
“โพธ์ิ” : เร่ืองท่ีเรายังไม่รู้

“มะหาการุณีโก  นาโถ ปัตโต  สัมโพธิมุตตะมัง
วิสาขะปุณณะมีกาเล มะหาโพธิวะรุตตะเม

พระพุทธเจ้าผู้ประกอบด้วยพระมหากรุณาธิคุณ,
ทรงบรรลุพระโพธิญาณอันสูงสุด,
ณ  ภายใต้มหาโพธิพฤกษ์ประเสริฐเหล่าน้ี,
ในวันเพ็ญวิสาขมาสแล้วแล”

(จาก “คำบูชาสถานท่ีตรัสรู้  เจดีย์สถานพุทธคยา”  ตำรามนต์พิธีพร้อมคำแปล
      โดยโรงพิมพ์เล่ียงเชียง หน้า 347)

เหตุท่ีกล่าวนำบทความ ด้วยคาถาบูชาสถานท่ีตรัสรู้ของพระพุทธองค์ ก็เพ่ือความเป็น “สิริมงคล-
เกษมสุขสวัสด์ิ” เน่ืองในโอกาส “ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่”  อีกท้ังเป็นการสร้างบรรยากาศก่อนท่ีเราจะได้-
ทราบเหตุผลและความสำคัญของ “โพธ์ิ” เร่ืองท่ีเรายังไม่รู้

โดยเฉพาะอย่างย่ิงเพ่ือสนองตอบ ต่อความโหยหาความรู้ (ท่ีเราไม่ค่อยจะสนใจใฝ่รู้ หรือถูกใครทำ-
ให้ไม่สนใจจะใฝ่รู้) และสร้างความเข้าใจใน “โพธ์ิ” ให้มากข้ึน ท้ังเพ่ือสร้างสำนึกอันจะเป่ียมล้นไปด้วยความ-
ปีติปราโมทย์ย่ิงข้ึนเม่ือเราได้อ่ิมเอมความรู้ของ “โพธ์ิ” : เร่ืองท่ีเรายังไม่รู้

ประกอบกับการท่ีเราจะทำพิธีการอย่างใดอย่างหน่ึงเพ่ือรักษาไว้ซ่ึง “โพธ์ิธรรมศาสตร์” และ/หรือ
“โพธ์ิ” ทุก ๆ ต้นบนโลกใบน้ี ในส่วนของผู้เขียนเองมุ่งเน้นไปเพ่ือท่ีจะรักษา “โพธ์ิ ณ ลาน โพธ์ิธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์” ในช่วงวิกฤตการณ์อันมืดมนคลุมเครือและลับซับซ้อนของอนาคต  “โพธ์ิธรรมศาสตร์” และ-
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์”

อย่างไรก็ตามเพ่ือให้การอ่านเข้าใจง่ายและได้อรรถรสเต็มท่ี ขอให้ท่านผู้อ่านอย่ามัวแต่พะวักพะวง-
กับช่ือตำราหรือช่ือบุคคลท่ีได้อ้างอิงมากนัก เพราะการอ้างอิงเป็นส่ิงจำเป็นในการเขียน และเพ่ือเป็นแนวทาง-
ในการค้นคว้าต่อไป

อีกประการหน่ึง  หากท่านเห็นคำว่า “โพธ์ิ” หรือคำว่า “พระศรีมหาโพธ์ิ” หรือคำอ่ืน ๆ  ท่ีหมายถึง-
ส่ิงน้ี  ขอให้ท่านเข้าใจในเบ้ืองต้นน้ีเสียก่อนว่าน่ัน เป็นช่ือของส่ิง ๆ  เดียวกัน

ต่อจากน้ีไปขอเชิญท่านดับความกระหายใคร่รู้  ด้วยความรู้เก่ียวกับ “โพธ์ิ” ได้  ณ  บัดน้ี

อัครพงษ์  ค่ำคูณ
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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โพธ์ิ  :  ความหมายและความสำคัญ
“โพธ์ิ”  มีช่ือทางพฤกษศาสตร์ว่า Ficus religiosa Linn
อยู่ในวงศ์ MORACEAE
ช่ือสามัญคือ Sacred Fig Tree,  Bodhi Tree,  Pipal Tree
เรียกในภาษาบาลีว่า อัสสัตถ,  โพธิรุกข,  ทุมินท
เรียกในภาษาสันสกฤตว่า อัศวัตถ,  โพธิพฤกษ์,  โพธิตรุ
เรียกในภาษาเขมรว่า ต้นปู
ในภาษาไทยเรียกอีกหลายช่ือ   เช่น โพธ์ิ  ศรีมหาโพธ์ิ   โพ   โพบาย    โพใบ  ฯลฯ
และยังมีคำภาษาถ่ินในไทยเรียกว่า สี,  สลี,   ย่อง  ฯลฯ

“โพธ์ิ”  เป็นพันธ์ุไม้ตระกูลเดียวกันกับ  ไทร  มะเด่ือ  และกร่าง คืออยู่ในสกุล (Genus)  มะเด่ือ
(Ficus) และวงศ์ (Family)  ไม้ไทร (Moraceae)  มีถิ่นกำเนิดและพบได้ในประเทศอินเดียถึงอุษาคเนย์
สภาพท่ีเหมาะสมคือ สภาพดินทุกชนิดและต้องการน้ำปานกลาง

พันธ์ุไม้วงศ์น้ีเกือบท้ังหมดมียางขาว “โพธ์ิ” เป็นไม้ยืนต้นผลัดใบขนาดใหญ่  มีความสูงประมาณ
20 – 30 เมตร  มีใบเป็นใบเด่ียวคล้ายรูปหัวใจ  โคนใบเว้าหรือหยิกเว้าเข้าเล็กน้อย  ปลายใบหยักคอดเป็นต่ิง-
หางยาวเรียว  ขนาดของใบกว้างประมาณ 8 – 15 เซนติเมตร  ยาวประมาณ 12 – 24 เซนติเมตร ก้านใบยาว-
ประมาณ 8 – 12 เซนติเมตร  ส่วนของผิวใบน้ันเกล้ียงด้านบนเป็นมัน  เน้ือใบหนาคล้ายแผ่นหนัง เม่ือใบ-
อ่อนมีสีเขียวอ่อน แต่พอแก่จัด ก่อนใบร่วงจะออกสีเหลืองทอง และจะผลิใบใหม่ข้ึนมาแทนในเวลาค่อนข้าง-
รวดเร็ว

ส่วนของดอก เป็นดอกเล็กจำนวนมากอยู่ภายในฐานรองดอกที่โค้งกลม  มีเส้นผ่าศูนย์กลาง
ประมาณ 0.8 เซนติเมตร  ออกดอกท้ังปี  ดอกจะเจริญเป็นผลต่อไปให้ผลเป็นผลรวมรูปกลมติดอยู่ตอน
ปลาย ๆ ของยอดก่ิง  เม่ือผลสุกจะมีสีม่วงดำหรือสีแดงคล้ำ ๆ เป็นอาหารของนกได้อย่างดี   มีการขยาย-
พันธ์ุโดยเมล็ด

ลำต้นส่วนใหญ่เป็นพูพอนมียางสีขาว  เปลือกต้นสีน้ำตาลเทา  มีก่ิงก้านสาขาแผ่ขยายออกไปโดย-
รอบและขนานเป็นแนวระนาบกับพ้ืนดินในบริเวณกว้าง  ส่วนปลายของก่ิงลู่ลงทำให้เรือนยอดเป็นพุ่มกลม
ก่ิงอ่อนเกล้ียง และเป็นคราบสีขาว  ปลายสุดจะมีหูใบเป็นปลอกแหลม ๆ  หุ้มอยู่  เม่ือหูใบหลุดไปแล้ว จะท้ิง-
รอยแผลใบเป็นขว้ัน ๆ  ไว้ท่ีก่ิงเห็นได้ชัดเจน  ในบางคร้ังตามก่ิงอาจจะมีรากอากาศให้เห็นได้บ้าง

ประโยชน์ของโพธ์ิ คือ ส่วนเปลือกต้น ทำยาชงหรือยาต้ม แก้โรคหนองใน  ใบและยอดอ่อนนำมา-
ทำยาแก้โรคผิวหนัง  ในขณะท่ีผลหรือลูกโพธ์ิใช้เป็นยาระบาย  ส่วนของยางนำมาต้มกับนม ใช้เป็นยาบำรุง-
ทางเพศ

โพธ์ิ : ศาสนาและความเช่ือ
ท่านปรัชญาเมธี  ลินเนียส และคณะกรรมการต้ังช่ือทางพฤกษศาสตร์ให้ต้นไม้ แห่ง Kew Garden

ณ  กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษ คือ ผู้ท่ีต้ังช่ือทางพฤกษศาสตร์และได้กำหนดคำว่า  religiosa ประกอบอยู่-
ในช่ือทางพฤกษศาสตร์ของ “โพธ์”  ด้วย  ก็เพราะเห็นว่า “โพธ์” เป็นต้นไม้สำคัญทางศาสนา  ดังน้ัน “โพธ์ิ”
จึงมีความหมายและความสำคัญทางศาสนา เป็นสำคัญ



ศาสนาพราหมณ์ – ฮินดู
มีความเช่ือว่า “โพธ์ิ”  เป็นของสูงอันศักด์ิสิทธ์ิและควรเคารพบูชาโดยเช่ือว่า องค์พระพรหมทรง-

ประทับอยู่  ณ  โคนราก  องค์พระนารายณ์ประทับอยู่  ณ  ลำต้น  และองค์พระอิศวรประทับอยู่  ณ  ยอด
ของ “โพธ์ิ” ในคัมภีร์  ภาควตปุราณะ  ท่ีกล่าวถึงนารายณ์อวตารถึง  22  ปาง  กล่าวว่า “โพธ์ิ” เป็นอวตาร-
ภาคหน่ึงของพระนารายณ์ คือ พระองค์ได้อวตารลงมาเป็นต้นปีปล (pipal) หรือ โพธ์ิ

บ้างก็เคารพโดยถือว่า “โพธ์ิ” คือ สัญลักษณ์แทนองค์พระนารายณ์ หรือพระวิษณุ และ ไทน คือสัญ-
ลักษณ์แทนองค์พระศิวะหรือพระอิศวร  ผู้หญิงในศาสนา  พราหมณ์-ฮินดู  มีความเช่ือว่า  เธอควรอย่างย่ิงท่ี-
จะบูชา “โพธ์ิ”  ในทุก ๆ วันเสาร์ของเดือนศประมาณัณ (กรกฎาคม – สิงหาคม)  โดยการทำประทักษิณ
หรือทักษิณาวัตร (เดินเวียนขวา) ไปรอบ ๆ  วันละพันรอบ และใช้ก่ิงโพธ์ิแห้งบูชาไฟ

ย่ิงไปกว่าน้ันผู้หญิงใน แคว้นราชปัตนะ  ทำการบูชาต้นปีปล หรือ “โพธ์ิ”  ด้วยเคร่ืองบูชาอันละเอียด-
งามประณีต  เช่น  เทียนธูปข้าวตอกดอกไม้หลากหลายสี และใช้นมโคสดรดท่ีโคนของโพธ์ิ  ในทุกวันท่ี  29
ของเดือนไพศาขะ (พฤษภาคม) เพ่ืออธิษฐานให้รอดพ้นจากความเป็นหม้าย

พระพุทธศาสนา
ท่านบัณฑิต  รฆุนาถศรมา  ได้กล่าวถึง ต้นอัสสัตถพฤกษ์โพธ์ิใบ ว่า เป็นต้นไม้ของเทพเจ้าใน-

สรวงสวรรค์ซึ่งเทพเจ้าได้ส่งมาปลูกเพื่อรองรับความเป็นพระพุทธเจ้าของ เจ้าชายสิทธัตถโคดม และ
พระพุทธศาสนา ถือว่า “โพธ์ิ” คือ สัญลักษณ์ท่ีสำคัญอีกส่ิงหน่ึงของศาสนาพุทธ  โดยเฉพาะการเก่ียวข้อง
อย่างย่ิงกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระบรมศาสดาของศาสนาพุทธ “ความจริงคำว่า “โพธ์ิ” น้ัน
มิใช่ชื่อของไม้ชนิดหนึ่งชนิดใดโดยเฉพาะดังที่เรามักจะเข้าใจกันทั ่วไป       แต่เป็นชื่อที่ใช้เรียกต้นไม้ที่
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า  แต่ละพระองค์อาศัยเป็นท่ีตรัสรู้”  และโดยท่ีคำว่า “โพธิ” หรือ “พุทธ”  มีความหมายว่า
ความตรัสรู้  ความรู้  ความต่ืน หรือความเบิกบานน่ันเอง

ตำรา  ชินกาลมาลีปกรณ์  ได้กล่าวถึง พระนามของพระพุทธเจ้าท้ัง 28 พระองค์ในกาลก่อนน้ัน
พร้อมท้ังกล่าวถึงรายช่ือของ “พระศรีมหาโพธ์ิ”  ซ่ึงเป็นควงไม้ท่ีพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ได้อาศัยเป็น-
สถานท่ีตรัสรู้ตามลำดับดังน้ี

พระพุทธตัณหังกร พระศรีมหาโพธิ์คือ ต้นสัตตบรรณ หมายถึง  ต้นตีนเป็ดขาว
พระพุทธเมธังกร พระศรีมหาโพธิ์คือ ต้นกิงสุกะ หมายถึง  ต้นตีนทองกวาว
พระพุทธสรณังกร พระศรีมหาโพธิ์คือ ต้นปาดลี หมายถึง  ต้นแคฝอย
พระพุทธทีปังกร พระศรีมหาโพธิ์คือ ต้นปิปผลิ หมายถึง  ต้นเลียบ
พระพุทธโกณฑัญญะ พระศรีมหาโพธิ์คือ ต้นสาลกัลยาณี หมายถึง  ต้นขานาง
พระพุทธมงคล พระศรีมหาโพธิ์คือ ต้นนาค หมายถึง  ต้นบุนนาค
พระพุทธสุมนะ พระศรีมหาโพธิ์คือ ต้นนาค หมายถึง  ต้นบุนนาค
พระพุทธเรวตะ พระศรีมหาโพธิ์คือ ต้นนาค หมายถึง  ต้นบุนนาค
พระพุทธโสภิตะ พระศรีมหาโพธิ์คือ ต้นนาค หมายถึง  ต้นบุนนาค
พระพุทธอโนมทัสสี พระศรีมหาโพธิ์คือ ต้นอัชชุนะ หมายถึง  รกฟ้า
พระพุทธปทุมะ พระศรีมหาโพธิ์คือ ต้นมหาโสณกะ หมายถึง  อ้อยช้างใหญ่
พระพุทธนารทะ พระศรีมหาโพธิ์คือ ต้นมหาโสณกะ หมายถึง  อ้อยช้างใหญ่
พระพุทธปทุมุตตระ พระศรีมหาโพธิ์คือ ต้นสลฬะ หมายถึง  สน



