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Abstract
 Belief in the existence of non-human beings and their relations with the humans 
are found virtually in all cultures. The article is an investigation into such belief as 
expressed in Eastern and Western cultures. In these cultures variety of non-human 
beings are noted. Among them the most popularly known among people of different 
cultures are ghosts, demons, monsters, angels and fairies. Their stories are con-
structed and narrated with moral and religious significance. In the course of inves-
tigation reference is made to disembodied beings in Buddhist cosmology (bhavacakra/
samsAra) regulated by the law of karma. While most Buddhists, in performing good 
deeds, aspire to be reborn as celestial beings in the samsAra existence, the ultimate 
goal of Buddhist life is absolute emancipation from suffering in samsAra.
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 อมนุษยในบทความน้ีหมายถึงสิ่งท่ีไมใชมนุษย (non-sentient beings) เปนการใช
คาํวาอมนษุยอยางตรงตวั ไมใชการใชเปนสาํนวน เชนหมายความถงึมนษุยทีเ่ลวเกนิปรกติ

 บทความนีม้วีตัถปุระสงคเพ่ือพรรณนาเรือ่งอมนษุยประเภทตางๆ เพราะไดทราบดี
วาถงึแมจะเปนเวลายุคปจจุบนัแลวผูคนก็ยงัมคีวามเช่ือถอืในเร่ืองอมนุษยอยู และตองการ
จะเปรียบเทียบศัพทภาษาอังกฤษที่กลาวถึงอมนุษยประเภทตางๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู
คนที่ตองการจะศึกษาเร่ืองน้ีใหมีความเขาใจพอสมควร
 ในภาษาไทยมคีาํเรียกอมนษุยแจกแจงเปนจํานวนมาก คาํท่ีเดนท่ีสดุและพบมาตัง้แต
ในสมัยจารึกหลักที่หนึ่งแหงกรุงสุโขทัย คือคําวา “ผี” คนสมัยสุโขทัยกลัวพระขพุงผีเปน

อยางยิ่ง กลาวไววา ถาไหวบดี พลีบถูก เมืองน้ีหาย
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 คําวาผีสามารถใชตอเน่ืองเปนคําวาผีตายโหง ผีตายทั้งกลม ผีปูยาตายาย ผีปูตา 
ผสีองอยางหลังนีก้ไ็มเหมือนกันแท ผปีูยาตายายสอใหเห็นถงึความเคารพเช่ือถอืบรรพบุรษุ
ตามแนวความคิด ancestral worship ที่ไดรับแนวความคิดมาจากจีน แตผปีูตาสอใหเห็น
สถานทีใ่นปาซึง่เปนสถานทีด่ัง้เดมิของหมูบานตรงท่ีเรยีกวาเปนทีต่ัง้ของผปีูตาจะเปนทีต่ัง้
ของศาลเกาแก เปนที่รุงรังดวยตนไมที่ขึ้นมานาน ศาลท่ีตั้งของปูตาเปนที่ผูใหญในตระกูล
นิยมไปทําพิธีเลี้ยงผี ศาลปูตามิไดมีในทุกภาค เทาที่ทราบไมมีแพรหลายในภาคเหนือหรือ
ภาคกลางหรือภาคใต แตพบมากในภาคอสีาน หรอืพบในท่ีคนเช้ือสายลาวอพยพเขามาอยู
ในภาคกลาง เชนที่อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
 ดงัทีไ่ดกลาวแลววาคาํวาผเีปนคาํทีใ่ชกวางขวางมากดงันัน้จงึพบการใชคาํนีใ้นภาษา
ของชนเผาไทเผาตางๆ ตั้งแตไทอาหมและคนไทในอัสสัมแลวไปทางทิศตะวันออก 
พบคําวา “ผี” ในภาษา Tay ของจังหวัด Cao Bang ในประเทศเวียดนาม แตถาไปทาง
ตะวันออกมากย่ิงขึ้น เขาไปในเขตของภาษากัมกับภาษาสุย กลับใชคําอื่น คือคําวา 
*nwa:   หรือ maa  และแปลไดทั้งผีและเทพ (Edmondson And Solnit,1997) แลวก็มีที่
พบวามีการดัดแปลงเสริมแตงใหผีแตละชนิดเพิ่มขึ้น เชนผีปอบ ผีกระสือ ผีกระหัง ผีปก
กระโลง ผสีีป่ระเภทหลังนี ้ผปีอบกับผกีระสือมคีาํอธิบายเห็นเปนภาพพจน กลาวคือผปีอบ
มีปรกติวิสัยออกเดินทอมๆ ไปในท่ีมืดสลัวในตอนกลางคืน ถาเปนในยามฝนตกพรําๆ ยิ่ง
เปนที่ชอบใจของผีปอบ ผีปอบนัยวาเปนผีรายมาก เพราะกินไสพุงของคนปวยจนคนปวย
ตาย เพราะเหตทุีเ่ปนผรีายกาจ บางครัง้ไมเรยีกวาผปีอบ แตเรยีกวาปอบเฉยๆ ปอบถอืกนั
วาเปนหญิงแกทีอ่ยูคนเดยีว หนาตานากลวัโดยเฉพาะอยางยิง่ไมยอมสบตากบัคน ปอบกบั
กระสือเหมือนกันอยูอยางหน่ึงคือมีการสืบทอดทายาทใหเปนผีรายตอไป วิธีสืบทายาทคือ
เอาน้ําลายของปอบใสปากของคนทีไ่มไดเปนผ ีแลวคนท่ีถกูกระทาํเชนนัน้กจ็ะเปนปอบหรอื
เปนผกีระสือตอไป ผกีระสือนัน้กลาวกันวาชอบกินของสกปรก กนิแลวเท่ียวเช็ดปากไวตาม
ผาที่มีผูตากไว ทําใหผาเปนดวงสกปรก ผีกระสือเปนผีผูหญิง สวนผีกระหังเปนผีผูชาย 
ผีกระหังบินไดโดยเอาครกทําปก เอาสากทําหาง นับวาเปนภาพที่นากลัว และนาขบขัน

ไปพรอมๆ กัน
 ในสังคมตะวันตกภาพที่นากลัวและในขณะเดียวกันก็นาขบขันไมมีอยู คําวาผี

ในสังคมตะวันตกท่ีเปนคาํแพรหลายรูจกักนัท่ัวไปคือคาํวา ghost คาํนีน้ยัวามาจากคําภาษา

เยอรมัน geist ชี้ใหเห็นวาเปนอมนุษยที่โกรธเคือง ตองการฉีกอะไรใหเปนภัสมธุลี พวก
อมนุษยที่โกรธเคืองนี้บางคร้ังมีชื่อเรียกในภาษากรีกวา a wraith เปนภาพที่กลับมาใหเห็น
ของคนที่ตายไปแลว ภาพที่กลับมาใหเห็นน้ีบางครั้งเปนภาพที่โศกเศรา บางคร้ังเปนภาพ

ทีน่ากลวั แตไมมภีาพทีป่รากฎเปนอารมณสนุกสนาน ทัง้น้ีเพราะผปีศาจในสงัคมครสิตยอม
โศกเศราอยูเปนนิตย ไมมีที่จะสนุกสนานอยางผีไทย ความเศรานั้นเกิดจากการถูกปฏิเสธ

จากพระเจา หรือการถูกผลักตกจากสวรรค
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 ผีในสังคมคริสเตียนมีที่สิงอยูตามสถานที่เกาแกบางแหง มีหนังสือเลมหนึ่งเลาวา
มีบานโบราณตั้ง 100 บานในประเทศอังกฤษที่เปนที่สิงสูของผีสางทั้งหลาย (Norwich, 
2011) ผูที่มีประวัติวาตายอยางนากลัว เชน พระนางแอนน โบลีน*1 ที่ถูกบ่ันพระเศียรก็มี
ประวัติวามาปรากฏตัวเปนผีที่นากลัว บางคร้ังปรากฎตัวใหเห็นแตเฉพาะพระหัตถซึ่งใส
พระธํามรงคมรกตซ่ึงใครเห็นก็จําได
 สถานทีท่ีท่ราบกนัท่ัวไปวาผดีใุนประเทศองักฤษ คอืหอคอยแหงกรงุลอนดอน (The 
Tower of London) ซึ่งเคยเปนท่ีขังนักโทษการเมืองจํานวนมาก และเคยเปนที่บั่นคอของ
นักโทษการเมืองเหลานั้นดวย
 อีกประเทศหนึ่งท่ีคอนขางมีชื่อเสียงวามีผีดุ คือประเทศเยอรมัน ขอนี้นาจะสมจริง
เพราะประเทศเยอรมันประกอบดวยปราสาทใหญนอยต้ังอยูในที่สูงชัน แตละแหงเคยมี
ประวตัเิปนทีร่บกนัถงึตายมาแลวทัง้นัน้ ภาพเกราะของอศัวนิทีต่ัง้ประดบัไวในปราสาทเวลา
ถูกลมส่ันสะเทือนก็ทําใหคนกลัวกันท่ัวไป ผีเยอรมันมีชื่อเสียงวาชอบทําเสียงอึกกระทึก 
หรือบางทีก็ขวางปาขาวของเปนท่ีนาหวาดเสียว
 แตอยางไรก็ตามผีเยอรมันก็ถูกทําใหสงบได เชนดวยการที่ญาติพี่นองทําพิธีแสดง
ความเคารพและอุทศิส่ิงของบางอยางให ผทีีต่ายในเวลาทีไ่มสมควรเชนผีตายทัง้กลม หรอื
ผูถูกอุบัติเหตุก็อาจแกไดดวยการทําพิธีแสดงความเคารพบูชาผูตาย
 ในทวีปแอฟริกา ผีที่นากลัวมากคือผีของผูกระทําอัตตวินิบาตกรรม ในหมูชาว
อชันตีของประเทศ Ghana คนผูกระทําอัตตวินิบาตกรรมจะตองรอนเรไมมีที่อยู ไมมีที่จะ
พักผอน พวกน้ีจะโกนหัวตนเองแลวทาดวยสีแดง ขาว และดําเปนการบอกใหเห็นเดนชัด
วาเปนผูฆาตัวตาย
 ความคดิตอตานการฆาตัวตายมกัมีอยูในทกุสงัคม เพราะเปนการทาํใหสงัคมอยูรอด 
ขอยกเวนมอียูบางอยางในสงัคมญีปุ่น สาํหรบัสงัคมไทยของเรากต็อตานการฆาตวัตาย เชน

