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พรคืออะไร ทําอยางไรจะไดพร
ถาพูดตามภาษาพระ พรเปนสิ่งที่เราจะตองสรางขึ้นเอง จตุรพิธพรชัย คือ พรสี่
ประการ ไดแก อายุ วรรณะ สุขะ พละ ตาง ๆ เหลนี้ เปนสิ่งที่นาใคร นาปรารถนา นา
พอใจ แตสิ่งเหลานี้จะเกิดขึ้นเพียงดวยการออนวอนหรือความปรารถนาเทานั้นก็หาไม
ทานทั้งหลายที่ปรารถนาสิ่งเหลานี้จะตอง

ปฏิบัติสิ่งทีเ่ ปนเหตุปจจัยที่จะใหเกิด

สิ่งเหลานี้ขึ้นเอง
คําวา

พร นั้นที่จริงในภาษาพระแปลวาผลประโยชนหรือสิทธิพิเศษที่ใหตาม

คําขอ
ตัวอยาง เชน ในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชยื พระเจาแผนดินมีอํานาจสูงสุด ชี้
ตายชี้เปนได ปุโรหิตคนหนึ่งเปนผูใกลชิดพระราชา มีลกู เปนคนที่พูดไมดี ซึ่งตอไปลูก
คนนั้นจะตองใกลชิดพระราชา และตัวปุโรหิตเองก็แกใกลจะตายแลว จึงคิดวาตอไป
เมื่อตนเองสิ้นชีวิตไปแลว ถาลูกพูดอะไรผิดพลาดไปพระราชาอาจจะสั่งตัดศีรษะได
เมื่อคิดอยางนี้แลวทานปุโรหิตก็เลยขอพรจากพระราชาวา ลูกของขาพระองคนี้
เปนผูมีวาจาไมดี ฉะนั้นถาวาเขาพูดอะไรผิดพลาดไป ขอพระองคไดโปรดยกโทษให
ไมเอาโทษเถิด
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การขอสิทธิพิเศษอยางนี้เรียกวา ขอพร และเมื่อพระเจาแผนดินพระราชทานให
โดยตรัสวา ตกลง เรายอมให อยางนี้เรียกวาใหพร
เปนอันวาพร หมายถึงสิ่งที่เปนผลประโยชนหรือสิทธิ์พิเศษที่ใหตามที่ขอ เขาขอ
แลวใหก็เรียกวาใหพร อยางเชนพระนางผุสดีขอพร ๑๐ ประการจากพระอินทร ก็
หมายความวา ตัวเองตองการอะไรก็ขอไป แลวเขาให เรียกวาใหพร นี้เปนความหมาย
เดิมแทของพร
คราวนี้มีอีกความหมายหนึ่งคือ

“พร” แปลวา ประเสริฐ อะไรก็ตามที่เปน

ของประเสริฐ เชน พระรัตนตรัยก็เปน วร คือ เปนสิ่งที่ประเสริฐ ปญญาก็เปน วร คือ
เปนสิ่งประเสริฐ ฯลฯ ทั้งหมดนี้เปนพรทั้งนั้น

พร ก็คือสิ่งที่ประเสริฐ พระรัตนตรัยก็เปนพร ปญญาก็เปนพร สติก็เปนพร
สมาธิก็เปนพร คือเปนสิ่งที่ดีงามประเสริฐ
ที่วามานี้เปนความหมายเดิมของทาน แตปจ จุบันเราใชคําวาพรในความหมาย
วา สิ่งที่เราปรารถนา สิ่งดีงามที่อยากจะได นี่คือ ผิดเพี้ยนไปจากเดิม
ในที่นี้เราจะมาประยุกตความหมายเสียใหมวา

พรคือ สิ่งที่เราปรารถนา

พรอมทั้งเปนสิ่งที่ดีงามประเสริฐดวย กลาวคือ เปนสิ่งที่มีคุณคาล้ําเลิศ
สิ่งที่มีคุณคาล้ําเลิศที่เราปรารถนานั้นก็มีหลายอยาง แตในที่นี้เราจะมองตาม
ถอยคําที่คุน ๆ กันอยูแลว เชน อายุ วรรณะ สุขะ พละ เปนตน

ถาอธิษฐานเปน จะเอาพร ๔ หรือ พร ๕ ก็ได
ทีนี้จะอธิบายความหมายคําวา อายุ วรรณะ สุขะ พละ
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“อายุ”

