GAURANGA TIMES, Bangkok.
International Society for Krishna Consciousness (ISKCON)
Founder Acharya: A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada.

Moobarin Sikarin 126/92, Ramkhamkheng 24/30,
Bangkok 10240, Thailand.

Dec. 2017. pg. 1

Gita Jayanti Program @ Sukumwit 19 by Bhaktin Dr. Sarika.
Gita Jayanti is the auspicious day when Lord Krishna imparted the essence of Vedic knowledge, Bhagavad Gita, to
Arjuna. Around 5000 years ago, on the battlefield of Kurukshetra, Krishna enlightened Arjuna regarding the ultimate goal of life. It is stated in the Gita-mahatmya, that if
one properly follows the instructions of Bhagavad-gita, one
can be freed from all miseries and anxieties in this life, and
one’s next life will be spiritual.
The devotees from Bangkok celebrated Gita Jayanti on 5th
December at Govind Tower, Sukhumvit Soi 19. HH BVV
Narasimha Swamy Maharaj graced the occasion by speaking about the glories of Bhagavad Gita and performing the
Arati. Highlight of the evening was chanting of shlokas by
young children, who practiced sincerely for several weeks.
The festivities also included drama, dance performances,
children’s corner, book distribution and delicious Prasadam.
It was delightful to see the devotees serving the Lord by
decorating the function hall, preparing Prasadam, distributing books and participating whole heartedly to make this
divine occasion a success. Due to this endeavor, many new
people got the opportunity to hear the glories of Bhagavad
Gita and purify their souls. Haribol!!!

