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ธิบายโศลก ทีเ่ ข้ าใจได้ ง่ายขึน้ by Madhavi Pavani Mtg
องค์ภควาน คริ ชณะ ทรงอธิ บายคุณลักษณะทิพย์ของสาวกผูบ้ ริ สุทธิ์ โดยตรัสว่า

"ผูท้ ี่ไม่อิจฉาริ ษยา แต่เป็ นเพื่อนผูม้ ีความกรุ ณาต่อมวลชีวิต ผูไ้ ม่คิดว่าตนเองเป็ นเจ้าของ และเป็ นอิสระจากอหังการ ผูท้ ี่มีความเสมอภาคทั้งใน
ความสุขและความทุกข์ ผูม้ ีความอดทน พึงพอใจเสมอ ควบคุมตนเองได้ และปฏิบตั ิในการอุทิศตนเสี ยสละรับใช้ดว้ ยความมุ่งมัน่ จิตใจและ
ปัญญาตั้งมัน่ อยูท่ ี่ขา้ สาวกเช่นนี้เป็ นที่รักยิ่งของข้า” (ภควัต-คีตา 12.13-14) จากภาพคือ พระอาจารย์ผสู ้ ถาปนา สมาคมนานาชาติเพื่อคริ ชณะ
จิตสานึกเอ.ซี.บัคธิ เวดันธะ สวะมิ พระบุพาดะ ท่านคือ สาวกผูบ้ ริ สุทธิ์ ที่แท้จริ ง ซึ่งอุทิศตนเสี ยสละรับใช้ ตลอดชีวิตของท่าน เพื่อพระอาจารย์
ของท่าน และ องค์ภควาน คริ ชณะ ในการเผยแพร่ ความรู ้ทิพย์สูงสุ ดแก่มวลมนุษยชาติ ความรู ้ที่มีฐานมาจากวรรณกรรมพระเวทอย่าง ภควัต-คี
ตา และ ชรี มดั -บากะวะธัม เป็ นต้น ซึ่งเป็ นความรู ้ที่ถูกถ่ายทอดจาก องค์ภควาน คริ ชณะ โดยตรง ทั้งนี้ท่านยังเป็ นผูแ้ ปล และให้คาอธิ บายโศลก
ที่เข้าใจได้ง่ายขึ้น
ซึ่งท่านได้ให้คาอธิ บายโศลกนี้วา่ สาวกผูบ้ ริ สุทธิ์ ไม่เคยกังวลใจไม่วา่ ในสถานการณ์ใด ๆ หรื อว่าอิจฉาริ ษยาผูใ้ ด สาวกไม่เป็ นศัตรู ต่อศัตรู โดย
คิดว่า “คนนี้ทาตัวเป็ นศัตรู ขา้ ก็เนื่องมาจากกรรมเก่าของข้าเอง ฉะนั้น จึงยอมรับทุกข์ดีกว่าที่จะต่อต้าน” ในชรี มดั -บากะวะธัม (10.14.8) ได้กล่าวไว้วา่ ทัท เท นุคมั พาม สุ-สะมีคชะมาโณ
บุนจานะ เอวาทมะ-คริ ทมั วิพาคัม เมื่อใดที่สาวกมีความทุกข์ หรื อตกอยูใ่ นความยากลาบาก จะคิดว่าเป็ นพระเมตตาธิ คุณขององค์ภควานที่มีต่อตนเอง โดยคิดว่า “ขอบคุณต่อกรรมเก่า
ของข้า ข้าควรได้รับทุกข์มากกว่าที่ได้รับในปัจจุบนั นี้ นี่เป็ นเพราะพระเมตตาขององค์ภควานจึงไม่ได้รับการลงโทษทั้งหมดที่ควรจะได้รับด้วยพระเมตตาธิคุณของคริ ชณะ ข้าจึงได้รับ
โทษเพียงเล็กน้อยเท่านั้น” ดังนั้น จึงมีความสุ ขุม สงบ และอดทนเสมอ แม้จะอยูใ่ นสภาวะแห่งความทุกข์มากมาย สาวกจะมีความกรุ ณาต่อทุก ๆ คนเสมอ แม้แต่ศตั รู นิรมะมะ หมายถึง
สาวกไม่ให้ความสาคัญกับความเจ็บปวด และปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกับร่ างกายมากนัก เพราะทราบดีวา่ ตนเองไม่ใช่ร่างกายวัตถุ จึงไม่สาคัญตนเองว่าเป็ นร่ างกาย ดังนั้น จึงเป็ นอิสระจาก
