เพื่อนนักรบพบผลกรรมที่ตามทัน
นาวาเอก (พิเศษ) ไพโรจน แกนสาร
R10004
ผูเขียนมีเพื่อนรวมรักรวมรุน นักเรียนเตรียมทหารรุนที่ ๙ อยูคนหนึ่งเปนทหารบก ชื่อ พรชัย
ครุฑเวโช ปจจุบันมียศเปนพันเอกพิเศษ ดํารงตําแหนงเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ คายเสนา
ณรงค (คอหงส) จังหวัดสงขลา หลังจากสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเตรียมทหารในป พ.ศ. ๒๕๑๑ แลว
เราแทบไมไดพบกันเลย การเลี้ยงรุนสังสรรคสี่เหลาแมจะมีการจัดกันบางเปนครั้งคราว แตกไ็ มมีโอกาส
พบปะพูดคุยกันไดทั่วถึงเทาใดนัก จนกระทั่งเมื่อปลายป ๓๘ ทีผ่ านมานี้เอง เราทั้งสองไดพบกันโดย
บังเอิญที่กรมราชองครักษ ภายในเขตพระตําหนักจิตรลดารโหฐาน เนื่องจากเขาเวรราชองครักษในวัน
เดียวกัน และทางเจาหนาที่เขาจัดใหพักในหองเดียวกัน จึงมีเรื่องเลาสูกันฟงมากมาย ดวยตางเปนคนใฝ
กุศล คุยกันเทาไรก็ไมเบื่อ ไมมีการขัดคอกันเลย วนไปวนมาก็มาเขาเรื่องบุญเรื่องบาป เรื่องเวรเรื่อง
กรรม พันเอกพิชัยฯ เลาเรื่องในแนวกฎแหงกรรมที่เขาไดประสบดวยตนเองที่ผูเขียนเห็นวานาจะนํามา
เลาตออยูสองเรื่อง โดยเจาตัวยินยอมใหเปดเผยเรื่องของเขาได แตดูไมสูจะเต็มใจนักที่จะบอกชื่อจริง
ดวยเกรงจะถูกคนที่ไมเขาใจครหาวาเขาอยากเดนอยากดัง หลังจากชักแมน้ําทั้งหลายสายหวานลอม
ดวยเหตุผลตาง ๆ โดยเฉพาะความประสงคของหลวงพอที่ตอ งการใหเรื่องในแนวกฎแหงกรรมนี้มี
หลักฐานชัดเจน เขาจึงยอมอนุญาต พรอมกับเรียบเรียงเรื่องราวตาง ๆ ใหเปนลายลักษณอักษรอยาง
ละเอียด ดังจะนํามาถายทอดตอดังนี้

เรื่องแรก เกิดในราวป พ.ศ. ๒๕๐๓ ขณะนั้นพันเอกพิชัยฯ อายุประมาณ ๑๒ ขวบ
เรียนอยูชั้นมัธยมปที่ ๓ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย เขาเปนเด็กที่มีนิสัยซุกซนตามประสา
เด็กผูชายสวนใหญ
วันหนึ่งเขาแอบขโมยปนลูกกรดของนาเอาไปซุมยิงนกที่เกาะตาม
สายไฟฟา หลังจากการยิงนัดที่สามของเขาปรากฏวามีนกเอี้ยงตัวหนึ่งตกลงมา ไดรับ
บาดเจ็บที่ขาซาย มีรอยถลอกและเลือดไหล เขาเกิดความสงสารจึงหายาแดงมาใสแผลที่ขา
นักตัวนั้นแลวเอาผาพันแผลชนิดใสพันขาแลวปลอยนกเปนอิสระไป พรอมกับตั้งปณิธานไว
วาจะไมคิดทํารายสัตวใด ๆ อีก
แมจะเสียใจไดคิด ก็ไมอาจหนีการติดตามของกฎแหงกรรมได หลังจากการยิงนกจน
