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ประวัติศาสตร์ แห่ ง ภควัต-คีตา by Bhaktin Michelle
ประวัติศาสตร์แห่ ง ภควัต-คีตา ย้อนอดีตถึงกาลเวลาที่ได้ถ่ายทอดผ่านราชวงศ์กษัตริ ยข์ องดาวเคราะห์ท้ งั หลายเริ่ มต้นจากดวงอาทิตย์ เจตนา
โดยเฉพาะของกษัตริ ยแ์ ห่ งดาวเคราะห์ท้ งั หลายก็เพือ่ ปกป้ องคุม้ ครองผูอ้ ยู่อาศัย ฉะนั้น ราชวงศ์กษัตริ ยค์ วรเข้าใจศาสตร์แห่ ง ภควัต-คีตา เพือ่
สามารถปกครอง และคุม้ ครองป้องกันประชากรจากราคะซึ่งเป็ นพันธนาการทางวัตถุ จุดมุ่งหมายของชีวติ มนุษย์เพือ่ พัฒนาความรู ้ทิพย์ใน
ความสัมพันธ์นิรันดรกับองค์ภควาน และมวลผูน้ ารัฐแห่ งดาวเคราะห์ท้ งั หลายมีพนั ธกรณีในการถ่ายทอดบทเรี ยนนี้แด่ประชากรด้วยการศึกษา
วัฒนธรรม และการอุทิศตนเสี ยสละ อีกนัยหนึ่ง เจตนาของมวลผูน้ ารัฐคือ เผยแพร่ ศาสตร์แห่ งคริ ชณะจิตสานึกเพื่อประชากรอาจได้รับ
ประโยชน์จากศาสตร์อนั ยิง่ ใหญ่น้ ี และมุ่งหน้าอยูบ่ นหนทางแห่ งความสาเร็ จ ใช้ประโยชน์ที่ได้มีโอกาสมาอยูใ่ นร่ างมนุษย์
พระพรหมได้ตรัสไว้ใน บระฮมะ-สัมฮิทา (5.52) ว่า “ข้าพเจ้าขอบูชาบุคลิกภาพสู งสุ ดแห่ งพระเจ้า โกวินดะ (คริ ชณะ) ผูท้ รงเป็ นบุคคลแรก จาก
คาสั่งของพระองค์ พระอาทิตย์ผทู ้ รงเป็ นเจ้าแห่ งมวลดาวเคราะห์ได้รับพลัง และความร้อนอย่างมหาศาล ดวงอาทิตย์เสมือนดุจดังพระเนตรของ
องค์ภควาน และโคจรไปโดยรอบด้วยความเคารพในพระราชดาริ ของพระองค์”
พระอาทิตย์ทรงเป็ นเจ้าแห่ งมวลดาวเคราะห์ สุ ริยเทพ (องค์ปัจจุบนั ทรงพระ นามว่าวิวสั วาน) ทรงเป็ นผูป้ กครองดวงอาทิตย์ และควบคุมมวล
ดาวเคราะห์โดยการแจกจ่ายความร้อน และแสง พระองค์ทรงโคจรไปรอบ ๆ ภายใต้คาสั่งของคริ ชณะ เดิมที องค์ชรี คริ ชณะ ทรงให้ววิ สั วาน
เป็ นสาวกองค์แรกที่เข้าใจศาสตร์แห่ ง ภควัต-คีตา ดังนั้น คีตา จึงไม่ใช่ตาราคาดคะเนสาหรับนักวิชาการทางวัตถุผไู ้ ม่มีความสาคัญอันใด แต่
เป็ นหนังสื อมาตรฐานที่ถ่ายทอดลงมาจากโบราณกาล
ในมหาภารตะ (ชานทิ-พารวะ 348.51-52) เราสามารถย้อนรอยประวัติศาสตร์ของ คีตา ได้ดงั นี้
“ในตอนต้นของกัปที่มีชื่อว่า เทรทา-ยุกะ ศาสตร์แห่ งความสัมพันธ์กบั องค์ภควานนี้ได้ถ่ายทอดจากองค์ววิ สั วานแด่มะนุ มะนุ ผทู ้ รงเป็ นพระ
บิดาแห่ งมนุษยชาติทรงประทานศาสตร์น้ ีแด่โอรสมีนามว่า มะฮาราจะ อิคชวาคุ ผูท้ รงเป็ นกษัตริ ยแ์ ห่ งโลกนี้ และทรงเป็ นบรรพบุรุษแห่ ง
ราชวงศ์ระกุ ซึ่งพระรามชันดระทรงปรากฏพระวรกาย” ฉะนั้น ภควัต- คีตา มีอยูใ่ นสังคมมนุษย์ต้ งั แต่สมัย มะฮาราจะ อิคชวาคุ
ภควัต-คีตา ดีเท่ากับพระเวทเนื่องจากบุคลิกภาพสู งสุ ดแห่ งพระเจ้าทรงเป็ นผูต้ รัส ความรู ้น้ ีเป็ นความรู ้เหนือมนุษย์ อโพรุ เชยะ และเนื่ องจากคาสอนพระเวทเป็ นที่ยอมรับตามที่ปรากฏโดยไม่มีการ
ตีความตามโลกียวัตร นักถกเถียงทางโลกอาจคาดคะเน คีตา ตามแนวความคิดของตน แต่นั่นมิใช่ ภควัต-คีตา ฉบับเดิม ฉะนั้น ภควัต-คีตา จะต้องยอมรับไว้ให้เหมือนต้นฉบับเดิมจากสาย พะรัมพะรา
(ระบบการถ่ายทอดความรู ้จากพระอาจารย์สู่ ศิษย์)

Gita Jayanti celebrations in Sukhumvit 12-19 by Bhaktin Dr. Sarika

