วรรคที่เกา
๑. กาลากาลมรณปญหา ๗๘
พระราชาตรัสถามวา "พระผูเปนเจานาคเสน สัตวทั้งหลายทั้งปวงที่ตาย ยอมตายในกาล หรือ
ยอมตายในสมัยไมใชกาลบาง?"
พระเถรเจาทูลวา "ความตายในกาลก็มี ความตายในสมัยไมใชกาลก็มี ขอถวายพระพร."
ร. "สัตวทั้งหลายเหลานั้น พวกไหนตายในกาล พวกไหนตายในสมัยไมใชกาล?"
ถ. "ขอถวายพระพร ก็ผลมะมวงผลหวาหรือผลไมชนิดอื่นดิบและสุก ซึ่งหลนแลวจากตน บรม
บพิตรเคยทอดพระเนตรหรือ?"
ร. "เคยเห็นซิ พระผูเปนเจา.
ถ. "ผลไมทั้งปวงซึ่งหลนจากตน ยอมหลนในกาลอยางเดียวหรือวาหลนในสมัยไมใชกาลบาง?"
ร. "ผลไมทั้งปวงที่งอมหลุดหลน ยอมหลนในกาล; บรรดาผลไมทั้งปวงที่เหลือจากนัน้ ผลไม
บางอยางหนอนไชหลน บางอยางนกตีหลน บางอยางลมตีหลน บางอยางเนาขางในหลน, ผลไมทงั้
ปวงเหลานัน้ ยอมหลนในสมัยไมใชกาล."
ถ. "ขอถวายพระพร สัตวทั้งหลายที่กาํ หนดความชรากําจัดแลวตาย ชื่อวายอมตายในกาล;
สัตวทั้งหลายอันเหลือจากนัน้ บางพวกตายดวยกรรมชักนํา บางพวกตายดวยคติชักนํา บางพวกตาย
ดวยกิริยาชักนํา ฉันนัน้ นัน่ เทียวแล."
ร. "พระผูเปนเจานาคเสน สัตวทั้งหลายทั้งปวงที่ตายดวยกรรมชักนํา คติชักนํา กิริยาชักนํา
กําลังความชราชักนํา ก็ชื่อวาตายในกาลเหมือนกัน; ถึงสัตวที่ตายในครรภมารดา ก็ชื่อวาตายในกาล
เหมือน, ถึงสัตวที่ตายในเรือนอยูไ ฟ, ที่อายุไดเดือนหนึ่งจึงตาย... ที่อายุไดรองปจึงตาย ก็ชื่อวาตายใน
กาลเหมือนกัน. ดวยเหตุนี้ ธรรมดาวาความตายในสมัยไมใชกาล ไมมีเลย; เหตุวาสัตวเหลาใดเหลา
หนึ่งยอมตาย สัตวเหลานัน้ ทั้งปวง ชื่อวาตายในกาลเหมือนกัน."
ถ. "ขอถวายพระพร บุคลทั้งหลายเจ็ดเหลานี้ แมมีอายุมากก็ชื่อวาตายในสมัยไมใชกาล คือ:(๑) บุคคลผูหิวอาหาร เมื่อไมไดโภชนะ มีภายในอันโรค คือ ความหิวเขาเบียดเบียนแลว แม
อายุมาก ก็ชื่อวาตายในสมัยไมใชกาล,
(๒) บุคคลผูอยากน้ํา เมื่อไมไดนา้ํ ควรดื่ม มีหทัยเหือดแหง แมมีอายุมาก ก็ชื่อวาตายในสมัย
ไมใชกาล,
(๓) บุคคลที่งูกัดอันกําลังพิษเบียดเบียนเฉพาะแลว เมื่อไมไดผูแกไข แมมีอายุมาก ก็ชื่อวา
ตายในสมัยไมใชกาล,

(๔) บุคคลผูกินยาพิษ ครั้นอังคาพยพนอยใหญเรารอนอยู ไมไดยากแก แมมีอายุมาก ก็ชื่อวา
ตายในสมัยไมใชกาล,
(๕) บุคคลถูกไฟไหม เมื่อไมไดของที่ดับพิษไฟ แมมีอายุมาก ก็ชื่อวาตายในสมัยไมใชกาล,
(๖) บุคคลตกน้ํา เมื่อไมไดทอี่ าศัย แมมีอายุมาก ก็ชื่อวาตายในสมัยไมใชกาล,
(๗) บุคคลผูอันหอกประหารเอาเจ็บ เมื่อไมไดหมอรักษา แมมีอายุมาก ก็ชื่อวาตายในสมัย
ไมใชกาล.
