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ต้ นไม้ แห่ งการอุทศิ ตนเสี ยสละรับใช้ by Madhavi Pavani Mtg
องค์เชธันญะทรงเปรี ยบเทียบการอุทิศตนเสี ยสละรับใช้น้ ี เหมือนกับเมล็ดพันธุ์ ถ้าหว่านลงไปที่ดวงใจของ
สิ่ งมีชีวิต มีสิ่งมีชีวิตนับจานวนไม่ถว้ นท่องอยู่ในโลก และจักรวาลต่าง ๆ จากพวกนี้มีไม่กี่ชีวิตที่โชคดีพอ
มาพบกับสาวกผู้บริ สุทธิ์ และได้รับโอกาสเข้าใจการอุทิศตนเสี ยสละรับใช้ การอุทิศตนเสี ยสละรับใช้น้ ี
เหมือนกับเมล็ดพันธุ์ เมื่อหว่านลงไปในดวงใจของสิ่ งมีชีวิต และหากผน้ ้ นั สดับฟัง และภาวนา ฮะเร
คริ ชณะ ฮะเร คริ ชณะ คริ ชณะ คริ ชณะ ฮะเร ฮะเร / ฮะเร รามะ ฮะเร รามะ รามะ รามะ ฮะเร ฮะเร อย่าง
ต่อเนื่อง เมล็ดพันธุ์น้ ี จะบังเกิดผลเหมือนกับเมล็ดพันธุ์ของต้นไม้ที่บงั เกิดผลด้วยการรดน้ าสม่าเสมอ ต้นไม้
ทิพย์แห่งการอุทิศตนเสี ยสละรับใช้จะค่อย ๆ เจริ ญขึ้น และเจริ ญขึ้น จนกระทัง่ เจาะทะลุหลังคาที่ครอบคลุม
จักรวาลวัตถุ และเข้าไปในรัศมี บระฮมะ-จโยทิ ในท้องฟ้าทิพย์ ณ ที่น้ นั ต้นไม้น้ ี ยงั เจริ ญเติบโตขึ้นไปเรื่ อย
ๆ จนกระทัง่ มาถึงดาวเคราะห์สงสุ ดเรี ยกว่า โกโลคะ วริ นดาวะนะ ซึ่ งเป็ นดาวเคราะห์สงสุ ดของคริ ชณะ ใน
ที่สุดต้นไม้น้ ีจะมาพึ่งอยภ่ ายใต้พระบาทรปดอกบัวของคริ ชณะ และพานักอย่ ณ ที่นนั่ ขณะที่ตน้ ไม้ค่อย ๆ ผลิดอกออกผล ต้นไม้แห่ งการอุทิศตนเสี ยสละรับใช้น้ ี ก็ผลิ
ดอกออกผลเช่นเดียวกัน วิธีการรดน้ าในรปของการสวดภาวนา และสดับฟังจะดาเนิ นต่อไป ต้นไม้แห่ งการอุทิศตนเสี ยสละรับใช้น้ ี ได้อธิ บายไว้อย่างสมบรณ์ใน
เชธันญะ-ชะริ ทามาริ ทะ (มัด ยะ-ลีลา บทที่สิบเก้า) ว่า เมื่อต้นไม้ที่สมบรณ์มาพึ่งอยภ่ ายใต้พระบาทรปดอกบัวขององค์ภควาน เขาจะซึ มซาบอยใ่ นความรักแห่ งพระองค์
อย่างเต็มเปี่ ยม จากนั้น ก็ไม่สามารถมีชีวิตอยไ่ ด้แม้เพียงเสี้ ยววินาทีเดียวโดยปราศจากการสัมผัสกับองค์ภควาน เหมือนกับปลาที่ไม่สามารถมีชีวิตอยไ่ ด้หากไม่มีน้ า ใน
ระดับนี้ สาวกบรรลุถึงคุณสมบัติทิพย์ในการมาสัมผัสกับองค์ภควานอย่างแท้จริ ง
อ้างอิงจาก : หนังสื อ ภควัต-คีตา ฉบับเดิม คาอธิบาย บทที่ 10 โศลก 9

“Love Krishna Your Way”, House Programs @ Sukhumvit 12-19 by Bhaktin Dr. Sarika.
Krishna is so merciful that He has allowed His devotees to
love Him in their own special way. Many faiths portray
God in one way and followers are expected to maintain a
uniform relationship with Him in a particular way. If you
do not fit/follow a certain mandate you are often condemned. But in Krishna Consciousness, we have many
ways. Lord Krishna (purna avatar - complete incarnation),
takes various full/partial incarnations like Lord Rama
(adarsa purusa– ideal personality), different Narayan incarnations in the spiritual sky and different forms like
fish (Matshya), tortoise (Kurma), dwarf (Vamana), etc. to protect the devotees, annihilate the miscreants and
establish religious principles. Devotees can serve the Lord in several ways: neutrally, as a servant, a friend, a
parent, a lover, a teacher and a king in order to exchange unalloyed love and devotion with His followers.
