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บทขัดโพชฌงค์
สังสาเร สังสะรันตานัง
สัพพะทุกขะวินาสะเน
สัตตะ ธัมเม จะ โพชฌังเค
มาระเสนาปะมัททะเน
พุชฌิต๎วา เย จิเม สัตตา
ติภะวา มุตตะกุตตะมา
อะชาติมะชะราพ๎ยาธิง
อะมะตัง นิพภะยัง คะตาฯ
เอวะมาทิคุณูเปตัง
อะเนกะคุณะสังคะหัง
โอสะถัญจะ อิมัง มันตัง
โพชฌังคัง ตัง ภะณามะ เหฯ
คําแปล บุคคลผู้ประเสริฐพ้นแล้วจากภพทั้งสาม บรรลุพระนิพพานอันไม่เกิด ไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตาย
ไม่มีอันตรายใด ๆ เพราะรู้แจ้งโพชฌงค์ ๗ อันเป็นเครื่องขจัดทุกข์ทั้งปวงของเหล่าสัตว์ ผู้ท่องเที่ยวไปในวัฏฏ
สงสาร ซึ่งย่ํายีมารและเสนามารได้ ขอเราทั้งหลายจงร่วมกันสวดโพชฌงค์ ซึ่งมีคุณอย่างนี้ เป็นต้น เป็นที่รวม
แห่งคุณเป็นอเนก เป็นโอสถ และเป็นมนต์
มหากัสสปโพชฌังคสูตร
(ผู้สวดถึงมหากัสสปโพชฌังคสูตร ย่อมทําให้ผู้กําลังเจ็บป่วยหายจากโรคภัยเบียดเบียน ทําให้มีร่างกาย
แข็งแรง มีความสวัสดีและพ้นจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวงในกาลทุกเมื่อ)
เอวัมเม สุตังฯ เอกัง สะมะยัง ภะคะวา ราชะคะเห วิหะระติ เวฬุวะเน กะลันทะกะนิวาเป
ฯ เตนะ โข ปะนะ สะมะเยนะ อายัส๎มา มะหากัสสะโป ปิปผะลิคุหายัง วิหะระติ อาพาธิโก ทุกขิโต
พาฬ๎หะคิลาโนฯ
อะถะโข ภะคะวา สายัณหะสะมะยัง ปะฏิสัลลานา วุฏฐิโต เยนายัส๎มา มะหากัสสะโป เตนุปะสังกะ
มิ อุปะสังกะมิต๎วา ปัญญัตเต อาสะเน นิสีทิฯ นิสัชชะ โข ภะคะวา อายัสมันตัง มะหากัสสะปัง เอตะทะ
โวจะฯ
กัจจิ เต กัสสะปะ ขะมะนียัง กัจจิ ยาปะนียัง กัจจิ ทุกขา เวทะนา ปะฏิกกะมันติ โน
อะภิกกะมันติ ปะฏิกกะโมสานัง ปัญญายะติ โน อะภิกกะโมติฯ นะ เม ภันเต ขะมะนียัง นะ ยาปะนี
ยัง พาฬ๎หา เม ทุกขา เวทะนา อะภิกกะมันติ โน ปะฏิกกะมันติ อะภิกกะโมสานัง ปัญญายะติ โน
ปะฏิกกะโมติฯ
สัตติเม กัสสะปะ โพชฌังคา มะยา สัมมะทักขาตา ภาวิตา พะหุลีกะตา อะภิญญายะ สัมโพธายะ นิ
พพานายะ สังวัตตันติฯ กะตะเม สัตตะฯ
สะติสัมโพชฌังโค โข กัสสะปะ มะยา สัมมะทักขาโต ภาวิโต พะหุลีกะโต อะภิญญายะ สัม
โพธายะ นิพพานายะ สังวัตตะติฯ
ธัมมะวิจะยะสัมโพชฌังโค โข กัสสะปะ มะยา สัมมะทักขาโต ภาวิโต พะหุลีกะโต อะภิญญายะ
สัมโพธายะ นิพพานายะ สังวัตตะติฯ
วิริยะสัมโพชฌังโค โข กัสสะปะ มะยา สัมมะทักขาโต ภาวิโต พะหุลีกะโต อะภิญญายะ สัม
โพธายะ นิพพานายะ สังวัตตะติฯ
ปีติสัมโพชฌังโค โข กัสสะปะ มะยา สัมมะทักขาโต ภาวิโต พะหุลีกะโต อะภิญญายะ สัม
โพธายะ นิพพานายะ สังวัตตะติฯ
ปัสสัทธิสัมโพชฌังโค โข กัสสะปะ มะยา สัมมะทักขาโต ภาวิโต พะหุลีกะโต อะภิญญายะ สัม
โพธายะ นิพพานายะ สังวัตตะติฯ
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สะมาธิสัมโพชฌังโค โข กัสสะปะ มะยา สัมมะทักขาโต ภาวิโต พะหุลีกะโต อะภิญญายะ สัม
โพธายะ นิพพานายะ สังวัตตะติฯ
อุเปกขาสัมโพชฌังโค โข กัสสะปะ มะยา สัมมะทักขาโต ภาวิโต พะหุลีกะโต อะภิญญายะ
สัมโพธายะ นิพพานายะ สังวัตตะติ
อิเม โข กัสสะปะ สัตตะ โพชฌังคา มะยา สัมมะทักขาตา ภาวิตา พะหุลีกะตา อะภิญญายะ
สัมโพธายะ นิพพานายะ สังวัตตันตีติฯ
ตัคฆะ ภะคะวา โพชฌังคา ตัคฆะ สุคะตะ โพชฌังคาติฯ อิทะมะโวจะ ภะคะวาฯ อัตตะมะโน
อายัส๎มา มะหากัสสะโป ภะคะวะโต ภาสิตัง อะภินันทิฯ วุฏฐะหิ จายัสมะโต
มะหากัสสะเปนะ
โส อาพาโธ อะโหสีติฯ
คําแปล ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ คราวหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ พระเวฬุวนั สถานที่ให้
เหยื่อกระแต เขตกรุงราชคฤห์ สมัยนั้น ท่านพระมหากัสสปะอาพาธ ได้รับทุกข์ เป็นไข้หนัก อยู่ที่ถ้ําปิปผลิ (ถ้ํา
ดีปลี)
ครั้นในเวลาเย็น พระผู้มีพระภาคเสด็จออกจากที่หลีกเร้น เข้าไปหาท่านพระมหากัสสปะถึงที่อยู่
