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ระทะยาทระ (เทศกาลแห่ ราชรถ) กรุงเทพฯ ประจาปี 2562 by Madhavi Pavani Mtg

จะกันนาท ระทะยาทระ (Jagannath Ratha Yatra) ในกรุ งเทพฯ ได้จดั ขึ้น เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2562 ซึ่ งจัดโดย Iskcon Bangkok (วัด ราดา โกวินดะ), ศูนย์นกั ศึกษารามคาแหง,
ศูนย์นวลจันทร์ (ไทย BBT) และ ศูนย์สมุทรปราการ ภายใต้การกากับดูแลของ H.H B.V.V Narasimha Swami (เลขาธิการ ของ Iskcon ประเทศไทย) ได้รับเกียรติจาก นางสุ จิตรา ดู
ราย (เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินเดียประจา ประเทศไทย) และแขกผูม้ ีเกียรติจาก ITCC, วัดวิษณุ, สมาคมไทย - เนปาล, ผูน้ าของ Yatra (ขบวนแห่ ) จากส่ วนต่าง ๆ ของประเทศไทย (พัทยา, หัวหิ น,
ชะอา, ภูเก็ต, สมุย, เชียงใหม่) เข้าร่ วมงานกันอย่างล้นหลาม เรารู ้สึกขอบคุณที่มีสาวกจาก จีน รัสเซี ย กัมพูชา มาเลเซี ย สิ งคโปร์ พม่า ฯลฯ มาร่ วมงานในครั้งนี้ ดว้ ย ขอบคุณสาวกทุกคนที่ช่วยงานใน
หลายๆ ด้าน ทั้งการจัดเตรี ยมราชรถ จัดเตรี ยมดอกไม้ ตกแต่งราชรถ คอยควบคุมขบวนแห่ จัดเตรี ยมพระสาดัม (อาหารทิพย์อนั เป็ นมงคลซึ่ งนาถวายองค์ภควานคริ ชณะ) ฯลฯ ทาให้งานสาเร็ จผ่านพ้นไป
ได้ดว้ ยดี เทศกาล ระทะยาทระ จะจัดขึ้นทุกปี เพื่อให้องค์ภควานได้กลับบ้านของพระองค์ หรื อ วริ นดาวัน ในวันงานทุก ๆ คนจะช่วยกันดึงเชือกที่ผกู ติดกับราชรถซึ่ งพระปฏิมา องค์ภควาน จะกันนาท,
องค์บะละเดวะ และองค์สุบะดระ ประทับอยู่ บนราชรถ เพื่อช่วยนาพาพระองค์จากความมัง่ คัง่ ของคุรุคเชทระ/ดวาระคา กลับคืนสู่ บา้ น วริ นดาวัน ทั้งนี้เทศกาล ระทะยาทระ เป็ นสิ ริมงคลต่อผูค้ นทุกคน ที่
ได้เห็น องค์ภควาน ซึ่ งออกมาสู่ โลกภายนอกด้วยพระองค์เอง เพื่อให้พรแก่ทุก ๆ คน ที่ได้พบเห็น ในคัมภีร์พระเวท กล่าวไว้วา่ "หากผูใ้ ดได้พบเห็น องค์ภควาน จะกันนาท จะได้รับความหลุดพ้นทันทีที่
ได้พบเห็น"

“Finding time for Krishna” @ Sukumwit 12-19, by Bhakta Panii.
July has been a busy month for myself. Being an executive of a very large hospitality company,
the month of July had been an onslaught of business activities. It is the end of the financial year
for many companies and government agencies. Concerts, exhibitions, sporting events, company
meetings and product launches were storming at the front door of my office. Requests for corporate reports pile up on my desk. Complaints from guests were raining down upon me. My
email inbox was filled up by the second with questions, orders, marketing material, requests for
money, personnel, material, of which are all scarce by nature… It was in the middle of this
storm, when I heard a notification on my phone. I cringed, expecting another work request.
