๑๐. อนุปปนนมัคคอุปปาทปญหา ๔๙
พระราชาตรัสถามวา "พระผูเปนเจานาคเสน แมพระพุทธพจนนี้ พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา
'ดูกอนภิกษุทงั้ หลาย พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา เปนผูยังมรรคที่ยังไมเกิดขึ้นแลวใหเกิดขึ้น'
ดังนี้. และตรัสอีกวา 'ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พระตถาคตไดเห็นมรรคของเกาทางของเกา อันพระ
สัมมาสัมพุทธเจาทั้งหลาย มีแลวในปางกอนเสด็จดําเนินแลวเนือง ๆ.' พระผูเปนเจานาคเสน ถาวา
พระตถาคตเปนผูยังมรรคที่ยงั ไมไดเกิดขึน้ ใหเกิดขึ้น, ถาอยางนัน้ พระพุทธพจนที่วา 'ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย เราไดเห็นมรรคของเกา ทางของเกา ที่พระสัมมาสัมพุทธเจาทัง้ หลาย มีแลวในกาลกอน เสด็จ
ดําเนินแลวเนือง ๆ' ดังนี้ นั้นผิด. ถาวาพระตถาคตตรัสแลววา 'พระตถาคตไดเห็นมรรคของเกา ทาง
ของเกา ที่พระสัมมาสัมพุทธเจาทั้งหลาย มีแลวในกอนเสด็จดําเนินแลวเนือง ๆ,' ถาอยางนัน้ พระพุทธ
พจนวา 'ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา เปนผูกระทํามรรคที่ยังไมเกิดให
เกิดขึ้น' ดังนี้ แมนั้นก็ผิด. ปญหาแมนี้สองเงื่อน มาถึงพระผูเปนเจาแลว, พระผูเปนเจาพึงแกไขขยายให
แจงชัดเถิด."
พระเถรเจาทูลวา "ขอถวายพระพร แมพระพุทธพจนนี้ พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลววา 'ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา เปนผูยังมรรคที่ยังไมเกิดขึน้ แลวใหเกิดขึ้น' ดังนี.้
และตรัสอีกวา 'ดูกอนภิกษุทงั้ หลาย เราไดเห็นมรรคของเกา ทางของเกา อันพระสัมมา
สัมพุทธเจาทั้งหลาย มีแลวในปางกอน เสด็จดําเนินแลวเนือง ๆ' ดังนี้. แมคําทั้งสองนั้น กลาวโดย
สภาวะทีเดียว. พระตถาคตทั้งหลายแตปางกอน อันตรธาน ไมมีใครจะสั่งสอน มรรคชื่อวาอันตรธาน
แลว, พระตถาคตนั้น เมื่อพิจารณาดวยพระจักษุ คือ ปญหาไดทรงเห็นมรรคนั้น ซึ่งชํารุดแลว ทรุดโทรม
แลว รกแลว อันมือปดแลว กําบังแลว ไมเปนที่สัญจร อันพระสัมมาสัมพุทธเจาทั้งหลาย แตปางกอนได
เสด็จดําเนินเนือง ๆ แลว, เพราะเหตุนั้น พระองคจึงตรัสแลววา 'ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราไดเห็นมรรค
ของเกา ทางของเกาอันพระสัมมาสัมพุทธเจาทั้งหลายมีแลวในปางกอน เสด็จดําเนินเนือง ๆ แลว'
ดังนี้. พระตถาคตทั้งหลายแตปางกอน อันตรธาน ไมมีใครจะสั่งสอน พระตถาคตไดทรงกระทําแลวซึ่ง
ทางอันชํารุดทรุดโทรมแลว อันมือปดแลว กําบังแลว ใหเปนที่สัญจรในกาลนี้ เพราะเหตุใด, เพราะเหตุ
นั้น พระองคจึงตรัสแลววา 'ดูกอนภิกษุทั้งหลายพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา เปนผูยังมรรคที่
ยังไมเกิดแลวใหเกิดขึ้น' ดังนี้.
ขอถวายพระพร ในโลกนี้ แกวมณี ซอนอยูในระวางยอดภูเขาเพราะพระเจาจักรพรรดิ
อันตรธานเสีย, มณีรัตนะนัน้ ยอมเขาถึงดวยความปฏิบัตชิ อบ ของพระเจาจักรพรรดิองคอื่นอีก; มณี
รัตนะนัน้ จะวาพระเจาจักรพรรดินั้นสรางขึ้นแลว คือ ใหเกิดขึ้นแลวบางหรือเปนไฉน?"

