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เมตตาพรัหมะวิหาระภาวนา (แบบยอสั้น) 
 

เอวัมเม  สุตังฯ  เอกัง  สะมะยัง  ภะคะวา สาวัตถยิัง  วิหะระติ  เชตะวะเน  
อะนาถะปณฑิกัสสะ อาราเมฯ ตัตระ โข ภะคะวา ภิกขู อามันเตสิ  ภิกขะโวติฯ  
ภะทันเตติ เต  ภิกขู ภะคะวะโต ปจจัสโสสุง  ภะคะวา เอตะทะโวจะ   
เมตตายะ  ภิกขะเว เจโตวิมุตติยา อาเสวิตายะ  ภาวิตายะ พะหุลีกะตายะ   
ยานีกะตายะ  วัตถุกะตายะ อะนุฏฐิตายะ ปะริจิตายะ สุสะมารัทธายะ   
เอกาทะสานิสังสา   ปาฏิกังขาฯ  กะตะเม   เอกาทะสะฯ   
  

(๑) สุขัง  สุปะติ   
(๒) สุขัง  ปะฏิพุชฌะติ  
(๓) นะ ปาปะกัง สุปนัง ปสสะติ   
(๔) มะนุสสานัง  ปโย  โหติ   
(๕) อะมะนุสสานัง  ปโย  โหติ    

(๖) เทวะตา รักขันติ    
(๗) นาสสะ อัคคิ วา วิสัง วา สัตถัง วา กะมะติ     

(๘) ตุวะฏัง  จิตตัง  สะมาธิยะติ  

(๙) มุขะวัณโณ วิปะสี ทะติ   

(๑๐) อะสัมมุฬโห กาลัง กะโรต ิ  
(๑๑) อุตตะริง อัปปะฏวิิชฌันโต พรัหมะโลกูปะโค  โหติฯ          

 
เมตตายะ  ภิกขะเว เจโตวิมุตติยา  อาเสวิตายะ  ภาวิตายะ พะหุลีกะตายะ  ยานีกะตา
ยะ  วัตถุกะตายะ อะนุฏฐิตายะ ปะริจิตายะ สุสะมารัทธายะ  เอกาทะสานิสังสา   
อิเม  เอกาทะสานิสังสา ปาฏิกังขาฯ   
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อัตถิ อะโนธิโส ผะระณา เมตตาเจโตวิมุตติ    
อัตถิ โอธิโส ผะระณา เมตตาเจโตวิมุตติ  

อัตถิ ทิสา ผะระณา เมตตาเจโตวิมุตติ  
  
กะตีหากาเรหิ อะโนธิโส ผะระณา เมตตาเจโตวิมุตติ  
กะตีหากาเรหิ โอธิโส ผะระณา เมตตาเจโตวิมุตติ   
กะตีหากาเรหิ ทิสา ผะระณา  เมตตาเจโตวิมุตติ   
 
ปญจะหากาเรหิ  อะโนธิโส ผะระณา เมตตาเจโตวิมุตติ  
สัตตะหากาเรหิ  โอธิโส ผะระณา เมตตาเจโตวิมุตติ  
ทะสะหากาเรหิ ทิสา ผะระณา เมตตาเจโตวิมุตติ      
 
