
၇. ပဉ$ာဝါေရာ 

၁. ပစ,ယာ./ေလာမံ 

၁. ဝိဘဂ6ဝါေရာ 

 

ေဟတ$ပစ'ေယာ  

 

 ၄၀၁. က%သေလာ ဓေမ,ာ က%သလဿ ဓမ,ဿ ေဟတ%ပစ2ေယန ပစ2ေယာ – က%သလာ ေဟတ5 

သမ6ယ%တ7 ကာန ံ ခ:;ာန ံ ေဟတ%ပစ2ေယန ပစ2ေယာ။ က%သေလာ ဓေမ,ာ အဗျာကတဿ ဓမ,ဿ ေဟတ%ပစ2ေယန 

ပစ2ေယာ – က%သလာ ေဟတ5 စတိ7 သမ%Aာနာန ံB5ပါန ံေဟတ%ပစ2ေယန ပစ2ေယာ။ က%သေလာ ဓေမ,ာ က%သလဿ စ 

အဗျာကတဿ စ ဓမ,ဿ ေဟတ%ပစ2ေယန ပစ2ေယာ – က%သလာ ေဟတ5 သမ6ယ%တ7 ကာန ံခ:;ာန ံစတိ7 သမ%AာနာနD 

B5ပါန ံေဟတ%ပစ2ေယန ပစ2ေယာ။(၃) 

 ၄၀၂. အက%သေလာ ဓေမ,ာ အက%သလဿ ဓမ,ဿ ေဟတ%ပစ2ေယန ပစ2ေယာ – အက%သလာ ေဟတ5 

သမ6ယ%တ7 ကာန ံခ:;ာန ံေဟတ%ပစ2ေယန ပစ2ေယာ။ အက%သေလာ ဓေမ,ာ အဗျာကတဿ ဓမ,ဿ ေဟတ%ပစ2ေယန 

ပစ2ေယာ –အက%သလာ ေဟတ5 စတိ7 သမ%Aာနာန ံ B5ပါန ံ ေဟတ%ပစ2ေယန ပစ2ေယာ။ အက%သေလာ ဓေမ,ာ 

အက%သလဿ စ အဗျာကတဿ စ ဓမ,ဿ ေဟတ%ပစ2ေယန ပစ2ေယာ – အက%သလာ ေဟတ5 သမ6ယ%တ7 ကာန ံ

ခ:;ာန ံစတိ7 သမ%AာနာနD B5ပါန ံေဟတ%ပစ2ေယန ပစ2ေယာ။ (၃) 

 ၄၀၃. အဗျာကေတာ ဓေမ,ာ အဗျာကတဿ ဓမ,ဿ ေဟတ%ပစ2ေယန ပစ2ေယာ – ဝိပါကာဗျာကတာ 

ကရိိယာဗျာကတာ ေဟတ5 သမ6ယ%တ7 ကာန ံ ခ:;ာန ံ စတိ7 သမ%AာနာနD B5ပါန ံ ေဟတ%ပစ2ေယန ပစ2ေယာ, 

ပဋသိ:;ကိJေဏ ဝိပါကာဗျာကတာ ေဟတ5 သမ6ယ%တ7 ကာန ံခ:;ာန ံကဋတ7 ာ စ B5ပါန ံေဟတ%ပစ2ေယန ပစ2ေယာ။ (၁) 

 

အာရမ-ဏပစ'ေယာ  

 

၄၀၄. က%သေလာ ဓေမ,ာ က%သလဿ ဓမ,ဿ အာရမ,ဏပစ2ေယန ပစ2ေယာ –ဒါန ံ ဒတာွ သလံီ 

သမာဒယိတိာွ ဥေပါသထကမ,ံ ကတာွ တ ံ ပစ2ေဝကJတ,ိ ပ%ေဗQ သ%စဏိR ာန ိ ပစ2ေဝကJတ,ိ ဈာနာ ဝ%Aဟိတာွ ဈာန ံ



ပစ2ေဝကJတ,ိ ေသကJာ ေဂါUတဘံ% ပစ2ေဝကJ :7,ိ ေဝါဒါန ံ ပစ2ေဝကJ :7,ိ ေသကJာ မဂWါ ဝ%Aဟိတာွ မဂWံ ပစ2ေဝကJ :7,ိ 

ေသကJာ ဝါ ပ%ထ%ဇYနာ ဝါ က%သလံ အနစိ2ေတာ ဒ%ကJေတာ အနတ7 ေတာ ဝိပဿ:7,ိ ေစေတာပရိယ ဉာေဏန 

က%သလစတိ7 သမဂ[ဿ စတိ7  ံ ဇာန:7။ိ အာကာသာနDာယတန က%သလံ ဝိညာဏDာယတနက%သလဿ 

အာရမ,ဏပစ2ေယန ပစ2ေယာ။ အာကDိညာယတနက%သလ ံ ေနဝသညာနာသညာယတန က%သလဿ 

အာရမ,ဏပစ2ေယန ပစ2ေယာ။ က%သလာ ခ:;ာ ဣဒ;ဝိိဓဉာဏဿ ေစေတာပရိယဉာဏဿ ပ%ေဗQနဝိါသာ:%ဿတ ိ

ဉာဏဿ ယထာကမ,̂ ပဂဉာဏဿ အနာဂတသံဉာဏဿ အာရမ,ဏပစ2ေယန ပစ2ေယာ။ (၁) 

 ၄၀၅. က%သေလာ ဓေမ,ာ အက%သလဿ ဓမ,ဿ အာရမ,ဏပစ2ေယန ပစ2ေယာ – ဒါန ံ ဒတာွ သလံီ 

သမာဒယိတိာွ ဥေပါသထကမ,ံ ကတာွ တ ံ အဿာေဒတ ိ အဘနိ:တ̀,ိ တ ံ အာရဗa ရာေဂါ ဥပ6ဇYတ,ိ ဒAိ ိ ဥပ6ဇYတ,ိ 

ဝိစကိစိbာ ဥပ6ဇYတ,ိ ဥဒ;စ2 ံ ဥပ6ဇYတ,ိ ေဒါမနဿ ံ ဥပ6ဇYတ။ိ ပ%ေဗQ သ%စဏိR ာန ိ အဿာေဒတ ိ အဘနိ:တ̀,ိ တ ံ အာရဗa 

ရာေဂါ ဥပ6ဇYတ,ိ ဒAိ ိ ဥပ6ဇYတ,ိ ဝိစကိစိbာ ဥပ6ဇYတ,ိ ဥဒ;စ2 ံ ဥပ6ဇYတ,ိ ေဒါမနဿ ံ ဥပ6ဇYတ။ိ ဈာနာ ဝ%Aဟိတာွ ဈာန ံ

အဿာေဒတ ိ အဘနိ:တ̀,ိ တ ံ အာရဗaရာေဂါ ဥပ6ဇYတ,ိ ဒAိ ိ ဥပ6ဇYတ,ိ ဝိစကိစိbာ ဥပ6ဇYတ,ိ ဥဒ;စ2 ံ ဥပ6ဇYတ။ိ ဈာေန 

ပရိဟီေန ဝိပ6ဋသိာရိဿ ေဒါမနဿ ံဥပ6ဇYတ။ိ (၂) 

 ၄၀၆. က%သေလာ ဓေမ,ာ အဗျာကတဿ ဓမ,ဿ အာရမ,ဏပစ2ေယန ပစ2ေယာ – အရဟာ မဂWါ ဝ%Aဟိတာွ 

မဂWံ ပစ2ေဝကJတ,ိ ပ%ေဗQ သ%စဏိR ာန ိ ပစ2ေဝကJတ,ိ က%သလံ အနစိ2ေတာ ဒ%ကJေတာ အနတ7 ေတာ ဝိပ6ဿတ,ိ 

ေစေတာပရိယဉာေဏန က%သလစတိ7 သမဂ[ဿ စတိ7  ံ ဇာနာတ။ိ ေသကJာ ဝါ ပ%ထ%ဇYနာ ဝါ က%သလံ အနစိ2ေတာ 

ဒ%ကJေတာ အနတ7 ေတာ ဝိပဿ:7,ိ က%သေလ နBိ%ေဒ; ဝိပါေကာတဒါရမ,ဏတာ ဥပ6ဇYတ။ိ က%သလံ အဿာေဒတ ိ

အဘနိ:တ̀,ိ တ ံ အာရဗa ရာေဂါ ဥပ6ဇYတ,ိ ဒAိ ိ ဥပ6ဇYတ,ိ ဝိစကိစိbာ ဥပ6ဇYတ,ိ ဥဒ;စ2 ံ ဥပ6ဇYတ,ိ ေဒါမနဿ ံ ဥပ6ဇYတ,ိ 

အက%သေလ နBိ%ေဒ; ဝိပါေကာ တဒါရမ,ဏတာ ဥပ6ဇYတ။ိ အာကာသာနDာယတနက%သလ ံ 

ဝိညာဏDာယတနဝိပါကဿ စ, ကရိိယဿ စ အာရမ,ဏပစ2ေယန ပစ2ေယာ။ အာကDိညာယတနက%သလ ံ

ေနဝသညာနာသညာယတန ဝိပါကဿ စ, ကရိိယဿ စ အာရမ,ဏပစ2ေယန ပစ2ေယာ။ က%သလာ ခ:;ာ 

ေစေတာပရိယဉာဏဿ, ပ%ေဗQနဝိါသာ:%ဿတဉိာဏဿ, ယထာကမ,̂ ပဂဉာဏဿ, အနာဂတသံဉာဏဿ, 

အာဝဇYနာယ အာရမ,ဏပစ2ေယန ပစ2ေယာ။ (၃) 

 ၄၀၇. အက%သေလာ ဓေမ,ာ အက%သလဿ ဓမ,ဿ အာရမ,ဏပစ2ေယန ပစ2ေယာ – ရာဂံ အဿာေဒတ ိ

အဘနိ:တ̀,ိ တ ံအာရဗa ရာေဂါ ဥပ6ဇYတ,ိ ဒAိ ိဥပ6ဇYတ,ိ ဝိစကိစိbာ ဥပ6ဇYတ,ိ ဥဒ;စ2 ံဥပ6ဇYတ,ိ ေဒါမနဿ ံဥပ6ဇYတ။ိ ဒAိe 

အဿာေဒတ ိအဘနိ:တ̀,ိ တ ံအာရဗa ရာေဂါ ဥပ6ဇYတ,ိ ဒAိ ိဥပ6ဇYတ,ိ ဝိစကိစိbာ ဥပ6ဇYတ,ိ ဥဒ;စ2 ံဥပ6ဇYတ,ိ ေဒါမနဿ ံ

ဥပ6ဇYတ။ိ ဝိစကိစိb ံအာရဗa ဝိစကိစိbာ ဥပ6ဇYတ,ိ ဒAိ ိဥပ6ဇYတ,ိ ဥဒ;စ2 ံဥပ6ဇYတ,ိ ေဒါမနဿ ံဥပ6ဇYတ။ိ ဥဒ;စ2 ံအာရဗa ဥဒ;စ2 ံ

ဥပ6ဇYတ,ိ ဒAိ ိဥပ6ဇYတ,ိ ဝိစကိစိbာ ဥပ6ဇYတ,ိ ေဒါမနဿ ံဥပ6ဇYတ။ိ ေဒါမနဿ ံအာရဗa ေဒါမနဿ ံဥပ6ဇYတ,ိ ဒAိ ိဥပ6ဇYတ,ိ 

ဝိစကိစိbာ ဥပ6ဇYတ,ိ ဥဒ;စ2 ံဥပ6ဇYတ။ိ (၁) 



 ၄၀၈. အက%သေလာ ဓေမ,ာ က%သလဿ ဓမ,ဿ အာရမ,ဏပစ2ေယန ပစ2ေယာ – ေသကJာ ပဟီေန 

ကေိလေသ ပစ2ေဝကJ :7,ိ ဝိကJ မaိေတ ကေိလေသ ပစ2ေဝကJ :7,ိ ပ%ေဗQ သမ%ဒါစေိဏR  ကေိလေသ ဇာန:7,ိ ေသကJာ ဝါ 

ပ%ထ%ဇYနာ ဝါ အက%သလ ံ အနစိ2ေတာ ဒ%ကJေတာ အနတ7 ေတာ ဝိပဿ:7,ိ ေစေတာပရိယဉာေဏန အက%သလ 

စတိ7 သမဂ[ဿ စတိ7  ံ ဇာန:7။ိ အက%သလာ ခ:;ာ ေစေတာပရိယ ဉာဏဿ, ပ%ေဗQနဝိါသာ:%ဿတဉိာဏဿ, 

ယထာကမ,̂ ပဂဉာဏဿ အနာဂတသံဉာဏဿ အာရမ,ဏပစ2ေယန ပစ2ေယာ။ (၂) 

 ၄၀၉. အက%သေလာ ဓေမ,ာ အဗျာကတဿ ဓမ,ဿ အာရမ,ဏပစ2ေယန ပစ2ေယာ – အရဟာ ပဟီေန 

ကေိလေသ ပစ2ေဝကJတ,ိ ပ%ေဗQ သမ%ဒါစေိဏR  ကေိလေသ ဇာနာတ,ိ အက%သလ ံအနစိ2ေတာ ဒ%ကJေတာ အနတ7 ေတာ 

ဝိပဿတ,ိ ေစေတာပရိယ ဉာေဏန အက%သလစတိ7 သမဂ[ဿ စတိ7  ံဇာနာတ,ိ ေသကJာ ဝါ ပ%ထ%ဇYနာ ဝါ အက%သလ ံ

အနစိ2ေတာ ဒ%ကJေတာ အနတ7 ေတာ ဝိပဿ:7,ိ က%သေလ နBိ%ေဒ;ဝိပါေကာ တဒါရမ,ဏတာ ဥပ6ဇYတ။ိ အက%သလ ံ

အဿာေဒတ ိအဘနိ:တ̀,ိ တ ံအာရဗa ရာေဂါ ဥပ6ဇYတ,ိ ဒAိ ိဥပ6ဇYတ,ိ ဝိစကိစိbာ ဥပ6ဇYတ,ိ ဥဒ;စ2 ံဥပ6ဇYတ,ိ ေဒါမနဿ ံ

ဥပ6ဇYတ။ိ အက%သေလ နBိ%ေဒ; ဝိပါေကာ တဒါရမ,ဏတာ ဥပ6ဇYတ။ိ အက%သလာ ခ:;ာ ေစေတာပရိယဉာဏဿ 

ပ%ေဗQနဝိါသာ:%ဿတဉိာဏဿ ယထာကမ,̂ ပဂဉာဏဿ အနာဂတသံဉာဏဿ အာဝဇYနာယ အာရမ,ဏပစ2ေယန 

ပစ2ေယာ။ (၃) 

 ၄၁၀. အဗျာကေတာ ဓေမ,ာ အဗျာကတဿ ဓမ,ဿ အာရမ,ဏပစ2ေယန ပစ2ေယာ – အရဟာ ဖလ ံ

ပစ2ေဝကJတ,ိ နဗိQာန ံ ပစ2ေဝကJတ။ိ နဗိQာန ံ ဖလဿ အာဝဇYနာယ အာရမ,ဏပစ2ေယန ပစ2ေယာ။ အရဟာ စကJiံ 

အနစိ2ေတာ ဒ%ကJေတာ အနတ7 ေတာ ဝိပဿတ။ိ ေသာတ။ံ ဃာန။ံ ဇိဝkံ။ ကာယ။ံ B5ေပ။ သေဒ။̀ ဂေ:;။ ရေသ။ 

ေဖာAေဗQ။ ဝတl iံ။ ဝိပါကာဗျာကေတ ကရိိယာဗျာကေတ ခေ:; အနစိ2ေတာ ဒ%ကJေတာ အနတ7 ေတာ ဝိပဿတ,ိ 

ဒေိဗQန စကJiနာ B5ပံ ပဿတ,ိ ဒဗိQာယ ေသာတဓာတ%ယာ သဒ` ံသ%ဏာတ,ိ ေစေတာပရိယဉာေဏန ဝိပါကာဗျာကတ 

ကရိိယာဗျာကတစတိ7  သမဂ[ဿ စတိ7  ံ ဇာနာတ။ိအာကာသာနDာယတနကရိိယ ံ ဝိညာဏDာယတန ကရိိယဿ 

အာရမ,ဏပစ2ေယန ပစ2ေယာ။ အာကDိညာယတနကရိိယ ံ ေနဝသညာနာသညာယတန ကရိိယဿ 

အာရမ,ဏပစ2ေယန ပစ2ေယာ။ B5ပါယတန ံ စကJiဝိညာဏဿ အာရမ,ဏပစ2ေယန ပစ2ေယာ။ သဒါ̀ယတန ံ

ေသာတဝိညာဏဿ။ ဂ:;ာယတန ံ ဃာနဝိညာဏဿ။ ရသာယတန ံ ဇိဝkာဝိညာဏဿ ။ ေဖာAဗQာယတန ံ

ကာယဝိညာဏဿ အာရမ,ဏပစ2ေယန ပစ2ေယာ။ အဗျာကတာ ခ:;ာ ဣဒ;ဝိိဓဉာဏဿ, ေစေတာပရိယဉာဏဿ, 

ပ%ေဗQနဝိါသာ:%ဿတဉိာဏဿ, အနာဂတသံဉာဏဿ, အာဝဇYနာယ အာရမ,ဏပစ2ေယန ပစ2ေယာ။ (၁) 

 ၄၁၁. အဗျာကေတာ ဓေမ,ာ က%သလဿ ဓမ,ဿ အာရမ,ဏပစ2ေယန ပစ2ေယာ – ေသကJာ ဖလ ံ

ပစ2ေဝကJ :7,ိ နဗိQာန ံပစ2ေဝကJ :7။ိ နဗိQာန ံေဂါUတဘ%ဿ ေဝါဒါနဿ မဂWဿ အာရမ,ဏပစ2ေယန ပစ2ေယာ။ ေသကJာ 

ဝါ ပ%ထ%ဇYနာ ဝါ စကJiံ အနစိ2ေတာ ဒ%ကJေတာ အနတ7 ေတာ ဝိပ6ဿ:7။ိ ေသာတ။ံ ဃာန။ံ ဇိဝkံ။ ကာယ။ံ B5ေပ။ သေဒ။̀ 

ဂေ:;။ ရေသ။ ေဖာAေဗQ။ ဝတl iံ။ ဝိပါကာဗျာကေတ ကရိိယာဗျာကေတ ခေ:; အနစိ2ေတာ ဒ%ကJေတာ အနတ7 ေတာ 



