พุทธชยันตี ณ พระเจดีย์กลางนํา้

เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ได้มีพิธีสําคัญในการย้อนรอยประวัติศาสตร์ ในการอันเชิ ญ
พระบรมสารี ริกธาตุ จากบรมบรรพตภู เขาทองวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร ไปประดิ ษ ฐานชั่วคราว
ณ พระสมุทรเจดีย ์ อําเภอพระสมุทรเจดี ย ์ จังหวัดสมุทรปราการ ขบวนทหารกองเกี ยรติยศอันเชิ ญพระ
บรมสารี ริกธาตุจากขบวนเรื อหลวง นําโดยเรื อหลวงท่าดินแดงและเรื อหลวงถลาง เคลื่อนขบวนออกจาก
ท่าเรื อเสื อซ่ อนเล็บโรงเรี ยนนายเรื อข้ามมายัง ฝั่ งพระสมุทรเจดี ย ์ จากนั้นนายสมเกี ยรติ ศรลัมภ์ ผูช้ ่ วย
รัฐมนตรี ประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ได้อนั เชิญพระบรมสารี ริกธาตุมาประดิษฐาน ณ โต๊ะหมู่บูชา และจุด
ธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย นับเป็ นโอกาสมหามงคลครั้งยิ่งใหญ่แต่ชาวสมุทรปราการ ที่ได้เป็ นส่ วนหนึ่ ง
ของการเฉลิมฉลอง “พุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี ” ในโอกาสที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประกาศชัยชนะ
(ต่อมารทั้งหลาย)ที่โคนต้นพระศรี มหาโพธิ์ อันเป็ นต้นกําเนิดแห่งพระพุทธศาสนาขึ้นมาในโลก

จากหนังสื อ “ตํานาน พระบรมธาตุ” ที่เขียนโดยคุณสมพงษ์ เกรี ยงไกรเพชร ได้บนั ทึกไว้เกี่ยวกับ
พระบรมสารี ริกธาตุ ที่เหลือจากการเผาผลาญของพระเพลิง ภายหลังการเสด็จปริ นิพานของพระพุทธเจ้า
ได้เกิ ดการแก่งแย่งกันระหว่างแค้นต่างๆ ในอินเดี ย จนถึ งกับจะเกิ ดการทําสงครามกันใหญ่โต แต่ก็ได้
โทณพราหมณ์ ผูเ้ ป็ นที่นับถื อมาช่ วยกันเจรจา แบ่งพระบรมธาตุออกเป็ นส่ วนๆ จนครบทั้งหมด ๘ รัฐ
แต่ละรัฐจะสร้างที่เก็บพระบรมธาตุใหญ่โตถาวรและปลอดภัยจากการถูกขโมย แล้วมีคาํ สั่งให้เก็บเงียบไว้
เป็ นความลับห้ามแพร่ งพรายให้ประชาชนได้รู้ แม้คนงานก่อสร้างก็ยงั ไม่มีใครทราบว่ากําลังทําอะไร แต่
เมื่อเวลาล่วงมาเป็ นร้อยปี ผูท้ ี่รู้ความลับเรื่ องสถานที่เก็บพระบรมธาตุก็แก่ชราและเสี ยชีวติ ไปกันหมด มาถึง
สมัยพระเจ้าอโศกมหาราช (๒๗๐ ปี หลังการปริ นิพาน) จึงมีรับสั่งให้มีการค้นหาพระบรมธาตุเป็ นการ
ใหญ่ ตามสถานที่ที่เชื่ อว่าจะมีการฝังหรื อบรรจุเอาไว้ การขุดหาเป็ นไปอยูน่ านกว่าจะได้พบพระภิกษุเฒ่าผู ้
หนึ่ ง กล่าวว่าสมัยยังเป็ นเณรน้อยเคยถือพานดอกไม้ติดตามคณะอัญเชิ ญสถูปหิ นไปในป่ าแห่ งหนึ่ ง ได้
ความเพียงเท่านั้น พระองค์รับสั่งให้ถางป่ าบริ เวณนั้นทันที เมื่อรื้ อสถูปหิ นขุดออกดูจึงค้นพบพระบรมธาตุ
ทรงสร้างวัดและพระเจดียสถานขึ้น ๘๔,๐๐๐ แห่งตามสถานที่ต่างๆ เพื่อบรรจุพระบรมธาตุ และเพื่อเป็ น
การเผยแผ่พระพุทธศาสนา แม้แต่ในประเทศไทยก็ยงั มีตาํ นานพระเจดียเ์ ก่าแก่ที่บรรจุพระบรมธาตุเอาไว้

