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เรือ่งสงกรานตนี ้ประการแรกขอทำความเขาใจเบือ้งตนกอนวา เนือ่งจากไดยนิหลาย

คนนยิมเรยีกกนัวาประเพณบีาง เทศกาลบาง สำหรบัผเูขยีนแลว จะใชคำวา เทศกาลสงกรานต
เพราะพธิกีารเชนนีจ้ดัเปนเทศกาล เนือ่งจากวาเกิดขึน้ตามการเสวยฤกษของราศเีมษ บรรจบ
ครบรอบในวนัที ่ ๑๓-๑๔-๑๕ เดอืนเมษายนของทกุป คอืเกดิขึน้ปละ ๑ ครัง้ เรียกวาเกดิมา
ตามกาลเวลา ไมไดมขีึน้ตามทีค่ดิอยากจะใหม ี ในลกัษณะเดยีวกนันี ้กม็ทีอดกฐนิ ลอยกระทง
หรอืประเพณปีระจำเดอืน (จากเทศกาลฮดีสบิสองคลองสบิสี)่ สวนทีเ่รยีกวาประเพณนีัน้ เปน
กรณทีีค่นสวนมากนยิมถอืกนัมาชานาน แตไมจำกัดเวลาทำ คอืทำเวลาใดกไ็ด เชนประเพณี
แตงงาน ขึน้บานใหม บวชพระบวชเณร ทอดผาปา ถวายสงัฆทาน จงึฟนธงไดเลยวา เทศกาล
สงกรานต

คำวา “สงกรานต” มาจากภาษาสนัสฤกตวา ส-ํกรานต แปลวา ยายที ่ เคลือ่นที่
หรอืยางขึน้ คอืวา ดวงอาทติยยางขึน้สรูาศใีหม คนไทยถอืเปนวนัขึน้ปใหม ซึง่ตรงกับวนัที่
๑๓-๑๔-๑๕ เมษายนของทกุป แตวนัสงกรานตนัน้คอื วนัที ่ ๑๓ เมษายน เรยีกวา วนัมหา
สงกรานต วนัที ่๑๔ เปนวนัเนา วนัที ่๑๕ เปนวนัเถลงิศก สำหรบัวนัเถลงิศก แปลวา “วนัขึน้
ศกใหม” คอืจลุศกัราชใหม การทีเ่ปลีย่นวนัขึน้ศกใหมมาเปนวนัที ่๓ ถดัจากวนัมหาสงกรานต
นีก้เ็พือ่ใหแกปญหาเวลาขาด เพราะอาจมปีญหาตดิพนัเกีย่วกบัชัว่โมง นาท ี วนิาท ียงัไมครบ
ถวน คนไทยถอืคตปิใหมนี ้ดวยการเฉลมิฉลองกนั กพ็อ ๆ กบัเฉลมิฉลองในวนัปใหมสากล คอื
วนัที ่๑ มกราคม นัน่เอง

พระครสูริริตันานวุตัร, ผศ.ดร.
หวัหนาสาขาวชิาศาสนาและปรชัญา / พระพทุธศาสนา
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สงกรานต เปนเทศกาลทีม่กีารละเลนดวยการเลนสาดน้ำ ทัง้นีก้ส็อดคลองกบัฤดกูาล

เปนเทศกาลทีม่ขีึน้ในฤดรูอน การเลนกนัอยางสนกุสนานของผคูน ครัน้จะเลนดวยอะไรอยาง
อืน่ กค็งไมเหมาะกบัภมูอิากาศทีร่อน ๆ อยางนี ้จงึตองใชน้ำสาดกนั รดกันเปนการเหมาะทีส่ดุ
เปนการแกปญหาสขุภาพทีเ่กิดจากอากาศรอนจดั ๆ  ดวยการเลนสาดน้ำ เทศกาลลกัษณะเดยีว
กนันี ้ในประเทศอนิเดยีเรยีกกนัวาโฮลี ่(Holy) มกีารเลนกนัดวยสฝีนุมสีเีขียว เหลอืง แดง เวลา
จะใชสปีายกนัจะคลกุกับน้ำใหเหนยีว ๆ แลวปายไดทกุทีใ่นรางกาย มศีรีษะ ลำตวั คนทีถ่กูรมุ
ปายสนีีจ้ะดนูาเกลยีด คลายผ ีลกัษณะเชนนีจ้ะทำใหเปนทีส่นกุสนานของคนทีป่าย เชนเดยีว
กับสงกรานตที่เลนกันดวยน้ำ ถาใครสาดน้ำใสคนอื่นไดมากเทาไร คนนั้นจะมีความสุขมาก
เทานัน้ แถมตีกลองไชโยโหรองกนัตรมึเลย


