
 

 

HUNAN-YNYSU AC ANCR LLANDDEWI-BREFI 

Yn ddiweddar dyn ni wedi gorfod hunan-ynysu oherwydd rheolau y 
Llywodraeth i’n cadw ni’n ddiogel rhag Covid-19. Yn y Canol 
Oesoedd roedd rhai pobol yn dewis hunan-ynysu ar hyd eu bywydau 
yn wirfoddol. Roedden nhw’n meddwl eu bod nhw’n medru caru Iesu 
yn well wrth wneud hynny. Roedden nhw’n cael eu galw yn ancrod. 

Er mwyn bod yn ancr roeddech chi’n byw mewn 
cell gyda brics yn cau y drws. Fel arfer roedd y 
gell wedi ei hadeiladu yn erbyn wal eglwys y 
plwyf. O’r gell roedd ancr yn medru edrych trwy 
ffenest fach ar yr allor yn yr eglwys a thrwy ffenest 
fach arall roedd yn medru siarad gydag 
ymwelwyr. Wrth gwrs, doedd hi ddim yn bosib 
byw fel hyn heb help. Roedd yn rhaid i rywun 
ddod â bwyd a mynd â gwastraff i ffwrdd bob 
dydd.  

Fel arfer roedd ancrod yn treulio eu hamser yn gweddïo ac yn 
myfyrio. Ond roedd rhaid iddyn nhw wneud pethau eraill er mwyn 
cynnal eu hunain. Cyn i awdurdodau’r eglwys adael ichi fod yn ancr 
roedd yn rhaid dangos bod ffordd gyda chi o wneud hynny. 

Roedd ancrod yng Nghymru yn y Canol Oesoedd. 
Efallai y mwyaf adnabyddus oedd Ancr Llanddewi-
brefi. Dyn ni ddim yn gwybod beth oedd ei enw. Yn 
ogystal â gweddïo a myfyrio roedd e’n ysgrifennu 
llawysgrifau er mwyn cynnal ei hun. Mae rhai o’r 
llawysgrifau wedi cael eu cadw hyd heddiw. Enw un 
ohonyn nhw yw Llyfr Ancr Llanddewi-brefi. Cafodd 
y gyfrol honno ei hysgrifennu yn 1346. Mae hi’n 
llawn testunau crefyddol er mwyn helpu lleygwyr i 
gynnal eu bywyd ysbrydol. 

Doedd Ancr Llanddewi-brefi ddim wedi gwastraffu ei amser wrth 
hunan-ynysu yn wahanol i rai ohonon ni! 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Geiriau 

hunan-ynysu = (to) self-isolate 
ancr, ancrod = anchorite, -s 
yn ddiweddar = recently 
gorfod = (to) have to 
y Canol Oesoedd = the Middle Ages 
yn wirfoddol = voluntarily 
cell = cell 
eglwys y plwyf = the parish church 
allor = altar 
ymwelydd, ymwelwyr = visitor, -s 
gwastraff = waste 
myfyrio = (to) contemplate 
cynnal = (to) provide for, (to) sustain 
awdurdod, awdurdodau = authority, authorities 
adnabyddus = (well-)known 
yn ogystal â = as well as 
llawysgrif, llawysgrifau = manuscript, -s 
cyfrol = volume 
testun, testunnau = text, -s 
crefyddol = religious 
lleygwyr = lay-persons 
ysbrydol = spiritual 
gwastraffu = (to) waste 
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