เรื่ องราวคําสอนในศาสนาพุทธ และองค์พระบรมสารี ริกธาตุได้ขาดช่วงลง เมื่อเกิดการรุ กรานของ
อาณาจักรต่างๆเข้าไปในประเทศอินเดีย มีศาสนาอิสลาม และฮินดู เข้ามาแทน ในขณะที่ศาสนาพุทธได้สูญ
หายไปจากอินเดียจนแทบจะหมดสิ้ น วัดที่พระเจ้าอโศกมหาราชทรงก่อสร้างเอาไว้ก็ถูกทําลาย หรื อไม่ก็ถูก
ทิ้งร้ าง จะเหลื อก็แต่ พระเจดี ยไ์ ม่กี่แห่ ง ที่เชื่ อว่าตั้งอยู่ตามประเทศต่างๆ ในดิ นแดนสุ วรรณภูมิ รัฐบาล
อินเดียก็ไม่มีนโยบายที่จะค้นหาเพราะถือเป็ นเรื่ องศาสนาอื่นที่ไม่ใช่ศาสนาประจําชาติ เป็ นเวลากว่า ๒๐๐๐
ปี ที่พระบรมธาตุส่วนที่เหลือได้ถูกทอดทิ้ง ก่อนที่จะมีโครงการค้นหากันอย่างจริ งจังอีกครั้ง เมื่ออินเดียตก
อยูภ่ ายใต้อาณานิ คมของประเทศอังกฤษ ในปี พ.ศ. ๒๔๔๐ มีวิศวกรชาวอังกฤษชื่อ “นายวิลเลียม เปปเป”
ได้ขดุ พบวัตถุโบราณที่เป็ นลักษณะของผอบ ภายในบรรจุวตั ถุธาตุหลายชิ้น รอบผอบมีอกั ษรสลักไว้ เมื่อ
นําไปให้ผเู้ ชี่ยวชาญอ่านก็พบว่าเป็ น “พระบรมสารี ริกธาตุของสมเด็จพระสั มมาสั มพุทธเจ้ า” สถานที่ซ่ ึ ง
เป็ นเนินพระเจดียเ์ ก่าในเมืองกระบิลพัศดุ์ จึงมีคณะสํารวจทําการขุดค้นกันครั้งใหญ่ จนกระทัง่ แน่ใจว่าไม่มี
วัตถุโบราณหลงเหลืออยูอ่ ีก

เมื่อกิ ติศพั ท์ทราบแพร่ ออกไป บรรดาพุทธศาสนิกชนจากประเทศต่างๆ ก็พากันอยากได้พระบรม
ธาตุมาไว้ครอบครอง จนรัฐบาลอังกฤษในสมัยนั้นต้องตั้งคณะกรรมการพิจารณา แล้วเห็นควรที่จะส่ งพระ
บรมธาตุน้ นั เข้ามาทูลเกล้าถวายแด่พระมหากษัตริ ยไ์ ทย ประเทศซึ่ งเป็ นอิสระไม่ข้ ึนกับใคร อีกทั้งยังเป็ น
มหาราชพุทธศาสนูปถัมภก จึงทูลถวายพระบรมธาตุแก่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั และทูล
ขอให้พระองค์ เป็ นผูท้ รงแบ่งพระราชทานแก่พุทธศาสนิ กชนในประเทศต่างๆ นั้นด้วย รัชกาลที่ ๕ จึง

โปรดให้เจ้าพระยายมราช (ปั้ น สุ ขุม) ครั้งยังเป็ นพระยาสุ ขุมนัยวินิต เป็ นราชทูตไปรับพระบรมธาตุมายัง
พระนคร การเดินทางในสมัยนั้นเป็ นการเดินเรื อจากประเทศอินเดีย ก่อนจะเข้าพระนครจะต้องผ่านมายัง
ปากนํ้า เจ้า พระยา พระยาสมุ ท รบุ รารั ก ษ์ เจ้า เมื องสมุ ท รประการ ได้รับ พระกระแสรั บ สั่ง จากพระเจ้า
น้องยาเธอ กรมหมื่นนเรศรวรฤทธิ เสนาบดี ก ระทรวงนครบาล ให้จดั พิธี สมโภชพระบรมสารี ริก ธาตุ
ครั้งใหญ่ ณ เกาะองค์พระสมุทรเจดีย ์

