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มนุษย์ และสัตว์ต่างกันตรงไหน ? by Bhaktin Michele
มนุษย์ และสัตว์มีกิจกรรมสี่ อย่างที่เหมือนกัน คือ กิน นอน ร่ วมเพศ และป้ องกันตัว มนุษย์ในโลกนี้พยายามหาความสุ ขด้วยการ
ทางานหนัก เพื่อมาทากิจกรรมทั้งสี่ น้ ีให้ดีข้ ึน อะไรคือข้อแตกต่างระหว่างมนุษย์ และสัตว์ ?
บางคนกล่าวว่า "พลังแห่งเหตุผล" หรื อ "ความคิดที่มีเหตุผล” พลังแห่ งเหตุผลมีอยูใ่ นสุ นขั และแมวเช่นเดียวกัน หากสุ นขั เดินมาแล้ว
คุณไล่มนั "ไป ไปให้พน้ " มันจะเดินจากไปเข้าใจว่าคุณไม่ตอ้ งการ นี่ คือพลังแห่ งเหตุผล ลักษณะเดียวกันหากแมวต้องการขโมยนม
จากครัวของคุณมันก็มีพลังแห่ งเหตุผล คือ ขโมยตอนเจ้าของไม่อยูบ่ า้ น
ดังนั้นกิจกรรมสี่ อย่างของสัตว์ คือ กิน นอน ร่ วมเพศ และป้ องกันตัว แสดงให้เห็นว่ามีพลังแห่ งเหตุผล แล้วอะไรที่มนุษย์มีเหนื อ
สัตว์ ? พลังแห่งเหตุผลพิเศษนี้ คือถามว่า "ทาไมฉันต้องทนทุกข์ทรมาน?" พวกสัตว์เองก็มีความทุกข์ แต่ไม่รู้วา่ จะแก้ไข หรื อจัดการ
กับมันได้อย่างไร
โดยทัว่ ไปมนุษย์ก็เหมือนสัตว์ ไม่รู้อะไรมากไปกว่าความจาเป็ นของร่ างกายว่า จะกินอย่างไร นอนอย่างไร เสพกามอย่างไร และ
ป้องกันตัวอย่างไร สัตว์กินของสกปรกในถังขยะบนถนน เราอาจกินอาหารในโรงแรมห้าดาว สัตว์นอนที่มุมถนน เราอาจนอนบนฟูก
นิ่มๆ สัตว์เสพกามโดยไม่อายกลางถนน เราอาจร่ วมเพศกันในห้องบนตึกระฟ้า สัตว์ป้องกันตัวด้วยการใช้กงเล็บ และฟัน เราอาจป้ องกันตัวด้วยปื น ระเบิดสกัตซ์ และ
จรวด หากมนุษย์ใช้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ทางวิทยาศาสตร์ ทางปรัชญา ทางวัฒนธรรม และทางศาสนาเพียงเพื่อให้ได้ทากิจกรรมทั้งสี่ อย่างนี้ ให้ดีข้ ึน ก็จะไม่ศิ
วิไลไปกว่าสัตว์
ในมหาภารตะกล่าวว่า "กิจกรรม เช่น การกิน การนอน การเสพกาม และการป้ องกันตัว มีเหมือนกันทั้งในสัตว์ และมนุษย์ มนุษย์ถือว่าสู งกว่าเมื่อเริ่ มถามเกี่ยวกับสัจ
ธรรมที่สมบูรณ์ มิฉะนั้นก็พิจารณาว่าไม่ต่างอะไรไปกับสัตว์"
ภควัต-คีตา กล่าวว่า จากหลายๆ พันคน บางคนอาจพัฒนาพลังแห่ งเหตุผลนี้ วา่ "ทาไมฉันต้องได้รับความทุกข์ทรมาน?" เราไม่ตอ้ งการความทุกข์ แต่เราถูกบังคับให้มี
ทุกข์ เราไม่ตอ้ งการความหนาวมากเกินไป แต่เราถูกบังคับให้ได้รับความหนาวเหน็บ และความร้อนจัด เราไม่ตอ้ งการความกระหาย ความหิ ว ความแก่ โรคภัยไข้เจ็บ

Bhagavad Gita classes in Sukumwit 12-19 by Sumadhuri Lila Mtg
Friday evening is something many women in Sukumwit 12-19 look forward to. We start the program with kirtana; melodious chanting of the
Hare-Krishna mantra with traditional instruments like Harmonium, Mridanga, Kartala attracts people around Bhaktin Nippi’s apartment. Then
we recite several verses from the Bhagavad Gita in Sanskrit and then
read the translations and important aspects of Srila Prabhupada’s purports. After that we end the program with a short kirtana and Lord
Nrsimha Dev prayers. Different visiting devotees/family prepare some
prasada and we share and relish it among each other.