ฮะรินาม สั งคีตทาน คืออะไร? What is Harinam Sankirtan? By Bhaktin Michelle
วันนี้ในหลายๆ เมืองใหญ่ทวั่ โลก คุณสามารถมองเห็นกลุ่มคน หน้าตาสดใส แต่งตัวชุด ส่ าหรี สวยงาม ร้องเพลง
"ฮะเร คริ ชณะ" เต้นรา เล่นดนตรี กนั ตามถนนหนทาง อย่างมีความสุ ข สนุกสนาน ร่ าเริ ง ไม่วา่ ใครเห็นก็พลอยมี
ความสุ ขไปด้วย ซึ่ งอาจเกิดคาถามโดยธรรมชาติจากผูท้ ี่เดินผ่านไปมาว่า มันคืออะไร? พวกเขาร้องเพลงอะไรกัน?
และทาไม? ฮะริ นาม หรื อ สังคีตทาน เป็ นประเพณี เก่าแก่โบราณ ที่สาวกร่ วมกันชุมนุมร้องเพลงสวดภาวนาพระ
นามอันศักดิ์สิทธิ์ ขององค์ภควาน ในที่สาธารณะ ทั้งนี้เป็ นประเพณี ของสาวก ไวษณพ เบงกอล ที่จะร้องเพลง
สวดภาวนามหามนต์ ฮะเร คริ ชณะ ฮะเร คริ ชณะ คริ ชณะ คริ ชณะ ฮะเร ฮะเร / ฮะเร รามะ ฮะเร รามะ รามะ รามะ
ฮะเร ฮะเร ซึ่ งเป็ นพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ ขององค์ภควาน และเป็ นสัจธรรมสู งสุ ด ช่วยทาให้จิตใจสงบ และ
จิตสานึกของผูค้ นบริ สุทธิ์ข้ ึน ปลุกธรรมชาติของจิตวิญญาณภายในให้ตื่นขึ้น และช่วยให้เขาบรรลุสู่เป้าหมายสู งสุ ดของชีวติ มนุษย์ เพื่อให้ได้รู้จกั และรักพระผูเ้ ป็ นเจ้า
และนาพาความสุ ขที่แท้จริ งมอบแด่เหล่ามวลชนทุกคน ในคัมภีร์พระเวทโบราณ กล่าวว่า ฮะริ นาม สังคีตทาน เป็ นหลักปฏิบตั ิทางจิตวิญญาณสาหรับ กลียคุ ยุคปัจจุบนั
และในคัมภีร์เดียวกันนี้ได้มีการคาดการณ์วา่ พระนามอันศักดิ์สิทธิ์ ขององค์ภควาน ชรี คริ ชณะ จะถูกขับร้องในทุกเมือง และทุกหมู่บา้ นทัว่ โลก และตอนนี้เราสามารถ
มองเห็นได้อย่างชัดเจนว่า คาทานายนี้กาลังเริ่ มเป็ นจริ งแล้ว
Disclaimer: Not all activities in the newsletter are organised by the Student Center, Ramkamheng 24/30. We
participate and do some service in big programs which are organized by other Centers/Temples.
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Saturday Program Review @ Center by devotees.
Dec 2nd: Class was given by H.G Ram Laxman Pr abhu (Thai-BBT) on the ten incarnations of Lord Vishnu: Matsya, Kurma, Varaha, Narasimha, Vamana, Parashurama, Rama, Krishna, Balarama, Buddha and Kalki. Next week is Jagannath Rath-Yatra in Pattaya and the devotees
there have made a beautiful exhibition of the ten incarnations of Lord Vishnu. Prabhu wants us all us (devotees) to be aware about these ten incarnations so we can explain to new comers about the different incarnations, its importance and purposes. คลาสวันนี้บรรยายโดย คุณรามลักษมัน พระบุ (ไทยBBT) เกี่ยวกับ อวตารสิ บปาง ของพระวิชณุ : มัทสยะ, คูรมะ, วะราฮะ, นริ สิมฮะ, วามะนะ, พะระชุรามะ, พระราม, คริ ชณะ บะละรามะ, พุทธะ และคัลคิ ทั้งนี้สัปดาห์หน้าจะมี จะกันนาท ระทะยาทระ ที่พทั ยา และเหล่า
สาวกที่นนั่ ได้จดั ทานิทรรศการที่สวยงาม ของอวตารสิ บปาง พระวิชณุพระบุ ต้องการให้พวกเราสาวกทุกคนทราบถึง อวตารสิ บปางเหล่านี้ เพื่อให้เราสามารถอธิบายให้ผทู ้ ี่มาใหม่ ถึงความแตกต่างของแต่ละอวตาร ซึ่งมี
ความสาคัญมาก
Dec 9: Class was given by Antar anga Gopal Pr abhu on Nectar of Devotion Chapter five, " The Pur ity of Devotional Ser vice" par agr aph
nine onwards which discusses the differences between bhakti-devotional services and karmi-fruitive activities. If one has attained taste and is
advanced in devotional service he/she will never go back to fruitive activities based on S.B 11.21.2, conversation between Lord Krishna and
Uddhava. Narada Muni tells Uddhava in S.B 1.5.17 that imperfectly executing devotional service is better than perfecting occupational/material
duties. Because devotional service develops love for Krsna which can elevate us to the spiritual world. However, perfecting occupational duties
based on varna-ashrama (social norms) results only in continued cycle of birth and death. คลาสวันนี้บรรยายโดย Antaranga Gopal Prabhu จากหนังสื อ น้ าทิพย์
แห่งการอุทิศตนเสี ยสละ บทที่ 5 “ความบริ สุทธิ์ แห่งการอุทิศตนเสี ยสละรับใช้” ตั้งแต่ยอ่ หน้าที่ 9 เป็ นต้นไป ซึ่งจะอธิบายว่าถึงความแตกต่างระหว่าง บัคธิ การอุทิศตนเสี ยสละรับใช้ และ คารมะ กิจกรรม หากใครได้รับรส
และก้าวหน้าในการอุทิศตนเสี ยสละรับใช้ เขา / เธอ จะไม่มีวนั ไปพึ่งวิธีแห่งกิจกรรมเพื่อผลทางวัตถุ อ้างอิงจาก ชรี มดั -บฺากะวะธัม 1.21.2 การสนทนาระหว่างองค์ ชรี คริ ชณะ กับ อุดดฺ ะวะ ชรี นาระดะ มุนิ แนะนา วิยาสเดวะ
ใน ชรี มดั -บฺากะวะธัม 1.5.17 ว่าการอุทิศตนเสี ยสละรับใช้ที่ไม่สมบูรณ์ดีกว่า การประกอบอาชีพอย่างสมบูรณ์แบบ / หน้าที่ทางวัตถุ เพราะการอุทิศตนเสี ยสละรับใช้ พัฒนาความรักต่อองค์ภควาน คริ ชณะ ซึ่งสามารถ
ยกระดับให้เราไปสู่ โลกทิพย์ได้ อย่างไรก็ตามการทาหน้าที่ในการประกอบอาชีพตามหลักเกณฑ์ของ วารณะ และ อาชระมะ (บรรทัดฐานทางสังคม) ผลที่ได้รับมีเพียงแค่คงอยูใ่ นวัฏจักร การเกิด และการตายซ้ าซากเท่านั้น

