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ค า นิยม 
 

หน งั ส ือ ร ว ม เ รื ่อ ง สั น้  “ค รั ง้ ห นึ่ ง ใน ช ีว ิต ” หร ือ  “ฝาก ใจ ไ ว้ 

ที่ เยอรมนี” เป็นการรวบรวมเร่ืองราวต่างๆ ซึ่งเป็นเหตุการณ์และประสบการณ์
ตรงที่ ท่านมหาปกานนท์ พุทธิเมธี ได้เผชิญขณะจ าพรรษาอยู่ที ่เมืองวอร์มส์ 
ประเทศเยอรมนันี ซึ ่งเป็นประสบการณ์ที่ทรงคุณค่าและน่าสนใจ  แม้ส านวนจะ
เรียบง่ายแต่แอบแฝงข้อคิดไว้หลายมุมมอง เป็นการบอกเล่าท านองนิทาน ซึ่งมีทัง้
ท่วงท านองตลก ปรัชญาธรรม และคติธรรมบางประการ หากไปจีจุ้ดใครคนใดคน
หนึ่งเข้าก็อาจไม่สบายใจ แต่ควรจะมีใจกว้างยอมรับและปรับปรุงแก้ไขตวัเอง แม้
บางคนอาจจะยงัไม่มีเร่ืองเช่นนัน้เกิดขึน้ แต่ก็อาจเกิดขึน้ และหาทางหลีกเลี่ยงเพื่อ
ไม่ให้เร่ืองต่างๆ เกิดขึน้กับตนเองได้  

บางเหตุการณ์ก็เป็นเร่ืองเหลือเช่ือไม่น่าจะเกิดขึน้ได้ แต่ก็เกิดขึน้แล้ว  เพราะ
ความห่างไกลจากบ้านเกิดเมืองนอนของตน และให้ความสนใจในวฒันธรรมของชน
ชาติอื่นภาษาอื่นจนลืมประเพณีวฒันธรรมของตน แต่ก็เข้าไม่ถึงวฒันธรรมของชาติ
อื่นเพราะรูปร่างหน้าตา และภาษามากางกัน้ แต่พอจะกลบัมาหาวฒันธรรมของตน
ก็จนตรอกอีก  ไม่รู้จะปลีกตวัไปทางไหน  จึงต้องจ าใจฝึกฝนวฒันธรรมของตน แต่
ต้องทนไปอีกนาน อย่างไรก็ดีก็คงจะ ไม่สายเกินแก้ เพียงแต่อย่าท าตัวแย่ ต้อง
แก้ได้แน่นอน 

หนงัสือรวมเร่ืองสัน้นี ้ จึงเป็นเร่ืองน่าอ่านเพราะแฝงไว้ซึ่งแง่คิดมีความสนุก
เป็นบางจุด เผ็ดมนัเป็นบางตอน สะท้อนสงัคมเป็นบางเร่ือง เรียบเรียงปรัชญาและ
คติธรรมเป็นบางข้อความ จึงขออนุโมทนาในความวิริยะอุตสาหะของผู้ เขียนไว้ ณ 
ที่นี ้

พระเทพกิตติโมลี (ทองสรูย ์สรุยิเตโช) 

(ป.ธ.๘, พธ.บ. MA., Ph.D.) 

เจา้อาวาสวดัศรนีครนิทรวราราม  ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์
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ค าน า ครัง้ท่ี 2 
 

มีเ ร่ืองมากมายในชีว ิตของมนุษย์เรา ทัง้สขุ  เศร้า สมหวงั และผิดหวงั
คลกุเคล้ากันไป อนัเป็นเง่ือนไขของชีวิตที่เราต้องพบเจอ ท่านว่าอย่าคิดมากก็แล้ว
กัน  ดงัมีค ากล่าวที่ว่า “หากเราได้ทุกอย่างดังที่คิด ชั่ วชีวิตจะเอากองไว้ที่ ไหน 
ได้บ้างเสียช่างปะไร จงภูมิใจที่ เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์ และได้สร้างความดี”  

