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ความศรัทธาอันมั่นคงในคริชณะจิตสานึก by Bhaktin Michelle
ความศรัทธาอันมัน่ คงในคริ ชณะจิตสานึก จะทาให้เราเจริ ญไปถึงความสมบูรณ์สูงสุ ดแห่ งชีวิตเรี ยกว่า ปั ญญาแห่ ง วิยะวะ
สายาทมิคา ใน เชธันญะ-ชาริ ทามริ ทะ (มัดยะ 22.62) กล่าวไว้วา่
ชรัดดา–ชับเด–วิชวาสะ คะเฮ สุ ดริ ดะ นิชชะยะ
คริ ชเณ บัคธิ ไคเล สารวะ-คารมะ คริ ทะ ฮะยะ
ความศรัทธา หมายถึง ความเชื่ออย่างมัน่ คงในสิ่ งที่ประเสริ ฐ เมื่อปฏิบตั ิหน้าที่ในคริ ชณะจิตสานึกเราไม่จาเป็ นต้องปฏิบตั ิ
ในความสัมพันธ์กบั โลกวัตถุอนั เนื่องมาจากพันธกรณีตามประเพณีครอบครัว มนุษยชาติ หรื อประเทศชาติ กิจกรรมเพื่อ
ผลประโยชน์เป็ นการกระทาตามผลกรรมของเราในอดีตไม่วา่ ดี หรื อชัว่ เมื่อเราได้ตื่นขึ้นมาในคริ ชณะจิตสานึก เราไม่
จาเป็ นต้องพยายามเพื่อผลดีในกิจกรรมของเรา หากสถิตในคริ ชณะจิตสานึกกิจกรรมทั้งหมดอยูใ่ นระดับที่สมบูรณ์ ไม่
ขึ้นอยูก่ บั สภาวะคู่ เช่นความดี หรื อความชัว่ ความสมบูรณ์สูงสุ ดของคริ ชณะจิตสานึกคือ การสลัดแนวคิดชีวติ ทางวัตถุ
ระดับนี้จะบรรลุถึงโดยปริ ยายเมื่อเราเจริ ญขึ้นในคริ ชณะจิตสานึก
จุดมุ่งหมายอันแน่ วแน่ของบุคคลในคริ ชณะจิตสานึกมีพ้นื ฐานอยูท่ ี่ความรู ้ วาสุ เดวะฮ สารวัม อิทิ มะฮาทมา สุ -ดุรละบะฮ
บุคคลในคริ ชณะจิตสานึกคือ ดวงวิญญาณดีที่หาได้ยาก และเป็ นผูร้ ู ้อย่างสมบูรณ์วา่ วาสุ เดวะ หรื อ คริ ชณะ ทรงเป็ นรากฐานแห่ งแหล่งกาเนิ ดของปรากฏการณ์ท้ งั มวล ด้วยการรดน้ าที่รากของต้นไม้
เท่ากับเราได้แจกจ่ายน้ าไปที่ใบ และกิ่งก้านสาขาโดยปริ ยาย ฉะนั้น ด้วยการปฏิบตั ิในคริ ชณะจิตสานึกเท่ากับเป็ นการรับใช้อย่างสู งสุ ดแด่ทุก คน เช่น รับใช้ตวั เราเอง ครอบครัว สังคม ประเทศชาติ
มนุษยชาติ ฯลฯ หากองค์ชรี คริ ชณะทรงพอพระทัยในการปฏิบตั ิของเรา ทุก คนก็จะพึงพอใจ (อ้างอิงจาก : คาอธิบาย ภควัต-คีตา 2.41)

