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ชีวิตของผมหากจะพูดไปแลว อาจจะเหมือนกับนิยายเรื่องหนึ่งก็ไมปาน จากชีวิต
ตองสูของเด็กบานนอกคอกนาจน ๆ คนหนึ่งยานรังสิต-ปทุมธานี ตอสูกับชีวิตดวยความ
ยากลําบากนานับประการ อดมือ้ กินมื้อ ทํางานทุกอยางที่สุจริตชนจะพึงกระทําได ลมลุก
คลุกคลานบาง ประสบความสําเร็จบางปะปนกันไป
และแลววันหนึ่ง เหมือนบุญกุศลของผมยังมีอยู ไดพาใหผมมาพบแสงธรรมแหงชีวิต
ที่ชวยสองแสงเปนแนวทางใหผมไดยึดถือปฏิบัติจนกระทัง่ ถึงทุกวันนี้ ทําใหชีวิตของผม
เปนผูเปนคนไดก็เพราะ “คําสอนของพระเดชพระคุณทานพระราชสุทธิญาณมงคล”
ครับ
ผมขอเริ่มเรือ่ งชีวติ ความลําบากของผมตั้งแตเด็กจําความได มีดังนี้ครับ ผมเกิดเมื่อ
วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๗๗ ณ ทองทุงรังสิต ปจจุบันอยูบา นเลขที่ ๔ หมู ๖
ซอยอยูดี ถ.รังสิต-นครนายก ต.ประชาธิปตย อ.ธัญญบุรี จ.ปทุมธานี โทร (๐๑) ๙๘๙-๑๑๒๙
ชีวิตในเยาววัยนั้นพอแมตองแยกทางกันอยู พอเปนคนมีกรรมถูกเขารังแกจนทนไม
ไหวฆาเขาตาย จึงตองขายนา ๔๐ ไรมาสูความ ผลสุดทายตองติดคุกชดใชหนี้กรรม สวนแม
แตงงานใหม ตัวผมเองอยูกับคุณตาบาง แมบาง ตอนนั้นอายุประมาณ ๕ ขวบ ลําบากมาก
พออายุประมาณ ๗ ขวบ ไปอาศัยวัดแสงสรรคอยู ก็ไปมาระหวางบานกับวัด เมือ่ แมแตงงาน
ใหมจึงอาศัยรมใบบุญของหลวงพอปลั่ง อุตฺตโม เจาอาวาสวัดแสงสรรคเปนที่พึ่ง วันหนึ่งใน
ขณะที่บวชเณรอยู อายุประมาณ ๑๖ ป ลงสรงน้ําที่คลองหนาวัด เห็นโยมแมเกี่ยวขาวก็รูสึก
สงสารโยมแมมาก เพราะตัวเราเองไมไดชวยทาน
เชาวันหนึ่งขณะที่บิณฑบาตมาถึงบานโยมคนหนึ่ง โยมคนนั้นกําลังใสบาตรพระอยู
เมื่อผมเดินไปถึงเพื่อจะรับบาตร โยมคนนั้นเห็นผมเปนลูกคนจน จึงไมยอมใสบาตรและเก็บ
ขันขาวกลับเขาบานไป ตัวของผมเองมีความรูสกึ นอยเนื้อต่าํ ใจมาก และนึกในใจอยูเสมอวา
ชีวิตเราจะตองทําใหดีใหได
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ผมบวชเณรอยู ๒ ป ทนเห็นโยมแมลําบากเกี่ยวขาวหนาน้ําไมไหว จึงตัดสินใจเขาไป
กราบลาหลวงปูปลั่ง หลวงปูทานสอนวา “ใหทําแตความดี” และกอนจะสึกทานถาม ๒ ครั้ง
วา
“เจาออด (ชือ่ เลนของผม) มะนาวกลมใครกลึงวะ ?