พระพุทธสุเมธะ พระศรีมหาโพธิ์คือ ต้นนิมพะ หมายถึง  สะเดา
พระพุทธสุชาตะ พระศรีมหาโพธิ์คือ ต้นมหาเวฬุ หมายถึง  ไผ่ใหญ่
พระพุทธปิยทัสสี พระศรีมหาโพธิ์คือ ต้นกักกุธะ หมายถึง  กุ่ม
พระพุทธอัตถทัสสี พระศรีมหาโพธิ์คือ ต้นจัมปกะ หมายถึง  จำปาป่า
พระพุทธธัมมทัสสี พระศรีมหาโพธิ์คือ ต้นพิมพละ หมายถึง  มะพลับ
พระพุทธสิทธัตถะ พระศรีมหาโพธิ์คือ ต้นกณิการระ หมายถึง  กรรณิการ์
พระพุทธติสสะ พระศรีมหาโพธิ์คือ ต้นอสนะ หมายถึง  ประดู่ลาย
พระพุทธปุสสะ พระศรีมหาโพธิ์คือ ต้นอามัณฑะ หมายถึง  มะขามป้อม
พระพุทธวิปัสสี พระศรีมหาโพธิ์คือ ต้นปาตสี หมายถึง  แคฝอย
พระพุทธสิขี พระศรีมหาโพธิ์คือ ต้นปุณฑริกะ หมายถึง  มะม่วงป่า
พระพุทธเวสสภู พระศรีมหาโพธิ์คือ ต้นมหาสาละ หมายถึง  รังใหญ่
พระพุทธกกุสันธะ พระศรีมหาโพธิ์คือ ต้นสิรีสะ หมายถึง  ชึก
พระพุทธโกนาคมนะ พระศรีมหาโพธิ์คือ ต้นอุทุมพร หมายถึง  มะเด่ือ
พระพุทธกัสสปะ พระศรีมหาโพธิ์คือ ต้นนิโครธ หมายถึง  ไทรหรือกร่าง
พระพุทธโคตมะ พระศรีมหาโพธิ์คือ ต้นอัสสัตถะ หมายถึง  โพธิใบ
แต่ มธุรัตถวิลาสินี  อรรถกถาพุทธวงศ์ อ้างมาจากตำรา Dictionary of Pali Proper Names

ของ ดร.จี.พี. มาลาลาเสเกรา กล่าวถึง พระนามของพระพุทธเจ้า และ “พระศรีมหาโพธ์ิ” ไว้แตกต่างกัน-
ออกไปบ้าง ดังน้ี

พระพุทธโคตมะ, พระพุทธโกณฑัญญะ พระศรีมหาโพธิ์คือ ต้นอัสสัตถะ
พระพุทธทีปังกร พระศรีมหาโพธิ์คือ ต้นสิรีสะ
พระพุทธมังคละ, พระพุทธสุเมธะ พระศรีมหาโพธิ์คือ ต้นสิรีสะ
พระพุทธเรวตะ, พระพุทธโสภิตะ พระศรีมหาโพธ์คือ ต้นนาคะ
พระพุทธอโนมทัสสี พระศรีมหาโพธิ์คือ ต้นอัชชุนะ
พระพุทธปทุมะ, พระพุทธนารทะ พระศรีมหาโพธิ์คือ ต้นมหาโสณะ
พระพุทธปทุมุตตระ พระศรีมหาโพธิ์คือ ต้นสาลละ
พระพุทธสุเมธะ พระศรีมหาโพธิ์คือ ต้นนิมพะ
พระพุทธสุชาตะ พระศรีมหาโพธิ์คือ ต้นเวฬุ
พระพุทธปิยทัสสี พระศรีมหาโพธิ์คือ ต้นกกุธะ
พระพุทธอัตถทัสสี พระศรีมหาโพธิ์คือ ต้นจัมปกะ
พระพุทธธัมมทัสสี พระศรีมหาโพธิ์คือ ต้นพิมพชาละ
พระพุทธสิทธัตถะ พระศรีมหาโพธิ์คือ ต้นกณิการะ
พระพุทธติสสะ พระศรีมหาโพธิ์คือ ต้นอสนะ
พระพุทธปุสสะ พระศรีมหาโพธิ์คือ ต้นอามัณฑะ
พระพุทธวิปัสสี พระศรีมหาโพธิ์คือ ต้นปาฏลี
พระพุทธสิขี พระศรีมหาโพธิ์คือ ต้นปุณฑรีกะ
พระพุทธเวสสภู พระศรีมหาโพธิ์คือ ต้นสาละ
พระพุทธกกุสันธะ พระศรีมหาโพธิ์คือ ต้นสิรีสะ
พระพุทธโกนาคมนะ พระศรีมหาโพธิ์คือ ต้นอุทุมพร
พระพุทธกัสสปะ พระศรีมหาโพธิ์คือ ต้นนิโครธ



ในขณะท่ีตำรา อนาคตวงศ์ ได้กล่าวว่า ในอนาคตกาลเบ้ืองหน้าจะมี “พระโพธิสัตว์”  มาตรัสรู้-
เป็นพระพุทธเจ้าอีก  10 พระองค์  และได้กล่าวถึง “พระศรีมหาโพธ์ิ” ไว้ด้วย ดังน้ี

พระศรีอาริยเมตไตรย พระศรีมหาโพธิ์คือ ต้นกากะทิง
พระรามเจ้า พระศรีมหาโพธิ์คือ ต้นจันทน์แดง
พระธรรมราช (คือพระเจ้าปัสเสนทิโกสล) พระศรีมหาโพธิ์คือ ต้นกากะทิง
พระธรรมสามี (คือ พระยามาราธิราช) พระศรีมหาโพธิ์คือ ต้นรังใหญ่
พระนารถ (คือ อสุรินทราหู) พระศรีมหาโพธิ์คือ ต้นจันทน์แดง
พระรังศรีมุนี (คือ โสณะพราหมณ์) พระศรีมหาโพธิ์คือ ต้นดีปลีใหญ่ (ต้นเลียบ)
พระเทวเทพ (คือ  สุณะพราหมณ์) พระศรีมหาโพธิ์คือ ต้นจำปา
พระนรสีหะ (คือ โตไทยพราหมณ์) พระศรีมหาโพธิ์คือ ต้นแคฝอย
พระติสสะ  (คือ ช้างธณะบานหัตถีนาลาคีรี) พระศรีมหาโพธิ์คือ ต้นไทร
พระสุมังคะละ  (คือ ช้างป่าเลไลย) พระศรีมหาโพธิ์คือ ต้นกากะทิง

รวมความแล้ว “พระศรีมหาโพธ์ิ”  ในสมเด็จพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า พระบรมศาสดา-
ของเราท้ังหลาย ก็คือ  อัสสัตถพฤกษ์ หรือ โพธิใบ น่ันเอง

“พระศรีมหาโพธ์ิ”  ท่ีได้กล่าวมาท้ังหมดน้ัน หากใครได้ถวายนมัสการกราบไหว้บูชาหรือได้เพาะ-
ปลูกและบำรุงอุปปัฏฐากค้ำชูรักษาเอาไว้แล้ว ย่อมไม่ตกไปสู่อบายคือความช่ัวท้ังหลาย  มีสุคติเป็นท่ีต้ัง
และเป็นผู้ท่ีมีความสำเร็จใจส่ิงท่ีได้ปรารถนา  พร้อมด้วยความแน่วแน่ต่อสมบัติท้ังสามในจักรวาล คือ มนุษย์-
สมบัติ  สวรรค์สมบัติ  และนิพพานสมบัติ  มีความสมบูรณ์ในอายุ  วรรณะ  สุขะ  พละ  และจตุรพิธพรชัย-
ท้ังหลายจะมีแก่ท่านผู้น้ัน  เพราะความท่ีได้ช่ือว่าเป็นผู้ธำรงรักษาไว้ซ่ึงพระศาสนาของพระศาสดา  ตลอด-
จนเป็นการเกื้อกูลรักษาสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและระบบนิเวศน์ของโลกเพื่อประโยชน์แก่สัตว์โลกและ
ส่ิงมีชีวิตอ่ืน ๆ  ด้วยเช่นกัน

คัมภีร์มธุรัตถวิลาสี อรรถกถาพุทธวงศ์   กล่าวว่า “บริเวณพระศรีมหาโพธ์ิน้ี   เป็นท่ีตรัสรู้ของ
พระพุทธเจ้าทุกพระองค์”

กาลิงคโพธิชาดก  กล่าวว่า พระศรีมหาโพธ์ิมีความสูง 50 ศอก มีก่ิงก้านสาขา แผ่ขยายออกไป-
โดยรอบเป็นปริมณฑลวัดได้  100  ศอก   และกล่าวถึงบริเวณน้ีว่าเป็น  โพธิมณฑล  อันเปรียบประดุจ
ปฐวินาภี (สะดือโลก)  โดยในเวลาท่ีพระศรีมหาโพธ์ิยังไม่ถือกำเนิดข้ึนน้ัน ในบริเวณรัศมี  1  กรีส โดยรอบ-
จะไม่ปรากฏพืชพันธ์ุใด ๆ  เกิดข้ึนในบริเวณน้ีเลย  ปรากฏแต่ท่ีโล่งเตียนเต็มไปด้วยทรายแก้วขาวบริสุทธ์ิ
ประดุจถูกปกคลุมไว้ด้วยแผ่นเงิน  แต่ถัดจากบริเวณน้ีไปโดยรอบ จะปรากฏพืชนานาพันธ์ุ อุดมสมบูรณ์และ-
ชุ่มช้ืนเขียวขจี  โพธิมณฑล น้ี  ไม่สามารถท่ีจะมีผู้ใดข้ามผ่านไปได้  แม้แต่มหาเทพและเทพท้ังหลาย เช่น
พระอินทร์  ก็ไม่อาจจะเหาะข้ามไปได้

สุมังคลวิลาสินี อรรถกถาทีฆนิกาย  กล่าวว่าสำหรับ อัสสัตถพฤกษ์ หรือ พระศรีมหาโพธ์ิ ของ
พระศาสดาน้ัน ถือกำเนิดข้ึนวันเดียวกับการประสูติของพระองค์ จึงถือว่า “โพธ์ิ” น้ี นับเป็นสหชาติ คือ ส่ิงท่ี-
เกิดพร้อมกับพระพุทธเจ้าในวัน  เวลาเดียวกัน ซ่ึงมี  7  ส่ิง ได้แก่

1. นางยโสธรา  หรือพิมพา 2. พระอานนท์
3. กาฬุทายีอำมาตย์ 4. นายฉันนะ ผู้เสด็จออกไปส่งในวันท่ีเสด็จออกบวช
5. ขุมทรัพย์ใหญ่ ท้ัง 4 6. ม้ากัณฐกะ
7. พระศรีมหาโพธ์ิ



ใน พุทธประวัติเล่มท่ี 1   สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส   กล่าวว่า
ในเช้าของวันพุธ ข้ึน 15 ค่ำ เดือน 6 ปีระกา  ก่อน พ.ศ. 45 ปี  นางสุชาดา ผู้เป็นธิดาของคหบดีกฎุมพี
ผู้มั่งคั่งแห่งบ้านเสนานิคม  ตำบลอุรุเวรา  ปรารถนาจะทำการบวงสรวงเทวดา  ด้วยข้าวมธุปายาส คือ
ข้าวสุกหุงด้วยน้ำนมโคล้วน  เสร็จแล้วจัดลงในถาดทอง

เพราะก่อนหน้าน้ี นางได้บนบานเทวดาไว้ว่า ขอให้ได้สามีท่ีมีตระกูลเสมอกันและขอให้ได้บุตรคน-
แรกเป็นชาย  ซ่ึงนางก็ได้ทุกประการ  ดังน้ันจึงนำถาดทองพร้อมด้วยข้าวมธุปยาสอันประณีตไป  ณ  พระศรี-
มหาโพธ์ิ  เม่ือไปถึงนางก็ได้เห็นพระพุทธองค์ ซ่ึงสง่างามด้วยรัศมี  มีวรรณะผ่องใสประทับน่ังอยู่  ณ  ท่ีน่ัน
โดยอาการสงบน่ิง  นางจึงเข้าใจว่าพระพุทธองค์ คือ เทวดามาปรากฏให้เห็น

นางดีใจมากจึงเข้าไปน้อมถวายข้าวมธุปายาสพร้อมท้ังถาดทองน้ันด้วย  พระองค์ทรงรับไว้ เม่ือ-
เสด็จสรงน้ำในแม่น้ำเนรัญชราแล้ว จึงเสด็จข้ึนมาเสวยจนหมด  จากน้ันก็ทรงลอยถาดในแม่น้ำน้ัน  พร้อม-
กับทรงอธิษฐานเสี่ยงพระบารมีว่า  หากว่าจะตรัสรู้พระสัมมาสัมโพธิญาณ ขอถาดทองใบนี้จงลอยทวน
กระแสน้ำข้ึนไป  ซ่ึงถาดก็ลอยทวนกระแสน้ำจริง ๆ

คร้ันพระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นนิมิตรหมายอันดีเช่นน้ัน ก็ทรงม่ันพระทัยว่า   จะต้องได้ตรัสรู้แน่-
นอน จากน้ันก็เสด็จมายังสาลวัน (ป่าไม้สาละ)  ริมฝ่ังแม่น้ำเนรัญชรา  ประทับพักท่ีใต้ร่มไม้สาละ  กระท่ัง-
พระอาทิตย์บ่ายคล้อยพระองค์จึงเสด็จกลับมาที่พระศรีมหาโพธิ์อีกครั ้ง  ในระหว่างทางได้พบกับ
โสติยพราหมณ์คนหาบหญ้า  พราหมณ์นั้นเกิดความเลื่อมใสมาก  จึงน้อมถวายหญ้าคาที่หาบมาแด่
พระพุทธองค์จำนวน  8  กำ

พระองค์ทรงรับแล้วนำมาปูลาดเป็นที่ประทับนั่งแทนบัลลังก์  ณ  ด้านตะวันออกแห่งพระศรี
มหาโพธ์ิ  แล้วเสด็จข้ึนประทับน่ังขัดสมาธิ  ผันพระพักตร์ไปทางตะวันออก  ผันพระปฤษฏางค์ (หลัง) มา-
ทางพระศรีมหาโพธ์ิ  แล้วทรงทำจาตุรงคมหาปาทาน (อธิษฐานพระทัย) ว่า  “ยังไม่บรรลุพระสัมมาสัมโพธิ-
ญาณเพียงใด  จักไม่เสด็จลุกข้ึนเพียงน้ัน พระมังสะ (เน้ือ) และพระโลหิต (เลือด) จะแห้งเหือดไป     เหลือแต่
พระตจะ (หนัง) พระนหารุ (เอ็น) และพระอัฐิ (กระดูก) ก็ตามที”

