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บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (๑) เพื่อศึกษาบทสวดมนต์แผ่เมตตาในคัมภีร์พุทธ
ปรัชญาเถรวาท (๒) เพื่อศึกษาบทสวดมนต์ที่ใช้แผ่เมตตาในสังคมปัจจุบัน (๓) เพื่อศึกษาคุณค่าบท
สวดมนต์แผ่เมตตาเชิงพุทธปรัชญาเถรวาท
ผลจากการศึกษาพบว่า
บทสวดมนต์ ใ นคั ม ภี ร์ พุ ท ธปรั ช ญาเถรวาทเกิ ดจากภิ กษุ จ าพรรษาในป่ า แต่ เ จอกั บ
รุ กขเทวดาผู้ เป็ นมิจฉาทิฏฐิ และบั นดาลให้ พระภิกษุที่อยู่ในที่นั้นเกิดความหวาดระแวงจึงตัดสิ นใจ
เดินทางไปเฝ้าพระพุทธเจ้า พระองค์ก็ให้เดินทางกลับมาที่เดิมโดยให้แผ่เมตตา เป็นคาถาบทกรณียเมตตา
สุตตะมีความสาคัญของบทสวดมนต์แผ่เมตตา จากรุกขเทวดาที่มีมิจฉาทิฏฐิ เป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิและทาให้
จิตเมตตาดูแลภิกษุผู้ปฏิบัติธรรมนั้น
จากการศึกษาบทสวดมนต์ที่แผ่เมตตาในสังคมปัจจุบันคือบทสวดมนต์ที่นิยมใช้สวดเพื่อแผ่
ส่วนกุศล หรือแผ่เมตตาในปัจจุบันนั้นมี ๕ บท ได้แก่ ๑) สัพพปัตติทานคาถา ๒) ปัตติทานคาถา
๓) ปัฏฐานฐปนคาถา ๔) อุททิสนาธิฏฐานคาถา ๕) กรณียเมตตาสุตตะในปัจจุบันนี้นิยมนามาสวด
เพื่อแผ่ส่วนกุศล หรือแผ่เมตตากันหลังจากทาวัตร เช้าและเย็น บางครั้งฆราวาสก็นาไปใช้สวดเพื่อ
อุทิศส่วนบุญไปให้สัตว์ ตลอดทั้งผู้ที่มีชีวิตอยู่และไม่มีชีวิตอยู่ หลังจากการทาบุญ ทั้งในภพนี้ และภพ
ภูมิอื่นๆ สิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นความเชื่อที่คนไทยมีเมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งปวง
จากการศึกษาคุณค่าบทสวดมนต์แผ่เมตตาเชิงพุทธปรัชญาเถรวาทการสวดมนต์แผ่เมตตา
บทสัพพปัตติทานคาถา ปัตติทานคาถา ปัฏฐานปฐนคาถา อุททิสนาธิฏฐานคาถา จะใช้สวดก็ต่อเมื่อ
ทาบุญเสร็จแล้ว โดยทาพลีกรรม (เพื่อแผ่ส่วนกุศลไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลาย) คือ เมื่ออนุโมทนาแล้วจึง
เกิดผล และผลของการอนุโมนานั้น เป็นเมตตาที่ส่งผลให้การอธิษฐานสาเร็จผล และจะถูกเก็บบันทึก
เอาไว้ด้วยอานาจของจิต ส่วนบทสวดมนต์ บทกรณียเมตตะสุตตะ เป็นบทสวดที่มุ่งสวดแผ่เมตตาให้
สรรพสัตว์ ก่อนจะปฏิบัติธรรม วิปัสสนากรรมฐาน เป็นบทสวดให้เหล่าสาวกใช้สวดก่อนบาเพ็ญบารมี
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เพื่อบรรเทาความโหดร้าย คือ ความโกรธของเหล่าสัตว์ผู้มี มิจฉาทิฏฐิ อานวยความสะดวกในการ
แสวงหาอมตธรรม คือ นิพพาน และเหล่าสัตว์นั้นก็ได้สั่งสมบุญ ดังพุทธพจน์ที่ว่า การสั่งสมบุญนา
ความสุขมาให้ ดังนั้นการสวดมนต์แผ่เมตตาในคัมภีร์พุทธปรัชญาเถรวาท มีจุดมุ่งหมายคือปรารถนา
ให้สรรพสัตว์ทั้งหลาย รวมทั้งตนเอง พ้นจากทุกข์จากการพัฒนาตน ด้วยทาน ศีล และภาวนา
Abstract
This research aimed to (1) study Metta chantin Theravada Philosophy, (2)
study Metta chant in the current society, and (3) study the value of Metta chantin
Theravada Philosophy.
