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ဆ ဆကၠ ဇယား 

 

 

 

 

 

ဒြါရ(Aခံဓာတ)္  ၆-ပါး Aာ႐ု(ံAတိုက္ဓာတ)္  ၆-ပါး ၀ ိညာဏ္(Aပြင့္ဓာတ)္  ၆-ပါး ဖႆ  ၆-ပါး ေ၀ဒနာ ၆-ပါး တဏွာ ၆-ပါး 

စကၡဳ ဒြါရ(မ်က္စ)ိ  
 

႐ူပါ႐ု(ံAဆင္း) 
 

စကၡဳ၀ ိညာဏ္စိတ(္ျမင္သစိိတ)္  
 

စကၡဳသမၹႆ 
 

 
စကၡဳသမၹႆဇာ 
ေ၀ဒနာ 

 

႐ူပတဏွာ  
 

ေသာတဒါြရ(နား) သဒၵ ါရု ံ (Aသံ) ေသာတ၀ ိညာဏ္စိတ(္ ၾကားသစိတိ)္  ေသာတသမၹႆ  
ေသာတသမၹႆဇာ 

ေ၀ဒနာ 
သဒၵတဏွာ 

ဃာနဒြါရ(ႏွာ) ဂႏၶာရု(ံAနံ႕) ဃာန၀ ိညာဏ္စိတ(္  Aနံ႕သိစိတ)္  ဃာနသမၹႆ  
ဃာနသမၹႆဇာ 
ေ၀ဒနာ 

ဂႏၶတဏွာ 

ဇ၀ိ ွာဒြါရ(လွ်ာ) 
 

ရသာရု(ံAရသာ) ဇ၀ိ ွာ၀ ိညာဏ္စိတ(္စားသစိိတ)္  ဇ၀ိ ွာသမၹႆ  
ဇ၀ိ ွာသမၹႆဇာ 
ေ၀ဒနာ 

ရသတဏွာ 

ကာယဒြါရ(ကိုယ)္  
 

ေဖာ႒ဗၺာရု(ံAေတြ႕Aထိ) 
ကာယ၀ ိညာဏ္စိတ(္ေတြ႕ထသိစိိတ)္  

(ယား နာ ေကာင္း သိစိတ)္  
ကာယသမၹႆ  

ကာယသမၹႆဇာ 
ေ၀ဒနာ 

ေဖာ႒ဗၺတဏွာ 

မေနာဒါြရ(ဘ၀ငစ္ိတ)္  
 

ဓမၼာရု(ံ ႀကံေတြးစရာ) 
(စိတ္ျဖင့္သိရေသာသေဘာ) 

 
မေနာ၀ ိညာဏ္စိတ(္ ႀကံစည္သိစိတ)္  မေနာသမၹႆ  

မေနာသမၹႆဇာ 
ေ၀ဒနာ 

ဓမၼတဏွာ 
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၀ ီထိျဖစ္ပံုု 
 

 ပUၥဒြါရ၀ီထိ ဒုုတိယ 
တဒႏု၀ုတၱိကမေနာဒြါရ၀ ီထိ 

တတိယ 
သုုဒၶမေနာဒြါရ၀ ီထိ 

 

စတုုတၱ 
သုုဒၶမေနာဒြါရ၀ ီထိ 

 

စကၡဳဒြါရ၀ီထိ တီ န ဒ ပ စ သမ္ သန္ ၀ုု ေဇာ- ၇ ရုုံ- ၂ ဘ မ ဇ-၇ ရုုံ ဘ မ ဇ-၇ ရုုံ ဘ မ ဇ-၇ ရုုံ ဘ 
ေသာတ၀ီထိ တီ န ဒ ပ ေသာ သမ္ သန္ ၀ုု ေဇာ- ၇ ရုုံ- ၂ ဘ မ ဇ-၇ ရုုံ ဘ မ ဇ-၇ ရုုံ ဘ မ ဇ-၇ ရုုံ ဘ 
ဃာန၀ီထိ တီ န ဒ ပ ဃာ သမ္ သန္ ၀ုု ေဇာ- ၇ ရုုံ- ၂ ဘ မ ဇ-၇ ရုုံ ဘ မ ဇ-၇ ရုုံ ဘ မ ဇ-၇ ရုုံ ဘ 
ဇိ၀ွါ၀ီထိ တီ န ဒ ပ ဇိ သမ္ သန္ ၀ုု ေဇာ- ၇ ရုုံ- ၂ ဘ မ ဇ-၇ ရုုံ ဘ မ ဇ-၇ ရုုံ ဘ မ ဇ-၇ ရုုံ ဘ 
ကာယ၀ီထိ တီ န ဒ ပ ကာ သမ္ သန္ ၀ုု ေဇာ- ၇ ရုုံ- ၂ ဘ မ ဇ-၇ ရုုံ ဘ မ ဇ-၇ ရုုံ ဘ မ ဇ-၇ ရုုံ ဘ 

