
April 28, 2018, 6:24 pm

ဖတ်ဖူး သမ� မုြဒာ ဆုိသည်များ

ဖတ်ဖူး သမ� မုြဒာ ဆုိသည်များ 
ပါေမာက�ပုိဒဝုါလ်၏ အဆုိအမိန ့ ်အရ - 
(၁) ေဗဒင်ကျမ်းများဆုိင်ရာမုြဒာများ- 
(၂) တ��ရာယာနဆုိင်ရာ မုြဒာများ (၁၀၈) မျ�ိး 
(၃) ေလာကီယ အ�ပုညာဆုိင်ရာ မုြဒာများ (၆၄) မျ�ိးဟ၍ူ သုံးပုိင်း သုံးက� ခဲွြခား
�ိင်ုေပသည်။ယင်းတိ�  အနက် အသုံးအများဆုံး အထင်�ှားဆုံး မုြဒာ ေပါင်း (၄၅) ခု
�ိှေ�ကာင်း ေလလ့ာမှတ်သားရေပသည်။ 
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မုြဒာ ေလးဆယ့်ငါးပါး 
၁။ အ��လီ 
၂။ ဝ��နီ  
၃။ ေယာန ိ
၎။ ေဝနာယကီ 
၅။ ဟဒယ 
၆။ သိရသ 
၇။ သိခါ 
၈။ ကဝစ 
၉။အသ�တ 
၁၀။ ေနတ�  (ဒယွ-တယ)  
၁၁။ ဂ�ုဠ 
၁၂။ ဂလိန ီ
၁၃။ သုရသိ 
၁၄။ အဘိဝါဟိန ီ
၁၅။ ဌာပိန ီ
၁၆။ သႏၷိဓာပဏိ 
၁၇။ သမ��နီ  
၁၈။အဝကု�နီ  
၁၉။ ဝါသာဒန ိ
၂၀။ သ��ေိရာဓိနီ  
၂၁။ သခ�  
၂၂။ ဂဒါ 
၂၃။ပဒမု 
၂၄။ ဖရသု 
၂၅။ ဟရိဏ 
၂၆။ အဘယ 
၂၇။ဝရဒ
၂၈။ သူလ 
၂၉။ ကပါလ 
၃၀။စက�  
၃၁။ ပါဏဟတို 



၃၂။ အပါန 
၃၃။သမာန 
၃၄။ ဥဒါန 
၃၅။ ဗျာန 
၃၆။သရ 
၃၇။ စာပ 
၃၈။ ကုမၼ 
၃၉။ ဇလ 
၄၀။ ဂ�� 
၄၁။ ပုပ�  
၄၂။ ဓူမ 
၄၃။ ဒီပ 
၄၄။ နေိဝဇ�  
၄၅။ မစ�  
ြဖစ်�ကပါသည်။
ပါေမာက� ပုိဒဝုါလ်ေဖာ်ြပထားေသာ အထက်ပါမုြဒာ အမျ�ိးမျ�ိး အနက် အချ�ိ ကုိ
သာ ြမနမ်ာ�ုိ့းရာ ပဋိမာသိပ�ံေလလ့ာရာတင်ွ ေတ� �ိှအသုံးြပ�အား�ိင်ုေပသည်။ ြမန်
မာ�ုိ့းရာ �ုပ်ပွားဆင်းတေုတာ်များ�ှင့်သက်ဆုိင်၍ ေလလ့ာ ေတ��ိှရသမ�ေသာ မုြဒာ
များမှာ အေြခခံအားြဖင့် ငါးဆယ်ခန ့မ်�သာ�ိှ�ကပါသည်။ယင်းတိ�  မှာ ြမနမ်ာ
အဘိဓာန ်အက�ရာဝလိအတိင်ုးစီစ�်ြပရပါမူ ေအာက်ပါအတိင်ုးြဖစ်�ကေပသည်။ 
အ��လီမုြဒာ - Anjali mudra 
အဒ�စ���ဟတ�  - Ardha-chandra Hasta  
အဘယမုြဒာ - Abhaya Mudra 
