๑. วัชฌาวัชฌปญหา ๑
ลําดับนัน้ พระเจามิลินท ครั้งไดโอกาสที่พระเถรเจาถวายแลว ดังนั้น
ทรงถวายนมัสการแทบบาทแหงพระอาจารยแลว ประฌมพระหัตถ ตรัสวาดัง
นี้ "พระผูเปนเจา เดียรถียเหลานี้พูดอยูวา 'ถาพระพุทธเจาทรงยินดีบชู าอยู ได
ชื่อวาไมปรินิพพานแลว ยังเกี่ยวของดวยโลกอยู ยังเปนผูจะตองเวียนอยูใน
ภายในแหงพิภพ เสมอสัตวโลกในโลก, เหตุนั้น การบูชาที่ทายกกระทําแลว
แดพระพุทธเจานัน้ ยอมเปนหมันไมมีผล, ถาพระองคเสด็จปรินิพพานแลว ไม
เกี่ยวของดวยโลก ออกไปจากภพทั้งปวงแลว การบูชาพระองคหาควรไม
เพราะทานผูปรินิพพานแลว ยอมไมยินดีอะไร การบูชาทีท่ ายกกระทําแลวแก
ทานผูไมยนิ ดีอะไร ยอมเปนหมันไมมีผลเหมือนกัน' ดังนี.้ นี่ปญหาสองเงื่อน
ไมเปนวิสยั ของคนผูไมไดบรรลุพระอรหัตต เปนวิสัยของทานผูใหญเทานั้น ขอ
พระผูเปนเจาจงทําลายขาย คือ ทิฏฐิเสีย ตั้งไวในสวนอันเดียว, นี่ปญหามา
ถึงพระผูเปนเจาเขาแลว ขอพระผูเปนเจาจงใหดวงจักษุแกพุทธโอรสทัง้ หลาย
อันมีในอนาคตกาลไวสําหรับขมถอยคําแหงผูอื่น."
พระเถรเจาถวายพระพรวา "ขอถวายพระพร พระผูมีพระภาคเสด็จ
ปรินิพพานแลว และไมทรงยินดีบูชา, ความยินดีพระตถาคตเจาทรงละเสียได
แลวที่ควงพระศรีมหาโพธิ,์ จักกลาวอะไรถึงเมื่อพระองคเสด็จปรินิพพานแลว
ดวนอนุปาทิเสสนิพพานธาตุเลา. ขอนี้มีทอี่ างใหเห็นจริง คํานี้พระธรรม
เสนาบดีสารีบุตรเถรเจากลาววา "พระพุทธเจาทั้งหลายนัน้ ทรงพระคุณเสมอ
ดวยพระพุทธเจาผูไมมีใครเสมอ หมูมนุษยพรอมทั้งหมูเทวดาพากันบูชา พระ
องคไมทรงยินดีสักการบูชา, นี่เปนธรรมดาของพระพุทธเจาทั้งหลาย ดังนี้."
ร. "พระผูเปนเจา ธรรมดาบุตรยอมกลาวยกคุณบิดาบาง บิดายอม
กลาวยกคุณบุตรบาง, ขอนี้ไมใชเหตุสําหรับขมวาทะผูอนื่ , ขอนี้ชื่อวาเปน
เครื่องประกาศความเลื่อมใส, ขออาราธนาพระผูเปนเจากลาวเหตุในขอ
ปญหานั้นใหชอบ เพื่อแกขาย คือ ทิฏฐิออกเสีย เพื่อตั้งวาทะของตนไว."
ถ. "ขอถวายพระพร พระผูมีพระภาคเจาเสด็จปรินิพพานแลว และ
พระองคมิไดทรงยินดีบูชา, เทวดามนุษยทงั้ หลายกระทํารัตน คือ พระธาตุ
ของพระตถาคตเจา ผูไมยินดีโดยแทใหเปนที่ตั้งแลว เสพสัมมาปฏิบัติดวย

อารมณอันมุงอยูในรัตน คือ พระญาณของพระตถาคตเจา ยอมไดสมบัติสาม
ประการ, เหมือนอยางวา กองไฟใหญลุกโพลงแลวจะดับไป, กองไฟนั้น ยินดี
เชื้อคือหญาและไมบา งหรือ ขอถวายพระพร."
ร. "กองไฟใหญ ถึงกําลังลุกอยู ก็ยอมไมยนิ ดีเชื้อ คือ หญาและไม, ก็
กองไฟใหญนนั้ ดับสงบแลว หาเจตนามิได จักยินดีดวยเหตุอะไรเลา พระผู
เปนเจา ?"
