GAURANGA TIMES
Student Center
Moobarin Sikarin 126/92, Ramkhamkheng 24/30,
Bangkok 10240, Thailand.
International Society for Krishna Consciousness (ISKCON)
Founder Acharya: A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada.

August 2017.

Krishna Janmasthami (Appearance of Lord Krsna) @ Sukumwit 19.
The festival of Janmashtami is celebrated on the day Lord Krishna appeared on earth. Unlike us, Lord Krishna arrives in this world by His own sweet will. As infants, we enter this world in a delivery room because we
need to be delivered from the confines of our mother’s womb. Lord Krishna, the Supreme Personality of
Godhead, comes here as an infant too. But He has no need for a delivery. He arrives by His own sweet will,
and His purpose is to deliver us. He plays the role of an endearing and dependent newborn, but He is complete with all of the powers of the Godhead.
To welcome Lord Krishna, Janmashtami was celebrated with grand festivities at Sukhumvit Soi 19. Devotees
from Bhakti Vrikshya Group-Sukumwit, Student Centre– Ramkamheng, Radha Govinda temple– Thonburi
worked very hard to make it a success. The program highlights included Kirtan, Discourse, Abhishek, Krishna Katha, Cultural Program, Children's Corner, Book Stall and Prasadam. Many people from Sukhumvit and
surrounding areas participated wholeheartedly and received the Lord's blessings.
-By Bhaktin Dr. Sarika

Srila Prabhupada Vyasapuja: Next day of Kr ishna J anmasthami is Sr ila Pr abhupada appear ance day.
Devotees celebrated at their respective center/temple. At the Student center, the resident student devotees
along with the congregation devotees staying near the center came to glorify Srila Prabhupada, perform puspanjali (flowers) and have arati. Devotees glorified how Srila Prabhupada has standardized and simplified the
process of bhakti-yoga for the fallen souls of Kali-yuga. How the knowledge especially the principle of yukta
-vairagya has helped people in different spheres, ashrams, and varnas to take up devotional service as per
their capacity and slowly progress in spiritual life and be able to transcend the modes of material nature.
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Saturday Program Review @ Center by devotees.
5th August: Class was given by H.G Ram Laxman Pr abhu (Thai-BBT) on Lord Balaram as we were celebrating
Balaram Jayanti that day. Prabhu explained Lord Balaram as being the first expansion of Lord Krsna and illustrated
several past-times from Vrindabans; the two brothers along with their friends would go to the forest to tend the cows
and kill demons send by demon Kamsa to attack the inhabitants of Vrindaban. Prabhu, concluded by saying Lord
Balaram incarnated as Lord Niytananda in Kali-yuga; who travelled with other devotees door to door and humbly requested everyone to chant the “Hare Krsna” mantra. So, we should also preach and humbly request everyone to chant
the “Hare Krsna” mantra and become devotees of Lord Chaitanya and Lord Krishna.
่
่
วันที่ 5 สิงหาคม คุณรามลักษมัน พระบุ (ไทย-BBT) ได ้ให ้คลาสเกียวกั
บ บาละราม ซึงพวกเราได
้ฉลองวันประสูตข
ิ อง บาละราม หรือ
่ นภาคแบ่งแยกแรกของคริชณะ
บาละราม จะยันทิ ในวันนั้น พระบุ ได ้อธิบายว่า บาละราม ซึงเป็
้ั
่ องทังสองคนพร
้
่
และได ้แสดงลีลาให ้เห็นหลายครงจากช่
วงเวลาใน วรินดาวัน พีน้
้อมกับ เพือนของพวกเขา
่
่ กส่งมาโดยกษัตริย ์ คัมสะ เพือโจมตี
่
่
ได ้เข ้าไปในป่ าเพือปกป้
องวัว และสังหารมาร ซึงถู
ชาวเมืองทีอาศั
ยอยูใ่ น วรินดาวัน พระบุ สรุปว่า
่ นทางไปพร ้อมกับสาวกคนอืนๆ
่ ประตูต่อประตู
บาละราม ได ้อวตาร เป็ น นิ ทยะนันดะ ใน กลียุค ผู ้ซึงเดิ
และกล่าวขออย่างอ่อนน้อมถ่อมตนให ้ทุกคนสวดภาวนามหามนต ์ “ฮะเร คริชณะ” ฉะนั้นแล ้ว พวกเราควรเผยแพร่
และกล่าวขออย่างถ่อมตนให ้ทุกคนสวดภาวนามหามนต ์ “ฮะเร คริชณะ” แล ้วมาเป็ นสาวกของ องค ์เชธันญะ และ องค ์ชรีคริชณะ