แต่ในเวลาพระอาทิตย์ยังไม่อัสดงคตแล้ว  ในปฐมยาม  (ลำดับต้น)  ทรงบรรลุบุพเพนิวาสานุส
สติญาณ (ระลึกพระชาติของพระองค์เองได้)  ในมัชฌิมยาม (ลำดับท่ีสอง)  ทรงบรรลุจุตูปปาตญาณหรือ-
ทิพยจักขุญาณ (มีตาทิพย์หย่ังรู้การเกิดการตายของสัตว์ท้ังมวลได้)  และในปัจฉิมยาม (ลำดับสุดท้าย) ทรง-
บรรลุอาสวักขยญาณ (ความรู้เป็นเหตุส้ินไปแห่งอาสวะเคร่ืองเศร้าหมองอันหมักหมมอยู่ในจติสันดาน) และ-
น่ันนับว่าเป็นการเกิดคร้ังท่ีสองของพระองค์ คือ การบรรลุอนุตตระสัมมาสัมโพธิญาณ  ตรัสรู้อริยสัจ  4  คือ
ทุกข์  สมุทัย  นิโรธ  และมรรค  เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ประเสริฐ

หลังจากท่ีพระพุทธองค์ได้ตรัสรู้แล้ว ยังมีเหตุการณ์อีกหลายอย่างท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกับพระองค์และ-
พระศรีมหาโพธ์ิ  กล่าวคือหลังจากท่ีได้ตรัสรู้แล้วพระพุทธองค์ได้เสด็จประทับอยู่  ณ  ภายใต้ร่มไม้พระศรี-
มหาโพธ์ิ  เสวยวิมุตติสุขเป็นเวลา  7  วัน คร้ันล่วง  7 วันแล้ว เสด็จออกจากภายใต้ร่มไม้พระศรีมหาโพธ์ิไป-
ทางทิศอีสาน (ตะวันออกเฉียงเหนือ)  ทรงยืนทอดพระเนตรพระศรีมหาโพธ์ิโดยมิได้กระพริบพระเนตร ตลอด
7 วัน  สถานท่ีน้ันเรียกว่า อนิมิสเจดีย์  หลังจากน้ันเสด็จกลับจากท่ีน่ัน มาหยุดในระหว่างกลางพระศรีมหา-
โพธ์ิและอนิมิสเจดีย์ ทรงนิรมิต  (กำหนด)  ท่ีจงกรมข้ึน  แล้วเสด็จจงกรม  ณ ท่ีน่ันเป็นเวลา  7  วัน  สถานท่ี-
น้ันเรียกว่ารัตนจงกรมเจดีย์  ในสัปดาห์ท่ี 4  เทวดานิรมิตเรือนแก้วข้ึนในทิศปัจจิมหรือในทิศพายัพ (ตะวัน-
ตกเฉียงเหนือ)  แห่งพระศรีมหาโพธ์ิ      พระพุทธองค์น่ังขัดบัลลังก์และทรงพิจารณาพระอภิธรรมเป็นเวลา



7  วัน สถานท่ีน้ีเรียกว่า  รัตนฆรเจดีย์ ต่อจากน้ีจึงเสด็จไปยังไม้อชปาลนิโครธ (ต้นไทร) ทางทิศปราจีน
(ตะวันออก)

ท่ีมาของการเคารพนับถือพระศรีมหาโพธ์ิในสมัยพุทธกาลน้ัน มีหลายข้อสังเกตหลายตำราและ-
หลายท่ีมาอาจจะยกมากล่าวได้บ้างดังน้ี  พระพุทธดำรัสเร่ือง สังเวชนียสถาน  4  ตำบล  ท่ีพระพุทธองค์-
ทรงตรัสแก่พระอานนทเถระ ในเวลาใกล้จะเสด็จปรินิพพาน  กล่าวคือ  ในครั้งนั้นพระอานนทเถระได้
กราบทูลพระพุทธองค์  ความว่า  “ในกาลก่อน เมื่อออกพรรษาแล้ว ภิกษุทั้งหลายจากทุกทิศย่อมเฝ้า
พระพุทธองค์  เพ่ือจะได้เห็นและได้เข้าใกล้ แต่เม่ือพระพุทธองค์ปรินิพพานแล้ว  ข้าพระองค์ท้ังหลายก็จัก-
ไม่ได้เห็น   ไม่ได้เข้าใกล้”  พระพุทธองค์จึงได้ทรงแสดงสังเวชนียสถาน  4  ตำบลว่า เป็นท่ีควรจะเห็น
ควรจะดู  และควรจะให้เกิดสังเวชของกุลบุตรผู้มีศรัทธา คือ

1. สถานท่ีพระตถาคตเจ้าประสูติ
2. สถานท่ีพระตถาคตเจ้าตรัสรู้  ณ  ควงพระศรีมหาโพธ์ิ
3. สถานท่ีพระตถาคตเจ้าแสดงปฐมเทศนา  คือ พระธรรมจักรกัปปวัตตนสูตร
4. สถานท่ีพระตถาคตเจ้าปรินิพพาน
น่ันหมายความว่า “พระศรีมหาโพธ์ิ”  อันเป็นสถานท่ีพระพุทธองค์ตรัสรู้  จึงสมควรแก่การเคารพ

บูชาอย่างย่ิง
ใน กาลิงคโพธิชาดก กล่าวว่า เม่ือคร้ังพุทธกาล  ชาวเมืองสาวัตถีได้ถามต่อพระอานนท์ผู้เป็นพุทธ-

อุปปัฏฐากว่า เม่ือพระพุทธองค์ไม่ได้ประทับอยู่ในเมืองสาวัตถี พวกเขาจะนำดอกไม้เคร่ืองหอมสำหรับบูชา-
พระพุทธองค์ไปทำการบูชา  ณ  ท่ีไหนแทนพระพุทธองค์  พระอานนท์จึงได้กราบทูลเร่ืองน้ี ต่อพระพุทธองค์-
ให้ทรงทราบ  ดังน้ัน พระพุทธองค์จึงได้ทรงอนุญาตให้นำเอาเมล็ดของพระศรีมหาโพธ์ิมาเพาะและปลูกไว้-
ที่ด้านหน้าประตูทางเข้าเชตวันมหาวิหารในเมืองสาวัตถี เพื่อพุทธบริษัทจะได้ทำการสักการะบูชา  แทน
พระพุทธองค์ในเวลาท่ีพระองค์ไม่ได้เสด็จประทับอยู่  ณ  ท่ีน่ัน

จากน้ัน พระโมคคัลลานะ ได้นำเอาเมล็ดพระศรีมหาโพธ์ิ  ท่ีหล่นเองจากต้นแต่ยังตกไม่ถึงดินมา-
มอบให้ อนาถบิณฑิกเศรษฐีทำการเพาะในกระถางทองคำพร้อมกับมีพิธีบูชาอย่างมโหฬาร  เมล็ดพระศรีมหา-
โพธ์ิได้เจริญงอกงามข้ึนอย่างดี  มีลำต้นสูงถึง 50 คืบ  ในเวลาอันรวดเร็วและเพ่ือให้พระศรีมหาโพธ์ิมีความ-
ศักดิ์สิทธิ์  พระพุทธองค์จึงได้เสด็จประทับนั่งสมาธิภายใต้พระศรีมหาโพธิ์หนุ่มต้นนี้  เป็นเวลา  1  คืน
แล้วจึงได้เชิญไปปลูก

พระศรีมหาโพธิ์ต้นนี้ ได้ปลูกขึ้นโดยการดำเนินการของพระอานนท์ เป็นผู้แรก  จึงเรียกกันว่า
“อานนทโพธิ” (พระศรีมหาโพธ์ิของพระอานนท์)

บางตำรากล่าวว่า ในภายหลัง   พระเจ้าอโศกมหาราชทรงทำนุบำรุง “อานนทโพธิ”  โดยทรงใช้
ไหทองและไหเงินจำนวน  800 ใบ  บรรจุน้ำอบปรุงอย่างดีแล้วลอยด้วยดอกบัวสีน้ำเงิน  นำไปวางล้อมรอบ-
โพธ์ิน้ัน ทรงจัดวางบัลลังก์อันประดับประดาไปด้วยอัญมณีท้ังเจ็ดชนิดไว้ท่ีฐานโพธ์ิแล้วทรงรับส่ังให้สร้าง-
กำแพงก้ันล้อมรอบตลอดจนสร้างวิหารเช่ือมต่อกันเพ่ือบรรจุสมบัติล้ำค่า  ท้ังเจ็ด

คัมภีร์ ทิพยาวทยาน กล่าวว่า พระสงฆ์สาวกท้ังหลายได้ทูลต่อพระพุทธองค์ขอให้ปลูกต้นโพธ์ิท่ี-
ประตูเชตวันมหาวิหาร  เพ่ือปกป้องคุ้มครองสวนและเพ่ือเป็นท่ีสักการะบูชา  พระพุทธองค์ทรงอนุมัติ และ-
ทรงตรัสว่า “ท่ีแห่งน้ีจะเป็นท่ีพำนักอันถาวรของเรา”



โพธ์ิ : ประวัติและสัญลักษณ์
ประวัติ
ประวัติศาสตร์ของพระศรีมหาโพธ์ิน้ัน ตามหลักฐานท่ีปรากฏ  “พระศรีมหาโพธ์ิ”  ได้ถูกทำลาย

ตัดโค่นมาแล้ว  2  คร้ัง  ล้มตายเอง  1  คร้ัง (เพราะไม่มีใครดูแล) ต้นพระศรีมหาโพธ์ิท่ีเราเห็นอยู่ปัจจุบันน้ี-
นับเป็นต้นท่ี 4  ท่ีสืบสายพันธ์ุมาจากต้นแรก

พระศรีมหาโพธิ์ต้นแรก  นับตั้งแต่ก่อนพุทธศักราช 80 ปี  จนกระทั่งถูกโค่นในรัชสมัยของ
พระเจ้าอโศกมหาราช  มีอายุประมาณ  228 – 335 ปี

พระศรีมหาโพธ์ิ ต้นท่ี 2
คัมภีร์มหาวงศ์ พงศาวดารลังกา กล่าวว่า ระหว่างการครองราชย์ปีท่ี 37 ในรัชสมัยของพระเจ้า-

อโศกมหาราช (พ.ศ.218 – 260)  พระราชกรณียกิจท่ีพระองค์ทรงปฏิบัติเป็นประจำสม่ำเสมอคือ การเสด็จ-
ไปนมัสการ “พระศรีมหาโพธ์ิ”

จนกระท่ังพระมเหสีของพระองค์ พระนามว่า พระนางติสสเทวี หรือติศยรักษิต  ทรงเกิดความ-
ริษยาคิดว่า พระราชสวามีทรงมีความรักให้แก่พระศรีมหาโพธ์ิมากกว่าตัวพระนาง  ดังน้ันจึงลักลอบให้คน-
เอาเง่ียงกระเบนท่ีมีพิษไปท่ิมแทงพระศรีมหาโพธ์ิจนโค่นลง  อย่างไรก็ตามหลังจากพระเจ้าอโศกทราบเร่ือง-
ท้ังหมด ก็ทรงโทมนัส (เสียใจ) เป็นอย่างย่ิงจนกระท่ังประชวร และส้ินพระชนม์หลังจากท่ีพระศรีมหาโพธ์ิ-
ถูกทำลายเพียง  4  เดือนเท่าน้ัน

ใน ชินกาลมาลีปกรณ์ กล่าวว่า ทรงสิ้นพระชนม์หลังจากนั้นเพียง  4 วันเท่านั้น  “พระศรี
มหาโพธ์ิ” ต้นท่ี 2  มีอายุประมาณ 884 – 904 ปี

แต่มีบางตำรา  เช่น  คัมภีร์ทีวยาวทาน กล่าวว่า พระนางติสสเทวีทรงใช้เวทมนต์คาถาทำลาย-
พระศรีมหาโพธ์ิ

ส่วนใน จดหมายเหตุของหลวงจีนฟาเหียน ได้บันทึกถึงการทำลายพระศรีมหาโพธ์ว่า
“พระมเหสีได้รับส่ังถามว่า พระเจ้าอโศกเสด็จไปท่ีไหนเนือง ๆ  พวกอำมาตย์กราบทูลว่า เห็นพระองค์เสด็จ-
ไปประทับอยู่ภายใต้ต้นปัทร (โพธ์ิ) เสมอ พระมเหสีทรงคอยเฝ้าดู จนคร้ังหน่ึงเม่ือพระเจ้าอโศกมิได้เสด็จไป-
ในท่ีน้ัน พระนางก็ส่งคนไปตัดต้นไม้ให้ล้มลง เม่ือพระเจ้าอโศกได้เสด็จมาเห็นการกระทำท่ีเกิดข้ึนเช่นน้ันแล้ว
จึงสลบเป็นลมด้วยความเสียพระทัย และล้มลงบนแผ่นดิน  พวกเสนาอำมาตย์ผู้ใหญ่ต่างเอาน้ำประพรม
พระพักตร์และต่อมาพระองค์ก็ฟ้ืน  พระองค์จึงทรงให้สร้างฐานก่อด้วยอิฐข้ึนรอบ (ตอโพธ์ิ) และเทน้ำนมโค
๑๐๐  หม้อ  ลงบนตอไม้น้ัน  แล้วพระองค์ก็ทอดกายลงนอนเหยียดมือและเท้าท่ีพ้ืน  ทรงกระทำคำสัตย์-
ปฏิญญาว่า “ถ้าต้นไม้น้ีไม่คงคืนชีวิต (ไม่งอกข้ึนมาใหม่)  ข้าพเจ้าจะไม่ลุกข้ึนจากท่ีน้ีเลย  พอส้ินคำปฏิญญา-
ในทันทีน้ันต้นไม้ก็งอกข้ึนมาจากตอ และเจริญงอกงามสืบต่อมาจนถึงบัดน้ี ซ่ึงสูงเกือบจะถึง ๑๐๐ศอกแล้ว...”

