
สุดยอดพระคาถาฯ      พมิพแจกเปนธรรมทานโดย “รุงนภาพยากรณ” 089-120-5288 
พระคาถา “ ธารณปริตร” 

 กอนสวดพระคาถา ใหนอมรําลึกถึงพระปญญาคุณ  พระเมตตาคุณ พระมหากรุณาธิคุณ  
แหงสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ทุกๆ พระองค  โดยกลาวคํานอบนอม นมัสการ คือ   

นะโมตัสสะ  ภะคะวะโต  อะระหะโต  สัมมาสัมพุทธัสสะ  3 จบ 
๑.  พุทธานัง  ชีวิตัสสะ  นะ สักกา  เกนะจิ  อันตะราโย  กาตุง  ตะถา  เม  โหตุ  
๒.  อะตีตังเส  พุทธัสสะ  ภะคะวะโต  อัปปะฏิหะตังญาณัง   

อะนาคะตังเส  พุทธัสสะ  ภะคะวะโต  อัปปะฏิหะตังญาณัง   
ปจจุปปนนังเส  พุทธัสสะ  ภะคะวะโต  อัปปะฏิหะตังญาณัง 
อิเมหิ  ตีหิ   ธัมเมห ิ สะมันนาคะตัสสะ  พุทธัสสะ  ภะคะวะโต   

๓.  สัพพัง  กายะกัมมัง  ญาณะปุพพังคะมัง   ญาณานุปะริวัตตัง   
สัพพัง  วะจีกัมมัง  ญาณะปุพพังคะมัง   ญาณานุปะริวัตตัง   
สัพพัง  มะโนกัมมัง  ญาณะปุพพังคะมัง   ญาณานุปะริวัตตัง   
อิเมหิ  ฉะห ิ ธัมเมห ิ สะมันนาคะตัสสะ  พุทธัสสะ  ภะคะวะโต   

๔.  นัตถิ  ฉนัทัสสะ  หานิ  นัตถิ  ธมัมะเทสะนายะ  หาน ิ
นัตถิ  วิริยัสสะ  หาน ิ นตัถิ  วิปสสะนายะ  หาน ิ
นัตถิ  สมาธสิสะ  หาน ิ นัตถิ  วิมุตติยา  หาน ิ
อิเมหิ  ทวาทะสะหิ   ธัมเมหิ   สะมันนาคะตัสสะ  พุทธัสสะ  ภะคะวะโต   
 ๕. นัตถิ  ทะวา  นัตถิ  ระวา  นัตถิ  อัปผุฏัง  นัตถิ  เวคา  ยิตัตตัง   
นัตถิ  อัพพะยาวะฏะมะโน  นัตถิ  อัปปะฏิสังขานุเปกขา  
อิเมหิ  อัฏฐาระสะหิ   ธมัเมหิ  สะมันนาคะตัสสะ  พุทธัสสะ  ภะคะวะโต   
นะโม สัตตันนัง   สมัมาสมัพุทธานัง   

๖.  นัตถิ  ตะถาคะตัสสะ  กายะทุจจะริตตัง   
นัตถิ  ตะถาคะตัสสะ  วะจีทุจจะริตตัง     
นัตถิ  ตะถาคะตัสสะ  มะโนทุจจะริตตัง     
นัตถิ   อะตีตังเส  พุทธัสสะ  ภะคะวะโต  ปะฏิหะตะญาณัง     
นัตถิ อนาคะตังเส  พุทธัสสะ ภะคะวะโต  ปะฏิหะตะญาณัง     
นัตถิ   ปจจปุปนนัง   เส  พุทธัสสะ  ภะคะวะโต  ปะฏิหะตะญาณัง   
นัตถิ   สัพพัง  กายะกัมมงั    ญาณาปุพพังคะมัง     ญาณัง  นานุปะริวัตตัง   
นัตถิ   สัพพัง  วจีกัมมัง    ญาณาปุพพังคะมัง     ญาณัง  นานุปะริวัตตัง   



นัตถิ  สัพพัง  มะโนกมัมัง    ญาณาปุพพังคะมัง     ญาณัง  นานุปะริวัตตัง   
อิมัง   ธาระณัง  อะมิตัง   อะสะมัง  สพัพะสัตตานัง    ตะณังเลณัง    สังสาระ  ภะยะภีตานัง  
อัคคัง  มหาเตชัง    อิมัง  อานันทะ  ธารณะปริตตัง  ธาเรหิ  วาเจหิ  ปะริปุจฉาหิ 
ตัสสะ  กาเย  วิสัง  นะ  กะเมยยะ  อุทะเกนะ  ลัคเคยยะ  อัคคีนะ  ทะเหยยะ  นานาภะยะวิโก   
นะ เอกาหาระโก  นะ ทะวิหาระโก    นะ ติหาระโก  นะ จะตุหาระโก    นะ อุมมัตตะกัง    นะ 
มูฬะหะกัง  มนุสเสหิ  อะมนุสเสหิ    นะ หิงสะกา    