This variegated expression of love for Krishna shows that He is unlimited. He is so great that He shares love
in all its forms. This makes loving Krishna very personal and intimate. Each one of us can love Krishna in
our own special way. And He will reciprocate accordingly.
However, to make sure we don’t do wild things in the name of religion/love of God, the Lord has given us
sastra (bonafide scriptures), sadhus (saintly devotees) and gurus (spiritual master) to take direction from.
From Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam and Chaitanya Caritamrita we see examples of how novice and
matured devotees serve the Lord in various capacities/methods. We can follow in their foot-steps to attain
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Saturday Program Review @ Center by devotees.
2nd March: Class was given by H.G Antaranga Gopal Prabhu on Nectar of Devotion (NOD) Chapter 15 titled, “Spontaneous Devotional Service”; beginning portions. Srila Rupa Goswami explains the topics citing examples: “The cowherd boys who are playing with Lord Kṛṣṇa do not have to learn by austerities or penances or yogic practice how to play with Him. Rāgātmikā-bhakti
means spontaneous attraction for Lord Krishna while completely absorbed in thoughts of Him, with an intense desire of love.” The
Goswamis further illustrate the point citing examples of the Gopis of Vrindaban, Yadus, King Kamsa, King Sisupala, etc. from
Srimad Bhagavatam. คลาสวันนี้บรรยายโดย คุณอันตารังก้า โกปัล พระบุ จากหนังสื อ น้ าทิพย์ แห่ งการอุทิศตนเสี ยสละ บทที่ 15 ในหัวข้อ “การอุทิศตนเสี ยสละรับใช้โดยธรรมชาติ" ช่วงต้น
ชรี ละ รพะ โกสวามี อธิบายหัวข้อโดยอ้างอิงจากตัวอย่าง “เด็กเลี้ยงวัวที่เล่นกับคริ ชณะ ไม่จาเป็ นต้องเรี ยนร้อะไรเกี่ยวกับความสมถะ ความเพียร หรื อฝึ กปฏิบตั ิโยคะ เพื่อที่จะได้มาเล่นกับคริ ชณะ รากาท
มิคา-บัคธิ หมายความว่า เป็ นความชื่นชอบโดยธรรมชาติ ต่อ องค์ภควานคริ ชณะ ในขณะที่ซึมซาบความคิดอยก่ บั พระองค์โดยสมบรณ์ ด้วยความปรารถนาแห่ งความรักอย่างแรงกล้า” เหล่าโกสวามี
แสดงให้เห็นเพิม่ เติมถึงใจความสาคัญจากตัวอย่างของ เหล่าโกปี แห่ งวริ นดาวัน, ชาวราชวงศ์ยะดุ, กษัตริ ยค์ มั สะ, กษัตริ ยช์ ิชุพาละ ฯลฯ จาก ชรี มดั บากะวะธัม
9th March: Class was given by H.G Prabavishnu Prabhu (senior disciple of Srila Prabhupada) on NOD Ch. 15 later portions. Srila
Rupa Goswami describes the different achievements of the impersonalists and the personalists. Impersonalists and are envious/
offensive to the Supreme Personality of Godhead and get entrance only into the impersonal aspect of the Lord (Brahman, brahmajyotir). However the pure devotees who are engaged in spontaneous love of Lord Kṛṣṇa are promoted to the spiritual planets
(supreme abode being Goloka Vṛndāvana). The topmost devotees of the Lord are the gopis of Vrindavan. Although their love
seems like lust to conditioned souls... it is not; explained further using Uddhava and Lord Chaintanya dealings. คลาสวันนี้บรรยายโดย H.G
Prabavishnu Prabhu (ศิษย์ผอ้ าวุโส ของ ชรี ละ พระบุพาดะ) จากหนังสื อ น้ าทิพย์ แห่ งการอุทิศตนเสี ยสละ บทที่ 15 ในช่ วงต่อจากนั้น ชรี ละ รพะ โกสวามี ได้อธิบายถึงการบรรลุที่แตกต่างกัน
ระหว่างพวกไม่เชื่อในรปลักษณ์ และพวกที่เชื่ อในรปลักษณ์ พวกไม่เชื่อในรปลักษณ์ จะมีความอิจฉาริ ษยา / ทาอาบัติต่อบุคลิกภาพสงสุ ดแห่ งพระเจ้า และสามารถได้เข้าไปในรัศมีอนั ไร้รปลักษณ์ของ
องค์ภควาน เท่านั้น (บระฮมัน, บระฮมะ-จโยทิ) อย่างไรก็ตาม สาวกผบ้ ริ สุทธิ์ ผพ้ ฒั นาความรักโดยธรรมชาติต่อองค์ภควานคริ ชณะ จะได้รับการส่ งเสริ มให้ไปถึงโลกทิพย์ (พระตาหนักสงสุ ดขององค์
