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กระผมนายพัฒนกร วิภาทิน ไดรับประสบการณจากการปฏิบัติกรรมฐานเปน
ครั้งแรกเมื่อป ๒๕๓๙ ขณะนั้นกระผมเรียนอยูชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒ โดยคุณแมวรพ
นิต วิภาทิน ไดพากระผมเขาปฏิบัติธรรมเปนระยะเวลา ๗ วัน ที่ศูนยปฏิบัติธรรมสวน
เวฬุวัน โดยความเมตตาจากทานพระครูวินัยธรธีรวัฒน ฐานุตฺตโร หลังจากนั้นกระผม
ก็ไดตามคุณแมไปที่ศูนยอยูเปนประจําในชวงวันหยุดและชวงปดเทอมฤดูรอน ซึ่ง
กระผมจะเขาไปชวยที่ศูนยปฏิบัติธรรมจนกระทั่งเปดเทอม และสิ่งที่กระผมภูมิใจ
อยางมากก็ คือ การที่ไ ดรับ คัดเลือกใหบรรพชาเป นสามเณร ที่วัด อัมพวัน จังหวัด
สิงหบุรี ในโครงการสามเณรใจเพชร ของยุวพุทธิกสมาคมแหงประเทศไทย ในการ
บวชเณรครั้งนั้นกระผมไดรับการพิจารณาใหเปนสามเณรดีเลิศ และเปนประธานรุน
ในปนั้น (พ.ศ. ๒๕๔๓) ดวย
ตอมาหลังจากจบมัธยมศึกษาปที่ ๖ ที่โรงเรียนขอนแกนวิทยายน อาจเปน
เพราะบุญกุศลที่คุณแมทานไดสรางไวใหกับตัวกระผม บวกกับความเพียรพยายาม
และความอดทน ทําใหกระผมสอบเอ็นทรานซที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ในคณะสห
เวชศาสตร สาขากายภาพบําบัดได
กระผมมีเรื่องที่เกี่ยวของกับความอัศจรรยจากผลของการปฏิบัติธรรมมาให
ทานไดพิจารณา ซึ่งเปนเรื่องของการปฏิบัติและอธิษฐานจิตจนทําใหไดของที่กระผม
รักมากกลับคืนมา ดังตอไปนี้
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ในตอนเชาวันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ กระผมอยูในหอพัก ไดเขาหองน้ํา
เพื่ออาบน้ําและเตรียมตัวจะไปเรียนและไดวางโทรศัพทมือถือที่เพิ่งซื้อมาไดประมาณ
๒ เดือน พรอมกับเงิน ๘๐๐ บาท ไวที่หัวเตียงนอน กระผมรักโทรศัพทเครื่องนี้มาก
เพราะอุตสาหเก็บเงินซื้อดวยตนเองดวยความยากลําบาก
กระผมเขาไปอาบน้ําประมาณ ๑๐ นาที ซึ่งในตอนนั้นเพื่อรวมหองของกระผม
ทั้ง ๓ คน กําลังนอนหลับสนิทกันอยู ดวยความประมาทกระผมไมล็อคหอง เพราะคิด
วาคงไมมีใครกลาเขาไปทําอะไรในหองในขณะนั้นอยางแนนอน
แตกระผมคิดผิด เพราะเมื่อกลับเขามาในหองก็ตองตกใจมาก เพราะพบวา
โทรศัพทกับเงินไดหายไป กระผมมองไปยังเพื่อน ๆ ซึ่งทุกคนก็ยังหลับสนิทกันอยู
กระผมจึงตองปลุกขึ้นมาถาม ไมมีใครทราบเลยวาเงินกับโทรศัพทหายไปไดอยางไร
พยายามนึกทบทวน ก็จําไดอยางแมนยําวเพิ่งวางไว เหตุการณยังไมถึงสิบหานาทีเลย
กระผมยังนึกโทษเพื่อนเลยวาเพื่อนหยิบไป จึงรีบตามเช็คกับเพื่อน แตเพื่อนก็ปฏิเสธ
ทําให กระผมกลุมใจมาก จึงรี บโทรศัพท ไปหาคุณแมทัน ทีในตอนนั้ น ซึ่งเปนเวลา
ประมาณ ๐๘.๐๐ น. ขณะนั้นคุณแมกําลังเดินทางไปธุระที่ จ.บุรีรัมย พอคุณแมทราบ
ก็พยายามปลอบใจ ใหกระผมคอย ๆ ตั้งสิต เพราะทราบดีวากระผมเสียใจมาก คุณ
แมใหกระผมพยายามทําใจใหสบาย และใหสวดมนตแผเมตตาใหคนที่เอาของไปมีแต
ความสุขความเจริญ
หลังจากวันนั้นกระผมก็ปฏิบัติตามที่คุณแมทานไดเตือนสติ โดยไดสวดมนต
ปฏิบัติธรรม และแผเมตตาใหกับคนที่เอาไปทุกวัน จนกระทั่งเวลาผานพนไปถึงเดือน
กุมภาพันธ ซึ่งเปนระยะเวลาประมาณ ๒ เดือนหลังจากที่โทรศัพทหายไป โดยวันนั้น
เปนวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ ซึ่งเปนวันหลังวันมาฆะบูชา ๑ วัน กระผมไดรับขาวจากทาง
โทรศัพท โดยมีตํารวจทานหนึ่งโทร.มา โดยใชซิมของกระผมที่หายไปพรอมโทรศัพท