ประทับนั่งบนพุทธอาสน์ที่ปูลาดไว้แล้ว ได้ตรัสถามท่านพระมหากัสสปะว่า กัสสปะ เธอยังสบายหรือ ยังพอ
เป็นอยู่ได้หรือ ทุกขเวทนาทุเลาลง ไม่กําเริบขึ้นหรือ อาการทุเลาปรากฏ อาการกําเริบไม่ปรากฏหรือ
ท่านพระมหากัสสปะทูลตอบว่า ข้าพระองค์ไม่สบาย จะเป็นอยู่ไม่ได้ ทุกขเวทนามีแต่กําเริบหนักขึ้น
ไม่ทุเลาลงเลย อาการกําเริบปรากฏ อาการทุเลาไม่ปรากฏ พระพุทธเจ้าข้า
กัสสปะ โพชฌงค์ ๗ นี้เรากล่าวไว้ชอบแล้ว ที่บุคคลเจริญ ทําให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่ง
เพื่อตรัสรู้ เพื่อนิพพาน
โพชฌงค์ ๗ อะไรบ้าง คือ สติสัมโพชฌงค์เรากล่าวไว้ชอบแล้ว ที่บุคคลเจริญ ทําให้มากแล้ว ย่อม
เป็นไปเพื่อความรู้ยิ่ง เพื่อตรัสรู้ เพื่อนิพพาน ธัมมวิจยสัมโพชฌงค์เรากล่าวไว้ชอบแล้ว … วิริย สัมโพชฌงค์เรา
กล่าวไว้ชอบแล้ว … ปีติสัมโพชฌงค์เรากล่าวไว้ชอบแล้ว … ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์เรากล่าวไว้ชอบแล้ว …
สมาธิสัมโพชฌงค์เรากล่าวไว้ชอบแล้ว … อุเบกขาสัมโพชฌงค์เรากล่าวไว้ชอบแล้ว ที่บุคคลเจริญ ทําให้มาก
แล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่ง เพื่อตรัสรู้ เพื่อนิพพาน
กัสสปะ โพชฌงค์ ๗ นี้เรากล่าวไว้ชอบแล้ว ที่บุคคลเจริญ ทําให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่ง
เพื่อตรัสรู้ เพื่อนิพพาน
ข้าแต่พระผู้มีพระภาค โพชฌงค์ดีนัก ข้าแต่พระสุคต โพชฌงค์ดีนัก พระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาษิตนี้
แล้ว ท่านพระมหากัสสปะก็มีใจยินดี ชื่นชมพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคหายขาดจากอาพาธนั้น และ
อาพาธนั้นอันท่านพระมหากัสสปะละได้อย่างนั้น
มหาโมคคัลลานโพชฌังคสูตร
(ผู้สวดถึงมหาโมคคัลลานโพชฌังคสูตร ย่อมทําให้ผู้กําลังเจ็บป่วยหายจากโรคภัยเบียดเบียน มีสุชภาพ
อนามัยดี มีความสวัสดีและพ้นจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวงในกาลทุกเมื่อ)
เอวัมเม สุตังฯ เอกัง สะมะยัง ภะคะวา ราชะคะเห วิหะระติ เวฬุวะเน กะลันทะกะนิวาเปฯ เต
นะ โข ปะนะ สะมะเยนะ อายัส๎มา มะหาโมคคัลลาโน คิชฌะกูเฏ ปัพพะเต วิหะระติ อาพาธิโก ทุกขิโต
พาฬ๎หะคิลาโนฯ
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อะถะโข ภะคะวา สายัณหะสะมะยัง ปะฏิสัลลานา วุฏฐิโต เยนายัส๎มา มะหาโมคคัลลาโน เตนุ
ปะสังกะมิ อุปะสังกะมิต๎วา ปัญญัตเต อาสะเน นิสีทิฯ นิสัชชะ โข ภะคะวา อายัสมันตัง มะหาโมค
คัลลานัง เอตะทะโวจะฯ
กัจจิ เต โมคคัลลานะ ขะมะนียัง กัจจิ ยาปะนียัง กัจจิ ทุกขา เวทะนา ปะฏิกกะมันติ โน
อะภิกกะมันติ ปะฏิกกะโมสานัง ปัญญายะติ โน อะภิกกะโมติฯ นะ เม ภันเต ขะมะนียัง นะ ยาปะนี
ยัง พาฬ๎หา เม ทุกขา เวทะนา อะภิกกะมันติ โน ปะฏิกกะมันติ อะภิกกะโมสานัง ปัญญายะติ โน
ปะฏิกกะโมติฯ
สัตติเม โมคคัลลานะ โพชฌังคา มะยา สัมมะทักขาตา ภาวิตา พะหุลีกะตา อะภิญญายะ สัม
โพธายะ นิพพานายะ สังวัตตันติฯ กะตะเม สัตตะฯ
สะติสัมโพชฌังโค โข โมคคัลลานะ มะยา สัมมะทักขาโต ภาวิโต พะหุลีกะโต อะภิญญายะ สัม
โพธายะ นิพพานายะ สังวัตตะติฯ
ธัมมะวิจะยะสัมโพชฌังโค โข โมคคัลลานะ มะยา สัมมะทักขาโต ภาวิโต พะหุลีกะโต
อะภิญญายะ สัมโพธายะ นิพพานายะ สังวัตตะติฯ
วิริยะสัมโพชฌังโค โข โมคคัลลานะ มะยา สัมมะทักขาโต ภาวิโต พะหุลีกะโต อะภิญญายะ
สัมโพธายะ นิพพานายะ สังวัตตะติฯ
ปีติสัมโพชฌังโค โข โมคคัลลานะ มะยา สัมมะทักขาโต ภาวิโต พะหุลีกะโต อะภิญญายะ สัม
โพธายะ นิพพานายะ สังวัตตะติฯ
ปัสสัทธิสัมโพชฌังโค โข โมคคัลลานะ มะยา สัมมะทักขาโต ภาวิโต พะหุลีกะโต อะภิญญา
ยะ สัมโพธายะ นิพพานายะ สังวัตตะติฯ
สะมาธิสัมโพชฌังโค โข โมคคัลลานะ มะยา สัมมะทักขาโต ภาวิโต พะหุลีกะโต อะภิญญายะ
สัมโพธายะ นิพพานายะ สังวัตตะติฯ
อุเปกขาสัมโพชฌังโค โข โมคคัลลานะ มะยา สัมมะทักขาโต ภาวิโต พะหุลีกะโต อะภิญญา
