Sambuddha Jayanthi 2600

The year 2012 marks 2600 years
of Lord Buddha’s Enlightenment,
known as Sambuddha Jayanthi 2600.
It is celebrated in several Theravada
countries including Sri Lanka, Nepal and
Thailand.

สัมพุทธชยันตี
â´Â ¸ÑÞ´Å

‘พุทธชยันตี’: ชัยชนะ และ อิสรภาพ
พุทธชยันตี หรือ สัมพุทธชยันตี (Sambuddha Jayanthi)
ในภาษาสันสกฤต หมายความถึงการครบรอบวันเกิดของพระพุทธ
ศาสนา หรือวันครบรอบชัยชนะของพระพุทธเจา การบัญญัติคำวา
‘พุทธชยันตี’ หรือการฉลองพุทธชยันตีขึ้นมานี้ มีจุดมุงหมายเพื่อ
นอมรำลึกถึงเหตุการณสำคัญที่เกี่ยวเนื่องกับสมเด็จพระสัมมา
สัมพุทธเจา เชน วันแหงการประสูติ ตรัสรู และปรินิพพาน อันเปน
วันสำคัญทางพุทธศาสนาเถรวาท ที่มีความเกี่ยวเนื่องกับวันวิสาขบูชา คำ ‘พุทธชยันตี’ นี้ ใชกันทั่วไปในศรีลังกา อินเดีย พมา และ
ในหมูผูนับถือพระพุทธศาสนาในบางประเทศ โดยแตละประเทศ
อาจใชชื่อเรียกแตกตางกันออกไปบาง เชน พุทธชยันตี ศรีสัมพุทธ
ชันตี หรือ สัมพุทธชยันตี แตตางก็หมายถึงการจัดกิจกรรมฉลอง
พุทธชยันตีตลอดทั้งปเพื่อเปนพุทธบูชาเชนเดียวกัน

คำวา ‘พุทธชยันตี’
เกิดจากการนำคำวา ‘พุทธ’
ที่แปลวา ผูรู ผูตื่น ผูเบิกบาน
ซึ่งหมายถึง สมเด็จพระสัมมา
สัมพุทธเจา มารวมกับคำวา
‘ชยันตี’ ที่มาจากคำวา ‘ชย’
แปลวา ชัยชนะ พุทธชยันตี
จึงหมายถึงการตรัสรูและการ
บังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจา
อันนำมาซึ่งชัยชนะและอิสรภาพแกมวล
มนุษยชาติ ดวยเหตุแหงชัยชนะตอกิเลสทั้งปวง
ของพระพุทธองค
หลังจากที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาเสด็จดับขันธปรินิพพานเมื่อพระชนมายุ ๘๐ พรรษา ซึ่งเริ่มนับเปน พ.ศ. ๑ เมื่อ
นับรวมกับที่ทรงสั่งสอนและเผยแผพระพุทธศาสนา ถือวาครบ
๒๖๐๐ ปแหงการตรัสรู แมเมื่อเสด็จดับขันธปรินิพพานไปนานแลว
พระธรรมคำสอนนั้น ก็ยังคงแพรขยายไปสูนานาประเทศทั่วโลก
ทำใหบรรดาพุทธศาสนิกชนมีโอกาสยึดพระธรรมคำสอนเปนหลัก
ในการดำเนินชีวิตสืบมาจนถึงปจจุบัน ศาสนาพุทธจึงถือไดวาเปน
ศาสนาเกาแกและมีความสำคัญยิ่งของโลกศาสนาหนึ่ง แมองคการ
สหประชาชาติ ก็ยังประกาศใหวันที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา
ประสูติ ตรัสรู และปรินิพพาน เปนวันแหงการฉลองทั่วโลก เรียก
วา ‘United Nations Day of Vesak’ สถานที่ตรัสรูอันศักดิ์สิทธิ์
ริมฝงแมน้ำเนรัญชรา อันมีพระมหาเจดียพุทธคยา และตนพระศรี
มหาโพธิ์เปนเครื่องหมาย ซึ่งไดกลายเปนศูนยรวมชาวพุทธทั่วโลก
แหงนี้ ปจจุบันอยูในตำบลคยา เมืองคยา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย
การฉลอง ‘พุทธชยันตี’: ความเปนมา
การฉลองพุทธชยันตี เริ่มจัดขึ้นเปนครั้งแรกที่ศรีลังกาในราว
ป พ.ศ. ๒๕๐๐ เมื่อพระพุทธศาสนา มีอายุถึงกึ่งพุทธกาล โดยใน
ครั้งนั้น ไดกำหนดนับวันที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาเสด็จดับ
ขันธปรินิพพานเปนวันแหงการฉลองพุทธชยันตี โดย ฯพณฯ อู ถั่น
อดีตเลขาธิการองคการสหประชาชาติ ซึ่งเปนชาวพมานับถือพุทธ
ไดดำริใหชาวพุทธทั่วโลกรวมกันบูรณะฟนฟูลุมพินีวัน อันเปน
สถานที่ประสูติ ปจจุบันอยูในประเทศเนปาล ใหเปน ‘พุทธอุทยาน
ประวัติศาสตรของโลก’ และเรียกการจัดกิจกรรมในวาระสำคัญ
ครั้งนั้นวา ‘การฉลองพุทธชยันตี ๒๕ พุทธศตวรรษ’ (2500 th
Buddha Jayanti Celebration) โดยนำคำวา พุทธชยันตี
(Buddha Jayanti) ซึ่งเปนคำเรียก วันครบรอบ ของชาวอินเดีย
และเนปาลมาใช เปนการใหเกียรติประเทศซึ่งเปนที่ตั้งของพุทธ
สังเวชนียสถาน ทั้งยังรณรงคใหประเทศตางๆ ที่นับถือพระพุทธ
ศาสนา จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองภายในประเทศในปนั้นดวย

