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เรือ่ งสงกรานตนี้ ประการแรกขอทำความเขาใจเบือ้ งตนกอนวา เนือ่ งจากไดยนิ หลาย
คนนิยมเรียกกันวาประเพณีบา ง เทศกาลบาง สำหรับผเู ขียนแลว จะใชคำวา เทศกาลสงกรานต
เพราะพิธกี ารเชนนีจ้ ดั เปนเทศกาล เนือ่ งจากวาเกิดขึน้ ตามการเสวยฤกษของราศีเมษ บรรจบ
ครบรอบในวันที่ ๑๓-๑๔-๑๕ เดือนเมษายนของทุกป คือเกิดขึน้ ปละ ๑ ครัง้ เรียกวาเกิดมา
ตามกาลเวลา ไมไดมขี นึ้ ตามทีค่ ดิ อยากจะใหมี ในลักษณะเดียวกันนี้ ก็มที อดกฐิน ลอยกระทง
หรือประเพณีประจำเดือน (จากเทศกาลฮีดสิบสองคลองสิบสี)่ สวนทีเ่ รียกวาประเพณีนนั้ เปน
กรณีทคี่ นสวนมากนิยมถือกันมาชานาน แตไมจำกัดเวลาทำ คือทำเวลาใดก็ได เชนประเพณี
แตงงาน ขึน้ บานใหม บวชพระบวชเณร ทอดผาปา ถวายสังฆทาน จึงฟนธงไดเลยวา เทศกาล
สงกรานต
คำวา “สงกรานต” มาจากภาษาสันสฤกตวา สํ-กรานต แปลวา ยายที่ เคลือ่ นที่
หรือยางขึน้ คือวา ดวงอาทิตยยา งขึน้ สรู าศีใหม คนไทยถือเปนวันขึน้ ปใหม ซึง่ ตรงกับวันที่
๑๓-๑๔-๑๕ เมษายนของทุกป แตวนั สงกรานตนนั้ คือ วันที่ ๑๓ เมษายน เรียกวา วันมหา
สงกรานต วันที่ ๑๔ เปนวันเนา วันที่ ๑๕ เปนวันเถลิงศก สำหรับวันเถลิงศก แปลวา “วันขึน้
ศกใหม” คือจุลศักราชใหม การทีเ่ ปลีย่ นวันขึน้ ศกใหมมาเปนวันที่ ๓ ถัดจากวันมหาสงกรานต
นีก้ เ็ พือ่ ใหแกปญ
 หาเวลาขาด เพราะอาจมีปญ
 หาติดพันเกีย่ วกับชัว่ โมง นาที วินาที ยังไมครบ
ถวน คนไทยถือคติปใ หมนี้ ดวยการเฉลิมฉลองกัน ก็พอ ๆ กับเฉลิมฉลองในวันปใหมสากล คือ
วันที่ ๑ มกราคม นัน่ เอง
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สงกรานต เปนเทศกาลทีม่ กี ารละเลนดวยการเลนสาดน้ำ ทัง้ นีก้ ส็ อดคลองกับฤดูกาล
เปนเทศกาลทีม่ ขี นึ้ ในฤดูรอ น การเลนกันอยางสนุกสนานของผคู น ครัน้ จะเลนดวยอะไรอยาง
อืน่ ก็คงไมเหมาะกับภูมอิ ากาศทีร่ อ น ๆ อยางนี้ จึงตองใชน้ำสาดกัน รดกันเปนการเหมาะทีส่ ดุ
เปนการแกปญ
 หาสุขภาพทีเ่ กิดจากอากาศรอนจัด ๆ ดวยการเลนสาดน้ำ เทศกาลลักษณะเดียว
กันนี้ ในประเทศอินเดียเรียกกันวาโฮลี่ (Holy) มีการเลนกันดวยสีฝนุ มีสเี ขียว เหลือง แดง เวลา
จะใชสปี า ยกันจะคลุกกับน้ำใหเหนียว ๆ แลวปายไดทกุ ทีใ่ นรางกาย มีศรี ษะ ลำตัว คนทีถ่ กู รุม
ปายสีนจี้ ะดูนา เกลียด คลายผี ลักษณะเชนนีจ้ ะทำใหเปนทีส่ นุกสนานของคนทีป่ า ย เชนเดียว
กับสงกรานตที่เลนกันดวยน้ำ ถาใครสาดน้ำใสคนอื่นไดมากเทาไร คนนั้นจะมีความสุขมาก
เทานัน้ แถมตีกลองไชโยโหรอ งกันตรึมเลย


เทศกาลนีใ้ หคณ
ุ คาทางจริยธรรมสูงมาก เนือ่ งจากมีเทพ-พรหมเขามาเกีย่ วของดวย
