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เมตตาพรหมะวหิาระภาวนา 

(มหาเมตตาใหญ)่ 

 

เอวมัเม สตุงัฯ เอกงั สะมะยงั ภะคะวา สาวตัถยิงั วหิะระต ิเชตะวะเน  

อะนาถะปิณฑกิสัสะ อารา เมฯ 

ตตัตระ โข ภะคะวา ภกิข ูอามนัเตส ิภกิขะโวต ิภะทนัเตต ิเต  

ภกิข ูภะคะวะโต ปจัจสัโสสงุฯ 

ภะคะวา เอตะทะโวจะ เมตตายะ ภกิขะเว เจโตวมิตุตยิา อาเสวติายะ  

ภาวติายะ พะหลุกีะตายะ ยานกีะตายะ วตัถกุะตายะ อะนฏุฐติายะ  

ปะรจิติายะ สสุะมารทัธายะ เอกาทะสานสิงัสา ปาฏกิงัขาฯ  

กะตะเม เอกาทะสะฯ 

(๑) สขุงั สปุะต ิ 

(๒) สขุงั ปะฏพิชุฌะต ิ 

(๓) นะ ปาปะกงั สปิุนงั ปสัสะต ิ 

(๔) มะนสุสานงั ปิโย โหต ิ

(๕) อะมะนสุสานงั ปิโย โหต ิ 

(๖) เทวะตา รกัขนัต ิ 

(๗) นาสสะ อคัค ิวา วสิงั วา สตัถงั วา กะมะต ิ 

(๘) ตวุะฏงั จติตงั สะมาธยิะต ิ

(๙) มขุะวณัโณ วปิปะสทีะต ิ 

(๑๐) อะสมัมฬุะโห กาลงั กะโรต ิ 

(๑๑) อตุตะรงิ อปัปะฏวิชิฌนัโต พรหมะโลกปูะ โค โหตฯิ 

 

 



2 
 

 
 

เมตตายะ ภกิขะเว เจโตวมิตุตยิา อาเสวติายะ ภาวติายะ  

พะหลุกีะตายะ ยานกีะตายะ วตัถกุะตายะ อะนฏุฐติายะ  

ปะรจิติายะ สสุะมารทัธายะ  

อเิม เอกา ทะสานสิงัสา ปาฏกิงัขาฯ 

อตัถ ิอะโนธโิส ผะระณา เมตตาเจโตวมิตุต ิ

อตัถ ิโอธโิส ผะระณา เมตตาเจโตวมิตุต ิ

อตัถ ิทสิา ผะระณา เมตตาเจโตวมิตุตฯิ 

กะตหีากาเรห ิอะโนธโิส ผะระณา เมตตาเจโตวมิตุตฯิ 

กะตหีากาเรห ิโอธโิส ผะระณา เมตตาเจโตวมิตุตฯิ 

กะตหีากาเรห ิทสิา ผะระณา เมตตาเจโตวมิตุตฯิ 

ปญัจะหากาเรห ิอะโนธโิส ผะระณา เมตตาเจโตวมิตุตฯิ 

สตัตะหากาเรห ิโอธโิส ผะระณา เมตตาเจโตวมิตุตฯิ 

ทะสะหากาเรห ิทสิา ผะระณา เมตตาเจโตวมิตุตฯิ 

กะตะเมห ิปญัจะหากาเรห ิอะโนธโิส ผะระณา เมตตาเจโตวมิตุต ิ

 

(๑) สพัเพ สตัตา อะเวรา อพัยาปชัฌา อะนฆีา สขุ ีอตัตานงั ปะรหิะรนัตฯุ 

(๒) สพัเพ ปาณา อะเวรา อพัยาปชัฌา อะนฆีา สขุ ีอตัตานงั ปะรหิะรนัตฯุ 

(๓) สพัเพ ภตูา อะเวรา อพัยาปชัฌา อะนฆีา สขุ ีอตัตานงั ปะรหิะรนัตฯุ 

(๔) สพัเพ ปคุคะลา อะเวรา อพัยาปชัฌา อะนฆีา สขุ ีอตัตานงั ปะรหิะรนัตฯุ 

(๕) สพัเพ อตัตะภาวะปะรยิาปนันา อะเวรา อพัยาปชัฌา อะนฆีา  

สขุ ีอตัตานงั ปะรหิะรนัตตู ิ

 