คืออะไร

อายุในภาษาทัว่ ไปมีความหมายที่คอนไปในทางลบ

มากกวาทางบวก กลาวคือ ถาพูดวาคนมีอายุมากก็มีความหมายไมดี คือ แกจะแย
แลว แตถาอายุนอยกลับดี แสดงวายังเด็ก ยังหนุมสาว
สวนในภาษาพระนั้น อายุมากยิง่ ดี อายุนอยไมดี อายุนอยก็คือ พลังจวนหมด
จะแยแลว
เพราะในภาษาพระนั้น อายุคือพลังหลอเลี้ยงชีวิต ฉะนั้น ทานจึงใหพรอยาง
หนึ่งวา อายุ
ถาอายุเปนของไมดีแลว พระจะมาใหพรวา ใหคุณมีอายุมาก อยางนี้ เราก็ตอง
บนวา ทําไมพระจะใหเราแกเสียละ แตทจี่ ริงไมใชอยางนั้น ที่บอกวาใหมีอายุนั้น
หมายถึงใหเรามีพลังหลอเลี้ยงชีวิตมาก ๆ ใครมีพลังหลอเลี้ยงชีวิตมาก คนนั้นก็จะมี
ชีวิตแข็งแรง อยูไดยืนยาว

“วรรณะ” ก็คือ ผิวพรรณผองใสมีสงาราศี
“สุขะ” ก็คือ ความสุข ความคลอง ความปราศจากเรื่องบีบคั้นติดขัด คับ
ของ

“พละ” ก็คือ กําลังความเขมแข็งมีเรี่ยวแรง รวมทั้งมีสุขภาพดี
พร ๔ ประการ คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ หรือ จตุรพิธพร นั้นเราไดยินบอย
แตพร ๕ ทานมีเพิ่มอีกอยางหนึ่ง เปน อายุ วรรณะ สุขะ โภคะ พละ คือ เติม

โภคะ ทรัพยสมบัติ เขามาอีกอยางหนึ่ง รวมเปน ๕ อยาง ถาเรียกเปนคําพระก็เปน
เบญจพิธพร
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ทีนี้ ทานบอกวา สิ่งเหลานี้มิใชจะไดมาดวยการออนวอนปรารถนา การที่เราให
พรกันนี้ ก็คือ เรามาแสดงความปรารถนาดีตอกัน เรามาตั้งจิตปวารณาประโยชนสุข
แกกัน และดวยพลังจิตที่ปรารถนาดีนี้ ก็จะเกิดคุณธรรมความดีงามขึ้นมาในใจของ
ผูให ซึ่งมีผลตอจิตใจของเรา
ในเวลาเดียวกัน ทานฝายผูรับก็พลอยมีจิตใจบันเทิงเอิบอิ่ม ชื่นบาน คือ
ซาบซึ้งในน้ําใจเมตตา หรือไมตรีของผูใหน่นั เอง อันนี้แหละ ก็เกิดเปนความสุขและ
ความมีไมตรีจิตตอบแทนขึ้นในใจของเขา จึงกลายเปนคุณธรรมเกิดขึ้นทั้งสองฝาย
ทีนี้ถามีความเชื่อมั่นจริง ๆ และเกิดกําลังใจแรงกลา ก็จะมีความเปนไปที่
เกิดขึ้นโดยกลไกทางจิต ซึ่งเปนเรื่องของอํานาจจิตหรือพลังจิตนั่นเอง ไมใชวาใครมา
ดลบันดาลใหหรอก ถาเราทําถูกตอง เราปฏิบัติถูกตอง แลวผลดีก็เกิดขึ้นตามเหตุ
ปจจัย
แตสําหรับผูคนที่ไมศกึ ษาเลาเรียน ก็นึกวาเปนอํานาจภายนอกบันดาล สวนคน
ที่ไดศึกษาแลวก็จะรูวาที่จริงเปนกลไกของจิตนั่นเอง ถาเราเชื่อมั่นจริง ๆ แลวมันก็มี
กําลังมีพลังอํานาจมาก ฉะนั้นเราจึงควรปฏิบัติใหถูกตองตอสิ่งเหลานี้
ถาทานตองการไดพรเหลานี้ ก็ตองทําจิตใจใหถูกตอง โดยเฉพาะจะตองมี
ความเชื่อมั่น ทําจิตใจใหสงบผองใส พรอมทั้งมีความมัน่ ใจ มีกําลังใจเขมแข็งที่จะทํา
สิ่งเหลานี้ใหเกิดขึ้น ซึ่งตรงกับที่ทางพระเรียกวา อธิษฐานจิต

