
ေလ့က်င့္ခန္း ေမးခြန္း (အမွတ္ ၄) 
(ကမၼ႒ာန္းယူပုု ံအက်ယ္ျပခ်က ္အပုုိင္းမ)ွ  

 
၁။ သမာဓိဟူသည-္ 
 (က) အာရုုံတစ္ခုုတည္း၌ စိတ္ကုု ိမျပန္႔ေအာင ္အညီအညြတ္ထားျခင္း၊ 
 (ခ) အာရုုံ၌ စိတ္ကုု ိတည္တံ့ေအာင္ထားျခင္း၊ 
 (ဂ) အာရုုံ၌ ၿငိမ္သက္စြာ တည္ျခင္း၊ 
 (ဃ) အထက္ပါ လကၡဏာ အားလုုံး။ 
 
၂။ သမာဓိျဖစ္ဖုုိ႔ရန ္နီးေသာအေၾကာင္း ပဒ႒ာန္မွာ- 
 (က) စိတ္ကုု ိလုုိရာသုုိ႔ ေမ်ာပါေစျခင္း၊ 
 (ခ) သီလ စင္ၾကယ္ေစျခင္း၊ 
 (ဂ) ကုုိယ္စိတ္ႏွစ္ပါး ခ်မ္းသာျခင္း၊ 
 
၃။ ေအာက္ပါ သမာဓိမ်ားကုု ိပါဠိလုု ိနာမည္မွန္ကန္ေအာင ္ျဖည့္္ေပးပါ။ 
 (က) ရကာမွ်ျဖစ္ေသာ သမာဓ ိ= 
 (ခ) ေဂါၾတဘူဟူေသာ ပရိကံ၏ အျခားမဲ့၌ျဖစ္ေသာ သမာဓ ိ= 
 (ဂ) အရိယာမဂ္ႏွင့္ယွဥ္ေသာ ဧကဂၢတာဟူေသာ သမာဓ ိ=  
 (ဃ) ရူပ-အရူပ ကုုသုုိလ္တုုိ႔၌ျဖစ္ေသာ ႀကီးက်ယ္ေသာ သမာဓ ိ= 
 (င) ဆင္းရဲေသာအက်င့္ရွိၿပီး အသိဥာဏ္ေႏွးေသာ သမာဓ ိ= 
 
၄။ ပဋိပဒါႏွင္ ့အဘိညာ မွန္ေအာင္ျဖည့္ပါ။ 
 (က) ဥပစာရသမာဓိ ရသည္မွစ၍ အပၺနာစ်ာန္ရသည့္တုုိင္ေအာင ္(                  )ဟုုေခၚ၏။ 
 (ခ) ေရွးဦးစြာ ႏွလုုံးသြင္းသည္မ ွစ၍ ဥပစာရသမာဓိ ျဖစ္ေပၚသည့္တုုိင္ေအာင ္ျဖစ္ခဲ့ေသာ  
      ဘာဝနာကုု ိ(   ) ဟုုေခၚ၏။ 
 
၅။ ဆင္းရဲပင္ပန္း ခက္ခဲစြာ က်င့္ရျခင္း ဒုုကၡ-ပဋိပဒါ ျဖစ္သူမွာ- 
 (က) အဝိဇၨာ လႊမ္းမုုိးေသာသူ၊ 
 (ခ) တဏွာ လႊမ္းမုုိးေသာသူ၊ 
 (ဂ) ဒိ႒ိ လႊမ္းမုုိးေသာသူ၊ 
 
၆။ ထူးျခားျခင္း အဖုုိ႔ရွိေသာ သမာဓ-ိဟူသည-္ 
 (က) ဟာနဘာဂိယ သမာဓ ိ
 (ခ) ဌိတိဘာဂိယ သမာဓ ိ
 (ဂ) ဝိေသသဘာဂိယ သမာဓ ိ
 (ဃ) နိေဗၺဓဘာဂိယ သမာဓ ိ
 
ရ။ ေအာက္ပါတုုိ႔တြင ္တရားအားထုုတ္ျခင္း၏ အေႏွာက္အယွက ္ပလိေဗာဓ မဟုတု္သည္ ့
အရာမ်ားကုုိသာ ထုုတ္ျပပါ။ 



