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Crynodeb 
Yn y traethawd hwn fe ymdrinnir â Salmau Cân Edmwnd Prys a’u cefndir.  

Yn y bennod gyntaf fe drafodir y Salmau yn eu cyd-destun hanesyddol. Eir ati yn yr 

ail bennod i roi sylw i’r ymdrechion a fu i fydryddu’r Salmau ar Gyfandir Ewrop ac 

yn Lloegr a’r Alban. Trafodir syniadau Martin Luther, Urlich Zwingli, Martin Bucer a 

John Calfin. Bwrir trem hefyd ar waith Thomas Sternhold a John Hopkins a thrafodir 

yr ymateb a fu i’w gwaith yn Lloegr ac yn yr Alban.   

Yn y drydedd bennod fe ymdrinnir â’r ymdrechion a fu i fydryddu’r Salmau 

yng Nghymru cyn cyfnod Edmwnd Prys, gan drafod gwaith Gruffydd Robert o Filan, 

Siôn Tudur, David Johns, Siôn Phylip o Ardudwy, Wiliam Midleton, James Rhys 

Parry, George Parry ac Edward Kyffin. Dadleuir na ddiwallwyd yr angen am Salmau 

Cân yn Gymraeg gan yr un ohonynt.  

Eir ati yn y bedwaredd bennod i drafod y cefndir i waith Edmnd Prys. 

Ymdrinnir yn fras â manylion bywgraffyddol yr awdur ei hun, a thrafodir ei gyfnod 

fel myfyriwr yng Ngholeg Ieuan Sant, Caer-grawnt a’r helbulon a fu yno yn y cyfnod 

hwnnw. Trafodir ei yrfa eglwysig gan ddangos bod traddodiad ffyniannus o ganu 

Salmau ym mhlwyf Llwydlo lle bu am gyfnod yn rheithor. Bwrir trem ar y sefyllfa 

mewn plwyfi eraill ar y gororau ac yng Nghymru, gan ddangos bod traddodiad o ganu 

Salmau wedi bod mewn rhai mannau, megis yn yr Eglwysi Cadeiriol ac mewn plwyfi 

poblog cyn cyhoeddi Salmau Prys yn 1621. Trafodir yr ymdrechion a fu i sicrhau 

litwrgi cyfrwng Cymraeg drwy gyfieithu’r Beibl a’r Llyfr Gweddi Gyffredin, ond 

dadleuir bod bwlch yn arfogaeth yr Eglwys heb Salmau Cymraeg y gellid eu canu. 

Trafodir galluoedd Edmwnd Prys fel bardd gan ddadlau mai ef oedd yr ymgeisydd 

delfrydol i fydryddu’r Salmau.  
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Yn y ddwy bennod olaf, fe eir ati i bwyso a mesur camp Prys yn ôl y meini 

prawf a osododd iddo’i hun yn ei ragymadrodd, sef cynhyrchu Salmau a oedd yn 

glynu’n rhesymol agos i’r Ysgrythurau, yn ogystal â bod yn gofiadwy ac yn ganadwy. 

Dadleuir iddo ddibynnu’n helaeth ar gyfieithiad William Morgan o’r Beibl (1588) 

wrth fydryddu ei Salmau, ond iddo gadw ei lygaid hefyd ar weithiau eraill, megis 

cyfieithiad William Salesbury o’r Salmau (1567); rhai o gyfieithiadau Saesneg mwyaf 

poblogaidd y dydd; ynghyd â rhai o’r cyfieithiadau clasurol hefyd: yr Hebraeg, y 

Lladin a’r Roeg efallai. Ymdrinnir hefyd â’i fesurau gan ddadlau iddo eu dewis yn 

ofalus er mwyn i’w Salmau fod mor ddealladwy ac mor ganadwy â phosibl.  

Cynhwysir copi o Salmau Cân Edmwnd Prys gyda’r traethawd hwn gan nad oes copi 

hylaw ohonynt ar gael bellach.  
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DATGANIAD  

Nid yw sylwedd y gwaith hwn wedi cael ei dderbyn yn flaenorol ar gyfer unrhyw 

radd, ac nid yw’n cael ei gyflwyno ar yr un pryd wrth ymgeisio am unrhyw radd. 

 

Llofnod: .............................................................................(ymgeisydd) 

Dyddiad: ............................................................................. 

 

GOSODIAD 1 

Canlyniad fy ymchwiliadau i yw’r traethawd hwn, oni nodir yn wahanol. 

Cydnabyddir ffynonellau eraill mewn troednodiadau sy’n rhoi cyfeiriadau eglur. 

Atodir llyfryddiaeth.  

 

Llofnod: .............................................................................(ymgeisydd) 

Dyddiad: ............................................................................. 

 

GOSODIAD 2 

Yr wyf drwy hyn yn rhoi caniatâd i’m traethawd ymchwil, os yw’n cael ei dderbyn, 

fod ar gael i’w lungopïo ac ar gyfer benthyciadau rhwng llyfrgelloedd â’i gilydd, ac 

i’r teitl a’r crynodeb fod ar gael i gyrff allanol. 

 

Llofnod: .............................................................................(ymgeisydd) 

Dyddiad: ............................................................................. 
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GOSODIAD 3 

Yr wyf yn rhoi caniatâd i’m traethawd gael ei adneuo yng nghadwrfa ymchwil 

sefydliadol y Brifysgol.  

 

Llofnod: .............................................................................(ymgeisydd) 

Dyddiad: ............................................................................. 
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Diolchiadau 
 

Cydnabyddaf yn ddiolchgar yr ysgoloriaeth hael a gefais gan Gyngor Ymchwil y 

Celfyddydau a’r Dyniaethau (AHRC) a fu’n fodlon talu ffioedd yr ymchwil hon ac 

i’m cynnal yn dda: ni fuaswn wedi llwyddo i ymgymryd â’r gwaith heb y cymorth 

ariannol hwn. 

 
Cychwynnais ar y gwaith hwn dan gyfarwyddyd yr Athro Gruffydd Aled Williams ac 

rwy’n ddiolchgar iddo am fy ngosod ar ben y ffordd. Ar ôl iddo ymddeol fe’m 

trosglwyddwyd i ddwylo medrus Dr Bleddyn Owen Huws ac mae fy nyled yn enfawr 

iddo am ei arweiniad, ei gymorth a’i gwmni caredig. Rwy’n ddiolchgar hefyd i Dr 

Huw Meirion Edwards a fu’n barod i’m harwain ac i’m cynghori ynglŷn ag amryw 

bwyntiau yn y traethawd hwn. Rwy’n ddyledus, wrth gwrs, i’r Athro Patrick Sims-

Williams ac aelodau eraill y staff yn Adran y Gymraeg, Prifysgol Aberystwyth am fy 

ysbrydoli i barhau â’m hastudiaethau. 

 
Yn ystod cyfnod y traethawd hwn, bûm yn gweithio fel Dirprwy Warden Neuadd 

Gymraeg Pantycelyn. Rwy’n ddiolchgar i’r holl fyfyrwyr am eu cwmni ac am eu 

parodrwydd i adael i mi eu hesgeuluso ar adegau er mwyn canolbwyntio ar y gwaith.  

 

Diolch hefyd i holl aelodau staff Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn Aberystwyth am 

eu parodrwydd i’m cynorthwyo bob amser. Bu aelodau staff yr ystafelloedd darllen yn 

fwy na pharod i lafurio drosof. 

 

Diolch i’m teulu ac i’m ffrindiau am eu cyfeillgarwch a’u hanogaeth gyson. Ond yn 

bennaf, carwn gydnabod fy nyled i’m tad-cu a’m mam-gu, Denzil a Gillian Morgan, 

am eu gofal a’u cwmni ar hyd y blynyddoedd. Mae’r ddau yn ffrindiau pennaf i mi ac 

ni all yr un gair o ormodiaith garedig fyth ddod yn agos at gloriannu maint fy niolch 

iddynt.    

 

Dilyn yn ôl troed Edmwnd Prys i’r weinidogaeth yw fy mwriad yn awr, ac edrychaf 

ymlaen at wasanaethu hyd eithaf fy ngallu gyda chymorth Duw.  

        ADRIAN MORGAN  

Aberystwyth 
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PENNOD I 
 

Rhagymadrodd: Llyfr y Salmau a’i gyd-destun hanesyddol 
 

Ni ddywedant wrthym ddim nas gwyddom am Dduw—eu cenhadaeth yw ein dwyn yn nes 
ato, canys ynddynt gwrando yr ydym ar ddynion yn canu yng nghysgod yr Hollalluog, gan 
ddinoethi eu calonnau o’i flaen ac arllwys ger ei fron, weithiau eu gwae, weithiau eu 
gwynfyd... Cynhwysant ddarnau o hunangofiant enaid a mynegiant ei deimladau dyfnaf—ei 
ing yn y dyfroedd dyfnion a’i lawenydd ar ben y bryniau—ei ofid llethol oherwydd ei bechod 
a’i floedd foliannus wrth fwynhau maddeuant—ei ddryswch yng nghanol ei broblemau a’i 
dangnefedd ar lan y dyfroedd tawel. Fel datganiad o holl deimladau dyn yn ei berthynas â 
Duw y mae’r Salmau mor amrywiol â thywydd enaid, oblegid fe’u canwyd yng nghanol 
bywyd gan ddynion a gynhyrfwyd gan ei brofiadau cymysg.1   
 

Felly yr ysgrifennodd Robert Beynon yn ei ragarweiniad i’w gyfrol Detholiad o Lyfr y 

Salmau, a gyhoeddwyd yn 1936. Iddo ef, fel eraill o’i gyfnod, casgliad o gerddi a fynegai 

brofiad crefyddol yr unigolyn oedd Llyfr y Salmau. Erbyn heddiw, fodd bynnag, y mae’r 

sawl a â ati i’w hastudio yn dueddol o ganolbwyntio fwyaf ar berthynas y Salm â’i 

chynulleidfa, oherwydd fe sylweddolir bod iddi le pwysig mewn addoliad cyhoeddus hefyd.2 

Efallai mai Thomas Lewis a drawodd yr hoelen honno ar ei phen yn gyntaf drwy awgrymu 

mai ‘Llyfr emynau’r Iddew’, i’w ddefnyddio yn y Deml oedd Llyfr y Salmau.3 Hynny yw, 

casgliad o ganeuon a ddefnyddid mewn gwasanaethau cyhoeddus. Ceir awgrym o’r 

swyddogaeth gyhoeddus hon yn nheitl gwreiddiol Llyfr y Salmau, sef yr Hebraeg Tĕhillîm 

sydd, o’i gyfieithu, yn golygu ‘caniadau moliant cwltig’.4 Mae ‘Llyfr y Salmau’, fel y 

cyfeiriwn ato heddiw, yn dwyn ei enw o’r Groeg am gerddoriaeth offerynnol, sef ψαλµóι 

(psalmoi),5 ac awgryma’r gair Cymraeg ‘Sallwyr’ mai ‘casgliad o ganeuon’ ydyw yn ei 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Robert Beynon, Detholiad o Lyfr y Salmau (1936), tt. 9-10.   
2 Am gyflwyniad cyffredinol i Lyfr y Salmau, gw. Robert Alter, The Book of Psalms (New York, 2007); Walter 
Brueggemann, The Psalms in the life of Faith (Minneapolis, 1995); Alister G. Hunter An Introduction to the 
Psalms (London, 2008); James Limburg, ‘Psalms, Book of’ yn The Anchor Bible Dictionary, gol. David Noel 
Freedman, Cyf. 5 (New York, 1992), tt. 522-36; James L Crenshaw, ‘Psalms, Book of’ yn Eerdmans Dictionary 
of the Bible, gol. David Noel Freedman (Grand Rapids, 2000), tt. 1093-95; D. J. A. Clines, ‘Psalm Research 
Since 1955: I. The Psalm and the Cult’, Tyndale Bulletin, Cyf. 18 (1967), 103-25; a ‘Psalms Research Since 
1955: II. The Literary Genres’, Tyndale Bulletin, Cyf. 20 (1969), 105-25; Audrey R. Johnson, ‘The Psalms’ yn 
The Old Testament and Modern Study, gol. H. H. Rowley (Oxford, 1951), tt. 162-209.   
3 Thomas Lewis, Yr Hen Destament (Caerdydd, 1931), t. 132.  
4 Sigmund Mowinckel, The Psalms in Israel’s Worship (Michigan, 2004), Cyf. 1 t. 2; Curt Kuhl, The Old 
Testament: Its Origins and Composition (London, 1961), t. 228.  
5 Gair sydd ynddo’i hun yn ymgais i gyfieithu’r Hebraeg mizmor a olyga ‘cân’.!!
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hanfod.6 Yn naturiol, fe erys lle i’r Salmau ym mywyd yr addolwr unigol o hyd, ac mae’n sicr 

yn wir eu bod wedi crynhoi rhai o deimladau dwysaf dyn erioed—ei bryder a’i ofnau, ei 

dristwch a’i lawenydd, ei ymbiliau a’i ddiolchgarwch am faddeuant. Swyddogaeth gyntaf 

Llyfr y Salmau, fodd bynnag, oedd bod yn rhan o’r litwrgi cyhoeddus, a chredir i’r rhan 

fwyaf ohonynt gael eu llunio at ddibenion addoliad Iddewig yng nghwlt y Deml Gyntaf yn 

Jerwsalem.7 

 
Y Salmau a’u lle yn y Deml a’r Synagog 

Natur hanfodol yr addoli yn y Deml oedd yr aberthu defodol a offrymid gan yr 

offeiriaid a’r Lefiaid. Dethlid yr aberthau hyn yn ddyddiol, yn y bore ac yn y prynhawn, a 

chynhelid aberthau ychwanegol ar y Sabothau ac ar y dyddiau gŵyl. Yn ystod yr aberthau, 

byddai côr o Lefiaid—o leiaf ddeuddeg ohonynt—yn arfer canu Salmau i gyfeiliant 

offerynnau llinynnol.8 Ac yn union fel y dewisir emynau addas ar gyfer gwasanaethau mewn 

eglwysi heddiw, fe fyddai’r Salmau a ddewisid y pryd hwnnw yn gweddu i’r dim â’r 

gwasanaethau a gynhelid yn y Deml hefyd. Wrth dremio’n ofalus ar gynnwys y Salmau, 

felly, fe geir mewnwelediad hynod i’r hyn a ddigwyddai wrth i’r bobl ymgynnull yn y Deml i 

addoli Duw. Ys dywed Michael Wilcock am y Sallwyr: 

The Psalter is a collection, a hymnal, a book of songs. We might even think of it as a 
photograph album, full of pictures that show us a variety of places in a land of spiritual 
experience.9 

 
 Yn yr hen fyd, fel mewn addoliad cyfoes, fe genid nifer o ‘Emynau’ i glodfori Duw 

am ei fawredd a’i ogoniant.10 Perthyn oddeutu deg ar hugain o’r Salmau i’r dosbarth arbennig 

hwn, ac yn aml iawn fe geir ynddynt yr ymadroddion ‘molwch yr Arglwydd’ neu ‘haleliwia’, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6 Ibid. Gw. hefyd, Gwilym H. Jones, Arweiniad i'r Hen Destament (Caerdydd, 1966), t. 257. Nid oes amheuaeth 
nad gweithiau i’w canu yn ystod defodau crefyddol oedd y Salmau. Ceir trafodaeth dda ar y pwnc hwn yn S. 
Mowinckel, The Psalms, Cyf. 1, tt. 8-12.  
7 Gwynn ap Gwilym, Salmau Cân Newydd (Llandysul, 2008), t. vii.  
8 Donald J. Grout a Claude V. Palisca, Hanes Cerddoriaeth y Gorllewin (Caerdydd, 1997), t. 25. 
9 Michael Wilcock, The Message of Psalms 1-72 (Ebbw Vale, 2008), t. 10. 
10 C. Kuhl, The Old Testament, t. 234. 
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fel yn Salmau 146-150.11 Y dosbarth mwyaf, fodd bynnag, yw’r ‘Galarnadau Unigol’ a 

ddefnyddid gan bobl a ddeuai i’r Deml er mwyn datrys eu hargyfyngau personol.12 Yn y 

traddodiad Iddewig, arferid credu bod adrodd Salmau yn fodd arbennig o ennill ffafr gan 

Dduw. Fel canlyniad, byddai’r Iddewon ffyddlon yn arfer adrodd Salmau wrth gyflwyno eu 

trybini iddo yn y gobaith o’u hadfer eu hunain ac i ddianc rhag eu trallod. Enghreifftiau da o’r 

math hwn o Salm yw Salm 3 (‘Arglwydd, mor lluosog yw fy ngwrthwynebwyr’), Salm 7 

(‘gwared fi rhag fy holl erlidwyr, ac arbed fi’) a Salm 25 (‘paid â dwyn cywilydd arnaf, paid 

â gadael i’m gelynion orfoleddu o’m hachos’).  

Salmau o’r dosbarth hwn hefyd yw’r rhai a ddefnyddid gan bobl a ddeuai i’r Deml er 

mwyn gweddïo ar Dduw i’w cynnal yn ystod cyfnodau o afiechyd neu o wendid corfforol. 

Wrth gyflwyno’i ymbiliau i’r Arglwydd yn y Deml, byddai’r claf yn aml yn adrodd Salmau 

fel Salm 6 (‘yr wyf yn llesg’), Salm 38 (‘nid oes iechyd yn fy nghnawd’) a Salm 88 (‘euthum 

fel dyn heb nerth’). Pan ddeuai gwellhad, byddai’r dioddefydd yn arfer dychwelyd i’r Deml 

er mwyn diolch i’r Arglwydd am ei wella. Salmau addas i’w defnyddio ar achlysur fel hyn 

yw Salm 116 (‘Talaf fy addunedau i’r Arglwydd ym mhresenoldeb ei holl bobl’), Salm 30 

(‘Yr wyt wedi troi fy ngalar yn ddawns’) a Salm 103 (‘ef sy’n maddau fy holl gamweddau, 

yn iacháu fy holl afiechyd’).13 Gelwir y Salmau hyn yn ‘Gerddi Diolch Unigolion’ ac fe 

berthynant yn agos i ‘Alarnadau Unigolion’, oherwydd fe’u bwriedid fel mynegiant o 

ddiolchgarwch gan bobl a adferwyd o’u trallod a’u trybini.14  

 Math arall o Salm yw’r ‘Alarnad Gynulleidfaol’. Pan fyddai’r genedl dan fygythiad 

oddi wrth ei gelynion, âi’r gymuned gyfan i’r Deml a chynnal gwasanaeth arbennig i ofyn am 

waredigaeth gan Dduw ac i ymbil am ei ofal drostynt.15 Salmau sy’n perthyn i’r dosbarth hwn 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
11 Hermann Gunkel, An Introduction to the Psalms: The Genres of the Religious Lyric of Israel (Georgia, 1998), 
t. 136.     
12!C. Kuhl, The Old Testament, t. 236.  
13 Gwynn ap Gwilym, Salmau Cân Newydd, t. x. 
14 H. Gunkel, An Introduction to the Psalms, t. 213; C. Kuhl, The Old Testament, t. 237.      
15 I Brenhinoedd 8: 33-34. 
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yw Salm 44 (‘Gwnei inni gilio o flaen y gelyn, a chymerodd y rhai sy’n ein casáu ysbail’), 

Salm 60 (‘O Dduw, gwrthodaist ni a’n bylchu; buost yn ddicllon. Adfer ni!’), a Salm 79 (‘O 

Dduw, daeth y cenhedloedd i’th etifeddiaeth, a halogi dy deml sanctaidd’). Gofid y genedl yn 

ystod cyfnodau o drychineb cenedlaethol a welir ynddynt yn bennaf. Pan derfynai’r 

argyfwng, wrth gwrs, âi’r bobl yn ôl i’r Deml er mwyn diolch am y waredigaeth a gawsant. Y 

pryd hynny, fe genid Salmau o ddiolchgarwch fel Salm 105 (‘Dygodd ei bobl allan mewn 

llawenydd, ei rai etholedig mewn gorfoledd’), a Salm 124 (‘Bendigedig fyddo’r Arglwydd 

am iddo beidio â’n rhoi yn ysglyfaeth i’w dannedd’).  

Cenid Salmau yn fynych iawn yn ystod uchel wyliau’r Deml hefyd: nid oedd yn 

anghyffredin yn y gwyliau hyn, er enghraifft, i Salmau 113 hyd 118, sydd â’r aleliwia’n 

fyrdwn iddynt, gael eu canu wrth i’r bobl ddod ynghyd yn y Deml i gynnig eu haberthau 

personol i Dduw.16 Dethlid tair gŵyl flynyddol fawr yn Jerwsalem, pan fyddai disgwyl i’r 

gymuned gyfan ‘ymddangos o flaen yr Arglwydd Dduw’ drwy fynd i’r Deml, sef Gŵyl y 

Pasg, Gŵyl y Pentecost a Gŵyl y Pebyll. Wrth iddynt deithio i Jerwsalem i fynychu’r 

gwyliau, fe gredir fod y pererinion yn canu detholiad o ‘Ganeuon Esgyniad’, sef Salmau 120-

134.17 Gwyliau i ddathlu digwyddiadau arwyddocaol yn hanes cenedl Israel oedd uchel 

wyliau’r Deml yn eu hanfod.18 Yr oedd Gŵyl y Pasg, er enghraifft, yn dathlu’r Ecsodus, sef 

dihangfa wyrthiol pobl Israel allan o’u caethiwed yn yr Aifft.19 Nid yw’n syndod, felly, mai 

Salmau sy’n dathlu nerth a chadernid Duw yw’r rhai a gysylltid â’r ŵyl honno. Enghreifftiau 

da yw Salm 66 (‘Bloeddiwch mewn gorfoledd i Dduw yr holl ddaear... trodd y môr yn 

sychdir, aethant ar droed trwy’r afon’),20 Salm 114 (‘Pan ddaeth Israel allan o’r Aifft’) a Salm 

136, sef yr Hallal Fawr, fel y’i gelwir hi: 

 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
16 Donald J. Grout a Claude V. Palisca, Hanes Cerddoriaeth y Gorllewin, t. 25. 
17 C. Kuhl, The Old Testament, t. 229. 
18 Thomas, D. R., ‘Y Salmau ac addoli’, Y Traethodydd, Cyfrol CXXXI (1976), 32-40. 
19 Ibid. Am fanylion pellach, gw. Exodus 11-15:18.   
20 S. Mowinckel, The Psalms, Cyf. 2 t. 28 
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Trawodd rai cyntafanedig yr Aifft, 
oherwydd mae ei gariad hyd byth, 
a daeth ag Israel allan o’u canol, 
oherwydd mae ei gariad hyd byth; 
â llaw gref ac â braich estynedig, 
oherwydd mae ei gariad hyd byth. 
Holltodd y Môr Coch yn ddau, 
oherwydd mae ei gariad hyd byth, 
a dygodd Israel trwy ei ganol, 
oherwydd mae ei gariad hyd byth 
ond taflodd Pharo a’i lu i’r Môr 

           Coch, 
Oherwydd mae ei gariad hyd byth.21 

 
 Gŵyl a gysylltid â chyfamod Duw gydag Israel, sef ei addewid i bennu etifedd i’r brenin 

Dafydd a fyddai’n codi Teml yn Jerwsalem, oedd y Pentecost. Mae’n bur debygol, felly, y 

cenid Salmau a fyddai’n adlewyrchu hyn yn ystod y dathliadau. Enghraifft dda, efallai, yw 

Salm 105 (‘Y mae’n cofio ei gyfamod byth’). Prifwyl adnewyddu’r cyfamod hwn oedd Gŵyl 

y Pebyll.  

Roedd Dafydd, Brenin Israel, yn eilun i’w genedl, ac enillodd serch a chalon ei bobl 

yn fwy na’r un brenin arall. Ei ddymuniad mwyaf oedd codi Teml ar gyfer Arch Duw yn 

Jerwsalem.22 Ond er ei rinweddau fel brenin, roedd gan Ddafydd, fel pob dyn arall, ei 

wendidau. Cafodd berthynas odinebus â Bathsheba, gwraig un o’i filwyr ffyddlonaf, sef 

Ureia, ac fe’i beichiogodd. Ceisiodd Dafydd guddio ei bechod rhag ei gŵr drwy ei anfon i’r 

rhyfel a’i osod mewn man a beryglai ei fywyd. Diwedda’r hanes gyda Dafydd yn teimlo’n 

euog am iddo gael Bathsheba yn feichiog, a chydag Ureia yn marw ar faes y frwydr.23 

Oherwydd y berthynas odinebus hon, ac oherwydd y tywallt gwaed a ddaeth yn ei sgil, fe 

anfonodd yr Arglwydd air at y proffwyd Nathan yn gwahardd Dafydd rhag codi’r Deml.24 

Wedi i’w fab Solomon ei chodi, cyrchwyd Arch y Cyfamod o Ddinas Dafydd a’i gosod yng 

nghysegr y Deml newydd yn Jerwsalem.25 Yn ystod Gŵyl y Pebyll fe’i dygid o amgylch y 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
21 Salm 136 : 10-15. 
22 II Samuel 7: 1-11. 
23 II Samuel 11: 1-26.!
24 I Cronicl 17, 22 1 28.  
25 I Brenhinoedd 8: 1-13.!
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Deml mewn gorymdaith lawen a fwriedid fel arwydd a brofai bod Duw gyda’i bobl.26 Salmau 

a ddefnyddid yn ystod yr orymdaith hon oedd Salm 68 (‘Gwelir dy orymdeithiau, O Dduw, 

gorymdeithiau fy Nuw, fy Mrenin, i’r cysegr’) a Salm 118 (‘Â changau ymunwch yn yr 

orymdaith hyd at gyrn yr allor’). Uchafbwynt yr ŵyl oedd y ddefod i orseddu Iahweh yn 

frenin. Wedi i Arch y Cyfamod gael ei hailosod yng nghysegr y Deml, byddai’r dorf yn canu 

Salmau a ddathlai frenhiniaeth Duw ar yr hollfyd. Yn eu plith y mae Salm 47 (‘Y mae Duw 

yn frenin ar y cenhedloedd, y mae’n eistedd ar ei orsedd sanctaidd’), Salm 93 (‘Y mae’r 

Arglwydd yn frenin; y mae wedi ei wisgo â mawredd’) a Salm 96 (‘Y mae anrhydedd a 

mawredd o’i flaen, nerth a gogoniant yn ei gysegr’). Pwysleisio brenhiniaeth dragwyddol yr 

Arglwydd, brenin Israel a Duw’r holl fydysawd, a wna’r Salmau hyn.27 

 Roedd y Synagog, yn wahanol i’r Deml, yn ganolfan ar gyfer darllen yr Ysgrythurau a 

chlywed pregethau Gair Duw. Yn y gwasanaethau a gynhelid yno darllenid y Gair a’i drafod 

yn hytrach nag offrymu aberthau a gweddïau. Roedd darlleniadau arbennig yn cael eu pennu 

yn y Synagog ar gyfer dyddiau Saboth cyffredin a dyddiau marchnad, sef dyddiau Llun a Iau, 

ac ar gyfer y gwyliau pererindota, y gwyliau llai, y dyddiau ympryd a’r dyddiau lleuad 

newydd. Wedi i’r Deml gael ei dinistrio gan y Rhufeiniaid yn 70 O.C., fodd bynnag, daeth 

nifer o elfennau newydd i mewn i wasanaeth y Synagog a oedd yn cymryd lle aberthau’r 

Deml, a chred nifer mai yn y cyfnod hwnnw y cyflwynwyd yr arfer o ganu Salmau yn 

ddyddiol i wasanaeth y Synagog.28    

 

 

 

 

 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
26 G. H. Jones, Cerddi Seion, t. 17. 
27 C. Kuhl, The Old Testament, t. 234. 
28 Donald J. Grout a Claude V. Palisca, Hanes Cerddoriaeth y Gorllewin, t. 26.  
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Cyfansoddiad Llyfr y Salmau  

Yn yr Hen Destament Cymraeg, fel yn y fersiwn Hebraeg, cedwir cant a hanner o 

Salmau ar glawr i gyd.29 Ar yr un pryd, y mae nifer o Salmau wedi eu diogelu mewn llyfrau 

eraill yn yr Hen Destament (megis Exodus 15:1-18, 1 Samuel 2:1-10, Eseia 38:10-20 a Jona 

2:2-9), yn llenyddiaeth Qumran (Sgroliau’r Môr Marw),30 ac yn Salmau Solomon a 

gyfansoddwyd tua chanol y ganrif gyntaf, pan ymosododd Rhufain ar wlad Canan.31 Yn 

draddodiadol, caiff y Salmau eu dosbarthu i bum llyfr gwahanol (1-41; 42-72; 73-89; 90-106; 

107-150),32 ond fe gytunir bellach mai dosbarthiad arwynebol yn unig yw hwn. Dadleuid gan 

lawer mai ymgais tila ydyw i geisio efelychu dosbarthiad Cyfraith Moses yn bum llyfr.33 Ar 

yr un pryd, y mae’n rhaid cyfaddef bod Salmau’r Hen Destament yn eu ffurf bresennol yn 

gyfuniad o sawl llyfr neu gasgliad cynharach a gasglwyd ynghyd yn derfynol, yn ôl pob 

tebyg, yn ystod cyfnod yr Ail Deml, rywdro rhwng cyfnod y Gaethglud, tua'r flwyddyn 587 

CC, a chanol yr ail ganrif CC.34  

 

Awduriaeth y Salmau: eu perthynas â Dafydd Frenin     

Wrth ddwyn yr holl gasgliadau hyn ynghyd aethpwyd ati i drefnu cynnwys y llyfr ac i 

osod penawdau amrywiol ar nifer o’r Salmau. Un o’r rhai amlycaf, efallai, yw’r ymadrodd 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
29 Un Salm yw rhifau 9 a 10 yn y testun Groeg, a thrachefn rhifau 114 a 115. Ar y llaw arall, fe rennir Salmau 
66 a 147 yn ddwy ran yn y cyfieithiad hwn.   
30 Klaus Seybold,  Introducing the Book of Psalms (Edinburgh, 1990), tt. 6, 10. Gw. hefyd Peter W. Flint, ‘The 
Book of Psalms in the Light of the Dead Sea Scrolls’, yn Vetus Testamentum, Cyf. 48, Rhif 4 (1998), 453-72. A. 
G. Hunter An Introduction to the Psalms, tt. 26-9.  
31 Deunaw o Salmau nad ydynt yn rhan o’r canon ysgrythurol, ond a ddarganfuwyd mewn copïau o’r Peshitta, 
fersiwn safonol y Beibl Syrieg, a’r Septuagint. Mae’r unfed Salm ar bymtheg yn debyg i Salm 72 yn Llyfr y 
Salmau fel y’i ceir yn yr Hen Destament. Caiff y Salm honno ei phriodoli i Solomon ac, fel canlyniad, fe 
gyfeirir at y casgliad hwn o ddeunaw Salm fel ‘Salmau Solomon’. Am fanylion pellach, gw. Robert Henry 
Charles, Apocrypha and Pseudepigrapha of the Old Testament, II (Oxford, 1913), tt. 625-52.  
32 Daw Salm olaf bob llyfr i ben â rhyw fath o fawlgan arbennig, fel yr un a geir ar ddiwedd Salm 41: 
  Bendigedig fyddo’r Arglwydd, 
      Duw Israel, 
  o dragwyddoldeb hyd 
      dragwyddoldeb. 
  Amen ac Amen.                                
Am y lleill, gw. 72:18-9; 89:52; 106:48; 150:6.  
33 C. Kuhl, The Old Testament, t. 229. 
34 Gwilym H. Jones, Arweiniad i'r Hen Destament (Caerdydd, 1966), tt. 260-61.  
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‘Salm Dafydd’, sy’n bennawd i ryw 73 o’r Salmau i gyd.35 Fe’i dehonglwyd gan lawer fel 

arwydd digamsyniol a brofai mai Dafydd a gyfansoddodd y Salmau i gyd.36  Mae’n hawdd 

gweld sut y daethpwyd i’r casgliad hwn. Cyfeiria’r traddodiad Iddewig a Christnogol at 

ddoniau rhyfeddol Dafydd fel cyfansoddwr, cantor a thelynor.37 Dywedir i'w gyfeiliant 

iacháu ysbryd Saul,38 ac i’w ganu ddod â heddwch yn ystod cyfnodau o drychineb 

cenedlaethol.39 Cofir amdano hefyd fel cantor mwyaf pêr Israel, fel un a chanddo ddoniau 

proffwydol,40 ac fel dyfeisiwr a chrëwr nifer o offerynnau cerddorol.41  Ceir awgrymiadau 

mynych hefyd yn yr Hen Destament mai Dafydd a oedd yn gyfrifol am drefnu addoliad 

Israel.42 Cyfeiria Nehemeia 12: 24, er enghraifft, at foliannu'r Arglwydd ‘yn ôl gorchymyn 

Dafydd’ a cheir awgrym yn 1 Cronicl 15: 16-24 a 25:1-8, mai Dafydd a ysgogodd yr arfer o 

ddatgan mawl ar gân mewn gwasanaethau yn Jerwsalem.43 Yn yr un modd, ceir darlun yn 

Ecclesiasticus, un o lyfrau’r Apocryffa, ohono yn canu moliant i Dduw ac yn dewis 

cerddoriaeth ar gyfer yr uchel wyliau a’r gwasanaethau dyddiol: 

 
Yn ei holl weithgarwch rhoes ddiolch 

   i'r Un Sanctaidd a Goruchel, a datgan 
    ei ogoniant; 
   â'i holl galon canodd fawl, 
   a mynegi ei gariad ar ei Greawdwr. 
   Gosododd gantorion gerbron yr allor 
   i felysu'r gân â'i hyfrydlais. 
   Rhoes wedduster i'w gwyliau, 
   a threfnu cylch cyflawn yr amserau 
   i foliannu enw sanctaidd yr Arglwydd, 
   a llenwi'r cysegr â sŵn mawl o'r bore bach.44 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
35 Awgryma’r Testament Newydd mai Dafydd a gyfansoddodd ddwy Salm arall hefyd. Gw., er enghraifft, Actau 
4: 25 (sy’n awgrymu mai ef a gyfansoddodd Salm 2) ac Heb. 4:7 (sy’n awgrymu mai ef a gyfansoddodd Salm 
95).  
36 Dyma, yn wir, yr awgrym a geir mewn mannau yn y Testament Newydd, gw. Marc 12:36; Actau 2:25; 
Rhufeiniaid 4:6; 11:19. 
37 Yn y Testament Newydd, fe gaiff chwe Salm eu priodoli ar Ddafydd yn benodol: yn Mathew 22: 43; Actau 2: 
34; Actau 4: 25; Actau 2: 31; Rhufeiniaid 4: 6; Rhufeiniaid 11: 9. 
38 1 Samuel 16:14-23. 
39 2 Samuel 1:17-27; 3:33-39. 
40 2 Samuel 23:1-7. 
41 2 Cronicl 7:6; Nehemeia 12:36; Amos 6:5.  
42!1 Cronicl 16:4-7, 37-42, 23:2-6, 25:1-7.  
43 S. Mowinckel, The Psalms, Cyf. 2, t. 99.  
44 Ecclesiasticus 47:8-10. 
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Mae un o Sgroliau’r Môr Marw (sef llawysgrif 11QPsa) o’r ganrif gyntaf OC hefyd yn 

cynnwys nodyn sy’n manylu ar nifer ei gyfansoddiadau a wnaed ‘drwy broffwydoliaethau a 

roddwyd iddo ef gan y Goruchaf’. Priodola’r testun hwnnw 3,600 o ‘emynau mawl’, 446 o 

‘ganeuon’ i’w defnyddio mewn addoliad a 4 o ganeuon ar gyfer eu canu i gyfeiliant y delyn i 

Ddafydd, sef cyfanswm o 4,050 o ddarnau i gyd.45  

Braidd yn ddi-sail, fodd bynnag, yw’r gred mai Dafydd a gyfansoddodd y Sallwyr 

cyfan.46 Un o’r Salmau a briodolwyd iddo ar gam, meddir, yw Salm 24, sy’n cyfeirio at 

‘ddrysau tragwyddol’ y Deml yn Jerwsalem. Y mae’n gwbl amlwg na allai Dafydd fod wedi 

ei chyfansoddi, wrth gwrs, gan nad oedd y Deml yn bod yn ei ddyddiau ef. Solomon a’i 

hadeiladodd ar ôl i Ddafydd farw.47 Dadleua Sigmund Mowinckel, felly, mai Salmau a 

ddefnyddid ar achlysuron a wnelent rywbeth â’r brenin yw’r rhai a briodolir i enw Dafydd:  

The heading ‘by David’ ... confirms that in the days of old the psalms were destined to be 
used by the king when he was representing the community in the cult or taking part in some 
other way.48  

 
 

Salmau ‘Brenhinol’ ydynt. Nid ffigur gwleidyddol yn unig oedd y brenin pan 

gyfansoddwyd y Salmau yn wreiddiol, oherwydd yr oedd ganddo rôl arbennig yn y Deml ac 

mewn addoliad Iddewig.49 Datblygodd y rôl hon yn sgil y gred fod ganddo berthynas 

bersonol ac unigryw â Duw.50 Cydnabod hyn a wna’r Salmydd wrth nodi mai Duw ei hun a’i 

dewisodd i fod yn frenin ar genedl Israel: 

 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
45 Geza Vermes, The Complete Dead Sea Scrolls in English (argraffiad diwygiedig, London, 2004) t. 307.  
46 G. H. Jones, Arweiniad i’r Hen Destament, t. 268. 
47 Robert Beynon, Detholiad o Lyfr y Salmau, t. 17.  
48 S. Mowinckel, The Psalms, Cyf. 2, t. 103. 
49 Ibid., t. 106; Gwynn ap Gwilym,  Salmau Cân Newydd, xiv; G. H. Jones, ‘Llyfr y Salmau : Rhai tueddiadau 
diweddar’, t. 128. 
50 C. Kuhl, The Old Testament, t. 235. 
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   Pam y mae’r cenhedloedd yn 
       terfysgu 
   a’r bobloedd yn cynllwyn yn ofer? 
   Y mae brenhinoedd y ddaear yn 
       barod, 
   a’r llywodraethwyr yn ymgynghori â’i 
       gilydd 
   yn erbyn yr Arglwydd a’i eneiniog: 
   “Gadewch inni ddryllio eu 
       rhwymau,  
   a thaflu ymaith eu rheffynnau.” 
   Fe chwardd yr un sy’n eistedd yn y 
       nefoedd; 
   y mae’r Arglwydd yn eu gwatwar. 
   Yna fe lefara wrthynt yn ei lid 
   a’u dychryn yn ei ddicter: 
   “Yr wyf fi wedi gosod fy mrenin 
   ar Seion, fy mynydd sanctaidd.”51 

 

Yr oedd y brenin, felly, mewn sefyllfa dda i geisio ennill ffafr Duw i’w genedl; ac, yn 

achlysurol, fe ddeuai i gymryd rhan yn nefodau’r Deml er mwyn sicrhau bod gweddïau 

pwysicaf Israel yn cael eu hateb ar unwaith. Pan fyddai’r genedl mewn argyfwng, byddai’r 

brenin yn mynd i’r Deml er mwyn ymbil am waredigaeth iddi gan Dduw. Enghraifft dda o 

Salm a ddefnyddid mewn sefyllfa o’r fath yw Salm 61, lle ymbilia’r brenin am ddiogelwch na 

all neb ond Duw ei roi: 

    Clyw fy nghri, O Dduw, 
    a gwrando ar fy ngweddi; 
    o eithaf y ddaear yr wyf yn galw 
         arnat, 
    pan yw fy nghalon ar suddo.  
    Arwain fi at graig sy’n uwch na mi;  
    oherwydd buost ti’n gysgod imi, 
    yn dŵr cadarn rhag y gelyn.52 
     
Pan ddeuai’r argyfwng i ben, byddai’r brenin yn cyflwyno ei weddïau o ddiolchgarwch i 

Dduw am ymwared ei genedl rhag drygioni a chwymp, fel y gwna yn Salm 18 sy’n fersiwn 

diwygiedig o gân buddugoliaeth Dafydd yn II Samuel 22: 

 

 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
51 Salm 2: 1-6. 
52 Salm 61: 1-3. 
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    Byw yw’r Arglwydd, bendigedig 
         yw fy nghraig; 
     dyrchafedig fyddo’r Duw sy’n fy 
        ngwaredu, 
    y Duw sy’n rhoi imi ddialedd, 
    ac yn darostwng pobloedd odanaf, 
    sy’n fy ngwaredu rhag fy 
         ngelynion, 
    yn fy nyrchafu uwchlaw fy  
         ngwrthwynebwyr, 
    ac yn fy arbed rhag y gorthrymwyr.53 
 
Byddai’r Salmau hefyd yn cael eu defnyddio yn y Deml wrth weddïo dros y brenin pan âi 

allan i ryfel, fel y gwelir yn Salm 20 (‘Bydded i’r Arglwydd dy ateb yn nydd cyfyngder, ac i 

enw Duw Jacob dy amddiffyn’), ac i ddathlu mewn buddugoliaeth pan ddychwelai adref yn 

ddiogel, fel yn Salm 18 (‘Caraf di, o Arglwydd, fy nghryfder’).54  Araith y brenin o’i orsedd a 

gedwir yn Salm 101 (‘Fore ar ôl bore rhof daw ar holl rai drygionus y wlad’), a darlun o’r 

brenin delfrydol sydd yn Salm 110.55 Mae nifer o’r Salmau brenhinol eraill yn gysylltiedig â 

digwyddiadau brenhinol penodol: credir, er enghraifft, mai gweddi dros y brenin naill ai ar 

achlysur ei goroni neu i’w defnyddio mewn gŵyl flynyddol a gynhelid i goffáu ei ddyfodiad 

i’r orsedd yw Salm 72 (‘Hir oes fo iddo’).56 Ynddi fe ymbilia’r Salmydd ar y brenin i gynnal 

cyfiawnder fel y bo heddwch a ffyniant yn ystod ei deyrnasiad. Ceir llawer o gyfeiriadau 

ynddi at gyfrifoldeb y brenin dros amddiffyn y gorthrymedig a’r tlawd. Mae Salm 101 yn 

debyg.  Rhyw fath o adduned y byddai’r brenin yn ei hadrodd er mwyn cydnabod ei holl 

gyfrifoldebau yw hon. Mae’r cyfeiriadau sydd ynddi at ei osgordd (‘Rhodiaf â chalon gywir 

ymysg fy nhylwyth’) a’r llys brenhinol (‘Ni chaiff unrhyw un sy’n twyllo drigo yn fy nhŷ’), 

ac at ei awdurdod barnwrol dros y drygionus (‘Fore ar ôl bore rhof daw ar holl rai drygionus 

y wlad’) yn awgrymu mai testun ydyw a adroddid gan y brenin a ddigwyddai fod yn teyrnasu 

ar y pryd.  Mae’n amlwg hefyd mai Salm i’w defnyddio mewn priodas frenhinol yw Salm 45: 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
53 Salm 18: 46-8.!
54 Sigmund Mowinckel, The Psalms in Israel’s Worship, Cyf. 1 t. 219 a 225. Susan Gillingham, ‘The Messiah in 
the Psalms: A Question of Reception History and the Psalter’, 214. 
55 C. Kuhl, The Old Testament, t. 235; G. ap Gwilym, Salmau Cân Newydd, t. xv. 
56 Susan Gillingham, ‘The Messiah in the Psalms: A Question of Reception History and the Psalter’, 223. 
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    Gwrando di, ferch, rho sylw a 
                 Gogwydda dy glust: 
    Anghofia dy bobl dy hun a thŷ dy dad; 
                     yna bydd y brenin yn chwenychu 
                 dy brydferthwch, 

oherwydd ef yw dy arglwydd. 
 
Y mae Salm 89.38 yn dechrau â chwyn am orchfygiad y brenin, ac ynddi fe geir ymdeimlad 

gwirioneddol o ddigofaint Duw yn erbyn ei eneiniog:  

    Ond eto yr wyt wedi gwrthod, a  
        throi heibio, 
    a digio wrth dy eneiniog. 
    Yr wyf wedi dileu’r cyfamod â’th  

    was, 
wedi halogi ei goron a’i thaflu i’r 
    llawr. 
Yr wyf wedi dryllio ei holl furiau, 
a gwneud ei geyrydd yn adfeilion.  
Y mae pawb sy’n mynd heibio yn  
    ei ysbeilio; 
aeth yn warth i’w gymdogion.   
Dyrchefaist ddeheulaw ei 
    wrthwynebwyr, 
a gwneud i’w holl elynion lawenhau. 

 
Terfyna’r gŵyn â gweddi am waredigaeth: 
 
    Cofia, O Arglwydd, ddirmyg dy 
        was, 
    fel yr wyf yn cario yn fy mynwes 
        sarhad y bobloedd, 
    fel y bu i’th elynion, Arglwydd, 
        ddirmygu 
    a gwawdio camre dy eneiniog. 
    Bendigedig fyddo’r Arglwydd am 
        byth! 
    Amen ac Amen. 
 
Mae’r disgrifiad o’r eneiniog yn cael ei wawdio gan elynion Duw yn awgrymu mai Salm i’w 

defnyddio mewn cyfnod o argyfwng cenedlaethol yw hon. Mae’r cyfeiriadau tuag at ddileu’r 

cyfamod â gwas Duw ac at y goron yn cael ei halogi yn awgrymu, efallai, fod y gŵyn hon 

wedi ei chyfansoddi ar gyfer achlysur hanesyddol o bwys a oedd yn bygwth parhad y llinach 

a deyrnasai ar y pryd.   

Gyda threigl y blynyddoedd, daeth Dafydd i gynrychioli’r ddelfryd o frenin ym 

meddwl yr Israeliaid. Credir, felly, i’w enw ddod yn gyfystyr â’r gair ‘brenin’ ei hun.  Os 
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felly, ystyr y pennawd ‘Salm Dafydd’ fyddai ‘Salm i’r brenin’. Hynny yw, cân a gysylltid ag 

unrhyw frenin a ddigwyddai fod yn teyrnasu ar y pryd. Dyma a ddywed Curt Kuhl: 

Although so concerned with secular matters, they are nevertheless religious songs, matching 
the close connexion between the king and the God of the people. ... Their concern is not with 
one particular king but more with the concept, the ideal figure of the king.57  

 
Y tebyg yw bod y rhan fwyaf o’r Salmau a briodolir i Ddafydd yn weithiau a berthynai ar 

ryw adeg i gasgliad y palas brenhinol yn Jerwsalem, yn union fel y perthynai Salmau 50 a 73-

83 i Asaff, un a chanddo ryw fath o swydd gerddorol;58 Salmau 42-49, 84-5, 87-8 i Feibion 

Cora; a chynifer â 55 o Salmau eraill i’r Cyfarwyddwyr, sef arweinwyr cerddorol y Deml yn 

Jerwsalem.59 Wrth reswm, mae’n dal yn bosibl mai Dafydd a gyfansoddodd rai o’r Salmau, 

ond ni ellir dweud pa rai.60 Nid ef oedd awdur y rhan fwyaf ohonynt, fodd bynnag, a chredir 

iddynt gael eu tadogi arno yr un modd ag y tadogwyd yr holl gyfreithiau ar Foses a’r holl lên 

doethineb ar Solomon.61  

 

 Iesu a’r Salmau  

Fel eu rhagflaenwyr, parhaodd awduron y Testament Newydd i gymryd yn ganiataol 

mai Dafydd a gyfansoddodd Lyfr y Salmau, ond y mae un gwahaniaeth sylfaenol yn perthyn 

i’w safbwynt hwy. Yr oeddent o’r farn bod Llyfr y Salmau yn rhagfynegi dyfodiad Iesu a’i 

weinidogaeth ar y ddaear.62 Hynny yw, Dafydd oedd eu hawdur, ond eu pwrpas oedd dangos 

sut yr oedd yr Hen Destament bellach wedi ei gyflawni drwy fywyd a marwolaeth Iesu. Fel y 

dadleua Susan Gillingham:  

The psalms may all be understood as ‘by’ David, but they are ‘about’ Jesus Christ, and so 
illustrate how the Old Testament is now fulfilled in his life and death.63 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
57 C. Kuhl, The Old Testament (London, 1961), t. 235. 
58 1 Cronicl 6: 39, 15: 17, 19. 
59 J. Eaton, The Psalms, t. 5; G. H. Jones, Arweiniad i’r Hen Destament, t. 269. 
60 William L. Holladay, The Psalms through Three Thousand Years: Prayerbook of a Cloud of Witnesses 
(Minneapolis, 1996), t. 17. 
61 G. ap Gwilym, Salmau Cân Newydd, t. vii.  
62 Ar y pwnc hwn, gw. Susan Gillingham ‘The Messiah in the Psalms: A Question of Reception History and the 
Psalter’, 209-37. 
63 Idem., Psalms Through the Centuries: Volume One (Oxford, 2008), t. 14.  
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Yr oedd y ddelwedd o’r brenin a gafwyd yn y Salmau yn un nas gwelwyd erioed o’r blaen 

ymhlith holl arweinwyr Israel. Yr oedd gelynion y brenin hwn yn ‘droedfainc’ i’w 

frenhiniaeth ac fe deyrnasai, gyda theyrnwialen awdurdod Duw, oddi ar ei ddeheulaw ef. Yr 

oedd hefyd yn ‘offeiriad am byth’ yn ôl urdd Melchisedec,64 yn un a gerddai ar hyd y ‘ffordd 

berffaith’,65 ac yn ‘farnwr y ddaear’ i gyd.66 Sylweddolodd yr Iddewon mai’r Meseia yn unig, 

yr un a oedd i ddod, a allai gyflawni’r delfrydau rhyfeddol hyn. Braidd yn amwys, fodd 

bynnag, oedd eu syniadau hwy am y Meseia hwnnw gan eu bod yn dal i aros amdano. Yr 

oedd awduron y Testament Newydd ar y llaw arall yn gwbl sicr mai Iesu o Nasareth oedd yr 

un a addawyd gan Dduw.67 

Dadleuwyd bod Dafydd wedi medru olrhain bywyd a gwaith Iesu ganrifoedd cyn ei 

ddod ac mai crynodeb o’i broffwydoliaeth a gedwid yn Llyfr y Salmau. Daw mwy na thraean 

o’r holl gyfeiriadau at yr Hen Destament sy’n codi yn y Testament Newydd o Lyfr y Salmau 

a’u pwrpas yw cadarnhau bod bywyd a gweinidogaeth Iesu yn cyflawni popeth a 

ragfynegwyd am y Meseia ganrifoedd ynghynt. Dyfynnir o Lyfr y Salmau i ddilysu pob 

carreg filltir nodedig ym mywyd Iesu: yn y Bregeth ar y Mynydd, er enghraifft, daw ei 

ddatganiad adnabyddus yn y Gwynfydau, sef ‘Gwyn eu byd’ allan o’r Salmau a’i bwrpas 

yma yw dangos bod athrawiaeth Iesu yn uwch nag eiddo athrawiaeth y brenin Dafydd ei hun 

hyd yn oed.68 Yn ystod Ei Fedydd a’i Weddnewidiad, adleisir Salm 2: 7 (‘Fy mab wyt ti, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
64 Salm 110. 
65 Salm 101. 
66 Salm 2. 
67 Cf. y dystiolaeth a gyfyd yn yr efengylau. Dywed efengyl Mathew wrthym, er enghraifft, fod Mair, ei fam, 
wedi beichiogi ‘o’r Ysbryd Glân’. Yn Mathew 1:21 daeth angel yr Arglwydd at Joseff, ei dad, i ddweud wrtho y 
byddai Mair yn esgor ar yr un a addawyd trwy’r proffwyd i waredu’r byd o’i bechod. Mae Marc 1:30 hefyd yn 
cofnodi mai Iesu ydyw Mab Duw, yr eneiniog, a addawyd ganddo trwy’r proffwydi. Yn efengyl Marc, fe 
ddywed yr angel wrth Mair i beidio ag ofni gan bod Duw wedi dangos ffafr enfawr tuag ati trwy ei dewis i esgor 
ar Waredwr y byd: ‘ac wele, byddi’n beichiogi yn dy groth ac yn esgor ar fab, a gelwi ef Iesu. Bydd hwn yn 
fawr, a Mab y Goruchaf y gelwir ef; rhydd yr Arglwydd Dduw iddo orsedd Dafydd ei dad, ac fe deyrnasa ar dŷ 
Jacob am byth, ac ar ei deyrnas ni bydd diwedd.’ Yn efengyl Ioan 1:14 caiff Iesu ei ddisgrifio fel y Gair a 
ddaeth yn gnawd er mwyn pwysleisio bod y cyfan a ragfynegwyd yn yr Ysgrythurau hyd yn hyn wedi dod yn 
fyw ynddo ef: ‘A daeth y Gair yn gnawd a phreswylio yn ein plith, yn llawn gras a gwirionedd; gwelsom ei 
ogoniant ef, ei ogoniant fel unig Fab yn dod oddi wrth y Tad.’ !
68 Cymharer Mathew 2: 2-12 â Salm 1: 1; Salm 32: 1; Salm 32: 2; Salm 34: 8; Salm 40: 4; Salm 41: 1; Salm 65: 
4; Salm 84: 12; Salm 94: 12; Salm 112: 1; Salm 127: 5; Salm 128: 1; Salm 137: 8; Salm 137: 9; Salm 146: 5.  
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myfi a’th genhedlodd di heddiw’),69 er mwyn cadarnhau mai Iesu oedd ‘eneiniog Duw’ a 

fyddai’n achub y byd o’i bechod. Amlygir y thema bwysig hon unwaith eto yn ystod yr 

Orymdaith Fuddugoliaethus i mewn i Jerwsalem. Y tro hwnnw, cafodd Salm 118:25a 

(‘Bendigedig yw’r un sy’n dod yn enw’r Arglwydd’) ei chyfleu trwy lygaid y torfeydd er 

mwyn dangos mai Iesu oedd y Meseia a gyrhaeddodd ar ddydd gŵyl. Dadleuwyd hefyd bod 

rhybudd yn y Salmau o’r dynged erchyll a fyddai’n wynebu’r Meseia: dyma, meddent, oedd 

byrdwn Salm 118: 22 (‘Y maen a wrthododd yr adeiladwyr a ddaeth yn brif gonglfaen’). Daw 

sicrwydd yn y Testament Newydd, fodd bynnag, fod y cyfan a ragfynegwyd ynghynt yn rhan 

o gynllun Duw i ddyrchafu ac i ogoneddu Iesu. 

 Gwaeth awduron y Testament Newydd ddefnydd mynych o’r Salmau i geisio dilysu 

digwyddiadau’r Croeshoeliad hefyd. Portreadu’r ‘Dioddefydd Cyfiawn’ a wna’r Salmau sy’n 

cael eu defnyddio yn yr adroddiadau am y dyddiau olaf hyn. Yn Marc 14: 18, er enghraifft, 

mae’r cyfeiriad at Salm 41: 9 (‘Y mae hyd yn oed fy nghyfaill agos, y bûm yn ymddiried 

ynddo, ac a fu’n bwyta wrth fy mwrdd, yn codi ei sawdl yn f’erbyn’) yn debyg i 

broffwydoliaeth a gyflawnir trwy fywyd a gweinidogaeth Iesu ar y ddaear; a dilysir gweddi 

Iesu yng ngardd Gethsemane gan y cyfeiriad at Salm 42: 5 (‘Mor ddarostyngedig wyt, fy 

enaid, ac mor gythryblus o’m mewn! Disgwyliaf wrth Dduw; oherwydd eto moliannaf ef’),70 

a adleisir ynddi. Caiff y Salmau eu defnyddio hefyd i ddilysu digwyddiadau hollbwysig y 

Croeshoeliad. Adlais o Salm 69: 21b (‘a gwneud imi yfed finegr at fy syched’), er enghraifft, 

yw’r cyfeiriad at y gwin a gynigiwyd i Iesu i’w yfed pan oedd ar y groes.71 Ar yr un pryd, 

rhed cyfeiriadau at Salm 22 drwy’r hanes a gedwir yn Efengyl Marc: yn eu plith y mae Marc 

15: 24, hanes bwrw’r coelbren ar ddillad Iesu, sy’n adleisio Salm 22: 18 (‘Y maent yn rhannu 

fy nillad yn eu mysg ac yn bwrw coelbren ar fy ngwisg’); hanes gwatwar Iesu yn Marc 15: 29 

sy’n debyg iawn i Salm 22: 7 (‘Y mae pawb sy’n fy ngweld yn fy ngwatwar’); gwawd y 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
69 Mathew 3: 17 a 17: 5; Marc 1: 11 a 9: 7; Luc 3: 22 a 9: 35.  
70 Marc 14: 34. 
71 Marc 15: 23; Luc 23: 36. 
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milwyr a anogodd Iesu i’w dynnu ei hun i lawr oddi ar y groes sy’n adleisio Salm 22: 8 

(‘Rhoes ei achos i’r Arglwydd, bydded iddo ef ei achub!’); a chri olaf Iesu yn Marc 15: 34 

sy’n cyfateb yn union i Salm 22: 1 (‘Fy Nuw, fy Nuw, pam yr wyt wedi fy ngadael’).  

 
Llyfr y Salmau mewn addoliad Cristnogol    

Dysgu ei phobl am yr hyn a wnaeth Iesu oedd prif genhadaeth yr Eglwys Gristnogol 

newydd. Yn sgil ei hargyhoeddiad mai’r genhadaeth hon a gedwid yn y Sallwyr hefyd,  fe 

welwyd cychwyn ar berthynas glòs ac unigryw rhwng yr Eglwys Gristnogol a Llyfr y Salmau 

a ddatblygodd o’r dechrau’n deg.  Yn ei araith ar Ddydd y Pentecost, y bregeth Gristnogol 

gyntaf, er enghraifft, fe geir arwydd bendant o bwysigrwydd y Salmau ym mywyd yr Eglwys 

Fore wrth i Bedr ddewis dyfynnu’n gyson ohonynt er mwyn profi i’r torfeydd mai Iesu oedd 

mab Duw.72 Dengys yr Efengylau hefyd fod y disgyblion yn arfer canu ‘emynau’ gyda’i 

gilydd. Wedi i Iesu fendithio’r bara a’r gwin yn y Swper Olaf, er enghraifft, dywed yr 

Efengylau wrthym fod y disgyblion wedi ‘canu emyn’ gyda’i gilydd cyn mynd allan i Fynydd 

yr Olewydd.73 Gall, yn wir, fod lle i gredu mai canu Salm a wnaethant.  

Wrth i’r Eglwys Gristnogol gynnar dyfu ac ymledu o Jerwsalem trwy Asia Leiaf a 

thua’r Gorllewin i Affrica ac Ewrop, derbyniodd nifer o arferion litwrgaidd oddi wrth y 

gwahanol ranbarthau.74 Roedd ei dyled yn sicr yn fawr i fynachlogydd ac eglwysi’r Aifft, 

Cappodocia a Syria am ddatblygiad canu Salmau ac emynau, oherwydd fe ymddengys i’r 

arfer ddod yn boblogaidd yno cyn ymledu drwy Besantiwm i Milan ac i ganolfannau 

Cristnogol eraill y Gorllewin.75 Gan nad oedd awdurdod canolog cryf yn y cyfnod hwn, fe 

ddatblygodd yr eglwysi Dwyreiniol arferion litwrgaidd gwahanol yn yr amryfal ranbarthau. 

Gwyddys, fodd bynnag, fod cymunedau o fynachod wedi eu hen sefydlu eu hunain yn yr 

Aifft, yn Cappodocia ac yn Syria erbyn y bedwaredd ganrif, a’u bod yn gwneud defnydd 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
72 Actau 2: 22-42.  
73 Mathew 26: 30; Marc 14: 26.  
74 Donald J. Grout a Claude V. Palisca, Hanes Cerddoriaeth y Gorllewin, t. 26.!
75 Susan Gillingham, Psalms Through the Centuries (Oxford, 1998), t. 41.  
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helaeth o Salmau ac o emynau yn ystod eu gwasanaethau hwy.76 Deilliodd y ‘gwasanaeth 

mynachaidd’ o’r cymunedau hyn, gydag arferion gwahanol yn perthyn i’r gwasanaethau ym 

mhob ardal. Yn Scetis, ger Cairo, roedd dau brif wasanaeth, yn y bore a min nos, ac ym mhob 

gwasanaeth byddai unawdydd yn darllen deuddeg salm tra byddai’r mynachod eraill yn arfer 

eistedd ac yn gweddïo.77 Yn Cappodocia, ar y llaw arall, cynhelid saith gwasanaeth gweddi 

bob dydd ac adroddid Salmau ym mhob un ohonynt.78 Daeth yr arfer hwn yn dipyn o norm, a 

hynny er mwyn bodloni dyhead y Salmydd: ‘Seithwaith y dydd yr wyf yn dy foli oherwydd 

dy farnau cyfiawn’.79 Ymhen hir a hwyr, fe roddwyd cymaint o bwyslais ar bwysigrwydd y 

Sallwyr ym mynachlogydd y Dwyrain fel y disgwylid i’r mynachod a berthynai iddynt 

wybod pob Salm ar eu cof. Byddai disgwyl i erfyniwr, sef ymgeisydd am urddau 

mynachaidd, ddysgu cynifer o Salmau â phosibl cyn y gallai gael ei dderbyn i urdd hyd yn 

oed.80 Sail y ddisgyblaeth hon oedd cred ddiysgog y mynachod fod holl naratif y Beibl wedi 

ei grynhoi’n daclus yn Llyfr y Salmau. O ganlyniad i hyn, pe gallent ddysgu’r Salmau ar eu 

cof, byddai neges ganolog yr Efengyl yn ddiogel yn eu calonnau. 81 Ac ystyried hyn i gyd, 

mae’n hawdd dadlau bod Llyfr y Salmau wedi datblygu i fod yn un o adnoddau mwyaf 

gwerthfawr yr Eglwys Gristnogol gynnar. Adnodd, yn wir, y gwnaed defnydd mawr iawn 

ohono.  

Wedi i’r ymerawdwr Cystennin gael tröedigaeth Gristnogol oddeutu’r flwyddyn 313, 

fe ddechreuodd gydnabod hawl y Cristnogion i statws a oedd yn gyfartal â chrefyddwyr eraill 

ei ymerodraeth. Nid rhywbeth ymylol a di-nod oedd yr Eglwys Gristnogol bellach. O 

ganlyniad, fe gychwynnwyd ar raglen uchelgeisiol o adeiladu eglwysi a chadeirlannau 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
76 Donald J. Grout a Claude V. Palisca, Hanes Cerddoriaeth y Gorllewin, t. 26. 
77 Susan Gillingham, Psalms Through the Centuries, t. 41.!
78 Ibid. 
79 Salm 119:164 
80 Susan Gillingham, Psalms Through the Centuries, t. 41-2.  
81 F. L. Cross a E. A. Livingstone (goln.) The Oxford Dictionary of the Christian Church, t. 1184. 
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newydd yn ninasoedd ac ardaloedd poblog eraill gwledydd y Dwyrain.82 Esgorodd y 

digwyddiadau hyn ar dwf mawr yn y galw am addoliad Cristnogol y tu allan i’r 

mynachlogydd ac fe fu’n rhaid datblygu litwrgïau i’w defnyddio yn yr holl eglwysi newydd a 

godwyd. Yr arfer yn y cadeirlannau a’r eglwysi mawr, nifer ohonynt yn agos i ddinasoedd, 

oedd cynnal dau wasanaeth gweddi bob dydd, yn y bore a min nos. Cynhelid y naill ar doriad 

y wawr ac yn ystod y llall, a gynhelid gyda’r nos, fe gyneuid lampau arbennig i goffáu’r 

ffaith mai Iesu oedd goleuni’r byd.83 Arferid dethol rhai Salmau perthnasol i’w defnyddio yn 

y gwasanaethau eu hunain, yn hytrach na cheisio darllen y Sallwyr yn ei gyfanrwydd.84 Ond 

ar ôl i’r gwasanaeth hwyrol orffen, byddai pobl yn dod ynghyd i ganu Salmau ac i adrodd 

gweddïau hyd nes i wasanaeth y bore gael ei gynnal eto ar doriad y wawr. Felly y tystia’r 

lleian Etheria a fu’n llygad dyst i’r gwasanaethau hyn: 

As soon as the bishop withdraws to his house, the monks right from that very hour return to 
the Anastasis and psalms and antiphons are sung until it is light; and with every psalm and 
antiphon a prayer is said, for the priests and deacons take turns in keeping daily vigil with the 
people at the Anastasis. Also those of the laity who wish, men and women, remain at the 
place until it is light, while those who do not, return to their homes to take some sleep.!85!

!

Cynigia tystiolaeth Etheria, a gofnododd rai o arferion litwrgaidd yr eglwys yn Jerwsalem 

tua’r flwyddyn 380, ddarlun cyfoethog o le’r Salm yng ngwasanaeth yr eglwys yn ei chyfnod 

hi.86 Cyfeiria, er enghraifft, at wasanaethau’r Wythnos Fawr pan fyddai’r Salmau’n cael eu 

hadrodd a’u canu er mwyn darlunio dioddefiadau Iesu.87 Dywed hefyd sut y byddai’r 

Efengylau’n cael eu darllen ochr yn ochr â’r Salmau er mwyn dangos bod bywyd a 

gweinidogaeth Iesu’n cyflawni’r hyn a fynegir yn y Sallwyr.88  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
82 Susan Gillingham, Psalms Through the Centuries, t. 42. 
83 James McKinnon (gol.), Music in Early Christian Literature (Cambridge, 1987), tt. 115-6. 
84!Donald J. Grout a Claude V. Palisca, Hanes Cerddoriaeth y Gorllewin, t. 46. 
85 James McKinnon (gol.), Music in Early Christian Literature, t. 115.  
86 Am gyfieithiad o’i gwaith gw. M. L. McClure a C. L. Feltoe, The Pilgrimage of Etheria (London, 1919). Gw. 
hefyd F. L. Cross a E. A. Livingstone (goln.) The Oxford Dictionary of the Christian Church, t. 537. !
87 S. Gillingham, Psalms Through the Centuries, t. 42. 
88 Ibid. 
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Trwy gydol y bumed ganrif, parhaodd y Salm i fod yn rhan gwbl anhepgor o 

wasanaethau’r Eglwys Gristnogol yng ngwledydd y Dwyrain.89 Wrth i’r offeiriad wisgo ar 

gyfer y gwasanaeth, er enghraifft, arferid canu Salm 132 (‘Bydded dy offeiriaid wedi eu 

gwisgo â chyfiawnder’); pan fyddai’r Offeiriaid yn mynd i mewn i’r eglwys i ddechrau’r 

gwasanaeth, yr arfer oedd canu Salm 26 (‘Golchaf fy nwylo am fy mod yn ddieuog, ac 

amgylchaf dy allor, O Arglwydd’); yn ystod y gyffes, byddai’r henuriaid yn arfer llafarganu 

Salm 100 (‘Gwybyddwch mai’r Arglwydd sydd Dduw; ef a’n gwnaeth, a’i eiddo ef ydym’) a 

Salm 43 (‘Anfon dy oleuni a’th wirionedd, bydded iddynt fy arwain, bydded iddynt fy nwyn 

i’th fynydd sanctaidd ac i’th drigfan’). Wrth i’r bara a’r gwin gael eu hebrwng i’r allor, 

byddai Salm 24:7-10 yn cael ei llafarganu (‘Codwch eich pennau, O byrth! Ymddyrchefwch, 

O ddrysau tragwyddol! i frenin y gogoniant ddod i mewn’) ac fe fyddai’r gwasanaeth yn dod 

i ben drwy ganu Salm 28 (‘Gwareda dy bobl, a bendithia dy etifeddiaed’), Salm 113 

(‘Bendigedig fyddo enw’r Arglwydd o hyn allan a hyd byth’) a Salm 34 (‘Bendithiaf yr 

Arglwydd bob amser’).90 

Roedd yr eglwysi yn y Gorllewin, fel yn y Dwyrain, yn gymharol annibynnol ar y 

dechrau. Er bod llawer yn gyffredin rhyngddynt, y tebyg yw i bob rhanbarth yn y Gorllewin 

dderbyn etifeddiaeth y Dwyrain mewn ffyrdd a oedd yn amrywio ar ei gilydd.91 Canlyniad 

hyn oedd ffurfio nifer o litwrgïau lleol. Y ganolfan Orllewinol fwyaf dylanwadol y tu allan i 

Rufain oedd Milan, dinas a chanddi gysylltiadau agos â Besantiwm yn y Dwyrain.92  Sant 

Emrys oedd esgob Milan rhwng 374 a 397, ac fe gyflwynodd hwnnw ‘Salmyddiaeth ateb 

gyntaf’ i draddodiad y Gorllewin. Ceid unawdydd neu arweinydd i ganu rhan gyntaf y Salm, 

ac yna fe fyddai’r gynulleidfa’n ateb drwy ganu’r ail ran. Oherwydd pwysigrwydd dinas 

Milan, ac oherwydd enw da Emrys ei hesgob, fe gafodd arferion Milan ddylanwad mawr, nid 
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89 Ibid., t. 49. 
90 Ibid. 
91 Ibid., t. 51-5. 
92 Donald J. Grout a Claude V. Palisca, Hanes Cerddoriaeth y Gorllewin, t. 32. 
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yn unig ar Ffrainc a Sbaen, ond hefyd ar Rufain.93 Erbyn y nawfed ganrif, diflannodd y rhan 

fwyaf o’r fersiynau lleol o’r litwrgi, neu fe’u llyncwyd gan unffurfiaeth a threfn Rhufain. Y 

ddau brif fath o ddefodau addoli yn Eglwys Rufain oedd y ‘Gwasanaethau’, neu’r Oriau 

Canonaidd, a’r Offeren. Trefnwyd yr Oriau Canonaidd yn gyntaf yn Rheol Buchedd Bened 

(c. 520) sy’n gorchymyn yr arfer o weddïo ar oriau penodedig bob dydd, sef ‘Plygain’ (gyda 

thoriad y wawr), ‘Awr Brim’, ‘Awr Anterth’, ‘Secsdens’, ‘Awrnawn’ (am 6 y bore, 9 y bore, 

hanner dydd a 3 y prynhawn), ‘Gosber’ (ar fachlud haul) a ‘Chwmplin’.94 Prif nodweddion y 

gwasanaethau hyn ydoedd llafarganu’r Salmau gyda’i hantiffonau, canu emynau a chantiglau, 

a llafarganu’r llithoedd (darnau o’r Ysgrythur) gyda’u hatebiadau. Arferid defnyddio Salmau 

Lladin y Fwlgat: ac yn amlach na pheidio fe’u cenid bod yn eilwers gan offeiriad a chôr heb 

ddim cyfraniad oddi wrth y gynulleidfa.95 Cyfyng iawn, felly, oedd cyfraniad cerddorol y 

bobl gyffredin yn addoliad yr eglwysi yn ystod yr Oesoedd Canol: eu hunig swyddogaeth, 

mewn gwirionedd, oedd bod yn dyst i’r arlwy litwrgaidd a baratoid ar eu cyfer gan y 

clerigwyr.96 Hynny yw, yr offeiriaid a fyddai’n offrymu’r mawl i Dduw tra oedd 

cynulleidfaoedd cyffredin yr eglwys, sef y lleygwyr, yn ymgynnull i wylio yn unig.97 Mentra 

Christopher March gynnig darlun o Offeren y Sul tua diwedd yr Oesoedd Canol, y 

gwasanaeth y byddai’n ofynnol i’r bobl ei fynychu yn unol â Chyfraith yr Eglwys.98  Tua 

1520, yr oedd bron y cyfan o’r gwasanaeth trwy gyfrwng yr iaith Ladin, er i’r offeiriad yn 

Lloegr ddefnyddio Saesneg weithiau i gymell y bobl i weddïo ac i ymbil ar Dduw am 

faddeuant o’u pechodau. Yn ôl pob tebyg, byddai disgwyl i’r gynulleidfa weddïo’n dawel yn 
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93 Ibid. 
94 Ibid., t. 43.  
95 Nicholas Temperley, The Music of the English Parish Church (Cambridge, 1979), I, t.7. Cf. sylwadau T. H. 
Parry-Williams (gol.), Canu Rhydd Cynnar (Caerdydd, 1932), t. xxi.!
96 Cf. sylwadau Glanmor Williams yn R. Geraint Gruffydd (gol.), Y Gair ar Waith (Caerdydd, 1988), tt. 1-2.  
97 Nicholas Temperley, The Music of the English Parish Church, I, t.7. Gw. hefyd G. Jones (Glan Menai), 
Traethawd Bywgraphyddol a Beirniadol ar Edmwnd Prys (Conwy, 1899), t. 103. !
98Christopher Marsh, Popular Religion in Sixteenth-Century England (Basingstoke, 1998) ac yn arbennig 
Pennod 2 ‘Layfolk within the Church’ a Phennod 3 ‘Layfolk alongside the Church’. Gw. hefyd Eamon Duffy, 
The Stripping of the Alters (London, 1992) a Ronald Hutton, The Rise And Fall of Merrie England (Oxford, 
1994).   
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ystod y Gyffes, y Gloria, yr Offrwm a’r Sanctws.99 Does ryfedd, felly, bod March yn ei 

ddisgrifio fel litwrgi ‘punctuated periodically by the muttering of Aves, Pater Nosters and 

elevation prayers.’100  

Gyda dyfodiad y Diwygiad Protestannaidd, daethpwyd i gredu bod trefn o’r fath yn 

un gwbl anfoddhaol. Fel y dadleua Glan Menai: ‘pan dorrodd gwawr y Diwygiad, torrodd 

gwawr hefyd ar achos caniadaeth grefyddol, ac adferwyd ef i’w fri cyntefig, a’i safle briodol 

yng ngwasanaeth y cyssegr, yn lle bod yn hawl-fraint yr ychydig yn unig.’101 Yn sgil y 

pwyslais a roed ar offeiriadaeth yr holl saint, magwyd yr argyhoeddiad y dylai pob rhan o’r 

gwasanaeth fod yn yr iaith frodorol, cyfrwng y gallai pawb ei ddeall. Dyrchafwyd awdurdod 

y Beibl yn uwch nag awdurdod yr Eglwys ac fe bwysleisiwyd yr angen i bob Cristion—y 

lleygwr yn ogystal â’r offeiriad—ddarllen y Beibl drosto’i hun, neu o leiaf i wrando arno’n 

cael ei ddarllen. Dadleuai nifer o’r diwygwyr fod cynsail gadarn i’r safbwyntiau hyn yn yr 

ysgrythurau eu hunain. Un o’r adnodau a gyfiawnhai’r farn hon, meddent, oedd Colosiaid 3: 

16:  

Bydded i air Crist breswylio ynoch yn ei gyfoeth. Dysgwch a rhybuddiwch eich gilydd gyda 
phob doethineb. Â chalonnau diolchgar cenwch i Dduw salmau ac emynau a chaniadau 
ysbrydol. 102 

 
Yn ei ragair i’w argraffiad o’r Testament Newydd mewn Groeg, pwysleisiodd Desiderius 

Erasmus,103 un o ddyneiddwyr Protestannaidd amlycaf ei gyfnod, fod angen ymorol am y 

dasg o greu mydryddiadau o’r Efengylau a’r Epistolau mewn ieithoedd brodorol er mwyn i’r 

bobl gyffredin ddod yn gyfarwydd â gair Duw: 
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99 Cf. sylwadau Meredydd Evans, ‘Canu Cymru yn yr Unfed Ganrif ar Bymtheg’ Cof Cenedl, Cyf. XIII (1997). 
35. 
100 Marsh, Popular Religion in Siteenth-Century England, t. 33.  
101 G. Jones (Glan Menai), Edmwnd Prys, t. 103. !
102 Gw., er enghraifft, sylwadau Martin Luther yn ei ragymadrodd i lyfr emynau Wittenberg, yr Archtliederbuch, 
yn 1524 yn U. S. Leupold a H. T. Lehmann (goln.), Luther’s Works, Cyf. 53, tt. 315-16. 
103 Fe’i disgrifiwyd gan William Salesbury fel ‘yr athro dysgedicaf, huotlaf ac awdurusaf yng Nghred oll o’r a fu 
i’n hoes ni ac ys llawer oes o’r blaen.’ Am fanylion pellach, gw. R. Geraint Gruffydd (gol.), Y Gair ar Waith 
(Caerdydd, 1988) t. 20.  
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I would have the weakest woman read the Gospels and the Epistles of Saint Paul. I would 
have those words translated into all languages, so that not only Scots and Irishmen, but 
Turks and Saracens might read them. I long for the ploughboy to sing them to himself as he 
follows the plow, the weaver to hum them to the tune of his shuttle, the traveller to beguile 
with them the dullness of his journey. 

 
Felly’n unig y genid yn y darllenydd neu’r gwrandawr y ffydd honno a’i gwnâi’n gyfiawn 

gerbron Duw a’i achub rhag colledigaeth dragwyddol, a hynny drwy roi iddo haeddiant Iesu 

Grist heb iddo ef orfod rhoi dim o ran gweithredoedd da o’i eiddo ei hun. Dyma athrawiaeth 

Cyfiawnhad drwy Ffydd, athrawiaeth ganolog yr oes honno, a’r Beibl oedd sylfaen y cwbl.  

 Yr oedd peth diddordeb yn yr arfer o fydryddu rhannau o’r Ysgrythurau yn ystod yr 

Oesoedd Canol hefyd.104 Yng Nghymru yn y bedwaredd ganrif ar ddeg, er enghraifft, troes 

Dafydd Ddu o Hiraddug,105 aelod o Urdd Sant Dominig, saith ar hugain o’r Salmau yn 

fydryddiadau er mwyn eu cynnwys yn Gwassanaeth Meir, sef ei gyfieithiad o’r llawlyfr 

defosiwn Lladin i leygwyr, Officium Parvum Beatae Mariae Virginis [‘Gwasanaeth Bychan y 

Fendigaid Forwyn Fair’].106 Mae bron y cyfan o’i Salmau, fel y nododd R. Geraint Gruffydd, 

ar fesur rhydd odledig. Gyda’r Salmau y mae hanner dwsin o emynau eraill, a chyfieithwyd y 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
104 Gruffydd Aled Williams, ‘Mydryddu’r Salmau yn Gymraeg’ yn Llên Cymru (Caerdydd, 1989), Cyf. XVI, 
114. 
105 Arno gw., R. Geraint Gruffydd, ‘Dafydd Ddu o Hiraddug’, yn Llên Cymru (Caerdydd, 1995), Cyf. XVIII, 
205-220; am ymdriniaeth â’i waith, gw. R. Geraint Guffydd a Rhiannon Ifans (goln.) Gwaith Einion Offeiriad a 
Dafydd Ddu o Hiraddug (Aberystwyth, 1997).     
106 Brynley F. Roberts (gol.), Gwassanaeth Meir (Caerdydd, 1961), tt. l-lv. Ceir ymdriniaeth fer â’r Salmau yn 
E. Wyn James (gol.), Y Ffordd Gadarn: Ysgrifau ar Lên a Chrefydd gan R. Geraint Gruffydd (Llandybïe, 2008), 
tt. 158-59. Dylid nodi, fodd bynnag, bod rhai ysgolheigion yn awgrymu awduriaeth wahanol a chynharach i’r 
testun gw., er enghraifft, farn Iestyn Daniel yn ‘Awduriaeth y Gramadeg a briodolir i Einion Offeiriad a Dafydd 
Ddu o Hiraddug’, Ysgrifau Beirniadol, Cyf. XIII (Dinbych, 1985), tt. 178-208. Ar yr awduriaeth, gw. B. F. 
Roberts yn Gwassanaeth, tt. lxxv-lxxx.  Dr John Davies o Fallwyd, mewn copi o’r Gwassanaeth a gododd yn y 
flwyddyn 1631, oedd y cyntaf i awgrymu mai Dafydd Ddu o Hiraddug oedd awdur y cyfieithiad Cymraeg o’r 
Gwassanaeth (cyf. ‘Officium B. Mariae. Gwasanaeth Mair wedi ei dynnu o’r Lladin Ynghymraeg: y gan 
Ddafydd Ddu o Hiraddug, hyd y mae pawb yn tybieid...’ (gw., Llawysgrif NLW 4973B, 377.). Mae ei 
ffynhonnell wreiddiol ychydig yn annelwig, fodd bynnag, a cheir elfen o ansicrwydd hefyd yng ngeiriau Davies 
ei hun. Sail ei ansicrwydd, efallai, oedd y ffaith mai o lawysgrif a gopïwyd yn Llanhari yn 1537 yr oedd ef wedi 
codi ei gopi yntau yn 1631. Hefyd yr oedd Llawysgrif Ysgol Amwythig 11, un o’r llawysgrifau hynaf i gynnwys 
copi o’r testun, ym Morgannwg erbyn yr ail ganrif ar bymtheg. (gw. B. F. Roberts, Gwassanaeth, tt. lv-lvi.). O 
gadw hyn mewn cof, does rhyfedd bod Brynley F. Roberts yn gochel rhag dweud yn bendant mai Dafydd Ddu o 
Hiraddug  yw’r awdur. Mae R. Geraint Gruffydd, ar y llaw arall, yn sicr mai yntau a’u cyfansoddodd am dri 
rheswm, sef am nad oes unrhyw flas deheuol ar dafodiaith y testun, ac am fod tystiolaeth Davies, fel arfer, yn 
ddibynadwy, a chan fod y testun, fel y noda Brynley F. Roberts (cyf. Gwassanaeth, tt. xx-xxxi), wedi ei 
gyfieithu yn ôl dull Urdd Sant Dominig yn bennaf. Gw. R. G. Gruffydd, ‘Dafydd Ddu o Hiraddug’, tt. 218-19. 
Ceir rhai sylwadau pellach ar Salmau Dafydd Ddu yn T. H. Parry-Williams, Canu Rhydd Cynnar, tt. xxxii.  
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rhain bron i gyd ar wahanol fesurau caeth.107 Wrth bwyso a mesur camp y Salmau hyn, 

dywed Isaac Thomas fod yr awdur:  

...wedi llwyddo’n rhyfeddol nid yn unig i gyfleu, mewn Cymraeg ystwyth, sylwedd wyth 
Salm ar hugain y Gwassanaeth, ond hefyd i awgrymu â’i fydryddiaeth ddirodres, rywbeth o 
naws arbennig Salmau Israel.108 

 
Prin iawn, fodd bynnag, oedd nifer y mydryddiadau cyn yr unfed ganrif ar bymtheg, pan 

gyflyrwyd nifer o feirdd drwy’r gwledydd i ymarfer â’u doniau drwy fydryddu gwahanol 

rannau o’r Beibl. Mae’n deg dweud mai Llyfr y Salmau yn fwy na’r un llyfr arall yn y Beibl a 

gydiodd yn nychymyg y beirdd ac fe allai nifer yr ymdrechion a gafwyd i’w fydryddu yn y 

cyfnod hwn ymddangos bron yn anhygoel i sylwebyddion heddiw.  
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107 Ibid., 218.  
108 Isaac Thomas, ‘Cyfieithu’r Hen Destament i’r Gymraeg: Cyn y Diwygiad Protestannaidd’, Cylchgrawn 
Llyfrgell Genedlaethol Cymru, XXI (1979-80), 317. 
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PENNOD II 
 

Olrhain yr ysfa fawr am fydryddu’r Salmau 

Erbyn pedwardegau’r unfed ganrif ar bymtheg hyd ganol y ganrif dilynol, daeth mydryddu’r 

Salmau yn un o arferion mwyaf poblogaidd y dydd yn rhai o wledydd gogledd Ewrop, ac yn 

Ffrainc ac yn Lloegr yn fwyaf arbennig. Yn Ffrainc bu bron i ddeg ar hugain o feirdd 

gwahanol yn mydryddu Salmau yn ystod yr unfed ganrif ar bymtheg.1 Yr oedd rhai o feirdd 

enwocaf y dydd, fel Clément Marot a François de Malherbe, ac eraill fel Theodore Beza a 

John Calfin ymhlith y rhai a roes gynnig arni. Yn Lloegr, rhwng 1539 a 1650, ymddangosodd 

bron i bedwar ugain o fydryddiadau, cyflawn ac anghyflawn, mewn print ac mewn 

llawysgrif.2 Ymhlith yr enwocaf o’r mydryddwyr Seisnig, efallai, yr oedd Myles Coverdale a 

gyhoeddodd ei Goostly psalmes and spirituall songes drawen out of the holy Scripture tua’r 

flwyddyn 1535; Henry Howard, iarll Surrey a fydryddodd Salmau 31, 51, 55, 73 ac 88 yn 

1547;3 Syr Thomas Wyatt a fydryddodd y Salmau Penyd, sef Salmau 6, 32, 38, 51, 102, 130 a 

143 ac a gyhoeddodd ei Certayne psalmes commonly called thee vii penytentiall psalmes, 

drawen into englyshe meter tua’r flwyddyn 1549;4 Syr Philip Sidney (a fydryddodd Salmau 

1-43) a’i chwaer Mary Sidney, Iarlles Penfro (a barhaodd â gwaith ei brawd drwy fydryddu’r 

107 o Salmau a oedd yn weddill),5 Edmund Spenser, a Robert Crowley a gyhoeddodd ei 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Fe’u rhestrir i gyd yn Michel Jeanneret, Poésie et tradition biblique au XVIe sièle:Recherches stylistiques sur 
les paraphrases des psaumes de Marot à Malherbe (Paris, 1969), 563-4.      
2 Fe’u rhestrir i gyd yn George Watson (gol.), The New Cambridge Bibliography of English Literature, Cyf. I 
(Cambridge, 1974), 1995-1914. Gw. hefyd John Julian (gol.), A Dictionary of Hymnology (argraffiad 
diwygiedig, London, 1915), tt. 926-8. Ceir ymdriniaeth ar y mydryddiadau Saesneg yn Hallett Smith, ‘English 
Metrical Psalms in the Sixteenth Century and their Literary Significance’, The Huntington Library Quarterly, 
Cyf. IX (1946), 249-71.   
3 George Watson (gol.), The New Cambridge Bibliography of English Literature, Cyf. I, 1899.  
4 Ar Syr Thomas Wyatt a Henry Howard gw. Douglas Brooks-Davies, Silver Poets of the Sixteenth Century 
(London, 1992). Gw. hefyd sylwadau John Buxton, Sir Philip Sidney and the English Renaissance (trydydd 
argraffiad, London, 1987), t. 152. 
5 Am destun ohonynt, gw. Alexander B. Grosart, The Complete Poems of Sir Philip Sidney, Cyf. II (1873), tt. 
201-296; Hannibal Hamlin et al, The Sidney Psalter: The Psalms of Sir Phillip and Mary Sidney (Oxford, 
2009). Gw. hefyd, Margaret P. Hannay et al, The Collected Works of Mary Sidney Herbert, Countess of 
Pembroke: Volume I, Poems, Translations, and Correspondence (Oxford, 1998), hefyd am drafodaeth ar y 
Salmau, gw. Margaret P. Hannay et al, The Collected Works of Mary Sidney Herbert, Countess of Pembroke: 
Volume II: The Psalmes of David (Oxford, 1998). Gw. hefyd, Katherine Duncan-Jones (gol.), Sir Philip Sidney: 
The Major Works (Oxford, 2002), tt. 274-78; Katherine Duncan-Jones, Sir Philip Sidney: Selected Poems 
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Psalter of David newely translated into Englysh meter yn 1549.6 Yn ogystal â chynhyrchu 

mydryddiadau o’r Salmau yn yr ieithoedd brodorol mentrodd nifer o’r beirdd i arbrofi ag iaith 

dysg y cyfnod, sef Lladin: rhwng 1500 a 1620, ymddangosodd bron i gant o fydryddiadau 

Lladin gwahanol, gyda’r rhan fwyaf ohonynt yn dod i’r amlwg ar ôl 1540.7 Un o’r 

mydryddiadau Lladin mwyaf hynod yw Salmau mydryddol y dyneiddiwr Albanaidd George 

Buchanan sef Psalmorum Davidis paraphrasis poetica, nunc primùm edita, authore Georgio 

Buchanano a gyhoeddwyd yn 1566 ac a ailgyhoeddwyd 27 o weithiau cyn diwedd yr unfed 

ganrif ar bymtheg. Defnyddiodd Buchanan 30 o fesurau gwahanol sydd i gyd yn cael eu 

rhestru ar ddiwedd ei gasgliad.8 

Cydiodd y ffasiwn o fydryddu’r Salmau yn nychymyg y di-nod a’r uchel radd fel ei 

gilydd. Er mai Protestaniaid oedd y rhan fwyaf o ddigon o’r mydryddwyr, yr oedd rhai’n 

Gatholigion hefyd.9 Yng Nghymru, er enghraifft, un o’r rhai a fu’n mydryddu’r Salmau yn y 

cyfnod hwn oedd yr alltud Catholig Gruffydd Robert o Filan a gynhwysodd ddwy Salm 

(Salm 1 a 15) ar fesur cywydd yn ei draethawd ar gerdd dafod yn Gymraeg.10 Catholig hefyd 

oedd yr ysgrifennwr a’r cyhoeddwr Richard Verstegan a gyhoeddodd gasgliad mydryddol o’r 

Salmau Penyd yn dwyn y teitl Odes in Imitation of the Seven Penatential Psalmes with 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
(Oxford, 1973), tt. 197-201; Malcolm William Wallace, The Life of Sir Philip Sidney (Cambridge, 1915), tt. 
323-4; Michael Brennan, ‘The Date of the Countess of Pembroke’s Translation of the Psalms’, The Review of 
English Studies, Cyf. XXXIII, Rhif 132 (1982), 434-36; Theodore L. Steinberg, ‘The Sidneys and the Psalms’, 
Studies in Philology, Cyf. XCII, Rhif 1 (1995), 1-17. 
6 George Pearson (gol.), Remains of Myles Coverdale, Bishop of Exeter (Cambridge, 1846), tt. 533-590; Rivkah 
Zim, English Metrical Psalms: Poetry As Praise and Prayer, 1535-1601 (Cambridge, 1987), t. 112; hefyd ar 
Myles Coverdale, gw. Lily B. Campbell, Divine Poetry and Drama in Sixteenth-Century England (Cambridge, 
1959), tt. 27-33; Peter le Huray, Music and the Reformation in England 1549-1600 (Cambridge, 2008), t. 371; 
Hannibal Hamlin,  Psalm Culture and Early Modern English Literature (Cambridge, 2004), t. 24.      
7 Johannes A. Gaertner, ‘Latin Verse Translations of the Psalms, 1500-1620’, The Harvard Theological Review, 
Cyf. XLIX (1956), 293-300. 
8 Ar Salmau Buchanan, gw. Ibid., 271-305 passim.  Gw. hefyd Roger P. H. Green, ‘Classical voices in 
Buchanan’s hexameter psalm paraphrases’ yn Ceri Davies a John E. Law, The Renaissance and the Celtic 
Countries (Oxford, 2005), 55-89. Am fanylion pellach, gw. George Watson (gol.), The New Cambridge 
Bibliography of English Literature, Cyf. I, 1902.  
9 Ian Green, Print and Protestantism in Early Modern England (Oxford, 2000), t. 531. Gw. H. Hamlin, Psalm 
Culture and Early Modern England, tt. 40-41.  
10 Gw. G. J. Williams (gol.) Gramadeg Cymraeg Gruffydd Robert (Caerdydd, 1939), tt. [355-60]. Am 
ymdriniaeth fer â Salmau Mydryddol Gruffydd Robert, gw. E. W. James, Y Ffordd Gadarn, tt. 160-61. 
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Sundry other Poems to deuotion and pietie yn 1601.11 Casgliad bychain o Salmau a 

fwriadwyd i ddiddanu’r awdur ei hun oedd Salmau Verstegan yn wreiddiol ond fe ddygodd 

un o’i gyfeillion berswâd arno i’w cyhoeddi: 

When for my owne private recreation I had penneed some of these poemes yet not intēding to 
make them publyke ... Yet hauing by chaunce communicated them with a friend, I was not a 
litle vrged, to affoord them the libertie of open View, but also perswaded to their further 
augmentation.12   
 

Wedi i’w Salmau ymddangos, pwysleisiodd yr awdur y dylai cynulleidfaoedd eu canu i 

gyfeiliant cerddorol er mwyn ceisio sicrhau eu ‘helpful furtherance’ a’u ‘fauourable pardon’: 

And now hauing yeilded vnto the one, & aduentured the other, I know no better way thn to 
make dedication of them vnto yourselues, whose sweete voyces or virginalles may voucsafe 
so to Grace them, asthat thereby they may be much bettered, and the rather ŷf it shal please 
You to obtain of some skilful Musitian, such requisite tunes, AS may vnto them be best 
fitting.13 
     

Er iddo droi’n Brotestant maes o law, Catholig hefyd oedd y bardd Clément Marot pan 

ddechreuodd fydryddu Salmau yn llys François I, brenin Ffrainc.14 Erbyn 1540, yr oedd mynd 

mawr ar fydryddu’r Salmau yn y llysoedd brenhinol: mentrodd nifer o wŷr llys a hyd yn oed 

y Frenhines Elisabeth I a’r Brenin Iago I roi cynnig arni.15 Mentrodd y Frenhines Elisabeth 

fydryddu Salm 13 yn ei chyfieithiad Saesneg o’r gyfrol A godly medytacyon of the Christen 

[sic] sowle gan Margaret d’Angoulême, Brenhines Navarre.16 

Yr hyn a ysgogodd lawer o’r mydryddwyr, wrth gwrs, oedd y diddordeb newydd a 

ddatblygodd yn yr Ysgrythurau yn sgil y Diwygiad Protestannaidd. Gosododd y diwygwyr 

bwyslais mawr ar Air Duw fel yr unig ffordd at iachawdwriaeth: ymdrwytho yn yr 

Ysgrythurau, yn eu tyb nhw, oedd yr unig ffordd i feithrin perthynas ystyrlon â Duw. Ond yr 
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11 Ian Green, Print and Protestantism in Early Modern England, t. 531.  
12 Richard Verstegan, Odes in Imitation of the Seven Penatential Psalmes with Sundry other Poems to deuotion 
and pietie (1601), A2.  
13 Ibid. 
14 Ar Marot, gw. F. L. Cross a E. A. Livingstone (goln.) The Oxford Dictionary of the Christian Church 
(argraffiad diwygiedig, Oxford, 2005), t. 1047.  
15 Nicholas Temperley, The Music of the English Parish Church, Cyf. I, tt. 22-3; Rowland E. Prothero, The 
Psalms in Human Life (argraffiad diwygiedig, London, 1914), t. 51; J. Buxton, Sir Philip Sidney and the English 
Renaissance, t. 152; J. Julian, A Dictionary of Hymnology, tt. 926-7. Am ymdriniaeth fer â mydryddu’r Salmau 
yn y llysoedd brenhinol, gw. L. B. Campbell, Divine Poetry and Drama, 34-54. 
16 George Watson (gol.), The New Cambridge Bibliography of English Literature, Cyf. I, 1898.  
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oedd cynnwys y Beibl yn ddieithr i’r rhan fwyaf yn y cyfnod hwn gan nad oedd cyfieithiadau 

ohono ar gael yn yr ieithoedd brodorol. Yn ystod blynyddoedd yr Oesoedd Canol rhoddwyd 

gwarchae tynn ar yr Ysgrythurau, a phrin oedd y bobl a fedrai elwa ohonynt.  Ym Mhrifysgol 

Caer-grawnt, er enghraifft, ni châi’r un darlithydd ganiatâd i draethu ar gynnwys y Beibl hyd 

nes iddo ddarlithio ar gyfrol fawr Peter Lombard, y Sententiarum libri quatuor [Pedair Cyfrol 

o Frawddegau], yn gyntaf.17  Ym Mhrifysgol Rhydychen, meddir, ni châi hyd yn oed yr 

ymgeiswyr am radd uchaf y Brifysgol, sef y radd Doethur mewn Diwinyddiaeth, ganiatâd i 

astudio’r Ysgrythurau yn ystod yr Oesoedd Canol. Ys dywed Samuel Knight: 

It may be noted here, that the Use and Study of the Scriptures was so low at that Time, and 
even in this University of Oxford, that the being admitted a Batchelor [sic] of Divinity gave 
only Liberty to read the Master of Sentences [Pet. Lombard], and the highest Degree of 
Doctor of Divinity, did not admit a man to the Reading of the Scriptures.18   
  
Erbyn yr unfed ganrif ar bymtheg fe gafwyd ymdrech fawr, yn enwedig yn y 

gwledydd Protestannaidd, i ofalu bod Gair Duw yn hygyrch i bawb yn eu priod ieithoedd.  

Nod pennaf y rhai a fu’n llafurio dros sicrhau hyn oedd ceisio gofalu bod gan bawb fynediad 

i Air Duw.  Y gobaith oedd y byddai sicrhau cyfieithiadau o’r Gair yn yr ieithoedd brodorol 

yn cryfhau ymlyniad y saint wrth eu ffydd ac yn plannu awydd ymhlith rhai o’r anllythrennog 

i ddysgu darllen er mwyn cael mynediad ato. Fel y dywed Lilly B. Campbell: 

It was in the sixteenth century that the Christian Bible came once more to stand forth in its 
glory, undimmed by its cloud of witnesses. In England as in the rest of Christendom the Bible 
itself had become almost lost in the multitude of interpretations, in the intellectual tangles of 
theological logic, in the rivalries of dispute over dogma. To the majority of the people it was 
an inaccessible and a forbidden book; inaccessible because only the learned could understand 
the Latin in which it was available, and forbidden even to those who could read Latin save 
only those duly authorized by the Church.19      
 

Yn lle bynnag yn Ewrop yr ymwreiddiodd Protestaniaeth fe welwyd awydd ymhlith y 

credinwyr i sicrhau cyfieithiadau o’r Beibl yn yr iaith frodorol. Cyfieithwyd yr Ysgrythurau i 

amryw o ieithoedd yn ystod yr unfed ganrif ar bymtheg.  Cyhoeddwyd y Testament Newydd 
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17 James B. Mullinger, The University of Cambridge (Cambridge, 1873), Cyf. 1, t. 363. 
18 Samuel Knight, The Life of Dr John Colet, Dean of S. Paul sin the Reigns of K. Henry VII and Henry VIII and 
Founder of S. Paul’s School (London, 1724), t. 51. 
19 Ibid., t. 9.  
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yn Ffrangeg yn 1523 a’r Hen Destament yn 1530; yn yr Iseldireg yn 1523 a 1527; mewn 

Daneg yn 1524 a 1550; yn Swedeg yn 1526 a 1541; yn y Ffineg 1529 a 1548; Islandeg yn 

1540 a 1584; Hwngarieg yn 1541 a 1590; Sbaeneg a Chroateg yn 1543; Pwyleg yn 1552-3; 

Slofeneg yn 1557 a 1582; yn Rwmaneg 1561-3; yn Lithiwaneg yn 1579 a 1582; ac yn 

Tsieceg yn 1579-93.20  Yn Lloegr, gwnaed y rhan fwyaf o’r gwaith arloesol hwn gan William 

Tyndale (cafwyd y Testament Newydd Saesneg yn 1524 ac ymddangosodd yr Hen 

Destament yn 1535) tra oedd y Cymry’n ddyledus, wrth gwrs, i William Salesbury, a 

gyhoeddodd ei Destament Newydd yn 1567, ac i’r Esgob William Morgan a gyhoeddodd ei 

Feibl yn Gymraeg yn 1588.21 Trwy gyfrwng y gweisg argraffu newydd, hyrddiwyd miloedd o 

gopïau o’r Beibl gerbron y lliaws drwy’r gwledydd, ac fe gafodd y cyffredin a’r uchel radd 

fel ei gilydd gyfle am y tro cyntaf, efallai, i wrando ar air Duw ac i’w ddarllen yn eu 

hieithoedd eu hunain.22 Troes yr Ysgrythurau yn gloddfeydd o ysbrydoliaeth i lawer o feirdd 

a llenorion ac fe welwyd cynnydd sylweddol mewn llenyddiaeth a oedd wedi ei seilio ar y 

Beibl: yn gerddi epig ac yn ddramâu Beiblaidd, ac yn fydryddiadau o’r Salmau a rhannau 

eraill o’r Ysgrythurau. Yr ysbryd hwn a roes fod i gerddi fel Christiad gan Marco Girolamo 

Vida (1535) a Gerusalemme Liberata gan Torquato Tasso (1581). Mae’r naill yn gerdd epig 

mewn chwe chaniad sy’n adrodd hanes bywyd Crist ac sydd wedi ei chyfansoddi yn arddull 

Virgil, tra bo’r llall yn cynnig darlun chwedlonol o’r Groesgad Gyntaf a welodd filwyr 

Catholig, dan arweiniad Godfrey o Bouillon, yn erbyn Mwslemiaid er mwyn cipio tiroedd 

Jerwsalem.     

Ar yr un pryd, enynnwyd diddordeb mewn deunydd newydd arall hefyd, sef mytholeg 

baganaidd Glasurol Groeg a Rhufain a ‘atgyfodwyd o lwch ac ebargofiant yr Oesoedd Canol’ 
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20 Am fanylion pellach, gw. R. Geraint Gryffudd (gol.), Y Gair ar Waith (Caerdydd, 1988), t. 24.  
21 David Daniell, The Bible in English: it’s History and Influence (London, 2003); John Ballinger, The Bible in 
Wales:A Study in the History of the Welsh People, with an Introductory Address and a Bibliography (London, 
1906). 
22 Cf. sylwadau Glanmor Williams yn R. Geraint Gruffydd (gol.), Y Gaith ar Waith (Caerdydd, 1988), tt. 12-5. 
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gan ddyneiddwyr chwilfrydig.23 Gyda hynny, datblygodd rhyw ddiddordeb yn y duwiau 

paganaidd ac yn syniadau’r hen athronwyr hefyd. Mewn geiriau eraill, ochr yn ochr â’r 

dwysáu mewn ymwybyddiaeth ysbrydol a fu yn sgil cynyrfiadau eglwysig yr unfed ganrif ar 

bymtheg, fe welwyd cynnydd hefyd yn y deunydd a heriai ddiwinyddiaeth glasurol yr Eglwys 

Gristnogol. Dyma a ddywed Lily B. Campbell 

The resurrection of the Greek and Roman past known as the Revival of Learning had brought 
first to Italy and then o all of western Europe and to England a new approach to all the arts 
and a new interest in human life as it is lived on earth. It had brought also the old pagan gods 
to the horizons of thought and pagan philosophies to rival the philosophy which was 
formulated in the theology of the Christian church. … Even the spiritual shepherds of men 
turned their thoughts to secular affairs, to the enjoyment which their five senses could 
provide, to the worship in spirit and sometimes in fact of the pagan gods.24   
 
Mewn ymateb i’r ysfa newydd hon i wybod mwy am lenyddiaethau paganaidd Groeg 

a Rhufain, ac oherwydd y deffroad ysbrydol a ddaeth yn sgil y Diwygiad Protestannaidd, 

gwelwyd cychwyn ar ymgyrch gref i geisio disodli pob llenyddiaeth seciwlar gyda thestunau 

llenyddol Cristnogol a fwriedid er clod i Dduw yn unig. Mae’n wir nad peth newydd oedd y 

dyhead hwn i foli Duw o flaen dyn. Yng Nghymru, er enghraifft, fe glywyd yr alwad yn  

Ymborth yr Enaid,  gwaith crefyddol hynod yn Gymraeg a gyfansoddwyd rywdro rhwng c. 

1240 a c. 1260. Yn y gwaith hwnnw fe geir adran ddiddorol o rhyddiaith sy’n ymrafael â’r 

her o ddisgrifio’r Iesu pan oedd yn ddeuddeg oed, darn y cyfeirir ato’n aml fel ‘Pryd y Mab’, 

a ddaw i ben â’r geiriau a ganlyn sy’n dyheu am weld y prydyddion yn dibynnu ar y gyfran 

o’r ysbryd a ddeilliai oddi wrth Grist yn hytrach nag ymserchu yn ysbryd y byd hwn a’i 

bethau:      

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
23 G. A. Williams, ‘Mydryddu’r Salmau yn Gymraeg’, 115. Am ymdriniaeth â’r duedd hon i ymborthi ar 
lenyddiaethau Groeg a Rhufain yn Lloegr, gw. L. B. Campell, Divine Poetry and Drama, t. 9. Ymdrinnir yn 
gryno â’r un diddordeb yn Ffrainc yn W. F. Patterson, Three Centuries of French Poetic Theory (Ann Arbor, 
1935), Cyf. I, 750. Digwyddodd yn y gwledydd Protestannaidd a Chatholig fel ei gilydd, gw., er enghraifft, y 
bennod ‘Platonism II. The Triumph of Christianity’, yn Bernard Weinberg, A History of Literary Criticism in 
the Italian Renaisance (Chicargo, 1961), tt. 297-348.   
24 L. B. Campell, Divine Poetry and Drama, t. 9. 
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A manac y’r prydyyon y rodeis i vdunt gyfurann o yspryt vy nigrifuwch i y mae yawnach 
<oed> vdunt ymchwelut y’r yspryt hwnnw y’m diwyll i noc y ganmol ynvytserch gorwagyon 
betheu tranghedigyon yn amsserawl.25  

Ceir awgrym o’r un dyhead yng ngwaith y bardd Guto’r Glyn (1440-1493) a ganai yn ail 

hanner y bymthegfed ganrif. Yn ei gywydd ‘Ystyriaeth Bywyd’, dywed Guto i Abad 

Glynegwestl, ei annog i beidio â chlodfori pethau dibwys yn ei gerddi, ond yn hytrach i 

ganolbwyntio ei ymdrechion ar foli Duw unchlaw dim arall: 

    Gwae awyddus gywyddol! 
    Gwae ni wnaeth gân yn ei ôl! 

   Moli bûm ymylau byd, 
   Malu sôn melys ennyd, 
   A chablu er yn chweblwydd, 
   Erchis ym eiriach y swydd. 
   “Taw,” heb hwn, ateb henaint. 
   “Tro fal Sawl trwy foli saint.” 
   Erchi ym a’i orchymyn 
   Foliannu Duw o flaen dyn, 
   A rhoi’r gerdd, rhywyr yw’r gwaith, 
   I frenin nef ar unwaith.26  
 

Y dyhead hwn sydd y tu ôl i’r sylwadau a geir yng Ngramadeg Gruffydd Robert hefyd pan 

grybwylla fod yr adran ar donyddiaeth wedi ei chynnwys yn ei gyfrol er mwyn i wŷr 

dysgedig gael hyfforddiant i ganu caneuon santaidd a rhinweddol: 

mal y gaḷḷo pob gụr dysgedig, duụiol, aụenyḍs, gael cyfrụyḍid, i ụneuthur canigion, a 
choụyḍau, santeiḍiol, a rhinụeḍol, gụiụ i hystyr, moliannus i ḍuu [sic], hyles i’r enaid, a difarn 
yngolụg y byd; yn ḷe’r cellụyḍ, gụeiniaeth, a’r sertheḍ y mae’r prydyḍion, didysg [sic], 
dilythr, a diyspryd da, yn i ganu fynychaf, y dyḍ syḍ heḍiu.27  
 
Er nad peth newydd oedd yr alwad hon, fodd bynnag, fe’i lleisiwyd yn fwy pendant 

nag erioed o’r blaen o bedwardegau’r unfed ganrif ar bymtheg hyd ganol y ganrif ddilynol. 

Mae mydryddwyr y Salmau drwy’r gwledydd yn aelodau o’r llinach arbennig hon a fynnai 

ddisodli awen dyn gan awen Duw: ‘The earlier translators of the Psalms’, meddai Hallett 

Smith, ‘represent a zealous desire to substitute godly songs for all kinds of profane poetry.’28 

Yn wir, gobaith mawr y rhan fwyaf o fydryddwyr y Salmau oedd Cristioneiddio llenyddiaeth 
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25 R. Iestyn Daniel (gol.), Ymborth yr Enaid (Caerdydd, 1995), t. 22.  
26 Ifor Williams a John Llywelyn Williams (goln.), Gwaith Guto’r Glyn (Caerdydd, 1939), rhif CXIX, t. 305. 
27 G. J. Williams (gol.), Gramadeg Cymraeg Gruffydd Robert (Caerdydd, 1939), tt. [208]. 
28 H. Smith, ‘English Metrical Psalms’, 258. 
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y gwledydd er mwyn dod â Gair Duw yn nes at ei bobl.29 Gobeithiwyd yn fawr, er enghraifft, 

y byddai gwaith Myles Coverdale, ei Goostly Psalms and Spirituall Songes, yn llwyddo i  

ddisodli’r holl ‘faledau ffiaidd’ a glywid ar wefusau’r bobl gyffredin ar y pryd.30 Dyhead 

Coverdale oedd clywed pobl gyffredin yn canu mawl i Dduw uwchlaw popeth arall:  

Go lyle boke, get the acqaintaunce 
   Amonge the lovers of Gods worde 
   Geve them occasyon the same to avaunce 
   And to make theyr songes of the Lorde 
   That they may thrust under the borde 
   All other balettes of fylthynes 
   And that we all with one accorde 
   May geve ensample of godlynes.31  

 
Dyma, yn wir, oedd ei ble fawr yn ei ‘Lythyr at y Darllenydd Cristnogol’ ar ddechrau’r 

gyfrol, sef y byddai Gair Duw yn disodli pob math o lenyddiaeth wacsaw ac yn ennill ei le 

yng nghalonnau pawb a’i clywai. Wedi i bobl gael eu hargyhoeddi gan y Gair, meddai, 

byddai eu geneuau’n troi’n gyfryngau i foli ac i ogoneddu Duw a’u dwylo yn offerynnau ar 

gyfer adeiladu ei deyrnas. Roedd Coverdale o’r farn bod canu caneuon o fawl a diolch yn 

weithred naturiol i gredinwyr. Nod mawr yr awdur oedd disodli caneuon ‘poblogaidd’ â 

Salmau ac emynau, ond nid ymgais ddifrifol i gyflwyno Salmau Cân i wasanaeth yr Eglwys 

oedd ei gyfrol. Deunydd dwyfol i’w ddefnyddio yn y cartref sydd ynddi mewn gwirionedd. 

Dyma a ddywed Coverdale:   

O that men’s lips were so opened, that their mouths might shew [sic] the praise of God! Yea, 
would God that our minstrels had none other thing to play upon, neither our carters and 
ploughmen other things to whistle upon, save psalms, hymns, and such godly songs as David 
is occupied withal! And if women, sitting at their rocks, or spinning at wheels, had none other 
songs to pass their time withal, then such as Moses’ sister, Glehana’s wife, Debora, and Mary 
the mother of Christ, have sung before them, they should be better occupied than with hey 
nony nony, hey troly loly, and such like phantasies … Seeing them that, as the prophet David 
saith, it is so good and pleasant a thing to praise the Lord, and so expedient for us to be 
thankful; therefore, to give our youth of England some occasion to change their foul and 
corrupt ballads into sweet songs and spiritual hymns of God’s honour, and for their own 
consolation in him, I have here, good reader, set out certain comfortable songs grounded on 
God’s word, and taken some out of the holy scripture, specially out of the Psalms of David, 
all whom would God that our musicians would learn to make their songs! and if they which 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
29 Dyfynnwyd yn L. B. Campbell, Divine Poetry and Drama, t. 31.  
30 Jonathan Willis, Church Music and Protestantism in Post-Reformation England: Discourses, Sites and 
Identities (Surrey, 2010), tt. 51-2. 
31 Ibid., t. 31. 
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are disposed to be merry, would in their mirth follow the counsel of St Paul and St James, and 
not to pass their time in naughty songs of fleshly love and wantonness, but with singing of 
Psalms, and such songs as edify, and corrupt not men’s conversation. As for the common sort 
of ballads which are now used in the world, I report me to every good man’s conscience, what 
wicked fruits they bring. Corrupt they not the manners of young persons? Do they not tangle 
them in the snares of uncleanness? Yes, truly and blind so the eyes of their understanding, 
that they can neither think well in their hearts, nor outwardly enter into the way of godly and 
virtuous living. I need not rehearse, what evil ensamples of idleness, corrupt talking, and all 
such vices as follow the same, are given to young people through such unchristian songs. 
Alas! the world is all so full of vicious and evil livers, it is no need to cast oil in the fire. Our 
own nature provoketh us to vices, God knoweth, all-to sore: no man needed enticing thereto.32      

 
Clywyd ensyniad tebyg gan Thomas Bacon yn ei gyfrol Davids Harp ful of most 

delectable armony, newely stringed and set in tune a gyhoeddwyd yn gyntaf yn 1542. 

Galwodd yntau ar yr eglwys i beidio â chanu dim caneuon ac eithrio Salmau Dafydd. Gallai’r 

Salmau, meddai, gynnig maeth ysbrydol i bawb a’u clywai gan fod holl wybodaeth 

iachawdwriaeth ar gadw ynddynt.  Dadleuodd Bacon ymhellach fod y Salmau’n medru 

dangos ffyrdd Duw i bawb a fyfyriai arnynt. Byddai ennill yr wybodaeth hon, wrth reswm, yn 

ysgogi pobl i ddiwygio eu buchedd ac i fyw yn unol ag esiampl Iesu:  

What song may be compared unto thys our song? What Harpe maketh so godly & pleasaunt 
melody, as this Harpe of David doth? Let al geve place to this our Minstrell. Let al Harpes & 
other musical instruments be silent and hold their peace, when Davids harp entereth and 
commethin place. Let all songes be banished, when Davids Psalmes be song. For whatsoever 
David singeth, it is excellent and incomparable. He with his songs exciteth, provoketh and 
enflameth the mynds of the faythfull and diligent hearers unto the love and desire not of 
transitory but of heavenly thynges. He comforteth the comfortless. He exorteth the sinner unto 
amendment of lyfe. He corroborateth and maketh strong the weake. He healeth the disease. 
He rayseth up the dead unto lyfe. He maketh the sad mery. He exhilarateth and rejoyseth the 
merely [merrily] disposed. To conclude, he is a Mynstrel fit for al kind of persons, so that 
they be bent unto godlynes.33  

 
Credai’r diwygwyr mai’r Beibl oedd y gwirionedd llythrennol: nid awen dyn, ond 

ewyllys Duw a gedwir ynddo. Daethant i’r casgliad, felly, fod pob darn o lenyddiaeth a 

seiliwyd ar y Beibl yn dweud rhywbeth am gynllun a phwrpas Duw. Ond yr oedd pob 

llenyddiaeth nad oedd wedi ei seilio ar y Beibl, felly, yn dibynnu ar awen wag a chelwyddog 

dyn. Roedd y diwygwyr yn bendant nad oedd yr awen honno’n deillio oddi wrth Dduw ac, o 

ganlyniad, dylai pobl geisio gochel rhagddi. Un o brif ladmeryddion y syniad hwn oedd y 
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32 G. Pearson (gol.), Remains, tt. 537-38. 
33 Dyfynnwyd yn Hallett Smith, ‘English Metrical Psalms’, 259.   
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bardd Protestannaidd Ffrangeg Seigneur Saluste Du Bartas a gyfansoddodd y gerdd 

‘L’Uranie’ ac a’i cyhoeddodd yn gyntaf yn y gyfrol La Muse Chrestiene [‘Yr Awen 

Gristnogol’] ym 1574.34  Yn y gerdd, fe ddadleua Du Bartas yr achos dros dderbyn 

barddoniaeth ddwyfol yn unig ac fe sefydla Urania fel awen barddoniaeth grefyddol. 

Ymddengys Urania gerbron y bardd mewn breuddwyd ac eglura iddo ei bod yn gofidio bod 

barddoniaeth, dawn a gaed gyntaf yn y Beibl, wedi ei darostwng a’i phuteinio gan bethau’r 

byd: lle yr arferid defnyddio barddoniaeth fel cyfrwng i foli ac i glodfori Duw fe’i defnyddid 

bellach i daenu ar led ganeuon serch anllad a hanesion am uchelwyr a thywysogion anfoesol. 

Geilw ar Du Bartas i adennill barddoniaeth fel cyfrwng i foli Duw ac eglura iddo fod 

ysbrydoliaeth well o lawer i’w chael yn y Beibl nag ydoedd mewn chwedloniaeth glasurol. 

Anoga ef i fyfyrio ar atgyfodiad Lasurus yn hytrach nag ar atgyfodiad Hippolytus ac i 

farchogaeth yr Ysbryd Glân yn hytrach na Phegasus, y ceffyl asgellog dwyfol y ceir sôn 

amdano mewn mytholeg Roegaidd.35  

Yng Nghymru hefyd bu amryw bobl yn lleisio syniadau tebyg. Pryderai Maurice 

Kyffin, er enghraifft, fod eneidiau ei gydwladwyr dan fygythiad gan mai’r hyn a gynhyrchai’r 

beirdd fynychaf oedd ‘naill ai cerdd faswedd, ai ynte rhyw fath arall ar wawd ofer heb na 

dysc, na dawn, na deunydd ynddi ... y mae dostur iawn gan fynghalon i feddwl ddarfod 

twyllo ag anrheithio llawer enaid drwy’r fath erchyll ynfydrwydd.’36 Fe wyntyllodd Siôn 

Dafydd Rhys yr un pryder ynghylch gwaith y beirdd yn ei ragymadrodd i’w ramadeg: ‘onyd 

rhai o honynt ynn ymroddi euhûnain i ddiôgi, ac i lyna, a phiteinia, ac i ddywêdud celwydd 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
34 L. B. Campbell, Divine Poetry and Drama in Sixteenth Century England, t. 75-6. Ceir testun y gerdd yn U. T. 
Holmes, J. C. Lyons a R. W. Linker (goln.), The Works of Gullaume De Salluste Du Bartas (Chapel Hill, 1935), 
Cyf. II, t. 172.  Fe’i cyfieithwyd i’r Saesneg gan y Brenin Iago VI ac fe geir ei destun yn The Essayes of a 
Prentise, in the Diuine Art of Poesie (Edinbrugh, 1584), tt. D-G. Ceir cyfieithiad arall o’r gerdd yn Joshua 
Sylvester, Bartas: His Diuine Weekes and Workes (London, 1605). 
35 Ar ddylanwad y gerdd yn Lloegr, gw. L. B. Campbell, Divine Poetry and Drama in Sixteenth Century 
England, t. 74-92.  
36 Rhagymadrodd Deffynniad Ffydd Eglwys Loegr (1595), yn Garfield H. Hughes (gol.), Rhagymadroddion 
1547-1659 (Caerdydd, 1976), t. 92. 
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ynn eu Cerdd, ac i bob aflwydd gyd a hynny.’37 Cyfyd yr un syniad yng ngwaith Stephen 

Gosson a’i debyg yn Lloegr, Savonarola yn yr Eidal, Cornelius Agrippa yn yr Almaen, ac 

yng ngwaith yr Esgob Jacques-Bénigne Bossuet yn Ffrainc hefyd.38 Er mwyn ymateb i’r 

duedd hon, fe aethpwyd ati gyda chryn egni i gynhyrchu corff o lenyddiaeth Gristnogol 

newydd a seiliwyd yn llwyr ar Air Duw. Rhan annatod o’r dyhead uchelgeisiol hwn oedd 

cynhyrchu math newydd o farddoniaeth i ddisodli awen fydol y beirdd: wrth ymrafael â’r 

dasg o greu’r farddoniaeth hon fe aned y Salm fydryddol.  

Barddoniaeth i’w darllen yn unig oedd y rhan fwyaf o’r ymdrechion i gynhyrchu 

Salmau mydryddol yn ystod yr unfed ganrif a’r bymtheg: dyna’n sicr oedd diben Salmau 

Robert a John Dudley (mydryddwyd Salm 94 gan y naill a Salm 55 gan y llall) a luniwyd 

wedi i’r ddau gael eu carcharu yn y tŵr am wrthwynebu teyrnasiad yr Arglwyddes Jane 

Gray;39 a’r Salmau tra phersonol eu naws a luniodd y bardd Saesneg Henry Howard, Iarll 

Surrey, i’w gysuro ei hun yn y carchar cyn iddo gael ei ddienyddio yn 1557.40 Dichon mai 

barddoniaeth i’w darllen oedd y fersiynau Lladin niferus o’r Salmau a gyhoeddwyd yn yr un 

cyfnod hefyd. Yn ogystal â’r rhain, bwriedid llawer o rai eraill i’w darllen fel cyfrwng ar 

gyfer defosiwn preifat hefyd. O ugeiniau cynnar yr unfed ganrif ar bymtheg ymlaen, fodd 

bynnag, aethpwyd ati gyda chryn egni i gynhyrchu corff o emynyddiaeth a fyddai’n addas ar 

gyfer ei ganu’n gynulleidfaol mewn eglwysi.41 Braenarwyd y tir, i raddau helaeth, gan 

ddilynwyr y diwygiwr Jan Huss ym Mohemia yn ystod y bymthegfed ganrif.42 Pencampwr 

mwyaf yr achos hwn, fodd bynnag, oedd y diwygiwr mawr o’r Almaen, sef Martin Luther, a 
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37 G. H. Hughes (gol.), Rhagymadroddion, tt. 67-8. 
38 J. E. Spingarn, A History of Literary Criticism in the Renaissance (London, 1963), tt. 6-7. 
39 Hamlin et al, The Sidney Psalter, xii.  
40 Gw. Emrys Jones (gol.), Henry Howard Earl of Surrey: Poems (Oxford, 1964), tt. 98-102; L. B. Campbell, 
Divine Poetry and Drama, tt. 39-40. Gw. hefyd y sylw a geir yn J. Buxton, Sir Philip Sidney and the English 
Reformation, t. 152 
41 Mae’r llenyddiaeth sy’n ymwneud â chanu cynulleidfaol yn sgil yn Diwygiad Protestannaidd yn un sylweddol 
y tu hwnt. Ceir ymdriniaeth gynhwysol iawn, fodd bynnag, gan Friedrich Blume et al., Protestant Church 
Music: A History (London, 1975).  
42 G. A. Williams, ‘Mydryddu’r Salmau yn Gymraeg’, 115. 
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ysgogodd ei ddilynwyr i ganu ac i gyfansoddi emynau o bob math. Ys dywed Samuel J. 

Rogal amdano: 

Luther’s actual contribution to hymnody focused upon the fact that he initiated the radical 
shift away from emphasis upon choral chanting by priests and choirs. In a sense, he passed 
the vocal torch from the officers of the service to the participants, thus elevating 
congregational singing to a significant place in the worship service. Indeed, Martin Luther has 
received recognition from hymnologists as the first evangelical hymnodist.43    
 

Martin Luther a’i syniadau   
 
Magwyd Luther ar aelwyd gerddorol ac yn 1535, mewn rhagarweiniad i lyfr gan Urban 

Regius, galwodd i gof y ffaith yr hoffai ei fam ganu’r gân grefyddol boblogaidd Mi und Dir 

ist Niemand huld, / das ist unser eigene Schuld (‘Does neb yn fy ngharu i na thithau, arnom ni 

mae’r bai am hynny’).44 Yn 1540, nododd hefyd fod ei dad yn arfer cynghori pobl i ‘ganu a 

gorfoleddu’ yn Nuw, yn hytrach na throi at oferedd y ddiod gadarn.45 Cyfaddefodd Martin 

Luther ei hun ei fod wedi ‘ffoli ar gerddoriaeth erioed’,46 ac ar fwy nag un achlysur, nododd 

nad oedd ‘cerddoriaeth yn ail i ddim ond i ddiwinyddiaeth.’47 Dyma, yn wir, a ddywed Luther 

mewn llythyr at y cyfansoddwr Ludwig Senfl ar 4 Hydref 1530:    

Indeed I plainly judge, and do not hesitate to affirm, that except for theology there is no art 
that could be put on the same level as music, since except for theology [music] alone provides 
what otherwise only theology can do, namely, a calm and joyful disposition ... This is the 
reason why the prophets did not make use of any art except music; when setting forth their 
theology they did it not as geometry, not as arithmetic, not as astronomy, but as music, so that 
they held theology and music most tightly connected and proclaimed truth through Psalms 
and songs.48 

 
Credai Luther fod cerddoriaeth yn un o roddion pennaf Duw i’w bobl. Nid y ddynoliaeth a’i 

creodd, ond Duw a’i rhoddodd iddynt er mwyn eu hatgoffa bod angen iddynt ei glodfori a’i 

foli yn feunyddiol. Adleisiodd y farn hon droeon yn ystod ei yrfa:  
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43 Samuel J. Rogal, A General Introduction to Hymnody and Congregational Song (London, 1991), tt. 22-3.  
44 Robin A. Leaver, Luther’s Litergical Music: Principles and Implications (Grand Rapids, 2007), t. 21. 
45 Ibid. 
46 Ewald Plass, What Luther Says: An Anthology (Saint Louis, 1959), Cyf. II, Rhif 3092, t. 980.  
47 Ibid., Cyf. II, Rhif 3090, t. 979.  
48 Gottfried G. Krodel a Helmut T. Lehmann, Luther’s Works: Letters II (Philadelphia, 1972), Cyf. 49, t. 428. 
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So also music is a gift of God.49 
 
 Music is God’s greatest gift.50 
 
 Music is an endowment and gift of God, not a gift of man.51 
 

I would certainly like to praise music with all my heart as the excellent gift of God which it is 
and to commend it to everyone… the gift of language combined with the gift of song was 
only given to man to let him know that he should praise God with both word and music.52 

     
Music, or the notes … are a wonderful creation and the gift of God.53 

 
We can mention only one point (which experience confirms), namely, that next to the Word 
of God, music deserves the highest praise. She is a mistress and governess of those human 
emotions … which as masters govern men or more often overwhelm them. No greater 
commendation than this can be found — or at least not by us.54  
 
Yn sylfaenol, felly, credai Luther mai rhodd Duw er lles y ddynoliaeth oedd 

cerddoriaeth: gallai ei ddilynwyr ei datblygu a’i theilwra yn ôl anghenion yr oes,55 ond Duw 

a’i creodd, ac efe a’i rhoddodd i’w bobl. Tua’r flwyddyn 1475, cyhoeddodd y diwinydd 

Johannes Tinctoris y gyfrol Complexus viginti effectum nobilis artis musices, a gynhwysai 

ugain o wirebau ynglŷn â phwrpas y gerddoriaeth hon a grëwyd gan Dduw. Fe’u rhestrir fel a 

ganlyn gan Robin A. Leaver: 

Music delights God. 
Music embellishes the praise of God. 
Music intensifies the joys of the blessed. 
Music joins the church militant to the [church] triumphant. 
Music prepares for the reception of the Lord’s blessing. 
Music encourages souls to piety. 
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49 Jaroslav Pelikan a Hilton C. Oswald (goln.), Luther’s Works: Lectures on Isaiah Chapters 1-39 (Saint Louis, 
1969), t. 62.  
50 Ewald Plass, What Luther Says: An Anthology, Cyf. II, Rhif 3102, t. 982. 
51 Ibid., Cyf. II, Rhif 3091, t. 980. 
52 Rhagair Luther i’r Symphoniae incundae (1538) gan Georg Rhau. Gw. Ulrich S. Leupold a Helmut T. 
Lehmann (goln.), Luther’s Works: Liturgy and Hymns (Philadelphia, 1965), Cyf. 53, tt. 321-22.   
53 Jaroslav Pelikan a Hilton C. Oswald, Luther’s Works: Notes on Ecclesiastes, Lectures on the Song of 
Solomon, Tretise on the Last Words of David (Saint Louis, 1972), Cyf. 15, t. 274.  
54 Rhagair Luther i’r Symphoniae incundae (1538) gan Georg Rhau. Gw. U. S. Leupold a H. T. Lehmann 
(goln.), Luther’s Works, Cyf. 53, tt. 323.   
55 Gw., er enghraifft, sylwadau Luther ar Salm 8:1 ym 1537 a ddyfynnir yn Jaroslav Pelikan, Luther’s Works: 
Selected Psalms I (Saint Louis, 1955), Cyf. 12, t. 98: ‘In David’s time music was not as artistic as it is 
nowadays. An instrument like the lyre with ten strings was just about the highest and most glorious and most 
artistic they had, while ordinary instruments had three or four strings. Now music has grown enormously, and 
we have many instruments that are more artistic; but in David’s time there were only lyres, harps, violins, pipes, 
cymbals, and so forth.’ 
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Music drives away sadness. 
Music releases the anxiety of the heart.  
Music puts the devil to flight. 
Music creates rapture. 
Music elevates the earth-bound mind. 
Music revokes the evil will. 
Music delights humans. 
Music heals the sick. 
Music tempers work.  
Music incites the soul to [spiritual?] combat. 
Music encourages love. 
Music increases the joy of conviviality. 
Music glorifies those skilled in it. 
Music makes [our] spirits glad.56 
 

Byddai Martin Luther, yn ôl pob tebyg, wedi cydsynio â’r gwirebau hyn. Iddo ef, yr oedd 

cerddoriaeth yn fwy na chyfrwng adloniant yn unig: yn wir, gallai leihau dylanwad yr Un 

Drwg,57 hybu daioni a dod ag unigolion a chynulleidfaoedd cyfain yn nes at Dduw a’i 

wirionedd.58 Teimlai Martin Luther yn gwbl argyhoeddedig, felly, y dylai cerddoriaeth o bob 

math gael lle amlwg mewn gwasanaethau eglwysig.  

Cychwynnodd ar ei yrfa fel cyfansoddwr ar ôl clywed y newyddion drwg am ddau 

fynach Awstinaidd, sef Heinrich Voes a Johan Esch, a losgwyd wrth y stanc ar 1 Gorffennaf 

1523 am fod yn ‘Lutheriaid’.59 Cân yn y dull poblogaidd, yn debyg i faled, yw ei Ein neues 

Lied wir heben am (‘Dechreuir cân newydd’) sy’n disgrifio merthyrdod y ddau frawd ac yn 

dathlu dewrder eu safiad dros y ffydd Brotestannaidd ddiwygiedig.60 Tua’r un adeg, fe 

gyfansoddodd Luther ei Nun freut euch, liben Christen gmein (‘Gristnogion annwyl, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
56 R. A. Leaver, Luther’s Litergical Music, t. 71. 
57 Eto, gw. sylwadau Luther yn ei lythyr at Louis Senfl ar 4 Hydref 1530 a ddyfynnir yn G. G. Krodel a H. T. 
Lehmann, Luther’s Works, Cyf. 49, t. 428. ‘For we know that music, too, is odious and unbearable to the 
demons … Manifest proof [of this is thee fact] that the devil, the creator of saddening cares and disquieting 
wrongs, takes flight at the sound of music almost as he takes flight at the word of theology.’ Gw. hefyd E. Plass, 
What Luther Says: An Anthology, Cyf. II, Rhif 3104, t. 983.  
58 Gw. Ibid., Cyf. II, Rhif 3099, t. 982. ‘Singing is the finest art and practice. He who is singing has no quarrel 
with the world and is not concerned with contentions in a law court. Singers are neither worried nor sad but 
shake all cares from their souls.’   
59 Robin A. Leaver, ‘Goostly psalms and spirituall songs’ : English and Dutch Metrical Psalms from Coverdale 
to Utenhove 1535-1566 (Oxford, 1991), t. 2. 
60 R. Geraint Gruffydd, ‘Martin Luther yr Emynydd’, Y Cylchgrawn Efengylaidd, IX (1968), 101; U. S. Leupold 
a H. T. Lehmann, Luther’s Works, Cyf. 53, tt. 211-216.  
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llawenhewch’),61 sy’n crynhoi rhai o’i brofiadau ysbrydol nerthol ei hun. Nid fel emyn, ond 

fel datganiad cyffredinol am lawenydd y Cristion, a gyfiawnhawyd drwy aberth Crist, y 

bwriadwyd y gân hon yn wreiddiol. Dyma a ddywed Johann Olearius amdani yn ei 

ragarweiniad i’w lyfr emynau ei hun, sef Geistliche Singe-Kunst, und ordentliche verfassetes 

vollständiges Gesangbuch (Leipzig, 1671/2): 

Luther’s beautiful hymn, Nun freut euch lieben Christen gemein, is an excellent and 
comforting summary of the totality of the evangelical [=Lutheraidd] foundation of faith, and 
within which is thus found the whole of Theology, Christology, and Anthropology, or, what 
we should know from the word of God, about Christ and our wretchedness and its solution in 
the kingdom of grace through the merit of Christ, as well as the certainty of the eternal joyful 
kingdom.62 
 
Gan ei fod yn crynhoi rhai o deimladau dwysaf y profiad Cristnogol, fodd bynnag, 

fe’i mabwysiadwyd gan nifer o’r eglwysi Lutheraidd fel cân i’w chanu ar ddull emyn 

cynulleidfaol. Credai Luther yn gryf yng ngrym moesegol ac addysgol cerddoriaeth ac yn ei 

litwrgi Lladin a gyhoeddodd i’w ddefnyddio yn eglwysi Wittenberg, sef ei Formula missae et 

communionis pro Ecclesia Vuittembergensi (Wittenberg, 1523),63 galwodd ar feirdd ei wlad i 

ymorol am y dasg o gynhyrchu rhagor o emynau a fyddai’n addas i’w canu gan 

gynulleidfaoedd Lutheraidd. Anogodd ei ddilynwyr hefyd i wneud defnydd helaethach o’r 

stôr fechan o emynau addas a fodolai ar y pryd er mwyn eu cynorthwyo i ddod i adnabod 

Gair Duw yn well:  

I also wish that we had as many songs as possible in the vernacular which the people could 
sing during the mass, immediately after the gradual and also after the Sanctus and Agnus Dei. 
For who doubts that originally all the people sang these which now only the choir sings ... But 
poets are wanting among us, or not yet known, who could compose evangelical and spiritual 
songs, as St. Paul calls them [Col. 3:16], worthy to be used in the church of God. In the 
meantime, one may sing after communion ‘Let God be blest, be praised, and thanked, Who to 
us himself hath granted’... Another good [hymn] is ‘Now Let Us Pray to the Holy Ghost’ and 
also Ein Kindelein so löblich. For few are found that are written in a proper devotional style. I 
mention this to encourage any German poets to compose hyms of faith for us.64    
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61 Ibid., tt. 217-220; R. A Leaver, Luther’s liturgical music, tt. 161-69. 
62 Dyfynnwyd yn Ibid., t. 164. 
63 U. S. Leupold a H. T. Lehmann, Luther’s Works, Cyf. 53, tt. 19-40; G. J. Cuming, A History of Anglican 
Liturgy (London, 1985) t. 16. 
64 Ibid., tt. 36-7.  
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Mae’n ymddangos yn rhyfedd, ar un ystyr, fod Luther yn cyflwyno’r dyhead hwn i’w bobl 

trwy gyfrwng y Lladin. Er ei awydd mawr i ddod â phobl yn nes at Air Duw, fe ddewisodd 

gyflwyno’i genadwri mewn fersiwn o’r litwrgi a gyhoeddwyd mewn iaith a fyddai’n estron 

i’r rhan fwyaf ohonynt.  Ond yr oedd Luther, yn wahanol i ddiwygwyr eraill, yn awyddus i 

gadw peth Lladin yn y gwasanaethau eglwysig, yn rhannol am y credai fod iddi werth yn 

addysg yr ifanc.65 Yn gyffredinol, fe gadwodd yr eglwysi mawr a ddilynai Luther, y rhai a 

chanddynt gorau da, lawer o’r litwrgi a’r gerddoriaeth Ladinaidd, er i’w geiriau gael eu 

haddasu er mwyn adlewyrchu’r ddiwinyddiaeth Brotestannaidd newydd. Ar gyfer yr eglwysi 

llai, neu er mwyn rhoi dewis amgen i gynulleidfaeodd, cyhoeddodd Luther gyfieithiad o’i 

litwrgi yn yr iaith frodorol hefyd. Ym mha gyfrwng bynnag a addolid, fodd bynnag, yr oedd 

Martin Luther bod amser yn awyddus i’r holl gynulleidfa gymryd rhyw ran yng 

ngherddoriaeth y gwasanaethau eglwysig. Yn anorfod, felly, golygai hynny ei bod yn rhaid i 

feirdd a cherddorion ymorol â’r orchest enfawr o gynhyrchu geiriau a thonau newydd a 

fyddai’n addas ar gyfer eu canu’n gynulleidfaol mewn gwasanaethau eglwysig.            

Am amser hir, yr oedd galw’r Eglwys Lutheraidd am ganeuon addas yn llawer uwch 

na’r cyflenwad a gafwyd. Ymdrechodd Martin Luther ei hun i ymateb i’r her a osododd 

gerbron ei gydwladwyr i gynhyrchu testunau addas ar gyfer eu canu. Yr oedd ef ei hun yn 

gyfrifol am gyfansoddi rhyw ddau ar bymtheg ar hugain o emynau i gyd, y rhan fwyaf o 

ddigon o fewn y ddwy flynedd 1523 a 1524.66 Wrth eu cyfansoddi, tynnodd ar nifer o 

ffynonellau gwahanol: emynau Lladin yr Oesoedd Canol, caneuon poblogaidd mewn 

Almaeneg, yr Ysgrythurau Santaidd ac, wrth gwrs, ei brofiadau ysbrydol ei hun. Yn y pen 

draw, fodd bynnag, canlyniad ei awydd ef i ddod o hyd i emynau hwylus ac addas ar gyfer eu 
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65 Robin A. Leaver, Luther’s Liturgical Music: Principles and implications, t. 295. 
66 Ceir trafodaeth ar emynau Luther yn U. S. Leupold a H. T. Lehmann (goln.), Luther’s Works, Cyf. 53, tt. 191-
210; Am restr o emynau Luther, gw John Julian (gol.), A Dictionary of Hymnology (argraffiad diwygiedig, 
London, 1915), t. 704; R. Massie, Martin Luther’s Spiritual Songs (London, 1854). Ar ei gyfraniad i 
gerddoriaeth eglwysig, gw. Friedrich Blume et al., Protestant Church Music: A History, tt. 5-44; Paul Nettl, 
Luther and Music (New York, 1967).  
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canu mewn eglwysi oedd creu ffurf newydd ar yr emyn gan y Diwygwyr: y Salm-emyn, 

neu’r Salm Gân—hynny yw, Salmau’r Beibl yn yr iaith frodorol wedi eu gosod ar benillion, 

gyda’r llinellau’n odli.  

Mae’n amlwg bod y Salmau yn agos at galon Luther erioed: y rhain oedd pwnc ei 

ddarlithoedd cyntaf, a draddodwyd ganddo yn y flwyddyn 1513,67 ac mae nifer o’i Salmau 

Cân ymhlith ei weithiau cyhoeddedig cynharaf hefyd. Iddo ef, yr oedd Llyfr y Salmau yn 

adnodd cyfoethog y gellid ei ddefnyddio er mwyn cryfhau dealltwriaeth y bobl gyffredin o 

Air Duw a’u dwyn yn nes at y Gwirionedd. Dyma a ddywedodd Luther ei hun amdanynt:   

That it is good and God pleasing to sing hymns is, I think, known to every Christian; for 
everyone is aware not only of the example of the prophets and kings in the Old Testament 
who praised God with song and sound, with poetry and psaltery, but also of the common and 
ancient customs of the Christian church to sing Psalms. St. Paul himself instituted this in I 
Corinthians 14 [:15] and exhorted the Colossians [3:16] to sing spiritual songs and Psalms 
heartily unto the Lord so that God’s Word and Christian teaching might be instilled and 
implanted in many ways.68  
 

Tua diwedd y flwyddyn 1523, anfonodd lythyr at ei gyfaill, y diwygiwr Georg Spalatin, yn 

gofyn iddo ei gynorthwyo yn y fenter o fydryddu’r Salmau. Yn ei lythyr, pwysleisia Luther 

fod disgwyl i Spalatin ddefnyddio iaith eglur a chyffredin wrth iddo lunio’i Salmau Cân er 

mwyn i’w ganeuon newydd fod yn ddealladwy i’r werin gyffredin. Noda hefyd fod angen 

iddo lynu mor agos â phosibl wrth ystyr yr Ysgrythurau gwreiddiol:  

[Our] plan is to follow the example of the prophets and the ancient fathers of the church, and 
to compose psalms for the people [in the] vernacular, that is, spiritual songs, so that the Word 
of God may be among the people also in the form of music. Therefore we are searching 
everywhere for poets. Since you are endowed with a wealth [of knowledge] and elegance [in 
handling] the German language, and since you have polished [your German] through much 
use, I ask you to work with us on this project; try to adapt any one of the psalms for use as a 
hymn, as you may see [I have done] in this example. But I would like you to avoid any new 
words or language used in court. In order to be understood by the people, only the simplest 
and the most common words should be used for singing; at the same time, however, they 
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67 Hilton C. Oswald (gol.), Luther’s Works: First Lectures on the Psalms I (Saint Louis, 1974); Idem., First 
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Death (Cambridge, Massachusetts, 1999), tt. 88-104.  
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Says: An Anthology, Cyf. II, Rhif 3095, t. 980. 
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should be pure and apt; and further, the sense should be clear and as close as possible to the 
psalm.69  

 
Tybir mai’r Salm Gân a gynigiodd Martin Luther i Spalatin fel enghraifft, oedd ei 

fydryddiad o Salm 130, sef Aus tiefer Not schrei ich zu dir (‘O’r dyfnderau y gwaeddais 

arnat’).70 Tua’r adeg hon, naill ai ar ddiwedd y flwyddyn 1523 neu’n gynnar ym 1524, 

cyhoeddodd Paul Speratus gyfieithiad mewn Almaeneg o litwrgi Lladin Luther gydag atodiad 

a gynhwysai ddwy Salm fydryddol arall: yr Es wollt uns Gott gnädig sein (‘Bydded Duw yn 

drugarog wrthym’), sef addasiad Luther ei hun o Salm 67,71 a fersiwn Johann Agricola o 

Salm 117, sef y Frölich wollen wir Halleluja singen (‘Molwch yr Arglwydd, yr holl 

genhedloedd’).72 Cyhoeddodd Martin Luther dair Salm Gân arall yn y cyfnod hwn: ei 

fydryddiad o Salm 12, Ach Gott, vom Himmel sieh darein (‘O Dduw, edrycha arnom o'r 

nefoedd’);73 Salm 14, Es spricht dêr Unweisen Mund wohl (‘Er i’r ffyliaid lefaru â’u 

genau’),74 a’i fersiwn o Salm 124, sef Wär Gott nicht mit uns diese Zeit (‘Pe na bai Duw wedi 

bod gyda ni’).75 Mae’r tair Salm yn rhannu’r un mesur (87.87.887) â dau o weithiau eraill 

Martin Luther, sef ei Salm fydryddol Aus tiefer Not a’i emyn Nun freut euch y cyfeiriwyd 

atynt eisoes. Nid yw hynny’n syndod, efallai, gan fod cyn lleied o donau’r cyfnod yn cael eu 

hystyried yn addas ar gyfer eu canu’n gynulleidfaol.76 Yn y cyfnod cynnar hwn, arferid 

argraffu emynau ar dudalennau llydan, ac ychydig iawn ohonynt sydd wedi goroesi.   

Yn 1524, rhyddhawyd yr Eyn Enchiridion oder Handbuchlein (Erfurt, 1524), cyfrol 

fechan a gynhwysai nifer o emynau amrywiol eu naws, yn ninas Erfurt; a chyfrol arall o 

emynau, sef y Geyslicker gesangk Buckleyn (Wittenberg, 1524), neu’r Chorgesangbuch fel 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
69 G. G. Krodel a H. T. Lehmann (goln.), Luther’s Works, Cyf. 49, t. 68-9; gw. hefyd Joseph Herl, Worship 
Wars in Early Lutheranism: Choir, Congregation, and three Centuries of Conflict (Oxford, 2004), t. 7. 
70 U. S. Leupold a H. T. Lehmann (goln.), Luther’s Works, Cyf. 53, tt. 221. 
71 Ibid., tt. 232-33. 
72 Beth Quitslund, The Reformation in Rhyme: Sternhold, Hopkins and the English Metrical Psalter, 1547-1603 
(Hampshire, 2008), t. 9.  
73 U. S. Leupold a H. T. Lehmann, Luther’s Works, Cyf. 53, tt. 225-228. 
74 Ibid., tt. 229-231.  
75 Ibid., tt. 245-46. 
76 R. A. Leaver, ‘Goostly Psalmes and spirituall songes’, t. 6. 
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y’i gelwir, yn Wittenberg. Nod y ddwy gyfrol hon oedd dod â phobl yn nes at Air Duw, trwy 

gyfrwng caneuon ysgrythurol, yn y gobaith o ddiwygio eu buchedd a’u hachub.77 Luther ei 

hun sy’n crynhoi pwrpas ac amcan y Chorgesangbuch: 

[A]s a good beginning and to encourage those who can do better, I and several others have 
brought together certain spiritual songs with a view to spreading abroad and setting in motion 
the holy Gospel which now, by the grace of God, has again emerged, so that we too may pride 
ourselves, as Moses does in his song, Exodus 15, that Christ is our strength and song and may 
not know anything to sing or say, save Jesus Christ our Savior [sic], as Paul says, 1 
Corinthians 2.78  

 
Casgliad o ddeuddeg emyn ar hugain yw’r gyfrol, ac fe’i golygwyd hi gan brif gyd-weithiwr 

cerddorol Martin Luther, sef Johann Walter.79 Mae’r rhan fwyaf o’r emynau yn y gyfrol yn 

eiddo i Martin Luther (cyfanswm o 24 emyn i gyd), ond cyfrannwyd darnau iddo gan 

gyfansoddwyr eraill hefyd, gan gynnwys Paul Speratus, Johann Agricola, Kaspar Creuziger, 

Erhard Hegenwalt, Lazarus Spengler a Michael Stiefel.80 Ehangwyd y casgliad mewn 

argraffiadau dilynol, ac ymddangosodd y pumed argraffiad, a’r olaf, yn 1551. Salmau wedi 

eu mydryddu oedd naw o’r emynau a gynhwyswyd yn yr argraffiad gwreiddiol: 
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77 Gw. J. Julian, A Dictionary of Hymnology, t. 703. 
78 Dyfynnir yn H. Hamlin,  Psalm Culture and Early Modern English Literature, t. 22.    
79 B. Quitslund, The Reformation in Rhyme, t. 9.  
80 R. A. Leaver, ‘Goostly Psalmes and spirituall songes’, t. 6. Gw. hefyd, J. Julian, A Dictionary of Hymnology, 
t. 703.   
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TABL 1.  Salmau Cân a gynhwysid yn argraffiad gwreiddiol Johann Walter o’r  
              Chorgesangbuch. 81 
 
              
 

 

 

 

 

 

 

 

Yn union fel yr oedd pob pregeth dda yn medru cyfeirio meddyliau’r ffyddloniaid tuag at 

Dduw, mynnai Luther y gallai canu emynau cynulleidfaol, a chanu’r Salmau yn fwyaf 

arbennig, fod yn gyfrwng i gyhoeddi ac i atgyfnerthu’r ffydd. Yn ei ragair i’r 

Chorgesangbuch fe fynnodd fod cyflwyno emynau cynulleidfaol yn golygu y gallai’r eglwys 

frolio ‘that Christ is our praise and song and say with St. Paul in 1 Corinthians 2, that we 

know nothing to sing or say, save Jesus Christ our Saviour’.82 Mae’n hysbys bod Luther yn 

arfer dehongli Llyfr y Salmau yng ngoleuni gweinidogaeth Crist a’i fod yn credu bod y 

Salmau yn cyfeirio ato ef. Ac yn union fel yr oedd gweddïau yn cael eu cynnig yn enw yr 

Arglwydd, felly hefyd yr oedd caneuon ysgrythurol yn cael eu canu yn ei enw ef.83 

Atgyfnerthodd ei safbwynt drwy gyfeirio at rhannau o’r Beibl, yn eu plith yr oedd Effesiaid 

5:20 (‘Diolchwch bob amser am bob dim i Dduw y Tad yn enw ein Harglwydd Iesu Grist’) a 

Colosiaid 2:17 (‘Beth bynnag yr ydych yn ei wneud, ar air neu ar weithred, gwnewch bopeth 

yn enw yr Arglwydd Iesu, gan roi diolch i Dduw, y Tad, drwyddo ef’). Yn ychwanegol at y 

Salmau, fodd bynnag, yr oedd Luther yn awyddus i weld emynau a oedd yn seiliedig ar 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
81 Ibid., t. 8. 
82 U. S. Leupold a H. T. Lehmann (goln.), Luther’s Works, Cyf. 53, tt. 316.  
83 Cf. Geiriau’r Iesu yn efengyl Ioan 16:23: ‘Y dydd hwnnw ni byddwch yn holi dim arnaf. Yn wir, yn wir, 
‘rwy’n dweud wrthych, beth bynnag a ofynnwch gan y Tad yn fy enw i, bydd ef yn ei roi ichwi.’ 

Salm Llinell gyntaf Awdur 
10 Dein armer Hauf, tut klagen ! M. Stiefel 
12 Ach Gott, vom Himmel sieh darein M. Luther 

14 Es spricht der unweisen Mund wohl     M. Luther 

51 Erbarm dich mein, O Herre Gott E. Hegenwalt   

67 Es wollt uns Gott gnädig sein     M. Luther 

117 Fröhlich wollen wir Halleluja singen J. Agricola 

124 Wär Gott nicht mit uns diese Zeit!      M. Luther 
128 Wohl dem, dêr in Gottes Furcht steht      M. Luther 

123 Aus tiefer Not schrei ich zu dir      M. Luther 
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ddatguddiad y Testament Newydd yn cael eu canu yn yr eglwysi.  O ganlyniad, hyrwyddodd 

yr arfer o ganu caneuon Mair (Luc 1:46-55) Zechariah (Luc 1: 68-79) a Simeon (Luc 2: 29-

32). Tra bo’r Salmau yn proffwydo dyfodiad Iesu, meddai, roedd darnau’r Testament 

Newydd yn profi bod y proffwydoliaethau a geir ynddynt wedi eu cyflawni yng Nghrist. Am 

y rheswm hwnnw hefyd, barnai Luther ei bod yn iawn canu credo Nicea mewn gwasanaethau 

eglwysig. Er nad oedd yn ddarn o’r Ysgrythurau, yr oedd yn mynegi sylwedd cyfan yr 

efengyl. Cred Luther y dylai’r arfer o ganu cynulleidfaol ddangos bod iachawdwriaeth yn 

ganlyniad i ras Duw yn unig. Fel yr arfer o bregethu’r Efengyl, dylai canu cynulleidfaol droi 

ein sylw at  Dduw. Dadleuai Luther nad oedd canu cynulleidfaol yn mynegi emosiynau 

dynol, ond yn hytrach eu bod yn adnabod Duw a’u bod yn barod i’w addoli. Rhaid i unrhyw 

emosiwn sy’n codi wrth ganu, meddai, fod wedi ei seilio ar ddealltwriaeth y canwr o’r Gair, 

nid ar ei berfformiad o’r Gair hwnnw. Yr oedd canu yn ffordd o ymateb i drugaredd Duw fel 

y’i datguddiwyd yn y Beibl. Wedi’r cyfan, roedd gwir ffydd yn datblygu ar ôl clywed y Gair, 

a ffydd yn ei thro yn ein cyflyru i ganu moliant i Dduw.  Felly, yn groes i farn y Catholigion, 

nid cyflawni gweithred dda a wna’r addolwr wrth ganu Salm, ond cynnig diolch i Dduw am y 

gras rhyfeddol a dderbyniwyd ganddo eisoes.   