พระศรีมหาโพธ์ิต้นท่ี 3
ประมาณ พ.ศ.1143 – 1163 ก่อนท่ี พระถังซัมจ๋ังหรือเฮ้ียนจัง จะเดินทางมานมัสการ พระศรี-

มหาโพธิ์เพียง 30 กว่าปีเท่านั้น (พระถังซัมจั๋งมาที่นี่และบันทึกการเดินทางไว้เมื่อ พ.ศ.1180) กษัตริย์
สาสังกะ (หรือศาศางกะ) แห่งแคว้นเบงกอล ทรงเป็นกษัตริย์ฮินดูและไม่พอพระทัยท่ีเห็นพระพุทธศาสนา-
เจริญรุ่งเรืองอย่างมากในบริเวณแถบน้ี จึงได้ยกทัพมาทำลายวัดวาอารามและพระศรีมหาโพธ์ิ  โดยตัดและ-
ขุดรากถอนโคน แล้วให้เอาไฟสุมรากราดด้วยน้ำอ้อย  หวังว่าจะไม่ให้มหาโพธ์ิแตกหน่อข้ึนมาหรือมีพืชพันธ์ุ-
เหลือสืบต่อไปอีก



หลังจากน้ันไม่ก่ีเดือนต่อมา พระเจ้าปูรณวรมา กษัตริย์ชาวพุทธแคว้นมคธ กษัตริย์องค์สุดท้าย-
ผู้เป็นเชื้อสายของพระเจ้าอโศก ได้เสด็จมาถึงและได้ทำนุบำรุงโดยรดโคนพระศรีมหาโพธิ์ด้วยนมวัวสด
1,000 ตัว และในคืนนั้นเอง พระศรีมหาโพธิ์ก็งอกขึ้นมาใหม่มีความสูงถึง 10 ฟุต และทรงกลัวว่าพระ
ศรีมหาโพธ์ิจะถูกทำลายอีก  พระเจ้าปูรณวรมาจึงได้ทรงสร้างกำแพงล้อมรอบพระศรีมหาโพธ์ิสูงถึง 24 ฟุต
ระยะเวลาดังกล่าวประมาณ พ.ศ.1143

แต่ในบันทึกการเดินทางของพระถังซัมจ๋ังได้กล่าวไว้ว่า พระศรีมหาโพธ์ิ มีความสูงมาก และสูง
เลยกำแพงขึ้นไปประมาณ 20 ฟุต ดังนั้นจึงมีความสูงจากโคนถึงยอด ทั้งหมด 50 ฟุตโดยประมาณ
เปลือกของพระศรีมหาโพธ์ิเป็นสีเหลืองอ่อน  ใบน้ันสีเขียวเป็นมัน  แม้ว่าจะเป็นฤดูใบไม้ร่วงหรือฤดูหนาว
ก็ตาม  พระศรีมหาโพธ์ิก็ไม่สลัดใบ จะสลัดใบเฉพาะในวันคล้ายวันเสด็จดับขันธปรินิพพานของพระพุทธองค์
แล้วก็แตกใบใหม่ตามเดิม

ในวันวิสาขปูรณมี หรือวันเพ็ญเดือน 6 พระถังซัมจ๋ังกล่าวว่า ได้พบเห็นพระภิกษุหลายพันรูปมา
กราบนมัสการพระศรีมหาโพธ์ิ เหล่ากษัตริย์และขุนนางจากดินแดนแคว้นต่าง ๆ  ก็มาชุมนุมกัน  ทำการบูชา-
โดยการรดด้วยน้ำนมจุดประทีปโคมไฟและโปรยข้าวตอกดอกไม้ถวายเป็นพุทธบูชา แล้วจึงเก็บเอาใบที่
ร่วงหล่นกลับไปเพ่ือบูชาเป็นท่ีพ่ึงท่ีระลึก

พ.ศ. 2354 ดร.บุคานัน แฮมิลตัน  นักโบราณคดีคนสำคัญคนหน่ึงได้มานมัสการพระศรีมหา-
โพธ์ิ และบันทึกว่าพระศรีมหาโพธ์ิสวยงามและสมบูรณ์ดีทุกประการ  แต่ก็สันนิษฐานว่าอายุคงไม่เกิน  100
ปี  อย่างไรก็ตามพระศรีมหาโพธ์ต้นท่ี 3 ได้ตายลงเอง เม่ือ พ.ศ. 2419 เพราะลมพายุและขาดผู้ดูแล

ตามบันทึกของอเล็กซานเดอร์ คันนิ่งแฮม กล่าวว่า “.....ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2405
(ค.ศ.1862) ข้าพเจ้าได้พบพระศรีมหาโพธ์ิท่ีชรามาก  ลำต้นเอนไปทางทิศตะวันตกมีสามก่ิงใหญ่ท่ียังคงมี-
ความ         เขียวขจีอยู่  แต่ก่ิงอ่ืนท่ีเหลือเปลือกหลุดหมด และผุพัง  ข้าพเจ้าได้มาพบพระศรีมหาโพธ์ิอีกใน
ปี พ.ศ. 2414 และอีกคร้ังในปี พ.ศ. 2418  ก่ิงส่วนหน่ึงได้ถูกลมพายุพัดหักตกลงไปทางแนวกำแพงด้าน
ตะวันตก  ต้นเก่าได้ล้มลง  อย่างไรก็ตามเมล็ดพันธ์ุจำนวนมากได้ถูกเก็บรวบรวมไว้และต้นอ่อนก็ได้ถูกเก็บ-
รักษาและปลูกใหม่ตรงท่ีเก่า....”

รวมความแล้ว “พระศรีมหาโพธ์ิ” ต้นท่ี 3  มีอายุประมาณ 1,255 ปี
พระศรีมหาโพธ์ิต้นท่ี 4
หลังจากพระศรีมหาโพธ์ิต้นท่ี 3  ได้ล้มตายเองในปี พ.ศ. 2419 พระเจ้ามินดง แห่งประเทศพม่า

จึงขออนุญาตรัฐบาลอังกฤษ เพ่ือท่ีจะบูรณะพุทธสถานในบริเวณพุทธคยาให้ดีข้ึน และลงมืออย่างจริงจัง
ในปี พ.ศ. 2420  แต่ก็เป็นไปอย่างไม่เรียบร้อยสวยงามสักเท่าใดนัก  รัฐบาลอังกฤษเกรงว่า จะก่อความ
เสียหายแก่ศาสนสถานและโบราณสถานดังกล่าว จึงได้เข้ามาทำการบูรณะปฏิสังขรณ์เสียเอง

ในท่ีสุด  พ.ศ. 2422  อเล็กซานเดอร์ คันน่ิงแฮม   เดินทางมาเพ่ือทำการบูรณะปฏิสังขรณ์พุทธคยา
ระหว่างการบูรณะต้องตัดพระศรีมหาโพธิ์ลงชั่วคราวในปี พ.ศ. 2423 แล้วขุดบริเวณดังกล่าวและได้พบ
ซากพระศรีมหาโพธ์ิ 2 ช้ิน  ซ่ึงเป็นช้ินท่ีถูกทำลายโดยกษัตริย์ศาศางกะ

เม่ือปรับพ้ืนท่ีเรียบร้อยแล้ว ก็ได้นำหน่อพระศรีมหาโพธ์ิท่ีเกิดจากต้นเดิม เม่ือ พ.ศ. 2419 กลับมา-
ปลูกไว้เหมือนเดิม และในขณะเดียวกันก็ปลูกไว้ทางด้านทิศเหนือของวิหารพุทธคยา ห่างออกไปประมาณ
250 ฟุต สำหรับชาวฮินดูเอาไว้บูชา  ไม่ให้ปะปนกับชาวพุทธ เพราะท่ีผ่านมามักเกิดปัญหาการกระทบกระท่ัง-
กันเสมอ ๆ    การบูรณะปฏิสังขรณ์พระศรีมหาโพธ์ิ เสร็จเรียบร้อยดีใน พ.ศ. 2427



“พระศรีมหาโพธ์” ต้นท่ี 4  ยืนต้นเด่นตระหง่านสง่างาม  ณ  รัฐพิหารของอินเดีย นับต้ังแต่การ-
บูรณะของคันน่ิงแฮมแล้วเสร็จจนถึงปัจจุบัน (พ.ศ.2546) เป็นเวลากว่า 119 ปี

อเล็กซานเดอร์  คันน่ิงแฮม  เป็นผู้ท่ีมีความสำคัญผู้หน่ึง เพราะเป็นผู้บันทึกเร่ืองราวท่ีเป็นหลัก-
ฐานสำคัญของพระศรีมหาโพธ์ิ  ดังน้ัน   จึงขอนำเสนอประวัติและบทความของท่านท่ีเก่ียวกับ “พระศรีมหา-
โพธ์ิ” ดังน้ี

นายพล อเล็กซานเดอร์  คันน่ิงแฮม (บางตำราเรียก ลอร์ด บ้างก็เรียก เซอร์) เกิดท่ีประเทศ-
อังกฤษ พ.ศ. 2357 (ค.ศ.1814) ได้เดินทางไปประเทศอินเดีย ในปี พ.ศ. 2376 ในขณะน้ันมียศเป็นร้อยโท
และรับราชการในตำแหน่งผู้บัญชาการผู้สำรวจและวิศวกรในกองทัพอังกฤษ  เป็นผู้ท่ีสนใจโบราณคดี  เพราะ-
ต้องการจะศึกษาประวัติศาสตร์ของอินเดีย  ซ่ึงเคยเป็นประเทศพุทธศาสนา ได้ลงมือทำการขุดสำรวจสถูป-
องค์ใหญ่ท่ีสาญจี ใน พ.ศ. 2394 และขุดค้นพบพระธาตุของพระสารีบุตรและมหาโมคคัลลานะ  หลังจาก-
ท่ีเกษียณอายุราชการใน พ.ศ. 2404  ได้ประดับยศนายพล และเข้าดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมการโบราณคดี
สังกัดรัฐบาลอังกฤษ

หลังจากน้ันเดินทางไปยังพุทธศาสนสถานต่าง ๆ  เพ่ือหาหลักฐานทางวิชาการและผลงานวิชาการ
ท่ีสำคัญ คือ ภูมิศาสตร์โบราณของอินเดียในส่วนท่ี 1 ยุคสมัยท่ีพระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรือง และบทความ-
เก่ียวกับพุทธศาสนา  พุทธศาสนสถานในอินเดีย

ท่านสนใจเร่ืองราวเก่ียวกับพุทธคยา ซ่ึงเป็นสัญลักษณ์ท่ีย่ิงใหญ่ของพุทธศาสนาในอินเดีย  ได้เดิน-
ทางมายังพุทธคยาหลายคร้ัง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2405  ท่านเดินทางมายังพุทธคยา และต้ังใจท่ีจะขุดค้น-
สำรวจรอบ ๆ พุทธคยาเพ่ือค้นหาเหตุการณ์ในอดีต  พ.ศ. 2414  ลงมือทำการขุดค้นอย่างจริงจัง และค้น-
พบความย่ิงใหญ่ของพุทธคยาสถานท่ีตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าศาสดาเอกของโลก

คันน่ิงแฮมเขียนบทความถึงพระศรีมหาโพธ์ิ ว่า  “หลวงจีนหยวนฉาง (Hwen Thsang) ได้-
บันทึกเร่ืองประมาณเบ้ืองต้นเก่ียวกับพระศรีมหาโพธ์ิ ซ่ึงเจ้าชายสิทธัตถะประทับน่ังภายใต้เป็นระยะเวลา
6  ปี  จนได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  หลวงจีนหยวนฉาง (Hwen Thsang) กล่าวว่า โพธ์ิประดิษฐาน-
อยู่เหนือพระแท่นวัชรอาสน์ในอดีต เมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระชนม์อยู่ โพธิ์สูงหลายร้อยฟุต ถึง
แม้ว่าจะถูกตัดโค่นทำลาย ยังคงสูงถึง 40 – 50 ฟุต  พระพุทธเจ้าประทับน่ังภายใต้โพธ์ิจนได้ตรัสรู้  และ
ต่อมาก็ได้เรียกต้นไม้ชนิดน้ีว่า ต้นไม้แห่งความรู้ (Tree of Knowledge, Bodhi darma) เปลือกโพธ์ิมีสีขาว-
ปนเหลือง  ใบและก้านมีสีเขียว  ในสมัยพุทธกาลเป็นประเพณีท่ีชาวพุทธ จะรดโคนโพธ์ิด้วยน้ำหอมและ
น้ำนมโค   ประเพณีน้ีข้าพเจ้าได้พบเห็นในปัจจุบัน

พระเจ้าอโศกได้ตัดพระศรีมหาโพธิ์ เมื่อพระศรีมหาโพธิ์ได้แสดงปาฏิหาริย์ในการบำรุงอภิบาล
ข้ึนมาใหม่และถูกตัดทำลายอีกคร้ังโดยมเหสีของพระเจ้าอโศก และได้รับการอภิบาลดูแลให้เจริญเติบโต-
เหมือนเดิมอีก และนักแสวงบุญชาวพุทธได้บันทึกไว้ว่า พระศรีมหาโพธิ์ไม่ได้ถูกทำลายอีก จนกระทั่งใน
สมัยของพระราชาพระนามว่าสาสังกะได้ตัดและถอนรากขึ้นมา และเอาไฟเผา โดยทำน้ำอ้อยเป็นน้ำมัน
แทนเช้ือเพลิง  ได้กระทำอย่างสาสมใจ และไม่ให้มีอะไรหลงเหลืออยู่เลย

หลังจากน้ันหน่ึงเดือนต่อมา พระเจ้าปูรณะวรมาเสด็จมาถึง  ได้รดโคนพระศรีมหาโพธ์ิด้วยน้ำนม
จากโคจำนวนหน่ึงพันตัว และในคืนเดียวกันน้ันเอง พระศรีมหาโพธ์ิก็งอกข้ึนมาใหม่สูงถึง 10 ฟุต เพราะ-
พระองค์ทรงเกรงว่าพระศรีมหาโพธ์ิจะถูกทำลายอีก       พระองค์จึงรับส่ังให้สร้างกำแพงล้อมรอบพระศรี
มหาโพธ์ิสูงถึง 24 ฟุต  แต่ในเวลาท่ีหลวงจีนหยวนฉางมาพบ กำแพงยังคงมีความสูงถึง  20 ฟุต  ระยะ-



เวลาบูรณะน้ีอยู่ในระหว่าง พ.ศ.1143 – 1163 (ค.ศ. 600-620)
ข้าพเจ้าและนายบอท (Both) มีความเห็นตรงกันว่า กำแพงสูงที่ล้อมรอบพระศรีมหาโพธิ์นั้น

หมายความว่าพระศรีมหาโพธิ์ได้ถูกเคลื่อนย้ายไปปลูกในที่ใหม่โดยยกระดับมาปลูกบนเนินระเบียงของ
วิหาร  ซ่ึงสูงประมาณ  20  ฟุตจากพ้ืนเดิม

