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Henaint

Darllen: Diarhebion 16:31

Mae Hydref 24 bob blwyddyn yn ddiwrnod Ffair y Borth ym

Mhorthaethwy, Sir Fôn. A dyma gychwyn cerdded trwy’r ffair i’r siop

bapur. Roedd y stondinwyr wrthi’n gosod eu cynnyrch ar y byrddau, a’r

stryd yr adeg hynny o’r bore yn ogleuo o nionod. Wrth baratoi i groesi’r

ffordd, â’r ceblau trydan brith draphlith ym mhobman, dyma un o’r

stondinwyr yn fy ngweld a dod ataf, ac meddai (yn Saesneg) gan afael yn

fy mraich, ‘Dowch, hen þr (old man) mi helpa i chi i groesi’r ffordd!’

Ymwrolais a cherdded yn heini i’r ochr arall, gan ddweud, ‘Diolch’ digon

petrus wrtho. Mae’n amlwg mod i’n hen þr erbyn hyn, ac mae’n rhaid ei

wynebu.

Dyma rywbeth y mae’n rhaid i ni i gyd ei dderbyn. Mae ‘derbyn’ yn golygu

rhywbeth cadarnhaol – mynd ymlaen i gyfarfod â’r hyn sydd o’n blaenau,

a gafael ynddo. Un ffordd o wynebu henaint yw ymosod arno, rebelio yn

ei erbyn, grwgnach a chwyno pa mor ddirdynnol ydi mynd yn hen, dal i

rygnu ymlaen am y boen yn y gwahanol rannau o’r corff, cwyno fod y

golwg yn pylu a’r clyw yn pallu. Y cam cyntaf yw derbyn fod y nodweddion

hyn yn rhan o fynd yn hÿn, a cheisio dod i delerau â nhw.

Y cam nesaf yw wynebu’r ffaith eich bod yn mynd yn hÿn, a chroesawu’r

ffaith eich bod wedi cyrraedd oed pensiwn y wladwriaeth a thocyn bws

am ddim a chael mynd i wahanol atyniadau am hanner pris. Mae’n bwysig

mynd trwy’r gwahanol gyfnodau gan fyw bywyd i’r ymylon; gwneud yn

fawr o bob cyfnod, o blentyndod i henoed. Mae’n drist gweld rhai’n

gwastraffu eu hieuenctid ac eraill, yng nghyfnod canol oed, fel pe baen

nhw’n cario holl feichiau’r byd ar eu hysgwyddau. Beth ydi’r gyfrinach?

‘Digon i’r diwrnod,’ mae’n debyg. Mae yna waith i’w wneud yng nghyfnod

henaint. Hawdd iawn ydi mynd i’r gornel a phenderfynu fod y diwedd yn

agos.
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Yn awr, dyma i chi un peth sy’n eiddo i’r rhai sy’n mynd yn hÿn - amser.

Fe all hyn fod yn boen ac yn artaith i sawl un. Faint o weithiau rydw i

wedi clywed, ‘Wel, mae’r amser yn hir yma. Edrych ar y cloc a meddwl

fod awr wedi mynd heibio, ond pum munud sydd wedi mynd.’ I’r mwyafrif,

mae bywyd wedi bod yn rhuthr o’r naill le i’r llall, a dim amser i ddim.

Bellach, daeth amser i ymlacio a chyfle i wrando a rhoi o’n hamser a’n

hegni i eraill. Dyma gyfle i wrando ar broblemau eraill a rhoi ambell gyngor

o brofiad oes. Dyma gyfle i wrando ar broblemau’r ieuenctid a cheisio’u

harwain. Rhowch gyfle iddyn nhw eich holi am y cyfnod pan oeddech

chi’n tyfu i fyny, sut oedd hi’r amser hynny a beth oedd eich diddordebau.

Fedra i ddim deall pobl hÿn sydd ddim yn gallu ‘dod ymlaen’ efo plant ac

ieuenctid. Rhowch o’ch amser iddyn nhw.

Faint o weithiau ydych chi wedi gwrthod rhyw wahoddiad am eich bod yn

rhy brysur? Does gennych ddim esgus bellach. Derbyniwch fod mynd yn

hÿn yn rhan o fywyd, a phenderfynwch lenwi’r amser i’r ymylon a rhoi

o’ch gorau i eraill.

Myfyrdod pellach:

Sut byddwch chi’n treulio’ch amser?

Beth ydi nodweddion henaint yn eich barn chi?




