ผึง้ และนํา้ ผึง้
สุชญาศิริธัญภร
ความนํา
ผึ ้ง คือสัตว์ตวั เล็กๆ แต่คณ
ุ ธรรมไม่เล็กดังที่คดิ เพราะมีคณ
ุ ธรรมที่น่าจะเอา
เป็ นเยี่ยงอย่าง เช่น มีความขยัน มีความสามัคคี มีความอดทน บินไม่สงู ยอมตาย
ุ ธรรมที่เราเห็นได้ อยูใ่ นหลายสิง่ ซึง่ คน
เพื่อพวกพ้ องได้ นอกจากนี ้ ผึ ้งยังมีคณ
สมัยก่อนจะใช้ ผึ ้งเป็ นอุปมาสอนคน
ในสังคม หากพบเจอคนที่ชอบบ่นมากๆ ก็จะมีสาํ นวนเป็ นเครื่ องเตือนสติวา่
บ่นอย่างหมีกินผึ ้ง ธรรมดาหมีกินผึ ้ง แม้ ผึ ้งจะต่อยอย่างไรก็ตาม แต่หมีก็ยอมให้
ต่อยทังหลั
้ บตาเข้ าไปใกล้ รวงผึ ้งแล้ วกินรังผึ ้งอย่างอร่อยและพึมรํ า ในช่วงนัน้ หาก
ใครอยากกินนํ ้าผึ ้ง เข้ าไปข้ างหลังสะกิดหมี หมีจะส่งนํ ้าผึ ้งให้ กินโดยไม่ลืมตามอง
ด้ วย พ่อแม่ตอนสอนลูก ในบางครัง้ จะสอนลูกว่า ให้ มีความขยันดังผึ ้ง จึงมีสาํ นวน
ว่า ขี ้เกียจ เป็ นแมลงวัน ขยันเป็ นแมลงผึ ้ง ในรายการโทรทัศน์ ของพวกเด็กๆ ทางผู้
จัดรายการ ก็จะชื่อรายการว่าสโมสรผึ ้งน้ อย
ในการรักษาแผลหรื อฝี ของคนโบราณจะใช้ นํ ้าผึ ้งผสมกับปูนกินหมากแล้ วสูญ
ตรงที่เป็ นฝี ไม่นาน ฝี นันก็
้ จะแตกและหาย และส่วนที่เป็ นกากของนํ ้าผึ ้งที่เรี ยกว่า
ขี ้ผึ ้ง ยังสามารถใช้ ประโยชน์ได้ หลายอย่าง เช่น ใช้ ขี ้ผึ ้งทาปากกันเพื่อมิให้ ปากแตก
ต่อมาพัฒนาเป็ นรุดทาปาก ใช้ จดุ ถวายเป็ นพุทธบูชา หรื อจุดเพื่อให้ เกิดแสงสว่าง
หรื อเมื่อมีงานมงคล ก็ใช้ เทียนขี ้ผึ ้งนี ้แหละ ทํานํ ้ามนต์เพื่อเป็ นสิริมงคล ดอกนํ ้ามนต์
ที่ทําด้ วยเทียนขี ้เทียนจะบานงามมาก หรื อในด้ านการท่องเที่ยว ขี ้ผึ ้งก็มีสว่ นส่งเสริม
การท่องเที่ยว ทําให้ ประเทศรายได้ อย่างมหาศาล เช่น สถานที่ท่องเที่ยวหุ่นขี ้ผึ ้ง ที่
จังหวัดนครปฐม ในด้ านความบันเทิง ผึ ้งหรื อพุม่ พวง ดวงจันทร์ แต่นกั เพลงได้
นําเอาผึ ้งมาบรรยายแต่งเป็ นเพลงเพื่อเล่าชีวิตของผึ ้งพุม่ พวง ดวงจันทร์ ก็ทําให้ เธอ
มีชื่อเสียงโด่งดังเพิ่มขึ ้นอีก ในการทําบุญ คนที่ทําบุญ หากทําบุญด้ วยนํ ้าผึ ้ง จะได้

บุญ ๒ ต่อ กล่าวคือ นํ ้าผึ ้งใช้ เป็ นอาหารประเภทก็หวานก็ได้ หรื อนํ ้าผึ ้งจะใช้ เป็ นยา
ก็ได้ เรี ยกว่า ถวายครัง้ เดียวแต่ได้ บญ
ุ ทังที
้ ่เป็ นอาหารทาน และเภสัชทาน ในการ
นําเสนอนัน้ จะกล่าวดังต่อไปนี ้
๑. ผึง้ และนํา้ ผึง้ คืออะไร
ผึ ้ง คือแมลงมีปีกบางใส่ ๒ คู่ ปี คูห่ ลังเล็กกว่าคูห่ น้ า ปากใช้ ทงกั
ั ้ ดอาหารและ
ดูดกินของเหลวได้ ท้ องเป็ นปล้ องแรกที่ตดิ กับอกเล็กมาก ปล้ องที่ ๒ มีขนาดไล่เลี่ย
กัน ปล้ องที่เหลือมีขนาดไล่เลี่ยกับอก ยกเว้ นป้องสุดท้ ายที่มีขนาดเล็กกว่า มีขนปก
คลุมตามลําตัว รวมตัวอยูก่ นั เป็ นฝูงแบ่งชันวรรณะ
้
เก็บเกสรและนํ ้าหวานดอกไม้ มา
ทํานํ ้าผึ ้ง เช่น ผึ ้งหลวง ผึ ้งโพรง ผึ ้งมิ ้ม และอีกหลายชนิดที่อาศัยอยูอ่ ย่างโดดเดี่ยว
ไม่รวมตัวเป็ นฝูง ไม่แบ่งชันวรรณะ
้
ได้ แก่ ผึ ้งกรวย ผึ ้งหลอด และผึ ้งนัน้ มี ๖ ขา เป็ น
สัตว์ที่ดดู นํ ้าหวาน ชอบนํ ้าหวาน ทํานํ ้าหวาน และดื่มนํ ้าหวาน ส่วนนํ ้าผึ ้งคือ
นํ ้าหวานมีลกั ษณะที่แมลงผึ ้งเก็บสะสมเอามาจากดอกไม้ ตา่ งๆ ได้ แก่นํ ้าที่ไหลเยิ ้ม
ชื่อว่านํ ้าผึ ้ง,สิง่ ที่คนรู้วา่ หวาน ชื่อว่านํ ้าผึ ้ง,สิง่ ที่คนต้ องการดื่ม ชื่อว่านํ ้าผึ ้ง,สิง่ ที่เขารู้
ว่าหวาน ชื่อว่ามธุ หมายถึงนํ ้าหวานดอกไม้ ,นํ ้าผึ ้ง มาจากศัพท์บาลีวา่ มธุ คําว่า มธุ
ยังแปลว่า ดอกมะซาง หรื อยาดองเหล้ า
นํ ้าผึ ้ง หมายถึงนํ ้าหวานของแมลงผึ ้ง๑ อีกอย่างหนึง่ หมายถึงนํ ้ารสหวานที่ผึ ้ง
ทํา๒
นํ ้าผึ ้งเป็ นสิง่ ที่หวานที่สดุ ดังคําที่กล่าวไว้ ในพระไตรปิ ฎกว่า รสเค็มจัด กล่าว
กันว่าเหมือนเกลือ รสขมจัดกล่าวกันว่าเหมือนดี รสหวานจัด กล่าวกันว่าเหมือน

๑

วิ.มหา.๒/๒๖๐/๔๐๒.
๒
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นํ ้าผึ ้ง ของร้ อนจัด กล่าวกันว่าเหมือนไฟ ของเย็นจัด กล่าวกันว่าเหมือนหิมะ ห้ วงนํ ้า
ใหญ่ กล่าวกันว่าเหมือนสมุทร ๓
นํ ้าผึ ้ง หากเป็ นนํ ้าผึ ้งเดือนห้ าแล้ ว นับว่าเป็ นนํ ้าผึ ้งที่ดีที่สดุ เพราะนํ ้าผึ ้งเดือน
นี ้ตัวผึ ้งจะนําเกสรดอกไม้ ตา่ งๆ ที่เป็ นยารักษาโรคต่างๆ มาทํารวงรัง กล่าวกันว่า
ดอกไม้ ที่บานเดือนห้ านี ้ จะมีดอกไม้ บางชนิดเท่านัน้ ที่บานเฉพาะเดือนนี ้ เดือนอื่น
จะไม่บาน ส่วนมีดอกไม้ อะไรนัน้ ขอให้ สงั เกตดูเอง
๒. ผึง้ มีชาติเป็ นอย่ างไร
ผึ ้ง เป็ นสัตว์มีชาติกําเนิดหรื อการเกิดเป็ นทวิชาติ คือเป็ นสัตว์เกิดสองครัง้
เพราะเกิดเป็ นไข่ก่อนแล้ วออกเป็ นตัวอีกทอดหนึง่ เมื่อกล่าวถึงการเกิด เรื่ องที่ควรรู้
เพิ่มเติมคือเรื่ องกําเนิด ๔๔ กําเนิดของเหล่าสัตว์มี ๔ พวก คือ (๑)สัตว์พวกอัณฑชะ
หมายถึงสัตว์เกิดในไข่ เช่น นก ไก่ ครุฑ ผึ ้ง (๒)สัตว์พวกชลาพุชะ หมายถึงสัตว์เกิด
ในครรภ์ คือ คน แมว หมู หมา (๓) สัตว์พวกสังเสทชะ หมายถึงสัตว์เกิดในไคล เช่น
หนอนบางชนิดเกิดในที่โสโครก มีปลาเน่าเป็ นต้ น จะเกิดเป็ นตัวอ่อนเล็กๆ ก่อนแล้ ว
ค่อยเจริญขึ ้น (๔)สัตว์พวกโอปปาติกะ หมายถึงสัตว์ที่เกิดเมื่อมาก็โตโดยฉับพลัน
เช่น เทวดา เปรต สัตว์นรก เกิดเป็ นตัวเท่ากับคนมีอายุ ๑๖ ปี
๓. คุณธรรมของผึง้ มีอะไรบ้ าง
คุณธรรมของผึ ้ง ในคัมภีร์ไม่มีกล่าวไว้ แม้ ไม่กล่าวไว้ ก็ตาม แต่ก็พอสังเกตได้
ดังนัน้ จึงประมวลมากล่าวไว้ ตามที่พบมา เช่น มีความขยันผึ ้งจะทํางานอย่างหัว หา
เกสรดอกไม้ แม้ ไกลแสนไกล ก็บนิ ไปเอานํ ้าหวานมาสร้ างรวงรังได้
มีความสามัคคี
แต่ละตัวล้ วนมีความหน้ าที่และทําหน้ าที่ของตนอย่างไม่
บกพร่อง และช่วยกันทําอย่างขยันแข็ง
๓

ขุ.จู.๓๐/๑๒๑/๔๐๑.
๔
ที.ปา.๑๑/๓๑๑/๒๙๓.

มีความอดทน หากเป็ นผึ ้งงานแล้ วจะมีความมุมานะพยายามเป็ นเลิศ ทํางาน
อย่างไม่เห็นแก่ความเหนื่อยยากลําบาก
บินไม่สงู
ในการหาอาหารจะบินไปอย่างที่จะทําให้ ถงึ จุดหมายเร็ วที่สดุ
ทําอะไรก็วางเป้าหมายไว้ แล้ วพยายามไปให้ ถึงจุดหมายนัน้
ยอมตายเพื่อพวกพ้ องได้ เมื่อมีใครมารังแก ก็พยายามที่จะปกป้องช่วยเหลือ
และในบางครัง้ ถึงจะยอมสละชีวิต เพื่อรักษารวงรังเอาไว้ แม้ จะรู้วา่ หากตนเองต่อย
ผู้อื่นต้ องตาย ก็ยอมทําได้
คุณธรรมของผึ ้งที่กล่าวมาข้ างต้ นมาพิจารณา
หากพิจารณาให้ ดีแล้ ว
สามารถนํามาประยุกต์ใช้ ได้ กบั ชีวติ ประจําวันของคน ดังเช่น
ผึ ้งมีความขยัน ในชีวิตของคนเรา หากมีความขยันดุจดังผึ ้ง ความสําเร็จก็รอ
อยูต่ รงหน้ า ดังพระพุทธภาษิตว่า วิริเยน ทุกขะมัจเจติ คนจะล่วงทุกข์เพราะความ
ขยันหมัน่ เพียร ดังนัน้ คนที่หวังจะประสบความสําเร็จในชีวิต ต้ องมีความขยัน หาก
ยังไม่ขยัน ต้ องปลูกให้ มีความขยันปลูกใจของตนไว้ ให้ มีความขวนขวายทําโน้ นบ้ าง
ทํานี ้บ้ างตลอดเวลา แต่ความขยันนี ้ ควรขยันให้ ถกู นะ หากขยันไม่ถกู เดี๋ยวจะไม่
เข้ าท่า ดังเช่นพี่ทิดทึกสึกใหม่ไปแต่งงานกับสาวบ้ านนอก ทุกวัน ทิดทึกพยายามตื่น
เช้ าแล้ วเตรี ยมควายเตรี ยมไถเพื่อไปไถนา เมื่อตอนแรก ตื่นหกโมงไปไถนา ก็ยงั ถูก
ว่าถูกบ่นอีก จึงตื่นดีกกว่าเดิม คือจากที่ตนื่ หกโมง ก็มาตื่นตีห้าแล้ วเป็ นตีสี่ แล้ วเป็ น
ตีสาม แม้ ทิดทึกจะพยายามตื่นดึกสักเพียงไรก็ตาม กลับมาทีไร ก็จะถูกว่าถูกบ่นทุก
วัน วันหนึง่ เพื่อนบ้ านคนหนึง่ ทนไม่ได้ เมื่อเจอเมียของทิดทึกออกมานอกบ้ าน จึง
ต่อว่าเมียของทิดทึก และชมเชยทิดทึกว่าขยันหมัน่ เพียร ขยันทําอย่างนี ้ เธอว่าบ่น
ทิดทึกได้ อย่างไรทําไม่ถกู เมียทิดทึกจึงพูดกับเพื่อนบ้ านคนนันว่
้ า งานที่ควรจะทํา
กลับไม่ทํา ส่วนงานที่ไม่ควรจะทํากลับไปทํา เพราะทิดทึกทําเช่นนี ้แหละ จึงทําให้
้ ฟังเช่นนี ้แล้ ว จึงไปกระซิบทิดทึก ตังแต่
้ นนเป็
ั ้ นต้ น
ต้ องว่าต้ องบ่น เพื่อนบ้ านคนนันได้
มา ทิดทึกก็ไม่ถกู ว่าถูกบ่นอีกเลย

