
 

 

HEB EI WNEUD O’R BLAEN 
Mae rhai pobol yn hoffi gwneud rhywbeth sydd ddim wedi cael ei 
wneud o’r blaen. Dych chi’n rhydd i wneud fel dych chi’n dewis heb 
boeni am beth fydd neb yn ei ddweud. Ond mae pobol eraill yn 
teimlo’n nerfus am nad oes patrwm gyda nhw i’w ddilyn ac maen 
nhw’n ofni eu bod yn mynd i wneud camgymeriad. 

Gwnaeth rhywun dynnu’r ffotograff cynta. Roedd rhywun arall yn 
gyfrifol am ganu y gân bop gynta. A rhywun arall eto oedd y cynta i 
hedfan mewn awyren. 

Roedd rhai y cynta i gyfieithu’r Testament Newydd i’r Gymraeg er 
mwyn i bobol Cymru fedru gwrando newyddion da yr efengyl yn yr 
iaith. Doedd hynny ddim wedi cael ei wneud o’r blaen. Digwyddodd 
hynny yn esgobaeth Tyddewi yn yr unfed ganrif ar bymtheg. 

Ym Mhlas yr Esgob yn Abergwili daeth tri o 
bobol at ei gilydd i wneud y gwaith rhyfeddol 
hwn. Y tri oedd Richard Davies, esgob Tyddewi 
ar y pryd; Thomas Huet, cantor yr Eglwys 
Gadeiriol; a William Salesbury, un o Gymry 
mwyaf dysgedig yr oes. 

Yn 1563 roedd y Senedd yn Llundain wedi pasio 
deddf yn gorchymyn cyfieithu’r Beibl a’r Llyfr 
Gweddi Gyffredin i’r Gymraeg erbyn Dydd Gŵyl 
Dewi 1567. Meddyliwch sut brofiad oedd hi i’r tri 

wneud hynny. Roedd yn rhaid eu bod nhw wedi meddwl yn hir ac yn 
galed am ba eiriau oedd yn addas i’w defnyddio a sut i sôn am bethau 
nad oedd neb arall wedi sôn amdanyn nhw yn Gymraeg o’r blaen. 

Wnaethon nhw ddim cweit cyrraedd y dedlein ond erbyn diwedd 1567 
roedd y Testament Newydd a’r Llyfr Gweddi wedi’u cyfieithu. Roedd 
eu hymdrechion yn llwyddiannus gan fod pob fersiwn Cymraeg o’r 
Beibl a’r Llyfr Gweddi ers hynny wedi’u seilio i ryw raddau ar waith y 
tri yn Abergwili. 

Felly pan dyn ni’n clywed y Beibl yn cael ei ddarllen yn yr eglwys 
neu’n addoli yn defnyddio’r Llyfr Gweddi rhaid cofio am Richard 
Davies, Thomas Huet a William Salesbury oedd yn fodlon mentro lle 
nad oedd neb wedi mentro o’r blaen. 
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Geiriau 
o’r blaen = before 
camgymeriad = mistake 
cyfieithu = (to) translate 
efengyl = gospel 
esgobaeth = diocese 
yr unfed ganrif ar bymtheg = the sixteenth century 
plas = palace 
esgob = bishop 
rhyfeddol = amazing 
cantor = precentor 
eglwys gadeiriol = cathedral 
dysgedig = learned 
yr oes = the age 
senedd = parliament 
Llundain = London 
deddf = law 
gorchymyn = (to) order 
Llyfr Gweddi Gyffredin = Book of Common Prayer 
meddwl = (to) think 
profiad = experience 
addas = suitable 
ymdrech, ymdrechion = effort, -s 
llwyddiannus = succesful 
seilio = (to) base 
i ryw raddau = to some extent 
addoli = (to) worship 
mentro = (to) venture 
 


