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สงสารสัตว 
  
 (ตอนนี้ยังไมนับครับ) เออ มันนาจะไมไดละมั้งถึงไดไมนับนะ เราวาจะไมได
นับ ไมนับ เอาไวเกียรติความตระหน่ีถ่ีเหนียว ความเสียสละไมไดออกมา ถาความเสีย
สละออกมาก็เรียกวา วันน้ีไมไดสักนิดหน่ึง ใหความตระหน่ีมันกระเทือนบาง ได ๖ กิโล
แลวนะ วันที ่๑๐ วันน้ีวันท่ี ๑๖ ก็เรียกวาไดวันละกิโล  ดอลลารได ๑๘,๘๒๕ ดอลล 
ทองคําได ๖ กิโล ๔ บาท ๑๖ สตางค หลังจากมอบแลวมาถึงเม่ือวานน้ี วันนี้ยังไมได
นับ  
 ระหวางความตระหน่ีกับความเสียสละมันกําลังฟดกันอยู เราคอยแตดูใหผล คือ
เราจะคอยดูใหคะแนน เขาใจไหม ถาความตระหน่ีมันเกง เราจะยกธงแดงใหมันเลย ธง
ขาวของเมืองไทยนี ้ ๖๒–๖๓ ลานคนลงทะเลหมด เราจะยอมลงทะเลหรือจะฟดกับ
ความตระหนี ่ เอาตรงนี้นะ ใหพิจารณากัน คิดวาคราวน้ีจะเร็วกวาทุกๆ  คราวไป ก็จะ
เรง ๆ ใหถึงจุดที่เราตองการคือทองคําน้ําหนัก ๑๐ ตัน ใหถึงจุดน้ัน สวนดอลลารเรา
คอนขางแนใจแลววา จะไมตํ่ากวา ๑๐ ลาน นี่เปนจุดหมายของชาติไทยเรา จะเดนหรือ
จะลงน้ีใหพากันไปพิจารณาทุกคน ๆ  
 ความรักชาติ ความรับผิดชอบอยูกับเมืองไทยเรา หรือจะมอบใหโจรใหมารเอา
ไปถลุงเสียจนแหลกหมด เสีย เมืองไทยเราปู ยา ตา ยายพาตะเกียกตะกายมาต้ังแต
ไหนแตไรมาจนกระทั่งบัดนี ้ แลวเวลาลูกหลานรับ รับลงทะเลเลย ดูไมไดนะ ใหตาย
หมดทั้งเมืองไทย ๖๓ ลานคน ดีกวาท่ีพาเมืองไทยจม เขาใจเหรอ เอาอันน้ีไปคิดใหดี 
เวลานี้ก็เปนเวลาที่เด็ด หลวงตานี้เด็ด เด็ดทั้งสองทาง เด็ดในจุดท่ีตองการ จากน้ันเราก็
เด็ดในเรื่องที่วาหมด เรื่องอะไรในโลกนี้เราไมมีอะไรแลว ทั้งสามแดนโลกธาตุแมเม็ด
หินเม็ดทรายไมเคยมีมาในเรา 
 เพราะฉะนั้นเราจึงพูดอยางอาจหาญชาญชัยดวยความเมตตา ใหพ่ีนองท้ังหลาย
ฟง เรื่องใครที่จะมาติฉินนินทา ดูถูกเหยียดหยาม หรือโจมตีดวยวิธีการใด มันถังขยะ
ทั้งนั้น ฟงเอาเรื่องธรรมกับถังขยะตางกันยังไง เราไมมีเรื่องที่ใครจะมาโจมตีเราวาอยาง
ง้ันอยางง้ี มีแตธรรมชาติลวน ๆ น้ีกับความเมตตาท่ีครอบโลกธาตุเทาน้ัน ดวยเหตุนี้
เองจึงกลาพูดไดวา เราชวยเมืองไทยคราวนี้สุดขีดของเรานะ พอถึงจุดนี้แลว เราก็หาย
หวง พรึบ ทุกอยางไปดวยความราบร่ืน  
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เราเองไมตองนิมนตพระมากุสลาเรา เรากุสลาพอทุกอยางแลว หายสงสัยใน
โลกนี้ ปลอยหมดโดยประการทั้งปวง จะยังเหลืออยูต้ังแตซากสมมุติเทาน้ัน ที่ดีดที่ดิ้น
เพื่อบรรดาพี่นองทั้งหลายนี้คือซากสมมุต ิ จากน้ันเราไมมีอะไรแหละ เพราะฉะนั้น จึง
บอกวาไดชวยเต็มกําลังความสามารถในคราวน้ี ดวยเหตุนี้คําวาเด็ดจึงเด็ดจริง ๆ เอา
ใหไดอยางวาน้ีนะ 

