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ค�าน�า
	 รู้หรือไม่ว่านอกจากความดุร้าย	สยดสยอง	และ

น่าเกลียดน่ากลัวแล้ว	บรรดาผีญ่ีปุ่นยังมีความแปลก

และน่ารักซ่อนอยู่	 เช่น	ชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าข้าวของในบ้าน

ที่ใช ้นานเกิน	 100	 ปี	 จะกลายเป็นปีศาจโอบะเกะ		

ส�าหรับผีโยกะอิ	นอกจากจะมีอิทธิฤทธิ์สารพัดแล้ว	ยัง

ถ่ายทอดภูมิปัญญาบางอย่างให้มนุษย์ด้วย	 ส่วนผีสาว

เคะระกะระอนนะชอบสร้างเสียงหัวเราะให้คนที่หมด

ก�าลังใจ	 ด้านเจ้าคัปปะพรายน�้าก็เป็นผีที่ฉลาด	รอบรู้	

และมีสัมมาคารวะ	

	 ต�านานผจีนีกม็เีร่ืองเล่าสนกุ	ๆ 	ปนสยองไม่น้อยหน้า

ผีญี่ปุ ่น	 เช่น	 เคล็ดลับเอาตัวรอดจากผีดิบ	 ใครอยาก

ถูกหวยต้องให้ผีปาเจียวกุ่ยหลอก	รวมทั้งต�านานรักโร

แมนติกท่ีจบลงด้วยโศกนาฏกรรมของราชบัณฑิตหนุ่ม

และชิงชิง	นางในภาพวาด	 แถมในท้ายเล่มยังมีวิธีไล่ผี

แบบจีน	ๆ	มาฝากอีกด้วย

	 จะรอช้าอยู่ไย	พลิกหน้าต่อไปเพ่ือพิสูจน์ความ

น่ากลัวปนเฮฮาของปาร์ตี้ผีญี่ปุ่นและผีจีนกันเลย!

นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์
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	 ปกติจะอยู ่ในรูปของกลุ ่มไอหมอกประหลาด

ลอยอยู่ตามท้องถนนยามค�่าคืน	หากโอะบะเกะเข้าสิง

สิง่ใดไม่ว่าคน	สตัว์	หรอืสิง่ของ	สิง่นัน้จะกลายเป็นผทีนัที

โอะบะเกะจะปรากฏตวัตอนกลางคนืเพือ่หาทีส่งิสู	่ ส่วน

มากจะเข้าสิงพืชและสัตว์มากกว่า	 โอะบะเกะบางตน

สามารถแปลงร่างเป็นคน	หรือสร้างภาพมายาได้	 เช่น

พวกจิ้งจอก	ทะนุกิ	 โอะบะเกะอีกประเภทมาจากสิ่ง

ที่ไม่มีชีวิต	 เช่น	ก้อนหิน	ข้าวของเครื่องใช้ในบ้านที่มี

อายุการใช้งานมาก	ๆ 	จนเกดิวญิญาณขึน้มาเอง	 เพราะ

มีความเชื่อว่าของที่ใช้นานเกิน	100	ปีข้ึนไปจะกลาย

เป็นปีศาจได้ตวั
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	 ใช้เรียกเหล่าบรรดาภูต	 ผี	 ปีศาจ	ปอบ	 เปรต 

และอสุรกายต่าง	ๆ 	 ที่อยู่ของผีพวกนี้คือขุมนรก	สวรรค์ 

และโลกมนุษย์	 โยกะอิมักจะเริ่มปรากฏในช่วงพลบค�่า 

ชาวญี่ปุ ่นเชื่อว่าเวลานี้เป็นเวลาที่ผีออกหากิน	 จึงไม่

นิยมเดินทางไกลในช่วงนี้		 โยกะอิมีฤทธิ์แตกต่างกันไป 

บ้างแปลงร่างได้	บ้างควบคุมดินฟ้าอากาศได้	บ้างเสก 

เงินทองหรือท�าให้ร�่ารวยได้	บ้างก็น�ามาซ่ึงโรคภัยไข้เจ็บ 

แม้ส่วนใหญ่โยกะอจิะเป็นอนัตรายกบัมนุษย์	แต่กม็บ้ีาง 

ที่ถ่ายทอดภูมิปัญญาให้กับมนุษย์	เช่น	 วิชานินจาหรือ 

ยารักษาโรคต่าง	ๆ	 เป็นต้นตวั
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	 ยูเร	 หรือผีตายโหง	 เป็นวิญญาณคนที่