ဝိပဿ:7,ိ ဒေိဗQန စကJiနာ B5ပံ ပဿ:7,ိ ဒဗိQာယ ေသာတဓာတ%ယာ သဒ` ံ သ%ဏ:7,ိ ေစေတာပရိယဉာေဏန 

ဝိပါကာဗျာကတ ကရိိယာဗျာကတ စတိ7 သမဂ[ဿ စတိ7  ံ ဇာန:7။ိ အဗျာကတာ ခ:;ာ ဣဒ;ဝိိဓဉာဏဿ 

ေစေတာပရိယဉာဏဿ ပ%ေဗQနဝိါသာ:%ဿတဉိာဏဿ အနာဂတသံဉာဏဿ အာရမ,ဏပစ2ေယန ပစ2ေယာ။ 

 ၄၁၂. အဗျာကေတာ ဓေမ,ာ အက%သလဿ ဓမ,ဿ အာရမ,ဏပစ2ေယန ပစ2ေယာ – စကJiံ အဿာေဒတ ိ

အဘနိ:တ̀,ိ တ ံ အာရဗa ရာေဂါ ဥပ6ဇYတ,ိ ဒAိ ိ ဥပ6ဇYတ,ိ ဝိစကိစိbာ ဥပ6ဇYတ,ိ ဥဒ;စ2 ံ ဥပ6ဇYတ,ိ ေဒါမနဿ ံ ဥပ6ဇYတ။ိ 

ေသာတ။ံ ဃာန။ံ ဇိဝkံ။ ကာယ။ံ B5ေပ။ သေဒ။̀ ဂေ:;။ ရေသ။ ေဖာAေဗQ။ ဝတl iံ။ ဝိပါကာဗျာကေတ ကရိိယာဗျာကေတ 

ခေ:; အဿာေဒတ ိ အဘနိ:တ̀,ိ တ ံ အာရဗa ရာေဂါ ဥပ6ဇYတ,ိ ဒAိ ိ ဥပ6ဇYတ,ိ ဝိစကိစိbာ ဥပ6ဇYတ,ိ ဥဒ;စ2 ံ ဥပ6ဇYတ,ိ 

ေဒါမနဿ ံဥပ6ဇYတ။ိ (၃) 

 

အဓိပတပိစ'ေယာ  

 

 ၄၁၃. က%သေလာ ဓေမ,ာ က%သလဿ ဓမ,ဿ အဓိပတပိစ2ေယန ပစ2ေယာ။ အာရမ,ဏာဓိပတ,ိ 

သဟဇာတာဓိပတ။ိ အာရမ,ဏာဓိပတ–ိ ဒါန ံဒတာွ သလံီ သမာဒယိတိာွ ဥေပါသထကမ,ံ ကတာွ, တ ံဂBံ%  ကတာွ 

ပစ2ေဝကJတ,ိ ပ%ေဗQ သ%စဏိR ာန ိဂBံ%  ကတာွ ပစ2ေဝကJတ,ိ ဈာနာ ဝ%Aဟိတာွ ဈာန ံဂBံ%  ကတာွ ပစ2ေဝကJတ။ိ ေသကJာ 

ေဂါUတဘံ% ဂBံ%  ကတာွ ပစ2ေဝကJ :7,ိ ေဝါဒါန ံ ဂBံ%  ကတာွ ပစ2ေဝကJ :7။ိ ေသကJာ မဂWါ ဝ%Aဟိတာွ မဂWံ ဂBံ%  ကတာွ 

ပစ2ေဝကJ :7။ိ သဟဇာတာဓိပတ–ိ က%သလာဓိပတ ိသမ6ယ%တ7 ကာန ံခ:;ာန ံအဓိပတပိစ2ေယန ပစ2ေယာ။ (၁) 

 ၄၁၄. က%သေလာ ဓေမ,ာ အက%သလဿ ဓမ,ဿ အဓိပတပိစ2ေယန ပစ2ေယာ။ အာရမ,ဏာဓိပတ–ိ ဒါန ံ

ဒတာွ သလံီ သမာဒယိတိာွ ဥေပါသထကမ,ံ ကတာွ, တ ံဂBံ%  ကတာွ အဿာေဒတ ိအဘနိ:တ̀,ိ တ ံဂBံ%  ကတာွ ရာေဂါ 

ဥပ6ဇYတ,ိ ဒAိ ိဥပ6ဇYတ,ိ ပ%ေဗQ သ%စဏိR ာန ိဂBံ%  ကတာွ အဿာေဒတ ိအဘနိ:တ̀,ိ တ ံဂBံ%  ကတာွ ရာေဂါ ဥပ6ဇYတ,ိ ဒAိ ိ

ဥပ6ဇYတ။ိ ဈာနာ ဝ%Aဟိတာွ ဈာန ံဂBံ%  ကတာွ အဿာေဒတ ိအဘနိ:တ̀,ိ တ ံဂBံ%  ကတာွ ရာေဂါ ဥပ6ဇYတ,ိ ဒAိ ိဥပ6ဇYတ။ိ 

က%သေလာ ဓေမ,ာ အဗျာကတဿ ဓမ,ဿ အဓိပတပိစ2ေယန ပစ2ေယာ။ အာရမ,ဏာ ဓိပတ,ိ သဟဇာတာဓိပတ။ိ 

အာရမ,ဏာဓိပတ–ိ အရဟာ မဂWါ ဝ%Aဟိတာွ မဂWံ ဂBံ%  ကတာွ ပစ2ေဝကJတ။ိ သဟဇာတာဓိပတ–ိ က%သလာ ဓိပတ ိ

စတိ7 သမ%Aာနာန ံB5ပါန ံအဓိပတပိစ2ေယန ပစ2ေယာ။ (၃) 

 က%သေလာ ဓေမ,ာ က%သလဿ စ အဗျာကတဿ စ ဓမ,ဿ အဓိပတပိစ2ေယန ပစ2ေယာ။ 

သဟဇာတာဓိပတ–ိ က%သလာဓိပတ ိသမ6ယ%တ7 ကာန ံခ:;ာန ံစတိ7 သမ%AာနာနD B5ပါန ံအဓိပတပိစ2ေယန ပစ2ေယာ။ 

(၄) 



 ၄၁၅. အက%သေလာ ဓေမ,ာ အက%သလဿ ဓမ,ဿ အဓိပတပိစ2ေယန ပစ2ေယာ။ အာရမ,ဏာဓိပတ,ိ 

သဟဇာတာဓိပတ။ိ အာရမ,ဏာဓိပတ–ိ ရာဂံ ဂBံ%  ကတာွ အဿာေဒတ ိ အဘနိ:တ̀,ိ တ ံ ဂBံ%  ကတာွ ရာေဂါ 

ဥပ6ဇYတ,ိ ဒAိ ိ ဥပ6ဇYတ။ိ ဒAိe ဂBံ%  ကတာွ အဿာေဒတ ိ အဘနိ:တ̀,ိ တ ံ ဂBံ%  ကတာွ ရာေဂါ ဥပ6ဇYတ,ိ ဒAိ ိ

ဥပ6ဇYတ။ိသဟဇာတာဓိပတ–ိ အက%သလာဓိပတ ိသမ6ယ%တ7 ကာန ံခ:;ာန ံအဓိပတပိစ2ေယန ပစ2ေယာ။ (၁) 

 အက%သေလာ ဓေမ,ာ အဗျာကတဿ ဓမ,ဿ အဓိပတပိစ2ေယန ပစ2ေယာ။ သဟဇာတာဓိပတ–ိ 

အက%သလာဓိပတ ိစတိ7 သမ%Aာနာန ံB5ပါန ံအဓိပတပိစ2ေယန ပစ2ေယာ။ (၂) 

 အက%သေလာ ဓေမ,ာ အက%သလဿ စ အဗျာကတဿ စ ဓမ,ဿ အဓိပတ ိ ပစ2ေယန ပစ2ေယာ။ 

သဟဇာတာဓိပတ–ိ အက%သလာဓိပတ ိ သမ6ယ%တ7 ကာန ံ ခ:;ာန ံ စတိ7 သမ%AာနာနD B5ပါန ံ အဓိပတပိစ2ေယန 

ပစ2ေယာ။ (၃) 

 ၄၁၆. အဗျာကေတာ ဓေမ,ာ အဗျာကတဿ ဓမ,ဿ အဓိပတပိစ2ေယန ပစ2ေယာ။ အာရမ,ဏာဓိပတ,ိ 

သဟဇာတာဓိပတ။ိ အာရမ,ဏာဓိပတ–ိ အရဟာ ဖလ ံဂBံ%  ကတာွ ပစ2ေဝကJတ,ိ နဗိQာန ံဂBံ%  ကတာွ ပစ2ေဝကJတ။ိ 

နဗိQာန ံ ဖလဿ အဓိပတပိစ2ေယန ပစ2ေယာ။ သဟဇာတာဓိပတ–ိဝိပါကာဗျာကတ ကရိိယာဗျာကတာဓိပတ ိ

သမ6ယ%တ7 ကာန ံခ:;ာန ံစတိ7 သမ%AာနာနD B5ပါန ံအဓိပတပိစ2ေယန ပစ2ေယာ။ (၁) 

 အဗျာကေတာ ဓေမ,ာ က%သလဿ ဓမ,ဿ အဓိပတ ိ ပစ2ေယန ပစ2ေယာ။ အာရမ,ဏာဓိပတ–ိ 

ေသကJာဖလံ ဂBံ%  ကတာွ ပစ2ေဝကJ :7,ိ နဗိQာန ံဂBံ%  ကတာွ ပစ2ေဝကJ :7။ိ နဗိQာန ံေဂါUတဘ%ဿ, ေဝါဒါနဿ, မဂWဿ 

အဓိပတပိစ2ေယန ပစ2ေယာ။ (၂) 

 အဗျာကေတာ ဓေမ,ာ အက%သလဿ ဓမ,ဿ အဓိပတ ိပစ2ေယန ပစ2ေယာ။ အာရမ,ဏာဓိပတ–ိ စကJiံ ဂBံ%  

ကတာွ အဿာေဒတ ိအဘနိ:တ̀,ိ တ ံဂBံ%  ကတာွ ရာေဂါ ဥပ6ဇYတ,ိ ဒAိ ိဥပ6ဇYတ။ိ ေသာတ။ံ ဃာန။ံ ဇိဝkံ။ ကာယ။ံ B5ေပ။ 

သေဒ။̀ ဂေ:;။ ရေသ။ ေဖာAေဗQ။ ဝတl iံ။ ဝိပါကာဗျာကေတ ကရိိယာဗျာကေတ ခေ:; ဂBံ%  ကတာွ အဿာေဒတ ိ

အဘနိ:တ̀,ိ တ ံဂBံ%  ကတာွ ရာေဂါ ဥပ6ဇYတ,ိ ဒAိ ိဥပ6ဇYတ။ိ (၃) 

 

အန23ရပစ'ေယာ  

 

 ၄၁၇. က%သေလာ ဓေမ,ာ က%သလဿ ဓမ,ဿ အန:7ရပစ2ေယန ပစ2ေယာ –ပ%ရိမာ ပ%ရိမာ က%သလာ ခ:;ာ 

ပစbမိာန ံပစbမိာန ံက%သလာန ံခ:;ာန ံအန:7ရပစ2ေယန ပစ2ေယာ။ အ:%ေလာမံ ေဂါUတဘ%ဿ။ အ:%ေလာမံ ေဝါဒါနဿ။ 

ေဂါUတဘ% မဂWဿ။ ေဝါဒါန ံမဂWဿ အန:7ရပစ2ေယန ပစ2ေယာ။ (၁) 



 က%သေလာ ဓေမ,ာ အဗျာကတဿ ဓမ,ဿ အန:7ရ ပစ2ေယန ပစ2ေယာ။ က%သလံ ဝ%Aာနဿ။ မေဂWါ 

ဖလဿ။ အ:%ေလာမံ ေသကJာယ ဖလသမာပတ7 ယိာ။ နေိရာဓာ ဝ%Aဟ:7ဿ ေနဝသညာ နာသညာယတနက%သလံ 

ဖလသမာပတ7 ယိာ အန:7ရပစ2ေယန ပစ2ေယာ။ (၂) 

 အက%သေလာ ဓေမ,ာ အက%သလဿ ဓမ,ဿ အန:7ရပစ2ေယန ပစ2ေယာ –ပ%ရိမာ ပ%ရိမာ အက%သလာ ခ:;ာ 

ပစbမိာန ံပစbမိာန ံအက%သလာန ံခ:;ာန ံအန:7ရပစ2ေယန ပစ2ေယာ။ (၁) 

 အက%သေလာ ဓေမ,ာ အဗျာကတဿ ဓမ,ဿ အန:7ရပစ2ေယန ပစ2ေယာ။ အက%သလ ံ ဝ%Aာနဿ 

အန:7ရပစ2ေယန ပစ2ေယာ။ (၂) 

 အဗျာကေတာ ဓေမ,ာ အဗျာကတဿ ဓမ,ဿ အန:7ရပစ2ေယန ပစ2ေယာ –ပ%ရိမာ ပ%ရိမာ 

ဝိပါကာဗျာကတာ ကရိိယာဗျာကတာ ခ:;ာ ပစbမိာန ံ ပစbမိာန ံ ဝိပါကာဗျာကတာန ံ ကရိိယာဗျာကတာနခံ:;ာန ံ

အန:7ရပစ2ေယန ပစ2ေယာ။ ဘဝဂm အာဝဇYနာယ။ ကရိိယ ံဝ%Aာနဿ။ အရဟေတာ အ:%ေလာမံ ဖလသမာပတ7 ယိာ။ 

နေိရာဓာ ဝ%Aဟ:7ဿ ေနဝသညာနာသညာ ယတနကရိိယ ံဖလသမာပတ7 ယိာ အန:7ရပစ2ေယန ပစ2ေယာ။ (၁) 

 အဗျာကေတာ ဓေမ,ာ က%သလဿ ဓမ,ဿ အန:7ရ ပစ2ေယန ပစ2ေယာ –အာဝဇYနာ က%သလာန ံ ခ:;ာန ံ

အန:7ရပစ2ေယန ပစ2ေယာ။ (၂) 

 အဗျာကေတာ ဓေမ,ာ အက%သလဿ ဓမ,ဿ အန:7ရ ပစ2ေယန ပစ2ေယာ –အာဝဇYနာ အက%သလာန ံခ:;ာန ံ

အန:7ရပစ2ေယန ပစ2ေယာ။ (၃) 

 

သမန:7ရပစ2ေယာ (အန:7ရ :kင့တ်5၏) 

  

သဟဇာတပစ'ေယာ  

 

 ၄၁၉. က%သေလာ ဓေမ,ာ က%သလဿ ဓမ,ဿ သဟဇာတပစ2ေယန ပစ2ေယာ –က%သေလာ ဧေကာ ခေ:;ာ 

တဏိR :s ံခ:;ာန ံသဟဇာတပစ2ေယန ပစ2ေယာ။ တေယာ ခ:;ာ ဧကဿ ခ:;ဿ သဟဇာတပစ2ေယန ပစ2ေယာ။ ေဒ ွ

ခ:;ာ ဒွ:ိ s ံခ:;ာန ံ သဟဇာတ ပစ2ေယန ပစ2ေယာ။ (၁) 

 က%သေလာ ဓေမ,ာ အဗျာကတဿ ဓမ,ဿ သဟဇာတပစ2ေယန ပစ2ေယာ –က%သလာ ခ:;ာ စတိ7 သမ%Aာနာန ံ

B5ပါန ံသဟဇာတပစ2ေယန ပစ2ေယာ။ (၂) 



 က%သေလာ ဓေမ,ာ က%သလဿ စ အဗျာကတဿ စ ဓမ,ဿ သဟဇာတပစ2ေယန ပစ2ေယာ – က%သေလာ 

ဧေကာ ခေ:;ာ တဏိR :s ံခ:;ာန ံစတိ7 သမ%AာနာနD B5ပါန ံသဟဇာတပစ2ေယန ပစ2ေယာ။ တေယာ ခ:;ာ ဧကဿ ခ:;ဿ 

စတိ7 သမ%AာနာနD B5ပါန ံ သဟဇာတပစ2ေယန ပစ2ေယာ။ ေဒ ွ ခ:;ာ ဒွ:ိ s ံ ခ:;ာန ံ စတိ7 သမ%AာနာနD B5ပါန ံ

သဟဇာတပစ2ေယန ပစ2ေယာ။ (၃) 

 အက%သေလာ ဓေမ,ာ အက%သလဿ ဓမ,ဿ သဟဇာတပစ2ေယန ပစ2ေယာ –အက%သေလာ ဧေကာ ခေ:;ာ 

တဏိR :s ံခ:;ာန ံသဟဇာတပစ2ေယန ပစ2ေယာ။ တေယာ ခ:;ာ ဧကဿ ခ:;ဿ သဟဇာတပစ2ေယန ပစ2ေယာ။ ေဒ ွ

ခ:;ာ ဒွ:ိ s ံခ:;ာန ံသဟဇာတ ပစ2ေယန ပစ2ေယာ။ (၁) 

 အက%သေလာ ဓေမ,ာ အဗျာကတဿ ဓမ,ဿ သဟဇာတပစ2ေယန ပစ2ေယာ –အက%သလာ ခ:;ာ 

စတိ7 သမ%Aာနာန ံB5ပါန ံသဟဇာတပစ2ေယန ပစ2ေယာ။ (၂) 

 အက%သေလာ ဓေမ,ာ အက%သလဿ စ အဗျာကတဿ စ ဓမ,ဿ သဟဇာတပစ2ေယန ပစ2ေယာ – 

အက%သေလာ ဧေကာ ခေ:;ာ တဏိR :s ံခ:;ာန ံစတိ7 သမ%AာနာနD B5ပါန ံသဟဇာတပစ2ေယန ပစ2ေယာ။ တေယာ ခ:;ာ 

ဧကဿ ခ:;ဿ စတိ7 သမ%AာနာနD B5ပါန ံသဟဇာတပစ2ေယန ပစ2ေယာ။ ေဒ ွခ:;ာ ဒွ:ိ s ံခ:;ာန ံစတိ7 သမ%AာနာနD B5ပါန ံ

သဟဇာတပစ2ေယန ပစ2ေယာ။ (၃) 

 အဗျာကေတာ ဓေမ,ာ အဗျာကတဿ ဓမ,ဿ သဟဇာတပစ2ေယန ပစ2ေယာ –ဝိပါကာဗျာကေတာ 

ကရိိယာဗျာကေတာ ဧေကာ ခေ:;ာ တဏိR :s ံခ:;ာန ံစတိ7 သမ%AာနာနD B5ပါန ံသဟဇာတပစ2ေယန ပစ2ေယာ။ တေယာ 

