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๓. วมฺมิกสุตตฺ1 
[๒๔๙] เอวมฺเม สตํุ :- เอกํ สมยํ ภควา สาวตฺถิยํ วิหรติ เชตวเน อนาถปิณฺฑิกสฺส     

อาราเม. เตน โข ปน สมเยน อายสฺมา กมุารกสฺสโป อนฺธวเน วิหรติ. อถ โข อ%ฺญตรา เทวตา 
อภิกฺกนฺตาย รตฺติยา อภิกฺกนฺตวณฺณา เกวลกปปํฺ อนฺธวนํ โอภาเสตฺวา, เยนายสฺมา 
กมุารกสฺสโป, เตนปุสงฺกมิ; อปุสงฺกมิตฺวา เอกมนฺตํ อฏฺฐาสิ. เอกมนฺตํ ฐิตา โข สา เทวตา 
อายสฺมนฺตํ กมุารกสฺสปํ เอตทโวจ:  

 
ภิกฺข ุภิกฺข ุอยํ วมฺมิโก รตฺต ึธูมายติ,2 ทิวา ปชฺชลติ.  พฺราหฺมโณ เอวมาห “อภิกฺขณ 

สเุมธ สตฺถํ อาทายา”ติ. อภิกฺขณนฺโต สเุมโธ สตฺถํ อาทาย อทฺทส ลงฺคึ “ลงฺคี ภนฺเต”ติ.          
พฺราหฺมโณ เอวมาห  “อกฺุขิป ลงฺค,ึ อภิกฺขณ สเุมธ สตฺถํ  อาทายา”ต.ิ อภิกฺขณนฺโต สเุมโธ 
สตฺถํ อาทาย อทฺทส อทฺุธุมายิกํ “อทฺุธุมายิกา ภนฺเต”ติ. พฺราหฺมโณ เอวมาห “อกฺุขิป          
อทฺุธุมายิกํ, อภิกฺขณ สเุมธ สตฺถํ อาทายา”ติ. อภิกฺขณนฺโต สเุมโธ สตฺถํ อาทาย อทฺทส          
ทฺวิธาปถํ “ทฺวิธาปโถ ภนฺเต”ต.ิ พฺราหฺมโณ เอวมาห “อกฺุขิป  ทฺวิธาปถํ, อภิกฺขณ สเุมธ สตฺถํ 
อาทายา”ต.ิ อภิกฺขณนฺโต สเุมโธ สตฺถํ อาทาย อทฺทส  จงฺควารํ3 “จงฺควาโร ภนฺเต”ติ.            
พฺราหฺมโณ เอวมาห “อกฺุขิป จงฺควารํ, อภิกฺขณ สเุมธ สตฺถํ  อาทายา’ติ. อภิกฺขณนฺโต สเุมโธ 
สตฺถํ อาทาย อทฺทส กมฺุมํ “กมฺุโม ภนฺเต”ติ. พฺราหฺมโณ  เอวมาห “อกฺุขิป กมฺุมํ, อภิกฺขณ 
สเุมธ สตฺถํ อาทายา”ติ. อภิกฺขณนฺโต สเุมโธ สตฺถํ อาทาย อทฺทส อสิสนํู “อสิสนูา ภนฺเต”ต.ิ    
พฺราหฺมโณ เอวมาห “อกฺุขิป อสิสนํู, อภิกฺขณ สเุมธ สตฺถํ อาทายา”ติ. อภิกฺขณนฺโต สเุมโธ 
สตฺถํ อาทาย อทฺทส มํสเปส ึ“มํสเปสิ ภนฺเต”ติ. พฺราหฺมโณ เอวมาห “อกฺุขิป มํสเปส,ึ อภิกฺขณ 
สเุมธ สตฺถํ อาทายา”ต.ิ อภิกฺขณนฺโต สเุมโธ สตฺถํ อาทาย อทฺทส นาคํ “นาโค ภนฺเต”ติ.        
พฺราหฺมโณ เอวมาห “ติฏฺฐต ุ นาโค, มา นาคํ ฆฏฺเฏสิ, นโม กโรหิ นาคสฺสา”ติ. อิเม โข ตฺวํ 
ภิกฺข ุ ปณฺณรส4 ปเ%ฺห ภควนฺตํ อปุสงฺกมิตฺวา ปจฺุเฉยฺยาสิ. ยถา จ  เต ภควา พฺยากโรติ,   
ตถา นํ ธาเรยฺยาสิ. นาหนฺตํ ภิกฺข ุ ปสฺสามิ สเทวเก โลเก สมารเก สพฺรหฺมเก                       