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นั้นโทร.เขาไปที่เบอรมือถือของเพื่อนกระผม ซึ่งเพื่อนกระผมก็เห็นหนาจอโทรศัพท
ปรากฏเปนชื่อเลน และเบอรของกระผม ขณะนั้นกระผมก็อยูขาง ๆ กับเพื่อนดวย
กระผมกับเพื่อนตางก็พากันตกใจ เพื่อนกระผมรีบรับโทรศัพท ปรากฏวาเปนตํารวจ
โทร.มาบอกวา “จับคนร ายที่ ขโมยโทรศัพ ท ได แ ลว ถาคุ ณสงสัย ว า

คนรายไดขโมยโทรศัพทของคุณไป ใหติดตอที่สถานีตํารวจใน
ทองที่ของทาน คือ สภอ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี” กระผมจึงรีบติดตอ
สถานีตํารวจ และหลังจากนั้นกไดติดตามเรื่องกับตํารวจจนกระทั่งไดรับโทรศัพทคืน
เพราะทางญาติของผูตองหายินยอมชดใชคาเสียหายใหทั้งหมด โดยกระผมไดรับเงิน
สดสําหรับซื้อโทรศัพทเครื่องใหม และไดรับซิมที่ถูกขโมยไปกลับคืนมา
คนรายที่ขโมยโทรศัพทไป เปนคนรายที่มีสภาวะทางจิตผิดปกติ เปนคนมีฐานะ
ดีมาก การศึกษาก็ดีมาก รูปรางหนาตา ชาติตระกูลก็เพียบพรอมไปทุกอยาง แตกลับ
ตองมาเปนโจรที่จะใชคําวา “โจรโรคจิต” ก็ได เพราะตอมาตํารวจก็จับเขาไดอีก จาก
การที่เขาเขาไปขโมยของในลักษณะเดียวกัน แตไปที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง โดยยองเขาไปในตอนเชาในชวงที่นักศึกษากําลังนอนหลับ
สนิทกันอยู แตบังเอิญมีนักศึกษาคนหนึ่งรูสึกตัวเสียกอน จึงเรียกเพื่อนชวยกันจับไว
ได และพาไปมอบให กั บ ตํ า รวจ หลั ง จากขยายผลการสอบสอน ก็ พ บเรื่ อ งที่ น า
ประหลาดใจหลายอยาง อยางแรกก็คือเรื่องฐานะ ความรู และรูปรางหนาตาที่ไมนา
เชื่อวาจะมาเปนขโมยได อยางที่สองคือ แผนการและขั้นตอนในการขโมยของเขา ทุก
ครั้งมีการเตรียมการไวเปนอยางดี เขามีคอมพิวเตอรแบบโนตบุค มีแผนที่ทางหลวง
ทั่วประเทศ ซึ่งในคอมพิวเตอรไดเก็บขอมูลที่สําคัญตาง ๆ ไวมากมาย เชน หอพัก
นักศึกษาของทุกมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ จะมีบันทึกการวางแผนงานของเขาอยาง
ละเอียดรอบคอบมาก วาในการขโมยแตละครั้งนั้นจะขโมยที่ไหน ลักษณะของหอพัก
เปนอยางไร เวลาไหนจึงเหมาะสม และเมื่อลงมือขโมยสําเร็จจะมีการประเมินผลใน
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การปฏิบัติการในแตละครั้งวามีขอผิดพลาดที่ตองปรับปรุงแกไขอยางไร และเมื่อนํา
ของที่ขโมยไดในแตละครั้งไปขายไดเงินมาเปนจํานวนเทาไรก็จะบันทึกไว และจะเก็บ
ซิมของโทรศัพทที่ขโมยไดเอาไวเปนที่ระลึก ซึ่งเรื่องนี้ไดเคยเปนขาวทางหนาหนึ่งของ
หนังสือพิมพไทยรัฐ และเดลินิวส เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๔๖ ที่ผานมา
คําสอนที่พระเดชพระคุณหลวงพอจรัญทานไดสอนกระผมจนกระผมทองจําไว
อย า งขึ้ น ใจทุ ก วั น คื อ “ใครเป น ลู ก ศิ ษ ย ห ลวงพ อ ถ า ขยั น หมั่ น เพี ย ร

และสรางความดี ก็จะไดเปนด็อกเตอรกันทุกคน” ซึ่งคติเตือนใจนี้ทํา
ใหกระผมมีความมานะพยายาม ตั้งใจเรียนหนังสือ และตั้งใจที่จะสรางความดีโดยไม
ยอทอ
เพื่ อ ตอบแทนพระคุ ณ ของหลวงพ อ และพระอาจารย ธี ร วั ฒ น ที่ สั่ ง สอนให
กระผมเปนคนดี กระผมจึงตอบแทนโดยการอาสาเปนพี่เลี้ยงสามเณรใจเพชรทุกป
และถามีเวลาวางก็จะไปรับใชพระครูวินัยธรธีรวัฒนที่ศูนยปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน จ.
ขอนแกน และสุดทายนี้กระผมขอยืนยันวา การปฏิบัติธรรม และปฏิบัติตามคําสอน
ของพระเดชพระคุณหลวงพอทํ าใหชีวิตดํ าเนิ นไปไดอย างมีความสุข และประสบ
ความสําเร็จไดอยางแนนอนครับ...
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