ခ:;ာ ဧကဿ ခ:;ဿ စတိ7 သမ%AာနာနD B5ပါန ံသဟဇာတပစ2ေယန ပစ2ေယာ။ ေဒ ွခ:;ာ ဒွ:ိ s ံခ:;ာန ံစတိ7 သမ%AာနာနD 

B5ပါန ံသဟဇာတပစ2ေယန ပစ2ေယာ။ ပဋသိ:;ကိJေဏ ဝိပါကာဗျာကေတာ ဧေကာ ခေ:;ာ တဏိR :s ံခ:;ာန ံကဋတ7 ာ စ 

B5ပါန ံ သဟဇာတပစ2ေယန ပစ2ေယာ။ တေယာ ခ:;ာ ဧကဿ ခ:;ဿ ကဋတ7 ာ စ B5ပါန ံ သဟဇာတပစ2ေယန 

ပစ2ေယာ။ ေဒ ွခ:;ာ ဒွ:ိ s ံခ:;ာန ံကဋတ7 ာ စ B5ပါန ံသဟဇာတပစ2ေယန ပစ2ေယာ။ ခ:;ာ ဝတl iဿ သဟဇာတပစ2ေယန 

ပစ2ေယာ။ ဝတl i ခ:;ာန ံသဟဇာတပစ2ေယန ပစ2ေယာ။ ဧက ံမဟာဘ5တ ံတဏိR :s ံမဟာဘ5တာန ံသဟဇာတပစ2ေယန 

ပစ2ေယာ။ တေယာ မဟာဘ5တာ ဧကဿ မဟာဘ5တဿ သဟဇာတပစ2ေယန ပစ2ေယာ။ ေဒ ွ မဟာဘ5တာ ဒွ:ိ s ံ

မဟာဘ5တာန ံ သဟဇာတပစ2ေယန ပစ2ေယာ။ မဟာဘ5တာ စတိ7 သမ%Aာနာန ံ B5ပါန ံ ကဋတ7 ာB5ပါန ံ ဥပါဒါB5ပါန ံ

သဟဇာတပစ2ေယန ပစ2ေယာ။ ဗာဟရံိ ဧက ံ မဟာဘ5တ ံ တဏိR :s ံ မဟာဘ5တာန ံ သဟဇာတပစ2ေယန ပစ2ေယာ။ 

တေယာ မဟာဘ5တာ ဧကဿ မဟာဘ5တဿ သဟဇာတပစ2ေယန ပစ2ေယာ။ ေဒ ွမဟာဘ5တာ ဒွ:ိ s ံမဟာဘ5တာန ံ

သဟဇာတ ပစ2ေယန ပစ2ေယာ။ မဟာဘ5တာ ဥပါဒါB5ပါန ံသဟဇာတ ပစ2ေယန ပစ2ေယာ။ အာဟာရသမ%Aာန ံဧက ံ

မဟာဘ5တ ံတဏိR :s ံမဟာဘ5တာန ံသဟဇာတပစ2ေယန ပစ2ေယာ။ တေယာ မဟာဘ5တာ ဧကဿ မဟာဘ5တဿ 

သဟဇာတပစ2ေယန ပစ2ေယာ။ ေဒ ွမဟာဘ5တာ ဒွ:ိ s ံမဟာဘ5တာန ံသဟဇာတ ပစ2ေယန ပစ2ေယာ။ မဟာဘ5တာ 



ဥပါဒါB5ပါန ံ သဟဇာတ ပစ2ေယန ပစ2ေယာ။ ဥတ%သမ%Aာန ံ ဧက ံ မဟာဘ5တ ံ တဏိR :s ံ မဟာဘ5တာန ံ

သဟဇာတပစ2ေယန ပစ2ေယာ။ တေယာ မဟာဘ5တာ ဧကဿ မဟာဘ5တဿ သဟဇာတပစ2ေယန ပစ2ေယာ။ ေဒ ွ

မဟာဘ5တာ ဒွ:ိ s ံ မဟာဘ5တာန ံ သဟဇာတ ပစ2ေယန ပစ2ေယာ။ မဟာဘ5တာ ဥပါဒါB5ပါန ံ သဟဇာတ ပစ2ေယန 

ပစ2ေယာ။ အသညသတ7 ာန ံ ဧက ံ မဟာဘ5တ ံ တဏိR :s ံ မဟာဘ5တာန ံ သဟဇာတပစ2ေယန ပစ2ေယာ။ တေယာ 

မဟာဘ5တာ ဧကဿ မဟာဘ5တဿ သဟဇာတပစ2ေယန ပစ2ေယာ။ ေဒ ွ မဟာဘ5တာ ဒွ:ိ s ံ မဟာဘ5တာန ံ

သဟဇာတ ပစ2ေယန ပစ2ေယာ။ မဟာဘ5တာ ကဋတ7 ာB5ပါန ံဥပါဒါB5ပါန ံသဟဇာတပစ2ေယန ပစ2ေယာ။ (၁) 

 က%သေလာ စ အဗျာကေတာ စ ဓမ,ာ အဗျာကတဿ ဓမ,ဿ သဟဇာတပစ2ေယန ပစ2ေယာ – က%သလာ 

ခ:;ာ စ မဟာဘ5တာ စ စတိ7 သမ%Aာနာန ံB5ပါန ံသဟဇာတပစ2ေယန ပစ2ေယာ။ (၁) 

 အက%သေလာ စ အဗျာကေတာ စ ဓမ,ာ အဗျာကတဿ ဓမ,ဿ သဟဇာတပစ2ေယန ပစ2ေယာ – 

အက%သလာ ခ:;ာ စ မဟာဘ5တာ စ စတိ7 သမ%Aာနာန ံB5ပါန ံသဟဇာတပစ2ေယန ပစ2ေယာ။(၁) 

 

အညမညပစ'ေယာ  

 

 ၄၂၀. က%သေလာ ဓေမ,ာ က%သလဿ ဓမ,ဿ အညမညပစ2ေယန ပစ2ေယာ –က%သေလာ ဧေကာ ခေ:;ာ 

တဏိR :s ံခ:;ာန ံအညမညပစ2ေယန ပစ2ေယာ။ တေယာ ခ:;ာ ဧကဿ ခ:;ဿ အညမညပစ2ေယန ပစ2ေယာ။ ေဒ ွခ:;ာ 

ဒွ:ိ s ံခ:;ာန ံအညမညပစ2ေယန ပစ2ေယာ။ (၁) 

 အက%သေလာ ဓေမ,ာ အက%သလဿ ဓမ,ဿ အညမညပစ2ေယန ပစ2ေယာ –အက%သေလာ ဧေကာ ခေ:;ာ 

တဏိR :s ံခ:;ာန ံအညမညပစ2ေယန ပစ2ေယာ။ တေယာ ခ:;ာ ဧကဿ ခ:;ဿ အညမညပစ2ေယန ပစ2ေယာ။ ေဒ ွခ:;ာ 

ဒွ:ိ s ံခ:;ာန ံအညမညပစ2ေယန ပစ2ေယာ။ (၁) 

 အဗျာကေတာ ဓေမ,ာ အဗျာကတဿ ဓမ,ဿ အညမညပစ2ေယန ပစ2ေယာ – ဝိပါကာဗျာကေတာ 

ကရိိယာဗျာကေတာ ဧေကာ ခေ:;ာ တဏိR :s ံ ခ:;ာန ံ အညမညပစ2ေယန ပစ2ေယာ။ တေယာ ခ:;ာ ဧကဿ ခ:;ဿ 

အညမညပစ2ေယန ပစ2ေယာ။ ေဒ ွခ:;ာ ဒွ:ိ sခံ:;ာန ံအညမညပစ2ေယန ပစ2ေယာ။ ပဋသိ:;ကိJေဏ ဝိပါကာဗျာကေတာ 

ဧေကာ ခေ:;ာ တဏိR :s ံခ:;ာန ံဝတl iဿ စ အညမညပစ2ေယန ပစ2ေယာ။ တေယာ ခ:;ာ ဧကဿ ခ:;ဿ ဝတl iဿ စ 

အညမညပစ2ေယန ပစ2ေယာ။ ေဒ ွ ခ:;ာ ဒွ:ိ s ံ ခ:;ာန ံ ဝတl iဿ စ အညမညပစ2ေယန ပစ2ေယာ။ ခ:;ာ ဝတl iဿ 

အညမညပစ2ေယန ပစ2ေယာ။ ဝတl i ခ:;ာန ံအညမညပစ2ေယန ပစ2ေယာ။ ဧက ံမဟာဘ5တ ံတဏိR :s ံမဟာဘ5တာန ံ

အညမညပစ2ေယန ပစ2ေယာ။ တေယာ မဟာဘ5တာ ဧကဿ မဟာဘ5တဿ အညမညပစ2ေယန ပစ2ေယာ။ ေဒ ွ

မဟာဘ5တာ ဒွ:ိ s ံ မဟာဘ5တာန ံ အညမညပစ2ေယန ပစ2ေယာ, ဗာဟရံိ။ အာဟာရသမ%Aာန။ံ ဥတ%သမ%Aာန။ံ 



အသညသတ7 ာန ံ ဧက ံ မဟာဘ5တ ံ တဏိR :s ံ မဟာဘ5တာန ံ အညမညပစ2ေယန ပစ2ေယာ။ပ။ ေဒ ွ မဟာဘ5တာ ဒွ:ိ s ံ

မဟာဘ5တာန ံအညမညပစ2ေယန ပစ2ေယာ။  

 

နဿိယပစ'ေယာ 

 

 ၄၂၁. က%သေလာ ဓေမ,ာ က%သလဿ ဓမ,ဿ နဿိယပစ2ေယန ပစ2ေယာ –က%သေလာ ဧေကာ ခေ:;ာ 

တဏိR :s ံခ:;ာန ံနဿိယပစ2ေယန ပစ2ေယာ။ တေယာ ခ:;ာ ဧကဿ ခ:;ဿ နဿိယပစ2ေယန ပစ2ေယာ။ ေဒ ွခ:;ာ ဒွ:ိ s ံ

ခ:;ာန ံနဿိယပစ2ေယန ပစ2ေယာ။ (၁) 

 က%သေလာ ဓေမ,ာ အဗျာကတဿ ဓမ,ဿ နဿိယပစ2ေယန ပစ2ေယာ –က%သလာ ခ:;ာ စတိ7 သမ%Aာနာန ံ

B5ပါန ံနဿိယပစ2ေယန ပစ2ေယာ။ (၂) 

 က%သေလာ ဓေမ,ာ က%သလဿ စ အဗျာကတဿ စ ဓမ,ဿ နဿိယပစ2ေယန ပစ2ေယာ – က%သေလာ 

ဧေကာ ခေ:;ာ တဏိR :s ံခ:;ာန ံစတိ7 သမ%AာနာနD B5ပါန ံနဿိယပစ2ေယန ပစ2ေယာ။ တေယာ ခ:;ာ ဧကဿ ခ:;ဿ 

စတိ7 သမ%AာနာနD B5ပါန ံနဿိယ ပစ2ေယန ပစ2ေယာ။ ေဒ ွခ:;ာ ဒွ:ိ s ံခ:;ာန ံစတိ7 သမ%AာနာနD B5ပါန ံနဿိယပစ2ေယန 

ပစ2ေယာ။ (၃) 

 အက%သေလာ ဓေမ,ာ အက%သလဿ ဓမ,ဿ နဿိယပစ2ေယန ပစ2ေယာ –အက%သေလာ ဧေကာ ခေ:;ာ 

တဏိR :s ံခ:;ာန ံနဿိယပစ2ေယန ပစ2ေယာ။ တေယာ ခ:;ာ ဧကဿ ခ:;ဿ နဿိယပစ2ေယန ပစ2ေယာ။ ေဒ ွခ:;ာ ဒွ:ိ s ံ

ခ:;ာန ံနဿိယပစ2ေယန ပစ2ေယာ။ (၁) 

 အက%သေလာ ဓေမ,ာ အဗျာကတဿ ဓမ,ဿ နဿိယပစ2ေယန ပစ2ေယာ –အက%သလာ ခ:;ာ 

စတိ7 သမ%Aာနာန ံB5ပါန ံနဿိယပစ2ေယန ပစ2ေယာ။ (၂) 

 အက%သေလာ ဓေမ,ာ အက%သလဿ စ အဗျာကတဿ စ ဓမ,ဿ နဿိယပစ2ေယန ပစ2ေယာ – 

အက%သေလာ ဧေကာ ခေ:;ာ တဏိR :s ံ ခ:;ာန ံ စတိ7 သမ%AာနာနD B5ပါန ံ နဿိယပစ2ေယန ပစ2ေယာ။ တေယာ ခ:;ာ 

ဧကဿ ခ:;ဿ စတိ7 သမ%AာနာနD B5ပါန ံနဿိယပစ2ေယန ပစ2ေယာ။ ေဒ ွခ:;ာ ဒွ:ိ s ံခ:;ာန ံစတိ7 သမ%AာနာနD B5ပါန ံ

နဿိယပစ2ေယန ပစ2ေယာ။ (၃) 

 အဗျာကေတာ ဓေမ,ာ အဗျာကတဿ ဓမ,ဿ နဿိယပစ2ေယန ပစ2ေယာ –ဝိပါကာဗျာကေတာ 

ကရိိယာဗျာကေတာ ဧေကာ ခေ:;ာ တဏိR :s ံခ:;ာန ံစတိ7 သမ%AာနာနD B5ပါန ံနဿိယ ပစ2ေယန ပစ2ေယာ။ တေယာ 

ခ:;ာ ဧကဿ ခ:;ဿ စတိ7 သမ%AာနာနD B5ပါန ံနဿိယပစ2ေယန ပစ2ေယာ။ ေဒ ွခ:;ာ ဒွ:ိ s ံခ:;ာန ံစတိ7 သမ%AာနာနD 



B5ပါန ံနဿိယပစ2ေယန ပစ2ေယာ။ ပဋသိ:;ကိJေဏ ဝိပါကာဗျာကေတာ ဧေကာ ခေ:;ာ တဏိR :s ံခ:;ာန ံကဋတ7 ာ စ 

B5ပါန ံနဿိယပစ2ေယန ပစ2ေယာ။ တေယာ ခ:;ာ ဧကဿ ခ:;ဿ ကဋတ7 ာ စ B5ပါန ံနဿိယပစ2ေယန ပစ2ေယာ။ ေဒ ွ

ခ:;ာ ဒွ:ိ s ံခ:;ာန ံကဋတ7 ာ စ B5ပါန ံနဿိယပစ2ေယန ပစ2ေယာ။ ခ:;ာ ဝတl iဿ နဿိယပစ2ေယန ပစ2ေယာ။ ဝတl i ခ:;ာန ံ

နဿိယပစ2ေယန ပစ2ေယာ။ ဧက ံ မဟာဘ5တ ံ တဏိR :s ံ မဟာဘ5တာန ံ နဿိယပစ2ေယန ပစ2ေယာ။ တေယာ 

မဟာဘ5တာ ဧကဿ မဟာဘ5တဿ နဿိယပစ2ေယန ပစ2ေယာ။ ေဒ ွ မဟာဘ5တာ ဒွ:ိ s ံ မဟာဘ5တာန ံ

နဿိယပစ2ေယန ပစ2ေယာ။ မဟာဘ5တာ စတိ7 သမ%Aာနာန ံ B5ပါန,ံ ကဋတ7 ာB5ပါန,ံ ဥပါဒါB5ပါန ံ နဿိယပစ2ေယန 

ပစ2ေယာ, ဗာဟရံိ။ အာဟာရသမ%Aာန။ံ ဥတ%သမ%Aာန။ံ အသညသတ7 ာန ံ ဧက ံ မဟာဘ5တ ံ တဏိR :s ံ မဟာဘ5တာန ံ

နဿိယပစ2ေယန ပစ2ေယာ။ တေယာ မဟာဘ5တာ ဧကဿ မဟာဘ5တဿ နဿိယပစ2ေယန ပစ2ေယာ။ ေဒ ွ

မဟာဘ5တာ ဒွ:ိ s ံ မဟာဘ5တာန ံ နဿိယပစ2ေယန ပစ2ေယာ။ မဟာဘ5တာ ကဋတ7 ာB5ပါန,ံ ဥပါဒါB5ပါန ံ

နဿိယပစ2ေယန ပစ2ေယာ။ စကJာယတန ံ စကJiဝိညာဏဿ နဿိယပစ2ေယန ပစ2ေယာ။ ေသာတာယတန။ံပ။ 

ဃာနာယတန။ံပ။ ဇိဝkာယတန။ံပ။ ကာယာယတန ံကာယဝိညာဏဿ နဿိယပစ2ေယန ပစ2ေယာ။ ဝတl i ဝိပါကာ 

ဗျာကတာန ံကရိိယာဗျာကတာန ံခ:;ာန ံနဿိယပစ2ေယန ပစ2ေယာ။ 

 အဗျာကေတာ ဓေမ,ာ က%သလဿ ဓမ,ဿ နဿိယပစ2ေယန ပစ2ေယာ – ဝတl i က%သလာန ံခ:;ာန ံနဿိယ 

ပစ2ေယန ပစ2ေယာ။ (၂) 

 အဗျာကေတာ ဓေမ,ာ အက%သလဿ ဓမ,ဿ နဿိယပစ2ေယန ပစ2ေယာ –ဝတl i အက%သလာန ံ ခ:;ာန ံ

နဿိယ ပစ2ေယန ပစ2ေယာ။ (၃) 

 ၄၂၂. က%သေလာ စ အဗျာကေတာ စ ဓမ,ာ က%သလဿ ဓမ,ဿ နဿိယပစ2ေယန ပစ2ေယာ – က%သေလာ 

ဧေကာ ခေ:;ာ စ ဝတl i စ တဏိR :s ံ ခ:;ာန ံ နဿိယပစ2ေယန ပစ2ေယာ။ တေယာ ခ:;ာ စ ဝတl i စ ဧကဿ ခ:;ဿ 

နဿိယပစ2ေယန ပစ2ေယာ။ ေဒ ွခ:;ာ စ ဝတl i စ ဒွ:ိ s ံခ:;ာန ံနဿိယပစ2ေယန ပစ2ေယာ။ (၁) 

 က%သေလာ စ အဗျာကေတာ စ ဓမ,ာ အဗျာကတဿ ဓမ,ဿ နဿိယပစ2ေယန ပစ2ေယာ – က%သလာ ခ:;ာ 

စ မဟာဘ5တာ စ စတိ7 သမ%Aာနာန ံB5ပါန ံနဿိယပစ2ေယန ပစ2ေယာ။ (၂) 

