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Y Greadigaeth

Darllen: Mathew 6:26

Un o bleserau fy mywyd yw gwylio adar. Ond mae’n rhaid i mi gyfaddef

nad wyf yn un o’r ‘twitchers’ sy’n mynd ar hyd ac ar led y wlad i gael

cipolwg ar aderyn prin er mwyn cael rhoi ‘tic’ wrth enw’r aderyn. Mae

gen i gof am un myfyriwr yn y coleg yn rhuthro i mewn i ddarlith naw y

bore â’i wynt yn ei ddwrn. ‘Wedi bod yn swydd Lincoln’, meddai, ‘mi

roedd yna dderyn prin iawn yno, ac mi ruthrais yn ôl i’r ddarlith rhag ofn

i chi ddweud wrth dad fy mod yn absennol.’ Chwarae teg iddo. Canmolais

ef gan ofyn yr un pryd, ‘Welaist ti’r aderyn?’ ‘Do,’ meddai’n falch. Roedd

wedi cael dau beth i’w blesio ben bore: canmoliaeth am gyrraedd y ddarlith,

a’r wefr o weld yr aderyn prin a rhoi tic wrth ei enw!

Mae’n well gen i astudio’r adar sydd o’m cwmpas – y rhai cyffredin fel y

robin, y fwyalchen a hyd yn oed aderyn y to. Gan fy mod yn rhoi bwyd

iddyn nhw yn yr ardd ar hyd y flwyddyn, maen nhw yno’n gyson yn chwilio

am damaid. Mae’n werth sylwi ar y berthynas sydd rhyngddynt. Digon

cwerylgar ydyn nhw ar y cyfan – yn enwedig pan fo robin goch o gwmpas.

Amddiffyn ei diriogaeth a wna Mr Robin, a gwae’r un robin arall rhag

dod ar ei gyfyl, neu bydd brwydr ffyrnig. Ond cofiwch, digon cwerylgar

ydi aelodau teulu’r titw a’r pincod hefyd. Wrth eu gwylio o ddydd i ddydd,

mae’n syndod pa mor gyfrwys ydyn nhw. Mae rhai o’r titwod yn cuddio

yn y gwrych, yn barod i hedfan tua’r bwrdd adar pan fydd y lleill wedi

cael digon, ac mae’r llinos werdd hithau’n gwylio’i chyfle i gael tamaid

o’r wledd. Aderyn sylwgar arall ydi’r fwyalchen. Go brin y gwelwch chi

hon, mwy na’r robin, ar y bwrdd adar. Adar sy’n bwydo ar lawr ydi’r

rhain, gan ddibynnu’n aml ar y bwyd y mae’r adar eraill yn ei wastraffu

a’i daflu oddi ar y bwrdd. Maen nhw hefyd yn cuddio’n llechwraidd ym

môn y gwrych i ddisgwyl eu cyfle i fwydo. A phan fydd cwrlid o eira

wedi gorchuddio’r tir a’r bwyd yn brin, bydd y rhain yn barod i wynebu

unrhyw berygl er mwyn dod o hyd i fwyd. Mae gen i gof da am geiliog

mwyalchen yn dod i gymryd hadau oddi ar fy llaw rai gaeafau’n ôl. Roedd
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chwant bwyd wedi ymlid ei ofn. Mae hyn yn wir hefyd am y robin. Fe wn

am sawl un sydd wedi dofi’r aderyn hwn i ddod i bigo bwyd ar eu llaw.

Mor allweddol yw’r berthynas hon rhwng adar a phobl. Byd natur a’r

ddynoliaeth yn cydweithio.

Rhag ofn i chi feddwl mai naturiaethwr y gadair freichiau ydw i erbyn

hyn, mi fyddaf wrth fy modd yn clywed nodau’r gog a’r troellwr ddechrau’r

gwanwyn, a byddaf yn mynd i chwilio am ambell aderyn mudol arall.

Mae hynny’n f’atgoffa am y llu cyfeiriadau at adar a geir ar dudalennau’r

Beibl, o’r adar a anfonodd Noa o’r arch i’r gigfran a ddaeth â bwyd i

Elias, a’r cyfeiriadau at y colomennod a’r adar to yn nysgeidiaeth Iesu yn

y Testament Newydd. Yn y Beibl, cyfeirir at ofal a chonsyrn Duw yn

nhermau byd yr adar. Mae Salm 91:4 yn cyfeirio at Dduw fel un fydd ‘yn

cysgodi drosot â’i esgyll, a chei nodded dan ei adenydd’, sy’n gymhariaeth

lawn cysur i unrhyw un sy’n wynebu anawsterau a threialon bywyd. Yn y

Bregeth ar y Mynydd, mae Iesu’n cyfeirio at adar yr awyr ‘nid ydynt yn

hau nac yn medi nac yn casglu i ysguboriau, ac eto y mae eich Tad nefol

yn eu bwydo’ (Mathew 6:26), ac yn ein cymell i roi pob gofal a phryder

yn ei gyd-destun. Ac wrth gwrs, rhaid cofio’r golomen fel symbol yr Ysbryd

Glân.

Myfyrdod pellach:

Sut mae ennyn diddordeb plant ac ieuenctid yn y byd o’u cwmpas?

Sut mae ymwneud â’n pryderon a’n gofidiau?




