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กอนอื่น ขาพเจาขอกลาวอางดวยความเคารพ ดวยความสํานึกกตัญูตอทานผูมี
พระคุณทุกทาน ซึ่งใหความเมตตาชวยเหลือขาพเจาทุกดานตามแนวทางที่ทา นชวยได เพื่อให
ขาพเจาไดรบั ความเปนธรรมในทางคดี ตั้งแตตน จนคดีถึงที่สุด
โดยเฉพาะ พระเดชพระคุณหลวงพอเจาคุณพระราชสุทธิญาณมงคล วัดอัมพ
วัน แมขา พเจามาหาหลวงพอกลางวัน หรือมืดค่ํากลางคืน ทานก็เมตตาใหขาพเจาและ
ครอบครัวทุกโอกาส ทานมีแตให ขาพเจาเดินทางกลับไปลําปางแลวทานก็ตามไปให คือ ใหพลัง
แผเมตตาเพือ่ ใหขาพเจาปลอดภัยใหเปนสุข ใหผมู ีอํานาจหนาที่ในบานเมือง มีใจชวยเหลือ
ขาพเจาใหไดรับความเปนธรรม และชนะคดีทุกเรื่องในที่สุด
เรื่องเกิดขึ้นกับขาพเจาเอง ระหวางที่ขา พเจายังรับราชการตําแหนงพนักงานปาไมโท
(สมัยนั้น) เปนหัวหนาหนวยปองกันรักษาปาที่ ลป.๑๙ (แมทะ) สังกัดสํานักงานปาไมเขตลําปาง
กรมปาไม พ.ศ. ๒๕๑๗ - ๒๕๒๐
ระหวางรับราชการที่นมี่ ีเหตุการณอันตรายแกชีวติ เกิดขึ้นหลายสิบครั้ง แตละครัง้ กรณี
ตาง ๆ กัน ในจํานวนหลายสิบครั้งดังกลาวขาพเจาขอเลาเปนตัวอยาง เฉพาะที่ นาหวาดเสียว
...นากลัว... บางเรื่องเทานั้น
ขาพเจายังจําได
หลวงพอเจาคุณพระราชสุทธิญาณมงคลพูดกับขาพเจา
“ดูนา
หวาดเสียวนะ...นากลัว...แต...ไมเปนไรปลอดภัย... ใครทํารายไมสําเร็จ...ผูคิดรายแพภัยตนเอง
...ทําไปเถอะงานนะ อยาทอแททอถอย...ทําใหดี...อยาหยุดทําดี”

ถูกขวางดวยระเบิด
เชาวันหนึ่ง (พ.ศ. ๒๕๑๘) นายอุดม ผูใตบังคับบัญชาขณะนั้นรายงานขาพเจาวา สายสืบ
มาแจงวา เมื่อวานจาขนไมสักแปรรูปแผนใหญ ๆ ออกจากปาปางปวย ๔ คน เวลานีจ้ า ให
คนงานโคนไมสักและแปรรูปไมสัก ไมที่ยังขนไมหมดเหลืออีกเยอะ อีก ๓ วัน จาจะเขามาขนไม
สักอีก
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ขาพเจาสั่งนายอุดม จัดเตรียมรถยนต และอัตรากําลังเจาหนาทีพ่ รอม รวม ๕ คน
เดินทางไปสํานักงานองคการอุตสาหกรรมปาไม (อ.อ.ป.) ลําปางติดตอกับนายเฉลียว หัวหนา
สวนทําไมลําปาง ขอความรวมมือใหจัดรถบรรทุกไม รถแทรกเตอรชักลากรถเวลารถติดหลมใน
