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    ศรีมหาโพธิ์ Ficus religiosa      ไม้วงศา ต้นขนุน Moraceae 
ชื่อสามัญ Bo tree Sacred tree      Bodhi tree Pepul of India 

 

    บ้างขานว่า Peepal tree peepeel tree      pipal tree ที่สูงใหญ่ ใช่ต่่าเตี้ย       
บ้างเรียกว่า สี หะหลี pipal of India      กัมพูเชีย เรียกต้นปู หรือโพธิ์ใบ 

 

   ค่าว่าโพธิ์ คือที่รู้ ที่ตรัสรู้      ซึ่งพระผู้ มีพระภาค พักอาศัย 
ไม้ที่มี ความเกี่ยวขอ้ง ของพระรัตนตรัย      นับเป็นไม้ มหามงคล กุศลนาม 

 

    โพธิ์เป็นไม้ สูงใหญ่ วัยยืนยาว      ต้นก่อนเก่า คราวพุทธกาล ถูกมารห้่า 
ด้วยบุญญา อภินิหาร ต้านอธรรม      โพธิ์กลับงาม อร่ามใหม่ ในพุทธคยา 

 

    โพธิ์พรรณไม้ ให้สรรพคุณ สมุนไพร      โรคหัวใจ หนองใน ไข้ถามหา 
เป็นยาถ่าย ไข้จับสัน่ ปวดทันตะ      ปัสสาวะ อักเสบ เจ็บเก๊าท์คลาย 

 

    ศรีมหาโพธิ์ โก้หรู ดูงามตา      ทรงสง่า กล้าลมแรง แกร่งเหลือไฉน 
เปรียบชายชาญ หาญกล้า พึ่งพาได้      เป็นร่มโพธิ์ ร่มไทร ให้ผองชน 

            สถิตย์พันธ์ ธรรมสถิตย์ 
 

พฤกษาศรี มีในวัด เด่นชัดแจ้ง      พืชส่าแดง แหล่งเกื้อกูล ค้่าคูณศาสนา 
อยู่ประจ่า อารามเล่า ชาวพุทธา      ที่จ่าเริญ เนิ่นนานมา เอื้อการุณย์ 

 

ล่าต้นใหญ่ ใบบัง ช่างร่มรื่น      ทุกวันคืน ตื่นหลับ รับไออุ่น 
พุทธศาสน์ จรัสเจิด เชิดจ่ารูญ      ชนเทิดทูน พูนผล ล้นมากมี 

 

จ่าเรียงแจ้ว แว่วสกุณา คราฟ้าสาง      เสียงระฆัง กังวานใส ให้สุขศรี 
ยินส่าเนียง เสียงสวดมนต์ ดลฤดี      ใจผ่องผุด พิสุทธิ์ทวี เปรมปรีด์ิครัน 

 
 
 



  
 

ย้อนพินิจ คิดค่านึง ถึงอดีต      ก่าหนดจิต นิมิตหนา เวลาผ่าน 
ให้ตรองตรึก นึกย้อน ก่อนพุทธกาล      ถิ่นตระการ อันประเทือง รุ่งเรืองรอง  

 

ณ ดินแดน แว่นแคว้น พุทธคยา      ชมพูทวีป ประทีปจ้า คราแสงส่อง 
พระสัมมา สัมพุทธเจ้า เข้าครอบครอง      ชนทั้งผอง ซ้องแซ่หนา สาธุการ 

 

ทรงตรัสรู้ ธรรมประเสริฐ เทิดสูงส่ง      พุทธศาสนา คราธ่ารง คงสืบสาน 
พหูสูตร สุดเลิศล้่า สัมโพธิญาณ      ณ ถิ่นฐาน ลานใหญ่ ใต้ร่มโพธิ์ 

 

ยังยืนต้น ทนทาน มานานช้า      ดั่งพุทธศาสนา ศรัทธามากมี อิติปิโส 
๒๕๐๐ปี ที่อยู่ย้ัง ยงัเติบโต      คู่มหาโพธิ์ โอ่อ่าล้น ชนชูชิด 

 

อ้างบุคคล อันเป็น เช่นที่รัก      ได้พบเห็น เด่นประจักษ์ สลักจิต 
โพธิ์รุ่นสาม งามล้่าสุด ดุจเนรมิต      เหนือลิขิต ขีดเขียนอวย ด้วยค่ากลอน 

 

ขยายความ : อิติปิโส – ด้วยประการฉะนี้ , ด้วยเหตุนี้ 

             โกวิท ธีรวิโรจน์ 
 



 
 

โพธิ์ทะมึนเด่น เห็นไกล ในไพรพง      หยัดทะนง โค้งพูพอน สลอนร่า 
รากอากาศ พาดย้อย ห้อยลงมา      สุดสง่า ไม้ศักดิ์สิทธิ์ สถิตย์นาน 

 