ขามันบาดเจ็บ ประมาณ ๑ เดือน เด็กชายพิชัยฯ (สมัยนั้น) ไดมีโอกาสชดใชกรรมอยางสา
สม โดยในวันหนึ่งเขานั่งซอนหนาจักรยานของเพื่อนพีช่ ายคนหนึ่ง ซึ่งขี่เลนแถวบริเวณขาง
ทางรถไฟใกลสถานีสามเสน รถเกิดตกหลุมใหญจนลอหนาชํารุดเสียหาย ลวดซี่ลอเสนหนึ่ง
แทงทะลุขอเทาของเขาบริเวณใกลตาตุม เขารูสึกเจ็บปวดมาก เพื่อนพีท่ ี่ไปดวยชวยอุมเขา
กลับบานมาใหคุณปูซึ่งเปนแพทยแผนโบราณทําการรักษา ใชเวลาประมาณ ๑ สัปดาหจึง
เพื่อนนักรบและผลกรรมทีต่ ามทัน

๑

หาย ที่นาคิดก็คือ จุดทีเ่ ขาถูกซี่ลวดลอจักรยานแทงทะลุนั้น เปนบริเวณเดียวกับขอเทา
นกตัวนั้นทีถ่ ูกเขายิง ดวยปนลูกกรดเมื่อเดือนกอน
นับแตนั้นเปนตนมา พันเอกพิชัยฯ ไมเคยคิดสรางบาปสรางเวรใด ๆ อีกเลย ทั้งยัง
ทําบุญตักบาตรอยูเปนนิจ ปจจุบันเขารับราชการอยูที่จงั หวัดสงขลาดังที่เลาไวแลวตอนตน
โดยมิไดนําครอบครัวไปอยูดวย เพราะติดภาระหนาที่การงานของภรรยาและการศึกษาของ
บุตรทางกรุงเทพฯ ทุกเชาเขาจะตื่นขึ้นหุงหาอาการเองเพื่อใสบาตรเปนประจํา เขาเปนผูที่มี
ความขยันขันแข็งและทุมเทกายใจใหกับงานในหนาที่อยางหาตัวจับยาก มีความกาวหนาใน
ชีวิตราชการมากพอสมควร ขอดีที่เห็นไดชัดของเขาก็คือการเปนคนมีสุขภาพจิตดี มี
อัธยาศัยไมตรีในการสนทนาพาทีใครคุยดวยจะรูส ึกสบายใจมาก เพราะเขาเปนคนไมเครียด
ไมชอบขัดคอใคร จึงมีแตเรื่องสดชื่นมาเลาสูกันฟง เลามาถึงตอนนี้ คงชวนใหทานผูอานคิด
ไปวาเรื่องบุญกรรมของพันเอกพิชัยฯ ลงเอยกันไปแลวใชไหมครับ อันทีจ่ ริงแลวยังมีอีกเรื่อง
หนึ่งซึ่งนาตื่นเตนไมนอย เพราะมีความรุนแรงกวาเรื่องแรกมาก
เหตุการณครั้งหลังนี้เกิดในปลายป ๒๕๑๗ ขณะที่พันเอกพิชัยฯ มียศรอยโท รับ
ราชการอยูที่จังหวัดอุดรธานีในตําแหนงผูบังคับหมวด
วันหนึ่งเขาไดรับคําสั่งใหนํากําลัง
ประมาณหนึง่ กองรอย ขึน้ ไปบนภูพานนอย อ.นาแก จ.นครพนม เพื่อปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับ
การปราบปรามผูกอการรายคอมมิวนิสตในพื่นที่อิทธิพลนัน้ กองรอยของเขาตองเดินเทาจาก
อ.นาแก เปนเวลาถึง ๒ วัน ระหวางทางพบสุนขั ชาวบานตัวหนึ่งเดินตามกําลังทหารของเขา
มาดวย ทหารทุกคนรักมันและเลี้ยงดูตามอัตภาพ มันกลายเปนสวนหนึ่งของกองรอยไปโดย
