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ေစတသိက္ ၅၂ ပါး
Aညသမာန္း ေစတသိက္ ၁၃ ပါး
သဗၺစိတၱသာဓာရဏ ေစတသိက္ ၇-ပါး
၁။ ဖႆ - Aာရုံကုိ ေတြ႔ထိျခင္းသေဘာ၊
၂။ ေ၀ဒနာ - Aာရုံ၏Aရသာကုိ ခံစားျခင္းသေဘာ၊
၃။ သညာ - Aာရုံကုိ မွတ္ျခင္းသေဘာ၊
၄။ ေစတနာ - Aာရုံ၌ သမၸယုတ္တရားတုိ႔ကုိ ေစ႔ေဆာ္ျခင္းသေဘာ၊
၅။ Eကဂၢတာ - Aာရုံ၌ တည္တံ႔ျခင္းသေဘာ၊
၆။ ဇီ၀ိတိေျႏၵ - သဟဇာတ္တရားတုိ႔ကုိ ေစာင့္ထိန္းျခင္းသေဘာ၊
၇။ မနသိကာရ - Aာရုံ၌ ႏွလုံးသြင္းျခင္းသေဘာ။

ပကိဏ္း ေစတသိက္ ၆ ပါး
၁။ ၀ိတက္ - ယွU္ဖက္ စိတ္ ေစတသိက္တုိ႔ကုိ Aာရုံသုိ႔ တင္ေပးျခင္း
သေဘာ၊
၂။ ၀ိစာရ - Aာရုံကုိ သုံးသပ္ျခင္း (ထပ္၍ ထပ္၍ ယူျခင္း) သေဘာ၊
၃။ Aဓိေမာကၡ - Aာရုံကုိ ဆုံးျဖတ္ျခင္းသေဘာ၊
၄။ ၀ီရိယ - ယွU္ဖက္တရားတုိ႔ မဆုတ္နစ္ေAာင္ Aားထုတ္ျခင္းသေဘာ၊
၅။ ပီတိ - Aာရုံကုိ ႏွစ္သက္ျခင္းသေဘာ၊
၆။ ဆႏၵ - Aာရုံကုိ လုိခ်င္ေတာင့္တျခင္းသေဘာ။
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Aကုသုိလ္ေစတသိက္ ၁၄ ပါး
၁။ ေမာဟ - Aာရုံ၏သေဘာမွန္ကုိ ဖုံးကြယ္ျခင္းသေဘာ၊
၂။ Aဟိရိက - ဒုစရုိက္မွ မရွက္ျခင္းသေဘာ၊
၃။ Aေနာတၱပၸ - ဒုစရုိက္မွ Aေၾကာက္လန္႔ျခင္းသေဘာ၊
၄။ Uဒၶစၥ - စိတ္၏ မၿငိမ္သက္ျခင္း ပ်ံ႔လြင့္ျခင္းသေဘာ၊
၅။ ေလာဘ - Aာရုံ၌ လုိခ်င္ကပ္ၿငိျခင္းသေဘာ၊
၆။ ဒိ႒ိ - မွားမွားယြင္းယြင္း သိျခင္း (Aယူမွားျခင္း) သေဘာ၊
၇။ မာန - ေထာင္လႊားတက္ၾကြျခင္းသေဘာ၊
၈။ ေဒါသ - ခက္ထန္ၾကမ္းတမ္းျခင္းသေဘာ၊
၉။ Iႆာ - သူတစ္ပါး စည္းစိမ္ကုိ ျငဴစူျခင္းသေဘာ၊
၁၀။ မစၧရိယ - မိမိစည္းစိမ္ကုိ လွ်ဳိ႔၀ွက္၀န္တိုျခင္းသေဘာ၊
၁၁။ ကုကၠဳစၥ - ျပဳAပ္ၿပီးေသာ ဒုစရုိက္ မျပဳလုိက္မိေသာ သုစရုိက္တို႔၌
ေနာင္တတဖန္ ပူပန္ျခင္းသေဘာ၊
၁၂။ ထိန - စိတ္၏ ထုိင္းမွဳိင္းျခင္းသေဘာ၊
၁၃။ မိဒၶ - ေစတသိက္တုိ႔၏ ထုိင္းမွဳိင္းျခင္းသေဘာ၊
၁၄။ ၀ိစိကိစၧာ - ဘုရားစေသာ Aာရုံ၌ ယုံမွားျခင္းသေဘာ။
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ေသာဘဏေစတသိက္ ၂၅ ပါး
ေသာဘဏသာဓာရဏ ေစတသိက္ ၁၉ ပါး