 (၁) ေက်ာင္း၊ (၂) ေဆြမ်ိဳးဒါယကာ၊ (၃) ဧည့္သည္၊ (၄) ေရာဂါ၊ (၅) လုုပ္စရာ ကိစၥ၊  
 (၆) အသံဆ၊ူ (၇) ေဆြမ်ိဳး၊ (၈) က်မ္းဂန္၊ (၉) သကၤန္းခ်ဳပ္ျခင္း၊ (၁၀) တန္ခုုိး။ 
 
၈။ ရြာသုုိ႔ ျပန္လာၿပီး ဝါတြင္း(၃)ပတ္လုုံး မိဘရင္းအိမ္၌ ဆြမ္းခံစားၿပီး မိမိကုုိယ္ကုုိယ ္သားအျဖစ ္
ကုုိေတာင ္အသိမေပးပဲ ျပန္သြားေသာ ရဟန္းငယ္သည ္ေအာက္ပါ ပလိေဗာဓတြင္ ့မည္သည့္ 
ပလိေဗာဓကုု ိျဖတ္ထားသ ူျဖစ္သနည္း။ 
 (က) ေဆြမ်ိဳး 
 (ခ) ဒါယကာ 
 (ဂ) ေက်ာင္း 
 
၉။ ဝိသုုဒိၶမဂ္က်မ္း၌ တရားအားထုုတ္သူမ်ား အၿမဲတမ္း အလုုိရွိအပ္ေသာ သဗၺတ-ၳကမၼ႒ာန္း ၃-ပါးဟု ု
ျပ၏။ ခုုဒၵသိကၡာက်မ္း၌ကား ကုုိယ္ေစာင့္တရား(စတုုရာရကၡ) ေလးပါး-ဟု ုျပ၏။ ေအာက္ပါေလးပါးတြင ္
ဝိသုုဒိၶမဂက္်မ္း၌ မျပေသာ ကမၼ႒ာန္း ၁-ပါးကုုသိာ ညႊန္ျပပါ။ 
 (က) အသုုဘ ကမၼ႒ာန္း 
 (ခ) ေမတၱာ ကမၼ႒ာန္း 
 (ဂ) ဗုုဒၶါႏုုႆတ ိကမၼ႒ာန္း 
 (ဃ) မရဏႆတိ ကမၼ႒ာန္း 
 
၁၀။ ေအာက္ပါတုုိ႔မ ွမတိ္ေဆြေကာင္းလကၡဏာမ်ားကုုိသာ ေရြးထုုတ္ျပပါ။ 
 (က) ခ်စ္ခင္အပ္သ ူ
 (ခ) လူသိမ်ားသ ူ
 (ဂ) ေလးစားထုုိက္သ ူ
 (ဃ) စကားေျပာခ်ိဳသ ူ
 (င) မေကာင္းရာကုု ိမတုုိက္တြန္းတတ္သ ူ
 
၁၁။ တရားအားထုုတ္ရန ္ဆရာရွာထြက္ေသာ ရဟန္းသည ္ထုုိေက်ာင္းတုုိက္သုုိ႔ ေရာက္လွ်င-္ 
 (က) အျခားေက်ာင္းမ်ားသိုု႔ အရင္ဝင္ေမး၍ စုုံစမ္းသင့္သည္။ 
 (ခ) ထုုိဆရာထံသုုိ႔သာ တုုိက္ရုုိက္သြားရမည္။ 
 (ဂ) ရက္ယူကာ အကဲခတ ္ေစာင့္ၾကည့္သင့္ေသးသည္။ 
 

(စရုုိက္ကုု ိအက်ယ္ျပျခင္း အပုုိင္းမ)ွ  
 
၁၂။ ေအာက္ပါတုုိ႔မ ွစရုုိက ္၆-ပါးကုု ိမွန္ကန္စြာ ေရြးခ်ယ္ပါ။ 
 (က) ရာဂစရုုိက္၊  (ခ) မာနစရုုိက ္  (ဂ) သဒၶါစရုုိက ္
 (ဃ) ေဒါသစရုုိက ္ (င) ဒိ႒ိစရုုိက ္  (စ) ေမာဟစရုုိက ္
 (ဆ) ဗုုဒိၶစရိုုက ္  (ဇ) တဏွာစရုုိက ္ (စ်) ဝိတက္စရုုိက ္
 
၁၃။ ေကာင္းစရုုိက ္၃-ပါးႏွင္ ့မေကာင္းစရုုိက ္၃-ပါးတုုိ႔သည ္ျဖစ္ပုုံသေဘာ လကၡဏာအားျဖင္ ့ 
      တူတတ္ၾက၏။ ေအာက္ပါတုုိ႔တြင ္ျဖစ္ပုုံျခင္းတူသည္ ့စရုုိက္တုုိ႔ကုု ိမွန္ေအာင္တြဲျပပါ။   