“Hare Krishna, Khun Panni. Please grace the occasion with your presence today evening for
Bhagvata Geeta program at Siam Mansion”. So I went to Bhaktin Perminder's lovely home once
again, after neglecting the program for 'work'. Once again, I listen to the enchanting sound of kirtan. I discussed the Bhagvata Geeta. I ate
the prasad. The next morning, I reached for my beads and chanted. That was when I stopped to breath, looked around, and realized something quite illuminating. The work tasks were completed, relentless as they were. New tasks came, relentless as always. I do them. People
demand. People lose control of their emotions. People become fearful. Then, when the tasks are inevitably completed to their satisfaction,
the people are relieved, only to repeat the cycle again once the new tasks come… But I do not have to participate in this storm of emotion.
Just as Arjuna only ever had to fight his battle, win or lose. So too, do I have to complete my tasks, win or lose. “In all activities, just depend
upon Me, and work alwahys under My protection. In such devotional service, be fully conscious of Me.”
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Saturday Program Review @ Center by devotees.
6th July: Class was given by H.H B.V.V Narasimha Swami (main authority / donor of the center + regional secretary of Iskcon TH) on Nectar of Devotion (NOD) Ch. 18 titled "Character of One In Ecstatic Love" subtitles "Attachment to chanting
the holy names of the Lord", The Goswami’s cite scriptures (Kṛṣṇa-karṇāmṛta) wherein the importance of chanting the
names of the Lord is emphasized. “O Lord Govinda, the girl who is the daughter of King Vṛṣabhānu is now shedding tears,
and She is anxiously chanting Your holy name – ‘Kṛṣṇa! Kṛṣṇa!’ ” an associate of Rādhārāṇī, คลาสวันนี้บรรยายโดย H.H B.V.V Narasimha Swami (ผูม้ ีอานาจหลัก / ผูบ้ ริ จาคของศูนย์ + เลขาธิการ ของ ISKCON ประเทศไทย) จากหนังสื อ น้ าทิพย์ แห่ งการอุทิศตนเสี ยสละ บทที่ 18 ในหัวข้อ 'บุคลิกของผูท้ ี่อยูใ่ นความรัก
อันปลื้มปี ติสุข’ หัวข้อย่อย ‘การยึดมัน่ ต่อการร้องเพลงภาวนาพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ขององค์ภควาน’ เหล่าโกสวามี กล่าวถึงข้อความจากคัมภีร์พระเวท (คริ ชณะ-คารณามริ ทะ) ซึ่งได้เน้นย้าถึง
ความสาคัญของการร้องเพลงภาวนาพระนามขององค์ภควาน “โอ้ องค์โกวินดะ เด็กหญิงผูเ้ ป็ นธิดาของกษัตริ ย ์ วริ ชะบานุ กาลังร้องไห้อยู่ พระนางกระตือรื อร้นมากในการร้องเพลงภาวนาพระนาม
อันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ คริ ชณะ ! คริ ชณะ !” การร้องเพลงภาวนาของ ราดาราณี
13th July: Class was given by H.G Antaranga Gopal Prabhu on NOD Ch. 18 subtitled, “Eagerness to describe the Lord's
transcendental qualities”. The Goswami’s illustrate how we should endeavor to develop attachment for chanting the glories of the names, form, qualities and pastimes of the Lord. “What shall I do for Kṛṣṇa, who is pleasing beyond all pleasurable conceptions, and who is naughtier than all restless boys? The idea of Kṛṣṇa’s beautiful activities is attracting my
heart, and I do not know what I can do!” (Kṛṣṇa-karṇāmṛta). Srila Prabhupada explains further such attachment is very
rare and cannot manifest in the hearts of fruitive workers or mental speculators hankering for liberation (merging into