ยะ สัมโพธายะ นิพพานายะ สังวัตตะติฯ
อิเม โข โมคคัลลานะ สัตตะ โพชฌังคา มะยา สัมมะทักขาตา ภาวิตา พะหุลีกะตา
อะภิญญายะ สัมโพธายะ นิพพานายะ สังวัตตันตีติฯ
ตัคฆะ ภะคะวา โพชฌังคา ตัคฆะ สุคะตะ โพชฌังคาติฯ
อิทะมะโวจะ ภะคะวาฯ อัตตะมะโน อายัส๎มา มะหาโมคคัลลาโน ภะคะวะโต ภาสิตัง อะภิ
นันทิฯ วุฏฐะหิ จายัส๎มา มะหาโมคคัลลาโน ตัมหา อาพาธา ตะถาปะหีโน จายัสมะโต มะหาโมคคัล
ลานัสสะ โส อาพาโธ อะโหสีติฯ
คําแปล ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ พระเวฬุวัน สถานที่ให้เหยื่อกระแต
เขตกรุงราชคฤห์ สมัยนั้น ท่านพระมหาโมคคัลลานะอาพาธ ได้รับทุกข์ เป็นไข้หนัก อยู่ที่ภูเขาคิชฌกูฏ
ครั้นในเวลาเย็น พระผู้มีพระภาคเสด็จออกจากที่หลีกเร้น เข้าไปหาท่านพระมหาโมคคัลลานะถึงที่อยู่
ประทับนั่งบนพุทธอาสน์ที่ปูลาดไว้แล้ว ได้ตรัสถามท่านพระมหาโมคคัลลานะว่า โมคคัลลานะ เธอยังสบาย
หรือ ยังพอเป็นอยู่ได้หรือ ทุกขเวทนาทุเลาลง ไม่กําเริบขึ้นหรือ อาการทุเลาปรากฏ อาการกําเริบไม่ปรากฏ
หรือ
ท่านพระมหาโมคคัลลานะทูลตอบว่า ข้าพระองค์ไม่สบาย จะเป็นอยู่ไม่ได้ ทุกขเวทนามีแต่กําเริบ
หนักขึ้น ไม่ทุเลาลงเลย อาการกําเริบปรากฏ อาการทุเลาไม่ปรากฏ พระพุทธเจ้าข้า
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โมคคัลลานะ โพชฌงค์ ๗ นี้เรากล่าวไว้ชอบแล้ว ที่บุคคลเจริญ ทําให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่ง เพื่อ
ตรัสรู้ เพื่อนิพพาน
โพชฌงค์ ๗ อะไรบ้าง คือ สติสัมโพชฌงค์เรากล่าวไว้ชอบแล้ว ที่บุคคลเจริญ ทําให้มากแล้ว ย่อม
เป็นไปเพื่อความรู้ยิ่ง เพื่อตรัสรู้ เพื่อนิพพาน ธัมมวิจยสัมโพชฌงค์เรากล่าวไว้ชอบแล้ว … วิริยสัมโพชฌงค์
เรากล่าวไว้ชอบแล้ว … ปีติสัมโพชฌงค์เรากล่าวไว้ชอบแล้ว… ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์เรากล่าวไว้ชอบแล้ว …
สมาธิสัมโพชฌงค์เรากล่าวไว้ชอบแล้ว … อุเบกขาสัมโพชฌงค์เรากล่าวไว้ชอบแล้ว ที่บุคคลเจริญ ทําให้มาก
แล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่ง เพื่อตรัสรู้ เพื่อนิพพาน
โมคคัลลานะ โพชฌงค์ ๗ นี้เรากล่าวไว้ชอบแล้ว ที่บุคคลเจริญ ทําให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อความรู้
ยิ่ง เพื่อตรัสรู้ เพื่อนิพพาน
ข้าแต่พระผู้มีพระภาค โพชฌงค์ดีนัก ข้าแต่พระสุคต โพชฌงค์ดีนัก พระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาษิตนี้
แล้ว ท่านพระมหาโมคคัลลานะก็มีใจยินดีชื่นชมพระภาษิตของพระผู้มีพระภาค หายขาดจากอาพาธนั้น และ
อาพาธนั้นอันท่านพระมหาโมคคัลลานะ ละได้อย่างนั้น
มหาจุนทโพชฌังคสูตร
(ผู้สวดถึงมหาจุนทโพชฌังคสูตร ย่อมทําให้ผู้กําลังเจ็บป่วยหายจากโรคภัยเบียดเบียน
มีสุขภาพ
ดี ร่างกายแข็งแรง มีความสวัสดีและพ้นจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวงในกาลทุกเมื่อ)
เอวัมเม สุตังฯ เอกัง สะมะยัง ภะคะวา ราชะคะเห วิหะระติ เวฬุวะเน กะลันทะกะนิวาเป
ฯ เตนะ โข ปะนะ สะมะเยนะ ภะคะวา อาพาธิโก ทุกขิโต พาฬ๎หะคิลาโนฯ
อะถะโข อายัส๎มา มะหาจุนโท สายัณหะสะมะยัง ปะฏิสัลลานา วุฏฐิโต เยนะ ภะคะวา เตนุ
ปะสังกะมิ อุปะสังกะมิต๎วา ภะคะวันตัง อะภิวาเทต๎วา เอกะมันตัง นิสีทิฯ เอกะมันตัง
นิสินนัง
โข อายัสมันตัง มะหาจุนทัง ภะคะวา เอตะทะโวจะฯ
ปะฏิภันตุ ตัง จุนทะ โพชฌังคาติ สัตติเม ภันเต โพชฌังคา ภะคะวะตา สัมมะทักขาตา ภา
วิตา พะหุลีกะตา อะภิญญายะ สัมโพธายะ นิพพานายะ สังวัตตันติฯ กะตะเม สัตตะฯ
สะติสัมโพชฌังโค โข ภันเต ภะคะวะตา สัมมะทักขาโต ภาวิโต พะหุลีกะโต อะภิญญายะ สัม
โพธายะ นิพพานายะ สังวัตตะติฯ
ธัมมะวิจะยะสัมโพชฌังโค โข ภันเต ภะคะวะตา สัมมะทักขาโต ภาวิโต พะหุลีกะโต
อะภิญญายะ สัมโพธายะ นิพพานายะ สังวัตตะติฯ