เร่ืองจริงไม่อิงนิยายที่ข้าพเจ้าเจอในเยอรมนี เป็นเพียงบางส่วนที่ข้าพเจ้าได้
มีโอกาสเดินทางไปปฏิบตัิศาสนกิจที่ประเทศเยอรมนี โดยความเมตตานุเคราะห์
ของหลวงพ่อเจ้าคุณพระราชกิตติโมลี เจ้าอาวาสวดัศรีนครินทรวรารามประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์ ที่ได้นิมนต์ไปยงัท่านดร.พระมหาเหลา ปัญญาสิริ เจ้าอาวาสวดั 
พุทธวิหาร เมืองเบอร์มิงแฮม (ปัจจุบนั ได้ย้ายไปที่ kings Broley Lichfield) เพื่อให้
ข้าพเจ้าไปปฏิบตัิศาสนกิจเป็นก าลงัใจให้ญาติโยมคนไทยในเยอรมนี และได้ขีด
เขียนประสบการณ์ในช่วงที่มีเวลาว่าง และส่งไปตีพิมพ์ที่ “นิตยสารชาวไทย” ทุก
เดือน  

จึงได้รวมเป็นเล่ม ด้วยหวงัว่าจะท าให้เกิดความรู้บางเร่ืองบางลีลาของชีวิต
ของพี่น้องคนไทยในต่างแดน ที่เกี่ยวข้องกับพระสงฆ์ไทยที่ปฏิบตัิศาสนกิจในต่าง
แดน ซึ่งมีเร่ืองราวมากมายที่มอ่านแล้วจะท าเรามองเห็นภาพสะท้อนไปถึงเมืองไทย 
จะเห็นความเหมือนที่แตกต่างในต่างแดน คนไทยหลายคนที่อยู่เมืองไทยอาจจะ
ไม ่ได้ ใกล้ช ิดก ับว ดัหรือไม ่ได้สนใจก ับวดัอย ่างคนไทยในต ่างแดน ซึ ่ งอาจ
เนื่องมาจากความไกลบ้าน ห่างดินแดนเมืองพ่อแม่คือเมืองไทย เมื่อมีวดัไทยในต่าง
แดน วดัจึงเป็นเหมือนกับประเทศไทย ศูนย์รวมใจของคนไทย  

หนงัสือเล่มนีเ้ป็นเล่มแรกที่ข้าพเจ้าตัง้ใจหดัเขียนเพื่อต้องการให้สาระธรรม
แก่ญาติโยม และเป็นการตอบแทนบุญคุณความเมตตาที่ญาติโยมใส่บาตร จนท า
ให้ชีวิตของพระอยู่รอด หวงัว่าคงเป็นสาระและบนัเทิงบ้างแก่ท่านผู้สนใจ  

หากความดีอนัจะพึงจากหนงัสือเล่มนี ้ข้าพเจ้าขอบูชาพระคุณท่านผู้มีคุณ
ทุกท่าน และมอบแด่ผู้ เป็นเจ้าของเร่ืองทุกท่านที่ข้าพเจ้ากล่าวถึง หากประโยชน์อนั
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เป็นรายได้จะพึงมีจากหนงัสือนี  ้ขอมอบเป็นทุนการศึกษาแก่พระเณรเยาวชนที่
ก าพร้ายากจนและที่ด้อยโอกาสในชนบทไทย และมอบเป็นทุนในการสร้างวดัศรี
รัตนาราม ประเทศองักฤษ  (เพื่อเป็นศูนย์การศึกษาและปฏิบตัิธรรม)   

ขออนุโมทนากุศลอย่างยิ ่งก ับท่านที ่มีพระคุณทุกท่าน ที ่เป็นธุระในการ
ด าเนินจัดพิมพ์ และคณะอุบาสกอุบาสิกา ที่อุปถัมภ์การพิมพ์ในครัง้นี  ้ตลอดทัง้
ญาติธรรมทุกท่านให้ก าลงัใจพร้อมสนบัสนุนโครงการฯ   

ขออ านวยอวยชัยให้ทุกท่านได้รับส่วนแห่งความดี และพบสนัติสขุ เจริญงอก
งามในพระธรรม น าตนให้พ้นทุกข์ภยัในสงสารด้วยกันทุกท่าน  