นัน่ คือ ธรรมบาลกุมารกับทาวกบิลพรหม ตัง้ ปญหา ๓ ราศี (หรือ ๓ ศรี) ซึง่ เปนปญหาจริยธรรม
ทีใ่ ชเศียรเปนเดิมพัน ทำใหเราเขาใจไดวา เทวดาตองปฏิบตั ธิ รรม เคารพธรรม โดยสรุปแลว
ปญหา ๓ ราศีนี้ คำตอบทีไ่ ด เปนการเสริมสรางใหเด็กมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม และมีวนิ ยั ใน
ตนเองนัน้ เอง
เนือ่ งจากพระพรหม ๒ องค คือทาวกบิลพรหมทายปญหา ๓ ราศีกบั ธรรมบาลกุมาร
มีการเดิมพันดวยเศียร คือถาใครตอบไมได องคนั้นตองตัดศีรษะบูชาความรูกัน ปรากฏวา
ธรรมบาลกุมารตอบปญหาได ทาวกบิลพรหมตองยอมตัดเศียรของตนบูชาความรูของ
ธรรมบาลกุมาร ปญหาก็เกิดขึน้ วา เศียรทีต่ ดั แลวนีจ้ ะนำไปทิง้ ทีไ่ หนไมได เพราะจะทำใหผทู งิ้
นัน้ เดือดรอน ความเดือดรอนนีม้ ผี ลกระทบตอสภาพแวดลอมดินฟาอากาศดวย คือหากทิง้ ใน
ทะเล จะทำใหน้ำแหง ทิง้ ไปในอากาศ ฝนจะแลง ทิง้ บนบก ไฟก็จะไหม คำวาทิง้ ทีไ่ หนไมได จะทำ
ใหเดือดรอนแกผทู งิ้ นี้ เปนปริศนาธรรม หมายถึงความเคารพนับถือ บูชา นัน่ คือวา พอแมทาง
พระพุทธศาสนาถือวาเปนดังพรหม (พฺรหฺมาติ มาตาปตโร) ในเมือ่ พอแมเปนดังพรหม ก็เปน
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ความสำนึกของลูก ๆ จะตองแสดงความเคารพ รวมถึงเลีย้ งดูเปนการตอบแทน ถาลูกคนใด
ไมตอบแทนพอแมถอื วาเปนคนอกตัญู ผลจะทำใหลกู อกตัญูนนั้ ตกต่ำ ทำมาหากินไมเจริญ
กาวหนาในชีวติ คือเดือดรอนเปนดังการทิง้ เศียรของทาวกบิลพรหมไป ผลทีต่ ามมาคือความ
เดือดรอนอยางนัน้
ปญหาทีก่ ลาวไวขา งตนนัน้ คือ ปญหา ๓ ราศี ปญหานีม้ ี ๓ ขอซึง่ สัมพันธกบั กาล
เวลา คือขอที่ ๑ เวลาเชาถามวา ราศีอยทู ไี่ หน ตอบวาราศีอยทู ใี่ บหนา จึงลางหนา แปรงฟน
ถามวา เวลากลางวัน ราศีอยทู ไี่ หน ตอบวา ราศีอยทู อี่ ก จึงเอาน้ำลูบอก ถามวา เวลากลาง
คืน ราศีอยทู ไี่ หน ตอบวา ราศีอยทู เี่ ทา จึงลางเทากอนเขานอน
ความนัยของปญหา ๓ ราศีนี้ เมือ่ วิเคราะหดแู ลว ทราบวาเปนปญหาจริยธรรม แม
จะเปนปญหาของเทพของพรหมก็ตาม ก็เปนเทพทีส่ รางจริยธรรม ทีถ่ ามวา เชาราศีอยไู หน
คำตอบคืออยทู ใี่ บหนา ความหมายของคำถามนีไ้ มไดหมายเพียงใหรวู า ราศีอยทู นี่ นั่ ทีน่ เี่ ทานัน้ หาก
แตวา เปนการเสริมราศีใหเกิดขึน้ ทีใ่ บหนานัน่ เอง แลวราศีคอื อะไร ราศีกค็ อื ความงดงาม ดูดี
สดสวย มีเสนห เวลาเราเห็นใคร ๆ ทีม่ คี วามสุขสบาย มีเงินใช ผิวพรรณเปลงปลัง่ เรามัก
จะพูดกันวา ราศีดี ราศีจบั โหงวเฮงให เปนตน ในทางกลับกัน ถาหนาตาไมไดลา ง ฟนไมได
แปรง ผมไมไดหวี ตัวไมไดแตง ก็จะดูมอมแมม ถาผมยาว ๆ แลวไมไดหวี ก็จะดูยงุ เหยิงทีเดียว