ในปี พ.ศ. 2354  ดร.บุชาน (Dr.Buchana) เขียนประวัติเก่ียวกับพระศรีมหาโพธ์ิอีกว่า  พระศรี-
มหาโพธ์ิอยู่ในสภาพท่ีเจริญเติบโตและแข็งแรง อาจเป็นไปได้ว่ามีอายุไม่เกิน  100 ปี  เป็นต้นคล้ายกัน  แต่-
อาจจะเป็นต้นท่ียังคงเหลืออยู่ในบริเวณเดียวกันและเม่ือพระวิหารสรา้งเสร็จแล้ว

ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2405 (ค.ศ.1862) ข้าพเจ้าได้พบพระศรีมหาโพธิ์ที่ชรามากลำต้นเอน
ไปทางทิศตะวันตก มีสามกิ่งใหญ่ที่ยังคงมีความเขียวขจีอยู่  แต่กิ่งอื่นที่เหลือเปลือกหลุดหมดและผุพัง
ข้าพเจ้าได้มาพบพระศรีมหาโพธ์ิอีกในปี พ.ศ. 2414  และอีกคร้ังในปี พ.ศ. 2418  ก่ิงส่วนหน่ึงได้ถูกลม
พายุพัดหัก ตกลงไปทางแนวกำแพงด้านตะวันตก  ต้นเก่าได้ล้มลง   อย่างไรก็ตามเมล็ดพันธ์ุจำนวนมาก
ได้ถูกเก็บรวบรวมไว้และต้นอ่อนก็ได้ถูกเก็บรักษาและปลูกใหม่ตรงที่เก่า ปี พ.ศ. 2423  ข้าพเจ้าขุดพบ
พระแท่นวัชรอาสน์ที่ภายนอกใต้กำแพงของวิหารที่ข้าพเจ้าไม่พบมาก่อนเลย  อาจเป็นไปได้ว่ารากของ
พระศรีมหาโพธ์ิต้นเดิม ได้ปกคลุมพระแท่นไว้  เม่ือพระศรีมหาโพธ์ิยังยืนต้นอยู่  ดังน้ันข้าพเจ้าได้ขุดพ้ืนท่ีท่ี-
อยู่ใกล้ ๆ  ต้นตะวันตกของพระแท่นในพ้ืนดินทรายภายนอกพ้ืนท่ีแข็งแกร่งของพระแทน่ ต่ำจากฐานของ
พระแท่น  3  ฟุต และ 30 ฟุตจากระดับพ้ืนผิวของพระศรีมหาโพธ์ิต้นปัจจุบันท่ียังยืนต้นอยู่  ข้าพเจ้าได้พบ-
ช้ินส่วนขนาดใหญ่  2  ช้ินของพระศรีมหาโพธ์ิ ท่อนหน่ึงยาว  6  น้ิวคร่ึง และอีกท่อนหน่ึงยาว  4  น้ิว  ส่วน-
ล่างของกำแพงท้ังหมดท่ีอยู่บนฐานของวิหารยาว 32 ฟุต และสูง 30 ฟุต หนา 14 ฟุต   ต้ังตระหง่านอยู่บน-
พระแท่นนี้มานานกว่า  1200 ปี  ดูเหมือนว่า อาจเป็นไปได้ว่าชิ้นส่วนทั้งสองนี้เป็นชิ้นส่วนของพระศรี
มหาโพธ์ิท่ีถูกพระเจ้าสาสังกะตัดในปี พ. ศ.1143-1163 (ค.ศ. 600-620)

นายทรนาถ (Taranath) บันทึกถึงการท่ีกษัตริย์จากทางตะวันตก  พระเจ้าหุนิมนตร์ (Hunimantra)
รุกรานแคว้นมคธ  บางคร้ังอาจเกิดข้ึนในพุทธศตวรรษท่ี 5  ดังเช่นประวัติศาสตร์ท่ีกล่าวว่า  วัดถูกทำลาย
รัตนจงกรมเจดีย์ที่มีหลังคามุงอยู่ถูกทำลายพังลงมา พระศรีมหาโพธิ์ก็จะหนีไม่พ้นการทำลายเช่นกัน
การรุกรานท่ีหนักหนาน้ีแพร่ขยายเข้ามาจนถึงยุคสุดท้ายเม่ือพุทธศตวรรษท่ี  7  ภายหลังการสวรรคตของ
พระเจ้าหรรษวรรธนะ    และอำนาจการปกครองประเทศตกอยู่ภายใต้อำนาจของกษัตริย์ท่ีนับถือศาสนา
พราหมณ์ช่ือว่า  อาทิตยเสนาและรัชทายาท

ในช่วงน้ีนักแสวงบุญชาวจีนได้เดินทางมานมัสการพระศรีมหาโพธ์ิบ่อยคร้ัง  ทุกท่านได้อธิบายช้ีแจง-
ถึงสถานการณ์ของพระศรีมหาโพธ์ิท่ียังคงยืนต้นตระหง่านอยู่

เป็นไปได้ว่า ถ้าในระหว่าง พ.ศ.1243-1343 (ค.ศ.700-800) พระศรีมหาโพธ์ิท่ีพระเจ้าปุรณวร
มาปลูกข้ึนใหม่จะยังคงมีชีวิตสืบเน่ืองไปจนถึงสมัยราชวงศ์ปาละ กษัตริย์ชาวพุทธซ่ึงครองราชสมบัติประมาณ
พ.ศ.1356  หลังจากเวลาน้ีไป พระศรีมหาโพธ์ิได้รับการดูแลรักษาอย่างดี  จนกระท่ังบักติยาขัลจิ (Bakhiya
Khalji)  แม่ทัพอิสลามได้ยกทัพมารุกราน ใน พ.ศ.1744  ดูเหมือนว่าพวกอิสลามไม่ได้ทำลายพระศรี
มหาโพธ์ิในการทำสงครามศาสนาคร้ังน้ี   จึงเป็นไปได้ว่าพระศรีมหาโพธ์ิยังหลงเหลืออยู่ ไม่ได้ถูกทำลาย”



พระศรีมหาโพธ์ิท่ีเมืองสาวัตถี-
อินเดีย สถานที ่แสดงยมก-
ปาฏิหาร ิย ์ของพระพุทธเจ ้า
ปราบพราหมณ์อหังการ เป็น-
สถานท่ีศักด์ิสิทธ์ิจารึกแสวงบุญ

ภาพการบูชาพระศรีมหาโพธ์ิในอินเดีย
ก่อนท่ีจะมีการสร้างพระพุทธรูป

เจดีย์พุทธคยา
สถานท่ีพระพุทธเจ้าตรัสรู้ เม่ือวันเพ็ญ

เดือน 6  ก่อน พ.ศ.  45 ปี ต้ังอยู่  ณ พุทธคยา
ใกล้ฝ่ังแม่น้ำ เนรัญชรา จังหวัดคยา

รัฐพิหาร  ประเทศอินเดีย

ต้นโพธ์ิในปะรำ (โพธิอาคาร)    พระเจ้าอโศกและข้าราชบริพารกำลัง
รดน้ำต้นโพธ์ิท่ีงอกงามอยู่ภายในโพธิอาคาร เป็นภาพอยู่บนทับหลังท่ีสัญจี



สัญลักษณ์
หลังจากสมัยพุทธกาลเป็นต้นมา การนับถือพระศรีมหาโพธ์ิดูจะเป็นเร่ืองท่ีชัดเจนมากข้ึน  โดย-

สังเกตได้จาก การสร้างรูปเคารพหรือสัญลักษณ์แทนองค์พระพุทธเจ้าในยุคแรก ๆ  ก่อนจะมีการสร้าง
พระพุทธรูปนั้น  รูปสลักหรือเหรียญต่าง ๆ ก็ใช้  ต้นพระศรีมหาโพธิ์ และ/หรือ พระพุทธบาท และ/หรือ
พุทธบัลลังก์ใต้พระศรีมหาโพธ์ิ เป็นสัญลักษณ์แทนพระพุทธองค์

พระพุทธองค์ทรงกำหนดให้พระศรีมหาโพธ์ิ เป็นสัญลักษณ์มงคลคือ ส่ิงแทนพระองค์ และมีความ-
สำคัญมากในการเป็นต้นแบบของการก่อสร้างเจดีย์ในยุคแรก ๆ  ท่ีเรียกว่า “เจดียพฤกษ์” คือ ส่ิงท่ีเทียบเท่า-
พระพุทธองค์  บางครั้งกล่าวด้วยว่า โพธิ์นี้   เปรียบเสมือนแกนของโลกและจักรวาล  ลำต้น หมายถึง
แกนรัศมีของโลกที่เชื่อมต่อเข้ากับดุมล้อและแหล่งกำเนิดจักรวาล กิ่งและก้านคือภพที่สูงกว่าและต่ำกว่า
ส่วนรากและโคนคือส่วนท่ียึดถ่วงความสมดุลแห่งโลกและจักรวาลเอาไว้

“พระศรีมหาโพธ์ิ” จึงจัดว่าเป็นพระพุทธเจดีย์ คือ อนุสรณ์หรือท่ีพึงเคารพสักการะอันเน่ืองด้วย
พระพุทธเจ้าอย่างหน่ึง ซ่ึงจัดอยู่ใน บริโภคเจดีย์

โพธ์ิลังกา
พระเจ้าอโศกมหาราช พร้อมกองทหารเสด็จออกจากเมืองปาฏลีบุตรไปยังพระศรีมหาโพธ์ิ เม่ือไป-

ถึงพระศรีมหาโพธ์ิทรงพบกับปาฏิหาริย์ต่าง ๆ  ท่ีปรากฏท่ีพระศรีมหาโพธ์ิ ทรงถือพู่กันทองคำ ทำรอยขีดท่ีก่ิง-
ด้วยมโนศิลา แล้วทำการอธิษฐานว่า “ถ้าพระศรีมหาโพธิ์ควรจะประดิษฐานอยู่เกาะลังกาและหากว่า
ข้าพเจ้าเป็นผู้หมดความสงสัยในพระพุทธศาสนา ขอให้พระศรีมหาโพธ์ิจงประดิษฐานในกระถางทองคำ
เสียเอง”   ก่ิงของพระศรีมหาโพธ์ิก็ขาดตรงท่ีทำรอยไว้และประดิษฐานอยู่ในกระถางเอง หลังจากน้ันก็ทรง-
มอบแก่ พระนางสังฆมิตตา เพ่ือนำไปปลูกท่ีเกาะลังกา

และน่ันเองเป็นเหตุให้ พระพุทธศาสนาได้แพร่เข้าไปสู่ลังกา ซ่ึงตรงกับรัชสมัยของ พระเจ้าเทวา-
นัมปิยติสสะ (พ.ศ. 236-276) แห่งลังกา โดยการนำของ พระมหินทเถระ ซ่ึงเป็นพระราชโอรสของพระเจ้า-
อโศกมหาราช พร้อมด้วยพระสงฆ์อ่ืนอีก 4 รูป สามเณรสุมนพระโอรสของพระนางสังฆมิตตา และอุบาสก
1 คน รวมท้ังคณะ เป็น 7 คน

คัมภีร์ถูปวงศ์ กล่าวว่า พระเจ้าอโศกกับพระเจ้าเทวานัมปิยติสสะน้ันทรงเป็นพระสหายท่ีไม่เคย-
ทรงเห็นกันมาก่อน คณะของพระมหินทเถระเดินทางจากเวทสคิริมหาวิหาร (ในอินเดีย) ไปท่ีภูเขามิสสกะ
(ปัจจุบันเรียกกันว่าเจติยบรรพต) ทางทิศบูรพาของเมืองอนุราธปุระในลังกา พระมหินทเถระแสดงปาฏิหาริย์-
จนกระท่ัง พระเจ้าเทวานัมปิยติสสะทรงเล่ือมใสในพระพุทธศาสนาพร้อมท้ังทรงถวายมหาเมฆวันอุทยาน
เพ่ือเป็นท่ีพำนักสงฆ์   ต่อมาพระมหินทเถระอยากจะให้มีปูชนียสถานของศาสนา      เพ่ือเป็นท่ีเคารพสักการะ-
สำหรับภิกษุสงฆ์และพุทธศาสนิกชนท่ัวไป    พระเจ้าเทวานัมปิยติสสะจึงโปรดให้สร้างพระสถูปถูปารามข้ึน
พระมหินทเถระจึงให้สุมนสามเณรไปรับพระราชทานพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า คือ พระรากขวัญ-
เบ้ืองขวาจากพระเจ้าอโศกมหาราช เพ่ือนำมาบรรจุไว้ในพระสถูปถูปารามน้ี

คร้ังน้ัน  พระนางอนุฬาเทวีแห่งลังกามีพระราชประสงค์จะทรงผนวช   พระเจ้าเทวานัมปิยติสสะ-
จึงทรงแจ้งแก่พระมหินทเถระ     ดังน้ันพระมหินทเถระจึงทูลแนะนำให้ไปนิมนต์พระนางสังฆมิตตาเถรี ซ่ึง-
เป็นน้องสาวของท่าน  พร้อมท้ังขอให้พระเถรีอัญเชิญก่ิงพระศรีมหาโพธ์ิจากอินเดียมาด้วย   พระเจ้าเทวนัม
ปิยติสสะจึงโปรดฯ  ให้เจ้าชายอริฏฐะผู้เป็นพระภาคิไนยของพระองค์ เดินทางไปอินเดีย เพ่ือเข้าเฝ้าพระเจ้า



อโศกมหาราช เพื่อขอให้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ส่งพระสังฆมิตตาเถรีไปลังกา  พร้อมทั้งขอให้
พระสังฆมิตตาเถรีอัญเชิญก่ิงพระศรีมหาโพธ์ิไปพร้อมด้วย

พระเจ้าอโศกมหาราช ได้พระราชทานให้ตามท่ีขอ พระนางสังฆมิตตาเถรีจึงเดินทางไปยังลังกา
พร้อมท้ังเชิญก่ิงพระศรีมหาโพธ์ิไปด้วย การอัญเชิญก่ิงพระศรีมหาโพธ์ิไปลังกาในคร้ังน้ัน  ทำกันอย่างเอิกเกริก-
มโหฬาร โดยท่ีพระเจ้าอโศกมหาราช เสด็จไปประกอบพระราชพิธีตอนก่ิงพระศรีมหาโพธ์ิ   ด้วยพระองค์เอง
ทรงบูชาพระศรีมหาโพธ์ิด้วยเคร่ืองบูชาต่าง ๆ  แล้วทรงกระทำสัจจาธิษฐาน ขออัญเชิญพระมหาโพธ์ิไปลังกา
ทรงประดิษฐานก่ิงพระศรีมหาโพธ์ิ ในกระถางทองคำ  เม่ือทรงกระทำการบูชาก่ิงพระศรีมหาโพธ์ิอย่างมโหฬาร
แล้วก็เสด็จอัญเชิญพระศรีมหาโพธิ์จากกรุงปาตลีบุตรไปลงเรือสำเภาที ่แม่น้ำคงคา  ในระหว่างทางก็มี-
ประชาชนกระทำการบูชากันอย่างมโหฬาร    ทรงพักก่ิงพระศรีมหาโพธ์ิไว้สักการะบูชาท่ีฝ่ังทะเลเป็นเวลา  7
วัน   แล้วจึงอัญเชิญก่ิงพระศรีมหาโพธ์ิ ลงเรือพร้อมท้ังพระนางสังฆมิตตาเถรีและบริวาร

