
ှ၈ ကမၻာံထိပးသီ့ဘာသာႀကီ (့၂)မ္ဳိ့ကို ကို့ကျယးစညး့ကပးသူအနညး့အမ္ာ့ကိ ုအမြတးစဥးအာ့်ဖငး ံ

ေဖား်ပပါ၈  

က၈  ဗုဒၶဘာသာ (   ) 

ခ၈  အစၥလာမးဘာသာ(   ) 

ဂ၈   ဟိႏၵဴဘာသာ     (   ) 

ဃ၈ခရ စးယာနးဘာသာ (  ) 

င၈  ကျနး်ဖဴ့ရြပးွ ါဒ - Taoism  

 

ဿ၈ မူစလငးလူမ္ဳိ့မ္ာ့ အမ္ာ့ဆဵု့ေတျ႕ရြိသညးံေဒသမ္ာ့မြာ -  

က၈  အေရြ႕အလယးပိုငး့ေဒသ 

ခ၈   အေရြ႕ေတာငးအာရြ 

ဂ၈   အာဖရိက 

ဃ၈  ေအာငးအာရြ 

 

၀၈ ဗုဒၶဘာသာွငးမ္ာ့ ရာခိုငးႏႈနး့အမ္ာ့ဆဵု့ေနထုိငးသညး ံႏိုငးငဵမြာ - 

က၈  ်မနးမာ 

ခ၈   တရုတး 

ဂ၈   ထိုငး့ 

ဃ၈  ဗီယကးနမး 

င၈   ဂ္ပနး 

 



၁၈ မူဆလငးလူမ္ဳိ့ ရာခိုငးႏႈနး့အမ္ာ့ဆဵု့ေနထိုငးသညး ံႏိုငးငဵမြာ - 

က၈  ဆီ့ရီ့ယာ့ 

ခ၈   ေဆားဒီအာေရဗီ့ယာ့ 

ဂ၈   အီရနး 

ဃ၈  မေလ့ရြာ့ 

င၈   အငးဒိုနီ့ရြာ့ 

 

၂၈ အစၥလာမးဘာသာတျငးရြိသညး ံဘာသာဂိုဏး့ချဲမ္ာ့ သငးသိသလိုေရ့ပါ၈  

က၈  ----------------------------- 

ခ၈   ----------------------------- 

ဂ၈   ----------------------------- 

ဃ၈  ----------------------------- 

 

၃၈ ခရစးယာနးဘာသာတျငးရြိသညး ံဘာသာဂိုဏး့ချဲမ္ာ့ သငးသိသလိုေရ့ပါ၈  

က၈  ----------------------------- 

ခ၈   ----------------------------- 

ဂ၈   ----------------------------- 

ဃ၈  ----------------------------- 

 

၄၈ ဗုဒၶဘာသာတျငးရြိသညး ံဘာသာဂိုဏး့ချဲမ္ာ့ သငးသိသလိုေရ့ပါ၈  

က၈  ----------------------------- 



ခ၈   ----------------------------- 

ဂ၈   ----------------------------- 

ဃ၈  ----------------------------- 

 

၅၈ ခရစးယာနးဘာသာွငးမ္ာ့၏က္မး့ဓမၼစာအုပးအမညးမြာ - 

က၈   ကိုရာနးက္မး့ 

ခ၈    သမၼာက္မး့ 

ဂ၈   ေွဒ 

ဃ၈  တိုရာ 

 

၆၈ ဟႏိၵဴဘာသာွငးမ္ာ့၏ ဓမၼက္မး့စာအုပးမြာ-  

က၈  တိုရာႏြငး ံဟီ့ဘ႐ူ့သမၼာက္မး့ 

ခ၈   ကိုရာနးႏြငးံေအဘရာဟငးအဆဵု့အမမ္ာ  ့  

ဂ၈   ေွဒ၇ မဟာဘာရတႏြငး ံဥပႏၷရြကးဒး 

 

