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อัครพงษ์ ค่ำคูณ
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

“โพธิ์” : เรือ่ งทีเ่ รายังไม่รู้
“มะหาการุณโี ก นาโถ
วิสาขะปุณณะมีกาเล

ปัตโต สัมโพธิมตุ ตะมัง
มะหาโพธิวะรุตตะเม

พระพุทธเจ้าผูป้ ระกอบด้วยพระมหากรุณาธิคณ
ุ ,
ทรงบรรลุพระโพธิญาณอันสูงสุด,
ณ ภายใต้มหาโพธิพฤกษ์ประเสริฐเหล่านี้,
ในวันเพ็ญวิสาขมาสแล้วแล”
(จาก “คำบูชาสถานทีต่ รัสรู้ เจดียส์ ถานพุทธคยา” ตำรามนต์พธิ พ
ี ร้อมคำแปล
โดยโรงพิมพ์เลีย่ งเชียง หน้า 347)

เหตุทก่ี ล่าวนำบทความ ด้วยคาถาบูชาสถานทีต่ รัสรูข้ องพระพุทธองค์ ก็เพือ่ ความเป็น “สิรมิ งคลเกษมสุขสวัสดิ”์ เนือ่ งในโอกาส “ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่” อีกทัง้ เป็นการสร้างบรรยากาศก่อนทีเ่ ราจะได้ทราบเหตุผลและความสำคัญของ “โพธิ”์ เรือ่ งทีเ่ รายังไม่รู้
โดยเฉพาะอย่างยิง่ เพือ่ สนองตอบ ต่อความโหยหาความรู้ (ทีเ่ ราไม่คอ่ ยจะสนใจใฝ่รู้ หรือถูกใครทำให้ไม่สนใจจะใฝ่ร)ู้ และสร้างความเข้าใจใน “โพธิ”์ ให้มากขึน้ ทัง้ เพือ่ สร้างสำนึกอันจะเปีย่ มล้นไปด้วยความปีตปิ ราโมทย์ยง่ิ ขึน้ เมือ่ เราได้อม่ิ เอมความรูข้ อง “โพธิ”์ : เรือ่ งทีเ่ รายังไม่รู้
ประกอบกับการทีเ่ ราจะทำพิธกี ารอย่างใดอย่างหนึง่ เพือ่ รักษาไว้ซง่ึ “โพธิธ์ รรมศาสตร์” และ/หรือ
“โพธิ์” ทุก ๆ ต้นบนโลกใบนี้ ในส่วนของผูเ้ ขียนเองมุง่ เน้นไปเพือ่ ทีจ่ ะรักษา “โพธิ์ ณ ลาน โพธิธ์ รรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์” ในช่วงวิกฤตการณ์อนั มืดมนคลุมเครือและลับซับซ้อนของอนาคต “โพธิธ์ รรมศาสตร์” และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์”
อย่างไรก็ตามเพือ่ ให้การอ่านเข้าใจง่ายและได้อรรถรสเต็มที่ ขอให้ทา่ นผูอ้ า่ นอย่ามัวแต่พะวักพะวงกับชือ่ ตำราหรือชือ่ บุคคลทีไ่ ด้อา้ งอิงมากนัก เพราะการอ้างอิงเป็นสิง่ จำเป็นในการเขียน และเพือ่ เป็นแนวทางในการค้นคว้าต่อไป
อีกประการหนึง่ หากท่านเห็นคำว่า “โพธิ์” หรือคำว่า “พระศรีมหาโพธิ์” หรือคำอืน่ ๆ ทีห่ มายถึงสิง่ นี้ ขอให้ทา่ นเข้าใจในเบือ้ งต้นนีเ้ สียก่อนว่านัน่ เป็นชือ่ ของสิง่ ๆ เดียวกัน
ต่อจากนีไ้ ปขอเชิญท่านดับความกระหายใคร่รู้ ด้วยความรูเ้ กีย่ วกับ “โพธิ”์ ได้ ณ บัดนี้


โพธิ์ : ความหมายและความสำคัญ
“โพธิ์” มีชอ่ื ทางพฤกษศาสตร์วา่
อยูใ่ นวงศ์
ชือ่ สามัญคือ
เรียกในภาษาบาลีวา่
เรียกในภาษาสันสกฤตว่า
เรียกในภาษาเขมรว่า
ในภาษาไทยเรียกอีกหลายชือ่ เช่น
และยังมีคำภาษาถิน่ ในไทยเรียกว่า


Ficus religiosa Linn
MORACEAE
Sacred Fig Tree, Bodhi Tree, Pipal Tree
อัสสัตถ, โพธิรกุ ข, ทุมนิ ท
อัศวัตถ, โพธิพฤกษ์, โพธิตรุ
ต้นปู
โพธิ์ ศรีมหาโพธิ์ โพ โพบาย โพใบ ฯลฯ
สี, สลี, ย่อง ฯลฯ

“โพธิ์” เป็นพันธุไ์ ม้ตระกูลเดียวกันกับ ไทร มะเดือ่ และกร่าง คืออยูใ่ นสกุล (Genus) มะเดือ่
(Ficus) และวงศ์ (Family) ไม้ไทร (Moraceae) มีถิ่นกำเนิดและพบได้ในประเทศอินเดียถึงอุษาคเนย์
สภาพทีเ่ หมาะสมคือ สภาพดินทุกชนิดและต้องการน้ำปานกลาง
พันธุไ์ ม้วงศ์นเ้ี กือบทัง้ หมดมียางขาว “โพธิ”์ เป็นไม้ยนื ต้นผลัดใบขนาดใหญ่ มีความสูงประมาณ
20 – 30 เมตร มีใบเป็นใบเดีย่ วคล้ายรูปหัวใจ โคนใบเว้าหรือหยิกเว้าเข้าเล็กน้อย ปลายใบหยักคอดเป็นติง่ หางยาวเรียว ขนาดของใบกว้างประมาณ 8 – 15 เซนติเมตร ยาวประมาณ 12 – 24 เซนติเมตร ก้านใบยาวประมาณ 8 – 12 เซนติเมตร ส่วนของผิวใบนัน้ เกลีย้ งด้านบนเป็นมัน เนือ้ ใบหนาคล้ายแผ่นหนัง เมือ่ ใบอ่อนมีสเี ขียวอ่อน แต่พอแก่จดั ก่อนใบร่วงจะออกสีเหลืองทอง และจะผลิใบใหม่ขน้ึ มาแทนในเวลาค่อนข้างรวดเร็ว
ส่วนของดอก เป็นดอกเล็กจำนวนมากอยู่ภายในฐานรองดอกที่โค้งกลม มีเส้นผ่าศูนย์กลาง
ประมาณ 0.8 เซนติเมตร ออกดอกทัง้ ปี ดอกจะเจริญเป็นผลต่อไปให้ผลเป็นผลรวมรูปกลมติดอยูต่ อน
ปลาย ๆ ของยอดกิง่ เมือ่ ผลสุกจะมีสมี ว่ งดำหรือสีแดงคล้ำ ๆ เป็นอาหารของนกได้อย่างดี มีการขยายพันธุโ์ ดยเมล็ด
ลำต้นส่วนใหญ่เป็นพูพอนมียางสีขาว เปลือกต้นสีนำ้ ตาลเทา มีกง่ิ ก้านสาขาแผ่ขยายออกไปโดยรอบและขนานเป็นแนวระนาบกับพืน้ ดินในบริเวณกว้าง ส่วนปลายของกิง่ ลูล่ งทำให้เรือนยอดเป็นพุม่ กลม
กิง่ อ่อนเกลีย้ ง และเป็นคราบสีขาว ปลายสุดจะมีหใู บเป็นปลอกแหลม ๆ หุม้ อยู่ เมือ่ หูใบหลุดไปแล้ว จะทิง้ รอยแผลใบเป็นขวัน้ ๆ ไว้ทก่ี ง่ิ เห็นได้ชดั เจน ในบางครัง้ ตามกิง่ อาจจะมีรากอากาศให้เห็นได้บา้ ง
ประโยชน์ของโพธิ์ คือ ส่วนเปลือกต้น ทำยาชงหรือยาต้ม แก้โรคหนองใน ใบและยอดอ่อนนำมาทำยาแก้โรคผิวหนัง ในขณะทีผ่ ลหรือลูกโพธิใ์ ช้เป็นยาระบาย ส่วนของยางนำมาต้มกับนม ใช้เป็นยาบำรุงทางเพศ
โพธิ์ : ศาสนาและความเชือ่
ท่านปรัชญาเมธี ลินเนียส และคณะกรรมการตัง้ ชือ่ ทางพฤกษศาสตร์ให้ตน้ ไม้ แห่ง Kew Garden
ณ กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษ คือ ผูท้ ต่ี ง้ั ชือ่ ทางพฤกษศาสตร์และได้กำหนดคำว่า religiosa ประกอบอยู-่
ในชือ่ ทางพฤกษศาสตร์ของ “โพธ์” ด้วย ก็เพราะเห็นว่า “โพธ์” เป็นต้นไม้สำคัญทางศาสนา ดังนัน้ “โพธิ์”
จึงมีความหมายและความสำคัญทางศาสนา เป็นสำคัญ


ศาสนาพราหมณ์ – ฮินดู
มีความเชือ่ ว่า “โพธิ์” เป็นของสูงอันศักดิส์ ทิ ธิแ์ ละควรเคารพบูชาโดยเชือ่ ว่า องค์พระพรหมทรงประทับอยู่ ณ โคนราก องค์พระนารายณ์ประทับอยู่ ณ ลำต้น และองค์พระอิศวรประทับอยู่ ณ ยอด
ของ “โพธิ์” ในคัมภีร์ ภาควตปุราณะ ทีก่ ล่าวถึงนารายณ์อวตารถึง 22 ปาง กล่าวว่า “โพธิ์” เป็นอวตารภาคหนึง่ ของพระนารายณ์ คือ พระองค์ได้อวตารลงมาเป็นต้นปีปล (pipal) หรือ โพธิ์
บ้างก็เคารพโดยถือว่า “โพธิ”์ คือ สัญลักษณ์แทนองค์พระนารายณ์ หรือพระวิษณุ และ ไทน คือสัญลักษณ์แทนองค์พระศิวะหรือพระอิศวร ผูห้ ญิงในศาสนา พราหมณ์-ฮินดู มีความเชือ่ ว่า เธอควรอย่างยิง่ ที่จะบูชา “โพธิ์” ในทุก ๆ วันเสาร์ของเดือนศประมาณัณ (กรกฎาคม – สิงหาคม) โดยการทำประทักษิณ
หรือทักษิณาวัตร (เดินเวียนขวา) ไปรอบ ๆ วันละพันรอบ และใช้กง่ิ โพธิแ์ ห้งบูชาไฟ
ยิง่ ไปกว่านัน้ ผูห้ ญิงใน แคว้นราชปัตนะ ทำการบูชาต้นปีปล หรือ “โพธิ”์ ด้วยเครือ่ งบูชาอันละเอียดงามประณีต เช่น เทียนธูปข้าวตอกดอกไม้หลากหลายสี และใช้นมโคสดรดทีโ่ คนของโพธิ์ ในทุกวันที่ 29
ของเดือนไพศาขะ (พฤษภาคม) เพือ่ อธิษฐานให้รอดพ้นจากความเป็นหม้าย
พระพุทธศาสนา
ท่านบัณฑิต รฆุนาถศรมา ได้กล่าวถึง ต้นอัสสัตถพฤกษ์โพธิใ์ บ ว่า เป็นต้นไม้ของเทพเจ้าในสรวงสวรรค์ซึ่งเทพเจ้าได้ส่งมาปลูกเพื่อรองรับความเป็นพระพุทธเจ้า ของ เจ้าชายสิทธัตถโคดม และ
พระพุทธศาสนา ถือว่า “โพธิ”์ คือ สัญลักษณ์ทส่ี ำคัญอีกสิง่ หนึง่ ของศาสนาพุทธ โดยเฉพาะการเกีย่ วข้อง
อย่างยิง่ กับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระบรมศาสดาของศาสนาพุทธ “ความจริงคำว่า “โพธิ์” นัน้
มิใช่ชื่อของไม้ชนิดหนึ่งชนิดใดโดยเฉพาะดังที่เรามักจะเข้าใจกันทั ่วไป
แต่เป็นชื่อที่ใช้เรียกต้นไม้ที่
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า แต่ละพระองค์อาศัยเป็นทีต่ รัสรู้” และโดยทีค่ ำว่า “โพธิ” หรือ “พุทธ” มีความหมายว่า
ความตรัสรู้ ความรู้ ความตืน่ หรือความเบิกบานนัน่ เอง
ตำรา ชินกาลมาลีปกรณ์ ได้กล่าวถึง พระนามของพระพุทธเจ้าทัง้ 28 พระองค์ในกาลก่อนนัน้
พร้อมทัง้ กล่าวถึงรายชือ่ ของ “พระศรีมหาโพธิ์” ซึง่ เป็นควงไม้ทพ่ี ระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ได้อาศัยเป็นสถานทีต่ รัสรูต้ ามลำดับดังนี้
พระพุทธตัณหังกร
พระพุทธเมธังกร
พระพุทธสรณังกร
พระพุทธทีปังกร
พระพุทธโกณฑัญญะ
พระพุทธมงคล
พระพุทธสุมนะ
พระพุทธเรวตะ
พระพุทธโสภิตะ
พระพุทธอโนมทัสสี
พระพุทธปทุมะ
พระพุทธนารทะ
พระพุทธปทุมุตตระ

พระศรีมหาโพธิ์คือ ต้นสัตตบรรณ
พระศรีมหาโพธิ์คือ ต้นกิงสุกะ
พระศรีมหาโพธิ์คือ ต้นปาดลี
พระศรีมหาโพธิ์คือ ต้นปิปผลิ
พระศรีมหาโพธิ์คือ ต้นสาลกัลยาณี
พระศรีมหาโพธิ์คือ ต้นนาค
พระศรีมหาโพธิ์คือ ต้นนาค
พระศรีมหาโพธิ์คือ ต้นนาค
พระศรีมหาโพธิ์คือ ต้นนาค
พระศรีมหาโพธิ์คือ ต้นอัชชุนะ
พระศรีมหาโพธิ์คือ ต้นมหาโสณกะ
พระศรีมหาโพธิ์คือ ต้นมหาโสณกะ
พระศรีมหาโพธิ์คือ ต้นสลฬะ

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ต้นตีนเป็ดขาว
ต้นตีนทองกวาว
ต้นแคฝอย
ต้นเลียบ
ต้นขานาง
ต้นบุนนาค
ต้นบุนนาค
ต้นบุนนาค
ต้นบุนนาค
รกฟ้า
อ้อยช้างใหญ่
อ้อยช้างใหญ่
สน




