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Huw Chambers #3796 

Mudo, a mudo, a mwy 

5 haid cyfaddef nad ydw i fawr o 
grwydryn, ac er i mi symud o 
Fangor ers deng mlynedd ar 

hugain, yno arhosodd fy nghalon, fy 
mhen a’m hacen. Wedi dweud hynny, 
symud wnes i Aberystwyth i weithio, 
ac yn hynny o beth, nid wyf wahanol i 
bob cenhedlaeth o’r teulu Chambers 
ers dros 200 mlynedd. Tydi’r cyfenw 
ddim yn un cyffredin iawn, a tydw i 
ddim yn cofio neb, prin neb, yn fy ngal-
w’n Huw tan fy ugeiniau hwyr. 

Yn Nwyrain Llundain yn 1924 y 
ganwyd fy nhad, Llewelyn Gwyn 
Chambers. Cafodd ei fagu yn swbwr-
bia Harrow y 30au, ond daeth tro ar 
fyd pan dorrodd yr Ail Ryfel Byd. 
Roedd ef a’i frawd yn treulio eu 
gwyliau gyda’u modryb yng Nghricieth 
yn Awst 1939, ac aros yno oedd raid, a 
threuliodd fy nhad ddwy flynedd ha-
pus tu hwnt yn Ysgol Ramadeg 
Porthmadog cyn symud i’r brifysgol a 
graddio mewn mathemateg. Rhyw 
ddeg mlynedd wedyn, ar ôl cyfnodau 
yn y llynges a’r Weinyddiaeth Amdd-
iffyn, daeth i Fangor fel darlithydd ac 
yno y bu o 1955 hyd ei farw yn 2014. 

/OHZHO\Q� FKZLWK �D¶L�IUDZG�$UWKXU 

Yr oedd fy nhaid, Llewelyn Cham-
bers, hefyd wedi crwydro. Cafodd ei 
eni yn Lerpwl yn 1889, ond cafodd 
brofedigaeth drom pan fu ei fam farw 
ac yntau ddim ond rhyw 8 oed. Cafodd 
ei fagu gan chwaer ei dad, a oedd yn 
cadw siop papur newydd yn Anfield. 
Gyda hwythau’n Wesleaid mawr, go 
brin y buasai’r teulu Chambers yn 
gefnogwyr i Lerpwl – mynychu ysgol a 
gynhaliwyd gan yr ‘Orange Order’ y 
gwnaeth fy nhaid a’i frawd Arthur (Ar 
y pryd, yr oedd gelyniaeth secteraidd 
rhwng yr ‘Orange Order’ a’r Pabyddion 
yn Lerpwl). Y Gymraeg oedd iaith yr 
aelwyd, a chaent fygythiad o glustan 

gan eu tad am feiddio siarad Saesneg. 

Bu fy nhaid yn gweithio yn nociau 
Lerpwl fel clerc yn hogyn ifanc, a 
gwasanaethodd fel rhingyll yn y ‘Pay 
corps’ yn Mesepotamia yn y Rhyfel 
Mawr. Yr oedd yn un o’r rhai ffodus i 
elwa o’r rhyfel, gan i swyddog a weithi-
ai yn y ddinas yn Llundain ei wahodd 
yno i lenwi’r bylchau a achoswyd gan y 
colledion. Bu’n prynu a gwerthu cargos 
llongau am weddill ei yrfa, cyn ymdde-
ol i Ddeganwy. Bu farw yn 1969. Mu-
dodd Arthur, brawd fy nhaid, i Toron-
to, a daeth yn newyddiadurwr amlwg 
yno. Yn drist iawn, bu farw yn y 
chwedegau cynnar, fisoedd cyn 
ymweld â’i deulu yn Nghymru. 