ตายไปโดยไม่ทันตั้งตัว	 จึงไม่ได้ไปผุดไปเกิด

ต้องเป็นสัมภเวสีที่ล่องลอยไปตามที่ต่าง	ๆ 	 รอ

วันไปผดุไปเกดิ	 ยเูรมกัจะปรากฏตวัหลงัเทีย่งคนื

แต่ยูเรบางตนก็สามารถปรากฏตัวราง	ๆ 	ได้ใน

เวลากลางวัน	 	การปรากฏตัวจะมีสภาพเหมือน

ก่อนตาย	คอื	ตายสภาพไหนกจ็ะมาหลอกแบบนัน้

ส่วนใหญ่จะมาบอกความต้องการของตัวเองที่

ค้างคาใจ	 พวกยูเรมีสิทธิ์กลายสภาพเป็นได้ทั้ง

โอะบะเกะ	โยกะอิ	หรือกลายเป็นเปรตก็ได้	 ถ้า

ท�าพิธีศพไม่ถูกต้อง	 หรือจิตใจยังอาวรณ์กับ

สิ่งใดมาก	ๆ	 วิญญาณคนตายก็จะกลายเป็น

ปีศาจได้เช่นกันตวั
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	 หรือ	 เทพ	 แปลตามศัพท์คือ	วิญญาณธรรมชาติ

ไม่ใช่วญิญาณคน	 เทพนัน้มทีัง้ดแีละไม่ด	ีแต่กจ็ดัว่าอยู่

ในภมูเิทพ	เช่น	พวกเทพวบิตัต่ิาง	ๆ 	ทีจ่ะน�าโรคระบาดมา

สูโ่ลกเพ่ือคมุประชากรมนษุย์	 เทพภเูขาทีดู่แลธรรมชาติ

เทพแห่งแม่น�้า	หรือซะชิกิวะระชิก็จัดเป็นปีศาจกึ่งเทพ

เพราะน�าความมั่งคั่งมาให้บ้านที่ไปอยู่	 เทพมีที่มาได้

จากทุกส่ิง	ทั้งคน	สัตว์	และสิ่งของ	หรือกระทั่งปีศาจก็

มาเป็นเทพได้เหมือนกัน

คะมิ
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	 คุชิซะเกะอนนะ	 เป็นผีผู้หญิงที่มีปากฉีกถึงใบห ู

เดิมทีหญิงสาวคนนี้สวยมาก	 เธอเป็นภรรยาของซามูไร

ที่มีชื่อเสียง	แต่ความสวยของเธอกลับท�าให้สามีระแวง

กลัวเธอจะไปมีชู ้	 จึงใช้ดาบฟันปากของเธอจนฉีกถึง 

ใบหูด้วยความโกรธเพื่อท�าลายความงามของเธอ	และ 

ยังเยาะเย้ยว่า	ต่อไปนีย้งัจะมใีครคดิว่าเธอสวยอกี

	 จากนั้นสาวปากฉีกก็ตายกลายเป็นวิญญาณที่มี 

ความอาฆาต	 ในช่วงค�่า	มักจะมีหญิงสาวคนหน่ึงยืน

อยู่ข้างถนนและสวมผ้าปิดปากไว้	 พอใครเดินผ่านมา 

จะเข้าไปทัก	แล้วถามว่า	ฉันสวยหรือเปล่า	

คุชิซะเกะอนนะ
สาวปากฉีก
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	 ถ้าตอบว่าสวย	สาวปากฉีกก็จะท�าปากของเหยื่อ 

ให้กลายเป็นปากแบบเธอ	 แต่ถ้าใครตกใจกลัวปากที่

น่าเกลียดน่ากลัวของเธอ	เธอก็จะฆ่าทิ้งซะ
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	 ณ	คฤหาสน์ของซามูไรหลังหนึ่ง	มีสาวใช้ชื่อว่า 

โอะกิกุ	 วันหนึ่งเธอท�าจาน	10	 ใบ	ที่เป็นสมบัติล�้าค่า 

เก่าแก่ของตระกลูแตกทัง้หมด	ท�าให้ท่านเจ้าของคฤหาสน์

โกรธมากจนฆ่าเธอ	จากนั้นก็ให้คนน�าศพของเธอไป

โยนทิ้งในบ่อน�้า	 หลายวันต่อมา	ก็มีคนพบวิญญาณ 

ของโอะกิกุที่บริเวณบ่อน�้านั้น	และนับจานด้วยเสียง 

เคียดแค้นว่า	 “1	 ใบ	2	 ใบ...”	นับไปเรื่อย		ๆ 	 จนถึงใบ 

ที่	 9	 เธอก็จะคร�่าครวญว่า	 “ขาดไปอีก	 1	 ใบ”	แล้วก็

หายตัวกลับลงไปในบ่อน�้าตามเดิม					

ผีนับจาน
เสียงโหยหวน

จากบ่อน�้า
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