ถ. "ก็เมื่อกองไฟนั้นดับสงบแลว ไฟในโลกชือ่ วาสูญหรือ ขอถวายพระ
พร ?"
ร. "หาเปนดังนั้นไม ไมเปนวัตถุเปนเชื้อของไฟ. มนุษยจําพวกไหน
ตองการไฟ เขาสีไมดว ยเรี่ยวแรงกําลังพยายาม ดวยความกระทําของบุรุษ
เฉพาะตัวของเขาแลว ยังไฟใหเกิดขึ้นแลว ยอมกระทํากิจที่จะตองกระทําดวย
ไฟไดดวยไฟนัน้ ."
ถ. "ขอถวายพระพร ถาอยางนั้น คําของพวกเดียรถียวา 'การบูชาที่
ทายกกระทําแลวแกทา นผูไ มยินดีอะไร ยอมเปนหมันไมมีผล' ดังนี้ ยอมเปน
ผิด. ขอถวายพระพร กองไฟใหญลุกโพลงอยู ฉันใด, พระผูมีพระภาคเจาทรง
รุงเรืองอยูในหมื่นโลกธาตุดวยพระพุทธสิริ ก็ฉันนั้น; กองไฟใหญนั้น ครั้นลุก
โพลงแลวก็ดับไป ฉันใด, พระผูมีพระภาคเจา ครั้นทรงรุงเรืองในหมื่นโลกธาตุ
ดวยพระพุทธสิริแลว เสด็จปรินิพพานดวยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ ก็ฉันนัน้ ;
กองไฟที่ดับแลวไมยินดีเชื้อ คือ หญาและไม ฉันใด, การยินดีเกื้อกูลของโลก
พระองคละเสียแลว สงบแลว ก็ฉันนั้น; มนุษยทั้งหลาย เมื่อกองไฟดับแลวไม
มีเชื้อ สีไมดวยเรี่ยวแรงกําลังพยายามดวยความกระทําของบุรุษเฉพาะตัว
ของเขาแลว ยังไฟใหเกิดขึ้นแลว ยอมกระทํากิจที่จะตองกระทําดวยไฟไดดวย
ไฟนั้น ฉันใด; เทวดามนุษยทั้งหลาย กระทํารัตน คือ พระธาตุของพระตถาคต
เจาผูไมยนิ ดีโดยแทใหเปนทีต่ ั้งแลว เสพสัมมาปฏิบัติ ดวยอารมณอนั มุงอยูใน
รัตน คือ พระญาณ ของพระตถาคตเจา ยอมไดสมบัตสิ ามประการ ก็ฉันนั้น.
ขอถวายพระพร แมเพราะเหตุนี้ การบูชาที่ทายกกระทําแลวแดพระตถาคต
เจาผูเสด็จปรินิพพานแลว ไมทรงยินดีอยูโดยแท จึงชื่อวา มีผลไมเปนหมัน."
ถ. "ขอถวายพระพร ขอพระองคทรงสดับเหตุแมอนื่ ยิ่งขึน้ เปนเครื่องให
เห็นวา การบูชาทีท่ ายกกระทําแลวแดพระตถาคตเจาผูปรินิพพานแลว ไมทรง

ยินดีอยูโดยแท มีผลไมเปนหมัน: เหมือนอยางวา พายุใหญพัดแลวจะสงบไป,
ลมที่สงบไปแลวนัน้ ยินดีการใหเกิดอีกบางหรือขอถวายพระ ?"
ร. "หามิได ความคํานึงก็ดี ความกระทําในใจก็ดี ของลมที่สงบไปแลว
เพื่อการกระทําใหเกิดอีก ไมมี, เหตุอะไรเลา เหตุวาวาโยธาตุนนั้ ไมมีเจตนา."
ถ. "เออก็ ชื่อของลมที่สงบไปแลวนัน้ วา 'ลม' ดังนี้ ยังเปนไปบางหรือ
ขอถวายพระพร ?"
ร. "หามิได" พัดใบตาลและพัดโบกเปนปจจัยเพื่อความเกิดขึ้นแหงลม,
มนุษยจําพวกไหน ตองรอนเผาแลว ตองความกระวนกระวายบีบคั้นแลว เขา
ยังลมใหเกิดขึน้ ดวยพัดใบตาลหรือดวยพัดโบกตามกําลังเรี่ยวแรงพยายาม
ตามความกระทําของบุรุษเฉพาะตัวของเขาแลว ยังความรอนใหดับ ยังความ
กระวนกระวายใหสงบ ดวยลมนั้น."
