
第３章 ヤマタノオロチ（八岐大蛇） 

 

こうしてスサノオノミコトは、高天原（たかまが

はら）を追
お

い払
はら

われ、出雲の国（現在の島根県）の

肥（ひ）の河上
かわかみ

、鳥髪（とりかみ）という場所
ば し ょ

へ降
お

り立
た

ちました。すると、この河
かわ

に箸（はし）が流
なが

れ

ているのを見て、上 流
じょうりゅう

に人が住んでいるに違いな

いと思い、たずねて行くと、老人と老婆
ろ う ば

が、小さな

女の子を間に抱
だ

いて泣いていました。スサノオノミ

コトが、 

 「お前たちは、だれだ。」 

と尋
たず

ねると、その老人が、答えました。 

 「わたしは、この国のオオヤマツミ（大山津見）という神
かみ

の子で、名をアシナヅ

チ（足名椎）、妻
つま

はテナヅチ（手名椎）、この子の名は、クシナダヒメ（櫛名田比売）

と申
もう

します。」 

 「お前たちは、なぜ泣
な

いているのだ。」 

 「わたしたちの娘
むすめ

は、８人いましたが、ヤマタノオロチ（八岐大蛇）が毎年やっ

てきては、食べてしまいます。今、そいつが又
また

やってくる時期
じ き

なので、泣いているので

す。」 

 「そのヤマタノオロチというのは、どんな形
かたち

の動物
どうぶつ

なのか。」 

 「はい。それはもう恐
おそ

ろしい怪物
かいぶつ

です。その目は、ホオヅキの花のように真っ赤

で、ひとつのからだに頭と尾
お

が八つづつある大蛇（だいじゃ）です。そのからだには、

コケや杉
すぎ

やヒノキの木などが生え、その長さは八つの谷
たに

と八つの山ほどもあり、その腹

は、いつも血
ち

がしたたって、ただれています。」 

と老人が説明
せつめい

すると、スサノオノミコトは、少し考えて老人にこう言いました。 

「あなたの娘さんを私の妻
つま

としていただけませんか。」 

「恐
おそ

れおおいことですが、あなた様はどなたでしょうか。」 

「わたしは、アマテラスオオミカミの弟です。今、天から降
お

りてきました。」 

「なんと、それは恐
おそ

れおおいことです。ならば、わたしの娘を差
さ

し上げましょう。」 

こうして、スサノノミコトは、その娘を櫛（くし）に変身
へんしん

させ、髪に刺しました。そし

て、アシナヅチ、テナヅチの老夫婦
ろうふうふ

にこう命じられました。 

 「あなたたち、まず強い酒
さけ

をたくさん造
つく

ってください。

そして、家の回りを垣（かき）で囲
かこ

んで八つの入り口を作ってく

ださい。その入り口すべてに、台
だい

を作り、その上に酒の桶（おけ）

を置
お

いて強いお酒をたっぷり入れておいてください。」 

老夫婦は、言われたとおりに準備
じゅんび

をして待っていると、本当
ほんとう

にヤ 



マタノオロチがやって来ました。すると怪物
かいぶつ

は、八つの桶
おけ

に八つの頭を突
とつ

っ込
こ

んで、酒

を飲み始めました。とうとう怪物は、酔
よ

っぱらって、その場にドーンというもの凄
すご

い大

きな音とともに倒れて寝てしまいました。すこでスサノオノミコトは、持っていた長い

剣
けん

で、大蛇をずたずたに切
き

り刻
きざ

んでしまったので、肥
こえ

の河が血
ち

の川となって流れていき

ました。しかし、大蛇の尾を切り裂
さ

く時に、剣
けん

の刃
は

が少し欠
か

けました。これは、おかし

いと思って、剣の先
さき

を刺し、切り開いてみると、一本の立派
り っ ぱ

な太刀
た ち

が現
あらわ

れました。ス

サノノミコトは、これは珍
めずら

しい変ったものだとお思いになり、これをアマテラスオオ

ミカミに献上
けんじょう

されました。これが、後にヤマトタケルが、敵
てき

から火ぜめにあったとき

に、草をなぎはらったということで有名
ゆうめい

になる「草薙の剣」（くさなぎのつるぎ）なの

です。 

   

