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Sang Kha Tan Offering Ritual
Thai transcript:

่ ่ งในศาสนาพุทธนะคะ
ผูส้ ัมภาษณ์: วันนี้ มาทําสังฆทานนะคะ การทําสังฆทานเนี่ยเป็ นการทําบุญอยางหนึ
่
็
่ ้ นะคะมาถวายแกพระภิ
โดยที่พทุ ธศาสนิกชนจะนําเครื่ องของใช้ที่จาํ เป็ นแล้วกอาหารอะไรอยางงี
กษุสงฆ์นะคะ
่ ่
อยางเชนพวกผ้
าสบง จีวร อาหารสําเร็ จรู ป แปรงสี ฟัน ยาสี ฟัน
่
่ อกเฉพาะเจาะจงนะคะวาจะถวายสิ
่
พุทธศาสนิกชนนะคะจะไมเลื
กษุสงฆ์รูปใดนะคะ
่ งของเครื่ องใช้ที่จาํ เป็ นแกพระภิ
่่
่
่ ได้นาํ ไปใช้ตามที่จาํ เป็ น ถ้าต้องการอุทิศสวนบุ
่ ญสวนกุ
่ ศลให้แกผู่ ใ้ ดนะคะ
แตวาจะถวายเพื
่อให้คณะสงฆ์โดยสวนรวมอะคะ
็
่ ยนชื่อ
ผูถ้ วายทานกสามารถบอกหรื
อวาเขี
่
่ ่อที่ท่านจะได้ทาํ พิธีอุทิศสวนกุ
่ ศลไปให้ผนู้ ้ นั ๆคะ่
นามสกุลของผูน้ ้ นั ๆนะคะให้แกพระภิ
กษุสงฆ์คะเพื
่
หลวงพอ่: อะ วานโมดั
งๆลูก
ผูส้ ัมภาษณ์: นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
่
หลวงพอ่: เอ้า วาตามนะลู
กนะ อิมานิ มะยัง ภันเต
ผูส้ ัมภาษณ์: อิมานิ มะยัง ภันเต
หลวงพอ่: สังฆทานานิ
ผูส้ ัมภาษณ์: สังฆทานานิ
หลวงพอ่: สะปะริ วารานิ
ผูส้ ัมภาษณ์: สะปะริ วารานิ
หลวงพอ่: ภิกขุสังฆัสสะ
ผูส้ ัมภาษณ์: ภิกขุสังฆัสสะ

หลวงพอ่: โอโณชะยามะ
ผูส้ ัมภาษณ์: โอโณชะยามะ
หลวงพอ่: สาธุ โน ภันเต
ผูส้ ัมภาษณ์: สาธุ โน ภันเต
หลวงพอ่: ภิกขุสังโฆ
ผูส้ ัมภาษณ์: ภิกขุสังโฆ
หลวงพอ่: อิมานิ
ผูส้ ัมภาษณ์: อิมานิ
หลวงพอ่: สังฆทานานิ
ผูส้ ัมภาษณ์: สังฆทานานิ
หลวงพอ่: สะปะริ วารานิ
ผูส้ ัมภาษณ์: สะปะริ วารานิ
หลวงพอ่: ปะฏิคคัณหาตุ
ผูส้ ัมภาษณ์: ปะฏิคคัณหาตุ
หลวงพอ่: อังหากงั
ผูส้ ัมภาษณ์: อังหากงั
หลวงพอ่: ทีฆะรัตตัง

ผูส้ ัมภาษณ์: ทีฆะรัตตัง
หลวงพอ่: หิ ตายะ
ผูส้ ัมภาษณ์: หิ ตายะ
หลวงพอ่: สุ ขายะ
ผูส้ ัมภาษณ์: สุ ขายะ
่
หลวงพอ่: ข้าแตพระสงฆ์
ผเู้ จริ ญ
่
ผูส้ ัมภาษณ์: ข้าแตพระสงฆ์
ผเู้ จริ ญ
หลวงพอ่: ข้าพเจ้าทั้ งหลาย
ผูส้ ัมภาษณ์: ข้าพเจ้าทั้ งหลาย
หลวงพอ่: ขอน้อมถวาย
ผูส้ ัมภาษณ์: ขอน้อมถวาย
หลวงพอ่: เครื่ องสังฆทาน
ผูส้ ัมภาษณ์: เครื่ องสังฆทาน
หลวงพอ่: พร้อมทั้ งสิ่ งของ
ผูส้ ัมภาษณ์: พร้อมทั้ งสิ่ งของ
หลวงพอ่: ที่เป็ นบริ วาร
ผูส้ ัมภาษณ์: ที่เป็ นบริ วาร