ှွ၈ ဗုဒၶဘာသာွငးမ္ာ့၏ စာအုပးမြာ - 

က၈  စူတရ 

ခ၈   တိပိ႗ကတး 

ဂ၈ ေွဒ 

ဃ၈  ဂ႐ုဂရနး႔ရြာဘစး 

 



ှှ၈ တိုရာ သညး ေအာကးပါဘာသာတစးခုခုမြ ်မျကးၾကာ့ခ္ကးမ္ာ့်ဖစးသညး၈ 

က၈  ဂ္ဴ့ဘာသာ 

ခ၈    ခရစးယာနးဘာသာ 

ဂ၈   အစၥလာမးဘာသာ 

ဃ၈  တစးခုမြမဟုတးပါ 

 

ှဿ၈ အစၥလာမးဘာသာတျငး ယဵုၾကညးကို့ကျယးရသညးံအဓိကအခ္ကး(၂)ခ္ကးရြိသညး၈ 

 က၈  ေပ့ကမး့စျနး႔ၾကပဲါ 

 ခ၈   တစးရကး (၂)ႀကိမးဆုေတာငး့ပါ 

 ဂ၈   မကၠာသို႔အနညး့ဆဵု့တစးႀကိမးမြ  ္ခရီ့သျာ့ပါ 

 ဃ၈  ႏိုငးငဵ်ခာ့တျငး သာသနာ်ပဳပါ 

 

ှ၀၈ ဂ္ဴ့ဘာသာ၇ ခရစးယာနးဘာသာႏြငး ံအစၥလာမးဘာသာအာ့လဵု  ့

 က၈  ၁ငး့တို႔၏နတးဘုရာ့သခငးအေပၚတျငး ယဵုၾကညးၾကသညး၈ 

 ခ၈   ဘုရာ့သာကို့ကျယးရာ၏ 

 ဂ၈   ကိုအနးက္မး့ကိုနာခဵၾကသညး 

 ဃ၈  ေယရႈအာ့ ဘုရာ့သခငး၏သာ့ေတားအ်ဖစးယဵုၾကညးၾကသညး 

 

ှ၁၈ အဖနးတလလဲ ဲွိဥာဥးေတားွ ငးစာ့ၾကသညးကိ ုယဵုၾကသညးၾကသညး၈ 

 က၈  အစၥလာမးဘာသာွငး 

 ခ၈   ခရစးယာနးဘာသာွငး 



 ဂ၈   ဂ္ဴ့ဘာသာွငး 

 ဃ၈  ဟိႏၵဴဘာသာွငး 

 

ှ၂၈ ေအာကးပါဘာသာတို႔သညး မဂၢငး၅ပါ့ ်မတးတရာ့ ်မတးတရာ့မ္ာ့်ဖငးံ ယြဥးတျဲေနထိုငးၾကသညး၈  

 က၈  ဗုဒၶဘာသာွငး 

 ခ၈   ခရစးယာနးဘာသာွငး 

 ဂ၈   အစၥလာမးဘာသာွငး 

 ဃ၈  ဗုဒၶဘာသာွငး  

 

ှ၃၈ ေအာကးပါဘာသာတျငး ကသလစး၇ ပရိတကးစတငးံ၇ အေရြ႕ေအားသိုဒကး ဟူ၍ သဵု့မ္ဳိ့ကျဲသညး၈ 

 က၈  ဂ္ဴ့ဘာသာ 

 ခ၈   ခရစးယာနးဘာသာ 

 ဂ၈   အစၥလာမးဘာသာ 

 ဃ၈  ဗုဒၶဘာသာ 

 

ှ၄၈ ေဒွါွလီပျဲေတားသညး ေအာကးပါဘာသာတစးခု၏အထိမး့အမြတးပျဲ်ဖစးသညး၈ 

 က၈ ခရစးယာနးဘာသာွငး 

 ခ၈  ဂ္ဴ့ဘာသာွငး 

 ဂ၈   ဟိႏၵဴဘာသာွငး 

 ဃ၈  အစၥလာမးဘာသာွငး 

 



