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ASTUDIO SIKHIAETH : GEIRFA 

TERM DIFFINIAD 

5 Khand Pum cam cynnydd ysbrydol sy’n arwain at y gwirionedd terfynol. 

5 Shabad Gair Duw. 

Amritsar Y dref sy’n ganolbwynt i fywyd crefyddol Sikh lle saif y Deml Aur. 

Cyflafan Vaisakhi Yn 1919, yn dilyn gorchymyn gan Gadfridog Dyer, amgylchynnodd lluoedd 
Prydain 337 o ddynion Sikhaidd, 41 o fechgyn Sikhaidd a baban, a’u lladd. 
Ysgogwyd y lladdfa hon gan gyfarfod cyhoeddus heddychlon o bererinion ar 
eu ffordd i Amritsar. Roedden nhw wedi aros i orffwys yn Jallianwala Bagh, 
gardd â wal o’i chwmpas. Ar ôl y lladdfa hon, rhoddodd Sikhiaid y gorau i 
gefnogi llywodraeth Prydain, gan ymuno â Mahatma Gandhi a oedd yn galw 
am annibyniaeth i India.  

Gill, Dr Mohinder Kaur Ysgolhaig Sikh amlwg ac awdur The role and status of women in Sikhism. 

gurdwara ‘Porth y guru’ – adeilad ar gyfer addoli cynulleidfaol (er bod unrhyw leoliad 
lle mae copi o'r Guru Granth Sahib yn gurdwara). Y ffocws yw’r Guru 
Granth, a bydd addolwyr yn dangos eu parch drwy orchuddio eu pen, diosg 
eu hesgidiau a syrthio ar yr wyneb ger bron y llyfr.  

Guru Arjan Yn gyfrifol am adeiladu’r Deml Aur yn Amritsar a llunio’r Adi Granth. 

Guru Gobind Singh Sylfaenydd Khalsa yn 1699 a’r Guru a roddodd statws guru i’r ysgrythur y 
cyfeirir ato bellach fel y Guru Granth Sahib. 

Harmandir Sahib Y Deml Aur yn Amritsar. 

Japji Darn cyntaf o farddoniaeth y Guru Granth Sahib, gan ddechrau gyda’r Mul 
Mantra, a ysgrifennwyd gan Guru Nanak. 

Kaur, Dr Gurnam Ysgolhaig Sikhaidd ym mhrifysgol Punjabi. 

Khalistan Mamwlad dybiedig y Sikhiaid.  

kirpan Un o'r 5 K: cleddyf neu ddagr (symbol bach o un weithiau) sy’n arwydd o 
ddewrder i amddiffyn hawliau.  
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miri Pŵer tymhorol. Cred Sikhiaid nad oes unrhyw wahaniaeth rhwng y tymhorol 
a’r ysbrydol (piri). Guru Granth Sahib sy’n llywodraethu’r ddau.  

Mul Mantra Llinellau agoriadol Guru Granth Sahib, sy’n cynnwys hanfod dealltwriaeth 
Sikh o Dduw.  

piri Pŵer ysbrydol. Cred Sikhiaid nad oes unrhyw wahaniaeth rhwng y tymhorol 
(miri) a’r ysbrydol. Guru Granth Sahib sy’n llywodraethu’r ddau. 

Punjab Mamwlad y Sikhiaid yng ngogledd India.  

Rahit Maryada Cod disgyblu’r Sikhiaid a gymeradwywyd yn 1945 gan y corff etholedig, sef 
Pwyllgor Shromani Gurdwara Parbandhak.  

Rahit Namas Nifer o godau disgyblu a ddefnyddiwyd o’r ddeunawfed ganrif ymlaen.  

Rhaniad Y ddeddf yn 1947 a dorrodd mamwlad y Sikhiaid yn ei hanner. Pan ddaeth 
India yn annibynnol, a chreu Pacistan ar gyfer y Moslemiaid o Orllewin India, 
torrwyd y Punjab, a oedd yn union dros y rhaniad, yn ei hanner. O 
ganlyniad, gadael oedd rhaid i’r Sikhiaid hynny a oedd yn byw yn ardal 
ffrwythlon y Punjab, a oedd bellach yn rhan o Bacistan. Arweiniodd hyn at 
derfysgoedd cymunedol, ac ymdeimlad difrifol o anghyfiawnder. Rhoddwyd 
hunanreolaeth i’r Moslemiaid dros eu tir eu hunain. Gwrthodwyd hynny i’r 
Sikhiaid.  

Singh, Kanwaljit Kaur Ysgolhaig Sikhaidd amlwg.  

Singh, Maharaja 
Ranjit 

Llywodraethwr Punjab rhwng 1780 ac 1839 cyn i Brydain ddechrau 
llywodraethu yno.  

tegh a deg Crochan a chleddyf sy’n cyfeirio at gyfrifoldeb Sikhiaid i ddarparu bwyd a 
diogelwch i’r anghenus a’r rhai dan ormes.  

Ymgyrch Bluestar Ymgyrch filwrol yn 1984 dan orchymyn Mrs Indira Gandhi, pan laddwyd 554 
o Sikhiaid. Roedd yr ymgyrch yn erbyn cynhyrfwr Sikhaidd, Sant Jarnail 
Singh Bhindranwale, a oedd wedi bod yn storio arfau ac yn ymgymryd â 
gweithgareddau milwrol yn erbyn llywodraeth India. Yn ystod Ymgyrch 
Bluestar, dinistriwyd yr Akal Takht ac achoswyd difrod mawr i’r Deml Aur.  




