
                                              ဆဆကၠ ဇယာ: 

 

 

ဒြါရ(Aခံဓာတ္)    
၆-ပါး 

  Aာ႐ုံ(Aတိုက္ဓာတ္)   
၆-ပါး 

၀ိညာဏ္(Aပြင့္ဓာတ္)   
၆-ပါး 

 ဖႆ       
၆-ပါး 

    ေ၀ဒနာ       
၆-ပါး 

 တဏွာ      
၆-ပါး 

စကၡဳ ဒြါရ(မ်က္စိ) ႐ူပါ႐ုံ(Aဆင္း) 
စကၡဳ၀ိညာဏ္စိတ္ 

(ျမင္သိစိတ္) 
စကၡဳသမၹႆ 

စကၡဳသမၹႆဇာ 
ေ၀ဒနာ 

႐ူပတဏွာ  

ေသာတဒါြရ(နား) သဒၵါရုံ (Aသံ) 
ေသာတ၀ိညာဏ္စိတ္ 

(ၾကားသိစိတ္) 
ေသာတသမၹႆ 

ေသာတသမၹႆဇာ 
ေ၀ဒနာ 

သဒၵတဏွာ 

ဃာနဒြါရ(ႏွာ) ဂႏၶာရုံ(Aနံ႕) 
ဃာန၀ိညာဏ္စိတ္  

(နံသိစိတ္) 
ဃာနသမၹႆ 

ဃာနသမၹႆဇာ 
ေ၀ဒနာ 

ဂႏၶတဏွာ 

ဇိ၀ွာဒြါရ(လွ်ာ) ရသာရုံ(Aရသာ) 
ဇိ၀ွာ၀ိညာဏ္စိတ္ 

(စားသိစိတ္) 
ဇိ၀ွာသမၹႆ 

ဇိ၀ွာသမၹႆဇာ 
ေ၀ဒနာ 

ရသတဏွာ 

ကာယဒြါရ(ကိုယ္) ေဖာ႒ဗၺာရုံ(Aေတြ႕Aထိ) 
    ကာယ၀ိညာဏ္စိတ္     

(ေတြ႕ထိသိစိတ္)       
(ယား နာ ေကာင္း သိစိတ္) 

ကာယသမၹႆ 
ကာယသမၹႆဇာ 

ေ၀ဒနာ 
ေဖာ႒ဗၺတဏွာ 

မေနာဒါြရ  
(ဘ၀င္စိတ္) 

ဓမၼာရုံ(ႀကံေတြးစရာ) 
(စိတ္ျဖင့္သိရေသာသေဘာ) 

  မေနာ၀ိညာဏ္စိတ္     
(ႀကံစည္သိစိတ္) 

မေနာသမၹႆ 
မေနာသမၹႆဇာ 

ေ၀ဒနာ 
ဓမၼတဏွာ 
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ဆဆကၠသုတၱန္ ႐ႈမွတ္နည္းမ်ား 

၁။  စကၡဳ Aနိစၥံ (ဒုကၡံ ၊ Aနတၱာ) ေနတံ မမ၊ ေနေသာဟမသၼိ၊ န ေမ ေသာ Aတၱာ။ 

စကၡဳဒြါရ(စကၡဳပသာဒ)သည္   ျဖစ္ၿပီးလွ်င္ပ်က္ သူ႕Aနက္ သက္သက္Aနိစၥပါတကား။ 

 စကၡဳဒြါရ(စကၡဳပသာဒ)သည္  Aျဖစ္Aပ်က္ လြန္ႏိွပ္စက္ သက္သက္ဒုကၡပါတကား။ 

 စကၡဳဒြါရ(စကၡဳပသာဒ)သည္   လုိမပါခ်က္ သူ႕Aနက္ သက္သက္Aနတၱပါတကား။ 

 စကၡဳဒြါရ(စကၡဳပသာဒ)သည္   ငါ့ရဲ႕ Uစၥာ မဟုတ္ပါတကား။ (တဏွာ) 

 စကၡဳဒြါရ(စကၡဳပသာဒ)သည္   ငါမဟုတ္ပါတကား။ (မာန) 

စကၡဳဒြါရ(စကၡဳပသာဒ)သည္ ငါရဲ႕ Aတၱေကာင္၊ ၀ိညာU္ေကာင္၊ Aသက္ေကာင္ မဟုတ္ပါတကား။ 
(ဒိ႒ိ) 