สวนเงินสดนั้นหมุนรอบดานก็ไมพอจะหมุน จึงไมคอยมีโอกาสที่จะเขาในคลัง
หลวงไดตามเจตนาที่เราตองการอยางเต็มหัวใจตลอดมา แตทองคํา ดอลลารน้ีรอยท้ัง
รอยเขาเลย ๆ สําหรับดอลลารมันมีแยกอยู คือวาแยกทั่วประเทศไทยเรา ทั้งจะเขาคลัง
หลวง ทั้งจะแยกออก กิ่งกานสาขาดอกใบทั่วประเทศ จึงตองไดหมุนรอบตัว เงินสดจึง
ไมแนใจนักที่จะเขาคลังหลวงโดยถายเดียว เหมือนทองคํากับดอลลาร สําหรับทองคํา 
ดอลลารน้ีรอยท้ังรอยตลอดมาเลย สวนเงินสดนั้นมีแยกมีแยะดังที่เคยเรียนใหทราบ
แลว แยกทางนูนแยกทางน้ี  

นี่ก็จะเริ่มแลวไมใชเหรอ ที่เรือนจําลาดยาว ก็อยางน้ันแลว แยกอยางน้ี เรือนจํา
ลาดยาว ตึกสองหลัง หลังใหญดวยนะ (ลูกศิษย : เปนเรือนพยาบาลกับเรือนนอน) 
เออ น่ันละ เรือนพยาบาลมันก็ ๓ ช้ัน เรือนนอน ๓ ช้ัน ยาว ใหญ เงินสดเหลาน้ีแหละ
ท่ีจะมาหมุนชวย อยางนี้แหละมันถึงเขาตามจุดที่หมายไมได สวนทองคํากับดอลลารน้ี
เขาสูที่หมายแลวตั้งแตยังไมได มันเขากอนแลวแตยังไมได สวนเงินสดนี้ทั้งจะเขาทั้งจะ
ออก รบกันอยูอยางง้ัน 

วันนี้ก็จะไมมีอะไรพูดนัก ใหพักเครื่องบางเถอะ เราเหน่ือยทุกวันนะ วันนี้มีพัก
เครื่องบางเปนธรรมดาเพราะเหนื่อย ถาจะใหเปนไปตามความหมุน มันไมมีเวลาวาง
แหละเรา หมุนตลอด ๆ เลย คราวนี้เลยไมไดไปเยี่ยมเสือเลย  

ขาวเราพรุงนี้นะ วันอังคาร ขาวถุงละ ๕ กิโล ๒,๐๐๐ ถุง (ขาวมาแจกทานชาว
บาน) อันน้ีเราก็แจกใหคนละถุง ๆ ไปเลย เอาอยางน้ันดีกวานะ คือมาก็แจกใหคนละ
ถุงๆ ไปเลย เพราะคนจํานวนมากท่ีอดอยากขาดแคลน ซึ่งจะตองมาขอความชวยเหลือ
จากบรรดาพ่ีนองท้ังหลาย เราจึงไดเตรียมขาวไวประมาณ ๒๐๐ ถุง ถุงละ ๕ กิโล วัน
พรุงนี้ก็จะมาพอด ี

สําหรับพวกเสือ (เมืองกาญจน) น้ันหายหวงแลว หมอชูศักด์ิบอกวาเบาใจได
แลว ทางนูนบอกวา พวกฝรั่งมังคาเขามาเยี่ยมเสือ เขามาดูแลวเขาก็พอใจ เลยชวย
อุดหนุน เขาอุดหนุนแบบไหนบางละ (เขาบริจาคเงินเอาไวซื้ออาหารใหเสือ) ทราบวา
เบาใจไดแลว วาง้ันนะ เพราะฉะนั้นเราถึงไดปลอยมือบาง ไมไดปลอยหมดนะ ปลอย
บางตามเหตุการณอันควร จึงไมไดไป คราวนี้คงจะไมไดไปแหละ วัดเสือนะ วัดเมือง
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กาญจน วัดปาหลวงตาบัว ช่ือไวอยางง้ันแหละ น่ันแหละเรยีกวาช่ือโก ๆ วัดปาหลวงตา
บัวมีที่ไหนทั่วประเทศไทย วัดปาหลวงตาบัว ตั้งไวอยางงั้นแหละ มาคราวที่แลวก็ไมได
ไป คราวนี้ก็คงจะไมไดไปอีกแหละ เพราะเห็นวาพอเบาใจไดบางเกี่ยวกับเรื่องอาหาร
ของสัตว  

สัตวน้ีไมใชมีแตเสือนะ หมูตั้งเปนรอยๆ หลายรอยตัว หมูลงมาจากภูเขามากิน
ขาวกับพระ ตอนเชาเลี้ยงดูเหมือนเลี้ยงคน มันหล่ังไหลลงมาจากภูเขาตอนเชา ตนเหตุ
ก็มาจากหมูตัวหน่ึง หมูตัวหน่ึงจะเปนถูกคนหรือถูกอะไรทําลายมันนะ ตีหลังหรือเอว
มัน ดูวาอยางง้ัน หลังหัก มันตะเกียกตะกายเขามาในวัด พระเจอเขาแลวก็เลยหา
อาหารเลี้ยงตลอดไปเลย จนกระทั่งเขาพอเปนไปไดแลวเขาก็ขึ้นภูเขาไป หมูตัวนี้หมู
ใหญนะ หมูโทน เราคิดวาเปนคนนะ เขาจะฆากินนั่นเอง แตมันรอดมือเขามาไดยังไง 
แลวก็รอดตายมาดวย มาอยูในวัด พระทานก็สงสารเลยเลี้ยงไวเลย  

