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

 กอนสวดพระคาถา ใหนอมรําลึกถึงพระปญญาคุณ  พระเมตตาคุณ พระมหากรุณาธิคุณ  แหงสมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจา ทุกๆ พระองค  โดยกลาวคํานอบนอม นมัสการ คือ   

นะโมตัสสะ  ภะคะวะโต  อะระหะโต  สัมมาสัมพุทธัสสะ  3 จบ 

๑.  พุทธานัง  ชีวิตัสสะ  นะ สักกา  เกนะจิ   อันพระชนมชีพของพระพุทธเจาทั้งหลาย บุคคลใดไม
อาจกระทําอันตรายไดฉันใด  

อันตะราโย  กาตุง  ตะถา  เม  โหตุ ขออันตรายทั้งปวง จงอยามีแกขาพเจาเชนเดียวกัน  

๒.  อะตีตังเส  พุทธัสสะ  ภะคะวะโต  อัปปะฏิหะตัง  ญาณัง   พระพุทธองคผูทรงสมบูรณดวยบุญ  6  ประการ (1)   

อะนาคะตังเส  พุทธัสสะ  ภะคะวะโต  อัปปะฏิหะตัง  ญาณัง   ทรงมีพระญาณทั้ง อดีต อนาคต และปจจุบัน 

ปจจุปปนนังเส  พุทธัสสะ  ภะคะวะโต  อัปปะฏิหะตัง  ญาณัง ที่ไมมีเครื่องกระทบ ไมมีการปดกั้น ถดถอย 

อิเมหิ  ตีหิ   ธัมเมห ิ สะมันนาคะตัสสะ  พุทธัสสะ  ภะคะวะโต   ทรงเปนผูมีพระคุณ สมบูรณดวยพระญาณทั้ง 3 
ดังกลาวแลวนี้  

(1)  บุญทั้ง 6 ประการคือ อิสสริยะ, ธัมมะ, ยัสสะ, สิริ, กามะ, และปยัตตะ 

๓.  สัพพัง  กายะกัมมัง  ญาณะปุพพังคะมัง   ญาณานุปะริวัตตัง   กายกรรมทั้งปวง 
สัพพัง  วะจีกัมมัง  ญาณะปุพพังคะมัง   ญาณานุปะริวัตตัง   วจีกรรมทั้งปวง 

สัพพัง  มะโนกัมมัง  ญาณะปุพพังคะมัง   ญาณานุปะริวัตตัง   มโนกรรมทั้งปวง ของพระองค ทรงมีพระญาณ เปน
เครื่องนํา เปนไปตามลําดับพระญาณ 

อิเมหิ  ฉะห ิ ธัมเมห ิ สะมันนาคะตัสสะ  พุทธัสสะ  ภะคะวะโต   ทรงเปนผูมีพระคุณสมบูรณดวยพระญาณทั้ง 6 
ดังกลาวแลวนี้ 

อันวาความเสื่อมลงของคุณธรรมทั้ง 6 นี้ ยอมไมมีแกพระพุทธเจา ผูทรงสมบูรณดวยบุญ  6  ประการ (1) คุณธรรม 6 นี้ไดแก 

๔.  นัตถิ  ฉนัทัสสะ  หานิ - ความเสื่อมถอยลงของพระพุทธประสงค ยอมไมมีแก
พระพุทธองค 

นัตถิ  ธัมมะเทสะนายะ  หานิ - ความเสื่อมถอยลงของการแสดงธรรม ยอมไมมีแก
พระพุทธองค 

นัตถิ  วิริยัสสะ  หาน ิ - ความเสื่อมถอยลงแหงความเพียร ยอมไมมีแกพระ
พุทธองค 

นัตถิ  วิปสสะนายะ  หาน ิ - ความเสื่อมถอยลงของวิปสสนาญาณ ยอมไมมีแกพระ
พุทธองค 

นัตถิ  สมาธสิสะ  หาน ิ - ความเสื่อมถอยลงของสมาธิ ยอมไมมีแกพระพุทธองค

นัตถิ  วิมุตติยา  หาน ิ - ความเสื่อมถอยลงของความสุขในอรหันตผล ยอมไมมี
แกพระพุทธองค 

