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Khatin and Bha Pa Offering Rituals
Thai transcript:

ั
าป่ าคะ่
ผูส้ ัมภาษณ์: คะ่ นอกจากนี้ นะคะยังมีการทําบุญอีก 2 ประเภทใชมั่ ย๊ คะ มีทอดกฐินกบทอดผ้
่ ั งไง
่ ่ บายหนอยได้
่ มย๊ั คะวามี
่ ความแตกตางกนยั
หลวงพอชวยอธิ
่ าวาผ้
่ าป่ านั้ นมันสามารถทําได้ตลอดระยะเวลา
่ นกบผ้
ั าป่ ามันแตกตางกนลู
่ ั ก เพราะวาคํ
หลวงพอ่: ไอ คําวากฐิ
่ ํ
่
ไมกาหนดกฎเกณฑ์
จะในพรรษาหรื อนอกพรรษาถือวาทอดผ้
าป่ าได้หมด
่ อนไหนอะคะ
่ ่ บายหนอยได้
่ มยั๊ คะวาพรรษาที
่
่
ผูส้ ัมภาษณ์: หลวงพอชวยอธิ
่หลวงพอหมายถึ
งนี่หมายถึงพรรษาชวงเดื
่
หลวงพอ่: คือพรรษานี่เค้านับตั้ งแต่ คําวาพรรษานี
่คือ 3 เดือน
ผูส้ ัมภาษณ์: คะ่
็
่ ่อเข้าสู่ ฤดูเข้าพรรษา ฤดูกาลเข้าพรรษาเนี่ยนะ
หลวงพอ่: เรี ยกวา่ 1 ไตรมาส เพราะฉะนั้ น 1 ไตรมาสนั้ นกหมายความวาเมื
็ จาริ กไปไหนไมได้
่ ต้องอยูป่ ระพฤติปฏิบตั ิธรรม เพราะฉะนั้ นตั้ งแตวั่ นเข้าพรรษาแรม 1
เพราะฉะนั้ นพระสงฆ์กจะ
็ ่ ่เราจะมีการถวายผ้าพระกฐินอะไรอยางเงี
่ ้ ยนะ
็ งขึ้ น 15 คํ่า เดือน 11 นัน่ แหละ แล้วกไปชวงที
คํ่าเป็ นต้นไป แล้วกไปถึ
่ 1 คํ่าเดือน 11 ไปถึงขึ้ น 15 คํ่าเดือน 12 ซึ่ งตรงกบวั
ั นลอยกระทง
คือมันเริ่ มตั้ งแตแรม
เพราะฉะนั้ นกฐินนะมันมีหลากหลายประเภท มันมีกฐินหลวง กฐินพระราชทาน กฐินสามัคคีนะ
็
่ นของพระมหากษัตริ ย ์ เสด็จพระราชดําเนินโดยพระองค์เองมาทอด
งวาเป็
กฐินหลวงนี่กหมายถึ
่
่ า ประชาชน คหบดี ทําหน้าที่แทนพระองค์ไปตามอารามตา่งๆ
สวนกฐิ
นพระราชทานนั้ นทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าให้พอค้
่
สวนกฐิ
นสามัคคีน้ นั เป็ นผ้าของประชาชน อะเป็ นผ้าของประชาชนที่จะมีศรัทธา มีศรัทธาที่จะทอดถวาย ณ
่ ้ งในประเทศแล้วกตางประเทศ
็่
อารามตางๆทั
ผูส้ ัมภาษณ์: แล้วจุดมุ่งหมายของการทอดกฐินนี่คืออะไรอะคะ
่ ยสละ
หลวงพอ่: คือ จุดมุ่งหมายของการทอดกฐินนั้ น ที่สาํ คัญคือให้รู้จกั คําวาเสี
ั าป่ ามันตางกนยั
่ ั งไง กฐินเนี่ยมันต้องทําระยะเวลาเพียงแค่ 1 เดือน ภายใน 1 เดือนต้องทําให้สาํ เร็ จ
หลวงพอ่: กฐินกบผ้
ต้องให้จบ

