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เชิญร่ วมทาบุญครบรอบ 22 ปี วัชรธรรมสถาน พ.ศ. 2561
พิธีบูชาคุณแผ่ นดินวันอาทิตย์ ที่ 7 มกราคม 06.00-11.00น.
พิธีบูชาคุณแผ่นดิน เริ่ มมาโดยดาริ ขององค์หลวงตาบ้านตาด ตั้งแต่สมัยท่านทาโครงการช่วยชาติ มูลนิธิดวงแก้ว
จึงได้จดั งานพิธีน้ ีข้ ึนทุกๆปี ตลอดมาตั้ง แต่ปี 2545 ณ สโมสร รพ.สมเด็จพระปิ่ นเกล้ากรมแพทย์ทหารเรื อ แต่ต่อมาในปี
2551 เราได้มอบถวายวัชรธรรมสถานให้องค์หลวงตาเรี ยบร้อยแล้ว เราจึงย้ายมาจัดงานที่วชั รธรรมสถานเพื่อเป็ นการระลึก
คุณของท่านตั้งแต่ 10มกราคม ปี 2558 เป็ นต้นมา ในปี 2561 นี้ ก็เช่นกันเราจะได้กราบอาราธนาพ่อแม่ครู อาจารย์ที่ได้เมตตา
มาสอนอบรมให้ผปู ้ ฏิบตั ิธรรม ณ วัชรธรรมสถานมาเป็ นตัวแทนขององค์หลวงตา ให้เราได้ทาบุญ บูชาคุณแผ่นดิน-คือ ชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริ ย ์ ตามที่องค์หลวงตาท่านพาดาเนินไว้แต่แรก และ เป็ นการทาบุญปี ใหม่ ต้อนรับสิ่ งดีๆที่จะเข้ามาใน
ชีวติ ใหม่ปีใหม่ที่จะมาถึงอีกด้วย พวกเราชาว มูลนิธิดวงแก้วจึง ขอเรี ยนเชิญท่านกัลยาณมิตร พุทธบริ ษทั ทุกท่านโปรด
ร่ วมกันมาทาบุญทากุศลด้วยกันในวันที่ 7 มกราคมเวลา 06.00-11.00น. ณ วัชรธรรมสถานด้วย
ในปี นี้เราจะถือโอกาสทาบุญครบรอบ 30ปี มูลนิธิดวงแก้วฯอีกด้วย โครงการนี้เป็ นโครงการใหญ่ที่เจตนาจะตอบ
แทนคุญแผ่นดิน ในการสงเสริ มงานด้านสาธารณสุข –สร้างอาคารมอบให้รพ.ในชนบท, ด้านการศึกษา-สร้างอาคารเรี ยนให้
เด็กๆในชนบท, ด้านการศาสนา-ส่งเสริ มและเผยแผ่พระพุทธศาสนาในหลายๆมิติ นอกจากนี้ก็เป็ นการช่วยเหลือผูป้ ระสบ
สาธารณภัยต่างๆที่สามารถกระทาได้เป็ นต้น จึงอยากเรี ยนขอความช่วยร่ วมมือสนับสนุนจากเพื่อนๆกัลยาณมิตรทุกท่าน
ช่วยให้กิจกรรมโครงการฉลอง 30ปี มูลนิธิดวงแก้วฯนี้ให้สาเร็ จลุล่วงไปได้ดว้ ยดี และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
กาหนดการ
7.00 น. ตักบาตรอาหารแห้ง
8.00 น. กราบอังคาสถวายจังหัน
9.30 น. ประธานจุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย ร่ วมกันรับศีล ฟังธรรม
พระสงฆ์เจริ ญพระพุทธมนต์ เสร็ จแล้วแสดงธรรมให้ธรรมโอวาท พรปี ใหม่2561
ผูร้ ่ วมพิธีพร้อมกันถวาย ปั จจัยไทยธรรม ถวายผ้าป่ าเป็ นปัจจัยเพื่อร่ วมโครงการ
30ปี มูลนิธิดวงแก้ว และกราบถวาย สลากภัต. เสร็ จแล้วพระสงฆ์อนุโมทนาให้พร

ขอเรี ยนเชิญผูม้ ีจิตกุศลศรัทธาร่ วมทาบุญงานบูชาคุณแผ่นดิน
1. เจ้าภาพปั จจัยจตุปัจจัยไทยธรรม องค์ละ 10,000 บาท
2. เจ้าภาพสลากภัตชุดละ 5000 บาท
3. เจ้าภาพกองผ้าป่ า มี 3 กองคือ