กะตะเมหิ ปญจะหากาเรหิ อะโนธิโส  ผะระณา เมตตาเจโตวิมุตต ิ  
 
สัพเพ สัตตา  สัพเพ ปาณา  สัพเพ ภูตา  สัพเพ ปุคคะลา สัพเพ อัตตะภาวะปริยาปนนา 

อะเวรา อัพยาปชฌา  อะนีฆา โหนตุ สุขี  อัตตานัง  ปะริหะรันตุ ฯ  
        
สัพพา อิตถิโย  สัพเพ ปุริสา สัพเพ อะริยา สัพเพ อะนะริยา  
สัพเพ จาตุมมหาราชิกาเทวา สัพเพ ตาวะติงสาเทวา สัพเพ ยามาเทวา   
สัพเพ ตุสิตาเทวา สัพเพ นิมมานะระตีเทวา สัพเพ ปะระนิมมิตะวะสะวัตตีเทวา   
สัพเพ อินทา  สัพเพ พรหมา สัพเพ จตุโลกะปาลา สัพเพ ยมมะราชา สัพเพ ยะมะปาลา 
สพัเพ สิริคุตตะระอมัจจา สาสะนัง อนุรักขันตุ     
อะเวรา อัพยาปชฌา  อะนีฆา โหนตุ สุขี  อัตตานัง  ปะริหะรันตุ ฯ  
 
สัพเพ ยักขา  สัพเพ กุมภัณฑา  สัพเพ ครุทธา สัพเพ กินนรา สัพพา กินนะรี  
สัพเพ นาคา  สัพพา นาคี  สัพเพ มะนุสสา  สัพเพ อะมะนุสสา  สัพเพ วิริยะปะติกา   
สัพเพ มิตตา สัพเพ อมิตตา สัพเพ มัชฌะตา   
อะเวรา อัพยาปชฌา  อะนีฆา โหนตุ  สุขี  อตัตานัง  ปะริหะรันตุ ฯ  
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สัพเพ ติรัฉฉา  สัพเพ เปติกา  สัพเพ เปตา  สพัเพ อะสุระกายา  สัพเพ เปตาวัตถุโย  
สัพเพ เปตวิเสยยา สัพเพ วินิปาติกา   
อะเวรา อัพยาปชฌา  อะนีฆา โหนตุ  สุขี  อัตตานัง  ปะริหะรันตุ ฯ  
 
อิมัสมิง จะอาราเม สัพเพ สัตตา  อะเวรา อัพยาปชฌา   
อะนีฆา โหนตุ  สุขี  อัตตานัง  ปะริหะรันตุ ฯ 
 
อิมัสสมิง ชมภูทีเป สัพเพ  สัตตา  อะเวรา อัพยาปชฌา   
อะนีฆา โหนตุ สุขี  อัตตานัง  ปะริหะรันตุ ฯ 
             
อิมัสสมิง มังคลาจักกะวาเฬ สัพเพ สัตตา อะเวรา อัพยาปชฌา   
อะนีฆา โหนตุ สุขี  อัตตานัง  ปะริหะรันตุ ฯ  
 
ทะสาสุทิสาสุรัฐธิตายะ  สัพเพ  สัตตา  อะเวรา อัพยาปชฌา   
อะนีฆา โหนตุ  สุขี  อัตตานัง  ปะริหะรันตุ ฯ 
         
อิเมหิ  ทะสะหากาเรหิ  ทิสา   ผะระณา  เมตตาเจโตวิมุตติฯ  สัพเพสัง  สัตตานัง 
ปฬะนัง วัชเชตวา อะปฬะนายะ อุปะฆาตัง วัชเชตวา  อะนุปะฆาเตนะ  สันตาปง  
วัชเชตวา อะสันตาเปนะ ปะริยาทานัง  วัชเชตวา อะปะริยาทาเนนะ  วิเหสัง  วัชเชตวา  
อะวิเหสายะ สัพเพ สัตตา อะเวริโน  โหนตุ มา เวริโน  สุขิโน โหนตุมา  ทุกขิโน สุขิตัต
ตา โหนตุ มา ทุกขิตัตตาติ   
อิเมหิ  อัฏฐะหากาเรหิ สัพเพ  สัตเต  เมตตายะตีติ  เมตตาตัง ธัมมัง เจตะยะตีติ  
เจโต สัพพะพยาปาทะปะริยุฏฐาเนหิ มุจจะตีติ วิมุตติ เมตตา จะ เจโตวิมุตติ จาติ   
เมตตาเจโตวิมุตติ  ฯ เมตตาพรัหมะวิหาระภาวนา  นิฏฐิตา  