แนวคิดแห่งอหังการ และเป็ นกลางต่อความสุ ข และความทุกข์ มีความอดทน และพึงพอใจกับทุกสิ่ งทุกอย่างที่มาสัมผัส ด้วยพระกรุ ณาธิ คุณขององค์ภควาน ท่านจะไม่พยายามมาก
จนเกินไปเพื่อให้ได้รับบางสิ่ งบางอย่างที่ยากลาบากมาก ดังนั้น จึงมีความร่ าเริ งเสมอ ท่านเป็ นโยคีที่สมบูรณ์บริ บูรณ์ เพราะยึดมัน่ ในคาสัง่ สอนที่ได้รับจากพระอาจารย์ทิพย์ และ
เนื่องจากสามารถควบคุมประสาทสัมผัสได้ จึงมีความมัน่ ใจ ไม่เอนเอียงไปกับการถกเถียงที่ผิด เพราะว่าไม่มีผใู ้ ดสามารถนาพาให้ออกไปจากการอุทิศตนเสี ยสละรับใช้ที่ท่านมีความ
มัน่ ใจอย่างแน่วแน่ ท่านมีจิตสานึกอย่างสมบูรณ์วา่ คริ ชณะทรงเป็ นองค์ภควานนิรันดร ดังนั้น จึงไม่มีผใู ้ ดสามารถรบกวนจิตใจได้ คุณลักษณะทั้งหลายเหล่านี้ทาให้มีจิตใจ และปัญญาตั้ง
มัน่ อยูท่ ี่พระองค์โดยสมบูรณ์ มาตรฐานแห่งการอุทิศตนเสี ยสละเช่นนี้หาได้ยากมากโดยไม่ตอ้ งสงสัย แต่สาวกสถิตในระดับนี้ดว้ ยการปฏิบตั ิตามหลักธรรมแห่งการอุทิศตนเสี ยสละรับ
ใช้ ยิง่ ไปกว่านั้น องค์ภควานตรัสว่า สาวกเช่นนี้เป็ นที่รักยิง่ ของพระองค์ เพราะชรี คริ ชณะทรงชื่นชมยินดีเสมอกับกิจกรรมทั้งหมดของสาวกในคริ ชณะจิตสานึกที่สมบูรณ์

“Remember Krsna in Happiness and Distress” - Sukhumvit 12-19 by Bhaktin Dr. Sarika.
Majority of people thank God for their good fortune. They feel gratitude for all the good things Krishna has given them. But Bhagvatam
teaches us to praise the Lord both in happiness and misery. To be
able to see misfortune as the mercy of Krishna, is in fact, the biggest
Prasadam.
When we go to the temple, the Deities’ Darshan and Prasadam are
only part of the Lord’s mercy. We should go to the temple with the
desire to listen to Bhagvatam because it teaches us that the ability to
see our life’s events, both good or bad, as Prasadam of the Lord, is
actually the biggest Prasadam.
Bhagvatam helps us overcome ‘shoka’ (lamentation) for past events, ‘moha’ (attachment) for present events and
‘bhaya’ (fear) for future events. That is the power of Bhagvatam. It teaches us that the only thing worth desiring is Krishna.