The results were found as follows :
Metta chant in Theravada Philosophy originally happened when a group of
Buddhist monks stayed in the forest. They encountered the tree god with the wrong
views. The tree god frightened the monks. So, monks went to see Lord of Buddha.
They were given the Metta chant “Karaneeyamettasuta” and told to go back to the
forest again. Because of the power of Metta chant “Karaneeyamettasuta”, The tree
god with wrong view changed their behavior to be right viewed tree god. They took
care of monks who practiced Dhamma in the forest.
According to a study of Metta (mercy) chant in the current society, it was
found that there were five Metta chants. They were Suppaputtithanakhatha,
Puttithanakhatha,Putthanathupanakhatha,Uttisanathisthanakhatha,andKaraneeyamett
asuta. At present, the Metta chant was prayed in the morning and in the evening.
Sometime, the laymen prayed the Metta chant to give merits to animals including
those no matter they lived and died. This behavior reflected Thai people’s beliefs
about mercy to all animals.
According to a study of Metta chant in Theravada philosophy, it was found
that
Suppaputtithanakhatha,
Puttithanakhatha,
Putthanathupanakhatha,
Uttisanathisthanakhatha would be prayed after making merits in order to give merits
to all animal. The merits would occur when the receivers agreed to receive by saying
“Sathu”.Karaneeyamettasuta focused on praying to wish all animals happy and it
would be prayed before starting Wipussankammathana in order to decrease the
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anger of wrong viewed tree god so that they would facilitate monks for Dhamma
practice leading to accumulation of merits as Lord of Buddha said “ Accumulation of
merits bring happiness”. Thus, the Metta chant in Theravada Philosophy wished all
animals including the prayer free from sufferingwith their development for giving,
keeping precepts, and meditation.

๑ .ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ปัญหาเกี่ย วกับ คาสอนเรื่องเมตตาหรือความรักนั้น มีบุคคลบางคนเข้าใจผิดว่า การที่
พระพุทธศาสนาสอนให้พิจารณาโทษของกามารมณ์เป็นการปฏิเสธความรัก บั่นทอนความสนุกสนาน
ของสามัญชน ทาให้เกิดความสงสัยว่า เมตตาที่แท้จริงนั้นคืออะไร บุคคลบางคนมีเมตตาต่อตนเอง
แต่ไม่มีเมตตา หรือปรารถนาดีต่อบุคคลอื่น คอยขัดขวางหรือทาลายบุคคลอื่น ทาให้เขาผิดหวัง เมื่อ
ไม่สมหวังก็จะทาให้เขาโกรธ มีปากเสียง ก่อการทะเลาะวิวาทกัน ผลสุดท้ายก็ฆ่าฟันกันเอง เช่น ลูกฆ่า
พ่อแม่ ลูกจ้างฆ่านายจ้าง ภรรยาฆ่าสามี เป็นต้น
จากปั ญหาดังกล่ าวนั้ น ผู้วิจัยเห็ นว่า การแผ่เมตตานั้นมีการเริ่มขึ้นมาจากความตั้งใจ
