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၁။ ေAာက္ပါစိတ္မ်ားကို ေရတြက္ျပပါ။  
 (က) မ်က္စိ၊ နား၊ ႏွာ၊ လွ်ာ၊ ကိုယ္ဟူေသာ ဒြါရငါးပါး၌သာ ျဖစ္ေသာစိတ္။  
 (ခ)   မေနာဒြါရ၌သာ ျဖစ္ေသာစိတ္။  
ေျဖ။ ။ (က) Uေပကၡာ သဟဂုတ္ Aကုသလ၀ိပါက္ သမၸဋိစၧိဳန္းစိတ္၊  

Uေပကၡာ သဟဂုတ္ Aဟိတ္ကုသလ၀ိပါက္ သမၸဋိစၧိဳန္းစိတ္ႏွင့္ 
ပUၥဒြါရာ၀ဇၨန္းဟူေသာ မေနာဓာတ္ ၃-ပါး ျဖစ္ပါသည္။  

   (ခ)  Aပၸနာေဇာ ၂၆-ပါးသည္ မေနာဒြါရ၌သာ ျဖစ္ၾကသည္။  
 

၂။ ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္ စာေမးပြဲေျဖဆုိရန္ စာက်က္ေနစU္ Aိပ္ေပ်ာ္သြားရာ    
    Aိပ္ေပ်ာ္ေနစU္သူ၏ စိတ္သည္ မည္သည့္ ဒြါရ၌ ျဖစ္ေနပါသနည္း ေျဖဆိုခဲ႔ပါ။  
ေျဖ။ ။ ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္ စာေမးပြဲေျဖဆုိရန္ စာက်က္ေနစU္ 
Aိပ္ေပ်ာ္သြားရာ Aိပ္ေပ်ာ္စU္ ဘ၀င္စိတ္မ်ားျဖစ္ေပၚပါသည္။ ယင္းဘ၀င္စိတ္သည္ 
မည္သည့္ဒြါရ၌မွ မျဖစ္ဘဲ ဒြါရ၀ိမုတ္ ျဖစ္ပါသည္။  
 
၃။ လူ၌ ဒြါရေျခာက္ပါးရိွရာ တစ္ဒြါရ၌သာ ျဖစ္ေသာစိတ္တို႔ကုိ ေဖာ္ျပ၍၊ 
စိတ္ႏွင့္ဒြါရတုိ႔ကုိ Aသီးသီး ယွU္တြဲျပပါ။  
ေျဖ။ ။ လူ၌ ဒြါရေျခာက္ပါးရိွရာ တစ္ဒြါရ၌သာ ျဖစ္ေသာစိတ္တို႔မွာ- ေဒြပUၥ၀ိညာဏ္ 
၁၀ႏွင့္ Aပၸနာေဇာ ၂၆-ပါးဟူ၍ ၃၆-ပါးတို႔ျဖစ္ၾကသည္။ ၎တို႔ကို ျဖစ္ရာဒြါရႏွင့္ယွU္ 
တြဲေဖာ္ျပေသာ္- 
 စကၡဳ၀ိညာဏ္ေဒြသည္   စကၡဳဒြါရ၌သာ ျဖစ္သည္။  
 ေသာတ       ။   ေသာတဒြါရ    ။ 
 ဃာန          ။   ဃာနဒြါရ        ။ 
 ဇိ၀ွါ             ။    ဇိ၀ွါဒြါရ           ။ 
 ကာယ         ။   ကာယဒြါရ       ။ 
 Aပၸနာေဇာ ၂၆-ပါးသည္ မေနာဒြါရ၌သာ ျဖစ္သည္။  
  

၄။ လူ၌ရိွေသာ ဒြါရေျခာက္ပါးကို ေရတြက္ျပ၍၊ စကၡဳဒြါရ၌ ျဖစ္ေသာ စိတ္မ်ားကို 
သခၤ်ာမွ် ေဖာျပပါ။  
ေျဖ။ ။ - လူ၌ စကၡဳဒြါရ၊ ေသာတဒြါရ၊ ဃာနဒြါရ၊ ဇိ၀ွါဒြါရ၊ ကာယဒြါရႏွင့္ မေနာဒြါရ 
ဟူေသာ ဒြါရေျခာက္ပါး ရိွပါသည္။ စကၡဳဒြါရ၌ (၄၆) ပါးေသာစိတ္တို႔ ျဖစ္ၾကပါသည္။  
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၅။ Aလွဴမဂၤလာပြဲတစ္ခုသို႔သြားရန္ A၀တ္Aစားသစ္မ်ားကို ၀တ္ဆင္လိုက္ရာ၌ 
မိမိကိုယ္တြင္ ထိေတြ႔ ခံစားမွဳAရ ျဖစ္ေပၚႏိုင္ေသာ စိတ္တုိ႔ကို ေရတြက္ ေဖာ္ျပပါ။  
ေျဖ။ ။ ပUၥဒြါရာ၀ဇၨန္း၊ သုခသဟဂုတ္ ကာယ၀ိညာဏ္စိတ္၊ သမၸဋိစၧိဳန္းေဒြ၊ သႏီၲရဏ  
စိတ္ ၃-ခု၊ မေနာဒြါရာ၀ဇၨန္းေခၚ ၀ုေ႒ာစိတ္၊ ကာမေဇာ ၂၉-ပါး၊ မဟာ၀ိပါက္ တဒါရံု 
၈-ပါးတုိ႔ Aမ်ားဆံုးျဖစ္ေပၚႏိုင္ပါသည္။  
 