ร่ วมสนับสนุนกิจกรรม เรี ยนเชิญบริ จาคที่ ธ.ทหารไทย สาขา รพ.สมเด็จพระปิ่ นเกล้า
ชื่อบัญชี วัชรธรรมสถาน เลขที่ 040-2-33624-2
(สาหรับบัญชี ”วัขรธรรมสถาน”ไม่สามารถนาไปลดหย่อนภาษีได้)
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บูรณะบารุ ง วัชรธรรมสถาน อันเป็ นสถานปฏิบตั ิธรรมขององค์หลวงตาพระมหาบัว วัดป่ าบ้านตาด
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กองศีล กองละ 3,000 บ. เพื่อเป็ นทุนทรัพย์ในกิจกรรมดูแล ศาสนสถาน บารุ งเสนาสนะพ่อแม่ครู อาจารย์ และ
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กองสมาธิ กองละ 5,000 บาท เพื่อสาธารณ ประโยชน์ เช่น สร้างอาคารมอบให้รพ.และรร.ในชนบทเป็ นต้น
กองปัญญา กองละ 8,000 บาท เพื่อส่งเสริ ม และเผยแผ่พระพุทธศาสนา ได้แก่สร้างศาลาสร้างบารมี ณ วัชร
ธรรมสถาน, สร้างระบบน้ าประปาให้วดั ที่ขาดแคลนเป็ นต้น
5. เจ้าภาพโรงทาน หรื อร่ วมบุญตามกาลังศรัทธา

ประสานงาน- 085-1238852,0818755588
ร่ วมบุญกุศลโดยโอนเงินเข้ าบัญชี ออมทรัพย์
ธนาคารทหารไทย สาขา รพ.สมเด็จพระปิ่ นเกล้า ชื่อบัญชี วัชรธรรมสถาน เลขที่ 040-2-33624-2 หมาย
เหตุ*** กรณี โอนเงินเข้าบัญชี กรุ ณาส่งสาเนาใบนาฝาก (Pay in) พร้อมชื่อ- สกุล ที่อยูพ่ ร้อมเบอร์โทรศัพท์ และแจ้งความ
ประสงค์ในกิจกรรมที่ร่วมบุญมาที่ โทรสาร 02-049-7184 หรื อ e-mail vacharadham@gmail.com
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 081-875-5588 และ 085-123-9952
FB: Vacharadham-วัชรธรรมสถาน ,
FB: Duangkaew

Foundation – มูลนิ ธิดวงแก้วในพระสังฆราชูปถัมภ์

สลากภัต เป็ นศัพท์ในพระวินยั ปิ ฎก เป็ นชื่อเรี ยกวิธีถวายทานแก่พระสงฆ์วธิ ี หนึ่ง โดยการจับสลากเพื่อแจกภัตตาหารหรื อปัจจัยวัตถุ
ที่ได้รับจากผูศ้ รัทธาถวาย เพื่ออนุเคราะห์แก่ผศู ้ รัทธาที่มีปัจจัยวัตถุจากัดและไม่สามารถถวายแก่พระสงฆ์ท้ งั หมดได้ โดยสลากภัตนับ
เนื่องในสังฆทานที่มีอานิสงส์มาก เพราะถือว่าแม้จะตั้งสลากถวายกับพระภิกษุรูปใดรู ปหนึ่งที่จบั สลากได้ ย่อมเท่ากับถวายกับ
พระสงฆ์ท้ งั หมด

อานิสงส์ สลากภัต.....เป็ นการทาบุญที่แตกต่างกว่าธรรมดาเพราะมีการจับสลาก และถวายไปตามรายชื่อพระภิกษุสามเณรที่จบั ได้
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การร่ วมเป็ นเจ้ าภาพสลากภัต
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การทาบุญนี้เป็ นการไม่เจาะจงพระภิกษุรูปใดหรื อสามเณรองค์ใด เป็ นการกาจัดกิเลสชนิดหนึ่งเรี ยกว่าอคติเสี ยได้ และถือเป็ น
สังฆทานที่สมบูรณ์