အာလိဂ�ဟတ�  - Alinga Hasta  
ဥတ� ရေဗာဓိမုြဒာ- Uttarabodhi Mudra 
ကစ�ဝလမ�ိတဟတ�  - Katyavalambita Hasta  
ကဋကဟတ�  - Kataka Hasta  
ကုသတိဏဟတ�  - Kusatrinahasta  
ကရဏမုြဒာ - Karana Mudra 
ကတိဟတ�  - Kati Hasta  
ကုသတိဏဟတ�  = ကုသမုြဒာ - Kusa Hasta; Kusa Mudra  
ေကသမဿုပဟာနမုြဒာ - Kesamassu pahana Mudra 



ေကသဟတ�  - Kesa Hasta  
ေခပနမုြဒာ - Khepana Mudra 
ဂဒါဟတ�  - Gada Hasta  
ဝဇဟတ�  - Gaja Hasta  
စေပဋဒါနမုြဒာ - Capetadana Mudra 
စိ��မုြဒာ - Cin Mudra (Cinta Mudra)  
စီဝရဟတ�  - Civara Hasta  
ဈာနမုြဒာ - Dhyana Mudra 
ညာဏမုြဒာ - Jnana Mudra 
တဇ�နမုီြဒာ - Tajjani Mudra( Tarjani )  
တဇ�နပီါသဟတ�  - Tajjani pasa hasta  
တပ�နမုြဒာ - Tappana Mudra( Tarpana )  
တိဏဟတ�  (တိဏကိရဏမုြဒာ) – Trna Hasta ( trnakirana Mudra )  
�တိပဋကဟတ�  - Tripataka Hasta  
တိေလာကဝိဇယမုြဒာ - Tailokyavijaya Mudra 
ဒ�ဟတ�  - Danda Hasta  
ဒမရဟတ�  - Damara Hasta  
ဒါနမုြဒာ -Dana Mudra 
ဓမ�စက� မုြဒာ - DharmacakraMudra  
နမက� ာရမုြဒာ - Namaskara Mudra  
နြိဒတဟတ�  - Nidrata Hasta  
ပတ� မုြဒာ - Patra Mudra  
ပဒမုာဟတၳ - Padma Hasta 
ပါဋိဟာရိယမုြဒာ -Pratiharya Mudra 
ေပါတ� ကဟတ�  ( လ� �ကဟတ�  ) – Pustaka Hasta  
ဗုဒ� သမဏမုြဒာ - Buddhasramana Mudra 
ဗျာချာနမုြဒာ - VyakhyanaMudra 
ဘူတဒါမရမုြဒာ - Bhutadamara Mudra 
ဘူဖဿမုြဒာ (ဘူမိဖဿမုြဒာ) – Bhuphassa Mudra ( Bhumisparsa Mudra ) 
မဟာဂ�ုဏာမုြဒာ - Maha karuna Mudra 
ေယာဂမုြဒာ - Yoga Mudra 
လလိတေခပမုြဒာ - Lalitaksepa Mudra 



ေလာလဟတ�  - Lola Hasta  