วิริยะสัมโพชฌังโค โข ภันเต ภะคะวะตา สัมมะทักขาโต ภาวิโต พะหุลีกะโต อะภิญญายะ
สัมโพธายะ นิพพานายะ สังวัตตะติฯ
ปีติสัมโพชฌังโค โข ภันเต ภะคะวะตา สัมมะทักขาโต ภาวิโต พะหุลีกะโต อะภิญญายะ สัม
โพธายะ นิพพานายะ สังวัตตะติฯ
ปัสสัทธิสัมโพชฌังโค โข ภันเต ภะคะวะตา สัมมะทักขาโต ภาวิโต พะหุลีกะโต อะภิญญายะ
สัมโพธายะ นิพพานายะ สังวัตตะติฯ
สะมาธิสัมโพชฌังโค โข ภันเต ภะคะวะตา สัมมะทักขาโต ภาวิโต พะหุลีกะโต อะภิญญายะ
สัมโพธายะ นิพพานายะ สังวัตตะติฯ
อุเปกขาสัมโพชฌังโค โข ภันเต ภะคะวะตา สัมมะทักขาโต ภาวิโต พะหุลีกะโต อะภิญญายะ
สัมโพธายะ นิพพานายะ สังวัตตะติฯ
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อิเม โข ภันเต สัตตะ โพชฌังคา มะยา สัมมะทักขาตา ภาวิตา พะหุลีกะตา อะภิญญายะ
สัมโพธายะ นิพพานายะ สังวัตตันตีติฯ
ตัคฆะ จุนทะ โพชฌังคา ตัคฆะ จุนทะ โพชฌังคาติฯ อิทะมะโวจายัส๎มา มะหาจุนโท ฯ สะมะ
นุญโญ สัตถา อะโหสิฯ วุฏฐะหิ จะ ตัมหา อาพาธา ตะถาปะหีโน จะ ภะคะวะโต โส
อาพาโธ
อะโหสีติฯ
คําแปล ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ พระเวฬุวัน สถานที่ให้เหยื่อกระแต
เขตกรุงราชคฤห์ ได้ทรงพระประชวร ได้รับทุกข์ พระอาการหนัก
ครั้งนั้น ท่านพระมหาจุนทะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายอภิวาทแล้ว นั่ง ณ ที่สมควร
พระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับท่านพระมหาจุนทะว่า จุนทะ เฉพาะเธอที่จะอธิบายโพชฌงค์ให้แจ่มแจ้ง
ท่านพระมหาจุนทะทูลตอบว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ โพชฌงค์ ๗ ประการนี้ พระองค์ตรัสไว้ชอบแล้ว
ที่บุคคลเจริญ ทําให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่ง เพื่อตรัสรู้ เพื่อนิพพาน
โพชฌงค์ ๗ อะไรบ้าง คือ สติสัมโพชฌงค์เรากล่าวไว้ชอบแล้ว ที่บุคคลเจริญ ทําให้มากแล้ว ย่อม
เป็นไปเพื่อความรู้ยิ่ง เพื่อตรัสรู้ เพื่อนิพพาน ธัมมวิจยสัมโพชฌงค์เรากล่าวไว้ชอบแล้ว … วิริยสัมโพชฌงค์
เรากล่าวไว้ชอบแล้ว … ปีติสัมโพชฌงค์เรากล่าวไว้ชอบแล้ว … ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์เรากล่าวไว้ชอบแล้ว …
สมาธิสัมโพชฌงค์เรากล่าวไว้ชอบแล้ว … อุเบกขาสัมโพชฌงค์เรากล่าวไว้ชอบแล้ว ที่บุคคลเจริญ ทําให้มาก
แล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่ง เพื่อตรัสรู้ เพื่อนิพพาน
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ โพชฌงค์ ๗ นี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ชอบแล้ว ที่บุคคลเจริญ ทําให้มากแล้ว
ย่อมเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่ง เพื่อตรัสรู้ เพื่อนิพพาน
จุนทะ โพชฌงค์ดีนัก จุนทะ โพชฌงค์ดีนัก ท่านพระมหาจุนทะได้กล่าวคํานี้แล้ว พระผู้มีพระภาค
ทรงชื่นชม พอพระทัย ทรงหายขาดจากพระประชวรนั้น และพระประชวรนั้นอันพระผู้มีพระภาคทรงละได้
อย่างนั้น
คิริมานันทสูตร
(ผู้สวดถึงคิริมานันทสูตร โรคภัยที่เป็นอยู่ หายหมดไป และพ้นจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวงในกาลทุก
เมื่อ)
เอวัมเม สุตัง ฯ เอกัง สะมะยัง ภะคะวา สาวัตถิยัง วิหะระติ เชตะวะเน อะนาถะปิณฑิกัสสะ
อาราเม ฯ เตนะ โข ปะนะ สะมะเยนะ อายัส๎มา คิริมานันโท อาพาธิโก โหติ ทุกขิโต พาฬ๎หะคิลาโน
ฯ
อะถะโข อายัส๎มา อานันโท เยนะ ภะคะวา เตนุปะสังกะมิ อุปะสังกะมิต๎วา ภะคะวันตัง อะภิวา
เทต๎วา เอกะมันตัง นิสีทิ ฯ เอกะมันตัง นิสินโน โข อายัส๎มา อานันโท ภะคะวันตัง เอตะทะโวจะ ฯ
อายัส๎มา ภันเต คิริมานันโท อาพาธิโก ทุกขิโต พาฬ๎หะคิลาโน สาธุ ภันเต ภะคะวา เยนายัส๎
มา คิริมานันโท เตนุปะสังกะมะตุ อะนุกัมปัง อุปาทายาติ ฯ สะเจ โข ตวัง อานันทะ คิริมานันทัสสะ
ภิกขุโน อุปะสังกะมิต๎วา ทะสะ สัญญา ภาเสยยาสิ ฐานัง โข ปะเนตัง วิชชะติ ยัง คิริมานันทัสสะ ภิกขุ