ปาพรอมอัตรากําลังเจาหนาที่ ไดรถรวม ๖ คัน พรอมเจาหนาที่เดินทางไปยังปาปางปวย ทางใน
ปาเปนหลุมโคลนบาง เปนหวย เปนภูเขาสลับกัน ฝายคนรายตัดไมสกั แปรรูปไมสัก มีชัยภูมิอยู
บนที่สูงกวา เปนพื้นที่บนภูเขามักมองเห็นฝายเจาหนาที่กอนเขาถึงตัวเสมอ มีเวลาเตรียมตัวหนี
หรือเตรียมตัวสูไดดีกวา ในที่สุด ไดเห็นฝายคนรายหลายคนแบงแยกกลุมชวยกันโคนไมสักก็มี
กําลังเลื่อยแปรรูปไมสักก็มี พวกขาพเจาแบงกําลังกันโดยอัตโนมัติโดยสัญชาตญาณในการไลจับ
คนราย วิ่งไลตามคนรายเพื่อจะจับกุมใหไดกระจายตามที่คนรายวิ่งหนีขึ้นภูเขาบาง ลงหวยบาง
ขาพเจาวิ่งไลตามชายคนหนึ่งนุงชุดสีเขียวเหมือนตํารวจ ต.ช.ด. แตงกัน สังเกตเห็นวา
เขาวิ่งไป มือหนึ่งพยายามลวงของในถุงเปเล็กที่หิ้วอยู เห็นเขาหยุดหันหนามาทางขาพเจาและ
เพื่อน อ.อ.ป. ที่วิ่งตามหลังขาพเจามา เขาอยูบนที่สูงกวา ขาพเจากับเพื่อนอยูที่ต่ํากวา เห็นดึง
สลักนิรภัยแลวขวางลูกเหล็กกลม ๆ สีเขียวใบไมออนมายังขาพเจาและเพื่อน ขาพเจารอง
ตะโกน “เฮย!...เฮย!...ลูกระเบิดโวย!...นอน ทุกคนเร็ว...ขาพเจากระโดดพุงตัวเขาหาที่กาํ บังโคน
ตนสักที่ใกลที่สุด ทันใดนั้นลูกเหล็กกลมที่ลอยมากระทบกิง่ ไมตกลงยังพื้นที่หา งที่ขา พเจานอน
กําลังโคนสักประมาณ ๔ เมตร

ตูม !!!! ซา...ซา...ซา
สั่นและแสบแกวหูจนหูออื้ ระเบิดแตกกอใหเกิดหลุมดินลึก ปากหลุมกวาง เศษดิน เศษ
หิน ทราย พุงกระจายขึน้ สูยอดไมแลวตกลงกระทบกิ่งไมและใบไมในปารอบรัศมีทําลายของมัน
เกิดเสียงดังซา...ซา...ซา...เสียงระเบิดกองกัมปนาทปาปางปวย
ทําใหเจาหนาทีป่ าไมและ
อ.ป.ป. ซึ่งกระจายกันไลจับคนรายตองหยุดลงทันที หันหนามองกันแลวตางเรงฝเทามารวมจุด
อยูขาพเจา และริมหลุมระเบิด ตางคนตางวิจารณกันดวยความตระหนกตกใจ และกลัวมาก บาง
คนมีอาการตื่นกลัวจนหนาซีด พูดเสียงสั่น ขอใหทุกคนเลิกจับกุม และใหรีบออกจากปากเดี๋ยว
นั้นทันที
ขาพเจาก็ตกใจเหมือนกัน แตแสรงขมใจกดความกลัวไวไมใหผูรวมงานทุกคนเห็นวา
ขาพเจามีความกลัว ไดสั่งงานใหทุกคนทําการขนไมสักแปรรูปที่กองไวตามจุดตาง ๆ ขึ้นบรรทุก
รถยนตของ อ.ป.ป. ใหไดมากที่สุดเทาที่จะชวยกันได เวลา ๑๕.๓๐ น. พวกเราจึงจะเดินทาง
