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ระทายาทระ (เทศกาลแห่ ราชรถ) กรุงเทพฯ ประจาปี 2561 by Bhaktin Michelle

เทศกาล ระทายาทระ จะจัดขึ้นทุกปี เพื่อให้องค์ภควานได้กลับบ้านของพระองค์ หรื อ วริ นดาวัน ในวันงานทุกๆ คนจะช่วยกันดึงเชื อกที่ผกู ติดกับราชรซึึ่งพระปิิาา
องค์ภควาน จะกันนาท, องค์ บะละเดวะ และสุ พตั รา ประทับอยู่ บนราชรซ เพื่อช่วยนาพาพระองค์จากควาาาัง่ คัง่ ของคุรุคเชทระ/ดวาระคา กลับคืนสู่ บา้ น วริ นดาวัน
ทั้งนี้เทศกาล ระทายาทระ เป็ นสิ ริางคลต่อผูค้ นทุกคน ที่ได้เห็น องค์ภควาน ึึ่ งออกาาสู่ โลกภายนอกด้วยองค์เอง เพื่อให้พรแก่ทุกๆ คน ที่ได้พบเห็น ในคัาภีร์พระเวท
กล่าวว่า "หากผูใ้ ดพบเห็น องค์ภควาน จะกันนาท จะได้รับควาาหลุดพ้นทันทีที่ได้พบเห็น"
จะกันนาท ระทายาทระ ในกรุ งเทพฯ ได้จดั ขึ้นใน วันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคา พ.ศ. 2561 โดยวัด Iskcon Radha Govinda ธนบุรี, ศูนย์นกั ศึกษาราาคาแหง และ
ศูนย์ไทย BBT นวลจันทร์ ึึ่ งอยูภ่ ายใต้การนาของ H.H.B.B.V Narasimha Swami (เลขานุการภูาิภาคของ ISKCON TH) H.H Lokanath Swami, H.G Prabavishnu Prabhu, H.H Bhakti Purushottama Swami, H.G Ram Laxman Prabhu (ThaiBBT) และสาวกจากหลายๆ ส่ วนของประเทศไทย พา่า เนปาล จีน รัสเึี ย อินเดีย กัาพูชา ฮ่องกง ฯลฯ ก็ได้เข้าร่ วาในงาน

Interview– little Vaishnavi, Rohani; Sukumwit 12 House Programs by Bhaktin Dr. Sarika
1. Do you like the Friday Programs? >> I like the Friday programs a lot.
2. What is the favorite part of the program? >> Favorite part of the program is singing Lord
Nrsimha Dev’s arati.
3. How do you help your mother in preparing for the program? >> I like to prepare the mats for
sitting and flowers for decoration.
4. What have you learnt about Krishna from the program? >> Krishna is the supreme God and
he is the aim of our life.
5. Do you like Bhagavad Gita Sloka recitation? Is it difficult? >> Sometimes I like Bhagavad
Gita Sloka recitation. Yes it is difficult. But I can do it.
6. Would you like to recommend this program to other children?>> Yes, I would like to recommend this program to other children
7. What changes have you seen in your life after attending the programs?>> I have learnt to sing Hare Krishna kirtana, Nrsimha arati, few Bhagavad Gita slokas n I also met the Madhavas.
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Saturday Program Review @ Center by devotees.
7th July: Class was given by H.H. B.V.V. Narasimha Swami on pastimes of Lord Jagannath, Lord Baladev and Lady
Subhadra. Maharaj explained about the ecstatic forms of the Lord with big eyes and limbs withdrawn into their body.