โน ทะสะ สัญญา สุต๎วา โส อาพาโธ ฐานะโส ปะฏิปปัสสัมเภยยะ ฯ กะตะมา ทะสะ ฯ
อะนิจจะสัญญา อะนัตตะสัญญา อะสุภะสัญญา อาทีนะวะสัญญา ปะหานะสัญญา วิราคะ
สัญญา นิโรธะสัญญา สัพพะโลเกอะนะภิระตะสัญญา สัพพะสังขาเรสุอะนิจจะสัญญา อานาปานัสสะ
ติ ฯ
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กะตะมา จานันทะ อะนิจจะสัญญา ฯ อิธานันทะ ภิกขุ อะรัญญะคะโต วา รุกขะมูละคะโต
วา สุญญาคาระคะโต วา อิติ ปะฏิสัญจิกขะติ รูปัง อะนิจจัง เวทะนา อะนิจจา สัญญา อะนิจจา สัง
ขารา อะนิจจา วิญญาณัง อะนิจจันติ ฯ อิติ อิเมสุ ปัญจะสุ อุปาทานักขันเธสุ อะนิจจานุปัสสี วิหะระ
ติ ฯ อะยัง วุจจะตานันทะ อะนิจจะสัญญา ฯ
กะตะมา จานันทะ อะนัตตะสัญญา ฯ อิธานันทะ ภิกขุ อะรัญญะคะโต วา รุกขะมูละคะโต
วา สุญญาคาระคะโต วา อิติ ปะฏิสัญจิกขะติ จักขุง อะนัตตา รูปา อะนัตตา โสตัง อะนัตตา สัททา
อะนัตตา ฆานัง อะนัตตา คันธา อะนัตตา ชิวหา อะนัตตา ระสา อะนัตตา กาโย อะนัตตา โผฏฐัพ
พา อะนัตตา มะโน อะนัตตา ธัมมา อะนัตตาติ ฯ อิติ อิเมสุ ฉะสุ อัชฌัตติกะพาหิเรสุ อายะตะเนสุ
อะนัตตานุปัสสี วิหะระติ ฯ อะยัง วุจจะตานันทะ อะนัตตะสัญญา ฯ
กะตะมา จานันทะ อะสุภะสัญญา ฯ อิธานันทะ ภิกขุ อิมะเมวะ กายัง อุทธัง ปาทะตะลา
อะโธ เกสะมัตถะกา ตะจะปะริยันตัง ปูรันนานัปปะการัสสะ อะสุจิโน ปัจจะเวกขะติ อัตถิ อิมัส๎มิง กา
เย เกสา โลมา นะขา ทันตา ตะโจ มังสัง นะหารู อัฏฐี อัฏฐิมิญชัง วักกัง หะทะยัง ยะกะนัง กิโล
มะกัง ปิหะกัง ปัปผาสัง อันตัง อันตะคุณัง อุทะริยัง กะรีสัง ปิตตัง เสมหัง ปุพโพ โลหิตัง เสโท
เมโท อัสสุ วะสา เขโฬ สิงฆาณิกา ละสิกา มุตตันติ ฯ อิติ อิมัส๎มิง กาเย อะสุภานุปัสสี วิหะระติ ฯ
อะยัง วุจจะตานันทะ อะสุภะสัญญา ฯ
กะตะมา จานันทะ อาทีนะวะสัญญา ฯ อิธานันทะ ภิกขุ อะรัญญะคะโต วา รุกขะมูละคะโต
วา สุญญาคาระคะโต วา อิติ ปะฏิสัญจิกขะติ พะหุทกุ โข โข อะยัง กาโย พะหุอาทีนะโวติ ฯ อิติ
อิมัส๎มิง กาเย วิวิธา อาพาธา อุปปัชชันติ ฯ เสยยะถีทัง ฯ จักขุโรโค โสตะโรโค ฆานะโรโค ชิวหา
โรโค กายะโรโค สีสะโรโค กัณณะโรโค มุขะโรโค ทันตะโรโค กาโส สาโส ปินาโส ฑะโห ชะโร กุจฉิโร
โค มุจฉา ปักขันทิกา สุลา วิสูจิกา กุฏฐัง คัณโฑ กิลาโส โสโส อะปะมาโร ทันทุ กัณฑุ กัจฉุ ระขะ
สา วิตัจฉิกะ โลหิตัง ปิตตัง มะธุเมโห อังสา ปิฬะกา ภะคัณฑะลา ฯ ปิตตะสะมุฏฐานา อาพาธา
เสมหะสะมุฏฐานา อาพาธา วาตะสะมุฏฐานา อาพาธา สันนิปาติกา อาพาธา อุตุปะริณามะชา อา
พาธา วิสะมะปะระหาระชา อาพาธา โอปักกะมิกา อาพาธา กัมมะวิปากะชา อาพาธา สีตัง อุณหัง ชิ
ฆัจฉา ปิปาสา อุจจาโร ปัสสาโวติ ฯ อิติ อิมัส๎มิง กาเย อาทีนะวานุปัสสี วิหะระติ ฯ อะยัง วุจจะ
ตานันทะ อาทีนะวะสัญญา ฯ
กะตะมา จานันทะ ปะหานะสัญญา ฯ อิธานันทะ ภิกขุ อุปปันนัง กามะวิตักกัง นาธิวาเสติ
ปะชะหะติ วิโนเทติ พยันตีกะโรติ อะนะภาวัง คะเมติ อุปปันนัง พ๎ยาปาทะวิตักกัง นาธิวาเสติ ปะชะ
หะติ วิโนเทติ พยันตีกะโรติ อะนะภาวัง คะเมติ อุปปันนัง วิหิงสาวิตักกัง นาธิวาเสติ ปะชะหะติ วิโน
เทติ พยันตีกะโรติ อะนะภาวัง คะเมติ อุปปันนุปปันเน ปาปะเก อะกุสะเล ธัมเม นาธิวาเสติ ปะชะหะ
ติ วิโนเทติ พยันตีกะโรติ อะนะภาวัง คะเมติ ฯ อะยัง วุจจะตานันทะ ปะหานะสัญญา ฯ
กะตะมา จานันทะ วิราคะสัญญา อิธานันทะ ภิกขุ อะรัญญะคะโต วา รุกขะมูละคะโต วา
สุญญาคาระคะโต วา อิติ ปะฏิสัญจิกขะติ เอตัง สันตัง เอตัง ปะณีตัง ยะทิทงั สัพพะสังขา ระสะมะ
โก สัพพูปะธิปะฏินิสสัคโค ตัณหักขะโย วิราโค นิพพานันติ ฯ อะยัง วุจจะตานันทะ วิราคะสัญญา ฯ
กะตะมา จานันทะ นิโรธะสัญญา ฯ อิธานันทะ ภิกขุ อะรัญญะคะโต วา รุกขะมูละคะโต วา
สุญญาคาระคะโต วา อิติ ปะฏิสัญจิกขะติ เอตัง สันตัง เอตัง ปะณีตัง ยะทิทัง สัพพะสังขาระสะมะโถ