 
မွတ္ခ်က္။ ။ Aတီတဘ၀င္ကိုု = တီ၊ ဘ၀ဂၤစလန = န၊ ဘ၀ဂုုၤပေစၧဒ = ဒ၊ ပUၥဒြါရာ၀ဇၨန္း = ပ၊ စကၡဳ၀ိညာU္ = စ၊ သမၺဋိစၧိဳင္း =သမ္၊ 

သႏီၱရဏ =သန္၊ ၀ုုေ႒ာ = ၀ုု၊ ေဇာ = ဇ၊ တဒါရုုံ = ရုုံ၊ ဘ၀င္=ဘ၊ မေနာဒြါရာ၀ဇၨန္း = မ၊ ေသာတ၀ိညာဏ္ = ေသာ၊ ဃာန၀ိညာဏ္ = ဃာ၊ 

ဇိ၀ွါ၀ိညာဏ္ =ဇိ၊ ကာယ၀ိညာဏ္ =ကာ၊ ဟုုမွတ္ပါ။ ။ 

 

 

 

 

 

 



၁။ ျမင္သိစိတ ္ျဖစ္ေၾကာင္းမ်ား 
! စကၡာေလာက ရူူပထင္ၿပ ီမနသီ ေလးလ ီစကၡဳဖိုု႔။ 

       ၂။ ၾကားသိစိတ ္ျဖစ္ေၾကာင္းမ်ား 
! ေသာတာ+ကာသ၊ သဒၵထင္ၿပ ီမနသီ  ေလးလီ ဃာနဖိုု႔။ 

         ၃။ အန႔ံသိစိတ ္ျဖစ္ေၾကာင္းမ်ား 
! ဃာန ိ၀ါတ၊ ဂႏၶ ထင္ၿပီ၊ မနသီ ေလးလီ ဃာနဖိုု႔၊ 

၄။ စားသိစိတ ္ျဖစ္ေၾကာင္းမ်ား 
! ဇ၀ိ ွါ တပ၊ ရသ ထင္ၿပီ၊ မနသီ ေလးလီ ဇ၀ိ ွါဖိုု႔ 

         ၅။ ေတြ႔ထိသိစိတ ္ျဖစ္ေၾကာင္းမ်ား 
! ကာယ ထဒၶ၊ ေဖာ႒ဗၺ ထင္ၿပီ၊ မနသီ ေလးလီ ကာယဖိုု႔။ 

       ၆။ ႀကံသိစိတ ္(ေတြးသိစိတ)္  ျဖစ္ေၾကာင္းမ်ား 
! မေနာ ဟဒယ၊ ဓမၼ ထင္ၿပီ၊ အနသ ီေလးလီ မနဖိုု႔။( လယ္တီဆရာေတာ)္ 

 

အဆင္း အာရုုံတစ္ခုုျမင္ရာ၌ 
 

၁။ ပထမျဖစ္ေသာစကၡဳဒြါရ၀ ီထိျဖင့ ္ပစၥဳပၺန္ရူပါရံု ု(အဆင္းအေရာင)္ပံုုရိပ္မွ်ကုုိသာသိသည္။  
    ေယာက်္ား မိန္းမစသည္ျဖင့ ္မသိနိဳင္ပါ။ 
၂။ ဒုုတိယျဖစ္ေသာ တဒႏု၀ုတၱိက မေနာဒြါရ၀ ီထိျဖင့ ္စကၡဳဒြါရ၀ ီထိသညအ္ာရံုုျပဳခဲ့ေသာ  
အတိတ္ရူ့ပါရံုုအဆင္းအေရာင္မွ်ကုုိသာ သိသည္။ 

    တဒါရံုုက်သည္လည္းရွိသည္။ မက်သည္လည္းရွိသည္။ 
၃။ တတိယျဖစ္ေသာ သုုဒၶဒြါရ၀ ီထိစိတ္မ်ားျဖင့ ္အတိတ္ရူပါရံုုကုုိစြဲၿပီး  အညိဳ၊ အ၀ါ၊အျပာစသည ္(အထၳ) 
ပညတ္ကုု ိသိသည္။ 