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ออกจากปา กะเวลาวาตองเดินทางออกใหพนปาพนหุบเขาใหไดกอนพระอาทิตยตกดิน เพราะ
ในปานั้นเวลา ๑๗.๓๐ น. ก็จะหมดแสงตะวันแลว ชวยกันขนไมสักบรรทุกได ๔ คันรถยนต แลว
เดินทางออกจากปาปางปวย

วางระเบิดเสนทางรถยนต
คณะเดินทางออกจากจุดบรรทุกไมสักประมาณ ๑ ชั่วโมง นายอุดมเสนอแนะตอขาพเจา
ใหจัดหนวยเดินเทา ๑ ชุด เดินลวงหนาตรวจเสนทางกอน เกรงจะถูกฝงระเบิด หรือวาง “เรือใบ”
ทําลายทั้งรถทั้งคนได เพราะฝายคนรายมีขาราชการหนุนหลัง ใชระเบิดใชอาวุธตาง ๆ
เปนทั้งนั้น ขาพเจาเห็นดวยตามขอเสนอของนายอุดม ดําเนินการตามนัน้ เดินทางออกมาเกือบ
พนปาทึบแลว เจาหนาที่คนหนึ่งของชุดวิ่งกระหืดกระหอบทาทางตื่น ๆ กลับมาหากระบวนรถ
ของขาพเจา ปากรองตะโกนดัง ๆ ชูมือขึ้นเหนือศีรษะ
หัวหนาโยด...โยด (หยุด...หยุด) เอากลองดวย เจอระเบิดอีกแลว ระเบิดหัวหนา...
ระเบิด
ขาพเจาใหสญ
ั ญาณขบวนรถทุกคันหยุดดับเครื่อง แจงเหตุใหทุกคนรูวา หนวยเดินเทา
ตรวจเสนทางพบฝงระเบิดอีก ทุกคนบางวิ่งบางเดินไปยังจุดฝงระเบิด ขาพเจาถายภาพไวเปนที่
ระลึกหลายภาพวา กลุมคาไมสักเถือ่ น กลุมจานี่สุดเหี้ยมอํามหิตจริง ๆ และจํานําภาพเหลานี้
รายงานตอปาไมเขตลําปาง และรายงานใหผูบญ
ั ชาการตํารวจภูธร ๓ ทราบดวย นายอุดมใช
ความรูครั้งเปนทหารทําการกูระเบิดสําเร็จ แลวขบวนรถเดินทางพนปาปางปวยโดยปลอดภัย ดู
เถิดครับ เหตุการณชา งเกิดขึ้นและเปนไปตรงตามทีห่ ลวงพอพูดไวจริง ๆ ดูนา หวาดเสียว...นา
กลัว...แตไมเปนไร...ปลอดภัย...

รับกรรมชั่วที่กระทํา
...ผูคิดรายแพภัยตัวเองหมด...หลวงพอพูด...อาชีพลักตัดไมสัก แปรรูปไม ชักลากไมสัก
เพื่อจําหนายของขบวนคนชั่วรายทองที่จังหวัดลําปาง ไมมใี ครหยุดมันได นอกจากภัยธรรมชาติ
สิ่งหนึ่งที่มีอาํ นาจเหนือคน หยุดคนชั่วไดเปนรายตัวเทานั้น คือ ความตาย คนชั่วตาย ความชั่ว
ของมันก็หยุด
หลายเดือนตอมา ขาพเจาและเจาหนาที่ปา ไมชุดตรวจปราบปรามลักตัดไมสัก เดินทาง
ไปปาแมเมาะ บริเวณใกลปาปางปวย ทราบจากราษฎรสุจริตชนบางทานและเจาหนาที่ อ.อ.ป.
