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 ‘Ar y DyDD CyntAf o’r Wythnos…’

Yn yr hen gân Saesneg ‘The Twelve Days of Christmas’, mae cyfeiriad at y dyddiau rhwng y Nadolig a’r 
Ystwyll – 6 Ionawr. Daw’r gair Ystwyll o’r Lladin Stella (Seren), ac mae’n cofnodi’r cyfnod a elwir yng 
nghalendr yr eglwys yn Epiphany. Dyma’r amser y daeth y doethion i ymweld â’r baban. Yn y tÿ sylwch 
yn ôl Mathew yr oedd y teulu bellach, ac nid yn y stabal.
 Yn ôl traddodiad bydd dathliadau’r Nadolig yn para deuddeg diwrnod – 25 Rhagfyr tan 6 Ionawr. 
Rydym yn hen gyfarwydd â’r gân Saesneg ‘On The First Day of Christmas’ ac mae hon er yn gân ysgafn 
yn llawn symbolaeth grefyddol!
 Yn y ddeunawfed ganrif roedd penillion y garol yn cynnwys rhestr o’r credoau Catholig, ond erbyn 
y ganrif nesaf datblygodd y garol i fod yn gêm parti a grwpiau yn canu’r penillion yn eu tro.
 Erbyn hyn nid yw’r garol yn ddim ond cân ysgafn i’w chanu, ond beth yw’r symbolaeth sydd ynddi, 
gofynnwch? Rhaid fan yma ddefnyddio ychydig o’r Saesneg i egluro… 
 
‘A partridge in a pear tree’… weithiau bydd y petris yn ffugio anaf er mwyn tynnu sylw oddi ar y cywion 
i’w diogelu – rhyw fath o hunan-aberth. Mewn ffordd dyma symbol o hunan-aberth Crist.
 
‘Two turtle doves’… dyma’r Hen Destament a’r Testament Newydd. Ceir symbol o briodas yma hefyd gan 
fod ‘turtle doves’ gyda’i gilydd am oes.
 
‘Three French hens’… yma ceir anrhegion y Doethion – aur, thus a myrr. Fe all fod yn symbol hefyd o’r 
Drindod.

‘Four calling birds’… dyma’r Apostolion Mathew, Marc, Luc ac Ioan.
 
‘Five gold rings’… yn cynrychioli y pum llyfr yn yr Hen Destament a’r ffaith fod aur yn para.
 
‘Six geese a-laying’… mae’r wyau yn symbol o fywyd newydd a’r gwyddau felly yn cynrychioli chwe 
diwrnod y Cread.
 
‘Seven swans a-swimming’… dyma anrhegion yr Ysbryd Glân… sef proffwydoliaeth, gwasanaeth, dysgu, 
annog, rhoddi, arweiniad a thrugaredd.
 
‘Eight maids a-milking’… dyma’r Gwynfydau – wyth ohonynt o’r Bregeth ar y Mynydd.
 
‘Nine ladies dancing’… naw ffrwyth yr Ysbryd Glân yw’r rhain: cariad, hunan-ddisgyblaeth, heddwch, 
llawenydd, amynedd, tynerwch, ffyddlondeb, daioni a thrugaredd.
 
‘Ten Lords a-leaping’… cynrychioli’r gyfraith wna’r rhain gan ddangos y Deg Gorchymyn.
 
‘Eleven pipers piping’… dyma’r un ar ddeg Apostol a safodd yn ffyddlon i Iesu Grist.
 
‘Twelve drummers drumming’.. mae’r rhain yn symbol o ddeuddeg credo’r Eglwys.

 Wel, dyna chi te… tipyn o gnoi cil fanna!
                 Gwyneth Priestland