ผึ ้งมีความสามัคคี คนเราก็เช่นกัน ในชีวิตประจําวัน เราควรมีความสามัคคีกนั
เพราะเราไม่ใช่อยูใ่ นโลกคนเดียว เราอยูก่ บั คนจํานวนมาก และงานบางอย่างทําคน
เดียวไม่ได้ ต้ องอาศัยคนหลายคน จึงจะทํางานนันได้
้ ดังนัน้ ความสามัคคีกนั เป็ น
สิง่ จําเป็ นอย่างยิ่ง คนเราจะมีความสามัคคีกนั ได้ ก็จะต้ องช่วยเหลือกัน เข้ าใจกัน มี
ความเห็นร่วมกัน และความสามัคคีนี ้ ควรปลูกให้ มีมากขึ ้น เพราะความสามัคคีคือ
พลังอันใหญ่หลวงสามารถสร้ างงานระดับชาติระดับโลกให้ สําเร็จได้ และนําความสุข
มาให้ อีกด้ วยดังพระพุทธภาษิตว่า สุขา สังฆัสสะ สามัคคี ความสามัคคีของหมูค่ ณะ
นําความสุขมาให้
ผึ ้งมีความอดทน เราควรอดทนดุจผึ ้งบ้ าง ธรรมดาคนเรา หากมีความอดทน
แล้ ว จะทําอะไรก็สําเร็ จ บางครัง้ ต้ องพยายามทําแล้ วทําอีกตังหลายครั
้
ง้ กว่าจะ
ออกมาดีได้ ต้องอาศัยความอดทนนี ้แหละ ความอดทน มี ๓ประเภท คือ (๑)อดทน
ต่อความลําบากตรากตรํ า แม้ งานจะมีความยากลําบากสักเพียงไรก็ตาม ก็ส้ ไู ม่ถอย
มุมานะพยายามทําต่อไปอย่างไม่ยอ่ ท้ อ หรื อแม้ อากาศจะร้ อนสักเพียงไร ก็ทน
ทํางานได้ ไม่บน่ (๒)อดทนต่อเวทนา ในเวลาเจ็บป่ วย ก็ไม่แสดงอาการให้ เป็ นที่
รํ าคาญของผู้อื่น อดทนได้ แม้ ร่างกายจะเจ็บสักเพียงไรก็ไม่สง่ เสียงร้ องให้ ดงั เกินไป
(๓)อดทนต่อความเจ็บใจ ในการทํางาน บางครัง้ อาจจะมีคนพูดว่ากล่าวอย่างนัน้
บ้ าง อย่างนี ้บ้ าง ก็อดใจไว้ ไม่ตอบโต้ มุง่ ทํางานเป็ นหลัก หากเป็ นเรื่ องไม่จริง ก็ชี ้แจง
ให้ เขาเข้ าใจบ้ าง
ผึ ้งบินไม่สงู คนเราในชีวิตจริงก็ไม่ควรบินสูงดุจผึ ้ง แม้ เราอยูใ่ นตําแหน่งสูง ก็
ไม่ควรจะบินสูงให้ มากเกินไป เพราะหากบินสูงมากขึ ้นเท่าไร ก็จะรู้สกึ ว่าเปล่า
เปลี่ยว และขาดพวกพ้ อง ดังนัน้ ควรลดความสูงลงมาหาเบื ้องล่างบ้ าง เพราะใน
เบื ้องล่างมีสงิ่ ดีๆ มากมาย อย่างน้ อยๆ คนเบื ้องล่างจะมีพวกพ้ อง ซึง่ คนเบื ้องสูงไม่มี
มีความสนุกสนานบันเทิง ซึง่ คนเบื ้องสูงหายาก มีการรู้จกั ทักทายกันเป็ นกันเอง ซึง่
คนเบื ้องสูงไม่มี หากบินสูงอย่างนี ้ ควรปรับเสียใหม่ ลองบินตํ่าบ้ าง ลองมาคุยกับ

น้ องๆ บ้ าง ทานข้ าวร่วมกับน้ องบ้ าง ก็จะได้ บรรยากาศ อีกแบบหนึง่ ซึง่ หากซื ้อไม่ได้
แต่อยากได้ ต้องทําเอง
ผึ ้งยอมตายเพื่อพวกพ้ องได้ ในชีวิตประจําวัน จะมีใครสักกี่คนที่ยอมตายเพื่อ
ผู้อื่นได้ คงหาได้ ยาก ถึงจะไม่มีการยอมตายแทนกันได้ แต่ก็ควรมีความรับผิดชอบ
ร่วมกัน เวลาผิดก็รับผิด ไม่ควรปั ดความผิดให้ ผ้ อู ื่นรับไป เวลาชอบก็รับชอบ และ
ควรที่จะแบ่งควรชอบนันไปให้
้
คนที่มีความเกี่ยวข้ องด้ วย ไม่ควรเก็บความชอบนันไว้
้
แต่เพียงผู้อื่น เรื่ องยอมตายเพื่อพวกพ้ องนี ้ มีเรื่ องที่ควรสรรเสริญอยูเ่ รื่ องหนึง่ คือแม่
ยอมสละชีวิตเพื่อลูก เรื่ องนี ้เป็ นเรื่ องจริงที่เกิดขึ ้นที่แถวประปาสามเสน วันหนึง่ แม่
กับลูกชายเดินทางไปธุระอย่างหนึง่ ขณะเดินทางแม่เห็นลูกจะถูกรถชน ในขณะ
นันเอง
้
ด้ วยความรักลูก แม่ได้ ผลักลูกให้ ออกจากเส้ นทางของรถ แล้ วแม่ก็ยอมตาย
แทนลูก โดยแม่ถกู รถชนตาย แม่ผ้ นู ี ้นํ ้าใจช่างประเสริฐแท้ ที่ยอมสละชีวิตเพื่อลูก
ชายได้ น่าสรรเสริญ ควรประกาศให้ ชาวโลกได้ ร้ ูไว้
๔. ประโยชน์ ของผึง้ และนํา้ ผึง้ ที่มีต่อคนเรา
ในหัวข้ อนี ้จะกล่าว ๒ ประการ คือ (๑) ประโยชน์ของผึ ้ง (๒) ประโยชน์ของ
นํ ้าผึ ้ง ใน ๒ อย่างนัน้ ประโยชน์ของผึ ้งมีหลายประการ เช่น
๔.๑ เป็ นสัตว์ ท่ ชี ่ วยเหลือผู้อ่ นื
ชาวบ้ านที่จะผัก จะอาศัยผึ ้งนี ้แหละเป็ นตัวแทนให้ พืชพันธุ์ผสมกัน เช่น คนที่
ปลูกผักทอง แตงกวา ผลฝั กทอง แตงกวา ก็ตามจะติดผลดก จะมีผึ ้งมาช่วยตอม
จากดอกนันไปดอกนั
้
น้ จากดอกนันไปดอกโน้
้
น
ในอรรถกถากล่าวถึงผึ ้งเคยช่วยทํางานให้ กบั พระเจ้ าอโศกมหาราชไว้ วา่
หนู
ทังหลายก็
้
เกล็ดข้ าวให้ หมดแกลบและรํ า ข้ าวสารที่หกั แม้ เมล็ดเดียวก็ไม่มี ข้ าวนี ้แล
ถึงความเป็ นพระกระยาหารเสวยแห่งพระเจ้ าอโศกมหาราชในที่ทกุ สถาน
ตัวผึ ้ง

ทังหลายทํ
้
านํ ้าผึ ้ง พวกหมีก็ผา่ ฟื นที่โรงวัว พวกนกการเวกก็บนิ มาร้ องส่งเสียงอย่าง
๕
ไพเราะ
๔.๒ เป็ นสัตว์ ไม่ เบียดเบียนผู้อ่ นื
ผึ ้งไม่เบียดเบียนสีและกลิน่ ของดอกไม้ ถือเอานํ ้าหวานแล้ วบินไป ฉันใด พระ
มุนีก็พงึ พึงจารึกไปในหมูบ่ ้ าน ฉันนัน้ ๖ ผึ ้งเวลาหาอาหารจะไม่เบียดเบียนสีและกลิน่
ของดอกไม้ จะใช้ จะงอยปากบ้ าง ปี กบ้ างนํานํ ้าหวานมาทํารวงผึ ้งได้ ให้ ใหญ่โตขึ ้น
เรื่ อยๆ ประมาณเท่าล้ อรถ ก็ทําได้ ๗
๔.๓ เป็ นสัตว์ ท่ ใี ห้ คติธรรม
หากจะสอนลูกหลานให้ มีความขยันหมัน่ เพียร ชาวบ้ านจะสอนลูกหลานให้ มี
ความขยันหมัน่ เพียรเหมือนผึ ้ง ดังคําที่กล่าวไว้ วา่ บัณฑิตผู้สมบูรณ์ด้วยศีล ย่อม
รุ่งเรื องส่องสว่างเพียงดังไฟ เมื่อบุคคลรวบรวมโภคสมบัตอิ ยูเ่ หมือนแมลงผึ ้งผนวก
รังโภคสมบัตยิ อ่ มถึงความสัง่ สมดุจจอมปลวกอันตัวปลวกก่อขึ ้น ๘หรื อการพูด ก็ควร
พูดให้ ไพเราะอ่อนหวาน ดังคําพูดที่มีคําหวานปานนํ ้าผึ ้ง ในคัมภีร์กล่าวไว้ วา่ คํา
สุภาษิตของพระปั จเจกพุทธเจ้ าทังหลาย
้
เป็ นคําไพเราะดังนํ ้าผึ ้งรวงอันหลัง่ ออกอยู่
ชนเหล่านันย่
้ อมเป็ นผู้มีปัญญา
ชนเหล่าใดได้ ฟังแล้ วประกอบการปฏิบตั ติ ามนัน้
เห็นสัจจะ๙
๔.๔ เป็ นสัตว์ ท่ สี ร้ างความรํ่ารวย
ทางภาคเหนือ ปลูกลําไย ก็จะสร้ างรังผึ ้งไว้ เพื่อให้ ผึ ้งมาเกาะตอมดอกลําไย
ด้ วย ทําให้ ลาํ ไยติดผลดอก และผึ ้งเองก็สร้ างรังผึ ้ง ทําให้ ชาวสวนลําไยมีรายได้ จาก
การขายนํ ้าผึ ้งจากสวนลําไย ในปี หนึง่ ได้ เงินจํานวนไม่น้อย
๕

วิ.มหา.อ.๑/-/๓๙.
๖
ขุ.ธ.๒๕/๔๙/๔๒.
๗
มงฺคล. ๑/๔๑๕/๓๗๑.
๘
ขุ.อป.๓๒/๑๓๘/๒๕.
๙
ที.ปา.๑๑/๒๖๕/๒๑๑.

ส่วนประโยชน์ของนํ ้าผึ ้งที่มีตอ่ คนเรา ก็มีหลายประการเช่นกัน เช่น
๔.๑ เป็ นอาหาร
ข้ าวสุก ขนมสด ขนมแห้ ง ปลา เนื ้อ นมสด นมส้ ม เนยใส เนยข้ น นํ ้ามัน นํ ้าผึ ้ง
นํ ้าอ้ อย หรื อว่ารูปแม้ อื่นใด มีอยู่ อันเป็ นของใส่ปาก ขบเคี ้ยว กลืนกิน อิ่มท้ อง ของ
สัตว์นนๆ
ั ้ ในชนบทใดๆ สัตว์ทงหลาย
ั้
เลี ้ยงชีวิตด้ วยโอชาอันใด รูปทังนี
้ ้เรี ยกว่า รูป
ภายนอกที่เป็ นกวฬงิ การาหาร(อาหารคือคําข้ าว)๑๐
นํา้ ผึง้ เป็ นของป่ า :พระนางสัมพุลากล่าวไว้ วา่ พระโอรสของพระเจ้ าวิเทห
ราชเดือดร้ อนอยูใ่ นป่ า เรามาพยาบาลเธอผู้ถกู โรคเบียดเบียนอยูต่ วั ต่อตัว เราเที่ยว
แสวงหารวงผึ ้งและเนื ้อมฤค เราหาอาหารอย่างใดไป พระสวามีของเราก็ได้ เสวย
อาหารอย่างนัน้ วันนี ้ เธอคงจะหิวเป็ นแน่๑๑
อาหารที่ปรุ งด้ วยนํา้ ผึง้ :นางมัทรี กล่าวว่า พระจอมกษัตริ ย์ นี่เหง้ าบัวพร้ อม
ทังฝั
้ กและหน่อแห่งอุบลและกระจับอันคลุกเคล้ าด้ วยนํ ้าผึ ้ง เชิญพระองค์ทรงเสวย
พร้ อมพระโอรสพระธิดาเถิด (ขุ.ชา.๒๘/๒๒๓๔/๕๒๙)ขอเชิญเสวยสุธาโภชนาหาร
ข้ าวสาลี ผักดอง เหง้ ามัน นํ ้าผึ ้ง และเนื ้อ พระองค์เสด็จมาถึงเป็ นแขกที่ข้าพระองค์
ทังหลายสมควรจะต้
้
อนรับ๑๒
นํา้ ผึง้ เป็ นของควรแจก :ถ้ า เนยใส นํ ้ามัน นํ ้าผึ ้ง หรือนํ ้าอ้ อยของสงฆ์มีอยู่
ควรให้ ลิ ้มได้ คราวเดียว ถ้ า ต้ องการอีก ก็ควรให้ อีก ถ้ าต้ องการแม้ อีก ก็ควรให้ อีก๑๓
๔.๒ เป็ นยา
ในหลายแห่ง จะกล่าวไว้ วา่ นํ ้าผึ ้งใช้ เป็ นยา เช่น
นํา้ ผึง้ เป็ นพระบรมพุทธานุญาต :ตถาคตได้ มีความปริวิตกว่า เภสัช ๕ นี ้แล
คือ เนยใส เนยข้ น นํ ้ามัน นํ ้าผึ ้ง นํ ้าอ้ อย เป็ นเภสัชอยูใ่ นตัว และเขาสมมติวา่ เป็ น
๑๐