ปริยาย ไปไหนไปดวยตลอดและมักจะเดินนําหนาเสียดวย จนเดินทางถึงที่หมายซึ่งอยูบน
ยอดดอยในเวลาตอมา ยึดครองพื้นทีต่ ั้งฐานปฏิบตั ิการอยูบนนั้น การสงกําลังบํารุงจากหนวย
แมทําไดทางเดียวคือ การหยอนจากเฮลิคอปเตอร ชวงไหนอากาศปดก็รับเสบียงทางอากาศ
ไมได ตองชวยตัวเองกันไปตามยถากรรม
ตอมาประมาณวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๑๘ สภาพอากาศปดสนิท เฮลิคอปเตอรไม
สามารถนําเสบียงมาสงไดตามกําหนด สวนที่มอี ยูเริ่มรอยหรอลงจนเกือบไมเหลือแลวทหาร
ตองประทังชีวิตตนดวยการนําเอาหยวกกลวยมาทําอาหาร เมื่อทนอดอยากไมไหว รองผู
บังคับหมวดจึงขออนุญาตนําทหารจํานวนหนึ่งลงไปยิงวัวไมมีเจาของที่บริเวณเชิงเขา ซึ่ง
ใกลกับหมูบานที่สืบทราบมาแลววาชาวบานเปนผูกอการรายคอมมิวนิสตเกือบทั้งหมด รอย
โทพิชัยฯ ในฐานะผูนําทหารประมาณรอยคนตองใชความคิดอยางหนัก เขาอยูบนทางสอง
แพรงที่เลือกเดินยาก ระหวางความอยูรอดของผูใตบังคับบัญชา กับ เรื่องบาปบุญคุณโทษ
เขาใชเวลาตรึกตรองอยูนานพอสมควร เพราะเคยตั้งใจมั่นไวแลววาจะไมสรางบาปสรางเวร
เพื่อนนักรบและผลกรรมทีต่ ามทัน
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อะไรอีก โดยเฉพาะการพรากชีวติ สัตวใหญเชนนี้ ลําพังสวนตัวเขาเองคงไมตองคิดหนัก เขา
ไมมีวันมีสวนรวมดวยอยางเด็ดขาด แตเมื่อหวนคิดถึงความอดอยากหิวโหยของทหารทั้ง
กองรอย ภัยใกลตัวจากฝายตรงขามซึ่งตองการทั้งแรงกายแรงใจที่เขมแข็งเขาตอสู สภาพ
อากาศซึ่งไมรูวาทองฟาจะเปดใหเฮลิคอปเตอรนาํ เสบียงมาสงไดเมื่อใด เขาจึงไมมีเวลาคิด
นานนัก
หลังจากตอสูกับความวาวุนในอยูพกั ใหญ เขาจําตองตัดสินใจอนุญาตใหรองผูบังคับ
หมวดนํากําลังลงไปฆาวัวที่เชิงเขา โดยมีขอแมวาใหจัดคนยิงที่มีความแมนปน เพือ่ จะไดไม
ตองยิงซ้ําหลายนัดใหวัวตองเจ็บปวดทรมานเกินไป และอนุญาตใหฆาไดเพียงตัวเดียว แลว
ชําแหละเนื้อใหเรียบรอยกอนนําขึ้นมาบนดอย รองผูบังคับหมวดรับคําสั่ง นํากําลังหนึ่งหมูรบ
รวม ๙ นายลงไปเชิงเขา คัดเลือกสิบเอกคนหนึ่งเปนพลแมนปนเตรียมทําหนาที่เพชฌฆาต
ประมาณหนึง่ ชั่วโมงตอมาเสียงปนก็ดังขึ้น รอยโทพิชัยฯ มองเห็นฝูงวัววิ่งแตกตื่นหนีตาย
ดวยความรูส ึกซึมเศราหดหูใจ วัวตัวหนึ่งลมลงทราบภายหลังวาถูกยิงที่ขาซาย อีกราวสอง