Our supreme goal in this material world is to make spiritual profit, which depends on our ability to remember Krishna. If we
can remember Krishna in the worst of calamities, we are spiritual millionaires. And that is the only currency valid in the spiritual world. So try to remember Krishna in your toughest moments and have faith that these hurdles are like Prasadam that
will purify you and lead you to Him. Haribol!!!
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Saturday Program Review @ Center by devotees.
2nd Feb: Class was given by H.H Bhakti Madhurya Govinda Swami (senior disciple of Srila Prabhupada who started one of
the first college preaching in Univ. of San Francisco, Californai, U.S) on Nectar of Devotion Chapter 14 titled, “Devotional
Qualifications”. Herein the Goswamis and Srila Prabhupada explain the qualities of a person for him to be a devotee: should
he be full of knowledge or renounced or wealthy or full of piety, etc.? The real requirement is sincerity in devotional service.
“One can understand Me only through devotional service” (B.G). คลาสวันนี้บรรยายโดย H.H Bhakti Madhurya Govinda Swami (ศิษย์ผู ้
อาวุโส ของ ชรี ละ พระบุพาดะ ซึ่ งเป็ นหนึ่งในผูเ้ ริ่ มต้นการเผยแพร่ ในมหาวิทยาลัย ของ เมืองซานฟรานซิ สโก รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริ กา) จากหนังสื อ น้ าทิพย์ แห่ งการอุทิศตนเสี ยสละ บทที่ 14 ใน
หัวข้อ “คุณสมบัติแห่ งการอุทิศตนเสี ยสละ” ในที่น้ ีเหล่าโกสวามี และ ชรี ละ พระบุพาดะ ได้อธิบายถึง คุณสมบัติของคนที่จะสามารถเป็ นสาวกได้ ควรจะมีความรู ้ ความเสี ยสละ ความมัง่ คัง่ หรื อเต็มไป
ด้วยความนับถือ เป็ นต้น แต่ความประสงค์ที่แท้จริ งคือความจริ งใจในการอุทิศตนเสี ยสละรับใช้ “บุคคลสามารถเข้าใจข้า ผ่านทางการอุทิศตนเสี ยสละรับใช้เท่านั้น” (ภควัต-คีตา)
9th Feb: Class was given by H.G Ram Laxman Prabhu (Thai BBT) on Guru Tattwa, significance and importance of submissive
inquire, surrender and service to the bonafide spiritual master for advancement in the spiritual life of a devotee. We also
celebrated the Vyasapuja ceremony of H.H B.V.V Narasimha Swami; prominent devotees (dikcha/sikcha disciples) glorification is included in the next page. คลาสวันนี้บรรยายโดย คุณรามลักษมัน พระบุ (ไทย-BBT) เกี่ยวกับ Guru Tattwa กูรู ทัทวะ ความหมาย และความสาคัญของความอ่อน
น้อมไตร่ ถาม ยอมจานน และถวายการรับใช้ให้กบั พระอาจารย์ทิพย์ผเู ้ ชื่อถือได้ เพื่อความก้าวหน้าในชี วติ ทิพย์ของสาวก ทั้งนี้เราได้เฉลิมฉลองพิธี วิยาสะ พูจา ของ H.H B.V.V Narasimha
Swami และสาวกทั้ง (ดิคชะ / ชิคชะ) ร่ วมให้การสรรเสริ ญ ซึ่ งจะรวมอยูใ่ นหน้าถัดไป

16th Feb: Class will given by H.G Ram Laxman Prabhu (TH BBT) on the position, pastimes and qualities of Lord Vamanadev
