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စာဖတ်သူ မိတ်ေဆွများ ဗဟသုုတ သိမှတ်ဖွယ်ရာအေနြဖင့်
ဘုရား�ှင်၏ လက်ဟန ်ေြခဟန ်သေက�များကုိ မွတ်သား
သိ�ိှေစရန ်အလိ◌ုင်ါွေရးသားမိသည်။မုြဒာဆုိသည်မှာပါဠိ
စကားြဖစ်ပါသည်။အဓိပ�ါယ်ကားလက်ေချာင်းလိ ုြမနမ်ာြပနရ်
သည်။ြမတ်စွာဘုရား�ှင်၏လက်ေတာ်အေနထား၊လက်ဟန်
ပုံစံ၊ေြခေတာ်အေနထား၊ ေြခဟနပုံ်စံတိ� ကုိ“မုြဒာဟေုခ�
ပါသည်။

၁။ ပဒမုာသန မု◌ဒ်ာ



ပဒမုာသန မုြဒာဆုိသည်ကားပဒမု�ာ�ကာပနး်က့ဲသိ� ထုိင်ေနေတာ်
မူသည့်ပုံစံြဖစ်ပါသည်။ြမတ်စွာဘုရား�ှင်၏ပုံေတာ်တင်ွ
ညာဘက်ေြခဖဝါးကုိဘယ်ဘက်ေပါင်ေပ�၌တင်လျက်၊ဘယ်
ဘက်ေြခဖဝါးကုိ ညာဘက်ေပါင်ေပ�၌တင်ထား�ပီးတင်ပလ� င်
ေခွေအနအထားပုံသ�ာနသ်ည် ပဒမုာသန မုြဒာ၊လက်�ှစ်ကုိ
ေတာလ့က်ချင်းထပ်ထား�ပီးေတာတ့င်ပလ� င်ေခွေပ�၌ တင်
ထားသည့်ဘုရားပုံသ�ာနေ်တာ်ကုိ“ ပဒမုာသနမုြဒာဟေုခ�
ပါသည်။







၂။ ဓမ�စ�ကာ မုြဒာ

ဓမ�စ�ကာမုြဒာဆုိသည်မှာ ပဥ�ဝဂ�ီ-၅-ဦးအားသစ�ာေလးပါ၊
မဂ�င်�ှစ်ပါးတရားတိ� ကုိတစ်ပါးချင်းတစ်ပါးချင်းစီ လက်
ချ�ိးေရတက်ွ�ပီးသကာလဓမ�စ�ကားတရားဦးေဟာေတာ်မူေန
သည့်ပုံစံြဖစ်ပါသည်။ြမတ်စွာဘုရား၏လက်ေတာ်�ှစ်ဖက်မှာ
�ုပ်ပွား ေတာ် ၏ရင်�ွန ့ေ်လာက်မှာ�ိှပါသည်။လက်ေချာင်း
အေနထားမှာ ညာဘက� က� လက်ည��ိးကေလးကုိေကွး
ထား�ပီး၊လက်မ�ှင့်ထိထားသည် ပုံစံြဖစ်�ပီး၊ဘယ� က� က္
က လက�လယ� ိ� ထိထားရသည်။ညာဘက� လက်မ�ှင့်
လက်ည��ိးသည် ဘယ� က� က�လယ� ိ�ထိထားရသည်။



အဓိပ�ါယ်ကား-ြမတ်စွာဘုရား�ှင်သည် သစ�ာေလးပါး၊မဂ�င်
တရား�ှစ်ပါးတိ� ကုိ တစ်ပါးချင်းတစ်ပါးချင်းစီလက်ချ�ိးေရ
တက်ွ�ပီးဓမ�စ�ကားတရားေတာ်အား ေဟာ�ကားေတာ်မူေန
သည့်ပုံစံြဖစ်ေ�ကာင့် “ဓမ�စ�ကာ မုြဒာဟ ုေခ�ဆုိပါသည်။





၃။ ဘူမိဖဿ မုြဒာ

ဘူမိဖဿမုြဒာဆုိသည်မှာမဟာပထဝီေြမ�ကီးကုိသက်ေသ
��န�်ပီးေတာ ့မာရ�တ်သားကုိေအာင်ြမင်ေတာ်မူသည့် တင်
ပလ� င်ေခွထုိင်ေနေတာ်မူသည့်ပုံစံကုိ“ဘူမိဖဿမုြဒာဟေုခ�
ပါသည်။ဘူမိဖဿမုြဒာသည်ဘယ� က� က�ဝါးကုိလှန�်ပီး၊
တင်ပလ� င် ေ◌ခွေပ�၌ ထား�ိှ�ပီး၊ညာဘက်လက် ဖဝါးကုိေတာ့
ညာဘက်ဒးူေပ�၌ေမှာက်လ�က်တင်ထားရသည်။လက်ေချာင်း
ေတာ်အေနထားကားေအာက်သိ�  စုိက်ေနသည့်ပုံစုံြဖစ်�ပီး၊ဘယ်
ဘက်လက် က ေတာအ့ထက်သိ� လှနထ်ားသည်။ မဟာပထဝီ