ร่ วมสนับสนุนกิจกรรม เรี ยนเชิญบริ จาคที่ ธ.ทหารไทย สาขา รพ.สมเด็จพระปิ่ นเกล้า
ชื่อบัญชี วัชรธรรมสถาน เลขที่ 040-2-33624-2
(สาหรับบัญชี ”วัขรธรรมสถาน”ไม่สามารถนาไปลดหย่อนภาษีได้)
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สาหรับเจ้าภาพมีค่าใช้จ่ายกองสลากผ้าป่ า กองละ 10,000บ. เป็ นปัจจัยถวายเป็ นค่าเดินทางของสงฆ์ และไทยธรรม อีกส่ วนคือ
สลากภัต เป็ น ปัจจัยกองละ 5,000 บ. เจ้าภาพทุกท่านกรุ ณาโอนมาให้มูลนิธิดวงแก้วก่อน ที่บญั ชี วัชรธรรมสถาน ธ.ทหารไทย ออม
ทรัพย์เลขที่ 040-2-33624-2 กรุ ณามาถึงในวันจัดงานพิธีก่อน 06.00น. เพื่อจับฉลากเบอร์กองผ้าป่ าเพื่อให้สงฆ์ได้จบั สลากรับ
ผ้าป่ ากองนั้นๆต่อไป
ในวันพิธี เจ้าภาพมาถึงแต่เช้า 06.00น. นาไทยธรรม (ฉลากโชค) มาลงทะเบียน กับเจ้าหน้าที่ แล้วไปตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
ถวายจังหัน เสร็ จแล้ว 08.00น.ให้เจ้าภาพทุกคนจับฉลากเบอร์กองผ้าป่ า เมื่อทราบเบอร์แล้วนาไปวางบนโต๊ะที่จดั ไว้ให้ และนัง่
ประจาที่ ณ กองผ้าป่ านั้น เมื่อพระเจริ ญพระพุทธมนต์และแสดงธรรมเสร็ จ คณะกรรมการก็จะได้นาฉลากไปถวายให้พระสงฆ์จบั
พระมหาเถระบน เวที 9รู ป เจ้าภาพกองฉลากโชค ที่มีเบอร์ตรงกับ ที่ท่านจับได้ กรุ ณานากองฉลากผ้าป่ าไปถวายบนเวที ส่ วน
พระสงฆ์ที่เหลือจะเมตตามารับผ้าป่ า ณ กองฉลากที่ติดเบอร์ไว้เอง พระสงฆ์ที่รับกองผ้าป่ าแล้วจะอ่าน “เส้นฉลาก” หรื อคาอธิษฐาน
ของเจ้าภาพกองฉลาก พระสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถา และให้พร เสร็ จแล้วเจ้าภาพนาพระสงฆ์ส่งกลับวัด พร้อมกองไทยธรรมผ้าป่ า
เป็ นอันเสร็ จพิธี

-งานสลากภัต ประเพณีสลากภัตเป็ นประเพณี ทาบุญที่คนในปัจจุบนั ไม่ค่อยรู ้จกั กันดีนกั
พระไตรปิ ฎก เล่มที่ ๗ พระวินยั ปิ ฎก เล่มที่ ๗ จุลวรรค ภาค ๒ พุทธานุ ญาตภัตร