(the Dwarf incaration) and Lord Nityananda (incarnation of Lord Balaram who along with Lord Chaitanya inaugurated the
Harinama Sangkirtana in this present age of Kali). Various pastimes of Lord Nityananda beginning from his birth in Ekachakra dham and transcendental pastimes in Nawadwip and Jagannath Puri in the association of Raghava Pandit, Raghunatha
das (Panihati festival), Haridas Thakura (delivering the sinful drunkard/womanizer Jagai-Madai) will be delineated. We also
had a vivid drama on Lord Nityananda directed by Sitalatma Prb.คลาสวันนี้ บรรยายโดย คุณรามลักษมัน พระบุ (ไทย-BBT) ในเรื่ องราวลีลา และคุณสมบัติ ของ
องค์วามะนะเดวะ (อวตารพราหมณ์แคระ) และ องค์นิทยะนันดะ (อวตารของ องค์บะละราม ผูไ้ ปพร้อมกับ องค์เชธันญะ และทาการเริ่ มต้น ฮะริ นามะ สังคีรทะนะ ในยุคปั จจุบนั แห่ ง กาลี) ลีลาอัน
หลากหลายของ องค์นิทยะนันดะ เริ่ มต้นจากการเกิดใน เอคะชาคระ ดาม และ ลีลาทิพย์ใน นวัดวิพ และ จะกันนาท พุรี ในการสมาคมกับ รากะวะ พันดิท,ระกุนาทะ ดาส (เทศกาล พานิฮะทิ), ฮะริ ดาส
ทาคุระ (ช่วยปลดปล่อยคนบาป เจ้าชู ้ ขี้เมา จะไก และ มะได) ซึ่ งจะพรรณนาถึง นอกจากนี้เราได้มีการแสดงละครที่งดงาม เกี่ยวกับลีลาของ องค์นิทยะนันดะ ซึ่ งกากับโดย สิ ทาลัทมะ พระบุ
23rd Feb: Class will given by H.G Antaranga Gopal Prabhu on NOD Ch. 14 later portions which discusses the following points:
How material products/propensities can be used in the service of Lord Krishna; yukta vairagya and phalgu vairagya. Story
about a hunter who was converted into a great devotee under the instruction of Nārada Muni (Skanda Purāṇa). Nine different kinds of devotional service, which are listed as 1. Hearing (King Parīkṣit), 2. Chanting (Śukadeva Gosvāmī), 3. Remembering (Prahlāda Mahārāja), 4. Serving (Godess Lakṣmī) 5. Worshiping the Deity (King Pṛthu), 6. Praying (Akrūra), 7. Carrying
out orders (Hanumān), 8. Serving Kṛṣṇa as a friend (Arjuna) and 9. Sacrificing everything for Him (Bali Maharaj). Maharaj
Ambarisa followed all of the processes and gained perfection. คลาสวันนี้บรรยายโดย คุณอันตารังก้า โกปัล พระบุ จากหนังสื อ น้ าทิพย์ แห่ งการอุทิศตนเสี ยสละ
บทที่ 14 ในส่ วนต่อมา ซึ่ งกล่าวถึงประเด็นต่อไปนี้ คือ จะสามารถนาสิ่ งของต่าง ๆ ทางวัตถุนามาใช้ในการรับใช้ต่อ องค์ภควาน คริ ชณะได้อย่างไร ยุคทะ ไวรากยะ และ พัลกุ ไวรากยะ เรื่ องราวของนัก
ล่าสัตว์ผทู ้ ี่กลายมาเป็ นสาวกภายใต้การสัง่ สอนของ นาระดะ มุนิ (สคันดะ พุราณะ) เก้ารู ปแบบของการอุทิศตนเสี ยสละรับใช้ ซึ่ งจะมี 1. การฟัง (กษัตริ ยพ์ ะรี คชิท) 2. สวดภาวนา (ชุคะเดวะ โกสวามี) 3.
จา (พระฮลาดะ มะฮาราจะ) 4. รับใช้ (เทพธิดาลัคชมี) 5. บูชาพระปฏิมาในวัด (กษัตริ ยพ์ ริ ทุ) 6. ถวายบทมนต์ (อัครู ระ) 7. ปฏิบตั ิตามคาสัง่ (หนุมาน) 8. รับใช้ คริ ชณะ ในฐานะเพื่อน (อารจุนะ) และ 9.