ของผู้ ที่ ต้ อ งการแผ่ เ มตตา และผู้ ที่ แ ผ่ เ มตตาก็ ไ ด้ ชื่ อ ว่ า เป็ น ผู้ ที่ เ จริ ญ พรหมวิ ห ารภาวนา และ
อัปปมัญญาภาวนาด้วย แต่ในการแผ่เมตตาในทางพระพุทธศาสนานี้ได้ปรากฏเป็นบทสวดมนต์ เพื่อ
ทาบุญอุทิศส่วนกุศลอยู่หลายบทในการทาวัตรเช้า และวัตรเย็นก็มีการสวดมนต์ประเภทการแผ่เมตตา
เป็นองค์ประกอบด้วยเสมอ ดังนั้นบทสวดมนต์แผ่เมตตาจึงสมควรได้รับความสนใจในการศึกษาความ
เป็นมาถึงการแผ่เมตตา จากบทสวดมนต์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับการแผ่เมตตาในคัมภีร์พุทธปรัชญาเถรวาท
และวิเคราะห์เนื้อหาพุทธปรัชญาตลอดถึงคุณค่าเชิงพุทธปรัชญาเถรวาทของบทสวดมนต์แผ่เมตตา
ต่างๆ ที่ใช้อยู่ในสังคมปัจจุบัน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการเสริมสร้างสติปัญญาตระหนักถึง คุณค่าของ
บทสวดมนต์แผ่เมตตาเชิงพุทธปรัชญาเถรวาท และนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้ต่อไป
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัย ต่างๆ ที่เกี่ยงข้องกับบทสวดมนต์แผ่เมตตา ทาให้
ทราบว่า เรื่ องความรั ก ความเมตตาที่ปรากฏในพุทธปรัช ญาเถรวาทนั้นมีอยู่ ๒ ประการ คือ
เมตตาแบบความรักแท้ ความรักแท้ เป็นความรักที่บริสุทธิ์ไม่เจือด้วยตัณหาหรือราคะ เป็นความรัก
ที่ต้องการให้โดยไม่มีเงื่อนไขเป็นความรักที่ประกอบด้วยปัญญาและความรักเทียม คือ ความรักที่ไม่
บริสุทธิ์เจือด้วยตัณหาราคะ เป็นความรักที่เกิดจากอารมณ์ความต้องการ มีเงื่อนไข ผันแปรเปลี่ยน
แปลงไปตามสถานการณ์ซึ่งมีความสอดคล้องกับการศึกษาวิเคราะห์บทสวดมนต์แผ่เมตตาในคัมภีร์
พุทธปรัชญาเถรวาท
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๔. สรุปผล
ความเป็นมาและความหมายของบทสวดมนต์แผ่เมตตา คือ เกิดจากภิกษุไปเดินป่าที่จา
พรรษาในมาส แต่เจอรุกเทวดาทาให้พระภิกษุที่อยู่ในที่นั้นป่วยเป็นไข้ และเดินทางไปเฝ้าพระพุทธเจ้า
พระองค์ก็ให้เดินทางกลับมาที่เดิมโดยให้แผ่เมตตา โดยเป็นคาถาบทเมตตาสูตร โดยความสาคัญของบท
สวดมนต์แผ่เมตตา คือ ทาให้แคล้วคลาดปลอดภัย ภูมิเจ้าที่เจ้าทางรักษาและทาให้จิตของผู้แผ่เมตตามี
ใจบริสุทธิ์ ละความอิจฉาริษยา เป็นต้น ประเภทของบทสวดมนต์แผ่เมตตามี ๒ ประเภท คือ
๑) แบบแผ่เมตตาแบบเจาะจง
๒) แบบแผ่เมตตาไม่เจาะจง
ลักษณะของบทสวดมนต์แผ่เมตตามีอยู่หลายลักษณะด้วยกัน คือ เมตตา กรุณา มุทิตา และ
อุเบกขา วิธีการสวดมนต์บทแผ่เมตตา มีอยู่หลายแบบด้วยกันดังที่กล่าวแล้วข้างต้น และอานิสงส์ของ
การสวดมนต์แผ่เมตตา นอกจากจะทาให้เป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแล้ว ยังส่งผลช่วยในการ
บรรเทาวิบากกรรมที่ไม่ดีให้เบาบางลง และทาให้เจ้ากรรมนายเวรอโหสิกรรมให้กับเราได้ง่ายขึ้น ทาให้
ชีวิตประสบแต่สิ่งที่ดี เป็นทางมาแห่งโภคทรัพย์ ลาภยศทั้งหลาย คลาดแคล้วปลอดภัยจากอันตรายหรือ
สิ่งไม่ดีทั้งหลายรวมทั้งเป็นพรหมวิหารธรรมที่เป็นเครื่องอยู่ของจิตอันทาให้มีความสุขในปัจจุบัน
บทสวดมนต์ที่นิยมใช้สวดเพื่อแผ่ส่วนกุศล หรือแผ่เมตตาในปัจจุบัน ทั้งที่เป็นบทสวดมนต์