Tua diwedd 1525, neu’n gynnar yn 1526, cyhoeddodd Luther gyfrol o litwrgi yn yr 

Almaeneg ar gyfer yr eglwysi yn ninas Wittenburg, sef ei Deutsche Messe und Ordnung 

Gottis diensis, sy’n sefydlu’r arfer o ganu’n gynulleidfaol yn swyddogol.84 Maes o law, yn 

1529, ymddangosodd ei gasgliad mwyaf o emynau cynulleidfaol, sef ei Geistliche Lieber 

auffs new gebessert zu Wittemberg [sic] D. Mart. Luther a gyhoeddwyd gan yr argraffydd 

Joseph Klug yn Wittenberg ac sy’n cynnwys amrywiaeth eang iawn o emynau gwahanol.85 

Ceir ynddo emynau ar gyfer gwyliau eglwysig arbennig, megis y Nadolig, y Pasg a’r 

Pentecost, emynau ar wahanol adrannau o’r catecism a chasgliad da o Salmau Cân hefyd, gan 
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84 J. Herl, Worship Wars in Early Lutheranism, tt. 8-16. 
85 Arno, gw. J. Julian, A Dictionary of Hymnology, t. 703.  
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gynnwys ei fydryddiad o Salm 46, sef Ein feste Bur ist unser Got (‘Ein Duw sy’n gastell 

cryf’),86 a’i fersiynau Almaeneg o destunau litwrgaidd fel y Sanctus, y Da pacem Domine, y 

Te Deum a’r Litani. Yn 1545, cyhoeddodd Valentin Bapst fersiwn newydd o’r gyfrol hon, sef 

Geistliche Lieber. Mit einer newen vorrhede. D. Mart. Luth ..., (Leipzig, 1545), neu’r 

Bapstsche Gesangbuch fel y’i gelwir. Y tro hwn, fe’i cyhoeddwyd gydag atodiad cyfan gwbl 

newydd, sef Psalmen vnd Geistliche lieder / welch von fromen Christen gemacht vund zu 

samen gelesen sind, a gynhwysai ddeugain o emynau amrywiol eu naws: rhannau o’r 

Testament Newydd wedi eu mydryddu, emynau fel Gott Vater in dem Himmelreich (‘Duw 

yw’r Tad yn y Nefoedd’) gan Johannes Freder a deg Salm Gân newydd gan amryw o 

awduron heblaw Luther ei hun.   

Yn 1524, cyhoeddodd yr argraffydd Ludwig Dietz waith y diwygiwr Joachim Slüter 

yn Rostock, yng Ngogledd yr Almaen hefyd, sef ei Eyn gantz schone vnde seer nutte gesangk 

boek (Rostock, 1524). Wrth gynhyrchu ei waith, dibynnodd Slüter ar nifer o weithiau gan 

Martin Luther, ac ar ei Chorgesangbuch, a argraffwyd gan Walter, yn fwyaf arbennig. Yn 

unol â thraddodiad Luther, cynhwysai’r gyfrol hanner cant a phedwar o emynau amrywiol eu 

naws ond fe’u cyhoeddwyd heb donau. Maes o law, yn 1531, ymddangosodd argraffiad 

newydd o’r gyfrol a gynhwysai ail adran helaethach o emynau litwrgaidd, gan gynnwys tri 

emyn wedi eu seilio ar Weddi’r Arglwydd a dau ar hugain o emynau i’w defnyddio yn ystod 

y Foreol Weddi. Yn Nuremberg, cyhoeddodd yr argraffydd Jobst Gutknecht un o lyfrau 

emynau cynharaf y traddodiad Protestannaidd, sef yr Etlich Cristlich lider Lobgasang/ und 

Psalm/ dem rainen wort Gottes gemess/ auss dêr heyligen schrifft/ durch mancheley 

hochgelarter gemacht/ in dêr Kirchen zu singen/ wie es dann zum tayl berayt zu Wittenberg 

in übung ist (Nuremberg, 1523/4) neu’r Achtliederbuch fel y’i gelwir. Hefyd yn Nuremberg, 

yn y flwyddyn 1524, cyhoeddodd y Caplan Andreas Döbler fersiwn arbennig o’r litwrgi i’w 
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86 Ibid., tt. 283-285. 
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ddefnyddio yng Nghapel Ysbyty’r Drindod Santaidd yn y ddinas. Enw’r gyfrol honno oedd 

Und dêr Euangelischen Mess, wie sie zu Nürnberg, im Newen Spital, durch Andream Döber 

gehaltn würdt, Caplan deselbst (Nuremberg, 1524). Er nad oedd yr argraffiad hwnnw o’r 

gyfrol yn cynnwys dim emynau i’w canu gan gynulleidfa, flwyddyn yn ddiweddarach, yn 

1525, ymddangosodd ailargraffiad ac ynddo nifer da o emynau amrywiol. Cafwyd trydydd 

argraffiad o’r un gyfrol yn 1526 a gynhwysai ugain o emynau gwahanol a phedair ar ddeg o 

Salmau Cân, nifer ohonynt o waith Martin Luther ei hun.    

Pan fu farw Martin Luther yn 1567, yr oedd bron i gant o emynau gwahanol, nifer gan 

y diwygiwr ei hun ac eraill gan ei ddilynwyr, yn cael eu defnyddio’n rheolaidd mewn eglwysi 

Lutheraidd: rhai’n fydryddiadau ysgrythurol ac eraill yn gyfansoddiadau defosiynol 

gwreiddiol.87  Salmau Cân oedd nifer o’r emynau newydd, ond ni fynnodd Martin Luther a’i 

ddilynwyr mai’r Salmau yn unig a ddylai gael eu canu.88 Yn ei hanfod, diwygiwr oedd Luther 

ac, o ganlyniad, ochr yn ochr â’r Salmau Cân newydd, cynhwysodd nifer o hen emynau 

gwerin Almaeneg, ac emynau Lladin, wedi eu haddasu a’u cyfieithu’n briodol, mewn 

casgliadau Lutheraidd. Ys dywed Beth Quitsland: 

...such hymnody was intended to be “scriptural” in the sense that it conformed purely to the 
sense of God’s Word, but neither Luther nor the main body of his followers saw anything 
wrong with rewriting traditional Catholic hymns or composing new poems so long as they 
expressed the reformed doctrine.89  
   

Ac ystyried amlygrwydd Llyfr y Salmau yn addoliad yr Eglwys drwy’r oesoedd, nid yw’n 

syndod, efallai, iddo ddylanwadu cymaint ar y corff o emynau a gynhyrchwyd gan Martin 

Luther a’i ddilynwyr. Yn emynyddiaeth yr Eglwys Lutheraidd, fodd bynnag, un elfen ymhlith 

nifer oedd yr emynau a seiliwyd ar y Salmau.   Yr oedd Luther wrth ei fodd hefyd yn addasu 

nifer o ganeuon a chyfansoddiadau seciwlar ei ddydd, a hen gyfansoddiadau Lladin hefyd, er 

mwyn iddynt gydymffurfio â’i syniadau diwinyddol ei hun. Cadwodd nifer o’r alawon 
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87 B. Quitslund, The Reformation in Rhyme, t. 9. 
88 Ceir rhestr o emynau Martin Luther yn J. Julian, A Dictionary of Hymnology, t. 704-5. 
89 Ibid. 
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gwreiddiol ond addasodd ac ailgyfansoddodd y geiriau at ei ddibenion ei hyn. Yn y modd 

hwn, cynhyrchodd gorff o emynyddiaeth ddiddorol ac amrywiol y tu hwnt.   

 
Urlich Zwingli a chyfraniad Zurich  

 Un a safai yn y pegwn eithaf i syniadau Martin Luther oedd y diwygiwr Urlich 

Zwingli. Yn Zurich, mynnai Zwingli—a oedd yn gerddor rhagorol ei hun—na ddylai 

cerddoriaeth gael lle o gwbl mewn gwasanaethau cyhoeddus yn yr eglwysi a ddilynai ei 

arweiniad ef.90 Yr oedd Zwingli ei hun yn hoff o wrando ar gerddoriaeth ac o ganu caneuon 

crefyddol. Yn wir, fe’i bychanwyd gan rhai o’i elynion fel ‘the evangelical lute-player and 

fifer’ gan ei fod hoff o ddiddanu plant bychain â cherddoriaeth y liwt.91 Mae’n debybol, hyd 

yn oed, iddo ymarfer ei ddoniau trwy gyfansoddi ambell emyn: y mae tri emyn o’i waith 

wedi goroesi ac mae un ohonynt yn Salm Gân.92 Dadleuai yn gyson, fodd bynnag, nad oedd 

sail yn y byd yn yr Ysgrythurau dros gynnwys cerddoriaeth yng ngwasanaethau cyhoeddus yr 

eglwys. Fel y dywed John H. Leith:  

Zwingli was himself accomplished in music and was “one of the most enthusiastic proponents 
of the domestic cultivation of music”. Yet Zwingli, the servant of the Word, rather than 
Zwingli, the musician, eliminated music from worship.93 

 

 Nid oedd modd amddiffyn yr arfer, meddai, am dri rheswm yn benodol:  

1) Nid oedd yr arfer o ddefnyddio cerddoriaeth mewn addoliad yn orchymyn 

uniongyrchol gan Dduw yn yr Hen Destament nac yn y Testament Newydd.    

2) Yr oedd yr Iesu’n hyfforddi ei dilynwyr i weddïo ar Dduw yn unigol ac yn breifat. 
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90 Mark Scot Sooy, Essays on Martin Luther’s Theology of Music (United States of America, 2006), t. 10; 
Friedrich Blume et al., Protestant Church Music: A History, tt. 509-10. Cf. sylwadau Gruffydd Aled Williams 
yn  ‘Mydryddu’r Salmau yn Gymraeg’, 116. 
91 R. A. Leaver, ‘Goostly Psalmes and spirituall songes’, t. 37 
92 Ulrich Gäbler, Huldrych Zwingli: His Life and Work (Edinburgh, 1987), t. 108. 
93 John H. Leith, Introduction to the Reformed Tradition: A way of being the Christian Community (Edingburgh, 
1977), t. 200. 
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3)  Yr oedd S. Paul yn annog dynion, pan fyddent gyda’i gilydd, i foli Duw ac i 

weddïo arno’n ddi-baid yn eu calonnau yn anad dim arall.94  

Gan nad oedd y defnydd o gerddoriaeth yn rhywbeth a orchmynnwyd yn uniongyrchol oddi 

wrth Dduw, credai Zwingli nad oedd yn angenrheidiol ar gyfer gwasanaeth yr eglwys. Fel y 

dywed Charles Garside wrth grynhoi safbwynt y diwygiwr at gerddoriaeth: ‘Music, choral or 

instrumental, no matter how religiously inspired, artistically beautiful, or superlatively 

performed, must be prohibited from worship because Scripture made its existence 

impossible.’95   

O ganlyniad, gweddi bersonol, dawel a diffuant, meddai Zwingli, oedd yr unig 

gyfrwng a allai ddod â phobl i berthynas lawn â’u Duw. Iddo ef, yr oedd canu caneuon 

cynulleidfaol yn mynd yn groes i’r Ysgrythur gan ei fod yn tynnu sylw’r addolwyr oddi ar 

bwysigrwydd gweddi ac yn eu rhwystro rhag datblygu perthynas â’u Duw.96 Roedd hyn, ym 

marn y diwigiwr, yn beryglus iawn gan na allai’r addolwr etifeddu bywyd tragwyddol heb 

ddealltwriaeth lawn o’r ffydd. O ganlyniad, creodd Zwingli litwrgïau syml a didactig gyda 

phwyslais amlwg ar weddi fel y dull puraf a chywiraf o addoli. Fel yr eglura Donald Hustad: 

Zwinglian liturgy tended to be more didactic than devotional. His typical morning service 
resembled the ancient Prone liturgy, consisting of Scripture reading (Epistle and Gospel), 
preaching, and a long prayer.97 

Yn syml, nid oedd dim lle i gerddoriaeth yn ei wasanaethau ef.  Ymhen hir a hwyr, 

arweiniodd ei agwedd tuag at gerddoriaeth at wahaniaeth amlwg hefyd rhwng yr hyn a 

ystyrid yn ‘addoliad dilys’, sef gweddi unigol a phreifat, ar y naill law a ‘litwrgi rhagrithiol’, 

sef sioe gyhoeddus honedig yr Eglwys Gatholig Rufeinig, ar y llall. Fel y dywed Charles 

Garside: 
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94 Charles Garside Jr., Zwingli and the Arts (London, 1966), t. 45; hefyd gw. R. A. Leaver, ‘Goostly Psalmes 
and spirituall songes’, t. 37; Sooy, Essays on Martin Luther’s Theology of Music, t. 9.  
95 Garside, Zwingli and the Arts, t. 45.  
96 R. A. Leaver, ‘Goostly Psalmes and spirituall songes’, t. 37 
97 Donald P. Hudson, Jubilate! Church Music in the Evangelical Tradition (Carol Stream, 1952), t. 114. 
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The choral and instrumental music of the contemporary Catholic Church was full of the 
repetition of many words. Furthermore, it had become increasingly a matter of display before 
men, frequently a dazzling display of the technical abilities not only of the performer, but of 
the composer.98 

Dadleuai Zwingli a’i ddilynwyr, fod yr arfer o ganu emynau cynulleidfaol yn llygru 

symlrwydd y ddefod. Nid cyfrwng i foli ac i ddyrchafu Duw oedd cerddoriaeth, meddent, ond 

cyfrwng seciwlar a fawrygai ddoniau dyn yn unig. Rhywbeth i’w fwynhau y tu allan i’r 

eglwys, felly, oedd cerddoriaeth. Fel y dywed Robin A. Leaver: 

A distinction was drawn between, on the one hand, the false, external ceremonies of the 
Roman mass, and, on the other, the true, internal worship of believers at the Lord’s Supper, 
with an emphasis on understanding and the response of faith. If the one was richly elaborate 
with music and ritual, then the other was to be characterized by a simple, unadorned 
proclamation of scriptural Word and Sacrament.99 

Yn y bôn, yr hyn a geisiai Zwingli oedd math o addoliad a ganolbwyntiai’n llwyr ar 

gyfathrebu â Duw drwy weddi. Glynodd yn llythrennol wrth ddysgeidiaeth yr Efengylau a 

mynnai: ‘wrth weddïo, dylem gilio i’n hystafelloedd a chau ein drysau er mwyn galw ar ein 

Tad Nefol yn y dirgel’.100 Dyma a ddywed Charles Garside am y datganiad hwn: 

With that sentence Zwingli reveals the extremity of his reach. What he seeks is nothing less 
than an irreducible purity of worship—in other words, an absolutely private prayer: the 
individual withdrawn from the world and from his fellow men, absolutely alone in 
communion with his heavenly Father. The Father’s Son has commanded such worship. 
Therefore, ideally, no other form should be considered, for no other form would accord so 
literally with the law of Christ. Thus Christ’s instructions stand at the very core of Zwingli’s 
liturgical thinking, from out of which all else radiates and without which the external forms in 
which his liturgy was finally cast cannot be comprehended…  

Such an ideal could scarcely be realized, however, if the communal worship of the 
visible Church is to be observed and retained, and this for Zwingli was a necessity beyond 
dispute. The content of prayer must be given some formal, ritual expression in public. Yet 
once worship is made public, full opportunity is immediately provided for countless varieties 
of hypocrisy and display.101 
 

 Peth arall a ddylai fod yn uwch na cherddoriaeth ar agenda’r eglwysi Protestannaidd 

newydd, meddai, oedd yr arfer o ddarllen Gair Duw a’i egluro drwy’r bregeth, oherwydd fe 
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98 Garside, Zwingli and the Arts, t. 47. 
99 R. A. Leaver, ‘Goostly Psalmes and spirituall songes’, t. 37. 
100 Dyfynnwyd yn Garside, Zwingli and the Arts, t. 42. Cymharer â Mathew 6: 5-15. 
101 Ibid., tt. 42-3. 
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fyddai dealltwriaeth o’r Gair yn cryfhau ac yn atgyfnerthu gweddïau’r addolwyr. Dadleuodd 

y gallai cyfeiliant cerddorol beri i’r addolwyr cyffredin gamddeall y Gair, oherwydd, wrth 

ganu geiriau’r Beibl, yr oedd perygl y byddai pobl yn canolbwyntio ar brydferthwch y dôn yn 

hytrach nag ar ystyr y geiriau.102 Yn y geiriau yn unig, meddai Zwingli, y ceir hyd i 

iachawdwriaeth yr enaid. Roedd unrhyw beth a dynnai’r sylw oddi arnynt yn peri problem 

enbyd. O ganlyniad, gwaharddwyd pob defnydd o gerddoriaeth yn eglwysi Zurich erbyn 

1525 a dwy flynedd yn ddiweddarach, yn 1527, cafwyd gwared ar yr organau pib yn y 

Grossmünster hefyd.103 Mewn un eglwys yn Zurich, roedd yr organydd yn wylo wrth weld y 

picellau yn dinistrio’r offeryn a oedd mor agos at ei galon.104 Ni chynhwysodd yn ei fersiwn 

o’r litwrgi, ei Action oder bruch des nachtmals (Zurich, 1525), yr un cyfeiriad at gerddoriaeth 

ychwaith.105  

Sylweddolodd Zwingli, fodd bynnag, nad oedd pob un o’i ddilynwyr yn cytuno â’i 

wrthwynebiad llwyr i gerddoriaeth gynulleidfaol. Yn ei Action oder bruch des nachtmals, 

felly, nododd nad oedd yn fwriad ganddo i gondemnio’r arfer o ddefnyddio cerddoriaeth 

mewn eglwysi eraill ac y byddai rhyddid gan bawb i benderfynu beth a fyddai orau i’w 

heglwysi hwy:  

Concerning the ceremonies … some people might suppose that we have perhaps done too 
much, others that we have done too little. In this matter, however, every congregation may 
hold its own opinion, for we do not wish to quarrel with anyone on this account. 
 ... we have no wish at all to condemn the additional ceremonies of other churches—
singing and such—for perhaps they are suitable for them and beneficial to their devotion; for 
we hope that all pastors everywhere are constantly diligent to serve the Lord and to win many 
people.106  
 

Eto i gyd, pan bwysodd Johannes Oecolampadius, y diwygiwr mawr o ddinas Basle, arno i 

ganiatáu’r arfer o ganu emynau mewn addoliad yn y flwyddyn 1526 daliai’n ddiysgog ei 
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102 R. A. Leaver, ‘Goostly Psalmes and spirituall songes’, t. 37. 
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wrthwynebiad i ddefnyddio cerddoriaeth mewn gwasanaethau eglwysig.107 O ganlyniad, ni 

chlywyd yr un emyn cynulleidfaol yn yr eglwysi a ddilynai syniadau Zwingli nac ychwaith 

syniadau ei olynydd Heinrich Bullinger. 

 Er gwaethaf gwrthwynebiad Urlich Zwingli a’i olynydd, fodd bynnag, bu cyfraniad 

dinas Zurich i emynyddiaeth y Diwygiad Protestannaidd yn un sylweddol oherwydd gwaith 

yr argraffydd Cristoph Froschauer a gyhoeddodd nifer o lyfrau emynau yno i’w defnyddio’n 

bennaf yn ninas Constance.108 Arweinwyr pennaf y Diwygiad yn Constance oedd Johannes 

Zwick a’r brodyr Ambrosius a Thomas Blarer. Gosododd y tri hyn bwyslais mawr ar Lyfr y 

Salmau ac yn arbennig ar gynhyrchu Salmau Cân. Tybir i Frosochauer gynhyrchu llyfr 

emynau i bobl Constance naill ai yn 1533 neu 1534. Yn 1539, ymddangosodd ail argraffiad 

o’r gyfrol hon ac fe fu ei dylanwad ar y Sallwyr cyflawn cyntaf yn yr Almaeneg, sef y gyfrol 

Der gantz Psalter, daz ist alle Psalmen Davids, an der zal 150 ([Augsburg], 1537), yn un 

sylweddol y tu hwnt.109 Yn 1540, cyhoeddodd Froschauer fersiwn hwy o lyfr emynau 

Constance yn dwyn y teitl Nüw Gesangbüchle von vil schöonen Psalmen vnd geislichen 

lidern/ gebessert vnd in gscichte ordnung zesamen gtellt/ zu übung vnnd bruch jrer ouch 

anderer Christlichen kirchen (Zurich, 1540). Cynhwysai’r gyfrol hon gant a hanner o emynau 

sydd wedi eu trefnu mewn tair adran wahanol. Yn eu plith y mae trigain ac un o Salmau Cân 

sy’n arwydd, efallai, iddynt ennill eu plwyf yn Zurich hyd yn oed er gwaethaf gwrthwynebiad 

mawr Ulrich Zwingli.110  

 

Martin Bucer a’r Salmau Cân yn Strasbourg   

Dinas arall lle y gwerthfawrogid y Salm Gân oedd Strasbourg. Yno, gosodai’r 

diwygiwr Martin Bucer a’i ddilynwyr bwyslais mawr ar ganu emynau a oedd yn seiliedig ar 
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Air Duw yn unig.111 Mynnai Bucer ar fwy nag un achlysur mai’r Salmau, a luniwyd dan 

ddylanwad yr Ysbryd Glân ei hun, oedd caniadau moliant puraf yr eglwys. Dan ei ddylanwad 

ef, cyfarfyddai cylch da o ddiwygwyr yn ninas Strasburg. Yn eu plith yr oedd yr emynwyr 

Conrad Hubert a Wolfgang Capito; a’r diwygiwr Valerandus Pollanus a weithiodd yn ddygn 

er mwyn hybu’r arfer o ganu’n gynulleidfaol yno.112  

Yn 1524, fe ddiwygiwyd ffurfwasanaeth yr eglwysi yn ninas Strasbourg drwy 

cyhoeddi llyfr newydd o litwrgi ac emynau yn dwyn y teitl Teutsch Kirchen ampt/ mit 

lobgesengen/ und götlichen psalmen, wie es die gemein zu Strasburg singt und halt gantz 

Christlich (Strasbourg, 1524). Roedd yr argraffiad hwn yn cynnwys emynau i’w canu cyn y 

bregeth ac ar ei hôl (mydryddiad Martin Luther o Salm 130: Aus tiefer Not a’i fydryddiad o 

Salm 67: Es wollt uns Gott gnädig sein), a thri emyn, gan gynnwys Salm 112: O ihr Knecht 

lobet den Herren (‘Chwi weision, molwch yr Arglwydd’), i’w canu yn y Gosber.113 Dan 

ddylanwad Martin Bucer, cyhoeddwyd argraffiad newydd o’r Teutsch Kirchen ampt yn yr un 

flwyddyn, a chafwyd trydydd argraffiad ohono yn 1525.114 Rhwng 1524 a 1537 

ymddangosodd o leiaf deuddeg argraffiad gwahanol ohono.115 Gyda phob argraffiad newydd, 

fe gryfhawyd rôl y bregeth a gwnaed mwy o ddefnydd o’r Salmau Cân. Yn y gyfrol Psalmen 

gebett und Kirchenübung (Strasbourg, 1526) cafwyd cyfanswm o naw ar hugain o emynau i 

gyd, ac o’r rhain y mae pump ar hugain ohonynt yn Salmau Cân.116  

 Yn 1524, cyhoeddodd Martin Bucer draethawd yn olrhain y rhesymau dros ddiwygio 

ffurfwasanaeth eglwysi Strasbourg, sef ei Grund und Ursach aus gottlicher schrifft dêr 
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neuewerungen, an dem nachtmal des herren ... (Strasbourg, 1524).117 Ynddo, mae’n 

pwysleisio pwysigrwydd y Salm fydryddol:  

When the congregation come together on a Sunday, the minister exhorts the people to confess 
their sins and to pray for pardon; and on behalf of the whole congregation he makes 
confession to God, prays for pardon, and pronounces absolution to the believers. Thereupon, 
the whole congregation sing a few short psalms or hymns. Then the minister says a short 
prayer, reads to the congregation a passage from the writings of the Apostles, and, briefly as 
possible, expounds the same. Then the congregation sing again, this time the Ten 
Commandments, or something else. After that, the minister reads the Gospel, and preaches 
the sermon proper. The sermon ended, sing the Articles of our Belief [=Credo’r Apostolion]; 
and the minister says a prayer for the Magistrates and for all men, and specially for the 
congregation there present, beseeching an increase of faith, love, and grace to hold in 
reverence the memory of Christ’s death. Then he admonishes those who wish to observe the 
Lord’s Supper with him that they are to do so in memory of Christ, to die their sins, and bear 
their cross willingly, and be strengthened in faith for what must come to pass when we 
contemplate with believing hearts what measureless grace and goodness Christ hath shown to 
us, in that for us He offered up to His Father His life and blood upon the Cross. After this 
exhortation, he reads the Gospel concerning the Lord’s Supper, as the three Evangelists and 
Paul in I Corinthians xi have described it. Then the minister distributes the Bread and the Cup 
of the Lord among them, having partaken of them also himself. The congregation then sing 
again a hymn of praise; and afterwards the minister closes the Supper with a short prayer, 
blesses the people, and lets them go in the peace of the Lord. This is the manner and custom 
with which we now celebrate the Lord’s Supper on Sundays only.118  
 
Nid oedd, ym marn Bucer, gyfiawnhad dros gynnwys dim mewn gwasanaeth 

eglwysig oni bai ei fod wedi’i seilio ar Air Duw. Caneuon ysgrythurol, felly, sy’n cael y 

flaenoriaeth yn ei holl gynlluniau, megis mydryddiadau o’r Salmau, y Deg Gorchymyn a 

Gweddi’r Arglwydd. Ei nod, mae’n amlwg, oedd sicrhau bod holl gredoau’r Eglwys, a Gair 

Duw yn fwyaf arbennig, yn dod yn gyfarwydd i’r bobl. Ar ôl cael eu trwytho yn y Gair, fodd 

bynnag, fe gredai Martin Bucer fod angen i gynulleidfaoedd, a chredinwyr unigol o ran 

hynny, ddatgan eu ffydd ar goedd er mwyn dod ag eraill i’r Bywyd.119 Cadarnhaodd Bucer y 

safbwynt hwn yn 1541: 
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 Martinus Bucer, servant of the Word of the Churches in Strasburg, wishes all 
Christian believers Grace and Peace from God the Father and our Lord Jesus Christ.  
 It is acknowledged by all who read the Holy Bible that from the beginning the pious 
and truly believing custom has been to proclaim God’s praise with singing, and that in doing 
so, to give voice to the great pleasure, delight, and joy with which their hearts were filled to 
bursting in and from God, so full, moreover, that they could no longer contain within 
themselves such pleasure, delight and joy. Thus their listeners would also be attracted to, 
reminded of, and made happy by the acknowledgment of, and thanksgiving for, God and his 
goodness.120       
 

Iddo ef, yr oedd canu emynau ysgrythurol yn rhan naturiol a hollbwysig o’r broses genhadol 

hon. Yn ei Grund und Ursach pwysleisiodd y dylai credinwyr offrymu eu moliant i’r 

Arglwydd ar gân er mwyn dangos i eraill eu bod yn caru Duw. Rhaid, fodd bynnag, i’r 

moliant hwnnw fod yn un diffuant a ddeilliai o’r galon yn unig. Boddhad personol, meddai, 

fyddai ymhyfrydu yn y gerddoriaeth heb gredu’r geiriau: 

Paul wrote in Ephesians 6 that we should love God with all our might, why should we then 
not sing to him also, as did the saints of the Old and New Testament?—as long as such 
singing is done from the heart and not only the mouth; and this is what the Apostle means 
when he says ‘and sing to the Lord from your hearts’. For his meaning is not that we should 
without voice, for then it would be impossible for us to encourage and edify others, or how 
else could we speak with one another, concerning that which he writes to the Ephesians? 
Therefore, those who discard singing in the congregation of God know little, either about the 
contents of Scripture or the custom of the first apostolic churches and congregations, who 
always praised God with singing.121  

 
Nid oedd canu cynulleidfaol yn cael ei gyfyngu i addoliad y ar Sul ychwaith, ond yn 

cael ei ddefnyddio yn y gwasanaethau dyddiol hefyd. Rhan hanfodol arall o’r orchest i ddod 

ag eraill at Dduw, ym marn Bucer, oedd cynnal gwasanaethau gweddi ddwywaith y dydd, y 

naill yn y bore a’r llall yn yr hwyr. Yn eu hanfod, cyfleoedd i geisio rhannu ac i egluro Gair 

Duw ag eraill oedd y cyfarfodydd hyn, ond fe fyddai’r addolwyr a’u mynychai yn arfer canu 

Salmau hefyd,122 ys dywed Bucer ei hun: ‘At Vespers, since the substance of the celebration 

should be used for spiritual groth, one, two or three psalms are sung with a prophecy, that is, 

an exposition of a chapter from the Holy Scripture; similarly, each Day, before and after the 
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sermon, a psalm is sung by the whole congregation.’123 Mae’n ddiddorol nodi bod 

defnyddio’r Salmau Cân, ym marn Bucer, yn rhan hanfodol o’r broses o ddyfnhau bywydau 

ysbrydol yr addolwyr a ddeuai’n ffyddlon i addoli yn yr eglwys. Yn 1525, cyhoeddodd Bucer 

draethawd yn dwyn y teitl Radtschlag Martin Butzer vom singen, lesen, auslegen und tisch 

des herren, das ist gantzer Kirchenübung, wie die dem Wort Gottes nach zu Strassburg 

möchte angericht und gehalten werden,124 sy’n cydnabod bod y Salmau Cân yn arfer cael eu 

defnyddio’n helaeth yn y gwasanaethau dyddiol hyn: 

Therefore we consider it useful to gather twice a day, in the morning and in the evening, and 
that at those hours the singing of the psalms will not take up more than half an hour, so that 
another half hour may be available for the exposition, prophecy and prayer, and the whole 
service will not last longer than one hour in all.125   
 

Yr un oedd pwrpas y gwasanaethau hyn a’r arfer o ganu Salmau, sef dwyn pobl yn nes at 

Dduw a rhoi i bawb y cyfle i ddatblygu eu bywyd ysbrydol. Roedd y naill fel y llall yn 

atgyfnerthu dealltwriaeth y bobl o fwriadau Duw ar eu cyfer, oherwydd fe fyddai’r 

gwasanaethau yn rhoi cyfle iddynt i ddod yn fwy golau yn eu Beiblau tra byddai’r arfer o 

ganu Salmau yn serio gwirionedd yr Ysgrythur hwnnw ar eu cof. Hefyd, teimlai Bucer yn 

sicr y byddai clywed moliant diffuant y ffyddloniaid yn ysbrydoli eraill i geisio ystyried 

hanfodion y ffydd Gristnogol. Yn 1539, cyhoeddodd Martin Bucer fersiwn newydd o’r 

litwrgi, Psalter mit aller Kirchenübung die man bey der Chrislichen Germein zu Strassburg 

wa pflägt zu singen ... (Strasbourg, 1539).126 Cynhwysai hwn gyfanswm o gant a deugain o 

emynau i gyd, ac o’r rhain y mae hanner cant a chwech yn Salmau Cân. Ceir dwy adran yn y 

gyfrol: emynau litwrgaidd (mydryddiadau o’r cantiglau, y Magnificat, y Nunc Dimittis a’r Te 

Deum) ac emynau ar gyfer gwyliau eglwysig arbennig a gedwir yn yr adran gyntaf, a 

chasgliad o Salmau Cân sydd yn yr ail.127 
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 Penllanw gyrfa gerddorol Martin Bucer, efallai, oedd cyhoeddi’r gyfrol Gesangbuch/ 

darinn begriffen sind/ die aller fürnemisten und besten Psalmen/ Geisliche Lider/ und 

Chorgeseng aus dem Wittembergischen/ Strassburgischen und anderer Kirchen 

Gesangbüchlin zuassamen bracht/ unt mit besonderem fleis corrigiert und gedrucket. Für 

Stett und Dorff Kirchen/ Lateinische und Deudshe Schülen SOLI DEO GLORIA (Strasbourg, 

1541).128 Egyr y gwaith â rhagymadrodd pwysig gan Martin Bucer ei hun sydd, i raddau, yn 

adleisio rhai o syniadau Martin Luther.129 Dyma a ddywed Bucer: 

For this purpose the music and song ordained by God is not only completely joyful and 
charming, but also marvellous and powerful. The nature and temperament of man is so 
formed that nothing moves it so powerfully to all sorts of moods—be they joy, sorrow, love, 
anger, spiritual reverence, giddy abandon, and whatever other emotions and affections there 
are … In this way these things will not be spoken of, but sung, and thereby everything will be 
brought into the hearts of the people all the more thoroughly … music, this wonderful art and 
gift of God.130 

 
Fel Luther, cred Bucer fod cerddoriaeth yn rhodd oddi wrth Dduw a fedrai gyffroi holl 

emosiynau dynion a’u hannog i ymrwymo’n fwy cadarn wrth eu ffydd. Gan mai Duw a 

roddodd y ddawn o gynhyrchu cerddoriaeth i’w bobl, dadleuai Bucer fod cyfrifoldeb ar yr 

Eglwys i’w defnyddio er lles y Deyrnas. Cred ef yn gryf, fodd bynnag,  mai geiriau’r Beibl a 

roes y mynegiant puraf i ganiadau’r Eglwys. Nid yw’n syndod, felly, iddo osod gymaint o 

bwyslais ar werth a phwysigrwydd y Salmau Cân fel cyfrwng moliant ar gyfer gwasanaethau 

eglwysig.  

 

John Calfin a’r ymdrechion Ffrangeg eu hiaith  
 
Erbyn tridegau’r unfed ganrif ar bymtheg, cynyddodd y nifer o bobl Ffrangeg eu 

hiaith a drigai yn Strasbourg yn sylweddol. Yn 1538, felly, anfonodd Martin Bucer genadwri 

at ei gyfaill John Calfin, y diwygiwr o ddinas Genefa, yn ei wahodd i dderbyn bugeiliaeth y 
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gynulleidfa Ffrangeg yn y ddinas.131 Yn y pen draw, derbyniodd Calfin y gwahoddiad ac aeth 

i letya am gyfnod ar aelwyd Bucer ei hun.132  Fel Zwingli, teimlai Calfin yn ddrwgdybus 

ynghylch cerddoriaeth gynulleidfaol i ddechrau gan ddadlau ei bod yn amharu ar weddïau 

tawel a phersonol y credinwyr ar Dduw.133 Erbyn cyhoeddi argraffiad cyntaf ei gyfrol 

Institutio Christianae Religionis [‘Bannau’r Grefydd Gristnogol’] yn Basle yn 1536, fodd 

bynnag, yr oedd Calfin yn cydymdeimlo’n fwy â chanu mewn addoliad.134 Cynnwys y gyfrol 

grynodeb o litwrgi Cymun i’w ddefnyddio ar y Sul, ac mae lle yn hwnnw i Salmyddiaeth 

Gynulleidfaol: 

First, then, it should begin with public prayers. After this a sermon should be given. Then, 
when bread and wine have been placed on the Table, the minister should repeat the words of 
institution of the Supper. Next, he should recite the promises which were left to us in it; at the 
same time, he should excommunicate all who are debarred from it by the Lord’s prohibition. 
Afterward, he should pray that the Lord, with the kindness wherewith he has bestowed this 
sacred food upon us, also teach and inform us to receive it with faith and thankfulness of 
heart, and, inasmuch as we are not so of ourselves, by his mercy make us worthy of such a 
feast. But here either psalms should be sung, or somthing read, and in becoming order the 
believers should partake of the most holy banquet, the ministers breaking the bread and giving 
the cup. When the supper is finished, there should be an exhortation to sincere faith and 
confession of faith, to love and behaviour worthy of Christians. At the last, thanks should be 
given, and praise sung to God. When these things are ended, the church should be dismissed 
in peace.135 
 
Gall mai Bucer a bwysodd arno i ystyried rhinweddau cadarnhaol canu cynulleidfaol, 

oherwydd, yn wahanol i’r eglwysi Lutheraidd, daeth mydryddu’r Salmau i fonopoleiddio 

emynyddiaeth yr eglwysi a ddilynai syniadau John Calfin. Yn ôl Gruffydd Aled Williams, 

felly, ‘ef yn anad neb, a fu’n gyfrifol am fri aruthrol Salmau Cân yn emynyddiaeth y 

gwledydd.’136 Gosododd Calfin bwyslais arbennig ar fawredd a brenhiniaeth Duw a daeth i’r 
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casgliad nad oedd geiriau cyffredin dynion meidrol yn ddigon da i’w foli. Ys dywed R. 

Geraint Gruffydd: 

...egwyddor lywodraethol ei holl feddwl o [sef Calfin] oedd gallu a gogoniant Duw. Yn unol 
â’r egwyddor yma, ’roedd o’n ddrwgdybus o’r elfen ddynol, nid yn unig yn athrawiaeth yr 
eglwys, ond hefyd yn ei threfniadaeth a’i haddoliad hi. ’Doedd geiriau dyn ddim yn ddigon da 
i addoli Duw.137 
 
Rhaid, felly, oedd dibynnu ar y geiriau a ddeilliodd oddi wrtho ef ei hun a seilio holl 

gyfryngau moliant yr Eglwys ar y Beibl. Yn hyn o beth, ni lwyddodd, meddai, i ganfod gwell 

caniadau i foli Duw na Salmau Dafydd a luniwyd dan ddylanwad pur yr Ysbryd Glân ei 

hun.138 Wrth eu defnyddio dadleuodd y gallai’r addolwyr fod yn sicr mai Duw a’u rhoes yn 

eu genau, fel pe bai ef ei hun yn canu o’u mewn er mwyn dyrchafu ei ogoniant. Dyma’n 

union a ddadleuodd yn ei ragarweiniad i Sallwyr Geneva (1564) wrth iddo gyfiawnhau pam y 

dewisodd fabwysiadu’r Salmau Cân: 

It is to have songs not only honest, but also holy, which will be like spurs to incite us to pray 
to and praise God, and to meditate upon his works in order to love, fear, honor and glorify 
him. Moreover, that which St. Augustine has said is true, that no one is able to sing things 
worthy of God except that which he has received from him. Therefore, when we have looked 
thoroughly, and searched here and there, we shall not find better songs nor more fitting for the 
purpose, than the Psalms of David, which the Holy Spirit spoke and made through him. And 
moreover, when we sing them, we are certain that God puts in our mouths these, as if he 
himself were singing in us to exalt his glory. Wherefore Chrysostom exhorts, as well as the 
men, the women and the little children to accustom themselves to singing them, in order that 
this may be a sort of meditation to associate themselves with the company of the angels. 

 Er iddo gydnabod bod amryw o fanteision yn perthyn i gerddoriaeth gynulleidfaol, 

fodd bynnag, parhaodd Calfin i leisio safbwynt Zwingli a ddadleuodd fod angen i bawb a 

gymerai unrhyw ran mewn addoliad wneud hynny â chalonnau diffuant ac mewn ysbryd 

gweddigar: ‘We do not here condemn speaking and singing’, meddai John Calfin, ‘but rather 

strongly commend then provided they are associated with the heart’s affection.’139 Mewn 

geiriau eraill, er cymaint oedd y manteision a ddeuai yn sgil yr arfer o ganu’n gynulleidfaol, 
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137 R. Geraint Gruffydd, ‘Salmau Cân’, Y Cylchgrawn Efengylaidd, IX (1968), 139. 
138 Gw. y dyfyniad o ragair Calfin i argraffiad 1543 o Sallwyr Genefa yn Michel Jeanneret, Poésie et tradition 
biblique, t. 30; Charles Garside, Jr., ‘Calvin’s Preface to the Psalter: A Re-Appraisal’, The Musical Quarterly, 
Cyf. XXXVII (1951), 570-1. 
139 John T. McNeill (gol.) a Ford Lewis Battles (cyf.), Calvin: Institutes of the Christian Religion, t. 894.  
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rhaid oedd ei ddefnyddio yn yr ysbryd cywir neu fe allai’r gwrthwyneb fod yn wir. Dyma a 

ddywed, eto, yn ei Institutio: 

It is evident that the practice of singing in church, to speak also of this in passing, is not only 
a very ancient one but also was in use among the apostles. This we may infer from Paul’s 
words: “I will sing with the spirit and I will sing with the mind” [I Cor. 14:15]. Likewise, Paul 
speaks to the Colossians: “Teaching and admonishing one another ...in hymns, psalms, and 
spiritual songs, singing with thankfulness in your hearts to the Lord”. [Col. 3:16 p.] For in the 
first passage he teaches that we should sing with voice and heart; in the second he commends 
spiritual songs, by which the godly may mutually edify one another... And surly if the singing 
be tempered to that gravity which is fitting in the sight of God and the angels, it both lends 
dignity and grace to sacred actions and has the greatest value in kindling our hearts to a true 
zeal and eagerness to pray. Yet we should be very careful that our ears be not more attentive 
to the melody than our minds to the spiritual meaning of the words. Augustine also admits... 
that he was so disturbed by this danger that he sometimes wished to see established the 
custom observed by Athanasius, who ordered the reader to use so little inflection of the voice 
that he would sound more like a speaker than a singer...Therefore, when this moderation is 
maintained, it is without any doubt a most holy and salutary practice. On the other hand, such 
songs as have been composed only for sweetness and delight of the ear are unbecoming to the 
majesty of the church and cannot but displease God in the highest degree.140   
 

Yn ei ragarweiniad i Sallwyr Genefa pwysleisiodd Calfin fod Duw wedi creu cerddoriaeth er mwyn 

i’w bobl ei defnyddio i’w foli. Rhybuddiodd, fodd bynnag, fod rhaid bod yn gyfrifol wrth ei 

defnyddio oherwydd fe allai’n hawdd fod yn gyfrwng mwynhad yn hytrach nag yn gyfrwng mawl: 

Now among the other things which are proper for recreating man and giving him pleasure, 
music is either the first, or one of the principal; and it is necessary for us to think that it is a 
gift of God deputed for that use. Moreover, because of this, we ought to be the more careful 
not to abuse it, for fear of soiling and contaminating it, converting it our condemnation, where 
it was dedicated to our profit and use. If there were no other consideration than this alone, it 
ought indeed to move us to moderate the use of music, to make it serve all honest things; and 
that it should no give occasion for our giving free rein to dissolution, or making ourselves 
effeminate in disordered delights, and that it should not become the instrument of 
lasciviousness nor of any shamelessness. 

Cynorthwyno addolwyr i feithrin perthynas â Duw oedd prif nod unrhyw ganiadau 

cynulleidfaol. Fel Zwingli, fodd bynnag, ofnai Calfin y gallai’r addolwr cyffredin osod 

gormod o bwyslais ar fwynhau sain y dôn ac, o ganlyniad, y gallai golli ystyr hollbwysig y 

geiriau.  Yr hyn a wnaeth, felly, oedd troedio’r llwybr canol rhwng gwrthwynebiad llwyr 

Zwingli i gerddoriaeth gynulleidfaol ac eangfrydedd hollgynhwysol Martin Luther.  Mynnai 
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fod y Salmau yn cael eu canu mewn unsain ac yn ddigyfeiliant fel na allai’r neges ganolog a 

roddwyd gan Dduw i’w bobl gael ei diystyru neu ei chamddeall.141  

 Yng Ngenefa yn 1537 anogodd Calfin yr awdurdodau i gyflwyno Salmyddiaeth 

gynulleidfaol yn eglwysi’r ddinas. Cwynodd fod gweddïau’r ffyddloniaed ‘yn oer’ a 

chyhuddodd y Pab o barhau i gamarwain addolwyr. I Galfin, yr unig feddyginiaeth effeithiol i 

wella’r briwiau hyn fyddai cychwyn yr arfer o ganu Salmau yn eglwysi’r ddinas. Ys dywed y 

diwygiwr ei hun: 

The other matter is the psalms which we wish to be sung in the church as we have it from the 
example of the ancient church and also the testomony of St. Paul, who says that it is good to 
sing in the congregation with mouth and heart. We are not able to estimate the benefit and 
edification which will derive from this until after having experienced it. Certainly at present 
the prayers of the faithful are so cold that we should be greatly ashamed and confused. The 
psalms can stimulate us to raise our hearts to God and arouse us to an ardour in invoking as 
well as exalting with praises the glory of his name. Moreover by this one will recognize of 
what advantage and consolation the pope and his creatures have derived the church, for he has 
distorted the psalms, which should be true spiritual songs, into a murmuring among 
themselves without any understanding.142  

 
Yn wir, bu’n ddigon hy i awgrymu sut y dylid cyflwyno’r arfer am y tro cyntaf i’r eglwysi yn 

ninas Genefa hyd yn oed: 

The manner of beginnig in this seemed to us well advised if children who have previously 
practiced a moest church song sing in a loud and distinct voice, the people listening with 
complete attention and following with the heart what is sung with the mouth until little by 
little each one accustoms himself to sing communally.143 

 
Cyn y gallai John Calfin weithredu ei agenda, fodd bynnag, fe’i galwyd i wasanaethu’r 

gynulleidfa Ffrangeg ei hiaith yn ninas Strasbourg. Pan gyrhaeddodd ym mis Medi 1538, yr 

oedd y gynulleidfa’n defnyddio’r litwrgi Almaeneg a luniwyd gan Martin Bucer ac yn canu 

Salmau Cân Almaeneg eu hiaith. Yn 1538 cyhoeddodd Jakob Dachser Sallwyr mydryddol 
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141 Gw. C. Garside, ‘The Origins of Calvin’s Theology of Music: 1536-1543’; hefyd. G. A. Williams 
‘Mydryddu’r Salmau yn Gymraeg’, 117. 
142 C. Garside ‘The origins of Calvin’s Theology of Music’, 10. 
143 Ibid. 
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Almaeneg cyflawn yn cynnwys tonau yn Strasbourg.144 Ond ym mis Rhagfyr 1538, mewn 

llythyr at y diwygiwr William Farel, nododd John Calfin ei fod yn bwriadu cynhyrchu cyfrol 

o Salmau Cân Ffrangeg eu hiaith a fyddai’n cael eu canu ar y tonau Almaeneg cyfarwydd.145  

Flwyddyn yn ddiweddarach, ymddangosodd y gyfrol fechan, a gynhwysai ddwy ar hugain o 

eitemau gwahanol, yn dwyn y teitl Aulcuns pseaulmes et cantiques mys ea chant (Strasbourg, 

1539). Cynhwysai hwnnw Gân Simeon (sef y Nunc Dimittis)146 a’r Deg Gorchymyn ynghyd 

â phedair ar bymtheg o Salmau Cân gwahanol: chwech gan John Calfin (fersiynau o Salmau 

25, 36, 46, 91, 113 a 138) a thair ar ddeg gan y bardd Clément Marot, sef Salmau 1, 2, 3, 15, 

19, 32, 51, 103, 114, 115, 130, 137 a 143.147 

 Unigolyn braidd yn wamal oedd Marot yn ei ymlyniad crefyddol. Protestant ydoedd 

yn 1527, Catholig yn 1536 a Phrotestant drachefn erbyn iddo ymfudo i Genefa yn 1642.148 Ar 

ôl cefnu ar y ffydd Brotestannaidd, daeth yn ŵr llys i François I, brenin Ffrainc,149 ac erbyn 

tridegau’r ganrif daeth ei Salmau Cân, a oedd yn gyfansoddiadau llenyddol cywrain ar amryw 

o fesurau, yn boblogaidd iawn ymhlith gwŷr a gwragedd y llys a’u canai ar rai o geinciau 

ysgafn a phoblogaidd y dydd.150 Nid gan gynlleidfaoedd eglwysig, felly, ond gan wŷr a 

gwragedd llys yn llys brenhinol Ffrainc y cenid Salmau Marot yn wreiddiol. Ys dywedodd 

W. S. Pratt amdanynt, ‘The beginnings of Marot’s translation of Psalms seems to have had no 
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144 F. Blume, Protestant Church Music, t. 133. Gw. hefyd sylwadau W. Blankenburg, ibid., t. 514. G. A. 
Williams, ‘Mydryddu’r Salmau yn Gymraeg’, 117. 
145 R. A. Leaver, ‘Goostly Psalmes and spirituall songes’, t. 41. 
146 Luke 2:29–32 
147 Arno, gw. M. Jeanneret, Poésie et tradition biblique, t. 28-29; W. Blankenburg, yn F. Blume, Protestant 
Church Music, tt. 517-18; G. A. Williams ‘Mydryddu’r Salmau yn Gymraeg’, 117 a R. A. Leaver, ‘Goostly 
Psalmes and spirituall songes’, t. 42 a 44.  
148 Ar Marot, gw. F. L. Cross a E. A. Livingstone (goln.) The Oxford Dictionary of the Christian Church, t. 
1041. Gw. hefyd R. A. Leaver, ‘Goostly Psalmes and spirituall songes’, t. 44. 
149 G. A. Williams, ‘Mydryddu’r Salmau yn Gymraeg’, 117. 
150 W. Blankenburg, yn F. Blume, Protestant Church Music, t. 518; Rowland E. Prothero, The Psalms in Human 
Life (London, 1903), t. 51.  



!
!

62!

conscious relation to the use to which they were finally put.’151 Yn ôl pob tebyg, cyfarfu 

Calfin â Marot yn 1531 a gwnaeth ei Salmau Cân gryn argraff arno.152  

 Dychwelodd John Calfin i Genefa yn 1541. Yn 1542, cyhoeddodd ddeg ar hugain o 

Salmau Cân gan y bardd Clément Marot, a oedd bellach yn alltud yng Ngenefa oherwydd 

iddo droi’n Brotestant unwaith eto, mewn cyfrol yn dwyn y teitl La Forme des prieres et 

chantz ecclesiastiques.153 Flwyddyn yn ddiweddarach, yn 1543, ymddangosodd rhagor o 

Salmau Marot yn dwyn y teitl Cinquante Pseaumes de Marot (Genefa, 1543). Yn ei ‘Epistol 

at y Darllenydd’, noda Calfin fod gan canu cynulleidfaol, a chanu Salmau yn benodol, rôl 

hollbwysig mewn addoliad. Eto, fodd bynnag, mae’n pwysleisio bod angen ymarfer y grefft 

honno â chalon ddiffuant ac mewn ysbryd gweddigar. Yn hyn o beth y mae ei syniadau’n 

agos iawn at rai Zwingli. Dyma a ddywed Calfin: 

Now among the other things which are appropriate for recreating man and giving him 
pleasure, music is either the first or one of the principle, and we must value it as a gift of God 
deputed to that use … [We need] to have songs not only seemly, but also holy, which will be 
like spurs to incite us to pray to and praise God, to meditate on his works in order to love, 
fere, honour, and gloryfy him. Now what St. Augustine says is true, that no one is able to sing 
things worthy of God unless he has received them from Him. Wherefore, when we have 
looked thoroughly everywhere and searched high and low, we find no better songs nor more 
appropriate to the purpose than the Psalms of David which the Holy Spirit made and spoke 
through him. And furthermore, when we sing them, we are certain that God puts the words in 
our mouths, as if he himself were singing in us to exalt his glory … As for the rest, it is 
necessary for us to remember what St. Paul says, that spiritual songs can be sung truly only 
from the heart. Now the heart requires intelligence, and in that (says St. Augustine) lies the 
difference between the singing of men and that of the birds. For a linnet, a nightingale, a parot 
may sing well, but it will bewithout understanding. Now the peculiar gift of man is to sing 
knowing what he is saying. After intelligence must follow the heart and the affection, which 
is impossible unless we have the hymn imprinted on our memory in order never to cease from 
singing.154 

 
Cynnwys y gyfrol a gyhoeddwyd yn 1543 gyfanswm o ddeugain a naw o Salmau Cân, sef y 

deg ar hugain a gyhoeddwyd eisoes ynghyd â phedwar ar bymtheg o fydryddiadau newydd.155 
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151 Waldo Selden Pratt, The Music of the French Psalter of 1552 (adargraffiad, New York, 1966), t. 146. 
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Hefyd yn y gyfrol yr oedd mydryddiadau o’r Nunc Dimittis, y Deg Gorchymyn, y Credo a 

Chân Fair (sef y Magnificat).156 Pwysodd John Calfin ar Marot i gynhyrchu rhagor o Salmau 

Cân ond fe fu farw ym 1544 gan adael y gwaith yn anghyflawn.157 

 Ym mis Hydref 1548, daeth Theodore Beza, a fabwysiadodd y ffydd Brotestannaidd 

tra bu’n astudio ym Mharis, i Genefa er mwyn gweithio fel cyhoeddwr ac argraffydd gyda’i 

gyfaill Jean Crespin. Oherwydd dylanwad John Calfin, fodd bynnag, penodwyd Beza yn 

Athro Groeg yn y Brifysgol yn Lausanne ym 1549.158 Pan oedd yng Ngenefa, digwyddodd 

Calfin weld copi o fydryddiad a wnaeth Beza o’r unfed Salm ar bymtheg. Gwnaeth y Salm 

fydryddol honno gryn argraff ar Calfin a phwysodd ar Beza i barhau â gwaith Marot.159 

Derbyniodd Beza gais Calfin a chynhyrchodd bedair Salm ar ddeg ar hugain a gyhoeddwyd 

ynghyd â mydryddiadau Marot fel Pseaumes octante trois de David (Genefa, 1551).160 

Ymddangosodd y Sallwyr Ffrangeg cyflawn, o 150 Salm, ym 1562 o dan y teitl Les 

Pseaumes mis en rime Francoise, Par Clement Marot, & Theodore Beze.161 Lledodd ei 

boblogrwydd yn gyflym ymhlith Protestaniaid Ffrainc a’r Swistir.162 Rhan o’i lwyddiant, 

efallai, oedd apêl y tonau a gyhoeddwyd gyda’r Salmau, nifer ohonynt o waith y cyfansoddwr 

Ffrengig Louis Bourgeois.163 Yn eu plith, meddir, yr oedd emyn-dôn gyfarwydd ‘Yr Hen 

Ganfed’ a briodolwyd i Salm 134.164 Nid yw’r gwaith yn ddim byd llai na gorchest farddonol 

gwbl ryfeddol: defnyddiwyd cynifer â 110 o wahanol fesurau yn y mydryddiad hwn. O fewn 

tair blynedd fe gyhoeddwyd dros drigain argraffiad ohono.165 Cafwyd dros fil o argraffiadau 
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ohono maes o law: hwn, efallai, oedd y llyfr emynau Protestannaidd mwyaf poblogaidd a fu 

erioed.166 

 
Thomas Sternhold a John Hopkins: Lloegr a’r ‘Geneva Jigs’ 

Ymhen hir a hwyr aeth yr arfer o ganu Salmau mydryddol i Loegr hefyd.167 Erbyn 

pedwardegau’r unfed ganrif ar bymtheg, yr oedd mynd mawr ar yr arfer ymhlith amryw o 

feirdd y wlad honno. Yn eu plith yr oedd Thomas Sternhold a oedd yn ‘Groom of the King’s 

Majesty’s Robes and Gentleman of the Privy Chamber’168 yn llysoedd y brenin Harri VIII ac 

Edward VI.169 Rhywdro rhwng 1547 a 1549, cyhoeddodd Sternhold gyfrol fechan yn dwyn y 

teitl Certayne psalmes chosen out of the Psalter of David, & drawen into English metre ac 

ynddi bedair ar bymtheg o Salmau Cân (Salmau 1-5, 20, 25, 28, 29, 32, 34, 41, 49, 73, 78, 

103, 120, 123 a 128) a chyflwyniad i’r Brenin Edward VI.170 Ys dywed Christopher March: 

The English metrical psalms had their background in courtly verse of the 1540s, and the 
versions that came to dominate English parish Church music for 200 years were originally 
aimed very narrowly at Edward VI and his entourage.171 
 

Fel Salmau’r bardd Ffrangeg Clément Marot, Salmau i’w defnyddio yn y llys brenhinol oedd 

y rhain i ddechrau.172 Ys dywed Ian Green: 

Thomas Sternhold, a groom of the king’s robes, published a few psalms which he had urned 
into verse, mainy in a ballad-like meeter of alternating lines of eght and six syllables. These 
were intended to be sung, probably in private households includig that of the young king 
himself...173 
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Nid oedd y gyfrol hon yn cynnwys dim cerddoriaeth, ond mae’n amlwg, o’r hyn a ddywed 

Sternhold yn ei ragymadrodd iddi, mai Salmau a fwriedid ar gyfer eu canu oedd y rhain. 

Dyma eiriau’r bardd ei hun: 

I am encouraged to travail further in the said book of Psalms, trusting that as your grace 
taketh pleasure to hear them sung sometimes of me, so you will delight not only to see and 
read them yourself, but also to command them to be sung to you of others.174  

 
Yn wreiddiol, fe ddichon mai gan unigolion y cenid y Salmau hyn fynychaf: wrth gyflwyno 

argraffiad o’i Salmau i’r brenin Edward VI, er enghraifft, fe soniodd Sternhold fel yr arferai 

ef ei hun eu canu gerbron y brenin.175 Un o hoffterau’r brenin ieuanc, meddir, oedd gwrando 

ar ganu Salmau i gyfeiliant offerynnau fel y liwt a’r feiol.176 Yn wir, canmolodd Thomas 

Sternhold ef gan ei bod yn well ganddo wrando ar ‘holy songes of verity’ nag ar ‘feigned 

rhymes of vanity’.177 Roedd ei waith, mae’n amlwg, yn boblogaidd, oherwydd ym mis 

Rhagfyr 1549, ryw bedwar mis ar ôl i Sternhold farw, cyhoeddwyd argraffiad newydd o’r 

gyfrol, sef Al such psalmes of Dauid as Thomas Sternhold late grome of [the] kinges 

Maiestties Robes, didde in his life time draw into English Metre, yn cynnwys deunaw Salm 

Gân newydd o waith Sternhold (sef Salmau 6-17, 19, 21, 43, 44, 63 a 68).178 Noda Rivkah 

Zim fod y gyfrol hon wedi ymddangos o leiaf naw o weithiau erbyn 1553.179 Wedi hyn, 

ychwanegwyd saith Salm Gân (Salmau 30, 33, 42, 52, 79, a 82)180 arall at y casgliad gan John 

Hopkins,181 a oedd yn ŵr gradd ifanc o Brifysgol Rhydychen ac yn offeiriad yn Suffolk.182  
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Gwnaed llawer o’r gwaith mydryddu ar y Sallwyr Saesneg yn ninas Genefa ar y 

cyfandir. Y cyswllt llenyddol rhwng Genefa a Phrydain oedd yr alltudion Protestannaidd a 

giliodd yno yn ystod teyrnasiad Mari Tudur.183 O glywed canu Salmau Ffrangeg Marot a 

Beza yn nifer o eglwysi dinas Genefa, dechreusant efelychu’r arfer yn eu gwasanaethau 

Saesneg eu hunain, gan ddefnyddio Salmau Sternhold a Hopkins yn bennaf.184 Ys dywed 

Rivkah Zim:!

When the English Protestants arrived in Geneva, they may well have recognized in 
Sternhold’s holy songs (and in Hopkins’s supplement to them) English couterparts to Marot’s 
psalms, and sought to adapt Sternhold’s text for similar liturgical purposes.185!
!
 Yn 1556, argraffwyd rhai Salmau ar fydr yng Ngenefa gan Jean Crespin mewn 

cysylltiad â’r Book of Common Order a gyfansoddwyd gan John Knox a William 

Whittingham.186 Cynhwysai’r gyfrol hon hanner cant ac un ohonynt o gyfansoddiad Thomas 

Sternhold, John Hopkins a William Whttingham.187 Craidd mwyaf sylweddol y gyfrol hon 

oedd Salmau Cân Thomas Sternhold er i’r golygyddion gywiro ei destun rhyw ychydig er 

mwyn glynnu’n nes, meddent, at yr iaith Hebraeg wreiddiol. Dyma’r nodyn a geir ar 

wynebddalen y gyfrol honno: 

One and Fiftie Psalmes of David in Englishe metre, wherof .37. were made by Thomas 
Sterneholde: and the rest by others. Conferred with the hebrewe, and in certaeyn places 
corrected as the text, and sens of the Prophete required.188  
 

Tystiai’r rhagair i’r gyfrol, a gyfeirir at ‘our brethrne in England’, fod gan y golygyddion 

barch mawr i Sternhold, ‘hym whome for the gyftes that God has gevyn him we estemed and 

reverenced’. Eglura’r rhagair pam yr ystyrid bod y cywiriadau yn rhai angenrheidiol ac 
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183 Ibid.; I. Green, Print and Protestantism, t. 506. Cf. sylwadau T. H. Parry-Williams (gol.), Canu Rhydd 
Cynnar, t. xxi. 
184 Nicholas Temperley, The Music of the English Parish Church, I, tt. 26-7. 
185 R. Zim, English Metrical Psalms, t. 139.  
186 Gw. F. Heal, Reformation, t. 300. 
187 R. Zim, English Metrical Psalms, tt. 139-40;  B. Quitslund, The Reformation in Rhyme, t. 142; Jonathan 
Willis, Church Music and Protestantism in Post-Reformation England, t. 54. Jonathan Willis, Church Music 
and Protestantism in Post-Reformation England, t. 58. 
188 Dyfynnwyd yn Ibid., t. 140. 
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awgryma hefyd mai anogaeth gan ysgolheigion Hebraeg yng Ngenefa oedd y sbardun dros 

ddechrau ar y gwaith o’u cywiro: 

Nowe to make you privie ... why we altered the rym ein certeyne places, of hym whome for 
the giftes that God had gevyn him we estemed and reverenced, thys may suffice: that in this 
our entreprise, we did onely set God before our eyes and therefore wayed the wordes and 
sense of the Prophete: rather considering the meanyng therof, then what any man had wrytt, 
and chiefly beinge in this place where as moste perfite and godly judgement dyd assure us, 
and exhortations to the same encorage us, we thought it better to frame the ryme to the 
Hebrewe sense, then to bynde that sence to the Englishe meter and so either altered for the 
better in suche places as he had not attayned unto, or els where he had escaped parte of the 
verse, or some tymes the whole, we added the same. 189  
  
Y fersiwn cyntaf o’r ‘Sternhold a Hopkins’ i ymddangos yng Ngenefa oedd argraffiad 

1556/7 a ymddangosodd ar y cyd â’r ‘forme of prayers ... used in the English congregation at 

Geneva, and approved, by the famous and godly learned man,  John Calvyn’.190 Cynhwysai 

hon, y cyntaf i’w chyhoeddi gyda cherddoriaeth, saith Salm newydd (Salmau 23, 51, 114, 

115, 130, 133 a 137)191 gan William Whittingham, un o alltudion Genefa (a briododd chwaer 

Calfin) a ddyrchafwyd, maes o law, yn Ddeon Eglwys Gadeiriol Durham.192 Wrth ddarllen y 

rhagair i’r ‘forme of prayers’, sy’n condemnio pob math arall o gerddoriaeth eglwysig ac 

eithrio canu a oedd wedi ei seilio ar y Beibl, mae’n hawdd cael blas ar feddylfryd rhai o 

ddiwygwyr Genefa: 

... But as there is no gift of God so precious or excellent that Satan hath not after a sort drawn 
to himself and corrupt[ed]: so hath he most impudently abused this notable gift of singing, 
chiefly by the papists, his ministers, in disfiguring it, partly by strange language that cannot 
edify: and partly by a curious wanton sort, hiring men to tickly ears and flatter the fantasies, 
not esteeming it as a gift approved by the word of God, profitable for the church, and 
confirmed by all antiquity...193  

 
Honnir yn y gyfrol fod Satan yn fwy na pharod i ddefnyddio rhoddion Duw er mwyn 

cyflawni ei ddibenion ei hun yn y byd, ac mae dyma’n union a wnaeth gyda cherddoriaeth. 

Dadleuir bod y Pabyddion, rhai y cyfeiria’r gyfrol atynt fel ‘gweinidogion Satan’, yn euog o 

ddifetha gwerth cerddoriaeth drwy ei phriodi â geiriau estron, rhai nad oeddent yn gallu 
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189 Ibid., t. 140. 
190 P. Le Huray, Music and the Reformation, t. 373. 
191 B. Quitslund, The Reformation in Rhyme, gw. ‘Appendix C’ ar ddiwedd y gyfrol.  
192 Ibid., t. 39.  
193 P. Le Huray, Music and the Reformation, t. 373. 
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grymyso ac atgyfnerthu ffydd addolwyr cyffredin yr eglwysi.  Gallai cerddoriaeth, serch 

hynny, fod yn adnodd gwerthfawr i’r eglwys dim ond iddi gael ei defnyddio fel cyfrwng i 

ledaenu’r Gair yn anad dim arall.  

Nododd Christopher March fod cyfnod Genefa yn un tra phwysig yn natblygiad y 

‘Sternhold a Hopkins’. ‘In Geneva’, meddai, ‘the English Protestant exiles were influenced 

by Calvinist models and experimented freely with the congregational singing of psalms 

during acts of worship.’194 Diau, yn wir, mai yn y cyfnod hwn y gwelodd diwygwyr Lloegr 

fanteision niferus yr arfer o ganu Salmau am y tro cyntaf. Rhwng 1558 a 1561, 

ymddangosodd fersiynau eraill o’r Sallwyr yng Ngenefa a gynhwysai ragor o Salmau hefyd. 

Yn 1558, ymddangosodd fersiwn a gynhwysai naw Salm Gân newydd, unwaith eto gan 

William Whittingham, sef Salmau 37, 50, 67, 71, 119, 121, 124, 127 a 129. Yn 1561, 

ymddangosodd Sallwyr mydryddol Eingl-Genefa arall a gynhwysai bum Salm ar hugain 

(Salmau 27, 36, 47, 54, 58, 62, 70, 85, 88, 90, 91, 94, 100, 101, 104, 107, 111-113, 122, 125, 

126, 137, 138 a 142) gan William Kethe.195 Pan ddychwelodd yr alltudion hyn i Loegr ar 

ddechrau teyrnasiad y Frenhines Elisabeth I, ym mis Medi 1558, daethant â’r arfer o ganu 

Salmau gyda hwy gan wneud popeth yn eu gallu i’w poblogeiddio. Yn 1559, daeth 

gorchymyn oddi wrth y Frenhines Elisabeth, fel y mae wynebddalen y ‘Sternhold a Hopkins’ 

yn ei awgrymu, yn caniatáu canu ‘emyn, neu gân gyffelyb, i foliannu Duw yn ôl yr alw orau 

a’r gerddoriaeth orau y gellid eu cyfansoddi’, ‘naill ai ar ddechrau neu ar ddiwedd y Weddi 

Gyffredin’.196 Dyma’r ffasiwn, felly, yn cael rhwydd hynt i gydio yn nychymyg y bobl. 

Awgryma Christopher March fod yr arfer o ganu Salmau wedi dechrau ennill ei blwyf yn 

fuan iawn yn addoliad yr eglwys, yn enwedig yn Llundain, yn ystod blynyddoedd cynnar 

teyrnasiad y Frenhines Elisabeth: 
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194 C. March, Music and Society in Early Modern England, t. 407. 
195 B. Quitslund, The Reformation in Rhyme, gw. ‘Appendix C’ ar ddiwedd y gyfrol. 
196 Cf. G. A. Williams, ‘Mydryddu’r Salmau yn Gymraeg’, 118. Gw. hefyd I Green, Print and Protestantism, t. 
508; C. March, Music and Society in Early Modern England, t. 407. 
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In the years immediately following the accession of Elizabeth I, psalm-singing rapidly 
became established as a feature of worship, particularly in London.197 
  

Yn ystod y ddwy flynedd 1560 a 1561, ymddangosodd tri Sallwyr mydryddol yn Lloegr a 

gynhwysai Salmau Cân gan Thomas Sternhold a John Hopkins ynghyd â rhai eraill o’r 

alltudion Protestannaidd fel William Wittingham, Robert Wisdom, Thomas Norton, William 

Kethe a John Pullain.198 Yn 1562, yr un flwyddyn ag y cyhoeddwyd Sallwyr Ffrangeg Marot 

a Beza yng Ngenefa, cyhoeddwyd The Whole Booke of Psalmes (gw. Ffigwr 1) a gynhwysai 

fydryddiad o’r Salmau i gyd, gwaith Sternhold a Hopkins yn bennaf.199 Fe’i bwriadwyd, yn 

ddi-os, fel llyfr emynau i’w ddefnyddio yng ngwasanaethau cyhoeddus yr eglwys.200 Cred yr 

awduron fod gan gerddoriaeth y gallu i ddod â phobl at ei gilydd ac i’w hyfforddi ynghylch 

pethau’r ffydd. Dyma, yn wir, oedd pwrpas gwaith Sternhold a Hopkins: ‘very mete to be 

vsed of all sortes of people priuately for their solace & comfart, laying apart all vngodly 

songes and ballades, which tende only to the norishing of vyce, and corrupting youth.’201 

Priodolwyd deugain Salm Cân yn yr argraffiad hwn i Thomas Sternhold (Salmau 1-23, 25, 

28, 29, 32, 34, 41, 43, 44, 49, 63, 68, 73, 78, 103, 120, 123 a 128) a thrigain ac un o Salmau 

Cân gwahanol sy’n cael eu cysylltu â John Hopkins (sef Salmau 24, 26, 27, 30, 31, 33, 35, 

36, 38-40, 42, 45-48, 50, 52, 54-62, 64-67, 69-72, 74, 76, 77, 79-100 a 146). Gwaith rhai o 

alltudion Protestannaidd eraill Genefa yw’r deugain a naw sy’n weddill: priodolwyd un Salm 

Gân ar ddeg i William Whittingham (sef Salmau 37, 51 (gyda Thomas Norton), 114, 119, 

121, 124, 127, 129, 130, 133 a 137); naw Salm i William Kethe (sef Salmau 104, 107, 111-

113, 122, 125, 126, 134); pedair Salm ar hugain i Thomas Norton (sef Salmau 51 (gyda 

William Whittingham), 53, 75, 101, 102, 105, 106, 108-110, 115-117, 136, 138-145, 147, 

149 a 150); pedair Salm i John Marckand (sef 118, 131, 132, 135)  ac un Salm i John Pullain 
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197 Ibid. 
198 Ibid. 
199 Ibid. Am destun o’r Salmau gw. The Whole Book of Psalms Collected into English Metre (copi ffacsimili, 
Corby Glen, 1999). Gw. hefyd, J. Julian, A Dictionary of Hymnology, t. 927; C. March, Music and Society in 
Early Modern England, t. 408.  Cf. sylwadau T. H. Parry-Williams, Canu Rhydd Cynnar, tt. xxxi-xxxii. 
200 H. Hamlin, Psalm Culture and Early Modern English Literature, t. 30. 
201 Thomas Sternhold, The whole booke of Psalmes collected into Englysh metre (1562), wynebddalen.  
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(sef Salm 148).202 Cynigir yma fydryddiad Thomas Sternhold o eiriau cyfarwydd Salm 23 fel 

enghraifft o’u gwaith: 

   My Shephard is the living Lord, 
       nothing therefore I need: 
   In pasures Fair near pleasant streams, 
       he setteth me to feed. 
   He shall convert and glad my soul, 
       and bring my mind in frame: 
   To walk in paths of righteousness, 
       for his most holy Name. 
   Yea, tho’ I walk in Vale of death, 
       yet will I fear no ill: 
   Thy rod and staff do comfart me, 
       and thou art with me still. 
   And in the presence of my foes 
       my table thou shalt spread: 
   Thou wilt fill full my cup, and thou 
       anointed hast my head. 
   Thro’ all my life thy favour is 
       so frankly show’d to me, 
   That in thy house for evermore 
       my dwelling-place shall be.  

 
A dyma fydryddiad William Whittingham o eiriau cyfarwydd Salm 121 sy’n darlunio’r 

Salmydd yn codi ei lygaid i’r mynyddoedd i geisio cymorth ei Dduw: 

    I Lift my eyes to Sion hill, 
        From whence I do attend, 
         Till succour God me fend. 
    The mighty God me succour will, 
        Which heav’n and earth did frame, 
        And all things therein name. 
 
    Thy foot from slip he will preserve, 
        And will thee safely keep,  
        For he doth never sleep. 
    Lo, he that Isr’el doth conserve, 
        Sleep never can surprise, 
        Nor slumber close his eyes. 
 
    The Lord thy keeper is alway,  
        On thy right-hand is h 
        A shade to cover thee. 
    The sun shall not parch thee by Day 
         No moon, scarce half so bright, 
        With cold hurt thee by night. 
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202 Christopher Marsh, Music and Society in Early Modern England, t. 408. Cf. B. Quitslund, The Reformation 
in Rhyme, gw. ‘Appendix C’ ar ddiwedd y gyfrol. 
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    The Lord will keep thee from distress, 
        And will thy life sure save: 
        Yea, thou shalt also have 
    In all thy business good success, 
        When thou go’st in or out, 
        He’ll compass thee about.  

 
Er mai argraffiad 1562 o’r ‘Sternhold a Hopkins’, gwaith a gyhoeddwyd gan John Day, oedd, 

yn ôl pob tebyg, y Sallwyr mydryddol cyntaf i ymddangos yn Lloegr er 1553, yr oedd 

Salmau, cantiglau a gweddïau yn cael eu canu eisoes yn null Genefa yn Llundain yn ystod 

gwanwyn 1559, os nad ynghynt. Ar 7 Ebrill 1559, er enghraifft, nododd Henry Machyn yn ei 

ddyddiadur iddo fynd i angladd a gymerwyd gan ‘the nuw prychers in ther gowne lyke lay[-

]men.’’203 Ar ôl y gladdedigaeth, canodd y gynulleidfa gyfan y ‘Pater noster’ yn Saesneg: 

‘boyth prychers and odur, and [women,] of a nuw fassyon, and after on of them whent in-to 

the pulpytt and mad a sermon’.204 Tua diwedd Medi 1559, ‘be-gane the nuw mornyng prayer 

at sant Antholyns in Boge-row’ lle ymunodd y gynulleidfa gyfan i ganu ‘after the Geneve 

fassyon’.205 Ar 16 Rhagfyr 1559, anfonodd yr Arglwydd Mountjoy lythyr at Ddeon a 

chabidwl Eglwys Gadeiriol Exeter sy’n dangos bod Salmau Cân yn arfer cael eu defnyddio 

yno yn ystod gwasanaeth y Foreol Weddi hefyd. Dyma ran o’i lythyr: 

in great numbers for their creater comfort and better stirring up of their hearts to devotion, 
[the people] appointed amongst themselves at every such meeeting to sing a Psalm, and 
altogether with one voice to give praise unto God, according to the use and maner of the 
primitive Church.206  
 

Ym mis Mawrth 1560, traddododd Edmund Grindall ei bregeth gyhoeddus gyntaf fel Esgob 

Llundain ger Croes Eglwys Gadeiriol Sant Pawl. Ar ôl ei bregeth ‘the people did sing; and 

there was my Lord Mayor and the Aldermen, and there was great audience.’207 Hefyd ar 19 

Mawrth 1560, yn ystod gwasanaeth sefydlu Ficer newydd Eglwys S. Martin, Ludgate, ‘all the 

bells of the church did ring a great peal, and after done, all the people did sing the tune of 
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203 John Gough Nichols (gol.), The Diary of Henry Machyn, Citizen and Merchant-Taylor of London, from A.D. 
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204 Ibid. 
205 Ibid., t. 212. 
206 Dyfynnwyd yn P. Le Huray, Music and the Reformation, t. 375. 
207 Gw. Enid Roberts, ‘Siôn Tudur yn Llundain’, Trafodion Cymdeithas Hanes Sir Ddinbych, 18 (1969), 73. 
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Genefa, and with the bas of the organs.’208 Nid rhyfedd, felly, i’r Frenhines Elisabeth I 

fedyddio’r Salmau Cân yn ‘Geneva Jigs’!209 Dengys cofnodion eglwys Sant Iago, 

Garlickhythe fod swyddogion y plwyf wedi talu 4d ym 1560 ‘for te deum & other salmes in 

englishe meter.’210 Nid ymddangosodd fersiynau mydryddol o destunau nad oeddent yn 

rhannau o’r Ysgrythur—megis y Te Deum a’r Veni Creator—mewn casgliadau printiedig o’r 

Salmau Cân yn Lloegr tan y flwyddyn 1561.211  

Cyn cyhoeddi’r Whole Booke of Psalmes (1562), sicrhaodd rhai plwyfi gopïau unigol 

o’r Salmau a gyhoeddwyd ar argrafflenni, ac fe lwyddodd eraill i gael gafael ar gopïau o’r 

gyfrol a argraffwyd yng Ngenefa.212 Gall mai argrafflen unigol neu gopi llawysgrif ar gyfer ei 

ddefnyddio yn yr eglwys a sicrhawyd i Sant Iago, Garlickhythe yn y cyfnod hwn.213 Dyna, 

mae’n debyg, oedd y ‘iiij papers of psalmes to be song before the Service or sermon’ a 

brynwyd i’w defnyddio yn eglwys St Andrew, Hubbard ym 1559.214 Wrth brynu copïau papur 

rhad o’r Salmau i’w canu yn yr eglwys, fe geisiai’r wardeniaid ymateb i’r awydd ymhlith 

aelodau eu cynulleidfaoedd i ddefnyddio Salmau mydryddol.  Rhwng 1559 a 1560, prynwyd 

‘salme bookes in myter’—cyfeiriadau, efallai, at yr argraffiadau cynnar o waith Sternhold a 

Hopkins a ymddangosodd yn Genefa—i’w defnyddio yn eglwys y Santes Fair, Woolnoth; 

eglwys y Drindod Santaidd, Coventry; ac eglwys St Laurence, Reading.215 Ceir cyfeiriadau 

tebyg yng nghofnodion eglwys Bened Sant, Gracechurch; eglwys y Santes Margaret, Pattens;  
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Ffigwr 1.  Wynebddalen The whole book of psalms (argraffiad John Day, 1562), gwaith 
Thomas Sternhold a John Hopkins yn bennaf. Sylwer ar y dyhead, un cyffredin 
ymhlith nifer o fydryddwyr y Salmau yn y cyfnod, y dylai’r llyfr hwn ddisodli 
‘all ungodly Songes and Ballades’.    
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eglwys San Mihangel, Cornhill; ac eglwys yr Holl Saint, Staining rhwng 1558 a 1561.216 

Talodd eglwys Bened Sant 2s. ‘to Mr Parsons for two Bookes of the spalmes of Jenevay’ ac 

yn eglwys San Mihangel, Cornhill fe sicrhawyd ‘viij genevian books’ i’w defnyddio yn yr 

eglwys. Yn eglwys yr Holl Saint, Staining, prynwyd ‘ij sallme bokes of geneva towne’ i’w 

defnyddio gan gynulleidfa’r eglwys.217 Gwyddys hefyd fod Salmau Cân yn cael eu canu yn 

eglwysi St. Martin in the Fields; St. Mathew, Friday Street a St. Martin, Caerlŷr cyn i waith 

Thomas Sternhold a John Hopkins ymddangos yn Lloegr am y tro  cyntaf yn 1562.218 Arferid 

dysgu’r Salmau ar gof yn y cyfnod hwn: mewn nifer o eglwysi caent eu canu ‘linell am linell’ 

gan unigolion profiadol y gallai aelodau cyffredin y gynulleidfa eu hefelychu.219 Gydag un 

copi o’r Salmau, gallai unigolyn llythrennog a oedd yn gyfarwydd â’r testun—yn glerc, yn 

glerigwr neu’n lleygwr—arwain canu’r holl gynulleidfa. Ceir disgrifiad hynod o’r arfer hwn 

yn y gyfrol Directory for the Publique Worship of God (1644) sy’n profi bod yr arfer wedi ei 

hen sefydlu ei hun, yn yr eglwys a’r cartref, erbyn hynny: 

 
It is the duty of Christians to praise God Publikely by singing of Psalms in the  

Congregation, and also privately in the Family. 
In singing of Psalms, the voice is to be tunably and gravely ordered: but the chief care 

must be, to sing with understanding, and with Grace in thee heart, making melody unto the 
Lord.  

That the whole Congragation may joyn herein, every one that can Read is to have a 
Psalm book, and all others not disabled of age, or otherwise, are to be exhorted to learn to 
Read. But for the present, where many in the Congregation cannot Read, it is convenient that 
the Minister, or some other fit person appointed by him and the other Ruling Officers, do 
Read the Psalm, line by line, before the singing thereof. 220      
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219 Arfer a elwir yn ‘lining out’ yn Saesneg. Mae lle i gredu bod rhai o’r diwygwyr Protestanaidd a fu’n alltud ar 
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Er nad oedd organydd bob amser ar gael i gynnig cyfeiliant, ac er bod prinder clercod 

galluog i arwain y canu yn yr eglwysi plwyf, nid oes gwadu’r nad oedd yr arfer o ganu 

Salmau wedi cydio yn nychymyg y werin.221 Ys dywed Beat Kümin: 

One of the most distinctive innovations of Elizabethan worship —influenced by practices in 
Continental and Marian exile churches — was the fact that parishioners became active 
performers themselves, for they now had the opportunity ... to sing metrical psalms. 
Instrumental accompaniment by an organist and direction from skilled parish clerks may have 
been at a Premium, but congregational singing of psalms provided ‘a gateway to musical 
knawledge’ for a very broad section of the English population.222    
 

Mewn llythyr at Peter Martyr ar 5 Mawrth 1560, soniai John Jewel, Esgob Caersallog, am 

gynulleidfa o 6,000 o bobl yn canu Salmau Cân ar ôl un o’r pregethau awyr agored ger Croes 

Eglwys Gadeiriol Sant Paul.223 Mae’n amlwg hefyd o’i sylwadau fod yr arfer wedi lledu fel 

tân ar dir sych drwy holl wledydd Prydain:   

... Religion is now somewhat more established than it was. The people are everywhere 
exeedingly inclined to the better part. The practice of joining in church music [h.y. y Salmau] 
has very much helped this. For as soon as they had once begun singing in public, in only one 
little church in London, immediately not only the churches in the neighbourhood, but even the 
towns far distant began to vie with each other in the same practive. You may now sometimes 
see at St. Paul’s Cross, after a service, six thousand persons, old and young, of both sexes, all 
singing together praising God.  224  

Tystia Gilbert Burnet, Esgob Caersallog, fod Salmau ac emynau yn cael eu canu ‘gan bawb a 

garent y Diwygiad; yr oedd yn arwydd wrth ba un mesurid serch dynion tuag ato.’225 Ym 

1571, mynnodd yr Esgob John Parkhurst (1511?–1575), Esgob Norwich a fu’n alltud yn 

Zurich yn ystod teyrnasiad y Frenhines Mari, na ddylai aelodau côr Eglwys Gadeiriol 

Norwich adael y cangell nes i’r Salm olaf gael ei chanu: ‘depart thence till the last Psalm be 
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ended.’226 Diau mai ar y cyfandir y dechreuodd Parkhurst ymgynefino â’r arfer o ganu 

Salmau Cân yn gyntaf, ond mae’n amlwg iddo gymell yr arfer o’u defnyddio yn ei esgobaeth 

ei hun ar ôl iddo ddychwelyd adref a chael ei benodi’r esgob gan Elisabeth I.  Pan holwyd 

William Hosier, y ficer corawl yn Eglwys Gadeiriol Norwich, am yr effaith yr oedd mynychu 

gwasanaethau’r Gadeirlan yn ei chael ar fuchedd y bobl gyffredin ym 1567, dadleuodd fod ei 

harlwy gerddorol yn debyg i’r hyn a gynigid ar y pryd yn mhob un o’r cadeirlannau eraill yn 

Lloegr, ond dadleuodd na wyddai faint yn union o ddylanwad a gâi ar fuchedd yr addolwyr a 

gymerai ran ynddi bob Sul: ‘our singing and songes is as it is in all other cathedral churches, 

but what devocion or pyetie it stirres up in the myndes of the hearers I know not.’227 Bu John 

Parkhurst yn esgob yno er y flwyddyn 1560 ac, o ganlyniad, fe allwn gymryd yn ganiataol y 

byddai’r arfer o ganu Salmau wedi ei hen sefydlu ei hun yno erbyn 1562. A ydym i gymryd 

yn ganiataol, felly, ei bod yn arferol i’r Salmau Cân gael eu defnyddio yn y rhan fwyaf o 

eglwysi cadeiriol Lloegr erbyn y cyfnod hwn? Gall, yn wir, mai dyma’r union sefyllfa.  

Ceir un adroddiad hynod am ganu Salmau Cân yn ystod Rhyfel Cartref Lloegr yn y 

gyfrol Musick’s Monument [London, 1676] gan Thomas Mace (1612/13-1706?) sy’n disgrifio 

gwasanaeth a gynhaliwyd yn Eglwys Gadeiriol Efrog mewn cyfnod pan oedd y ddinas dan 

warchae gan Fyddin y Senedd ym 1644. Roedd yr eglwys, meddai, yn llawn o gefnogwyr y 

Goron a chyn y bregeth fe ymunodd aelodau’r gynulleidfa â’r côr i ganu Salm ar gyfeiliant yr 

organ ysblennydd a geid yn yn yr Eglwys Gadeiriol ar y pryd:  

The Time when, was in the year 1644, the place where, was in the stately Cathedral Church 
of the Loyal City York.... The occasion of it was, the great and close siege which was then 
laid to that City, and strictly maintain’d for eleven weeks space, by three very notable and 
considerable great Armies ... By this occasion, there were shut up within that City, abundance 
of people of the best Rank and Quality, viz. Lords, Knights and Gentlemen of the Countries 
round about, besides the souldiers and Citizens, who all or most of them came constantly 
every Sunday, to hear Publick Prayers and Sermon in that spacious Church. 
 And indeed their Number was so exceeding great, that the Church was (as I may say) 
even cramming or squeezing full.  
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226 Walter Howard Frere (gol.), Visitation Articles and Injunctions of the Period of the Reformation Volume III: 
1559-1575 (London, 1910), t. 317. 
227 Stanford Lehmberg a Gerald Aylmer, ‘Reformation to Restoration, 1535-1660’ yn Gerald Aylmer a John 
Tiller (goln.), Hereford Cathedral (London, 2000), t. 96.  
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 Now here You must take notice, that they had then a Custom in that Church ... that 
always before the Sermon, the whole Congregation sang a Psalm, together with the Quire 
and the Organ; And You must also know, that there was then a most Excellent-large-plump-
lusty-full-speaking-Organ, which cost (as I am credibly informed) a thousand pounds.228     
 

Ceir awgrym pendant yn ei ddisgrifiad fod yr arfer o ddefnyddio Salmau Cân wedi ei hen 

sefydlu ei hun yn Eglwys Gadeiriol Efrog erbyn y cyfnod hwn. Aeth Mace rhagddo yn ei 

gyfrol i ddisgrifio’r profiad o ganu’r Salm ei hun. Mae’n werth dyfynnu ei eiriau diddorol gan 

eu bod yn cynnig cipolwg unigryw ar brofiad personol yr addolwr unigol a fyddai wedi 

canu’r Salmau o Sul i Sul: 

This Organ, I say, (when the Psalm was set before the Sermon) being let out, into all its 
Fulness of Stops, together with the Quire, began the Psalm. 
 But when That Vast-Conchording Unity of the whole Congregational-Chorus, came 
(as I may say) Thundering in, even so, as it made the very Ground shake under us; (Oh the 
unutterable ravishing Soul’s delight!) In the which I was so transported, and wrapt up into 
High Contemplations, that there was no room left in my whole Man, viz. Body, Soul and 
Spirit, for any thing below Divine and Heavenly Raptures.229   

 
Mae’n ddiddorol bod Thomas Mace, a oedd yn frenhiniaethwr ac yn gydymffurfiwr 

crefyddol, yn crybwyll y cysur a gâi ef a gweddill y gynulleidfa wrth ganu ‘Salmau Genefa’, 

hyd yn oed mewn cyfnod pan oedd y ddinas ar fin syrthio i ddwylo Byddin y Senedd.230   

Yng nghyfrol Sternhold a Hopkins honnir bod canu Salmau yn gallu cymell pobl i 

ganfod ‘[the] common place of prayer, where altogether with one voyce render thankes & 

prayses to God.’231 Roedd yr arfer o ganu Salmau, meddir, yn gallu uno cynulleidfaoedd a’u 

hannog i ganolbwyntio ar y offrymu mawl i Dduw yn hytrach na phoeni am eu hanghenion 

eu hunain yn unig. Adleisir y syniadau tra phoblogaidd hyn yng nghyfrol Lewis Bayly, sef 

The practise of pietie [London, 1613]: ‘When praiers begin’ meddai, ‘lay aside thine own 
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228 Thomas Mace, Musick’s monument (London, 1676), tt. 18-9.   
229 Ibid., t. 19.  
230 Ar Thomas Mace, gw. H. C. G. Mathew a Brian Harrison (goln.), Oxford Dictionary of National Biography 
(Oxford, 2004), Cyf. 35, tt. 343-44. Ar 10 Awst 1635 fe benodwyd Thomas Mace fel clerc yng Ngholeg y 
Drindod, Caer-grawnt ac fe wyddys bod arwain y canu yn gwasanaethau a gynhelid yno ymhlith ei 
gyfrifoldebau. Yn yr erthygl arno yn ibid., t. 343, fodd bynnag, fe geir y sylwadau a ganlyn: ‘During part of the 
civil war he evidently fled Cambridge for York (possibly on account of his known royalist sympathies), and was 
in York in 1644 when the City was besieged by the parliamentary party.’    
231 Thomas Sternhold, The whole booke of Psalmes (1562), sig. !iir. 
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private Meditations; and let thine heart joine with the Minister, and the whole Church, as 

being one body of Christ.’ A Baily yn ei flaen gan ddweud: 

pray therefore when the Church prayeth, sing when they sing, and in the action of kneeling, 
standing, sitting, and such indifferent ceremonies (for the avoyding of scandall, the 
continuance of charity and in testimony of thine obedience) conforme thy selfe to the maner 
of the Church wherein thou livest.232 

Mynnodd Edward Topsell fod dyletswydd ar bob Cristion i ganu Salmau. ‘If the godly bee a 

company together’, meddai, ‘this their joy must be expressed by singing of psalmes.’233 Aeth 

yn ei flaen, fodd bynnag, i bwysleisio mai ‘an outward testimonye of our inwarde joye’ oedd 

yr arfer o ganu Salmau yn ei hanfod, ac fe rybuddiodd ei ddarllenwyr fel a ganlyn: ‘let us all 

chuse rather to sing Psalme from a feeling spirite, with a Grace in our heartes and mindes, 

rather then to heare a thousande songes upon instruments of pleasant musicke, without 

inward comforte.’234 

Enynnodd gwaith Sternhold a Hopkins lawer iawn o feirniadaeth.  Gwendid amlycaf 

y ‘Sternhold a Hopkins’ oedd cloffni’r mydryddu neu, yn wir, ei ‘arddull lom ddi-liw’ a’i 

‘fydryddiaeth beiriannol’.235 Bu’r beirniaid yn drwm iawn eu llach ar y gyfrol a chafwyd sawl 

ymgais i gyfansoddi fersiynau gwell.236 Disgrifiodd Thomas Fuller Sternhold a Hopkins fel 

‘men whose piety was better than their poetry; and they had drank more of Jordan than of 

Helicon’.237 Gwnaeth Deon a Chabidwl Eglwys Gadeiriol Caerwysg bopeth o fewn eu gallu i 

rwystro’r arfer o ganu’r Salmau yn ystod gwasanaethau’r Gadeirlan, ac o ganlyniad crëwyd 

cryn dipyn o ddrwgdeimlad: 
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232 Lewis Bayly, The practise of pietie (London, 1613), tt. 594-5. Ymddangosodd cyfieithiad Cymraeg o gyfrol 
Lewis Bayly ym 1629 gan Rowland Vaughan, Caer-gai. Y teitl Cymraeg oedd Yr Ymarfer o Ddvwioldeb yn 
cyfarwyddo dyn i ryngv bodd Duw, a chyflwynwyd y gyfrol i Margaret Lloyd, merch Syr John Lloyd o Geiswyn 
ger Aberllefenni, a phriod John Lloyd o Riwedog yn Llanfor, Meirionydd fel arwydd o ddiolchgarwch am 
nawdd a chyfeillgarwch yn ystod blynyddoedd cynnar y cyfieithydd ym Mirion. Am fanylion pellach, gw. John 
Gwynfor Jones, Crefydd a Chymdeithas (Caerdydd, 2007), t. 237 
233 Edward Topsell, The revvard of religion (1596), t. 177. 
234 Ibid., tt. 178-9. 
235 G. A. Williams, ‘Mydryddu’r Salmau yn Gymraeg’, 118. 
236 Am y manylion, gw. J. Julian, A Dictionary of Hymnology, t. 926. 
237 Thomas Fuller, The church-history of Britain (1655), iv. 73. Nododd hefyd fod dau of yn taro ar eu einionau 
yn aml yn cynhyrchu sain fwy derbyniol i’r glust na chynulleidfaoedd a ganai Salmau. Cf. H. Smith, ‘English 
Metrical Psalms in the Sixteenth Century and their Literary Significance’, 250.   
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December 16, 1559: a letter from Lord Montjoye and others to the Dean and Chapter of 
Exeter. 
 
After our hearty commendations. Whereas in the queen’s majesty’s late visitation in Exon, 
order was taken, that the vicars of the church should weekly, and by course say the morning 
prayer in the choir of your cathedral church, whereunto the people might at time convenient 
met together to serve God; and the yso resorting reverently, and in great numbers for their 
greater comfort and better stirring up of their hearts to devotion, appointed amongst 
themselves at evey such meeting to sing a psalm, and altogether with one voice to give praise 
unto God, according to the use and manner of the primitive churc; which order, taken by the 
visitors, you promised by your corporal oath see observed. We have now of late heard say, 
that contrary to the said order, and your own oath, certain of your vicars have scoffed and 
jested openly at the godly doings of the people on this behalf, and by divers and sundry ways 
have molested and troubled them; and that you the cannons there, which of all others should 
most have rejoiced thereat, and should have encouraged the people to go forward, have very 
uncourteously forbidden them the use of your choir...238      
 
Yn y pen draw, bu’n rhaid i Archesgob Caer-gaint, Matthew Parker, ymyrryd yn y 

ddadl. Mynnodd yntau y dylai’r Cabidwl ‘quietly permit and suffer such congregation of 

people as shall be at any time hereafter congregated together in the said church, to sing or say 

the godly prayers in the morning, and at other times set forth, used and permitted in this 

Church of England ...’239 Yn ddiddorol ddigon, fodd bynnag, tua’r adeg hwn fe aeth yr 

Archesgob Parker ati i gynhyrchu ei Sallwyr mydryddol ei hun, sef The whole Psalter 

translated into English meter, ac fe’i cyhoeddwyd gan John Day yn 1567 (gw. Ffigwr 2).240 

Fel nifer o’i gyfoeswyr yr oedd Parker wedi bwriadu i’w Salmau ddisodli rhai o ganeuon 

poblogaidd eraill y dydd.241 Yr oedd gwaith yr Archesgob, a gynhwysai emyn donau gan y 

cyfansoddwr enwog Thomas Tallis, yn un uchelgeisiol y tu hwnt ac fe ddefnyddia 

amrywiaeth eang o fesurau. Fel y dywed Lily B. Campbell:  

Parker’s translations were more venturesome than those of Sternhold’s book, for he used not 
only the old ballard metres now sanctified as the metres of hymnology but also stanzas made 
up of lines of unequal length arranged in a variety of rhyming patterns.’242  

 
Nid Llyfr Salmau yn unig ydyw, ond dadl ddeallusol dros gerddoriaeth. Nid cymeradwyo 

canu Salmau mewn addoliad cyhoeddus yn unig a wna’r gyfrol, ond mewn yn y cartref 
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238 Dyfynnwyd yn P. le Huray, Music and the Reformation, tt. 735-6. 
239 Ibid., t. 376. 
240 Am fanylion pellach, gw. George Watson (gol.), The New Cambridge Bibliography of English Literature, 
Cyf. I, 1902.  
241 Matthew Parker, The whole Psalter translated into English metre, sig. Biir. 
242 L. B. Campbell, Divine Poetry and Drama, t. 49.  
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hefyd.243 Tybed ai’r holl gwyno am safon y ‘Sternhold a Hopkins’ a ysgogodd yr Archesgob i 

fwrw ati i gynhyrchu ei fydryddiad ei hun? Wedi’r cyfan, nid offeiriaid Caerwysg yn unig a 

gwynodd am y ‘Sternhold a Hopkins’. Gofynnodd y bardd John Donne, er enghraifft, ‘Shall 

our Church, unto our Spouse and King | More hoarse, more harsh than any other sing?’244 I 

George Wither, yr oedd cyfrol Sternhold a Hopkins yn ‘barren and simple poesy’, a oedd yn 

llawn ‘absurdities’ ac ymadroddion ‘quite beside if not contrary, to the meaning of the text’. 

Dadleuai Wither ymhellach fod y gyfrol yn caniatáu i’r ‘papist, the atheist, and the libertine 

occasion to scoff at our Christian exercises.’ Iddo ef, yr oedd gwaith Sternhold a Hopkins  yn 

amharu ar addoliad credinwyr am ei fod yn llawn ‘absurdityes, scolescismes, improprietyes, 

non-sence, and impertinent circumlocutions.’245 

 Mynnodd rhai o Ganoniaid Abaty Westminster, Llundain, fod angen chwilio am 

fersiwn amgen o’r Sallwyr gan fod diffygion yng nghyfieithiad Thomas Sternhold a John 

Hopkins.246 Cwynodd John Phillips, nai’r bardd John Milton, am ‘Tom Sternhold’s wretched 

prick-songs’247 a phoenodd Isaac Watts fod safon isel eu cyfieithiad yn dinistrio naws 

ddefosiynol urddasol y Salmau: ‘the psalm’, meddai am gyfieithiad Sternhold a Hopkins, 

‘dies upon the lips’.248 Cwynodd eraill am ansawdd y clercod a’r cynulleidfaoedd a ganai’r 

Salmau yn yr eglwysi.249 Yn ystod teyrnasiad y Brenin Siarl II, nododd John Wilmot, Iarll 

Rochester, gyda’i dafod yn ei foch bid siŵr: ‘Sternhold and Hopkins had great qualms | When 
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243 Jonathan Willis, Church Music and Protestantism in Post-Reformation England, tt. 61-2. 
244 John Donne, Divine Poems, gol. Helen Gardner (Oxford, 1962), t. 35. 
245 Gw. George Wither, A preparation to the psalter (1619), t. 68, ac ibid. The schollers purgatory ([1624]), tt. 
37-8. 
246 I. Green, Print and Protestantism, t. 503. 
247 John Phillips, A satyr against hypocrites (1655), t. 5. 
248 Isacc Watts, The psalms of David imitated in the language of the New Testament (1719), t iii. 
249 Mae’n debyg y cenid y salmau fesul llinell yn ystod gwasanaethau’r eglwys, gyda’r gynulleidfa yn efelychu 
Clerig y Plwyf (lle’r oedd un yn bod). Gelwid yr arferiad hwn yn ‘lining out’ yn y Saesneg. Disgrifir yr arfer 
hwn yn John Playford, Psalms and hymns in solemn musick (London, 1671).  
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Ffigwr 2.  Gwaith Matthew Parker, Archesgob Caergaint, The whole Psalter translated into 
English meter, a gyhoeddwyd gan John Day yn 1567 ynghanol y ddadl danbaid 
ynghylch safon gwaith Sternhold a Hopkins. Mae gwaith yr Archesgob, a 
gynhwysai emyn donau gan y cyfansoddwr enwog Thomas Tallis, yn un 
uchelgeisiol y tu hwnt a ddefnyddia amrywiaeth eang o fesurau.    
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they translated David’s psalms | To mae the heart fu glad; | But had it ben poor David’s fate | 

To hear thee sing, and them translate, | By God! ‘twould have made him mad’.250 Mewn 

gwirionedd, nid yw’r sefyllfa hon yn peri fawr o syndod; yr oedd cyflog y clercod plwyf yn 

fychan eithriadol yn y cyfnod hwn a chaent eu dewis ‘more for their poverty than skill and 

ability’.251 Yn sgil hyn, roedd y canlyniad, eto yn ôl John Phillips, yn un aflafar a 

thrychinebus: ‘Straight then the clark began with postherd voice | To grope a tune, singing 

with with woeful noise, | Like a cracked Sans-bell jarring in the steeple.’252 Bu sawl ymgais i 

ddisodli gwaith Sternhold a Hopkins: ym 1623, er enghraifft, fe gyhoeddodd George Wither 

ei Hymnes and Songs of the Church a gynhwysodd gyfieithiadau newydd o’r Salmau a 

thonau newydd ar gyfer eu canu hefyd.253 Ni allodd Wither gystadlu ag Urdd y Llyfrwerthwyr 

a’r Cyhoeddwyr a ddaliai’r patent am gyhoeddi Sallwyrau yn y cyfnod hwn a bu’n rhaid iddo 

ildio yn y diwedd. Ni lwyddodd ei gyfrol i drechu gwaith Sternold a Hopkins ac wrth iddo 

orfod wynebu ei fethiant fe nododd fel a ganlyn yn ei gyfrol The Schollers Purgatory (1624): 

‘I wonder what divine calling HOPKINS and STERNHOLD had more than I have, that their 

metircall [sic] Psalmes may be allowed of rather than my hymnes.’254 Bu ymdrechion y 

brenin Siarl I i gyflwyno rhai o Salmau ei dad, y brenin Iago I, hefyd yn ofer.255 Er gwaethaf 

pob ymdrech i’w drechu, fe fu’r ‘Sternhold a Hopkins’ yn gyfrwng moliant derbyniol yn 

Eglwys Loegr hyd at drothwy’r ddeunawfed ganrif pan ddisodlwyd y ‘Sternhold a Hopkins’ 
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250 Keith Walker (gol.), The Poems of John Wilmot, Earl of Rochester (Oxford, 1984) tt. 122, 305. 
251 Gw. A Tindal Hart, The Man in the Pew 1558-1660 (London, 1966), tt. 91-94; Nicholas Temperley, The 
Music of the English Parish Church (dwy gyfrol, Cambridge, 1979), Cyf. I, tt. 52, 82, 88, 90, 119-20. 
252 J. Phillips, A Satyr, t. 5. 
253 Ar yr ymdrech i ddisodli gwaith Sternhold a Hopkins, gw. H. Hamlin, Psalm Culture, pennod 2. 
254 George Wither, The Schollers Purgatory (1624), t. 40. Arno hefyd, gw. H. Hamlin, Psalm Culture and Early 
Modern English Literature, tt. 20-1, 41-2, 58 a 83.  
255 Arnynt, gw. William Beveridge, A Defence of the Book of Psalms (London, 1710), tt. 115-177; I. Green, 
Print and Protestantism, t. 531.  
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yn y diwedd gan A New Version of the Psalms of David (1698) gan Nahum Tate a Nicholas 

Brady.256 

Er iddi dderbyn cymaint o feirniadaeth, yr oedd cyfrol Thomas Sternhold a John 

Hopkins yn waith poblogaidd y tu hwnt.257 Rhwng 1560 a 1584 fe gyhoeddai John Day 

amryw argraffiadau o’r gyfrol bob blwyddyn, a chafwyd rhagor na hanner cant o argraffiadau 

ohono gan wasg ef ei hun yn unig.258 Yn y cyfnod hwn, yr oedd gan John Day a’i fab Richard 

fonopoli ar y gwaith o gyhoeddi pob casgliad o’r Salmau Cân: ‘the Whole Book’, meddai 

Christopher March, ‘was a lucrative enterprise for John Day, the printer who secured the 

monopolistic licence’.259 Prawf digamsyniol o boblogrwydd gwaith Sternhold a Hopkins oedd 

bod nifer o gyhoeddwyr eraill yn deheu am gael y cyfle i’w gyhoeddi. Ym 1582, er 

enghraifft, fe gwynodd Christopher Barker, argraffydd y Goron, wrth William Cecil fod y 

Sallwyr yn ‘parcel of the Church Service’ ac mai ef a ddylai fod â’r hawl i’w dwyn drwy’r 

wasg.260 Yn 1603 fe roddwyd y patent hwnnw i Urdd y Llyfrwerthwyr a’r Cyhoeddwyr yn 

Llundain ac, fel canlyniad, fe allodd nifer o’r argraffwyr llai achub y cyfle i gyhoeddi’r gyfrol 

tra phoblogaidd hon hefyd: erbyn 1640 yr oedd mwy na phum cyhoeddwr ar hugain wedi 

achub y cyfle i gyhoeddi’r Salmau i’r Urdd.261 Yn argraffiad 1573 o’r gyfrol yr oedd 

cyfanswm o 159 mydryddiad gwahanol o’r Salmau, 7 testun ysgrythurol arall, a 9 emyn 
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256 Christopher March, Music and Society in Early Modern England, t. 441; Jonathan Willis, Church Music and 
Protestantism in Post-Reformation England, t. 122.  
257 Yr oedd copi ohono i’w gael mewn nifer o eglwysi yng Nghymru hyd yn oed. Fe’i defnyddiwyd, heb fawr o 
amheuaeth, yn Eglwys Gadeiriol Tyddewi o’r flwyddyn 1566 ymlaen. Yn wir, dengys cyfrifon yr Eglwys 
Gadeiriol fod ‘3 bocks of jenevia Salmes’ ymhlith yr eiddo a brynwyd yn 1565/6. Am fanylion pellach, gw. S. 
Harper, Music in Welsh Culture Before 1650, tt. 342-44.     
258 Short-Title Catalogue, rhifau 2427-2467.3.  
259 Christopher March, Music and Society in Early Modern England, t. 408. 
260 Ibid.  
261 Gw. y newid hwn yn glir os edrychir ar The Short-Title Catalogue: mae rhifau 2434-2512a, a gyhoeddwyd 
rhwng 1565 a 1604, yn cael eu priodoli i John neu Richard Day, tra bod rhifau 1513-2700, a gyhoeddwyd rhwng 
1604 a 1640, yn arddel, bron yn ddieithriad, enw’r Urdd. Daliodd y Goron ei gafael ar yr hawl i gyhoeddi’r 
Llyfr Gweddi Gyffredin a’r Beib (gan gynnwys yr holl gyfieithiadau) ac fe achosodd hynny nifer o broblemau, 
yn enwedig wrth geisio cyhoeddi un gyfrol a gynhwysai’r holl destunau gyda’i gilydd. Am fanylion pellach, gw. 
Eluned Rees, The Welsh Book-Trade before 1820 (Aberystwyth, 1988), xiii-xvi.  
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hefyd.262 Roedd 143 o’r Salmau wedi eu mydryddu ar y mesur cyffredin (8.6.8.6) a’r lleill 

wedi eu mydryddu naill ai ar y mesur byr (6.6.8.6) neu ar y mesur hir (8.8.8.8). Y mesur 

cyffredin, meddir, oedd hoff fesur Thomas Sternhold a aethpwyd i’w adnabod yn y pen draw 

fel ‘mesur Sternhold.’263 Er i Nicholas Temperley ddadlau mai rhan o apêl y Salmau oedd eu 

‘direct and simple language, avoiding all flowery conceits and learned vocabulary’ fe 

ddadleua hefyd mai ‘more important was their uniformity and simplicity of meter’ a’u 

gwnaeth yn hawdd i’w canu gan gynulleidfaoedd o addolwyr cyffredin ledled y wlad.264  

Cynnigir isod ran o fydryddiad Thomas Sternhold o Salm 29 fel enghraifft o’r mesur 

cyffredin: 

   Give to the Lord, ye potentates, 
       give ye with one accord, 
   All praise and honour, might and strength 
       unto the living Lord.265  

 
Mabwysiadwyd yr un mesur gan John Hopkins a’i haddasodd drwy beidio â gwneud dim on 

ychwanegu odl rhwng llinellau 1 a 3, a llinellau 2 a 4.  Dyfynnir isod ran o’i fydryddiad o 

Salm 33 fel enghraifft: 

    Ye righteous, in the Lord rejoyce, 
        it is a seemly right, 
    That upright men with thankful voice, 
         should praise the Lord of might.266  

 
Erbyn 1687, pan ymddangosodd yr argraffiad olaf o waith Sternhold a Hopkins gyda 

cherddoriaeth o’r wasg yn Lloegr, amcangyfrifir bod mwy na phum cant argraffiad gwahanol 

ohono wedi ymddangos gan amryw weisg.267 Dywed William Morris amdani yn 1763: ‘A phe 

[sic] beth a dâl Goganu’r Hen Sternhold a Hopcyn sydd yn bridd ac yn lludw? Nid oedd mo’u 
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262 H. Hamlin, Psalm Culture and Early Modern English Literature, t. 30; Christopher Marsh, Music and 
Society in Early Modern England, t. 408; Nicholas Temperley, The Music of the English Parish Church, I, tt. 
55-8. 
263 Cf. sylwadau Sally Harper, ‘Tunes for a Welsh Psalter: Edmwnd Prys’s Llyfr y Psalmau’, Studia Celtica, 
Cyf. XXXVII (2003), 253. 
264 Nicholas Temperley, The Music of the English Parish Church, I, t. 26. 
265 The Whole Book of Psalms Collected into English Metre (copi ffacsimili, Corby Glen, 1999). sig. C1v. 
266 Ibid. sig. C2r.  
267 Ibid., tt. 53-5; D. W. Krummel, ‘Psalm books’, yn English Music Printing 1553-1700 (London, 1975), 35. 
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gwell pan ganasont...’268 Credir hefyd fod y Salmau Cân yn cael eu canu mewn cynulliadau 

eglwysig ac mewn cartrefi ‘duwiol’ cyffredin ledled Lloegr. Yn 1579, er enghraifft, 

cyhoeddodd William Daman The Psalms of David in English metre with Notes of foure 

partes ... by Guiliemo Daman [London, John Day, 1579], gosodiad syml i bedwar llais o 

Sallwyr Sternhold a Hopkins a fwriadwyd i’w ddefnyddio yn y cartref yn bennaf. Yr un 

ydoedd diben Thomas Este hwythau a gyhoeddodd The Whole Booke of Psalmes with their 

wonted Tunes yn 1592.269 Yn ystod pedwardegau’r ail ganrif ar bymtheg, arferai’r 

cynulleidfaoedd mewn rhai eglwysi yn Llundain amharu ar y litwrgi swyddogol drwy ganu 

Salmau a oedd, yn eu tyb hwy, yn foddion purach, mwy ‘duwiol’, i’w heneidiau.270 Ar yr un 

pryd, byddai’r ‘annuwiol’ yn gwrthod canu’r Salmau rhag ofn i Air Duw ennill ei blwyf yn 

eu calonnau.271 

Byddai’r cyffredin a’r ysgolhaig fel ei gilydd yn gwneud defnydd o’r ‘Sternhold a 

Hopkins’. Arwydd clir o’u poblogrwydd, efallai, yw’r nifer anhygoel o wahanol argraffiadau 

o Salmau Cân Sternhold a Hopkins a ymddangosodd ar hyd y blynyddoedd.272 Rhwng 1562 a 

1596 ymddangosodd mwy na saith cant o argraffiadau o bob siâp, maint a phris.273 Roedd 

nifer yn gopïau crand ac eraill yn rhai syml a fforddiadwy; cynhwysai rhai gerddoriaeth ac 

eraill eiriau yn unig; a chafodd rhai eu rhwymo gyda Beiblau, llyfrau gweddi, a phregethau 

tra oedd eraill wedi ymddangos ar eu pennau eu hunain.274 I’r werin dlawd, ymddangosodd 

copïau wythblyg rhad; ac i’r cyfoethog cafwyd fersiynau pedwarplyg a chopïau ffolio drud a 
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268 Huw Owen, ‘Additional Letters of the Morrises of Anglesey (1735-1786)’, Y Cymmrodor, XLIX, Rhan II 
(1949), 572. 
269 Harper, Music in Welsh Culture, tt. 343, 349. 
270 Ibid. 
271 I. Green, Print and Protestantism, t. 530. 
272 Am ddisgrifiad manwl o’r ymdrechion i gyhoeddi Salmau gw. ‘Psalm Books’ yn D. W. Krummel, English 
Music Printing 1553-1700 (London, 1975), tt. 34-78. Gw. hefyd W. L. Woodfil, Musicians in English Society 
from Elizabeth to Charles I (Princeton, 1953), tt. 156-7; Nicholas Temperley, The Music of the English Parish 
Church, I, tt. 53-4.  
273 Ibid., t. 38. 
274 Ibid. Am grynodeb o werthiant y ‘Sternhold a Hopkins’ gw. I. Green, Print and Protestantism, tt. 506-530. 
H. Hamlin, Psalm Culture and Early Modern English Literature, t. 40.  
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chrand, fel y copi a rwymwyd ynghyd â Beibl Genefa ac a gedwid, meddir, yng Nghapel 

Brenhinol y Frenhines Elisabeth I ei hun.275  

Mae’n wir na wnaed llawer o newidiadau i’w testun gwreiddiol ychwaith, ac eithrio 

ychwanegu ambell fersiwn amgen o’r un testunau ynghyd â chopiau mydryddol o ambell 

destun arall a ystyrid yn bwysig, megis y cantiglau, Gweddi’r Arglwydd a’r Deg 

Gorchymyn.276 Yr hyn a addaswyd fwyaf, fodd bynnag, oedd y detholiad o donau yn y gyfrol. 

Ymddangosodd cerddoriaeth printiedig gyntaf yn argraffiad 1556/7 o’r ‘Sternhold a Hopkins’ 

a gyhoeddwyd yn Genefa ac yn yr argraffiad hwnnw fe briodolwyd alaw ‘swyddogol’ i bob 

Salm. Wedi i’r gyfrol ymddangos yn Lloegr, fe benderfynwyd y byddai’n ddoeth peidio â 

defnyddio nifer o’r tonau ‘swyddogol’ a argraffwyd yn yr argraffiad hwnnw: roedd llawer o’r 

gerddoriaeth a argraffwyd yn The whole book of psalms yn ddiflas, yn estron, yn anodd iawn 

ei dysgu, ac yn anos byth ei chofio. Ys dywed Christopher March:  

these tunes do not appear to have caught on ... English congregations evidently found most of 
the Sternhold-Hopkins tunes unsuitable to their needs, capacities or tastes. The melodies were 
predominantly eight lines long so that one rendition of a typical tune occupis two verses of a 
psalm text. Many of them also seem rather featureless and lacking in a clear sense of 
direction.277 
 

Yn y cyd-destun hwn, mae’n ddiddorol nodi sylwadau Henry Dod a gwynodd yn ei 

ragymadrodd i’r gyfrol Certaine Psalmes of David (London, 1603) fod rhai yn methu canu’r 

Salmau gan fod y tonau a benodwyd ar eu cyfer yn rhy gymhleth i’w canu. Dyma ei eiriau:  

Forasmuch [sic] (Christian Reader) as there are diuers of the singing Psalmes much out of vse 
onely because of the difficultie of their tunes: And forasmuch as moste of them are of those 
15. Psalmes, which are called Psalmes of Degrees, that is, very excellent Psalmes, and 
extraordenarily penned by the wisdom of the holy Ghost.278 

 
 
Ymddangosodd argraffiad llawnaf John Day o’r ‘Sternhold a Hopkins’ yn 1570, ac ynddo 

cynhwysodd gyfanswm o saith tôn a thrigain gwahanol.279 Yn yr argraffiadau dilynol, fodd 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
275 Ibid., t. 39.  
276 Fe’i gwelir yn Maurice Frost, English & Scottish Psalm & Hym Tunes c. 1543-1677 (London, 1953), tt. 55-
67. 
277 Christopher March, Music and Society in Early Modern England, t. 412. 
278 Henry Dod, Certaine Psalmes of David (Londom, 1603), rhagair.  
279 Christopher March, Music and Society in Early Modern England, t. 412. 
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bynnag, ni chafwyd ond rhyw un dôn ar bymtheg ar hugain i gyd, ac mewn ambell argraffiad 

fe briodolwyd cyn lleied â deunaw o donau i’r holl Salmau. Mae’n ymddangos bod John Day 

ei hun wedi treulio cryn dipyn o amser yn golygu tonau’r gyfrol, gan ddileu nifer o’r tonau 

dieithr a ddaeth gyda’r gyfrol i Loegr o Genefa, a chan ychwanegu tonau newydd, mwy 

addas, i’r gyfrol yn gyson hyd nes ei farw yn y flwyddyn 1584.280    

Amgryma Nicholas Temperley fod y werin yn arfer canu’r Salmau hefyd ar yr un 

tonau â’u llenyddiaethau mwy poblogaidd, megis y faled.281 Roedd y tonau hyn yn fyrrach ac 

yn fwy gwerinol a phoblogaidd eu naws: ni wyddys yn union o ble y daethant, ond mae’n 

hysbys bod pobl yn canu Salmau arnynt o ganol saithdegau’r unfed ganrif ar bymtheg 

ymlaen. Yn hytrach na chael eu cysylltu â Salm benodol, fel yr arferai’r hen donau 

‘swyddogol’ gael eu gwneud, fe ddechreuwyd defnyddio’r ychydig o donau poblogaidd a 

oedd ar gael y pryd hwnnw gydag unrhyw Salm a weddai i’r un mesur. Ymddangosodd y 

ddwy dôn gyntaf o’u bath yng ngwaith William Daman, sef The psalms of David in English 

meter, with notes of foure parts [London, John Day, 1579], ac fe’u bedyddiwyd gan yr 

argraffydd Thomas Ravenscroft fel ‘Oxford’ a ‘Cambridge’ yn ei argraffiad yntau o’r Salmau 

a ymddangosodd yn 1621.282 Cyfrol a gomisiynwyd gan John Bull, gof aur o Lundain, oedd 

gwaith William Daman ac fe’i bwriedid ar gyfer ‘the use of godly Christians for recreating 

themselves, instead of fond and unseemly ballads.’283 Dyma gyfrol ddyfeisgar a chreadigol a 

ddefnyddiodd rai o alawon mwyaf poblogaidd y dydd i geisio ennill serch y werin at Dduw. 
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280 Nicholas Temperley, The Music of the English Parish Church, I, tt. 59-60.  
281 Ibid., tt. 63 a 67. Ceir yr un awgrym yn A. O. Evans, ‘Edmund Prys, Archdeacon of Meirioneth, Priest, 
Preacher, Poet. [1544-1623]’, 146-7.  
282 Am fanylion y gyfrol a adweinir fel ‘Sallwyr Ravenscroft’, gw. STC, ailargraffiad, rhif 2575; hefyd Maurice 
Frost,  English & Scottish Psalm & Hymn Tunes, tt. 36-7. Ceir cyfeiriad ati hefyd yn Christopher March, Music 
and Society in Early Modern England, t. 409. Atgynhyrchwyd y tonau gyda nodiadau yn Maurice Frost, ibid., tt. 
86-7, 154-5. Mae gwreiddiau’r dôn ‘Oxford’ yn yr Alban, yn ôl pob tebyg, oherwydd fe’i ymddangosodd gyda 
Salm 108 yn The Forme of Prayers and Ministration of the Sacraments, &c. used in the English Church at 
Geneua, approued and receiued by the Church of Scotland, whereunto besydes that was in the former bokes, are 
also added sondrie other prayers, with the whole Psalmes of Dauid in English meter a gyhoeddwyd gan Robert 
Leprevik yng Nghaeredin yn 1564/5. Gw. Maurice Frost, English & Scottish Psalm & Hymn Tunes c. 1543-
1677, tt. 17-18. Gw. hefyd, Nicholas Temperley, The Music of the English Parish Church, I, tt. 68-70. 
283 Dyfynnwyd yn Nicholas Temperley, The Music of the English Parish Church, I, t. 67. 
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Yn 1591, cyhoeddodd Thomas Este fersiwn arall o’r un gyfrol yn dwyn y teitl The second 

Book of the Musicke of M. Damon ... by him composed into 4. Parts [London, 1591], a’r tro 

hwn yn y flwyddyn 1621 fe gynhwysodd ddwy dôn ychwanegol ynddi a fedyddiwyd gan 

Ravenscroft fel ‘London’ ac fel ‘Winsor’ neu ‘Eaton’.284  

Wrth reswm, fe barhaodd yr hen donau i gael eu cyhoeddi mewn argraffiadau 

‘swyddogol’ o Salmau Sternhold a Hopkins ymhell i mewn i’r ail ganrif ar bymtheg, ond 

hwyrach mai eu cysylltiad mwy ‘answyddogol’ â’r tonau mwyaf cyfarwydd a phoblogaidd a 

barodd iddynt ennill cymaint o serch yng nghalonnau addolwyr cyffredin Lloegr. Yn 1592, 

awgrymodd y cyhoeddwr Thomas Este fod nifer o’r tonau byr a phoblogaidd hyn yn cael eu 

defnyddio, nid yn unig yn y cartref, ond yn yr eglwys hefyd: rhywdro y flwyddyn honno fe 

gynhwysodd bedair o donau byr a phoblogaidd William Damon mewn argraffiad newydd o’r 

Salmau mydryddol, sef The Whole Booke of Psalmes, with their Wonted Tunes as they are 

Sung in Churches (London, 1592), gwaith sy’n cyfeirio at y tonau a gedwir ynddo ar 

wynebddalen fel ‘other short tunes vsually sung in London, and other places of this Realme’ 

(gw. Ffigwr 3).285 Yn ei ragair i’r gyfrol honno, fe noda Thomas Este ei fod wedi ymgynghori 

ag amryw o bobl er mwyn sicrhau bod y gwaith hwn yn adlewyrchu chwaith y rhai a fyddai’n 

ei ddefnyddio o ddydd i ddydd: ‘for varieties sake’, meddai, ‘I have intreated the help of 

many: beeing such as I know to be expert in the Arte, & sufficient to answere such curious 

carping Musitions, whose skill hath not bene employed to the furthering of this booke’.286 Yn 

fwy arwyddocaol fydd, fodd bynnag, fe noda ei fod wedi mentro cynnwys yn y gyfrol rai o’r 

tonau a oedd yn arferedig ar lawr gwlad ond na welsant olau dydd cyn hynny: 
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284 Fe’u hatgynhyrchwyd yn Maurice Frost, English & Scottish Psalm & Hymn Tunes c. 1543-1677, tt. 89-91, 
161-3. 
285 Ibid., tt. 25-6. 
286 Whole Booke of Psalmes, with their Wonted Tunes as they are Sung in Churches (1592), Rhagair, fol. B1. 
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And I have not onely set down ein this booke all the Tunes vsually printed heretofore, with as 
much truth as I could possibly gather among diusers of our ordinary Psalme bookes, but also 
have added those, which are commonly song now adayes, and notprinted in our common 
Psalme books with the rest.287    
 

Yng nghefn y gwaith, fe gynhwysodd Este nodyn esboniadol ar gyfanswm o naw tôn 

newydd, mwy poblogaidd eu naws, a gynhwysir yn ei gyfrol (gw. Ffigwr 4). Yn y nodyn 

hwnnw, cynhwysodd ran o bob tôn berthnasol ac eglurodd pa Salmau yn union y dylid eu 

canu arnynt: mae’n ei ddisgrifio fel ‘A note of those tvnes newly added in this booke, with 

the number of eche Psalme placed to the said tune.’288 O’r nodyn hwnnw, fe welir yn glir 

mai’r arfer oedd canu sawl Salm ar yr un dôn. Yn yr ailargraffiad, a ymddangosodd yn 1594, 

lleihaodd Thomas Este y nifer o donau i wyth, gan briodoli ambell Salm i dôn wahanol. Yr 

hyn sy’n drawiadol ynglŷn â’r argraffiad hwn, fodd bynnag, yw’r datganiad sydd ynghlwm 

wrth y pedair tôn gyntaf sy’n cydnabod mai’r rhain oedd y tonau yr arferid canu Salmau 

arnynt yn gyson yn eglwysi’r deyrnas: ‘The Psalmes are song’, meddai, ‘to these 4 tunes in 

most churches of this Relme.’ (gw. Ffigwr 5). Gall fod yn arwyddocaol iawn, o safbwynt yr 

hyn a oedd yn digwydd yng Nghymru oddeutu’r un adeg, fod y pedair tôn a fedyddiwyd fel y 

rhai mwyaf poblogaidd gan Thomas Este, ynghyd â’r ‘Suffolk tune’ (un arall o’r ‘tvnes 

newly added’), ymhlith y tonau a gyhoeddwyd yn Llyfr y Psalmau gan Edmwnd Prys yn 

1621: defnyddir y dôn a adwaenir fel naill ai ‘Winsor’ neu ‘Eaton’ ar gyfer ei fydryddiad o 

Salm 9; ‘Oxford’ ar gyfer ei fydryddiad o Salm 11; ‘Cambridge’ ar gyfer ei fydryddiad o 

Salm 12; a ‘London’ ar gyfer fydryddiad o Salm 51. O safbwynt ffurfwasanaeth eglwysig,  
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Ffigwr 3.  Wynebddalen y gyfrol The Whole Booke of Psalmes, with their Wonted Tunes as 
they are Sung in Churches (London, trydydd argraffiad, 1604) sy’n honni mai 
tonau a genir yn ‘Llundain a rhannau eraill o’r deyrnas’ a geir ynddi.  
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byddai’r ‘Relme’ y cyfeiriodd Este ati yn sicr o gynnwys Cymru yn y cyfnod hwn. Does 

wybod beth yn union a oedd yn digwydd yn yr eglwysi lle yr arferid cynnal gwasanaethau yn 

Gymraeg, ond mae’n debygol iawn, fel y gwelwn yn y penodau nesaf, y byddai’r Salmau’n 

arfer cael eu canu ar y tonau poblogaidd hyn yn yr ardaloedd lle y cynhelid gwasanaethau 

cyfrwng Saesneg yng Nghymru.  Diau, felly, fod Prys wedi synhwyro y byddai ei waith yn 

fwy tebygol o ennill serch pobl gyffredin Cymru pe gallent eu canu ar y tonau a oedd eisoes 

wedi ennill eu plwyf mewn eglwysi ac eglwysi cadeiriol ledled y wlad.  

Yr oedd gwaith Este, fel y noda Sally Harper, yn dra phoblogaidd. Fe’i 

hatgynhyrchwyd ym 1594 ac yn 1604, a phedair gwaith eto cyn ei farwolaeth yn 1608.289 Yn 

1621 cyhoeddodd Thomas Snodham argraffiad newydd ‘Newly corrected and enlarged by 

Thomas Ravenscroft’ ar ran Urdd y Llyfrwerthwyr a’r Cyhoeddwyr (gw. Ffigwr 6).290 Yng 

nghyfrol Ravenscroft, cyhoeddwyd yr wyth tôn boblogaidd a ymddangosodd yn yr 

ailargraffiad o waith Thomas Este (1594), ynghyd â rhai tonau poblogaidd newydd a llond 

dwrn o’r tonau ‘swyddogol’ a ymddangosodd gyda’r argraffiadau cynharaf o waith Sternhold 

a Hopkins. Yn ogystal â hynny, fe ddengys Sally Harper fod tair tôn ar hugain a oedd yn 

gyfan gwbl newydd yn y gyfrol, ac fe all mai Thomas Ravenscroft ei hun a gyfansoddodd rai 

ohonynt.291 Eto, mae’n ddiddorol o safbwynt yr hyn a oedd yn digwydd yng Nghymru ar y 

pryd fod Ravenscroft yn dewis cynnwys nodyn hynod ar wynebddalen ei gyfrol sy’n nodi 

mai caneuon wedi eu cyfansoddi ar y tonau a oedd yn arferedig drwy’r deyrnas a oedd yn 

gynwysiedig yn y gyfrol hon. Y tro hwn, dywed yn benodol ei fod yn cael ei ddefnyddio yng 

Nghymru yn y cyfnod hwn:  ‘The Hymnes Evangelicall, And Songs Spiritvall Composed into 

4 parts by sundry Authors, with such seuerall Tunes as have beene, and are usually sung in 
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289 Sally Harper, ‘Tunes for a Welsh Psalter: Edmwnd Prys’s Llyfr y Psalmau’, Ctudia Celtica, 240. 
290 STC, ailargraffiad, rhif 2575; hefyd Maurice Frost, English & Scottish Psalm & Hymn Tunes, tt. 36-7. Sally 
Harper, ‘Tunes for a Welsh Psalter: Edmwnd Prys’s Llyfr y Psalmau’, 240. Dangosodd Frost mai tonau o 
darddiad Albanaidd oedd nifer o’r rhai a gynhwyswyd yn Sallwyr Ravenscroft. 
291 Sally Harper, ‘Tunes for a Welsh Psalter’: Edmwnd Prys’s Llyfr y Psalmau’, 241. 
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England, Scotland, Wales...’.292 Dyma, wrth gwrs, oedd union adeg cyhoeddi Llyfr y Psalmau 

gan Edmwnd Prys. Mae gweld bod yr Archddiacon yn dewis cynnwys nifer o’r un tonau yn 

ei waith yn dangos yn glir ei fod yn ŵr chanddo ddealltwriaeth dda o’r hyn a oedd yn 

boblogaidd yn ei gyfnod ei hun.  

Cyhoeddwyd nifer o donau mwy poblogaidd eu naws gyda chopïau eraill o’r Sallwyr 

hefyd: oddeutu’r flwyddyn 1599 ymddangosodd fersiwn William Barley o’r Whole Booke of 

Psalmes gyda chasgliad o ‘woonted Tunes, as they are sung in Churches, composd into foure 

parts’.293 Dangosodd Maurice Frost mai tonau byr a phoblogaidd, a fenthycwyd o waith 

Thomas Este, oedd y rhan fwyaf o’r cyfansoddiadau cerddorol a gynhwyswyd yng nghyfrol 

Barley.294 Unwaith eto, fodd bynnag, mae’n ddiddorol nodi’r awgrym a geir yn nheitl y 

gwaith mai ar y tonau poblogaidd yr arferid canu Salmau yn yr eglwysi. Yn 1602, 

cyhoeddodd Richard Schilder ‘Sallwyr Middleburg’ yn yr Iseldiroedd, casgliad a chanddo 

gyfieithiad rhyddiaith o bob Salm ochr yn ochr â’r Salm Gân gyfatebol, gyda chasgliad o 

donau poblogaidd; ac yn 1615 fe gyhoeddodd Andro Hart gasgliad o Salmau Cân yn dwyn y 

teitl The CL Psalmes of David gyda chasgliad o donau poblogaidd yng Nghaeredin hefyd.295 

Tonau ar fesur cyffredin (8.6.8.6.) yw’r holl donau a gedwir yng nghyfrol Hart, ac fe gânt eu 

disgrifio fel a ganlyn: ‘The XII common tunes, to the which all Psalmes of eight syllables in 

the First line, and sixe in the next may bee sung’ yn y gyfrol.296 Priodola Hart enwau ar dair 

o’r tonau a gyhoeddwyd yn ddienw ynghynt gan Daman ac Este: mae’n eu bedyddio fel yr 

‘Old Common’,  y ‘London Tune’ a’r English Tune’. Aeth ati hefyd i ailfedyddio’r dôn a 

adweinir yng ngwaith Thomas Este fel ‘Sussex Tune’ yn ‘Dundie Tune’ yn ei waith ei hun.   
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292 Thomas Ravenscroft (gol.), The Hymnes Evangelicall, And Songs Spiritvall (London, 1621), wynebddalen.  
293 Maurice Frost, English & Scottish Psalm & Hymn Tunes, tt. 30-1. Sally Harper, ‘Tunes for a Welsh Psalter: 
Edmwnd Prys’s Llyfr y Psalmau’, 241.  
294 Maurice Frost, English & Scottish Psalm & Hymn Tunes, tt. 30-1. 
295 Sally Harper, ‘Tunes for a Welsh Psalter: Edmwnd Prys’s Llyfr y Psalmau’, 241.  
296 Dyfynnwyd yn Ibid. 
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Ffigwr 4.  Rhestr o’r naw tôn newydd, mwy poblogaidd eu naws, a gynhwyswyd yng 
ngwaith Thomas Este (1592).    
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 Ffigwr 5.  Thomas Este (1594). Ceir awgrym clir bod y tonau mwy poblogaidd a gynhwysir 
yn y gyfrol a gyhoeddwyd gan Este yn cael yn cael eu defnyddio’n fynnych 
mewn gwasanaethau eglwysig drwy’r deyrnas erbyn 1594. Yn wir, fe geir yr 
awgrym bod y rhan fwyaf o’r Salmau yn cael eu canu ar gynlleied a phedair tôn. 
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Ffigwr 6.  Wynebddalen ‘Sallwyr Ravenscroft’ a gyhoeddwyd yn 1621. Sylwer yn arbennig 
ar y nodyn hynod a gweir ar y clawr sy’n nodi mai caneuon wedi eu cyfansoddi 
ar rai o’r tonau a oedd yn arferedig drwy’r deyrnas oeddent: ‘The Hymnes 
Evangelicall, And Songs Spiritvall Composed into 4 parts by sundry Authors, 
with such seuerall Tunes as have beene, and are usually sung in England, 
Scotland, Wales...’   
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Mae’r dôn a enwir yn ‘London Tune’ yng nghyfrol Hart yn cael ei hadnabod fel ‘Cambridge’ 

yng ngwaith Thomas Ravenscroft yn 1621, oherwydd fe briodolodd Ravenscroft yr enw 

‘London’ i un arall o donau William Daman a fu’n ddienw cyn iddo ef ei henwi.297 Ym 1642, 

awgrymodd William Slatyr yn ei gyfrol Psalmes or Songs of Sion Turned into the Language,  

and set to the Tunes of a Strange Land y dylid mentro canu’r Salmau ar rai o donau mwyaf 

cyffredin ei ddydd, megis ‘Goe from my widow’, ‘Barow Faustus’ dreame’ a’r ‘The Queen 

of Love’, ac er i’w sylwadau ennyn dicter Llys yr Uchel Gomisiwm ar y pryd, gallwn fod yn 

weddol sicr mai gwneud awgrym a fyddai’n adlewyrchu un o arferion mwyaf cyffredin ei oes 

yn unig yr oedd yr awdur. 

 
Trem ar gyfraniad yr Alban 

Ymhen ychydig, enillodd yr arfer o ganu Salmau ei blwyf yn yr Alban. 

Ymddangosodd yr enghreifftiau cynharaf o Salmau Cân y gwyddys amdanynt yn yr Alban yn 

y gyfrol  Ane Compendious Buik of Godlie Psalms and Spiritual Sangis [Edinburgh, 1567/8], 

a briodolir i’r brodyr Wedderburn o Dundee.298 Yn y gyfrol honno fe geir cyfieithiadau 

Saesneg John Wedderburn (c. 1505-1556), y bardd a’r diwinydd Albanaidd, o ddwy Salm ar 

hugain gan Martin Luther, yn eu plith y mae Salmau 2, 12-13, 15, 23, 31, 33, 37, 51, 64, 67, 

73, 79, 83, 91, 114-5, 124, 128, 130, 137 a 145.299 Er na chafwyd erioed ganiatâd i’w 

defnyddio yn yr eglwys, roeddent yn boblogaidd fel testunau i’w defnyddio yn y cartref: 

ymddangosodd yr argraffiad olaf ohonynt yn 1621. Credir i’r awdur fwriadu iddynt gael eu 

canu ar rai o donau poblogaidd y dydd, ond ni chynhwyswyd dim alawon gyda hwy yn y 

gyfrol.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
297 Ibid. 240. Am ymdriniaeth ddiweddar ar gerddoriaeth ‘Sternhold a Hopkins’, gw. Christopher March, Music 
and Society in Early Modern England, tt. 411-53.  
298 Arnynt hwy, gw. H. C. G. Matthew a Brian Harrison (goln.), Oxford Dictionary of National Biography, Cyf. 
57 (Oxford, 2004), tt. 911-3. Gw. hefyd George Watson (gol.), The New Cambridge Bibliography of English 
Literature, Cyf. I, 1898. 
299 Ibid.  
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Ym 1555 aeth John Knox, arweinydd y diwygiad yn yr Alban, i Genefa lle y daeth i 

gysylltiad â nifer o syniadau John Calfin, ac ym 1558 fe’i penodwyd yn un o’r rhai oedd â 

chyfrifoldeb dros y gynulleidfa Saesneg ei hiaith yn y ddinas. Y flwyddyn ganlynol, aeth 

Knox a’i Lyfr Gweddi, The Forme of Prayers and Ministration of the Sacraments (Geneva, 

1556) yn ôl gydag ef i’r Alban. Roedd y gyfrol honno’n cynnwys ‘One and Fiftie Psalmes of 

David, in English Metre’, 37 gan Thomas Sternhold, 7 gan John Hopkins a 7 gan William 

Whittingham.300 Mabwysiadodd Cynulliad Cyffredinol cyntaf Eglwys yr Alban, a 

gynhaliwyd yn 1560, y gyfrol Forme of Prayers fel ei Lyfr Gweddi swyddogol, ac fe’i 

hagraffwyd ym 1562, heb y Salmau yn gyntaf, gan Robert Lekprevick yng Nghaeredin.301 

Erbyn 1563 roedd cynulleidfa’r Eglwys Saesneg yng Ngenefa wedi sicrhau mydryddiad o 87 

Salm i gyd. Fe’u mabwysiadwyd gan Gynulliad Cyffredinol Eglwys yr Alban i’w defnyddio 

fel y sylfaen ar gyfer paratoi Sallwyr Cân cyflawn, a chomisiynwyd mydryddiadau o’r 

Salmau nad oeddent eto ar gael. Benthyciwyd y rhan fwyaf o’r gweddill, mewn gwirionedd, 

o waith Thomas Sternhold a John Hopkins yn Lloegr, gan nad oes ond un Salm ar hugain yn 

y gyfrol sydd wedi eu mydryddu gan Albanwyr (15 ohonynt—Salmau 24, 56, 75, 102, 105, 

108, 110, 117-8, 132, 140-1, 143 a 145—gan John Craig a 6 ohonynt—57, 59, 76, 80-1 a 

83—gan Robert Pont).302 Diwygiwyd pob un o’r Salmau yn ofalus ac fe’u hargraffwyd 

ynghyd â cherddoriaeth ym 1564, gan Robert Lekprevik yng Nghaeredin. Teitl y gwaith oedd 

The Forme Of Prayers And Ministration Of The Sacraments etc. used in the English Church 

at Geneva, approved and received by the Church of Scotland, whereunto besydes that was in 

the former bokes, are also added sundrie other prayers, with the whole Psalmes of David in 

English meter [Caeredin, 1564].303  Mae’r mesurau a ddefnyddir yn y Sallwyr hwn yn fwy 
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300 Jonathan Willis, Church Music and Protestantism in Post-Reformation England, t. 56.  
301 Thomas Young, The Metrical Psalms and Paraphrases (Edinburgh, 1909), t. 22. 
302 Ibid., tt. 24-31. Gw. hefyd George Watson (gol.), The New Cambridge Bibliography of English Literature, 
Cyf. I, 1903. 
303 Millar Patrick, Four Centuries of Scottish Psalmody (London, 1949), t. 49. Am fanylion pellach, gw. A 
Short-Title Catalogue, rhif 16577; Thomas Young, The Metrical Psalms and Paraphrases, tt. 22-3. 
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amrywiol na’r rhai a ddefnyddiwyd yn yr un Saesneg: mae 27 ohonynt i gyd, rhai’n dilyn 

patrymau Ffrengig ac, o ganlyniad, roedd gan y cerddorion fwy o gyfle i arbrofi. Tra oedd 62 

o alawon yn cael eu cynnig ar gyfer y Salmau a’r emynau a geir yn y Sallwyr Saesneg, yn y 

Sallwyr Albanaidd y mae 105 o alawon ar gyfer y Salmau yn unig.304  Yr amrywiaeth eang 

hwn o fesurau, meddir, oedd prif anfantais y gyfrol. Gan nad oedd trwch y boblogaeth 

anllythrennog yn adnabod rhai o’r tonau y disgwylid i’r cynulleidfaoedd eu canu, roedd 

dysgu’r Salmau ar gof yn anodd y tu hwnt iddynt. Dewiswyd rhai o’r mesurau er mwyn i’r 

Salmau gael eu canu ar alawon Ffrengig a oedd yn anghyfarwydd i aelodau cyffredin yn yr 

eglwysi plwyf. 

Gwnaed pob ymdrech i boblogeiddio’r gyfrol hon yn yr Alban ac i sicrhau ei bod yn 

cael ei defnyddio’n gyson. Cyhoeddwyd statud swyddogol, er enghraifft, a fynnai ‘that every 

Minister, Exhorter and Reader, sall have one of the Psalme bookes latelie printed in 

Edinburgh’ ac yn 1579 fe ddaeth deddf i rym gan y llywodraeth a fynnai ‘that all Gentlemen 

with 300 merks of yearlie rent, and all substantious yeomen, etc., worth 500 pounds in land or 

goods, be holden to have ane bible and psalme booke’ neu fe’u dirwyid yn llym.305 Yng 

Nghaeredin, cymerwyd camau mawr er mwyn sicrhau bod y bobl yn cydymffurfio â’r ddeddf 

hon. Gorchmynnwyd y bobl berthnasol, ‘for eschewing of all fraude’, i fynd â’u ‘bibylls and 

psalm buiks, to have their names writtin and subscryvit be the clerk.’306 Nid yw’n syndod, 

felly, fod nifer sylweddol o gopïau o’r gyfrol hon wedi cael eu gwerthu.  Erbyn 1644 yr oedd 

cyfanswm o bedwar argraffiad a thrigain o’r gyfrol wedi dod o’r wasg.307 Cyhoeddwyd sawl  
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304 Millar Patrick, Four Centuries of Scottish Psalmody (London, 1949), t. 50. 
305 Ibid., t. 51. 
306 Ibid. 
307 Ibid.  
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Ffigwr 7.  Wynebddalen The CL Psalms of David a gyhoeddwyd yng Nghaeredin gan 

Thomas Bassandine ym 1575.  
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argraffiad o’r gyfrol y tu allan i’r Alban hefyd: ymddangosodd copïau o weisg yn 

Middelburg, yn Dort, yn Llundain ac yng Nhenefa, yn rhannol, efallai, am fod safon y gwaith 

a gynhyrchid gan y gweisg yn well a’u costau hefyd yn llai.308 Ym 1575, newidiwyd teitl y 

gyfrol gan Thomas Bassandine a’i bedyddio The CL Psalmes of David (gw. Ffigwr. 7).309 

Cydiodd yr enw hwn yn nychymyg y bobl a dechreuwyd galw’r cyfan o’r llyfr gwasanaeth 

yn ‘Llyfr Salmau’.310 Cyhoeddwyd nifer o’r copïau a ymddangosodd ar ôl 1601  ar y cyd â’r 

cyfieithiad rhyddiaith o’r Salmau.311 Dim ond argraffiad Edward Raban (Aberdeen, 1633) ac 

argraffiad Evan Tyler (Caeredin, 1644) a gynhwysai gyfieithiad y ‘Fersiwn Awdurdodedig’ 

gan fod pob argraffiad arall o’r gyfrol yn cynnwys cyfieithiad Beibl Genefa (1560).312 

Ym 1601 rhoddwyd cynnig gerbron Cynulliad Cyffredinol Eglwys yr Alban a fynnai 

weld cyfieithiad newydd o’r Beibl ac adolygiad o’r Salmau mydryddol. Canmolwyd y cynnig 

hwn gan y Brenin Iago VI a oedd ei hun wedi mydryddu rhai Salmau yn ei gyfrol His 

Majesties Poeticale Exercises at Vacant Hours (1591). Ys dywed Thomas Young: 

A meeting of the (Episcopally-minded) General Assembly was held at Burntisland in 1601. 
King James VI. was present, and, as he was ever ready to do, made a speech. The question of 
a New translation of the Scriptures, of an addition to the Prayer-Book, and of an improved 
version of the Metrical Psalms was raised. The subject in its threefold aspect appealed to the 
King, who was vain of his theological learning, his poetic gifts, and his liturgical taste.’313  
 

 Ymddiriedwyd y cyfrifoldeb o oruchwylio’r gwaith i Robert Pont (1524-1606) a enillodd 

enw iddo’i hun fel diwygiwr ac awdur yn yr Alban, ond ni ddaeth ei waith i’r fei.314 

Ymddengys, fodd bynnag, fod y Brenin Iago wedi dal ati i fydryddu’r Salmau a’i fod wedi 

cwblhau’r gwaith o fydryddu 30 o’r Salmau (1-7, 9-21, 29, 47, 100, 104, 125, 128, 131, 148 a 
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308 Ibid. 
309 Am fanylion pellach, gw. A Short-Title Catalogue, rhif 16580.  
310 Millar Patrick, Four Centuries of Scottish Psalmody (London, 1949), t. 53. 
311 Am fanylion pellach, gw. A Short-Title Catalogue, rhifau 16587-16601. Yr hyn a geir yn fynych iawn yma 
yw The CL. psalmes of David in prose and meter. Sylwer yn arbennig ar rif 16587 ‘which for the First time 
appear in prose as well as metre’. 
312 Ibid., rhif 16597. 
313 Thomas Young, The Metrical Psalms and Paraphrases, t. 51.  
314 Ibid. Ar Robert Pont,  gw. H. C. G. Matthew a Brian Harrison (goln.), Oxford Dictionary of National 
Biography, Cyf. 44 (Oxford, 2004), tt. 823-5. 
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150) erbyn iddo farw yn 1625.315 Credir i’w waith gael ei gwblhau a’i ddiwygio’n sylweddol 

gan Syr William Alexander o Menstrie, a ddyrchafwyd yn Iarll Stirling yn ddiweddarach, ac 

fe’i cyhoeddwyd ar ôl iddo farw gan y Brenin Siarl I. Teitl y gwaith hwnnw oedd The 

Psalmes of King David translated by King James [Oxford, 1631] ac fe’u hadwaenid fel 

‘Salmau Menstrie’ oherwydd cysylltiad y lle hwnnw â Syr William Alexander.316 

Ymddangosodd fersiwn arall o’r gwaith, wedi ei ddiwygio’n llwyr unwaith eto, ym 1636 ond 

fe gafodd dderbyniad llugoer gan awdurdodau Eglwys yr Alban. Ar 1 Mai 1650, dechreuwyd 

defnyddio’r gyfrol Psalms of David in Meter a honno yw’r Sallwyr Albanaidd swyddogol 

hyd heddiw.    

Bu eraill hefyd wrth y gwaith o fydryddu’r Salmau yn yr Alban, ac yn eu plith yr oedd 

Alexander Montgomerie a gyhoeddodd rai Salmau mydryddol (Salmau 1, 4, 6, 8, 15, 19, 23, 

43, 57, 91, 101, 117, 121, 125 a 128 ynghyd â Chân Simeon a’r Gloria Patri) yn The Mindes 

Melodie [Edinburgh, 1605],317 William Drummond o Hawthornden (1585–1649) a Syr 

William Mure o Rowallen (1594–1657).318  Ymddangosodd y cyfieithiad Gaeleg cyntaf o’r 

gyfrol The Forme of Prayers yng Nghaeredin ym 1567 a’i deitl oedd Foirmna nurrnuidheah, 

ond fe’i hargraffwyd heb gyfieithiad o’r Salmau. Yn 1659, cyhoeddodd Synod Argyll 

gyfieithiad o’r 50 Salm gyntaf yn y gyfrol An ceud chaogad do Shalmaibh Dhaibhidh. Ym 

1684 fe gyfieithwyd y Sallwyr cyfan gan Robert Kirk, gweinidog Balquidder, o dan y teitl 

Psalma Dhaibhidh an meadrachd [Edinburgh, 1684], ond yr un a gymeradwywyd gan 

Gynulliad Cyffredinol yr Eglwys oedd y fersiwn cyflawn o Sallwyr Argyll a gyhoeddwyd yn 
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315 Cf. eiriau Spottiswoode yn Thomas Young, The Metrical Psalms and Paraphrases, t. 51. ‘[T]he revising of 
the Psalmes’, meddai am y Brenin Iago, ‘he made his own laboure, and, at such hours as he might spare from 
public cares, Went through a number of them, commending the rest to a faithful and learned servant.’ Gw. hefyd 
George Watson (gol.), The New Cambridge Bibliography of English Literature, Cyf. I, 1905.   
316 Mae nifer yn dadlau nad y Brenin Iago a’u cyfieithodd ac mai gwaith Syr William Alexander oedd y cyfan. 
Cf. sylwadau Thomas Young yn The Metrical Psalms and Paraphrases, t. 52,  sy’n awgrymu, er enghraifft, mai 
31 o Salmau yn unig a fedryddwyd gan Iago cyn ei farw ym 1625.  Am fanylion pellach, gw. George Watson 
(gol.), The New Cambridge Bibliography of English Literature, Cyf. I, 1905.  
317 Am destun o’i Salmau, gw. James Cranstoun (gol.) The Poems of Alexander Montgomerie (London, 1887), 
tt. 143-269.  
318 Thomas Young, The Metrical Psalms and Paraphrases, tt. 58-61.!
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1694. Diwygiwyd y gyfrol honno gan Alexander MacFarlane [Glasgow, 1753] a chydiodd ei 

waith yn nychymyg pobl Ucheldiroedd Gogledd yr Alban. Fe’i diwygiwyd ymhellach gan 

John Smith ym 1787 a bu ei waith yntau’n boblogaidd yn y Gorllewin. Aed ati i safoni 

gwaith John Smith ac fe’i cyhoeddwyd o dan nawdd Cynulliad Cyffredinol Eglwys yr Alban 

fel Sailm Dhaibhidh [Edinburgh, 1826]. Cyhoeddir y gwaith hwnnw o hyd gyda chopïau o’r 

Beibl Gaeleg a gyhoeddir gan Gymdeithas Beiblau yr Alban. Wrth ddirwyn y bennod hon i 

ben, felly, y mae’n rhaid gwneud un sylw arwyddocaol. Erbyn chwedegau’r unfed ganrif ar 

bymtheg yr oedd gan eglwysi Protestannaidd newydd Lloegr a’r Alban gasgliad cyflawn o’r 

Salmau Cân i’w canu’n gynulleidfaol a hynny cyn i’r Cymro gael y Testament Newydd yn 

Gymraeg hyd yn oed! 
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PENNOD III 
 

Mydryddu’r Salmau yn Gymraeg: Rhagflaenwyr Edmwnd Prys 
 
Ni chafwyd yr un ymgais ddifrifol i fydryddu’r Salmau yn Gymraeg hyd saithdegau’r unfed 

ganrif a’r bymtheg,1 yn bennaf am nad oedd cyfieithiad Cymraeg o’r Sallwyr ar gael cyn 

1567, pan y’i cyfieithwyd gan William Salesbury. Yn ei ragymadrodd i’w Sallwyr pwysleisia 

Salesbury mai rhodd oddi wrth yr Ysbryd Glân yw Llyfr y Salmau. Myn fod yn y gyfrol hon 

olud ‘gwir wybodaeth, a’ nevawl ddoehinep’ ac fe ddadleua fod modd i’r Cristion ddod i 

adnabod ei Dduw yn well drwy fyfyrio ar ei chynnwys. Yn y Salmau, meddai, caiff y 

crediniwr weld doethineb Duw; caiff brofi o’i ddaioni a’i gariad; a chaiff sicrwydd o fywyd 

tragwyddol yng Nghrist Iesu. O’i eiriau y mae’n eglur ddigon fod Salesbury o’r farn y dylid 

rhoi’r pwys mwyaf ar Lyfr y Salmau:   

A’s mynnem adnabot ardderchawcvawr ’orucheldap Dyw, yma y cawn weld ei lewych, yn 
tywynnu yn gwpl ddysclaer. As ceisiem ei anveidrawl ddoethinep, yma y mae yscol yr 
athroeth hynny. A’s mynnem ddyall ei ancystal ddayoni ef, a’ dynesau ataw, a’ llawy ein 
dwylaw a’r tresawr hynny, yma y cawn y drychiolaf a’r diddanusaf oreuchwaith o hanaw. A’s 
mynnem ni gahel dyall hanvot ein iachawduriaeth, a’ ph’wedd y mae dyvot y vywyt 
tragyvythawl, yma y mae Christ ein vnic brynawdr, a’n cyfryngwr wedy’r yscythru yn dra 
eglur. Yma y gall y goludawc ddyscu iawn arver ei olud. Y tlawd gael ei voddloni. Hwn a vyn 
ymlawenhau, a gaiff adnabot y gwir lawenydd, a’ pha vodd y mae cadw mesur ynto. Yr ei ys 
y mewn poen a’gorthrymder, a gant weled ym-pa beth y saif y dyhuddiaint wy, a’ pha ddelw 
y dlyant voliannu Dyw, pan ddanvono wared yddwynt.2 
 

Wrth ystyried yr hyn a ddywed Salesbury yn y fan hon, gallwn ddweud yn bendant fod 

diddordeb yr oes yn Llyfr y Salmau i’w deimlo yng Nghymru hefyd. Fel y diwygwyr yn 

Lloegr ac ar y Cyfandir, fe fynnai Salesbury fod holl naratif yr Efengyl wedi ei grynhoi’n 

daclus yn y Salmau. Credai fod dysgeidiaeth Crist yn dra eglur yn y Salmau ac eglurai y dylai 

pobl Duw droi atynt er mwyn deall hanfod eu hiachawdwriaeth. Mae’n arwyddocaol iawn 

hefyd fod Salesbury yn adleisio barn nifer o ddiwygwyr eraill y Cyfandir drwy awgrymu mai 

yn y Salmau y ceir y patrwm gorau ar gyfer offrymu mawl a diolch i Duw.        
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1 Cadarnheir hynny gan Sally Harper, ‘Tunes for a Welsh Psalter: Edmwnd Prys’s Llyfr y Psalmau’, 245. 
2 William Salesbury, ‘Yr Argvmnt Nev ystyriaeth y Lliver hwn’ yn Psallwyr neu Psalmae David, wedy ei 
Gambereigaw yn nesaf ac ’allit, a’ chadw’r bwyll, ir llythyr Ebrew: a’i ddosparth wrth y drefn y darlleir yn yr 
Eccles (1567).  
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Wedi i’r Salmau gael eu cyfieithu i’r Gymraeg, yr oedd gan feirdd Cymru, fel eu 

cymheiriaid yn Lloegr ac ar y Cyfandir, wythïen newydd i’w gweithio a gwelwyd cychwyn 

ar ganu cerddi newydd yn seiliedig ar Lyfr y Salmau.3 Heb os nac oni bai, o Loegr y daeth yr 

ysgogiad mwyaf i’n beirdd yn y cyd-destun hwn, wedi’r cyfan yr oedd i bedwar o’r Cymry y 

sonnir am eu gwaith yma gysylltiadau y tu hwnt i Glawdd Offa: yr oedd dau ohonynt yn 

alltudion yn Lloegr, fe dreuliodd un arall gyfnod sylweddol yno, ac yr oedd y pedwerydd yn 

byw dros y ffin yn swydd Henffordd, mewn rhan o Loegr lle y siaredid Cymraeg y pryd 

hynny. Mae’n bwysig sylweddoli hefyd, wrth gwrs, nad cerddi i’w canu’n gynulleidfaol oedd 

y rhan fwyaf o’r ymdrechion cynharaf i fydryddu’r Salmau yn Gymraeg. Mae’n sicr, er 

enghraifft, nad ymarferion a fwriadwyd i’r diben hwn oedd Salmau Siôn Tudur a Wiliam 

Middelton, mwy na’r ychydig Salmau a drowyd i fesur y cywydd gan rai o’r beirdd eraill, 

megis Gruffydd Robert, David Johns o Lanfair Dyffryn Clwyd a Siôn Phylip. Mae’r mesurau 

caeth a ddefnyddiwyd ganddynt wrth fydryddu eu Salmau yn brawf digamsyniol o hynny.4 

Yn hytrach, ymarferion ydynt mewn cyfansoddi barddoniaeth ddwyfol a fwriedid i ddiddanu 

unigolion duwiol ac i rymuso eu ffydd. Mae’n bur debybol hefyd, fel y gwelwn, i ambell un 

o’r beirdd, fel William Middelton, fynd ati i fydryddu’r Salmau yn Gymraeg gyda’r bwriad o 

gynhyrchu ymarferiad gorchestol mewn barddoniaeth na fwriadwyd fyth i’w ddefnyddio at 

ddibenion caniadaeth y cysegr.   