၁။ သဒၶါ - ဘုရားစေသာ Aာရုံ၌ ယုံၾကည္ျခင္းသေဘာ၊
၂။ သတိ - ဘုရားစေသာ Aာရုံ၌ Aမွတ္ရျခင္းသေဘာ၊
၃။ ဟိရီ - ဒုစရုိက္မွ ရွက္ျခင္းသေဘာ၊
၄။ ၾသတၱပၸ - ဒုစရုိက္မွ ေၾကာက္လန္႔ျခင္းသေဘာ၊
၅။ Aေလာဘ - Aာရုံ၌ မကပ္ၿငိ မလုိခ်င္ျခင္းသေဘာ၊
၆။ Aေဒါသ - မခက္ထန္ မၾကမ္းတမ္းျခင္းသေဘာ၊
၇။ တၾတမဇၥ်တၱတာ - Aာရုံ၌ သမၸယုတ္တရားတုိ႔ကုိ လ်စ္လ်ဴရွဳေစျခင္း
သေဘာ၊
၈။ ကာယပႆဒၶိ - ေစတသိက္တုိ႔၏ ၿငိမ္းျခင္းသေဘာ၊
၉။ စိတၱပႆဒၶိ - စိတ္၏ ၿငိမ္းျခင္းသေဘာ၊
၁၀။ ကာယလဟုတာ - ေစတသိက္တုိ႔၏ ေပါ့ျခင္းသေဘာ၊
၁၁။ စိတၱလဟုတာ - စိတ္၏ေပါ့ျခင္းသေဘာ၊
၁၂။ ကာယမုဒုတာ - ေစတသိက္တုိ႔၏ ႏူးညံ့ျခင္းသေဘာ၊
၁၃။ စိတၱမုဒုတာ - စိတ္၏ ႏူးည့ံျခင္းသေဘာ၊
၁၄။ ကာယကမၼညတာ - ေစတသိက္တုိ႔၏ Aမွဳ၌ ေကာင္းျခင္းသေဘာ၊
၁၅။ စိတၱကမၼညတာ - စိတ္၏ Aမွဳ၌ ေကာင္းျခင္းသေဘာ၊
၁၆။ ကာယပါဂုညတာ - ေစတသိက္တုိ႔၏ ေလ႔လာျခင္းသေဘာ၊
၁၇။ စိတၱပါဂုညတာ - စိတ္၏ ေလ႔လာျခင္းသေဘာ၊
၁၈။ ကာယုဇုကတာ - ေစတသိက္တုိ႔၏ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းသေဘာ၊
၁၉။ စိတၱဳဇုကတာ - စိတ္၏ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းသေဘာ။
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၀ိရတီ ၃ ပါး
၁။ သမၼာ၀ါစာ - Aသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းႏွင့္ မစပ္ဆုိင္ေသာ ၀စီဒုစရုိက္
၄-ပါးမွ ေရွာင္ၾကU္ျခင္းသေဘာ၊
၂။ သမၼာကမၼႏၲ - Aသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းႏွင့္ မစပ္ဆုိင္ေသာ ကာယ
ဒုစရုိက္ ၃-ပါးမွ ေရွာင္ၾကU္ျခင္းသေဘာ၊
၃။ သမၼာAာဇီ၀ - Aသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းႏွင့္ စပ္ဆုိင္ေသာ ၀စီဒုစရုိက္
၄-ပါး၊ ကာယဒုစရုိက္ ၃-ပါးမွ ေရွာင္ၾကU္ျခင္းသေဘာ၊

Aပၸမညာ ၂ ပါး
၁။ ကရုဏာ - ဒုကၡိတသတၱ၀ါပညတ္ကုိ Aာရုံျပဳ၍ သနားျခင္းသေဘာ၊
၂။ မုဒိတာ - သုခိတသတၱ၀ါပညတ္ကုိAာရုံျပဳ၍ ၀မ္းေျမာက္ျခင္းသေဘာ၊

Aေမာဟ ၁ ပါး
၁။ ပညိေျႏၵ - Aာရုံကုိ Aမွန္Aတိုင္း သိျခင္းသေဘာ။