อิเมหิ  ทะวาทะสะหิ   ธัมเมหิ   สะมันนาคะตัสสะ  พุทธัสสะ  
ภะคะวะโต   

พระพุทธองคผูทรงเปนผูมีพระคุณ สมบูรณดวย
คุณธรรมทั้ง 12 ประการ ดังกลาวแลวนี้ 

พระพุทธองคผูทรงสมบูรณดวยบุญ  6  ประการ (1)  ช่ือวา 



๕. นัตถิ  ทะวา  - การหัวเราะสรวลเสเฮฮา ยอมไมมีแกพระพุทธองค 

นัตถิ  ระวา - การพูดพลั้งเผลอโดยขาดสติ ยอมไมมีแกพระพุทธองค

นัตถิ  อัปผุตัง - พระธรรมที่มิไดสัมผัสดวยพระญาณ ยอมไมมีแกพระ
พุทธองค 

นัตถิ  เวคายิตัตตัง   - การหุนหันพลันแลนขาดวิจารณญาณ ยอมไมมีแกพระ
พุทธองค 

นัตถิ  อัพพะยาวะฏะมะโน   - การปลอยใจเหมอลอยขาดสติ ยอมไมมีแกพระพุทธ
องค 

นัตถิ  อัปปะฏิสังขานุเปกขา  - การเพงเฉยโดยปราศจากการพิจารณา ยอมไมมีแกพระ
พุทธองค 

อิเมหิ  อัฏฐาระสะหิ   ธมัเมหิ  สะมันนาคะตัสสะ     พระพุทธองคทรงเปนผูสมบูรณดวยคุณธรรมทั้ง 18 
ประการ ดังกลาวแลวนี้ 

พุทธัสสะ  ภะคะวะโต  นะโม  สัตตันนัง   สมัมาสมัพุทธานัง ขาพเจาขอนอมไหวพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาทั้ง 7 
พระองค (2) 

(2) พระอรหนัตสัมมาสัมพุทธเจาทั้ง 7 พระองค อันมีพระวิปสสี,  พระสิขี,  พระเวสสะภู เปนตน
๖. นัตถิ  ตะถาคะตัสสะ  กายะทุจจะริตัง   การประพฤติไมดีที่เรียกวา กายทุจริต วจีทุจริต 

นัตถิ  ตะถาคะตัสสะ  วะจีทุจจะริตัง   และใจทุจริตยอมไมมีแกพระพุทธเจาซึ่งเปน 

นัตถิ  ตะถาคะตัสสะ  มะโนทุจจะริตัง     ผูเสด็จมาดีแลว เหมือนดังพระพุทธเจาองคกอนๆ(2) 

นัตถิ   อะตีตังเส  พุทธัสสะ  ภะคะวะโต  ปะฏิหะตัง  ญาณัง  พระญาณที่เปนไปในสวนอดีต อนาคต และปจจุบัน   

นัตถิ  อะนาคะตังเส  พุทธัสสะ ภะคะวะโต  ปะฏิหะตัง  ญาณัง   ซึ่งมีการปกปด กีดกัน ถดถอย ยอมไมมีแก  

นัตถิ  ปจจุปปนนังเส  พุทธัสสะ ภะคะวะโต  ปะฏิหะตัง  ญาณัง พระพุทธเจา ผูทรงสมบูรณดวยบุญทั้ง  6  ประการ (1) 

นัตถิ   สัพพัง  กายะกัมมงั  ญาณาปุพพังคะมัง  ญาณัง  นานุปะ
ริวัตตัง   

กายกรรม วจีกรรม และมโนกรรม  

นัตถิ   สัพพัง  วะจีกัมมัง  ญาณาปุพพังคะมัง   ญาณัง   นานุปะ
ริวัตตัง   

ที่ไมมีพระญาณเปนประธาน ไมเปนไป 

นัตถิ  สัพพัง  มะโนกมัมัง  ญาณาปุพพังคะมัง   ญาณัง  นานุปะ
ริวัตตัง   

ตามพระญาณ ยอมไมมีแกพระพุทธองค  

อิมัง   ธาระณัง  อะมิตัง   อะสะมัง   พระธารณปริตรที่ไดสาธยายเปนประจํานี้ ไมมีอะไร
เสมอเหมือน 

สัพพะสัตตานัง    ตะณัง  เลณัง  เปนที่พ่ึงพิงอาศัยของสรรพสัตวทั้งหลาย 

สังสาระภะยะภีตานัง  อัคคัง  มหาเตชงั ผูกลัวภัยในวัฏสงสาร 

อิมัง  อานันทะ  ธาระณะปริตตัง ดูกอนอานนท เธอจงทองสาธยายพระธารณปริตรนี้ 

ธาเรหิ  วาเจหิ  ปะริปุจฉาหิ จงสอนและใหสอบถามพระคาถาอันประเสริฐยิ่ง มี
เดชมากนี้เถิด 



ตัสสะ  กาเย  วิสัง  นะ  กะเมยยะ  อุทะเกนะ  ลัคเคยยะ ผูสวดมนตนี้เปนประจํา ไมตายดวยพิษงู พิษนาค 

อัคคี  นะ ฑะเหยยะ  นานาภะยะวิโก  ไมตายในน้ํา ในไฟ เปนผูพนภัยนานา 

นะ  เอกาหาระโก  นะ  ทะวิหาระโก  นะ  ติหาระโก ใครคิดทํารายวันเดียวไมสําเร็จ  สองวัน สามวัน 

นะ  จะตุหาระโก  นะ  อุมมัตตะกัง   นะ  มูฬะหะกงั สี่วันก็ไมสําเร็จ ไมเปนโรคบาฟุงซาน ไมหลงสติ 