 ၁။ ရာဂစရိုုက ္  ၁။ ဝိတက္စရုုိက ္
 ၂။ ေဒါသစရုုိက ္  ၂။ သဒၶါစရုုိက ္
 ၃။ ေမာဟစရုုိက ္ ၃။ ဗုုဒိၶစရုုိက ္  
  
၁၄။ ထုုိစရုုိက္မ်ားသည ္သတၱဝါတုုိ႔၌ အဘယ့္ေၾကာင္ ့ျဖစ္လာရသနည္း? ေရွးအ႒ကထာ ဆရာတုုိ႔ 
      အယူဝါဒက မည္သုုိ႔ျဖစ္သနည္း။ 
 (က) ေရွးဘဝက ျပဳလုုပ္ခဲ့ေသာ အေလ့အက်က ္မ်ားမႈေၾကာင့ ္ျဖစ္ကုုန္၏။ 
 (ခ) အေၾကာင္းမရွိပဲ သူ႔ဖာသာ ျဖစ္လာၾက၏။ 
 (ဂ) ေရွးဘဝ၌ ဟိတ္ဟူေသာ သတ္မွတ္ေၾကာင္း နိယာမေၾကာင္ ့ျဖစ္ကုုန္၏။ 
 
၁၅။ အၾကင္သူအား ကုုသုုိလ္ျပဳဆဲ အခ်ိန္၌ ေလာဘ, ေဒါသတုုိ႔ အားႀကီးေနၿပီး အေလာဘ, အေဒါသ 
တုုိ႔ အားနည္းေန၏။ အေမာဟ အားႀကီး၍ ေမာဟ အားနည္း၏။ ထုုသိူသည ္ထုုိကံေၾကာင္ ့ဘဝသစ ္
ျဖစ္လတ္ေသာ-္ 
 (က) ေလာဘ လြန္ကဲ၏။ 
 (ခ) မာနလည္း ႀကီး၏။ 
 (ခ) ေဒါသလည္း မ်ား၏။ 
 (ဂ) အသိလည္း ထုုံထုုိင္း၏။ (အမွား အမွန ္ခြဲပါ။) 
 
၁၆။ ေအာက္ပါ သြားပုုံမ်ားကုု ိစရုုိက္မွန္ႏွင္ ့တြဲေပးပါ။ 
 (က) ေျခဖ်ားနဲ႔ ေျမကုု ိတူးသကဲ့သုုိ႔သြားသ ူ= 
 (ခ) ေၾကာက္သလုုိလုု ိသြားသ ူ   = 
 (ဂ) လွပတင့္တယ္စြာ သြားသ ူ   = 
 (ဃ) ကတုုိက္ကရုုိက္သြားသ ူ   = 
 (င) ဖည္ယမ္း ဖည္ယမ္းသြားသ ူ   = 
 
၁၇။ “ဓာတ္ခံၾကည့ ္သိႏုုိင္၏” ဆုုိသကဲ့သုုိ႔ အတြင္းဓာတ္ခံမ်ားကုု ိစရုုိက္နဲ႔ တြဲေပးပါ။ နံပါတ္မ်ားကုု ိ
သက္ဆုုိင္ရာ စရုုိက္၏လက္သဲကြင္း(   )ထဲမွာ ထည့္ခဲ့ပါ။ 
 “(၁) စကားမ်ားျခင္း (၂) ရန္ၿငိဳးထားတတ္ျခင္း (၃) စိတ္ပ်ံ႕လြင့္တတ္ျခင္း (၄) မာယာမ်ားျခင္း 
(၅) ႏုုိးၾကားမႈရွိျခင္း (၆) အလႈဒါန ရက္ေရာျခင္း (၇) မနာလုုိျခင္း (၈) မစဥ္းလဲျခင္း (၉) သတိသမၺဇဥ ္
ရွိျခင္း (၁၀) အေပါင္းအေဖၚ မက္ေလ်ာ္ျခင္း။ 
 (က) ရာဂစရုုိက္ရွိသူ၏ ဓာတ္ခံမ်ား #(     ,      ,      ) 
 (ခ) ေဒါသစရုုိက္ရွိသူ၏ ဓာတ္ခံမ်ား  (      ,      ,      ) 
 (ဂ) ေမာဟစရုုိက္ရွိသူ၏ ဓာတ္ခံမ်ား  (     ,      ,      ) 
 (ဃ) သဒၶါစရုုိက္ရွိသူ၏ ဓာတ္ခံမ်ား   (      ,      ,      ) 
 (င)  ဗုုဒိၶစရိုုက္ရွိသူ၏ ဓာတ္ခံမ်ား     (      ,      ,       ) 
 (စ) ဝိတက္စရုုိက္ရွိသူ၏ ဓာတ္ခံမ်ား (      ,       ,      ) 
 