สัพพูปะธิปะฏินิสสัคโค ตัณหักขะโย นิโรโธ นิพพานันติ ฯ อะยัง วุจจะตานันทะ นิโรธะสัญญา ฯ
กะตะมา จานันทะ สัพพะโลเกอะนะภิระตะสัญญา ฯ อิธานันทะ ภิกขุ เย โลเก อุปายุปาทา
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นา เจตะโส อะธิฏฐานาภินิเวสานุสะยา เต ปะชะหันโต วิระมะติ นะ อุปาทิยันโต อะยัง วุจจะตานัน
ทะ สัพพะโลเกอะนะภิะระตะสัญญา ฯ
กะตะมา จานันทะ สัพพะสังขาเรสุอะนิจจะสัญญา ฯ อิธานันทะ ภิกขุ สัพพะสังขาเรหิ อัฏฏิ
ยะติ หะรายะติ ชิคุจฉะติ ฯ อะยัง วุจจะตานันทะ สัพพะสังขาเรสุอะนิจจะสัญญา ฯ
กะตะมา จานันทะ อานาปานัสสติ อิธานันทะ ภิกขุ อะรัญญะคะโต วา รุกขะมูละคะโต วา
สุญญาคาระคะโต วา นิสีทะติ ปัลลังกัง อาภุชิต๎วา อุชุง กายัง ปะณิธายะ ปะริมุขัง สะติง อุ
ปัฏฐะเปต๎วา ฯ โส สะโตวะ อัสสสะสะติ สะโต ปัสสะสะติ ฯ ทีฆงั วา อัสสะสันโต ทีฆัง อัสสะสามีติ
ปะชานาติ
ทีฆงั วา ปัสสะสันโต ทีฆัง ปัสสะสามีติ ปะชานาติ รัสสัง วา อัสสะสันโต รัสสัง อัสสะสามี
ติ ปะชานาติ รัสสัง วา ปัสสะสันโต รัสสัง ปัสสะสามีติ ปะชานาติ
สัพพะกายะปะฏิสังเวที อัสสะสิสสามีติ สิกขะติ สัพพะกายะปะฏิสังเวที ปัสสะสิสสามีติ สิกขะติ
ปัสสัมภะยัง กายะสังขารัง อัสสะสิสสามีติ สิกขะติ ปัสสัมภะยัง กายะสังขารัง ปัสสะสิสสามีติ สิกขะติ
ปีติปะฏิสังเวที อัสสะสิสสามีติ สิกขะติ ปีติปะฏิสังเวที ปัสสะสิสสามีติ สิกขะติ
สุขะปะฏิสังเวที อัสสะสิสสามีติ สิกขะติ สุขะปะฏิสังเวที ปัสสะสิสสามีติ สิกขะติ จิตตะสังขา
ระปะฏิสังเวที อัสสะสิสสามีติ สิกขะติ จิตตะสังขาระปะฏิสังเวที ปัสสะสิสสามีติ สิกขะติ
ปัสสัมภะยัง จิตตะสังขารัง อัสสะสิสสามีติ สิกขะติ ปัสสัมภะยัง จิตตะสังขารัง ปัสสะสิสสามี
ติ สิกขะติ จิตตะปะฏิสังเวที อัสสะสิสสามีติ สิกขะติ จิตตะปะฏิสังเวที ปัสสะสิสสามีติ สิกขะติ
อะภิปปะโมทะยัง จิตตัง อัสสะสิสสามีติ สิกขะติ
อะภิปปะโมทะยัง จิตตัง ปัสสะสิสสามีติ สิกขะติ สะมาทะหัง จิตตัง อัสสะสิสสามีติ สิกขะติ
สะมาทะหัง จิตตัง ปัสสะลิสสามีติ สิกขะติ วิโมจะยัง จิตตัง อัสสะสิสสามีติ สิกขะติ วิโมจะยัง
จิตตัง ปัสสะสิสสามีติ สิกขะติ
อะนิจจานุปัสสี อัสสะสิสสามีติ สิกขะติ อะนิจจานุปัสสี ปัสสะสิสสามีติ สิกขะติ วิราคา
นุปัสสี อัสสะสิสสามีติ สิกขะติ วิราคานุปัสสี ปัสสะสิสสามีติ สิกขะติ
นิโรธานุปัสสี อัสสะสิสสามีติ สิกขะติ นิโรธานุปัสสี ปัสสะสิสสามีติ สิกขะติ ปะฏินิสสัค
คานุปัสสี อัสสะสิสสามีติ สิกขะติ ปะฏินิสสัคคานุปัสสี ปัสสะสิสสามีติ สิกขะติ อะยัง วุจจะตานัน
ทะ อานาปานัสสะติ ฯ
สะเจ โข ตวัง อานันทะ คิริมานันทัสสะ ภิกขุโน อุปะสังกะมิต๎วา อิมา ทะสะ สัญญา ภาเสย
ยาสิ ฐานัง โข ปะเนตัง วิชชะติ ยัง คิริมานันทัสสะ ภิกขุโน อิมา ทะสะ สัญญา สุต๎วา โส อาพาโธ
ฐานะโส ปะฏิปปัสสัมเภยยาติ ฯ
อะถะโข อายัส๎มา อานันโท ภะคะวะโต สันติเก อิมา ทะสะ สัญญา อุคคะเหต๎วา เยนายัส๎
มา คิริมานันโท เตนุปะสังกะมิ อุปะสังกะมิต๎วา อายัสมะโต คิริมานันทัสสะ อิมา ทะสะ สัญญา อะ
ภาสิ ฯ
อะถะโข อายัสมะโต คิริมานันทัสสะ อิมา ทะสะ สัญญา สุต๎วา โส อาพาโธ ฐานะโส
ปะฏิปัสสัมภิ ฯ วุฏฐะหิ จายัส๎มา คิริมานันโท ตัมหา อาพาธา ตะถาปะหีโน จะ ปะนายัสมะโต คิริ
มานันทัสสะ โส อาพาโธ อะโหสีติ ฯ
คําแปล ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ พระเชตวัน อารามของ
อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตกรุงสาวัตถี สมัยนั้นแล ท่านพระคิริมานนท์อาพาธ ได้รับทุกข์ เป็นไข้หนัก ท่านพระ
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อานนท์จึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายอภิวาทแล้วนั่ง ณ ที่สมควร ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาค
ดังนี้ว่า