อเิมห ิปญัจะหากาเรห ิอะโนธโิส ผะระณา เมตตาเจโตวมิตุตฯิ 
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กะตะเมห ิสตัตะหากาเรห ิโอธโิส ผะระณา เมตตาเจโตวมิตุตฯิ 

 

(๑) สพัพา อติถโิย อะเวรา อพัยาปชัฌา อะนฆีา  

สขุ ีอตัตานงั ปะรหิะรนัตฯุ 

(๒) สพัเพ ปรุสิา อะเวรา อพัยาปชัฌา อะนฆีา  

สขุ ีอตัตานงั ปะรหิะรนัตฯุ 

(๓) สพัเพ อะรยิา อะเวรา อพัยาปชัฌา อะนฆีา  

สขุ ีอตัตานงั ปะรหิะรนัตฯุ 

(๔) สพัเพ อะนะรยิา อะเวรา อพัยาปชัฌา อะนฆีา  

สขุ ีอตัตานงั ปะรหิะรนัตฯุ 

(๕) สพัเพ เทวา อะเวรา อพัยาปชัฌา อะนฆีา  

สขุ ีอตัตานงั ปะรหิะรนัตฯุ 

(๖) สพัเพ มะนสุสา อะเวรา อพัยาปชัฌา อะนฆีา  

สขุ ีอตัตานงั ปะรหิะรนัตฯุ 

(๗) สพัเพ วนิปิาตกิา อะเวรา อพัยาปชัฌา อะนฆีา  

สขุ ีอตัตานงั ปะรหิะรนัตตู ิ

 

อเิมห ิสตัตะหากาเรห ิโอธโิส ผะระณา เมตตาเจโตวมิตุตฯิ 
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กะตะเมห ิทะสะหากาเรห ิทสิา ผะระณา เมตตาเจโตวมิตุตฯิ 

 

(๑) สพัเพ ปรุตัถมิายะ ทสิายะ สตัตา อะเวรา  

อพัยาปชัฌา อะนฆีา สขุ ีอตัตานงั ปะรหิะรนัตฯุ 

(๒) สพัเพ ปจัฉมิายะ ทสิายะ สตัตา อะเวรา  

อพัยาปชัฌา อะนฆีา สขุ ีอตัตานงั ปะรหิะรนัตฯุ 

(๓) สพัเพ อตุตะรายะ ทสิายะ สตัตา อะเวรา  

อพัยาปชัฌา อะนฆีา สขุ ีอตัตานงั ปะรหิะรนัตฯุ 

(๔) สพัเพ ทกัขณิายะ ทสิายะ สตัตา อะเวรา  

อพัยาปชัฌา อะนฆีา สขุ ีอตัตานงั ปะรหิะรนัตฯุ 

(๕) สพัเพ ปรุตัถมิายะ อะนทุสิายะ สตัตา อะเวรา  

อพัยาปชัฌา อะนฆีา สขุ ีอตัตานงั ปะรหิะรนัตฯุ 

(๖) สพัเพ ปจัฉมิายะ อะนทุสิายะ สตัตา อะเวรา  

อพัยาปชัฌา อะนฆีา สขุ ีอตัตานงั ปะรหิะรนัตฯุ 

(๗) สพัเพ อตุตะรายะ อะนทุสิายะ สตัตา อะเวรา  

อพัยาปชัฌา อะนฆีา สขุ ีอตัตานงั ปะรหิะรนัตฯุ 

(๘) สพัเพ ทกัขณิายะ อะนทุสิายะ สตัตา อะเวรา  

อพัยาปชัฌา อะนฆีา สขุ ีอตัตานงั ปะรหิะรนัตฯุ 

(๙) สพัเพ เหฏฐมิายะ ทสิายะ สตัตา อะเวรา  

อพัยาปชัฌา อะนฆีา สขุ ีอตัตานงั ปะรหิะรนัตฯุ 

(๑๐) สพัเพ อปุะรมิายะ ทสิายะ สตัตา อะเวรา  

อพัยาปชัฌา อะนฆีา สขุ ีอตัตานงั ปะรหิะรนัตฯุ 
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(๑) สพัเพ ปรุตัถมิายะ ทสิายะ ปาณา อะเวรา  