ေြမ�ကီးကုိသက်ေသတည်�ပီး မာရ�တ်သားကုိေအာင်ြမင်
သည့်ပုံစံကုိ“ဘူမိဖဿမုြဒာဟေုခ�ဆုိပါသည်။





၄။ စ်ာန မုြဒာ

စျာနမုြဒာ ဆုိသည်မှာြမတ်စွာဘုရား စျာနသ်မာပတ်ဝင်စားေန
သည့်ပုံစံပင်ြဖစ်သည်။ေအနထားမွာြမတ်စွာဘုရား�ှင်သည်
ထုိင်ေန�ပီးသကာလမ်က� ံ�းအစုံကုိမိှတ်ထားေနသည့်ပုံစံြဖစ်
ပါသည်။ညာဘက� က�ဝါး၊ဘယ� က� က�ဝါး�ှစ်ဖက်တိ�
ကုိလှနထ်ား�ပီ ◌းတင် ပလ� င်ေခွေပ� တင်ထား၍အချင်းချင်း
ထပ်ထားသည့်ပုံစံ ြဖစ်ပါသည်။တင်ပလ� င်ေခွထုိင်ေမ�ပီး မ်က္
လံးုအစုံမိွတ� ားကာလက်ဖဝါး�ှစ်ဖက်တိ� ကုိ



လှန၍်အချင်းချင်းထပ်ထား�ပီး စျာနသ်မာပတ်ဝင်စားေန
သည့်ပုံ�ာနကုိ် “စ်ာန မုြဒာဟေုခ�ပါသည်။





၅။ အဘယ မုြဒာ



အဘယမုြဒာဆုိသည်မှာေဘးကင်းပါေစ၊ ရနက်င်းပါေစ၊
ချမ်းသာပါေစလိ�  ဆု ေတာင်းေပးေနသည့်ပုံစံကုိ “အဘ မုြဒာ
ဟေုခ�ဆုိပါသည်။အဘယမုြဒာပုံေတာ်ဟာမတ်တတ်ရပ်ေနတဲ့
ပုံေတာ်ြဖစ်ပါသည်။လက်ေတာ်အေနထားက ညာ ဘက်လက်
ေတာ်မှလက�ဝါးကုိပခုံးေတာ်�ှင့်ညီေအာင်တံေတာင်ဆစ်မှ
ေကွးထားရပါတယ်။လက�ဝါးကုိေ�ှ�ဘက်လှည့်ထား�ပီး၊
ဘယ်ဘက်လက်ေတာ်ကုိေမှာက်ထားကာေအာက်ဘက်ဆီသိ�
ဆန ့တ်နး်ထားရသည်။အဲဒီလိပုံုသ�နကုိ် “အဘယ မုြဒာဟု
ေခ�ပါသည်။[တနည်း “ဝရ မုြဒာဟလုည်း ေခ� �ကသည်။







၆။ ပိ� မုြဒာ



ပိ� မုြဒာဆုိသည်မှာသပိတ� ိ�ပုိက်�ပီး ဆွမ်းခံ�ကေနသည့်
ပုံသ�ာနကုိ်ေခ�ပါသည်။ပုံစံမွာလက်�ှစ်ဖက်ြဖင့်သပိတ� ိ�
ပုိက်ထား�ပီးမတ်တတ်ရပ်အေနထားြဖင့်ဆွမ်းခံ�ကေနသည့်
ပုံသ�ာနကုိ် “ပိ� မုြဒာဟေုခ�ပါသည်။







၇။ ပရိနဗိ�ာန မုြဒာ



ေလျာင်းေတာ်မူ�ပီးပရိနဗိ�ာနစံ်ေနေတာ်မူသည့် ပုံစံကုိ “ပရိနဗ္ိ
ဗာနမုြဒာဟေုခ� ြခင်းြဖစ်သည်။ေအနထားမွာေြမာက်ဘက်
အရပ်သိ� �ဦးေခါင်းြပ�ထား�ပီး၊အေနာက်ဘက်အရပ်သုိ
မျက်�ှာမူလျက်မျက်လံးုေတာ်အစုံမှာမိှတ်ထားသည့်ပရိနဗိ�ာန်
စံေနေတာ်မူသည့်ပုံသ�ာနကုိ် “ပရိနဗိ�ာန မုြဒာဟေုခ�သည်။