ဝဇီရာဟကု�ရမုြဒာ - VajrahumkaraMudra  
ဝ��နမုီြဒာ - VandaniMudra  
ဝရမုြဒာ (ဝရဒမုြဒာ) - Vara Mudra (Varada Mudra ) 
ဝိတက� မုြဒာ - Vitarka Mudra 
ဝိမှယဟတ�  - Vismaya Hasta  
ေဝနာယကိမုြဒာ - Vainayaki Mudra 
သ��ဒိမုြဒာ - Santida Mudra  
သ��ဿနမုြဒာ - Sandassana Mudra (Samdarshana Mudra )  
သဗ�ရာဇိ���မုြဒာ - SarvarajendraMudra  
သမာဓိမုြဒာ ( သမာဟိတမုြဒာ) – Samadhi Mudra ( Samahita Mudra ) 
သီဟကဏ� မုြဒာ - Simhakarna Mudra  
သူစိမုြဒာ - Suci Mudra 
အြခားမုြဒာအထူးများ- 
ဝဇီရာ ဂုိဏ်းသားတိ�  ၏ ပူေဇာ်ြခင်း ဆုိင်ရာ မ��ရား 
အနလ မုြဒာ - မီးလ�လံက်ထားဟန ်- ဥ�မ် ဝဇီရာနလဟ��ဘ ပထမဘ��န ဟမ်ု  
ဝဇီရာပါသ မုြဒာ - ေ�ှာင်�ကိ�းတည်းထားဟန ်- ဥ�မ် ဝဇီရာပါသ�ဟိမ် 
ဝဇီရာပုပ� မုြဒာ - ပနး်လ�ဟန ်- ဥ�မ် ဝဇီရာ ပုေပ� သွာဟာ  
ဝဇီရာဒီပ မုြဒာ - ဆီမီးပူေဇာ်ဟန ်- ဥ�မ်ဝဇီရာ ဒီေပ သွာဟာ 
ဝဇီရာအကုသ� မုြဒာ - ခ�င်းေတာင်းပုံဟန ်- ဥ�မ် ဝဇီရာ ကုသ ဇ  
ဝဇီရာေနေဝဇ� မုြဒာ - လ�ဘွယ်ဝတ� �ထည့်ထားေသာအိးု - ဥ�မ် ဝဇီရေနေဝဇ�
သွာဟာ 
ဝဇီရာသမယ မုြဒာ - ေခါင်းေလာင်းငယ်ကုိကုိင်ထားေသာသိဒ�ိ�ပီးပုံ - ဥ�မ် သဗ�တ
ထာဂတသိဒ�ိ ဝဇီရသမယ တိ�ဧသတ်တွံ ဓာရယာမိ ဝဇီရသတ်တွံ ဟိဟိ ဟိဟိ
ဟမီုတိ 
ဝဇီရာဓူမ မုြဒာ - အေမ�းတိင်ုလ�ဟန ်- ဥ�မ် သဗ�ဝီတဝဇီရဓူေမ �တာမ် 
�ုပ်ပွားဆင်းတမုျား�ိှဤြဒပ်�ိှ မုြဒာများကုိ ေလလ့ာသုံးသပ်ဆင်ြခင်�ကည့်ပါက ထုိ
�ုပ်ပွားေတာ်ကုိ ထုလပ်ုစီရင်ထားသူ၏ဆုိလိရုင်းအနက်သေဘာ အဓိပ�ါယ်ကုိ ဟတ်ု
တိင်ုးမှနစွ်ာ သိ�ိှနားလည်�ိင်ုေပသည်။ 
ေယာဂီပုဂ�ိ�လ်များ အေနြဖင့် ဤ�ုပ်ပွားဆင်းထုဆုိင်ရာ မုြဒာကုိြပ�လပ်ုကျင့်�ကံပါ
က ထုိမုြဒာဟန၏်မူလအရင်းအြမစ်ြဖစ်ေသာ ဘုရား�ှင့်ေယာဂီသည် တသား