ผมตอบ “เกิดจากธรรมชาติครับ”
หลวงปู “หนามแปลมใครเสี้ยม”
ผมตอบ “เกิดจากธรรมชาติครับ”
หลวงปู “เออ เอ็งไปเถอะ เอ็งมีปญญาอยูกับตัวไมตายหรอก”
เมื่อสึกออกมาชวยนาสาวนาเขยเดินเรือขาวอยูค รึ่งป ก็มานอนคิดวาถาทําอยางนี้
เห็นทีตัวเราคงไมมีอนาคตแน จึงบอกกับนาวาจะไปกรุงเทพฯ นาทั้งสองก็โกรธมากไมอยาก
ใหไป และผมไดเดินไปหาแมที่บาพอใหม บอกแมวา “แมครับผมจะไปกรุงเทพฯ ผมยัง
ไมไดกินขาวเลย แมจะใหกินขาว แตผมเกรงใจพอใหม แมตักขาวกับไขตมมาให ๑ ฟอง เมื่อ
กินขาวเสร็จ ผมไดกราบเทาแม ๓ หนและบอกวา “แมครับผมจะไปตายเอาดาบหนา”
ระหวางเดินผานวัดแสงสรรคที่เคยบวชเณร ไดเขาไปกราบหลวงพอเพ็ชรในโบสถ
และบอกกับทานวา “ถาไมไดดีแลวจะไมกลับรังสิต” ซึ่งรังสิตในสมัยนั้นไมมีความเจริญเลย
เมื่อประมาณ ๕๐ ปที่แลวมีแตทองนาและตนไม ระหวางเดินจะมาปากคลอง ๒ มีกอนดิน ๑
กอน เดินออกมาจากบานแมดวยความคับแคนใจ จึงใชเทาเตะกอนดินอยางแรงเพื่อใหเจ็บ
และจําไดวารสชาติของความจนเปนอยางไร เมื่อเดินมาถึงบานยายชุม เอมออง คุณยายได
แนะนําใหไปหาลูกชายของคุณยายชื่อ นาสําราญ เอมออง อยูแถวดินแดง
ตอนนั้นประมาณป ๒๔๙๕ มาหางานทําในกรุงเทพฯ แตยงั ไมไดงานทํา จึงรับจาง
แบกปูนกอสรางโรงพยาบาลสงฆ (ในสมัยนั้นเพิ่งจะมีการเริม่ สราง รพ.สงฆขึ้นเปนครั้งแรก)
ไดรับคาแรงวันละ ๑๒ บาท ตกกลางคืนไดอาศัยขางศาลาวัดสะพาน ดินแดง เปนที่พักแรม
อยูมาวันหนึ่งชีวิตของผมเริ่มผันแปร นาสําราญไดแนะนําใหรูจักกับ นายทุย เฉลิม
ฉัตร หัวหนางานเทศบาลแผนกกําจัดอุจจาระ ไดชวยใหผมเขาทํางานที่เทศบาลเปน
พนักงานตัดหญารายวัน ๆ ละ ๑๙ บาท ในชวงนี้ผมไดอาศัยเวลาวาง ไปเรียนกวดวิชาที่วัด
สุทัศน เสาชิงชา โดยมีอาจารยเพทาย อมาตยกุล เปนเจาของและอาจารยใหญ ผมไดเขาไป
กราบทานและบอกกับทานวา “จะขอเรียนกวดวิชาความรู” ทานถามผมวา “บานอยูที่ไหน”
ผมตอบทานวา “ผมเปนเด็กตางจังหวัดครับ บานอยูรังสิต ปทุมธานี ผมเปนลูกคนจน พอติด
คุก แมมีพอ ใหม ตัวผมอาศัยวัดอยู อยากมีวชิ าความรูค รับ แตไมมีเงินคาเลาเรียนครับ”
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อาจารยเพทายฯ ทานเมตตาใหผมเรียนฟรี ไมเก็บคาเลาเรียน จนกระทั่งจบ ม.๓ บางครัง้
ทานยังใหเงินใชดวย ผมไดตอบแทนบุญคุณทานดวยการปดกวาดเช็ดถู ทําความสะอาด
โรงเรียน กวาดพื้น ลางสวม ระหวางนั้นทานอาจารยไดซื้อรถมาใหม ยี่หอซิมคาร มาจาก
เชียงใหม เปนรถพวงมาลัยซาย ทานสอนใหขับ นับวาเปนบุญอันยิ่งใหญที่ทานอาจารย
เพทายฯ ไดสอนผมใหรูอะไรใหม ๆ
ป ๒๔๙๖ ไดพบพี่เสนห เปนนักพากษหนังขายยาเปอรรี่วิท เชิงสะพานเหลืองสอนให
ขับรถ เปนคนโฆษณาขายยา กรอหนัง แบกยาสงตามราน เพราะผมอยากไดวิชาความรู
ชีวิตประสบความสําเร็จ พูดเกง พูดเปน พากษหนังได สินคาก็ขายดี
ป ๒๔๙๘ ระหวางทํางานโดนเกณฑทหาร อยูที่โรงพยาบาลเสนารักษ พระมงกุฎ
เกลาฯ และถูกสงไปเรียนวิชาพยาบาล ที่โรงพยาบาลอนันท ลพบุรี อยูประมาณ ๖ เดือน
และไปสอบใบประกอบโรคศิลปได สามารถฉีดยารักษาคนไข ปลูกฝ เปนบุรุษพยาบาลคอย
ชวยเหลือแพทย คนทีใ่ หวิชาความรูในสมัยนั้นคือ ร.อ. ลัดดาเนตร บุญญรัตนพนั ธ, น.พ.