ขอถวายพระพร บุคคลทั้งหลายเจ็ดเหลานี้แล แมมีอายุมากก็ชื่อวาตายในสมัยไมใชกาล. อา
ตมภาพกลาวโดยสวนหนึ่งในบุคคลเจ็ดแมเหลานัน้ .
ขอถวายพระพร กาลกิริยายอมมีแกสัตวทั้งหลาย โดยแปดอยางคือ:(๑) โดยโรคมีลมเปนสมุฏฐาน,
(๒) โดยโรคมีดีเปนสมุฏฐาน,
(๓) โดยโรคมีเสมหะเปนสมุฏฐาน,
(๔) โดยโรคมีสันนิบาตเปนสมุฏฐาน,
(๕) โดยความแปรเปลี่ยนฤดู,
(๖) โดยความบริหารอริยาบถไมเสมอ,
(๗) โดยความเพียรแหงผูอื่น,
(๘) โดยวิบากแหงกรรม,
ในแปดอยางนัน้ กาลกิริยาโดยวิบากแหงกรรมนั่นแล เปนกาลกิริยาที่ควรไดโดยสมัย,
กาลกิริยาที่เหลือจากนั้นเปนกาลกิริยาทีค่ วรไดโดยกาลไมใชสมัย ก็คาถาประพันธนี้มีอยูว า:"สัตวตายดวยความหิวอาหาร ดวยความอยากน้ําและอันงูกัดตายดวยยาพิษ ดวยไฟ น้ํา หอก
ทั้งหลาย ชื่อวาตายในสมัยไมใชกาลนั้น. สัตวตายดวยลมและดี ดวยเสมหะ ดวยสันนิบาต และดวย
ฤดูทั้งหลาย และดวยความบริหารอริยาบถไมเสมอ และความเพียรแหงผูอื่นทั้งหลาย ชื่อวาตายใน
สมัยไมใชกาลนั้น" ดังนี้.
ขอถวายพระพร สัตวทั้งหลายบางพวกตายดวยวิบากแหงอกุศลกรรมนั้น ๆ ทีไ่ ดทําไวในกาล
กอน. สัตวในโลกนีท้ ี่ใหเขาตายดวยความหิวอาหารในชาติกอน เปนผูอันความหิวอาหารเบียดเบียน
แลวซบเซาแลวดวยความหิวอาหาร ลําบากอยู มีหัวใจแหงเหี่ยว ถึงความเหือดแหงแลว เกรียมอยูไหม
อยู ภายใน ยอมตายเมื่อเด็กบาง กลางคนบาง แกบา ง ดวยความหิวอาหารนั่นแล สิ้นแสนปเปนอัน
มาก; ความตายนีข้ องสัตวนั้นควรไดโดยสมัย.

สัตวที่ใหเขาตายโดยความอยากน้ําในชาติกอน เปนนิชฌามตัณหิกเปรตเศราหมองผอมมี
หัวใจแหง ยอมตายเมื่อเด็กบาง กลางคนบาง แกบาง ดวยความอยากนั้นนั่นแล สิ้นแสนปเปนอันมาก;
ความตายนีข้ องสัตวนี้ควรไดโดยสมัย.
สัตวที่ใหงูกัดเขาตายในชาติกอน วนเวียนอยูในปากงูเหลือม แตปากงูเหลือม ในปากงูเหาแต
ปากงูเหา อันงูทั้งหลายเหลานั้นเกินแลวและกินแลว อันงูทั้งหลายนัน้ แหละกัดแลว ยอมตายเมื่อเด็ก
บาง กลางคนบาง แกบาง สิ้นแสนปเปนอันมาก; ความตายนีข้ องสัตวนนั้ ควรไดโดยสมัย.
