ဒုုတိယအႀကိမ္ ဝိသုဒိၶမဂ္ ဓုုတင္က႑ ေလ့က်င့္ခန္းေမးခြန္း
(၂၀၁၉-ခုုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာ ၆-ရက္)
၁။ ဓုတ
ု -ဟူသည္ အဘယ္နည္း

၂။ (က)မုုခ်အားျဖင့္ ဓုုတမည္ေသာတရားႏွင့္ (ခ)ဥပစာ ပရိယာယ္အားျဖင့္ ဓုုတမည္ေသာတရား တုုိ႔ကုိ
ေဖၚျပပါ။
(က)

(ခ)

၃။ ေအာက္ပါတုုိ႔ကုိ တြစ
ဲ ပ္ျပပါ။
(က)

(ခ)

၁။ ပတၱပုိဏ္

၁။ အိမ္စဥ္အတုုိ္င္း ဆြမ္းခံရေသာ ဓုုတင္

၂။ ရုုကၡမူဓုတင္

၂။ ေတာ၌ေနေသာ ဓုုတင္

၃။ သုုႆန္ဓုတင္

၃။ တစ္ေနရာတည္း၌သာ စားရေသာ ဓုုတင္

၄။ တိစီဝရိက္ဓုတင္

၄။ ဆြမ္းခံစားျခင္း ဓုုတင္

၅။ ပံ့သကူဓုတင္

၅။ သစ္ပင္ရင္း၌ ေနေလ႔ရွိေသာ ဓုုတင္

၆။ နိသဇၨိဓုတင္

၆။ “တန္ၿပီ”ဟုုတားၿပီးေနာက္ ေရာက္လာသည္ကုိ မစားေသာဓုုတင္

ရ။ အေဗၻာကာသိကဓုုတင္

၇။ သကၤန္းသုုံးထည္သာေဆာင္ျခင္း ဓုုတင္

၈။ အာရညကင္ဓုတင္

၈။ သုုႆန္၌ေနေသာ ဓုုတင္

၉။ သပဒါန စာရိကဓုုတင္

၉။ ထုုိင္လ်က္သာေနေသာ ဓုုတင္

၁၀။ ဧကာသနိက္ဓုတင္

၁၀။ သပိတ္တစ္ခုတည္းျဖင့္သာ စားေသာဓုုတင္

၁၁။ ခလုုပစၦာဘတ္ဓုတင္

၁၁။ မိမိအတြက္ရထားေသာ ေနရာ၌သာ ေနေသာဓုုတင္

၁၂။ ပိ႑ပါတ္ဓုတင္

၁၂။ ဟင္းလင္းျပင္၌ ေနေသာဓုုတင္

၁၃။ ယထာသႏၳတိဓုတင္

၁၃။ ေျမမႈန္႔ကပ္၍ စက္ဆုပ္ဖြယ္သကၤန္းကုုိ ေဆာင္ျခင္းဓုုတင္။

၃။ ပံ့သကူသကၤန္းဟူသည္က။ အမႈိက္ပုံေပၚ၌ ေျမမႈန္မ်ားကပ္ေနသကၤန္း
ခ။ သင္းခ်ိဳင္းေျမကဲ့သုိ႔ စက္ဆုပ္ဖယ
ြ ္ရာေကာင္းသကၤန္း
ဂ။ အထက္ပါ ၂-မ်ိဳးလုုံးကုုိ ေခၚသည္။
၄။ “ရဟန္းတို႔ ေကာက္ယူလိမ့္မည္”ဟုု ပစ္ခ်ထားေသာ သကၤန္းကုုိ ေကာက္ယူေသာရဟန္းသည္က။ အျမတ္စားပဂၢိဳလ္
ခ။ အလတ္စားပုုဂိၢဳလ္
ဂ။ အႏုုစားပုုဂိၢဳလ္