ှ၅၈ ွါဆကးႏြငး ံဘာဆကးေန႔ကိ ုေအာကးပါဘာသာွငးတို႔က က္ငး့ပၾကသညး၈ 

 က၈  ခရစးယာနးဘာသာ 

 ခ၈   ဂ္ဴ့ဘာသာ 

 ဂ၈   ဟိႏၵဴဘာသာ 

 ဃ၈  အစၥလာမးဘာသာ 

 

ှ၆၈ အဒး ပျဲေတားကိ ုေအာကးပါဘာသာွငးမ္ာ့က က္ငး့ပၾကသညး၈ 

 က၈  ခရစးယာနးဘာသာ 

 ခ၈   ဂ္ဴ့ဘာသာ 

 ဂ၈   ဟိႏၵဴဘာသာ 

 ဃ၈  အစၥလာမးဘာသာ 

 

ဿွ၈ ေအာကးပါ ၾကယးႏြငးံလ ပဵုပါ အမြတးအသာ့သညး မညးသညးံဘာသာ အမြတးအသာ့်ဖစးသနညး့၈ 

 က၈  ခရစးယာနးဘာသာ 

 ခ၈ဟိႏၵဴဘာသာ 

 ဂ၈  အစၥလာမးဘာသာ 

 ဃ၈  ဂ္ဴ့ဘာသာ 

 

ဿှ၈ ေဒ့ဗစးစတာ့သညး ေအာကးပါဘာသာတစးခု်ဖစးသညး၈ 



 က၈  ဗုဒၶဘာသာ 

 ခ၈   ဟိႏၵဴဘာသာ 

 ဂ၈   အစၥလာမးဘာသာ 

 ဃ၈  ဂ္ဴ့ဘာသာ  

 

ဿဿ၈ “အဵု“ အမြတးသေကၤတသညး မညးသညးံဘာသာွငးအမြတးသေကၤတ်ဖစးသနညး့၈ 

 

 က၈ က၈  ခရစးယာနးဘာသာ 

 ခ၈   ဂ္ဴ့ဘာသာ 

 ဂ၈   ဟိႏၵဴဘာသာ 

 ဃ၈  အစၥလာမးဘာသာ 

 

ဿ၀၈ နတးအပါ့(ှွွ)ရြိသညးံဘာသာသညး မညးသညးံဘာသာွငး်ဖစးသနညး့၈   

 

 က၈  ဂ္ဴ့ဘာသာ 



 ခ၈   ဟိႏၵဴဘာသာ 

 ဂ၈  အစၥလာမးဘာသာ 

 ဃ၈  ဗုဒၶဘာသာ 

 

ဿ၁၈ လကးွ ါ့ကပးတိုငးႏြငး ံဓမၼစကးွ ိုငး့မြာ မညးသညးံဘာသာွငးတို႔၏ အမြတးအသာ့်ဖစးသနညး့၈ 

 

  

 

က၈  ဟိႏၵဴဘာသာ 

 ခ၈   ခရစးယာနးဘာသာ 

 ဂ၈   ခရစးယာနးဘာသာႏြငး ံဗုဒၶဘာသာ 

 ဃ၈  ဂ္ဴ့ႏြငးံ ဟိႏၵဴဘာသာ  

 

ဿ၂၈ ေဆားဒအီာေရဗီ့ယာ့ႏြငး ံအီရတးႏိုငးငဵတို႔သညး ေအာကးပါဘာသာတရာ့လႊမး့မို့မႈရြိသညး၈  

 က၈  အစၥလာမးဘာသာ - စျႏၷီ 

 ခ၈   ခရစးယာနးဘာသာ - ပရိုတကးစတငး ံ

 ဂ၈   အစၥလာမးဘာသာ - ရြီ့ဟိုကး 

 ဃ၈  အစၥလာမးဘာသာ - ွါဟာဘီ့ွါဒ  

  

ဿ၃၈ ေတာငးအေမရိကတျငး ေအာကးပါဘာသာ လႊမး့မို့သညး၈ 

 က၈  ခရစးယာနးဘာသာ - ရိုမာနးကကးသလစး 



 ခ၈   အစၥလာမးဘာသာ - စျႏၷီ  

 ဂ၈   ခရစးယာနးဘာသာ - ပရိုတကးစတငး ံ

 ဃ၈  ဗုဒၶဘာသာ 

 