 
Salmau Gruffydd Robert o Filan 

Y cyntaf, hyd y gwyddom, i fynd ati i gyfansoddi Salmau mydryddol o’r math yma yn 

Gymraeg yn ystod yr unfed ganrif ar bymtheg oedd Gruffydd Robert, cyn-Archddiacon Môn 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3 Am ymdriniaethau â’r mydryddiadau Cymraeg, gw. William Ll. Davies, ‘Welsh Metrical Versions of the 
Psalms’, The Journal of the Welsh Bibliographical Society, Cyf. II (1923), 276-301; T. H. Parry-Williams, 
‘Cyfieithu’r Salmau a’r Gân’ yn Canu Rhydd Cynnar (Caerdydd, 1932), tt. xxx-xl; Thomas Parry, Hanes 
Llenyddiaeth Gymraeg hyd 1900 (Caerdydd, 1945), tt. 146-9; R. Geraint Gruffydd, ‘Salmau Cân’, Y 
Cylchgrawn Efengylaidd, IX, 139-43; Gruffydd Aled Williams, ‘Mydryddu’r Salmau yn Gymraeg’, Llên 
Cymru, XVI (1989-91), 114-32; 
4 Cf. Sylwadau Morris Kyffin yn Deffynniad Ffydd Eglwys Loegr, gol. W. P. Williams, t. [xv]. !!
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ac alltud uchel ei barch a ddyrchafwyd yn Ganon diwinyddol Eglwys Gadeiriol Milan ac yn 

gyffeswr i’r Cardinal Carlo Borromeo, un o wŷr pwysicaf yr Eglwys Gatholig Rufeinig yn y 

wlad honno.5 Yn ystod ei alltudiaeth yn yr Eidal ym 1567, cyfansoddodd Gruffydd Robert 

ramadeg a thraethawd ar gerdd dafod yn Gymraeg; ac fel atodiad i’r traethawd hwnnw fe geir 

casgliad bychan o gerddi, nifer ohonynt yn gerddi dwyfol sydd wedi eu seilio ar destunau 

eglwysig megis y Credo, Gweddi’r Arglwydd, yr Ave Maria, y Deg Gorchymyn, y Saith 

Sagrafen a’r Gwynfydau.6 Yn eu plith y mae dwy Salm ar fesur y cywydd—y Salm gyntaf a’r 

bymthegfed Salm—o waith Gruffydd Robert ei hun. Disgrifir ei fydryddiad o’r bymthegfed 

Salm, y fyrraf o’r ddwy Salm, fel ‘Coụyḍ o ụaith, Gruphyḍ, archḍiagon Môn, ar destyn y 

bedụareḍ Salm a’r ḍeg eiḍo Dafyḍ brophụyd’ ond fe welir mai testun y bymthegfed Salm, nid 

y bedwaredd Salm a’r ddeg, sy’n dilyn y pennawd.7 Mae ei fydryddiad o’r Salm gyntaf yn un 

hwy o lawer ac fe geir atodiad esboniadol hynod ddiddorol ynghlwm wrthi. Fel enghraifft o’i 

waith, dyma fydryddiad Gruffydd Robert o’r bymthegfed Salm wedi ei osod ochr yn ochr â’r 

Salm gyfatebol yn Llyfr Gweddi Gyffredin 1567: 

Mydryddiad Gruffydd Robert 

O arglụyḍ nef goụrglod, 
hap i ni ụyt, an pen nod, 
i bụy o’r diụed y byḍ, 
aụr ag ennyd ụir gynnyḍ? 
Cael yn seḍ, ag anneḍfa, 
Dy dabernagl ḍifagl ḍa 
A pha gorph a gaiph orphụys, 
yn glir ar dy fynyḍ glụys? 
Y di-drais, gụirion didrụch, 
a ḍel i meụn yn dilụch; 
A ḷe’r el a ụnel yn iorth 

Llyfr Gweddi 1567 

Arglwydd, pwy a dric yn dy 
*bebyll? pwy a breswyl yn Dy 
bynyth sanctaidd? 
     Yr hwn a rodia yn berfeith ac a 
wna iawndap, ac y ddywet wir ei 
galon. 
     Yr hwn nyd* enllybia aei dauot, 
yn wna ddrwc y w* gyvaill, ac yn 
dderbyn draws gyhuddet yn erbyn ei 
gymydawc. 
     Yn *ei lygait y tremygir dyn 
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5 M. P. Bryant-Quinn, ‘Cymaint Serch i Gymru’: Gruffydd Robert, Morys Clynnog a’r Athrawaeth Gristnogawl 
(1568) (Aberystwyth, 1998), t. 3.!
6 G. J. Williams (gol.), Gramadeg Cymraeg Gruffydd Robert (Caerdydd, 1939), tt. 333-49. Ceir fersiynau 
cynharach o nifer o’r cerddi hyn mewn llawysgrifau sy’n dyddio i’r cyfnod 1563-5, a barn G. J. Williams yw i’r 
awdur eu cyfansoddi cyn 1563, ac iddo eu haddasu cyn eu cynnwys yn y casgliad a gyhoeddwyd yn yr Eidal. 
Am fanylion pellach, gw. ibid., t. lxiii; R. Geraint Gruffydd, Argraffwyr Cyntaf Cymru: Gwasgau Dirgel y 
Catholigion adeg Elisabeth (Caerdydd, 1972), t. 21. Am ymdriniaeth ddiweddar â Gruffydd Robert a’i waith, 
gw. Angharad Price, Gwrthddiwygwyr Cymreig yr Eidal (Caernarfon, 2005), tt. 37-53. Am ymdriniaeth fer â’i 
Salmau, gw. R. Geraint Gruffydd, ‘Salmau Cân Gruffydd Robert, yn E. Wyn James (gol.), Y Ffordd Gadarn: 
Ysgrifau ar Lên a Chrefydd (Llandybïe, 2008), tt. 160-1.  
7 Gw. G. J. Williams (gol.), Gramadeg, t. [355].!
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‘Ioụnụaith digamụaith gymorth 
gụirion i gallon i gyd 
yn ḍidụyḷ ar i ḍoedyd 
ai ụirthred heb niụedu 
Dyn tlaụd na’r cymraụd cu 
Heb gablu, nag absennu saụl, 
a genau drụg, gụenụynaụl. 
na dioḍef (gụaith diaḍas,) 
Cam achụyn, na chụyn na chas, 
na chuaith ụradụyd, dilụyḍ log, 
(Cam ydoeḍ) ir cymydog. 
Gar bron y duụ, union dad, 
y’n einioes ni a’n ynad 
Maḷingus amụyḷ angaḷ, 
oer yụ i foḍ, eiph ir faḷ, 
yn ḍiḍaụ drud ḍiḍim, 
o’r da heb gaphel mor dim. 
Ar neb dan gof, ai ofeg, 
a ofno duụ, yn fụyn deg, 
rhoḍir iḍofe’n rhụyḍụych, 
Angelụeḍ ogoneḍ gụych: 
o byḍ ar i dụng, yn bur, 
Heb fradu, neb oi frodur. 
Na thrụy usur ni threisia, 
y gyd ḍyn ai god o ḍa. 
Heb gymryd gen neb gamroḍ, 
ne freib, anghyfioụnaf roḍ: 
yn erbyn i gydḍyn gụar 
hyeḍgu gụirron hoụḍgar. 
A ụnelo hyn, yn bylaụ, 
Caiph siccụyḍ dro, hylụyḍ draụ: 
Ni sụrir fyth, oi foụreḍ, 
ag ni syfflir oi hir heḍ.8       

gwael, ac ef a anrhydedda yr ei a 
ofnant yr Arglwydd: yr hwn a dwg 
er afles [yddo y hun] ac yn* ysmut. 
     Yr hwn yn roddes ei arian ar 
usurieth, acny chymerth obyr yn 
erbyn y* gwirlan: yr hwn a wna y 
petheu hyn, yn lythyr yn dragywyth.     

 

O’i gymharu â’r Salm gyfatebol yn y Llyfr Gweddi, gwelir bod ymgais Gruffydd Robert yn 

amleiriog a thrwsgl y tu hwnt. Yn ei fydryddiad ef y mae 216 o eiriau i gyd, o’i gymharu â’r 

106 o eiriau yn unig sy’n perthyn i destun Salesbury. Caiff ystyr a chadernid y Salm 

wreiddiol eu colli dan yr holl eiriau llanw diangen nad ydynt yn gwneud dim ond amharu ar 

lyfnder y dweud. Gellid dadlau eu bod yn amharu i’r fath raddau, mewn gwirionedd, fel nad 

oes modd adnabod y gerdd yn hawdd fel mydryddiad o’r bymthegfed Salm. Mewn ymgais i 

geisio bodloni gofynion mesur y cywydd deuair hirion gorfu i’r bardd ddefnyddio arddull 
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8 Ibid., tt. [355-7]. 
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sangiadol sy’n achosi cloffni ac aneglurder. Yn yr achos hwn, felly, fe brofodd y deunydd 

crai yn rhy anhydrin i’r gynghanedd ac esgorwyd ar farddoniaeth garbwl a thila.  

Cyfyngwyd hefyd ar ddylanwad y Salmau gan na ellid eu canu gan gynulleidfaoedd 

mewn eglwysi. Fel Pabydd, fodd bynnag, nid yw’n debyg y byddai Gruffydd Robert wedi 

pryderu rhyw lawer am hynny. Diau, yn wir, nad testunau a gyfansoddwyd i’r diben hwn 

oedd Salmau Gruffydd Robert yn y lle cyntaf. Yr oedd ei amcan yn un deublyg mae’n debyg: 

yn gyntaf, fe fynnai gyflawni gorchest farddol ar fesur a ystyrid yn ddigon teilwng ar gyfer 

Gair Duw; ac yn ail, fe fynnai ddwyn defosiwn y Gwrthddiwygiad Catholig, ynghyd â 

diddordeb ei gyfnod mewn llenydda yn yr ieithoedd brodorol, i sylw ei gydwladwyr yng 

Nghymru. Am y rhesymau hyn yn bennaf, ac nid am eu bod yn llenyddiaeth dda, y mae 

Salmau Gruffydd Robert yn drysorau y dylid eu gwerthfawrogi. Maent hefyd, wrth gwrs, yn 

ein hatgoffa bod awydd ymhlith y Pabyddion i fydryddu’r Salmau fel yr oedd ymhlith y 

Protestaniaid yn ystod ail hanner yr unfed ganrif ar bymtheg yng Nghymru.  Credir yn aml 

mai ymdrech Brotestannaidd i oleuo’r werin yn eu Beiblau, un a ddatblygodd yn sgil yr ysfa i 

gyfieithu’r Ysgrythurau i’r ieithoedd brodorol, oedd yr arfer o fydryddu’r Salmau, ond, fel y 

gwelsom eisoes, nid felly yr oedd hi gan fod Protestaniaid a Chatholigion fel ei gilydd wedi 

ymroi i’r gwaith mewn amryw o wledydd yn y cyfnod hwn. Saif Salmau Gruffydd Robert, 

felly, fel prawf nad oedd Cymru’n wahanol i’r un o wledydd eraill y Cyfandir am fod beirdd 

o bob ochr i’r ddadl grefyddol yng Nghymru yn ymrafael â’r her o droi’r Salmau yn 

farddoniaeth hefyd.    
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Salmau Siôn Tudur (c. 1522-1602) 
 
Mydryddodd Siôn Tudur, y bardd o Wigfair, ger Llanelwy, un Salm ar ddeg ar fesur y 

cywydd (Salmau 1, 6, 15, 30, 32, 38, 49, 51, 52, 86 a 121),9 ac un Salm arall ar fesur rhydd, 

sef Salm 1.10 Ni chyhoeddwyd ei Salmau erioed ar gyfer eu canu, ond fe’u cadwyd yn 

ddiogel mewn amryw lawysgrifau gwahanol. Yr unig lawysgrif i gynnwys pob un o’i Salmau 

yw LlGC 5369B, tt. 1-9, sy’n dyddio o ddiwedd y ddeunawfed ganrif.11 Y mae pob un 

ohonynt, ac eithrio Salm 121, hefyd yn ymddangos yn llawysgrifau Caerdydd 63, tt. 18-20 a 

187-219, llawysgrif yn llaw Richard ap John o Ysgorlegan sy’n dyddio o’r cyfnod rhwng 

1578 a 1581;12 Bangor Mostyn 3, sy’n dyddio o’r flwyddyn c. 1600; Merthyr Tydfil, 

llawysgrif yn llaw Llywelyn Siôn, sy’n dyddio o’r ail ganrif ar bymtheg;13 a Chaerdydd 84, tt. 

563-72,  llawysgrif yn llaw Dafydd Jones o Drefriw, sy’n dyddio o’r ddeunawfed ganrif.14  

Mae pob Salm, ac eithrio Salmau 15 a 121, yn ymddangos yn llawysgrif Llansteffan 

124D, tt. 102-21,15 llawysgrif yn llaw William Bodwrda, sy’n dyddio o c. 1648, a chedwir 

Salm 15 ar ei phen ei hun, yn llaw’r un copïwr, yn llawysgrif Mostyn 145, tt. 57-8. Cedwir 

Salmau 1, 15, 30, 51, 52 a 86 yn llawysgrifau LlGC 5272, tt. 133-9v; BL Add. MS 14965, 

sy’n dyddio o ddechrau’r ail ganrif ar bymtheg; Mostyn 1, tt.720-6, sy’n llawysgrif o’r ail 

ganrif ar bymtheg; a BL Add. MS 14984 sy’n dyddio o c. 1640, ond y mae’r ddwy lawysgrif 

olaf yn cynnwys Salm 121 hefyd. Yr unig lawysgrif arall sy’n cynnwys y Salm honno yw 

llawysgrif Hafod 10.16 Hefyd ceir copïau o Salmau 1, 15 a 52 yn llawysgrif Hatton 105, tt. 

104-8, a gedwir yn Llyfrgell y Bodley ym Mhrifysgol Rhydychen. Mae llawysgrif Caerdydd 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
9 Am destun ohonynt, gw. Enid Roberts (gol.), Gwaith Siôn Tudur (dwy gyfrol, Caerdydd, 1980), I, rhifau 154-
64. Ceir trafodaeth ar y Salmau sydd ar fesur y cywydd yn  ibid., II, t. 546-9. Am ymdriniaeth fer gyffredinol 
arnynt, gw. Meredydd Evans, ‘Canu Cymru yn yr unfed ganrif ar bymtheg’, Cof Cenedl, XIII (1998), 37. 
10 Am destun ohono, gw. Enid Roberts, Gwaith Siôn Tudur, II, rhif 210. Ceir sylwadau byrion arnynt yn R. 
Geraint Gruffydd, ‘Salmau Cân’, Y Cylchgrawn Efengylaidd, IX (1968), 140. 
11 Am fanylion pellach ar y llawysgrif hon, gw. Handlist of Manuscripts in the National Library of Wales, II 
(Aberystwyth, 1951), t. 93 
12 J. Gwenogvryn Evans, Report on Manuscripts in the Welsh Language, II (London, 1902), t. 266-272.  
13 Ibid., t. 373. 
14 Cf. sylwadau T. H. Parry-Williams, Canu Rhydd Cynnar, t.xxxii. 
15 Ibid., t. 636. 
16 Ibid., t. 313. 
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63, yr hynaf o’r holl lawysgrifau sy’n cynnwys deg Salm i gyd (Salm 121 sy’n eisiau), yn 

perthyn i gyfnod cyn cyfieithu’r Beibl i’r Gymraeg.17 Gan fod y Salmau yn rhan mor 

hanfodol o wasanaeth yr Eglwys, fodd bynnag, byddai’r rhai a gynhwysid yn Llyfr Gweddi 

Gyffredin 1567 yn hysbys i bawb a fynychai’r foreol a’r hwyrol weddi. Dilyn hwnnw a 

wnaeth Siôn Tudur wrth fydryddu ei Salmau, ac fe’u cyfansoddwyd rywdro rhwng y 

flwyddyn 1567 a 1581.18 

Y mae’n gwbl amlwg o ble y cafodd Siôn Tudur ei ysbrydoliaeth a’i esiampl wrth 

fydryddu’r Salmau. Bu’r bardd yn Llundain er pan oedd yn ŵr ifanc, ac awgryma Enid P. 

Roberts efallai mai gyda Syr Rhys Gruffydd o’r Penrhyn, Llandygái yr aeth yno’n gyntaf.19 

Yr oedd hwnnw’n ŵr a chanddo dipyn o ddylanwad: bu’n aelod Seneddol dros dre 

Caernarfon ar ddechrau teyrnasiad y Frenhines Mari ac fe’i hurddwyd yn farchog adeg coroni 

Edward VI yn 1547.20 Dywed Siôn Tudur ei hun iddo weithio fel gwas i Gruffydd am 

gyfnod, a hynny yn Llundain yn ôl pob tebyg.21 Rywdro yn ystod teyrnasiad Harri VIII, fodd 

bynnag, ymunodd â’r llys brenhinol, lle y bu yng ngwasanaeth etifedd y Goron, y tywysog 

Edward.22 Er pan oedd yn ddwyflwydd oed, yr oedd gan hwnnw ei gyngor ei hun, gyda 

Siambrlen ac Is-Siambrlen, Arolygwr, Trysorydd a llu o swyddogion eraill.  

Maes o law, pan ddaeth y tywysog ifanc yn frenin, a’i goroni’n Edward VI, yr oedd 

Siôn Tudur ymhlith y rhai a ddewiswyd i barhau yn ei wasanaeth fel ‘Yeoman Extraordinary 

of the Guard’.23 Dyma’r union adeg pan oedd mynd mawr ar fydryddu’r Salmau yn y llys 

brenhinol, gyda Thomas Sternhold ac amryw o gwrtwyr eraill yn cynhyrchu Salmau yn 
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17 Enid P. Roberts, Gwaith Siôn Tudur, II, t. 546.  
18 Ibid., t. 549; G. A. Williams, ‘Mydryddu’r Salmau yn Gymraeg’, 119.  
19 Enid P. Roberts,!‘Siôn Tudur’,  Llên Cymru, II, Rhif 2 (Gorffennaf 1952), t. 88. Gw. hefyd idem., ‘Rhagor am 
Siôn Tudur yn Llundain’, Trafodion Cymdeithas Hanes Sir Ddinbych, Cyf. 19 (1970), 103-107.  
20 W. R. Williams, The Parliamentary History of the Principality of Wales, 1541-1896 (Brecknock, 1895), t. 65. 
21 Enid P. Roberts, ‘Siôn Tudur yn Llundain’, Trafodion Cymdeithas Hanes Sir Ddinbych, Cyf. 18 (1969), 56-
57. 
22 Dyma a barodd i Siôn Mawddwy ddweud mai ‘gwas i brins oedd’. Am fanylion pellach, gw. ibid., 50. 
23 Am drafodaeth ar hanes y Gard gw. Reginald Hennell, The History of the Kings Body Guard of the Yeomen of 
the Guard (London, 1903); ceir trafodaeth fer yn Gymraeg ar ddyletswyddau aelodau’r Gard yn Enid P. Roberts 
‘Sôn Tudur yn Llundain’, 50-82, ac yn arbennig 51-57.  Idem., Gwaith Siôn Tudur, II, tt. xvii-vxiii. Gw. hefyd 
sylwadau Lewis Dwnn, Huw Machno, Robert Ifans a Siôn Phylip a ddyfynnwyd yn ibid., 50.  
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Saesneg er mwyn eu datgan i gyfeiliant cerddorol. Yr oedd Edward ei hun, fel y gwelsom yn 

y bennod flaenorol, yn mwynhau clywed ei gwrtwyr yn canu Salmau. Soniodd Thomas 

Sternhold, er enghraifft, fel yr arferai eu canu gerbron y brenin duwiol i’w ddiddanu.24 Fel 

aelod o’r Gard gall fod lle i gredu y byddai Siôn Tudur yn bresennol ar yr adegau pan 

fyddai’r Salmau hyn yn cael eu datgan yn y llys.  

Yr oedd yn dal i fod yng ngwasanaeth y llys ar ddechrau teyrnasiad y Frenhines 

Elisabeth, pan oedd y Salmau Cân yn dod yn rhan swyddogol o wasanaethau’r Eglwys.25 Y 

mae posibilrwydd i Siôn Tudur gael ei ddyrchafu’n ‘Yeoman of the Crown’ yn y cyfnod 

hwnnw.26 Yr oedd hwn yn ddosbarth arbennig o fewn y llys, ac un a chwenychid yn fawr. 

Yng nghyfnod Elisabeth, dim ond deg ar hugain o ddynion a berthynai iddo, ac fe’u dewisid 

am eu maint corfforol, eu medr, a’u dewrder. Ni fyddai’n rhaid i’r rhain aros yn y llys, ond 

byddai disgwyl iddynt fod ar gael pan fyddai’r teyrn yn eu galw. Caent ryw fath o bensiwn 

oes am eu gwasanaeth, ac fel cydnabyddiaeth o’u statws arbennig o fewn y llys, caent wisgo 

bathodyn y Goron ar eu hysgwydd. Dyma, mae’n debyg, ydyw arwyddocâd yr hyn a ganwyd 

amdano gan y bardd Simwnt Fychan: 

    Ar Elisbeth, heb feth, bu fo 
Yn neutu’r cwrt yn waetio  
A’r goron, gŵr haelfron rwydd, 

    A wisgwyd ar ei ysgwydd. 
    Nid oedd un pan ydoedd iach, 
    Gŵr da’i lun, o’r Gard lanach.27   
   

Gŵr arall oedd yn Llundain yn ystod blynyddoedd cynnar Elisabeth I oedd Nicholas 

Robinson (Esgob Bangor rhwng 1566 a 1585).28 Mae’r Salmau mydryddol a gyfansoddodd 

Siôn Tudur a gedwir yn llawysgrif Caerdydd 84, tt. 563-72 yn cynnwys cyflwyniad iddo, ar 
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24 L. B. Campbell, Divine Poetry and Drama in Sixteenth-Century England (Cambridge, 1959),  t. 41. 
25 E. P. Roberts, Gwaith Siôn Tudur, II, tt. xix-xxiii; G. A. Williams, ‘Mydryddu’r Salmau yn Gymraeg’, 119. 
26 Idem., ‘Rhagor am Siôn Tudur yn Llundain’, 106. 
27 Dyfynnwyd yn E. P. Roberts, ‘Siôn Tudur yn Llundain’, 51.!
28 Arthur Herbert Dodd, ‘Robinson (teulu)’, yn Y Bywgraffiadur Cymreig hyd 1940 (Llundain, 1953), Y 
Bywgraffiadur, tt. 832-3. 
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ddiwedd Salm 86, ac efallai mai ar ei gais ef yr ymgymerodd y bardd â’r gwaith o’u 

mydryddu: 

At yr Anrhydeddus Dâd yn yr Eglwys Argl: Nicholas esgob Bangor John Tudur ei weithiwr 
yn Ewyllysio hir hoedl a Llwyddiant ag ‘chwaneg o Anrhydedd.29 

 
Yr unig lawysgrif arall sy’n cynnwys y cyflwyniad hwn yw’r copi o’r Salmau a gedwir yn 

llawysgrif Hatton 105:   

At yr Anrhydeddus dad yn yr arglwydd Nicolas Escob bangor Ihon Tudur y wllyssio iddo hir 
hoedle a llwyddiant ag ychwaneg o Anrhydedde.30 
 

Nid yw’r cyflwyniad hwn yn un annisgwyl, efallai, gan fod posibilrwydd cryf fod y ddau yn 

adnabod ei gilydd yn dda. Wedi’r cyfan, yr oedd Siôn Tudur yn y Gard yn Llundain ar yr 

union adeg pan oedd Nicholas Robinson yn gaplan i Archesgob Caer-gaint, Matthew 

Parker.31 Y mae’n eglur y byddai cyfathrach agos rhwng yr Archesgob a’r llys, ac fel ei 

gaplan y mae’n sicr nad oedd y cylchoedd hynny yn rhai dieithr i Nicholas Robinson 

ychwaith. Ym mis Gorffennaf 1560, er enghraifft, bu’r frenhines a’i chyfrin gyngor yn 

ciniawa ym Mhalas Lambeth gyda’r Archesgob.32 Ar achlysuron fel hyn, byddai aelodau o’r 

Gard yn arfer canlyn y teyrn, fel y byddai caplan yn arfer bod wrth law i gynorthwyo’r 

Archesgob. Yr oedd Robinson, yn ôl pob tebyg, yn bregethwr huawdl ac yn 1565 fe’i 

gwahoddwyd gan y frenhines i fod yn un o’i phregethwyr yn ystod tymor y Grawys.33 Ym 

mis Rhagfyr 1561, bu’n pregethu ar groes Eglwys Gadeiriol Sant Paul, ardal a fu’n gyrchfan i 

bregethwyr Protestannaidd ac a enillodd enw da fel man yr âi pobl iddo er mwyn canu 

Salmau.34 Gallwn gymryd yn ganiataol y byddai Robinson wedi gweld manteision yr arfer o 

ganu Salmau mydryddol drosto’i hun yn y cyfnod hwn. Yn 1566, fe’i dyrchafwyd yn Esgob 

Bangor ac ymwelodd â’i esgobaeth yn 1576 yng nghwmni Dr Thomas Yale.35 Ym mis 
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29 Llsg. Caerdydd 86, t. 572. 
30 Llsg. Hatton 105, t. 104v, Llyfrgell y Bodleian ym Mhrifysgol Rhydychen. 
31 E. P. Roberts, ‘Siôn Tudur yn Llundain, 73; Idem., Gwaith Siôn Tudur, t. 547. 
32 Idem., ‘Siôn Tudur yn Llundain’, 73-74.!
33 Idem., Gwaith Siôn Tudur, II t. 547. 
34 Idem., ‘Siôn Tudur yn Llundain’, 73. 
35 Y Bywgraffiadur Cymreig hyd 1940 (Llundain, 1953), t. 833. 
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Chwefror 1578, bu’n eistedd gydag Esgob Llanelwy, Wiliam Huws,36 dau farnwr, a phum 

lleygwr, ar gomisiwn arbennig i ddadwreiddio arferion ofergoelus yn sir Ddinbych a sir y 

Fflint.37 Gellid tybio y byddai’r Esgob wedi pendroni ynghylch y materion a drafodwyd yn 

ystod y comisiwn, ac y byddai wedi ceisio meddwl am ffyrdd newydd a chreadigol o wella 

buchedd a chryfhau ffydd y bobl a drigai yn ei esgobaeth.  Efallai’n wir mai fel canlyniad i’r 

comisiwn hwn y daeth cais oddi wrth yr Esgob ar i Siôn Tudur fydryddu’r Salmau. Yr oedd y 

bardd yn ôl yng Nghymru erbyn hynny, a buasai’n ddigon rhesymol credu mai troi at ei hen 

gydnabod a wnaeth yr Esgob er mwyn sicrhau bod Salmau Cân ar gael yn Gymraeg. Ni 

wyddys paham y dewisodd Siôn Tudur fydryddu’r un Salm ar ddeg hyn, yn hytrach na rhai 

o’r Salmau eraill. Y mae Llyfr Gweddi Gyffredin 1567, fel yr eglura Enid P. Roberts, yn nodi 

mai’r Salm briodol ar gyfer ‘Dydd Derchavel’ oedd Salm 15; arferid adrodd Salm 121 yn y 

gwasanaeth ‘Diolch gwragedd yn ol escor plant’; a Salm 51 ar Ddydd Mercher y Lludw. 

Adroddid Salm 1 ar y dydd cyntaf o bob mis; a chynhwysid Salmau 6, 32, 38 a 51 ymhlith ‘Y 

Saith Psalmeu edifeirwch’.38 Hyd y gwyddys, fodd bynnag, nid oedd lle arbennig yn y 

gwasanaethau i Salmau 30, 49, 52 a 86.39  

Yr oedd Siôn Tudur yn fardd da, ond siomedig, er hynny, yw ei ymdrechion i 

fydryddu’r Salmau yn Gymraeg. Dadleua Gruffydd Aled Williams mai prin ydyw llwyddiant 

ei Salmau fel llenyddiaeth, a ‘braidd yn gloff’ oedd disgrifiad Meredydd Evans o’i 

fydryddiad o’r Salm gyntaf ar y mesur rhydd.40 Yn anffodus, y mae’r un disgrifiad yn 

gweddu i’w ymdrechion mydryddol caeth hefyd. Yr oedd ei ffyddlondeb i fesur y cywydd yn 

sicr yn faen tramgwydd iddo, fel y dengys ei fydryddiad o adnod gyntaf y Salm gyntaf. Nid 

yw’r arddull sangiadol yn gweddu o gwbl. Creu cloffni yn unig a wna: 
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36 Canodd Siôn Tudur gywdd iddo ef hefyd, gw. ‘Cywydd i Esgob Llanelwy i ofyn Mortwari Syr Tomos Goch’ 
yn E. P. Roberts, Gwaith Siôn Tudur, I, tt. 484-89. 
37 Y Bywgraffiadur, t. 833.  
38 E. P. Roberts, Gwaith Siôn Tudur, II, t. 548. 
39 Cym. Charles G. Herbermann et al (gol.), The Catholic Encyclopedia, XII (New York, 1911), tt. 533 et seq.  
40 G. A. Williams, ‘Mydryddu’r Salmau yn Gymraeg’, 119; M. Evans, ‘Canu Cymru yn yr unfed ganrif ar 
bymtheg’, 37.  
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Dedwydd yw’r gŵr diwydwaith, 
Ar ni rodiodd, mewn modd maith, 
Wrth gyngor, dygyfor dig,  
Annuwiolion annelwig; 
Nac yn ôl annuwiol naid 
Diras ffordd pechaduriaid; 
Nac eiste’ ar gyfle gwych  
Y gwatwarwyr, gyw taerwych.41  
 

Mae’r gwaith yn eiriog a thrwsgl. Caiff ystyr gadarn y Salm wreiddiol, a symlrwydd 

cofiadwy ei mynegiant, eu nychu a’i difetha gan yr holl eiriau llanw a ddefnyddid i fodloni 

gofynion y gynghanedd a’r mesur. Y gynghanedd, er enghraifft, a drodd yr annuwiolion yn 

‘annelwig’ a’r gŵr duwiol yn ‘gyw taerwych’.42 Yr arddull herciog a blodeuog hon sy’n 

nodweddu pob un o’i Salmau. Cynigir y canlynol, sy’n rhan o’i fydryddiad o Salm 32 

(adnodau 1-3), ynghyd â’r adnodau cyfatebol o’r Llyfr Gweddi fel prawf o hynny. Y mae’r 

holl eiriau llanw y gellir eu hystyried yn ddiangen wedi eu hitaleiddio:        

Mydryddiad Siôn Tudur 
 
Gwyn ei fyd, syberwyd sydd, 
Y dyn didwyll, dawn dedwydd, 
Y maddeuo, nawtro, nêr, 
Duw, yr ustus, ei drawster; 
A guddier, lawnder lwyth, 
Ei bechodau, baich adwyth.  
 
Gwyn ei fyd, hefyd, difai, 
Y dyn a fo dan ei fai; 
Ni liwio Duw, annwyl dad, 
Ei drawsedd a’i fawr dreisiad. 
Ac ni bo dichell, bell byd,  
Wan asbri, yn ei ysbryd. 
 
Tra dewais, celais, cu wedd, 
Y mau bechod a’m buchedd, 
F’esgyrn yn chwyrn, nid baich hawdd, 
Ys dyddiau a gystuddiawdd 
Gan gwynfan syfrdan sydd, 
A chan boed achwyn beunydd.43  
 

Llyfr Gweddi 1567 

Gwyn ei byd [y nep] y maddewyt ei drosedd 
[a’r] neb y cuddiwyt ei bechot. 
     Gwyn ei byd y* dyn yn liwio’r Arglwydd 
ynddo enwired, ac yn bo dichell yn ei yspryt. 
     Tra dawn a sôn, y* cystuddiawdd dy 
escyrn [neu] pan nadwn yn hyd y dydd. 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
41 E. P. Roberts, Gwaith Siôn Tudur, I, t. 625. 
42 G. A. Williams, ‘Mydryddu’r Salmau yn Gymraeg’, 119.  
43 E. P. Roberts, Gwaith Siôn Tudur, I, t. 636. 
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Ym mydryddiad Siôn Tudur o’r adnodau hyn y mae 89 o eiriau, ac o’r rhai hyn y mae 47, neu 

ychydig dros yr hanner, yn eiriau llanw. Nid hawlio eu lle yn y gerdd er mwyn ychwanegu at 

ei ystyr a wnânt, ond gweithredu fel addurn i gyflawni gofynion y mesur yn unig. Y mesur, er 

enghraifft, a droes y gŵr y maddeuwyd iddo ei bechodau yn ddyn ‘didwyll, dawn dedwydd’, 

a’i bechod yn ‘lawnder lwyth’ ac yn ‘fawr drawsiad’. Yn gyffredinol, gwelir bod y 

geiriogrwydd chwyddedig hwn, a’i duedd i bentyrru ansoddeiriau ac i ailadrodd yn ddiangen 

wrth fydryddu, yn esgor ar ddryswch ac aneglurder. Mae gweld i William Salesbury allu 

cyfieithu’r un adnodau mewn cyn lleied â 47 o eiriau—yr un nifer o eiriau, sylwer, a farnwyd 

yn ddiangen yng ngwaith Siôn Tudur—yn llinyn mesur ynddo’i hun o fethiant y bardd i greu 

barddoniaeth gynnil a chofiadwy a fyddai wedi aros yng nghof y darllenydd. Unwaith eto, 

felly, fe fu’r deunydd crai yn ormod o her i’r gynghanedd ac fe gynhyrchwyd barddoniaeth 

wan a thila nad yw’n gwneud cyfiawnder â’r Salmau.  

 
David Johns a’i Salmau  

Un arall a roes gynnig ar fydryddu’r Salmau ar y mesurau caeth yn Gymraeg oedd David 

Johns, ficer Llanfair Dyffryn Clwyd.44 Cyhoeddodd hwnnw dair Salm ar fesur y cywydd 

rywdro yn ystod ail hanner yr unfed ganrif ar bymtheg, yn eu plith y mae Salm 6 (‘Arglwydd 

ddûw hylwydd lŷ’), Salm 130 (‘O’r Dyfnderau, gelwais yn glau’) a Salm 146 (‘Fy enaid iawn 

rhaid yn rhwydd’). Ni chafodd y Salmau hyn eu cyhoeddi erioed, ond fe’u cadwyd yn ddiogel 

mewn amryw lawysgrifau. Ceir copïau o Salm 6 mewn tair llawysgrif wahanol, sef (1) 

Llawysgrif Llansteffan 118, t. 391-2, sy’n dyddio o’r cyfnod rhwng 1600 a 1620; (2) 

Llawysgrif Coleg Iesu 101, t. 148, rhif 59 sy’n dyddio o tua’r flwyddyn 1630; (3) Llawysgrif 

Brogyntyn I.2, t. 100r-100v, cyfrol o farddoniaeth gaeth yn llaw Wmffre Dafis (m. 1635), 

ficer Darowen, a gyfansoddwyd i’w nai Theodore Price (c. 1570-1631), Is-ddeon Abaty San 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
44 Arno, gw. Y Bywgraffiadur, t. 416; hefyd Meic Stephens, Cydymaith i Lenyddiaeth Cymru (Caerdydd, 1997), 
t. 377. Am ymdriniaeth fer â’i waith, gw. Garfield H. Hughes, ‘Cyfieithiad Dafydd Johns, Llanfair Dyffryn 
Clwyd, o ‘Weddi Sant Awgwstin’, Cylchgrawn Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Cyf. 6 (1949-50), 295-98. 
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Steffan, yn 1599.45 Hyd y gwyddys, fe geir copïau o Salm 130 mewn tair llawysgrif, sef (1) 

Llawysgrif Caerdydd 84, t. 1134, sef ‘Gwaith Beirdd Kymru’ sydd, yn ôl pob tebyg, yn llaw 

Dafydd Jones o Drefriw;46 (2) Llawysgrif Panton 58, t. 193v;47 a (3) Llawysgrif BM Add. 

9817, t. 9, llawysgrif mewn dwy law sy’n dyddio o’r cyfnod rhwng 1580 a 1600. Fe wyddys 

mai llaw Richard ap John o Sgorlegan yn Sir y Fflint ydyw’r gyntaf (gw. t. 227 ‘this is the 

handwriting of one Rich’d ap John who transcribed this and other things for David Salusbury 

of Dol Badarn’), ond nid oes sicrwydd pwy biau’r ail law.48 Ceir copi o Salm 146 mewn un 

llawysgrif yn unig, sef Llawysgrif BM Add. 14896, t. 20v-21v.49   

 Mewn ymdriniaethau blaenorol â’r awydd i fydryddu’r Salmau yn Gymraeg, fe 

briodolwyd Salmau 103 a 116 i David Johns.50 Fe ymddengys, fodd bynnag, mai 

camgymeriad oedd hynny. Esgeulustod copïwyr y llawysgrifau a achosodd y dryswch: 

priodolir y pennawd ‘De profundis, Psalm 103’ i’r copïau o waith David Johns a gedwir yn 

llawysgrifau Panton 58 a BM Add. 9817, ond testun Salm 130 sy’n dilyn y penawdau hynny 

ym mhob achos. Y mae copïydd Llawysgrif Caerdydd 84, fodd bynnag, yn nodi’r gywir mai 

testun Salm 130 ydyw. Mae’r Salm a gedwir yn BM Add. 14896, yn nodi mai Salm 116 

ydyw, ond testun Salm 146 sy’n dilyn y pennawd. Mae’n anodd eu dyddio’n bendant, ond 

ynghyd â’r cerddi o eiddo David Johns (rhai y mae’n eu disgrifio fel ‘dechrau fy 

mrydyddwaith llesg’) a gedwir yn llawysgrif BM Add. 9817 ac yn Panton 58 y mae llythyr 

sy’n eu cyflwyno i David Salesbury sy’n dwyn y dyddiad 5 Chwefror 1587: fe all hynny roi 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
45 J. Gwenogvryn Evans, Report on Manuscripts in the Welsh Language (London, 1902), tt. 68 a 587. Gw. 
hefyd, Mynegai i Farddoniaeth Gaeth y Llawysgrifau (Bwrdd Gwybodau Celtaidd, 1978), t. 403. 
46 Gw. J. Gwenogvryn Evans, Report on Manuscripts in the Welsh Language, t. 790.  
47 Arno, gw. Ibid., t. 864-5.  
48 Gw. Mynegai i Farddoniaeth Gaeth y Llawysgrifau t. 104; Y Bywgraffiadur, t. 416 sy’n rhoi cyfeiriad at 
Lawysgrif BM 9817. Am ymdriniaeth bellach â’r llawysgrif honno, gw. Edward Owen (gol.), A Catalogue of 
the Manuscripts Relating to Wales in the British Museum (London, 1922), Cyf. IV, t. 934-48.  
49 Y Bywgraffiadur, t. 416. 
50 Gw., er enghraifft, G. A. Williams, ‘Mydryddu’r Salmau yn Gymraeg’, t. 121, troednodyn 47. Cf. Mynegai i 
Farddoniaeth Gaeth y Llawysgrifau, tt. 403-4.  
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bras amcan inni, efallai, o’u cyfnod.51 Cynigir y canlynol, sef ei fydryddiad o Salm 130, fel 

enghraifft o’i waith. Fe’i gosodir isod wrth ochr y Salm gyfatebol yn Llyfr Gweddi 1567: 

Mydryddiad David Johns: Salm 130 
 
O’r Dyfnderau, gelwais yn glau 
Wâr goel oreuglau, Arglwydd arnad. 
Arglwydd oreuglod, clyw lef oth ddefod, 
Nerth fi na wrthod, gwyn nod ganiad. 
Ystyr ath Glustiau, waedd yngweddiau, 
Ddigoer iawn ddagrau, diwyg arw-nad. 
Arglwydd Arglwydd (iawn wyd) o nodi,  
Ein pechodau ni, ddi-ddewygiad. 
Is Nef a sai neb, itti roi atteb, 
Dros i drawsineb, heb geryddiad? 
Ond mae ein Duw mawr gennyd (hael gain wawr) 
I bawb ar bob awr, bybur gariad, 
Am hyn ymhonnaf, oth ddefod ath dda, 
Was gŵyl disgwyliaf, nes cael fy arslwad. 
F’ Enaid a ofnawdd, waisg goel disgwiliawdd, 
’Rioed ymddiriedawdd, yw air di-wâd. 
F’ Enaid i a fydd, ai gobaidd o gudd, 
Yn Nuw fwyn ufydd, fudd fawr geidwad. 
Or boreu glau glas, le hwyr or hoyw ras, 
I ymroi am ras, i mae mwriad, 
Gobeithied ged gael, yw ras yr Israel,  
Arglwydd rhwydd Iôr hael, afael sael sâd, 
Achos mae Iechyd, trugaredd trwy gyd,  
Gyda’r Ior Bor byd, bonn bryd brynniad.52 
 

Llyfr Gweddi 1567 
 
Or dwfnleoedd y llefais arnat, Arglwydd. 
     Arglwydd clyw vy lleferydd: ystyriet dy 
glustieu wrth leferydd vy-gweddieu. 
     A’s* creffy [di] Arglwydd, ar enwireddeu, o 
Arglwydd pwy a saif? 
     Eithr cenyt [y mae] trugaredd, mal ith ofner.  
     Ys gwiliais, ant yr Arglwydd, ys gwyliawdd 
vy eneit, ac yn ei’ air yr ymddiriedais. 
     Vy eneit ysy yn dysgwyl am yr Arglwydd yn 
bwy na’ *gwilwyr borae, yn gwiliaw am y borae. 
     Ysgwilet Israel am yr Arglwydd: o bleit gyd 
ar Arglwydd [y mae] trugaredd, a chydac ef [y 
mae]* mawr brynedigaeth. 
     Ac ef a bryn Israel o ei oll enwireddeu. 

 Mae’n rhaid cydnabod mai ymarferiad go amleiriog a thrwsgl ydyw’r mydryddiad hwn eto, 

er bod ynddo ambell gyffyrddiad swynol a chadarn. Fe lwydda’r bardd, er enghraifft, i lynu’n 

gymharol agos at ystyr a chynnwys y Salm wreiddiol. Unwaith eto, fodd bynnag, fel yn achos 

ymdrechion Siôn Tudur, gwelir nad yw’r mesurau caeth yn gallu gwneud cyfiawnder â’u 

deunydd crai, oherwydd difethir camp y Salm wreiddiol gan yr arddull sangiadol y mae’n 

rhaid baglu drosti er mwyn ei gwerthfawrogi. Ceir, er enghraifft, gyfanswm o 158 o eiriau ym 

mydryddiad David Johns, o’i gymharu â’r cwta 97 o eiriau, sef 63% yn llai o eiriau, a geir 

yng nghyfieithiad William Salesbury. Y mae’n hawdd gweld mai geiriau llanw diangen yw’r 

rhan fwyaf ohonynt a gynhwysir er mwyn bodloni gofynion y mesur yn unig. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
51 Gw. Llawysgrif Panton 58, t. 190; hefyd Y Bywgraffiadur, t. 416. 
52 Testun Llawysgrif Caerdydd 84, t. 1134!
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 Mae’r duedd hon i fod yn oreiriog ac yn flodeuog i’w gweld unwaith eto yn ei 

fydryddiad o Salm 146, sydd ar fesur y cywydd. Gan na welodd Salmau David Johns olau 

dydd o’r blaen, a chan fod peth ansicrwydd wedi bod ynghylch pa Salmau yn union a 

fydryddodd, fe’i cynigir isod, ynghyd â geiriau’r Salm gyfatebol yn y Llyfr Gweddi (1567), 

er mwyn rhoi blas pellach ar ei waith:     

Mydryddiad David Johns: Salm 146 
 
Fy enaid iawn rhaid yn rhwydd 
wirgoel mola/r/ Arglwydd 
mola/r/ Arglwydd mawlwyw 
addwyna modd yn y myw 
kanaf im duw byw tra bwyf  
obeithwaith hyd i bythwy 
na rowch goel er awch a gaid  
annae Jon ar benaethiaid 
nac eirfab dyn gyndyn ged 
am wir ni all roi ymwared 
or swydd amedy ai fron 
ai anadl wr afradlon 
ac ir ddaear fyddardew  
ir ymchwel y twrel tew 
yno i kyll heb nakav  
i fryd ai holl fwriadav 
gwyn ei fyd oi fowyd a fo 
ai ogwydd at dduw fago 
i daith ai sad obaith swydd 
wirgoel yn nvw i Arglwydd 
y rhwn a wnaeth nef a hefyd 
daear a mor bor y byd 
a ffob peth lan goweth gynt 
ddiwanwaith a oedd ynddynt 
yr hwn a geidw r hedd 
i wir iawn ai wirionedd  
fo na vnfodd gyfiown farn 
i bob trowsineb a barn 
ef a rydd fwyd oi rodd faith  
ir newynoc ran iownwaith 
ato garchair flingair flwng 
o fyw well ef ai ollwng 
yr Jor a rydd dilydd don 
diwall olwg ir deullion 
An ner a gyfyd yn nic 
baich ydoedd kry barchedic 
Ar Arglwydd dda i swydd ai son 
kofyd a gar y kyfion 
Ar Arglwydd hylwydd i hvn 
vthvrddoeth a geidwr dieithrddyn 
gwir lwys fydd ymgeledd 
ir ymddifaid wan blaid wedd 

Llyfr Gweddi 1567 
 
Mola [di] vy eneit Arglwydd. 
     Molaf yr Arglwydd yn vy-byw, canaf im Dew 
yd y bythwyf. 
     Na rowh eich coel ar* dywysogion, [nac] *ar 
vap dyn, can nad oes yntho ymwaret.  
     Ymedy ei anhetl, ac ef a ddymchwel yw* 
ddaear: y pryd hyny y cyfergolla ei veddulieu. 
     Gwynvydedic [yw’r hwn] y mae Dew Iaco yn 
borth yddaw, ac ei ’obeith yn yr Arglwydd ei 
Ddew. 
     Yr hwn y ’wnaeth nef a’ daiar, y mor, ac oll 
[ysydd] yurth*wynt: yr hwn y gaidw [ei] 
wirionedd yn tragyvyth: 
     Yr hwn y wna barn ir ei gorthrymedic: yr hwn 
y rydd bwyt ir ei newynoc: yr Arglwydd y ellwng 
y carcharorion. 
     Yr Arglwydd y rydd golwc ir deillion: yr 
Arglwydd a gyvyt yr ei crebachedic: yr Arglwydd 
y gar yr ei cyfion. 
     Yr Arglwydd y geidw yr alltudion: yr 
amddifat ar weddw y gymporth ef: a ffordd yr 
andewolion ef ei* gwthia i lawr. 
     Yr Arglwydd y deyrnasa yn tragywyth: ar 
Siion dy Ddew [ys ydd] o genhedlaeth y 
genhedlaeth. Molwch yr Arglwydd.  
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E dderbyn y llyninn llw 
wedd a chwyn y weddw 
 a ffordd annvwolion sonfawr 
oi lle foi gwthia ir llawr 
yr Arglwydd byth didrych da  
Drwy iawn oes a dyrnasa 
Jion dirion lan dyrau 
sad wyt ti ys ydwyf tav 
sydd o genedleth yw 
J genhedlaeth ganeiliw 
mawl ir Arglwydd dedwydd da 
 loiw lowydd Aleluia.53 
 
Ceir 270 o eiriau ym mydryddiad David Johns, o’i gymharu â 170 o eiriau yng nghyfieithiad 

William Salesbury, sy’n gynnydd o 59% yn nifer y geiriau. Bu’n rhaid i’r bardd fodloni ar 

ddefnyddio arddull sangiadol a lletchwith er mwyn bod yn driw i’w fesur, ond efallai mai’r 

ffyddlondeb hwn i grefft y gerdd dafod ydyw camp rhagoraf y Salmau hyn: nid cerddi i’w 

canu’n gynulleidfaol oeddent, ond ymarferiadau a geisiodd briodi defosiwn y ffydd 

Brotestannaidd newydd â diddordeb y Dadeni Dysg mewn llenydda yn yr ieithoedd brodorol. 

Fe’i bwriedid, yn ôl pob tebyg, fel cyfrwng o ddefosiwn preifat ar gyfer yr addolwr unigol.   

       

Siôn Phylip o Ardudwy a’i Salmau 

Un arall a fydryddodd y Salmau ar y mesurau caeth oedd Siôn Phylip [c. 1543-1620] o ‘ynys’ 

Mochres ar arfordir Ardudwy. Ffarmwr oedd hwn wrth ei alwedigaeth, ond yr oedd hefyd yn 

clera’n eang drwy siroedd y Gogledd ac fe gyfrifir ef gan lawer o’i gyfoeswyr fel bardd teulu 

Corsygedol. Cawsai ef ei addysg farddol gan Rruffydd Hiraethog ac Wiliam Llŷn ac fe 

raddiodd yn ddisgybl pencerddaidd yn ail Eistedddfod Caerwys ym 1567.54 Ar destunau 

cyffredin y cywydd y bu Siôn Phylip yn canu fwyaf, ond fe geisiodd ymhél ag ychydig o’r 

testunau newydd a gododd yn sgil y Diwygiad hefyd. Mydryddodd o leiaf ddwy Salm ar 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
53 Testun Llawysgrif BM Add. 14896, t. 20v-21v. 
54 Cf. cywydd marwnad Edmwnd Prys iddo. John Wyn Roberts, ‘Edmwnd Prys: hanes ei fywyd a chasgliad o’i 
weithiau’ (Traethawd MA anghyhoeddedig, Prifysgol Cymru, 1938), rhif LXXXVIII, 21-6.  



119!
!

fesur y cywydd, sef Salm 1 a Salm 51.55 Cyhoeddwyd ei fydryddiad o’r Salm gyntaf yn 

nhraethawd ymchwil William Davies (1912), ond ni welodd ei fydryddiad o Salm 51 olau 

dydd erioed.56 Ceir copïau o’r ddwy Salm mewn amryw lawysgrifau gwahanol. Cedwir y 

Salm gyntaf mewn naw llawysgrif wahanol: (1) BL Add. MS 31097, t. 102v-104r; (2) BL 

Add. MS 31058, t. 193r-193v; (3) Brogyntyn I.5, t. 181-2, llawysgrif o’r cyfnod c.1683-1713; 

(4) Caerdydd 64, t. 746-7; (5) Cwrtmawr 244B, t. 108r-109r; (6) Cwrtmawr 204B, t. 3v-4r; (7) 

Cwrtmawr 5B ii, t. 512-4; (8) LLGC 7191B (‘Llyfr Ystrad Alun’), t. 1r-1v; a (9) Peniarth 89, 

t. 26. Salm sydd wedi ei seilio ar destun William Salesbury yw hon: mae’r awdur, er 

enghraifft, yn ffafrio’r gair ‘deddf’ dros ‘gyfraith’ William Morgan ac yn ein hatgoffa sut y 

‘gyfergollir’ ffordd yr annuwiolion, nid sut y’i ‘difethir’ fel yng ngwaith William Morgan. 

Fe’i hatgynhyrchir isod fel enghraifft o’i waith ac fe roddir testun y Llyfr Gweddi (1567) yn 

gyfochrog â hi:  

Mydryddiad Siôn Phylip: Salm 1  
 
Gwyn ei fyd ag o iawn fodd 
Erioed y gwr ni rodiodd 
Ynghyngor llwybr oror llid 
Annwolion ni welid 
Ag ni sai’n ffordd blinffordd blaid 
Daiarol bechaduriaid 
Ag nid eistedd ryfedd rus 
Ar gyd tir ar gwattwarus 
Onid yn neddf un Duw ner  
Mwya blys mae ei bleser 
Yn hon ddydd a nos yn hael   
Ir ymarfer a mawrfael 
I bren blan ar lan ail oedd 
Ddifreg rededog ddyfroedd 
Yn dwyn ffrwyth yn dowlwyth dol 
Y maes is yn amserol 
I ddail oll a deil allan  
Gan un awch gwywo ni wnan 
Beth bynnag yn ddinag dda 
A wnel ddyn a lwyddiana 
Nid felly bydd dwf lle bon 
A wnel yr annwolion 

 Llyfr Gweddi 1567  

Gwyn ei byd y gwr ny rodiad yn cyccor yr 
andewolion, ac yn savod yn ffordd pechaturieit, 
ac nyd eisteddawdd yn eisteddfa yr ei gwatwrus. 
     Eithyr bot ei ewyllys* yn Deddf yr Arglwydd, 
ac yn ei Ddedyf ei bot yn mevyrio ddyd a’ nos.  
     *Canys ef vydd mal pren wedy’i blanny yn 
glan dyfredd yr hwn a ddwc ei ffrwyth yn ei * 
dympor: a’ ei ddalen yn wywa: a pha beth bynac 
y wnel ef, a lwydda. 
     Nyd velly [y* bydd] yn ei annuwiol, eithr mal 
y man vs, yr hwn a chwâl y gwynt ymaith.  
     Am hynny yn saif yr anndewiolion* yn y barn, 
na’r pechaturiait yn-cynnulleidfa yr ei cyfion.  
     Ca ys yr Arglwydd a edwyn fford yr ei cyfion, 
a fford yr andewiolion a gyfergollir.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
55 Am fraslun o’i hanes ef a’i deulu, gw. Y Bywgraffiadur, t. 719-20. Y drafodaeth orau ar y teulu yw ysgrif W. 
Ll. Davies, ‘Phylipiaid Ardudwy: a survey and summary’, Y Cymmrodor, 42 (1931), 155-260. Gw. hefyd 
sylwadau W. J. Gruffydd yn Llenyddiaeth Cymru o 1450 hyd 1600 (Caerdydd, 1921), tt. 110-15.  
56 William Davies, ‘Phylipiaid Ardudwy’. Traethawd MA anghyhoeddedig Prifysgol Cymru (1912), tt. 437-8. !
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Ond un wedd fal dyna wir 
As us garw ei gwasgerir 
A chwith awel awch weithion 
Oddiar hyd y ddaear hon 
Am hyn annwiawl fawlfarn 
Os yw’n byw ni sai’n y farn 
Ag ni sai fal egin said 
Y dyrus bechaduriaid 
Lledfawr ynghynulleidfa 
Y cyfion ar dynion da 
Diau yr edwyn Duw Ion 
Ffyrdd cofus ffordd y cyfiawn 
A ffordd annuwiawl hawl hir 
Er gwell a gyfergollir 
Duw tad Greawdr y rhad hwn 
Deg nawdd adogoneddwn 
Ar mab a roes er meibion 
Gyda ei friw a gwaed ei fron  
Ar ysbryd glan rwyddlan rodd 
Sant Addwyn a’ch Santeiddiodd 
Mal ir oedd yn aml ei rad 
Un Duw chre’n y dechreuad 
I bu y mae ag y bydd  
Bennaeth felly y bo beunydd.57 
 
Geill mai ymarferiad gorchestol na fwriedid iddo gael ei ganu gan gynulleidfa eglwysig 

ydyw, ond, efallai, mai gwaith comisiwn gan eglwyswr ydyw neu arbrawf personol gan Siôn 

Phylip ei hun. Geill yn wir mai er ei bleser ei hun y troes ei law at fydryddu’r Salmau ar fesur 

y cywydd. Fel yr ymdrechion eraill a gafwyd i fydryddu’r Salmau ar y mesurau caeth yn 

Gymraeg, mae’r gerdd hon yn drwch o eiriau llanw diangen. Ceir cyfanswm o 234 o eiriau 

ym mydryddiad Siôn Phylip ond bernir bod 117 (50%) ohonynt yn eiriau llwyr ofer. Rhaid i 

flaenoriaethau unrhyw fardd sy’n mydryddu rhan o’r Ysgrythur ar fesur caeth gwympo 

rhwng dwy stôl, ar y naill law rhaid iddo fod yn ffyddlon i’w fesur ac ar y llall rhaid iddo 

lynu mor agos ag y bo modd wrth ystyr y Gair y mae’n ceisio’i frydryddu. Unwaith eto, fodd 

bynnag, er mwyn bodloni gofynion ei fesur, gorfu i’r bardd fabwysiadu arddull sangiadol 

drwsgl: troes gofynion y gynhanedd sain lwybr yr annuwiol yn ‘ffordd blinffordd blaid’ a’r 

gynghanedd draws lannau ffrwythlon yr afon yn ‘Ddifreg rededog ddyfroedd’. Nid cyfrwng i 

fynegi’r Gair yw ei fesur yn yr achos hwn, eithr llen sy’n ei guddio ac, o ganlyniad, y mae’n 
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57 Testun BL Add. MS 31097, t. 102v-104r. 
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anodd credu, er gwaetha’r molawd litwrgaidd sy’n ymddangos ar ddiwedd y Salm, mai cerdd 

a fwriedid at ddiben addoliad Cristionogol ydyw.   

Ceir copïau o’i fydryddiad o Salm 51 (‘Trûgarha dduw da ddäed wedd’), nad ydyw 

wedi ei chyhoeddi erioed o’r blaen, mewn pedair llawysgrif: (1) Brog I.2. 2v-4v; (2) Coleg 

Iesu 101, t. 7r-9v; (3) Llansteffan 133, rhif 80; (4) LLGC 5273D. 11v-12v, sef ‘Llyfr 

Cowyddeu i Mr. William Wynn o Langoed yn sir fon’ yn llaw William Davies, curad y 

plwyf, sy’n dyddio o’r flwyddyn 1642. Dyma gywydd sylweddol, 94 o linellau i gyd, ac 

ynddi rai ymadroddion cofiadwy iawn. Wrth gyfieithu dyhead y pechadur i gael ei olchi’n lân 

o’i bechodau, er enghraifft, fe grea’r bardd ddelwedd bwerus o Dduw fel ‘llwyr gylchfan 

wellhad’ i’r dyn drwg ac fe lwydda hefyd i gyfleu’n dra effeithiol orfoledd y gŵr a 

faddeuwyd iddo am ei bechodau: ‘golch fi Arglwydd gwych fawrglod’ ydyw ei ddeheuad ar 

Dduw, ac wedi i’w ymbiliaid gael eu hateb fe lawenha’r pechadur a chân glodydd yr 

Hollalluog am iddo ei waredu.58 Mae’r cyfieithiad yn un tra chofiadwy oherwydd pwysleisia 

tiriondeb Duw wrth bob pechadur a rhydd ddelwedd glir o’r llawenydd a ddaw i’r rhai sy’n 

dod i gredu ynddo Ef: ‘dirion dduw f’iechadwriaeth / llafar ganaf am tafod / oth gyfiownder 

kleuder klod’.59  

 

William Middelton a Salmau Ynys Escudo 

Yr ymdrech fwyaf uchelgeisiol i fydryddu’r Salmau ar y mesurau caethion yn Gymraeg, heb 

ddim amheuaeth, oedd gwaith y Capten William Middelton, y bardd a’r anturiwr o ardal 

Llansannan.60 Nid i’r ardal honno, fodd bynnag, y perthyn ei Salmau, ond i ynys fechan 

Escudo de Veragua oddi ar arfordir Panama. Gorffennodd Middelton y gwaith pan oedd 
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58 Llsgr. LLGC 5273B, sig. 11v. 
59 Ibid., sig. 12r.!
60 Am ymdriniaeth â hanes y teulu, gw. Enid P. Roberts, ‘Cywyddau Marwnad Rhisiart Miltwn’, Ysgrifau 
Beirniadol, II (Dinbych, 1966), tt. 247-56.  Ar Middelton ei hun gw. G. J. Williams, ‘Wiliam Middelton 
(Gwilym Canoldref)’, The Denbighshire Society In London, Handbook (1937-38), tt. 27-41. Ceir ychydig o 
sylwadau ar ei fydryddiad o’r Salmau yn T. H. Parry-Williams, Canu Rhydd Cynnar, tt.xxxiii-xxxiv.  
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yno’n gapten llong ar fordaith olaf Syr Francis Drake a Syr John Hopkins ym mis Ionawr 

1596.61 Dywed nodyn ar ddiwedd ei Sallwyr iddo ei gwblhau Apud Scutum Insulam 

occidentalium Indorum—‘yn Ynys Scutum yn India’r Gorllewin’—ar 24 Ionawr 1595/6,62 

ond yr oedd wedi mydryddu rhai Salmau o leiaf ddwy flynedd cyn hynny, oherwydd fe 

gynhwysodd ddyfyniadau o’i fydryddiadau o bedair Salm—7, 13, 47 a 127—yn ei lawlyfr ar 

gerdd dafod, Bardhoniaeth, neu brydydhiaeth, a gyhoeddwyd yn Llundain gan Thomas 

Orwin ym 1593.63 Fe’u dyfynnodd fel enghreifftiau o’r mesurau a ganlyn: proest cadwynodl 

(Salm 13), byr-a-thoddaid (Salm 127), rhupunt byr (Salm 47) a gorchest beirdd (Salm 7).64 

Hefyd, yn 1595, cynhwyswyd dyfyniad o’i fydryddiad o’r ‘Salm Fawr’, sef Salm 119, yn 

Egluryn Phraethineb gan Henri Perri.65 

Cyhoeddwyd ei waith yn gyflawn, o dan y teitl Psalmae y Brenhinol Brophwyd 

Dafydh (gw. Ffigwr 8), yn 1603, dair blynedd ar ôl ei farw.66 Gwyddys, fodd bynnag, fod 

rhan o’r gyfrol hon wedi ymddangos ynghynt. Rai blynyddoedd yn ôl, pan oedd Llyfrgellydd 

Coleg Merton, Rhydychen yn datod cloriau’r gyfrol Tractatus Practicabilis gan Fulvius 

Pacianus, gwaith a argraffwyd yn Frankfurt ym 1595 ac a rwymwyd yn Rhydychen gan 

Joseph Barnes, darganfu ddarn o ddalen ar arni 16 tudalen o argraffiad blaenorol o Salmau  
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61 Am hanes y fordaith yn gyffredinol, gw. K. R. Andrews (gol.), The Last Voyage of Drake and Hawkins, 
Hakluyt Society, Second Series, No. CXLII (Cambridge, 1972). Gw. hefyd idem, Drake’s Voyages: a Re-
Assessment of their Place in Elizabethan Maritime Expansion (London, 1967), tt. 158-79. Am grynodeb o’r 
fordaith yn Gymraeg, gw. Gruffydd Aled Williams, ‘William Middelton, Bonheddwr, Anturiwr a Bardd’, 
Trafodion Cymdeithas Hanes Sir Ddinbych, 24 (1975), tt. 90-3. 
62 Cyfetyb y gair Lladin scutum (= ‘tarian’) i’r gair escudo mewn Sbaeneg. Gw. Psalmae y Brenhinol Brophwyd 
Dafydh, t. 287;  Meredydd Evans, ‘Canu Cymru yn yr unfed ganrif ar bymtheg’, t. 37. Cymharer W. J. 
Williams, ‘Marwnadau i Ddynion Byw’, Y Beirniad, I, t. 38; T. R. Roberts, Edmwnd Prys, Archddiacon 
Meirionydd: Traethawd Bywgraffyddol a Beirniadol (Caernarfon, 1899) , t. 109. 
63 G. J. Williams (gol.), Barddoniaeth neu Brydyddiaeth gan Wiliam Middelton (Caerdydd, 1930), t. 36. 
64 Gw. Ibid., t. 5, 14, 16, 19. 
65 Henri Perri, Egluryn Ffraethineb sef Dosbarth ar Rtoreg: Un o’r saith gelfyddyd, gol. G. J. Williams 
(Caerdydd, 1930), t. 97. Fe welir i William Middelton ganu molawd i Henri Perri ar ddechrau’r gyfrol hefyd. 
Am gopi ohono sydd wedi ei olygu, gw. G. J. Williams (gol.), Barddoniaeth neu Brydyddiaeth, t. 87-8.  
66 A. W. Pollard a G. R. Redgrave, A Short-Title Catalogue of Books Printed in England, Scotland and Ireland 
1475-1640 (ailargraffiad, London, 1986), Cyf. I, rhif 2744. Gwyddys bod o leiaf saith copi wedi goroesi, gan 
gynnwys un copi, nas rhestrir, a gedwir ym Mangor. 
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Ffigwr 8.  Wynebddalen Psalmae y Brenhineol Brophvvyd Dafydh gan William Middelton 

a gyhoeddwyd yn 1603.     
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Middelton, sef Rhann o Psalmӕ Dauyd, a Phropwyti eraill.67 Anfonodd Llyfrgellydd Coleg 

Merton y sylwadau a ganlyn sy’n crynhoi ei ddarganfyddiad i’r Llyfrgell Genedlaethol yn 

Aberystwyth:   

 
The fragment was removed by me from the binding of a volume in our Library bearing press-
mark 64 e 27; containing Tractatus Practicabilis Fulvii Paciani; printed at Frankfurt-a-M, by 
Joannes Feyerabendius, 1595; bound by Joseph Barnes. There are no other indications of 
provenance. Barnes bound a large number of Merton books between about 1590 and 1605.68     
 

Y chwe Salm gyntaf yn unig a gedwir yn y gyfrol hon, ynghyd â mydryddiadau ar fesur y 

cywydd o’r Credo, y Deg Gorchymyn a Gweddi’r Arglwydd. Oherwydd bod gwaelod yr 

wynebddalen yn eisiau, fodd bynnag, y mae dyddiad cyhoeddi’r gyfrol yn anhysbys. Gan fod 

Joseff Barnes wedi argraffu’r Perl mewn Adfyd, gan Huw Lewis, ym 1595, blwyddyn 

cyhoeddi Tractatus, a chan fod tebygrwydd rhwng orgraff y Perl a’r darn o’r Psalmӕ gan 

Middelton, awgrymodd Griffith John Williams y gallasai Barnes fod wedi ymroi i argraffu’r 

ddau lyfr Cymraeg yn yr un flwyddyn.69 Os felly, mae’n rhaid bod Middelton wedi rhoddi 

darn o’r llyfr i Barnes i’w argraffu cyn iddo ei orffen ar ei fordaith i India’r Gorllewin yn 

1596.  

Yr argraffydd Thomas Salisbury, brodor o Glocaenog yn Sir Ddinbych, oedd yn 

gyfrifol am ddwyn y fersiwn cyflawn o’r Psalmӕ drwy’r wasg.70 Ymddengys mai cefnder 

ariannog yr awdur, sef Syr Thomas Myddelton, mab Richard Myddelton, Rheolwr castell 

Dinbych, a ariannodd y gwaith o gyhoeddi’r Salmau. Yr oedd hwnnw wedi ymsefydlu yn 
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67 A. W. Pollard a G. R. Redgrave, A Short-Title Catalogue, Cyf. I, rhif 2742.5. Copi Coleg Merton ym 
Mhrifysgol Rhydychen yw’r unig gopi y gwyddys amdano gw. William Williams, ‘Three Fragments’, The 
Journal of the Welsh Bibliographical Society, IV, tt. 258. 
68 Ibid. t. 257-61. 
69 Aneirin Lewis (gol.), Agweddau ar Hanes Dysg Gymraeg: Detholiad o Ddarlithoedd G. J. Williams 
(Caerdydd, 1985), t. 168-9.  
70 Cf. sylwadau T. R. Roberts, Edmwnd Prys, t. 110. Ar Thomas Salisbury, gw. Y Bywgraffiadur, t. 844; R. 
Geraint Gruffydd, Thomas Salisbury o Lundain a Chlocaenog: ysgolhaig-argraffydd y Dadeni Cymreig 
(Llyfrgell Genedlaethol Cymru, 1991). Rhestrir yr holl lyfrau a gyhoeddwyd ganddo yn A. W. Pollard a G. R. 
Redgrave, A Short-Title Catalogue, Cyf. III, Rhif 149.  
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Llundain ac fe ddaeth yn un o brif fasnachwyr y ddinas.71 Yn 1603, blwyddyn cyhoeddi’r 

Psalmae, fe’i hurddwyd yn farchog, ac fe’i gwnaethpwyd yn aldermon ac yn siryf Llundain 

hefyd. Yr oedd yn ŵr o ddylanwad a chyfoeth rhyfeddol ac erbyn 1613 ef oedd arglwydd faer  

y ddinas.72 Rhwng 1624 a 1626 ef hefyd a gynrychiolai ddinas Llundain yn y Senedd.73 Ar yr 

un pryd, daliai i gadw mewn cysylltiad agos â Chymru, gan gynrychioli sir Feirionnydd (lle 

yr oedd ganddo diroedd) yn Senedd 1597 a chan wasanaethu fel arglwydd raglaw y sir honno 

yn 1599.74 Yn ei ragymadrodd i’r Psalmae, noda Salisbury mai ‘drwy râg-wêliad Duw a 

chynnorthwy yr vrdhasol Mr. Thomas Middelton Ysgwier’ y gwelodd y Salmau olau dydd.75 

Ceir cadarnhad o’r nawdd yn llyfr cyfrifon Thomas Myddelton ei hun:  

     Anno 1602 xiith october 
Per Thomas Salesburie Stationer of London // Vnto Casse // xxxli os od and is for so much in 
redy money by me Lent vnto him to paie for yr printing of ye Psalmes of Dauid in Welshe, 
wch sais some of xxxli he is to repaie vunto me wthout any intereste so sone as convenientlie he 
can sell those psalmes books.76   

 
Yn sgil hyn, nid yw’n syndod, efallai, mai fel ‘a worthy Mӕcenas of your Countrey-

language’ y cyfeiriodd Thomas Salisbury ato yn ei gyflwyniad iddo ar ddechrau’r Psalmӕ.77 

Cyflwyna’r gyfrol ‘To the Worshipfull M Tho. Middleton Esquier, and to the rest of that 

Worshipfull name and Familie’78 gan ddymuno iddynt ‘all the blessings of God in this world, 

and eternall ioyes in the world to come’.79 Yn naturiol, felly, byddai balchder teuluol yn un 

o’r ffactorau a gymhellai Thomas Middelton i noddi gwaith ei gefnder, ond dichon i natur y 

testun apelio ato hefyd. Yr oedd yntau’n ŵr a chanddo ddaliadau crefyddol Piwritanaidd 
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71 Arno gw. A. H. Dodd, ‘Mr. Myddelton the Merchant of Tower Street’, Elizabethan Government and Society, 
Essays Presented to Sir John Neale, gol. S. T. Bindoff, J. Hurstfield a C. H. Williams (London, 1961), tt. 249-
81; Enid P. Roberts, ‘Cywyddau Marwnad Rhisiart Miltwn’, tt. 265-70. Ceir crynodeb o’i yrfa hefyd yn Y 
Bywgraffiadur, t. 635-6. 
72 Enid P. Roberts, ‘Cywyddau Marwnad Rhisiart Miltwn’, t. 269. Am syniad o’i gyfoeth, gw. Evan D. Jones, 
‘An Account Book of Sir Thomas Myddelton for the years 1583-1603’, Cylchgrawn Llyfrgell Genedlaethol 
Cymru, I, Rhif 2 (1939), 83-88.  
73 Y Bywgraffiadur, t. 636 
74 Ibid. t. 634.!
75 Garfield H. Hughes (gol.), Rhagymadroddion 1547-1659 (ailargraffiad, Caerdydd, 2000), t. 108.  
76 Llsgr. Castell y Waun F12540 (‘A Journal of all outlandish accompts’), t. 178.  
77 Gw. y cyflwyniad i Thomas Myddleton yn Psalmae y Brenhinol Prophwyd Dafydh (1603). 
78 Ibid. 
79 Ibid. 
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cadarn, a byddai mydryddiad o’r Salmau yn sicr o’i blesio. Dangosodd E. D. Jones gymaint o 

gymorth a roes Syr Thomas Myddelton i Salisbury pan fu ef yn ymwneud â phrosiectau 

tebyg;80 ar 5 Ionawr 1593/4 rhoes fenthyg £10 i ‘Thomas Salisbury stacioner, and Harry 

Salesbury clarck’ tuag at argraffu gwaith crefyddol Saesneg a elwid ‘the sickmans salice [sic 

cywirer ‘salve’] in the Welshe tong’,81 a thua diwedd ei oes rhoes arian iddo er mwyn 

cyhoeddi ‘Beibl Bach’ 1630 hefyd.82  

 Y mae’n bur annhebygol i William Middelton lunio fawr ddim o’i Salmau cyn y 

flwyddyn 1588 gan iddo ddibynnu cymaint ar Sallwyr William Morgan wrth lunio ei 

fydryddiadau ei hun. Camgymeriad mawr, fodd bynnag, fyddai tybio mai hon oedd yr unig 

ffynhonnell yr ymgynghorodd â hi. Er mai dilyn Morgan yn bennaf a wnaeth, dilynai 

Salisbury yn bur aml hefyd.83 Gwnâi hyn, o bryd i’w gilydd, er mwyn bodloni gofynion y 

gynghanedd, fel pan ddefnyddiai ‘Duw Iaco’ Salesbury yn lle ‘Duw Jacob’ Morgan er mwyn 

ffurfio’r gynghanedd Sain.84 Ond nid dylanwad hap a damwain yn unig sydd yma, gan fod 

rhyw arlliw o’i ddylanwad yn gwau drwy’r Pslmæ i gyd. Awgryma Gruffydd John Williams 

fod y ddau’n gyfeillion er pan oedd Middelton yn ŵr ifanc yn Llansannan, ac mae lle i gredu 

bod hynny’n wir. Os felly, mae’n ddigon posibl mai Salesbury oedd un o’r rhai a’i hanogodd 

i ymgymryd â’r gwaith o fydryddu’r Salmau yn y lle cyntaf.  Ys dywed Williams: 

Fel y dywedais ... daeth i gysylltiad â Wiliam Salesbury, y gŵr a gysegrodd ei fywyd i 
wasanaethu ei genedl trwy gyhoeddi’r Testament Newydd a’r Llyfr Gweddi Gyffredin yn 
Gymraeg, fel y gallai’r Cymry addoli Duw yn eu hiaith eu hunain. A chredaf mai Salesbury a 
ddywedodd wrth Wiliam Middelton y dylai yntau ddefnyddio ei ddoniau a’r wybodaeth a 
gawsai gan hen feirdd ei genedl i hyrwyddo’r ffydd Brotestannaidd yng Nghymru.85  
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80 Gw. E. D. Jones, ‘Thomas Salisbury’, Cylchgrawn Llyfrgell Genedlaethol Cymru, I, Rhif 1 (1939), 52-3.  
81 Llsg. Castell y Waun F12540 (‘A Journal of all outlandish accompts’), t. 138. 
82 Y Bywgraffiadur, t. 636; R. Geraint Gruffydd, ‘Thomas Salisbury’, 9; John Ballinger, The Bible in Wales 
(London, 1906), t. 26, 28; Meic Stephens (gol.), Cydymaith i Lenyddiaeth Cymru (Caerdydd, 1997), ‘Y Beibl’, t. 
42.  
83 Ar Sallwyrau Salisbury a Morgan, gw. Isaac Thomas, Yr Hen Destament Cymraeg 1551-1620 (Aberystwyth, 
1988), tt. 83-133 a 134-73.   
84 ‘Duw Iaco gwrando ar gri’ (Salm LXXXIIII, t. 159). Cf. ‘Meibion Iaco dro a drȋg’ (Salm CV, t. 199). 
85 Aneirin Lewis (gol.), Agweddau ar Hanes Dysg Gymraeg, tt. 160-1, a 165. Noda bod Llawysgrif Gwyneddon 
4, sy’n cynnwys cerddi yn llaw Wiliam Middelton ac a fu yn ei feddiant am ychydig, yn cynnwys rhai rhannau a 
ysgrifennwyd gan William Salesbury.   
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Pa un bynnag a oedd y ddau’n gyfeillion ai peidio, fe ddylid cofio mai Salmau 

Salesbury oedd yr unig gyfieithiad Cymraeg o’r Sallwyr a oedd ar gael cyn 1588. Fel Cymro 

duwiol a diwylliedig, ni allai ond bod yn gyfarwydd â’r gwaith. Ceir awgrym o ddylanwad 

adnod gyntaf Salm 24 Salesbury yn y pennill canlynol: 

 

Y mae dylanwad William Salesbury yn arbennig o amlwg hefyd ar fersiwn Middelton o Salm 

119, ‘Y Salm Fawr’, ac mae’n ddigon posibl iddo fydryddu honno cyn i Feibl 1588 

ymddangos a’i hadolygu wedyn yn sgil ymddangosiad gwaith William Morgan. Ceir awgrym 

o’r dylanwad hwnnw ym mydryddiad Middelton o’r nawfed adnod lle y ceir ganddo ‘dyn 

ieuanc’ Salesbury yn hytrach na ‘llangc’ Morgan:  
 

 

Un o’r enghreifftiau mwyaf trawiadol yw ei fydryddiad o adnod 140 sy’n glynu’n dynn iawn 

wrth gyfieithiad Salesbury. Sylwer, er enghraifft, mai ‘air’ Salesbury a ddefnyddiwyd 

ganddo, yn hytrach nag ‘ymadroddion’ Morgan. Yn yr un modd y mae’n dewis defnyddio’r 

gair ‘kâr’ a geir gan Salesbury wrth ddisgrifio ymateb y Cristion i air Duw yn hytrach na’r 

‘hoffi’ a geir yng nghyfieithiad Morgan. Yn yr achos hwn, y mae’n deg dyfalu iddo ddilyn 

Salesbury am fod ystyr a theimlad ei air ef gymaint â hynny’n gryfach na’r hyn a geir yng 

ngwaith William Morgan. Nid ‘hoffi’ Gair Duw a wna’r Cristion, eithr ei ‘garu’ â’i holl 

galon: 

Middelton 
Duw piau’r ddaear dan warant 
Oll unwedd gidag ae lluniant, 
Y byd pawb ennyd pob anant 
Is hebiwen ynddo a breswyliāt  

Salesbury 
Yr Arglwydd [biae] yr ddaiar, 
a’ei oll gyflawnder: y byd a’r ei 
y breswyl ynthaw.  

Morgan 
Eiddo yr Arglwydd y ddaiar, ai 
chyflawnder: y bŷd, ac a 
breswylia ynddo. 

Middleton 
Pa welliant diluddiant llwyth 
I ddyn ieuanck ffromlank ffraeth? 
Trwy ochel diogelwaith 
Yn ol gair Duw diwair doeth.  

Salesbury 
A pha beth y glaná dyn ieuanc 
ei ffordd: gan hi chadw wrth 
dy air di.   

Morgan 
Pa fodd  y glanhâ llangc ei 
llwybr wrth ymgadw yn ô dy air 
di. 
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Ni ellir gwadu, felly, na wnaeth yn fawr o’r deunydd Cymraeg a oedd ar gael ar y 

pryd, ond nid â’r ffynonellau Cymraeg yn unig yr ymgynghorodd William Middelton. Y mae 

modd gweld dylanwad y cyfieithiadau Saesneg yn brigo i’r wyneb o bryd i’w gilydd hefyd. 

Yn Salm 20, er enghraifft, defnyddia Middelton y gair ‘help’ yn lle ‘gymmorth’ Morgan a 

‘borth’ Salesbury.86 Yn yr un modd, yn ei fydryddiad o’r ‘Salm Fawr’, y mae’n arddel 

‘status’ weithiau, lle ceir y gair ‘deddfau’ gan Morgan a’r gair ‘cynneddfae’ gan Salesbury.87 

Diau mai cyfeiriad yw hyn at y ‘statutes’ a arferid yn y cyfieithiadau Saesneg cyfatebol, 

megis yn Sallwyr y Llyfr Gweddi Gyffredin (testun ‘Beibl Mawr’ Myles Coverdale), yn 

Sallwyr Beibl Genefa (1560) ac yn Sallwyr Beibl yr Esgobion (1568).88 Hefyd, gyferbyn â 

phumed adnod Salm 51 (‘Wele, mewn drygioni y’m gannwyd, ac mewn pechod y 

beichiogodd fy mam’ yn y Beibl Cymraeg Newydd) noda Middelton yr enw ‘Tremelius’.89 

Gall fod lle i gredu, felly, ei fod wedi gweld y nodyn ar bechod gwreiddiol a gyhoeddwyd 

wrth ymyl yr adnod hwnnw ym Meibl Lladin mwyaf safonol y cyfnod, sef y Testamenti 

Veteris Biblia Sacra gan John Immanuel Tremellius.90   

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
86 Fel hyn y mydrydda William Middelton yr ail adnod: ‘Or nefoedd dirion help danfoned / O Seion eglwys 
brydferth nerthed’. Cymharer â William Salesbury: ‘Anvonet borth yty o’r Cyssecr, a neerthet dydy o Tsión’ ac 
â William Morgan: ‘Anfoned i ti gymmorth o’r cyssegr: a nerthed di o Sion’. Cymharer hefyd â’r fersiynau 
Saesneg cyfatebol yn Beibl Mawr Coverdale: ‘Send the help from ye Sanctuary: A strength out of Sion’; Beibl 
Genefa: ‘Send thee helpe from the Sanctuarie, and strengthen thee out of Zion.’;  Beibl yr Esgobion: ‘Let him 
sende thee helpe from the sanctuarie: and ayde thee out of Sion.’  
87 G. A. Williams, ‘Psalmæ William Middelton’, 96. Mydrydda y bumed adnod, er enghraifft, fel a ganlyn: 
‘Damuais keisiais kyson dhewisgall / Ddysgu ’nhraed yn ffyddlon: / I gadw yn beraidh wreidhion / Dy status 
hyd fôn.’ Cymharer â William Salesbury ‘Dy gynneddfeu a gadwaf: na ad vi yn *dragywydd’ ac â William 
Morgan ‘O am gyfeirio fy ffyrdd i gadw dy ddeddfau.’   Digwydd yr un gair sawl tro yn ystod y Salm hwn yng 
ngwaith William Middelton, yn adnodau 16, 23, 33, 54, 64, 68, 71, 83, 112, 135, 155 a 171.    
88 Cymharer â’r canlynol: Beibl Mawr Coverdale ‘O that my wayes were made so directe, that I might kepe thy 
statutes.’; Beibl Genefa: ‘Oh that my waies were directed to kepe thy statutes.’; a Beibl yr Esgobion: ‘I wishe 
that my wayes were directed for to kepe thy statutes.’  
89 Psalmæ, t. 92. 
90 Testamenti Veteris Biblia Sacra (Londini, 1593), sig. Ff2r.  

Middleton 
Profwyd d’air pur-air, 
Pêrion ynt ollawl 
Kowir dewisawl kâr dy weision.  

Salesbury 
Provwyt dy’ air yn buraf dim, 
ath was y car ef.   

Morgan 
Purwyd dy ymadroddion yn 
ddirfawr: a’th was ai hoffodd 
hwynt.  
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Hynodrwydd mwyaf ei Salmau, yn ddiau, yw’r amrywiaeth eang o fesurau a geir 

ynddynt. Yr oedd camp William Middelton yn sicr yn amlwg i Thomas Salesbury a froliodd 

fel a ganlyn ar ddechrau’r gwaith:  

Yr hwnn lyfr (drwy râg-wêhad Duw a chynnorthwy yr vrdhasol Mr. Thomas Middelton 
Ysgwier, rwyfi ‘rowron yn ei anrhegu i’ch bonhedhigeidhrwydh chwi wedi ei gynghanedhu 
ym-hôb math ar gerdhwriaeth a arferwyd erioed yn yr iaith Gymraeg.91 
 

Sylwodd Gwallter Mechain yntau ar yr hynodrwydd hwn, ac yn ei ragymadrodd i’r ail 

argraffiad o’r Psalmæ awgrymodd fod Middelton yn defnyddio ‘o gylch pymtheg o’r 24 

mesur cyffredin’ ac ‘o gylch tri-ar-ddeg o fesurau eraill’ a elwir ganddo yn ofer-fesurau.92 Y 

mae’r cyfrif hwn ymhell ohoni, oherwydd, fel y noda Gruffydd Aled Williams, fe geir 

cyfanswm o 43 o fesurau i gyd yn y gwaith.93  Defnyddiodd Middelton ugain o’r pedwar 

mesur ar hugain cydnabyddedig ar gyfer cynifer â 112 o’i Salmau, ond defnyddiodd nifer o 

fesurau eraill hefyd. Cafwyd ambell Salm ganddo ar rai o’r hen bedwar mesur ar hugain, ac 

yn eu plith yr oedd ffurfiau digynghanedd yr awdl-gywydd, y cywydd deuair fyrion a’r 

englyn cyrch.94 Fel enghraifft o’i waith, dyma ddechrau ei fydryddiad o’r ganfed Salm ar 

fesur yr englyn cyrch: 

    Cenwch i Dduw cu vnion 
    Yn llafar oll daear don: 
    A llenwch a llawenydh 
    Iownwaith dhydh wsnaethydhion 
    Dowch yn i wydh hylwydh hynn 
    A chenwch gainc ac ennyn: 
    Gwybydhwch gwelwch ich gwydh 
    Dhuw yw’r Arglwydh rhwydh rhodhwyd 
    Efo a’n gwnaeth a’n maeth mad 
    Nid yn hunain gain gennad: 
    I bobl ef ydym ryn raid 
    A defaid i wellt dyfaid.95 
 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
91 Psalmæ, sig. ¶3.  
92 Psalmau Dafydd: Wedi eu cyfansoddi ar amrywiol fesurau cerdd (ail argraffiad, Llanfair-Caer-Einion, 1827), 
t. [ii]. W. Ll. Davies, ‘Welsh Metrical Versions of the Psalms’, t. 281. 
93 Ceir crynodeb manwl o’r holl fesurau yn G. A. Williams ‘Psalmæ William Middelton’, 108-13. Gw. hefyd 
Idem., ‘Mydryddu’r Salmau yn Gymraeg’, 120; Sally Harper ‘Tunes from a Welsh Psalter: Edmwnd Prys’s 
Llyfr y Psalmau’, Studia Celtica, XXXVII (2003), 246. 
94 G. A. Williams, ‘Psalmæ William Middelton’, 108. 
95 Psalmæ, tt. 188.!
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Bedyddiodd nifer o’i fesurau yn ‘oferfesvrav’ ac yn eu plith y mae’r englyn cildwrn, yr 

englyn gar hir, yr englyn pendrwm a dau fath o drybedd mynaich.96 Yn ogystal â’r rhain, 

defnyddiodd rai amrywiadau ar y pedwar mesur ar hugain, a mesurau eraill a welodd yn y 

llawysgrifau neu a ddyfeisiwyd ganddo ef ei hun. Salm ar ‘hên-fesur o lyfr Hergest’, er 

enghraifft, yw Salm 110,97 a chredir i Middelton ei ddyfeisio mewn camgymeriad ar ôl iddo 

gamddarllen englynion y ‘Gnodieu’ yn Llyfr Coch Hergest, colofn 1031.98 Cymharer y ddwy 

enghraifft isod, y naill o’r Psalmæ a’r llall o’r Llyfr Coch: 

 

‘Hên-fesur o lyfr Hergest’ 

Hynod osodaf 
Dïalaf d’âlon, 
Y dynion rhof danaf, 
A than dy draed yn waed, Naf, 
I’w gorwedd mai a’u gyrraf. 

Llyfr Coch Hergest, col. 1031 

Gnawt gwynt ordeheu. Gnawt atneu yn llan.  
gnawt gwr gwan godeneu.  
gnawt y dyn ofyn chwedleu. 
Gnawt yʊab ar waeth uoetheu. 
Mewn dydh o gwstydh a gwall y gowraint 
Quand affigé sera. 
Poît ne ʊoudra l’exposer aux souhaits.    

 

Y mae’n eglur mai ‘englyn unodl union’ yw’r enghraifft o’r Llyfr Coch, ond gyda’r rhagwant 

yn odli â’r gwant a’r gair cyrch yn odli â’r gorwant.99 Yr hyn a wnaeth Middelton, fodd 

bynnag, oedd ei ddehongli fel mesur pum llinell (5: 5: 6: 7: 7) gydag odlau cyrch rhwng y 

llinell gyntaf a’r ail, a’r ail a’r drydedd. Atgynhyrchwyd englynion y ‘Gnodieu’, fel 

enghreifftiau o englynion anarferol, yng Ngramadeg ei gyfaill Siôn Dafydd Rhys, sef y 

Cambrobrytannicæ Cymræcæve Lingvæe Institvtiones et Rvdimenta a gyhoeddwyd yn 

Llundain yn 1592.100 Brodor o Lanfaethlu yn Sir Fôn a ymsefydlodd yng Nghaerdydd fel 
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96 John Morris-Jones, Cerdd Dafod sef Celfyddyd Barddoniaeth Gymraeg (Rhydychen, 1925), tt. 352-5. 
97 Psalmæ, tt. 218-19. 
98 G. A. Williams, ‘Psalmæ William Middelton’, 102. 
99 Ibid; Gw. hefyd J. Morris-Jones, Cerdd Dafod, tt. 321-3. 
100 Cambrobrytannicæ Cymræcæve Lingvæe Institvtiones et Rvdimenta (Londini, 1592), t. 236. Mae’n sicr yn 
ffaith bod y ddau yn adnabod ei gilydd a bod Middelton yn gwybod am y gramadeg: ym mis Chwefror 1583 
anfonodd Middelton lythyr ‘To the worshipfull and  his / very loving frend master / doctor davies At cardiff’ [ 
gw. Llawysgrif Peniarth 118, t. 300], ac ynddo gobeithia Middelton y byddai ei gyfaill ychydig yn nes at orffen 
ei Ramadeg erbyn y tro nesaf iddynt gyfarfod â’i gilydd. Erbyn i’r gyfrol honno gael ei chyhoeddi ym 1592 yr 
oedd ynddi atodiad o gerddi a gawsai’r awdur gan Middelton. Ynddi y mae Rhys yn eofn ei ganmoliaeth i’w 
gyfaill a chyfeiriwyd ato fel ‘y mwyaf cyfarwydd mewn barddoniaeth Gymraeg’ [gw. Cambrobrytannicæ 
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meddyg oedd Rhys ac mae’n hysbys i hwnnw weld y Llyfr Coch oherwydd iddo ysgrifennu 

rhai testunau a gopïwyd ynddo yn llawysgrif Peniarth 118. Gellir tybio, felly, mai ef a 

ysgogodd Middelton i arbrofi â’r mesur hwn.101  

Testun ar ddull ‘W. Cynwal’ yw ei fydryddiad o Salm 104. Fe’i mydryddwyd gan 

William Middelton ar fesur y cywydd ‘devair hirion proest’.102 Dyma enghraifft o ran o’r 

Salm honno:  

    Fy enaid gannaid ar goedh 
    Eurglod bendithia’r arglwydh; 
    D nuw wrth rwysg nerth a rhaid 
    Trwmerioed tramawr ydwyd. 
    Gogonedh gosgedh gwisgai 
    Hardhwch a welwch oedh wiw: 
    Goleuni a wisg galennig. 
    Ail i wisgad dillad teg.103 
 
Ceir amrywiaeth arall ar y mesur hwn, a elwir yn ‘englyn proest kyfnewidiog’ gan 

Middelton, yn Salm 10.104 Awgryma Gruffydd Aled Williams mai yng ngwaith y bardd 

Tudur Aled y’i gwelodd yn gyntaf: defnyddiodd yntau’r mesur hwn yn ei awdl foliant i Siôn 

ap Dafydd Llwyd o Iâl, Abad Llanegwestl.105 Cedwid yr awdl honno yn Llawysgrif 

Gwyneddon 4, llawysgrif a fu’n eiddo i William Middelton am gyfnod,106 ac ymddangosodd 

hefyd yn yr adran ar gerdd dafod yng Ngramadeg Siôn Dafydd Rhys.107 Yn y cyswllt hwn, 

mae’n ddiddorol nodi bod dylanwad posibl y bardd Tudur Aled i’w weld mewn man arall yn 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Cymræcæve Lingvæe Institvtiones et Rvdimenta (Londini, 1592), t. 234.]. Am fanylion pellach ynglŷn â 
pherthynas y ddau gw. Aneirin Lewis (gol.), Agweddau ar Hanes Dysg Gymraeg, t. 161; G. J. Williams, 
Barddoniaeth neu Brydyddiaeth, t. t. 10-2.  
101 G. Evans (gol.), Report on Manuscripts in the Welsh Language, Vol. I, Part II, tt. 718-25. 
102 Psalmæ, tt. 195-98. G. A. Williams, ‘Psalmæ William Middelton’, 101 a throednodyn 30 yn arbennig. Eglura 
Williams nad oes un enghraifft o’r mesur hwn yn ymddangos yng ngwaith Wiliam Cynwal. Noda, fodd bynnag, 
bod enghraifft debyg yn bodoli: canodd Cynwal awdl foliant i Wiliam Glyn o Lynllifon ar fesurau yr englyn 
unodl union a’r gwawdodyn byr, ac fe geir proest yn hytrach nag odl drwyddi. Am fanylion pellach gw. R. L. 
Jones, ‘Wiliam Cynwal’, Llên Cymru, XI (1971), 198. 
103 Psalmæ, tt. 195.!
104 Ibid., tt. 14-16.  
105 G. A. Williams, ‘Psalmæ William Middelton’, 101. Am gopi o’r awdl foliant honno gw. T. Gwynn Jones 
(gol.), Gwaith Tudur Aled (Caerdydd, 1926), I, tt. 3-7.  
106 Ceir disgrifiad manwl o gynnwys Gwyneddon 4 yn LlGC Llysg. 4835C, t. 94 [Catalog i lawysgrifau 
Gwyneddon]. Y mae llofnod William Middelton yn ymddangos arni ddwywaith, gw. t. 110r a 136v.    
107 Cambrobrytannicæ Cymræcæve Lingvæe Institvtiones et Rvdimenta, t. 177.  
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ei Sallwyr hefyd. Mydryddodd Middelton Salm 81 ar fesur a alwodd yn ‘proest kyrch’, a 

chredir iddo ei ganfod mewn awdl i Rosier Salbri o Ddinbych, eto o waith Tudur Aled.108  

Un arall o’i fesurau yw’r clogyrnach a ddefnyddiwyd ganddo wrth fydryddu Salm 

30.109 Ceir ynddi ddwy enghraifft o benillion â chwpledi o gyhydedd fer yn lle’r un sy’n 

arferol ym mesur y clogyrnach.110 Tybir i William Middelton weld yr arfer hwn yn rhai o 

awdlau beirdd y Gogynfeirdd. Fe’i defnyddiwyd, er enghraifft, gan Gynddelw Brydydd 

Mawr yn ei awdl i Owain Cyfeiliog:   

    Honitor ei glod o gyflawnder—cyrdd, 
     Cerddorion a’i dadfer: 
Dychyfyd gleiwyd, glew hyder, 
Dychyffry ffosawd ffwyrnawd ffêr; 

      Dychynne fflamdrais i dan fflamdai Lloegr, 
         A phlant Eingl yng ngwander, 
   Dyglud glod mal y clyw llawer, 
   Dychyrch cad, dyran rad rif sêr! 
      Dychymell Prydain o’r pryder—ŷd fu, 
           Prif dëyrn a’i differ, 
   Drud ysgwn, ysgwyd dau hanner, 
   Drud oferwyth, amnwyth amnifer, 
      (Drudion a feirddion a fawlheb dragon 
         Namwyn draig a’i dirper) 

Drud ŵr gwrdd, gorddrud ei lasfer, 
  Drud rwyf torf, twrf llanw yn aber, 
  Drudflaidd gawr, drud fwynfawr funer, 
  Drud lachar, drudlafn a gymer; 
     Drud lawn ei eurddyrn o lad yn eurgyrn, 
       Am lugyrn, am leufer, 

Drudfrwysg ri, drudfraisg ei haelder, 
Drud faniar drudfar, drudfalch nêr.111 

 
Mydryddwyd Salm 80, yn ôl yr hyn a ddywed Middelton wrthym, ar fesur y ‘proest 

cyfnewidiog’. Gwelir bod englynion proest cadwynog—gyda phob llinell yn proestio â’r 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
108 Psalmæ, tt. 153-4; J. Morris-Jones, Cerdd Dafod, t. 324. Am destun o’r gerdd gw. Gwaith Tudur Aled, I, tt. 
27-32.  
109 Pennill chwe llinell gydag un cwpled o wyth sill (a.a.), un cwpled o bump sill (b.b.) a chwpled terfynol o dair 
sill (b.a.). Gall y cwpled olaf o dair sill gynnwys chwe sill weithiau: xxxxxxxa / xxxxxxxa / xxxxb / xxxxb / xxb 
/ xxa. 
110 J. Morris-Jones, Cerdd Dafod., tt. 336-7. Mesur syml o linellau wyth sill a ddefnyddir yn aml fel cauda i 
fesur arall yw’r cyhydedd fer: naill ai xxxxxxxa / xxxxxxxa neu xxxxxxxb / xxxxxxxb. 
111 Nerys Anne Jones ac Ann Parry Owen (goln.), Gwaith Cynddelw Brydydd Mawr, Cyf. I (Caerdydd, 1991), t. 
201. Gw. hefyd G. A. Williams, ‘Psalmæ William Middelton’, troednodyn 34.  
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nesaf ati, ond y gyntaf yn odli â’r drydedd a’r ail â’r bedwaredd—yn cael eu gosod bob yn ail 

â hwy yn y Salm hon.112 Cynigir y canlynol fel enghraifft o’r Salm honno: 

   Towys Arglwydd rhwydd yn rhannu 
   Attat eilwaith dûll hoew-lon 
   A llewych dwyneb llawen 
   Gwych o fodh ag iach fydhwn. 
   Duw rhyfeloedh llûoedd llên 
   Ith swydh pa ffromi ath sôn: 
   Wrth wedhiau geiriau gwên 
   A dewisair dy weision.113  
 
Mesur ‘byrr a thodhaid’ a ddefnyddiwyd i fydryddu Salm 63.114 Cyfres o 16 o gwpledi 

cyhydedd fer ydyw’r Salm honno, gyda thoddeidiau ar y dechrau ac ar y diwedd.115 Cyfyd 

hynodrwydd arall ar ddiwedd Salm 138, Salm a fydryddwyd ar fesur yr ‘vnodl kyrck’. Yn 

draddodiadol, byddai’r mesur hwnnw’n cynnwys cwpled o linellau seithsill a chlymiad o 

awdl-gywydd.116 Yr hyn a wna Middelton, fodd bynnag, yw gorffen y Salm â chwpled 

seithsill heb glymiad o awdl-gywydd. Gall fod y nodwedd hon yn arwydd o ddylanwad naill 

ai Salmau Marot a Beza neu rai Philip Sidney, oherwydd mae amryw o’u Salmau hwy yn 

gorffen gyda phenillion anghyflawn fel hyn.117 Ystyrier yr enghraifft hon o ddiwedd y Salm: 

Ystynnyt law aelaw ion 
    Dêg eilwaith rhag dig galon 
    D ylais i’m achubai draw 
    Dy dheheulaw dydh haelion. 
    Yn nêr a gyflowna un wedh 
    Dro gorau ym drugaredh: 
    Dy rad o fraint Iôr wŷd fry 
    Fyth a bêry faith buredh. 
    Na sceulusa yna o 
    Dhialedh waith dy dhwylo.118   
   

Defnyddia Middelton ddau amrywiad arall ar yr englyn cyrch a genir yn 

ddigynghanedd. Y cyntaf yw’r ‘Hen dhull ar vnodl kyrch’ lle mae hyd y llinellau yn wahanol 

i’r englyn cyrch arferol. Ystyrier, fel enghraifft o’r mesur, ei fydryddiad o Salm 134:  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
112 Torrir ar y patrwm hwn ddwy waith yn unig yn ystod y Salm. J. Morris-Jones, Cerdd Dafod, t. 326.  
113 Psalmæ, t. 151. 
114 Psalmæ, t. 109-10. 
115 G. A. Williams, ‘Psalmæ William Middelton’, 109. Gw. hefyd J. Morris-Jones, Cerdd Dafod, tt. 334-6. 
116 xxxxxxxa / xxxxxxxa / xxxxxxb / xxxbxxa. 
117 Gw. A. Ringler, The Poems of Sir Philip Sidney (Oxford, 1962), t. 507. 
118 Psalmæ, t. 268.!
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Moliennwch yr arglwydh 
    Holl weision yr arglwydh:  
    Y sawl a wilia nos a dydh 
              Ynghaerydh yr arglwydh.  
    Ych o wylaw a godwch 
    Yw seintwar a nodwch,  
    A hir foliant yn gyfarwydh 
              Yr arglwydh adholwch.  
    Duw a wnaeth eithafion 
    Daear nef ag eigion. 
    Denfyn ytty llwyr fendith 
              Dichwith o gaer Seion.119 
 
Yr ail yw ei ‘Englyn deu-gyrch or hen-ganiad’ sy’n cynnwys pedair llinell (5: 5: 6: 7) gydag 

odl gyrch rhwng y ddwy linell gyntaf a rhwng yr ail a’r drydedd. Dyma’r mesur y 

mydryddodd Salm 131 arno, a chynigir yr adnodau a ganlyn fel enghraifft:   

    Nid wyf drem uchel, 
    Wyf isel galon 
    Mewn materion dirgel 
    Ni rodiais ond fal angel, 
    Ymdhygais heb dhig 
    Yn debig i blentyn, 
    Gwan-dhyn didhysnedig 
    Ag yn dhistaw draw a drig. 
    Bid gobaith hollawl 
    Grasawl yr Israel 
    Yn Arglwydh hael nefawl 
    D hynn allan tragwydhawl.120 
 

Ymddengys hefyd fod dau o’r mesurau a ddefnyddiodd Middelton yn unigryw i’w 

waith eu hun. Y cyntaf yw’r ‘cyrch a chwtta o dheg braich’ a ddefnyddiodd yn Salmau 29 a 

61. Yn draddodiadol, y mae’r mesur hwn yn cynnwys wyth braich, chwe llinell 7 sillaf a 

chlymiad o awdl-gywydd, oll â’r un aceniad. Dyma ddechreuad yr unfed Salm a thrigain gan 

Middelton, Salm ar fesur a chanddo ddeg braich: 
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119 Ibid., t. 261. 
120 Ibid., t. 258. 
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    Gwir unduw ’nghred gwrando ’nghri 
    Koelia ‘ngwaedh klyw yngwedhi; 
    D eithaf daear wythi 
    A golau fydh galwaf fi.  
    A chalon a dhymchweli 
    Wyd nodhed mowrged ymi: 
    A digon im dygi 
    Ith lan seintwar dwysgar di, 
    Yn erbyn gelyn gwelwyd 
    Twr ydwyd a waredi.121 
 
Mesur arall sydd, hyd y gwyddom, yn unigryw i’w waith yw’r hir-a-thoddaid a ddefnyddiodd 

ddwywaith yn y ‘Salm Fawr’, sef Salm 119, lle daw’r toddaid o flaen y pedair llinell 10 sill. 

Y mae’n fwy na phosibl mai Middelton ei hun a ddyfeisiodd y ddau fesur hyn.  

Y mae’n rhaid crybwyll un mesur tra phwysig arall, sef mesur y ‘todhaid eynglyn’ a 

ddefnyddiodd Middelton wrth fydryddu Salm 41.122 Dau doddaid byr sydd ym mhob pennill, 

ond yr hyn a wna’r mesur yn ddiddorol yw bod y llinellau yr un hyd yn union â’r Salm 

gyfatebol yn Sallwyr Ffrangeg Clément Marot a Theodore Beza.123 Dyfynnir isod y ddwy 

adnod gyntaf o’r Salm, y naill o Sallwyr Middelton a’r llall o waith Marot a Beza lle ceir 

patrwm llinellau 10 a 6 sill:  

Sallwyr Middelton  
 
Gwynn i fyd i gyd yn gall a farno 
     F’urniad truan angall: 
Mewn dydh o gwstydh a gwell yn goraint 
     Fo ae gweryd duw’n dhiball. 
Arglwydh keidw ef wiwfyd rhwydh adhas 
     Rydh idho hir fowyd: 
Ar y dhaear far fwy wryd gwelwch 
     Gelyn ni chaiff wnfyd. 

Sallwyr Marot a Beza  
 
   O Bien heureux qui iuge sagement   
Du poure en sôn tourment, 
Certainement Dieu le soulagera, 
Quand affigé sera 
   Die le rendra sain & sauf, & fera 
Qu’encore il fleurira: 
Poît ne ʊoudra l’exposer aux sauhaits, 
Que ses haineux out faits.  
 

Gallai’r Salm gael ei chanu, yn ôl yr hyn a ddywed Middelton wrthym, ‘gyda’r don Ffrengig 

sydh ir vnrhyw Psalm’. Dengys y sylw hwnnw fod Middelton yn sicr yn ymwybodol o 

fydryddiad Ffrangeg Marot a Beza o’r Salmau a gallasent, fel y nodwyd eisoes, yn hawdd fod 

wedi dylanwadu arno. Gall fod yn arwyddocaol hefyd fod Syr Philip Sidney, a ddibynnodd 

lawer ar y gwaith Ffrangeg,  yn defnyddio’r mesur hwn wrth fydryddu’r un Salm yn ei waith 
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121 Psalmæ, t. 107. 
122 Psalmæ, t. 74.  
123 G. A. Williams ‘Psalmæ William Middelton’, 103. 
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Saesneg ei hun. Wedi’r cyfan, yr oedd gan hwnnw gysylltiadau diddorol â Chymru (ei dad, 

Syr Henry Sidney, oedd Llywydd Cyngor y Goror, 1559-1586) ac mae lle i gredu, fel y 

gwelwn yn y man, fod ganddo gysylltiad agos â Middelton hefyd.124 Dyma sut yr 

ymddangosodd y Salm honno yn ei waith yntau: 

    He blessed is with wise teemper can  
             Judge of th’afflicted man. 
    For God shall him deliver in the time, 
         When most his troubles climb. 
    The Lord Will keep his life yet safe And sound, 
         With blessings of the ground, 
    And Will not him unto the Will expose, 
         Of them that be his foes.125 
 

Yr oedd gwaith Syr Philip Sidney yn un o fydryddiadau Saesneg mwyaf nodedig ei 

gyfnod, os nad y gorau ohonynt i gyd yn ôl Theodore L. Steinberg.126 Erbyn ei farw yn 1586 

mydryddodd Sidney 43 o’r Salmau i gyd, y cyfan ar fesurau gwahanol.127 Er mawr siom, bu 

farw Sidney cyn iddo fedru dwyn y maen i’r wal a gorffen ei gampwaith mydryddol. Yn 

ystod nawdegau’r unfed ganrif ar bymtheg, fodd bynnag, aeth ei chwaer, Mary Sidney, Iarlles 

Penfro, ati i orffen y Sallwyr.128 Diau mai ei chariad at ei hunig frawd, ynghyd â’i hawydd i 

wneud ei rhan dros y ffydd newydd, a’i hysgogodd i barhau â’r gwaith. Ni chyhoeddwyd y 

gwaith tan 1823 ond y mae lle i gredu ei fod wedi mwynhau cryn gylchrediad mewn 

llawysgrif cyn hynny. Fel y dywed Rathmell: 
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124 Dangosodd Syr Henry Sidney ddiddordeb yn niwylliant Cymru a chreodd gysylltiadau cryf â theuluoedd 
bonheddig y wlad. Am fanylion pellach arno, gw. Y Bywgraffiadur, t. 855. 
125 Am destun cyflawn o’r Salm honno, gw. Hannibal Hamlin et el, The Sidney Psalter, The Psalms of Sir Philip 
Sidney and Mary Sidney (Oxford, 2009), tt. 79-80.  !!
126 Theodore L. Steinberg, ‘The Sidneys and the Psalms’ yn Margaret P. Hannay (gol.) Mary Sidney, Countess 
of Pembroke (Surrey, 2009), t. 266.  
127 Am destun gorffenedig ohonynt, wedi eu diwygio gan Mary Sidney gw. H. Hamlin et el, The Sidney 
Psalter,t. xiv; Sally Harper, Music in Welsh Culture, t. 344. Ceir trafodaeth ar Salmau Philip Sidney yn William 
A. Ringler, The Poems of Sir Philip Sidney, tt. 505-8; Hallet Smith, ‘English Metrical Psalms in the Sixteenth 
Century and their Literary Significance’, The Huntington Library Quarterly, Ix, tt. 268-70; Campbell, Divine 
Poetry and Drama, tt. 50-3; John Buxton, Sir Philip Sidney and the English Renaissance (trydydd argraffiad, 
London, 1987), tt. 152-5.   
128 Arni gw. M. P. Hannay, Mary Sidney, Countess of Pembroke; Frances Berkley Young, Mary Sidney, 
Countess of Pembroke (London, 1912); Margaret P. Hannay, Philip’s Phoenix: Mary Sidney, Countess of 
Pembroke (Oxford, 1990). Am grynodeb o’i chyfraniad hi tuag at y Salmau, gw. Ibid., tt. 89-91 yn arbennig. 
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In fact, although the “Sydnean Psalmes” were not printed during the Countess of Pembroke’s 
lifetime, manuscript copies circulated widely in court circles and they were probably sung 
occasionally in private devotions.129 
 

Yr hyn sydd fwyaf nodweddiadol ynghylch y gwaith, fel yn achos Salmau William 

Middelton, yw’r amrywiaeth eang o fesurau a geir ynddo. Ystyriwch eiriau Sidney ei hun yn 

ei Apology of Poetry (1595):  

And may I not presume to ... say that the holy Davids Psalmes are a divine Poem? If I doo, I 
shall not do it without the testimonies of great learned men, both ancient and moderne: but 
even the name Psalmes Will speake for mee, which, being interpreted, is nothing but songes. 
Then it is fully written in meeter, as all lerned Hebricians agree, although the rules be not yet 
fully found. Lastly and principally, his handeling his prophecy, which is meerely poetical.130    

 
Noda J. C. A. Rathmell:  

What Sidney and the Countess have attempted to do is to create for every one of the 150 
Psalms a unique combination of stanza pattern and rhyme scheme. There are in fact only four 
instances in the entire collection of the exact repetition of any one combination.131  
 
Yr hynodrwydd hwn a ysgogodd Hallett Smith i ddisgrifio Sallwyr Sidney fel ‘a 

school of English versification’132 ac a gymhellodd William Ringler i awgrymu mai cynnyrch 

ei awydd i arbrofi’n fydryddol yn anad dim arall oedd Salmau Sidney: ‘his main contribution 

and evidently his primary aim’, meddai Ringler, ‘was effective versification’.133 Ceir 

sylwadau tebyg yng nghyfrol Rathmell: 

The significance of the Sidneian collection, I am suggesting, is primarily literary; it represents 
one of the earliest and most ambitious attempts to grace English psalmody with the fully 
developed resourses of the Elizabethan lyric while at the same time preserving th “fulnes of 
the Sence and the relish of the Scripture phrase.134 
 

Yn ogystal â’i awydd i lafurio dros y ffydd newydd, y mae’n amlwg bod cymhelliad 

llenyddol yn perthyn i’r gwaith hefyd. Yr oedd Salmau Sidney, heb ddim amheuaeth, yn 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
129 J. C. A. Rathmell, The Psalms of Sir Philip Sidney and the Countees of Pembroke, t. xxvii; G. A. Williams, 
‘Psalmæ William Middelton’, 104. 
130 Sir Philip Sidney, ‘An Apologie for Poetrie’ yn G. Gregory Smith (gol.) Elizabethan Critical Essays 
(Oxford, 1904), 155. 
131 J. C. A. Rathmell (gol.), The Psalms of Sir Philip Sidney and the Countess of Pembroke (New York, 1963), t. 
xvii.  
132 Hallet Smith, ‘English Metrical Psalms’, 269.  
133 W. A. Ringler, The Poems of Sir Philip Sidney, t. l-li, a 507.  Ar ei awydd i arbrofi’n fydryddol, gw. Buxton, 
Sir Philip Sidney, tt. 112-23. Cyfyd yr un awydd i arbrofi’n fydryddol yng ngwaith ei frawd, Robert Sidney. 
Arno ef, gw. P. J. Croft, The Poems of Robert Sidney (Oxford, 1984).   
134 J. C. A. Rathmell (gol.), The Psalms of Sir Philip Sidney and the Countess of Pembroke, t. xv. 
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waith campus gan un a ymhoffai mewn arbrofi â mydryddiaeth. Gellid dadlau, efallai, mai 

ymgais ydynt i geisio ymestyn terfynau mydryddiaeth Saesneg ac i ddangos bod amrywiaeth 

mydryddol yn bosibl yn yr iaith honno.135 Nid campwaith mydryddol yn unig yw Salmau 

Sidney, fodd bynnag, oherwydd cynigia amrywiaeth ei fesurau gyfle gwych iddo i fedru 

arddangos holl amrywiaeth y Salmau eu hunain hefyd.136 Dyma sut y mae Theodore L. 

Steinberg yn crynhoi eu llwyddiant: 

The Psalms certainly do constitute a virtuoso performance, almost like a cadenza in a 
concerto. But the cadenzas vary: some of them simply provide a vehicle for showing off, 
whereas others, while allowing the performer to shine, are also musically significant. So it is 
with these psalms.137  
 
Yr oedd nifer o fesurau Sidney yn rhai a ddyfeisiwyd ganddo ef ei hun, ac eraill yn 

efelychiadau o fesurau clasurol ac Ewropeaidd, yn enwedig y rhai a geid ym marddoniaeth 

Ffrainc a’r Eidal.138 Cafodd gyfle delfrydol i feithrin ei ddiddordeb ym marddoniaeth y 

Cyfandir pan dreuliodd gyfnod fel myfyriwr yn Padua a Fenis yn 1574, lle yr ymdrwythodd 

yn nhestunau clasurol Lladin a Groeg a lle y cafodd gyfle hefyd i gryfhau ei afael ar yr 

Eidaleg.139 Y patrwm mydryddol a ddylanwadodd fwyaf ar ei Sallwyr, yn ôl pob tebyg, oedd 

Salmau Ffrangeg Clément Marot a Theodore Beza.140 Y mae nifer o’i Salmau, fel yn achos 

Salm 41, a grybwyllwyd uchod, yn efelychiadau o’u gwaith hwy.141 Yn y cyd-destun hwn, 

efallai mai arwyddocaol geiriad un o’r copïau llawysgrif sy’n cynnwys y gwaith: 

The Psalmes of Dauid translated into diuers & sundry kindes of verse, more rare & excellent 
for the method & varietie then euer yet hath bene don in English.142  
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135 J. Buxton, Sir Philip Sidney and the English Renaissance, t. 153. 
136 Cf. sylwadau J. C. A. Rathmell (gol.), The Psalms of Sir Philip Sidney and the Countess of Pembroke, t. xvii.!
137 Theodore L. Steinberg, ‘The Sidneys and the Psalms’, 267.  
138 S. Harper, ‘Edmwnd Prys’s Llyfr y Psalmau’, 246. 
139 Am fanylion pellach, gw. Alan Hayes, ‘The English in Padua 1222-1660’ yn Peter Quennell a Alan Hodge 
(goln.), History Today, Cyf. XXVII, Rhif 2 (Chwefror, 1977), 111-13. 
140 J. C. A. Rathmell, The Psalms of Sir Philip Sidney and the Counteess of Pembroke, t. xvi. Cf. ei sylwadau yn 
Ibid., t. xvii ‘But the work that most obviously served as a model to the Sidneys is the French psalter of 1562, a 
collection that had been completed at Geneva be Théodore de Bèze on the foundation of fifty psalms composed 
between 1532 and 1543 by Clément Marot.’ 
141 H. Smith, ‘English Metrical Psalms in the Sixteenth Century and their Literary Significance’, 269; W. A. 
Ringler, The Poems of Sir Philip Sidney, t. 508. 
142 J. C. A. Rathmell, The Psalms of Sir Philip Sidney and the Countees of Pembroke, t. [xxxiii]. 
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Bu nifer o gyfeillion Sidney ar y Cyfandir hefyd yn ymhél â’r gwaith o fydryddu’r Salmau yn 

yr un dull. Mentrodd Scipio Gentini, er enghraifft, fydryddu’r Salmau ar y mesurau clasurol 

er mwyn eu dyrchafu i’r un lefel aruchel â llenyddiaeth Groeg a Rhufain.143 Ymddangosodd 

ei fydryddiad Lladin yntau, sef InXXV Davidis Psalmos Epicae Paraphrases, sydd wedi ei 

gyflwyno i Syr Philip Sidney, yn 1581.144 Yr oedd y rheini, fel y dywed John Buxton, yn 

‘excellent precedents for Sidney to undertake a task in which his piety and his literary 

itrerests could be united.’145 Nid yw gwaith Syr Philip Sidney yn ddim llai na champ. Cynigir 

isod rai o eiriau cyfarwydd Salm 23 fel enghraifft o’i ddawn i fydryddu: 

The Lord, the Lord my shepherd is, 
         And so can never I 
     Taste misery. 
    He rests me in green pasture his. 
         By waters still, and sweet 
     He guides my feet. 
 
    He me revives: leads me the way, 
         Which righteousness doth take, 
     For his name’s sake. 
    Yea, though I should through vallys stray, 
         Of death’s dark shade, I will 
     No whit fear ill. 
 
    For thou, dear Lord, thou me bett’st: 
         Thy rod, and thy staff be 
     To comfart me; 
    Before me thou a table sett’st 
         Ev’n when foe’s envious eye 
     Doth it espy.146 
 
Fe lwydda, heb ddim amheuaeth, i blethu’r Salm i’w mesur heb golli dim o ystyr a 

symlrwydd y testun wreiddiol. Y mae ei fynegiant yn glir ac yn gadarn a’i ddefnydd o eiriau 

yn gynnil a chelfydd y tu hwnt. Y mae’n deg dweud nad yw ei uchelgais lenyddol yn 

effeithio nemor ddim ar yr ysbryd sy’n ganolog i’r Salm ei hun. Yn ogystal â bod yn gamp 

lenyddol, felly, erys y Salmau yn ffyddlon i’w gwreiddiau ysgrythurol hefyd. Saif y 
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143 J. Buxton, Sir Philip Sidney and the English Renaissance, t. 153. 
144 Ibid., t. 152. 
145 Ibid., t. 153. 
146 H. Mamlin et el, The Sidney Psalter: The Psalms of Sir Philip and Mary Sidney, t. 45. 
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feirniadaeth hon am y rhan fwyaf o ddigon o’r Salmau a gynhwysid yn Sallwyr Philip a Mary 

Sidney.    

Erys peth ansicrwydd ynglŷn â pha bryd y cyfansoddodd Sidney ei Salmau. Dadleua 

William Ringler iddo eu llunio ym 1585, ond cred Neil L. Rudenstine eu bod yn perthyn i’r 

cyfnod rhwng 1580 a 1581.147 Bu’n lletya dipyn ym Mhlas Wilton ger Caersallog yn y 

cyfnod hwn.148 Yr oedd Wilton yn gartref i’w chwaer, Mary Sidney, trydedd wraig Syr Henry 

Herbert, ail Iarll Penfro o’r ail greadigaeth.149 Yno y cyfansoddodd y rhan fwyaf o’i Arcadia 

enwog (gwaith a gyflwynodd i’w chwaer) ac mae lle i gredu, felly, mai yno hefyd y 

dechreuodd fydryddu ei Salmau.150 Yr oedd Plas Wilton yn un o ganolfannau pwysicaf y 

Dadeni yn Lloegr yn y cyfnod hwn. Er nad yw’n enwi Iarlles Penfro, cymerid yn ganiataol 

mai canmol Mary Sidney a’i chartref a wnaeth Nicholas Breton yn ei Wit’s Trenchmour 

(1597): 

Her house being in a maner a kind of little court ... where firts, God daily served, religion 
truly preached, all quarrels avoided, peace carefully preserved, swaring not herd of, where 
truth was easily believed, a table fully furnished, a house richly garnished, honour kindly 
entertained, virtue highly esteemed, Service well rewarded and the poor blessedly relived.151   
 

I’r hynafiaethydd John Aubrey yr oedd Wilton yn debyg i ‘an Arcadian place and a paradise’. 

Yr oedd cartref yr Iarlles, meddai, fel coleg gan fod cymaint o wŷr galluog y cyfnod yn 

gwasanaethu yno: ‘In her time [Mary Sidney] Wilton House was like a Collage, there were so 

many lerned and ingeniose persons. She was the greatest patroness of wit and learning of any 
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147W. A. Ringler, The Poems of Sir Philip Sidney, tt. 500-1 a Neil L. Rudenstine, Sidney’s Poetic Development 
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148 Aneirin Lewis, Agweddau ar Hanes Dysg Gymraeg, t. 161. Sylwa Branwen Jarvis fod Philip Sidney yn 
‘ymwelydd cyson’ â chartref ei chwaer yn Wilton. Am fanylion pellach, gw. ‘Llythyr Siôn Dafydd Rhys at y 
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149 Michael G. Brennan, Literary Patronage in the English Renaissance: The Pembroke Family (London, 1988), 
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xxvi-viii. Dyfynnwyd hefyd yn M. G. Brennan, Literary Patronage in the English Renaissance, t. 72. 
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lady in her time.’152 Cadarnheir y dystiolaeth hon gan Sir Walter Sweeper yn 1612 a dystiodd 

fod Wilton ‘like a little university’ ac yn ‘excellent nursery fôr learning and piety.’153  

 Mae’n sicr i nifer o feirdd a gwŷr llengar fod yn ymarfer eu doniau yno. Yn eu plith 

yr oedd y beirdd Fulke Greville, Iarll cyntaf Brooke, a Syr Edward Dyer, cyfeillion i Sidney, 

a fu ill dau yn cynhyrchu barddoniaeth o’r un ansawdd â barddoniaeth ddyneiddiol Ffrainc a’r 

Eidal a barddoniaeth glasurol yr hen fyd.154 Yn Wilton cawsai’r ddau noddfa i drafod eu 

gwaith ac i arbrofi â dulliau newydd o farddoni. Yr oedd, felly, yn lle delfrydol i brentis a 

fynnai loywi ei grefft. Fel y dywed Samuel Daniel, bardd arall a fu’n gwasanaethu yno 

ychydig o flynyddoedd yn ddiweddarach:  

I must ever acknowledge [Wilton] to have been my best school and thereof always am to 
holde a feeling and greatefull memorie.155     

 
Ceid nifer o wŷr llengar ymhlith y gwasanaethyddion yn Wilton ar y pryd hefyd, megis Hugh 

Stanford, a Thomas Howell, y bardd o Gymro a ganai yn Saesneg.156 Nid oedd yn beth 

anghyffredin i’r Cymry fynd i gartrefi mawrion Lloegr i wasanaethu yn y cyfnod hwn. Aent 

yno, fel y dywed Gruffudd Hiraethog, i ‘weled a dysgu moes ac arfer tai a llysoedd 

brenhinoedd, dugiaid, ieirll ac arglwyddi ac er caffael cyfan adnabod â phob gradd yn ei 

radd.’157 Un arall o’r Cymry a fu’n gwasanaethu yn Wilton yn y cyfnod hwn oedd William 

Middelton: credir, yn wir, mai ef oedd ysgrifennydd Henry Herbert am gyfnod.158 Gwyddys i 

sicrwydd ei fod yno yn 1575 gan iddo ganu awdl farwnad ‘yw arglwyddes feistres, Catrin 

iarlles Penfro’, sef Katherine Talbot, ail wraig yr Iarll a fu farw yn ystod y flwyddyn 
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153 Ibid. 
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155 Dyfynnwyd yn J. C. A. Rathwell, The Psalms of Sir Philip Sidney, t. xxix.  
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157 D. J. Bowen, Gruffudd Hiraethog a’i oes (Caerdydd, 1958), t. 32. 
158 Cf. sylwadau H. R. Woudhuysen, Sir Philip Sidney and the Circulation of Manuscripts 1558-1640 (Oxford, 
1996), t. 330. 
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honno.159 Nid yw’n amhosibl ychwaith iddo barhau i wasanaethu yn Wilton am oddeutu deng 

mlynedd ar ôl hynny.  

 Y mae lle i gredu bod naws Gymreig yn Wilton yn y cyfnod hwn. Yr oedd Henry 

Herbert, Meistr Wilton, yn hanu o linach Gymreig, ac yr oedd yn dal i fod mewn cysylltiad 

agos â Chymru. Yr oedd yn berchen ar diroedd yn ne Cymru ac fe ddaliai nifer o swyddi yno 

hefyd. Fe’i gwnaethpwyd yn ustus heddwch yn siroedd Morgannwg a Mynwy yn 1576, daeth 

yn Is-lyngesydd De Cymru, ac ym mis Mawrth 1586 fe ddilynodd ei dad-yng-nghyfraith, Syr 

Henry Sidney, fel Llywydd y Gororau. Byddai’n arfer lletya’n achlysurol yng Nghastell 

Caerdydd hefyd, adeilad a adnewyddwyd ganddo o’r flwyddyn 1574 ymlaen.160 Yr oedd yn 

noddwr i anturiaethau diwylliannol, i’r ddrama ac i lenyddiaeth yng Nghymru a dichon ei fod 

hefyd yn siarad Cymraeg.161 Yr oedd ei dad, William Herbert, Iarll cyntaf Penfro o’r ail 

greadigaeth, a fu farw yn 1570, yn Gymro Cymraeg, ac er gwaethaf ei statws a’i safle 

breintiedig—daeth yn aelod o’r Cyfrin Gyngorau (1547), yn farchog o Urdd Gardlys (1548) 

ac yn Llywydd ar Gyngor y Goror (1550)—fe barhaodd yn fwy cyfforddus yn Gymraeg nag 

yn Saesneg ar hyd ei oes.162 Fe’i disgrifiwyd gan Thomas Wiliems o Drefriw fel ‘llygat holl 

Gymru’ oherwydd ei wybodaeth o’r wlad a’i gariad tuag at yr iaith,163 a chanodd y bardd 

Wiliam Llŷn gywydd marwnad iddo sy’n ei ganmol am ddefnyddio’r Gymraeg â’i gyd-

Gymry yn uchel gylchoedd y deyrnas ac yn pwysleisio bod ei farwolaeth yn golled enbyd i 

Gymru gyfan:  

Gwae holl Gymru a’i lluoedd  
Golli gŵr mor gall ag oedd.  
O rhoid twrn yn rhaid teyrnas,  
Ei gyngor oedd gaing o ras;  
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O dôi gyd rhwng dau gadarn,  
A ddoedai a fyddai farn.  
Cawr gwynllwyd, carai ganllu,  
Cefn dôr fawr cyfiawnder fu.  
Ni bu o iarll yn y byd  
Gadarnach wrth gadernid,  
Na gwell un o gall anian  
A ddôi’n ei gof am ddyn gwan.  
   Pe bai’r Iarll pybyr ei win  
Oll gerbron Lloegr a’i brenin,  
Doedai ef, a didifar,  
Gymraeg wrth Gymro a’i gâr.  
Barwn henwaed brenhinawl  
Caerdyf oedd, lle cordiai fawl.164 
 

Iddo ef y cyflwynodd Gruffydd Robert ei ramadeg, sef Dosbarth Byrr ar y rhan gyntaf i 

ramadeg cymraeg (1567): roedd yr iaith Gymraeg, meddai, ‘yn erchi gan ḍuụ, lụiḍiant, a 

hyfryd gynnyḍ meụn gras, anrhydeḍ, a gogoniãt’ oherwydd noḍed Viliam Harbart’;165 ac mae 

lle i gredu, yn ôl R. Geraint Gruffydd, ei fod wedi bod yn gefn i William Salesbury hefyd.166 

 Does wybod i ba raddau y parhaodd ei fab, Henry Herbert, i gynnal y traddodiad hwn 

o hybu diwylliant ei famwlad, ond dichon nad yw’n amhosibl, wrth gwrs, mai Henry Herbert 

oedd un o’r rhai a anogodd William Middelton i ymarfer â’i ddoniau llenyddol yn y lle 

cyntaf.167 Y mae’n sicr yn anodd credu hefyd na fyddai Middelton wedi dod i gysylltiad â Syr 

Philip Sidney, brawd yr Iarlles, tra bu ef yng ngwasanaeth yr Iarll ym Mhlas Wilton. Dywed 

H. R. Woudhuysen mai Middelton oedd llumanwr Syr Philip Sidney yn y cyfnod pan oedd yn 

Wilton, felly mae lle i gredu bod y ddau mewn cysylltiad agos â’i gilydd.168 Os felly, gellid 

yn hawdd faentumio bod y Cymro wedi dod i wybod am ei Salmau, ac mai hyn a’i 

hysgogodd i lunio mydryddiad tebyg yn ei iaith ei hun, un a fyddai’n ehangu gorwelion 

barddoniaeth Gymraeg ac yn arddangos holl gyfoeth ac amrywiaeth y gerdd dafod.  
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164 Ceir y gerdd gyfan, sef ‘Cywydd Marwnad Wiliam Iarll Penfro (1570)’ yn Roy Stephens, ‘Gwaith Wiliam 
Llŷn’, Traethawd PhD anghyhoeddedig Prifysgol Cymru (1983), Cyf. II, t. 399. 
165 G. J. Williams (gol.), Gramadeg Cymraeg gan Gruffydd Robert (Caerdydd, 1939).  
166 R. Geraint Gruffydd, ‘Yny Lhyvyr Hwnn (1546): The Earliest Welsh Printed Book’, The Bulletin of the Board 
of Celtic Studies, Cyf. XXIII, Rhan II (Mai, 1969), 116. 
167 Gwnaed yr awgrym hwnnw gan Griffith John Williams yn gyntaf, gw. Aneirin Lewis (gol.), Agweddau ar 
Hanes Dysg Gymraeg, t. 161. 
168 H. R. Woudhuysen, Sir Philip Sidney and the Circulation of Manuscripts, t. 330. !
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 Yn y cyswllt hwn, y mae’n bwysig cofio, fel y dywedwyd eisoes, mai yn ei lawlyfr ar 

gerdd dafod, sef Barddoniaeth neu Brydyddiaeth (Llundain, 1593), y gwelodd nifer o’i 

Salmau olau dydd yn y lle cyntaf. Efallai’n wir mai’r gyfrol hon a’i chynnwys sy’n amlygu 

orau ei gymhellion dros fydryddu’r Salmau ar amrywiaeth o fesurau caethion yn Gymraeg. 

Yr hyn a geir yn y gyfrol fechan honno—un tudalen ar hugain yn unig ydyw—yw 

hyfforddiant elfennol mewn cerdd dafod, ymdriniaeth dechnegol syml â’r cymeriadau, yr 

odlau, y cynganeddion a’r mesurau gwahanol. Y mae’r gyfrol ei hun yn llawn hyd yr ymylon 

o enghreifftiau amrywiol—nifer o waith Middelton eu hun, ac eraill o waith meistri fel 

Dafydd ap Gwilym a Thudur Aled—sy’n ceisio egluro’r gwahanol bwyntiau a wneir yn y 

gyfrol. Ychydig flynyddoedd ynghynt, yn 1591, fe gyhoeddodd ei gyfaill Siôn Dafydd Rhys 

Ramadeg a gynhwysai ymdriniaeth esoterig a chymhleth â cherdd dafod mewn Lladin, 

gwaith, meddai Middelton, a gynhwysai ‘mwy o reolau a samplau nag sydh gan vn prydydh 

ynghymry.’169 Nid efelychu’r gwaith hwnnw oedd amcan Middelton: ei fwriad, yn syml, 

oedd cyflwyno’i grefft i’w gyd-wladwyr mewn ffordd hylaw a chofiadwy. Ys dywed yr 

awdur ei hun wrth grynhoi amcan y gyfrol yn ei ragymadrodd: 

Dir i minnau; os medraf, dhysg im Kydwladwyr y Fordh nesaf, i ganu keerdh dafawd. Am 
hynn o mnyni y kymro darllain hyn o beth; sef y rhan gyntaf o brydydhiaeth. Yr honn yn vnig 
sydh yn dysgu yt gymharidau, odlau, kynghanedhion ar mesurau.170    
 

Nid ymdriniaeth academaidd ddwys ydyw gwaith Middelton, ond cyfrol a fwriadwyd fel 

canllaw syml ar gyfer y gŵr a fynnai gymryd diddordeb mewn barddoniaeth ac a fynnai ddod 

yn ddigon abl yn ei grefft i fedru canu cerddi i ddifyrru ei hun a’i gyfeillion. Gellid ei 

ddisgrifio, efallai, fel gwerslyfr elfennol i drwytho’r bonheddwr, y clerigwr, y cyfreithiwr, a 

phobl debyg eraill, yn hanfodion syml y gerdd dafod.   
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169 G. J. Williams, Barddoniaeth neu Brydyddiaeth gan Wiliam Middelton, t. A3. 
170 Ibid., tt. A3-A3v.!
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Mynnai llawer o feirdd proffesiynol y cyfnod hwn gadw eu crefft yn gyfrinach nas 

datguddid ond i’w disgyblion ac i’w noddwyr agosaf.171 Ar yr un pryd, ysywaeth, yr oedd y 

dosbarth a allai werthfawrogi prydferthwch eu crefft yn myned yn llai ac yn llai yng 

Nghymru, yr oedd y boneddigion wedi dechrau colli diddordeb yn llenyddiaeth eu gwlad ac 

yr oedd y beirdd yn colli eu noddwyr. Fe grybwyllir y dirywaid hwn mewn cerdd foliant a 

ganodd Edwart ap Raff, un o feirdd Dyffryn Clywyd, i ganmol Wiliam Middelton am 

gyhoeddi Barddoniaeth, neu brydydhiaeth. Canodd glod mawr i’r awdur am ei gamp ac am y 

gymwynas hael a wnaeth â’i genedl. Fe’i disgrifiodd fel y ‘llew dewr’ ac fel ‘tarian’ a 

amddiffynnai grefft y glêr yng Nghymru: 

   Pwy yw’r gwr pvr i gariad 
   a gras dvw ’mlith gwyr o stad 
   llew dewr ellid i evraw 
   llawen dan drin llyndain draw 
   William wych waew lym vchod 
   Miltwn eglvrwn i glod 
   gwr ffyrf a wŷr gyrry ffonn 
   Onwaew squâr yn esgyrrion 
   Capten megis Elien sant  
   kaer lvdd mewn kowyr lwyddiant 
   da yw’r chwedl dewr wych ydwyd 
   dan y prins dvn pvr wyd 
   llawenha gwr llvn a gwedd 
   lle’i rhannwyd llawer rhinwedd 
   Tarian i glêr tirion glâ 
   Talv a chanu’ch hvnan.172  

 
Yn ogystal â chanmoliaeth i’r awdur, fe welir yma ei anobaith am ddyfodol y gerdd dafod. 

Sylweddolodd, meddai, fod Cymru’n newid a bod y beirdd proffesiynol a’u crefft yn cael eu 

bwrw o’r neilltu er mwyn gwneud lle i arferion diwylliannol newydd: 

    O ddww Wiliam ddvwiolwych 
    a meddwl gwr moddol gwych 
    Oferbeth o soweth sôn 
    om brŷd oedd am brydyddion 
    da fvom a difioedd 
    diystyr ŷm dwyster oedd 
    ni alw vndvn i lowndaith 
    ar fardd ag ni chwarth ychwaith 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
171 Cf. y gwyn a geid yng Ngramadeg enwog Gruffydd Robert o Filan, gw. G. J. Williams (gol.), Gramadeg, tt. 
207-8.  
172!G. J. Williams, Barddoniaeth neu Brydyddiaeth gan Wiliam Middelton, t. 91.!
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    O daw prydydd ddvdd ne ddav 
    Oe fawr goel i fwrw gwiliav  
    lle mae ar barth llwm yw’r bŷd  
    llew blaendost lle bv lendid 
    Pwy o vn fryd heb poen fry 
    Oe gwiriondeb ai gwrendy 
    O chais vn iachvs wyneb 
    gowydd  o newydd i neb  
    dyri a fyn dav eraill 
    a charol llettffôl ir lleill 
    mae’r byd ar gelfyddyd faith 
    mewn dameg yn mynd ymaith173  

    
Gyda dyfodiad syniadau’r Dadeni i Gymru fe aed ati gyda chryn egni i hyrddio dysg a 

chelfyddyd y beirdd o flaen y lliaws. Y nod, mae’n debyg, oedd ehangu apêl y farddoniaeth 

drwy greu dosbarth newydd o feirdd i gynnal traddodiad llenyddol mwy amlochrog ac 

amrywiol, fel y rhai a geid yng ngwledydd eraill y Cyfandir: dosbarth o feirdd fel Thomas 

Howell a ganodd farddoniaeth, fel y dywed wynebddalen un o’i lyfrau, ‘for his owne exercise 

and his Friends pleasure.’174 Er mwyn cyflawni’r uchelgais hwn fe aed ati i gynhyrchu 

amryw o lyfrau i hyfforddi’r Cymry yng nghrefft y gerdd dafod, ac i’w hargyhoeddi o’i 

gwerth a’i phrydferthwch hi. Yr un mwyaf nodedig o’r rheini, efallai, oedd gwaith Gruffydd 

Robert o Filan a gynhwysodd ymdriniaeth fer â cherdd dafod yn ei Ramadeg ‘mal y gaḷḷo pob 

gụr dysgedig, duụiol, aụenyḍus, gael cyfrụyḍid, i ụneuthur canigion, a choụyḍau, santeiḍiol, a 

rhinụeḍol, gụiụ i hystyr, moliannus i ḍuu, hyles i’r enaid, a difarn yngolụg y byd.’175  

Cynhyrchwyd nifer o weithiau Saesneg i’r perwyl hwn hefyd, yn eu plith y mae The 

Arte of English Poesie gan George Puttenham a argraffwyd gan Richard Field yn Llundain yn 

1589. Yr hyn a ysgogodd y cyfan oedd syniad yr oes am y bonheddwr delfrydol. Y gyfrol 

enwocaf ar y pwnc hwn, efallai, oedd Il Cortegiano (1528), gwaith yr Eidalwr Baldesar 

Castiglione a groniclodd y nodweddion a berthynai i’r gŵr llys perffaith, ac a awgrymodd fod 
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173 Ibid., t. 93. 
174 Dyfynnwyd yn Cathy Shrank, ‘Howell, Thomas (fl. 1560–1581)’ yn Matthew a Harrison, DNB, Cyf. 38, t. 
116. Gw. hefyd, G. A. Williams, ‘Wiliam Middelton, Bonheddwr, Anturiwr a Bardd’, 96. 
175 G. J. Williams (gol.), Gramadeg, t. 208.  
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y gallu i lenydda yn ei famiaith yn rhinwedd i’w chwenychu gan bob bonheddwr da. Ys 

dywed yr awdur:  

I would have him more than passably learned in letters, at least in those studies we call the 
humanities. Let him be conversant not only with the Latin language, but with Greek as well, 
because of the abundance and variety of things that are so divinely written therein. Let him be 
versed in the poets, as well as in the orators and historians, and let him be practiced also in 
writing verse and prose, especially in our own vernacular; for, besides the personal 
satisfaction he will take in this, in this way he will never want for pleasant entertainment with 
the ladies, who are usually fond of such things.176    
 

 Ymgais i ehangu gorwelion y gerdd dafod ac i ymestyn ei hapêl oedd Barddoniaeth, neu 

brydydhiaeth gan Wiliam Middelton, a chyfrol a ysbardunwyd gan gymhellion tebyg, fe 

ddichon, oedd ei Psalmæ hefyd: hwyrach y dylid gweld y ddwy gyfrol, ochr yn ochr â’i 

gilydd, fel ymdrechion i atgyfnerthu brwdfrydedd yr oes dros lenyddiaeth o bob math, ac fel 

ymgais i arddangos prydferthwch y gerdd dafod i gynulleidfa newydd o Gymry.  

 Y mae gwaith Middelton yn sicr yn gampwaith prydyddol, ond fe gyfyngwyd llawer 

ar eu hapêl a’u poblogrwydd gan na allai’r Salmau gael eu canu yn yr eglwys: roedd eu 

mesurau caethion a chymhleth yn ormod o gloffrwym i addolwyr cyffredin yn yr eglwysi 

plwyf.177 Sylweddolodd Gwallter Mechain ar hynny gan ddadlau y byddai’r Salmau wedi 

llwyddo’n well pe byddai’r bardd wedi eu mydryddu ar y mesurau rhydd:  

Pe buasai yr Awdur yn byw i gyfansoddi ei Psalmau ei hun, y mae sail i goelio yr 
ymddangosasent mewn amgenach diwyg, o barth geiriau annghydiaith; ac fe allai y buasai i 
rai Psalmau gal eu cynganeddu ar fesurau Dyri, ac am hynny yn fwy addas a defnyddiol i’w 
canu mewn addoliadau crefyddol.178  
 

Ymddangosodd y gwaith mewn cyfnod a roddai bri rhyfeddol ar gynhyrchu fersiynau o’r 

Salmau a oedd yn addas ar gyfer eu canu mewn gwasanaethau eglwysig. Gan nad oedd 

Salmau Middelton yn addas ar gyfer y gorchwyl hwn, dadleuodd y beirniaid llenyddol 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
176 Baldesar Castiglione, The Book of the Courtier, gol. Daniel Javitch (United States of America, 2002), t. 52. 
177 Cf. sylwadau Maurice Kyffin yn ei ragymadrodd ‘At y Darlleydd’ i’w gyfrol Deffynniad Fydd Eglwys Loegr, 
gwaith a gyfieithwyd o Ladin yr Esgob John Jewel ac a gyhoeddwyd yn 1595. Arno gw. yr argraffiad newydd, 
gol. Wm. Prichard Williams (Bangor, 1908), t. [xv]; hefyd y sylwadau i’r un perwyl gan Edmwnd Prys yn ei 
ragymadrodd yntau ‘At y Darlleydd ystyriol’ i’w Salmau Cân, gw. Edmwnd Prys, Llyfr y Psalmau, wedi ev 
cyfieithv, a’i cyfansoddi ar fesvr cerdd, yn Gymraeg (Llundain, 1621), sig. A2.    
178 Psalmau Dafydd: Wedi eu cyfansoddi ar amrywiol fesurau cerdd, t. [ii].  
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diweddarach fod ymdrech Middelton i fydryddu’r Salmau yn un ofer ac yn hollol ddiwerth. 

Dyna paham, er enghraifft, y bwriodd William Rees ei wawd arnynt ym 1875: 

Ar fesurau caethion cerdd-dafod y cyfansoddodd yr hen fonheddwr, bardd, a chadben 
ardderchog o Waenynog y Salmau gan mwyaf... Gan eu bod ar y cyfryw fesurau, nid ydynt 
gyfaddas at wasanaeth canu cynulleidfaol o gwbl. Cyfarfyddir âg amryw, nid llawer iawn, o 
eiriau annealladwy i ddarllenwyr cyffredin yr oes hon, a llaweroedd o eiriau llanw, nad ydynt 
o un gwasanaeth i’r meddwl a’r synnwyr, nac i neb na dim, ond y gynghanedd.179 

Mae’n wir bod gwaith Middleton yn dangos diffyg ymwybyddiaeth o ddefnyddioldeb y 

Salmau mewn cyd-destun eglwysig. Oherwydd y mesurau a ddefnyddiodd wrth fydryddu ei 

Salmau, ni allodd y lleygwyr, nad oedd ganddynt unrhyw hyfforddiant yng nghrefft y 

mesurau caeth, fynd i’r afael a’u canu’n gynulleidfaol yn yr eglwys. Hyd y gwyddom, felly, 

fe’u hanwybyddwyd yn llwyr gan awdurdodau eglwysig y cyfnod. Ys dywed Gweirydd ap 

Rhys: 

Y mae’n dra diammheuol mai amcan gonest y Capten Middleton, wrth gyfansoddi y Psalmau 
sanctaidd ar y mesurau caethion, oedd gwneud lles ysprydol i’w gydwladwyr y Cymry; ond 
rhyfedd fel y camsyniodd! Y mae’r gwirionedd na chyhoeddwyd ond dau argraphiad erioed 
o’r Psalmau hyn, sef y cyntaf yn y fl. 1603, gan Thomas Salesbury, ar ol i’r awdur llafurus 
farw, a’r ail gan Gwallter Mechain, yn y fl. 1827, ym mhen dros ddau gan’ mlynedd ar ol y 
cyntaf, yn brawf diamheuol pa mor ddiwerth oeddynt yng ngolwg y Cymry fel cenedl, mewn 
cymhariaeth i gyfieithiad ardderchog yr Archddiacon Prys, o’r sawl yr oedd degau o 
argraphiadau wedi eu cyhoeddi yn yspaid yr un amser.180 

Mentrodd yr emynydd H. Elvet Lewis ddadlau, am yr un rheswm, mai methiant pur oedd y 

gwaith. Prin iawn oedd gwerth a phwrpas y Salmau yn byd hwn, meddai, gan nad oedd modd 

eu defnyddio yng ngwasanaeth y cysegr, ond fe fyddai Duw yn sicr o wobrwyo Middelton 

am ei ymdrech dduwiolfrydig yn y byd a ddaw: 

His metres were all so intricate that no music could fit them, and no mouth could sing them. 
So the book always remained a pious failure; one of the many fruitless Works of well-
meaning devotion which lie on the Road to heaven, like broken columns of White marble, 
covered with dust—of very little Value here, but in heaven surely remembered ‘for the Name 
that is dear’.181  
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179 William Rees, Twr Dafydd (Dinbych, 1875), t. III.  
180 Gweirydd ap Rhys, ‘Psalmau, A Hymmau, ac Odlau Ysprydol’, Y Geninen, II (1884), 60. 
181 H. Elvet Lewis, Sweet Singers of Wales: A Story of Welsh Hymns and their Authors (London, [1889]), t. 17. 
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Barn Syr William Davies oedd bod y gwaith yn ‘doomed from the beginning to be valueless 

in the public worship of the Church’182 a dywed Syr Thomas Parry yntau bod amrywiaeth y 

mesurau a ddefnyddiwyd gan Middelton wedi golygu bod ei Salmau ‘yn gwbl anghyfaddas 

i’w canu gan gynulleidfa.’183 Yn un o’i gerddi eglura’r Ficer Prichard, hyd yn oed, sut y bu 

iddo yntau droi at y mesurau rhydd ar ôl gweld mor aneffeithiol oedd ymdrech Middelton i 

fydryddu’r Salmau ar y mesurau caethion: 

Am weld dwfn-waith enwog Salisbri [=Middelton] 
Gan y diddysg heb ei hoffi, 
Cymrais fesur byr cyn blaened, 
Hawdd i’w ddeall, hawdd i’w ’styried.184 

     
Mae’n amlwg, fodd bynnag, nad Salmau ar gyfer eu canu’n gynulleidfaol yw Salmau 

Middelton, ac nid i’r diben hwn ychwaith y cawsant eu cyfansoddi yn y lle cyntaf. Rhaid eu 

hystyried, yn hytrach, yng nghyd-destun yr arfer ehangach o fydryddu’r Salmau yn ystod yr 

unfed ganrif ar bymtheg. Ysgogid beirdd yr oes honno i fydryddu’r Salmau gan amryfal 

gymhellion: amcanai nifer, wrth gwrs, at gynhyrchu Salmau y gellid eu canu yn yr eglwys, 

tra bo eraill wedi bwriadu i’w gwaith gael ei ddarllen yn unig, naill ai fel enghraifft o 

farddoniaeth ddwyfol neu fel cyfryngau ar gyfer defosiwn preifat yn unig.  Yn cyswllt hwn fe 

gofir nad Salmau i’w canu oedd Salmau’r Sais Thomas Sternhold, nac ychwaith Salmau’r 

Ffrancwr Clément Marot i ddechrau, ond gweithiau defosiynol i’w defnyddio yn llysoedd 

brenhinol Lloegr ac yn Ffrainc.185 Nid gweithiau i’w canu ychwaith oedd yr holl 

fydryddiadau Lladin o’r Salmau a gynhyrchwyd yn y cyfnod hwn, ond ymarferiadau 

prydyddol urddasol, a gynhyrchwyd fel cyfryngau ar gyfer defosiwn preifat i’r addolwr 

unigol yn unig. O weld Salmau Middelton yn y goleuni hwnnw, cânt eistedd yn gyfforddus 
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182 William Ll. Davies, ‘Welsh Metrical Versions of the Psalms’, The Journal of the Welsh Bibliographical 
Society, II, 281. 
183 Thomas Parry, Hanes Llenyddiaeth Gymraeg hyd 1900, t. 146. 
184 Dyfynnwyd yn William Ll. Davies, ‘Welsh Metrical Versions of the Psalms’, 280. !
185 Cf. eiriau W. S. Pratt, The Music of the French Psalter of 1562 (adargraffiad, New York, 1966), t. 12. 
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wrth ochr nifer o weithiau tebyg o’r un cyfnod a symbylwyd gan amryfal gymhellion, ac 

eithrio ar gyfer eu canu’n gynulleidfaol.   

Er na ddylai’r beirniaid llenyddol fod wedi condemnio Salmau Middelton am eu 

hanallu i gyfoethogi addoliad yr eglwys, y mae’n parhau i fod wir mai prin iawn yw eu 

llwyddiant fel llenyddiaeth. Bu ei gyfrwng mydryddol caeth yn gloffrwym iddo, ac esgorodd 

ei ymdrechion ar farddoniaeth sydd, at ei gilydd, yn dila iawn. Er mwyn cadw at ofynion y 

gynghanedd a’r mesur, bu’n rhaid i’r bardd ychwanegu llwyth o eiriau llanw at ei Salmau. 