 အက%သေလာ စ အဗျာကေတာ စ ဓမ,ာ အက%သလဿ ဓမ,ဿ နဿိယပစ2ေယန ပစ2ေယာ – 

အက%သေလာ ဧေကာ ခေ:;ာ စ ဝတl i စ တဏိR :s ံခ:;ာန ံနဿိယပစ2ေယန ပစ2ေယာ။ တေယာ ခ:;ာ စ ဝတl i စ ဧကဿ 

ခ:;ဿ နဿိယပစ2ေယန ပစ2ေယာ။ ေဒ ွခ:;ာ စ ဝတl i စ ဒွ:ိ s ံခ:;ာန ံနဿိယပစ2ေယန ပစ2ေယာ။ (၁) 

 အက%သေလာ စ အဗျာကေတာ စ ဓမ,ာ အဗျာကတဿ ဓမ,ဿ နဿိယပစ2ေယန ပစ2ေယာ – အက%သလာ 

ခ:;ာ စ မဟာဘ5တာ စ စတိ7 သမ%Aာနာန ံB5ပါန ံနဿိယပစ2ေယန ပစ2ေယာ။ (၂) 

 



 

 

ဥပနဿိယပစ'ေယာ 

 

 ၄၂၃. က%သေလာ ဓေမ,ာ က%သလဿ ဓမ,ဿ ဥပနဿိယပစ2ေယန ပစ2ေယာ – အာရမ,ဏ5ပနဿိေယာ, 

အန:7B5ပနဿိေယာ, ပကတ5ပနဿိေယာ။ အာရမ,ဏ5ပနဿိေယာ – ဒါန ံ ဒတာွ သလံီ သမာဒယိတိာွ 

ဥေပါသထကမ,ံ ကတာွ, တ ံဂBံ%  ကတာွ ပစ2ေဝကJတ,ိ ပ%ေဗQ သ%စဏိR ာန ိဂBံ%  ကတာွ ပစ2ေဝကJတ,ိ ဈာနာ ဝ%Aဟိတာွ 

ဈာန ံဂBံ%  ကတာွ ပစ2ေဝကJတ,ိ ေသကJာ ေဂါUတဘံ% ဂBံ%  ကတာွ ပစ2ေဝကJ :7,ိ ေဝါဒါန ံဂBံ%  ကတာွ ပစ2ေဝကJ :7,ိ ေသကJာ 

မဂWါ ဝ%Aဟိတာွ မဂWံ ဂBံ%  ကတာွ ပစ2ေဝကJ :7။ိ 

 အန:7B5ပနဿိေယာ – ပ%ရိမာ ပ%ရိမာ က%သလာ ခ:;ာ ပစbမိာန ံ ပစbမိာန ံ က%သလာန ံ ခ:;ာန ံ

ဥပနဿိယပစ2ေယန ပစ2ေယာ။ အ:%ေလာမံ ေဂါUတဘ%ဿ။ အ:%ေလာမံ ေဝါဒါနဿ။ ေဂါUတဘ% မဂWဿ။ ေဝါဒါန ံ

မဂWဿ ဥပနဿိယပစ2ေယန ပစ2ေယာ။ 

 ပကတ5ပနဿိေယာ – သဒ; ံဥပနဿိာယ ဒါန ံေဒတ,ိ သလံီ သမာဒယိတ,ိ ဥေပါသထကမ,ံ ကေရာတ,ိ ဈာန ံ

ဥပ6ါေဒတ,ိ ဝိပဿန ံ ဥပ6ါေဒတ,ိ မဂWံ ဥပ6ါေဒတ,ိ အဘညိ ံ ဥပ6ါေဒတ,ိ သမာပတ7 e ဥပ6ါေဒတ။ိ သလံီ။ပ။ သ%တ။ံပ။ 

စာဂံ။ပ။ ပည ံဥပနဿိယ ဒါန ံေဒတ,ိ သလံီ သမာဒယိတ,ိ ဥေပါသထကမ,ံ ကေရာတ,ိ ဈာန ံဥပ6ါေဒတ,ိ ဝိပဿန ံ

ဥပ6ါေဒတ,ိ မဂWံ ဥပ6ါေဒတ,ိ အဘညိ ံဥပ6ါေဒတ,ိ သမာပတ7 e ဥပ6ါေဒတ။ိ သဒ;ါ။ သလံီ။ သ%တ။ံ စာေဂါ။ ပညာ ။ သဒ;ါယ။ 

သလီဿ။ သ%တဿ။ စာဂဿ။ ပညာယ ဥပနဿိယပစ2ေယန ပစ2ေယာ။ ပဌမဿ ဈာနဿ ပရိကမ,ံ ပဌမဿ 

ဈာနဿ ဥပနဿိယပစ2ေယန ပစ2ေယာ။ ဒ%တယိဿ ဈာနဿ ပရိကမ,ံ ဒ%တယိဿ ဈာနဿ ဥပနဿိယပစ2ေယန 

ပစ2ေယာ။ တတယိဿ ဈာနဿ ပရိကမ,ံ တတယိဿ ဈာနဿ ဥပနဿိယပစ2ေယန ပစ2ေယာ။ စတ%တl ဿ 

ဈာနဿ ပရိကမ,ံ စတ%တl ဿ ဈာနဿ ဥပနဿိယပစ2ေယန ပစ2ေယာ။ အာကာသာနDာယတနဿ ပရိကမ,ံ 

အာကာသာနDာ ယတနဿ ဥပနဿိယပစ2ေယန ပစ2ေယာ။ ဝိညာဏDာယတနဿ ပရိကမ,ံ 

ဝိညာဏDာယတနဿ ဥပနဿိယပစ2ေယန ပစ2ေယာ။ အာကDိညာယတနဿ ပရိကမ,ံ အာကDိညာယတနဿ 

ဥပနဿိယပစ2ေယန ပစ2ေယာ။ ေနဝသညာ နာသညာယတနဿ ပရိကမ,ံ ေနဝသညာနာသညာ ယတနဿ 

ဥပနဿိယပစ2ေယန ပစ2ေယာ။ ပဌမံ ဈာန ံ ဒ%တယိဿ ဈာနဿ ဥပနဿိယပစ2ေယန ပစ2ေယာ။ ဒ%တယိ ံ ဈာန ံ

တတယိဿ ဈာနဿ ဥပနဿိယပစ2ေယန ပစ2ေယာ။ တတယိ ံဈာန ံစတ%တl ဿ ဈာနဿ ဥပနဿိယပစ2ေယန 

ပစ2ေယာ။ စတ%တl  ံ ဈာန ံ အာကာသာနDာယတနဿ ဥပနဿိယပစ2ေယန ပစ2ေယာ။ အာကာသာနDာယတန ံ

ဝိညာဏDာယတနဿ ဥပနဿိယပစ2ေယန ပစ2ေယာ။ ဝိညာဏDာယတန ံ အာကDိညာယတနဿ 

ဥပနဿိယပစ2ေယန ပစ2ေယာ။ အာကDိညာယတန ံ ေနဝသညာနာသညာယတနဿ ဥပနဿိယပစ2ေယန 



ပစ2ေယာ။ ဒဗိQဿ စကJiဿ ပရိကမ,ံ ဒဗိQဿ စကJiဿ ဥပနဿိယပစ2ေယန ပစ2ေယာ။ ဒဗိQာယ ေသာတဓာတ%ယာ 

ပရိကမ,ံ ဒဗိQာယ ေသာတဓာတ%ယာ ဥပနဿိယပစ2ေယန ပစ2ေယာ။ ဣဒ;ဝိိဓဉာဏဿ ပရိကမ,ံ ဣဒ;ဝိိဓဉာဏဿ 

ဥပနဿိယပစ2ေယန ပစ2ေယာ။ ေစေတာပရိယဉာဏဿ ပရိကမ,ံ ေစေတာပရိယဉာဏဿ ဥပနဿိယပစ2ေယန 

ပစ2ေယာ။ ပ%ေဗQနဝိါသာ:%ဿတဉိာဏဿ ပရိကမ,ံ ပ%ေဗQနဝိါသာ:%ဿတဉိာဏဿ ဥပနဿိယပစ2ေယန ပစ2ေယာ။ 

ယထာကမ,̂ ပဂဉာဏဿ ပရိကမ,ံ ယထာကမ,̂ ပဂဉာဏဿ ဥပနဿိယပစ2ေယန ပစ2ေယာ။ 

အနာဂတသံဉာဏဿ ပရိကမ,ံ အနာဂတသံဉာဏဿ ဥပနဿိယပစ2ေယန ပစ2ေယာ။ ဒဗိQစကJi ဒဗိQာယ 

ေသာတဓာတ%ယာ ဥပနဿိယပစ2ေယန ပစ2ေယာ။ ဒဗိQေသာတဓာတ% ဣဒ;ဝိိဓဉာဏဿ ဥပနဿိယ 

ပစ2ေယနပစ2ေယာ။ ဣဒ;ဝိိဓဉာဏ ံေစေတာပရိယဉာဏဿ ဥပနဿိယပစ2ေယန ပစ2ေယာ။ ေစေတာပရိယဉာဏ ံ

ပ%ေဗQနဝိါသာ:%ဿတဉိာဏဿ ဥပနဿိယပစ2ေယန ပစ2ေယာ။ ပ%ေဗQနဝိါသာ:%ဿတဉိာဏ ံ

ယထာကမ,̂ ပဂဉာဏဿ ဥပနဿိယပစ2ေယန ပစ2ေယာ။ ယထာကမ,̂ ပဂဉာဏ ံ အနာဂတသံဉာဏဿ 

ဥပနဿိယပစ2ေယန ပစ2ေယာ။ ပဌမဿ မဂWဿ ပရိကမ,ံ ပဌမဿ မဂWဿ ဥပနဿိယပစ2ေယန ပစ2ေယာ။ 

ဒ%တယိဿ မဂWဿ ပရိကမ,ံ ဒ%တယိဿ မဂWဿ ဥပနဿိယပစ2ေယန ပစ2ေယာ။ တတယိဿ မဂWဿ ပရိကမ,ံ 

တတယိဿ မဂWဿ ဥပနဿိယပစ2ေယန ပစ2ေယာ။ စတ%တl ဿ မဂWဿ ပရိကမ,ံ စတ%တl ဿ မဂWဿ 

ဥပနဿိယပစ2ေယန ပစ2ေယာ။ ပဌေမာ မေဂWါ ဒ%တယိဿ မဂWဿ ဥပနဿိယပစ2ေယန ပစ2ေယာ။ ဒ%တေိယာ မေဂWါ 

တတယိဿ မဂWဿ ဥပနဿိယပစ2ေယန ပစ2ေယာ။ တတေိယာ မေဂWါ စတ%တl ဿ မဂWဿ ဥပနဿိယပစ2ေယန 

ပစ2ေယာ။ ေသကJာ မဂWံ ဥပနဿိာယ အ:%ပ6:s ံသမာပတ7 e ဥပ6ါေဒ:7,ိ ဥပ6:s ံသမာပဇY :7,ိ သခu ါေရ အနစိ2ေတာ ဒ%ကJေတာ 

အနတ7 ေတာ ဝိပဿ:7။ိ မေဂWါ ေသကJာန ံ အတl ပ6ဋသိမaိဒါယ, ဓမ,ပ6ဋသိမaိဒါယ, နBိ%တ7 ပိ6ဋသိမaိဒါယ, 

ပဋဘိာနပ6ဋသိမaိဒါယ, ဌာနာဌာနေကာသလv ဿ ဥပနဿိယပစ2ေယန ပစ2ေယာ။ (၁) 

 က%သေလာ ဓေမ,ာ အက%သလဿ ဓမ,ဿ ဥပနဿိယ ပစ2ေယန ပစ2ေယာ –အာရမ,ဏ5ပနဿိေယာ, 

ပကတ5ပနဿိေယာ။ 

 အာရမ,ဏ5ပနဿိေယာ – ဒါန ံ ဒတာွ သလံီ သမာဒယိတိာွ ဥေပါသထကမ,ံ ကတာွ တ ံ ဂBံ%  ကတာွ 

အဿာေဒတ ိအဘနိ:တ̀,ိ တ ံဂBံ%  ကတာွ ရာေဂါ ဥပ6ဇYတ,ိ ဒAိ ိဥပ6ဇYတ။ိ ပ%ေဗQ သ%စဏိR ာန ိဂBံ%  ကတာွ အဿာေဒတ ိ

အဘနိ:တ̀,ိ တ ံ ဂBံ%  ကတာွ ရာေဂါ ဥပ6ဇYတ,ိ ဒAိ ိ ဥပ6ဇYတ။ိ ဈာနာ ဝ%Aဟိတာွ ဈာန ံ ဂBံ%  ကတာွ အဿာေဒတ ိ

အဘနိ:တ̀,ိ တ ံဂBံ%  ကတာွ ရာေဂါ ဥပ6ဇYတ,ိ ဒAိ ိဥပ6ဇYတ။ိ 

 ပကတ5ပနဿိေယာ – သဒ; ံဥပနဿိာယ မာန ံဇေပ6တ,ိ ဒAိe ဂဏkာတ။ိ သလံီ။ပ။ သ%တ။ံပ။ စာဂံ။ပ။ ပည ံ

ဥပနဿိာယ မာန ံဇေပ6တ,ိ ဒAိe ဂဏkာတ။ိ သဒ;ါ။ သလံီ။ သ%တ။ံ စာေဂါ။ ပညာ ရာဂဿ။ ေဒါသဿ။ ေမာဟဿ။ 

မာနဿ။ ဒAိယိာ။ ပတl နာယ ဥပနဿိယပစ2ေယန ပစ2ေယာ။ (၂) 



 က%သေလာ ဓေမ,ာ အဗျာကတဿ ဓမ,ဿ ဥပနဿိယ ပစ2ေယန ပစ2ေယာ –အာရမ,ဏ5ပနဿိေယာ, 

အန:7B5ပနဿိေယာ, ပကတ5ပနဿိေယာ။ 

 အာရမ,ဏ5ပနဿိေယာ – အရဟာ မဂWါ ဝ%Aဟိတာွ မဂWံ ဂBံ%  ကတာွ ပစ2ေဝကJတ။ိအန:7B5ပနဿိေယာ – 

က%သလံ ဝ%Aာနဿ။ မေဂWါ ဖလဿ။ အ:%ေလာမံ ေသကJာယ ဖလသမာပတ7 ယိာ။ နေိရာဓာ ဝ%Aဟ:7ဿ 

ေနဝသညာနာသညာယတနက%သလံ ဖလသမာပတ7 ယိာ ဥပနဿိယပစ2ေယန ပစ2ေယာ။ 

 ပကတ5ပနဿိေယာ – သဒ; ံ ဥပနဿိာယ အတ7 ာန ံ အာတာေပတ ိ ပရိတာေပတ,ိ ပရိယAိမိ5လက ံ ဒ%ကJ ံ

ပစ2:%ေဘာတ။ိ သလံီ။ပ။ သ%တ။ံပ။ စာဂံ။ပ။ ပည ံ ဥပနဿိာယ အတ7 ာန ံ အာတာေပတ ိ ပရိတာေပတ,ိ 

ပရိယAိမိ5လက ံ ဒ%ကJ ံ ပစ2:%ေဘာတ။ိ သဒ;ါ။ သလံီ။ သ%တ။ံ စာေဂါ။ ပညာ ကာယကိဿ သ%ခဿ။ ကာယကိဿ 

ဒ%ကJဿ။ ဖလသမာပတ7 ယိာ ဥပနဿိယပစ2ေယန ပစ2ေယာ။ က%သလံ ကမ,ံ ဝိပါကဿ ဥပနဿိယပစ2ေယန 

ပစ2ေယာ။ အရဟာ မဂWံ ဥပနဿိာယ အ:%ပ6:s ံကရိိယသမာပတ7 e ဥပ6ါေဒတ,ိ ဥပ6:s ံသမာပဇYတ,ိ သခu ါေရ အနစိ2ေတာ 

ဒ%ကJေတာ အနတ7 ေတာ ဝိပဿတ။ိ မေဂWါ အရဟေတာ အတl ပ6ဋသိမaိဒါယ, ဓမ,ပ6ဋသိမaိဒါယ, နBိ%တ7 ပိ6ဋသိမaိဒါယ, 

ပဋဘိာနပ6ဋသိမaိဒါယ, ဌာနာဌာန ေကာသလv ဿ ဥပနဿိယပစ2ေယန ပစ2ေယာ။ မေဂWါ ဖလသမာပတ7 ယိာ 

ဥပနဿိယပစ2ေယန ပစ2ေယာ။ (၃) 

 အက%သေလာ ဓေမ,ာ အက%သလဿ ဓမ,ဿ ဥပနဿိယပစ2ေယန ပစ2ေယာ –အာရမ,ဏ5ပနဿိေယာ, 

အန:7B5ပနဿိေယာ, ပကတ5ပနဿိေယာ။ 

 အာရမ,ဏ5ပနဿိေယာ – ရာဂံ ဂBံ%  ကတာွ အဿာေဒတ ိအဘနိ:တ̀,ိ တ ံဂBံ%  ကတာွ ရာေဂါ ဥပ6ဇYတ,ိ ဒAိ ိ

ဥပ6ဇYတ။ိ ဒAိe ဂBံ%  ကတာွ အဿာေဒတ ိအဘနိ:တ̀,ိ တ ံဂBံ%  ကတာွ ရာေဂါ ဥပ6ဇYတ,ိ ဒAိ ိဥပ6ဇYတ။ိ 

 အန:7B5ပနဿိေယာ – ပ%ရိမာ ပ%ရိမာ အက%သလာ ခ:;ာ ပစbမိာန ံ ပစbမိာန ံ အက%သလာန ံ ခ:;ာန ံ

ဥပနဿိယပစ2ေယန ပစ2ေယာ။ 

 ပကတ5ပနဿိေယာ – ရာဂံ ဥပနဿိာယ ပါဏ ံ ဟနတ,ိ အဒ:ိs ံ အာဒယိတ,ိ မ%သာ ဘဏတ,ိ ပိသ%ဏ ံ

ဘဏတ,ိ ဖB%သ ံဘဏတ,ိ သမxံ ပလပတ,ိ သ:;eဆ:ိတ̀,ိ နေိလv ာပံ ဟရတ,ိ ဧကာဂါရိက ံကေရာတ,ိ ပရိပေ:l တAိတ,ိ 

ပရဒါရံ ဂစbတ,ိ ဂါမဃာတ ံ ကေရာတ,ိ နဂိမဃာတ ံ ကေရာတ,ိ မာတရံ ဇီဝိတာ ေဝါေရာေပတ,ိ ပိတရံ ဇီဝိတာ 