ถ. "ขอถวายพระพร ถาอยางนั้น คําของพวกเดียรถียวา 'การบูชาที่
ทายกกระทําแลวแกทา นผูไ มยินดีอะไร ยอมเปนหมันไมมีผล' ดังนี้ ยอมเปน
ผิด. ขอถวายพระพร พายุใหญพัดแลว ฉันใด, พระผูมีพระภาคเจาทรงกระพือ
ในหมืน่ โลกธาตุ ดวยลม คือ พระเมตตาอันเย็นชื่นใจละเอียดสุขุมแลว ก็ฉัน
นั้น; พายุใหญครั้นพัดแลว สงบไปแลวฉันใด, พระผูมีพระภาคเจา ครั้นทรง
กระพือในหมืน่ โลกธาตุ ดวยลม คือ พระเมตตาอันเย็นชื่นใจละเอียดสุขุมแลว
เสด็จปรินิพพานดวยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ ก็ฉันนั้น; ลมอันสงบไปแลว
ยอมไมยินดีความใหเกิดขึ้นอีก ฉันใด การยินดีเกื้อกูลของโลก พระองคละเสีย
แลว สงบแลว ก็ฉันนั้น; มนุษยทั้งหลายนั้น ตองรอนเผาแลว ตองความกระวน
กระวายบีบคัน้ แลว ฉันใด, เทวดามนุษยทงั้ หลาย ตองความรอนกระวน
กระวายเหตุไฟสามประการบีบคั้นแลว ก็ฉันนัน้ ;พัดใบตาลและพัดโบกเปน
ปจจัย เพื่อความเกิดแหงลม ฉันใด, พระธาตุและพระญาณรัตนของพระ
ตถาคตเจาเปนปจจัย เพื่อความไดสมบัตสิ ามประการ ก็ฉันนั้น; มนุษยทั้ง
หลาย ตองรอนเผาแลว ตองความกระวนกระวายบีบคัน้ แลว ยังลมใหเกิดขึน้
ดวยพัดใบตาลหรือดวยพัดโบกแลว ยังความรอนใหดับ ยังความกระวน
กระวายใหสงบดวยลมนั้น ฉันใด, เทวดามนุษยทั้งหลาย บูชาพระธาตุและ
พระญาณรัตนของพระตถาคตเจา ผูเสด็จปรินิพพานแลว ไมทรงยินดีโดยแท
แลว ยังกุศลใหเกิดขึ้นแลว ยังความรอนความกระวนกระวายเหตุไฟสาม

ประการใหดับ ใหสงบดวยกุศลนั้นฉันนัน้ . ขอถวายพระพร แมเพราะเหตุนี้
การบูชาที่ทายกกระทําแลวแดพระตถาคตเจาผูเสด็จปรินิพพานแลว ไมทรง
ยินดีอยูโดยแท จึงชื่อวา มีผลไมเปนหมัน."
ถ. "ขอถวายพระพร ขอพระองคทรงสดับเหตุแมอนื่ อีกใหยิ่งขึน้ ไป เพื่อ
ขมวาทะผูอื่นเสีย: เหมือนอยางวา บุรุษตีกลอง ยังเสียงใหเกิดขึ้น และเสียง
กลองอันบุรุษใหเกิดขึ้นนัน้ แลวก็อันตรธานหายไป, เออก็ เสียงนั้น ยินดีความ
ใหเกิดขึ้นอีกบางหรือ ขอถวายพระพร."
ร. "หามิได เสียงนั้นอันตรธานไปแลว, ความคํานึงก็ดี ความกระทําใน
ใจก็ดี ของเสียงนั้น เพื่ออันเกิดขึ้นอีกมิไดม,ี ครั้นเมื่อเสียงกลองเกิดขึ้นคราว
เดียวแลว อันตรธานไปแลว เสียงกลองนั้นก็ขาดสูญไป, สวนกลองเปนปจจัย
เพื่อความเกิดขึ้นแหงเสียง, ครั้นเมื่อเปนอยางนัน้ บุรุษเมื่อปจจัยมีอยู ตีกลอง
ดวยพยายามอันเกิดแตตนแลว ยังเสียงใหเกิดขึ้นได."