มขีอกาํหนดวาผูทีฆ่าตวัตายจะขอพระราชทานน้ําหลวงอาบศพหรือขอพระราชทานไฟหลวง
ไมได

 นอกจากผีซึ่งเปนการกลาวถึงอมนุษยที่มีประจําอยูในสังคมไทยแลว อมนุษยหลาย
ตอหลายตนยังเขามาอยูในสังคมไทยจากคําสอนทางพุทธศาสนา เชนคําสอนที่วาเวลาคน

เรากําลังจะตายน้ัน อาจเลือกท่ีทีจ่ะเปนทีไ่ปไดตัง้แตเดรัจฉาน เปรต อสูรกาย และสัตวนรก 
ดวยเหตุนี้คําวา เปรต อสูรกาย และสัตวนรกจึงเขามาอยูในภาษาไทย คําวาเดรัจฉานไม

1 พระนางแอนน โบลนี (Anne Bolyn) เปนมเหสอีงคทีส่องของพระเจาเฮนรีท่ีแ่ปดแหงราชวงศทวิดอร (Tudor) 

ประเทศอังกฤษ พระองครักนางมาก แตปรากฏวานางเลนการเมืองและทรงจับไดวานางมีชู จึงโปรดเกลาฯ 
ใหเพชรฆาตเอาขวานฟนพระศอนางท่ีหอคอยแหงกรุงลอนดอน พระนางแอนน โบลีน เปนพระราชมารดา
ของพระราชินีนาถเอลิซาเบธท่ีหน่ึง
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คอยเปนที่กลาวถึงนัก เพราะไมมีสิ่งท่ีลี้ลับนากลาวถึง ที่นิยมกลาวถึงมากก็คือเปรต และ
อสูรกาย เปรตนั้นนัยวามีหลายอยาง บางอยางก็มีลักษณะนากลัวมาก เชนมีกงจักรพัดอยู
บนหวั เปรตบางพวกทีเ่คยตพีอตแีมกม็มีอืใหญเทาใบลาน เปรตบางตวักส็งูขนาดยอดตาล
และมีปากเล็กเทารูเข็มทําใหไมสามารถกินและด่ืมอาหารและน้ําได หนังสือพุทธศาสนา
จาํแนกชนิดของเปรตอยางละเอียดตามประเภทของกรรมท่ีทาํไวในตอนท่ีเปนมนษุย มเีปรต
ประเภทที่สามารถรับน้ํากรวดที่ญาติพี่นองสงใหเรียกวาปรทัตตูปชีวีเปรต แลวก็มีเปรต
อีกประเภทหนึ่งที่กลางวันเปนเทวดาอยูวิมาน พอถึงกลางคืนตองกลายเปนเปรต เรียกวา
เวมานิกเปรต
 สาํหรบัในความเชือ่ของอนิเดยีอยางชาวบาน เปรตทกุชนดิรวมเรยีกวา พวกภตู หรอื
ภตูา (bhuta) พวกภูตนีอ้าจตายไมดคีอืตายแบบรุนแรง และอาจไมไดทาํพธิศีพอยางถูกวธิี 
บางทีก็เรียกวา เปรตา แปลวา “ผูจากไปแลว”
 ในประเทศอินเดียมีความเชื่อวาผีปศาจจะสิงสูอยูตามปาชาและอยูตามตนไม บาง
คร้ังก็มีรูปรางหนาตาสวยเตะตา บางครั้งก็มีหนาตานาเกลียดนากลัว พวกผีปศาจเหลานี้
ตองการอาหารและตองการกินเลือด ในเร่ืองขนุชางขุนแผนของไทยปศาจนางวันทองเด๋ียว
ก็มีหนาตางดงาม เด๋ียวก็เปล่ียนไปเปนนาเกลียดนากลัว สิ่งท่ีเปรตมักจะสําแดงใหคนเห็น
ก็คือทํารางกายใหสะดุดตาคน เชนมีมือท่ียืดยาวผิดปรกติ ในสังคมไทยไมมีกลาวถึงวาจะ
ทาํลายอาถรรพของเปรตไดอยางไร แตในสังคมอนิเดยีเขาใชหนมุาณเปนเครือ่งทาํลายพวก
เปรต มีการเอามะพราวลูกใหญๆ ใหหนุมาณกินถือวาจะทําลายเปรตได หรือไมก็ใชวิธี
จุดประทีปในพิธีทีวลีหรือพิธีทีปาวลีถือวาไลผีไลเปรตได

รากษส (monsters)
 รากษสไมเหมือนกับผีปศาจทีเดียวนัก โดยทั่วไปแลวรากษสเกิดมาเปนมนุษยหรือ

เปนสตัวกไ็ด สวนมากแลวรากษสมรีางกายใหญโตเทอะทะ มจีรติกริยิานาหวัเราะ ในนยิาย
ปรัมปราในแตละพื้นที่มักมี

 เร่ืองของรากษสเลาเปนทีรู่จกักนัทัว่ไป ในโลกตะวนัตกมเีรือ่งราวของยกัษไซคลอป 
(Cyclop)*2 และมีเร่ืองของโกไลแอท (Goliath)*3 ที่รบไมชนะ David บางครั้งรากษส

2 ยักษ Cyclop ชื่อ Cyclops เปนชื่อภาษากรีกแปลวา “ตา-กลม” หรือ “ตาพอง” มีกลาวถึงในตํานานและ
วรรณคดีของกรีก วาเปนยักษตัวใหญ มีตาเดียว ในงานเขียนของโฮเมอร (Homer) มหากวีในยุคคลาสสิค
ของกรีกยักษไซคลอปสกินเน้ือมนุษย แลวอยูในชนบทหางไกลจากคนกรีก เชนอยูในเกาะซิซิลี (Sicily) ใน
เรือ่งโอดิซซยี (Odyssey) พระเอกของเรือ่งคอืโอดซิซิอสุ (Odysseus) หนรีอดตายจากการตามลาของไซคลอ

ปสมาไดเพราะไดทาํใหไซคลอปสตาบอด ตาํนานโบราณกลาววายักษไซคลอปสชาํนาญในการกอกําแพงเมอืง
3 โกไลแอท (Goliath) มีเรื่องเลาในพระคัมภีรไบเบิลวาเม่ือราว 1100 ปกอนคริสตศักราช โกไลแอทเปนยักษ
ชาวฟลิสตีน (Philistine) ถูกเด็กหนุมชื่อเดวิด (David) ฆาตายโดยใชกอนหินเหวี่ยงจากสายหนัง
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หมายความวาผูที่เกิดมาพิการตั้งแตกําเนิด อาจจะมีแขนขามากกวาปรกติ มีหัวหูบิดเบี้ยว 
หรือเปนฝาแฝดหัวติดกัน หรือเปนกะเทย ซึ่งในสังคมโบราณถือวาเปนเรื่องนาอับอาย
 รากษสในแตละสงัคมมคีวามแตกตางกนัอยางมาก ในสงัคมจนีโบราณถือวารากษส
จะปรากฏตัวออกมาเปนมังกร และจะลอยฟองอยูบนฟา ความคิดเร่ืองมังกรสงไปถึง
พญานาคในบริเวณแมนํ้าโขง ในบรเิวณจังหวัดพิจิตรเกิดมีความคิดเรื่องจรเขยักษที่ชื่อวา
พระยาชาลวัน*4

 ในประเทศจนีมคีวามเชือ่เรือ่งตนไมใหญๆ  ทีม่อีายหุลายรอยปสามารถกลายตนเอง
เปนภูติปศาจ ตนบวย ตนหลิว สามารถกลายตนเองเปนรากษสเขามาหลอกหลอนคนได 
ครั้นมีผูใจกลาฟนหรือแทงปศาจตนไม ก็จะเหลือแตกิ่งของตนไมตกอยู*5