อภิ.สงฺ.๓๔/๖๔๕/๒๐๕,๗๔๒/๒๑๙,๘๘๐/๒๓๗.
ขุ.ชา.๒๗/๓๐๑/๕๘๔.
๑๒
ขุ.ชา.๒๘/๑๘๘๗/๔๘๐
๑๓
วิ.จู.๗/๓๒๘/๑๕๘
๑๑

เภสัช ทังสํ
้ าเร็จประโยชน์ในอาหารกิจแก่สตั ว์โลก และไม่ปรากฏเป็ นอาหารหยาบ ผิ
ฉะนัน้ เราพึง อนุญาตเภสัช ๕ นี ้แก่ภิกษุทงหลาย
ั้
ให้ รับประเคนในกาลแล้ วบริโภค
ในกาล ภิกษุทงหลาย
ั้
เราอนุญาตให้ รับประเคนเภสัช ๕ นันในกาล
้
แล้ วบริโภคใน
กาล และต่อมาก็ทรงอนุญาตในเวลาวิกาล ๑๔
นํา้ ผึง้ ก่ อให้ เกิดความผาสุก
:ภิกษุณีผ้ อู าพาธทังหลายตอบว่
้
า แม่เจ้ า
เมื่อก่อนพวกดิฉนั ขอนํ ้าผึ ้งเขามาฉันได้ ด้ วยเหตุที่ฉนั นํ ้าผึ ้งนัน้ พวกดิฉนั จึงมีความ
ผาสุก แต่บดั นี ้ พวกดิฉนั รังเกียจอยูว่ า่ พระผู้มีพระภาคทรงห้ ามเสียแล้ ว จึงไม่กล้ า
ขอ เพราะเหตุที่ไม่ได้ ฉนั นํ ้าผึ ้งนัน้ ความผาสุกจึงไม่มีแก่พวกดิฉนั ภิกษุทงหลายได้
ั้
ั้
เรา
กราบทูลเรื่ องนันแด่
้ พระผู้มีพระภาค ครัน้ ต่อมาทรงอนุญาตว่า ภิกษุทงหลาย
อนุญาตให้ ภิกษุณีผ้ อู าพาธ ขอนํ ้าผึ ้งมาฉันได้ ๑๕
ทรงอนุญาตให้ ฉันนํา้ ผึง้ ได้ :พระพุทธเจ้ าตรัสกับภิกษุทงหลายว่
ั้
า เรา
อนุญาตเภสัช ๕ (เนยใส เนยข้ น นํ ้ามัน นํ ้าผึ ้งและนํ ้าอ้ อย) เภสัช ๕ ที่ภิกษุรับ
้ หลังฉัน
ประเคนแล้ ว พึงบริ โภคได้ ตามสบายในเวลาก่อนฉันอาหารในวันนัน,้ ตังแต่
อาหารแล้ วไป เมื่อมีเหตุ พึงบริ โภค ได้ ตลอด ๗ วัน โดยนัยดังกล่าวแล้ ว ๑๖
นํา้ ผึง้ จะฉันได้ ต้องไม่ เกิน ๗ วัน :ในอรรถกถา กล่าวไว้ วา่ แม้ เภสัชมี
นํ ้ามันนํ ้าผึ ้งและนํ ้าอ้ อย ที่เธอรับประเคนไว้ เป็ นต้ น ย่อมขาดประเคนไป (วิ.มหา.อ.
๑/-/๒๙๗) ดังพระพุทธพจน์วา่ เมื่อภิกษุรับประเคนนํ ้ามัน นํ ้าผึ ้ง นํ ้าอ้ อย หรื อเนยใส
เองแล้ ว เก็บไว้ เอง เมื่อยังไม่ลว่ ง๗ วัน เมื่อปั จจัยมีอยูจ่ งึ ฉัน ต้ องอาบัต๑๗
ิ
นํา้ ผึง้ รักษาโรคผอมเหลือง :นมส้ ม นํ ้าผึ ้ง เนยใส และนํ ้าอ้ อย เขา ระคน
เข้ าด้ วยกัน บุรุษผู้เป็ นโรคลงโลหิตมาถึงเข้ า ประชุมชนบอกเขาว่า นมส้ ม นํ ้าผึ ้ง เนย
๑๔

วิ.ม.๕/๒๖๐-๒๖๑/๔๓-๔๕.
วิ.ภิกฺขนุ ี.๓/๑๒๓๖/๓๙๐.
๑๖
วิ.มหา.๒/๖๒๓/๒๓๒.
๑๗
วิ.ป.๘/๔๘๐/๖๙๖.
๑๕

ใส และนํ ้าอ้ อยนี ้ เขาระคนรวมกันเข้ า ท่านหวังจะดื่ม ก็ดื่มเถิด ยานันจั
้ กชอบใจ แก่
ท่านผู้ดื่ม ทังสี
้ ทังกลิ
้ น่ ทังรส
้ และท่านครัน้ ดื่มเข้ าแล้ ว จักมีสขุ เขาพิจารณายานัน้
้ ทังกลิ
้ น่ ทังรส
้ ครัน้ ดื่มเข้ าแล้ ว ก็มีสขุ ๑๘
แล้ ว ดื่มมิได้ วาง ก็ชอบใจทังสี
นํา้ ผึง้ เป็ นยาของภิกษุไข้ :มีเภสัชอันควรลิ ้มของภิกษุผ้ อู าพาธ คือ เนยใส
เนยข้ น นํ ้ามัน นํ ้าผึ ้ง นํ ้าอ้ อย ภิกษุรับประเคนของนันแล้
้ ว พึงเก็บไว้ ฉนั ได้ ๗ วันเป็ น
อย่างยิ่ง ๑๙คําว่า นํ ้าผึ ้ง หมายถึง นํ ้ารสหวานที่แมลงผึ ้งทํา๒๐
นํา้ ผึง้ เป็ นยาของหมอ :การงานของหมอมีนํ ้ามัน นํ ้าผึ ้ง และนํ ้าอ้ อยเป็ นต้ น
ชนิดใดชนิดหนึง่ เป็ นที่สบายแก่คนไข้ ๒๑
นํา้ ผึง้ เป็ นเครื่องปรุ งยา :เภสัชหลายอย่าง มีน้าผึ ้ง นํ ้าอ้ อย เกลือสินเธาว์
ธรรมดา และเครื่ องเผ็ดร้ อน ๓ ชนิดเป็ นต้ น แล้ วใส่รวมกันลง (โนหม้ อ) ปิ ดฉาบไล้
ปากหม้ อไว้ อย่างดีแล้ วเก็บไว้ ๑ ปี ๒ ปี หรื อ ๓ ปี ยาโลณะโสจิรกะ นัน้ กลัน่ ให้ มีสี
เหมือนรสนํ ้าชมพู เป็ นเครื่ องบริ โภคอย่างสนิทแห่งบุคคลผู้เป็ นโรคลม โรคไอ โรค
เรื อ้ น โรคผอมเหลือง และบานทะโรคเป็ นต้ น และเป็ นเครื่ องดื่มภายหลังแห่งผู้
รับประทานอาหารแล้ ว เภสัชเป็ นเครื่ องย่อยอาหารที่บริ โภคแล้ ว เช่นยาขนานนัน้
ย่อมไม่มี ก็ยาโลณะโสจิรกะย่อมควรแก่ภิกษุทงหลายแม้
ั้
ในเวลาหลังฉันอาหารแล้ ว
สําหรับภิกษุผ้ อู าพาธ จัดเป็ นยาตามปกติทีเดียว แต่ผ้ ไู ม่อาพาธต้ องผสมกับนํ ้าจึง
ควรโดยความเป็ นเครื่ องดื่มและเครื่ องบริโภคแล๒๒
๔.๓ เป็ นคติธรรม

๑๘

ม.มู.๑๒/๔๘๕/๕๒๔.
๑๙
วิ.มหา.๒/๖๒๒/๑๔๓.
๒๐
วิ.มหา.๒/๖๒๓/๑๔๓.
๒๑
วิ.มหา.อ.๒/๒๙๐/๔๐.
๒๒
วิ.มหา.อ.๑๑๑๙๒/๕๑๘.

สอนให้ พูดมีคาํ หวานปานนํา้ ผึง้ :ในคัมภีร์กล่าวไว้ วา่ เวลาพูด จะสอนให้
พูดถ้ อยคําหวานปานนํ ้าผึ ้ง คือสอนให้ คนละคําหยาบ เว้ นขาดจากคําหยาบ พูดแต่
วาจาที่ไม่มีโทษ เสนาะโสต เป็ นที่รัก จับหัวใจ เป็ นวาจาชาวเมือง เป็ นถ้ อยคําที่ชน
พอใจชอบใจ๒๓
๔.๔ เป็ นสื่อแสดงความเคารพนับถือ
ใช้ นํา้ ผึง้ เป็ นสื่อแสดงความเคารพ : พระอานนท์ยอ่ มนับถือพระสารี บตุ ร
โดยนับถือความมีคณ
ุ มากของพระสารี บตุ รว่า เว้ นพระผู้มีพระภาค บุคคลอื่นที่มีคณ
ุ
วิเศษเห็นปานนี ้ไม่มี พระอานนท์ได้ จีวรที่ชอบใจ ซักแล้ วถวายแก่พระสารี บตุ รนัน่ แล
แม้ ทกุ คราว ในเวลาก่อนฉันได้ ยาคูและของเคี ้ยว หรื อบิณฑบาตอันประณีตแล้ ว
ย่อมถวายแก่พระเถระเหมือนกัน ในเวลาหลังฉันอาหาร แม้ ได้ เภสัช มีนํ ้าผึ ้งและ
นํ ้าอ้ อยเป็ นต้ นก็ถวายแก่พระเถระ๒๔
๔.๕ นํา้ ผึง้ เป็ นเสบียงทาง
ชูชกกล่าวว่า ข้ าวสัตตุผงที่ระคนด้ วยนํ ้าผึ ้งและข้ าวสัตตุก้อนที่มีรสหวานอร่อย
ของเรานี ้ ที่นางอมิตตตาได้ จดั แจงให้ เราจะแบ่งให้ แก่เจ้ า๒๕
๕. เรื่องผึง้ และนํา้ ผึง้ ตามคัมภีร์พุทธศาสน์
ผึ ้งและนํ ้าผึ ้งมีกล่าวไว้ มีมากมาย ดังเช่น
นํา้ ผึง้ จะหมดไปหากศีลธรรมเสื่อมลง : ในเมื่อมนุษย์มีอายุ ๑๐ ปี รส
เหล่านี ้คือเนยใส เนยข้ น นํ ้ามัน นํ ้าผึ ้งนํ ้าอ้ อยและเกลือ จักอันตรธานไปสิ ้น ภิกษุ
ทังหลายในเมื
้
่อมนุษย์ มีอายุ ๑๐ ปี หญ้ ากับแก้ จักเป็ นอาหารอย่างดี๒๖

๒๓

องฺ.ติก.๒๐/๒๘/๑๗๘, อภิ.ปุ.๓๖/๑๐/๑๗๑.
วิ.มหา.๒/๔๖๐/๑๓๙.
๒๕
ขุ.ชา.๒๘/๒๐๒/๔๙๗.
๒๖
ที.ปา.๑๑/๑๐๓/๗๓.
๒๔

