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METTABRAMMAVIHARAPHAVANANIDHITA 
เมตตาพรัหมะวิหาระภาวนา (แบบยอ) 

 

เอวัมเม  สุตังฯ  เอกัง  สะมะยัง   Evam me sutaṃ: ekaṃ samayaṃ  
ภะคะวา สาวัตถิยัง  วิหะระต ิ  Bhagavā Sāvatthiyaṃ viharati 
เชตะวะเน อะนาถะปณฑิกัสสะ อาราเมฯ   Jetavane Anāthapiṇḍikassa ārāme. 
ตัตระ โข ภะคะวา ภิกขู  Tattra kho bhagavā bhikkū  
อามันเตสิ  ภิกขะโวติฯ  āmantesi bhikkavoti: 
ภะทันเตติ เต  ภิกขู ภะคะวะโต ปจจัสโสสุง  Bhatanteti te bhikkū bhagavato paccassosuṃ  
ภะคะวา เอตะทะโวจะ  bhagavā etathavoca 
เมตตายะ  ภิกขะเว เจโตวิมุตติยา  mettaya Bhikhave jetovimutiyā  
อาเสวิตายะ  ภาวิตายะ พะหุลีกะตายะ   āsevitāya  bhāvitāya  bahulīkatāya 
ยานีกะตายะ  วัตถุกะตายะ  yānīkataya  vathukatāya 
อะนุฏฐิตายะ ปะริจิตายะ  anutthitāya paricitāya 
สุสะมารัทธายะ  เอกาทะสานิสังสา   susamarat’dhāya ekātasānisaṃsā 
ปาฏิกังขาฯ  กะตะเม   เอกาทะสะฯ  pāthikaṃkhā katame ekātasa: 
  

(๑) สุขัง  สุปะติ (1) Sukhaṃ supati 

(๒) สุขัง  ปะฏิพุชฌะติ  (2) Sukhaṃ patibujati 

(๓) นะ ปาปะกัง สุปนัง ปสสะติ  (3) Na pāpakaṃ supinaṅ passati 
(๔) มะนุสสานัง  ปโย  โหติ  (4) Manussānaṃ piyo hoti 

(๕) อะมะนุสสานัง  ปโย  โหติ  (5) Amanussānaṃ piyo hoti  

(๖) เทวะตา รักขันติ  (6) Devatā rakkhanti 

(๗) นาสสะ อัคคิ วา วิสัง วา  (7) Nassa aggi vā visaṃ vā  
       สัตถัง วา กะมะติ      satthaṃ vā kamati  
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(๘) ตุวะฏัง  จิตตัง  สะมาธิยะติ  (8) Tuvatuṃ cittaṃ samādhiyati 

(๙) มุขะวัณโณ วิปะสี ทะติ  (9) Mukhavanno vipasī dati 
(๑๐) อะสัมมุฬโห  กาลัง  กะโรติ  (10) Asammulaho kālaṃ karoti 
(๑๑) อุตตะริง อัปปะฏวิิชฌันโต   (11) Uttariṅ appativijjhanto  
        พรัหมะโลกูปะโค  โหติฯ          brammalogūpago hoti: 

 
เมตตายะ  ภิกขะเว เจโตวิมุตติยา  mettāya Bhikhave jetovimutiyā  
อาเสวิตายะ  ภาวิตายะ พะหุลีกะตายะ   āsevitāya  bhāvitāya  bahulīkatāya 
ยานีกะตายะ  วัตถุกะตายะ  yānīkataya  vathukatāya 
อะนุฏฐิตายะ ปะริจิตายะ  anutthitāya paricitāya 
สุสะมารัทธายะ  เอกาทะสานิสังสา   susamarat’dhāya ekātasānisaṃsā 
อิเม  เอกาทะสานิสังสา ปาฏิกังขาฯ  Ime ekātasānisansā pātikamkhā 
 
อัตถิ อะโนธิโส ผะระณา เมตตาเจโตวิมุตติ   Atthi anodhiso pharanā mettajetovimuti 
อัตถิ โอธิโส ผะระณา เมตตาเจโตวิมุตติ Atthi odhiso pharanā mettajetovimuti 
อัตถิ ทิสา ผะระณา เมตตาเจโตวิมุตติ Atthi disā pharanā mettajetovimuti 
  