Dec 16: Class was given by H.G Pr abavishnu Pr abhu on NOD Ch.5 par agr aph twelve onwar ds. In S.B 11.11.32, Lor d Kr ishna advises
Uddhava to give up all kinds of occupational (philanthropic, ethical, moral, altruistic, political and social welfare) activities and fully engage in
devotional services with complete surreder. Once we take birth in this world, we are in debt to great sages who give us spiritual knowledge,
teachers, forefathers, family members even animals. In S.B 11.5.41, Karabhājana Muni tells Mahārāja Nimi that if someone gives up his occupational duties and fully surrenders to the Lord, he/she is not in debt to material relationships/duties. คลาสวันนี้จะบรรยายโดย H.G Prabavishnu Prabhu จาก
หนังสื อ น้ าทิพย์ แห่งการอุทิศตนเสี ยสละ บทที่ 5 “ความบริ สุทธิ์ แห่งการอุทิศตนเสี ยสละรับใช้” เริ่ มต้นจากย่อหน้าที่ 12 เป็ นต้นไป ใน ชรี มดั -บฺากะวะธัม 11.11.32 องค์ภควานคริ ชณะ ทรงตรัสแนะนาแก่ อุดดะวะ ว่าให้
ยกเลิกการงานกิจกรรมทุกรู ปแบบ (การทาบุญ, ให้ทาน, จริ ยธรรม, ศีลธรรม, การเมือง และกิจกรรมเพื่อสังคมสงเคราะห์) แล้วมีส่วนร่ วมอย่างเต็มที่ ในการอุทิศตนเสี ยสละรับใช้ ด้วยการศิโรราบอย่างสมบูรณ์เมื่อเราเกิดมา
ในโลกใบนี้ เราเป็ นหนี้บุญคุณยอดนักปราชญ์ ที่ทาให้เรามีความรู ้ทิพย์ บรรพบุรุษ สิ่ งมีชีวติ สมาชิกในครอบครัว และในสังคม ใน ชรี มดั -บฺากะวะธัม 11.5.11 คะระบาจะนะ มุนิ กล่าวต่อ มะฮาราจะ นิมิ ว่าหากใครบางคน
ยกเลิกการงาน หน้าที่ และ ศิโราบอย่างสมบูรณ์ ต่อองค์ภควาน เขาหรื อเธอผูน้ ้ นั จะไม่เป็ นหนี้ กับความสัมพันธ์ หรื อหน้าที่ทางวัตถุใดๆ
Dec 23: Class was given by H.H. B.V.V. Nar asimha Swami on NOD Ch.5 par agr aph thir teen to fifteen wher ein Lor d Kr ishna instr ucts
his devotees to give up occupational duties and surrender unto Him. When one gives up occupational duties and fully engaging in devotional
services of Lord Krishna; there could be accidental falldowns or mistakes. But the devotee need not worry... because the Lord promises to take
care and fully protect a surrendered devotee. คลาสวันนี้บรรยายโดย H.H. B.V.V. Narasimha Swami จากหนังสื อ น้ าทิพย์ แห่งการอุทิศตนเสี ยสละ บทที่ 5 “ความบริ สุทธิ์ แห่งการ
อุทิศตนเสี ยสละรับใช้” ตั้งแต่ยอ่ หน้าที่ 13 ถึงย่อหน้าที่ 15 ประเด็นที่องค์ภควาน คริ ชณะ ชี้นาสาวกของพระองค์ ให้ยกเลิกอาชีพหน้าที่การงานทั้งหมด และศิโรราบต่อพระองค์โดยสมบูรณ์ เมื่อใครยกเลิกอาชีพหน้าที่การงาน
และมีส่วนร่ วมอย่างเต็มที่ในการอุทิศตนเสี ยสละรับใช้ต่อ องค์ภควาน คริ ชณะ อาจเกิดอุบตั ิเหตุ ล้มลง หรื อข้อผิดพลาด แต่สาวก ไม่จาเป็ นต้องกังวล... เพราะองค์ภควานทรงสัญญาว่าจะดูแล และปกป้องสาวกที่ศิโรราบต่อ
พระองค์ อย่างเต็มที่