อโณทัย แยมยิ้ม และอีกหลายทาน จําชือ่ ไมได รับใชทานมาโดยตลอด ขับรถใหบาง เช็ดรถ
บาง ทานก็เมตตารักใคร
เมื่อปลดประจําการ จึงไปสมัครทํางานที่บริษัทดีทแฮมล จํากัด โดยสมัครเปน
พนักงานขาย แตบริษัทฯ มีการสอบภาษาจีนจึงสอบไมได ก็เลยสมัครเปนพนักงานขับรถ ได
เงินเดือนประมาณ ๗๐๐ บาท อยูได ๔ – ๕ เดือนไปชวยเซลลขายของโชหวย เชน นมตรา
หมี โอวัลติน น้ํามันใสผมไบรทครีม สบูหอมคาเมย แชมพูลีน ผาอนามัยโกเต็กซ เปนตน
เหตุที่ขายก็เพราะวา เซลลกลับไปแตงงาน ผมจึงตองขายเอง เก็บเงินเอง จนเมือ่ มร.เซ็นต
เฮาเซอร ชาวสวิส พอพูดไทยไดบางมาทําการตรวจตลาดระหวางที่ขายอยูนั้น มร.เซ็นตเฮา
เซอรใหพบเขาไดสอบถามถึงเซลล ผมก็เลยบอกวา “องอาจ (เซลล) ไปหองน้ําครับ” เพรา
ผมไมกลาบอกความจริง ระหวางนั้นผมก็ขายสินคาและเก็บเงินไปเรื่อย ๆ จนเวลาประมาณ
๑๐ โมงเชา มร.เซ็นตจึงถามวา “ประเสริฐ องอาจไปตกสวมตายแลวหรือ” และก็ขอ
ตรวจสอบใบเสร็จรับเงิน ปรากฏวาเปนลายมือของผม จึงไดสั่งใหเอารถกลับสํานักงานใหญที่
ถนนเจริญกรุง เพื่อพบกับผูจัดการใหญ และเลื่อนตําแหนงเปนผูจัดการฝายขาย ได
ปฏิบัติงานขายเรื่อยมา จนกระทั่งสามารถปลูกบานได ๑ หลัง สงลูกเรียนหนังสือจนจบ ๒
คน จนวันหนึ่งไดยื่นความประสงคขอลาออกตอผูจัดการใหญ ทานไดเรียกเขาพบเพื่อเกลี้ย
กลอมตั้งแตวันจันทร – วันศุกร วันสุดทายจึงโกหกวา “แมใหไปบวช” จึงไดลาออกสมใจ
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เมื่อลาออกแลวจึงไปสมัครทํางานกับสายการบินแพนแอมที่ดอนเมือง
แผนกยก
กระเปา ในสมัยนั้นสายการบินนี้มีชอื่ เสียงโดงดังมาก ทํางานไดประมาณ ๓ ป สามารถเก็บ
เงินซื้อรถเฟยต ๑๕๐๐ ซึ่งเปนรถคันแรกในชีวิตที่ผมซือ้ ใชเอง เพื่อทําเปนรถแท็กซี่ปายดํา
ตอมาเปลี่ยนเปนโตโยตาและดัทสัน ผมขับรถแท็กซี่อยูนานหลายป ชีวิตก็ยังมีความทุกข
อยูมาวันหนึ่งประมาณปลายป ๒๕๐๙ ไดมีผูโดยสารวาจางผมไปสงที่จังหวัดสิงหบุรี
ไดคาโดยสาร ๒๕๐ บาท เมื่อไปสงผูโดยสารเสร็จเรียบรอยแลว ผมตั้งใจไววาจะหาพระที่ดี
ๆ สักองค เพื่อทําใหชีวติ ของผมไดมีความสุขขึน้ มาบาง คงจะเปนบุญเกาของผมที่ดลใจให
มาพบพระผูป ระเสริฐ ทีท่ ําใหชีวิตของผมมีความสมบูรณยิ่งขึ้น
