
NEIL SEDAKA  
 

Canwr. Sgrifennwr caneuon. Cyfansoddwr. Pianydd. Awdur. Mae gyrfa drigain mlynedd 

drawiadol Neil Sedaka yn amrywio o fod yn un o gynyrfiadau pop glasoed y 50au, yn 

gyfansoddwr caneuon llwyddiannus iddo ef ei hun ac artistiaid eraill yn y 60au, yn archseren yn y 

70au, yn wastad yn rym ym maes sgrifennu ac yn perfformio ar hyn o bryd. Mae hyn i gyd diolch 

i’r caneuon rhif y gwlith a sgrifennodd, a berfformiodd ac a gynhyrchodd ac sy’n dal i ysbrydoli 

artistiaid a chynulleidfaoedd drwy’r byd yn grwn. 

 

Ganed Neil Sedaka ar 13 Mawrth, 1939. Cychwynnodd diddordeb Neil mewn 

cerddoriaeth pan oedd yn grwt wyth oed pan fyddai’n gwrando ar The Make-Believe Ballroom. 

Ond cerddoriaeth Glasurol, nid Roc a Rôl, fyddai’n llunio’r cerddor ag ydi Neil heddiw. Erbyn ei 

nawmlwydd roedd eisoes wedi dechrau ei hyfforddiant clasurol trylwyr ar y piano yn y Juilliard 

School of Music fawr ei bri. Yn un ar bymtheg oed bwriodd Arthur Rubinstein ei bleidlais dros 

Neil yn un o blith pianyddion gorau Ysgol Uwchradd Efrog Newydd. Er i Neil ystyried dilyn 

Doethuriaeth mewn cerddoriaeth, dewis nesaf Neil fyddai ei ddewis alwedigaeth. 

 

 Roedd yn awyddus i’w gymheiriaid yn Ysgol Uwchradd Abraham Lincoln ei dderbyn a 

dechreuodd Neil berfformio Roc a Rôl y tu allan i’w hyfforddiant clasurol. Ar yr adeg yma y 

ffurfiodd y grŵp Dŵ-Wop The Tokens, a aeth yn eu blaenau i recordio dwy sengl fyddai’n hits 

rhanbarthol. Ond ei gyflwyno i’w gymydog ifanc Howard Greenfield, gan fam Greenfield, a 

gychwynnodd un o bartneriaethau sgrifennu caneuon mwyaf toreithiog yr hanner can mlynedd a 

aeth heibio, gyda gwerthu deugain miliwn o recordiau rhwng 1959 a 1963.  

 

 Roedd Sedaka a Greenfield ymhlith creawdwyr gwreiddiol y sain “Brill Building” 

ddiwedd y pum degau a dechrau’r chwe degau pan oedden nhw’r cyntaf i lofnodi cytundeb â Don 

Kirshner ac Al Nevins yn Aldon Music. Aeth Aldon Music rhagddo i roi cytundebau i Neil 

Diamond, Carole King a Paul Simon ymhlith eraill lawer, a dod yn ganolgylch y byd pop. 

 

 Saethodd Sedaka i enwogrwydd ar ôl i Connie Francis recordio ei Stupid Cupid. Wedyn 

canodd yr arwyddgan sgrifennodd Neil a Howard i glasur gwanwyn MGM o’r flwyddyn 1960, 

Where the Boys Are, a fyddai ei hit mwyaf. Sgoriodd y sêr rhythm a’r felan Clyde McPhatter a 

LaVern Baker hefyd hits â’i ganeuon. O ganlyniad i’r hits yma, gallodd Sedaka lofnodi cytundeb 

ag RCA yn sgrifennwr ac yn berfformiwr ei ddeunydd ei hun. Buan y recordiodd Sedaka’r 

caneuon aeth i frig y siartiau The Diary, Oh! Carol, Stairway to Heaven, Calendar Girl, Little 

Devil, Happy Birthday Sweet Sixteen, Next Door To An Angel a Breaking Up Is Hard To Do, 

caneuon ddaeth yn rhan o fywydau pobol ac sy’n gallu cipio gwrandawyr yn syth yn ôl i funudau 

arbennig.  

