โพธิญาณพฤกษา : ตนสาละใหญ (ตนมหาสาละ)

โพธิญาณพฤกษา
พันธุไมที่พระพุทธเจา 28 พระองค ประทับตรัสรู
ตนสาละใหญ (ตนมหาสาละ)
ในพระไตรปฎกเลมที่ 33 พระสุตตันตปฎก เลม 25 ขุททกนิกาย พุทธวงศ โกณฑัญญ
พุทธวงศ กลาวไววา พระพุทธเจาองคที่ 5 พระนามวา พระโกณฑัญญพุทธเจา ทรงบําเพ็ญ
เพียรอยู 10 เดือนเต็ม จึงไดประทับตรัสรู ณ ควงไมสาละใหญ
ตนสาละใหญ (ตนสาละอินเดีย) มีชื่อวิทยาศาสตรวา “Shorea robusta Roxb.” อยูในวงศ
Dipterocarpaceae ในภาษาบาลีเรียกวา “ตนมหาสาละ” มีถิ่นกําเนิดมาจากประเทศอินเดียทาง
เหนือ ซึ่งปจจุบันคือประเทศเนปาล มักขึ้นเปนกลุมๆ ตามบริเวณที่คอนขางจะชุมชื้น ชาวอินเดีย
เรียกกันโดยทั่วไปวา “ซาล” (Sal, Sal of India) เปนไมพันธุที่อยูในตระกูลยาง มีมากในแถบ
แควนเบงกอล อัสสัม ลุมน้ํายมุนา เปนไมยืนตน ขนาดกลางถึงขนาดใหญ สูงราว 10-25 เมตร
และสามารถสูงไดถึง 35 เมตร ไมผลัดใบ
เปนไมที่มีความสงางาม ดวยวามีลําตนตรง เปลือกสีน้ําตาลอมดํา แตกเปนรองสะเก็ดทั่วไป เรือน

ยอดเปนพุมหนาทึบ ใบดกหนา รูปไข ปลายใบหยักเปนติ่งแหลมสั้น ผิวใบเปนมันเกลี้ยง กิ่งออน
เกลี้ยง ปลายกิ่งหอยลูล
 ง ดอกจะออกในชวงตนฤดูรอ
 น มีสีเหลืองออน ออกรวมกันเปนชอสั้นตาม
ปลายกิ่งและงามใบ กลีบดอกและกลีบรองกลีบดอกมีอยางละ 5 กลีบ ผลแข็ง มีปก 5 ปก
ขยายพันธุโดยการเพาะเมล็ดหรือตอนกิ่ง

สาละใหญเปนไมเนื้อแข็งที่มีประโยชนมาก ชาวอินเดียมักนํามาสรางบานเรือน ตอเรือ ทําเกวียน
ทําไมหมอนรถไฟ ทําสะพาน รวมถึงทําเฟอรนิเจอรเครื่องใชตางๆ เชน โตะ เกาอี้ เปนตน สวน
เมล็ดนํามาใชเปนอาหารสัตว และน้ํามันที่ไดจากเมล็ดนํามาทําอาหาร เชน ทําเนย และใชเปน
น้ํามันตะเกียง รวมทั้งใชทําสบูดวย
นอกจากนี้ ยังมีสรรพคุณดานพืชสมุนไพรดวย คือ ยางใชเปนยาสมานแผล ยาหามเลือด ใชแก
โรคผิวหนัง ตุมพุพอง โรคซิฟลิส โกโนเรีย วัณโรค โรคทองรวง บิด โรคหูอักเสบ เปนตน, ผลใช
แกโรคทองเสีย ทองรวง เปนตน
สมัยกอนคนไทยเขาใจกันวา ตนสาละใหญเปนตนเดียวกับ ตนรัง ที่ มีชื่อทางวิทยาศาสตรวา
“Shorea siamensis Miq.” และใชในความหมายเดียวกันในพุทธประวัติ เนื่องจากมีลักษณะ
คลายคลึงกันมาก สวนที่แตกตางกันที่เดนชัดคือ ตนสาละใหญมีใบแกที่รวงหลนเปนสีเหลือง
เกสรเพศผูจํานวน 15 อัน เสนแขนงใบยอยมี 10-12 คู ผลมีเสนปก 10-12 เสน มีขนสั้นรูปดาวปก
คลุมประปราย สวนตนรังใบแกมีสีแดง เกสรเพศผูมจ
ี ํานวนมาก เสนแขนงใบยอยมี 14-18 คู ผลมี
เสนที่ปก 7-9 เสน และไมมีขนปกคลุม

