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၁။ ေAာက္ပါAခါတုိ႔၌ မည္သည့္ ေ၀ဒနာမ်ား ျဖစ္ေပၚပါသနည္း တိက်စြာေျဖဆုိပါ။
(က) ထန္းလ်က္ကုိ စားေသာAခါ
(ခ) လက္ကုိ မီးေလာင္ေသာAခါ
ေျဖ။ ။ (က) Uေပကၡာေ၀ဒနာ
(ခ) ဒုကၡေ၀ဒနာ
၂။ “Eကဟိတ္၊ ဒြိဟိတ္၊ တိဟိတ္” ဆုိေသာ စကား၌ Aသီးသီး ပါ၀င္ႏုိင္ေသာ
ဟိတ္မ်ားကုိ ေဖာ္ျပပါ။
ေျဖ။ ။ - Eကဟိတ္စိတ္တြင္ ေမာဟဟိတ္တစ္ပါး။
- ဒြိဟိတ္စိတ္တြင္
ေဒါသဟိတ္၊

ေလာဘဟိတ္၊

ေမာဟဟိတ္ဟူ၍လည္းေကာင္း၊

ေမာဟဟိတ္ဟူ၍လည္းေကာင္း

Aကုသုိလ္ဟိတ္

၂-ပါးစီ

Aသီးသီးပါ၀င္ႏုိင္သည္။
- တဖန္ ဒြိဟိတ္စိတ္တြင္ Aေလာဘဟိတ္၊ Aေဒါသဟိတ္ဟူ၍ ကုသုိလ္ဟိတ္
၂-ပါးလည္းပါ၀င္ႏုိင္သည္။
- တိဟိတ္စိတ္တြင္ကား Aေလာဘဟိတ္၊ Aေဒါသဟိတ္၊ Aေမာဟဟိတ္
ဟူေသာကုသုိလ္ဟိတ္ ၃-ပါးလည္းေကာင္း၊
- တဖန္

ႀကိယာတိဟိတ္စိတ္တြင္

Aေလာဘဟိတ္၊

Aေဒါသဟိတ္၊

Aေမာဟဟိတ္ဟူေသာ Aဗ်ာကတဟိတ္ ၃-ပါးလည္းေကာင္းပါ၀င္ႏုိင္သည္။
၃။ ေAာက္ပါAဘိဓမၼာ သိဖြယ္ရာမ်ားကုိ ေဖာ္ျပပါ။
(က) ခံစားခ်က္ ေ၀ဒနာ သုံးမ်ဳိး
(ခ) Aကုသုိလ္ဟိတ္ သုံးမ်ဳိး
(ဂ) Aဗ်ာကတဟိတ္ သုံးမ်ဳိး
ေျဖ။ ။ (က) သုခေ၀ဒနာ၊ ဒုကၡေ၀ဒနာ၊ Uေပကၡာေ၀ဒနာတုိ႔ျဖစ္သည္။
(ခ) ေလာဘဟိတ္၊ ေဒါသဟိတ္၊ ေမာဟဟိတ္တုိ႔ျဖစ္သည္။
(ဂ) Aေလာဘဟိတ္၊ Aေဒါသဟိတ္၊ Aေမာဟဟိတ္တုိ႔ျဖစ္သည္။
၄။

“ေသာမနႆသဟဂုတ္၊

လဘက္ကေလး

သုံးေလးလုပ္၊

ၾကက္သြန္ေၾကာ္

မ်ားမ်ားႏွင့္၊ ဗိုိက္ကား ေAာင္ တုတ္ၿပီးလွ်င္” ဆုိေသာ စာခ်ဳိးAရ စိတ္ ၁၂၁ ပါးတြင္
ေသာမနႆသဟဂုတ္ စိတ္ေပါင္း မည္မွ်ရွိ သည္ကုိ ေရတြက္ျပပါ။
ေျဖ။ ။ - ေလာဘမူေသာမနႆစိတ္