တည်း တစ်ထပ်တည်း တစ်ေပါင်းတည်း ြဖစ်သွား�ိင်ုစွမ်း�ိှသည်။သိ�  မဟတ်ု



ေမှာ်ဝင်သည်ဟ ုယုံ�ကည်�ကေလသည်။ ဘုရား�ှင့်ေယာဂီ ေယာဂီ�ှင့်ဘုရား တသား
တည်းကျေစသည်ဟဆုိုလိသုည်။ 
ဇင်း မုအီဆနဇုိ်း၏ ဝါဒအရ မုြဒာ�ှစ်မျ�ိး�ိှေလသည်။ 
(က) လက်ည��ိးလက်ေချာင်းများြဖင့် လက်အမျ�ိးမျ�ိး အဖုံဖုံြပေသာ လက်ဟနမု်ြဒာ
များ၊ 
(ခ) �ကာပနး် , ထား , သနလ်ျက် စေသာ နမိိတ်လက�ဏာများြဖင့်ြပေသာ မုြဒာများ
ဟ၍ူ �ှစ်မျ�ိး�ိှေလသည်။ဤ ဒတိုယ မုြဒာမျ�ိးကုိမူ ကသုိဏ်း���ရာ၌ ဝတ� �အြဖစ် အ
သုံြပ�ေလ�ိှ့�ကသည်။ 
တစ်ဖနမု်ြဒာေလးမျ�ိးကုိ ြပြပနသ်ည်။ 
(၁) မဟာမုြဒာ- ေယာဂီပုဂ�ိ�လ်သည် အင်းဆနဗီ်ဇကုိ ြဖစ်ေစ ဂုဏ်ေတာ်တစ်ခုခုကုိ
ြဖစ်ေစ �ုပ်ပွားဆင်းထုတစ်ဆူဆူကုိြဖစ်ေစ ကသုိဏ်း���ရသည်။ ထုိအခါ ဉာဏ်စ�်
ငါးဆင့်တက်လာသည်။ 
ပထမဆင့်တင်ွ- ေဗာဓိစိတ်ဝင်လာေအာင် အားထုတ်ရသည်။ 
ဒတိ်ုယဆင့်တင်ွ- ရထားေသာေဗာဓိစိတ်ကုိ ထိနး်သိမ်းထားရသည်။ 
တတိယဆင့်တင်ွ- ဝဇီရစိန ်စိတ်ဓါတ်ရေအာင် အားထုတ်ရသည်။ 
စတတု� ဆင့်တင်ွ- ဝဇီရစိန ်ဓါတ်အြဖစ်သိ�  ေရာက်လာသည်။ 
ပ��မဆင့်တင်ွ- ဗုဒ�အြဖစ်သိ�  အ�ကင်းမ့ဲ ေရာက်သည်။ 
ဤကား ေဝေရာစနဗုဒ�၏ ဉာဏ်စ�်တက်ပုံြဖစ်သည်။ ထုိဉာဏ်စ�်တက်ေအာင်
အသုံးြပ�ရေသာ အင်းဆနမ်ျား ဂုဏ်ေတာ်များ�ှင့် �ုပ်ပွားဆင်းထုများသည် မုြဒာ
များ ြဖစ်ကုန၏်။ 
(၂) သမ�ယမုြဒာ(သမုတိမုြဒာ) - ထား-လံှ-�ကာပွင့်-�ကာဖူး စေသာ ပညတ် ဝတ� �
များကုိ အသုံးြပ�လျက်အရိပ်နမိိတ်လက�ဏာများကုိ 
ြပသြခင်းြဖစ်သည်။ဤသည်တိ�လည်း မုြဒာအမျ�ိးအစားပင်ြဖစ်ကုန၏်။ 
(၃) ကမ�မုြဒာ- ြမတ်စွာဘုရား၏ စရိယာကျင့်စ�်များ�ှင့် ထုိဘုရား�ှင်များအား
ရည်စူးြပ�လပ်ုေသာ ဟနပ်နလ်က�ဏာများကုိကမ�မုြဒာဟေုခ�သည်။ 