สัตวที่ใหยาพิษเขากินตายในชาติกอน มีองั คาพยพนอยใหญไหมอยู มีสรีระแตกอยู ยังกลิ่น
ศพใหฟุงไปอยู ยอมตายเมื่อเด็กบาง กลางคนบาง แกบาง ดวยยาพิษนัน่ แล สิ้นแสนปเปนอันมาก;
ความตายนีข้ องสัตวนั้นควรไดโดยสมัย.
สัตวที่ใหเขาตายดวยไฟในชาติกอน วนเวียนในภูเขาไฟแตภูเขาไฟ ในยมวิสัยแตยมวิสัย มีตัว
ไหมแลวและไหมแลว ยอมตายเมื่อเด็กบาง กลางคนบาง แกบาง ดวยไฟนั่นแล สิ้นแสนปเปนอันมาก;
ความตายนีข้ องสัตวนั้นควรไดโดยสมัย.
สัตวที่ใหเขาตายดวยน้าํ ในชาติกอน มีตัวอันน้าํ เบียดเบียนแลว กําจัดแลว ทําลายแลว และ
ทุรพล มีจิตกําเริบ ยอมตายเมื่อเด็กบาง กลางคนบาง แกบาง ดวยน้าํ นั่นแล สิ้นแสนปเปนอันมาก
ความตายนีข้ องสัตวนั้นควรไดโดยสมัย.
สัตวที่ใหเขาตายดวยหอกในชาติกอน เปนผูถูกเขาตัดทําลายทุบตี ถูกเขาเบียดเบียนดวย
ปลายหอก ยอมตายเมื่อเด็กบาง กลางคนบาง แกบาง ดวยหอกนัน่ แล สิ้นแสนปเปนอันมาก; ความ
ตายนีข้ องสัตวนนั้ ควรไดโดยสมัย."
ร. "พระผูเปนเจานาคเสน พระผูเปนเจากลาวคําใดวา 'ความตายในสมัยไมใชกาลมีอยู' ดังนี้
เชิญพระผูเปนเจาแสดงเหตุในคํานั้นแกขาพเจา."
ถ. "ขอถวายพระพร กองเพลิงใหญไหมหญาและไมกิ่งไมใบไม มีเชื้อติดแลว ยอมดับเพราะ
ความสิน้ เชื้อ, เพลิงนั้นโลกกลาววา ไมมีเหตุรายหาอันตรายมิได ชื่อวายอมดับในสมัย' ฉะนี้ ฉันใด,
บุคคลผูใดผูหนึ่งเปนอยูสิ้นพันวันเปนอันมาก แกแลวดวยอํานาจความชรา ไมมีเหตุรายหาอันตราย
มิได ยอมตายเพราะสิ้นอายุ บุคคลนั้นอันโลกกลาววา 'เปนผูเขาถึงความตายในสมัย' ฉะนี้ ฉันนั้นนั่น
เทียวแล."
อีกนัยหนึ่ง ครั้นหญาและไมกิ่งไมใบไมไหมแลว มหาเมฆตกลงดับเพลิงใหญนั้นเสีย กองเพลิง
ใหญนนั้ ชื่อวาดับในสมัยหรือหนอแล?"
ร. "หาไมเลย."

ถ. "เพราะเหตุไร ขอถวายพระพร กองเพลิงมีในภายหลังไมเปนของมีคติเสมอกันกับกองเพลิง
กอน?"
ร. "กองเพลิงนั้นอันเมฆจรมาเบียดเบียน จึงดับแลวในกาลไมใชสมัยซิ."