brahma jyoti). คลาสวันนี้บรรยายโดย คุณอันตารังก้า โกปัล พระบุ จากหนังสื อ น้ าทิพย์ แห่ งการอุทิศตนเสี ยสละ บทที่ 18 ในหัวข้อย่อย ‘ความกระตือรื อร้นในการอธิบายคุณสมบัติทิพย์ของ
องค์ภควาน’ เหล่า โกสวามี แสดงให้เห็นว่าเราควรจะพยายามพัฒนาความยึดมัน่ ในการสรรเสริ ญพระนาม รู ปลักษณ์ คุณสมบัติ และ ลีลาขององค์ภควาน “ข้าจะทาอย่างไรกับ คริ ชณะผูม้ ีความสุ ข
สาราญเหนือแนวคิดแห่ งความสาราญทั้งปวง และซุกซนยิง่ กว่าเด็กที่ซุกซนทั้งหลาย แนวคิดกิจกรรมอันงดงามของคริ ชณะมีเสน่ห์ดึงดูดหัวใจข้า และข้าไม่รู้วา่ จะทาอย่างไรดี !” (คริ ชณะ-คารณามริ
ทะ) ชรี ละ พระบุพาดะ อธิบายเพิม่ เติมถึง ความยึดมัน่ อันบริ สุทธิ์ เช่นนี้ นั้นหาได้ยากมาก และไม่สามารถทาให้สมบูรณ์ได้ในหัวใจของ คนทางานเพื่อผลทางวัตถุ หรื อ นักคาดคะเนทางจิต ซึ่ง
ต้องการความหลุดพ้น (กลืนเข้าไปใน บระฮมะจโยทิ)

20th July: Class was given by H.G Ram Laxman Prabhu (Thai BBT) on NOD Ch. 18 subtitled, “Attraction for living in a place
where Krishna has his pastimes” beginning portions. The Goswami’s explain how the devotees are anxious to visit the holy
places where the Lord and His various incarnations have performed their transcendental pastimes. The devotees derive
great transcendental pleasure visiting these holy places which further enhances their attachment to the Lord. “In this place
the son of Mahārāja Nanda used to live with His father, who was king of all cowherd men. In this place Lord Kṛṣṇa broke the
cart in which the Śakaṭāsura demon was concealed. At this place Dāmodara, who can cut the knot of our material existence,
was tied up by His mother, Yaśodā.” (Padyavali by Rupa Goswami). คลาสวันนี้ บรรยายโดย คุณรามลักษมัน พระบุ (ไทย-BBT) จากหนังสื อ น้ าทิพย์ แห่ งการ
อุทิศตนเสี ยสละ บทที่ 18 ในหัวข้อย่อย ‘ชื่นชอบที่จะอยูใ่ นสถานที่ที่คริ ชณะแสดงลีลา’ เริ่ มต้น เหล่าโกสวามี ได้อธิบายว่า สาวกจะไปเยีย่ มเยียนสถานที่ศกั ดิ์สิทธิ์ ซึ่ งองค์ภควาน และอวตารต่าง ๆ ของ
พระองค์ ได้แสดงลีลาอันเป็ นทิพย์ที่ยอดเยีย่ ม ได้อย่างไร เหล่าสาวกจะได้รับมาซึ่ งความปลื้มปี ติสุขทิพย์อนั ยอดเยีย่ ม จากการไปเยีย่ มเยียนสถานที่ศกั ดิ์สิทธิ์เหล่านี้ ซึ่ งจะช่วยเพิ่มพูนความยึดมัน่ ของพวก
เขา ที่มีต่อองค์ภควาน “ณ สถานที่น้ ี บุตรของ นันดะ มะฮาราจะ เคยอยูก่ บั บิดาผูเ้ ป็ นราชาแห่ งคนเลี้ยงวัวทั้งหมด ณ สถานที่น้ ี องค์คริ ชณะได้ทาลายเกวียนที่มีมารชังคะทาสุ ระหลบซ่ อนอยู่ ณ สถานที่น้ ี
ดาโมดะระ ผูส้ ามารถตัดปมแห่ งความเป็ นอยูท่ างวัตถุของเรา ได้ถูกพระมารดายะโชดามัด” (พัดยาวะลี โดย รู พะ โกสวามี)
27th July: Class was given by H.H Bhakti Jivana Brajendranandana Swami (visiting sannyasi based in Orissa, India) on NOD
Ch.18 subtitled, “Attraction for living in a place where Krishna has his pastimes” later portions. Herein the Goswami’s differentiate between real and fake attachment to the Lord. If someone, without undergoing the regulative principles of devotional
service or without being guided by a bona fide spiritual master, shows imitative attachment, this is called shadow (fake) attachment. Association and service to the lotus feet of a pure devotee can elevate us from shadow (fake) attachment to real
transcendental attachments. Different anarthas (unwanted things in the heart) are slowly removed as we serve the instructions of a bonafide spiritual master. คลาสวันนี้บรรยายโดย H.H Bhakti Jivana Brajendranandana Swami (สันนยาสี ผูม้ าเยีย่ มเยียน จากรัฐโอริ สสา
