ความหมายของ พุทธชยันตี
พุทธชยันตี (बुद्ध जयंती, Buddha Jayanti) เป็ นชื่อเรี ยกงานเฉลิมฉลองหรื อพิธีบชู าพระสัมมาสัมพุทธเจ้ าเนื่อง
ในวาระแห่งการตรัสรู้ ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ า ซึง่ ตรงกับวันวิสาขบูชาในประเทศไทยนัน่ เอง พุทธชยันตีนี ้เป็ นที่ร้ ู จกั กันดี
ของชาวพุทธนานาชาติอย่างในประเทศศรี ลงั กา อินเดีย พม่า เป็ นต้ น โดยเฉพาะในช่วงการเฉลิมฉลองพุทธชยันตี ๒๕ พุทธ
ศตวรรษ เมื่อปี พ.ศ.2500 (ถือกันว่าเป็ นกึง่ พุทธกาล) แต่สนั นิษฐานว่ามีการเริ่ มต้ นงานเฉลิมฉลองพุทธชยันตีนี ้ ภายหลังจาก
ที่ประเทศศรี ลงั กาได้ รับเอกราชจากประเทศอังกฤษในปี พ.ศ.2491 และจากการที่ ดร.อัมเบดการ์ (Dr. Babasaheb
Bhimrao Ramji Ambedkar) ได้ ฟืน้ ฟูพทุ ธสาสนาในประเทศอินเดีย โดยมีการนําชาวอินเดียประมาณ 2 แสนคนปฏิญาณ
ตนเป็ นชาวพุทธ เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2499 (อินเดีย ศรี ลงั กา นับเป็ นพ.ศ.2500 เร็ วกว่าไทย 1 ปี ) เพื่อเป็ นการเฉลิม
ฉลองพุทธชยันตี 25 พุทธศตวรรษ นอกจากนี ้รัฐบาลประเทศอินเดียยังได้ สร้ างสวนสาธารณะพุทธชยันตีไว้ ที่กรุงนิวเดลีเพื่อ
เป็ นอนุสรณ์สําหรับวาระนี ้ด้ วย สําหรับรัฐบาลไทย จอมพล ป.พิบลู สงคราม นายกรัฐมนตรี ได้ ร่วมเฉลิมฉลองพุทธชยันตี 25
พุทธศตวรรษ ด้ วยการสร้ างพุทธมณฑลเป็ นอนุสรณ์สถาน ประกาศให้ พทุ ธสาสนาเป็ นศาสนาประจําชาติ โดยกําหนดให้ วนั
พระหรื อวันธรรมสวนะเป็ นวันหยุดราชการ (ประกาศสํานักคณะรัฐมนตรี ฉบับที่ 9 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2499) และมีการพิมพ์
พระไตรปิ ฎกภาษาไทยครบชุดฉบับแรก เป็ นต้ น สําหรับการเฉลิมฉลองในระดับนานาชาตินั ้น รัฐบาลพม่าได้ เป็ นเจ้ าภาพใน
การจัด “ฉัฏฐสังคีติ” คือการสังคายนาพระไตรปิ ฎกระดับนานาชาติ โดยทางพม่านับเป็ นการสังคายนาครัง้ ที่ 6 แล้ วได้
จัดพิมพ์พระไตรปิ ฎกบาลีและคัมภีร์ทั ้งหลายขึ ้นเป็ นจํานวนมาก
พุทธชยันตี โดยรากศัพท์ของคําว่าชยันตีมาจากคําว่า “ชย” คือชัยชนะ อันหมายถึงชัยชนะของพระสัมมาสัมพุทธ
เจ้ าที่มีตอ่ หมูม่ ารและกิเลสทังปวงอย่
้
างสิ ้นเชิง อันทําให้ พระสัมมาสัมพุทธเจ้ าได้ บงั เกิดขึ ้นในโลก พุทธชยันตีจงึ มีความหมาย
ว่าเป็ น การตรัสรู้ และ การบังเกิดขึ ้น ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ าด้ วย ในปั จจุบนั พุทธชยันตียงั ถูกตีความในความหมายถึงชัย
ชนะของพุทธสาสนาและชาวพุทธด้ วย เช่น การได้ รับเอกราชและมีสิทธิในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเป็ นครัง้ แรกของ
ชาวพุทธในประเทศศรี ลงั กา การฉลองปี ใหม่ชาวพุทธโดยไม่มีเหล้ าสุรายาเสพติดสิ่งมึนเมาทั่วทังประเทศศรี
้
ลงั กา การ
เอาชนะสิง่ เลวร้ ายในสังคมจนทําให้ ประเทศศรี ลงั กามีสถิติอาชญากรรมตํ่ามากๆ
สําหรับวาระสําคัญในปี ปั จจุบนั เนื่องในมหาธัมมาภิสมัย พุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ นนั ้ ถ้ าถือตามหลักการ
คํานวณปี พุทธศักราชแบบไทยอยูใ่ นช่วงระหว่าง วิสาขบูชา 2554 – วิสาขบูชา 2555 ทั ้งนี ้ ในวันวิสาขบูชา 2554 ที่ผ่านมานี ้
(17 พ.ค.2554) เป็ นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ าตรัสรู้ครบ 2599 ปี เต็ม และเริ่ มเข้ าสูป่ ี ที่ 2,600 แห่งการตรัสรู้ โดยคํานวณจาก
การนําปี พุทธศักราชที่เริ่ มนับหลังจากการปริ นิพพาน บวกด้ วย 45 อันเป็ นจํานวนพรรษาที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ าได้ ดําเนิน
พุทธกิจ ภายหลังการตรัสรู้ จวบจนเสด็จดับขันธปริ นิพพาน (สูตรการคํานวณ จํานวนปี การตรั สรู้ = ปี พ.ศ. + 45)
ในประเทศต่างๆ ที่มีชาวพุทธเข้ มแข็งได้ ประกาศให้ มีการเฉลิมฉลองในวาระนี ้เป็ นเวลา 3 ปี (2553-2555) ดังเช่นในประเทศ
ศรี ลงั กา พม่า อินเดียเป็ นต้ นได้ มีการจัดงานเฉลิมฉลองอย่างตื่นตัวและยิ่งใหญ่ ที่สํานักงานใหญ่แห่งองค์การสหประชาชาติ
สหรัฐอเมริ กา ก็มีการจัดงานฉลองใหญ่ในช่วงวันวิสาขบูชาที่ผ่านมา สําหรับประเทศไทย ได้ มีการจัดงานในระดับภาค
ประชาชนกว่า 2 ปี ที่ผ่านมาในวงจํากัด ส่วนในระดับรัฐบาล สมควรที่รัฐบาลไทยจะประกาศให้ มีการเฉลิมฉลองใหญ่ตลอดปี
พุทธศักราช 2555 นี ้ อย่างเป็ นทางการ