ถ. "บุคคลผูใดผูหนึ่งตายในสมัยไมใชกาล บุคคลนั้นเปนผูอันโรคจรมาเบียดเบียนแลว คือ อัน
โรคตั้งขึ้นพรอมแตลม อันโรคตั้งขึ้นพรอมแตดี อันโรคตั้งขึ้นพรอมแตเสมหะ อันโรคเกิดแตความประชุม
พรอมแหงลมและดีเสมหะ อันโรคเกิดแตความแปรเปลี่ยนแหงฤดู อันโรคเกิดแตบริหารอิริยาบถไม
เสมอ อันโรคเกิดแตความเพียรแหงผูอนื่ หรืออันความหิวอาหาร อันความอยากน้ํา อันงูกัด อันความกิน
ยาพิษ อันไฟ อันน้าํ อันหอกเบียดเบียนแลว ชื่อวายอมตายในสมัยไมใชกาลฉันนัน้ นัน่ เทียวแล. อันนี้
เปนเหตุในขอที่สัตวตายในสมัยไมใชกาลนี.้
ขอถวายพระพร อนึ่ง มหาวลาหกตั้งขึ้นแลวในอากาศตกลงยังที่ลุมและที่ดอนใหเต็ม มหา
วลาหกนั้นโลกกลาววา 'เมฆไมมีเหตุรายหาอันตรายมิได' ดังนี้ ฉันใด, บุคคลผูใดผูหนึ่งเปนอยูนาน
คร่ําคราแลวดวยอํานาจความชรา เปนผูไมมีเหตุรายหาอันตรายมิได ยอมตายเพราะสิ้นอายุ บุคคลนั้น
โลกกลาววา 'เขาถึงความตายในสมัย' ฉะนี้ ฉันนัน้ นั่นเทียวแล.
อนึ่ง เหมือนอยางวา มหาวลาหกตั้งขึ้นแลวในอากาศพึงถึงความอันตรธานไปดวยลมมากใน
ระหวางนั่นเทียว, วลาหกนัน้ เปนของชื่อวาหายแลวในสมัยบางหรือ ขอถวายพระพร?"
ร. "หาไม."
ถ. "ขอถวายพระพร ก็เพราะเหตุไรวลาหกมีในภายหลังไมเปนของมีคติเสมอกันกับดวยวลาหก
กอนเลา?"
ร. "วลาหกนั้นอันลมทีจ่ รมาเบียดเบียนแลว ถึงซึ่งกาลไมใชสมัยหายแลวซิ."
ถ. "ขอถวายพระพร บุคคลผูใดผูหนึ่งตายในสมัยไมใชกาล บุคคลผูนั้นอันโรคที่จรมา
เบียดเบียนแลว คือ อันโรคตั้งขึ้นพรอมแตลม... และอันกําลังแหงหอกเบียดเบียนแลว ยอมตายในสมัย
มิใชกาล ฉันนัน้ นัน่ เทียวแล. ความตายในสมัยมิใชกาลมีอยูดวยเหตุใด เหตุนั้นอันนี.้
ขอถวายพระพร อีกอยางหนึ่ง อสรพิษมีกาํ ลังโกรธแลวกัดบุรุษคนหนึง่ , พิษของอสรพิษไมมี
เหตุรายหาอันตรายมิได ยังบุรุษนั้นใหถึงความตาย, พิษนัน้ โลกกลาววา 'ไมมีเหตุรายหาอันตรายมิได
ถึงที่สุด' ฉะนี้ ฉันใด;บุคคลผูใดผูหนึ่งเปนอยูนาย แกแลวดวยอํานาจความชรา ไมมีเหตุรายหาอันตราย
มิได ยอมตายเพราะสิ้นอายุ บุคคลนั้น โลกกลาววา 'ไมมเี หตุรายหาอันตรายมิได ถึงที่สุดแหงชีวิต
เขาถึงความตายที่ควรไดในสมัย' ฉะนี้ ฉันนั้นนั่นเทียวแล.
ขอถวายพระพร อีกอยางหนึ่ง เปรียบเหมือนหมองู ใหยาแกบุคคลที่อสรพิษมีกาํ ลังกัดแลว พึง
กระทําใหไมมพี ิษในระหวางนั่นเทียว พิษนัน้ เปนของชื่อวาหายแลวในสมัยบางหรือหนอแล?"

ร. "หาไมเลย พระผูเปนเจา."
ถ. "เพราะเหตุไร พิษมีในภายหลังนัน้ ไมไดเปนของมีคติเสมอกันกับดวยพิษกอนเลา ขอถวาย
พระพร?"
