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เบื้องหลังและที่มาของหนงัสือ 
 

เอลิอาเดตั้งคําถามใหกับงานชิ้นนี้ของเขาวา อะไรเลาคือความจริงที่ซอนอยูภายใตตํานาน? เขา
พยายามถอดถอนตัวตน เพื่อการพยายามทีจ่ะเขาใจ ไขกญุแจสูความหมายอันลึกซึ้งที่ซอนอยูในเรือ่งเลา
ของชนพื้นเมอืง ราวกับเขาสามารถมองดวยสายตาของพวกเขาเหลานั้น โดยเฉพาะตํานานอนัศกัดิ์สิทธิ์
หรือ เทพปกรณัม(‘M’yth) วาอิทธิพลของเรื่องเลาสามารถสรางสรรคใหเกิดวฒันธรรมและวิถีชีวิตของ
ผูคนอันซับซอนไดอยางไร  
 ความหมายของคําวา “ตํานาน” นั้นไดถูกบดิเบือนไปมาก การจะเอามุมมองแบบตะวนัตกไป
นิยามความหมายของตํานาน ซ่ึงเปนภูมิปญญาแบบดั้งเดิมนั้น เปนสิ่งที่ไมเหมาะสมอยางยิ่ง ยิ่งในโลก
สมัยใหมที่มแีนวโนมที่จะมองตํานาน เปนเรื่องเลาลมๆแลงๆ ประเภทนิทานปรัมปรา หรือ เร่ืองหลอก
เด็กใหกลัว ซ่ึงทั้งหมดนีห้าใชความหมายทีแ่ทจริงในวัฒนธรรมพื้นเมือง ผูคนในสังคมสมัยใหมมกัจะ
ใชมาตรวัดทางวิทยาศาสตรวัตถุนิยมไปตคีาความงามในประสบการณและวิถีชีวิตผูคนอยางปราศจาก
ความเคารพ จงึยากที่เราจะเขาถึงความลึกซึ้งของความหมายที่มีชีวิตในตํานานหรือเทพปกรณัมทีว่านี ้
 คุณคาของตํานานในสังคมดั้งเดิม เกิดขึ้นจากพื้นฐานของการใชชีวิตของผูคนใชชีวติอยางไม
แยกขาดออกจากผืนดินและธรรมชาติ ความซับซอนของวิถีชีวิต การดํารงชีพเพื่อความอยูรอด ลมฟา
อากาศ โรคภัยไขเจ็บ และความสงบสุขของชุมชน ตํานานคือระบบการศึกษาในตัวของมันเอง คือการ
เรียนรูที่แทรกตัวอยูกับทุกมมุของชีวิตประจําวัน เอลิอาเดกลาหาญที่จะตั้งคําถามอยางถึงราก ตอการ
ตีความคําวา “ความจริง” ของผูคนสมัยใหม ควบคูไปกับการตั้งคําถามเชิงคุณคาวาวฒันธรรมชน
พื้นเมืองไดใหความหมายของความจริงตางออกไปอยางไร ความสนใจของเขาในงานชิ้นนี้มุงเนนไปที่
ตํานานที่มีชีวติ ซ่ึงหมายถึง ตํานานอันยังคงเปนพื้นฐานของการดําเนินชีวิตในแตละวนัของผูคนใน
สังคม 
 
 โครงสรางของหนังสือ การเรียบเรียงเนื้อเร่ือง การจัดแบงเนื้อหา  

๑) โครงสรางของตํานาน 
๒) กลับสูตนกําเนิด 
๓) ตํานานและพธีิกรรมสูการกําเนิดใหม 



๔) กําเนิดจักรวาล 
๕) กาวขามขอจํากัดของเวลา 
๖) ศาสตรแหงตํานานและประวัติศาสตร 
๗) ความยิ่งใหญและการเสื่อมถอยของตํานาน 

