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Nenek Yamanba dari Gunung 
Choufuku 

 
Pada zaman dahulu, ada desa kecil yang terletak di kaki 

gunung Choufuku. Konon ada seorang nenek bernama 
Yamanba yang menakutkan tinggal di gunung Choufuku. 

Pada malam bulan purnama di suatu hari, orang-orang 
desa sedang merayakan festival tsukimi, untuk menikmati 
indahmya bulan. Tiba-tiba langit berubah menjadi gelap, dan 
terdengar ada suara mengerikan yang bergema dari gunung 
Choufuku. 

“Aku adalah Yamanba dari gunung Choufuku, aku telah 
melahirkan seorang anak, bawakan aku kue mochi! Jika tidak 
datang, akan kubunuh dan kumakan kuda juga manusia!” 
Suara keras nenek Yamanba menggelegar. 

Orang-orang desa terkejut. Oleh karena itu, orang-orang 
desa bergegas mengumpulkan beras untuk membuat kue 
mochi yang akan digunakan untuk persembahan pada nenek 
Yamanba. 

Kue mochi sudah jadi, tetapi orang-orang desa takut 
dengan Yamanba. Sehingga tidak ada satu orang pun yang 
mau membawa kue mochi itu ke gunung Choufuku. Dan 
kemudian menyerahkannya pada nenek Yamanba. 

 “Kamu saja yang pergi.” Kata salah satu penduduk desa. 
 “Mana mungkin, aku khan punya istri dan anak.” Sahut 

yang lain. 
 “Aku juga tidak mau.” Hampir bersamaan Semua 

penduduk desa berkata. 
 “Lalu, siapa kalau begitu?” Seseorang bertanya dengan 

lantang. 
 “Bagaimana jika si Kamoyasu dan si Gonroku yang kita 

suruh? Mereka kan selalu sombong dan membanggakan 
kekuatan mereka.” Seseorang memberikan usulan. 
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Kemudian penduduk desa memanggil keduanya yang 
terkenal karena watakknya yang sombong, penakut dan tak 
jujur.   

 “Kalau hanya untuk membawa saja tidak apa-apa, 

tetapi kami tidak tahu jalan. Jadi, kalau tidak tahu jalan, mana 
mungkin bisa pergi.” Mereka berdua menolaknya dengan 
berkata seperti itu. 

Kemudian, ada Obanba, orang tertua di desa menawarkan 
diri dan berkata, “Aku tahu. Sewaktu kecil, aku pernah 
melihat Yamanba di gunung Choufuku. Aku akan 
menunjukkan jalannya.” 

Dengan begitu, Kamoyasu dan Gonroku tidak dapat 
menolaknya. Apa boleh buat, mereka pun membawa kue 
mochi itu. Mereka pun berjalan mengikuti di belakang 
Obanba, dan pergi mendaki ke gunung Choufuku. 

Saat mereka bertiga melanjutkan perjalanan melewati jalan 
setapak di gunung, angin hangat datang bertiup. 

 “Ah, Obanba, tidak apa-apa kah?” kata Kamoyasu 
dengan nada kawatir. 

 “Tidak apa-apa, tidak apa-apa.” Obanba meyakinkan 
mereka. 

 “Obanba, masih lanjutkah?” Tanya Gonroku dengan 
gelisah. 

 “Iya, sebentar lagi. Ayo cepat.” Obanba memberikan 
semangat. 

Saat itu, angin bertiup kencang, dan terdengar suara aneh 
yang bergema,  “Heeeiii,...kue mochinya masih ada...!” 

Kamoyasu dan Gonroku terkejut setelah mendengar itu. 
 “Hee, keluarlah!” Tantang Obanba. 
 “To...tolong!” Kamoyasu dan Gonroku tak bisa 

menyembunyikan ketakutannya. 
Mereka melarikan diri dalam sekejap, setelah meletakkan 

kue mochi. 
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 “Ah, sekarang, perlu menunggu mereka kah? ...Yach, 
akhirnya, aku sendiri yang membawa kue mochi ini.” Obanba 
kerkata pada dirinya sendiri. 

Apa boleh buat. Obanba meletakkan kue mochi itu, dan 
pergi menuju ke rumah Yamanba. 

Setelah melihat Obanba, Yamanba tertawa dengan 
senang. 