อพัยาปชัฌา อะนฆีา สขุ ีอตัตานงั ปะรหิะรนัตฯุ 

(๒) สพัเพ ปจัฉมิายะ ทสิายะ ปาณา อะเวรา  

อพัยาปชัฌา อะนฆีา สขุ ีอตัตานงั ปะรหิะรนัตฯุ 

(๓) สพัเพ อตุตะรายะ ทสิายะ ปาณา อะเวรา  

อพัยาปชัฌา อะนฆีา สขุ ีอตัตานงั ปะรหิะรนัตฯุ 

(๔) สพัเพ ทกัขณิายะ ทสิายะ ปาณา อะเวรา  

อพัยาปชัฌา อะนฆีา สขุ ีอตัตานงั ปะรหิะรนัตฯุ 

(๕) สพัเพ ปรุตัถมิายะ อะนทุสิายะ ปาณา อะเวรา  

อพัยาปชัฌา อะนฆีา สขุ ีอตัตานงั ปะรหิะรนัตฯุ 

(๖) สพัเพ ปจัฉมิายะ อะนทุสิายะ ปาณา อะเวรา  

อพัยาปชัฌา อะนฆีา สขุ ีอตัตานงั ปะรหิะรนัตฯุ 

(๗) สพัเพ อตุตะรายะ อะนทุสิายะ ปาณา อะเวรา  

อพัยาปชัฌา อะนฆีา สขุ ีอตัตานงั ปะรหิะรนัตฯุ 

(๘) สพัเพ ทกัขณิายะ อะนทุสิายะ ปาณา อะเวรา  

อพัยาปชัฌา อะนฆีา สขุ ีอตัตานงั ปะรหิะรนัตฯุ 

(๙) สพัเพ เหฏฐมิายะ ทสิายะ ปาณา อะเวรา  

อพัยาปชัฌา อะนฆีา สขุ ีอตัตานงั ปะรหิะรนัตฯุ 

(๑๐) สพัเพ อปุะรมิายะ ทสิายะ ปาณา อะเวรา  

อพัยาปชัฌา อะนฆีา สขุ ีอตัตานงั ปะรหิะรนัตฯุ 
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(๑) สพัเพ ปรุตัถมิายะ ทสิายะ ภตูา อะเวรา  

อพัยาปชัฌา อะนฆีา สขุ ีอตัตานงั ปะรหิะรนัตฯุ 

(๒) สพัเพ ปจัฉมิายะ ทสิายะ ภตูา อะเวรา  

อพัยาปชัฌา อะนฆีา สขุ ีอตัตานงั ปะรหิะรนัตฯุ 

(๓) สพัเพ อตุตะรายะ ทสิายะ ภตูา อะเวรา  

อพัยาปชัฌา อะนฆีา สขุ ีอตัตานงั ปะรหิะรนัตฯุ 

(๔) สพัเพ ทกัขณิายะ ทสิายะ ภตูา อะเวรา  

อพัยาปชัฌา อะนฆีา สขุ ีอตัตานงั ปะรหิะรนัตฯุ 

(๕) สพัเพ ปรุตัถมิายะ อะนทุสิายะ ภตูา อะเวรา  

อพัยาปชัฌา อะนฆีา สขุ ีอตัตานงั ปะรหิะรนัตฯุ 

 (๖) สพัเพ ปจัฉมิายะ อะนทุสิายะ ภตูา อะเวรา  

อพัยาปชัฌา อะนฆีา สขุ ีอตัตานงั ปะรหิะรนัตฯุ 

 (๗) สพัเพ อตุตะรายะ อะนทุสิายะ ภตูา อะเวรา  

อพัยาปชัฌา อะนฆีา สขุ ีอตัตานงั ปะรหิะรนัตฯุ 

 (๘) สพัเพ ทกัขณิายะ อะนทุสิายะ ภตูา อะเวรา  

อพัยาปชัฌา อะนฆีา สขุ ีอตัตานงั ปะรหิะรนัตฯุ 

(๙) สพัเพ เหฏฐมิายะ ทสิายะ ภตูา อะเวรา  

อพัยาปชัฌา อะนฆีา สขุ ีอตัตานงั ปะรหิะรนัตฯุ 

(๑๐) สพัเพ อปุะรมิายะ ทสิายะ ภตูา อะเวรา  

อพัยาปชัฌา อะนฆีา สขุ ีอตัตานงั ปะรหิะรนัตฯุ 
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(๑) สพัเพ ปรุตัถมิายะ ทสิายะ ปคุคะลา อะเวรา  