เทศกาลนีใ้หคณุคาทางจรยิธรรมสงูมาก เนือ่งจากมเีทพ-พรหมเขามาเกีย่วของดวย

นัน่คอื ธรรมบาลกมุารกบัทาวกบลิพรหม ตัง้ปญหา ๓ ราศ ี(หรอื ๓ ศร)ี ซึง่เปนปญหาจรยิธรรม
ทีใ่ชเศยีรเปนเดมิพนั ทำใหเราเขาใจไดวา เทวดาตองปฏบิตัธิรรม เคารพธรรม โดยสรปุแลว
ปญหา ๓ ราศนีี ้ คำตอบทีไ่ด เปนการเสรมิสรางใหเดก็มคีณุธรรม จรยิธรรม และมวีนิยัใน
ตนเองนัน้เอง

เนือ่งจากพระพรหม ๒ องค คอืทาวกบลิพรหมทายปญหา ๓ ราศกีบัธรรมบาลกมุาร
มีการเดิมพันดวยเศียร คือถาใครตอบไมได องคนั้นตองตัดศีรษะบูชาความรูกัน ปรากฏวา
ธรรมบาลกุมารตอบปญหาได  ทาวกบิลพรหมตองยอมตัดเศียรของตนบูชาความรูของ
ธรรมบาลกมุาร ปญหากเ็กิดขึน้วา เศยีรทีต่ดัแลวนีจ้ะนำไปทิง้ทีไ่หนไมได เพราะจะทำใหผทูิง้
นัน้เดอืดรอน ความเดอืดรอนนีม้ผีลกระทบตอสภาพแวดลอมดนิฟาอากาศดวย  คอืหากทิง้ใน
ทะเล จะทำใหน้ำแหง ทิง้ไปในอากาศ ฝนจะแลง ทิง้บนบก ไฟกจ็ะไหม คำวาทิง้ทีไ่หนไมได จะทำ
ใหเดอืดรอนแกผทูิง้นี ้เปนปรศินาธรรม หมายถงึความเคารพนบัถอื บชูา นัน่คอืวา พอแมทาง
พระพทุธศาสนาถอืวาเปนดงัพรหม  (พรฺหมฺาต ิมาตาปตโร) ในเมือ่พอแมเปนดงัพรหม กเ็ปน
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ความสำนกึของลกู ๆ จะตองแสดงความเคารพ รวมถงึเลีย้งดเูปนการตอบแทน ถาลกูคนใด
ไมตอบแทนพอแมถอืวาเปนคนอกตญัู ผลจะทำใหลกูอกตญันูัน้ตกต่ำ ทำมาหากนิไมเจรญิ
กาวหนาในชวีติ คอืเดอืดรอนเปนดงัการทิง้เศยีรของทาวกบลิพรหมไป ผลทีต่ามมาคอืความ
เดือดรอนอยางนัน้

ปญหาทีก่ลาวไวขางตนนัน้ คอื ปญหา ๓ ราศ ีปญหานีม้ ี๓ ขอซึง่สมัพนัธกบักาล
เวลา คอืขอที ่๑ เวลาเชาถามวา ราศอียทูีไ่หน ตอบวาราศอียทูีใ่บหนา จงึลางหนา แปรงฟน
ถามวา เวลากลางวนั ราศอียทูีไ่หน ตอบวา ราศอียทูีอ่ก จงึเอาน้ำลบูอก ถามวา เวลากลาง
คนื ราศอียทูีไ่หน ตอบวา ราศอียทูีเ่ทา จงึลางเทากอนเขานอน

