
อภิณหปัจจเวกขณปาฐ 

(Abhinha-paccavekkhana-patha) – 5 subjects for frequent recollection 

Reflection to see natural phenomena as they really are, life is impermanent, death is inevitable and 

unpredictable, what kamma have we done so far? Frequently comtemplating of these truths and follow the path 
will gradually destroy obsession in labha (ลาภ – fortune, wealth), yasa (ยศ – fame, high position), pasamsa 

(สรรเสริญ - praise), eradicate delusion, attachment and inclination of unwholesome deeds. 
 

Leader: 

หันทะ มะยงั อะภิณหะปัจจะเวกขะณะปาฐงั ภะณามะ เส Handa mayam abhinha-paccavekkhana-pātham 

bhanāma se: 

- เชิญเถิด เราทั้งหลาย จงกล่าวค าควรพิจารณาเนืองๆ เถิด  

- Let us now recite the passage for frequent recollection: 
 

All: 

1. ชราธมัมตา - aging 

ชะราธมัโมมหิ ชะรัง อะนะตีโต Jarā-dhammomhi jaram anatīto. 

- เราย่อมมีความแก่เป็นธรรมดา จะล่วงพน้ความแก่ไปไมไ่ด ้ 

- We are subject to old age (decay), we cannot escape from aging. 
 

2. พยาธิธมัมตา – illness, disease 

พยาธิธมัโมมหิ พยาธิง อะนะตีโต Byādhi-dhammomhi byādhim anatīto.  

- เรามีความเจ็บไขเ้ป็นธรรมดา จะล่วงพน้ความเจ็บไขไ้ปไมไ่ด ้ 

- We are subject to illness, we cannot escape from illness. 
 



3. มรณธมัมตา - death 

มะระณะธมัโมมหิ มะระณัง อะนะตโีต Marana-dhammomhi maranam anatīto. 

- เรามีความตายเป็นธรรมดา จะล่วงพน้ความตายไปไมไ่ด ้ 

- We are subject to death, we cannot escape from death. 
 

4. ปิยวินาภาวตา - separation 

สัพเพหิ เม ปิเยหิ มะนาเปหิ นานาภาโว วนิาภาโว Sabbehi me piyehi manāpehi nānā-bhāvo vinā-bhāvo. 

- เราจ าตอ้งละเวน้ความเป็นต่าง ๆ คือว่าจ าตอ้งพลดัพรากสัตวสั์งขาร จากของอนัเป็นทีร่ักทีจ่  าเริญใจ

ทั้งส้ิน ทั้งปวงไป 

- We are subject to separation from what we like and beloved ones; everything changes and vanishes, 

arises and passes away. 
 

5. กมัมสัสกตา - kamma 

กมัมสัสะโกมหิ Kammassakomhi  

- เราย่อมมีกรรมเป็นของๆ ตน  

– we are the owner of our actions (kamma),  
 

กมัมะทายาโท kamma-dāyādo 

- heir to our kamma, responsible for our own actions. 

 - เราย่อมมีกรรมเป็นทายาท คือมีกรรมเป็นผูต้ดิตามให้ผล  

กมัมะโยนิ Kamma-yoni  

- เราย่อมมีกรรมเป็นแดนเกดิ คือ มกีรรมเป็นแดนเกิด 

- we are born of our kamma,  
 



กมัมะพนัธุ kamma-bandhu 

- inherit to consequences of our actions. 

- เราย่อมมีกรรมเป็นเผ่าพนัธ์ุ และพวกพอ้ง 
 

กมัมะปะฏิสะระโณ Kamma-patisarano.  

- เราย่อมมีกรรมเป็นเคร่ืองยยุงส่งเสริม เป็นที่พ่ึงท่ีอาศยั  

– we are related to our kamma, our refuge. 

ยงั กมัมงั กะริสสามิ กลัยาณัง วา ปาปะกงั วา Yam kammam karissāmi , Kalyānam vā pāpakam vā 

- เราจะกระท ากรรมอนัใดไว ้ ไมว่่าบุญหรือบาป ดีหรือชัว่ก็ตาม 

– whatever actions we have done, either skillful or unskillful actions, 

ตสัสะ ทายาโทภะวิสสามิ Tassa dāyādo bhavissāmi.  

- เราจะตอ้งเป็นทายาท คือเป็นผูร้ับผลของกรรมอนันั้น 

– we are subject to consequences of those actions. 

เอวงั อมัเหหิ อะภิณหัง ปัจจะเวกขิตพัพงั Evam amhehi abhinham paccavekkhitabbam.  

– เราพึงพิจารณาเห็นธรรมอย่างน้ีเนืองๆ ทุกวนัๆเทอญ 

– thus we should frequently reflect on this. 