ถ. "ขอถวายพระพร พระผูมีพระภาคเจา ทรงตั้งพระธาตุรัตนอันพระ
องคอบรมแลวดวยศีล สมาธิ ปญญา วิมุตติ วิมุตติญาณ ทัสสนะ กับพระ
ธรรมวินัยคําสอน ใหเปนตางพระศาสดาแลว สวนพระองคเสด็จปรินิพพาน
ดวยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ ครั้นเมื่อพระผูมีพระภาคเจาเสด็จปรินิพพาน
แลว ความไดสมบัติขาดสูญไปตามแลวก็หาไม, สัตวทงั้ หลายตองทุกขในภพ
บีบคั้นแลวกระทําพระธาตุรัตนกับพระธรรมวินยั คําสอนใหเปนปจจัย แลว
อยากไดสมบัติ ก็ยอมไดฉันเดียวกัน. ขอถวายพระพร แมเพราะเหตุนี้ การ
บูชาทีท่ ายกกระทําแลวแดพระตถาคตเจาผูเสด็จปรินิพพานแลว ไมทรงยินดี
อยูโดยแท จึงชื่อวา มีผลไมเปนหมัน. ขอถวายพระพร ขอนี้พระผูมีพระภาค
เจาทรงเห็นและตรัสบอกลวงหนาไวนานแลววา "อานนท สักหนอยความวิตก
จะมีแกทา นทัง้ หลายวา 'พระศาสนามีพระศาสดาลวงไปเสียแลว พระศาสดา
ของเราทั้งหลายไมม'ี ดังนี้, ขอนีท้ านทั้งหลายอยาเห็นไปอยางนัน้ , ธรรม
และวนัยอันเราแสดงแลว และบัญญัติแลว แกทานทั้งหลายโดยกาลทีล่ วงไป
แลวแหงเรา จักเปนศาสดาของทานทั้งหลายแทน" ดังนี้. คําของพวกเดียรถีย
วา 'การบูชาทีท่ ายกกระทําแลวแดพระตถาคตผูปรินิพพานแลว ไมทรงยินดี
อยู เปนหมันไมมีผล' ดังนี้นนั้ ผิด ไมจริง เท็จ สับปลับ พิรุธ วิปริต ใหทุกขเปน
ผล มีทุกขเปนวิบาก ยังผูพูดและผูเชื่อถือใหไปสูอบาย."

ถ. "ขอถวายพระพร ขอพระองคทรงสดับเหตุแมอนื่ ใหยงิ่ ขึ้นไป เปน
เครื่องใหเห็นวา 'การบูชาทีท่ ายกกระทําแลวแดพระตถาคตเจาผูเสด็จ
ปรินิพพานแลว ไมทรงยินดีอยูโดยแท มีผลไมเปนหมัน: มหาปฐพีนี้ยนิ ดีบาง
หรือหนอแลวา 'ขอสรรพพืชจงงอกขึ้นบนเรา' ดังนี้."
ร. "หามิได."
ถ. "ขอถวายพระพร ก็เหตุไฉนพืชทั้งหลายเหลานั้น งอกขึน้ บนมหา
ปฐพีอันไมยินดีอยูแลว ตั้งมั่นดวยรากอันรึงรัดกันแนนแข็งแรงดวยแกนในลํา
ตนและกิ่ง ทรงดอกออกผลเลา ?"
ร. "มหาปฐพีแมไมยินดีอยู ก็เปนวัตถุที่ตั้งแหงพืชทั้งหลายเหลานัน้
ยอมใหปจจัยเพื่องอกขึ้น, พืชทั้งหลายนัน้ อาศัยมหาปฐพีนั้นเปนวัตถุแลว
งอกขึ้นดวยปจจัยนัน้ แลว ตั้งมั่นดวยรากอันรึงรัดกันแนน แข็งแรงดวยแกนใน
ลําตนและกิ่ง ทรงดอกออกผลได."