ฝ่ายพระเจ้าเทวานัมปิยติสสะก็เสด็จไปรับก่ิงพระศรีมหาโพธ์ิถึงท่าชมพูโกละ   เสด็จลงไปในทะเล-
ลึกถึงพระศอ เพ่ือรับก่ิงพระศรีมหาโพธ์ิ ทรงบูชาด้วยเคร่ืองบูชาต่าง ๆ  แล้วทรงยกกระถางท่ีประดิษฐานก่ิง-
พระศรีมหาโพธิ์ วางบนพระเศียรแล้วจึงเสด็จขึ้นจากทะเล พร้อมด้วยบุคคลในตระกูลชั้นสูง 16 ตระกูล
ทรงพักก่ิงพระศรีมหาโพธ์ิไว้ท่ีริมทะเลเพ่ือสักการะบูชาเป็นการใหญ่

คร้ันถึงวัน 14 ค่ำ เวลาบ่าย จึงทรงแห่เข้าเมืองอนุราธปุระ ผ่านประตูทิศเหนือ ผ่านกลางเมือง
ไปออกทางประตูทิศใต้ ไปยังมหาเมฆวันอุทยาน   ซ่ึงเช่ือกันว่าเคยเป็นท่ีประดิษฐานของพระศรีมหาโพธ์ิของ-
พระพุทธเจ้าในอดีต  3 องค์ด้วย   คือ  1. ไม้มหาสิรีสะ     พระศรีมหาโพธิ์ของพระกกุสันธพุทธเจ้า
2. ไม้อุทุมพร  พระศรีมหาโพธ์ิของ พระโกนาคมนพุทธเจ้า     และ 3. ไม้นิโครธ    พระศรีมหาโพธ์ิของ
พระกัสสปพุทธเจ้า  พระศรีมหาโพธ์ิเหล่าน้ี เชิญมาโดยนางภิกษุณีท้ังน้ัน   คือ ไม้สิรีสะเชิญมาโดยรุจา

พระเจ้าเทวานัมปิยะติสสะ
แห่งศรีลังกา ทรงลุยน้ำมารับ-
หน่อพระศรีมหาโพธิ ์จาก
พระนางสังฆมิตตา พระธิดา-
ของพระเจ้าอโศกมหาราช



นันทาภิกษุณี  ไม้อุทุมพรเชิญมาโดยกันตกานันทาภิกษุณี (หรือกนกทัตตาภิกษุณี) และไม้นิโครธเชิญมา
โดยสุธัมมาภิกษุณี

คัมภีร์มหาวงศ์พงศาวดารลังกา ให้รายละเอียดการอัญเชิญก่ิงพระศรีมหาโพธ์ิไปลังกา  ไว้ว่า
เชิญจากพุทธคยาไปยังกรุงปาตลีบุตร จากกรุงปาตลีบุตรไปลงเรือท่ีท่าตามลิตตี จากน้ันก็ไปข้ึนเกาะลังกา
ที่ท่าชมพูโกละ แล้วอัญเชิญไปยังเมืองอนุราธปุระ ในระหว่างทางพักที่ติวักกะ ผู้ช่วยเหลือในการเชิญกิ่ง
พระศรีมหาโพธ์ิคร้ังน้ีคือบุคคลในตระกูลสำคัญ  3  ตระกูล คือ ตระกูลกาชรคาม จันทนคาม และติวักกะ
การเชิญก่ิงพระศรีมหาโพธ์ิไปลังกาน้ีเชิญไปในปีท่ี 12 แห่งรัชสมัยของพระเจ้าอโศกมหาราช

หน่อที่เกิดจากเมล็ดของพระศรีมหาโพธิ์ ที่เมืองอนุราธปุระนี้ 8 ต้น ได้นำไปปลูกไว้ในที่ต่าง ๆ
บนเกาะลังกา คือ ท่าชมพูโกละ ท่ีหมู่บ้านติวักกะท่ีถูปาราม  ท่ีอิสรสมณาราม ท่ีบริเวณพระปฐมเจดีย์ (คือ
เจติยบรรพต)  ท่ีเจติยคิริ  และท่ีจันทคาม  ตามลำดับ และหน่อท่ีเกิดจากเมล็ดพระศรีมหาโพธ์ิ น้ีอีก 4 เมล็ด
เป็นจำนวนอีก 30 ต้น ก็ได้ถูกนำไปปลูกไว้ในท่ีต่าง ๆ ในระยะท่ีห่างกันโยชน์หน่ึง และมีการจัดเทศกาล
สักการะบูชาด้วย ในการเชิญก่ิงพระศรีมหาโพธ์ิ ไปลังกาคร้ังน้ัน พระเจ้าอโศกมหาราช ได้โปรดให้อำมาตย์
ผู้ใหญ่ติดตามพระศรีมหาโพธ์ิ ไปลังกาด้วย 8 คน นำโดยอำมาตย์ช่ือโพธคุตตะและสุมิตตะ

ในรัชสมัยของพระเจ้าธาตุเสน  ได้ทรงสร้างโพธิฆระ คือ เรือนล้อมรอบพระศรีมหาโพธิ์ขึ้น
ต่อมาพระเจ้ากิตติสิริเมฆทรงมุงโพธิฆระด้วยแผ่นดีบุก

ถึงรัชสมัยของพระเจ้ามหานาค ทรงเปลี่ยนหลังคาโพธิฆระเป็นโลหะชุบทองและทรงสร้าง
ช่องทางเดินรอบบริเวณ พร้อมท้ังสร้างท่ีประดิษฐานพระพุทธรูปด้วย

พระเจ้าอัคคโพธิท่ี 1 ทรงสร้างชานชาลาหินโดยรอบพระศรีมหาโพธ์ิพร้อมท้ังทำอ่างหินสำหรับ-
รับรองน้ำมันท่ีมีผู้นำมาบูชาพระศรีมหาโพธ์ิเพ่ือเอาไว้จุดประทีปในเวลาท่ีมีเทศกาลบูชา   พระเจ้าอัคคโพธิ
ท่ี 2 ทรงขุดบ่อน้ำสำหรับเป็นท่ีใช้บริโภคของผู้ท่ีมาแสวงบุญ ณ พระศรีมหาโพธ์ิ  พระเจ้าอัคคโพธิท่ี 3
ทรงกำหนดการสักการะบูชาพระศรีมหาโพธ์ิให้เป็นพิธีการสำคัญ

มาในรัชสมัยของพระเจ้าอัคคโพธิที่ 7 ปรากฏว่า โพธิฆระพังทะลายลง จึงทรงสร้างขึ้นใหม่
พระเจ้ามหินทท่ี 2   ทรงกำหนดให้มีการนมัสการพระศรีมหาโพธ์ิเป็นประจำ   และพระเจ้าอุทัยท่ี 3
พระราชทานกำลังคนจำนวนหน่ึงใกล้ ๆ  กรุงอนุราธปุระให้เป็นผู้คอยดูแลพระศรีมหาโพธ์ิ พระศรีมหาโพธ์ิ-
ในประเทศศรีลังกา ได้รับการดูแลเอาใจใส่จากกษัตริย์มาด้วยดีเสมอมานับต้ังแต่เม่ือพระศรีมหาโพธ์ิเข้ามา-
สู่ลังกาในรัชกาลพระเจ้าเทวานัมปิยติสสะ  จนถึงกษัตริย์องค์สุดท้ายของศรีลังกา คือ พระเจ้าศรีวิกรม
ราชสิงหะ (ครองราชย์ระหว่าง พ.ศ. 2331-2358)   ซ่ึงถูกอังกฤษจับและถอดจากราชบัลลังก์  และเม่ือ พ.ศ.
2509 ก็ได้มีการสร้างลูกกรงทองคำล้อมรอบพระศรีมหาโพธ์ิ ดังท่ีปรากฏให้เห็นอยู่ในปัจจุบันน้ี

ชาวศรีลังกามีความเคารพนับถือพระศรีมหาโพธ์ิเป็นอย่างมาก เพราะเช่ือกันว่ามีเทวดาสิงสถิต
อยู่ใน “โพธ์ิ”  ทุกต้น  สำหรับพระศรีมหาโพธ์ิน้ันถือว่าเป็นเทวดาเลยทีเดียว  การบูชาพระศรีมหาโพธ์ิคือ
การบูชาพระพุทธเจ้า  ชาวศรีลังกานิยมบูชาพระศรีมหาโพธ์ิ ด้วยน้ำนมและน้ำอบ น้ำหอมต่าง ๆ  โดยการ-
โปรยหรืออาบพระศรีมหาโพธ์ิ  เรียกว่า  “โพธิอิสนะบูชา”   ในพิธีดังกล่าวน้ี   จะมีขบวนแห่แหนกันอย่าง-
เอิกเกริกมโหฬาร เช่ือกันว่าการบูชาพระศรีมหาโพธ์ิเป็นบุญย่ิง  เม่ือตายแล้วจะได้ไปเกิดในสุคติ นอกจากน้ี-
ยังจะทำให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลอีกด้วย  พิธีโพธิอิสนะบูชานี้  ได้เริ่มขึ้นเป็นครั้งแรกในรัชสมัยของ
พระเจ้าภัติกอภัย (ครองราชย์ระหว่าง 22 ปีก่อน ค.ศ.ถึง ค.ศ.7)   พระเจ้าธาตุเสนก็เคยกระทำพิธีดังกล่าวน้ี
และได้ตกทอดเป็นบุญวิธีอย่างหน่ึงของชาวศรีลังกากระท่ังถึงปัจจุบัน



พระศรีมหาโพธ์ิ  ณ กรุงอนุราธปุระ ศรีลังกา อายุ 2290 ปี พระนางสังฆมิตตา ทรงนำมาจาก-
พุทธคยา ประเทศอินเดีย เม่ือปี พ.ศ. 255 ถือได้ว่าเป็นต้นเก่าแก่ท่ีสุดสืบต่อมาจากโพธ์ิตรัสรู้-
ของพระพุทธเจ้า  และกลายเป็นต้นท่ีแพร่เมล็ดและหน่อไปท่ัวสุวรรณภูมิ  รวมท้ังไทยด้วย



โพธ์ิไทย
พุทธศาสนาในประเทศไทยทางหนึ่งนั้น รับมาจากลังกาเมื่อประมาณ พ.ศ.1800 สมัยสุโขทัย

คณะพระสงฆ์ไปบวชแบบลังกา ณ ประเทศศรีลังกา  แล้วกลับเข้ามาตั้งคณะที่นครศรีธรรมราช ต่อมา
ชื่อเสียงของพระสงฆ์ลังกาวงศ์ได้แพร่หลายไปถึงสุโขทัย จนเป็นที่เลื่อมใสของกษัตริย์ราชวงศ์พระร่วง
ซ่ึงครองสุโขทัยในขณะน้ัน   จึงโปรดฯ ให้นิมนต์พระสงฆ์ลังกาวงศ์ข้ึนไปต้ัง ณ สุโขทัย พุทธศาสนาแบบ-
ลังกาจึงได้เจริญรุ่งเรืองในแถบน้ี   ดังน้ันไทยจึงรับแผนการปฏิบัติต่าง ๆ ทางพระศาสนาแบบลังกา  เช่น
การสร้างพุทธเจดีย์แบบลังกา หรือทรงลังกา (ระฆังคว่ำหรือโอคว่ำ) การศึกษาภาษามคธ (บาลี) แบบลังกา
เพราะฉะน้ันการนับถือพระศรีมหาโพธ์ิของไทย  คงได้แบบมาจากลังกาเช่นกัน

ประเทศไทยได้พระศรีมหาโพธิ์ เข้ามาปลูกในประเทศไทยตั้งแต่เมื่อไร เป็นเรื่องที่สรุปยากมาก
เพราะมีหลายตำรา และหลายข้อสันนิษฐาน ดังน้ี

สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงสันนิษฐานว่าไทยคงจะได้พันธ์ุพระศรีมหาโพธ์ิจาก
พุทธคยามาปลูกในประเทศไทยต้ังแต่สมัยทวารวดี (ระหว่างพุทธศตวรรษท่ี 11 ถึง 16 ) จึงมีประเพณีนิยม-
ปลูกพระศรีมหาโพธ์ิ ในสมัยต่อมา

ตำนานที่กล่าวถึง “โพธิ์” คือเรื่อง มหาไหล่ลาย หรือ พระมหาเถรไหล่ลาย ซ่ึงเป็นบุตรของ
นายเชนกษัตริย์ เป็นเช้ือ พระยาศรีสิทธิไชย เม่ือยังไม่ได้บวชน้ันเป็นมหาดเล็กใน พระเจ้าแผ่นดินละโว้
ต่อมาพระเจ้าแผ่นดินจับได้ว่าเป็นชู้กับพระสนม จึงถูกจับสักไหล่เสียข้างหนึ่ง  จึงได้ชื่อว่าไหล่ลาย
หลังจากนั้นนายไหล่ลายได้หนีไปบวชเณร   แล้วอาศัยเรือสำเภาเดินทางไปศรีลังกา   และไปบวชเป็น
พระสงฆ์ตามแบบอย่างลังกา ณ ที่นั่น เมื่อกลับมาได้นำพระบรมมหาธาตุมา 650 พระองค์ พร้อมทั้ง
นำเมล็ดของพระศรีมหาโพธ์ิมาด้วย

ตำนานพระปฐมเจดีย์ และพระประโทณเจดีย์ ฉบับ พระยามหาอรรคนิกร และฉบับนายทอง
กล่าวว่า “บัญจุไว้ในพระมหาโพธิเทพารักษ์น้ัน ๓๖ พระองค์ บัญจุไว้ในพระปาเลไลย ๓๖ พระองค์เอาข้ึน-
ไปบัญจุไว้ในเมืองไชยนาท ๓๖ พระองค์ และผลมหาโพธิ (ท่ี) มหาไหล่ลายเอามาแต่ลังกาปลูกไว้ริมหนอง-
ทะเลนอกวัดเขมาปากน้ำจึงได้ปรากฏช่ือ มหาโพธิ มาแต่เมืองลังกาน้ันแล”