สวนการเฉลิมฉลองในระดับนานาชาตินั้น รัฐบาลพมาได
เปนเจาภาพในการจัดสังคายนาพระไตรปฎกนานาชาติ โดยนำ
พระไตรปฎกของแตละประเทศมาเทียบเคียงความถูกตอง เรียกวา
‘ฉัฏฐสังคีติ’ เนื่องจากนับเปนการสังคายนาพระไตรปฎกครั้งที่
๖ ของพมา นอกจากนี้ ยังมีการจัดพิมพพระไตรปฎกบาลีและ
คัมภีรตางๆ เปนจำนวนมาก มีพระสงฆจากประเทศไทยและ
ทั่วโลกเขารวมสังคายนาพระไตรปฎกครั้งดังกลาว ซึ่งนับเปนกาว
แรกที่นำไปสูการเปนที่ยอมรับของพระสงฆไทยในระดับนานาชาติ
ในปจจุบัน
สำหรับประเทศไทยในเวลานั้น ตรงกับรัฐบาลของจอมพล
ป. พิบูลสงคราม ก็ไดรวมเฉลิมฉลองพุทธชยันตี ๒๕ พุทธศตวรรษ
ดวยเชนกัน โดยจัดเปนงานฉลองทางพระพุทธศาสนาที่ยิ่งใหญ
ของประเทศไทย มีการจัดสรางพุทธมณฑลเปนอนุสรณสถาน ที่
อำเภอนครชัยศรี (ปจจุบันเปนอำเภอพุทธมณฑล) จังหวัดนครปฐม
พรอมกับสรางพระศรีศากยะทศพลญาณ ประธานพุทธมณฑล
สุทรรศน อันเปนพระพุทธรูปยืนปางลีลาขนาดใหญ ประดิษฐาน
เปนประธาน ณ พุทธมณฑล ใหเปนพุทธสัญลักษณแหงพุทธ
ศตวรรษที่ ๒๕
สัมพุทธชยันตี: ๒๖๐๐ ปแหงการตรัสรู
อีก ๕๕ ปตอมา รัฐบาลไทยไดประกาศใหป พ.ศ. ๒๕๕๕
เปนปแหงการเฉลิมฉลองพุทธชยันตีอยางยิ่งใหญตลอดทั้งป ใน
วาระที่พระพุทธศาสนามีอายุครบ ๒,๖๐๐ ป โดยกำหนดนับวันที่
พระบรมศาสดาตรัสรูเปนพระสัมมาสัมพุทธเจา เวียนมาบรรจบ
ครบรอบ ๒๖ พุทธศตวรรษ หรือ ๒,๖๐๐ ป เปนวันฉลองพุทธชยันตี วันฉลองนี้ เรียกตามสากลวา ‘Sambuddha Jayanti
2600’ ตรงกับภาษาไทยวา ‘สัมพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ป’ ทั้งนี้ อาจมี
การใชชื่อตางกันไปบางในแตละประเทศ สำหรับประเทศไทยนั้น
มหาเถรสมาคมไดมีมติใหเรียกงานฉลองนี้วา ‘พุทธชยันตี ๒๖๐๐
ปแหงการตรัสรูของพระพุทธเจา’ ถึงแมจะเรียกชื่อแตกตางกันไป
หากรวมความแลว ก็คือ การจัดกิจกรรมในปที่ครบรอบวาระสำคัญ
ที่เกี่ยวของกับสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา เพื่อถวายเปนพุทธบูชา
ดังที่เคยฉลองครบรอบ ๒๕ พุทธศตวรรษเมื่อป พ.ศ. ๒๕๐๐
มาแลว
ประเทศที่ประชากรสวนใหญนับถือพระพุทธศาสนา ไดจัด
งานพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปแหงการตรัสรูขึ้นพรอมกันในป พ.ศ.
๒๕๕๕ และประกาศใหมีการเฉลิมฉลองวาระนี้เปนเวลา ๓ ป
(๒๕๕๓-๒๕๕๕) แตเนื่องดวยวิธีการนับพุทธศักราชที่แตกตางกัน
ทำใหประเทศตางๆ เชน อินเดีย ศรีลังกา และพมา จัดงานฉลอง
พุทธชยันตี ๒๖๐๐ แหงการตรัสรู ในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๔
เร็วกวาประเทศไทย ๑ ป เนื่องจากวิธีคำนวณนับ พ.ศ. แบบไทย
ที่อาจเทียบเคียงไดกับวิธีนับปเกิดนั้น ไมนับที่การยางเขา หากนับ
ที่การครบรอบ จึงจะถือเปนปเต็ม อยางไรก็ตาม หากยึดหลักการ