12th August: Class was given by Antar anga Gopal Pr abhu on Nectar of Devotion, Chapter 3, " Eligibility of the
Candidate for Accepting Devotional Service" last four paragraphs which discusses how pure devotees overlook dharma- religious principles, artha- economic gain, kama- sense enjoyment and mokshya- liberation; as pure devotional
services gives them spiritual happiness which is much higher than any of these. Srila Prabhupada gives examples from
scriptures of Lord Kapiladev and mother Devahuti, Uddhava, King Dhruva to further illustrate the point.
้ ดจากหนังสือ นาทิ
้ พย ์ แห่งการอุทศ
คลาสวันนี จะพู
ิ ตนเสียสละ บทที่ 3 "สิทธิของผู ้สมัครในการยอมร ับการอุทศ
ิ ตนเสียสละร ับใช ้” ใน
่ าวถึงว่าจะไม่มส
่ คุณค่าทีได
่ ้ร ับจากการศาสนา, การพัฒนาเศษฐกิจ,
4 ย่อหน้าสุดท ้าย ซึงกล่
ี งใดส
ิ่
าหร ับสาวกผู ้บริสุทธิที์ จะมี
้
การสนองประสาทสัมผัส และความหลุดพ ้น งนี ความศร
ัทธาและการอุทศ
ิ ตนเสียสละจะทาให ้พวกเขามีความ
่ งกว่าสิงเหล่
่
้ งหมด
้
สุขทางจิตวิญญาณซึงสู
านี ทั
ชรีละ พระบุพาดะ ให ้ตัวอย่างจากพระคัมภีร ์ขององค ์ภควาน คะพิละเดวะ
่
่ ม
และพระมารดา เดวะฮูท,ิ อุดดฺะวะ, กษัตริย ์ดรุวะ เพืออธิ
บายประเด็นเพิมเติ
26th August: Class was given by Antar anga Gopal Pr abhu on Nectar of Devotion, Chapter 4, " Devotional Ser vice Surpasses All Liberation" first three paragraphs which discusses how devotional service is superior to different
kinds of liberation. And pure devotees are attached to service of the Lord which makes them detached from wordly
things. Quotes and conversation between Prithu Maharaj, Sukadeva Goswami, Pariksit Maharaj, Bharat Maharaj, etc.
are used to further illustrate the point.
้ ดจากหนังสือ นาทิ
้ พย ์ แห่งการอุทศ
้
คลาสวันนี จะพู
ิ ตนเสียสละ บทที่ 4 “การอุทศ
ิ ตนเสียสละร ับใช ้ ข ้ามพ ้นความหลุดพ ้นทังปวง”
ใน 3
่
้
ย่อหน้าแรก ซึงกล่าวถึงว่าการอุทศ
ิ ตนเสียสละร ับใช ้นันดีกว่าความหลุดพ ้นในรูปแบบต่างๆ อย่างไร
์
่
่ ตย ์ต่อการร ับใช ้องค ์ภควาน ซึงท
่ าให ้พวกเขาสามารถละจากสิงต่
่ างๆ ทางโลก คาคม
และเหล่าบรรดาสาวกผู ้บริสุทธิทีซือสั
และการสนทนาระหว่าง มะฮาราจะ พริทุ, ชุคะเดวะ โกสวามี, พะรีคชิท มะฮาราจะ, กษัตริย ์ บาระทะ ฯลฯ ได ้นามาอ ้างอิง
่
เพือให
้เห็นภาพของประเด็น
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Public Kirtanas, Harinam, Book-Distribution etc.
Mantra Meditation @ Divine Yoga: On the fir st
Sunday of the month (6th August) afternoon we had
mantra-meditation session at Divine Yoga, Thong
Lo. The members dedicate the session for a sick
member, welfare/betterment of the a person or entire
society. They like it and are regular and enthusiastic
for it.
Kirtana @ Rajamangala Stadium, Ramkamheng:
On 13th August, Sunday evening, we did kirtana at
Rajamangala Stadium’s park. It is near-by from our
center and many people are enjoying the cool breeze
in the evening. Some interested ones come and take
the books.
Harinam & Book Distribution @ Hwai-Kwang:
On 27th August, Sunday afternoon we went to HwaiKwang for Harinam and Book-Distribution. It was
also Ganesh Caturdasi. Many Thai people love
Ganesh. So, we went to Hwai-Kwang where there is
a Ganesh temple. We distributed 100 plus books and
many phamphlets for free. We distribute more if our
congregation member/well-wishers sponsor more.
People got the books and appreciated us distributing
books for free.
Lumphini Park programs: Most Sunday after noon H.G Ram Laxman Prabhu (Thai-BBT) conducts the Lumphini Park kirtana and classes. Bhaktin
Michelle, Isani Laxmi Priya Mtg along with Madhav
Priya, Bhakti Tak have been helping prabhu recently.
We participate and help whenever it is possible.

