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Mary Jones
Ei Bywyd

Ganwyd Mary Jones ym 1784 ac roedd yn byw yn Llanfihangel y Pennant, ger Abergynolwyn. Roedd hi’n
dod o deulu tlawd ac yn byw gyda’i rhieni, Jacob a Mary, y ddau yn wehyddion.
Roeddent yn byw mewn bwthyn bach o’r enw Tŷ’n Ddol a adeiladwyd o garreg leol ac wedi’i leoli wrth
ymyl nant a oedd yn darparu’r holl ddŵr yr oedd ei angen ar y teulu. Mae olion y bwthyn i’w gweld hyd
heddiw ac ym 1907 chodwyd cofeb o fewn y waliau sy’n weddill i gofio Mary Jones .
Fe’i bedyddiwyd yn eglwys Llanfihangel y Pennant gerllaw a oedd
yr un eglwys lle priododd ei rhieni ar 25 Mai, 1783.

A oeddech chi'n

Llun o Mary Jones gan artist

Yn anffodus bu farw tad Mary ym 1789 pan nad oedd Mary ond
gwybod?
yn bedair oed. Roedd hyn yn golygu bod yn rhaid iddi helpu ei
Y Beibl yw’r llyfr sy’n
mam o oedran ifanc gyda thasgau o amgylch y tŷ. Yn ddim ond
wyth oed dechreuodd ymddiddori’n fawr yn y Beibl ac roedd
gwerthu orau yn y byd!
eisiau clywed mwy o’r straeon ynddo. Gan fod Beiblau Cymru ar y
pryd yn brin ac yn ddrud iawn, nid oedd
yn bosibl i fam Mary fforddio eu copi eu
hunain. Roedd gan gwpl mwy cefnog, Mr a Mrs Evans, a oedd yn byw ar fferm
a oedd ddwy filltir i ffwrdd o fwthyn Mary, gopi o Feibl Cymraeg a dywedwyd y
gallai ymweld ar unrhyw bryd i’w ddarllen.
Roedd mam Mary yn grefyddol iawn ac roedd y ddau ohonyn nhw’n teithio
dwy filltir bob dydd Sul i fynychu’r capel yng Nghwrt. Un o’r pregethwyr a
ymwelodd oedd y Parchg Thomas Charles, a oedd yn arweinydd Cristnogol
amlwg yng Nghymru ar y pryd. Mynychodd Mary hefyd un o’r ysgolion newydd
a gyflwynwyd ac a drefnwyd ganddo. Roedd lefel llythrennedd yn y cyfnod
hwn yn isel yng Nghymru ac roedd Mary yn ffodus i allu mynychu’r ysgol i
ddysgu sut i ddarllen ac ysgrifennu.
Roedd Mary eisiau ei chopi ei hun o’r Beibl Cymraeg ac roedd yn benderfynol
o allu prynu un. Roedd hi wedi clywed bod y Parchedig Thomas Charles yn eu
gwerthu yn y Bala.
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Ei Thaith

Gweithiodd Mary yn galed am chwe blynedd
nes iddi ennill digon o arian wrth weithio mewn
ffermydd cyfagos, drwy wnïo a chadw gwenyn
er mwyn gwerthu’r mêl i’r gymuned leol. Yn 1800
roedd ganddi ddigon o arian o’r diwedd i allu prynu
ei Beibl Cymraeg ei hun - 3s 6d.

Llun: Ysgrifennodd Mary yn ei Beibl ‘Mary Jones was born 16th December 1784 I bought this in
the 16th year of my age. I am daughter of Jacob and Mary Jones his wife. The Lord may give me
grace today. Mary Jones this the true owner of the Bible bought in the year 1800 age 16’
Credyd: Cymdeithas y Beibl

Yr unig ffordd iddi gyrraedd y Bala oedd trwy
gerdded, taith enfawr o 26 milltir trwy gefn gwlad
Cymru. Yn benderfynol o brynu ei Beibl Cymraeg,
ffarweliodd Mary â’i mam a chychwyn ar ei thaith
gyda’i harian a rhywfaint o fara a chaws. Rhoddwyd
pâr o esgidiau iddi ond gan ei bod yn ofni eu difetha,
roedd hi’n eu cario yn ei bag ac yn cerdded am y rhan fwyaf o’r amser yn droednoeth.
Pan gyrhaeddodd dŷ’r Parchedig Thomas Charles roedd hi mor siomedig i glywed bod yr holl Feiblau
wedi’u gwerthu ac nad oedd un ar ôl iddi brynu. Gallai Thomas Charles weld pa mor siomedig oedd hi a
dywedodd wrthi y byddai mwy yn cyrraedd yn fuan. Yna cynigiodd le iddi aros nes i gyflenwad newydd o
Feiblau gyrraedd i’w hachub rhag gorfod teithio adref yn waglaw.
Cafodd Mary gymaint o argraff arno nes iddo adael iddi gael tri am bris un. Roedd Mary mor falch a
hapus o gael ei Beibl Cymraeg ei hun a chychwynnodd ar ei thaith hir adref.

