
๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

พรหมจรรย์ ๗๔

สุภีร์ ทุมทอง



๑. กายคตาสติ  
๒. อานาปานสติ 
๓. เมตตาภาวนา 
๔. กรุณาภาวนา 
๕. มุทิตาภาวนา 
    ๕.๑ ความสำคัญ คุณค่า และอานิสงส์ 
    ๕.๒ วิธีเจริญมุทิตาภาวนา

กรรมฐาน



กถญฺจ  ภิกฺขุ  เมตฺตาสหคเตน  เจตสา  เอกํ  ทิสํ   
ผริตฺวา  วิหรติ.  เสยฺยถาปิ  นาม   
เอกํ  ปุคฺคลํ  ปิยํ  มนาปํ  ทิสฺวา  เมตฺตาเยยฺย,   
เอวเมว  สพฺเพ  สตฺเต  เมตฺตาย  ผรติ. 
(อภิ.วิ. ๓๕/๖๔๓ อัปปมัญญาวิภังค์) 

ลักษณะของพรหมวิหารธรรม



กถญฺจ  ภิกฺขุ  กรุณาสหคเตน  เจตสา  เอกํ  ทิสํ   
ผริตฺวา  วิหรติ.  เสยฺยถาปิ  นาม   
เอกํ  ปุคฺคลํ  ทุคฺคตํ  ทุรูเปตํ  ทิสฺวา  กรุณาเยยฺย,   
เอวเมว  สพฺเพ  สตฺเต  กรุณาย  ผรติ. 
(อภิ.วิ. ๓๕/๖๕๓ อัปปมัญญาวิภังค์) 

ลักษณะของพรหมวิหารธรรม



กถญฺจ  ภิกฺขุ  มุทิตาสหคเตน  เจตสา  เอกํ  ทิสํ   
ผริตฺวา  วิหรติ.  เสยฺยถาปิ  นาม       
เอกํ  ปุคฺคลํ  ปิยํ  มนาปํ  ทิสฺวา  มุทิโต  อสฺส,   
เอวเมว  สพฺเพ  สตฺเต  มุทิตาย  ผรติ. 
(อภิ.วิ. ๓๕/๖๖๓ อัปปมัญญาวิภังค์) 

ลักษณะของพรหมวิหารธรรม



กถญฺจ  ภิกฺขุ  อุเปกฺขาสหคเตน  เจตสา  เอกํ  ทิสํ   
ผริตฺวา  วิหรติ.  เสยฺยถาปิ  นาม   
เอกํ ปุคฺคลํ เนว มนาปํ น อมนาปํ ทิสฺวา อุเปกฺขโก  
อสฺส,  เอวเมว  สพฺเพ  สตฺเต  อุเปกฺขาย  ผรติ. 
(อภิ.วิ. ๓๕/๖๖๓ อัปปมัญญาวิภังค์) 

ลักษณะของพรหมวิหารธรรม



หิตาการปฺปวตฺติลกฺขณา เมตฺตา  
หิตุปสํหารรสา  
อาฆาตวินยปจฺจุปฏฺฐานา  
สตฺตานํ มนาปภาวทสฺสนปทฏฺฐานา 
พฺยาปาทุปสโม เอติสฺสา สมฺปตฺติ   
สิเนหสมฺภโว วิปตฺติ  
(วิสุทฺธิ.)

ลักษณะของพรหมวิหารธรรม



ทุกฺขาปนยนาการปฺปวตฺติลกฺขณา กรุณา 
ปรทุกฺขาสหนรสา  
อวิหึสาปจฺจุปฏฺฐานา  
ทุกฺขาภิภูตานํ อนาถภาวทสฺสนปทฏฺฐานา 
วิหึสูปสโม ตสฺสา สมฺปตฺติ  
โสกสมฺภโว วิปตฺต ิ
(วิสุทฺธิ.) 