๘) การอยูรอดและการปรับเปลีย่นของตํานานในโลกสมัยใหม 
 

เนื้อหาหนังสือโดยยอ 
 ในบริบทของโลกที่มีชีวิตและศักดิ์สิทธิ์ เทพปรณัม (ตํานานอันศักดิ์สิทธิ์) ถือเปนการเลาเรื่อง
ในแบบของพธีิกรรม (ritual) พิธีกรรมเปนหนทางที่ทําใหผูเขารวมพิธีผานเขาสูโลกเหนือกาลเวลา มี
สวนรวมกับเหตุการณอันเปนสิ่งที่เกิดขึน้ใน “จุดเริ่มแหงเวลา (Primordial Time)”  ตัวละครที่เปน
ส่ิงมีชีวิตเหนือมนุษยเปนผูกอกําเนิดสิ่งตางๆ จนเกิดเปนจักรวาลอันมีชีวิต เกดิเปนมนุษย สรรพสัตว 
ภูเขา ตนไม ฯลฯ เทพปกรณมัจะกลาวถึงเฉพาะเหตกุารณอันเปนจุดกาํเนิด ใหเราเขาใจถึงความหมาย
ของการมีอยูของชีวิตและสรรพสิ่งรอบตัว 
 ดังนั้นเทพปกรณัมคือเร่ืองที่เกิดขึ้นจริง พสูิจนไดจากการมีอยูของสรรพสิ่งในโลก เร่ืองจริง
จะตองมีนยัของความศักดิ์สิทธิ์ สามารถพาผูฟงใหเขาไปสัมผัสกับประสบการณเหนือกาลเวลา นาํมา
ซ่ึงการตระหนกัถึงคุณคาและความหมายของการมีชีวิตอยูในปจจุบันขณะ  

สวนเทพนยิาย นิทาน เร่ืองเลาทั่วไป จะบอกถึงเรื่องราวสามัญ การผจญภัยของเหลาวรีบุรุษ วีร
สตรีบนโลกที่เราอาศัยอยู โดยไมไดทําหนาที่เปนสะพานเชื่อมระหวางโลกเหนือการเวลา ณ จดุเริม่ตน
ของจักรวาลแตอยางใด 

  เทพปกรณัมหรือตํานานอนัศักดิ์สิทธิ์ที่กลาวถึงจุดเริ่มของจักรวาล จะประกอบดวยตํานาน
ยอยๆ อันแสดงถึงรายละเอียดของความสัมพันธอันซับซอนของชีวิตและสรรพสิ่งในจักรวาล 
เชนเดยีวกันกบัเทพปกรณัม ตํานานจะประกอบดวยตัวละครเหนือมนุษย โดยมากมักจะเปนเหลาทวย
เทพที่มีอิทธิฤทธิ์บันดาลสิ่งตางๆใหเกดิขึน้ไดในพริบตา การกระทําของตัวละครในตํานานจะกอใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงตอโลกที่เราอาศัยอยูโดยตรง เพราะผลของการกระทาํนั้นเกดิขึ้นในจุดเริ่มตนแหงการ
เวลาและการมีอยู สวนการกระทําของตัวละครในเทพนิยายหรือนิทานหาไดสงผลใดๆ เปนเพียงเรือ่ง
สอนใจในบริบทของความสามัญในขั้นโลกๆของมนุษยเดินดินเทานัน้ 

เชน ในตํานานการกําเนิดของมนุษย เหตกุารณนัน้เปนเหตุการณทีเ่กดิขึ้นจริงพิสูจนไดจากการ
ดํารงอยูของมนุษยในปจจุบนั แตมนษุยกห็าไดเปนอมตะ วนันึงเราทุกคนตองตาย เหตุผลของการไม
เปนอมตะก็เพราะ มีบางสิ่งบางอยางเกดิขึ้นใน “จุดเริ่มตนแหงกาลเวลา”  ถาเหตุการณนั้นไมอุบัติขึ้น 



เราก็คงมีชีวิตอยูเปนอมตะอยางภูเขาหรือทองฟา  ตํานานแหงความตายบอกใหเราไดรูถึงส่ิงที่เกิดขึ้นใน
โลกศักดิ์สิทธิ์เหนือกาลเวลา ที่มีผลกระทบสืบเนื่องมาสูความดํารงอยูในปจจบันขณะ 
 