Damodar Youth Camp by Sumadhuri Lila Mtg
Every year our center hosts two youth camps in the center. Once during the summer holidays and another one
during the month of October, which we label as Damodar camp. Youth devotees from different parts of Thailand come to participate for the camp; generally we get
more students from Bangkok and near-by regions. Everyday there is simplified morning program followed by
classes on Srimad Bhagavatam and Bhagavad Gita.
Character building classes which constitute moral values based on Vedic scriptures are taught to the students.
H.G Ram Laxman Prabhu (Thai-BBT), H.G Savysachi
Prabhu (based in South-Africa) H.G Antaranga Gopal
Prabhu and the resident student devotees (Bhakta Niyam, Bhakta YogaRama and Bhakta Gopal) took turns
to give different training classes on cooking, cleaning,
yoga and sports as well. This year the youth devotees
started cutting vegetables and cleaning kitchen by
themselves. During the day they would go to play
swimming and foot-ball as well. They look forward toward to joining the student center when they reach a
matured age. They joined several preaching programs
and did Harinam and Book-Distribution as well. They
loved being with their devotee friends and practice KC.
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Saturday Program Review @ Center by devotees.
6th Oct.: Class was given by H.G Ram Laxman Prabhu (Thai-BBT) on Nectar of Devotion Chapter (NOD)
Chapter 10 titled, "Techniques of Hearing and Remembering" subtitle, "Remembrance" wherein it is stated
we should mould our life in such a way that we can always remember Lord Krishna. Quote from Padma Purana, "If someone remembers the Lord at the time of death or during his span of life, he becomes freed from
all sinful reactions." คลาสวันนี้ บรรยายโดย คุณรามลักชมัน พระบุ (ไทย-BBT) จากหนังสื อ น้ าทิพย์ แห่ งการอุทิศตนเสี ยสละ บทที่ 10 ในหัวข้อ “วิธีการ
ฟัง และการจา” หัวข้อย่อย “การระลึกถึง” ซึ่ งได้มีการระบุไว้ว่า เราควรจะหล่อหลอมชี วิตของเรา ในลักษณะที่เราสามารถจดจาองค์ภควาน คริ ชณะ ได้อยูเ่ สมอ มี
ข้อความจาก พัดมะ พุราณะ "หากผูใ้ ดจดจาองค์ภควานได้ ในช่วงเวลาแห่ งความตาย หรื อในช่วงท้ายของชี วิต เขาจะเป็ นอิสระจากผลบาปทั้งปวง"
13th Oct.: Class was given by H.G Antaranga Gopal Prabhu on NOD, Ch. 10 titled "Techniques of Hearing
and Remembering" subsection "Meditation" wherein the importance and techniques of remebering the name,
form, qualities and pastimes of Lord Krishna are illustrated. "Persons who remember the transcendental qualities of the Lord, become free from all reactions to sinful activities, and are fit to enter into the kingdom of
God", Nrsimha Purana. We will also discuss the pastime of a poor brahmana from the city of Pratiṣṭhānapura
in South India who offered various items/services to the Lord via mind/meditation... as mentioned in Brahma
-vaivarta Purāṇa. คลาสวันนี้ บรรยายจากหนังสื อ น้ าทิพย์ แห่ งการอุทิศตนเสี ยสละ บทที่ 10 ในหัวข้อ “วิธีการฟัง และการจา” หัวข้อย่อย “การทาสมาธิ ” ณ ที่นี่
จะกล่าวถึง ความสาคัญ และเทคนิค ของการจา พระนาม, รู ปลักษณ์, คุณสมบัติ และลีลา ขององค์ภควาน คริ ชณะ ซึ่งจะถูกแสดงออกมาให้เห็น “บุคคลผูร้ ะลึกถึง
คุณสมบัติทิพย์ขององค์ภควาน จะเป็ นอิสระจากผลบาปทั้งปวง และเหมาะสมที่จะเข้าไปในอาณาจักรแห่ งองค์ภควาน” วิชณุ -ดารมะ นอกจากนี้ เรายังจะกล่าวถึงลีลา
ของพราหมณ์ที่ค่อนข้างจน จากเมือง พระทิชทานะพุระ ในอินเดียตอนใต้ ผูถ้ วายสิ่ งต่าง มากมาย / ปฏิบตั ิการรับใช้ ให้องค์ภควาน ผ่านทางจิตใจ / การทาสมาธิ ...
ตามที่ได้กล่าวไว้ใน บระฮมะ-ไววารทะ พุราณะ