กะตีหากาเรหิ อะโนธิโส ผะระณา  Katīhākarehi anodhiso pharanā 
เมตตาเจโตวิมุตติ mettajetovimuti 
กะตีหากาเรหิ โอธิโส ผะระณา     Katīhākarehi odhiso pharanā 
เมตตาเจโตวิมุตติ mettajetovimuti  
กะตีหากาเรหิ ทิสา ผะระณา     Katīhākarehi disā pharanā 
เมตตาเจโตวิมุตติ mettajetovimuti  
 
 
 
 



  
METTABRAMMAVIHARAPHAVANANIDHITA 

 

เมตตาพรัหมะวิหาระภาวนา (เมตตาใหญพิสดาร) 
http://www.mettajetovimuti.org 

 

Page 3/5 
 

หนังสืออิเล็กทรอนิกสน้ีจัดทําโดย puyka@mettajetovimuti.org  
ติดตอและสอบถามขอมูลเพิ่มเติม puyka@mettajetovimuti.org  

 

ปญจะหากาเรหิ อะโนธิโส ผะระณา  Pañca-hākārehi anodhiso pharanā 
เมตตาเจโตวิมุตติ mettajetovimuti  
สัตตะหากาเรหิ โอธิโส ผะระณา     Satta-hākārehi odhiso pharanā 
เมตตาเจโตวิมุตติ mettajetovimuti 
ทะสะหากาเรหิ ทิสา ผะระณา     Dasa-hākārehi disā pharanā 
เมตตาเจโตวิมุตติ mettajetovimuti 
     
กะตะเมหิ ปญจะหากาเรหิ อะโนธิโส   Katamehi pañcahākarehi anotiso  
ผะระณา เมตตาเจโตวิมุตติ pharanā mettajetovimuti 
 

สัพเพ สัตตา  สัพเพ ปาณา   Sabbe sattā, sabbe pāṇā, 
สัพเพ ภูตา  สัพเพ ปุคคะลา  sabbe bhūtā, sabbe puggalā, 
สัพเพ อัตตะภาวะปริยาปนนา sabbe attabhāvapariyāpannā, 
อะเวรา อัพยาปชฌา  อะนีฆา โหนตุ   averā abyāpajjhā anīghā hontu 
สุขี  อัตตานัง  ปะริหะรันตุ ฯ sukhī attānaṃ pariharantu: 
        

สัพพา อิตถิโย  สัพเพ ปุริสา สัพเพ อะริยา  Sabbā itthiyo, sabbe purisā, sabbe ariyā, 
สัพเพ อะนะริยา สัพเพ จาตุมมหาราชิกาเทวา sabbe anariyā, sabbe cātumaharājikādevā, 
สัพเพ ตาวะติงสาเทวา สัพเพ ยามาเทวา  sabbe tāvatiṃsādevā, sabbe yāmādevā, 
สัพเพ ตุสิตาเทวา สัพเพ นิมมานะระตีเทวา  sabbe tusitādevā, sabbe nimmānaratīdevā, 
สัพเพ ปะระนิมมิตะวะสะวัตตีเทวา   sabbe paranimmi’tavasavattīdevā, 
สัพเพ อินทา  สัพเพ พรหมา  sabbe intā, sabbe prom’mā, 
สัพเพ จตุโลกะปาลา  สัพเพ ยมมะราชา   sabbe ca’tulokapālā, sabbe yommarājā, 
สัพเพ ยะมะปาลา สัพเพ สิริคุตตะระอมัจจา  sabbe yamapālā, sabbe sirigut-tara-amaccā, 
สาสะนัง อนุรักขันตุ     sāsanaṃ anurakkhantu 
อะเวรา อัพยาปชฌา  อะนีฆา โหนตุ   averā abyāpajjhā anīghā hontu 
สุขี  อัตตานัง  ปะริหะรันตุ ฯ sukhī attānaṅ pariharantu: 
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สัพเพ ยักขา  สัพเพ กุมภัณฑา   sabbe yaksā, sabbā yaksī, sabbe kumbhaṇthā, 
สัพเพ ครุทธา สัพเพ กินนรา สัพพา กินนะรี sabbe karudha, sabbe kinarā, sabbā kinarī, 
สัพเพ นาคา  สัพเพ มะนุสสา  sabbe nagā, sabbā nagī, sabbe manussā, 
สัพเพ อะมะนุสสา  สัพเพ วิริยะปะติกา   sabbe amanussā, sabbe vinipātikā, 
สัพเพ มิตตา สัพเพ อมิตตา สัพเพ มัชฌะตา sabbe mittā, sabbe amittā, sabbe majjhatā, 
อะเวรา อัพยาปชฌา  อะนีฆา โหนตุ   averā abyāpajjhā anīghā hontu 
สุขี  อัตตานัง  ปะริหะรันตุ ฯ sukhī attānaṅ pariharantu: 
          