ဿ၄၈ ခရစးယာနးဘသာွငးတို႔သညး ေအာကးပါအမညး်ဖငးံစသညး၈ 

 က၈   ဟီ့ဘ႐ူ့ 

 ခ၈   မိုေဆံ၏ ပညတးေတား ှွ ပါ့ 

 ဂ၈   သိဒတၳေဂါတမ၏ သဗၺညဳတဥာဏး 

 ဃ၈  ဂ္ီ့ဆတး နာဇာရတး 

 

ဿ၅၈ ဗုဒၶဘာသာွငးတို႔၏ အေလံအက္ငးံတစးခုမြာ  

 က၈  မကၠာသို႔ခရီ့သျာ့်ခငး့အပါအွငး သစၥာ(၂)ခ္ကးခဵယူမႈ 

 ခ၈   တရာ့ထိုငး်ခငး့ႏြငး ံစာအုပးတစးအုပးမြမႏၱာနးမ္ာ့ရျတးဖတး်ခငး  ့

 ဂ၈   ကေလ့ကဲံသို႔ေရႏြစးၿပီ့ ဘာသာွငးသျတးသျငး့မဂၤလာ်ပဳေပ့်ခငး့ 

 ဃ၈  သငး့အုပးဆရာေတားထဵမြ ေပါငးမုနး႔ႏြငးစံပ္စးွ ိုငးယူေဆာငးသျာ့်ခငး့ 

 

ဿ၆၈ ကာမ “က”ဵ တျငး အဘယးနညး့၈ 

 က၈  ဟိႏၵဴဘာသာွငးမ္ာ့တျငး ွိဥာဥး 

 ခ၈   တရာ့ထိုငး်ခငး့်ဖငး ံမဂးတရာ့ရႏိုငး်ခငး့ 

 ဂ၈  လူတစးဦ့တစးေယာကး ေကာငး့ ဆို့မႈကိ ုတိုငး့တာမႈတစးရပး 

 ဃ၈  ဗုဒၶ၏်မျကးၾကာ့ခ္ကးကိုသာ  



 

၀ွ၈ မညးသညးံဘာသာွငးမ္ာ့သညး ကာမ “က”ဵ တျငး ယဵုၾကညးသနညး့၈ 

 က၈  ဟိႏၵဴဘာသာ 

 ခ၈  ဗုဒၶဘာသာ 

 ဂ၈   ဘာသာအာ့လဵု့ 

 ဃ၈  မညးသညးံဘာသာမြမယဵုၾကညးၾက 

 

၀ှ၈ အစၥလာမးဘာသာတို႔၏ တေဘာငးသညး မညးသညးံအရာတျငး ထညးသံျငး့ထာ့သနညး့၈ 

 က၈  ဘာသာ်ခာ့မ္ာ့ကိ ုထိမး့်မာ့်ခငး့  

 ခ၈   ဆနး႕က္ငးဘကးလိငးမတူသူခ္ငး့ လကးယမး့ႏႈတးဆကး်ခငး  ့

 ဂ၈  အရကး၇ ွကးသာ့ႏြငး ံေချ့ သာ့မ္ာ့်ဖငးံ ပစၥညး့်ပဳလုပး်ခငး့ 

 ဃ၈  မူဆလငးအ်ဖစး တ်ခာ့ဘာသာွငးတစးဦ့ဦ့အာ့ ကူ့ေ်ပာငး့သိမး့သျငး့ေစ်ခငး့ 

 င၈  မိနး့မမ္ာ့တစးဦ့မကႏြငး ံထိမး့်မာ့ေစ်ခငး့ 

 စ၈   အထကးပါအခ္ကးအာ့လဵု့်ပဳသညး 

 