การอธิษฐานจิต นั้น ทานแปลวา การตั้งจิตใหแนวแนมั่นคง
หรือ การตั้งใจเด็ดเดี่ยว
ที่วา ตั้งจิตมั่น คือ ตัง้ ใจเด็ดเดี่ยว หมายความวา ตั้งใจมุงวาจะทําเรื่องนั้น ๆ
หรือความดีงามนั้นใหสําเร็จใหได
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จะเพียรพยายามปฏิบตั ิใหบรรลุโพธิญาณ ถึงพระโลหิตจะเหือดแหงไป ถายังไมสําเร็จ
ก็จะไมยอมหยุดเลิกเสีย
พูดงาย ๆ วา อธิษฐานเพื่อจะทํา
แตปจจุบัน อธิษฐาน มีความหมายเพี้ยนไป กลายเปนวา ออนวอนปรารถนา
กลายเปน อธิษฐานเพื่อจะได และขอใหไดโดยตัวเองไมตองทํา คือจะใหสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ดลบันดาลให
เพราะฉะนั้น ควรปรับความเขาใจใหถูกตอง จํางาย ๆ วา อธิษฐานเพื่อจะ

ทํา ไมใชอธิษฐานเพื่อจะเอาหรือเพื่อจะได
ใครที่ทําอะไรอยางเอาจริงเอาจัง มุงมั่นที่จะใหสําเร็จ ควรจะอธิษฐานจิต คือ
ตั้งใจเด็ดเดี่ยวตั้งแตเริ่มตนวาเราตองทําสิ่งนั้นใหสําเร็จใหจงได ใหถึงจุดหมายอยาง
แนนอน ซึ่งทําใหมีพลังที่จะทําตอไปอยางจริงจัง เมื่อเริ่มตนดีก็ อยางที่พูดกันวา
สําเร็จไปครึ่งหนึ่งแลว อะไรทํานองนี้

เคล็ดลับของการมีอายุยืน
อายุนี้ทานอธิบายสําหรับพระกอน แตก็ใชสําหรับฆราวาสไดดว ย อายุ ตาม
ความหมายในทางธรรมคือ

อิทธิบาท ๔
พระพุทธเจาตรัสวา ถาพระองคปรารถนาจะอยูเกินกวากัป ก็อยูได โดยเจริญ
อิทธิบาท ๔ นี้
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คําวา “กัป” ในที่นี้ หมายถึง อายุกัป คือ กําหนดอายุของมนุษย หมายถึง อายุ
๑๐๐ ป พระพุทธเจาอยูแค ๘๐ ป แตพระองคตรัสวา ถาพระองคตองการจะอยูถึง
๑๐๐ ป ก็อยูได โดยเจริญ อิทธิบาท
คนอื่นก็เหมือนกัน ถาตองการใหอายุยืนถึง กัป ก็ใหเจริญอิทธิบาท ๔
อิทธิบาท ๔ ประการ คือ อะไรบาง
ขอพูดถึงชีวิตของคนในสภาพแวดลอมปจจุบันกอน คนจํานวนไมนอย กอน
เกษียณก็แข็งแรงดี สุขภาพดี ปราดเปรียว กระฉับกระเฉง แตพอเกษียณแลวไมชาเลย
ก็เฉาแลว ไป ๆ ไมชาก็อายุหมด คือ สิ้นชีวิต ใหลองสังเกตดู นี่เปนเพราะอะไร
อีกคนหนึ่งเปนคนขี้โรค นาจะย่ําแยอายุสั้น แตกลับอยูทนไดนาน เจ็บ ๆ หาย ๆ
ไมตายสักที อะไรที่เปนกลไกสําคัญในเรื่องนี้ สิ่งหนึ่งก็คือ อิทธิบาท ๔ นี้แหละ

อิทธิบาท ๔ เริ่มตนดวย ฉันทะ คือ มีสิ่งดีงามที่ใจ ใฝรักตองการจะทํา ถา
ใครอยากอายุยืน ตองมีจิตใจผูอยูกับการกระทําอะไรสักอยางที่ดีงาม ใจคอยบอก
ตัวเองอยูวา ฉันตองการทําสิ่งนี้ใหได หรือมีสิ่งดีที่ตองการจะทําแลวรักที่จะทํา ตั้งขึ้น
มากอน อยางนี้เรียกวา ฉันทะ แลวทําสิ่งนั้น จนไมมชี องวาง ไมเปดชองใหแกความ
หวงความกังวลหรือความกลุมใจอะไรเลย
คนที่เขายุงอยูกับงาน และงานนั้นเขาพอใจรัก เขาเห็นวาดีงามมีคณ
ุ คา และทํา
จนกระทั่งไมหวงกังวลอะไรในใจ ไมมีชองใหแกเรื่องยุงวุนวาย รําคาญใจ มีฉันทะ นี้
เปนเคล็ดลับตัวแรกที่ทําใหอายุยืน
แมแตคนปวยก็ใหใชหลักนี้ คือใหตั้งเปาหมายอะไรไวสักอยางที่เปนสิ่งดีงาม
ซึ่งใจอยากจะทํา ใจรักจะทําแลว ตั้งใจจดจออยูกับสิ่งนั้น นี่คือ ฉันทะ