ร่ วมสนับสนุนกิจกรรม เรี ยนเชิญบริ จาคที่ ธ.ทหารไทย สาขา รพ.สมเด็จพระปิ่ นเกล้า
ชื่อบัญชี วัชรธรรมสถาน เลขที่ 040-2-33624-2
(สาหรับบัญชี ”วัขรธรรมสถาน”ไม่สามารถนาไปลดหย่อนภาษีได้)
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ในประเทศไทย มีประเพณี สลากภัต ภาคเหนือเรี ยกว่า ประเพณี ทานก๋ วยสลาก นิยมปฏิบตั ิกนั ตั้งแต่เดือน ๑๒ ถึงเดือนยีข่ องทุกปี
สาเหตุที่ถือปฏิบตั ิกนั เช่นนี้ก็เพราะว่า เป็ นช่วงที่ชาวบ้านได้ทานากันเสร็จแล้ว หยุดพักผ่อน พระสงฆ์ก็จาพรรษาอยูว่ ดั ไม่ได้ไปไหน
โดยมีการรวมตัวของคณะศรัทธาทั้งหมู่บา้ นนาผลไม้และอาหารคาวหวานรวมทั้งไทยทานต่างๆไปตั้งเป็ นกัณฑ์สลากถวายพระภิกษุ
ที่นิมนต์มาจากวัดต่าง ๆ เป็ นประเพณี ใหญ่สาหรับหมู่บา้ นและวัดนั้น ๆ โดยในแต่ละภูมิภาคมีรายละเอียดการจัดประเพณี แตกต่างกัน
ไปบ้างเมื่อวัดใดจะจัดให้มีการถวายสลากภัต มัคทายกผูเ้ ป็ นหัวหน้าก็จะกาหนดวันและหาเจ้าภาพด้วยวิธีการต่างๆ เช่น ทาใบปิ ดไป
ปิ ดไว้หรื อไปประกาศป่ าวร้องหาเจ้าภาพร่ วมผูใ้ ดต้องการเป็ นเจ้าภาพก็แจ้งชื่อไว้ ครั้นถึงวันกาหนดผูเ้ ป็ นเจ้าภาพก็จะมีการเตรี ยม
สารับกับข้าว และเครื่ องไทยทานตามกาลังของตน
ั ฑ์ฉลากของเจ้าภาพแต่ละรายแล้วเขียนเบอร์หมายเลขให้พระจับพระจับได้เบอร์
จากนั้นทายกผูเ้ ป็ นหัวหน้า ก็จะนาเบอร์มาติดที่กณ
อะไรของเจ้าภาพคนใดก็ไปรับกัณฑ์สลากที่เจ้าภาพคนนั้นนามาถวาย ส่ วนใหญ่ของที่เตรี ยมไว้จะพอดีระหว่างเจ้าภาพและพระที่
นิมนต์มา ข้อสาคัญในการทาบุญสลากภัตก็คือ เป็ นการถวายทานแบบไม่เจาะจงตัวผูร้ ับเมื่อพระองค์ใดจับได้เบอร์ของเจ้าภาพ
เจ้าภาพไม่ควรแสดงความยินดียนิ ร้ายในผูร้ ับ ก่อนที่จะมีการเส้นสลาก(จับสลาก)ก็จะมีการฟังเทศน์อย่างน้อย1กัณฑ์ต่อจากนั้นก็จะมี
การยกของประเคนตามสลากเมื่อเสร็ จแล้วพระสงฆ์ก็จะอนุโมทนาและให้พรเจ้าภาพก็กรวดน้ าอุทิศส่ วนกุศลให้กบั ญาติผทู ้ ี่ล่วงลับ
ไปแล้วเป็ นอันเสร็ จพิธี
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สลากภัต เป็ นศัพท์ในพระวินยั ปิ ฎก เป็ นชื่อเรี ยกวิธีถวายทานแก่พระสงฆ์วธิ ี หนึ่ง
โดยการจับสลากเพื่อแจกภัตตาหารหรื อปัจจัยวัตถุที่ได้รับจากผูศ้ รัทธาถวาย เพื่ออนุเคราะห์แก่ผศู ้ รัทธาที่มีปัจจัยวัตถุจากัดและไม่
สามารถถวายแก่พระสงฆ์ท้ งั หมดได้ โดยสลากภัตนับเนื่องในสังฆทานที่มีอานิสงส์มาก เพราะถือว่าแม้จะตั้งสลากถวายกับพระภิกษุ
รู ปใดรู ปหนึ่งที่จบั สลากได้ ย่อมเท่ากับถวายกับพระสงฆ์ท้ งั หมด เพราะสลากที่จบั นั้นพระสงฆ์ทุกรู ปในอารามนั้นมีสิทธิ์ได้
นอกจากนั้นสลากภัตยังเป็ นหลักการในพระวินยั ที่พระพุทธเจ้าทรงวางไว้เพื่อสร้างจิตสานึกความเท่าเทียมกันและสร้างความเป็ น
อันหนึ่งเดียวกันแก่คณะสงฆ์การถวายโดยอุทิศให้แก่สงฆ์ โดยอุทิศให้เป็ นเผดียงสงฆ์ (ไม่ระบุเฉพาะว่าจะถวายรู ปไหน) เช่นการ
ถวายสลากภัต แม้พระจะได้รับของที่ถวายแค่รูปเดียว แต่ถือได้วา่ พระสงฆ์ที่มารับถวายเป็ นพระที่ได้รับมอบหมายจากสงฆ์ ก็นบั เป็ น
สังฆทานที่สมบูรณ์เช่นกัน
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คาถวายสลากภัตต์
.........เอตานิ มะยัง ภันเต สะลากะภัตตานิ สะปะริ วารานิ อะสุ กฏั ฐาเนฐะปิ ตานิ

ภิกขุสังฆะสะ โอโณชะยามะ สาธุ โน ภันเต ภิกขุสังโฆ
เอตานิ สะลากะภัตตานิ สะปะริ วารานิ ปะฏิคคัณหาตุ อัมหากังเจวะ มาตาปิ ตุ
อาทีนญ
ั จะ ญาตะกานัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุ ขายะ อาสะวักขะยาวะหัง นิพานะปัจจัยโยโหตุ
คาแปล
ข้าแต่พระสงฆ์ผเู ้ จริ ญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวาย ซึ่งสลากภัตและของอันเป็ นบริ วารทั้งหลายเหล่านี้ อันตั้งไว้แล้วในที่โน้น แด่
พระภิกษุสงฆ์ ขอพระภิกษุสงฆ์โปรดรับ ซึ่งสลากภัตกับทั้งของอันเป็ นบริ วารทั้งหลายเหล่านั้น ของข้าพเจ้าทั้งหลาย เพื่อประโยชน์
เพื่อความสุ ข แก่ขา้ พเจ้าทั้งหลายด้วย แด่ญาติท้ งั หลาย อันมีมารดาบิดาเป็ นต้นด้วย และเป็ นปัจจัยให้ขา้ พเจ้าทั้งหลาย สิ้ นอาสวะทั้ง
ปวงจนถึงซึ่งพระนิพพาน ด้วย เทอญ ฯ