ความนยัของปญหา ๓ ราศนีี ้เมือ่วเิคราะหดแูลว ทราบวาเปนปญหาจรยิธรรม แม
จะเปนปญหาของเทพของพรหมกต็าม กเ็ปนเทพทีส่รางจรยิธรรม ทีถ่ามวา เชาราศอียไูหน
คำตอบคอือยทูีใ่บหนา ความหมายของคำถามนีไ้มไดหมายเพยีงใหรวูาราศอียทูีน่ัน่ทีน่ีเ่ทานัน้ หาก
แตวา เปนการเสรมิราศใีหเกดิขึน้ทีใ่บหนานัน่เอง แลวราศคีอือะไร ราศกีค็อืความงดงาม ดดูี
สดสวย มเีสนห เวลาเราเหน็ใคร ๆ ทีม่คีวามสขุสบาย มเีงนิใช ผวิพรรณเปลงปลัง่ เรามกั
จะพดูกนัวา ราศดี ี ราศจีบั โหงวเฮงให เปนตน ในทางกลบักนั ถาหนาตาไมไดลาง ฟนไมได
แปรง ผมไมไดหว ีตวัไมไดแตง กจ็ะดมูอมแมม ถาผมยาว ๆ แลวไมไดหว ีกจ็ะดยูงุเหยงิทเีดยีว
ฟนไมไดแปรงแลวจะพดูใกลใครได เขาจะตองปดจมูก แถมยงัจามอกีดวย ปญหาตอมา ถาม
วา กลางวนัราศอียทูีไ่หน คำตอบคอือยสูวนอกของเรา ความหมายคอืใหอดทน ระงบัยบัยัง้
ความโกรธ ความหงดุหงดิ กระวนกระวายทีม่ากบัอากาศรอน ๆ แตใหมอีารมณเยน็ ๆ ดงัน้ำ
เยน็ ๆ ชโลมอกตรงหวัใจ จงึจะเกดิความงามในชวีติ ไมไดหมายความวา ทำอกใหงาม ตาม
คำวาราศ ี สวนสดุทาย ถามวา กลางคนื ราศอียทูีไ่หน คำตอบคอื อยทูีเ่ทา นีก่อ็กีแหละวา
ไมได หมายถงึทำเทาใหงามตามคำแปลของคำวาราศหีรอก หากแตวา หมายถงึใหลางเทากอน
นอน เพราะกลางคนืไปเทีย่วเตรมาจากไหน เหยยีบขีว้วั ขีค้วาย เทาเปอนฝนุ หากไมไดลาง
แลวเขานอนเลย แนนอนจะตองทำใหทีน่อนเปรอะเปอน สกปรก ความสกปรกนีเ้ปนแหลง
เพาะพันธุเชื้อโรคนานาชนิด เชนกาฬโรค อหิวาตกโรค หรือแมแตโรคไขหวัดใหญ ๒๐๐๙
เปนตน
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การรดน้ำดำหวันีม้คีตธิรรมมาจากเทศกาลสงกรานตดวย  คอืธดิาทัง้ ๗ คน๑ ของ

ทาวกบลิพรหมทีผ่ลดักนันำเศยีรของผเูปนบดิาของตนมาสรงน้ำ  โดยธดิาคนแรกนำเศยีรของ
บิดาจากถ้ำคันธุลี ในเขาไกรลาศ นำมาเวียนขวารอบเขาพระสุเมรุแลวเก็บรักษาไวในถ้ำ
ตามเดิม ดวยคตธิรรมนีจ้งึเปนทีม่าของการรดน้ำดำหวัผหูลกัผใูหญในเทศกาลสงกรานต ถา
เปนพระสงฆเรียกวา สรงน้ำพระสงฆ


คตธิรรมของการปลอยนกปลอยปลานีก้เ็กดิขึน้จากการเทศกาลสงกรานตนีด้วย  เร่ือง

มอียวูา มาณพสองพีน่องออกจากบานไปทำงานตางทีม่านาน แตดวยความเชือ่ในชะตาชวีติจงึ
สำรวจชวีติของตนทกุระยะ กม็าถงึระยะทีช่ะตาชวีติขาดถงึข้ันตาย สองพีน่องจงึพากนักลบับาน
เพือ่อำลาพอแมกอนตาย กเ็ดนิทางกลบับานในชวงใกลสงกรานต ระหวางการเดนิทางนัน้กเ็หน็
สระน้ำมีปลาเตม็สระแตสระใกลจะแหงขอดเพราะฤดแูลงมาถึง เหน็ปลาแดดิน้ บางก็หายใจ
พะงาบ ๆ บางกใ็กลตาย ดิน้พรวดพราดหวัซกุหวัซนุไปมา สองคนพีน่องจงึพากนัชอนปลานัน้
ไปปลอยในแมน้ำ ปลาไดน้ำก็ดอีกดใีจ เพราะหมายถงึการไดชวีติใหม ไมตายเสยีกอน

อานสิงสมจีริง ใหชวีติแกทาน แลวทานกใ็หชวีติแกเรา สองพีน่องนัน้เมือ่ถงึระยะเวลา
ชะตาชวีติขาด ปรากฏวาไมขาดตามทำนายไว กลบัอยสูบายใจกวาเดิม ไมเคยยิม้กย็ิม้ได สอง
พีน่องกเ็ชือ่แนวา เราไดชวีติในเวลาชะตาชวีติขาดนีก้เ็พราะอานสิงสการนำปลาในสระทีก่ำลงั
แหงปลอยลงน้ำแน ๆ ดวยคตธิรรมนี ้จงึเปนทีน่ยิมปลอยนก ปลอยปลา ปลอยเตาเนือ่งในวนั
เกดิของตน เพือ่ใหอายยุนืยาวนาน และคตธิรรมนีท้างราชการถอืเปนวนัประมงแหงชาตดิวย
มพีธิปีลอยพนัธปุลาลงในน้ำทกุจงัหวดัของไทย