คำนวณปพุทธศักราชแบบไทยแลว วาระสำคัญพุทธชยันตี ๒๖๐๐
ปแหงการตรัสรูนี้ จะอยูในชวงระหวางวิสาขบูชาป ๒๕๕๔ –
วิสาขบูชาป ๒๕๕๕ โดยวันวิสาขบูชาป ๒๕๕๔ ตรงกับวันที่ ๑๗
พฤษภาคม เปนวันที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาตรัสรูครบ
๒๕๕๙ ปเต็ม ยางเขาสูปที่ ๒๖๐๐ และนับวาพระพุทธศาสนา
ครบ ๒๖๐๐ ปเต็มในวันวิสาขบูชา ซึ่งตรงกับวันที่ ๔ มิถุนายน
พ.ศ. ๒๕๕๕
คณะกรรมการจัดงานวิสาขบูชาโลก ๑๔ ประเทศ ไดมีมติ
ใหประเทศไทยเปนเจาภาพจัดประชุมวิสาขบูชานานาชาติ ครั้งที่ ๙
ป พ.ศ. ๒๕๕๕ จากประเทศที่เสนอตัวเปนเจาภาพจัดงาน ๒
ประเทศ คือ ศรีลังกา และไทย เปนการถวายเปนพุทธบูชาฉลอง
๒๖๐๐ ปแหงการตรัสรูแลว รัฐบาลจึงไดประกาศใหมีการเฉลิม
ฉลองใหญตลอดปพุทธศักราช ๒๕๕๕ อยางเปนทางการ ทั้งใน
ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ โดยเนนหนักดานการปฏิบัติ
บูชา และการมีสวนรวมของภาคประชาชน สงเสริมและใหการ
สนับสนุนการปฏิบัติธรรมในหมูพุทธศาสนิกชน ฟนฟูวิถีชาวพุทธ
ในระดับครอบครัว และชุมชนอยางจริงจัง ตอเนื่อง และยั่งยืน
เพื่อเสริมสรางความรัก ความสามัคคี และสรางความมั่นคงใหกับ
ชาติบานเมือง
สำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ เปนหนวยงานหลักอีก
แหงหนึ่งที่จัดกิจกรรมเนนบูรณาการดานการศึกษา ปฏิบัติ และ
เผยแผหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาตรัสรูและทรง
สั่งสอน ไปสูประชาชนทุกเพศทุกวัยอยางกวางขวาง รวมถึงการ
กำหนดแนวทางของการจัดกิจกรรมใหถูกตอง เหมาะสม และ
สอดคลองกับมติที่ประชุมของมหาเถรสมาคม ที่เห็นชอบใหจัด
กิจกรรมในวันสำคัญทางศาสนาเปนพิเศษทั้ง ๓ วัน คือ วันมาฆบูชา
วันวิสาขบูชา และวันอาสาฬหบูชา ระยะเวลาจัดงาน คือ ตั้งแต
เทศกาลวิสาขบูชา วันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ไปจนถึง
สิ้นปเดียวกัน โดยมีพุทธมณฑลเปนศูนยกลางพระพุทธศาสนาโลก