พรสัมฤทธิ์แกผูดําเนินชีวิตที่ดี

6

โดยเฉพาะผูสูงอายุหรือผูที่เกษียณแลว

ที่อยูไมไดยาวนานก็มกั เปนเพราะมี

ความเหี่ยวเฉา มีความรูสึกวางเปลาไรคา ไมมีอะไรจะทํา ชีวิตเหงาหงอย เปดชอง
ปลอยใหเรื่องจุกจิกกวนใจเขามาบั่นทอนพลังชีวิต คือ อายุของตน
เพราะฉะนั้นพอเกษียณแลวตองตั้งใจไวสักอยางที่จะทํา หรือใหชีวิตอยูกับสิ่งที่
ดีงาม ที่ตนเห็นคุณคาเปนประโยชน แลวใจมุงไปทําสิ่งนั้น อาจจะเปนการทําสวน
หรือ งานอดิเรกอะไรสักอยาง หรือการศึกษาธรรมก็ได
ตอนนี้แหละ ชีวิตก็จะมีพลังขึ้นมาทันที พลังนี้แหละ คือตัวอายุ ซึ่งเห็นไดชัดวา
เกิดจาก ฉันทะ
พอฉันทะเกิด ตอไปก็ถึง

วิริยะ คือความมีกําลังใจเขมแข็ง แกลวกลา ใจสู

กลาเผชิญความยากลําบากและอุปสรรค เห็นวาสิ่งนั้น ๆ ทาทาย เพียรพยายามที่จะ
เอาชนะ ทําใหสําเร็จใหได มีความกลาหาญที่จะทํา
ตอไป คือ ขอ จิตตะ หมายถึง การอุทิศตัวอุทิศใจใหกับสิ่งนั้น ใจมุงจดจออยู
กับสิ่งนั้น
เมื่อใจจดจอมุงอยูกับเรื่องที่ทํา ใจก็ไมเก็บเรื่องจุก ๆ จิก ๆ ที่ขัดหู ขัดตา
กระทบใจ หรือผานเขามาเดี๋ยวเดียวก็ลืม เพราะใจอยูกับเรื่องที่จิตจะทํานั้น ก็ไมมี
เรื่องรบกวนรําคาญใจ ทําใหสงบมั่น ถึงขั้นสมาธิก็ได
สุดทายก็มาถึง

วิมังสา คือ คอยใชความคิดพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องนั้นอยู

ตลอดเวลา หมั่นทบทวนตรวจสอบ และทดลองคนควาหาวิธีการตาง ๆ ใหรูวาทํา
อยางนั้นอยางนี้แลวเปนอยางไร มีอะไรที่จะตองปรับปรุงแกไข และจะปรับปรุงแกไข
ไดอยางไร วุนอยูกับเรื่องที่ทํานั้น และใจก็สนุกกับสิ่งที่ทํา มีความราเริงเบิกบาน
แจมใส ตกลงวาเวลาผานไปอยูไดเรื่อย
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ฉะนั้น พระพุทธเจาจึงตรัสวา อิทธิบาท ๔ นี้ เปนตัวอายุ ทานบอกวา ผูที่
ปรารถนาอายุ ไมพึงพอใจอยูกับการออนวอนปรารถนาใหมีอายุ ซึง่ ไมทําใหสาํ เร็จได
แทจริง แตตองทําตามขอปฏิบตั ิที่จะใหอายุนั้นสําเร็จ และขอปฏิบัตินั้น ก็คือ อิทธิ
บาท ๔ นีค้ ือ เคล็ดลับ พระพุทธเจาทรงสอนไวใหแลว ถาใครตองการอายุยืน ก็ตั้ง
ฉันทะขึ้นมาเลย จนครบอิทธิบาททั้ง ๔

