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มวยแชมเปยนสูไมได
ผูกํากับโทรศัพทถามหมอวิยะดาซิวา แมหมอวิยะดาผาตัดแลวเปนยังไง (ครับ)
ตองระวัง คนแกนี่หกลมเปนสําคัญ เปนอันดับหนึ่ง กระดุกกระดิกลมๆ นะ คือกําลัง
ตานทานไมมี หกลมไดงาย แลวรางกายของคนแกมีน้ําหนักมากเพราะกําลังตานทานไมมี
เวลาพลาดก็ลงเต็มสัดเต็มสวน ที่หมอวิยะดาหกลมขาหักหรืออะไรนี่ก็แบบเดียวกัน คือมัน
ลมเต็มที่ ไมมีกําลังตานทาน พอพูดเรื่องหกลมนี้เราระลึกได เวลาลงจากวัดดอยธรรม
เจดียแลวก็บึ่งไปวาริชภูมิ ตั้งหนาจะไปจําพรรษาที่นั่น เขาเรียกถ้ําอะไรนา เราเคยไป
มาแลว พอจวนเขาพรรษาเราก็บึ่งไปจะไปจําพรรษาที่นั่น พอดีทางหนองผือไมมพี ระเลย
แลวก็คนแถวนั้นแหละแถววาริชภูมิ ทางไปวาริชภูมิ เขาเคยเขาออกวัดหนองผือเสมอ เขา
ทราบวาเราไปพักอยูถ้ํานั้นเขาเลยขึ้นไปหา
เขาไปเลาเรื่องวัดหนองผือใหฟง เวลานี้มีพระหลวงตาอยูสามองค พระแทบไมมี
เลย มีพระหลวงตาอยูสามองคกับตาปะขาวคนหนึ่ง แกไปเลาใหฟง แกก็เลาไปตาม
ธรรมดานะไมมีเจตนาอะไรกับเรา หรือมุงหนาที่จะนิมนตเรา แกเลาสภาพวัดหนองผือให
ฟง วาสมัยพอแมครูจารยมั่นยังมีชีวิตอยูนี้ พระเหลืองอรามเต็มวัดๆ แกเขาออกๆ อยู
เสมอ แลวมาเมื่อวานนี้ เชนอยางวันนี้แกขึ้นไปหาเราที่ถ้ํา ลืมแลวถ้ํานี้ก็ดี ไปเลาเรื่อง
สงสารพี่นองชาวหนองผือ วัดก็มขี รัวตาอยูนั้นสามองค กับตาปะขาวคนหนึ่ง มีเทานั้น แลว
ชาวบานก็เหมือนบานราง ยุบยอบไปหมดเลย ไปดูแลวนาสงสาร เขาวางั้น
เราสะดุดใจกึ๊กเลยนะ ไมตอบสักคําเลย แกไปเลาสภาพวัดหนองผือ พระเหลือง
อรามเต็มดงสมัยพอแมครูจารยยังมีชีวิตอยู ตอนแกไปหาเราที่ถ้ํา จวนเขาพรรษา ขึ้น ๕
ค่ําหรือ ๖ ค่ํา เดือน ๘ จะเขาพรรษานั่นละ พอแกไปเลาสภาพหนองผือใหฟง โอโหย
สะดุดแรงนะ ไมพูดอะไรสักคําเดียว วัดหนองผือเปนวัดที่มบี ุญมีคุณ เวลาครูบาอาจารย
ลวงไปแลว พระเณรก็หนีไปหมด มีเหลือแตพระหลวงตาเพียงสามองค บานเลยกลายเปน
บานรางไปหมด แกวางั้น เราไมพูดไมถามแกสักคําเลย มันสะดุดใจอยางแรง ระลึกถึงบุญ
ถึงคุณพี่นองชาวหนองผือเรา ทานเหลานี้มีน้ําใจจริงๆ ทําบุญใหทาน
ในระยะนั้นหนองผือมี ๗๐ หลังคาเรือน เราไมลืม พระเต็มวัดๆ เขาอุตสาห
พยายามหาอาหารบิณฑบาตมาถวายพระ เพียงพอๆ ตลอดมา ทั้งๆ ที่แตกอนไมมีเรื่องตะ
หลกตลาด เขาหาตามปาตามอะไรมาถวายพระ เชาวันหลังแหละเรา ไดฟงอยางวันนี้ตอน
บาย เชาวันหลังก็เตรียมของกับทานเพ็ง(หลวงปูบ ุญเพ็ง วัดถ้ํากลองเพล) เพราะทานเพ็ง
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ติดตามไปจําพรรษาถ้ํานี้ดวย ก็เตรียมไปแลวนี่ จวนเขาพรรษา ก็วาจะไปจําพรรษาถ้ํานี้