ถ. "ขอถวายพระพร ถาอยางนั้น พวกเดียรถึยฉิบหาย ตองถูกกําจัด
เปนพิรุธในถอยคําของตัว, ถาเขาขืนกลาววา 'การบูชาทีท่ ายกกระทําแลวแก
ทานผูไมยนิ ดี เปนหมันไมมผี ล' ดังนี้. ขอถวายพระพร มหาปฐพีนี้ ฉันใด, พระ
ตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ก็ฉันนัน้ ; มหาปฐพีไมยนิ ดีอะไร ๆ ฉันใด,
พระตถาคตเจาไมทรงยินดีอะไร ๆ ก็ฉันนัน้ ; พืชเหลานั้นอาศัยปฐพี งอกขึน้
แลว ตั้งมั่นดวยรากอันรึงรัดกันแนนแข็งแรงดวยแกนในลําตนและกิ่ง ทรงดอก
ออกผลไดฉันใด, เทวดามนุษยทั้งหลาย อาศัยพระธาตุและพระญาณรัตนข
องพระตถาคตเจาผูเสด็จปรินิพพานแลว ไมทรงยินดีอยูโดยแท ตั้งมั่นดวย
กุศลมูลอันแนนหนาแลว แข็งแรงดวยแกน คือ พระธรรม ในลําตน คือ สมาธิ
และกิ่ง คือ ศีล ทรงดอก คือ วิมุตติ ออกผล คือ สามัญผล ก็ฉันนัน้ . ขอถวาย
พระพร แมเพราะเหตุนี้ การบูชาทีท่ ายกกระทําแลวแดพระตถาคตเจาผูเสด็จ
ปรินิพพานแลว ไมทรงยินดีอยูโดยแท จึงชื่อวา มีผลไมเปนหมันแล."
ถ. "ขอถวายพระพร ขอพระองคทรงสดับเหตุแมอนื่ อีกใหยิ่งขึน้ ไป เปน
เครื่องใหเปนวา การบูชาที่ทายกกระทําแลวแดพระตถาคตเจาผูเสด็จ
ปรินิพพานแลว ไมทรงยินดีอยูโดยแท มีผลไมเปนหมัน: สัตวที่เขาเลี้ยง คือ
อูฐ โค ลา แพะ และหมูมนุษยเหลานี้ ยินดีใหหมูห นอนเกิดในทองบางหรือ
ขอถวายพระ."

ร. "หามิได."
ถ. "ขอถวายพระพร ก็เหตุไฉน หนอนเหลานั้นจึงเกิดในทองของมนุษย
และดิรัจฉานเหลานั้นผูไ มยนิ ดีอยูแลว มีลูกหลานเปนอันมาก ถึงความ
ไพบูลยขนั้ เลา ?"
ร. "เพราะบาปกรรมมีกําลังซิ พระผูเปนเจา ถึงสัตวเหลานั้นไมยินดีอยู
หมูหนอนเกิดขึ้นภายในทองแลว มีลูกหลายมาก ถึงความไพบูลยขึ้น."
ถ. "เพราะพระธาตุและพระญาณรัตนของพระตถาคตเจาผูเสด็จ
ปรินิพพานแลว ไมทรงยินดีอยูโดยแทมีกาํ ลัง การบูชาที่ทายกกระทําแลวใน
พระตถาคตเจา จึงมีผลไมเปนหมัน ฉันเดียวกันแล ขอถวายพระพร."
ถ. "ขอถวายพระพร ขอพระองคทรงสดับเหตุแมอนื่ อีกใหยิ่งขึน้ ไปอีก
เปนเครื่องใหเห็นวา การบูชาทีท่ ายกกระทําแลวแดพระตถาคตเจาผูเสด็จ
ปรินิพพานแลว ไมทรงยินดีอยูโดยแท มีผลไมเปนหมัน: หมูมนุษยเหลานี้ยนิ ดี
อยูวา 'ขอโรคเกาสิบแปดเหลานี้ จงเกิดในกายเถิด' ดังนี้ บางหรือ ขอถวาย
พระพร."
ร. "หามิได."
ถ. "ขอถวายพระพร ก็เหตุไฉน โรคเหลานั้นจึงเกิดในกายของหมู
มนุษยผูไมยินดีอยูเลา ?"
ร. "ขอถวายพระ ถาวาอกุศลที่เขากระทําไวในกาลกอนเปนกรรมที่จะ
ตองเสวยในภพนี้, ถาอยางนั้น กุศลกรรมก็ดี อกุศลกรรมก็ดี ที่เขากระทําไว
แลวในภพกอนก็ดี ในภพนีก้ ็ดี ยอมมีผลไมเปนหมัน. ขอถวายพระพร แม
เพราะเหตุนี้ การบูชาที่ทายกกระทําแลว แดพระตถาคตเจาผูเสด็จ
ปรินิพพานแลว ไมทรงยินดีอยูโดยแท ยอมมีผลไมเปนหมัน. ขอถวายพระพร
พระองคไดเคยทรงสดับบางหรือวานันทกยักษประทุษรายพระสารีบุตรเถรเจา
แลว เขาไปสูแ ผนดินแลว."