Yr oedd gan fy hen-daid (isod) enw 
rhagorol – ‘Heber Hamilton Chambers’. 
Cafodd ei eni yn Nolgellau yn 1853, 

ond bywyd cynnar crwydrol iawn a 
gafodd, gan fod ei dad yn weinidog 
Wesla. Bu’n byw yn Nolgellau, Din-
bych a Llanrwst cyn troi’n ddeg, ond 
daeth y crwydro i ben pan fu farw ei 
dad, ac yn Lerpwl y bu’n byw wedyn. 
Ei fywyd oedd capel Shaw Street, ac yr 
oedd edmygedd mawr o’i waith gyda’r 
Ysgol Sul a’r Gobeithlu. Bu Heber yn 
Toronto hefyd am gyfnod, ond 
dychwelodd at fy nhaid yn Llundain 
ychydig flynyddoedd cyn ei farw yn 
1932. Yr oedd yn un o naw o blant, ond 
dim ond fo sydd â disgynyddion byw, 
hyd y gwelaf. 

Soniais fod teulu fy nhad yn Wes-
leaid mawr, a’r amlycaf yn eu plith 
oedd y Parch John Richard Chambers. 
Yr oedd yn cael ei ystyried yn brege-
thwr arbennig yn y ddwy iaith, yn 
ddwys ac yn ddifyr bob yn ail, gyda’i 
fys yn barhaol yn arwain y neges, fel 
petai. Mae’n ymddangos iddo fod yn 
heipocondriac drwy gydol ei oes, a’r 
peth cyntaf a wnai wrth ymweld â thŷ 
rhywun fyddai chwilio am ddrych er 
mwyn astudio ei dafod. (Ydi tafodau 

pregethwyr angen gofal arbennig, 
tybed?). Os nad oedd drych yn y tŷ, 
dim problem, yr oedd yn cadw un yn ei 
het. Yn anffodus, bu farw yn 53 oed. 

Yr oedd wedi symud erbyn hynny i 

Landysul, ond nid oedd ei deulu wedi 
ei ddilyn, ac nid oedd arian i ddod a’i 
gorff yn ôl i Lerpwl. Eironi mawr, 
rhywsut. Mae ei wraig (Elinor Wil-
liams, plentyn siawns o Cilcain) wedi 
ei chladdu yn Lerpwl, ond ym myn-
went Llanbedr Pont Steffan y mae 
bedd unig John Richard Chambers. Ei 
feddargraff yw “Amongst his last 
words were “Thine will be done”. Pam 
Llanbedr Pont Steffan? Yn rhyfedd 
ddigon, er iddo gael ei eni yn Llundain 
yn 1811, ymysg y Cardis y cafodd ei 
fagu. Mae cyfeiriad mewn llyfr iddo 
gael ei gludo i ardal Llanbed yn 
blentyn amddifad pan oedd oddeutu 6 
oed, ac iddo gael ei fagu yno gan ei 
daid defosiynol, David Edwards. 
Tybiaf fod fferm Parc y Bedw, y cartref 
hwnnw, yn ardal Ciliau Aeron. 

Credaf i fy nhaid geisio olrhain ei 
wreiddiau bron i gan mlynedd yn ôl. 
Yr oedd yn hysbys mai enw tad John 
Richard Chambers oedd Ralph Cham-
bers, ac mai Margaret Edwards oedd 
ei fam. Mae’n rhaid i’r ddau farw’n 
ifanc A dyna ni - dyna fu’r wal frics 
ddiharebol am drigain mlynedd a 
mwy. Talodd fy nhad i ymchwilwyr 
proffesiynol chwilio am Ralph Cham-
bers, ond ni ddaeth dim o hynny. Yr 
oeddem yn gwybod iddo briodi yn 
eglwys “St Martin’s in the Fields” (yr 
eglwys fawr sydd ar gyfyl Sgwar Tra-
falgar) yn 1811. 

Yn 1985, fe wnes ymweld â’r Guild-
hall yn Llundain i chwilio am gofnod 
bedydd posib, a chefais hyd i enedi-
gaeth addawol ar gyfer Ralph yn nhref 
Morpeth, i’r gogledd o Newcastle. 
Damcaniaeth fy nhad oedd mai o’r 
Alban oedd yr enw’n dod, ond roedd 
hyn yn awgrymu mai ‘Geordie boy’ 
oeddwn i yn y bôn, cefnder agos i Paul 
Gascoigne, heb os nac oni bai! Bum 
hyd yn oed yn crwydro mynwent Mor-
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peth ddechrau’r 90au. Ysgytwad oedd 
bod ynghanol beddau mintai o Cham-
berses! 