    တဒါရံုုက်သည္လည္းရွိသည္။ မက်သည္လည္းရွိသည္။ 
 

၄။ စတုုတၳျဖစ္ေသာ သုုဒၶဒြါရ၀ ီထိစိတ္မ်ားျဖင့ ္အတိတ္ရူ့ပါရံုုကုုိစြဲၿပီး ေယာက်္ား မိန္းမစသည(္ နာမပညတ္= 
သဒၶပညတက္ုုိသိသည္။ ပညတ္ကုု ိအာရံုုျပဳလ်င ္တဒါရံုုမက်နိဳင္။  

    ပရမတ္အာရံုုျပဳလ်င္ကား တဒါရံုုက်သည္။ 
 

အသံတစ္ခုုၾကားရာ၌ 
 

၁။ ပထမျဖစ္ေသာေသာတဒြါရ၀ ီထိတုုိ႔ျဖင့ ္ပစၥဳပၺန္သဒၵါရံု ု သိသည္။ 
၂။ ဒုုတိယျဖစ္ေသာ တဒႏု၀ုတၱိက မေနာဒြါရ၀ ီထိိစိတ္တိုု႔ျဖင့ ္အတိတသဒၵါရံုုကုုိသာ သိသည္။ 
၃။ တတိယျဖစ္ေသာ သုုဒၶမေနာဒြါရ၀ ီထိစိတ္တိုု႔ျဖင့ ္အတိတ္သဒၵါရံုုကုုိစြဲၿပီး  နာမ(သဒၵ) ပညတ္ကုု ိသိသည္။ 
၄။ စတုုတၳျဖစ္ေသာ သုုဒၶမေနာဒြါရ၀ ီထိစိတ္တုုိ႔ျဖင့ ္အတိတ္သဒၵါရံုကုုုိစြဲၿပီး အထၳပညတ္ကုုိသိသည္။ 
 

မွတ္ခ်က္။   ။ျမင္ရာ၌ အထၳပညတ္ကုု ိအရင္သိၿပီး၊ နာမပညတ္ကုု ိေနာက္မ ွသသိည္။ 
ၾကားရာ၌မူ နာမပညတ္ကုု ိအရင္သိၿပီး အထၳပညတ္ကုု ိေနာက္မွသိသည္။ ။ 
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                                                      စိတၱာနဳပႆနာ သတိပ႒ာန္        

 တရားရနိဳင္ေၾကာင္း Aရည္Aခ်င္းမ်ား ေလွသူႀကီး Aရည္Aခ်င္း(၃)မ်ိဳး                                        

1/ aeUnrjywf w&pyf owd? 0D&d,jzifh avSukdoGm;ap&rnf/                                                 
2/ aumif;wJha&vrf; raumif;whJa&vrf;rsm;ukd odem;vnf&rnf/                               
3/ ta&;MuD;onfhvrf;nGefpuf(ud&d,m)rsm;ukd roufqkdifolrsm; rukdif&atmif owday;xm;aom. pmwrf;a&;xm;    
&rnf/              

          a,m*Dt&nftaoG; (3) rsdK;                                                                                      

1/ aeUnrysuf w&pyf owd 0D&d,jzifh trSwfqufaeatmif usifh&rnf/                               
2/ aumif;wmqkd;wm tjypf&Sdwmtjypfuif;wm ponfrsm;ukd odem;vnf&rnf/                            
3/ raumif;wJhtawG;tMuHtpnfawG pdwfxJ0ifrvm&atmif pdwfukduefUowfjyD; t"d|mefjzifhusifh&rnf/  

raumif;wJhtawG;tMuHtpnf (tukov0dwuf) (3) rsdK;                                                              

1/umr0dwuf =ouf&SdvfESifh oufrJht&m0w ¦K wckckukdpGJvrf;um&vkdrI ESpfoufjrwfEdk;rIpaomtMuHtpnfpdwful;rsdK;pHk/   

2/ Asmyg'0dwuf = rdrdESifhpyfjyD;jzpfjzpf olrsm;ESifhpyfjyD;jzpfjzpf &moDOwkponfh wckckaomt&m0w ¦KaMumifhjzpfjzpf  

pdwfqkd;pdwfysufwm tvkdruswm 0rf;enf;ylaqG;wm olrsm;ukdysufpD;apcsifwmpaom tMuHtpnfrsd;pkH/                              