สวนระยะเวลาของการจัดงานเฉพาะชวง ‘สัปดาหเทศกาล
วิสาขบูชา ประจำป ๒๕๕๕’ นั้น เริ่มตั้งแตวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๔ มิถุนายน ๒๕๕๕ รวม ๗ วัน กิจกรรมตางๆ ที่จัดขึ้นมุงเนน
เรื่องการศึกษา การเผยแผ การปฏิบัติตามหลักธรรม และการมี
สวนรวมของทุกภาคสวน การจัดกิจกรรมประชุมสัมมนาทาง
วิชาการเพื่อถายทอดความรูเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา เปดโอกาส
ใหพุทธศาสนิกชนไดเรียนรูและเขาใจหลักธรรมในพระพุทธศาสนา
มากขึ้น ทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ
การจัดงานในระดับประเทศ ประกอบดวย
๑. พิธีหลวง ประกอบดวย พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ
หลวงจากพระบรมมหาราชวังไปประดิษฐานยังมณฑลพิธีงาน
พุทธชยันตี ๒๖๐๐ ป ณ ทองสนามหลวง
๒. รัฐพิธี ไดแก พิธีตางๆ ที่ภาครัฐอำนวยการ รวมถึงพิธี
ตางๆ ที่มหาเถรสมาคมโดยคณะสงฆไทย ดำริหรือมีมติใหจัดเปน
กิจกรรม โดยอาศัยการสนับสนุนและงบประมาณของรัฐ เชน
การจัดตั้งคณะอำนวยการจัดงานฯ การจัดกิจกรรมสงเสริมพระ
พุทธศาสนา กิจกรรมทางวิชาการ และกิจกรรม ‘๑ จังหวัด ๑
อำเภอ ๑ ทองถิ่น : ๑ พุทธบูชา’ เปนตน
๓. ราษฎรพิธี ไดแก พิธีในรูปแบบตางๆ ที่ วัด พระสงฆ และ
องคกรภาคเอกชน รวมทั้งประชาชนรวมกันจัดขึ้นดวยความศรัทธา
อาทิ กิจกรรมการเวียนเทียน การทำบุญและถวายมหาสังฆทาน
การอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ การฉายภาพยนตรสื่อธรรมะทาง
พระพุทธศาสนา การตักบาตรพระสงฆ ๑,๐๐๐,๐๐๐ รูป ฯลฯ
ที่พุทธมณฑล มีการเฉลิมฉลองอยางยิ่งใหญของคณะสงฆไทย
คณะสงฆนานาชาติ และผูนำชาวพุทธทั่วโลกกวา ๘๕ ประเทศ
จัดพิธีวางศิลาฤกษอาคารศูนยกลางพระพุทธศาสนาโลก เพื่อ
ประกาศเริ่มตนการดำเนินงานที่ประเทศไทย ซึ่งไดรับการยอมรับ
ใหเปนศูนยกลางพุทธศาสนาโลก พรอมกันนี้ ยังจัดกิจกรรมอื่นๆ
เพื่อเปนสัญลักษณแหงการฉลองครบรอบ ๒๖ พุทธศตวรรษ อาทิ
การบูรณะวัดไทยแหงแรกในประเทศอินเดีย คือ วัดไทยพุทธคยา
การบูรณปฏิสังขรณสถานที่ประสูติขององคสมเด็จพระสัมมา
สัมพุทธเจา ณ ลุมพินีสถาน ประเทศเนปาล

ธงสัญลักษณงานฉลองพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ป แหงการตรัสรู
เปนธงรูปสี่เหลี่ยมผืนผา ขนาดเทากับธงธรรมจักรทั่วไป พื้นสี
เหลือง มีรูปใบโพธิ์รอบธรรมจักร หมายถึง การตรัสรูแหงองค
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ในวงธรรมจักรเปนสีธงฉัพพรรณรังสี
ซี่ธรรมจักรจำนวน ๑๒ ซี่ หมายถึงญาณ ๓ ในอริยสัจ ๔ ตามหลัก
ธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจา กนกลายไทยชูชอฟา หมายถึงผืน
แผนดินไทยอันรุงเรืองดวยอารยธรรมนี้ ไดเชิดชูพระธรรมคำสั่ง
สอนของพระพุทธเจา ใหอำนวยประโยชนสุขแกมวลมนุษยชาติ
และจะดำรงอยูคูผืนแผนดินไทยตราบชั่วกัลปาวสาน ธงสัญลักษณฯ
นี้มีชื่อภาษาไทยอยูดานลางของใบโพธิ์ มีชื่อภาษาอังกฤษอยูรอบ
วงธรรมจักร
สวนการจัดงานในระดับนานาชาตินั้น ประเทศไทยไดเปน
เจาภาพจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา
ในฐานะศูนยกลางพระพุทธศาสนาโลก มีชาวพุทธจาก ๘๕ ประเทศ
ทั่วโลกกวา ๕,๐๐๐ รูป/คน ประกอบดวยผูนำทางการเมือง ประมุข
สงฆ ผูนำองคกรชาวพุทธ และพุทธศาสนิกชนทั่วไป เดินทางมา
รวมงาน และรวมประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับนานาชาติ
อันประกอบดวยหัวขอสำคัญ คือ พุทธิปญญาและความปรองดอง
พุทธิปญญาและสิ่งแวดลอมและพุทธิปญญาและการปรับเปลี่ยน
ชีวิตมนุษย ทั้งยังมีการมอบรางวัลผูนำการเผยแผพระพุทธศาสนา
ในระดับนานาชาติแกผูนำชาวพุทธทั่วโลกเปนครั้งแรกดวย นับเปน
การประชุมระดับนานาชาติ ที่มีชาวพุทธทั้งฝายเถรวาทและ
มหายานเขารวมประชุมมากที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตรพระ
พุทธศาสนา
การประชุมครั้งนี้ ถือเปนการสรางความรวมมืออันดีระหวาง
องคกรชาวพุทธตั้งแตระดับประชาคมอาเซียนไปจนถึงนานาชาติ
เพื่อนำพระพุทธศาสนากาวไปสูพุทธศตวรรษที่ ๒๖ ตามนโยบาย
ของคณะสงฆและรัฐบาลไทย ทั้งยังชวยกอใหเกิดความสามัคคี
และความเขาใจอันดีระหวางชาวพุทธในประเทศตางๆ เปนการ
เสริมความแข็งแกรงใหกับพระพุทธศาสนา เพื่อความยั่งยืนถาวร
และดำรงอยูกับชาวโลกตอไป
อีกนานเทานาน

‘ธัญดล’
เปรียญธรรม ๗ ประโยค
พุทธศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ศึกษาศาสตรบัณฑิต และนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เนติบัณฑิตไทย
ทนายความ ผูจัดรายการธรรมะทางวิทยุ และนักเขียนอิสระ