ร. "พิษอันยาทีจ่ รมาเบียดเบียนแลว ยังไมถึงที่สุดนัน่ เทียวหายแลวซิ พระผูเปนเจา."
ถ. "ขอถวายพระพร บุคคลผูใดผูหนึ่งตายในสมัยมิใชกาล บุคคลนั้นเปนผูอันโรคที่จรมา
เบียดเบียนแลว คือ อันโรคตั้งขึ้นพรอมแตลม....และอันกําลังแหงหอกเบียดเบียนแลว ยอมตายในสมัย
มิใชกาลฉันนัน้ นัน่ เทียวแล. ความตายในสมัยมิใชกาลมีอยูดวยเหตุใด เหตุนั้นอันนี.้
ขอถวายพระพร อีกอยางหนึ่ง นายขมังธนูแผลงศรไป. ถาศรนัน้ ไปสูท ี่ไปอยางไรและทางที่ไป
และที่สุด, ศรนั้นโลกกลาววา 'ไมมีเหตุรายหาอันตรายมิได ชื่อวาไปแลวสูท ไี่ ปอยางไร และทางทีไ่ ป
และที่สุด' ฉะนี้ ฉันใด; บุคคลผูใดผูหนึ่งเปนอยูน าน แกแลวดวยอํานาจความชราไมมเี หตุรายหา
อันตรายมิได ยอมตายเพราะสิ้นอายุ บุคคลนั้นโลกกลาววา 'ไมมีเหตุรายหาอันตรายมิได เขาถึงความ
ตายในสมัย' ฉะนี้ ฉันนั้นนัน่ เทียวแล.
ขอถวายพระพร อีกอยางหนึ่ง เปรียบเหมือนนายขมังธนูแผงศรไป, ใคร ๆ ถือเอาศรของนาย
ขมังธนูนนั้ เสียในขณะนัน้ นัน่ เทียว, ศรนั้นเชื่อวาไปแลวสูท ี่ไปอยางไรและทางที่ไปและที่สุดบางหรือ
หนอแล?"
ร. "หาไมเลย พระผูเปนเจา."
ถ. "เพราะเหตุไร ศรมีในภายหลังนั้นไมไดเปนของมีคติเสมอกันกับดวยศรกอนเลา ขอถวาย
พระพร?"
ร. "เพราะความถือเอาซึ่งจรมา ความไปของศรนั้นจึงขาดแลวซิ."
ถ. "บุคคลผูใดผูหนึ่งตายในสมัยมิใชกาล บุคคลนั้นเปนผูอันโรคซึ่งจรมาเบียดเบียนแลว คือ
อันโรคตั้งขึ้นพรอมแตลม...และอันกําลังแหงหอกเบียดเบียนแลว ยอมตายในสมัยมิใชกาล ฉันนั้นนัน่
เทียวแล. ความตายในสมัยมิใชกาลมีอยูด วยเหตุใด เหตุนั้นอันนี.้
ขอถวายพระพร อีกอยางหนึ่ง บุคคลผูใดผูหนึ่งเคาะภาชนะที่แลวดวยโลหะ, เสียงแหงภาชนะ
นั้นเกิดแลวแตความเคาะ ยอมไปสูท ี่ไปอยางไร และทางที่ไปและที่สดุ , เสียงนั้นโลกกลาววา 'ไมมี
เหตุรายหาอันตรายมิได ชื่อวาไปแลวสูท ี่ไปอยางไร และทางทีไ่ ปและทีส่ ุด' ฉะนี้ ฉันใด; บุคคลผูใดผู
หนึ่งเปนอยูสิ้นพันวันเปนอันมาก คร่ําคราแลวดวยสามารถความชรา ไมมีเหตุรายหาอันตรายมิได
ยอมตายดวยเหตุสิ้นอายุ บุคคลนั้นโลกกลาววา 'ไมมีเหตุรายหาอันตรายมิได เขาถึงความตายในสมัย'
ฉะนี้ ฉันนั้นนัน่ เทียวแล.