ေဝါေရာေပတ,ိ အရဟ:7 ံ ဇီဝိတာ ေဝါေရာေပတ,ိ ဒ%ေAန စေိတ7 န တထာဂတဿ ေလာဟိတ ံ ဥပ6ါေဒတ,ိ သဃံ ံ

ဘ:ိတ̀။ိ ေဒါသ ံ ဥပနဿိာယ။ပ။ ေမာဟံ ဥပနဿိာယ။ပ။ မာန ံ ဥပနဿိာယ။ပ။ ဒAိe ဥပနဿိာယ။ပ။ ပတl န ံ

ဥပနဿိာယ ပါဏ ံ ဟနတ။ိပ။ သဃံ ံ ဘ:ိတ̀။ိ ရာေဂါ။ ေဒါေသာ။ ေမာေဟာ။ မာေနာ။ ဒAိ။ိ ပတl နာ ရာဂဿ။ 

ေဒါသဿ။ ေမာဟဿ။ မာနဿ။ ဒAိယိာ။ ပတl နာယ ဥပနဿိယပစ2ေယန ပစ2ေယာ။ ပါဏာတပိါေတာ 

ပါဏာတပိါတ ဿ ဥပနဿိယပစ2ေယန ပစ2ေယာ။ ပါဏာတပိါေတာ အဒ:ိsာဒါနဿ။ပ။ 



ကာေမသ%မိစbာစာရဿ။ပ။ မ%သာဝါဒဿ။ပ။ ပိသ%ဏာယ ဝါစာယ။ပ။ ဖB%သာယ ဝါစာယ။ပ။ သမxပ6လာပဿ။ပ။ 

အဘဇိz ာယ။ပ။ ဗျာပါဒဿ။ ပ။ မိစbာဒAိယိာ ဥပနဿိယပစ2ေယန ပစ2ေယာ။ အဒ:ိsာဒါန ံ အဒ:ိsာဒါနဿ။ 

ကာေမသ%မိစbာစာရဿ။ မ%သာဝါဒဿ။ (သခံတိ7 )ံ မိစbာဒAိယိာ။ ပါဏာတပိါတဿ ဥပနဿိယပစ2ေယန ပစ2ေယာ။ 

(စက{  ံ ဗ:;တိဗQံ။) ကာေမသ%မိစbာ စာေရာ။ပ။ မ%သာဝါေဒါ။ပ။ ပိသ%ဏဝါစာ။ပ။ ဖB%သဝါစာ။ပ။ သမxပ6လာေပါ။ပ။ 

အဘဇိz ာ။ပ။ ဗျာပါေဒါ။ပ။ မိစbာဒAိ ိ မိစbာဒAိယိာ ဥပနဿိယပစ2ေယန ပစ2ေယာ။ မိစbာဒAိ ိ ပါဏာတပိါတဿ။ 

အဒ:ိsာဒါနဿ။ ကာေမသ% မိစbာစာရဿ။ မ%သာဝါဒဿ။ ပိသ%ဏာယ ဝါစာယ။ ဖB%သာယ ဝါစာယ။ 

သမxပ6လာပဿ။ အဘဇိz ာယ။ ဗျာပါဒဿ ဥပနဿိယ ပစ2ေယန ပစ2ေယာ။ မာတ%ဃာတကိမ,ံ မာတ%ဃာတကိမ,ဿ 

ဥပနဿိယ ပစ2ေယန ပစ2ေယာ။ မာတ%ဃာတကိမ,ံ ပိတ%ဃာတကိမ,ဿ ဥပနဿိယ။ပ။ အရဟ:7ဃာတကိမ,ဿ။ 

B%ဟိB%ပ6ါဒကမ,ဿ။ သဃံေဘဒကမ,ဿ။ နယိတမိစbာဒAိယိာ ဥပနဿိယပစ2ေယန ပစ2ေယာ။ ပိတ%ဃာတကိမ,ံ 

ပိတ%ဃာတကိမ,ဿ။ အရဟ:7ဃာတ ိ ကမ,ဿ။ B%ဟိB%ပ6ါဒကမ,ဿ။ သဃံေဘဒကမ,ဿ။ နယိတ မိစbာဒAိယိာ။ 

မာတ%ဃာတကိမ,ဿ ဥပနဿိယပစ2ေယန ပစ2ေယာ။ အရဟ:7ဃာတကိမ,ံ အရဟ:7ဃာတကိမ,ဿ။ 

B%ဟိB%ပ6ါဒကမ,ဿ။ပ။ B%ဟိB%ပ6ါဒကမ,ံ B%ဟိB%ပ6ါဒကမ,ဿ။ပ။ သဃံေဘဒကမ,ံ သဃံေဘဒကမ,ဿ။ပ။ 

နယိတမိစbာဒAိ ိ နယိတမိစbာဒAိယိာ ဥပနဿိယပစ2ေယန ပစ2ေယာ။ နယိတမိစbာဒAိ ိ မာတ%ဃာတကိမ,ဿ 

ဥပနဿိယ။ပ။ အရဟ:7ဃာတကိမ,ဿ။ B%ဟိB%ပ6ါဒကမ,ဿ။ သဃံေဘဒကမ,ဿ ဥပနဿိယပစ2ေယန ပစ2ေယာ။ 

(စက{  ံကာတဗQံ။) (၁) 

 အက%သေလာ ဓေမ,ာ က%သလဿ ဓမ,ဿ ဥပနဿိယပစ2ေယန ပစ2ေယာ။ ပကတ5ပနဿိေယာ – ရာဂံ 

ဥပနဿိာယ ဒါန ံေဒတ,ိ သလံီ သမာဒယိတ,ိ ဥေပါသထကမ,ံ ကေရာတ,ိ ဈာန ံဥပ6ါေဒတ,ိ ဝိပဿန ံဥပ6ါေဒတ,ိ မဂWံ 

ဥပ6ါေဒတ,ိ အဘညိ ံဥပ6ါေဒတ,ိ သမာပတ7 e ဥပ6ါေဒတ။ိ ေဒါသ။ံပ။ ေမာဟံ။ပ။ မာန။ံပ။ ဒAိe။ပ။ ပတl န ံဥပနဿိာယ 

ဒါန ံေဒတ,ိ သလံီ သမာဒယိတ,ိ ဥေပါသထကမ,ံ ကေရာတ,ိ ဈာန ံဥပ6ါေဒတ,ိ ဝိပဿန ံဥပ6ါေဒတ,ိ မဂWံ ဥပ6ါေဒတ,ိ 

အဘညိ ံဥပ6ါေဒတ,ိ သမာပတ7 e ဥပ6ါေဒတ။ိ ရာေဂါ။ ေဒါေသာ။ ေမာေဟာ။ မာေနာ။ ဒAိ။ိ ပတl နာ သဒ;ါယ။ သလီဿ။ 

သ%တဿ။ စာဂဿ ။ ပညာယ ဥပနဿိယပစ2ေယန ပစ2ေယာ။ ပါဏ ံဟ:|ာ တဿ ပဋဃိာတတl ာယ ဒါန ံေဒတ,ိ 

သလံီ သမာဒယိတ,ိ ဥေပါသထကမ,ံ ကေရာတ,ိ ဈာန ံ ဥပ6ါေဒတ,ိ ဝိပဿန ံ ဥပ6ါေဒတ,ိ မဂWံ ဥပ6ါေဒတ,ိ အဘညိ ံ

ဥပ6ါေဒတ,ိ သမာပတ7 e ဥပ6ါေဒတ။ိ အဒ:ိs ံ အာဒယိတိာွ။ပ။ မ%သာ ဘဏတိာွ။ပ။ ပိသ%ဏ ံ ဘဏတိာွ။ပ။ ဖB%သ ံ

ဘဏတိာွ။ပ။ သမxံ ပလပိတာွ။ပ။ သ:;e ဆ:ိ`တိာွ။ပ။ နေိလv ာပံ ဟရိတာွ။ပ။ ဧကာဂါရိက ံ ကရိတာွ။ပ။ ပရိပေ:l 

ဌတာွ။ပ။ ပရဒါရံ ဂ:|ာ။ပ။ ဂါမဃာတ ံကရိတာွ။ပ။ နဂိမဃာတ ံကရိတာွ တဿ ပဋဃိာတတl ာယ ဒါန ံေဒတ,ိ သလံီ 

သမာဒယိတ,ိ ဥေပါသထကမ,ံ ကေရာတ,ိ ဈာန ံဥပ6ါေဒတ,ိ ဝိပဿန ံဥပ6ါေဒတ,ိ မဂWံ ဥပ6ါေဒတ,ိ အဘညိ ံဥပ6ါေဒတ,ိ 

သမာပတ7 e ဥပ6ါေဒတ။ိ မာတရံ ဇီဝိတာ ေဝါေရာေပတာွ တဿ ပဋဃိာတတl ာယ ဒါန ံေဒတ,ိ သလံီ သမာဒယိတ,ိ 

ဥေပါသထကမ,ံ ကေရာတ။ိ ပိတရံ ဇီဝိတာ ေဝါေရာေပတာွ။ပ။ အရဟ:7 ံဇီဝိတာ ေဝါေရာေပတာွ။ပ။ ဒ%ေAန စေိတ7 န 



တထာဂတဿ ေလာဟိတ ံဥပ6ါေဒတာွ။ပ။ သဃံ ံဘ:ိ`တိာွ တဿ ပဋဃိာတတl ာယ ဒါန ံေဒတ,ိ သလံီ သမာဒယိတ,ိ 

ဥေပါသထကမ,ံ ကေရာတ။ိ (၂) 

 အက%သေလာ ဓေမ,ာ အဗျာကတဿ ဓမ,ဿ ဥပနဿိယပစ2ေယန ပစ2ေယာ –အန:7B5ပနဿိေယာ, 

ပကတ5ပနဿိေယာ။ 

 အန:7B5ပနဿိေယာ – အက%သလ ံဝ%Aာနဿ ဥပနဿိယပစ2ေယန ပစ2ေယာ။ 

 ပကတ5ပနဿိေယာ – ရာဂံ ဥပနဿိာယ အတ7 ာန ံ အာတာေပတ ိ ပရိတာေပတ,ိ ပရိယAိမိ5လက ံ ဒ%ကJ ံ

ပစ2:%ေဘာတ။ိ ေဒါသ။ံပ။ ေမာဟံ။ပ။ မာန။ံပ။ ဒAိe။ပ။ ပတl န ံ ဥပနဿိာယ အတ7 ာနအံာတာေပတ ိ ပရိတာေပတ,ိ 

ပရိယAိမိ5လက ံဒ%ကJ ံပစ2:%ေဘာတ။ိ ရာေဂါ။ ေဒါေသာ ။ ေမာေဟာ။ မာေနာ။ ဒAိ။ိ ပတl နာ ကာယကိဿ သ%ခဿ။ 

ကာယကိဿ ဒ%ကJဿ။ ဖလသမာပတ7 ယိာ ဥပနဿိယပစ2ေယန ပစ2ေယာ။ အက%သလ ံ ကမ,ံ ဝိပါကဿ 

ဥပနဿိယပစ2ေယန ပစ2ေယာ။ (၃) 

 အဗျာကေတာ ဓေမ,ာ အဗျာကတဿ ဓမ,ဿ ဥပနဿိယပစ2ေယန ပစ2ေယာ – အာရမ,ဏ5ပနဿိေယာ, 

အန:7B5ပနဿိေယာ, ပကတ5ပနဿိေယာ။ 

 အာရမ,ဏ5ပနဿိေယာ – အရဟာ ဖလ ံဂBံ%  ကတာွ ပစ2ေဝကJတ,ိ နဗိQာန ံဂBံ%  ကတာွ ပစ2ေဝကJတ,ိ နဗိQာန ံ

ဖလဿ ဥပနဿိယပစ2ေယန ပစ2ေယာ။ 

 အန:7B5ပနဿိေယာ – ပ%ရိမာ ပ%ရိမာ ဝိပါကာဗျာကတာ, ကရိိယာဗျာကတာ ခ:;ာ ပစbမိာန ံ ပစbမိာန ံ

ဝိပါကာဗျာကတာန ံ ကရိိယာဗျာကတာန ံ ခ:;ာန ံ ဥပနဿိယပစ2ေယန ပစ2ေယာ။ ဘဝဂm အာဝဇYနာယ။ ကရိိယ ံ

ဝ%Aာနဿ။ အရဟေတာ အ:%ေလာမံ ဖလသမာပတ7 ယိာ။ နေိရာဓာ ဝ%Aဟ:7ဿ ေနဝသညာ 

နာသညာယတနကရိိယ ံဖလသမာပတ7 ယိာ ဥပနဿိယ ပစ2ေယန ပစ2ေယာ။ 

 ပကတ5ပနဿိေယာ – ကာယကိ ံသ%ခ ံကာယကိဿ သ%ခဿ, ကာယကိဿ ဒ%ကJဿ, ဖလသမာပတ7 ယိာ 

ဥပနဿိယပစ2ေယန ပစ2ေယာ။ ကာယကိ ံဒ%ကJ ံကာယကိဿ သ%ခဿ, ကာယကိဿ ဒ%ကJဿ, ဖလသမာပတ7 ယိာ 

ဥပနဿိယပစ2ေယန ပစ2ေယာ။ ဥတ% ကာယကိဿ သ%ခဿ, ကာယကိဿ ဒ%ကJဿ, ဖလသမာပတ7 ယိာ 

ဥပနဿိယပစ2ေယန ပစ2ေယာ။ ေဘာဇန ံ ကာယကိဿ သ%ခဿ, ကာယကိဿ ဒ%ကJဿ, ဖလသမာပတ7 ယိာ 

ဥပနဿိယပစ2ေယန ပစ2ေယာ။ ေသနာသန ံ ကာယကိဿ သ%ခဿ, ကာယကိဿ ဒ%ကJဿ, ဖလသမာပတ7 ယိာ 

ဥပနဿိယပစ2ေယန ပစ2ေယာ။ ကာယကိ ံ သ%ခ။ံ ကာယကိ ံ ဒ%ကJ။ံ ဥတ%။ ေဘာဇန။ံ ေသနာသန ံ ကာယကိဿ 

သ%ခဿ, ကာယကိဿ ဒ%ကJဿ, ဖလသမာပတ7 ယိာ ဥပနဿိယပစ2ေယန ပစ2ေယာ။ ဖလသမာပတ7  ိကာယကိဿ 

သ%ခဿ ဥပနဿိယပစ2ေယန ပစ2ေယာ။ အရဟာ ကာယကိ ံ သ%ခ ံ ဥပနဿိာယ အ:%ပ6:s ံ ကရိိယသမာပတ7 e 



ဥပ6ါေဒတ,ိ ဥပ6:s ံ သမာပဇYတ,ိ သခu ါေရ အနစိ2ေတာ ဒ%ကJေတာ အနတ7 ေတာ ဝိပဿတ။ိ ကာယကိ ံ ဒ%ကJ။ံ ဥတံ%။ 

ေဘာဇန။ံ ေသနာသန ံဥပနဿိာယ အ:%ပ6:s ံကရိိယသမာပတ7 e ဥပ6ါေဒတ,ိ ဥပ6:s ံသမာပဇYတ,ိ သခu ါေရ အနစိ2ေတာ 

ဒ%ကJေတာ အနတ7 ေတာ ဝိပဿတ။ိ (၁) 

 အဗျာကေတာ ဓေမ,ာ က%သလဿ ဓမ,ဿ ဥပနဿိယပစ2ေယန ပစ2ေယာ – အာရမ,ဏ5ပနဿိေယာ, 

အန:7B5ပနဿိေယာ, ပကတ5ပနဿိေယာ။ 

 အာရမ,ဏ5ပနဿိေယာ – ေသကJာ ဖလ ံ ဂBံ%  ကတာွ ပစ2ေဝကJ :7,ိ နဗိQာန ံ ဂBံ%  ကတာွ ပစ2ေဝကJ :7။ိ နဗိQာန ံ

ေဂါUတဘ%ဿ။ ေဝါဒါနဿ။ မဂWဿ ဥပနဿိယပစ2ေယန ပစ2ေယာ။ 

 အန:7B5ပနဿိေယာ – အာဝဇYနာ က%သလာန ံခ:;ာန ံဥပနဿိယပစ2ေယန ပစ2ေယာ။ 

 ပကတ5ပနဿိေယာ – ကာယကိ ံ သ%ခ ံ ဥပနဿိာယ ဒါန ံ ေဒတ,ိ သလံီ သမာဒယိတ,ိ ဥေပါသထကမ,ံ 

ကေရာတ,ိ ဈာန ံ ဥပ6ါေဒတ,ိ ဝိပဿန ံ ဥပ6ါေဒတ,ိ မဂWံ ဥပ6ါေဒတ,ိ အဘညိ ံ ဥပ6ါေဒတ,ိ သမာပတ7 e ဥပ6ါေဒတ။ိ 

ကာယကိ ံ ဒ%ကJ။ံ ဥတံ%။ ေဘာဇန။ံ ေသနာသန ံ ဥပနဿိာယ ဒါန ံ ေဒတ,ိ သလံီ သမာဒယိတ,ိ ဥေပါသထကမ,ံ 

ကေရာတ,ိ ဈာန ံဥပ6ါေဒတ,ိ ဝိပဿန ံဥပ6ါေဒတ,ိ မဂWံ ဥပ6ါေဒတ,ိ အဘညိဥံပ6ါေဒတ,ိ သမာပတ7 e ဥပ6ါေဒတ။ိ ကာယကိ ံ

သ%ခ။ံ ကာယကိ ံ ဒ%ကJ။ံ ဥတ%။ ေဘာဇန။ံ ေသနာသန ံ သဒ;ါယ။ သလီဿ။ သ%တဿ။ စာဂဿ။ ပညာယ 

ဥပနဿိယပစ2ေယန ပစ2ေယာ။ (၂) 

 အဗျာကေတာ ဓေမ,ာ အက%သလဿ ဓမ,ဿ ဥပနဿိယပစ2ေယန ပစ2ေယာ – အာရမ,ဏ5ပနဿိေယာ, 

အန:7B5ပနဿိေယာ, ပကတ5ပနဿိေယာ။ 

 အာရမ,ဏ5ပနဿိေယာ – စကJiံ ဂBံ%  ကတာွ အဿာေဒတ ိအဘနိ:တ̀,ိ တ ံဂBံ%  ကတာွ ရာေဂါ ဥပ6ဇYတ,ိ ဒAိ ိ