นํา้ ผึง้ เป็ นอดิเรกลาภ :บรรพชาอาศัยมูตรเน่าเป็ นยา เธอพึงทําอุตสาหะใน
สิง่ นันตลอดชี
้
วิต อดิเรกลาภ คือ เนยใส เนยข้ น นํ ้ามัน นํ ้าผึ ้ง นํ ้าอ้ อย๒๗
นํา้ ผึง้ กับท่ านฤษี :ท่านฤษีกล่าวกับกุฎมพี
ุ วา่ อาตมภาพยังขุดเผือก มัน
มือเสือ มันนก ยังเก็บข้ าวฟ่ างและลูกเดือยมาตากตํา เที่ยวหาฝั กบัว เหง้ าบัว นํ ้าผึ ้ง
้
งมีอยู่ ๒๘
เนื ้อสัตว์ พุทราและมะขาม ป้อมมาบริโภค ความยึดถือนันของอาตมภาพยั
นํา้ ผึง้ ใบบัว :ที่ใกล้ สระโบกขรณีนนั ้ มีฝงู นกดุเหว่าเมารสดอกไม้ ส่งเสียง
ไพเราะจับใจ ทําป่ านันให้
้ ดงั อึกทึกกึกก้ อง ในเมื่อคราวหมูไ่ ม้ ผลิดอกแย้ มบาน ตาม
ฤดูกาลรสหวานดังนํ ้าผึ ้งร่วงหล่นจากเกสรดอกไม้ มาค้ างอยูบ่ นใบบัว ย่อมชื่อว่า
นํ ้าผึ ้งใบบัว๒๙
นํา้ ผึง้ กับนก :สุวบัณฑิตถามว่า เธอสบายดีอยูใ่ นกรงงามแลหรื อ เธอมีความ
ผาสุกในเพศแลหรื อ เธอได้ ข้าวตอกกับนํ ้าผึ ้งในกรงงามของเจ้ าหรื อ นางนกสาลิกา
ตอบว่า ฉันมีความสุขดี ฉันสบายดี ฉันได้ ข้าวตอกกับนํ ้าผึ ้งเพียงพอ สหาย ท่านมา
แต่ไหนหรื อใครใช้ ให้ มาก่อนแต่นี ้ เราไม่เคยเห็นท่านหรื อไม่เคยได้ ยินเลย๓๐
คนดื่มนํา้ ผึง้ ย่ อมได้ รับรสเลิศ :บุรุษผู้ถกู ความหิวความอ่อนเพลียครอบงํา
พึงได้ รวงผึ ้ง เขาพึงลิ ้มรสโดยลักษณะใดๆย่อมได้ รสดีอนั ไม่เจือ ๓๑
ของที่ผสมกับได้ :นํ ้านมสดกับนํ ้านมสดย่อมเข้ ากันได้ ร่วมกันได้ นํ ้ามันกับ
นํ ้ามันย่อมเข้ ากันได้ ร่วมกันได้ เนยใสกับเนยใสย่อมเข้ ากันได้ ร่วมกันได้ นํ ้าผึ ้งกับ
นํ ้าผึ ้งย่อมเข้ ากันได้ ร่วมกันได้ นํ ้าอ้ อยกับนํ ้าอ้ อยย่อมเข้ ากันได้ ร่วมกันได้ ๓๒
๒๗

วิ.ม.๔/๗๓/๑๐๒,๑๒๘/๑๙๗
๒๘
ขุ.ชา.๒๗/๒๘๐-๑/๔๖๖-๗
๒๙
ขุ.ชา.๒๘/๑๙๙๕/๔๙๕
๓๐
ขุ.ชา.๒๘/๖๐๖-๖๐๗/๒๗๘
๓๑
องฺ.ปญฺจก.๒๒/๑๙๔/๓๓๑
๓๒
สํ.นิ.๑๖/๑๐๐/๑๙๐.

ใช้ นํา้ ผึง้ กับการบูชายัญ :การงานที่คนปรารถนาจะกระทําจึงกระทําที่ไม่
ปรารถนาก็ไม่ต้องกระทํา ปรารถนาจะกระทําการงานใดกระทําการงานนัน้ ไม่
ปรารถนาจะกระทําการงานใด ก็ไม่ต้องกระทําการงานนันและยั
้
ญนันได้
้ สําเร็ จแล้ ว
ด้ วยลําพังเนยใสนํ ้ามัน เนยข้ น เปรี ยง นํ ้าผึ ้ง นํ ้าอ้ อย เท่านัน้ ๓๓
๖. ผึง้ กับบุคคลสําคัญ
ผึ ้งและนํ ้าผึ ้ง กับบุคคลสําคัญมีหลายคน จะขอยกตัวอย่างมาให้ เห็นดังนี ้
คนเฝ้าอุทยานกับการใช้ นาํ ้ ผึง้ : คนเฝ้าอุทยานของพระราชา ทราบว่ า
เนื ้อสมันตัวหนึง่ มาเดินเที่ยวตามอุทยาน วันหนึง่ ใช้ นํ ้าผึ ้งที่หญ้ าตรงที่เนื ้อสมันมากิน
แล้ วแอบดู เนื ้อสมันมากินหญ้ าแล้ ว ก็ตดิ ใจในรส จึงไม่ไปหาอาหารที่อื่น มายัง
อุทยานเป็ นประจํา เนื ้อสมันมากินหญ้ าบ่อยๆๆ เห็นคนเฝ้าอุทยานก็ไม่หนี กินหญ้ า
อยูน่ นั่ เอง จนคนเฝ้าอุทยานสามารถจับเล่นได้ ต่อมาคนเฝ้าอุทยาน ใช้ นํ ้าผึ ้งโปรย
เป็ นทางเข้ ามาถึงพระราชฐานชันในทั
้ งที
้ ่อยูใ่ นป่ า แต่ก็ยอมติดตามนายอุทยานนัน้
ไปจนถึงพระลานหลวง พระราชาเห็นเหตุนนั ้ จึงทรงติเตียนว่า ไม่มีสภาพใดที่จะเลว
ทรามยิง่ กว่าความอยากในรส ๓๔
มโหสถกับการใช้ นํ ้าผึ ้ง :พระเจ้ ากุสราชมีดวงแก้ วมณี ดวงแก้ วมณีมีโค้ งในที่
๘ แห่ง ด้ ายเก่าของดวงแก้ วมณีนนขาด
ั้
ไม่มีใครจะสามารถนําด้ ายเก่าออกแล้ วร้ อย
ด้ ายใหม่เข้ าไป วันหนึง่ พระราชาให้ สง่ ข่าวไปถึงชาวบ้ านปาจีนยวมัชฌคามว่า
ชาวบ้ านปาจีนยวมัชฌคามจงนําด้ ายเก่าออกจากดวงแก้ วมณีนี ้ แล้ วร้ อยด้ ายใหม่
เข้ าแทน ถ้ าร้ อยไม่ได้ จะปรับไหมพันกหาปณะ พวกมนุษย์ชาวบ้ านไม่สามารถจะนํา
ด้ ายเก่าออกแล้ วร้ อยด้ ายใหม่เข้ าแทนได้ เมื่อไม่สามารถจึงแจ้ งแก่มโหสถบัณฑิต
ั้
มโหสถบัณฑิตกล่าวว่า อย่าวิตกไปเลย แล้ วให้ นํานํ ้าผึ ้งมาทาช่องแก้ วมณีทงสอง
ข้ าง ให้ ฟั่นด้ ายขนสัตว์เอานํ ้าผึ ้งทาปลายด้ ายนัน้ ร้ อยเข้ าไปในช่องหน่อยหนึง่ วางไว้
๓๓

ที.ม.๙/๓๔๕/๑๔๔
๓๔
ขุ.ชา.อ.๑/-/๒๒๑-๒๒๒

ในที่มดแดงทังหลายจะออก
้
เหล่ามดแดงพากันออกจากที่อยูข่ องมันมากินด้ ายเก่า
ในแก้ วมณี แล้ วไปคาบปลายด้ ายขนสัตว์ใหม่คร่าออกมาทางข้ างหนึง่ มโหสถ
บัณฑิตรู้วา่ ด้ ายนันเข้
้ าไปแล้ ว ก็ให้ แก่ชาวบ้ าน ให้ ถวายแด่พระราชา พระราชามี
พระดํารัสถามทรงสดับอุบายวิธีให้ ด้ายนันเข้
้ าไปได้ ทรงยินดี๓๕
ยักษ์ กบั การใช้ ก้อนนํ ้าผึ ้ง : หัวหน้ าพ่อค้ าเกวียน พาบริวารเดินทางไปค้ าขาย
ต่างเมือง ห้ ามบริวารไม่ให้ บริ โภคอะไรที่พบเห็นในระหว่างทาง หากจะบริ โภคควร
ถามเราก่อน
เพราะในระหว่างทางยักษ์ คมุ พิยะได้ วางก้ อนนํ ้าผึ ้งผสมยาพิษไว้
บริวารที่ไม่เชื่อฟั งได้ กินก้ อนนํ ้าผึ ้งนัน้ ก็ตาย ส่วนบริวารที่เชื่อฟั งและมีความฉลาดก็
รอดตาย วันหนึง่ พ่อค้ าเกวียนเห็นบริวารพาก้ อนนํ ้าผึ ้งแล้ วถือไว้ จึงบอกให้ ทิ ้งเสีย
และให้ คนที่ก้อนนํ ้าผึ ้งกินยาเทเสีย แล้ วให้ อาหารที่มีรสอร่อยแทน จึงช่วยบริ วารของ
ตนไว้ ได้ บางส่วน แล้ วเดินทางต่อไปขายสิง่ ของหมดแล้ วกลับบ้ านของตนด้ วยความ
สวัสดี๓๖
ยักษ์ กับนํา้ ผึง้ อาบยาพิษ :ยักษ์ ชื่อคุมพิยะเที่ยวหาเหยื่อของตนอยู่ ได้ วางยา
พิษอันมีสี กลิน่ และรสเหมือนนํ ้าผึ ้งไว้ ในป่ า ชนเหล่าใดสําคัญยาพิษว่าเป็ นนํ ้าผึ ้ง
ความทุกข์ทรมานจึงมีแก่พวกเขา ชนเหล่านันพากั
้
นเข้ าไปหาความตาย เพราะยา
พิษนัน้ ๓๗อีกแห่งหนึง่ กล่ าวไว้ ว่า ยักษ์ ผ้ เู ลือ่ มใสยิ่งในสุกกาภิกษุณีจากถนนนี ้ไปยัง
ถนนโน้ น จากตรอกนี ้ไปยังตรอกโน้ น ในกรุงราชคฤห์ ได้ กล่าวว่า มนุษย์ทงหลายใน
ั้
กรุงราชคฤห์ ไม่เข้ าไปนัง่ ใกล้ สกุ กาภิกษุณีผ้ แู สดงอมตบทอยู่ มัวทําอะไรกัน เป็ นผู้
ประดุจดื่มนํ ้าผึ ้งหอมแล้ วก็นอน ก็แลอมตบทใครจะคัดค้ านไม่ได้ เป็ นของไม่ได้ เจือ
ปรุง แต่มีโอชาผู้มีปัญญาคงได้ ดื่มอมตธรรมเหมือนคนเดินทางได้ ดื่มนํ ้าฝน๓๘
๓๕

ขุ.ชา.อ.๙/-/๒๒๘
ขุ.ชา.อ.๔/-/๔๑๙
๓๗
ขุ.ชา.๒๗/๘๕-๘๖/๒๑๕
๓๘
สํ.ส.๑๕/๒๔๓/๓๔๙
๓๖

ท้ าวสักกะกับนํา้ ผึง้ : ท้ าวสักกะแสดงโทษของสุราว่า หม้ อใบนี ้ ไม่ใช่หม้ อ
นํ ้าผึ ้ง โทษของหม้ อใบนี ้มีน้อย ท่านจงฟั งโทษเป็ นอันมากที่มีอยูใ่ น หม้ อใบนี ้ บุคคล
ดื่มสุราแล้ วเดินโซเซล้ มไปยังบ่อ ถํ ้า หลุมนํ ้าครํ า หลุมโสโครก พึงบริโภคของที่ไม่
ควรบริโภคแม้ มากได้ ท่านจงช่วยซื ้อ หม้ อใบนี ้ซึง่ เต็มไปด้ วยสุรานันไว้
้ ๓๙ พวกอสูร
ดื่มสุราแล้ วเมาจนถึงจุตจิ ากไตรทิพย์ สําคัญตัวว่าเที่ยง มีมายา เมื่อรู้วา่ สุราเช่นนัน้
เป็ นนํ ้าเมา หาประโยชน์มิได้ จะดื่มทําไมในหม้ อนี ้ไม่มีเนยข้ นหรื อนํ ้าผึ ้ง พระองค์ร้ ู
อย่างนี ้แล้ วจงขายเสีย๔๐ อีกแห่งหนึง่ กล่าวไว้ วา่ ข้ าพเจ้ าเป็ นท้ าวสักกะจอมเทพ ชาว
ไตรทิพย์ พระองค์จงเสวยพระกระยาหารเนยใสและข้ าวปายาส พึงเสวยขนมกุม
มาสอันที่ปรุงด้ วยนํ ้าผึ ้งเถิด๔๑
พระราชากับนํา้ ผึง้ :พระมหาราชาผู้ผดุงสีพีรัฐตรัสกะพระนางมัทรี วา่ เชิญ
ฟั งก่อน สัตว์อนั จะรบกวนยากที่จะอดทนได้ มีอยูใ่ นป่ าเป็ นอันมาก คือ เหลือบ
ตัก๊ แตน ยุง และผึ ้งมันจะพึงเบียดเบียนเธอในป่ านัน้ ความทุกข์อย่างยิง่ จะพึงมีแก่
เธอ ๔๒
ลิงถวายรวงผึง้ : สมัยที่พระพุทธเจ้ ายังทรงพระชนม์อยู่ คราวหนึง่ พระพุทธ
องค์ได้ เข้ าไปประทับอยู่ ณ ป่ ารักขิตวัน เขตกรุงโกสัมพี โดยมีช้างปาริเลยยกะเฝ้า
ปรนนิบตั อิ ยู่ ในกาลนัน้ ลิงตัวหนึง่ เห็นช้ างนันลุ
้ กขึ ้นแล้ ว ๆ เฝ้าปฏิบตั อิ ยูท่ กุ คํ่าเช้ า
แด่พระพุทธเจ้ าแล้ วคิดว่า เราจักทําอะไร ๆ ถวายพระองค์บ้าง เที่ยวไปอยู่ วันหนึง่
้ ่งไม้ ไปหาพระพุทธเจ้ า
เห็นรวงผึ ้งที่กิ่งไม้ อนั หนึง่ จึงหักกิ่งไม้ แล้ ว นํารวงผึ ้งพร้ อมทังกิ
แล้ วได้ เด็ดใบตองรองถวาย
พระพุทธเจ้ าทรงรับแล้ ว
ลิงแลดูอยูด่ ้ วยคิดว่า
พระพุทธเจ้ าจักฉันหรื อไม่ เห็นพระพุทธเจ้ ารับแล้ ว ทรงนัง่ นิ่งเฉยอยู่ คิดว่า อะไรหนอ
๓๙

