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Damodar Youth Camp @ Student Center by Sumadhuri Lila Devi
Damodar youth camp 2017 was organised from 8th to 18th of
October 2017. We had 10 boys aged 11 to 16 staying at center
and attending the morning programs conducted by Antaranga
Prabhu; day classes on Vaisnava qualities by H.G Ram Laxman Prabhu (Thai-BBT) in Thai Language; Yoga classes by
Bhakta YogaRam; Values of Life classes by Bhakta Niyam and
the evening programs Kirtana/Devotional-VideoShow by
Bhakta Gopal.
The resident student devotees mainly Niyam, YogaRama and
Gopal did lots of services; helping in cooking, cleaning, taking
care and training of the younger boys.
The programs also included Damodar Arati, sports like football
and swimming. This camp the boys helped in cooking
(especially cutting vegetables) and cleaning service; everyday
some service was allotted to each boy. All of them had a wonderful time and went back home saying the "best camp ever" as
they get to stay and develop friendship based on devotional
values with other children.
“Our Children are the gift given by the mercy of the Lord, they
are delicate, take care of them with Love and devotion, by giving them Krishna Consciousness.”
- H.D.G. A.C. Bhaktivedanta swami Srila Prabhupada

Article on Bhagavag Gita by K. Michelle.
่ หนึง่ ว่า กีโทพะนิชด
ั เป็ นหัวใจของ
ภควัต-คีตา ภควัต-คีตา หรือเรียกอีกชือ
ั (อุปนิษัท) ทีส
ความรู ้พระเวท และเป็ นหนึง่ ในอุพะนิชด
่ าคัญทีส
่ ด
ุ ใน
วรรณกรรมพระเวท ซึง่ เป็ นการสนทนาถึงปรัชญา และธรรมมะอันยิง่ ใหญ่
ทีส
่ ด
ุ เท่าทีม
่ นุษย์เคยรู ้จักมา ระหว่างองค์ภควานชรีคริชณะ และอารจุนะผู ้ทรง
เป็ นสหาย และสาวกของพระองค์ เดิมทีเป็ นตอนหนึง่ ของ มหาภารตะ
่ ค
กล่าวถึงสถานการณ์ซงึ่ นาเรามาสูย
ุ ปั จจุบน
ั คือ กลียค
ุ (คะลิ-ยุกะ) ซึง่ เป็ น
จุดเริม
่ ต ้นของยุคนี้ กลียค
ุ เริม
่ ขึน
้ เมือ
่ ประมาณ 5,000 ปี กอ
่ น ประชาชนทัว่ ไป
โดยเฉพาะในกลียค
ุ ถูกโลมเล ้าไปด ้วยพลังงานเบือ
้ งต่าของคริชณะ ทาให ้
คิดผิดไปว่า ความเจริญก ้าวหน ้าทีอ
่ านวยความสะดวกสบายทางวัตถุจะทาให ้
เขามีความสุข สิง่ มีชวี ต
ิ เป็ นละอองอณูขององค์ภควานผู ้มีความสุข และ
หน ้าทีต
่ ามธรรมชาติของเราคือ การรับใช ้องค์ภควานโดยตรง แต่ด ้วยมนต์
สะกดแห่งความหลง เราพยายามหาความสุขด ้วยการรับใช ้ เพือ
่ สนอง
ประสาทสัมผัสส่วนตัวของเราในรูปแบบต่างๆ ซึง่ ไม่มวี ันทีจ
่ ะทาให ้มีความสุข
แทนทีจ
่ ะสนองประสาทสัมผัสวัตถุของตนเอง เราควรสนองประสาทสัมผัสขององค์ภควาน และนีค
่ อ
ื ความสมบูรณ์ของชีวต
ิ
คริชณะทรงมีพระราชประสงค์เช่นนี้ และทรงดาริเช่นนี้ เราต ้องทาความเข ้าใจกับความสาคัญของ ภควัต-คีตา ผู ้มีความ
สนใจอย่างจริงจังเพือ
่ รับประโยชน์จากการศึกษา ภควัต-คีตา จะต ้องได ้รับการช่วยเหลือจากขบวนการคริชณะจิตสานึก
เพือ
่ ให ้เข ้าใจภาคปฏิบต
ั ข
ิ อง ภควัต-คีตา ภายใต ้การแนะนาขององค์ภควาน
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Saturday Program Review @ Center by devotees.
Oct. 7th: Class was given by Antaranga Gopal Prabhu on Nectar of Devotion, Chapter 4, "Devotional Service Surpasses All Liberation"
twelveth paragraphs onwards which describes how devotional service is superior to different kinds of liberation and material enjoyment.