(၄) မ��ရာဓာရဏီမုြဒာ- ဂါထာမ��ရားများ ဓာရဏီပရိတ်များ အင်းများကုိ
ရွတ်ဖတ်သရဇ�ာယ်ြခင်း မနး်မ�တ်ြခင်းများကုိဓာရဏီမုြဒာဟပုင်ေခ�သည်။ မ��
ရာ မုြဒာဟလုည်းေခ� �ကသည်။ 
ဤသိ�  လ�င်ဝဇီရာယာနဂုိဏ်း တ��ရာယာနဂုိဏ်း စေသာအထက်လမ်း ဂုိဏ်း
ဆရာ�ကီးများက မုြဒာေလးမျ�ိးေလးစားခဲွြခားခ့ဲ�ကြပနေ်လသည်။ ပုဂံအပါယ်
ရတနာဘုရားတင်ွ ကိ��ရာများ တာရာေဒဝီ�ှင့်ရေသ့�ကီးများပုံတင်ွမ��ရာမုြဒာ
ေခ� မ��ရာဓာရဏီမုြဒာများကုိေတ� �ိှရသည်။ 



Credit - Phyo Thu  
Credit - နဂါး�ုံဘုရား�ှင့်သုိက်ဆက်ဓာတ်ဆက် 
နက်ဆက်အင်းစမေဗဒင်အေ�ကာင်းေြပာသူများ 
ေနာက်တစ်ခု 
Wikipedia ကမလာတာ 
မုြဒာ 
မုြဒာဟေူသာ ေဝါဟာရသည် သက�တဘာသာအားြဖင့် မုြဒာ၊ ပါဠိဘာသာအားြဖင့်
မုဒ�ြဖစ်သည်။ ြမနမ်ာဘာသာအရ လက်အေနအထား ပုံစံကုိ ေခ�ဆုိသည်။ အချ�ိ
�ုပ်ပွားဆင်းတဆုိုင်ရာ ပဋိမာသိပ�ံပါရဂူ�ကီးများက မုြဒာဟ၍ူ၎င်း၊ ဟတ�
ဟ၍ူ၎င်း ခဲွြခားေခ�ေဝ�ပညတ်�ကေလသည်။ အလနွန်က်နသိဲမ်ေမ��၍ အတင်ွးငပ်ု
ေသာ အနက်အဓိပ�ါယ် သေဘာတရားများကုိ ရည်��နး်ြခင်း ြဖစ်သည်။ အချ�ိမုြဒာ
မှာ လက်တစ်ဘက်တည်းြဖင့်သာ ဟနအ်မူအရာ ြပြခင်းြဖစ်၍၊ အချ�ိမုြဒာမှာမူ
လက်�ှစ်ဘက်ြဖင့်ြဖစ်ေစ၊ လက်ေလးငါးဆယ်ဘက်ြဖင့်ြဖစ်ေစ ေဟာ�ကား��နြ်ပ
လိေုသာ သေဘာတရားကုိ ဟနအ်မူအရာ ြပထားြခင်းမျ�ိး ြဖစ်ေလသည်။ 
မုြဒာသည် �ုပ်ပွားဆင်းတ၊ု �ုပ်လံးု�ုပ်�က စသည်တိ� ကုိ ေလလ့ာသုေတသန ြပ�
ရာတင်ွ မသိလ�င်မြဖစ်ေသာ အေြခခံအကျဆုံး ပဋိမာ သိပ�ံပညာရပ်၏ ေသာခ့ျက်
တစ်ခု ြဖစ်ေပသည်။ 
အ�ကမ်း(၆)မျ�ိး 
မုြဒာများသည် ဗုဒ�၏ဘဝတစ်ေလ�ာက်လံးုတင်ွ ြဖစ်ပျက်သမ�ကုိ ပုံေဖ�ထားြခင်း
ဟဆုို�ိင်ုသည်။ အ�ကမ်းအားြဖင့် မုြဒာ(၆)မျ�ိး ေတ��ိင်ုသည်။ 
သမာဓိမုြဒာ = ထုိင်လျက် လက်ဝါး�ှစ်ဘက်စလံးု ကုိ အေပ�သိ�  လှနလ်ျက် ထပ်