อพัยาปชัฌา อะนฆีา สขุ ีอตัตานงั ปะรหิะรนัตฯุ 

(๒) สพัเพ ปจัฉมิายะ ทสิายะ ปคุคะลา อะเวรา  

อพัยาปชัฌา อะนฆีา สขุ ีอตัตานงั ปะรหิะรนัตฯุ 

(๓) สพัเพ อตุตะรายะ ทสิายะ ปคุคะลา อะเวรา  

อพัยาปชัฌา อะนฆีา สขุ ีอตัตานงั ปะรหิะรนัตฯุ 

(๔) สพัเพ ทกัขณิายะ ทสิายะ ปคุคะลา อะเวรา  

อพัยาปชัฌา อะนฆีา สขุ ีอตัตานงั ปะรหิะรนัตฯุ 

(๕) สพัเพ ปรุตัถมิายะ อะนทุสิายะ ปคุคะลา อะเวรา  

อพัยาปชัฌา อะนฆีา สขุ ีอตัตานงั ปะรหิะรนัตฯุ 

(๖) สพัเพ ปจัฉมิายะ อะนทุสิายะ ปคุคะลา อะเวรา  

อพัยาปชัฌา อะนฆีา สขุ ีอตัตานงั ปะรหิะรนัตฯุ 

(๗) สพัเพ อตุตะรายะ อะนทุสิายะ ปคุคะลา อะเวรา  

อพัยาปชัฌา อะนฆีา สขุ ีอตัตานงั ปะรหิะรนัตฯุ 

(๘) สพัเพ ทกัขณิายะ อะนทุสิายะ ปคุคะลา อะเวรา  

อพัยาปชัฌา อะนฆีา สขุ ีอตัตานงั ปะรหิะรนัตฯุ 

(๙) สพัเพ เหฏฐมิายะ ทสิายะ ปคุคะลา อะเวรา  

อพัยาปชัฌา อะนฆีา สขุ ีอตัตานงั ปะรหิะรนัตฯุ 

(๑๐) สพัเพ อปุะรมิายะ ทสิายะ ปคุคะลา อะเวรา  

อพัยาปชัฌา อะนฆีา สขุ ีอตัตานงั ปะรหิะรนัตฯุ 
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(๑) สพัเพ ปรุตัถมิายะ ทสิายะ อตัตะภาวะปะรยิาปนันา อะเวรา  

อพัยาปชัฌา อะนฆีา สขุ ีอตัตานงั ปะรหิะรนัตฯุ 

(๒) สพัเพ ปจัฉมิายะ ทสิายะ อตัตะภาวะปะรยิาปนันา อะเวรา  

อพัยาปชัฌา อะนฆีา สขุ ีอตัตานงั ปะรหิะรนัตฯุ 

(๓) สพัเพ อตุตะรายะ ทสิายะ อตัตะภาวะปะรยิาปนันา อะเวรา  

อพัยาปชัฌา อะนฆีา สขุ ีอตัตานงั ปะรหิะรนัตฯุ 

(๔) สพัเพ ทกัขณิายะ ทสิายะ อตัตะภาวะปะรยิาปนันา อะเวรา  

อพัยาปชัฌา อะนฆีา สขุ ีอตัตานงั ปะรหิะรนัตฯุ 

(๕) สพัเพ ปรุตัถมิายะ อะนทุสิายะ อตัตะภาวะปะรยิาปนันา อะเวรา  

อพัยาปชัฌา อะนฆีา สขุ ีอตัตานงั ปะรหิะรนัตฯุ 

(๖) สพัเพ ปจัฉมิายะ อะนทุสิายะ อตัตะภาวะปะรยิาปนันา อะเวรา  

อพัยาปชัฌา อะนฆีา สขุ ีอตัตานงั ปะรหิะรนัตฯุ 

(๗) สพัเพ อตุตะรายะ อะนทุสิายะ อตัตะภาวะปะรยิาปนันา อะเวรา  

อพัยาปชัฌา อะนฆีา สขุ ีอตัตานงั ปะรหิะรนัตฯุ 

(๘) สพัเพ ทกัขณิายะ อะนทุสิายะ อตัตะภาวะปะรยิาปนันา อะเวรา  

อพัยาปชัฌา อะนฆีา สขุ ีอตัตานงั ปะรหิะรนัตฯุ 

(๙) สพัเพ เหฏฐมิายะ ทสิายะ อตัตะภาวะปะรยิาปนันา อะเวรา  

อพัยาปชัฌา อะนฆีา สขุ ีอตัตานงั ปะรหิะรนัตฯุ 

(๑๐) สพัเพ อปุะรมิายะ ทสิายะ อตัตะภาวะปะรยิาปนันา อะเวรา  

อพัยาปชัฌา อะนฆีา สขุ ีอตัตานงั ปะรหิะรนัตฯุ 
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(๑) สพัพา ปรุตัถมิายะ ทสิายะ อติถโิย อะเวรา  