ดอกสาละใหญ
รวมทั้งยังเขาใจวา ตนสาละใหญเปนตนเดียวกับ ตนสาละ (ลังกา) หรือตน
ลูกปนใหญ หรือตนแคนนอนบอล ที่มช
ี ื่อทางวิทยาศาสตรวา “Couroupita guianensis Aubl.” มี
ดอกขนาดใหญสีแดงอมสม ซึ่งมีผูนํามาจากประเทศศรีลังกา และไดรับการบอกเลามาวาเปนตน
สาละ ดังนั้น ในบางแหงจึงไดเขียนบอกไววา ตนสาละ (ลังกา) เพื่อปองกันความสับสนนั่นเอง
ในประเทศไทย หลวงบุเรศรบํารุงการ ไดนําเอาตนสาละใหญหรือตนซาลมาถวายสมเด็จพระมหา
วีรวงศ (พิมพ ธมฺมธโร) วัดพระศรีมหาธาตุ วรมหาวิหาร เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร โดยปลูก
ไวที่หนาพระอุโบสถ 2 ตน กับไดนอมเกลาถวายพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั เมื่อวันที่ 2
ธันวาคม 2510 อีก 2 ตน ในจํานวนนี้ไดทรงปลูกไวในพระตําหนักจิตรลดารโหฐาน 1 ตน กับทรง
มอบใหวิทยาลัยเผยแพรพระพุทธศาสนา ต.กระทิงลาย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี อีก 1 ตน
อาจารยเคี้ยน เอียดแกว และอาจารยเฉลิม มหิทธิกุล ก็ไดนําตนสาละใหญมาปลูกไวในบริเวณ
คณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร และที่คายพักนิสต
ิ วน
ศาสตร สวนสักแมหวด อ.งาว จ.ลําปาง
พระพุทธทาสภิกขุ ก็ไดนาํ มาปลูกไวที่สวนโมกขพลาราม อ.ไชยา จ.สุราษฎรธานี และนายสวัสดิ์
นิชรัตน ผูอํานวยการกองบํารุง ก็ไดนํามาปลูกไวในสวนพฤกษศาตรพุแค จ.สระบุรี ซึ่งตางก็มี
ความเจริญงอกงามดี และคาดวาคงจะใหผลเพื่อขยายพันธุไปตามสถานที่ตางๆ ไดเพิ่มขึ้นใน
เวลาอันควร

ตนสาละอินเดียกับพระพุทธศาสนา
สาละ เปนคําสันสกฤต อินเดียเรียกตนสาละใหญวา “Sal” เปนไมที่มีความสําคัญเกี่ยวของกับ
พระพุทธเจาโดยตรง ทั้งตอนประสูติ ตรัสรู และปรินิพพาน มีความสําคัญในพุทธประวัติดังนี้
ตอนพระพุทธเจาประสูติ
กอนพุทธศักราช 80 ป พระพุทธมารดาคือพระนางสิริมหามายา ทรงครรภใกลครบกําหนดพระสูติ
การ จึงเสด็จออกจากกรุงกบิลพัสดุ เพื่อไปมีพระสูติการ ณ กรุงเทวทหะ อันเปนเมืองตนตระกูล
ของพระนาง ตามธรรมเนียมประเพณีพราหมณ (ที่การคลอดบุตร ฝายหญิงจะตองกลับไปคลอดที่
บานพอ-แมของฝายหญิง) เมื่อขบวนเสด็จมาถึงครึง่ ทางระหวางกรุงกบิลพัสดุกับกรุงเทวทหะ ณ
ที่ตรงนั้นเปนสวนมีชื่อวา “สวนลุมพินีวัน” เปนสวนปาไม “สาละใหญ”
พระนางไดทรงหยุดพักอิรย
ิ าบท (ปจจุบันคือตําบล “รุมมินเด” แขวงเปชวาร ประเทศเนปาล) พระ
นางประทับยืนชูพระหัตถขึ้นเหนี่ยวกิ่งสาละใหญ และขณะนั้นเองก็รูสึกประชวรพระครรภ และได
ประสูติพระสิทธัตถะกุมาร ซึ่งตรงกับวันศุกร วันเพ็ญเดือน 6 ปจอ กอนพุทธศักราช 80 ป คําวา
“สิทธัตถะ” แปลวา “สมปรารถนา”
ตอนกอนพระพุทธเจาจะตรัสรูและแสดงธรรมเทศนา
เมื่อพระองคเสวยขาวมธุปายาสที่บรรจุอยูในถาดทองคําของนางสุชาดาแลว ไดทรงอธิษฐานวา
ถาพระองคไดสําเร็จพระโพธิญาณ ขอใหการลอยถาดทองคํานี้สามารถทวนกระแสน้ําแหงแมน้ํา
เนรัญชลาได เมื่อทรงอธิษฐานแลวไดทรงลอยถาด ปรากฏวาถาดทองคํานั้นไดลอยทวน
กระแสน้ํา จากนั้นพระองคเสด็จไปประทับยังควงไมสาละใหญ ตลอดเวลากลางวัน ครั้นเวลาเย็นก็
เสด็จไปยังตนพระศรีมหาโพธิ์ ประทับนั่งบนบัลลังกภายใตรมเงาตนโพธิ์ และไดทรงบําเพ็ญเพียร
จนตรัสรูอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ เปนพระสัมมาสัมพุทธเจา ในเวลารุงอรุณยามสาม ณ วันเพ็ญ
เดือน 6 กอนพุทธศักราช 45 ป
ครั้นวันเพ็ญเดือน 8 สองเดือนหลังตรัสรู พระพุทธองคเสด็จมาถึงบริเวณปาสาละใหญอันรมรื่น ณ
อุทยานมฤคทายวันหรืออิสิปตนมฤคทายวัน ทางทิศเหนือใกลเมืองพาราณสี แควนกาสี ณ ที่นี้