พระพุทธสุเมธะ
พระพุทธสุชาตะ
พระพุทธปิยทัสสี
พระพุทธอัตถทัสสี
พระพุทธธัมมทัสสี
พระพุทธสิทธัตถะ
พระพุทธติสสะ
พระพุทธปุสสะ
พระพุทธวิปัสสี
พระพุทธสิขี
พระพุทธเวสสภู
พระพุทธกกุสันธะ
พระพุทธโกนาคมนะ
พระพุทธกัสสปะ
พระพุทธโคตมะ

พระศรีมหาโพธิ์คือ ต้นนิมพะ
พระศรีมหาโพธิ์คือ ต้นมหาเวฬุ
พระศรีมหาโพธิ์คือ ต้นกักกุธะ
พระศรีมหาโพธิ์คือ ต้นจัมปกะ
พระศรีมหาโพธิ์คือ ต้นพิมพละ
พระศรีมหาโพธิ์คือ ต้นกณิการระ
พระศรีมหาโพธิ์คือ ต้นอสนะ
พระศรีมหาโพธิ์คือ ต้นอามัณฑะ
พระศรีมหาโพธิ์คือ ต้นปาตสี
พระศรีมหาโพธิ์คือ ต้นปุณฑริกะ
พระศรีมหาโพธิ์คือ ต้นมหาสาละ
พระศรีมหาโพธิ์คือ ต้นสิรีสะ
พระศรีมหาโพธิ์คือ ต้นอุทุมพร
พระศรีมหาโพธิ์คือ ต้นนิโครธ
พระศรีมหาโพธิ์คือ ต้นอัสสัตถะ

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

สะเดา
ไผ่ใหญ่
กุม่
จำปาป่า
มะพลับ
กรรณิการ์
ประดูล่ าย
มะขามป้อม
แคฝอย
มะม่วงป่า
รังใหญ่
ชึก
มะเดือ่
ไทรหรือกร่าง
โพธิใบ

แต่ มธุรตั ถวิลาสินี อรรถกถาพุทธวงศ์ อ้างมาจากตำรา Dictionary of Pali Proper Names
ของ ดร.จี.พี. มาลาลาเสเกรา กล่าวถึง พระนามของพระพุทธเจ้า และ “พระศรีมหาโพธิ์” ไว้แตกต่างกันออกไปบ้าง ดังนี้
พระพุทธโคตมะ, พระพุทธโกณฑัญญะ
พระพุทธทีปังกร
พระพุทธมังคละ, พระพุทธสุเมธะ
พระพุทธเรวตะ, พระพุทธโสภิตะ
พระพุทธอโนมทัสสี
พระพุทธปทุมะ, พระพุทธนารทะ
พระพุทธปทุมุตตระ
พระพุทธสุเมธะ
พระพุทธสุชาตะ
พระพุทธปิยทัสสี
พระพุทธอัตถทัสสี
พระพุทธธัมมทัสสี
พระพุทธสิทธัตถะ
พระพุทธติสสะ
พระพุทธปุสสะ
พระพุทธวิปัสสี
พระพุทธสิขี
พระพุทธเวสสภู
พระพุทธกกุสันธะ
พระพุทธโกนาคมนะ
พระพุทธกัสสปะ

พระศรีมหาโพธิ์คือ
พระศรีมหาโพธิ์คือ
พระศรีมหาโพธิ์คือ
พระศรีมหาโพธ์คือ
พระศรีมหาโพธิ์คือ
พระศรีมหาโพธิ์คือ
พระศรีมหาโพธิ์คือ
พระศรีมหาโพธิ์คือ
พระศรีมหาโพธิ์คือ
พระศรีมหาโพธิ์คือ
พระศรีมหาโพธิ์คือ
พระศรีมหาโพธิ์คือ
พระศรีมหาโพธิ์คือ
พระศรีมหาโพธิ์คือ
พระศรีมหาโพธิ์คือ
พระศรีมหาโพธิ์คือ
พระศรีมหาโพธิ์คือ
พระศรีมหาโพธิ์คือ
พระศรีมหาโพธิ์คือ
พระศรีมหาโพธิ์คือ
พระศรีมหาโพธิ์คือ

ต้นอัสสัตถะ
ต้นสิรีสะ
ต้นสิรีสะ
ต้นนาคะ
ต้นอัชชุนะ
ต้นมหาโสณะ
ต้นสาลละ
ต้นนิมพะ
ต้นเวฬุ
ต้นกกุธะ
ต้นจัมปกะ
ต้นพิมพชาละ
ต้นกณิการะ
ต้นอสนะ
ต้นอามัณฑะ
ต้นปาฏลี
ต้นปุณฑรีกะ
ต้นสาละ
ต้นสิรีสะ
ต้นอุทุมพร
ต้นนิโครธ





ในขณะทีต่ ำรา อนาคตวงศ์ ได้กล่าวว่า ในอนาคตกาลเบือ้ งหน้าจะมี “พระโพธิสตั ว์” มาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าอีก 10 พระองค์ และได้กล่าวถึง “พระศรีมหาโพธิ์” ไว้ดว้ ย ดังนี้
พระศรีอาริยเมตไตรย
พระรามเจ้า
พระธรรมราช (คือพระเจ้าปัสเสนทิโกสล)
พระธรรมสามี (คือ พระยามาราธิราช)
พระนารถ (คือ อสุรนิ ทราหู)
พระรังศรีมุนี (คือ โสณะพราหมณ์)
พระเทวเทพ (คือ สุณะพราหมณ์)
พระนรสีหะ (คือ โตไทยพราหมณ์)
พระติสสะ (คือ ช้างธณะบานหัตถีนาลาคีรี)
พระสุมงั คะละ (คือ ช้างป่าเลไลย)

พระศรีมหาโพธิ์คือ
พระศรีมหาโพธิ์คือ
พระศรีมหาโพธิ์คือ
พระศรีมหาโพธิ์คือ
พระศรีมหาโพธิ์คือ
พระศรีมหาโพธิ์คือ
พระศรีมหาโพธิ์คือ
พระศรีมหาโพธิ์คือ
พระศรีมหาโพธิ์คือ
พระศรีมหาโพธิ์คือ

ต้นกากะทิง
ต้นจันทน์แดง
ต้นกากะทิง
ต้นรังใหญ่
ต้นจันทน์แดง
ต้นดีปลีใหญ่ (ต้นเลียบ)
ต้นจำปา
ต้นแคฝอย
ต้นไทร
ต้นกากะทิง

รวมความแล้ว “พระศรีมหาโพธิ”์ ในสมเด็จพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า พระบรมศาสดาของเราทัง้ หลาย ก็คอื อัสสัตถพฤกษ์ หรือ โพธิใบ นัน่ เอง
“พระศรีมหาโพธิ”์ ทีไ่ ด้กล่าวมาทัง้ หมดนัน้ หากใครได้ถวายนมัสการกราบไหว้บชู าหรือได้เพาะปลูกและบำรุงอุปปัฏฐากค้ำชูรกั ษาเอาไว้แล้ว ย่อมไม่ตกไปสูอ่ บายคือความชัว่ ทัง้ หลาย มีสคุ ติเป็นทีต่ ง้ั
และเป็นผูท้ ม่ี คี วามสำเร็จใจสิง่ ทีไ่ ด้ปรารถนา พร้อมด้วยความแน่วแน่ตอ่ สมบัตทิ ง้ั สามในจักรวาล คือ มนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติ และนิพพานสมบัติ มีความสมบูรณ์ในอายุ วรรณะ สุขะ พละ และจตุรพิธพรชัยทัง้ หลายจะมีแก่ทา่ นผูน้ น้ั เพราะความทีไ่ ด้ชอ่ื ว่าเป็นผูธ้ ำรงรักษาไว้ซง่ึ พระศาสนาของพระศาสดา ตลอดจนเป็นการเกื้อกูลรักษาสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและระบบนิเวศน์ของโลกเพื่อประโยชน์แก่สัตว์โลกและ
สิง่ มีชวี ติ อืน่ ๆ ด้วยเช่นกัน
คัมภีรม์ ธุรตั ถวิลาสี อรรถกถาพุทธวงศ์ กล่าวว่า “บริเวณพระศรีมหาโพธิน์ ้ี เป็นทีต่ รัสรูข้ อง
พระพุทธเจ้าทุกพระองค์”
กาลิงคโพธิชาดก กล่าวว่า พระศรีมหาโพธิม์ คี วามสูง 50 ศอก มีกง่ิ ก้านสาขา แผ่ขยายออกไปโดยรอบเป็นปริมณฑลวัดได้ 100 ศอก และกล่าวถึงบริเวณนีว้ า่ เป็น โพธิมณฑล อันเปรียบประดุจ
ปฐวินาภี (สะดือโลก) โดยในเวลาทีพ่ ระศรีมหาโพธิย์ งั ไม่ถอื กำเนิดขึน้ นัน้ ในบริเวณรัศมี 1 กรีส โดยรอบจะไม่ปรากฏพืชพันธุใ์ ด ๆ เกิดขึน้ ในบริเวณนีเ้ ลย ปรากฏแต่ทโ่ี ล่งเตียนเต็มไปด้วยทรายแก้วขาวบริสทุ ธิ์
ประดุจถูกปกคลุมไว้ดว้ ยแผ่นเงิน แต่ถดั จากบริเวณนีไ้ ปโดยรอบ จะปรากฏพืชนานาพันธุ์ อุดมสมบูรณ์และชุม่ ชืน้ เขียวขจี โพธิมณฑล นี้ ไม่สามารถทีจ่ ะมีผใู้ ดข้ามผ่านไปได้ แม้แต่มหาเทพและเทพทัง้ หลาย เช่น
พระอินทร์ ก็ไม่อาจจะเหาะข้ามไปได้
สุมงั คลวิลาสินี อรรถกถาทีฆนิกาย กล่าวว่าสำหรับ อัสสัตถพฤกษ์ หรือ พระศรีมหาโพธิ์ ของ
พระศาสดานัน้ ถือกำเนิดขึน้ วันเดียวกับการประสูตขิ องพระองค์ จึงถือว่า “โพธิ”์ นี้ นับเป็นสหชาติ คือ สิง่ ที-่
เกิดพร้อมกับพระพุทธเจ้าในวัน เวลาเดียวกัน ซึง่ มี 7 สิง่ ได้แก่
1. นางยโสธรา หรือพิมพา
2. พระอานนท์
3. กาฬุทายีอำมาตย์
4. นายฉันนะ ผูเ้ สด็จออกไปส่งในวันทีเ่ สด็จออกบวช
5. ขุมทรัพย์ใหญ่ ทัง้ 4
6. ม้ากัณฐกะ
7. พระศรีมหาโพธิ์





ใน พุทธประวัตเิ ล่มที่ 1 สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส กล่าวว่า
ในเช้าของวันพุธ ขึน้ 15 ค่ำ เดือน 6 ปีระกา ก่อน พ.ศ. 45 ปี นางสุชาดา ผูเ้ ป็นธิดาของคหบดีกฎุมพี
ผู้มั่งคั่งแห่งบ้านเสนานิคม ตำบลอุรุเวรา ปรารถนาจะทำการบวงสรวงเทวดา ด้วยข้าวมธุปายาส คือ
ข้าวสุกหุงด้วยน้ำนมโคล้วน เสร็จแล้วจัดลงในถาดทอง
เพราะก่อนหน้านี้ นางได้บนบานเทวดาไว้วา่ ขอให้ได้สามีทม่ี ตี ระกูลเสมอกันและขอให้ได้บตุ รคนแรกเป็นชาย ซึง่ นางก็ได้ทกุ ประการ ดังนัน้ จึงนำถาดทองพร้อมด้วยข้าวมธุปยาสอันประณีตไป ณ พระศรีมหาโพธิ์ เมือ่ ไปถึงนางก็ได้เห็นพระพุทธองค์ ซึง่ สง่างามด้วยรัศมี มีวรรณะผ่องใสประทับนัง่ อยู่ ณ ทีน่ น่ั
โดยอาการสงบนิง่ นางจึงเข้าใจว่าพระพุทธองค์ คือ เทวดามาปรากฏให้เห็น
นางดีใจมากจึงเข้าไปน้อมถวายข้าวมธุปายาสพร้อมทัง้ ถาดทองนัน้ ด้วย พระองค์ทรงรับไว้ เมือ่ เสด็จสรงน้ำในแม่นำ้ เนรัญชราแล้ว จึงเสด็จขึน้ มาเสวยจนหมด จากนัน้ ก็ทรงลอยถาดในแม่นำ้ นัน้ พร้อมกับทรงอธิษฐานเสี่ยงพระบารมีว่า หากว่าจะตรัสรู้พระสัมมาสัมโพธิญาณ ขอถาดทองใบนี้จงลอยทวน
กระแสน้ำขึน้ ไป ซึง่ ถาดก็ลอยทวนกระแสน้ำจริง ๆ
ครัน้ พระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นนิมติ รหมายอันดีเช่นนัน้ ก็ทรงมัน่ พระทัยว่า จะต้องได้ตรัสรูแ้ น่นอน จากนัน้ ก็เสด็จมายังสาลวัน (ป่าไม้สาละ) ริมฝัง่ แม่นำ้ เนรัญชรา ประทับพักทีใ่ ต้รม่ ไม้สาละ กระทัง่ พระอาทิตย์บ่ายคล้อยพระองค์จึงเสด็จกลับมาที่พระศรีมหาโพธิ์อีกครั ้ง ในระหว่างทางได้พบกับ
โสติยพราหมณ์คนหาบหญ้า พราหมณ์นั้นเกิดความเลื่อมใสมาก จึงน้อมถวายหญ้าคาที่หาบมาแด่
พระพุทธองค์จำนวน 8 กำ
พระองค์ทรงรับแล้วนำมาปูลาดเป็นที่ประทับนั่งแทนบัลลังก์ ณ ด้านตะวันออกแห่งพระศรี
มหาโพธิ์ แล้วเสด็จขึน้ ประทับนัง่ ขัดสมาธิ ผันพระพักตร์ไปทางตะวันออก ผันพระปฤษฏางค์ (หลัง) มาทางพระศรีมหาโพธิ์ แล้วทรงทำจาตุรงคมหาปาทาน (อธิษฐานพระทัย) ว่า “ยังไม่บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณเพียงใด จักไม่เสด็จลุกขึน้ เพียงนัน้ พระมังสะ (เนือ้ ) และพระโลหิต (เลือด) จะแห้งเหือดไป เหลือแต่
พระตจะ (หนัง) พระนหารุ (เอ็น) และพระอัฐิ (กระดูก) ก็ตามที”
แต่ในเวลาพระอาทิตย์ยงั ไม่อสั ดงคตแล้ว ในปฐมยาม (ลำดับต้น) ทรงบรรลุบพุ เพนิวาสานุส
สติญาณ (ระลึกพระชาติของพระองค์เองได้) ในมัชฌิมยาม (ลำดับทีส่ อง) ทรงบรรลุจตุ ปู ปาตญาณหรือทิพยจักขุญาณ (มีตาทิพย์หยัง่ รูก้ ารเกิดการตายของสัตว์ทง้ั มวลได้) และในปัจฉิมยาม (ลำดับสุดท้าย) ทรงบรรลุอาสวักขยญาณ (ความรูเ้ ป็นเหตุสน้ิ ไปแห่งอาสวะเครือ่ งเศร้าหมองอันหมักหมมอยูใ่ นจิตสันดาน) และนัน่ นับว่าเป็นการเกิดครัง้ ทีส่ องของพระองค์ คือ การบรรลุอนุตตระสัมมาสัมโพธิญาณ ตรัสรูอ้ ริยสัจ 4 คือ
ทุกข์ สมุทยั นิโรธ และมรรค เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ผูป้ ระเสริฐ
หลังจากทีพ่ ระพุทธองค์ได้ตรัสรูแ้ ล้ว ยังมีเหตุการณ์อกี หลายอย่างทีเ่ กิดขึน้ เกีย่ วกับพระองค์และพระศรีมหาโพธิ์ กล่าวคือหลังจากทีไ่ ด้ตรัสรูแ้ ล้วพระพุทธองค์ได้เสด็จประทับอยู่ ณ ภายใต้รม่ ไม้พระศรีมหาโพธิ์ เสวยวิมตุ ติสขุ เป็นเวลา 7 วัน ครัน้ ล่วง 7 วันแล้ว เสด็จออกจากภายใต้รม่ ไม้พระศรีมหาโพธิไ์ ปทางทิศอีสาน (ตะวันออกเฉียงเหนือ) ทรงยืนทอดพระเนตรพระศรีมหาโพธิโ์ ดยมิได้กระพริบพระเนตร ตลอด
7 วัน สถานทีน่ น้ั เรียกว่า อนิมสิ เจดีย์ หลังจากนัน้ เสด็จกลับจากทีน่ น่ั มาหยุดในระหว่างกลางพระศรีมหาโพธิแ์ ละอนิมสิ เจดีย์ ทรงนิรมิต (กำหนด) ทีจ่ งกรมขึน้ แล้วเสด็จจงกรม ณ ทีน่ น่ั เป็นเวลา 7 วัน สถานที่นัน้ เรียกว่ารัตนจงกรมเจดีย์ ในสัปดาห์ท่ี 4 เทวดานิรมิตเรือนแก้วขึน้ ในทิศปัจจิมหรือในทิศพายัพ (ตะวันตกเฉียงเหนือ) แห่งพระศรีมหาโพธิ์ พระพุทธองค์นง่ั ขัดบัลลังก์และทรงพิจารณาพระอภิธรรมเป็นเวลา





