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องค์ ภควาน ชรี คริชณะ ผู้เป็ นแหล่งกาเนิดเดิมแท้ ของทุกสิ่ งทุกอย่ าง by Madhavi Pavani Mtg
นักวิชาการผูค้ งแก่เรี ยนศึกษาคัมภีร์พระเวทอย่างสมบูรณ์ และได้รับข้อมูลจากผูท้ ี่เชื่อถือได้ เช่น องค์เชธันญะ และรู ้วา่
จะนาคาสอนเหล่านี้ไปใช้อย่างไรเพื่อให้เข้าใจว่า คริ ชณะทรงเป็ นแหล่งกาเนิดของทุกสิ่ งทุกอย่างทั้งในโลกวัตถุ และ
โลกทิพย์ เพราะเมื่อรู ้เช่นนี้โดยสมบูรณ์จึงจะตั้งมัน่ อย่างแน่วแน่ ในการอุทิศตนเสี ยสละรับใช้ต่อองค์ภควาน โดยไม่
เบี่ยงเบนอันเนื่องมาจากคาบรรยายที่เหลวไหล หรื อจากคนโง่เขลาใด ๆ
วรรณกรรมพระเวททั้งหมดยอมรับว่าคริ ชณะ คือ แหล่งกาเนิดของพระพรหม พระศิวะ และเทวดาทั้งหลาย ใน อทารวะ
เวดะ (โกพาละ-ทาพะนี อุพะนิชดั 1.24) กล่าวไว้วา่ “ในตอนต้นคริ ชณะทรงสอนความรู ้พระเวทแก่พระพรหมผูซ้ ่ ึ งใน
อดีตได้เผยแพร่ ความรู ้พระเวทนี้” และ (นารายะณะ อุพะนิชดั 1) กล่าวว่า “จากนั้นองค์ภควานนารายะณะทรงปรารถนา
จะสร้างสิ่ งมีชีวติ ” อุพะนิชดั กล่าวต่อไปว่า “จากพระนารายณ์ พระพรหมประสู ติ จากพระนารายณ์ผอู ้ าวุโสสู งสุ ดต่าง ๆ
ประสู ติเช่นกัน จากพระนารายณ์พระอินทร์ ประสู ติ จากพระนารายณ์วะสุ ท้ งั แปดองค์ประสู ติ จากพระนารายณ์รุดระทั้ง
สิ บเอ็ดองค์ประสู ติ จากพระนารายณ์ อาดิทยะ สิ บสององค์ประสู ติ ” พระนารายณ์องค์น้ ี ทรงเป็ นภาคแบ่งแยก
ของคริ ชณะ
ได้กล่าวไว้ในพระเวทเล่มเดียวกันว่า “คริ ชณะบุตรของพระนางเดวะคีคือองค์ภควาน” (นารายะณะ อุพะนิชดั 4) จากนั้นได้กล่าวต่อไปว่า “ในตอนต้นของการสร้างมีเพียงองค์ภควานพระนารายณ์ ไม่มี
พระพรหม ไม่มีพระศิวะ ไม่มีน้ า ไม่มีไฟ ไม่มีดวงจันทร์ ไม่มีดวงดาวในท้องฟ้า ไม่มีดวงอาทิตย์” (มะฮา อุพะนิชดั 1) ใน มะฮา อุพะนิชดั กล่าวไว้เช่นกันว่า พระศิวะประสู ติจากพระนาลาฎ (หน้าผาก)
ขององค์ภควาน ดังนั้น พระเวทกล่าวว่า องค์ภควานผูท้ รงสร้างพระพรหม และพระศิวะ ควรได้รับการบูชา ใน โมคชะ-ดารมะ คริ ชณะตรัสว่า “ข้าเป็ นผูใ้ ห้กาเนิ ดบรรดาผูอ้ าวุโสสู งสุ ด พระศิวะ และองค์
อื่น ๆ ถึงแม้วา่ พวกเขาไม่รู้วา่ ข้าเป็ นผูใ้ ห้กาเนิด เพราะว่าหลงผิดอยูใ่ นพลังงานแห่ งความหลงของข้า” ใน วะราฮะ พุราณะ ได้กล่าวไว้เช่นกันว่า “พระนารายณ์ คือ องค์ภควาน จากพระองค์พระพรหม
ประสู ติ จากพระพรหม พระศิวะประสู ติ”
องค์ชรี คริ ชณะ ทรงเป็ นแหล่งกาเนิดของการให้กาเนิดทั้งหมด พระองค์ทรงถูกเรี ยกว่าเป็ นแหล่งกาเนิดของทุกสิ่ งทุกอย่างที่มีประสิ ทธิภาพสู งสุ ด ทรงตรัสว่า “เพราะว่าทุกสิ่ งทุกอย่างกาเนิดมาจากข้า ข้า