เสี ยสละทุกสิ่ งทุกอย่างเพื่อพระองค์ (บะลิ มะฮาราจะ). มะฮาราจะ อัมบะรี ชะ ทรงปฏิบตั ิตามทุกวิธีแห่ งการอุทิศตนเสี ยสละ และ บรรลุซ่ ึ งความสมบูรณ์
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Public Kirtans, Harinam and Book Distribution, etc.
Harinam and Book Distribution (10th Feb.) @ PatPong, Silom:
Following in the foot-steps of Lord Nityananda Prabhu (as we had
recently celebrated Nityananda Trayodasi) we went to Patpong, Silom to distribute the mercy of Lord Krishna to the fallen souls. Patpong is notorious place, filled with many go go dance bars, nightclubs, etc. We distributed around 200 small books, few B.G’s and
many phamphlets and name cards for free. Felt blissful to be an instrument in distributing the mercy of Lord Chaitanya and Lord Nityananda to new people in different parts of Bkk, TH.
Kirtana and Book Distribution @ Lumphini Park: Every second
week of the month devotees have decided to have maha-harinam/
kirtana at Lumphini Park. Devotees from Radha Govinda temple,
Student Center - Ramkamheng (ABAC), NuanChan Center and
from different parts of Bangkok joined for the program. There were
many devotees and it reminded us all of the early days of our devotional life in Bangkok. Discussions on how to make the annual Jagannath Rath-Yatra in Bangkok better/successful were also discussed.
Kirtana @ Rajamangala Park, Ramkamheng: Some Sunday
afternoon’s we have kirtana in the Rajamangala Stadium which is
located near our center in Ramkamheng. Many people and students
from Ramkamheng students are there especially in the evening with
their pets. Its amazing to see how people with small families love
and take care of their pets; reminded us of Srila Prabhupada’s teachings, we all need to serve and love other entities. Depending in our
consciousness either we serve pets, family members, community or
the Supreme Lord. Devotees were happy to chant the Hare Krsna
mantra and purify Bkk by the Sangkirtana Yagya.
Kirtana @ Divine Yoga, Thong Loh: Aid from stress - anxiety sleep disorders - pain - trauma recovery - releasing emotional blockages - emptying your mind - chakra balancing, boosting the immune
system and spiritual development can happen in many ways. One
way to heal and cure of above-mentioned conditions is with the aid
of sound, aka "SOUND HEALING". Maybe you experienced already that sound can be very soothing and sometimes evocative but
most importantly it has also powerful physical, emotional, mental
and spiritual healing effects. Mantras are sacred vibrational sounds
which quieten the mind, inducing a meditative state and giving deep
relaxation. Profound healing occurs on both conscious and subconscious levels. Try it ... it works, it is wonderful and fun. (by Bhaktin
Helena Hoffman, Yogi @ Divine Yoga)

H.H. B.V.V. Narasimha Swami Maharaj Vyasapuja Offering
H.G Ram Laxman Prabhu (TH): Maharaj’s sadhana is very strong. Every morning he wakes up really
early, 3:30-4:00am and carefully chants the Hare Krishna mantra. He is very careful about spending
Krishna’s money and makes sure it is used exclusively for preaching Krishna Consciousness.
H.G Purnamasi Mataji: I met Guru Maharaj around two decades back. He gave me lots of mercy
which has brought me to this level in Krishna Consciousness. He encourages me to distribute the mercy of the Lord through prasada - vegetarian food offered to the Lord; it makes me happy.
Antaranga Gopal Prabhu: Maharaj is our Sikcha Guru and under his and the GBC of ISKCON TH’s
guidance me and my wife Sumadhuri Lila devi are taking care of the Student Center in Ramkamheng
(ABAC), Bkk. He is merciful to the students and youth and wants to facilitate them in their KC.
Sarad Purnima Mataji: I recall how we met Guru Maharaj. We were working in a shop inside a deep
road and he was distributing books in the different shops and requested us to take book; we took some
and gave him donation. Now our entire family are devotees.