ဥပ6ဇYတ။ိ ေသာတ။ံပ။ ဃာန။ံပ။ ဇိဝkံ။ပ။ ကာယ။ံပ။ B5ေပ။ပ။ သေဒ။̀ပ။ ဂေ:;။ပ။ ရေသ။ပ။ ေဖာAေဗQ။ပ။ ဝတl iံ။ပ။ 

ဝိပါကာဗျာကေတ ကရိိယာဗျာကေတ ခေ:; ဂBံ%  ကတာွ အဿာေဒတ ိအဘနိ:တ̀,ိ တ ံဂBံ%  ကတာွ ရာေဂါ ဥပ6ဇYတ,ိ 

ဒAိ ိဥပ6ဇYတ။ိ 

 အန:7B5ပနဿိေယာ – အာဝဇYနာ အက%သလာန ံခ:;ာန ံဥပနဿိယပစ2ေယန ပစ2ေယာ။ 

 ပကတ5ပနဿိေယာ – ကာယကိ ံ သ%ခ ံ ဥပနဿိာယ ပါဏ ံ ဟနတ,ိ အဒ:ိs ံ အာဒယိတ,ိ မ%သာ ဘဏတ,ိ 

ပိသ%ဏ ံဘဏတ,ိ ဖB%သ ံဘဏတ,ိ သမxံ ပလပတ,ိ သ:;e ဆ:ိတ̀,ိ နေိလv ာပံ ဟရတ,ိ ဧကာဂါရိက ံကေရာတ,ိ ပရိပေ:l 

တAိတ,ိ ပရဒါရံ ဂစbတ,ိ ဂါမဃာတ ံ ကေရာတ,ိ နဂိမဃာတ ံ ကေရာတ,ိ မာတရံ ဇီဝိတာ ေဝါေရာေပတ,ိ ပိတရံ 

ဇီဝိတာ ေဝါေရာေပတ,ိ အရဟ:7 ံ ဇီဝိတာ ေဝါေရာေပတ,ိ ဒ%ေAန စေိတ7 န တထာဂတဿ ေလာဟိတ ံ ဥပ6ါေဒတ,ိ 

သဃံ ံဘ:ိတ̀။ိကာယကိ ံဒ%ကJ။ံပ။ ဥတံ%။ပ။ ေဘာဇန။ံပ။ ေသနာသန ံဥပနဿိာယ ပါဏ ံဟနတ။ိ (သခံတိ7 ။ံ) သဃံ ံ



ဘ:ိတ̀။ိ ကာယကိ ံသ%ခ။ံ ကာယကိ ံဒ%ကJ။ံ ဥတ%။ ေဘာဇန။ံ ေသနာသန ံရာဂဿ။ ေဒါသဿ။ ေမာဟဿ။ မာနဿ။ 

ဒAိယိာ။ ပတl နာယ ဥပနဿိယပစ2ေယန ပစ2ေယာ။ (၃) 

 

ပ$ေရဇာတပစ'ေယာ 

 

 ၄၂၄. အဗျာကေတာ ဓေမ,ာ အဗျာကတဿ ဓမ,ဿ ပ%ေရဇာတပစ2ေယန ပစ2ေယာ – အာရမ,ဏပ%ေရဇာတ,ံ 

ဝတl iပ%ေရဇာတ။ံ 

 အာရမ,ဏပ%ေရဇာတ–ံ အရဟာ စကJiံ အနစိ2ေတာ ဒ%ကJေတာ အနတ7 ေတာ ဝိပဿတ။ိ ေသာတ။ံပ။ 

ဃာန။ံပ။ ဇိဝkံ။ပ။ ကာယ။ံပ။ B5ေပ။ပ။ သေဒ။̀ပ။ ဂေ:;။ပ။ ရေသ။ပ။ ေဖာAေဗQ။ပ။ ဝတl iံ အနစိ2ေတာ ဒ%ကJေတာ 

အနတ7 ေတာ ဝိပဿတ,ိ ဒေိဗQန စကJiနာ B5ပံ ပဿတ,ိ ဒဗိQာယ ေသာတဓာတ%ယာ သဒ` ံ သ%ဏာတ။ိ B5ပါယတန ံ

စကJiဝိညာဏဿ ပ%ေရဇာတပစ2ေယန ပစ2ေယာ။ သဒါ̀ယတန ံ ေသာတဝိညာဏဿ။ပ။ ဂ:;ာယတန ံ

ဃာနဝိညာဏဿ။ပ။ ရသာယတန ံ ဇိဝkာဝိညာဏဿ။ပ။ ေဖာAဗQာယတန ံ ကာယဝိညာဏဿ 

ပ%ေရဇာတပစ2ေယန ပစ2ေယာ။ 

 ဝတl iပ%ေရဇာတ–ံ စကJာယတန ံ စကJiဝိညာဏဿ ပ%ေရဇာတပစ2ေယန ပစ2ေယာ။ ေသာတာယတန ံ

ေသာတဝိညာဏဿ ။ပ။ ဃာနာယတန ံဃာနဝိညာဏဿ။ပ။ ဇိဝkာယတန ံဇိဝkာဝိညာဏဿ။ပ။ ကာယာယတန ံ

ကာယဝိညာဏဿ ပ%ေရဇာတပစ2ေယန ပစ2ေယာ။ ဝတl i ဝိပါကာဗျာကတာန ံ ကရိိယာဗျာကတာန ံ ခ:;ာန ံ

ပ%ေရဇာတပစ2ေယန ပစ2ေယာ။ (၁) 

 အဗျာကေတာ ဓေမ,ာ က%သလဿ ဓမ,ဿ ပ%ေရဇာတပစ2ေယန ပစ2ေယာ –အာရမ,ဏပ%ေရဇာတ,ံ 

ဝတl iပ%ေရဇာတ။ံ 

 အာရမ,ဏပ%ေရဇာတ–ံ ေသကJာ ဝါ ပ%ထ%ဇYနာ ဝါ စကJiံ  

အနစိ2ေတာ ဒ%ကJေတာ အနတ7 ေတာ ဝိပဿ:7။ိ ေသာတ။ံပ။ ဃာန။ံပ။ ဇိဝkံ။ပ။ ကာယ။ံပ။ B5ေပ။ပ။ သေဒ။̀ပ။ 

ဂေ:;။ပ။ ရေသ။ပ။ ေဖာAေဗQ။ပ။ ဝတl iံ အနစိ2ေတာ ဒ%ကJေတာ အနတ7 ေတာ ဝိပဿ:7။ိ ဒေိဗQန စကJiနာ B5ပံ ပဿ:7။ိ 

ဒဗိQာယ ေသာတဓာတ%ယာ သဒ` ံသ%ဏ:7။ိ 

 ဝတl iပ%ေရဇာတ–ံ ဝတl i က%သလာန ံခ:;ာန ံပ%ေရဇာတ ပစ2ေယန ပစ2ေယာ။ (၂) 

 အဗျာကေတာ ဓေမ,ာ အက%သလဿ ဓမ,ဿ ပ%ေရဇာတပစ2ေယန ပစ2ေယာ – အာရမ,ဏပ%ေရဇာတ,ံ 

ဝတl iပ%ေရဇာတ။ံ 



 အာရမ,ဏပ%ေရဇာတ–ံ စကJiံ အဿာေဒတ ိ အဘနိ:တ̀,ိ တ ံ အာရဗa ရာေဂါ ဥပ6ဇYတ,ိ ဒAိ ိ ဥပ6ဇYတ,ိ 

ဝိစကိစိbာ ဥပ6ဇYတ,ိ ဥဒ;စ2 ံဥပ6ဇYတ,ိ ေဒါမနဿ ံဥပ6ဇYတ။ိ ေသာတ။ံပ။ ဃာန။ံပ။ ဇိဝkံ။ပ။ ကာယ။ံပ။ B5ေပ။ပ။ သေဒ။̀ပ။ 

ဂေ:;။ပ။ ရေသ။ပ။ ေဖာAေဗQ။ပ။ ဝတl iံ အဿာေဒတ ိ အဘနိ:တ̀,ိ တ ံ အာရဗa ရာေဂါ ဥပ6ဇYတ။ိပ။ ေဒါမနဿ ံ

ဥပ6ဇYတ။ိ 

 ဝတl iပ%ေရဇာတ–ံ ဝတl i အက%သလာန ံခ:;ာန ံပ%ေရဇာတ ပစ2ေယန ပစ2ေယာ။ (၃) 

 

ပစ9ာဇာတပစ'ေယာ 

 

 ၄၂၅. က%သေလာ ဓေမ,ာ အဗျာကတဿ ဓမ,ဿ ပစbာဇာတပစ2ေယန ပစ2ေယာ – ပစbာဇာတာ က%သလာ 

ခ:;ာ ပ%ေရဇာတဿ ဣမဿ ကာယဿ ပစbာဇာတပစ2ေယန ပစ2ေယာ။ (၁) 

 အက%သေလာ ဓေမ,ာ အဗျာကတဿ ဓမ,ဿ ပစbာဇာတပစ2ေယန ပစ2ေယာ –ပစbာဇာတာ အက%သလာ ခ:;ာ 

ပ%ေရဇာတဿ ဣမဿ ကာယဿ ပစbာဇာတပစ2ေယန ပစ2ေယာ။ (၁) 

 အဗျာကေတာ ဓေမ,ာ အဗျာကတဿ ဓမ,ဿ ပစbာဇာတပစ2ေယန ပစ2ေယာ –ပစbာဇာတာ 

ဝိပါကာဗျာကတာ ကရိိယာဗျာကတာ ခ:;ာ ပ%ေရဇာတဿ ဣမဿ ကာယဿ ပစbာဇာတပစ2ေယန ပစ2ေယာ။ (၁) 

 

အာေသဝနပစ'ေယာ 

 

 ၄၂၆. က%သေလာ ဓေမ,ာ က%သလဿ ဓမ,ဿ အာေသဝနပစ2ေယန ပစ2ေယာ –ပ%ရိမာ ပ%ရိမာ က%သလာ ခ:;ာ 

ပစbမိာန ံ ပစbမိာန ံ က%သလာန ံ ခ:;ာန ံ အာေသဝနပစ2ေယန ပစ2ေယာ။ အ:%ေလာမံ ေဂါUတဘ%ဿ။ အ:%ေလာမံ 

ေဝါဒါနဿ။ ေဂါUတဘ% မဂWဿ။ ေဝါဒါန ံမဂWဿ အာေသဝနပစ2ေယန ပစ2ေယာ။ (၁) 

 အက%သေလာ ဓေမ,ာ အက%သလဿ ဓမ,ဿ အာေသဝနပစ2ေယန ပစ2ေယာ –ပ%ရိမာ ပ%ရိမာ အက%သလာ 

ခ:;ာ ပစbမိာန ံပစbမိာန ံအက%သလာန ံခ:;ာန ံအာေသဝနပစ2ေယန ပစ2ေယာ။ (၁) 

 အဗျာကေတာ ဓေမ,ာ အဗျာကတဿ ဓမ,ဿ အာေသဝနပစ2ေယန ပစ2ေယာ –ပ%ရိမာ ပ%ရိမာ 

ကရိိယာဗျာကတာ ခ:;ာ ပစbမိာန ံပစbမိာန ံကရိိယာဗျာကတာန ံခ:;ာန ံအာေသဝန ပစ2ေယန ပစ2ေယာ။ (၁) 

 



ကမ-ပစ'ေယာ 

 

 ၄၂၇. က%သေလာ ဓေမ,ာ က%သလဿ ဓမ,ဿ ကမ,ပစ2ေယန ပစ2ေယာ –က%သလာ ေစတနာ သမ6ယ%တ7 ကာန ံ

ခ:;ာန ံကမ,ပစ2ေယန ပစ2ေယာ။ (၁) 

 က%သေလာ ဓေမ,ာ အဗျာကတဿ ဓမ,ဿ ကမ,ပစ2ေယန ပစ2ေယာ –သဟဇာတာ, နာနာကJဏကိာ။ 

သဟဇာတာ – က%သလာ ေစတနာ စတိ7 သမ%Aာနာန ံ B5ပါန ံ ကမ,ပစ2ေယန ပစ2ေယာ။ နာနာကJဏကိာ – က%သလာ 

ေစတနာ ဝိပါကာန ံခ:;ာန ံကဋတ7 ာ စ B5ပါန ံကမ,ပစ2ေယန ပစ2ေယာ။ (၂) 

 က%သေလာ ဓေမ,ာ က%သလဿ စ အဗျာကတဿ စ ဓမ,ဿ ကမ,ပစ2ေယန ပစ2ေယာ – က%သလာ ေစတနာ 

သမ6ယ%တ7 ကာန ံခ:;ာန ံစတိ7 သမ%AာနာနD B5ပါန ံကမ,ပစ2ေယန ပစ2ေယာ။ (၃) 

 အက%သေလာ ဓေမ,ာ အက%သလဿ ဓမ,ဿ ကမ,ပစ2ေယန ပစ2ေယာ –အက%သလာ ေစတနာ 

သမ6ယ%တ7 ကာန ံခ:;ာန ံကမ,ပစ2ေယန ပစ2ေယာ။ (၁) 

 အက%သေလာ ဓေမ,ာ အဗျာကတဿ ဓမ,ဿ ကမ,ပစ2ေယန ပစ2ေယာ –သဟဇာတာ, 

နာနာကJဏကိာ။သဟဇာတာ – အက%သလာ ေစတနာ စတိ7 သမ%Aာနာန ံ B5ပါန ံ ကမ,ပစ2ေယန ပစ2ေယာ။ 

နာနာကJဏကိာ – အက%သလာ ေစတနာ ဝိပါကာန ံခ:;ာန ံကဋတ7 ာ စ B5ပါန ံကမ,ပစ2ေယန ပစ2ေယာ။ (၂) 

 အက%သေလာ ဓေမ,ာ အက%သလဿ စ အဗျာကတဿ စ ဓမ,ဿ ကမ,ပစ2ေယန ပစ2ေယာ – အက%သလာ 

ေစတနာ သမ6ယ%တ7 ကာန ံခ:;ာန ံစတိ7 သမ%AာနာနD B5ပါန ံကမ,ပစ2ေယန ပစ2ေယာ။ (၃) 

 အဗျာကေတာ ဓေမ,ာ အဗျာကတဿ ဓမ,ဿ ကမ,ပစ2ေယန ပစ2ေယာ –ဝိပါကာဗျာကတာ 

ကရိိယာဗျာကတာ ေစတနာ သမ6ယ%တ7 ကာန ံ ခ:;ာန,ံ စတိ7 သမ%AာနာနD B5ပါန ံ ကမ,ပစ2ေယန ပစ2ေယာ။ 

ပဋသိ:;ကိJေဏ ဝိပါကာဗျာကတာ ေစတနာ သမ6ယ%တ7 ကာန ံ ခ:;ာန ံ ကဋတ7 ာ စ B5ပါန ံ ကမ,ပစ2ေယန ပစ2ေယာ။ 

ေစတနာ ဝတl iဿ ကမ,ပစ2ေယန ပစ2ေယာ။ (၁) 

 

ဝိပါကပစ'ေယာ 

 

 ၄၂၈. အဗျာကေတာ ဓေမ,ာ အဗျာကတဿ ဓမ,ဿ ဝိပါကပစ2ေယန ပစ2ေယာ – ဝိပါကာဗျာကေတာ 

ဧေကာ ခေ:;ာ တဏိR :s ံ ခ:;ာန ံ စတိ7 သမ%AာနာနD B5ပါန ံ ဝိပါကပစ2ေယန ပစ2ေယာ။ တေယာ ခ:;ာ ဧကဿ ခ:;ဿ 

စတိ7 သမ%AာနာနD B5ပါန ံ ဝိပါကပစ2ေယန ပစ2ေယာ။ ေဒ ွ ခ:;ာ ဒွ:ိ s ံ ခ:;ာန ံ စတိ7 သမ%AာနာနD B5ပါန ံ ဝိပါကပစ2ေယန 



ပစ2ေယာ။ ပဋသိ:;ကိJေဏ ဝိပါကာဗျာကေတာ ဧေကာ ခေ:;ာ တဏိR :s ံ ခ:;ာန ံ ကဋတ7 ာ စ B5ပါန ံ ဝိပါကပစ2ေယန 

ပစ2ေယာ။ တေယာ ခ:;ာ ဧကဿ ခ:;ဿ ကဋတ7 ာ စ B5ပါန ံဝိပါကပစ2ေယန ပစ2ေယာ။ ေဒ ွခ:;ာ ဒွ:ိ s ံခ:;ာန ံကဋတ7 ာ 

စ B5ပါန ံဝိပါကပစ2ေယန ပစ2ေယာ။ ခ:;ာ ဝတl iဿ ဝိပါကပစ2ေယန ပစ2ေယာ။ (၁) 

 

အာဟာရပစ'ေယာ 

 

 ၄၂၉. က%သေလာ ဓေမ,ာ က%သလဿ ဓမ,ဿ အာဟာရပစ2ေယန ပစ2ေယာ –က%သလာ အာဟာရာ 

သမ6ယ%တ7 ကာန ံခ:;ာန ံအာဟာရပစ2ေယန ပစ2ေယာ။ (၁) 

 က%သေလာ ဓေမ,ာ အဗျာကတဿ ဓမ,ဿ အာဟာရပစ2ေယန ပစ2ေယာ –က%သလာ အာဟာရာ 

စတိ7 သမ%Aာနာန ံB5ပါန ံအာဟာရပစ2ေယန ပစ2ေယာ။ (၂) 

 က%သေလာ ဓေမ,ာ က%သလဿ စ အဗျာကတဿ စ ဓမ,ဿ အာဟာရပစ2ေယန ပစ2ေယာ – က%သလာ 

အာဟာရာ သမ6ယ%တ7 ကာန ံခ:;ာန ံစတိ7 သမ%AာနာနD B5ပါန ံအာဟာရပစ2ေယန ပစ2ေယာ။ (၃) 

 အက%သေလာ ဓေမ,ာ အက%သလဿ ဓမ,ဿ အာဟာရ ပစ2ေယန ပစ2ေယာ – အက%သလာ အာဟာရာ 

သမ6ယ%တ7 ကာန ံခ:;ာန ံအာဟာရပစ2ေယန ပစ2ေယာ။ 

 အက%သေလာ ဓေမ,ာ အဗျာကတဿ ဓမ,ဿ အာဟာရ ပစ2ေယန ပစ2ေယာ –အက%သလာ အာဟာရာ 

စတိ7 သမ%Aာနာန ံB5ပါန ံအာဟာရပစ2ေယန ပစ2ေယာ။ (၂) 