ไดอะไรจึงจะคุมคากับเวลาที่ผานไป
พรขอตอไป วรรณะ คืออะไร สําหรับพระทานวา คือ ศีล การที่พระมีความ
ประพฤติดีงาม มีความสํารวม มีปฏิปทาบริสุทธิ์ผุดผอง นั่นคือความงามหรือวรรณ
ของพระองคนั้น
สําหรับคนทั่วไปก็เหมือนกัน ความสุจริต ความมีชีวิตที่ดีงาม ความเปนผู
บริสุทธิ์ในการดําเนินชีวิต ความบริสุทธิ์สุจริตนี้เปนความงามของบุคคลนั้น ๆ
ตอไปพรที่ ๓ คือ สุขะ ความสุข ความสุขนีม้ ี ๒ แบบ ไดแก ความสุขที่มีอยูกับ
ตัว กับ ความสุขที่หวังขางหนา
ปุถุชนคนทั่วไปมักจะมีความสุขที่หวังขางหนาเปนสวนมาก ไมคอยมีความสุข
ที่ อยู กั บ ตั ว ในปจจุบั น ทางพระทา นต อ งการให เ รามี ค วามสุ ขอยู กั บ ตั ว ในป จจุ บั น
ในขณะนี้เลย ทําอยางไรเราจะมีความสุขอยูกับตัวในบัดนี้
คนที่ เ จริ ญ จิ ต ภาวนาให ไ ด ฌาน เป น ตั ว อย า งหนึ่ ง ของผู ที่ มี ค วามสุ ข ใน
ปจจุบันทันที สําหรับคนเราทั่วไปถึงแมวาจะไมสามารถทําจิตใจไดถึงขนาดนั้น แตเรา
ก็สามารถทําใจของเราในแตละวัน ใหมีความสุขไดตลอดเวลา หรือใหมากที่สุดเทาที่
จะมีสติชวยได คือ มีความสุขดวยการทําจิตใจใหเบิกบานราเริงผองใสใหยิ้มได
พรสัมฤทธิ์แกผูดําเนินชีวิตที่ดี
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ทีนี้ เพื่อใหเปนประโยชนที่จะปฏิบัติไดในเวลาแตละวัน ขอใหคิดถึงคติตาม
พุทธภาษิต ที่อาตมายกมาใหฟงข างตนแลว วา อโมฆํ

ทิวสํ กยิรา อปฺเปน

พหุเกน วา – เวลาแตละวันอยางปลอยใหผานไป ไมมากก็นอยตองใหไดอะไรบาง
สิ่งหนึ่งที่ควรจะไดเปนอยางนอยก็คือ การไดทางจิตใจ ซึ่งตรงกับที่กําลังพูดกันอยูนี้
ไดแก การไดความราเริง ความอิ่มใจ และความเบิกบานผองใส
วันหนึ่ง ๆ ควรพิจารณาวา วันนี้เรายิ้มไดบางหรือเปลา ตลอดวันนี้เรามียิ้มได
บางไหม ถาพิจารณาตลอดวันแลวยังไมไดยิ้มตองรีบยิ้มเสีย หาคนมารับยิ้มไดสักครั้ง
หนึ่งกอนที่จะนอนหลับสิ้นวันไป ถาใจยังไมเบิกบาน ไมปราโมทย ไมปลื้มปติสักครั้ง
ตองทําใหได
พระพุทธองคตรัสวา ใจประกอบดวยเมตตา แมชั่วขณะลัดนิ้ว หรือดีดนิ้วเปาะ
เดียว ก็เปนบุญเปนกุศลใหญหลวงแลว ฉะนั้น เวลาในแตละวันนี้ อยาปลอยไปกับ
ความเครียด ความทุกข ความเศรา ความหงอยเหงา ความเบื่อหนาย หรือ ความเรา
รอน กระวนกระวาย แตตองใหไดความสุข คือ ความชื่นบาน ความโปรงโลงเบาสบาย
หรือสภาพจิตที่ดีอยางใดอยางหนึ่งบาง
อยางนอยพิจารณาตรวจสอบตัวเองกอนที่จะผานวันนั้นไป อยาไปคิดแตจะได
ทางกาย หรือทางเศรษฐกิจอยางเดียว ทางจิตใจตองพิจารณาวาเราไดบางไหม
คนเราทั่ว ๆ ไป เมื่อฟงพระสอนวาเวลาแตละวันอยาใหผานไปเปลา ไมมากก็
นอยตองใหไดอะไรบาง ก็มักจะนึกถึงการไดเงินไดทอง หรือไดสิ่งของตาง ๆ วา วันนี้
เราไดเงินบางหรือไม ไดมากหรือนอยเทานั้นเทานี้ หรือไดผลประโยชนตาง ๆ ที่ดี
ขึ้นมาหนอย ก็นึกถึงการไดงานวา ทํางานไปไดเทานั้นเทานี้ งานกาวหนาสําเร็จลุลวง
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ไปไดแคไหน ตลอดจนนึกถึงการไดทําความดีงามหรือบําเพ็ญประโยชนใหแกสังคม
ซึ่งทั้งหมดนี้ก็รวมอยูในการตรวจสอบตามหลักธรรมนี้ดวย
แตสิ่งที่ใกลตัวที่สุด ซึ่งคนทั้งหลายมักมองขามไป ก็คือ การไดทางจิตใจอยาง
ที่วามาแลว ซึ่งอยางนอยก็ควรใหไดสภาพจิตที่ดีงาม มีความสุข ทานเรียกวา