 ในความคดิเรือ่งรากษส มกัจะเช่ือกนัวารากษสตะกละตะกรามและโงเขลา ทีร่ากษส
กินมนุษยนั้นไมใชเพราะมุงรายตอมนุษยแตเปนเพราะความหิวที่ไมรูจักบันยะบันยัง
 ในความคิดเรื่องคติชนวิทยาของไทยไมคอยปรากฏเร่ืองคนท่ีพิกลพิการอยางมาก
จนเรียกไดวาเปนรากษส คอืเปนอมนุษย ในวรรณคดีคนท่ีรปูโฉมนาเกลียดมากท่ีสดุทีก่ลาว
ถึงกันก็คือขุนชาง แตขุนชางก็ไมไดมีหนาอัปลักษณผิดมนุษย เพียงแตศีรษะลานและอวน
จนเทียบกับคนรูปงามอยางขุนแผนไมได
 เรื่องราวของรากษสพบมากกวาในบริเวณเอเชียไมเนอร ชาวซุเมอเรียนในเมโซ-
โปตาเมียเลาเร่ืองรากษสอซัค (demon) รบกับเทพเจาชือ่นนิอรุตา สวนพวกบาบิโลนเนียน
นั้นเทพเจาสูงสุดของพวกเขาคือมารดุค (Marduk) รบชนะพวกรากษสท้ังหมด สวนพวก
ฮิตไตทไดทําการรบและฆางูทะเลท่ีมีชื่อวา อิลลูยันกัส (Illuyankas) โดยการรวมกําลังกัน
รบระหวางเทพนารีชื่ออินารัส (Inaras) กับวีรบุรุษซ่ึงเปนมนุษยธรรมดา
 การรบพุงกับรากษสซ่ึงเปนงูพบไดในหลายวัฒนธรรม พวกอิหรานทําลายอมนุษย
ชื่ออัซหิ ดาฮากา (Azhi Dahaka) ซึ่งก็ปรากฏกายเปนงูนํ้าตัวโตมโหฬาร สวนกรีกนั้นก็มี
เร่ืองราวที่เทพเจาซีอุสรบชนะงูใหญชื่อไทพอน (Typhon)
 ในบางวัฒนธรรมการท่ีนํา้ทวมใหญจะถูกมองวาเปนการสําแดงตัวของมังกรท่ีถาไม

ระวังใหดีจะเกิดนํ้าทวมโลก หรือไมก็เกิดความแหงแลงไปเลย แมปรากฏการณธรรมชาติ 
เชนลมพายุกถ็กูนาํเขาไปเอยอางวาเปนการกระทําของรากษสประเภทตางๆ อนิเดียนแดง

เผาเซเนกา (Seneca Indians) มองลมพายุ เฮอริเคนวาเปนการแสดงตัวตนของรากษสซึ่ง

เปนหมีตัวใหญมหึมา มีชื่อวายาโอกาฮ (Ya o-gah)
 ความจรงิแลวจะกลาววาในบรเิวณเอเชยีอาคเนยไมมเีรือ่งราวของรากษสเสยีเลยนัน้
ก็จะไมถูกตอง เพียงแตวาเราไมนิยมเรียกวาพระราหูซึ่งอมจันทรเปนรากษส เราถือวา

4 โปรดอานเรื่องไกรทอง พระราชนิพนธในสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย
5 เรื่องปรากฏอยูในหนังสือวรรณคดีจีนแปลเปนไทยเร่ือง จอยุยเหม็ง
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พระราหูเปนเทพเจาองคหน่ึง เรื่องเลาเรื่องพระราหูมีอยูทั่วไปในเอเชียอาคเนย และนับวา
มีตนเคามาจากวัฒนธรรมอินเดีย
 ถัดจากรากษสยังมีอมนุษยอีกสองตนที่นาศึกษามาก นั่นคือปศาจ (demons) กับ
มาร (devils) เราจะกลาวถึงปศาจกอน ปศาจเปนทางหน่ึงท่ีคนกําลังจะตายจะเลือกไปเกิด
ได กลาวคือคนท่ีกําลังจะตายสามารถไปเกิดเปนเดรัจฉาน เปรต อสูรกาย และสัตวนรก 
อสูรกายน้ันมีเร่ืองเลาวาเปนผูไมกลา ซึ่งก็เปนเร่ืองทํานองเดียวกับปศาจท่ีเปนผูไมกลา
เหมือนกัน คําวาปศาจหรือปศาจเปนภาษาสันสกฤต ภาษาบาลีวาปสาจ ปศาจเปนผีชนิด
หนึ่ง เวลาเรียกใชลักษณะนามวาตน

ปศาจ (demons)
 เปนวิญญาณจาํพวกหน่ึง มทีัง้ดีและราย แตมชีือ่เสยีงในทางรายมากกวาดี ในสงัคม
กรีกสมยัคลาสสิกมกีารกลาวถึง daimon และกลาววาพวกน้ีอาจเปนเทวดาช้ันต่ํา หรือเปน
วรีบรุษุทีถ่กูยกยองใหเปนเทพเจา ในบางครัง้พบวาพวกปศาจมทีีส่งิสูเฉพาะ เชนอยูทีเ่ตาไฟ 
หรืออยูที่ประตูบาน หรืออยูที่คอกสัตว ในเทพปกีรณัมของกรีก daimon เปนเหนือมนุษย
ที่เทพเจาเปนผูใหกําเนิด ทั้งน้ี ทั้งปศาจท่ีดีและ ไมดีก็ลวนมีกําเนิดจากเทพเจาทั้งนั้น
 ในอารยธรรมกรีก-โรมัน daimon ถกูมองวาเปนผชีัน้ตํา่ลงไป บางทีกเ็ปนคร่ึงเทพเจา
ครึง่ปศาจ และมบีทบาททาํรายมนษุย ทาํใหมนษุยเจบ็ปวยทัง้ทางรางกายและจติใจ บางที
ก็ทําใหมนุษยเปนบา หรือตัดสินใจไปในทางช่ัวราย
 เมื่อพิจารณาดูเรื่องราวของปศาจในสังคมตางๆ ทั่วโลกก็พบวามักมีเรื่องปศาจเปน
วิญญานชั่วรายท้ังนั้น และพบวาเปนอยางน้ันมาต้ังแตสมัยมนุษยเริ่มอยูรวมกันเปนสังคม
ทีเดียว นักวิชาการท่ีมีชื่อเสียง เชน E. B. Tylor สรางทฤษฎีวาความเชื่อถือวามีปศาจใน
สังคมปฐมบรรพทําใหผูคนเกิดความรูสึกเชื่อถือในศาสนาที่มีรูปแบบซับซอนมากขึ้น
 ในบางชนเผาผูคนมีความเช่ือถอืวา ปศาจน้ันท่ีแทกค็อืวญิญานของบรรพบุรษุทีโ่กรธ
แคน เกลียดชังมนุษยซึ่งเปนลูกหลาน เพื่อจะใหความรายกาจของวิญญานบรรพบุรุษหมด
ไป มนุษยจะตองทําพิธีเอาใจบรรพบุรุษดวยประการตางๆ
 ในศาสนาท่ีมีความเจริญและสลับซับซอนมาก เชนศาสนาฮินดูก็ยังมีความเช่ือใน
เรื่องปศาจ และมักเอาไปกลาวปะปนกับเทพเจาชั้นสูง เชนดวงอาทิตย ดวงจันทร และ
ดวงดาว
 ในวฒันธรรมฮินดยูงัมีปศาจอีกชนดิหน่ึง มผีวิดาํสนิทนับเปนอสูรกายพวกหน่ึงดวย 
พวกนีเ้กีย่วของกับความดําสนทิอยางภตูผิปีศาจและเก่ียวของกบัความตาย บางคร้ังปศาจ

พวกนี้ก็แปลงกายไดหลายรูปแบบ เชนเปนรูปหมาปาเขามาทํารายคนในหมูบาน บางทีก็
เขารูปเปนแรง เปนงู บางคร้ังก็เปนรูปมนุษยพิการซึ่งมีนิสัยนาเกลียดนากลัวมากกลาวคือ 

กินเนื้อจากศพและด่ืมเลือดของศพท่ีถูกทิ้งไวตามปาชา
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 ศาสนาพุทธไมมเีรือ่งรายละเอียดของปศาจแบบตางๆ อยางทีเ่ขยีนไวในคําบรรยาย
ของศาสนาฮินดู แตศาสนาพุทธก็มีทางเลือก 6 ทางท่ีมนุษยที่กําลังจะตายจะเลือกไปเกิด
ได (พระพรหมโมล ี(ก), 2545, พระพรหมโมลี (ข), 2545) คอืสามารถเลอืกไปเกิดเปนเทวดา
หรือพรหม หรือเลือกไปเกิดเปนมนุษย การเกิดสองแบบนี้ถือวาเปนผลจากการทํากรรมดี
ในอดีตชาติหรือในชาติปจจุบัน นอกจากการเกิดเปนเทวดาหรือพรหมหรือมนุษยแลว การ
ไปเกิดในภพภูมอิืน่ๆ ถอืวาเปนสิง่ชัว่รายท้ังน้ัน เชนการเกิดเปนสตัวเดรัจฉาน การเกิดเปน
เปรต การเกิดเปนอสูรกาย ที่รายที่สุดคือการไปเกิดเปนสัตวนรก และในศาสนาพุทธมีคํา
บรรยายเร่ืองนรกขุมตางๆ ซึ่งเปนท่ีอยูของคนท่ีทําผิดรูปแบบตางๆ กัน นรกของคนที่เสพ
สุราก็ตางกบันรกของคนท่ีทําชู นรกของคนท่ีฆาสัตวตัดชีวิตก็เปนอีกแบบหนึ่ง เมื่อมีเรื่อง
ราวของการลงโทษตามกฎแหงกรรมทีท่าํไวแลวในศาสนาพทุธจงึไมมกีารกลาวถงึเรือ่งราว
ของปศาจมากนัก นอกจากเรื่องท่ีนักเขียนแตงข้ึนมาในชั้นหลัง มีการตกแตงเรื่องใหปศาจ
หวัเปนควายบาง เปนกระทงิดบุาง และทีน่าสนใจคอืปศาจทีแ่ตงขึน้มาในชัน้หลงัทีเ่รยีกกนั
วา “สมิง”
 สมิงที่มีชื่อเสียงเปนท่ีรูจักกันดีก็คือ เสือสมิง มีเรื่องเลาวาเสือแกที่ดุรายและเคยฆา
คนมามากเวลาใกลจะตายมันจะกลายเปนเสือสมิง มักจะปรากฏกายใหคนเห็นโดยมีคนที่
มันฆาข่ีอยูบนหลังของมัน เสือสมิงเปนสิ่งท่ีพรานปากลัวกันมาก และมีเรื่องเลาวาเสือสมิง
สามารถกลายรางเปนรปูตางๆ ทาํใหคนงงงวยหลงไหล อาจจะมาในรูปของสาวนอย ปนคา
คบไมขึ้นมาหานายพราน ถาคนไปหลงรูปของเสือสมิง นางก็จะขบกัดตาย ผูใหญเลาให
ผูเขียนฟงวาเสือสมงิท่ีมชีือ่เสยีงมากอยูทีต่าํบลดาวคะนองเมือ่ประมาณ 150 ปกอน มเีหยือ่
นั่งอยูบนหลังของมันถึง 11 ศพ (ผาย คงสถิตย ศิวะศริยานนท, 2505)