၁၈။ ေမာဟစရိုုက္ရွိေသာ ေယာဂီအတြက ္သင့္ေတာ္ေသာ ေက်ာင္းကုု ိေရြးခဲ့ပါ။ 
 (က) ျခဴးပန္းျခဴးႏြယ္တုုိ႔ျဖင္ ့လွပေသာေက်ာင္း 



 (ခ) သစ္ခက္မုုိးေက်ာင္း 
 (ဂ) ေရွ႕ျမင္ကြင္း ဟင္းလင္း ျမင္ရေသာေက်ာင္း 
 

(ကမၼ႒ာန္း (၄၀) ဖြင့္ဆိုုခ်က္မွ) 
 
၁၉။ ကမၼ႒ာန္း ၄၀-တုုိ႔တြင-္ 
 (က) ဥပစာရစ်ာန္ကုု ိရေစႏုုိင္ေသာ ကမၼ႒ာန္းေပါင္း (       )ပါး၊ 
 (ခ)  အပၺနာစ်ာန္ကုု ိရေစႏုုိင္ေသာ ကမၼ႒ာန္းေပါင္း (        )ပါး၊ 
 
၂၀။ အာနာပါနႆတိႏွင္ ့ကသုုိဏ္း ၁၀-ပါးတုုိ႔သည ္မည္သည့္စ်ာန္မ်ား၏ အာရုုံျဖစ္သနည္း။ 
 
 ေျဖ။ 
 
၂၁။ ေအာက္ပါတုုိ႔ကုု ိအမွား-အမွန ္ေရြးပါ။ 
          မွန ္     မွား 
 (က) ကသုုိဏ္း ၁၀-ပါးသည္ ပြားအပ္ေသာ ကမၼ႒ာန္း (     )   (     )   
 (ခ) ကာယဂတာသတိႏွင္ ့အသုုဘသည ္မပြားအပ ္ (     )   (     ) 
 (ဂ) အာနာပါနႆတိကုု ိပြားေစအပ္ေသာ ကမၼ႒ာန္း (     )   (     ) 
 (ဃ) ျဗဟၼဝိဟာရကမၼ႒ာန္းကုု ိပြားေစအပ္၏။  (     )   (     ) 
 
၂၂။ ကမၼ႒ာန္း ၄၀-တုုိ႔တြင-္ 
 (က) ပဋိဘာဂနိမိတ္ကုု ိအာရုုံျပဳေသာ ကမၼ႒ာန္းေပါင္း (     ) ပါး။ 
 (ခ) သဘာဝတရားကုု ိအာရုုံျပဳေသာ ကမၼ႒ာန္းေပါင္း (      ) ပါး။ 
 (ဂ) မည္သည့္အာရုုံဟု ုမဆုုိအပ္ေသာ ကမၼ႒ာန္းေပါင္း (      ) ပါး။ 
 
၂၃။ ဘုုံအားျဖင္ ့ရႏုုိင္ေသာ ကမၼ႒ာန္းတုုိ႔တြင-္ 
 (က) နတ္ဘုုံ၌ မရႏုုိင္ေသာ ကမၼ႒ာန္းေပါင္း (     )ပါး၊ 
 (ခ) ရူပဘုုံ၌ မရႏုုိင္ေသာ ကမၼ႒ာန္းေပါင္း (       )ပါး၊ 
 (ဂ) အရူပဘုုံ၌ မရႏုုိင္ေသာ ကမၼ႒ာန္းေပါင္း (       )ပါး၊ 
 (ဃ) လူဘုုံ၌ မရႏုုိင္ေသာ ကမၼ႒ာန္းေပါင္း (      )ပါး၊ 
 
၂၄။ အားထုုတ္စ ပုုဂိၢဳလ္မ်ား ႏွလုုံးမသြင္းေသာ ကမၼ႒ာန္း- 
 (က) အသုုဘ ကမၼ႒ာန္း ၁၀-ပါး၊ 
 (ခ) အာရုုပၺကမၼ႒ာန္း ၄-ပါး၊ 
 (ဂ) ဓာတ္ေလးပါး 
 