7 วัน สถานทีน่ เ้ี รียกว่า รัตนฆรเจดีย์ ต่อจากนีจ้ งึ เสด็จไปยังไม้อชปาลนิโครธ (ต้นไทร) ทางทิศปราจีน
(ตะวันออก)
ทีม่ าของการเคารพนับถือพระศรีมหาโพธิใ์ นสมัยพุทธกาลนัน้ มีหลายข้อสังเกตหลายตำราและหลายทีม่ าอาจจะยกมากล่าวได้บา้ งดังนี้ พระพุทธดำรัสเรือ่ ง สังเวชนียสถาน 4 ตำบล ทีพ่ ระพุทธองค์ทรงตรัสแก่พระอานนทเถระ ในเวลาใกล้จะเสด็จปรินิพพาน กล่าวคือ ในครั้งนั้นพระอานนทเถระได้
กราบทูลพระพุทธองค์ ความว่า “ในกาลก่อน เมื่อออกพรรษาแล้ว ภิกษุทั้งหลายจากทุกทิศย่อมเฝ้า
พระพุทธองค์ เพือ่ จะได้เห็นและได้เข้าใกล้ แต่เมือ่ พระพุทธองค์ปรินพิ พานแล้ว ข้าพระองค์ทง้ั หลายก็จกั ไม่ได้เห็น ไม่ได้เข้าใกล้” พระพุทธองค์จงึ ได้ทรงแสดงสังเวชนียสถาน 4 ตำบลว่า เป็นทีค่ วรจะเห็น
ควรจะดู และควรจะให้เกิดสังเวชของกุลบุตรผูม้ ศี รัทธา คือ
1. สถานทีพ่ ระตถาคตเจ้าประสูติ
2. สถานทีพ่ ระตถาคตเจ้าตรัสรู้ ณ ควงพระศรีมหาโพธิ์
3. สถานทีพ่ ระตถาคตเจ้าแสดงปฐมเทศนา คือ พระธรรมจักรกัปปวัตตนสูตร
4. สถานทีพ่ ระตถาคตเจ้าปรินพิ พาน
นัน่ หมายความว่า “พระศรีมหาโพธิ์” อันเป็นสถานทีพ่ ระพุทธองค์ตรัสรู้ จึงสมควรแก่การเคารพ
บูชาอย่างยิง่
ใน กาลิงคโพธิชาดก กล่าวว่า เมือ่ ครัง้ พุทธกาล ชาวเมืองสาวัตถีได้ถามต่อพระอานนท์ผเู้ ป็นพุทธอุปปัฏฐากว่า เมือ่ พระพุทธองค์ไม่ได้ประทับอยูใ่ นเมืองสาวัตถี พวกเขาจะนำดอกไม้เครือ่ งหอมสำหรับบูชาพระพุทธองค์ไปทำการบูชา ณ ทีไ่ หนแทนพระพุทธองค์ พระอานนท์จงึ ได้กราบทูลเรือ่ งนี้ ต่อพระพุทธองค์ให้ทรงทราบ ดังนัน้ พระพุทธองค์จงึ ได้ทรงอนุญาตให้นำเอาเมล็ดของพระศรีมหาโพธิม์ าเพาะและปลูกไว้ที่ด้านหน้าประตูทางเข้าเชตวันมหาวิหารในเมืองสาวัตถี เพื่อพุทธบริษัทจะได้ทำการสักการะบูชา แทน
พระพุทธองค์ในเวลาทีพ่ ระองค์ไม่ได้เสด็จประทับอยู่ ณ ทีน่ น่ั
จากนัน้ พระโมคคัลลานะ ได้นำเอาเมล็ดพระศรีมหาโพธิ์ ทีห่ ล่นเองจากต้นแต่ยงั ตกไม่ถงึ ดินมามอบให้ อนาถบิณฑิกเศรษฐีทำการเพาะในกระถางทองคำพร้อมกับมีพธิ บี ชู าอย่างมโหฬาร เมล็ดพระศรีมหาโพธิไ์ ด้เจริญงอกงามขึน้ อย่างดี มีลำต้นสูงถึง 50 คืบ ในเวลาอันรวดเร็วและเพือ่ ให้พระศรีมหาโพธิม์ คี วามศักดิ์สิทธิ์ พระพุทธองค์จึงได้เสด็จประทับนั่งสมาธิภายใต้พระศรีมหาโพธิ์หนุ่มต้นนี้ เป็นเวลา 1 คืน
แล้วจึงได้เชิญไปปลูก
พระศรีมหาโพธิ์ต้นนี้ ได้ปลูกขึ้นโดยการดำเนินการของพระอานนท์ เป็นผู้แรก จึงเรียกกันว่า
“อานนทโพธิ” (พระศรีมหาโพธิข์ องพระอานนท์)
บางตำรากล่าวว่า ในภายหลัง พระเจ้าอโศกมหาราชทรงทำนุบำรุง “อานนทโพธิ” โดยทรงใช้
ไหทองและไหเงินจำนวน 800 ใบ บรรจุนำ้ อบปรุงอย่างดีแล้วลอยด้วยดอกบัวสีนำ้ เงิน นำไปวางล้อมรอบโพธิน์ น้ั ทรงจัดวางบัลลังก์อนั ประดับประดาไปด้วยอัญมณีทง้ั เจ็ดชนิดไว้ทฐ่ี านโพธิแ์ ล้วทรงรับสัง่ ให้สร้างกำแพงกัน้ ล้อมรอบตลอดจนสร้างวิหารเชือ่ มต่อกันเพือ่ บรรจุสมบัตลิ ำ้ ค่า ทัง้ เจ็ด
คัมภีร์ ทิพยาวทยาน กล่าวว่า พระสงฆ์สาวกทัง้ หลายได้ทลู ต่อพระพุทธองค์ขอให้ปลูกต้นโพธิท์ ่ีประตูเชตวันมหาวิหาร เพือ่ ปกป้องคุม้ ครองสวนและเพือ่ เป็นทีส่ กั การะบูชา พระพุทธองค์ทรงอนุมตั ิ และทรงตรัสว่า “ทีแ่ ห่งนีจ้ ะเป็นทีพ่ ำนักอันถาวรของเรา”





โพธิ์ : ประวัตแิ ละสัญลักษณ์
ประวัติ
ประวัตศิ าสตร์ของพระศรีมหาโพธิน์ น้ั ตามหลักฐานทีป่ รากฏ “พระศรีมหาโพธิ์” ได้ถกู ทำลาย
ตัดโค่นมาแล้ว 2 ครัง้ ล้มตายเอง 1 ครัง้ (เพราะไม่มใี ครดูแล) ต้นพระศรีมหาโพธิท์ เ่ี ราเห็นอยูป่ จั จุบนั นี้นับเป็นต้นที่ 4 ทีส่ บื สายพันธุม์ าจากต้นแรก
พระศรีมหาโพธิ์ต้นแรก นับตั้งแต่ก่อนพุทธศักราช 80 ปี จนกระทั่งถูกโค่นในรัชสมัยของ
พระเจ้าอโศกมหาราช มีอายุประมาณ 228 – 335 ปี
พระศรีมหาโพธิ์ ต้นที่ 2
คัมภีรม์ หาวงศ์ พงศาวดารลังกา กล่าวว่า ระหว่างการครองราชย์ปที ่ี 37 ในรัชสมัยของพระเจ้าอโศกมหาราช (พ.ศ.218 – 260) พระราชกรณียกิจทีพ่ ระองค์ทรงปฏิบตั เิ ป็นประจำสม่ำเสมอคือ การเสด็จไปนมัสการ “พระศรีมหาโพธิ์”
จนกระทัง่ พระมเหสีของพระองค์ พระนามว่า พระนางติสสเทวี หรือติศยรักษิต ทรงเกิดความริษยาคิดว่า พระราชสวามีทรงมีความรักให้แก่พระศรีมหาโพธิม์ ากกว่าตัวพระนาง ดังนัน้ จึงลักลอบให้คนเอาเงีย่ งกระเบนทีม่ พี ษิ ไปทิม่ แทงพระศรีมหาโพธิจ์ นโค่นลง อย่างไรก็ตามหลังจากพระเจ้าอโศกทราบเรือ่ งทัง้ หมด ก็ทรงโทมนัส (เสียใจ) เป็นอย่างยิง่ จนกระทัง่ ประชวร และสิน้ พระชนม์หลังจากทีพ่ ระศรีมหาโพธิ์ถูกทำลายเพียง 4 เดือนเท่านัน้
ใน ชินกาลมาลีปกรณ์ กล่าวว่า ทรงสิ้นพระชนม์หลังจากนั้นเพียง 4 วันเท่านั้น “พระศรี
มหาโพธิ์” ต้นที่ 2 มีอายุประมาณ 884 – 904 ปี
แต่มบี างตำรา เช่น คัมภีรท์ วี ยาวทาน กล่าวว่า พระนางติสสเทวีทรงใช้เวทมนต์คาถาทำลายพระศรีมหาโพธิ์
ส่วนใน จดหมายเหตุของหลวงจีนฟาเหียน ได้บันทึกถึงการทำลายพระศรีมหาโพธ์ว่า
“พระมเหสีได้รบั สัง่ ถามว่า พระเจ้าอโศกเสด็จไปทีไ่ หนเนือง ๆ พวกอำมาตย์กราบทูลว่า เห็นพระองค์เสด็จไปประทับอยูภ่ ายใต้ตน้ ปัทร (โพธิ)์ เสมอ พระมเหสีทรงคอยเฝ้าดู จนครัง้ หนึง่ เมือ่ พระเจ้าอโศกมิได้เสด็จไปในทีน่ น้ั พระนางก็สง่ คนไปตัดต้นไม้ให้ลม้ ลง เมือ่ พระเจ้าอโศกได้เสด็จมาเห็นการกระทำทีเ่ กิดขึน้ เช่นนัน้ แล้ว
จึงสลบเป็นลมด้วยความเสียพระทัย และล้มลงบนแผ่นดิน พวกเสนาอำมาตย์ผใู้ หญ่ตา่ งเอาน้ำประพรม
พระพักตร์และต่อมาพระองค์กฟ็ น้ื พระองค์จงึ ทรงให้สร้างฐานก่อด้วยอิฐขึน้ รอบ (ตอโพธิ์) และเทน้ำนมโค
๑๐๐ หม้อ ลงบนตอไม้นน้ั แล้วพระองค์กท็ อดกายลงนอนเหยียดมือและเท้าทีพ่ น้ื ทรงกระทำคำสัตย์ปฏิญญาว่า “ถ้าต้นไม้นไ้ี ม่คงคืนชีวติ (ไม่งอกขึน้ มาใหม่) ข้าพเจ้าจะไม่ลกุ ขึน้ จากทีน่ เ้ี ลย พอสิน้ คำปฏิญญาในทันทีนน้ั ต้นไม้กง็ อกขึน้ มาจากตอ และเจริญงอกงามสืบต่อมาจนถึงบัดนี้ ซึง่ สูงเกือบจะถึง ๑๐๐ศอกแล้ว...”
พระศรีมหาโพธิต์ น้ ที่ 3
ประมาณ พ.ศ.1143 – 1163 ก่อนที่ พระถังซัมจัง๋ หรือเฮีย้ นจัง จะเดินทางมานมัสการ พระศรีมหาโพธิ์เพียง 30 กว่าปีเท่านั้น (พระถังซัมจั๋งมาที่นี่และบันทึกการเดินทางไว้เมื่อ พ.ศ.1180) กษัตริย์
สาสังกะ (หรือศาศางกะ) แห่งแคว้นเบงกอล ทรงเป็นกษัตริยฮ์ นิ ดูและไม่พอพระทัยทีเ่ ห็นพระพุทธศาสนาเจริญรุง่ เรืองอย่างมากในบริเวณแถบนี้ จึงได้ยกทัพมาทำลายวัดวาอารามและพระศรีมหาโพธิ์ โดยตัดและขุดรากถอนโคน แล้วให้เอาไฟสุมรากราดด้วยน้ำอ้อย หวังว่าจะไม่ให้มหาโพธิแ์ ตกหน่อขึน้ มาหรือมีพชื พันธุ์เหลือสืบต่อไปอีก