ลักษณะของพรหมวิหารธรรม



ปโมทนลกฺขณา มุทิตา  
อนิสฺสายนรสา  
อรติวิฆาตปจฺจุปฏฺฐานา  
สตฺตานํ สมฺปตฺติทสฺสนปทฏฺฐานา  
อรติวูปสโม ตสฺสา สมฺปตฺติ  
ปหาสสมฺภโว วิปตฺติ 
(วิสุทฺธิ.) 

ลักษณะของพรหมวิหารธรรม



สตฺเตสุ มชฺฌตฺตาการปฺปวตฺติลกฺขณา อุเปกฺขา  
สตฺเตสุ สมภาวทสฺสนรสา  
ปฏิฆานุนยวูปสมปจฺจุปฏฺฐานา  
กมฺมสฺสกา สตฺตา เต กมฺมสฺส รุจิยา สุขิตา วา ภวิสฺสนฺติ,  
ทุกฺขโต วา มุจฺจิสฺสนฺติ, ปตฺตสมฺปตฺติโต วา น ปริหายิสฺสนฺตีติ  
เอวํ ปวตฺตกมฺมสฺสกตาทสฺสนปทฏฺฐานา  
ปฏิฆานุนยวูปสโม ตสฺสา สมฺปตฺติ  
เคหสิตาย อญฺญาณุเปกฺขาย สมฺภโว วิปตฺติ  
(วิสุทฺธิ.) 

ลักษณะของพรหมวิหารธรรม



๕.๑.๑ ได้อานิสงส์ ๑๑ ประการ (เหมือนเมตตาภาวนา)  
๕.๑.๒ ช่ือว่าไม่ทิ้งฌานและทําตามคําสอนพระศาสดา 
๕.๑.๓ เป็นกรรมฐานละความไม่ยินดี 
๕.๑.๔ มีผลมากกว่าทานศีลเป็นต้น  
๕.๑.๕ เป็นพรหมวิหารหรืออัปปมัญญาวิหาร 

๕.๑ ความสำคัญ คุณค่า และอานิสงส์



เมตฺตาย  ภิกฺขเว  เจโตวิมุตฺติยา  อาเสวิตาย  ภาวิตาย   
พหุลีกตาย ยานีกตาย วตฺถุกตาย อนุฏฺฐิตาย ปริจิตาย   
สุสมารทฺธาย  เอกาทสานิสํสา ปาฏิกงฺขา. 
กตเม  เอกาทส:   
(๑) สุขํ  สุปติ,   
(๒) สุขํ ปฏิพุชฺฌติ,   
(อํ.เอกาทสก. ๒๔/๑๕ เมตตสูตร)

๕.๑.๑ ได้อานิสงส์ ๑๑ ประการ



(๓) น ปาปกํ  สุปินํ  ปสฺสติ,  
(๔) มนุสฺสานํ  ปิโย  โหติ,   
(๕) อมนุสฺสานํ  ปิโย  โหติ,   
(๖) เทวตา  รกฺขนฺติ,  
(๗) นาสฺส  อคฺคิ วา  วิสํ วา  สตฺถํ วา  กมติ,     
(อํ.เอกาทสก. ๒๔/๑๕ เมตตสูตร)

๕.๑.๑ ได้อานิสงส์ ๑๑ ประการ



(๘)   ตุวฏํ  จิตฺตํ สมาธิยติ, 
(๙)   มุขวณฺโณ  วิปฺปสีทติ,   
(๑๐) อสมฺมูโฬฺห  กาลํ  กโรติ,   
(๑๑) อุตฺตรึ  อปฺปฏิวิชฺฌนฺโต  พฺรหฺมโลกุปโค  โหติ.   
(อํ.เอกาทสก. ๒๔/๑๕ เมตตสูตร)