มาร (devils)

 ในศาสนาพทุธ เทวดาทีร่ายกาจทีส่ดุคือพญามาร พญามารไดพยายามทาํลายความ
พยายามของพระพุทธเจาที่จะบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญานในคืนวันที่จะตรัสรู แตพญามาร

ก็ทํารายพระพุทธเจาไมได และในปจจุบันน้ีก็ยังอยูเปนมาร (devils) อยูบนสวรรคชั้นที่ 6 
คอื ชัน้ปรนมิมติวสัสวต ีนอกจากอยูสบายบนสวรรคชัน้ท่ีหกแลว พญามารยงัมสีมนุบรวิาร
อกีไมนอย คอืเทวดาท่ีอยูบนสวรรค ชัน้ทีห่า ทีเ่รยีกวา ชัน้นมิมานรดี เทวดาท่ีอยูบนสวรรค
ชั้นที่หามีหนาที่รับใชเอาใจพญามารดวยการเนรมิตทุกสิ่งที่พญามารตองการให พญามาร
ไมตองเนรมิตเอง พญามารน้ีเปนผูมีกําลังฌาณสูงเปนพิเศษ และจะตองตรัสรูเปน
พระพุทธเจาในอนาคต กาลอีกดวย นับไดวาเรื่องพญามารในศาสนาพุทธ พญามารไมได

ถูกลงโทษเปนพิเศษและมีชีวิตอยูอยางสบายบนสวรรคชั้นที่หก เรื่องนี้พอจะอธิบายไดวา
เพราะพระพุทธเจาไมไดทรงพระพิโรธโกรธข้ึงในตัวพญามาร แตอยางใด เรือ่งของพญามาร
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ก็เปนเรื่องของพญามารที่จะตองมีชีวิตอยูตอไปและพบเรื่องดีเรื่องชั่วตามผลกรรมที่ทําไว 
พระพทุธเจาไมไดมคีวามรูสกึเปนพเิศษกบัพญามาร ผดิกบัซาตาน (satan) ในศาสนาครสิต
ซึ่งเปนเทวดาที่ตกจากสวรรค และออกไปอยูนอกพนจากความกรุณาของพระเจา เพราะ
ซาตานเปนผูมีความผิดรายแรงในสายตาของศาสนาคริสต นั่นคือซาตานเยอหยิ่งจองหอง 
นําตนเองไปเทียบกับพระเจา และซาตานยังมีความกระหายในกามเกินปรกติของผูเปน
คริสตศาสนิกชนที่ดี

เทวดานางฟา (angels) (Regamy, 1946)
 ความจริงแลวเทวดาและนางฟาก็เปนอมนุษยพวกหนึ่ง เพราะไมใชมนุษย แตใน
สงัคมพทุธนัน้เทวดาและนางฟามกัจะเปนอมนษุยทีด่ ียนิดชีวยเหลอืมนษุย เราไมคอยพบ
เรื่องของเทวดาและนางฟาที่ใจราย ลงมากล่ันแกลงมนุษยทั้งหลาย
 แตในสังคมอื่นเทวดานางฟามีทั้งที่ดีและไมดี บางทีก็มากล่ันแกลงมนุษยเลนโดย
ไมมีเหตุผล ความจริงหนาท่ีหลักของเทวดานางฟาคือเปนผูเดินขาวของพระเจา คือเปน 
messenger ในพระคัมภีรไบเบิล ตอนที่เห็นหนาที่นี้ของเทวดานางฟามากที่สุดคือตอนที่
เทวทตูสวรรคลงมาบอกขาวเรือ่งพระเยซจูะมาจตุใินพระครรภของพระแมพรหมจารมีาเรยี 
ที่เรียกวาตอน l’annonciation
 ในหนังสือเกาๆ มักปรากฏรูปลักษณของเทวดานางฟาเปนผูมีหนาตาสวยงาม 
ผมสบีรอนซ แกมเปนพวงสชีมพ ูนุงหมเสือ้ผาสอีอน เปนภาพทีด่แูลวสบายใจ บทบาทของ
เทวดานางฟาก็มักเขาไดดีกับหนาตาที่สวยงามดูออนเยาว บางครั้งเทวดานางฟาก็มีหนา
ตาเปนเด็ก เทาที่เคยสังเกตไมพบท่ีเทวดานางฟาจะแตงตัวดวยสีที่แรงๆ เชนสีดํา หรือ
สีแดง การทาปากสีแดงสดเหมือนกินเลือดก็จะไมพบในกรณีของเทวดาและนางฟา ถา
แตงตัวเชนนั้นก็จะเปนแมมดหรือพอมดมากกวา

 ความคิดเร่ืองเทวดาและนางฟามักจะทําหนาที่เปนผูเดินขาว (messenger) ของ

พระเจาเปนความคดิทีเ่กาแกมาก มมีากอนความคดิในศาสนาครสิตเสยีดวยซํา้ เปนทีท่ราบ
กันวา คําวา angels นี้ มาจากคําในภาษากรีกวา angelos และคํานี้ก็มาจากคําภาษาฮีบรู
วา mal’akh คําฮีบรูนี้แปลวา คนเดินขาว (messenger) สิ่งนี้ทําใหคําวาเทวดานางฟา
หมายความถงึผูมหีนาทีเ่ปนคนเดนิขาวของ พระเจา มกัมหีนาทีร่บัใชพระเจาใหเขาใจความ
ประสงคของพระเจา ทาํตามวัตถปุระสงคของพระเจา และดํารงชวีติตามแนวทางทีพ่ระเจา
ปรารถนา

 ในขณะที่ในศาสนาพุทธบทบาทของเทวดานางฟามีอยูนอย ที่พบก็คือเทวดาและ
นางฟาจะมาเฝาพระพุทธเจาในตอนดึกเพื่อขอฟงเทศนของพระพุทธเจา บางครั้งเทวดา
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และนางฟาก็ทูลถามปญหาธรรม พระอินทรซึ่งถือเปนเทวราชาไดทูลถามปญหาธรรมกับ
พระพุทธเจาหลายครั้ง
 ปญหาเก่ียวกับเทวดาและนางฟาในเอเชียอาคเนยซึ่งเปนแนวความคิดที่มาจาก
ศาสนาพุทธและศาสนาพราหมณ-ฮินดูมีอยูตรงที่จะกําหนดอยางไรวา อยางไรเปนเทวดา
นางฟา อยางไรไมใช ในศาสนาพุทธมีการจําแนกสวรรคเปน 6 ชั้น เรียงลําดับจากชั้นลาง
ไปสูชั้นบนคือ (พระพรมโมลี (ก)., 2545)
 1. ชั้นจตุมหาราชิกา
 2. ชั้นดาวดึงส
 3. ชั้นยามา
 4. ชั้นดุสิต
 5. ชั้นนิมมานรดี
 6. ชั้นปรนิมิตวัสวดี
ตามทฤษฎีแลวเทวดาและนางฟาจะอยูไดบนสวรรคทั้งหกช้ัน แตเรามักจะพูดถึงกันมาก
แตเฉพาะสวรรค สี่ชั้นแรก คือต้ังแตชั้นจตุมหาราชิกาไปจนถึงช้ันดุสิต สวนช้ันที่ 5 กับ
ชั้นที่ 6 นั้นคนจํานวนหน่ึงมองวาเปนสวรรคชั้นท่ีอยูของเทพบุตรมาร มีความสามารถทาง
กระทําฌาณช้ันตางๆ ได มีความสามารถเลนฤทธ์ิและเนรมิตสิ่งตางๆ ดูแลวก็ไมใครใช
ลักษณะนิสัยของเทวดานางฟาสักเทาไร
 สวรรคอกีชัน้หน่ึงท่ีมปีญหาในเร่ืองการตีความเทวดาและนางฟาทีอ่ยูในสวรรคชัน้นี้
คือสวรรคชั้น จตุมหาราชิกา ซึ่งเปนสวรรคที่อยูใกลโลกมากท่ีสุด มักมีเทวดานางฟาซึ่งจะ
เปนเทวดานางฟาหรือเปลาก็ไมแน ทางพุทธศาสนามีเลาเรื่องสัตวหิมพานต เชนราชสีห 
นางอัปสร คนธรรพ ครุฑ นางกินนร สัตวหิมพานตพวกนี้เปนเทวดาและนางฟาหรือไมก็
ไมมีผูใดทราบ แตลูกมักกะลีผลนั้นคงนับวาเปนเทวดานางฟาไมได เพราะตกเปนเครื่อง