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วา ชายคนขวางระเบิดใสขาพเจาที่ปาปางปวยตายแลว ขับรถชนกับรถเสียจอดไวขาง
ทางโคงภูเขากอนทางแยกเขาเหมืองลิกไนตแมเมาะ (การไฟฟาแมเมาะ)
ครับ ถาธรรมชาติชวยลดปริมาณคนชั่วใหลดนอยลงเร็วกวานี้ ก็จะเปนบุญคุณแกแผนดิน
มากทีเดียว

ลองแพไมสัก
การชักลากไมสักของคนรายเพื่อนําออกขายตามที่ตาง ๆ แบงเปน ๒ เสนทางใหญ ๆ
คือ บริเวณใดที่ตัดไมสักแลวชักลากผานภูเขาไมมากนัก และไมไกลทางหลวงสายลําปางเชียงราย คนรายก็จะบรรทุกทางรถยนตแลนทางถนน
บริเวณใดที่เปนภูเขาสูงซับซอนใชรถยนตไมได คนรายจะตัดไมสักเปนทอน ใชชางชัก
ลากลงจากภูเขามากองไวทวั่ ไปริมฝงแมน้ําจาง เมื่อถึงฤดูฝนน้ําหลากคนรายจะนําไมสักทั้งไม
ทอนไมแปรรูป ผูกเปนแพลองมาตามลําแมนา้ํ จาง เพื่อขายทองที่อําเภอแมทะ อําเภอเกาะคา
อําเภอเมืองลําปาง ปหนึ่งเปนจํานวนหมื่นทอน กลุมขบวนการลองแพในแมนา้ํ จะคอยฟงแจง
“ปลอดภัย” “ไมปลอดภัย” จากลูกพีห่ นวยจักรยานยนตบนบกซึ่งเปนตํารวจ หนวย
จักรยานยนตจะมีเวรกันคอยมาแอบดูแอบฟงขาววา วันนี้ขา พเจาหรือเจาหนาที่ปา ไมหนวย ลป.
๑๙ ไปตรวจปราบปรามดานแมนา้ํ จางหรือไม ถารูว าไปทางแมน้ําจางก็ตามไปสังเกตการณหา ง
ๆ จากพวกขาพเจา เพือ่ ไปแจงขาวกับกลุมลองแพไมสัก ใหหยุดแพไวกอ นจนกวาจะปลอดภัย
กอนคืนแพไมสักกวา ๑,๐๐๐ ทอน ลองถึงจุดตรวจบานใหม ฝนตกในปาหนัก ๒ วัน มี
ขาวเล็ดลอดลงมาวาอีก ๒ คืน ไมสกั รายใหญกวา ๑,๐๐๐ ทอน ลองมาถึงบานใหมแน เนื่องจาก
น้ํามาก ไหลเชี่ยวจัด ยากแกการจับกุมของเจาหนาที่ปา ไมแคมปบานใหม และกลุมขบวนการ
ลองแพไมสกั ทั้งในแมน้ําและหนวยบกเขาเตรียมพรอมทุกอยางเพื่อตอสูกับเจาหนาที่ปาไม คณะ
ปราบปรามของขาพเจาไมใหจับกุมเขา คืนดีเดยมาถึง ฝนก็ตก ลมก็พัดจัด ฟารอง ขบวนแพ
มาถึงจุดตรวจของขาพเจากับพวกแพลองไหลมาเหมือนเปดกรงนกหลายพันตัวใหแยงบินออก
ประตูกรง สามารถยึดไมสักไวไดประมาณ ๔๐๐ ทอนในจํานวน ๑,๐๐๐ ทอนเศษ มีการตอสู
ตอบโตกับคนลองแพในค่ําคืนนั้นอยางหนักทีเดียว ตํารวจปาไมที่มาชวยราชการประจําหนวยฯ
ลป.๑๙ ไดยิงปนตอบโตคนรายหลายนัด ขาพเจาตองปฏิบัติงานการจับยึดไมตลอดคืนจนสวาง
ในแมน้ําจาง

คนรายขับรถบรรทุกไมสักชน
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ค่ําวันหนึ่ง นายอุดมรายงานใหทราบวา คืนพรุง นี้ เวลาหลัง ๔ ทุม ถึงตี ๕ ของวันใหม
ตํารวจเขาจะขนไมสักจากปาบานหัวเสือ ๔ ถึง ๕ คันรถ หัวหนาจะจับไหม ทราบวาพวกนั้นเขา
เตรียมลุยเราเต็มที่ถา เราขัดขวางเขา
ขาพเจารับคําทาแลววางแผนจับใหไดอยางนอย ๑ คัน นึกถึงหลวงพอจรัญพูด...ไม
เปนไรปลอดภัย ผูคิดรายแพภัยตัวเอง...ทําใหดีไว...ที่ทําอยูก็ดีแลว ทําดีตอไป... อยาหยุดทําดี
...
