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คานิ ยม
ห น งั สือ ร ว ม เ รื ่ อ ง สั ้น “ค รั ง้ ห นึ ่ ง ใ น ชีว ิต ”
ห รื อ “ฝ า ก ใ จ ไ ว้
ที่เ ยอรมนี ” เป็ นการรวบรวมเรื่ อ งราวต่างๆ ซึ่ง เป็ นเหตุก ารณ์ และประสบการณ์
ตรงที่ ท่ า นมหาปกานนท์ พุท ธิเ มธี ได้ เ ผชิ ญ ขณะจาพรรษาอยู่ที่เ มือ งวอร์ ม ส์
ประเทศเยอรมัน นี ซึ่ง เป็ นประสบการณ์ ที่ท รงคุณ ค่า และน่า สนใจ แม้ สานวนจะ
เรี ยบง่ายแต่แอบแฝงข้ อคิดไว้ หลายมุมมอง เป็ นการบอกเล่าทานองนิทาน ซึ่งมีทั ้ง
ท่วงทานองตลก ปรัชญาธรรม และคติธรรมบางประการ หากไปจี จ้ ุด ใครคนใดคน
หนึ่งเข้ า ก็อาจไม่สบายใจ แต่ควรจะมีใจกว้ างยอมรับและปรับปรุ งแก้ ไขตัวเอง แม้
บางคนอาจจะยังไม่มีเรื่ องเช่นนันเกิ
้ ดขึ ้น แต่ก็อาจเกิดขึน้ และหาทางหลีกเลี่ยงเพื่อ
ไม่ให้ เรื่ องต่างๆ เกิดขึ ้นกับตนเองได้
บางเหตุการณ์ ก็เป็ นเรื่ องเหลือเชื่อไม่น่าจะเกิดขึ ้นได้ แต่ก็เกิดขึ ้นแล้ ว เพราะ
ความห่างไกลจากบ้ านเกิดเมืองนอนของตน และให้ ความสนใจในวัฒนธรรมของชน
ชาติอื่นภาษาอื่นจนลืมประเพณีวฒ
ั นธรรมของตน แต่ก็เข้ าไม่ถึง วัฒนธรรมของชาติ
อื่นเพราะรู ปร่ างหน้ าตา และภาษามากางกัน้ แต่พอจะกลับมาหาวัฒนธรรมของตน
ก็จนตรอกอีก ไม่ร้ ู จะปลีกตัวไปทางไหน จึงต้ องจาใจฝึ กฝนวัฒนธรรมของตน แต่
ต้ องทนไปอีกนาน อย่างไรก็ดีก็คงจะ ไม่ สายเกินแก้ เพียงแต่ อย่ าทาตัวแย่ ต้ อง
แก้ ได้ แน่ นอน
หนังสือรวมเรื่ อ งสันนี
้ ้ จึงเป็ นเรื่ องน่าอ่านเพราะแฝงไว้ ซึ่งแง่คิด มีความสนุก
เป็ นบางจุด เผ็ดมันเป็ นบางตอน สะท้ อนสังคมเป็ นบางเรื่ อง เรี ยบเรี ยงปรัชญาและ
คติธรรมเป็ นบางข้ อความ จึงขออนุโมทนาในความวิริยะอุตสาหะของผู้เขียนไว้ ณ
ที่นี ้
พระเทพกิตติโมลี (ทองสูรย์ ส ุริยเตโช)
(ป.ธ.๘, พธ.บ. MA., Ph.D.)
เจ้าอาวาสวัดศรีนครินทรวราราม ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
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คานา ครัง้ ที่ 2
มีเ รื ่ อ งมากมายในชีว ิต ของมนุษ ย์เ รา ทั ้งสุข เศร้ า สมหวัง และผิด หวัง
คลุกเคล้ ากันไป อันเป็ นเงื่อนไขของชีวิต ที่เราต้ องพบเจอ ท่านว่าอย่าคิ ดมากก็แล้ ว
กัน ดังมีคากล่าวที่ว่า “หากเราได้ ทุกอย่ างดังที่คิด ชั่วชีวิตจะเอากองไว้ ท่ ีไหน
ได้ บ้างเสียช่ างปะไร จงภูมิใจที่เราได้ เกิดมาเป็ นมนุ ษย์ และได้ สร้ างความดี ”
เรื่ องจริ งไม่อิงนิยายที่ข้าพเจ้ าเจอในเยอรมนี เป็ นเพียงบางส่วนที่ข้าพเจ้ าได้
มีโอกาสเดิน ทางไปปฏิ บ ตั ิศาสนกิจ ที่ป ระเทศเยอรมนี โดยความเมตตานุเ คราะห์
ของหลวงพ่อ เจ้ า คุณ พระราชกิต ติโมลี เจ้ า อาวาสวัด ศรี น คริ น ทรวรารามประเทศ
สวิต เซอร์ แ ลนด์ ที่ได้ นิม นต์ไปยัง ท่า นดร.พระมหาเหลา ปั ญ ญาสิริ เจ้ า อาวาสวัด
พุทธวิหาร เมืองเบอร์ มิงแฮม (ปั จจุบนั ได้ ย้ายไปที่ kings Broley Lichfield) เพื่อให้
ข้ า พเจ้ า ไปปฏิบ ตั ิศ าสนกิจ เป็ นกาลัง ใจให้ ญ าติโยมคนไทยในเยอรมนี และได้ ขีด
เขียนประสบการณ์ ในช่วงที่มีเวลาว่าง และส่งไปตีพิมพ์ที่ “นิ ตยสารชาวไทย” ทุก
เดือน
จึงได้ รวมเป็ นเล่ม ด้ วยหวังว่า จะทาให้ เกิดความรู้ บางเรื่ องบางลีลาของชีวิต
ของพี่น้ องคนไทยในต่า งแดน ที่เกี่ยวข้ องกับพระสงฆ์ไทยที่ปฏิบตั ิศาสนกิจ ในต่า ง
แดน ซึ่งมีเรื่ องราวมากมายที่มอ่านแล้ วจะทาเรามองเห็นภาพสะท้ อนไปถึงเมืองไทย
จะเห็นความเหมือนที่แ ตกต่า งในต่า งแดน คนไทยหลายคนที่อยู่เ มืองไทยอาจจะ
ไม่ไ ด้ ใ กล้ ช ิด กับ วัด หรื อ ไม่ไ ด้ ส นใจกับ วัด อย่า งคนไทยในต่า งแดน ซึ ่ ง อาจ
เนื่องมาจากความไกลบ้ าน ห่างดินแดนเมืองพ่อแม่คือเมืองไทย เมื่อมีวดั ไทยในต่าง
แดน วัดจึงเป็ นเหมือนกับประเทศไทย ศูนย์รวมใจของคนไทย
หนังสือเล่มนี ้เป็ นเล่มแรกที่ข้าพเจ้ าตั ้งใจหัดเขียนเพื่อต้ องการให้ สาระธรรม
แก่ญาติโยม และเป็ นการตอบแทนบุญคุณความเมตตาที่ญาติโ ยมใส่บาตร จนทา
ให้ ชีวิตของพระอยู่รอด หวังว่าคงเป็ นสาระและบันเทิงบ้ างแก่ท่านผู้สนใจ
หากความดีอ นั จะพึง จากหนังสือเล่มนี ้ ข้ าพเจ้ าขอบูชาพระคุณท่า นผู้มีค ุณ
ทุกท่าน และมอบแด่ผ้ เู ป็ นเจ้ าของเรื่ องทุกท่านที่ข้าพเจ้ ากล่าวถึง หากประโยชน์อนั