เชยชมของฤาษีชีไพร พอถึงเวลาไมกี่วันก็เหี่ยวแหงโรยราไป
 ศาสนาที่สนใจเรื่องเทวดานางฟาเปนพิเศษมักเปนศาสนาที่มีการที่พระเจาปรากฏ

ตัวใหสาวกไดรับรูเรื่องราวของพระองค ที่เรียกในภาษาอังกฤษวา revelation ศาสนาเชน
นี้มีเชนศาสนาโซโรอัสเตอร (Zoroastrianism) ศาสนายิว (Judaism) ศาสนาคริสต และ
ศาสนาอิสลาม ศาสนาเหลานี้ยํ้าเนนความหางไกลระหวางพระเจากับมนุษยที่เปนศาสนิก 
ดังนั้นจึงจําเปนตองมีผูเดินขาวติดตอระหวางพระเจากับศาสนิก สวนศาสนาท่ีพระเจากับ
มนุษยสื่อสารกันไดงายก็ไมจําเปนตองมีเทวดานางฟาไวทําหนาที่ คนเดินขาว

 ในโลกยุคปจจบุนัคนทัง้หลายมคีวามคดิหางไกลออกไปจากบรรดาเทวดาและนางฟา

มากข้ึนเร่ือยๆ มักจะพบวาในศาสนาตางๆ ไมมีกลาวถึงเทวดาและนางฟามากนัก เทวดา
และนางฟาไดรับการกลาวถึงและทําเปนรูปเคารพในทางศิลปะ ในครั้งทายๆ คือในสมัย
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ฟนฟูศิลปวิทยาการ ที่เรียกวายุค Renaissance ปรากฏวามีภาพเขียนและภาพแกะสลัก
เปนรูปเทวดานางฟาอยูทั่วไปในมหาวิหารตางๆ ในกรุงโรม สําหรับในวัฒนธรรมขอมภาพ
นางอปัสรทีส่ลกัไวตามปราสาทตางๆ เชนทีน่ครวดักเ็ปนทีรู่จกักนัทัว่ไปใน ประเทศไทยมกั
นิยมประดับประดาพระอารามตางๆ ดวยรูปนางกินนร และสัตวหิมพานตหลายชนิด แต

อยางไรก็ตามในปจจบุนันีไ้มใครมใีครทีถ่อืเรือ่งเทวดานางฟาเปนจรงิเปนจงั พอทีจ่ะจดัพธิี
บวงสรวงใหเปนการเฉพาะเจาะจง ถาใครจะจัดพิธีบวงสรวงก็มักเปนเรื่องเกี่ยวกับอาชีพ 
เชนการบวงสรวงเวลาจะเปดกลองทําการถายภาพยนตร แตเขาก็ไมนิยมทําการบวงสรวง
เทวดานางฟาองคใดองคหนึง่ตามแตจะนึกขึน้มาได ตรงกนัขามเขามกัจะบวงสรวงเทพเจา
องคสําคัญ เชนพระอิศวร พระนารายณ และโดยเฉพาะอยางยิ่งพระพิฆเณศวรซึ่งถือกันวา
เปนเจาแหงศิลปวิทยาการและนําโชค นําลาภมาใหผูที่เคารพนับถือ

นางไม (Fairies) (Keightley, 1968)
 คาํวานางไมดจูะเปนคาํท่ีใกลทีส่ดุทีจ่ะใชถายทอดคําวา Fairies ในภาษาอังกฤษ แต
นบัวาไมตรงทเีดยีว ท้ังนีเ้พราะคาํทีม่คีวามหมายวา Fairies มอียูในภาษาอังกฤษและภาษา
ในยุโรปตะวันตกมากมายหลายคํา แตคําที่มีความหมายทํานองนางไมนั้นแทบไมมีอยูใน
ภาษาไทย และนางไมที่เปนเพศชายเราก็ไมมีคําเรียกเสียอีก ราวกับวา ไมมีนางไมที่เปน
เพศชายทั้งที่ความจริงน้ันมีอยู นอกจากคําวานางไมในภาษาไทยก็ยังมีอีกคําหนึ่งที่เปน
อมนุษยแตมหีนาทีคุ่มครองเด็กท่ีเกดิใหม ภาษาไทยโบราณเรียกวาแมซือ้ แตคาํนีก้เ็ปนคํา
ที่เกามากแลวคนสวนมากมักไมรู จัก เรื่องของแมซื้อตรงกับนางไมชนิดหนึ่งในนิทาน
ปรัมปราของชาวตะวันตกไดอยางนาอศัจรรยใจ จะไดกลาวถึงเมื่อดําเนินความถึงตอนนั้น
 คําวา “fairy” เปนภาษาอังกฤษในปจจุบัน ในอดีตสมัยมีอัศวินเรียกนางไมวา “Fay” 
ดังเชนนองสาวของกษัตริยอาเธอรเจาแหงอัศวินโตะกลมในปราสาท Camelot ก็มีชื่อวา 
“Morgan la Fay” นัยวาเปนนางไม และมีเรื่องมีราวไมถูกใจกับพี่ชายอยูเรื่อยๆ คําวา Fay 
สันนิษฐานกันวามาจากคําภาษาละตินวา “fata” ซ่ึงแปลวาโชคลาง ที่เรียกนางไมวา fata ก็
เพราะนางไมไดรับเชิญใหไปเย่ียมเด็กแรกเกิด แลวนางไมก็จะทํานายโชคชะตาของเด็ก
แรกเกิดนั้น ในเร่ือง Sleeping Beauty มีเรื่องวานางไมใจรายตนหนึ่งไมไดรับเชิญไปงาน
ฉลองวันเกิดของ Sleeping Beauty นางไมนั้นโกรธจึงสาปแชงให Sleeping Beauty นอน
หลบัไมรูสตจินกวาจะมเีจาชายรปูงามมาจมุพิตนาง การทีใ่นยโุรปมกีารแตงเรือ่ง Sleeping 
Beauty อยางเปนจริงเปนจังคาดหมายไดวาในสมัยหนึ่งผูคนในทวีปยุโรปตะวันตกคงเชื่อ
ถือเรื่องนางไมอยางเปนจริงเปนจัง เพราะเชื่อวานางไมคงเปนมนุษยจําพวกหนึ่ง ซึ่งเปน

มนุษยที่มีขั้นตอนของวิวัฒนาการอยูในสมัยหิน ลาหลังกวามนุษยในทวีปยุโรปตะวันตก
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 หนังสือวิชาการเกาๆ ที่แตงในศตวรรษที่สิบเกาเขียนเร่ืองนางไมไวอยางนาสนใจ 
เหน็ไดวาเขาเชือ่อยางเปนตุเปนตะจริงๆ ในทวีปยโุรปในสมัยกลาง (the Middle Ages) เรือ่ง
ของนางไมมักจะกลาวถึงเรื่องราวทํานองมีผูวิเศษ และดินแดนของนางไมก็เปนดินแดน
วิเศษลี้ลับ กวีชื่อ William Butler Yeats ไดเขียนเร่ือง Irish Fairy and Folk Tales (1893) 
โดยบอกวานางไมมอียูสองชนดิ ชนดิแรกเปนนางไมทีอ่ยูเปนหมูคณะ มกีารปกครองกนัเอง
เหมือนกับมนุษย มีพระเจาแผนดินและพระราชินีของพวกเขาเองดวย สวนนางไมอีกชนิด
หนึ่งชอบอยูโดดเดี่ยว นางไมพวกหลังนี้มักมีหนาตานาเกลียดและนิสัยโหดราย นางไม
บางตนมีอาชีพ เชนรับจางทํารองเทา นางไมชนิดที่อยูกันเปนกลุมอาจจะอยูกันเปน
ครอบครัวใหญ รูจักทําไรไถนา รูจักเอาสินคามาขายในตลาดของตนเอง และบางครั้งก็มา
เที่ยวในงานกลางแจงท่ีมนุษยจัดขึ้น
 เรื่องราวของนางไมที่นาสนุกคือนางไมประเภทที่อยูเปนกลุมกอน เรียกไดวาเปน
สังคมของนางไมโดยเฉพาะ นางไมประเภทนี้ปรากฏในนิทานสมัยพระเจาอาเธอรและ
ปรากฏตอไปจนถึงวรรณคดีในสมัยพระนางเจาเอลิซาเบธท่ีหนึ่งในประเทศอังกฤษ ใน
วรรณคดีเหลานี้พวกนางไมจะปรากฏตัวสวยงามมาก มีการแตงตัวดี มารยาทสังคมดี แลว
นางไมกจ็ะจัดขบวนแหทีส่วยงามใหมนุษยไดชม พวกนางไมดาํเนินชีวติเหมือนมนุษย รูจกั
ออกปาไปลาสัตว ใชเหย่ียวเปนเคร่ืองชวยลาสัตวดวย เวลาเสด็จในกระบวนแหพระราชา
และราชินีของนางไมจะทรงมาสีขาว มีกระด่ิงเงินประดับสงเสียงกรุงกร๋ิงอยูที่คอมา 
พระราชวงัของนางไมจะมีเสยีงดนตรไีพเราะปรากฏออกมาเปนระยะ พวกนางไมรองราํทาํ
เพลง กินเล้ียงกันอยางมีความสุข นางไมประเภทน้ีขึ้นชื่อในเร่ืองความสวยความงาม ใน
ตํานานของชาวไอริชนางไมเปนบริวารของเทพเจาดานู (Danu) นางไมบริวารของเทพเจา
ดานูเปนอมตะคือไมมีวันตาย และอยูในดินแดนที่มีชื่อวา ติร นาโนค (Tir na n’og) แปลวา
ดินแดนของผูเปนหนุมเปนสาวเสมอ
 นาสังเกตวาแมภายหลังจากรัชสมัยพระนางเจาเอลิซาเบธท่ีหนึ่งที่มีวรรณคดีเกี่ยว

