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สอบครั้งที่ ๒  วันที่  ๒๔  เมษายน  ๒๕๕๗ 

 ๑. พระบรมศาสดาเสด็จไปกรุงกบิลพัสดุ  ทรงยังนันทกุมารใหบวช
แลวในวันท่ี ๓ ฯ  ในวันท่ี ๗ พระมารดาของพระราหุล  ทรงแตงตัวพระกุมาร
แลวสงไปยังสำนักพระผูมีพระภาคเจาดวยพระดำรัสวา   พอคุณ  พอจงดู 
พระสมณะซ่ึงมีสมณะสองหม่ืนแวดลอม  มีวรรณะประดุจทองคำ  มีวรรณะแหง
พระรูปประดุจพรหม  นั่น  พระสมณะน้ี  เปนพระบิดาของเธอ  หมอขุมทรัพย
ทั้งหลายใบใหญ  ไดมีแลว  ในเวลาท่ีพระบิดาของเธอน่ันประสูติ  ต้ังแตเวลาท่ี
พระองคออกบวช  แมไมพอ (อีก) เลย  ไปเถิด  จง (ไป) ทูลขอมรดกกะพระองค
ทานวา   ขาแตเสด็จพอ  หมอมฉันเปนกุมาร  หมอมฉันถึง (ผาน) อภิเษกแลว
จัักเปนพระเจาจักรพรรดิ  หมอมฉันมีความตองการดวยทรัพย  ขอเสด็จพอ
โปรดประทานทรัพยแกหมอมฉัน  เพราะบุตรยอมเปนเจาของสมบัติอันเปน
ของบิดา ฯ   พระกุมารเสด็จไปยังสำนักพระผูมีพระภาคเจาถวายบังคมแลว  
หวนไดความสิเนหาในพระบิดา  ราเริงยินดีแลว  ทูลวา   ขาแตพระสมณะ  
พระฉายของเสด็จพอสบาย (ดี)  ไดยินเจรจาเร่ืองแมอ่ืน ๆ เปนอันมากท่ีสมควรแก
ตน ฯ  พระผูมีพระภาคเจา  ทรงกระทำภัตกิจเสร็จแลว  ทรงกระทำอนุโมทนา
แลว เสด็จลุกจากอาสนะหลีกไป ฯ  ฝายพระกุมาร  ก็ทูลขอวา  ขาแตพระสมณะ  
ขอไดประทานมรดกแกหมอมฉันเถิด  ขาแตพระสมณะ ขอไดประทานมรดก
แกหมอมฉันเถิด  ดังน้ีแลวตามเสด็จพระผูมีพระภาคเจาแลว ฯ แมพระผูมี 
พระภาคเจา  ก็ไมได (บอก) ใหพระกุมารกลับ ฯ  ฝายบริวารชน  ก็ไมสามารถ
เพื่อจะทูลเชิญพระกุมารผู เสด็จไปกับพระผู มีพระภาคเจาใหกลับได ฯ  
พระกุมารน้ันไดเสด็จไปถึงพระอารามทีเดียว พรอมกับพระผูมีพระภาคเจา 
ดวยประการฉะน้ี ฯ  ลำดับน้ัน  พระผูมีพระภาคเจา  ทรงพระดำริวา   เราจะทำ
พระกุมารน้ันใหเปนเจาของมรดกอันเปนโลกุตตระ ฯ 
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 ๒. ครั้งน้ัน  พระผูมีพระภาคเจา  รับส่ังหาทานพระสารีบุตรเถระแลว
ตรัสวา   สารีบุตร   ถากระน้ัน  เธอจงใหราหุลกุมารบวชเถิด ฯ  พระเถระให
พระกุมารน้ันบวชแลว ฯ  ก็  เม่ือพระกุมารผนวชแลว  ความทุกขมีประมาณย่ิง  
บังเกิดแกพระราชา  เพราะทรงสดับขาวน้ัน ฯ  พระราชา  ไมสามารถจะอดกล้ัน
ความทุกขนั้นไวได  เสด็จไปยังสำนักพระผูมีพระภาคเจา  ทูลชี้แจงใหทรง
ทราบแลว  ทูลขอพรวา   พระเจาขา  ขอประทานวโรกาส  พระผูเปนเจาท้ังหลาย  
ไมควรใหบุตรท่ีพอแมยังมิไดอนุญาตบวช ฯ  พระผูมีพระภาคเจา  ประทานพร
นั้นใหแกทาวเธอแลว  ในวันรุงข้ึนเสวยภัตตาหารเชาแลวในพระราชนิเวศน  
เม่ือพระราชาผูประทับน่ังอยู ณ ที่ควรสวนขางหน่ึง  ทูลเลาวา   พระเจาขา   
ในเวลาท่ีพระองคทรงทำทุกกรกิริยา เทพยดาตนหน่ึง  เขามาหาหมอมฉันแลว
พูดวา  บุตรชายของทาน  เสียชีวิตแลว  หมอมฉันไมเชื่อคำพูดของเทพยดาน้ัน 
จึงคัดคานเทวดาน้ันวา   บุตรชายของเรายังไมบรรลุโพธิญาณ ยังจะไมกระทำ
กาละ  ดังน้ีแลว  ตรัสวา   มหาบพิตร  บัดน้ี  พระองคจักทรงเช่ือไดอยางไร  
แมในกาลกอน เม่ือเขาแสดงรางกระดูกแกพระองคแลวทูลวา   บุตรชายของ
ทาน เสียชีวิตแลว  พระองค  ยังไมทรงเช่ือเลย  ไดตรัสมหาธรรมปาลชาดก  
เพราะเกิดเร่ืองน้ีข้ึน ฯ 
 