And the significance of pulling the rath of Lord Jagannath; just as devotees of Vrindavan pull the cart of Lord Krishna
from the opulence of Kurukshetra/Dwarika towards Vrindaban- wherein Lord Krishna performs sweet and very intimate pastimes with His dearmost devotees. คลาสวันนี้บรรยายโดย H.H B.V.V Narasimha Swami จากลีลาขององค์ภควาน จะกันนาท องค์ บัล
ละเดวะ และ น้องสาวองค์เล็ก สุ พตั รา าหาราชจะอธิ บายซึง รู ปลักษณ์ อันน่าอัศจรรย์ ขององค์ภควาน ที่าี ตาโต และ แขน ขา ที่หดตัวลง และควาาสาคัญของการลากราชรซ ขององค์
ภควาน จะกันนาท เช่นเดียวกับที่เหล่าสาวกจาก วริ นดาวัน ลากเกี้ยวของ องค์ภควาน คริ ชณะ จากควาาาัง่ คัง่ ของคุรุคเชทระ/ดวาระคา สู่ วริ นดาวัน ึึ่ง ณ ที่นนั่ องค์ภควาน คริ ชณะ ได้
แสดงลีลาอันหอาหวาน และาีควาาใกล้ชิดสนิาสนาเป็ นอย่างาาก
14th July: Class was given by H.G Vrindavan Prabhu (Incharge of 24 hour Kirtan at Vrindavan; disciple of H.H Lokanath Swami). Prabhu continued from Nectar of Devotion (NOD), Chapter 9, titled, “Further Consideration of Devotional Services”, sub-section. “Sankirtana”. He took his training from H.G. Aindra Prabhu. He is known for his sweet
Kirtan and expertise in Mridanga playing. Prabhu explained how the chanting of the holy names of Krishna is all auspicious, "A person who chants the holy name of Kṛṣṇa once can counteract the resultant actions of more sinful activities
than he is able to perform" Caitanya-caritāmṛta. คลาสวันนี้บรรยายโดย HG Vrindavan Prabhu (สาวกึึ่งเป็ นผูน้ าในการร้องสวดภาวนาาหาานต์
คีรทาน 24 ชา. ใน วริ นดาวัน อินเดีย และเป็ นศิษย์ของ H.H Lokanath Swami) จากหนังสื อ น้ าทิพย์ แห่งการอุทิศตนเสี ยสละ บทที่ 9 “พิจารณาเพิ่าเติาซึงหลักธรราแห่ง
การอุทิศตนเสี ยสละรับใช้” ในหัวข้อย่อย “สังคีรทะนะ” ท่านได้รับการฝึ กสอนจาก HG Aindra Prabhu ท่านเป็ นที่รู้จกั กันในนาาของผูท้ า คีรทาน ที่ไพเราะ และเชี่ยวชาญใน
การเล่น กลอง าริ ดงั กะ พระบุ อธิ บายว่าทาไาการสวดภาวนา พระนาาอันศักดิ์สิทธิ์ ของ คริ ชณะ จึงเป็ นางคล “บุคคลผูเ้ ปล่งเสี ยงพระนาาอันศักดิ์สิทธิ์ ของ คริ ชณะ เพียงครั้งเดียว จะ
ขจัดผลแห่งบาป ของการกระทาบาปาากกว่าที่เขาสาาารซทาได้” เชธันญะ-ชะริ ทาาริ ทะ

21st July: Class was given by H. G Ram Laxman Prabhu (Thai-BBT) on NOD Ch. 9, sub-section, “Japa”. Prabhu explained the benefits of chanting the maha mantra “Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare/ Hare Rāma, Hare
Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare”. "For any person who is chanting the holy name either softly or loudly, the paths to
liberation and even heavenly happiness are at once open" (Padma Purana). Prabhu high-lighted the importance of
chanting regularly iterating that Srila Prabhupada mentioned if we can chant 16 rounds of Hare Krishna mantra attentively everyday we will be immune of the material modes/conditioning. คลาสวันนี้บรรยายโดย คุณราาลักษาัน พระบุ (ไทย-BBT) จาก
หนังสื อ น้ าทิพย์ แห่งการอุทิศตนเสี ยสละ บทที่ 9 “พิจารณาเพิ่าเติาซึงหลักธรราแห่งการอุทิศตนเสี ยสละรับใช้” ในหัวข้อย่อย “จะปะ” พระบุ ได้อธิ บายซึงผลดีจากการสวดภาวนา
าหาานต์ ฮะเร คริ ชณะ ฮะเร คริ ชณะ คริ ชณะ คริ ชณะ ฮะเร ฮะเร / ฮะเร ราาะ ฮะเร ราาะ ราาะ ราาะ ฮะเร ฮะเร “ผูใ้ ดที่ร้องเพลงภาวนาพระนาาอันศักดิ์สิทธิ์ ไา่วา่ จะเป็ นเสี ยงค่อย
หรื อเสี ยงดัง หนทางแห่งควาาหลุดพ้น และแา้แต่ควาาสุ ขแบบชาวสวรรค์ได้เปิ ดขึ้นโดยทันที” (พัดาะ พุราณะ) พระบุ ได้ให้ควาาสาคัญกับการสวดานต์เป็ นประจา ึึ่ง ชรี ละ พระบุ
พาดะ กล่าวว่า หากเราสาาารซสวดาหาานต์ ฮะเร คริ ชณะ ได้ 16 รอบ ทุกๆ วัน เราจะรอดพ้นอันตรายจากบรรยากาศทางวัตซุ
28th July: Class was given by H.G Ram Laxman Prabhu (Thai-BBT) from NOD Ch. 9, sub-section: “Submission”
wherein Srila Rupa Goswami and Srila Sanatana Goswami delineate three ways devotees can offer their submission to