 အက%သေလာ ဓေမ,ာ အက%သလဿ စ အဗျာကတဿ စ ဓမ,ဿ အာဟာရပစ2ေယန ပစ2ေယာ – 

အက%သလာ အာဟာရာ သမ6ယ%တ7 ကာန ံခ:;ာန ံစတိ7 သမ%AာနာနD B5ပါန ံအာဟာရပစ2ေယန ပစ2ေယာ။ (၃) 

 အဗျာကေတာ ဓေမ,ာ အဗျာကတဿ ဓမ,ဿ အာဟာရပစ2ေယန ပစ2ေယာ –ဝိပါကာဗျာကတာ 

ကရိိယာဗျာကတာ အာဟာရာ သမ6ယ%တ7 ကာန ံ ခ:;ာန ံ စတိ7 သမ%AာနာနD B5ပါန ံ အာဟာရပစ2ေယန ပစ2ေယာ။ 

ပဋသိ:;ကိJေဏ ဝိပါကာဗျာကတာ အာဟာရာ သမ6ယ%တ7 ကာန ံ ခ:;ာန ံ ကဋတ7 ာ စ B5ပါန ံ အာဟာရ ပစ2ေယန 

ပစ2ေယာ။ ကဗဠကီာေရာ အာဟာေရာ ဣမဿ ကာယဿ အာဟာရပစ2ေယန ပစ2ေယာ။ (၁) 

 

ဣ>2?ယိပစ'ေယာ 

 



 ၄၃၀. က%သေလာ ဓေမ,ာ က%သလဿ ဓမ,ဿ ဣ~:`ယိပစ2ေယန ပစ2ေယာ –က%သလာ ဣ~:`ယိာ 

သမ6ယ%တ7 ကာန ံခ:;ာန ံဣ~:`ယိပစ2ေယန ပစ2ေယာ။ (၁) 

 က%သေလာ ဓေမ,ာ အဗျာကတဿ ဓမ,ဿ ဣ~:`ယိပစ2ေယန ပစ2ေယာ –က%သလာ ဣ~:`ယိာ 

စတိ7 သမ%Aာနာန ံB5ပါန ံဣ~:`ယိပစ2ေယန ပစ2ေယာ။ (၂) 

 က%သေလာ ဓေမ,ာ က%သလဿ စ အဗျာကတဿ စ ဓမ,ဿ ဣ~:`ယိပစ2ေယန ပစ2ေယာ – က%သလာ 

ဣ~:`ယိာ သမ6ယ%တ7 ကာန ံခ:;ာန ံစတိ7 သမ%AာနာနD B5ပါန ံဣ~:`ယိပစ2ေယန ပစ2ေယာ။ (၃) 

 အက%သေလာ ဓေမ,ာ အက%သလဿ ဓမ,ဿ ဣ~:`ယိပစ2ေယန ပစ2ေယာ –အက%သလာ ဣ~:`ယိာ 

သမ6ယ%တ7 ကာန ံခ:;ာန ံဣ~:`ယိပစ2ေယန ပစ2ေယာ။ (၁) 

 အက%သေလာ ဓေမ,ာ အဗျာကတဿ ဓမ,ဿ ဣ~:`ယိပစ2ေယန ပစ2ေယာ –အက%သလာ ဣ~:`ယိာ 

စတိ7 သမ%Aာနာန ံB5ပါန ံဣ~:`ယိပစ2ေယန ပစ2ေယာ။ (၂) 

 အက%သေလာ ဓေမ,ာ အက%သလဿ စ အဗျာကတဿ စ ဓမ,ဿ ဣ~:`ယိပစ2ေယန ပစ2ေယာ – 

အက%သလာ ဣ~:`ယိာ သမ6ယ%တ7 ကာန ံခ:;ာန ံစတိ7 သမ%AာနာနD B5ပါန ံဣ~:`ယိပစ2ေယန ပစ2ေယာ။ (၃) 

 အဗျာကေတာ ဓေမ,ာ အဗျာကတဿ ဓမ,ဿ ဣ~:`ယိပစ2ေယန ပစ2ေယာ –ဝိပါကာဗျာကတာ 

ကရိိယာဗျာကတာ ဣ~:`ယိာ သမ6ယ%တ7 ကာန ံ ခ:;ာန ံ စတိ7 သမ%AာနာနD B5ပါန ံ ဣ~:`ယိပစ2ေယန ပစ2ေယာ။ 

ပဋသိ:;ကိJေဏ ဝိပါကာဗျာကတာ ဣ~:`ယိာ သမ6ယ%တ7 ကာန ံခ:;ာန ံကဋတ7 ာ စ B5ပါန ံဣ~:`ယိပစ2ေယန ပစ2ေယာ။ 

စကJi~:`ယိ ံ စကJiဝိညာဏဿ ဣ~:`ယိပစ2ေယန ပစ2ေယာ။ ေသာတ~ိ:`ယိ ံ ေသာတဝိညာဏဿ ။ပ။ ဃာန~ိ:`ယိ ံ

ဃာနဝိညာဏဿ။ပ။ ဇိဝkိ~:`ယိ ံဇိဝkာဝိညာဏဿ။ပ။ ကာယ~ိ:`ယိ ံကာယဝိညာဏဿ ဣ~:`ယိပစ2ေယန ပစ2ေယာ။ 

B5ပဇီဝိတ~ိ:`ယိ ံကဋတ7 ာB5ပါန ံဣ~:`ယိပစ2ေယန ပစ2ေယာ။ (၁) 

 

ဈာနပစ'ေယာ 

 

 ၄၃၁. က%သေလာ ဓေမ,ာ က%သလဿ ဓမ,ဿ ဈာနပစ2ေယန ပစ2ေယာ –က%သလာန ိ ဈာနဂu ါန ိ

သမ6ယ%တ7 ကာန ံခ:;ာန ံဈာနပစ2ေယန ပစ2ေယာ။ (၁) 

 က%သေလာ ဓေမ,ာ အဗျာကတဿ ဓမ,ဿ ဈာနပစ2ေယန ပစ2ေယာ –က%သလာန ိဈာနဂu ါန ိစတိ7 သမ%Aာနာန ံ

B5ပါန ံဈာနပစ2ေယန ပစ2ေယာ။ (၂) 



 က%သေလာ ဓေမ,ာ က%သလဿ စ အဗျာကတဿ စ ဓမ,ဿ ဈာနပစ2ေယန ပစ2ေယာ – က%သလာန ိ

ဈာနဂu ါန ိသမ6ယ%တ7 ကာန ံခ:;ာန ံစတိ7 သမ%AာနာနD B5ပါန ံ 

ဈာနပစ2ေယန ပစ2ေယာ။ (၃) 

 အက%သေလာ ဓေမ,ာ အက%သလဿ ဓမ,ဿ ဈာနပစ2ေယန ပစ2ေယာ –အက%သလာန ိ ဈာနဂu ါန ိ

သမ6ယ%တ7 ကာန ံခ:;ာန ံဈာနပစ2ေယန ပစ2ေယာ။ (၁) 

 အက%သေလာ ဓေမ,ာ အဗျာကတဿ ဓမ,ဿ ဈာနပစ2ေယန ပစ2ေယာ –အက%သလာန ိ ဈာနဂu ါန ိ

စတိ7 သမ%Aာနာန ံB5ပါန ံဈာနပစ2ေယန ပစ2ေယာ။ (၂) 

 အက%သေလာ ဓေမ,ာ အက%သလဿ စ အဗျာကတဿ စ ဓမ,ဿ ဈာနပစ2ေယန ပစ2ေယာ – အက%သလာန ိ

ဈာနဂu ါန ိသမ6ယ%တ7 ကာန ံခ:;ာန ံစတိ7 သမ%AာနာနD B5ပါန ံဈာနပစ2ေယန ပစ2ေယာ။ (၃) 

 အဗျာကေတာ ဓေမ,ာ အဗျာကတဿ ဓမ,ဿ ဈာနပစ2ေယန ပစ2ေယာ – ဝိပါကာဗျာကတာန ိ

ကရိိယာဗျာကတာန ိဈာနဂu ါန ိသမ6ယ%တ7 ကာန ံ 

ခ:;ာန ံ စတိ7 သမ%AာနာနD B5ပါန ံ ဈာနပစ2ေယန ပစ2ေယာ။ ပဋသိ:;ကိJေဏ ဝိပါကာဗျာကတာန ိ ဈာနဂu ါန ိ

သမ6ယ%တ7 ကာန ံခ:;ာန ံကဋတ7 ာ စ B5ပါန ံဈာနပစ2ေယန ပစ2ေယာ။ (၁) 

 

မဂBပစ'ေယာ 

 

 ၄၃၂. က%သေလာ ဓေမ,ာ က%သလဿ ဓမ,ဿ မဂWပစ2ေယန ပစ2ေယာ –က%သလာန ိမဂWဂu ါန ိသမ6ယ%တ7 ကာန ံ

ခ:;ာန ံမဂWပစ2ေယန ပစ2ေယာ။ (၁) 

 က%သေလာ ဓေမ,ာ အဗျာကတဿ ဓမ,ဿ မဂWပစ2ေယန ပစ2ေယာ –က%သလာန ိမဂWဂu ါန ိစတိ7 သမ%Aာနာန ံ

B5ပါန ံမဂWပစ2ေယန ပစ2ေယာ။ (၂) 

 က%သေလာ ဓေမ,ာ က%သလဿ စ အဗျာကတဿ စ ဓမ,ဿ မဂWပစ2ေယန ပစ2ေယာ – က%သလာန ိမဂWဂu ါန ိ

သမ6ယ%တ7 ကာန ံခ:;ာန ံစတိ7 သမ%AာနာနD B5ပါန ံ 

မဂWပစ2ေယန ပစ2ေယာ။ (၃) 

 အက%သေလာ ဓေမ,ာ အက%သလဿ ဓမ,ဿ မဂWပစ2ေယန ပစ2ေယာ –အက%သလာန ိ မဂWဂu ါန ိ

သမ6ယ%တ7 ကာန ံခ:;ာန ံမဂWပစ2ေယန ပစ2ေယာ။ (၁) 



 အက%သေလာ ဓေမ,ာ အဗျာကတဿ ဓမ,ဿ မဂWပစ2ေယန ပစ2ေယာ –အက%သလာန ိ မဂWဂu ါန ိ

စတိ7 သမ%Aာနာန ံB5ပါန ံမဂWပစ2ေယန ပစ2ေယာ။ (၂) 

 အက%သေလာ ဓေမ,ာ အက%သလဿ စ အဗျာကတဿ စ ဓမ,ဿ မဂWပစ2ေယန ပစ2ေယာ – အက%သလာန ိ

မဂWဂu ါန ိသမ6ယ%တ7 ကာန ံခ:;ာန ံစတိ7 သမ%AာနာနD B5ပါန ံမဂWပစ2ေယန ပစ2ေယာ။ (၃) 

 အဗျာကေတာ ဓေမ,ာ အဗျာကတဿ ဓမ,ဿ မဂWပစ2ေယန ပစ2ေယာ –ဝိပါကာဗျာကတာန ိ

ကရိိယာဗျာကတာန ိမဂWဂu ါန ိသမ6ယ%တ7 ကာန ံခ:;ာန ံစတိ7 သမ%AာနာနD B5ပါန ံမဂWပစ2ေယန ပစ2ေယာ။ ပဋသိ:;ကိJေဏ 

ဝိပါကာဗျာကတာန ိမဂWဂu ါန ိသမ6ယ%တ7 ကာန ံခ:;ာန ံကဋတ7 ာ စ B5ပါန ံမဂWပစ2ေယန ပစ2ေယာ။ (၁) 

 

သမCယ$တ3 ပစ'ေယာ 

 

 ၄၃၃. က%သေလာ ဓေမ,ာ က%သလဿ ဓမ,ဿ သမ6ယ%တ7 ပစ2ေယန ပစ2ေယာ –က%သေလာ ဧေကာ 

ခေ:;ာတဏိR :s ံခ:;ာန ံသမ6ယ%တ7 ပစ2ေယန ပစ2ေယာ။  

 တေယာ ခ:;ာ ဧကဿ ခ:;ဿ သမ6ယ%တ7 ပစ2ေယန ပစ2ေယာ။ ေဒ ွ ခ:;ာ ဒွ:ိ s ံ ခ:;ာန ံ သမ6ယ%တ7 ပစ2ေယန 

ပစ2ေယာ။ (၁) 

 အက%သေလာ ဓေမ,ာ အက%သလဿ ဓမ,ဿ သမ6ယ%တ7 ပစ2ေယန ပစ2ေယာ –အက%သေလာ ဧေကာ ခေ:;ာ 

တဏိR :s ံခ:;ာန ံသမ6ယ%တ7 ပစ2ေယန ပစ2ေယာ။ တေယာ ခ:;ာ ဧကဿ ခ:;ဿ သမ6ယ%တ7 ပစ2ေယန ပစ2ေယာ။ ေဒ ွခ:;ာ 

ဒွ:ိ s ံခ:;ာန ံသမ6ယ%တ7 ပစ2ေယန ပစ2ေယာ။ (၁) 

 အဗျာကေတာ ဓေမ,ာ အဗျာကတဿ ဓမ,ဿ သမ6ယ%တ7 ပစ2ေယန ပစ2ေယာ –ဝိပါကာဗျာကေတာ 

ကရိိယာဗျာကေတာ ဧေကာ ခေ:;ာ တဏိR :s ံ ခ:;ာန ံ သမ6ယ%တ7 ပစ2ေယန ပစ2ေယာ။ တေယာ ခ:;ာ ဧကဿ ခ:;ဿ 

သမ6ယ%တ7 ပစ2ေယန ပစ2ေယာ။ ေဒ ွ ခ:;ာ ဒွ:ိ s ံ ခ:;ာန ံ သမ6ယ%တ7 ပစ2ေယန ပစ2ေယာ။ ပဋသိ:;ကိJေဏ 

ဝိပါကာဗျာကေတာ ဧေကာ ခေ:;ာ တဏိR :s ံ ခ:;ာန ံ သမ6ယ%တ7 ပစ2ေယန ပစ2ေယာ။ တေယာ ခ:;ာ ဧကဿ ခ:;ဿ 

သမ6ယ%တ7 ပစ2ေယန ပစ2ေယာ။ ေဒ ွခ:;ာ ဒွ:ိ s ံခ:;ာန ံသမ6ယ%တ7 ပစ2ေယန ပစ2ေယာ။ (၁) 

 

ဝိပCယ$တ3 ပစ'ေယာ 

 



 ၄၃၄. က%သေလာ ဓေမ,ာ အဗျာကတဿ ဓမ,ဿ ဝိပ6ယ%တ7 ပစ2ေယန ပစ2ေယာ – သဟဇာတ,ံ 

ပစbာဇာတ။ံသဟဇာတာ – က%သလာ ခ:;ာ စတိ7 သမ%Aာနာန ံ B5ပါန ံ ဝိပ6ယ%တ7 ပစ2ေယန ပစ2ေယာ။ ပစbာဇာတာ – 

က%သလာ ခ:;ာ ပ%ေရဇာတဿ ဣမဿ ကာယဿ ဝိပ6ယ%တ7 ပစ2ေယန ပစ2ေယာ။ (၁) 

 အက%သေလာ ဓေမ,ာ အဗျာကတဿ ဓမ,ဿ ဝိပ6ယ%တ7 ပစ2ေယန ပစ2ေယာ –သဟဇာတ,ံ 

ပစbာဇာတ။ံသဟဇာတာ – အက%သလာ ခ:;ာ စတိ7 သမ%Aာနာန ံ B5ပါန ံ ဝိပ6ယ%တ7 ပစ2ေယန ပစ2ေယာ။ ပစbာဇာတာ – 

အက%သလာ ခ:;ာ ပ%ေရဇာတဿ ဣမဿ ကာယဿ ဝိပ6ယ%တ7 ပစ2ေယန ပစ2ေယာ။ (၁) 

 အဗျာကေတာ ဓေမ,ာ အဗျာကတဿ ဓမ,ဿ ဝိပ6ယ%တ7 ပစ2ေယန ပစ2ေယာ –သဟဇာတ,ံ ပ%ေရဇာတ,ံ 

ပစbာဇာတ။ံ သဟဇာတာ – ဝိပါကာဗျာကတာ ကရိိယာဗျာကတာ ခ:;ာ စတိ7 သမ%Aာနာန ံB5ပါန ံ ဝိပ6ယ%တ7 ပစ2ေယန 

ပစ2ေယာ။ ပဋသိ:;ကိJေဏ ဝိပါကာဗျာကတာ ခ:;ာ ကဋတ7 ာB5ပါန ံ ဝိပ6ယ%တ7 ပစ2ေယန ပစ2ေယာ။ ခ:;ာ ဝတl iဿ 

ဝိပ6ယ%တ7 ပစ2ေယန ပစ2ေယာ။ ဝတl i ခ:;ာန ံ ဝိပ6ယ%တ7 ပစ2ေယန ပစ2ေယာ။ ပ%ေရဇာတ–ံ စကJာယတန ံ

စကJiဝိညာဏဿ ဝိပ6ယ%တ7 ပစ2ေယန ပစ2ေယာ။ ေသာတာယတန ံ ေသာတဝိညာဏဿ ဝိပ6ယ%တ7 ပစ2ေယန 

ပစ2ေယာ။ ဃာနာယတန ံ ဃာနဝိညာဏဿ ဝိပ6ယ%တ7 ပစ2ေယန ပစ2ေယာ။ ဇိဝkာယတန ံ ဇိဝkာဝိညာဏဿ 

ဝိပ6ယ%တ7 ပစ2ေယန ပစ2ေယာ။ ကာယာယတန ံ ကာယဝိညာဏဿ ဝိပ6ယ%တ7 ပစ2ေယန ပစ2ေယာ။ ဝတl i 

ဝိပါကာဗျာကတာန ံ ကရိိယာဗျာကတာနခံ:;ာန ံ ဝိပ6ယ%တ7 ပစ2ေယန ပစ2ေယာ။ ပစbာဇာတာ – ဝိပါကာဗျာကတာ 

ကရိိယာဗျာကတာ ခ:;ာ ပ%ေရဇာတဿ ဣမဿ ကာယဿ ဝိပ6ယ%တ7 ပစ2ေယန ပစ2ေယာ။ (၁) 

 အဗျာကေတာ ဓေမ,ာ က%သလဿ ဓမ,ဿ ဝိပ6ယ%တ7 ပစ2ေယန ပစ2ေယာ –ပ%ေရဇာတဝံတl i က%သလာန ံ

ခ:;ာန ံဝိပ6ယ%တ7 ပစ2ေယန ပစ2ေယာ။ (၂) 