นกกาอาศัย ได้พักพิง มิ่งคุณค่า      ดุจราชา อ่าพฤกษ์ ร่าลึกผ่าน 
พระพุทธเจ้า ทุกพระองค์ ในอดีตกาล      บ่าเพ็ญ พระโพธิญาน ใต้ร่มนา 

 

แตกกิ่งก้าน พานพุ่ม ชอุ่มยิ่ง      ลู่ปลายก่ิง ทิ้งลง พงพื้นหล้า 
น้่าตาลแดง แฝงใบอ่อน ลออตา      ครีมสีงา เจิดจ้า ปลีหุ้มคลาย 

 

ดอกช่อกลม กระจุกคลี่ สีเหลืองนวล      พร่างอบอวล มวลแมลง แฝงกลีบขยาย 
ผลรวม กลมเล็กเขียว แล้วม่วงกลาย      ก่อนร่วงวาย พรายพ้ืน ฟ้ืนอินทรีย์ 

 

ยอดใบอ่อน ทานได้ ใช้เป็นผัก      บ่ารุงรักษ์ ฝักหนอนไหม ถักใยนี้ 
เลี้ยงวัวควาย กายแกร่ง แรงอ้วนพี      คุณมากมี ดีค่า สมุนไพร 

 

แก้โรคหัวใจ แก้ไข้ แก้เจ็บคอ      โรคเหงือกจ่อ คอคางทูม ก็หายได้ 
ยั้งท้องร่วง ริดสีดวง ดีทันใด      เลอเกริกไกร ใหญ่ยิ่ง มิ่งต้นโพธิ์ 

กุศล  ค่าเพราะ 
 
 
 
 



 
 

ต้นโพธิ์น้ี มีก่าเนิด จากอินเดีย      ก่ิงลู่เรี่ย รากห้อย ลงย้อยใหญ่ 
โคนต้นหนา ใบคล้าย รูปหัวใจ      นกคาบลูก กินไป ถ่ายลงมา 

 

    งอกเป็นต้น เติบโต ทั่วเขตคาม      ขึ้นต้นตาม ความชื้น ทั่วไปหนา 
ดอกสีเหลือง นวลใย  วิไลตา      ยอดอ่อนอ่อน สีงา อมชมพู 

 

    โพธิ์มีทัง้ โพธิ์ประสาท และโพธิ์ใบ      ใบระลม พลิ้วไหว ดูงามหรู 
กวัดแกว่งไกว เหมือนหัวใจ ในดนู      ศรัทธาอยู่ คู่ศาสน์ ของชาติไทย 

 

     พระบรม ศาสดา ของชาวพุทธ      ทรงวิมุตติ ตรัสรู้ ใต้โพธิ์ใหญ่ 
เป็นพระธรรม ค่าสอน ให้เตือนใจ      อันเกิดแก่ เจ็บตาย อนิจจัง 

 

    สรรพคุณ ของโพธิ์ นั้นมีมาก      ใช้เปลือกราก รักษาแผล โรคผิวหนัง 
แก้หนองใน กระหายน้่า ไข้เรื้อรัง      รักษาฟัน ดีจัง ท้ังหัวใจ 

 

     มองใบโพธิ์ รวมหรู อยู่บนกิ่ง      ได้พักพิง ร่มเย็น เป็นสุขได้ 
ปลูกประดับ ก็สวยงาม ท่าบอนไซ      โพธิ์นั้นไซร้ งามสง่า ค่าอนันต์ 

  ศกุนตลา  ณ หนองคาย 
 
 
 
 
 



  
 

อันต้นโพธิ์โตนักมักจักเห็น      สูงโดดเด่นเป็นทรงพุ่มคลุมล่าต้น 
กิ่งก้านแตกแยกสาขาสง่ายล      ไม้ยืนต้นในวรรณคดีศรีมหาโพธิ์ 

 

ใบต้นโพธิ์คงเคยเห็นเป็นใบเดี่ยว      เนื้อใบเหนียวเขียวชอุ่มพุ่มทรงโก้ 
คล้ายหัวใจปลายใบแหลมโคนมนโต      ใบต้นโพธิ์พล้ิวงามยามต้องลม 

 

โพธิ์มีดอกออกเป็นช่อออสวยยิ่ง      เป็นกระจุกอยู่ปลายกิ่งยิ่งสวยสม 
สีเหลืองนวลดอกไร้ก้านฐานทรงกลม      ยามต้องลมเกสรลิ่วปลิวลอยไป 

 

มีผลรวมย้อยเป็นเหยื่อเผื่อนกกา      ผลอ่อนนั้นสีเขียวหนาหาทานได้ 
เมื่อสุกดีผลเขียวนี้เปลี่ยนสีไป      ชมพูใสสู่แดงคล้่าด่าก็มี 

 

ต้นโพธิ์ที่สูงใหญ่เห็นไม่ยาก      สรรพคุณมากรากใบผลต้นโพธิ์นี้ 
สมุนไพรใช้ท่ายาได้อย่างดี      หลายโรคที่รักษาหายคลายหมดไป 

 