๕.๑.๑ ได้อานิสงส์ ๑๑ ประการ



๑. กายคตาสติ  
๒. อานาปานสติ 
๓. เมตตาภาวนา 
๔. กรุณาภาวนา 
๕. มุทิตาภาวนา 
    ๕.๑ ความสำคัญ คุณค่า และอานิสงส์ 
    ๕.๒ วิธีเจริญมุทิตาภาวนา

กรรมฐาน



(ก) บุคคลที่ไม่ควรเจริญมุทิตาเป็นอันดับแรก  
     (๑) คนที่รักธรรมดา 
     (๒) คนท่ีเป็นกลางๆ 
     (๓) คนที่เป็นคู่เวรกัน 
(ข) บุคคลที่ควรเจริญมุทิตาเป็นลำดับแรก 
     (๑) เพื่อนที่รักมาก ผู้ที่มีอัธยาศัยร่าเริง 
     (๒) คนที่รัก ผู้ที่สมบูรณ์พูนสุขเพียบพร้อม 
(วิสุทธิ. มุทิตาภาวนา)

๕.๒.๑ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับมุทิตาภาวนา



(ค) ลำดับบุคคลในการเจริญมุทิตา 
     (๑) เพื่อนที่รักมาก 
     (๒) คนที่รัก 
     (๓) คนกลางๆ  
     (๔) คนคู่เวร 
(วิสุทธิ. มุทิตาภาวนา)

๕.๒.๑ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับมุทิตาภาวนา



บทภาวนา  
โมทติ วตายํ สตฺโต, อโห สาธุ อโห สุฏฺฐุ. 
อีกแบบหนึ่ง  
อยํ สตฺโต ยถาลทฺธสมฺปตฺติโต มา วิคจฺฉตุ. 
(วิสุทธิ. มุทิตาภาวนา)

๕.๒.๒ วิธีเจริญมุทิตาภาวนา



ตั้งแต่ ๒ คนขึ้นไป 
เอเต สตฺตา ยถาลทฺธสมฺปตฺติโต มา วิคจฺฉนฺตุ. 
อีกแบบหนึ่ง  
สพฺเพ สตฺตา ยถาลทฺธสมฺปตฺติโต มา วิคจฺฉนฺตุ. 
(วิสุทธิ. มุทิตาภาวนา)

๕.๒.๒ วิธีเจริญมุทิตาภาวนา



มุทิตาสีมาสัมเภท 
(๑) คนที่รัก     (๒) คนกลางๆ 
(๓) คนคู่เวร    (๔) ตนเอง  
มุทิตาภาวนาได้ถึงตติยฌาน      
(วิสุทธิ. มุทิตาภาวนา)

๕.๒.๒ วิธีเจริญมุทิตาภาวนา



(๑) อโนธิโสผรณา แผ่ไม่เจาะจงบุคคล ๕ แบบ 
(๒) โอธิโสผรณา   แผ่เจาะจงบุคคล ๗ แบบ 
(๓) ทิสาผรณา     แผ่ไปในทิศต่างๆ ๑๐ แบบ 
(วิสุทฺธิ) 

๕.๒.๓ วิธีการแผ่มุทิตาจิต



มุทิตาสหคเตน  เจตสา  เอกํ  ทิสํ  ผริตฺวา  วิหรติ,   
ตถา  ทุติยํ.  ตถา  ตติยํ.  ตถา  จตุตฺถํ.   
อิติ  อุทฺธมโธ  ติริยํ สพฺพธิ  สพฺพตฺตตาย สพฺพาวนฺตํ  
โลกํ  มุทิตาสหคเตน  เจตสา  วิปุเลน  มหคฺคเตน   
อปฺปมาเณน  อเวเรน  อพฺยาปชฺเชน  ผริตฺวา  วิหรติ. 
(อภิ.วิ. ๓๕/๖๖๓ อัปปมัญญาวิภังค)์ 