Fel canlyniad, yn lle cadernid croyw y Salmau gwreiddiol yr hyn a gafwyd gan William 

Middelton yw geiriogrwydd llac ac aneglur sy’n llwyddo i dagu’r Salmau a’u nychu. Fel y 

dywed Gruffydd Aled Williams: 

Dim ond yn ysbeidiol iawn y llwyddwyd i adleisio croywder cyhyrog y Salmau gwreiddiol: 
gan amlaf mae’r farddoniaeth yn sigo dan bwysau plwm llu o eiriau llanw wrth i’r bardd 
ymdrechu i gyflawni’r dasg anodd o gysoni gofynion caethiwus mesur a chynghanedd â’r 
angen i gyfleu ystyr y Salmydd.186      

 
Sylwodd Syr Thomas Parry yntau ar hynny ac fe nododd bod y mesurau caeth ‘yn rhy anodd 

i neb fedru eu defnyddio i’r pwrpas hwn heb orfod ychwanegu llu mawr o eiriau llanw, ac 

felly cyll y cynigion hyn gryn lawer mewn gwerth llenyddol’.187 Fel prawf digamsyniol o’r 

ffaith hon, cynigir isod ei fydryddiad o’r Salm gyntaf ar fesur y ‘Kywydh deuair hirion’, 

gyda’r holl eiriau llanw diangen mewn print italig: 

Gwynfyd oi febyd gwinfaeth 
Gwirion don ir gwr nid aeth 
Ar ol kynghor llwck anghall 
Y drwg a roei fryd ar wall: 
Ni saif yn ffordh briffordh brys 
Bechaduriaid baichdyrys, 
Nag ar gadair gyfair gawdd 
Gwatorwyr a gydtariawdh. 
Ond kyfraith Dhuw’n faith dhawn fydh 
I dhidhanwch dha dheunydd 
Ai myfyrio mwy fawredh, 
Dhydd a nos yn dhidhan wedh. 
Bydh ail i bren a blennir 
Yn nglann afon dirion dir: 
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151!
!

A dhwg ffrwyth dhigyffro hawl, 
Is irwydh yn amserawl; 
Ag ar y brig deg ir brenn 
Ni dhielwa un dheilen; 
Ag oll a wnel gwell-ha’n wir, 
Ai law dhyn a lwyddiannir. 
Annuwiol fraint dhynol fry, 
O fall-haint ni bydd felly; 
Hwnn O fab hoewan a fydh 
Fal manus ar fol mynydd: 
Oi flaen y gwynt flina gwaith. 
Chwith amod, ai chwyth ymaith. 
Ni welir annuwiolion 
Ofer yn hir ir farn hon;  
A gwnn na saif, gwann o said 
Deirawr y pechaduriaid, 
Drwy fawl oll i’r dyrfa lawn 
O wyr kofus rai kyfiawn;  
Duw a edwyn ffordh dyn da: 
Dinystrir enwir yna.188 

 
Cynigir isod y fersiwn gyfatebol o’r Salm yn Llyfr Gweddi William Salesbury (1567) ac ym 

Meibl William Morgan (1588) er mwyn eu cynharu. Llwyddodd Salesbury i gyflawni’r dasg 

o gyfieithu’r Salm mewn cyn lleied â 127 o eiriau, a cheir union yr un nifer o eiriau yn y 

Salm gyfatebol ym Meibl Morgan hefyd. Dyma’u cyfieithiadau ohoni: 

 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
188 Psalmæ, t. 1-2. 

Llyfr Gweddi 1587 
 
Gwyn ei byd y gwr ny rodiawd yn cyccor yr 
andewolion, ac ny savodd yn ffordd 
pechaturieit, ac nyd eisteddawdd yn eisteddfa 
yr ei gwatwrus. 
     Eithyr bor ei ewyllys* yn Deddyf yr 
Arglwydd, ac yn ei Ddedyf ef bor yn mevyrio 
ddydd a nos. *Canys ef vydd mal pren wedy’i 
blanny yn glan dyfredd yr hwn a ddwc ei 
ffrwyth yn ei *dempor: a ei ddalen yn wywa: 
a pha beth bynac y wnel ef, a lwydda. 
     Nid velly [y* bydd] yr ei annuwiol, eithr 
mal y man vs, yr hwn a chwâl y gwynt 
ymaith. 
     Am hyny yn saif yr amdewiolion* yny 
barn, na’r pechaturiait yn cynulleidfa yr ei 
cyfion. 
     Can ys yr Arglwydd a edwyn fford yr ei 
cyfion, a ffordd yr andewiolion a gyfergollir.   

Beibl 1588 
 
Gwyn ei fyd y gŵr ni rodiodd yng-hyngor yr 
annuwiolion, ac ni safodd yn ffordd 
pechaduriaid, ac nid eisteddodd yn eisteddfa 
gwatwar-wŷr. 
     Onid [bod] ei ewyllys ef yng-hyfraith yr 
Arglwydd: a mefyrio o honaw yn ei gyfraith ef 
ddydd a nôs.  
     Canys efe* a fydd fel prenn wedi ei blannu ar 
lann dyfroedd, yr hwn a rydd ei ffrwyth yn ri 
brŷd: ai ddalen ni ŵywa, a pha beth bynnac a 
wnêl, efe a lwydda. 
     Nid *felly [y bydd] yr annuwiol, onid fel mân 
us yr hwn a chwâl y gwynt ymmaith [oddi ar 
wyneb y ddaiar].  
      Am hynny yr annuwolion ni safant yn y farn, 
na’r pechaduriaid yng-hynnulleidfa y rhai 
cyfiawn. 
     Canys yr Arglwydd a edwyn ffordd y rhai 
cyfiawn, a ffordd yr annuwolion a ddifethir. 
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Ym mydryddiad Middelton o’r Salm y mae cyfanswm o 170 o eiriau, sef 43 o eiriau yn fwy 

na chynigion Salesbury a Morgan. O’r rhain y mae 75 ohonynt, sef 44% o’r holl eiriau, yn 

eiriau llanw diangen sy’n cyflawni dim pwrpas ac eithrio bodloni gofynion y mesur: creu 

cloffni ac aneglurder i’r darllenydd a wnaent. Y gynghanedd a droes ffordd y pechadur yn 

‘brifordd brys’ i greu cynghanedd sain, a chyngor y gŵr annuwiol yn ‘llwck anghall’ i greu 

cynghanedd groes o gyswllt, hyhi hefyd a droes deddf Arglwydd yn ‘ddiddanwch dda 

ddeunydd’ er mwyn bodloni gofynion y gynghanedd draws. Un arall o’i Salmau a dagir gan 

yr arddull sangiadol a goreiriog hon yw ei aralleiriad o eiriau cyfarwydd y drydedd Salm ar 

hugain, Salm a fydryddwyd ar fesur ‘Englyn proest kyfnewidiog’, a ddyfynnir isod, gan 

italeiddio yr holl eiriau llanw a ystyrir yn ddiangen: 

    Duw yw ’mugail arail em 
     Ni bydd (Duw a rydh da rym) 
    Arnaf er a gaf o gam 
    Diau o stad eisiau dim. 
    Gwnaiff ym orwedd gyfedh goel 
    Mewn porfa las urdhas ŵyl: 
    Am twysaw yn hylaw hael 
    Dhifyr ior wrth dhwfr arail.  
    Ym enaid gannaid mi a gaf  
    I thwyso wrth i dheisif 
    Mewn ffyrdh kyfiownder erof 
    Mewn awr er mwyn i enw ef 
    A phe rhodiwn gwn le gwag 
    Y dyphryn o dydhyn dig: 
    Kysgod angau ’n kau pob keg 
    Dyfnfodh ras nid ofnaf dhrwg. 
    Wyd gyda mi rhi ar hynt 
    Dy wialen breisgwen brint; 
    Ath ffon hoew union hwnt 
    Wrth Dduw am kynhorthwyant. 
    Arlwyaist fordh ber lawen 
    Mwyna gwaith i minnau gwn, 
    Ag yngwydh gyfarwydh fan 
    Yleni fyngelynion. 
    Ar fymhenn llawen ywr llwyth 
    Iraist ond teg yw’r araith: 
    Mae fynghwpan gyfan goeth 
    Yn rhylawn gan ior helaeth. 
    Karedigrwydh rwydh a red 
    A thrugaredh mowredh mad; 
    Dilynant fi dal unnod 
    Oll dhydhiau mau fy mowyd. 
    Ag yn llonydh ufydh war 
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    Draw gan mi adriga’n hir. 
    Ynhuy dhuw ag yn hawdh ior 
    Yn dragowydh y bydh ber.189 
 
Ceir cyfanswm o 178 o eiriau ynddi, ac o’r rhain y mae 96 ohonynt, sef 54%,  yn eiriau llanw 

diangen. Eto, fe gynigir ymdrechion William Salesbury (1567) a William Morgan (1588) o’r 

Salm gyfatebol er mwyn profi mor chwyddedig ydyw arddull Wiliam Middelton: 

 

Llyfr Gweddi 1567 
 
Yr Arglwydd [yw] vy bugeil, yn bydd diffic 
arnaf. 
     Efe a bair ym *orphwys mewn porva 
brydverth, ac am *tywys ger llaw dyfrdd 
tawel. 
     Ef y* adver vy eneit, ac am arwein i rhyd 
llwybrae cyfiawnder er mwyn ei Enw. 
     A phe rhodiwn rhyd glyn gwascot angae, 
nyd ofnaf ddrwc: can y ty vot gyd a mi: dy 
wialen ath ffon, hwy am diddanant. 
     Ti arlwyy bort gar fy bron, yn gwydd vy 
gwyrthnepwyr: * ireist vy-pen ac oleo, [a’]m 
phiol a orllenwir. 
     Sef* ddaoni, a’ thrugaredd am canlynant 
oll ddyddiae vy bywyt, a* phreswiliaf yn tuy 
ar Arglwydd.  

Beibl 1588 
 
Yr Arglwydd [yw] fy mugail: ni bydd eisieu 
arnaf. 
     Efe a bar i’m orwedd mewn porfeudd 
gwelltoc: eefe a’m tywys ger llaw dyfroedd 
tawel.  
     Efe a ddychwel fy enaid, ac a’m harwain ar 
hŷd llwybrau cyfiawnder er mwyn ei enw.  
     A phe rhodiwn ar hŷd glyn cyscod angeu nid 
ofnaf niwed, o herwydd [fod] ti gyda mi: dy 
wialen, a’th ffon a’m cyssûrant. 
     Ti a arlwi fort ger fy mron, yn erbyn fyng-
wrthwyneb-wŷr: îraist fy mhen ag olew, fy phiol 
[sydd] lawn. 
     Daioni, a thrugâredd yn ddiau a’m canlynant 
oll ddyddiau fy mywyd: a phreswyliaf yn nhŷ’r 
Arglwydd yn dragywydd. 
 
 

Llwyddodd Morgan i gyfieithu’r Salm gyda 100 o eiriau yn unig, tra bod Salesbury yn 

defnyddio cyn lleied â 99 o eiriau i gyd, cyfanswm o 44% o eiriau yn llai na mydryddiad 

Wiliam Middelton. Troes y ‘porfa gwelltoc’ yn borfa ‘las urdhas ŵyl’ a’r ‘glyn cyscod 

angeu’ yn ddyffryn ‘dydhyn dig’. Y mae ym mhob llinell, fwy neu lai, ryw sangiad a ystyrid 

yn ddiangen gan nad yw’r cyflawni unrhyw ddyletswydd ac eithrio bodloni gofynion mesur y 

gerdd: y mae chwyn toreithiog y geiriau llanw hyn yn lladd ar ystyr y Salm wreiddiol ac yn 

llesteirio’r neges a geir ynddi. Mae’r feirniadaeth hon yn un a allai weddu’n rhwydd i’r rhan 

fwyaf o Salmau Middelton, ond y mae ambell eithriad hefyd. Pan ddefnyddiai ffurfiau rhydd 

wrth fydryddu, mesurau megis y cywydd deuair fyrion, yr awdl-gywydd a’r englyn unodl 
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189 Ibid., tt. 36-7. 
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cyrch, caiff benrhyddid i wneud y gorau o’i ddeunydd crai heb iddo orfod glynu’n gaeth wrth 

reolau mesur a chynghanedd. Ystyrier, er enghraifft, rhan o’i fydryddiad o Salm 49 (adnodau 

1-8) ar fesur yr awdl-gywydd o’r hen ganiad: 

    Yr holl bobloedd er ych lles 
    Dowch yn nes i wrando 
    A degleuwch bawb ynghyd 
    Sydh yn y byd yn tario. 
 
    Isel uchel man a bras 
    Kas a chyd-ymdeithion: 
    Y kyfoethawg a phob tylawd 
    Kar, a brawd, ag estron. 
 
    Ni ddaw dim om genau per 
    Onid ddoethder mwynffraeth: 
    A myfyrdawd dan fy mronn 
    Fynghalon yw gwybodaeth. 
 
    Yr wyf fi’n bwriadu draw 
    Wrando ar dhamegion, 
    Ag a draetha ’ngherdh fal hynn 
    Cida’r delyn gyfon. 
 
    Pam yr ofnaf: na dal gwg 
    Er bod yn ddrwg y dyddiau, 
    A chwmpassu o bechod ffol 
    Hyd ar ôl fy sodlau. 
 

Yn i golud wrth i rhaid 
Yr ymdhiriaid annoeth: 
Ag a foltian yn i byw 
Amled yw i kyfoeth. 
 
Ni all dyn gan dhyw ae rhoes 

    Brynnu einioes undyn: 
    Ag ni dhichin mae’n rhy drwm 
    Dalu arianswm drostyn. 
 
Mesur pedair llinell (7, 6, 7, 7) ag odl gyrch rhwng y llinell gyntaf a’r ail a rhwng y drydedd 

a’r bedwaredd, a’r ail a’r bedwaredd yn cynnal y brifodl: fe welir ei fod yn debyg iawn i fesur 

Salm, dim ond bod unsill yn fyr yn y tair llinell gyntaf.190  Un peth sy’n sicr yn arwyddocaol 

am ei ddewis o fesurau rhydd, fodd bynnag, yw’r ffaith eu bod yn rhai tra adnabyddus a 

phoblogaidd ar y pryd. Gall fod lle i gredu, felly, bod alawon ar gael ar gyfer eu canu, alawon 
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190 Ar berthynas y mesur hwn â Mesur y Garol, mesur a drafodir isod, gw.  Brynley Rees, Dulliau’r Canu Rhydd 
1500-1650 (Caerdydd, 1952), tt. 34. 
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syml a fyddai’n adnabyddus drwy Gymru gyfan.191 Y mae’r ffaith hon yn un dra phwysig, 

oherwydd pe byddai Middelton wedi dewis mydryddu ei Salmau i gyd ar un neu ragor o’r 

mesurau hyn, dichon y byddai canu cynulleidfaol Cymraeg wedi brigo i’r wyneb llawer iawn 

ynghynt yng Nghymru. Ond nid felly y bu ac, fel canlyniad, fe fu’n rhaid aros am beth amser 

eto hyd nes i hyn gael ei wireddu.       

 

Maurice Kyffin a’r alwad am Salmau Cân yn Gymraeg  
 

Ac ystyried fel y daeth y Salm Gân i dra-arglwyddiaethu ar ganu cynulleidfaol y 

gwasanaethau eglwysig yn Lloegr ar ddechrau teyrnasiad y frenhines Elisabeth, mater o 

amser yn unig ydoedd cyn y byddai’r Cymry hwythau yn dyheu am gael canu Salmau yn eu 

hiaith eu hunain. Cafwyd y Llyfr Gweddi yn Gymraeg yn 1567 a’r Beibl cyfan yn 1588, ond 

parhaodd bwlch difrifol yn arfogaeth yr Eglwys yng Nghymru am nad oedd Salmau 

mydryddol ar gael yn Gymraeg a oedd yn addas ar gyfer eu canu’n gynulleidfaol. Maurice 

Kyffin oedd y cyntaf, hyd y gwyddom, i annog beirdd Cymru ar goedd i fynd ati i ymateb i’r 

angen difrifol hwn.192 Yn ei ragymadrodd ‘At y Darlleydd’ i’w gyfrol Deffynniad Ffydd 

Eglwys Loegr (1595) pwysleisiodd bod angen i feirdd Cymru ymorol â’r dasg o fydryddu’r 

Salmau ar y mesurau rhydd fel eu bod yn addas ar gyfer eu canu gan leygwyr cyffredin yr 

eglwysi plwyf yng Nghymru, fel yng ngwledydd eraill y Cyfandir: 

 
Gwaith rheidiol iawn fydde troi’r Psalmeu i gynghanedd gymraeg, nid i ganghanedd 
gymraeg, nid i gynghandd Englyn, nag Owdl, na Chowydd, nag i fath yn y byd ar gerdd 
blethedig; herwydd felly ni ellir byth troi na’r Psalmeu, na dim arall yn gywir. Eithr i’r fath 
fessur a thôn canghanedd ag sydd gymeradwy ymhôb gwlad, a ddiwygwyd trwy dderbynniad 
discleirdeb yr Efengyl: ag fal y gwelir yn y Saesonaeg, Scotiaith, Ffrangaeg, iaith Germania, 
iaith Itali, a’r cyfryw: fal y gallo’r bobl ganu y gyd ar unwaith yn yr Eglwys; yr hyn beth 
fydde ddifyrrwch nefawl iddynt yn y llann, a chartref ... Am Englyn, neu Owdl, neu Gowydd, 
e wyr pawb na cynefin i vn dyn ar unwaith ganu’r vn o’r rheini.193  
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191 M. Evans, ‘Canu Cymru yn yr Unfed Ganrif ar Bymtheg’, 37.  
192 T. R. Roberts, Edmwnd Prys, tt.108-9. Cf. Sylwadau  Ieuan o Lanau’r Dwyfach, ‘Emynwyr yr Eglwys’, 
Y Cyfaill Eglwysig, ail gyfres, Cyfrol XLIV (1910), 120-22. 
193 Argraffiad newydd, gol. Wm. Prichard Williams (Bangor, 1908), t. [xv]. 
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Ond beth, tybed, a barodd i Maurice Kyffin ddatgan mor groyw na ellid trosi’r Salmau ar 

fesurau cerdd dafod yn Gymraeg? Fe all fod yn arwyddocaol bod ei frawd, Edward Kyffin, 

wedi canu cerdd o foliant i Wiliam Middelton a ymddangosodd ar ddechrau ei gyfrol Psalmæ 

y Brenhinol Brophvvyd Dafydd. Ynddi mae’n diolch i Middelton, gan ei ddisgrifio fel 

‘Anwylyd’ holl bobl ei wlad, am y gymwynas a wnaeth i’w genedl trwy gyfieithu’r Salmau 

i’r Gymraeg: 

    Dvwiol-gerdh gowrein-gerdh gu a eiliai, 
     (Anwylyd y Cymru) 
Merdhin dasc mowr-dhawn dyscu, 
     Prif-gapten llawen-ben llu. 
 
Canai dagwydhai ei gwau yn gynnil, 
     ar geinwedh blethiadau: 
Seil-modh holl-gorph y Psalmau, 
     Ym-hob cerdh frutan-gerdh frau. 
 
O bair Cyridwen awenoedh di-dawl, 
     (Fel doedai’r hên bobloedh) 
O gwch gor-hên Athenoedh, 
     Ei or-awen adhien oedh. 

 
Ar foroedh dyfroedh dâ fryd a rôdhai, 
     (Wiw-ireidh-walch hyfryd) 
Gadwynaw mewn gwawd vn-ŷd, 
     Psalm-gerdh Or-hoyw-gerdh ar hyd. 
 
Gorphennodh hwyliodh ei hoyw-eiliad waith, 
     Yn eithaf estroniaid:  
Hwnt o ran-dir yr Indiaid, 
     Gorllewin deulu blîn blaid. 
 
Wrth dhychvvelyd funyd fu o’r eigiavvn, 
     Fry agos at lannau: 
Aeth i’r nêf i gartrefu, 
     At Dhuvv mavvr gadarn-favvr gu. 
 
Er mynd i gorph i orphvvys (dâvv gvvedi 
     I gydio’r enaid-glvvs) 
Pêry’r gâvvavvd bûr-wawd bvvys, 
     Byth gennym vvivv-beth gynnvvys. 

 
Tra fo haul araul, tra fo euryn bâth  
     Byth ei favvl ni therfyn: 
Tra fo sêr, ag aderyn 
     Tra fo gvvydh, a dydh, a dyn. 
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Yn iach Gapten avvenydh a dysc, 
     Yn iach Dasc milvvrydh: 
Oni gaffom dhi-son dhydh, 
     Gu-olvvg ar ei gilydh. 

 
Ac ystyried hynny, mae’n fwy na phosibl tybio bod Kyffin wedi gweld ymgais Middelton i 

fydryddu’r Salmau yn 1595, trwy ei frawd Edward Kyffin a oedd yn Llundain, a bod hynny 

wedi ei argyhoeddi na ellid defnyddio’r mesurau caeth i fydryddu’r Salmau yn llwyddiannus. 

Pa un bynnag a welodd y gwaith ai peidio, fe bwysodd ar ei gyd-wladwyr i arbrofi gyda’r 

mesurau rhydd, ac fe esgorodd hynny ar amryw o gynigion.   

 

James Rhys Parry, George Parry a’u Salmau  
 
Y cyntaf i fynd ati i ymrafael â’r dasg o fydryddu’r Salmau ar y mesurau rhydd oedd James 

Rhys Parry (Eos Ewias, c. 1570-1625), yr uchelwr o ardal Llanfihangel Esgle yn Ewias, rhan 

o Swydd Henffordd lle y siaredid llawer o Gymraeg ar y pryd.194 Mydryddodd ei Salmau ar 

fesur y carol (hen fesur yr awdl-gywydd yn ei ffurf ddigynghanedd) ond nid argraffwyd 

mohonynt, ac fe arhosant hyd y dydd heddiw mewn llawysgrif.195 Fel y dywed ei fab, George 

Parry: 

My father, James Rhys Parry, a well-born layman of Ewys Lacy in Herefordshire, a patron of 
poets and himself a distinguished one... condescending more humbly that he should have 
done to the capacity of the populace and humouring it, turned the Psalms into common 
measure shorter by one syllable in alternate lines than thee ecclesiastical measure.196  
  

 Mae ei fydryddiad yn un tra phwysig, fodd bynnag, gan mai hwn, hyd y gwyddom, oedd y 

mydryddiad cyflawn cyntaf o’r Salmau ar y mesurau rhyddion yn Gymraeg. Ceir o leiaf dri 

chopi llawysgrif o Salmau James Rhys Parry—(1) Llsgr. Cwrtmawr 28B, ‘Salmay dafydd 
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194 T. Parry, Hanes Llenyddiaeth Gymraeg hyd 1900, t. 146; William Ll. Davies, ‘Welsh Metrical Versions of 
the Psalms’, 294. Ar James Rhys Parry ei hun, gw. Y Bywgraffiadur, tt. 691-2.  
195 Diddorol yw sylw Mr. Brinley Rees: ‘Gelwir y Mesur Carol yn “owdl gowydd or hen ganiad” ym Mostyn 
144 (t. 169) a mwy na thebyg mai dyma ydyw er ei bod yn ddirgelwch sut y gaethpwyd i’w ganu’n acennog 
rheolaidd onid hynny’n hen hen arfer’. Am fanylion pellach ar wreiddiau’r mesur, gw. Brynley Rees, Dulliau’r 
Canu Rhydd 1500-1650 (Caerdydd, 1952), t. 34. Gallwn ddweud i sicrwydd, felly, fod y berthynas rhwng y 
mesur hwn a Mesur y Salm yn un agos am eu bod yn rhannu’r un gwreiddiau. Ceir trafodaeth fanwl ar Fesur y 
Salm a’i wreiddiau yn ddiweddarach yn y traethawd hwn.  
196 Ceir y cyflwyniad gwreiddiol mewn Lladin yn Llysg. LlGC 641C ond am gyfieithiad Saesneg ohono, gw. W. 
Ll. Davies, ‘Welsh Metrical Versions of the Psalms’, 287. 
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Broffwyd Gwedy gynhayddy mywn brythoniaith gan Siams Parry o eyas’; (2) BL Add. MS 

14895, ‘Salmay dafydd  broffwyd wedy y cynghanedy gan siams Parry o eyas y gvmraec’, a 

(3) Llsgr. Peniarth 220B—copi yn llaw John Jones Gellilyfdy sy’n dyddio o tua’r flwyddyn 

1635. Cyflwynodd Parry ei Salmau, yn ôl yr hyn a ddywed ei fab, George Parry, i William 

Morgan yn y cyfnod pan oedd yn Esgob Llandaf a chafodd saith darn a aur ganddo fel 

arwydd o’i werthfawrogiad ac fel amlygiad o’i serch.197 Yr oedd Morgan yn Esgob ar Landaf 

rhwng 1595 a 1601 a chredir, felly, mai i’r cyfnod hwn y perthyn y Salmau.   

 Perthyn nodwedd hynod iawn i’r fersiwn o’i Salmau a gedwir yn Llsgr. Cwrtmawr 

28C. Ar ben pob un o’r tudalennau fe geir nodyn sy’n egluro i ba ddydd o’r mis y perthyn 

pob Salm. Perthyn yr wyth Salm gyntaf, er enghraifft, i ‘yr dydd i o’r mis’.198 Pe dilynid y 

cyfarwyddiadau, gan adrodd y Salmau perthnasol bob dydd, byddai modd cwblhau’r Sallwyr 

cyfan mewn mis. Dyma brawf, yn ôl pob tebyg, mai Salmau a fwriadwyd yn unswydd ar 

gyfer eu defnyddio mewn cyd-destun eglwysig oedd y rhain. Yn ddiddorol ddigon, y mae’r 

Salmau wedi eu rhannu yn union yr un ffordd â’r Llyfr Gweddi Gyffredin (1567) a 

gyfieithwyd gan Salesbury, ac mae ei ddylanwad i’w deimlo ar nifer o Salmau Parry. Geill, 

yn wir, mai Salmau a fwriadwyd i’w defnyddio ochr yn ochr â’r Llyfr Gweddi oedd y rhain. 

Taerodd ei fab, George Parry, mai Salmau ei dad a ysgogodd Edmwnd Prys i fydryddu ei 

Salmau ef: 

This (not the Money but the manuscript) was an incentive to Archdeacon Price (his chaplain 
if I mistake not), the first rather rough sketch of his own more finished composition.199  

 
Gall fod yn wir fod Edmwnd Prys wedi gweld gwaith Parry. Wedi’r cyfan, yr oedd William 

Morgan yn gyfaill iddo a gallasai’r Esgob fod wedi dangos copi o’r gwaith iddo. Nid mewn 

Cymraeg llenyddol y cyfansoddodd Parry ei Salmau, ond mewn iaith syml werinol ac arni 

flas tafodiaith. Ond efallai bod yr arddull ddiaddurn syml hon yn rhan o’u hapêl: wedi’r 
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197 Ibid., 287. Am fanylion pellach, gw. J. Gwynfor Jones, ‘The Reformation Bishops of Llandaff, 1558-1601’, 
Morgannwg: Transactions of the Glamorgan Local History Society, Cyfrol 32 (1988), 57-8.  
198 Gw. Llsgr. Cwrtmawr 28B, tt. 1-17.  
199 W. Ll. Davies, ‘Welsh Metrical Versions of the Psalms’, 288. 
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cyfan, nid ymarferiad gorchestol mewn prydyddiaeth Gymraeg oedd ei waith i fod, ond 

ymgais i ddarparu fersiwn o’r Salmau a fyddai’n addas i’w ddefnyddio gan blwyfolion 

cyffredin.  Diau, yn wir, mai ei nod oedd cyfleu ystyr yr Ysgrythurau mewn iaith a oedd 

ddealladwy  i’w gynulleidfa. Er gwaethaf ei arddull syml, fe greodd Parry farddoniaeth rugl a 

chadarn: ystyrier, er enghraifft, ei fydryddiad o’r Salm gyntaf sydd, heb unrhyw amheuaeth, 

yn rhagori ar unrhyw ymdrech flaenorol yn y Gymraeg er gwaethaf y blas tafodieithol ac 

anffurfiol a geir arni (gweler, ymhlith nifer o enghreifftiau eraill, ‘isde’, ‘ynte’ a ‘gwllis [= 

ewyllys]): 

    Gwyn y fyd y dyn nyd ai 
    ar ffyrdd y rhai anywiol 
    ar na cherddodd ddim ar draws 
    nac isde ar glaws gwatwarol. 
      
    Namyn dilyn gwllis dyw 
    Ac ynte yn clyw ni keiso 
    Cadw y ddeddf ddydd a nos 
    Ac arno n glos gweddïo. 
 
    Tebig y fydd hwnnw y bren 
    Ay ddalen byth heb wiwder 
    Gwedy blany ar lan y nant 
    Ay ffyniant yn y hamser. 
 
    yn y farn y dieflic draw 
    gan faint y braw ay hofn 
    ar pechadyr byth yn sai 
    ymysg y rhai dywolion. 
 
    Dyw a edwyn ac mayn wir 
    Ffyrdd y kywir kyfion 
    Ffyrdd y dieflic a ar goll 
    Ac felly y holl weithredon. 
 
    yr tad ar mab ar yspryd glan 
    y rhown ni gyflawn fawredd 
    fal y by y nawr y sydd 
    ac felly bydd heb ddiwedd.200  
 
Nid geiriogrwydd llac a gwlanog a geir yma, ond arddull gwbl uniongyrchol a chlir sy’n 

ddarostyngedig i’r neges y mae’r testun yn ceisio ei chyfleu. Mae’r farddoniaeth yn darllen 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
200 Llsgr. Cwrtmawr 28B, tt. 1-2.   
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yn rhwydd ac yn ystyrlon ac fe lwydda i lynu at naws ac ystyr y Salm wreiddiol ar bob adeg.  

Dyfynnir isod eiriau cyfarwydd Salm 23 fel prawf pellach o’i gamp: 

    Yr arglwydd yw fy migail i 
    ac yn porthi n llwyrdda 
    er mwyn hynny gwn na thric 
    yn vn modd ddific arna. 
 
    ef a bair ym ddodi mhwys 
    y orffwys yn y borfa 
    lle mae cnyddrwch gyr fy llaw 
    y dyfrydd draw or tecka. 
 
    Adfer fennaid oddwrth bvg 
    fem dyg y lwybray inion 
    Ac ar wyr yn aid fy mwyn 
    er mwyn y enw cyfion. 
    pyt fay fangre gyr fy llaw 
    mi rodiaf draw n ddi ofon 
    gan dy fod ti ath ffon 
    Ath ialen gron ym ddiddan. 
    gnay fort gyfiawn yn difay 
    lle gwelo rhai syn trybly 
    iraist ac olew mhen  
    am fiol wen orllenwy. 
 
    Dy ddawn oth drygaredd dy 
    am canlyn i ym bywyd 
    tario naf yn hv fy ner 
    yn hir o Amser hefyd.201 
 
Yn Salm 117 ceir gorchymyn uniongyrchol i foli Duw. Dyma fydryddiad James Rhys Parry 

o’r ychydig adnodau hynny: 

    Molwch chi ych arglwydd ddyw 
    Bob cyfriw o genheddloedd  
    a molwch ef drwyr holl fyd 
    chwchi y gyd o bobloedd 
 
    y drygaredd ef y sydd fawr 
    grassolfawr arnam dyry 
    a gwirionodd farglwydd ddyw 
    tragywydd yw y pery.202  
 
 Gallesid yn hawdd fod wedi defnyddio Salmau Parry fel cyfryngau ar gyfer y moliant 

hwn yn yr Eglwys yng Nghymru, oherwydd buasent yn gerddi delfrydol ar gyfer eu canu’n 
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201 Ibid., tt. 65-6. Gw. hefyd Rhidian Griffiths (gol.), Salm 23: Detholiad o fersiynau Cymraeg (Caernarfon, 
1991), t. 6. 
202 Llsgr. Cwrtmawr 28B, t. 183v.  
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gynulleidfaol.203 Ond nid felly y bu, eithr fe’u cuddiwyd yn y llawysgrifau hyd y dydd 

heddiw. Fel canlyniad, ni chafwyd y cyfle i fwynhau camp y bardd o Ewias. Tybed paham na 

fanteisiwyd ar y cyfieithid hwn? Cryfder Salmau Parry yw eu symlrwydd a’u naws gyffredin 

ddealladwy, ac eto hwyrach mai’r naws honno a olygodd na fyddent fyth yn llwyddo. A 

fernid gan ysgolheigion eglwysig y cyfnod, a William Morgan yn eu plith, nad oedd y 

penillion yn adlewyrchu cyfoeth cynnwys ac urddas y ffurf gwreiddiol? Gall, yn wir, fod rhai 

o’r farn fod ei arddull werinaidd a chyffredin yn gwbl anaddas at wasanaeth yr eglwys. Yn y 

cyd-destun hwn, fe all sylwadau George Parry, ei fab ei hun, fod yn rhai arwyddocaol. 

Bwriodd yntau sen ar waith ei dad gan ddadlau nad oedd arddull gyffredin ei waith yn 

gwneud cyfiawnder ag urddas yr Ysgrythurau: ‘He wrote’, meddai, ‘in a rather mean style, in 

a popular maner, too plebeian in fact, quite unworthy to render the sublime majesty of the 

Word of God.’204 Ac ystyried hynny, y mae’n deg maentumio na chyhoeddwyd Salmau 

James Rhys Parry oherwydd fe ystyrid eu harddull seml a dirodres yn annheilwng o fynegi 

Gair Duw. Ond tybed a deimlwyd hefyd na pherthynai iddynt y dilysrwydd ysgolheigaidd 

angenrheidiol?  Wrth drafod yr angen am fydryddu’r Salmau ar gyfer eu canu mewn 

gwasanaethau eglwysig, pwysleisiodd Maurice Kyffin yr angen am fydryddiad dysgedig na 

fyddai’n mynd yn groes i ysbryd yr Ysgrythurau gwreiddiol: 

Rhaid i’r neb a gychwnno hyn o orchwyl cyssegr, dealld amryw ieithoedd dyscedig, fegis na 
roddo ef vn gair yn y Gynghanedd ond a fo cwbl cyd-synniol a meddwl yr Ysbryd glan.205 
 

Gŵr bonheddig diwylliedig, nid ysgolhaig beiblaidd, oedd Parry ac, hyd y gwyddom, ni allai 

frolio bod ganddo wybodaeth o’r ieithoedd gwreiddiol. Ac yntau’n ysgolhaig Beiblaidd ei 

hun, tybed beth oedd safbwynt William Morgan, y cyflwynodd Parry ei Salmau iddo, am 

ansawdd y gwaith? Fe fu’r esgob, yn ôl yr hyn a ddywed R. Geraint Gruffydd, yn gefnogol i 
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203 M. Evans, ‘Canu’r Cymry yn yr unfed ganrif ar bymtheg’, 38. 
204 Ysgrifennodd James Rhys Parry, meddai, yn ‘stilo leuiusculo, Gregario modo, nimium plebeio, sublimi 
maiestate verbi Dei prorsus indigno’ (Llsgr. LlGC 641C, t. 3). Cyfieithiad Syr William Ll. Davies yn ‘Welsh 
Metrical Versions of the Psalms’, 287.  
205 Wm. P. Williams (gol.), Deffynniad Ffydd Eglwys Loegr, t. [xv]. 
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gais Parry, ond ni welodd ei gyfieithiad olau dydd.206 Nid yw’n afresymol credu y byddai 

awdurdodau eglwysig y cyfnod wedi dewis eu diystyru’n llwyr gan na fernid bod gan Parry y 

cefndir academaidd i fod wedi eu cyfieithu’n gywir.   

Gan ei fod yn anfodlon ar waith ei dad, aeth George Parry ei hun ati i fydryddu’r 

Salmau rywdro yn ystod ail hanner yr ail ganrif ar bymtheg. Yr oedd George Parry, yn ôl pob 

tebyg, yn offeiriad a bernir mai efe oedd y George Parry a wnaethpwyd yn ganon yn eglwys 

gadeiriol Llandaf ar 7 Ionawr 1662/3.207 Cedwir ei Salmau yn Llsgr. LlGC 461C (‘The 

Psalms’).208 Cyflwynwyd Rhan Un (Salmau 1-50) i Henry Somerset, ac mae Salmau 1-46 

wedi eu mydryddu ar Fesur y Salm, yr union fersur a ddefnyddiwyd gan Edmwnd Prys ar 

gyfer ei fydryddiad ef o’r Salmau. Ys dywed George Parry ei hun: 

Mesur gynhelir drwy yr holl Ran gyntaf gyntaf hon sydd gan mwyaf yn ol dull yr hen Awdwl 
Gywydd (Agos); ag yn rhydd ohhiwrth y Gynghanedd Genolig, oddieithr o ddamwain.209 

 
Mae ei fydryddiad Cymraeg yn ymddangos ochr yn ochr â’r Salm gyfatebol mewn Lladin. 

Diau iddo benderfynu gwneud hynny, yn wahanol i’w dad, er mwyn profi bod ei waith yn 

cadw’r ffyddlon at ystyr y gweithiau gwreiddiol. Ys dywed yr awdur ei hun am y fersiwn 

Lladin hwnnw: 

Mark well that the Latin version, rendering Word for Word, for the sake of your greater 
convenience neglecting its own proper idiom is wholly concerned in expressing fitly the 
meaning of the words of the language it is a version. 210 
 

Hefyd, yn ymyl y tudalennau y mae’n cynnwys rhifau’r adnodau fel bod modd, dybiwn i, 

cymharu ei fydryddiad â’r fersiwn rhyddiaith o’r Ysgrythurau. Gweler isod ei fydryddiad o’r 

‘Psalmus primus’, sef y Salm gyntaf ar fesur y Salm: 

  
 
 
 
 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
206 R. Geraint Gruffydd, William Morgan: Dyneiddiwr (Abertawe, 1989), t. 24-5.!
207 Ibid, 297. 
208 Gw. Handlist of Manuscripts in the National Library of Wales, I (Aberystwyth, 1943), t. 43.  
209 Llsgr. LlGC 641C, t. 11.!
210 Cyfieithiad Syr William Ll. Davies yn ‘Welsh Metrical Versions of the Psalms’, 301. 
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    Gwyn fyd y dyn ni rodia’n ghôr 
    Gŵyr Gynghor Gwŷr annuwiol: 
    ni thwyllir gan yr enwir blaid, 
    blin bechaduriaid hudol: 
 
    Yr hwn sydd yn ffieiddio câs  
    Gymdeithas drwg weithredwyr: 
    ni saif yn ffyrdd, ar faingc gwatwarwyr 
    Gwawd: gwaigc, ar fainc gwatwarwyr. 
 
    Holl serch yr hwn a meddwl fryd 
    ei galon hyfryd wiwlan 
    syd dydd a nos ar dyw a’i air 
    ei ddeddf diwair burlan. 
 
    Bydd hwn fal pren a blennir bron 
    ar ymyl afon lariaidd: 
    yr hwn a ddwg ei ffrwythau per 
    mewn pryd ag amser gweddaidd: 
 
    Ei ddail ni wywant fyth, ar frin 
    yn irwydd trig bob amsser 
    pob peth a wnel fydd rhwydd a da 
    ei waith nid â yn ofer. 
 
    Eithyr nid felly ddim y bydd 
    ir dyn afonydd diffaith: 
    ond fal yr us y bydd ei hŷnt 
    gan corwynt caf chwthir ymmaith. 
 
    Yn nydd y farn, ni rydd Dyw  
    ir drwg enwiriaid ofnus 
    sefyll ni chânt ym mhlith, yn hir, 
    y dyrfa gywir breintus. 
 
    Yr holl Alluog ddyw o’r Ne’ 
    hwn wêl pob lle yn eglyr 
    a edwyn ddiddrwg ffordd y da 
    a ffyrdd y gwaetha gollyr. 
 
    I’r Tad a’r mab, a’r ysbryd glân 
    y rhown ni gyfan fawredd: 
    fal y bu’r ioed, yn awr y sydd 
    ag felly bydd heb ddiwedd.211 
 
Fel mydryddiad ei dad, y mae gwaith George Parry yn eglur a chadarn, ond mae naws gwaith 

y ddau ŵr yn sylfaenol wahanol i’w gilydd. Yr oedd George Parry yn glerigwr ac yn 

ysgolhaig ac fe adlewyrchir hynny yn ei fydryddiadau o’r Salmau. Ni cheir yr un blas ar y 
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211 Llsgr. LlGC 641C, tt. 11-12. Gw. hefyd, Rhidian Griffiths (gol.), Salm 23: detholiad o fersiynau Cymraeg, t. 
9.  
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dafodiaith yn ei waith ef, eithr y mae’n fwy ffurfiol a litwrgaidd ei naws. Dyma’i ymdrech 

dra rhagorol i fydryddu geiriau cyfarwydd Salm 23: 

    Fy Annwyl fugail, y Dyw mawr, 
    ni ad dim eisiau arnaf: 
    Areilia fi mewn gwyrdd borfeydd 
    ar lan afonydd araf. 
    Try f’enaid er ei enw, a dŷg 
    I lwybrau llŷ cyfiawnder, 
    trwy ddyffryn cwsgod angau, gwn, 
    ni bydd, pe rhodiwn, bryder. 
    nid  ofnaf ddrwg: canys tydi 
    wyd gyda mi bob amser: 
    cussura’th ialen fi ath ffon  
    cryfha fy nghalon dyner. 
    llanwodd fy mwrdd o fwyd. Ger bron 
    fy Alon, dy haelioni: 
    iraist fy mhen ag olew teg  
    fy phiol redeg drosti. 
    Dy haeledd ath drugaredd di 
    am canlyn i drwy’m bywyd 
    a trigaf i yn nhŷ fy Nêr  
    lawer o amser, hirbryd.212 
 
Cyflwyna Parry ei Salm mewn gwisg farddonol nad yw’n tynnu dim oddi wrth y deunydd 

crai, oherwydd fe lwydda i lynu’n bur agos at ystyr y gwreiddiol. Mydryddodd Salm 47, yn 

ôl yr hyn a ddywed ei lawysgrif, ar fesur ‘Englyn unodl union’.213 Dyma roi blas ohoni isod: 

Dynion Dywiolion Diol[w]ch ich Duw, 
    oll, ach dwylaw curwch. 
    ir hwn ych llun wnaeth or llwch, 
    Can arwar cerddgar cenwch. 
 
Salm ar fesur y ‘Cywydd Deuair hirion’214 yw ei fydryddiad o Salm 49 a Salm ‘yn ol mesur 

Seisnig y Sallwyr hon’ yw Salm 50. Atgynhyrchir rhan o’r Salm honno isod: 

Dyw holl alluog 
    Yr Arglwydd a lefarodd 
    Galwodd yn enwog  
    y ddaiar holl Genhedloedd 
    O Godiad haulwyn 
    a dechrau ei yrfa ddifflin 
    Dan wres ei Ddwyn 
    o’r Dwyrain i’r Gorllewin.215  
 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
212 Ibid., t. 64. 
213 Ibid., t. 159.!
214 Ibid., t. 163. 
215 Ibid., t. 169.!!
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 Daw ‘Terfyn y Rhan Gyntaf’ (‘Finis Prima Partis’) ar ddiwedd Salm 50. Cyflwynir yr 

ail ran (sy’n cynnwys Salmau 51-100) i Henry Benet, Arglwydd Arlington a cheir 

amrywiaeth o fesurau yn y rhan hon, gan gynnwys ‘Mesur y Salm’, ‘Awdl’, ‘Cywydd deuair 

fyrrion’, ‘Hupynt hir’, ‘Hupynt byr’, ‘Gorchest y beirdd’, ‘Clogyrnach’, a ‘Hir a thoddaid’.  

Cychwyn rhan tri o’i fydryddiad (sy’n cynnwys Salmau 101-150) ar dudalen 362 o’r 

llawysgrif ac fe’i cyflwynwyd i Syr Thomas Williams ‘o Eltham’, meddyg a wasanaethodd 

Siarl II a Iago II.216 Fel yn achos rhan dau, fe welid bod y Salmau ar amrywiaeth o fesurau. 

Un o’r mwyaf nodedig efallai yw ei fydryddiad o Salm 113 a fydryddwyd, yn ôl yr hyn y 

dywed yr awdur ei hyn, ar ‘Mesur Câr Eglwys’ 

    Molwch yr Arglwydd, molwch ef, 
    Chwi weision ffyddlon Arglwydd nef, 
         Molwch ei enw ef yn hyf 
    Sancteiddiol bid mawr enw Naf 
    A bendigedig byth y sa’f 
         Ardderchawg enw yr Arglwydd cryf.  
 
Ar y cyfan, fe welir bod George Parry yn llwyddo i greu barddoniaeth dda sy’n gryf a 

chofiadwy. Ond, megis Salmau ei dad, ni chyhoeddwyd ei waith ef ychwaith. Erys ei Salmau 

yn gudd yn y llawysgrifau. 

 
Mydryddiad o’r Salm Gyntaf gan awdur anhysbys 

Y mae’n rhaid crybwyll y mydryddiad o’r Salm Gyntaf a gedwir yn llawysgrif Cwrtmawr 

203B, fol. 291-3. Casgliad o garolau a baledi a elwir yn Llyfyr Karoleu ac a ysgrifennwyd yn 

llaw John Jones, Gellilyfdy yw’r gyfrol hon. Mae’r rhan fwyaf o’r carolau a gedwir ynddi yn 

ddienw, ond mae rhai wedi eu priodoli i feirdd, yn eu plith y mae Rosier Kyffin, Edmwnd 

Prys, Richard Gwyn, Sion Lewis ap Sion Wynn ('o Dowynn Meirionnydd') a Rhobert Llwyd 

('o Gaergybi'). Ceir y dyddiad ‘29 Mawrth 1610’ ar fol. 194 o’r gyfrol a rhaid felly ei bod 

wedi ei chopïo ar ôl y dyddiad hwnnw. Fe all, yn wir, ei bod yn perthyn i flynyddoedd olaf yr 

unfed ganrif ar bymtheg. Cynhwysir y Salm yn y bennod hon am ei bod yn enghraifft arall 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
216 Arno ef a’i deulu, gw. Y Bywgraffiadur, tt. 961-2. 
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o’r diddordeb ysol a fu ym mydryddu’r Salmau yn ystod y cyfnod. Fe’i hatgynhyrchir isod, 

ac fe roddir testun Beibl William Morgan (1588) yn gyfochrog a hi:  

Salm Gyntaf y bardd anhysbys (c. 1610)  

Dedwydd ydyw mab ei fam 
    Ni cherddodd gam trallodus, 
Ac ni roes ei fryd ychwaith 
    I ganlyn taith afr’olus. 
 
Yr hwn ni cherddodd gam erioed 
    I ganlyn troed pechadur; 
Ac ni roes ar lawr ei glun 
    Yng nghadair un anghywir. 
 
Hwn sy’n canlyn cyfraith Dduw 
    A pherffaith yw ei gariad; 
Ac am y gyfraith hon y sydd 
    Bob nos a dydd yn siarad. 
 
Hepil hwn a fynna’n wir 
    Ym mhob tir a gerddo; 
Fal y pren a blannodd gŵr 
    Ar lan y dŵr â’i ddwylo. 
 
Byth ni chrina irddail hwn, 
    Myfi a wn na syrthian’; 
Fynnu a wnaiff, y gwynt a’i chwyth, 
    Ni ddiffygia byth o’i amcan. 
 
Ond fo fetha gweithred ddrwg 
    Fal niwl neu fwg neu ludw, 
Neu lwch y ffordd a chwyth y gwynt 
     Y gwelir helynt hwnnw. 
 
Ac am hynny, byth mewn barn 
    Ni sai’ y cadarn ddrygddyn;  
Ymysg y cyfiawn ni thrig 
    Pechadur dig, un gronyn. 
 
Canys edwyn Duw ei hun 
    Y ffordd a ganlyn gwirion; 
Ac fe lygrir drwy holl Gred 
    Y ffyrdd a red anghyfion. 
 
I’r Tad a’r Mab a’r Ysbryd Glân 
    Heb ddim gogan i’r rheini; 
Un Duw a Thri yn un modd 
    A bwyntiodd y goleuni. 
 
 
 
 

Beibl William Morgan (1588)  

Gwyn ei fyd y gŵr ni rodiodd yng-hyngor yr 
annuwolion, ac ni safodd yn ffordd pechaduriaid, 
ac ni eisteddodd yn eisteddfa gwatwar-wŷr: 
    Ond [bod] ei *ewyllys ef yng-hyfraith yr 
Arglwydd: a mefyrio o honaw yn ei gyfraith ef 
ddydd a nôs. 
    Canys efe* a fydd fel prenn wedi ei blannu ar 
lan dyfroedd, yr hwn a rydd ei ffrwyth yn ei brŷd: 
ai ddalen ni ŵywa, a pha beth bynnac a wnêl, efe 
a lwydda. 
    Nid* felly [y bydd] yr annuwiol, ond fel mân 
us yr hwn a chwâl y gwynt ymmaith [oddi ar 
wyneb y ddaiar.] 
    Am hynny yr annuwiol ni safant yn y farn, na’r 
pechaduriaid yng-hynnulleidfa y rhai cyfiawn. 
    Canys yr Arglwydd a edwyn ffordd y rhai 
cyfiawn, a ffordd yr annuwiol a ddifethir. 
 



167!
!

Y sut y mae, poed felly bo, 
    Heb ddim o’r tro i’r moliant; 
Fal yr oedd yn nechre’r byd 
    I’r rhain i gyd ogoniant.217 
 
Ni wyddys pwy yw awdur y Salm hon, ond fe awgryma Nesta Lloyd efallai mai gŵr o 

Wynedd ydoedd gan fod yr ymadrodd ‘rhoi ei glun i lawr’, a gyfyd yn yr ail bennill, yn dal i 

fod yn fyw ar lafar yn y parthau hynny hyd heddiw.218 Mae’r molawd i’r Drindod sy’n 

digwydd ar ddiwedd y Salm yn awgrymu iddi gael ei chyfansoddi i’w defnyddio yn ystod 

gwasanaeth eglwysig. Efallai, wir, mai ymgais ydoedd i arbrofi â’r ffasiwn o gynhyrchu 

Salmau a oedd yn addas ar gyfer eu canu gan gynulleidfaoedd eglwysig ydyw.  

 Fel James Rhys Parry o’i flaen, mydryddodd y bardd hwn ei Salm ar fesur Carol (hen 

fesur yr awdl-gywydd yn ei ffurf ddigynghanedd). Gwneir clymiad awdl-gywydd o ddwy 

linell 7 sill yr un, a diwedd y gyntaf yn odli â gorffwysfa’r ail.  Y mae aceniad y diweddiadau 

bob amser yn rhydd. Diwedd yr ail linell yw’r brifodl ac fe’i cynhelir gydol y Salm. 

Awgryma Nesta Lloyd fod ei waith yn gymysgedd ryfedd o ‘feistrolaeth amlwg ar y mesur 

dewisedig’ ar y naill law, a ‘llacrwydd mynegiant pur eithafol’ ar y llaw arall.219 Mae hyn yn 

wir, yn ôl pob tebyg, am fod y bardd wedi gorfod ymrafael â’r her o orfod glynu at ei fesur a 

cheisio bod yn ffyddlon i ystyr yr Ysgrythurau. O safbwynt ei fesur, y mae’r bardd i’w 

ganmol yn fawr am ei ddisgyblaeth, oherwydd fe ddisgyn ei odl gyrch ar y gair priodol bob 

tro, ond y mae llacrwydd ei fynegiant yn gwanhau ei gamp rhyw fymryn.  Achosir undonedd 

blinedig yn y Salm, er enghraifft, wrth i’r un berfenw, sef ‘canlyn’, ddigwydd yn y tri 

phennill cyntaf er nad yw’n ymddangos o gwbl yn yr adnodau cyfatebol yng nghyfieithiad 

William Morgan. Yn ogystal â hynny, yn ei fydryddiad o’r bedwaredd adnod fe restra’r bardd 

bedwar peth ansylweddol—‘niwl’, ‘mwg’, ‘lludw’ a ‘llwch y ffordd’—a gaiff eu chwythu 
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217 Llsgr. Cwrtmawr 203B, fol. 291-3. Fe’i cyhoeddwyd hefyd yn Nesta Lloyd (gol.), Blodeugerdd Barddas o’r 
Ail Ganrif ar Bymtheg, Cyf. 1, tt. 25-6.  
218 Ibid., t. 320. 
219 Ibid., t. 321. 
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ymaith gan y gwynt, ond ni chyfeiria o gwbl ar yr ‘us’ sy’n ymddangos yn y testun 

gwreiddiol.220  

 

 Rhann o Psalmae Dafydd Brophwyd gan Edward Kyffin       

Cyn troi at Edmwnd Prys, mae’n rhaid cyfeirio at ŵr arall a aeth ati i fydryddu’r Salmau yn 

Gymraeg, sef Edward Kyffin (c. 1588-1603), brawd i Faurice Kyffin a oedd yn gurad ar 

Eglwys S. Martin Outwich yn ninas Llundain.221 O gofio am awydd pendant ei frawd am gael 

Salmau Cân yn Gymraeg, y mae’n ddigon rhesymol inni faentumio mai oddi wrtho ef y daeth  

 yr ysgogiad i’w cynhyrchu.222 Fel yn achos gwaith William Middelton, fodd bynnag, y 

mae’n amlwg fod i’r cyhoeddwr Thomas Salisbury ei ran yn yr orchest o ddwyn y Salmau 

drwy’r wasg, ond gyda chymorth Simon Stafford y tro hwn. Bu farw Kyffin o’r pla yn 1603 

ar ôl mydryddu dim ond 50 o’r Salmau i gyd. Y flwyddyn honno, bwriadodd Salisbury 

gyhoeddi Salmau Kyffin mewn cyfrol yn dwyn y teitl Rhann o Psalmae Dafydd Brophwyd 

(gw. Ffigwr 9) ond, cyn iddo fedru cwblhau’r gwaith, bu’n rhaid iddo ffoi o Lundain er 

mwyn dianc rhag effeithiau’r pla.223 Collwyd nifer fawr o destunau Cymraeg yn y cyfnod 

hwn, ac yn eu plith yr oedd Salmau Kyffin.224!O’r hanner cant o Salmau a fydryddwyd gan  
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220 Cf. yr hyn a geir yng nghyfieithiad William Morgan, ‘onid fel mân us yr hwn a chwâl y gwynt ymaith’. 
Maee’r hyn a geir yng nghyfieithiad Eedward Kyffin (1603) lawer yn nes at ystyr y gwreithiol: ‘fel us a llwch i 
gwelir’. Ac felly hefyd gyfieithiad Edmwnd Prys (1621): ‘ond fel us ar gorwynt’. 
221 Ar Kyffin a’i fydryddiad yntau o’r Salmau, gw. Rhagair Syr John Ballinger i’w adargraffiad o Rhann o 
Psalmae Dafydd Brophwyd (Caerdydd, 1930), t. 3-5.  
222 Ceir yr awgrym hwn yn ibid., t. 4. 
223 A. W. Pollard a G. R. Redgrave, A Short-Title Catalogue, ailargraffiad, Cyf. I, rhif 2743.  
224 R. Geraint Gruffydd, Thomas Salisbury o Lundain a Chlocaenog, t. 11; Adrian Morgan, ‘Dau o weithiau 
Robert Holland (c. 1556/7-1622)’, Traethawd MPhil anghyhoeddedig Prifysgol Cymru 2007, t. 35-6; Idem., 
‘Llenor Anghofiedig: Golwg ar Fywyd a Gwaith Robert Holland (c.1556/7-1622)’, Llên Cymru, 31 (2008), 160-
1.    
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Ffigwr 9.  Wynebddalen Rhann o Psalmae Dafydd Brophwyd o waith Edward Kyffin 
(Llundain, 1603). Sylwer ar yr awgrym mai Salmau i’w ‘canu ar ôl y dôn 
arferedig yn Eglwys Loegr’ yr oedd y rhain.      
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Kyffin, tair Salm ar ddeg yn unig sydd wedi goroesi, a’r tebyg yw na chafodd y gwaith erioed 

ei roi ar y farchnad.225 Ar ddiwedd y gwaith fe geir nodyn sy’n cydnabod mai dyma ydyw ei 

derfyn ‘hyd oni threfno Duw Gymmorth ymhellach’.226 Y mae rhagymadrodd Maurice 

Kyffin i’r gyfrol yn adleisio geiriau cynharach ei frawd, Edward Kyffin a fu’n ymbil ar feirdd 

Cymru i ymorol â’r dasg o efelychu Salmau Cân rhai o feirdd gwledydd y Cyfandir. Aethai 

Edward Kyffin ati, yn ôl yr hyn a ddywed ei hun, oherwydd ei ymlyniad wrth y ffydd 

newydd ac oherwydd ei gariad tuag at ei wlad. Dangosai ei ragymadrodd hefyd mai Salmau a 

fwriadwyd yn unswydd ar gyfer eu canu’n gynulleidfaol oedd Salmau Kyffin yn eu hanfod: 

 
Ag wrth weled a chlywed mor brydferth ag mor hyfryd rydys yn moliannu Duw yn yr holl 
Eglwysi lle maer Efengil yn cael rhyddid, ond Ynghymru yn vnig, wrth ganu Psalmae 
Dafydd, hynny a wnaeth i mi (Er Gogoniant i’r Arglwydd, a Chariad im Gwlâd) dangos fy 
wyllys da yn cychwyn hynn o waith ar ddechre cynghaneddu hynn o Psalmae yn nesa ag 
ellais at feddwl yr Ysbryd glân, fel y cefais hwynt yn scrifennedig yn y Scrythurav.227   

 
A ydym i gasglu oddi wrth y geiriau hyn nad oedd yr arfer o ganu Salmau, hyd yn oed yn 

Saesneg, wedi cyrraedd Cymru erbyn diwedd yr unfed ganrif ar bymtheg? Mae’n anodd 

credu bod hynny’n wir gan i’r ffasiwn fod mor boblogaidd ymhlith y Saeson o chwedegau 

cynnar y ganrif ymlaen a bu’r caniatâd brenhinol a gafwyd i’w canu mewn eglwysi ledled y 

deyrnas, a gynhwysai Gymru, yn hwb pellach i’r arfer er 1559. Mae’n rhesymol tybio, 

ysywaeth, na fyddai llawer o ganu Salmau y tu allan i’r cadeirlannau a rhyw ddyrnaid o 

eglwysi plwyf a leolid, yn amlach na pheidio, yn y canolfannau trefol a phoblog lle yr arferid 

defnyddio mwy o Saesneg. Nid oedd diben defnyddio’r Salmau Cân Saesneg yn y rhan fwyaf 

o eglwysi Cymru, wrth gwrs, gan na fyddai’r Cymry uniaith a addolai yno ar y pryd yn eu 

deall. Dengys ei ragymadrodd i’w Salmau fod Kyffin, fel ei frawd, yn poeni’n ddybryd fod y 

mawl y Cymry i Dduw yn cael ei lesteirio am nad oedd ganddynt Salmau Cân i’w defnyddio 

yn eu gwasanaethau.  
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225 T. H. Parry-Williams, Canu Rhydd Cynnar, t. xxxv. 
226 Edward Kyffin, Rhann o Psalmae Dafydd Brophwyd (Llundain, 1603) t. E2v. 
227 Dyfynnwyd yn John Ballinger (gol.), Rhann o Psalmae Dafydd Brophwyd, t., 5, 8. 
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Ymgais i ddiwallu’r angen hwn oedd Salmau Cân Edward Kyffin. Y bwriad, yn ôl 

pob tebyg, oedd cyhoeddi Salmau Kyffin ynghyd â’r tonau a oedd eisoes yn gyfarwydd 

mewn eglwysi yn Lloegr (gweler teitl y gyfrol ei hun: ‘i’w canu ar ôl y dôn arferedig yn 

Eglwys Loegr’). Diau mai at Salmau Kyffin, ac at y bwriad hwn i’w cyhoeddi gyda thonau 

cyfarwydd Lloegr, y cyfeiriodd Thomas Salisbury yn ei ragymadrodd dwyieithog i Psalmæ 

William Middelton yn 1603: 

E dharfu i mi hefyd dhechre y Psalmau yn yr vn-fath Dôn-gynghanedh yn Gymraeg, ag sydh 
arferol ei canu yn saesnaeg yn Eglwys Loegr, ag a rois nôdau yn-nhâl y llyfr, iw canu hwynt, 
gan obeithio y caf weled ei gorphenniad hwynt cynn y bo hîr.228    
 
I haue also begun the printing of the Psalmes in the like kinde of meeter in Brytish as they 
vsually sung in the Church of England, and haue prefixed apt notes to sing thm withhall, 
which I hope to see fully finished ere long.229  
 

Gall fod yn arwyddocaol bod geiriad Salisbury yn cyfateb bron yn union â geiriad 

wynebddalen Sallwyr Saesneg Thomas Sternhold a John Hopkins (cf. ‘The whole booke of 

psalms ... with apt Notes to synge the[m] with al’), a dichon ei bod yn bosibl mai ystyried 

cyhoeddi Salmau Kyffin ynghyd â thonau’r gyfrol honno a wnaeth Thomas Salisbury. Gall 

fod posibilrwydd hefyd ei fod wedi troi at ffynhonnell ychydig yn fwy diarffordd er mwyn 

canfod yr ysbrydoliaeth ar gyfer gwaith Kyffin, oherwydd y mae un hynodrwydd 

anghyffredin yn perthyn i waith Kyffin. Gyferbyn â’i fydryddiadau o’r Salmau argraffwyd y 

Salmau rhyddiaith cyfatebol o waith William Morgan (gw. Ffigwr 10).230 Nid oedd yr arfer 

hwn o osodd y cyfieithiad rhydiaith ochr yn ochr â’r fersiwn mydryddol yn gyffredin yn 

Lloegr yn ystod y cyfnod hwn. Yr unig enghraifft, hyd y gwyddys, oedd y testun a adweid fel 

‘Sallwyr Middleburg’, a gyhoeddwyd yn gyntaf gan Richard Schilders yn yr Iseldiroedd ym 

1594.231 Gwyddys bod copïau o’r Sallwyr hwnnw yn Lloegr erbyn 1600, os nad cyn hynny, 

gan fod tri chopi ohono yn Neuadd y Gwerthwyr Papurau yn Llundain: 
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228 Psalmæ,‘I’w annwyl gariadus wlâd-ŵr a gwiw ymgeledhwr ei iaith, Mr George Robers’. 
229 Ibid., ‘To the reader’. 
230!T. H. Parry-Williams, Canu Rhydd Cynnar, t. xxxv.!
231 Sally Harper, Music in Welsh Culture, t. 346. Ar ‘Sallwyr Middleburg’, gw. Nicholas Temperley, 
‘Middleburg Psalms’, Studies in Bibliography, XXX (1977), 162-70. 
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mr Hooke declareth vnto A Court holden this Day: that He Receaved from mr Eldridge ... 
psalmes printed At Myddlebourgh by Rich’ Skilders. Whereof mr Eldridge Receaued ix. Back 
againe bound and theother iij are brought to the hall.232    
 

    Ac ystyried hynny, mae’n ddigon rhesymol inni faentumio, felly, bod Salisbury wedi ei 

weld cyn iddo gyhoeddi Salmau Kyffin, ac mai’r Sallwyr hwnnw a’i hysgogodd i gyhoeddi 

Salmau Kyffin ochr yn ochr â Salmau Morgan. Erbyn 1610, yr oedd copi anghyflawn o 

Salmau Kyffin ym meddiant Syr John Wynn o Wedir.233 Y mae’n amlwg bod hwnnw’n 

awyddus i glywed Salmau’n cael eu canu yn Gymraeg, gan iddo fod yn pwyso ar yr 

awdurdodau eglwysig i geisio sicrhau bod mydryddiad Cymraeg o’r Salmau ar gael.234 Daeth 

Thomas Salisbury i wybod am ddiddordeb Syr John yn y Salmau Cân, ac anfonodd yntau 

gopi o Salmau Kyffin ato ynghyd â llythyr ar 22 Mehefin 1610: 

Itt reioyced mee not a litle when I vunderstood yt your worshippe was inquisitive whether ye 

psalmes are translated into our vulgar tounge Or not I send you by your man a coppy of them 
yt are printed hee had finished some fiftye of them before hee dyed this tyme seuen yeeres in 
ye tyme of greate sicknes He departed this worlde in his custodye (when I came into ye 

Co[untrey]) I left your proverbs ye psalms and many good trea[tyses] of Mr Perkynnes with 
other good thinges in ye brittishe tounge wch weare all lost and gone by his vntymly daeth I 
could never heare nôr learn where any of them weare bestowed I often enquyred but could not 
lerne of any how and by whose meanes they weare convaighed awaye I heare not of any that 
are about ye psalmes saue only Archdeacō Price who promised them longe agone but as yet 
hath not accomplished his promise nôr ye expectaciō of many.235        

 
Awgrymir, felly, fod Edward Kyffin cyn ei farw wedi cyfieithu tua hanner cant o’r Salmau, 

er i’r rhan fwyaf ohonynt gael mynd i ebargofiant.236 Diddorol, fodd bynnag, yw’r awgrym 

arall a geir gan Salisbury i Edmwnd Prys hefyd ddechrau ymorol â’r dasg o fydryddu’r 

Salmau ers sawl blwyddyn erbyn 1610, ond bu’n rhaid aros degawd a rhagor hyd nes i’r 

gwaith hwnnw ymddangos. Yr oedd cynnydd Prys yn araf, a’r farn gyffredinol oedd na 

fyddai’r gwaith fyth yn ymddangos. Er hynny, daliodd Syr John Wynn ati i bwyso ar  
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232 W. W. Greg a E. Boswell (goln.), Records of the Court of the Stationers’ Company 1576-1602 (London, 
1930), t. 79. 
233 Cf. sylwadau T. H. Parry-Williams, Canu Rhydd Cynnar, t. xxxiv. 
234! J. Gwynfor Jones, The Wynn Family of Gwydir: Origins, Growth and Development c. 1490-1674 
(Aberystwyth, 1995), t. 174.!
235 John Ballinger, The Bible in Wales (London, 1906), t. 23; idem. (gol.), Calendar of Wynn (of Gwydir) papers 
1515-1690 (Aberystwyth, 1926), rhif 538, t. 86. Cf. sylwadau J. Gwynfor Jones, The Wynn Family of Gwydir: 
Origins, Growth and Development c. 1490-1674, t. 174. 
236!T. H. Parry-Williams, Canu Rhydd Cynnar, t. xxxv..!
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Ffigwr 10.  Rhan o’r Salm gyntaf gan Edward Kyffin wedi ei gosod ar y ddalen ochr yn ochr 
â’r Salm ryddieithol gyfatebol o waith yr Esgob William Morgan (1588).     
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awdurdodau’r Eglwys er mwyn ceisio sicrhau Salmau Cân yn Gymraeg. Mewn comisiwn 

arbennig gydag Esgob Llanelwy, ar 15 Awst 1610, gwnaeth bwynt o ddwyn y mater gerbron: 

... thence to met the bishop of St Assaphe at llysvaen in a Commission for the L.H. tresuror ... 
I am to confer with the bishop for ye translacyon of the salms of davyd in welshe and to have 
those that be translated sunge att services and to have the peeple catechysed from they fall to 
athysme.237 

 
Dyma arwydd pendant o’r awydd i gyflwyno Salmau Cân i wasanaethau yr eglwysi yn 

Esgobaeth Llanelwy. Ond ai Salmau Kyffin a fynnai Syr John eu cyflwyno? Y mae’n bur 

annhebygol, gan mai llond dwrn yn unig o’r rheini a oroesodd effeithiau’r pla yn Llundain. 

Diau y byddai Syr John, fel Protestant pybyr, yn awyddus i’r Sallwyr cyfan gael ei fydryddu 

ar gân yn Gymraeg, a hynny er mwyn i’w gyd-wladwyr elwa’n llawn ar faeth yr Ysbryd. Gall 

fod posibilrwydd, felly, mai Sallwyr hir ddisgwyliedig Edmwnd Prys sydd ganddo mewn 

golwg yn y fan yma. Tybed, yn wir, ai Syr John Wynn a bwysodd ar Brys i gwblhau ei 

Sallwyr yntau er mwyn ei gyflwyno fel rhan o’r addoliad yn yr Esgobaeth lle yr oedd 

hwnnw’n Ganon ac yn Archddiacon? Dyfaliad yn unig, ysywaeth, fyddai unrhyw sylw o’r 

fath.  

 Un peth sy’n sicr yw’r awydd cryf am weld Salmau yn Gymraeg a oedd yn addas ar 

gyfer eu canu’n gynulleidfaol. Defnyddiodd Kyffin yr un mesur â James Rhys Parry, sef 

Mesur y Garol, ond y mae ei Salmau yn llai tafodieithol a llafar eu naws na’i rai ef. Un o 

nodweddion amlycaf ei waith yw ei fod yn cymryd pedair llinell i fydryddu bob adnod o’r 

Salm ryddiaith. Pan oedd yn adnod fer, fe ychwanegai eiriau llanw hwnt ac yna, mewn 

cromfachau gan amlaf, er mwyn llanw’r pedair llinell. Cynigir y canlynol, sef y bymthegfed 

adnod o Salm 7, fel enghreifftiau o’r dechneg honno: 

    Cloddiodd gor-bwll, trychodd ffos 
    (i aros cael fy-mhriddaw:) 
    Syrthiodd ei hun (nid oedd waeth) 
    I’r distryw wnaeth ei ddwylaw. 
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237 Gw. Calendar of Wynn (of Gwydir) Papers, 1515-1690 in the National Library of Wales and Elsewhere 
(London, 1926), t. 87, Rhif 543.   
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A thrachefn, ei fydryddiad o’r ddeunawfed adnod o Salm 9: 
    
    Nid anghofir y tlawd byth 
    (yn nuw sy’n syth ymddiriaid) 
    Diau byth ni chollir chwaith  
    gobaith y trueniaid.  
 
Wrth geisio crynhoi cynnwys adnod hir i bedair llinell, y mae’n gorfod cwtogi ar ei awen er 

mwyn sicrhau bod yr adnod gyfan yn cael ei mydryddu o fewn y gwagle a neulltuir ar ei 

chyfer. Ei wendid, efallai, yw ceisio dweud gormod mewn cyn lleied o eiriau, ac mae’r 

dechneg hon yn aml yn esgor ar ddryswch ac aneglurder. Ystyrier, fel enghraifft, ei 

fydryddiad o’r bumed adnod o Salm 13: 

    Fy-mddiried ’th  drugaredd sydd, 
    Fy llawenydd i’th iechyd: 
    I Dduw am synio arnaf 
    canaf, canaf dragwydd-fyd. 
 
Mae’n debyg iddo fwriadu defnyddio’r un mesur drwy’r gwaith. Y mae’n euog ar adegau o 

amrywio hyd ei linellau, ac o ddefnyddio aceniad anystwyth ar adegau. Wedi dweud hyn, y 

mae ei ymdrech yn rhagori ar bopeth a ddaeth o’i flaen yn Gymraeg. Dyma, er enghraifft, 

ddechrau ei fydryddiad campus o’r Salm gyntaf: 

    Dŷn ni rodio dedwydd yw 
    ynghyngor ân-nuw ddynion: 
    yn fordd pechadwyr ni sai, 
    ni steddai’n stōl gwatworion. 
 
    Ond ei holl ddifyrrwch sydd 
    yng-hyfraith Arglwydd nefol: 
    Ag yn vnrhyw gyfraith rydd 
    mae beunydd yn fyfyriol. 
 
    Fel prenn glan-ddŵr dwg ffrwyth pryd 
    ei ir-ddail clyd ni wywa: 
      pa beth bynnag wnel ei law 
    hynny draw a lwydda.238 
 
Pe byddai Kyffin wedi cael byw i orffen ei Sallwyr, mae’n sicr y byddai’r gwaith yn un tra 

phwysig. Eithr nid felly y bu, gan i’w Sallwyr gynnwys cyn lleied o Salmau. Eto i gyd, nid 
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238 J. Ballinger (gol.), rhann o Psalmae Dafydd Brophwyd, sig. B1r. Argraffwyd ei fydryddiad o’r Salm gyntaf 
yn gyflawn yn Nesta Lloyd (gol.), Blodeugerdd Barddas o’r Ail Ganrif ar Bymtheg, Cyf. 1 (Llandybïe, 1993), 
tt. 5-6.  
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oedd ei waith yn gwbl ddiddylanwad, oherwydd fe all fod Edmwnd Prys wedi ei weld pan 

oedd yn llunio ei fydryddiad ei hun o’r Salmau.  Y copi a anfonodd Thomas Salisbury at Syr 

John Wynn o Wedir yw’r unig gopi gwybyddus o Salmau Edward Kyffin. Yr oedd hwnnw’n 

sicr yn adnabod Edmwnd Prys, ac o ystyried diddordebau’r ddau ŵr mae’n anodd credu na 

fyddent wedi trafod gyda’i gilydd yr angen am gael Salmau Cân yn Gymraeg. Os felly, nid 

yw’n annichonadwy y byddai Syr John wedi dangos ei gopi o Salmau Kyffin iddo. Diddorol 

yn y cyd-destun hwn yw geiriau George Parry yn y rhagair i’r Salmau mydryddol a 

gyfansoddodd ef: 

He [Ed. Prys] transcribed with his own Hand, leave to copy having been granted him, the 
efforts of Thomas Salesbury’s, my father’s intimate friend, on the Psalms.239 

 
Mae’r cyfieithiad hwn o ragair Lladin George Parry yn eiddo i William Ll. Davies. Eglura ef 

mai argraffu Salmau mydryddol a wnaeth Thomas Salesbury, nid eu cyfansoddi. Fel 

canlyniad, mae’n rhaid bod Parry’n cyfeirio naill ai at Psalmae y Brenhinol Brophwyd 

Dafydh gan William Middelton, neu at Rhann o Psalmae y Brenhinol Brophwyd Dafydh gan 

Edward Kyffin, am i Thomas Salesbury fod yn gyfrifol am argraffu’r ddau destun. Yn sgil 

awgrym Parry fod rhagair y Sallwyr wedi ei ysgrifennu yn Saesneg, fe awgryma Davies mai 

at Salmau Middelton y cyfeiria Parry. Mae ei ddisgrifiad o’r gyfrol, ar y llaw arall, dipyn yn 

agosach i waith Kyffin nag ydyw i’r eiddo Middelton: 

He did his best. Though he did not hold in his course, yet great was the attempt for which he 
fell ... But in a matter so surprisingly divine, by treating it in a slipshod maner, without well 
chosen expressions or appropriate epithets, and by rendering without any elegance the 
metaphors, metonyms and allegories with which the text abounds, he miserably degraded the 
sacred text of the scripture ... His work further was mutilated and scarcely half the text was 
translated in that unbeautiful way.240  

 
Gwyddys i sicrwydd mai fersiwn Kyffin o’r Salmau, nid gwaith William Middelton, a 

adawyd ar ei hanner, ac awgryma’r feirniadaeth lem a geir o’r mydryddiad mai at mesur syml 

Kyffin y cyfeiria Parry yn hytrach nag at gampwaith Middelton ar amrywiaeth o fesurau 
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239 W. Ll. Davies, ‘Welsh Metrical Versions of the Psalms’, 287. 
240 Ibid., 288. 
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caeth. Os yw’n wir fod Prys wedi copïo Salmau Edward Kyffin, ni allai fod wedi peidio â 

gweld yr anogaeth a ganlyn a geir gan Kyffin yn ei ragymadrodd neu ei anerchiad ‘At 

fyngharedigion wlâd-wyr y Sawl a gârant Ogoniant yr Arglwydd ag ymgeledd ei gwladiaith’: 

Mi a rois Psalmae prôs ar gyfer y Gynghanedd, ag a adewais lê rhwng pôb Vers ai gilidd o’r 
Gynghanedd fel i gallo rhai celfyddach gymhennu a pherpheithio hynn a wneuthym i o frâs-
naddiad, er prâw yn vnig, ag er annog eraill (a fedrant yn well) ei hailddiwygu hwynt.241 

 
Dadleuodd Kyffin mai arbrawf yn unig oedd ei waith, un a wnaed er mwyn symbylu eraill i 

wneud yn well. Tybed a fyddai ei eiriau wedi herio Prys i gywiro ei addewid i fydryddu’r 

Salmau? Diau ei fod yn awyddocaol i Brys ddewis defnyddio mesur sy’n cyfateb bron yn 

union â’r un a geir yng ngwaith Kyffin, ac iddo ddefnyddio dadleuon yn ei ragymadrodd i 

geisio cyfiawnhau ei fesur sy’n adleisio’n agos y dadleuon a glywyd gan Maurice Kyffin yn 

ei ragymadrodd ‘At y Darlleydd’ i’w gyfrol Deffynniad Ffydd Eglwys Loegr (1595).242 Bid a 

fo am hynny, bu’n rhaid aros am beth amser eto hyd nes i’r Archddiacon gyhoeddi ei Sallwyr 

ei hun. Nid ymddangosodd hwnnw tan 1621 pan ymddangosodd o wasg y cyhoeddwr 

Thomas Purfoot yn Llundain fel Llyfr y Psalmau, wedi ev cyfieithv, a’i cyfansoddi ar fervr 

cerdd, yn Gymraeg [Llundain, Thomas Purfoot, 1621].  

!
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241 Edward Kyffin, Rhann o Psalmae Dafydd Brophwyd (Llundain, 1603), sig. A2v. 
242!Geraint H. Jenkins (gol.), Rhagymadroddion 1547-1659, t. 95.  
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Pennod IV 
 

Edmwnd Prys a Llyfr y Psalmau: Y Cefndir 
 

Ymddangosodd y gyfrol Llyfr y Psalmau gan Edmwnd Prys am y tro cyntaf yn 1621. 

Cyhoeddwyd sawl argraffiad ohoni wedi hynny mewn sawl ffurf ac ar y cyd â nifer o 

destunau eraill. Hyd y gwyddys, hon yw’r gyfrol gyhoeddedig gyntaf yn yr iaith Gymraeg i 

gynnwys hen nodiant,1 ond ni chafwyd ond tri argraffiad ohono gyda cherddoriaeth cyn y 

flwyddyn 1770.2 Gwyddys, fodd bynnag, am o leiaf 122 argraffiad gwahanol (cyflawn ac 

anghyflawn) o’r gyfrol rhwng 1621 a 1889.3 Bu i’r rhan fwyaf ohonynt gael eu cyhoeddi ar y 

cyd â’r Llyfr Gweddi Gyffredin ac, yn llai aml, â’r Beibl Cymraeg.4 Nid oes yr un o’r 

argraffiadau cynnar yn cydnabod pwy a’i cyhoeddodd na phwy a’i hargraffodd ychwaith. Ni 

cheir ond y teitl, enw Prys fel awdur, a dyddiad a lleoliad yr argraffiad ar yr wynebddalennau 

(gw. Ffigwr 11). Mae’r rhan fwyaf o’r copïau a gedwir ar glawr heddiw yn rhai sydd wedi eu 

rhwymo ynghyd â thestunau eraill. Yn bur aml, er enghraifft, fe ymddengys copïau o’r 

argraffiad cyntaf gyda chyfieithiad rhyddiaith yr Esgob William Morgan o’r Salmau, a 

gyhoeddwyd yn gyntaf ym Meibl 1588, a chyda phedwaredd argraffiad y Llyfr Gweddi 

Gyffredin (gw. Ffigwr 12).5 Gan fod y ddwy gyfrol hon wedi eu cyhoeddi ym 1621 gan 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1  Delyth G. Morgans (gol.), Cydymaith Caneuon Ffydd (Aberystwyth, 2006), t. 5. 
2 Cf. sylwadau Rhidian Griffiths, ‘Y Salmau Cân a’r Hen Donau’, Y Casglwr, rhif 21 (1983), 7. Cynhwysir 
cerddoriaeth, deuddeg o alawon monoffonig i gyd, mewn pedwar argraffiad, yn 1621, 1630, 1638 a 1770. Ceir 
trawsysgrif o’r gerddoriaeth sy’n ymddangos yn argraffiad 1630 yn Ieuan Gwyllt, ‘Ystafell yr Hen Alawon’, Y 
Cerddor Cymreig (Tachwedd a Rhagfyr 1866). Fe’u hailgyhoeddwyd yn D. Emlyn Evans, ‘Llyfr y Psalmau, 
Edmwnd Prys’, Y Cerddor, Cyf. X, Rhif 113 a 115 (Mai a Gorffennaf, 1898) ac yn T. R. Roberts (Asaph), 
Edmwnd Prys, Archddiacon Meirionydd: Traethawd bywgraffyddol a beirniadol (Caernarfon, 1899), tt. 137-47. 
Gw. hefyd R. D. Griffith, Hanes Canu Cynulleidfaol Cymru (Caerdydd, 1948), tt. 107-113; Maurice Frost, 
English & Scottish Psalm & Hymn Tunes c. 1543-1677 (London, 1953), tt. 405-408; Alan Luff, Welsh Hymns 
and their Tunes (London, 1990), tt. 131-3; Claire Polin, ‘The Earliest Musical Psalm-Book of Wales’, 
Cylchgrawn Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Cyf. XXI (1979-80), 257-9. Fe’u hargreffir i gyd yn Sally Harper, 
‘Edmwnd Prys’s Llyfr y Psalmau’, Studia Celtica, XXXVII (2003), 264-267.  
3 Gw. Atodiad A.!
4 Cf. sylwadau A. O. Evans, ‘Edmund Prys: Archdeacon of Merioneth, priest, preacher, poet [1544-1623]’, 
Trafodion Anrhydeddus Gymdeithas y Cymmrodorion (1924), 161-7. Am enghraifft o’r gyfrol wedi ei rhwymo â 
chopi o’r Beibl Cymraeg, gw. Col. 627 (a gedwir yn y Llyfrgell Genedlaethol yn Aberystwyth). Ceir rhestr o 48 
argraffiad rhwng 1621 a 1799 yng ngwaith G. Jones (Glan Menai), Edmwnd Prys, tt. 129-31.  
5!Am fanylion pellach, gw. ‘Short-title list of Welsh Books 1546-1700’, Journal of the Welsh Bibliographical 
Society, Cyf. 2, Rhif 5 (Ionawr, 1921), 184. Cf. y nodyn ar y Llyfr Gweddi Gyffredin ‘Includes Prys’s Psalms 
with separate title-page and signaturs, this being the First issue of Prys. There is no reliable evidence that this 
version of the Psalms was issued separately’.  
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Bonham Norton (1594-1635) a John Bill (1604-30), ill dau yn gyhoeddwyr i’r Goron ar y 

pryd,6 fe gymerwyd yn ganiataol mai hwy a gyhoeddodd waith Edmwnd Prys hefyd, ond nid 

felly y bu.7   

Os bwrir trem yn ofalus ar batrymau gweisg a ffiniau wynebddalennau pob argraffiad 

o’r gyfrol, fe welir bod y gwahanol argraffiadau ohoni yn deillio o wahanol weisg. Y 

cyhoeddwr Thomas Purfoot a fu’n gyfrifol am ddwyn y cyntaf, sef argraffiad 1621, drwy’r 

wasg;8 Robert Barker a gyhoeddodd argraffiad 1630, gwaith a ymddangosodd, bron yn 

ddieithriad, ar y cyd â’r Beibl Bach;9 ac fe awgryma’r Short-title Catalogue mai’r cyhoeddwr  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6 Ar Bonham Norton a John Bill, gw. R. B. McKerrow et al., A Dictionary of Printers and Booksellers in 
England Scotland and Ireland, and Foreign  Printers of English Books 1557-1640 (Oxford, 1968), tt. 31-3, 201-
3. !!
7 Gwnaed y camgymeriad hwn gan nifer o awduron, gw. A. O. Evans, ‘Edmwnd Prys’, 163; John Ballinger, The 
Bible in Wales: A Study in the History of the Welsh People, with an Introductory Address and a Bibliography 
(London, 1906), Bibliography, t. 9; Gruffydd Aled Williams, ‘Edmwnd Prys (1543/4-1623): Dyneiddiwr 
Protestannaidd’, Cylchgrawn Cymdeithas Hanes a Chofnodion Sir Feirionydd, Cyf. VIII, Rhan IV (1980), 363. 
Rhidian Griffiths, ‘Music Publishing’, yn Philip Henry Jones ac Eluned Rees (goln.) A Nation and its Books 
(Aberystwyth, 1998), t. 236.  
8 Gwelais amryw o’r copïau o argraffiad 1621 a gedwir yn y Llyfrgell Genedlaethol yn Aberystwyth. Un o’r 
gorau ohonynt, efallai, yw WS 1621 (2) sydd wedi ei rhwymo ar ei ben ei hun. Ceir nifer o gopïau o’r gyfrol yn 
LlGC sydd wedi eu rhwymo ar y cyd â’r Llyfr Gweddi Gyffredin (Bonham Norton a John Bill, Llundain, 1621), 
yn ei plith y mae Wb 7834;  Ws 1621 (5) (Copi anghyflawn a ddaw i ben ar ddechrau Salm 149); Ws 1621 (6) 
(Copi anghyflawn a ddaw i ben ar ddechrau Psalm 149); W.s. 200 (Copi a rwymwyd yn arbennig fel rhodd i’r 
Brenin Iago I. Mae’r arfau brenhinol ar wyneb a chefn y clawr); Col. 523; a Col. 5368. 
9 Ar y Beibl Bach, gw. Y Bywgraffiadur, t. 636; R. Geraint Gruffydd, ‘Thomas Salisbury’, 9; John Ballinger, 
The Bible in Wales (London, 1906), t. 26, 28; Meic Stephens (gol.), Cydymaith i Lenyddiaeth Cymru (Caerdydd, 
1997), ‘Y Beibl’, t. 42. Adargraffiad o Feibl 1620 ydyw ac fe’i bedyddiwyd â’r enw hwn oherwydd ei faint. O 
bryd i’w gilydd, fe gyfeirir ato fel y Beibl Coron (oherwydd ei bris) ac fe’i cyhoeddwyd gyda chymorth nifer o 
Gymry cefnog yn Llundain, yn eu plith yr oedd Rowlant Heilyn a Thomas Middleton a roes gymorth i’w 
gefnder, William Middleton, i gyhoeddi ei fydryddiad o’r Salmau ar y mesurau caethion yn 1603. Oherwydd ei 
bris rhad gallai’r bobl gyffredin gael mynediad i gynnwys y Beibl Bach, ac fe ddaethai’n boblogaidd i’w 
ddefnyddio ar yr aelwyd. Awgryma Derec Llwyd Morgan mai Beibl ‘i bocedi’ oedd hwn (Y Beibl a 
Llenyddiaeth Gymraeg (Llandysul, 1998), t. 17) a dywed Owen E. Evans mai ‘argraffiad bychan ei faint ar gyfer 
y cartref’ ydoedd. (Gwilym H. Jones ac Owen E. Evans, Y Gair Ddoe a Heddiw (Caernarfon, 1988), t. 207). 
Anfarwolwyd y Beibl Bach gan y Ficer Prichard yn y pennill a ganlyn: 
  Mae’r Beibl bach yn awr yn gyson, 
  Yn iaith dy fam i’w gael er coron; 
  Gwerth dy grys cyn bod heb hwnnw, 
  Mae’n well na thre dy dad i’th gadw.  
Diau ei fod yn arwyddocaol i’r Beibl Bach gael ei rhwymo gyda chopïau o’r Salmau Cân, oherwydd fe all 
awgrymu eu bod wedi dechrau ennill eu plwyf ar aelwydydd yng Nghymru erbyn 1630.    
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Ffigwr 11.  Wynebddalen Llyfr y Psalmau (1621) o waith Edmwnd Prys. Sylwer nad yw’n  
nodi pwy a’i cyhoeddodd nac a’i hargraffodd. Y mae’n hysbys bellach mai 
Thomas Purfoot a fu’n gyfrifol am ddwyn y gwaith drwy’r wasg.      
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 Ffigwr 12.  Gwyddys i sicrwydd bod argraffiad cyntaf Llyfr y Psalmau wedi ei gyhoeddi ar y 
cyd â phedwaredd argraffiad y Llyfr Gweddi Gyffredin a gyhoeddwyd gan 
Bonham Norton a John Bill, argraffwyr y Goron, a ymddangosodd yn yr un 
flwyddyn. Gweithredu ar eu rhan, yn ôl pob tebyg, a wnaeth Thomas Purfoot.        
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Marmaduke Parsons a wnaeth argraffu fersiwn 1638 gyda chymorth y llyfrwerthwr Robert 

Milbourne.10 Mae’r copïau o’r gyfrol sy’n dal i fod ar glawr yn brin: ni wyddys, er enghraifft, 

am ragor na deuddeg copi o’r argraffiad cyntaf sy’n dal i fodoli heddiw.11 Cyhoeddwyd y 

gyfrol yn gyntaf, wrth reswm, yn Llundain gan nad oedd Urdd y Llyfrwerthwyr a’r 

Cyhoeddwyr yn fodlon caniatáu i lyfrau gael eu cyhoeddi yn unrhyw le arall hyd nes y 

flwyddyn 1695. Yn fuan wedyn, fodd bynnag, yn 1708 fe gyhoeddwyd copi o Salmau Prys 

gan Thomas Jones yn Amwythig.12 Ar ôl 1638, ni chyhoeddwyd yr un copi o’r gyfrol gyda 

cherddoriaeth hyd nes i Evan Williams olygu rhai o’r tonau er mwyn eu cynnwys, gydag 

ambell alaw o’i waith ei hun, mewn fersiwn o’r Salmau a gyhoeddwyd ynghyd â’r Llyfr 

Gweddi Gyffredin yn 1770.13 

  

Yr Argraffiad Cyntaf (1621) 

Ni wyddys pam yn union y cafodd Thomas Purfoot y cyfrifoldeb o gyhoeddi’r 

argraffiad cyntaf o Lyfr y Psalmau yn 1621. Yn y cyfnod hwnnw, yr oedd nifer o 

gyhoeddwyr Cymraeg eu hiaith yn Llundain a allai fod wedi dwyn y gwaith drwy’r wasg yn 

fwy gofalus. Rhestra Bob Owen, Croesor, er enghraifft, gyfanswm o 131 o argraffwyr a fu’n 

gweithio yn Llundain rhwng 1550 a 1600 y mae eu henwau yn awgrymu bod ganddynt ryw 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
10 A. W. Pollard a G. R. Redgrave, A Short-Title Catalogue of Books Printed in England, Scotland and Ireland 
1475-1640, Cyf. I (ailargraffiad, London, 1986), rhifau 2745, 2746 a 2747. Ar yr argraffwyr, gw. McKerrow, A 
Dictionary of Printers and Booksellers, tt. 221-2; hefyd Henry R. Plomer et al., A Dictionary of the Printers and 
Booksellers who were at work in England, Scotland and Ireland from 1641 to 1667 (Oxford, 1968), tt. 13-14;, 
127-8. 
11 Ceir rhagor o fanylion yn Sally Harper, ‘Edmwnd Prys’s Llyfr y Psalmau’, 223. 
12 A. O. Evans, ‘Edmwnd Prys’, 163. Gw. hefyd Atodiad A, rhif 11. 
13 Cf. sylwadau Eos Llechyd yn ‘Dirywiad Cerddoriaeth Eglwysig Gymreig’, Y Geninen, Cyfrol IV (1886), 54, 
‘Yn y Llyfr Gweddi a gyhoeddwyd yn y flwyddyn 1752, mae deunaw o donau wedi eu hargraphu wrth y 
Psalmau Cân...ac mae’r wyth olaf yn y rhestr o waith un Ifan Williams, telyniwr [sic], yr hwn, tua’r flwyddyn 
1740, oedd yn chwareu telyn mewn eglwys yn Llundain’. Ceir yr un awgrym gan G. Jones, Edmwnd Prys, t. 
130. Ceir dau gopi o Salmau Cân Edmwnd Prys a rwymwyd ynghyd â’r Gweddi Gyffredin hwn yn Llyfrgell 
Genedlaethol Cymru (OXA 245 a OXB 32), ac ni cheir tonau yn yr un ohonynt. Gwyddys i sicrwydd, fodd 
bynnag, fod tonau Evan Williams wedi ymddangos yn Llyfr Gweddi Gyffredin 1770.  Ar y gyfrol hon gw. A. O. 
Evans, ‘Edmwnd Prys’, 164; S. Harper, ‘Edmwnd Prys’s Llyfr y Psalmau’, 224. Gw. hefyd Atodiad A, rhif 34. 
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gysylltiadau â Chymru.14 Beth bynnag am hynny, i Thomas Purfoot yr aeth y gwaith o 

gyhoeddi Salmau Prys yn gyntaf. Ond mae’n debygol, fodd bynnag, mai gweithredu ar ran 

Norton a Bill a wnaeth Purfoot: hwyrach eu bod wedi dewis ymddiried y cyfrifoldeb o 

gyhoeddi’r Sallwyr iddo ef er mwyn canolbwyntio eu hymdrechion ar gyhoeddi’r Llyfr 

Gweddi Gyffredin, tasg nid ansylweddol ynddi’i hun. Mae’r ffaith fod y ddau destun wedi eu 

rhwymo gyda’i gilydd yn bur aml yn awgrymu mai menter ar y cyd oedd hon, er nad oes 

modd gwadu mai Thomas Purfoot, nid Norton a Bill, a fu’n gyfrifol am gyhoeddi argraffiad 

cyntaf y Salmau Cân. Mae’n rhaid, yn wir, fod gwaith Prys wedi ei awdurdodi gan y Goron 

am fod arfbais frenhinol y Brenin Iago I yn ymddangos uwchben ei llythyr at ‘y Darlleydd 

ystyriol’ (gw. Ffigwr 13) yn yr argraffiad cyntaf.15 Mae’r un arfbais yn ymddangos ar glawr y 

Llyfr Gweddi Gyffredin a argraffwyd gan Norton a Bill ac a rwymwyd ynghyd â gwaith Prys 

(gw. Ffigwr 12). Gan mai argraffwyr y goron a’u cynorthwywyr yn unig a fyddai â’r hawl 

i’w ddefnyddio, gallwn gymryd yn ganiataol mai gweithredu ar ran Norton a Bill a wnaeth 

Thomas Purfoot pan gyhoeddodd Llyfr y Psalmau.16   

 

 

 

 

 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
14 R. Owen, ‘Ymfudiadau o Gymru i Lundain a hanes bywyd Cymreig yn Llundain hyd at 1815’ (Eisteddfod 
Genedlaethol Cymru, Bae Colwyn 1947), Llsgr. Bangor 7343/4, App. 5; Emrys Jones, ‘The Welsh in London in 
the seventeenth and eighteenth centuries’, Cylchgrawn Hanes Cymru, Cyf. 10, Rhif 4 (Rhagfyr, 1981), 463-4; 
Idem., The Welsh in London 1500-2000 (Cardiff, 2001), tt. 43-4.    
15 Prys, Llyfr y Psalmau, t. A2.  
16 Copi a rwymwyd yn arbennig fel rhodd i’r Brenin Iago I yw W.s. 200, ond copïau cyffredin yw’r rhai eraill a 
gedwir yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru ac maent hwy i gyd yn cynnwys yr arfbais brenhinol, sy’n arwydd 
pendant fod y gwaith wedi ei ei awdurdodi gan y Goron. Am enghreifftiau gw. W. b. 7834; W.s. 1621(6); Col. 
523 sydd i gyd wedi eu rhwymo ynghyd â’r Llyfr Gweddi Gyffredin (1621).  

Ffigwr 13.  Arfbais frenhinol Iago I sy’n ymddangos y tu mewn i’r argraffiad cyntaf o’r 
gyfrol Llyfr y Psalmau sy’n arwydd fod y gyfrol wedi derbyn caniatâd 
swyddogol y Goron.       

!
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Yr oedd Purfoot wedi ei hen sefydlu ei hun fel argraffydd erbyn 1621: dechreuodd ar ei yrfa 

fel prentis i Richard Collins ym mis Mehefin 1584, ac erbyn y flwyddyn 1615 yr oedd 

ganddo ddwy wasg o’i eiddo ei hun.17 Does rhyfedd, felly, bod cymaint o alw am ei 

wasanaeth gan rai o gyhoeddwyr pwysicaf y ddinas.18 Bu Purfoot yn gweithio ochr yn ochr 

â’i dad er 1591, ond fe ddechreuodd weithio ar ei liwt ei hun yn 1606. Bu’r tad yn gwerthu 

llyfrau am gyfnod yn Eglwys St Sepulchre without Newgate lle y credir i’r telynor Thomas 

Richard o’r Coety gael ei gladdu ym 1597; ond erbyn 1621 fe adleolwyd y busnes i fan arall, 

efallai yn Eglwys St. Nicholas Shambles nid nepell o fynwent Sant Pawl.19 Ni wyddys a oedd 

gan Purfoot unrhyw gysylltiadau â Chymru, ond ym 1591 fe gyhoeddodd y Siarter Cymraeg 

rhwng Charles Howard, barwn Effingham, a John Salusbury o Wyddelwern.20 Yr hyn a wna’r 

Siarter yw annog eraill i gynnig elusen i John Salesbury a anafwyd mewn rhyfel (gw. Ffigwr 

14). 

Gellid dadlau â sicrwydd bellach mai Purfoot a gyhoeddodd Llyfr y Psalmau yn 1621 

gan fod patrwm ei wasg yn ymddangos ar waelod mydryddiad Edmwnd Prys o’r Nunc 

Dimittis (a elwir yn ‘Gân Simeon’) sy’n wynebu ei fersiwn o’r Salm gyntaf a rhan o’i ail 

Salm. Yno y mae dyfais fechan o’i eiddo wedi ei hargraffu a chanddi ffin sy’n cynnwys y 

llythrennau ‘T’ a ‘P’ (gw. Ffigwr 15). Gellir cysylltu Purfoot â ffin wynebddalen gwaith Prys 

hefyd, oherwydd fe ddefnyddiodd yr un patrwm o 1614 ymlaen ar gyfer cyfres o Sallwyrau 

Cân Saesneg a gyhoeddwyd ganddo.21 Yn 1620, cwta flwyddyn cyn i waith Prys ymddangos 

o’i wasg, fe gyhoeddodd fersiwn o’r Whole Book of Psalmes gan Thomas Sternhold a John 

Hopkins, er enghraifft, ac fe welir bod ffin brydferth y gyfrol honno yn cyfateb yn union i’r  

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
17 McKerrow, A Dictionary of Printers and Booksellers, tt. 221-2.  
18 Priodolir mwy na 150 o weithiau iddo, gw. A. W. Pollard a G. R. Redgrave, A Short-Title Catalogue of Books 
Printed in England, Scotland and Ireland 1475-1640, Cyf. III (ailargraffiad, London, 1991), tt. 138-9. 
19 Sally Harper, ‘Edmwnd Prys’s Llyfr y Psalmau’, 225. 
20!A. W. Pollard a G. R. Redgrave, A Short-Title Catalogue of Books Printed in England, Scotland and Ireland 
1475-1640, Cyf. I, rhif 13856.!
21 S. Harper, ‘Edmwnd Prys’s Llyfr y Psalmau’, 227.  
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Ffigwr 14.  Y Siarter hwn rhwng Charles Howard, barwn Effingham, a John Salusbury o 
Wyddelwern yw’r unig waith Cymraeg arall y gwyddys i Thomas Purfoot ei 
gyhoeddi.  
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un a ddefnyddiwyd ar wynebddalen yr argraffiad cyntaf o waith Edwmnd Prys (gw. Ffigwr 

16). Erbyn cyhoeddi’r Salmau Cymraeg yn 1621, yr oedd Purfoot eisoes wedi cyhoeddi un        

Sallwyr Saesneg ar ddeg, ac ar ôl dwyn gwaith yr Archddiacon drwy’r wasg, fe gyhoeddodd 

bum gwaith tebyg arall cyn ei farw yn 1640.22 Mae’r rhan fwyaf o’r gweithiau hyn yn dwyn  

yr un wynebddalen â gwaith Edmwnd Prys. Un arall a fabwysiadodd y patrwm hwn oedd 

Andro Hart, cyhoeddwr o Gaeredin a’i defnyddiodd fel ffin i wynebddalen ei argraffiad o 

gyfrol fathemategol fawr John Napier ar logarithmau naturiol, sef Mirifici logarithmorum 

canonis descriptio a ysgrifennwyd yn 1614 ac a gyhoeddwyd yn 1619 yng Nghaeredin.23 Yn 

fwy arwyddocaol fyth, fodd bynnag, fe ddefnyddiodd Hart yr un patrwm pan gyhoeddodd y 

gyfrol The CL Psalmes of David, Salmau i’w canu yn Eglwysi’r Alban, a gyhoeddwyd yn 

Nghaeredin yn 1615 yn gyntaf, ac yna eto yn 1632.24 Mae’n hysbys fod gan Andro Hart nifer 

o gysylltiadau agos yn Llundain: y rhain, efallai, a’i galluogodd i daro ar fargen gydag 

argraffwr y Goron, sef Robert Barker, i brynu Beiblau Saesneg o Loegr am bris gostyngol  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
22 Am restr o’i weithiau, gw. A. W. Pollard a G. R. Redgrave, A Short-Title Catalogue of Books Printed in 
England, Scotland and Ireland 1475-1640, Cyf. III, tt. 138-9.!
23 R. B. McKerrow a F. S. Ferguson, Title-page Borders used in England & Scotland 1485-1640 (London, 
1932), rhifau 264 a 264. 
24 Ibid., rhif 264, t. 200.  

Ffigwr 15.  Patrwm gwasg y cyhoeddwr Thomas Purfoot sy’n ymddangos y tu mewn i’w 
argraffiad o Lyfr y Psalmau gan Edmwnd Prys yn 1621. 
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Ffigwr 16.  Wynebddalen gwaith Thomas Sternhold a John Hopkins, The Whole Book of Psalms a 
gyhoeddwyd yn Llundain gan Thomas Purfoot yn 1620, cwta flwyddyn yn unig cyn i 
waith yr Archddiacon ddod o’r wasg.   
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iawn er mwyn eu dosbarthu yn yr Alban.25 Ni wyddys am unrhyw gysylltiad pendant 

rhyngddo ef a Thomas Purfoot, ond nid yw’n amhosibl bod y naill yn gwybod am waith y 

llall. Mae’r ddwy wynebddalen yn union yr un fath â’i gilydd, ac mae pedair o’r tonau sy’n 

ymddangos yng ngwaith Edmwnd Prys i’w cael hefyd yn y gyfrol o Salmau a gyhoeddwyd 

gan Hart.26  Wrth reswm, gall fod hyn yn wir am fod y ddau gyhoeddwr wedi dibynnu ar 

destun arall na wyddom amdano heddiw. Ond fe erys y posibilrwydd y gallai fod rhywfaint o 

ymwneud rhwng Thomas Purfoot ac Andro Hart. 

 Mae’n ymddangos mai cyflawni hen, hen addewid a wnaeth Prys wrth gyhoeddi ei 

Salmau Cân yn gyntaf. Bu’r gwaith ar y gweill ganddo am flynyddoedd lawer: fel y gwelsom 

mewn pennod flaenorol, gwyddai Thomas Salesbury, cyhoeddwr Salmau Middelton a Kyffin, 

am ei fwriad i’w cyhoeddi gymaint ag un mlynedd ar ddeg ynghynt. Yr oedd hwnnw wedi 

dannod mewn llythyr at Syr John Wynn o Wedir fod Prys wedi addo cyflawni’r gwaith o 

fydryddu’r Salmau ymhell cyn hynny.27 Paham, felly, nad ymddangosodd ei waith ynghynt? 

Roedd gan Edmwnd Prys ddyletswyddau eglwysig lled helaeth, wrth gwrs, oherwydd fe 

wasanaethai fel Archddiacon dros ardal eang Meirionnydd ac fel rheithor gweithredol ar ddau 

blwyf gwasgaredig. Bu hefyd yn Ustus Heddwch am ddeng mlynedd ar hugain, swydd a roes 

iddo ddyletswyddau beichus yn ymwneud â llywodraeth leol a gweinyddiad y gyfraith.28  

Gallwn faentumio, felly, mai un rheswm dros yr oedi oedd fod Prys wedi ei lethu â 

chyfrifoldebau a olygodd na allai ddod o hyd i’r amser i wneud cyfiawnder â’i addewid.  

Gall, wrth gwrs, fod posibilrwydd fod y gwaith wedi ei orffen cyn 1621, ond fod Prys 

wedi dewis ei ddal yn ôl am rhyw reswm.29 Sefydlwyd eisoes mai menter ar y cyd rhwng 
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25 A. J. Mann, ‘Hart, Andro’ yn H. C. G. Matthew a Brian Harrison, Oxford Dictionary of National Biography, 
Cyf. 25 (Oxford, 2004), 559. 
26 S. Harper, ‘Edmwnd Prys’s Llyfr y Psalmau’, 227.  
27 Gw. Pennod III, t. 167. 
28 Bu’n wasanaethu fel Ustus Heddwch rhwng 1592/3-1623. Am fanylion pellach, gw. J. R. S. Phillips (gol.), 
The Justices of the Peace in Wales and Monmouthshire 1541 to 1689 (Cardiff, 1975), tt. 39-45. 
29 Diddorol, yn y cyd-destun hwn, yw’r traddodiad y cyfeiria T. R. Roberts ato sy’n awgrymu bod Prys wedi 
cyfansoddi ‘Salm bob wythnos, a’i rhoddi allan i ganu y Sabboth dilynol yn yr Eglwys.’ Os yw’n wir, dichon 
bod copïau o’i Salmau yn cylchredeg mewn llawysgrif ymhell cyn i’r gyfrol gael ei chyhoeddi. Am fanylion 
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Thomas Purfoot a Bonham Norton a John Bill, cyhoeddwyr y Goron, oedd argraffu’r Salmau 

yn gyntaf. Rhwng 1620 a 1621 daeth ‘cynhaeaf bras o lyfrau Cymraeg’ o’u gwasg hwy yn 

Llundain.30 Yn eu plith yr oedd golygiad newydd o’r Beibl, argraffiad newydd o’r Llyfr 

Gweddi Gyffredin a Gramadeg enwog Dr John Davies o Fallwyd.31 Gall, yn wir, mai John 

Davies a fu’n gyfrifol am ddwyn yr holl destunau hyn drwy’r wasg.32 Yn 1627, canodd 

Rhisiart Phylip gywydd i Davies ar ‘ôl iddo droi/r/ Beibl a llyfraü eraill yn gymaeg’ [sic]. Ar 

ddiwedd y cywydd hwnnw fe geir y llinellau hyn: 

    Arno idd aeth ai rinwedd oedd  
    ail droi r/ Beibl draw ir bobloedd 
    Ag ynod Gymraeg union  
    at ras a hap i troes honn 
    Dygodd hynn di-gudd hannes 
    draw nghaer ludd dringo hir les 
    Oi bell lafur bwyll loewfaith 
    ai boen gosd i benn gwaith.33 
 
Fel y dadleuodd G. J. Williams yn ei ragymadrodd i’r Ffydd Ddi-Ffuant, mae’n anodd credu 

y byddai modd argraffu llyfrau Cymraeg yn Llundain, ac yn enwedig y Beibl a’r Llyfr 

Gweddi Gyffredin, heb sicrhau gwasanaeth gŵr ‘cyfarwydd i baratoi’r testunau, i 

gyfarwyddo’r argraffwyr, ac i ddarllen y proflenni.’34 Wrth reswm, achosai’r ffaith fod rhaid 

argraffu’r Beibl y tu allan i Gymru nifer o drafferthion amlwg o ran sicrhau cywirdeb y 

testun. Nid oedd hyd yn oed Beiblau Saesneg heb eu camgymeriadau, er gwaethaf y ffaith 

fod yr argraffwyr yn gyfarwydd â’r iaith honno. Brithid rhai o’r argraffiadau a gyhoeddwyd 

gan John Baskett ar ddechrau’r ddeunawfed ganrif, er enghraifft, â chynifer o 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
pellach, gw. T. R. Roberts, Edmwnd Prys, Archddiacon Meirionydd: Traethawd Bywgraffyddol a Beirniadol 
(Caernarfon, 1899), t. 129.  
30 Gruffydd Aled Williams, ‘Edmwnd Prys (1543/4-1623): Dyneiddiwr Protestannaidd’, Cylchgrawn 
Cymdeithas Hanes a Chofnodion Sir Feirionnydd, Cyf. VIII, Rhan IV (1980), 363. Rhiannon F. Roberts, ‘Y Dr. 
John Davies o Fallwyd’, Llên Cymru, Cyf. II (1552-3), 34-5. 
31 Gruffydd Aled Williams, ‘Mydryddu’r Salmau yn Gymraeg’, Llên Cymru, Cyf. 16 (1989-91), 142. 
32 R. Geraint Gruffydd ‘Richard Parry a John Davies’, yn Y Traddodiad Rhyddiaith, gol. Geraint Bowen 
(Llandysul, 1970), 182. 
33 Dyfynnwyd yn Rhiannon F. Roberts, ‘Y Dr. John Davies o Fallwyd’, 34. 
34 Charles Edwards, Y Ffydd Ddi-Ffuant sef Hanes y Ffydd Cristianogol a’i Rhinweddau gol. G. J. Williams 
(Caerdydd, 1936), t. xxviii.  
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gamgymeriadau fel y cyfeirid atynt fel ‘a baskett-full of errors.’35 Ymhlith ei orchestion oedd 

y ‘Vinegar Bible’, a enillodd yr enw am fod ‘vinegar’ wedi ymddangos yn lle ‘vineyard’.36 

Mwy syfrdanol fyth oedd achos y ‘Beibl Drwg’ (‘the Wicked Bible’) a ymddangosodd ym 

1631, gydag un gair allweddol ar goll a olygai fod un o’r Deg Gorchymyn yn mynnu ‘Thou 

shalt commit adultery’.37 Costiodd y gwall hwnnw £300 o ddirwy i’r rheini a oedd ynghlwm 

wrth gynhyrchu’r gwaith. Felly, yr oedd sawl cymhelliad dros geisio sicrhau y fersiwn 

cywiraf posib o’r Beibl, gan gynnwys osgoi cosb ariannol am fethu, ond yr oedd hi’n anodd 

iawn i gyrraedd y nod bob tro. Os bodolai anawsterau wrth geisio sicrhau cywirdeb yn 

Saesneg, yr oedd hi’n ganmil gwaeth yn y Gymraeg. Cofir i’r esgob William Morgan dreulio 

blwyddyn gyfan yn lletya gyda Gabriel Goodman, Deon Abaty Westminster, er mwyn 

goruchwylio’r gwaith o ddwyn ei Feibl drwy’r wasg.38 Roedd cael rhywun addas i ddarllen y 

proflenni cyn eu hargraffu yn holl bwysig. Go brin y byddai Prys, ac yntau’n tynnu am ei 

bedwar ugain oed, yn medru ymgymryd â’r fath dasg anferthol gan mai hen ŵr ydoedd yn ôl 

safonau’r oes honno. Ni wyddys yn union beth oedd cyflwr ei iechyd ar y pryd, ond fe fu 

farw ymhen dwy flynedd. Diau, felly, mae’r hyn a wnaeth oedd aros nes yr oedd yr holl 

weithiau hyn wedi eu cwblhau fel y gallai John Davies eu hebrwng drwy’r wasg gyda’i 

gilydd.39 Mae’n werth dwyn i gof, efallai, bod rhagymadrodd Davies i’w Ramadeg ar ffurf 

llythyr hir i’w gyfaill Edmwnd Prys a’i fod yn cael ei ddilyn gan gerdd gyfarch Ladin gan 
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35 M. H. Black, ‘The Printed Bible’, yn S. L. Greenslade (gol.), The Cambridge History of the Bible (Cambridge, 
1963), t. 463. 
36 Leslie Howsam, Cheap Bibles: Nineteenth-century Publishing and the British and Foreign Bible Society 
(Cambridge, 1991), 77.  
37 David Daniell, The Bible in English: its History and Influence, (London, 2003), t. 460. 
38 Ceri Davies (gol.), Rhagymadroddion a Chyflwyniadau Lladin 1551-1632 (Caerdydd, 1980), t. 70.  
39 R. Geraint Gruffydd yn Y Gair ar Waith (Caerdydd, 1988), t. 36. Gwyddys am enghreifftiau eraill o’r trefniant 
hwn yn Gymraeg: bu Charles Egwards, er enghraifft, yn darllen ac yn cywiro proflenni argraffiad 1678 o’r Beibl 
dros yr Ymddiriedolaeth Gymreig. Yr oedd Stephen Hughes, golygydd yr argraffiad hwnnw o’r Beibl yn sicr yn 
ymwybodol o bwysigrwydd ei gyfraniad i’r orchest o’i ddwyn drwy’r wasg oherwydd fe fynnai fel a ganlyn yn 
ei ragair i’r gyfrol Gwaith Mr Rees Prichard (Llundain, 1672): 

‘...mor anghenrheidiol ydyw, i gymmeryd gofal mawr i atgyweirio beiau’r print yn ein bibl [sic], cyn ei 
roddi i’r printiwr; ac i ddanfon gwr medrus, cydwybodol i warchod y press wrth ei brintio; ac onid ê fe 
spwylir y cwbwl.’  
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Brys y cyfeiriwyd ato eisoes.40 Dyma brawf digamsyniol, yn wir, bod y ddau yn adnabod ac 

yn parchu ei gilydd. Beth bynnag oedd y rhesymau y tu ôl i’r oedi, ysywaeth, fe welodd y 

gwaith olau dydd yn y diwedd. 

 
Yr Ail Argraffiad (1630) 

Cyhoeddodd Robert Barker yr ailargraffiad o waith Edmwnd Prys yn y flwyddyn 1630. Ar un 

adeg roedd Barker yn un o wŷr mawr Urdd y Cyhoeddwyr a’r Llyfrwerthwyr: derbyniodd ei 

rhyddfraint (aelodaeth lawn) yn 1589, ac fe ddechreuodd ymgymryd â chyfrifoldebau ym 

musnes ei dad, y cyhoeddwr Christopher Barker. Yn 1592 fe’i derbyniwyd i lifrai’r Urdd ac 

fe’i penodwyd yn argraffydd i’r Goron ar ôl i’w dad farw yn 1599. Ef oedd Warden yr Urdd 

yn 1601/2, ac fe’i hetholwyd yn feistr arni yn y flwyddyn 1605. Mae’n ymddangos, fodd 

bynnag, iddo gwympo oddi wrth ras ar ôl dioddef rhai anawsterau ariannol. Bu’n rhaid iddo 

werthu cyfran o’i fusnes i Bonham Norton a John Bill ac fe gadarnhawyd y trefniant hwnnw 

mewn Siarter Frenhinol yn 1627.41 Credir iddo dreulio cyfnod hefyd mewn carchar i 

ddyledwyr ar ôl iddo fethu â chadw ei ben uwchben y dŵr. Mae’n amlwg, fodd bynnag, ei 

fod wedi rhoi cynnig arall arni, oherwydd yn 1630 fe roes gynnig ar gyhoeddi Salmau 

Edmwnd Prys.42 Gall y ffaith fod Barker wedi bwrw ati i argraffu Salmau Prys gwta dair 

blynedd ar ôl iddo werthu cyfran o’i fusnes i Norton a Bill gadarnhau’r rhagdybiaeth 

flaenorol fod gan y ddau rywfaint o ymwneud â’r broses o’u dwyn drwy’r wasg er nad hwy a 

fu’n gyfrifol am eu cyhoeddi. Roedd Barker hefyd yn argraffydd i’r Goron, felly ni ddylai ein 

synnu bod yr argraffiad hwn o waith Prys yn cynnwys arfbais frenhinol y Brenin Iago I 

uwchben rhagymadrodd Prys at ei ddarllenydd, fel hyn: 

 

 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
40 Gw. Pennod IV, tt. 226-7. 
41 Ibid.,  t. 155. 
42 Ar Robert Barker, gw. Henry R. Plomer, A Short History of English Printing 1476-1898 (London, 1900), tt. 
154-55.  
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Eto, mae’r ffaith fod y gyfrol yn cynnwys yr arfbais frenhinol hon yn brawf pendant fod 

gwaith Prys wedi ei awdurdodi gan y Goron a’i fod wedi derbyn cydnabyddiaeth swyddogol 

oddi wrth yr awdurdodau.  

Bwriad Barker, yn ôl pob tebyg, oedd cyhoeddi gwaith Prys gyda chopi o’r Beibl 

Bach a’r Llyfr Gweddi Gyffredin (gw. Ffigwr 18).43 Fel argraffydd y Goron, fe ddaliodd yr 

hawl i argraffu copïau o’r Beibl a’r Llyfr Gweddi, ond byth er 1603 roedd patent Llyfr y 

Salmau yn nwylo Urdd y Llyfrwerthwyr a’r Cyhoeddwyr. Ar 16 Hydref 1630 fe gynigiodd 

Barker dâl o bum punt i’r Urdd am y fraint o gael eu cyhoeddi, ac mae’n ymddangos ei bod 

wedi caniatáu iddo wneud, ar yr amod fod Barker yn cynnwys ei gwasgnod ar wynebddalen y 

gwaith.44 Dyma’r sylw a geir yng nghofnodion yr Urdd: 

Welch Psalmes 
This Day at the request of mr Barker the Boord was moved Concerning the printing the Welsh 
Psalmes. the question was whether the Company would print them Or take 5li of mr Barker for 
their good wills for the printing thereof And it is ordered that mr Barker in Consideracõn of 5li 
shall have the’ Imprinting of this Impression doeing of the min the name of the Company and 
not otherwise.45   

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
43 Ceir enghraifft ysblennydd o’r Salmau Cân wedi eu rhwymo ynghyd â Llyfr Gweddi Gyffredin (1630), y 
ddwy gyfrol o waith Robert Barker, yn Llyfrgell Henry E. Huntington ym Mhrifysgol Harvard, UDA. Am 
fanylion pellach, gw. A. W. Pollard a G. R. Redgrave, A Short-Title Catalogue of Books Printed in England, 
Scotland and Ireland 1475-1640, Cyf. I, rhif 2746.  
44 Eiluned Rees, The Welsh Book-trade before 1820 (Aberystwyth, 1988), t. xiv.  
45 Dyfynnwyd yn S. Harper, ‘Edmwnd Prys’s Llyfr y Psalmau’, 227. Am fanylion pellach gw. William A. 
Jackson, Rocords of the Court of the Stationers’ Company 1602 to 1640 (London, 1957), t. 219.  

Ffigwr 17.  Arfbais frenhinol Iago I fel y’i ceir yn yr ail argraffiad o Lyfr y Psalmau (1630).  
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Pan ymddangosodd y gyfrol o’r wasg, fodd bynnag, nid oedd yr wynebddalen yn dwyn 

gwasgnod yr Urdd, sy’n awgrymu bod Barker wedi dewis anwybyddu’r gofyniad a roddwyd  

arno ganddynt.46 Yn hytrach, y mae’n dwyn dyfais gwasg Robert Barker ei hun ynghyd â’r 

geiriau ‘a’i printio / yn Llvndain / 1630’ (gw. Ffigwr 19).47 Roedd y ddyfais honno, sy’n 

ddarlun o ben benywaidd rhwng dau gorn o lawnder, yn eiddo i’w dad yn gyntaf, ond fe 

ymddengys bod Robert Barker wedi dechrau ei defnyddio hefyd. Ac ystyried sefyllfa 

ariannol fregus Barker ei hun, mae’n deg dweud nad oedd ei benderfyniad i ddwyn gwaith 

Prys drwy’r wasg yn ddim llai na her: ond gan i’r argraffiad hwn o’r gyfrol ymddangos yn 

bur aml gyda’r Beibl Bach a’r Llyfr Gweddi, fe ellid tybio bod Barker wedi derbyn cymorth 

ariannol tuag at y gwaith oddi wrth rai o hoelion wyth Cymry Llundain, pobl megis Rowland 

Heilyn, cyhoeddwr llyfrau Cymraeg a fu’n brentis gyda’r marsiandwr Thomas Wade, a Syr 

Thomas Myddelton a drafodwyd eisoes yng nghyd-destun Salmau William Middelton. Fe 

wyddom i sicrwydd bod y ddau ŵr yna wedi mynd i’w pocedi er mwyn sicrhau bod y Beibl 

Bach yn gweld golau dydd, ac nid yw’n afresymol felly inni faentumio mai nhw oedd y tu 

cefn i’r fenter o gyhoeddi’r ailargraffiad o waith Prys hefyd.48 
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46 E. Rees, The Welsh Book-trade, t. xiv.  
47 Ronald B. McKerrow, Printers’ & Publishers’ Devices in England & Scotland 1485-1640 (London, 1913), t. 
72-3, rhif 193.  
48 Sally Harper, Music in Welsh Culture Before 1650: A Study of the Principal Sources (Hampshire, 2007), tt. 
347-8; Y Bywgraffiadur, t. 636; R. Geraint Gruffydd, ‘Thomas Salisbury’, 9; John Ballinger, The Bible in Wales 
(London, 1906), t. 26, 28; Meic Stephens (gol.), Cydymaith i Lenyddiaeth Cymru (Caerdydd, 1997), ‘Y Beibl’, t. 
42.  
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Ffigwr 18.  Wynebddalen  Lyfr Gweddi Gyffredin 1630 a gyhoeddwyd gyda chopi o ailargraffiad 
Llyfr y Psalmau gan Edmwnd Prys. Mae copi Llyfrgell Henry E. Huntington, sy’n un 
o’r enghreifftiau gwychaf o’r ddwy gyfrol wedi eu rhwymo gyda’i gilydd, i’w gael ar 
Early English Books Online (EEBO).    
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Ffigwr 19.  Wynebddalen yr ailargraffiad o Lyfr y Psalmau a ymddangosodd ym 1630. Fe 
welir bod patrwm gwasg yr argraffydd Robert Barker wedi ei argraffu’n glir arni.    
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Y Trydydd Argraffiad (1638) 

Ymddangosodd y trydydd argraffiad o’r gyfrol yn 1638 ac, unwaith eto, nid yw hwn yn 

cydnabod hawlfraint Urdd y Llyfrwerthwyr ar y gyfrol ychwaith. Fel gwaith Barker, nid yw’r 

gyfrol ond yn dwyn datganiad sy’n nodi mai yn Llundain y’i cyhoeddwyd hi. Mae’n debyg 

taw Robert Milbourne, y llyfrwerthwr o Lundain, oedd yn bennaf gyfrifol am sicrhau’r 

argraffiad hwn o’r gyfrol, oherwydd fe wnaeth yr Urdd ddwyn achos yn ei erbyn am beidio 

â’i chydnabod ar wynebddalen y gyfrol.49 Codwyd dirwy o £5 arno, i’w ddefnyddio er lles y 

tlodion, ar 27 Awst 1638: 

 Mr Milborne for printing the Welsh Psalmes was fined 5li. 
Mr Milborne having lately printed the Welsh Psalmes wthout leaue of the Cort. It was ordered 
[he] should pay for a fine for the vse of the poore fiue pounds.50   

 
Maes o law, ar 25 Ionawr 1639, mae’n ymddangos bod Milbourne wedi ymbil ar i’r swm gael 

ei leihau. Yn ôl pob tebyg, fe gymerwyd trugaredd arno oherwydd fe leihawyd y ddirwy 

honno i £1 ar yr amod na fyddai’n cyflawni’r un drosedd fyth eto. Dyma’r sylw a gedwir yng 

nghofnodion yr Urdd: 

Mr Milbourne fyned xxs. for printing the welsh Psalmes 
Mr Milbourne being warned to the Cort. for payment of 5il. Wch he was fined at ye first of 
October last [sic, cywirer 27 Awst] for printing the Welsh Psalmes wthout leaue of the Cort. 
This day he came & brought ye said 5il. & humbly desired that in regard he did not the same 
wilfully that some abatemt. might be made thereof. Wch being taken into Consideracõn It was 
thought fitt to put the same to voices, wch by the mayor ptee there was remitted 4il. Soe that he 
paid onely xxs. for the said offence.51  

 

Roedd cynllun wynebddalen yr argraffiad hwn yn un poblogaidd iawn yn y cyfnod (gw. 

Ffigwr 20). Defnyddiwyd y cynllun hwn ar glawr o leiaf ddeunaw o lyfrau eraill rhwng 1609 

a 1630.52  

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
49 Crybwyllir yr achos yn S. Harper, ‘Edmwnd Prys’s Llyfr y Psalmau’, 227.!
50!William A. Jackson, Rocords of the Court of the Stationers’ Company 1602 to 1640, t. 314. Crybwyllir yr 
achos hefyd yn E. Rees, The Welsh Book-trade, t. xiv. !
51 William A. Jackson, Rocords of the Court of the Stationers’ Company 1602 to 1640, t. 319. Ceir cofnod o’r 
taliad yn Ibid., t. 487. Gw. hefyd, E. Rees, The Welsh Book-trade, t. xiv; Sally Harper, ‘Edmwnd Prys’s Llyfr y 
Psalmau’, 228.  
52 R. B. McKerrow a F. S. Ferguson, Title-page Borders, rhif 248. 
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    Ffigwr 20.  Priodolir y trydydd argraffiad o’r Psalmau i’r cyhoeddwr Marmaduke Parsons 
ond mae’n hysbys hefyd bod y llyfrwerthwr Robert Milbourne wedi bod â rhan 
yn y broses o’i ddwyn drwy’r wasg.      

!
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Credir mai Marmaduke Parsons, a drawsfeddiannodd gwmni y cyhoeddwr Augustine 

Mathewes yn 1637, oedd y gŵr a ddygodd drydydd argraffiad gwaith Edmwnd Prys drwy’r 

wasg.53 Credir hyn, yn ôl pob tebyg, am fod ambell batrwm yn y gwaith yn cyfateb yn union  

i’r rhai a ddefnyddiwyd gan Mathewes pan gyhoeddodd The text of the New Testament of 

Iesus Christ gan William Fulke yn 1633 (gw. Ffigwr 21).54  Yn eu plith y mae’r patrwm 

blodeuog sy’n cynnwys darluniau o ddynion a chŵn (sy’n ymddangos uwchben mydryddiad 

Prys o’r Te Deum) a’r arfbais sydd â! cheriwb bob ochr iddi (sy’n ymddangos gyferbyn â 

Salm 1 a 2). Diau ei bod hi’n werth nodi, fodd bynnag, mai cyhoeddwr arall a ddefnyddiodd 

y fath batrwm ar gyfer o leiaf naw o’r gweithiau a argraffwyd ganddo oedd William 

Stansby.55 Un o’r gweithiau hynny oedd A defence of the liturgie of the church of Egland gan 

John Fisher, a gynhyrchwyd i’w werthu gan neb llai na Robert Milbourne: ac ystyried y 

berthynas hon, ni ellir ei ddiystyru fel ymgeisydd posibl yn y ras ychwaith. 

 
 
 
 
 
 
 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
53 A. W. Pollard a G. R. Redgrave, A Short-Title Catalogue of Books Printed in England, Scotland and Ireland 
1475-1640, Cyf. I, rhif 2747. Ar Parsons ei hun, gw. R. B. McKerrow et al, A Dictionary of Printers and 
Booksellers in England, Scotland and Ireland, ond of foreign Printers of English Books 1557-1640 (Oxford, 
1968), tt. 210-11.   
54 A. W. Pollard a G. R. Redgrave, A Short-Title Catalogue , Cyf. I, tt. 2947. 
55!R. B. McKerrow a F. S. Ferguson, Title-page Borders, rhif 248.!

Ffigwr 21.  Y dyfeisiau a allai gysylltu gwaith Edmwnd Prys â’r cyhoeddwr Marmaduke 
Parsons y credir ei fod yn gyfrifol am gyhoeddi trydydd argraffiad Llyfr y 
Psalmau (1638).  

!
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Edmwnd Prys: yr awdur a’i gefndir  

Ganwyd Edmwnd Prys, awdur y Salmau Cân, naill ai yn 1543 neu yn 1544 yn fab i Siôn ap 

Rhys ap Gruffudd ap Rhys a’i wraig, Siân ferch Owain ap Llywelyn ab Ieuan.56 Hyd at yn 

gymharol ddiweddar yr oedd ansicrwydd ynghylch man ei eni, gyda thri lle gwahanol yn yr 

hen Sir Feirionnydd yn ei hawlio fel un o’u plant: y Gerddi Bluog ym mhlwyf Llanfair, y 

Tyddyn Du ym mhlwyf Maentwrog, a’r Gydros Uchaf ym mhlwyf Llanfor. Erbyn hyn, fodd 

bynnag, fe wyddom mai yn Llanrwst, Sir Ddinbych, y’i ganwyd.57 Caiff ei orhendaid, Rhys 

ab Einion Fychan, gŵr a’i wreiddiau yn Llanfair Talhaearn, ei gysylltu â Brynsyllty ac â’r 

Plas Isaf yn Llanrwst, ac fe ddengys rhòl drethiant yr ardal mai yn Llanrwst y trigai tad Prys, 

a’i daid hefyd, sef Rhys ap Gruffudd ap Rhys, ym 1543/4.58 Yr oedd mam Prys hefyd yn un o 

ferched Llanrwst: roedd yn wyres i Lywelyn ab Ieuan o’r Bryniog yn Llanrwst, ac fe 

etifeddodd ei thad y Gilfach Ririd a oedd rywle yn y gymdogaeth honno.59 Gallai Prys hefyd 

frolio cysylltiad â Marchudd ap Cynan ac Ednyfed Fychan, a thrwy ei hendaid, Gruffudd ab 

Einion Fychan, gallai ymffrostio yn y cysylltiad agos â’r Salbrïaid o’r Plas Isaf. Yr oedd ei 

hendaid yn blentyn llwyn a pherth, ond yr oedd ei hanner chwaer gyfreithlon, Gwenhwyfar, 

yn wraig i Robert Salbri o deulu Lleweni, ac ŵyr iddynt hwy oedd William Salesbury, y gŵr 

a gyfieithodd y Salmau i’r Gymraeg ar gyfer Llyfr Gweddi Gyffredin 1567. Fe welir felly 

bod perthynas waed rhwng Edmwnd Prys a’r mwyaf o’r dyneiddwyr Cymraeg, cysylltiad a 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
56 Am ymdriniaeth lawn â chefndir Edmwnd Prys, gw. Gruffydd Aled Williams ‘Astudiaeth Destunol a 
Beirniadol o Ymryson Barddol Edmwnd Prys a Wiliam Cynwal’ (Traethawd PhD anghyhoeddedig, Prifysgol 
Cymru, 1978), Cyf. I, 81-102; A. Owen Evans, ‘Edmwnd Prys: Archdeacon of Meirionydd, Priest, Preacher, 
Poet’, Trafodion Anrhydeddus Gymdeithas y Cymmrodorion, 1922-1923, t. 128. Cyn ei urddo’n offeiriad yn 
Eglwys Gadeiriol Ely ar 15 Ebrill 1568 fe nododd Prys ei fod ‘of the age of xxiiij’. Ar sail y datganiad hwn fe 
gasglodd Evans mai 1544 oedd blwyddyn ei eni. Ond, fel y nododd Gruffydd Aled Williams, gallasai Prys fod 
wedi ei eni unrhyw adeg rhwng Ebrill 1543 a chanol Ebrill 1544. Am fanylion pellach, gw. Gruffydd Aled 
Williams, ‘Edmwnd Prys (1543/4-1623): Dyneiddiwr Protestanaidd’, Cylchgrawn Cymdeithas Hanes a 
Chofnodion Sir Feirionydd, Cyf. VIII, Rhan IV (1980), t. 350; Idem., Ymryson Edmwnd Prys a Wiliam Cynwal 
(Caerdydd, 1986), t. xci.  
57 Am grynodeb llawn o’r ddadl ynghylch man geni Edmwnd Prys, gw. Gruffydd Aled Williams, ‘Edmwnd 
Prys, un arall o enwogion Llanrwst’, Trafodion Cymdeithas Hanes Sir Ddinbych, Cyf. 23 (1974), 294-97. Ceir 
crynodeb o’i fanylion bywgraffyddol yn Delyth G. Morgans, Cydymaith Caneuon Ffydd (Aberystwyth, 2006), t. 
652.  
58 Gruffydd Aled Williams, Ymryson Edmwnd Prys a Wiliam Cynwal, t. xcii. !
59 Ibid. 
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allai fod yn un arwyddocaol iawn yng nghyd-destun gyrfa Edmwnd Prys ei hun. Yn ddi-os, fe 

fyddai William Salesbury wedi rhannu syniadau Prys ynglŷn â phwrpas barddoniaeth, yn 

ogystal â chymeradwyo ei ymdrech i fydryddu’r Salmau yn Gymraeg.60 Gwyddys bod 

cysylltiad rhwng y ddau a’u bod yn adnabod ei gilydd. Mae’n amlwg hefyd fod Prys yn ei 

edmygu’n fawr oherwydd iddo gyfeirio’n ganmoliaethus iawn tuag at Salesbury ddwywaith 

yn ei ymryson â Wiliam Cynwal. Mae’n ei ganmol am ei ddysg eithriadol, ac oherwydd iddo 

ddysgu’r glêr sut i foli Duw: 

 
Am Wiliam, a ganmolir, 

    Salbri gynt ar ddwyslwybr gwir, 
    Ni thebygwn hwn, hoewnêr, 
    A chywir glod i chwi’r glêr, 
    Ag ni henwn hwn, henydd, 
    O ran dysc yn yr vn dydd, 
    Eithr i ni, athrawon art, 
    Lliaws iaith oll a saithart, 
    A’i fôd o barch i’w nodi 
    Ymhell yn well na nyni.61 
 
Rhywbeth a all fod yn arwyddocaol yng nghyd-destun ei Salmau Cân yw bod Prys yn dewis 

canmol Salesbury am iddo ddefnyddio ei ddysg i foli Duw. Yr oedd, meddai, yn haeddu clod 

am iddo ddangos ‘dysg ymysc mawl’: mae Prys yn ei ganmol felly nid am iddo ddefnyddio’i 

ddysg i’w ddyrchafu ei hun, ond am iddo ei harfer fel offeryn i roddi mawl i’r Hollalluog ac i 

ddyrchafu ei enw ef uwchlaw unrhyw beth arall:  

    Yr oedd Wiliam, vrddolwaith, 
    Salbri gynt, Sely’ brig iaith, 
    Yn dangos dysc ymysc mawl 
    Yn gwyraiddiach na graddawl: 
    Blaenorai’r Beibl, ni wyra, 
    Blin drwy’r iaith blaendori’r ia.  
    Mwy ir haedd, fel i mae rhôm, 
    Mawl, hwn, na mil ohonom.62 
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60 Idem., ‘Edmwnd Prys (1543/4-1623): Dyneiddiwr Protestanaidd’, 350; Idem., Ymryson Edmwnd Prys a 
Wiliam Cynwal, t. xcii. 
61 Idem., Ymryson Edmwnd Prys a Wiliam Cynwal, t. 210-1, rhif 23, llinellau 35-40.  
62 Ibid., t. 103, rhif 23, llinellau 67-74.   
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Ymhlith ei geraint eraill yr oedd yn perthyn ar ochr ei dad i’r bardd-offeiriad Syr Dafydd 

Owain o Faenan,63 ac ar ochr ei fam gallai ddweud bod perthynas bell rhyngddo a’r beirdd 

Tudur Aled a Siôn Tudur, oherwydd yr oedd gorhendaid Prys, Rhys ab Ieuan ap Llywelyn 

Chwith, naill ai’n frawd neu’n nai i daid Tudur Aled,64ac yr oedd ei hen-hen-nain, Annes 

ferch Siencyn Pigod, yn fodryb i hen nain Siôn Tudur, sef Gwenllian ferch Deio ap Siancyn 

Pigod.65 Fel ei berthynas â William Salesbury, fe all ei gysylltiad â Siôn Tudur fod yn un 

digon arwyddocaol, gan y bu i hwnnw hefyd droi ei law at fydryddu’r Salmau. Efallai’n wir 

mai ar ôl gweld ymdrechion tila ei berthynas y sylweddolodd Edmwnd Prys nad oedd y 

mesurau caeth yn rhai addas ar gyfer mydryddu’r Salmau arnynt.        

Mae’n sicr fod a wnelo cefndir teuluol Edmwnd Prys lawer â’i ddiddordeb mewn 

barddoniaeth Gymraeg. Awgrymodd yn un o’i gywyddau bod ei dad, Siôn ap Rhys ap 

Gruffudd ap Rhys, yn medru barddoni: 

   Un bawen, un awen ŷm, 
   Un tal ar ei faintioli, 
   Un hyd maith yw ’nhad a mi, 
   Un barabl uwch ben tabler, 
   Un fwriad dis, unfyd ter.66 
 

Mae’n sicr yn wir bod y traddodiad barddol yn ei anterth yn y fro yn ystod blynyddoedd ei 

lencyndod, cymaint felly fel na allai’r Prys ifanc fod wedi dewis ei anwybyddu: yr oedd teulu 

Gwedir, prif uchelwyr yr ardal, yn noddwyr hael i’r beirdd ac, fel canlyniad, daeth nifer 

ohonynt i ymarfer â’u doniau yn yr ardal er mwyn elwa o’u caredigrwydd. Hyd y gwyddys, 

canwyd deuddeg o gerddi gan wyth o feirdd—gan gynnwys Gruffudd Hiraethog, Siôn 

Brwynog a Simwnt Fychan—i Siôn Wyn ap Maredudd (m. 1599), y penteulu yng nghyfnod 
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63 Olrheinir yr ach yn ibid., t. Atodiad II; a cheir trafodaeth arni yn Cledwyn Fychan, ‘Y Canu i Wŷr Eglwysig 
Gorllewin Sir Ddinbych’, Trafodion Cymdeithas Hanes Sir Ddinbych, Cyf. XXVIII (1979), 122-6. 
64 T. Gwynn Jones, Gwaith Tudur Aled, Cyf. I (Caerdydd, 1926), tt. xviii-xix. 
65 Enid Roberts,!Gwaith Siôn Tudur (Caerdydd, 1980), Cyf. II, xiv.  
66 John Wyn Roberts, ‘Edmwnd Prys: hanes ei fywyd a chasgliad o’i weithiau’ (Traethawd MA 
anghyhoeddedig, Prifysgol Cymru, 1938), 262, llinellau 50-4.  
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bachgendod Edmwnd Prys.67 Bu Gruffudd Hiraethog a Thudur Aled hefyd yn canu clodydd 

ei garennydd, y Salbrïaid o’r Plas Isaf. Canodd y bardd Tudur Aled fawl, er enghraifft, i 

Robert Salbri ac i’w wraig Gwenhwyfar,68 ac yn un o’i gerddi—‘Mawl Gŵr Hael’—fe roes y 

bardd awgrym bod tad Gwenhwyfar, Rhys ab Einion Fychan, yn ei noddi: 

   Bron Rhys ab Einion, rhoes bunnoedd,—a gwin, 
    A gynau a gwleddoedd; 
   Bron Ifan, obrwy nefoedd, 
   Ap Rhys Wynn, a per se oedd.69 

 
Canodd Gruffudd Hiraethog yntau gerdd o foliant i William Salesbury, ŵyr y ddau, gan ei 

ddisgrifio fel gŵr a oedd yn ‘bennaeth gwych’ o ‘waed bonedd’:   

    Lle bu’r ordain, llwybr irdeg, 
    Llawn ras a dawn, Llanrwst deg, 
    A fu’n oer heb fan araul, 
    Weithian hyhi aeth yn haul. 
    Da, ban y'th gaid, bennaeth gwych,  
    Y dôi lleuad i’w llewych; 
    O waed bonedd, wyd bennaeth, 
    Wiliam yn ail am un aeth.70  
 
Mae’n amlwg bod Prys yn ymwybodol o’r nawdd a gâi’r beirdd yn y Plas Isaf, ac yn ôl pob 

tebyg fe fyddai wedi clywed y beirdd yn ymrysona â’i gilydd er pan oedd yn ddim o beth. 

Mewn cywydd marwnad i Gatrin Llwyd, gwraig William Salesbury, fe dalwyd teyrnged i 

haelioni teulu Plas Isaf tuag at y beirdd gan neb llai na Wiliam Cynwal, y gŵr y bu Edmwnd 

Prys yn ymrysona ag ef: 

    Yno, gwn, bu lawn gynnal 
    A beirdd y tir i’w bwrdd tâl. 
    Er bod traul ar y byd drud 
    Ni chiliai i’w ochelyd.71   
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67 John Gwilym Jones, ‘Teulu Gwedir fel Noddwyr y Beirdd’, Traethawd MA anghyhoeddedig, Prifysgol 
Cymru 1975, 121-2.    
68 Gw. T. Gwynn Jones, Gwaith Tudur Aled, Cyf. I, rhifau IV a XIX. 
69 Ibid., t. 22, llinellau 73-6.  
70 Mae’r cyswllt rhwng Gruffudd Hiraethog a William Salesbury bellach yn hysbys i bawb. Casgliad Gruffudd o 
ddiarhebion a gyhoeddwyd gan Salesbury yn Oll Synnwyr pen Kembro ygyd yn 1547, ac iddo ef yn bennaf y 
cyflwynodd ei Lyfr ar Rhetoreg yn 1552. Gw. D. J. Bowen, Gruffudd Hiraethog a’i Oes (Caerdydd, 1958), t. 
71; gw. hefyd Idem., ‘Cywyddau Gruffudd Hiraethog i Dri o Awduron y Dadeni, Trafodion Anrhydeddus 
Gymdeithas y Cymmrodorion (1974-5), 117-19.     
71 Rhiannon Williams, ‘Cywydd Marwnad Wiliam Cynwal i wraig Wiliam Salesbury’, Llên Cymru, Cyf. 9, 
Rhifyn 3 a 4 (1967), 228.  
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Ac ystyried ei gysylltiadau teuluol unigryw, ni fyddai’n afresymol inni faentumio bod Prys 

wedi ymddiddori mewn barddoniaeth Gymraeg er pan oedd yn fachgen ifanc, ac mae’n 

debygol mai yn ystod blynyddoedd ei ieuenctid yn Llanrwst y meistrolodd hanfodion y gerdd 

dafod.  

 Yn ogystal â chael ei drochi yn nhraddodiadau cynhenid ei wlad, mae’n amlwg hefyd 

bod Prys wedi cael yr addysg orau, oherwydd fe gafodd fynd i’r Brifysgol. Gwyddom yn bur 

sicr sut fath o addysg fyddai honno wedi bod:  byddai wedi ei drwytho yn yr iaith Ladin, iaith 

dysg y cyfnod, yn ei gramadeg a’i chystrawen, ac yn ei llenyddiaeth hi hefyd, oherwydd heb 

afael arni ni allai’r un disgybl ddisgwyl cael mynediad i’r Brifysgol yn y cyfnod hwn. Ni 

wyddys i sicrwydd ym mha le y cafodd Prys ei addysgu. Nid yw’n afresymol, wrth gwrs, inni 

dybio ei fod wedi mynychu ysgol ramadeg: y mae lle i gredu, er enghraifft, bod rhyw fath o 

ysgol ynghlwm wrth yr Eglwys Gadeiriol yn Llanelwy yn ystod blynyddoedd ei 

blentyndod.72 Ond gallasai hefyd fod wedi derbyn addysg breifat: efallai’i bod hi’n werth 

cofio, wrth awgrymu hynny, mai yn Llanrwst y trigai ei berthynas dysgedig William 

Salesbury. O ddwyn i gof y ganmoliaeth hael i’w ddysg, ni fyddai’n annheg awgrymu mai 

gan hwnnw y cafodd Prys ei addysg. Ond fe erys un posibilrwydd arall hefyd, un mwy 

tebygol efallai ac ystyried yn lle y cafodd Edmwnd Prys ei addysg ar ôl iddo adael Llanrwst. 

Yr oedd darpariaeth addysgol yn mhlasty Gwedir, Llanrwst yn ystod blynyddoedd ei 

blentyndod: yn ei gyfrol The History of the Gwydir Family, fe awgrymodd Syr John Wynn 

mai yng Ngwedir y cafodd William Morgan ei addysg. Ys dywed Syr John ei hun: 
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72 G. M. Griffiths, ‘Educational Activity in the Diocese of St. Asaph, 1500-1650’, Journal of the Historical 
Society of the Church in Wales, Cyf. II, Rhif 8 (1953), 66-7. Dengys Gruffydd Aled Williams mai yn 1561 y 
sefydlwyd yr ysgol ramadeg ym Mangor, ac fe ddadleua bod y dyddiad hwnnw braidd yn ddiweddar i Brys fod 
wedi mynychu’r ysgol honno. Gw. Gruffydd Aled Williams, Ymryson Edmwnd Prys a Wiliam Cynwal, t. xciv, 
troednodyn 16.  !
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Wm Morgan D.D. born in Dôlwyddelan in ye Com’ot of Nant Conway & County of Caefnarv’ 
descended of ye race of ye bondmen of yt Town servants (both he & his Ancestors) to ye house 
of Gwyddur, where he was brought up in learning.73 
  

Gwyddys bod Syr John yn arfer cyflogi caplan er mwyn addysgu ei feibion yn y clasuron, ac 

fe gredir mai rhagflaenydd i hwnnw yn y swydd a fu’n dysgu Morgan.74 Gall, yn wir, fod y 

ddarpariaeth addysgol hon fod wedi ei sefydlu ers cenedlaethau yng Ngwedir: mae llinellau o 

eiddo Rhisiart Gele a Lewys Morgannwg hefyd yn dangos bod ysgol ym Mhlas Gwedir yn 

ystod cyfnod ei dad, sef Siôn Wyn ap Meredudd,75 ac fe geir awgrym gan y bardd Siôn 

Phylip fod ‘ysgol rinweddol rad’ ym mhlas Gwedir yn ystod cyfnod Morus Wynn, taid i Syr 

John Wynn.76 Tybed a fanteisiodd Edmwnd Prys ar yr addysg a gynigid yng Ngwedir? Os 

felly, byddai yno yn yr un cyfnod â William Morgan.77 Ys dywed J. Gwynfor Jones: 

 
Edmwnd Prys, a native of Llanrwst and another distant kinsman of the Wynns, may also have 
availed himself of the educational opportunities that were provided at Gwydir. When it is 
considered that he and William Morgan were contemporaries at St John’s College, 
Cambridge, it is possible that both had been given instruction at Gwydir...78 
 

 
Gyda golwg ar yr awgrym hwn, mae’n addas nodi bod lle i gredu mai mab Prys, John Prys, 

oedd y caplan ym mhlas Gwedir yn ystod cyfnod Syr John Wynn, a bod hyfforddi ei feibion 

yn rhan o’i ddyletswydd.79 Gall fod y cyswllt hwn rhwng teulu Prys a theulu Plas Gwedir yn 
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73 John Wynn, The History of the Gwydir Family, gol. John Ballinger (Caerdydd, 1927), t. 65.  
74 Roy Davies, ‘Wise unto Salvation’ Darlith a draddodwyd i Gyfeillion Eglwys Gadeiriol Llandaf (Mawrth, 
1998), t. 5-6; R. Geraint Gruffydd, ‘William Morgan, Y Traddodiad Rhyddiaith, gol. Geraint Bowen (Llandysul, 
1970), t. 161. Gwynfor Jones, ‘Bishop William Morgan’s Dispute with John Wynn of Gwydir in 1603-4’, 
Journal of the Historical Society of the Church in Wales, Cyf. XXII, Rhif 27 (1972), 65, troednodyn 5.   
75 John Gwilym Jones, ‘Teulu Gwedir fel Noddwyr y Beirdd’, 32. 
76 Ibid., t. 104, troednodyn 56.   
77 Ceir yr awgrym hwn yn R. Geraint Gruffydd, ‘William Morgan’, t. 162; yn Gruffydd Aled Williams, Ymryson 
Edmwnd Prys a Wiliam Cynwal, t. xciv; ac yn idem., ‘Edmwnd Prys (1543/4-1623): Dyneiddiwr 
Protestannaidd’, t. 351.  
78 J. Gwynfor Jones, The Wynn Family of Gwydir: Origins, Growth and Development c. 1490-1674 
(Aberystwyth, 1995), t. 147.  
79 Gw. Gruffydd Aled Williams, Ymryson Edmwnd Prys a William Cynwal, t. xcv, troednodyn 20. Dengys 
Williams for Prys yn perthyn i Syr John drwy ei briodasau. Yr oedd ei wragedd, Elin a Gwen (o deulu’r 
Pengwern, Ffestiniog), ill dwy yn gyfyrderesau iddo.   
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dyddio yn ôl i’r genhedlaeth flaenorol. Os felly, nid yw’r afresymol dadlau mai rhagflaenydd 

i John Prys a fu’n gyfrifol am addysgu Edmwnd Prys.80  

 

Edmwnd Prys a Choleg Ieuan Sant, Caer-grawnt 

Ym 1565, ymaelododd William Morgan ac Edmwnd Prys â Choleg Ieuan Sant, Caer-

grawnt, y Coleg lle bu brawd Morus Wynn, y Dr John Gwynn (m. 1574), yn Gymrawd er 

1548.81 Mae’n bur sicr mai ei gysylltiad â Gwedir a barodd bod Morgan yn mynychu’r Coleg 

hwn, ac mae’n anodd meddwl nad mynd yno am yr un rheswm a wnaeth Edmwnd Prys 

hefyd.82 Sefydlwyd Coleg Ieuan Sant ym 1511 gan John Fisher, Esgob Rochester, wedi i 

Margaret Beaufort, mam Harri VII, adael arian i wneud hynny yn ei hewyllys.83 Fel Prifysgol 

Alcalá yn Sbaen, a sefydlwyd gan y Cadinal Ximenes, ac fel nifer o sefydliadau eraill tebyg 

ar y Cyfandir, fe’i ffurfiwyd fel coleg tairieithog, lle byddai’r myfyrwyr yn cael eu trochi 

mewn Lladin, Groeg a Hebraeg, yr ieithoedd a ystyrid yn hollol hanfodol ar gyfer 

astudiaethau diwinyddol. Ymhlith cyfoeswyr eraill Prys yng Ngholeg Ieuan Sant yr oedd 

sawl un a enillodd fri iddo’i hun ym myd ysgolheictod a llên: yn eu plith yr oedd Andrew 

Downes, ysgolhaig Groeg mwyaf adnabyddus ei ddydd, a wasanaethai fel Athro Groeg y 
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80 Mae’r cywydd a ganodd Edmwnd Prys i annog y Syr Siôn Wynn ifanc, mab Syr John Wynn, i ddychwelyd 
‘adref o Ffrainc a pheidio a thrafaelio ymhellach’ ym 1613-14 yn dystiolaeth bellach o’r ffaith bod cysylltiad 
rhyngddo a theulu Gwedir. Diddorol, yn wir, yw’r llinellau yn y cywydd sy’n dangos bod Prys yn gyfarwydd â 
llyfrgell Syr John Wynn: 
   ‘Dyna lyfrau a ’dwaenid, 
   Gwelson’ belledigion byd, 
   Tro darllain y rhain yn rhol, 
   At risgod pand da’r ysgol.   
Am gopi o’r gerdd, gw. J. W. Roberts, ‘Edmwnd Prys’, rhif. XCI. Gw. hefyd J. Gwynfor Jones, ‘Diddordebau 
Diwylliannol Wyniaid Gwedir’, Llên Cymru,Cyf. XI (1970), 106-7, sy’n dangos bod Ffowc Prys, mab hynaf 
Edmwnd Prys o’i ail briodas, wedi canu marwnad i Syr Siôn Wynn.  
81 Ymaelododd Morgan ar 26 Chwefror a Phrys rywdro yn ystod tymor y Pasg, gw. John Venn a J. A. Venn, 
The Book of Matriculations and Degrees: a Catalogue of those who have Matriculated or been admitted to any 
Degree in the University of Cambridge from 1544-1669 (Cambridge, 1913), tt. 473, 542. Ceir rhai sylwadau ar 
gyfnod Prys yng Nghaer-grawnt yn T. R. Roberts, Edmwnd Prys, tt. 19-20. 
82 Am ymdriniaeth gryno â chyfnod y ddau yng Nghaer-grawnt, gw. Gruffydd Aled Willams, ‘William Morgan 
ac Edmwnd Prys yng Nghaer-grawnt’, Bwletin y Bwrdd Gwybodau Celtaidd, Cyf. 29, Rhan 2 (Mai 1981), tt. 
296-300.  
83 Ar hanes y Coleg, gw. T. Barker, History of St. John’s College, dwy gyfrol (Cambridge, 1869); J. B. 
Mullinger, St. John’s College (London, 1901) ac Edward Miller, Portrait of a College: a History of the College 
of Saint John the Evangelist, Cambridge (Cambridge, 1961).  
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Goron yng Nghaer-grawnt rhwng 1585 a 1624; y Cymro Hugh Broughton, ysgolhaig 

Hebraeg, a fu’n gymrodor yn y Coleg yn yr un cyfnod â Downes; William Webbe, awdur y 

gwaith beirniadol adnabyddus A Discourse of English Poetrie (1586) a enillodd radd o’r 

Coleg ym 1573; a thua diwedd cyfnod Prys yno fe gychwynnodd y dramodydd adnabyddus 

Robert Greene a’r bardd Abraham Fraunce ar eu hastudiaethau yn y Coleg hefyd.84 Un arall o 

gyd-fyfyrwyr nodedig Edmwnd Prys y mae’n rhaid ei grybwyll yma yw Richard Vaughan, 

gŵr o Nyffryn yn Llŷn a ymrestrodd fel myfyrwyr yn y Coleg ym 1569. Bu hwnnw’n esgob 

Llundain ar ddiwedd ei oes, ac fe wyddys bod Prys yn ei adnabod oherwydd fe ganodd gerdd 

farwnad iddo ym 1607.85          

Ystyrid y Coleg yn un o gadarnleoedd y ddysg newydd: roedd yr ieithoedd clasurol ar 

flaenau bysedd ei aelodau, ac yn ystod tridegau a phedwardegau yr unfed ganrif ar bymtheg, 

pan oedd Syr John Cherke a Rober Ascham, dau o ddyneiddwyr mwyaf nodedig eu dydd, yn 

gymodwyr yno, ni cheid unlle gwell ym Mhrydain i astudio’r iaith Roeg.86 Nid mewn 

dosbarthiadau ffurfiol yn unig yr cadarnhawydd ymlyniad y myfyrwyr tuag at syniadau’r 

dyneiddwyr ychwaith, oherwydd fe ddatblygodd traddodiad ffyniannus o berfformio dramâu 

clasurol a neo-glasurol yn y Coleg hefyd. Perfformiwyd The Eunuch, un o gomedïau Terence, 

yn y Coleg ym 1562 ar adeg pan oedd ei ddramâu yn boblogaidd yn nifer o’r Colegau eraill 

yng Nghaer-grawnt.87 Fe gredir hefyd bod y myfyrwyr wedi mwynhau perfformiad o’r 
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84 Gruffydd Aled Williams, ‘Edmwnd Prys (1543/4-1623): Dyneiddiwr Protestannaidd’, 352. 
85 Arno gw. H. C. G. Matthew a Brian Harrison, The Oxford Dictionary of National Biography,Cyf. 56, tt. 192-
4; Y Bywgraffiadur Cymreig, t. 944-5. Ceir testun y farwnad yn John Wyn Roberts, ‘Edmwnd Prys’, rhif 
LXXXI.!
86 Gruffydd Aled Williams, Ymryson Edmwnd Prys a Wiliam Cynwal, tt. xcv-xcvi. 
87 Sandra Billington,! ‘Sixteenth-Century Drama in St. John’s College Cambridge’, The Review of English 
Studies, New Seris, Cyf. XXIX, Rhif 113 (1978), 9. Yn ystod y cyfnod hwn, yr oedd dramâu Terence yn 
boblogaidd yn nifer o Golegau Prifysgol Caer-grawnt: chwaraewyd Adelphi yng Ngholeg Iesu yn 1562/3; 
perfformiwyd Adelphi a Phormio yn ystod y flwyddyn yng Ngholeg y Drindod y flwyddyn honno hefyd; a’r 
flwyddyn ganlynol, fe berfformiwyd The Eunuch yng Ngholeg Iesu. 
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ddrama Hymenaeus, comedi Ladin a seiliwyd ar Decamerone gan Boccaccio, ym mis 

Mawrth 1578/9.88  

Erbyn canol yr unfed ganrif ar bymtheg, roedd y Coleg yn un o’r magwrfeydd 

grymusaf yn y deyrnas ar gyfer y ffydd Brotestannaidd newydd hefyd. Fe’i disgrifiwyd gan 

R. Geraint Gruffydd fel ‘un o gadarnleoedd y piwritaniaid’ ym Mhrifysgol Caer-grawnt: yn 

wir, pan adferwyd y ffydd Gatholig yn ystod teyrnasiad y Frenhines Mari, fe gafwyd mwy o 

alltudion Protestannaidd o blith ei Gymrodyr nag o’r un Coleg arall yn y Brifysgol.89 Bu Prys 

yng Nghaer-grawnt am oddeutu deuddeng mlynedd i gyd.90 Enillodd radd B.A. ym 1568 a 

gradd M.A. ym 1571.91 Mae’n deg dweud hefyd nad aelod dinod o’r Goleg oedd Edmwnd 

Prys oherwydd fe ddaliodd nifer o swyddi pwysig yng Ngholeg Ieuan Sant yn ystod ei 

gyfnod yng Nghaer-grawnt: ym 1570 fe’i hetholwyd yn Gymrawd o’r Coleg, ac yna’n 

Bregethwr ym 1574 ac yn Gaplan ym 1575 yno hefyd. Yn 1575/6 fe’i hetholwyd yn un o 

Bregethwyr y Brifysgol hefyd.92 Efallai, yn wir, mai ei amlygrwydd ym mywyd y Coleg a 

enillodd i Brys rywfaint o anfarwoldeb fel un o’r rhai a wnaed yn gyff gwawd yn ‘Cockolds 

Kallender’, dychangerdd drahaus y Pabydd Stephen Valenger i rai o wŷr mwyaf blaenllaw 

Caer-grawnt.93  

Fel myfyriwr ym Mhrifysgol Caer-grawnt fe fyddai Prys wedi elwa ar yr addysg orau. 