คืนเกิดเหตุใหญซึ่งเอาชีวิตเปนเดิมพัน มาถึงกอนเวลา ๒๒.๐๐ น. รถยนตบรรทุกไมสัก
แปรรูปแลนนํารองมา ๑ คัน พุงทะลวงดานจับกุมของขาพเจากับพวกไปไดปานฟาแลบ
งานติดตามลาคนรายใหไดจึงปฏิบัตติ ามแผน ขับรถไลชน ไลแซง ไลปาดหนาดวยฝมือ
กัน ฝุนคลุงตลบหลายสิบกิโลเมตร รถฝายขาพเจาไดเปรียบรถตํารวจ เพราะไมไดบรรทุกของ
หนัก ตอนเลี้ยวแซงจึงงายกวารถทีบ่ รรทุกหนักเต็มคัน เนื่องจากแรงเหวี่ยงมีมากจะทําใหสายไป
มาเกือบตกถนน ในที่สดุ ตํารวจจอดรถทิ้งในปาละเมาะ วิ่งหนีเอาตัวรอด ทิ้งหมวกแกป เสือ้
รองเทาโอบ และปนคาบิน (สมัยนัน้ ตํารวจใชปน คาบินประจํากาย) ไวบนรถพรอมไมสักแปรรูป
ขาพเจากับพวกยึดของกลางทั้งหมดที่กลาวนํามาเก็บรักษาชั่วคราว ณ ที่ทําการหนวยฯ ลป.๑๙
แลวออกปฏิบัติงานดักจับรถบรรทุกไมสักอีก เพราะยังมีรถบรรทุกไมอีกหลายคันยังมาไมถึงจุด
ดักจับกุม
เวลาประมาณ ๐๒.๐๐ น. รถยนตแลนมา ๒ คัน นําหนาไมบรรทุกสิ่งของ (เปนกลลวง)
ระยะไลเลี่ยกันมีรถยนตแลนมาในอาการที่ทาํ ใหดูแลวนาจะเกิดอันตรายแกชีวิตหรืออุบัติเหตุถึง
สาหัสได ปรับยุทธวิธไี มทัน ปรากฏวาเปนรถบรรทุกไมสกั ทัก ๒ คัน แลนทะลวงดานจุดดักจับ
ไปได โดยขาพเจากับพวกไมสามารถจะตามจับกุมได ขาพเจากับพวกยังคงตั้งดานจุดดักจับอีก
ตอ เพราะยังมีรถบรรทุกไมสักอีก ๑-๒ คันยังมาไมถึงกอรปทั้งมีเวลาอีกหลายชั่วโมงจึงจะสวาง
เวลาประมาณ ๐๔.๐๐ น. เศษ รถบรรทุกไมสกั คันที่ ๔ แลนมามีอาการคลายคันที่ ๒
และคันที่ ๓ ซึ่งแลนคูกันมาเมื่อเวลา ๐๒.๐๐ น. รถคันนี้แลนทะลวงดานจุดตรวจของพวก
ขาพเจาแนวที่ ๑ และ แนวที่ ๒ อยางรวดเร็ว ขาพเจาตั้งจุดจับแนวที่ ๓ ตามแผนยุทธวิธี
ขาพเจาปฏิบัติอยูคนเดียว คอยสังเกตสัญญาณไฟซึง่ แนวที่ ๑ และแนวที่ ๒ แจงวารถคันนี้
บรรทุกไมสกั หรือไม เมื่อไดรับสัญญาณไฟวาเปนรถบรรทุกไมสัก ขาพเจาปรับยุทธวิธีทันที เพื่อ
ชะลอความเร็วของรถบรรทุกไมไวชั่วขณะหนึ่งใหเจาหนาที่แนวที่ ๑ และ แนวที่ ๒ มาสมบทบ
ฝายรถบรรทุกไม เมื่อเห็นอาการของขาพเจาในแนวที่ ๓ ปฏิบัติเชนนั้น ก็คงมีสัญชาตญาณรู