อพัยาปชัฌา อานฆีา สขุ ีอตัตานงั ปะรหิะรนัตฯุ 

(๒) สพัพา ปจัฉมิายะ ทสิายะ อติถโิย อะเวรา  

อพัยาปชัฌา อานฆีา สขุ ีอตัตานงั ปะรหิะรนัตฯุ 

(๓) สพัพา อตุตะรายะ ทสิายะ อติถโิย อะเวรา  

อพัยาปชัฌา อานฆีา สขุ ีอตัตานงั ปะรหิะรนัตฯุ 

(๔) สพัพา ทกัขณิายะ ทสิายะ อติถโิย อะเวรา  

อพัยาปชัฌา อานฆีา สขุ ีอตัตานงั ปะรหิะรนัตฯุ 

(๕) สพัพา ปรุตัถมิายะ อะนทุสิายะ อติถโิย อะเวรา  

อพัยาปชัฌา อานฆีา สขุ ีอตัตานงั ปะรหิะรนัตฯุ 

(๖) สพัพา ปจัฉมิายะ อะนทุสิายะ อติถโิย อะเวรา  

อพัยาปชัฌา อานฆีา สขุ ีอตัตานงั ปะรหิะรนัตฯุ 

(๗) สพัพา อตุตะรายะ อะนทุสิายะ อติถโิย อะเวรา  

อพัยาปชัฌา อานฆีา สขุ ีอตัตานงั ปะรหิะรนัตฯุ 

(๘) สพัพา ทกัขณิายะ อะนทุสิายะ อติถโิย อะเวรา  

อพัยาปชัฌา อานฆีา สขุ ีอตัตานงั ปะรหิะรนัตฯุ 

(๙) สพัพา เหฏฐมิายะ ทสิายะ อติถโิย อะเวรา  

อพัยาปชัฌา อานฆีา สขุ ีอตัตานงั ปะรหิะรนัตฯุ 

(๑๐) สพัพา  อปุะรมิายะ ทสิายะ อติถโิย อะเวรา  

อพัยาปชัฌา อานฆีา สขุ ีอตัตานงั ปะรหิะรนัตฯุ 
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(๑) สพัเพ ปรุตัถมิายะ ทสิายะ ปรุสิา อะเวรา  

อพัยาปชัฌา อะนฆีา สขุ ีอตัตานงั ปะรหิะรนัตฯุ 

(๒) สพัเพ ปจัฉมิายะ ทสิายะ ปรุสิา อะเวรา  

อพัยาปชัฌา อะนฆีา สขุ ีอตัตานงั ปะรหิะรนัตฯุ 

(๓) สพัเพ อตุตะรายะ ทสิายะ ปรุสิา อะเวรา  

อพัยาปชัฌา อะนฆีา สขุ ีอตัตานงั ปะรหิะรนัตฯุ 

(๔) สพัเพ ทกัขณิายะ ทสิายะ ปรุสิา อะเวรา  

อพัยาปชัฌา อะนฆีา สขุ ีอตัตานงั ปะรหิะรนัตฯุ 

(๕) สพัเพ ปรุตัถมิายะ อะนทุสิายะ ปรุสิา อะเวรา  

อพัยาปชัฌา อะนฆีา สขุ ีอตัตานงั ปะรหิะรนัตฯุ 

(๖) สพัเพ ปจัฉมิายะ อะนทุสิายะ ปรุสิา อะเวรา  

อพัยาปชัฌา อะนฆีา สขุ ีอตัตานงั ปะรหิะรนัตฯุ 

(๗) สพัเพ อตุตะรายะ อะนทุสิายะ ปรุสิา อะเวรา  

อพัยาปชัฌา อะนฆีา สขุ ีอตัตานงั ปะรหิะรนัตฯุ 

(๘) สพัเพ ทกัขณิายะ อะนทุสิายะ ปรุสิา อะเวรา  

อพัยาปชัฌา อะนฆีา สขุ ีอตัตานงั ปะรหิะรนัตฯุ 

(๙) สพัเพ เหฏฐมิายะ ทสิายะ ปรุสิา อะเวรา  

อพัยาปชัฌา อะนฆีา สขุ ีอตัตานงั ปะรหิะรนัตฯุ 

(๑๐) สพัเพ อปุะรมิายะ ทสิายะ ปรุสิา อะเวรา  

อพัยาปชัฌา อะนฆีา สขุ ีอตัตานงั ปะรหิะรนัตฯุ 
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(๑) สพัเพ ปรุตัถมิายะ ทสิายะ อะรยิา อะเวรา  