หลังจากนัน้ ไม่กเ่ี ดือนต่อมา พระเจ้าปูรณวรมา กษัตริยช์ าวพุทธแคว้นมคธ กษัตริยอ์ งค์สดุ ท้ายผู้เป็นเชื้อสายของพระเจ้าอโศก ได้เสด็จมาถึงและได้ทำนุบำรุงโดยรดโคนพระศรีมหาโพธิ์ด้วยนมวัวสด
1,000 ตัว และในคืนนั้นเอง พระศรีมหาโพธิ์ก็งอกขึ้นมาใหม่มีความสูงถึง 10 ฟุต และทรงกลัวว่าพระ
ศรีมหาโพธิจ์ ะถูกทำลายอีก พระเจ้าปูรณวรมาจึงได้ทรงสร้างกำแพงล้อมรอบพระศรีมหาโพธิส์ งู ถึง 24 ฟุต
ระยะเวลาดังกล่าวประมาณ พ.ศ.1143
แต่ในบันทึกการเดินทางของพระถังซัมจัง๋ ได้กล่าวไว้วา่ พระศรีมหาโพธิ์ มีความสูงมาก และสูง
เลยกำแพงขึ้นไปประมาณ 20 ฟุต ดังนั้นจึงมีความสูงจากโคนถึงยอด ทั้งหมด 50 ฟุตโดยประมาณ
เปลือกของพระศรีมหาโพธิเ์ ป็นสีเหลืองอ่อน ใบนัน้ สีเขียวเป็นมัน แม้วา่ จะเป็นฤดูใบไม้รว่ งหรือฤดูหนาว
ก็ตาม พระศรีมหาโพธิก์ ไ็ ม่สลัดใบ จะสลัดใบเฉพาะในวันคล้ายวันเสด็จดับขันธปรินพิ พานของพระพุทธองค์
แล้วก็แตกใบใหม่ตามเดิม
ในวันวิสาขปูรณมี หรือวันเพ็ญเดือน 6 พระถังซัมจัง๋ กล่าวว่า ได้พบเห็นพระภิกษุหลายพันรูปมา
กราบนมัสการพระศรีมหาโพธิ์ เหล่ากษัตริยแ์ ละขุนนางจากดินแดนแคว้นต่าง ๆ ก็มาชุมนุมกัน ทำการบูชาโดยการรดด้วยน้ำนมจุดประทีปโคมไฟและโปรยข้าวตอกดอกไม้ถวายเป็นพุทธบูชา แล้วจึงเก็บเอาใบที่
ร่วงหล่นกลับไปเพือ่ บูชาเป็นทีพ่ ง่ึ ทีร่ ะลึก
พ.ศ. 2354 ดร.บุคานัน แฮมิลตัน นักโบราณคดีคนสำคัญคนหนึง่ ได้มานมัสการพระศรีมหาโพธิ์ และบันทึกว่าพระศรีมหาโพธิส์ วยงามและสมบูรณ์ดที กุ ประการ แต่กส็ นั นิษฐานว่าอายุคงไม่เกิน 100
ปี อย่างไรก็ตามพระศรีมหาโพธ์ตน้ ที่ 3 ได้ตายลงเอง เมือ่ พ.ศ. 2419 เพราะลมพายุและขาดผูด้ แู ล
ตามบันทึกของอเล็กซานเดอร์ คันนิ่งแฮม กล่าวว่า “.....ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2405
(ค.ศ.1862) ข้าพเจ้าได้พบพระศรีมหาโพธิท์ ช่ี รามาก ลำต้นเอนไปทางทิศตะวันตกมีสามกิง่ ใหญ่ทย่ี งั คงมีความ เขียวขจีอยู่ แต่กง่ิ อืน่ ทีเ่ หลือเปลือกหลุดหมด และผุพงั ข้าพเจ้าได้มาพบพระศรีมหาโพธิอ์ กี ใน
ปี พ.ศ. 2414 และอีกครัง้ ในปี พ.ศ. 2418 กิง่ ส่วนหนึง่ ได้ถกู ลมพายุพดั หักตกลงไปทางแนวกำแพงด้าน
ตะวันตก ต้นเก่าได้ลม้ ลง อย่างไรก็ตามเมล็ดพันธุจ์ ำนวนมากได้ถกู เก็บรวบรวมไว้และต้นอ่อนก็ได้ถกู เก็บรักษาและปลูกใหม่ตรงทีเ่ ก่า....”
รวมความแล้ว “พระศรีมหาโพธิ์” ต้นที่ 3 มีอายุประมาณ 1,255 ปี
พระศรีมหาโพธิต์ น้ ที่ 4
หลังจากพระศรีมหาโพธิต์ น้ ที่ 3 ได้ลม้ ตายเองในปี พ.ศ. 2419 พระเจ้ามินดง แห่งประเทศพม่า
จึงขออนุญาตรัฐบาลอังกฤษ เพือ่ ทีจ่ ะบูรณะพุทธสถานในบริเวณพุทธคยาให้ดขี น้ึ และลงมืออย่างจริงจัง
ในปี พ.ศ. 2420 แต่กเ็ ป็นไปอย่างไม่เรียบร้อยสวยงามสักเท่าใดนัก รัฐบาลอังกฤษเกรงว่า จะก่อความ
เสียหายแก่ศาสนสถานและโบราณสถานดังกล่าว จึงได้เข้ามาทำการบูรณะปฏิสงั ขรณ์เสียเอง
ในทีส่ ดุ พ.ศ. 2422 อเล็กซานเดอร์ คันนิง่ แฮม เดินทางมาเพือ่ ทำการบูรณะปฏิสงั ขรณ์พทุ ธคยา
ระหว่างการบูรณะต้องตัดพระศรีมหาโพธิ์ลงชั่วคราวในปี พ.ศ. 2423 แล้วขุดบริเวณดังกล่าวและได้พบ
ซากพระศรีมหาโพธิ์ 2 ชิน้ ซึง่ เป็นชิน้ ทีถ่ กู ทำลายโดยกษัตริยศ์ าศางกะ
เมือ่ ปรับพืน้ ทีเ่ รียบร้อยแล้ว ก็ได้นำหน่อพระศรีมหาโพธิท์ เ่ี กิดจากต้นเดิม เมือ่ พ.ศ. 2419 กลับมาปลูกไว้เหมือนเดิม และในขณะเดียวกันก็ปลูกไว้ทางด้านทิศเหนือของวิหารพุทธคยา ห่างออกไปประมาณ
250 ฟุต สำหรับชาวฮินดูเอาไว้บชู า ไม่ให้ปะปนกับชาวพุทธ เพราะทีผ่ า่ นมามักเกิดปัญหาการกระทบกระทัง่ กันเสมอ ๆ การบูรณะปฏิสงั ขรณ์พระศรีมหาโพธิ์ เสร็จเรียบร้อยดีใน พ.ศ. 2427





“พระศรีมหาโพธ์” ต้นที่ 4 ยืนต้นเด่นตระหง่านสง่างาม ณ รัฐพิหารของอินเดีย นับตัง้ แต่การบูรณะของคันนิง่ แฮมแล้วเสร็จจนถึงปัจจุบนั (พ.ศ.2546) เป็นเวลากว่า 119 ปี
อเล็กซานเดอร์ คันนิง่ แฮม เป็นผูท้ ม่ี คี วามสำคัญผูห้ นึง่ เพราะเป็นผูบ้ นั ทึกเรือ่ งราวทีเ่ ป็นหลักฐานสำคัญของพระศรีมหาโพธิ์ ดังนัน้ จึงขอนำเสนอประวัตแิ ละบทความของท่านทีเ่ กีย่ วกับ “พระศรีมหาโพธิ์” ดังนี้
นายพล อเล็กซานเดอร์ คันนิง่ แฮม (บางตำราเรียก ลอร์ด บ้างก็เรียก เซอร์) เกิดทีป่ ระเทศอังกฤษ พ.ศ. 2357 (ค.ศ.1814) ได้เดินทางไปประเทศอินเดีย ในปี พ.ศ. 2376 ในขณะนัน้ มียศเป็นร้อยโท
และรับราชการในตำแหน่งผูบ้ ญ
ั ชาการผูส้ ำรวจและวิศวกรในกองทัพอังกฤษ เป็นผูท้ ส่ี นใจโบราณคดี เพราะต้องการจะศึกษาประวัตศิ าสตร์ของอินเดีย ซึง่ เคยเป็นประเทศพุทธศาสนา ได้ลงมือทำการขุดสำรวจสถูปองค์ใหญ่ทส่ี าญจี ใน พ.ศ. 2394 และขุดค้นพบพระธาตุของพระสารีบตุ รและมหาโมคคัลลานะ หลังจากทีเ่ กษียณอายุราชการใน พ.ศ. 2404 ได้ประดับยศนายพล และเข้าดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมการโบราณคดี
สังกัดรัฐบาลอังกฤษ
หลังจากนัน้ เดินทางไปยังพุทธศาสนสถานต่าง ๆ เพือ่ หาหลักฐานทางวิชาการและผลงานวิชาการ
ทีส่ ำคัญ คือ ภูมศิ าสตร์โบราณของอินเดียในส่วนที่ 1 ยุคสมัยทีพ่ ระพุทธศาสนาเจริญรุง่ เรือง และบทความเกีย่ วกับพุทธศาสนา พุทธศาสนสถานในอินเดีย
ท่านสนใจเรือ่ งราวเกีย่ วกับพุทธคยา ซึง่ เป็นสัญลักษณ์ทย่ี ง่ิ ใหญ่ของพุทธศาสนาในอินเดีย ได้เดินทางมายังพุทธคยาหลายครัง้ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2405 ท่านเดินทางมายังพุทธคยา และตัง้ ใจทีจ่ ะขุดค้นสำรวจรอบ ๆ พุทธคยาเพือ่ ค้นหาเหตุการณ์ในอดีต พ.ศ. 2414 ลงมือทำการขุดค้นอย่างจริงจัง และค้นพบความยิง่ ใหญ่ของพุทธคยาสถานทีต่ รัสรูข้ องพระพุทธเจ้าศาสดาเอกของโลก
คันนิง่ แฮมเขียนบทความถึงพระศรีมหาโพธิ์ ว่า “หลวงจีนหยวนฉาง (Hwen Thsang) ได้บันทึกเรือ่ งประมาณเบือ้ งต้นเกีย่ วกับพระศรีมหาโพธิ์ ซึง่ เจ้าชายสิทธัตถะประทับนัง่ ภายใต้เป็นระยะเวลา
6 ปี จนได้ตรัสรูเ้ ป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า หลวงจีนหยวนฉาง (Hwen Thsang) กล่าวว่า โพธิป์ ระดิษฐานอยู่เหนือพระแท่นวัชรอาสน์ในอดีต เมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระชนม์อยู่ โพธิ์สูงหลายร้อยฟุต ถึง
แม้วา่ จะถูกตัดโค่นทำลาย ยังคงสูงถึง 40 – 50 ฟุต พระพุทธเจ้าประทับนัง่ ภายใต้โพธิจ์ นได้ตรัสรู้ และ
ต่อมาก็ได้เรียกต้นไม้ชนิดนีว้ า่ ต้นไม้แห่งความรู้ (Tree of Knowledge, Bodhi darma) เปลือกโพธิม์ สี ขี าวปนเหลือง ใบและก้านมีสเี ขียว ในสมัยพุทธกาลเป็นประเพณีทช่ี าวพุทธ จะรดโคนโพธิด์ ว้ ยน้ำหอมและ
น้ำนมโค ประเพณีนข้ี า้ พเจ้าได้พบเห็นในปัจจุบนั
พระเจ้าอโศกได้ตัดพระศรีมหาโพธิ์ เมื่อพระศรีมหาโพธิ์ได้แสดงปาฏิหาริย์ในการบำรุงอภิบาล
ขึน้ มาใหม่และถูกตัดทำลายอีกครัง้ โดยมเหสีของพระเจ้าอโศก และได้รบั การอภิบาลดูแลให้เจริญเติบโตเหมือนเดิมอีก และนักแสวงบุญชาวพุทธได้บันทึกไว้ว่า พระศรีมหาโพธิ์ไม่ได้ถูกทำลายอีก จนกระทั่งใน
สมัยของพระราชาพระนามว่าสาสังกะได้ตัดและถอนรากขึ้นมา และเอาไฟเผา โดยทำน้ำอ้อยเป็นน้ำมัน
แทนเชือ้ เพลิง ได้กระทำอย่างสาสมใจ และไม่ให้มอี ะไรหลงเหลืออยูเ่ ลย
หลังจากนัน้ หนึง่ เดือนต่อมา พระเจ้าปูรณะวรมาเสด็จมาถึง ได้รดโคนพระศรีมหาโพธิด์ ว้ ยน้ำนม
จากโคจำนวนหนึง่ พันตัว และในคืนเดียวกันนัน้ เอง พระศรีมหาโพธิก์ ง็ อกขึน้ มาใหม่สงู ถึง 10 ฟุต เพราะพระองค์ทรงเกรงว่าพระศรีมหาโพธิจ์ ะถูกทำลายอีก พระองค์จงึ รับสัง่ ให้สร้างกำแพงล้อมรอบพระศรี
มหาโพธิส์ งู ถึง 24 ฟุต แต่ในเวลาทีห่ ลวงจีนหยวนฉางมาพบ กำแพงยังคงมีความสูงถึง 20 ฟุต ระยะ-