ปราโมทย คือ ความราเริงเบิกบานใจ
ปติ คือ ความอิ่มเอิบใจปลื้มเปรมใจ
ปสสัทธิ คือ ความผอนคลายไรเครียด เย็นใจ
สุข คือ ความคลองใจ โปรงเบาสบายใจ
สมาธิ คือ ความมีใจสงบ มั่นคงอยูกับสิ่งที่คิดจะทํา
ความสุขที่แทจริงอยูในใจ คุณสมบัติ ๕ อยางนี้ เอามาพิจารณาวา วันหนึ่งเรา
จะตองทําใหไดบางไมมากก็นอย ใหไดปติปราโมทย ความอิ่มใจ เบิกบานใจ ผองใส
สงบใจบาง
คนเราที่หาเงินหาทอง ผลประโยชน หรือลาภผลตาง ๆ นั้น ก็เพื่อใหไดความสุข
แตบางทีมุงแตหาสิ่งเหลานั้น หาไป ๆ กลับมีแตความทุกข ความเรารอน กลัดกลุม
กังวลใจ หาความสุขแทบไมไดเลย แลวก็ลืมนึกถึงความสุขทางจิตใจที่ตนควรจะได
ดวย
คนที่หาเงินหาทองไดมากแตไมไดความสุขในจิตใจเลย อยางนี้ตองเรียกวาเปน
คนเสียหลัก ดําเนินชีวิตผิด เงินทองและลาภผลที่หามาได มีความหมายนอยไมให
สาระอะไรแกชีวิต
เพราะฉะนั้น ไมวาจะไดอะไรเทาไรก็ตาม ก็อยาลืมใหไดสภาพจิตใจที่ดีงาม ๕
อยางที่กลาวมานี้
พรสัมฤทธิ์แกผูดําเนินชีวิตที่ดี

10

ทรัพยแท คือ ทรัพยภายใน พลังแทคือความเปนไท
พรอีกขอหนึ่ง คือ โภคะ ที่เพิ่มเขามาเปนขอที่ ๕ ในพร ๕ ประการ
โภคะ คือ ทรัพยสมบัติ ทรัพยสมบัติเรามีไวทําไม ก็เพื่อใชสอย แตทางพระทาน
บอกวา โภคะ หรือ ทรัพยสมบัติทางจิตใจ ไดแก คุณธรรม คือ พรหมวิหาร

๔

เมตตา กรุณา มุฑิตา อุเบกขา นี่แหละเปนทรัพยสมบัติที่อยูกับตัว ใชไมรูจักหมด

เมตตา มีไมตรีจิตมิตรภาพกับคนทั่วไป เจอใครทักทาย ยิ้มแยมแจมใส รัก
ใคร ปรารถนาดี ตอทุก ๆ คน

กรุณา เห็นใครตกทุกขไดยาก ชวยเหลือเขาไป
มุฑิตา เห็นใครดีประสบผลสําเร็จ มีความเจริญกาวหนา ก็โมทนาสงเสริมไป
อุเบกขา มีเรื่องมีราวทะเลาะเบาะแวงกัน เราวางใจเปนธรรม ใหความเปน
ธรรม วางใจเปนกลาง ใชปญญา ฝกใหคนรูจักรับผิดชอบ
เมตตา กรุณา มุฑิตา อุเบกขา นี้เปนทรัพยที่เราสรางไวกับตัว เปน โภคะ ที่มอง
ไมเห็น ใชไมรูจักหมด บางทีของบางอยางซื้อดวยเงินไมได แตใชเมตตาก็สําเร็จได ไม
ตองขอไมตองบอก ก็จะมีคนขนของเอามาใหเองเลย บริการเต็มที่ และใชไดกับสิ่งที่
ทรัพยสินเงินทองซื้อไมไดดวย จึงเปนทรัพยสมบัติที่มีลักษณะพิเศษ คือ
ใชไมหมด
ซื้อสิ่งที่ซื้อดวยเงินไมได
ฉะนั้น โภคะ คือพรหมวิหารนี้ จึงเปนสิ่งที่ควรจะสรางขึ้นมา ถาเราทําได ก็เปน
“โภคะ” อันประเสริฐ
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พรขอสุดทาย คือ พละ ไดแก กําลัง ตามความหมายนี้ เราจะนึกถึงวา กําลัง
กายก็ตาม กําลังใจก็ตามทานวาใชทั้งนั้น
ทานมีหมวดธรรมใหตั้งมากมาย พละ ๕ ที่พูดถึงกันอยูเสมอในวงการของนัก
ปฏิบัติธรรม คือ สัทธา วิริยะ สติ สมาธิ และปญญา ก็เปนกําลังทางจิตใจ แตเราไมมี
เวลาพูดมากพอ เพราะฉะนั้น เรามาพูดถึงกําลังขั้นสุดยอดกันเลย กําลังขั้นสุดยอดนี้
ก็คือ อิสรภาพ
ทําไมพระพุทธเจาวาอยางนั้น อิสรภาพ เปนกําลังไดอยางไร ขอใหพิจารณาดู
คนจะมีกําลังเทาไรก็ตาม รางกายจะเข็มแข็งเทาไรก็ตาม ถารางกายนั้นถูกมัด
เสียจะเปนอยางไร ตอบไดเลยวา ไมมีความหมาย กําลังมากมายไมมีความหมาย ทํา
อะไรก็ไมได
ในทางตรงขาม คนมีกําลังนอยก็ตาม มากก็ตาม ถารางกายเปนอิสระ ไมถูกจัด
มัด เขามีกําลังเทาใด ก็ใชไดเต็มที่เทานั้น ฉะนั้นความเปนอิสระจึงเปนกําลังที่สําคัญ
ที่สุด
ที่พูดมานั้นเปนเรื่องของอิสรภาพหรือความเปนอิสระทางกาย แตยังมีอีกดาน
หนึ่งคือ อิสรภาพหรือความเปนอิสระทางจิตใจ ซึ่งสําคัญยิ่งกวาอิสรภาพทางกาย