၀ဿ၈ ဗုဒၶဘာသာွငးတို႔၏ တေဘာငးတျငး မညးသညံးအရာမ္ာ့ထညးံသျငး့ထာ့သနညး့၈ 

 က၈  ဘာသာ်ခာ့တစးဦ့ဦ့အာ့ ထိမး့်မာ့ေစ်ခငး့ 

 ခ၈  ဆနး႕က္ငးဘကးလိငးမတူသူခ္ငး  ့လကးယမး့ႏႈတးဆကး်ခငး့ 

 ဂ၈  အရကး၇ ွကးသာ့ႏြငး ံေချ့ သာ့မ္ာ့်ဖငးံ ပစၥညး့်ပဳမ္ာ့လုပး်ခငး့ 

 ဃ၈  ဗုဒၶဘာသာွငးအ်ဖစး တ်ခာ့ဘာသာွငးတစးဦ့ဦ့အာ့ ကူ့ေ်ပာငး့ေစ်ခငး့ 

 င၈   မိနး့မမ္ာ့တစးဦ့မကႏြငးံ ထိမး့်မာ့ေစ်ခငး့ 



 စ၈   အထကးပါအခ္ကးအာ့လဵု့်ပဳသညး 

 

၀၀၈ မညးသညးံဘာသာွငးမ္ာ့သညး ကိုယးခႏၶာ အစိတးအပိုငး့ေပ့လြဴသနညး့၈ 

 က၈  အစၥလာမး 

 ခ၈   ခရစးယာနး 

 ဂ၈   ဟိႏၵဴ 

 ဃ၈  ဗုဒၶဘာသာ 

 င၈   ေရေယာွါတို႔၏သကးေသ 

 စ၈   ဘာသာွငးအာ့လဵု့  

 

၀၁၈ ေအာကးပါပဵုမ္ာ့သညး မညးသညးံဘာသာွငးမ္ာ့ကိ ုကိုယးစာ့်ပဳေနသနညး့- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



၀၂၈ မျတးဆလငးမ္ာ့အေပၚ မြာ့ယျငး့သညး ံထငး်မငးခ္ကးမ္ာ့ကိ ုေအာကးတျငးေရ့သာ့ေဖား်ပပါ၈ 

သတငး့သမာ့တစးေယာကးအေန်ဖငး ံမညးသညးံက႑တျငး မြနးမြနးကနးကနးရပးတညးရမညးဟ ုထငး်မငးနညး့၈ 

 က၈ ----------------------------------------------------------------------------------- 

 ခ၈  ------------------------------------------------------------------------------------ 

 ဂ၈   ------------------------------------------------------------------------------------ 

 ဃ၈  ----------------------------------------------------------------------------------- 

 

၀၃၈ ခရစးယာနးဘာသာွငးမ္ာ့အေပၚမြာ့ယျငး့သညး ံထငး်မငးခ္ကးမ္ာ့ကိ ုေအာကးတျငးေရ့သာ့ေဖား်ပပါ၈ 

သတငး့သမာ့တစးေယာကးအေန်ဖငး ံမညးသညးံက႑တျငး မြနးမြနးကနးကနးရပးတညးရမညးဟ ုထငး်မငးနညး့၈ 

 က၈ ----------------------------------------------------------------------------------- 

 ခ၈  ------------------------------------------------------------------------------------ 

 ဂ၈   ------------------------------------------------------------------------------------ 

 ဃ၈  ----------------------------------------------------------------------------------- 

 

၀၄၈ ဗုဒၶဘာသာွငးမ္ာ့အေပၚ မြာ့ယျငး့သညး ံထငး်မငးခ္ကးမ္ာ့ကိ ုေအာကးတျငးေရ့သာ့ေဖား်ပပါ၈ 

သတငး့သမာ့တစးေယာကးအေန်ဖငး ံမညးသညးံက႑တျငး မြနးမြနးကနးကနးရပးတညးရမညးဟ ုထငး်မငးနညး့၈ 

 က၈ ----------------------------------------------------------------------------------- 

 ခ၈  ------------------------------------------------------------------------------------ 

 ဂ၈   ------------------------------------------------------------------------------------ 

 ဃ၈  ----------------------------------------------------------------------------------- 


