
Mae Pob Bywyd Du yn cyfrif 
Y mae Shirley Murphy, Curad yn Narberth, 

yn cynnig myfyrdod personol am hiliaeth 

‘Caethweision ydych chi.  Ewch nôl o ble daethoch chi…’ 
yw’r hyn ddywedwyd wrthyf gan hen wraig Brydeinig pan 
oeddwn i’n gweithio mewn ciosg teithio yn Llundain.  
Digwyddodd hyn un noson yn ystod fy shifft nos o 3-11 
mewn gorsaf drenau brysur iawn yn Llundain.  Daeth gwraig 
Brydeinig yn ei 70au hwyr ataf fi,wrth fy nesg ,a dweud ei 
bod yn chwilio am westy am ddwy noson.  Cyn i mi allu ateb, 
dywedodd ei bod am siarad â rhywun heblaw fi.  Gwenais a 

dweud nad oedd neb arall ar gael.  Yna dywedodd wrthyf am alw fy ngoruchwylywr neu 
reolwr. Atebais mai fi oedd y goruchwylwr.  Gwaeddodd ataf a dweud nad oedd hi am siarad 
â chaethwas.  Aeth ymlaen i ddweud ‘dim ond caethweision oeddech chi i ni, felly rwyn credu 
y dylech chi fynd yn ôl i’r lle daethoch chi’  Dylwn ni wedi bod yn grac, ond yn hytrach fe 
roddodd Duw y nerth i mi fod yn llonydd ac ateb mai dim ond fi oedd wrth y ddesg ar yr adeg 
honno, a hoffwn ei helpu.  Atebodd y byddai’n well ganddi farw a cerddodd i ffwrdd. 

Er fy mod yn llonydd yn ystod y sgwrs teimlwn fel pe bai rhywun wedi tynnu fy nghalon allan 
a theimlais yn ofnadwy wedi iddi adael.  Cofiaf alw fy rhieni y bore canlynol a dweud fy mod 
am ddod adref.  Ni soniais am y digwyddiad, ond dweued fy mod yn gweld eu heisiau.  
Dywedodd fy nhad wrthyf am ymddiried yn Nuw, mae cynllun a phwrpas ganddo wrth iddo 
fynd â thi i’r wlad honno felly rhaid aros yno a pharhau i weithio a gwneud daioni ac fe ddown 
i ymweld cyn bo hir .  Symudais ymlaen o’r digwyddiad a pharhau â’m bywyd. 

Y mae iaith yn gyfrwng pwerus a gellir mynegi tueddiad a rhagfarn ymwybodol neu 
anymwybodol yn erbyn rhai cenhedloedd.  Y mae rhai o’r termau yn diethrio pobl fel fi, a’n 
gwneud i deimlo’n ynysig a gwahanol.  Wedi byw yn y D.U am fwy na 15 mlynedd, rwyn 
ystyried hwn yn gartref.  Rwyn dwli ar hiwmor Prydeinig; rwyn dwli ar y gwatwar, natur 
chwerthin am pennau eu hunain y Prydeinwyr.  Serch hynny, does dim byd doniol nac ysgafn 
am wneud hwyl am rywun oherwydd eu hacenion, cenedligrwydd na thras. 

Yr wyf yn gorfod wynebu rhagfarn a thuedd bob dydd oherwydd lliw fy nghroen, wrth i bobl 
syllu ataf. Nid wyf yn berson arallfydol o’r gofod.  Pan âf i mewn i archfarchnad gyda fy ngŵr 
sy’n Gymro gwyn mae pobl yn edrych ato fe yn gyntaf ac yna ataf fi.  Weithiau ni allant symud 
eu llygaid oddi arnaf.  Rwyn tybio weithiau os mai oherwydd fy mod yn wahanol neu’n frwnt… 

‘Doeddwn i ddim am eich cynhyrfu, wrth gwrs’ dywedir yn aml wrthyf, gan awgrymu bod y 
broblem gyda fi, fel un sy’n or-sensitif, fel yr un sy’n wahanol ac yn ddi-hiwmor. 

Fel cenedl gyda hanes tywyll o wladychu a gormes dros bobl â lliw, mae’n rhaid i Brydain 
edrych eto ar eu hagwedd tuag at y rhai sy’n byw yma. 