แหละ พอดีทิดผานแกไปเลาใหฟง ตื่นเชามาก็บึ่งเลย พอฉันเสร็จแลวก็สั่งเลย เอา เพ็ง
เตรียมของ จะเตรียมของไปไหน จะไปหนองผือ เมื่อวานไมไดยินหรือโยมผานแกมาเลาให
ฟง ทานก็นั่งฟงอยูด วยกัน เลาเรื่องหนองผือเปนยังไง ฟงซิสภาพ ฟงไดไหมละ ยังไงก็ตอง
ไปเลยแหละ เพราะรุนแรงมากคุณของชาวบานหนองผือ รุนแรงมากเกินกวาจะเอาอะไร
ตานทานไวอยู
ถ้ําพังเลยวันนั้น เราจะไปจําพรรษาที่ถ้ํา ถ้ําพังเลยนะ สูพี่นองทางหนองผือไมได
บุญคุณมีมาก ไป เตรียมของเพ็ง จะไปไหน ก็เลยบอก ไมลืมนะเมื่อวานเขาเลาใหฟง ผม
ตอบอะไรสักคําเดียว เพราะมันถึงใจเอามาก สะเทือนมาก พอฉันเสร็จแลวก็ลง เพราะไมมี
รถรา เดิน ทีนี้ก็มาถึงจุดละที่นี่ เดินทางมา สะพายบาตร ก็ของพระกรรมฐานจะมีมากอะไร
เครื่องบริขาร ๘ ก็พอดี สะพายมา พอมาถึงฝนตกแลว น้ําเต็มไปหมด เดินมาลื่น เรา
แหละมา นี่เราพูดถึงวามันกําลังแข็งแรง เขาใจไหม
ลื่นปงมันจะลงทางนี้จะลม โดดอีก ถึงสามพัก ไมลมเลยนะ ลื่นปบจะลม พอดีโดด
อีกพลิกอีกๆ ไดถึงสามพัก ทานเพ็งวา โถ ครูจารยนี้แข็งแรงมาก รวดเร็วมาก มวย
แชมเปยนสูไมได ทําไมถึงรวดเร็วนัก ปุบๆ แทนที่จะลม ก็ทานเดินมาตามหลังเห็นอยูนี่
จะลมนี่พลิกๆ ถึงสามพัก ไปไดเลยไมลม นั่นกําลังแตกอน คือมันกําลังแข็งแรง ดีดผึงๆ
เลย ตอนนั้นก็อายุ ๓๐ กวานี่นะ ๓๖ มั้ง ใช พรรษา ๑๖ ลงมาจากวัดดอยธรรมเจดีย ลงมา
ก็บึ่งไปจะไปพรรษาที่ถ้ําวาริชภูมิ เลยยอนกลับมาหนองผืออีก พรรษาที่ ๑๖ ผานไปแลว
๑๗ จะไปจําหนองผือ
พูดถึงเรื่องลื่น เวลามีกําลังไมลมงายๆ นะ ทานเพ็งยังวา โอย ครูจารยทําไมถึง
แข็งแรงรวดเร็วเอานักหนา ถึงสามพลิกไมลมเลย ขึ้นไดไปได มวยแชมเปยนสูไมไดเลย ก็
เขาไมมาสูกับเรา เราสูกับความลื่นตางหาก พูดถึงเรื่องแข็งแรง เปนอยางนั้นเวลามัน
แข็งแรง สังเกตตัวเองอยูต ลอดเวลา มีแตดัดตลอดนะรางกายไมใหมีกําลัง เพราะฉะนั้นอด
อาหารจึงเปนประจําๆ บีบลงเรื่อยๆ จากนั้นแลวเราก็ไมเคยอดอาหารอีกนะ ตั้งแตพรรษา
๑๖ จวนจะเขาพรรษา ๑๗ หยุดการอดอาหารทั้งปวง เพื่ออะไรๆ นี้ไมมีเลย หยุด ฉัน
ตั้งแตนั้นมาเรื่อย อดตั้งแตนั้นไปถึงนัน่ ละ ดัดกันมากมาย ดัดจริงๆ ไมใชธรรมดา
เราพูดถึงเรื่องมีกําลัง พลิกถึงสามพลิกยังไมยอมลม ไปไดสบายเลย กําลังมันมี
ทั้งๆ ที่บาตรอยูบนบา กลดอะไรอยูน ี่ ไมลมไมตกสักอันเลย ไปดวยกันๆ ขึ้นไปไดเลย
ทานเพ็งถึงไดชมละซี วาทั้งแข็งแรง ทั้งรวดเร็ว แชมเปยนสูไมได นิสัยเรามันคลองตัวแต
ไหนแตไรมา ไมเคยอืดอาดนะ เปนนิสัยคลองตัว กําลังวังชาก็พรอมดวย ดีดผึงๆ เลย มัน
ไมเปนทาแตทุกวันนี้เทานั้นละ ทุกวันนี้ไปไหนคอยแตจะลม เพราะฉะนั้นจึงไดบอกวา คน