ประเพณีสลากภัต
การทาบุญสลากภัต มีเรี ยกชื่อแตกต่างกันไปตามท้องถิ่นเช่น กิ๋นก๋ วยสลาก, กิ๋นสลาก, ตานก๋ วยสลาก, ในภาษาเขียนใช้ “สลากภัต”
หรื อ“ทานสลาก” วิธีการทาบุญมีแตกต่างกันไปตามความนิยมในท้องถิ่นของตนประเพณี สลากภัต นี้เป็ นประเพณี เก่าแก่ที่เกิดขึ้นใน
พระพุทธศาสนา ตั้งแต่พุทธสมัยที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังคงพระชนม์อยู่ ปรากฏในพระธรรมบทขุททกนิกายว่า “ พระพุทธองค์
สรรเสริ ญพระสาวกอรหันต์ชื่อ พระโกณฑธานเถระ ซึ่งเป็ นผูม้ ีโชคดีในการจับสลากได้ที่หนึ่งทุกครั้ง พระสาวกทั้งหลายมีความ
สงสัยว่า ทาไมท่านจึงมีความโชคดีเช่นนั้น พระพุทธเจ้าตรัสบอกแก่ภิกษุสงฆ์ท้ งั มวลว่า ท่านเป็ นผูช้ อบทาบุญสลากภัตจึงเป็ นคนโชค
ดี”