Pan ddeuthum yma i astudio yn 2005, cyrhaeddais fel llawer arall yn llawn breuddwydion a 
gobaith.  Rwyn dod o ddinas Chennai (a elwid cyn hynny’n Madras).. Rwyf wedi siarad Saesneg 
drwy fy mywyd, felly credaf bod fy Saesneg yn cyrraedd safon Prydeinig.  Ond y peth cyntaf a 
ddywed pobl wrth fy nghyfarfod yn aml yw ‘fe ddywedwch eich bod yn dod o’r India, ond mae 
enw ffug gyda chi (enw Seisnig iawn)’. Wel, mae’n flin gyda fi eich siomi ond roedd fy nhad yn 
ffan mawr o Shirley Temple, felly fe’m enwyd yn Shirley.  Wnes i ddim newid fy enw o un 
Indiaidd i un Seisnig am fy mod i yma yn y D.U. 

Yn ystod y 2 flynedd yn y Brifysgol yn Llundain yn dilyn cwrs Meistr fe’m galwyd ‘ y ferch 
Indiaidd’, ‘y ferch frown’ neu ‘ merch y cyrri’ (pam? Am ein bod yn paratoi cyrri)  Wrth symud 
ymlaen a dod yn oruchwyliwr yn fy swydd, cefais fy mhoeni a’m gwatwar gan y cyn-
oruchwyliwr a ddywedodd gan nad oeddwn o’r ardal y byddwn yn fethiant yn yr hyn a wnawn. 

 

 

Wedi priodi â’m gŵr Julian, aeth â mi i fwyty mewn stryd brysur yn Llundain. Dywedodd 
wrthyf am fynd i mewn ac archebu wrth iddo orffen galwad ffôn gyda’i fam.  Cerddais i mewn 
a gofyn am ford ond edrychodd y dyn arnaf a dweud nad oedd byrddau ar gael i ‘bobl fel fi’. 
Pan gerddodd Julian i mewn roedd y dyn yn mynnu gofyn ble hoffai eistedd.  Pan ddywedais 
wrth fy ngŵr beth oedd wedi digwydd aeth i’w fwrw, dweud y drefn wrtho, ac fe adawson ni. 

Digwyddodd rhywbeth arall y diwrnod wedi i ni briodi.  Roedd fy ngŵr a minnau’n tethio ar 
fws, ac reodd dwy ferch ifanc, hefyd yn teithio, yn syllu arnom.  Wedi rhai munudau, daeth 
un ferch at fy ngŵr o gofyn ‘wyt ti gyda’r ferch yma am bet?’ Roeddem wedi ein syfrdanu.  
Ond dywedodd Julian ‘Rwyn flin I’ch siomi, ond hon yw fy ngwraig ac fe’n priodwyd ddoe a hi 
yw cannwyll fy llygaod’. Yns daethom oddi ar y bws. 



Fe’m magwyd gan fy rieni mewn modd cariadlon iawn, a dywedent wrthyf o hyd eu od yn fy 
ngharu.  Ond pan ddeuthum I ‘r D.U teimlais yn aml yn sigledig a digariad oherydd y ffordd 
cefais fy nhrin.  Teimlais yn aml fy mod yn salw oherwydd lliw fy nghroedn.  Ond yna rwyn gal 
war Dduw I’m helpu.  Y mae gweddi wedi fy arwain a’m helpu.  Deuthum I ddeall fy mod wedi 
fy nghreu yn ddelwedd o Dduw a’I fod Ef yn fy ngharu fel yr ydwyf: eu problem nhw yw os 
nad ydynt yn fy hoffi. 

Wedi dweud hynny-nid yw neb uwchben hiliaeth.  Y mae’n cymryd sawl ffurf.  Cred llawer o 
bobl bod croen tywyll yn felltith gan Dduw.  Pan oeddwn yn yr India, fe’m gwrthodwyd gan 
bob gŵr posibl a welais fel rhan o’n traddodiad o drefnu priodasau oherwydd lliw fy nghroen.  
Felly rwyf wastad yn synnu pan ddywed fy ngŵr a ffrindiau wrthyf bod gen i groen prydferth.  
Erbyn hyn rwyf wedi dod dros y syniad fy mod yn salw ond yn brydferth yn y modd y creodd 
Duw fi.  Y mae pob gwraig o India sy â chroen tywyll yn breuddwydio am gael croen mwy 
golau gan ei bod yn cael ei gwatwar gan ddynion sy’n dymuno cael merched â chroen golau. 

