
 

 

DYDDIAD GENI Y GYMRAEG 
Mae bron pawb yn gwybod beth yw eu dyddiad geni. Mae dathlu ein 
pen blwydd yn bwysig i ni. Dyn ni’n mwynhau gwneud hynny yng 
nghwmni ein teulu a’n ffrindiau. Ond oeddech chi’n gwybod fod gan 
ieithoedd ddyddiad geni hefyd? 

Mae ysgolheigion yn credu bod y Gymraeg tua 1,500 o flynyddoedd 
oed. Mewn geiriau eraill cafodd yr iaith ei geni yn y chweched ganrif. 
Esblygodd y Gymraeg o iaith hŷn, sef Brythonoeg. Roedd Brythoneg 
yn cael ei siarad trwy Ynys Prydain i gyd. Weithiau bydd yr iaith hon 
yn cael ei galw yn fam i’r Gymraeg. Roedd hefyd yn fam i ddwy iaith 
arall, sef Llydaweg a Chernyweg. 

Dyn ni’r Cymry yn galw y chweched ganrif yn ‘Oes y Saint’. Dyna’r 
adeg pan oedd pobol fel Dewi, Padarn, Ffraid, Teilo a Non yn byw. 
Dyn ni’n cofio amdanyn nhw achos gweithion nhw’n galed yn 
pregethu am Iesu Grist er mwyn dod â Christnogaeth i’n gwlad. 
Roedden nhw wedi gwneud y fath argraff am fod yn dduwiol fel bod 
eglwysi wedi cael eu henwi ar eu hôl. 

  

Mae’r ffaith fod y Gymraeg a Christnogaeth wedi ymddangos tua’r un 
pryd yn esbonio llawer am y 
berthynas agos rhwng y Gymraeg 
a Christnogaeth ar hyd yr oesoedd 
a hyd heddiw. 

Cafodd y darn cynhara o Gymraeg 
sydd wedi’i ysgrifennu ei gadw ar 
un o dudalennau llyfr efengylau 
oedd yn arfer bod yn eglwys 
Llandeilo Fawr. Cafodd ei 
ysgrifennu tua dechrau’r wythfed 
ganrif. Erbyn heddiw mae’r llyfr 
hwnnw yn llyfrgell Eglwys Gadeiriol 
Caerlwytgoed. Er bod y darn 
Cymraeg wedi ei ysgrifennu mewn 
llyfr efengylau, cytundeb cyfreithiol 
am berchnogaeth tir ydy e. Doedd 
dim byd arall ar gael i ysgrifennu 
arno.  



 

 

Mae arddangosfa yn Eglwys Llandeilo Fawr lle dych chi’n medru 
gweld copi digidol o’r llyfr efengylau. Mae’n werth ei weld. 

 
Geiriau 
dyddiad geni = date of birth 
dathlu = (to) celebrate 
pen blwydd = birthday 
ysgolhaig, ysgolheigion = scholar, -s 
y chweched ganrif = the sixth century 
esblygu = (to) evolve 
Brythoneg = Brythonic 
Ynys Prydain = Isle of Britain 
Llydaweg = Breton 
Cernyweg = Cornish 
Oes y Saint = The Age of Saints 
pregethu = (to) preach 
argraff = impression 
duwiol = pious 
perthynas = relationship 
ar hyd yr oesoedd = through the ages 
llyfr efengylau = gospel book 
yr wythfed ganrif = the eighth century 
llyfrgell = library 
Eglwys Gadeiriol Caerlwytgoed = Litchfield Cathedral 
cytundeb = contract 
cyfreithiol = legal 
perchnogaeth = ownership 
arddangosfa = exhibition 
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