กับนางไมออกมามาก แลวภายหลังหยุดหยุดชะงักไปแลว แตคนอังกฤษ คนสกอต และ
คนเยอรมันก็ยังมีความเช่ือเล็กๆ นอยๆ เกี่ยวแกนางไมที่เขายึดถือกันเรื่อยมา ในรัสเซียมี
ความเชือ่วานางไมมกัสงิสูอยูตามตนนํา้ลาํธาร รมิทะเลสาบ และตามตนไม ในภาษารสัเซยี
คําวา รูซัลกี (rusalki) แปลวานางไมประจําลําธารมีรูปรางหนาตาเหมือนกับสาวรุนๆ สวน

ไดรยดัส (Dryads) เปนนางไมทีอ่ยูประจาํตนไม ในประเทศองักฤษผูคนถอืวาตนฮอวธอรน 
(hawthorn) เปนท่ีสงิสูของนางไม โดยเฉพาะอยางย่ิงถาตนฮอวธอรนนัน้ขึน้อยูใกลเนนิเขา
ที่ถือกันวาเปนอาณาเขตของนางไม

 ในบางเรื่องบทบาทของนางไมไมตางกับเทวดานางฟาอื่นๆ คือนางไมก็สามารถทํา
หนาทีข่องเทวดาท่ีรกัษาบาน รกัษาครอบครัว และชวยดูแลทรัพยสมบัตขิองครอบครัวอยาง
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ซือ่สตัย มเีร่ืองเลาเกีย่วกบันางไมทัว่ไปในประเทศในยโุรปตะวนัตก คนเยอรมนัเรยีกเทวดา
ทีร่กัษาบานของเขาวา โกโบลด (der Kobold) ชาวเดนมารคเรยีกเทวดาทีร่กัษาบานวา นสิ 
(nis) ชาวฝร่ังเศสเรียกวา เอสปรีต ฟอลเลต (esprit follet) ฯลฯ
 เร่ืองเกี่ยวกับนางไมหรือเทวดาท่ีรักษาบานนี้ชาวรัสเซียเลาไวอยางนาสนุกสนาน
เห็นภาพพจน ชาวรัสเซียเรียกนางไมหรือเทวดาท่ีรักษาบานวาโดโมวัวส (domovois) ซึ่ง
ศัพทที่เนื่องมาจากรากศัพทวา ดอม (dom) แปลวาบาน ตํานานมีเลาวาพวกโดโมวัวสนี้
เปนวญิญานชนิดทีช่อบโตเถยีงและกอกบฏ วนัหนึง่จงึถกูพระเจาจบัใหหวัพุงตกลงมาจาก
สวรรค พวกนีต้กลงมากระทบหลังคาบานของมนษุยแลวกระเดน็กระดอนไปตกอยูในสนาม
หลังบานที่เปนที่ที่มนุษยใชตากเสบียงอาหาร ปลาแหง เนื้อแหง พวกโดโมวัวสครั้นผจญ
โชคชะตาดังนั้นก็หายการทําฤทธ์ิทําเดชลงไปไมนอย พวกเขาเปล่ียนนิสัยเปนฝากเน้ือ
ฝากตัวกับเจาของบาน เพ่ือแลกกบัการไดนอนอุนขางเตาผิงไฟในครัว สวนขางเจาของบาน
ก็เห็นประโยชนของการที่มีพวกโดโมวัวสไวปกปกรักษาบาน จึงพยายามเอาใจพวกโดโม-
ววัสเลก็ๆ นอยๆ ในส่ิงท่ีรูวาพวกโดโมวัวสชอบ เชนทาํแพนเคกใสไขใหหลนไวบนลานนวด
ขาว เพราะรูวาพอตกกลางคืนพวกน้ีก็จะมาเก็บกิน ในบางบานเจาของบานรูสึกผูกพันกับ
พวกโดโมวัวสของเขาเปนพิเศษ เวลาจะยายบานก็เอาขนมปงแผนหนึ่งใสไวในเตาอบแลว
เรยีกพวกโดโมวัวสใหยายบานตามมาดวย นกัเขียนชาวรัสเซียทีม่ชีือ่เสียงคือแมกซิม กอรกี 
(Maxim Gorky) เขียนไวในหนังสืออัตชีวประวัติของเขาเร่ือง Childhood (ค.ศ. 1913) วา
ยายของเขาเอาอกเอาใจพวกโดโมวัวสมาก เวลาครอบครัวเขาจะยายบาน ยายของเขาได
นาํรองเทาเกาๆ ขางหนึง่มา เอารองเทานัน้ใสไวใตเตาไฟ แลวบอกใหพวกโดโมวัวสขีร่องเทา
นั้นไปอยูบานใหมดวยกัน คนรัสเซียในสมัย Maxim Gorky เห็นวาถาทําเชนนั้นแลว พวก
โดโมวัวสจะนําโชคลาภและส่ิงท่ีดีๆ ทั้งหลายเขาไปอยูในบานใหมดวย
 เรื่องเทวดาตัวเล็กตัวนอยท่ีทําหนาที่เปนเทพผูพิทักษบานนี้มีเรื่องเลาไวในหลายที่ 

มชีนดิหนึง่เรียกวาพวกบราวน่ี (brownies) อยูในประเทศองักฤษ ผูเขยีนคดิวาไมใชคาํเดยีว
กบัคาํวาบราวนีซ่ึง่เปนขนมแหงๆ ใสชอคโกแลตแบบอเมรกินั แตเปนคําพองเสียงกนัเทานัน้ 

คําวาบราวน่ีในภาษาอังกฤษเปนคําที่เกาแกมาก เปนเทวดาตัวเล็กๆ ที่สิงสูอยูกับเตาไฟ
ในบานคน เปนเทวดาผูรกัษาบานท่ีขยนัเปนพเิศษ พวกนีจ้ะออกมาจากเตาไฟในเวลากลาง
คืนแลวทําการปดกวาดบานจนสะอาดเอี่ยม ที่ใดนางสาวใชไมดูแลพวกบราวนี่ก็จะมา
ทาํความสะอาดแทนให นอกจากทาํความสะอาดพวกบราวนีย่งัชวยสาวนํา้ขึน้จากบอ ชวย
ดูแลปศุสัตวในทุงนา ทําการเกี่ยวขาว ซอมขาว ฝดขาว ทําเนย เพื่อเปนการตอบแทนพวก
บราวนี่ คนในครอบครัวจะทําเปนลืมอาหารไวใหพวกนี้กินบาง เชนใหกินครีมสักถวยหนึ่ง 

หรือเอานํ้าผ้ึงทาขนมทิ้งไวใหบาง แตพวกบราวนี่เปนวิญญานชนิดที่เยอหยิ่งหรือขี้เกรงใจ
แลวแตจะมอง พวกเขาไมยอมรับคาจางหรือของขวัญของรางวัลที่มีราคามาก เชน เงินสด

หรือเสื้อผา ถาใครไปใหของเชนน้ันกับพวกบราวนี่ พวกบราวนี่ก็จะหายตัวหนีไปเลย
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 พวกเทวดานางฟาตวัเลก็ๆ ทีส่มควรกลาวถงึอกีพวกหนึง่คือพวกพกิซี ่(pixie) พวก
นีม้ชีือ่เสียวาชอบลอลวงคนใหหลงทาง เชนดวยการเขารปูตางๆ แลวเดินนาํทางไป พอคน
ตายใจเดินตามไปพวก pixie ก็หายตัวไปเสียเฉยๆ บางครั้งพวก pixie ก็นําคนไปตายโดย
ลอใหเดินลงไปในเหมืองท่ีถูกทิ้งรางอยู หรือนําคนไปตกแหลงหลุมที่อับช้ืนมีตนไมที่กลาย
เปนหินจมโคลนอยู
 ความคิดเรื่องเทวดานางฟาตัวเล็กๆ ที่คอยทํารายมนุษยมีมากในทวีปยุโรป โดย
เฉพาะอยางยิง่ในประเทศองักฤษ วญิญานพวกนีม้กัเกีย่วของกบัแสงสวาง จดัเปนแสงสวาง
ที่เกิดข้ึนในธรรมชาติ เชนแกซไขเนา คนเดินทางจะเห็นเปนแสงสวางเกิดขึ้นขางหนาบาง 
ขางหลังบาง พอเดินตามไปก็เจอกับโชครายแบบตางๆ บางครั้งก็ถึงแกความตาย
 พวกเทวดาตัวเล็กๆ ที่อาศัยอยูในบานของมนุษยทํานองเดียวกับพวก brownies มี
ทีม่จีติใจซุกซนและรายกบัเจาของบานมากจนเจาของบานไมเรยีกวาบราวน่ีแตเรยีกวาพวก
บอกการต (boggart) พวกบอกการตรงัควานเจาของบานมากจนเจาของบานคดิจะยายบาน
หนี ขณะที่กําลังขนของข้ึนบรรทุกเกวียน เจาของบานไดยินเสียงพูดดังออกมาจากเครื่อง
ทําเนยมีความวา “ใชแลว เราก็กําลังจะยายบานเหมือนกัน” เจาของบานรูวาเปนเสียงของ
พวกบอกการต จึงตัดสินใจเลิกลมโครงการยายบาน เพราะจะยายไปทําไม ในเม่ือพวก
บอกการตก็จะตามไปอยูดวยอีก
 ในสังคมอังกฤษและในทวีปยุโรปภาคตะวันตกมีเร่ืองราวของพวกเทวดานางฟาตัว
เล็กๆ นี้มากจริงๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งในแถบชนบทมีเรื่องเลาและความเช่ือเก่ียวกับพวก
เทวดานางฟาที่อยูตํ่าเตี้ย เรี่ยดินนี้เปนที่รูจักกันทั่วไป จนดูราวกับวาชาวยุโรปตะวันตก
เพ่ิงหันมานับถือศาสนาคริสตตั้งแตสมัยจักรพรรดิคอนสแตนตินแหงจักรวรรดิโรมัน 
(Constantin ค.ศ 324) ตอมา ไดเสด็จไปสรางกรุงคอนสแตนติโนเปล ความเชื่อเกาแกที่มี
มากอนคริสตศาสนาจึงไมหายไปงายๆ พวกเทวดานางฟาที่อยูใกลโลกมนุษยอีกพวกหน่ึง
เรียกวา พวกบันชี (banshee) ชาวไอริชและชาวสกอตท่ีอยูตามภูเขาถือวาพวกบันชีเปน
วญิญานทีน่าํความตายมา ในสกอตแลนดมคีวามเชือ่วาพวกบนัชจีะปรากฏกายขึน้ ถาจะมี
เร่ืองคนตายเกิดขึ้น บางครั้งพวกบันชีก็มาซักเสื้อผาชุดที่จะใหคนตายแตงลงโลง บางคร้ัง
คนในบานจะไดยินพวกบันชีรองหมรองไหสะอึกสะอ้ืนกอนที่จะมีเรื่องมรณกรรมเกิดขึ้น 
ในประเทศฝรั่งเศสมีเรื่องเลาวานางเมลูซีน (Melusine) ซึ่งเปนลูกสาวของนางฟาชื่อ เปรส
สินา (Pressina) ไดกลายเปนบันชีประจําราชสํานักแหงลูซีญง (Lusignan) เมื่อราชวงศลู
ซีญงรบแพพระเจาแผนดินฝร่ังเศส และปราสาทลูซีญงถูกทําลายลง นางบันชีเมลูซีนก็