ประวัตคิ วามเป็ นมา

ร่ วมสนับสนุนกิจกรรม เรี ยนเชิญบริ จาคที่ ธ.ทหารไทย สาขา รพ.สมเด็จพระปิ่ นเกล้า
ชื่อบัญชี วัชรธรรมสถาน เลขที่ 040-2-33624-2
(สาหรับบัญชี ”วัขรธรรมสถาน”ไม่สามารถนาไปลดหย่อนภาษีได้)
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ในสมัยพุทธกาล ขณะที่พระพุทธเจ้าประทับ ณ พระเชตวันมหาวิหารนั้น วันหนึ่งนางกุมารี ผหู ้ นึ่งได้อุม้ ลูกชายวิง่ หนีนางยักขินีผมู ้ ีเวร
ต่อกัน หลายชาติแล้ว ติดตามมาจะทาร้ายลูกของนาง นางเห็นจวนตัวจะวิง่ หนีไปที่อื่นไม่ได้ จึงพาลูกวิง่ เข้าไปในวัดพระเชตวัน ใน
พระวิหารขณะที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมอยู่ นางเอาลูกน้อยวางแทบพระบาทแล้วกราบทูลว่า “ ข้าแด่พระองค์ผเู ้ จริ ญ ขอทรง
โปรดเป็ นที่พ่ งึ แก่ลูกชายของหม่อมฉันเถิดพระเจ้าข้า ” พระพุทธเจ้าหยุดพฤติกรรมที่จองเวรของนางกุมาริ กา และนางยักษ์ขินีดว้ ย
การตรัสคาสอนว่า “เวรย่อมไม่ระงับด้วยเวร” แล้วทรงให้นางทั้งสองเห็นผิดชอบชัว่ ดี นางยักษ์ขินีรับศีล ๕ แล้วนางก็ร้องไห้สะอึก
สะอื้น กราบทูลพระพุทธเจ้าว่านางไม่รู้จะไปทามาหากินอย่างไรเพราะรักษาศีลเสี ยแล้ว นางกุมาริ กาจึงรับอาสาจะพานางไปอยูด่ ว้ ย
นางได้รับอุปการะจากนางกุมาริ กาหลายประการ นึกถึงอุปการะอยากจะตอบแทนบุญคุณ จึงเป็ นผูพ้ ยากรณ์บอกกล่าวเรื่ อง ลมฟ้า
อากาศ คือ บอกให้นางกุมาริ กาทานาในที่ดอนในปี ฝนมาก ทานาในที่ลุ่มในเวลาฝนแล้ง นางกุมาริ กาได้ปฏิบตั ิตามทาให้ฐานะร่ ารวย
ขึ้น คนทั้งหลายมีความสงสัยจึงมาถามหาสาเหตุ นางจึงบอกว่า นางยักษ์ขินีเป็ นผูบ้ อกกล่าวให้ คนทั้งหลายจึงพากันไปหานางยักษ์ขินี
ขอให้พยากรณ์ให้ตนบ้าง คนทั้งหลายได้รับอุปการะจากนางยักษ์ขินีจนมีฐานะร่ ารวยไปตาม ๆ กัน ด้วยความสานึกในบุญคุณ จึงพา
กันนาเอาเครื่ องอุปโภคบริ โภคอาหารการกินเครื่ องใช้สังเวยเป็ นอัน มาก นางจึงนามาทาเป็ นสลากภัต โดยให้พระสงฆ์กระทาการจับ
ตามเบอร์ดว้ ยหลักของอุปโลกนกรรม คือ ของที่ถวายมีท้ งั ของมีราคามาก ราคาน้อย พระสงฆ์องค์ใดได้ของมีค่าน้อยก็อย่าเสี ยใจ ให้
ถือว่าเป็ นโชคของตนดีหรื อไม่ดี การถวายแบบจับสลากของนางยักษ์ขินีน้ ีนบั เป็ นครั้งแรกแห่งประเพณี ทาบุญสลากภัต หรื อทาน
สลากในสมัยพุทธกาล
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ประเพณี ถวายสลากภัต เป็ นวิธีการถวายเครื่ องไทยทานแก่พระพระสงฆ์วธิ ีหนึ่งอันเป็ นที่นิยมของชาว เหนือ โดยทัว่ ไปจะเริ่ มใน วัน
เพ็ญ เดือน 12 ถึงแรม 1 ค่า เดือนยี่ เมื่อทางวัดและชาวบ้านตกลงกันว่าจะจัดให้มีการกินสลาก ก่อนวันถวายสลาก ชาวบ้านจะจัดทา
พิธีเตรี ยมสิ่ งของเครื่ องไทยทาน 1 วัน เรี ยกวันที่เตรี ยมของนี้วา่ “วันดา” ชาวบ้านจะจัดเครื่ องไทยทานลงใน “ก๋ วย” (เป็ นตระกร้า
หรื อชะลอมขนาดเล็กที่สานด้วยไม้ไผ่) เรี ยกว่า “ก๋ วยสลาก” แล้วนาของไทยทานจาพบรรจุลงไป แต่ในปัจจุบนั มีการดัดแปลงจาก
“ก๋ วยสลาก” มาเป็ น “กล่องพลาสติก” บรรจุเครื่ องไทยทานที่เจ้าภาพมีศรัทธานามาถวาย นอกจากนี้ อาจจะมีการตกแต่งเครื่ อง
ไทยทานเป็ นต้นกัลปพฤกษ์ ซึ่งทาด้วยไม้ไผ่สูงตามต้องการ นาไม้ไผ่เหลาและทาเป็ นวงกลมทาเป็ นชั้น ๆ อาจเป็ น 3 ชั้น , 5 ชั้น , 7
ชั้น หรื อ 9 ชั้น แต่ละชั้นนาเครื่ องไทยทานมาผูกติดให้สวยงาม ส่ วนบนสุ ดจะนิยมนาร่ ม/ฉัตรมาเสี ยบไว้ และใช้ปัจจัยผูกติดตามขอบ
ร่ มตามศรัทธาของเจ้าของกัณฑ์สลาก สลากแต่ละกองเรี ยกกัณฑ์ฉลากซึ่งมีเส้นสลากระบุเบอร์และชื่อเจ้าภาพให้พระจับ เมื่อพระจับ
ได้ก็ให้เจ้าภาพนาไปถวายตามเบอร์ของตน ไม่สามารถเจาะจงพระสงฆ์ได้ ถ้าเป็ นกองใหญ่พระท่านก็เมตตาไปรับและอ่านข้อความที่
เขียนไว้อีกครั้ง กล่าวอนุโมทนาคาถา และให้พร เส้นสลากทั้งหมดจะให้ทางวัดรวบรวมไปเผาต่อไป
ค่ านิยมในการทาสลากภัต
1-ประชาชนว่างจากภารกิจการทานา
2-ผลไม้เช่นส้มโอ,ส้มเขียวหวาน,ส้มเกลี้ยง,กาลังสุ ก
3-ประชาชนหยุดพักไม่เดินทางไกลเพราะเป็ นฤดูหนาว
4-พระสงฆ์จาพรรษาอยูอ่ ย่างพรักพร้อมหลังออกพรรษา และเตรี ยมไปธุ ดงค์
5-ได้โอกาสสงเคราะห์คนยากจนเป็ นสังคหทาน
6-ถือว่ามีอนิ สงฆ์แรงคนทาบุญสลากมักจะมีโชคลาภเสมอ
7-มีโอกาสหาเงินและวัสดุบารุ งวัด หาปั จจัยซ่ อมสร้างเสนาสนะ เจดียท์ ี่เคารพบูชา
ด้วยเหตุผล๗ประการนี้ประชาชนชาวไทยในล้านนาจึงนิยมทาบุญสลากภัตกันเกือบทุกวัดมีแต่ หากว่าวัดใดมีงานตั้งธรรมหลวง (
เทศน์มหาชาติ ) วัดนั้นจะเว้นจากการทาบุญสลากภัตรเพราะจะเป็ นภาระต่อชาวบ้าน