ผมไดไปสอบถามคุณปารานขายขาวแกงที่รถ บขส. วา “คุณปาครับ แถวนี้มพี ระดี ๆ
ที่ไหนบาง” คุณปาก็บอกวา “จะมาขอหวยหรือวาจะเอาความดีละ ถาเอาความดีก็ใหไปหา
หลวงพอจรัญ” ผมจึงไดสอบถามเสนทางที่จะไปวัด และมาทราบชือ่ คุณปาในภายหลังวาชื่อ
คุณปาโปรยเปลง ศรีงาม และไดไปกราบขอบคุณทานที่ไดแนะนําใหผมไดรูจักกับพระดี
การเริ่มตนคนพบทางสวางของผมจึ้งเริ่มตั้งแตนนั้ เปนตนมา ผมไดขับรถแท็กซี่ปาย
ดําคูชีพลัดเลาะไปตามคันคลองชลประทานบางจาก ในสมัยนั้นการคมนาคมไมสะดวก ไมมี
ถนนสายเอเชีย การเดินทางจะตองขับรถไปทางจังหวัดอางทองเขาตัวเมืองสิงหบุรี แลวขาม
แมน้ําสิงหมาทางปากบาง ขับเรื่อยมาคันคลองชลประทาน ซึ่งถนนก็ไมคอยสูดีนัก ขับมาถึง
หนาวัดอัมพวัน ถาจําไมผิดเวลาประมาณ ๕ โมงเย็น เมื่อเขาไปในวัดไปพบกับ พี่ปนุ ลุงฮุย
ลุงหล่ํา ทิดกู แมชีมะลิ หลวงนาประสิทธิ์ และอีกหลายทานที่จําชื่อไมได นั่งสนทนาอยูกับ
หลวงพอ
เมื่อผมไดพบกับหลวงพอจรัญแลว ทานนั่งอยูเฉย ๆ ผมเองยังนึกวาเขาวัดผิดแลว
ทานไดแตนั่งมองอยูเฉย ๆ ไมถามอะไรทั้งนั้น นัง่ อยูประมาณครึ่งชั่วโมงเศษ หลวงพอจึงได
ถามวา ชื่ออะไร ผมจึงตอบทานไปวา “ผมชื่อประเสริฐ ศรีทับทิมครับ บานอยูรังสิต ปทุมธานี
ขับรถแท็กซีป่ ายดํามาสงผูโดยสารที่ตัวเมืองสิงหบุรีครับ”
ในสมัยนั้นหลวงพอจรัญอายุ
ประมาณ ๓๕ ป ฐานานุกรมที่พระครูภาวนาวิสทุ ธิคุณ เจาคณะอําเภอพรหมบุรี
หลวงพอไดสอนธรรมะในเรื่องกฎแหงกรรม ผมและคนอื่น ๆ ไดนั่งฟงทานสอนอยูจ น
มืด ไฟฟาก็ยังไมมี มีแตโบสถและกุฏิหลังเกา ๆ เวลามีฝนตกลงมาหลังคาจะรัว่ พระจะเปยก
ฝน ผมเห็นวามืดค่ําแลว จึงลาทานกลับ หลวงพอทานบอกวา “มืดแลวอยากลับเลย” ผมก็
เลยถือโอกาสนอนคางทีว่ ัด และสนทนากับหลวงพอคนถึง ๒ ทุมเศษ หลวงพอขอเวลาไป
สรงน้ํา และใหแมชีมะลิไปตมขาวตมมาเลี้ยง มีเตาหูยี้ กระเทียมดอง ไขเค็ม หลวงพอบอกวา
ชีวิตลําบาก...เมื่อพบหลวงพอจรัญแลวสบาย

๔

“ทุกคนตองทานขาวตม ถาไมทานหลวงพอจะโกรธ” ในสมัยนั้นจะมีทา น ท. เลียงพิบูลย
รวมอยูดวย หลวงพอมีอัธยาศัยไมตรีเอือ้ เฟอเผื่อแผ เมตตากับญาติโยมและลูกศิษยที่ไป
เยี่ยม ทานใหทานขาวทุกครั้งเมื่อมีโอกาส ทานบอกวา “ถาทานขาววัดอัมพวันของหลวงพอ