မှတ်ချက်။အေ�ှ�သာေလျာင်း၊ေတာင်ေပါင်းေလာင်း၊အေနာက်
ေနရဗာန၊် ေြမာက်ပရိနဗိ�ာနဆုိ်သည့်အတိင်ုး –



အေ�ှ�သာေလျာင်းဆုိသည်က လဲ ေလျာင်းေနသည့်ပုံ
ေတာ်သည်အေ�ှ�ဘက်ကုိဦးေခါင်းေတာ်ထားတယ်ဆုိလျင်ေရ�
သာေလျာင်းပုံေတာ်ဟ ုေခ�ပါသည်။

ေတာင်ေပါင်းေလာင်းဆုိသည်ကလဲ ေလျာင်းေနသည့် ပုံ
ေတာ်သည် ေတာင်ဘက်သိ�  ဦးေခါင်ေတာ် ြပ�ထားတယ်ဆုိ
လျင် ေပါင်းေလာင်းပုံေတာ်ဟ ုေခ�ပါသည်။





အေနာက်ေနရဗာနဆုိ်ဆုိသည်ကေအနာက� က� ိ�ဦးေခါင်း
ေတာ်ထားသည့် လဲ ေလျာင်းေနသည့်ပုံေတာ်သည်ေနရဗာနပုံ်



ေတာ်ဟ ုေခ�ပါသည်။

ေြမာက်ပရိနဗိ�ာနဆုိ်သည်ကေြမာက်ဘက်သိ�  ဦးေခါင်းထား�ပီး
လဲေလျာင်းေနသည့်ပုံစံသည်ပရိနဗိ�ာနစံ်သည့် လဲ ေလျာင်းေန
သည့်ပရိနဗိ�ာနပုံေတာ်ဟ ုေခ�ဆုိပါသည်။





ဥတ� ရေဗာဓိမုြဒာ



လက်ဝဲလက်ညိ�း�ှင့်လက်မ လက် ယာလက်ညိ�း�ှင့်လက်မတိ�
ကုိထိထား၍ ရင်ဘတ်ကုိထိလနုးီပါ ေထာင်ြပထားေသာ လက်
ဟနအ်ေနအထားကုိ ဥတ� ရမုြဒာ ဟေုခ�သည်။ဓမ�စ�ကာ မုြဒာ
ပုံ�ှင့်ဆင်တ�ုိူးမှာြဖစ်သည်။ပါရမီ ၁၀ ပါး �ပီးြပည့်စုံြခင်းကုိြပ
ေတာ်မူေသာသ ေဘာ�ိှသည်။ အရိယသစ�ာနဒဿနမဂ�လာ
�ှင့် နဗိ�ာနန်ကစ�ိကိရိယမဂ�လာကုိသ�ူပ်ေဆာင်ထားြခင်း
ေ�ကာင့်ဝိမုတ� ိရသ�ှင့် သ��ရသတိ� ကုိေပ�လင်ထင်�ှားေစပါ
သည်။ဥတ� ရေဗာဓိမုြဒာပါေသာဘုရားကုိ ကုိးကွယ်သူသည်
ဉာဏ်ပညာေကာင်းြခင်း စာေမးပဲွ စာြပနပဲွ်တိ� �၌ လယ်ွကူစွာ
ေအာင်ြမင်ြခင်းအကျ�ိးေကျးဇူးများရ�ိှနင်ိသည်ဟတု��ရာယာ
န ကျမ်းများ၌ ေဖာ်ြပပါ�ိှပါသည်ဟ၍ူမှတ်သားမိပါ သည်။

မူရင်းေရးသားသူအားေလးစားစွာ credit ေပးပါသည်

Knowledge
ကွနတိ်နန်ာကားေနာက်ကုိလစီူးကားဝင်တိက်ု�ပီး မလိအုပ်ပဲ

အသက် ေတဆုံွး���ံးလိက်ုရတဲ ့အေ�ကာင်းအရင်းများ
သရဏဂုံ သုံးပါးကုိ အ�မဲမပျက်ရွတ်ဆုိပွားများေသာ

ပုဂ�ိ�လ် ရ�ိှ�ိင်ုေသာအကျ�ိးတရားများ
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