เวลาบูรณะนีอ้ ยูใ่ นระหว่าง พ.ศ.1143 – 1163 (ค.ศ. 600-620)
ข้าพเจ้าและนายบอท (Both) มีความเห็นตรงกันว่า กำแพงสูงที่ล้อมรอบพระศรีมหาโพธิ์นั้น
หมายความว่าพระศรีมหาโพธิ์ได้ถูกเคลื่อนย้ายไปปลูกในที่ใหม่โดยยกระดับมาปลูกบนเนินระเบียงของ
วิหาร ซึง่ สูงประมาณ 20 ฟุตจากพืน้ เดิม
ในปี พ.ศ. 2354 ดร.บุชาน (Dr.Buchana) เขียนประวัตเิ กีย่ วกับพระศรีมหาโพธิอ์ กี ว่า พระศรีมหาโพธิอ์ ยูใ่ นสภาพทีเ่ จริญเติบโตและแข็งแรง อาจเป็นไปได้วา่ มีอายุไม่เกิน 100 ปี เป็นต้นคล้ายกัน แต่อาจจะเป็นต้นทีย่ งั คงเหลืออยูใ่ นบริเวณเดียวกันและเมือ่ พระวิหารสร้างเสร็จแล้ว
ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2405 (ค.ศ.1862) ข้าพเจ้าได้พบพระศรีมหาโพธิ์ที่ชรามากลำต้นเอน
ไปทางทิศตะวันตก มีสามกิ่งใหญ่ที่ยังคงมีความเขียวขจีอยู่ แต่กิ่งอื่นที่เหลือเปลือกหลุดหมดและผุพัง
ข้าพเจ้าได้มาพบพระศรีมหาโพธิอ์ กี ในปี พ.ศ. 2414 และอีกครัง้ ในปี พ.ศ. 2418 กิง่ ส่วนหนึง่ ได้ถกู ลม
พายุพดั หัก ตกลงไปทางแนวกำแพงด้านตะวันตก ต้นเก่าได้ลม้ ลง อย่างไรก็ตามเมล็ดพันธุจ์ ำนวนมาก
ได้ถูกเก็บรวบรวมไว้และต้นอ่อนก็ได้ถูกเก็บรักษาและปลูกใหม่ตรงที่ เก่า ปี พ.ศ. 2423 ข้าพเจ้าขุดพบ
พระแท่นวัชรอาสน์ที่ภายนอกใต้กำแพงของวิหารที่ข้าพเจ้าไม่พบมาก่อนเลย อาจเป็นไปได้ว่ารากของ
พระศรีมหาโพธิต์ น้ เดิม ได้ปกคลุมพระแท่นไว้ เมือ่ พระศรีมหาโพธิย์ งั ยืนต้นอยู่ ดังนัน้ ข้าพเจ้าได้ขดุ พืน้ ทีท่ ่ีอยูใ่ กล้ ๆ ต้นตะวันตกของพระแท่นในพืน้ ดินทรายภายนอกพืน้ ทีแ่ ข็งแกร่งของพระแท่น ต่ำจากฐานของ
พระแท่น 3 ฟุต และ 30 ฟุตจากระดับพืน้ ผิวของพระศรีมหาโพธิต์ น้ ปัจจุบนั ทีย่ งั ยืนต้นอยู่ ข้าพเจ้าได้พบชิน้ ส่วนขนาดใหญ่ 2 ชิน้ ของพระศรีมหาโพธิ์ ท่อนหนึง่ ยาว 6 นิว้ ครึง่ และอีกท่อนหนึง่ ยาว 4 นิว้ ส่วนล่างของกำแพงทัง้ หมดทีอ่ ยูบ่ นฐานของวิหารยาว 32 ฟุต และสูง 30 ฟุต หนา 14 ฟุต ตัง้ ตระหง่านอยูบ่ นพระแท่นนี้มานานกว่า 1200 ปี ดูเหมือนว่า อาจเป็นไปได้ว่าชิ้นส่วนทั้งสองนี้เป็นชิ้นส่วนของพระศรี
มหาโพธิท์ ถ่ี กู พระเจ้าสาสังกะตัดในปี พ. ศ.1143-1163 (ค.ศ. 600-620)
นายทรนาถ (Taranath) บันทึกถึงการทีก่ ษัตริยจ์ ากทางตะวันตก พระเจ้าหุนมิ นตร์ (Hunimantra)
รุกรานแคว้นมคธ บางครัง้ อาจเกิดขึน้ ในพุทธศตวรรษที่ 5 ดังเช่นประวัตศิ าสตร์ทก่ี ล่าวว่า วัดถูกทำลาย
รัตนจงกรมเจดีย์ที่มีหลังคามุงอยู่ถูกทำลายพังลงมา พระศรีมหาโพธิ์ก็จะหนีไม่พ้นการทำลายเช่นกัน
การรุกรานทีห่ นักหนานีแ้ พร่ขยายเข้ามาจนถึงยุคสุดท้ายเมือ่ พุทธศตวรรษที่ 7 ภายหลังการสวรรคตของ
พระเจ้าหรรษวรรธนะ และอำนาจการปกครองประเทศตกอยูภ่ ายใต้อำนาจของกษัตริยท์ น่ี บั ถือศาสนา
พราหมณ์ชอ่ื ว่า อาทิตยเสนาและรัชทายาท
ในช่วงนีน้ กั แสวงบุญชาวจีนได้เดินทางมานมัสการพระศรีมหาโพธิบ์ อ่ ยครัง้ ทุกท่านได้อธิบายชีแ้ จงถึงสถานการณ์ของพระศรีมหาโพธิท์ ย่ี งั คงยืนต้นตระหง่านอยู่
เป็นไปได้วา่ ถ้าในระหว่าง พ.ศ.1243-1343 (ค.ศ.700-800) พระศรีมหาโพธิท์ พ่ี ระเจ้าปุรณวร
มาปลูกขึน้ ใหม่จะยังคงมีชวี ติ สืบเนือ่ งไปจนถึงสมัยราชวงศ์ปาละ กษัตริยช์ าวพุทธซึง่ ครองราชสมบัตปิ ระมาณ
พ.ศ.1356 หลังจากเวลานีไ้ ป พระศรีมหาโพธิไ์ ด้รบั การดูแลรักษาอย่างดี จนกระทัง่ บักติยาขัลจิ (Bakhiya
Khalji) แม่ทัพอิสลามได้ยกทัพมารุกราน ใน พ.ศ.1744 ดูเหมือนว่าพวกอิสลามไม่ได้ทำลายพระศรี
มหาโพธิใ์ นการทำสงครามศาสนาครัง้ นี้ จึงเป็นไปได้วา่ พระศรีมหาโพธิย์ งั หลงเหลืออยู่ ไม่ได้ถกู ทำลาย”





ต้นโพธิใ์ นปะรำ (โพธิอาคาร) พระเจ้าอโศกและข้าราชบริพารกำลัง
รดน้ำต้นโพธิท์ ง่ี อกงามอยูภ่ ายในโพธิอาคาร เป็นภาพอยูบ่ นทับหลังทีส่ ญ
ั จี

ภาพการบูชาพระศรีมหาโพธิใ์ นอินเดีย
ก่อนทีจ่ ะมีการสร้างพระพุทธรูป

เจดียพ
์ ทุ ธคยา
สถานทีพ่ ระพุทธเจ้าตรัสรู้ เมือ่ วันเพ็ญ
เดือน 6 ก่อน พ.ศ. 45 ปี ตัง้ อยู่ ณ พุทธคยา
ใกล้ฝง่ั แม่นำ้ เนรัญชรา จังหวัดคยา
รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย

พระศรีมหาโพธิท์ เ่ี มืองสาวัตถีอิ น เดี ย สถานที ่ แ สดงยมกปาฏิ ห าริ ย ์ ข องพระพุ ท ธเจ้ า
ปราบพราหมณ์อหังการ เป็นสถานทีศ่ กั ดิส์ ทิ ธิจ์ ารึกแสวงบุญ





สัญลักษณ์
หลังจากสมัยพุทธกาลเป็นต้นมา การนับถือพระศรีมหาโพธิด์ จู ะเป็นเรือ่ งทีช่ ดั เจนมากขึน้ โดยสังเกตได้จาก การสร้างรูปเคารพหรือสัญลักษณ์แทนองค์พระพุทธเจ้าในยุคแรก ๆ ก่อนจะมีการสร้าง
พระพุทธรูปนั้น รูปสลักหรือเหรียญต่าง ๆ ก็ใช้ ต้นพระศรีมหาโพธิ์ และ/หรือ พระพุทธบาท และ/หรือ
พุทธบัลลังก์ใต้พระศรีมหาโพธิ์ เป็นสัญลักษณ์แทนพระพุทธองค์
พระพุทธองค์ทรงกำหนดให้พระศรีมหาโพธิ์ เป็นสัญลักษณ์มงคลคือ สิง่ แทนพระองค์ และมีความสำคัญมากในการเป็นต้นแบบของการก่อสร้างเจดียใ์ นยุคแรก ๆ ทีเ่ รียกว่า “เจดียพฤกษ์” คือ สิง่ ทีเ่ ทียบเท่าพระพุทธองค์ บางครั้งกล่าวด้วยว่า โพธิ์นี้ เปรียบเสมือนแกนของโลกและจักรวาล ลำต้น หมายถึง
แกนรัศมีของโลกที่เชื่อมต่อเข้ากับดุมล้อและแหล่งกำเนิดจักรวาล กิ่งและก้านคือภพที่สูงกว่าและต่ำกว่า
ส่วนรากและโคนคือส่วนทีย่ ดึ ถ่วงความสมดุลแห่งโลกและจักรวาลเอาไว้
“พระศรีมหาโพธิ”์ จึงจัดว่าเป็นพระพุทธเจดีย์ คือ อนุสรณ์หรือทีพ่ งึ เคารพสักการะอันเนือ่ งด้วย
พระพุทธเจ้าอย่างหนึง่ ซึง่ จัดอยูใ่ น บริโภคเจดีย์
โพธิล์ งั กา
พระเจ้าอโศกมหาราช พร้อมกองทหารเสด็จออกจากเมืองปาฏลีบตุ รไปยังพระศรีมหาโพธิ์ เมือ่ ไปถึงพระศรีมหาโพธิท์ รงพบกับปาฏิหาริยต์ า่ ง ๆ ทีป่ รากฏทีพ่ ระศรีมหาโพธิ์ ทรงถือพูก่ นั ทองคำ ทำรอยขีดทีก่ ง่ิ ด้วยมโนศิลา แล้วทำการอธิษฐานว่า “ถ้าพระศรีมหาโพธิ์ควรจะประดิษฐานอยู่เกาะลังกาและหากว่า
ข้าพเจ้าเป็นผูห้ มดความสงสัยในพระพุทธศาสนา ขอให้พระศรีมหาโพธิจ์ งประดิษฐานในกระถางทองคำ
เสียเอง” กิง่ ของพระศรีมหาโพธิก์ ข็ าดตรงทีท่ ำรอยไว้และประดิษฐานอยูใ่ นกระถางเอง หลังจากนัน้ ก็ทรงมอบแก่ พระนางสังฆมิตตา เพือ่ นำไปปลูกทีเ่ กาะลังกา
และนัน่ เองเป็นเหตุให้ พระพุทธศาสนาได้แพร่เข้าไปสูล่ งั กา ซึง่ ตรงกับรัชสมัยของ พระเจ้าเทวานัมปิยติสสะ (พ.ศ. 236-276) แห่งลังกา โดยการนำของ พระมหินทเถระ ซึง่ เป็นพระราชโอรสของพระเจ้าอโศกมหาราช พร้อมด้วยพระสงฆ์อน่ื อีก 4 รูป สามเณรสุมนพระโอรสของพระนางสังฆมิตตา และอุบาสก
1 คน รวมทัง้ คณะ เป็น 7 คน
คัมภีรถ์ ปู วงศ์ กล่าวว่า พระเจ้าอโศกกับพระเจ้าเทวานัมปิยติสสะนัน้ ทรงเป็นพระสหายทีไ่ ม่เคยทรงเห็นกันมาก่อน คณะของพระมหินทเถระเดินทางจากเวทสคิรมิ หาวิหาร (ในอินเดีย) ไปทีภ่ เู ขามิสสกะ
(ปัจจุบนั เรียกกันว่าเจติยบรรพต) ทางทิศบูรพาของเมืองอนุราธปุระในลังกา พระมหินทเถระแสดงปาฏิหาริย์จนกระทัง่ พระเจ้าเทวานัมปิยติสสะทรงเลือ่ มใสในพระพุทธศาสนาพร้อมทัง้ ทรงถวายมหาเมฆวันอุทยาน
เพือ่ เป็นทีพ่ ำนักสงฆ์ ต่อมาพระมหินทเถระอยากจะให้มปี ชู นียสถานของศาสนา เพือ่ เป็นทีเ่ คารพสักการะสำหรับภิกษุสงฆ์และพุทธศาสนิกชนทัว่ ไป พระเจ้าเทวานัมปิยติสสะจึงโปรดให้สร้างพระสถูปถูปารามขึน้
พระมหินทเถระจึงให้สมุ นสามเณรไปรับพระราชทานพระบรมสารีรกิ ธาตุของพระพุทธเจ้า คือ พระรากขวัญเบือ้ งขวาจากพระเจ้าอโศกมหาราช เพือ่ นำมาบรรจุไว้ในพระสถูปถูปารามนี้
ครัง้ นัน้ พระนางอนุฬาเทวีแห่งลังกามีพระราชประสงค์จะทรงผนวช พระเจ้าเทวานัมปิยติสสะจึงทรงแจ้งแก่พระมหินทเถระ ดังนัน้ พระมหินทเถระจึงทูลแนะนำให้ไปนิมนต์พระนางสังฆมิตตาเถรี ซึง่ เป็นน้องสาวของท่าน พร้อมทัง้ ขอให้พระเถรีอญ
ั เชิญกิง่ พระศรีมหาโพธิจ์ ากอินเดียมาด้วย พระเจ้าเทวนัม
ปิยติสสะจึงโปรดฯ ให้เจ้าชายอริฏฐะผูเ้ ป็นพระภาคิไนยของพระองค์ เดินทางไปอินเดีย เพือ่ เข้าเฝ้าพระเจ้า





อโศกมหาราช เพื่อขอให้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ส่งพระสังฆมิตตาเถรีไปลังกา พร้อมทั้งขอให้
พระสังฆมิตตาเถรีอญ
ั เชิญกิง่ พระศรีมหาโพธิไ์ ปพร้อมด้วย
พระเจ้าอโศกมหาราช ได้พระราชทานให้ตามทีข่ อ พระนางสังฆมิตตาเถรีจงึ เดินทางไปยังลังกา
พร้อมทัง้ เชิญกิง่ พระศรีมหาโพธิไ์ ปด้วย การอัญเชิญกิง่ พระศรีมหาโพธิไ์ ปลังกาในครัง้ นัน้ ทำกันอย่างเอิกเกริกมโหฬาร โดยทีพ่ ระเจ้าอโศกมหาราช เสด็จไปประกอบพระราชพิธตี อนกิง่ พระศรีมหาโพธิ์ ด้วยพระองค์เอง
ทรงบูชาพระศรีมหาโพธิด์ ว้ ยเครือ่ งบูชาต่าง ๆ แล้วทรงกระทำสัจจาธิษฐาน ขออัญเชิญพระมหาโพธิไ์ ปลังกา
ทรงประดิษฐานกิง่ พระศรีมหาโพธิ์ ในกระถางทองคำ เมือ่ ทรงกระทำการบูชากิง่ พระศรีมหาโพธิอ์ ย่างมโหฬาร
แล้วก็เสด็จอัญเชิญพระศรีมหาโพธิ์จากกรุงปาตลีบุตรไปลงเรือสำเภาที ่แม่น้ำคงคา ในระหว่างทางก็มีประชาชนกระทำการบูชากันอย่างมโหฬาร ทรงพักกิง่ พระศรีมหาโพธิไ์ ว้สกั การะบูชาทีฝ่ ง่ั ทะเลเป็นเวลา 7
วัน แล้วจึงอัญเชิญกิง่ พระศรีมหาโพธิ์ ลงเรือพร้อมทัง้ พระนางสังฆมิตตาเถรีและบริวาร
ฝ่ายพระเจ้าเทวานัมปิยติสสะก็เสด็จไปรับกิง่ พระศรีมหาโพธิถ์ งึ ท่าชมพูโกละ เสด็จลงไปในทะเลลึกถึงพระศอ เพือ่ รับกิง่ พระศรีมหาโพธิ์ ทรงบูชาด้วยเครือ่ งบูชาต่าง ๆ แล้วทรงยกกระถางทีป่ ระดิษฐานกิง่ พระศรีมหาโพธิ์ วางบนพระเศียรแล้วจึงเสด็จขึ้นจากทะเล พร้อมด้วยบุคคลในตระกูลชั้นสูง 16 ตระกูล
ทรงพักกิง่ พระศรีมหาโพธิไ์ ว้ทร่ี มิ ทะเลเพือ่ สักการะบูชาเป็นการใหญ่