ชั่วโมงหลังจากนั้น ชุดลาวัวทั้งหมดกลับขึ้นฐานปฏิบัติการบนดอยดวยความปลอดภัย พรอม
กับเนื้อวัวสดที่ชําแหละเรียบรอย ประกาอบอาหารเลี้ยงคนทั้งกองรอยตอไปไดอกี ไมนอยกวา
๒ วัน โชคดีที่ไมตองทําบาปซ้ําอีก เพราะวันรุงขึ้นทองฟาเปด เฮลิคอปเตอรสามารถนํา
เสบียงมาสงไดตามปกติ
ตอมาในคืนวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๑๘ ผูกอ การรายไดเขาโจมตีกองรอยของเขา โดย
ยิงปนขึ้นมาบนฐานที่มั่นจากทางทิศตะวันตก เขาสั่งใหยิงโตตอบกลับไป ประมาณ ๑๐ นาที
เสียงปนจึงสงบหล เชาวันรุงขึ้น (๑๒ มกราคม ๒๕๑๘) กําลังทหารสวนหนึ่งของเขา
จําเปนตองลงไปเอาน้ําที่บริเวณเชิงเขา เขาทราบดีวาการที่ฝายตรงขามยิงปนมาจากทางทิศ
ตะวันตกในคืนที่ผานมานั้นนาจะเปนกลลวง โดยผูกอการรายมักจะแอบลอบวางกับระเบิดไว
ทางดานตรงกันขาม (ตะวันออก) ของฐานปฏิบัติการของกองรอยเขา เพื่อเพิ่มความ
ปลอดภัยและเพื่อเปนขวัญกําลังใจของผูใตบังคับบัญชา รอยโทพิชัยฯ จึงเปนผูนํากําลัง
ประมาณ ๑๐ นาย ลงไปเอาน้ําดวยตนเอง โดยเดินนําหนาพรอมกับสุนัขประจํากองรอยที่ติด
สอยหอยตามกันมา เขาแตงกายชุดพรอมรบมีปน เอ็ม ๑๖ เปนอาวุธ ขณะเดินลงเขามีอยูสอง
ครั้งที่เขาเสียหลักเพราะเหยียบกอนหินพลาดแตไมถึงกับลม คลายจะบอกเปนลางรายอยู
เหมือนกัน เขาเองรูสึกวาวุนใจไมเปนเชนปกติ ทั้งที่ความเปนทหารอาชีพของเขาไดสอนเขา
ตลอดมาไมใหไหวหวั่นกับสถานการณใด ๆ โดยเฉพาะเมื่อตองนํากําลังทหารเขาฝาฟน
อันตราย แตในครั้งนั้นเขากลับรําพึงในใจวา “เราจะไดเดินกลับขึ้นดอยอีกหรือไมหนอ”
เพื่อนนักรบและผลกรรมทีต่ ามทัน

๓

เหลือระยะทางอีกประมาณ ๑๒๐ เมตรกอนถึงเชิงเขา เจาสุนัขเพื่อนยามยากตัวนัน้
นึกอะไรขึ้นมาก็ไมทราบ ออกวิ่งนําหนาไปยังบอน้ํา มันอยูหางจากหนาขบวนในราว ๑๐ –
๒๐ เมตรเห็นจะได ทันใดนั้นก็เกิดเสียงระเบิดดังสนั่นหวั่นไหวขึ้นบริเวณที่สุนัขวิง่ ผาน ฝุน
ฟุงกระจายไปทั่วบริเวณ รางของมันแหลกเหลวไปในพริบตา รอยโทพิชัยฯ ยกปนเอ็ม ๑๖
ขณะเดียวกันกับที่นายสิบและพลทหารที่เดิน
ขึ้นประทับยิงไปขางหนาดวยความเคยชิน
ตามหลังติดกับเขาก็สงเสียงรองขึ้นดวยความกตใจวาถูกสะเก็ดระเบิด แถวทหารหยุดเดิน
โดยอัตโนมัติ ทุกคนลงนั่งยอง ๆ แตไมแตกแถว ปนทุกกระบอกถูกประทับเล็งไปในทิศทาง