    
ดว้ยธรรมไมตรี 

มหาบา้นนอก 

(พระมหาปกานนท ์พทุธิเมธี) 

Wat Sriratanaram  
18 Paulden Avenue, Baguley  

Manchester M23 1PD, UK   
Tel. +44-161-998 4427 

www.watsriuk.org   
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ล าน าแด่ . . . พระธรรมทตูไทยในต่างแดน 

        เขยีน: มหาบา้นนอก  
          ขดัส านวน : มหาจ าเริญ วดัพทุธวิหาร อมัสเตอรด์มั 

 

    
มเีพียงบาตรและจีวรเมื่อตอนบวช  อปัุชฌายท่์านสวดบวชเป็นสงฆ์ 

ใหม้ีศีลมีธรรมใจปลดปลง  ท าใจตรงค าสอนพระ-พระชินศรี 

หา้พรรษาพน้ผ่านตามวิสัย  ธรรมวินัยไดศึ้กษาเพิ่มราศี 

เรียนนกัธรรมไตรปิฎกครบบาลี  ตามคัมภีร์บันทึกธรรมค าพทุธวร 

รูเ้ร่ืองโลกรูเ้ร่ืองธรรมที่เกิดดบั      รูร้ะงบัความโง่งมรูไ้ถ่ถอน 

ใชส้ติร ูร้ะงบัดับนิวรณ ์  รูส้งัวรในพระธรรมพระสมัมา 

ผ่านวิชาธรรมทตูสตูรฝึกหัด  ช่วยขดูขดัฝึกตนพน้ตัณหา 

ภาษาโลกภาษาธรรมไดน้ าพา  ใหม้หาไปต่างแดนแควน้โลกันต์ 

ถึงคราวหนาวก็แสนจะหนาวเหน็บ   ถึงคราวเจ็บก็เจ็บแสบแทบอาสัญ 

ถึงคราวอดก็อดจนชินชัน  วงมาลยน์ัน้ยังมัน่คงตรงอย่างเคย 

การไดบ้วชไดช้ื่อว่าทานลกูเมีย  เร่ืองไดเ้สียมิเป็นเห็นรูเ้ฉย 

D 



ภารกิจน าพระธรรมใหช้นเชย  ไดเ้ป็นเผยสัจธรรมพระสัมมา 

ยามโดดเดี่ยวก็โดดเดี่ยวแสนเดียวดาย    ใชธ้รรมะมาผ่อนคลายหายทกุขี 

การเป็นอยู่ถึงคราวอิ่มก็อิ่มเหลือ ถึงคราวอดก็เหมือนเสือใหว้ิภกัษา 

สูปั้ญหายามมาก็มาครบ ช่างบรรจบทับถมตรมหนกัหนา 

ปัญหาในคือใจที่มีโทษ       มีความโกรธความโลภและความหลง 

แต่คราใดใจมีสติผดุ   นิวรณห์ลดุระงบัลงปลงสงสยั 

ครานัน้คือทรงธรรมน าเป็นทตู  ช่วยขดูขดับรรเทาใจใหห้รรษา 

คอยช่วยชี้หนทางบรรเทาทกุข  ์ ช่วยชี้ทางสนัติสขุเกษมศานต ์

นี่แหละเป็นหัวใจนักเผยธรรม  อยู่พดูท าสขุใหเ้ห็นเป็นนิสัย 

ตามแนวทางธรรมฐานงานฝึกจิต มีสติตามติดทกุย่างกา้ว 

อยากของรอ้นไดข้องเย็นเป็นกิจจา  ธรรมดาของสงฆว์งศพ์ทุธี  

ยามทอ้แทก็้ใชธ้รรมน าชีวี  ตั้งฤดีไวเ้พื่อสขุทกุชีวี 

ของผูรั้บของตนเหลือคณา  ใหร้ ูว้่าที่มีทกุขป์ลกุปลงใจ 

ทั้งก าหนัดทั้งอึดอัดเป็นวัฏวง      จิตขึน้ลงถกูสนิมเกาะกินใจ 

ไม่ก าหนัดไม่ขดัเคืองเร่ืองภายใน  ไดด้วงใจใหเ้บิกบานศานติมา 

สมเป็นพระธรรมทตูหน่อพทุธา   ช่วยประชาคลายทกุขส์ขุส าราญ 