 

 Ym 1964 newidiodd cyfeiriad cerddoriaeth America’n llwyr pan lansiodd y Beatles Yr 

Ymosodiad Prydeinig. Daeth yn anodd iawn i’r rhan fwyaf o artistiaid solo gwrywaidd ddal i 

ddilyn eu gyrfaoedd ym myd cerdd. Oherwydd ei aml ddoniau’n sgrifennwr caneuon, gallodd 

Neil ddygnu arni, yn sgrifennu caneuon llwyddiannus i artistiaid yn cynnwys Frank Sinatra (The 

Hungry Years), Elvis Presley (Solitaire),  Tom Jones (Puppet Man), The Monkees (When Love 

Comes Knocking At Your Door), a’r Fifth Dimension (Workin’ on a Groovy Thing).  

 

 

 

 

 



 

Aeth taith Neil rhagddi yng ngwledydd Prydain gyda rhyddhau ei albwm Emergence ym 

1972. Dyma gam cyntaf ei ailddiffinio’i hun yn artist solo. Elton John benderfynodd roi cytundeb 

i Neil ar ei label recordio newydd Rocket Records a dechrau ailgyflwyno Neil i gynulleidfaoedd 

America. Daeth y ddau albwm a recordiodd i label Rocket - Sedaka's Back ym 1974 a The 

Hungry Years ym 1975 - ill dau’n albymau werthodd fel slecs drwy’r byd. A bu dwy gân a 

sgrifennodd ar y cyd â Phil Cody, Bad Blood a’r gân nodweddiadol Laughter in the Rain, yn 

gyfrwng ei ddwyn i’r amlwg fwy fyth – cyrhaeddodd y ddwy’r fan #1 yn y siartiau cerddoriaeth. 

Yn Rolling Stone Magazine, croesawyd Sedaka fel "the new phenomenon". Ail-ryddhawyd y gân 

Breaking Up Is Hard To Do fel baled ym 1976, a gwneud hanes cerddoriaeth pan gyrhaeddodd 

#1 yn y siartiau, y gân gyntaf a recordiwyd ar ddwy wedd wahanol gan yr un artist i gyrraedd 

Rhif Un. Yn ystod y cyfnod yma, helpodd Sedaka hefyd i lansio gyrfa’r Captain a Tennille â’u 

gwedd ar ei Love Will Keep Us Together, hit rhif un drwy’r byd yn grwn a enillodd Wobr 

Grammy am Record y Flwyddyn. 

 

 Rhoddwyd anrhydeddau rhif y gwlith i Neil Sedaka. Yn eu plith, derbyniwyd Sedaka i 

Oriel Enwogion y Sgrifennwyr Caneuon, enwyd stryd ar ei ôl yn ei dref enedigol Brooklyn, a 

rhoddwyd seren iddo ar Rodfa Enwogion Hollywood. 

 

A chanddo yrfa’n ymestyn dros chwe degawd, tipyn o gamp ym myd adloniant, mae 

Sedaka yn dal i’n synnu. Does dim arwydd ei fod yn arafu. Ymddangosodd Neil ar sioe Deledu 

lwyddiannus FOX, American Idol, yn feirniad gwadd – lle byddai i Clay Aiken berfformio 

Solitaire Neil, a ryddhawyd yn anochel a chyrhaeddodd #4 yn siart y Cant o Senglau Poeth, ac a 

oedd yn un o’r Senglau a werthodd fwyaf yn 2004. 

 

Ar 10 Mehefin 2004, cafodd Wobr Gorchest Oes Sammy Cahn gan yr Academi 

Genedlaethol Cerddoriaeth Boblogaidd / Oriel Enwogion Sgrifennwyr Caneuon ym 

mhymthegfed ar hugain seremoni flynyddol cyflwyno a gwobrwyo’r corff yn Efrog Newydd. Ar 

ôl cyn-Lywydd Oriel Enwogion Sgrifennwyr Caneuon yr enwyd y wobr yma a roddir i unigolion 

i gydnabod eu gorchestion eithriadol yn hyrwyddo llwyddiannau sgrifennwyr caneuon. 

 

Yn 2006 daeth Neil i ben taith ddeg dinas yn y Deyrnas Unedig lle ffilmiodd Gyngerdd 

Byw yn y Royal Albert Hall yn Llundain i PBS (a ryddhawyd dan yr enw Neil Sedaka: The Show 

Goes On - Live at the Royal Albert Hall). Yn ystod y noson hanesyddol yma cyflwynwyd Gwobr 

Guinness i Neil am ei gân (Is This the Way to) Amarillo, sef y sengl werthodd fwyaf yn yr unfed 

ganrif ar hugain yng ngwledydd Prydain, cân a berfformiwyd yn wreiddiol gan Tony Christie 

dros bymtheng mlynedd ar hugain yn ôl. 