อพัยาปชัฌา อะนฆีา สขุ ีอตัตานงั ปะรหิะรนัตฯุ 

(๒) สพัเพ ปจัฉมิายะ ทสิายะ อะรยิา อะเวรา  

อพัยาปชัฌา อะนฆีา สขุ ีอตัตานงั ปะรหิะรนัตฯุ 

(๓) สพัเพ อตุตะรายะ ทสิายะ อะรยิา อะเวรา  

อพัยาปชัฌา อะนฆีา สขุ ีอตัตานงั ปะรหิะรนัตฯุ 

(๔) สพัเพ ทกัขณิายะ ทสิายะ อะรยิา อะเวรา  

อพัยาปชัฌา อะนฆีา สขุ ีอตัตานงั ปะรหิะรนัตฯุ 

(๕) สพัเพ ปรุตัถมิายะ อะนทุสิายะ อะรยิา อะเวรา  

อพัยาปชัฌา อะนฆีา สขุ ีอตัตานงั ปะรหิะรนัตฯุ 

(๖) สพัเพ ปจัฉมิายะ อะนทุสิายะ อะรยิา อะเวรา  

อพัยาปชัฌา อะนฆีา สขุ ีอตัตานงั ปะรหิะรนัตฯุ 

(๗) สพัเพ อตุตะรายะ อะนทุสิายะ อะรยิา อะเวรา  

อพัยาปชัฌา อะนฆีา สขุ ีอตัตานงั ปะรหิะรนัตฯุ 

(๘) สพัเพ ทกัขณิายะ อะนทุสิายะ อะรยิา อะเวรา  

อพัยาปชัฌา อะนฆีา สขุ ีอตัตานงั ปะรหิะรนัตฯุ 

(๙) สพัเพ เหฏฐมิายะ ทสิายะ อะรยิา อะเวรา  

อพัยาปชัฌา อะนฆีา สขุ ีอตัตานงั ปะรหิะรนัตฯุ 

(๑๐) สพัเพ อปุะรมิายะ ทสิายะ อะรยิา อะเวรา  

อพัยาปชัฌา อะนฆีา สขุ ีอตัตานงั ปะรหิะรนัตฯุ 
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(๑) สพัเพ ปรุตัถมิายะ ทสิายะ อะนะรยิา อะเวรา  

อพัยาปชัฌา อะนฆีา สขุ ีอตัตานงั ปะรหิะรนัตฯุ 

(๒) สพัเพ ปจัฉมิายะ ทสิายะ อะนะรยิา อะเวรา  

อพัยาปชัฌา อะนฆีา สขุ ีอตัตานงั ปะรหิะรนัตฯุ 

(๓) สพัเพ อตุตะรายะ ทสิายะ อะนะรยิา อะเวรา  

อพัยาปชัฌา อะนฆีา สขุ ีอตัตานงั ปะรหิะรนัตฯุ 

(๔) สพัเพ ทกัขณิายะ ทสิายะ อะนะรยิา อะเวรา  

อพัยาปชัฌา อะนฆีา สขุ ีอตัตานงั ปะรหิะรนัตฯุ 

(๕) สพัเพ ปรุตัถมิายะ อะนทุสิายะ อะนะรยิา อะเวรา  

อพัยาปชัฌา อะนฆีา สขุ ีอตัตานงั ปะรหิะรนัตฯุ 

(๖) สพัเพ ปจัฉมิายะ อะนทุสิายะ อะนะรยิา อะเวรา  

อพัยาปชัฌา อะนฆีา สขุ ีอตัตานงั ปะรหิะรนัตฯุ 

(๗) สพัเพ อตุตะรายะ อะนทุสิายะ อะนะรยิา อะเวรา  

อพัยาปชัฌา อะนฆีา สขุ ีอตัตานงั ปะรหิะรนัตฯุ 

(๘) สพัเพ ทกัขณิายะ อะนทุสิายะ อะนะรยิา อะเวรา  

อพัยาปชัฌา อะนฆีา สขุ ีอตัตานงั ปะรหิะรนัตฯุ 

(๙) สพัเพ เหฏฐมิายะ ทสิายะ อะนะรยิา อะเวรา  

อพัยาปชัฌา อะนฆีา สขุ ีอตัตานงั ปะรหิะรนัตฯุ 

(๑๐) สพัเพ อปุะรมิายะ ทสิายะ อะนะรยิา อะเวรา  

อพัยาปชัฌา อะนฆีา สขุ ีอตัตานงั ปะรหิะรนัตฯุ 
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(๑) สพัเพ ปรุตัถมิายะ ทสิายะ เทวา อะเวรา  