ขอถวายพระพร อีกอยางหนึ่ง บุคคลผูใดผูหนึ่งเคาะภาชนะที่แลวดวยโลหะ เสียงแหงภาชนะ
นั้นพึงเกิดแตความเคาะ, ครั้นเสียงเกิดแลวไปยังไมไกล ใคร ๆ มาจับตอง เสียงก็ตองเงียบพรอมกันกับ
ความจับตอง, เสียงนั้นเปนของชื่อวาไปแลวสูทไี่ ปอยางไร และทางทีไ่ ปและที่สุดบางหรือหนอแล?"
ร. "หาไมเลย พระผูเปนเจา."
ถ. "เพราะเหตุอะไร เสียงมีในภายหลังไมไดเปนของมีคติเสมอ ๆ กันกับดวยเสียงกอนเลา ขอ
ถวายพระพร?"
ร. "เสียงนั้นหยุดหายแลวดวยความที่ใคร ๆ จับตองซึ่งจรมาซิ."
ถ. "ขอถวายพระพร บุคคลผูใดผูหนึ่งตายในสมัยมิใชกาลบุคคลนั้นเปนผูอันโรคซึ่งจรมา
เบียดเบียนแลว คือ โรคตั้งขึ้นพรอมแตลม...และอันกําลังหอกเบียดเบียนแลว ยอมตายในสมัยมิใชกาล
ฉันนั้นนัน่ แล. ความตายในสมัยมิใชกาลมีอยูดวยเหตุใด เหตุนั้นอันนี.้
ขอถวายพระพร อนึ่ง เหมือนอยางวาพืชแหงขาวเปลือกงอกงามแลวในนา เปนของมีรวงคลุม
แผเกลื่อนกลนมาก เพราะฝนตกมากยอมถึงสมัยเปนที่เก็บเกี่ยวแหงขาวกลา, ขาวเปลือกนั้นโลกกลาว
วา 'ไมมีเหตุรายหาอันตรายมิได เปนของชื่อวาถึงพรอมดวยสมัยแลว' ฉะนี้ ฉันใด;บุคคลผูใดผูหนึ่ง
เปนอยูสิ้นพันวันเปนอันมาก คร่ําคราแลวดวยความชรา ไมมีเหตุรายหาอันตรายมิได ยอมตายเพราะ
เหตุสิ้นอายุ บุคคลนั้นโลกกลาววา 'ไมมีเหตุรายหาอันตรายมิได เขาถึงความตายในสมัย' ฉะนี้ ฉันนัน้
นั่นเทียวแล. อนึ่งเปรียบเหมือนพืชขาวเปลือกงอกงามแลวในนา วิกลดวยน้าํ พึงตายเสีย, ขาวเปลือก
นั้นเปนของชื่อวาถึงพรอมดวยสมัยแลวบางหรือ ขอถวายพระพร?"
ร. "หาไมเลย."
ถ. "เพราะเหตุไรเลา ขอถวายพระพร ขาวเปลือกมีในภายหลังไมไดเปนของมีคติเสมอกันกับ
ดวยขาวเปลือกกอน?"
ร. "ขาวเปลือกนั้นอันความรอนซึ่งจรมาเบียดเบียนแลว จึงตายแลวซิ."
ถ. "ขอถวายพระพร บุคคลผูใดผูหนึ่งตายในสมัยมิใชกาลบุคคลนั้นเปนผูอันโรคจรมา
เบียดเบียนแลว คือ อันโรคตั้งขึ้นพรอมแตลม...และอันกําลังแหงหอกเบียดเบียนแลว จึงตายในสมัย
มิใชกาลฉันนัน้ นัน่ เทียวแล. ความตายในสมัยมิใชกาลมีอยูดวยเหตุใด เหตุนั้นอันนี.้
ขอถวายพระพร บรมบพิตรเคยทรงสดับวา 'หนอนทั้งหลายตั้งขึน้ แลวกระทําขาวกลารุน
อันสมูบรณแลวใหฉิบหายไปทั้งราก ฉะนีห้ รือ?"
ร. "เรื่องนั้นขาพเจาเคยไดยนิ และเคยเห็น."
ถ. "ขาวกลานัน้ ฉิบหายในกาล หรือวาฉิบหายในสมัยมิใชกาล?"