ผูส้ ัมภาษณ์: คะ่
่ นมันแปลวา่ สดึง หรื อผ้า เพราะฉะนั้ นเนี่ยมันแตกตางกนอยู
่ ั แ่ ล้วเพราะผ้าป่ ามันทอดได้ตลอดทั้ งปี
หลวงพอ่: คําวากฐิ
่ าคุณวัด... นะ มันทําได้หลายอยาง
่ แตสวนกฐิ
่ ่
จะเป็ นผ้าป่ าการศึกษานะ ผ้าป่ ากองขยะแบบทานเจ้
นนั้ นปี นึ งทําได้เพียงแค่ 1
็ บได้แค่ 1 ครั้ ง จะรับมากกวานี
่ ้ ไมได้
่
ครั้ ง แล้ววัดนั้ นกจะรั
ั ..จุดมุ่งหมายของการทอดกฐินมัย๊ คะ
ผูส้ ัมภาษณ์: แล้วจุดมุ่งหมายของการทอดผ้าป่ าเหมือนกบการ
ั
หลวงพอ่: จุดมุ่งหมายของการทอดผ้าป่ ากบการทอดผ้
ากฐิน
ผูส้ ัมภาษณ์: คะ่
่ สงส์แล้ว กฐินนั้ นมันยอมได้
่
่
อานิสงส์มากนะ มันยอมได้
หลวงพอ่: ถ้าถามวาอานิ
อานิสงส์มากกวา่
่ ั แ่ ล้ว เพราะวาผ้
่ าป่ ามันทอดได้ทุกวันอะ
็ นในเรื่ องของเบ็ดเตล็ด บางกรณี บางเคสไป มันแตกตางกนอยู
แตผ้่ าป่ านั้ นมันกเป็
่ นมันเดือนเดียวลูก
แตกฐิ
ผูส้ ัมภาษณ์: คะ่
่ ลกฐินมัย๊ ละ่
หลวงพอ่: แล้วต้องรี บทํา แล้วหนูเคยได้ยนิ คําวาจุ
ผูส้ ัมภาษณ์: เคยคะ่
หลวงพอ่: เออ จุลกฐินเนี่ย ภายในวันเดียวต้องทําให้สาํ เร็ จ จากการที่ไปนําฝ้ ายมาไรมาเนี่ยนะ มาทําเป็ นผ้าทําอะไร เย็บย้อม
่ สมเด็จจุฬาภรณ์น้ นั ยังๆๆสนับสนุนตรงนี้ อยู่
่
่ นตีวาบั
่ ดใด แตองค์
เวลานี้ จะมีทางภาคอีสาน แตหลวงพี
่น้ นั ไมการั
ั ่ เพราะฉะนั้ นประเพณี ทางภาคอีสานเค้ายังคงไว้ซ่ ึ งจุลกฐิน
ยังให้ทาํ การทอดกนอยู
English translation:
Interviewer: Other than the Sangka than, there are two other forms of merit making, right? Those
are the offerings of Khatin and Bha Pa. Can you please explain the difference between the two?
Luang Por 1 : The word “Khatin” and “Bha Pa” are different. The word Bha Pa 2 means you can
offer the cloth whenever since there is no fixed time to perform the ritual. It can either be in or
out of the Bhansa.
1

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

Interviewer: Can you please explain what you mean by Bhansa? Which period of the year are
you referring to?
Luang Por: Bhansa is a period of three months.
Interviewer: Yes.
Luang Por: It is just like one trimester. In Buddhism, the Khao Bhansa season refers to the
trimester that monks cannot wander out of the temple because they are required to stay in to
perform Dharma 3 . During the last month of the Buddhist Lent Period, the offering of Khatin is
performed. There are different types of Khatin such as the royal Khatin and the local Khatin. The
royal Khatin is divided into two sub-categories. The first one is the Khatin that the King directly
offers to the monks. Another type of royal Khatin is the one that the King bestows to a
representative to perform the ritual for him. On the other hand, the local Khatin are offered by
laypeople both domestically and internationally.
Interviewer: What is the purpose of the offering of Khatin?
Luang Por: The purpose of offering the Khatin is to learn to give (sacrifice) to others.
Luang Por: The distinct difference between Khatin and Bhapa is that the Khatin should be
performed within a month.
Interviewer: Yes.
Luang Por: The word Khatin means cloth. Of course, the two types of ritual are different. Bha Pa
can be offered throughout the year and in different ways such as the educational Bha Pa or the
recycled Bha Pa. The Khatin, however, can be offered only once and each temple can accept the
Khatin only once, no more than that.
Interviewer: Is the purpose of the offering of Bha Pa the same as that of the Khatin?
Luang Por: The purpose of the offerings of Bha Pa and Khatin?
Interviewer: Yes.
Luang Por: If you compare the two, the Khatin yields higher merits because Bha Pa is more
random. They are definitely different because Bha Pa can be offered everyday while Khatin, only
within a month.
Interviewer: Yes.
Luang Por: And you need to finish it quick. Have you ever heard of the word “Chula Khatin?”
2
3

Bha Pa
Dharma is the sacred rules and regulations that monks have to perform.

Interviwer: Yes, I have.
Luang Por: For Chula Khatin, you need to perform the ritual within a day. This includes the
process of producing cloth, from gathering cotton to dying it. This ritual is performed in the
Northeastern part of Thailand but I am not sure of the exact time. However, Her Royal Highness
Princess Chulabhorn still supports the performing of this ritual. Thus, the Chula Khatin tradition
is still preserved in the Northeast.
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