ศัพท์ ทใี่ ช้ ในพิธีสลากภัต
“เส้ นสลาก”

หมายถึงใบลานหรื อกระดาษมาตัดเป็ นแผ่นยาวๆ จารึ กชื่อเจ้าของไว้ และบอกด้วยว่าอุทิศส่ วนกุศลนั้นให้ใคร
บ้าง คาจารึ กในเส้นสลากนั้นมักจะเขียนดังนี้ “สลากกองนี้ หมายมีผขู ้ า้ นายแก้ว นางดี ขอทานให้กบั ตนตัวในภายหน้า” หมายถึง
ถวายทานไว้อุทิศส่ วนกุศลไว้สาหรับตัวเอง เมื่อล่วงลับไปแล้วจะได้รับเอาของไทยทานนั้นในปรโลก ซึ่ งเป็ นความเชื่อของ
พุทธศาสนิกชนทัว่ ไปว่า เมื่อทาบุญถวายทานไว้ในพระศาสนาแล้วเมื่อล่วงลับดับขันธ์ไปก็จะได้ไปเสวย อานิสงส์ผลบุญนั้นในโลก
หน้าและจะมีการอุทิศส่ วนกุศลนั้นให้ญาติพี่นอ้ งผู ้ ล่วงลับไปแล้วเช่น “ผูข้ า้ หนานเสนา บางบุ บ้านวังม่วง ขอทานไว้ถึงนางจันตาผู ้
เป็ นแม่ที่ล่วงลับไปแล้วขอให้เป็ นสุ ขเป็ นสุ ขเถิดฯ”เป็ นต้น

การแบ่ ง “เส้ นสลาก” เป็ นกองๆ รวม ๓ กอง กองหนึ่งคือของพระประธาน”(คือของวัด) ส่ วนอีก ๒ กอง นั้นเฉลี่ยออกไปตาม

5

จานวนพระภิกษุ-สามเณรที่นิมนต์มาร่ วมในงานทาบุญ หากมีเศษเหลือก็มกั จะปัดเป็ นของพระเจ้าเสี ยเพื่อไปทานุบารุ งวัดต่อไปตาม
อัตราส่ วน พระประธาน(วัด)3ส่ วน พระสงฆ์2ส่ วนสามเณร1ส่ วน
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มูลนิธิดวงแก้ วในพระสั งฆราชู ปถัมภ์
1/2 ซอย23 ถนนสุ ขมุ วิท ต.ปากน้า อ. เมือง สมุทรปราการ 10270 mail: vacharadham@gmail.com

เป็ นก๋ วยสลากสาหรับที่จะถวายทานไปให้กบั ผูท้ ี่ล่วงลับ ซึ่งไม่เพียงแต่ญาติพี่นอ้ งเท่านั้นอาจจะเป็ นเพื่อนสนิทมิตรสหายก็ได้ หรื อ
แม้แต่สัตว์เลี้ยงที่เราเคยรักและมีคุณต่อเราเมื่อครั้งยังมีชีวติ เช่น ช้าง ม้า วัว ควายและสุ นขั เป็ นต้น หรื อถ้าไม่รู้วา่ จะถวายทานไปให้
ใครก็ถวายทานเอาไว้ภายหน้า

ก๋ วยใหญ่
เป็ นก๋ วยที่จดั ทาขึ้นใหญ่เป็ นพิเศษซึ่ งจะบรรจุขา้ วของได้มากขึ้น ถวายเป็ นมหากุศลสาหรับคนที่มีกาลังศรัทธาและฐานะดี เป็ นปัจจัย
นับว่าได้กุศลแรง