ขุ.ชา.๒๗/๓๖-๓๗/๕๔๓
ขุ.ชา.๒๗/๕๘/๕๔๖
๔๑
ขุ.ชา.๒๗/๖๓/๕๔๗
๔๒
ขุ.ชา.๒๘/๑๘๒๓/๔๗๑
๔๐

แล จึงทําให้ พระองค์ไม่ฉนั จึงเข้ าไปใกล้ ๆ จับปลายกิ่งไม้ พลิกพิจารณาดู เห็นตัว
อ่อนแล้ วจึงค่อยๆ นําตัวอ่อนเหล่านันออกแล้
้
วจึงได้ ถวายใหม่ พระพุทธเจ้ าทรงฉัน
้ บ
แล้ ว ลิงนันมี
้ ใจยินดี ได้ จบั กิ่งไม้ ตา่ งๆ ตามต้ นไม้ ห้อยโหนไปมาอยู่ กิ่งไม้ ที่ลงิ นันจั
แล้ วก็ดี เหยียบแล้ วก็ดี หักแล้ ว ลิงได้ ตกลงที่ปลายตอแห้ งตอหนึง่ ถูกปลายตอแทง
ตัวแล้ ว ตายไป ทัง้ ๆ มีจิตเลื่อมใส เกิดในวิมานทองสูง ๓๐ โยชน์ ในภพดาวดึงส์ มี
นางอัปสรพันหนึง่ เป็ นบริ วาร๔๓
พระมหาโมคคัลลานะกับนํา้ ผึง้ :พระเถระ ขณะอยูท่ ี่เมืองเวรัญชา เกิด
ความอดอยาก จึงได้ กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่า พื ้นเบื ้องล่างแห่งแผ่นดินผืนใหญ่นี ้
สมบูรณ์ มีรสอันโอชา เหมือนนํ ้าผึ ้งหวี่ที่ไม่มีตวั อ่อน แล้ วรับอาสาจะไปนํามาให้
ภิกษุสงฆ์ได้ ฉนั แต่พระผู้มีพระภาคไม่ปฏิเสธ ๔๔นํ ้าหวาน ที่ตวั แมลงผึ ้งเล็ก ๆ ทําไว้
แล้ ว ชื่อว่า นํ ้าผึ ้งหวี่ ได้ ยินว่า นํ ้าผึ ้งนัน่ เป็ นของเลิศ ประเสริ ฐ มีรสดี และมีโอชากว่า
๔๕
นํ ้าหวานทังหมด
้
พระเวสสันดรกับนํา้ ผึง้ :ในบริ เวณอาศรมนัน้ มีหมูไ่ ม้ มะม่วง มะขวิด ขนุน
ฯลฯ และมะเดื่อ มีผลสุกแดงเรื่ อๆ อยูใ่ นที่ตํ่าๆ คล้ ายงาช้ าง กล้ วยหอม ผลจันทน์ มี
รสหวานเหมือนนํ ้าผึ ้ง รวงผึ ้งไม่มีตวั มีในที่นนั ้ คนเอื ้อมมือปลิดมาบริโภคได้ เอง ๔๖
ผลมะพลับ ผลมะหาด ผลมะซาง ผลหมากเม่า มีรสหวานคล้ ายนํ ้าผึ ้ง ๔๗

๔๓

ขุ.ธ.อ./-/๕๕
๔๔
วิ.มหา.๑/๑๗/๑๐
๔๕
วิ.มหา.อ.๑/๑๗/๑๘๖
๔๖
ขุ.ชา.๒๘/๑๙๘๔-๕/๔๙๔
๔๗
ขุ.ชา.๒๘/๒๑๔/๔๙๘

พ่ อค้ ากับนํา้ ผึง้ :ในอรรถกถากล่าวไว้ วา่ พวกพ่อค้ าม้ าที่ไปค้ าขายอยูใ่ น
เมืองเวรัญชา ถวายข้ าวแดงแล่งหนึง่ และเนยใส นํ ้าผึ ้งและนํ ้าตาลกรวดที่ควรแก่
ข้ าวแดงนันแด่
้ พระผู้มีพระภาค๔๘
พระปิ ลินทวัจฉะกับนํา้ ผึง้ :ชาวบ้ านทราบข่าวว่า พระปิ ลินทวัจฉะแสดง
อิทธิปาฏิหาริย์ซใึ่ นบริษัทพร้ อมทังพระราชา
้
ต่างพากันยินดีเลื่อมใสโดยยิ่ง แล้ วได้
นําเภสัช ๕ คือเนยใส เนยขึ ้น นํ ้ามันนํ ้าผึ ้ง นํ ้าอ้ อย มาถวายพระปิ ลินทวัจฉะ
ตามปกติ ท่านก็ได้ เภสัชห้ าอยูเ่ สมอ จึงแบ่งเภสัชถวายบริษัทของตน๔๙
นางฟ้ากับนํา้ ผึง้ :ดิฉนั มีความภักดีมนั่ ไม่หวัน่ ไหวในพระรัตนตรัยด้ วยความ
เชื่อมัน่ เป็ นรากฐาน เพราะเห็นว่า พระผู้มีพระภาคเป็ นผู้ตรัสรู้เองโดยชอบ พระธรรม
อันพระผู้มีพระภาคตรัสดีแล้ ว พระสงฆ์สาวกของผู้มีพระภาคเป็ นผู้ปฏิบตั ชิ อบ จึง
ถวายตัวเป็ นสาวิกา ดิฉนั รื่นเริงบันเทิงอยู่ เป็ นผู้ไม่มีภยั แต่ที่ไหนๆ ทัดทรงทิพย์มาลา
ดื่มนํ ้าผึ ้งทิพย์อนั มีรสหวานสนิท มีนางฟ้าหกหมื่นบรรเลงดนตรี กระทําความปลาบ
ปลื ้มให้ แก่ดฉิ นั ๕๐
คนเกียจคร้ านกับนํา้ ผึง้ :พวกมนุษย์ในเมืองราชคฤห์ทําอะไรกัน มัวดื่ม
นํ ้าผึ ้ง ดีดนิ ้ว ทําไมไม่เข้ าไปหาพระสุกกาเถรี ผู้แสดงคําสัง่ สอนของพระพุทธเจ้ าอยู่
ส่วนชนมีปัญญา ย่อมดื่มธรรมคําสัง่ สอนของพระพุทธเจ้ านัน้ เป็ นธรรมเครื่ องทํา
บุคคลผู้ฟังให้ ช่มุ ชื่น มีโอชะดุจบุคคลผู้เดินทางไกล ดื่มนํ ้าอันไหลมาจากซอกเขา
ฉะนัน้ ๕๑

๔๘

วิ.มหา.อ.๑/-/๑๘๑
วิ.มหา.๒/๖๒๑/๑๔๒,วิ.ม.๕/๒๗๑/๖๗
๕๐
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๕๑
ขุ.เถรี .๒๖/๕๔/๕๖๓
๔๙

พระราชาปั จจันตนครกับนํ ้าผึ ้ง : ในปั จจันตนครของพระราชา มีการสะสม
เภสัชไว้ มาก คือ เนยใส เนยข้ นนํ ้ามัน นํ ้าผึ ้ง นํ ้าอ้ อย เกลือ เพื่อความอุน่ ใจ ไม่สะดุ้ง
กลัว เพื่ออยูเ่ ป็ นสุขแห่งชนภายใน และป้องกันอันตรายภายนอก ฉะนัน้ ๕๒
พ่อค้ านํ ้าผึ ้งกับการทําบุญ
:พ่อค้ านํ ้าผึ ้งชาวเมืองคนหนึง่ มาขายนํ ้าผึ ้งใน
ตลาด ในครัง้ นัน้ มีพระปั จเจกพุทธเจ้ าองค์หนึง่ เป็ นวัณโรค พระปั จเจกพุทธเจ้ าองค์
อื่นไปบิณฑบาตนํ ้าผึ ้งในเมือง นางกุมภทาสีเห็นท่านแล้ ว จึงเรี ยนถามท่าน ทราบ
ความแล้ วจึงชี ้มือไปทางตลาดนํ ้าผึ ้ง เรี ยนท่านว่า ท่านเจ้ าข้ า พ่อค้ านํ ้าผึ ้งอยูท่ ี่นนั ้
พระผู้เป็ นเจ้ าจงเข้ าไปที่นนเถิ
ั ้ ด พลางคิดว่า ถ้ าพ่อค้ าไม่ถวายนํ ้าผึ ้งแก่พระผู้เป็ น
เจ้ า เราจะซื ้อถวายเอง แล้ วหาเงินแทนค่านํ ้าผึ ้งภายหลังก็ได้ ยืนรออยู่ ณ ที่นนั ้ พระ
ปั จเจกพุทธเจ้ าก็ไปยังตลาดนัน้ พ่อค้ าเห็นพระปั จเจกพุทธเจ้ าเข้ ามาก็มีจิตยินดี มี
ความเลื่อมใสมาก จึงถวายนํ ้าผึ ้งจนเต็มบาตร เห็นนํ ้าผึ ้งไหลล้ นบาตรหยดลงยัง
พื ้นดิน แล้ วตังความปรารถนาว่
้
า ข้ าพเจ้ าพึงครองเอกราชในชมพูทวีปเพราะบุญ
กรรมนี ้ และขออํานาจของข้ าพเจ้ าจงแผ่ไปประมาณ ๑ โยชน์ทงในอากาศและ
ั้
แผ่นดิน พระปั จเจกพุทธเจ้ าอนุโมทนาว่าจงสําเร็จเถิดแก่อบุ าสก แล้ วก็กลับออกมา
นางกุมภทาสีเห็นท่านแล้ ว ถามว่า ท่านเจ้ าข้ า ท่านได้ นํ ้าผึ ้งแล้ วหรือเมื่อทราบว่า
ท่านได้ นํ ้าผึ ้งแล้ วและทราบว่าพ่อค้ าได้ ตงความปรารถนาเช่
ั้
นนัน้
จงตังความ
้
ปรารถนาเป็ นอัครมเหสีของพระราชาพระองค์นนั ้ คนทัง้ ๒ นันต่
้ างท่องเที่ยวอยูใ่ น
สังสารวัฏ ในศาสนาพระพุทธเจ้ าของเรานี ้ พ่อค้ านํ ้าผึ ้งได้ มาเกิดเป็ นพระเจ้ าอโศก
มหาราชผู้ครองชมพูทวีปทังสิ
้ ้น ด้ วยอานิสงส์ที่ได้ ถวายนํ ้าผึ ้งเภสัช นางกุมภทาสีได้
เป็ นอัครมเหสีในพระเจ้ าอโศกมหาราช (มงฺคล.๒/-/+++)
๗. นํา้ ผึง้ กับการเปรี ยบเทียบ
นํ ้าผึ ้งกับเรื่ องราวเปรี ยบเทียบมีมากมาย ทังโดยตรงและโดยอ้
้
อม เช่น
๕๒

องฺ.สตฺตก.๒๓/๖๗/๑๔๒

ตัวผึง้ กับความมุ่งมั่น : ในอรรถกถา กล่าวไว้ วา่ วิตก(การตรึก) มีการแผ่ไป
(หรื อสัน่ สะเทือน) เป็ นความไหวตัวของจิต (ในเวลาที่เกิดความคิดขึ ้นครัง้ แรก ดุจ
การโผลงตรงดอกบัวหลวงของผึ ้งซึง่ มีใจจดจ่ออยูท่ ี่กลิน่ ๕๓
นํา้ ผึง้ กับยาดองนํา้ มูตรเน่ า :ในกาลใดแล เธอจักตรึกมหาปุริสวิตก ๘
ประการนี ้ และจักเป็ นผู้ได้ ฌาน ๔ ตามความปรารถนา ในกาลนัน้ ยาดองด้ วยนํ ้า
มูตรเน่า จักปรากฏแก่เธอผู้สนั โดษ เปรี ยบเหมือนเภสัชต่างๆ คือเนยใส เนยข้ น
นํ ้ามัน นํ ้าผึ ้ง นํ ้าอ้ อย ของคหบดี๕๔
มีดโกนทานํา้ ผึง้ :คนพาลย่อมไม่ร้ ูสกึ ว่า ร่างกายนี ้เป็ นของเผ็ดร้ อน มีรส
หวานเป็ นที่ยนิ ดี เกี่ยวพันด้ วยความรัก เป็ นทุกข์ เป็ นของฉาบไล้ ไว้ ด้วยสิง่ ที่น่าชื่นใจ
เหมือนมีดโกนอันทาแล้ วด้ วยนํ ้าผึ ้งฉะนัน้ ๕๕
นํา้ ผึง้ กับต้ นไม้ :ต้ นไทรใหญ่ชื่อสุปติฏฐะของพระเจ้ าโกรัพยะมี ๕ กิ่ง ร่มเย็น
น่ารื่ นรมย์ มีปริ มณฑลใหญ่สบิ สองโยชน์ มีรากแผ่ไป ๕ โยชน์ มีผลใหญ่ เหมือน
กะทะหุงข้ าวสารได้ หนึง่ อาฬหกะ มีผลอร่อยเหมือนรวงผึ ้งเล็กซึง่ ไม่มีโทษ พระราชา
กับพวกสนมย่อมทรงเสวยและบริโภคผลไทรเฉพาะกิ่งหนึง่ เหล่าทหารย่อมบริโภค
เฉพาะกิ่งหนึง่ ชาวนิคมชนบทย่อมบริโภคเฉพาะกิ่งหนึง่ สมณพราหมณ์ยอ่ มบริโภค
เฉพาะกิ่งหนึง่ เนื ้อแหละนกย่อมกินกิ่งหนึง่ และไม่มีใครๆทําอันตรายผลของกันและ
กัน๕๖
รวงผึง้ ร้ างกับชาวเมือง :ชาวนครสีพีจะให้ ขบั พระราชโอรสผู้ไม่มีโทษผิดเสีย
รัฐสีมามณฑลของพระองค์จะเป็ นเหมือนรังผึ ้ง ๕๗
๕๓