 

Ar 24 Ebrill 2007 rhyddhaodd Neil The Definitive Collection, trem yn ôl ar ei yrfa 

drwyddi draw a ryddhawyd er anrhydedd ei Hanner Canmlwyddiant ym myd adloniant. Aeth The 

Definitive Collection yn syth i #22 yn Siart Billboard.  

 

Ar 26 Hydref 2007 anrhydeddwyd Neil â theyrnged yn Avery Fisher Hall yn Lincoln 

Center Efrog Newydd. Roedd Neil Sedaka: 50 Years of Hits, budd-record i’r Elton John AIDS 

Foundation, yn rhoi stondin i ganeuon Neil â pherfformiadau gan Connie Francis, Dion, Paul 

Shaffer, Natalie Cole, Clay Aiken, Renee Olstead, a Captain a Tennille. Llywyddwyd y noson 

gan Cousin Brucie Morrow a David Foster. Anfonodd Syr Elton John a Barry Manilow 

deyrngedau fideo yn eu habsenoldeb.  

 

 

 



Mae Sedaka yn briod â’i wraig, Leba, ers pedair blynedd a hanner cant ac mae ganddyn 

nhw ddau o blant: mae eu merch Dara yn artist recordio ac yn ganwr i hysbysebion teledu a radio, 

a’u mab Marc yn sgriptiwr ffilmiau llwyddiannus yn Los Angeles. Mae gan Neil dri o wyrion, 

dwy wyres sy'n efeilliaid, Amanda a Charlotte, ac ŵyr, Michael.  

 

  Gan ei wyrion yr ysbrydolwyd Neil i ryddhau Waking Up is Hard to Do, casgliad o Hits 

Neil Sedaka a ailddyfeisiwyd fel caneuon plant. Cydweithrediad teuluol oedd Waking Up is Hard 

to Do lle’r addasodd Marc, mab Neil, bedair o ganeuon clasurol ei dad a gwnaeth wyresau 

pumlwydd Neil eu début recordio fel ei ganwyr cefnogi. Ers rhyddhau’r CD, dechreuodd Imagine 

Publishing ryddhau cyfres o lyfrau wedi’u seilio ar y caneuon yma. Ym mis Medi 2010 gwelwyd 

rhyddhau Waking Up Is Hard to Do. Rhyddhawyd ei gymar dilynol, Dinosaur Pet, yn cynnwys 

geiriau newydd Marc ar alaw Calendar Girl, ym mis Mai 2012 a chyrraedd ei anterth yn #3 yn 

Rhestr Gwerthwyr Gorau’r New York Times.  

 

Ym mis Mai 2010 dyfarnwyd i Neil y Wobr Ryngwladol Arbennig gan The Ivors, yn 

anrhydeddu rhagoriaeth ym maes sgrifennu caneuon. Ar Hydref 8
fed

 roedd Neil yn dderbynnydd 

Gwobr y Galon Arian y Variety Club, am ei wasanaeth eithriadol i’r diwydiant cerdd a’i waith 

elusennol. 

 

Bellach aeth Neil yn ôl at ei wreiddiau clasurol a chyfansoddi ei ddarn symffonig cyntaf 

Joie De Vivre, a’i concerto piano cyntaf Manhattan Intermezzo. Ym mis Hydref 2010 recordiodd 

Neil y ddau ddarn yma gyda Philharmonia Orchestra Llundain yn yr Air Studios enwog yn 

Llundain. Rhyddhawyd Manhattan Intermezzo ar The Real Neil o’r flwyddyn 2013.  

 

Ar ben ei raglen deithio eang drwy’r byd yn grwn mae Neil newydd ryddhau I Do It For 

Applause, CD o ddeuddeg o ganeuon newydd Sedaka a gwelwyd rhyddhau swyddogol Joie De 

Vivre. “The album is the culmination of sixty-four years of writing", meddai Neil. "This is a 

gift I was born with. My main objective is to always top the last collection, raise the bar and 

reinvent Neil Sedaka." 
 

Does dim dau na fydd yr holl fentrau hyn yn ychwanegu at ei chwedl – sef cerddor llwyr, 

canwr rhyfeddol a dawn fythol sgrifennu caneuon. 


