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พรรษา ๑๑ หนักมากเรื่องความเพียร
เราไดประมวลความเพียรของเรา มาจําพรรษาบานโคก บานนามน นี่เปน
สถานที่ที่พอแมครูจารยมั่นพักนานอยูนะ เขาพรรษาแตละปๆ มันมีเครื่องระลึกเรื่อง
ความเพียร ธรรมดามันก็หนักของมันอยูแลวๆ พอเขาพรรษายิ่งเพิ่มความหนักเขาไป
เชนอยางบานนามนเปนตน บานนามนนี้นั่งภาวนากนแตกเราไมลืม ดูจะเปนพรรษา
๑๑ ละมัง บานโคกพรรษา ๑๐ บานนามนพรรษา ๑๑ บานนามนนี้เปนบานที่ความ
เพียรหนักมากในพรรษานั้น คือกลางวันไมนอนเลย ถาเราไมนั่งตลอดรุง แลวกลางวัน
ไมนอน ถานั่งตลอดรุงแลวกลางวันพักให
บานนามนนี้เปนบานหนึ่งที่เปนบานความเพียรเด็ดที่สุด
คือเด็ดทั้งรางกาย
ทรมานทั้งทางรางกายและทางจิตใจ คือความเพียรมันไมไดหนักเสมอกันนะกายกับใจ
บางกาลเวลานี้มันจะหนักทางใจมาก ทางกายก็พอทําเนา บางเวลานี่ทั้งกายทั้งใจหนัก
ไปพรอมกันเลยทําความเพียร บานนามนดูวาเปนพรรษา ๑๑ เปนความเพียรที่หนัก
มากทีเดียว คือหนักดวยกันทั้งใจและกาย นั่งภาวนานี่กนแตก ขนาดนั้นละฟงซิ เหตุ
ที่จะแตกมันไมไดแตกในวันนั้นนะ พอคืนวันนี้นั่งตลอดรุงมันออกรอนกน มันไมได
แตกนะ ออกรอนกน ทีนี้นั่งมันไมถอยละ เอาๆ เวลาเอาอีกนั่งอีก รอนมากเขามันก็
พอง กนพอง ทีนี้นั่งไมหยุดไมถอยกนก็แตก เอาเรื่อยฟาดเรื่อย จากแตกก็เลอะ เปน
แลวเราเปน ประจักษ
นั่นละขนาดนั้นพอดีกันกับกิเลส เรื่องความเพียรกับกิเลสหนัก หนักมาตลอด
นะเรา ไดคิดยอนหลังไปวาทั้งที่ลมลุกคลุกคลาน จิตใจไมเปนทา แตความเพียรอืดๆ
อาดๆ เนือยๆ ไมมีนะนี่ ไมมี พูดตรงๆ นะ มันจะลมลุกคลุกคลานมันก็ลมลุก
คลุกคลานไปดวยกันนั่นแหละ กิเลสหยาบ ใจวุนวายทรมานก็หยาบ ที่จะปลอยใหกิเลส
เหยียบหัวจริงๆ ไมละ ตองอยางนั้นๆ ความเพียร พรรษาที่ ๑๑ อยูบานนามนนี่ความ
เพียรกลามาก พรอมทัง้ กาย พรอมทั้งใจ ความเพียรหนักมาก หนักเทาๆ กัน กลางวัน
ไมใหนอนเลย เวนแตกลางคืนนั่งตลอดรุง ถาวันไหนนั่งตลอดรุงกลางวันก็พักให ถาไม
ตลอดรุงกลางวันไมพัก เวลางวงก็เขาปา หรือไปอาบน้ําบางอะไรบาง เขาปา
นั่นละวิธีฝกทรมานตนเองเราไมลืมนะ พรรษา ๑๑ นี้เปนพรรษาที่หนักมากใน
เรื่องความเพียรของเรา มันหนักทางกายทางใจดวยกัน ทีนี้เวลาใจละเอียดเขาไปมัน
หนักทางจิต จิตนี้หมุนติ้วๆๆ รางกายดูเหมือนไมหนักแตมันก็หนักไปดวยกันนั้นแหละ