                                                                                       

1  มชัฌิมนิกาย  มลูปัณณาสก์  พระไตรปิฎกเลม่ทีB ๑๒  ฉบบั มหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั 
2 ส.ี ธูปายติ  
3 ก. ปงฺกวารํ  
4 ฉ.ม.ส.ีอิ. ปณฺณรสาติ อยํ ปาโฐ น ทิสสฺติ  
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สสฺสมณพฺราหฺมณิยา ปชาย สเทวมนสฺุสาย, โย อิเมสํ ป%ฺหานํ เวยฺยากรเณน จิตฺตํ            
อาราเธยฺย, อ%ฺญตฺร ตถาคเตน วา ตถาคตสาวเกน วา อิโต วา ปน สตฺุวาติ อิทมโวจ สา    
เทวตา; อิทํ วตฺวา ตตฺเถวนฺตรธายิ. 

 
[๒๕๐]  อถ โข อายสฺมา กมุารกสฺสโป ตสฺสา รตฺติยา อจฺจเยน, เยน ภควา,             

เตนปุสงฺกมิ; อปุสงฺกมิตฺวา ภควนฺตํ อภิวาเทตฺวา เอกมนฺตํ นิสีทิ. เอกมนฺตํ นิสินฺโน โข       
อายสฺมา กมุารกสฺสโป ภควนฺตํ เอตทโวจ: อิมํ ภนฺเต รตฺต ึ อ%ฺญตรา เทวตา อภิกฺกนฺตาย    
รตฺติยา อภิกฺกนฺตวณฺณา เกวลกปปํฺ อนฺธวนํ โอภาเสตฺวา, เยนาหํ, เตนปุสงฺกมิ;                 
อปุสงฺกมิตฺวา เอกมนฺตํ อฏฺฐาสิ. เอกมนฺตํ ฐิตา โข ภนฺเต สา เทวตา มํ เอตทโวจ: ภิกฺข ุภิกฺข ุ
อยํ วมฺมิโก รตฺต ึ ธูมายติ, ทิวา ปชฺชลติ. พฺราหฺมโณ เอวมาห “อภิกฺขณ สเุมธ สตฺถํ               
อาทายา”ต.ิ อภิกฺขณนฺโต สเุมโธ สตฺถํ อาทาย อทฺทส ลงฺค ึ “ลงฺคี ภนฺเต”ต.ิ พฺราหฺมโณ        
เอวมาห “อกฺุขิป ลงฺค,ึ อภิกฺขณ สเุมธ สตฺถํ อาทายา”ติ. อภิกฺขณนฺโต สเุมโธ สตฺถํ อาทาย 
อทฺทส อทฺุธุมายิกํ “อทฺุธุมายิกา ภนฺเต”ติ. ฯเปฯ อทฺทส นาคํ “นาโค ภนฺเต”ต.ิ พฺราหฺมโณ      
เอวมาห “ติฏฺฐต ุนาโค, มา นาคํ ฆฏฺเฏสิ, นโม กโรหิ นาคสฺสา”ติ. อิเม โข ตฺวํ ภิกฺข ุปณฺณรส 
ปเ%ฺห ภควนฺตํ อปุสงฺกมิตฺวา ปจฺุเฉยฺยาสิ. ยถา จ เต ภควา พฺยากโรติ, ตถา นํ ธาเรยฺยาสิ. 
นาหนฺตํ ภิกฺข ุ ปสฺสามิ สเทวเก โลเก สมารเก สพฺรหฺมเก สสฺสมณพฺราหฺมณิยา ปชาย       
สเทวมนสฺุสาย, โย อิเมสํ ป%ฺหานํ เวยฺยากรเณน จิตฺตํ อาราเธยฺย, อ%ฺญตฺร ตถาคเตน วา 
ตถาคตสาวเกน วา อิโต วา ปน สตฺุวาติ. อิทมโวจ ภนฺเต สา เทวตา; อิทํ วตฺวา                   
ตตฺเถวนฺตรธาย.ิ โก น ุโข ภนฺเต วมฺมิโก, กา รตฺต ึธูมายนา, กา ทิวา ปชฺชลนา โก พฺราหฺมโณ, 
โก สเุมโธ, กึ สตฺถํ, กึ อภิกฺขณํ, กา ลงฺคี, กา อทฺุธุมายิกา, โก ทฺวิธาปโถ, กึ จงฺควารํ, โก        
กมฺุโม, กา อสิสนูา, กา มํสเปสิ, โก นาโคติ?  