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เหมือนกันวาถูกขัดขวางจากแนวที่ ๓ จึงเรงเครื่องเร็วขึ้นหักรถบรรทุกไมของเขาพุงเขาชนรถ
ขาพเจาอยางจังเพื่อเปดทางหนีตอไป และเปนการตัดกําลัง มิใหขาพเจาติดตามจับได เพราะทัง้
รถและทั้งขาพเจาจบชีวติ เรียบรอยแลว เจาหนาที่จะแนวที่ ๑ และแนวที่ ๒ ตองยุงอยูกับจัดการ
แกตัวขาพเจาจนไมอาจติดตามเขาไดอีก

โครม......โครม.......!!!!
รถขาพเจาถูกชนกระเด็นลงในคูขางถนนในพริบตา ตัวขาพเจาถูกแรงกระแทกขณะรถ
กระเด็น ศีรษะชนกระทุงกระจกบังลมหนา รถทะลุพุงศีรษะออกทางชองกระจกทะลุนั้น เศษ
กระจกรถตกลงไปกองในเสื้อ ในรองเทาเต็ม ไดรับบาดเจ็บเพียงคิ้วแตก เลือดอาบแกมเทานั้น มี
อาการมึนงง จําอะไรไมไดอยูประเดี๋ยวเดียว รูแตเพียงวารถถูกชนแรงมาก
เมื่อเจาหนาที่ปาไมจากแนวที่ ๑ และแนวที่ ๒ มารวมกันที่จุดแนวที่ ๓ แลว พากันไปดู
รถบรรทุกไมสักซึ่งตกถนนอยูอีกดานหนึ่งตรงกันขามกับรถขาพเจา
ปรากฏวารถชน
เสาไฟฟาแรงสูงเสียหายมากแลนตอไปไมได ที่ประตูรถดานซายมีเทาคนตั้งแตหวั เขาถึงปลาย
เทาหอยอยู รองเทายังสวมติดอยูกับเทานั้น แตตัวคนเจาของเทาไมอยูที่รถ คนขับรถไมอยูที่รถ
ขณะนั้นเวลาประมาณตี ๕ ทองฟายังมืด ขาพเจาสั่งใหทุกคนหยุดเดินสองไฟฉายคนหาตัวคน
เจาของเทาวาคลานไปอยูที่ไหน เพราะการถือไฟฉายสองหา เปนจุดใหฝา ยคนรายเห็นเรายิงเรา
ไดงาย รอใหสวางแลวคอยตามหาตัวเจาของเทา
เมื่อสวางแลวมีเจาหนาที่ตํารวจ สภ.อ.แมทะ หลายนายมายังที่เกิดเหตุสอบถามเรื่องราว
ในที่สุดแจงขอหาแกขาพเจาวาขับรถประมาทเปนเหตุใหรถชนกัน ผูอ ื่นไดรับบาดเจ็บสาหัสและ
ถึงแกความตาย (คนเทาขาดไปตายที่โรงพยาบาลจังหวัดลําปาง) ถูกระบุใหเปนเจาของไมสัก
รถยนตเปนของคนขับรถ ในที่สุดขาพเจาถูกจับกุมดําเนินคดีในขอหากระทําผิดดังกลาวขางตน
คดีความอาญาที่ขา พเจาตกเปนจําเลยยังไมถึงที่สุด ขาพเจาตกเปนจําเลยความแพงอีก
ฝายโจทกมรี วมหลายคน คือ ภรรยาคนขับรถ และบุตร และเจาของรถยนตบรรทุกไมสัก