แลวจะรวย” หลวงพอพูดอยูเสมอ
เมื่อหลวงพอสรงน้ําเสร็จเรียบรอย ทานลงมานั่งสนทนาตอจนถึงตี ๔ หลวงพอจึงขึ้น
ไปเคาะระฆังเองและไปทําวัตรที่โบสถหลังเกา ผมจึงตามหลวงพอไปนัง่ ฟงทานทําวัตรเชาใน
โบสถดวย โดยมีหลวงนาประสิทธิ์ ทานเพิ่งจะบวชเปนพรรษาแรกถาจําไมผิด พอรุงเชาก็ลา
หลวงพอกลับ และหลวงพอทานใหศีลใหพรและพูดวา “ประเสริฐ ถาคิดถึงกันก็แวะมาเยี่ยม
กันอีกนะ”
ตั้งแตนั้นเรื่อยมา ผมไดชักชวนบุคคลหลาย ๆ ทานไปพบหลวงพอจรัญ เชน พี่
ชนินทร วรรักษา, พี่อรุณ สุพรศรี, พี่ประจํา ชอทับทิม, นายชางสงเคราะห รุงบัว, คุณหมอวี
ระยุทธ บุตรวงศ, คุณปาละมูล เจาของปมเชลล รวมแลวเปนรอย ๆ คน บางทานก็ใหคา
น้ํามัน บางทานก็ไมไดให เพราะถือวาผมมาเยี่ยมหลวงพอ
ในชวงนั้น โบสถหลังเกาชํารุดทรุดโทรมมาก จึงตองรือ้ เพื่อกอสรางหลังใหม ระหวาง
นั้นไดพาญาติโยมที่เดือดรอน และคนที่จะเลื่อนตําแหนงมาใหหลวงพอผูกดวงให ทําพิธีให
เชน ถาโยมอายุ ๔๐ จะทําบุญครบรอบอายุ ทานจะเอาสายสิญจนวงที่ศรี ษะ ๔๑ รอบ และ
ทําเทียนชัยให ในชวงนั้นหลวงพอเหนื่อยมาก เพราะมีญาติโยมมาหาหลวงพอเยอะมาก
เมื่อมีการกอสรางถนนสายเอเชียเขาทางสิงหบุรี บริษัท อิตาเลียนไทย ไดทําทางเขา
วัดถวายหลวงพอ เมือ่ โบสถกอสรางแลวเสร็จ ทางบริษัทฯ ไดจัดทอดกฐินถวายหลวงพออีก
ดวย
ในระหวางการกอสรางโบสถอยูนั้น ผมไดพาคนไปวัดเพือ่ ทําบุญ จัดทอดผาปาบาง
แจกซองบางเทาที่จะทําได จนโบสถแลวเสร็จ ไดรูจักกับทานทองยอย ชโลธร ทานเปน
คหบดี ไดมาชวยสรางพระประธานในโบสถใหการกอสรางโบสถใชเวลาไมถึง ๑ ป ใชเงิน
ประมาณ ๘ แสนบาทเศษ หลวงพอไดเนนการกอสรางแบบประหยัดและใชงานไดทุก
ประเภท จึงจัดงานฝงลูกนิมิตโดยหลวงพอจะจัด ๗ วัน ๗ คืน มีลูกศิษยหลวงพอหลายคนมา
ชวยกัน ตัวของผมเองยังรับหนาที่เปนโฆษก เมื่อจัดงานไปได ๓ วัน ๔ คืน หลวงพอได
สอบถามผมวา “ไดยอดเงินเทาไหรแลว” ผมจึงใหทานถามคณะกรรมการไดความวาไดเงิน
ประมาณ ๑ ลานเศษ พอใชหนี้คาวัสดุกอสรางโบสถแลว หลวงพอบอกวา “เลิกงาน” และทํา
การตัดลูกนิมิตเลย เพราะหลวงพอไมอยากรบกวนญาติโยม
ชีวิตลําบาก...เมื่อพบหลวงพอจรัญแลวสบาย

๕

ผมไดพาคนที่มีทุกขไปพบหลวงพอ เพราะหลวงพอสอนวา คนที่มีทกุ ขเราตองชวย