คือแหล่งกาเนิดเดิมแท้ของทุกสิ่ งทุกอย่าง ทุกสิ่ งทุกอย่างอยูภ่ ายใต้ขา้ ไม่มีผใู ้ ดอยูเ่ หนือข้า” ไม่มีผคู ้ วบคุมสู งสุ ดอื่นใดนอกจากคริ ชณะ ผูเ้ ข้าใจคริ ชณะเช่นนี้จากพระอาจารย์ทิพย์ที่เชื่อถือได้ และจากการ
อ้างอิงของวรรณกรรมพระเวท จะใช้พลังงานของเขาทั้งหมดในคริ ชณะจิตสานึก และกลายมาเป็ นผูร้ ู ้อย่างแท้จริ ง เมื่อเปรี ยบเทียบกับบุคคลเช่ นนี้บุคคลอื่น ๆ ทั้งหมดผูไ้ ม่รู้จกั คริ ชณะอย่างถูกต้องเป็ นคน
โง่เขลา คนโง่เขลาเท่านั้นที่พิจารณาว่า คริ ชณะทรงเป็ นมนุษย์ธรรมดา บุคคลในคริ ชณะจิตสานึกไม่ควรสับสนกับคนโง่เขลาเหล่านี้ แต่ควรหลีกเลี่ยงคาบรรยาย และการตีความ ภควัต-คีตา ที่เชื่อถือไม่ได้

“Farewell to Sukumwit 12-19, Bkk; Spiritual Realizations here”, by Bhaktin Dr. Sarika.
Hare Krishna dear devotees! My 7 year journey in Bangkok is
coming to an end. I bid farewell with a heavy heart. I will definitely miss the association of wonderful devotees in Bangkok. The
personal association that I received here strengthened my faith
and spiritual practice.
When I started my Krishna Consciousness journey in India, my
‘Bhakti’ plant was very tender and fragile. With the guidance,
support, nourishment and inspiration of the devotees in Bangkok, my ‘Bhakti’ plant grew stronger with deeper roots.
I wish to thank all the devotees who have been instrumental in this journey, especially Sumadhuri Mtg, Antaranga Prb
and Bhakta Niyam who persevered to keep the Sukhumvit programs going with enthusiasm and compassion. A special
thanks to H.G Ram Laxman Prb, H.G Purnamasi Mtg and KripaMayi Mtg for their association and guidance. Their humility and selfless devotional service to Prabhupad’s mission is truly inspirational. I would also like to thank all the Sukhumvit and ABAC devotees, especially Vaishnavi Mtg, Nippy Mtg, Sakhi Harini Mtg and Ashtasakhi Mtg for their support and association.
I can see that slowly and steadily Krishna Consciousness is spreading its fragrance in Thailand. Very soon we will have
an iconic temple here, which will strengthen the movement and give Shyam (Siam) a new home on this soil. Haribol!
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Saturday Program Review @ Center by devotees.