 

 

 

 

こうして、スサノノミコトは、自分の宮殿
きゅうでん

を作る場所をこの出雲
い ず も

の国に決められま

した。そして、須賀（すが）の地
ち

にたどりついた時に、 

 「私は、この地にやってきてから、心がたいへん”すがすが”しい。」 

とおっしゃって、宮殿を建
た

てられました。それで、そこを今でも「須賀
す が

」というのです。

そして、初めての宮殿を建てられたときに、そこから雲
くも

がもくもくと立ち昇
のぼ

りました。

その時に、次のように歌を詠
よ

まれました。 

 

 や雲たつ 出雲八重垣（いずもやえがき） 妻隠（つまご）みに 八重垣作る その

八重垣を 

 （たくさんの雲
くも

がわき立つ わたしの宮殿 妻と一緒に暮
く

らすための宮殿を造ろう 

その見事
み ご と

な宮殿
きゅうでん

を） 

 

 そして、アシナヅチの神をお呼びになり、 

「あなたは、わたしの宮殿の長官
ちょうかん

におなりなさい。そして、稲田の宮主（いなだのみ

やぬし）須賀の八耳（すがのやつみみ）の神
かみ

と名乗
な の

りなさい。」 

と命
めい

じられたのでした。 

アマテラスとスサノオ（終わり） 

  



บททีห่นึง่ บทก ำเนดิประเทศ (国生み神話)  

ต ำนำนเทพของญ่ีปุ่น เช่น “โคะจิก”ิ(古事記) หรือ “นิฮงโชะก”ิ (日本書紀) จะเริ่ม

ด้วยบทสร้ำงฟ้ำดินที่อธิบำยก ำเนิดของโลก 

โลกนั้น เริ่มแรกมีสภำพผสมปนเป ไม่มกีำรแบ่งแยก (เช่น แยกเพศชำยหญิง แยก

ฟ้ำกับดิน) และไม่มรีูปร่ำง (เรียกว่ำเป็น混沌
こ ん と ん

) จนวันหนึ่ง เกิดกำรเคลื่อนไหวใน

ควำมไรรู้ปรำ่ง (混沌) นั้น แล้วฟ้ำกับดินกแ็ยกจำกกัน ถึงจะเรียกวำ่แผ่นดิน แต่

ตอนน้ันก็ยังเป็นเพียงทะเลโคลน หำได้มรีูปร่ำงเป็นพื้นดินที่รู้จกักนัทั่วไปไม่ ดแูลว้

เหมือนน้ ำมันลอยบนผวิน้ ำ หรือแมงกะพรุนที่ลอยไปมำเท่ำนั้น ในช่วงเดียวกันน้ี 

เหล่ำเทพก็ถือก ำเนิดขึน้ด้วย เทพเหล่ำนั้นคอ่ยๆผุดจำกทะเลโคลนเหมือนต้นกก

แทงยอดอ่อนขึ้นบนผวิน้ ำ กำรก ำเนิดของเทพเหล่ำนี้มีควำมหมำยว่ำแผ่นดินจะ

แข็งตวัขึ้นเรื่อยๆนั่นเอง 

จำกนั้นเทพต่ำงๆก็ก ำเนิดตำมมำเรื่อยๆ และจบที่เทพสององค์สุดทำ้ยคือเทพชำยอิ

ซำนำกกิับเทพธิดำอิซำนำมิ เหล่ำเทพอำศัยบนฟ้ำ และเรยีกฟ้ำน้ันว่ำ “ทำคำมำกำ

ฮำระ” (高天原) เรียกผนืดินที่เป็นแหล่งอำศัยของมนุษย์วำ่ “อำชิฮำระ โนะ นำคำสึ

คุนิ” (葦原中国) ชื่ออำชิฮำระโนะนำคำสึคุนินี้มีควำมหมำยว่ำดินแดนแห่งต้นกกสูง

ชะลดูซึ่งอยู่ระหวำ่งผนืฟ้ำ “ทำคำมำกำฮำระ” กับใต้ดิน “โยมิโนะคุนิ” (黄泉国) 