Yn ei ymryson â William Cynwal fe fu’n ymffrostio’n gyson yn ansawdd uchel ei ddysg ac 
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88 Frederick Samuel Boas, University Drama in the Tudor Age (Oxford, 1914), tt. 134-5.  Ymhlith y dramâu 
eraill a berfformiwyd yn y Coleg y mae Microcosmus a Mundeus plumbeus, gwaith Thomas Artour, un o 
Gymrodyr y Coleg, a berfformiwyd yno rhywdro rhwng 1520 a 1532;  ddrama Plutus, gan Aristophanes, a 
berfformiwyd adeg y Nadolig ym 1536; a Absalon, gwaith Thomas Watson, a berfformiwyd yno tua’r flwyddyn 
1540.Gw. Ibid., t. 62-4 a 386. Mae lle i gredu bod dramâu eraill wedi cael eu perfformio yn y Coleg pan oedd 
Edmwnd Prys yn fyfyrwyr yno hefyd. Am fanylion pellach, gw. G. A. Williams, Ymryson Edmwnd Prys a 
Wiliam Cynwal, t. xcvi, troednodyn 23.    
89 R. Geraint Gruffydd, ‘William Morgan’ 163; H. C. Porter, Reformation and Reaction in Tudor Cambridge 
(Cambridge, 1958), tt. 91-8. 
90 A. M. Allchin, ‘Edmwnd Prys a’r Forwyn Fair’, Taliesin, Cyf. 67 (1989), 67.  
91 John Venn a J. A. Venn, Alumni Cantabrigienses: A Biographical List of all known Students, Graduates and 
Holders of Office at the University of Cambridge, from the earliest times to 1900, Rhan I, Cyf. III (Cambridge, 
1924), t. 396. John Morris-Jones, ‘Edmwnd Prys’, Y Geninen, Cyf. XLI (1923), 58; Thomas Gwynn Jones, 
‘Edmwnd Prys’, Y Llenor, Cyf. II (1923), 245.  
92 John Venn (gol.), Grace Book Δ (Cambridge, 1910), t. 573. Gw. hefyd A. M. Allchin, ‘Edmwnd Prys a’r 
Forwyn Fair’, 67.  
93 Ruth Hughey, The Arundel Harington Manuscript of Tudor Poetry (Columbus, 1960), Cyf. I, 218.  
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yn pwyso ar y beirdd i geisio mynediad i’r prifysgolion. Dadleua Gruffydd Aled Williams 

mai addysg a gyfunai ddau draddodiad oedd yr hyn a gynigid yng Nghaer-grawnt yn y 

cyfnod pan oedd Edmwnd Prys yn fyfyriwr yno. Byddai’r myfyrwyr, meddai, yn arfer cael eu 

trwytho yn y traddodiad ‘clasurol paganaidd, cynnyrch hen wareiddiadau Groeg a Rhufain’ 

ac yn y traddodiad Cristnogol ‘gyda’i wreiddiau a’i ysbrydoliaeth yn y Beibl ac yng 

ngweithiau’r Tadau Eglwysig.’94 Dengys statudau’r Brifysgol ar gyfer y cyfnod hwn bod 

disgwyl i bob ymgeisydd ar gyfer y radd B.A. fod wedi astudio tri phwnc, sef rhethreg, 

rhesymeg ac athroniaeth; ac ar gyfer y radd M.A. astudid rhagor o athroniaeth yn ogystal â 

seryddiaeth, mathemateg a Groeg hefyd.95 Byddai’r myfyrwyr yn arfer darllen rhai testunau 

mawr wrth ddilyn eu cyrsiau gradd: seilid y cwrs rhethreg, er enghraifft, ar weithiau 

Quintilian, Hermogenes, a Cicero; y cwrs athroniaeth ar weithiau Aristoteles, Plini a Platon, 

a’r cwrs seryddiaeth ar waith Ptolemi.96 At y rhain, gellid ychwanegu amryw o deitlau 

clasurol eraill yn ogystal â chyfrolau gan ddyneiddwyr cyfoes hefyd.97 Maes o law, wedi 

iddynt gwblhau y radd M.A., cynigid y cyfle i fyfyrwyr barhau â’u hastudiaethau drwy ddilyn 

cwrs proffesiynol mewn un pwnc penodol, gan amlaf mewn diwinyddiaeth fel y gwnaeth 

Edmwnd Prys.98 Yr oedd cael crap da ar yr iaith Roeg yn hollol hanfodol ar gyfer y cwrs hwn 

ac fe fyddai disgwyl i bawb a’i dilynai fynychu darlithoedd ar y Beibl, ar Hebraeg, ac ar 

ddiwinyddiaeth.99 Seilid y cwrs ar weithiau’r Tadau eglwysig ac ar ddysgeidiaeth yr 

esbonwyr Protestannaidd cyfoes.100 Yn ystod y flwyddyn academaidd, disgwylid i fyfyrwyr y 

Brifysgol gymryd rhan mewn amryw o ymarferion academaidd. Un o’r ymarferiadau 
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94 Gruffydd Aled Williams, ‘Golwg ar Ymryson Edmwnd Prys a Wiliam Cynwal’ Ysgrifau Beirniadol,VIII 
(Dinbych, 1975), 74. 
95 Am fanylion pellach, gw. John Lamb (gol), Collection of Origional Documents from the Manuscript Library 
of Corpus Christi College, illustrative of the History of the University of Cambridge, 1500-72 (London, 1838), 
tt. 280-299.     
96 M. H. Curtis,!Oxford and Cambridge in Transition 1558-1642: An Essay on Changing Relations between the 
English Universities and English Society (Oxford, 1959), t. 87.  
97 Am fanylion pellach ar y cyrsiau a astudid gw. William J. Costello, The Scolastic Curriculum at Early 
Seventeenth-Century Cambridge (Cambridge, Massachusetts, 1958), tt. 36-69.  
98!Gruffydd Aled Williams, ‘Golwg ar Ymryson Edmwnd Prys a Wiliam Cynwal’, 74. !
99 Idem., ‘Edmwnd Prys (1543/4-1623): Dyneiddiwr Protestannaidd’, 352. 
100 William J. Costello, The Scolastic Curriculum at Early Seventeenth-Century Cambridge, tt. 108-128.  



209!
!

pwysicaf oedd y disputationes, math o ddadleuon tanbaid ar bynciau llosg gosodedig, a 

ddigwyddai’n gyson rhwng myfyrwyr y Brifysgol yng Nghaer-grawnt. Pwrpas y dadleuon 

hyn oedd rhoi cyfle i’r myfyrwyr ymarfer eu rhesymeg a’u rhethreg. Credid bod dadl dda, un 

a seiliwyd ar resymeg gadarn, yn gyfrwng heb ei hail i ganfod twyll ac i geisio’r gwir. Ys 

dywed A. L. Rowse: 

The infernal disputatiousness of the age ... arose not only from the perennial aggressiveness of 
men, but from the whole method of education and mode of mental operations. There was an 
excruciating concentration upon logic; traditional logic was for the purpose of disputation, 
with the grand assumption that by dispute men could not only detect error but establish 
truth.101  
   

Byddai llanciau ifanc y Coleg yn cael eu hannog, felly, i ddadlau’n gyson â’i gilydd er mwyn 

meithrin y sgiliau o fod yn rhesymol ac o gyfathrebu mewn iaith goeth a chywrain. Gall fod 

lle i gredu mai’r dadleuon hyn a fu’n gyfrifol am blannu’r awydd yn Edmwnd Prys i ymryson 

â chynifer o feirdd yn ystod ei yrfa fel bardd. 

Yng nghyfnod Prys fe roddwyd pwys mawr ar feistroli’r ieithoedd clasurol yng 

nghwricwlwm swyddogol y prifysgolion. Does rhyfedd, felly, bod A. M. Allchin yn mynnu 

ei fod ‘yn hyddysg mewn Lladin, Groeg a Hebraeg.’102 Bwriodd Isaac Thomas ychydig o 

amheuaeth ar y farn fod gan Brys afael ar yr Hebraeg gan ddadlau y gallai fod yn 

arwyddocaol na ddarfu i Brys, yn wahanol i William Morgan, raddio’n BD.103 Ond, ar y llaw 

arall, y mae braidd yn annhebygol na fyddai wedi cael y cyfle i’w dysgu ac yntau wedi treilio 

deuddeg mlynedd mewn Coleg tairieithog yng Nghaer-grawnt yn ymbaratoi ar gyfer gyrfa 

eglwysig. Arferid credu mai’r ysgolhaig John Immanuel Tremellius (1510-80), a etholwyd yn 

Athro Hebraeg y Goron yng Nghaer-grawnt ym 1549, a fu’n gyfrifol am ddysgu Hebraeg 

iddo yn ystod ei gyfnod yn y Coleg. Ni allai hynny fod yn gywir, fodd bynnag, oherwydd fe 

ddangosa R. Geraint Gruffydd sut y bu iddo adael ei swydd yng Nghaer-grawnt yn y 
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101 A. L. Rowse, The Elizabethan Renaissance: The Cultural Achievement (London, 1972), tt. 310-11.  
102 A. M. Allchin, ‘Edmwnd Pryd a’r Forwyn Fair’, 67. 
103 Isaac Thomas, ‘Salmau Cân Edmwnd Prys: Eu Perthynas â’r Testun Hebraeg ac â’r Fersiynau Blaenorol’, 
Efrydiau Beiblaidd Bangor, Cyf. 4 (1988), 195. Cf. sylwadau Glanmor Williams am Forgan yn ‘Bishop William 
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Cyf. VII, Rhan 4 (1976), 351.  
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flwyddyn 1553, ddeuddeng mlynedd cyn i’r efrydydd ifanc o Lanrwst ymweld â’i Goleg am 

y tro cyntaf.104 Credid bellach, felly, mai’r Ffrancwr Antoine Chevallier, mab-yng-nghyfraith 

i Tremellius, a benodwyd yn Ddarllenydd mewn Hebraeg yng Nghaer-grawnt ym 1569, fu’n 

gyfrifol am ddysgu Hebraeg i Brys.105 Yr oedd hwnnw’n Hebreigydd disglair y tu hwnt, fe’i 

cydnabuwyd, yn wir, fel ysgolhaig Hebraeg orau ei ddydd,  ac fe gredir i’w ddarlithoedd gael 

cryn argraff ar y myfyrwyr y bu yn eu dysgu.106 Gadawodd Chevallier ei swydd fel 

Darllenydd mewn Hebraeg yn Mhrifysgol Caer-grawnt yn ystod y gwanwyn ym 1572, ac fe’i 

holynwyd yn ei swydd gan Ffrancwr arall, sef Philip Bignon.107 Ar ôl iddo ymadael, daliodd 

John Knewstubb, gŵr o Westmorland a etholwyd yn Gymrawd o Goleg Ieuan Sant ym 1567, 

ei swydd fel darlithydd Hebraeg yn y Coleg am weddill y flwyddyn. Gwyddys hefyd iddo 

ddal yr un swydd ym 1573 a 1574, ond y tro hwn fe fu’n cyflawni ei ddyletswyddau ar y cyd 

â Walter Barker, un a’i wreiddiau yn ardal Middlesex a fu’n Gymrawd o’r Coleg er y 

flwyddyn 1566.108 Dichon mai wrth draed y gwŷr hyn y dechreuodd Edmwnd Prys ddysgu’r 

iaith Hebraeg. 

Y mae peth tystiolaeth hefyd fod gan Brys grap ar rai o’r ieithoedd modern.109 Yn ei 

ymryson â Wiliam Cynwal, fe ymffrostia Edmwnd Prys ei fod yn gyfarwydd â barddoniaeth 

mewn cynifer ag wyth o ieithoedd gwahanol. Dywed Prys amdano’i hun: ‘Profais wav per 

wefus wawd / Prif iaithoedd, prawf o wythwawd.’110 Cyferchir ef gan Gynwal fel ‘wr hynod 

wythiaith.’111 Mae A. Owen Evans yn barnu bod y dystiolaeth hon yn llythrennol wir, ac fe 
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104 R. Geraint Gruffydd, ‘William Morgan’ yn Geraint Bowen (gol.), Y Traddodiad Rhyddiaith (Llandysul, 
1970), 162.    
105 Ar Chevallier, gw. The Oxford Dictionary of National Biography, Cyf. 5, tt. 214-15, Athanae 
Cantabrigiensis, Cyf. 1 (Cambridge, 1858), tt. 306-7, hefyd Alumni Cantabrigienses, Cyf. 1, t. 331.!
106 Ymhlith y rhai a allodd ymfalchïo yn y ffaith eu bod wedi ei glywed yn darlithio oedd Randolph Zwinglius, 
ŵyr i’r diwygiwr Protestannaidd Ulrich Zwingli, a fu ei hun yn fyfyriwr yng Ngholeg Ieuan Sant. Am fanylion 
pellach, gw. Hastings Robinson (gol.), The Zurich Letters (Second Series, Cambridge, 1845), t. 190.   
107 Ar Bignon, gw. Athonae Cantabrigienses, Cyf. 1, t. 349; Alumni Cantabrigienses, Cyf. 1, t. 150. 
108 Seiliwyd y sylwadau hyn ar Gruffydd Aled Williams, ‘William Morgan ac Edmwnd Prys yng Nghaer-
grawnt’, 300.  
109 A. M. Allchin, ‘Edmwnd Prys a’r Forwyn Fair’, 67.  
110 Gruffydd Aled Williams, Ymryson Edmwnd Prys a Wiliam Cynwal, Cywydd 17, llinellau 75-7, t. 77. 
111 Ibid., Cywydd 19, llinell 15, t. 85; T. R. Roberts, Edmwnd Prys, t. 21.  
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awgryma bod Prys, yn ôl pob tebyg, yn hyddysg mewn Cymraeg, Saesneg, Lladin, Groeg, 

Hebraeg, Ffrangeg, Sbaeneg ac Eidaleg.112 Ni wyddys a yw hyn yn wir ai peidio, ond nid 

yw’n afresymol inni faentumio bod gan Brys rywfaint o afael ar ieithoedd eraill nad oedd yn 

rhan swyddogol o’i astudiaethau yn y Brifysgol. Er i’r ieithoedd modern gael eu 

hanwybyddu’n llwyr gan gwricwlwm swyddogol Prifysgol Caer-grawnt yn y cyfnod hwn, y 

mae lle i gredu y byddai modd sicrhau rhywfaint o hyfforddiant answyddogol ynddynt.  Yn ei 

gyfrol Three proper wittie familiar Letters, fe dystia Gabriel Harvey, gŵr a fu’n gyfoeswr i 

Brys yng Nghaer-grawnt, er enghraifft, fod cryn awydd ymhlith y myfyrwyr i ddysgu 

Ffrangeg ac Eidaleg yn ei gyfnod ef.113 Noda R. Geraint Gruffydd fod y bardd Rhys Cain (m. 

1614) hefyd wedi crybwyll ym 1583 fod William Morgan yn medru’r iaith Ffrangeg.114  

Ffrwyth llafur ei gyfnod yng Nghaer-grawnt, yn ddiau, oedd hynny. Ni wyddys i sicrwydd pa 

ieithoedd yn union yr oedd Prys yn eu medru. Wedi cyfnod o ddeuddeng mlynedd yng 

Nghaer-grawnt, fodd bynnag, mae’n deg y gallwn ddod i’r casgliad ei fod wedi ei 

gynysgaeddu â’r addysg orau y gallai fod wedi ei chael yn y cyfnod hwn.115 

Mae’n bur debyg i’r blynyddoedd a dreuliodd Prys yno ddylanwadu’n fawr ar ei 

safbwyntiau ynghylch crefydd a threfn eglwysig. Yn ystod cyfnod Prys yng Nghaer-grawnt, 

fe fu’n Brifysgol yn ganolbwynt ar gyfer rhai o ddadleuon crefyddol dycnaf yr oes, y 

gwrthdaro rhwng y rhai a gefnogai’r Sefydliad Anglicanaidd a’r piwritaniaid a fynnai weld 
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112 A. O. Evans, ‘Edmund Prys: Archdeacon of Merioneth, priest, preacher, poet [1544-1623]’, 136. 
113 Ceir copi o’r gwaith yn J. C. Smith ac . De Selincourt, The Poetical Works of Edmund Spenser (Oxford, 
1912), t. 612. Ymwelodd Gabriel Harvey â Choleg Crist ym 1566, fe gafodd radd B.A. ym 1569/70 ac yna 
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Venn, Alumni Cantabrigienses, Cyf. II, 323.  
114 R. Geraint Gruffydd, Y Traddodiad Rhyddiaith, t. 162. 
115 A. O. Evans, ‘Edmund Prys: Archdeacon of Merioneth, priest, preacher, poet [1544-1623]’, 135. Cf. 
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Cymraeg yn Ceri Davies, Rhagymadroddion a Chyflwyniadau Lladin 1551-1632 (Caerdydd, 1980), t. 105. 
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Rhagymadroddion a Chyflwyniadau Lladin 1551-1632, t. 121-2. Ar ddechrau’r gwaith hefyd fe geir cerdd Ladin 
a gyfansoddwyd gan Edmwnd Prys fel ateb i’r llythyr cyfarch hwnnw. Cyfansoddwyd y gerdd ar fesur chweban, 
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Gymraeg, ynghyd ag ymdriniaeth fer, yn Ceri Davies, ‘Cerddi Rhagymadroddol Lladin a Llyfrau’r Dyneiddwyr 
Cymreig’, Llên Cymru, Cyf. 23 (2000), 106-8.   
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Eglwys Loegr yn cael ei diwygio ymhellach.116 Arweinydd y piwritaniaid yng Nghaer-grawnt 

oedd Thomas Cartwright, un o gymrodyr Coleg y Drindod a deilydd cadair Diwinyddiaeth y 

Fonesig Margaret rhwng 1569 a 1570. Hyrwyddodd Cartwright system Bresbyteraidd o 

lywodraethu’r Eglwys, gweithred a enynnodd ddicter Elisabeth a’i hesgobion ac a barodd 

iddo golli ei gadair a’i gymrodoriaeth.117 Arweinydd y blaid ‘swyddogol’, y cydymffurfwyr, 

oedd John Whitgift a benodwyd yn Athro Diwinyddiaeth y Goron yn 1567 ac yn Feistr Coleg 

y Drindod yn 1570. Bu dadlau ffyrnig rhwng y ddwy garfan o grefyddwyr. Haerodd un 

sylwebydd cyfoes a wyddai am y dadleuon hyn bod Caer-grawnt ‘all in a hurly-burly and 

shameful broil.’118 Diau i Brys ddod yn ymwybodol o’r dadleuon crefyddol yn gynnar yn ei 

yrfa golegol: gall, yn wir, eu bod yn gyfrifol am grisialu rhai o’i syniadau ynghylch crefydd a 

threfn eglwysig. Yn ystod ei ail dymor fel myfyriwr yng Nghaer-grawnt, sef tymor Mihangel 

1565, fe draddododd un o’r Cymrodyr yng Ngholeg Ieuan Sant, William Fulke, gyfres o 

bregethau Piwritanaidd yng nghapel y coleg. Yr oedd y cyntaf o’r pregethau hyn yn ymosod 

ar yr arfer o ddefnyddio bara croyw yn ystod y cymun; yr ail yn lladd ar yr arfer o benlinio 

wrth y bwrdd i dderbyn y sagrafen; y trydydd yn beirniadu’r arfer o wisgo côb a gwenwisg 

wrth weinyddu’r cymun; a’r olaf, a bregethwyd ganddo ar 8 Hydref 1565, yn ymosod yn 

ffyrnig ar yr arfer o wisgo gwenwisg gan unrhyw un a fynychai wasanaeth eglwysig.119 

Safai’r wenwisg, yn ei dyb ef, fel symbol o’r ffydd Babyddol ac fe fynnai gael ei gwared. Fel 

yr eglura H. C. Porter: 
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Fulke’s fourth sermon, preached to the college on 8 October 1565, ‘was so vehement and 
earnest against surplices that he wished amongst other things that if God would not, the Devil 
might take them away...120 
 

Mynna Porter fod sylwadau Fulke wedi effeithio’n fawr ar y meddylfryd a oedd yn y Coleg 

ar y pryd: ‘The effect’, meddai, ‘was electric.’121 Ac ni ellir gwadu na fu i’w sylwadau gael 

effaith pellgyrhaeddol oherwydd fe ddechreuodd nifer helaeth o Gymrodyr a myfyrwyr 

mwyaf piwritanaidd Coleg Ieuan Sant fynychu gwasanaethu heb eu gwenwisgoedd gan 

‘hisian’, chwedl Gruffydd Aled Williams, ar y rhai a benderfynodd eu gwisgo a’u gorfodi i 

adael y capel.122 Yr oedd Richard Longworth, y Meistr, i ffwrdd o’r Coleg yn ystod yr helbul 

ond fe ochrodd gyda’r gwrthryfelwyr ar ôl iddo ddychwelyd. Nid yw hynny’n syndod efallai 

oherwydd bod gan y Meistr feddwl mawr o William Fulke: ef, yn ôl H. C. Porter, oedd 

‘especial favourite’ Richard Longworth.123 Yn yr hinsawdd gwleidyddol a chrefyddol a oedd 

ohoni yn y cyfnod hwn, ystyrid y brotest hon yn fater tra pheryglus, ac fe enynnodd ddicter 

Canghellor y Brifysgol, Syr William Cecil, yr Archesgob Matthew Parker a’r Frenhines ei 

hun hyd yn oed.124 Mae’n ymddangos, yn wir, bod Cecil wedi ei gythruddo gymaint ag 

agwedd Longworth fel ei fod wedi ei alw i Lundain i’w geryddu am adael i’r fath ‘leud 

Leprosy of Libertines’ ddigwydd yn y Coleg.125    

Gwyddys i Richard Curteys, Llywydd y Coleg, anfon llythyr at Syr William Cecil ar 

17 Rhagfyr 1565 sy’n rhestru a oedd y gwahanol aelodau o’r Coleg ymhlith y cydymffurfwyr 

ai peidio.126 Ymhlith yr enwau sy’n ymddangos ar y rhestr honno y mae ‘Pryse’, un o 17 o 

fyfyrwyr i Lawrence Riley, a ‘Prise’ un o dri myfyriwr i Thomas Barber.127 Roedd myfyriwr 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
120 H. C. Porter,  Reformation and Reaction in Tudor Cambridge, t. 122. 
121 Ibid., t. 121. 
122 Gruffydd Aled Williams, ‘William Morgan ac Edmwnd Prys yng Nghaer-grawnt’ 296.!
123 H. C. Porter,  Reformation and Reaction in Tudor Cambridge, t. 121. Dengys Porter fod gan Fulke rym mawr 
o fewn y Coleg. Amlygwyd ei ddylanwad aruthrol, er enghraifft, pan aeth awdurdodau’r Coleg ati i dynnu’r 
grisiau a safai ym mhen dwyreiniol y Capel ymaith fore trannoeth ar ôl i Fulke orchymyn mewn pregeth, a 
draddodwyd yn ystod yr haf ym 1564, iddynt gael eu cymryd oddi yno. Am fanylion pellach, gw. Ibid.   
124 Crynhoir eu hymateb Ibid., t. 124-6.  
125 Dyfynnir yn G. A. Williams, ‘William Morgan ac Edmwnd Prys yng Nghaer-grawnt’, 297.  
126 Ibid.   
127 Ibid. 
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Riley i ffwrdd o’r Coleg pan luniwyd y rhestr, ond roedd myfyriwr Barber ymhlith y rhai na 

wisgodd wenwisg i’r capel. Nid yw’n hysbys p’un ai gyda Riley neu gyda Barber y bu 

Edmwnd Prys yn fyfyriwr, ond mae’n werth nodi, fodd bynnag, bod enwau’r ddau diwtor 

ymhlith y rhai na wisgent eu gwenwisgoedd a’u bod hefyd yn cael eu cydnabod fel 

piwritaniaid o argyhoeddiad. Roedd Thomas Barber yn un o’r rhai a ddangosodd gefnogaeth i 

Thomas Cartwright, arweinydd y blaid a fynnai ddiwygio’r Eglwys ymhellach, pan gollodd ei 

gadair a’i gymrodoriaeth ym 1570. Fel y dywed Charles Henry Cooper a Thompson Cooper: 

We find his name subscribed to a testimonial in favour of Thomas Cartwright, and to a letter 
requesting that Cartwright might be allowed to resume his lectures. 
 

Ym 1584, fe rwystrwyd Barber ei hun rhag pregethu yn Eglwysi St Mary Woolchurch a St 

Mary-le-Bow, Llundain am iddo fynnu gweld yr eglwys yn cael ei diwygio ymhellach. Noda 

John Venn a J. A. Venn ei fod wedi ei ddiarddel o’i waith oherwydd ei ‘non-conformity’.128 

Gwnaeth Lawrence Riley yntau enw iddo’i hun fel piwritan ac fel un o gefnogwyr pennaf 

William Fulke, y gŵr a symbylodd yr holl helynt a fu yng Ngholeg Ieuan Sant yn y lle cyntaf. 

Roedd Riley yn un o’r gwŷr a gasglodd Fulke o’i gwmpas er mwyn ei gynorthwyo i ledaenu 

ei syniadau radical ym Mhrifysgol Caer-grawnt. Ys dywed C. H. Porter: 

From the moment he was elected Fellow, Fulke left his square cap to gather dust, and wore a 
hat. He also made himself the natural leader of a Group of Fellows—Geoffrey Johnson, 
Edward Buckley, John Dakins, Edward Hansbie, Oliver Carter, John Linsey, Lawrence 
Riley—who he persuaded ‘to reject their caps, gowns and surplices’.129 
 
Ni wyddom i sicrwydd a oedd Prys yn cydymdeimlo â’u safbwynt ai peidio ond fe all 

fod yn arwyddocaol, efallai, bod William Morgan ymhlith y cydymffurfwyr. Awgrymodd R. 

Geraint Gruffydd ‘fod Morgan a Prys erbyn diwedd y chwedegau yn ochri gyda Whitgift’ a’i 

blaid.130 Ac ystyried hyn, fe all fod yn arwyddocaol nad yw enw Edmwnd Prys ymhlith y 

rhestr o 164 o gymrodyr, nifer ohonynt yn biwritaniaid, a dorrodd eu henwau ar ddeiseb ym 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
128 Ar Barber, gw. Brett Usher, ‘Barber [Barbar], Thomas (b. c.1545, d. after 1603)’ yn H. C. G. Matthew a 
Brian Harrison, The Oxford Dictionary of National Biography, Cyf. 3 (Oxford, 2004), 748-9; John Venn a J. A. 
Venn, Alumni Cantabrigienses, Rhan 1, Cyf. 1 (Cambridge, 1922), t. 82; Charles Henry Cooper a Thompson 
Cooper, Athenae Cantabrigienses, Cyf. II (Cambridge, 1861), t. 236. 
129 H. C. Porter,  Reformation and Reaction in Tudor Cambridge, t. 120-1. 
130 R. Geraint Gruffydd, ‘William Morgan’ 163. 
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mis Mai 1572 yn erbyn y statudau newydd a luniwyd gan Whitgift ar gyfer y brifysgol.131 

Arweiniwyd yr ymgyrch yn erbyn y statudau newydd gan Arthur Purefye a John Bacon, y 

naill o Goleg Peterhouse a’r llall o Goleg Ieuan Sant.132 Cododd gwrthwynebiad mawr yn eu 

herbyn yng Ngholeg Ieuan Sant gyda 29 o’r 50 cymrawd a geid yno ar y pryd yn dewis eu 

condemnio.133 Nid oedd Prys, fodd bynnag, yn un ohonynt. Nid yw ei enw ychwaith yn 

ymddangos ar ddeiseb arall a anfonwyd gan 26 o gymrodyr Coleg Ieuan Sant at William 

Cecil ym 1573 yn cwyno am y Meistr, sef Nicholas Shepherd.134 Gallwn faentumio felly ei 

fod yn gydymdeimladol tuag at y darpar Archesgob, John Whitgift, a phlaid y 

cydymffurfwyr.  

Beth bynnag ei ddaliadau crefyddol, fodd bynnag, mae’n anodd iawn credu na fyddai 

Edmwnd Prys yn gwybod am y ffasiwn o ganu Salmau a oedd mor boblogaidd yn Lloegr yn 

ystod ei gyfnod yng Nghaer-grawnt. Bu mwy na thair blynedd er cyhoeddi The whole book of 

psalmes, gwaith tra phoblogaidd Thomas Sternhold a John Hopkins, pan ymwelodd â Choleg 

Ieuan Sant fel glasfyfyriwr ym 1565. Roedd yr arfer o ganu Salm cyn ac ar ôl y Weddi 

Gyffredin wedi ei hen sefydlu ac arferid canu Salm ar ôl y bregeth, a draddodid fel rheol ar 

ddiwedd y prif wasanaeth, y pryd hwnnw hefyd.135 Mae’n bosibl, efallai, na chlywodd Prys 

unrhyw beth ond y Salmau Cân yn cael eu canu yn ystod ei gyfnod yng Nghaer-grawnt. 

Mewn llythyr at Syr William Cecil fe gwynodd Richard Curteys, er enghraifft, fod Lawrence 

Riley a’i ddisgyblion yn arfer canu Salmau ar rai o donau poblogaidd y dydd: 

Mr fulke mr Carter mr Ryley and theyr pupills both in theyre Chambers and haule vse to singe 
the geneva psalms in tunes made for wanton and light ballades.136    
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131 Roedd gwrthwynebiad chwyrn  i’r newidiadau ac arwyddwyd y ddeiseb gan hanner yr holl gymrodyr drwy’r 
Brifysgol. Ceir crynodeb o’r hanes yn  H. C. Porter, Reformation and Reaction, tt. 163-8. Am restr o’r holl 
enwau a ymddangosodd ar y ddeiseb honno, gw J. Lamb (gol), Collection of Origional Documents, tt. 358-9.     
132 Ibid., t. 167.  
133 Gruffydd Aled Williams, ‘Edmwnd Prys (1543/4-1623), 353.  
134 Ibid., troednodyn 39. Cafodd Richard Longworth ei ddiarddel o’i swydd fel Meistr Coleg Ieuan Sant yn 
ystod gofwy Richard Cox, Esgob Ely, i’r Coleg ym 1569. Yn ddiweddarach y flwyddyn honno, fe benodwyd 
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136 Dyfynnir yn G. A. Williams, ‘William Morgan ac Edmwnd Prys yng Nghaer-grawnt’, 298. !
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Mae’n bur debyg, yn wir, i Brys sylweddoli gwerth y Salmau Cân yn gynnar yn ei yrfa 

golegol. Diau mai yng Nghaer-grawnt y gwelodd yn gyntaf bod canu Salmau yn ddull heb ei 

ail o saernïo gwirioneddau’r Beibl ar gof yr addolwr. Mae’n debyg, yn wir, bod yr hyn a 

welodd yng Ngholeg Ieuan Sant wedi gadael argraff ddofn arno, un a gariodd Prys gydag ef 

gydol ei weinidogaeth.  

 
Edmwnd Prys a’i yrfa Eglwysig   

Mae’n amlwg i gyfnod Edmwnd Prys yng Nghaer-grawnt saernïo ei ddaliadau 

crefyddol a’i hannog i ddilyn gyrfa eglwysig. Ac yntau’n dal i fod yn fyfyriwr israddedig, fe’i 

hordeiniwyd yn ddiacon gan Esgob Ely, Richard Cox, ar 23 Mawrth 1567 (Sul y Blodau) yn 

Eglwys Conington, Swydd Gaer-grawnt. Noda Charles Ashton: ‘gallwn gasglu iddo dderbyn 

urddau eglwysig cyn gadael y brif-ysgol, yr hyn oedd ddigon cyffredin yn y dyddiau 

hynny.’137 Ar 16 Ebrill 1568, yn fuan ar ôl iddo dderbyn ei radd, fe dderbyniodd Edmwnd 

Prys urddau offeiriad yn Eglwys Gadeiriol Ely.138 Yno gydag ef yn yr un gwasanaeth yr oedd 

William Morgan, ei gyfaill er pan oedd yn ifanc, a dderbyniodd urddau diacon ar yr un 

diwrnod.139 Awgryma Hwmffre ap Siôn ap Hwmffre iddo gael ei drwyddedu i bregethu gan 

John Whitgift ym 1570.140 Ond mae’n debyg na chafodd ei fywoliaeth gyntaf tan 14 Mawrth 

1573 pan benodwyd ef yn Rheithor ar Ffestiniog a Maentwrog yn sir Feirionnydd.141 Ni 

wyddys faint o amser yn union a dreuliodd Prys yng Nghymru ar ôl ei benodi i’r fywoliaeth 

honno, oherwydd fe barhaodd i drigo yng Nghaer-grawnt hyd oddeutu canol y flwyddyn 
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138 A. O. Evans, ‘Edmund Prys: Archdeacon of Merioneth, priest, preacher, poet [1544-1623]’, 126.  
139 Ibid., 127. 
140 Am fanylion pellach, gw. G. A. Williams, Ymryson Edmwnd Prys a Wiliam Cynwal, t. ci, troednodyn 46. 
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1577.142 Awgryma A. O. Evans mai ‘absentee incumbent’, bugail nad oedd yn trigo yn ei 

blwyf, ydoedd a’r tebyg yw na chafodd ond ychydig iawn o gysylltiad â’i blwyfi Cymreig yn 

y cyfnod hwn.143 Ni ddylai hyn ein synnu, efallai, gan nad oedd disgwyl i reithoriaid drigo yn 

eu plwyfi.  

Ym 1576, gwta flwyddyn cyn iddo adael Caer-grawnt, fe’i penodwyd yn rheithor 

Llwydlo. O’i gywydd enwog i ofyn ‘dwned a phrognosticasiwn’ gan Siôn Tudur gallwn 

faentumio bod Edmwnd Prys wedi byw yn Llwydlo am ychydig amser.144 Yn y cywydd 

hwnnw fe ddywed Prys yn glir mai person Llwydlo ydyw, ac fe ddengys hefyd fod ganddo 

wybodaeth dda o’r ardal:  

   Person wyf, Prys, un ofer,  
   Llwydlo, lle anaml clo clêr; 
   Lledieithig yw lle deuthum,  
   Llaw Dduw a ddêl â llwydd im.  
   Llwydlo, caiff ambell adlais  
   Ar sied rhwng Cymro a Sais.145 

 
Roedd traddodiad cerddorol tra rhagorol i’w gael yn Llwydlo pan oedd Edmwnd Prys yn 

Rheithor yno.146 Derbyniodd Eglwys St Laurence yn y plwyf hwnnw nawdd hael oddi wrth 

Gorfforaeth y dref er mwyn cynnal cyfundrefn gerddorol a ymdebygai i’r arlwy a gynigid 

mewn eglwysi cadeiriol.147  Ym 1579, y flwyddyn pan roes Prys y gorau i’w swydd yno, 

disgrifiwyd Thomas Cope yng nghofnodion y plwyf fel ‘Master of the choristers’ a John 

Cork fel ‘organ player’ i’r eglwys.148 Gallai’r plwyf gynnal côr da hefyd a oedd yn cynnwys 
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(Traethawd PhD anghyhoeddedig Prifysgol Cymru, 2002), t. 241-5.  
147 Alan Smith,  ‘Elizabethan Church Music at Ludlow’, Music & Letters, Cyf. 49, Rhif 2 (Ebrill, 1968), 109-10.  
148 Ceir rhestr o’r organyddion a’r côr feistri y gwyddys iddynt wasanaethu ym mhlwyf Llwydlo yn T. W. 
Raynolds, ‘A Study of Music and Liturgy, Choirs and Organs’, 243!
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deuddeg cantor, chwe dyn a chwe bachgen, pan oedd yn ei anterth.149 Er i nifer y bechgyn 

amrywio—cafwyd cyfartaledd o dri yn unig rhwng c.1567 a c.1576—arhosodd nifer y dynion 

yn fwy cyson.150  

Oherwydd y gefnogaeth ariannol hael a gafodd yr eglwys, gallodd wardeiniaid y 

plwyf brynu nifer o lyfrau hynod hefyd, gan gynnwys Sallwyrau, i’w defnyddio yn ystod 

gwasanaethau. Ym 1549, er enghraifft, talwyd 36s am ‘parishe books, viz. iiij Mase bookes, 

one Paraffraces, and viij Salters’.151 Ym 1569, prynwyd cyfrol a ddisgrifir fel ‘4 pricksong 

books in print’ am 8s ac mae posibilrwydd mai argraffiad John Day o’r gyfrol The whole 

psalms in four parts a ymddangosodd ym 1563 yw hon.152 Ni ddylai hyn ein synnu, 

oherwydd fe brynwyd sawl copi o’r Sallwyr i’w defnyddio yn y plwyf ar wahanol adegau. 

Mae rhestr eiddo a luniwyd ym 1588 yn dangos bod 10 copi o’r Sallwyr gan yr eglwys y pryd 

hwnnw.153 Daw Alan Smith i’r casgliad mai copïau o waith Thomas Sternold a John Hopkins 

oedd y rhain: ‘No specific indication of the contents of these psalters is given,’ meddai, ‘but it 

can safely be assumed that they were the Sternhold and Hopkins metrical version of the 

psalms’.154 Ar 3 Gorffennaf 1559 talodd Edward Bagger a William Pynner, wardeiniaid 

Llwydlo, swm o 10s i John Dawton ‘for a bocke of the communyon and iij Sawters’ ac ar 30 

Gorffennaf y flwyddyn honno y swm o 17c 6d i George Heywode ‘for a bocke of the 

communyon and vj. Sawters, and the cariage of them from London.’155 Gall mai copïau o’r 

argraffiad cyntaf o waith Thomas Sternhold a John Hopkins i ymddangos yn ystod teyrnasiad 
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y Frenhines Elisabeth oedd y chwe chopi o’r Sallwyr a ddaeth i Lwydlo o Lundain.156 Os 

felly, byddai’r arfer o ganu Salmau wedi ei hen sefydlu ei hun yno erbyn i Edmwnd Prys gael 

ei benodi yn rheithor y plwyf.    

Yn Llwydlo y trigai Tywysog Cymru yn y cyfnod hwn, ac yno hefyd y cyfarfyddai 

Cyngor Cymru a’r Goror. I Lwydlo hefyd yr âi Esgobion a rhai o wŷr pwysicaf y deyrnas i 

drafod pynciau mwyaf yr oes gyda’i gilydd. Yn y fan honno fe fyddai gwleidyddion yn 

ymgynnull i ymrafael â’r orchest o gadw cyfraith a threfn, ac yn arbennig i drafod twf a 

datblygiad y ‘grefydd newydd’.  Ys dywed A. O. Evans: 

Here most ofte was held the Court of the Marches of Wales, and here came the Bishops and 
the prominent men of the Principality and the border counties to decide questions of law and 
policy and to discuss the various movements which were favourable or inimical to the welfare 
of the state and especially of the Tudor dynasty and the “New religion”. 157  
 

Bid siŵr y byddai eu hymweliadau â’r eglwys yn cynnig pob math o gyfleoedd i arbrofi â 

threfniannau cerddorol uchelgeisiol a chyffrous ac, yn wir, i arbrofi â’r arfer boblogaidd o 

ganu Salmau Cân. Ym 1581, fe luniwyd cytundeb rhwng swyddogion yr eglwys, Esgob 

Henffordd a Syr Henry Sidney, Llywydd Cyngor y Goror, sy’n cynnwys manylion ynglŷn â 

phatrwm y gwasanaethau a gynhelid yn yr eglwys.158 Yr argymhelliad ydoedd canu’r Salmau 

rhyddiaith fel plaenganeuon, yr anthemau mewn polyffoni, a’r ‘hymnes’ (Salmau Cân yn ôl 

pob tebyg) ar gyfeiliant yr organ:  

            Agrement taken the xxxth daye of 
                      June Ao R. R. Eliz &c xxiijo 

 

That all the prayers (exceptinge psalmes) shalbe sayd in suche places as they have ben used to 
be sayd since the beinge here of the righte honorable the lorde President wch is at the quier 
doore, and the psalmes as well before the chapters as after shalbe songe in plaine songe in the 
quier 
 
That the Anthemes bi in pricksonge as they hav byn used to be songe. And ŷf mr person be 
present such antheme shalbei songe as mr person shall appoincte, soe that he appoinct suche 
A songe as is in the churche 
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The organs to be used betwine the psalmes or wth the psalmes and wth the Antheme or hymme 
 
The daili Service all the rest of the wick shalbe sayd and songe in plaine songe & used as it 
hathe byn heretofore. And this order to be keapte inviolablie on bothe parts untill the right 
honorable the lorde president and the righte reverend father ine god the lorde Bishop of 
hereford shall sett downe A formall order of Service and place. To wch all partis shall stande 
unto on either side wthoute contradiction. 
 

H[enric]us L Pres159        
 

Mae’n sicr bod Prys wedi cael profiad cerddorol cyfoethog yn ystod ei gyfnod yn Llwydlo, ac 

mae’n bur debyg, os nad yn sicr, iddo glywed Salmau Cân yn cael eu canu yno.  

Nid Llwydlo oedd yr unig eglwys ar ororau Gymru lle yr arferid canu Salmau Cân yn 

y cyfnod hwn. Mae’r dystiolaeth sy’n ymwneud ag un eglwys sydd ar y ffin â Chymru, er 

enghraifft, yn taflu cryn dipyn o oleuni ar yr arfer o ganu Salmau mydryddol yn y plwyf 

hwnnw. Gwyddys i sicrwydd bod gŵr o’r enw William Benet wedi derbyn cyflog fel clerc ac 

organydd yn Eglwys y Santes Fair yn yr Amwythig er y flwyddyn 1554 ac mae posibilrwydd 

bod cynnig rhyw fath o arweiniad i’r gynulleidfa wrth iddynt ganu Salmau Cân ymhlith ei 

gyfrifoldebau amrywiol. Pan fu farw ef ym 1587, cynhaliwyd cyfarfod yn y plwyf i geisio 

dod o hyd i’w olynydd. Pryd hynny, fe gytunwyd y dylai ei olynydd feddu ar sawl rhinwedd, 

gan gynnwys medru arwain aelodau’r gynulleidfa wrth iddynt ymrafael â’r her o ganu 

Salmau:  

Att w[hi]ch tyme after ye sayd John Tomkys had used an earnest p[er]suasion unto ye 
parishioners, y[a]t ther[e] might be chosen into the clerkes roome a man in behaviour 
discreete, conv[er]sac[i]on honest, in religion sounde, and in musicke so skillfull y[a]t he 
might w[i]th iudgement beginne, & guide ye singinge of Davids Psalmes in meeter & of ye 
skyll y[a]t he might well use the bells, and keepe ye clocke for the serviceable and 
com[m]endable supplying of ye office in ye sayd clarkeshippe.160 
 

Ystyrid yr orchest o arwain canu’r Salmau yn hanfodol. Dyna paham, yn ôl pob tebyg, y 

rhoddwyd cyflog o 6s i ‘James hominar for singing when the clerkshype was sequest[e]red’ a 

chyflog o 1s ‘to John tidder for two days service in singinge.’161 Gwyddys hefyd bod 
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swyddogion Eglwys Gadeiriol Caer wedi prynu rhai Sallwyrau mydryddol i’w defnyddio yn 

y fan honno, oherwydd ym 1563 fe dalwyd  xiiiid ‘for a psalt[e]r to the qu[i]ere’, xviiid i ŵr 

o’r enw Robert Corvall am un arall, a chymaint â xiiiid ‘for a spalter [sic] bought of John 

Caucke.’162 Mae’n dra thebygol mai cyfeiriadau at Sallwyr mydryddol hynod boblogaidd 

John Day yw’r rhain. Ac ystyried y dystiolaeth hon, mae’n anodd credu na fyddai Edmwnd 

Prys wedi gweld manteision canu Salmau Cân drosto’i hun cyn iddo fynd yn ôl i Gymru ym 

1579.163 

Ar ôl dychwelyd i Gymru er mwyn ymroi i’w swydd fel Archddiacon Meirionnydd, 

swydd a ddaliwyd ganddo er 6 Tachwedd 1576, fe ymsefydlodd yn ardal Ardudwy.164 Fe 

dybir mai i’r Tyddyn Du, Maentwrog, yr aeth i fyw yn y cyfnod hwn.165 Gwyddom, yn wir, i 

Brys wasanaethu fel Archddiacon Meirionnydd a rheithor Maentwrog am weddill ei oes, ac 

ar 16 Ebrill 1580 fe’i penodwyd yn Rheithor Llanenddwyn a Llanddwywe hefyd.166 Fel 

Archddiacon Meirionnydd, fe ddaliai Edmwnd Prys reithoriaeth Llandudno fel segurswydd, a 

Chanoniaeth a Phrebend yn Eglwys Gadeiriol Bangor hefyd.167 Ar 8 Hydref 1602 gwnaed 

Prys yn Ganon yn Eglwys Gadeiriol Llanelwy gan William Morgan. Diau bod y penodiad 

hwn yn brawf digamsyniol o agosatrwydd y ddau gyfaill mynwesol.168 Wrth reswm, roedd 

gan Edmwnd Prys gyfrifoldebau eglwysig beichus iawn ar ei ysgwyddau. Roedd ei 

Archddiaconiaeth faith, a gynhwysai bryd hynny ddeoniaethau gwledig Ardudwy, 

Ystumanner ac Eifionydd, yn ymestyn o Gricieth i Fachynlleth ac fel Archddiacon byddai 

disgwyl iddo ymweld â phob plwyf yn ei dro i gyflawni gwahanol ddyletswyddau. Ef 
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162 Chester, CRO, MS EDD3913/1/2, cyfrifon y trysorydd, 1561-84, tt. 44-5. Dyfynnwyd yn T. W. Raynolds, ‘A 
Study of Music and Liturgy, Choirs and Organs’, 234. 
163 A. O. Evans, ‘Edmund Prys: Archdeacon of Merioneth, priest, preacher, poet [1544-1623]’, 132-3.  
164 M. L. Clarke, Bangor Cathedral (Cardiff, 1969), t. 111.  
165 Gruffydd Aled Williams, Ymryson Edmwnd Prys a Wiliam Cynwal, t. cii. Gw. hefyd sylwadau A. M. 
Allchin, ‘Edmwnd Prys a’r Forwyn Fair’, 67. 
166 Ibid; A. O. Evans, ‘Edmund Prys: Archdeacon of Merioneth, priest, preacher, poet [1544-1623]’, 133. 
167 Ibid., 130. 
168 Ibid., 134.  
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fyddai’n sefydlu periglorion newydd yn eu plwyfi, ac ar adegau byddai’n rhaid iddo hefyd 

gynnal ymchwiliadau i amrywiol achosion ar ran yr Esgob mewn gwahanol blwyfi.169  

Arferid defnyddio Salmau Cân Saesneg mewn rhai eglwysi yng Nghymru yn y cyfnod 

hwn, yn eu plith yr oedd Eglwys Gadeiriol Tyddewi. Ym 1563 fe benodwyd Thomas Eliot yn 

gôr-feistr yno. Disgwylid iddo ganu’r organ mewn gwasanaethau ac i ddysgu’r ‘Quiresters ... 

their playnsong, pricksong’.170 Nid yw’n sicr a fyddai’r côr wedi canu Salmau Cân ai peidio 

yn y cyfnod hwn, ond ymhen canrif, ym 1665, fe wyddys i sicrwydd bod Cabidwl yr Eglwys 

Gadeiriol wedi talu 4s. 8d. ar gyfer ‘3 sawters bocks’ a 5s. ar gyfer ‘3 bocks of jenevia 

Salmes’171 Gellid yn hawdd tybio mai cyfeiriad yw hwn at un o argraffiadau John Day o’r 

gyfrol tra phoblogaidd The whole book of psalmes gan Thomas Sternhold a John Hopkins. 

Dechreuwyd canu Salmau yn Nhyddewi, yn ôl pob tebyg, oherwydd ymrwymiad offeiriaid yr 

Eglwys Gadeiriol i’r ymdrech gref a fodolai ar y pryd i sefydlu gwreiddiau cadarn i’r ffydd 

Brotestannaidd newydd yng Nghymru. Pan adferwyd Catholigiaeth yn ystod cyfnod y 

Frenhines Mari (rhwng 1553 a 1558), dihangodd oddeutu wyth cant o Brotestaniaid i 

wledydd y Cyfandir, ac er nad oedd mwy na dwsin o’r ffoaduriaid yn Gymry, yr oedd gan 

nifer ohonynt gysylltiadau agos ag esgobaeth Tyddewi.172 Y mwyaf ohonynt i gyd, efallai, 

oedd yr Esgob Richard Davies a ddihangodd i Frankfurt er mwyn osgoi erledigaeth.173 Un 

arall sy’n werth ei grybwyll, efallai, yw Thomas Young, cantor y Gadeirlan rhwng 1549 a 

1552, a ddihangodd i Wesel gyda’i Esgob, William Barlow, cyn dychwelyd i Gymru i’w 
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169 Gruffydd Aled Williams, Ymryson Edmwnd Prys a Wiliam Cynwal, t. cii.  
170 David R. A. Evans, ‘A Short History of the Music and Musicians of St. David’s Cathedral, 1230-1883’, 
Cerddoriaeth Cymru (1984-5) Cyf. 7, Rhif 8, 54. 
171 Amgryma gwaith Sally Harper mai swm o 4s. 8d. yn unig a dalwyd am y chwe chyfrol: ‘In 1565-6’, meddai, 
‘St David’s Cathedral paid 4s. 8d. for ‘3 sawters bocks (presumably prose psalters) and ‘3 bocks of jenevia 
Salmes’. Gw. S. Harper, ‘Edmwnd Prys’s Llyfr y Psalmau’, 243. Ond fe ddengys Llyfr Cyfrifon y Gabidwl fod 
dau daliad gwahanol wedi digwydd, y naill am 4s. 8d. ar gyfer y tair cyfrol o Salmau Rhyddiaith a’r llall am 5s. 
ar gyfer y tair cyfrol o Salmau Genefa, sef y Salmau Cân yn ôl pob tebyg. Am fanylion Pellach, gw. Llsgr. 
Ll.G.C. SD/Ch/B13 [Llyfr Cyfrifon Eglwys Gadeiriol Tyddewi, 1490-1661], fol. 40. Am ddisgrifiad o’r gyfrol 
honno, gw. Walter T. Morgan, A Schedule of the Church in Wales Records (The Diocese of St. Davids), Cyf. 
IV, t. 2.   
172 Glanmor Williams, Wales and the Reformation (Cardiff, 1997), tt. 208-9. Am fanylion pellach, gw. hefyd J. 
Wyn Evans, ‘The Reformation and St Davids Cathedral’, The Journal of Welsh Ecclesiastical History, Cyf. 7 
(1990), 1-16. 
173 Glanmor Williams, Welsh Reformation Essays (Cardiff, 1967), tt. 156-63.!
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gysegru’n Esgob Tyddewi ac yn ddiweddarach yn Archesgob Efrog.174 Fe gredir hefyd i un 

o’r Canoniaid a benodwyd yn ystod esgobawd Robert Farrar, sef Thomas Huyck, dreulio 

cyfnod yn Genefa ym 1557.175 Llosgwyd tri merthyr yng Nghymru am arddel y ffydd 

Brotestannaidd yn ystod y cyfnod hwn hefyd, ac yn eu plith yr oedd William Nichol, gŵr o 

Hwlffordd, a’r esgob Robert Ferrar a olynodd William Barlow fel Esgob Tyddewi ym 

1548.176 Gweithiodd Farrar yn ddygn iawn i geisio sefydlu’r ffydd newydd yn yr esgobaeth 

ac yn ei Eglwys Gadeiriol yn fwyaf arbennig. Disgrifir ef gan David R. A. Evans fel fel un a 

fu’n ‘zealous in purging the cathedral of many of the outward signs of the Catholic faith.’177 

Fe gredir, yn wir, iddo fynd mor bell â llosgi ‘ye Martyrologies, portiforiums and ancient 

Missales of ye Cathedral Church’ yn Nhyddewi.178 Hefyd, rhwng 1554 a 1555, fe 

ddiarddelwyd naw deg o offeiriaid yr esgobaeth am arddel eu Protestaniaeth.179 Ac ystyried y 

cyd-destun ehangach hwn, nid yw’n syndod efallai bod lle i’r arfer o ganu Salmau yng 

ngwasanaethau’r Eglwys Gadeiriol. Mae’n fwy na thebygol, yn wir, y byddai’r rhai a 

dreuliodd gyfnod mewn alltudiaeth ar y Cyfandir wedi dod i gysylltiad â’r arfer o ganu 

Salmau yn ystod eu hamser yno. Os felly, fe all fod y ffasiwn wedi cydio yn eu dychymyg 

a’u bod wedi dod nol ag ef i Gymru gyda hwy.180   

Ni wyddys llawer am beth fyddai wedi digwydd yn yr Eglwysi Cadeiriol eraill yn y 

cyfnod hwn, ond fe all fod trafodaethau ynghylch yr angen am Sallwyr Cân yn Gymraeg fod 
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174 Idem., Wales and the Reformation, t. 209. 
175 Ibid. 
176 David Walker, ‘Religious Change 1536–1642’ yn Elwyn Davies a Brian Howells (goln), Pembrokeshire 
County History, 3 (1987),  t. 108 
177 David. R. A. Evans, ‘A short history of the Music and Musicians of St. David’s Cathedral’, 53. 
178 Dyfynnir yn Ibid. 
179 David Walker, ‘Religious Change 1536–1642’, t. 108 
180!Er mai Saesneg oedd iaith gwasanaethau’r Eglwys Gadeiriol yn Nhyddewi, fe wyddys i sicrwydd bod yr 
arfer o gynnal gwasanaethau Cymraeg eu hiaith wedi ei hen sefydlu ym Mhlwyf Tyddewi erbyn cyhoeddi 
Salmau Cân Edmwnd Prys. Arferid cyfeirio at gurad y plwyf fel ‘The Welsh Curate’ gan fod cynnal 
gwasanaethau Cymraeg eu hiaith yn rhan o’i ddyletswyddau. O’r flwyddyn 1625 ymlaen, dechreuwyd cynnal 
chwe phregeth Gymraeg yn yr Eglwys Gadeiriol yn Nghyddewi ar ben y rhai arferol a drefnid gan gurad y 
Plwyf. Cf. sylwadau William Basil Jones ac Edward Augustus Freeman, The History and Antiquities of Saint 
David’s (London, 1856), t. 354. Gwyddys bod yr arfer o ganu Salmau wedi ennill ei blwyf yng ngwasanaethau 
Saesneg yr Eglwys Gadeiriol, ond ni wyddys am unrhyw weithgarwch tebyg ymhlith y Cymry a addolai yn 
Gymraeg o fewn Plwyf Tyddewi.Ni ddiwallwyd yr angen am Salmau Cân yn Gymraeg yn iawn, hyd y 
gwyddys, hyd nes i Lyfr y Psalmau ddod o’r wasg ym 1621.       
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wedi digwydd yn esgobaeth Llandaf yn y cyfnod pan oedd William Morgan, cyfieithydd y 

Beibl i’r Gymraeg, yn esgob yno rhwng 1595 a 1601. Awgryma J. Gwynfor Jones fod 

Morgan wedi gwneud ei orau i rhannu ei ddiddordebau diwylliannol a llenyddol gydag eraill 

yn esgobaeth Llandaf yn y cyfnod pan oedd yn esgob yno.181 Dichon y byddai pob math o 

lenyddiaeth a seilid ar y Beibl yn ei blesio, oherwydd fe fyddai’n dwyn ynghyd ei 

ddiddordebau llenyddol a’u awydd i ledaenu hanfodion y grefydd newydd i gynifer o bobl â 

phosibl.  Roedd Morgan â’i fryd ar sefydlu’r ffydd newydd yng mhob rhan o Gymru a diau y 

gwyddai na fyddai modd gwireddu ei freuddwyd heb i adnoddau sylfaenol yr Eglwys newydd 

gael eu cyfieithu i’r Gymraeg yn gyntaf. Erbyn iddo gael ei sefydlu fel Esgob Llandaf roedd 

y Sallwyr rhyddiaith, y Llyfr Gweddi Gyffredin a’r Beibl cyflawn ar gael yn Gymraeg, ond ni 

bu unrhyw ymdrech ddifrifol i fydryddu’r Salmau er mwyn iddynt fedru cael eu canu mewn 

gwasanaethau eglwysig fel y bu yn Lloegr a gwledydd eraill y Cyfandir. Fel Edmwnd Prys, 

mae’n dra thebygol y byddai William Morgan yn gyfarwydd â chanu Salmau er y cyfnod pan 

oedd yn fyfyriwr ifanc yng Ngholeg Ieuan Sant, Caer-grawnt, ac fe allwn gymryd yn 

ganiataol ei fod wedi gweld drosto’i hun bod y Salmau Cân yn medru bod yn gyfrwng 

effeithiol i ddod â phobl gyffredin yn nes at Dduw ac i saernïo gwirioneddau’r efengyl ar eu 

cof. Yn esgobaeth Llandaf, yn ôl pob hanes, yr oedd reciwsantiaeth Gatholig wedi 

gwreiddio’n bur ddwfn yn y cyfnod pan oedd Morgan yno, ac er gwaethaf pob ymdrech i’w 

dileu, roedd yn prysur gynyddu o flwyddyn i flwyddyn. Mae’n ymddangos bod a wnelo 

sefyllfa ddaearyddol yr esgobaeth lawer â hyn. Esgobaeth ar y gororau oedd Llandaf, a’i 

phyrth yn lled agored i Gatholigion a fynnai ffoi o’r siroedd Seisnig cyfagos. Ac fe ddichon 

iddynt ddylifo yno, rhai ohonynt dros y dŵr o Ddyfnaint a Gwlad yr Haf i Forgannwg, ac 

eraill i Sir Fynwy o Swydd Gaerloyw a Swydd Henffordd.182 Yn ei adroddiad i’r Cyfrin 

Gyngor ym 1577 fe gyfeiria’r Esgob Bleddyn at ddau o’r ffoaduriaid hyn: George Catesby, 
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181 J. Gwynfor Jones, Morgannwg: Transactions of the Glamorgan Local History Society, Cyfrol 32 (1988), 58. 
182 Lawrence Thomas, The Reformation in the Old Diocese of Llandaff (Cardiff, 1930), tt. 143-4. 
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gŵr a ddihangodd o Swydd Henffordd ac a brynodd fferm ac ychydig o wartheg ym mhlwyf 

Grosmwnt yn Sir Fynwy; a William Wynshot, brodor o ogledd Dyfnaint a ymsefydlodd yn 

Saint y Brid ym Mro Morgannwg.183 

Yn ystod ugain mlynedd olaf yr unfed ganrif ar bymtheg, dwysaodd y sefyllfa y tu 

hwnt i bob rheswm yn marn Arglwyddi’r Cyfrin Gyngor. Ym 1591, fe’u cawn yn rhybuddio 

Cyngor y Gororau fod nifer sylweddol o Gatholigion yn ffoi o Loegr dros y ffin i’r siroedd 

Cymreig.184 Ddeng mlynedd yn ddiweddarach, yn ôl adroddiad o Lwydlo, roedd y sefyllfa 

hon yn oed yn waeth: ‘there is great backsliding in Religion in these parts’, medd yr 

adroddiad, ‘and especially in the confines of the shires between England and Wales as 

Monmouthshire and the skirts of the shires of Wales bounding upon them ... there are many 

runners abroad and carriers of mass books, super alters, all kinds of massing apparel, singing 

bread, of wafers and all other things used at or in the singing of the mass.185 Un o’r plwyfi 

gwaethaf yn yr esgobaeth oedd Raglan. Yno y trigai Edward Somerset, pedwerydd Iarll 

Caerwrangon, y Catholig selog a wnaeth ei gartref, sef Castell Rhaglan, yn gyrchfan i lu o 

Gatholigion Cymru a’r Gororau yn y blynyddoedd hyn.186 Dangosodd arolwg arbennig a 

wnaed yn 1603 yn dangos bod 37,100 o gymunwyr a 381 o reciwsantiaid yn trigo yn 

esgobaeth Llandaf ar y pryd. Roedd cyfran y reciwsantiaid yn uwch o’u cymharu â nifer y 

cymunwyr yn Llandaf  nag ydoedd ym mhob esgobaeth arall drwy’r deyrnas, ac eithrio Caer 

a Durham.187 Go brin, felly, y byddai William Morgan yn fodlon ar gyflwr eneidiau y bobl a 

drigai yn ei esgobaeth. Dichon y bu ef yn pendroni dros y sefyllfa ac yn ceisio meddwl am 

ffyrdd o’i gwella. Ac ystyried hynny fel posibilrwydd, nid yw’n afresymol credu y byddai’r 

esgob wedi galw am fydryddiad Cymraeg o’r Salmau i’w ddefnyddio yn ei esgobaeth. 

Dichon, yn wir, mai ymateb i erfyniad taer yr esgob a wnaeth James Rhys Parry, yr uchelwr o 
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183 Emyr Gwynne Jones, Cymru a’r Hen Ffydd (Caerdydd, 1951), t. 34.!
184 Ibid., t. 34. 
185 Dyfynnir yn Ibid., tt. 34-5.  
186 Ibid., t. 35. 
187 D. Aneurin Thomas, The Elizabethan Catholic Martyrs (Cardiff, 1971), tt. 25-7.  
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ardal Llanfihangel Esgle yn Ewias, a fydryddodd y Sallwyr cyfan ar fesur rhydd ac a’u 

cyflwynodd, yn ôl yr hyn a ddywed ei fab, George Parry, i William Morgan yn y cyfnod pan 

oedd yn Esgob Llandaf.188 Gwyddys hefyd, fel y gwelsom eisoes, fod trafodaethau wedi 

digwydd yn Esgobaeth Llanelwy, oherwydd fe fu Syr John Wynn yn pwyso ar awdurdodau’r 

Eglwys er mwyn ceisio sicrhau Salmau Cân yn Gymraeg, mewn comisiwn arbennig gydag 

Esgob Llanelwy ym mis Awst 1610.189    

Gwyddys i sicrwydd hefyd fod cerddoriaeth wedi bod â rhan ym mhatrwm yr 

addoliad mewn rhai eglwysi plwyf yng Nghymru. Hyd at 1546, er enghraifft, fe fu Hew 

Lame yn gwasanaethu fel organydd a chlerc yn Eglwys Ieuan Sant, Caerdydd. Yn yr un 

cyfnod, fe fu Thomas Smythe yn gweithio fel offeiriad siantri ac organydd yn Eglwys y 

Santes Fair, Caerdydd.190 Hyd at 1548 fe fu Richard Smythe yn organydd yn Eglwys St. 

Nicholas, Trefaldwyn ac fe fu John Elke yn gôr-feistr yno hefyd. Rhwng 1629 a 1641 fe fu 

Caesar Williams yn organydd yn Eglwys St. Pedr, Rhuthun.191 Ni wyddys, fodd bynnag, a 

fyddai’r unigolion hyn wedi cyflwyno Salmau Cân i’r addoliad yn eu heglwysi. Un o’r 

eglwysi plwyf lle yr arferid eu defnyddio oedd Eglwys y Santes Fair, Abertawe.  Fe all, yn 

wir, bod traddodiad o ganu Salmau yn Saesneg ac yn Gymraeg (ar ôl 1621) wedi bodoli yn y 

fan honno.192  

Fel yn achos Llwydlo, derbyniodd y Santes Fair yn Abertawe gefnogaeth hael oddi 

wrth Gorfforaeth y dref yn y cyfnod o dan sylw. Roedd y dref yn arfer talu dau draean o 

gostau cynnal a chadw’r eglwys.193 Fel canlyniad, gallodd yr eglwys wario arian sylweddol ar 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
188 William Ll. Davies, ‘Welsh Metrical Versions of the Psalms’, The Journal of the Welsh Bibliographical 
Society, II (1923), 287. 
189 Gw. Calendar of Wynn (of Gwydir) Papers, 1515-1690 in the National Library of Wales and Elsewhere 
(London, 1926), t. 87, Rhif 543.   
190 T. W. Raynolds, ‘A Study of Music and Liturgy, Choirs and Organs’, 325 
191 Ibid.!!
192 Am hanes yr eglwys honno, gw. Kenneth Padley, Our Ladye Church of Swanesey: a History of St Mary’s 
(Swansea, 2007); gw. hefyd Margaret S. Walker, ‘Church live in Sixteenth Century Swansea’ yn Owain W. 
Jones a David Walker (goln.), Links with the Past: Swansea & Brecon Historical Essays (Llandybie, 1974), 89-
115. 
193 Ibid., 89.  
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ddatblygu ei harlwy gerddorol.  Gwyddom i sicrwydd bod ganddi organydd er 1549 gan bod 

cyfeiriad at ‘John organ player’ mewn rhestr eiddo a luniwyd gan y wardeniaid yn ystod y 

flwyddyn honno.194 Ym 1550, talwyd swm o 2d i ‘Wyll[i]am organpley[e]r’ am ei wasanaeth, 

a gwyddys iddo dderbyn taliadau pellach ym 1562 ac ym 1563.195 Talwyd cyflog o 6s 8d i 

organydd arall, un na chaiff ei enwi, ym 1583; ac ym 1603 cymerodd Edward Dowel y 

gwaith am gyflog o 10s bob chwarter hyd at y flwyddyn 1613. Mae’n amlwg bod cysylltiad 

Dowel â’r eglwys wedi parhau, fodd bynnag, oherwydd fe dderbyniodd gyflog pellach o 13s 

4d oddi wrth yr atwrnai cyffredin am wasanaethu fel organydd ym 1617 ac ym 1618.196  Ym 

1618, fe benodwyd William Courtis i’r swydd ac fe dderbyniodd hwnnw gyflog chwarterol 

rheolaidd oddi wrth yr atwrnai cyffredin rhwng 1618-19; oddi wrth y wardeniaid eglwys 

rhwng 1619-26; a thrachefn oddi wrth yr atwrnai cyffredin rhwng 1626-7. Ac er na chafwyd 

cyfeiriad at benodiadau pellach i’r swydd, mae’n debyg iddi barhau i gael ei llenwi oherwydd 

fe brynwyd organ newydd i’r Santes Fair ym 1631.197   

Oherwydd y gefnogaeth ariannol hael a gafodd yr eglwys yn y cyfnod hwn, gallodd ei 

swyddogion brynu nifer o lyfrau diddorol i’w llyfrgell hefyd, nifer ohonynt yn llyfrau 

Cymraeg eu hiaith.198 Ceir hyd i gyfeiriad diddorol, er enghraifft, ym 1558 at ‘asawter [a 

psalter] Bo[o]ke [in the] hand of John organpley[e]re’ sy’n awgrymu bod yr organydd wedi 

mynd i’r drafferth o gopïo rhai o’r Salmau er mwyn eu canu yn ystod gwasanaethau yn yr 

eglwys.199 Yn 1563, sicrhawyd ‘a Welsh booke of sarvys’ i’w ddefnyddio yn yr eglwys. 

Prynwyd llyfr homilïau Cymraeg i’r plwyf yn 1609 am gyfanswm o 5s. 8d. s., ac ym 1621 fe 

brynwyd dau Sallwyr Cymraeg am 6s. a chopi o argraffiad 1620 o’r Beibl Cymraeg am 28s. 
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194 T. W. Raynolds, ‘A Study of Music and Liturgy, Choirs and Organs’, 209. 
195 Ibid. 
196 Ibid., 210.  
197 Ibid. 
198 Am fanylion pellach, gw. Margaret Walker, ‘Welsh Books in St. Mary’s, Swansea, 1559-1626’, Bwletin y 
Bwrdd Gwybodau Celtaidd, Cyf. 23, Rhan 4 (Mai 1970), 397-402.   
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Music and Liturgy, Choirs and Organs’, 209.!
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8d.200 Mae rhestr eiddo a luniwyd tua’r un adeg hefyd yn dangos bod y plwyf yn berchen ar 

Feibl yn y ddwy iaith, a’r llyfr homilïau Cymraeg a phedwar Sallwyr, dau Gymraeg a dau 

Saesneg: 

2 Bybeles i English & i Welsh 
  4 [P]Salters 2 English & 2 Welsh 

i whellsh homely.201 
 
Er bod organ ac organydd yn y Santes Fair yn y cyfnod hwn, nid oes dim tystiolaeth sy’n 

awgrymu bod côr yno. Gallwn ddod i’r casgliad, felly, bod yr organ yn cael ei defnyddio er 

mwyn chwyddo, neu yn hytrach addurno gwasanaethau’r eglwys, tra bod aelodau’r 

gynulleidfa yn offrymu eu mawl i Dduw drwy ganu Salmau Cân yn Saesneg ac, yn wir, yn 

Gymraeg. Byddai’n anodd credu, wrth gwrs, nad cyfeiriad at Llyfr y Psalmau ydyw’r 

cyfeiriad hwn at Sallwyr Cymraeg a brynwyd i’r eglwys ym 1621.    

 Fe wyddys i sicrwydd felly bod y Salmau Cân yn arfer cael eu defnyddio mewn rhai 

ardaloedd penodol ar y gororau, megis Llwydlo, Amwythig a Chaer, ac fe allai dylanwad yr 

arfer yn y lleoedd hyn fod wedi ymledu’n araf i Gymru. Ar y cyfan, fodd bynnag, mae’r 

dystiolaeth yn dangos mai yn yr ardaloedd trefol a phoblog, lle yr arferid siarad mwy o 

Saesneg, megis yn Abertawe, ac mewn canolfannau eglwysig o bwys—yn eu plith yr oedd 

Tyddewi ac efallai Llandaf—y gafaelodd yr arfer o ddefnyddio Salmau Cân cyn y flwyddyn 

1621. Er bod Salmau Thomas Sternhold a John Hopkins yn dra phoblogaidd yn Lloegr nid 

yw’n debygol eu bod wedi ennill eu plwyf mewn eglwysi yng Nghymru lle yr addolai 

plwyfolion uniaith Gymraeg. Yn y cyfnod hwn, wrth gwrs, y Gymraeg ‘oedd yr iaith 

oruchaf’ yng Nghymru ac yn y rhan fwyaf o gymunedau ‘hi oedd unig gyfrwng y cyfathrebu 

geiriol’.202 Dyna paham y gallodd y Dr John Davies ddweud ym 1621 bod yr iaith Gymraeg 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
200 Margaret Walker, ‘Welsh Books in St. Mary’s, Swansea, 1559-1626’, 399. 
201 Ibid., 212.  
202 Geraint H. Jenkins, Richard Suggett ac Erin M. White, ‘Yr Iaith Gymraeg yn y Gymru Fodern Gynnar’, yn 
Geraint H. Jenkins (gol.), Y Gymraeg yn ei Disgleirdeb: Yr Iaith Gymraeg cyn y Chwyldro Diwydiannol 
(Caerdydd, 1997), 45. 



229!
!

yn ‘gwbl iach ei chyflwr, bron yn hollol ddianaf a dilwgr.’203 Fe gredir, yn wir, mai’r 

Gymraeg oedd iaith cyfathrebu wyneb yn wyneb naw o bob deg o bobl Cymru yn y 

blynyddoedd hyn.204 Dadleuodd Thomas Llywelyn y byddai plentyn a aned yng ngogledd-

orllewin Cymru yn dysgu iaith ei rieni a’i gymdogion, sef y Gymraeg, ‘as naturally and as 

innocently, as he sucks his mother’s breast, or breaths the common air,’ ond ni fyddai’n poeni 

ar yr iaith Saesneg mwy nag y gwnâi trigolion Mesopotamia neu Batagonia.205 Pan honnodd 

yr ysgolhaig Moses Williams ym 1714 fod mwy na 500 o blwyfi yng Nghymru ‘in which the 

generality of the People understand no other Language’ fe gyfeiriai’n bennaf at ogledd a 

gorllewin Cymru lle roedd natur ddiarffordd y rhan fwyaf o’r plwyfi a chyflwr truenus 

cyfathrebu yn achosi unigedd cymdeithasol ac yn rhwystro pob bygythiad ar oruchafiaeth yr 

iaith Gymraeg.206 Ym 1761, anfonodd Lewis Morris lythyr at Samuel Pegge sy’n cydnabod 

bod nifer o blwyfi’r gogledd yn parhau i fod yn uniaith Gymraeg yn y cyfnod hwn: ‘we have 

whole parishes in the mountainous parts of Wales’, meddai, ‘where there is not a Word of 

English spoke.’207 Tua’r un adeg, mentrodd John Jones, bargyfreithiwr o Lynon ym Môn, 

ddweud nad oedd mwy nag un o bob deugain yng ngogledd Cymru yn deall Saesneg.208 Ym 

1795, mynnodd Gwallter Mechain mai gogledd Cymru oedd yr ‘impregnable fortress’ lle y 

trigai’r iaith Gymraeg fel ‘commander in cheif’.209 Clywir y farn hon fwy nag unwaith yng 

nghofnodion swyddogol esgobaethau Bangor a Llanelwy yn yr un cyfnod: ‘Welsh—the only 

language understood in my parish’, ‘They know no language but the Welsh’, ‘Welsh—the 
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only language spoke in the Parish.’210 Hyd yn oed mor ddiweddar â 1931 fe ddangosodd D. 

Trevor Williams bod un o bob pump o drigolion siroedd Caernarfon, Meirionnydd a Môn yn 

uniaith Gymraeg.211 

 Ac ystyried y sefyllfa y mae’n hawdd deall pam na fyddai’r Whole Book of Psalmes 

wedi ennill ei blwyf mewn nifer o eglwysi yng Nghymru ar yr adeg y’i cyhoeddwyd. Er mor 

boblogaidd oedd y gwaith yn Lloegr, byddai geiriau Thomas Sternhold a John Hopkins yn 

syrthio ar glustiau byddar yn y rhan fwyaf o’r eglwysi plwyf yng Nghymru gan na fyddai’r 

boblogaeth uniaith Gymraeg yn eu deall. Gwyddys i sicrwydd mai dyna fyddai’r sefyllfa ym 

mhlwyfi gwledig ac anghysbell Meirionnydd ar yr adeg pan wasanaethai Edmwnd Prys fel 

Archddiacon yno. Erbyn chwedegau’r unfed ganrif ar bymtheg, gallai addolwyr Lloegr, fel 

ffyddloniaid nifer o wledydd eraill y Cyfandir, gymryd yr arfer o ganu Salmau yn ganiataol, 

ond nid felly oedd y sefyllfa yng Nghymru.212 Wrth gyflawni ei ddyletswyddau eglwysig fe 

all fod Edmwnd Prys wedi gweld bod pobl Cymru’n cael eu hamddifadu o’r profiad 

gwerthfawr hwn, a diau mai dyma a’i hysgogodd yn gyntaf i feddwl am ymrafael â’r her o 

fydryddu’r holl  Salmau ar gyfer eu canu yn Gymraeg mewn eglwysi yng Nghymru.     

 

Yr ysfa am gyfieithiad Cymraeg o’r litwrgi  

Erbyn i Edmwnd Prys ddychwelyd i Gymru oddeutu’r flwyddyn 1579, roedd yr arfer o 

gynnal gwasanaethau yn Gymraeg mewn plwyfi lle’i siaredid wedi ei hen sefydlu ei hun. Er 

gwaethaf y gorchymyn pendant a gaed yn Neddf Unffurfiaeth 1559 mai’r Llyfr Gweddi 

Gyffredin Saesneg newydd, adolygiad o lyfr gweddi Protestannaidd Edward VI a 

gyhoeddwyd ym 1552, yn unig oedd i gael ei ddefnyddio mewn eglwysi yng Nghymru a 

Lloegr ar ôl 24 Mehefin 1559 y flwyddyn honno, yr oedd ymgyrch gref eisoes ar droed i 
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geisio sicrhau cyfieithiad Cymraeg i’w ddefnyddio yng Nghymru.213 Un o brif symbylyddion 

yr ymgyrch honno, os nad y mwyaf ohonynt i gyd, oedd William Salesbury a gyfieithodd holl 

epistolau ac efengylau y Llyfr Gweddi Gyffredin (1549) gyntaf i’r Gymraeg ac a’u 

cyhoeddodd yn ei gyfrol Kynniver Llith a Ban ym 1551.214 Ni wyddys faint yn union o 

ddefnydd a wnaed ar waith Salesbury yn y cyfnod hwn, ond mewn cyfarfod o Gyngor 

Esgobaeth Llanelwy a gynhaliwyd ar 12 Tachwedd 1561 mynnodd Thomas Davies, yr esgob 

newydd, ei fod yn disgwyl i’w holl glerigwyr ddarllen yr epistol a’r efengyl yn Gymraeg ar ôl 

eu darllen yn Saesneg yn gyntaf.215 Roedd y catecism hefyd i gael ei ddarllen yn Gymraeg ac 

yn Saesneg bob Sul ac ar ddyddiau gŵyl, a’r litani i gael ei hadrodd neu ei chanu yn 

Gymraeg yn unig ar ddyddiau Mercher a Gwener.216 Mae’n sicr bod yr esgob wedi 

penderfynu cynnig y cyfarwyddiadau hyn i’w glerigwyr oherwydd iddo weld bod yna alw ac 

angen yn ei esgobaeth am ragor o wasanaethau yn Gymraeg. Gan mai testun William 

Salesbury oedd yr unig gyfieithiad Cymraeg o’r epistolau a’r efengylau y gwyddys amdano 

yn y cyfnod hwn, ni allwn ond dod i’r casgliad ei fod yn arferedig yn esgobaeth Llanelwy 

erbyn 1561. Y mae cofnod yn bodoli sy’n awgrymu bod Foulk ap Thomas, ficer Llanasa, 

wedi prynu copi o’r gyfrol am 2s. er mwyn bodloni gofynion ei esgob yn ei blwyf ei hun.217  

Ym 1562/3 fe gafodd yr argraffydd John Walley, a gyhoeddodd eiriadur William 

Salesbury ym 1547, drwydded oddi wrth Urdd y Llyfrwerthwyr a’r Cyhoeddwyr i gyhoeddi 

cyfieithiad Cymraeg o’r litani. Mae cofnodion yr Urdd yn cydnabod ei bod wedi derbyn swm 
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o iiijd ‘of master Wally for his lycense for pryntinge of the lateny in welshe’.218 Ni chaiff 

enw’r cyfieithydd ei nodi, ond fe gaiff ei briodoli yn amlach na pheidio i William Salesbury 

oherwydd ei frwdfrydedd tuag at yr achos a’i gysylltiad amlwg â John Walley.219 Fe’i 

cyhoeddwyd ganddo ef, ond nid oes copi ohono yn hysbys.220 Nid yw’n sicr a fyddai’r gyfrol 

hon yn cael ei defnyddio y tu allan i esgobaeth Llanelwy, ond fe erys posibilrwydd, yn ôl 

Margaret Walker, mai cyfeiriad ati yw’r ‘Welsh booke of sarvys’ a brynwyd i’w defnyddio 

yn Eglwys y Santes Fair, Abertawe ym 1563.221 Ni wyddys ym mha le, na chan bwy, y 

cyfieithwyd y catecism i’r Gymraeg. Ond mae’n hysbys, fodd bynnag, bod Syr John Prys 

wedi cynnwys y Pader, y Credo a’r Deg Gorchymyn yn ei gyfrol Yn y Lhyvyr Hwnn a 

gyhoeddwyd ganddo ym 1546/7.222  

Ym 1563, cyhoeddodd y Frenhines Elisabeth I Ddeddf Seneddol ar gyfer cyfieithu'r 

Beibl, y Sallwyr a’r Llyfr Gweddi Gyffredin gyfan i'r Gymraeg. Gwnaed y penderfyniad i’w 

cyfieithu, yn ôl yr hyn ddywed y ddeddf, gan fod pobl Cymru yn parhau i fod yn anwybodus 

ynglŷn â’r efengyl ac yn dal i fyw yng nghysgod tywyll Eglwys Rhufain.223 Hyd nes y deuai’r 

ddwy gyfrol Gymraeg i’r fei, fodd bynnag, fe ddisgwylid i glerigwyr yr ardaloedd lle yr 

arferid defnyddio’r iaith ddarllen yr epistol a’r efengyl yn Gymraeg mewn gwasanaethau 

Cymun, yn ogystal â darllen Gweddi’r Arglwydd, y Deugain Erthygl namyn Un, y Deg 

Gorchymyn a’r litani yn Gymraeg o leiaf unwaith bob wythnos.224 Ym 1566, talodd y 

cyhoeddwyr Humfrey Toye swm o 3s. 4d. i Urdd y Llyfrwerthwyr a’r Cyhoeddwyr ‘for his 
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lycense for printinge of the servis boke in Welshe’.225 Dyma arwydd cyntaf o ymddangosiad 

cyfieithiad Cymraeg William Salesbury o’r Llyfr Gweddi Gyffredin. Mae’n sicr bod galw ac 

angen am y gyfrol mewn rhai eglwysi yng Nghymru ar y pryd. Ym 1569 fe wyddys bod 

Eglwys y Santes Fair yn Abertawe wedi prynu copi o’r ‘Whellch boke ffor the cominion’, a 

chredir mai cyfeiriad ydyw at Lyfr Gweddi Gyffredin William Salesbury.226 Mae’n dra 

thebygol mai Saesneg oedd iaith y mwyafrif o’r bobl a addolai yn Abertawe yn y cyfnod 

hwn, ond yr oedd lleiafrif sylweddol o bobl yn sicr yn mynnu addoli yn Gymraeg yno.227  

Yn ystod perigloriaeth fer John After, rhwng 1592 a 1593, fe gododd peth helynt gan 

nad oedd plwyfolion yr eglwys yn hapus â’r nifer o wasanaethau a gynigid yn Gymraeg. Ar 

18 Ionawr 1592/3 cyflwynodd Morgan Rosser a Roger John Hopkins, dau o’i blwyfolion, 

erthyglau yn ei erbyn i’r Llys Consistori yng Nghaerfyrddin am iddo wrthod cynnal 

gwasanaethau yn Gymraeg. Ar 6 Chwefror 1592/3 fe ddyfarnodd y llys bod yn rhaid iddo 

gymryd y gwasanaeth yn Gymraeg ar y Sul canlynol ac ar y trydydd Sul ym mhob mis yn 

ddi-ffael wedi hynny.228 Ym mis Mehefin 1593, daethpwyd ag achos arall yn ei erbyn gan ei 

fod wedi methu cynnal gwasanaeth angladd yn Gymraeg. Ym mis Chwefror y flwyddyn 

ganlynol, distawodd y ddadl oherwydd fe gytunwyd bod angen curad a oedd yn rhugl yn 

Gymraeg i  gynorthwyo’r ficer â’r gwaith o gymryd gwasanaethau Cymraeg.229 Saif y ddadl 

hon fel prawf pendant o’r ffaith bod yna alw am wasanaethau Cymraeg yng Nghymru yn y 

cyfnod hwn hyd yn oed mewn plwyfi lle’r oedd y Saesneg yn cael ei siarad. Roedd y 

gynulleidfa Gymraeg yn Abertawe yn amlwg yn ddigon niferus i’r llys benderfynu deddfu o’i 

phlaid a mynnu bod angen i’r ficer gynyddu’r nifer o wasanaethau Cymraeg a gynhelid yn y 
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plwyf.  Ni allai yr un offeiriad wneud hynny’n hawdd, fodd bynnag, cyn i’r holl adnoddau 

angenrheidiol fod ar gael yn yr iaith. Ymddangosodd y Llyfr Gweddi ym mis Mai 1567 a’r 

Sallwyr a’r Testament Newydd yn fuan wedyn, 230 ond fe barhawyd â’r gwaith cyfieithu gan 

yr Esgob William Morgan a gyhoeddodd Beibl Cymraeg cyflawn ym mis Medi 1588.231 

Mae’n sicr bod Edmwnd Prys ei hun yn gwybod am yr ymdrech gref a fu yng 

Nghymru er mwyn ceisio sicrhau bod holl adnoddau’r eglwys i’w cael yn Gymraeg.232 Yn y 

trydydd cywydd ar hugain o’i ymryson â William Cynwal fe gynigia Edmwnd Prys rhyw fath 

o raghysbysiad i’r Beibl Cymraeg. Mae ei eiriau’n cynnig arwydd clir o’i frwdfrydedd tuag at 

y fenter fawr o gyfieithu’r Beibl ac o’i obaith y byddai cael Beibl yn Gymraeg yn esgor ar 

nifer o fendithion. Gobeithia hefyd y byddai cael Beibl yn Gymraeg yn ffordd o ddyrchafu’r 

iaith——gobaith a fynegid gan nifer o’r dyneiddwyr yn y cyfnod hwn233—yn ogystal â bod 

yn gloddfa gyfoethog i farddoniaeth o fath newydd yn yr iaith:  

   Cerais i’r iaith, cûr sy raid, 
   A cherais i chowiriaid; 
   I nithio hên ieithoedd; 
   A’i llesâv, fy ywyllys oedd. 
   Duw  a ro bawb ar dro bys 
   Yn well o ran ewyllys, 
   Ag i’r iaith Gymraeg o’i râd, 
   Ar i gwawdoedd ryw godiad: 
   Gair Dvw, vnig grediniaeth, 
   Dawn fo i’n henaid yn faeth, 
   Gair Naf yn ddiorafvn, 
   Yn berffaith i’n hiaith yn hvn.234 
 

Mae’r dyhead hwn i weld beirdd Cymru’n cynhyrchu math o farddoniaeth a seilid yn gyfan 

gwbl ar yr Ysgrythurau yn un sydd, wrth gwrs, yn berthnasol iawn o safbwynt ei Salmau 

Can. Mewn atodiad i’r Llythyr Cyflwyno a geir ar ddechrau Beibl 1588, diolcha William 

Morgan i esgobion Bangor a Llanelwy, ac i Gabriel Goodman, Deon Westminster, am eu 
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cymorth a’u cefnogaeth. Fe ddywed ymhellach nad ‘dibwys ychwaith oedd yr help’ a gafodd 

gan Edmwnd Prys, David Powell a Richard Vaughan.235 Gan nad yw’r esgob yn cynnig 

unrhyw fanylion pellach yn ei gyflwyniad, bu natur y cymorth a roes Prys i Forgan yn destun 

cryn ddadlau o bryd i’w gilydd. Mynnodd ambell un mai Prys a fu’n gyfrifol am gyfieithu 

Llyfr y Salmau. Yn eu plith yr oedd David Evans a awgrymodd ei fod yn haeddu pob parch a 

choffadwriaeth am y cymorth a roes i Forgan gyda rhannau o’i gyfieithiad o’r Hen 

Destament, ac yn arbennig am iddo drosi’r Salmau i’r Gymraeg ar ei ran ef: 

He deserves a respected memory for the assistance he rendered Dr. Morgan in the translation 
of the Old Testament, very probably taking up the Psalms.236      
 

Cytunir bellach, fodd bynnag, fod hynny’n annhebygol.237 Roedd William Morgan yn sicr yn 

barod i gydnabod pob cymwynas a gafodd wrth iddo ymrafael â’r orchest o baratoi ei 

gyfieithiad. Diolchodd i esgobion Llanelwy a Bangor a fenthyg llyfrau iddo ac am archwilio, 

golygu a chymeradwyo ei waith hyd yn oed.238 Pe byddai Prys yn gyfrifol am gyfieithu’r 

Salmau, mae’n sicr y byddai wedi derbyn mwy o ddiolch nag a gafodd. Awgryma Isaac 

Thomas y gallai Edmwnd Prys, David Powell a Richard Vaughan hwythau fod wedi benthyg 

llyfrau i William Morgan, ond mae’r unig gymwynas arall a wnaethant ag ef oedd ei annog 

â’r gwaith cyfieithu trwy fod yn enau cyhoeddus i’r angen am Feibl yn Gymraeg.239 Yn ei 

ragymadrodd i’w Disce Mori Neu Addysg i Farw (1633), fodd bynnag, y mae David 

Rowlands, gŵr a fu’n gurad i Edmwnd Prys yn Ffestiniog, yn sicr ei farn nad oedd cyfraniad 

yr Archddiacon i’r cyfieithiad yn un dibwys o gwbl. Meddai amdano: 
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Duw (meddaf) o i radlawn ewllusgarwch, a annogodd y gwŷr duwiol hynn, i wneuthur brisg i 
r oesoedd a ddae yn ôl, ac i gyfiaethu yr scythur gysegrlan, sef y Beibl Bendigaid, llyfr Duw i 
hûn o ieithoedd diethr i ni, i r iaith Gymraeg. A hyn a wnaed yn bennaf drwy lafur, poen a 
gofal y gwiw barchedig Dad, William Morgan, esgob duwiol Llanelwy, a Master Edmund 
Price Archiagon Meirionydd fy athro da i am hyfforddwr ac eraill, gwŷr bycheddol, 
cristnogaidd.240   

 
Diddorol yn y cyswllt hwn hefyd ydyw sylwadau’r hynafiaethydd O. Gethin Jones sy’n 

cofnodi traddodiad fod Prys ‘yn gymhorth mawr i Dr. Morgan i gyfieithu yr Hen Destament, 

a diwygio’ y Testament Newydd a gyfieithwyd gan Mr. Sal’sbri.’241 Fe ddywed ymhellach i 

Brys arfer mynd o Faentwrog i Lanrhaeadr-ym-Mochnant er mwyn helpu Morgan gyda’i 

waith. Gwyddys i sicrwydd ei fod yn gyfarwydd â’r ardal gan iddo gyfansoddi’r englyn a 

ganlyn ar ôl cyfarfod â Huw Machno gerllaw Pistyll Rhaeadr:  

    Rhyfeddod bennod drwy bant — a bryniau 
          Heb ronyn llifeiriant, 
    Dyfod afon eigion nant, 
    Machno i Raiadr Mochnant.242 
 
Ac ystyried hyn, byddai’n anodd anwybyddu awgrym W. J. Gruffydd fod Edmwnd Prys wedi 

gweithredu fel rhyw fath o ymgynghorydd ieithyddol i Forgan wrth iddo baratoi ei 

gyfieithiad: 

Hyd nes y daw mwy o oleu ar y pwnc, gan hynny, teg yw tybio mai help Prys i’r cyfieithydd 
oedd gofalu am safon yr iaith, a mynnu cael rhywbeth mwy cynefin a naturiol nag arbraw 
mympwyol Salesbury.243 
 

Gyda’i wybodaeth drylwyr o Gymraeg safonol clasurol a gedwid yng ngwaith y beirdd 

byddai ei gyfraniad yn sicr o fod yn ased i William Morgan. Gallai Morgan fod wedi troi at ei 

hen gyfaill am gyngor annibynnol goddrychol er sicrhau bod ei waith yn adlewyrchu mor 

agos ag y gallai holl gyfoeth y traddodiad barddol cynhenid. Ys dywed G. J. Roberts: 
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240 G. H. Hughes, Rhagymadroddion 1547-1659, t. 132.  
241 Gwilym Cowlyd a T. Roberts (goln.), Gweithiau Gethin (Llanrwst, 1884), t. 393.  
242 J. W. Roberts, ‘Edmwnd Prys’, rhif CXIV.  
243 W. J. Gruffydd, Llenyddiaeth Cymru: Rhyddiaith o 1540 hyd 1660 (Wrecsam, 1926), t. 69. 



237!
!

O’r rhai a enwyd, Edmwnd Prys fyddai’r tebycaf i fod o gymorth uniongyrchol i William 
Morgan. Yr oedd ef yn dra hyddysg yng ngweithiau’r cywyddwyr, ac yn fardd da ei hun. Yr 
oedd hefyd yn ysgolhaig cydnabyddedig. Nid oes awgrym i William Morgan erioed ymarfer â 
chrefft bardd, na bod ei deulu o’r naill ochr na’r llall yn dilyn yn nhraddodiad yr hen 
uchelwyr Cymreig ac yn noddwyr llenyddiaeth a diwylliant. Nid annheg felly fyddai 
awgrymu mai i Edmwnd Prys yr oedd diolch am ei wneud yn gyfarwydd â’r traddodiad a’r 
diwylliant hwnnw. 244        

 
Am y rheswm hwn, y mae’n rhaid cyfeirio am ennyd at yr ymryson barddol a fu rhwng 

Edmwnd Prys a Wiliam Cynwal. Perthyn yr ymryson hwnnw i’r blynyddoedd 1580-87, sef y 

cyfnod pan oedd William Morgan wrthi’n cyfieithu’r Beibl i’r Gymraeg. Mewn marwnad i 

Gynwal sydd ar derfyn yr ymryson, fe gyfeiria Prys at yr hyn a’i hysgogodd i gychwyn yr 

ymryson ag ef yn y lle cyntaf:  

    Yn iaith i fam nithiai fawl 
    Yn fedrus ag yn fydrawl 
    Ar wedd y gallai roddi, 
    Athro mwyn, dieithr i mi. 
    O doe iaithrwysg dieithrach, 
    Minnav beth, a’m awen bach, 
    A ddygwn, lle gwelwn ged, 
    I’r golav rai i’w gweled. 
    Arfer hyn, avrfawr hanes, 
    A wnai yn y wlad vniawn les: 
    Gair Dvw yn well i’w gredu yn iach,  
    Ag o lawer golavach.245 
 
Yn sylfaenol, fe gyfaddefa Prys ei fod wedi cychwyn yr ymryson â Chynwal er mwyn achub 

ar y cyfle i gryfhau ei adnoddau ieithyddol ei hun.246 Trwy ohebu’n gyson â Chynwal câi 

gyfle i gryfhau ei afael ar iaith y beirdd, a châi yna ddefnyddio ei wybodaeth i Gymreigio’r 

Beibl.247 Nid yw’n dilyn mai dyma’r unig reswm pam y cychwynnodd ef ymryson â 

Chynwal, ond mae’n debyg bod i’w sylwadau rywfaint o arwyddocâd. Nid oes modd gwadu 

nad oedd Morgan ei hun yn feistr ar y Gymraeg, ond nid yw hynny’n golygu na fyddai wedi 

ymgynghori ag eraill parthed iaith ac arddull ei gyfieithiad. Buasai Edmwnd Prys, ei 

gydnabod er dyddiau ei lencyndod, yn un y gallai yn hawdd fod wedi troi ato am gymorth o’r 
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244!G. J. Roberts, Yr Esgob William Morgan (Dinbych, 1955), tt. 36-7. 
245 G. A. Williams, Ymryson Edmwnd Prys a Wiliam Cynwal, t. 235-6, ll. 55-66.  
246 Am drafodaeth ar hyn, gw. Gruffydd Aled Williams, ‘Edmwnd Prys a Beibl 1588’, Bwletin y Bwrdd 
Gwybodau Celtaidd, Cyf. XXVI (1974), 37-8. 
247 Ibid., 38.!
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math yma. Roedd ei wybodaeth drylwyr o’r traddodiad barddol Cymraeg a’i afael ar 

ieithoedd gwreiddiol y Beibl, ynghyd â’i fedr a’i ddiddordeb mewn ysgolheictod Beiblaidd, 

yn golygu y byddai’n ŵr gwerth ymgynghori ag ef ar faterion fel y rhain.  

 Beth bynnag oedd ei gyfraniad tuag at y Beibl Cymraeg, yr oedd Edmwnd Prys yn 

sicr ynghanol y trafodaethau i’w sicrhau. Yn ôl pob tebyg, fe wyddai hefyd am ddyhead nifer 

o’i gyfoeswyr i sicrhau fod gan yr Eglwys Brotestannaidd newydd y cyfarpar sylfaenol er 

mwyn sicrhau ymlyniad y Cymry wrthi, proses a gychwynnwyd gyda chyhoeddi Llyfr 

Gweddi a Thestament William Salesbury ac a hybwyd ymhellach gan William Morgan a’i 

Feibl Cymraeg a diau y byddai wedi rhannu’r weledigaeth honno yn llwyr. Fel un a welodd 

drosto’i hun beth oedd manteision yr arfer o ganu Salmau, byddai’n ymwybodol bod 

gagendor anferth yn yr arfaeth Gristnogol Cymraeg o hyd gan nad oedd Sallwyr Cân ar gael 

i’w ddefnyddio mewn gwasanaethau Cymraeg eu hiaith. 

 

Edmwnd Prys y bardd 

Edmwnd Prys oedd y dewis amlwg i fydryddu’r Salmau. Yr oedd yn gyfuniad hynod o 

ysgolhaig a ysbrydolwyd gan y Dadeni, offeiriad a goleddai ddysgeidiaeth y Diwygiad 

Protestannaidd, a bardd Cymraeg heb ei ail. Diau fod Dafydd Jones o Drefriw yn euog o or-

ddweud pan awgrymodd mai Edmwnd Prys oedd ‘y Bardd Goreu ar a fu erioed o Gymro’.248 

Os bwrir trem ar ei waith, fodd bynnag, fe welir ei fod yn fardd dawnus a oedd ymhlith 

beirdd Cymraeg gorau ei gyfnod. Yn sicr fe saif ei holl gerddi caeth fel prawf o’i ddawn i 

drin y gerdd dafod: gallai weu cerdd gystal, os nad yn well, na’r rhan fwyaf o feirdd 

proffesiynol ei gyfnod. Fe’i cynysgaeddwyd hefyd â’r addysg orau ac, fel canlyniad, gallai 

frolio fod ei allu meddyliol yn bell ar y blaen i’r rhan fwyaf o feirdd eraill ei oes, a’i fod, yn 

wir, yn fwy goleuedig na’r rhan fwyaf ohonynt yn nheithi’r iaith. Dadleuodd Gwallter 
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Mechain mai ychydig o feirdd ei gyfnod a feddai ar yr un gafael a Phrys ar y Gymraeg. 

Mewn erthygl yn y Gwladgarwr (Hydref, 1836) fe ddadleuodd nad oedd ‘neb yn deall anian 

yr iaith yn well nag Edmwnd Prys’ ac fe fynnodd bod ganddo ‘wybodaeth ddofn yng 

nghyfansoddiad a rheolau cyffredinol y Gymraeg.’249 Dadleuodd Goronwy Owen nad ‘hen 

ddyn dwl oedd yr Archiagon [sic], a chonsidrio’r amser yr oedd yn byw ynddo’.250 Roedd 

Prys yn ŵr galluog, un a gyflwynwyd i lenyddiaeth ac athroniaeth yr hen fyd, a roes iddo 

ddealltwriaeth o safonau a delfrydau’r Dadeni.  Roedd yn hyddysg yn yr ieithoedd clasurol a 

rhai o ieithoedd modern Ewrop, ond yr oedd wedi ei wreiddio hefyd yn niwylliant ei wlad ei 

hun.251 Roedd Prys yn feistr ar y Gymraeg ac yn oleuedig yn ei thraddodiad llenyddol hi. 

Gyda’i afael grymus ar yr iaith a’i feddwl craff ddeallol,  fe gynhyrchodd Edmwnd Prys 

gerddi cadarn a chyfoethog eu mynegiant sy’n llawn egni a bwrlwm ei ddeallusrwydd: ys 

dywedodd T. Gwyn Jones, ‘Rhagoriaeth Prys yw ei feddwl dwfn a chysylltiedig, a’i ddull 

craff, ar ei orau, o’i fynegi.’252 Cadwyd inni 65 o gywyddau a dwy awdl y gwyddys i 

sicrwydd mai ef a’u cyfansoddodd, ac yn y llawysgrifau fe briodolir rhagor na chant o 

englynion iddo hefyd.253 Ar wahân i’w fydryddiad o’r Salmau, fodd bynnag, ni cheir ond tair 

cerdd rydd arall o’i eiddo.254 Dyna paham y gallodd Syr John Morris-Jones dystio mai 

‘prydydd nerthol ar yr hen fesurau’ oedd Prys i’w gyfoedion.255 Ond nid yn Gymraeg yn unig 

y canodd Prys, oherwydd fe briodolir iddo nifer o englynion Lladin sydd wedi eu cyfansoddi 

mewn cynghanedd gyflawn, ac ar ddechrau gramadeg Dr John Davies o Fallwyd fe geir 
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249 D. Silfan Evans (gol.), Gwaith y Parch. Walter Davies A.C. (Gwallter Mechain) (Caerfyrddin a Llundain, 
1868), Cyf. I, t. 544. 
250 J. H. Davies (gol.), The Letters of Goronwy Owen (Cardiff, 1924), t. 130.  
251 Cf. sylwadau Thomas Parry, Hanes Llenyddiaeth Gymraeg hyd 1900 (Caerdydd, 1979), tt. 147. 
252 T. Gwynn Jones, ‘Edmwnd Prys’, Y Llenor, Cyf. III (1924), 19.  
253 G. A. Williams, Ymryson Edmwnd Prys a Wiliam Cynwal, t. civ. 
254 Am ymdriniaeth â barddoniaeth Edmwnd Prys, gw. John Morris-Jones, ‘Edmwnd Prys’, 57-71; T. R. 
Roberts, Edmwnd Prys, tt. 40-104, 128-87; W. J. Gruffydd, Llenyddiaeth Cymru o 1450 hyd 1600 (Lerpwl, 
1922), tt. 94-109; T. Gwynn Jones, ‘Edmwnd Prys’, Y Llenor, Cyf. II (1923), 235-64; ibid, Cyf. III (1924), 19-
31; A. O. Evans, ‘Edmund Prys: Archdeacon of Merioneth, priest, preacher, poet [1544-1623]’, 139-59.  
255 John Morris-Jones, ‘Edmwnd Prys’, 60.  
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cerdd Ladin chweban o’i eiddo sy’n cyfarch yr awdur ac yn canmol ei gamp.256 Ni ddylai hyn 

ein synnu, wrth gwrs, gan fod dyneiddwyr ledled Ewrop yn ymffrostio yn eu gallu i 

gyfansoddi yn y Lladin, iaith dysg y cyfnod, yn ogystal ag yn eu mamiaith eu hunain ar yr 

adeg hon.257   

 Er mai offeiriad oedd Edmwnd Prys wrth ei alwedigaeth, ni chyfyngodd ei hun i ganu 

ar destunau dwyfol a chrefyddol yn unig, oherwydd fe gedwir cerddi o’i eiddo ar rai o 

bynciau mwyaf cyffredin a phoblogaidd y dydd. Cedwir tair cerdd farwnad o’i eiddo, un i 

Gynwal ar ddiwedd yr ymryson, un i Richard Vaughan, Esgob Llundain (m. 1607), a fu’n 

fyfyriwr gydag ef yng Ngholeg Ieuan Sant, Caer-grawnt,258 ac un i Siôn Phylip (m. 1620).259 

Cyfansoddodd dri chywydd gofyn hefyd, yn eu plith y mae un yn gofyn dwned a 

phrognasticasiwn, sef math o galendr yn seiliedig ar wybodaeth astrolegol, gan Siôn 

Tudur,260 ail yn gofyn galigasgyn, math o lodrau neu hosanau hirion, gan ddwy wraig o 

Llanfair-is-gaer,261 a thrydydd yn gofyn tybaco ar ran Robert Llwyd o’r Rhiw-goch, 

Trawsfynydd gan Theodore Price o Lanenddwyn, Prifathro Hart Hall yn Rhydychen.262 Ni 

chedwir ond un cywydd diolch o’i eiddo sy’n cydnabod y baril gwn a gafodd Edmwnd Prys 

fel rhodd oddi wrth Edward Llwyd o Lysfasi adeg ymosodiad yr Armada ac sy’n trafod y 

chwyldro a fu ym maes rhyfela ers dyfeisio’r arf hwnnw.263 Ni chedwir yr un gerdd fawl o’i 

eiddo ac eithrio ei gywydd moliant gwatwarus i Siôn Phylip sy’n moli’r bardd o Fochres fel 

petai’n arglwydd pwerus ac eang ei diriogaethau.264 Ychydig o dynnu coes rhwng dau gyfaill 
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256 John Davies, Antiquae Linguae Britannicae \Rudimenta, sig. D4. Am gyfieithiad Cymraeg o’r testun, gw. T. 
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257 G. A. Williams, Ymryson Edmwnd Prys a Wiliam Cynwal, t. cv.  
258 J. W. Roberts, ‘Edmwnd Prys’, rhif. LXXXI.  
259 Ibid., rhif. LXXXVIII. Am ymdriniaeth ar y cywydd hwn, gw. Gruffydd Aled Williams, ‘Edmwnd Prys ac 
Ardudwy’, Cylchgrawn Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Cyf. XXII (1981-82), 296-7.  
260 J. W. Roberts, ‘Edmwnd Prys’, rhif. XC; T. R. Roberts, Edmwnd Prys, t. 236; Enid Roberts (gol.), Gwaith 
Siôn Tudur (dwy gyfrol, Caerdydd, 1980), I, rhif 142. 
261 J. W. Roberts, ‘Edmwnd Prys’, rhif. LXXXIX; T. R. Roberts, Edmwnd Prys, t. 240. 
262 J. W. Roberts, ‘Edmwnd Prys’, rhif. LXXIX; T. R. Roberts, Edmwnd Prys, t. 293.  
263 J. W. Roberts, ‘Edmwnd Prys’, rhif. LXXXVI. 
264 Ibid., LXXIV; T. R. Roberts, Edmwnd Prys, t. 238. Ceir trafodaeth fer ar y gerdd yn G. A. Williams, 
‘Edmwnd Prys ac Ardudwy’, 293-95.  
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yw’r gerdd, yn ogystal â chyfle i Brys ddychanu confensiynau’r cywydd mawl traddodiadol. 

Canodd nifer o gerddi difyr ar amryw o destunau eraill hefyd, gan gynnwys dau gywydd sy’n 

ymwneud â helyntion y beirdd. Mae’r naill yn gywydd i gymodi Siôn Phylip a Rhys Wyn 

Cadwaladr,265 a’r llall yn gywydd a anfonodd Prys at Rowlant Amhredudd o Fodowyr a Syr 

Rhisiart ap Wiliam, Person Llangadwaladr, ‘i hela awen Morus Llwyd a aeth ar goll.’266 Un 

o’i gywyddau gorau, a’r mwyaf adnabyddus efallai, yw ei gerdd alegorïaidd ‘yn erbyn 

Anllywodraeth y Cedyrn.’267 Fe’i hysgogwyd gan yr helynt ynghylch perchnogaeth tir Fforest 

Eryri,268 ac ynddo fe geir beirniadaeth lem ar ormes y gwŷr mawrion ar y tlodion.269 Yn 

ddiddorol ddigon, ar ddiwedd y gerdd hon fe bwysa Prys ar y tlodion a’r gweinion a ormesir 

yn y byd hwn i gofio mai rhywbeth dros dro yn unig ydyw. Cynigia eu bod yn troi eu  

golygon tua’r nef lle na all gwŷr pwysig y byd dra arglwyddiaethu arnynt.  Yno roedd 

ganddynt sicrwydd o le diogel dwy eu ffydd yn Duw, un a brynwyd iddynt gan Grist a’i 

aberth ar y groes: 

    Yn y Nef lle’n dyrchefir 
    Oen Duw a brynodd in dir. 
    Dysgwn hyn, dasg anhunedd, 
    Gasáu’r byd; agos yw’r bedd.  
    Cawn yn gartref wlad nefawl, 
    Lle da hardd oll a di-hawl. 
    Y traws a gaiff tir is gwern, 
    Waelod effaith, wlad uffern. 
    Ni chaiff enwir wych ffyniant, 
    Tynnir, diblennir ei blant.  
    Od eir â’th dir drwv waith dyn, 
    A’th dda eilwaith i’th elyn, 
    Tir gei yn rhent dragywydd, 
    Da yw’r hawl a Duw a’i rhydd.270 
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265 J. W. Roberts, ‘Edmwnd Prys’, rhif. LXXV; T. R. Roberts, Edmwnd Prys, t. 296. 
266 Ar Forus Llwyd, gw. G. A. Williams, Ymryson Edmwnd Prys a  Wiliam Cynwal, t. 250. Am gopi o’r 
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267 J. W. Roberts, ‘Edmwnd Prys’, rhif. LXXXV; T. R. Roberts, Edmwnd Prys, t. 235; Thomas Parry (gol.), The 
Oxford Book of Welsh Verse (Oxford, 1962), rhif. 120, tt. 244-8.  
268 Am grynodeb o’r hanes, gw. J. W. Roberts, ‘Edmwnd Prys’, tt. 431-3.  
269 Cf. sylwadau Thomas Parry yn The Oxford Book, t. 551. 
270 Ibid., tt. 247-8.  
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Canodd gywydd campus i’r bêl droed, a gyfansoddwyd yn ôl pob tebyg pan oedd yng 

Nghaer-grawnt, sy’n disgrifio’r profiad o chwarae’r gêm honno a chredir mai hwn yw’r 

disgrifiad cyntaf o’i fath yn yr iaith Gymraeg.271 Credir hefyd iddo ganu un cywydd serch yn 

erchi i ferch ‘naill ai dyfod neu beidio’,272 ac iddo gynorthwyo gwraig o’r enw Marged Harri 

i ganu cywydd sy’n adrodd hanes anfon gleisiad yn llatai i’w chyfeilles o Fôn.273 Un o’i 

gerddi rhydd gorau, efallai, yw ei gerdd gywrain ‘Balett Gymraeg ar fesvr about the banck of 

Elicon’, sy’n gân afieithus i’r gwanwyn ar fesur un o geinciau Seisnig mwyaf poblogaidd y 

dydd, sef About the Banks of Helicon, ac y mae ei naws a’i harddull yn dwyn ar gof rai o 

ganeuon madrigal Saesneg y cyfnod.274 Awgryma Meredydd Evans mai ymgais oedd y gerdd 

hon i efelychu arfer beirdd Seisnig y cyfnod o gyfansoddi cerddi ‘ar alawon a oedd eisoes 

mewn bod, llu mawr ohonynt yn alawon dawns’, ac fe saif fel prawf digamsyniol o allu Prys i 

weu odl a chynghanedd yn dra chywrain i linellau ei gerdd.275 Credir, yn gyffredinol, iddi 

ddyddio o gyfnod Prys fel rheithor Llwydlo, sef rhwng 1576 a 1579.276 Cadwyd sawl cerdd 

o’r un cyfnod ar yr un mesur â hi, yn eu plith y gerdd faith, 80 o benillion i gyd, gan John 

Burel, sef ‘The Passage of the Pilgremer’ a gyhoeddwyd tua 1592; baled ar ddinistr Sodom a 

Gomorra ‘To the tune of Nine Muses’ a gyhoeddwyd tua 1568; a’r faled ‘A proper Sonet, of 

an vnkind Damsell to her faithful Louer. To the nine Muses’, a gyhoeddwyd mewn cyfrol o 

waith Clement Robinson ac eraill, sef A Handfull of pleasant delites, a ymddangosodd yn 

1584. Un arall a ddefnyddiodd y mesur hwn oedd Thomas Howell: fe’i gwelir ym mhob yn 
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ail bennill o’i gerdd ‘A Dreame’ a gyhoeddwyd yn ei gyfrol Deuises ac a ymddangosodd ym 

1581. Yr un mesur a welir hefyd yng ngherdd enwog y bardd Alexander Montgomerie, sef 

‘The Cherrie and the Slae’ a argraffwyd ym 1597.277 Mae lle i gredu bod Howell a 

Montgomerie yn adnabod ei gilydd, ac mae arwydd yng ngherdd Montgomerie sy’n 

awgrymu iddo weld llyfr Howell.278 Mae’n ddiddorol nodi mai ym Mhlas Wilton, cartref Iarll 

Penfro, y cyfansoddodd Thomas Howell ei gerddi. Ym 1577 fe briododd yr Iarll â Mary 

Sidney, merch castell Llwydlo, ac fe wyddys mai rheithor Llwydlo ar y pryd oedd Edmwnd 

Prys. Ac ystyried hynny, nid yw’n afresymol credu y byddai gweithgareddau llenyddol cylch 

teulu Penfro yn adnabyddus i’r rheithor dysgedig. Gwelsom mewn pennod flaenorol sut y bu 

i Mary Sidney a’i brawd, Syr Philip Sidney, fynd ati i fydryddu’r Salmau yn Wilton, a sut y 

bu i Wiliam Middelton, un a fu’n gwasanaethu yno, fynd ati i ymrafael â’r her o fydryddu’r 

Salmau yn Gymraeg ar amryw o fesurau caeth. Yn ddiddorol ddigon, fe roes Alexander 

Montgomerie, a allai fod â chysylltiad â theulu Penfro trwy Thomas Howell, gynnig ar 

fydryddu’r Salmau hefyd: gwyddys iddo gynnwys 15 Salm (1, 4, 6, 8, 15, 19, 23, 43, 57, 91, 

101, 117, 121, 125 a 128) yn y gyfrol The mindes melodie: contayning certayne psalmes 

applyed to a New and plesant tune [Edinburgh, 1605].279        

 O’r 65 cywydd a ganodd Prys, cywyddau ymryson yw 43 ohonynt. Ymrysonodd ag o 

leiaf bedwar o feirdd gwahanol: gyda Siôn Phylip ddwywaith, gyda Thomas Prys o Blas 

Iolyn, Huw Machno a Wiliam Cynwal.280 Yr enwocaf o’i ymrysonau, wrth gwrs, yw’r un 

rhyngddo ef a Chynwal a chyfrannodd Prys gyfanswm o 35 cywydd (allan o 54) i’r ddadl.281 
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277 Am fanylion pellach, gw. H. Meurig Evans, ‘Iaith a Ieithwedd y Cerddi Rhydd Cynnar’, Traethawd MA 
anghyhoeddedig, Prifysgol Cymru, 1937), 15.  
278 Brinley Rees, ‘Tair Cerdd a Thair Tôn’, Bwletin y Bwrdd Gwybodau Celtaidd, Cyf. XXXI, 64.  
279 Am fanylion pellach, gw. George Watson (gol.), The New Cambridge Bibliography of English Literature, 
Cyf. I (Cambridge, 1974), 1907.  
280 J. W. Roberts, ‘Edmwnd Prys’, rhif. X; Thomas Gwynn Jones, ‘Edmwnd Prys’, 247. Am destun ei ymryson 
â Wiliam Cynwal, gw. G. A. Williams, Ymryson Edmwnd Prys a Wiliam Cynwal, tt. 2 passim. Am destun o’i 
ymrysonau â’r beirdd eraill, gw. John Wyn Roberts, ‘Edmwnd Prys’, rhifau LV-LXXXI; hefyd T. R. Roberts, 
Edmwnd Prys, tt. 275-9 (ei ymryson cyntaf â Siôn Phylip); ibid., tt. 297-9 (ar ei ail ymryson â Siôn Phylip); 
ibid., 279-81, 285-6 (ar ei ymryson â Thomas Prys o Blas Ionyn).  
281!Gruffydd Aled Williams, ‘Golwg ar Ymryson Edmwnd Prys a Wiliam Cynwal’, 72. !
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Ni pherthyn unrhyw arwyddocâd arbennig i’w ymrysonau â’r beirdd eraill, ac felly ychydig o 

drem yn unig a fwrir drostynt yn y fan hon. Yr hyn a gychwynnodd y ddadl rhwng Siôn 

Phylip a Phrys oedd cywydd Phylip yn gofyn dagr yn rhodd gan Brys dros Rhys Wyn o 

Hendre’r Mur. Cellwair ynghylch cais a wnaeth Huw Machno am gleddyf a chariadferch Syr 

Rhys Owain oedd sail y ddadl a fu rhyngddo ef a Phrys, ac ymryson ynghylch Eiddig, math o 

ystrydeb o ŵr a deimlai’n eiddigeddus o’i wraig, oedd yr un a fu rhyngddo ef a Thomas 

Prys.282  

Mae’n rhaid neilltuo ychydig mwy o ofod i ystyried ei ymryson â Wiliam Cynwal gan 

bod y ddadl farddol honno yn dweud llawer wrthym am syniadau Edmwnd Prys ynghylch 

swyddogaeth y bardd a’r farddoniaeth a genid ganddo.283 Er iddo anelu ei sylwadau yn yr 

ymryson hwn at Gynwal yn y lle cyntaf, gellir dweud i sicrwydd fod Prys yn ceisio annerch 

yr holl gyfundrefn a fodolai ar y pryd: nid siarad â Chynwal yn unig a wnâi ond hefyd â’r holl 

draddodiad a gynrychiolai. Yn yr ymryson fe ymboena Edmwnd Prys yn gyson ynglŷn â’r 

math o awen y dibynna’r beirdd Cymraeg arni. Cred Prys a Chynwal bod i’r awen darddiad 

dwyfol,284 ond tra bo Cynwal yn dadlau mai un awen yn unig a geid, fe gred Prys mewn dwy 

awen wrthgyferbyniol, sef yr awen rydd a’r awen gaeth. Dangosodd Gruffydd Aled Williams 

mai yng nghywydd Siôn Cent yn ei ymryson â Rhys Goch Eryri, gwaith a gyfansoddwyd 

ganrif a hanner ynghynt, y gwelodd Edmwnd Prys y syniad hwn yn gyntaf.285 Yn wir, mewn 

un man fe gynghora Prys ei wrthwynebydd i edrych ‘Hanes enw cerdd hên Sion Kent’286 er 

mwyn penderfynu pa awen yn union oedd ganddo ef. Dadleuodd Siôn Cent fod ‘Deuryw 

awen’ i’w cael yn y byd, y naill oedd y ‘Briodfawl awen brydferth’,287 sef y gwirionedd a 

gafodd yr angylion a’r proffwydi ac sydd wedi ei gofnodi yn yr Ysgrythurau, a’r llall oedd yr 
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282 G. A. Williams, Ymryson Edmwnd Prys a Wiliam Cynwal, t. cvi.  
283 Ceir crynodeb hylaw iawn o gynnwys yr ymryson yn Gruffydd Aled Williams, ‘The poetic debate of 
Edmwnd Prys and Wiliam Cynwal’, The Renaissance and the Celtic Countries (Oxford, 2005), 33-54.   
284 Ibid., t. cxxxv.  
285 Ibid. 
286 G. A. Williams, Ymryson Edmwnd Prys a Wiliam Cynwal, t. 67, llinell 48. 
287!Ibid., t. 112, llinell 48.!
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awen gelwyddog, un sy’n ‘gaeth o’r man y’i gwthir’,288 awen sydd ‘eisiau y gwir’,289 sef yr 

awen fydol y dibynnai beirdd Cymru arni yn fynych.290 Clywid nifer o ddadleuon tebyg gan 

gynghreiriaid i Brys ar y Cyfandir: pwysodd nifer o’r diwygwyr, yn eu plith yr oedd Martin 

Luther a John Calfin, ar feirdd eu gwahanol wledydd i ddibynnu ar y Beibl am eu 

hysbrydoliaeth uwchlaw’r un ffynhonnell arall. Dyma fel y lleisiwyd yr alwad honno gan 

Brys yn ei ymryson â Chynwal:   

   Davryw yspryd a yrawdd 
   Dvw o nef, da yw i nawdd. 
   Vn a ddoe o iawn ddeall  
   A bwrw i’r llawr obry’r llall, 
   Vn a roes Duw o’i râs dâ  
   Ymynyddol mewn Adda; 
   Yr ail o afreolaeth  
   Yn y ne’ gynt a wnai’n gaeth, 
   Ag o’r ddav, medd llyfrav a llên, 
   Adrywiodd davryw awen. 291 

 
Yr hyn a wna Prys yw gwahaniaethu rhwng yr ‘awen rydd’ ar y naill law, a’r ‘awen gaeth’ ar 

y llall. Yr awen rydd yw’r un a gedwir yn yr Ysgrythurau: dyma’r awen a gafodd Adda yng 

Nglyn Ebron; 292 y minteioedd o bobl Israel a ddewiswyd i gynorthwyo Moses;293 Saul a’i 

negeswyr gerbron Samuel yn Rama; a’r disgyblion ar y Sulgwyn cyntaf.294 Ys dywed Prys: 

    Yr oedd am wawd arwydd mawl 
   Yn Adda yn awenyddawl. 
   A phan roes Duw i Foesen  
   Ormodd cur a llafur llên, 
   Dvw a alwodd drwy fodd draw  
   Degsaith o wyr diwagsaw, 
   A’r awenydd a rannai  
   I bawb i rhan o bob rhai. 
   Mîl davgant, mawl diogan, 
   Cyn Sûl Gwyn, cynhesloew gan,  

Yr oedd, ysgol dduwiol dda, 
Awen rymys yn Rama, 
Cyn dyfod y cvn Dafudd 
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288 Ibid., t. 58, llinell 73. 
289 Ibid., llinell 74. 
290 Henry Lewis, Thomas Roberts ac Ifor Williams (gol.), Cywyddau Iolo Goch ac Eraill 1350-1450 (Bangor, 
1925), rhif LXV. Ceir copi o ateb Rhys Goch Eryri i Siôn Cent yn Dylan Foster Evans (gol.), Gwaith Rhys Goch 
Eryri (Aberystwyth, 2007), tt. 104-6.  
291 G. A. Williams, Ymryson Edmwnd Prys a Wiliam Cynwal, t. 112, llinellau 37-46. 
292 Ibid. 
293 Numeri 10: 11-32.  
294 I Samuel 14:18-24. 
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I barch brenhiniaeth a bûdd: 
Ni ddoe neb, man addwyn wydd, 
Oddyno yn ddiawenydd. 
Pen aeth Sawl, pennaeth seliad, 
I ladd Dafyd[d], lonydd lâd, 
Iawn gof, awen a gafodd, 
Neidiai o fawl, nid o’i fodd; 
Bwriodd i wisg, ebrwydd wedd, 
Gyda’r prophwydi i gydwedd, 
Addewid Dvw, addaw têg, 
O’i râd, addurn i’r davddeg, 
Daith o nef, doeth awen Iôn 
Dwys i gwbl o’r dyscyblion: 
Dyna rodd dyner yddyn’, 
Dawn sêl gwawd yn y Sûl Gwyn! 
E roes dysc, ddiarswyd wyr 
(Bes gwadyd!), i bysgodwyr.295 

 
Dadleuodd Prys nad awen a enillwyd drwy ddulliau amheus megis cymryd diod hudol o 

grochan rhyw wrach—cyfeiriad at grochan Ceridwen yn chwedl Taliesin—ymgynghori â’r 

tylwyth teg ac â swynwyr, neu drwy amlyncu caws llyffant oedd hon. Awen a seilid yn 

hytrach ar Air Duw oedd hi—y ‘doeth awen Iôn’, chwedl Prys, a ddaeth o’r nef—ac a 

ordeiniwyd gan Dduw ei hun fel y Gwirionedd: 

    Ni châd hon (pand cofion câs?) 
    O bair gwrach na berw grychias, 
    Nag o ffrwyth y tylwyth teg, 
    Nag o swynion, gâs waneg; 
    Ni châd hi o awch y tân, 
    Os gwell, ne gysgu allan, 
    Ag ni châd mydr gwlad a’i gwledd, 
    Gân ddirwystr, o gynddaredd.296  
 
Awen dra gwahanol yw’r awen gaeth y dibynnai beirdd Cymru arni. Hon yw’r un, meddai 

Prys, a seilid ar fympwy a chwaeth dyn, un sydd ‘O sawr a ffûg y sarph hên.’297 Dadleua 

Edmwnd Prys mai hon yw’r awen a gafodd Myrddin a Thaliesin, sylfaenwyr y traddodiad 

barddol Cymraeg yn ôl syniad yr oes. Saif yr awen hon, yn ei farn ef, am y pegwn â’r ffydd 

Gristnogol: 
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295 G. A. Williams, Ymryson Edmwnd Prys a Wiliam Cynwal, t. 113-4, llinellau 101-30. 
296 Ibid., t. 112, llinellau 51-58.  
297 Ibid., t. 116, llinell 10.  
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    Ag er mwyn, mewn cynllun cân, 
    Fy enw a’m grâdd fy hvnan.  
    I’m monwes gwn, am nas gwedd 
    Gair anoeth (on’d gwirionedd?), 
    Os bwriais, a byw eroch, 
    Emav dysg fel ymysc moch, 
    Eraill a chwyf ar well chwant, 
    O cân oll, a’i cynillant.298  
 
Awen wag a chelwyddog a oedd â’r gallu i gamarwain y sawl a glywai’r farddoniaeth a seilid 

arni oedd yr awen hon ym marn Prys: 

    Pob celwydd, gynydd gwenwyn, 
    Sydd o ddiafl a’i swydd i ddwyn, 
    A phob gwir, a’i gywiraw, 
    Astud iawn, o Grist y daw.  
    Wrth edrych araith hydrefn, 
    Hanes y wlad, hon sy lefn, 
    Gwaith Merddin goeth a mawrddadl  
    A Thaliesin, ddoethfin dadl, 
    Awen y rhain, o enw rhydd, 
    Yn i gwaelod yw’n gelwydd, 
    Am dieithrio, modd athrist, 
    Drwy gelwydd, ben crefydd Christ.299 
 
Dadleua mai awen gelwyddog a thwyllodrus, un anghristnogol a chamarweiniol oedd yr un a 

seilid ar y traddodiad hwn a osodwyd gan Fyrddin a Thaliesin. Nid gogoneddu Duw y 

mynnai’r beirdd a’i defnyddiai ei wneud, ond yn hytrach canu am gampau a gorchestion 

dynion er mwyn porthi eu balchder ac ennill ffafr ganddynt ar y ddaear hon. Fel Siôn Cent o’i 

flaen, fe’u cyhudda o ganu celwydd er elw yn eu canu mawl drwy ganmol noddwyr am 

weithredoedd ffals.300 Dadleua, er enghraifft, eu bod yn talu teyrnged i wŷr gwan am gampau 

na wnaethant ar faes y gad ac am eu doniau honedig gydag arfau; yn clodfori pobl hunanol ac 

ystyfnig am eu haelioni; ac yn canmol y twp a’r anwybodus am eu doethineb honedig: 
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298 Ibid., t. 111, llinellau 21-8.  
299 Ibid., t. 116, llinellau 17-28.!!
300 Cf. sylwadau Siôn Cent yn ei gywydd ‘I Wagedd ac Oferedd y Byd’ yn Thomas Parry (gol.),  The Oxford 
Book of Welsh Verse (Oxford, 1962), tt. 98-103.  
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    Diryfedd yt dra fai ddydd 
    Dreio gwaelwawd drwy gelwydd, 
     A chanv a chloch weniaith 
    Iachav ar gam (och o’r gwaith!), 
    A rhoi arfav rhyw avrfainc 
    I frig coed afrywiog cainc, 
    A rhoi mawl a rhi’ milwyr 
    I rai mân o ddirym wyr, 
    A rhoi haeledd rhy helaeth, 
    Raddav mawr o wrâidd a maeth, 
    I vn nid oedd yn i dy 
    I’w gael na bwyd na gwely; 
    Rhoi cyfiownedd a gwedd gwyr, 
    Afryw obaith, i freibwyr; 
    Rhoi doethder ar hyder hedd 
    I rai anoeth yr vnwedd; 
    Cwysi i ddŷn, ceisio i dda, 
    Croew foliant er cryf elwa.301 
 
Mewn darn sy’n dwyn i gof gywydd enwog Siôn Tudur i ladd ar y beirdd,302 bu hefyd yn 

drwm iawn ei lach ar feirdd ei oes gan eu bod yn ffugio achau bonheddig i wŷr nad oedd yn 

deilwng ohonynt er mwyn dyrchafu eu statws o fewn y gymdeithas, yn bennaf er mwyn eu 

plesio ac er mwyn sicrhau nawdd pellach ganddynt: 

    Yr owron, dyma’r arwydd 
    Vwchben gwŷr lle rhowch bin gwydd 
    O fawl barch, fo wŷl y byd 
    Mae nayadd y mynawyd; 
    Nid pell mo blâs y gwellaif, 
    A’r tŵyn lle bu’r crŵyn a’r craif. 
    Codi, nodi, newidiaw, 
    A gostwng yn drablwng draw, 
    A chodi caeth, sy waeth sôn, 
    A chodi gordderchadon. 
    Gwerthv’r wyd, gwarth ar wawdoedd, 
    Arfav gwaed, dy ryfig oedd. 
    Miloedd a bryn i moliant 
    O gydiaith wâg gida thant; 

Vn ni chair yn iach airwir, 
Yn brin iawn a bryno wîr.303     

 
Yn sylfaenol, felly, fe ymboena Edmwnd Prys fod yr awen y dibynnai beirdd Cymru arni yn 

eu cymell i ganu celwydd er mwyn gwneud i wrthrychau eu cerddi ymddangos yn well nag 

oeddent go-iawn.  
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301 G. A. Williams, Ymryson Edmwnd Prys a Wiliam Cynwal, tt. 117-18, llinellau 75-92. 
302 Enid Roberts (gol.) Gwaith Siôn Tudur, rhif 151; Thomas Parry (gol.), The Oxford Book of Welsh Verse, tt.  
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 Mae i’r cysyniad fod perthynas rhwng barddoniaeth a chelwydd wreiddiau hynafol 

iawn: gwyntyllwyd y feirniadaeth ddeifiol hon gan nifer o feirniaid drwy’r oesoedd. Byth ers 

cyfnod y Tadau Eglwysig fe fu gwŷr duwiol mewn sawl gwlad yn ymrafael â’r syniad o 

gelwydd yng ngwaith y beirdd.304 Gellid rhestru nifer o enwau cyfarwydd ymhlith y beirniaid 

hyn, gan gynnwys Plato, Tertullian, Isidore o Sefila ac Awstin Sant.305 Fe gofir, er enghraifft, 

fod celwydd y beirdd yn un o’r rhesymau pam yr alltudiodd Plato farddoniaeth o’i 

wladwriaeth, cynsail a ddyfynnid gan amryw o sylwebyddion drwy’r oesoedd.306 Disgrifia 

Robert J. Clements y feirniadaeth hon fel ‘a mediaeval Christian conviction’307 ac fe wyddys 

i sicrwydd ei bod i’w chlywed yng Nghymru yn ystod yr Oesoedd Canol: yn ogystal â gwaith 

Siôn Cent, y credir iddo ddylanwadu’r uniongyrchol ar Brys, fe leisiwyd syniadau tebyg 

ynghylch celwydd y beirdd gan linach anrhydeddus a gynhwysai Gildas a feirniadodd 

Maelgwyn Gwynedd a’i feirdd;308 Anian II, esgob Llanelwy (m. 1293) y dywedir iddo 

gyfansoddi traethawd yn dwyn y teitl Commentum in Fabulas Poetarum ym mlynyddoedd 

olaf y drydedd ganrif ar ddeg; 309 ac awdur y gerdd ‘Bustl y Beirdd’.310 Eto fe ymdrinnir yma 

â ffenomen ganoloesol a oedd, heb unrhyw amheuaeth, yn dal i afael yn gadarn yn nychymyg 

nifer o feddylwyr y Cyfnod Modern hefyd.  Clywid amdani yng ngwaith nifer o feddylwyr 

mwyaf blaenllaw y cyfnod hwnnw, yn eu plith yr oedd Alberico Gentili a gyhoeddodd De 

Abusu Mendacii ac a ddadleuodd fel a ganlyn am waith y beirdd: 

Sed & poetae, qui item Logici sunt, multa soliti: ut vetus et proverbium est. Et nihil est magis 
ad manum, quam dicere, poetas esse mendaces ... Sic poetae non refugiunt a mendacio.311  
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304 Cf. sylwadau G. A. Williams, Ymryson Edmwnd Prys a Wiliam Cynwal, tt. cxl-cxli.  
305 Idem., ‘The poetic debate of Edmwnd Prys and Wiliam Cynwal’, 42. Cf. sylwadau Branwen Jarvis yn 
‘Llythyr Siôn Dafydd Rhys at y Beirdd’, Llinynnau: Detholiad o Ysgrifau Beirniadol (Talybont, 1999), t. 22. !
306 Cf. Martyn Cognet, Politique Discourses upon Truth and Lying (London, 1586), sig. L2. 
307 Robert J. Clements,!Critical Theory and Practice of the Piéiade (Cambridge, Mass., 1942), t. 7. 
308 Huw Williams (gol.), Gildae de Excidio Britanniae (London, 1899, 1901), t. 80. 
309 Glanmor Williams, The Welsh Church from Conquest to Reformation (Cardiff, 1962), t. 189. 
310 Owen Jones, Edward Williams a W. Owen Pughe (goln.), The Myvyrian Archaiology of Wales, (ail 
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Yn yr unfed ganrif ar bymtheg yr oedd yr arfer o gysylltu’r beirdd â chelwydd yn ddiarhebol. 

Yn ei gyfrol Politique Discourses upon Truth and Lying, a gyfieithwyd o’r Ffrangeg, fe 

ddywed Syr Edward Holy mai barn gyffredin ei oes ei hun oedd ‘that all poets are Lyers’.312 

Clywyd dadleuon o’r fath hefyd gan George Buchanan, un a roes gynnig ar fydryddu Salmau, 

yn ei gyfrol Poemata quae extant.313 Fe’i clywyd hefyd yng ngwaith Ffrangeg Matyn Cognet, 

sef Instruction aux princes pour garder la foy promise [Paris, 1584] a gyfieithwyd i’r 

Saesneg gan Syr Edward Holy fel Politique Discourses upon Truth and Lying [London, 

1586] sy’n neilltuo pennod yn ei waith i’w drafod.314 Dadleuodd Cognet fel a ganlyn am 

feirdd ei gyfnod ef: 

Besides thorough their lying and wanton discourses they corrupt the manners of youth, and 
diminish that reuerence which men ought to carrie towards their superiors, and the lawes of 
God, whom they faine to be replenished with pasions & vice. And the principall ornament of 
their verses are tales made at pleasure, & foolish & disorderly subiectes, cleane disguising the 
trueth & hystorie to the end they might the more delight: and for this cause haue they bin 
thrust out of sundry cities.315   

 
Wedi iddo ddangos bod Plato wedi condemnio barddoniaeth gan gyfeirio’n benodol at 

alltudiaeth Archilochus, daw Cognet i’r casgliad: ‘Hence grew the common proverb that all 

poets are Lyers.’316 Gwedd fwyaf deifiol y feirniadaeth hon oedd yr un a gondemniai pob 

math o farddoniaeth yn ddiwahân. Cyfyd syniadau o’r fath yng nghyfrol yr Almaenwr 

Cornelius Agrippa, sef De incertitudine & Vanitate [Cologne, 1537], sy’n cynnig disgrifiad 

damniol o farddoniaeth fel ‘architectrix mendaciorum’.317 Nid oedd yr eithafiaeth a geir yng 

ngwaith Agrippa yn un dra chyffredin. Ychydig yn nes at y norm, efallai, yw barn y Sais 

Thomas Nashe (a ymwelodd â Choleg Ieuan Sant, Caer-grawnt yn ddiweddarach na Phrys ar 

3 Hydref 1582) yn ei waith The Anatomie of Absurditie a ymddangosodd ym 1589. Er nad yw 
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312 Dyfynnwyd yn Branwen Jarvis, ‘Llythyr Siôn Dafydd Rhys at y Beirdd’, 21.  
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hwnnw yn condemnio’r grefft yn gyfan gwbl, fe welir ei fod yn rhybuddio yn erbyn rhai 

mathau o farddoniaeth: 

Hence come our babling Ballets, and our new found Songs and Sonets, which euery rednos 
Fidler hath at his fingers end, and euery ignorant Ale knight will breath foorth ouer the potte, 
as soone as his braine waxeth hote. Be it a truth which they would tune, they enterlace it with 
a lye or two to make meeter, not regarding veritie, so they may make vappe the verse; not 
vnlike to Homer, who cared not what he fained, so hee might make his Countrimen famous.318  

 
Nid Edmwnd Prys oedd yr unig un a arddelai’r syniad yng Nghymru yn y cyfnod hwn 

ychwaith. Fe’i clywid, er enghraifft, gan Gruffydd Robert a ddadleuodd yn ei Ramadeg 

(1567) mai ‘cellụyḍ, gụeiniaeth, a’r sertheḍ’ a genid fynychaf gan brydyddion ‘didysg, 

dilythr, a diyspryd da’ Cymru yn ei gyfnod ef.319 Lleisiwyd syniad tebyg gan Maurice Kyffin 

yn ei gyfrol Deffynniad Ffydd Eglwys Loegr a ddadleuodd bod beirdd Cymru yn ‘twyllo ag 

anrheithio llawer enaid dyn’ drwy ‘erchyll ynfydrwydd’ yr awen gelwyddog yr oeddent yn 

dibynnu arni.320 Fe’i ceir gan Siôn Dafydd Rhys hefyd yn ei ragymadrodd i’w ramadeg ym 

1592:  

Canys yn’s haedhei y sawl a dhyweto celwydh ynn ei Gerdh neu ynn ei Lybhr, neu a 
chwareuo y gwenieithwyr, neu a ymarbhêro o sathrêdic dhechymyc, ac o ammherphaith 
Gerdhwriaeth; y parch a’’r mawrháad a ’wedhei ac a berthynei i Brydydh da cywrain a 
dhyweto ’wîr ynn ei Gerdh; ... Cann nyt gwedhus nag i’r Prydydh dhywêdud gweniaith, nag 
ymarbher o phûc ynn ei Gerdh; nag i’r Pendebhic yntebh ’adel ei ’wenheithio, a’ dywêdud 
celwydh arno; wrth honni a’ thaeru arno ebh, neu ar ei Riêni, ’wneuthur o honynt y petheu 
yn’s gwnthynt erioed ac yn’s medhyliynt; megys lhâdh milioedh o ’wyr mywn rhybhel, neu 
bhwrw cestylh i’r lhawr o bhilwriaeth; neu ryw bhawr ’wrhydri aralh honnêdic arnynt; a’ ’r 
gwyr hwynteu yna ynn eu gwlyeu ynn cyscu yn dhiobhal, heb dhim ryw bhâth bhedhwl nac 
amcan ganthynt; onyt bôd yn dhigon didhrwc, megis y gwedhei i ’wyr hedhychon.321    
 

 Mae’n amlwg, fodd bynnag, bod Prys o’r farn y dylai beirdd Cymru geisio chwilio am 

ffynhonnell amgen o ysbrydoliaeth ar gyfer eu barddoniaeth. Wedi iddo gystwyo Cynwal 

ynghylch natur gelwyddog ei ganu mawl, mynna Prys mai’r unig lwybr ymwared rhesymol 

i’r beirdd fyddai ymwrthod yn llwyr ag awen wacsaw Myrddin a Thaliesin a throi eu golygon 

yn llwyr tuag at ganu barddoniaeth ddwyfol a genid er clod i Dduw yn unig: 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
318 Ronald B. McKerrow (gol.), The Works of Thomas Nashe (London, 1911), Cyf. I, tt. 23-4.  
319 G. J. Williams (gol.), Gramadeg Cymraeg gan Gruffydd Robert (Caerdydd, 1939), t. [208].  
320 W. P. Williams (gol.), Deffynniad Ffydd Eglwys Loegr (Bangor, 1908), t. [x]. 
321 Siôn Dafydd Rhys, Cambrobrytannicae Cymraecaevee Linguae Institutiones et Rudimenta (Llundain, 1592), 
sig. ***1v-***2r.  
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    Ni chanwyd ag ni chenir  
    Ond i Ddvw vn wawd oedd wir.322 
 
Mae’n amlwg bod Prys yn ffafrio’r math o farddoniaeth ddwyfol a seiliwyd ar yr 

Ysgrythurau. Cred Edmwnd Prys mai yn y Beibl y cedwid yr awen bur Gristnogol, awen y 

gwirionedd. Awen oedd hon a ordeiniwyd gan Dduw a thrwy ddibynnu’n llwyr arni fe allai 

beirdd Cymru, meddai Prys, fod yn sicr bod eu gwaith yn llawn o faeth yr Ysbryd: 

    Llyfr ffydd Duw llywydd i’m llaw, 
    Llawn faethrâd, llynna f’athraw, 
    Awenydd burffydd berffaith, 
    Hon sy rydd, hanes yr iaith; 
    Hon a fv groew hoew loew lwys 
    Awen rugl yn yr Eglwys, 
    Ag nid yw hon, o gnwd hardd, 
    Per afael, gan vn prifardd.  

Hon ni chawn oni chenir 
    Drwy law Ddvw feidroledd wir.323  
 
Fel John Calfin a mydryddwyr eraill y Salmau ar y Cyfandir, fe awgryma Prys nad oedd yr 

awen bur hon gan unrhyw brifardd yn ei wlad ei hun, ni waeth beth oedd ei afael ar ei grefft, 

oherwydd fe bwysleisia mai gan Dduw yn unig y’i ceir.  Pan geisiodd Cynwal ei danseilio 

drwy edliw’r ffaith nad oedd yn fardd go-iawn gan na fu ganddo athro barddol, dadleuodd 

Prys â chryn falchder mai’r Beibl a’i dysgodd cyn symud ymlaen i’w ddyrchafu fel unig 

ffynhonnell yr awen rydd.324 Mae’r cyferbyniad a wna Prys rhwng yr awen a gedwir yn y 

Beibl, awen y gwirionedd, ac awen Myrddin a Thaliesin, yr awen y dibynnai beirdd Cymru 

arni, yn drawiadol y tu hwnt. Tra bod y naill yn ysbrydoli’r beirdd i foli ei noddwyr diddim 

ac i’w dyrchafu am eu gweithredoedd ffals, mae’r awen arall yn rhugl yn yr Eglwys yn moli 

Duw. Mae’r neges yn glir: yr hyn y dylai beirdd Cymru ei wneud yw ymwrthod yn llwyr â 

moli dyn a dechrau ymrafael â’r her o foli Duw, yr unig wrthrych sy’n deilwng o’u mawl.  

Yn sylfaenol, roedd Edmwnd Prys yn dyheu am weld yng Nghymru gorff o ganu yn 

gogoneddu Duw, canu a bwysai ar y Beibl yn unig am ei ysbrydoliaeth.  
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322 G. A. Williams, Ymryson Edmwnd Prys a Wiliam Cynwal, t. 223, llinellau 33-4. 
323 Ibid., t. 114, llinellau 137-46. 
324 Ibid., t. 82, llinellau 59-60. Gw. hefyd t. 147, llinellau 79-86.   
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 Erbyn cyfnod yr ymryson roedd y dyhead am gyfieithu’r Beibl i’r ieithoedd brodorol, 

un a ledaenasai fel tân ar dir sych drwy’r Cyfandir, bellach wedi cyrraedd Cymru. Fwy nag 

unwaith yn yr ymryson fe glywir cyffro yn llais Edmwnd Prys dros y fenter newydd hon. 

Gorfoledda yn y ffaith ei fod yn byw mewn oes newydd, un a chanddi’r Beibl i’w 

chyfarwyddo. Roedd y ffaith bod gan y dyn cyffredin y gallu i wrando ar air Duw yn ei iaith 

ei hun yn arwydd i Brys bod oes newydd ar wawrio yng Nghymru. Gallai llewyrch y Gair, 

meddai, drechu tywyllwch dudew anwybodaeth o’r diwedd: 

    Mysurwch yr amseroedd, 
    Mae’n bêr o’r amser ir oedd. 
    I ni rhoed, iowngoed angerdd, 
    Amser gwell amassio’r gerdd, 
    A golavad gwawl awen, 
    A, lle bai rhaid, y llwybr hên, 
    A Gair Duw, a gwir diwall, 
    A chlymv gwawd awchlem gall.325 
 
I Brys, fe olyga cyfieithu’r Beibl ei fod yn byw mewn cyfnod a oedd yn ‘Amser gwell am 

assio’r gerdd.’ Mae’n amlwg ddigon bod Prys o’r farn y dylai’r beirdd ystyried y Beibl 

Cymraeg newydd fel gwythïen y gellid ei gweithio er mwyn cywreinio a pherffeithio 

barddoniaeth Gymraeg: bellach gellid edrych ymlaen at gael ‘gwawd allem gall’ a gyfranogai 

o’r ‘gwir diwall’ sef goleuni Gair Duw.  

 Ac ystyried ei ddadleuon yn yr ymryson â Chynwal, nid yw’n syndod efallai bod Prys 

wedi gadael ar ei ôl gorff sylweddol o farddoniaeth ddwyfol a chrefyddol. Mydryddiadau o 

destunau a ddefnyddid mewn gwasanaethau yn yr eglwys oedd rhai o’i gerddi, yn eu plith yr 

oedd ei fydryddiad grymus ar fesur y cywydd o’r Credo;326 ei fydryddiad o’r Te Deum;327 y 

Benedicite omnia opera;328 Cân Sachareias (a elwir ‘Y Benedictus’);329 Cân y Forwyn (a 
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325 Ibid., 197-8, llinellau 99-106.!!
326 J. W. Roberts, ‘Edmwnd Prys’, rhif. LXXX. 
327 Edmwnd Prys, Llyfr y Psalmau (Llundain, 1621), sig. A3.  
328 Cantigl wedi ei seilio ar rannau o’r Ysgrythur yw hon, a’r dylanwad pennaf arni oedd Salm 150 a  Daniel 3: 
23-30. Ceir mydryddiad Edmwnd Prys yn Llyfr y Psalmau, sig. A3r. 
329 Cantigl wedi ei seilio ar broffwydoliaeth Sachareias yn Luc 1 67-80. Am gopi o ymgais Edmwnd Prys i’w 
mydryddu, gw. Ibid., sig. A3r. 
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elwir ‘Y Magnificat’);330 a Chân Simeon (a elwir ‘Y Nunc dimittis’).331 Ceir ganddo nifer o 

gerddi eraill y gellid eu hystyried yn gerddi crefyddol hefyd, gan gynnwys ei gywydd campus 

i stad priodas;332  ei gywydd i Bedair Merch y Drindod;333 ei gywydd byr yn mydryddu’r gras 

bwyd; 334  a’i gywydd i gynghori’r pregethwr ynghylch ei swydd sy’n gosod pwyslais ar ei 

gyfrifoldeb i hyfforddi’r bobl yn yr Ysgrythurau.335 Sylwer yn arbennig ar y llinellau a 

ganlyn lle pwysa Prys ar y pregethwr i gofio bod arno gyfrifoldeb i ‘ddysgu i’r bobol foliant’  

ac i’w gorchymyn i foliannu Duw uwchlaw dim arall. Yn ddiddorol, fe gwyna Prys fod yn y 

mawl a welodd yntau yn ei oes ei hun fwy o ‘ffalsedd a gwagedd’ na ‘gwir’, ac ymbiliodd ar 

y pregethwr i orchymyn ei bobl i offrymu mawl go-iawn i Dduw trwy ddiolch iddo yn bennaf 

am yr Iesu, Ei wir oen:  

    Cais ddysgu i’r bobol foliant, 
    I Dduw gwyn weddiau gant. 
    Mwy, a welais, i molir 
    Ffalsedd a gwagedd na gwir 
    Gorchymyn iddynt heddyw 
    O flaen dim i foliannu Duw 
    Siarad am Iesu wiroen.336   
   
Diau mai dyheu a wna Prys am weld mawl yr eglwys yn cael ei seilio ar y Beibl yn anad dim 

arall. Y Beibl oedd sylfaen y gwirionedd a saif am y pegwn â’r ‘gwagedd’ y cwyna Prys ei 

fod yn gwau drwy holl fawl y bobl. Yn ddiweddarach yn ei gywydd, mae’n annog y 

pregethwr i osod geiriau ‘heb rys’, geiriau’r Beibl yn ddi-os, ger eu bron fel y gallai’r un 

ysbryd ag a arweiniodd Moses oleuo eu llenyddiaeth hwy hefyd. Yn ddiddorol ddigon, mae’n 

gorchymyn y pregethwr i weddïo y byddai’r Iesu drwy ei ras yn ysbrydoli’r gwaith o 
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330 Ymateb y Forwyn Fair i genadwri Elisabeth mai hi fyddai’n esgor ar Fab Duw, y Meseia. Fe’i ceir yn Luc 1: 
46-55. Ceir mydryddiad Edmwnd Prys yn Ibid., sig. A4.  
331 Cantigl wedi ei seilio ar ymateb Simeon, yr hen ŵr a welodd yr Iesu gyda’i rhieni yn Jerwsalem ar yr adeg 
pan gyflwynwyd ef fel babi yn y Deml. Fe’i ceir yn Luc 2: 29-32. Ceir mydryddiad Edmwnd Prys yn Ibid., A4-
A4r.   
332 J. W. Roberts, ‘Edmwnd Prys’, rhif LXXXVII; T. R. Roberts, Edmwnd Prys, t. 239. 
333!J. W. Roberts, ‘Edmwnd Prys’, rhif XCII; T. R. Roberts, Edmwnd Prys, t. 291. Ceir ymdriniaeth o’r defnydd 
a wneir o’r thema hon mewn barddoniaeth Gymraeg yn  Brinley Rees, Dulliau’r Canu Rhydd 1500-1650, tt. 
143-4. Yn ddiddorol ddigon fe’i defnyddiwyd hi gan Wiliam Cynwal yn ei gywydd i gadwedigaeth dyn. Am 
fanylion pellach, gw. R. L. Jones, ‘Wiliam Cynwal’, Llên Cymru, Cyf. XI (1971), 193.     
334 J. W. Roberts, ‘Edmwnd Prys’, rhif CXVIII; T. R. Roberts, Edmwnd Prys, t. 289.  
335 J. W. Roberts, ‘Edmwnd Prys’, rhif XCIII. 
336 Ibid., llinellau 5-11. 
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gynhyrchu Salmau o waith Dafydd a fyddai’n addas i’w rhoi ar dafodau’r ffyddloniaid 

cyffredin a addolai’n gyson yn yr eglwysi:    

    Rhowch ystor o gynghorion 
    Geiriau heb rys gar ei bron. 
    Troi yn llu at eirie llen 
    Y mesur y bu Moesen, 
    A gofyn ar Iesu gyfiawn 
    Trwy i ras i troi i’r iawn 
    Gweithiau a psalmau sydd  
    I’th dafod o waith Dafydd.337   
 
Ac ystyried ei achwyniad blaenorol am y gwagedd ffals a welai yn y mawl a offrymid i 

Dduw mewn eglwysi yng Nghymru, byddai’n rhesymol dadlau bod Edmwnd Prys o’r farn y 

byddai cynhyrchu fersiwn o’r Salmau a fyddai’n addas i’w defnyddio gan y bobl gyffredin yn 

cywreinio ac yn ysbrydoli’r mawl a offrymid ganddynt. Byddai gosod y Salmau ar fesur 

addas yn golygu y gallai’r ffyddloniaid gyfranogi o’r un Ysbryd ag a gafodd y brenin Dafydd 

pan aeth ati i gyfansoddi’r Salmau yn gyntaf, a chan eu bod yn rhan o’r Beibl, y Gair a 

ordeiniwyd gan Dduw, gellid bod yn hollol sicr eu bod yn wir a’u bod yn cynnig sylfaen 

ddisigl i fawl yr eglwys.       