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ท่านพระคิริมานนท์อาพาธ ได้รับทุกข์ เป็นไข้หนัก ขอประทานวโรกาสขอพระผู้
มีพระภาคได้โปรดอนุเคราะห์เสด็จไปเยี่ยมท่านพระคิริมานนท์ยังที่อยู่เถิด พระพุทธเจ้าข้า
พระผู้มีพระภาคตรัสว่า อานนท์ ถ้าเธอเข้าไปหาแล้วกล่าวสัญญา ๑๐ ประการแก่คิริมานนท์ภิกษุ
เป็นไปได้ที่การอาพาธของคิริมานนท์ภิกษุจะสงบระงับโดยฉับพลันเพราะได้ฟังสัญญา ๑๐ ประการนี้
สัญญา ๑๐ ประการ อะไรบ้าง คือ อนิจจสัญญา อนัตตสัญญา อสุภสัญญา อาทีนวสัญญา ปหาน
สัญญา วิราคสัญญา นิโรธสัญญา สัพพโลเกอนภิรตสัญญา สัพพสังขาเรสุอนิจจสัญญา อานาปานสติ
อนิจจสัญญา เป็นอย่างไร คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ไปสู่ป่าก็ดี ไปสู่โคนไม้ก็ดี ไปสู่เรือนว่างก็ดี พิจารณา
ว่า รูปไม่เที่ยง เวทนาไม่เที่ยง สัญญาไม่เที่ยง สังขารไม่เที่ยง วิญญาณไม่เที่ยง เป็นผู้พิจารณาเห็นโดยความเป็น
ของไม่เที่ยงในอุปาทานขันธ์ ๕ นี้อยู่อย่างนี้ นี้เรียกว่า อนิจจสัญญา
อนัตตสัญญา เป็นอย่างไร คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ไปสู่ป่าก็ดี ไปสูโ่ คนไม้ก็ดี ไปสู่เรือนว่างก็ดี
พิจารณาเห็นว่า ตาเป็นอนัตตา รูปเป็นอนัตตา หูเป็นอนัตตา เสียงเป็นอนัตตา จมูกเป็นอนัตตา กลิ่นเป็น
อนัตตา ลิ้นเป็นอนัตตา รสเป็นอนัตตา กายเป็นอนัตตา โผฏฐัพพะเป็นอนัตตา ใจเป็นอนัตตา ธรรมารมณ์เป็น
อนัตตา เป็นผู้พิจารณาเห็นโดยความเป็นอนัตตาในอายตนะทั้งหลายที่เป็นภายในและภายนอก ๖ ประการนี้
อยู่อย่างนี้ นี้เรียกว่า อนัตตสัญญา
อสุภสัญญา เป็นอย่างไร คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาเห็นกายนี้เท่านั้น ตั้งแต่พื้นเท้าขึ้นไป ตั้งแต่
ปลายผมลงมา มีหนังหุ้มอยู่โดยรอบ เต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่าง ๆ ว่า ในกายนี้มี ผม ขน เล็บ ฟัน
หนัง เนื้อ เอ็น กระดูก เยื่อในกระดูก ไต หัวใจ ตับ พังผืด ม้าม ปอด ไส้ใหญ่ ไส้น้อย อาหารใหม่ อาหารเก่า ดี
เสลด หนอง เลือด เหงื่อ มันข้น น้ําตา เปลวมัน น้ําลาย น้ํามูก ไขข้อ มูตร เป็นผู้พิจารณาเห็นโดยความเป็น
ของไม่งามในกายนี้อยู่อย่างนี้ นี้เรียกว่า อสุภสัญญา
อาทีนวสัญญา เป็นอย่างไร คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ไปสู่ป่าก็ดี ไปสู่โคนไม้ก็ดี ไปสู่เรือนว่างก็ดี
พิจารณาเห็นว่า กายนี้มีทุกข์มาก มีโทษมาก เพราะฉะนั้น อาพาธต่าง ๆ จึงเกิดขึ้นในกายนี้ คือ โรคตา โรคหู
โรคจมูก โรคลิ้น โรคกาย โรคศีรษะ โรคที่ใบหู โรคปาก โรคฟัน โรคไอ โรคหืด โรคไข้หวัด โรคไข้พิษ โรคไข้
เชื่อมซึม โรคท้อง โรคลมสลบ โรคลงแดง โรคจุกเสียด โรคลงราก โรคเรื้อน โรคฝี โรคกลาก โรคมองคร่อ โรค
ลมบ้าหมู โรคหิดเปื่อย โรคหิดด้าน โรคคุดทะราด โรคหูด โรคละอองบวม โรค อาเจียนเป็นเลือด โรคดี
โรคเบาหวาน โรคเริม โรคพุพอง โรคริดสีดวง อาพาธมีดีเป็นสมุฏฐาน อาพาธมีเสลดเป็นสมุฏฐาน อาพาธมีลม
เป็นสมุฏฐาน อาพาธมีไข้ สันนิบาตเป็นสมุฏฐาน อาพาธที่เกิดแต่ฤดูแปรปรวน อาพาธที่เกิดแต่การบริหารที่ไม่
สม่ําเสมอ อาพาธที่เกิดแต่ความเพียรเกินกําลัง อาพาธที่เกิดแต่วิบากของกรรม ความหนาว ความร้อน ความ
หิว ความกระหาย ปวดอุจจาระ ปวดปัสสาวะ เป็นผู้พจิ ารณาเห็นโดยความเป็นโทษในกายนี้อยู่อย่างนี้ นี้
เรียกว่า อาทีนวสัญญา
ปหานสัญญา เป็นอย่างไร คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ไม่รับกามวิตกที่เกิดขึ้น ละ บรรเทา ทําให้สิ้นสุด
ทําให้ถึงความเกิดขึ้นไม่ได้อีกต่อไป ไม่รับพยาบาทวิตกที่เกิดขึ้น ละ บรรเทา ทําให้สิ้นสุด ทําให้ถึงความเกิดขึ้น
ไม่ได้อีกต่อไป ไม่รับวิหิงสาวิตกที่เกิดขึ้น ละ บรรเทา ทําให้ สิ้นสุด ทําให้ถึงความเกิดขึ้นไม่ได้อีกต่อไป ไม่รับ
บาปอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้ว เกิดขึ้นอีก ละ บรรเทา ทําให้สิ้นสุด ทําให้ถึงความเกิดขึ้นไม่ได้อีกต่อไป นี้เรียกว่า