20th Oct.: Class was given by H.G Ram Laxman Prabhu (Thai-BBT) on NOD Ch. 11 titled, "Aspects of
Transcendental Service" subtitle, "Servitorship" wherein the goswamis diffrentiate the pure and mixed devotees. Explaining the pure devotees serve the Lord with his body, mind and speech in an uninterrupted way
and without any material motive. The devotee in the mode of servant serves the Lord as his master. คลาสวันนี้
บรรยายโดย คุณรามลักษมัน พระบุ (ไทย-BBT) จากหนังสื อ น้ าทิพย์ แห่ งการอุทิศตนเสี ยสละ บทที่ 11 ในหัวข้อ “ลักษณะของการรับใช้ทิพย์” หัวข้อย่อย “การรับ
ใช้ทิพย์” ซึ่งในเรื่ องนี้เหล่าโกสวามี ได้จาแนก สาวกผูบ้ ริ สุทธิ์ และสาวกนวกะ อธิ บายว่า สาวกผูบ้ ริ สุทธิ์ ปฏิบตั ิการอุทิศตนเสี ยสละรับใช้องค์ภควาน ด้วยร่ างกาย จิตใจ
และคาพูดตลอดเวลา โดยปราศจากแรงจูงใจทางวัตถุ สาวกในรู ปแบบของผูร้ ับใช้ ถวายการรับใช้ให้แด่องค์ภควานดังเช่นผูเ้ ป็ นเจ้านาย
27th Oct.: Class was given by H.G Ram Laxman Prabhu (Russian based in Chiang Mai) on NOD Ch. 11
titled, "Aspects of Transcendental Service" subtitled, "Devotional Service in Friendship" wherein the acharyas explain the different mellows of service to the Lord in the mood of friendship citing examples of the Pandavas from Mahabharat; conversation between King Rsabha and Maharaj Nimi from Srimad Bhagavatam.
Later in the purport Srila Rupa Goswami explains the qualifications how a neophyte devotee can be elevated
as a confidential, spontaneous lover of Lord Krishna. คลาสวันนี้ บรรยายโดย H.G Ram Laxman Prabhu (ชาวรัสเซีย) จาก
หนังสื อ น้ าทิพย์ แห่งการอุทิศตนเสี ยสละ บทที่ 11 ในหัวข้อ “ลักษณะของการรับใช้ทิพย์” หัวข้อย่อย “การอุทิศตนเสี ยสละรับใช้ในฐานะเพื่อน” ซึ่งในเรื่ องนี้ เหล่า อาชา
รยะ ได้อธิบายถึงความสุขมุ ที่แตกต่างกัน ของการรับใช้ต่อองค์ภควาน ในอารมณ์ของมิตรภาพ โดยอ้างถึงตัวอย่างของเหล่าพานดะวะ จากมหาภารตะ การสนทนากัน
ระหว่าง กษัตริ ยร์ ิ ชะบะ และมะฮาราจะ นิ มิ จาก ชรี มดั บากะวะทัม ต่อมาในความหมายของ ชรี ละ รู พะ โกสวามี ได้อธิ บายถึงคุณสมบัติ วิธีการที่สาวกนวกะ สามารถ
ยกระดับมาเป็ นเพื่อนที่ใกล้ชิดขององค์ภควาน คริ ชณะ ได้โดยธรรมชาติ

Gauranga Times, Oct. 2018. pg. 3.

Public Kirtans, Harinam and Book Distribution, etc.
Harinam and Book-Distribution in Sukumwit: Along
with the Damodar Youth camp students, H.G Savyasachi
Prabhu and resident devotee students we went for Harinam
and Book-Distribution in Sukumwit. We started from
Ashok and walked all the way to Nana entering the different
sub-streets (soi’s). The young boys were approaching the
Thai locals and the foreigners enthusiastically and giving
them the books. Many got the phamphlets; around 150 +
small books and several big books were distributed for free;
generous ones donated. Children, massage girls, street vendors... all got mercy of Lord Chaitanya.
Lumphini Park Kirtana: Some Sunday afternoon devotees
gather in Lumphini Park and chant the holy names, Hare
Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare; Hare
Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare. The park which
is located in the central zone of Bangkok attracts lots of
people especially on a Holiday, like Sunday afternoon.
Many are jogging/walking and doing exercises to keep their
body fit and mind peaceful. And many are delighted to see
the devotees chant peacefully and happily.
Hatha Yoga sessions at Center: Being inspired by Divine
Yoga’s prospective devotees, we have been doing hathayoga sessions in our center every Sunday morning after the
S.B classes. Many times devotees overlook/ignore their
health saying we are not the body; however proper renunciation entails we take appropriate care of our body so we can
serve the Lord properly. It is attracting people devotees and
well-wishers and several neighbors are also interested.

Keep your eyes on the destination by Bhaktin Dr. Sarika.
When you know your destination, you take the
road that takes you to that destination, irrespective of whether it’s smooth or bumpy. This
means, you do not take a road just because it’s
smooth. ‘Where the road leads you’ is important,
‘how smooth is the ride’ is irrelevant, if you are
determined to reach your destination.
Similarly, in life don’t just follow your heart,
just because you like it, ask yourself, ‘where is
this leading me?’. Keeping your eyes on the goal
will help you maintain focus and keep you on
track. Even if you loose your way or have slipups, you will come back on track eventually because you know your final destination.
Even the most ‘successful’ men have had bumps
in their path. Their determination and will power helped them tolerate the bumps. They sacrificed the lower goals such
as comfort and pleasure for the higher goal. In this material world there are no smooth rides. So never judge a road by
its bumps, see where it leads you. Always keep your eyes on the higher goal. Apply this principle in your spiritual
practice and reach transcendental heights. Haribol!