Fe wynebais sawl sylw hiliol ers dod i’r D.U., ond rwyn dal i wenu a symud ymlaen gan fy mod 
yn credu y dylai’r bobl hyn ddysgu bod Duw yn caru pob un ohonom beth bynnag bo’n teulu, 
lliw, cred, crefydd ac etifeddiaeth.  Fe’n creodd yn Ei lun a dylem fod yn falch o hynny. 

Pan symudais i Gymru, fe’m derbyniwyd fel y ferch frown yn y pentref.  Gofynwyd i mi o hyd 
os oeddwn wedi cael fy nhalu i briodi fy ngŵr er mwyn aros yn y wlad hon.  Mae pobl o 
gwmpas wastad wedi chwerthin am ben fy acen, rhai yn meddwl oherwydd i mi ddod o India 
na fyddwn wedi cael addysg a siarad Saesneg bratiog a rhai’n meddwl fy mod yn Hindw.  Hyd 
yn oed wedi dechrau astudio yn y coleg diwinyddol roedd rhai yn credu y byddwn yn ddi-
addysg a byddai angen llawer o help arnaf oherwydd i mi ddod o’r India.  Y mae cymryd pethau 
yn ganiataol yn beth drwg achos nad ydych yn adnabod y person.  Yr un modd â methu barnu 
llyfr o’i glawr, peidiwch â’m barnu o weld lliw fy nghroen. 

Nid yw’n hawdd siarad am ein clwyfau; pan un ai yw’n glwyfau unigol. Neu’n glwyfau a 
dderbyniwyd neu a roddwyd gennym.  I siarad am ein clwyfau rhaid i ni edrych ar yr hyn a 
wnaethom a’r hyn na wnaethom.  Mae’n golygu bod rhaid i bob un ohonom edrych i’n mewn.  
Mae’n golygu cymryd cyfrifoldeb am ein bywydau.  Mae’n golygu gwerthfawrogi bywyd a 
chlwyfau ein gilydd gymaint â’n rhai ninnau. 

Rhan fwyaf o’r amser nid wyf am wynebu na delio â’m clwyfau.  Mae’n rhy boenus.  Mae’n lle 
bregus a pheryglus i fod ynddo.  Gan amlaf rwyf am wadu eu bod yn boenus.  Rwyf am 
ddiystyru neu anghofio’r clwyfau, eu rhoi yn y gorffennol.  Rwyf am guddio fy nghlwyfau fel 
na allwch eu gweld.  Weithiau rwyn barnu eraill ac yn eu beio.  Bryd arall rwyf am ddefnyddio’r 
clwyfau, eu mwynhau, a chwarae rhan y dioddefwr er mwyn cael sylw neu gydymdeimlad. 

Yn Meica 6:8 darllenwn bod Duw yn gofyn am dri pheth gennym:i wneud cyfiawnder, caru 
trugaredd a cherdded yn ostyngedig gydag ef.  Mae’n rhaid i ni ddod at ein gilydd i wneud y 
pethau hyn.  Credaf bod y Beibl yn ffynnon ddofn o ddoethineb sy’n cynnig i ni ffordd ymlaen 
fel unigolion ac fel gwlad wrth i ni weithio i ddarostwng pechod hiliaeth systemaidd.  Mewn 
gwirionedd, bu’r Beibl yn hanesyddol yn gatalyst i fudiadau cyfiawnder ac adnewyddiad yn 
ein cenedl. 



Yn olaf, i orffen, o’r dechrau yn deg, y mae Genesis pennod un yn dweud ein bod pob un 
ohonom wedi ein creu yn nelw Duw.  Fel y dywedodd Paul wrth yr athronwyr yn Athen ‘A 
gwnaeth [Duw] o un dyn holl genhedloedd dynolrwyw i fyw ar wyneb y ddaear…’ Pan ewch 
chi at wraidd y peth nid oes ond un cenedl – sef y ddynoliaeth.  Yn yr ystyr hwnnw, yr ydym i 
gyd yn frodyr, yn gydradd mewn urddas a gwerth sylfaenol. 

Wrth gwrs y mae bywyd pob un yn werthawr i Dduw a dylent fod yn werthfawr i ninnau.  Pan 
ddeallwn yn hollol werth sylfaenol POB bywyd dynol, bydd yn haws i ni deimlo poen wrth 
iddynt hwythau deimlo poen. 

 