6th April: Class was given by H.G Antaranga Gopal Prabhu on Nectar of Devotion (NOD) Ch. 16 titled, "Spontaneous
Devotion Further Described" subtiled, "Parenthood or Friendship". Herein the Goswamis and Srila Prabhupada explain how practicing devotees who are attracted to Krishna as parents or as friends should follow in the footsteps of
Nanda Mahārāja or Subala respectively. The advantages and pitfalls we need to be aware about while following this
path of spontaneous love for the Lord are also delineated by the acharyas in the purport. We also celebrated the
vyasapuja ceremony of H.H Kavichandra Swami's at the center. Offering/glorification by prominent (dikchya/sikchya)
disciples are included in the next page. คลาสวันนี้บรรยายโดย คุณอันตารังก้า โกปั ล พระบุ จากหนังสื อ น้ าทิพย์ แห่ งการอุทิศตนเสี ยสละ บทที่ 16 ในหัวข้อ
“อธิ บายการอุทิศตนเสี ยสละโดยธรรมชาติเพิ่มเติม” หัวข้อย่อย “ฉันบิดามารดา หรื อเพื่อน” เกี่ยวกับเรื่ องนี้ เหล่า โกสวามี และ ชรี ละ พระบุพาดะ ได้อธิ บายถึง สาวกผูซ้ ่ ึงปฏิบตั ิ ผูท้ ี่หลง
เสน่ห์คริ ชณะ ในฐานะผูป้ กครอง หรื อ เพื่อน ควรปฏิบตั ิตามรอยเท้า นันดะ มะฮาราจะ หรื อ สุ บะละ ตามลาดับ ทั้งนี้ขอ้ ดี และข้อผิดพลาดที่เราต้องระวัง ในขณะที่ปฏิบตั ิตามเส้นทางแห่ ง
ความรักตามธรรมชาติเพื่อองค์ภควานนี้ ได้ถูกแยกแยะ โดยพระอาจารย์ ในใจความสาคัญของข้อความ นอกจากนี้เราได้เฉลิมฉลองให้ H.H Kavichandra Swami’s พิธี วิยาสะ
พูจา ที่ศูนย์วนั นี้ คาถวาย/สรรเสริ ญ จากผูเ้ ป็ นศิษย์ ดิคชะ/ชิคชะ จะรวมอยู่ในหน้าถัดไป
13th April: Class was scheduled to be given by H.H Kavichandra Swami but Maharaj had to go directly to Phukhet to
attend Jagannath rath-yatra in Phukhet. Devotees watched/listened to H.D.G A.C Bhaktivedanta Swami’s lecture on
the past-times of Lord Rama as the festival of appearance of Lord Rama was upcoming. Srila Prabhupada narrated
the pastimes of Lord Rama highlighting His super-human activities like killing of demons Ravana, He was an ideal
son, King and a loyal husband. Lord Rama renounced the Kingdom of Ayudhya and went to live in the forest as a
hermit for 14 years to fulfill the instruction of His step-mother (Kaikeyae) and father (Dasaratha). After killing the demon Ravana (who kidnapped His chaste wife mother Sita), he put Vivisana (a religious devotee) in the throne of
Lanka. คลาสวันนี้ได้มีการกาหนดให้ H.H Kavichandra Swami เป็ นผูบ้ รรยาย แต่มหาราชท่านจาเป็ นต้องเดินทางไป ภูเก็ต เพื่อร่ วมในงานเทศกาล จะกันนาท ระทะ
ยาทระ (งานแห่ ราชรถองค์ภควาน จะกันนาท) สาวกจึงได้ดู และฟังการบรรยาย H.D.G ของ เอ.ซี. บัคธิ เวดันธะ สวะมิ เกี่ยวกับ ลีลาของพระราม ซึ่งเทศกาลวันปรากฎของ พระราม กาลัง
จะมาถึง ชรี ละ พระบุพาดะ ได้เล่าถึงลีลาของ พระราม โดยเน้นถึงลีลายอดมนุษย์ของพระองค์ อย่างการสังหารมาร ราวัณ พระองค์เป็ นบุตรในอุดมคติ กษัตริ ย์ และสามีที่ซื่อสัตย์ พระราม
สละราชอาณาจักรแห่ งอโยธยา และไปอาศัยอยู่ในป่ า ในฐานะ นักบวช เป็ นเวลา 14 ปี เพื่อเติมเต็มคาแนะนาของ แม่เลี้ยง (ไคเคยี) และบิดา (ดะชะระทะ) หลังจากที่ได้สงั หารมาร ราวัณ (ผู ้
ลักพาตัว นางสี ดา ภรรยาผูบ้ ริ สุทธิ์ ของพระองค์) พระองค์ทรงแต่งตั้ง วิบีชะณะ (สาวกทางศาสนา) บนบัลลังก์แห่ ง ลังกา