สลากโชค
นอกจากจะมี “ก๋ วยน้อย-ก๋ วยใหญ่” แล้ว ผูท้ ี่มีฐานะดี การเงินไม่ขดั สน ก็จะจัดเป็ นพิเศษที่เรี ยกว่า “สลากโชค” หรื อ "สลากสร้อย"
สลากโชคนี้ทาเป็ นพิเศษกว่าสลากธรรมดา และในสมัยก่อนมักจะทาเป็ นรู ปเรื อนหลังเล็กๆ มีขา้ วของเครื่ องใช้ต่างๆ และรอบๆ เรื อน
หลังเล็กนั้นจะมีตน้ กล้วย ต้นอ้อยผูกติดไว้ และยังมี “ยอด” ปัจจัย หรื อของมีค่าเช่น สร้อยคอทองคา สร้อยข้อมือหรื อเข็มขัดนาค เข็ม
ขัดเงินผูกติดไว้ดว้ ย เพราะเชื่อว่าเมื่อตายไปแล้วหากไปเกิดในภพอื่นๆ ก็จะได้รับสิ่ งของที่ได้ถวายไปนี้

กัณฑ์ สลาก

แต่ละกองสลากเรี ยก กัณฑ์สลาก ซึ่งจะมีเส้นสลาก1เส้น, “ก๋ วย” หรื อ กล่องพลาสติกไทยทาน 1กล่องเป็ นต้น

อานิสงส์สลากภัต.....เนื่องจากเป็ นการทาบุญที่แตกต่างจากธรรมดาเพราะมีการจับสลาก แล้วก็ถวายไปตามรายชื่อพระภิกษุสามเณรที่
จับได้น้ นั การทาบุญนี้เป็ นการไม่จาเพาะเจาะจงว่าจะเป็ นพระภิกษุรูปใดหรื อสามเณรองค์ใดก็ยนิ ดีถวายทั้งนั้นเป็ นการกาจัดกิเลส
ชนิดหนึ่งเรี ยกว่าอคติเสี ยได้

จากข้ อความในชาดก
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ในอดีตกาลล่วงมาแล้ว มีพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งนามว่า ปทุมมุตตระ อาศัยอยูใ่ นกรุ งสาวัตถีนครเป็ นที่โคจรบิณฑบาต ..... มีสามีภรรยาคู่หนึ่งเป็ นคน
ยากจนอนาถา อยูใ่ นพระนครนั้นแสวงหาเลี้ยงชีพด้วยการรับจ้างหาฟื นขาย อยูม่ าวันหนึ่งบุรุษผูส้ ามีพิจารณาดูการเลี้ยงชีพที่ฝืดเคืองนักก็เนื่องมาจากตนมิได้
บาเพ็ญการกุศล มีการให้ทานรักษาศีล สดับรับฟังพระธรรมเทศนาและเจริ ญภาวนาเป็ นต้นในชาติปางก่อนอย่างแน่นอน มาในชาติน้ ีจึงเป็ นคนเข็ญใจไร้
ทรัพย์อบั ปัญญา เมื่อมาพิจารณาดังนี้แล้ว จิตใจก็อยากจะทาบุญให้ทานเพื่อจะได้เป็ นนิธิขุมทรัพย์ เป็ นเสบียงไปในปรภพเบื้องหน้า จึงปรึ กษากับภรรยาของ
ตนตามที่เจตนาดาริ ไว้น้ นั ฝ่ ายภรรยาก็คล้อยตามไปด้วยความยินดี และรี บจัดแจงหาเครื่ องไทยทาน ตามสมควรแก่กาลังของตน แล้วนาไปสู่อารามทาเป็ น
สลากภัตพร้อมกับมหาชนทั้งหลาย สามีภรรยาคู่น้ นั จับสลากถูกภิกษุรูปหนึ่งจึงน้อมเข้าไปถวายด้วยความปี ติ แล้วตั้งความปรารถนาว่าเดชะบุญกุศลผลทานนี้
ขอให้ขา้ พเจ้าบริ บูรณ์ดว้ ยยศศักดิ์สมบัติบริ วาร ขึ้นชื่อว่าความตกทุกข์ได้ยากเข็ญใจ เหมือนในชาติน้ ีอย่า ได้พงึ มีแก่ขา้ พเจ้าในภพต่อ ๆ ไปเลย สามีภรรยาคู่
นั้นอยูต่ ่อมาจนสิ้นอายุขยั ทากาลกิริยาตายไปแล้วก็อุบตั ิในดาวดึงส์สวรรค์ สิ้นบุญแล้วก็มาเกิดเป็ นพระเจ้าศรัทธาติสสะ ณ เมืองพาราณสี พระเจ้าศรัทธาติส
สะนั้นครั้นกลับชาติมาก็คือพระตถาคตนี้เอง เมื่อสิ้นกระแสพระธรรมเทศนาแล้วเหล่าพุทธบริ ษทั ทั้งหลาย มีพระเจ้าปัสเสนทิโกศลเป็ นต้น ก็ชื่นชมผลทาน
ในการถวายสลากภัตเป็ นยิ่งนัก
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