นั่นเอง 

  

อิซำนำก ิอิซำนำมิให้ก ำเนิดประเทศ 

ตอนน้ัน ผืนดินยังไม่เป็นปึกแผ่น ไดแ้ตล่อยไปมำในทะเลโคลน 

เหล่ำเทพที่อำศัยบนทำคำมำกำฮำระคิดอยำกท ำแผ่นดินให้เป็นรูปเป็นร่ำง จึงมอบ

หน้ำท่ีให้เทพชำยหญิงอิซำนำกแิละอิซำนำมิ พร้อมกันกม็อบ “อำเมะโนะนุโบโกะ” 

(天の沼矛) หอกซึ่งมีดวงแก้วประดบังดงำมให้ด้วย 

เมื่อได้รับมอบหน้ำท่ี อซิำนำก ิ(イザナキノミコト) และอซิำนำมิ (イザナミノミコト) จึงไป

ยืนบน “อำเมะโนะอุคฮิำช”ิ (天の浮橋) สะพำนที่ทอดเชื่อมระหว่ำงท้องฟ้ำกับบนดิน 

ก่อนจะแทงหอกไปยังโลกเบ้ืองล่ำง และเริ่มกวนน้ ำทะเลช้ำๆ หลังกวนเสร็จและยก

หอกขึ้น น้ ำท่ีหยดจำกปลำยหอกก็ทับถมกันเป็นก้อน กลำยเป็นเกำะในที่สุด เกำะนี้

ชื่อว่ำ “โอโนะโกโระจมิะ” (おのごろ島) เป็นเกำะแรกทีก่ ำเนิดขึ้นบนพื้นโลก 

จำกนั้น อซิำนำกแิละอิซำนำมิกล็งมำยังโอโนะโกโระจิมะ ทั้งสองสร้ำงเสำใหญ่ตั้ง

ตระหง่ำนสูงไปยังท้องฟ้ำขึ้นต้นหนึ่ง ตั้งชื่อเสำน้ันว่ำ “อำเมะโนะมฮิำชิระ” (天の御



柱) นอกจำกนีย้ังสร้ำงต ำหนักใหญ่ ชื่อ “ยำฮิโระโดโนะ” (八尋殿) เพ่ือเป็นที่พัก

อำศัยระหวำ่งท ำหน้ำที่สร้ำงโลกอกีด้วย 

จำกนั้น อซิำนำกกิถ็ำมอิซำนำมวิ่ำ 

“ร่ำงกำยของเจ้ำตอนนี้เติบโตเป็นอย่ำงไร” 

อิซำนำมิตอบว่ำ 

“ร่ำงกำยของเรำเติบโตตำมล ำดับด ีมีเพียงทีเ่ดียวเท่ำน้ันที่ยังไม่สมบูรณ์” 

อิซำนำมิได้ฟังกก็ล่ำวว่ำ 

“ร่ำงกำยเรำก็เติบโตตำมล ำดับดี และมีที่หนึ่งที่โตขึ้นมำมำกเกินไป ดังน้ัน หำกจะ

รวมร่ำงกำยของพวกเรำเข้ำดว้ยกันแล้วให้ก ำเนิดประเทศ เจ้ำคิดอย่ำงไรบ้ำง ?” 