၅။ ေလးထည္ေျမာက္သကၤန္းကုုိ လက္ခံလွ်င္ ေအာက္ပါဓုုတင္ပ်က္ပါသည္။
က။ ပံ့သကူဓုတင္
ခ။ တိစီဝရိက္ဓုတင္
ဂ။ သုုႆန္ဓုတင္
၆။ ဆြမ္းခံစားေသာ ပိ႑ပါတ္ဓုတင္ေဆာင္ရဟန္းသည္ “သကၤန္း,ဆြမ္း,ေက်ာင္း,တရား၌ေမြ႔ေလွ်ာ္မႈ”
ဟူေသာ ေအာက္ပါ အရိယဝံသ ၄-ပါးတုုိ႔တြင္ မည္သည့္ အရိယဝံသ၌ တည္ပါသနည္း။
က။ စီဝရသေႏၱာသ
ခ။ ပိ႑ပါတ သေႏၱာသ
ဂ။ ေသနာသန သေႏၱာသ
ဃ။ ဘာဝနာရာမတာ
၇။ သိၾကားမင္းက ယကၠန္းသည္ေယာင္ေဆာင္ၿပီး အိမ္ေပါက္ဝ ေရာက္လာေသာ ရွင္မဟာကႆပ
မေထရ္ႀကီး၏ သပိတ္ကုိယူကာ ဆြမ္းေလာင္း၏။ ထိုအခ်ိန္၌ မေထရ္ႀကီးက မည္သည့္ဓုတင္ ေဆာက္
တည္ေနသနည္း။
က။ ပိ႑ပါတ္ ဓုုတင္
ခ။ ပတၱပုိဏ္ ဓုုတင္
ဂ။ သပဒါနစာရိက ဓုုတင္
၈။ ဧကာသနိက္ဓုတင္ ေဆာက္တည္ေသာရဟန္းသည္ ဆြမ္းစားေက်ာင္း၌ စားေနစဥ္ ဥပဇၥ်ာယ္ဆရာ
ေရာက္လာပါကက။ ဆြမ္းကို ဆက္စားရမည္။
ခ။ မျမင္ခ်င္ေယာင္ ေဆာင္ေနရမည္။
ဂ။ ထ၍ ဝတ္ႀကီးဝတ္ငယ္ကုိ ျပဳေပးရမည္။
၉။ ေအာက္ပါ ဓုုတင္ကုိ ေဆာက္တည္လွ်င္ ခြက္ေဆးရသက္သာ၏။
က။ ပိ႑ပါတ္ဓုတင္
ခ။ သပဒါနစာရိက ဓုုတင္
ဂ။ ပတၱပုိဏ္ဓုတင္
၁၀။ “တန္ၿပီ”ဟုု ဆုုံးျဖတ္ၿပီးခါမွ ေနာက္တစ္ေနရာတြင္ ဒန္ေပါက္ဆြမ္းေတြ႔သျဖင့္ ျပန္စားေသာ
ရဟန္းသည္ ေအာက္ပါ ဓုုတင္ပ်က္၏။
က။ ပိ႑ပါတ္ဓုတင္
ခ။ ပတၱပုိဏ္ဓုတင္
ဂ။ ခလုုပစၦဘတ္ဓုတင္