Recently we finished the first chapter of Bhagavad Gita. We read the
first chapter in three weeks. First chapter is an introduction to Bhagavad
Gita. The fighters assembled in Kuruksetra are described along with
their heroic abilities. Then, Arjuna gives four prominent reasons for not fighting the war. 1. Compassion– Arjuna feels
compassionate towards his family members, grand-father Bhisma and Guru Dronacharya, etc. who are fighting him from
the opposing party. 2. Sinful– Arjuna feels its sinful to kill so many people in the war and he will have to incur sinful
reaction for them. 3. No enjoyment– Arjuna argues he cannot enjoy the Kingdom even after winning it because it will be
tainted with blood. 4. Unwanted population (varna-sankara)- as elderly men will be killed in battle, women will not be
protected and family traditions will be compromised causing unwanted children and loss of culture.
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Saturday Program Review @ Center by devotees.
May 5th: Class (power-point presentation) was given by H.G Iksvaku Prabhu (Co-ordinator for ISKCON Congregation Development Ministry- CDM) on "Gita for Everyone" (How we can learn and practice Bhagavad Gita in an easy and simplified
way). Everyone was inspired and enthusiastic to regularly study BG after Prabhu’s presentation. คลาสวันนี้บรรยายโดย H.G Iksvaku
Prabhu (ผูป้ ระสานงาน คณะพัฒนาการชุมนุมร่ วมกัน ของสมาคมนานาชาติเพื่อคริ ชณะจิตสานึก - CDM) เกี่ยวกับ “คีตาสาหรับทุกคน” (เราจะสามารถเรี ยนรู ้ และปฏิบตั ิ ภควัต-คีตา ใน
วิธีที่เรี ยบง่ายได้อย่างไร)
May 12th: Class was given by Antaranga Gopal Prabhu on Nectar of Devotion (NOD) Ch. 7 titled, "Evidence Regarding
Devotional Principles" subtitled, "Not Accepting Unfit Disciples”, “Constructing Many Temples” or “Reading Many Books"
wherein Srila Prabhupada explains that a spiritual master should not accept many unfit disciples to enhance his prestige. Similarly, to construct temples to make a show of power/prestige is not advisable; however, if some rich people/devotees want to
donate... he can oversee/guide them. Similarly, he should not read from many books to impress the general public; Bhagavad
Gita, Srimad Bhagavatam, Nectar of Devotion and Teaching of Lord Chaitanya is sufficient. Main business of a bonafide
spiritual master is to preach Krishna Consciousness and transform the heart of people into loving service of the Lord. คลาสวันนี้
บรรยายจาก หนังสื อ น้ าทิพย์ แห่ งการอุทิศตนเสี ยสละ บทที่ 7 “หลักฐานเกี่ยวกับ หลักธรรมแห่ งการอุทิศตนเสี ยสละ” ในหัวข้อย่อย “ไม่ยอมรับผูไ้ ม่เหมาะมาเป็ นสาวก ไม่สร้างวัดมากๆ หรื อ
อ่านหนังสื อหลายๆ เล่ม” ในเรื่ องนี้ ชรี ละ พระบุพาดะ ได้อธิบายว่า พระอาจารย์ทิพย์ไม่ควรยอมรับสาวกผูไ้ ม่เหมาะสมหลายคน เพือ่ เพิ่มพูนชื่อเสี ยงของท่าน ลักษณะเดียวกันการสร้างวัด เพือ่
แสดงพลังอานาจ และศักดิ์ศรี กไ็ ม่สมควร อย่างไรก็ตาม หากมีคนมีเงินบางคน หรื อสาวก ปรารถนาต้องการจะบริ จาค ท่านสามารถดูแล และแนะนาพวกเขาได้ ในทานองเดียวกัน ท่านไม่ควร
ศึกษาอ่านจากหนังสื อหลายๆ เล่ม เพื่อสร้างความประทับใจให้กบั ประชาชนทัว่ ไป แค่ศึกษาอ่านจาก ภควัต-คีตา ชรี มดั บากะวะธัม น้ าทิพย์แห่ งการอุทิศตนเสี ยสละ และการสอนขององค์
ภควาน เชธันญะ ก็เพียงพอแล้ว หน้าที่หลักของ พระอาจารย์ทิพย์ที่สุจริ ต คือการเผยแพร่ คริ ชณะจิตสานึก และเปลี่ยนหัวใจของผูค้ น ให้หนั มารักการรับใช้องค์ภควาน

May 20th: Class was be given by H.G Ram Laxman Prabhu (Thai-BBT) on NOD, Ch. 7 subtitled, “Straightforwardness in
Ordinary Dealings” and “Equilibrium in Loss and Gain", "The Demigods" and "Not Giving Pain to Any Living Entity"
wherein Srila Prabhupada discusses how a devotee should not lament or hanker based on material gain and loss. A devotee of
Lord Krishna need not worship the demigods but he needs to respect the demigods and never should disrespect them. And he
should not in-necessary pain/suffering to other living entities especially my animal killing for food. คลาสวันนี้บรรยายโดย คุณรามลักษมัน
