
Stori Rhys a Meinir 
 
Mae’r Nant yn le sy’n llawn straeon o chwedlau arbennig. 
 
CHWEDL 
Stori ydi chwedl. Stori sydd wedi ei phasio i lawr gan bobl dros y 
blynyddoedd. 
Felly dychmygwch bod eich hen hen hen hen hen hen hen daid wedi 
clywed y stori yma ac wedi dweud wrth ei fab, sef eich hen hen hen hen 
hen hen Daid.  
A wedyn mi fyddai ynte’n dweud y stori wrth ei deulu. 
Dyna sut yr ydym ni’n gwybod am Chwedlau heddiw ma. 
 
Un o’r chwedlau yma a ddigwyddodd yn y Nant oedd stori Rhys a Meinir. 
 
DISGRIFIADAU OHONYNT 
 
Rhys 
Ffarmwr 
Hogyn ifanc, golygus 
Gwallt golau 
Cyhyrog - hogyn cryf 
 
Meinir 
Hogan hefo gwallt brown golau, tonnog  
Helpu allan yn Nhŷ Hen – clên, poblogaidd 
Gan ei bod wedi colli ei ham, hi oedd yn rhedeg y tŷ. 
Gwaith merch yn galed iawn – digon o waith adref heb orfod mynd allan 
i gael gwaith. 
 
Cymdeithas glos 
Hunan ddibynadwy – helpu eu gilydd, gwneud menyn, caws, llaeth, 
wyau, tyfu llysiau. 
 
Mae hon yn stori enwog iawn. 
 
Roedd Rhys Maredudd a Meinir yn perthyn. 
Roeddynt yn gefnder a chyfnither ac yn byw ar wahanol ffermydd yn y 
Nant.  
Y ddau yn ffrindiau gorau o oedran ifanc ac wedi arfer crwydro’r ardal a 



chwarae ar y traeth. 
Ymhen blynyddoedd, syrthiodd y ddau mewn cariad.  
 
Eu hoff fan cyfarfod oedd wrth foncyff hen goeden dderwen yn y 
dyffryn. 
Rhys a Meinir mewn calon wedi ei garfio allan o’r goeden. 
Dyma oedd eu lle arbennig – i gael heddwch a meddwl a bod hefo eu 
gilydd.  
 
Oes gennych chi le arbennig? Ystafell gwely, Gwaelod yr ardd, Shed? 
 
Penderfynodd y ddau briodi yn Eglwys Clynnog, sy’n adeilad smart 
ofnadwy.  
 
Ydych chi’n gwybod lle mae Clynnog? 
Tua 10 milltir i ffwrdd i gyfeiriad Caernarfon. 
 
Ifan y Cilie oedd ffrind gorau Rhys.  
Hen arferiad Cymreig oedd bod na ddyn yn mynd allan i ddeud wrth 
pawb yn yr ardal os oedd 2 yn penderfynu priodi a dweud wrth pawb lle 
a pryd. 
Wedyn bobl yr ardal yn hel anrhegion iddynt. Yn wahanol i heddiw lle 
byse rhywun yn mynd i siopa i Next neu Debenhams neu Curry’s- roedd 
rhain yn gweld be oedd ganddyn nhw yn Ty, a fyddai’n gallu bod yn 
ddefnyddiol cyn iddynt symud i mewn hefo’i gilydd. 
 
Ar fore’r briodas roedd yn arferol i’r briodferch (neu’r hogan oedd yn 
priodi) i guddio rhag ffrindiau’r priodfab, oedd i fod i fynd a hi i’r eglwys. 
Ac felly dyna wnaeth Meinir. 
Hen arferiad oedd hyn yng Nghymru. 
 
Mi fuodd ffrindiau Rhys yn chwilio a chwilio am Meinir ym mhobman 
ond heb unrhyw lwc. 
Felly fe aethon nhw ymlaen i Glynnog gan feddwl y byddai hi yno’n 
barod. Ond, wedi cyrraedd doedd dim golwg ohoni. 
 
Dechreuodd pawb boeni, yn enwedig Rhys, ac aeth yn ôl i’r Nant i 
chwilio amdani; ond heb unrhyw lwc.  
Aeth wythnosau a misoedd heibio a Rhys yn dal i chwilio am Meinir 
ddydd a nos. 



Yr unig gwmni oedd ganddo oedd Cidwm, ei gi ffyddlon. 
 
Oherwydd ei dristwch a’i anobaith aeth Rhys yn wallgof.  
Blwyddyn yn ddiweddarach, ar noson stormus, aeth Rhys a Cidwm i 
gysgodi o dan yr hen dderwen lle’r arferai gyfarfod â Meinir. Ynghanol y 
storm daeth mellten a hollti boncyff yr hen dderwen yn ei hanner. 
Disgynnodd sgerbwd mewn ffrog briodas ar lawr wrth ochr Rhys. Roedd 
y cyfan yn ormod iddo a bu farw yn y fan a’r lle. Aeth Cidwm y ci i gysgu 
wrth ochr ei feistr; ni ddeffrodd wedyn. Mae nhw’n dweud bod y tri 
wedi eu claddu yn yr un bedd. 
 