20th April: Class was given by H.G Ram Laxman Prabhu (Thai-BBT) on NOD from Ch. 17, chapter entitled, 'Ecstatic
Love'. "By the process of executing regulated devotional service, one is actually elevated onto the transcendental
stage, beyond the material modes of nature. At that time one's heart becomes illuminated like the sun." We also celebrate the Vyaspuja of H.H Jayapataka Swami Maharaja. Offering/glorification by prominent dikchya/sikchya disciples are included in the next page. คลาสวันนี้บรรยายโดย คุณรามลักษมัน พระบุ (ไทย-BBT) จากหนังสื อ น้ าทิพย์ แห่ งการอุทิศตนเสี ยสละ บทที่ 17 ในหัวข้อ
'ความรักอันปลื้มปี ติสุข’ “ด้วยวิธีปฏิบตั ิการอุทิศตนเสี ยสละรับใช้ตามหลักธรรมที่กาหนดไว้ เขาได้พฒั นามาถึงระดับทิพย์ซ่ ึงอยู่เหนือระดับแห่ งธรรมชาติวตั ถุอย่างแท้จริ ง มาถึงจุดนี้ หัวใจ
ของเขาส่ องรัศมีเหมือนกับดวงอาทิตย์” ทั้งนี้เราได้เฉลิมฉลอง วิยาสะพูจา ของ H.H Jayapataka Swami Maharaja คาถวาย/สรรเสริ ญ จากผูเ้ ป็ นศิษย์ ดิคชะ/ชิคชะ จะ
รวมอยู่ในหน้าถัดไป
27th April: Class was given by H.G Sitalatma Prabhu on NOD Ch. 17 titled “Ecstatic Love”. Herein the Goswami’s explain how a neophyte devotee can gradually advance by executing regulated devotional services and be situated in
the raganuga (spontaneous) platform. Elevation to the stage of ecstatic love is possible by 1) Constant association
with pure devotees, (Narada muni performed devotional services along with the association with great vaishnavas)
2) Special mercy of Lord Krishna (Just as exceptional personalities might be given honorary degrees by University but
the general procedure of getting a Univ. degree is by studying/passing the exams) คลาสวันนี้บรรยายโดย H.G Sitalatma Prabhu จากหนังสื อ น้ าทิพย์ แห่ งการอุทิศตนเสี ยสละ บทที่ 17 ในหัวข้อ 'ความรักอันปลื้มปี ติสุข’ เกี่ยวกับเรื่ องนี้เหล่า โกสวามี ได้อธิ บายว่า สาวกนวกะ สามารถค่อยๆ เจริ ญก้าวหน้า จากการ
ปฏิบตั ิการอุทิศตนเสี ยสละรับใช้ และ ตั้งอยู่บนฐาน รากานุกา (โดยธรรมชาติ) การยกระดับสู่ ความรักอันปลื้มปี ติสุขเป็ นไปได้ดว้ ย 1) คบหาสมาคมกับสาวกผูบ้ ริ สุทธิ์ อยู่เสมอ (นาระดะ มุนิ
ปฏิบตั ิการอุทิศตนเสี ยสละรับใช้ พร้อมกับการคบหาสมาคมกับ ไวชณะวะ ผูย้ อดเยี่ยม) 2) พระเมตตาพิเศษของ องค์ภควาน คริ ชณะ (เช่นเดียวกันกับบุคลิกลักษณะที่โดดเด่น อาจได้รับ
ปริ ญญากิตติมศักดิ์ โดยมหาวิทยาลัย แต่ข้นั ตอนทัว่ ไปในการรับปริ ญญามหาวิทยาลัย คือ จากการเรี ยนการศึกษา/สอบผ่านข้อสอบ)
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Public Kirtans, Harinam and Book Distribution, etc.
Jagannath rath-yatra @ Chiang-Mai: Many devotees
from our center, Bkk, Pattaya, Phukhet, Krabi, etc. and
Burma gathered to celebrate the Jagannath Rath-Yatra in
Chaing Mai. H.H Bhanu Swami gave scholarly presentations on Krishna Consciousness defying the philosophies of
different contemporary scientist. H.G Prabavishnu Prabhu
did melodious kirtans and H.G Ram Laxman Prabhu (TH)
gave classes in Srimad Bhagavatam. H.G Srivasa Prabhu
from Myanmar along with several brahmacharis were instrumental in conducting the rath-yatra. The main person
behind the successful event is H.G Rama Laxman Prabhu
(Russian) with the support of Chiang Mai devotees.