เปนแตเพียงวาใจนี้เดน มันหมุนของมันเรื่อยๆ ทานแสดงไวในตําราวาพระโสณะ
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ประกอบความเพียรจนฝาเทาแตก เราก็อานในตํารา มันยังไมเปนสักขีพยานกันมันก็ไม
ลงกันนะ ในตําราทานบอกวาพระโสณะประกอบความเพียร เดินจงกรมจนฝาเทาแตก
วาอยางนั้น เราก็อานฟงไปธรรมดา
พอมาถึงวาระของเราเขาเปนได ยอมรับเลย คือมันเดินไมรูจักหยุด ถาลงไดกาว
เขาทางจงกรมจนกระทั่งจะกาวขาไมออกมันถึงจะออกจากทางจงกรม คือความเพียร
มันหมุนของมันอยูตลอด ทีนี้กลางคืนก็เดิน กลางวันก็เดิน เวลาไหนก็เดิน ฝาเทาไม
แตกไดอยางไร แตก บางทีไดเอามาดูนะ เอาฝาเทามาดูจริงๆ มันแตกเหรอ ทําไมมัน
ออกรอนนัก ไมแตก แตเวลาเรามาลูบนี้มันเสียว มันกําลังจะเขาถึงเนื้อ เดินจงกรมไม
รูจักหยุดอยางนั้นละ
เรื่องความเพียรนี้หนักมากอยู นิสัยของเรามันไมคอยเบาละอะไรก็ดี ถาลงไดทํา
แลวมันไมเบาสักอยางละ มันนิสัยอยางนี้จริงจังทุกอยาง มันไมไดเบา เหลาะๆ แหละๆ
เกงๆ กางๆ แบบไมมีสตินี้ไมมี มองดูพระปบเราจับปุบนะ เพราะเราเคยมาเทาไรแลว
มานี่เผลอหรือไมเผลอ มันดูแลว คือมันจอๆ ตลอดเวลา เหมือนเจาของเคยจอเจาของ
แตกอน นี่ละความเพียรฆากิเลสหนักมากนะ ไมใชเลนๆ หนักมากอยู สตินี่จับติดเลย
สติสําคัญมากทีเดียวเรื่องความเพียร ตั้งแตตื่นนอนจนกระทั่งหลับไมเผลอเลย นั่นฟง
ซินะตั้งสติ ตัง้ แตตื่นนอนจนกระทั่งหลับไมยอมใหเผลอเลย
นี่ละเอาสตินี้บังคับกิเลส กิเลสก็ออกเพนพานไมได ถาเผลอเมื่อไรกิเลสออก
ทําลายเจาของ เมือ่ สติดีสังขารของกิเลสก็ไมเกิด ใจก็ประคองตัวไปไดๆ สติครอบอยู
ตลอดเลย ประคองตัวไดก็คอยตั้งรากตั้งฐานขึ้นมาไดอยางนัน้ ถาความเพียรหย็อกๆ
แหย็กๆ ไมจริงไมจังเหลาะๆ แหละๆ โอย ไมไดเรื่องนะ จริงทุกอยางมันถึงไดเรื่องนะ
นั่งตลอดรุงก็จนพอแมครูจารยทานรั้งเอาไว คือวันไหนไดนั่งตลอดรุงแลวจะไดมาเลา
ธรรมอัศจรรยในเวลาจนตรอกจนมุมใหทานฟงทุกวัน ถาวางๆ เชนตอนเชาจังหันแลว
วางๆ พูดตอนนี้ก็พูด หรือตอนบาย ถาวันไหนไดนั่งตลอดรุงวันนั้นละเปนวันเอาจริง
เอาจัง เหมือนวาโลกธาตุไหวความเพียรนะ มันหนักของมัน จิตก็หนักของจิต ความ
เพียรหนัก สติทุกอยางหนักหมด
นั่นละไดความอัศจรรยขึ้นมา มาเลาใหทานฟง ทานไดยับยั้งเอาไว ทานยกมา
พูดเทานั้นเราก็ไมนั่งตลอดรุงอีกนะ มาตัวไหนมันคึกมันคะนองมากสารถีฝกมาเขาฝก