ร. "ขาพเจาเคยไดฟง เรื่องนี้ปรากฏแลวในโลก."
ถ. "เออก็ พระสารีบุตรเถรเจายินดีการทีม่ หาปฐพีกลืนนันทกยักษเขา
ไปไวดวยหรือ ขอถวายพระพร."
ร. "แมโลกนีก้ บั ทั้งเทวโลกเพิกถอนไปอยู แมดวงจันทรและดวง
อาทิตยตกลงมาทีแ่ ผนดินอยู แมพญาเขาสิเนรุบรรพตแตกกระจายอยู พระ

สารีบุตรเถรเจาก็ไมยนิ ดีทกุ ขของผูอื่น, ขอนั้นเปนเพราะเหตุอะไร ? เปน
เพราะเหตุเครื่องที่พระสารีบุตรเถรเจาจะโกรธก็ดี จะประทุษรายก็ดี ทานถอน
เสียแลว ทานตัดขาดเสียแลว, เพราะทานถอนเหตุเสียไดแลว พระสารีบุตรเถร
เจาไมพึงกระทําความโกรธ แมในผูจ ะผลาญชีวิตของทานเสีย."
ถ. "ถาวา พระสารีบุตรเถรเจาไมยินดีการทีม่ หาปฐพีกลืนนันทกยักษ
เขาไปไวแลว เหตุไฉน นันทกยักษจึงไดเขาไปสูแผนดินเลาขอถวายพระพร ?"
ร. "เพราะเหตุอกุศลกรรมเปนโทษมีกาํ ลังนะซิ."
ถ. "ขอถวายพระพร ถาหากนันทกยักษเขาไปสูแ ผนดินแลว เพราะ
อกุศลกรรมเปนโทษแรง, ความผิดที่เขากระทําแลวตอทานผูไ มยนิ ดีอยู ก็มีผล
ไมเปนหมัน, ถาอยางนัน้ การบูชาทีท่ ายกระทําแลวแกทา นผูไมยนิ ดีอยู ก็
ยอมมีผลไมเปนหมัน เพราะกุศลกรรมเปนคุณแรงกลา. ขอถวายพระพร แม
เพราะเหตุนี้ การบูชาที่ทายกกระทําแลวแดพระตถาคตเจาผูเสด็จปรินิพพาน
แลว ไมทรงยินดีอยูโดยแท ยอมมีผลไมเปนหมัน. ขอถวายพระพร เดี๋ยวนี้
มนุษยผูเขาไปสูแผนดินมีผลเทาไรแลว, พระองคไดเคยสดับเรื่องนี้บางหรือ ?"
ร. "เคยไดฟง"
ถ. "ขอถวายพระพร เชิญพระองคตรัสใหอาตมภาพฟง."
ร. "ขาพเจาไดฟงวา มนุษยผเู ขาไปสูแ ผนดินแลวนีห้ า คน คือ : นาง
จิญจมาณวิกาหนึ่ง สุปปพุทธะสักกะหนึ่ง เทวทัตตเถระหนึ่ง นันทกยักษหนึ่ง
นันทมาณพหนึ่ง."
ถ. "เขาผิดในใคร ขอถวายพระพร."
ร. "ในพระผูมีพระภาคเจาบาง ในพระสาวกบาง."
ถ. "เออก็ พระผูมีพระภาคเจาก็ดี พระสาวกก็ดี ยินดีการที่คนเหลานี้
เขาไปสูแ ผนดินแลวหรือ ขอถวายพระพร ?"
ร. "หามิได."
ถ. "ขอถวายพระพร ถาอยางนั้น การบูชาทีท่ ายกกระทําแลว แดพระ
ตถาคตเจาผูเสด็จปรินิพพานแลว ไมทรงยินดีอยูโดยแท ยอมมีผลไมเปน
หมัน."
ร. "พระผูเปนเจาแกปญหาใหเขาใจไดดีแลว ขอที่ลกึ กระทําใหตื้นแลว
ที่กําบังพังเสียแลว ขอดทําลายเสียแลว ชัฏกระทําไมใหเปนชัฏแลว วาทะของ

คนพวกอื่นฉิบหายแลว ทิฏฐิอันนาชังหักเสียไดแลว พวกเดียรถียผูนา เกลียด
มาจดพระผูเปนเจาผูประเสริฐกวาคณาจารยที่ประเสริฐเขาแลว ยอมสิน้
รัศมี."