ภควาน โกโลคะ วริ นดาวะนะ) สาวกสงสุ ดของ องค์ภควาน คือเหล่า โกปี แห่ ง วริ นดาวัน ถึงแม้วา่ ความรักของพวกนางจะดเหมือน ราคะ ต่อพันธวิญญาณ... แต่ไม่ใช่ ซึ่ งได้ให้คาอธิบายเพิ่มเติมโดยใช้
ความสัมพันธ์ของ อุดดะวะ และ องค์เชธันญะ

16th March: Class was given by H.G Antaranga Gopal Prabhu on NOD Ch. 16 titled, "Spontaneous Devotion Further Described"
subtitled, “Relationship" and "Eligibility for Spontaneous Devotional Service” Herein the Goswami explain the qualities and characteristics of transcendental love in parental relationship citing examples of Nanda Maharaj, mother Yasoda (from Vrindaban) and
Vrsnis (from Dwaraka). To come to the platform of raganuga bhakti (spontaneous love for Krishna) one must be freed from all
material contaminations (which is possible by strictly following the instructions of the scriptures and spiritual masters) then they
can follow the footsteps of devotees in Vrindaban as per their innate attraction. คลาสวันนี้ บรรยายโดย คุณอันตารังก้า โกปัล พระบุ จากหนังสื อ น้ าทิพย์ แห่ ง
การอุทิศตนเสี ยสละ บทที่ 16 ในหัวข้อ “อธิบายการอุทิศตนเสี ยสละโดยธรรมชาติเพิ่มเติม” หัวข้อย่อย “ความสัมพันธ์” และ “สิ ทธิของการอุทิศตนเสี ยสละรับใช้โดยธรรมชาติ” เกี่ยวกับเรื่ องนี้ โกสวามี
ได้อธิบายถึง คุณสมบัติ และลักษณะของความรักที่ยอดเยีย่ มในความสัมพันธ์ฉันผป้ กครอง โดยให้ตวั อย่างของ นันดะ มะฮาราจะ คุณแม่ยะโชดา (จาก วริ นดาวะนะ) และ ชาววริ ชณี (จาก ดวาระคา)
เพื่อที่จะบรรลุถึงความสมบรณ์ของ สาวก รากานุกา (ความรักโดยธรรมชาติต่อ องค์คริ ชณะ) เราจะต้องเป็ นอิสระจากมลทินทางวัตถุท้ งั หมด (ซึ่ งเป็ นไปได้โดยการปฏิบตั ิตามหลักคาสอนของพระคัมภีร์
และพระอาจารย์ทิพย์อย่างเคร่ งครัด) จากนั้นเราจึงจะสามารถเจริ ญตามรอยเท้าของ สาวกแห่ งวริ นดาวะนะ ได้อย่างแท้จริ ง
23rd March: Class was given by H.G Ram Laxman Prabhu (TH-BBT) on the pastimes of Sri Chaitanya Mahaprabhu as we celebrated Gaur Purnima. Lord Chaitanya is Lord Krishna himself in the mood of Srimati Radharani; He took such a form so He
could relish the bliss of service to the Lord and show us an example. He also inaugurated the “congregational chanting of the Hare
Krishna mantra” and delineated the process of spreading the mercy of the Lord via his name to every town and village in the
world. Abhishek (bathing of Gaur Nitai) deities was held during Hare Krsna kirtana. Drama on pastimes of Lord Chaitanya which
was directed by Sitalatma Prb which was held after the class captivated the hearts of many devotees. คลาสวันนี้บรรยายโดย คุณรามลักษมัน พระบุ
(ไทย-BBT) เกี่ยวกับลีลาของ องค์ชรี เชธันญะ มะฮาพระบุ ซึ่ งเราจะเฉลิมฉลอง โกวระ พรนิมา องค์ภควาน เชธันญะ คือ องค์ภควาน คริ ชณะ ในอารมณ์ของ ชรี มะที ราดาราณี พระองค์มีรปลักษณ์ที่
สามารถเพลิดเพลินกับความสุ ข จากการรับใช้ต่อ องค์ภควาน และเป็ นตัวอย่างให้กบั พวกเรา ทั้งนี้พระองค์ได้ทาการเริ่ มต้นเปิ ดพระภารกิจ สังคีรทะนะ “ที่ซ่ ึ งผค้ นจะมารวมกัน ร้องเพลงสวดภาวนา มหา
มนต์ ฮะเร คริ ชณะ” และสอนเหล่าสาวก ว่าควรจะเผยแพร่ พระเมตตา ขององค์ภควาน ไปยังทุกเมือง และทุกหม่บา้ นในโลกนี้ได้อย่างไร อบิเชค (พิธีสรงน้ า โกวระ นิทาย) พระปฏิมา โดยได้ทาพิธี
ระหว่างที่ คีรทะนะ กาลังบรรเลง การแสดง ลีลาของ องค์ภควาน เชธันญะ กากับโดย สิ ทาลัทมะ พระบุ ซึ่ งได้จดั ขึ้นหลังจากการบรรยายธรรมเสร็ จสิ้ น ทั้งนี้ก็ทาให้สาวกหลายคนเกิดความซาบซึ้ งใจ
30th March: H.G Prabhavishnu Prabhu (Senior disciple of Srila Prabhupada) did melodious kirtans for long hours. It felt blissfull
to be absorbed in the holy names of the Lord continuously for few hours. Devotees felt spiritual energy emanating from the abode
of Lord Krishna touch and transform their hearts when sincere devotees chant and glorify the names and pastimes of the Lord.