พอเขาหายจากน้ีแลวเขาก็ตะเกียกตะกายข้ึนไปนูน พอไปสบาย ๆ บางเขาขึ้น
ไปภูเขา ตอจากน้ันแลวไมก่ีวัน หมูตัวน้ีข้ึนไปบนภูเขาไมก่ีวันนะ เห็นไหม เขาโทรศัพท
ตีเกราะประชุมกัน เขาไมตองมายุงเหมือนเรา เขาตีเกราะประชุมกันปบ ไมกี่วันหมูทั้ง
หลายหล่ังไหลลงมา เดี๋ยวนี้เปนรอย ๆ ไมใชธรรมดา พอเชาแลวก็หล่ังไหลลงมา ทางนี้
จัดอาหารใหกิน กินแลวไปเงียบ ๆ เขาไมกวนเราแหละ อยางน้ันเรือ่ยมา ต้ังสามส่ีรอย
ตัว ของเลนเมื่อไรหม ูจากหมูตัวน้ีแหละ เขาคงไปบอกขาวกันทา หมูตัวนี้ขึ้นไปภูเขาไม
นานเลย พวกหมูทั้งหลายหลั่งไหลลงมา มาก็มากิน จนกระทั่งปจจุบันนี้สําหรับหมู
หลายรอยตัว 

นกยูงเปนรอย น่ีหมายถึงสัตวปาลวนๆ ลงมาจากภูเขา มากินกับคนเรา กับพระ 
หมูเปนหลายรอยตัวและนกยูงเปนรอย สวนอยูในบริเวณวัดท่ีเล้ียงดูเปนประจําก็พวก
ควายพวกวัว พวกอะไรเต็มวัด อยูในภาระของทานจันทรทั้งนั้น เราจึงเปนหวง เพราะ
วัดน้ันถาธรรมดาแลวก็ไมคอยสมบูรณพูนผลเทาไร ท่ีเผ่ือกับสัตวท้ังหลายดวยนะ แต
ลําพังพระเราไมมีปญหาอะไรแหละ ทีน้ีสัตวท้ังหลายมีจํานวนมาก ทานก็ตองเล้ียงดู
ตลอดเวลา เราก็เลยสงสารนั่นแหละที่เราไดอาหารไป แบงไปใหบางนะ 

นี่พอทราบวาพวกฝรั่งมังคาเขามาเห็นเขาเกิดความเมตตา เขาบริจาคไวอุดหนุน
พวกสัตวท้ังหลายน้ีเราก็เบาใจ มันก็คงจะเฉลี่ยกันไปแหละนะ เขาก็แบงนูนแบงน้ีไป 
เพราะสัตวในวัด เฉพาะท่ีเล้ียงไวในวัดมีจํานวนมาก ควาย วัว กวาง แพะ เลียงผา เสือ
น้ันดูเหมือน ๑๐ ตัว เสือดําอยูในน้ัน ที่มันดุเขาขังไวไมใหออก น่ันก็ ๒ ตัว สวนเสือท่ี
ปวนเปยนอยูกับพระเหมือนหมาเราเล้ียงไวในบานน้ันมัน ๙ ตัวหรือเทาไร น่ีก็มากอยู
แลว เกงก็ม ีพวกแพะ กวาง วัว ควาย ที่พระอยูรักษาหรือบํารุงรักษาเขาอยูนี่ มีพวกนี้
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แหละ ภาระหนักไมใชเลน สัตวมันก็รูของมันเอง หลั่งไหลลงมา ๆ ก็ดีอันหน่ึง พอมา
กินเสร็จเรียบรอยแลวเขาจะหนีเลย ยกพวกข้ึนเลย ลงมาน้ีท่ีนาสงสารมาก แมลงมา ไอ
ลูกนะซิย้ัวเย้ีย ๆ วิ่งตามแมมา หมูตัวเล็ก ๆ มันวิ่งตามแมลงมา มีกี่ตัวก็วิ่งตามแมมา
หมด พอกินแลวพอแมไปน้ีลูกก็ว่ิงตามไปหมดเลย ทั้งแมทั้งลูก จะวาคุนกับคนก็ไมคุน 
จะวากลัวคนก็ไมเห็นกลัว เขามาเขาก็กินปุบปบ ตามที่ทานเลาใหฟงนะ พอกินเสร็จ
แลวเขาไปเลย ทั้งแมทั้งลูกเต็มยั้วเยี้ย ๆ นารัก 

วันนี้จะไมพูดอะไรมากแหละ ใหพร 
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