၂၅။ အေတြးမ်ားသည္ ့ဝိတက္စရုုိက္ရွိသူႏွင္ ့သင့္ေတာ္ေသာ ကမၼ႒ာန္းမ်ားကုု ိေရြးျပပါ။ 
 (က) ျဗဟၼဝိဟာရတရား ၄-ပါး၊ အဆင္း ကသုုိဏ္း ၄-ပါး၊ 
 (ခ) အာနာပါနႆတ ိ



 (ဂ) အသုုဘကမၼ႒ာန္း ၁၀-ပါး၊ ကာယဂတာသတိ။ 
 (ဃ) ဗုုဒၶ, ဓမၼ, သံဃ, စာဂ, သီလ, ေဒဝတာ ဟူေသာ အႏုုႆတိကမၼ႒ာန္း ၆-ပါး။ 
 
၂၆။ စရုုိက္အားေလွ်ာ္စြာ သင့္ေတာ္ေသာ ကမၼ႒ာန္းမ်ားကုု ိဂဏန္းေဖၚျပပါ။ 
 (က) ရာဂစရုုိက္ရွိေသာသူအား သင့္ေတာ္ေသာ ကမၼ႒ာန္းေပါင္း (      )ပါး၊ 
 (ခ) ေဒါသစရုုိက္ရွိေသာသူအား သင့္ေတာ္ေသာ ကမၼ႒ာန္းေပါင္း (      )ပါး၊ 
 (က) ေမာဟစရုုိက္ရွိေသာသူအား သင့္ေတာ္ေသာ ကမၼ႒ာန္းေပါင္း (      )ပါး၊ 
 (က) သဒၶါစရုုိက္ရွိေသာသူအား သင့္ေတာ္ေသာ ကမၼ႒ာန္းေပါင္း (      )ပါး၊ 
 (က) ဗုုဒိၶစရုုိက္ရွိေသာသူအား သင့္ေတာ္ေသာ ကမၼ႒ာန္းေပါင္း (      )ပါး၊ 
 (က) ဝိတက္စရုုိက္ရွိေသာသူအား သင့္ေတာ္ေသာ ကမၼ႒ာန္းေပါင္း (      )ပါး၊ 
 
၂၇။ မိမိကုုိယ္ကုုိယ ္ဘုုရားအား အပ္ႏွင္းထားေသာ ေယာဂီသည-္ 
 (က) စိတ္ခ်မ္းသာ၏။ 
 (ခ) တရားရလြယ္၏။ 
 (ဂ) ေၾကာက္မက္ဖြယ ္အာရုုံမ်ား မျဖစ္ေပၚေပ။ 
 
၂၈။ ဆရာကုု ိအပ္ႏွင္းထားေသာ ေယာဂီသည ္ရႏုုိင္ေသာ အက်ိဳးမ်ားကုုိ မွန္ကန္စြာ ေရြးခ်ယ္ပါ။ 
 (က) ဆရာက ဆုုံးမႏုုိင္ခြင့္ရွိျခင္း၊ 
 (ခ) ဆရာကုု ိမပန္ၾကားပဲ သြားလုုိရာရာ မသြားျခင္း၊ 
 (ဂ) ဆရာ့ထံမ ွမ်က္ႏွာလုုိက္မႈ ရျခင္း၊ 
 (ဃ) ဆုုံးမလြယ္၍ ဆရာႏွင့္စပ္ေသာ ေနထုုိင္က်င့္သုုံးမႈ ရွိျခင္း၊ 
 
၂၉။ ကမၼ႒ာန္းေပးေသာ ဆရာက နည္း ၃-မ်ိဳးျဖင့္ ေပးသည္ကုု ိမွန္ေအာင ္တြဲျပပါ။ 
 (က) မူလက သင္ဖူးေသာ ေယာဂီအား (က) မက်ဥ္းမက်ယ္ေဟာ၏။ 
 (ခ) အနီးေန ေယာဂီအား   (ခ) ၁-ထုုိင,္ ၂-ထုုိင္မွ် မ်က္ေမွာက္၌ သင္ေပး၏။ 
 (ဂ) အေဝးသုုိ႔ သြားလုုိေသာ ေယာဂီအား  (ဂ) လာတုုိင္း လာတုုငိ္း ေဟာေပး၏။ 
 
 