A oeddech chi'n gwybod?
Mae dau o’r tri Beibl a gafodd Mary Jones i’w
gweld hyd heddiw. Mae un yn cael ei gadw
yn Llyfrgell y Brifysgol, Caergrawnt a’r llall yn
Llyfrgell Prifysgol Aberystwyth. Credir i fab
Mary fynd â’r trydydd Beibl gydag ef pan
aeth i fyw i America.
Credyd: Cymdeithas y Beibl
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Ei Hetifeddiaeth
Aeth Mary ymlaen i briodi Thomas Jones a rhoi genedigaeth i chwech o blant, ond yn anffodus bu
farw pump ohonyn nhw oherwydd afiechyd - digwyddiad a oedd yn gyffredin bryd hynny, fel y
ddarfodedigaeth (TB). Bu fyw nes ei bod yn 80 oed ac mae
wedi’i chladdu ym mynwent C hapel Bryncrug, wrth ymyl
Oeddech chi'n gwybod?
Tywyn. Erbyn diwedd ei hoes roedd wedi colli ei golwg ond
gallai adrodd darnau o’r Beibl o’i chof. Arhosodd y Beibl a’i
Mae yno Glwb Mary Jones
ffydd yn bwysig iawn iddi ar hyd ei hoes.
Cafodd stori anhygoel Mary effaith enfawr ar Thomas Charles
a sylweddolodd fod mwy o bobl fel Mary Jones na allent
fforddio Beibl yn eu hiaith eu hunain. Gyda hyn mewn golwg,
teithiodd i Lundain i gwrdd â rhai o’i ffrindiau dylanwadol
gyda’r syniad o sefydlu grŵp a fyddai’n sicrhau bod pawb yn
gallu fforddio Beibl eu hunain yn eu hiaith eu hunain.

yn India! Mae’r aelodau yn
astudio ac yn hyrwyddo’r
Beibl yn ogystal a gwneud
gwaith elusennol mewn
ysbytai a chararchdai.

Llun: Cofgolofn Mary Jones Credyd: britainexpress.com

Y nod cychwynnol oedd mynd i’r afael â’r angen am Feiblau
am bris gostyngedig i siaradwyr Cymraeg, ond yn y cyfarfod dywedodd y Parchg Joseph Hughes; ‘Os i
Gymru, beth am y deyrnas? Ac os am y deyrnas, beth am y byd?’. Ym 1804,
sefydlwyd Cymdeithas y Beibl Prydeinig a Thramor, a elwir bellach yn syml
yn Gymdeithas y Beibl. Ei nod oedd sicrhau bod pawb ledled y byd yn
gallu cael copi o’r Beibl yn eu hiaith eu hunain.
Fwy na 200 mlynedd yn ddiweddarach, mae Cymdeithas y Beibl bellach
yn gweithio mewn dros 200 o wledydd, yn cyfieithu, cynhyrchu a
dosbarthu Beiblau gyda ffocws ar China, Affrica a’r Dwyrain Canol. Mae
hefyd yn gweithio’n galed i sicrhau lle i’r Beibl yng nghymdeithas heddiw
a helpu pobl i gysylltu a gwneud synnwyr ohono yn eu bywydau bob
dydd.
Mae Cymdeithas y Beibl yn cynnal llawer o brosiectau i annog pobl i
ymgysylltu â’r Beibl, fel Agor y Llyfr, lle mae grwpiau o wirfoddolwyr yn
perfformio straeon o’r Beibl mewn ysgolion, a Chwrs y Beibl. Mae hefyd
wedi gweithio gyda dylunydd gardd proffesiynol i ddatblygu gardd yn
seiliedig ar Salm 23 a fydd yn cael ei harddangos yn Sioe Flodau Chelsea
2021.

Mae Cymdeithas y Beibl hefyd yn rhedeg canolfan ymwelwyr Byd Mary Jones yn y Bala, sy’n ailadrodd
stori Mary Jones a Thomas Charles ac effaith y Beibl ar y byd.
Mae Mary yn dal i fod yn ysbrydoliaeth i bobl heddiw ac mae cannoedd o bobl wedi cwblhau ei
thaith 26 milltir, gan ddilyn yn ôl ei thraed a phrofi drostynt eu hunain y siwrnai a ysbrydolodd sefydlu
sefydliad byd-eang. Gallwch weld manylion y daith yn y llyfr Taith Mary Jones, a ysgrifennwyd gan un o
wirfoddolwyr Byd Mary Jones, Mary Thomas, sy’n gefnogwr angerddol i’r stori.
Llun: Byd Mary Jones Credyd: Cymdeithas y Beibl

Llun: Plant ysgol yn Byd Mary Jones Credyd: Cymdeithas y Beibl
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Taflen Gweithgareddau
Allwch chi ganfod y pump gair
hyn yn y chwilair?
Mary, Thomas, Beibl, Bala, Cerdded

Ar gyfer beth fyddech chi’n fodlon cerdded 26 milltir
amdano? Tynnwch lun ac eglurwch pam.

Cwestiynau:

Lliwiwch y llun o Mary Jones:

1. Beth oedd enw’r pentref lle oedd Mary Jones
yn byw pan oedd yn ferch ifanc?
___________________________________
2. Pa lyfr oedd Mary eisiau ei brynu?
___________________________________
3. Faint oed oedd Mary pan gerddodd i’r Bala?
___________________________________
4. Pam oedd Mary yn siomedig pan gyrhaeddodd
tŷ Thomas Charles?
___________________________________
5. Beth gafodd ei sefydlu yn 1804?
___________________________________
6. Enwch dri phrosiect gan Gymdeithas y Beibl
a) ___________________________________
b) ___________________________________
c) ___________________________________
7. Ym mha wlad mae Clwb Mary Jones?
___________________________________

Byd Mary Jones, Llanycil, Bala Gwynedd LL23 7YF
T: 0808 1784 909 E: bydmaryjonesworld.org.uk
@bydmaryjones F Byd Mary Jones World
rheolwr.canolfan@bydmaryjonesworld.org.uk
Elusen gofrestredig: 232759
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