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ဝိသဒမိဂ်ေလ့ကျင့ခ်န်းေမးခွန်း အမတ ်(၁၀) 

အရဟဂံဏ်ေတာ်အဖွင့ ်(ဋကီာအဖွင့ ်အပါအဝင)် 

ဆရာေတာ်ဦးဩသဓ (ဓမာန ဝိဟာရ) ၏ ဝိသဒမိဂ်သငတ်နး် ေလက့ျင့ခ်နး်ေမးခွနး် အမတ် (၁၀) 

အရဟံဂဏေ်တာ်အဖွင့ ်(ဋကီာအဖွင့ ်အပါအဝင)် 

 

1.  ေအာက်ပါတိက့ိ အမားအမနေ်ရွးပါ။ 

အဘညိာ ဟေသာ ဓားလက်နက်ြဖင့ ်ကိေလသာတိက့ိ ပယ်သတ်ေတာ်မ ပီးေသာေကာင့ ်

အရဟံမည၏်။ 

(1 point) 

      ◯ မနသ်ည ်

      ◯ မားသည ်

 

2.  ေအာက်ပါတိက့ိ အမားအမနေ်ရွးပါ။ 

ြမတ်စွာဘရားသည ်သသံရာစက်ဘးီ၏ ေထာက်အကန ့တ်ိက့ိ ဘရားြဖစ်စ  

ေဗာဓပိငေ်အာက်မာပင ်ဖျက်ဆးီ ခဲ့၏။ 

(1 point) 

      ◯ မနသ်ည ်

      ◯ မားသည ်

 

3.  ေအာက်ပါတိက့ိ အမားအမနေ်ရွးပါ။ 

သဗညတဉာဏ် င့ ်ေနာက်ေကာငး်ြပန ်အဆင့ဆ်င့ ်ဆငြ်ခင်ကည့ပ်ါေသာ်လညး် 

သသံရာ၏အစကိ မေတွရ၍ အနမတဂ-ဟ ေခ၏။  

(1 point) 
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      ◯ မနသ်ည ်

      ◯ မားသည ်

 

4.  ေအာက်ပါတိက့ိ အမားအမနေ်ရွးပါ။ 

ေနာက်တနညး်ဖငွ့ပံ်အရ သသံရာစ့က်ဝိငး်ကိ ဖျကဆ်းီရာ၌ အလယ်က ဗဟခိျက်ဟသည ်

အဝိဇာတဏာ ၂-ပါးပငြ်ဖစ်သည။် 

(1 point) 

      ◯ မနသ်ည ်

      ◯ မားသည ်

 

5.  ေအာက်ပါတိက့ိ အမားအမနေ်ရွးပါ။ 

အ ပဘဝ၌ ပဋသိေ ဝိညာဏသ်ည ်အ ပဘဝ၌ နာမ-် ပ် ၂-ပါးအား ေကျးဇးြပ၏။ 

(1 point) 

      ◯ မနသ်ည ်

      ◯ မားသည ်

 

6.  ေအာက်ပါတိက့ိ အမားအမနေ်ရွးပါ။ 

အကငပ်ဂိ လ်သည ် ပြဗဟာဘ့၌ံ စညး်စိမ်ခံစားလိမ ဥပါဒါနေ်ကာင့ ်ဒါန,သလီက ိ

ြပလပ်၏။ ထကိံေကာင့ ်ြဗဟာဘ၌ံ ြဖစ်ရ၏။ 

(1 point) 

      ◯ မနသ်ည ်

      ◯ မားသည ်
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7.  ေအာက်ပါတိက့ိ အမားအမနေ်ရွးပါ။ 

ာွးေခွးစသညတ်ိ၏့ အကျင့မ်ျိ းြဖင့ ်ကိေလသာမ စင်ကယ် ငိသ်ညဟ်ေသာ 

အယစွဲသည ်သလီဗတပါဒါန ်မည၏်။  

(1 point) 

      ◯ မနသ်ည ်

      ◯ မားသည ်

 

8.  ေအာက်ပါတိက့ိ အမားအမနေ်ရွးပါ။ 

ဓမဌတိိဉာဏဟ်သည ်အေကာငး်သမိ်းဆညး်လျက် တရားတိ၏့ 

တညေ်ကာငး်ကိသေိသာ ပညာကိ ေခသည။် 

(1 point) 

      ◯ မနသ်ည ်

      ◯ မားသည ်

 

9.  ေအာက်ပါတိက့ိ အမားအမနေ်ရွးပါ။ 

ဘရား င၏် သကနး်စဆွကဲာ ေနာက်ေတာ်ပါးမ ထပ်ချပ်မကွာ လိက်ပါေနသကိ 

ဘရား င့န်းီသဟ ဆ၏ိ။(ဋ)ီ 

(1 point) 

      ◯ မနသ်ည ်

      ◯ မားသည ်

 

10.  ေအာက်ပါတိက့ိ အမားအမနေ်ရွးပါ။ 

ရဟ ာမြဖစ်ေသးသ မနသ်မကိ ကျင့် ကံအားထတ်ဆ ဲေသကပဂိလ်ဟ ေခ၏။ (ဋ)ီ 

(1 point) 

      ◯ မနသ်ည ်
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      ◯ မားသည ်

 