เขา ผมไดทําตามที่หลวงพอสอน ทานสอนใหสวดมนตนึกถึงคุณพระพุทธ คุณพระธรรม คุณ
พระสงฆ คุณบิดา คุณมารดา พระอินทร พระยม พระกาฬ ผีปูผียา ผีตาผียาย ผีสางนางไม
เจากรรมนายเวร คุณครูบาอาจารย ๑๖ ชั้นฟา ๑๕ ชั้นดิน แมพระธรณี แมพระคงคา ทาว
พญายม ฯลฯ
เมื่อสวดมนตแลว ทานใหแผเมตตาแกทุกชีวิตใหมีความสุขกายสบายใจ ผมถือปฏิบตั ิ
มาโดยตลอด วันหนึ่งหลวงพอไปเตือนผมวา “ใหระวังหนอยนะประเสริฐ” แตหลวงพอก็ไมได
บอกวาจะเกิดอะไรขึ้น ตอมาผมไดขับรถไปชนคนตายและไปปรึกษากับหลวงพอ หลวงพอ
ทานบอกวา “ประเสริฐ ขอจงไปรอที่เกิดเหตุ เวลาประมาณ ๘ โมงเชา จะมีคนมาชวย” แลวก็
เปนจริงอยางที่หลวงพอบอกไว ในเวลานั้นคุณพี่อรุณ สุพรศรี ไดแนะนําใหรูจักกับทาน
อัยการศาลธัญญบุรี คือ ทานสหัส แสงฉาย อัยการจังหวัด ทานจะไปจังหวัดอางทอง พี่อรุณ
แนะนําใหรูจักทานที่ จ.อางทอง ซึ่งเปนเรื่องแปลก ทานอัยการนั่งอยูเบาะหลัง ผมก็ขับรถไป
เรื่อย ๆ ไมไดพูดอะไรกัน พอเลยบางขันต ทานพูดวาใหจอดรถ ทานจะมานั่งขางคนขับ และ
ก็พูดคุยกับผม และไดชว ยเรื่องคดีจนจบ
ตอมาป ๒๕๑๔ ผมไดบวชพระทีว่ ัดอัมพวัน โดยมีหลวงพอจรัญเปนพระอุปชฌาย
บวชได ๑๕ วันจึงลาสิกขา หลวงพอไดดูดวงชะตาใหผมอีก หลวงพอไดพูดวา “ประเสริฐ
ระวังยังมีคลืน่ ใตน้ําอีก ยังไมหมดเคราะห” และก็เปนจริงดังที่ทา นไดพูดไว เพื่อนของผมชือ่
โกชุน ขับรถแท็กซี่ปายดําดวยกัน ขับรถชนกับรถตํารวจทางหลวง โกชุนตาย ตัวผมบาดเจ็บ
สาหัสมาก ลูกเมียบานแตกสาแหรกขาด หมดทุกอยาง ผมไดบอกกับ นพ.พ.อ.ประกอบ ซึ่ง
เปนผูทําการรักษาผมวา “ถาคุณหมอถอดสายออกซิเจนเมือ่ ไหร ผมคงตายแน”
เมื่อผมหายดีแลว เงินทางก็ไมมีจึงตองจุดธูป ๙ ดอกที่วัดไชโย บอกหลวงพอโตวา
“ลูกขอเอาทองที่เลี่ยมไปขายเพื่อยังชีพ” จากนั้นไดเอาพระสมเด็จโตเก็บโดยใชผาเช็ดหนา
พันพระและพันไวที่แขน และไปปรึกษากับหลวงพอ หลวงพอบอกวา “ประเสริฐ เธอหมดเวร
กรรมแลว” หลวงพอแนะนําใหไปทํางานเกี่ยวกับการขาย ทานบอกวา จะขายอะไรก็ได
ขอใหทําจริง ๆ แลวจะรวย
ผมจึงไดไปสมัครเขาทํางานที่บริษัทสยามกลการ จํากัด โชวรูมพญาไท ซอยรางน้ํา
ประมาณป ๒๕๑๘ กอนที่ผมจะมาสมัครผมไดถามหลวงพอวา “ผมจะเปลี่ยนงานไปขาย