ความเปนอิสระของจิตใจ มีลักษณะที่สําคัญ ๒ อยาง คือ
๑. จิตใจนั้นไมถูกกิเลสครอบงํา หรือไมอยูใตอํานาจบังคับของกิเลส
จะพูดวาไมเปนทาสของกิเลสก็ได กิเลสที่จะมาครอบงํานั้นมีมากมาย พูดงาย ๆ ก็
อยางโลภะ โทสะ โมหะ หรือ ความโลภ โกรธ หลง
จําทําอะไรก็ตาม ถามัวแตคํานึงถึงลาภสักการะ หรือ ถูกความโกรธแคน ความ
พยาบาท ความนอยใจ เขาครอบงํา จะเสียกําลัง ทําอะไรไมไดเต็มที่อยางงาย ๆ ถูก
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ความกลัวคุกคามบาง ถูกความเกียจครานหนวงเหนี่ยวไวบาง ก็สูญกําลังทําอะไรไม
ไดเต็มที่
เพราะฉะนั้น ความเปนอิสระในการที่จิตใจไมถูกกิเลสครอบงํา จึงเปนกําลังที่
เขมแข็งอยางยิ่ง

๒. จิตใจมีกําลังเทาใดใชไดเต็มที่ เพราะไมมีอะไรผูกมัดไว การจะ
ทําอะไรตาง ๆ ไมวาจะทําความดีก็ตาม จะทําการงานก็ตาม ถาไมมีหวงกังวลอะไร
เขามาผูกมัดใจเราก็ทําไดเต็มที่
แตทั้ง ๆ ที่เรามีกําลังกายเขมแข็ง ถาใจเราถูกผูกมัดเสีย เชน มีหวง มีกังวล มี
อะไรตาง ๆ หนวงเหนี่ยวหรือผูกมัดใจอยู ก็ทําไมได ไมสามารถจะทําสิ่งนั้นไดเต็มที่
ในทางตรงขาม ถาไมถูกผูกมัด เปนอิสระแลว ก็จะทําสิ่งนั้นไดเต็มที่ ฉะนั้น ความเปน
อิสระจึงสําคัญมาก
ความเปนอิสระนี้มีหลายขั้น ในทางพระมีศัพทเรียกสั้น ๆ วา วิมุตติ แปลวา
ความหลุดพน หรือจะแปลววาการปลดปลอยก็ได คือปลดปลอยจิตใจใหพนเปนอิสระ
ไปจากกิเลสที่ครอบงํา และสิ่งที่ผูกมัดหนวงเหนี่ยวทั้งหลาย ตลอดจนพนจาก อวิชชา
คือความไมรู
อิสรภาพ หรือ วิมุตติ ที่มีหลายขั้นนั้น ในครั้งนี้ พูดมาเทานี้ก็ควรจะพอกอน

ความสุขที่สงใหไดจริง คืออยางไร
อายุ วรรณะ สุขะ โภคะ พละ ก็ตีความออกมาเปนธรรมอยางที่วามานี้

อายุ
พลังสืบตอชีวิต คือ อิทธิบาท ๔
วรรณะ ความงาม คือ ศีล
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สุขะ