၄-ပါး
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- ေသာမနႆသႏၲီရဏစိတ္

၁-ပါး

- ဟသိတုပၸါဒ္စိတ္

၁-ပါး

- ေသာမနႆကာမာ၀စရေသာဘဏစိတ္

၁၂-ပါး

- ရူပါ၀စရေသာမနႆစိတ္

၁၂-ပါး

- ေသာမနႆေလာကုတၱရာစိတ္

၃၂-ပါး ေပါင္း ၆၂-ပါးျဖစ္သည္။

၅။ လူ႔ဘ၀၌ လူသားတစ္UီးAတြက္ ပဋိသေႏၶကိစၥတပ္၍ ျဖစ္ႏုိင္ေသာ စိတ္တုိ႔ကုိ
ရႏုိင္သမွ် ေရတြက္ ေဖာ္ျပခဲ႔ပါ။
ေျဖ။ ။ - Uေပကၡာသဟဂုတ္ Aဟိတ္ကုသလ၀ိပါက္ သႏၲီရဏစိတ္ ၁-ပါး
- မဟာ၀ိပါက္စိတ္

၈-ပါး ေပါင္း ၉-ပါးျဖစ္ပါသည္။

၆။ လူသားတစ္UီးAတြက္ တစ္ေန႔တာAတြင္း ခံစားရႏုိင္သမွ်ေသာ ေ၀ဒနာတုိ႔ကုိ
ကုန္စင္ေAာင္ ေရတြက္ ေဖာ္ျပပါ။
ေျဖ။ ။

Aာရမၼႏုဘ၀နလကၡဏာAားျဖင့္

သုခေ၀ဒနာ၊

ဒုကၡေ၀ဒနာ၊

Uေပကၡာေ၀ဒနာ (Aဒုကၡမသုခေ၀ဒနာ)ဟူ၍လည္းေကာင္း။

IျႏၵိယေဘဒAားျဖင့္ သုခေ၀ဒနာ၊ ေသာမနႆေ၀ဒနာ၊ ဒုကၡေ၀ဒနာ၊
ေဒါမနႆေ၀ဒနာ၊ Uေပကၡာေ၀ဒနာဟူ၍လည္းေကာင္း Aသီးသီးျဖစ္ၾကပါသည္။
၇။

Aသဲကြဲသီခ်င္းကုိ

ၾကားေသာAခါ

ျဖစ္ေပၚလာေသာ

ၾကားသိစိတ္

(ေသာတ၀ိညာဏ္) ၏ Aာရုံ ခံစားမွဳေ၀ဒနာကုိ ေျဖဆုိၿပီးလွ်င္၊ ႒ာနငါးခုတြင္ ပါ၀င္၍
ကိစၥငါးမ်ဳိးထမ္းေဆာင္နုိင္ေသာ စိတ္သရုပ္ကုိ လည္း ထုတ္ျပပါ။
ေျဖ။ ။

Aသဲကြဲသီခ်င္းကုိ

ၾကားေသာAခါ

ျဖစ္ေပၚလာေသာ

ၾကားသိစိတ္

(ေသာတ၀ိညာဏ္)သည္ Uေပကၡာေ၀ဒနာႏွင့္ယွU္၍ Aာရုံကုိ ခံစားပါသည္။
႒ာနငါးခုတြင္ ပါ၀င္၍ ကိစၥငါးမ်ဳိးထမ္းေဆာင္နုိင္ေသာ စိတ္ ၂-ပါးမွာAကုသလ၀ိပါက္ Uေပကၡာ သႏၲီရဏစိတ္ႏွင့္
Aဟိတ္ကုသလ၀ိပါက္ Uေပကၡာ သႏၲီရဏစိတ္တုိ႔ျဖစ္ပါသည္။
၈။

သန္႔စင္ပန္းAလွကုိ

ျမင္ရေသာAခါ

ျဖစ္ေပၚလာေသာ

ျမင္သိစိတ္

(စကၡဳ၀ိညာဏ္) ၏ Aာရုံခံစားမွဳ ေ၀ဒနာကုိ ေဖာ္ျပၿပီးလွ်င္၊ ကုသိုလ္ဒိြဟိတ္စိတ္
သရုပ္ကုိလည္း ထုတ္ျပပါ။
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ေျဖ။ သန္႔စင္ပန္းAလွကုိ