 โครงสรางของตํานาน ประกอบดวยสวนสําคัญๆดังตอไปนี ้

๑) เหตุการณประวัติศาสตรอันเปนผลจากการกระทําของเทพเจา หรือส่ิงมชีีวิตเหนือมนษุย 
๒) ประวัติศาสตรนั้นถือเปนเรื่องจริง อันพิสูจนไดจากการดาํรงอยูของผลพวงในปจจุบนั 
๓) ตํานานจะเกีย่วของกับการกาํเนิดเกิดขึ้นของบางสิ่งบางอยางเสมอ 
๔) เมื่อเราเขาใจถงึตนกําเนดิ สัมผัสถึงความหมายของการดํารงอยู เราก็จะกลายเปนสวนหนึ่ง

ของตํานาน มชีีวิตอยูในตํานาน และสามารถเปนสวนหนึง่ของการปรับเปลี่ยนที่เหมาะสม
ตามเหตุปจจัยในปจจุบนั จะเห็นไดวาตํานานหาใชเร่ืองนอกตัว เร่ืองนามธรรมอันจับตอง
ไมได แตตํานานคือปญญาที่เกิดจากประสบการณตรงจากการเปนสวนหนึ่งของความ
ศักดิ์สิทธิ์ในวถีิแหงพิธีกรรม อันเปนสะพานเชื่อมนําเราจากโลกสามัญรวมสมัย ไปสูโลก
ศักดิ์สิทธิ์เหนอืกาลเวลาอันเปนจุดกาํเนิดแหงสรรพสิ่ง  เพราะความเปลี่ยนแปลงที่แทจริง 
(transformation) จะเกิดขึ้นไดก็แตเฉพาะในประสบการณศักดิ์สิทธิ์เหนือกาลเวลาเทานั้น 

๕) ชีวิตที่มีความหมายทีแ่ทจริง คือ ชีวิตที่ดําเนินไปบนพลังความศักดิ์สิทธิ์ของตํานาน 
(Living a myth) เปนชวีิตที่ไมแยกขาดจากจุดกําเนิดเดิมแท (Primordial Source) ในทุกลม
หายใจเขาออก ชีวิตในตํานานแสดงถึงประสบการณอันลึกซึ้งทางจิตวญิญาณ ที่แตกตางไป
จากประสบการณธรรมดาสามัญในชีวิตอยางโลกๆ 

 
หนาที่ที่สําคัญของตํานาน กค็ือ การเปนสะพานใหเรากาวขามผานโลกแหงกาลเวลา กลับไปสู

จุดกําเนิด ความวางอันเปนอนันตกาล ความสมบูรณ อันเปนตนกําเนิดของสรรพสิ่ง ยามที่ผูคนเจ็บไข 
เกิดภัยธรรมชาติ เหตุการณรายแรงทําใหผูคนเสียขวัญ ภตูผีวิญญาณราย หรือแมนจะไมมีอะไรเกดิขึ้น
แตเปนชวงเปลี่ยนผานของฤดูกาล ขึ้นปใหม หรือ ภัยธรรมชาติเพิ่งผานพน พิธีกรรมรวมถึงวิธีการเลา
ตํานาน หรือเทพปกรณัม จะเปนหนทางที่จะนําใหผูคนเขาไปสัมผัสถึงการเริ่มตนที่สดใหมอีกครั้ง และ
ดูเหมือนโลกและจักรวาลอันศักดิ์สิทธิ์ มีชีวติ จะเขาใจความหมายอันเปนสากลแหงพธีิกรรมเหลานั้น
เปนอยางดี จนกลายเปนความสัมพันธอันแนบแนน ที่ไมสามารถแยกขาดกันไดระหวางจิตวิญญาณของ
ความมนุษยกบัความศักดิ์สิทธิ์ของธรรมชาติในสากลจักรวาล 

ในวัฒนธรรมพื้นเมืองนั้น วถีิชีวิตของผูคนเปนวิถีชีวิตที่เปดรับขอความที่สงมาจากโลกเหนือ
มนุษยอยูเสมอ คุณคาเหลานัน้เปนคุณคาทีอ่ยูเหนือจิตสํานึกดานสวางที่บงบอกถึงแบบแผนตายตวัท่ีคับ