 “Oh, terima kasih telah bersusah payah datang ke sini. 
Sebenarnya,kemarin aku melahirkan anak, dan dia ingin 
makan kue mochi. Oleh karena itu, aku ingin membuatnya 
senang dengan kue mochi pemberianmu. Lalu, mana kue 
mochinya?” Yamanba bertanya pada Obanba. 

Obanba terkejut. Ternyata pemilik suara yang mengerikan 
itu baru saja melahirkan seorang bayi. 

 “Iya, iya. Aku membawanya, tapi aku meletakkannya di 
tengah perjalanan karena terlalu berat.” Kata Obanba. 

Setelah mendengar itu, Yamanba menyuruh bayinya itu, 
“Hei, Maru. Kamu pergilah dan ambil kue mochinya!” 

Kemudian, bayi yang dipanggil Maru itu pergi terbang 
seperti angin, dan pulang membawa kue mochi yang berat itu 
sendiri. Anak Yamanba itu luar biasa. 

 “Baiklah, kalau begitu aku pamit.” Obanba menjadi 
semakin ketakutan, dan bermaksud untuk pulang. Tetapi, 
Yamanba menahannya. 

“Kau sudah susah payah datang kemari, maka bantulah 
beres-beres sebentar!” 

 “...Haa!” Obanba kaget bukan kepalang. 
Obanba tidak dapat menolaknya. Setelah itu, dalam dua 

puluh satu hari, Obanba bekerja mencuci pakaian dan 
menyapu di rumah Yamanba. 

Kemudian Yamanba berkata, “Maaf, sudah menahanmu 
terlalu lama. Ini oleh-oleh yang bisa kuberikan padamu dan 
pulanglah ke rumahmu.” 
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Setelah itu, Yamanba memberikan kain sutra yang cantik 
pada Obanba. 

 “Dengar, Maru. Antarkan Obanba pulang ke desa.” 
Maru pun memanggul Obanba dengan mudahnya, dan 

dalam sekejap mengantarkannya ke desa. 
Saat itu orang orang desa sedang mengadakan upacara 

kematian, karena disangka Obanba telah meninggal dunia. 
Di tengah-tengah upacara kematian yang diadakan oleh 
orang-orang desa, Obanba muncul.  

 “Obanba, kamu masih hidup!?” Semua orang desa 
terkejut. 

 “Tentu saja. Begitu mudahnya menyimpulkan bahwa aku 
sudah meninggal. Tapi lupakan saja, karena kita mendapat 
oleh-oleh dari Yamanba.” Kata Obanba. 

Obanba pun membagi kain dari Yamanba pada orang-
orang desa. Tetapi, kain itu meski pun dipotong berulang 
kali, keesokan paginya panjangnya kembali seperti semula. 
Kain ajaib. 

Setelah itu, kain itu menjadi produk khas desa tersebut. 
Orang-orang desa hidup bahagia dari berpenghasilan 
menjual kain sutra itu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   6 

INTRINSIK CERITA 
 

Sinopsis 
 

Pada zaman dahulu, ada sebuah desa kecil yang 

letaknya di kaki gunung Choufuku. Suatu hari, orang-

orang desa merayakan tsukimi. Tiba-tiba saat itu 

langit berubah menjadi gelap, dan terdengar suara 

mengerikan yang bergema. Rupanya itu adalah suara 

nenek Yamanba yang meminta dibawakan kue mochi 

untuk anaknya yang baru saja lahir. 

Orang-orang desa sangat terkejut. Meskipun 

begitu, mereka membuat kue mochi dengan segera. 

Namun, tidak ada satu pun dari orang-orang desa 

berani pergi ke gunung Choufuku untuk 

mengantarkan kue itu. 

Ada dua orang pemuda yang diminta untuk pergi 

ke gunung itu oleh orang-orang desa. Kamoyasu dan 

Gonroku, mereka selalu menyombongkan diri. Tapi, 

mereka mengaku tidak tahu jalan menuju ke gunung 

itu. Padahal sebenarnya, mereka bukanlah pemberani. 

Kemudian, ada seorang yang tertua di desa 

menawarkan diri untuk menunjukkan jalannya. 

Obanba namanya. Pada cerita akhirnya, berkat 

Obanba penduduk desa menjadi makmur.  