Realization about Lord Krsna’s spiritual qualities (in Thai) by Bhaktin Michelle.
องค ์ภควาน คริชณะ
่
คริชณะทรงสามารถตอบสนองนิ สยั ชอบร ักของเราในความสัมพันธ ์ทีแตกต่
างกัน เรียกว่า ระสะ มี
้
่
ความสัมพันธ ์แห่งร ักพืนฐานสิบสองประเภท เราสามารถร ักคริชณะในฐานะบุคคลสูงสุดผู ้ทีเราไม่
รู ้จัก ใน
่
้ อ ระสะ แห่ง
ฐานะเจ ้านายสูงสุด ในฐานะเพือนสู
งสุด ในฐานะบุตรสูงสุด และในฐานะคู่ร ักสูงสุด เหล่านี คื
้
ความร ักพืนฐานห
้าประเภท เราสามารถร ักคริชณะโดยอ ้อมเช่นเดียวกัน ในความสัมพันธ ์เจ็ดประเภท ซึง่
้
้ั
้
แตกต่างจากความสัมพันธ ์พืนฐานห
้าประเภท อย่างไรก็ดท
ี งหมดนี
หากเราเพี
ยงแต่องิ นิ สยั ลึกๆ ในตัวเราที่
้ ใช่นวนิ ยาย แต่เป็ นความจริงทีสามารถรู
่
ชอบร ักในคริชณะ ชีวต
ิ เราจะประสบความสาเร็จ เช่นนี มิ
้แจ ้งได ้
่
ด ้วยการนามาปฏิบต
ั ิ เราสามารถสาเหนี ยกผลแห่งความร ักคริชณะโดยตรงทีมีตอ
่ ชีวต
ิ เรา
่
้
เนื องด ้วยคริชณะทรงเป็ นผู ้มีเสน่ ห ์สูงสุด จึงควรรู ้ว่าความปรารถนาทังหมดของเราควรมีจด
ุ ศูนย ์กลางอยู่
่ ชณะ ใน ภควัต-คีตา ได ้กล่าวไว ้ว่า ปัจเจกบุคคลเป็ นเจ ้าของ หรือเจ ้านายของร่างกาย แต่คริชณะผู ้
ทีคริ
เป็ นอภิวญ
ิ ญาณสถิตย ์อยู่ภายในทุกหัวใจของทุกชีวต
ิ เป็ นเจ ้าของ และเจ ้านายสูงสุดของทุกปัจเจกบุคคล และปัจเจกร่างกาย ฉะนั้น
้
หากเราตังสมาธิ
นิสยั ชอบร ักอยู่ทคริ
ี่ ชณะเท่านั้น ความร ักในระดับสากล ความสมัครสมานสามัคคี และความสงบสุขจะสามารถรู ้แจ ้งได ้
่
้าไปทีรากของต
่
่
โดยปริยายทันที เมือเรารดน
้นไม ้ เท่ากับเรารดน้าให ้ กิง่ ก ้าน ใบ และดอก โดยปริยาย และเมือเราส่
งอาหารไปในท ้อง
้
ผ่านทางปาก จะทาให ้ส่วนต่างๆ ทังหมดของร่างกายได ้ร ับความพึงพอใจ
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