ปรากฏกายขึ้นและกลาวทํานายความเปนไปท่ีพระเจาแผนดินฝรั่งเศสองคตอๆ ไปจะตอง

เผชิญ
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 ในยุคกลางในยุโรปคนท้ังหลายแมที่นับกันวาเปนผูมีการศึกษาก็มีความเช่ือถือใน
เรื่องวิญญานก่ึงผีกึ่งเทวดานี้มาก พวกเขาลงความเห็นกันวาสรรพสัตวทั้งหลายในโลกนี้
เกิดจากองคประกอบของธาตุทั้งสี่คือ ดิน ลม ไฟ และนํ้า และสรรพสัตวที่เกิดมาเชนนี้มีชื่อ
เรียกวาพวกโนมส (Gnomes) อยูคลุกคลีกับดิน สวนพวกท่ีขี่ลมกินอากาศอยูเรียกวาพวก
ซิลฟ (sylphs) พวกซาลามานเดอร (salamanders) อยูในกองไฟแลวปรากฏตัวในเปลวไฟ 
สวนพวกเนเรดส (nereids) อยูในนํา้จะเรียกวาพรายน้ําหรอืผนีํา้ก็เรยีกได นกัวทิยาศาสตร
รุนแรกช่ือ ฟลิปปุส โอเรโอลุส พาราเซลซุส (Philippus Aureolus Paracelsus ค.ศ. 1493-
1541) ซึง่เปนแพทยชาวสวสิและเปนนักเลนแรแปรธาตดุวย ไดเขยีนเลาเรือ่งพวกโนมสไว
อยางละเอียด บอกวาพวกโนมสเปนองคประกอบแรกของดินเลยทีเดียว พวกนี้อยูใตดิน 
มีรางกายเล็กแคระ หนาตาไมสวย บางคนเรียกพวกเขาวาคนแคระ พวกคนแคระเปนพวก
ที่มีประโยชนเพราะคนในยุคกลางในยุโรปเช่ือกันวาคนแคระมีฝมือเปนชางโลหะ เปนผูทํา
เกราะและอาวุธตางๆ ใหอัศวินในยุคกลางไดใช ปญหาเร่ืองคนแคระน้ีก็คือยากท่ีจะบอกวา
เปนคนหรอืเปนภติูผชีนดิไหน และจะใหเชือ่วาอัศวนิตองพึง่บรกิารของคนแคระในการสราง
ยุทธภัณฑในทุกกรณีก็เปนเรื่องที่เหลือเชื่อแลวมนุษยธรรมดาที่เปนนายชางโลหะไปไหน
หมด
 พวกคร่ึงคนครึ่งภูติแบบคนแคระยังมีอีกพวกหนึ่งมีชื่อวาพวกชางเคาะ หรือน็อค-
เคอร (knockers) คนอังกฤษแถบมณฑลคอรนวอลล (Cornwall) เชื่อวาพวกน็อคเคอรเปน
วญิญานทีด่ ีพวกนีอ้าศัยอยูในเหมอืงดบีกุในคอรนวอลล พวกเขาชวยเคาะตามฝาผนงัของ
เหมืองเพ่ือแนะใหคนทําเหมืองรูวาสายแรเดินไปทางใด นับวาชวยใหกรรมกรที่ทําเหมือง
ทํางานงายเขา
 เร่ืองเกีย่วกบัพวกคร่ึงคนคร่ึงภตูไิมไดมแีตเรือ่งนาหวัเราะเปนอยางเดยีว ทีท่าํใหเกดิ
โศกนาฏกรรมก็มอียูไมนอย ตวัอยางทีน่าสะเทือนใจคือเร่ืองเกีย่วกบัพวกคร่ึงคนคร่ึงภตูมิา
ขโมยเดก็แรกเกดิไปจากครอบครวั เน่ืองจากรายงานทาํนองนีม้อียูมาก นกัวชิาการบางคน
ก็ลงความเห็นวาเร่ืองจริง มีอยูวา บิดามารดารับไมไดเมื่อปรากฏวาลูกที่เกิดมานั้นพิการ 
หรอืมสีภาพผดิปรกตแิบบตางๆ จงึกลาวหาวาลกูของเขาเกดิมาปรกตดิ ีแตพวกภตูผิปีศาจ
ขโมยเอาไปเสีย แลวเอาเด็กพิการมาแทนที่ไว
 ความเชื่อเรื่องเทวดานางฟาหรือถาจะมองอยางรายแรงก็คือเรื่องภูติผีปศาจอาจจะ

มีรากฐานมาจากความตองการหาคําอธิบายส่ิงที่ความรูทางวิทยาศาสตรยังอธิบายไมได 
ตวัอยางเชนเศษซากทีห่ลงเหลืออยูของอารยธรรมมนษุยสมยัหนิทีม่อียูในสกอตแลนด เชน
บานทาํดวยหินมรีปูรางกลม มแีนวกาํแพงหินและมีหญาอยูบนหลงัคา ครัน้หาคาํตอบไมได