C
เป็ นรายได้ จ ะพึง มีจ ากหนัง สือ นี ้ ขอมอบเป็ นทุน การศึก ษาแก่พ ระเณรเยาวชนที่
กาพร้ ายากจนและที่ด้ อยโอกาสในชนบทไทย และมอบเป็ นทุน ในการสร้ างวัด ศรี
รัตนาราม ประเทศอังกฤษ (เพื่อเป็ นศูนย์การศึกษาและปฏิบตั ิธรรม)
ขออนุโ มทนากุศ ลอย่า งยิ ่ง กับ ท่า นที ่ม ีพ ระคุณ ทุก ท่า น ที ่เ ป็ นธุร ะในการ
ดาเนิน จัด พิม พ์ และคณะอุบ าสกอุบ าสิก า ที่อ ุป ถัม ภ์ก ารพิม พ์ใ นครั ง้ นี ้ ตลอดทั ้ง
ญาติธรรมทุกท่านให้ กาลังใจพร้ อมสนับสนุนโครงการฯ
ขออานวยอวยชัยให้ ทุกท่านได้ รับส่วนแห่งความดี และพบสันติสขุ เจริ ญงอก
งามในพระธรรม นาตนให้ พ้นทุกข์ภยั ในสงสารด้ วยกันทุกท่าน