 
[๒๕๑] “วมฺมิโกติ โข ภิกฺข ุ อิมสฺเสตํ จาตมฺุมหาภตูิกสฺส กายสฺส อธิวจนํ                  

มาตาเปตฺติกสมฺภวสฺส โอทนกมฺุมาสปูจยสฺส อนิจฺจจฺุฉาทนปริมทฺทนเภทนวิทฺธํสนธมฺมสฺส. 
(๑)  
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“กา รตฺต ึธูมายนา”ติ5 ยํ โข ภิกฺข ุทิวา กมฺมนฺเต อารพฺภ รตฺต ึอนวิุตกฺเกติ อนวิุจาเรติ 
อยํ รตฺต ึธูมายนา. (๒)  

 
“กา ทิวา ปชฺชลนา”ติ๑ ยํ โข ภิกฺข ุ รตฺต ึอนวิุตกฺเกตฺวา อนวิุจาเรตฺวา ทิวา กมฺมนฺเต 

ปโยเชติ กาเยน วาจาย,6 อยํ ทิวา ปชฺชลนา. (๓)  
 
“พฺราหฺมโณ”ติ โข ภิกฺข ุตถาคตสฺเสตํ อธิวจนํ อรหโต สมฺมาสมฺพทฺุธสฺส. “สเุมโธ”ติ โข 

ภิกฺข ุเสขสฺเสตํ ภิกฺขโุน อธิวจนํ. (๔-๕)  
 
“สตฺถนฺ”ติ โข ภิกฺข ุ อริยาเยตํ ป%ฺญาย อธิวจนํ. “อภิกฺขณนฺ”ติ โข ภิกฺข ุ                     

วีริยารมฺภสฺเสตํ อธิวจนํ. (๖-๗)  
 
“ลงฺคี”ติ โข ภิกฺข ุอวิชฺชาเยตํ อธิวจนํ. “อกฺุขิป ลงฺค ึปชห อวิชฺชํ, อภิกฺขณ สเุมธ สตฺถํ 

อาทายา”ติ อยเมตสฺส อตฺโถ. (๘)  
 
“อทฺุธุมายิกา”ติ โข ภิกฺข ุ โกธุปายาสสฺเสตํ อธิวจนํ. “อกฺุขิป อทฺุธุมายิกํ ปชห             

โกธุปายาสํ, อภิกฺขณ สเุมธ สตฺถํ อาทายา”ติ อยเมตสฺส อตฺโถ. (๙)  
 
“ทฺวิธาปโถ”ติ โข ภิกฺข ุวิจิกิจฺฉาเยตํ อธิวจนํ. “อกฺุขิป ทฺวิธาปถํ ปชห วิจิกิจฺฉํ, อภิกฺขณ 

สเุมธ สตฺถํ อาทายา”ติ อยเมตสฺส อตฺโถ. (๑๐)  
 
“จงฺควารนฺ”ติ โข ภิกฺข ุป%ฺจนฺเนตํ นีวรณานํ อธิวจนํ. เสยฺยถีทํ ? กามจฺฉนฺทนีวรณสฺส 

พฺยาปาทนีวรณสฺส ถีนมิทฺธนีวรณสฺส อทฺุธจฺจกกฺุกจฺุจนีวรณสฺส วิจิกิจฺฉานีวรณสฺส.        
“อกฺุขิป จงฺควารํ ปชห ป%ฺจ นีวรเณ, อภิกฺขณ สเุมธ สตฺถํ อาทายา”ติ อยเมตสฺส อตฺโถ. (๑๑)  