၂။ ႐ုူပါ Aနိစၥာ (ဒုကၡာ၊ Aနတၱာ) ေနတံ မမ၊ ေနေသာဟ မသၼိ၊ နေမေသာ Aတၱာ။ 

Aဆင္းAာ႐ံု မ်ိဳးစံုတုိ႕သည္  ျဖစ္ၿပီးလွ်င္ပ်က္ သူ႕Aနက္ သက္သက္Aနိစၥပါတကား။ 

 Aဆင္းAာ႐ံု မ်ိဳးစံုတုိ႕သည္  Aျဖစ္Aပ်က္ လြန္ႏိွပ္စက္ သက္သက္ဒုကၡပါတကား။ 

 Aဆင္းAာ႐ံု မ်ိဳးစံုတုိ႕သည   လုိမပါခ်က္ သူ႕Aနက္ သက္သက္Aနတၱပါတကား။ 

 Aဆင္းAာ႐ံု မ်ိဳးစံုတုိ႕သည   ငါ့ရဲ႕ Uစၥာ မဟုတ္ပါတကား။ (တဏွာ) 

 Aဆင္းAာ႐ံု မ်ိဳးစံုတုိ႕သည   ငါမဟုတ္ပါတကား။ (မာန) 

Aဆင္းAာ႐ံု မ်ိဳးစံုတုိ႕သည္ ငါရဲ႕ Aတၱေကာင္၊ ၀ိညာU္ေကာင္၊ Aသက္ေကာင္ မဟုတ္ပါတကား။ 
(ဒိ႒ိ) 

၃။  စကၡဳ၀ိညာဏံ Aနိစၥံ၊ (ဒုကၡံ၊ Aနတၱာ) ေနတံ မမ၊ ေနေသာဟမသၼိ၊ န ေမ ေသာ Aတၱာ။ 

စကၡဳ၀ိညာဏ္စိတ္သည္   ျဖစ္ၿပီးလွ်င္ပ်က္ သူ႕Aနက္ သက္သက္Aနိစၥပါတကား။ 

 စကၡဳ၀ိညာဏ္စိတ္သည္  Aျဖစ္Aပ်က္ လြန္ႏိွပ္စက္ သက္သက္ဒုကၡပါတကား။ 

 စကၡဳ၀ိညာဏ္စိတ္သည္   လုိမပါခ်က္ သူ႕Aနက္ သက္သက္Aနတၱပါတကား။ 

 စကၡဳ၀ိညာဏ္စိတ္သည္   ငါ့ရဲ႕ Uစၥာ မဟုတ္ပါတကား။ (တဏွာ) 

 စကၡဳ၀ိညာဏ္စိတ္သည္   ငါမဟုတ္ပါတကား။ (မာန) 

စကၡဳ၀ိညာဏ္စိတ္သည္ ငါရဲ႕ Aတၱေကာင္၊ ၀ိညာU္ေကာင္၊ Aသက္ေကာင္ မဟုတ္ပါတကား။ (ဒိ႒ိ) 
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၄။ စကၡဳသမၹေႆာ Aနိေစၥာ (ဒုေကၡာ၊ Aနတၱာ) ေနတံ မမ၊ ေနေသာဟမသၼိ၊ န ေမ ေသာ Aတၱာ။ 

 စကၡဳသမၹႆသည္   ျဖစ္ၿပီးလွ်င္ပ်က္ သူ႕Aနက္ သက္သက္Aနိစၥပါတကား။ 

 စကၡဳသမၹႆသည္  Aျဖစ္Aပ်က္ လြန္ႏိွပ္စက္ သက္သက္ဒုကၡပါတကား။ 

 စကၡဳသမၹႆသည္   လုိမပါခ်က္ သူ႕Aနက္ သက္သက္Aနတၱပါတကား။ 

 စကၡဳသမၹႆသည္   ငါ့ရဲ႕ Uစၥာ မဟုတ္ပါတကား။ (တဏွာ) 

 စကၡဳသမၹႆသည္   ငါမဟုတ္ပါတကား။ (မာန) 

စကၡဳသမၹႆသည္ ငါရဲ႕ Aတၱေကာင္၊ ၀ိညာU္ေကာင္၊ Aသက္ေကာင္ မဟုတ္ပါတကား။ (ဒိ႒ိ) 