Dec 30: Class was given by H.H. B.V.V. Nar asimha Swami on NOD Ch.6, " How to Dischar ge Devotional Ser vice" . Mahar aj discussed
the 10 important principles that are laid by Srila Rupa Goswami and Sanatana Goswami which are as follows: (1) accepting a bona fide spiritual
master, (2) becoming initiated by the spiritual master and learning how to discharge devotional (3) obeying the orders of the spiritual master (4)
following in the footsteps of great ācāryas (5) inquiring from the spiritual master on how to advance in Kṛṣṇa consciousness, etc.
คลาสวันนี้บรรยายโดย H.H. B.V.V. Narasimha Swami จากหนังสื อ น้ าทิพย์ แห่งการอุทิศตนเสี ยสละ บทที่ 6 “ปฏิบตั ิการอุทิศตนเสี ยสละรับใช้ได้อย่างไร” กูรูมหาราช กล่าวถึง 10 ข้อ หลักสาคัญ ที่วางโดย
ชรี ละ รู พะ โกสวามี และ สะนาทะนะ โกสวามี ซึ่งมีดงั ต่อไปนี้ (1) ยอมรับพระบาทรู ปดอกบัวของพระอาจารย์ทิพย์เป็ นที่พ่ งึ (2) รับการอุปสมบทจากพระอาจารย์ทิพย์ และเรี ยนรู ้การปฏิบตั ิอุทิศตนเสี ยสละรับใช้จากท่าน (3)
เชื่อฟังคาสั่งสอนของพระอาจาย์ทิพย์ (1) ปฏิบตั ิตามรอยพระบาทของพระอาจารย์ (อาชารยะ) ผูย้ งิ่ ใหญ่ (5) ถามพระอาจารย์ทิพย์วา่ จะก้าวหน้าในคริ ชณะจิตสานึกได้อย่างไร.

Disclaimer: Not all activities in the newsletter are organised by the Student Center, Ramkamheng 24/30. We
participate and do some service in big programs which are organized by other Centers/Temples.
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Spiritual Fair, Public Programs, Kirtans, Book-Distribution, etc.
Spiritual Fair @ Rajabhat Univ. LakSi: Ever y-year H.G
Ram Laxman Prabhu (Thai-BBT) along with H.H B.V.V
Narasimha Swami set-up a stall at Spiritual Fair, which falls
around 1-2 weekend of December. Devotees from our center
went to help distribute the books and sell different devotional
paraphernalia. Many Thai people got the books including
Bhagavad Gitas and they like devotional items like statues,
lockets, mala, etc. Some of them promised to come to the center. Many we have been meeting for several years and they
greet us happily by saying Hare Krishna.
Kirtana @ Lumphini Park: H.G Ram Laxman Pr abhu
(Thai-BBT) along with Bhaktin Michelle and devotees conduct the kirtana at Lumphini Park every Sunday afternoon
from 3-5pm. Some of us join when-ever possible. Its nice environment and centrally located; its happy chanting. :-)
Mantra-Meditation @ Divine Yoga, Thong Lor: Ever y
first Sunday of the month devotees from our center attend the
mantra-meditation sessions at Divine Yoga, Thong Lor. Master Sanjiv, the prominent Hatha-Yoga teachers there, begins
by chanting Vedic mantras and later the Hare Krsna devotees
chant the maha-mantra melodiously using the Harmonium,
Mridanga and kartala. The Yoga students who join the sessions are attentive and focus on the mantra and like it a lot.

Interview of Bhaktin Nippi, host of Bhakti Vrikshya Sukumwit 12 by Sumadhuri Lila Devi.
1) How long have you been conducting the weekly
bhakti vrikshya at your place?
With Krishna's Mercy I've been hosting the bhakti
vrikshya programs from 2.5 years.
2) how do you feel to host devotees and guests?
I feel very very blessed to conduct Bhakti Vrikshya
programs.
3) How have you been able to engage your family members and friends in devotional services by hosting the
programs?
By conducting the programs I feel that I'm able to do something for Krishna.
4) please share your advancement in Krishna Consciousness and change in you internally after participating in different devotional services.
Getting the Association of devotees every week, preparing Prasadam, being a part of kirtans, I feel that I am
the chosen one from Krishna to receive all this Bliss.
Disclaimer: Not all activities in the newsletter are organised by the Student Center, Ramkamheng 24/30. We
participate and do some service in big programs which are organized by other Centers/Temples.