่ ้
หลวงพอ่: ทั้ งหลายเหลานี
่ ้
ผูส้ ัมภาษณ์: ทั้ งหลายเหลานี
่
หลวงพอ่: แดพระสงฆ์
่
ผูส้ ัมภาษณ์: แดพระสงฆ์
หลวงพอ่: ขอพระสงฆ์จงรับ
ผูส้ ัมภาษณ์: ขอพระสงฆ์จงรับ
หลวงพอ่: เครื่ องสังฆทาน
ผูส้ ัมภาษณ์: เครื่ องสังฆทาน
หลวงพอ่: พร้อมทั้ งสิ่ งของ
ผูส้ ัมภาษณ์: พร้อมทั้ งสิ่ งของ
หลวงพอ่: ที่เป็ นบริ วาร
ผูส้ ัมภาษณ์: ที่เป็ นบริ วาร
่ ้
หลวงพอ่: ทั้ งหลายเหลานี
่ ้
ผูส้ ัมภาษณ์: ทั้ งหลายเหลานี
หลวงพอ่: ของข้าพเจ้าทั้ งหลาย
ผูส้ ัมภาษณ์: ของข้าพเจ้าทั้ งหลาย
หลวงพอ่: เพื่อประโยชน์

ผูส้ ัมภาษณ์: เพื่อประโยชน์
หลวงพอ่: เพื่อความสุ ข
ผูส้ ัมภาษณ์: เพื่อความสุ ข
หลวงพอ่: และความเจริ ญรุ่ งเรื อง
ผูส้ ัมภาษณ์: และความเจริ ญรุ่ งเรื อง
หลวงพอ่: แกชี่ วติ ความเป็ นอยู่
ผูส้ ัมภาษณ์: แกชี่ วิตความเป็ นอยู่
หลวงพอ่: ตลอดจน
ผูส้ ัมภาษณ์: ตลอดจน
หลวงพอ่: หน้าที่การงาน
ผูส้ ัมภาษณ์: หน้าที่การงาน
หลวงพอ่: และชีวิตครอบครัว
ผูส้ ัมภาษณ์: และชีวติ ครอบครัว
หลวงพอ่: ของข้าพเจ้าทั้ งหลาย
ผูส้ ัมภาษณ์: ของข้าพเจ้าทั้ งหลาย
หลวงพอ่: ตลอดกาลนาน เทอญ ฯ
ผูส้ ัมภาษณ์: ตลอดกาลนาน เทอญ ฯ

หลวงพอ่: สาธุ
ผูส้ ัมภาษณ์: สาธุ
่ าถวายเสร็ จ กมาประเคน
็
หลวงพอ่: อะหนูประเคนลูก กลาวคํ
เดี๋ยวได้กรวดนํ้ าลูก
ผูห้ ญิง1: ยกไหวปะ
่ ่แหละ ประเพณี วฒั นธรรม
หลวงพ่อ: เออ เอาละนี
ั
หลวงพอ่: ยะถา วาริ วะหา ปูรา ปะริ ปูเรนติ สาคะรัง เอวะเมวะ อิโต ทินนัง เปตานัง อุปะกปปะติ
อิจฉิ ตัง ปั ตถิตงั ตุมหัง,
ขิปปะเมวะ สะมิชฌะตุ,
ั ,
สัพเพ ปูเรนตุ สังกปปา
จันโท ปั ณณะระโส ยะถา,
มะณิ โชติระโส ยะถา,
สัพพีติโย วิวชั ชันตุ,
สัพพะโรโค วินสั สะตุ,
มา เต ภะวัตวันตะราโย,
สุ ขี ทีฆายุโก ภะวะ,
อะภิวาทะนะสี ลิสสะ นิจจัง วุฑฒาปะจายิโน, จัตตาโร ธัมมา วัฑฒันติ อายุ วัณโณ สุ ขงั พะลัง,
่ นการกรวดนํ้ า
หลวงพอ่: เอาละ่ นี่เค้าเรี ยกวาเป็
English translation:
Interviewer: We’re here today to give Sang Kha Tan to the monks. Sang Kha Tan is a form of
merit-making in Buddhism in which Buddhists offer necessary items and food, such as sets of
monk’s robes, toothbrushes, and toothpaste to monks. Buddhists do not specify to which monk
they offer these necessary items but offer them to the Buddhist clergy in general. If you would
like to give merits to the deceased, one can write that person’s/those people’s first name(s) and
last name(s) to the monks so that they can perform merit offering ceremonies.
Luang Por 1 : Say the Namo 2 prayer loudly.
1
2

Luang Por is used to address a monk who is about the age of your father.
Namo is a core prayer in Thai Buddhism.