Aeth deunaw mlynedd heibio, ac 
erbyn hyn, gwaith diogyn o flaen 
sgrin oedd hel achau. Drwy edrych ar 
wefan ‘Ancestry’, cefais hyd i gofnod 
marw Ralph Chambers yn 1818. O 
ddiddordeb mawr i mi, cafodd ei glad-
du yn hen fynwent St Pancras (o dan 
blatfform yr Eurostar – cefais gyfle i 
fyfryrio ar fy nhaith i gêm Cymru -
Slovakia yn 2016!) . Yr oedd Ralph 
Chambers yn beintiwr a oedd yn byw 
mewn teras cyfagos a chwalwyd pan 
adeiladwyd gorsaf Euston - yn rhyfedd 
ddigon, bu trenau yn un o’n prif hobi-
au teuluol (Ond yn sicr dim peintio!). 

Dangosodd y cofnod i Ralph gael ei 
eni tua 1783. Ni ddaeth unrhyw oleuni 
pellach ar wreiddiau Ralph. Mae 
cofrestri plwyf Llundain am y cyfnod 
yn reit gyflawn, ac yr oeddwn yn dra 
sicr bellach nad Cocni ydoedd, neu 
byddai J R Chambers wedi aros gyda 
teulu’r tad. Chwalwyd fy mreuddwyd 
am gyswllt gyda Newcastle pan welais 
gofnod marwolaeth y plentyn y cofno-
dais ei eni chwarter canrif ynghynt. 
Bu rhyw awgrym (o brawf DNA) mai 
Americanwr oedd Ralph Chambers, 
ond breuddwyd ffôl oedd y trywydd 
yna hefyd. 

Rhyw flwyddyn yn ôl, a minnau’n 
anobeithio, dechreuais edrych ar 
dudalennau “Yr Eurgrawn Wesleaidd “ 
ar y we. Mae’n ffynhonnell werthfawr 
tu hwnt o wybodaeth gefndirol, ac 
wrth gwrs, roedd dipyn o gyfeiriadau 
at y Parch J R Chambers – dyma lle 
mae enw anghyffredin yng Nghymru 
yn fendith go iawn. Ymysg y tuada-
lennau maith o gyfarfodydd, seiadau a 
chyhoeddiadau, a minnau bron a 
syrthio i gysgu, daeth un paragraff 
trawiadol. 

Yn 1845, cydymdeimlwyd â’r Parch J 
R Chambers ar farwolaeth ei ewythr 
Richard C S Chambers yn Sudbury, 
Norfolk. Cefais hyd i’r gŵr yma yn 
sensws 1841 ym nhref Sudbury, heb ei 
eni yn y sir. Fe wnes chwilio’n ddyfal 
am enedigaeth posib yn Nwyrain 
Anglia, ond heb lwyddiant (mae ymysg 
yr ardaloedd lle mae’r cyfenw fwyaf 
cyffredin, digwydd bod) . 