ดังน้ันแลว้ เทพท้ังสองจึงไปยังอำเมะโนะมิฮำชิระอันศกัดิ์สิทธ์ิ คนหนึ่งวนรอบเสำ

จำกทำงซ้ำย คนหนึ่งวนรอบเสำจำกทำงขวำ เมื่อเดินมำพบหน้ำกส็่งเสียงเรียกกัน 

และให้ก ำเนิดลกูมำกมำย 

แรกสุดที่ก ำเนิดขึ้นคือเกำะอำวำจชิิมะ (淡路島) ตำมด้วยเกำะชิโกกุ (四国) เกำะ

โอคิโนะชิมะ (隠岐の島) เกำะคิวช ู(九州) เกำะอิคิโนะชิมะ (壱岐の島) เกำะสึชมิะ (

対馬) เกำะซำโดกะชิมะ (佐渡島) และให้ก ำเนิดเกำะฮนช ู(本州) ขึ้นเป็นล ำดับที่

แปด ดว้ยต ำนำนก ำเนิดแปดเกำะนี้ ท ำให้ญีปุ่่นมีชื่อเรียกวำ่ “โอยะชมิะคนุ[ิ1]” (大

八島国) จำกนั้นเทพทั้งสองก็ให้ก ำเนิดเกำะเล็กๆ เช่น โชโดะชิมะ (小豆島) ขึ้นอีก

หกเกำะ 

หลังให้ก ำเนิดประเทศเสร็จก็ให้ก ำเนิดเทพอกีมำกมำย เช่น เทพบ้ำนเรือน เทพ

แม่น้ ำ เทพทะเล เทพลม เทพไม้ เทพภูเขำ เทพทุ่งหญ้ำ เป็นต้น 

ทว่ำสุดท้ำย หลังให้ก ำเนิดเทพไฟ “คำกุซึจ”ิ (カグツチ) แลว้ อซิำนำมิก็ถกูไฟคลอก

ตำย และออกเดินทำงไปยังดินแดนของคนตำย “โยมโินะคนุ[ิ2]” (黄泉国) 

  

สู่โยมิโนะคุนิ 

ควำมเศร้ำโศกของอิซำนำกิซึ่งต้องเสียภรรยำที่รักไป นับวันมีแตย่ิง่เพิ่มขึ้น 

จนในที่สุด เมื่อทนต่อควำมรู้สกึว่ำ “อยำกพบหน้ำแม้อีกสกัครั้งก็ยงัดี” ไม่ได้ อิ

ซำนำกิจึงตัดสินใจเดนิทำงไปยังโยมโินะคนุิ 

http://www.exteen.com/manage/entryeditor.php#_ftn1
http://www.exteen.com/manage/entryeditor.php#_ftn2


โยมิโนะคุนินั้นอยู่ลกึไปยังใต้ดินอันมืดมิด และผูม้ีชวีิตจะไม่ได้รับอนุญำตให้เข้ำ

โดยเด็ดขำด 

อิซำนำกิเดินไปตำมถนนสำยยำวอันมืดมิด จนไปถึงหน้ำประตูหินทำงเข้ำต ำหนัก

โยมิโนะคุนิ ที่นั่น อซิำนำกิร้องเรยีกไปยังด้ำนหลังของประตูหินว่ำ 

“ภรรยำที่รกัของเรำ ประเทศที่เรำกับเจ้ำช่วยกันสรำ้งยังไม่เสรจ็สมบูรณด์ีเลย 

ดังน้ัน จงกลับมำหำเรำเถิด” 

อิซำนำมิได้ยินก็ตอบกลับว่ำ 

“ท่ำนมำช้ำเกินไป เรำทำนอำหำรของโยมิโนะคุนิไปเสียแลว้ เท่ำกับเรำได้

กลำยเป็นพลเมืองหลังควำมตำย แต่เห็นแก่ทีท่่ำนอุตส่ำห์มำถึงน่ี เรำจะลองปรึกษำ

เทพของโยมิโนะคุนิดู ว่ำจะให้เรำสำมำรถกลับไปกับทำ่นได้หรือไม่ และระหว่ำงที่

เรำไปปรกึษำ ห้ำมท่ำนมองดูร่ำงของเรำโดยเด็ดขำด” 