In the month of December, devotees in Sukhumvit celebrated Gita Jayanti at Wattana Heights, Soi 19. Devotees from Iskcon Student Center - Ramkamheng 24, Iskcon Sri Radha Govind Temple, Thonburi, Bkk and
well wishers from Sukhumvit 12-19 came together to glorify, relish and distribute Srimad Bhagavad Gita.
The program highlights included Kirtan, Arati, Bhagavad Gita sloka recitation of Chapter 9 titled “The most
confidential knowledge” and a discourse by H.H Vedavyasapriya Swami, who has been serving Srila Prabhupad (his spiritual master) and Iskcon society since his initiation in 1977. Devotees enjoyed HH’s divine
association and explanation of the verses along with singing and dancing in the melodious tunes of Hare
Krishna and delicious prasadam. After the programs there were further discussions and question/answer.
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Saturday Program Review @ Center by devotees.
1st Dec.: Class was given by H.H Kavichandra Swami (GBC of ISKCON TH) on important verses from Bhagavad Gita. HH showed art-work/pictures from Bhagavad Gita verses in the projector screen and explained them
briefly for our understanding. HH explained the significance of mind/sense control for proper spiritual growth
(based on B.G 6.34) where the chariot, horses, reins, chariot-driver and passenger signify the body, senses, mind,
intelligence and the soul respectively. Similarly (based on B.G 2.62-63) while contemplating the objects of the
senses one develops attachment, then lust which leads to anger and finally one falls into the material pool; hence
an intelligent devotee endeavors to fix his mind in the services of the Lord. HH encouraged us regularly read,
practice and distribute the BG; around 150 big books, Bhagavad Gita and Krishna books were pledged by different devotees to distribute during Dec. month.
8th Dec.: Jagannath Rath-Yatra @ Pattaya was celebrated. Devotees from our congregation joined to participate/
render services there.
15th Dec.: Class/presentation was given by H.H Vedavyasa Priya Maharaj on “Hare Krishna! The Mantra, the
Movement and the Swami Who Started It”. Maharaj glorified H.D.G A.C Bhaktivendanta Swami Srila Prabhupada the founder Acharya of ISKCON (International Society for Krishna Consciousness) and explained how HDG
single handedly went to the West with hardly any material resources and inspired thousands of westerners to start
and preach the Krishna Conscious mission all over the world. HH also explained the development of the Hare
Krishna movement; how the rath-yatra’s, temples, farm projects, gurukuls, etc began from 1960s to now. It was
enlivening to watch the Hare Krishna movie in the association of HH and so many devotees. Later we had wonderful kirtans and prasada.