၅။ ေ၀ဒနာ Aနိစၥာ (ဒုကၡာ၊ Aနတၱာ)  ေနတံ မမ၊ ေနေသာဟမသၼိ၊ န ေမ ေသာ Aတၱာ။ 

ခံစားမႈAမ်ိဳးမ်ိဳးတုိ႕သည္ ျဖစ္ၿပီးလွ်င္ပ်က္ သူ႕Aနက္ သက္သက္Aနိစၥပါတကား။ 

 ခံစားမႈAမ်ိဳးမ်ိဳးတုိ႕သည္  Aျဖစ္Aပ်က္ လြန္ႏိွပ္စက္ သက္သက္ဒုကၡပါတကား။ 

 ခံစားမႈAမ်ိဳးမ်ိဳးတုိ႕သည္   လုိမပါခ်က္ သူ႕Aနက္ သက္သက္Aနတၱပါတကား။ 

 ခံစားမႈAမ်ိဳးမ်ိဳးတုိ႕သည္   ငါ့ရဲ႕ Uစၥာ မဟုတ္ပါတကား။ (တဏွာ) 

 ခံစားမႈAမ်ိဳးမ်ိဳးတုိ႕သည္   ငါမဟုတ္ပါတကား။ (မာန) 

ခံစားမႈAမ်ိဳးမ်ိဳးတုိ႕သည္ ငါရဲ႕ Aတၱေကာင္၊ ၀ိညာU္ေကာင္၊ Aသက္ေကာင္ မဟုတ္ပါတကား။ (ဒိ႒ိ) 

၆။ တဏွာ Aနိစၥာ (ဒုကၡာ၊ Aနတၱာ)  ေနတံ မမ၊ ေနေသာဟမသၼိ၊ န ေမ ေသာ Aတၱာ။ 

တဏွာAမ်ိဳးမ်ိဳးတုိ႕သည္    ျဖစ္ၿပီးလွ်င္ပ်က္ သူ႕Aနက္ သက္သက္Aနိစၥပါတကား။ 

 တဏွာAမ်ိဳးမ်ိဳးတုိ႕သည္   Aျဖစ္Aပ်က္ လြန္ႏိွပ္စက္ သက္သက္ဒုကၡပါတကား။ 

 တဏွာAမ်ိဳးမ်ိဳးတုိ႕သည္    လုိမပါခ်က္ သူ႕Aနက္ သက္သက္Aနတၱပါတကား။ 

 တဏွာAမ်ိဳးမ်ိဳးတုိ႕သည္    ငါ့ရဲ႕ Uစၥာ မဟုတ္ပါတကား။ (တဏွာ) 

 တဏွာAမ်ိဳးမ်ိဳးတုိ႕သည္    ငါမဟုတ္ပါတကား။ (မာန) 

တဏွာAမ်ိဳးမ်ိဳးတုိ႕သည္  ငါရဲ႕ Aတၱေကာင္၊ ၀ိညာU္ေကာင္၊ Aသက္ေကာင္ မဟုတ္ပါတကား။ (ဒိ႒ိ) 

 

 



3 
 

ဗာဟိယသုတၱန္ 

ပုဂၢိဳလ္ ၄-မ်ိဳး 

၁။ ႐ူပပၸမာဏ ႐ူပပၸသႏၷပုဂၢိဳလ္ - ရုပ္ရည္Aဆင္း တင့္တယ္လွ်င္ ၾကည္ညိဳတတ္သည့္ပုဂၢိဳလ္။ 

 လူတစ္ရာမွာ ၆၆-ေယာက္ ရိွသည္။  

၂။ ေဃာသပၸမာဏ ေဃာသပၸသႏၷပုဂၢိဳလ္ - Aသံေကာင္းလွ်င္၊ နာမည္ႀကီးေက်ာေ္စာလွ်င္ 

ၾကည္ညိဳတတ္သည့္ ပုဂၢိဳလ္။ လူတစ္ရာမွာ ၈၀-ရိွသည္။ 

၃။ လူခပၸမာဏ လူခပၸသႏၷပုဂၢိဳလ္ - ပစၥည္းေလးပါး စင္စင္ၾကယ္ၾကယ္ ေခါင္းေခါင္းပါးပါးစြာ က်င့္လွ်င္  