วาเปนบานของใคร ชาวสกอตก็ลงความเห็นวาเปนบานของพวกพิกซี รูปฝงศพโบราณ
ตัง้แตสมัยปรัมปราชาวสกอตก็กลาววาเปนหลุมฝงศพของพวกเทวดานางฟา โรคภัยไขเจบ็
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ตางๆ ที่หาคําอธิบายไมได เชนการปวยเปนอัมพาต พวกที่เชื่อถือเรื่องเทวดานางฟาก็
อธิบายวาที่ปวยเจ็บนั้นเพราะไปถูกพวกเทวดานางฟายิงเอาดวยธนูที่ทําจากหินเหล็กไฟ 
สวนในประเทศองักฤษบรเิวณทีเ่ปนเขตอารยธรรมเกาของพวกแองโกล-แซกซอนมกีารใช
เคร่ืองรางของขลังเพ่ือกันอิทธิพลของพวกเทวดานางฟา
 ปรากฏการณธรรมชาติ เชนรอยหญาสีเขียวเขมเปนรูปวงกลมที่มักจะเกิดขึ้นบน
สนามหรือบน ทุงหญา บางทีก็มีเห็ดขึ้นอยูดวยเปนท่ีรูจักในบรรดาคนบานนอกในอังกฤษ
วาเปนที่ๆ พวกเทวดานางฟามาเตนรํากัน
 เร่ืองราวเกีย่วกบัเทวดานางฟาทีอ่ยูตํา่เตีย้เรีย่ดนิในประเทศองักฤษและในทวปียโุรป
บนภาคพ้ืนทวปี (Mainland Europe) มมีากจนเลาเทาไรกเ็ลาไมหมด จะขอเลาเรือ่งสดุทาย
คอืทัง้คนอังกฤษและคนในทวีปยโุรปตะวันตกมคีวามเช่ือวาของท่ีใหญมากหรือสวยงามมาก
มักไมใชของมนุษยแตเปนของที่พวกเทวดานางฟามาทิ้งไว ตัวอยางทํานองนี้มีมากโดย
เฉพาะอยางยิ่งเกี่ยวกับถวย (cup) นํ้ามนตในโบสถซึ่งในอารยธรรมตะวันตกจะสรางขึ้น
อยางสวยงามเปนพิเศษ จนคนท้ังหลายพากันเลาวาเปนถวยที่นางฟา มาลืมไว มีถวยที่
สวยงามเปนพเิศษอยูใบหนึง่สรางดวยหนิสเีขียว เรยีกกนัวาเปน “โชคของครอบครวั อเีดน” 
(The Luck of Eden Hall) อยูที่คฤหาสนอีเดนในคัมเบอรแลนด (Cumberland) ถวยนี้เชื่อ
กนัวาชวยรกัษาทรัพยสมบตัไิวใหอยูในครอบครัวอีเดน ถาเผือ่ถวยแตกเม่ือไรเช่ือกนัวาโชค
ลาภของตระกูลอีเดนจะหายไป คฤหาสนอีเดนฮอลลถูกรื้อลงใน ค.ศ. 1934 แตถวยไมได
หายไปไหน เพราะรัฐบาลอังกฤษไดนําไปเก็บไวในพิพิธภัณฑวิคตอเรียและอัลเบอรต 
(Victoria and Albert Museum) ในกรุงลอนดอน
 เร่ืองเลาอกีเรือ่งหนึง่ท่ีคลายกบัความเชือ่แบบไทยอยางไมนาจะเหมอืนกนัไปได คอื
ความเชื่อเรื่องพวกเทวดานางฟามีเครื่องมือเครื่องใชที่ใหญโตและสวยงามมากกวาของ
มนุษย ในคริสตศตวรรษท่ีสิบสามที่โบสถเซนตแมรี่ที่มณฑลเซอเรย อังกฤษมีเรื่องเลาวามี
หมอโลหะใหญมากมเีสนผาศนูยกลางถงึหนึง่หลา ซึง่มนษุยขอยมืมาจากพวกเทวดานางฟา
แลวก็ไมนําไปคืน เขาใจกันวาพวกมนุษยในสมัยโบราณไมมีภาชนะหรือเครื่องมือเครื่องใช
ดีๆ  ใชเวลาจะจัดเล้ียงกนัในหมูบาน จงึไปขอยืมขาวของของเทวดานางฟามาใช ในตํานาน
พื้นบานของไทยมีเร่ืองเลาทํานองเดียวกัน เชนถํ้าผีที่จังหวัดแมฮองสอนก็มีเรื่องเลาวามี
ขาวของเคร่ืองใชของเทวดานางฟาอยูมากมาย ถํ้าบางถ้ําในจังหวัดในภาคใตก็มีเร่ืองเลา

ทํานองเดียวกัน ที่จังหวัดนครราชสีมาก็มีเรื่องทํานองน้ีอีก
 เราสามารถสรุปเร่ืองเก่ียวกับเทวดานางฟา (fairies) ไดวาพวกนี้มีจํานวนมาก และ
มชีวีติทีม่สีสีนัอยูใกลกบัมนษุย รบัใชมนุษยบางเรียกไดวาเปนผูพทิกัษรกัษาบานใหมนษุย

เปนอยางด ีแตพวกท่ีเกเรชอบรังแกมนุษยกม็ไีมใชนอย ดงัเรือ่งของพวกบอกการตเปนตน 
ที่นาสนใจวาแตกตางกับเทวดานางฟาไทยอยางมากคือพวกน้ีเกิดมาก็เปนเทวดานางฟา
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ในระดับลางแลว ไมมเีรือ่งเลาวามใีครเสกเปาใหกลายสภาพมาเปนอมนุษยอยางนี ้ในเร่ือง
เลาของทวีปยุโรปไมมีผูใดต้ังตนเปนพอมดหมอผีแลวทําการสาปแชงใหใครตองกลายเปน
อมนุษย แลวกไ็มมกีลาววาพวกเทวดานางฟาระดับลางจะส้ินสดุชวีติเม่ือไร ผดิกบัเร่ืองเลา
ในสงัคมไทยทีพ่อมดหมอผสีามารถดงึเอาวญิญานทีโ่ชครายมาเสกเปาใหกลายเปนผปีศาจ
ไวคอยรับใชมนุษย เชนเปนกุมารทอง เปนรัก-ยม เปนเสือสมิง เปนควายธนู ฯลฯนอกจาก
นี้ในเร่ืองเลาของไทยยังมีเรื่องของสิ่งที่เปนกายสิทธิ์ไดดวยตัวเอง อยูเฉยๆ ก็กลายเปน
วิญญานของอมนุษยที่อาจชวยพิทักษรักษามนุษยได สิ่งเหลานี้มีเชนหินโปงขาม คดไมสัก 
คดชาง จิง้จกสองหาง เปนตน ในเรือ่งเลาบางครัง้กม็เีผยแพรไปวาอาวธุทีเ่จาของใชจนเจน
มือก็อาจเกิดวิญญานข้ึนในตัวแลวสามารถชวยเหลือเจาของอาวุธนั้นได เชน ดาบ กริช 
ก็มีที่เลากันวาเปนอาวุธวิเศษ และถาจะกลาวกันเร่ืองอาวุธวิเศษก็นาจะคิดวาหางไกลจาก
เรื่องเทวดานางฟาหรือภูติผีปศาจออกไปมาก เพราะอาวุธวิเศษไมมีวิญญานของใครครอง
อยู แตเปนฤทธิ์ที่เกิดขึ้นเพราะคนท่ีมีกําลังฌานสูง คือไดอภิญญา 5 สามารถเลนฤทธิ์ได
แบบตางๆ เทยีนไขพิเศษท่ีไกรทองใชระเบิดแหวกน้ําเปนชองลงไปถึงถํา้ของชาลวันกเ็ปน
ของท่ีเกิดจากฤทธิ์ของไกรทอง ในเรื่องขุนชางขุนแผนเถรขวาดเอาบาตรทําหัว และเอาไม
เทาทาํหาง สามารถแปลงตนเองเปนจรเขใหญ วายนํา้ลงมาจากเมอืงเหนอืเพือ่มาชวยนาง
สรอยฟาทีก่รงุศรีอยธุยา เถรขวาดทําเชนนัน้ไดกเ็พราะเถรขวาดเปนผูมกีาํลงัฌานสูงนัน่เอง

บทสรุป
 จากการอานเร่ืองอมนุษยประเภทตางๆ มาต้ังแตตน ตั้งแตที่เปนผีใหญมีฤทธา
ศกัดานภุาพมากเชนเทพเจาตางๆ ในเอเชยีไมเนอร มาจนถงึเรือ่งเทวดาเลก็นางฟานอยที่
อยูตํา่เตีย้เรีย่ดนิ อาศยักนิขนมทานํา้ผึง้ทีม่นษุยทิง้ไวให ในการศกึษาวฒันธรรมเหลานีเ้รา
อาจประมวลไดวาถึงแมวัฒนธรรมตางๆ ไมไดกลาวถึงสาเหตุที่ทําใหเกิดอมนุษยประเภท

ตางๆ ทีก่ลาวมา อมนษุยทีก่ลาวมามอีารมณโลภ โกรธ หลง เหมอืนมนษุย ดงันัน้โดยทัว่ไป
จึงแทบไมมีอิทธิพลเหนือมนุษย แตในทางตรงกันขามกลับตองรับใชมนุษยที่มีอํานาจและ

ความสามารถพิเศษดวยซํ้าไป
 วัฒนธรรมพุทธศาสนาใชกฎแหงกรรมเปนฉากหลังของการที่ผูตายจะไปเกิดเปน
อมนุษยประเภทตางๆ ตลอดจนสามารถพนสภาวะนั้นไดดวยการทํากรรมดี (กุศลกรรม) 
มทีาน ศลี ภาวนาเปนสําคญั การเกิดปนอมนุษยไมวาเปนเทวดา หรือพรหมไมใชเปาหมาย
สูงสุดในวัฒนธรรมพุทธศาสนา เพราะชีวิตในสภาวะนั้นยังไมพนทุกข แมจะมีความสุข
ยาวนาน การไมตองมาเวียนวายตายเกิดเปนมนุษยหรอือมนุษยในสังสารวัฏเปนวธิเีดยีวท่ี

จะชวยใหเราพนทุกขที่ติดมากับการเกิดไดโดยสิ้นเชิง
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 สาํหรบัคาํถามวาอมนุษยทีก่ลาวมามีอยูจรงิในปรกติวสิยัภาวะหรือมอียูแตในความ
เช่ือและจินตนาการของมนุษยที่แสดงออกมาในรูปของนิทานปรําปรา (mythology) หรือ
เทพนิยาย (fairy tales) นั้นยังไมมีคําตอบตายตัวแนนอน เรื่องเกี่ยวกับประเด็นวาโลกหรือ
จกัรวาลมเีพียงมติทิางกายภาพน้ีมนุษยรูไดโดยเจริญประสาทท้ัง 5 เทานัน้ การอธิบายนรก
สวรรคหรืออมนุษยตางๆ ยังอธิบายไมไดเปนสวนมาก
 ในกรอบทฤษฎจีติวทิยาวาเปนเพยีงสญัญลกัษณของความรูสกึและความตองการที่
ซอนเรนอยูในจิตมนุษยนั้นเปนเรื่องที่ถกเถียงไดไมวาในแงของเหตุผลหรือในมุมมองของ
ศาสนาสมยัใหม เชนศาสนาพทุธ ศาสนาฮนิด ูและศาสนาครสิต ในเรือ่งนีเ้ราคงตองยอมรบั
เชนเดียวกับนวิตนัวาโลกและจกัรวาลมีสิง่ล้ีลบัตางๆ มากมายเชนเดยีวกบัจาํนวนเมด็ทราย
บนชายหาดท่ีความรูของมนุษยยังเขาไปไมถึง
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