วิ.มหา.อ.๑/-/๑๔๐
๕๔
องฺ.อฏฺฐก.๒๓/๓๐/๒๘๑
๕๕
ขุ.เถร.๒๖/๗๓๗/๔๖๔
๕๖
องฺ.ฉกฺก.๒๒/๕๔/๕๒๗
๕๗
ขุ.ชา.๒๗/๑๗๔๙/๔๖๑

ง้ วนดินกับรวงผึง้ : เมื่อกาลผ่ านไปนานแสนนาน สมัยที่โลกเกิดขึ ้น เกิด
ง้ วนดินลอยอยูบ่ นนํ ้าทัว่ ไป ได้ ปรากฏแก่สตั ว์เหล่านันเหมื
้ อนนมสดที่บคุ คลเคี่ยว ให้
งวดแล้ วตังไว้
้ ให้ เย็นจับเป็ นฝาอยูข่ ้ างบน ง้ วนดินถึงพร้ อมด้ วยสี กลิน่ รส มีสีคล้ าย
เนยใสหรื อเนยข้ นอย่างดีมีรสอร่อยดุจรวงผึ ้ง เล็กอันหาโทษมิได้ ๕๘ เมื่อกระบิดนิ
หายไปแล้ วเกิดมีเครื อดินขึ ้น เครื อดินปรากฏคล้ ายผลมะพร้ าวทีเดียว เครื อดินถึง
พร้ อมด้ วยสี รส กลิน่ มีสีคล้ ายเนยใส หรือเนยข้ นอย่างดี ได้ มีรสอร่อยดุจรวงผึ ้งเล็ก
อันหาโทษมิได้ ๕๙
สุรามีรสหวานแหลมปานนํา้ ผึง้ :นํ ้าดองในโลกเขาเรี ยกชื่อว่าสุรา สุรานัน้
ทําใจให้ ฮกึ เหิม มีกลิน่ หอม ทําให้ พดู มาก มีรสหวานแหลมปานนํ ้าผึ ้ง พระอริ ยะ
กล่าวสุราว่าเป็ นพิษของพรหมจรรย์๖๐
ขอให้ ผลไม้ มีรสหวานนํา้ ผึง้ :ถ้ าท่านจะให้ พรแก่เรา ขอต้ นไม้ นี ้พึงได้ มีอายุ
ต่อไป ต้ นไม้ นนจงมี
ั ้ กิ่งมีผลงอกงามดี มีผลมีรสหวาน เหมือนนํ ้าผึ ้งตังอยู
้ อ่ ย่างงาม
๖๑
สง่าเถิด
นํา้ ผึง้ กับความเคารพ :บุรุษจะพึงคันนํ
้ ้าผึ ้งที่ปราศจากตัวอ่อน ที่ทางใหญ่สี่
แพร่ง หมูม่ หาชนก็คอยหวังตังหน้
้ าเฉพาะบุรุษนัน้ ฉันใด ในเวลาที่พระสมณโคดม
้ าว่า
ทรงแสดงธรรมแก่บริษัทหลายร้ อยนันก็
้ ฉนั นัน้ หมูม่ หาชนมีแต่คอยหวังตังหน้
เราทังหลายจั
้
กได้ ฟังธรรมที่พระผู้มีพระภาคจักตรัสแก่พวกเรา๖๒
๘. นํา้ ผึง้ กับการเป็ นโทษสําหรับภิกษุ
๕๘

ที.ปา.๑๑/๑๒๓/๙๑
๕๙
ที.ปา.๑๑/๑๒๔/๙๑
๖๐
ขุ.ชา.๒๗/๔๖/๔๔
๖๑
ขุ.ชา.๒๗/๒๖/๓๐๕
๖๒
ม.ม.๑๓/๒๔๐/๒๘๓

นํ ้าผึ ้งจะเป็ นยาก็จริ ง แต่สาํ หรับพระภิกษุนนั ้ หากปฏิบตั ไิ ม่ถกู ตามข้ อวัตร
ปฏิบตั ิ อาจจะมีโทษได้ เหมือนกัน เช่น
การดื่มนํา้ ผึง้ :ภิกษุมีไถยจิต ดื่มเนยใสก็ดี นํ ้ามันก็ดี นํ ้าผึ ้งก็ดี นํ ้าอ้ อยก็ดี
ควรแก่คา่ ๕ มาสก หรื อเกินกว่า ๕ มาสก ด้ วยประโยคอันเดียว ต้ องอาบัติ
ปาราชิก๖๓
นํา้ ผึง้ กับการจับของภิกษุ :วัตถุทงั ้ ๔ อย่าง คือ เงิน ทอง ทังหมดนี
้
้อย่างนี ้
(และ) มาสกทอง มาสกเงิน มีประเภทดังกล่าวแล้ วแม้ ทงหมด
ั้
จัดเป็ นวัตถุแห่งนิส
สัคคีย์, วัตถุนี ้ คือ มุกดา มณี ไพฑูรย์ สังข์ ศิลา ประพาฬทับทิม บุพราคัม ธัญชาติ
๗ ชนิด ทาสหญิง ทาสชาย นาไร่ สวนดอกไม้ สวนผลไม้ เป็ นต้ น จัดเป็ นวัตถุแห่งทุก
กฏ ในฝ้ายอปรัณชาติมีอเนกประการ และเภสัช มีเนยใส เนยข้ น นํ ้ามัน นํ ้าผึ ้ง
นํ ้าอ้ อยงบเป็ นต้ น จัดเป็ นกัปปิ ยวัตถุ๖๔ แม้ ในฝ่ ายพระอภิธรรม พระสกวาทีก็
กล่าวถึงว่าหม้ อนํ ้าผึ ้งว่าเป็ นของเที่ยง ยัง่ ยืน คงทน มีอนั ไม่แปรไปเป็ นธรรมดา๖๕
และยังกล่าวถึงส้ มเนยใส เนยข้ น นํ ้ามัน นํ ้าผึ ้ง นํ ้าอ้ อย ไว้ ด้วย แต่จะไม่กล่าวอธิบาย
ในที่นี๖๖้
ศิษย์ ขอกินนํา้ ผึง้ โดยอ้ างเจ้ านาย :อันเตวาสิกาของภิกษุณีถลุ ลนันทาไปสู่
สกุลอุปัฏฐากของภิกษุณีถลุ ลนันทาในเมืองราชคฤห์แล้ วบอกว่า แม่เจ้ าจะฉันขนม
รวงผึ ้ง ตนสัง่ ให้ เขาทอดแล้ วนําไปฉันเสีย ภิกษุณีถลุ ลนันทาทราบเข้ า จึงโจทอันเต
วาสิกานันว่
้ า เธอไม่เป็ นสมณะ อันเตวาสิกามีความรังเกียจ จึงร้ องเรี ยนแก่ภิกษุณี
ทังหลายๆ
้
แจ้ งแก่ภิกษุทงหลาย
ั้
ๆ จึงกราบทูลเรื่ องนันแด่
้ พระผู้มีพระภาค ๆ ตรัสว่า

๖๓

วิ.มหา.๑/๙๔/๘๓
วิ.มหา.อ.๒/๕๘๔/๒๐
๖๕
อภิ.ก.๓๗/๒๓๘/๑๘
๖๖
อภิ.วิ.๓๕/๑๗๔/๑๓๕
๖๔

ภิกษุณีนนไม่
ั ้ ต้องอาบัตปิ าราชิก แต่ต้องอาบัตปิ าจิตตีย์ เพราะสัมปชานมุสาวาท๖๗
ในปาฏิเทสนียกัณฑ์ กล่าวไว้ วา่ พวกภิกษุณีฉพั พัคคีย์ เป็ นผู้ออกปากขอนํ ้าผึ ้งมา
ฉัน๖๘
นํา้ ผึง้ เหนี่ยว :นํ ้าผึ ้งและนํ ้าอ้ อยที่เขาเคีย่ วตังไว้
้ เหนียวคล้ ายยาง เป็ นของ
ควรชักไปมาได้ เมื่อความรังเกียจเกิดขึ ้น ภิกษุ(มีไถยจิต) อาจนํากลับคืนมาได้ เพราะ
้ ออกจากขอบปากเข้ าไปใน
เป็ นของติดกันเป็ นอันเดียว นํ ้าผึ ้งและนํ ้าอ้ อยชนิดนันแม้
ภาชนะแล้ วชื่อว่ายังรักษาอยู่ เพราะเป็ นของติดเนื่องเป็ นอันเดียวกันกับส่วนข้ าง
นอก แต่พอเมื่อสักว่าขาดจากขอบปากแล้ วจึงเป็ นปาราชิก ๖๙
นํา้ ผึง้ เก็บได้ เพียง ๗ วัน :พระพุทธเจ้ าตรัสกับภิกษุทงหลายว่
ั้
า มีเภสัชอัน
ควรลิ ้มของภิกษุผ้ อู าพาธ คือ เนยใส เนยข้ น นํ ้ามันนํ ้าผึ ้ง นํ ้าอ้ อย ภิกษุรับประเคน
้ พึงปรับ
ของนันแล้
้ ว พึงเก็บไว้ ฉนั ได้ ๗ วันเป็ นอย่างยิ่ง ภิกษุให้ ลว่ งกําหนดนันไป
อาบัต๗๐
ิ
นํา้ ผึง้ เป็ นโภชนะ :ภิกษุใด มิใช่ผ้ อู าพาธ ขอโภชนะอันประณีตเห็นปานนี ้ คือ
เนยใส เนยข้ น นํ ้ามัน นํ ้าผึ ้ง นํ ้าอ้ อย ปลาเนื ้อ นมสด นมส้ มเพื่อประโยชน์ แก่ตนแล้ ว
ฉัน เป็ นปาจิตตีย์๗๑
รับนํา้ ผึง้ ทีหลังก็ฉันได้ :พระพุทธเจ้ าตรัสอนุญาตแก่ภิกษุทงหลายว่
ั้
า พวก
เธอจงรับประเคนฉันเถิด เราอนุญาตให้ ภิกษุฉนั เสร็จห้ ามภัตแล้ ว ฉันโภชนะ(งาและ
นํ ้าผึ ้ง)อันไม่เป็ นเดนซึง่ นํามาจากสถานที่ฉนั ได้ ๗๒
๖๗

วิ.มหา.๑/๑๕๗/๑๓๐
๖๘
วิ.ป.๘/๒๒๗/๒๗๗
๖๙
วิ.มหา.อ.๑/-/๓๔๔
๗๐
วิ.ม.๕/๒๗๑/๖๘
๗๑
วิ.มหา.๒/๒๕๗/๔๑๑, ๒๕๙/๔๑๑
๗๒
วิ.ม.๕/๒๗๖/๗๔-๗๕

การใช้ ขีผ้ งึ ้ เป็ นเครื่องแต่ งตัว :พระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุทงหลายว่
ั้
า
ภิกษุไม่พงึ เสยผมด้ วยแปรง ไม่พงึ เสยผมด้ วยหวี ไม่พงึ เสยผมด้ วยนิ ้วมือต่างหวี ไม่
พึงเสยผมด้ วย นํ ้ามันผสมกับขี ้ผึ ้ง ไม่พงึ เสยผมด้ วยนํ ้ามันผสมกับนํ ้า รูปใดเสย ต้ อง
อาบัตทิ กุ กฏ๗๓
นํา้ ผึง้ กับการสละทรั พย์ ท่ เี ป็ นนิสสัคคีย์ : ถ้ าอุบาสก เดินมาในสถานที่
เสียสละนัน้ พึงบอกเขาว่า ท่านจงรู้ของสิง่ นี ้ ถ้ าเขาถามว่า จะให้ ผมนําของสิง่ นี ้ไป
หาอะไรมา อย่าบอกว่า จงนําของสิง่ นี ้หรือของสิง่ นี ้มา ควรบอกแต่ของที่เป็ นกัปปิ ยะ
เช่น เนยใส นํ ้ามัน นํ ้าผึ ้ง หรื อนํ ้าอ้ อย ถ้ าเขานํารูปิยะนันไปแลกของที
้
่เป็ นกัปปิ ยะมา
ถวาย เว้ นภิกษุผ้ รู ับรูปิยะ ภิกษุนอกนันฉั
้ นได้ ทกุ รูป ถ้ าได้ อย่างนี ้นัน่ เป็ นการดี๗๔
นํา้ ผึง้ เป็ นยา :นํ ้าหวานที่พวกผึ ้งทําแล้ ว นํ ้าผึ ้งนัน้ ภิกษุรับประเคนก่อนฉัน
แม้ จะบริ โภคเจืออามิสในก่อนฉันอาหารควร ตังแต่
้ ฉนั อาหารแล้ วไป ควรบริโภค
ปราศจากอามิสอย่างเดียวตลอด ๗ วัน ในเมื่อล่วง ๗ วันไป ถ้ านํ ้าผึ ้งชนิดหนามาก
เป็ นเช่นกับยาง (เคี่ยวให้ แข้ น) ทําเป็ นชิ ้นเล็กชิ ้นใหญ่เก็บไว้ หรื อนํ ้าผึ ้งชนิดบางนอก
นี ้เก็บไว้ ในภาชนะต่างๆ กัน เป็ นนิสสัคคีย์ มากตามจํานวนวัตถุ, ถ้ ามีเพียงชิ ้นเดียว
เท่านัน้ หรื อนํ ้าผึ ้งบางนอกนี ้ ก็เก็บรวมไว้ ในภาชนะเดียว เป็ นนิสสัคคีย์เพียงตัวเดียว
รังผึ ้งหรื อขี ้ผึ ้ง ถ้ านํ ้าผึ ้งไม่ดี บริ สทุ ธิ์ เป็ นยาวชีวิก แต่ที่มีนํ ้าผึ ้งติดอยู่ มีคติอย่างนํ ้าผึ ้ง
เหมือนกัน ในรังของแมลงผึ ้ง มีนํ ้าผึ ้งคล้ ายกับยาง นํ ้าผึ ้งนันเป็
้ นยาวชีวิก๗๕
๙. นํา้ ผึง้ กับการใช้ สอย
ในคัมภีร์กล่าวถึงนํ ้าผึ ้งว่าใช้ สอยได้ หลายอย่าง เช่น