มะนุสเสหิ  อะมะนุสเสหิ  นะ  หิงสะกา   มนุษย อมนุษยทั้งหลายไมสามารถทํารายหรือ
เบียดเบียนได 

๗.  ตัง  ธาระณะปริตตัง  ยะถา  กะตะมัง อันวาพระธารณปริตรนี้ ศักดิ์สิทธิ์อยางไร 

ชาโล  มหาชาโล   
มีอานุภาพเหมือนพระอาทิตยขึ้น 7 ดวงพรอมกัน ใน
เวลาโลกาวินาศ มีฤทธิ์เดชเหมือนตาขายเหล็กกางกั้น
ภัยจาก เทวดา นาคา ครุฑ ยักษ รากษส เปนตน 

ชาลิตเต  มหาชาลิตเต 
สามารถปองกันอันตรายที่เกิดจาก น้ํา ไฟ พระราชา 
โจร ศัตรูทั้งหลาย มีอานุภาพใหพนจากกัปทั้งสาม คือ 
โรคันตรกัป, สัตถันตรกัป, และทุพภิกขันตรกัป  

ปุคเค  มหาปคุเค   
มีอานุภาพใหพนจากโรคตางๆ ในขณะปฏิสนธิ คือ 
เปนใบ บอด หนวก พิการ เปนบาฟุงซาน และไมตก
ตนไม ตกเขา ตกเหวตาย 

สัมปตเต  มหาสัมปตเต สามารถไดสมบัติที่ยังไมได ทรัพยสมบัติที่ไดแลวก็
เจริญเพิ่มพูนขึ้น 

ภูตังคัมหิ  ตะมังคะลัง สามารถกําจัดความมืด ใหเขาถึงความสวางได 

๘.  อิมัง  โข  ปะนานันทะ  ธาระณะปะริตตัง ดูกอนอานนท พระธารณปริตร  

สัตตะสัตตะติ  สัมมาสัมพุทธะโกฏีหิ ภาสิตัง อันพระสัมมาสัมพุทธเจาทั้งหลาย 77 โกฏิ ตรัสไววา : 

วัตเต  อะวัตเต - พึงทําประโยชนที่ดี ไมพึงทําประโยชนที่ไมดี 

คันธะเว  อะคันธะเว   - พึงนํามาซึ่งกลิ่นรสแหงธรรมะที่ดี ไมนํามาซึ่ง
ธรรมะที่ไมดี 

โนเม  อะโนเม - พึงนอมนํามาซึ่งจิตใจดี ไมนอมนํามาซึ่งจิตใจราย 

เสเว  อะเสเว - พึงสมาคมกับคนดี ไมพึงสมาคมกับคนไมดี 

กาเย  อะกาเย - พึงทํากายใหเปนกายดี ไมทําใหเปนกายราย 

ธาระเณ  อะธาระเณ   - พึงนํามาแตการกระทําที่เปนฝายดี ไมนํามาซึ่งการ
กระทําไมดี 

อิลลิ  มิลล ิ - พึงหลับฝนเห็นแตสิ่งดี ไมพึงหลับฝนราย 

ติลลิ  มิลล ิ - พึงเห็นอดีตนิมิตที่ดี ไมพึงเห็นอดีตนิมิตที่ไมดี 

โยรุกเข  มหาโยรุกเข - ตนไมที่ตายแลวสามารถฟนคืนมาได ตนไมที่ยัง
เปนอยูก็ทําใหเจริญงอกงาม 

ภูตังคัมหิ  ตะมังคะลัง   สามารถกําจัดความมืด ใหเขาถึงความสวางได  



๙.  อมิัง  โข  ปะนานันทะ  ธาระณะปะริตตัง  นะวะนะวุติยา ดูกอนอานนท พระสัมมาสัมพุทธเจา 99 โกฏิ 

สัมมาสัมพุทธะโกฏีหิ  ภาสิตัง ไดตรัสแสดงไววา พระธารณปริตรนี้ชวยให : 

ทิฏฐิลา   - รูความคิดรายของผูอื่น 

ทัณฑิลา  - แคลวคลาดจากอาวุธ เครื่องประหารทุกชนิด 

มันติลา   - สามารถทําใหเวทยมนตคาถาศักดิ์สิทธิ์ยิ่งขึ้น 

โรคิลา - กําจัดปดเปาอันตรายจากโรคตาง ๆ ได 

ขะระลา   - รอดปลอดภัยจากโรครายแรง 

ทุพภิลา - หลุดพนจากเครื่องจองจํา พันธนาการได 

เอเตนะ  สัจจะวัชเชนะ ดวยอํานาจแหงสัจจะวาจานี้ 

โสตถิ เม โหตุ  สัพพะทาฯ ขอความสุขสวัสดีจงมีแกขาพเจาทุกเมื่อเทอญฯ 

 
  

***สวดภาวนาทุกวัน  จะปองกันภยันตรายตางๆ สารพัด อีกทั้งเปนเมตตามหานิยมชั้นยอด *** 
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