๕.๒.๓ วิธีการแผ่มุทิตาจิต



สพฺเพ สตฺตา ยถาลทฺธสมฺปตฺติโต มา วิคจฺฉนฺตุ. 
สพฺเพ ปาณา ยถาลทฺธสมฺปตฺติโต มา วิคจฺฉนฺตุ.  
สพฺเพ ภูตา ยถาลทฺธสมฺปตฺติโต มา วิคจฺฉนฺตุ.  
สพฺเพ ปุคฺคลา ยถาลทฺธสมฺปตฺติโต มา วิคจฺฉนฺตุ. 
สพฺเพ อตฺตภาวปริยาปนฺนา  
ยถาลทฺธสมฺปตฺติโต มา วิคจฺฉนฺตุ.

๕.๒.๓ (๑) อโนธิโสผรณา



สพฺพา อิตฺถิโย ยถาลทฺธสมฺปตฺติโต มา วิคจฺฉนฺตุ. 
สพฺเพ ปุริสา ยถาลทฺธสมฺปตฺติโต มา วิคจฺฉนฺตุ. 
สพฺเพ อริยา ยถาลทฺธสมฺปตฺติโต มา วิคจฺฉนฺตุ. 
สพฺเพ อนริยา ยถาลทฺธสมฺปตฺติโต มา วิคจฺฉนฺตุ. 
สพฺเพ เทวา ยถาลทฺธสมฺปตฺติโต มา วิคจฺฉนฺตุ. 
สพฺเพ มนุสฺสา ยถาลทฺธสมฺปตฺติโต มา วิคจฺฉนฺตุ. 
สพฺเพ วินิปาติกา ยถาลทฺธสมฺปตฺติโต มา วิคจฺฉนฺตุ.

๕.๒.๓ (๒) โอธิโสผรณา



สพฺเพ ปุรตฺถิมาย ทิสาย สตฺตา ยถาลทฺธสมฺปตฺติโต มา วิคจฺฉนฺตุ. 
สพฺเพ ปจฺฉิมาย ทิสาย สตฺตา ยถาลทฺธสมฺปตฺติโต มา วิคจฺฉนฺตุ. 
สพฺเพ อุตฺตราย ทิสาย สตฺตา ยถาลทฺธสมฺปตฺติโต มา วิคจฺฉนฺตุ. 
สพฺเพ ทกฺขิณาย ทิสาย สตฺตา ยถาลทฺธสมฺปตฺติโต มา วิคจฺฉนฺตุ. 
สพฺเพ ปุรตฺถิมาย อนุทิสาย สตฺตา ยถาลทฺธสมฺปตฺติโต มา วิคจฺฉนฺตุ. 
สพฺเพ ปจฺฉิมาย อนุทิสาย สตฺตา ยถาลทฺธสมฺปตฺติโต มา วิคจฺฉนฺตุ.

๕.๒.๓ (๓) ทิสาผรณา



สพฺเพ อุตฺตราย อนุทิสาย สตฺตา ยถาลทฺธสมฺปตฺติโต มา วิคจฺฉนฺตุ. 
สพฺเพ ทกฺขิณาย อนุทิสาย สตฺตา ยถาลทฺธสมฺปตฺติโต มา วิคจฺฉนฺตุ. 
สพฺเพ เหฏฺฐิมาย ทิสาย สตฺตา ยถาลทฺธสมฺปตฺติโต มา วิคจฺฉนฺตุ. 
สพฺเพ อุปริมาย ทิสาย สตฺตา ยถาลทฺธสมฺปตฺติโต มา วิคจฺฉนฺตุ. 
ปาณา.. ภูตา.. ปุคฺคลา..อตฺตภาวปริยาปนฺนา.. 
อิตฺถิโย..ปุริสา..อริยา..อนริยา..เทวา..มนุสฺสา..วินิปาติกา.. 
(รวมอัปปนา ๕ + ๗ + ๑๒๐ = ๑๓๒)

๕.๒.๓ (๓) ทิสาผรณา



สวัสดีครับ