พระเจ้าเทวานัมปิยะติสสะ
แห่งศรีลงั กา ทรงลุยน้ำมารับหน่ อ พระศรี ม หาโพธิ ์ จ าก
พระนางสังฆมิตตา พระธิดาของพระเจ้ า อโศกมหาราช

ครัน้ ถึงวัน 14 ค่ำ เวลาบ่าย จึงทรงแห่เข้าเมืองอนุราธปุระ ผ่านประตูทศิ เหนือ ผ่านกลางเมือง
ไปออกทางประตูทศิ ใต้ ไปยังมหาเมฆวันอุทยาน ซึง่ เชือ่ กันว่าเคยเป็นทีป่ ระดิษฐานของพระศรีมหาโพธิข์ องพระพุทธเจ้าในอดีต 3 องค์ด้วย คือ 1. ไม้มหาสิรีสะ พระศรีมหาโพธิ์ของพระกกุสันธพุทธเจ้า
2. ไม้อทุ มุ พร พระศรีมหาโพธิข์ อง พระโกนาคมนพุทธเจ้า และ 3. ไม้นโิ ครธ พระศรีมหาโพธิข์ อง
พระกัสสปพุทธเจ้า พระศรีมหาโพธิเ์ หล่านี้ เชิญมาโดยนางภิกษุณที ง้ั นัน้ คือ ไม้สริ สี ะเชิญมาโดยรุจา





นันทาภิกษุณี ไม้อทุ มุ พรเชิญมาโดยกันตกานันทาภิกษุณี (หรือกนกทัตตาภิกษุณี) และไม้นโิ ครธเชิญมา
โดยสุธมั มาภิกษุณี
คัมภีรม์ หาวงศ์พงศาวดารลังกา ให้รายละเอียดการอัญเชิญกิง่ พระศรีมหาโพธิไ์ ปลังกา ไว้วา่
เชิญจากพุทธคยาไปยังกรุงปาตลีบตุ ร จากกรุงปาตลีบตุ รไปลงเรือทีท่ า่ ตามลิตตี จากนัน้ ก็ไปขึน้ เกาะลังกา
ที่ท่าชมพูโกละ แล้วอัญเชิญไปยังเมืองอนุราธปุระ ในระหว่างทางพักที่ติวักกะ ผู้ช่วยเหลือในการเชิญกิ่ง
พระศรีมหาโพธิค์ รัง้ นีค้ อื บุคคลในตระกูลสำคัญ 3 ตระกูล คือ ตระกูลกาชรคาม จันทนคาม และติวกั กะ
การเชิญกิง่ พระศรีมหาโพธิไ์ ปลังกานีเ้ ชิญไปในปีท่ี 12 แห่งรัชสมัยของพระเจ้าอโศกมหาราช
หน่อที่เกิดจากเมล็ดของพระศรีมหาโพธิ์ ที่เมืองอนุราธปุระนี้ 8 ต้น ได้นำไปปลูกไว้ในที่ต่าง ๆ
บนเกาะลังกา คือ ท่าชมพูโกละ ทีห่ มูบ่ า้ นติวกั กะทีถ่ ปู าราม ทีอ่ สิ รสมณาราม ทีบ่ ริเวณพระปฐมเจดีย์ (คือ
เจติยบรรพต) ทีเ่ จติยคิริ และทีจ่ นั ทคาม ตามลำดับ และหน่อทีเ่ กิดจากเมล็ดพระศรีมหาโพธิ์ นีอ้ กี 4 เมล็ด
เป็นจำนวนอีก 30 ต้น ก็ได้ถกู นำไปปลูกไว้ในทีต่ า่ ง ๆ ในระยะทีห่ า่ งกันโยชน์หนึง่ และมีการจัดเทศกาล
สักการะบูชาด้วย ในการเชิญกิง่ พระศรีมหาโพธิ์ ไปลังกาครัง้ นัน้ พระเจ้าอโศกมหาราช ได้โปรดให้อำมาตย์
ผูใ้ หญ่ตดิ ตามพระศรีมหาโพธิ์ ไปลังกาด้วย 8 คน นำโดยอำมาตย์ชอ่ื โพธคุตตะและสุมติ ตะ
ในรัชสมัยของพระเจ้าธาตุเสน ได้ทรงสร้างโพธิฆระ คือ เรือนล้อมรอบพระศรีมหาโพธิ์ขึ้น
ต่อมาพระเจ้ากิตติสริ เิ มฆทรงมุงโพธิฆระด้วยแผ่นดีบกุ
ถึงรัชสมัยของพระเจ้ามหานาค ทรงเปลี่ยนหลังคาโพธิฆระเป็นโลหะชุบทองและทรงสร้าง
ช่องทางเดินรอบบริเวณ พร้อมทัง้ สร้างทีป่ ระดิษฐานพระพุทธรูปด้วย
พระเจ้าอัคคโพธิท่ี 1 ทรงสร้างชานชาลาหินโดยรอบพระศรีมหาโพธิพ์ ร้อมทัง้ ทำอ่างหินสำหรับรับรองน้ำมันทีม่ ผี นู้ ำมาบูชาพระศรีมหาโพธิเ์ พือ่ เอาไว้จดุ ประทีปในเวลาทีม่ เี ทศกาลบูชา พระเจ้าอัคคโพธิ
ที่ 2 ทรงขุดบ่อน้ำสำหรับเป็นทีใ่ ช้บริโภคของผูท้ ม่ี าแสวงบุญ ณ พระศรีมหาโพธิ์ พระเจ้าอัคคโพธิท่ี 3
ทรงกำหนดการสักการะบูชาพระศรีมหาโพธิใ์ ห้เป็นพิธกี ารสำคัญ
มาในรัชสมัยของพระเจ้าอัคคโพธิที่ 7 ปรากฏว่า โพธิฆระพังทะลายลง จึงทรงสร้างขึ้นใหม่
พระเจ้ามหินทที่ 2 ทรงกำหนดให้มกี ารนมัสการพระศรีมหาโพธิเ์ ป็นประจำ และพระเจ้าอุทยั ที่ 3
พระราชทานกำลังคนจำนวนหนึง่ ใกล้ ๆ กรุงอนุราธปุระให้เป็นผูค้ อยดูแลพระศรีมหาโพธิ์ พระศรีมหาโพธิ์ในประเทศศรีลงั กา ได้รบั การดูแลเอาใจใส่จากกษัตริยม์ าด้วยดีเสมอมานับตัง้ แต่เมือ่ พระศรีมหาโพธิเ์ ข้ามาสูล่ งั กาในรัชกาลพระเจ้าเทวานัมปิยติสสะ จนถึงกษัตริยอ์ งค์สดุ ท้ายของศรีลงั กา คือ พระเจ้าศรีวกิ รม
ราชสิงหะ (ครองราชย์ระหว่าง พ.ศ. 2331-2358) ซึง่ ถูกอังกฤษจับและถอดจากราชบัลลังก์ และเมือ่ พ.ศ.
2509 ก็ได้มกี ารสร้างลูกกรงทองคำล้อมรอบพระศรีมหาโพธิ์ ดังทีป่ รากฏให้เห็นอยูใ่ นปัจจุบนั นี้
ชาวศรีลงั กามีความเคารพนับถือพระศรีมหาโพธิเ์ ป็นอย่างมาก เพราะเชือ่ กันว่ามีเทวดาสิงสถิต
อยูใ่ น “โพธิ์” ทุกต้น สำหรับพระศรีมหาโพธิน์ น้ั ถือว่าเป็นเทวดาเลยทีเดียว การบูชาพระศรีมหาโพธิค์ อื
การบูชาพระพุทธเจ้า ชาวศรีลงั กานิยมบูชาพระศรีมหาโพธิ์ ด้วยน้ำนมและน้ำอบ น้ำหอมต่าง ๆ โดยการโปรยหรืออาบพระศรีมหาโพธิ์ เรียกว่า “โพธิอสิ นะบูชา” ในพิธดี งั กล่าวนี้ จะมีขบวนแห่แหนกันอย่างเอิกเกริกมโหฬาร เชือ่ กันว่าการบูชาพระศรีมหาโพธิเ์ ป็นบุญยิง่ เมือ่ ตายแล้วจะได้ไปเกิดในสุคติ นอกจากนี-้
ยังจะทำให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลอีกด้วย พิธีโพธิอิสนะบูชานี้ ได้เริ่มขึ้นเป็นครั้งแรกในรัชสมัยของ
พระเจ้าภัตกิ อภัย (ครองราชย์ระหว่าง 22 ปีกอ่ น ค.ศ.ถึง ค.ศ.7) พระเจ้าธาตุเสนก็เคยกระทำพิธดี งั กล่าวนี้
และได้ตกทอดเป็นบุญวิธอี ย่างหนึง่ ของชาวศรีลงั กากระทัง่ ถึงปัจจุบัน



พระศรีมหาโพธิ์ ณ กรุงอนุราธปุระ ศรีลงั กา อายุ 2290 ปี พระนางสังฆมิตตา ทรงนำมาจากพุทธคยา ประเทศอินเดีย เมือ่ ปี พ.ศ. 255 ถือได้วา่ เป็นต้นเก่าแก่ทส่ี ดุ สืบต่อมาจากโพธิต์ รัสรู้ของพระพุทธเจ้า และกลายเป็นต้นทีแ่ พร่เมล็ดและหน่อไปทัว่ สุวรรณภูมิ รวมทัง้ ไทยด้วย







โพธิไ์ ทย
พุทธศาสนาในประเทศไทยทางหนึ่งนั้น รับมาจากลังกาเมื่อประมาณ พ.ศ.1800 สมัยสุโขทัย
คณะพระสงฆ์ไปบวชแบบลังกา ณ ประเทศศรีลังกา แล้วกลับเข้ามาตั้งคณะที่นครศรีธรรมราช ต่อมา
ชื่อเสียงของพระสงฆ์ลังกาวงศ์ได้แพร่หลายไปถึงสุโขทัย จนเป็นที่เลื่อมใสของกษัตริย์ราชวงศ์พระร่วง
ซึง่ ครองสุโขทัยในขณะนัน้ จึงโปรดฯ ให้นมิ นต์พระสงฆ์ลงั กาวงศ์ขน้ึ ไปตัง้ ณ สุโขทัย พุทธศาสนาแบบลังกาจึงได้เจริญรุง่ เรืองในแถบนี้ ดังนัน้ ไทยจึงรับแผนการปฏิบตั ติ า่ ง ๆ ทางพระศาสนาแบบลังกา เช่น
การสร้างพุทธเจดียแ์ บบลังกา หรือทรงลังกา (ระฆังคว่ำหรือโอคว่ำ) การศึกษาภาษามคธ (บาลี) แบบลังกา
เพราะฉะนัน้ การนับถือพระศรีมหาโพธิข์ องไทย คงได้แบบมาจากลังกาเช่นกัน
ประเทศไทยได้พระศรีมหาโพธิ์ เข้ามาปลูกในประเทศไทยตั้งแต่เมื่อไร เป็นเรื่องที่สรุปยากมาก
เพราะมีหลายตำรา และหลายข้อสันนิษฐาน ดังนี้
สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงสันนิษฐานว่าไทยคงจะได้พนั ธุพ์ ระศรีมหาโพธิจ์ าก
พุทธคยามาปลูกในประเทศไทยตัง้ แต่สมัยทวารวดี (ระหว่างพุทธศตวรรษที่ 11 ถึง 16 ) จึงมีประเพณีนยิ มปลูกพระศรีมหาโพธิ์ ในสมัยต่อมา
ตำนานที่กล่าวถึง “โพธิ์” คือเรื่อง มหาไหล่ลาย หรือ พระมหาเถรไหล่ลาย ซึง่ เป็นบุตรของ
นายเชนกษัตริย์ เป็นเชือ้ พระยาศรีสทิ ธิไชย เมือ่ ยังไม่ได้บวชนัน้ เป็นมหาดเล็กใน พระเจ้าแผ่นดินละโว้
ต่อมาพระเจ้าแผ่นดินจับได้ว่าเป็นชู้กับพระสนม จึงถูกจับสักไหล่เสียข้างหนึ่ง จึงได้ชื่อว่าไหล่ลาย
หลังจากนั้นนายไหล่ลายได้หนีไปบวชเณร แล้วอาศัยเรือสำเภาเดินทางไปศรีลังกา และไปบวชเป็น
พระสงฆ์ตามแบบอย่างลังกา ณ ที่นั่น เมื่อกลับมาได้นำพระบรมมหาธาตุมา 650 พระองค์ พร้อมทั้ง
นำเมล็ดของพระศรีมหาโพธิม์ าด้วย
ตำนานพระปฐมเจดีย์ และพระประโทณเจดีย์ ฉบับ พระยามหาอรรคนิกร และฉบับนายทอง
กล่าวว่า “บัญจุไว้ในพระมหาโพธิเทพารักษ์นน้ั ๓๖ พระองค์ บัญจุไว้ในพระปาเลไลย ๓๖ พระองค์เอาขึน้ ไปบัญจุไว้ในเมืองไชยนาท ๓๖ พระองค์ และผลมหาโพธิ (ที)่ มหาไหล่ลายเอามาแต่ลงั กาปลูกไว้รมิ หนองทะเลนอกวัดเขมาปากน้ำจึงได้ปรากฏชือ่ มหาโพธิ มาแต่เมืองลังกานัน้ แล”
จากตำนานดังกล่าวพบว่า พระศรีมหาโพธิใ์ นไทยนัน้ ครัง้ แรกไม่ได้เอากิง่ มาปลูก แต่เอาผลมาปลูก
พระมหาไหล่ลายบรรจุพระบรมธาตุและปลูกโพธิ์ ประมาณ พ.ศ.1432 หมายความว่า เป็นสมัยทวารวดี
และโพธิล์ งั กาทีป่ ลูกในเขตเมืองนครปฐม อโยธยา สุพรรณบุรี ฯลฯ ในสมัยเมือ่ พันปีมาแล้วนัน้ น่าจะเป็นพืชพันธุ์ ทีไ่ ด้มาจากโพธิท์ พ่ี ระนางสังฆมิตตาเถรีทรงนำไปปลูกไว้ ณ เมืองอนุราธปุระ นัน่ เอง
อย่างไรก็ตาม มหาเถรไหล่ลายผูน้ ้ี อาจจะหมายถึง “สมเด็จพระมหาเถรศรีศรัทธาราชจุฬามณีศรีรตั นลังกาทีปมหาสามีเป็นเจ้า” ผูเ้ ป็นเชือ้ สายของพ่อขุนผาเมืองเจ้าเมืองราดก็เป็นได้ ดังทีป่ รากฏใน
จารึกวัดศรีชมุ ทีจ่ ะได้กล่าวในลำดับต่อไป
ชินกาลมาลีปกรณ์ กล่าวว่าในสมัยก่อน ๆ พระภิกษุสงฆ์เดินทางไปลังกา เมือ่ กลับมาก็ได้นำ
เอาพันธุ์จากกิ่งพระศรีมหาโพธิ์เบื้องขวามาด้วย ได้นำมาปลูกไว้ที่พระอารามเชิงดอยสุเทพ (คือวัด
ป่าแดงมหาวิหาร) หลังจากนั้น พระเจ้าติโลกราชาธิบดี โปรดฯ ให้ย้ายโพธิ์ต้นที่อยู่ เชิงดอยสุเทพ
ดังกล่าวนัน้ มาปลูกไว้ในพระอารามทีท่ รงสร้างขึน้ ใหม่ คือ วัดมหาโพธาราม (วัดเจ็ดยอดก็เรียก) เพราะเหตุทีต่ น้ พระศรีมหาโพธิ์ ปลูกในพระอารามแห่งนี้ จึงได้ชอ่ื ว่า วัดมหาโพธาราม
จารึกสุโขทัยหลักที่ 3 (จารึกนครชุม) กล่าวว่า ปีระกา พ.ศ. 1900 (ค.ศ.1357) พญาลิไท