รถยนต จะดีหรือเปลาครับ” หลวงพอบอกวา “ดี ไปไดเลย ประเสร็จเรามีดีอยูแลว” ชีวิตของ
ผมเหมือนตายแลวเกิดใหม ทุกครั้งที่ผมมีทุกขผมจะไดรับคําแนะนําจากหลวงพอเสมอ ผม
ชีวิตลําบาก...เมื่อพบหลวงพอจรัญแลวสบาย

๖

ไดทํางานที่บริษัทฯ นี่ไดเงินเดือน ๙๐๐ บาท จนไดเลื่อนตําแหนงเปนผูจัดการ ไดรับรางวัล
เดินทางไปดูงานตางประเทศหลายประเทศ ในชวงนี้ผมไดหางหลวงพอไปประมาณ ๕ – ๖ ป
ที่ไมไดไปพบทานบอย ๆ เหมือนเมื่อกอน อาจจะเปนเพราะผมมีงานมาก หรือลืมที่จะนึกถึง
ทาน หรือประมาทในชีวติ หรืออยางไรก็ไมทราบ ประมาณป ๒๕๒๕ เดือนตุลาคม ชีวิตของ
ผมเริ่มตกอับ โดยเจานาย เพื่อนฝูง กลั่นแกลง ใสรายปายสี ใหเสื่อมเสียชื่อเสียง ทําการคา
ทุกอยางไมเจริญ ผมเกือบจะตองหนีไปบวชพระ เพราะผมหางหลวงพอไป
ในขณะนั้นเวลากลางคืน ประมาณเดือนมิถุนายน ๒๕๓๐ ผมฝนเห็นทานหลวงพอมา
เยี่ยม ทานพูดวา “ประเสริฐลืมเราแลวหรือ ไมเห็นไปวัดอัมพวันบางเลย” ผมตกใจสะดุงตื่น
ขึ้นมา ดูรปู ล็อกเกตรุนแรกสมัยที่ทานยังหนุม ซึ่งคลองคอติดตัวผมอยูเสมอ ผมพูดกับแฟน
วา “ผมมีหลวงพออยูอ งคหนึ่ง ผมรักและเคารพนับถือทานมาก ทานเปนเสมือนพอแมของ
ผม” แลวผมก็เอารูปของทานขึ้นมาอธิษฐานวา “ถาบุญบารมีของผมมีจริงแลว ขอใหไดพบ
กับหลวงพออีก”
รุงขึ้น ผมจึงขับรถไปพบกับทาน หลวงพอดีใจมาก ทานพูดวา “ประเสริฐ หายไปอยู
ไหนมาหรือ แทบจํากันไมได” ขณะนั้นทานกําลังสอนอุบาสกอุบาสิกาที่มาปฏิบัติธรรมอยูบน
ศาลา พอสบโอกาสวางคน ผมจึงเขาไปกราบนมัสการหลวงพอใกล และถามทานวา “หลวง
พอครับ ผมดวงตกมากเลยครับ ตกมาหลายปแลว เมื่อคนผมไดฝนเห็นหลวงพอมาเยี่ยมผม”
ทานยิ้มแลวพูดวา “คิดถึงกันนะ” ทานสอนใหเขาวัดปฏิบัติธรรมบางแลวจะเจริญ ผมไดถาม
หลวงพอวา ผมจะเปลี่ยนงานมาขายประกันจะดีหรือไม ทานบอกวา “ดีทั้งนั้นแหละประเสริฐ
งานทุกอยางที่สุจริต ไมคดไมโกงเขา ขอใหเราทําจริง ๆ”
ผมทํางานอยูบริษัท สยามกลการ มาประมาณ ๒๐ ป จึงไดตัดสินใจลาออก แลวเดิน
เขาไปสมัครเปนตัวแทนขายประกันชีวิตทีบ่ ริษัทไทยประกันชีวิต
จํากัด
สาขาธนบุรี
ศูนยการคาเดอะมอลลทาพระ โดยไมมีใครชักชวนผมเขาสูธุรกิจนี้ ผมมาสมัครดวยตัวของ
ผมเอง ผมไดพบกับทานผูจัดการฝายฯ คุณวิเชียร อยูพิทกั ษ และผูจดั การเขต คุณพี่สุรพล