၁၁။ ဥပဇၥ်ာယ္ဆရာ ေနမေကာင္းသျဖင့္ ရြာေက်ာင္းသုုိ႔ လုုိက္ကာ ေစာင့ေ
္ ရွာက္ေနရေသာ ေတာရ
ဓုုတင္ေဆာင္ရဟန္းသည္ အာရုုံတက္ခ်ိန္၌ ဆရာ့ေရာဂါ တုုိးလာလွ်င္က။ ဓုုတင္မပ်က္ေအာင္ ေတာမွီေလာက္ရာ အရပ္သုိ႔ သြားေနရမည္။
ခ။ ဆရာျပဳစုုရန္ ရြာေက်ာင္း၌ပင္ ေနရမည္။
ဂ။ အျခားသူထံ လႊဲခဲ့ရမည္။
၁၂။ ရုုကၡမူဓုတင္ေဆာက္တည္ျခင္းကုုိ ဘုုရားအေမြေတာ္ဟု ဆုုိ၏။ ဘုုရားအေမြေတာ္ ဘယ္ႏွစ္ပါး
ရွိသနည္း။
က။ ၁-ပါး
ခ။ ၂-ပါး
ဂ။ ၃-ပါး
ဃ။ ၄-ပါး
၁၃။ ရုုကၡမူဓုတင္ ေဆာက္တည္ေသာ ဥကၠ႒ရဟန္းသည္ ဓုုတင္ေဆာက္တည္ဖ႔ို ေနရာရွင္းရန္က။ ေက်ာင္းသား ကုုိရင္မ်ားကုုိ ခုုိင္းႏုုိင္၏။
ခ။ မိမိဖာသာ ရွင္းရမည္။
ဂ။ ေရာက္လာေသာသူမ်ားကုုိ ခုုိင္းနိုင္၏။
၁၄။ လမင္းႀကီးကို မီးခြက္သဖြယ္ထား၊ ၾကယ္တာရာမ်ားကုုိေတာ့ မ်က္ႏွာက်က္လုိ ထင္၊ အဆုုံးမရွိ
ေကာင္းကင္ျပင္အလွကုိ ေအာက္ပါဓုုတင္ေဆာင္ရဟန္းသည္ ခံစားႏုုိင္၏။
က။ အရညကင္ဓုတင္
ခ။ ရုုကၡမူဓုတင္
ဂ။ သုုႆန္ဓုတင္
ဃ။ အေဗၻာကာသိဓုတင္
၁၅။ ေအာက္ပါတုုိ႔တြင္ သုုႆန္ဓုတင္၏ အက်ိဳးအာနိသင္မဟုုတ္သည္ကို ရွာပါ။
က။ ေသျခင္းတရားကုုိ အမွတ္ရျခင္း၊
ခ။ အသုုဘ အာရုုံနိမိတ္ရျခင္း၊
ဂ။ စိတ္ခ်မ္းသာစြာ ေနရျခင္း၊
ဃ။ သံေဝရျဖစ္ျခင္း၊
င။ ကာမရာဂကုုိ ပယ္ေဖ်ာက္ျခင္း၊
၁၆။ ခ်ထားေသာ ေနရာ၌ မေနပဲ ဟုုိေျပာင္း ဒီေျပာင္း၊ ေနရာေကာင္းႀကိဳက္လွ်င္ ေအာက္ပါဓုုတင္
ပ်က္တတ္၏။
က။ ရုုကၡမူဓုတင္

ခ။ နိသဇိၨဓုတင္
ဂ။ သုုႆန္ဓုတင္
ဃ။ ယထာသႏၳတိဓုတင္
၁၇။ မိဠာဘယမေထရ္သည္ ေအာက္ပါဓုုတင္ကုိ ေဆာက္တည္ရင္း ကုုလားထုုိင္ေပၚ၌ အနာဂါမ္
အျဖစ္ျဖင့္ ပရိနိဗၺာန္စံေလ၏။
က။ သုုႆန္ဓုတင္
ခ။ ရုုကၡမူဓုတင္
ဂ။ နိသဇိၨိဓုတင္
ဃ။ အာရညကင္ဓုတင္
၁၈။ ဓုုတင္ေဆာက္တည္ရာတြင္
က။ ပါဠိလုိသာ ဆုုိ၍ ေဆာက္တည္ရမည္။
ခ။ ျမန္မာလုုိသာ ဆုုိ၍ ေဆာက္တည္ရမည္။
ဂ။ ပါဠိ+ျမန္မာ ၂-မ်ိဳးလုုံးဆုုိ၍ ေဆာက္တည္ရမည္။
ဃ။ တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ေဆာက္တည္လွ်င္ရသည္။
၁၉။ ဓုုတင္ေဆာက္တည္ရန္ နီးကပ္ေသာအေၾကာင္း(ပဒ႒ာန္)တရားမွာက။ သဒၶါ
ခ။ ဝီရယ
ိ
ဂ။ ပညာ
ဃ။ စင္ၾကယ္ေသာ သီလစေသာ တရား
၂၀။ ေအာက္ပါတုုိ႔တြင္ မည္သည့္မေထရ္သည္ ဓုုတလည္းမည္၊ ဓုုတဝါဒလည္း မည္သူျဖစ္သနည္း။
က။ ရွင္ဥပနန္ မေထရ္
ခ။ ရွင္လာဠဳဒါယီ မေထရ္
ဂ။ ရွင္ဗာကုုလ မေထရ္
ဃ။ ရွင္သာရိပုၾတာ မေထရ္