ปหานสัญญา
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วิราคสัญญา เป็นอย่างไร คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ไปสู่ปา่ ก็ดี ไปสู่โคนไม้ก็ดี ไปสู่เรือนว่างก็ดี พิจารณา
เห็นว่า ภาวะที่สงบ ประณีต คือความระงับสังขารทั้งปวง ความสละคืนซึ่งอุปธิ ทั้งปวง ความสิ้นไปแห่งตัณหา
ความคายกําหนัด นิพพาน นี้เรียกว่า วิราคสัญญา
นิโรธสัญญา เป็นอย่างไร คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ไปสู่ป่าก็ดี ไปสู่โคนไม้ก็ดี ไปสู่เรือนว่างก็ดี พิจารณา
เห็นว่า ภาวะที่สงบ ประณีต คือความระงับสังขารทั้งปวง ความสละคืนซึ่งอุปธิ ทั้งปวง ความสิ้นไปแห่งตัณหา
ความดับ นิพพาน นี้เรียกว่า นิโรธสัญญา
สัพพโลเก อนภิรตสัญญา เป็นอย่างไร คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ละอุปาทานในโลกที่เป็นเหตุตั้งมั่น ยึด
มั่น และเป็นอนุสัยแห่งจิตงดเว้น ไม่ถือมั่น นี้เรียกว่า สัพพโลเก อนภิรตสัญญา
สัพพสังขาเรสุ อนิจจสัญญา เป็นอย่างไร คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมอึดอัด ระอา รังเกียจในสังขาร
ทั้งปวง นี้เรียกว่า สัพพสังขาเรสุ อนิจจสัญญา
อานาปานสติ เป็นอย่างไร คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ไปสูป่ ่าก็ดี ไปสูโ่ คนไม้ก็ดี ไปสู่เรือนว่างก็ดี นั่งคู้
บัลลังก์ ตั้งกายตรง ดํารงสติไว้เฉพาะหน้า มีสติหายใจเข้า มีสติหายใจออก เมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าหายใจ
เข้ายาว เมื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าหายใจออกยาว เมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจเข้าสั้น เมื่อหายใจออกสั้น
ก็รู้ชัดว่าหายใจออกสั้น สําเหนียกว่า จะรู้ชัดกองลมทั้งปวง หายใจเข้า สําเหนียกว่า จะรู้ชัดกองลมทั้งปวง
หายใจออก สําเหนียกว่า จะะงับกายสังขาร หายใจเข้าสําเหนียกว่า จะระงับกายสังขาร หายใจออก สําเหนียก
ว่า จะรู้ชัดปีติ หายใจเข้า สําเหนียกว่า จะรู้ชัดปีติ หายใจออก สําเหนียกว่า จะรู้ชัดสุข หายใจเข้า สําเหนียกว่า
จะรู้ชัดสุข หายใจออก สําเหนียกว่า จะรู้ชัดจิตตสังขาร หายใจเข้า สําเหนียกว่า จะรูช้ ัดจิตตสังขาร หายใจ
ออก สําเหนียกว่า จะระงับจิตตสังขาร หายใจเข้า สําเหนียกว่า จะระงับจิตตสังขาร หายใจออก สําเหนียกว่า
จะรู้ชัดจิต หายใจเข้า สําเหนียกว่า จะรูช้ ัดจิต หายใจออก สําเหนียกว่า จะยังจิตให้บันเทิง หายใจเข้า
สําเหนียกว่า จะยังจิตให้บันเทิง หายใจออก สําเหนียกว่า จะตั้งจิตมั่น หายใจเข้า สําเหนียกว่า จะตั้งจิตมั่น
หายใจออก สําเหนียกว่า จะเปลื้องจิต หายใจเข้า สําเหนียกว่า จะเปลื้องจิต หายใจออก สําเหนียกว่า จะ
พิจารณาเห็นว่าไม่เที่ยง หายใจเข้า สําเหนียกว่า จะพิจารณาเห็นว่าไม่เที่ยง หายใจออก สําเหนียกว่า จะ
พิจารณาเห็นความคลายออกได้ หายใจเข้า สําเหนียกว่า จะพิจารณาเห็นความคลายออกได้ หายใจออก
สําเหนียกว่า จะพิจารณาเห็นความดับไป หายใจเข้า สําเหนียกว่า จะพิจารณาเห็นความดับไป หายใจออก
สําเหนียกว่า จะพิจารณาเห็นความสละคืน หายใจเข้า สําเหนียกว่า จะพิจารณาเห็นความสละคืน หายใจออก
นี้เรียกว่า อานาปานสติ
ถ้าเธอจะพึงเข้าไปหาแล้วกล่าวสัญญา ๑๐ ประการนี้แก่คิริมานนท์ภิกษุ เป็นไปได้ที่อาพาธของคิริมา
นนท์ภิกษุนั้นจะระงับไปโดยฉับพลันเพราะได้ฟังสัญญา ๑๐ ประการนี้
ครั้งนั้นแล ท่านพระอานนท์ได้เรียนสัญญา ๑๐ ประการนี้ในสํานักของพระผู้มีพระภาค เข้าไปหาท่าน
พระคิริมานนท์ถึงที่อยู่ กล่าวสัญญา ๑๐ ประการนี้แก่ท่านพระคิริมานนท์ ขณะนั้นเอง อาพาธของท่านพระ
คิริมานนท์สงบระงับลงโดยฉับพลันเพราะได้ฟังสัญญา ๑๐ ประการนี้ ท่านพระคิริมานนท์ได้หายขาดจาก
อาพาธนั้น อาพาธนั้นเป็นโรคอันท่านพระคิริมานนท์ละได้อย่างนี้แล