๑ นางสงกรานตชือ่นางทงุษะเทว ี  ถาสงกรานตปนัน้ตรงกบัวนัอาทติย นางสงกรานตชือ่นางโค
ราคะเทว ีถาสงกรานตปนัน้ตรงกบัวนัจนัทร นางสงกรานตชือ่นางรากษสเทว ีถาสงกรานตปนัน้ตรงกบัวนัองัคาร
นางสงกรานตชือ่นางมณฑาเทว ี ถาสงกรานตปนัน้ตรงกบัวนัพธุ นางสงกรานตชือ่นางกริณิเีทว ี ถาสงกรานต
ปนัน้ตรงกบัวนัพฤหสับดี  นางสงกรานตชือ่นางกมิทิาเทว ี ถาสงกรานตปนัน้ตรงกบัวนัศกุร นางสงกรานตชือ่
นางมโหธรเทว ี ถาสงกรานตปนัน้ตรงกบัวนัเสาร
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⌫
กรณอีนัเกีย่วเนือ่งในเทศกาลสงกรานตอกีอยาง คอืผตีาโขน คำนีน้าจะแผลงมาจาก

ผีตาคน หรือผีคนเปนๆ เร่ืองนี้มีอยูวา เมื่อถึงเทศกาลสงกรานตบางทองที่ เชน อำเภอ
ชาตติระการ จงัหวดัพษิณโุลก อำเภอดานซาย จงัหวดัเลย บางหมบูาน จะมกีารละเลนในเทศกาล
สงกรานต โดยตอนกลางวนัหนมุสาวจะนำน้ำอบ น้ำหอมมาสรงพระพทุธรปูในวดั และสรงน้ำ
พระสงฆ เมือ่ถงึเวลากลางคนืหนมุสาวกป็ระดษิฐประสาทดอกไมขนาดใหญ หามแหไปรอบ ๆ
วหิารในวดั ผคูนทัง้หลายกแ็หแหนกนัดวยความสนกุสนาน มเีตน ฟอน รองรำ ทำเพลงกนั
ยกใหญ วาแลวกธ็รรมดาทีม่คีวามสขุ ความทกุขกม็าคกูนั ขณะทีค่นกำลงัสนกุอยนูัน้ คนจะแตง
กายใหเหมอืนผใีนจนิตนาการของตน แตนยิมทำหนากากแตงใหนาเกลยีดนากลวัชนดิทีว่าใคร
เหน็แลวตกใจ กลวั วิง่หนไีปทำนองนัน้ เมือ่เปนเชนนีจ้งึเปนทีม่าของผตีาโขน  เมือ่เทศกาลนี้
มาถงึ ผตีาโขนนีก้จ็ะปรากฏตวัหลอกใหคนตกใจ คนทีก่ำลงัสนกุนัน้เมือ่เหน็ผตีาโขนกต็กใจกลวั
โดยสญัชาตญาณกจ็ะวิง่หน ีดงันัน้ คนโบราณจงึตองเตอืนลกูหลานเสมอวา อยาสนกุจนลมืตวั
ตองหาทางหนทีไีลดวย ในเรือ่งนีม้ปีรชัญาธรรมอยวูา การทีม่ผีตีาโขนมาปรากฏตวัหลอกคนใน
ยามเลนสนกุเชนนี ้คอืสต ิทีค่อยเตอืนไมใหคนเลนสนกุสนานจนลมือนัตรายทีจ่ะเกดิขึน้แกตวั
ซึง่จะตกอยใูนความประมาท นัน่เอง คำวา ความไมประมาทนี ้เปนปจฉมิโอวาทของพระพทุธเจา
ทีส่ัง่สอนภกิษทุัง้หลายกอนเสดจ็ดบัขนัธปรนิพิพานวา ภกิษุทัง้หลาย สงัขารทัง้หลายมอีนัเสือ่ม
ไปธรรมดา พวกเธอทัง้หลายจงถงึพรอมดวยความไมประมาทเถดิ (ภกิขฺเว วยธมมฺา สงขฺารา
อปปฺมาเทน สมปฺาเทถ)

ขอสงัเกตทายเรือ่ง : สงกรานตเปนเทศกาลใหกำเนดิแกวนัตาง ๆ หลายวนั กลาว
คอื วนัประมงแหงชาติ วนัผสูงูอายแุหงชาติ วนักตญักูตเวท ีวนัอภยัโทษ (ไมถอืผดิถอืโทษใน
เวลาเลนสงกรานต) วนัครอบครวั วนัพบญาตพิีน่อง (เพราะใครอยทูีไ่หนกม็าพบหนากนั)
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