ความสุข คือ สภาพจิตใจที่ดีงาม ตั้งแตปราโมทยจนพึง ฌาน

โภคะ
พละ

ทรัพยสมบัติ คือ พรหมวิหาร ๔

๔
กําลัง คือ ความเปนอิสระ ที่ทางพระเรียกวา วิมุตติ

นี้คือพรปใหม ถาทําไดเราก็ทําใหแกตัวเอง ถึงพระไมไดบอกโยมก็ทําไดเอง
ฉะนั้น การมาพูดเรื่องพรปใหมวันนี้ ที่จริงก็ไมตองมาอวยพร เพราะหวังวา ทุก
ทานคงทําพรขึ้นมาไดดวยตนเอง แตอยางไรก็ตาม เราก็สามารถใหพรกันได
ในการใหพรกันนั้น องคประกอบที่สําคัญก็คือ
๑. เรามีจิตปรารถนาดีตอกัน
๒. ผูใหตั้งจิตที่ประกอบดวยเมตตาหรือไมตรี ตั้งจิตปรารถนาดีดวยใจจริง สวน
ทางฝายผูรับก็ตั้งใจใหซาบซึ้งในความปรารถนาดีของผูให พรอมทั้งทําใจใหนอมรับ
พรนั้น
นอกจากนั้น การที่ผูหนึ่งตั้งใจใหพรขึ้นมาก็เปนจุดเริ่มกระตุนใจใหฝายผูรับ
ทากรอธิษฐานจิต ที่จะทําสิ่งดีงามตาง ๆ ใหเกิดขึ้น อันเปนพลังเริ่มตนที่จะนําไปสู
ความสําเร็จที่ไดอธิบายแลว
ในโอกาสขึ้นปใหมนี้ เรานิยมสงความสุข กอนที่เราจะสงความสุขใหผูอื่น เรา
เองก็ตองมีความสุขอยูที่ตัวเรากอน ปญหาวาเรามีความสุขที่จะสงใหหรือเปลา ใจเรา
มีความสุขไหม บางทีเราก็สงกันเปนธรรมเนียมเทานั้น
ถาสงความสุขกันเพียงตามธรรมเนียมเราก็ไมมีความสุขจะสง เพราะฉะนั้นคน
ที่ไดรับก็เลยไมไดความสุข เพราะคนสงไปไมมีความสุขที่จะให เราจึงจะตองทําใจของ
เราใหมีความสุขเสียกอน
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การตั้งใจปรารถนาดีตอผูอื่น มีเมตตาและไมตรีธรรม ก็ทําใจใหเปนสุข ถาทํา
ได อ ย า งนี้ แ ล ว เราก็ จ ะมี ค วามสุ ข ที่ จ ะให แ ก ผู อื่ น ยิ่ ง กว า นั้ น ถ า ทํ า ได จ ริ ง ตาม
ความหมายทางธรรมที่ไดอธิบายมาแลว ก็จะเปนพรปใหมที่แทจริง ซึ่งมีผลตอชีวิต
และสังคมอยางเปนเนื้อหาสาระแนนอน และไมใชเปนเพียง พรปใหม สําหรับเวลาที่
ผ า นป เก า ไปนี้เท า นั้ น แต จ ะเป น พรตลอดกาลทีเ ดี ยว คื อ เป น พรทั้ ง ตลอดป และ
ตลอดไป
ฉะนั้น โอกาสนี้ อาตมาก็ขอตั้งใจ ดวยเมตตา และไมตรีธรรม ปรารถนาดีตอ
ทุกทาน
ในโอกาสปใหม อันนิยมกันเปนมงคลนี้ ก็ขอตั้งจิตประกอบดวยเมตตา และ
ไมตรีธรรมนั้น อางถึงอานุภาพคุณพระรัตนตรัย อวยชัยใหพร รตนตฺตยานุภา

เวน รตนตฺตยเตชสา ดวยอานุภาพคุณพระรัตนตรัยพรอมทั้งบุญกุศล มีศรัทธา
และไมตรีจิตของทานทั้งหลาย ที่มีอยูในใจ อันประกอบดวยเจตนาที่ดี เปนบุญกุศล
นั้น จงเปนปจจัยอภิบาลรักษาใหทุกทานเจริญดวยพรทั้ง ๕ ประการ
จงเจริญกาวหนา พรั่งพรอมดวยกําลังใจ กําลังกาย กําลังปญญา ที่จะดําเนิน
ชีวิต ประกอบกิจการงานใหเจริญกาวหนา ประสบความสําเร็จ มีความรมเย็นเปนสุข
ในพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจา โดยทั่วกันทุกทาน ยิ่ง ๆ ขึ้นไปตลอดกาลนาน
เทอญ...
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