๗๓

วิ.จู.๗/๒๔๖/๘-๙
๗๔
วิ.มหา.๒๑๕๘๔/๑๐๙
๗๕
วิ.มหา.อ.๒/๖๒๓/๒๒๙

ใช้ นํา้ ผึง้ คลุกข้ าวตอก :มโหสถได้ ฟังข่าวที่ทหารลับคนหนึง่ ส่งมา จึงเรี ยกสุว
โปดกลูกนกแก้ วมากล่าวว่า เจ้ าจงไปสืบข่าวว่า พระเจ้ าสังขพลกะ ในกัมพลรัฐ ทํา
ราชกิจชื่อนี ้ แล้ วจงเที่ยวไปในสกลชมพูทวีปนําข่าวมาเพื่อเรา กล่าวฉะนี ้แล้ วให้ สวุ
โปดกกินข้ าวตอกคลุกนํ ้าผึ ้งให้ ดื่มนํ ้าผึ ้ง แล้ วเอานํ ้ามันทาขนปี ก แล้ วให้ จบั ที่
หน้ าต่างปล่อยไป สุวบัณฑิตนันไปในที
้
่นนั ้ รู้ขา่ วแห่งพระเจ้ าสังขพลกะนันแล้
้ ว๗๖
ใช้ นํา้ ผึง้ เป็ นยาทาแผล :จะทาแผลที่ร่างกายด้ วยนํ ้ามัน นํ ้าผึ ้งและนํ ้าอ้ อย
เป็ นต้ น ก็ใช้ ได้ ๗๗
ขีผ้ งึ ้ กับการใช้ สอย :พระพุทธเจ้ าตรัสกับภิกษุทงหลายว่
ั้
า เราอนุญาตให้ ทา
ด้ วยขี ้ผึ ้ง ฝุ่ นหินแตก ... เราอนุญาตให้ ใช้ ผ้ามัดขี ้ผึ ้งพอกฝุ่ นหิน ๗๘
ขีผ้ งึ ้ ใช้ แทนแหนบได้ :ภิกษุทงหลายให้
ั้
ถอนขนจมูกด้ วยกรวดบ้ าง ด้ วยขี ้ผึ ้ง
บ้ าง จมูกเจ็บ พระพุทธเจ้ าตรัสกับภิกษุทงหลายว่
ั้
า เราอนุญาตแหนบ๗๙ ต่อมา
พระองค์ตรัสกับภิกษุทงหลายว่
ั้
า เราอนุญาตให้ ใช้ ดนิ ปนรํ า แล้ วกวดด้ วยเกรี ยงให้ สี
เหลืองจับ สีเหลืองก็ยงั ไม่ตดิ ภิกษุทงหลายกราบทู
ั้
ลเรื่ องนันแด่
้ พระผู้มีพระภาคๆ
ตรัสว่า เราอนุญาตให้ ใช้ แป้งเมล็ดพรรณผักกาด ขี ้ผึ ้งเหลว๘๐
พราหมณ์ กับการขายนํา้ ผึง้ :ชนทังหลายขายสิ
้
ง่ ของเครื่ อง ชํา คือ ผลสมอ
ผลมะขามป้อม มะม่วง ชมพู่ สมอพิเภก ขนุนสํามะลอ ไม้ สีฟัน มะตูม พุทรา ผลเกด
อ้ อย และงบนํ ้าอ้ อย เครื่ องโบกควัน นํ ้าผึ ้ง และยาหยอดตา ชนเหล่านันแม้
้ จะ
เหมือนกับพ่อค้ า ก็ยงั เรี ยกกันว่าเป็ นพราหมณ์๘๑
๗๖

ขุ.ชา.อ.๙/-/๓๐๕
๗๗
วิ.มหา.อ.๒/๕๘๔/๒๐๒
๗๘
วิ.จู.๗๑๒๕๖/๒๖
๗๙
วิ.จู.๗/๒๗๕/๖๓
๘๐
วิ.จู.๗/๒๙๘/๑๐๑
๘๑
ขุ.ชา.๒๗/๒๔๓-๒๔๔/๔๖๑

ใช้ ขีผ้ งึ ้ อุดบาตรไม่ ได้ : ภิกษุพงึ ผูกทําช่องให้ เล็ก แต่จะยาด้ วยขี ้ผึ ้ง ครั่ง
และยางสนเป็ นต้ นล้ วน ๆ ไม่ควร๘๒
นํา้ ผึง้ จัดเป็ นนํา้ ดอง :เมรัย ได้ แก่นํ ้าดองดอกไม้ นํ ้าดองผลไม้ นํ ้าดองนํ ้าผึ ้ง
นํ ้าดองนํ ้าอ้ อยงบ นํ ้าดองที่ผสมด้ วยเครื่ องปรุง๘๓
๑๐. การถวายนํา้ ผึง้ กับผลที่ได้ รับ
ในพระไตรปิ ฎก จะกล่าวถึงผลที่เกิดจากการถวายนํ ้าผึ ้งมีหลายท่าน เช่น
ผลดีของผู้ท่ เี คยถวายนํา้ ผึง้ :พระมธุทายกเถระกล่ าวว่ า เมื่อเราจากเท
วโลกมาในมนุษยโลกนี ้ เข้ าอยูใ่ นครรภ์มารดา เมล็ดฝนนํ ้าผึ ้งได้ ตกปกปิ ดแผ่นดิน
ด้ วยนํ ้าผึ ้ง แม้ ในขณะเมื่อเราพอออกจากครรภ์นนั ้ ฝนนํ ้าผึ ้งก็ตกให้ แก่เรา เต็มเปี่ ยม
หม้ อตลอดกาลเป็ นนิตย์ เมื่อเราออกจากเรื อนบวช เป็ นบรรพชิตแล้ วย่อมได้ ข้าวและ
นํ ้า นี ้เป็ นผลแห่งการถวายนํ ้าผึ ้ง๘๔
อดีตชาติของพระปิ ลินทวัจฉะที่ถวายนํา้ ผึง้ : พระปิ ลินทวัจฉเถระกล่าวว่า
เราถวายรางย้ อมผ้ า ฯลฯ นํ ้าปลา นํ ้าผึ ้ง นมส้ ม นํ ้าปานะ ขี ้ผึ ้ง ผ้ าเก่า ผ้ าเช็ดปาก
ด้ าย สิง่ ใดชื่อว่าเป็ นของควรให้ ทานมีอยู่ และสมควรแก่พระศาสดา เรารวบรวมสิง่
นันทั
้ งหมดแล้
้
วเข้ าเฝ้าพระเจ้ าอานนท์๘๕ เราได้ ถวายนํ ้าผึ ้งอันประกอบด้ วยสี กลิน่
และรสในพระชินเจ้ าและในคณะสงฆ์แล้ วย่อมได้ รส คือ วิมตุ อิ นั ไม่มีรสอื่นเปรี ยบ ไม่
เป็ นอย่างอื่น๘๖

๘๒

วิ.มหา.อ.๒/๖๑๒/๒๒๑
๘๓
วิ.มหา.๒/๓๒๘/๔๖๕
๘๔
ขุ.อป.๓๒/๓๔๖/๖๒๙
๘๕
ขุ.อป.๓๒/๓๖/๕๘๒
๘๖
ขุ.อป.๓๒/๑๙๘/๖๗

อดีตชาติของพระโมฆราชที่ถวายนํา้ ผึง้ : เราเอานํ ้าผึ ้งรวงอันไม่มีตวั ผึ ้งใส่
เต็มหม้ อแล้ ว ประคองด้ วยมือทังสอง
้
น้ อมถวายแด่พระผู้มีพระภาค พระองค์ทรงรับ
ด้ วยพระหัตถ์ เสวยนํ ้าผึ ้งนันแล้
้ ว เสด็จเหาะขึ ้นสูน่ ภากาศ๘๗
อดีตชาติของอัมพทายกเถระที่ถวายนํา้ ผึง้ :เวลานันต้
้ นมะม่วงกําลังเผล็ด
ผล มีอยูไ่ ม่ไกลภูเขาหิมวันต์ เราได้ ไปเก็บ ผลมะม่วงสุกจากต้ นนันมาถวายพร้
้
อม
ด้ วยนํ ้าผึ ้ง พระพุทธเจ้ าพระนามว่าอโนมทัสสี ทรงพยากรณ์เรานันว่
้ าด้ วยการถวาย
้
้ ผู้นี ้จักรื่นรมย์อยูใ่ นเทวโลกตลอด ๕๗
นํ ้าผึ ้ง และด้ วยการถวายนํ ้ามะม่วงทังสองนี
กัลป ในกัปที่เหลือ จักท่องเที่ยวสับสนกันไป จักใช้ กรรมอันลามก ให้ สิ ้นแล้ ว เมื่อ
ความเจริญแก่งอม จักมาจากทุคติมีวิบาตเป็ นต้ นแล้ ว จักเผากิเลสให้ ไหม้ ๘๘
อดีตชาติของพระถวายนํา้ ผึง้ : เราได้ ถวายนํ ้าผึ ้งแด่พระศาสดาผู้เสด็จออก
จากสมาธิ เรามีใจ ผ่องใสถวายอภิวาทพระบาทของพระผู้มีพระภาคพระนามว่า
สิทธัตถะแล้ วบ่ายหน้ ากลับไป ในกัปที่ ๓๔ แต่กปั นี ้ เราได้ เป็ นพระราชาพระนามว่า
สุทสั สนะ ในกาลนัน้ นํ ้าผึ ้งออกจากรากไม้ ไหลลงในโภชนาหารของเรา ฝนนํ ้าผึ ้งตก
ลง นี ้เป็ นผลแห่งบุรพกรรม ในกัปที่ ๙๔ แต่กปั นี ้ เราได้ ถวายนํ ้าผึ ้งใดในกาลนัน้ ด้ วย
กรรมนันเราไม่
้
ร้ ูจกั ทุคติเลย นี ้เป็ นผลแห่งการถวายนํ ้าผึ ้ง ในกัปที่ ๓๔ แต่กปั นี ้ ได้ มี
พระเจ้ าจักรพรรดิ ๔ พระองค์ มีพระนามว่าสุทสั สนะ ทรงสมบูรณ์ ด้ วยแก้ ว ๗
ประการ มีกําลังมาก๘๙
อดีตชาติของพระถวายนํา้ ผึง้ : เราแม้ จะอยูใ่ นปราสาทนิมนต์พระพุทธเจ้ า
พระนามว่าปทุมตุ ระให้ เสวยถัว่ ฤาษี แล้ วได้ ถวายนํ ้าผึ ้งอันไม่มีตวั แด่พระองค์เอา
นํ ้าผึ ้งใส่บาตรของพระสาวกแห่งพระพุทธเจ้ าซึง่ มีประมาณแสนแปดหมื่น จนเต็ม
้ ง่ เป็ น
ทุกๆ รูป ได้ ถวายแด่ พระพุทธเจ้ ามากกว่านัน้ เราอันความเลื่อมใสแห่งจิตนันซึ
๘๗

ขุ.อป.๓๒/๗๓/๑๕๙
๘๘
ขุ.อป.๓๒/๕๔-๘/๒๑๐
๘๙
ขุ.อป.๓๒/๒๓๗-๔๒/๒๔๔

กุศลมูล ตักเตือนแล้ ว ไม่เข้ าถึงทุคติเลยตลอดแสนกัลป ในกัลปที่ ๘๓๘๐๐ ได้ มีพระ
เจ้ าจักรพรรดิผ้ มู ีกําลังมากพระนามว่ามหิสมันตะ๙๐
ผลดีจากการถวายนํา้ ผึง้ : พระสีวลีเถระกล่ าวว่ า ชนทังหลายได้
้
ถวาย
มหาทานซึง่ เข้ าใจว่าของเคี ้ยว ชนทังหลายค้
้
นคว้ าหานมส้ มและนํ ้าผึ ้งไม่ได้ เวลานัน้
เราถือ นมส้ มใหม่และนํ ้าผึ ้งไปเรื อนของนายงาน ชนทังหลายที
้
่แสวงหานม ส้ มใหม่
้
ง่ เขาได้ ให้ ราคาตังพั
้ นกหาปณะก็ยงั ไม่ได้ ไป (ขุ.อป.
และนํ ้าผึ ้งพบเราเข้ า ทังสองสิ
๓๓/๗๓/๒๙๙)
คนเคยถวายนํา้ ผึง้ : พระมหาเถระมีพระอชิตเถระเป็ นต้ น กล่ าวว่ า เรา
มีจิตเลื่อมใส โสมนัส ได้ ตามประทีปถวายแด่พระพุทธเจ้ าด้ วยมือทังสองของตน
้
ตลอด ๗ คืน ๗ วัน กลิน่ หอมทุกอย่างอันมีอยูใ่ นป่ าที่ภเู ขาคันธมาทน์มาหอมฟุ้งใน
สํานักพระพุทธเจ้ า ด้ วยพุทธานุภาพ๙๑ พระผู้มีพระภาค ประทับนัง่ บนหนังสัตว์ที่เรา
ลาดถวายนัน้ เรานิมนต์พระสัมพุทธเจ้ าแล้ ว ได้ ไปสูภ่ เู ขา เก็บผลมะพลับใส่หาบจน
เต็ม นํามาคลุกเคล้ าด้ วยนํ ้าผึ ้งแล้ ว ได้ ถวายแด่พระพุทธเจ้ า เมื่อเรามองดูอยู่ พระ
้
พระองค์ยงั จิตให้ เลื่อมใสในพระองค์๙๒ เราเป็ น
ชินเจ้ าทรงเสวยในขณะนันเรามองดู
คนฆ่าหมูอยูใ่ นนครพันธุมดี เราเลือกเอาเนื ้อดีๆ มาเทลง แช่นํ ้าผึ ้ง เราได้ ไปสูท่ ี่
ประชุมสงฆ์ ถือเอาบาตรมาใบหนึง่ เอาเนื ้อใส่บาตรนันให้
้ เต็มแล้ ว ได้ ถวายแก่
พระภิกษุสงฆ์ ครัง้ นัน้ เราได้ ถวายแก่พระสังฆเถระ ด้ วยคิดว่าเพราะเอาเนื ้อใส่บาตร
ให้ เต็มนี ้ เราจักได้ สขุ อันไพบูลย์ เสวยสมบัติ ๒ อย่าง อันกุศลมูลตักเตือนเราแล้ ว
เมื่อถึงภพสุดท้ ายจักเผากิเลสได้ (ขุ.อป.๓๓/๑๐๖/๑๖)เราเห็นพระผู้มีพระภาคผู้ทรง
ดําริ ดี เชษฐบุรุษของโลกประเสริฐกว่านรชน เสด็จเข้ าป่ าใหญ่ประชวรด้ วยโรคลม จึง
ทําจิตให้ เลื่อมใส นํากากเปรี ยงเข้ าไปถวาย เพราะกุศลกรรมอันเราได้ ทําและสัง่ สม
๙๐