Ceir pwyslais cyson yng ngherddi Prys ar awdurdod y Gair fel ffynhonnell y gwir.  

Pwysleisia Prys yn y ‘Cywydd i’r Byd a ddaw’338 mai wrth fyfyrio ar yr Efengyl a’i chredu 

yn unig y ceir mynediad i’r byd nesaf: 

    ‘R wy’n gwybod o ran gobaith, 
A’r ffydd fau, orhoffaidd, faith, 
Yn y galon ’rwy’n gweled, 
Trwy ffydd, bennaf crefydd cred, 
Trwy’r Efengil, ’r wy’n chwiliaw, 

    Bod i ddyn y byd a ddaw.339 
 
Cred Edmwnd Prys mai’r gwirionedd oedd Gair Duw ac y byddai pawb a ddeuai i gredu 

ynddo drwy ffydd yn etifeddu bywyd tragwyddol yng Nghrist: 
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337 Ibid., llinellau 21-8. 
338 J. W. Roberts, ‘Edmwnd Prys’, rhif. LXXXIV; T. R. Roberts, Edmwnd Prys, t. 233. 
339 J. W. Roberts, ‘Edmwnd Prys’, rhif. LXXXIV, llinellau 55-60. 
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    Credais, Gair cywir ydyw,  
    Pawb wrth ei ffydd a fydd fyw. 
    Mi gaf weled â’m golwg, 
    Y Mab Rhad, heb gad na gwg, 
    A barn deg brynedigol, 
    Gwlad Nef a’i golud yn ôl.340  
 
Yn y cywydd hwn hefyd fe gynigia Edmwnd Prys ddelwedd hynod o’r math o fawl a 

offrymir i Dduw gan y cadwedig yn y Nefoedd. Pobl sy’n meddu ar drugaredd Duw ac yn 

trigo yn ei fynwes Ef yw trigolion y Nefoedd, ac awgryma Prys mai lle diddan a heddychol 

ydyw lle yr offrymir mawl di-baid i Dduw. Sylwer mai pobl na ‘ŵyr anwir, diwir dôn’ 

ydyw’r rhai a etifeddodd fywyd tragwyddol. Pobl ydynt a ddibynnai ar y ‘Llyfr gwyn a llafar 

ganu’ wrth foli Duw. Gellid maentumio efallai mai awgrym sydd yma gan Brys mai canu 

Salmau’r Beibl a wna’r cadwedig yn Nheyrnas Dduw wrth offrymu eu mawl iddo. Mae’r 

Nefoedd, medd Prys, yn fan a lenwir gan fawl i’r gwir Dduw a chyda’i gymorth Ef yn unig y 

caiff pob dyn byw fynd yno: 

    Ni ŵyr anwir, diwir dôn, 
    Na’r golwg, glust, na’r galon,  
    A’r drugaredd a feddir, 
    A’r byd da a’r bywyd hir; 
    Lle didwyll lle dôi wedy, 
    Lle di-frad oll ydyw fry, 
    Lle golau, lliw ei gilydd, 
    O lewych Duw, liw uwch dydd, 
    Lle bydd llawenydd i’r llu, 
    Llyfr gwyn a llafar ganu, 
    Lle diddan, lle cyfannedd, 
    Lle cyflawn, hylawn o hedd, 
    Lle diddig, ni chyll dyddyn, 
    A lle di-wall ydyw in; 
    Lle mae’r Oen a fu’n poeni, 
    Yr Iesu’m Nêr drosom ni, 
    Lle ceir heb ballu cariad, 
    Gwledd ’r Oen, fy Arglwydd a’i rad; 
    Llyna’r man y llenwir mawl 
    I’r Gwiwdduw yn dragwyddawl; 
    Duw, i’m henaid, dymunwn 
    Dy help i fyned i hwn.341 
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340 Ibid., llinellau 61-6.  
341 Ibid., llinellau 73-94.  



257!
!

Ceir dwy awdl grefyddol ganddo hefyd, sef ‘Awdl ein Prynedigaeth ni’ sy’n adrodd 

hanes genedigaeth a bywyd yr Iesu;342 ac ‘Awdl i’r Baban’ sy’n adrodd hanes dyn o’i 

ddechrau hyn ei ddiwedd ac sy’n pwysleisio’r angen i fyw’n dduwiol.343 Diddorol yn y gerdd 

hon eto yw’r pwyslais a rydd Prys ar y ffaith bod ‘iawn foliannu’ Duw yn rhan annatod o 

fyw’n dduwiol. Trwy foli Duw caiff y ddynoliaeth lwybr ymwared rhag y byd a’i 

lygredigaeth yn ogystal â sicrwydd o fywyd tragwyddol cyn marw: 

    Yn flaena’ cofia iawn foliannu, — Duw, 
         Cyn deall dy lygru,  
    Cyn bod pall neu anallu, 
    Cais yn rhydd cyn y dydd du.344  
 
Ceir ganddo ddwy gerdd rydd sydd hefyd yn gerddi moesol, sef ‘Carol Cydwybod’345  a 

‘Charol Cwynfan.’346 Mae’r naill yn gerdd sydd ar ffurf ymddiddan rhwng dyn a’i gydwybod 

a luniwyd, yn ôl pob tebyg, yn yr un arddull â cherddi Saesneg tebyg, a’r llall yn gerdd faith 

fwy traddodiadol ei naws sy’n weddi gwynfanllyd ar Dduw ynghylch cyflwr y byd.  Ceir 

pennill tra diddorol ynddi sy’n awgrymu bod y dyn doeth yn ‘[d]di faswedd’ ac yn ‘rhoir gair 

byr ar flaen tafod.’ Gellid maentumio mai dyhead sydd yna unwaith eto am weld y Beibl yn 

disodli hen gerddi gwacsaw ac ysgafala y dydd: 

    Tafod drwc a wnaeth kynddrygedd, 
    Gwir  a ddyvod doeth di faswedd 
    O rhoir gair byr ar flaen tafod 
    Fo gair gair byr yw gyfarfod.347   
 
Ymdrin â phynciau crefyddol a wna mwy na thraean o’r englynion a briodolir i Edmwnd Prys 

hefyd. Ymhlith y mwyaf diddorol efallai yw’r gyfres o chwe englyn i Adda ac Efa sy’n 

adrodd hanes y Creu,348 a chyfres arall sy’n rhybuddio yn erbyn anudon a llwon ofer.349 
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342 J. W. Roberts, ‘Edmwnd Prys’, rhif. XCIV; T. R. Roberts, Edmwnd Prys, t. 282. 
343 J. W. Roberts, ‘Edmwnd Prys’, rhif. XCV; T. R. Roberts, Edmwnd Prys, t. 244. 
344 J. W. Roberts, ‘Edmwnd Prys’, rhif. XCV, llinellau 65-8.  
345 Ibid., rhif CXXI; T. R. Roberts, Edmwnd Prys, t. 241; T. H. Parry-Williams (gol.), Canu Rhydd Cynnar, tt. 
312-18. Am ymdriniaeth â’r gerdd hon a’r cerddi Saesneg tebyg, gw. Brinley Rees, Dulliau’r Canu Rhydd 
1500-1650, tt. 79-81.  
346 J. W. Roberts, ‘Edmwnd Prys’, rhif. CXIX; T. H. Parry-Williams (gol.), Canu Rhydd Cynnar, tt. 335-7.  
347 J. W. Roberts, ‘Edmwnd Prys’, rhif. CXIX, llinellau 13-6.  
348 Ibid. rhif. CI. 
349 Fe’i ceir yn BL Add. 14892 70v a Wynnstay 6, sig. 142.  
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Thema ganolog y rhan fwyaf o’i englynion crefyddol ydyw ei ffydd yng Nghrist a’i 

ymwybyddiaeth bersonol o’i bechod. Canodd un englyn, er enghraifft, sy’n datgan yn groyw 

 mai trwy waed Crist yn unig y caiff ei ryddhau o hualau ei bechod:  

    Mor halog wyf, mor hylym — pechod 
            Pechais i fod yn adyn, 
    Ni’m golchir byth amgylchyn, 
    Onid a gwaed un Duw gwyn.350 
 
Ceir cyfres hyfryd arall o ddau englyn o’i eiddo sy’n disgrifio Crist fel yr ‘unig feddyg’ a all 

faddau iddo a’i ryddhau o’i bechodau. Ceir ynddynt ddisgrifiad hynod o Dduw yn dyheu am 

berthynas gyda’i blant drwy dynnu pob enaid ato. Sylwer hefyd i Brys ddweud bod Duw yno 

i wrando ar y rhai sy’n ei gyfarch ac iddo anfon Crist i’w hachub rhag eu pechodau, 

gweithred na allai hyd yn oed y dyn mwyaf dawnus na’r un o’r saint ei chyflawni:   

    Duw Tan ein Ceidwad sy’n cydio — yn un  
              Pob glân enaid ato, 
    Archwn, cyfarchwn Efo, 
    A’r un Duw a’n gwrandawo. 
 
    Crist, unig feddyg i faddau — pechod 
              Heb achos meddiannu, 
    Ni all ddyn a’i holl ddoniau, 
    Na llu o saint ein llesau.351    
 
Englynion crefyddol yw nifer o’r rhai Lladin a briodolwyd iddo. Yn un o’i englynion Lladin, 

rhybuddia Edmwnd Prys fod pobl yn cyrraedd y byd hwn yn noeth a heb unrhyw eiddo a’u 

bod yn gadael heb ddim ar ôl eu marwolaeth hefyd. Dadleua felly y dylent baratoi eu hunain 

ar gyfer yr hyn sydd o’u blaen: 

    Nudus actotus spectatum — vana 
                Veni huc im mundum, 
    Nudus post mortem demum, 
    Rursus reversurus sum. 
 
    Quo ego vado vides — modoque, 
            Me ducunt ad vermes; 
    Para tu nam me prout es, 
    Fui, heus audi sodes.352  
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351 J. W. Roberts, ‘Edmwnd Prys’, rhif. CII. 
352 Ibid. rhif. CXV. Gw. hefyd Ibid., rhif. CXVI; G. A. Williams, Ymryson Edmwnd Prys a Wiliam Cynwal, t. 
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[Yn noeth, er mwyn gweld pethau gorwag, y deuthum yma i’r byd gynnau, [ac] yn y diwedd ar ôl 
marwolaeth, yn noeth yr wyf i ddychwelyd eto. 

 
Rwyt ti’n gweld ble yr wyf yn mynd, ac yn nawr maent yn fy nwyn at y mwydod; paratô dy hun, 
canys fel yr wyt ti, felly y bûm, ysywaeth, gwrandawa, os gweli di’n dda!] 
 

Cynhyrchodd Edmwnd Prys gorff o gerddi crefyddol y gellid eu hystyried yn 

enghreifftiau nodweddiadol o’r ‘canu dwyfol’ yr oedd cymaint o fri arno mewn amryw o 

wledydd eraill y Cyfandir, rhai Protestannaidd a Phabyddol fel ei gilydd, yn y cyfnod hwn. 

Mynnai ddiwygio’r gyfundrefn farddol a fodolai yng Nghymru ar y pryd ac fe bwysodd ar 

feirdd eraill ei wlad i droi eu cefnau ar awen gau Myrddin a Thaliesin ac i ddibynnu ar awen y 

Gwirionedd, yr un a gedwid yn y Beibl. Pwysodd Prys arnynt hefyd i beidio â chanu mawl 

ffals i’w noddwyr er mwyn ennill eu ffafr, ond yn hytrach i ymrafael â’r her o glodfori Duw a 

dweud wrth eraill am Ei fawredd a’i ogoniant uwchlaw dim arall. Rhydd bwyslais hefyd ar 

gyfrifoldeb y pregethwyr i annog eu cynulleidfaoedd i ‘iawn foliannu’ Duw yn yr Eglwys ac 

fe gwynodd bod y sefyllfa fel yr oedd mewn nifer o’r eglwysi plwyf ymhell o fod yn 

ddelfrydol ar y pryd. Diau mai dyma a’i hysgogodd yn y pen draw i fynd ati i fydryddu’r 

Salmau ac i gyhoeddi ei gyfrol fawr, sef Llyfr y Psalmau a ymddangosodd yn 1621. Wedi’r 

cyfan, roedd y farddoniaeth hon yn un a seiliwyd yn llwyr ar y Beibl ac yn un a gynigiai ateb 

i’r gwagedd y cwynodd Prys ei fod yn nodweddu mawl yr eglwys yn ei gyfnod ef.  Nid 

wylofain a rhincian dannedd, felly, a wnaeth dros y sefyllfa fel y gwelai hi ar y pryd, ond 

mynd ati i arwain drwy esiampl a chynnig patrwm o’r hyn a oedd yn dderbyniol ganddo i 

feirdd eraill ei gyfnod.               
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Pennod V 
 

Y Salmau Cân: ai ffyddlon a chofiadwy ai peidio?  
 

Er  mor   farddonol  bersain  oedd  cyfieithiad   yr  Esgob  William  Morgan  o’r  Salmau,  gwelodd  

Edmwnd Prys yr angen am eu mydryddu er mwyn hyrwyddo’u   canu   a’u   cofio. Noda ei 

amcanion ar gyfer y gyfrol yn ei Ragair: gobaith mawr Prys oedd y byddai ei Salmau Cân yn 

glynu’n  rhesymol  agos  at  yr  Ysgrythurau,  yn  ogystal  â  bod  yn  gofiadwy  ac  yn  ganadwy.1 Ys 

dywed Edmwnd Prys ei hun: 

Tri pheth a wnaeth na chyfiaithwyd y Psalmau  bendigaid  ar  yr  vn  o’r  pedwar  mesur  
ar hugain.  

Vn yw, am na allwn ryfygu clymu yr Scrythur sanctaidd ar fesur cyn gaethed, rhac i 
mi wrth geisio cadw y mesurau, golli deall yr Yspryd, ac felly pechu yn erbyn Duw er mwyn 
bodloni dyn. 

Yn ail, y mae gair Duw iw ganu mewn cynulleidfa sanctaidd o lawer ynghyd, i 
foliannu Duw yn vn llais, vn feddwl, vn galon; yr hyn a allant ei wneuthur ar y mesur gwael 
hwn, ac ni allai ond vn ganu cywydd neu awdl.  

Yn drydydd, pob plant, gweinidogion, a phobl annyscedic a ddyscant bennill o garol, 
lle ni allai ond ysgolhaig ddyscu Cywydd neu gerdd gyfarwydd arall. Ac o achos bod yn 
berthynol  i  bob  Christion  wybod  ewyllys  Duw,  a’i  foliannu  ef,  mi  a  ymadewais  a’r  gelfyddyd,  
er mwyn bod pawb yn rhwymedic i wario ei dalent at y gorau.2  

 
Wrth y tri maen prawf hyn y  mae  mesur  ymgais  Prys  i  fydryddu’r  Salmau.  Yn  y  bennod  hon,  

felly,  fe  geisir  mynd  i’r  afael  â’r  her  o  bwyso  a  mesur  a  yw  Prys  yn  cyflawni ei nod o fod yn 

ffyddlon  i’r  Ysgrythurau mewn ffordd gofiadwy ai peidio.  

Mae’n  amlwg bod Prys yn awyddus iawn i sicrhau bod ei Salmau yn adlewyrchiad teg 

o’r  Ysgrythurau,  oherwydd  fe  droes  ei  gefn  ar  y  pedwar  mesur  ar  hugain  er  mwyn  cyflawni  ei  

nod.3 Er iddo fynnu, fodd bynnag,  fod  aros  yn  ffyddlon  i’r  Ysgrythurau o dragwyddol bwys 

iddo,   ni   roes   awgrym   i’w   ddarllenwyr   pa   destunau   y   dibynnodd   arnynt  wrth   iddo   lunio   ei  

Salmau Cân. Yn 1836, dadleuodd Gwallter Mechain nad oedd llawer o graffu wedi bod ar y 

Salmau  Cân  nac  ymgais  i’w  tafoli  wrth  beth  a  gafwyd  cyn  hynny: 

                                                           
1 Cf. ei sylwadau yn Edmwnd Prys, Llyfr   y  Psalmau,  Wedi   eu  Cyfieithv,  A’i   Cyfansoddi   ar  Fesur  Cerdd   yn  
Gymraeg (Llundain, 1621), tt. A2-A2v.   
2 Ibid., sig. A2r. Gw. hefyd T. R. Roberts (Asaph), Edmwnd Prys, tt. 130-1; A.   O.   Evans,   ‘Edmund   Prys:  
Archdeacon of Merioneth, priest, preacher, poet [1544-1623]’,   Trafodion Anrhydeddus Gymdeithas y 
Cymmrodorion (1924), 154; Garfield H. Hughes (gol.), Rhagymadroddion 1547-1659 (Caerdydd, 1951), t. ix. 
3 Ibid., t. A2.  
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Er cymmaint o ganmol a dyrchafu sydd ar Salmau peraidd Ganiedydd Israel wedi eu cerddori 
gan ein cydwladwr dysgedig, y Parch. Edmwnd Prys, o ran iaith, cywirdeb, a dichlynder, eto 
mae  lle  i  feddwl  nad  oes  ond  ychydig,  er  y  cwbl,  wedi  cymmeryd  y  drafferth  o’u  darllen  yn  
fanwl drostynt,  a’u  cymharu  â’r  unrhyw  mewn  rhyddiaith,  a  llai  fyth  â’r  iaith  y  canodd  mab  
Iesse hwynt ynddi.4  

 

Mynnodd nifer mai ar y cyfieithiadau clasurol, ac ar y fersiwn Hebraeg yn fwyaf arbennig, y 

dibynnodd Prys wrth fydryddu ei Salmau. Fel y sefydlwyd eisoes, fe wyddys i sicrwydd fod 

ganddo afael dda ar yr Hebraeg. Tra oedd yn efrydydd yng Ngholeg Ieuan Sant, Caer-grawnt 

fe’i  haddysgwyd  gan  Antoine  Chevallier,  un  o  Hebreigwyr  disgleiriaf  ei  gyfnod.  Er  nad  yw’r  

gyfrol ei hun ond yn dweud bod y Salmau wedi ‘ev  cyfieithv,  a’i  cyfansoddi  ar  fesur  cerdd,  

yn  Gymraeg’,  fe  gymerwyd  yn  ganiataol ar un adeg mai  eu  cyfieithu  o’r  Hebraeg  a  wnaeth  

Prys oherwydd iddo gael addysg freiniol yn yr iaith honno. Disgrifiwyd Beibl Saesneg y 

Brenin Iago a gyhoeddwyd yn yr un cyfnod (1611) fel ‘The  Holy  Bible  ...  Newly  translated  

out   of   the   Originall   tounges   ..’ (gw. Ffigwr 24), ond nid yw gwaith Prys, yn honni mai 

cyfieithiad newydd yw Llyfr y Psalmau, na chwaith mai cyfieithiad a seiliwyd ar yr ieithoedd 

gwreiddiol ydoedd. Mae’r ffaith fod Prys wedi cynhyrchu fersiwn  o’r  Salmau ‘ar  fesur  cerdd’  

yn golygu ei fod, wrth reswm, yn gyfieithiad newydd, ond nid yw o reidrwydd yn gorfod bod 

yn gyfieithiad  annibynnol.  Mae’n  hollbwysig  nodi,  fodd  bynnag, mai ysgolheigion diweddar, 

ac nid Edmwnd Prys ei hun, sydd wedi dadlau mai cyfieithiad a seiliwyd ar yr Hebraeg ydyw.   

  Clodforwyd Prys fwy nag unwaith fel Hebreigydd disglair yn rhinwedd ei Salmau 

Cân. Haerodd Gwallter Mechain, er enghraifft, mai cyfieithiad yn hytrach na chyfaddasiad 

oedd   Salmau   Cân   Edmwnd   Prys.   Awgryma   ei   sylwadau   ei   fod   o’r   farn   mai   cynhyrchu  

cyfieithiad newydd a wnaeth Prys, un a seiliwyd ar yr ieithoedd clasurol, yn hytrach nag 

addasu  un  o’r  cyfieithiadau  Cymraeg  a  oedd  eisoes  ar  gael.  Meddai  fel  a  ganlyn  am  y  Salmau 

Cân:  

 

                                                           
4 D. Silvan Evans (gol.), Gwaith y Parch. Walter Davies A.C. (Gwallter Mechain) (Caerfyrddin a Llundain, 
1868), Cyf. I, t. 541. 



  262 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ffigwr 22.  ‘The  Holy  Bible  ...  Newly  translated  out  of  the  Originall  tongues  ...’  a  gyhoeddwyd  yn  1611  
gan Robert Barker, argraffydd y Goron. Sylwer ar y datganiad, un nas ceir ar waith Prys, mai 
cyfieithiad newydd a seiliwyd ar yr ieithoedd gwreiddiol oedd hwn. Yr unig beth a gadarnha 
Prys   yw’r   ffaith  mai   Llyfr   y   Salmau   ‘wedi   ev   cyfieithv   ar   fesur   cerdd’   yn  Gymraeg   yw   ei  
waith.   
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...maent yn gyfieithiad yn gystal ag yn gyfansoddiad, ac o ganlyniad mewn amryw fanau yn 
esboniad rhagorol, ac yn eglurhâd boddhaol ar ymadroddion sydd yn lled dywyll i ni, o ran y 
syniadau  hedegod  a’r  dull-ymadroddion dwyreiniol sydd yn eu tryfritho.5 

Yn Y Traethodydd ym  1885,  dadleuodd  Richard  E.  Morris  y  gellid  bod  ‘yn  lled  hyderus  nad  

ydyw wedi dilyn yr un cyfieithiad arall allasai fod o’r  Salmau  yn  ei  ddyddiau  ef;;  megis   yr  

hwn   a   geir   yn   “y   Llyfr   Gweddi  Gyffredin”,   a   gyhoeddwyd   yn   1586,   yr   hwn   a   briodolir   i  

William   Salesbury;;   neu   “Psalmau   Dafydd”   1588’.6  Ynghylch perthynas gwaith Prys â 

chyfieithiad   Morgan   o’r   Beibl,   dadleua   Morris   ymhellach   ei   fod   yn   ‘eglur   i   bawb   a’u  

cymharo,  nad  cyfaddasiad  ar  Fesur  Cerdd  o’r  Salmau  yn  ol  y  cyfieithiad  hwnw’  oedd  gwaith  

Prys.7 Noda   Charles   Ashton   nad   ‘arall-eiriad o gyfieithiad Morgan yw Salmau Cân yr 

Archddiacon’  ond  ‘eu  bod  yn  gyfieithiadau  hollol  annibynnol.’8 Yr oedd T. R. Roberts hefyd 

o’r   farn   nad   oedd   gwaith   Edmwnd   Prys   wedi   ei   seilio   ar   gyfieithiad  William  Morgan   o’r  

Salmau.  Dadleuodd  fod  ‘cynwys  y  Salmau  gan  Morgan  a  Prys  yn  amrywio  cryn  lawer’  ar  ei  

gilydd ac, fel canlyniad, fe gredai nad oedd yn ddichonadwy ei fod wedi ymgynghori llawer, 

os   o   gwbl,   â’r   cyfieithiad   hwnnw.9 Yr   oedd   Glan   Menai   hefyd   o’r   farn   bod   gwybodaeth  

Edmwnd  Prys   ‘o’r   ieithoedd  gwreiddiol   yn  ei  gymhwyso  yn  arbenig  at   y  gwaith,  a  diameu  

iddo wneud pob ymdrech i gael gafael yn  meddwl   yr   ysbryd,   trwy   ymgynghori   a’r   testun  

gwreiddiol.’10  

Ei brif edmygydd yn hyn o beth, efallai, oedd y Dr J. D. Vernon Lewis, Hebreigydd 

galluog  a  ddadleuodd  yn  gwbl  bendant   i  Brys  gyfieithu  ei  Salmau  ‘yn  hollol  annibynnol  ar  

Morgan.’11 Nododd  ymhellach  ei  fod  o’r  farn  bod  gan  Brys  gymaint  o  afael  ar  yr  Hebraeg  fel  

                                                           
5 Ibid., t. 541 
6 Richard  E.  Morris,  ‘Sallwyr  Edmwnd  Prys’,  Y Traethodydd, Cyfrol XL (Hydref, 1885), 451. 
7 Ibid. 
8 Charles Ashton, Bywyd ac Amserau yr Esgob Morgan (Treherbert, 1891), tt. 178-9. 
9 T. R. Roberts (Asaph), Edmwnd Prys, Archddiacon Meirionydd: Traethawd bywgraffyddol a beirniadol 
(Caernarfon, 1899), tt. 194.  
10 G. Jones (Glan Menai), Traethawd  Bywgraffyddol  a  Beirniadol  ar  ‘Edmwnd  Prys’,  Archddiacon  Meirionydd  
(Conwy, 1899), t. 128. 
11 J. D. Vernon Lewis, Llyfr  y  Salmau:  Cyfieithiad  Cymraeg  o’r  Llyfr  Cyntaf,  sef  Salmau  I-XLI, gyda Nodiadau 
ar y Testun Hebraeg (Abertawe, 1967), t. [16]. 



  264 
 

ei   fod  wedi  medru  cywiro   rhai   o’r   llithriadau   testunol   a  geir   yng  nghyfieithiad  Morgan  o’r  

Beibl hyd yn oed.12  Adleisir y farn hon gan Elfed: 

His [Prys] intimate knowledge of Hebrew helped him to give sometimes a better rendering of 
the original than that even in the Authorised Version of the Welsh Bible.13 
  

Clywir yr un farn yng ngwaith T. R. Roberts hefyd: 

Cydnabyddir   fod   cyfieithiad   yr   Esgob   Morgan   o’r   Salmau   darllen   yn   un   gorchestol, ond 
credwn  yr  addefa  pawb  sydd  wedi  cymharu  Prys  a  Morgan  naill  â’r  gwreiddiol,  neu  ynte  â  
chyfieithiad   rhyddiaethol  o’r  Hebraeg   i’r  Gymraeg  neu   i’r  Saesneg,   fod  Prys,  mewn   llawer  
man yn rhagori.14 
 

Er na welodd ymchwil J. D. Vernon Lewis olau dydd  fyth,  fe  geir  crynodeb  o’i  ganfyddiadau  

mewn erthygl gan Syr John Morris-Jones yn Y Geninen yn  1923.  Fe’u  cynigir  fel  a  ganlyn: 

1. fod gwaith Prys yn gwbl annibynnol ar Salmau William Morgan; 

2. iddo ddefnyddio rhai cyfieithiadau mydryddol Saesneg;  

3. mewn mannau   lle   mae’r   testun   Hebraeg   yn   amheus   y   mae   Prys   o   ddiddordeb  

mawr, gan fod ei ymgais i ymdaro mewn bylchau go gyfyng yn ei osod ar ei ben 

ei  hun  gyda  golwg  ar  natur  y  problemau  testunol  a  gyfyd  o’i  gyfieithiad;; 

4. er bod Morgan yn enwi Prys ymysg y rhai a fu’n  ei  helpu,  y  mae  cyfieithiadau’r  

Salmau Cân mor wreiddiol a gwahanol yn fynych fel y cyfyd y cwestiwn beth 

mewn gwirionedd yw perthynas Prys a Morgan.  

5. y mae Prys wedi rhagweld y Cyfieithiad Diwygiedig Saesneg, a hyd yn oed rhai o 

gywiriadau ysgolheigion diweddar.15 

Tystia T. R. Roberts fod Llyfr y Psalmau yn  brawf  fod  Prys  ‘yn  deall  yr  Hebraeg  yn  drwyadl,  

a’i  fod  wedi   llwyddo  i  osod  allan  feddwl  y  Salmydd  yn  hynod  o  gywir.’  Mynnodd,  yn  wir,  

fod  sawl  enghraifft  drwy’r  gwaith  sy’n  brawf  ei  fod  ‘yn  rhagori  yn  ei  gyfieithiad’  a’i  fod  yn  

ffyddlonach   i’r   cyfieithiadau   clasurol   nag   oedd   y   rhai   eraill   a   roes   gynnig   ar   gyfieithu’r  

                                                           
12 John Morris-Jones,  ‘Edmwnd  Prys’,  Y Geninen, Cyfrol XLI, Rhan 2 (1923), 71. 
13 H. Elvet Lewis Sweet Singers of Wales (London, [1889]), t. 20.  
14 T. R. Roberts (Asaph), Edmwnd Prys, t. 156. 
15 John Morris-Jones,  ‘Edmwnd  Prys’,  Y Geninen, Cyfrol XLI, Rhan 2, 71. 
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Salmau  i’r  Gymraeg.16 Cytuna  A.  O.  Evans  mai  ‘a  translation  from  the  Hebrew’  oedd  Salmau  

Edmwnd Prys yn eu hanfod, ond fe awgryma hefyd y gall fod posibilrwydd fod Prys wedi 

ymgynghori â chyfieithiadau Cymraeg Salesbury a Morgan: 

When Prys was translating and versifying, he had the advantage of consulting two Welsh 
Versions of the psalms. It is too often forgotten that the Welsh Version of the psalms first 
appeared in 1567, in the first edition of the Welsh Book of Common Prayer, followed by a 
reprint in 1586 ... Bishop William Morgan published the Welsh Bible in 1588, and so here 
again Prys had another Welsh version to consult.17   
 

Gwyddys   bod   amryw   argraffiadau   o’r   testun   Hebraeg   o’r   Salmau   wedi ymddangos ers y 

bymthegfed  ganrif  a  bod  rhai  testunau  mwy  hynafol,  megis  yr  LLX  Groeg  a’r  Fwlgat  Lladin  

yn parhau i fod mewn print drwy gydol yr unfed ganrif ar bymtheg.18 Bryd hynny hefyd fe 

ymddangosodd  amryw  o  gyfieithiadau  Lladin  newydd  o’r  Salmau  a  gyfieithwyd  o’r  Hebraeg.  

Yn  eu  plith   yr  oedd  cyfieithiad  yr  Almaenwr  Sebastian  Münster  o’r  Hen  Destament,  Beibl  

Lladin   Zurich,   a   chyfieithiad   John   Immanuel   Tremellius   o’r  Hen  Destament.19 Er cymaint 

yw’r  posibilrwydd  fod  Prys  wedi  bwrw  golwg  dros  rai  o’r  cyfieithiadau  clasurol  hyn,  mae’n  

anodd  credu  y  byddai  wedi  dewis  diystyru’r  cyfieithiadau  Cymraeg  yn  llwyr  fel  yr  awgryma  

cynifer  o’r  rhai  a  fu’n  dadansoddi  ei  Salmau  yn  y  gorffennol. 

 

Dyled y Salmau Cân i Feibl Morgan (1588) 

Yr ymdrech ddiweddaraf i astudio  perthynas  y  Salmau  Cân  â’r  cyfieithiadau  clasurol  

gwreiddiol yw erthygl fer Isaac Thomas, ieithydd galluog a gyfrannodd gymaint at ein 

gwybodaeth ynghylch tras destunol y Beibl, a gyhoeddwyd yn Efrydiau Bangor 4 (1988).20 

Mae ei gasgliadau yn sefyll am y  pegwn  â  chanfyddiadau’r  ysgolheigion  a  fu’n  ymrafael  â’r  

                                                           
16 T. R. Roberts (Asaph), Edmwnd Prys, t. 163. 
17 A. O. Evans, ‘Edmund   Prys:   Archdeacon   of   Meirionydd,   Priest,   Preacher,   Poet’,   Transactions of the 
Honourable Society of Cymmrodorion (1922-3), 147.  
18 Isaac  Thomas,   ‘Salmau  Cân  Edmwnd   Prys:   Eu   Perthynas   â’r   Testun  Hebraeg   ac   â’r   Fersiynau  Blaenorol’  
Efrydiau Beiblaidd Bangor, Cyf. 4 (1988), 193.  
19 Am fanylion pellach, gw. S. L. Greenslade (gol.), The Cambridge History of the Bible: The West from the 
Reformation to the Present Day (Cambridge, 1963), tt. 38-174.  
20 Isaac  Thomas,  ‘Salmau  Cân  Edmwnd  Prys:  Eu  Perthynas  â’  Testun  Hebraeg  ac  â’r  Fersiynau  Blaenorol’,  191-
215.  
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pwnc yn y gorffennol. Yr hyn a wnaeth Issac Thomas oedd bwrw trem ar 200 o fannau prawf 

yn   yr   20   Salm   gyntaf   a’u   cymharu   â’r   un   enghreifftiau   yn   y   fersiynau   gwreiddiol   a’r  

fersiynau Cymraeg blaenorol.  Ar  sail  yr  hyn  a  welai,  fe  ddaeth  Thomas  i’r  casgliad  nad  oedd  

modd  dadlau  mai’r  fersiwn  Hebraeg  oedd  cynsail  Salmau  Cân  Edmwnd  Prys.  Dangosodd,  yn  

wir, fod cymaint â 92% o destun Edmwnd Prys yn seiliedig ar y fersiynau Cymraeg 

blaenorol.21 O graffu ar y Salmau Cân, canfu ddylanwad y fersiynau Cymraeg blaenorol yn 

184  o’i  fannau  prawf.  Yn  hytrach  na  bod  ei  waith  yn  gyfieithiad  hollol  annibynnol  ar  Salmau  

William Morgan, fe awgryma Isaac Thomas mai dyma oedd ei brif ffynhonnell. Dangosa fod 

ei ddylanwad yn  brigo  i’r  wyneb  yn  155  (77.5%)  o’r  mannau  prawf  a  bennwyd  ganddo.  Ond,  

yn ddiddorol, fe ganfu hefyd fod Prys yn ddyledus i William Salesbury: dangosodd fod ei 

ddylanwad   i’w   weld   yn   96   (48%)   o’r   mannau   prawf   a   ddewiswyd   ganddo.      Fersiwn  

diwygiedig o Salmau   Salesbury   yw   Salmau  Morgan,   nid   yw’n   syndod,   felly,   fod   y   ffigwr  

hwn hefyd yn cynnwys y darlleniadau a oedd yn gyffredin rhwng Salmau Salesbury a 

Morgan (72 allan o 200, sef 36%). Dangosodd, fodd bynnag, fod cytundeb unigryw â gwaith 

Salesbury   yn   24   o’r   mannau   prawf   (12%),   ffigwr   sy’n   ddigon   sylweddol   i’w   ystyried   yn  

arwyddocaol.  Gall,   yn  wir,  mai  dyma  sy’n  egluro’r  gwahaniaeth  barn  rhwng  casgliad   Isaac  

Thomas   a   chasgliad   J.   D.   Vernon   Lewis   ynglŷn   â   dibyniaeth   Prys   ar   y   Salmau   Hebraeg,  

oherwydd ni sylweddolodd Lewis y gallasai Prys fod wedi ymgynghori â gwaith Salesbury. 

Gall, yn wir, fod cymeradwyaeth J. D. Vernon Lewis o ysgolheictod Hebraeg Prys yn 

deyrnged anuniongyrchol i wychder y cyfieithiad a gafwyd gan William Salesbury.   

Yn sgil sylwadau Thomas fe euthum innau ati i graffu ar yr holl Salmau Cân gan eu 

cymharu’n   fanwl   â   chyfieithiadau  William   Salesbury   a  William  Morgan   a   chyda   rhai   o’r  

fersiynau Cymraeg blaenorol. Deuthum i gasgliadau yn ôl yr egwyddor mai po amlaf y bo 

cytundebau rhwng y Salmau Cân  a  fersiwn  blaenorol,  sicraf  yr  ydys  o’u  dibyniaeth  arno.  Yn  

                                                           
21 Ibid., 211.  
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yr   enghreifftiau   a   roddir   isod   y  mae   cyfatebiaethau   arwyddocaol   rhwng   y   Salmau  Cân   a’r  

fersiynau eraill wedi eu tanlinellu ac unrhyw ychwanegiadau neu amrywiadau o bwys wedi 

eu nodi mewn print trwm. 

(a) Cyfatebiaeth hollol â chyfieithiad Morgan. 
 

 Fel   Isaac   Thomos,   canfûm   fod   olion   Morgan   i’w   gweld   yn   bendant   iawn   ar   y  

mwyafrif  llethol  o’r  Salmau  Cân.  Mae’n  anodd,  yn  wir,  deall  sut  y  gallasai’r  un  ysgolhaig  fod  

wedi  mentro  dod  i’r  casgliad  na  fu  unrhyw gysylltiad rhwng gwaith Prys a Morgan gan fod 

dyled  y  naill   i’r   llall   yn  un  mor  aruthrol.     O  bryd   i’w  gilydd,  yn  wir,   fe   ffurfia  Prys  rai  o’i  

linellau drwy gymryd geiriau ac ymadroddion Morgan yn eu crynswth, fel hyn: 

1. Salm 16.4(b): Eu diod offrwm o waed, ni 
    offrymaf fi un amser.    Prys.  

 
    eu  h’offrwmeu  o  waed  nyd  offrymaf  Salesbury. 
 
    Eu diod-offrwm o waed, ni offrymmaf fi  Morgan. 
 
 
Ffurfiad   newydd   gan   William   Salesbury   yw’r   gair   ‘diod-offrwm’[diod + offrwm]   sy’n  

digwydd gyntaf yn y Llyfr  Gweddi  Gyffredin  (1567),  ond  gan  Forgan  yn  unig  y’i  ceir  yn  y  

cymal   hwn.  Mae’r   ffaith   fod   Prys   yn   ei   ddefnyddio   yn   awgrym   clir   mai   dilyn  Morgan   a  

wnaeth yn yr achos hwn. Enghraifft  hynod  arall  o’r  dull  hwn  o  weithio  yw’r  un  a  ganlyn: 

 2.  Salm 30.6:  Dywedais yn fy llwyddiant hir, 
        ni’m  syflir  yn  dragywydd:    Prys.  
 
    A’  mi  ddywedwn  yn  vy  *llwyddiant,   

Ni’m  ‡yscogir  yn*gwynfyd  tragyvyth.   Salesbury. 
 
A mi a ddywedais yn fy llwyddiant,  
Ni’m  syflir  yn  dragywydd.    Morgan. 
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Defnyddia Prys gyfieithiad   Morgan   air   am   air   yn   yr   achos   hwn,   ond   fe   fu’n   rhaid   iddo  

ychwanegu’r   adferf   ‘hir’   at   yr   enw   er  mwyn   cynnal   yr   odl   gyrch   â   ‘syflir’.   Cymryd   un   o  

ymadroddion  Morgan  yn  ei  grynswth  a  wnaeth  Prys  er  mwyn  ffurfio’r  llinell  ganlynol  hefyd: 

 
 3. Salm 33.1(b): I bawb y sydd yn iawn yn byw 
        gweddus yw diolchgarwch.    Prys. 
 
    can ys gweddus ir ei cyfion ‡vot  

yn ddiolchgar.      Salesbury. 
 
i’r  rhai  iniawn  gweddus [yw] diolchgarwch.  Morgan. 

 

 Ar y cyfan, fe welir mai mewn ymadroddion byr y digwydd y math hwn o gytundeb 

rhwng   gwaith  Morgan   a   Phrys.  Ond   o   gofio   bod   ffurfio   cytundebau   o’r   fath   yn   gofyn   am  

gyfatebiaeth   hollol   rhwng   aceniad   rhyddiaith   Morgan   ac   aceniad   mydr   Prys,   mae’r  

enghreifftiau yn parhau i fod yn arwyddocaol. 

(b) Cymryd llinellau  Morgan  yn  sail  a’u  haddasu  at  ddibenion  mesur  ac  odl. 

 
Er  i  Brys  ddilyn  Morgan  bron  yn  ddieithriad  wrth  fydryddu  ei  Salmau,  fe  fu’n  rhaid  

iddo  ddiwygio  neu  addasu’r  cyfieithiad  o  bryd   i’w  gilydd  er  mwyn  ei  wau   i’r  Mesur  Salm.  

Yn gyffredinol, fe welwn ei fod yn ceisio peidio crwydro’n  rhy  bell  rhag  iddo  bechu  un  o’i  

egwyddorion sylfaenol wrth fydryddu,   sef   aros   yn   ffyddlon   i’r   Ysgrythur. Fel canlyniad, 

mae’n  gorfod  bodloni  ar  wneud  rhai  newidiadau  bach  yn  unig.  Yn yr enghraifft a ganlyn, er 

enghraifft, fe gymer Prys eiriau Morgan yn eu crynswth er mwyn ffurfio llinell fydryddol, 

ond  fe  ychwanega’r  rhagenw  cyntaf  unigol  ‘i’  er  mwyn  ennill  sill,  fel  hyn:   

 
1. Salm 66.17(a): Llefais i arno  â’m  genau     Prys.  

    Galweis arno am gene,     Salesbury. 

    Llefais  arno  a’m  genau.     Morgan. 
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Enghraifft  drawiadol  arall  yw’r  un  a  ganlyn,  sy’n  rhan  o  fydryddiad  Prys  o’r  wythfed  Salm  a  

thrigain.  Y  tro  hwn  fe  ychwanega’r  cysylltair  ‘a’  er  mwyn  creu  llinell  fydryddol  saith  sill,  fel  

hyn:   

 
2. Salm 68.18(a) a chaethgludaist gaethiwed    Prys. 

  
    *tywyseist gaethiwet.     Salesbury. 
       *arweneist. 
 
    caeth-gludaist gaethiwed.    Morgan. 
 
Ffurfiad  newydd  gan  William  Morgan  ei  hun  yw’r  ferf  ‘caethgludaf’  [bf.  o  caeth + cludo]  a’i  

ystyr  yw  ‘dwyn  ymaith  i  gaethiwed’.  Gan  Forgan  yn  unig  y’i  ceir  yn  y  cymal  hwn,  ac  felly  

mae’r  ffaith  fod  Prys  yn  ei  ddefnyddio  yn  dystiolaeth  bendant  unwaith  eto  mai  dilyn  Morgan  

a  wnaeth  Prys  wrth  fydryddu’r  adnod  hon.     

Un  o’i  hoff  dechnegau  yw  cyfnewid gair neu ymadrodd Morgan am air neu ymadrodd 

cyfystyrol  sy’n  ateb  gofynion  ei  fesur  yn  well,  fel  hyn: 

 
1. Salm 21.3(a): Cans da’r  achubaist ei flaen ef, 

        a doniau nef yn gyntaf:  
Ac ar ei ben, (ddaionus Ion,) 

        rhoist  gorau  aur  o’r  puraf.    Prys. 
 
    Can ys achubeist ef a bendithion *daoni,   Salesbury. 
        * haelder. 
 
    Canys achubaist ei flaen ef â bendithion daioni:  Morgan. 
 

Yn yr achos hwn, fe ddilyna Prys gyfieithiad Morgan yn union, ond fe dry’r   ymadrodd 

‘bendithion   daioni’   yn   ‘ddoniau   nef’, ar y naill law i gynnal yr odl ac ar y llall er mwyn 

lleihau nifer y sillafau. Gair  deusill  yw  ‘doniau’  ond  gair  trisill yw ‘bendithion’.  Gorfu  iddo  

ychwanegu  ‘yn  gyntaf’  i  gynnal  yr  odi  derfynol  â ‘puraf’ ac er mwyn ennill ambell sill yn yr 

ail  linell  o’i  fydryddiad. 
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 Defnyddia  Prys  yr  un  dull  o  weithio  wrth  fydryddu’r  adnod  hon  hefyd:   

2. Salm 41.6(a) Os  daw  i’m  hedrych,  dywaid ffug, 
        dan gasglu crug iw galon,    Prys. 
 

Ac  a’s  daw  im  govwyaw,  e  ddywait  gelwydd,   
a’  ei  galon  y  gascl  enwiredd  *o  ei  vewn,   Salesbury. 

 
    Ac os  daw  i’m  hedrych  efe  a  ddywed gelwydd,  

ei galon a gascl ynddo anwiredd:   Morgan. 
 

Mae’n  gwbl amlwg, yn yr achos hwn, mai dilyn Morgan yn bur agos unwaith eto a wnaeth 

Prys,  ond  fe  newidia  yr  enw  ‘anwiredd’  am  enw  cyfystyrol,  sef  ‘ffug’  er  mwyn  cynnal  yr  odl  

gyrch  â  ‘crug’  sy’n  golygu  ‘carnedd’  neu  ‘domen’. 

 Ceir  enghraifft  arall  o’r  un  dechneg  ym  mydryddiad  Prys  o’r  adnod  hon:   

3. Salm 52.5(a): Duw a’th  ddistrywia  dithau byth, 
       fo  dyn  dy  chwyth  o’th  gaban.   Prys. 
 
   *Ys Dew ath ddestruwia yn tragywyth:   Salesbury. 

        *Can hynny. 
 
    Duw  a’th  ddestruwia  dithe yn dragywydd, Morgan. 
 
Yn  yr  achos  hwn,   fe  gymer  Prys  yr  ymadrodd  sy’n  ffurfio’i   linell   yn  syth  o  waith  William  

Morgan,  ond  er  mwyn  creu   llinell   fydryddol  wyth  sill,  un  unol  â  gofynion  ei   fesur,   fe   fu’n  

rhaid   iddo   newid   yr   ymadrodd   adferfol   ‘yn   dragywydd’,   sy’n   bedwar   sill.      Defnyddia air 

unsill  sy’n  cyfleu’r  un  syniad  yn  union,  sef  ‘byth’.       

 O  bryd  i’w  gilydd,  y  cyfan  a  wna  Prys  yw  aildrefnu  cyfieithiad  Morgan  er  mwyn  ei  

weu   i   fydryddiaeth   y  Mesur.   Enghraifft   drawiadol   o’r   dechneg   hon   yw   ei   fydryddiad   o’r  

adnod a ganlyn: 

Salm 18.42:  Maluriais hwy fel llwch mewn gwynt,  
        fal dyna helynt efrydd: 
    Ac  mi  a’i  sethrais  hwynt  yn  ffrom, 
        fel pridd neu dom heolydd.    Prys. 
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    A’  [mi]  ei  bayd’ais  cyn  vanet  a’r  llwch   
o vlaen y gwynt:mystengais wy mal  
‡pridd yr heolydd.     Salesbury.  
 ‡  cistpridd,  tom. 
 
Maluriais hwynt hefyd fel  llŵch  o flaen  
y gwynt; mellais hwynt megis pridd yr heolydd.  Morgan. 

 
Gallwn  ddweud  i  sicrwydd  mai  o  gyfieithiad  Morgan  y  daw’r  syniad  o  ‘falurio’r  annuwiol  fel  

llwch’.  Gall  fod  Morgan  wedi  cymryd  y  cyfieithiad  hwn  o  fersiwn  Lladin  Robert  Estienne  o’r  

Salmau  (1557)  sy’n  darllen  fel  hun: 

    Et contudi eos ut pulverem coram vento.  Estienne (1557). 

    [a'u malu'n fân fel y llwch o flaen y gwynt]. 

Ceir yr un syniad, fodd bynnag, yn nifer o gyfieithiadau Saesneg safonol y cyfnod hefyd: 

Then I did beate them small as the  
dust before the winde: I did treade 
 them flat as the clay in the streetes.  Beibl Genefa. 
 
Then did I beat them small as the dust  
before the wind: I did cast them out as  
the dirt in the streets.   

 Beibl y Brenin  
Iago. 
 

Er  mai  dilyn  Morgan  a  wna  fynychaf  wrth  fydryddu’r  adnod  hon,  mae’n  werth  nodi  hefyd  ei  

fod wedi gorfod troi at gyfieithiad Salesbury er mwyn canfod ffordd o gynnal yr odl gyrch â 

‘ffrom’:  er  iddo  ddefnyddio’r  enw  ‘pridd’  fel  y’i  ceir  yng  nghyfieithiad  Morgan,  fe  gymer  yr  

enw  cyfystyrol  ‘tom’  o  ymyl  y  ddalen  yng  nghyfieithiad  Salesbury  er  mwyn  ffurfio’r  odl.   

 Eto   fyth,   y   cyfan   a   wna   Prys   wrth   fydryddu’r   adnod   a   ganlyn   yw   aildrefnu adnod 

Morgan  a  throi’r  berf  yn  ferfenw  er  mwyn  arbed  sill  a  chreu  llinell  fydryddol  8  sill:   

 2.  Salm 41.7(b): Ac i ddychmygu i mi ddrwg, 
        a  minneu’n  ddiddrwg  iddynt.    Prys.  
 
    [sef]  yn  vy  erbyn  y  dychymygent  y  drwc  ‡yma.  Salesbury. 
        ‡  ymy. 
 
    [ac] a dychymmygant ddrwg i mi.   Morgan. 
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Glyna Prys yn bur agos at Forgan yr achos hwn hefyd, ei aildrefnu yn unig a wna: 
   

3. Salm 61.1:  Tydi o Dduw yw y Duw mau, 
        mi a geisia’n foreu attad.    Prys.  
 
    Dew,vy-Dew ytwyt, yn vorae yth ceisiaf:  Salesbury. 
 
    Ti O Dduw [wyt] fy Nuw mau fi, yn foreu i’th  geisiaf, Morgan.  
 
Ceir y rhagenw  meddiannol   ‘mau’   yng   nghyfieithiad  Morgan   ac   ym  mydryddiad   Prys,   a’r  

unig  beth  a  wna  yw  aildrefnu’r  ail  linell  yn  syml  er  mwyn  creu  odl,  er  yn  un  wamal, rhwng 

‘mau’  a  ‘foreu’. 

 

(c) Dilyn dehongliad Morgan. 

Fel y gwelsom mewn pennod flaenorol, fe wyddys i sicrwydd fod Prys yn hyddysg yn 

yr  ieithoedd  clasurol.  Gall  fod  wedi  cadw  copi  o’r  cyfieithiad  Hebraeg  gwreiddiol,  y  Roeg  a  

chyfieithiadau Lladin yr LLX a Beibl Tremellius wrth ei benelin er mwyn troi atynt o bryd 

i’w   gilydd   i   wirio dehongliad. Byddai ganddo gopïau o gyfieithiadau Saesneg safonol ei 

gyfnod wrth law hefyd, yn eu plith fyddai Beibl Genefa (1560), Beibl yr Esgobion (1568) a 

Beibl y Brenin Iago (1611), ond nid y rhain oedd ei brif ffynhonnell. Er i ysgolheigion y 

gorffennol awgrymu mai dilyn yr Hebraeg yn hollol annibynnol ar Forgan a wnaeth Prys 

wrth  fydryddu  ei  Salmau,  y  mae  tystiolaeth  yr  enghreifftiau  a  ganlyn  yn  awgrymu’n  wahanol. 

Ceir ambell awgrym yn y testun sydd hyd yn oed yn dangos nad yr Hebraeg oedd uchaf ar 

restr  Prys  o  flaenoriaethau  wrth  iddo  baratoi’r  testun.  Y  peth  cyntaf  sy’n  rhaid  nodi  yn  y  cyd-

destun  hwn,  efallai,  yw’r  ffaith  fod  Prys  yn  dewis  anwybyddu’r  teitlau  neu’r  cyfarwyddiadau  

a briodolid i bob Salm yn y cyfieithiad Hebraeg  o’r  Sallwyr.  Yr  hyn  a  wna  ef  yw  defnyddio  

geiriau  cyntaf  pob  Salm  fel  y’u  ceir  yng  nghyfieithiad  Lladin  y  Fwlgat  fel  teitlau  i’w  Salmau  

ynghyd â chynhwysiad   Cymraeg   o’i   waith   ei   hun.   Maent   yn   aml   yn   cynnig   dehongliad  

Cristnogol  o’r  Salmau,  fel  y  gwna’r  enghraifft  a  ganlyn  o  deitl  yr  ail  Salm: 
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1. Salm 22 [teitl]: At y pen-cerdd ar Aieleth hashachar,  
Psalm, Dafydd.     Morgan  

a’r  Hebraeg.   
 

Deus, Deus mei. Psal. 22 
Prophwydoliaeth  o  ddioddefaint  Christ,  a’i   
weddi  dros  yr  eglwys,  a’i  swyddau   
tragwyddol, yn brophwyd, yn offeiriad,  
yn frenin.     Prys. 
 

Awgrym  pellach  o’r  ffaith  nad  oedd  Prys  yn  ymboeni  rhyw  lawer  ynghylch  yr  Hebraeg  yw’r  

enghraifft ganlynol: 

 2. Salm 14.4:  Eu gwddf sy fedd agored cau 
        maent â thafodau ‘strywgar. 
    A gwenwyn lindis sy’n  parhau 
        dan eu gwefusau twyllgar.    Prys.  
 

Bedd agored yw ei mwnwg: aei tauodæ 
 y sioment, gwenwyn lindis ys y dan ei gwevusæ.  Salesbury. 

 
Bedd agored yw eu gwddf, ai tafodau y siomment:  
gwenwyn lindys y sydd dann eu gwefusau.  Morgan. 

 
Nid  yw’r  adnod  hon  yn  ymddangos  yn  yr  Hebraeg  o  gwbl.  Fe’i  ceir,  yn  hytrach,  yn  yr  LXX  

Groeg, y gwaith y dibynnodd Jerôm  arno  wrth  baratoi’r  Sallwyr  Gâl a fabwysiadwyd gan yr 

Eglwys Ladin fel ei Sallwyr swyddogol.22 Tynna William Salesbury ein sylw at y ffaith hon 

drwy  nodi  yn  ei  gyfieithiad  nad  yw’r  adnod  ‘yma  yn  yr  Ebrew’,  ac  fe’i  cynhwysa  mewn  print 

italig i danlinellu mai ychwanegiad diweddarach ydyw. Y mae Morgan hefyd yn ei chynnwys 

mewn  print   italig  at  yr  un  diben.  Ni  chymer  Prys  unrhyw  sylw  o’r  anhawster   testunol  hwn,  

fodd   bynnag,   ac   fe’i   cynhwysa   yn   ei   fydryddiad   fel   unrhyw   adnod   arall.   Dyma   awgrym 

pendant nad cynhyrchu cyfieithiad Cymraeg safonol newydd, un a ddibynnai ar yr Hebraeg, 

oedd   ei   nod,   ond   mydryddu   Salmau’r   eglwys   at   ddibenion   canu   cynulleidfaol.   Gallwn  

ddweud i sicrwydd mai dilyn Morgan a wnaeth Prys yn yr achos hwn. Anghenion y mesur  a’r  

odl   yn   unig   sy’n   ei   gymell   i  wyro   oddi  wrth   gyfieithiad   yr  Esgob:   yn   yr   enghraifft   uchod  

                                                           
22 Cf. sylwadau Isaac  Thomas,  ‘Salmau  Cân  Edmwnd  Prys: Eu Perthynas â’r  Testun  Hebraeg  ac  â’r  Fersiynau  
Blaenorol’, 201.  
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ychwanega’r  ansoddeiriau  ‘cau’  [‘gwag’],  ‘strywgar’  [‘dinistriol’]  a  ‘twyllgar’  [‘twyllodrus’]  

er mwyn bodloni gofynion yr odlau yn unig.   

Yr  oedd  Prys  yn  ŵr  dysgedig ac yn feirniad ystyrlon, ond yn amlach na pheidio ffafrio 

dehongliad Morgan a wna wrth fydryddu ei Salmau. Mae’r   enghraifft   ganlynol   yn   un  

ddiddorol y tu hwnt: 

3.  Salm 18.32:  Duw  a’m  gwregysodd  i  a  nerth, 
             a rhoes ym brydferth lwybrau. 
     Fo roes fy nrhaed ar hy-llwybr da, 
             gorseddfa’r  uchelfannau.   Prys.  
 
     Sef Dew am gwregysawdd a nerth,  

ac a wnaeth vy ffordd yn *perfaith.  Salesbury.  
  *dduwiol. 
 
Duw  a’m  gwregyssodd  â  nerth;  
ac a roddes fy ffordd yn berffaith.  Morgan.  

 
Cymer Prys linell gyntaf yr adnod hon gan Forgan a’i  chynnwys  fwy  neu  lai  yn  ei  chrynswth 

yn  ei  fydryddiad  ei  hun,  ond  wrth  fydryddu’r  ail  linell  fe  droes  ffordd  ‘berffaith’  Morgan  yn  

‘brydferth  lwybrau’  i  gynnal  yr  odl  gyrch  â ‘nerth’  a’r  odl  derfynol ag  ‘uchelfannau’.   

Un  prawf   arall   efallai   o’r   ffaith  mai   dilyn  Morgan   a  wnaeth  Prys   yn   y   fan   hon   eto  

yw’r   ffaith   iddo   awgrymu   mai   Duw   sy’n   ‘rhoi’   y   ffordd   yn   berffaith   yn   hytrach   na’i  

‘gwneud’  yn  berffaith  fel  y  gwna  yng  nghyfieithiad  Salesbury.  Eiddo  Morgan  yw’r  ferf  hon  

ac  fe’i  cafodd  o  Feibl  Amlieithog  Antwerp  sy’n  ei  chyfieithu  fel  a  ganlyn: 

   & dedit perfectam viam meam.  Beibl Amlieithog Antwerp. 
 
 
Mae’n  werth  nodi,  efallai,  mai’r  syniad  o  Dduw  yn  ‘gwneud’  (make),  yn  hytrach  na  ‘rhoi’  fel  

y’i  ceir  yng  nghyfieithiad  Morgan,  sy’n  ymddangos  yn  y  rhan  fwyaf  o  gyfieithiadau  Saesneg 

safonol y cyfnod hwn hefyd: 

   It is God that hath gyrded me with  
valiauntnesse of warre: and he hath  
made my way playne.    Beibl yr Esgobion. 
 
God girdeth me with strength, and maketh  
my way vpright.    Beibl Genefa. 
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It is God that girdeth me with strength,  
and maketh my way perfect.   Beibl y Brenin Iago. 

 
Mae’n   ddiddorol   nodi   hefyd   mai   cynnig   Salesbury   sydd   bellach   wedi   ennill   y   dydd   yng  

nghyfieithiad cyfoes y Beibl Cymraeg Newydd: 

   y Duw sy'n fy ngwregysu â nerth,  
ac yn gwneud fy ffordd yn ddifeius?  Y Beibl Cymraeg Newydd.  
 

Derbyn   cynnig   Morgan,   fodd   bynnag,   a   wna   Edmwnd   Prys.   Y   cyfan   y   mae’n   ei   wneud,  

mewn  gwirionedd,  yw  newid  y  ffurf  ar  y  ferf:  newidia  ‘roddes’  sy’n  ddeusill   i   ‘rhoes’  sy’n  

unsill   er   mwyn   ffurfio   llinell   fydryddol   7   sill,   ond   mae’n   amlwg   mai   Morgan   yw’r   prif 

ddylanwad yma.  

 O   bryd   i’w   gilydd,   mae   Morgan   yn   dilyn   fersiwn   John   Immanuel   Tremellius   o’r  

Salmau (y Biblia Sacra), ac yn amlach na pheidio y mae Prys yn ei ddilyn. Wrth grybwyll y 

nodwedd hon,   mae’n   werth   dwyn   i   gof   mai ei fab-yng-nghyfraith, y Ffrancwr Antoine 

Chevallier, oedd tiwtor Edmwnd Prys pan oedd yn fyfyriwr yng Nghaer-grawnt. Mae’n  

debygol, felly, y  byddai  Prys  yn  gyfarwydd  â’i  waith  ac,  yn  wir,  yn  gwybod  bod  rhai  o  wŷr  

mwyaf dysgedig y deyrnas yn ei barchu. Cynigir y canlynol fel enghraifft:    

1. Salm 3.1:  O Arglwydd, amled ydyw’r gwyr, 
                 y sydd drallodwyr imi:    Prys. 
 
    Arglwyd’  mal  yr  amylhawyt  vy-trallodwyr? *  Salesbury. 
      * gwrthnepwyr. 

    Arglwydd, mor aml yw fy nhrallod-wyr,  Morgan. 

 

Y  cyfan  a  wna  Prys  yn  yr  achos  hwn  yw  ychwanegu’r  cymal  ‘ydyw’r  gwyr’  er  mwyn  cynnal  

yr odl gyrch â ‘thrallodwyr’.  O  fersiwn  Tremellius y  cafodd  Morgan  yr  ymadrodd  ‘mor  aml  

yw’,  fel  y  gwelir  o’r  darlleniad  isod: 
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Jehova, quam multi sunt hostes mei   Tremellius. 

Ymgais   i   efelychu   cyfieithiad   Morgan,   yn   ôl   pob   tebyg,   yw’r   ‘amled   ydyw’   a   geir   yng  

ngwaith Prys hefyd. Ceir ambell enghraifft arall o Brys yn dilyn darlleniad Morgan a 

Thremellius, yn eu plith  y  mae’r  adnod  a  ganlyn: 

2. Salm 12.1(a):  O achub bellach Arglwydd cu, 
        fe ddarfu’r trugarogion:    Prys. 
 
    Cymporth Arglwydd, can na adwyt  

vn dyn dwywol:      Salesbury. 
 
Achub, Arglwydd, canys darfu y  
[rhai] trugarog:      Morgan. 

 
Dilyn cyfieithiad Morgan, heb unrhyw amheuaeth, a wna Edmwnd Prys yn yr achos hwn: 

sylwer   iddo   ffafrio   ‘achub’,   y   gair   a   geir   gan   Forgan,   dros   ‘cymorth’,   y   gair   a   geir   gan  

Salesbury, er nad oedd unrhyw fanteision mydryddol dros wneud hynny: geiriau deusill yw’r  

ddau. Y mae ail fraich yr adnod hon un bur wahanol yng nghyfieithiad Salesbury, ond dilyn 

Morgan a wnaeth Prys. Credir mai dilyn y Biblia Sacra a wnaeth Morgan unwaith eto: 

 
    Serva Jehovah nam desiit beneficus.   Tremellius. 

 
Nid  yw’n  debygol  mai  cyfieithu  fersiwn  Tremellius  a  wnaeth  Prys.  Y  tebyg  yw  mai  Morgan  a  

ddilynodd hwnnw yn wreiddiol ac mai efelychu ei waith ef a wnaeth Prys. Ond, fel y gwelwn 

yn y man, y mae adegau pan fo cyfieithiad Salesbury yn nes at ystyr y Biblia Sacra ac, yn 

ddiddorol, fe welwn fod Prys yn dilyn Salesbury ar yr adegau hynny. Gall fod Prys wedi 

defnyddio’r   cyfieithiad   hwn,   felly,   fel   maen   prawf   wrth   geisio   penderfynu   pa   gyfieithiad  

Cymraeg  i’w  ddilyn.      

 O  bryd  i’w  gilydd,  mae  cyfieithiadau  Salesbury  a  Morgan  yn  bur  wahanol  i’w  gilydd  

am fod yr Hebraeg gwreiddiol  yn  annelwig  neu’n  cynnig  mwy nag un ystyr. Pan fod hyn yn 
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digwydd, fe welir mai dilyn Morgan fynychaf a wna Prys. Cynigir yr adnod a ganlyn fel 

enghraifft  o’r  hyn  a  olygir: 

1. Salm 7.11:  Felly mae Duw byth ar yr iawn, 
        a Duw  yw’r  cyfiawn  farnydd: 
    Wrth yr annuwiol ar bob tro 
        mae Duw yn digio beunydd.    Prys. 
 

Duw a barn y cyfiawn,  a’  hwn  a   
dremic Dduw bop dydd.     Salesbury. 
 
Duw sydd farnudd cyfiawn, a Duw  
sydd ddigllon beunydd [wrth yr annuwiol.]  Morgan. 

 
Mae geiriau allweddol yr adnod hon gan Brys yn cyfateb yn union i gyfieithiad Morgan. Y 

prawf  gorau  mai  ei  ddilyn  ef  a  wnaeth  Prys  yn  yr  achos  hwn,  efallai,  yw’r  ffaith  fod  Prys,  fel  

Morgan, yn awgrymu bod Duw yn  ‘yn  farnwr  cyfiawn’  tra  bod  Salesbury  yn  awgrymu  mai  

‘barnu’r  cyfiawn’  a  wna  Duw.  Dyma  a  geir  yn  yr  Hebraeg  gwreiddiol: 

ִהים  ׁשֹוֵפט  ַצִּדיק  ְוֵאל  זֵֹעם  ְּבָכל־יֹום׃  ֱא
 

Dyma’r  cyfieithiad  y  credir  sy’n  gywir  bellach: 

ִהים  ְּבָכל־יֹום׃  זֵֹעם   ְוֵאל  ַצִּדיק  ׁשֹוֵפט  ֱא
 
Duw  sydd farnwr  cyfiawn,   yr Hollalluog sydd ddig           yn feunyddiol  
 

Dyma,  felly,  yw’r  cyfieithiad  a  geir  yn  y  Beibl  Cymraeg  Newydd: 

Duw sydd farnwr cyfiawn,  
a Duw sy'n dedfrydu bob amser.  Y Beibl Cymraeg Newydd. 

 

Gallwn ddweud i sicrwydd, fodd bynnag, fod yr Hebraeg yn amwys yn yr achos hwn a bod 

esbonwyr a chyfieithwyr Beiblaidd cyfnod Prys wedi ei chael yn anodd i benderfynu pa 

gyfieithiad yn union oedd yn gywir. Awgryma Beibl yr Esgobion, er enghraifft, fod Duw yn 

farnwr cyfiawn, fel hyn: 
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    The Lorde is a righteous iudge:  
and the Lorde is prouoked to  
anger euery day.   Beibl yr Esgobion. 

 
Awgryma nifer o gyfieithiadau Saesneg eraill  y  cyfnod,  fodd  bynnag,  mai  barnu’r  cyfiawn  a  

wna Duw, fel hyn:  

    God iudgeth the righteous, 
 and him that contemneth 
 God euery day.    Beibl Genefa. 
 
God judgeth the righteous, and  
God is angry with the wicked  
every day.    Beibl y Brenin Iago.  

 
    

Y   mae   Prys   fel   petai’n   anwybyddu’r   anhawster   testunol   hwn,   oherwydd   fe   dderbynia  

‘barnydd  cyfiawn’  fel  y’i  ceir  yng  nghyfieithiad  Morgan.  Y  cyfan  a  wna  i’r  ymadrodd,  mewn  

gwirionedd, yw gosod yr ansoddair cyn yr enw—‘cyfiawn  farnydd’—er  mwyn  ffurfio’r  odl  

derfynol  rhwng  yr  ail  linell  a’r  bedwaredd.   

Mae’n  arwyddocaol  iawn  yn  yr  achos  hwn  fod  Prys  hefyd  yn  cynnwys  y  cymal  ‘wrth  

yr  annuwiol’,  cymal  nad  yw’n  ymddangos  yn  yr  Hebraeg  gwreiddiol.  Fe’i  ceir  mewn  bachau  

petryal yng nghyfieithiad Morgan er mwyn dynodi’r   ffaith   mai   ychwanegiad   o’r   eiddo  

Morgan   ei   hun   ydyw:   sylwer   nad   yw’n   ymddangos   o   gwbl   yng   nghyfieithiad   Salesbury.  

Mae’n  ei  ychwanegu,  yn  ôl  pob  tebyg,  i  danlinellu’r  ffaith  mai  wrth  yr  annuwiol  y  mae  Duw  

yn  ddig  oherwydd  eu  pechodau  a’u  hanfodlonrwydd   i  ufuddhau   i’w  ewyllys  Ef.  Ceir  yr  un  

ychwanegiad,  fel  y  gwelir,  yng  nghyfieithiad  diweddarach  y  Brenin  Iago.  Ac  eto,  er  nad  yw’n  

ymddangos   yn   yr   Hebraeg   gwreiddiol,   mae   Prys   yn   ei   gymryd   oddi   wrth   Morgan   a’i  

gynnwys  yn  ei  fydryddiad  o’r  Salmau.  Dyma  brawf pellach mai dilyn Morgan a wnaeth Prys.  

Y  mae  cyfieithiadau  Salesbury  a  Morgan  yn  bur  wahanol   i’w  gilydd   isod  hefyd,   yn  

bennaf  am  fod  modd  priodoli  mwy  nag  un  ystyr  i’r  Hebraeg  gwreiddiol: 
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2. Salm 17.8:  Cadw  fi’n anwyl rhag eu twyll, 
        os anwyl canwyll llygad: 
    Ynghysgod dy adenydd di, 
        o cadw fi yn wastad.     Prys. 
 
    Cadw vi mal * dy vap lygat:  

cudd vi y dan wascot dy adanedd.   Salesbury. 
  * Ebr. gwran neu ddu merch. etc. 
 
Cadw fi fel canwyll llygad:  
cudd di fi dann gyscod dy adenydd,   Morgan.  
 

Gwyddys   o’i   nodiadau   ar   ymyl   y   ddalen  mai   cyfieithu’r   adnod   hon   o’r  Hebraeg   a  wnaeth  

Salesbury, ac fe allwn gymryd yn ganiataol y byddai gan Forgan ei lygaid ar y fersiwn 

hwnnw   o’r   Beibl   hefyd   wrth   ei   chyfieithu   i’r   Gymraeg.   Dyma’r   adnod   fel   y’i   ceir   yn   yr  

Hebraeg:  

  ַּתְסִּתיֵרנִי׃  ָׁשְמֵרנִי  ְּכִאיׁשֹון  ַּבת־ָעיִן  ְּבֵצל  ְּכנֶָפי
 

Gall ּכנף (kânâph) olygu  ‘min’  neu  ‘ymyl’,  ‘rhan  eithaf’  neu  ‘adain’,  ond  fe  all  hefyd  olygu  

‘fflap’  (‘rhan  o  ddilledyn  neu  wely’).    O’r  fan  hon,  mae’n  debyg,  y  caiff  Salesbury  ei  syniad  o  

‘wasgod’.  Ond  fe  geir  yn  yr  Hebraeg  y  gair  ֵצל (tsêl) sy’n  sicr  yn  cyfleu’r  syniad  o  ‘gysgod’  

hefyd  (‘bod  dan  gysgod  dy  adain’).  Dyma’r  adnod  fel  y’i  ceir  yn  rhai  o  gyfieithiadau  Saesneg  

safonol y cyfnod: 

   Kepe me as the apple of an eye, hyde me  
vnder the shadowe of thy wynges:  Beibl yr Esgobion. 
 
Keepe me as the apple of the eye:  
hide me vnder the shadowe of thy wings, Beibl Genefa. 
 
Keep me as the apple of the eye,  
hide me under the shadow of thy wings, Beibl y Brenin Iago. 

 

 Mae’n  sicr  mai  Morgan  sydd  nesaf  ati  o  dipyn  gyda’i  ymadrodd  ‘dann  gysgod  dy  adenydd’  

ac  nid  yw’n  syndod  yn yr achos hwn mai ffafrio ei ddehongliad a wna Prys.  
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 Mae’n  arwyddocaol  mai  dilyn  ystyr  Morgan  a  wna  Prys  yn  yr  enghraifft   isod  hefyd,  

oherwydd   yr   oedd   cyfieithwyr   ac   esbonwyr   ei   gyfnod   yn   anghytuno   ynglŷn   ag   ystyr   yr  

adnod: 

3. Salm 20.3:  Cofied dy offrwm poeth a’th  rodd, 
         bo’rhai’n  wrth fodd ei galon.    Prys.  
 
    Coffaet dy oll offrymae, ac ymchwelet dy  Salesbury. 

boeth-ebyrth yn *llutw. 
    * llyty. 
 
Cofied dy holl offrymmau: a bydded fodlon  
i’th  boeth offrwm.     Morgan. 
 

Trosiad Lladin  Pagninus  o’r  Hebraeg  yw’r  canlynol: 

    Recordetur omnium sacrificiorum tuorum,  
& holocaustum tuum incineret.   
 
[Cofia dy holl aberthau, llosga dy boethoffrwm yn ulw]. 

 
Ond  yn  ei  gyfieithiad  Lladin  o’r  Salmau,  sef Psalterium ex Hebræo ad Verbum Translatum 

(Venice, 1515), fe gynigia Felix Pratensis yr esboniad a ganlyn: 

    Pingue faciat, id est, gratus aeque habeat 
 ac pinguissimum sacrificium. 
 
[Boed iddo ei ystyried yn [aberth] bras,  
hynny yw, boed iddo ei dderbyn yr un mor  
fodlon  â’r  aberth  brasaf.] 

 
Ceir  dau  esboniad,  felly:  mynna’r  naill  fod  Duw  yn  dangos  ei  fodlonrwydd  tuag  at  yr  aberth  

drwy   anfon   tân   nefol   i’w   losgi,   tra   bod   y   llall   yn   awgrymu   bod   Duw   yn   derbyn   y   poeth  

offrwm ac yn ei gyfrif yn un bras. Gwelir yr gwahaniaeth barn a fodolai ynghylch ystyr yr 

adnod  yn  glir  wrth  gymharu  rhai  o  gyfieithiadau  Saesneg  y  cyfnod  â’i  gilydd:   

Let him remember all thy offeringes:  
and turne into asshes thy burnt  
sacrifices. Selah.    Beibl yr Esgobion. 
 
Let him remember all thine offerings, and  
turne thy burnt offerings into asshes. Selah: Beibl Genefa. 

 
Remember all thy offerings, and accept thy  
burnt sacrifice; Selah.    Beibl y Brenin Iago. 
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Mae’n   bur   amlwg,   wrth   gwrs,   fod   Salesbury   a   Morgan   wedi   dibynnu   ar   gyfieithiadau  

gwahanol  i’w  gilydd  wrth  gyfieithu’r  adnod  i’r  Gymraeg  am  fod  ystyr  y  naill  gyfieithiad  a’r  

llall  yn  wahanol,  ond  dilyn  dehongliad  Morgan  a  wnaeth  Prys  wrth   fydryddu’r  adnod  yn  ei  

Salmau Cân.  

 Eto  fyth,  mae’n  amlwg  mai derbyn dehongliad Morgan a wna Prys yn yr enghraifft 

hon:  

4. Salm 21.9:  Di  a’i  gosodi’n nydd dy ddig, 
        fel ffwrnais ffyrnig danllyd:  
    Yr Arglwydd iw lid a’i  difa, 
        a’r  tân  a’i  hysa’n enbyd.    Prys. 
 
    Ti  gwnai  hwy  val  ‡ffwrn  danllyt   

yn amser dylit: yr Arglwydd y  
*diua  hwy  yn  ei  ddiglloned,  a’r  tan 
 ei  h’ysa.      Salesbury. 

      *Ys. 
*popti. 
*dinistr. 

 
Gossodi hwynt fel ffwrn danllyd  
yn amser dy lid: yr Arglwydd yn ei  
ddigllonedd ai difa hwynt, a’r  tân   
ai hyssa hwynt.      Morgan.  

Y cyfan a wna Prys yma,  mewn  gwirionedd,  yw  ailstrwythuro’n  cymal  cyntaf,  gan  droi’r  gair  

deusill  ‘amser’  yn  air  unsill,  sef  ‘dydd’.  Newidia  hefyd  yr enw  ‘llid’  i  ‘ddig’  ac  ychwanegu’r  

ansoddair   ‘ffyrnig’   i   greu’r   odl   gyrch.   Mae’n   amlwg   bod   gair   3   sill  Morgan   a   Salesbury, 

‘ddigllonedd’,   yn   rhy hir. Diau iddo, felly,   fachu’r   enw   unsill   a   ddefnyddiwyd   gan ei 

rhagflaenwyr yn y cymal blaenorol, sef   ‘’llid’   i   fodloni   ei   anghenion,   ac ychwanega’r  

ansoddair  ‘enbyd’   er mwyn cynnal yr odl â ‘danllyd’.   
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Sylwer,  fodd  bynnag,  mai  ‘gosod’  ei  elynion  a  wna’r  Arglwydd  ym  mydryddiad Prys, 

nid   eu   ‘gwneud’   fel   yng   nghyfieithiad   Salesbury.   Ceir   yr   ateb   i’r   gwahaniaeth   yng  

nghyfieithiad Salesbury a Morgan yn yr Hebraeg gwreiddiol, sydd fel a ganlyn: 

  יְהָוה  ְּבַאּפֹו  יְַבְּלֵעם  ְותֹאְכֵלם    ֵאׁש׃ְּתִׁשיֵתמֹו  ְּכַתּנּור  ֵאׁש  ְלֵעת  ָּפנֶי
 

Gall ְּתִׁשי (shı̂yth, sheeth) olygu  ‘gosod’,   ‘gwneud’  neu ‘rhoi (ar)’. Yn yr achos hwn, cymer 

Morgan   yr   ystyr   ‘gosod’   tra   bod   Salesbury   o’r   farn  mai   ‘gwneud’   yw’r   ystyr.   Ceir   yr   yn  

amwysedd,  mae’n  debyg  yn  y  Roeg,  sy’n  darllen  fel  hyn: 

θήσεις αὐτοὺς ὡς κλίβανον πυρὸς εἰς καιρὸν τοῦ προσώ που σου· κύριος ἐν ὀργῇ 

αὐτοῦ συνταράξει αὐτούς, καὶ καταφάγεται αὐτοὺς πῦρ. 

 

Gall y gair Groeg τίθημι (tithēmi, tith'-ay-mee) olygu ‘gosod’,   ‘cenhedlu’,   ‘gwneud’, 

‘ordeinio’, ‘rhoi’ neu   ‘sefydlu’.   Mae’n   ddiddorol nodi yn yr achos hwn fod cyfieithiadau 

Saesneg safonol y cyfnod i gyd yn cytuno â dehongliad Salesbury. Dyma a geir ynddynt hwy: 

    Thou wilt make them like a burnyng furnace  
in tyme of thy furie: God wyll destroy them in  
his wrath, and fire shall consume them.  Beibl yr Esgobion. 
 
Thou shalt make them like a fierie ouen in time  
of thine anger: the Lord shall destroy them in  
his wrath, and the fire shall deuoure them. Beibl Genefa.  
 
Thou shalt make them as a fiery oven in the  
time of thine anger: the Lord shall swallow 
 them up in his wrath, and the fire shall  
devour them.     Beibl y Brenin Iago. 

 
 
Adlewyrchu  cyfieithiad  Salesbury  a  wna’r  Beibl  Cymraeg  Newydd  hefyd,  sy’n  brawf  efallai  

mai dyma oedd yr ystyr fwyaf derbyniol ac arhosol: 

   Byddi'n eu gwneud fel ffwrnais danllyd  
pan ymddangosi; bydd yr Arglwydd yn  
eu difa yn ei lid, a'r tân yn eu hysu.  Y Beibl Cymraeg Newydd. 
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Mae’n  ymddangos,  fodd  bynnag,  fod  Prys  yn  dewis  anwybyddu  hwn,  oherwydd  mae’n  dilyn  

Morgan: gwna hynny, yn ôl pob tebyg,   am   fod   berf   3   sill  Morgan   yn   gweddu’n  well   i’w  

anghenion mydryddol nag oedd berf unsill gyfatebol Salesbury.  

Enghraifft  hynod  arwyddocaol  arall  yw’r  un  a  ganlyn: 

5. Salm 50.7(a): Clyw di fy mhobl, traethaf yn ffraeth 
        dystiolaeth yn dy erbyn,    Prys.  
 
    Clyw vy-popul,  a’  mi  a  lavaraf:  clyw  Israel,   

a’  thestolaethaf yti:     Salesbury. 
 

Clywch fy mhobl, a mi a lafaraf, 
 testiolaethaf  i’th  erbyn dithe Israel:   Morgan. 
 

Yn  yr  achos  hwn  y  mae  cyfieithiadau  Salesbury  a  Morgan  yn  wahanol   i’w  gilydd. Nid yw 

ymdrech Morgan, yr un y mae Prys yn glynu wrthi, yn foddhaol. Sylwer ar y gwahaniaeth  

rhwng  cyfieithiad  Cymraeg  Morgan  a  chyfieithiad  Lladin  Pagninus  o’r  Hebraeg: 

    Audi populus mi, & loquar; Israel, &  
testificabor tibi: Deus Deus tuus ego sum.   
 
[Clywch O Fy bobl, a byddaf yn siarad, Israel, a 
yn tystio i ti: myfi sydd Dduw, dy Dduw.] 
 

Yr un yw cyfieithiad Lladin Felix Pratensis: 

    Audi popule meus & loquar, Israhel, & testificabor 
    (contestabor) in te, deus, deus tuus ego. 
 

[Clywch O fy mhobl, a byddaf yn siarad, O Israel,  
ac yn tystio ynot ti, O Dduw, yr wyf dy Dduw.] 

 
Dilyn  cyfieithiad  Lladin  Münster  o’r  Salmau  a  wnaeth  William  Salesbury  yn  ôl  pob  tebyg: 

    nam Deus, Deus tuus ego sum. 

    [dros Dduw, eich Duw, yr wyf.] 

Nid yw Prys yn ceisio gwella ar gyfieithiad ei ragflaenwyr er mwyn dwyn ei waith yn nes at 

y gwreiddiol, y cyfan a wna yw  dibynnu’n   llwyr   ar  ddehongliad Morgan. Gall fod hyn yn 

awgrym   pellach   o’i   gymhellion:   nid   creu   cyfieithiad   newydd   o’r  Hebraeg,   fel   yr   awgryma  

nifer  o  sylwebyddion  y  gorffennol,  y  mynnai  Prys  ei  wneud,  ond  bodloni’r  angen  am  Sallwyr  
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Cân  yn  Gymraeg   trwy  fydryddu  Salmau’r  eglwys  fel   y  gellid eu canu mewn gwasanaethau 

eglwysig.  

Sylwer ar yr enghraifft a ganlyn hefyd: 

6. Salm 50.17:  Sef, cas fu gennyt ti iawn ddysg 
        ac addysg ni chymeraist, 
    A’m  geiriau  i  (fel  araith  ffol) 
        i  gyd  o’th  ol  a  deflaist.    Prys.  
 
    A’  thithae yn gas genyt *ddiscipliaeth,  

ac a davleist vy-geiriae ith ol.    Salesbury. 
   * dy ddwyn ir iawn. 

 
Canys ti a gaseais addysc, ac a deflaist fy  
ngeiriau  i’th  ol.      Morgan.  

 
Ceir y canlynol yn yr Hebraeg gwreiddiol: 

 
׃ְוַאָּתה  ָׂשנֵאָת  מּוָסר     ְּדָבַרי  ַאֲחֶרי  ַוַּתְׁשֵל

 
Dyma  ymdrech  Felix  i’w  gyfieithu  i’r  Lladin: 
 
    Tu vero odisti disciplinam, & proiecisti verba 

 mea post te. 
 
[Ond i chi, chi'n casáu disgyblaeth, ac yn gwrthod  
y geiriau tu ôl i chi.] 

 

Gall y gair ְּדָבַרי (daw-bawr') olygu ‘mater’  (a  drafodir),  neu  fe’i  defnyddir  i  olygu  ‘cyngor’,  

‘cyfarwyddyd’,  ‘ateb’,  ‘neges’,  ‘barn’  neu  ‘ddisgyblaeth’.  Mae’n  bur  amlwg  bod  Salesbury  a  

Morgan wedi ei ddehongli mewn ffyrdd gwahanol. I Salesbury yr oedd Gair Duw yn 

‘ddisgyblaeth’  a  fynnai  ddwyn  y  pechadur  ‘i’r  iawn’,  ac  fe  geir  rhyw  awgrym  o  gerydd  yn  ei  

eiriau,   ond   i  William  Morgan   yr   oedd  Gair   Duw   yn   ‘addysg’   a   gyfarwydda   gerddediad   y  

Cristion gydol ei oes. Ni allwn wadu mai dilyn dehongliad Morgan a wnaeth Prys wrth 

fydryddu’r  adnod  hon. 
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Mae  ansicrwydd  ynghylch  ystyr  y  gair  a  gyfieitha  Morgan  fel  ‘Daer’  yn  yr  enghraifft  

a ganlyn hefyd: 

7. Salm 55.17:  Hwyr, a borau, a chanol dydd, 
        a hyn a fydd drwy daerder.     Prys.  
 
    *Gosper  a’  borae  a’  haner  dydd  y  gweddiaf,   

ac  y  ‡cyffroaf,      Salesbury. 
   * Pyrydnawn, echwydd, hwyr. 
 
Hwyr a boreu, a hanner dydd y gweddiaf, 
 a byddaf daer.      Morgan.  

 
Dyma’r  llinell  fel  y’i  ceir  yn  yr  Hebraeg  gwreiddiol: 

  ֶעֶרב  ָובֶֹקר  ְוָצֳהַריִם  ָאִׂשיָחה  ְוֶאֱהֶמה  ַוּיְִׁשַמע  קֹוִלי׃
 

Ystyr lythrennol y ferf ֱהֶמה (haw-maw') yw   ‘gwneud   sŵn   uchel’; drwy oblygiad ‘creu 

cynnwrf’, ‘cynddeiriogi’, ‘rhyfela’, ‘cwyno’, ‘crio yn uchel’,  ‘bod   yn   swnllyd’, ‘galaru’, 

‘rhuo’,   ‘chwyrnu’,   ‘nadu’,   ‘griddfan’   neu   ‘ochneidio’.   Caiff   ei   gyfieithu   i’r   Gymraeg   fel  

‘cyffroaf’  gan  Salesbury  yn  yr  achos  hwn,  tra  bod  Morgan  yn  cynnig  yr  ymadrodd  ‘byddaf  

daer’.  Unwaith  eto,  fodd  bynnag,  fe  welir  mai  dilyn  dehongliad  Morgan  a  wna  Prys,  gan mai 

‘daerder’ a geir ganddo ef.  

  Yn yr enghraifft a ganlyn, fe welir bod Morgan yn dewis newid ystyr cyfieithiad 

Salesbury ac unwaith eto, ei ddilyn ef a wna Prys: 

8. Salm 55.4:    Gofid cawn  sy’n  dwyn  fy  oes, 
        daeth angau loes hyd attaf    Prys.  
 
    Vy-calon a dd’echryn om mewn,  

ac *arswyddion angae a syrthiesant  
ar  ‡naf.       Salesbury.  

      * ofnion, arynigion. 
  ‡  v’uchof. 

     
    Fyng-halon a ofidia o’m  mewn:  ac  ofn   

angeu a syrthiodd arnaf fi.    Morgan.  
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Ni  wyddys  pam,  yn  yr  achos  hwn,  fod  Morgan  yn  dewis  newid  ‘dychryn’  Salesbury  yn  ‘ofid’,  

oherwydd  nid  yw’n  llwyddo  i  wella  dim  ar  yr  ystyr.  Dyma  a  geir  yn  yr  Hebraeg  gwreiddiol:   

 ִלִּבי  יִָחיל  ְּבִקְרִּבי  ְוֵאימֹות  ָמֶות  נְָפלּו  ָעָלי׃
 

Ystyr y ferf wreiddiol יִָחיל (khool, kheel) yw ‘gwingo’  mewn  poen  (yn  enwedig  o  esgor)  neu  

‘ofn’;;  neu  yn  ffigurol  ‘aros’,  ‘gwyrdroi’,  ‘bod  mewn  poen’,  ‘yn  llawn  dolur’,  neu  ‘cael  anaf’.    

Eto,  mae’n  amlwg  i  Salesbury  ddehongli  ystyr  y  gair  hwn  yn  wahanol  i  Forgan,  ond  unwaith  

eto fe ddilyna Edmwnd Prys esiampl  Morgan  a  chymryd  mai  ‘gofid’  sy’n  gywir.   

 Unwaith   eto,   mae’n   bur   amlwg   mai   dilyn   cyfieithiad   Morgan,   yn   hytrach   na  

chyfieithiad  Salesbury  a  wnaeth  Prys  wrth  fydryddu’r  adnod  a  ganlyn: 

9. Salm 103.14: Efe  a’n  hedwyn ni yn llwyr, 
        fe wyr mai llwch yw’n  defnydd:   Prys.  
 

   Can ys ef a wyr o ba * beth in  
‡gwnaethpwyt:  cof  yw  ganthaw   
mae llwch ytym.     Salesbury. 

      *devnydd. 
‡hanoedd. 

 
Canys efe a adwaene ein defnydd ni:  
cofiodd mai  llŵch [oeddem] ni.    Morgan.  

 
Dyma a geir yn yr Hebraeg gwreiddiol:  

 ִּכי־הּוא  יַָדע  יְִצֵרנּו  זָכּור  ִּכי־ָעָפר  ֲאנְָחנּו׃
 

Mae cyfieithiad  Morgan   (‘ein  defnydd  ni’)   yn  un   tra   chywir,   fel   y  byddid  yn  disgwyl,  ond  

mae  ei  ystyr  yn  wahanol  i’r  hyn  a  geir  yng  nghyfieithiad  Salesbury.    Yr  hyn  sy’n  cyfrif  am  y  

gwahaniaeth,   yn   ôl   pob   tebyg,   yw’r   ffaith   fod   Salesbury   yn   ymwybodol   y   gallai’r ferf 

Hebraeg, sef יְִצֵרנּו, (yay'-tser) olygu  ‘gwneud’,  ‘gwneud  i  fod’,  ‘ffurfio’  neu  ‘llunio’,  hynny  

yw,  bod  Duw  yn  gwybod  o  beth  yn  union  y  cawsom  ein   ‘gwneud’  neu  ein   ‘llunio’.  Ceisia  

Salesbury  gyfleu’r  ystyr  hon  drwy  ddefnyddio  ‘gwnaethpwyd’,  ffurf  amhersonol orffennol y 
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ferf  ‘gwneud’,  yn  ei  gyfieithiad  Cymraeg.      Nid  yw  Morgan,  fodd  bynnag,  yn  llwyddo  cystal  i  

ddal  ar  y  syniad  o  ‘lunio’  fel  y  gwna  Salesbury.  Er  gwaethaf  hynny,  fodd  bynnag,  mae’n  glir  

unwaith   eto  mai   dilyn  Morgan   a  wnaeth  Prys:   ‘defnydd’   a   geir   ganddo   ef.  Ceir   yr   un   ferf  

Hebraeg yn Salm 94.9(b) ac  fe’i  cyfieithir  i’r  Gymraeg  fel  a  ganlyn: 

 Salm 94.9(b):  Ac oni wyl hwnnw yn hawdd 
        a luniawdd i ni olwg?    Prys. 
 
    neu yr hwn y *ffyrfawdd, y llygat  

any wyl ef?      Salesbury.  
*wnaeth. 
 

    oni wêl yr hwn a luniodd y llygaid:   Morgan.  
 
Ceir yr un ferf Hebraeg yn yr   enghraifft   yn   yr   adnod   a   ganlyn   hefyd,   ac   fe’i   cyfieithir   i’r  

Gymraeg fel hyn: 

 Salm 94.20(b): Hwn a lunia enwiredd maith 
        yn lle y gyfraith union.     Prys.  
 
    rhwn a ffurfa gam yn lle Cyfraith?   Salesbury. 
 
    yr hwn a lunia anwiredd yn lle cyfraith:   Morgan.  
 
Eto  fyth,  mae’n  bur  amlwg  mai  dilyn  Morgan,  nid  Salesbury,  a  wnaeth  Prys  wrth  fydryddu’r  

adnodau: fe ddefnyddia  Salesbury  y  ferf  ‘ffurfio’  tra  bod  Morgan  a  Phrys  yn  ffafrio  ‘llunio’.  

Yn   yr   ail   enghraifft   hefyd   fe   welir   mai   ‘cam’   a   ffurfia’r   pechadur   yng   nghyfieithiad  

Salesbury,  ond  llunio  ‘anwiredd’  a  wna  yng  nghyfieithiadau  Morgan  a  Phrys. 

 Ceir dehongliad   tra   gwahanol   o’r   adnod   a   ganlyn   yng   nghyfieithiadau   Morgan   a  

Salesbury, ond fe welir eto mai dilyn Morgan a wna Prys: 

 10. Salm 104.16: Preniau’r  Arglwydd  o  sugn llawn, 
        o’i  unic  ddawn  y  tyfan. 
    Sef y coed cedrwydd brigog mawr, 
        a  roes  e’n  llawr  y  Liban.    Prys. 
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Y  preniae  *ardderchawc  y  ‡gyflawnir, 
 [sef] cedrwydd Lebanón yr ei y *blannawdd ef.  Salesbury.  

        *uchel. 
‡ 

     *Ebr. yr Arglwydd. 
 

Prennau’r  Arglwydd ydynt lawn [o sugn: [sef]  
cedr-wŷdd Libanus y rhai a blannodd efe.  Morgan.  

 

Dyma’r  cyfieithiad  fel  y’i  ceir  yn  yr  Hebraeg: 

 יְִׂשְּבעּו  ֲעֵצי  יְהָוה  ַאְרזֵי  ְלָבנֹון  ֲאֶׁשר  נָָטע׃
 

Ystyr yr Hebraeg יְִׂשְּבע (saw-bah', saw-bay'-ah) yw   ‘llenwi’,   ‘boddhau’,   ‘cael   digon’,  

‘bodloni’,   ‘blino   ar’   ac   fe’i   cyfieithir   gan   Salesbury   fel   ‘y   ‡gyflawnir’   a   chan   Forgan   fel  

‘llawn’.   Ychwanegiad   nas   ceir   yn   yr   Hebraeg   yw   ‘o   sugn’   ac   fe’i   cynhwysir   gan   Forgan  

mewn bachau petryal er mwyn dynodi hyn. Mae’n  berffaith  eglur  unwaith  eto,  fodd  bynnag,  

mai  dilyn  Morgan  a  wna  Prys  gan  fod  yr  union  ymadrodd,  sef  ‘o  sugn’  yn  ymddangos  yn  ei  

Salmau  Cân.  Gan  nad  yw’r  ymadrodd  hwn  yn  digwydd  yng  ngwaith  yr  un  o’r  mydryddwyr  

Cymraeg eraill nac yn yr Hebraeg gwreiddiol ychwaith, gallwn ddweud i sicrwydd mai dilyn 

Morgan a wnaeth Edmwnd Prys. Ceir yr un ferf Hebraeg yn Salm 123.3 ac  fe’i  cyfieithir  i’r  

Gymraeg fel hyn: 

Salm 123.4:   Gan  watwar  y  tynn  a’r  balch  iawn, 
        yr ym yn llawn boenedig.    Prys. 
 
    Ein eneit y ry gyflawnwyt o watworgerdd yr 

 ‡ei  goludawc,  [ac]  o  dremic  y  beilchion.  Salesbury. 
    * cyvoethogion. 

 
Yn ddirfawr y llanwyd ein henaid â gwatwargerdd  
y rhai goludog, [ac] â diystyrwch y beilchion.  Morgan. 

 
Dilyn cyfieithiad Morgan a wna eto   yn   yr   achos   hwn.   Sylwer   hefyd   iddo   ychwanegu’r  

ansoddair  ‘iawn’  at  yr  enw  ‘balch’  er  mwyn  llwyddo  i  gynnal  yr  odl  gyrch  â  ‘llawn’. 
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 Ni  ellir  gwadu  nad  dilyn  Morgan  a  wna  Prys  wrth  fydryddu’r  adnod  a  ganlyn  hefyd,  

gan  fod  cynifer  o’i  linellau  wedi  eu  tynnu’n  syth  o’i  gyfieithiad  ef.  Sylwer,  er  enghraifft,  fod  

Prys  wedi  mentro  torri  ar  batrwm  yr  odl  gyrch  hyd  yn  oed  yn  yr  achos  hwn  er  mwyn  glynu’n  

bur agos at yr hyn a geir yng nghyfieithiad Morgan: 

11. Salm 110.3:  Yn nydd dy nerth dy bobl a ddaw, 
        ag aberth wyllysgar, 
    Yn sanctaidd hardd daw’r  cynnyrch  tau 
        o wlith y borau hawddgar.    Prys.  
 
    Dy bopul [a ddeuant] yn wyllysgar yn-dydd  

[cymmynva]: dy lu ym-prydverthwch  
sanctaiddrwydd: *y genedleth oth vru  
[vydd megis] y boreu-wlith.    Salesbury.  

* genedigeth. 
* herwydd, wrth. 
 

Dy bobl [a offrymant] yn ewyllyscar,  
yn nydd dy nerth mewn harddwch sanctaidd: 
o groth y wawr [y mae] gwlith dy anedigaeth i ti.  Morgan.  
 

Ond  mae’n  amlwg   iddo  benderfynu  dilyn  cyfieithiad  Salesbury o linell olaf yr adnod. Ceir 

cyfieithiad tra thebyg i un Salesbury ym Meibl Genefa: 

    Thy people shall come willingly at the  
time of assembling thine armie in holy  
beautie: the youth of thy wombe shalbe  
as the morning dewe.    Beibl Genefa. 
 

Dadleuid,  fodd  bynnag,  nad  oedd  yr  ymgais  hon  ym  Meibl  Genefa  yn  adlewyrchiad  cywir  o’r  

hyn a geir yn yr Hebraeg gwreiddiol. Dyma a geir yn y cyfieithiad hwnnw:  

׃   ַטל  יְַלֻדֶתי  ֵמֶרֶחם  ִמְׁשָחר  ְל

O’i  gyfieithu’n llythrennol   i’r  Gymraeg,  fe  geir  yr  ystyr  a  ganlyn:  ‘allan  o  groth  y  wawr  [y  

mae’n   perthyn   i   ti]   wlith   dy   enedigaethau’. Golyga’r   Hebraeg    ('mish-khawr) ִמְׁשָחר

‘toriad dydd’, ‘gwawr’  neu ‘bore’;;  tra  bod  y  gair  Hebraeg  ַטל (tal) yn  golygu  ‘gwlith’. Trwy 

gyplysu’r  ddau  air  hyn  â’i  gilydd,  caiff  Salesbury  ei  gyfieithiad  hapus  ‘boreu-wlith’. Ond  i’r  
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‘groth’  (ֶרֶחם :- rekh'-em) y perthyn  y  ‘wawr’  yn  yr  achos  hwn,  ac  i  ‘enedigaethau’  (׃  יְַלֻדֶתי

:- yal-dooth') y perthyn y ‘gwlith’, fel y tystia rhai o gyfieithiadau Saesneg safonol y dydd:  

   Thy people wyll be very wyllyng in the  
time [of shewing] thy most mightie power  
with a beautifull holynes: the deawe of thy  
byrth is to thee from the wombe [as] from  
the morning.     Beibl yr Esgobion. 
 
Thy people shall be willing in the day of thy  
power, in the beauties of holiness from the  
womb of the morning: thou hast the dew  
of thy youth.     Beibl y Brenin Iago. 
 

Mae’n  ymddangos  mai  anwybyddu’r  anhawster  testunol  hwn  yn  llwyr  a  wna Prys a chymryd 

cyfieithiad   Salesbury   gan   mai   hwnnw   sydd   hawsaf   i’w   fydryddu   ar   y   Mesur   Salm:   o’i  

ddefnyddio   gallai   Prys   greu   odl   gyrch   gyfleus   rhwng   y   rhagenw  meddiannol   ‘tau’   a’r   enw  

gwrywaidd   ‘borau’,   a   thrwy   ychwanegu’r   ansoddair   ‘hawddgar’   yn   unig   gallai greu odl 

derfynol  rhwng  yr  ail  linell  a’r  bedwaredd  heb  dorri  llawer  o  chwys.   

 Cymer  Prys  gyfieithiad  Morgan  fwy  neu  lai  yn  ei  grynswth  wrth  fydryddu’r  adnod  a  

ganlyn hefyd:  

12. Salm 132.3: Nid âf o fewn pabell fy nhy, 
        a’m  gwely  mwy  nis  dringaf:    Prys.  
 
    Nyd af y mewn gwersyllt vy-tuy,  

ac nyd af i wely [na] *glwth.    Salesbury.  
  * gwal. 
 
Nid  âf  i  fewn  pabell  fy  nhŷ, ni ddringaf  
ar erchwyn fyng-wely,     Morgan. 

 

Ceir gwahaniaethau mewn ystyr rhwng cyfieithiad Salesbury a chyfieithiad Morgan, yn ddiau 

am  fod  yr  adnod  hon  yn  un  anodd  i’w  chyfieithu.  Dyma  fel  y’i  ceir  yn  yr  Hebraeg: 

 ִאם־ָאבֹא  ְּבאֶֹהל  ֵּביִתי  ִאם־ֶאֱעֶלה  ַעל־ֶעֶרׂש  יְצּוָעי׃
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Ceir dau air yma am wely, sef ֶעֶרׂש a יְצּוָעי׃ ac   fe’u  mynegir   gan   Salesbury gan ddau air 

cyfystyrol,  sef  ‘gwely’  a  ‘glwth’.  Ceir  cyfieithiad  tra  thebyg,  yn  wir,  i’w  ymgais  ef  ym  Meibl  

Saesneg Genefa: 

I will not enter into the tabernacle  
of mine house, nor come vpon my pallet or bed, Beibl Genefa. 

 
Ymgais i fod yn farddonol a geir yn yr Hebraeg, felly fe ddefnyddir geiriau cyfystyrol eraill 

hefyd, megis   ‘pabell’     (ְּבאֶֹהל) a   ‘thŷ’     (ֵּביִתי) sy’n   ddigon   tebyg   i’w   gilydd   o   ran   ystyr.   Y  

cyfieithiad  llythrennol  i’r  adnod  hon  fyddai’r  canlynol: 

Nid  af  i  babell  fy  nhŷ,  ac  nid  af  i  fyny  i  lwth fy ngwely.  

Ond yr ystyr yn syml yw: 

   Nid  af  i’m  tŷ  nac  i  fyny  i’m  gwely. 

Mae’r   ferf   a   geir   yn   y   gwreiddiol, sef ֱעֶלה, yn golygu   ‘esgyn’,   ‘codi’,   ‘dringo’,   ac   fel 

canlyniad gallwn ddweud mai   cyfieithiad   Morgan   (‘dringaf   ar   erchwyn   fyng-wely’)   sy’n  

crynhoi ystyr y gwreiddiol orau. Dilyna Prys ei gyfieithiad yn union wrth fydryddu ei linell 

gyntaf,  ond  nid  oedd  ei   fesur  yn  caniatáu   iddo  gyfleu’r  syniad  o  ‘erchwyn’ yn yr ail linell, 

felly   fe   anwybydda’r   anhawster   testunol   hwn   yn   llwyr   a   chynnig   ‘a’m   gwely mwy nis 

dringaf’   yn   unig.  Ond yn y pen draw fe gynigia Prys fydryddiad   sy’n   dra   ffyddlon   i’r  

Ysgrythurau:   ymddengys,   yn   wir,   nad   Prys   oedd   yr   unig   un   i’w   anwybyddu   wrth   baratoi  

testun.  Dyma  gyfieithiad  Beibl  yr  Esgobion  o’r  adnod  hon: 

   [Saying] I wyll not enter into the tabernacle  
of my house: nor get vp into my bed.  Beibl yr Esgobion. 

 
Felly hefyd Feibl safonol Saesneg y Brenin Iago: 
 
   Surely I will not come into the tabernacle of  

my house, nor go up into my bed;  Beibl y Brenin Iago. 
 
 
 Nid   yw’n   afresymol   credu, wrth gwrs, y gallai fod gan Edmwnd Prys gopïau o’r 

cyfieithiadau hyn yn ei ymyl wrth iddo baratoi ei Salmau Cân.  Gallai’n  hawdd  fod  wedi  troi  
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atynt am gymorth neu ysbrydoliaeth wrth wynebu anawsterau yn mydryddu ei Salmau Cân, a 

gall  mai’r  cyfieithiadau  hyn  a’i  hanogodd  i  osgoi’r  anhawster  testunol  hwn.     

 

(ch) Ymestyn cyfieithiad Morgan yn greadigol.  

Gwelsom  mewn  pennod  flaenorol  mai  gwendid  mawr  y  rhan  fwyaf  o’r  beirdd  a  roes  

gynnig  ar  fydryddu’r  Salmau  ar  y  mesurau  caeth  yn  Gymraeg oedd y ffaith bod eu mesurau 

yn eu gorfodi i ddefnyddio llawer o eiriau llanw, geiriau a wanychai ystyr y Salmau 

gwreiddiol   yn   y   pen   draw.   Yn   syml,   roedd   deunydd   crai   y   beirdd   yn   rhy   anhydrin   i’w  

mesurau caethion. Gorfu i Brys ddefnyddio rhai geiriau ac ymadroddion llanw hwnt ac yma i 

fodloni gofynion Mesur y Salm hefyd, ond yn gyffredinol fe wnaeth hynny mewn ffordd tra 

chywrain a gofalus nad oedd yn effeithio nemor ddim ar y Salm wreiddiol. Dewisai eiriau ac 

ymadroddion   llanw   sy’n   gweddu’n   union o ran   eu   naws   a’u   hysbryd   i’r   Ysgrythurau 

gwreiddiol, fel hyn:    

 
1. Salm 2.9:  Ti  a’i  briwi  hwynt yn dy farn, 

        â gwialen hayarn hayach: 
    Ti  a’i  maluri, hwythau ân 
        mor fân a llestri priddach.    Prys.  

    Ti briwy hwy a theirn wialen haiarn,  
[a’]  megis  llestr  pridd  y  drylly  wyntwy.    Salesbury. 

 
Briwi hwynt â gwialen haiarn, maluri 
hwynt fel llestr pridd.     Morgan. 

 
Ychwanega   Prys   yr   ymadrodd   adferfol   ‘yn   dy   farn’   at   ddarlleniad   cyffredin   Salesbury   a  

Morgan er mwyn ffurfio llinell fydryddol 8 sill ac er mwyn cynnal yr odl gyrch â ‘hayarn’.    

Hefyd  fe  ychwanega’r  ansoddair  ‘hayach’  er  mwyn  cynnal  yr  odl  derfynol  rhwng  yr ail linell 

a’r  bedwaredd.  Sylwer  mai  cymryd  enw  ansoddeiriol  Salesbury  a  Morgan  a  wna  y  tro  hwn,  

sef  ‘pridd’,  a’i  droi  i’r  ffurf  fachigol  er  mwyn  cynnal  odl  ei  fesur.    Er  iddo  adleisio  Salesbury  

yn   bur   aml   yn   yr   adnod   hon,   mae’n   bur   amlwg   mai   dilyn   Morgan a wnaeth yn bennaf: 
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sylwer,  er  enghraifft,  mai  ‘malurio’  y  pechadur  fel  ‘llestr  pridd’  a  wna  Duw  yng  nghyfieithiad  

Prys,  nid  ei  ‘ddryllio’  fel  yng  nghyfieithiad  Salesbury.     

 Eto fyth, ychwanega Prys y cymal sydd mewn print trwm isod at gyfieithiad Morgan 

er mwyn bodloni gofynion ei fesur. 

 2. Salm 26.1(a): Barn fi (o Dduw) a chlyw fy llais, 
        mi a rodiais mewn perffeithrwydd:   Prys. 
 
    Barn vi Arglwydd, can ys rhoddieis  

yn vy-gwiriondep,     Salesbury. 
 

Barn fi Arglwydd, o herwydd rhodio o  
honawf mewn perffeithrwydd    Morgan. 
 

Sylwer  hefyd  iddo  droi  berfenw  Morgan,  sef  ‘rhodio’  yn  ffurf  1af  Unigol  Gorffennol  y  ferf,  

sef  ‘rodiais’,  er  mwyn  llunio’r  odl  â  ‘llais’  yn  y  llinell  flaenorol.   

 Er i Brys ddibynnu ar gyfieithiad Morgan unwaith eto i fydryddu’r  adnod  isod,  mae’n  

amlwg    hefyd  iddo  orfod  defnyddio’i  ddychymyg  a’i  addasu  er  mwyn  ei  blethu  at  y  Mesur  

Salm: 

3. Salm 62.1:  Fy unig Dduw ydyw fy mhlaid. 
        mae  f’enaid  yn  ei  ddisgwyl, 
    Ohonaw ef, a thrwy ei rym 
        daw iechyd ym’  o’m  hanhwyl.     Prys.  
 
    Ys eto y mae vy eneit yn tewi wrth ddew: 

 o hanaw [y daw] vy *iachyt.    Salesbury. 
  * iechydwriaeth, cadwadaeth. 

 
Wrth Dduw yn unic y discwil fy enaid,  
o honaw ef [y daw] fy iechydwriaeth.   Morgan.  
 

Yng nghyfieithiad Morgan fe   ddisgwyl   yr   enaid   am   ‘Dduw   yn   unig’,   ond   cynigia   Prys  

ddelwedd   rymus   o’r   enaid   yn   aros   yn   ddisgwylgar   am   ‘ei   unig   Dduw   a’i   blaid’.   Trwy  

ychwanegu  dau  gymal  addas,  sef  ‘ydyw  fy  mhliad’  a  ‘thrwy  ei  rym’,  fe  lwydda  Prys  i  fodloni  

gofynion ei fesur ac i gadw naws ac ystyr yr Ysgrythurau hefyd. 



  294 
 

Mae Prys weithiau yn mentro aralleirio neu yn ymestyn cyfieithiad Morgan er mwyn 

llunio  penillion   llawn  o  bedair   llinell,  ond  bob   tro  y  gwna  hyn  y  mae’n  ofalus   i  gadw  mor  

agos ag y gallai at naws ac ystyr y Salm fel y’i   ceir   yng   ngwaith  Morgan.  Mae   ei   allu   i  

ymhelaethu’n  greadigol  ar  y  gwreiddiol  heb  effeithio  dim  ar  neges  ganolog  y  Salm  wreiddiol  

yn  gamp  ynddi’i  hun.  Cynigir  y  canlynol  fel  enghraifft  o’r  hyn  a  olygir: 

1. Salm 6.3:  O  ddig  i’m  cas  a  goddef  drwg, 
     fy  ngolwg  sy’n  tywyllu: 
A chan y dwfr a red yn rhaff, 
    ynt angraff ac yn pylu.   Prys. 
 
Mae vy llygat wedy tywyllu gan ddir-dra,  
ac  wedy  *  cauo  o  bleit  vy  oll  ‘elynion.  Salesbury. 

     * heneiddio can. 

    Tywyllodd fy llygad gan ddigter:  
heneiddiodd o herwydd fy holl elynnion. Morgan. 
 

Ymestyn   ‘heneiddio’   Morgan   a   wna   yma   er   mwyn   llunio   pennill   o   bedair   llinell:   cynnig  

delwedd  rymus  o  lygaid  yn  ei  henaint  a  wna  Prys  yn  ei  Salmau  Cân,  un  sy’n  fwy  ysgytwol  

efallai  na’r  ddelwedd  a  geir  yn  y  Salm  wreiddiol  er  ei  fod  yn  dal  i  lynu’n  ffyddlon  wrthi.  

Ymestyn  y  ddelwedd  o  Dduw  fel  brenin  a  wna  Prys  yn  yr  enghraifft  isod  a’i  ddisgrifio  

fel  ‘gwehelyth  lywydd’,  ond  ym  mhob  dim  arall  mae’n  glynu’n  llwyr  at  gyfieithiad  William  

Morgan:  

 2.  Salm 10.16: Yr Arglwydd sydd yn frenin byth, 
        ef  yw’r gwehelyth lywydd: 
    Distrywiwyd pob cenhedlaeth gref 
        o’i  dir  ef, yn dragywydd.   Prys. 
 
    Yr Arglwydd [ys ydd] Urenhin vyth  

ac  yn  trgyvyth:  y  cenedloedd  a  ‡   
gyfergollwyt oy dir ef.    Salesbury.  

         ‡  ddinistriwyt  y  maes. 

Yr Arglwydd [sydd] Frenin byth,  
ac yn dragywydd: dinistriwyd y  
cenhedloedd allan oi dir ef.   Morgan. 
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Mae’n  amlwg hefyd mai cyfieithiad Morgan yw sail yr adnod isod: dewisa Prys y ferf 

‘bwriwyd’  fel  y’i  ceir  gan  Forgan,  er  enghraifft,  nid  ‘taflwyd’  fel  yng  ngwaith  Salesbury, ond 

yma  eto  mae’n  gorfod  ymrafael  â’r  her  o  ymestyn  cyfieithiad  yr  Esgob  er  mwyn  creu  pennill  

cyflawn o bedair llinell. 

 3. Salm 22.10:  Arnat  ti  bwriwyd  fi  o’r  bru, 
        arnat  ti  bu  fy  ’mddiried: 
    Fy Nuw wyt ti o groth fy mam 
        ffyddiais yt am fy ngwared.   Prys. 
 
    Arnati  im  ‡tavlwyt  [ys]  o’r  *bru:   

o groth vy mam vy-Dew ytwyt.   Salesbury.  
 ‡or  vam,  sef  er  pen  im  ganet. 
 
Arnat  ti  i’m  bwriwyd  o’r  brû:  
o groth fy mam fy Nuw ydwyt.   Morgan. 
 

Cynigia  ddelwedd  addas,  felly,  o’r  crediniwr  yn  rhoi  ei  ymddiriedaeth  yn  Nuw  ac  yn  credu  

ynddo am iddo ei waredu.      

Un  arall  o’i  hoff  dechnegau  wrth  fydryddu  yw  ychwanegu  ansoddair  neu  adferf  addas  

at gyfieithiad Morgan er mwyn cynnal yr odl. Weithiau mae’n  eu  hychwanegu  at  gyfieithiad  

union  Morgan   fel   y’i   ceir   ym  Meibl   1588,   ond   ar   adegau   eraill   mae’n   gorfod   aildrefnu’r  

cyfieithiad  neu  newid  y  gystrawen  hefyd  er  mwyn  i’r  Salm  weddu  i’r  mesur  yn  gywir.  Trwy  

fabwysiadu’r  dechneg  hon  y  mae  Prys  yn  llwyddo  i  wau’r  Salmau  i’w  fesur  heb  newid  nemor  

ddim ar gyfieithiad Morgan yn aml. Try ei fesur yn gyfrwng i rannu neges y Salm, ac yn 

amlach na pheidio fe gân y neges honno drwyddo yn dra chywrain a phrydferth, fel hyn:  

1. Salm 12.1(a): O achub bellach Arglwydd cu, 
        fe ddarfu’r  trugarogion:   Prys. 
 
    Cymporth Arglwydd, can na adwyt  

vn dyn dwywol:     Salesbury. 
 
Achub, Arglwydd, canys darfu y [rhai] 
 trugarog:     Morgan.  
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Sylwer   iddo   aildrefnu   cyfieithiad   Morgan   ac   ychwanegu’r   ansoddair   ‘cu’,   sy’n   golygu  

‘annwyl’  neu  ‘hoff’  yn  yr  achos  hwn,  er  mwyn  medru  cynnal  yr  odl  gyrch  â’r  union  ferf  a  

ddefnyddia  Morgan,  sef  ‘darfu’.     

Glyna’n  hynod  agos  at  gyfieithiad  Morgan  unwaith  eto yn yr enghraifft isod, ond fe 

ychwanega’r  ansoddair  ‘da’  er  mwyn  cynnal  yr  odl  gyrch  â’r  ferf  ‘ymwrola’  fel  y’i  ceir  gan  

Forgan: 

2. Salm 27.14:  Disgwyl di ar yr Arglwydd da, 
        ymwrola dy galon: 
    Ef  a  rydd  nerth  i’th  galon di, 

       os  iddo  credi’n  ffyddlon.    Prys.  
 

Gobeitha [di] yn yr Arglwydd:  
bydd gadarn, ac ef a iddana dy  
galon, ac ymddiriet yn yr Arglwydd.   Salesbury. 

 
Discwil wrth yr Arglwydd, ymwrola,  
ac efe a nertha dy galon: ac ymddyriet  
yn yr Arglwydd.     Morgan. 
 

Sylwer  hefyd  iddo  ychwanegu’r  rhagenw  ail  berson  unigol  ‘di’  at  y  drydedd  linell  er  mwyn  

cynnal  odl  â’r  ferf  ail  berson  unigol  Presennol  ‘credu’.       

Mae’r  gyfatebiaeth  a  geir  rhwng  cyfieithiad  Morgan a  mydryddiad  Prys  o’r  adnod  a  

ganlyn eto yn un syfrdanol, oherwydd fe gymer Prys eiriau Morgan fwy neu lai yn eu 

cyfanrwydd   gan   ychwanegu   ambell   ansoddair   yn   unig   i   greu   llinell   fydryddol   sy’n   ateb  

gofynion ei fesur o ran hyd y llinellau: 

3. Salm 51.4:      Yn  d’erbyn  di  yn  unig, 
    Y gwneuthym hyn oedd ddrwg 
        yn dy lan olwg distrych, 
    Fel  i’th  gyfiowner yn  ol  d’air, 
       yn burair pan y bernych.     Prys. 
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    Yn dy erbyn di, yn dy erbyn di  
yn unic y pechais, ac a wneuthym  
ddrygioni yn dy olwc, val ith gyfiawnir 
 pan  ddywetych,  a’  bod  yn  *bur  pan  barnych.  Salesbury. 

      *yn dy madrodd. 
* lan, ddivei. 

 
Yn dy erbyn di dy hunan y pechais, ac  
y gwnaethum yr hynn oedd ddrwg yn  
dy olwg di: fel  i’th  gyfiawnhaer pan  
leferech, [ac] y byddit bur pan farnech.   Morgan.  
 

Ychwanega   ‘lân’  a   ‘distrych’,   sy’n  golygu   ‘disglair’  neu   ‘bur’  at   ‘olwg’  Duw  heb  effeithio  

dim ar gryfder y ddelwedd ganolog. Cân   wirionedd   yr   adnod   drwy’r   mydryddiad   mewn  

ffordd gadarn a phert.  

 Eto, cymryd cyfieithiad Morgan yn ei grynswth a wna Prys yn yr enghraifft nesaf ac 

ychwanegu ymadrodd adferfol ac ansoddair addas er mwyn bodloni gofynion mydr ac odl: 

4.  Salm 61.5:  Sef tydi Dduw clywaist yn glau, 
        fy addunedau puraidd: 
    Rhoist etifeddiaeth i bob rhai 
        a ofnai dy enw sanctaidd.   Prys.  
 

Can ys ti Ddeo, a wrandeweist ar vy  
*dysyfeu: rroddeist etiveddiaeth ir ei   
y ofnant dy Enw.    Salesbury. 

       ‡  damun.  deu 
 

Canys ti Dduw, a glywaist fy addunedau,  
rhoddaist etifeddiaeth i’r  rhai a ofnant dy enw. Morgan. 
 

Clywed  ‘yn  glau’  [‘hyglyw,  hawdd  ei  glywed,  uchel’]  a  wna’r  Arglwydd  yng  ngwaith  Prys,  

er mwyn cynnal yr odl gyrch ag ‘addunedau’.   Ychwanega   Prys   yr   ansoddair   ‘puraidd’   at  

‘addunedau’  Morgan  ac  fe  dry  enw’r  Arglwydd  yn  ‘sanctaidd’  er  mwyn  ffurfio’r  odl  derfynol  

rhwng  yr  ail  linell  a’r  bedwaredd  hefyd.   
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(d) Cyfatebiaethau o ran geirfa. 

Y  mae’n   ffaith   hysbys,  wrth   gwrs,   fod  Salesbury   yn   hoff   o   ddangos   tras   Ladinaidd  

rhai  geiriau  Cymraeg  yn  ei  gyfieithiadau  ac  nid  oedd  ei  gyfieithiad  o’r  Sallwyr  yn  eithriad  yn  

hyn  o  beth.  Prawf  arall  o  ddibyniaeth  Prys  ar  Forgan,  bid  siŵr,  yw’r  ffaith  ei  fod yn derbyn 

ymateb  Morgan   bron   yn   ddieithriad   i’r   geiriau   Lladinaidd   dieithr   a   gynigir   gan   Salesbury.  

Cynigir  yr  adnodau  a  ganlyn  fel  enghreifftiau  o’r  hyn  a  olygir:   

 1. Salm 37.19:  Efe  a’i  ceidw  hwynt  i  gyd, 
        na chânt ar ddrygfyd wradwydd, 
    Amser newyn hwyntwy a gânt, 
        o borthiant ddigonolrwydd.    Prys. 
 
    Ny’s  gwradwyddir  hwy  yn  yr  amser  ‡pericul,  

ac  yn  amser  ‡newyn  y  cahan  ddigon.   Salesbury. 
      ‡Ebr.  drwc. 

†drudanieth. 
 
    Ni’s  gwaradwyddir hwy yn amser drygfyd,  

ac yn amser newyn y cânt ddigon.   Morgan. 
 

Sylwer,   unwaith   eto,   na   wna   Prys   ddim   mwy   nag   addasu   cyfieithiad   Morgan   i’w   fesur.  

Cynigia   Salesbury   ‘pericul’   er   mwyn   adlewyrchu’r   berthynas   rhwng   y   Gymraeg   a’r   gair  

Lladin cyfystyrol, sef periculum,  ond  ‘drygfyd’  a  geir  gan  Forgan  a  Phrys.   

 Enghraifft  arall  yw’r  un  a  ganlyn: 

2. Salm 45.4:  Marchog ar air y gwir yn rhwydd, 
        lledneisrwydd, a chyfiownedd, 
    A’th  law  ddeau  di a â drwy 
        bethau ofnadwy rhyfedd.    Prys. 
 

Ac *ith brydverthwch llwyddych:  
marchoc  ar  ’air  y  gwirionedd,  a  ‡gwarder   
[a’]  chyfiawndap,  ath  ddeheulaw  a   
ddysc yty bethae *terribl.    Salesbury. 

     * ath. 
‡  gestyngei  dorwydd. 
*orn, aruthyr. 

 
    Llwydda  hefyd  a’th  ogoniant,  marchog di  

ar y gwirionedd, a lledneisrwydd [a] chyfiawnder: 
 a’th  ddeheu-law a ddysc i ti [bethau] ofnadwy.  Morgan. 
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Wrth   ddefnyddio   ‘terribl’,   fe   geisia   Salesbury   adlewyrchu’r   berthynas   â’r   gair   Lladin  

terribilia,  ond  unwaith  eto  fe  ddilyna  Prys  esiampl  Morgan  a  chynnig  y  gair  ‘ofnadwy’  yn  ei  

fydryddiad.  

 Ffafrio cynnig Morgan a wna Prys yn yr adnod a ganlyn hefyd: 

3.  Salm 46.5:  Duw sydd yn trigo o’i  mewn  hi 
        nid âd hi scogi unwaith: 
    Duw  a’i  cymyrth ar y wawr ddydd, 
        a phreswylfeydd perffaith.    Prys.  
 
    Dew  [ys  id]  yn  ei  ‡ganol:  ac  [am  hyny] 

 nid *ymotir:  Dew  ‡ei  cymporth  yn  vorae  iawn.  Salesbury.  
       ‡  chanol. 

* yscogir, chyffroir. 
‡  hi. 

 
    Duw [sydd] oi mewn hi, nid yscog hi:  

Duw ai cynnorthwya yn foreu iawn.   Morgan. 
 
Tra  bod  Salesbury  yn  dewis  defnyddio  ‘ymotir’  y  tro  hwn  er  mwyn  adlewyrchu’r  berthynas  

â’r  Lladin  commovebitur mae  Prys,  fel  Morgan,  yn  ffafrio  ‘ysgogi’  yn  ei  Salmau  Cân. 

 Enghraifft  hynod  arall  yw’r  un  a  ganlyn:   

4. Salm 50.3:  Doed  rhagddo’n  Duw, na fid fel mud, 
        o’i  flaen  fflam  danllud  ysed, 
    A mawr dymestloedd iw gylch ef,  
        pan ddel o nef i wared.    Prys. 
 
    E ddaw ein Deo ac ny bydd dystaw: 

 tán  a  ys  o’i  vlaen  ef,  a’  thempest ddirvawr  
a gyffroir  o’i  amgylch.     Salesbury. 

 
Ein Duw ni a ddaw, ac ni bydd ddistaw, 
 tân a yssa oi flaen ef: a thymestl fydd  
oi amgylch ef yn ddirfawr.    Morgan. 
 

Yn yr adnod hon fe ddefnyddia Salesbury y gair Lladinaidd Deo tra bod Morgan a Phrys yn 

ffafrio  Duw,  ac  fe  gynigia  ‘tempest’,  fel  ymgais  i  gyfleu’r  Lladin  tempestas, tra bod Morgan a 

Phrys  fel  ei  gilydd  yn  ffafrio  ‘tymhestl’. Ceir amryw o enghreifftiau eraill hefyd, fel hyn: 
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Rhif y Salm Lladin Salesbury (1567) Morgan (1588) Prys (1621) 
55.5 horribilis. orribil. dychryn. dychryn. 
57.7 paratum. parat. parod. parod. 
86.1 inclina. inclina. gostwng. gostwng. 
96.3 declare. decleriwch. dadcenwch. datcenwch. 
103.2 dona. donieu. donniau. doniau. 
106.25 murmurabant. murmur. grwgnachasant. grwgnach. 
119.1 inmaculati. divacul. perffaith. [yn] berffaith. 
119.50 confortatio. confort. cyssur. [mae] nghysur. 
119.105 lucerna. lucern. llusern. llusern. 
 

O   dro   i   dro,   fodd   bynnag,   mae’n   wir   dweud   fod   Prys   yn   manteisio   ar   eiriau Lladinaidd 

Salesbury  am  eu  bod  yn  ei  helpu  i  gynnal  ei  odl,  ond  eithriadau  prin  iawn  yw’r  adegau  pan  

yw’n   gwneud  hyn.  Byddai   cadw  golwg   ar   beth   oedd  gan  Salesbury   yn   rhoi   i  Brys   ddewis  

helaethach o eirfa i dynnu arni. Byddai edrych ar ei amrywiadau hefyd yn cynnig 

amrywiadau creadigol iddo yntau. Cynigir dwy enghraifft isod: 

1. Salm 39.2:  Tewais, tewais fel dyn mud, 
        rhag dwedud peth daionus.     Prys. 

Mut oeddwn eb ddywedyt dim:  
*dystewais,  [ys]  rac  da,  a’m   
‡dolur  a  *gyffróit.     Salesbury.  

‡  ymostegeis. 
* gofit. 
* gynnerfit. 

 
    Tewais yn ddistaw, [ïe] tewais a  

[dywedyd]  daioni;;  a’m  dolur  a  gyffrôdd.   Morgan. 
 

Defnyddia  Salesbury  ‘mut’  er  mwyn  adlewyrchu’r  Lladin,  sef  obmutavi,  ond  ffafrio  ‘tewais’  

a wnaeth William Morgan. Mae’n   amlwg   yn   yr   achos   hwn   i   Brys   ei   ddilyn,   ond   fe  

ddefnyddia  ‘mud’  fel  y’i  ceir  gan  Salesbury  yn  ddiweddarach  yn  yr  adnod  er  mwyn  sicrhau  

odl  gyrch  â  ‘dwedud’.  Sylwer  hefyd  ar  yr  enghraifft  a  ganlyn: 

 2. Salm 139.17: Mor anwyl dy feddyliau ym, 
        mor fawr yw sum y  rhei’ni:    Prys. 
 
    Can hyny mor annwyl genyf dy  

gycorae Ddew? mor vawrion  
yw  ei  ‡summae?     Salesbury. 

     ‡  swmpe. 
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    Am hynny mor werth-fawr yw dy  
gynghorau  gennif  ô  Dduw’:  mor  fawr  yw   
eu swm hwynt’:      Morgan. 

 
Ceir ymgais yma gan Salesbury i fynegi’r  gair  Lladin  summae,  a  bathu  ‘sum’  yn  hytrach  na  

‘swm’  fel  y’i  ceir  yng  nghyfieithiad  Morgan  er  mwyn  cynnal  yr  odl  gyrch  ag  ‘ym’  yn  y  llinell  

flaenorol.  

 Ceisiai   Salesbury   roi   urddas   i’w   waith   drwy   adfer   geiriau   hynafol   a   welsai yn y 

llawysgrifau  Cymraeg   hefyd,   ond   fe  waredodd  William  Morgan   nifer   o’r   ffurfiadau   estron  

hyn  wrth  ddiwygio  cyfieithiad  Salesbury  o’r  Hen  Destament.  Pan  fo  Morgan  yn  eu  diwygio,  

fe welir bod Prys yn ffafrio cynnig Morgan dros gyfieithiad Salesbury bron yn ddieithriad. 

Cynigir  y  rhestr  a  ganlyn  fel  enghreifftiau  o’r  hyn  a  olygir: 

Rhif y Salm Salesbury (1567) Morgan (1588) Prys (1621) 

119.170 adolwyn. gweddi. [fy] ngweddïau. 
68.30 codda. difetha. difetha. 
37.30 cymmwyll. traetha. traeth. 
59.6 cynired. ymdroant. o’mdroi. 
19.7 divagyl. perffaith. [sydd] berffaith. 
7.15 dygwyddawdd. syrthiodd. syrthiodd. 
30.5 echwydd. prydnawn. brydnawn. 
41.6 govwyaw. edrych. [i’m] hedrych. 
55.17 gosper. hwyr. hwyr. 
78.49 irlonedd. llidiawgrwydd. [ei] lidiowgrwydd. 
110.1 llethic. maingc. [yn] faingc. 
17.8 map lygat. canwyll llygad. canwyll llygad. 
10.8 murnia. lladd. [i] lâdd. 
11.2 nachaf. wele. wele. 
60.4 penwn. baner. [Rhoddaist] faner. 
10.6 syganei. dywedodd. [Fe] ddwedodd. 
22.6 tremic. dirmyg. dirmyg. 
19.11 wybrennae. cwmylau. [a] chymylau. 
 

Mae’r   ffaith   fod   Prys   yn   ffafrio’r   un   geiriau   â  Morgan   yn   adrodd   cyfrolau   am   ei   ddull   o  

weithio.  Gwyddys,  wrth   gwrs,   i   Brys   fod   o   rywfaint   o   gymorth   i  William  Morgan   gyda’r  

gwaith o baratoi ei Feibl am fod yr Esgob yn diolch iddo mewn atodiad i lythyr cyflwyno 
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Beibl 1588.23 Awgrymwyd mewn pennod flaenorol y gallai Prys fod wedi gwasanaethu fel 

rhyw fath o ymgynghorydd ieithyddol iddo.24 Os   felly,   gallwn   faentumio   y   byddai’r   ddau  

wedi   cnoi   cil   ar   gyfieithiad   Salesbury   gyda’i   gilydd   a   thrafod   y   ffordd   orau   o   lanhau a 

thacluso  ei  orgraff  hynod  a’i  arferion  ieithyddol.  Gall  fod  rhai  o’r  diwygiadau  uchod  hyd  yn  

oed yn eiriau a gynigiwyd gan Brys wrth iddo ef a Morgan bwyso a mesur pa eiriau fyddai 

orau i gymryd lle y rhai estron a ddefnyddiwyd gan Salesbury. Bid a fo am hynny, yr hyn 

sy’n  amlwg  yw  fod  Prys  yn  dilyn  Morgan  drwodd  a  thro  wrth  baratoi  ei  Salmau  Cân. 

Saif y drafodaeth hon fel prawf cwbl ddigamsyniol o ddyled Edmwnd Prys i 

gyfieithiad William Morgan a hynny yn gwbl groes i farn nifer o bobl a drafododd y Salmau 

Cân yn y gorffennol. Yn amlach na pheidio, yn wir, yr unig beth a wna Prys i gynhyrchu 

adnod fydryddol yw cymryd cyfieithiad Morgan ohoni a chyfnewid ambell air neu ymadrodd 

am  eiriau  cyfystyrol  eraill  sy’n  ateb  gofynion  ei  fesur  o  ran  hyd  y  llinellau a chyfatebiaeth yr 

odlau.  Weithiau  fe  ychwanega  ambell  air  neu  gymal  hefyd  er  mwyn  hwyluso’r  dasg  o  wau  

cyfieithiad Morgan wrth ei fesur. Golyga’r   dechneg   hon   fod   Salmau  Cân   Prys   yn   rhai   tra  

ffyddlon  i’r  Salmau  fel  y’u  ceir  gan Forgan ym Meibl 1588.  Ac ystyried hyn, felly, fe ellid 

efallai   fynd   mor   bell   â   dadlau   mai   Morgan,   nid   Prys,   piau’r   clod   yn   anad   neb   arall   am  

wychder y Salmau Cân. Gan  fod  cyfieithiad  Morgan  o’r  Ysgrythurau yn un mor farddonol 

bersain, a chan ei fod yn darllen yn delynegol brydferth,  nid  oedd  angen  i  Brys  ymlafurio  o’r  

newydd   i’w  drosi’n   benillion   i’w  canu’n  gynulleidfaol.  Ac  eto,   nid   addefodd  Prys  unwaith  

mai  gorchestwaith  prydyddol  newydd  wedi  ei  gyfieithu  o’r  Hebraeg  oedd  ei  Salmau  Cân.  Y  

cyfan a wna yn ei ragymadrodd yw dweud iddo  fwriadu  creu  fersiwn  o’r  Salmau  y  gellid  eu  

canu’n  hawdd  gan  gynulleidfaoedd  eglwysig.   

                                                           
23 Y Beibl Cyssegr-lan (Llundain, 1588), [*ivr]. Am gyfieithiad Cymraeg, gw. Ceri Davies, Rhagymadroddion a 
Chyflwyniadau Lladin 1551-1632, tt. 64-70. Cf. sylwadau R. Geraint Gruffydd yn Y Gair ar Waith (Caerdydd, 
1988), t. 34. Gw. hefyd David Evans, The Sunday Schools of Wales (London, [1883]), t. 56; a sylwadau David 
Rowlands,  gŵr  a  fu’n  gurad  i  Brys  yn  Ffestiniog,  yn  G. H. Hughes, Rhagymadroddion 1547-1659, t. 132.   
24 W. J. Gruffydd, Llenyddiaeth Cymru: Rhyddiaith o 1540 hyd 1660 (Wrecsam, 1926), t. 69. 
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Y   ffyddlondeb   hwn   i’r   Ysgrythur,   ym  marn   R.   Geraint   Gruffydd,   yw’r   union   beth  

sy’n   gwneud   Salmau   Prys   yn   ‘gampwaith’,   oherwydd   fe   olyga   bod   Prys   wedi   llwyddo   i  

gyflawni’r  nod  a  osododd   iddo’i  hun  ar  ddechrau’r  gwaith.25  Nid gorchestwaith barddonol 

i’w  ryfeddu  ato  oedd  ei  Salmau  Cân  i  fod:  petai  Prys  wedi  dymuno  arddangos  ei  ddoniau fel 

bardd   byddai   wedi   dilyn   yr   un   trywydd   â   William   Middleton   gan   fydryddu’r   Salmau   ar 

amryw  o’r  mesurau  caeth,  ac  mae  lle  da  i  gredu  y  gallai  fod  wedi  rhagori  arno.  Wedi’r  cyfan  

fe’i   clodforwyd   fwy   nag   unwaith   fel   un   o   feirdd   gorau   ei   gyfnod   oherwydd   ei   ddawn  

anghymharol i drin y Gerdd Dafod.26 I’r  gwrthwyneb,  fe  ddywed  Prys  iddo  fodloni  mydryddu 

ei   Salmau   ar   fesur   syml   ‘[g]wael’,   un   y   mae’n   teimlo’r   angen   i’w   gyfiawnhau   yn   ei  

ragymadrodd, fel na fyddai ei grefft yn llesteirio ystyr y Gair. Hynny yw, nid creu argraff ar 

ei  ddarllenwyr  â’i  ddoniau  eu  hun  a  fynnai  Prys ei wneud, ond eu rhyfeddu â gwirioneddau’r  

Efengyl.   Ei   uchelgais   oedd   cynhyrchu   testun   a   fyddai’n   cael   effaith   arhosol   ar   fywydau  

ysbrydol pobl Cymru. Drwy ddarllen ei ymryson â William Cynwal fe wyddom i sicrwydd 

fod   Prys   o’r   farn   mai   yng   Ngair   Duw,   nid   gan   athrawon   barddol   ac   yng   ngramadegau’r  

beirdd, y ceir y maeth a allai eu newid fel y dymunai ef iddynt gael eu newid.27 Nid creu 

cerddi  campus  yn  llawn  delweddau  o’i  ddychymyg  ei  hun  y  mynnai  Prys  ei  wneud  pan  droes  

ei  sylw  at  fydryddu’r  Salmau,  ond  defnyddio’i  ddawn  a’i  grefft fel bardd i ddod â Gair Duw 

yn  nes  at  bobl  gyffredin  Cymru.    Os  cofir  mai  dyna  oedd  ei  nod,  ni  allwn  ond  dod  i’r  casgliad  

bod   ei   allu   i  wau  geiriau  Morgan   i’w   fesur   trwy  wneud   cyn   lleied   o   newidiadau   i’r   testun  

gwreiddiol yn ddim llai na champ a saif fel prawf  digamsyniol  o’i  ddawn  fel  bardd.           

 

 

 

                                                           
25 R.  Geraint  Gruffydd,  ‘Salmau  Cân’,  Y Cylchgrawn Efengylaidd, IX (1968), 140. 
26 Cf. sylwadau John Morris-Jones,  ‘Edmwnd  Prys’,  Y Geninen, Cyf. XLI (1923), 60; Gruffydd Aled Williams, 
Ymryson Edmwnd Prys a Wiliam Cynwal (Caerdydd, 1986), civ. 
27 Ibid., t. 82, llinellau 59-60. Gw. hefyd t. 147, llinellau 79-86.   
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Dibyniaeth Prys ar Salmau Salesbury (1567) 

Er cymaint   fu   dibyniaeth  Edmwnd  Prys   ar   gyfieithiad  William  Morgan,  mae’n   bur   amlwg  

hefyd fod ganddo gopi o Sallwyr William Salesbury wrth ei benelin hefyd.  

 

 (a) Cytundeb hollol mewn geiriad.  

 Ceir rhai enghreifftiau prin o gytundeb hollol rhwng ei gyfieithiad ef a mydryddiad 

Prys  o’r  Salmau,  fel  hyn: 

 1. Salm 2.7(b): a heddyw  i’th  genhedlais.    Prys. 
 
    heddyw ith * cenedleis.     Salesbury. 
      *enillais. 
 
    myfi  heddyw  a’th  genhedlais.    Morgan. 
 
Yr  unig  newid  a  wnaeth  oedd  ychwanegu’r  cysylltair  ar  ddechrau’r  llinell  i’w  gwneud  yn  8  

sill.  Ac  eto  yn  ei  fydryddiad  o’r  bedwaredd  Salm: 

Mae’n  amlwg hefyd iddo benderfynu dilyn Salesbury yn yr enghraifft isod am fod ei 

gyfieithiad yn ateb gofynion ei fesur yn well na chynnig Morgan. 

  
 2. Salm 4.2(a): O feibion dynion hyd ba hyd    Prys. 
 
    A veibion dynion, yd pa hyd    Salesbury.  
 

O feibion dynnion pa hyd    Morgan. 
 
Llinell 7 sill a geir gan Forgan uchod ond 8 sill yw cynnig Salesbury, felly fe dderbynia ei 

ymgais ef yn hytrach na thrafferthu i feddwl am ffyrdd o ychwanegu sill at gyfieithiad 

Morgan. Hynny yw, yr oedd yr ychwanegiad yno ar blât, fel petai, heb angen iddo addasu 

dim. 
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 Enghraifft arall  yw’r  un  a  ganlyn: 

3. Salm 31.14:  Fe  a’m  gollyngwyd  ’i  dros  gof, 
        fal marw a fo esgeulus: 
    A hawdd yw hepgor y llestr hwn, 
        o byddi hwn drwgflasus.    Prys. 
 
    Im gellyngwyt *tros gof val y marw allan 

 o  ‡vewl: *mi aethym val llestr ddyylliawc.  Salesbury.  
     *yn angof. 

†Ebr.  galon. 
*ydd wyf mal. 
 

    Anghofiwyd fi allan o feddwl, fel [un]  
marw; yr ydwyf fel llestr methedic.   Morgan. 

 
Mae’n  hollol  amlwg  yn  yr  achos  hwn,  wrth  gwrs,  mai  dilyn  cyfieithiad  Salesbury  a  wnaeth  

Prys.  

 

 (b) Addasu darlleniad Salesbury am resymau mydryddol. 

O  bryd   i’w   gilydd   fe  welir   bod   Prys   yn   cymryd   llinell   o  waith   Salesbury   ac,   fel   y  

gwna wrth fenthyg gan Forgan, yn ychwanegu ansoddair neu ymadrodd adferfol ati er mwyn 

bodloni gofynion ei fesur: 

 1. Salm 24.1(a): Yr  Arglwydd  piau’r  ddaiar lawr, 
        a’i  llownder mawr sy’n  eiddo    Prys. 

    Yr Arglwydd [biae] yr ddaiar, a’  ei  
oll gyflawnder:      Salesbury. 
 
Eiddo yr Arglwydd y ddaiar, ai chyflawnder:  Morgan. 
 

Dilyn  cyfieithiad  Salesbury   fwy  neu   lai   yn   ei   grynswth  a  wna  Prys  wrth   fydryddu’r   adnod  

hon,  ond  fe  ychwanega’r  ansoddeiriau  ‘lawr’  a  ‘mawr’  er  mwyn  cael  odl  gyrch.     

 Mae dylanwad Salesbury yn bur amlwg ar yr enghraifft isod hefyd, oherwydd y cyfan 

a  wna  Prys  yw  aildrefnu  ei  gyfieithiad  a’i  addasu  rhyw  fymryn  er  mwyn  ei  wau  wrth  y  Mesur  

Salm: 
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2. Salm 121.4:  Wele, ceidwad Israel lân, 
        heb hun na heppian arno.    Prys. 
 
    Wele, yr hwn a geidw Israel,  

ny chwsc ddim ac ny hepia.    Salesbury. 
 

Wele ni huna, ac ni chwsc  
ceidwad Israel.      Morgan. 

 
try’r   ferf   ‘hepia’   yn   enw   ‘hepian’   ac   ychwanega’r   ansoddair   ‘lân’   er   mwyn   ffurfio’r   odl  

gyrch.  Yr  oedd  ei  ddeunydd  crai  yno.  Manteisiodd  ar  ‘huna’  gan  Forgan  i  gywasgu  a  thynhau  

a sicrhau cyflythreniad hefyd.   

 

(c) Dilyn dehongliad Salesbury. 

Ceir  dylanwad  Salesbury  ar  nifer  o  eiriau  ac  ymadroddion  allweddol  Prys  sy’n brawf 

ei fod yn cadw llygad ar y cyfieithiad hwn yn ogystal ag ar gyfieithiad William Morgan wrth 

iddo fwrw ati i baratoi ei Salmau Cân. Cynigir y canlynol fel enghreifftiau: 

1. Salm 4.7:  Rhoist  i’n  calon  lawenydd  mwy, 
             (a hynny trwy dy fendith:)  
    Nag a fyddai gan rai yn trin, 
             amlder o’i  gwin  a’i  gwenith.    Prys.  
 
    Ys rhoddeist y my [mwy] o lawenydd  

yn vy-calon nac [a vyddei] gan yr ei]  
pan amylha ei gwenith  a’i  gwin.   Salesbury.  
 
Rhoddaist lawenydd yn fyng-halon,  
er  pan  yr  yr  amlhaodd  eu  hŷd  ai  gwin 
 [ai holew] hwynt.     Morgan. 
 

Mae’n   bur   amlwg   fod   Prys   yn   dewis   dilyn   Salesbury  wrth   fydryddu’r   adnod   hon,   er   iddo  

newid   trefn   ‘gwenith’   a   ‘gwin’   er   mwyn   cynnal   yr   odl   derfynol   rhwng yr   ail   linell   a’r  

bedwaredd.  Fel  Salesbury,  fe  ddefnyddia  Prys  gystrawen  cymhariaeth  wrth  fydryddu’r  adnod,  

ac   fel   yntau   nid   yw   Prys   chwaith   yn   cyfeirio   at   ‘olew’:   ‘gwin   [ai   holew]’   a   geir   yng  

nghyfieithiad  Morgan  ac  ym  mydryddiad  Kyffin  o’r  un  adnod,  fel hyn: 
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    Rhoddaist lawenydd im calon, 
        (cynhesaist fy mron ddu-rew) 
    er pan amlhadd ei hyd, 
        ai gwin ei gyd, ai holew.    Kyffin.   

Mae’n   amlwg  mai   dilyn  Morgan   a  wnaeth  Kyffin.  Mae’n   debygol fod Morgan wedi dilyn 

cyfieithiad y Septuagint (LXX),   sef   y   cyfieithiad   Groeg   o’r   Ysgrythurau Hebraeg, yn yr 

achos hwn. Dyma a geir yn y cyfieithiad hwnnw: 

ἔδωκας εὐφροσύνην εἰς τὴν καρδίαν μου· ἀπὸ καιροῦ σίτου καὶ οἴνου καὶ ἐλαίου αὐτῶν 

ἐπληθύνθησαν. 

 
Ystyr y gair Groeg ἐλαίου (elaion, el'-ah-yon) yw  ‘olew’, yr union air a geir mewn bachau 

petryal  yng  nghyfieithiad  Morgan  i  ddynodi  nad  yw’n  ymddangos  yn  yr  Hebraeg.  Nid yw’n   

ymddangos, yn wir, yn y rhan fwyaf o gyfieithiadau Saesneg safonol y cyfnod ychwaith, fel y 

gwelir isod:   

Thou hast put gladnesse in my heart:  
since the time that their corne  
and wine increased.   Beibl yr Esgobion.  
 
Thou hast giuen mee more ioye 
 of heart, then they haue had,  
when their wheate and their 
 wine did abound.   Beibl Genefa. 
 
Thou hast put gladness in my heart,  
more than in the time that their corn  
and their wine increased.  Beibl y Brenin Iago. 

 
Fe’i  ceir,  fodd  bynnag,  yng  nghyfieithiad  y  Beibl  Mawr  (1539),  fel  hyn:   
 
    Thou hast put gladness in my heart since  

the time that their corn and wyne and  
oil increased.    Y Beibl Mawr.  

 
Gall  y  ffaith  fod  y  rhan  fwyaf  o’r  cyfieithwyr  Saesneg  wedi  hepgor  y  cyfeiriad  hwn  fod  wedi  

dylanwadu  ar  Brys  a’i  annog  i  ddilyn  Salesbury  yn hytrach na Morgan ar yr achlysur hwn.  

 Yn yr enghraifft isod, fe benderfyna Prys gymryd ymadrodd Salesbury yn ei 

grynswth.  Prawf  pendant  o’r   ffaith  mai  dewis  dilyn  Salesbury a wnaeth Prys yn y fan hon 
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yw’r  ffaith  ei  fod  wedi  troi  ffurf  1af  Unigol  Gorffennol  ei  ferf,  sef  ‘torrais’  i ffurf y Presennol 

er mwyn cynnal yr odl gyrch. 

 
2. Salm 18.29:  Oblegid ynot ti, fy Naf, 

    y torraf trwy y fyddin: 
    Ie yn fy Nuw y neidia’n  llwyr, 
        be troes y fagwyr feinin.    Prys.  
 

O bleit can y ti y torrais trwy’r  *vyddin:  
a’  thrwy  [nerth]  vy-Dew y naidiais dros y ‡vagwyr. Salesbury. 
   *llu. 
   ‡  mur,  gaer. 

 
O blegid ynot ti y rhedaf trwy fyddin: ie yn fy Nuw y  
llammaf dros fur.     Morgan.  

 
 
Gallai’n  hawdd  fod  wedi  cymryd ffurf Presennol Morgan ar y berfenw  ‘rhedeg’  heb  orfod  ei 

newid o gwbl, ond nid felly y gwnaeth.  Nid  yw’n  ymddangos  ei  fod  yn  elwa  mewn  unrhyw  

ffordd o safbwynt y fydryddiaeth wrth wneud hynny: fe gyfnewidia air deusill am air deusill 

arall  o’r  un  odl.  Ymddengys,  fodd  bynnag,  bod  anghytundeb ynghylch ystyr y gair hwn yn y 

cyfnod. Dyma a geir yn yr Hebraeg gwreiddiol: 

ַהי  ֲאַדֶּלג־ׁשּור׃   ָאֻרץ  ְּגדּוד  ּוֵבא  ִּכי־ְב
 

Golyga’r   Hebraeg    redeg’ (am ba bynnag reswm, yn enwedig rhuthro): - ‘torri i‘ (rûts) רּוץ

lawr’   neu ‘ymestyn allan’. Fe’i   mynegwyd   mewn   amryfal   ffyrdd   gan   gyfieithwyr   ac  

esbonwyr Beiblaidd y cyfnod: 

   For by thee I haue broken through an hoste,  
and by my God I haue leaped ouer a wall. Beibl Genefa. 

 
For by thee I have run through a troop;  
and by my God have I leaped over a wall. Beibl y Brenin Iago. 

  
Fe’i  cyfieithir  yn  y  Beibl  Cymraeg  Newydd  fel  hyn: 
  
   Oherwydd trwot ti y gallaf oresgyn llu; 

 trwy fy Nuw gallaf neidio dros fur.  Y Beibl Cymraeg Newydd.  
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Yr hyn a geir yma, yn y bôn, yw sawl ymgais wahanol i gyfieithu gair Hebraeg a chanddo 

nifer  o  ystyron  posibl.  Mae’n  bur  amlwg  yn  yr  achos  hwn,  fodd  bynnag,  fod  Prys  o’r  farn  mai  

cyfieithiad Salesbury oedd agosaf ati. 

 Ffafrio dehongliad ymyl y ddalen Salesbury  a  wna  Prys  wrth  fydryddu’r adnod isod, 

oherwydd   mai   ‘dwg’   a   geir   yng   nghyfieithiad   Morgan   ac   ym   mhrif   gorff   y   testun   yng  

nghyfieithiad Salesbury: 

3. Salm 31.5(a): A thynn fy  fi  o’r  rhwyd  i’r  lann, 
        a roesan er fy maglu:     Prys. 
 
    *Dwc vi allan o rhwyt, y osodesont  

yn irgel  ‡ymy:      Salesbury. 
        *Tyn. 

†ar  vy  medr. 
 