พระยาสุ ขุมนัยวินิจ พร้ อมขบวนเรื อนํา โดย เรื อมหาพิไชยเทพ ได้อญ
ั เชิ ญพระบรมธาตุ เข้า สู่
ปากนํ้าเจ้า พระยา แล้วลงสู่ เรื อกรรเชี ย ไปยังเกาะองค์พระสมุ ทรเจดี ย ์ ในวันที่ ๑๕ มี นาคม ๒๔๔๒
พระยาสมุ ทรบุ รารั กษ์พร้ อมเจ้า พนักงาน กรมการ อําเภอ กํานัน ผูใ้ หญ่บา้ น และราษฎรในเขตเมือง
สมุทรปราการ ลงเรื อแห่ มาต้อนรับเต็มพื้นที่สองฝั่งแม่น้ าํ เจ้าพระยา พระมงคลทิพมุนี และพระครู สุนทร
สมุทร (เจ้าคณะจังหวัดสมุทรปราการ) เป็ นองค์พระประธาน นําพระภิกษุ ๑๐๐ รู ป คอยรับอยู่ที่พระ
สมุทรเจดีย ์ อัญเชิ ญพระบรมสารี ริกธาตุ ซึ่ งบรรจุไว้ในพระเจดียท์ องคําขึ้นเสลี่ยง มีพระสงฆ์นาํ ขบวนเดิน

เข้าสู่ พระวิหารหลวง ประดิ ษฐานไว้บนบุษบกหน้าองค์พระประธาน มีเครื่ องตั้งและเครื่ องหมู่บูชาเต็ม
รู ปแบบ

ตลอดเวลางานสมโภชมีพระสงฆ์ท้ งั จากในเมืองสมุทรปราการ และเมืองนครเขื่อนขันธ์มาประจํา
เพื่อเจริ ญพระพุทธมนต์ต้งั แต่กลางวันกลางคืนครั้งละ ๑๐๐ รู ป ทั้งในพระวิหารและรอบเกาะองค์พระเจดีย ์
รุ่ งขึ้นพระยาสมุทรบุรารักษ์และเจ้าพนักงาน พร้อมประชาชนผูม้ ีจิตศรัทธาร่ วมกันจัดสํารับคาวหวาน ถวาย
พระสงฆ์ฉันเช้าและเพล ตลอดเวลา ๓ วัน ๓ คืน ไม่มีขาด บนเกาะองค์พ ระสมุ ทรเจดี ย ์มีกิจกรรม
พิธีสงฆ์ วงพิณพาทย์ จุดดอกไม้เพลิ ง พร้อมวงดนตรี มอญจากเมืองนครเขื่อนขันธ์ ส่ วนบนฝั่ งตลาดใน
อําเภอเมืองมีพ่อค้าแม่คา้ มาเปิ ดร้านขายของ มีละครไทย โรงงิ้ว โรงเพลง สิ้ นสุ ดงานสมโภชมีการนับ
จํานวนผูบ้ ริ จาคเงิน ๙,๕๗๘ คน รวมจํานวนเงิน ๑๗๔ บาท ๖ อัฐ พระยาสุ ขุมนัยวินิตได้ร่วมมอบเงิ น
และบริ จาคต้นไม้ทองคํา นาค เงิ น แหวน และทองรู ปพรรณต่างๆ โดยพระยาสมุทรบุรารักษ์ได้เก็บใส่
กําปั่ นลัน่ กุยแจ รักษาไว้ที่ศาลาว่า การเมืองสมุทรปราการ ตลอดงานสมโภชได้จดั กองตระเวน ๖ คน
พร้อมอาวุธปื น และพระสงฆ์ ๗ รู ปคอยดูแลป้ องกันอย่างแข็งขัน

หลังงานสมโภช พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงแบ่งพระบรมสารี ริกธาตุ มอบให้
แด่นานาประเทศที่มาขอรับพระราชทานนับได้ ๔ ประเทศ คือ ศรี ลงั กา พม่า ญี่ปุ่น และรัสเซี ย ส่ วนที่
เป็ นของไทย โปรดให้นาํ ไปประดิษฐาน ณ เจดียภ์ ูเขาทอง วัดสระเกศ ในการจัดงานสมโภชพุทธชยันตี
๒๖๐๐ ปี จึงถือเป็ นการย้อนรอยประวัติศาสตร์ เส้นทางพระบรมสารี ริกธาตุเมื่อ ๑๑๗ ปี ที่แล้ว พระสมุทร
เจดียท์ ี่เคยจัดงานสมโภชใหญ่โต จึงได้รับการคัดเลือก ให้เป็ นส่ วนหนึ่ งของงานฉลองอันยิ่งใหญ่ในครั้งนี้
ไงละครับ