แคบ แทนที่พวกเขาจะใหความสําคัญกับสิ่งที่เขารู กลับพยายามสรางความสัมพันธกับมณฑลแหงความ
ไมรู ความเปลีย่นแปลง และความไมแนนอน โดยใชตาํนานและพิธีกรรมเปนสะพานเชื่อมตอ เพื่อเขาสู
ธรรมชาติอันมีชีวิตอันมีเราเปนสวนหนึ่งในนั้นอยางแทจริง 

แตปจจุบนัในโลกวิทยาศาสตรวัตถุนิยมสมัยใหม คณุคาและความหมายของพิธีกรรม ตํานาน 
และความศกัดิสิ์ทธิ์ดูจะคอยๆถูกลบเลือนลงไปเรื่อยๆ  เกดิเปนปรากฏการณของการสูญคาความ
ศักดิ์สิทธิ์แหงตํานาน (demythicization) กลายเปนจกัรวาลที่เปราะแตกแยกสวน  

โลกวิทยาศาสตรไดนํามามนษุยสูวิถีการมองโลกเปนวัตถุ ที่ตองอาศัยการพิสูจนทาง
วิทยาศาสตร โดยตัดขาดจากแงมุมทางประสบกาณตรงที่เกินกวาคําอธิบาย อีกทั้งยังไดเปลี่ยนนยิามของ 
“เร่ืองจริง” กับ “เร่ืองเท็จ” จากหนามือเปนหลังมือ เร่ืองอิทธิฤทธิ์ปาฎิหาริยศักดิ์สิทธิ์เหนือมนษุยถูก
ตัดสินวาเปนเรื่องเท็จ ไรขอพิสูจน อยางทีไ่มตองใหความสนใจใดๆ จงึทําใหตํานานถูกลดทอนคุณคา
กลายเปนเหมอืนนิทานหลอกเด็กเรื่องหนึ่งก็เทานั้น  

เมื่อจักรวาลแหงประสบการณอันกวางใหญไดถูกปดลง เหลือเพียงสิง่ที่เรา “คิดวาเรารู”  แลว
กีดกนัเอาจักรวาลอันกวางใหญของความไมรู (เร่ืองที่พสูิจนไมได) เปนเรื่องงมงายหรือเร่ืองเท็จเสียแลว 
ความหลากหลายทางศักยภาพของมนุษยก็ถูกลดทอนลงอยางนาใจหาย เราไดแยกตวัเองออกมาจาก
องคาพยพอันศักดิ์สิทธิ์ของการเลื่อนไหลแหงจกัรวาล นํามาซึ่งความหยิ่งทนง ความโลภ ความเกลียด
ชัง ฯลฯ  เรากาํลังตัดขาดตัวเองออกจากประสบการณการเรียนรูจากความสัมพันธอันแนบแนนของ
ส่ิงมีชีวิตเหนือมนุษย หรือบรรพบุรุษในตํานาน หมกมุนอยูแตกับความรูอันคับแคบแบบแยกสวนทีถู่ก
พัฒนาขึ้นในชวงเวลาเพียงไมกี่รอยปเทานัน้   

ความศกัดิ์สิทธของประสบการณที่เลือนหายหมายความถึง จินตนาการและความคดิสรางสรรค
ที่คอยๆเลือนคาตามไปดวย เพราะมันถูกมองเปนเพยีงแค ฝนลมๆแลงๆ หรือ อุดมคติที่กินไมได จนใน
ที่สุดชีวิตก็ถูกจํากัดอยูในมติขิองเวลาและสถานที่ ถูกลดทอนความเปนไปไดอันไพศาล จนหลงเหลือ
เพียงเปลือกทีถู่กกําหนดขึ้นตามปจจัยภายนอก ที่กําลังบั่นทอนคุณคา ความหมาย และลมหายใจของ
ความเปนมนษุยที่แทอยางนาเศราเปนทีสุ่ด  
  
  
 