 
                                                                                       

5-๑ ฉ.ม.ส.ีอิ. กา รตฺต ึธูมายนาติ จ กา ทิวา ปชฺชลนาติ จ. อิเม ปาฐา น ทิสสฺนฺติ  
6 ฉ.ม.อิ. มนสา  
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“กมฺุโมติ โข ภิกฺข ุ ป%ฺจนฺเนตํ อปุาทานกฺขนฺธานํ อธิวจนํ เสยฺยถีทํ ?                          
รูปปูาทานกฺขนฺธสฺส เวทนปูาทานกฺขนฺธสฺส ส%ฺ%ปูาทานกฺขนฺธสฺส สงฺขารูปาทานกฺขนฺธสฺส 
วิ%ฺญาณปูาทานกฺขนฺธสฺส. “อกฺุขิป กมฺุมํ ปชห ป%ฺจปุาทานกฺขนฺเธ, อภิกฺขณ สเุมธ สตฺถํ     
อาทายา”ติ อยเมตสฺส อตฺโถ. (๑๒)  

 
“อสิสนูา”ติ โข ภิกฺข ุ ป%ฺจนฺเนตํ กามคณุานํ อธิวจนํ. จกฺขวิุ%ฺเญยฺยานํ รูปานํ 

อิฏฺฐานํ กนฺตานํ มนาปานํ ปิยรูปานํ กามปูส%ฺหิตานํ รชนียานํ. โสตวิ%ฺเญยฺยานํ สทฺทานํ. 
ฯเปฯ ฆานวิ%ฺเญยฺยานํ คนฺธานํ. ฯเปฯ ชิวฺหาวิ%ฺเญยฺยานํ รสานํ ฯเปฯ กายวิ%ฺเญยฺยานํ 
โผฏฺฐพฺพานํ อิฏฺฐานํ กนฺตานํ มนาปานํ ปิยรูปานํ กามปูส%ฺหิตานํ รชนียานํ. “อกฺุขิป อสิสนํู 
ปชห ป%ฺจ กามคเุณ, อภิกฺขณ สเุมธ สตฺถํ อาทายา”ติ อยเมตสฺส อตฺโถ. (๑๓)  

 
“มํสเปสี”ติ โข ภิกฺข ุนนฺทีราคสฺเสตํ อธิวจนํ. “อกฺุขิป มํสเปส ึปชห นนฺทิราคํ, อภิกฺขณ 

สเุมธ สตฺถํ อาทายา”ติ อยเมตสฺส อตฺโถ. (๑๔)  
 
“นาโค”ติ โข ภิกฺข ุ ขีณาสวสฺเสตํ ภิกฺขโุน อธิวจนํ. “ติฏฺฐต ุ นาโค, มา นาคํ ฆฏฺเฏสิ, 

นโม กโรหิ นาคสฺสา”ติ อยเมตสฺส อตฺโถต.ิ (๑๕)  
 
อิทมโวจ ภควา; อตฺตมโน อายสฺมา กมุารกสฺสโป ภควโต ภาสิตํ อภินนฺทีติ. 

วมฺมิกสตฺุตํ นิฏฺฐิตํ ตติยํ. 
 

--------------------------------------- 
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๓. วัมมิกสูตร 
ว่าด้วยจอมปลวกปริศนา 

[๒๔๙] ข้าพเจ้าได้สดบัมาอยา่งนี U 
สมยัหนึBง พระผู้ มีพระภาคประทบัอยู่ ณ พระเชตวนั อารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตกรุง   

สาวตัถี สมยันั Uน  ทา่นพระกมุารกสัสปะพกัอยูที่Bป่าอนัธวนั  
ครั Uงนั Uน เมืBอราตรี7ผา่นไป  เทวดาองค์หนึBงมีวรรณะงดงามยิBงนกัได้เปลง่รัศมีให้สวา่งทัBวป่า   