พระบุ (ไทย-BBT) จาก หนังสื อ น้ าทิพย์ แห่ งการอุทิศตนเสี ยสละ บทที่ 7 “หลักฐานเกี่ยวกับ หลักธรรมแห่ งการอุทิศตนเสี ยสละ” ในหัวข้อย่อย “ในความสัมพันธ์ทวั่ ไปควรตรงไปตรงมา
และควรเสมอภาคทั้งในขาดทุน และกาไร” , “เทวดา” และ “ไม่สร้างความเจ็บปวดให้กบั มวลชีวติ ” ในเรื่ องนี้ ชรี ละ พระบุพาดะ ได้อธิบายว่า ทาไมสาวกจึงไม่ควรเศร้าโศก หรื อปรารถนา บน
ฐานทางวัตถุของ ผลกาไร และขาดทุน สาวก ขององค์ภควาน คริ ชณะ ไม่จาเป็ นต้องบูชาเทวดา แต่เขาต้องเคารพต่อเหล่าเทวดา และไม่ควรไม่เคารพพวกท่าน และเขาไม่ควรสร้างความเจ็บปวด
ทุกข์ทรทานที่เป็ นการบังคับ ต่อสิ่ งมีชีวติ ใดๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การฆ่าสัตว์เพื่อนามาเป็ นอาหาร
May 26th: Class was given by Ram Laxman Prabhu (Russian based in Chiang Mai) on NOD Ch. 8 titled, "Offenses to Be
Avoided". A total of 64 rules are explained by Srila Rupa and Srila Sanatana Goswami which are explained by Srila Prabhupada. Important ones are: (A-5) One should not enter the temple in a contaminated/unclean state. One should not be disrespectful to the Deity by (A-12) speaking a lie, (A-13) talk very loudly, (A-16) quarrel or fight in before the Deity. (B-7) Offer incense without flowers and (B-8) offer flower without any fragrance, etc. (B-15) One should not pass air in temple. คลาส
บรรยายโดย Ram Laxman Prabhu (สาวกชาวรัสเซี ย) จาก หนังสื อ น้ าทิพย์ แห่ งการอุทิศตนเสี ยสละ บทที่ 8 “อาบัตทิ ี่ควรหลีกเลี่ยง” มีท้ งั หมด 64 ข้อ อธิบายโดย ชรี ละ รู พะ และ ชรี
ละ สะนาทะนะ โกสวามี ข้อสาคัญๆ ซึ่งอธิบายโดย ชรี ละ พระบุพาดะ คือ (ข้อ 5) ไม่ควรเข้าไปในวัดในขณะที่มีมลทิน ไม่ควรแสดงกริ ยาท่าทางไม่สุภาพ หรื อไม่เคารพต่อหน้า พระปฏิมาโดย
การ (ข้อ 12) พูดคาโกหก (ข้อ 13) พูดเสี ยงดัง (ข้อ 16) ถกเถียง หรื อชกต่อยกันต่อหน้า พระปฏิมา (ข้อ 7) ไม่ควรถวายธูปโดยไม่ถวายดอกไม้ (ข้อ 8) ไม่ควรถวายดอกไม้ที่ไร้กลิ่นหอม (ข้อ 15)
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Public Kirtans, Harinam and Book Distribution, etc.
Harinam @ Silom/Rama IV: Resident student devotees and some of the congregation
members went for Harinam and BookDistribution in the talat in Silom (Patpong) and
another near-by talat in Rama IV. It is a pleasure to represent Lord Chaitanya and give out
His mercy in the form of His spiritual books
and holy name (Hare Krishna mantra). And as
Lord Chaitanya is the deliverer of the fallen
souls, trying to follow in His foot-steps we
choose Pat-Pong. Since we went in the afternoon it wasn’t in its full swing. We distributed
books to many interested people. Since, we
have been getting some donations for bookdistribution we have been able to distribute the
books for free and give it out to needy and interested people.
Mantra Meditation @ DivineYoga: The first
Sunday of the month there is mantra meditation
session at Divine Yoga in Thong Lor. Master
Sanjiv the yoga teacher there is organizing it
and the Hare Krishna devotees join. The number is increasing and they participants love it.
One great benefit of the hatha-yogis is they
chant the Hare Krishna mantra with so much
focus and care like when they do hatha-yoga.
Especially, this time we were fortunate to have
the association of H.G Iksvaku Prabhu and his
good-wife who did amazing kirtans.
Kirtana @ Lumphini Park: Most Sunday
afternoons H.G Rama Laxman Prabhu (Thai
BBT) along with Bhaktin Michelle and family
organize the kirtana in Lumphini park. We seldom join the kirtana. The Lumphini park is
situated in the middle of Bangkok city and
many people come there especially on Sunday
for jogging, strolling, etc. The environment is
very serene and while chanting with devotees
you feel as if you were in the spiritual world.
Kirtana @ Rajamangala Stadium: The Rajamangala stadium is near from our Student
Center and when we are free especially on a
holiday we gather there and chant the holy
name. As the stadium is near Ramkamheng
University, which is one of the biggest Universities in Thailand; there are many youngers
who are eating, strolling with their dogs, relaxing in the park, etc; they seem to like the devotees chant and some interested ones take the
books we are displaying as well.