 အဗျာကေတာ ဓေမ,ာ အက%သလဿ ဓမ,ဿ ဝိပ6ယ%တ7 ပစ2ေယန ပစ2ေယာ –ပ%ေရဇာတဝံတl i အက%သလာန ံ

ခ:;ာန ံဝိပ6ယ%တ7 ပစ2ေယန ပစ2ေယာ။ (၃) 

 

အတD ပိစ'ေယာ 

 

 ၄၃၅. က%သေလာ ဓေမ,ာ က%သလဿ ဓမ,ဿ အတl ပိစ2ေယန ပစ2ေယာ –က%သေလာ ဧေကာ ခေ:;ာ တဏိR :s ံ

ခ:;ာန ံ အတl ပိစ2ေယန ပစ2ေယာ။ တေယာ ခ:;ာ ဧကဿ ခ:;ဿ အတl ပိစ2ေယန ပစ2ေယာ။ ေဒ ွ ခ:;ာ ဒွ:ိ s ံ ခ:;ာန ံ

အတl ပိစ2ေယန ပစ2ေယာ။ (၁) 



 က%သေလာ ဓေမ,ာ အဗျာကတဿ ဓမ,ဿ အတl ပိစ2ေယန ပစ2ေယာ –သဟဇာတ,ံ ပစbာဇာတ။ံသဟဇာတာ 

– က%သလာ ခ:;ာ စတိ7 သမ%Aာနာန ံ B5ပါန ံ အတl ပိစ2ေယန ပစ2ေယာ။ ပစbာဇာတာ – က%သလာ ခ:;ာ ပ%ေရဇာတဿ 

ဣမဿ ကာယဿ အတl ပိစ2ေယန ပစ2ေယာ။ (၂) 

 က%သေလာ ဓေမ,ာ က%သလဿ စ အဗျာကတဿ စ ဓမ,ဿ အတl ပိစ2ေယန ပစ2ေယာ။ က%သေလာ ဧေကာ 

ခေ:;ာ တဏိR :s ံ ခ:;ာန ံ စတိ7 သမ%AာနာနD B5ပါန ံ အတl ပိစ2ေယန ပစ2ေယာ။ တေယာ ခ:;ာ ဧကဿ ခ:;ဿ 

စတိ7 သမ%AာနာနD B5ပါန ံ အတl ပိစ2ေယန ပစ2ေယာ။ ေဒ ွ ခ:;ာ ဒွ:ိ s ံ ခ:;ာန ံ စတိ7 သမ%AာနာနD B5ပါန ံ အတl ပိစ2ေယန 

ပစ2ေယာ။ (၃) 

 အက%သေလာ ဓေမ,ာ အက%သလဿ ဓမ,ဿ အတl ပိစ2ေယန ပစ2ေယာ –အက%သေလာ ဧေကာ ခေ:;ာ 

တဏိR :s ံခ:;ာန ံအတl ပိစ2ေယန ပစ2ေယာ။ တေယာ ခ:;ာ ဧကဿ ခ:;ဿ အတl ပိစ2ေယန ပစ2ေယာ။ ေဒ ွခ:;ာ ဒွ:ိ s ံခ:;ာန ံ

အတl ပိစ2ေယန ပစ2ေယာ။ (၁) 

 အက%သေလာ ဓေမ,ာ အဗျာကတဿ ဓမ,ဿ အတl ပိစ2ေယန ပစ2ေယာ – သဟဇာတ,ံ 

ပစbာဇာတ။ံသဟဇာတာ – အက%သလာ ခ:;ာ စတိ7 သမ%Aာနာန ံ B5ပါန ံ အတl ပိစ2ေယန ပစ2ေယာ။ ပစbာဇာတာ – 

အက%သလာ ခ:;ာ ပ%ေရဇာတဿ ဣမဿ ကာယဿ အတl ပိစ2ေယန ပစ2ေယာ။ (၂) 

 အက%သေလာ ဓေမ,ာ အက%သလဿ စ အဗျာကတဿ စ ဓမ,ဿ အတl ပိစ2ေယန ပစ2ေယာ – 

အက%သေလာ ဧေကာ ခေ:;ာ တဏိR :s ံ ခ:;ာန ံ စတိ7 သမ%AာနာနD B5ပါန ံ အတl ပိစ2ေယန ပစ2ေယာ။ တေယာ ခ:;ာ 

ဧကဿ ခ:;ဿ စတိ7 သမ%AာနာနD B5ပါန ံ အတl ပိစ2ေယန ပစ2ေယာ။ ေဒ ွ ခ:;ာ ဒွ:ိ s ံ ခ:;ာန ံ စတိ7 သမ%AာနာနD B5ပါန ံ

အတl ပိစ2ေယန ပစ2ေယာ။ (၃) 

 အဗျာကေတာ ဓေမ,ာ အဗျာကတဿ ဓမ,ဿ အတl ပိစ2ေယန ပစ2ေယာ –သဟဇာတ,ံ ပ%ေရဇာတ,ံ 

ပစbာဇာတ,ံ အာဟာရံ, ဣ~:`ယိ။ံ 

 သဟဇာေတာ –ဝိပါကာဗျာကေတာ ကရိိယာဗျာကေတာ ဧေကာ ခေ:;ာ တဏိR :s ံခ:;ာနစံတိ7 သမ%AာနာနD 

B5ပါန ံအတl ပိစ2ေယန ပစ2ေယာ။ တေယာ ခ:;ာ ဧကဿ ခ:;ဿ စတိ7 သမ%AာနာနD B5ပါန ံအတl ပိစ2ေယန ပစ2ေယာ။ 

ေဒ ွခ:;ာ ဒွ:ိ s ံခ:;ာန ံစတိ7 သမ%AာနာနD B5ပါန ံအတl ပိစ2ေယန ပစ2ေယာ။ ပဋသိ:;ကိJေဏ ဝိပါကာဗျာကေတာ ဧေကာ 

ခေ:;ာ တဏိR :s ံခ:;ာန ံကဋတ7 ာ စ B5ပါန ံအတl ပိစ2ေယန ပစ2ေယာ။ တေယာ ခ:;ာ ဧကဿ ခ:;ဿ ကဋတ7 ာ စ B5ပါန ံ

အတl ပိစ2ေယန ပစ2ေယာ။ ေဒ ွ ခ:;ာ ဒွ:ိ s ံ ခ:;ာန ံ ကဋတ7 ာ စ B5ပါန ံ အတl ပိစ2ေယန ပစ2ေယာ။ ခ:;ာ ဝတl iဿ 

အတl ပိစ2ေယန ပစ2ေယာ။ ဝတl i ခ:;ာန ံ အတl ပိစ2ေယန ပစ2ေယာ။ ဧက ံ မဟာဘ5တ ံ တဏိR :s ံ မဟာဘ5တာန ံ

အတl ပိစ2ေယန ပစ2ေယာ။ တေယာ မဟာဘ5တာ ဧကဿ မဟာဘ5တဿ အတl ပိစ2ေယန ပစ2ေယာ။ ေဒ ွ

မဟာဘ5တာ ဒွ:ိ s ံ မဟာဘ5တာန ံ အတl ပိစ2ေယန ပစ2ေယာ။ မဟာဘ5တာ စတိ7 သမ%Aာနာန ံ B5ပါန ံ ကဋတ7 ာB5ပါန ံ



ဥပါဒါB5ပါန ံ အတl ပိစ2ေယန ပစ2ေယာ။ ဗာဟရံိ။ အာဟာရသမ%Aာန။ံ ဥတ%သမ%Aာန။ံ အသညသတ7 ာန ံ ဧက ံ

မဟာဘ5တ ံ တဏိR :s ံ မဟာဘ5တာန ံ အတl ပိစ2ေယန ပစ2ေယာ။ တေယာ မဟာဘ5တာ ဧကဿ မဟာဘ5တဿ 

အတl ပိစ2ေယန ပစ2ေယာ။ ေဒ ွမဟာဘ5တာ ဒွ:ိ s ံမဟာဘ5တာန ံအတl ပိစ2ေယန ပစ2ေယာ။ မဟာဘ5တာ ကဋတ7 ာB5ပါန ံ

ဥပါဒါB5ပါန ံအတl ပိစ2ေယန ပစ2ေယာ။ 

 ပ%ေရဇာတ–ံ အရဟာ စကJiံ အနစိ2ေတာ ဒ%ကJေတာ အနတ7 ေတာ ဝိပဿတ။ိ ေသာတ။ံပ။ ဃာန။ံပ။ ဇိဝkံ။ပ။ 

ကာယ။ံပ။ B5ေပ။ပ။ သေဒ။̀ပ။ ဂေ:;။ပ။ ရေသ။ပ။ ေဖာAေဗQ။ပ။ ဝတl iံ အနစိ2ေတာ ဒ%ကJေတာ အနတ7 ေတာ 

ဝိပဿတ,ိ ဒေိဗQန စကJiနာ B5ပံ ပဿတ,ိ ဒဗိQာယ ေသာတဓာတ%ယာ သဒ` ံသ%ဏာတ။ိ B5ပါယတန ံစကJiဝိညာဏဿ 

အတl ပိစ2ေယန ပစ2ေယာ။ သဒါ̀ယတန။ံပ။ ေဖာAဗQာယတန ံ ကာယဝိညာဏဿ အတl ပိစ2ေယန ပစ2ေယာ။ 

စကJာယတန ံစကJiဝိညာဏဿ အတl ပိစ2ေယန ပစ2ေယာ။ ေသာတာယတန ံေသာတဝိညာဏဿ။ပ။ ဃာနာယတန ံ

ဃာနဝိညာဏဿ။ပ။ ဇိဝkာယတန ံ ဇိဝkာဝိညာဏဿ။ပ။ ကာယာယတန ံ ကာယဝိညာဏဿ အတl ပိစ2ေယန 

ပစ2ေယာ။ ဝတl i ဝိပါကာဗျာကတာန ံကရိိယာဗျာကတာန ံခ:;ာန ံအတl ပိစ2ေယန ပစ2ေယာ။ 

 ပစbာဇာတာ – ဝိပါကာဗျာကတာ ကရိိယာဗျာကတာ ခ:;ာ ပ%ေရဇာတဿ ဣမဿ ကာယဿ 

အတl ပိစ2ေယန ပစ2ေယာ။ ကဗဠကီာေရာ အာဟာေရာဣမဿ ကာယဿ အတl ပိစ2ေယန 

ပစ2ေယာ။B5ပဇီဝိတ~ိ:`ယိကံဋတ7 ာB5ပါန ံအတl ပိစ2ေယန ပစ2ေယာ။ (၁) 

 အဗျာကေတာ ဓေမ,ာ က%သလဿ ဓမ,ဿ အတl ပိစ2ေယန ပစ2ေယာ။ ပ%ေရဇာတ ံေသကJာ ဝါ ပ%ထ%ဇYနာ ဝါ 

စကJiံ အနစိ2ေတာ ဒ%ကJေတာ အနတ7 ေတာ ဝိပဿ:7။ိ ေသာတ။ံပ။ ဃာန။ံပ။ ဇိဝkံ။ပ။ ကာယ။ံပ။ B5ေပ။ပ။ သေဒ။̀ပ။ 

ဂေ:;။ပ။ ရေသ။ပ။ ေဖာAေဗQ။ပ။ ဝတl iံ အနစိ2ေတာ ဒ%ကJေတာ အနတ7 ေတာ ဝိပဿ:7,ိ ဒေိဗQန စကJiနာ B5ပံ ပဿ:7,ိ 

ဒဗိQာယ ေသာတဓာတ%ယာ သဒ` ံသ%ဏ:7။ိ ဝတl i က%သလာန ံခ:;ာန ံအတl ပိစ2ေယန ပစ2ေယာ။ (၂) 

 အဗျာကေတာ ဓေမ,ာ အက%သလဿ ဓမ,ဿ အတl ပိစ2ေယန ပစ2ေယာ – ပ%ေရဇာတ ံစကJiံ အဿာေဒတ,ိ 

အဘနိ:တ̀,ိ တ ံ အာရဗa ရာေဂါ ဥပ6ဇYတ,ိ ဒAိ ိ ဥပ6ဇYတ,ိ ဝိစကိစိbာ ဥပ6ဇYတ,ိ ဥဒ;စ2 ံ ဥပ6ဇYတ,ိ ေဒါမနဿ ံ ဥပ6ဇYတ။ိ 

ေသာတ။ံပ။ ဃာန။ံပ။ ဇိဝkံ။ပ။ ကာယ။ံပ။ B5ေပ။ပ။ သေဒ။̀ပ။ ဂေ:;။ပ။ ရေသ။ပ။ ေဖာAေဗQ။ပ။ ဝတl iံ အဿာေဒတ,ိ 

အဘနိ:တ̀,ိ တ ံ အာရဗa ရာေဂါ ဥပ6ဇYတ။ိပ။ ေဒါမနဿ ံ ဥပ6ဇYတ။ိ ဝတl i အက%သလာန ံ ခ:;ာန ံ အတl ပိစ2ေယန 

ပစ2ေယာ။ (၃) 

 က%သေလာ စ အဗျာကေတာ စ ဓမ,ာ က%သလဿ ဓမ,ဿ အတl ပိစ2ေယန ပစ2ေယာ – သဟဇာတ,ံ 

ပ%ေရဇာတ။ံ သဟဇာေတာ – က%သေလာ ဧေကာ ခေ:;ာ စ ဝတl i စ တဏိR :s ံခ:;ာန ံအတl ပိစ2ေယန ပစ2ေယာ။ပ။ ေဒ ွ

ခ:;ာ စ ဝတl i စ ဒွ:ိ s ံခ:;ာန ံအတl ပိစ2ေယန ပစ2ေယာ။ (၁) 



 က%သေလာ စ အဗျာကေတာ စ ဓမ,ာ အဗျာကတဿ ဓမ,ဿ အတl ပိစ2ေယန ပစ2ေယာ –သဟဇာတ,ံ 

ပစbာဇာတ,ံ အာဟာရံ, ဣ~:`ယိ။ံ 

 သဟဇာတာ – က%သလာ ခ:;ာ စ မဟာဘ5တာ စ စတိ7 သမ%Aာနာန ံB5ပါန ံအတl ပိစ2ေယန ပစ2ေယာ။  

 ပစbာဇာတာ – က%သလာ ခ:;ာ စ ကဗဠကီာေရာ အာဟာေရာ စ ဣမဿ ကာယဿ အတl ပိစ2ေယန 

ပစ2ေယာ။ ပစbာဇာတာ က%သလာ ခ:;ာ စ B5ပဇီဝိတ~ိ:`ယိD ကဋတ7 ာB5ပါန ံအတl ပိစ2ေယန ပစ2ေယာ။ (၂) 

 အက%သေလာ စ အဗျာကေတာ စ ဓမ,ာ အက%သလဿ ဓမ,ဿ အတl ပိစ2ေယန ပစ2ေယာ – သဟဇာတ,ံ 

ပ%ေရဇာတ။ံ သဟဇာေတာ – အက%သေလာ ဧေကာ ခေ:;ာ စ ဝတl i စ တဏိR :s ံ ခ:;ာန ံ အတl ပိစ2ေယန ပစ2ေယာ။ 

တေယာ ခ:;ာ စ ဝတl i စ ဧကဿ ခ:;ဿ အတl ပိစ2ေယန ပစ2ေယာ။ ေဒ ွခ:;ာ စ ဝတl i စ ဒွ:ိ s ံခ:;ာန ံအတl ပိစ2ေယန 

ပစ2ေယာ။ (၁) 

 အက%သေလာ စ အဗျာကေတာ စ ဓမ,ာ အဗျာကတဿ ဓမ,ဿ အတl ပိစ2ေယန ပစ2ေယာ – သဟဇာတ,ံ 

ပစbာဇာတ,ံ အာဟာရံ, ဣ~:`ယိ။ံ 

 သဟဇာတာ – အက%သလာ ခ:;ာ စ မဟာဘ5တာ စ စတိ7 သမ%Aာနာန ံB5ပါန ံအတl ပိစ2ေယန ပစ2ေယာ။ 

 ပစbာဇာတာ – အက%သလာ ခ:;ာ စ ကဗဠကီာေရာ အာဟာေရာ စ ဣမဿ ကာယဿ အတl ပိစ2ေယန 

ပစ2ေယာ။ ပစbာဇာတာ – အက%သလာ ခ:;ာ စ B5ပဇီဝိတ~ိ:`ယိD ကဋတ7 ာB5ပါန ံအတl ပိစ2ေယန ပစ2ေယာ။ (၂) 

 

နတD ပိစ'ေယာ 

 

 ၄၃၆. က%သေလာ ဓေမ,ာ က%သလဿ ဓမ,ဿ နတl ပိစ2ေယန ပစ2ေယာ – ပ%ရိမာ ပ%ရိမာ က%သလာ ခ:;ာ 

ပစbမိာန ံပစbမိာန ံက%သလာန ံခ:;ာန ံနတl ပိစ2ေယန ပစ2ေယာ။ (သခံတိ7 )ံ 

(ယထာ အန:7ရပစ2ယ,ံ ဧဝံ ဝိတl ာေရတဗQံ။) 

 

ဝိဂတပစ'ေယာ 

 

 ၄၃၇. က%သေလာ ဓေမ,ာ က%သလဿ ဓမ,ဿ ဝိဂတပစ2ေယန ပစ2ေယာ –ပ%ရိမာ ပ%ရိမာ က%သလာ ခ:;ာ 

ပစbမိာန ံပစbမိာန ံက%သလာန ံခ:;ာန ံဝိဂတပစ2ေယန ပစ2ေယာ။ (သခံတိ7 )ံ (ယထာ အန:7ရပစ2ယ,ံ ဧဝံ ဝိတl ာေရတဗQံ။) 



 

အဝိဂတပစ'ေယာ 

 

 ၄၃၈. က%သေလာ ဓေမ,ာ က%သလဿ ဓမ,ဿ အဝိ–ဂတပစ2ေယန ပစ2ေယာ – က%သေလာ ဧေကာ ခေ:;ာ 

တဏိR :s ံခ:;ာန ံအဝိဂတပစ2ေယန ပစ2ေယာ။ တေယာ ခ:;ာ ဧကဿ ခ:;ဿ အဝိဂတပစ2ေယန ပစ2ေယာ။ ေဒ ွခ:;ာ 

ဒွ:ိ s ံခ:;ာန ံအဝိဂတပစ2ေယန ပစ2ေယာ။ (သခံတိ7 )ံ 

(ယထာ အတl ပိစ2ယ,ံ ဧဝံ ဝိတl ာေရတဗQံ။) 

 

ပဉ�ာဝါရဿ ဝိဘေဂu ါ။ 