3/ 0d[ ðom0dwuf = olrsm;ukd 'ku©a&mufatmif ESdyfpufnSOf;qJzkdU MuHpnfpdwful;aerIrsm;/                         

(rdvdEæyOSm? 361/ ed,mru*FyOSm/)  
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tukov0 dwuf  y, faz smu fen f ;  (5)  r s d K ;  

1/  tpm;x k d ;  y, faz smu fen f ;             

 သတၱ၀ါႏွင့္စပ္၍ လုိခ်င္ႏွစ္သက္မွဳ စိတ္ကူး၀င္လာလ်င္ Aသုဘကိုႏွလုံးသြင္း၊ Aရာ၀ထၳဳႏွင့္စပ္ၿပီး ႏွစ္သက္မွဳ ၀င္လာလ်င္ Aနိစၥသေဘာကို 

ႏွလုံးသြင္း၊ သတၱ၀ါႏွင့္စပ္ၿပီး ေဒါသစိတ္၀င္လာလ်င္ ေမတၱာကိုပြား၊ Aရာ၀တၳဳAတြက္ ေဒါသစိတ္ျဖစ္လာလ်င္ ဓာတ္ႀကီးေလးပါးကိုႏွလံုုးသြင္း၊ 
ေမာဟႏွင့္စပ္ၿပီး စိတ္ကူး၀င္လ်င္ ေဆြးေႏြးေမးျမန္းရမည္။  

2/  tjyp f& S m  y, faz smu fen f ;             
 ကာမ၀ိတက္၀င္လာလ်င္ Aသုဘကိုႏွလုံးသြင္း၊ ခႏၶာကုိယ္Aျပစ္ႏွင့္ ေလာဘAျပစ္ကိုဆင္ျခင္၊ ဗ်ာပါဒ၀ိတက္၀င္လာလ်င္ စိတ္ဆိုးသူကို 
ျပန္ၿပီးစိတ္ဆုိးလ်င္ ပိုၿပီးေAာက္တန္းက်ရာ ေရာက္မယ္” စသည္ျဖင့္ ေဒါသAျပစ္ကိုဆင္ျခင္ရမည္။  

3/  ar haz smu f  a& S mi fv G J  y, faz smu fen f ;             

 ေပၚလာေသာ၀ိတက္ကို ေမ့ေဖ်ာက္ထားၿပီး ရသမွ် တရားစာမ်ားကို စိတ္ပါလက္ပါရြြတ္ဆုိျခင္း၊ ရတနာသုံးပါးဂုဏ္ေတာ္မ်ားကို ရြတ္ဖတ္ျခင္း၊ 
ေတာက္တုိမယ္ရ Aသုံးေဆာင္မ်ားကို စိတ္ေျပလက္ေပ်ာက္ ေကာက္ယူၾကည့္ရွ ႔ဳစစ္ေဆးျခင္း၊ A၀တ္ခ်ဳပ္ျခင္းစသည္ျဖင့္ Aျပစ္မရိွေသာ Aလုပ္ကေလး 
မ်ားကို ျပဳလုပ္ျခင္း စသည္ျဖင့္ျပဳလုပ္ရမည္။                  

 ( ၀ိတက္ေပ်ာက္သြားေသာ္လည္း လက္စတန္းလန္းက်န္ရစ္ေနမည့္ Aခ်ိန္ၾကာၾကာလုပ္ရမည့္ကိစၥမ်ားကို မလုပ္ရပါ)  

4/  taMumi f ;&i f ;& S maz G  y, faz smu fen f ;           

 ျဖစ္ေပၚလာေသာစိတ္ကူး၏ ျမစ္ဖ်ားခံရာ Aေၾကာင္းAရင္းမ်ားကို ဆင့္ကာဆင့္ကာ ရွာေဖြစစ္ေဆးၾကည့္ရမည္။ (ဇာ-႒-၃၊၆၉။ ဒုဒၵဳဘဇာတ္) 

5/ zdEdSyf tHMudwf y,fazsmufenf; (xdyfwkduf&ifqkdifenf;)           

 Aရိုးေၾကေၾက Aေရဆုပ္ဆုပ္ ဖိႏိွပ္Aံႀကိတ္ၿပီး AႀကံAစည္၀ိတက္မ်ားကိုမနိဳင္နိဳင္ေAာင္ေဖ်ာက္ရမည္။  

(0dwuúoP2meokwf? 172? rlvyPÖmoပါဠိေတာ္ ) 