Ydych chi’n credu mewn ysbrydion? 
Mae nhw’n dweud bod ysbryd yn Nant Gwrtheyrn. 
Blynyddoedd wedi i Rhys, Meinir a Cidwm gael eu claddu, gwelodd 
pysgotwr merch yn cerdded ar y traeth nes iddo sylweddoli mai sgerbwd 
ydoedd. (Tua 50mlynedd wedyn) 
 
Stori arall yn dweud eu bod wedi gweld sgerbwd dau berson yn cerdded 
law yn llaw. Roedd gan y dyn wallt hir a barf hir i’r llawr. Roedd gan yr 
Hogan wallt hir, roedd hi’n gwisgo gwyn i gyd a socedi gwag lle dylai ei 
llygaid hi wedi bod. 
 
Beth sy’n gysylltiedig a Chariad? 
 
Gafael dwylo 
 
Cusan / Sws 
 
Dyweddio / Priodi / Byw hefo’ch gilydd 
 
Llythyrau caru / negeseuon ar y ffon / texts 
 
Pa anrhegion? 
Llwyau Caru 
Pedolau Ceffyl 
 
 
Pam bod bobl yn Priodi ers talwm? 

- pwysau Rhieni 
- Pwysig priodi rhywun oedd o deulu da 



- Pwysigrwydd cael rhywun i ofalu amdanoch 
- Cariad yn bwysig ond dim dyma oedd bob amser 

yn flaenoriaeth 
- Rhai marched yn dewis gyrfa dros briodi 

 
Lle i gyfarfod cariad? 
Bywydau yn gyfyng a rhieni’n warchodol iawn ohonynt 
Dibynnu ar galendr y flwyddyn amaethyddol a gweithgareddau’r capel i 
gael cariad 
Ee Ffeiriau, Adeg cneifio, Mynd i gnoco yn y dde Orllewin, Mynd i gapeli 
gwahanol er mwyn chwilio am wraig, Trip Ysgol Sul, Eisteddfodau, 
Sinema, Clybiau ffermwyr Ifanc, Aelwyd yr Urdd, dawnsfeydd 
Dim ond yn 1960au – Cwlt yr ifanc yn cychwyn – adloniant penodol ar eu 
cyfer. 
 
Sut fyddant yn paratoi at briodas? 
- Gwisg ddim wastad yn newydd. Benthyg neu wnio gan berthynas 
- Button hole 
- Golchi dillad /glanhau esgidiau 
- Dim modrwy 
- Blodau – pigo dim boquet mawr 
- Gwledd – Noson cynt. Cyfle i rannu anrhegion 
Rhwystro llwybr i’r briodas – dillad plant rhan amlaf neu dorri coed 
Pawb yn y gymuned yn mynd allan i weld priodas- er mwyn dymuno’n 
dda iddynt 
Os oedd dynion yn gweithio’n y chwarel – byddent yn gollwng clecars er 
mwyn nodi’r achlysur 
Dyn glanhau simdde yn dod i’r briodas yn fudur i gyd – byddai’n croesi’r 
ffordd o flaen y par er mwyn dymuno’n dda iddynt. 
Mis mel – aros mewn boarding house- weithiau byddai rhaid iddynt fynd 
a cwningen, moron, tatws, bacon, a cyw hefo nhw 
 
Sut roddion? 
Benthyciadau 
Blanced 
Llian bwrdd / Cynfas gwely 
Llwy garu wedi eu garfio eu hunain 
Addurniadau o flodau – Creu dyn a dynes wellt 
Oen bach neu fochyn bach 
Ceidar ar gyfer gwledd y briodas 



 
 
Llwyau Caru 
Hen arferiad Cymreig – cannoedd o flynyddoedd yn ôl. 
Byddai eich cariad yn rhoi fferins neu gacennau i’w cariad 
Mae un llwy garu yn Sain Ffagan – dyddio nol i 1667 
Byddai hogyn yn treulio oriau yn carfio llwy. Pe bai merch yn ei dderbyn 
– byddai’n datgan ei diddordeb yn yr hogyn. Cychwyn perthynas. 
Eraill yn creu can neu farddoniaeth i’w cariad. 
Gallai hefyd ddangos eu bwriad- gallu rhoi bwyd ar y bwrdd 
Amrywiaeth o dechnegau a rhai prydferth a manwl iawn. 
Y mwyaf cymleth oedd y llwy – dangos bod eu cariad yn fwy pur a dwys. 
Y llwyau cynharaf yn syml ond efallai hefo Llythrennau’r par arno. 
Wedyn maent yn fwy cymleth gyda symbolau gwahanol yn sefyll am 
deimladau. 
Pan fyddai merch yn derbyn llwy garu – cael eu gweld fel cwpwl yn y 
gymdeithas. 
 
 
 
 
 
 


