
Stori Llun 
Tynnwch lun i ddangos y stori. 

 
Yn y ddeunawfed ganrif 
roedd dau deulu 
yn ffermio 
yn Nant Gwrtheyrn. 
 
 

 

 
Roedd gan un teulu fab 
o’r enw Rhys, 
a’r teulu arall ferch 
o’r enw Meinir. 
 
 

 

 
Roedd Rhys a Meinir 
tua’r un oed, 
ac erbyn iddyn nhw 
gyrraedd eu harddegau 
roedden nhw wedi 
syrthio mewn cariad. 
 
 

 

 
Un diwrnod, 
gofynnodd Rhys i Meinir 
ei briodi. 
Derbyniodd hi’n syth. 
 
 

 



 

 
Yn y cyfnod hwnnw 
roedd yn draddodiad, 
ar fore’r briodas, 
i’r briodferch wisgo 
ei ffrog briodas 
a mynd i guddio. 
Yna roedd ffrindiau 
y priodfab 
yn chwilio amdani 
ac yn mynd â hi 
i’r eglwys. 
 

 

 

 
Ar fore’r briodas, 
gwisgodd Meinir ei ffrog. 
Yna aeth i guddio. 
Aeth Rhys i’r eglwys 
ac aeth ei ffrindiau 
i chwilio am Meinir. 
 
 

 

 
Mi wnaethon nhw 
chwilio yn y caeau, 
a chwilio ar y mynydd, 
a chwilio yn y goedwig 
a chwilio ar y traeth. 
Ond wnaethon nhw ddim 
cael hyd i Meinir. 
 

 



 

 
Aeth ei ffrindiau 
i nôl Rhys o’r eglwys. 
Mi wnaeth Rhys hefyd 
chwilio yn y caeau, 
a chwilio ar y mynydd, 
a chwilio yn y goedwig 
a chwilio ar y traeth. 
Ond wnaeth o ddim 
cael hyd i Meinir. 
 
 

 

 
Ar ôl iddi nosi, 
aeth Rhys i’r gwely. 
Ond cododd efo’r wawr 
a chwilio eto. 
Ond wnaeth o ddim 
cael hyd i Meinir. 
 
 

 

 

 
Aeth dyddiau heibio … 
wythnosau … 
misoedd … 
blwyddyn. 
Ond er iddo chwilio a chwilio 
wnaeth Rhys ddim 
cael hyd i Meinir. 
 
 

 



 

 
Aeth Rhys yn ddigalon. 
Doedd o ddim yn bwyta, 
doedd o ddim yn cysgu, 
doedd o ddim yn gweithio, 
doedd o ddim yn molchi. 
Dim ond chwilio a chwilio 
am Meinir. 
 

 

 
Roedd o’n hoff 
o fynd i’r goedwig, 
at goeden lle’r oedd o 
a Meinir 
wedi cerfio eu henwau. 
 
 

 

 
Un diwrnod, 
flwyddyn ar ôl i Meinir 
fynd ar goll, 
roedd Rhys yn y goedwig 
pan ddaeth hi’n 
storm fawr. 
 
 

 



 

 
Yn sydyn, daeth mellten 
a tharo’r goeden 
lle’r oedd enwau  
Rhys a Meinir 
wedi eu cerfio. 
Holltodd y goeden yn ddwy 
ac yno, 
yn ei chanol gwag, 
roedd sgerbwd 
mewn ffrog briodas. 
 
 

 

 
Pan welodd Rhys hyn 
cafodd drawiad ar ei galon 
a bu farw 
yn syth. 
 
 

 

 
O’r diwedd 
roedd Rhys a Meinir 
yn ôl gyda’i gilydd. 
 
 

 

 