'Discharge' Richard o'r fyddin tua 1826. Mae'n cadarnhau plwyf ei eni yn Nulyn 

Yn y diwedd, chwiliad y diogyn – 
teipio “Richard Chambers , Sudbury” i 
mewn i Google, a dyna drysor syfrda-
nol: erthygl ar gatrawd (South Lin-
colnshire, 69th Regiment of Foot) yn 
sôn amdano, yn dweud iddo fod yn 
filwr ym mrwydr Quatre Bras, lle 
gwelwyd marchogion Napolean yn 
hyrddio tuag at sgwariau’r cotiau-
cochion. Yn ddiddorol, mae un o be-
nodau’r gyfres deledu ffug-hanesyddol 
‘Sharpe’ yn dangos yr union ddig-
wyddiad. Yn wir, mynnodd Richard 
Chambers gael ei gladdu yn ei lifrau 
milwrol, ac ystyriai ei fedal Waterloo 
yn un o’i brif drysorau (Dim yn 
rhywbeth ddaru blesio fy Llydawes o 
wraig !). Bu’n filwr yn yr India, gan ei 
ddyrchafu’n ‘Colour Sergeant’ – y 
milwr a fuasai’n gyfrifol am amddiffyn 
‘lliwiau’ sanctaidd catrawd. Ar 
“Ancestry” roedd mellten bellach. Dan-
gosodd ei gofnodion milwrol iddo gael 
ei recriwtio yn Limerick yn 1806, ac 
mai un o blwyf St Mary’s yn Nulyn 
oedd o. 

Gwyddel? Fi? Sgersli bilîf! . Roedd y 
ffaith fod Gweriniaeth Iwerddon 
newydd guro Cymru yn y gêmau ail-
gyfle yn esgor ar deimladau cymysg 
iawn, ond roedd yna dwll enfawr yn y 
wal frics hynafol! 

Yn anffodus, collwyd nifer o gofnod-
ion Iwerddon yn y tanio a chwalodd y 
‘Four Courts’ yn Nulyn yn ystod 
Rhyfel Cartref 1922. Serch hynny, ar 
wefan y llywodraeth, cefais hyd i 
fedydd Richard Chambers yn Eglwys 
(Anglicanaidd) St Mary’s, ar yr 20fed o 
Ionawr 1788. Enw ei dad oedd John 

Chambers, ac yr oedd yn byw yn 
‘Upper Liffey Street’. Hyd heddiw, yn 
anffodus, ni chefais hyd i fedydd 
Ralph, ond yr wyf yn eithaf sicr mai y 
rhain yw’r teulu. 

Mae eglwys St Mary’s wedi cau 
bellach, ac mae ei hen fynwent wedi ei 
ail-lunio i greu “Wolfe Tone Square” . 
Yr oedd Theobald Wolfe Tone yn un o 
arweinwyr yr “United Irishmen”, 
mudiad cenedlaetholgar cynnar, a 
chafodd yntau ei fedyddio yn yr un 
eglwys yn 1761. Un arall o’r cyffiniau 
a arweiniai y mudiad oedd 
llyfrwerthwr o’r enw John Chambers, 
a gafodd ei alltudio i Philadelphia. 
Buasai hanu o hwnnw wedi bod yn 
bluen go iawn yn fy het, ond go brin y 
buasai teulu Feniaidd o’r fath wedi 
magu milwr Prydeinig mor selog â 
Richard Chambers. 

Tybiaf fod y John Chambers sy’n 
berthnasol i mi wedi ei fedyddio yn St 
Mary’s ar 10/12/1758, yn fab i Richard 
Chambers. 

Dipyn o sipsiwn, pawb yn marw gan 
milltir a mwy o’u man geni a dim un 
mab yn dilyn proffesiwn y tad, 
chwaith. Dwi’n siŵr ein bod i gyd yn 
dangos ychydig mwy o ddiddordeb yng 
llinach ein cyfenw wrth hel achau, ond 
wnes i erioed ddychmygu mai 100 
milltir i’r gorllewin o Fangor y 
dechreuodd taith y teulu Chambers. O 
hyn ymlaen, byddaf yn dathlu ar 
ddydd Padrig Sant hefo’r selocaf o 
feibion yr Ynys Werdd! ■ 

Huw Chambers #3796 recounts how every generation of his father’s family have migrated to and from 
the countries of the British Isles. A brick wall first encountered a century ago was demolished thanks to the 
most obscure of sources, and led to a fascinating discovery about a relative’s background and the origins of the 
family in Georgian Dublin. Huw also describes the strong Wesleyan tradition of his father’s family, personified 
in his eccentric, but ultimately tragic, gg-grandfather. The surname, unusual for Wales, proved a real boon. ■ 
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