ขุ.อป.๓๒/๒๕-๘/๓๕๑
๙๑
ขุ.อป.๓๓/๗๓/๒๙๙
๙๒
ขุ.อป.๓๒/๑๔-๕/๖๕๖

ไว้ แม่นํ ้าคงคานี ้ และมหาสมุทรทัง้ ๔ ย่อมสําเร็ จเปรี ยบเทียบกับเราและแผ่นดินอัน
กว้ างใหญ่จะนับประมาณมิได้ นี ้ ดังจะรู้ความดําริของ เราย่อมกลายเป็ นนํ ้าผึ ้งและ
้ ่ทิศนี ้ ดังจะรู้ความ
นํ ้าตาลกรวด พฤกษชาติที่งอกงามอยู่ บนแผ่นดินซึง่ มีอยูท่ วั่ ทังสี
ดําริ ของเราย่อมกลายเป็ นต้ นกัลปพฤกษ์ ไป เราได้ เป็ นจอมเทวดาเสวยราชสมบัตใิ น
เทวโลก ๕๐ ครัง้ ๙๓พระผู้มีพระภาคพระนามว่าปทุมตุ ระ ทรงผ้ ากําพลสีแดงเหาะไป
ในอากาศ เวลานันเราได้
้
ยนิ เสียงจึงแหงนขึ ้นไปดู ได้ เห็นพระผู้นําโลก เรายืนอยูใ่ น
สระโบกขรณีนนั่ แหละ ได้ ทลู อ้ อนวอนพระผู้นําโลกว่า นํ ้าผึ ้งกําลังไหลออกจากเกษร
บัว นํ ้านมและเนยใสกําลังไหลจากเหง้ าบัวขอพระพุทธเจ้ า โปรดทรงรับเพื่อ
อนุเคราะห์แก่ข้าพระองค์เถิด๙๔เรามีจิตเลื่อมใสมีใจโสมนัส บูชาพระพุทธเจ้ าด้ วย
ดอกเกด ซึง่ มีกลิน่ หอมเหมือนนํ ้าผึ ้ง ในกัปที่ ๙๒ แต่กปั นี ้เราได้ เอาดอกไม้ บชู าใด
ด้ วยการบูชานัน้ เราไม่ร้ ูจกั ทุคติเลย นี ้เป็ นผลแห่งพุทธบูชา
ผลแห่ งการที่ได้ ถวายนํา้ ผึง้
เราใส่อาหารเต็มบาตรงามทําด้ วยมณีแล้ วถวายพระอริยะทังปวงครองผ้
้
า
ทิพย์ ครองจีวรเนื ้อเกลี ้ยงอิม่ หนําสําราญด้ วยนํ ้าตาลกรวด นํ ้ามัน นํ ้าผึ ้ง นํ ้าอ้ อยรส
หวานฉํ่าและด้ วยข้ าวปายาส หมูอ่ ริยะเหล่านี ้เข้ าห้ องแก้ ว สําเร็จสีหไสยาบนที่นอน
อันควรค่ามาก ดังไกรสรี นอนในถํ ้าที่อยู่ รู้สกึ ตัว ลุกขึ ้นนัง่ คู้บลั ลังก์บนที่นอน เป็ นผู้
เพียบพร้ อมด้ วยความยินดีในฌานอันเป็ นโคจรของพุทธเจ้ าทุกพระองค์๙๕ เราชี ้มือ
ไปในที่ใด คือ ที่แผ่นดิน ภูเขา บนอากาศ ในนํ ้าและในป่ า นํ ้าผึ ้งและนํ ้าตาลกรวด
ย่อมมาหาเรา๙๖
นํา้ ผึง้ สําเร็จได้ ดงั ใจหมาย
๙๓

ขุ.อป.๓๓/๔๔/๑๗๓
ขุ.อป.๓๓/๓๐/๑๓๘
๙๕
ขุ.อป.๓๒/๒๘/๕
๙๖
ขุ.อป.๓๒/๖๕/๑
๙๔

มหาสมุทรทัง๔และพื
้
้นปฐพียอ่ มสําเร็จเป็ นเปรี ยงขึ ้นได้ สําหรับเรา
นํ ้าผึ ้ง
นํ ้าตาลกรวด ดังจะรู้ความดําริของเราเกิดขึ ้น ต้ นไม้ ที่งอกขึ ้นแต่แผ่นดินในทิศทัง้ ๔
ดังจะรู้ความดําริ ของเรา ย่อมเกิดเป็ นต้ นกัลปพฤกษ์ ขึ ้น๙๗
สรุ ปความ
หนังสือเล่มนี ้ หวังเป็ นอย่างยิ่งว่า คงมีประโยชน์ไทยบ้ าง ว่าผึ ้งและนํ ้าผึ ้งมี
ประโยชน์อย่างไร ก็คงทราบกันแล้ ว ผึ ้งมีคณ
ุ ธรรมอะไรบ้ าง
ถ้ ายังไม่ขยัน ก็ขอให้ ดผู ึ ้งเป็ นตัวอย่าง สามารถสร้ างรวงรังได้ ให้ มีความ
ใหญ่โตเท่าดุมเกวียน ล้ อรถก็ทําได้
เราเป็ นคนผู้หนึง่ ก็มีความสามารถที่จะสิง่ เล็กๆ น้ อยให้ มีความใหญ่โตขึ ้นมา
ได้ ถ้ ามีความขยัน
หากยังไม่ขยัน ก็ควรความปลูกความขยันให้ มีขึ ้นในตน ทังพั
้ ฒนาความ
สามัคคีความอดทนให้ เพิ่มพูนก็จะมีความเจริญรุ่งเรื อง
นํ ้าผึ ้งมีประโยชน์มากมาย เป็ นพระบรมพุทธานุญาตที่ทรงให้ พระภิกษุฉนั เป็ น
เภสัชได้ รักษาโรคได้ สารพัด เช่น วัณโรค โรคผอมเหลือง นํ ้าผึ ้งเป็ นยาที่กินง่ายแต่
หายาก ถ้ าเป็ นนํ ้าผึ ้งเดือนห้ ายิ่งหายากที่สดุ เลย
นอกจากนี ้ สิง่ ที่เกี่ยวกับผึ ้ง ไม่วา่ จะเป็ น ง้ วนผึ ้ง ขี ้ผึ ้ง ก็ยงั สามารถทํา
ประโยชน์ได้ อีก ใช้ เป็ นขี ้ผึ ้งก็ปัน้ เป็ นรูปต่างๆได้ สวยงาม ทําเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวได้
ด้ วย สําหรับคนที่นบั ถือพระพุทธศาสนา เทียนขี ้ผึ ้ง หากใช้ จดุ บูชาพระรัตนตรัย ก็จะ
มีความหอมมาก ใช้ ทํานํ ้ามนต์ ก็เป็ นสิริมงคล นอกจากนี ้ คนสําคัญที่มีความ
เกี่ยวข้ องกับผึ ้งและนํ ้าผึ ้งก็มีหลายคน ทังพระมหาเถระ
้
พระโพธิสตั ว์ พระราชา
แพทย์ เป็ นต้ น ทังหมดล้
้
วนใช้ ผึ ้งและนํ ้าผึ ้งมาทําประโยชน์อย่างมากมาย
สําหรับคนที่จะทําบุญ หากได้ ทําบุญด้ วยนํ ้าผึ ้ง ก็จะได้ บญ
ุ ทังอาหารทานและ
้
เภสัชทาน ส่วนจะได้ อานิสงส์อย่างไรคงทราบกันแล้ วได้ รับผลเลิศแน่นอน
๙๗
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สุดท้ ายนี ้ ขออานุภาพแห่งคุณพระศรี รัตนตรัย และบุญกุศลที่ทา่ นได้ บําเพ็ญ
สัง่ สมอบรมมา จงมารวมกัน เป็ นตบะเดชะพลวะปั จจัย เป็ นอุปนิสยั ตามส่งให้ ท่าน
จงปราศจากทุกข์โศกโรคภัยอันตรายทังหลายทั
้
งปวง
้
มีความเกษมสําราญทุกเมื่อ
สวัสดี.

คํานํา
“ผึง้ และนํา้ ผึง้ ”เป็ นหนังสือที่มงุ่ หวังแจกเป็ นธรรมทานเพื่อเผยแพร่หลักคํา
สอนทางพระพุทธศาสนา
เรื่ องนี ้ จะกล่าวถึงผึ ้งมีคณ
ุ ธรรม เช่น มีความขยัน มีความสามัคคี มีความ
อดทน บินไม่สงู และยอมตายเพื่อพวกพ้ องได้ ในยุคปั จจุบนั ถ้ าคนเรามีความขยัน
แบบผึ ้ง ก็จะมีความเจริญรุ่งเรื อง พยายามสิง่ เล็กๆ น้ อย ๆ มาผสมบ่อย ๆ ก็
สามารถให้ ทรัพย์ให้ มากมายได้ เหมือนกับผึ ้งที่เกสรดอกไม้ เล็ก ๆ มาสร้ างรวงรังให้
ใหญ่โตเท่าล้ อรถได้ ส่วนด้ านความสามัคคีเป็ นต้ น โปรดติดตามในเล่มเถิด นํ ้าผึ ้ง
เป็ นสิง่ ที่หวานที่สดุ หากเป็ นนํ ้าผึ ้งเดือนห้ าด้ วยแล้ ว นับว่าหายากที่สดุ และดีที่สดุ
เพราะนํ ้าผึ ้งเดือนห้ าจะมีเกสรดอกไม้ ที่บานเฉพาะเดือนห้ าเท่านัน้
ดอกไม้ ตา่ งๆ
ล้ วนมีประโยชน์รักษาโรคได้ สารพัดอย่าง
นํ ้าผึ ้ง เป็ นพระบรมพุทธานุญาตที่ทรงให้ ภิกษุฉนั เป็ นยาได้ เก็บไว้ ได้ หลาย
วัน ฉันได้ ไม่เป็ นโทษ นอกจากนี ้ นํ ้าผึ ้งยังมีอทิ ธิพลต่อสังคมไทยหลายเรื่ อง เช่นให้
พูดมีความหวานปานนํ ้าผึ ้ง นอกจากนี ้ ส่วนที่เกี่ยวกับนํ ้าผึ ้ง เช่น ขี ้ผึ ้ง ก็ทําเป็ น
เทียนจุดบูชาพระรัตนตรัย ก็ได้ ทําเป็ นหุน่ ขี ้ผึ ้ง สร้ างเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวก็ได้ ใช้
เป็ นขี ้ผึ ้งทาปากแตกก็ได้ สําหรับคนที่ทําบุญนํ ้าผึ ้ง ถวายพระภิกษุอย่างเดียว ก็จะ
ได้ ผลสองอย่าง คือ เป็ นอาหารหรื อเป็ นยาก็ได้ พระสิวลีเถระ เลิศด้ วยลาภก็เพราะ
ทําบุญเกี่ยวกับการถวายนํ ้าผึ ้งและนมส้ ม
ท้ ายสุดนี ้ ขอให้ ทา่ นผู้มีสว่ นร่วมในการจัดพิมพ์ครัง้ นี ้ จงมีสติปัญญาเฉลียว
ฉลาดแตกฉานในพุทธธรรมบรรลุมรรคผลนิพพานในอนาคตกาล
สุชญาศิริธญ
ั ภร

สารบัญ
เรื่ อง
ความนํา
๑. ผึ ้งและนํ ้าผึ ้ง คืออะไร
๒. ผึ ้งและนํ ้าผึ ้งมีชาติเป็ นอย่างไร
๓. คุณธรรมของผึ ้ง มีอะไรบ้ าง
๔. ประโยชน์ของผึ ้งและนํ ้าผึ ้งที่มีตอ่ คนเรา
ประโยชน์ของผึ ้ง
ประโยชน์ของนํ ้าผึ ้ง
๕. ผึ ้งและนํ ้าผึ ้ง ตามคัมภีร์พทุ ธศาสน์
๖. ผึ ้งและนํ ้าผึ ้งกับบุคคลสําคัญ
๗. ผึ ้งและนํ ้าผึ ้งกับการเปรี ยบเทียบ
๘. นํ ้าผึ ้งกับการเป็ นโทษสําหรับภิกษุ
๙. นํ ้าผึ ้งพร้ อมส่วนที่เกี่ยวข้ องอื่นๆ กับการใช้ สอย
๑๐. การถวายนํ ้าผึ ้งกับผลที่ได้ รับ
สรุปความ
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