ด้วยธรรมไมตรี
มหาบ้านนอก
(พระมหาปกานนท์ พุทธิเมธี)
Wat Sriratanaram
18 Paulden Avenue, Baguley

Manchester M23 1PD, UK
Tel. +44-161-998 4427
www.watsriuk.org
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ใช้สติรรู้ ะงับดับนิวรณ์
ผ่านวิชาธรรมทูตสูตรฝึ กหัด
ภาษาโลกภาษาธรรมได้นาพา
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ถึงคราวอดก็ อดจนชินชัน
การได้บวชได้ชื่อว่าทานลูกเมีย

อุปัชฌาย์ท่านสวดบวชเป็ นสงฆ์
ทาใจตรงคาสอนพระ-พระชินศรี
ธรรมวินัยได้ศึกษาเพิ่มราศี
ตามคัมภีร์บันทึกธรรมคาพุทธวร
รูร้ ะงับความโง่งมรูไ้ ถ่ถอน
รูส้ งั วรในพระธรรมพระสัมมา
ช่วยขูดขัดฝึ กตนพ้นตัณหา
ให้มหาไปต่างแดนแคว้นโลกันต์
ถึงคราวเจ็ บก็เจ็ บแสบแทบอาสัญ
วงมาลย์นนั้ ยังมัน่ คงตรงอย่างเคย
เรื่องได้เสียมิเป็ นเห็ นรูเ้ ฉย
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ภารกิจนาพระธรรมให้ชนเชย
ยามโดดเดี่ยวก็ โดดเดี่ยวแสนเดียวดาย
การเป็ นอยู่ถึงคราวอิ่มก็ อ่มิ เหลือ
สูป้ ั ญหายามมาก็มาครบ
ปั ญหาในคือใจที่มีโทษ
แต่คราใดใจมีสติผดุ
ครานัน้ คือทรงธรรมนาเป็ นทูต
คอยช่วยชี้หนทางบรรเทาทุกข์
นี่แหละเป็ นหัวใจนักเผยธรรม
ตามแนวทางธรรมฐานงานฝึ กจิต
อยากของร้อนได้ของเย็นเป็ นกิจจา
ยามท้อแท้ก็ใช้ธรรมนาชีวี
ของผูร้ ับของตนเหลือคณา
ทั้งกาหนัดทั้งอึดอัดเป็ นวัฏวง
ไม่กาหนัดไม่ขดั เคืองเรื่องภายใน
สมเป็ นพระธรรมทูตหน่อพุทธา
แนะชี้นาหนทางพระนิพพาน
ยามพบทุกข์ก็มีธรรมป้องกันภัย
สัมปชัญญะตาปี ชี้นาทาง

ได้เป็ นเผยสัจธรรมพระสัมมา
ใช้ธรรมะมาผ่อนคลายหายทุกขี
ถึงคราวอดก็ เหมือนเสือให้วิภกั ษา
ช่างบรรจบทับถมตรมหนักหนา
มีความโกรธความโลภและความหลง
นิวรณ์หลุดระงับลงปลงสงสัย
ช่วยขูดขัดบรรเทาใจให้หรรษา
ช่วยชี้ทางสันติสขุ เกษมศานต์
อยู่พดู ทาสุขให้เห็ นเป็ นนิสัย
มีสติตามติดทุกย่างก้าว
ธรรมดาของสงฆ์วงศ์พทุ ธี
ตั้งฤดีไว้เพื่อสุขทุกชีวี
ให้รวู้ ่าที่มีทกุ ข์ปลุกปลงใจ
จิตขึน้ ลงถูกสนิมเกาะกินใจ
ได้ดวงใจให้เบิกบานศานติมา
ช่วยประชาคลายทุกข์สขุ สาราญ
อันสาราญพ้นโศกวิโยคภัย
ยามใจไม่หลุ่มหลงรูป้ ลงวาง
จิตสว่างวางทุกข์ใจสุขเอย