อนัธวนั เข้าไปหาทา่นพระกมุารกสัสปะถึงทีBอยู่ แล้วได้ยืนอยู่ ณ ทีBสมควร ได้กลา่วกบัทา่นพระกมุาร
กสัสปะวา่  

“พระคณุเจ้า จอมปลวกนี Uยอ่มพน่ควนัในเวลากลางคืน ยอ่มลกุโพลงในเวลากลางวนั 
พราหมณ์ได้กลา่วอย่างนี Uวา่  “สเุมธ เธอจงนําศสัตราไปขดุด”ู 

สเุมธใช้ศสัตราไปขดุก็ได้เห็นลิBมสลกั จงึกลา่ววา่  “ลิBมสลกั ขอรับ” 
พราหมณ์กลา่วอยา่งนี Uว่า  “สเุมธ เธอจงยกลิBมสลกัขึ Uนแล้วใช้ศสัตราขดุตอ่ไป” 
สเุมธใช้ศสัตราขดุลงไปก็ได้เห็นอึBง จงึกลา่ววา่  “อึBง ขอรับ”  
พราหมณ์กลา่วอยา่งนี Uว่า  “สเุมธ  เธอจงนําอึBงขึ Uนมา แล้วใช้ศสัตราขดุตอ่ไป” 
สเุมธใช้ศสัตราขดุตอ่ไปได้เห็นทางสองแพร่ง จงึกลา่ววา่ “ทางสองแพร่ง ขอรับ” 
พราหมณ์กลา่วอยา่งนี Uว่า  “สเุมธ เธอจงถากทางสองแพร่งออกเสีย แล้วใช้ ศสัตราขดุตอ่ไป” 
สเุมธใช้ศสัตราขดุตอ่ไปได้เห็นหม้อกรองนํ Uาดา่ง จงึกลา่วว่า  “หม้อกรองนํ Uาดา่ง ขอรับ”  
พราหมณ์กลา่วอยา่งนี Uว่า  “สเุมธ เธอจงยกหม้อกรองนํ Uาดา่งขึ Uนมา แล้วใช้ศสัตราขดุตอ่ไป” 
สเุมธใช้ศสัตราขดุตอ่ไปได้เห็นเตา่ จงึกลา่ววา่  “เตา่ ขอรับ”  
พราหมณ์กลา่วอยา่งนี Uว่า  “สเุมธ เธอจงนําเตา่ขึ Uนมา แล้วใช้ศสัตราขดุตอ่ไป”  
สเุมธใช้ศสัตราขดุตอ่ไปได้เห็นเขียงหัBนเนื Uอ จงึกลา่ววา่  “เขียงหัBนเนื Uอ ขอรับ” 
พราหมณ์กลา่วอยา่งนี Uว่า  “สเุมธ เธอจงยกเขียงหัBนเนื Uอขึ Uนมา แล้วใช้ศสัตราขดุตอ่ไป” 
สเุมธใช้ศสัตราขดุตอ่ไปได้เห็นชิ Uนเนื Uอ จงึกลา่ววา่  “ชิ Uนเนื Uอ ขอรับ”  
พราหมณ์กลา่วอยา่งนี Uว่า “สเุมธ เธอจงหยิบชิ Uนเนื Uอขึ Uนมา แล้วใช้ศสัตราขดุตอ่ไป” 
สเุมธใช้ศสัตราขดุตอ่ไปได้เห็นนาค จงึกลา่ววา่  “นาค ขอรับ” 
พราหมณ์กลา่วอยา่งนี Uว่า  “นาคจงดํารงอยูเ่ถิด เธออยา่เบียดเบียนนาคเลย จงทําความนอบ

น้อมนาค” 

                                                                                       

