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Thai transcript: 
 
ผูส้ัมภาษณ์: วนันีมาทาํสังฆทานนะคะ้  การทาํสังฆทานเน่ียเป็นการทาํบุญอยางหน่ึงในศาสนาพทุธนะคะ่  
โดยท่ีพทุธศาสนิกชนจะนาํเคร่ืองของใชท่ี้จาํเป็นแลว้กอาหารอะไรอยางงีนะคะมาถวายแกพระภิกษุสงฆน์ะคะ็ ่ ้ ่  
อยางเชนพวกผา้สบง่ ่  จีวร อาหารสาํเร็จรูป แปรงสีฟัน ยาสีฟัน 
พทุธศาสนิกชนนะคะจะไมเลือกเฉพาะเจาะจงนะคะวาจะถวายสิงของเคร่ืองใชท่ี้จาํเป็นแกพระภิกษุสงฆรู์ปใดนะคะ่ ่ ่ ่  
แตวาจะถวายเพ่ือใหค้ณะสงฆโ์ดยสวนรวมอะคะ่ ่ ่ ่  ไดน้าํไปใชต้ามท่ีจาํเป็น ถา้ตอ้งการอุทิศสวนบุญสวนกศุลใหแ้กผูใ้ดนะคะ่ ่ ่  
ผูถ้วายทานกสามารถบอกหรือวาเขียนช่ือ็ ่  
นามสกลุของผูน้นัๆนะคะใหแ้กพระภิกษุสงฆค์ะเพ่ือท่ีทานจะไดท้าํพิธีอุทิศสวนกศุลไปใหผู้น้นัๆคะ้ ้่ ่ ่ ่ ่   
 
หลวงพอ่: อะ วานโมดงัๆลกู่  
 
ผูส้ัมภาษณ์: นะโม ตสัสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพทุธสัสะ 
         นะโม ตสัสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพทุธสัสะ 
         นะโม ตสัสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพทุธสัสะ 
 