ร. "หามิได พระผูเปนเจา มณีรัตนะนัน้ ตั้งอยูโดยปกติ, ก็แตวา มณีรัตนะนั้น เกิดขึ้นแลว เพราะ
พระเจาจักรพรรดินั้น."
ถ. "ขอถวายพระพร มณีรัตนะนัน้ เกิดขึ้นแลว เพราะพระเจาจักรพรรดินั้น ฉันใด, พระผูมีพระ
ภาคเจา เมื่อพิจารณาดวยจักษุ คือ ปญญา ยังมรรคเปนที่ไปยังพระนิพพานมีองคแปด ตั้งอยูโดยปกติ
อันพระตถาคตทั้งหลาย มีแลวแตปางกอน ทรงประพฤติสืบมาแลวเมื่อไมมีใครจะสัง่ สอน ชํารุดแลว
ทรุดโทรมแลว รกแลว อันมืดปดแลว กําบังแลว ไมเปนทีส่ ัญจร ใหเกิดขึ้นแลว ไดกระทํามรรคนั้นให
เปนที่สัญจร ฉันนัน้ นัน่ แล; เพราะเหตุนั้น พระองคจึงตรัสแลววา 'ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พระตถาคต
อรหันตสัมมาสัมพุทธเจา เปนผูยังมรรคที่ยังไมเกิดขึ้นแลวใหเกิดขึ้น' ดังนี้.
อีกนัยหนึ่ง มารดายังบุตรมีอยูนนั่ เทียว ใหเกิดแตกาํ เนิดแลวอันโลกยอมกลาววา ชนิกา ฉันใด,
พระตถาคต ทรงพิจารณาดวยจักษุคือปญญา ยังมรรคมีอยูนนั่ เทียว ชํารุดแลว ทรุดโทรมแลว รกแลว
อันมืดปดแลว กําบังแลว ไมเปนที่สัญจร ใหเกิดขึ้นแลว ไดกระทํามรรคนั้นใหเปนที่สญ
ั จรแลว ฉันนั้น
นั่นเทียว; เพราะเหตุนนั้ พระองคจึงตรัสวา 'ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา
เปนผูยังมรรคที่ยังไมเกิดขึ้น' ดังนี้.
อีกประการหนึง่ บุรุษไร ๆ เห็นภัณฑะอยางใดอยางหนึ่งทีห่ ายไป, ชนยอมกลาววา
'ภัณฑะนัน้ อันบุรษุ นัน้ ใหเกิดขึ้นแลว' ฉันใด, พระตถาคต เมื่อทรงพิจารณาดวยจักษุคือปญญา ยัง
มรรคมีอยูนั่นเทียว ชํารุดแลว ทรุดโทรมแลว รกแลว อันมืดปดแลว กําบังแลว ไมเปนที่สัญจร ให
เกิดขึ้นแลว ไดกระทํามรรคนัน้ ใหเปนที่สัญจรแลว ฉันนั้นนั้นแล; เพราะเหตุนั้น พระองคจึงตรัสแลววา
'ดูกอนภิกษุทงั้ หลายพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา เปนผูยังมรรคที่ยังไมเกิดขึ้นแลวใหเกิดขึ้น'
ดังนี้.
อีกประการหนึง่ บุรุษไร ๆ ชําระปาแลว เปดเผยพื้นที่, ชนยอมกลาวา 'พื้นนั้นของบุรุษนัน้ ' ก็แต
วาพื้นนั่นอันบุรุษนั้นมิไดใหเปนไปแลว บุรุษนัน้ ชื่อวา ภูมิสามิโก เจาของแหงพื้น เพราะกระทําพื้นนั้น
ใหเปนเหตุ ฉันใด, พระตถาคตทรงพิจารณาดวยจักษุคอื ปญญา กระทํามรรคมีอยูน ั่นเทียว ชํารุดแลว
ทรุดโทรมแลว รกแลว อันมืดปดแลว กําบังแลว ไมเปนทีส่ ัญจร ใหเกิดขึ้นแลว ไดกระทํามรรคนั้นให
เปนที่สัญจรแลว ฉันนัน้ นัน่ เทียวแล; เพราะเหตุนั้น พระองคจึงตรัสแลววา 'ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พระ
ตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา เปนผูยังมรรคที่ยังไมเกิดขึน้ แลวใหเกิดขึน้ ' ดังนี้."
ร. "ดีละ พระผูเปนเจานาคเสน ขอวิสัชนาปญหานั้น สม
อยางนัน้ , ขาพเจายอมรับรองอยางนั้น."