 

ใหเวลา  ๔  ชั่วโมง  กับ   ๑๕  นาที. 
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 ๑.  สตฺถา   กปลวตฺถุปุรํ   คนฺตฺวา   ตติยทิวเส   นนฺทํ   ปพฺพาเชสิ ฯ   
สตฺตเม   ทิวเส   ราหุลมาตา   กุมารํ   อลงฺกริตฺวา   ภควโต   สนฺติกํ   เปเสสิ   
ปสฺส   ตาต   เอตํ   วีสติสหสฺสสมณปริวุตํ   สุวณฺณวณฺณํ   พฺรหฺมรูปวณฺณํ   
สมณํ   อยนฺเต   ปตา   เอตสฺส   ตว   ปตุโน   ชาตกาเล   มหนฺตา   นิธิกุมฺภิโย   
อเหสุํ   ตสฺส   นิกฺขมนกาลโต   ปฏาย   น   ปสฺสามิ   คจฺฉ   นํ   ทายชฺชํ    
ยาจาหิ   อหํ   ตาต   กุมาโร   อภิเสกํ   ปตฺวา   จกฺกวตฺตี   ภวิสฺสามิ   ธเนน   เม   
อตฺโถ   ธนํ   เม   เทหิ   สามิโก   หิ   ปุตฺโต   ปตุ   สนฺตกสฺสาติ ฯ  กมุาโร    
ภควโต   สนฺติกํ   คนฺตฺวา   วนฺทิตฺวา   ปตุสิเนหํ   ปฏิลภิตฺวา   หฏตุฏโ   สุขา   
เต   สมณ   ฉายาติ   วตฺวา   อฺํป   พหุํ   อตฺตโน   อนุรูป   วทนฺโต    
อฏาสิ ฯ   ภควา   กตภตฺตกิจฺโจ    อนุโมทนํ   กตฺวา   อุฏายาสนา   ปกฺกามิ ฯ   
กุมาโรป   ทายชฺชํ   เม   สมณ   เทหิ   ทายชฺชํ   เม   สมณ   เทหีติ   ภควนฺตํ    
อนุพนฺธิ ฯ   ภควาป   กุมารํ   น   นิวตฺตาเปสิ ฯ   ปริชโนป   ภควตา   สทฺธึ  
คจฺฉนฺตํ   นิวตฺเตตํุ   นาสกฺขิ ฯ   อิติ   โส   ภควตา   สทฺธึ   อารามเมว   
อคมาสิ ฯ   ตโต   ภควา   จินฺเตสิ   โลกุตฺตรทายชฺชสฺส   นํ   สามิกํ   กโรมีติ ฯ    
 
 ๒.   อถโข   ภควา   อายสฺมนฺตํ   สารีปุตฺตํ   อามนฺเตสิ   เตนหิ   ตฺวํ   
สารีปุตฺต   ราหุลกุมารํ   ปพฺพาเชหีติ ฯ   เถโร   ตํ   ปพฺพาเชสิ ฯ  ปพฺพชิเต    
ปน   กุมาเร    รฺโ   ตํ   สุตฺวา   อธิมตฺตํ   ทุกฺขํ   อุปฺปชฺชิ ฯ   ตํ   อธิวาเสตํุ   
อสกฺโกนฺโต   ภควโต   สนฺติกํ   คนฺตฺวา   ปฏินิเวเทตฺวา   สาธุ   ภนฺเต   อยฺยา   
มาตาปตูหิ   อนนฺุาตํ   ปุตฺตํ   น   ปพฺพาเชยฺยุนฺติ   วรํ   ยาจิ ฯ   ภควา   ตสฺส   
ตํ   วรํ   ทตฺวา    ปุเนกทิวสํ   ราชนิเวสเน   กตปาตราโส    เอกมนฺตํ   นิสินฺเนน 
รฺา   ภนฺเต   ตุมฺหากํ   ทุกฺกรการิกกาเล   เอกา   เทวตา   มํ   อุปสงฺกมิตฺวา 
ปุตฺโต   เต   กาลกโตติ   อาห    อหํ   ตสฺสา   วจนํ    อสทฺทหนฺโต   น   มยฺหํ    
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ปุตฺโต   โพธึ   อปฺปตฺวา   กาลํ   กโรตีติ    ตํ   ปฏิกฺขิปนฺติ   วุตฺเต    อิทานิ   
มหาราช   กึ   สทฺทหิสฺสถ    ปุพฺเพป    อฏิกานิ   ตุยฺหํ   ทสฺเสตฺวา    ปุตฺโต    
เต   มโตติ   วุตฺเต    น   สทฺทหิตฺถาติ    อิมิสฺสา   อตฺถุปฺปตฺติยา   มหาธมฺมปาล-
ชาตกํ   กเถสิ ฯ 
 
  