ฟนไมไดแปรงแลวจะพูดใกลใครได เขาจะตองปดจมูก แถมยังจามอีกดวย ปญหาตอมา ถาม
วา กลางวันราศีอยทู ไี่ หน คำตอบคืออยสู ว นอกของเรา ความหมายคือใหอดทน ระงับยับยัง้
ความโกรธ ความหงุดหงิด กระวนกระวายทีม่ ากับอากาศรอน ๆ แตใหมอี ารมณเย็น ๆ ดังน้ำ
เย็น ๆ ชโลมอกตรงหัวใจ จึงจะเกิดความงามในชีวติ ไมไดหมายความวา ทำอกใหงาม ตาม
คำวาราศี สวนสุดทาย ถามวา กลางคืน ราศีอยทู ไี่ หน คำตอบคือ อยทู เี่ ทา นีก่ อ็ กี แหละวา
ไมได หมายถึงทำเทาใหงามตามคำแปลของคำวาราศีหรอก หากแตวา หมายถึงใหลา งเทากอน
นอน เพราะกลางคืนไปเทีย่ วเตรมาจากไหน เหยียบขีว้ วั ขีค้ วาย เทาเปอ นฝนุ หากไมไดลา ง
แลวเขานอนเลย แนนอนจะตองทำใหทนี่ อนเปรอะเปอ น สกปรก ความสกปรกนีเ้ ปนแหลง
เพาะพันธุเชื้อโรคนานาชนิด เชนกาฬโรค อหิวาตกโรค หรือแมแตโรคไขหวัดใหญ ๒๐๐๙
เปนตน
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๑
การรดน้ำดำหัวนีม้ คี ติธรรมมาจากเทศกาลสงกรานตดว ย คือธิดาทัง้ ๗ คน ของ
ทาวกบิลพรหมทีผ่ ลัดกันนำเศียรของผเู ปนบิดาของตนมาสรงน้ำ โดยธิดาคนแรกนำเศียรของ
บิดาจากถ้ำคันธุลี ในเขาไกรลาศ นำมาเวียนขวารอบเขาพระสุเมรุแลวเก็บรักษาไวในถ้ำ
ตามเดิม ดวยคติธรรมนีจ้ งึ เปนทีม่ าของการรดน้ำดำหัวผหู ลักผใู หญในเทศกาลสงกรานต ถา
เปนพระสงฆเรียกวา สรงน้ำพระสงฆ


คติธรรมของการปลอยนกปลอยปลานีก้ เ็ กิดขึน้ จากการเทศกาลสงกรานตนดี้ ว ย เรือ่ ง
มีอยวู า มาณพสองพีน่ อ งออกจากบานไปทำงานตางทีม่ านาน แตดว ยความเชือ่ ในชะตาชีวติ จึง
สำรวจชีวติ ของตนทุกระยะ ก็มาถึงระยะทีช่ ะตาชีวติ ขาดถึงขัน้ ตาย สองพีน่ อ งจึงพากันกลับบาน
เพือ่ อำลาพอแมกอ นตาย ก็เดินทางกลับบานในชวงใกลสงกรานต ระหวางการเดินทางนัน้ ก็เห็น
สระน้ำมีปลาเต็มสระแตสระใกลจะแหงขอดเพราะฤดูแลงมาถึง เห็นปลาแดดิน้ บางก็หายใจ
พะงาบ ๆ บางก็ใกลตาย ดิน้ พรวดพราดหัวซุกหัวซุนไปมา สองคนพีน่ อ งจึงพากันชอนปลานัน้
ไปปลอยในแมน้ำ ปลาไดน้ำก็ดอี กดีใจ เพราะหมายถึงการไดชวี ติ ใหม ไมตายเสียกอน
อานิสงสมจี ริง ใหชวี ติ แกทา น แลวทานก็ใหชวี ติ แกเรา สองพีน่ อ งนัน้ เมือ่ ถึงระยะเวลา
ชะตาชีวติ ขาด ปรากฏวาไมขาดตามทำนายไว กลับอยสู บายใจกวาเดิม ไมเคยยิม้ ก็ยมิ้ ได สอง
พีน่ อ งก็เชือ่ แนวา เราไดชวี ติ ในเวลาชะตาชีวติ ขาดนีก้ เ็ พราะอานิสงสการนำปลาในสระทีก่ ำลัง
แหงปลอยลงน้ำแน ๆ ดวยคติธรรมนี้ จึงเปนทีน่ ยิ มปลอยนก ปลอยปลา ปลอยเตาเนือ่ งในวัน
เกิดของตน เพือ่ ใหอายุยนื ยาวนาน และคติธรรมนีท้ างราชการถือเปนวันประมงแหงชาติดว ย
มีพธิ ปี ลอยพันธปุ ลาลงในน้ำทุกจังหวัดของไทย