    Dŵg  fi  allan  o’r  rhwyd  yr  hon  guddiasant   
i’m  herbyn;;      Morgan. 

    
Nid  yw’n  ymddangos,   yn  wir,   iddo  ddilyn  Salesbury  am  unrhyw  resymau  yn  ymwneud  â’i  

fesur  y  tro  hwn,  oherwydd  fe  gyfnewidia  air  unsill  am  air  unsill  arall  nad  yw’n  effeithio  dim  

ar batrymau ei odlau. Ond fe ymddengys bod ystyr y gair hwn yn amwys yn yr Hebraeg 

gwreiddiol. Dyma a geir yn yr Hebraeg gwreiddiol:  

 ּתֹוִציֵאנִי  ֵמֶרֶׁשת  זּו  ָטְמנּו  ִלי  ִּכי־ַאָּתה  ָמעּוּזִי׃
 

Gall yr Hebraeg gwreiddiol yn yr achos hwn, sef ּתֹוִציֵאנִי (yaw-tsaw'), olygu   ‘tynnu  allan’,  

‘dianc’,  ‘syrthio  allan’  neu  ‘arwain  allan’. Y mae cyfieithiad Saesneg Beibl yr Esgobion yn 

ddigon tebyg, yn wir, i gyfieithiad Morgan: 

    Take me out of the net that they  
haue layde priuily for me: for  
thou art my strength.   Beibl yr Esgobion. 

 
Mae’r  cyfieithiadau  Saesneg  eraill,  fodd  bynnag,  yn llawer nes at yr ystyr a gynigid ar ymyl y 

ddalen gan Salesbury ac a fabwysiadwyd gan Brys yn ei Salmau Cân: 
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Drawe mee out of the nette,  
that they haue layde priuilie for mee: 
 for thou art my strength.  Beibl Genefa.  
 
Pull me out of the net that  
they have laid privily for me:  
for thou art my strength.  Beibl y Brenin Iago. 

 
Erbyn   cyhoeddi’r   Salmau  Cân   ym   1621,  wrth   gwrs,   yr   oedd  Beibl   Saesneg   y  Brenin   Iago  

(1611) wedi ei hen sefydlu ei hun fel yr   argraffiad   mwyaf   safonol   o’r   Ysgrythurau yn 

Saesneg.   Ac   ystyried   hyn,   mae’n   deg   awgrymu   mai   penderfynu   cymryd   gair   Salesbury   a  

wnaeth   Prys   yn   yr   achos   hwn   ar   ôl   gweld  mai   dyma’n   union   a   gynigir   yng   nghyfieithiad  

Saesneg mwyaf poblogaidd y dydd. Mwy diddorol fyth, efallai, yw’r   ffaith   mai   ‘tyn’   a  

gynigir bellach   yn   yr   argraffiad   mwyaf   cyfoes   o’r   Beibl   yn   Gymraeg   hefyd,   sef   y   Beibl  

Cymraeg Newydd:  

    Tyn fi o'r rhwyd a guddiwyd ar 
 fy nghyfer, oherwydd ti yw  
fy noddfa.    Y Beibl Cymraeg Newydd.

     
Mae’n  amlwg,  felly,  i  ysgolheigion  ac  esbonwyr  Beiblaidd  yr  oes  hon  dderbyn,  fel  y  gwnaeth  

Prys,  mai  ‘tynnu’  oedd  y  cyfieithiad  mwyaf  derbyniol.     

Nid oes amheuaeth nad dilyn Salesbury a wna Prys yma wrth   fydryddu’r   adnod   a  

ganlyn: 

4. Salm 57.8:  Deffro dafod, a deffro dant, 
        a chân ogoniant beunydd, 
    Nabl a thelyn, eb ado un,  
        deffrof fy hun ar las ddydd.    Prys. 
 

*deffro vy ‡tavot, deffro *nabl  a’  thelyn:   Salesbury. 
[mi] ddyffroaf yn voreu.  
  *Dihuna. 

 ‡  gogoniant.   
      * luwt. 
 
    Deffro fyng-ogoniant, deffro Nabl a thelyn,  

deffroaf yn foreu.     Morgan. 
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Mae’n  sicr  yn  ddiddorol  yn  yr  achos  hwn fod  Prys  yn  dewis  defnyddio’r  gair  ‘tafod’,  fel  y’i  

ceir gan Salesbury,  yn  hytrach  na  ‘gogoniant’,  sy’n  amrywiad  ymyl  y  ddalen  gan  Salesbury a 

fabwysiadwyd yng ngwaith William Morgan. Dyma a geir hefyd yng nghyfieithiad Genefa: 

Awake my tongue, awake viole &  
harpe: I wil awake early.   Beibl Genefa. 
 

Yr  hyn  sy’n  gyfrifol  am  y  gwahaniaeth   rhwng  cyfieithiad  Salesbury  a  chyfieithiad  Morgan 

yw’r   ffaith   fod  mwy   nag   un   ystyr   yn   perthyn   i’r   Hebraeg   gwreiddiol.  Dyma a geir yn yr 

Hebraeg yn yr achos hwn: 

  עּוָרה  ְכבֹוִדי  עּוָרה  ַהּנֵֶבל  ְוִכּנֹור  ָאִעיָרה  ָּׁשַחר׃
 

Y gair Hebraeg sy’n   tynnu’r   sylw yw ְכבֹוִדי sydd,   o’i   gyfieithu’n  uniongyrchol, yn golygu 

‘pwysau’, ond  ystyr  gyffredin  y  gair  yw  ‘anrhydedd’,  ‘rhwysg’  neu  ‘ogoniant’.  Dyma a geir 

gan  Forgan  ac  fe’i  cynigir  hefyd  gan  Salesbury  fel  ystyr  posibl  arall  ar  ymyl y ddalen. Dyma 

hefyd a geir ym Meibl Saesneg y Brenin Iago (1611): 

   Awake up, my glory; awake, psaltery and harp:  
I myself will awake early.   Beibl y Brenin Iago.  

 
Gall yr un gair gyfeirio, fodd bynnag, at  ‘y  galon’,  ‘yr  enaid’  neu  at  ‘ran o’r  corff’.  Dyma’r  

adnod  fel  y’i  ceir  yn  y  Beibl  Cymraeg  Newydd  sy’n  cyfieithu’r  gair fel ‘enaid’: 

   Deffro, fy enaid, deffro di, nabl a thelyn.  
Fe ddeffroaf ar doriad gwawr.     Y Beibl Cymraeg Newydd, 

 
Fe’i   cyfieithir   gan  Salesbury   fel   ‘tafod’,   ac yn ddiddorol fe ddilyna Prys wrth fydryddu ei 

Salmau  Cân:  mae’n  bur  amlwg  iddo  wneud  hynny  oherwydd  fod  y  gair  a  geir  gan  Salesbury  

yn   fyrrach   (‘tafod’   =   deusill;;   ‘gogoniant’   =   3   sill)   na’r   gair   cyfatebol   yn   Sallwyr   1588   ac  

felly’n   fwy   hwylus   i’w   gynnwys   mewn llinell o 8 sill. Digwydd yr un gair yn Hebraeg 

gwreiddiol  y  Salm  a  ganlyn  hefyd.  Fe’i  cyfieithir  fel  ‘calon’  gan  Forgan  ond  fel  ‘tafod’  gan  

Salesbury a Phrys, fel hyn:  
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5. Salm 108.1:  Parod yw fy nghalon (o Dduw) 
        o parod yw fy nghalon, 
    Canaf yt a datcanaf wawd, 
        o fawl fy nhafawd ffyddlon.     Prys.  
 

A Ddew parawt [yw] vy-calon, velly  
[y mae] vy-tavot:  canaf,  a’chanmolaf.   Salesbury. 
 
Parod yw fyng-halon ô Dduw, [parod] 
 yw fyng-halon:  canaf  a  chanmolaf  a’m  gogoniant. Morgan. 

 
Ceir cyfatebiaeth o ran ystyr rhwng cyfieithiad Morgan a chyfieithiad Saesneg safonol y 

Brenin Iago unwaith eto: 

    O God, my heart is fixed; I will 
 sing and give praise, even with my glory.     Beibl y Brenin Iago. 

 
 
Cynnig   y   geiriau   ‘calon’   a   ‘thafod’   a  wna  cyfieithwyr  Beibl  Genefa   am   eu  bod,   yn  ôl   pob  

tebyg, yn ymwybodol fod amwysedd ynghylch ystyr y gair, fel hyn: 

O God, mine heart is prepared,  
so is my tongue: I will sing and giue praise.  Beibl Genefa. 

 
Yn  yr  achosion  hyn,  fe  ddewisa  Prys  ddilyn  dehongliad  Salesbury  a’i  gyfieithu  fel  ‘tafod’  yn  

hytrach na dilyn Morgan. Gwna hynny, yn ôl pob tebyg, er mwyn cynnal yr odl gyrch rhwng 

‘wawd’  a  ‘nhafawd’.   

 Mae’n  ddiddorol  hefyd  bod  Prys  yn  dewis  mabwysiadu  ‘cymdogion’,  fel  y’i  ceir  gan  

Salesbury, yn yr achos isod gan nad oes unrhyw fanteision mydryddol dros wneud hynny: 

6. Salm 122.8:  Er mwyn fy mrodyr mae’r  arch  hon, 
       a’m  cymydogion hefyd.    Prys. 

 
   Er mwyn vy-broder  a’m  cymydogion,  

y  damunaf  yty’r owrhon lwyddiant.   Salesbury. 
 
Er  mwyn  fy  mrodyr  a’m  cyfeillion 
y dywedaf yn awr, llwyddiant [fyddo] i ti.  Morgan. 

 
Y  cyfan  a  wna,  fel  y  gwelir,  yw  cyfnewid  un  gair  3  sill  gyda  gair  arall  o’r  un  hyd  ac  o’r  un  

odl.  Mae’n  amlwg  bod  sawl  ystyr  i’r  Hebraeg  yn yr achos hwn eto: 
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׃ ום  ָּב  ְלַמַען  ַאַחי  ְוֵרָעי  ֲאַדְּבָרה־ּנָא  ָׁש

Gall ְוֵרָעי olygu  ‘brawd’, ‘cydymaith’, ‘cyfaill’, ‘gŵr’, ‘cariad’  neu  ‘cymydog’.  Ystyr  Morgan  

sydd  agosaf  at  Tremellius  sy’n  darllen  fel  hyn: 

   Propter fratres meos & amicos meos;  
elequor nunc, pax fit in te.   Tremellius. 

 
Dyma’r  cyfieithiadau  o’r  adnod  fel  y’u  ceir  ym  Meiblau  Saesneg  safonol  y  cyfnod: 
 
   For my brethren and companions sakes: 

 I wyll wyshe peace [to be] within thee.  Beibl yr Esgobion. 
 

For my brethren and neighbours sakes  
I will wish thee now prosperitie.   Beibl Genefa.  

 
For my brethren and companions' sakes,  
I will now say, Peace be within thee.  Beibl y Brenin Iago. 
 

Yn ddiddorol ddigon y mae cyfieithiad mydryddol Saesneg William Kethe fel  y’i  ceir  yn  yr  

Whole Book of Psalms gan Sternhold a Hopkins yn hepgor y cyfeiriad hwn yn gyfan gwbl a 

chyfeiria  at  ‘brethrens’  (‘brodyr’  yn  y  Gymraeg)  yn  unig: 

   I wish thy prosperous state, 
   For my poor brethrens sake,  
   That comfort have by means of thee:  William Kethe. 
 
Dilyn  awgrym  Morgan  a  wna’r  Beibl  Cymraeg  Newydd,  fel  hyn: 
    
   Er mwyn fy nghydnabod a'm cyfeillion,  

dywedaf, "Bydded heddwch i ti."  Y Beibl Cymraeg Newydd. 
 
Beth bynnag a ddylanwadodd ar Brys yn yr achos hwn, fe benderfynodd fabwysiadu 

dehongliad Salesbury o’r  gwreiddiol yn hytrach na dilyn Morgan. 

Mae’n  bur  amlwg  hefyd  mai   ffafrio  dehongliad  Salesbury  o’r  Hebraeg  gwreiddiol  a  

wnaeth  Prys  wrth  fydryddu’r  enghraifft  a  ganlyn: 

7. Salm 128.2:  Bwyttei o ynnill gwaith dy law, 
        a blith y daw i tithau.     Prys.  
 
    Pan vwyteych lavur dy ddwylaw,  

ys gwyn dy vyd, ac ys *da vydd yty.   Salesbury.  
   * dedwydd vyddy. 
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Canys mwynhei lafur dy ddwylo: gwyn dy fyd, 
 a dâ yw it.      Morgan.  
 

Yn ddiddorol, fe dderbynia Prys y ferf  ‘bwyttei’  fel  y’i  ceir  yng  nghyfieithiad  Salesbury  yn  

hytrach  na  ‘mwynhei’  fel  yng  nghyfieithiad  Morgan.  Dyma  a  geir  yn  yr  Hebraeg:  

׃   ְוטֹוב  ָל   ִּכי  תֹאֵכל  ַאְׁשֶרי  יְגִיַע  ַּכֶּפי
 

Ystyr yr Hebraeg אֵכל ('âkal) yw ‘bwyta’,  ‘bwyd’,  ‘defnyddio’,  neu  ‘difa’.  Fe’i  cyfieithir  fel  

‘bwyta’  yn  y  rhan  fwyaf  o  gyfieithiadau  Saesneg  safonol  y  cyfnod  hwn,  fel  y  gwelir  isod: 

 
  For thou shalt eate the labours of thine handes:  

thou shalt be happy, and [all] shall go well with thee. Beibl yr Esgobion. 
 

When thou eatest the labours of thine hands,  
thou shalt be blessed, and it shall be well with thee. Beibl Genefa. 
 

  For thou shalt eat the labour of thine hands:  
happy shalt thou be, and it shall be well with thee. Beibl y Brenin Iago.  

 
Dyma’r  cyfieithiad mwyaf arhosol yn Gymraeg hefyd, oherwydd fe ymddengys yr adnod fel 

hyn yng nghyfieithiad cyfoes y Beibl Cymraeg Newydd: 

Cei fwyta o ffrwyth dy lafur; 
 byddi'n hapus ac yn wyn dy fyd.  Y Beibl Cymraeg Newydd. 
 

 Gellid dadlau, felly, bod ymdrech Salesbury yn ffyddlonach   yn   yr   achos   hwn   i’r Hebraeg 

gwreiddiol nag  oedd  cyfieithiad  Morgan.  Mae’n   ffaith  bod  pob  un  o  gyfieithiadau  Saesneg  

mwyaf  safonol  y  cyfnod  hwn  yn  cydsynio  â’i  gyfieithiad  ynddo’i  hun  yn  brawf  digamsyniol  o  

hyn. Os na welodd Prys yr Hebraeg,  fe  allai  fod  wedi  troi  at  rai  o’r  cyfieithiadau  Saesneg  hyn  

er mwyn gweld pa air yr oedd y cyfieithwyr eraill yn ei ffafrio. Os felly, byddai eu 

hunfrydedd  dros  ‘bwyta’  yn  sicr  wedi  dylanwadu  arno  i  dderbyn  dehongliad  Salesbury  dros    

Forgan.    

 Awgrymwyd eisoes yn y bennod hon y gall fod posibilrwydd fod Prys wedi 

defnyddio Biblia Sacra Tremellius   fel   maen   prawf   i’w   gynorthwyo   i   benderfynu   rhwng  
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cyfieithiad   Salesbury   a  Morgan   pan   fo   cynigion   y   ddau   yn  wahanol   i’w   gilydd.  Gwelsom  

eisoes ei fod yn ffafrio   Morgan   pan   fo’i   waith   yn   agosach   at   Tremellius   na   chynnig  

Salesbury.  Yr  hyn  sy’n  ddiddorol,  fodd  bynnag,  yw’r  ffaith  fod  y  gwrthwyneb  hefyd  yn  wir:  

pan fo dehongliad Salesbury yn nes at gyfieithiad Tremellius fe ddilyna Prys ei gyfieithiad ef, 

fel hyn: 

 1. Salm 5.4:  Cans nid wyd Dduw i garu drwg, 
             ni thrig i’th  olwg anfad.    Prys. 
 
    Can nad wyt Dduw a *  ewyllysa  enwired’  :   

ac ny  thric  ‡  anvad  y gyd a thi.    Salesbury. 
      * gar. 

‡  drwc  ffolion. 
 

    O  herwydd  nad  [wyt]  ti  Dduw’n  ewyllysio   
anwiredd: y drwg ni thrig gyd â thi.   Morgan. 
 
Nam Non es, o Deus fortis, studiosus  
improbitatis.      Tremellius. 

 
Felly  hefyd  yn  yr  enghreifft  a  ganlyn  pan  fo  Prys  yn  dewis  mabwysiadu  ‘llwynau’,  y  gair  a  

geir yng   nghyfieithiad   Salesbury,   yn   hytrach   na   ‘cefnau’   fel   y’i   ceir   yng   nghyfieithiad  

Morgan: 

 
 2. Salm 69:23:  Ar eu llygaid dallineb doed, 
       iw llwynau boed crynfeydd.    Prys.  
 
    Tywyller  ei  llygait  val  na  ’welant:   

a  gwna  y’w  *llwyni bop amser grynu.   Salesbury.  
  * llovyne, cefneu. 
 
Tywyller eu llygaid fel na welont,  
a gwna iw cefnau grymmu bôb amser.   Morgan. 
 
Obtenebrentur oculi eorum, ut non videant: 
 & fac ut lumbi eorum jugiter nutent.   Tremellius. 
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Mae’n  ymddangos,  yn  wir,  mai  ‘llwynau’,  nid  ‘cefnau’  fel  yng  nghyfieithiad  Morgan,  oedd  y  

cyfieithiad a dderbynnid fwyaf yn y cyfnod hwn gan mai dyma a geir yn y cyfieithiadau 

Saesneg i gyd: 

   Let their eyes be blynded that they  
see not: and euer bowe downe their loynes. Beibl yr Esgobion. 

 
Let their eyes be blinded that they see not: 
 and make their loynes alway to tremble.  Beibl Genefa.  

 
 Let their eyes be darkened, that they see not;  
and make their loins continually to shake. Beibl y Brenin Iago. 

 
Mae’n  ddiddorol,  wrth  gwrs,  fod cyfatebiaeth rhwng gwaith Prys a Thremellius yn yr achos 

hwn,  ond  nid  yw’n  annichonadwy,  fel  yr  awgrymwyd  eisoes,  ei  fod  hefyd  wedi  ymgynghori  â  

rhai  o’r  cyfieithiadau  Saesneg  hyn  hefyd. 

 Enghraifft  hynod  arall  yw’r  un  a  ganlyn: 

 3. Salm 89:40: A drylliaist ei fagwyrydd ef, 
        a’i  gaer  gref  rhoi’st  yn  adwy.   Prys.  
 
    Drylleist ei oll vagwyrydd:  

dodeist ei amddyffynvae ef yn *advail.  Salesbury. 
 * dwn, ddrylliae. 
 
Drylliaist ei holl gaeau ef, gosodaist  
ei amddeffynfeydd yn adwyau.   Morgan. 
 
Dirupisti omnes macerias ejus: exposuisti 
munitiones ejus contritioni.   Tremellius. 

 
Nid   ‘gaeau’,   fel   yng   nghyfieithiad   Morgan,   ond   ‘fagwyr’   [walls], fel yng nghyfieithiad 

Salesbury a dderbynnid fynychaf yng nghyfieithiadau Saesneg safonol y cyfnod hwn. Cynigir 

dwy enghraifft isod: 

    Thou hast ouerthrowe all his walles:  
and broken downe his strong holdes.  Beibl yr Esgobion. 

 
Thou hast broken downe all his walles:  
thou hast layd his fortresses in ruine.  Beibl Genefa. 
 

Ceir cyfatebiaeth debyg â gwaith Tremellius yn yr adnod a ganlyn hefyd: 
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 Salm 149:3:  Molant ei Enw ar y bibell, 
        a thympanell, a thelyn:   Prys.  
 
    Molent  ei  Enw  a’r  bibell:  

can-molant  ef  a’r  ‡tympan  a’r  delyn.  Salesbury.  
     ‡  tabret. 

* car. 
‡  addurna,  gymmenna. 

 
    Molant ei enw ef ar y dawns:  

canant iddo ar dympan a thelyn.   Morgan. 
 
Laudate eum tympano & tibia:  
laudate eum hydraulis & organo.    Tremellius.  

 
Cyfieithir yr adnod hon mewn ffyrdd amrywiol gan gyfieithwyr Saesneg yr Ysgrythurau.  

Cyfieithiad tebyg i’r  un  a  gynigia  Morgan  a  geir  ym  Meibl  yr  Esgobion  ac  ym  Meibl  y  Brenin  

Iago: 

   They shoulde prayse his name in a daunce:  
they shoulde sing psalmes vnto hym vpon  
a tabret and a harpe.    Beibl yr Esgobion. 

 
Let them praise his name in the dance:  
let them sing praises unto him with 
the timbrel and harp.    Beibl y Brenin Iago. 

 
A  chyfeirio  a  wna  Beibl  Genefa  at  foli  Duw  ar  y  ‘ffliwt’,  fel  hyn: 
 
   Let them prayse his Name with the flute: 

 let them sing prayses vnto him with the 
 timbrell and harpe.    Beibl Genefa. 

 
Dyma a geir yn yr Hebraeg wreiddiol: 

ו׃   יְַהְללּו  ְׁשמֹו  ְבָמחֹול  ְּבתֹף  ְוִכּנֹור  יְזְַּמרּו־
  

 
ו׃  ְוִכּנֹור  ְּבתֹף   ְבָמחֹול  ְׁשמֹו  יְַהְללּו  יְזְַּמרּו־

Molwch Ei enw  wrth ddawnsio,   [ar] dympan a thelyn  cenwch.  

Dyma  paham  y’i  cyfieithir fel a ganlyn yn y Beibl Cymraeg Newydd yn ôl pob tebyg: 

 
Molwch ei enw â dawns,  
canwch fawl iddo â thympan a thelyn.  Y Beibl Cymraeg Newydd. 
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Mae’n  amlwg,  felly,  mai cynnig Morgan sydd agosaf at y gwreiddiol y tro hwn, ond dewis 

dilyn Salesbury a chyfieithiad Tremellius a wna Prys yn ei Salmau Cân.  Gall, yn wir, fod lle 

i  gredu  bod  ganddo  gopi  o  gyfieithiad  Tremellius  wrth  law  a’i  fod  wedi  troi  ato  ar  yr  adegau  

pan   fo   cyfieithiad   Salesbury   a  Morgan   yn   wahanol   i’w   gilydd.   Gall   fod   Prys   hefyd   wedi 

bwrw  golwg  ar   rai   o’r   cyfieithiadau  Saesneg   ar   yr   un  pryd,   a  phan  welai   bod   y  Lladin   a’r  

Saesneg yn nes at Salesbury fe drôi ei gefn ar gynnig Morgan.  

 

(d) Dilyn Salesbury am resymau mydryddol.  

Nid   ystyriaethau   ynghylch   ystyr   gair   yn   unig   sy’n   cymell   Prys i ddilyn cyfieithiad 

Salesbury.  Weithiau  mae’n  dewis  defnyddio  geiriau  ac  ymadroddion  Salesbury  am  eu  bod  yn  

caniatáu  iddo  ffurfio’r  odl  sy’n  nodweddiadol  o’i  fesur,  fel  hyn: 

1. Salm 6.1:  O Arglwydd ni cherydda fi, 
    ymhoethni dy gynddaredd: 
Ac na chosba fi yn dy lid, 
     o blegid fy enwiredd.     Prys. 
 
Arglwydd, na * cherydda vi yn dy  
gynddared’, ac yn dy lit na chospa vi.   Salesbury. 
  * chodda. 
 
Arglwydd, na cherydda fi yn dy lidiawgrwydd,  
ac na chosba fi yn dy lid.    Morgan. 

 
Yma   fe   welir   fod   Prys   yn   dewis   defnyddio   ‘cynddaredd’   Salesbury   yn   hytrach   na  

‘llydiawgrwydd’   Morgan,   ill   dau   yn   eiriau   3   sill,   er   mwyn   ffurfio’r   odl   derfynol   ag 

‘enwiredd.’   

 Mae’n   berffaith   eglur   yn   yr   enghraifft   isod  mai   dilyn  Morgan   yn   bennaf   a   wnaeth  

Prys: ganddo ef, er enghraifft, y cafodd Prys y ffurf 3ydd Unigol Gorffennol ar y ferf 

‘clywed’,   sef   ‘clybu’.   Ond   er   mwyn   ffurfio   odl   gyrch   a   chreu   llinell   fydryddol   8   sill   fe  

ddefnyddia  ‘erch’  Salesbury  yn  lle  ‘deisyfiad’  Morgan: 
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2. Salm 6.9:  Yr Arglwydd clybu ef fy arch, 
    rhof finnau barch a moliant: 
Fe dderbyn fy ngweddi,  a’m  gwaedd, 
    am hyn yr haedd ogoniant.    Prys.  
 
Erglywodd yr Arglwydd vy arch:  
yr  Arglwydd  a  d’erbyn  vy-gweddi.   Salesbury. 
 
Clybu’r  Arglwydd  fy neisyfiad:  
yr Arglwydd a dderbyn fyng-weddi.   Morgan. 
 

Ceir enghraifft debyg arall yn Salm 27.4: 

 3. Salm 27.4:  Un arch a erchais ar Dduw nâf, 
        a hynny a archaf etto: 
    Cael  dyfod  i  dy’r  Arglwydd  glân, 
        a  bod  a’m  trigfan  ynddo.    Prys.  
 
    Un peth a *erchais ar yr Arglwydd,  

hyny a geisiaf, [ys ef] cahel trigo yn tuy  
yr Arglwy oll’  ddyiae vy-bywyt,   Salesbury. 

      *ddeisyfais. 

    Un peth a ddeisyfais i gan yr Arglwydd, hynny  
a  geisiaf,  [sef]  caffel  trigo  yn  nhŷ’r  Arglwydd  holl   
ddyddiau fy mywyd:     Morgan. 
 

Unwaith  eto,  gallwn  gymryd  yn  ganiataol  mai  ystyriaethau  o  ran  y  mesur  a’r  odl  a  barodd  i  

Brys fabwysiadu gair deusill Salesbury,  sef  ‘erchais’  dros  air  3  sill  Morgan,  sef  ‘deisyfais’.  

Nid  tasg  hawdd,  wrth  gwrs,  yw  ceisio  crynhoi  holl  ystyr  adnod  pan  fo’r  mesur  yn  pennu  beth  

yn  union  yw  ei  hyd.  Golyga  hynny  fod  Prys  yn  aml  yn  gorfod  chwilio  am  eiriau  eraill  sy’n  

gyfystyr â’i   gilydd   ond   sy’n   amrywio   o   ran eu maint. Roedd cyfieithiad Salesbury yn 

gymorth  parod  i  Brys  wrth  iddo  ymrafael  â’r  her  hon,  wrth  gwrs,  oherwydd  hoffter  Salesbury  

o  fritho’i  gyfieithiadau  â  geiriau  ac  ymadroddion  amrywiol.  Yr  oedd  Sallwyr  1567  yn  debyg  i  

thesawrws y gallai Prys droi ato  pan  oedd  angen  gair  cyfystyrol  a  weddai’n  haws  i’w  fesur,  a  

dyma’n  union  a  wnaeth  ar  fwy  nag  un  achlysur.           
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Mae’n   bur   amlwg   hefyd   i   Brys   ddewis   ‘anrhydedd’   Salesbury,   nid   ‘gogoniant’  

Morgan yn yr enghraifft a gynigir isod, am ei fod yn caniatáu iddo greu odl gyrch â’r  llinellau  

dilynol: 

4. Salm 26.8:  Arglwydd ceraist drigfan dy dy, 
        lle’r  ery’  dy anrhydedd:     

N’âd  f’enaid  i  a’m  hoes  ynghyd 
        â’r  gwaedlyd  llawn  enwiredd.    Prys. 
     
    Arglwydd, cereis drigvan dy duy,  

a’r  lle  y  preswilia  dy  ‡anrhydedd.   Salesbury.  
  †ogoniant. 
 

    Arglwydd  hoffais  drigfan  dy  dŷ:  a     Morgan. 
lle presswylfa dy ogoniant.  
 

Mae’n  ddiddorol  nodi,   fodd  bynnag,   ei   fod  hefyd  yn  dewis  mabwysiadu   ‘cerais’  Salesbury  

dros   y   ferf   ‘hoffais’   fel   y’i   ceir   yng   nghyfieithiad   Morgan.   Wedi’r   cyfan,   nid   yw’n  

ymddangos bod unrhyw fanteision mydryddol dros wneud hynny yn yr achos hwn: y cyfan a 

wna yw cyfnewid un gair deusill am un arall ar yr un odl. Dyma a geir yn yr Hebraeg 

gwreiddiol: 

׃   ּוְמקֹום  ִמְׁשַּכן  ְּכבֹוֶד   יְהָוה  ָאַהְבִּתי  ְמעֹון  ֵּביֶת
 

Golyga  ְ ָאַהב (aw-hab', aw-habe') ‘hoffter’ (rhywiol neu fel arall) neu ‘cariad’. Yn ddiddorol 

ddigon,   fodd   bynnag,   mae’n   ymddangos   mai   ffafrio   ‘cariad’   a   wnaeth   y   rhan   fwyaf   o’r  

cyfieithwyr  a’r   esbonwyr  Saesneg   yn   y   cyfnod  hwn.  Dyma’r   adnod   fel   y’i   ceir   yn   rhai   o’r  

cyfieithiadau Saesneg safonol: 

O God, I haue loued the habitation  
of thine house: and the place where  
thine honour dwelleth.   Beibl yr Esgobion. 
 
O Lorde, I haue loued the habitation  
of thine house, and the place where 
 thine honour dwelleth.   Beibl Genefa. 
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LORD, I have loved the habitation  
of thy house, and the place where  
thine honour dwelleth.   Beibl y Brenin Iago. 

 
 
Mae’n  ymddangos  felly  fod  Prys  yn  derbyn  gair  Salesbury  yn  hytrach  na  gair  Morgan  am  mai  

hwnnw a dderbynnid gan y rhan fwyaf o gyfieithwyr ac esbonwyr Beiblaidd ei gyfnod ei hun. 

Gallai  fod  wedi  troi  at  rai  o’r  cyfieithiadau  Saesneg  hyn  i  weld  pa  air  yn  union oedd yn cael 

ffafrio  gan  gyfieithwyr  eraill.  Diau  y  byddai  eu  hunfrydedd  dros  ‘caru’  wedi  dylanwadu  arno.  

Sylwer   mai   ‘caru’   a   geir   hefyd   yn   y   cyfieithiad   cyfoes   o’r   Beibl   yn   Gymraeg,   y   Beibl  

Cymraeg Newydd:   

    O Arglwydd, yr wyf yn caru'r tŷ 
 lle'r wyt yn trigo, y man lle mae dy 
 ogoniant yn aros.   Y Beibl Cymraeg Newydd. 

 
Dyma, felly, oedd y cyfieithiad mwyaf arhosol yn Gymraeg.  

Yn  yr  enghraifft   isod,  fe  gymer  Prys  ymadrodd  saith  sill  Morgan  yn  ei  grynswth  a’i  

defnyddio, heb newid dim arno, er  mwyn  ffurfio’r  llinell  gyffelyb  yn  ei  Salm  ei  hun,  fel  hyn:     

 
5. Salm 61.8:  Ac felly peri i mi gwplau 

        fy addunedau beunydd.   Prys.  
 
    gan gwplau beunydd vy addunedae.  Salesbury. 
 
    gan dalu fy addunedau beunydd.   Morgan. 
  
Ond  ni  allodd  ffurfio  odl  gyrch  trwy  ddefnyddio’r  ferf  deusill  ‘talu’  fel  y’i  ceir  yng  ngwaith  

Morgan.  Try   ei   sylw   felly   at   gyfieithiad  Salesbury   a   chael   bod  hwnnw’n   cynnig   ‘cwplau’,  

berf   ddeusill   arall   sy’n   odli’n   berffaith   gydag   ‘addunedau’     Morgan.      Gorfu iddo gymryd 

cynnig Salesbury yn yr achos hwn felly er mwyn bodloni gofynion odl gyrch ei fesur.  

 Weithiau fe dry Prys ei sylw at y geiriau a gynigiai ar ymyl y ddalen yng 

nghyfieithiad Salesbury er  mwyn  dod  o  hyd  i  eiriau  addas  i  greu  odl  ac,  yn  wir,  eiriau  sy’n  

amrywio  o  ran  eu  hyd   i’w  helpu   i   lunio   llinell   fydryddol  o  saith  neu  wyth  sill.  Ceir nifer o 
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enghreifftiau   lle   y  mae  Prys   yn  defnyddio   ‘iechyd’   (2  sill),   y  gair   a  geir  gan  Salesbury,   yn  

hytrach  na  ‘iachawdwriaeth’  (4  sill),  y  gair  a  geir  gan  Forgan: 

 1. Salm 22.1:  Dangos fy Nuw, fy Nuw,  a’m  grym, 
        ba achos ym gadewaist. 
    Pell  wyd  o’m  iechyd, ac o nâd 
        fy ’mloeddiad,  llwyr  i’m  pellaist.   Prys.  
 
    Vy-Dew, vy-Dew, paam im gedeist[ac]  

wyt cy bellet y wrth vy iechyt, [ac ywrth] 
’airiae  vy  *llefain.     Salesbury. 

      *rhuat, bloydd, naad. 
 

Fy Nuw, fy Nuw, pa  ham  i’m  gadewaist´:  
pell [ydwyt] oddi wrth fy iechydwriaeth, a  
geiriau fy llefain´:     Morgan. 
 

Dewisa  Prys   ddau   air   cyfystyrol   o   ymyl   y   ddalen   yng  nghyfieithiad  Salesbury,   sef   ‘nâd’   a  

‘bloedd’  er  mwyn  ffurfio’r  odl  gyrch  yn  yr  achos  hwn.  Dilyna  ddarlleniad  cyffredin  Morgan  a  

Salesbury  yn  bur  agos  wrth  fydryddu’r  cwpled  cyntaf,  ond  cymryd  geiriau  Morgan fwy neu 

lai yn eu crynswth a wna wrth fydryddu llinell gyntaf yr ail gwpled.  

Yn  yr   enghraifft   isod   fe  dderbynia   ‘camrae’   gan  Salesbury,   yn   lle   ‘cerddediad’   gan  

Forgan er  mwyn  ffurfio’r  odl  gyrch  â  ‘wae’: 

2. Salm 40.2:  Cododd fyfi Or pydew blin, 
        a’r  pridd  tra  gerwin  tomlyd, 
    A rhoes ar graig fy nhroed i wau, 
        a threfn fy nghamrau hefyd    Prys.  

    Ac  ef  am  cyfodes  o’r  pytew  *anhygyrch,   
allan  o’r  ‡pridd  tomlyd,  ac  e  osotes  vy-traet  
ar y graic, ac y hwyliodd vy*-cerddet.   Salesbury.  

* dadurddus. 
‡  cyspridd. 
* camrae. 

 
Cyfododd  fi  hefyd  o’r  pydew  terfyscus   
allan  o’r  pridd  tomlyd;;  ac  a  ossododd  fy   
nhraed ar graig, gan hwylio fyng-herddediad.  Morgan. 

 
Enghraifft  arall  o’r  dull  hwn  o  weithio  yw’r  adnod  a  ganlyn: 
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3. Salm 40.3:  A  newydd  gerdd  i’m  genau  rhoes, 
         clod iddo troes yn hylwydd.    Prys. 
 
    Ac e *ddodes yn vy-genae ganiat  

newydd,  o  voliant  i’n  Dew:    Salesbury. 
 *droes. 
 
A rhoddodd yn fy ngenau ganiad  
newydd o  foliant  i’n  Duw  ni;    Morgan. 
 

Ychwanegiad  gan  Brys  i  fodloni  gofynion  yr  odl  a’r  mesur  yw  ‘troes  yn  hylwydd’.  Mae’n  bur  

debygol, fodd bynnag, mai ar ymyl y ddalen yng nghyfieithiad Salesbury y gwelodd Prys y 

ffurf   ‘troes’   ac   mae   dyma   a’i   hysgogodd   i   addasu   berf  Morgan   (‘rhedodd’:- 3ydd Unigol 

Gorffennol) er mwyn cynnal yr odl gyrch.  

 

 (ch) Dilyn darlleniad cyffredin Salesbury a Morgan.  

Mae  dylanwad  Salesbury  ar  ei  gryfaf  efallai  pan  fo’i  gyfieithiad  ef  yn  cyfateb  yn  agos  

i gyfieithiad William Morgan. Gan fod Morgan wedi dibynnu cymaint ar waith Salesbury 

wrth iddo baratoi ei gyfieithiad ei hun, yr oedd rhywfaint o gyfatebiaeth rhwng eu testunau yn 

anochel.   Y   mae   degau   o   enghreifftiau   drwy’r   Salmau   Cân   sy’n   awgrymu   bod   Prys   wedi  

dibynnu ar ddarlleniad cyffredin Salesbury a Morgan wrth baratoi ei destun, fel hyn: 

 1. Salm 19.10:  Mwy deisyfedig ynt nac aur, 
        ie na choethaur lawer, 
    Melysach  hefyd  ynt  na’r  mel, 
        sef dagrau terfel tyner.    Prys. 
 
    Mwy deisyfydic [ynt] nag aur, *ys,  

nac aur coeth lawer: melysach hefyd  
na mel,  ac  na  ‡dil  mel.     Salesbury. 

     * ac 
  
    Mwy dymunol [ynt] nag aur, ïe, nag aur  

coeth lawer: melysach  hefyd  na’r  mêl,  
ac na diferiad diliau mêl.    Morgan. 
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Mae’n   bur   amlwg   yn   yr   achos   hwn   fod   Prys   yn   dilyn   darlleniad   cyffredin Salesbury a 

Morgan,  er  iddo  ddewis  mabwysiadu  gair  4  sill  Salesbury,  sef  ‘deisyfiedig’,  yn  lle  gair  3  sill  

Morgan er mwyn ffurfio llinell fydryddol o 8 sill i gyd. Sylwer hefyd  iddo  fynegi  ‘aur  coeth’  

ei ragflaenwyr drwy gyfrwng cyfansoddair trawiadol  sy’n  caniatáu  iddo  gynnal  ei  odl  gyrch  

yn tra effeithiol.  

 Glyna Prys  at  ddarlleniad  cyffredin  Salesbury  a  Morgan  wrth  fydryddu’r  adnod  isod, 

ond fe ychwanega’r  ansoddair  ‘dda’  a  chymer  ffurf  3ydd  Unigol  Presennol y ferf, sef ‘wna’ 

fel  y’i  ceir  gan  Salesbury, yn hytrach na’r  ffurf  3ydd  Unigol Dibynnol Presennol  ‘gwnel’  gan  

Forgan, er mwyn cynnal yr odl gyrch: 

 2. Salm 15.2(a):  Yr  hwn  a  rodia’n  berffaith dda, 
        yr hwn a wna gyfiownder:  
    A’r  hwn  a  draetha  o’i  galon  wir, 
        a drig ar dir uchelder.     Prys.  
 
    Yr  hwn  a  rodia  yn  ‡  berffeith ar a wna iawndap,  Salesbury. 
      ‡  lan,  ddi  vagul. 
 
    Yr hwn a rodia yn berffaith, ac a wnel gyfiawnder, Morgan.  
 
Sylwer,  fodd  bynnag  mai  ‘cyfiawnder’,  fel  y’i  ceir  gan  Forgan, a wna Duw ym mydryddiad 

Salesbury   er  mwyn   llunio’r  odl  derfynol   rhwng  yr   ail   linell   a’r  bedwaredd.  Dyma  arwydd,  

felly,  fod  gan  Brys  ei  lygaid  ar  y  ddau  gyfieithiad:  derbynia’r  hyn  sy’n  gyffredin  rhyngddynt,  

ond lle bo gwahaniaethau rhwng y ddau gyfieithiad, mae Prys yn dewis a dethol y cynnig 

sy’n  gweddi  orau  i’w  fesur.   

Enghraifft  hynod  arall  yw’r  un  a  ganlyn: 

3. Salm 26.10:  Eu dwylaw hwynt sy sceler iawn, 
        y maent yn llawn maleisiau. 
    A dehaulaw yr holl rai hyn, 
        sy’n  arfer  derbyn  gwobrau.     Prys. 
 
    Yn-dwylaw yr ei [y mae] *scelerder,  

a’ei  deheulaw ys yd yn llawn gobrae.   Salesbury. 
  *enwiredd. 



  325 
 

Y rhai [y mae] scelerder yn eu dwylo:  
ai deheu-law yn llawn gobr.    Morgan. 

 
Mae’n  bur  amlwg  yma  mai  addasu  ac  ymestyn  delwedd  gyffredin  Salesbury  a  Morgan  a  wna  

Prys:   o’u   cyfieithiadau   hwy   y   cafodd   ei   ‘ddwylo   sceler’   a’i   ‘ddeheulaw’   sy’n   ‘derbyn  

gwobrau’.  Y  cyfan  a  wna,  mewn  gwirionedd,  yw  ymestyn  y  ddelwedd,  awgryma  bod  y  dwylo  

a geir   yng  nghyfieithiadau  ei   ragflaenwyr   ‘yn   llawn  malais’,   er  mwyn  bodloni  gofynion  ei  

fesur,  a  ‘derbyn’  y  gwobrau  a  wna’r  dwylo  er  mwyn  cynnal  yr  odl  gyrch.        

Go brin fod dibyniaeth Prys ar gyfieithiadau Cymraeg Salesbury a Morgan yn peri 

unrhyw syndod. Ni all  fod  unrhyw  amheuaeth  ynglŷn  â’r  ffaith  fod  Prys  yn  gyfarwydd  iawn  â  

chyfieithiad  William  Salesbury  o’r  Salmau  fel   y’i  ceir  yn  Llyfr  Gweddi  1567.  Fyth  er   iddo  

ddychwelyd i Gymru fel Archddiacon Meirionnydd a rheithor Ffestiniog hyd tua diwedd y 

flwyddyn 1588, fe fyddai wedi eu defnyddio wrth adrodd y Gwasanaethau Dyddiol, sef y 

Foreol  a’r  Hwyrol  Weddi.  Disgwylid  i  bob  periglor  eu  hadrodd  yn  ddyddiol,  y  naill  yn  y  bore  

a’r  llall  yn  yr  hwyr.  Dyma  yw’r  cyfarwyddyd  pendant  a  geir  yn  y  Llyfr  Gweddi  Gyffredin ei 

hun: 

A’r   curad,   sef   y   periglor,   a   fo   yn   gwasanaethu   ym-mhob Eglwys blwyf neu Gapel, ac efe 
gartref, heb luddias rhesymol arno rhaid iddo ddywedyd y gwasanaeth hwnnw, yn yr Eglwys 
blwyf neu Gapel lle y bo efe yn gwasanaethu, a bod canu cloch iddo ar amser cymhesur, cyn 
iddo ddechrau, modd y gallo y neb a fyddo ganddo ddefosion, ddyfod i wrando gair Duw, ac i 
weddio  gyd  ag  ef.’28  
 

Yn  y  gwasanaethau  hyn  fe  fyddai’r  Salmau  priodol  yn  cael  eu  hadrodd.  Yn  y  Llyfr  Gweddi  

Gyffredin  fel  geir  ‘Tabl  i  ddangos  pa drefn y darllennir y Psalmau ar Foreol a Phrynhawnol 

weddi’  a  phe  dilynid  y  drefn  honno  fe  fyddai’r  clerigwr  yn  adrodd  y  Sallwyr  cyfan  unwaith  

bob mis.29 Ac  ystyried  hyn,  nid  yw’n  afresymol  dadlau  y  byddai  Prys  yn  gyfarwydd  iawn  â  

chyfieithiad Salesbury o’r   Salmau   erbyn   iddo   fwrw   ati   i   fydryddu   ei   Salmau   Cân.      Ar   ôl  

1588, fe fyddai Prys wedi dilyn cyfarwyddyd y Cyfrin Gyngor a dechrau defnyddio Salmau 

                                                           
28 Llyfr Gweddi Gyffredin, a Gwenidogaeth y Sacramentau, a chynneddfau a Ceremoniau eraill yn Eglwys 
Loegr (Llundain, 1621), sig. Bv. 
29 Gw. Ibid. sig. B2v. 
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Morgan.30 Gan ei fod yn hysbys fod Prys wedi rhoi rhywfaint o gymorth i William Morgan 

gyda’i  gyfieithiad, gallwn  ddweud  i  sicrwydd  y  byddai’n  dra  chyfarwydd  â’r  cyfieithiad  hwn  

cyn  iddo  ddod  o’r  wasg  hyd  yn  oed.31 Gallwn gymryd yn ganiataol hefyd y byddai Prys, ei 

gyfaill bore oes, yn ymwybodol o feistrolaeth Morgan ar yr ieithoedd gwreiddiol. Y tebyg yw 

fod Prys  hyd  yn  oed  yn  ymwybodol  o’i  ddull  o  weithio  ac  o’r  amser  a  roes  i  ymgynghori’n  

fanwl  â’r   testunau  gwreiddiol  cyn  bwrw  ati   i   lunio  ei  gyfieithiad  Cymraeg  ei  hun.  Y   tebyg  

yw, yn wir, fod Morgan wedi ymgynghori â Phrys ynghylch amryw bwyntiau wrth baratoi ei 

gyfieithiad.  

Gwyddai Prys heb fawr o amheuaeth, felly, fod y gwaith beichus o gynhyrchu 

cyfieithiad  Cymraeg  dibynadwy  o’r  Salmau,  un  a   lynai’n  ffyddlon  wrth  y   testunau  clasurol  

gwreiddiol, wedi ei gyflawni eisoes gan William Salesbury a chan William Morgan. Nid 

cyfieithiad cyfan gwbl newydd oedd ei angen. Yr hyn y disgwylid yn eiddgar amdano yng 

nghyfnod   Prys   oedd   mydryddiad   addas   o’r   Salmau   i’w   ganu   yn   yr   eglwys.   Ac   ystyried  

hynny, ymdrech gwbl ofer iddo fyddai myfyrio ar y cyfieithiadau clasurol gwreiddiol. 

Dadleuodd  yn  ei  ragair  i’w  fydryddiad  mai  un  o’r  amcanion  llywodraethol  oedd  sicrhau  bod  

pob  Cristion  yn  gwybod  ‘ewyllys  Duw,  a’i  foliannu  ef’.32 Hynny yw, nid darparu cyfieithiad 

ysgolheigaidd newydd oedd ei nod, ond cynhyrchu testun hawdd ei ddysgu   fel   y   gallai’r    

‘plant,   gweinidogion,   a   phobl   annysgedig’33 foliannu   Duw   gyda’i   gilydd yn yr eglwys. 

Saernïo’r  Ysgrythurau  ar  gof  y  werin  oedd  ei  uchelgais,  a  bu’n  barod  i  gyfaddawdu  ar  amryw  

bwyntiau,   gan   gynnwys   ei   fesur,   er  mwyn   cyflawni   hyn.   Erbyn   i’w waith   ymddangos   o’r  

wasg,   fe   fu  cyfieithiad  Morgan  o’r  Salmau  ar  arfer  mewn  eglwysi   yng  Nghymru  ers   tair  ar  

ddeg ar hugain o flynyddoedd: erbyn hynny yr oedd cyfoeth iaith, arddull ac idiom Morgan 

                                                           
30 Glanmor Williams,   ‘Bishop   William   Morgan   (1545-1604)   and   the   first   Welsh   Bible’,   Cylchgrawn 
Cymdeithas Hanes a Chofnodion Sir Feirionydd, Cyf. VII, Rhan 4, 351.  
31 Y Beibl Cyssegr-lan (Llundain, 1588), [*ivr]. Am gyfieithiad Cymraeg, gw. Ceri Davies, Rhagymadroddion a 
Chyflwyniadau Lladin 1551-1632, tt. 64-70. Cf. sylwadau R. Geraint Gruffydd yn Y Gair ar Waith (Caerdydd, 
1988), t. 34.  
32 Edmwnd Prys, Llyfr y Psalmau (Llundain, 1621), fol. A2.  
33 Ibid.  
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wedi  cydio’n  gadarn  yng  nghlust  y  Cymro.34 Pe byddai Prys wedi  gwyro’n  rhy  bell  wrth  yr  

hyn a oedd eisoes yn gyfarwydd, gallwn faentumio na fyddai ei fydryddiad wedi ennill serch 

y  bobl  mor  gyflym  ag  y  gwnaeth,  gan  y  byddai  angen  i  blwyfolion  cyffredin  ymgynefino  â’r  

cyfieithiad   newydd   cyn   i’r   Sallwyr   ddechrau   cyflawni   ei   bwrpas.  Mae’n  werth   cofio,  wrth  

gwrs,  mai   dysgu’r   testunau   ar   eu   cof   fyddai’r   rhan   fwyaf   o   blwyfolion   anllythrennog   yn   y  

cyfnod  hwn.  Byddai’n   rhaid   iddynt  wrando  ar   y  Salmau’n  cael   eu  hadrodd  am  gryn  amser  

cyn y gallent ddechrau eu hadrodd drostynt eu hunain. Mewn nifer o blwyfi, fel y gwelsom 

eisoes,  byddai’r  Salmau’n  cael  eu  canu fesul  llinell  gyda’r  gynulleidfa’n  ailadrodd  bob  adnod  

ar ôl clerc profiadol.35 Gwaith llafurus ac araf, felly, oedd sicrhau bod gan blwyfolion 

cyffredin y cyfnod hwn afael dda ar y testunau y disgwylid iddynt eu gwybod er mwyn 

cymryd rhan lawn yng ngwasanaeth yr eglwys.  Diau y byddai Prys yn ymwybodol, felly, 

mai rhwystr a chamgymeriad fyddai newid gormod ar gyfieithiad Morgan, a chan ei fod yn 

gwybod am gywirdeb a dilysrwydd y cyfieithiad hwnnw, ac yn ôl pob tebyg wedi cyfrannu 

tuag  ato,  nid  yw’n  debygol  y  byddai  wedi  gweld  yr  angen  am  greu  cyfieithiad  newydd.   

 

Dylanwad Edward Kyffin ar Brys 

Ond ai at y cyfieithiadau rhyddiaith yn unig y troes Prys am ysbrydoliaeth wrth 

baratoi ei Salmau Cân? Gan fod Edmwnd Prys wedi ymroi gymaint i brydyddu, gallwn 

ddweud  i  sicrwydd  y  byddai’r  ymdrechion  blaenorol  a  fu  i  fydryddu’r  Salmau  yn  Gymraeg  

yn rhai a fyddai o ddiddordeb iddo. Ac ystyried beirniadaeth  hallt  Prys  o’r  arfer  o fydryddu 

Salmau   ar   fesurau   caeth   yn   ei   ragymadrodd,   nid   yw’n   debygol   y   byddai   wedi troi at 

ymdrechion  nifer  o’i  ragflaenwyr am ysbrydoliaeth wrth baratoi ei Salmau Cân.36 Dadleuwyd 

mewn pennod flaenorol, fodd bynnag, y gallasai fod posibilrwydd fod Edmwnd Prys wedi 

                                                           
34 Gw. Huw Jones, Y  Gair  yn  ei  Bryd:  Casgliad  o  Ymadroddion  o’r  Beibl  (Caernarfon, 1994), t. vii.  
35 Am fanylion pellach, gw, Jonathan Willis, Church Music and Protestantism in Post-Reformation England, tt. 
56, 124; R.  Leaver, Goostly Psalmes, t. 214.  
36 Edmwnd Prys, Llyfr y Psalmau, sig. A2.  
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gweld y copi o Salmau Edward Kyffin a fu ym meddiant Syr John o Wedir cymaint ag un 

mlynedd  ar  ddeg  cyn   i’w  fydryddiad  ei  hun  ymddangos  o’r  wasg.     Er  mwyn  ceisio  sefydlu  

beth yn union  oedd  dyled  y  naill  i’r llall, fe euthum  innau  ati  i  gymharu’r  tair Salm ar ddeg a 

oroesodd o waith Kyffin gyda’r  Salmau  cyfatebol  o  eiddo Prys. O’u  cymharu,  fe  welwyd  bod 

dylanwad Kyffin yn amlwg mewn sawl man, fel na allwn ond  dod  i’r  casgliad  fod  gan  Brys 

gopi  o’i  waith  wrth  ei  benelin  wrth iddo lunio ei Salmau Cân ei hun. Gwyddys, fel y nodwyd 

eisoes,  fod  gan  Syr  John  Wynn  o  Wedir  gopi  o’r  Salmau  hyn,  felly  o  gofio  am  gysylltiadau  

agos   y   teulu   hwnnw   â   Phrys   ac,   yn   wir,   am   y   pwysau   a   roes   Syr   John   ar   awdurdodau’r  

Eglwys yn Llanelwy am gael  Sallwyr  Cân  yn  Gymraeg,    y  tebyg  yw  mai  ef  a’u  rhoes  i  Brys.  

Gallwn ddweud i sicrwydd y byddai Salmau Kyffin wedi plesio Syr John Wynn yn fawr gan 

mai’r   rhain   oedd   y   Salmau   cyntaf   yn   Gymraeg   a   oedd   yn   addas   i’w   canu   ganu  

gynulleidfaoedd: roedd Mesur y Garol a ddefnyddiwyd gan Kyffin wrth fydryddu ei Salmau 

yn  un  digon  tebyg  i  Fesur  Cyffredin  Saesneg  Thomas  Sternhold  a  John  Hopkins  a’i  arddull  

yn glir ac ystwyth. Nid oedd, ysywaeth, fwy na thair Salm ar ddeg o waith Kyffin wedi 

goroesi   effeithiau’r   pla   yn Llundain, felly nid oedd ei waith o fawr ddim defnydd gan fod 

cymaint   o’i   Salmau   wedi   mynd   yn   angof.   Er   y   gallai   llafur   Kyffin   yn   hawdd   fod   wedi  

diwallu’r  angen  dybryd  am  Salmau  Cân  yn  Gymraeg,  yr  oedd  amgylchiadau  wedi  golygu  nad  

felly y bu.  

    

(a) Cytundeb hollol rhwng Prys a Kyffin. 

 Nid   Salmau   Kyffin   oedd   prif   ffynhonnell   Edmwnd   Prys   o   bell   ffordd,   ond  mae’n  

amlwg   ei   fod   wedi   troi   atynt   o   bryd   i’w   gilydd   er   mwyn   chwilio   am   ffyrdd   o   wau’r  

Ysgrythurau  i’w  fesur.    Ceir  un enghraifft drawiadol o gytundeb hollol rhwng gwaith y ddau 

fardd.     Mae’n   amlwg   yn   yr   achos   hwn   nad oedd Prys yn barnu y gallai ragori ar ymgais 

Kyffin,  felly  fe  dderbynia  ei  eiriau  yn  eu  crynswth  a’u  cynnwys  yn  ei  Sallwyr  ei  hun: 
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1. Salm 3.1: O Arglwydd,  amled  ydyw’r  gwyr, 
            y sydd drallodwyr imi:     Prys. 
 
   Arglwydd mal yr amylhawyt vy-trallodwyr?*   Salesbury.  
    * gwrthnepwyr. 
 
   Arglwydd mor aml yw fy nhrallod-wŷr    Morgan. 

   Arglwydd  amled  ydyw’r  gwŷr 
           y sydd drallodwyr i mi.      Kyffin. 
 

Cofir mai mydryddu ei Salmau ar Fesur y Garol (7, 7, 7, 7) a wnaeth Edward Kyffin. Y cyfan 

a   wna   Prys   yn   yr   achos   yma,   felly,   yw   ychwanegu’r   geiryn   ‘o’   yn   y   cyflwr   cyfarchol   er  

mwyn  ennill   sill   iddo’i   hun  yn   llinell   gyntaf   y   cwpled  er  mwyn  bodloni  gofynion   ei  Fesur 

Salm (8, 7, 8, 7).    

Ceir enghraifft ddiddorol arall o gytundeb hollol rhwng gwaith Edmwnd Prys ac 

Edward  Kyffin  yn  y  llinell  a  ganlyn  o’r  ail  Salm: 

 
2. Salm 2.12(a):  Cusenwch y mab rhag ei ddig    Prys. 

Cyssenwch y Map rac iddo ddigio   Salesbury  

Cussenwch y mâb rhag iddo ddigio   Morgan. 

Cussenwch y Mab rhag ei ddig    Kyffin.  

Addasu   cyfieithiadau   Salesbury   a  Morgan   a   wnaeth   Kyffin   yn   yr   achos   hwn.   Ond  mae’n  

amlwg mai dilyn Kyffin a wnaeth Prys. Am iddo ef gynnwys llinell wyth sill yn ei 

fydryddiad, gallodd Prys ei chymryd yn ei chrynswth heb newid dim arni. Trwy ddefnyddio 

enw Kyffin  (‘dig’),  yn  hytrach  na  berfenw  Salesbury  a  Morgan  (‘digio’),  gallai  Prys  gynnal  ei  

odl gyrch (â’r  gair  ‘ffyrnig’)  yn  ddidrafferth  yn  ei  bennill  ei  hun.  Ond,  ar yr un pryd, gallai 

deimlo’n   dawel   ei   feddwl   fod   ei   waith   yn   aros   yn   ffyddlon hefyd i naws ac ystyr yr 

Ysgrythurau   gan   nad   oedd   y   newid   yn   gwyro’n   ormodol   oddi   wrth   gyfieithiadau   ei  

ragflaenwyr.   
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 (b) Cytundeb yn eu geiriau allweddol. 

 Ceir rhyw bedair enghraifft o gytundeb mewn geiriau allweddol rhwng gwaith Prys a 

Kyffin hefyd. Ystyrier, er enghraifft, y gyfatebiaeth drawiadol rhwng mydryddiad Kyffin o 

adnod  gyntaf  y  Salm  gyntaf  a  mydryddiad  Edmwnd  Prys  o’r  un  adnod:   

Salm 1.1: Y sawl ni rodia, dedwydd yw, 
    yn ol drwg ystryw gyngor, 
Ni saif yn ffordd troseddwyr ffol, 

     nid  eiste’n  stol y gwatwor.      Prys.  
 

Gwyn ei vyd y gwr ni rodiawdd yn cyccor 
 yr anndewolion, ac ny savodd yn ffordd 
 pechaturieit, ac nyd eisteddawdd  
yn eisteddfa yr ei gwatwrus.      Salesbury.  

 
Gwyn  ei  fyd  y  gŵr  ni  rodiodd  yng-hyngor  
yr annuwolion, ac ni safodd yn ffordd 
 pechaduriaid, ac nid eisteddodd yn  
eisteddfa gwatwar-wŷr.        Morgan. 

  
Dŷn  ni rodio dedwydd yw 

         ynghyngor an-nuw ddynion: 
Yn ffordd pechadwyr ni sai, 

     ni  steddai’n  stol gwatworion.     Kyffin.  
 
Nid oes amheuaeth nad dilyn Kyffin unwaith eto a wna Prys yn yr achos hwn. Gallwn 

gymryd   yn   ganiataol   ei   fod   wedi   dewis   newid   ‘Dŷn’   (sy’n   air   unsill)   i   ‘y   sawl’   (sy’n  

ymadrodd deusill) er mwyn ennill sill ychwanegol i fodloni gofynion ei fesur. Er i Brys 

newid  Modd  Dibynnol   y   ferf   (‘rodio’)   i’r  Modd  Mynegol   (‘rodia’),   fe   gadwodd   yr  Amser  

Presennol yn hytrach na mabwysiadu Amser Gorffennol y ferf fel y gwna Salesbury a 

Morgan.  

Yn ei lythyr  ‘At  y  Darlleydd  ystyriol’  ar ddechrau ei gyfrol, fe ddadleua Prys ei fod 

wedi gorfod defnyddio sawl gair amgen i  gyfateb  â’r  gair  Duw  ‘am  nad  oes  dim  yn  ein  iaith  

ni  mewn  synwyr   i   seinio  ac   i  odli’  a  hwnnw.37 Mae’n  amlwg  na  allai  dderbyn  yn  yr  achos  

                                                           
37 Edmwnd Prys, Llyfr   y   Psalmau,   wedi   ev   cyfieithv,   a’i   cyfansoddi   ar   fervr   cerdd,   yn  Gymraeg   (Llundain, 
1621), t. A2v.  
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hwn  fod  y  geiryn  ‘yw’  yn  odli  gydag  ‘an-nuw’,  felly  mae’n  ei  newid  i  ‘ddrwg  ystryw’  ac  yn  

ei  gyplysu  nid  â  ‘dynion’  ond  â’r  enw  ‘cyngor’  er  mwyn  cynnal  yr  odl  derfynol  â  ‘gwatwor’.  

Newidiodd   y   ffurf   anghyffredin   ‘pechadwyr’   i   ‘troseddwyr’   gan   ychwanegu’r   ansoddair 

‘ffôl’. Gallwn fod yn weddol sicr mai ystyriaethau mydryddol a achosodd iddo ddewis ‘stôl’  

(gair unsill) dros ‘eisteddfa’ (gair tri sill) fel yng ngwaith Salesbury a Morgan. Ar y naill law 

fe  fynnai  gynnal  yr  odl  â  ‘ffôl’,  ac  ar  y  llall  gallai  arbed  ambell  sill  er  mwyn  cadw’n  ffyddlon  

at ei fesur. 

 Cynigir  yr  enghraifft  a  ganlyn  fel  un  arall  sy’n  dangos  cytundeb  â  gwaith  Kyffin  yn  ei  

eiriau  allweddol.  Unwaith  eto,  mae’n  amlwg  mai  anghenion  mesur  ac  odl   sy’n  cyfrif  am  y  

ffaith fod Prys yn dilyn Edward Kyffin: 

2. Salm 2.2(a):  Codi y mae brenhinoedd byd, 
               a’i  bryd  yn  gyd-gynghorol:  

Yn  erbyn  Duw  a’i  Christ  (ein  plaid) 
               y mae pennaethiaid bydol.    Prys.  

 
   Brenhinoedd  y  ddaiar  ys  yn  ‡ymosot,   

a’r  pennaethae  a  *ymgoresont ynghyt.   Salesbury. 
   ‡ymgaddau. 
   *ymgynullesont.  
 

Y mae brenhînoedd y ddaiar yn codi i fynu,  
a’r  pennaethiaid  yn  ymgynghori yng-hyd,  Morgan. 

 
Brenhinoedd a phennaethiaid byd 

              maent yn cyd-gynghori:    Kyffin.  
 
Mae  Edmwnd  Prys  wedi  dewis  peidio   â   chynnwys   y   cyfeiriad   at   ‘penaethiaid’,   sydd   i   bob  

pwrpas   yn   gyfystyr   â   ‘brenhinoedd’,   fel   bod   ganddo   le   i   lynu’n   agosach   at   Forgan   drwy  

gynnwys  y  berfenw  ‘codi’,  un  na  cheir  yng  ngwaith  Kyffin.  Troes  ef  yr  enw  ‘daiar’,  fel yng 

ngwaith  Salesbury  a  Morgan,  yn  ‘byd’  fel  yng  ngwaith  Kyffin.  Cymer  Prys  air  cyfansawdd  

Kyffin   ‘cyd-gynghori’   a’i   ddefnyddio   er   mwyn   bodloni   gofynion   yr   odl   gyrch   yn   ei  

fydryddiad   ei   hun.  Sylwer,   fodd  bynnag,   iddo   ei   addasu,   gan   droi’r   berfenw   ‘cynghori’   yn  

ansoddair,  sef   ‘cynghorol’,  er  mwyn  cynnal  yr  odl  derfynol  â  ‘bydol’  ar  ddiwedd  y  pennill.  
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Gallwn ddweud i sicrwydd fod ymdrech Prys yn rhagori ar waith Kyffin, er mor ddibynnol 

ydyw arno, gan fod Prys wedi llwyddo i gynnwys cyffyrddiadau cynganeddol tra champus yn 

yr  ail  linell  o’i  fydryddiad  sy’n  golygu  bod  ei  ymgais  yn  un  ystwyth  a  swynol  tu  hwnt. 

Ceir  arlliw  o  ddylanwad  Kyffin  ar  fydryddiad  Prys  o’r  rhannau  canlynol  o’r  drydedd  

Salm hefyd:  

3. Salm 3.1(b)  A llawer iawn i’m  herbyn  sydd, 
            o ddydd i ddydd yn codi.    Prys. 
 
    pa veint sydd yn codi yn fy erbyn?   Salesbury. 
 
    llawer  sy’n  codi  i’m  herbyn.    Morgan.  
 
    Llawer o gaseion tynn 
            im herbyn sydd yn codi.     Kyffin.  
 
Gall   fod   Prys   wedi   penderfynu   dileu’r   ymadrodd   ‘o   gaseion   tynn’   gan   ei   fod   yn   gwyro’n  

ormodol   oddi  wrth   ystyr   y   cyfieithiadau   eraill.   Sylwer,   er   enghraifft,   na   cheir   ond   ‘llawer’  

yng nghyfieithiad William Morgan.  Yr hyn a wna Prys yn y bôn yw aildrefnu mydryddiad 

Kyffin,  gan  ychwanegu’r  ymadrodd  ‘o  ddydd  i  ddydd’  i  fodloni  nifer  y  sillafau  ac  i  gynnal  yr  

odl gyrch.  

 Nid oes amheuaeth nad dilyn Kyffin a wnaeth Prys yn yr enghraifft ganlynol 

ychwaith gan fod geiriad a chystrawen y ddau fersiwn yn cyfateb yn llwyr â’i  gilydd:   

4. Salm 3. 2(b): Nid oes iddo yn ei Dduw Ior,      
          chwaith  mawr  ystor  o’r  einiois.    Prys. 

 
    Nid [oes]  ymwared  iddo  ‡yn  ddeo.     Salesbury. 
 
    nid [oes] iechydwriaeth iddo yn [ei] Dduw.  Morgan. 
 
    Nid oes iddo yn ei Dduw 
        un-rhyw iechydwriaeth.    Kyffin.  
 
Defnyddia Prys union eiriau Kyffin wrth fydryddu llinell gyntaf y cwpled. Yr unig 

wahaniaeth   rhwng   y   ddau   fydryddiad,   mewn   gwirionedd,   yw’r   ffaith   fod   Prys   yn   gorfod  
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ychwanegu’r   enw   gwrywaidd   unsill   ‘Ior’,   sy’n   golygu  Arglwydd   yn   y   cyd-destun hwn, er 

mwyn  ennill  sill  iddo’i  hun.  Ceir  cyfatebiaeth  debyg  arall  yn  yr  enghraifft  a  ganlyn: 

 

5. Salm 5.8(a): I’th  gyfiownder  arwain  fi, Ner    Prys.    

Arglwydd, ‡tywys vi yn dy gyfiawnder   Salesbury. 
     ‡ arwain.  
 

Arglwydd arwain fi yn dy gyfiawnder   Morgan.  
 

I’th  gyfiawnder  arwain  fi    Kyffin. 
 
Unwaith eto, fe ddilyna Prys gystrawen Kyffin yn union gan wyro oddi wrthi dim ond i 

ychwanegu’r  enw  gwrywaidd  ‘Ner’,  sydd  eto’n  golygu  ‘Arglwydd’  yn  y  cyd-destun hwn, er 

mwyn  ennill  sill  ychwanegol  iddo’i  hun  a  bodloni  gofynion  Mesur  y  Salm.   

  

 (c) Prys yn adlewyrchu darlleniad cyffredin Morgan a Kyffin. 

O dro i dro fe welir bod gwaith Prys yn adlewyrchu darlleniad cyffredin William 

Morgan ac Edward Kyffin. Ceir  enghraifft  o’r  math  hwn  o  gytundeb  yn  y  mydryddiad  isod: 

 
Salm 3.3  Tithau O Arglwydd ymhob man, 

            ydwyd yn darian ymy:    Prys. 
 
    Tithef  Arglwydd  ‘sy  yn  amddyffynwr  ymy:    Salesbury. 

      
Tithe Arglwydd [ydwyt] darian i mi:    Morgan.  

 
Tithe Arglwydd goreu-lan 

         ydwyt darian i mi:     Kyffin.     
 

Dilyn yn ôl pob tebyg Morgan a wna Kyffin a Phrys yn yr achos hwn.  Yr unig wahaniaeth 

yn  eu  mydryddiadau  o  linell  gyntaf  y  cwpled,  mewn  gwirionedd,  yw’r  ffaith  fod  geiriau  llanw  

y  naill  yn  wahanol  i  rai’r  llall.  Gall  hyn  awgrymu  naill  ai  fod  Kyffin  a  Phrys yn dilyn Morgan 

yn  annibynnol  ar  ei  gilydd,  neu  fod  Prys  wedi  diwygio  gwaith  Kyffin.     Mae’n  bosibl,  wrth  

gwrs, fod Prys wedi sylweddoli nad oedd ymgais Kyffin yn bodloni gofynion yr acen yn 
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llawn.  Er  mwyn  cynnal  odl  gyrch  gyflawn  fe  ddisgwylir  i’r  acen  ddisgyn  fel  a  ganlyn  ar  ‘lán’,  

ond   yn   yr   achos   hwn   fe   ddisgynna   ar   y   ddeusain   ‘eu’   sy’n  peri   i’r   cwpled   daro’r   glust   yn  

lleddf.   Yn   ogystal   â   hynny,   gallai   Prys   fod   o’r   farn   mai   gair   gwneud   anghyffredin   oedd  

‘goreu-lan’  ac  mai  gwell  fyddai  defnyddio  ymadrodd mwy  cyffredin  fel  ‘ymhob  man’.   

Y  mae’n  bur  amlwg  mai  anghenion  mesur  ac  odl  Prys  sy’n  cyfrif  am  y  gwahaniaethau  

rhwng  gwaith  Prys  a  Morgan:  er  mwyn  bod  yn  ffyddlon  i’w  fesur  fe  fu’n  rhaid  iddo  ganfod  

tair   sill   i’r   linell   gyntaf   ac  un   sill   i’r   ail,   yn  ogystal â chynnal yr odl gyrch rhwng y ddwy 

linell.  Yn  y  llinell  gyntaf,  fe  ychwanegodd  ddau  air  llanw  sy’n  gweddu’n  berffaith  i  naws  ac  

ystyr y darn gwreiddiol ac yn y fargen fe lwyddodd i fodloni gofynion yr odl gyrch. Yn yr ail 

linell, fe gymer cyfieithiad cyffredin  Morgan  a  Kyffin   yn  ei   grynswth  ond   fe   ychwanega’r  

‘yn’   traethiadol,   heb   amharu   dim   ar   ystyr   wreiddiol   y   llinell,   er   mwyn   ennill   y   sill  

ychwanegol  iddo’i  hun.  Enghraifft  drawiadol  arall  o  gytundeb  â darlleniad cyffredin Kyffin a 

Morgan  yw’r  mydryddiad a ganlyn gan Brys:  

 
Salm 7. 2(a)  Rhag  llarpio  f’enaid  fel y llew,    Prys.  

 
    Rac  iddo  ‡  dreidio  vy  eneit  val  lleo   Salesbury. 

‡reibio,  llyncu.   
 

Rhag iddo larpio fy enaid fel llew:    Morgan.  
 

Rhag iddo larpio fy enaid 
      yn safnaid, fal llew rheibudd:    Kyffin. 

 
Gallwn gymryd yn ganiataol mai dilyn Morgan yn yr achos hwn a wnaeth Kyffin. Mae’n  

amlwg iddo weld fod cyflythreniad swynol ei gyfieithiad yn fwy effeithiol nag ymgais dila 

Salesbury. Y cyfan a wna Prys, mewn gwirionedd, yw cymryd cyfieithiad Morgan yn ei 

grynswth  a’i  addasu  i’w  ddibenion  ei  hun.  Gan  mai  llinell  ddeg  sill  oedd  hon  yn  wreiddiol  fe  

fu’n  rhaid  i  Brys  ganfod  ffordd  o  ddileu  dau  sill.  Gwareda’r  arddodiad  rhediadol  (‘iddo’),  er  

mwyn arbed y ddeusill hynny, heb effeithio dim ar naws nac ystyr yr adnod. Crea lyfnder yn 
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ei   linell   drwy   ddefnyddio’r   sillgoll   (‘f’enaid’),   a   thrwy   ychwanegu’r   fannod   fy   rymusa  

ddelwedd Morgan yn sylweddol: try ei lew cyffredin ef yn drosiad am yr Un Drwg ei hun. 

Ceir yr argraff, yn wir, fod y Diafol   yn   aros   i’r   crediniwr   faglu   er  mwyn   iddo   ddifetha   ei  

enaid  a  dinistrio  ei  berthynas  gyda’i  Dduw.     

 Yn ogystal â dibynnu  ar  destun  Kyffin   fel   ffynhonnell   i’w  gynorthwyo  i   fydryddu’r  

Salmau,   gallwn   gymryd   yn   ganiataol   mai’r   gwaith   hwn   oedd   un   o’r   patrymau a 

argyhoeddodd Prys mai ar fesur rhydd y dylai fydryddu ei Salmau Cân. Roedd gwaith Kyffin, 

fel y dywedwyd eisoes, yn sefyll am y pegwn â’r  ymdrechion  eraill  i  fydryddu’r  Salmau  yn  

Gymraeg   am   ei   fod   mor   ddealladwy   ac   ystwyth:   petai’r   gwaith   cyfan   wedi   goroesi 

effeithiau’r  pla  mawr  yn  Llundain  byddai  wedi  diwallu’r  angen  am  Sallwyr  Cân yn Gymraeg 

gymaint â phum  mlynedd   ar   hugain   cyn   i   waith   Prys   ddod   o’r   wasg,   ond   nid   felly   y   bu.  

Roedd  yr  hyn  a  adawyd  ar  ôl  o  waith  Kyffin,  fodd  bynnag,  yn  cynnig  patrwm  i  eraill  o’r  hyn  

y dylid anelu ato. Mydryddodd Kyffin ei Salmau  ar   fesur   syml  a   adawodd   i’r  Ysgrythyrau 

hawlio  sylw  y  rhai  a’u  clywai.  Roedd  ei  fesur,  hynny  yw,  yn  ddarostyngedig  i’w  neges,  ac  ni  

thynnai  unrhyw  sylw  oddi  wrth  wirionedd  craidd  y  Salmau  a  genid  arno.  Byddai’r  ffaith  hon  

wedi  plesio  Prys  yn  fawr  a  dyna,  mae’n  debyg,  paham  y  dewisodd  fesur  mor  debyg  i’r  un  a  

ddefnyddiwyd  gan  Kyffin.  Cynigir  rhan  o  fydryddiad  y  ddau  fardd  o’r  nawfed  Salm  isod  fel  

prawf o debygrwydd y mesur a ddefnyddiwyd ganddynt: 

Edward Kyffin 
Salm 9.1-3. 

Edmwnd Prys 
Salm 9.1-3. 

 
Clodforaf yr Arglwydd Iôn 
    a’m  holl  gallon  diau: 
(I’m  byw  ddydd  dy  foli  wnaf) 
    Mynegaf  d’oll  ryfeddau. 
 
Ynot Arglwydd llawenhâf, 
    A gorfoleddaf (iown-dw:) 
A beunydd Dduw goruchaf 
    I canaf ith lân enw. 
 
 
 

 
Clodforaf fi fy Arglwydd Ion, 
    o’m  calon,  ac  yn  hollawl: 
Ei ryfeddodau rhof ar led, 
    ac  mae’n  ddyled  eu  canmawl. 
Byddaf fi lawen yn dy glod, 
    ac ynod gorfoleddaf: 
I’th  enw  (o  Dduw)  y  canaf  glod, 
    wyd hynod, y Goruchaf. 
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Tra ddychwelid (gau-ddynion) 
    Fyng-elynion iw gwrth-ôl: 
Llithrant,  difeir  hwynt  (lle’r  aen) 
    O’th  flaen  fyng-wir-Dduw grasol. 
 
 

Tra  y  dychwelir  draw’n  ei  hol, 
     fy holl elynol luoedd, 
Llithrant  o’th  flaen,  difethir  hwy,   
    ni ddon hwy mwy iw lleoedd. 
 

Yn  syml,  y  cyfan  a  wna  Prys  yw  cymryd  Mesur  y  Garol,  fel  y’i  ceir  yng  ngwaith  Kyffin,  a  

gosod   sill   ysgafn   ychwanegol   ar   derfyn   y   llinell   gyntaf   a’r   drydedd.   Heblaw   hynny,   fodd  

bynnag, y mae holl nodweddion y ddau fesur yn cyfateb yn union â’i  gilydd.  Ac  ystyried fod 

gan un o gydnabod Prys, sef Syr John Wyn o Wedir, gopi o waith Kyffin, ac o gofio bod 

rhywfaint   o   ddylanwad   y   naill   ar   waith   y   llall,   mae’n   rhesymol   dadlau   mai   gan   Kyffin   y  

cafodd  Prys  y  syniad  o  ddefnyddio’r  Mesur  Salm.  Gwyddys  oddi  wrth  ei  ragymadrodd nad 

dyma  fyddai  ei  ddewis  cyntaf,  ond  mae’n  amlwg  iddo  benderfynu  bod  arddull  gwaith  Kyffin  

yn nes at yr hyn yr oedd ef ei hun yn anelu at ei gynhyrchu. 

 

Dylanwad posibl James Rhys Parry ar Brys 

 Mae  peth   tystiolaeth   sy’n   awgrymu  bod  Prys   hefyd  wedi gweld mydryddiad James 

Rhys  Parry   (Eos  Eyas)  o’r  Salmau.  Fel   y  gwelsom  mewn  pennod   flaenorol,   awgrymodd  ei  

fab,  Gorge  Parry,  yn  ei  ragymadrodd  i’r  Salmau  mydryddol  a  gyfansoddodd  ef,  fod  gwaith  ei  

dad wedi dylanwadu ar Edmwnd Prys, er na ellir canfod dim o ddylanwad Salmau Parry ar 

Salmau Prys o ran geiriad.38 Cynigir isod rai enghreifftau: 

 
 1. Salm 31.2-3: Digwydd ddy glist attai n rhydd 

    a gna di spyd ym gwarchad, 
Bydd rhai yn gastell cadarn ym 
    o bydd rhai llym ym gwiliad.    Parry. 
 
Gogwydda dy glust ataf: ‡brysia im gwaredu,  
bydd ymy graic cadarn, [ac] yn duy amddeffen  
y’m  cadw.      Salesbury. 

     *Gestwng, plyc. 
‡ffrysta. 

     

                                                           
38 Gw.  William  Ll.  Davies,  ‘Welsh  Metrical  Versions  of  the  Psalms’, The Journal of the Welsh Bibliographical 
Society, Cyf. II (1923), 288.  
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    Gogwydda dy glust attaf, bryssia i’m  gwaredu;  
bydd i mi yn graig gadarn, yn  dŷ amddeffyn  i’m  cadw. Morgan. 

 
Gogwydd dy glust attaf ar frys, 

        o’th  nefol  lys  i wared, 
    A  bydd  ym’  yn  graig  gadarn siwr, 
        yn  dŷ a  thwr  i’m  gwared.    Prys. 
 
Y  mae  gwaith  Parry  yn  hoyw  a  rhugl,  a  hawdd  y  gallesid  fod  wedi  defnyddio  ei  Salmau  i’w  

canu yn yr eglwysi, ond mae’n   deg   dweud   bod   naws   gwaith   y   ddau   fardd   yn   sylfaenol  

wahanol   i’w  gilydd:  mydryddiad syml diaddurn ac arno flas tafodiaith yw gwaith Parry, tra 

bod gwaith Prys wedi ei addurno â Chymraeg llenyddol cyfoethog.    Defnyddia  Parry  ‘spyd’  

[Saesneg   ‘speed’], er   enghraifft,   tra   bod   Prys   yn   mabwysiadu   ‘brys’   ei   ragflaenwyr.   Yn  

gyffredinol hefyd, gellid dadlau bod ymdrech Prys yn adlewyrchiad  tecach  o’r  hyn  a  geir  yn  

yr Ysgrythurau  Cymraeg.  Mae  ei  fydryddiad  yn  glynu’n  bur  agos  yn  yr  enghraifft  uchod  at  

ddarlleniad cyffredin Salesbury a Morgan tra bod cynnig Parry yn gwyro oddi wrtho dipyn.  

 Dyma enghraifft arall: 

 2. Salm 31.19:  F’arglwydd  na  wradwydda  fi 
    cans arnad ti ddwi n galw, 
Difwyn yr anywiol draw, 
    dyr arny daw hyd farw.    Parry.  

 
Arglwydd,  na  ’wradwydder  vi:   
can ys gelweis arnat, gwradwyer yr 
 andewolion,  [a’]  *dystawer  wy  yn  y  be.  Salesbury. 
  *goysteger. 
 
Arglwydd na waradwydder fi; canys gelwais  
arnat; gwradwydder yr annuwolion,  
torrer  hwynt  i’r  bedd.     Morgan.  

 
    O Arglwydd, na wradwydder fi 
        a rois fy ngweddi arnad: 
    Ond i’r  annuwiol  gwarth a wedd, 
        yn  fud  i’r  bedd  o  lygriad.    Prys. 
 
Naws anffurfiol a thafodieithol a geir unwaith eto yng ngwaith Parry, ond dilyn Morgan a 

wna Prys fynychaf. Y mae cyfieithiadau  Parry  a  Phrys  yn  bur  wahanol   i’w  gilydd  eto  ac  ni  

ellir canfod unrhyw ddylanwad Salmau Parry ar Salmau Prys.  
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Ychydig iawn o berthynas a geir rhwng gweithiau Parry a Phrys yn yr enghraifft isod 

eto: 

 3. Salm 83.2:   May  d’elynion  di  n  llawn  twrdd 
    ay tadwrdd mawr aflonydd, 
Ath gassocion ffyrnic cay 
     yn codi pennay.     Parry. 
 
Can ys *llyma dy elynion yn dadwrdd,  
ath ddygasogion a goedsont y penn y vyny.  Salesbury. 
 *wele. 
 
Canys wele dy elynnion sydd yn terfyscu,  
a’th  gaseion  yn cyfodi eu pennau.   Morgan. 
 
Wele,  d’elynion yn cryfhau, 

        gan godi’  pennau i’r  nefoedd.    Prys.  
 
Ni cheir yr argraff yma eto   fod   Prys   yn   dibynnu   ar   waith   Parry.   I’r   gwrthwyneb,   mae’n  

amlwg bod y ddau fardd yn seilio eu mydryddiadau ar ffynonellau  gwahanol  i’w  gilydd.    Tra 

bod   gwaith   Prys   yn   glynu’r   bur   agos   at   gyfieithiad   William   Morgan,   adleisio   cyfieithiad  

William Salesbury a wna cynnig Parry. Sylwer,  er  enghraifft,  iddo  fabwysiadu  ‘tadwrdd’  gan  

Salesbury   sy’n   golygu   ‘sŵn’   neu   ‘derfysg’   yn yr achos hwn. Ceir arlliw o ddylanwad 

Salesbury yn yr adnod hon hefyd: 

 4. Salm 83.4:  Dwedsant torwn hwy i lawr, 
    na bo mwy nawr o honynt: 
Nay byth yn Iserel, 
    na mwyach genel yddynt.    Parry. 
 
Dywedesont, Dewch a’  thorwn  hwy  ymaith 
 *rac bot yn genedl: ac na choffaer enw 
 Israel mwyach.      Salesbury.  

     * val na bont. 
 
    Dywedasant, Deuwch, a difethwn hwynt  

fel na byddant yn genhedlaeth, ac na chofier  
henw Israel mwyach.     Morgan. 

 
Dwedasant, dewch difethwn hwynt 

        na byddo honwynt genhedl: 
    Ac na bytho byth (meddant hwy) 
        am Israel mwy mor chwedl.    Prys. 
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Eto, ni cheir fawr o debygrwydd rhwng Parry a Phrys: dilyn Salesbury a wna Parry ond dilyn 

Morgan a wna Prys. Daw llinell gyntaf Prys, yn wir, o gyfieithiad Morgan yn ei chrynswth. 

Ceir  dylanwad  Salesbury  ar  y  rhan  o’r  adnod  a  ganlyn  hefyd: 

5. Salm 7. 2(a)   meis at lew mawr yn llynky     Parry 
 
    Rac  iddo  ‡  dreidio  vy  eneit  val  lleo   Salesbury. 

‡reibio,  llyncu.   
 

Rhag iddo larpio fy enaid fel llew:    Morgan.  
 

Rhag iddo larpio fy enaid 
      yn safnaid, fal llew rheibudd:    Kyffin. 
 

   Rhag  llarpio  f’enaid  fel y llew,    Prys.  
 
Dilyn Salesbury a wna Parry unwaith eto yn yr achos hwn, tra bod Prys yn dilyn Morgan. 

Ceir nifer o enghreifftiau eraill o ddibyniaeth Parry ar Salesbury sydd, efallai, yn awgrymu 

iddo   fwriadu   i’w  Salmau   gael   eu   defnyddio  mewn   gwasanaethau   eglwysig   ochr   yn ochr â 

Llyfr Gweddi Gyffredin Salesbury ei hun.  Diau y bernid bod gwaith Prys yn fwy addas ar 

gyfer  Caniadaeth  y  Cysegr  am  fod  ei  farddoniaeth  yn  fwy  ystwyth  a’i  iaith  yn  fwy  coeth.  Ond  

ar ben hynny, yr oedd Prys yn  cadw’n  ffyddlonach  wrth  yr  Ysgrythur wrth fydryddu. Cynigir 

rhai  enghreifftiau  o’r  hyn  a  olygir: 

 6. Salm 146.7:  Yr hwn y sydd yn helpy rhai 
    ac yfai n orthrymog, 
ac yn rhoi ymborth yr 
creadyr sydd newynoc. 
Fo ry yn rhydd fy arglwydd ion 
    garcharorion tryan: 
fo ry olwg ac fo gall 
yr dyn syddall egwan.     Parry. 

 
hwn y wna varn ir ei gorthrymedic:  
yr hwn y rydd vwyt ir ei newynoc:  
yr Arglwydd y ellwng y carcharorion.   Salesbury. 
 
Yr  hwn  sydd  yn  gwneuthur  barn  i’r  rhai   
gorthrymmedic,  [ac]  yn  rhoddi  bara  i’r   
newynoc: yr Arglwydd sydd yn gollwng  
carcharorion yn rhydd.     Morgan.  
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    Yr  hwn  i’r  gwael  a  rydd  farn  dda, 
        a  bara  i’r  newynllyd, 
    Fe ollwng Duw y rheidus gwâr, 
        o’i  garchar  ac  o’i  gaethfyd.    Prys. 
   
Y mae ymgais farddonol ac ystwyth Prys yn sicr yn rhagori ar gynnig Parry, ac ni welir arlliw 

o ddylanwad y naill ar waith y llall. Cyflwynwyd gwaith Parry i William Morgan yn y cyfnod 

pan oedd yn Esgob Llandaf, ond ni welodd olau dydd erioed. Gall fod posibilrwydd, wrth 

gwrs,  for  yr  Esgob  wedi  dangos  y  gwaith  i’w  hen  gyfaill  Edmwnd  Prys,  ond  hyd  y  gwelir  ni  

fu’r   gwaith   yn   ddylanwad   arno   o   gwbl.   Yr   unig   debygrwydd   a   geir   rhyngddynt,   mewn  

gwirionedd,   yw’r   mesur   rhydd   syml   a   ddefnyddir   gan   y   naill   a’r   llall.   Fel Kyffin, fe 

ddefnyddia Parry fesur Carol. Gall fod Morgan wedi pwyso ar Brys i ragori ar waith Parry ac 

mai  dyna  a’i  hysgogodd  i  fwrw  ati  i  fydryddu  ei  Salmau  ar  fesur  tra  thebyg.   

Beth a gesglir, felly, oddi wrth yr astudiaeth hon: 

(a)  Mai cyfieithiad Morgan  o’r  Ysgrythurau  oedd  prif  ffynhonnell  Edmwnd  Prys  

ac iddo fynd i ymdrech fawr er mwyn sicrhau bod ei Salmau Cân yn ei 

adlewyrchu’n  ffyddlon. 

(b) I Brys gadw llygaid barcud ar gyfieithiad Salesbury ac iddo ei ddilyn weithiau 

am resymau mydryddol.  

(c) Mae’n   bur   debyg   fod   gan   Brys   gopïau   o   gyfieithiadau   Saesneg   safonol   ei  

gyfnod, Beibl yr Esgobion, Beibl Genefa a Beibl y Brenin Iago, wrth ei 

benelin  pan  oedd  yn  paratoi  ei  destun,  ac  i’w  cyfieithiadau  hwy  effeithio  ar  ei  

fydryddiad  weithiau:  byddai’n  aml yn dilyn Salesbury, fel y gwelsom, os oedd 

ei gynnig ef yn un mwy poblogaidd gyda chyfieithwyr ac esbonwyr Beiblaidd 

eraill ei gyfnod.  

(ch)  Gall fod posibilrwydd fod Prys wedi ymgynghori â rhai   o’r   cyfieithiadau  

clasurol hefyd, megis y cyfieithiad Hebraeg gwreiddiol; y Roeg; a 

chyfieithiadau Lladin yr LLX a Beibl Tremellius. Gallwn faentumio, wrth 
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gwrs,  y  byddai’n  gyfarwydd  â nifer  o’r  cyfieithiadau  hyn  fyth  er  ei  gyfnod  fel  

efrydydd yng Nghaer-grawnt, ond nid y rhain oedd ei brif ffynhonnell.  Yn 

hytrach, gall fod Prys wedi eu defnyddio fel meini prawf i benderfynu rhwng 

gwahaniaethau Salesbury a Morgan, ac efallai i ddilysu ei ddewis o eiriau 

arbennig.    

(d) Bod ganddo gopi o Salmau Cân Edward Kyffin wrth law ac iddo droi ato o 

bryd  i’w  gilydd.  Gall  mai Syr John Wynn o Wedir a roes y copi hwn iddo, ac 

mae’n  dra   thebygol  mai  camp  Kyffin  a’i  hargyhoeddodd   i  ddefnyddio  mesur  

tebyg wrth baratoi ei Salmau ei hun. 

(dd)  Nid  yw’n  dibynnu  ar  Salmau  Parry,  ond   fe   all   fod  Morgan  wedi   eu  dangos  

iddo   a’i   berswadio i baratoi testun tebyg, un a ragorai arno o safbwynt ei 

ffyddlondeb  i’r  gwreiddiol  ac  o  safbwynt  ei  ansawdd  ieithyddol. 

Llwydda Prys heb ddim amheuaeth   i   gadw’n   ffyddlon   i’r   Ysgrythurau:   mae’r  

berthynas rhwng ei Salmau Cân a Salmau rhyddiaith Morgan yn un mor agos, yn wir, fel na 

allai  fod  wedi  mynd  o’i  le,  ond  a  yw  ei  waith  yn  gofiadwy  ai  peidio?  Dadleuodd R. T. Jenkins 

nad yw penillion mydryddol Prys yn aros yn y cof am fod ei eirfa yn geidwadol ac estron:  

Fe gyhoeddwyd y rheini [Salmau Prys] yn 1621, ac  y  mae  hi’n  awr  yn  1948;;  felly,  serch  bod  
yr   iaith  Gymraeg   lenyddol  wedi   newid   llai   na’r   Saesneg   yn   y   tair   canrif   ddiwethaf,   y  mae  
Sallwyr Prys yn rhwym—megis   o   ran   hynny   y  mae’r  Beibl  Cymraeg   hefyd   yn   rhwym—o 
gynnwys geiriau a ffurfiau sydd wedi darfod yn ein hymwybod ni. Ond y mae mwy na hynny 
ynddi. Ar ryw ystyr, gellid dweud bod y Sallwyr eisos yn  ‘hen’  hyd  yn  oed  yn  1621.  Oblegid  
gwaith ceidwadol ydoedd.39  

Ar sawl ystyr, wrth gwrs, y mae Jenkins yn llygad ei le. Gellid ei ystyried yn 

geidwadol efallai am fod Prys yn amcanu tuag at gyflwyno urddas seremonïol ffurfwasanaeth 

yr  Eglwys  Gatholig   i  wasanaethau’r  Eglwys  Brotestannaidd  newydd.  Cymraeg,  nid  Lladin,  

oedd y cyfrwng a ddewiswyd   ganddo,   ond   gorfu   i’r   Cymraeg   hwnnw fod yn atsain o 

hynafiaeth oesol yr Eglwys. Roedd y traddodiad barddol Cymraeg y perthynai iddo hefyd yn 

                                                           
39 R.  T.  Jenkins,  ‘Canu  â’r  Deall’  yn  Cwpanaid o De a Diferion Eraill (Dinbych, 1997), 160.  
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hynod   geidwadol   oherwydd   fe   fynnai   warchod   hen   eiriau   a   ffurfiau’r   iaith.   Cwyna T. R. 

Roberts fod nifer o eiriau ac ymadroddion Prys yn estron a cheidwadol,40 ac fe ddywed R. T. 

Jenkins   ymhellach   ei   fod   yn   ofni   mai   llyfr   ‘i   ysgolheigion’   yn unig oedd Sallwyr nobl 

Edmwnd Prys erbyn 1948.41 Ond  a  fyddai  hynny’n  wir  am  gynulleidfa  wreiddiol  y  Salmau 

Cân? Yn syml, na fyddai: y tebyg yw fod geirfa’r  Cymry  uniaith yr oedd Prys yn ysgrifennu 

ar eu cyfer yn rhywiog a chyfoethog, a chan fod y Salmau yn glynu mor agos at gyfieithiad 

Morgan, un tra chyfarwydd iddynt erbyn 1621, fe allent gymryd atynt yn hawdd. Mae’n  wir  

fod  ambell  air  anghyfarwydd  yn  brigo  i’r  wyneb  o bryd  i’w  gilydd  yn  y  Salmau  Cân.  Yn  eu  

plith   y   mae’r   gair   ‘cyfatgen’   sy’n   golygu   ‘gwawd’   neu   ‘watwar’   (Salm   44.14)   ac   a  

ddefnyddiwyd   gymaint   â   mil   o   flynyddoedd   ynghynt   yng   ngherdd   fawr   Aneirin,   sef   ‘Y  

Gododdin’  a’r  gair  ‘diserth’  (Salm  74.14)  sy’n  golygu  ‘anialwch’  neu  ‘diffeithwch’  ac  a  geir  

yng  Ngeirlyfr  Wiliam  Llŷn.    Ond ni ellir gwadu nad oedd R. T. Jenkins hefyd yn euog o or-

ddweud  wrth  wyntyllu’r  feirniadaeth  hon  yn  erbyn  gwaith  Prys:  mae’n  amheus,  er  enghraifft,  

a  yw  ‘anniben’,  ‘deifr’  a  ‘chafell’,  fel  nifer  o’r  geiriau  a  rhestra  yn  ei  erthygl,  yn  enghreifftiau  

addas o eiriau hynafol estron.  

Mae R.   Geraint   Gruffydd   o’r   farn   mai   gwaith   Prys   yw’r   ‘gorau   o   holl   sallwyrau  

mydryddol  y  Diwygiad  Protestannaidd  yn  Ewrop’  ar  gyfrif  ei  eirfa  gyfoethog.42 Er mai bardd 

amatur ydoedd yng ngolwg y beirdd proffesiynol yr oedd Prys wedi llwyr feistroli cerdd 

dafod, ac yr oedd yn fardd medrus. Yn sicr, yr oedd Prys yn feistr ar y Gymraeg yn ei 

chyflawnder ac yr oedd holl gyfoedd Cymraeg y penceirddiaid yn gynhysgaeth iddo. Roedd 

golud   ei   iaith   yn   help   iddo   ymdopi   â’r   dasg   anodd o fynegi ystyr y Salmau gwreiddiol yn 

fanwl  o  fewn  fframwaith  mydryddol  cyfyng.  Ar  wahân  i’r  ffaith  fod  nifer  y  sillafau  ym  mhob  

llinell yn gyfyng, wrth gwrs, fe fyddai odlau mewnol y mesur yn rhwystr pellach i Brys. 

                                                           
40 T.  R.  Roberts   (‘Asaph’),  Edmwnd Prys, Archddiacon Meirionydd: Traethawd Bywgraffyddol a Beirniadol 
(Caernarfon, 1899), tt. 176-7. 
41 R. T. Jenkins, Cwpanaid o De a Diferion eraill, t. 164. 
42 R.  Geraint  Gruffydd,  ‘Salmau  Cân’,  Y Cylchgrawn Efengylaidd, IX (1968), 140. 
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Mae’n   annhebygol,   yn   wir,   y   gallai   fod   wedi   glynu   mor   agos   ag   a   wnaeth   at   gyfieithiad  

Morgan   heb   fod   ganddo’r   fath   afael ar   yr   iaith   Gymraeg.   Ac   yntau’n fardd campus yn y 

mesurau caeth, nid rhyfedd, efallai, fod gan Brys eirfa eang a chyfoethog a’i  galluogodd i 

ymrafael  yn  esmwyth  â’r  her  o  fod  yn driw  i’w  fesur  ar  y  naill  law  ac  i  ‘ddeall  yr  ysbryd’  ar  y  

llall.  Gallai’n  hawdd  ddod  o  hyd  i  eiriau  cyfystyr  a  gyfleai  ystyr y gwreiddiol ond a fodlonai 

ofynion ei fesur hefyd. A chwarae teg iddo, fe ymdrechai er mwn sicrhau bod ei Salmau yn 

ddealladwy hefyd. Gellid dadlau, yn wir, bod ei waith yn llawer mwy ‘modern’  nag  unrhyw  

beth a gynhyrchwyd gan ei gyd-feirdd yn yr un cyfnod.  Pe cawsai y rhan fwyaf o’r rheini eu 

ffordd, Salmau   caeth,   cymhleth   ac   annealladwy   fuasai’n   cael   eu   canu   mewn   eglwysi   yng  

Nghymru’r  ail  ganrif  ar  bymtheg.  Sut,  er  enghraifft,  y  byddai’r  Cymry  cyffredin  wedi  ymdopi  

â’r  cyfieithiad  a  ganlyn  o’r  ganfed  Salm  ar  fesur  yr  englyn  cyrch  gan  William  Middleton: 

   Cenwch i Dduw cu union 
   Yn llafar oll daear hon: 
   A llenwch a llawenydh 
   Iownwaith dhydh wsnaethydhion 
   Dowch yn i wydh hylwydh hynn 
   A chenwch gainc ach emyn: 
   Gwybydhwch gwelwch ich gwydh 
   Duw  yw’r  Arglwydd  rhwydd  rhodhwyn. 
   Efo  a’n  gwnaeth  a’n  maeth  mad 
   Nid yn hunain gain gennad: 
   I bobl ef ydym rym raid 
   A defaid i wellt dyfiad. 
   Yw byrth rhowch dhiolch tyb iawn 
   Yw enw rhowch fendith uniawn: 
   Clodforwch molwch ior mau 
   Yw gyntedhau gynt wiwdhawn. 
   Da  yw’r  Arglwydd  ku-lwydh cad 
   Tragwydhawl gwiriawl gariad: 
   Bythoedh llon i wirionedh  
   Ae drugaredh drwy gariad.  
 

Yn  hytrach  na’r  fersiwn  a  ganlyn  gan  Brys: 

    I’r  Arglwydd  cenwch  lafar  glod, 
        a gwnewch ufydd-dod llawen fryd, 
    Dowch o flaen Duw a pheraidd don, 
        trigolion y ddaear i gyd. 
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    Gwybyddwch  mai’r  Arglwydd  sydd  Dduw, 
        a’n  gwnaeth  ni’n  fyw  fel  hyn  i  fod, 
    Nid  ni’n  hunain,  ei  bobl  ym  ni, 
        a  defaid  rhi’  ei  borfa  a’i  nod. 
 
    O  ewch  i’w  byrth  a  diolch  brau, 
        yn ei gynteddau molwch ef, 
    Bendithiwch enw Duw hynod, 
        rhowch iddo glod drwy lafar lef. 
    Cans  da  yw’r  Arglwydd,  awdur  hedd, 
        da ei drugaredd a dilyth, 
    A’i  wirionedd  ini  a  roes, 
        o oes, i oes, a bery byth. 
 
Cyn i waith Prys ddod  i’r  fei, ni  chafwyd  ond  un  ymdrech  gyflawn  i  fydryddu’r  Salmau  ar  y  

mesurau rhyddion, sef gwaith James Rhys Parry ac, fel y gwelsom, ni chafodd y Salmau hyn 

eu cyhoeddi erioed. O’r   hyn   a ddywed George Parry, mab yr awdur, gallwn faentumio yr 

ystyrid eu harddull seml, gartrefol yn anaddas at wasanaeth y cysegr. Ac ystyried cynefindra 

cynulleidfaoedd yr eglwysi erbyn cyfnod Prys â Salmau Beibl 1588, fe   olygai’r ffaith fod 

Parry wedi dibynnu cymaint ar gyfieithiad Salesbury nad oedd ei ymgais bellach yn addas 

i’w   ddefnyddio   beth   bynnag.   Yn   wahanol   i   Barry,   yr oedd Prys yn fardd tra champus a 

ddibynnodd yn  helaeth  ar  holl  adnoddau’r  iaith  lenyddol  glasurol  er  mwyn  gwisgo’i  Salmau  

mewn  Cymraeg  a  fyddai’n adlewyrchu naws ac urddas yr Ysgrythurau gwreiddiol.  

Daeth Prys o hyd i'r llwybr canol rhwng bod yn ddealladwy ar y naill law ac yn 

urddasol   ar   y   llall,   ac   o’r   herwydd   derbyniwyd   ei   waith   gan   yr   awdurdodau   eglwysig   a’r  

addolwyr cyffredin fel ei gilydd. Gwyddys i sicrwydd ei fod wedi bodloni disgwyliadau 

ysgolheigion Beiblaidd y cyfnod oherwydd, fel y gwelsom eisoes, enillodd ei waith 

gydnabyddiaeth  frenhinol  ac  fe’i  rhwymwyd  ynghyd  â’r  Llyfr  Gweddi  Gyffredin,  ond  ar  yr  

un  pryd  fe’i  hargraffwyd  gyda  chopïau  rhad  o’r  Beibl  Bach  ac  yn  ddiweddarach  gyda  Beibl  

Peter  Williams,  ill  dau  yn  boblogaidd  ar  yr  aelwyd,  sy’n  arwydd  ei  fod  wedi  ennill  ei  blwyf  

yng  nghalonnau’r  Cymry  cyffredin  hefyd.      Er iddo ddefnyddio iaith gywrain, fe ganai Prys 

mewn arddull seml a thelynegol a ganiataodd i holl ddeunydd crai y Salm wreiddiol  frigo’n  
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ddidrafferth   i’r  wyneb.  Porthi  ar   faeth  yr  ysbryd,  nid  baglu  ar   rwyd  y  gynghanedd,  a  wneir  

wrth ddarllen Salmau Prys. Byddai cri’r Salmydd  cyn  gliried  i’r  rhai  a’u  canai  â  chlychau  llan  

a  genid  i’w  galw  i’r  addoliad.   

Y gwir amdani yw, fod Edmwnd  Prys  i’w  ganmol  am  hyblygrwydd  ac  ystwythder  ei  

awen. Ys dywed Thomas Charles am y Salmau Cân: 

...  a’i  olygu  i  gyd  gyda  ei  gilydd,  rhaid  i  bawb  deallus  ei  farnu  yn  orchestwaith  rhagorol,  a’i  
fod yn rhoddi meddwl yr Ysbryd Glân allan mor glir ag a wnaed neu a ellir ei wneud mewn 
un cyfansoddiad. Y mae ei gyfansoddiad yn beraidd ei flas, yn aml yn ardderchawg [sic], ac 
adeiladol—yn fwy addas i addoliad cyhoeddus na dim arall a welodd yr ysgrifennydd yn yr 
iaith Gymraeg hyd yn hyn. Anwybodaeth a phlentynrwydd yr addolwr sydd yn peri iddynt, yn 
gyffredinol,  ddewis  dim  arall  yn  eu   lle.  Geill  caniadau  eraill   fod  yn   fuddiol   i’w  darllen  a’u  
canu wrthym ein hunain; ond yr addoliad cyhoeddus, mwy ardderchog, syml, sobr, ac 
adeiladol yw cyfieithiad yr Archddiacon o ganiadau peraidd ganiedydd Israel. Efe yw 
caniedydd   Israel   ym  mhob   oes;;   y   rhai   hyn   yw   y   psalmau,   yr   hymnau,   a’r   odlau   ysprydol,  
mewn cyfieithiadau addas ohonynt, sydd i fod yn yr eglwys fawr trwy y byd hyd ddiwedd 
amser. Da, yn mhob peth perthynol i addoli  i  addoliad  dwyfol,  fod  mor  agos  i’r  gair  ag  sydd  
bosibl.43 
 

Er bod rhywfaint o or-ddweud yn y datganiad  hwn,  mae’n  wir  bod  symlrwydd prydferth nifer 

fawr  o’i  benillion  yn  golygu  eu  bod  yn  hynod  gofiadwy.  Mae’n  rhagori,  er  enghraifft,  ar  bob  

un   o’i   ragflaenwyr oherwydd eu allu i ymaddasu i gyfleu amrywiaeth naws a chywair y 

Salmau gwreiddiol. Fel y dywed Gwallter Mechain: 

Y mae cryfder ei iaith bron bob amser yn cyfateb i natur y testyn [sic], fel nad yw syniadau 
eryraidd prif-fardd yr Hebreaid yn cael cam gan dannau telyn Gymreig caniedydd Meirion.44   
 

Ni   waeth   beth   yw   gofynion   y   Salmau,   y   mae   awen   Prys   yn   llwyddo   i’w   cyfleu.   Mae’r  

llinellau a ganlyn, er enghraifft, mor nerthol fel y clywir rhuad y daran wrth eu darllen: 

 Salm 77.16-8:  Y deifr gwelsant, ofnasant hyn,  
        a dychryn cyn eu symmud. 
    Cymylau dwfr cylch wybr yn gwan, 
        a mellt fal saethau enbyd. 
 
    Dy  daran  rhuodd  fry’n  y  nen, 
         dy fellt gwnaent wybren olau, 
    Y ddaiar isod a gyffrodd, 
        ac a’i dychrynodd hithau. 
 

                                                           
43 Gw.  T.  R.  Roberts  (‘Asaph’),  Edmwnd Prys, tt. 155-6. 
44 D. Silvan Evans (gol.), Gwaith y Parch. Walter Davies A.C. (Gwallter Mechain), Cyf. I, t. 545. 
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Weithiau,  fe  ymgodyma  â’r  lleddf  fel  y  gwna  yn  y  Salm  a  ganlyn  sy’n  cyfleu ing y Salmydd 

wrth iddo  ymbil  am  gael  ei  waredu  o’i gyfyngder: 

 Salm 13.1-4:  Pa hyd fy Arglwydd, Dduw dilyth? 
        a’i  byth  yr  wyf  mewn  angof? 
    Pa  guddio  r’wyd,  (o  Dduw) pa hyd? 
        dy lân wynebpryd rhagof? 
    Ba hyd y rhed meddyliau tro 
        bob  awr  i  flino  ‘nghalon? 
    Pa hyd y goddefaf y dir? 
        dra codir fy nghaseion. 
 
    O Arglwydd edrych arnaf fi, 
        a chlyw fy ngweddi ffyddlon. 
    Egor fy llygaid, rhag eu cau 
        ynghysgfa angau ddigllon.  
    Pe  llithrwn  ddim,  (rhag  maint  yw’r  llid) 
        fo ddwedid fy ngorchfygu: 
    A llawen fyddai fy holl gâs: 
        dal  fi  o’th  râs  i  fynu. 
 
Dro arall fe gân y Salmydd fawl orfoleddus i’w  Duw, fel hyn: 
 
 Salm 96.11-13: O llawenhaed nefolaidd do, 
        i’r  ddaiar  bo  gorfoledd: 
    Rhued  y  mor  a’i  donnau  llawn, 
        a’r  pysg  sy’  mewn  ei  annedd. 
    A gorfoledded y maes glâs, 
        ei  dwf,  a’i  addas  ffyniant: 
    A phob pren gwyrdd sydd yn y coed, 
        i’r  Arglwydd  rhoed  ogoniant.   
 
    Am ei ddyfod, am ei ddyfod,  
        a’i  farn  sydd  hynod  iownwedd: 
    Barna yn gyfion yr holl fyd, 
        a’r  bobl,  â’i  gyd-wirionedd. 
 
Yn y Salm a ganlyn fe ymbilia’r  ffyddloniaid  ar  i  Dduw  ddial ar yr annuwiol,  ac  mae’r  llid  

a’r  gynddaredd  y  maent  yn  dymuno  iddo  eu  dodi  ar  eu  pennau  i’w  deimlo  yng  ngeiriau  Prys: 

 Salm 58.6-8:  Duw, torr eu dannedd yn eu safn,  
        diwreiddia’r  llafn  o  dafod: 
    Duw  dryllia’r  bonau,  a  gwna’n  donn 
        bob grudd i’r  c’nawon  llewod.   
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    Todder hwynt fel dwr ar y tir, 
        felly diflennir hwythau: 
    Os mewn bwa rhoesant saeth gron,  
        boed torri hon yn ddrylliau. 
    Boent hwy mor ddiffrwyth, ac mor hawdd 
        a malwen dawdd y todder: 
    Neu fel rhai  bach  ni  welai’r  byd, 
        o eisau pryd ar amser. 
 
Mae’n   glir,   fodd   bynnag,   fod   awen   Prys   yn   cwmpasu   cyweiriau   pegynol   yn   rhwydd,  

oherwydd fe lwydda hefyd i gyfleu gweddi dawel y pechadur am faddeuant a thrugaredd: 

 Salm 51.1-4:  Trugaredd dod i mi,  
    Duw,  o’th  ddaioni  tyner;;   

    Ymaith tyn fy enwiredd mau  
            o’th  drugareddau  lawer.   
    A golch fi yn llwyr ddwys 
        oddiwrth fawr bwys fy meiau: 
    Fy  Arglwydd,  gwna’n  bur  lân  fyfi, 
        rhag brynti fy nghamweddau.  
 
    Cans adwen fy nghamwedd, 
        a’m  brwnt  anwiredd  yssig, 
    Sef beunydd maent gar fy mron i, 
        Yn  d’erbyn  di  yn  unig, 
    Y gwneuthym hyn oedd ddrwg 
        yn dy lan olwg distrych, 
    Fel  i’th  gyfiowner  yn  ol  d’air, 
       yn burair pan y bernych.  
 
Yn y gerdd a ganlyn fe bortreada’r  Salmydd  yn  disgwyl  o’r  mynyddoedd  am  gymorth  Dduw: 

Salm 121:  Disgwyliaf  o’r  mynyddoedd  draw, 
        lle  y  daw  i’m  help  wyllysgar. 
    Yr  Arglwydd  rhydd  i’m  gymmorth  gref, 
        hwn a wnaeth nef a daiar. 
    Dy droed i lithro ef nis gâd, 
        a’th  geidwad  fydd  heb  huno:   
    Wele, ceidwad Israel lân, 
        heb hun na heppian arno.  
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    Ar dy law ddeau mae dy Dduw, 
        yr Arglwydd yw dy geidwad, 
    Dy lygru ni chaiff haul y dydd, 
        ar  nos  nid  rhydd  i’r  lleuad. 
    Yr  Ion  a’th  geidw  rhag  pob  drwg, 
        a rhag pob cilwg anfad: 
    Cai fynd a dyfod beth yn rhwydd, 
        yr Arglwydd fydd yn geidwad. 
 
Er  i  Brys  wisgo’r  Salm  â  Chymraeg  rhugl  a  chywrain  fe  ganiatâ  ei  harddull  seml  a didrafferth 

i  ymbiliad  y  Salmydd  ganu  drwy’r  gerdd.    Gwerthfawrogir  prydferthwch  ac  ystwythder  Prys  

yn  fwy  fyth  o’i  osod  ochr  yn  ochr  â’r  Salm gyfatebol yng ngwaith Middelton: 

    Derchafaf at nâf ar naid 
    Oll o agwedh fy llygaid: 
    Daw  o’r  mynydh  fron-wydh fry  
        Wyrth ynny gymorth enaid. 
    Daw  ’nghymorth  am  ymborth  mael 
    Dhwyfrod o dhiwrth Dhuw Israel: 
    Yr hwn a wnaeth rhan yn wâr 
        Nef a daear naf diwael. 
    Dy gamrau gorau gariad 
    Yn ner i lithro ni ad: 
    Ni huna naf yma a farn 
        Un-Duw gadarn dy geidwad. 
    Wele a hwn yw wely 
    Hoen yw fraint ni huna fry: 
    Ag ni chwsg a gwn na chad  
        Hael geidwad Israel gwedy. 
    Yr Arglwydd hoelwydh hylaw 
    Ydyw trig dy geidwad draw: 
    A Duw gwaisc yw dy gysgod 
        Hoew aelod ith dheheulaw. 
    Yr haul nith lysg ar y rhos 
    Y  dydhiau  ef  yw’r  didhos: 
    Na llewych sêr na lleuad 
        Hynny ni âd yn y nos. 
    Yn  Nêr  a’th  geidw  Duw  a’n  ion 
    Rhag pob drwg eilwg coelion: 
    Da  ras  e  geidw’n  dy  raid 
        Dy enaid vn Duw union. 
    Fo’th  geidw  yn  ner  rwydhder  wraidh 
    Myned a dyfod mwynaidh: 
    O hynn allan hylan hawl 
        Yn dragwydhawl dro gwedhaidd. 
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O’i  gymharu  â  chynnig  Middleton,   trawa  mydryddiad  Prys  y  glust  mor ddiymdrech â chan 

werin. Gellir ei fwynhau, yn wir, heb orfod baglu ar eiriau llanw a sangiadau dirifedi na 

wnânt ddim ond llesteirio neges y gerdd ei hun.  

Gellid dadlau, efallai, mai crach feirniadaeth yw barn R. T. Jenkins oherwydd fe 

geisia bwyso a mesur camp Prys yn ôl safonau ei oes ei hun. Pan eir ati i gymharu ei Salmau 

Cân  gyda  chynigion  beirdd  eraill  o’r  un  cyfnod  ag  ef,  ni  ellir  peidio  â  sylweddoli  beth  oedd  

gwerth yr hyn a gyflawnodd. Y mae yng ngwaith Prys nifer o ddelweddau grymus a fyddai 

wedi cydio yn nychymyg y rhai a ganai ac a glywai ei Salmau.45 Cynigir y delweddau a 

ganlyn fel enghreifftiau: 

Salm 5.6:  Y rhai a ddwedant ffug a hud, 
              a phob gwyr gwaedlud creulon, 
    Ti  a’i  tynni  hwyntwy  o’r  gwraidd, 

       fel ffiaidd annuwiolion.   Prys.  
 
   Ti ddestrywy y rei y ddywedant gelwydd: 

 y  ‡  gwr  gwaedlyt  a’r  dichellgar  sydd  ffiaidd   
gan yr Arglwydd.    Salesbury. 
  ‡  dyn  llawryddioc. 
 
Difethi y rhai a ddywedant gelwydd: yr  
Arglwydd  a  ffieiddia  y  gŵr  gwaedlyd  a’r   
twyllodrus.     Morgan.  

 
Yng nghyfieithiad  Morgan  fe  geir  delwedd  o  Dduw  yn  ‘difetha’  y  rhai  a  ddywedant  gelwydd,  

ond   tynnu’r   ‘ffiaidd  annuwiolion’  o’u  gwreiddiau  a  wna  Duw  ym  mydryddiad  Prys  a  gellir  

synhwyro  ei  gynddaredd  yn  rhedeg  trwy’r  llinellau.   

 Ystyrier hefyd ei fydryddiad o eiriau cyfarwydd y drydedd Salm ar hugain: 

 
Salm 23.2:  Mi a gâf orwedd mewn porfa frâs, 

         ar lan dwfr gloywlas araf.   Morgan. 
 
 
 

                                                           
45 D. Silvan Evans (gol.), Gwaith y Parch. Walter Davies A.C. (Gwallter Mechain), Cyf. I, t. 545. 
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    Ef  a  bair  ym’  *orphwys  mewn  porva   
‡brydverth,  ac  am  *tywys  ger  llaw   
dyfredd  ‡tawel.     Salesbury. 

     *orwedd. 
‡welltoc. 
*arwein. 
‡llonydd. 

 
    Efe  a  bar  i’m  orwedd mewn porfeudd  

gwelltoc:  efe  a’m  tywys  gerllaw  y  dyfroedd 
 tawel.      Morgan. 
 

Cymer  Prys  gyfieithiad  Morgan,  ond  trwy  gyfrwng  cyfansoddair  trawiadol,  sef  ‘gloywlas’,  fe  

grea lun manwl o ddyfroedd heddychol yr Arglwydd. Fel bardd a berthynai i draddodiad y 

canu   caeth,   byddai   Prys   yn   hen   gyfarwydd,   wrth   gwrs,   â’r   arfer   o   orfod   llunio  

cyfansoddeiriau ac fe dalodd ei brofiad ar ei ganfed yn y fan hon. Ar ddiwedd yr un Salm fe 

geir y llinellau a ganlyn: 

    A minnau a breswyliaf byth 
        a’m  nyth yn nhy yr Arglwydd.    Prys. 
 
    a’  *phreswiliaf  yn  hir  ‡amser  yn-tuy 

 yr Arglwydd.      Salesbury. 
 *arosaf,  trigaf    Ebr.  †dydd. 
 
a phresswyliaf  yn  nhŷ’r  Arglwydd  
yn dragywydd.      Morgan. 

 

 Mae’r   ddelwedd   o’r   ‘nyth’   yn   gwneud   mwy   na   hwyluso’r   odl   gyrch   yn   unig;;   oherwydd  

grea’r  syniad  bod  ‘ddiogelwch’  a  ‘noddfa’  i’r  crediniwr  yn  nhŷ  y  Tad  Nefol. 

 Delwedd  drawiadol  a  fyddai’n  sicr  wedi  aros  yn  y  cof  yw’r  un  a  ganlyn  hefyd: 

 Salm 10.5(b):  Bydd dordyn wrth elynion mân, 
        fel chwythu tân mewn sorod.    Prys. 
 
    am hyn y chwyth ef ar ei oll elynion.   Salesbury. 
 
    efe a chwyth yn erbyn ei holl elynnion.   Morgan. 
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Grymusa Prys gynnig Morgan â chyfelybiaeth gyfarwydd o fyd yr efail a’r  gof  a  fyddai’n  sicr  

o   ddal   sylw   aelodau   unrhyw   gynulleidfa   a’i   canai.   Yn   ddiweddarach   yn   yr   un   Salm,   fe  

ymbilia’r  Salmydd  ar  Dduw  i  gofio  yn  ei  drugaredd  am  dynged  y  tlodion,  fel  hyn: 

 Salm 10.12:  Cyfod Arglwydd, dercha dy law, 
        dy  fod  i’n  cofiaw dangos: 
    Ac nag anghofia, pan fo rhaid, 
        dy  weiniaid  a’th  werinos.    Prys.  
 
    Cynod, Arglwydd Ddyw: dercha dy law:  

na ad tros gof y tlodion.     Salesbury. 
 
Cyfod, Arglwydd Dduw, dercha dy law:  
nac anghofia y tlodion.     Morgan. 

 
Er i Forgan  ymbil  ar  Dduw  i  beidio  ag  anghofio’r  ‘tlodion’,  bywiocâ Prys y ddelwedd wrth 

gyfeirio  at  ei  ‘weiniaid’  a’i  ‘werinos’  ac  fe  ellid  dychmygu’r  werin  Gymreig  yn  canu’r  adnod  

hon gyda chryn arddeliad wrth iddynt ddwyn i gof eu sefyllfaoedd truenus eu hunain.  

Wrth  ddirwyn  y  bennod  hon   i’w   therfyn,   felly,   gallwn  ddweud   i   sicrwydd   fod  Prys  

wedi  cyflawni’r  gamp  o  fod  yn  ffyddlon  ‘i  ddeall  yr  Ysbryd’.  Cadwa  mor  agos  at  gyfieithiad  

Morgan, yn wir, fel na allai ond bod yn ffyddlon iddo. Yr ail faen prawf a osododd  iddo’i  hun  

yn   ei   ragymadrodd   oedd   creu   Salmau   cofiadwy   a   fyddai’n   cydio   yng   nghlust   y   Cymry  

cyffredin. Yr oedd Beibl Morgan wedi ei hen sefydlu ei hun ledled y wlad erbyn ugeiniau yr 

ail  ganrif  ar  bymtheg,  ac  felly  nid  yw’n  debygol  y  byddai  gwaith  Prys wedi  drysu’r  lliaws  yn  

yr eglwysi plwyf fel y gwnaeth Salmau Sternhold a Hopkins mewn nifer o addoldai y tu hwnt 

i glawdd Offa. Gwelsom mai derbyniad llugoer ar y gorau a gafodd eu Salmau hwy mewn 

sawl  ardal  yn  Lloegr,  a  bu  llawer  o  rwgnach  ynglŷn  ag  ansawdd eu gwaith. Ni chlywyd yr un 

dadleuon yng Nghymru, fodd bynnag, am fod gwaith Prys yn gampwaith pur ar gyfrif ei 

ffyddlondeb  i’r  gwreiddiol,  ei  arddull  gyfoethog  eithriadol  a’i  naws  ystwyth  a  chlir  a  olygodd  

bod  y  Salmau  Cân  yn  hawdd  i’w  cofio  a’u  dysgu.  
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Pennod VI 
 

Mesurau’r Salmau a’u haddasrwydd ar gyfer eu canu    
 
Nid digon wrth gynhyrchu’r Salmau Cân oedd paratoi barddoniaeth dda, oherwydd roedd yn 

rhaid i’r Salmau weddu i donau y gellid eu canu’n rhwydd gan gynulleidfaoedd mewn 

gwasanaethau eglwysig hefyd.  Dyma ddod, felly, at y trydydd maen prawf a osododd Prys 

iddo’i hun yn ei ragymadrodd, sef cynhyrchu Salmau a oedd yn ‘ganadwy’. Tybed a 

lwyddodd i gyflawni’r nod hwn?  Ceir yr ateb yn bendifaddau wrth astudio’r mesurau a 

ddewisodd Prys. Roedd Edmwnd Prys yn un o feirdd gorau ei gyfnod ac yn ŵr a chanddo 

afael gampus ar y mesurau caeth Cymraeg. Gallai’n hawdd fod wedi dilyn esiampl y Cymro 

William Middelton, yr Albanwr George Buchanan, y Sais Phillip Sidney ac amryw o feirdd 

eraill ei gyfnod a mydryddu ei Salmau ar amrywiaeth o fesurau caeth. Ond, yn hytrach, fe 

ddewisodd droi ei law at eu mydryddu ar lond dwrn o fesurau rhydd. Defnyddiodd Edmwnd 

Prys y Mesur Cyffredin Cymreig, a elwir bellach, am resymau amlwg, yn Fesur Salm ar gyfer 

pob un ond pump o’i Salmau.1 Dadleua R. M. Jones fod i’r mesur hwn hanes parchus ond 

trofaus.2 Ffurf ydoedd ar fesur y Garol a ddefnyddiwyd gan James Rhys Parry ac Edward 

Kyffin gyda’r llinell gyntaf a’r drydedd wedi eu hymestyn sillaf, gan roi pennill pedair llinell 

o 8. 7. 8. 7.3 Ceir nifer penodol o gorfannau talgron ym mhob un o’r llinellau: pedair yn y 

llinell gyntaf a’r drydedd, a thair yn yr ail a’r bedwaredd. Mae ym mhob corfan ddwy sillaf, 

un ysgafn ac un drom. Fel hyn: 

 

 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Cymharer awgrym Gruffydd Aled Williams i Brys fydryddu pob Salm ond pedair ar y mesur hwn yn 
‘Mydryddu’r Salmau yn Gymraeg’, Llên Cymru (Caerdydd, 1989), Cyf. XVI, 126; felly hefyd yn idem., 
Ymryson Edmwnd Prys a Wiliam Cynwal (Caerdydd, 1986), cx.  
2 R. M. Jones, ‘Mesurau’r Canu Rhydd Cynnar’, Bwletin y Bwrdd Gwybodau Celtaidd, Cyf. XXVIII, Rhan III 
(Tachwedd, 1979), 433. 
3 Yn yr argraffiad gwreiddiol, fodd bynnag, fe argraffwyd dau bennill fel hyn gyda’i gilydd yn un uned wyth 
llinell. Am fanylion pellach am wreiddiau’r mesur, gw. Brynley Rees, Dulliau’r Canu Rhydd 1500-1650 
(Caerdydd, 1952), tt. 16-32. Gallwn ddweud i sicrwydd fod George Parry yn ymwybodol o darddiad y mesur. 
Am fanylion pellach, gw. William Ll. Davies, ‘Welsh Metrical Versions of the Psalms’, The Journal of the 
Welsh Bibliographical Society, Cyf. II (1923), 299. !
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Yr Arg/ -lwydd yw/ fy mu/ -gail clau,                (4) 
         Ni ad/ byth ei/ -siau ar/ -naf;                               (3)      

Gor –wedd/ a gaf / mewn por / -fa fras,              (4) 
         Ar lan/ dwfr gloyw/ -las araf.                            (3) 
 
Fe welir hefyd bod sillaf ysgafn ychwanegol ar derfyn pob ail linell, sef y sillaf ‘-af’ yn yr 

achos uchod. Pan fydd y corfannau yn gywir, bydd yr odl gyrch, fel y brifodl, yn 

ddyrchafedig ar yr ail a’r bedwaredd sill, ac yn ddisgynedig ar y drydedd a’r bumed sill.  

Nid ei orfodi ei hun i fydryddu pob adnod o fewn nifer penodol o linellau a wnaeth 

Edmwnd Prys, ond amrywio ei batrwm yn ôl y galw er mwyn ceisio sicrhau bod ei 

farddoniaeth yn taro deuddeg gyda’i gynulleidfa tra oedd yn parhau i fod yn adlewyrchiad 

digon addawol o’r cyfieithiadau Cymraeg blaenorol o’r Ysgrythurau. O bryd i’w gilydd, er 

enghraifft, fe grea bennill cyfan (4 llinell) o farddoniaeth o adnod hir, a phryd arall fe grea 

gyn lleied ag un llinell o farddoniaeth o adnod fer. Roedd Edward Kyffin, fel y gwelsom 

eisoes, yn arfer gwneud un pennill o bob adnod gan ychwanegu geiriau llanw yn yr adnodau 

byrion a chrynhoi yr adnodau hirion. Wrth reswm, y mae cynllun Prys yn fwy effeithiol na 

chynllun ei ragflaenydd: mae’n caniatáu iddo gynllunio ei ofod yn arbennig ar gyfer ei eiriau 

fel bod ganddo ddigon o le i fynegi ystyr yr adnod wreiddiol, ond nid cymaint fel bod angen 

iddo chwilio am ffyrdd trwsgl o’i lenwi.  Fel canlyniad, ni thaga ystyr ei Salmau â geiriau 

llanw diangen, ac ni chyfynga ar ei awen drwy ei orfodi ei hun i gywasgu adnod faith i 

ychydig eiriau ychwaith. Cynigir isod rai enghreifftiau o’r amrywiaeth hwn yng ngwaith Prys 

gan nodi cyfieithiad Morgan oddi tanynt: 

 
(a) Mydryddu adnod mewn pedair llinell. 

1. Salm 2.1    Paham y terfysc gwyr y byd, 
     a pham y cyfyd rhodres? 
Pam y mae’r bobloedd yn cyd-wau, 
     yn eu bwriadau diles?  
 
[Paham *y terfysca y cenhedloedd: ac y bwriâda y bobloedd yn ofer] 
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2. Salm 32.2   A’r dyn (a gwnfyd Duw a’i llwydd) 
        ni chyfri’r Arglwydd iddo  
    Mo’i gamweddau: yw hwn na châd 
        dim twyll dichellfrâd ynddo. 
 

[Gwyn ei fyd y dŷn ni chyfrif yr Arglwydd iddo anwiredd: ac ni [bo] 
dichell yn ei ysbryd.] 
   

 3. Salm 67.4(b)  Cans ti a ferni’n iawn 
        y bobl drwy lawn wybodaeth, 
    Ac a roi’r holl genhedloedd ar 
        y ddaiar mawr llywodraeth. 
 

[canys ti a ferni y bobl yn iniawn, ac a lywodraethi y cenhedloedd ar 
y ddaiar.]  
 

(b) Mydryddu adnod mewn tair llinell. 
 
1. Salm 113.3   O godiad haul hyd fachlud dydd, 
    Mawr enw yr Ion moliannus fydd, 
        yn y byd hwn, ac yn y nef. 
 

[O godiad haul hyd ei fachludiad moliannus yw enw’r Arglwydd.] 
 
2.  Salm 136.6       a’r ddaiaren a’r dyfredd, 
    Y rhai yw prif sylwedd y byd, 
        ac i gyd o’i drugaredd. 
     

[Yr hwn a estynnodd y ddaiar ar y dyfroedd: o blegid ei drugaredd 
[sydd] yn dragywydd.]     

 

(c) Mydryddu adnod mewn dwy linell. 

 1. Salm 16.1   Cadw fi Duw, cans rhois fy mhwys 
        a’m coel yn dradwys arnad:   
   
    [Cadw fi ô Dduw, canys ynot yr ymddyriedais.] 
 
2. Salm 30.2   Fy Nuw, pan lefaist arnat ti 
        y rhoddaist i mi iechyd, 
 

[Arglwydd fy Nuw, llefaist arnat: a thithe a’m hiacheaist] 
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3. Salm 78.41   Troesant, profasant Dduw â’i chwant, 
        gan demptio Sanct yr Israel: 
 

[Canys troesant, a phrofasant Dduw, a themptiasant Sanct yr Israel.] 
 

(d) Mydryddu adnod mewn un linell. 

1. Salm 113. 2   bendigaid fytho ei enw ef. 

    [Bendigedic fyddo enw’r Arglwydd o hyn allan yn dragywydd.] 
 
 
2. Salm 114.7   Am mai rhaid ofni Duw Jaco, 
 
    [Ofna di ddaiar rhag yr Arglwydd: sef rhag Duw Jacob.] 
 
 
3. Salm 136.2   Molwch chwi Dduw y duwiau’n rhwydd 
 

[Clodforwch Dduw ‘r duwiau: o blegit ei drugaredd [sydd] yn 
dragywydd.] 
 

Ar y cyfan, mae hyd llinellau Edmwnd Prys yn dra chyson, ond weithiau fe wyra oddi wrth 

ofynion ei fesur. Cynigir yr enghreifftiau a ganlyn sy’n gwpledau 9.7. yn hytrach na’r 8.7. 

sy’n arferedig ym Mesur y Salm:   

 

Salm 9.11(b):   A dwedwch i’r bobl fal yr oedd 
        ei holl weithredoedd mowrion. 
 
    [a mynegwch i’r bobloedd ei weithredoedd ef] 
 
 
Salm 18.46(a):   Eithr byw yw yr Arglwydd ar fy mhlaid, 
        fy nghraig fendigaid hefyd, 
 
    [Byw fyddo’r Arglwydd, a bendithier fyng-hraig] 
 
Ar yr adegau prin hyn, a phrin iawn ydynt, fe welir mai ei ffyddlondeb i’r Ysgrythurau sydd 

wedi peri iddo orfod aberthu gofynion ei fesur. Ac ystyried beth oedd pwrpas y Salmau Cân, 

sef cyfrwng i saernïo gair Duw ar gof y bobl gyffredin a addolai ar y pryd yng Nghymru, mae 

ei barodrwydd i wyro oddi wrth ofynion ei fesur o bryd i’w gilydd er mwyn mynegi 
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gwirionedd yr Ysgrythur yn gliriach yn rhinwedd i’w hedmygu yng ngwaith Edmwnd Prys. 

Yn wahanol i’r beirdd eraill a roes gynnig ar fydryddu’r Salmau yn Gymraeg, nid cynhyrchu 

barddoniaeth gywir, neu brydyddiaeth orchestol, oedd uchelgais Prys wrth baratoi ei Salmau. 

Mynnai weld gwirioneddau’r Ysgrythur yn canu drwy fesur y Salm er mwyn i fywydau’r 

sawl a glywai ei benillion gael eu trawsnewid gan ewyllys a bwriad Duw. Weithiau, fe all 

hyd ei linellau ymddangos yn fyrrach na’r disgwyl hefyd, fel hyn: 

 
Salm 49.11(a):   Meddwl am ei hadeilad byth, 
        yn ddilyth y pârhaant, 
 
    [Ei meddwl [yw y peru] eu tai yn dragywydd] 
 
Salm 50.1(b):   O godiad haul hyd fachlud hwn,  
        yr hollfyd crwn cyffrodd. 
 
    [ac a alwodd y ddaiar o godiad haul hyd ei fachludiad] 
 

Yr hyn a wna Edmwnd Prys yma, fodd bynnag, yw gwneud tri sill o eiriau fel ‘parhânt’ a 

‘cyffrôdd’ oherwydd fe ystyria mai undeb y ddeusill gwreiddiol ydyw’r sill olaf yn yr 

achosion hyn. Hynny yw, fe farnai Edmwnd Prys mai gwreiddyn y berfau yw parha- a cyffro-

 ac mai at y gwreiddyn yr ychwanegir y terfyniadau personol ,  -af, -i, -a, -wn, -wch, -ant.  

Felly, fe fyddai par/ha/-ant yn dair sillaf, ac felly hefyd cyff/ro/-odd. Ond bod y cyfan wedyn 

wedi cywasgu’n ddeusill – y ddwy ‘a’ yn parha-ant yn seinio fel un,  ac felly hefyd y ddwy 

‘o’ yn cyffro-odd. 
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Mesur y Salm a’i wreiddiau  

Gall y Mesur Salm ymffrostio yn ei hynafiaeth a’i hanes parchus.4 Dengys R. M. 

Jones fod enghraifft gynnar o gerdd ar y mesur hwn yng nghanu Taliesin. Dyma’r enghraifft 

a gynigia yn ei erthygl a gyhoeddwyd ym Mwletin y Bwrdd Gwybodau Celtaidd (1979): 

  Enéit owéin ap vryén / gobwyllít y rén / oe réit  
  Regét ud ae cúd tromlás / nyt oed vás / y gýwydéit 
  Iscéll kâr kerdglýt clot uáwr / escyll gwár / gwaywáwr / lliféit.5 
 

O edrych ar y mesur fel yr oedd yn y cyfnod hwn, fel welir (a) bod tri churiad ym mhob rhan 

(a saith sill); (b) bod yr orffwysfa’n odli â’r sillaf acennog gyntaf neu’r ail (neu’r ddwy) yn yr 

ail ran; (c) bod modd i air yr orffwysfa a gair y brifodl fod yn unsill neu’n lluosillafog.   

Er mai mesur rhydd ydyw Mesur y Salm, fe gredir ei fod yn perthyn yn agos i ddau 

o’r hen bedwar mesur ar hugain.6 Y cyntaf yw hen glymiad yr awdl-gywydd a wneir o ddwy 

linell—7 sillaf yr un, a diwedd y gyntaf yn odli â gorffwysfa’r ail—ond a grwpir yn aml i 

greu penillion pedair llinell.7 Yr ail yw’r englyn cyrch a lunnir o gwpled cywydd deuair 

hirion a chwpled o awdl-gywydd.8 Ceir enghreifftiau o fesurau’r awdl-gywydd a’r englyn 

cyrch ymhlith yr hen bedwar mesur ar hugain yng ngramadegau’r beirdd o gyfnod Einion 

Offeiriad (fl. 1330) yn y bedwaredd ganrif ar ddeg hyd at gyfnod Simwnt Fychan, ond fe 

awgryma Syr Thomas Parry ‘mai chwiw y gramadegwyr’ yn unig a barodd eu bod yn cael eu 

cynnwys gan eu bod ymhlith y mesurau na ddefnyddid mohonynt ond yn anfynych gan feirdd 

y canu caeth.9 Yr hyn sy’n eu cysylltu fwyaf â Mesur y Salm yw’r patrwm odlau: ym 

mhenillion yr hen awdl-gywydd, fel yng ngwaith Edmwnd Prys, fe geir odl gyrch rhwng y 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4!T. H. Parry-Williams, Canu Rhydd Cynnar (Caerdydd, 1932), t. xci. Am sylwadau Ifor Williams ar y mesur, 
gw. ‘Dafydd ap Gwilym a’r Glêr’, Trafodion Anrhydeddus Gymdeithas y Cymmrodorion (1913-14), 174-5, 191. 
Gw. hefyd D. Simon Evans (gol.) Historia Gruffudd Vab Kenan (Caerdydd, 1977), cxxxix.  
5 R. M. Jones, ‘Mesurau’r Canu Rhydd Cynnar’, Bwletin y Bwrdd Gwybodau Celtaidd, Cyf. 28 (1979), 433.  
6 Gw. Tegwyn Jones, Tribannau Morgannwg (Llandysul, 1976), tt. 13-7. 
7 Phyllis Kinney, Welsh Traditional Music (Cardiff, 2011), t. 26; Gwyn Williams, An Introduction to Welsh 
Poetry From the Beginnings to the Sixteenth Century (London, 1953), t. 216. Ar y mesur hwn, gw. John Morris-
Jones, Cerdd Dafod, t. 327. Cofir i William Middelton ddefnyddio’r mesurau hyn wrth fydryddu rhai o’i Salmau 
ef yn 1603. Am fanylion pellach, gw. Pennod III, tt. 124, 148-9;  
8 Ibid., tt. 323-4. Gw. hefyd Gwyn Williams, An Introduction to Welsh Poetry, . tt. 234-5. 
9 Thomas Parry, Hanes Llenyddiaeth Gymraeg hyd 1900 (Caerdydd, 1979), t. 129. Cf. Tegwyn Jones, 
Tribannau Morgannwg, tt. 13-4.  
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llinell gyntaf a chanol yr ail, a rhwng y drydedd a chanol y bedwaredd, fel y gwelir ym 

mydryddiad Edmwnd Prys o dair adnod gyntaf yr ail Salm isod: 

Paham y terfysc gwyr y byd, 
     a pham y cyfyd rhodres? 
Pam y mae’r bobloedd yn cyd-wau, 
     yn eu bwriadau diles?  
 

2 Codi y mae brenhinoedd byd, 
     a’i bryd yn gyd-gynghorol: 
Yn erbyn Duw a’i Christ (ein plaid) 
     y mae pennaethiaid bydol. 

3 Drylliwn eu rhwymau, meddau hwy, 
    ni wnawn ni mwy ufydd-dod: 
Ac ymaith taflwn eu trom iau.  
     ni chant yn frau ’mo’n gorfod.10 

  
Ceir yr un odl gyrch ar ddiwedd y drydedd linell a chanol y bedwaredd ym mesur yr 

englyn cyrch.11 Yn ogystal â hynny, ym mesur yr englyn cyrch fe geir odl sy’n clymu diwedd 

llinellau un, dau a phedwar gyda’i gilydd.12 Ym mesur y Salm a mesur yr hen awdl-gywydd 

fe geir prifodl sy’n clymu diwedd llinellau dau a phedwar gyda’i gilydd, fel y gwelir yn y 

rhannau canlynol o fydryddiad Edmwnd Prys o’r drydedd Salm: 

O Arglwydd, amled ydyw’r gwyr, 
                 y sydd drallodwyr imi: 
    A llawer iawn i’m herbyn sydd, 
             o ddydd i ddydd yn codi. 

2 Dwedai lawer o’r gwrthgyrch blaid 
             yn drwm am f’enaid eisoes: 
    Nid oes iddo yn ei Dduw Ior, 
        chwaith mawr ystor o’r einiois. 
   3 Tithau O Arglwydd ymhob man, 
             ydwyd yn darian yny: 
    Fy ngogoniant wyt: tu a’r nen, 
              y codi ’mhen i fyny, 
   4 Ar Dduw yr Arglwydd a’m holl lais, 
             y gelwais yn dosturaidd. 
    Ac ef a’m clybu i ar frys, 
             o’i uchel freinllys sanctaidd.13 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
10 Edmwnd Prys, Llyfr y Psalmau, t. 1. 
11 John Morris-Jones, Cerdd Dafod, t. 323. 
12 Ibid.!!
13 Edmwnd Prys, Llyfr y Psalmau, t. 1v. 
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Pan ddigwydd yr awdl-gywydd a’r englyn cyrch mewn canu rhydd, mae’r ddau fesur yn 

ddigon tebyg i fel yr oeddent cyn i’r beirdd clasurol eu caethiwo. Cynigir yr enghraifft a 

ganlyn, sy’n enghraifft heb gynghanedd o dri chlymiad o’r awdl-gywydd fel y’i ceir yng 

ngramadeg Einion Offeiriad yn y bedwaredd ganrif ar ddeg. Yma fe welir fod yr acen wedi 

symud yn yr iaith ei hun: yn awr, mae’r orffwysfa’n odli â gair y sillaf acennog gyntaf neu’r 

ail: 

Hirwen, na fydd drahäus, 
Na ry esgeulus eiriau,  
Na watwar am dy serchawl  
A’th ganmawl ar gywyddau. 
O gwrthody, liw ewyn, 
Was di felyn gudynneu, 
Yn ddiwladaidd da i lên, 
A’i awen yn i lyfrau 
Cael it filein aradr gaeth   (4 curiad) 
Yn waethwaeth i gyneddfeu.14 
 

Dyma gerdd a luniwyd yn ystod llencyndod y bardd Dafydd ap Gwilym. Tri churiad, yn ôl 

pob tebyg, sydd i fod ym mhob llinell, gyda’r gair cyrch yn dal i odli â gair y curiad cyntaf 

neu’r ail sy’n ei ddilyn.  Erbyn cyfnod beirdd yr uchelwyr, gallai’r llinellau gynnwys naill ai 

tair neu bedair acen, yn union fel y gallai cywydd deuair hirion amrywio. Ceir yr enghraifft a 

ganlyn gan Ddafydd ab Edmwnd yn y traddodiad swyddogol. Gwelir mai pedair acen a geir 

yn yr ail linell a’r drydedd yn yr achos hwn: 

    Llawenaf lle o Wynedd 
    Y llys medd a llysiau Môn, 
    Lle mae Rhys â’r llym wayw rhudd 
    Yn llywydd unwayw Lleon.15 
 
 Yn y traddodiad answyddogol, sef yr awdl-gywydd rhydd, fe sefydlwyd yr amrywiad 

4/3 acen yn rheolaidd: arferid gweld pedair acen yn y llinell gyntaf a thair yn yr ail gyda’r 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
14 G. J. Williams ac E. J. Jones, Gramadegau’r Penceirddiaid (Caerdydd, 1934), tt. 52, 12. Am fanylion pellach, 
gw. John Morris-Jones, Cerdd Dafod, t. 327.  
15 R. M. Jones, ‘Mesurau’r Canu Rhydd Cynnar’, 434.  
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llinell gyntaf yn acennog a’r ail yn ddiacen.16  Dyma oedd y sefyllfa erbyn cyrraedd y Canu 

Rhydd Cynnar: 

    Fýngwir énaid líniaidd lán,  7.  ʹ 
    klyw dóstyr gán a ýrodd  7. ʹ˘ 
    yr ún crístion góre yn fýw  7. ʹ 
    yn nésa at ddúw ath gárodd.  7. ʹ˘ 
  
Mae mesurau’r awdl-gywydd a’r englyn cyrch i’w cael yn gyffredin heb gynghanedd yng 

nghanu rhydd yr unfed ganrif a’r bymtheg, ac fe gesglir eu bod ar arfer gan raddau isaf y 

beirdd, y dosbarth o feirdd a elwir ‘y glêr’, drwy gydol y cyfnod caeth, ond na fynnai’r beirdd 

celfydd ganu arnynt gan eu bod mor gyffredin.17 Ys dywed Gwyn Williams am yr awdl-

gywydd: 

The awdl-gywydd measure was kept as one of the official twenty-four, but its use by the 
highest grades of bard required full cynghanedd, whereas there can be no doubt that it 
continued to be used by poets of a lower order even though their work was not worthy of 
recording. One of the most popular of the new free forms of the sixteenth century is therefore 
indubitably traceable to an old Welsh measure.18  

 
Ar hen fesur yr awdl-gywydd yn ei ffurf ddigynghanedd, er enghraifft, yr ysgrifennwyd nifer 

o’r cwndidau a ddechreuodd ddod i’r amlwg yn nhraddodiad Morgannwg a Gwent erbyn ail 

hanner y bymthegfed ganrif.19 Cerddi moesol neu grefyddol ydynt fel rheol ond ceir 

enghreifftiau o gwndidau mawl hefyd. Deillia’r gair ‘cwndid’ o’r Saesneg condut (o’r Lladin 

canductus) a olygai fath o anthem a genid wrth i’r offeiriad orymdeithio at yr allor.20  Arferid 

canu cwndidau adeg gwyliau eglwysig a bwriadid iddynt roddi hyfforddiant moesol, ac i’r 

pwrpas hwn mydryddid rhannau o’r Beibl ar y mesur yn fynych iawn.21 Credir, yn wir, mai 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
16 Ibid.  
17 Cf. sylwadau Sally Harper, ‘Tunes for a Welsh Psalter: Edmwnd Prys’s Llyfr y Psalmau’, Studia Celtica,  
Cyf. XXXVII (2003), 251; Gwyn Williams, An Introduction to Welsh Poetry, t. 234. Gw. hefyd Cennard 
Davies, ‘Early Free-Metre Poetry’, yn R. Geraint Gruffydd (gol.), A Guide to Welsh Literature c. 1530-1700 
(Cardiff, 1997), 76. 
18 Ibid., tt. 124-5.  
19 Am fanylion pellach, gw. L. J. Hopkin-James a T. C. Evans (goln.), Hen Gwndidau, Carolau a Chywyddau 
(Bangor, 1910). Gw. hefyd Ceri W. Lewis, 'The Literary Traditions of Morgannwg down to the Middle of the 
Sixteenth Century', Glamorgan County History, Cyf. III (Cardiff, 1971), Pennod X; Idem, 'The Literary History 
of Glamorgan from 1550 to 1770', Glamorgan County History, Cyf. IV (Cardiff, 1974), Pennod X. 
20 Gw. J. A. Simpson ac S. C. Weiner (gol.) The Oxford English Dictionary, Cyf. III (ailargraffiad, Oxford, 
1989), t. 694.  
21 Cennard Davies, ‘Early Free-Metre Poetry’, 88-9.  
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offeiriaid plwyf oedd weithiau’n gyfrifol am gyfansoddi’r Cwndidau.22  Awgryma L. J. 

Hopkin-James a T. C. Evans fod rhai o’r cwndidau cynharaf a gedwir yn eu cyfrol hwy yn 

ganeuon neu garolau ‘which were sung in church on Christmas Day’. Ni wyddys, ysywaeth, 

ar ba donau y caent eu canu gan nad ydynt wedi goroesi. Credir i’r bardd a’r hynafieithydd 

Iolo Morganwg (1747-1826), a aned ym mhlwyf Llancarfan, gofnodi un alaw o’r fath ond, 

wrth gwrs, rhaid petruso ychydig cyn derbyn barn Iolo fel efengyl.23 Eglura Iolo Morganwg 

ei fod wedi clywed hen wraig yn hymian y dôn honno ar fynyddoedd Morgannwg, a’i fod 

wedi clywed nifer o alawon tebyg eraill y gallai testunau o’r un mesur gael eu canu arnynt:  

Y mesurau cyffredinaf yw’r hen gywydd deuair ar ba fesur y mae’n gennyf gôf 
glywed hen flaenwraig yn canu’r mesur hwn ar erddigan agos hyd a’th fy nghof fal 
hon.24  

 
Enghraifft o’r cwndidau yr arferid eu canu, efallai, yw ‘Cwndid Gŵyl Nadolig’ gan Syr Huw 

Dafydd o Gelligaer.25 Cynigir rhai o’i benillion fel enghraifft o’i waith ac fe welir y 

tebygrwydd rhwng ei fesur ef a’r un a ddefnyddiwyd gan Brys wrth iddo fydryddu ei Salmau. 

Mae’n ddiddorol nodi hefyd i’r bardd gyfeirio at y ffaith fod y traddodiad hwn o gynnig 

arweiniad moesol ar gân yn un sydd yn yr un llinach â chanu ‘Dafydd sant’, sef y Salmau yn 

ôl pob tebyg: 

    Gwrandewch arnaf bawb i gyd 
       Mi roes fy mryd yn ystig, 
    I foliannu y mab rhad 
        A gaffad ddyw Nadolig. 
 
    Mi fynegaf ichwi ar gân 
        Mae’r eglwys lân gatholig  
     Yn rhoi moliant i Dduw’n brydd 
        Ar fore dydd Nadolig. 
 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
22 Ibid., t. xvii. Un o’r casgliadau hynotaf o gwndidau yw Llsgr. LlGC 13070B (Llsgr. Llanofer B9) a gopiwyd 
gan y Catholig Llywelyn Siôn (c. 1540-1615). Yn y casgliad hwn fe geir rhai carolau hynod o’i waith ei hun yn 
ymosod ar Martin Luther a John Calfin.  
23 Llsgr. Iolo 44, fol. 463. Am fanylion pellach, gw. L. J. Hopkin-James a T. C. Evans (goln.),  Hen Gwndidau, 
Carolau a Chywyddau, t. 222. 
24 Ibid. 
25 Arno, gw. Meredydd Evans, ‘Canu Cymru yn yr Unfed Ganrif ar Bymtheg’ Cof Cenedl, Cyf. XIII (1997), 40-
1.  
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    Canwn fore canwn hwyr 
        Ar laswyr fendigedig, 
    Fal y canodd Dafydd sant, 
        O foliant i’r nadolig.    
 
    Dydd y ganed y Mab Rhad 
        Ein Ceidwad mawr moledig, 
    Iawn am hynny tra fom byw 
        Groesewi duw nadolig.26   
 
Diau mai testun i’w ddefnyddio yn yr eglwys oedd y gerdd gampus ‘Gweddi yr Arglwydd ar 

Gân’, sy’n fydryddiad o Weddi’r Arglwydd gan Ddafydd Benwyn.27 Ar adegau, fe welir bod 

mesur y gerdd hon yn cyfateb yn union i’r un a geir gan Brys yn ei Salmau: 

    Ein Tad o’r nef uwch haul a sêr 
    Ein Unig Nêr goruchaf, 
    Sancteiddier d’enw y Duw a’n car, 

’N y nef ar ddaear yma 
Doed dy deyrnas hael-dduw prydd 
D ewyllys sydd yn benna, 
Ar yr holl ddaear boed ar goedd 
Fel yn y nefoedd uchaf. 
 
Dyro heddyw heb gadw yn ol 
Ini’n Beunyddiol fara, 
Ymborth corph ac enaid ynn 
A thi’n Ior gwyn na phalla. 
Maddeu di n pechod o bob rhyw 
Ti ydyw’n Duw an HAESFA 
A gwna di hwythau yn ddi’nag 
Cyn wynned ag yw’r eira. 

 
Fel y maddeuwn ni ith blant 
y rhai a wnânt wrthnebfa 
Ac yn ein herbyn ni’n ddi feth 
Heb ystyr beth sydd waetha 
Ein Tad nag arwain ni yn gaeth,  
I’r brofedigaeth dostaf 
Ond gwared ti ni rhag pob drwg 
A’r poen o’th wg ffyrnicca. 