หลวงพอ่: เอา้ วาตามนะลูก่ นะ อิมานิ มะยงั ภนัเต  
 
ผูส้ัมภาษณ์: อิมานิ มะยงั ภนัเต  
 
หลวงพอ่: สังฆทานานิ 
 
ผูส้ัมภาษณ์: สังฆทานานิ 
 
หลวงพอ่: สะปะริวารานิ 
 
ผูส้ัมภาษณ์: สะปะริวารานิ 
 
หลวงพอ่: ภิกขสุังฆสัสะ 
 
ผูส้ัมภาษณ์: ภิกขสุังฆสัสะ 



 
หลวงพอ่: โอโณชะยามะ  
 
ผูส้ัมภาษณ์: โอโณชะยามะ 
 
หลวงพอ่: สาธุ โน ภนัเต  
 
ผูส้ัมภาษณ์: สาธุ โน ภนัเต 
 
หลวงพอ่: ภิกขสุังโฆ 
 
ผูส้ัมภาษณ์: ภิกขสุังโฆ 
 
หลวงพอ่: อิมานิ  
 
ผูส้ัมภาษณ์: อิมานิ 
 
หลวงพอ่: สังฆทานานิ 
 
ผูส้ัมภาษณ์: สังฆทานานิ 
 
หลวงพอ่: สะปะริวารานิ  
 
ผูส้ัมภาษณ์: สะปะริวารานิ 
 
หลวงพอ่: ปะฏิคคณัหาตุ 
 
ผูส้ัมภาษณ์: ปะฏิคคณัหาตุ 
 
หลวงพอ่: องัหากงั  
 
ผูส้ัมภาษณ์: องัหากงั 
 
หลวงพอ่: ทีฆะรัตตงั  



 
ผูส้ัมภาษณ์: ทีฆะรัตตงั 
 
หลวงพอ่: หิตายะ 
 
ผูส้ัมภาษณ์: หิตายะ 
 
หลวงพอ่: สุขายะ 
 
ผูส้ัมภาษณ์: สุขายะ 
 
หลวงพอ่: ขา้แตพระสงฆผ์ูเ้จริญ่  
 
ผูส้ัมภาษณ์: ขา้แตพระสงฆผ์ูเ้จริญ่  
 
หลวงพอ่: ขา้พเจา้ทงัหลาย้   
 
ผูส้ัมภาษณ์: ขา้พเจา้ทงัหลาย้  
 
หลวงพอ่: ขอนอ้มถวาย  
 
ผูส้ัมภาษณ์: ขอนอ้มถวาย 
 
หลวงพอ่: เคร่ืองสังฆทาน 
 
ผูส้ัมภาษณ์: เคร่ืองสังฆทาน 
 
หลวงพอ่: พร้อมทงัสิงของ้ ่  
 
ผูส้ัมภาษณ์: พร้อมทงัสิงของ้ ่  
 
หลวงพอ่: ท่ีเป็นบริวาร 
 
ผูส้ัมภาษณ์: ท่ีเป็นบริวาร 



 
หลวงพอ่: ทงัหลายเหลานี้ ่ ้ 
 
ผูส้ัมภาษณ์: ทงัหลายเหลานี้ ่ ้ 
 
หลวงพอ่: แดพระสงฆ์่  
 
ผูส้ัมภาษณ์: แดพระสงฆ์่  
 
หลวงพอ่: ขอพระสงฆจ์งรับ 
 
ผูส้ัมภาษณ์: ขอพระสงฆจ์งรับ 
 
หลวงพอ่:  เคร่ืองสังฆทาน 
 
ผูส้ัมภาษณ์: เคร่ืองสังฆทาน 
 
หลวงพอ่: พร้อมทงัสิงของ้ ่  
 
ผูส้ัมภาษณ์: พร้อมทงัสิงของ้ ่  
 
หลวงพอ่: ท่ีเป็นบริวาร  
 
ผูส้ัมภาษณ์: ท่ีเป็นบริวาร 
 
หลวงพอ่: ทงัหลาย้ เหลานี่ ้  
 
ผูส้ัมภาษณ์: ทงัหลายเหลานี้ ่ ้  
 
หลวงพอ่: ของขา้พเจา้ทงัหลาย้   
 
ผูส้ัมภาษณ์: ของขา้พเจา้ทงัหลาย้  
 
หลวงพอ่: เพ่ือประโยชน์ 



 
ผูส้ัมภาษณ์: เพ่ือประโยชน์ 
 
หลวงพอ่: เพ่ือความสุข  
 
ผูส้ัมภาษณ์: เพ่ือความสุข 
 
หลวงพอ่: และความเจริญรุงเรื่ อง  
 
ผูส้ัมภาษณ์: และความเจริญรุงเรือง่  
 
หลวงพอ่: แกชีวติความเป็นอยู่  ่
 
ผูส้ัมภาษณ์: แกชีวิตความเป็นอยู่  ่
 
หลวงพอ่: ตลอดจน  
 
ผูส้ัมภาษณ์: ตลอดจน  
 
หลวงพอ่: หนา้ท่ีการงาน 
 
ผูส้ัมภาษณ์: หนา้ท่ีการงาน 
 
หลวงพอ่: และชีวิตครอบครัว 
 
ผูส้ัมภาษณ์: และชีวติครอบครัว 
 
หลวงพอ่: ของขา้พเจา้ทงัหลาย้  
 
ผูส้ัมภาษณ์: ของขา้พเจา้ทงัหลาย้  
 
หลวงพอ่: ตลอดกาลนาน เทอญ ฯ 
 
ผูส้ัมภาษณ์: ตลอดกาลนาน เทอญ ฯ 



 
หลวงพอ่: สาธุ 
 
ผูส้ัมภาษณ์: สาธุ 
 
หลวงพอ่: อะหนูประเคนลูก กลาวคาํถวายเสร็จ่  กมาประเคน็  เด๋ียวไดก้รวดนาํลกู้  
 
ผูห้ญิง1: ยกไหวปะ 
 
หลวงพอ่: เออ เอาละน่ีแหละ่  ประเพณีวฒันธรรม 
 
หลวงพอ่: ยะถา วาริวะหา ปูรา ปะริปูเรนติ สาคะรัง เอวะเมวะ อิโต ทินนงั เปตานงั อุปะกปปะติั  
อิจฉิ ตงั ปัตถิตงั ตุมหงั, 
ขิปปะเมวะ สะมิชฌะตุ, 
สัพเพ ปูเรนตุ สังกปปาั , 
จนัโท ปัณณะระโส ยะถา, 
มะณิ โชติระโส ยะถา, 
สัพพีติโย ววิชัชนัตุ, 
สัพพะโรโค วนิสัสะตุ, 
มา เต ภะวตัวนัตะราโย, 
สุขี ทีฆายโุก ภะวะ, 
อะภิวาทะนะสีลิสสะ นิจจงั วฑุฒาปะจายโิน, จตัตาโร ธมัมา วฑัฒนัติ อาย ุวณัโณ สุขงั พะลงั, 
 
หลวงพอ่: เอาละ่  น่ีเคา้เรียกวาเป็นการกรวดนาํ่ ้  
 
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 Por1: Say the Namo2 prayer loudly. 

                                                 
1 Luang Por is used to address a monk who is about the age of your father. 
2 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: Sathu3. 
 
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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