ตาง ๆ รอบแถวทหารที่นั่งอยู เขาสั่งใหนายสิบเสนารักษที่อยูทายแถวขึ้นมาปฐมพยาบาล
ผูบาดเจ็บทั้งสองราย พรอมกับฉงนใจวาสะเก็ดระเบิดผานเขาซึ่งอยูหนาสุดไปถูกนายสิบและ
พลทหารที่อยูขางหลังเขาไดอยางไร แตครั้นกมมองดูขาตัวเองก็พบวา ขากางเกงดานซาย
แดงฉานไปดวยเลือดตั้งแตโคนขาลงไป มีรูฉีกขาด ๒-๓ แหง แตยังหาแผลที่ขาตัวเองไมพบ
พยายามจะฉีกรอยขาดบนขากางเกงใหกวางขึ้นแตไมสําเร็จ เขาจึงตัดสินใจใชดาบปลายปน
ตัดขากางเกงจนขาดและเห็นชัดเจนวามีแผลเปนรูลึก ๓ แหง บนขาซายของตน สองแหง
แรกอยูบริเวณตนขาแนวเฉียงขึ้นโดยไมผานกระดูก อีกแผลหนึ่งอยูที่ขอเทาซายใกลตาตุมมี
สะเก็ดระเบิดฝงอยู ขณะนั้นยังอยูในอาการชาจึงไมรูสึกเจ็บปวดแตอยางใด รอยโทพิชัยฯ
เรียกนายสิบพยาบาลมาทําแผลพรอมกับสงวิทยุขอเฮลิคอปเตอรมารับคนเจ็บบนยอดเขา
ขณะเดียวกันก็สั่งใหทหารค่ําแครหามผูบาดเจ็บทั้งหมดกลับฐานที่ตั้ง
ประมาณสองชั่วโมงตอมา เฮลิคอปเตอรก็เดินทางมาถึงฐานบนยอดดอยภูพานนอย
นําคนเจ็บทัง้ สามสงโรงพยาบาลสนามในจังหวัดสกลนครภายในครึ่งชั่วโมง พลตรีเปรม ติณ
สูลานนท(ยศขณะนั้น) ดํารงตําแหนงรองแมทัพภาคที่ ๒ ทานไดกรุณามารับคนเจ็บดวย
ตนเองถึงเฮลิคอปเตอร พรอมทั้งคลองเหรียญพิทักษเสรีชนใหกับผูกลาหาญทั้งสามทานทั้งที่
ยังนอนอยูบนเปลหามคนปวย ชวยใหทุกคนมีขวัญและกําลังใจดีเยี่ยม ลืมคิดเรื่องเจ็บเรื่อง
ตายกันไปทีเดียว
ขอที่นับวานาวิเคราะหวจิ ัยจากเหตุการณครั้งนีใ้ นแงกฎแหงกรรม มีอยูหลายประการ
ที่นาทึ่งมากก็คือผูที่ไดรับบาดเจ็บทัง้ สามลวนมีสวนเกี่ยวของกับการฆาวัวเมื่อ ๕-๖ วันกอน
(๖ มกราคม ๒๕๑๘) กลาวคือ รอยโทพิชัยฯ เปนผูสั่งฆา สิบเอกคนทีอ่ ยูถัดจากเขาเปนนัก
แมนปนผูลงมือฆา พลทหารคนถัดไปเปนเพียงผูเดียวที่รับภาระในการชําแหละเอาชิ้นสวน
ตาง ๆ ของวัวมาเปนอาหารกันตายของคนทั้งกองรอย สําหรับลักษณะการบาดเจ็บของแตละ
คนสรุปไดวา รอยโทพิชยั ฯ โดยสะเก็ดระเบิดเปนคนแรกที่โคนขาซายเฉียงเขาแนวทอง แถม
ยังถูกสะเก็ดระเบิดอีกชิน้ หนึ่งฝงบริเวณขอเทาใกลตาตุม ตองผาตัดควานกระดูกในภายหลัง
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จึงนําเศษเหล็กออกได สะเก็ดระเบิดชิ้นแรกที่เขาโคนขาของรอยโทพิชัยฯ ผานเลยมาเขา