ၾကည္ညိဳတတ္သည့္ပုဂၢိဳလ္။ လူတစ္ရာမွာ ၉၀-ရိွသည္။ 

၄။ ဓမၼပၸမာဏ ဓမၼပၸသႏၷပုဂၢဳိလ္  - သီလဂုဏ္ သမာဓိဂုဏ္ ပညာဂုဏ္ရိွလွ်င္  

ၾကည္ညိဳတတ္သည့္ပုဂၢိဳလ္။ လူူူတစ္ရာမွာ တစ္ေယာက္သာ ရိွသည္။  

(က) ဒိ႒ - ၌ ၀ိပႆနာ႐ႈမွတ္နည္း 

၁။  ျမင္Aပ္ ျမင္တတ္၊ ဤႏွစ္ရပ္ကား၊ ဓာတ္Aစုမွ်၊ မည္ဒိ႒၊ ဓမၼသက္သက္ပါတကား။ 

 ၂။ ပုဂၢိဳလ္မဟုတ္၊ ငါမဟုတ္၊ နာမ္ရုပ္Aစုပါတကား။  

၃။ ျဖစ္ၿပီးလွ်င္ပ်က္၊  သူ႕Aနက္၊  သက္သက္Aနိစၥပါတကား။ 

 ၄။ Aျဖစ္Aပ်က္ ၊  လြန္ႏိွပ္စက္၊  သက္သက္ဒုကၡပါတကား။ 

 ၅။ လုိမပါခ်က္၊ သူ႕Aနက္၊  သက္သက္Aနတၱပါတကား။ 

(ခ) သုတ-၌ ၀ိပႆနာ႐ႈမွတ္နည္း 

 ၁။ ၾကားAပ္ ၾကားတတ္၊ ဤႏွစ္ရပ္ကား၊ ဓာတ္Aစုမွ်၊ မည္သုတ၊ ဓမၼသက္သက္ပါတကား။ 

 ၂။ ပုဂၢိဳလ္မဟုတ္၊ ငါမဟုတ္၊ နာမ္ရုပ္Aစုပါတကား။  

၃။ ျဖစ္ၿပီးလွ်င္ပ်က္၊  သူ႕Aနက္၊  သက္သက္Aနိစၥပါတကား။ 

 ၄။ Aျဖစ္Aပ်က္ ၊  လြန္ႏိွပ္စက္၊  သက္သက္ဒုကၡပါတကား။ 

 ၅။ လုိမပါခ်က္၊ သူ႕Aနက္၊  သက္သက္Aနတၱပါတကား။ 
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 (ဂ) မုတ-၌ ၀ိပႆနာ႐ႈမွတ္နည္း 

 ၁။  ေရာက္Aပ္ ေရာက္တတ္၊ ဤႏွစ္ရပ္ကား၊ ဓာတ္Aစုမွ်၊ မည္မုတ၊ ဓမၼသက္သက္ပါတကား။ 

 ၂။ ပုဂၢိဳလ္မဟုတ္၊ ငါမဟုတ္၊ နာမ္ရုပ္Aစုပါတကား။  

၃။ ျဖစ္ၿပီးလွ်င္ပ်က္၊  သူ႕Aနက္၊  သက္သက္Aနိစၥပါတကား။ 

 ၄။ Aျဖစ္Aပ်က္ ၊  လြန္ႏိွပ္စက္၊  သက္သက္ဒုကၡပါတကား။ 

 ၅။ လုိမပါခ်က္၊ သူ႕Aနက္၊  သက္သက္Aနတၱပါတကား။  

(ဃ) ၀ိညာတ - ၌ ၀ိပႆနာ႐ႈမွတ္နည္း 

 ၁။  သိAပ္ သိတတ္၊ ဤႏွစ္ရပ္ကား၊ ဓာတ္Aစုမွ်၊ ၀ိညာတ၊ ဓမၼသက္သက္ပါတကား။ 

 ၂။ ပုဂၢိဳလ္မဟုတ္၊ ငါမဟုတ္၊ နာမ္ရုပ္Aစုပါတကား။  

၃။ ျဖစ္ၿပီးလွ်င္ပ်က္၊  သူ႕Aနက္၊  သက္သက္Aနိစၥပါတကား။ 

 ၄။ Aျဖစ္Aပ်က္ ၊  လြန္ႏိွပ္စက္၊  သက္သက္ဒုကၡပါတကား။ 

 ၅။ လုိမပါခ်က္၊ သူ႕Aနက္၊  သက္သက္Aနတၱပါတကား။ 
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