เดชศักดา ทานไดแนะนําใหผมรูถึงความสําคัญของการประกันชีวิต ไดแนะนําถึงอาชีพการ
เปนตัวแทนวา เปนเสมือนนักบุญที่คอยเขาไปชวยเหลือเขายามที่เขาทุกขยาก ในยามที่
ครอบครัวของเขามีการสูญเสีย หรือเจ็บไขไดปวย ซึ่งสิ่งเหลานี้ตรงกับคําสอนของหลวงพอ
ที่ใหชวยเหลือคนที่มีทกุ ข ผมไดตั้งใจทํางานนี้อยางจริงจัง โดยยึดเอาคําสอนของหลวงพอมา
เปนหลักชัยในการประกอบอาชีพจนถึงทุกวันนี้ ทําใหชีวิตของผมและหนาที่การงานมีความ
เจริญกาวหนา ไดรับการเลื่อนตําแหนงเปนผูจัดการเขต ไดรับความไววางใจจากลูกคาและ
ชีวิตลําบาก...เมื่อพบหลวงพอจรัญแลวสบาย
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เพื่อนรวมงานเปนจํานวนมาก มีชีวติ ความเปนอยูที่ดีขึ้นเรื่อย ๆ มีบานใหคนเชา มีรถยนต มี
ทรัพยสินเงินทอง มีชีวติ ที่สุขสบาย มีฐานะการเงินที่ดีพอสมควร ซื้อทีด่ ินและปลูกบานใหลูก
สาวทั้ง ๒ คนคนละแปลง ไดรับรางวัลเดินทางไปทัศนศึกษาตางประเทศหลายประเทศ
ชีวิตของผมนายประเสริฐ ศรีทับทิม ไดมีความสุขความสบายอยูจนถึงทุกวันนี้ ไมวา
ในยามที่อยูดีมีสุขหรือตกอับ ผมจะนึกถึงคําสอนที่หลวงพอไดพร่ําสอนอยูเสมอ ผมมีความ
รุงโรจนในอาชีพก็เพราะหลวงพอ ผมไมเคยลืมคําสอนของหลวงพอที่วา “งานอะไรก็ดีทั้งนั้น
ขอใหเราทําจริง ๆ เถอะ”
ชีวิตของนายประเสริฐ ศรีทับทิม ในชาตินี้นับวาเปนวาสนาอยางยิ่งแลว ที่ไดมีบุญ
บารมีมาพบพระเถรานุเถระพระเดชพระคุณ “พระราชสุทธิญาณมงคล” (หลวงพอจรัญ) แหง
วัดอัมพวัน อําเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงหบุรี ที่ทานไดนอมนําคําสอนขององคสมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจา มาสั่งสอนใหผมและศิษยานุศิษยทุกคน ตลอดจนญาติโยมพุทธบริษัทฯ ที่
มีความทุกข และยังไมพน จากกองกิเลส ไดขัดเกลาจิตใจของเราใหบริสุทธิ์ ปราศจากสิ่งเศรา
หมอง กระทําแตคุณงามความดี มีเมตตาตอเพื่อนมนุษยและสัตวทั้งหลาย
ชีวิตของนายประเสริฐ ศรีทับทิม ถาไมไดพบแสงทองจากหลวงพอในวันนั้น ในวันนี้
ชีวิตของผมคงจะไมไดเปนอยูอยางนี้ ผมภูมิใจและดีใจที่สุดในชีวิต เมื่อผมพบหลวงพอจรัญ
....แลวชีวิตสบายครับ.....
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