22nd Dec.: Class was given by HG Ram Laxman Prabhu (Thai-BBT) on Nectar of Devotion (NOD) Chapter 12
titled, “Further Aspects of Transcendental Service” subsections: Hearing the Revealed Scriptures; Srila Rupa
Goswami explains, “Any book which gives enlightenment in the matter of advancing in devotional service is considered to be revealed scripture” and Srimad Bhagavatam is the essence of all Vedanta philosophy. Residing in
Mathurā; Brahmāṇḍa Purāṇa glorifies the holy land of Mathura by stating that all the results of traveling on all
the pilgrimages within the three worlds can be achieved simply by touching the holy land of Mathurā. Rendering
Service to Devotees; Lord Kṛṣṇa addresses Arjuna, “My dear Pārtha, one who claims to be My devotee is not so.
Only a person who claims to be the devotee of My devotee is actually My devotee." (Ādi Purāṇa).
29th Dec: Class was given by HG Ram Laxman Prabhu (Russian based in ChiangMai) on NOD Ch.12 subsections: Serving the Lord According to One's Position; one should perform/observe the different ceremonies and
celebrations of the Lord according to one's financial position (Padma Purana). Performing Devotional Service in
Kārttika; even unserious persons who execute devotional service during the month of Kārttika in Mathurā are
easily awarded the Lord's personal service. Observing Festivals Celebrating the Lord's Activities; Bhaviṣya
Purāṇa gives evidence that by observing different functions in relationship with the Lord (appearance day of the
Lord and his various incarnations, ekadasi, etc) one is sure to become pleasing to the Lord.
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Public Kirtans, Harinam and Book Distribution, etc.
Kirtana @ Lumphini Park, Rama IV: Most alternate
Sunday afternoon Bhaktin Michelle and family under the
support/guidance of H.G Ram Laxman Prabhu (TH - BBT)
organize the kirtana in Lumphini Park. Lumphini park is
located in the center of Bangkok and many people come
here for jogging, exercising and roaming around as the heat
of the noon subsides. Devotees alike come to this peaceful
and serene environment with rich green vegetation and it is
very calming and blissful to chant and hear the glories of the
Lord. Spiritual books by Srila Prabhupada in TH and foreign language are also displayed. Once in a while people
passing by being attracted by spiritual energy dissipated by
the holy names of the Lord, devotees and/or the books drop
by to experience it and take books/cards/prasada with them.
Harinam and Book Distribution @ Silom: Surrounding
the date of Christmas, around 12 of us went for a Harinam
and Book Distribution in the Silom area. We distributed
hundred plus small books and several big books like B.G
and Krishna. Along with the books devotees were constantly and happily chanting and the holy names of the Lord– the
Hare Krishna mantra. We walked all the way from Silom to
Iskcon- Radha Govinda temple in Thonburi, crossing the
Chao Praya river. We were all tired but totally blissful. It
was a wonderful evening performing Harinam sangkirtana
in the busy streets of Bangkok.
Harinam and Book-Distribution @ KhauSarn: During
the beginning of the Dec. we went for Harinam and Book
Distribution in KhauSarn street of Bangkok. We were fortunate to have the presence of H.H Kavichandra Swami who
loves to go for Harinam and encourages us all to distribute
Srila Prabhupada’s books. Since, he especially likes Khau
Sarn road we headed there. Devotees from Iskcon Student
Center, Ramkamheng 24 and Iskcon Radha Govinda temple, Thonburi joined to distribute the mercy of the Lord in
the form of the holy names of the Lord (Hare Krishna mantra) and spiritual books by Srila Prabhupada to the general
people. Many tourists, foreigners and locals joined our
Harinam group and blissfully chanted the Hare Krishna
mantra and over 200 plus small books and several big books
B.G’s were distributed.
Mantra Meditation sessions @ Divine Yoga, Thong Lor:
The mantra meditation sessions at Divine Yoga is going on
steadily. The Yogi’s of the Divine Yoga who mainly practice hatha-yoga for stronger body and peaceful mind are
also interested to uplift their consciousness; thanks to the
guidance of Master Sanjiv– their teacher. He also has a keen
interest and faith in the holy names of the Lord and strongly
believes in the power of the names of the Lord in subduing
the negative effects of the materialistic society. Some of
them have taken it and are practicing it daily as well.