7 ราตรี ในทีBนี Uหมายถงึปฐมยาม ความนี Uมีความหมายวา่ เมืBอสิ Uนปฐมยามกําลงัอยูใ่นชว่งมชัฌิมยาม เทวดาก็ปรากฏ 
(ดเูทียบ ข.ุข.ุอ. ๙๙) 
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พระคณุเจ้า  ทา่นควรเข้าไปเฝ้าพระผู้ มีพระภาคแล้วทลูถามปัญหาทั Uง ๑๕ ข้อนี U  ทา่นควรทรง
จําคําเฉลยปัญหาเหล่านั UนตามทีBพระผู้ มีพระภาคตรัสตอบเถิด  ในโลกพร้อมทั Uงเทวโลก มารโลก พรหม
โลก ในหมูส่ตัว์พร้อมทั Uงสมณพราหมณ์ เทวดา และมนษุย์ ยกเว้นพระตถาคตหรือสาวกของพระ
ตถาคต หรือบคุคลผู้ ฟังจากสํานกั (ของข้าพเจ้า) นี Uเสียแล้ว ข้าพเจ้ายงัไมเ่ห็นบคุคลผู้จะทําจิต (ของ
ข้าพเจ้า) ให้ยินดีด้วยการตอบปัญหาเหลา่นี Uได้” 

เทวดานั Uนได้กล่าวคํานี Uแล้วก็อนัตรธานไปจากทีBนั Uน 
 

พระกุมารกัสสปะทูลถามปริศนาธรรม 
[๒๕๐] ครั Uนคืนนั Uนผา่นไป  ทา่นพระกมุารกสัสปะก็เข้าไปเฝ้าพระผู้ มีพระภาคถึงทีBประทบั 

ถวายอภิวาทแล้วนัBง ณ ทีBสมควร ได้กราบทลูพระผู้ มีพระภาควา่  
“ข้าแตพ่ระองค์ผู้ เจริญ เมืBอคืนนี U เมืBอราตรีผ่านไป เทวดาองค์หนึBงมีวรรณะงดงามยิBงนกั เปลง่

รัศมีให้สวา่งทัBวป่าอนัธวนั  เข้ามาหาข้าพระองค์ถึงทีBอยู่ ยืน ณ ทีBสมควรแล้วได้กล่าวกบัข้าพระองค์วา่  
“พระคณุเจ้า จอมปลวกนี Uพ่นควนัในเวลากลางคืน  ลกุโพลงในเวลากลางวนั  พราหมณ์ได้

กลา่วอยา่งนี Uวา่ “สเุมธ เธอจงนําศสัตราไปขดุด”ู 
สเุมธใช้ศสัตราขดุลงไปได้เห็นลิBมสลกั จงึกลา่ววา่ “ลิBมสลกั ขอรับ” 
พราหมณ์กลา่วอยา่งนี Uว่า  “สเุมธ เธอจงยกลิBมสลกัขึ Uนแล้วใช้ศสัตราขดุตอ่ไป” 
สเุมธใช้ศสัตราขดุตอ่ไปก็ได้เห็นอึBง จงึกลา่ววา่  “อึBง ขอรับ” ฯลฯ ได้เห็นนาค จงึกลา่ววา่ “นาค 

ขอรับ”  
พราหมณ์กลา่วอยา่งนี Uว่า “นาคจงดํารงอยูเ่ถิด เธออยา่เบียดเบียนนาคเลย จงทําความนอบ

น้อมนาค” 
พระคณุเจ้า ทา่นควรเข้าไปเฝ้าพระผู้ มีพระภาคแล้วทลูถามปัญหาทั Uง ๑๕ ข้อนี U ทา่นควรทรงจํา

คําเฉลยปัญหาเหล่านั UนตามทีBพระผู้ มีพระภาคตรัสตอบเถิด ในโลกพร้อมทั Uงเทวโลก มารโลก พรหมโลก 
ในหมูส่ตัว์พร้อมทั Uงสมณพราหมณ์ เทวดา และมนษุย์ ยกเว้นพระตถาคตหรือสาวกของพระตถาคต 
หรือบคุคลผู้ ฟังจากสํานกั(ของข้าพเจ้า)นี Uเสียแล้ว ข้าพเจ้ายงัไมเ่ห็นบคุคลผู้จะทําจิต(ของข้าพเจ้า)ให้
ยินดีด้วยการตอบปัญหาเหล่านี U “ 

เทวดานั Uนได้กล่าวคํานี Uแล้วก็อนัตรธานไปจากทีBนั Uน  
ข้าแตพ่ระองค์ผู้ เจริญ 

๑. อะไรหนอ ชืBอวา่จอมปลวก  
๒. อยา่งไร ชืBอวา่การพ่นควันในเวลากลางคืน 
๓. อยา่งไร ชืBอวา่การลุกโพลงในเวลากลางวัน  