จากตำนานดังกล่าวพบว่า พระศรีมหาโพธ์ิในไทยน้ัน คร้ังแรกไม่ได้เอาก่ิงมาปลูก แต่เอาผลมาปลูก
พระมหาไหล่ลายบรรจุพระบรมธาตุและปลูกโพธ์ิ ประมาณ พ.ศ.1432 หมายความว่า เป็นสมัยทวารวดี
และโพธ์ิลังกาท่ีปลูกในเขตเมืองนครปฐม อโยธยา สุพรรณบุรี ฯลฯ ในสมัยเม่ือพันปีมาแล้วน้ัน น่าจะเป็น-
พืชพันธ์ุ ท่ีได้มาจากโพธ์ิท่ีพระนางสังฆมิตตาเถรีทรงนำไปปลูกไว้ ณ เมืองอนุราธปุระ น่ันเอง

อย่างไรก็ตาม  มหาเถรไหล่ลายผู้น้ี  อาจจะหมายถึง  “สมเด็จพระมหาเถรศรีศรัทธาราชจุฬามณี-
ศรีรัตนลังกาทีปมหาสามีเป็นเจ้า” ผู้เป็นเช้ือสายของพ่อขุนผาเมืองเจ้าเมืองราดก็เป็นได้   ดังท่ีปรากฏใน
จารึกวัดศรีชุม ท่ีจะได้กล่าวในลำดับต่อไป

ชินกาลมาลีปกรณ์ กล่าวว่าในสมัยก่อน ๆ พระภิกษุสงฆ์เดินทางไปลังกา เม่ือกลับมาก็ได้นำ
เอาพันธุ์จากกิ่งพระศรีมหาโพธิ์เบื้องขวามาด้วย ได้นำมาปลูกไว้ที่พระอารามเชิงดอยสุเทพ   (คือวัด
ป่าแดงมหาวิหาร) หลังจากนั้น พระเจ้าติโลกราชาธิบดี โปรดฯ ให้ย้ายโพธิ์ต้นที่อยู่ เชิงดอยสุเทพ
ดังกล่าวน้ัน  มาปลูกไว้ในพระอารามท่ีทรงสร้างข้ึนใหม่ คือ วัดมหาโพธาราม (วัดเจ็ดยอดก็เรียก) เพราะเหตุ-
ท่ีต้นพระศรีมหาโพธ์ิ ปลูกในพระอารามแห่งน้ี จึงได้ช่ือว่า วัดมหาโพธาราม

จารึกสุโขทัยหลักที่ 3 (จารึกนครชุม) กล่าวว่า ปีระกา พ.ศ. 1900 (ค.ศ.1357) พญาลิไท



ผู้ครองกรุงศรีสัชชนาลัย สุโขทัย เสด็จมาประกอบพระราชพิธี ณ เมือง นครชุม (เขตเมืองกำแพงเพชร) เพ่ือ
ทรงปลูกเมล็ดโพธ์ิตรัสรู้พร้อมด้วยการบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ซ่ึงนำมาจากศรีลังกา ความในจารึกน้ันกล่าวว่า

“ศรีสุริยพงศ์ มหาธรรมราชาธิราช หากเอาพระศรีรัตนมหาธาตุอันน้ีมาสถาปนา ในเมืองนครชุมน้ี
ปีน้ัน พระมหาธาตุอันน้ี ใช่ธาตุอันสามานย์  คือ พระธาตุแท้จริงแล้  เอาลุกแต่ลังกาทวีปพู้นมาดาย  เอาท้ัง-
พระศรีมหาโพธ์ิ    อันพระพุทธเจ้าเราเสด็จอยู่ใต้ต้น และผจญพลขุนมาราธิราช ได้ปราบแก่สัพพัญญุตญาณ
เป็นพระพุทธมาปลูกเบ้ืองหลังพระมหาธาตุน้ี    ผู้ใดได้ไหว้นบกระทำบูชาพระศรีรัตนมหาธาตุ และพระศรี-
มหาโพธิ์นี้ว่าไซร้มีผลอานิสงส์พร่ำเสมอ ดังได้นบตนพระเป็นเจ้าบางแลความดังนี้ เราบ่มิหากกล่าวคำ
พระพุทธเจ้า เราหารังบอกไว้เองไซร้ ฯ”

จารึกสุโขทัยหลักท่ี 2 (จารึกวัดศรีชุม)  กล่าวว่า สมเด็จพระมหาเถรศรีศรัทธาราชจุฬามณี
ศรีรัตนลังกาทีปมหาสามีเป็นเจ้า “ก่อนท้ังมหาเจดีย์ปลูกพระศรีมหาโพธ์ิกระทำมหาพุทธรูป” แต่จะเป็นโพธ์ิ-
พันธ์ุ อนุราธปุระหรือไม่ในจารึกมิได้กล่าวไว้ และยังกล่าวถึงการปลูกพระศรีมหาโพธ์ิท่ีวัดมหาธาตุเมืองสุโขทัย
แต่จับความไม่ได้ว่าโพธ์ิน้ันมาจากไหน แต่เข้าใจว่าในสมัยน้ันก็จะเห็นได้มาจากลังกาเช่นเดียวกัน เพราะศิลา-
จารึกแผ่นหน่ึงกล่าวว่า พระมหาสวามีอนุราช นำโพธ์ิมาจากลังกาทวีป (ดูศิลาจารึกใน วารสารศิลปากร
ฉบับท่ี 6 ปีท่ี 6 พ.ศ. 2506)

จารึกหลักท่ี 8 (จารึกเขาสุมนกูฎ) กล่าวว่า พระเจ้ากรุงสุโขทัย ทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ
และปลูกพระศรีมหาโพธ์ิ ไว้ท่ีเมืองสองแคว (นครสวรรค์)

จารึกวัดเขากบ กล่าวถึงการปลูกโพธ์ิแห่งหน่ึง 300 ต้น อีกแห่งหน่ึง 1,000 ต้น
พงศาวดารโยนก กล่าวว่าได้พันธ์ุโพธ์ิลังกามาปลูกในสมัยพระเจ้าเม็งราย เม่ือคร้ังยังไม่ได้สร้าง

นครเชียงใหม่ ดังน้ี
“ในกาละยามน้ัน ยังมีพระมหาเถระเจ้าหมู่หน่ึง นำพระบรมธาตุพระพุทธเจ้ามาแต่ลังกา  สิงหฬ

ถวายแก่เจ้าพระยาเมงราย มีพุทธสริรธาตุสององค์ เจ้าเมงรายให้บันจุไว้ในพระเจดีย์กาดโถมองค์หนึ่ง
อีกองค์หน่ึงน้ันบันจุไว้ในพระเมาฬีพระพุทธรูปองค์ใหญ่แล้ว เจ้าพระยาเมงรายถวายทองคำห้าร้อย  ฝาก
พระมหาเถรเจ้าไปบูชาพระศรีมหาโพธ์ิในเมืองลังกา เสร็จการท้ังปวงแล้วมหาเถรเจ้าท้ัง 4 รูป ก็กลับคืนไป-
เมืองลังกาทวีป แล้วก็นำเอาทองคำอันพระยาเมงรายฝากไปน้ันบูชาพระศรีมหาโพธิ แล้วต้ังสัตยาธิษฐานว่า
ผู้ข้าท้ังหลายจักนำเอาศาสนาพระพุทธเข้าไปต้ังในเมืองลานนา ผิว่ายังจักรุ่งเรืองสำเร็จดังความปรารถนา
ขอให้เมล็ดมหาโพธิตกลงเหนือจีวรแห่งผู้ข้าแด คร้ันส้ินคำอธิษฐานแล้ว มหาเถรท้ัง 4 ก็ได้เมล็ดมหาโพธิ
4 ผล เมล็ดโพธิน้ันก็งอกเป็นต้นน้อย ๆ  ส่ีต้น มหาเถรน้ันจึงนำมาสู่ลานนาไทยประเทศ ถวายแก่เจ้าเมงราย

จึงเจ้าพระยาเมงรายให้ปลูกไว้ท่ีทุ่งยางเมืองฝางต้นหน่ึง เอาไปปลูกไว้ตำบลร้ัวนางต้นหน่ึง  เอาไป-
ปลูกไว้ยังพันนาทการต้นหน่ึง  อีกต้นหน่ึงน้ัน ถวายแก่พระชนนีนารถ  ผู้ช่ือว่านางเทพคำขยาย ให้ปลูกไว้แทน-
ท่ีไม้มะเด่ือในอารามกาดโถม แล้วกระทำสการบูชา และมีมหกรรมฉลองอารามเป็นการเอิกเกริก ย่ิงนักฯ“

สมัยอยุธยาใน ตำนานพระพุทธเจดีย์ กล่าวว่า “พระบริโภคเจดีย์คงนับถือพระศรีมหาโพธ์ิพันธ์ุ-
ลังกามาอย่างสมัยสุโขทัยมา ในช้ันหลังทีเดียวเห็นจะเป็นในรัชกาลพระเจ้าบรมโกศฐ์ได้พันธ์ุพระศรีมหาโพธ์ิ-
มาจากลังกา..”      และในรัชสมัยของพระเจ้าบรมโกศ ก็ทรงได้พันธ์ุพระศรีมหาโพธ์ิมาจากลังกาและโปรดฯ
ให้ปลูกไว้ท่ีวัดระฆัง     ซ่ึงอยู่ต่อเขตพระราชวังแล้วเปล่ียนช่ือวัดระฆังเป็น วัดวรโพธ์ิ ซ่ึงเรียกกันมาจนบัดน้ี

รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลท่ี 2 ตำนานพุทธเจดีย์ กล่าวว่า
สมเด็จพระสังฆราชแห่งลังกา รับสั่งให้พระภิกษุสงฆ์ลังกาอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุพร้อมด้วยพระศรี



มหาโพธ์ิ นำมาถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย และสันนิษฐานว่าคงจะโปรดฯ ให้ปลูก-
ไว้ท่ีวัดมหาธาตุ ซ่ึงเป็นอาวาสของสมเด็จพระสังฆราชของสยามในสมัยน้ัน

อย่างไรก็ดี  มีหลักฐานแย้งว่า “โพธ์ิ” จากศรีลังกาต้นแรกในสมัยรัตนโกสินทร์น้ัน มีสมณทูตไปนำ-
มาด้วยตนเอง กล่าวคือ เม่ือพระอาจารย์ดีและพระอาจารย์เทพ จาริกไปยังศรีลังกา เม่ือเดินทางกลับมา-
ก็นำ พระศรีมหาโพธ์ิมาอีก 3 ต้น พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย จึงโปรดฯ ให้

1. ปลูกไว้ท่ีวัดมหาธาตุอีก
2. ปลูกท่ีวัดสระเกศ บริเวณด้านหน้าพระอุโบสถ
3. ปลูกไว้ท่ีวัดสุทัศน์ อยู่บริเวณสัตตมหาสถาน
ดังท่ี สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ได้ทรงนิพนธ์ถึงโพธ์ิลังกาตอนน้ีไว้ว่า    “ถึงปีขาล พ.ศ.

๒๓๖๑  พระอาจารย์ดี พระอาจารย์เทพกับพระสงฆ์ซ่ึงเป็นสมณทูตออกไปสืบประวัติพระศาสนาในลงักา-
ทวีป แต่เม่ือปีจอ พ.ศ. ๒๓๕๗ กลับมาถึงได้โพธ์ิพันธ์ุพระศรีมหาโพธ์ิท่ีเมืองลังกา  เข้ามาในกรุงรัตนโกสินทร์
พระราชทานให้ไปปลูกไว้วัดมหาธาตุอันเป็นท่ีสถิตย์สมเด็จพระวันรัตน (อาจ) ต้น ๑ ให้ไปปลูกไว้วัดสุทัศน์-
เวลาน้ันยังเรียกวัดพระโต ทรงสถาปนาต่อมา แต่ส้ินรัชกาลท่ี ๑ แต่ยังไม่มีพระสงฆ์อยู่ต้น ๑ พระศรี    มหาโพธ์ิ
ท่ีพระราชทานวัดมหาธาตุ ปลูกไว้ข้างเหนือพระระเบียงฝ่ายตะวันออกยังปรากฏอยู่จนทุกวันน้ี”

ต่อมาพระอริยกวี เจ้าอาวาสวัดจักรวรรดิ  ได้ขอหน่อโพธ์ิลังกาจากต้นท่ีวัดมหาธาตุไปปลูกท่ีวัด-
จักรวรรดิฯ เม่ือวันท่ี 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2480

ส่วนใน พระราชพงศาวดาร กล่าวว่า “โพธ์ิ” ท่ีเข้ามาจากลังกาคร้ังน้ัน มี 6 ต้นด้วยกัน  พระอาจารย์-
ไม่ปรากฏนามท่านหน่ึงได้ขอขุดเอาไปปลูกท่ีเมืองกลันตัน เจ้าพระยาเมืองนครขอไปปลูกท่ีเมืองนครสองต้น
ซ่ึงเข้าใจว่าจะไปปลูกท่ีวัดพระเดิมต้น 1 และอีกต้น 1 ปลูกไว้ท่ีวัดท่าโพธ์ิ

อนุสาวรีย์กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถ (บุญมา)
วัดมหาธาตุ  ด้านหลังคือพระศรีมหาโพธ์ิต้นแรกจากศรีลังกา

โพธ์ิต้นแรกจากศรีลังกา สู่กรุงรัตนโกสินทร์ พ.ศ. 2361 รัชกาล-
ท่ี 2 โปรดฯ ให้ปลูกไว้ท่ีวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษด์ิ ท่าพระจันทร์



รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 4 ทรงได้เมล็ดพันธ์ุพระศรีมหาโพธ์ิ
จากพุทธคยามาเพาะเป็นต้น   สันนิษฐานว่าพระราชทานไปปลูกไว้ท่ี

1.วัดบวรนิเวศวิหาร
2.พระปฐมเจดีย์
และเมล็ดพระศรีมหาโพธ์ิท่ีได้มาแต่พุทธคยา คร้ังน้ัน เจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์ (พระบาทสมเด็จ

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว) ทรงได้ไปเพาะเป็นต้นข้ึน แล้วพระราชทานไปปลูกไว้ 4 แห่ง คือ
1. วัดเทพศิรินทราวาส
2. วัดนิเวศน์ธรรมประวัติ บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
3. วัดมณีชลขันธ์ ลพบุรี
4. วัดอุภัยราชบำรุง  หรือ  วัดญวนตลาดน้อย
บ้างก็กล่าวว่า  “พระเจ้ากรุงอังกฤษ” ได้ไปขอผลและใบพระศรีมหาโพธ์ิ  จากเมืองพุทธคยาเข้า-