∞∞∞∞∞∞∞

F

แ ห ล่ ง ร ว ม น้า ใ จ ค น ไ ท ย
ชีวิตคนไทยอยู่ในต่างแดน ต้องลาบากแสนดิ้นรนต่อสู้
ต้องเผชิญต้องเรี ยนรู้ บางสิ่งอดสูตอ้ งเจ็ บต้องทน
บางคนจากมาทางาน ส่งเงินเลี้ยงลูกหลายคน และญาติอีกมากมาย
ไม่มีใครเขามาเข้าใจ
จะมีสิ่งใดมาเป็ นที่พึ่งแห่งใจเรา
ว่าเราเกิดมาเป็ นชาวพุทธ
สิ่งสูงสุดคือพระศาสนา
เมื่อยามเราเหงาความเศร้ามาเยือน จิตใจลอยเลื่อนไม่มีจดุ หมาย
จะมีสิ่งหนึ่งคือแสงทองแห่งธรรม เป็ นสิ่งสูงลา้ เย็ นฉา่ ชโลมใจ
เหตุการณ์เวลานั้นก็ มาถึง มีชนกลุ่มเข้าใจปั ญหา
จึงสามัคคีจับมือกันมา ตั้งใจไว้ว่า จะร่วมสร้างวัดไทย
และก็ ถึงวัดที่ฟ้าเห็ นใจ จึงมีพระไทยเดินทางมา
เหมือนเทวดาท่านมาดล ท่านคงเห็ นคนตั้งใจกันทาจริ ง
เสียสละความสุขส่วนตน ทั้งพระและผูค้ นร่ วมกันทางาน
จึงเกิดมีจึงมีวัดไทย หัวใจคนไทยเบิกบาน
ร่ วมกันสร้างสรรค์ ส่งยิ้มให้กันร่วมพัฒนา
กาลเวลาหมุนเวียนเปลี่ยนไป เริ่มมีคนไทยจากต่างแดน
มากันหลายแห่ง เช่น อังกฤษ เยอรมัน สวีเดน
ฝรัง่ ก็ มีหลายชาติภาษา เริ่มมาศึกษาพระธรรม
พบความชุ่มฉา่ ในคาสอนพระพุทธองค์
หลวงพ่อหลวงพี่นั้นมีเมตตา ท่านพาเด็ก ๆ ปฏิ บัติธรรม
คนทุกน้อมนาเลื่อมใส หลวงปู่ ครูบา เป็ นศูนย์รวมนา้ ใจคนไทย
เป็ นแหล่งรวมวัฒนะธรรมไทย รักษากันไว้ ให้นานแสนนาน

G
เป็ นศูนย์รวมนา้ ใจคนไทย
เป็ นแหล่งรวมวัฒนะธรรมไทย
ร่ วมอนุรักษ์ไว้
ให้ลกู หลานสืบต่อมา
ในอังกฤษก็ มีวัดไทย วัดศรีรัตนาราม แมนเชสเตอร์
เป็ นอนุสรณ์แห่งใจเธอว่า วัดไทย คือ แหล่งนา้ ใจของคนไทย

(คัดและดัดแปลงจากบทเพลงธรรมวัดไทยเดนมาร์ก )

จะปลูก พืช ต้อ งเตรี ย มดิ น จะกิน ต้อ งเตรี ย มอาหาร
จะพั ฒ นาการต้อ งเตรีย มคน จะพั ฒ นาคน ต้อ งพั ฒ นาที่ใ จ
จะพั ฒ นาใครเขา ต้อ งพั ฒ นาที่เ ราก่อ น