ผลนั้นหนาเป็นยาย่อยอาหาร      น่ามาทานขับพิษโศกโรคหืดหาย 
ใช้ท่ายาช่วยรักษาโรคหัวใจ      กระหายน้่านั้นก็ใช่ได้ผลดี 

 

ล่าต้น ใบ มีสรรพคุณเป็นยาถ่าย      บ่าบัดได้ไข้จับสั่นเรื้อรังงี้ 
เป็นคางทูมผิวระคายหายทันที      อีกยังมีโรคท้องผูกก็ถูกกัน 



 
ยางนั้นไซร้ใช้รักษาริดสีดวง      ถ้าท้องร่วงต้องใช้ใบได้แม่นมั่น 

หากเป็นเก็าท์ให้ใช้รากก็แล้วกัน      ทั้งหมดนั้นสรรพคุณล้นของต้นสลี 
 

นิยมปลูกโพธิ์สลีไว้ที่วัด      มีประวัติพระพุทธองค์ทรงประทับที่ 
ทรงตรัสรู้ใต้ถิ่นฐานลานโพธิ์สลี      ทางพุทธศาสน์โพธิ์จึงมีความส่าคัญ 

จตุพร สุวรรณปากแพรก 
   

โพธิ์ต้นน้อยพล้ิวพรายชายคาบ้าน      นิวาสถานของเจ้าฤๅไฉน 
เพราะนกกาถ่ายมูลเรี่ยราดไว้      จึงเติบใหญ่ขึ้นผิดที่แลผิดทาง 

 

เมืองไทยใคร่ปลูกโพธิ์ไว้ในวัด      ยามลมพัดพรูพล้ิวทิวสล้าง 
แผ่ร่มเงาเยือกเย็นใต้ใบบาง      ที่จัดวางสิ่งเคารพนบบูชา 

 

ต้นพระศรีมหาโพธิ์อินเดียรุ่นที่ส่ี      ชีวิตนี้ควรได้ไปไหว้สา 
ร่าลึกถึงพระพุทธคุณองค์ศาสดา      ทรงเมตตาชี้ทางสว่างสร้างสุขใจ 

ดวงพร เดชกุลทอง 



 
 
 

ไปท่าบุญท่าทานที่วดัใหญ่      ด้วยจิตใจสงบนิ่งเป็นมิ่งขวญั 
สวดมนต์เสร็จกรวดน้่าไปพร้อมกัน      ส่งบุญนั้นผ่านธรณีที่ต้นโพธิ์ 

 

ไม้ต้นใหญ่ใบหนาพาร่มรื่น      ลมโชยชื่นสุขใจให้อักโข 
แว่วยินเสียงค่าพระท่องนะโม      ใต้ต้นโพธิ์ใจสงบพบทางธรรม 

 

ต้นสูงใหญ่ทรงพุ่มคลุมแผ่กว้าง      ปลายกิ่งกางลู่ลงทรงงามข่า 
ขยายพันธุ์ปลูกได้ใช้กิ่งช่า      หรือนกน่าเมล็ดมาพางอกงาม 

 

เปลือกต้นเรียบน้่าตาลจางมียางขาว      อายุยาวต้นใหญ่ให้เกรงขาม 
ไม้มงคลเลื่องลือชื่อสมนาม      ปลูกไว้ตามวัดวาศรัทธามี 

 

โพธิ์ใบเดี่ยวรูปหัวใจปลายใบแหลม      มีติ่งแซมเนื้อเป็นมันนั้นสดสี 
เมื่อใบแก่ออกเหลืองเรืองทวี      ยามลมมีพัดพล้ิวลิ่วเลื่อมลาย 

 

ต้นโพธิ์จัดเป็นไม้มีคุณค่า      ใช้เป็นยาสมุนไพรได้หลากหลาย 
โรคหัวใจขับพิษยาระบาย      หืดหอบหายร่างกายสบายดี 

 

เปลือกต้นใช้เป็นยารักษาไข้      โรคหัวใจบ่ารุงให้สุขศร ี
สารพันมีประโยชน์มากทวี      ต้นโพธิ์นี้มีบุญคุณอนันต์ 

 
 
 
 



 
 

เป็นต้นไม้สัญลักษณ์ความศักดิ์สิทธิ์      ด้วยความคิดศาสนาพาสร้างสรรค์ 
ปลูกเอาไว้ตามวัดทุกแห่งกัน      เพื่อหมายมั่นตามรอยพระศาสดา 

 

ต้นโพธิ์ใหญ่เปรียบได้กับพ่อแม่      รักดูแลลูกหลานนานนักหนา 
เป็นร่มเงาเนาว์สุขทกุวันมา      เฉกนกกาอาศัยได้อยู่กิน 

 

ค่าโบราณกล่าวไว้ให้เห็นภาพ      ขอก้มกราบร่มโพธิ์ไทรใจถวิล 
คุณบิดรมารดาไร้ราคิน      ตราบชีวินได้บุญหนุนนิพพาน    

             อัญชลี ณ เชียงใหม ่
 

 
 
 
 
 
 
 
 