อิซำนำกิได้ฟังดังน้ันจงึน่ิงรออยู่หน้ำประต ู

ทว่ำ แม้เวลำผำ่นไปนำนมำกแล้ว อิซำนำมกิ็ไม่กลับมำเสียที สุดทำ้ย อซิำนำกทิี่

ทนรอไม่ไหวจึงแงม้ประตูออกและเดินเข้ำไป 

ภำยในมืดสนิท อซิำนำกิจึงหักซี่หวีปักผมออกมำซี่หน่ึง และจุดไฟที่ซี่หวีนั้น 

ด้วยแสงน้ัน อิซำนำกิเดินลึกเข้ำไปเรื่อยๆ และมองเห็นร่ำงของอิซำนิมิรำงๆใน

ที่สุด ทว่ำ นี่มันเรื่องอะไรกัน ทั่วร่ำงของอิซำนำมิกลับเต็มไปดว้ยหนอนไช และมี

ปิศำจน่ำขยะแขยงเกำะติดเต็มไปหมด ปิศำจที่เกำะบนรำ่งอิซำนำมเิหล่ำนั้นคือ 

โออิคำสึจิ (オオイカズチ) โฮโนอิคำสึจิ (ホノイカズチ) คุโระอิคำสึจ ิ(クロイカズチ) ซำคุอิ

คำสึจิ (サクイカズチ) วำคำอิคำสึจิ (ワカイカズチ) สึจิอิคำสึจิ (ツチイカズチ) นำรุอิคำสึจิ (ナ

ルイカズチ) และ ฟุชิอคิำสึจิ (フシイカズチ) ท้ังแปดตนน้ีเรียกรวมไดว้ำ่ “อคิำสจึงิำม[ิ3]” 

(イカズチガミ) 

อิซำนำกิได้เห็นร่ำงของอิซำนำมิก็เกิดกลวัจนวิ่งหนีออกมำ สวนอิซำนำมิทีรู่้สึกตัว

ก็กล่ำวว่ำ 

“บังอำจมองร่ำงอัปลกัษณ์ของเรำ ให้เรำต้องอับอำยนักนะ” ว่ำแลว้ก็สั่งให้เหล่ำ

ปิศำจหญิงหน้ำตำน่ำกลวั “โยโมสชึิโคเมะ” (ヨモツシコメ) ไล่ตำมอซิำนำกิไป 

อิซำนำกวิิ่งหนีไปตำมทำงออกจำกโยมโินะคุนิอย่ำงไม่คิดชวีิต และเพ่ือไล่ปิศำจ

หญิงที่ตำมมำให้ถอยห่ำง อิซำนำกิได้ถอดที่ประดับผมทรงกลมท ำจำกใบหญ้ำออก

และขว้ำงออกไป เครือ่งประดับผมนั้นกลำยเป็นผลองุ่นป่ำ เมื่อเหล่ำปิศำจหญิงเห็น

ก็หยุดเก็บกิน อซิำนำกิจึงอำศัยโอกำสน้ันหนีห่ำงออกไป 
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เมื่อเหล่ำปิศำจหญิงไล่ตำมมำอีก อิซำนำกกิ็หักซี่หวีปักผมออกและขว้ำงไปบนพ้ืน 