๗.  ตัง   ธารณะปริตตัง   ยะถา  กะตะมัง ชาโล  มหาชาโล  ชาลิตเต  มหาชาลิตเต  
 ปุคเค  มหาปุคเค  สัมปตเต  มหาสัมปตเต  ภูตัง  คัมหิ  ตะมังคะลัง  
 ๘.  อิมังโข  ปะนานันทะ  ธาระณะปะริตตัง  สัตตะ  สัตตะติ  สัมมาสัมพุทธโกฏีหิ  
ภาสิตัง  วัตเต  อะวัตเต  คันธะเว  อะคันธะเว  โนเม  อะโนเม  เสเว  อะเสเว  กาเย  อะกาเย   
ธาระเณ  อะธาระเณ  อิลลิ  มิลลิ  ติลลิ  มิลลิ  โยรกุเข  มหาโยรุกเข  ภูตัง  คัมหิ  ตะมังคะลัง    
 ๙.  อมิังโข ปะนานันทะ  ธาระณะปะริตตัง  นะวะนะ วุติยา  สมัมาสัมพุทธโกฏีหิ  
 ภาสิตัง  ทิฏฐิลา  ทัณทลิา  มันติลา  โรคิลา  ขะระลา  ทุพพิลา  เอเตนะ  สจัจะ วัชเชนะ  โสตถิ 
เม โหตุ  สัพพะทาฯ   

ความศักดิ์สิทธิ์โดยยอฯ  แหง พระคาถา “ ธารณปริตร” 
 อันชีวิตแหงสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทั้งหลาย  อันใครๆ มิอาจทําอันตรายไดฉันใด  
ขอชีวิตความเปนอยูแหงขาพเจาจงเปนเหมือนเชนนั้น  อันวาธารณปริตรนี้  ไมมีเครื่องเทียบ ไม
มีเครื่องเสมอเหมือน  อันวากายของผูทองบทสวดมนตธารณปริตรนี้ ไมพึงตายดวยพิษงู พิษ
นาค ไมพึงตายดวยน้ํา  อันวาไฟไมพึงไหม  เปนผูพนภัยพิบัติตางๆ ใครคิดทํารายวันเดียวก็ไม
สําเร็จไมพึงเปนโรคหลงลืม ไมพึงเปนบาใบ  อันวามนุษยทั้งหลายและอมนุษยทั้งหลายไม
สามารถเบียดเบียนได  อันวาธารณปริตรนี้มีความศักดิ์สิทธิ์คือ  ชาโลมีอานุภาพเหมือนพระ
อาทิตยประชุมกัน7ดวง ที่ข้ึนมาในวันโลกาวินาศ  มหาเชโล มีอานุภาพเหมือนมุงเหล็ก ที่
สามารถปองกันภัยตางๆได  ชาลิตเต มีอานุภาพประหารศัตรูทั้งหลาย มหาชาลิตเต มีอานุภาพ
ใหพนจากกัปทั้ง3 คือ  โรคันตรกัป  สัตถันตรกัป และทุพภิกขันตรกัป  มีอานุภาพใหพนจาก
โรคตางๆ ในเวลาปฎิสนธิ ไมหูหนวก ไมเปนใบ ไมเปนคนพิการ อีกทั้งไมพึงตกเหวตกเขาตกที่
สูงตาย  สามารถไดสมบัติที่ยังไมได  ทรัพยสมบัติที่ไดมาแลวก็เจริญขึ้น  สามารถสองความมืด
ใหสวางได  ตนไมที่ตายแลวสามารถฟนคืนมาได  สามารถรูความคิดรายของผูอ่ืนได  อาวุธ
ตางๆ เชนมีด หอก ปน ไฟ ไมสามารถทําอันตรายได  มันติลา สามารถทํามนตคาถาใหมีความ
ศักดิ์สิทธิ์ข้ึนมา โรครายแรงตางๆไมอาจทําอันตรายได  ทุพพิลา สามารถหลุดพนจากเครื่อง
ผูกมัด  ดวยอํานาจแหงสัจจะวาจานี้  ขอความสวัสดีมีชัย จงมีแดขาพเจา...ในกาลทุกเมื่อเทอญ ฯ  
***สวดภาวนาทุกวัน  จะปองกันภยันตรายตางๆ สารพัด อีกทั้งเปนเมตตามหานิยมชั้นยอด *** 