พระพุทธเจาทรงแสดงธรรมเทศนากัณฑแรกคือธัมมจักกัปปวัตตนสูตร โปรดปญจวัคคีย พระ
รัตนตรัยจึงเกิดครบบริบูรณครั้งแรกในโลกนี้ คือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ
ตอนพระพุทธเจาจะเสด็จดับขันธปรินิพพาน
เมื่อมีพระชนมายุครบ 80 พรรษา พระพุทธเจาพรอมดวยพระภิกษุสงฆสาวก ไดเสด็จถึงเขตเมือง
กุสินาราของมัลละกษัตริย ใกลฝงแมน้ําหิรัญวดี เปนเวลาใกลค่ําของวันเพ็ญเดือน 6 วันสุดทาย
กอนการกําเนิดพุทธศักราช ไดประทับในบริเวณสาลวโณทยาน พระองคทรงเหน็ดเหนื่อยมาก จึง
มีรับสั่งใหพระอานนทซึ่งเปนองคอุปฏฐากปูลาดพระที่บรรทม โดยหันพระเศียรไปทางทิศเหนือ
ระหวางตนสาละใหญ 2 ตน แลวพระองคก็ทรงเอนพระวรกายลง ประทับไสยาสนแบบสีหไสยา
เปนอนุฏฐานไสยา คือการนอนครั้งสุดทาย โดยพระปรัศวเบื้องขวา (นอนตะแคงขวาพระบาทซาย
ซอนทับพระบาทขวา) และแลวเสด็จเขาสูพระปรินิพพาน

[ตนสาละอินเดีย ในปาดั้งเดิมของประเทศอินเดีย]

**********************************************************************
ตนสาละลังกา (Cannon-ball Tree)

[ตนสาละลังกา]

ตนสาละ (ลังกา) หรือตนลูกปนใหญ หรือตนแคนนอนบอล (Cannon-ball Tree) มีชื่อทาง
วิทยาศาสตรวา “Couroupita guianensis Aubl.” เปนพืชอยูในวงศจิก วงศ Lecythidaceae
(ปจจุบัน จิกอยูในวงศ Barringtoniaceae)
สาละลังกา มีถิ่นกําเนิดมาจากประเทศ Guiana และประเทศอื่นๆ ในแถบทวีปเอเมริกาใต โดย
เฉพาะที่ราบลุมแมน้ําอเมซอน นิยมปลูกเปนไมประดับทั่วไปในประเทศเขตรอน โดยเฉพาะใน
สวนพฤกษศาสตร
เปนพันธุไมนํามาจากประเทศคิวบา ศรีลังกาไดนํามาปลูกประมาณป พ.ศ.2422 สวนประเทศไทย
ปลูกเมื่อป พ.ศ.2500 เปนไมยืนตน ผลัดใบสูง 15-25 เมตร เปลือกสีน้ําตาลแตกเปนรองและเปน
สะเก็ด ใบเดี่ยวออกเวียนสลับตามปลายกิ่งรูปใบหอกกลับ กวาง 5-8 ซม. ยาว 15-30 ซม. ปลาย
แหลม โคนสอบ มน ขอบใบจักตื้นๆ

[ตนสาละลังกา]

ดอกชอใหญ ยาว ออกตามโคนตน ดอกสีชมพูอมเหลืองและแดง กลิ่นหอมแรง ออกเปนชอใหญ
ตามลําตน กลีบดอก 4-6 กลีบ แข็ง หักงาย เกสรตัวผูมีจํานวนมาก เมื่อบานเสนผานศูนยกลาง 58 ซม. โคนของเกสรตัวผูเชื่อมติดกันเปนรูปโคง ผลกลม ใหญสะดุดตา ผลแหงเปลือกแข็ง ผิวสี
น้ําตาลปนแดง เสนผานศูนยกลาง 10-20 ซม. ผลสุกมีกลิ่นเหม็น ภายในมีเมล็ดจํานวนมาก รูปไข
ออกดอกเกือบตลอดป ตองการแสงแดดจัด ตองการน้ําและความชื้นปานกลาง ขึ้นไดดีในดินทุก
ประเภท
ตนสาละลังกากับพระพุทธศาสนา
ถือวาเปนตนไมมงคลในพระพุทธศาสนา เนื่องจากชาวลังกาเห็นวาดอกมีลักษณะสวยและมีกลิ่น
หอมจึงนําไปถวายพระ อีกทั้งนิยมปลูกภายในวัดมากกวาตามอาคารบานเรือน

[ผลแหง ตนสาละลังกา]
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