Kirtana and Book Distribution @ Lumphini Park:
Once/twice a month devotees gather in the Lumphini Park
and perform kirtana and distribute books to the interested
people passing by our group. More devotees from the Radha Govinda temple are also joining the program. Its is
always blissful to be able to chant the Hare Krishna mantras and feel we are purifying the entire Bkk city.
Mantra Meditation @ Divine Yoga, Thong Loh: Chanting traditional mantras is an amazing and easy form of
meditation. If sitting still and in silence is too difficult for
you at the beginning; you can experience the same positive
benefits of meditation by chanting mantras. But be gentle
and easy on yourself as you are beginning. It is a form of
yoga after all, and when you are just starting yoga, you
can’t expect your body to twist into a pretzel shape right
away! Slow and steady progress is made through commitment and self-care. The more you do it, the more you shine.
Chanting mantras is really a process of connecting with
your own heart and soul. Interested? Everyone is welcome
for the session and free snack prasada. (-Helena Hoffmann)

Vyasapuja glorification of GBC (Governing Body Commissioner) of ISKCON Thailand.
H.H Jayapataka Swami Maharaj

H.G Ram Laxman Prabhu: Maharaj determination and enthusiasm to serve the mission of Lord
Chaintanya despite his excruciating health impediments is very inspirational and encouraging
to us all.
Antaranga Gopal Prb + Sumadhuri Lila Mtg:
Guru (dikchya + sikchya) Maharaj is an epitome
of a “Servant Leader” (CDM). Despite his world
-wide fame, exalted position and greatness he is
a humble servant at heart and cherishes to counsel devotees/disciples so
they can practice Krishna Consciousness in a stable platform and in a
happy mood.
Isani Laxmi Priya Mtg: Guru Maharaj is an amazing personality. He
inspired me to start chanting Hare Krishna in 2009 in Bkk airport; my
spiritual life started then. I along with my family and friends want to
help him spread Krishna Consciousness in Bkk.
Nrpati Rama Prb + Madhavi Pavani Mtg: We are very fortunate that
Guru Maharaj accepted us both as his disciples during this Gaur Purnima festival. When we offered our obeisance to him in Mayapur he
offered his obeisance to us as well. He is so humble yet very determined in his services to Srila Prabhupada.
Bhakta Niyam: I was fortunate to serve Maharaj personally (night duty)
in Bkk, Mayapur and Nepal. His clicker (japa) keeps on moving during
night as well and his consciousness is amazingly fixed in the service of
Lord Gauranga despite unimaginable bodily discomforts.

H.H Kavichandra Swami Maharaj
H.G Ram Laxman Prabhu: Maharaj is very austere; he can live just on coconuts. He has been
coming to Bkk and giving mercy since 1980’s
and inspiring me to translate/distribute books.
Antaranga Gopal Prb + Sumadhuri Lila Mtg:
Guru (sikchya) Maharaj is austere and lives
simply. Maharaj has taken us to Harinam and
Book-Distribution in several occasions over the
years. He likes to go for Harinam in Khausarn
and other places in Bkk and give the mercy of
Lord Gauranga to all fallen souls.
Madhav Priya and Saranagati Mtg: Guru Maharaj is very merciful to
us fallen souls. Although we aren't qualified he has accepted us as his
disciples and has been bestowing mercy on us for many years. By his
mercy we are able to introduce Krishna Consciousness to our friends
and family members.
Kripa Mayi Mtg: It is bliss-full to go for Harinam and BookDistribution in the association of Maharaj. He likes to give mercy of
Lord Gauranga in the form of Hare Krishna mantra Hare Krishna
mantra cards, spiritual books to general people.
Brahmananda Prb: I met Guru Maharaj when I was a student at
ABAC University. He answered many of my questions and removed
my doubts and inspired me to chant Hare Krishna and serve Srila
Prabhupada in the association of devotees.
Bhakta Niyam: Maharaj is very merciful and accessible; he has helped
me overcome my indigestion and other problems in life.