ျမင္ရေသာAခါ

ျဖစ္ေပၚလာေသာ

ျမင္သိစိတ္

(စကၡဳ၀ိညာဏ္) ) ၏ Aာရုံခံစားမွဳ ေ၀ဒနာမွာ Uေပကၡာ ေ၀ဒနာျဖစ္သည္။
ကုသုိလ္ဒိြဟိတ္စိတ္ ၄-ပါးမွာေသာမနႆသဟဂုတ္ Uာဏ၀ိပၸယုတ္ Aသခၤါရိက မဟာကုသုိလ္စိတ္
ေသာမနႆသဟဂုတ္ Uာဏ၀ိပၸယုတ္ သသခၤါရိက မဟာကုသုိလ္စိတ္
Uေပကၡာသဟဂုတ္ Uာဏ၀ိပၸယုတ္ Aသခၤါရိက မဟာကုသုိလ္စိတ္
Uေပကၡာသဟဂုတ္

Uာဏ၀ိပၸယုတ္

Aသခၤါရိက

မဟာကုသုိလ္စိတ္

တုိ႔ျဖစ္သည္။
၉။ လူသားတုိ႔၌ ခ်မ္းသာမွဳ (သုခ)၊ ဆင္းရဲမွဳ (ဒုကၡ) ေ၀ဒနာတုိ႔ကုိ ခံစားရသည့္Aခါ
ယင္းေ၀ဒနာတုိ႔ႏွင့္ တကြျဖစ္ေသာ စိတ္တုိ႔ကုိ ခဲြျခား ေရးျပပါ။
ေျဖ။ ။

လူသားတုိ႔၌

ခ်မ္းသာမွဳ

(သုခ)

ေ၀ဒနာတုိ႔ကုိ

ခံစားရသည့္Aခါ

ယင္းေ၀ဒနာႏွင့္ တကြ သုခသဟဂုတ္ ကာယ၀ိညာဏ္စိတ္ ၁-ပါးႏွင့္ေသာမနႆ
သဟဂုတ္စိတ္ ၆၂-ပါးဟူေသာ ၆၃-ပါးေသာစိတ္တုိ႔ျဖစ္ၾကသည္။
ဆင္းရဲမွဳ (ဒုကၡ) ေ၀ဒနာတုိ႔ကုိ ခံစားရသည့္Aခါ၌လည္း ယင္းေ၀ဒနာႏွင့္တကြ
ဒုကၡသဟဂုတ္ ကာယ၀ိညာဏ္စိတ္ ၁-ပါးႏွင့္ေဒါသမူေဒြ ၂-ပါးဟူေသာ ၃-ပါးေသာ
စိတ္တုိ႔ယွU္တြဲျဖစ္ၾကပါသည္။
၁၀။ “ကိစၥမ်ားေျမာင္ ဤလူ႔ေဘာင္၀ယ္” ဟူသည္ႏွင့္Aညီ လူသားတစ္ေယာက္
Aတြက္ ေမြးသည္မွ ေသသည္Aထိ မလႊဲမဖယ္ ျပဳဖြယ္ကိစၥမ်ားကုိ ထုတ္ေဆာင္
ျပ၍၊ ယင္းကိစၥတုိ႔၏ ျဖစ္ရာ႒ာနမ်ားကုိလည္း ညြန္ျပခဲ႔ပါ။
ေျဖ။ ကိစၥ ၁၄-ပါးမွာ- ပဋိသေႏၶကိစၥ၊ ဘ၀င္ကိစၥ၊ Aာ၀ဇၨန္းကိစၥ၊ ဒႆနကိစၥ၊
သ၀နကိစၥ၊ ဃာယနကိစၥ၊ သာယနကိစၥ၊ ဖုသနကိစၥ၊ သမၸစၧိဳန္းကိစၥ၊ သႏၲီရဏကိစၥ၊
၀ုေ႒ာကိစၥ၊ ေဇာကိစၥ၊ တဒါရုံကိစၥ၊ စုတိကိစၥ တုိ႔ျဖစ္ၾကသည္။
႒ာန ၁၀-ပါးမွာသမၸစၧိဳန္း႒ာန၊
တုိ႔ျဖစ္ၾကသည္။

ပဋိသေႏၶ႒ာန၊ ဘ၀င္႒ာန၊ Aာ၀ဇၨန္း႒ာန၊ ပUၥ၀ိညာဏ္႒ာန၊

သႏၲီရဏ႒ာန၊

၀ုေ႒ာ႒ာန၊

ေဇာ႒ာန၊

တဒါရုံ႒ာန၊

စုတိ႒ာန