the Lord: (1) samprārthanātmikā, very feelingly offering prayers; (2) dainya-vodhikā, humbly submitting oneself; (3)
lālasā-mayī, desiring some perfectional stage. My Lord, I know that young girls have natural affection for young boys,
and that young boys have natural affection for young girls. I am praying at Your lotus feet that my mind may become
attracted unto You in the same spontaneous way" (Padma Purana). คลาสวันนี้บรรยายโดย คุณราาลักษาัน พระบุ (ไทย-BBT) จากหนังสื อ น้ า
ทิพย์ แห่งการอุทิศตนเสี ยสละ บทที่ 9 ในหัวข้อย่อย “ยอาจานน” ึึ่ง ชรี ละ รู พะ โกสวาาี และ ชรี ละ สะนาทะนะ โกสวาาี ได้จาแนกสาาวิธีที่สาวกสาาารซซวายควาายอาจานนต่อ
องค์ภควาน (1) สัาพรารทะนาทาิคา ซวายบทานต์ดว้ ยควาารู ้สึกที่แรงกล้าาาก (2) ไดนยะโวดิคา อ่อนน้อายอาจานนตนเอง (3) ลาละสาาะยี ปรารซนาาาให้ซึงระดับควาาสาบูรณ์
บางอย่าง องค์ภควานของข้า "ข้ารู ้วา่ หญิงสาวาีควาาชื่นชอบตาาธรราชาติต่อชายหนุ่า และชายหนุ่าก็าีควาาชื่นชอบตาาธรราชาติต่อหญิงสาว ข้าขอภาวนาต่อหน้าพระบาทรู ป
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Public Kirtans, Harinam and Book Distribution, etc.
Kirtana @ Lumphini Park: Some Sunday afternoon devotees led by Bhaktin
Michelle and family perform kirtana and
distribute books to the interested ones in
Lumphini Park, which is located in the
center of the city and many people come.
Harinam and Book-Dist. In KhauSarn: On Friday afternoon/evening before the rath-yatra in Bkk, we went to
Khau Sarn market with the devotees
from China, Cambodia. Devotees from
Radha Govinda temple had joined and
presence of H.H B.V.V Narasimha Swami made it extra especial. We distributed
around 200 small books and many phamphlets; some generous ones gave donations. People were happy to see us sing
and dance and some followed us as well.
Kirtana @ Rajamangala Park,
Ramkamheng: Along with the Chinese
devotees we went to the park which is
located near our center. We sat near the
pond and chanted for few hours and the
Mtg’s danced as well. Many people in
the Ramkamheng road saw us and some
waved happily as well. Chanting Hare
Krsna purifies the environment in Bkk.

Interview of a devotee, Padmawati Mtg (Thai massage therapist who works in Europe)
Padmavati mataji joined our movement in 2007 when she was practicing as a yoga teacher.
She served our center in many ways like by being the secretary of the society, cooking for
programs, preaching Krishna consciousness to her Thai friends and many more. Currently she
is based in Portugal and is travelling on a cruise as a message therapist.
1) It was really nice to see you after long time. You had done some nice service to our center
before. How did you feel when you visited and attended program in this visit?
>> I feel very happy and excited to meet all devotees. I have known devotees for long time
and have been friends with them. So its really good to get back and meet with everyone. I
liked H.G Ram Laxman Prabhu (Thai-BBT) class. The kirtan was beautiful and I kept singing
after I reached home as well. Everything is good.
2) What changes did you see visiting our center after around 2 years?
>>I feel the same positive spiritual vibration that I used to feel before. Because I am close with my devotee friends so I
feel same but the building looks better with repaint and maintenance. Also I was happy to see new faces specially new
Thai devotees.
3) Any suggestions on how to expand our services from center?
>> I heard that now we have Sunday morning yoga class. For Thai people I think we can attract them maybe by yoga
classes and English classes. Maybe teach people English from Krishna book, etc. And the Yoga classes should be able
to attract Thai youths especially around Abac University.