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แกนี่ลมเปนที่หนึ่งนะระวังใหดี พอลื่นปบนี่กําลังตานทานไมมี รางกายของคนแกจะหนัก
มากที่สุด รางกายคนหนุมสูไมได รางกายคนแกนี้หนักมากที่สุด เพราะกําลังตานทานไมมี
ปลอยใหลมโครมลงไปเลยเต็มเหนี่ยวๆ เพราะฉะนั้นถึงแขนหักขาหักบาง คือมันลมเต็มที่
ของมัน ไมมกี ําลังตานทาน เปนอยางนั้น
(กราบเรียนครับ ผลการผาตัดเรียบรอยดีครับ ตอนนี้กําลังพักฟนอยูหองไอซียู ที่
โรงพยาบาลมหาราช โคราชครับ เขากราบขอบพระคุณหลวงตามาดวยนองสาวหมอวิยะดา
สวนหมอวิยะดาอยูกรุงเทพ) เขาปลอดภัยแลว เดี๋ยวนี้อยูหองไอซียู (ปองกันการติดเชื้อ
ครับ เพราะเปนคนแก ตอนผาตัดก็เรียบรอยดี ดวยบารมีหลวงตา) หาเรื่อง (เขาบอกมา
อยางนั้นครับ) บอกหมอวิยะดาดวยจะตีปากเอานะ เอะอะยืน่ ปากมาแลวใหตีปาก บารมี
ระแมอะไร ตั้งแตเรายังหกลมวะ จะมาบารมีอะไร
วันนี้ไมพูดอะไรมากนักละ เพราะวันไหนพูดแตเรื่องสกปรก เราเบื่อจริงๆ นะไมใช
ธรรมดา ไมอยากฟงเลยเรื่องโลก มันสกปรกขนาดนั้น แลวมันแสดงพิษออกมาตําหูตําตา
ตําหัวใจเรื่อย เลยไมอยากพูดไมอยากเอาไหน คือมันเอือมระอาขนาดนั้นแหละ มัน
สกปรก แลวมันแสดงฤทธิ์ความสกปรกออกมาใหเห็นตอหนาตอตา ฟงทุกวันๆ เบื่อไม
อยากฟงนะ เบื่อขนาดนั้นละความสกปรก มันถึงเบื่อขนาดนั้น ไมอยากเลนกับอะไรทุก
วันนี้ อยูเฉยๆ สบายดี ไมยุงกับอะไรเราสบายๆ วันนี้ไมเทศนอะไรมากนัก เราเหนื่อยมาก
ใหพักเครื่องบานเถอะ วันไหนก็มีแตเทศนทุกวันๆ เหนื่อยมากนะ
พวกอยูขางในก็ใหภาวนาใหดี ขางนอกทานตัง้ ใจภาวนาดีนะพระ เราไมให
บกพรองนะพระเรา ดอมไปดูกลางค่ํากลางคืน พระไมรูนะวาเราไป ไมรู ถาแข็งแรงเปน
อยางนั้นละ สอดสองดูพระ องคไหนไมเปนทาไลหนีเลย เราไปดูเองไมตอ งหา
พยานหลักฐานที่ไหน ไปดูเห็นไมเปนทาไลหนีเลย ทุกวันนี้ก็ยังดอมอยูนะ กลางคืนดอม
นั่นดอมนี่ ไปเงียบๆ ไปที่นั่นไปที่นี่ ไมมีใครทราบไดงายๆ แหละ ไปดูพระดูเณรเปนยังไง
อยูสภาพไหน อยูดวยความพากความเพียร หรืออยูดวยคุยกันยังไงๆ ถาคุยกันเราจะไปจอ
ยืนแอบฝาฟง ฟงถอยคําเรื่องราวพูดเรื่องอะไร จับเอามาพรอมนะนั่น พอไมเปนทาไลหนี
เลย เปนอยางนั้นนะ จึงตองระวัง เดี๋ยวนี้ไมเปนทาแหละ แตก็ยังเปนอยู ลวดลายมันยังมี
เกี่ยวกับดูพระดูเณร ลวดลายยังมี กลางค่ํากลางคืนเงียบๆ ดอมๆ ไปไมเปดไฟ เอาละให
พร พักเครื่องสักหนอย
รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่
www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th
และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร
FM 103.25 MHz