7 
 

๔. ใคร ชืBอวา่พราหมณ์  
๕. ใคร ชืBอวา่สุเมธ  
๖. อะไร ชืBอว่าศัสตรา  
๗. อยา่งไร ชืBอวา่การขุด  
๘. อะไร ชืBอว่าลิ+มสลัก  
๙. อะไร ชืBอว่าอึ+ง  
๑๐. อะไร ชืBอว่าทางสองแพร่ง  
๑๑. อะไร ชืBอว่าหม้อกรองนํ /าด่าง  
๑๒. อะไร ชืBอว่าเต่า  
๑๓. อะไร ชืBอว่าเขียงหั+นเนื /อ  
๑๔. อะไร ชืBอว่าชิ /นเนื /อ  
๑๕. อะไร ชืBอว่านาค”  

 
พระผู้มีพระภาคทรงเฉลยปริศนาธรรม 

[๒๕๑] พระผู้ มีพระภาคตรัสตอบวา่ “ภิกษุ  
๑.  คําวา่ จอมปลวก นั Uน เป็นชืBอของร่างกายนี U ซึBงประกอบด้วยมหาภตูรูปทั Uง ๔ 

มีมารดาบดิาเป็นแดนเกิด เตบิโตด้วยข้าวสกุและขนมกมุมาส ไมเ่ทีBยง ต้อง
บริหาร ต้องนวดฟั Uน จะต้องแตกสลาย และกระจดักระจายไปเป็นธรรมดา 

๒.  คําวา่ อย่างไร ชื+อว่าการพ่นควันในเวลากลางคืน นั Uน ได้แก่ การทีBบคุคล
ทําการงานในเวลากลางวนั แล้วตรึกตรองถึงในเวลากลางคืน นี UชืBอว่าการพน่
ควนัในเวลากลางคืน  

๓.  คําวา่ อย่างไร ชื+อว่าการลุกโพลงในเวลากลางวัน นั Uน ได้แก่ การทีBบคุคล
ตรึกตรองถึงบอ่ยๆ ในเวลากลางคืน แล้วประกอบการงานในเวลากลางวนั 
ด้วยกายและวาจา นี UชืBอวา่การลกุโพลงในเวลากลางวนั  

๔. คําวา่ พราหมณ์ นั Uน เป็นชืBอของตถาคตอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจ้า  
๕. คําวา่ สุเมธ นั Uน เป็นชืBอของภิกษุผู้ เป็นเสขะ  
๖. คําวา่ ศัสตรา นั Uน เป็นชืBอแห่งปัญญาอนัประเสริฐ  
๗. คําวา่ จงขุด นั Uน เป็นชืBอของการปรารภความเพียร  
๘. คําวา่ ลิ+มสลัก นั Uน เป็นชืBอแหง่อวิชชา คํานั Uนมีอธิบายว่า  “สเุมธ เธอจงใช้

ศสัตรายกลิBมสลกัขึ Uน คือ จงละอวิชชา จงขดุขึ Uนมา”  
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๙. คําวา่ อึ+ง นั Uน เป็นชืBอของความคบัแค้นใจเนืBองมาจากความโกรธ คํานั Uนมี
อธิบายวา่ “สเุมธ เธอจงใช้ศสัตรานําอึBงขึ Uนมา คือ จงละความคบัแค้นใจ
เนืBองมาจากความโกรธ จงขดุขึ Uนมา”  

๑๐. คําวา่ ทางสองแพร่ง นั Uน เป็นชืBอแหง่วิจิกิจฉา คํานั Uนมีอธิบายวา่  “สเุมธ เธอ
จงใช้ศสัตราถากทางสองแพร่ง คือ จงละวิจิกิจฉา จงขดุขึ Uนมา”  