คนขับรถไมสัก โจทก ขาพเจานายเกรียง สุปนดี จําเลย โจทกรวมฟองเรียกคาเสียหาย คาเลี้ยง
ดูโจทกเพราะสามีตาย เรียกคาเสียหายรถยนตเสียหาย เรียกคาเสียหาย ขาดรายไดระหวาง
รถยนตถูกยึด นําไปใชประกอบอาชีพไมได รวมเปนเงินหลายแสนบาท ขาพเจาตอสูค ดี
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ขาพเจายังจําได คืนวันหนึ่ง หลังจากขาพเจาถูกจับกุมดําเนินคดี กรณีรถชนกันตาย ทํา
ใหคนตายมาเยี่ยมหลวงพอที่วัดอัมพวัน หลวงพอพูดวา... ไมใชคดีเดียวนะ...มันพัวพันกัน
หลายคดี...กินเวลานาน...เปนป ๆ หลายปกวาจะจบ...แตไมเปนไร ชนะหมดทุกเรื่อง...
ผลคดีถึงที่สุดในป ๒๕๒๒ เหตุเกิด พ.ศ. ๒๕๒๐ กินเวลาถึง ๓ ป ขาพเจาชนะทุกคดีจริง
ๆ ตรงตามคําพูดของหลวงพอทุกประการ
หลวงพอพูดไววา... ไมเปนไรนะ เดีย๋ วมีผูมาชวยโดยอัตโนมัติ มาชวยโดยไม
คาดคิด...เหมือนฝนนะ.
ทานทั้งหลาย ขาพเจาก็ไมทราบวา ทําไมหลวงพอพูดอยางนั้น เหตุการณเกิดขึ้น
หลังจากทานพูดเปนลําดับ ๆ ตรงตามที่ทานพูดทุกอยาง จะเห็นไดวา ทานผูใหญในรัฐบาล
ผูใหญในบานเมือง จากที่ตาง ๆ ๒๓ ทานมาชวย ขาพเจาเปนขาราชการปาไมเล็ก ๆ แตทา น
ผูใหญนอกวงการปาไมมองเห็นความทุกข
ความเดือดรอนของผูสุจริตในการปฏิบัติหนาที่
เหมือนฝนจริง ๆ ครับ ทานใดชวยอยางไรไมอาจจะบรรยายในที่นี่ไดเพราะเรื่องยาว ตอสูคดีอยู
ถึง ๓ ป ขออภัยดวยความเคารพตอทุก ๆ ทานที่ละเวนไมกลาวถึงวาทานใดชวยอะไร อยางไร
หลวงพอเคยพูดวา ผูค ิดราย แพภัยตนเองหมด ก็จริงดังที่ทานพูดไวทุกประการ
เพราะคนที่กอกรรมทําชั่ว ทุจริต ฉอโกงเหลานี้ ไดถูกจําคุกบาง ตายดวยอุบัติเหตุบา ง
ครอบครัวตองประสบกับความพินาศยอยยับบาง ขาพเจาขอสรุปสั้น ๆ ดวยการอัญเชิญพุทธ
พจนมากลาวอาง “กัมมุนา วัตตะตี โลโก – สัตวโลกยอมเปนไปตามกรรม”
สวัสดีครับ
ปล. ยังมีคําทีห่ ลวงพอพูดไวลว งหนาเปนป ๆ ตอมาเหตุเกิดขึ้นและเปนไป จบลง ตรงตามคําหลวงพอพูดไว
หากมีโอกาสก็จะนํามาเลาสูกันฟงในโอกาสอันควรตอไป
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