เป็นภาษาบาลี ภาษาไทย และความสอดคล้องในทางเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการแผ่เมตตา ได้แก่
๑) สัพพปัตติทานคาถา
๒) ปัตติทานคาถา
๓) ปัฏฐานฐปนคาถา
๔) อุททิสนาธิฏฐานคาถา
๕) กรณียเมตตาสุตตะ
ในสมัยพุทธกาลยังไม่ปรากฏให้เห็นบทสวดมนต์เหล่านี้ ยกเว้น บทกรณียเมตตาสุตตะ
ส่วนบทสวดมนต์เพื่อแผ่เมตตา อื่นๆ นั้นมาจากพระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่
๓ และ รัชกาลที่ ๔ ซึ่งในปัจจุบันนี้นิยมนามาสวดเพื่อแผ่ส่วนกุศล หรือแผ่เมตตากัน ในหลังทาวัตร
เช้าและเย็น หรือฆราวาสก็นาไปใช้สวดเพื่ออุทิศส่วนบุญ ส่วนกุศลไปให้สัตว์ ผู้ที่มีชีวิตอยู่และไม่มีชีวิต
อยู่ ทั้งในภพนี้ และภพภูมิอื่นๆ ในทุกกาเนิด หลังจากการให้ทาน หรือการทาบุญด้วยการให้ทานเป็น
พื้นฐาน สิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นความเชื่อที่คนไทยมีเมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงโดยเฉพาะผู้
มีพระคุณ เช่น บิดา มารดา ครู อาจารย์ เป็นต้น นอกจากนี้บทสวดมนต์แผ่เมตตาต่างๆ ยังส่งผลให้
ผู้แผ่เมตตามีความสุข ความเจริญ ทั้งในทางโลกและในทางธรรม ซึ่งเป็นพุทธปรัชญาเถรวาทในการ
พัฒนาตนตามหลักไตรสิกขา
การสวดมนต์ แผ่ เมตตา บทสั พพปัตติทานคาถา ปัต ติทานคาถา ปัฏ ฐานปฐนคาถา
อุททิสนาธิฏฐานคาถา จะใช้สวดก็ต่อเมื่อ ทาบุญเสร็จแล้ว เพื่อแผ่ส่วนกุศลไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลาย
ในทุกชาติกาเนิด ทุกภูมิที่สถิต เป็ นการให้ทาน โดย ทาพลี คือ เมื่ออนุโมทนาแล้ว จึงเกิดผล และผล
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ของการอนุโมนานั้น เป็นเมตตาที่ส่งผลให้การอธิษฐานสาเร็จผล เพราะเหตุแห่ง อวิชชา จึงทาให้เหล่า
สัตว์เวียนว่ายตายเกิด เมื่อทาบุญก็จะส่งผลในทางที่ดี และกระทาอย่างต่อเนื่องเป็นการสั่งสมบุญ ไป
จนกว่าจะบรรลุธรรมอันสูงสุด คือนิพพาน ด้วยการอธิษฐาน ตั้งจิตมุ่งมั่น และจิตนี้เอง มีอานาจในการ
สั่งสมกรรม เพราะจิตเป็นต้นเหตุ ให้มีการทาบาป ทาบุญ ทาฌาน ทาอภิญญา ทาวิปัสสนากรรมฐาน
กรรมทั้งหลายที่ได้กระทาลงไปแล้ว ไม่ว่าจะดีหรือชั่ว จะถูกเก็บบันทึกเอาไว้ด้วยอานาจของจิต บท
กรณี ย เมตตะสุ ต ตะ เป็ น บทสวดที่มุ่ ง สวดแผ่ เมตตาให้ ส รรพสั ต ว์ ก่อ นจะปฏิ บัติ ธ รรม วิ ปัส สนา
กรรมฐาน เพื่อมรรคผล เป็นบทสวดให้เหล่าสาวกใช้สวด ก่อนวิปัสสนา เพื่อบรรเทาความโหดร้าย
ของเหล่าสัตว์ผู้มีมิจฉาทิฏฐิ เพื่อความสะดวกในการแสวงอมตธรรม คือ นิพพานดังนั้น การสวดมนต์
แผ่เมตตาในคัมภีร์พุทธปรัชญาเถรวาท มีจุดมุ่งหมายคือปรารถนาให้สรรพสัตว์ทั้งหลาย รวมทั้งตนเอง
พ้นจากทุกข์ จากการพัฒนาตน ด้วยทาน ศีล และภาวนา
ดังนั้ นจึงสรุป การวิเคราะห์ ได้ว่า บทสวดมนต์แผ่เมตตาในคัมภีร์พุทธปรัชญาเถรวาท
ต่างกันที่วัตถุประสงค์ของการสวดมนต์ แต่มีจุดมุ่งหมายคือปรารถนาให้สรรพสัตว์ทั้งหลายรวมทั้ง
ตนเอง พ้นจากทุกข์ และ มีคุณค่าในทางพุทธปรัชญาเถรวาท คือ บุญสิกขา ได้แก่ การพัฒนาตน ด้วย
ทาน ศีล และภาวนา ในการสั่งสมกุศลกรรม
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