ร. "ในสมัยมิใชกาลซิ; ถาวา หนอนทั้งหลายไมเคี้ยวกินขาวกลานัน้ ไซร, ขาวกลานั้นพึงถึงสมัย
เปนที่เกี่ยว."
ถ. "ขาวกลาพึงฉิบหายดวยเหตุเขาเบียดเบียนซึ่งจรมาแลว, ขาวกลาทีไ่ มมีเหตุเขาเบียดเบียน
ยอมถึงสมัยที่เกี่ยวหรือ ขอถวายพระพร?"
ร. "อยางนัน้ ซิ."
ถ. "ขอถวายพระพร บุคคลผูใดผูหนึ่งตายในสมัยมิใชกาล บุคคลนั้นเปนผูอันโรคซึ่งจรมา
เบียดเบียนแลว คือ อันโรคตั้งขึ้นมาพรอมแตลม...และอันกําลังแหงหอกเบียดเบียนแลว ยอมตายใน
สมัยมิใชกาลฉันนัน้ นัน่ เทียวแล. ความตายในสมัยมิใชกาลมีอยูดว ยเหตุใด เหตุนั้นอันนี.้
ขอถวายพระพร อีกประการหนึ่ง บรมบพิตรเคยทรงสดับวา 'ในเมื่อขาวกลาถึงพรอมแลว ทรง
รวงนอมไปแลว ถึงความเปนกอแลว หาฝนตกลงกระทําขาวกลาใหฉิบหาย กระทําใหไมมีผล' ฉะนี้
บางหรือ?"
ร. "เรื่องนั้นขาพเจาเคยไดยนิ ดวย เคยไดเห็นดวย."
ถ. "ขอถวายพระพร ขาวกลานั้นฉิบหายในกาล หรือวาในสมัยมิใชกาลเลา?"
ร. "ในสมัยมิใชกาล; ถาวาหาฝนไมพึงตกลงไซร, ขาวกลานัน้ พึงถึงสมัยเปนที่เกี่ยว."
ถ. "ขาวกลายอมฉิบหายดวยเหตุเขาเบียดเบียนซึ่งจรมา, ขาวกลาอันเหตุนนั้ ไมเขาเบียดเบียน
แลว ยอมถึงสมัยเปนที่เกี่ยวหรือ ขอถวายพระ?"
ร. "อยางนัน้ ซิ."
ถ."ขอถวายพระพร บุคคลผูใดผูหนึ่งตายในสมัยมิใชกาล บุคคลนั้นเปนผูอันโรคซึ่งจรมา
เบียดเบียนแลว คือ อันโรคตั้งขึ้นพรอมแตลม...และอันกําลังแหงหอกเบียดเบียนแลว ยอมตายในสมัย
มิใชกาลฉันนัน้ นัน่ เทียวแล. ความตายในสมัยมิใชกาลมีอยูดวยเหตุใด เหตุนั้นอันนี.้ "
ร. "พระผูเปนเจานาคเสน นาอัศจรรย พระผูเปนเจานาคเสนของไมเคยมี ๆ แลว, เหตุพระผู
เปนเจาสําแดงดีแลว, ขออุปมาเพื่อแสดงความตายในสมัยมิใชกาลวา 'ความตายในสมัยมิใชกาลมีอยู'
ฉะนี้ พระผูเปนเจาสําแดงดีแลว กระทําใหตื้นแลว กระทําใหปรากฏแลว กระทําใหเปนชัดแลว. แม
บุคคลผูฟุงซานดวยหาความคิดมิได ก็พึงเขาใจวา 'ความตายในสมัยมิใชกาลมีอยู' ฉะนี้ ดวยขออุปมา
อันหนึ่ง ๆ กอน; จะกลาวไปไย บุคคลผูมีความคิดจะไมพึงเขาใจฉะนัน้ . ขาพเจาทราบแลวดวยขอ
อุปมาเปนประถมทีเดียววา 'ความตายในสมัยมิใชกาลมีอยู' ฉะนี,้ ก็แตขาพเจาอยากฟงเนื้อความ
เครื่องนําออกอื่น ๆ จึงยังไมยอมรับรองเสียแตชนั้ ตน."