ผูค้ รองกรุงศรีสชั ชนาลัย สุโขทัย เสด็จมาประกอบพระราชพิธี ณ เมือง นครชุม (เขตเมืองกำแพงเพชร) เพือ่
ทรงปลูกเมล็ดโพธิต์ รัสรูพ้ ร้อมด้วยการบรรจุพระบรมสารีรกิ ธาตุ ซึง่ นำมาจากศรีลงั กา ความในจารึกนัน้ กล่าวว่า
“ศรีสรุ ยิ พงศ์ มหาธรรมราชาธิราช หากเอาพระศรีรตั นมหาธาตุอนั นีม้ าสถาปนา ในเมืองนครชุมนี้
ปีนน้ั พระมหาธาตุอนั นี้ ใช่ธาตุอนั สามานย์ คือ พระธาตุแท้จริงแล้ เอาลุกแต่ลงั กาทวีปพูน้ มาดาย เอาทัง้ พระศรีมหาโพธิ์ อันพระพุทธเจ้าเราเสด็จอยูใ่ ต้ตน้ และผจญพลขุนมาราธิราช ได้ปราบแก่สพั พัญญุตญาณ
เป็นพระพุทธมาปลูกเบือ้ งหลังพระมหาธาตุน้ี ผูใ้ ดได้ไหว้นบกระทำบูชาพระศรีรตั นมหาธาตุ และพระศรีมหาโพธิ์นี้ว่าไซร้มีผลอานิสงส์พร่ำเสมอ ดังได้นบตนพระเป็นเจ้าบางแลความดังนี้ เราบ่มิหากกล่าวคำ
พระพุทธเจ้า เราหารังบอกไว้เองไซร้ ฯ”
จารึกสุโขทัยหลักที่ 2 (จารึกวัดศรีชมุ ) กล่าวว่า สมเด็จพระมหาเถรศรีศรัทธาราชจุฬามณี
ศรีรตั นลังกาทีปมหาสามีเป็นเจ้า “ก่อนทัง้ มหาเจดียป์ ลูกพระศรีมหาโพธิก์ ระทำมหาพุทธรูป” แต่จะเป็นโพธิ-์
พันธุ์ อนุราธปุระหรือไม่ในจารึกมิได้กล่าวไว้ และยังกล่าวถึงการปลูกพระศรีมหาโพธิท์ ว่ี ดั มหาธาตุเมืองสุโขทัย
แต่จบั ความไม่ได้วา่ โพธิน์ น้ั มาจากไหน แต่เข้าใจว่าในสมัยนัน้ ก็จะเห็นได้มาจากลังกาเช่นเดียวกัน เพราะศิลาจารึกแผ่นหนึง่ กล่าวว่า พระมหาสวามีอนุราช นำโพธิม์ าจากลังกาทวีป (ดูศลิ าจารึกใน วารสารศิลปากร
ฉบับที่ 6 ปีท่ี 6 พ.ศ. 2506)
จารึกหลักที่ 8 (จารึกเขาสุมนกูฎ) กล่าวว่า พระเจ้ากรุงสุโขทัย ทรงบรรจุพระบรมสารีรกิ ธาตุ
และปลูกพระศรีมหาโพธิ์ ไว้ทเ่ี มืองสองแคว (นครสวรรค์)
จารึกวัดเขากบ กล่าวถึงการปลูกโพธิแ์ ห่งหนึง่ 300 ต้น อีกแห่งหนึง่ 1,000 ต้น
พงศาวดารโยนก กล่าวว่าได้พนั ธุโ์ พธิล์ งั กามาปลูกในสมัยพระเจ้าเม็งราย เมือ่ ครัง้ ยังไม่ได้สร้าง
นครเชียงใหม่ ดังนี้
“ในกาละยามนัน้ ยังมีพระมหาเถระเจ้าหมูห่ นึง่ นำพระบรมธาตุพระพุทธเจ้ามาแต่ลงั กา สิงหฬ
ถวายแก่เจ้าพระยาเมงราย มีพุทธสริรธาตุสององค์ เจ้าเมงรายให้บันจุไว้ในพระเจดีย์กาดโถมองค์หนึ่ง
อีกองค์หนึง่ นัน้ บันจุไว้ในพระเมาฬีพระพุทธรูปองค์ใหญ่แล้ว เจ้าพระยาเมงรายถวายทองคำห้าร้อย ฝาก
พระมหาเถรเจ้าไปบูชาพระศรีมหาโพธิใ์ นเมืองลังกา เสร็จการทัง้ ปวงแล้วมหาเถรเจ้าทัง้ 4 รูป ก็กลับคืนไปเมืองลังกาทวีป แล้วก็นำเอาทองคำอันพระยาเมงรายฝากไปนัน้ บูชาพระศรีมหาโพธิ แล้วตัง้ สัตยาธิษฐานว่า
ผูข้ า้ ทัง้ หลายจักนำเอาศาสนาพระพุทธเข้าไปตัง้ ในเมืองลานนา ผิวา่ ยังจักรุง่ เรืองสำเร็จดังความปรารถนา
ขอให้เมล็ดมหาโพธิตกลงเหนือจีวรแห่งผูข้ า้ แด ครัน้ สิน้ คำอธิษฐานแล้ว มหาเถรทัง้ 4 ก็ได้เมล็ดมหาโพธิ
4 ผล เมล็ดโพธินน้ั ก็งอกเป็นต้นน้อย ๆ สีต่ น้ มหาเถรนัน้ จึงนำมาสูล่ านนาไทยประเทศ ถวายแก่เจ้าเมงราย
จึงเจ้าพระยาเมงรายให้ปลูกไว้ทท่ี งุ่ ยางเมืองฝางต้นหนึง่ เอาไปปลูกไว้ตำบลรัว้ นางต้นหนึง่ เอาไปปลูกไว้ยงั พันนาทการต้นหนึง่ อีกต้นหนึง่ นัน้ ถวายแก่พระชนนีนารถ ผูช้ อ่ื ว่านางเทพคำขยาย ให้ปลูกไว้แทนทีไ่ ม้มะเดือ่ ในอารามกาดโถม แล้วกระทำสการบูชา และมีมหกรรมฉลองอารามเป็นการเอิกเกริก ยิง่ นักฯ“
สมัยอยุธยาใน ตำนานพระพุทธเจดีย์ กล่าวว่า “พระบริโภคเจดียค์ งนับถือพระศรีมหาโพธิพ์ นั ธุ์ลังกามาอย่างสมัยสุโขทัยมา ในชัน้ หลังทีเดียวเห็นจะเป็นในรัชกาลพระเจ้าบรมโกศฐ์ได้พนั ธุพ์ ระศรีมหาโพธิ-์
มาจากลังกา..” และในรัชสมัยของพระเจ้าบรมโกศ ก็ทรงได้พนั ธุพ์ ระศรีมหาโพธิม์ าจากลังกาและโปรดฯ
ให้ปลูกไว้ทว่ี ดั ระฆัง ซึง่ อยูต่ อ่ เขตพระราชวังแล้วเปลีย่ นชือ่ วัดระฆังเป็น วัดวรโพธิ์ ซึง่ เรียกกันมาจนบัดนี้
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 ตำนานพุทธเจดีย์ กล่าวว่า
สมเด็จพระสังฆราชแห่งลังกา รับสั่งให้พระภิกษุสงฆ์ลังกาอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุพร้อมด้วยพระศรี





มหาโพธิ์ นำมาถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย และสันนิษฐานว่าคงจะโปรดฯ ให้ปลูกไว้ทว่ี ดั มหาธาตุ ซึง่ เป็นอาวาสของสมเด็จพระสังฆราชของสยามในสมัยนัน้
อย่างไรก็ดี มีหลักฐานแย้งว่า “โพธิ”์ จากศรีลงั กาต้นแรกในสมัยรัตนโกสินทร์นน้ั มีสมณทูตไปนำมาด้วยตนเอง กล่าวคือ เมือ่ พระอาจารย์ดแี ละพระอาจารย์เทพ จาริกไปยังศรีลงั กา เมือ่ เดินทางกลับมาก็นำ พระศรีมหาโพธิม์ าอีก 3 ต้น พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย จึงโปรดฯ ให้
1. ปลูกไว้ทว่ี ดั มหาธาตุอกี
2. ปลูกทีว่ ดั สระเกศ บริเวณด้านหน้าพระอุโบสถ
3. ปลูกไว้ทว่ี ดั สุทศั น์ อยูบ่ ริเวณสัตตมหาสถาน
ดังที่ สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ได้ทรงนิพนธ์ถงึ โพธิล์ งั กาตอนนีไ้ ว้วา่ “ถึงปีขาล พ.ศ.
๒๓๖๑ พระอาจารย์ดี พระอาจารย์เทพกับพระสงฆ์ซง่ึ เป็นสมณทูตออกไปสืบประวัตพิ ระศาสนาในลังกาทวีป แต่เมือ่ ปีจอ พ.ศ. ๒๓๕๗ กลับมาถึงได้โพธิพ์ นั ธุพ์ ระศรีมหาโพธิท์ เ่ี มืองลังกา เข้ามาในกรุงรัตนโกสินทร์
พระราชทานให้ไปปลูกไว้วดั มหาธาตุอนั เป็นทีส่ ถิตย์สมเด็จพระวันรัตน (อาจ) ต้น ๑ ให้ไปปลูกไว้วดั สุทศั น์เวลานัน้ ยังเรียกวัดพระโต ทรงสถาปนาต่อมา แต่สน้ิ รัชกาลที่ ๑ แต่ยงั ไม่มพี ระสงฆ์อยูต่ น้ ๑ พระศรี มหาโพธิ์
ทีพ่ ระราชทานวัดมหาธาตุ ปลูกไว้ขา้ งเหนือพระระเบียงฝ่ายตะวันออกยังปรากฏอยูจ่ นทุกวันนี้”

โพธิต์ น้ แรกจากศรีลงั กา สูก่ รุงรัตนโกสินทร์ พ.ศ. 2361 รัชกาลที่ 2 โปรดฯ ให้ปลูกไว้ทว่ี ดั มหาธาตุยวุ ราชรังสฤษดิ์ ท่าพระจันทร์

อนุสาวรีย์กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถ (บุญมา)
วัดมหาธาตุ ด้านหลังคือพระศรีมหาโพธิต์ น้ แรกจากศรีลงั กา

ต่อมาพระอริยกวี เจ้าอาวาสวัดจักรวรรดิ ได้ขอหน่อโพธิล์ งั กาจากต้นทีว่ ดั มหาธาตุไปปลูกทีว่ ดั จักรวรรดิฯ เมือ่ วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2480
ส่วนใน พระราชพงศาวดาร กล่าวว่า “โพธิ”์ ทีเ่ ข้ามาจากลังกาครัง้ นัน้ มี 6 ต้นด้วยกัน พระอาจารย์ไม่ปรากฏนามท่านหนึง่ ได้ขอขุดเอาไปปลูกทีเ่ มืองกลันตัน เจ้าพระยาเมืองนครขอไปปลูกทีเ่ มืองนครสองต้น
ซึง่ เข้าใจว่าจะไปปลูกทีว่ ดั พระเดิมต้น 1 และอีกต้น 1 ปลูกไว้ทว่ี ดั ท่าโพธิ์





รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 4 ทรงได้เมล็ดพันธุพ์ ระศรีมหาโพธิ์
จากพุทธคยามาเพาะเป็นต้น สันนิษฐานว่าพระราชทานไปปลูกไว้ท่ี
1.วัดบวรนิเวศวิหาร
2.พระปฐมเจดีย์
และเมล็ดพระศรีมหาโพธิท์ ไ่ี ด้มาแต่พทุ ธคยา ครัง้ นัน้ เจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์ (พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ) ทรงได้ไปเพาะเป็นต้นขึน้ แล้วพระราชทานไปปลูกไว้ 4 แห่ง คือ
1. วัดเทพศิรนิ ทราวาส
2. วัดนิเวศน์ธรรมประวัติ บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
3. วัดมณีชลขันธ์ ลพบุรี
4. วัดอุภยั ราชบำรุง หรือ วัดญวนตลาดน้อย
บ้างก็กล่าวว่า “พระเจ้ากรุงอังกฤษ” ได้ไปขอผลและใบพระศรีมหาโพธิ์ จากเมืองพุทธคยาเข้ามาถวาย พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงรับสัง่ ให้เพาะขึน้ แล้วโปรดเกล้าให้ กรมหมืน่ บวรรังษีสุริยพันธุ์ปิยพรหมจรรยวรธรรมยุติและเจ้าพระยาทิพากรวงศ์ นำออกไปประดิษฐานไว้
ที่ ฐานองค์พระปฐมเจดีย์ ทัง้ 4 ทิศ รวม 4 ต้น ส่วนทีเ่ หลือนัน้ พระราชทานให้ไปปลูกไว้ทอ่ี ารามหลวงหลายแห่ง เช่น วัดพระศรีรตั นศาสนาราม วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม วัดอนงคาราม
เรื่องพระปฐมเจดีย์ ของ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์
กล่าวว่า เมือ่ ศักราช 1226 (ตรงกับ พ.ศ.2408) นายแพทย์ชาวอังกฤษ ชือ่ ยอน ศะกว็าด เดินทางมาจากพุทธคยา และนำเอาสิง่ ของทีเ่ นือ่ งในพระพุทธศาสนามาถวาย พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั คือ
กิง่ ใบพระศรีมหาโพธิน์ น้ั อย่างหนึง่ ศิลาจำหลักเป็นรูปพระสมาธิ 3 แถว ๆ ละ 9 องค์แต่ละแผ่นสูง 2 นิว้
กับพระเจดียด์ นิ เล็ก ๆ อีกสององค์
ตำนาน วัดบวรนิเวศวิหารเล่ม 1 ตอนว่าด้วย สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปวเรศวริยา
ลงกรณ์ ทรงครองวัดในรัชกาลที่ 4 มีความตอนหนึง่ ว่า “ด้านหลังแห่งพระวิหาร (พระศาสดา) หรือทางห้องพระพุทธไสยา (พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ) ทรงสร้างฐานโพธิม์ ที บั เกษตรล้อม เป็นโพธิฆะระ เพือ่ ทรงปลูกโพธิท์ ไ่ี ด้พนั ธุม์ าจากพุทธคยาประเทศอินเดีย ทีใ่ นครัง้ นัน้ พึง่ รูก้ นั ว่านักปราชญ์ยุโรปทางโบราณคดีสนั นิษฐานว่า เป็นทีต่ รัสรูแ้ ห่งสมเด็จพระบรมศาสดา แต่หาทันได้ทรงปลูกไม่...ทรงสร้างฐานโพธิข์ น้ึ แห่งหนึง่ ปลูกโพธิท์ ไ่ี ด้พนั ธุม์ าจากพุทธคยาเหมือนกันทีม่ มุ คณะแดง ด้านเหนือ”
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 5 เมือ่ ประมาณ พ.ศ. 2434
สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ เสด็จไปราชการ ณ ประเทศอินเดีย เมือ่ เวลาเสด็จกลับได้อญ
ั เชิญ
หน่อพระศรีมหาโพธิ์จากบริเวณวิหารพุทธคยามาถวาย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
จึงทรงมีรบั สัง่ ให้นำไปปลูกไว้ ณ วัดอัศฎางคนิมติ ทีเ่ กาะสีชงั ต่อมาโพธิต์ น้ นัน้ เจริญเติบโตงอกงามดี
มีหน่อ เมือ่ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั เสด็จพระราชดำเนินไปวัดอัศฎางคนิมติ ร เมือ่ พ.ศ.
2453 จึงโปรดเกล้าฯ ให้ขดุ ย้ายมาปลูกไว้ ณ สวนดุสติ
จากนัน้ เมือ่ โพธิเ์ ติบโตแข็งแรงดี จึงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จดั ทำพระราชพิธปี ลูกโพธิ์ไว้ ณ วัดเบญจมบพิตร
รวมความแล้วโพธิใ์ นไทย ทีไ่ ด้พนั ธุม์ าจากพุทธคยาหรือศรีลงั กาก็ดี ต่างก็เป็นทีเ่ คารพสักการะ
อย่างยิง่ จนถึงปัจจุบนั ต่อมาท่านผูน้ ำไทยหลายท่าน เช่น จอมพล ป. พิบลู สงคราม (โดยการนำของ ฯพณฯ





อูนุ นายกรัฐมนตรีแห่งพม่า) ก็ได้นำพันธุโ์ พธิม์ าจากอินเดีย และ/หรือ ท่านอืน่ ๆ ก็ได้นำโพธิม์ าปลูกและบำรุงอุปปัฏฐากเช่นกัน
โพธิ์ : ค้ำโพธิ์
ก่อนอืน่ ต้องขอขอบคุณอาจารย์ สมบัติ พลายน้อย ทีไ่ ด้เขียนข้อมูลไว้และขอนำเสนอดังนี้ “โพธิ”์
เป็นต้นไม้มงคลทีเ่ หมาะแก่การนำไปแกะเป็นพระพุทธรูป ทีเ่ รียกกันว่า “พระโพธิ”์ ทีว่ ดั พระประดูท่ รงธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ก็มพี ระโพธิท์ ก่ี ล่าวถึงนีอ้ ยูอ่ งค์หนึง่ ทำเป็น พระพุทธรูปยืนอุม้ บาตรเวลาออกพรรษาจะอัญเชิญออกจากโบสถ์แห่มาประดิษฐานบนศาลา สมมติว่าได้เสด็จลงมาจากดาวดึงส์สวรรค์ และ
พระโพธิน์ น้ี ยิ มเอากิง่ ทีย่ น่ื ออกไปทางทิศตะวันออกมาทำ (ตามตำราว่าต้องเป็นกิง่ ทีห่ กั เองเรียกกันว่านิพพาน)
ประเพณีบางแห่งในเวลาตรุษสงกรานต์ มักจะทำไม้มาค้ำกิง่ โพธิ์ ชาวรามัญถือกันว่าจะทำให้มีอายุยนื ทางเชียงใหม่กเ็ คยได้ยนิ มาว่าคนเฒ่าคนแก่นยิ มทำเหมือนกัน นอกจากนีย้ งั มีการเอาผ้าเหลืองมาห่มโพธิ์อีกด้วย ในสมัยรัชกาลที่ 5 ก็เห็นจะโปรดให้ทำอยู่ เพราะมีปรากฏในจดหมายเหตุพระราชกิจ
รายวันว่า “ไม้คำ้ โพธิ์ ๒๖ ท่อน ได้ไปค้ำวัดบวรนิเวศ ๔ วัดราชประดิษฐ์ ๔ วัดเทพศิรนิ ทร ๔ วัดบรมนิวาส
๒ วัดราชาธิวาส ๒ วัดพระเชตุพน ๒ วัดอรุณ ๒ วัดราชโอรส ๒ วัดประทุมวัน ๔”
เรือ่ งเอาไม้คำ้ โพธิน์ ้ี เท่าทีพ่ บหลักฐานมีกล่าวถึงเก่าขึน้ ไปอีก คือในพระราชพิธจี กั รพรรดิราชาธิราช
ในรัชกาลที่ 1 ได้กล่าวไว้วา่
“๘ ตำรวจ ทำไม้คำ้ พระศรีมหาโพธิใ์ หญ่ ไม้แก่นยาว ๑๐ ศอก ๘ ต้น ทำไม้คำ้ พระศรีมหาโพธิน์ อ้ ย
ไม้ไผ่ฤๅษียาว ๗ ศอก ๑๐๐ ต้น รวม ๑๐๘ ต้น ทาดินสีพอง เบิกผ้าขาวหุม้ ปลายเสาทุกต้น ใส่เบีย้ ต้นละ
๑๐๐ เบีย้ เสร็จการพระราชพิธแี ล้วเอาไปค้ำพระศรีมหาโพธิใ์ นพระอาราม”
และเมือ่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงศรีสนุ ทรเทพ (พระราชธิดาองค์ท่ี 5 ของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก) ทรงพระประชวรก็ได้มีการเอาไม้ค้ำโพธิ์เหมือนกัน ดังมีปรากฏใน
พระราชวิจารณ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ตอนหนึง่ ว่า
“ไม้คำ้ โพธิป์ รากฏว่าเท่าพระชนมพรรษาท่อนหนึง่ ยาว ๘ ศอก ทาดินสอพองกรอกเบีย้ ผ้าขาวหุม้ ไปค้ำพระศรีมหาโพธิท์ เี ดียว”
ดังนี้ จะเห็นว่าไม้คำ้ โพธิน์ น้ั ต้องตกแต่งทาดินสอพองหุม้ ผ้าขาว และข้อสำคัญก็คอื กรอกเบีย้ ไว้ข้างในด้วย ธรรมเนียมค้ำกิง่ โพธิน์ ้ี ปรากฏว่าชาวรามัญถือเป็นประเพณีอย่างหนึง่ ซึง่ มักจะทำในเทศกาลสงกรานต์ มีการแห่แหนกันอย่างสนุก
ไม้ทจ่ี ะนำไปค้ำก็จะต้องปิดกระดาษสี ทาขมิน้ อย่าสวยงาม การค้ำโพธิต์ ามความเข้าใจของคนโบราณเข้าใจกันว่าค้ำแล้วอายุจะยืน แต่ในอีกความหมายหนึง่ ก็กล่าวกันว่า การทีเ่ อาไม้คำ้ กิง่ โพธิ์ ก็เพือ่ จะไม่ให้กง่ิ โพธิซ์ ง่ึ เป็นไม้เปราะ มีกง่ิ ก้านแผ่สาขาใหญ่กว่านัน้ ต้องหักเป็นเป็นอันตรายลงมา
บางท่านก็ตคี วามหมายไปอีกทางหนึง่ ว่า การค้ำโพธิห์ มายความว่าเป็นพิธผี ดุงความรู้ เพราะการ
ศึกษาเป็นสิง่ จำเป็นของมนุษย์อย่างหนึง่ และคำว่า โพธิพทุ ธ ก็มาแต่ธาตุศพั ท์อนั เดียวกัน แปลว่า ความรู้
ฉะนัน้ การค้ำโพธิ์ ก็คอื การผดุงความรูค้ วามศึกษานัน่ เอง แต่ตามความเห็นนีค้ อ่ นข้างจะวิวฒ
ั นาการมากเกินไป เพราะคนแต่กอ่ นเห็นจะไม่มใี ครมองไปถึง ส่วนมากมักจะเข้าใจว่าเป็นการทำเพือ่ ให้อายุยนื มากกว่าอย่างอืน่ และตามพิธที ไ่ี ด้ยกมากล่าวนัน้ ก็แสดงให้เห็นอย่างเด่นชัดแล้ว
โพธิเ์ ป็นทีส่ ำคัญมาก เมือ่ มีการเผาศพมักจะเอาเถ้าถ่านทีเ่ ผาศพหน้าไปฝากไว้ทโ่ี คนโพธิ์ จึงดูคล้าย-





จะเป็นทีเ่ ก็บกระดูกไปด้วย เพราะถือว่าเป็นสถานทีศ่ กั ดิส์ ทิ ธิ์ อันจะคุม้ กันภัยอันตรายต่าง ๆ แต่ไม่นยิ มปลูกในบ้าน เพราะเป็นต้นไม้ใหญ่เหมาะทีจ่ ะอยูใ่ นวัดหรือสถานทีส่ ำคัญ ๆ เท่านัน้ มีการตรากฎหมายคุม้ ครองโพธิไ์ ว้ 2 ฉบับในสมัยกรุงศรีอยุธยา คือ
1. พระไอยการลักขณโจร พ.ศ.1903 ในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าอูท่ อง บัญญัตไิ ว้วา่
ฅ มาตราหนึง่ พีน่ อ้ งพ้องพันข้าคนผูใ้ ดลักลอกองค์พระพุทธรูป ลอกล้างพระสถูปพระเจดีย์
แลฟันพระศรีมหาโพธิ์ สร้างพระวิหารกุฏสิ ถาณะษาลาเจ้า
ไพร่
ทาส

นครบาล ให้ลงโทษในรวางเลมีด ๘ สถาน สถานหนึง่ ให้ฆา่ เสีย สถานหนึง่ ให้ตดั ปาก
สถานหนึง่ ให้รบิ ราชบาด เอาตัวลงหญ้าช้าง สถานหนึง่ ให้ทวนด้วยลวดหนัง

๕๐
๒๐

ทีส่ ถานหนึง่ ให้เอาตัวออกจากราชการ สถานหนึง่ ให้ไหมทวีคณ
ู สถานหนึง่ ให้ไหมลาหนึง่
โทษ ๘ สถานนี้ พระพุทธิเจ้าอยูห่ วั จะลงโทษสถานใด ท่านจะมีพระราชโองการเองฯ

2. พระไอยการอาชาหลวง ฉบับที่ 4 เข้าใจว่าตราไว้ในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าอูท่ อง บัญญัตไิ ว้วา่
- มาตราหนึง่ สมเด็จพระบพิตรพระเจ้าอยูห่ วั มีทเ่ี สด็จพระราชดำเนินไปการรณรงค์สงครามก็ดี
ไปประภาศแห่งใดใดก็ดี ท่านหมีให้มผี รู้ กุ ราชบาดล้างพระเจดียพ์ ระศรีมหาโพธิพระวิหารกุฎสิ ถานบริเวณ
วะนาวาศศักอันเลย ถ้าผูใ้ ดขืนกระทำท่านจะให้ทวนด้วยลวดหนัง ๑๐ ที ฯ
สรุป
ในท้ายที่สุด ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า อาหารสำหรับดับความกระหายอยากรู้ คือ ความรู้
จากเรือ่ ง “โพธิ์” ที่ได้รจนามาทั้งหมดนี้ จะทำให้ท่านอิ่มเอมได้บ้างและคงจะพอแก้ปัญหาที่ตั้งเอาไว้ว่า
เป็น “เรือ่ งทีเ่ รายังไม่รู้” อย่างไรก็ตาม สำหรับความรูน้ น้ั ก็เป็นเช่นเดียวกับอาหาร ทีเ่ ราต้องกินบ่อย ๆ
หาบ่อย ๆ และยิ่งหาให้มีความแปลกมากเพียงใด ยิ่งน่ากิน น่ารับประทาน และได้รสชาติเพิ่มมากขึ้น
เพียงนัน้ เอาเข้าจริงแล้ว ไหน ๆ ก็ขน้ึ ต้นบทความด้วยคาถาบูชาพระศรีมหาโพธิ์ ดังนัน้ จึงขอลงท้ายบทความนีด้ ว้ ยคาถาบูชาพระศรีมหาโพธิ์ พร้อมทัง้ พระเสมาอารามอันศักดิส์ ทิ ธิท์ กุ ที่ ทุกสถาน ในสากลโลก...
“วันทามิ อาราเม พันธเสมายัง โพธิรกุ ขัง เจติยงั สัพเมโทสัง
ขะมะถะเม ภันเต สาธุ อนุโมทนามิ”