H.G Prabavishnu Prabhu (ศิษย์ผอ้ าวุโส ของ ชรี ละ พระบุพาดะ) ได้บรรเลง คีรทาน นานหลายชัว่ โมง ทาให้ร้สึกมีความสุ ขที่ได้ซึมซับในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ของ องค์ภควาน อย่าง
ต่อเนื่องเป็ นชัว่ โมง เหล่าสาวกร้สึกถึงพลังงานอันเป็ นทิพย์ ที่ได้เล็ดลอดออกมาจากพระตาหนักของ องค์ภควานคริ ชณะ ซึ่ งได้เข้ามาสัมผัส และเปลี่ยนหัวใจของพวกเขา เมื่อเหล่าสาวกมีความจริ งใจใน
การสวดมนต์ สรรเสริ ญพระนาม และลีลาขององค์ภควาน
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Public Kirtans, Harinam and Book Distribution, etc.
Harinam and Book Distribution @ Ashok-Nana: On the
adjacent Sunday afternoon of Gaur Purnima we went for
Harinam and Book Distribution in Ashok and Nana. We
parked our car near the Ashok BTS and then walked all the
way to Nana and back. Few resident student devotees along
with congregation members of the center participated in the
event. There are many bars and night-clubs, Go-Go dance
restaurants in central Nana; recalling Lord Chaitanya giving mercy to the fallen souls, we gave the His mercy to all.
Around 200 small TH books and few big books along with
many name-cards were distributed for free.
Kirtana and Book Distribution @ Lumphini Park: Generally, once or twice a month (2nd and/or 4th) devotees
gather at the Lumphini Park for Harinam and BookDistribution. The park which is centrally located in Bkk
draws people from all over the city. With the city’s ever
increasing population and sky scrapper buildings it is difficult to find green open area where people can roam, stroll
and breath fresh air. H.G Ram Laxman Prabhu started the
program here around two decades back and currently
Madhavi Pavani Mtg and family organize the programs. It
is a simple program but we can and has reached out to so
many people.
Book Distribution @ Body Mind Detox, Utal Thani:
One of our congregation members, K. Napaporn is a practices and teaches Yoga along with her business. She invited
us for a Body and Mind Detox program organized by her
friends near the city of Ayuttaya (around 2 hrs from Bkk).
The speaker stressed the importance of natural living/diet,
sound meditation and full + dry fasting once/twice to remove the toxins in our body and mind. Yoga was taught by
Ajarn Napaporn. All the participants observed full+dry
fasting for a day and did natural therapy sessions. A total of
200 local people had gathered for the event and around 10
of them were cancer patients. We were asked to share few
realizations of mantra meditation and mode of goodness
diet (vegetarian food offered to the Lord). At the end of the
event we distribued around 200 small TH book, every participant was given a Krishna Conscious book. The main
organizers and speakers were given Bhagavad Gita and
Krishna books. Such events have a huge potential and in
future we look forward to collaborate with such organizations and conduct programs.
Mantra Meditation @ Divine Yoga, Thong Loh: Since 3
years Divine Yoga, and Iskcon Ramkamheng (Abac) Center have been conducting the sessions every first Sunday of
the month. Around 10-15 yogis/devotees gather and chant
different Vedic and Hare Krishna mantras. It has a calming
effect on me. During the session I forget my worries and
problems and I feel content after class. It took me some
time to enjoy and appreciate it. Positive effects about mantra chanting is gaining popularity in many spheres of life. It
is especially beneficial and enjoyable to chant with a group
of people you feel connected to; like at Divine Yoga. People care for each other and many friendships have developed in/ outside the class. Anyone who wants to get spiritual happiness and warm friendship for free are welcome
at Mantra Meditation sessions. –by Helena Hoffmann