 
 
 
 
 
 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
26 L. J. Hopkin-James a T. C. Evans (goln.),  Hen Gwndidau, Carolau a Chywyddau, t. 126. Gw. hefyd ei ‘Carol 
Nadolig’ yn D. Lloyd Jenkins (gol.), Cerddi Rhydd Cynnar (Llandysul, d. d.), tt. 3-4.  
27 Am enghreifftiau o destunau eraill i’w defnyddio yn yr eglwys, gw. ‘Y Pader’, ‘Y Credo’ a ‘Y Gorchmynion’ 
yn D. Lloyd Jenkins (gol.), Cerddi Rhydd Cynnar, tt. 7-11.    
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Cans teyrnas nerth ar oll y sydd, 
Gogoniant prydd i’r penna, 
Yn d’eiddo di ein Tad a’n pen 
A’r clod o’r awen eithaf 
I’th enw Ior oll gogoniant boed 
Fel y bu ’rioed hyd yma, 
Fel y mae ’nawr ac y bydd fyth, 
Tra bytho chwyth a bodfa.28 

 
Yn bur aml fe ddefnyddid cwndid i drosglwyddo dadleuon crefyddol i’r bobl gyffredin, yn 

bennaf efallai am ei fod yn gyfrwng syml a chofiadwy a fyddai wedi saernïo neges y bardd ar 

gof y sawl a glywai’r gerdd. Mewn cerdd gan Tomas ab Ifan ap Rhys, sydd eto’n debyg o ran 

mesur i Salmau Prys, fe deimlir galar y bardd am ddifa’r hen ffydd Gatholig a’i defodau o’r 

tir:  

    Mae duw yn dangos ir byd, 
    vod yn llawnbryd gweddio 
    a dangos pam na veddwl, 
    lawer exampl yddo 
    i gaiso yn garü r eglwys, 
    a bwrwn gorbwys arno 
    ar golud ym yn garu, 
    a gady r jesu haibo 
    mae dwedud a rryvedd yw, 
    vod yn tad dduw yn digio 
    vaeth y llid gyda'r kythrel, 
    oedd yn angel kyn syrthio.29 
 

Mesur arall sydd o’r un teulu â Mesur y Salm yw’r mesur triban. O’r hen englyn 

cyrch y tyfodd y mesur rhydd cynnar a thra phoblogaidd hwnnw a ddisgrifir gan Tegwyn 

Jones fel mesur ‘syml ei ergyd a hawdd ei gofio.’30 Ceir rhai o’r enghreifftiau cynharaf o 

fesur tebyg mewn cerdd gan Llywelyn Fardd (fl. c. 1150-75), sef ‘Arwydon kynn Dybrawt’. 

Ystyrier yr englyn cyrch cyntaf hwn fel enghraifft: 

   Gwyn, gwarandaw y synnwyr 
   A draetha llyfreu mor llwyr 
   Gwyrtheu goleu gwelhattor, 
   Dyrcheuit mor hyt awyr.31 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
28 Ibid., tt. 164-5.  
29 L. J. Hopkin-James a T. C. Evans (goln.),  Hen Gwndidau, Carolau a Chywyddau, t. 31. 
30 Tegwyn Jones, Tribannau Morgannwg, t. 13. 
31 Dyfynnwyd yn R. M. Jones, ‘Mesurau’r Canu Rhydd Cynnar’, 438. 
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Saith sillaf sydd ym mhob llinell (7, 7, 7, 7) a thri churiad, a cheir odl gyrch rhwng diwedd y 

drydedd linell a gair yr ail guriad yn y bedwaredd. O bryd i’w gilydd fe geir enghreifftiau lle 

mae odl y drydedd linell ar air y curiad cyntaf yn ogystal â’r ail, fel hyn: 

 
    Pymet dydd eluyd aflwyd, 
    Ryuel nys argel Arglwyd, 
    Pannv broed a brynnyeu, 
    Eglwysseu dieu digwyd. 32 
 
Ceir enghraifft o’r un mesur yng ngramadeg Peniarth 20, a luniwyd tua chanol y bedwaredd 

ganrif ar ddeg, a thybir mai dyma oedd y ffurf a arferid gan y Gogynfeirdd. 

    Hunyd hirloyw y hystlys, 
    Gwymp y llun yn y llaesgrys, 
    Gwynlliw ewyn gwenndonn yawn 
    O dwfn eigawn pan dyurys.33 
 
Yn yr enghraifft hon fe geir pedwar curiad yn y drydedd linell ac odl gyrch rhwng diwedd y 

drydedd linell ac ail guriad y bedwaredd. Ac ystyried y dystiolaeth hon, gallwn gasglu mai 

pennill pedair llinell (7, 7, 7, 7) oedd englyn cyrch y Gogynfeirdd neu driban eu cyfoeswyr. 

Gwyddys mai llinell o dri neu bedwar curiad oedd y drydedd linell, a bod yr odl gyrch yn 

disgyn yn rheolaidd ar ail guriad y bedwaredd linell. Dengys R. M. Jones fod dau 

ddisgynnydd i driban y Gogynfeirdd, sef englyn cyrch beirdd yr uchelwyr a thriban y canu 

rhydd.34  Mesur pedair llinell yw’r naill gyda saith sill ym mhob llinell (tri churiad sydd i’r 

drydedd linell, ond caniateir 4 curiad) , ac odl gyrch ar guriad cyntaf y bedwaredd linell (cf. 

yr awdl-gywydd). Pennill o bedair llinell yw triban Morgannwg (7, 7, 8, 7), ac yn llai aml ceir 

enghreifftiau o benillion â saith sill ym mhob llinell (7, 7, 7, 7). Mae’r ddwy linell olaf yn 

nhriban Morgannwg yn tarddu o’r awdl-gywydd ac maent wedi datblygu’n sillafog debyg i’r 

awdl-gywydd rhydd o’r patrwm 7/7 i’r patrwm 8/7. Gall fod hyn wedi digwydd fel canlyniad 

i’r rhyddid gwreiddiol, i amrywio nifer yr acenion mewn llinell gan ganiatáu naill ai 3 neu 2 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
32 Ibid. 
33 G. J. Williams ac E. J. Jones, Gramadegau’r Penceirddiaid, t. 48. 
34 R. M. Jones, ‘Mesurau’r Canu Rhydd Cynnar’, 439. 
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× 2, a ymsefydlodd fel trefn reolaidd 4 (2 × 2) a 3.35 Ac eithrio'r drydedd linell mae'r llinellau 

hyn yn diweddu'n ddiacen ac yn odli, ond mae'r drydedd linell yn ddiweddu'n acennog gyda 

chyrch odl â gair yr ail guriad (ac yn llai aml ar y curiad cyntaf) yn y bedwaredd linell.36 Bu 

mesur y triban yn fodel ar gyfer math gwahanol o gerddi Cymraeg, rhai mwy ysgafn a 

phoblogaidd eu naws, gan gynnwys y Garol. Un a ganodd nifer o garolau hynod oedd y 

Catholig Richard Gwyn (c. 1557-84), y merthyr y credir iddo fod yng Ngholeg Ieuan Sant, 

Caer-grawnt ychydig cyn Edmwnd Prys.37 Defnyddiodd hwnnw fesur y Garol i ledaenu ei 

syniadaeth Gatholig. Sylwer ar y tebygrwydd amlwg a geir rhwng mesur Salmau Prys a’r 

pennill a ganlyn o’i waith ef: 

    Gwrando ddatkan meddwl maith 
        y sydd o waith pereryn 
        gwn a gyrch garchar dwys 
        kyn mynd i eglwys kalvyn.38 
 

Gwyddys am nifer fawr o gerddi tebyg a ymdrinia â phynciau megis hanes geni Crist 

yn ogystal â’i fywyd, ei farwolaeth, ei atgyfodiad a’i ddyrchafiad i’r Nefoedd. Tynnu ar 

rannau o’r Beibl a wna ambell un ohonynt, gan sôn am y Creu, am gwymp Dyn ac am ei 

adferiad drwy aberth Crist ar y Groes.39 Mae strwythur un o gerddi crefyddol y cyfnod hwn 

yn sicr yn awgrymu mai cerdd i’w chanu mewn eglwys ydoedd, yn bennaf am ei bod yn 

cynnwys byrdwn byr a ddigwydd deirgwaith yn y gerdd. Gall mai offeiriad a’i cyfansoddodd 

a thybir mai unigolyn, neu unigolion gwahanol, fyddai wedi lleisio’r penillion tra byddai 

nifer o gantorion eraill yn ymuno i ganu’r byrdwn gyda’i gilydd: 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
35 Yn ddiddorol ddigon, mentra R. M. Jones ddweud mai yng nghyfnod Siôn Prys, mab Edmwnd Prys, y 
digwyddodd y trawsnewid hwn yn y drydedd linell o 7 i 8 sill ac mai rhywbeth anymwybodol ydoedd a 
ddigwyddodd mewn cydweddiad â Mesur y Salm a newidiasai Edmwnd Prys yn ymwybodol o 7 i 8 sill. Am 
fanylion pellach, gw. Ibid., 441.  
36 Ibid. Cf. Meic Stephens (gol.), Cydymaith i Lenyddiaeth Cymru (Caerdydd, 1997), t. 727. 
37 T. H. Parry-Williams (gol.), Carolau Richard White (Caerdydd, 1931), t. 4. Gw. hefyd y nodyn arno yn Y 
Bywgraffiadur, t. 309; Cennard Davies, ‘Early Free-Metre Poetry’, 86. 
38 T. H. Parry-Williams (gol.), Carolau Richard White, t. 28.  
39 Am enghreifftiau, gw. Thomas Jones, Carolau a Dyriau Duwiol ([Amwythig(?)], 1696). Gw. hefyd ‘Carol o’r 
Pedwerydd Pennod o Fathew’, yn D. Lloyd Jenkins (gol.), Cerddi Rhydd Cynnar (Llandysul, d. d.), tt. 20-1.  
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    Dewch yn nes gristnogion da 
    dan gany halaliwia 

y groesewi yr oen di nam  
    ar freych y fam faria 
 
    drwy ganiade moes blethiade 
    yn brofedig mwyn brofiade  
    a mawl gene Clych oer gane  
    gid waith enwog gida thane 
 
    molwch farglwydd vn mab mair 
        y gad or gair Gorycha.40 
 
Gellid dadlau, efallai, eu bod yn codi cwr y llen ar beth fyddai’n digwydd mewn eglwysi yng 

Nghymru yn y cyfnod o dan sylw. Galwad ar bobl ‘i gany’ yw agoriad y gerdd ac mae’r ail 

bennill yn cynnwys tri gair cerddorol technegol a berthyn i hen gerddoriaeth Cymru, sef 

‘caniad’, ‘plethiad’ a ‘profiad’, Yn ogystal â hynny, fe gloir y gerdd â’r ymadrodd 

arwyddocaol ‘gida thane’. 41 Gwelsom yn y bennod flaenorol bod organau ar gael mewn rhai 

o’r eglwysi mwyaf—megis Eglwys y Santes Fair, Abertawe—a pheth digon naturiol fyddai 

disgwyl i gynulleidfaoedd yn yr eglwysi bychain wneud defnydd o offerynnau hefyd, rhai 

mwy poblogaidd efallai, er mwyn chwyddo eu mawl i Dduw ar achlysuron arbennig, megis 

ar rai o’r prif wyliau eglwysig.  Credir mai adrodd o’i brofiad ei hun, er enghraifft, a wnaeth 

Rhisiart Langfford, Trefalun:   

Ir ystalm pan oeddem i yn gwylio ynghapel Mair o Bylltyn, ir oedd gwyr wrth yn kanu 
kywydde ac odle, a merched yn kanu karole a dyrie.42   
   

Awgryma Langfford fod pobl gyffredin Poulton, sy’n agos i Gaer, yn arfer dod ynghyd i 

ganu carolau a dyriau duwiol wrth i wylnosau gael eu cynnal yn eu heglwys blwyf. Gall fod 

hyn yn digwydd yn ystod rhai o’r prif wyliau eglwysig. Er nad oeddent yn rhan swyddogol 

o’r litwrgi, fe erys posibilrwydd, felly, eu bod yn arfer cael eu canu yn yr eglwys. Yn ei gerdd 

‘Prognosticasiwn Dr Powel’, cyfeiria’r bardd Siôn Tudur (c. 1522-1602) at ferched a ddeuai 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
40 Am gopi o’r gerdd gyfan, gw.  Brinley Rees, Dulliau’r Canu Rhydd 1500-1650, tt. 262-3.  
41 Meredydd Evans, ‘ Canu Cymru yn yr Unfed Ganrif ar Bymtheg’, 42. 
42 Ibid. Am fanylion pellach, gw. Daniel Huws, ‘Yr Hen Risiart Langfford’, yn Beirdd a Thywysogion: 
Barddoniaeth Llys yng Nghymru, Iwerddon a’r Alban, cyflwynedig i R. Geraint Gruffydd gol. M. E. Owen a B. 
F. Roberts (Caerdydd, 1996), 302-23. 
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ynghyd i ganu dyriau, ac ar ddiwedd pob dyri canent y byrdwn ‘Hai lwlian hai lwli’ sy’n 

dwyn i gof byrdwn poblogaidd rhai carolau Saesneg cynnar: 

    A lle byth llankesse 
    vo vydd kanv dyrie 
    ac ar ddiwedd pob dyri 
    hai lwlian hai lwli.43     
 
Yn yr achos hwn, ni cheir awgrym pendant mai cerddi crefyddol neu ddefosiynol a genid 

ganddynt, ond yn ei Ramadeg Cymraeg fe gyfeiria Gruffydd Robert yn benodol at arfer y 

bobl gyffredin o ganu cerddi rhydd, megis ‘carolau a chwndidau ne rimynnau gwylfeydd.’44 

Yn un o lawysgrifau John Jones, Gellilyfdy, sef ‘Llyfr Karoleu J. Jones’ a luniwyd ganddo yn 

ystod degawd cyntaf yr ail ganrif ar bymtheg, fe geir cerdd foesol hynod iawn a luniwyd, yn 

ôl pob tebyg, i’w chanu yn yr eglwys. Sylwer hefyd bod y mesur yn debyg iawn i’r un a 

fabwysiadodd Prys i’w Salmau: 

    Yr holl bobloedd er ych lles 
    dowch yn nes // i wrando 
    a degleuwch bawb ynghyd 
    sydd yn y byd // yn tario.45      
 
Sylwer hefyd ar dystiolaeth y pennill hwn: 
 
    Ir wy vi/n/ bwriadu draw 
    wrandaw // ar ddamegion 
    ac a draetha yngherdd val hynn 
    gyda/r/ delynn gysson.46 
 

Arferid defnyddio’r cerddi poblogaidd hyn yn fynych iawn yn y cyfnod rhwng Calan 

Gaeaf a Gŵyl Fair y Canhwyllau, ac erbyn yr unfed ganrif ar bymtheg fe’u cenid nid yn unig 

mewn gwasanaethau ffurfiol, ond hefyd ar aelwydydd. Byddai pobl yn arfer eu dysgu ar gof a 

gweithgaredd cymdeithasol gwerinol oedd dod ynghyd i’w canu.  Un o’r casgliadau hynotaf 

ohonynt efallai yw’r gyfrol Carolau a Dyriau Duwiol gan Thomas Jones (gw. Ffigwr 22) a 

gyhoeddwyd yn 1696. Yn ei ragymadrodd at y ‘Darllennŷdd addfwŷn’ fe ddywed yr awdur 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
43 T. H. Parry-Williams, Canu Rhydd Cynnar, t. 198.  
44 Gw. ‘cwndid’ yn R. J. Thomas et al. (goln.), Geiriadur Prifysgol Cymru, Cyf. I (Caerdydd, 1950-2002), t. 
643.  
45 Llsgr. Cwrtmawr 203B, fol. 285. 
46 Ibid., fol. 286.  
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iddo ymorol â’r dasg o’u casglu am fod yr arfer o’u darllen a’u canu mor boblogaidd yng 

Nghymru ar y pryd:  

Gan ystyried mai difŷr a hôff gan lawer o’r Cymrŷ ddarllen a chanu cerdd Gymraeg; 
Cymerais bêth Poen i gasglu ynghŷd bigion Cân dduwiol, neu dewisol waith y prydyddion 
goreu yng hymru: Ac a’u Hargraphais yn y llyfr hwn, er mwŷn diddanu y Sawl a chwenycho 
Duwioldeb ...47  
 

Tynnodd sylw hefyd at y ffaith nad oedd wedi cynnwys yn ei gyfrol unrhyw gerddi ‘dychan 

na chrâs gerdd, na gwadedd, na maswedd’ yn hytrach yr hyn a geir ganddo, meddai, oedd 

‘Ymborth iachus a ddyfymudd a dwŷfron pôb Cristion o ddŷn’. Nod y gwaith hwnnw yn 

bendifaddau oedd ennill serch pobl gyffredin Cymru tuag at yr Efengyl. Fel y dywed yr 

awdur yn ei ragymadrodd:  

Holl fwriad y gwaith ymma ŷw ceisio Troi meddyliau dynion oddiwrth bôb oferedd, a 
gwreiddio yn blethiedig yn eu Calonnau ffrwŷth lawn ffŷdd yn y gwir Dduw Creawdwr y 
Bŷd, ac yn Iesu Grist ein gwaredwr.48 

 
Yn y gyfrol fe geir nifer o gerddi hynod sy’n debyg o ran eu mesur i Salmau Prys. Yn eu plith 

y mae’r ‘Carol o gawr i’r Iesu, ar foreu’ sy’n annog pobl i foli’r Iesu am iddo fynd i’r lladdfa 

er mwyn eu cymodi â Duw. Sylwer mai dau glymiad o’r awdl gywydd yw pob pennill gydag 

odl derfyn ar ddiwedd yr ail a’r bedwaredd linell. Mae’n wir nad yw hyd y llinellau’n cyfateb 

yn union â phenillion Prys, ond mae strwythur penillion y ddau fardd yn cyfateb yn union â’i 

gilydd: 

   Pob perchen enaid, gwrandewch ar ein llefaid, 
   A doswch fel defaid diniwed iawn wedd: 
   Rhowch foliant yn fore, cŷn mynd dros y dore, 
   Drwŷ gariad i’r gore ei drugaredd. 
 
   I’n tynnu ni o’r prudd-dre, mae’n hoedel mewn hyder, 
   Daeth Duw yn ddŷn tyner, a’r nifer o’r nef, 
   I gofio’r oen gwerth-fawr, gwiw Lywŷdd goreu-fawr, 
   Cŷd ganwn ar bridd-lawr bereiddlef.  
 
   Duw yn y dechruad, pan gwŷmpodd hen hên-dad, 
   Fe addawodd yn ddiwad wir geidwad i’r gŵr: 
   Hwn ydoedd Jehovah, a ddychwŷd i’r lladdfa, 
   Drwŷ Suddas dros Adda drosedd-wr.49  
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
47 Thomas Jones, Carolau a Dyriau Duwiol, fol. A2.  
48 Ibid.   
49 Ibid., tt. 14-5. 
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Ceir rhai cerddi eraill yn y gyfrol sydd wedi eu gosod ar union yr un mesur â Salmau 

Edmwnd Prys, yn eu plith y mae’r ‘Duriau o Gyngor i weddio ar Dduw, drwŷ wir ffydd’ sy’n 

cynnig cyngor ymarferol i’r ffyddloniaid ar sut i weddïo’n effeithiol. Dyfynnir rhai o’r 

penillion isod: 

Una weddi a chalon bûr, 
    A thafod eglur traetha, 
    Dod dy fyfyrdod bob pen awr  
    I’r Arglwydd mawr gorucha. 
 
    Megis llong mewn eigion môr 
    Heb hwŷl nag angor i ddi, 
    Ydŷw gweddi at Dduw Tâd   
    Heb ffŷdd yn geidwad arni. 
 
    Ffŷdd ddi-sigl ydŷw’r saeth, 
    A gobaeth ydŷw’r llinŷn, 
    Bwa annelog gwŷch o ddûr, 
    Yw cariad pur i ’mddiffŷn.50  
 
 
Yn ei ragymadrodd ‘At y Darlleydd [sic] ystyriol’ a geir ar ddechrau’r argraffiad cyntaf o’i 

Salmau ym 1621 fe deimlai Edmwnd Prys ei bod hi’n angenrheidiol cyfiawnhau ei 

benderfyniad i ymwrthod â’r  mesurau caeth. Dywed iddo fydryddu ei Salmau ar fesur 

‘gwael’ am dri rheswm, sef (a) am y buasai ceisio’u troi i’r mesurau caeth yn golygu na allai 

fod yn ffyddlon i’r ystyr wreiddiol; (b) am na allai cynulleidfa gyffredin ganu cywydd neu 

awdl yn ystod gwasanaeth; (c) am fod y mesur yn un cofiadwy y gallai pawb ei ddysgu ar 

gof.51 Diau y byddai Prys yn gwybod am yr ymdrechion blaenorol i fydryddu’r Salmau ar y 

mesurau caeth ac am y ffaith nad oeddent wedi llwyddo i ddal dychymyg y Cymry nac 

ychwaith i ddiwallu eu hangen am fersiwn o’r Salmau a oedd yn addas i’w ganu’n 

gynulleidfaol. Er y gallai Prys yn hawdd fod wedi cynhyrchu gorchestwaith ar amryw o 

fesurau caeth a fyddai wedi ‘bodloni dyn’, ei flaenoriaeth, fel y gwelsom eisoes, oedd peidio 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
50 Ibid., t. 148.  
51 Edmwnd Prys, Llyfr y Psalmau, sig. A2r. Gw. hefyd T. R. Roberts (Asaph), Edmwnd Prys, tt. 130-1; A. O. 
Evans, ‘Edmund Prys: Archdeacon of Merioneth, priest, preacher, poet [1544-1623]’, Trafodion Anrhydeddus 
Gymdeithas y Cymmrodorion (1924), 154; Garfield H. Hughes (gol.), Rhagymadroddion 1547-1659 (Caerdydd, 
1951), t. ix. 
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Ffigwr 23.  Y gyfrol Carolau a Dyriau Duwiol (1696) gan Thomas Jones sy’n cynnwys nifer o’r 
cerddi crefyddol a moesol a oedd yn ‘hôff gan lawer o’r Cymrŷ ddarllen a chanu’ ac a 
luniwyd ar fesurau tebyg i’r Mesur Salm a ddefnyddiwyd gan Brys pan fydryddodd ei 
Salmau.  
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â ‘p[h]echu Duw’ drwy aros yn ffyddlon i ‘[d]deall yr Ysbryd’ fel y’i ceir yn yr Ysgrythurau. 

Ys dywed T. R. Roberts: 

 
Y mae rhesymau yr Archddiacon dros beidio defnyddio yr un o’r pedwar mesur ar hugain yn 
adlewyrchu y clod mwyaf arno. O dan yr ystyriaeth ei fod yn ymwneyd â rhan o’r Gyfrol 
Ysbrydoledig, ni allai ryfygu defnyddio y mesurau caethion i geisio gosod allan feddyliau y 
Salmau, rhag iddo golli deall yr yspryd, a phechu yn erbyn Duw.52  
 
Nid yn ei Salmau yr arbrofodd ef â’r ‘mesur gwael’ hwn am y tro cyntaf, oherwydd 

fe’i gwelwyd mewn cerdd o’i eiddo, sef ‘Carol Cydwybod’, a gedwir yn llawysgrif Caerdydd 

13, tt. 161-4, llawysgrif sy’n dyddio i c. 1610-12.53 Mae hon, felly, yn rhagflaenu’r Salmau 

Cân o ran ei chyfansoddiad.  Cerdd foesol ar ffurf ymddiddan rhwng dyn a’i gydwybod a 

luniwyd yn ôl pob tebyg ar ddelw cerddi Saesneg cyfoes ydyw. Mae’n glynu wrth gyhydedd 

7/7 sill fynychaf:   

Gwyllt yw d’olwg, llem yw’r ffon 
Sy dan dy fron, a phigog, 
Dywed imi pam yw hyn, 
Yr henwr penwyn oediog. 
 
Gwyllt yw ’ngolwg i rhag ofn 
Rhyw bigiad dofn o bechod, 
A phob dyn am gam a wnaeth, 
Gocheled saeth cydwybod.  

 
Pam yr wyt mor chwidr ffôl, 
Bob awr ar d’ôl yn edrych? 
Disgwyl dial barn a’r bedd, 
Na fydd yn rhyfedd gennych.  

 
Pam y mae dy frest mor noeth?  
Nid ydyw boeth mo’r hinon. 
Am na fynna’i ond y gwir, 
A hynny’n eglur ddigon. 

 
O ble daethost, i ble’r ei,  
Os neb rhyw fai na cheri? 
Madws iti fynd o’r byd, 
Os beiau’i gyd a lysi.54  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
52 T. R. Roberts, Edmwnd Prys, t. 131.  
53 Am ymdriniaeth â’r gerdd hon a cherddi Saesneg tebyg, gw. Brinley Rees, Dulliau’r Canu Rhydd 1500-1650, 
tt. 79-81. Am ymdriniaeth â’r llawysgrif hon, gw. J. Gwenogvryn Evans (gol.), Report on Manuscripts in the 
Welsh Language, Cyf. II, Rhan I (London, 1902), tt. 158-62. Gw. hefyd, Daniel Huws, Repertory of Welsh 
Manuscripts and Scribes. [Copi yn y Ganolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd yn Aberystwyth] . 
54 John Wyn Roberts, ‘Edmwnd Prys: hanes ei fywyd a chasgliad o’i weithiau’ (Traethawd MA 
anghyhoeddedig, Prifysgol Cymru, 1938), rhif. CXXI, llinellau 17-36. 
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Ar adegau, fodd bynnag, fe geir amrywiadau ar y mesur, fel yn achos yr ail bennill a 

ddyfynnir isod, sy’n cyfateb yn union i fesur y Salmau Cân sydd â chyhydedd 8/7:  

Nid oes i mi na lle na man, 
Na chroeso dan yr wybren, 
‘R wyf fi yn mynd o’r wlad i’r llall, 
Fel henwl dall anniben.55 

 
Bu nifer o feirdd eraill, fel y gwelsom eisoes, yn fwy mentrus ynghylch eu defnydd o fesurau. 

Defnyddiwyd amrywiaeth ehangach o fesurau yng ngwaith Saesneg Thomas Sternhold a 

John Hopkins, a mwy fyth yng ngwaith Ffrangeg Clément Marot a Theodore Beza, efallai am 

fod emynyddiaeth grefyddol yn Lloegr a Ffrainc ymhell ar y blaen i’r hyn a fodolai yng 

Nghymru ar y pryd. Dadleuodd rhai beirniaid fod y diffyg amrywiaeth hwn yng ngwaith Prys 

yn wendid na ellir ei faddau. Dadleuodd Morris Williams, er enghraifft, mai’r hyn a’i 

hysgogodd i gyfansoddi Sallwyr newydd yn 1850 oedd diffyg amrywiaeth mesurau Edmwnd 

Prys: ‘teimlid fod y diffyg hwn’, meddai, ‘yn rhwystr mawr i ganiadaeth Psalmau mewn 

cynnulleidfaoedd’.56 Mewn erthygl yn Y Geninen (1885) dadleuai T. Tudno Jones  nad oedd 

Salmau Cân Edmwnd Prys, er eu holl ragoriaethau, ‘ond llurguniad o’r Gair Ysbrydoledig’ 

am eu bod wedi eu llunio ar fesur rhydd.57 Diau ei bod yn bwysig cofio, fodd bynnag, y 

daethai Jones i’r farn honno tra oedd ynghanol dadl rymus â Gweirydd ap Rhys ynghylch pa 

fesurau oedd y rhai mwyaf rhagorol: tra bod y naill o’r farn mai ar y mesurau caethion y 

cyfansoddid pob cerdd go iawn, roedd y llall yn bleidiol i’r mesurau rhyddion. Er mai’r 

Mesur Salm a geir yng ngwaith Prys fynychaf, nid yw’r penillion yn unffurf nac yn undonog. 

Mae eu hadeiladwaith ar y Mesur Salm yn goddef rhywfaint o amrywiaeth yn yr odl gyrch a 

geir yn yr ail linell a’r bedwaredd, weithiau fe geir bod yr odl ar yr ail neu’r drydedd sill, a 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
55 Ibid., llinellau 5-8. 
56 Morris Williams, Y Psallwyr, neu Lyfr y Psalmau: wedi ei Gyfieithu a’i Gyfansoddi o’r newydd ar Fesur 
Cerdd (Llundain, 1850), t. iv. 
57 T. Tudno Jones, ‘Y Mesurau Caethion a’r Mesurau Rhyddion: Pa Ddosbarth yw y Rhagoraf?’ Y Geninen, 
Cyf. III (1885), 189.  
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thro arall fe welir ei bod ar y bedwaredd neu y bumed sill. Cynigir yr adnodau a ganlyn fel 

enghraifft o’r hyn a olygir: 

 

(a) Lle y disgyn yr odl gyrch ar yr ail sill. 

 1. Salm 2.2(a)   Co/ -di / y/ mae/ bren/ -hin/ -oedd/ byd, 
          a’i/ bryd/ yn gyd/-gyng/ -hor/ -ol: 

 
2. Salm 57.11(a)  Mawl/ yt/ (o/ Arg/ -lwydd) pan/ ddeff/ -rof 

             a/ rof/ ym/ -ysg/ y/ bob/ -loedd, 
 
 

 3. Salm 74.19(a)  Oes/ dy/ dur/ -tur/ na/ ddod/ a’r/ gawdd 
             dan/ nawdd/ an/ -if/ -ail/ creu/ -lon, 

 
(b) Lle y disgyn yr odl gyrch ar y drydedd sill. 

1. Salm 32.11(b)  A/ ffydd/ -lon/ -iaid/ Duw,/ da/ y/ gwedd, 
             tru/ -gar/ -edd/ a’i/ cylch/ -yn/ -a. 
 

2. Salm 94.23(a)  Ef/ -e/ a/ dâl/ i/ bob/ dyn/ drwg, 
             yn/ am/ -lwg/ am/ ei/ gam/ -wedd: 
 

3. Salm 119.5   Och/ fi/ na/ chawn/ un/ -ion/ -i’n/ glau, 
             fy/ llwyb/ -rau/ at/ dy/ ddeddf/ -od: 
 
(c) Lle y disgyn yr odl gyrch ar y bedwaredd sill. 

1. Salm 29.3(a)  Llais/ yr/ Arg/ -lwydd/ sydd/ uwch/ dyf/ -roedd, 
             Duw/ cryf/ pair/ floedd/ y/ dar/ -an. 
 

2. Salm 64.2(a)  A/ chudd/ -ia/ fi/ dros/ en/ -nyd/ bach 
             rhag/ cyf/ -rin/ -ach/ y/ rhai/ drwg, 
 
 

3. Salm 94.19(b)  Doe/ dy/ ddi/ -ddan/ -wch/ di/ ar/ dro, 
             i/ gys/- u/ -ro/ fy/ nghal/ -on. 
 
(d) Lle y disgyn yr odl gyrch ar y bumed sill. 

1. Salm 12.1(a)  A’r/ holl/ wir/ -ion/ -edd/ a’r/ ball/ aeth 
             o/ blith/ hil/ -iog/ -aeth/ dyn/ -ion. 
 

2. Salm 40.10   Me/ -gis/ o/ hon/ -of/ mae/ gwir/ pur  
             yn/ dy/ ysg/ -ryth/ -ur/ hyn/ -od. 
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3. Salm 82.1(a)  Holl/ farn/ -wyr/ byd/ mae/ Duw’n/ eu/ mysg, 
             pe/ cym/ -rent/ add/ -ysg/ gan/ -tho: 
 
Yn gyffredinol, y mae’r odl ar ei chryfaf a’i mwyaf pêr pan yn disgyn ar y brif orffwysfa 

sydd fel rheol ar y bedwaredd sill. Mae’n well hefyd ar y drydedd nag ydyw ar yr ail neu ar y 

bumed sill, oherwydd phan fo’r odl gyrch yn disgyn ar yr ail, gall gweddill y llinell 

ymddangos braidd yn hir, a pan fo’n disgyn ar y bumed sill fe all ymddangos braidd yn fyr.  

O bryd i’w gilydd, fe welir bod Prys yn defnyddio’r odl gudd, sef y dechneg o sicrhau 

cyfatebiaeth mewn odlau drwy gysylltu diwedd un gair â chytsain ar ddechrau’r gair sy’n ei 

ddilyn.58 Cynigir yr adnodau a ganlyn fel enghraifft o’r hyn a olygir: 

 
Salm 1.5(b)   Na’r pechaduriaid mawr eu bar, 
             ynghynulleidfa’r cyfiawn.  
 
Salm 7.3   O Arglwydd Dduw, os gwneuthym hyn, 
         os drwg y sy’n fy nwylaw:    
 
Salm 9.17(b)   A’r rhai ollyngant Duw dros gof, 
        bydd yno fyth eu lletty. 
 
Yn amlach na pheidio fe welir mai defnyddio’r sillgoll a wna er mwyn creu yr odl gudd, ond 

nid dyna a wna ym mhob achos. Yn Salm 9.17(b), er enghraifft, fe ddibynna ar y gytsain –f 

yn ‘fyth’ er mwyn cynnal yr odl â ‘gof’ yn y llinell flaenorol. Yn gyffredinol, fe ddefnyddia 

Prys y dechneg hon er mwyn glynu’n agosach at naws ac ystyr cyfieithiadau William Morgan 

a William Salesbury. Yn Salm 1.5(b), er enghraifft, gallai lynu’n union at gyfieithiad Morgan 

(‘na’r pechaduriaid yng-hynnulleidfa y rhai cyfiawn’), drwy ychwanegu un ansoddair yn 

unig, sef ‘bâr’ [Hen Wyddeleg bare ‘llid’, o’r gwreiddyn *bher- ‘torri, hollti, rhwygo’, fel yn 

y Lladin ferio], sy’n golygu ‘digofaint’, ‘dicter’ neu ‘gynddaredd’ yn y cyd-destun hwn. 

Sylwer iddo ddewis ansoddair a oedd yn gydnaws ag ysbryd y darn gwreiddiol ac a weddai’n 

hollol naturiol i weddill yr adnod heb amharu dim ar ei hystyr. Gallai gyflawni’r un gamp 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
58 John Morris-Jones, Cerdd Dafod, t. 252. 
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wrth fydryddu Salm 7.3 drwy aildrefnu ambell air yn unig yng nghyfieithiad Morgan. Dyma, 

yn wir, a geir ganddo ef: ‘Fy Arglwydd Dduw os gwneuthym hynn, od oes anwiredd yn fy 

nwylaw.’ Gyda chymorth yr odl gudd, a thrwy amnewid y gair ‘anwiredd’ (3 sill) i ‘ddrwg’ 

(unsill), fe lwyddodd i gynhyrchu mydryddiad sy’n adlewyrchiad tra chlodwiw o waith ei 

ragflaenydd.    

Yn achlysurol, mae’n wir dweud hefyd fod techneg yr odl gudd yn cynnig y rhyddid 

iddo wau delwedd sy’n deillio o’i ddychymyg ei hun at ei gilydd mewn ychydig eiriau sy’n 

llwyddo i gadw’n ffyddlon at ofynion y mesur.  Enghraifft gampus o’i feddwl barddol ar 

waith yw ei fydryddiad o Salm 9.17(b) sy’n cadw ystyr cyfieithiad Morgan (‘yr holl 

genhedloedd a anghofiant Dduw’) tra’n cryfhau’r ddelwedd a geir ganddo ef. Nid ‘anghofio’ 

Duw yn unig a wna’r cenhedloedd yng ngwaith Prys, ond creu nyth iddynt eu hunain yn 

nyfnder uffern am eu bod wedi troi eu llygaid oddi wrtho. Dyma ergyd rymus a thrawiadol 

sy’n ein hatgoffa bod a wnelo’r ffydd Gristnogol rywbeth â thynged dragwyddol yr unigolyn. 

Gall dyn feithrin perthynas â’i Dduw drwy ffydd yng Nghrist, neu fe all ddewis gwneud 

gwely iddo’i hun yn uffern drwy droi ei gefn arno.   

Yn gyffredinol, gallwn ddweud i sicrwydd fod cywirdeb odl yn bwysig iawn i Brys 

a’i fod yn gwneud popeth o fewn ei allu i’w chadw. O bryd i’w gilydd, er enghraifft, fe 

ystwytha ramadeg a sillafiad naturiol yr iaith er ei mwyn, megis yn y gair Succod, yn lle 

Succoth, i gynnal yr odl â chyfammod (Salm 60.6); wneuthyd i gynnal yr odl â iechyd (Salm 

119.166); pan gad (‘pan gaed’) i odli â gwlad (Salm 105.38); peth a brenhinieth (yn lle 

‘brenhiniaeth’) (Salm 104.19). Ceir enghreifftiau eraill fel cenedlaethi am ‘cenhedloedd’ 

(Salm 115.2); cynhelud am ‘cynnal’ (Salm 94.18); ymddiriaid am ‘ymddiried’ (Salm 94.22). 

Weithiau fe ddefnyddia ffurf fenywaidd yr ansoddair i ddisgrifio enw gwrywaidd, yn 

unswydd er mwyn bodloni gofynion yr odl, fel hyn: 
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Salm 111.9(a):  Anfonodd gymmorth iw bobl ef, 
         cyfammod gref safadwy, 
 

[Anfonodd ymwared iw bobl, gorchymynnodd ei gyfamod yn  
dragywydd] 

 
Weithiau, fe ddefnyddia ansoddair lluosog er mwyn disgrifio enw unigol, eto er mwyn cynnal 

yr odl: 

 
Salm 149.8(b):  I roi eu pendefigion chwyrn, 

        mewn gefyn heyrn ffyrnig. 
    I wneuthur arnynt union farn, 
        yn gadarn scrifennedig. 
 
    [ai pendefigion â gefynnau heirn]. 
 
Sylwer mai enw ac ansoddair lluosog a geir yng nghyfieithiad Morgan. Bu’n rhaid i Brys 

ychwanegu ansoddair, fodd bynnag, sef ‘ffyrnig’, er mwyn cynnal yr odl derfynol rhwng yr 

ail linell a’r bedwaredd, ac fel canlyniad ni allai ddefnyddio ffurf luosog yr enw gan fod hyd 

ei linellau wedi eu cyfyngu i saith sill gan y mesur. Ceir rhai ffurfiau rhyfedd ar eiriau 

weithiau er mwyn cynnal yr odl. Enghraifft dda yw ‘gwblol’ am ‘gwbl’ i gynnal yr odl â 

‘gorchestol’ yn Salm 79.12: 

    Ein cymdogion a’th gablodd di, 
        tâl i’r rhei’ni yn gwblol 
    Eu cabledd iw mynwesau’i hun, 
        o Arglwydd gun gorchestol. 
 
Gwna Prys ddefnydd helaeth hefyd o’r rhagenwau meddiannol ‘mau’ a ‘tau’ i’w gynorthwyo 

i gadw’r odl. Ym mhob achos, fodd bynnag, fe ychwanega fannod neu ragenw meddiannol 

arall o flaen yr enw, fel hyn:  

 Salm 20.4(b):  Dy fwriad iach a’th arfaeth tau, 
        a’th weddiau gwrandawed. 
 

Salm 88.7:  Rhoist bwys dy ddig ar y corph mau, 
        a’th holl for-donnau arnaf.  
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Ac ystyried mai nod mawr Edmwnd Prys oedd cynhyrchu Salmau i’w canu, nid yw’n 

syndod iddo benderfynu defnyddio Mesur y Salm hwn gan fod cymaint o debygrwydd 

rhyngddo a’r mesur cyffredin (8. 6. 8. 6) a ddefnyddiwyd yn fynych gan Thomas Sternhold 

yn y gyfrol, sef The Whole Booke of Psalmes. Cymharer isod y pedair adnod gyntaf o 

fydryddiad Edmwnd Prys o’r ail Salm ar hugain gyfarwydd â mydryddiad Saesneg Thomas 

Sternhold o’r un adnodau:    

 

Mydryddiad Edmwnd Prys,  
Salm 22 (8. 7. 8. 7)  
 

Dangos fy Nuw, fy Nuw, a’m grym, 
    ba achos ym gadewaist. 
Pell wyd o’m iechyd, ac o nâd 
    fy ’mloeddiad, llwyr i’m pellaist. 
Fy Nuw ’rwy’n llefain, tithau heb 
    roi ym’ mor atteb etto, 
Bob dydd a nos mae ’nghri’n diffael, 
    a heb gael mo’m dihuddo. 
A thi wyd sanct, sanct i barhau, 
    lle daw gweddiau’n wastad: 
A holl dy Israel a’i clod, 
    a’i pwys a’i hystod attad. 
Yno’t gobeithiai’n tadau ni, 
    a thydi oedd eu bwccled: 
Ymddiried ynot, Arglwydd hael, 
    ac felly cael ymwared.59 

Mydryddiad Thomas Sternhold 
Salm 22 (8. 6. 8. 6)  
 

O God, my God, wherefore dost thou 
    forsake me utterly?  
And helpest not when I do make  
    my great complaint and cry? 
To thee, my God, e’en all day long, 
    I do both cry and call: 
I cease not all the night, and yet 
    thou hearest not at all. 
But thou that in thy holy place 
    for evermore dost dwell, 
Thou art the joy, the comfort, and  
    glory of Israel.  
And  him in whom our fathers old  
    had all their hope and stay: 
Who when they put their trust in thee, 
    deliverd’st them always.60   
 

Mae’n wir nad yw’r mesur cyffredin Saesneg yn cyfateb yn union i fesur y Salm. 

Maent yn wahanol am ddau reswm penodol: (a) am fod y mesur cyffredin yn cynnwys sillaf 

yn llai yn yr ail linell a’r bedwaredd; (b) am nad yw’r mesur cyffredin yn cynnwys yr odl 

gyrch sy’n nodweddiadol o’r mesur Cymraeg. Wedi dweud hynny, fe’i haddaswyd gan John 

Hopkins i gynnwys odl derfyn rhwng y llinell gyntaf a’r drydedd, a’r ail a’r bedwaredd (a. b. 

a. b) fel y gwelir isod yn ei fydryddiad o bedair adnod gyntaf o’r ddeugeinfed Salm: 
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59 Edmwnd Prys, Llyfr y Psalmau, t. 9v. 
60 Thomas Sternhold, John Hopkins et al, The Whole Book of Psalms Collected into English Metre (copi 
ffacsimili, Corby Glen, 1999), sig. B2v. 
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I waited long and fought the Lord,  a. 
         and patiently did bear:   b. 
   At length to me he did accord   a. 
       my voice and cry to hear.   b.  
   He brought me from the dreadful pit,  a. 
       out of the mire and clay:   b. 
   Upon a rock he set my feet,   a. 
       and he did guide my way.   b.  
   To me he taught a psalm of praise,  a.  
       which I must shew abroad:   b.  
   And sing New songs of thanks always  a. 
       unto the Lord our God.   b. 
   When all the folk these things shal see,  a. 
       as peoplee much afraid:   b. 

Then they unto the Lord will flee,  a. 
    and trust upon his aid.    b. 
 

  Byddai’n deg dweud, felly, bod strwythur y ddau fesur—y mesur cyffredin Saesneg 

a’r mesur Salm Cymraeg—yn debyg. Diau i Brys fwriadu i hynny fod yn wir fel y gallai’r 

Salmau Cymraeg gael eu canu ar rai o’r tonau cyfarwydd a oedd eisoes wedi dechrau ennill 

eu plwyf yn Lloegr a’r Alban yn yr un cyfnod.61 Dadleua R. M. Jones mai addasu mesur 

James Parry, sef Mesur y Garol, yn fwriadol er mwyn ei gymhwyso at y Mesur Cyffredin 

Saesneg a wnaeth Prys fel y gallai ei Salmau gael eu canu ar rai o’r tonau poblogaidd yr 

arferid eu defnyddio ymhlith y Protestaniaid: 

Gellid bod yn weddol hyderus mai’r hyn a wnaeth oedd cymhwyso mydr Parry i gydweddu 
â’r Mesur Cyffredin Saesneg, ac yn arbennig â’r tonau Saesneg, sef 8.6.8.6, a ddefnyddid 
gyda brwdfrydedd ar y pryd ymhlith y Piwritaniaid.62   
 

Mae’n debygol fod llacrwydd cyhydedd, er nad curiad, yn nodwedd a oedd eisoes wedi ei 

hen sefydlu yn y canu gwerin erbyn cyfnod Edmwnd Prys.63 Y cyfan a wna ef, felly, yw 

cydio yn yr arfer hwn o amrywio hyd y llinellau a’i reoleiddio o’r newydd. Er hyn, fe geir 

yng ngwaith Edmwnd Prys olion yr hen fesurau a reoleiddiwyd yn y Canu Rhydd. Cynigir y 

canlynol fel enghreifftiau o’r hyn a olygir: 
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61 S. Harper, ‘Tunes for a Welsh Psalter: Edmwnd Prys’s Llyfr y Psalmau’, 253.  
62 R. M. Jones, ‘Mesurau’r Canu Rhydd Cynnar’, 436. 
63 G. J. Williams (gol.), Gramadeg Cymraeg gan Gruffydd Robert (argraffiad ffacsimili, Caerdydd, 1939). t. 
[332]. Am enghreifftiau o benillion gw. T. H. Parry-Williams, Hen Benillion (argraffiad newydd, Llandysul, 
1988).  
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(a)  Nid yw’r llinell gyntaf yn acennog a’r ail yn ddiacen bob amser: 

 1.   Salm 26.4:  Nid cyd eistedd gydâ gwagedd, 
              neu goegwyr yn llawn malais: 
 
  2.   Salm 107.38:  Cans cynyddasant hwy gan wlith 
              grasol fendith un Duw cun, 
 
(b)  Nid yw aceniad y llinellau yn rheolaidd: nid bob amser y ceir y dosbarthiad 4/3, 

weithiau fe geir 4/4 neu 3/3: 

 1.   Salm 34.3:  Molwch fy Arglwydd gyd â mi, 
              cydfolwn ni ei enw ef: 
 
 2.  Salm 22.7:  Pawb a’m gwelent, a’m gwatworent, 
              ac a’m min-gamment hefyd, 
 

Er mai Edmwnd Prys oedd yn gyfrifol am newid o 7/7 i 8/7 sillaf, dangosa R. M. Jones mai 

symudiad anymwybodol o fewn y canu rhydd oedd y newid o 3(4)/3(4) i 4/3 curiad, ac o 

ganlyniad yr oedd Edmwnd Prys ‘yn gymaint o brentis â neb wrth ei fabwysiadu.’64   

I’r darllenydd modern, y mae afreoleidd-dra’r aceniad yn nifer o linellau Edmwnd 

Prys yn sicr yn faen tramgwydd.65 Er i Ieuan o Lanau’r Dwyfach ddadlau mai ‘seren foreu a 

llachar’ ymhlith holl emynwyr yr eglwys oedd Edmwnd Prys, fe gafodd ei feirniadu droeon, 

yn enwedig yn ystod blynyddoedd olaf y bedwaredd ganrif ar bymtheg, am y ‘gwendid’ 

tybiedig hwn.66 Dadleuodd Gwallter Mechain, er enghraifft, nad oedd Edmwnd Prys yn 

ddigon gofalus wrth bennu aceniad a phwyslais ei linellau. Mentrodd awgrymu bod nifer o’i 

linellau’n flêr oherwydd y difaterwch hwn a mynnodd nad oedd brychau gwallus o’r fath, a 

achosai lesgedd ac anesmwythyd yn nifer o’i linellau,  yn dderbyniol yng ngwaith bardd fel 

Prys a allai fod wedi eu hosgoi: 
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64 R. M. Jones, ‘Mesurau’r Canu Rhydd Cynnar’, 437.  
65 Cf. sylwadau R. Geraint Gruffydd yn ‘Salmau Cân’, Y Cylchgrawn Efengylaidd IX (1968), 140-1. 
66 Ieuan o Lanau’r Dwyfach, ‘Emynwyr yr Eglwys’, Y Cyfaill Eglwysig, ail gyfres, Cyf. XLIV (1910), 122.  
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Os yw yn ofalus yn ei gynghanedd, y mae yn hynod o ddiofal ac aflêr yn ei aceniad neu’r 
pwyslais, yr hyn sydd fai tra anghyffredin yn ein dyddiau ni, ac yn lled anfaddeuol mewn 
bardd o’i fath ef, yn enwedig gan y gallasai ei ochelyd yn y nifer amlaf o fannau trwy ychydig 
o gyfnewidiadau neu drawssymmudiad [sic].67 

Mynnodd Glan Menai ei fod yn ‘bur ddiofal parth ystwythder ac aceniad’ ei linellau.68 Yn yr 

un modd, fe awgryma T. R. Roberts mai prif fai Edmwnd Prys yw afreoleidd-dra ei acennu. 

Ni thalodd fawr o sylw, meddai, i bwyslais ac acen ac ‘yn hyn o beth, y mae pencampwr yr 

awdl yn dyfod yn blentyn yn “y mesur gwael hwn”, ac yn gwneud “y mesur esmwyth hwn” 

yn fesur hynod o anesmwyth i’r darllenwyr a’r cantorion.’69 Meddai T. Gwynn Jones yntau 

am fydryddiad Prys, ‘fel praw o feistrolaeth ar wers acennog, a’i gymryd at ei gilydd, 

methiant adfydus yw.’70  Dadleuodd Clwydfardd, a fentrodd ddiwygio ac atgyweirio gwaith 

Prys, na fuasai unrhyw un wedi  rhagori ar Brys pe buasai ‘wedi gofalu mwy am gadw y 

corfannau a’r aceniadau yn gywir drwy gorff y gwaith—fel y gwnaeth gydag amryw o’i 

benillion coeth, swynol, a naturiol.’71  Mynna Hugh Hughes yn ei gyfrol Gramadeg Cymraeg 

(1859) nad oedd modd canu nifer o Salmau Prys ‘heb ddirdynnu yr acen o’i lle priodol, ac 

felly gwneud daiar yn dai ár, ac wybren yn wy bren, ac weithiau yn wy bran.’72 Amrywir yr 

acen ar ambell air, yn eu plith y mae’r gair ‘Israel’. Yn yr enghreifftiau a ganlyn fe gwymp yr 

acen ar yr ‘a’ ond fe rennir y gair yn dri sill, fel hyn:  

 
 Salm 50.7(b):  Dithau Is/ -rá/ -el: ac iawn yw,   8. 
        Duw, sef dy Dduw a’th ofyn.   7. 
 

Salm 115.12(b): I dy Is/ -rá/ -el rhydd ei hedd,   8. 
        ac unwedd i dy Aaron.    7. 
 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
67 D. Silfan Evans (gol.) Gwaith y Parch Walter Davies (Gwallter Mechain) (Carfyrddin a Llundain, 1868), Cyf. 
I, t. 542.  
68 G. Jones (Glan Menai), Traethawd Bywgraffyddol a Beirniadol ar ‘Edmwnd Prys’, Archddiacon Meirionydd 
(Conwy, 1899), tt. 119.  
69 T. R. Roberts, Edmwnd Prys, Archddiacon Meirionydd: Traethawd bywgraffyddol a beirniadol, tt. 138.  
70 T. Gwynn Jones, ‘Edmwnd Prys’, Y Llenor, Cyf. III, 21.   
71 Clwydfardd, Y Salmau Cân, gan yr Hybarch Archddiacon Prys: Wedi eu Diwygio a’u Hadgyweirio 
(Liverpool, 1889), t. v.  
72 Hugh Hughes (‘Tegai’), Gramadeg Cymraeg (trydydd argraffiad diwygiedig, Caernarfon, [1859]), t. 192. 
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 Salm 118.2:  Dweded Is/ -rá/ -el da yw ef,   8. 
        a’i nawdd o nef ni dderfydd.   7. 
 
O bryd i’w gilydd, fodd bynnag, fe welir i Brys ei ddefnyddio fel gair deusill gan newid y 

pwyslais, fel hyn:  

 Salm 53.7(a):  Yna y bydd Jago yn iach,   8. 
        ac Is/ -rael bach yn hyfryd:   7. 
 

Salm 125.5(b):  Mewn drwg ymdroes, felly ymdroed,  8. 
        ar Is/ -rael boed tangnhefedd.    7. 
 

Salm 129.1(a):  Llawer gwaith cefais gystudd mawr,  8. 
        Is/ -rael yn awr dyweded,   7.  
 
Mae’r gair ‘Sion’ weithiau yn ‘Sion’ a thro arall yn ‘Seion’ fel hyn: 

Salm 48.2(a):  Tegwch/ bro, a/ llawen/ -ydd gwlâd, 
        yw Sei/ -on lath/ -riad fyn/ -ydd, 
 

Salm 48.11(a):  A bryn/ Sion/ a law/ -enhâ, 
        a mer/ -ched Ju/ -da hef/ -yd: 
 
 Salm 50.2(a):  O fryn / Sion / y daeth / Duw naf, 
        hon sydd/ berffeith/ -ias ddin/ -as, 
 
 Salm 68.15(a):  Mynydd/ Duw (sef/ Seion/) y sydd 
        fel Bas/ -an fyn/ -ydd tir/ -ion: 
!
Mae enw Aron weithiau yn Aron, fel hyn: 

 
Salm 115.10(a): O ty/ Aron/, dod tith/ -au’n rhwydd, 

            ar yr/ Arglwydd/ dy holl/ fryd: 
 
 Salm 133.2(c):  Sef barf/ Aron/ a’i wisg/ i gyd, 
        yn hyf/ -ryd ei/ arog/ -liad. 
 
Yn bur aml  fe welir bod acen y mydr yn disgyn ar sillafau diacen yn y geiriau, fel hyn:  

Salm 9.1:  Ei ryfeddodau rhof ar led, 
        ac mae’n ddyled eu canmawl. 
 

Salm 19.8:  Deddfau Duw Ion ydynt union, 
        llawenant galon ddiddrwg, 
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Digwydd hyn droeon drwy’r gwaith ac, fel canlyniad, mae nifer o linellau Prys yn taro’r glust 

yn anesmwyth a chlogyrnaidd ar adegau. Roedd yr arfer hwn, meddai Glan Menai, yn ‘gwbl 

anesgusodol ar ran y bardd gan y gallasai gydag ychydig iawn o ofal a thrafferth eu 

hystwytho a’u gwneud yn ganadwy, a hynny heb amharu dim ar eu hystyr.’73  Ymhlith yr 

enghreifftiau mwyaf clogyrnaidd o’i benillion y mae’r canlynol: 

!
 Salm 26.11:  Minnau’n ddiniwed, (felly gwedd) 
        ac mewn gwirionedd rhodiaf: 
    Gwared fi drwy dy ymgeledd, 
        cymer drugaredd arnaf.    
 

Salm 38.15:  Gan ym’ gredu i ti yn rhwydd, 
        o Arglwydd Dduw goruchaf, 
    Rhwydd a hysbys iawn gennif fi 
        yw y gwrandewi arnaf. 
 

Salm 70.4:  Y sawl a’th gais calonnog fydd, 
        o dra llawenydd ynod, 
    Dweded sawl a’th gâr bob amser, 
         mawrhyger ein Duw hynod. 
 

Salm 109.16:  Erioed ni cheisiodd wneuthur hedd, 
        na thrugaredd i ddyn gwan, 
    Ond erlid tlawd ar isel radd, 
        a cheisio lladd y truan. 
 
Buwyd yn synnu llawer ato, yn enwedig o sylwi mai ychydig iawn o newid fyddai ei angen er 

mwyn eu mireinio a throi aceniad y llinellau yn rheolaidd fel eu bod yn darllen yn llawer 

esmwythach ac fel eu bod yn haws i’w canu.74 Gyda thwf rheoleidd-dra mewn barddoniaeth a 

cherddoriaeth, fe aeth golygyddion llyfrau emynau cyfoes ati gyda chryn egni i dacluso ac i 

reoleiddio penillion Edmwnd Prys, nes bod llawer o’i Salmau, fel y maent wedi eu hargraffu 

yn ein llyfrau emynau heddiw, yn ddigon gwahanol i waith gwreiddiol y bardd ei hun. Mynna 

nifer o feirniaid, wrth gwrs, y dylid cadw’r Salmau Cân yn union fel yr oeddent yn yr 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
73 G. Jones (‘Glan Menai’), Edmwnd Prys, t. 138. 
74 T. R. Roberts, Edmwnd Prys, t. 41-47; G. Jones (‘Glan Menai’), Edmwnd Prys, tt. 139-40;  D. Silvan Evans 
(gol), Gwaith y Parch. Walter Davies, A. C. (Gwallter Mechain), Cyf. I (Caerfyrddin a Llundain, 1868), t. 542.  
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argraffiad cyntaf. Gresyna Dafydd Ddu Eryri, er enghraifft, am yr arfer o’u haddasu: ‘er 

mwyn pob peth’, meddai, ‘gadawer y Salmau fel ag y maent’.75 Dadleuodd beirniaid eraill, 

fodd bynnag, bod angen addasu Salmau Prys yn eu dyddiau hwy fel bod modd eu canu’n 

rhwydd ar donau cyfoes y dydd. Ys dywed T. R. Roberts: 

Dymunem ddywedyd ar unwaith nad oes ynom y cydymdeimlad lleiaf â’r dosbarth a 
adnabyddir fel ‘cyfnewidwyr emynau’, y rhai ydynt yn fynych yn rhy barod i gyfnewid er 
mwyn cyfnewid, ac i gyffwrdd â gwaith awdwyr eraill pan na fyddo dim yn galw am hyny. 
Ar yr un pryd, os yw y gerddoriaeth yn gofyn am gyffyrddiad yma ac acw ar Salm neu Emyn, 
ac os gellir gwneyd hyny heb niweidio dim ar y synwyr, na newid nemawr ar yr iaith, credwn 
yn ddiysgog y dylid ei wneyd.76  
 

Y ddadl dros eu newid a enillodd y dydd ac aed ati i’w haddasu er mwyn eu priodi’n haws â 

cherddoriaeth gyfoes. Yn 1770, cyhoeddwyd Salmau Cân Edmwnd Prys gyda chopi o Feibl 

Cymraeg Peter Williams, argraffiad o’r Beibl gyda nodiadau a gyhoeddwyd yng 

Nghaerfyrddin gan John Ross yn 1770.77 Hwn oedd yr argraffiad cyntaf o’r Beibl i’w 

argraffu yng Nghymru ac fe’i hadargraffwyd sawl gwaith ac fe fu’n boblogaidd ar yr aelwyd 

yng Nghymru trwy gydol y bedwaredd ganrif ar bymtheg. Diwygiodd Peter Williams nifer o 

linellau yr hen Archddiacon er mwyn i’w waith briodi’n haws â thonau rheolaidd ei gyfnod 

ef. Eglura ei resymau dros ddiwygio’r gwaith mewn rhagair byr a ddilyna lythyr Edmwnd 

Prys ‘at y Darllenydd Ystyriol.’ Dyma a ddywed Williams yn y fan honno: 

Y Mae’r Hysbysiad uchod [llythyr Prys] yn synhwyrol, a’r Rheswm a roddir y Mesur, yn dda 
ragorol: Etto gan feddwl fod yn bosibl rhwyddhau rhai Mannau o Brydyddiaeth y Parchedig 
Mr. Edmwnd Prys, a gwneuthur y Gan yn llithrig, heb newid y Mesur, na niweidio’r Synwyr; 
myfi a anturiais gymmryd y Gwaith mewn llaw. Nid wyf, yn gyffredin, yn anghyttuno â’r 
Arch-diacon mewn perthynas i Feddwl y Salmydd; ac yn fynych, yr wyf yn gollwng y 
Cyfansoddiad i fynd fel yr oedd; heb amrywio’r Mesurau, oddi eithr Salm neu ddwy. Fy 
amcan yw gwneuthur y Salmau yn fwy blasus i’w canu, fel y delo Dynion i’w canu, ac i garu 
Ysbryd Crist sy’n anadlu trwyddynt. Canys nid wyf fi yn astudio barddoniaeth reolaidd, ond 
Adeiladwaeth Crist’nogaidd: ac i’r Dalent a dderbyniais ynnill Clod dau ddyblyg i Dduw, a 
diddanwch diddiwedd i’r Darllenydd; y gweddïaf tra fyddwyf.78   
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
75 Dyfynnwyd ei farn yn T. R. Roberts, Edmwnd Prys, t. 151. 
76 Ibid.  
77 Ar yr argraffiad hwn o’r Beibl, gw. Eryn M. White, ‘Peter Williams a’r Beibl Cymraeg’, Trafodion 
Anrhydeddus Gymdeithas y Cymmrodorion, Cyf. 14 (2008), 58-72.  
78 Rhagair Peter Williams yn y gyfrol Y Salmau Wedi eu Cyfieithu a’u Cyfansoddi ar Fesur Cerdd, yn Gymraeg 
(trydydd argraffiad, Caerfyrddin, 1797) a gyhoeddwyd yng nghefn Beibl Peter Williams, sef Y B[e]ibl 
Sanctaidd: sef yr Hen Destament a’r Newydd. Gyd a nodiadau a sylwiadau ar bob pennod, gan Peter Williams 
(Caerfyrddin, 1797).    
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Mae’n amlwg o’i eiriau fod gan Williams barch at Salmau Edmwnd Prys. Dadleuodd 

Williams ei fod o’r farn y dylai’r Salmau gael eu defnyddio am fod ysbryd Duw yn gwau 

drwyddynt ac am fod ganddynt y gallu i gymell dynion cyffredin i garu Duw. Yr unig sylw a 

wna yn eu herbyn, mewn gwirionedd, yw’r ffaith na allai cynulleidfaoedd eu canu’n hawdd 

ar donau’r dydd. Aeth ati, felly, i’w diwygio’n sylweddol, gan gadw’r mesur a’r ystyr, ond 

mewn rhai mannau mae’n eu diwygio i’r fath raddau fel nad ydynt yn debyg i’r gwreiddiol o 

gwbl. Fe’i beirniadwyd yn llym am orfodi cymaint o newidiadau ar destun Prys. Barn Ellis 

Owen oedd mai ‘gresyn o’r mwyaf oedd i’r hen Peter Williams eu diwygio a newid y 

prifodlau’.79 Cynigir y llinellau a ganlyn fel enghreifftiau o’i welliannau i destun Prys: 

 

Salm 1.4:  Nid!felly!bydd!y!drwg!di.rus,!
     ond fel yr us ar gorwynt:  
Yr hwn o’r tir â’i chwyth a’i chwal, 
     anwadal fydd ei helynt. ! ! Prys.!
!
Nid felly mae’r annuwiol ddyn, 
    anhydyn ac anhywaith: 
Ond fel mân us, anhapus hynt, 
    a chwyth y corwynt ymaith.   Williams. 

 
Salm 4.1:  Duw fy nghyfiownder clywaist fi, 

             i’m cyni pan i’th elwais: 
    Rhyddheaist fi, dod y’m un wedd, 
             drugaredd, clyw fy oerlais.   Prys. 
 
    Dyw’n gyfiawnder, gwrando nghri, 
        gwaredaist fi mewn culni, 
    Tosturia etto (O fy Nuw) 
        pan alwyf, clyw fy ngweddi.   Williams. 
 
Mae’n eglur o’r enghreifftiau a gynigir fod Williams yn mynd braidd yn bell wrth ddiwygio 

gwaith Prys, ac yn fynych iawn mae’r hyn a gynigia fel ‘gwelliant’ yn bell iawn o gyrraedd y 

nod. Wrth fwrw trem ar yr enghreifftiau uchod, ynghyd â nifer o rhai eraill, a chymharu’r 

naill a’r llall, daw’n amlwg fod gwaith Prys fel rheol yn nes at ystyr yr Ysgrythur ac yn 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
79 Gw. T. R. Roberts, Edmwnd Prys, t. 151. 
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gywreiniach yn ei odlau, ond mae acenion y Salmau a geir yn addasiad Peter Williams yn 

fwy rheolaidd ac, fel canlyniad, yn haws i’w canu ar donau cyfoes. Gellid dadlau, serch 

hynny, fod ymgais Williams i’w rheoleiddio yn llai diddorol o safbwynt llenyddol na 

rhythmau geirwon ac egnïol y Salmau gwreiddiol fel y’u ceir yng ngwaith Edmwnd Prys ei 

hun. Fel y dywed Glan Menai: 

Wrth gydmaru [sic] nerth y gwreiddiol a’r diwygiedig... nis gallwn lai na theimlo mai 
peth peryglus yw ymyryd â gwaith celfyddyd ac athrylith, fel eiddo Edmwnd Prys, 
hyd yn od gan wr o dalent yr esboniwr a’r bardd.80    
 

Gellid dadlau, yn wir, bod llyfnder mydryddol yr addasiad gan Peter Williams yn dlotach heb 

gymeriad y gwreiddiol, oherwydd y mae llinellau Prys yn llawn egni a chyffro a gaiff eu colli 

wrth reoleiddio ei linellau yn ôl mympwy yr oes hon. Ond ni pheidiodd y golygyddion ag 

ymyrryd â’r Salmau wrth eu cyhoeddi mewn llyfrau emynau. Aethant ati i’w diwygio am yr 

un rhesymau â Williams yn ôl pob tebyg.  Un arall a aeth ati i ddiwygio ac atgyweirio gwaith 

Edmwnd Prys yn sylweddol oedd Clwydfardd a gyhoeddodd ei gyfrol Y Salmau Cân, gan yr 

Hybarch Archddiacon Prys yn Lerpwl ym 1889. Cynigir isod rhai enghreifftiau o’i 

ddiwygiadau: 

 
Salm 33.1:  Pa rai bynnag, yn Nuw yr Ion, 

        sy gyfion, llawenychwch: 
    I bawb y sydd yn iawn yn byw 
        gweddus yw diolchgarwch.   Prys. 
 
    Ymlawenhewch drwy’ch nerth a’ch dawn, 
        Rai cyfiawn, yn yr Arglwydd; 
    Can’s i’r rhai uniawn gweddus yw 
        Moliannu Duw’n dragywydd.81  Clwydfardd. 
 
 

Salm 45.4:  Marchog ar air y gwir yn rhwydd, 
        lledneisrwydd, a chyfiownedd, 
    A’th law ddeau di a â drwy 
        bethau ofnadwy rhyfedd.   Prys. 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
80 G. Jones (Glan Menai), ‘Edmwnd Prys’, tt. 145. 
81 81 Clwydfardd, Y Salmau Cân, gan yr Hybarch Archddiacon Prys: Wedi eu Diwygio a’u Hadgyweirio, t. 59.  



386!
!
    Marchoga ‘nawr mewn rhwysg a llwydd 
        Lledneisrwydd a chyfiawnedd; 
    A’th ddehau law a dreiddia drwy 
        Ofnadwy bethau rhyfedd.82   Clwydfardd. 
 
 
 Salm 149.1:  Cenwch i’r Arglwydd, ac iawn fydd, 
        ryw ganiad newydd rhyfedd: 
    A chlywer ynghynlleidfa’r Sainct, 
        ei fawr fraint a’i orfoledd.   Prys. 
 

Molienwch enw Duw, mewn ffydd, 
    A chaniad newydd ryfedd; 
Datganer, yn nghymanfa’r saint, 
    Uchelfraint ei orfoledd.83   Clwydfardd. 

 

O’i ragymadrodd i’r gwaith, gallwn gasglu bod Clwydfardd, fel nifer o feirniaid eraill ei 

gyfnod, o’r farn bod angen diwygio Salmau Cân Edmwnd Prys gan nad oeddent yn priodi’n 

hawdd â thonau ei gyfnod ef. Dadleua ei fod wedi bwrw ati i’w haddasu er mwyn i 

gynulleidfaoedd Cymru gael defnyddio’r Salmau unwaith eto i ‘bêr byncio yn ein holl 

addoldai, gyda brwdfrydedd ysprydol, er clod a gogoniant i Arglwydd Dduw y lluoedd, “yr 

hwn a’n piau, a’r hwn yr y’m ni yn ei addoli.” A dywed yr holl bobl, Amen.’84 Er mor 

glodwiw yw ei gymhellion, mae’n diwygio gwaith Prys i’r fath raddau mewn mannau nes ei 

fod yn ddigon gwahanol i’r hyn a ganodd ef ei hun. Y mae’n llesteirio rhai o ddelweddau 

mwyaf cofiadwy Prys wrth ymyrryd â’i waith. Bwria ei lun grymus o’r ‘lan dwfr gloywlas 

araf’ i’r neilltu, er enghraifft, a’i amnewid â’r ymadrodd tila ‘ffrydiau araf’. Ar adegau hefyd, 

fe wyra’n bell iawn oddi wrth yr Ysgrythurau Cymraeg awdurdodedig, fel hyn: 

 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
82 Ibid., t. 89. 
83 Ibid., t. 295. 
84 Ibid., t. vi.  
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Salm 10.16:  Yr Arglwydd sydd yn frenin byth, 
        ef yw’r gwehelyth lywydd: 
    Distrywiwyd pob cenhedlaeth gref 
        o’i dir ef, yn dragywydd.   Prys. 
 
    Yr Arglwydd [ys ydd] vrenin byth 
    ac yn tragyvyth: y cenhedloedd a  
    ‡gyfergollwyt oy dir ef.  
      ‡ddinistrwyt yt y maes.  Salesbury. 
 
    Yr Arglwydd [sydd] Frenin byth, ac 
    yn dragywydd: dinistriwyd y cenhedloedd 
    oi dîr ef.     Morgan. 
 
    Yr Arglwydd sydd yn Frenin byth, 
        A’n cadarn ddi-lyth Benaeth; 
    A throi’r cenhedloedd a wnaeth Ion, 
        O’i dirion briodoriaeth.   Clwydfardd. 
 
Ac eto yn yr enghraifft hon: 

 
Salm 14.6(a):  Distryw ac anhap sy’n eu ffyrdd 

        ni’ dwaenant briffyrdd heddwch:  Prys. 
 
    Destryw ac anhap sydd ar ei ffyrdd,  

a ffordd tangneddyf nyd adnabuont   Salesbury. 
 
    Destruw, ac anhap, sydd ar eu ffyrdd,  

a ffordd tangnefedd nid adnabuant:  Morgan.  
 
Chwi ddirmygasoch y tlawd, 
    Gan wawdio ’i gyngor perffaith,  Clwydfardd. 

 
Diau na fyddai Prys wedi cymeradwyo’r arfer o wyro mor bell oddi wrth y cyfieithiadau 

blaenorol. Rhan o’i apêl yn ei gyfnod ei hun, fel y gwelsom yn y bennod flaenorol, oedd ei 

allu i fydryddu’n dra chywir tra oedd yn cadw’n bur agos at naws ac ystyr yr Ysgrythurau eu 

hunain. Er mwyn tacluso a rheoleiddio penillion Edmwnd Prys fe fu’n rhaid i Glwydfardd 

ddefnyddio ei ddychymyg ei hun yn bur aml, gan fathu ymadroddion newydd a weddai’n fwy 

cymen wrth y mesur. Gwna hynny, meddai, er mwyn sicrhau bod cynulleidfaoedd ei gyfnod 
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ei hun yn medru parhau i elwa o’r maeth ysbrydol a geir yn Salmau Prys, ond mae’n eu 

diwygio i’r fath raddau nes ei bod anodd eu derbyn fel gwaith Prys ei hun.  

Parhaodd y golygyddion i dacluso afreoleidd-dra llinellau Edmwnd Prys hyd at yn 

gymharol ddiweddar. Fel enghraifft, fe gynigir isod y darlleniad gwreiddiol o’i fydryddiad o’r 

ganfed Salm, gyda chywiriadau Caneuon Ffydd (2001) mewn bachau petryal lle bo 

gwahaniaethau: 

 
I’r Arglwydd cenwch lafar glod, 
    a gwnewch ufydd-dod llawen fryd, 
Dowch o flaen Duw a pheraidd don, 
    trigolion y ddaear i gyd.    [Drigolion daear fawr i gyd] 
 
Gwybyddwch mai’r Arglwydd sydd Dduw,   [Gwybyddwch bawb mai’r Iôr sy Dduw] 
    a’n gwnaeth ni’n fyw fel hyn i fod, 
Nid ni’n hunain, ei bobl ym ni,    [Nid ni ein hun—ei bobl ŷm ni] 
    a defaid rhi’ ei borfa a’i nod. 
 
O ewch i’w byrth a diolch brau, 
    yn ei gynteddau molwch ef, 
Bendithiwch enw Duw hynod,    [bendithiwch enw Duw is rhod] 
    rhowch iddo glod drwy lafar lef. 
Cans da yw’r Arglwydd, awdur hedd, 
    da ei drugaredd a di lyth, 
A’i wirionedd ini a roes,     [A’i lân wirionedd in a roes] 
    o oes, i oes, a bery byth. 
 
Diwygiwyd bron traean o linellau Prys gan olygyddion y llyfr emynau, sy’n brawf 

digamsyniol efallai na allai cynulleidfaoedd heddiw ymdopi â’r orchest o ganu rhai o’i 

linellau afreolaidd ar donau cyfoes rheolaidd.85  Ond fel y rhybuddia Gwallter Mechain, ‘nid 

gwaith a ennill glod yw trwsio Edmwnd Prys’,86 oherwydd fe ellid dadlau bod llinellau taclus 

y llyfrau emynau yn llai diddorol na rhythmau geirwon ac egnïol yr hen Archddiacon ei hun.  

Diddorol yn y cyd-destun hwn, fodd bynnag, yw sylwadau Thomas Parry a ddadleua 

‘y buasai’r fath feistr ar y Gymraeg a’i medrau ag Edmwnd Prys wedi lunio ei benillion yn 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
85 Gruffydd Aled Williams, ‘Mydryddu’r Salmau yn Gymraeg’, Llên Cymru, XVI (1989-91), 128. 
86 D. Silvan Evans (gol.) Gwaith y Parch Walter Davies (Gwallter Mechain), Cyf. I, t. 542. 
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rheolaidd petai’n barnu bod angen am hynny. Nid anallu, na thrais y mesurau caeth ar ei 

feddwl, na diffyg deall cerddoriaeth sy’n cyfrif am aceniad afreolaidd ei linellau.’87 Y tebyg 

yw, yn wir, mai afreolaidd yn ôl syniad ein hoes ni yw nifer o’i linellau. Fel y dywed Morris 

Davies: 

Nid têg beirniadu Salmau Cân yr Archddiacon wrth sefyllfa’r iaith a materion llênyddiaeth yn 
yr oes hon... wedi ei ddarllen lawer o weithiau drosodd, ymddengys y gwaith i ni yn dra 
anghyfartal; yn gyffelyb iawn i arwynebedd gwlad Meirionydd, yn anwastad, gwyllt, a garw, 
ar y cyfan; ond rhwng y creigiau a’r clogwyni geirwon, y mignau a’r llethrau diffrwyth, y 
neint a’r rhaiadrau ffrochwyllt, ceir aml lanerch welltog, gosgodol, a phorfëydd dymunol yn y 
cymau ... y mae barddoniaeth y Salmau hyn yn fynych iawn yn arw, anystwyth, anghânadwy, 
ac mewn arddull rhy henafol braidd ... erbyn ein dyddiau ni. Er hyn i gyd yr ydym yn 
cyfarfod â rhanau blasus a hyfryd, tlysion a thra ardderchog, eu prydferthwch, a’u 
gorucheledd, yn meddiannu y meddwl wrth fyned ymlaen, nes anghofio gwylltedd a 
gerwindra y rhannau eraill. Mae llawer pererin blinedig wedi derbyn trwyddynt nerth 
adnewyddol a chalondid i deithio ymlaen tua’r ddinas nefol; llawer credadyn gwan a 
phrofedigaethus wedu tynu o honynt gynaliaeth a chysur, a modd i gânu ynddynt ar 
ddanteithion iachawdwriaeth, a’i dïodi hefyd o’r ffrydiau pur a darddant o dan riniog y 
cysegr.88  
 

Y gwir yw mai afreolaidd fel hyn oedd llawer o ganu rhydd yr oes honno, ond fe’i gosodid i 

gerddoriaeth, er hynny. Yr oedd alawon oes Edmwnd Prys yn fwy ystwyth eu haceniad nag 

alawon modern: dim ond yn anfynych iawn, er enghraifft, y cynhwysid bariau mewn 

cerddoriaeth, fel y profa’r tonau a gynhwysodd Prys yn yr argraffiad cyntaf o’i Salmau Cân.89 

Ni ddisgwylid, felly, i gerddorion osod pwys arbennig ar y nodyn cyntaf ym mhob bar fel y 

gwneir heddiw. Yr oedd llawer mwy o ryddid, a chyfansoddid y gerddoriaeth fel bod modd ei 

haddasu i aceniad y geiriau. Dangosodd Fredrich Blume, un o’r awdurdodau mwyaf ar hanes 

cerddoriaeth eglwysig, mai dyma’n union oedd yr arfer wrth ganu rhai o emynau 

Protestannaidd yr Almaen. Nid gwendid yn ei dyb ef oedd afreoleidd-dra aceniad llinellau yr 

emynau hyn, ond cryfder a alluogodd i’r cantorion gyflwyno peth o fywiogrwydd rhythmig y 

canu gwerin i’w hemynau hefyd: 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
87 Thomas Parry, Hanes llenyddiaeth Gymraeg hyd 1900 (Caerdydd, 1979), t. 147. Saif ei ‘Faled Gymraeg’ fel 
prawf o’i allu i osod geiriau yn gwbl reolaidd ar fesur llawer mwy cymhleth na Mesur y Salm, gw. Y. H. Parry-
Williams (gol.), Canu Rhydd Cynnar (Caerdydd, 1932), tt. 396-9.   
88 Morris Davies, ‘Salmyddiaeth y Cymry. Edmwnd Prys a’r Salmau Can’, Y Traethodydd, Cyf. XXIV (1869), 
341.  
89 R. Geraint Gruffydd yn ‘Salmau Cân’, 141. 
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Basically, however, we have to assume that the congregation sung complicated rhythmic 
forms in a simplified manner and, on the other hand enlivened isometric examples according 
to the rhythm of the text, as it was accustomed to do in the secular lied. The fact that the 
lieder had to be learned by rote and then remembered only abetted this process. ... Thus, too, 
from this point of view the strength of living secular folk song flowed frutfully into the 
congregational song of the early church.90 
 

Ac ystyried hyn, ni fyddai’r un o’r llinellau a ddyfynnwyd uchod yn cael eu hystyried yn 

‘afreolaidd’ yn y cyfnod pan y’u cyfansoddwyd yn gyntaf, ac felly nid yw’n deg cyhuddo eu 

hawdur o ddiffyg camp.    

(c)  Yn aml, yn lle odli diwedd y llinell gyntaf â chanol y nesaf, gwna iddynt gynganeddu, 

fel hyn:   

  
  Salm 52.9(a):  Mi a’th folaf,/ a’th obeithiaf,/ 
             bythoedd drwy ymddiried. 
 
  Salm 73.2(a):  Minnau llithrais,/ braidd na syrthiais,/ 
             swrth-wael fu f’amcanion.  
 
  Salm 78.31(a):  A’i tameidiau / hwy iw safnau,/ 
             (ys ofnwn y Goruchaf:)  
 
Sylwer hefyd y gellir rhannu’r llinell gyntaf yn null y cywydd deuair fyrion gyda’i chanol  a’i 

diwedd yn odli, a’r cwbl yn dilyn yn fras y patrwm ar gyfer y gynghanedd sain, ond dim ond 

trwy oferu un llinell i hanner cyntaf y nesaf. 91 

  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
90 Fredrich Blume, Protestant Church Music: A History (London, 1975), t. 71. 
91 Diddorol yn y cyd-destun hwn, efallai, yw sylwadau Brinley Rees yn Dulliau’r Canu Rhydd 1500-1650, t. 34, 
nodyn 5, sy’n dadlau fel a ganlyn am yr arfer hwn: ‘Weithiau ceir odl fewnol yn y llinell gyntaf yn lle odl gyrch, 
rhywbeth yn debyg i’r odl “leonine” a geir yn aml mewn emynau a cherddi Lladin yn yr Oesoedd Canol 
Diweddar ac ar dro yn y carolau Saesneg.’ Am fanylion pellach, gw. Richard Leighton Greene, The Early 
English Carols (ailargraffiad, Oxford, 1977), t. lxxiii. Dyfynna Gruffydd Robert enghraifft ddiddorol yn ei 
ramadeg: ‘Yn anhapus meụn byd poenus / Dan ḍolurus angau. Gw. G. J.Williams (gol.), Gramadeg Cymraeg 
gan Gruffydd Robert, t. [332]. Ceir y patrwm a ganlyn mewn emyn gan Daniel Rowlands, Hymnau Duwiol 
(1744), t. 52: 
  Mysg rhoddion rhad / fe rodd Duw Dad, / 
  Ei Air o’i gariad hylwydd.  
Ceir rhai enghreifftiau eraill o’r arfer hwn yn Gymraeg, fel hon gan Thomas Baddy, Hymnau Sacramentaidd 
(1703), sy’n gollwng yr odl gyrch yn gyfan gwbl: 
  Mae blys a chwant / ar fywiol blant,/ 
  Cael llawnder y cyfamod. 
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(ch)  Mae modd trefnu’r brifodl, yr un sy’n clymu’r ail a’r bedwaredd, fel bo’r naill yn 

acennog a’r llall yn ddiacen, fel yn null y cywydd deuair hirion: 

Salm 34.3-4:   Molwch fy Arglwydd gyd â mi, 
              cydfolwn ni ei enw ef:   
      Criais arno yn fy ofn caeth, 
              a gwrando wnaeth fy ynglef, 
 

Er mai tonau ar y Mesur Cyffredin oedd y rhan fwyaf a genid yn Lloegr a’r Alban yn 

y cyfnod hwn, peth hawdd oedd eu cyfaddasu ar gyfer y Mesur Salm drwy ganu dwy sillaf ar 

y nodyn hir ar ddiwedd yr ail linell a’r bedwaredd, a dyma’n sicr oedd bwriad Edmwnd 

Prys.92 Digwyddai yn wyth o’r tonau yng ngwaith Edmwnd Prys: cynhwysodd ddeuddeg tôn 

yn ei gyfrol, a’u gosod ar Salmau 1, 2, 5, 6, 8-12, 51, 100 a 103.93 Mae naw ohonynt yn y 

Mesur Cyffredin (8.6.8.6), un yn y Mesur Byr (6.6.8.6), un yn y Mesur Hir (8.8.8.8), ac un yn 

fesur afreolaidd (8.8.8.8.8.8).94 Ond, yn unol â ffasiwn yr oes, bwriedid canu sawl Salm arall 

yng nghorff y gyfrol ar yr un alawon. Dyma, yn wir, oedd yr union ganllawiau a geid yng 

nghefn rhai argraffiadau o gyfrol Prys. Fel y byddai rhywun yn disgwyl, efallai, mae’r nodyn 

yn awgrymu y dylai’r dôn a ddewisir weddu bob amser i naws y Salm y bwriedir ei chanu:   

Fel y galler gwybod ar ba dôn y mae canu pob un o’r Psalmau yn y gynulleidfa, y mae nodau 
canu wedi eu gosod wrth rai o honynt; ac wrth y rhai hynny y gellir canu cynifer o’r lleill ac a 
fo o’r un mesur a hwythau. Ond oherwydd bod rhai yn Psalmau o gwynfan a galar, ac eraill o 
ddiddanwch a llawenydd; rhai yn gweddïo Duw a’i ymwared o gystudd, neu ryw ddaioni 
arall, ac eraill yn moliannu Duw ac yn diolch iddo am ei ddaioni a’i ymwared; rhai yn datcan 
ac yn mynegi mawrion weithredoedd Duw yn yr oesoedd o’r blaen, ac eraill yn prophwydo 
am bethau a ddeuai ar ôl: etc. O herwydd hyn meddaf, iawn yw dewis i bob Psalm y dôn a fo 
cymmhwysaf a chymmesuraf i’r defnydd a fyddo ynddi.95    
 

Awgrymodd Glan Menai mai ar y mesur cyffredin Saesneg ‘y bwriadodd Edmwnd Prys,  ar y 

cyntaf, gyfansoddi, yn ol esiampl y mydryddwyr Seisnig, ond iddo deimlo anhawster dirfawr 

i gael odlau, yn gymaint am fod y Gymraeg mor dlawd mewn geiriau unsill, a geiriau lluaws-

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
92 Cf. sylwadau R. M. Jones yn Ibid. Gw. hefyd R. D. Griffith, Hanes Canu Cynulleidfaol Cymru, t. 110. Cf. 
sylwadau Ifor L. Evans a David de Lloyd (goln.), Mawl yr Oesoedd: Casgliad o Donau ac Emynau (Caerdydd, 
1951), t. 181.  
93 Delyth G. Morgans (gol.), Cydymaith Caneuon Ffydd (Aberystwyth, 2006), t. 5.   
94 Ceir dwy o’r tonau yn Caneuon Ffydd (Llandysul, 2001), sef ‘Yr Hen Ganfed’ (12) a ‘Nashville’ (285).  
95 Gw. y dudalen olaf yn Edmwnd Prys, Llyfr y Psalmau (ailargraffiad, Llundain, 1630). Noder, fodd bynnag, 
nad yw’r nodyn hwn yn ymddangos ym mhob argraffiad o’r gyfrol.   
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sill yn acenu ar yr olaf’ ac mae dyma a’i hysgogodd i newid rhyw dipyn ar fesur Sternhold a 

Hopkins drwy ychwanegu un sill ddiacen at ddiwedd yr ail a’r bedwaredd linell.96  Er 

gwaethaf y newid hwn, fodd bynnag, roedd mesur Prys yn parhau i fod yn ddigon agos i’r un 

a fabwysiadwyd yn Lloegr i’w Salmau gael eu canu ar rai o’r tonau cyfarwydd a ddefnyddid 

yno ar yr un adeg.  

Roedd y rhan fwyaf o’r tonau a gynhwyswyd yng nghyfrol Edmwnd Prys eisoes yn 

adnabyddus yn Lloegr.97 Ymddangosodd y dôn a briodolwyd gan Brys i Salm 6 yng nghyfrol 

Andro Hart, sef The CL Psalmes of David (Edinburgh, 1615) yn gyntaf. Mae tôn Edmwnd 

Prys ar gyfer Salm 10 wedi ei phriodoli i Salm 33, a’r dôn a geir ganddo ar gyfer Salm 12 i 

Salm 23, yng ngwaith William Daman, sef The psalms of David in English meter, with notes 

of foure parts (London, John Day, 1579). Ymhellach, fe welir bod y dôn a bennir gan Brys i 

Salm 9 wedi ei chysylltu â Salm 116, a’r dôn a geir ganddo ar gyfer Salmau 51 a 67 wedi ei 

chysylltu â Salm 25 mewn cyfrol arall o waith William Daman, sef The second Book of the 

Musicke of M. Damon ... by him composed into 4. Parts (London, 1591).  Gwyddys hefyd i 

dôn Salm 11 ymddangos gyda Salm 108 yn y gyfrol The Forme of Prayers and Ministration 

of the Sacraments a gyhoeddwyd gan Robert Leprevik yng Nghaeredin yn 1564/5.98 Prawf o 

boblogrwydd y tonau eraill a ddewiswyd ganddo yw’r ffaith fod rhai ohonynt wedi dechrau 

ymddangos mewn gweithiau eraill ar ôl cyhoeddi Llyfr y Psalmau gan Brys ym 1621. 

Ymddangosodd y dôn a briodolwyd gan Brys i Salmau 1 a 3 yng gwaith George Wither, sef 

Hymns and Songs of the Church (London, 1623) yn ddiweddarach, tra bod y dôn a 

briodolwyd ganddo i Salmau 2 a 13 wedi ymddangos yn y Psalmes and Hymnes in Solemn 

Musick of Foure Parts (London, 1671).  

Gellid maentumio bod Prys wedi dewis ei fesur yn ofalus, ac nad ystyriaeth eilradd 

fyddai sicrhau bod eu Salmau yn priodi’n daclus â’r ychydig donau addas a oedd ar gael ar y 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
96 G. Jones (Glan Menai), ‘Edmwnd Prys’,, tt. 126-7. 
97 Rhidian Griffiths, ‘Y Salmau Cân a’r Hen Donau’, Y Casglwr, rhif 21 (1983), 7. 
98 S. Harper, ‘Tunes for a Welsh Psalter: Edmwnd Prys’s Llyfr y Psalmau’, 256.  
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pryd. Dichon y gallwn ddweud â sicrwydd bod yr arfer o ganu penillion moesol a chrefyddol, 

rhai a seilid ar rannau o’r Beibl ac eraill a gynigiai gyfarwyddyd i’r ffyddloniaid, wedi ei hen 

sefydlu ei hun ar aelwydydd ac mewn eglwysi yng Nghymru erbyn i Brys ymrafael â’r her o 

fydryddu ei Salmau. Er i Brys ddewis rhai tonau poblogaidd i’w cynnwys yn ei gyfrol, 

byddai’r ffaith iddo ddewis mydryddu ei Salmau ar fesur tebyg i’r cerddi moesol a chrefyddol 

eraill a oedd ar arfer yng Nghymru cyn yr unfed ganrif ar bymtheg yn golygu y gallai ei 

Salmau yn hawdd fod wedi cael eu canu ar rai o’r hen donau Cymreig cynhenid hefyd, rhai a 

oedd yn gyfarwydd i’r bobl gyffredin y mynnai Prys eu gweld yn defnyddio ei Salmau.99 Yn 

ogystal â hynny, wrth gwrs, fe fyddai strwythur cynnil a chofiadwy ei benillion yn gyfarwydd 

i’r rhan fwyaf o’r werin. Fel canlyniad, ni fyddai’r profiad o weld eu Salmau am y tro cyntaf 

yn ormod o sioc i’r ffyddloniaid. Roedd strwythur a theimlad y penillion yn gyfarwydd a 

gellid eu canu ar yr un alawon cyffredin a oedd eisoes wedi ennill serch y bobl. Dichon bod 

Salmau Prys yn cael eu canu ar wahanol alawon gan ddibynnu ar beth oedd yn boblogaidd yn 

y gwahanol ardaloedd o Gymru.  Dyma, bid siŵr, oedd un o’r rhesymau dros boblogrwydd 

aruthrol y gwaith dros gymaint o flynyddoedd.  

Y mesur Salm hefyd oedd y peth agosaf o blith yr holl fesurau Cymraeg at y mesur 

cyffredin Saesneg a ddefnyddiwyd gan Thomas Sternhold a John Hopkins yn eu gwaith tra 

phoblogaidd hwy. Byddai Prys yn ymwybodol fod y gwaith Saesneg wedi ennill serch pobl 

gyffredin a addolai mewn eglwysi ledled Lloegr ac, yn wir, mewn rhai mannau yng Nghymru 

hefyd. Fel y gwelsom mewn pennod flaenorol, fe ddechreuodd nifer o’r tonau a 

fabwysiadodd Prys i’w defnyddio yn ei waith ei hun ennill eu plwyf mewn eglwysi a 

chartrefi duwiol ledled Lloegr yn ystod saithdegau’r unfed ganrif a’r bymtheg.100 Dyma’r 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
99 Am drafodaeth ar rai o’r tonau hyn, gw. Meredydd Evans, ‘ Canu Cymru yn yr Unfed Ganrif ar Bymtheg’, 
46-67. Cf. sylwadau Prys yn ei ragymadrodd i Lyfr y Psalmau sy’n dangos ei fod yn ymwybodol o’r traddodiad 
a fodolai ymhlith y bobl gyffredin o ganu cerddi ar fesurau tebyg i’r Mesur Salm: ‘Yn drydydd, pob plant, 
gweinidogion, a phobl annyscedic a ddyscant bennill o garol, lle ni allai ond ysgolhaig ddyscu Cywydd neu 
gerdd gyfarwydd arall.’ Prys, Llyfr y Psalmau, A2.     
100 Gw. Pennod II, tt. 84-7.  
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union adeg pan oedd Prys yn rheithor Llwydlo, plwyf y gwyddys i sicrwydd iddo wneud 

defnydd o Salmau Cân Saesneg Thomas Sternhold a John Hopkins ynddo yn y cyfnod 

hwn.101 Ac ystyried hyn, nid yw’n afresymol awgrymu y byddai Prys wedi clywed rhai o’r 

Salmau Saesneg yn cael eu canu ac, yn wir, iddo arfer eu canu ar y tonau a ddewisodd eu 

cynnwys yn ei waith ei hun. Diau iddo ddewis cynnwys y gorau ohonynt yn Llyfr y Psalmau, 

y tonau a weddai orau i’w fesur ac a gydiodd fwyaf yn nychymyg ei gynulleidfa, a hynny er 

mwyn sicrhau bod ei Salmau mor rhwydd i’w canu â phosibl.  

Yr olaf o’i feini prawf oedd sicrhau bod ei Salmau yn gofiadwy fel y gallai 

plwyfolion cyffredin eu dysgu ar gof. Yn y cyd-destun hwn, byddai’n deg dadlau bod mesur 

Prys yn rhagori ar fesur cyffredin ei gymheiriaid Saesneg, gan y byddai’r odl gyrch a oedd yn 

nodweddiadol o’i fesur yn gynhorthwy i saernïo ei Salmau ar y cof. Crea’r patrwm odlau a 

geir yn y cyfieithiad Cymraeg ryw symudiad a chyffro nas ceir yn y fersiwn Saesneg, ac fe 

olyga hefyd bod gwaith Prys efallai yn haws i’w ganu. Mynnai Prys weld pobl gyffredin 

Cymru yn dod i berthynas lawn â’u Duw, a diau ei fod o’r farn y byddai dysgu’r Salmau ar y 

cof yn gam mawr tuag at adeiladu’r berthynas hon. Byddai’n gwybod am boblogrwydd mawr 

y garol, y cwndid a mesurau tebyg eraill ac am y defnydd a wnaed ohonynt wrth fydryddu 

rhai rhannau o’r Ysgrythur ac wrth rannu rhai gwersi moesol a arferid eu dysgu ar gof a’u 

trosglwyddo o’r naill i’r llall drwy gyfrwng y traddodiad llafar. Gellir maentumio, efallai, 

iddo weld ffrwyth ymarferol yr arfer hon ymhlith y bobl yr oedd ef ei hun yn eu bugeilio ac 

mai dyma oedd un o’r pethau a’i hysgogodd i droi ei gefn ar y mesurau caethion. Bid a fo am 

hynny, nid penderfyniad mympwyol oedd dewis mesur y Salm, ond un a wnaed gan Brys yn 

fwriadol ac yn ofalus er mwyn sicrhau bod ei waith yn cyflawni pob un o’r meini prawf a 

osododd iddo’i hun yn ei ragymadrodd i Llyfr y Psalmau. Er ei fod yn fardd campus ar yr hen 

fesurau caeth, yr oedd ganddo hefyd brofiad helaeth fel offeiriad plwyf ac fe ddeallai beth yn 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
101 Gw. Pennod IV, tt. 199-202.  
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union oedd amgylchiadau ac anghenion y bobl a fyddai’n defnyddio ei Salmau wedi iddynt 

ymddangos. 

   
Mesurau eraill Llyfr y Psalmau   

Er bod gan Edmwnd Prys resymau da, felly, dros lynu wrth fesur y Salm yn anad yr un mesur 

arall, ar adegau fe wyrodd oddi wrtho am resymau tra theilwng hefyd. Yn ogystal â mesur y 

Salm, fe ddefnyddiodd Prys dri mesur arall yn ei gyfrol. Yn eu plith yr oedd y mesur hir (8. 8. 

8. 8) a ddefnyddiwyd ganddo wrth fydryddu Salm 100;102 mesur byr Cymraeg (6. 7. 8. 7), 

ffurf estynedig ar y mesur byr Saesneg (6. 6. 8. 6), a ddefnyddiwyd ganddo i fydryddu 

Salmau 51 a 67; a phenillion chwe llinell ar y mesur hir (8. 8. 8. 8. 8. 8), gyda phatrwm odl 

hynod (a. a. b. c. c. b) yn ei fydryddiad o Salmau 113 ac 114.103 Y mae’n ymddangos iddo 

ddewis y mesurau hyn ar adegau er mwyn glynu at gynsail a oedd eisoes wedi ei gosod gan 

Sternhold a Hopkins. Cymharer yr enghreifftiau isod, y naill o waith Edmwnd Prys a’r llall 

fel yr ymddengys yng ngwaith Thomas Sternhold a John Hopkins: 

Mydryddiad Edmwnd Prys,  
Salm 100 ar fesur hir (8. 8. 8. 8). 
  
I’r Arglwydd cenwch lafar glod, 
    a gwnewch ufydd-dod llawen fryd, 
Dowch o flaen Duw a pheraidd don, 
    trigolion y ddaear i gyd. 
Gwybyddwch mai’r Arglwydd sydd Dduw, 
    a’n gwnaeth ni’n fyw fel hyn i fod, 
Nid ni’n hunain, ei bobl ym ni, 
    A defaid rhi’ ei borfa a’i nod.104 

Mydryddiad William Kethe, 
Salm 100 ar fesur hir (8. 8. 8. 8).     
 
All people that on earth do dwell 
    sing to the Lord with cheerful voice.  
Him serve with fear his praise forth tell; 
    come ye before him and rejoice.  
The Lord, ye know, is God indeed, 
    without our aid he did us make: 
We are his flock, he doth us feed, 
     and for his sheep he doth us take.105   

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
102 Am fanylion pellach, gw. Stephen J. Williams, ‘Mesurau Emynau Cymru, Y Dysgedydd (1932), tt. 3-4. 
Dangosa Williams fod y Ficer Prichard yn feistr rhagorach ar y mesur hir nag oedd Prys a chynigia’r pennill a 
ganlyn o’i waith ef fel enghraifft:   
  Trugaredd Duw yng Nghrist ei hun, 
  Sy’ ganmil mwy na phechod dyn; 
  Lle yr amlhäodd pechod cas, 
  Yn rhagor yr amlhäodd gras. 
Sylwer mai’r hyn a wna’r Ficer yw ei odli’n gwpledi, yn hytrach na chynnal yr odl gyrch fel y gwna Edmwnd 
Prys.  
103 Ibid., t. 4; R. D. Griffith, Hanes Canu Cynulleidfaol Cymru (Caerdydd, 1948), t. 110-1. Cf. sylwadau Rh. 
Griffiths, ‘Y Salmau Cân a’r Hen Donau’, 7.  
104 Edmwnd Prys, Llyfr y Psalmau, t. 42v. 
105 Thomas Sternhold, John Hopkins et al, The Whole Book of Psalms Collected into English Metre, sig. B2v. 
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Mydryddiad Edmwnd Prys, 
Salm 67 ar fesur byr Cymraeg (6. 7. 8. 7). 
 
Trugaredd Duw i’n plith, 
    a rhoed ei fendith drosom, 
A thywynned ei wynebpryd, 
    a’i nawdd, a’i iechyd arnom.106 

Mydryddiad John Hopkins, 
Salm 67 ar fesur byr Saesneg (6. 6. 8. 6). 
 
Have mercy on us, Lord, 
    and grant us thy grace: 
To shew to us do thou accord, 
   The brightnes of they face.107  
 

Mae’r gyfatebiaeth a geir rhwng mydryddiad Edmwnd Prys o Salm 113 a mydryddiad 

William Kethe o’r un Salm yng ngwaith Thomas Sternhold a John Hopkins yn un sy’n 

haeddu ychydig o sylw gan bod y ddau mor eithriadol debyg i’w gilydd, o safbwynt hyd y 

llinellau a phatrwm yr odlau. Dyfynnir gwaith y ddau fardd isod:   

 
 
Mydryddiad Edmwnd Prys, 
Salm 113 (8. 8. 8. 8. 8. 8).  
 
 
Chwi weision Duw molwch yr Ion,       
Molwch ei enw â llafar don,                  
    bendigaid fytho ei enw ef.                 
O godiad haul hyd fachlud dydd,          
Mawr enw yr Ion moliannus fydd,       
    yn y byd hwn, ac yn y nef.                
Derchafodd Duw uwch yr holl fyd,      
A’i foliant aeth uwch nef i gyd,            
    pwy sy gyffelyb i’n Duw ni?            
Yr hwn a breswyl yn y nef,                  
I’r ddaiar hon darostwng ef,                 
    gwyl ef ein cam clyw ef ein cri.        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
a. 
a. 
b. 
c. 
c. 
b. 
d. 
d. 
e. 
f. 
f. 
e.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Mydryddiad William Kethe, 
Salm 113 (8. 8. 8. 8. 8. 8). 
 
 
Ye children which do serve the Lord, 
Praise ye his Name with one accord, 
    Yea, blessed be always his Name: 
Who from the rising of the sun, 
Till it return where it begun, 
    Is to be praised with great fame. 
The Lord all people doth surmount, 
As for his glory we may count 
    Above the heavens hig to be. 
With God the Lord who may compare, 
Whose dwellings in the heavens are? 
Of such great pow’r and force is he. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
a. 
a. 
b. 
c. 
c. 
b. 
d. 
d. 
e. 
f. 
f. 
e. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
106 Ibid., sig. 27v. 
107 Ibid., sig. Fv. 
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Yr hwn sy’n codi’r tlawd o’r llwch,        
A’r rheidus o’i ddiystyrwch,                   
    iw gosod uwch pennaethiaid byd.       
I’r ammhlantadwy mae’n rhoi plant,      
Hil teg, a thylwyth, a llwyddiant:           
    am hyn moliennwch Dduw i gyd.     
Gogoniant fyth a fytho i’r Tâd,              
A bid gogoniant i’r Mab rhad,               
    i’r Yspryd glân gogoniant fo:            
Megis gynt yn y dechrau yr oedd,         
Ac y bydd byth yn oes oesoedd,            
    dwedwn Amen, poed felly y bo.108    

a. 
a. 
b. 
c. 
c. 
b.  
d. 
d. 
e. 
f. 
f. 
e.  
 

He doth abase himself we know,               
Things to behold on earth below,              
    And also in the hev’n above:                
The needy out of dust to draw,                 
Also the poor which help none saw,        
    His mercy only did him move.             
And so did set him up on hig,                  
With princes of great dignity,                  
    The rule his people with great fame.    
The barren he doth make to bear,             
And with great joy her fruit to rear.          
    Therefore praise ye his holy Name.109    

a. 
a. 
b. 
c. 
c. 
b. 
d. 
[d.] 
e. 
f. 
f. 
e. 

Ym mhob un o’r achosion uchod, mae’n sicr i Brys ddewis ei fesur er mwyn sicrhau priodas 

lwyddiannus rhyngddo a’r dôn boblogaidd a ddefnyddid eisoes gyda gwaith Thomas 

Sternhold a John Hopkins. Roedd y dôn a briodolwyd i Salm 100, er enghraifft, un a 

fedyddiwyd ‘Yr Hen Ganfed’ oddeutu’r flwyddyn 1696, wedi hen ennill ei phlwyf pan 

gyhoeddwyd Llyfr y Psalmau yn gyntaf.110 Fe’i cyfansoddwyd gan y Ffrancwr Louis 

Bourgeois ac ymddangosodd ochr yn ochr â’r ganfed Salm am y tro cyntaf yn y gyfrol One 

and fiftie psalmes of David in Englishe metre (Genefa, 1561).111 Cyn hynny, roedd y dôn 

wedi ei phriodi â Salm 134 yng ngwaith Marot a Beza, sef Pseaumes octante trois de David a 

gyhoeddwyd ddegawd ynghynt yng Ngenefa ym 1551.112 Yn y gyfrol One and fiftie psalmes 

of David in Englishe metre yr ymddangosodd y dôn a fabwysiadodd Edmwnd Prys i’w 

fydryddiad o Salm 113 (a fedyddiwyd ‘The Old 113th’ yn ystod yr ail ganrif ar bymtheg) yn 

Lloegr yn gyntaf hefyd, er iddi ymddangos yn y Sallwyr Almaeneg Psalmen gebett und 

Kirchenübung (Strasbourg, 1526), ac iddi gael ei phriodi gan John Calfin â Salm 36 yn ei 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
108 Edmwnd Prys, Llyfr y Psalmau, t. 49v-50r. 
109 Thomas Sternhold, John Hopkins et al, The Whole Book of Psalms Collected into English Metre, sig. K1v. 
110 S. Harper, ‘Tunes for a Welsh Psalter: Edmwnd Prys’s Llyfr y Psalmau’, 257. Cf. sylwadau Delyth G. 
Morgans (gol.), Cydymaith Caneuon Ffydd, t. 50.  
111 Rh. Griffiths, ‘Y Salmau Cân a’r Hen Donau’, 7. Cf. sylwadau R. Geraint Gruffydd yn ‘Salmau Cân’, Y 
Cylchgrawn Efengylaidd IX (1968), 142.  
112 S. Harper, ‘Tunes for a Welsh Psalter: Edmwnd Prys’s Llyfr y Psalmau’, 257. 
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gyfrol Aulcuns pseaulmes et cantiques mys eu chant (Strasbourg, 1539) rai blynyddoedd cyn 

hynny.113     

 Gwyddys i sicrwydd bod y Salmau’n cael eu canu ar y tonau hyn yn Lloegr yn y 

blynyddoedd cyn cyhoeddi Sallwyr Edmwnd Prys, ac mae lle i gredu eu bod ar arfer yng 

Nghymru hefyd yn yr ardaloedd lle yr arferid canu Salmau Saesneg cyn 1621. Er mwyn i’w 

Salmau ennill serch y ffyddloniaid ledled Cymru, felly, byddai’n rhaid i Brys gynnal y 

briodas rhwng geiriau ei Salmau a rhai o’r tonau mwyaf poblogaidd yr arferid canu Salmau 

arnynt. Dyma, bid siŵr, oedd un o’i ystyriaethau pennaf wrth fynd ati i benderfynu pa fesurau 

yn union i’w defnyddio yn ei Sallwyr. Cwta flwyddyn cyn i waith Edmwnd Prys ymddangos 

o’r wasg, nododd y bardd Henry Dod yn ei ragymadrodd i’w gyfrol Al the psalmes of David... 

Nowe faithfully reduced into easie meeter, fitting our common tunes (1620) ei bod yn arferol i 

rai Salmau Saesneg gael eu hanwybyddu os oedd eu mesurau a’u tonau yn rhai anghyffredin 

neu anodd i’w canu.114 Mynnodd Dod bod ei gasgliad ef, a ddefnyddiodd y mesur cyffredin 

yn unig, yn ymdrech i gynhyrchu casgliad o Salmau a oedd yn ganadwy a phoblogaidd: 

 
for that so manie of the people are so unskillfull in those tunes of the Psalmes, wherein is anie 
difficultie, that their Pastors are enforced to omit the Psalmes of such tunes, which is a 
grievance unto them. Whereupon sundrie godly preachers in the countrie agered together to 
produce a reformation of all ... And whereas Some ignorantly object, that all these Psalmes 
are all of one tune, because they are all in one kind of meeter, know (good reader) That we 
have more than fiftie seuerall tunes set in our comon book of Psalmes, all graue & solemne 
tunes, fiting this kind of verse, & at the least X or XII other vsuall & good tunes, which were 
meuer entered into the said common booke (to wit) the Scotish tune, the Cheshire tune, the 
Bristoll tune, the Banburie tune &c. And therefore it seemed best to my judgement, to vse 
onely this kinde of meeter, because now of all the said good choise of tunes, euerie one that 
can sing anie one of them, maie now make good vse of euerie Psalme in this booke, as the 
Lord gaue them all: to wit his prayse with the same songes.115  

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
113 Ibid.  
114 Nicholas Temperley, The Music of the English Parish Church, I (Cambridge, 1979), tt. 69-70. 
115 Henry Dod, All the Psalmes of David ... Nowe faithfully reduced into easie meeter, fitting our common tunes 
(1620), rhagymadrodd. Noda Temperley mai un o’r tonau yn unig a enwir gan Dod oedd wedi ymddangos 
mewn print erbyn 1620, sef y dôn ‘Cheshire’ a gyhoeddwyd yng ngwaith Thomas Este ym 1592. Cyhoeddodd 
Thomas Ravenscroft bob un o’r rhai a enwir ganddo yn ei argraffiad o’r gyfrol The Whole Booke of Psalmes ym 
1621. Am fanylion pellach, gw. Nicholas Temperley, The Music of the English Parish Church, I, t. 69; S. 
Harper, ‘Tunes for a Welsh Psalter: Edmwnd Prys’s Llyfr y Psalmau’, 255. 
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Buasai’n ddigon rhesymol inni faentumio bod Edmwnd Prys yn gyfarwydd â gweld y 

ffyddloniaid yn straffaglu i ganu Salmau ar alawon a oedd yn hollol estron iddynt, yn 

enwedig yn ystod ei flynyddoedd cynnar fel myfyriwr yng Nghaer-grawnt pan oedd yr arfer o 

ganu Salmau yn beth cymharol newydd a’r cynulleidfaoedd yn dibynnu’n fynych iawn ar yr 

alawon estron a fathwyd gan y diwygwyr Protestannaidd yn ystod cyfnod eu halltudiaeth ar y 

Cyfandir. Diau nad addurniadau i lanw bwlch mewn oedfa oedd y Salmau mydryddol a 

gyfansoddwyd gan Brys, ond arfau cenhadol i’w defnyddio er mwyn saernïo gwirioneddau’r 

Grefydd newydd ar gof y ffyddloniaid. Mae’n werth nodi yn y fan hon bod Prys yn ŵr a’i fys 

ar y pwls, oherwydd mae’n amlwg y gwyddai rywfaint am ba donau oedd yn boblogaidd ar y 

pryd a pha fesurau yr oedd angen eu defnyddio er mwyn eu priodi â’i eiriau. Gellid 

maentumio y byddai ganddo ryw syniad o’r hyn fyddai’n gweithio ar ôl bod yn gwasanaethu 

fel offeiriad mewn plwyf fel Llwydlo, lle yr arferid canu Salmau. Diau y golygai’r ffaith fod 

Prys yn offeiriad fod ganddo ddealltwriaeth dda o gynulleidfaoedd eglwysig a’u hanghenion 

ac, yn y pen draw, mai dyma a achosodd i’w Salmau fod mor boblogaidd am gymaint o 

amser mewn eglwysi ledled Cymru. Er nad yw’n debygol ei fod, fel y noda T. R. Roberts, 

wedi cynhyrchu gymaint ag un Salm bob wythnos er mwyn i’w gynulleidfa ei chanu ar y Sul 

canlynol,116 mae’n wir y byddai mewn gwell sefyllfa i ddeall anghenion cynulleidfaoedd 

Cymru ac fe allai fod wedi arbrofi drwy ddefnyddio ambell Salm mewn gwasanaeth ymhell 

cyn cyhoeddi ei waith er mwyn gweld a oedd yn llwyddo i gyflawni ei bwrpas yn effeithiol ai 

peidio.   

Er i Brys ddilyn cynsail a osodwyd gan Sternhold a Hopkins wrth bennu ei fesur, fe 

welir iddo ragori arnynt weithiau drwy gaboli a chywiro eu mesur, fel y gwnaeth yn achos 

Salm 113 uchod drwy beidio â gwyro unwaith oddi wrth y patrwm odlau a osodwyd. 

Ystyriaethau ynghylch pa dôn i’w defnyddio, yn ôl pob tebyg, a barodd i Brys ddefnyddio’r 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
116 T. R. Roberts, Edmwnd Prys, Archddiacon Meirionydd: Traethawd bywgraffyddol a beirniadol, tt. 129. 
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mesur byr Cymraeg wrth fydryddu Salm 67 hefyd. Er na chynigiwyd tôn iddi yn yr 

argraffiadau cynharaf o The Whole Booke of Psalmes, fe’i cyhoeddwyd ochr yn ochr â’r dôn 

‘London’ (fel y’i bedyddiwyd gan Ravenscroft yn 1621) gan Thomas Este yn ei gyfrol The 

Whole Booke of Psalmes with their wonted Tunes as they are song in the Churches composed 

into foure parts [London, 1592]. Parhawyd â’r un briodas pan ymddangosodd ailargraffiad 

gwaith Thomas Este ym 1594, a’r tro hwn fe’i priodolwyd i dair Salm arall hefyd, sef Salmau 

45, 50 a 70.117 Ac ystyried mai’r tonau a gynhwyswyd yng ngwaith Este oedd y rhai ‘a genid 

yn yr Eglwysi’, nid yw’n syndod efallai mai hon oedd yr union dôn a ymddangosodd gyda 

mydryddiad Edmwnd Prys o’r un Salm.118  Ac ystyried y patrwm hwn, buasech yn disgwyl i 

Salm 51 fod ar y mesur byr yng ngwaith Sternhold a Hopkins, fel yn wir yr ymddangosai yng 

ngwaith Prys, ond nid felly y bu.  Ar fesur hir y mae’r Salm yn argraffiad 1556 o’u gwaith ac 

fe’i priodolwyd bryd hynny i William Whittingham. Mewn argraffiadau dilynol, fodd 

bynnag, fe gynhwyswyd fersiwn amgen ohoni ar y mesur cyffredin gan John Hopkins ac fe 

gredir i’r geiriau gael eu priodi â’r ‘Dutch tune’ a briodolir yng ngwaith Edmwnd Prys i’r 

unfed Salm ar ddeg.119 Ni wyddys i sicrwydd ychwaith, paham y penderfynodd Prys 

fydryddu Salm 114 (a genir ‘fel Psalm 113’) ar y mesur sy’n ymddangos yn Llyfr y Psalmau. 

Cyn ei thrafod, fe gynigir y Salm isod: 

Pan ddaeth Israel o’r Aipht faith,   a. 
    A thy Jaco o estron iaith,   a. 
        Juda oedd ei sancteiddrwydd ef,  b. 
    Israel oedd benaethiaeth Ior.    c. 
    Gwelodd hyn a chiliodd y mor,    c. 
        a throes iw hol Iorddonen gref.   b. 
 
 
 
 
 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
117 Ibid., 254.  
118 Ibid. 
119 Ibid. 
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    Neidiai’r mynyddoedd megis hyrdd,  a. 
    A’r bryniau mal wyn llament ffyrdd,  a. 
        cawsant wastad megis llawer dol.  b. 
    Ciliaist (o for) dywaid pa ham?   c. 
    Tithau Iorddonen lathraidd lam,   c. 
        p’am y dadredaist dithau d’ol?  b. 
 
    Chwychwi fynyddoedd p’am y ffoech,  a. 
    Fel hyrddod? a ph’am nad arhoech?  a. 
        a chwithau fryniau fal wyn man?  b. 
    Am mai rhaid ofni Duw Jaco,   c. 
    Yr hwn sy’n troi’r graig yn llyn tro,   c. 
        a’r callestr yn ffynnon-ddwfr glan.120  b.  
 
Nid dilyn gwaith Sternhold a Hopkins a wna Edmwnd Prys wrth fydryddu’r Salm ar y mesur 

hwn, oherwydd fe’i mydryddwyd ar y mesur cyffredin yn y gwaith hwnnw gan William 

Whittingham, a chynigir dwy adnod o’i waith ef isod fel enghraifft o’r gwahaniaeth rhwng y 

ddau fesur: 

    When Israel, by God’s command,   
        from Pharaoh’s land was bent: 
    And Jacob’s house the strangers left, 
        and in the same train went: 
    In Judah God his glory shew’d, 
        his holiness most bright: 
    So did the Isr’elites declare 
        his kinddom, pow’r, and might.121 
 
Nid yw’r mesur yn cyfateb yn union ychwaith i’r un a ddefnyddiodd Prys wrth iddo fydryddu 

Salm 113. Fe welir bod patrwm odli’r ddwy Salm yn cyfateb yn union i’w gilydd, ond tri 

phennill chwe llinell, yn hytrach na phenillion deuddeg llinell, a geir yn Salm 113. Noda 

Sally Harper nad yw’r geiriau’n gweddu i’r dôn yn gywir ychwaith heb i’r fawlgan fydryddol 

chwe llinell arbennig a ymddangosodd ar ddiwedd Salm 113 gael ei hychwanegu at ddiwedd 

y Salm.122 Mae’n amlwg y gwyddai Edmwnd Prys am hynny, fodd bynnag, oherwydd 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
120 Edmwnd Prys, Llyfr y Psalmau, sig. 49v-50r.  
121 Thomas Sternhold, John Hopkins et al, The Whole Book of Psalms Collected into English Metre, sig. K1v. 
122 S. Harper, ‘Tunes for a Welsh Psalter: Edmwnd Prys’s Llyfr y Psalmau’, 254. 
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dyma’n union oedd y cyfarwyddyd a gynigiwyd ganddo yn y Sallwyr  (‘Gogoniant fyth, &c. 

fel yn Psalm 113’).123   

 O blith yr holl donau a gyhoeddwyd yng ngwaith Edmwnd Prys, y mae pedair na 

chafwyd hyd iddynt mewn gweithiau blaenorol (fe’u priodolir i Salmau 1 (3); 2 (13); 5 (7); ac 

8) ond nid yw’n debygol iddynt gael eu cyfansoddi yn unswydd ar gyfer gwaith Prys gan mai 

tonau ar y mesur cyffredin Saesneg ydynt.124 Fel canlyniad, y mae’n rhaid dyblu’r nodyn olaf 

yn yr ail linell a’r bedwaredd fel yn achos y tonau arall er mwyn gwneud lle i’r sillaf 

ychwanegol sy’n nodweddiadol o fesur y Salm.125 Y mwyaf adnabyddus o’r tonau hyn, 

efallai, yw’r dôn a adwaenwn ni heddiw fel ‘St. Mary’.126 Ni wyddys iddi ymddangos yn 

unman arall tan 1674  pan argraffwyd hi fel y dôn ‘Hackney’ yn y gyfrol An Introduction to 

the Skill of Music gan John Playford.127 Fe’i cyhoeddwyd sawl gwaith wedi hynny yn Lloegr 

a’i phriodoli i John Blow (1649-1708), i William Croft, (1678-1727), i’r Almaenwr Rathiel, 

am iddo fod yn organydd plwyf Hackney yn ôl pob tebyg, ac i eraill hefyd.128 Ymddangosodd 

y dôn drachefn yng Nghymru ym 1770 yn atodiad cerddorol Ifan Wiliam i’r Llyfr Gweddi 

Gyffredin a gyhoeddwyd yn ystod y flwyddyn honno. Fe’i cyhoeddwyd hefyd fel ‘Derwen’ 

yn Brenhinol ganiadau Seion gan Owen Williams ym 1817 ac fe’i cynhwyswyd gan Ieuan 

Gwyllt yn y Llyfr Tonau Cynulleidfaol ym 1859.129 Parhaodd y golygyddion Saesneg i daeru, 

fodd bynnag, mai Croft neu Blow a’i cyfansoddodd yn anad neb arall. Ym mis Tachwedd 

1866, felly, fe fynnodd Ieuan Gwyllt mewn erthygl o’i eiddo yn Y Cerddor Cymreig mai 

gwreiddiau Cymreig oedd i’r alaw ac iddi ymddangos yng ngwaith Edmwnd Prys ymhell cyn 

geni yr un o’r ddau a gafodd y clod am ei chyfansoddi: 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
123 Edmwnd Prys,  Llyfr y Psalmau, sig. 50.  
124 Nodir rhif mewn cromfachau pan fo Edmwnd Prys ei hun yn argymell canu’r un dôn ar fwy nag un Salm. 
125 Cf. sylwadau Ifor L. Evans a David de Lloyd (goln.), Mawl yr Oesoedd, t. 181.  
126 Arni, gw. Huw Williams, Tonau a’i Hawduron (Caernarfon, 1967), t. 166. 
127 Ibid. Cf. sylwadau R. Geraint Gruffydd yn ‘Salmau Cân’, 142. 
128 Ibid. Cf. sylwadau G. A. C. yn ‘The Tune “St. Mary”’, The Musical Times (Mehefin, 1877), 296; Ieuan 
Gwyllt, ‘Ystafell yr Hen Alawon’, Y Cerddor Cymreig, Rhif 69 (Tachwedd, 1866), 84. 
129 Gw. Ieuan Gwyllt, Llyfr Tonau Cynulleidfaol (ailargraffiad, Merthyr Tydfil, 1862), rhif 92.    
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O ba le y daeth yr hen Alaw Ardderchog [St. Mary], neu pwy yw ei hawdur, sydd ddirgelwch. 
Yr Enwau a roddir wrthi yn nghasgliad y Saeson ydyw, Rathiel, Dr. Croft, a Dr. Blow. Ond 
ychydig a feddyliodd y Casglwyr a’r Golygwyr hyny ei bod yn argraffedig mewn hen lyfr 
Cymraeg mhell cyn geni y naill na’r llall o’r cyfansoddwyr uchod. Ganwyd Dr. Blow yn 
1648, a Dr. Croft yn 1677; ni wyddys yn iawn pa bryd y ganwyd Rathiel, ond bu farw yn 
1761, yn mhen 131 o flynyddoedd ar ôl i St. Mary gael ei hargraffu.130    

 
Mynegodd yr un teimladau mewn llythyr at olygydd The Musical Times ym mis Mai 1877. 

Cynigir rhai o’i sylwadau hynod isod:     

In the year 1621 a Welsh metrical paraphrase of the Psalms, by Edmwnd Prys, Archdeacon of 
Merioneth, was published in London. In this Psalter there are a few melodies, among which 
we find “St. Mary” at the head of Ps. ii... This tune, therefore, was in existence and printed in 
this old Psalter many years before either Blow, Croft, or Rathiel were born.131  

 
Yn ei erthygl ar dudalennau Y Cerddor Cymreig ym 1886 mynnai Ieuan Gwyllt ‘fod genym 

ni hawl dda i’w galw yn hen Don Gymreig’,132 ond erbyn iddo fynd ati i wyntyllu ei farn ar 

dudalennau The Musical Times ym 1877 ni fentrodd ddweud mwy na bod y dôn wedi 

ymddangos am y tro cyntaf yng ngwaith Edmwnd Prys.133 Mynnodd Ifor L. Evans a David de 

Lloyd ym1951 nad yw’n ‘debyg mai tôn Gymreig ydyw’, yn bennaf am ei bod ar y mesur 

cyffredin y cenid y Salmau Saesneg arno.134 Gallasai, wrth gwrs, yn hawdd fod ar arfer yn 

Lloegr heb iddi gael ei chyhoeddi, ac os felly, y sefyllfa fwyaf tebygol yw mai ei benthyg a 

wnaeth Prys wrth ddwyn ei gasgliad ei hun at ei gilydd. Ar hyn o bryd, fodd bynnag, gan na 

allwn ei holrhain yn ôl cyn 1621 fe erys ei gwreiddiau yn ddirgelwch pur.  

Er nad oedd y dôn a briodolwyd gan Brys i Salm 1 a 3 wedi ei chyhoeddi cyn iddi 

ymddangos yn Llyfr y Psalmau, fe wyddys iddi ymddangos ddwy flynedd yn ddiweddarach 

yng nghyfrol George Wither, sef The Hymns and Songs of the Church (London, 1623) lle y’i 

bedyddiwyd fel ‘Song LXVII’ (gw. Ffigwr. 23).135 Noda George Wither yn ei gyflwyniad i’r 

Brenin Iago I mai’r cyfansoddwr ‘Master Orlando Gibbons (your Maiesties seruant, and one 
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130 John Roberts, ‘Ystafell yr Hen Alawon’, 84.  
131 Idem., ‘The Authorship of the tune “St. Mary”’, The Musical Times (Mai, 1877), 240.   
132 Idem., ‘Ystafell yr Hen Alawon’, 84. 
133 Idem., ‘The Authorship of the tune “St. Mary”’, The Musical Times (Mai, 1877), 240.   
134 Ifor L. Evans a David de Lloyd (goln.), Mawl yr Oesoedd, t. 181.  
135 Gw. George Wither, The Hymns and Songs of the Church (London, 1623), t. 54. Arno, gw. Maurice Frost, 
English & Scottish Psalm & Hymn Tunes c. 1543-1577 (Oxford, 1953), tt. 420-33. 
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of the Gentlemen of your Honorable Chappell)’ a fu’n gyfrifol am gyfansoddi’r tonau a geir 

yn ei gyfrol.136 Fe gadarnha Wither hefyd y bu ei eiriau yn cylchredeg mewn llawysgrif 

ymhell cyn cyhoeddi ei gyfrol yn swyddogol: 

These Hymes (Dread Soueraigne) hauing diuers wayes receiued life from your MAIESTIE, 
(as well as the approbation which the Church alloweth) aren ow imprinteed according to your 
Royall Priuiledge, to come abroad vnder your Princely View at seuerall times, I here present 
againe, incorporated into one Volume.137  

 
Wrth gwrs, fe allai’r un peth fod yn wir am y dôn.  Nid yw’n afresymol meddwl y gallai fod 

wedi ymddangos cyn 1621 mewn rhai ffynonellau sydd bellach yn anhysbys. Gall, yn wir, ei 

bod yn un o’r tonau tra phoblogaidd a ddefnyddid yn fynych yn y cyfnod hwn ond a 

drosglwyddid o’r naill unigolyn i’r llall heb ei chofnodi ar bapur.138 Wedi iddi ymddangos 

yng ngwaith Edmwnd Prys, fe wyddys i sicrwydd, fodd bynnag, iddi ddechrau ennill ei 

phlwyf mewn gweithiau eraill o’r un cyfnod hefyd. Fe’i cyhoeddwyd, er enghraifft, gan John 

Playford fel ‘Exceter’ yn ei gyfrol Psalmes and Hymnes in Solemn Musick of Foure Parts 

[London, 1671], gwaith a gyflwynwyd i William Sancroft, Deon Eglwys Gadeiriol San Pawl  
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136 G. Wither, The Hymns and Songs of the Church, sig. A2v.  
137 Ibid. sig. A2r. 
138 S. Harper, ‘Tunes for a Welsh Psalter: Edmwnd Prys’s Llyfr y Psalmau’, 260.  

Ffigwr 24.  Copi o’r dôn a briodolir i Salmau 1 a 3 gan Brys yn Llyfr y Psalmau (1621) fel 
y’i ceir yng ngwaith George Wither, The Hymns and Songs of the Church (1623).      
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yn Llundain. Yn y rhagarweiniad i’r gyfrol honno fe gwyna John Playford fod rhannau o 

wasanaeth yr eglwys wedi eu hanharddu gan fod y tonau yr arferid canu Salmau ac emynau’r 

eglwys arnynt yn rhy estron a chymhleth i’r bobl gyffredin eu canu, a chan fod y clercod a 

gyflogid i’w harwain naill ai yn brin neu yn analluog i gyflawni eu dyletswyddau. Ymgais yw 

ei gyfrol, meddai, i geisio adennill urddas y gwasanaeth drwy gynnig rhai tonau mwy addas 

i’w defnyddio gan bobl nad oedd ganddynt addysg gerddorol:  

But at this day the Best, and almost all the Choice Tunes are lost, and out of use in many 
churches: nor must we expect it othewayes, when in this great City, in above One hundred 
Parishes, there is but few Parish Clerks to be found that have either Ear or Understanding to 
set one of these Tunes musically as it ought to be... Whereby this part of Gods Service hath 
been so ridiculously performed in most places, that it is now brought into Scorn and Derision 
by many people... Therefore through the Assistance of Almighty God, I have undertaken the 
Publication of this Work, hoping it will in some measure restore this part of Gods Service to 
its former Honour and Esteem.139 

 
Mae’n werth nodi, efallai, i John Playford gynnwys saith o’r tonau a ymddangosodd yn Llyfr 

y Psalmau yn ei waith ei hun er mwyn cyflawni’r orchest hon o adennill urddas y 

gwasanaeth, yn eu plith yr oedd  y tonau ‘Oxford’, ‘St. Mary’, ‘Cambridge’, ‘Winsor’ (a 

elwir weithiau yn ‘Eton’), ‘Martyrs’, ‘Exeter’ a ‘London’. Dyma brawf pellach o’u 

poblogrwydd ac o’r ffaith y’u hystyrid yn donau addas ar gyfer cynulleidfaoedd eglwysig yn 

y cyfnod hwn.  

 Awgryma Sally Harper y gallai Edmwnd Prys fod wedi ymgynghori ag eraill wrth 

fynd ati i benderfynu pa donau i’w cynnwys yn Llyfr y Psalmau.140 Ni wyddys faint yn union 

o gymwynas y gallai Thomas Purfoot, y cyhoeddwr, fod iddo gan na chyhoeddodd ond dwy 

o’r tonau sy’n ymddangos yng ngwaith Prys mewn gweithiau eraill a ymddangosodd o’i 

wasg cyn 1621.141 Un a allai fod wedi ei helpu ym marn Harper oedd y cyhoeddwr o Gymro 

Thomas Salisbury a awgrymodd ei fod yn bwriadu cyhoeddi Salmau Edward Kyffin ‘i’w 
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139 John Playford, Psalmes and Hymnes in Solemn Musick of Foure Parts (London, 1671), The Preface.  
140 S. Harper, ‘Tunes for a Welsh Psalter: Edmwnd Prys’s Llyfr y Psalmau’, 261-2.  
141 Ibid., 261. 
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canu ar ôl y dôn arferedig yn Eglwys Loegr’ yn 1603.142 Erbyn cyhoeddi gwaith Prys, fodd 

bynnag,  yr oedd Salisbury i bob pwrpas wedi rhoi’r gorau i gyhoeddi llyfrau am fod ei 

fusnes wedi mynd â’i ben iddo, ac nid oes tystiolaeth ei fod wedi cydweithio â Thomas 

Purfoot erioed.143  

Un arall, meddai Harper, a allai fod wedi helpu Prys yw Richard Parry, esgob 

Llanelwy, a fu mewn trafodaethau â Syr John Wynn ynghylch cael fersiwn o’r Salmau Cân 

yn Gymraeg gymaint â degawd ynghynt.144 Ef a fu’n bennaf gyfrifol am ddwyn y fersiynau 

diwygiedig o’r Beibl a’r Llyfr Gweddi Gyffredin a gyhoeddwyd yn 1620 a 1621 drwy’r 

wasg,145 ac fe all fod posibilrwydd mai ef a fu’n gyfrifol am sicrhau fod gwaith Prys yn 

ymddangos ar y cyd â’r Llyfr Gweddi Gyffredin. Ni wyddys faint o gymorth y gallai Richard 

Parry fod wedi ei roi iddo i ddewis y tonau a gynhwysodd Prys yn ei gyfrol. Diau y byddai’n 

ymwybodol o’r traddodiad ffyniannus a fodolai yn Lloegr ar y pryd, ond nid oes rheswm dros 

gredu y byddai ganddo fwy o ddealltwriaeth o hwnnw na Phrys ei hun. Bid a fo am hynny, os 

mai Parry a fu’n gyfrifol am ofalu bod y Salmau’n cael eu cyhoeddi ar y cyd â’r Llyfr 

Gweddi, fe all mai ef a wnaeth y gymwynas fwyaf i sicrhau llwyddiant a phoblogrwydd y 

gwaith. Roedd y penderfyniad hwnnw yn dyngedfennol oherwydd fe roes gydnabyddiaeth ac 

awdurdod swyddogol i Llyfr y Psalmau o fewn y gyfundrefn eglwysig, ac fe olygodd y 

byddai copïau ohono yn ymddangos yn ddiymdrech mewn plwyfi ledled Cymru. Dyma 

gymwynas nas cafodd yr un o’r rhai eraill o’r mydryddwyr Cymraeg, a diau bod a wnelo 

uchel swydd eglwysig Edmwnd Prys rywbeth â’r fraint hon. Fel Archddiacon Meirionnydd, 

daliai swydd a olygai ei fod yn ail i neb ond i Esgob Bangor. Gallasai fod wedi defnyddio ei 

awdurdod a’i safle o fewn yr Eglwys i ennill ffafr i’w gynllun uchelgeisiol i fydryddu’r 
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143 R. Geraint Gruffydd, Thomas Salisbury o Lundain a Chlocaenog: Ysgolhaig-argraffydd y Dadeni Cymreig 
(Aberystwyth, 1991), tt. 13-5. 
144 J. Gwynfor Jones, The Wynn Family of Gwydir: Origins, Growth and Development c. 1490-1674 
(Aberystwyth, 1995), t. 174. 
145 Y Bywgraffiadur, t. 695.  
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Salmau yn Gymraeg. Diau y buasai sicrhau cefnogaeth esgobion Cymru, gwŷr fel Richard 

Parry, yn gam mawr tuag at sicrhau bod ei waith yn cael ei ddefnyddio ym mhob plwyf yng 

Nghymru. Wedi’r cyfan, roedd gan yr esgobion yr hawl i orchymyn i’w hoffeiriaid wneud 

defnydd ohono petaent hwy’n dymuno gwneud hynny.  

Mae’n rhaid enwi un arall a allai fod wedi dylanwadu ar ba donau yn union i’w 

cynnwys yng ngwaith Prys, sef John Williams, Deon Abaty Westminster yn y cyfnod pan 

gyhoeddwyd Llyfr y Psalmau yn gyntaf, a ddeuai yn wreiddiol o Gonwy.146 Wedi iddo 

gwblhau ei addysg yn ysgol ramadeg Rhuthun fe drefnodd ei dad bedydd, neb llai na Syr 

John Wynn, le iddo fel myfyriwr yng Ngholeg Ieuan Sant, Caer-grawnt.147 Cofiodd Williams 

am y gymwynas hon ac, ymhen rhai blynyddoedd, fe gymerodd arno ei hun i ofalu am 

fuddiannau rhai o feibion ei noddwr caredig. Dangosodd J. Gwynfor Jones mai ef a sicrhaodd 

ddyfodol i Robert Wynn yn ei hen goleg yng Nghaer-grawnt a hefyd i Owen Wynn yn 

Swyddfa’r Siawnsri.148 Gwyddys i sicrwydd bod perthynas glòs rhwng John Williams a 

theulu Gwedir: dros gyfnod o amser, fe fenthyciodd y clerigwr fwy na deg ar hugain o 

lyfrau—rhai crefyddol a defosiynol yn anad dim arall—o’r llyfrgell ym mhlas Gwedir.149 

Enillodd Williams ffafr y brenin Iago I ar ôl traddodi pregeth o’i flaen yn 1611, ac fe’i 

dyrchafwyd y flwyddyn ganlynol yn gaplan i Thomas Egerton, Barwn Ellesmere, yr 

Arglwydd Ganghellor. Ym 1620, fe’i penodwyd yn Ddeon Abaty Westminster; rhwng 1621 a 

1625 fe fu’n Arglwydd Geidwad y Sêl Fawr; ac yn 1641 fe’i dyrchafwyd yn Archesgob 

Caerefrog.150 Nid oes amheuaeth nad oedd hwn yn ddyn o bwys a dylanwad mawr yn ei 

gyfnod, un a fyddai wedi troi yn y cylchoedd eglwysig mwyaf grymus a blaengar. Ac 

ystyried ei gysylltiadau agos â theulu Gwedir a’i wreiddiau Cymreig, nid yw’n afresymol 

maentumio y byddai Syr John Wynn wedi dweud wrtho am ei frwdfrydedd dros geisio 
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148 Ibid.  
149 Ibid., t. 179. 
150 Y Bywgraffiadur, t. 982; S. Harper, ‘Tunes for a Welsh Psalter: Edmwnd Prys’s Llyfr y Psalmau’, 262.  
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sicrhau mydryddiad cyflawn o’r Salmau yn Gymraeg. Byddai Williams yn sicr yn gwybod 

am yr arfer o ganu Salmau a oedd yn ei anterth yn Lloegr ar y pryd, ond diau y gwyddai 

hefyd fod rhai tonau’n cydio yng nghlustiau pobl yn fwy nag eraill am eu bod yn haws i’w 

canu. Gall fod posibilrwydd ei fod wedi rhannu gair o brofiad gyda Syr John ynghylch y 

tonau. Os felly, mae’n debyg y byddai hwnnw yn ei dro wedi cymryd arno’i hun rannu’r 

wybodaeth gydag Edmwnd Prys. Dangosodd Sally Harper bod cysylltiad posibl rhwng John 

Williams ag Orlando Gibbons, y gŵr y credir iddo gyfansoddi’r dôn a briodolwyd gan Brys i 

Salmau 1 a 3.151 Bu Gibbons yn gweithio yn y Capel Brenhinol er 1603, ac ym 1609 fe 

wyddys ei fod yn byw yn y Woolstaple ym mhlwyf St Margaret, Westminster, lle y trigai 

nifer o gerddorion a gweision y llys brenhinol.152 Gwyddys iddo gael ei benodi’n gerddor i’r 

ystafell frenhinol oddeutu’r flwyddyn 1617, ac ym 1623, ddwy flynedd ar ôl cyhoeddi Llyfr y 

Psalmau, fe’i penodwyd yn organydd Abaty Westminster.153 Credir i John Williams ofyn 

iddo gynnig adloniant i lysgenhadon Ffrainc mewn digwyddiad i ddathlu dyweddïad y Brenin 

Siarl I a Henrietta Maria, chwaer Louis XIII, brenin Ffrainc, a oedd i’w gynnal yn yr Abaty ar 

15 Rhagfyr 1624. Wrth i’r Deon hebrwng y llysgenhadon a’u gosgordd i’r corau, dywedir i’r 

organ gael ei chwarae ‘by the best Finger of that Age, Mr. Orlando Gibbons.’154 Yna wrth i 

Williams gyflwyno copïau o’r Llyfr Gweddi Gyffredin i’r ‘Embassadors, and the rest of the 

Noblest Quality of their Nation’ fe gynigiodd Gibbons gyfeiliant pellach ar yr organ.155 

Mae’n sicr, felly, fod y ddau yn adnabod ei gilydd, ond tybed a fyddai unrhyw gysylltiad 

rhyngddynt cyn cyhoeddi gwaith Edmwnd Prys? Er na wyddys i sicrwydd beth yw’r ateb, fe 

dybia Sally Harper ei fod yn ddigon dichonadwy mai trwy John Williams y cafodd Edmwnd 

Prys afael ar dôn Orlando Gibbons i’w chyhoeddi yn Llyfr y Psalmau gymaint â dwy flynedd 
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152 John Harper ‘Gibbons, Orlando (bap. 1583, d. 1625)’, yn H. C. G. Mathew a Brian Harrison, Oxford 
Dictionary of National Biography, Cyf. 22 (Oxford, 2004), 32-3. Ar Gibbons, gw. John Harley, Orlando 
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cyn iddi ymddangos yn Lloegr am y tro cyntaf yng ngwaith George Wither a gyhoeddwyd yn 

1623.156       

Nod mwyaf Prys, efallai, oedd diwallu’r angen a fodolai yng Nghymru ar y pryd am 

fersiwn canadwy o’r Salmau yn Gymraeg. Nid oes amheuaeth iddo gadw’r flaenoriaeth 

honno ar frig ei feddwl wrth fwrw ati i fydryddu ei Salmau. Mynnodd, fel y gwelsom, droi ei 

gefn ar y mesurau caeth er mwyn ei gwneud hi’n haws i gynulleidfaoedd cyffredin ganu ei 

Salmau mewn addoliad cyhoeddus.157 Ond nid dewis mesur arall ar fympwy neu yn 

ddifeddwl a wnaeth, oherwydd fe greodd fesur newydd yn arbennig er mwyn troedio’r llwybr 

canol rhwng yr hen Fesur Carol Gymraeg a’r Mesur Cyffredin Saesneg fel y gallai 

cynulleidfaoedd ganu ei Salmau naill ai ar rai o donau cydnabyddedig mwyaf poblogaidd y 

dydd, neu ar rai o hen donau cynhenid y traddodiad canu rhydd yng Nghymru. Gwyrodd o 

bryd i’w gilydd oddi wrth y Mesur Salm er mwyn priodi ei Salm Gymraeg â thonau eraill 

oedd wedi hen ennill eu plwyf mewn addoliad cyhoeddus. Gwnaeth hynny, yn ôl pob tebyg, 

oherwydd y gwyddai fod y briodas rhwng y mesur a’r don yn un hapus ac effeithiol.  

Mae’n sicr yr enillodd Salmau Cân Edmwnd Prys barch gan awdurdodau eglwysig y 

cyfnod. Roedd y ffaith ei fod ef ei hun yn un o wŷr y sefydliad, yn Archddiacon yn yr Eglwys 

Wladol, yn sicr o fod yn ffactor a weithiodd o’i blaid, ac ni fyddai’r ffaith ei fod yn gyfaill 

mynwesol i William Morgan, Esgob Llanelwy erbyn blynyddoedd cynnar yr ail ganrif ar 

bymtheg a chyfieithydd ysgrythurol uchel ei barch, yn anfantais iddo ychwaith.  Y ffactorau 

hyn, bid siŵr, a sicrhaodd bod ei Salmau yn ennill ffafr y Goron ac yn cael eu hawdurdodi’n 

swyddogol. Fe’u rhwymwyd ynghyd â’r Llyfr Gweddi Gyffredin ac, fel canlyniad, er na 

wyddom faint yn union o ddefnydd a wnaed ohonynt, gallwn ddweud i sicrwydd bod copi 

ohonynt wedi ymddangos ym mhob eglwys blwyf yng Nghymru yn fuan ar ôl iddynt gael eu 

cyhoeddi. 
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157 Prys, Llyfr y Psalmau, t. A2-A2v.  
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 Fel diwygwyr eraill y Cyfandir, fodd bynnag, mae’n sicr na fynnai Prys i’w Salmau 

gael eu defnyddio yn yr eglwys yn unig. Aeth ati i’w mydryddu yn ôl pob tebyg fel bod gan 

yr Eglwys Brotestannaidd newydd arf ychwanegol i’w ddefnyddio i ddiwygio buchedd y bobl 

gyffredin. Gobaith mawr y diwygwyr Protestannaidd oedd gweld eu Salmau Cân yn disodli 

rhai o ganeuon gwacsaw ac ysgafala yr aelwyd yn ogystal â chael eu defnyddio mewn 

gwasanaethau eglwysig swyddogol. Eto, ni wyddys i sicrwydd i ba raddau yr enillodd Llyfr y 

Psalmau ei le ar yr aelwyd yng Nghymru, ond gallwn ddod i rai casgliadau ar sail y 

dystiolaeth sydd ar gael. Gall fod yn arwyddocaol, er enghraifft, fod Salmau Cân Prys wedi 

ymddangos ar y cyd â’r Beibl Bach, argraffiad rhad o’r Beibl a ddaethai’n boblogaidd ar yr 

aelwyd o 1630 ymlaen, a chyda gweithiau eraill fel Beibl Peter Williams, argraffiad rhad o’r 

Beibl a ddaethai’n boblogaidd ar yr aelwyd trwy gydol y bedwaredd ganrif ar bymtheg yng 

Nghymru. Gwyddys i sicrwydd, fel y gwelsom mewn pennod flaenorol, mai bwriad 

Christopher Barker oedd cyhoeddi gwaith Prys gyda’r Beibl Bach, ac fe ymddangosodd 

gymaint â phump ar hugain o weithiau gyda chyfieithiad poblogaidd Peter Williams o’r Beibl 

rhwng 1770 ac 1868.158 Ac ystyried hynny, ni fyddai’n afresymol inni faentumio bod Salmau 

Prys yn cael eu defnyddio ar rai aelwydydd duwiol hefyd erbyn i’r ail argraffiad o’r gyfrol 

ymddangos o’r wasg.  

Prawf digamsyniol arall o’u poblogrwydd, wrth gwrs, yw’r nifer sylweddol o 

argraffiadau ohonynt a ymddangosodd: fe’u hargraffwyd gan amryw o argraffwyr gwahanol 

yn Llundain, Rhydychen, Caer-grawnt, Amwythig ac yn Lerpwl. Fe’u hargraffwyd gan 

amryw o weisg yng Nghymru hefyd, yn Abertawe, Bangor, Bala, Caerfyrddin, Dinbych, 

Merthyr Tudful, a Wrecsam, ac ym 1868 fe’u hargraffwyd gan William Mackenzie yn ninas 

Glasgow yn Ne Ddwyrain yr Alban. Bu nifer o weisg pwysicaf y deyrnas yn cystadlu â’i 

gilydd wrth eu cyhoeddi, gan gynnwys gweisg Prifysgolion Rhydychen a Chaer-grawnt, ac 
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fe’u cyhoeddwyd hefyd lawer gwaith dan nawdd y Gymdeithas er Taenu’r Wybodaeth 

Gristnogol, ffaith sydd ynddi’i hun yn brawf o’r parch tuag atynt o fewn yr Eglwys Wladol. 

Bu’r gwaith mewn print am fwy na dwy ganrif a hanner. Saif y ffeithiau hyn fel prawf 

digamsyniol o’i boblogrwydd, oherwydd fe barhaodd y galw amdano hyd at nawdegau’r 

bedwaredd ganrif ar bymtheg.  

Salmau Prys, i bob pwrpas, oedd yr unig lyfr emynau yng Nghymru hyd at gyfnod y 

Diwygiad Methodistaidd, ac am lawer o flynyddoedd wedi hynny mewn rhai cylchoedd. Bu 

rhyw gymaint o ganu emynau heblaw Salmau ymhlith y Piwritaniaid a’r Ymneilltuwyr, ac 

erbyn blynyddoedd cynnar y ddeunawfed ganrif fe ymddangosodd amryw o gasgliadau 

bychain o emynau fel y rhai o eiddo Thomas Baddy a James Owen. Ond prin y llwyddodd yr 

un o’r casgliadau hyn i ddisodli Salmau Cân Edmwnd Prys, hyd yn oed ymhlith rhai o’r 

Ymneilltuwyr mwyaf pybyr.   Roeddent yn hoff iawn o waith Prys: fe wyddys, er enghraifft, 

fod Daniel Rowlands yn arfer rhoi allan bennill o’r seithfed Salm ar hugain i’w ganu cyn iddo 

bregethu yn Llangeitho:   

Un arch a erchais ar Dduw nâf, 
        a hynny a archaf etto: 
    Cael dyfod i dy’r Arglwydd glân, 
        a bod a’m trigfan ynddo.159 
 
Gwyddys i bregethwr Annibynnol o Lanbryn-mair, gŵr o’r enw Lewis Rees, eu defnyddio 

hefyd yn ystod cwrdd pregethu awyr agored yn ardal Penmynydd ym Môn ym 1743. 

Ymgasglodd tyrfa o erlidwyr yno gyda’r bwriad o’i rwystro rhag pregethu, ond pan glywsant 

y dorf yn canu geiriau Salm 121—‘Disgwyliaf o’r mynyddoedd draw, lle y daw i’m help 

wyllysgar’— cawsant fraw oherwydd iddynt dybied y byddai gwŷr arfog o fynyddoedd 

Arfon yn dod i’w hymlid. Fel canlyniad, fe gafodd Lewis Rees lonydd i bregethu’r Efengyl, a 

thystiolaeth un o’r erlidwyr, Siôn Rowland o Lanfair Bach, oedd iddo ddod yn Gristion wrth 

wrando ar y bregeth honno:   
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159 R. Geraint Gruffydd, ‘Salmau Cân', 141.  
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Ni bu Saul o Darsus erioed yn fwy penderfynol i garcharu disgyblion Iesu nag oeddwn i a’r 
fintai erledigaethus oedd wedi ymgasglu gyda phastynau i gyfarfod y Pengrwn oedd i ddyfod 
i bregethu ym Mhenmynydd. Yr oeddem oll wedi cytuno, os ef a bregethai, y gwnelem ben 
amdano rhag blaen. Ac wedi iddo ddyfod yno, dechreuasom wasgu ymlaen tuag ato; a phan 
aeth i ben hen garreg fawr yn ymyl yr hen dŷ hwnnw, trodd ei wyneb tuag Arfon, a rhodd y 
pennill hwnnw i’w ganu gan ryw nifer fechan oedd yn ei ganlyn: 
 
Disgwyliaf o’r mynyddoedd draw 
Lle daw i’m help ’wyllysgar. 
 
Ninnau, yn tybied mai disgwyl gwŷr arfog o fynyddoedd Arfon yr oedd efe, a giliasom ryw 
ychydig oddi wrtho. Ac wedi ymgynghori, penderfynodd rhai ohonom gael clywed beth oedd 
gan y pregethwr i’w ddywedyd: ac felly ni a aethom dros y clawdd yr ochr isaf i’r ffordd, a 
cherddasom yn araf a distaw yng nghysgod y clawdd, nes daethom ar gyfer y man lle y safai. 
Nid oedd ef yn gallu ein gweld ni, ac nid oeddem ninnau am ei weld yntau; ond yr oeddem yn 
clywed pob gair mor eglur â phe buasem yn ei ymyl. O dan y bregeth honno, ar y diwrnod 
rhyfeddaf yn fy oes, y deuthum i adnabod fy hun fel pechadur colledig, ym mhob man ac er 
bob dim, oddi allan i Iesu Grist a hwnnw wedi ei groeshoelio. Diolch iddo byth am fy nghipio 
fel pentewyn o’r tân.160  
 

Yr hyn a wnaethant, fodd bynnag, oedd pellhau oddi wrth yr egwyddor Galfinaidd a fynnai 

mai geiriau’r Ysgrythur yn unig y dylid eu mydryddu a’u canu mewn gwasanaethau 

eglwysig, a thrwy hynny fe fraenarwyd y ffordd ar gyfer yr egwyddor Lutheraidd a goleddai 

ganu cynulleidfaol o bob math. Gyda dyfodiad y Diwygiad Methodistaidd, sicrhawyd 

buddugoliaeth i’r emyn cynulleidfaol yn y dychymyg Cymreig, ac fe ddaeth emynau William 

Williams ac Ann Griffiths yn rhan anhepgorol o addoliad Cristnogol yng Nghymru. Ond fe 

barhaodd y Salmau Cân i ddal eu gafael yng nghalonnau’r ffyddloniaid hyd yn oed wedi 

hynny.  

Prawf o boblogrwydd arhosol y Salmau Cân, efallai, yw’r ffaith fod nifer ohonynt 

wedi parhau i ymddangos mewn llyfrau emynau Methodistaidd ac mewn casgliadau arbennig 

ar y cyd gydag emynau William Williams hefyd.161 Gwyddys hefyd fod rhai eglwysi 

Anglicanaidd wedi cynhyrchu cyfrolau bychain a gynhwysai ddetholiadau o Salmau Prys 

ynghyd â rhai emynau ac anthemau i’w defnyddio yn y plwyf. Gwyddys, er enghraifft, am 

ddetholiad o Salmau, emynau ac anthemau yr arferid ‘eu canu yn Eglwys Llanbeblig’ a 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
160 Ibid., t. 141. 
161 Cyhoeddwyd detholiad o’r Salmau gydag emynau William Williams, Pantycelyn o leiaf chwech o weithiau. 
Am fanylion pellach, gw. Atodiad A. 
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gyhoeddwyd yng Nghaernarfon ym 1779 er mwyn ei ddefnyddio mewn addoliad eglwysig 

ac, efallai, yn y cartref. 162 Nid yw enw Edmwnd Prys yn ddieithr hyd yn oed i’r rhai sy’n 

addoli Duw yn ein hoes ni, oherwydd fe ymddengys rhai o’i Salmau yn y llyfrau emynau 

mwyaf diweddar. Nid pob awdur Cymraeg, yn wir, all ddweud bod ei waith yn dal i gael ei 

ddefnyddio’n naturiol ar lawr gwlad gymaint â phedwar can mlynedd ar ôl iddo ymddangos 

gyntaf.  Gyda’i Salmau Cân rhoddodd Prys glasur i Gymru, un a fodlonodd bob un o’r meini 

prawf a osododd yr awdur iddo’i hun yn ei ragymadrodd ac a fu’n sylfaen gwych a chadarn 

i’n traddodiad emynyddol. Gyda’u cyhoeddi fe gwblhawyd y gwaith o roi i’r Eglwys 

Brotestannaidd newydd yr adnoddau yr oedd eu hangen arni i wasanaethu pobl Cymru. 

Clywyd atsain geiriau Prys mewn llannau ledled Cymru am ganrifoedd wedi i’w fydryddiad 

ymddangos o’r wasg yn gyntaf a pharha ei Salmau i fod yn annwyl i lawer o Gymry hyd 

heddiw. Dyma brawf digamsyniol mai llwyddiant ysgubol oedd gwaith Edmwnd Prys.   

 

 
 

 

  

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
162 Salmau, Hymnau, Anthemau, Arferir eu canu yn Eglwys Llanbeblig (Caernarfon, 1799). Ceir Salmau 1, 8, 9, 
13, 15, 19, 23, 26, 34, 40, 42, 46, 47, 49, 51, 67, 77, 84, 90, 100, 103, 104, 107, 111, 113, 130, 137, 138 a 141 
yn y gyfrol. Yn y gyfrol honno y mae tair ffurf ar y ‘Gogoniant i’r Drindod’ a genir ar ddiwedd pob Salm, fel 
hyn: 
 Y Mesur Salm: Gogoniant fyth a fo i’r Tad, 
       I’r Mâb rhâd, a’r Glân Yspryd, 
   Fel y bu, y mae ac y bydd 
       Un Duw tragywydd hyfryd. 
 
 Y Mesur Hir: I’r Tâd a’r Mâb, a’r Yspryd Glân, 
       Y tri yn un Duw di-wahân; 
   Mawl a gogoniant f’o ’mhob lle, 
       Gan bawb trwy’r ddaear hon a’r ne’. 
 
 Y Mesur Byr:  Gogoniant f’o i’r Tâd, 
       I’r Mab rhâd a’r Glan Yspryd, 
   Fel y bu, y mae, ac y bydd 
       Un Duw, tragywydd hyfryd.    
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