
Seren y Stabl 
Un noson dywyll, amser maith yn ôl, daeth seren i’r awyr – seren 
fwy disglair na’r un seren a welwyd o’r blaen. Roedd hi’n seren a 
oedd yn mynnu sylw, yn mynnu cael ei hedmygu. Hi oedd y seren 
ddisgleiriaf, y fwyaf  a’r agosaf. Gwelodd llawer o bobl y seren; 
edrychodd rhai yn fanwl arni a meddwl tybed beth oedd yn 
arbennig amdani. Mewn gwlad bell, bu criw o ddynion yn astudio 
llyfrau a syniadau a llythyrau i geisio cael gwybod pam yr oedd y 
seren newydd wedi dod i’r awyr.  

Roedd y pethau a ddarllenon nhw yn awgrymu bod babi wedi’i eni 
yn rhywle: a hwnnw’n fabi arbennig, wedi’i eni i fod yn frenin. 
Ond doedden nhw ddim yn gwybod ym mhle. Felly, aethon nhw 
ati i bacio, rhag ofn y byddai angen teithio’n bell, ac i ddewis 
anrhegion i’r babi. Yna, i ffwrdd â nhw i chwilio amdano. 

Beth fyddech chi yn ei roi’n anrheg i fabi bach? Beth fyddech chi’n 
ei roi’n rhodd i frenin? Nid y pethau y mae pobl yn arfer eu rhoi i 
fabi a ddewisodd y dynion hyn. Dyma’r anrhegion yn ngolau’r 
seren. Mae yna aur, sy’n anrheg i frenin. Ond mae yna thus hefyd, 
sy’n cael ei ddefnyddio wrth foli Duw. A myrr, sy’n cael ei 
ddefnyddio ar ôl i rywun farw. Nid dyma’r anrhegion y bydden 
ni’n eu rhoi i fabi bach sy’n gwenu’n ddel ar ein glin! Ond, i’r 
dynion hyn a’r babi hwn, dyna oedd yr anrhegion iawn i’w rhoi. 

Aeth y dynion doeth i ble bynnag yr oedd y seren yn eu harwain, i 
chwilio am y babi a fyddai’n dod yn frenin. Aethon nhw i’r palas a 
synnu i weld nad oedd y babi yno. Doedd y brenin oedd yn byw 
yn y palas ddim wedi clywed am y babi ac mi anfonodd y dynion i 
chwilio i rywle arall. Yna, cafodd y dynion eu harwain i dref  fach, 
i dŷ cyffredin ac efallai hyd yn oed i’r stabl y tu allan. Roedd y babi 
yno, newydd gael ei eni ond yn hen gariad.  

Ac yng ngoleuni’r seren, dyma nhw’n rhoi’r anrhegion iddo: aur a 
thus a myrr. I Iesu’r brenin; i Iesu, mab Duw a oedd yn caru’r byd 

gymaint; i Iesu’r Gwaredwr a fyddai, rhyw ddiwrnod yn marw ar y 
groes, ac yna’n dod yn fyw eto i roi’r anrheg fwyaf  a fu erioed i bob un ohonon ni. 

Ond mae honno’n stori arall… 
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