ทองสิบเอกนักแมนปน แลวทะลุไปถูกศีรษะของพลทหารที่ชําแหละวัว นับไดวา สะเก็ด
ระเบิดชิ้นเดียวลงโทษคนทั้งสามคน...เฉพาะผูที่เกี่ยวของกับการฆาวัวตัวนัน้ เทานั้น
.... โดยรอยโทพิชัยฯ ผูสั่งการโดนหนักกวาคนอืน่ เพราะไดของแถมฝงในอีกชิ้นหนึ่งที่บริเวณ
ขอเทา สวนอีกสองคนที่เหลือก็ไดรับโทษานุโทษหนักเบาลดหลั่นกันลงไปตามความผิด นี่
แหละสมกับคําที่หลวงพอจรัญพร่ําบอกพวกเราอยูเสมอวา เหนือฟาแมจะมีฟา แตไมมีอะไร
อยูเหนือกฎแหงกรรมไปได นี่ขนาดทําดวยความจําใจเพราะจําเปน มิไดมีเจตนาจะกอกรรม
ทําเข็ญดวยความคึกคะนอง หรือสนงอกิเลสตัณหาของตนแตประการใด ขอนาคิดอีกประการ
หนึ่งก็คือการที่สุนัขตัวนัน้ ออกวิ่งแซงหนาเขารับเคราะหแทนทหาร คลายจะเปนการทดแทน
บุญคุณที่เลี้ยงดูกันมา โดยเฉพาะกับรอยโทพิชัยฯ ซึ่งเดินนําแถวอยู ถาหากเขาเปนคน
เหยียบกับระเบิดเองแลว คงจะไมเหลือชีวิตมาเลาเรื่องเหลานี้ใหเราฟงแน
อันที่จริงแลวเรื่องของพันเอกพิชัย ครุฑเวโช เพื่อนรักนักรบของกระผมผูพบกฎแหง
กรรมตามันอยางรวดเร็วดังที่เลามานี้ นาจะจบการเลาลงไดไวเพียงนี้นะครับ แตนึกเสียดาย
ทั่งมีเกร็ดชวนเลาตออีกเล็กนอย ถึงกฎแหงกรรมที่ยังไมสิ้นของเขา อันสืบเนื่องมาจาก
เหตุการณเดียวกัน
กลาวคือ
ตอนที่เขาถูกหามจากเฮลิคอปเตอรเขารับการผาตัดที่
โรงพยาบาลสนาม ณ จังหวัดสกลนครนั้น แพทยสนามบอกเขาดวยน้ําเสียงผิดหวังระคน
ความเสียใจวา “ยาชาหมด” ขอไปแลวยังไมไดรับเพิ่มเติม ทั้งสามคนจึง ถูกเย็บแผลสด ๆ
กันโดยทัว่ หนา คงเหมือนกับวัวตัวนั้นทีโ่ ดนชําแหละสด ๆ นั่นแหละ เพื่อนพิชัยของ
กระผมบอกวามันเปนความเจ็บปวดรวดราวแสนทรมานมากที่สุดในชีวิตเทาที่เคยพบพานมา
นอนกัดฟนบิดตัวไปมาโดยไมกลารองเพราะกลัวเสียฟอรม ที่สําคัญก็คือ ฯพณฯ พลเอก
เปรม ติณสูลานนท รัฐบุรุษ ซึ่งดํารงยศพลตรี ในตําแหนงรองแมทพั ภาคที่ ๒ ในขณะนั้น
กําลังปลอบขวัญพวกเขาดวยการลูบศีรษะคนเจ็บอยูเกือบตลอดเวลา ทั้งซาบซึ้งตรึงใจใน
ความเมตตาปรานีของทานทั้งไวศักดิ์ในฐานะผูนําทหารกวารอยนาย ทําใหจําตองกล้ํากลืน
เสียงครวญครางจากความเจ็บปวดรวดราวไวภายใน
วันรุงขึ้นรอยโทพิชัยฯ ถูกนําสงโรงพยาบาลทหารในจังหวัดนครราชสีมา ไดรับการ
ผาตัดเอาสะเก็ดระเบิดที่ขอเทาออก ใชเวลาพักฟนหลังจากนั้นอีกประมาณ ๓ เดือนจึงหาย