แนะชี้น าหนทางพระนิพพาน  อันส าราญพน้โศกวิโยคภัย 

ยามพบทกุขก็์มีธรรมป้องกันภัย ยามใจไม่หลุ่มหลงรูป้ลงวาง 

สัมปชญัญะตาปีชี้น าทาง   จิตสว่างวางทกุขใ์จสขุเอย 
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แ ห ล่ ง ร ว ม น ้า ใ จ ค น ไ ท ย  

 

ชีวิตคนไทยอยู่ในต่างแดน     ตอ้งล าบากแสนดิ้นรนต่อสู ้

ตอ้งเผชิญตอ้งเรียนรู้    บางสิ่งอดสตูอ้งเจ็บตอ้งทน 

บางคนจากมาท างาน    ส่งเงินเลี้ยงลกูหลายคน    และญาติอีกมากมาย 

ไม่มีใครเขามาเขา้ใจ จะมีสิ่งใดมาเป็นที่พึ่งแห่งใจเรา 

ว่าเราเกิดมาเป็นชาวพทุธ          สิ่งสงูสดุคือพระศาสนา 

เมื่อยามเราเหงาความเศรา้มาเยือน   จิตใจลอยเลื่อนไม่มีจดุหมาย 

จะมีสิ่งหนึ่งคือแสงทองแห่งธรรม   เป็นสิ่งสงูล า้เย็นฉ า่ชโลมใจ 

เหตกุารณ์เวลานั้นก็มาถึง   มีชนกลุ่มเขา้ใจปัญหา 

จึงสามัคคีจับมือกันมา   ตั้งใจไวว้่าจะร่วมสรา้งวัดไทย 

และก็ถึงวัดที่ฟ้าเห็นใจ   จึงมีพระไทยเดินทางมา 

เหมือนเทวดาท่านมาดล   ท่านคงเห็นคนตั้งใจกันท าจริง 

เสียสละความสขุส่วนตน   ทั้งพระและผูค้นร่วมกันท างาน 

จึงเกิดมีจึงมีวัดไทย   หัวใจคนไทยเบิกบาน 

ร่วมกันสรา้งสรรค์   ส่งยิ้มใหก้ันร่วมพัฒนา 

กาลเวลาหมนุเวียนเปลี่ยนไป   เร่ิมมีคนไทยจากต่างแดน 

มากันหลายแห่ง   เช่น   อังกฤษ   เยอรมัน   สวีเดน 

ฝรัง่ก็มีหลายชาติภาษา   เร่ิมมาศึกษาพระธรรม 

พบความชุ่มฉ า่   ในค าสอนพระพทุธองค์ 

หลวงพ่อหลวงพี่นั้นมีเมตตา   ท่านพาเด็กๆ ปฏิบัติธรรม 

คนทกุนอ้มน าเลื่อมใส   หลวงปู่ครบูา   เป็นศนูยร์วมน า้ใจคนไทย 

เป็นแหล่งรวมวัฒนะธรรมไทย     รักษากันไว ้ใหน้านแสนนาน 
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เป็นศนูยร์วมน า้ใจคนไทย        เป็นแหล่งรวมวัฒนะธรรมไทย 

ร่วมอนรุักษไ์ว ้        ใหล้กูหลานสืบต่อมา 

ในอังกฤษก็มีวัดไทย      วัดศรีรัตนาราม     แมนเชสเตอร์ 

เป็นอนสุรณ์แห่งใจเธอว่า    วัดไทย    คือ    แหล่งน า้ใจของคนไทย 

 

(คดัและดดัแปลงจากบทเพลงธรรมวัดไทยเดนมารก์) 

 

 

 

 

จะปลูกพืช ต้องเตรียมดิน  จะกินต้องเตรียมอาหาร 

จะพัฒนาการต้องเตรียมคน จะพัฒนาคน ต้องพัฒนาที่ใจ 

จะพัฒนาใครเขา ต้องพัฒนาที่เราก่อน 
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