ทรมานอยางหนัก ไมควรกินหญาไมใหกิน ไมควรกินน้ําไมใหกิน แตการฝกหนัก เอา
จนกระทั่งมานี่ลดพยศลงๆ การฝกทรมานเขาก็ลดลงๆ จนกระทั่งถึงมาใชการใชงานได
การฝกเชนนั้นเขาก็พักไปหยุดไป เทานั้นละเราก็เขาใจแลว ทานพูดเพียงเทานั้น
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คือเราไปเลาใหทานฟง เวลาขึ้นไปนี้เหมือนผาพับไว ขึ้นไปหาทานเคารพ บท
เวลาธรรมะออกนี่ โหย มันเหมือนแชมเปยนพุงๆๆ ทานก็นั่งฟง บามันขึ้นทานก็จะวา
ละ ทานนึกในใจบามันขึ้น มันเอาจริงๆ พูดนี้เสียงลั่น พลังของใจมันพุง ๆ มันเปนมา
แตกลางคืน เวลามาเลาใหทานฟงมันก็พลังอันนัน้ ออก มันก็พุงๆ เลาใหทานฟง เอา
ขนาดนั้นละกิเลสถึงไดมว นเสื่อลงไป เอาหนักขนาดนั้นละ เฉพาะความเพียรเรานี้ ๙ ป
เต็ม ความเพียรอยางหนักหนวงมากทีเดียว ไมใชความเพียรธรรมดา เปนเวลา ๙ ป
ตั้งแตพรรษา ๗ ถึงพรรษา ๑๖ เกาปเต็ม อันนี้หนักมากทีเดียว ไมไดลืมหูลืมตา
กลางวันกลางคืน ตื่นนอนนี้ดีดผึงๆ เลย ใครนอนอยูดวยกันเวลาเราตื่นนอนพระจะรู
นะ สมมุติวาพระนอนดวยกันจะตื่นนอน คือมันไมตื่นธรรมดา ดีดผึงเลย ดีดผึงๆ เลย
๑๖ พรรษาผานได ผานไดโดยสิ้นเชิงกิเลสมวนเสื่อหมดพรรษาที่ ๑๖ พอ
พรรษาที่ ๑๘ ก็มาฝกนอนเสียใหม คือนอนนีม่ ันเหมือนแมเนื้อตื่นนายพรานนะ ดีด
ผึงๆๆ เลย ถึงพรรษา ๑๖ เต็ม นั่นละจะวาลงเวทีก็วาได พรรษา ๑๖ ลงเวที พอ
พรรษา ๑๘ ฝกหัดการหลับการนอนใหม คือการหลับนอนในเวลาขึ้นเวทีมันไมไดหลับ
นอนธรรมดา มันตื่นตัวตลอดพุง ๆๆ ตื่นนอนนี้ดีดผึงเลยเชียว ไมไดตนื่ นอนธรรมดา
ตื่นแบบดีดผึงๆ เรามาฝกเรื่องตื่นนอนใหรูจักทิศทางอะไรกอนแลวคอยลุกขึ้นธรรมดา
มันก็ยังไมไดงายๆ นะ พอรูสึกมันดีดแลว พอรูสึกมันดีดกอนแลวๆ
พากันตั้งใจนะเขาพรรษาภาวนาใหดีนะ ตั้งใจภาวนาเขาพรรษา ไมมีงานมีการ
อะไรใหดูหัวใจตัวมันดีดมันดิ้น หัวใจละดิ้นที่สุด บังคับมันใหดี อาหารนี่ละสําคัญ เรื่อง
อาหารกับความเพียรมีสวนเกี่ยวของ ถาเรารับประทานอิ่มๆ อยางนี้ภาวนาไมเปนทานะ
ตองใหอาหารนอยลงนอยอยูเสมอ การภาวนาก็คอยดีดๆ การฟนใจฟนยาก การฟน
กายไมยาก เดินมาจนจะไมถึงหมูบาน พอฉันเสร็จแลวเหมือนมาแขง กําลังทางรางกาย
มันรวดเร็ว กําลังทางใจขึ้นยาก เพราะฉะนั้นจึงฟนทางใจขึน้ ใหมากทีเดียว เอาละทีนี้ให
พร
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