๑๑. คําวา่ หม้อกรองนํ /าด่าง นั Uน เป็นชืBอแหง่นิวรณ์ ๕ ประการ คือ  
กามฉนัทนิวรณ์  (สิBงทีBกั Uนจิตคือความพอใจในกาม)  
พยาบาทนิวรณ์  (สิBงทีBกั Uนจิตคือความขดัเคืองใจ) 
ถีนมิทธนิวรณ์  (สิBงทีBกั Uนจิตคือความหดหูแ่ละเซืBองซมึ)  
อทุธจัจกกุกจุจนิวรณ์ (สิBงทีBกั Uนจิตคือความฟุ้ งซา่นและร้อนใจ)  
วิจิกิจฉานิวรณ์  (สิBงทีBกั Uนจิตคือความลงัเลสงสยั) 
คํานั Uนมีอธิบายวา่ “สเุมธ เธอจงใช้ศสัตรายกหม้อกรองนํ Uาดา่งขึ Uนมา คือจงละนิวรณ์ ๕ 
ประการ จงขดุขึ Uนมา”  
๑๒. คําวา่ เต่า นั Uน เป็นชืBอแหง่อปุาทานขนัธ์8 ๕ ประการ คือ  

รูปปูาทานขนัธ์  (อปุาทานขนัธ์คือรูป)  
เวทนปูาทานขนัธ์ (อปุาทานขนัธ์คือเวทนา)  
สญั%ปูาทานขนัธ์ (อปุาทานขนัธ์คือสญัญา)  
สงัขารูปาทานขนัธ์ (อปุาทานขนัธ์คือสงัขาร)  
วิญญาณปูาทานขนัธ์ (อปุาทานขนัธ์คือวิญญาณ)  

คํานั Uนมีอธิบายวา่ “สเุมธ เธอจงใช้ศสัตรานําเตา่ขึ Uนมา คือ จงละอปุาทานขนัธ์ ๕  
ประการ  จงขดุขึ Uนมา”  
๑๓. คําวา่ เขียงหั+นเนื /อ นั Uน เป็นชืBอแหง่กามคณุ ๕ ประการ คือ  

รูปทีBจะพงึรู้แจ้งทางตา ทีBนา่ปรารถนา นา่ใคร่ นา่พอใจ ชวนให้รัก ชกัให้ใคร่ 
พาใจให้กําหนดั 
เสียงทีBจะพงึรู้แจ้งทางห ูฯลฯ 
กลิBนทีBจะพงึรู้แจ้งทางจมกู ฯลฯ 
รสทีBจะพงึรู้แจ้งทางลิ Uน ฯลฯ 
โผฏฐัพพะทีBจะพงึรู้แจ้งทางกาย ทีBนา่ปรารถนา นา่ใคร่ นา่พอใจ ชวนให้รัก   
ชกัให้ใคร่ พาใจให้กําหนดั  

                                                                                       

8 ดเูชิงอรรถทีB ๑ ข้อ ๙๑ หน้า ๘๖ ในเลม่นี U 
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คํานั Uนมีอธิบายวา่  “สเุมธ เธอจงใช้ศสัตรายกเขียงหัBนเนื Uอขึ Uนมา คือ จงละ
กามคณุ ๕ ประการ จงขดุขึ Uนมา”  

๑๔. คําวา่ ชิ /นเนื /อ นั Uน เป็นชืBอแหง่นนัทิราคะ (ความกําหนดัด้วยอํานาจความ
เพลิดเพลิน) คํานั Uนมีอธิบายวา่ “สเุมธ เธอจงใช้ศสัตราหยิบ ชิ Uนเนื Uอขึ Uนมา คือ 
จงละนนัทิราคะ จงขดุขึ Uนมา”  

๑๕. คําวา่ นาค นั Uน เป็นชืBอของภิกษุผู้ เป็นขีณาสพ คํานั Uนมีอธิบายวา่ “นาคจง
ดํารงอยูเ่ถิด เธออยา่เบียดเบียนนาคเลย เธอจงทําความนอบน้อมนาค” 

พระผู้ มีพระภาคได้ตรัสภาษิตนี Uแล้ว ทา่นพระกมุารกสัสปะมีใจยินดีชืBนชมพระภาษิตของพระผู้
มีพระภาค ดงันี Uแล 

วัมมิกสูตรที+ ๓ จบ 
 

 

----------------------------------------------------------- 