11.  ေအာက်ပါတိ၌့ မနရ်ာတစခ်ကိသာ ေရွးချယ်ခဲ့ပါ။ 

ြမတ်စွာဘရား၏ အရဟတမဂ်ဉာဏသ်ည-် 

(1 point) 

      ◯ = ကိေလသာကိသာ ပယ၏်။ 

      ◯ = ဝါသနာ င့တ်က ွကိေလသာကိ ပယ်၏။ 

      ◯ = အထဝံါသနာမ တပါး အြခားကိေလသာအားလံးကိ ပယ်၏။ 

 

12.  ေအာက်ပါတိ၌့ မနရ်ာတစခ်ကိသာ ေရွးချယ်ခဲ့ပါ။ 

ကာမဂဏက်ိ သးံေဆာငခ်စံားမညဟ်ေသာ ကာမပါဒါနေ် ကာင့ ်ဒစ ိက်များကိ 

ြပကျင့၏်။ ထဒိစ ိက် ကတံိေ့ကာင့ ်အပါယ်ဘသံိေ့ရာက်၍ ြဖစ်ရေသာ 

ဘဝခ ာတိသ့ည-် 

(1 point) 

      ◯ = ကမဘဝ 

      ◯ = ဥပပတိဘဝ 

      ◯ = ကာမဘဝ - မည၏်။ 

 

13.  ေအာက်ပါတိ၌့ မနရ်ာတစခ်ကိသာ ေရွးချယ်ခဲ့ပါ။ 

ပရိနဗိာန ်စံေတာ်မ ပီးေသာ ဘရား ငက်ိ ရညစ်း၍ ၉၆-ကေဋ အလကီးေပးခဲ့ေသာ 

မငး်မာ- 

(1 point) 

      ◯ = ေကာသလမငး် 

      ◯ = ဗိမိသာရမငး် 

      ◯ = အေသာကမငး် - ြဖစ်သည။် 
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14.  ေအာက်ပါတိတ့ငွ ်ြမတ်စွာဘရား၏ အရဟ-ံဂဏေ်တာ်တွငမ်ပါေသာ ပဒက်ိ 

ေရွးထတ်ြပပါ။ 

(1 point) 

      ◯ ၁။ ကိေလသာတိမ့ ေဝးကာွေတာ်မြခငး်ေကာင့ ်အရဟံမည၏်။ 

      ◯ ၂။ ကိေလသာတိက့ိ ပယသ်တ်ေတာ်မ ပီးေသာေကာင့ ်အရဟံမည၏်။ 

      ◯ ၃။ ကညည်ိ ဖွယ်ရာဂဏ် င့ ်ြပည့စ်ံေတာ်မေသာေကာင့ ်အရဟံမည၏်။ 

      ◯ ၄။ လဖွယ်ပစညး်တိက့ိ အလခံထကိ်ေသာေကာင့ ်အရဟံမည၏်။ 

      ◯ ၅။ ဆိတ်ကွယ်ရာ၌ မေကာငး်မကိ မြပ ြခငး်ေကာင့ ်အရဟံမည၏်။ 

 

15.  မိငေ်ပါငး်များစွာ ေဝးကွာေသာအရပ်၌ ေနေသာ်လညး် အဘယ်ပဂိ လ်မျိ းသည ်

ဘရား င့န်းီသြဖစ်သနညး်? 

(1 point) 

      ◯ ၁။ အဘဇိ ာမများသ 

      ◯ ၂။ သတိသမဇ ဉာဏ ် ိသ 

      ◯ ၃။ မတနလ်ပ်ေသာ စိတ် သိ 

      ◯ ၄။ ဣေ ေစာင့ထ်နိး်သ 

      ◯ ၅။ အထက်ပါ ပဂိ လ်များ အားလးံပါဝငသ်ည။် (ဋ)ီ 

 

16.  ေအာက်ပါတိက့ိ မနက်နေ်အာင ်တွဲစပ်ေပးပါ။ (5 points) 

      ____ က။ အာသဝသည်           1. ၁။ ရထားလညး် င့ ်တ၏။ 

      ____ ခ။ အဝိဇာ,တဏာသည ်       2. ၂။ လညး်ဘးီအကွပ် င့ ်တ၏။ 

      ____ ဂ။ ဇရာမရဏသည ်       3. ၃။ လညး်ဘးီဝင် ိး င့ ်တ၏။ 

      ____ ဃ။ သခါရ သးံပါးသည ်       4. ၄။ ရထားဘးီ၏ ပံေတာငး် င့ ်တ၏။ 

      ____ င။ ကာမ, ပ,အ ပဟေသာ ဘဝသးံပါးသည ်      5. ၅။ ေထာက်အကန ့တ်ိ ့ င့ ်တ၏။ 
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17.  ေအာက်ပါတိက့ိ မနက်နေ်အာင ်တွဲစပ်ေပးပါ။ (4 points) 

      ____ က။ ဝီရိယသည ်          1. ၁။ လက် င့ ်တ၏။ 

      ____ ခ။ သလီသည ်       2. ၂။ ေြခ င့ ်တ၏။ 

      ____ ဂ။ မဂ်ဉာဏသ်ည ်       3. ၃။ ေြမြပင် င့ ်တ၏။ 

      ____ ဃ။ သဒါသည ်          4. ၄။ ပဆိနလ်က်နက် င့ ်တ၏။ 

 