ประเทศอินเดีย) จากหนังสื อ น้ าทิพย์ แห่ งการอุทิศตนเสี ยสละ บทที่ 18 ในหัวข้อย่อย ‘ชื่นชอบที่จะอยูใ่ นสถานที่ที่คริ ชณะแสดงลีลา’ ต่อมา เหล่าโกสวามี ได้แยกแยะถึงความแตกต่างระหว่างความยึด
มัน่ ที่แท้จริ ง กับ ความยึดมัน่ ปลอม ที่มีต่อองค์ภควาน หากบุคคลผูไ้ ม่เคยปฏิบตั ิตามหลักธรรมที่กาหนดไว้ในการอุทิศตนเสี ยสละรับใช้ หรื อไม่ได้รับการแนะนาจากพระอาจารย์ทิพย์ผเู ้ ชื่ อถือได้ แล้วมา
แสดงท่าทีเลียนแบบการยึดมัน่ เช่นนี้เรี ยกว่าการยึดมัน่ เงา (ปลอม) การคบหาสมาคม และ ปฏิบตั ิรับใช้ต่อพระบาทรู ปดอกบัวของสาวกผูบ้ ริ สุทธิ์ สามารถยกระดับจากความยึดมัน่ เงา (ปลอม) มาเป็ น
ความยึดมัน่ ทิพย์ที่แท้จริ งได้ อนารทา ที่แตกต่างกัน (สิ่ งที่ไม่พึงประสงค์ในหัวใจ) จะค่อย ๆ ถูกชะล้างไปอย่างช้า ๆ ในขณะที่เราปฏิบตั ิการรับใช้ตามคาแนะนาของพระอาจารย์ทิพย์ผเู ้ ชื่อถือได้
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Public Kirtans, Harinam and Book Distribution, etc.
Harinam @ KhauSarn Road: Just before the annual Jagannath Rath-Yatra in Bangkok visiting
devotees from China, Radha Govinda temple, our
center along with H.H Narasimha Swami went for
Harinam and Book Distribution in Khau Sarn
road. We distributed several hundred books and
went to the scenic park next to Chaopraya river as
well. So many foreigners and tourists at KhauSarn
got the mercy of Lord Chaitanya via the names of
Lord Krishna and spiritual books.
Harinam @ Lumphini Park: Centrally located in
Bangkok city the Lumphini Park attracts many varieties of people. Nrpati Rama Prabhu + Madhavi
Pavani Mtg and family organize the program once
or twice a month on Sunday afternoon. Devotees
from our center and temple, etc. join and participate in the Harinam Sangkirtana. Chanting there
feels like we are purifying the entire Bangkok city
along with our hearts. Mtg’s cooking tasty and
healthy prasada is attracting more devotees and the
visiting people also get the mercy. The displayed
spiritual books are taken by some inquisitive plp.
Harinam + Book Distribution @ Siriraj Talat:
We went for Harinam and Book Distribution in
Siriraj talat. Few hundred small Th books were
distributed. The market is located near the Chao
Praya river and we took the boat ride and came to
Sanam Luang as well. Devotees were happily
chanting during the boat ride as well and we met
several students in the other side of the river near
the Thammasat University Campus. Many young
boys and old people alike took the books… some
generous ones gave donations. We felt delighted
that the mercy of Lord Gauranga was following
via our hands to the people in general.
Books distributed to Thai actress- Chingching:
Thai Actress Kharittha Sungsaopath (nickname
Chingching) gets Srila Prabhupada's books on
Krishna Consciousness (Bhagavad Gita, Krishna,
Isopanisad, etc) via a congregation member devotee Krishna Narayan Balaji.
Mantra Meditation @ Divine Yoga: Its been
over three years since we have been doing mantra
meditation sessions at Divine Yoga, Thong Lor.
First Sunday of the month the Yogi’s along with
some of our devotees gather and chant different
Vedic mantras in a meditative manner. The power
of meditative chanting is dramatic. Many of them
have taken to its regular practice and some join
some of our festivals as well. It relieves tension /
stress and makes you peaceful, give it a try!

