เพื่อให้ความรูด้ ้านพระพุทธศาสนาและส่งเสริมให้กาลังพล ทอ. มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบตั ิราชการ

อานิสงส์การแผ่เมตตา
การแผ่เมตตา เป็นสิ่งที่โบราณบัณฑิตทั้งหลายปฏิบัติต่อกันมาตามลาดับ เพราะเห็นประโยชน์ ว่า
การแผ่เมตตานี้จะทาให้ผู้ปฏิบัติเป็นประจามีจิตใจอ่อนโยน เยือกเย็นลงได้ และทาให้มองเห็นว่าการที่มนุษย์
หวังดีต่อกันนั้นเป็นทางนาให้โลกเกิดสันติสุขได้ และเมื่อตัวเองได้รั บความสุขแม้เพียงเล็กน้อยก็ต้องการ
ให้เพื่อนร่วมโลกได้รับความสุขอย่างนั้นบ้าง จึงได้แผ่กระแสจิตอันเยือกเย็นและอ่อนโยนนั้นไปยังผู้อื่น
ผู้ได้รับเมตตาจิตนั้นแล้วก็จะพลอยมีจิตอ่อ นโยน เยือกเย็น และได้พบกับความสุขทางใจไปด้ ว ย
ด้วยเหตุแห่งการแผ่เมตตาไปยังเพื่อนมนุษย์เช่นนี้ จึงทาให้มนุษย์และสัตว์ อยู่กันด้วยความมีน้าใจดีต่อกัน
รั ก ใคร่ กั น ฉั น พี่ น้ อ ง และหั น หน้ า เข้ า หากั น ด้ ว ยใบหน้ า ที่ ยิ้ ม แย้ ม แจ่ ม ใส ท าให้ อ ยู่ กั น ด้ ว ยความอบอุ่ น
ไว้วางใจกัน ปราศจากความระแวงกันและกัน เป็นเหตุให้ไม่เบียดเบียนกันแต่จะอุดหนุน เกื้อกูลกันและกัน
ด้วยน้าใสใจจริง
การแผ่เมตตาท่านบอกว่า ให้ฝึกแผ่ให้ตนเองก่อน แล้วจึงแผ่ไปยังคนใกล้ชิด ก่อนที่จะอุทิศบุญนั้น
ให้ตั้งสติ หายใจลึก ๆ ยาว ๆ นึกถึงบุญกุศลที่เราได้ ทามาเท่ า ที่เราจ าได้ว่ า เราได้ ทาความดีอะไรมาบ้ าง
และอธิ ษ ฐานจิ ต ไว้ ก่ อ น อธิ ษ ฐานจิ ต นั้ น หมายความว่ า ให้ ตั้ ง สติ สั ม ปชั ญ ญะเมื่ อ ส ารวมกาย วาจา ใจ
ได้ตั้งมั่นแล้ว จึงแผ่เมตตาไว้ในใจสักครู่หนึ่ง มีเมตตาดีแล้ว ก็อุทิศส่วนกุศลให้แก่บิดามารดา ปู่ ย่า ตา ยาย
เทวดาประจ าตั ว และเจ้ า กรรมนายเวรของเราเป็ น ต้ น ว่ า เราได้ บ าเพ็ ญ อุ ทิ ศ กุ ศ ลให้ แ ล้ ว ได้ กุ ศ ลแล้ ว
ขออโหสิกรรมจะรู้สึกปลื้มปีติตื้นตันขึ้นมา
ขอให้ ตั้ ง ใจท าและหมั่ น ท าเป็ น ประจ าเพราะก่ อ นชี วิ ต จะรุ่ ง เรื อ งมารมั น จะมาสกั ดทุ ก รู ป แบบ
ที่จะให้เลิกทา แม้คุณจะถูกกดดันด้วยเรื่องการเงินอย่างไรก็ขอให้อดทนอย่าท้อ ถ้าทางานมีธุรกิจก็แผ่ให้ธุรกิจ
บริวาร ลูกค้า ที่มาติดต่อ แผ่ไปเลยให้ครอบคลุมบริษัทเรา ให้เพื่อนร่วมงานด้วย ให้เจ้านาย ฯลฯ ทุกวัน
เป็นประจา ถ้าแผ่เมตตาด้วยพลังงานจิตที่ดี ทาทุกอย่างที่เป็นบุญถึงจะทาให้ชีวิตรุ่งเรืองเร็ว...และถึงขอพรให้
ตัวเอง

-๒บทสวดมนต์แผ่เมตตา
คาถาแผ่เมตตา
แผ่ให้สรรพสัตว์ทั้งหลาย
สัพเพ สัตตา

สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้น

อะเวรา โหนตุ

จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย

อัพ๎ยาปัชฌา โหนตุ

จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย

อะนีฆา โหนตุ

จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย

สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ

จงมีความสุขกาย สุขใจ รักษาตน ให้พ้นจากโรคภัยด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเถิด
บทแผ่เมตตาให้ตัวเอง

อะหัง สุขิโต โหมิ

ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุข

อะหัง นิททุกโข โหมิ

ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์

อะหัง อะเวโร โหมิ

ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากเวร

อะหัง อัพยาปัชโฌ โหมิ

ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวง

สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิ

ขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุขกายสุขใจ รักษากายวาจาใจให้พ้นจากความทุกข์ภัย
ทั้งปวงเถิด
บทแผ่เมตตาไปสู่ผู้อื่น