၆။ မေနာဒြါရာ၀ဇၨန္းစိတ္၏ ကိစၥမ်ားကို ေဖာ္ျပၿပီးလွ်င္ ယင္းစိတ္သည္ 
Aဘယ္ကိစၥျဖင့္ Aဘယ္ဒြါရ၌ ျဖစ္ပါသနည္း Aသီးသီးေျဖဆုိပါ။  
ေျဖ။ ။ မေနာဒြါရာ၀ဇၨန္းသည္ Aာ၀ဇၨန္း ႏွင့္၀ုေ႒ာကိစၥကို ေဆာင္ရြက္သည္။ 
မေနာဒြါရ၌ Aာ၀ဇၨန္းကိစၥကိုလည္းေကာင္း၊ ပUၥဒြါရ၌ ၀ုေ႒ာကိစၥကို လည္းေကာင္း 
ေဆာင္ရြက္၍ျဖစ္ပါသည္။  
 
၇။ သင္၏ ခႏၶာကိုယ္၌ရိွေသာ ဒြါရေျခာက္ပါးတုိ႔တြင္ “မေနာဒြါရ” ဟူသည္ 
Aဘယ္Aရာကို ေခၚဆုိပါ သနည္း၊ ေဖာ္ျပ၍၊ ယင္းမေနာဒြါရ၌ျဖစ္ေသာ 
စိတ္တုိ႔ကိုလည္း Aက်U္းသခၤ်ာသရုပ္မွ် ေရးျပပါ။ 
 ေျဖ။ ။ ခႏၶာကိုယ္၌ရိွေသာ ဒြါရေျခာက္ပါးတို႔တြင္ “မေနာဒြါရ” ဟူသည္ ဘ၀ဂၤုပေစၧဒ 
၁၉-ပါးကုိ ေခၚဆိုပါသည္။ ယင္းမွ မေနာဒြါရတြင္ မေနာဒြါရာ၀ဇၨန္း၊ ေဇာ ၅၅-ပါး၊ 
တဒါရံု ၁၁-ပါးဟူေသာ မေနာဒြါရိကစိတ္ ၆၇-ပါးတို႔ျဖစ္ၾကပါသည္။  
 
၈။ စိတ္ ၈၉-ပါးAနက္ Aခါခပ္သိမ္း ဒြါရေျခာက္ပါးမွ လြတ္ေသာ စိတ္မ်ားကို 
ညႊန္ၾကားျပပါ။  
ေျဖ။ ဒြါရေျခာက္ပါးမွ Aခါခပ္သိမ္း လြတ္ေသာစိတ္မ်ားကား - မဟဂၢဳတ္၀ိပါက္ ၉-
ပါးျဖစ္ပါသည္။  

 

၉။ စိတ္ ေစတသိက္တို႔သည္ စာေျဖသူ၏ ခႏၶာAိမ္သို႔ မည္သည့္တံခါးေပါက္မ်ားမွ 
၀င္ေရာက္လာၾက ပါသနည္း၊ ၀င္ေရာက္ရာ တံခါးေပါက္၏ Aမည္မ်ားကို ေဖာ္ျပ၍၊ 
ယင္းတံခါးေပါက္မွ မ၀င္ေရာက္ႏိုင္ ေသာစိတ္တုိ႔ကိုလည္း ညႊန္ျပပါ။ 
ေျဖ။ ။ စိတ္ ေစတသိက္တုိ႔သည္ ခႏၶာAိမ္သို႔ ဒြါရေခၚတံခါးေပါက္မ်ားမွ 
၀င္ေရာက္လာၾကပါသည္။ ယင္းဒြါရေျခာက္ပါးမွ-စကၡဳဒြါရ၊ ေသာတဒြါရ၊ ဃာနဒြါရ၊ 
ဇိ၀ွါဒြါရ၊ ကာယဒြါရႏွင့္မေနာဒြါရတုိ႔ျဖစ္ၾကပါသည္။ ထိုဒြါရတံခါးတုိ႔မွ မ၀င္ေရာက္ႏိုင္ 
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ေသာစိတ္မ်ားမွာ- ပဋိသေႏၶ၊ ဘ၀င္၊ စုတိကိစၥတပ္ေသာ Uေပကၡာ သႏီၲရဏ ၂-ပါး၊ 
မဟာ၀ိပါက္ ၈-ပါးႏွင့္ မဟဂၢဳတ္၀ိပါက္ ၉-ပါးဟူ၍ ဒြါရ၀ိမုတ္စိတ္ ၁၉-ပါးပင္ျဖစ္သည္။  
 
၁၀။ ဒြါရေျခာက္ပါးတို႔တြင္ Aဘယ္စိတ္ကို မေနာဒြါရေခၚဆုိပါသနည္း၊ ေဖာ္ျပ၍၊ 
ဒြါရAားလံုး၌ျဖစ္ ေသာစိတ္ႏွင့္ဒြါရAားလံုးမွ လြတ္ေသာစိတ္တို႔ကိုလည္း 
ကြဲျပားေAာင္ ေျဖဆုိခဲ႔ပါ။  
ေျဖ။ ဘ၀ဂၤုပေစၧဒ ၁၉-ပါးကို ေခၚဆိုပါသည္။ 
ေသာမနႆ သႏီၲရဏစိတ္၊ မေနာဒြါရာဇၨန္းႏွင့္ကာမေဇာ ၂၉-ပါးဟူေသာ ၃၁-
ပါးေသာ စိတ္တို႔သည္ ဒြါရAားလုံး၌ျဖစ္ၾကၿပီး၊ မဟဂၢဳတ္၀ိပါက္ ၉-ပါးမွာ 
Aခါခပ္သိမ္း ဒြါရAားလံုးမွ လြတ္ပါသည္။  
  