มาถวาย  พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ทรงรับส่ังให้เพาะข้ึน  แล้วโปรดเกล้าให้  กรมหม่ืน-
บวรรังษีสุริยพันธุ์ปิยพรหมจรรยวรธรรมยุติและเจ้าพระยาทิพากรวงศ์ นำออกไปประดิษฐานไว้
ท่ี ฐานองค์พระปฐมเจดีย์  ท้ัง 4 ทิศ  รวม 4 ต้น  ส่วนท่ีเหลือน้ันพระราชทานให้ไปปลูกไว้ท่ีอารามหลวง-
หลายแห่ง  เช่น  วัดพระศรีรัตนศาสนาราม  วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม  วัดอนงคาราม

เรื่องพระปฐมเจดีย์  ของ  สมเด็จพระมหาสมณเจ้า  กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์
กล่าวว่า เม่ือศักราช 1226  (ตรงกับ พ.ศ.2408) นายแพทย์ชาวอังกฤษ  ช่ือ  ยอน ศะกว็าด เดินทางมาจาก-
พุทธคยา  และนำเอาส่ิงของท่ีเน่ืองในพระพุทธศาสนามาถวาย  พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  คือ
ก่ิงใบพระศรีมหาโพธ์ิน้ันอย่างหน่ึง ศิลาจำหลักเป็นรูปพระสมาธิ 3 แถว ๆ ละ 9 องค์แต่ละแผ่นสูง 2 น้ิว
กับพระเจดีย์ดินเล็ก ๆ  อีกสององค์

ตำนาน  วัดบวรนิเวศวิหารเล่ม  1  ตอนว่าด้วย   สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปวเรศวริยา
ลงกรณ์  ทรงครองวัดในรัชกาลท่ี 4  มีความตอนหน่ึงว่า “ด้านหลังแห่งพระวิหาร  (พระศาสดา)  หรือทาง-
ห้องพระพุทธไสยา  (พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว)   ทรงสร้างฐานโพธ์ิมีทับเกษตรล้อม เป็น-
โพธิฆะระ   เพ่ือทรงปลูกโพธ์ิท่ีได้พันธ์ุมาจากพุทธคยาประเทศอินเดีย  ท่ีในคร้ังน้ันพ่ึงรู้กันว่านักปราชญ์-
ยุโรปทางโบราณคดีสันนิษฐานว่า  เป็นท่ีตรัสรู้แห่งสมเด็จพระบรมศาสดา  แต่หาทันได้ทรงปลูกไม่...ทรง-
สร้างฐานโพธ์ิข้ึนแห่งหน่ึง  ปลูกโพธ์ิท่ีได้พันธ์ุมาจากพุทธคยาเหมือนกันท่ีมุมคณะแดง  ด้านเหนือ”

รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลท่ี 5  เม่ือประมาณ  พ.ศ. 2434
สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ  เสด็จไปราชการ  ณ ประเทศอินเดีย  เม่ือเวลาเสด็จกลับได้อัญเชิญ
หน่อพระศรีมหาโพธิ์จากบริเวณวิหารพุทธคยามาถวาย  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
จึงทรงมีรับส่ังให้นำไปปลูกไว้  ณ  วัดอัศฎางคนิมิต  ท่ีเกาะสีชัง  ต่อมาโพธ์ิต้นน้ัน เจริญเติบโตงอกงามดี
มีหน่อ  เม่ือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  เสด็จพระราชดำเนินไปวัดอัศฎางคนิมิตร  เม่ือ พ.ศ.
2453  จึงโปรดเกล้าฯ  ให้ขุดย้ายมาปลูกไว้  ณ  สวนดุสิต

จากน้ันเม่ือโพธ์ิเติบโตแข็งแรงดี  จึงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้จัดทำพระราชพิธีปลูกโพธ์ิ-
ไว้  ณ  วัดเบญจมบพิตร

รวมความแล้วโพธ์ิในไทย  ท่ีได้พันธ์ุมาจากพุทธคยาหรือศรีลังกาก็ดี ต่างก็เป็นท่ีเคารพสักการะ
อย่างย่ิงจนถึงปัจจุบัน  ต่อมาท่านผู้นำไทยหลายท่าน เช่น  จอมพล ป. พิบูลสงคราม  (โดยการนำของ ฯพณฯ



อูนุ  นายกรัฐมนตรีแห่งพม่า)  ก็ได้นำพันธ์ุโพธ์ิมาจากอินเดีย  และ/หรือ ท่านอ่ืน ๆ  ก็ได้นำโพธ์ิมาปลูกและ-
บำรุงอุปปัฏฐากเช่นกัน

โพธ์ิ :  ค้ำโพธ์ิ
ก่อนอ่ืนต้องขอขอบคุณอาจารย์ สมบัติ  พลายน้อย ท่ีได้เขียนข้อมูลไว้และขอนำเสนอดังน้ี  “โพธ์ิ”

เป็นต้นไม้มงคลท่ีเหมาะแก่การนำไปแกะเป็นพระพุทธรูป   ท่ีเรียกกันว่า “พระโพธ์ิ” ท่ีวัดพระประดู่ทรงธรรม-
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ก็มีพระโพธ์ิท่ีกล่าวถึงน้ีอยู่องค์หน่ึงทำเป็น พระพุทธรูปยืนอุ้มบาตรเวลาออกพรรษา-
จะอัญเชิญออกจากโบสถ์แห่มาประดิษฐานบนศาลา สมมติว่าได้เสด็จลงมาจากดาวดึงส์สวรรค์ และ
พระโพธ์ิน้ีนิยมเอาก่ิงท่ีย่ืนออกไปทางทิศตะวันออกมาทำ (ตามตำราว่าต้องเป็นก่ิงท่ีหักเองเรียกกันว่านิพพาน)

ประเพณีบางแห่งในเวลาตรุษสงกรานต์ มักจะทำไม้มาค้ำก่ิงโพธ์ิ  ชาวรามัญถือกันว่าจะทำให้มี-
อายุยืน  ทางเชียงใหม่ก็เคยได้ยินมาว่าคนเฒ่าคนแก่นิยมทำเหมือนกัน  นอกจากน้ียังมีการเอาผ้าเหลืองมา-
ห่มโพธิ์อีกด้วย  ในสมัยรัชกาลที่ 5  ก็เห็นจะโปรดให้ทำอยู่  เพราะมีปรากฏในจดหมายเหตุพระราชกิจ
รายวันว่า “ไม้ค้ำโพธ์ิ  ๒๖ ท่อน ได้ไปค้ำวัดบวรนิเวศ ๔ วัดราชประดิษฐ์  ๔  วัดเทพศิรินทร  ๔  วัดบรมนิวาส
๒  วัดราชาธิวาส  ๒   วัดพระเชตุพน  ๒  วัดอรุณ ๒  วัดราชโอรส ๒  วัดประทุมวัน ๔”

เร่ืองเอาไม้ค้ำโพธ์ิน้ี เท่าท่ีพบหลักฐานมีกล่าวถึงเก่าข้ึนไปอีก คือในพระราชพิธีจักรพรรดิราชาธิราช
ในรัชกาลท่ี 1 ได้กล่าวไว้ว่า

“๘ ตำรวจ ทำไม้ค้ำพระศรีมหาโพธ์ิใหญ่ ไม้แก่นยาว ๑๐ ศอก ๘ ต้น ทำไม้ค้ำพระศรีมหาโพธ์ิน้อย
ไม้ไผ่ฤๅษียาว ๗ ศอก ๑๐๐ ต้น  รวม ๑๐๘ ต้น  ทาดินสีพอง เบิกผ้าขาวหุ้มปลายเสาทุกต้น  ใส่เบ้ียต้นละ
๑๐๐ เบ้ีย  เสร็จการพระราชพิธีแล้วเอาไปค้ำพระศรีมหาโพธ์ิในพระอาราม”

และเม่ือสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงศรีสุนทรเทพ (พระราชธิดาองค์ท่ี 5 ของพระบาท-
สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก)   ทรงพระประชวรก็ได้มีการเอาไม้ค้ำโพธิ์เหมือนกัน   ดังมีปรากฏใน
พระราชวิจารณ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ตอนหน่ึงว่า

“ไม้ค้ำโพธ์ิปรากฏว่าเท่าพระชนมพรรษาท่อนหน่ึงยาว ๘ ศอก ทาดินสอพองกรอกเบ้ีย  ผ้าขาวหุ้ม-
ไปค้ำพระศรีมหาโพธ์ิทีเดียว”

ดังน้ี  จะเห็นว่าไม้ค้ำโพธ์ิน้ันต้องตกแต่งทาดินสอพองหุ้มผ้าขาว และข้อสำคัญก็คือกรอกเบ้ียไว้-
ข้างในด้วย  ธรรมเนียมค้ำก่ิงโพธ์ิน้ี  ปรากฏว่าชาวรามัญถือเป็นประเพณีอย่างหน่ึง ซ่ึงมักจะทำในเทศกาล-
สงกรานต์ มีการแห่แหนกันอย่างสนุก

ไม้ท่ีจะนำไปค้ำก็จะต้องปิดกระดาษสี ทาขม้ินอย่าสวยงาม  การค้ำโพธ์ิตามความเข้าใจของคน-
โบราณเข้าใจกันว่าค้ำแล้วอายุจะยืน  แต่ในอีกความหมายหน่ึงก็กล่าวกันว่า การท่ีเอาไม้ค้ำก่ิงโพธ์ิ   ก็เพ่ือ-
จะไม่ให้ก่ิงโพธ์ิซ่ึงเป็นไม้เปราะ  มีก่ิงก้านแผ่สาขาใหญ่กว่าน้ันต้องหักเป็นเป็นอันตรายลงมา

บางท่านก็ตีความหมายไปอีกทางหน่ึงว่า   การค้ำโพธ์ิหมายความว่าเป็นพิธีผดุงความรู้  เพราะการ
ศึกษาเป็นส่ิงจำเป็นของมนุษย์อย่างหน่ึง และคำว่า โพธิพุทธ ก็มาแต่ธาตุศัพท์อันเดียวกัน แปลว่า ความรู้
ฉะน้ัน การค้ำโพธ์ิ ก็คือ การผดุงความรู้ความศึกษาน่ันเอง  แต่ตามความเห็นน้ีค่อนข้างจะวิวัฒนาการมาก-
เกินไป เพราะคนแต่ก่อนเห็นจะไม่มีใครมองไปถึง  ส่วนมากมักจะเข้าใจว่าเป็นการทำเพ่ือให้อายุยืนมากกว่า-
อย่างอ่ืนและตามพิธีท่ีได้ยกมากล่าวน้ัน ก็แสดงให้เห็นอย่างเด่นชัดแล้ว

โพธ์ิเป็นท่ีสำคัญมาก เม่ือมีการเผาศพมักจะเอาเถ้าถ่านท่ีเผาศพหน้าไปฝากไว้ท่ีโคนโพธ์ิ จึงดูคล้าย-



จะเป็นท่ีเก็บกระดูกไปด้วย เพราะถือว่าเป็นสถานท่ีศักด์ิสิทธ์ิ อันจะคุ้มกันภัยอันตรายต่าง ๆ  แต่ไม่นิยมปลูก-
ในบ้าน เพราะเป็นต้นไม้ใหญ่เหมาะท่ีจะอยู่ในวัดหรือสถานท่ีสำคัญ ๆ  เท่าน้ัน   มีการตรากฎหมายคุ้มครอง-
โพธ์ิไว้  2  ฉบับในสมัยกรุงศรีอยุธยา คือ

1.  พระไอยการลักขณโจร พ.ศ.1903  ในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าอู่ทอง บัญญัติไว้ว่า
      ฅ มาตราหน่ึง พ่ีน้องพ้องพันข้าคนผู้ใดลักลอกองค์พระพุทธรูป ลอกล้างพระสถูปพระเจดีย์

แลฟันพระศรีมหาโพธ์ิ   สร้างพระวิหารกุฏิสถาณะษาลาเจ้า

นครบาล ให้ลงโทษในรวางเลมีด  ๘  สถาน  สถานหน่ึงให้ฆ่าเสีย  สถานหน่ึงให้ตัดปาก
สถานหน่ึงให้ริบราชบาด  เอาตัวลงหญ้าช้าง  สถานหน่ึงให้ทวนด้วยลวดหนัง

ท่ีสถานหน่ึงให้เอาตัวออกจากราชการ  สถานหน่ึงให้ไหมทวีคูณ  สถานหน่ึงให้ไหมลาหน่ึง
โทษ ๘ สถานน้ี พระพุทธิเจ้าอยู่หัวจะลงโทษสถานใด ท่านจะมีพระราชโองการเองฯ

2.  พระไอยการอาชาหลวง ฉบับท่ี 4 เข้าใจว่าตราไว้ในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าอู่ทอง  บัญญัติไว้ว่า
     - มาตราหน่ึง สมเด็จพระบพิตรพระเจ้าอยู่หัวมีท่ีเสด็จพระราชดำเนินไปการรณรงค์สงครามก็ดี

ไปประภาศแห่งใดใดก็ดี ท่านหมีให้มีผู้รุกราชบาดล้างพระเจดีย์พระศรีมหาโพธิพระวิหารกุฎิสถานบริเวณ
วะนาวาศศักอันเลย  ถ้าผู้ใดขืนกระทำท่านจะให้ทวนด้วยลวดหนัง  ๑๐ ที ฯ

สรุป
ในท้ายที่สุด  ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า อาหารสำหรับดับความกระหายอยากรู้ คือ ความรู้

จากเร่ือง “โพธิ์”  ที่ได้รจนามาทั้งหมดนี้ จะทำให้ท่านอิ่มเอมได้บ้างและคงจะพอแก้ปัญหาที่ตั้งเอาไว้ว่า
เป็น  “เร่ืองท่ีเรายังไม่รู้”  อย่างไรก็ตาม สำหรับความรู้น้ัน ก็เป็นเช่นเดียวกับอาหาร  ท่ีเราต้องกินบ่อย ๆ
หาบ่อย ๆ และยิ่งหาให้มีความแปลกมากเพียงใด ยิ่งน่ากิน น่ารับประทาน และได้รสชาติเพิ่มมากขึ้น
เพียงน้ัน  เอาเข้าจริงแล้ว ไหน ๆ  ก็ข้ึนต้นบทความด้วยคาถาบูชาพระศรีมหาโพธ์ิ  ดังน้ัน  จึงขอลงท้ายบท-
ความน้ีด้วยคาถาบูชาพระศรีมหาโพธ์ิ  พร้อมท้ังพระเสมาอารามอันศักด์ิสิทธ์ิทุกท่ี ทุกสถาน ในสากลโลก...

“วันทามิ  อาราเม  พันธเสมายัง  โพธิรุกขัง  เจติยัง  สัพเมโทสัง
ขะมะถะเม  ภันเต  สาธุ  อนุโมทนามิ”
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