๑

นางสงกรานตชอื่ นางทุงษะเทวี ถาสงกรานตปน นั้ ตรงกับวันอาทิตย นางสงกรานตชอื่ นางโค
ราคะเทวี ถาสงกรานตปน นั้ ตรงกับวันจันทร นางสงกรานตชอื่ นางรากษสเทวี ถาสงกรานตปน นั้ ตรงกับวันอังคาร
นางสงกรานตชอื่ นางมณฑาเทวี ถาสงกรานตปน นั้ ตรงกับวันพุธ นางสงกรานตชอื่ นางกิรณ
ิ เี ทวี ถาสงกรานต
ปนนั้ ตรงกับวันพฤหัสบดี นางสงกรานตชอื่ นางกิมทิ าเทวี ถาสงกรานตปน นั้ ตรงกับวันศุกร นางสงกรานตชอื่
นางมโหธรเทวี ถาสงกรานตปน นั้ ตรงกับวันเสาร

ปริศนาธรรมในเทศกาลวันสงกรานต

63

⌫
กรณีอนั เกีย่ วเนือ่ งในเทศกาลสงกรานตอกี อยาง คือผีตาโขน คำนีน้ า จะแผลงมาจาก
ผีตาคน หรือผีคนเปนๆ เรื่องนี้มีอยูวา เมื่อถึงเทศกาลสงกรานตบางทองที่ เชน อำเภอ
ชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก อำเภอดานซาย จังหวัดเลย บางหมบู า น จะมีการละเลนในเทศกาล
สงกรานต โดยตอนกลางวันหนมุ สาวจะนำน้ำอบ น้ำหอมมาสรงพระพุทธรูปในวัด และสรงน้ำ
พระสงฆ เมือ่ ถึงเวลากลางคืนหนมุ สาวก็ประดิษฐประสาทดอกไมขนาดใหญ หามแหไปรอบ ๆ
วิหารในวัด ผคู นทัง้ หลายก็แหแหนกันดวยความสนุกสนาน มีเตน ฟอน รองรำ ทำเพลงกัน
ยกใหญ วาแลวก็ธรรมดาทีม่ คี วามสุข ความทุกขกม็ าคกู นั ขณะทีค่ นกำลังสนุกอยนู นั้ คนจะแตง
กายใหเหมือนผีในจินตนาการของตน แตนยิ มทำหนากากแตงใหนา เกลียดนากลัวชนิดทีว่ า ใคร
เห็นแลวตกใจ กลัว วิง่ หนีไปทำนองนัน้ เมือ่ เปนเชนนีจ้ งึ เปนทีม่ าของผีตาโขน เมือ่ เทศกาลนี้
มาถึง ผีตาโขนนีก้ จ็ ะปรากฏตัวหลอกใหคนตกใจ คนทีก่ ำลังสนุกนัน้ เมือ่ เห็นผีตาโขนก็ตกใจกลัว
โดยสัญชาตญาณก็จะวิง่ หนี ดังนัน้ คนโบราณจึงตองเตือนลูกหลานเสมอวา อยาสนุกจนลืมตัว
ตองหาทางหนีทไี ลดว ย ในเรือ่ งนีม้ ปี รัชญาธรรมอยวู า การทีม่ ผี ตี าโขนมาปรากฏตัวหลอกคนใน
ยามเลนสนุกเชนนี้ คือสติ ทีค่ อยเตือนไมใหคนเลนสนุกสนานจนลืมอันตรายทีจ่ ะเกิดขึน้ แกตวั
ซึง่ จะตกอยใู นความประมาท นัน่ เอง คำวา ความไมประมาทนี้ เปนปจฉิมโอวาทของพระพุทธเจา
ทีส่ งั่ สอนภิกษุทงั้ หลายกอนเสด็จดับขันธปรินพิ พานวา ภิกษุทงั้ หลาย สังขารทัง้ หลายมีอนั เสือ่ ม
ไปธรรมดา พวกเธอทัง้ หลายจงถึงพรอมดวยความไมประมาทเถิด (ภิกขฺ เว วยธมฺมา สงฺขารา
อปฺปมาเทน สมฺปาเทถ)
ขอสังเกตทายเรือ่ ง : สงกรานตเปนเทศกาลใหกำเนิดแกวนั ตาง ๆ หลายวัน กลาว
คือ วันประมงแหงชาติ วันผสู งู อายุแหงชาติ วันกตัญูกตเวที วันอภัยโทษ (ไมถอื ผิดถือโทษใน
เวลาเลนสงกรานต) วันครอบครัว วันพบญาติพนี่ อ ง (เพราะใครอยทู ไี่ หนก็มาพบหนากัน)
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