ထား�ပီး ေပါင်ခွင်ေပ�တင်ွ အလိက်ုသင့် တင်ထားသည့် လက်အေနအထားသည်
တရားအားထုတ်ဟန။် ဈာနဝ်င်ဝင်စားဟနကုိ် ေဖာ်��နး်သည်။ 
ဘူမိဖဿမုြဒာ = ထုိင်လျက် ေြမ�ကီးကုိ ညာဘက် လက်ေချာင်းများြဖင့်ထိေစကာ
ဝသု��ရိေြမ�ကီးအား မာနန်တ်ကုိ ေအာင်ြမင်ေ�ကာင်း သက်ေသ��နး်ဆုိဟနကုိ်
ေဖ� ြပသည်။ 
ဓမ�စ�ကာမုြဒာ= ထုိင်လျက် လက်�ှစ်ဘက်စလံးု ရင်�ွန ့ ်အထက်နားတင်ွြမ�င့်ထား
�ပီး ဘယ်လက်ေချာင်းထိပ်�ှင့် လက်ယာလက်ဖဝါးကုိ ထိေနဟနသ်ည် ဓမ�စ�ကာ
တရားကုိ ေဟာ�ကားေနဟန ်ြဖစ်သည်။ 
အဘယမုြဒာ = ေဘးအ��ရာယ်မကျေရာက်ေစရန ်ကာကွယ်ေပးဟန ်ကုိ ေဖ�
ြပသည်။ ရပ်ေတာ်မူပုံ�ှင့် စ�က�န�်ကချဟီနပုံ်တိ� �တွင် လက်ယာလက်ြဖင့်
လက်ဝါးကာြပသက့ဲသိ�  လက်ဖဝါးအြပင်ဘက်သိ� လှနက်ာ လက်ေချာင်းများက



အေပ�သိ�  ေထာင်ြဖန ့�်ြပေနဟနြ်ဖစ်သည်။ ( ရံခါ လက်�ှစ်ဘက် ) 
ဝိတက� မုြဒာ=ေဆွးေ�းွဟန ်��န�်ကားဟနြ်ဖစ်၍ အဘယမုြဒာ�ှင့်ဆင်တသူည်။
လက်ယာဘက်လက်ညိ�း�ှင့် လက်မထိပ်ထိထားပုံ သာကွာသည်။ 
ဝရဒမုြဒာ= ရပ်ေတာ်မူ ဗုဒ��ုပ်ပွားေတာ်များ၌သာ ေတ��ြမင်�ိင်ုသည်။
ေကာင်းချးီေပးဟန ်ဆုေပးဟနြ်ဖစ်ပါသည်။ လက်ယာဘက်လက်ကုိေအာက်
ချ၍လက်ဖဝါးကုိ အြပင်သိ� လှည့်�ပီး လက်ေချာင်းများ ေအာက်သုိ ြဖန ့ခ်ျထားဟန်
ြဖစ်သည်။ 
သုံးက� 
ပါေမာက�ပုိဒဝုါလ်၏ အဆုိအမိန ့အ်ရ - 
ေဗဒင်ကျမ်းများဆုိင်ရာ မုြဒာများ၊ 
တ��ရာယာနဆုိင်ရာ မုြဒာများ (၁၀၈)မျ�ိး၊ 
ေလာကီယ အ�ပုညာဆုိင်ရာ မုြဒာများ (၆၄)မျ�ိးဟ၍ူ သုံးပုိင်း၊ သုံးက� ခဲွြခား�ိင်ု
ေပသည်။ 
ယင်းတိ�အနက် အသုံးအများဆုံး အထင်�ှားဆုံး မုြဒာေပါင်း (၄၅) ခု�ိှေ�ကာင်း သိရ
သည်။ 
ကုိးကား 
http://www.myworld-phyophyo.com/p/buddha-1-16.html 

လ�ိင် ဘွား  
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