อพัยาปชัฌา อะนฆีา สขุ ีอตัตานงั ปะรหิะรนัตฯุ 

(๒) สพัเพ ปจัฉมิายะ ทสิายะ เทวา อะเวรา  

อพัยาปชัฌา อะนฆีา สขุ ีอตัตานงั ปะรหิะรนัตฯุ 

(๓) สพัเพ อตุตะรายะ ทสิายะ เทวา อะเวรา  

อพัยาปชัฌา อะนฆีา สขุ ีอตัตานงั ปะรหิะรนัตฯุ 

(๔) สพัเพ ทกัขณิายะ ทสิายะ เทวา อะเวรา  

อพัยาปชัฌา อะนฆีา สขุ ีอตัตานงั ปะรหิะรนัตฯุ 

(๕) สพัเพ ปรุตัถมิายะ อะนทุสิายะ เทวา อะเวรา  

อพัยาปชัฌา อะนฆีา สขุ ีอตัตานงั ปะรหิะรนัตฯุ 

(๖) สพัเพ ปจัฉมิายะ อะนทุสิายะ เทวา อะเวรา  

อพัยาปชัฌา อะนฆีา สขุ ีอตัตานงั ปะรหิะรนัตฯุ 

(๗) สพัเพ อตุตะรายะ อะนทุสิายะ เทวา อะเวรา  

อพัยาปชัฌา อะนฆีา สขุ ีอตัตานงั ปะรหิะรนัตฯุ 

(๘) สพัเพ ทกัขณิายะ อะนทุสิายะ เทวา อะเวรา  

อพัยาปชัฌา อะนฆีา สขุ ีอตัตานงั ปะรหิะรนัตฯุ 

(๙) สพัเพ เหฏฐมิายะ ทสิายะ เทวา อะเวรา  

อพัยาปชัฌา อะนฆีา สขุ ีอตัตานงั ปะรหิะรนัตฯุ 

(๑๐) สพัเพ อปุะรมิายะ ทสิายะ เทวา อะเวรา  

อพัยาปชัฌา อะนฆีา สขุ ีอตัตานงั ปะรหิะรนัตฯุ 
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(๑) สพัเพ ปรุตัถมิายะ ทสิายะ มะนสุสา อะเวรา  