สัพเพ สัตตา สุขิตา โหนตุ นิททุกขา อะเวรา อัพยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ
ขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวง จงถึงความสุข ปราศจากความทุกข์ ไม่มีเวร ไม่มีภัย ไม่มีความคับแค้นใจ
จงมีความสุขกาย สุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งปวงเถิด
บทกรวดน้าให้เจ้ากรรมนายเวร
เมื่อเสร็จพิธีทาบุญและพระสงฆ์กล่าวรับแล้วให้กรวดน้าอุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรของเรา
(ให้กล่าวขณะเทน้าที่โคนต้นไม้) โดยว่าดังนี้
อิทัง เม ญาตีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ ญาตะโย
ขอบุญนี้ จงสาเร็จแก่ญาติทั้งหลาย ของข้าพเจ้าเถิด, ขอญาติทั้งหลาย จงเป็นสุข ๆ เถิด

-๓อานิสงส์ของการแผ่เมตตา
สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อทรงประทับอยู่วัดเชตวัน เมืองสาวัตถี ทรงตรัสปรารภเมตตาสูตรตรัสไว้
ในพระบาลีอังคุตตรนิกายว่า ผู้แผ่เมตตาเป็นประจา ย่อมได้รับ อานิสงส์ ๑๑ ประการ ดังนี้
๑. หลับเป็นสุข คือ หลับสบาย หลับสนิท
๒. ตื่นเป็นสุข คือเมื่อตื่นขึ้นมาก็สบายตัว สบายใจ หายอ่อนเพลีย ไม่มีอาการง่วงติดต่ออีก
๓. ไม่ฝันร้าย คือ จะไม่ฝันเห็นสิ่งเลวร้ายทาให้สะดุ้งตื่นกลางคัน หรือไม่ฝันหวาดเสียวต่าง ๆ
๔. เป็ น ที่ รัก ของคนทั่ ว ไป คื อ จะเป็ น คนมี เสน่ ห์ ไปที่ ใ ดก็ ป ราศจากศั ต รู ผู้ คิ ด ร้ า ยแม้ผู้ไม่ชอบใจ
ก็จะกลับมาชอบ
๕. เป็นที่รักของอมนุษย์ทั่วไป คือแม้สัตว์ต่าง ๆ ก็รักผู้แผ่เมตตา ไม่ขบกัด ไม่ทาร้ายทาให้ปลอดภัย
จากเขี้ยวงาทุกชนิด
๖. เทวดารักษาคุ้มครอง คือ จะเดินทางไปไหนมาไหนเทวดาจะคุ้มครองให้ความปลอดภัยตลอดเวลา
จะไม่ประสบอุปัทวภัยต่าง ๆ ทั้งทางบก ทางน้า และทางอากาศ
๗. ไฟ ศาสตรา ยาพิษ ไม่แผ้วพาน คือสิ่งเหล่านี้จะทาอันตรายมิได้ จะปลอดภัยจากสิ่งเหล่านี้
๘. จิตเป็นสมาธิเร็ว คือ ผู้แผ่เมตตาเป็นประจา ถ้าทาสมาธิ จิตจะสงบนิ่งได้เร็ว หรือจะอ่านหนังสือจะ
ทางานอันใดก็ตาม จิตจะไม่ฟุ้งซ่าน ย่อมตั้งใจได้เร็ว ทางานนั้นสาเร็จสมประสงค์
๙. หน้าตาผิวพรรณจะผ่องใส คือผู้มีเมตตาจิตเป็นประจา หน้าตาและผิวพรรณจะมีน้ามีนวลมีเสน่ห์
เรียกความสนใจได้ จะดูอิ่มเอิบตลอดเวลา แม้จะมีอายุมาก แม้รูปร่างจะไม่สวยงาม แม้จะไม่ได้รับการแต่งเติม
ด้วยเครื่องสาอางใด ๆ หน้าตาผิวพรรณก็ผ่องใสน่าดูน่าชมได้เสมอ
๑๐. ไม่ ห ลงเวลาตาย คื อ เวลาใกล้ ต าย จะไม่ ห ลงเพ้ อ ละเมอ หรื อ โวยวายอย่ า งนั้ น อย่ า งนี้
หรือไม่ดิ้นทุรนทุรายเป็นที่น่าเวทนาของผู้พบเห็น จะสิ้นใจอย่างสงบเหมือนนอนหลับไป ฉะนั้น
๑๑. เมื่อไม่อาจบรรลุธรรมชั้นสูง ย่อมเข้าถึงพรหมโลก คือ ผู้มีเมตตาจิตเป็นประจาแม้ไม่ได้บรรลุ
ธรรมชั้นสูงขึ้นไปกว่านี้ ก็ย่อมจะไปบังเกิดในพรหมโลกอันเป็นที่เกิดของผู้ได้ฌาน

จัดทาโดย : กองอนุศาสนาจารย์ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
คณอก.จัดกิจกรรมส่งเสริมให้กาลังพลของ ทอ.มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ที่มา : หนังสือสวดมนต์ ที่ระลึกงานทอดกฐิน กองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๕๗
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๓ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๕ อังคุตตรนิกาย สัตตก-อัฏฐก-นวกนิบาต [ฉบับมหาจุฬาฯ]