Interviewer: Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa
Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa
Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa
Luang Por: Now, repeat after me: Imani Mayang Bhantay
Interviewer: Imani Mayang Bhantay
Luang Por: Sang Khata Nani
Interviewer: Sang Khata Nani
Luang Por: Sapari Warani
Interviewer: Sapari Warani
Luang Por: Bhigku Sangkhassa
Interviewer: Bhigku Sangkhassa
Luang Por: Ono Chayama
Interviewer: Ono Chayama
Luang Por: Sathu No Bhantay
Interviewer: Sathu No Bhantay
Luang Por: Bhigku Sangkho
Interviewer: Bhigku Sangkho
Luang Por: Imani
Interviewer: Imani
Luang Por: Sang Khata Nani
Interviewer: Sang Khata Nani
Luang Por: Sapari Warani
Namo is the first word of this Buddhist prayer which declares the 3 main virtues of the Lord Buddha. The three
virtues expressed in this Buddhist Prayer are compassion, purity and wisdom.
("Buddhist Prayer - Namo." Thai Guide To Thailand. Retrieved March 9,2012 from
http://www.thaiguidetothailand.com/lifestyle-and-culture/buddha-mantra-buddhist-prayer-namo/)

Interviewer: Sapari Warani
Luang Por: Bhatik Kanhatu
Interviewer: Bhatik Kanhatu
Luang Por: Angha Kung
Interviewer: Angha Kung
Luang Por: Teekha Rattang
Interviwer: Teekha Rattang
Luang Por: Hitaya
Interviewer: Hitaya
Luang Por: Sukhaya
Interviewer: Sukhaya
Luang Por: To the revered monks…
Interviewer: To the revered monks…
Luang Por: We all…
Interviewer: We all…
Luang Por: will like to offer…
Interviewer: will like to offer…
Luang Por: the Sang Khatan set…
Interviewer: the Sang Khatan set…
Luang Por: along with other items…
Interviewer: along with other items…
Luang Por: which are satellites…
Interviewer: which are satellites…

Luang Por: all of these…
Interviewer: all of these…
Luang Por: to the monks.
Interviewer: to the monks.
Luang Por: May the monks receive…
Interviewer: May the monks receive…
Luang Por: The Sang Khatan set…
Interviewer: The Sang Khatan set…
Luang Por: along with other items…
Interviewer: along with other items…
Luang Por: which are satellites…
Interviewer: which are satellites…
Luang Por: all of these items…
Interviewer: all of these items…
Luang Por: of ours…
Interviewer: of ours…
Luang Por: for the benefits…
Interviewer: for the benefits…
Luang Por: for the happiness…
Interviewer: for the happiness…
Luang Por: and the prosperity…
Interviewer: and the prosperity…
Luang Por: of life…

Interviewer: of life…
Luang Por: as well as…
Interviewer: as well as…
Luang Por: the jobs…
Interviewer: the jobs…
Luang Por: and family life…
Interviewer: and family life…
Luang Por: of ours…
Interviewer: of ours…
Luang Por: last for eternity.
Interviewer: last for eternity.
Luang Por: Sathu 3 .
Interviewer: Sathu.
Luang Por: After you finish the prayer, you can now offer me the Sang Khatan set and then pour
the ceremonial water.
Woman 1: Is it too heavy for you to carry?
Luang Por: So here is the Buddhist tradition of Thai people.
Luang Por: Yatha Wariwaha Pura Paripurainti Sakharung Aeywamaywa Ito Tinnung Petanung
Uppagubbhati
Itchi Tung Puttitang Tumhang,
Khippa Maywa Samitchatu,
Subbhay Puraintu Sangkhappa,
Junto Bhunnaraso Yatha,
Mani Chotiraso Yatha,
Sabbhitiyo Wiwach Chantu,
Subbharoko Winassatu,
Matay Phawatwantarayo,
Sukhee Teekhayugo Phawa,
3

Sathu is a word that Buddhists say after a prayer just like “Amen” in Christianity.

Aphiwatanaseelissa Nitjung Wutthaphajayino,
Juttaro Thamma Watthanti Aryu Wanno Sukhang Bhalang
Luang Por : So this is what we call “the pouring of ceremonial water.”
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