อพัยาปชัฌา อะนฆีา สขุ ีอตัตานงั ปะรหิะรนัตฯุ 

(๒) สพัเพ ปจัฉมิายะ ทสิายะ มะนสุสา อะเวรา  

อพัยาปชัฌา อะนฆีา สขุ ีอตัตานงั ปะรหิะรนัตฯุ 

(๓) สพัเพ อตุตะรายะ ทสิายะ มะนสุสา อะเวรา  

อพัยาปชัฌา อะนฆีา สขุ ีอตัตานงั ปะรหิะรนัตฯุ 

(๔) สพัเพ ทกัขณิายะ ทสิายะ มะนสุสา อะเวรา  

อพัยาปชัฌา อะนฆีา สขุ ีอตัตานงั ปะรหิะรนัตฯุ 

(๕) สพัเพ ปรุตัถมิายะ อะนทุสิายะ มะนสุสา อะเวรา  

อพัยาปชัฌา อะนฆีา สขุ ีอตัตานงั ปะรหิะรนัตฯุ 

(๖) สพัเพ ปจัฉมิายะ อะนทุสิายะ มะนสุสา อะเวรา  

อพัยาปชัฌา อะนฆีา สขุ ีอตัตานงั ปะรหิะรนัตฯุ 

(๗) สพัเพ อตุตะรายะ อะนทุสิายะ มะนสุสา อะเวรา  

อพัยาปชัฌา อะนฆีา สขุ ีอตัตานงั ปะรหิะรนัตฯุ 

(๘) สพัเพ ทกัขณิายะ อะนทุสิายะ มะนสุสา อะเวรา  

อพัยาปชัฌา อะนฆีา สขุ ีอตัตานงั ปะรหิะรนัตฯุ 

(๙) สพัเพ เหฏฐมิายะ ทสิายะ มะนสุสา อะเวรา  

อพัยาปชัฌา อะนฆีา สขุ ีอตัตานงั ปะรหิะรนัตฯุ 

(๑๐) สพัเพ อปุะรมิายะ ทสิายะ มะนสุสา อะเวรา  

อพัยาปชัฌา อะนฆีา สขุ ีอตัตานงั ปะรหิะรนัตฯุ 
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(๑) สพัเพ ปรุตัถมิายะ ทสิายะ วนิปิาตกิา อะเวรา  

อพัยาปชัฌา อะนฆีา สขุ ีอตัตานงั ปะรหิะรนัตฯุ 

(๒) สพัเพ ปจัฉมิายะ ทสิายะ วนิปิาตกิา อะเวรา  

อพัยาปชัฌา อะนฆีา สขุ ีอตัตานงั ปะรหิะรนัตฯุ 

(๓) สพัเพ อตุตะรายะ ทสิายะ วนิปิาตกิา อะเวรา  

อพัยาปชัฌา อะนฆีา สขุ ีอตัตานงั ปะรหิะรนัตฯุ 

(๔) สพัเพ ทกัขณิายะ ทสิายะ วนิปิาตกิา อะเวรา  

อพัยาปชัฌา อะนฆีา สขุ ีอตัตานงั ปะรหิะรนัตฯุ 

(๕) สพัเพ ปรุตัถมิายะ อะนทุสิายะ วนิปิาตกิา อะเวรา  

อพัยาปชัฌา อะนฆีา สขุ ีอตัตานงั ปะรหิะรนัตฯุ 

(๖) สพัเพ ปจัฉมิายะ อะนทุสิายะ วนิปิาตกิา อะเวรา  

อพัยาปชัฌา อะนฆีา สขุ ีอตัตานงั ปะรหิะรนัตฯุ 

(๗) สพัเพ อตุตะรายะ อะนทุสิายะ วนิปิาตกิา อะเวรา  

อพัยาปชัฌา อะนฆีา สขุ ีอตัตานงั ปะรหิะรนัตฯุ 

(๘) สพัเพ ทกัขณิายะ อะนทุสิายะ วนิปิาตกิา อะเวรา  

อพัยาปชัฌา อะนฆีา สขุ ีอตัตานงั ปะรหิะรนัตฯุ 

(๙) สพัเพ เหฏฐมิายะ ทสิายะ วนิปิาตกิา อะเวรา  

อพัยาปชัฌา อะนฆีา สขุ ีอตัตานงั ปะรหิะรนัตฯุ 

(๑๐) สพัเพ อปุะรมิายะ ทสิายะ วนิปิาตกิา อะเวรา  

อพัยาปชัฌา อะนฆีา สขุ ีอตัตานงั ปะรหิะรนัตตูฯิ 

 

อเิมห ิทะสะหากาเรห ิทสิา ผะระณา เมตตาเจโตวมิตุตฯิ 
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สพัเพสงั สตัตานงั ปีฬะนงั วชัเชตวา 

อะปีฬะนายะ อปุะฆาตงั วชัเชตวา 

อะนปุะฆาเตนะ สนัตาปงั วชัเชตวา 

อะสนัตาเปนะ ปะรยิาทานงั วชัเชตวา 

อะปะรยิาทาเนนะ วเิหสงั วชัเชตวา 

อะวเิหสายะ สพัเพ สตัตา  

อะเวรโิน โหนต ุมา  

เวรโิน สขุโิน โหนต ุมา  

ทกุขโิน สขุติตัตา โหนต ุมา 

ทกุขติตาต ิอเิมห ิอฏัฐะหากาเรห ิ 

สพัเพ สตัตา  

เมตตายะตตี ิ 

เมตตา ตงั ธมัมงั เจตะยะตตี ิ

เจโต สพัพะพยาปาทะปะรยิฏุฐาเนห ิ 

มจุจะตตี ิวมิตุต ิ

เมตตา จะ เจโตวมิตุต ิ 

จาต ิเมตตาเจโตวมิตุตฯิ 

เมตตา พรหมะวหิาระภาวะนา นฏิฐติา. 

 

จดัท าโดย 
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