ทันใด หน่อไม้ก็งอกขึน้มำจำกพื้นดินน้ัน เหล่ำปิศำจหญิงก็หยดุเกบ็กินอีกท ำให้อิ

ซำนำกิหนีห่ำงออกไปอีกครั้ง 

ครำวนี ้เหล่ำอิคำสึจิงำมิจึงคุมกองทัพออกไล่ตำมอซิำนำกิ สว่นอซิำนำก ิเมื่อหนี

มำถึงตีนเนนิทีเ่ปน็เขตแดนระหวำ่งโยมโินะคนุกิบัโลกบนดนิ[4]แล้วก็พบต้นท้อ

ขึ้นอยู่ตรงน้ันพอดี และผลท้อเป็นผลไม้ที่มีพลังขับไล่สิ่งชัว่ร้ำยได้ 

อิซำนำกิจึงลิดผลทอ้[5]ออกมำสำมลกู และขว้ำงไปยังทัพของเหล่ำอิคำสึจิงำมทิี่

ใกล้เข้ำมำ ทันใดนั้น ทั้งกองทัพกก็ลัวจนตวัสั่น ก่อนจะรีบหนีกลับไปยังโยมิโนะคุ

นิทันที อิซำนำกิเห็นดงัน้ันก็กล่ำวขอบคุณผลท้อ และตั้งชื่อที่มีควำมหมำยว่ำ 

“ผลไม้เทพ” ให้แก่ต้นท้อ 

จำกนั้น อซิำนำกกิร็ีบปีนขึ้นเนิน ทว่ำเมื่อมำได้ถึงกลำงทำงอิซำนำมิก็ตำมมำถงึ

พอดี 

อิซำนำกิจึงดึงเอำหนิยกัษ[์6]ที่ว่ำกันว่ำต้องใช้แรงคนเป็นพันถึงท ำให้ขยับได้มำ

ถมปิดเนินเสีย อิซำนำมิได้เห็นจึงกล่ำวค ำตดัสัมพันธ์ออกมำ 

อิซำนำมิที่โกรธเกรีย้วกล่ำวกับอิซำนำกิดังน้ี 

“ในเมื่อท่ำนท ำเช่นนี้ เรำก็จะสังหำรคนบนโลกของท่ำนวันละหนึ่งพันคน” 

“ถ้ำเช่นนั้น เรำก็จะสรำ้งคนวันละหนึ่งพันห้ำร้อยคนให้ด”ู 

เทพชำยซึ่งปกครองโลกบนดิน อิซำนำก ิกล่ำวค ำพดูชนะเทพแห่งโลกควำมตำย อิ

ซำนำมิ ได้ นับแต่นั้น โลกนี้จึงมีคนเกิดมำกกว่ำคนตำยทกุวัน 

ด้วยเหตุนี ้เขตแดนของโลกแห่งควำมตำยกับโลกของคนเป็นจึงแบ่งออกอย่ำง

ชัดเจน และอซิำนำมกิก็ลำยเป็นเทพของโลกแห่งควำมตำยไปในที่สุด 

เนินเขตแดนที่อซิำนำกิใช้หินถมปดิทำงไปนั้น ว่ำกันว่ำคือเนินอิฟุยะซำกะ (伊賦夜

坂) ในดินแดนอิสึโมะ (出雲国) ปัจจุบันน้ีเอง 

 

 

[1] ชือ่เรยีกโบราณของญีปุ่่ น วา่กนัวา่ชือ่นีเ้กดิจากการนับขอบเขตอ านาจปกครองของราชวงศย์ามาโตะ (大和朝廷) 

[2] ดนิแดนของคนตาย ชือ่เรยีกอืน่ เชน่ โยมโินะคนุ ิ(夜見之国) เนะโนะคาตาสคุนุ ิ(根の堅州国= โลกใตด้นิ) และเนะโนะคนุ ิ(根国) 

[3] เทพสายฟ้า 

[4] เนนินีม้ชี ือ่วา่ โยโมสฮึริาซากะ (黄泉比良坂) 

[5] ชือ่ของทอ้คอื โอคามสุมึโินะมโิคโตะ (オオカムヅミノミコト) 

[6] เนือ่งจากหนิยักษ์นีเ้ป็นเครือ่งไลอ่ซิานามกิลบัไป จงึไดช้ือ่วา่ จคิาเอชโินะโอคาม ิ(道反之大神) 
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