เกือบปกติ โชคดีที่ไมถึงขึ้นพิกลพิการ ตั้งแตบดั นั้นเปนตนมา เพือ่ นของกระผมเลาวา เขา
สาปสงการฆาสัตวตัดชีวิตทั้งหลาย ไมวาจะทําเองหรือสั่งใหผูอื่นทําแทนไมเอาดวยทั้งนั้น มุง
แตประกอบกุศลกรรม ตักบาตรทุกเชา ทําบุญ ทําทาน ชวยเหลือผูตกทุกขไดยากอยูเปนนิจ
ไมใสใจวาเขาจะเปนใครและจะไดอะไรตอบแทนหรือไม ทุกวันพระ พันเอกพิชัยฯ มักจะถือ
เพื่อนนักรบและผลกรรมทีต่ ามทัน

๕

ศีลแปด พรอมทั้งทําวัตรเชา – เย็น และสวดมนตมาโดยตลอด ตอเนือ่ งกันมาเกือบสิบปแลว
ทั้งยังตั้งปณิธานไววาจะยึดถือแนวทางปฏิบัตินี้ตลอดไป
สุดทายนี้ กระผมในฐานะผูเก็บเรื่องของเพื่อนรักมาเลาตอ ขอขอบพระคุณ พันเอก
(พิเศษ) พิชยั ครุฑเวโช เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ คายเสนาณรงค อ.หาดใหญ จ.
สงขลา ไว ณ ที่นี้อีกครัง้ หนึ่ง ที่เพือ่ นกรุณาอนุญาตใหนําเรื่องราวตาง ๆ โดยละเอียดมาลง
พิมพในหนังสือกฎแหงกรรม-ธรรมปฏิบัติเลมที่ ๑๐ นี้ ทั้งที่ไมสูจะเต็มใจนักในเบื้องตนที่จะ
ใหระบุชื่อจริง ดวยเกรงผูที่ไมเขาใจจะหาวาเขาอยากเดนอยากดัง แตดวยเหตุผลแวดลอม
ตาง ๆ โดยเฉพาะเมื่อกระผมอางนโยบายของหลวงพอจรัญวา ตองการเนนความนาเชื่อถือ
ของเรื่องราวตาง ๆ ที่นํามาลงพิมพในหนังสือชุดนี้ ทุกเรื่องควรมีหลักฐานและที่มาอยาง
ชัดเจน ประกอบกับความเชื่อรวมกันที่วา ผูท ี่สนใจอานหนังสือกฎแหงกรรม-ธรรมปฏิบัติ
สวนใหญหรือทั้งหมดก็วา ได มักเปนผูที่มีจิตใจใฝกุศลและมองคนในแงดี คงไมมผี ลสะทอน
ในทางลบกลับไปสูเขาอยางแนนอน กระผมเชือ่ มั่นวา ดวยอานุภาพแหงคุณพระศรีรัตนตรัย
และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย บารมีของหลวงพอจรัญ ทีเ่ พื่อนผูนี้ของกระผมเคารพศรัทธา
รวมทั้งอานิสงสแหงกุศลกรรมทั้งหลายที่เขาไดเพียรสรางอยางสม่ําเสมอตลอดเวลานับสิบป
ที่ผานมา จะรวมกันเปนพลวปจจัยดลบันดาลให พันเอก (พิเศษ) พิชยั ครุฑเวโช ตลอดจน
ครอบครัวและญาติมิตร ประสบแตความสุขความเจริญ ทั้งในหนาที่ราชากรและการงาน
สวนตัว มีความมั่นคงรุงเรืองในพุทธธรรมสัมมาปฏิบัติยิ่ง ๆ ขึ้นไป และสําเร็จสมหวังในสิ่งที่
ปรารถนาอันพึงมีพงึ ไดทุกประการตลอดไป
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