สัพเพ ติรัฉฉา สัพเพ เปติกา สัพเพ เปตา   sabbe tiracchā, sabbe petika, sabbe petā, 
สัพเพ อะสุระกายา สัพเพ เปตาวัตถุโย  sabbe asurakāyā, sabbe petāvatuyo, 
สัพเพ เปตวิเสยยา สัพเพ วินิปาติกา  sabbe pet-viseyya, sabbe vinipātikā 
อะเวรา อัพยาปชฌา  อะนีฆา โหนตุ   averā abyāpajjhā anīghā hontu 
สุขี  อัตตานัง  ปะริหะรันตุ ฯ sukhī attānaṅ pariharantu: 
 

อิมัสมิง จะอาราเม สัพเพ สัตตา   Imassamiṃ ca-arāme sabbe sattā 
อะเวรา อัพยาปชฌา  อะนีฆา โหนตุ   averā abyāpajjhā anīghā hontu 
สุขี  อัตตานัง  ปะริหะรันตุ ฯ sukhī attānaṅ pariharantu: 
 

อิมัสสมิง ชมภูทีเป สัพเพ  สัตตา   Imassamiṃ jombhūtīpe sabbe sattā 
อะเวรา อัพยาปชฌา  อะนีฆา โหนตุ   averā abyāpajjhā anīghā hontu 
สุขี  อัตตานัง  ปะริหะรันตุ ฯ sukhī attānaṅ pariharantu: 
             

อิมัสสมิง มังคลาจักกะวาเฬ สัพเพ สัตตา  Imassamiṃ maṃgala cakkavāre sabbe sattā 
อะเวรา อัพยาปชฌา  อะนีฆา โหนตุ   averā abyāpajjhā anīghā hontu 
สุขี  อัตตานัง  ปะริหะรันตุ ฯ sukhī attānaṅ pariharantu: 
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ทะสาสุทิสาสุรัฐธิตายะ  สัพเพ  สัตตา   Dasāsudisāsuraṭh-dhitāya sabbe sattā 
อะเวรา อัพยาปชฌา  อะนีฆา โหนตุ   averā abyāpajjhā anīghā hontu 
สุขี  อัตตานัง  ปะริหะรันตุ ฯ sukhī attānaṅ pariharantu: 
         

อิเมหิ  ทะสะหากาเรหิ  ทิสา   Imehi dasahākārehi disā 
ผะระณา  เมตตาเจโตวิมุตติฯ paranā mettācetovimuti 
สัพเพสัง  สัตตานัง ปฬะนัง วัชเชตวา  sabbesaṃ sattānaṃ pīḷaṇaṃ vajjetavā 
อะปฬะนายะ อุปะฆาตัง วัชเชตวา   apīḷanāya uppaghātaṃ vajjetavā 
อะนุปะฆาเตนะ  สันตาปง  วัชเชตวา   anupaghātena santāpaṃ vajjetvā 
อะสันตาเปนะ ปะริยาทานัง  วัชเชตวา   asantāpeṇa pariyadāṇaṅ vajjetavā 
อะปะริยาทาเนนะ  วิเหสัง  วัชเชตวา   apariyadāṇena vihesaṃ vajjetavā 
อะวิเหสายะ สัพเพ สัตตา อะเวริโน  avihesāya sabbe sattā averino 
โหนตุ มา เวริโน  สุขิโน โหนตุมา   hontu mā verino sukhino hontumā 
ทุกขิโน สุขิตัตตา โหนตุ มา ทุกขิตัตตาติ   dukkhino sukhitattā hontu mā dukkhitattāti 
อิเมหิ  อัฏฐะหากาเรหิ สัพเพ  สัตเต   imehi aṭṭhahākārehi sabbe satte 
เมตตายะตีติ  เมตตาตัง ธัมมัง เจตะยะตีติ  mettayatīti mettataṃ dhammaṃ cetayatīti 
เจโต สัพพะพยาปาทะปะริยุฏฐาเนหิ  ceto sabba-byapadapariyuṭṭhānehi 
มุจจะตีติ วิมุตติ เมตตา จะ เจโตวิมุตติ   muccatīti vimuti mettā ca cetovimuti 
จาติ  เมตตาเจโตวิมุตติ  ฯ  cāti mettacetovimuti: 
เมตตาพรัหมะวิหาระภาวนา  นิฏฐิตา mettāprammaviharabhavanā niṭṭhitā 