The wives of serpent Kaliya make a wonderful prayer in S.B 10.16.37 wherein they say that devotees who get the dust from the lotus feet
of the Lord don’t care for enjoyment in heaven, yogic perfections, etc. The Vedas personified prays to the Lord in S.B 10.78.21 to give
mercy to general people so they can understand and practice spiritual knowledge (who is living entity and who is God). Devotional service
makes spiritual life blissful. ซึง่ จะบรรยายจากหนังสือ น้ าทิพย์ แห่งการอุทศ
ิ ตนเสียสละ บทที่ 4 “การอุทศ
ิ ตนเสียสละรับใช ้ ข ้ามพ ้นความหลุดพ ้น
ทัง้ ปวง” ตัง้ แต่ยอ
่ หน ้าที่ 12 เป็ นต ้นไป โดยจะอธิบายถึง การอุทศ
ิ ตนเสียสละรับใช ้ ว่าเหนือกว่า ความหลุดพ ้น และความสุขทางวัตถุอย่างไร นากะพัทนี (เหล่าภรรยาของงูคาลิยะ) ได ้กล่าวสรรเสริญแด่องค์ภควาน อย่างยอดเยีย
่ มในภาคสิบของ ชรีมัด-บฺากะวะธัม บทที่ 16 โศลก 37 โดยกล่าวว่า
ในบรรดาสาวก ผู ้ใดทีร่ ักละอองธุลพ
ี ระบาท รูปดอกบัวของพระองค์ จะไม่สนใจระดับความสมบูรณ์อน
ื่ ใดทัง้ หมด ทัง้ ความสุขในโลกสวรรค์ ความ
สมบูรณ์ในอิทธิฤทธิโ์ ยคะ ฯลฯ บุคลิกภาพแห่งพระเวท ชรุท ิ ได ้กล่าวสรรเสริญองค์ภควาน ในภาคสิบ บทที่ 87 โศลก 21 พระองค์ทรงปรากฏ เพือ
่ ให ้
พระเมตตาแก่คนทั่วไป เพือ
่ ให ้พวกเขาสามารถเข ้าใจ และปฏิบัตต
ิ าม ความรู ้ทางจิตวิญญาณ (ผู ้ใดคือผู ้ทีอ
่ าศัยอยู่ และผู ้ใดคือองค์ภควาน) การอุทศ
ิ
ตนเสียสละรับใช ้ จะทาให ้ชีวต
ิ ทางจิตวิญญาณ เต็มไปด ้วยความสุข

Oct 14th: Class was given by H.G Ram Laxman Prabhu (Thai-BBT) on NOD, Ch4, fourteenth paragraphs Lord Krsna tells Uddhava how
devotees who are steadfast refuge the post of Brahma or Indra if it is not favorable for their devotional services. Padma Purana describes
about the Kartik month and Lord Krsna's Damodar past-time. And how devotees pray that their only wish is to be able to always think
about the beautiful form of Lord Damodar. Nalakuvara and Manigriva were cursed by Narada Muni and later delivered by Lord Damodar.
So, please deliver us from our materialistic outlook and engage us in your service. ซึง่ อธิบายเรือ
่ งการอุทศ
ิ ตนรับใช ้อยูส
่ งู กว่า การหลุกและ
ความสุขทางวัตถุ หรือ พลังของโยคี พระคริชณะทรงตรัสกับอุดดะวะ ว่า สาวกทีแ
่ น่นอนจะปฏิเสธแม ้กระทั่งตาแหน่งของพระพรหมหรือพระอินทร์ ถ ้า
หากมันไม่ชว่ ยสาหรับการอุทศ
ิ ตนเสียสละ พัดมะ พุราณะ กล่าวถึง เรือ
่ งราวของคริชณะในรูปลักษณ์ดาโมดะระ และการทีเ่ หล่าสาวกปราถนาว่าขอให ้
ข ้านึกถึงองค์ภควานตลอดเวลา นะละคูวะระ และมิณก
ิ รีวะ ถูกนาระดะสาปและชรีดาโมดะระได ้จัดส่งพวกเขา ดังนัน
้ โปรดจัดส่งพวกเราจากทิวทัศน์
วัตถุนี้ และให ้พวกเราได ้รับใช ้พระองค์ เนือ
่ งจาก พระกรุณาธิคณ
ุ ราม ลักษมัณ พระบู (ไทย-BBT) มีธุระส่วนตัว ผมจึงจะเป็ นคนทีใ่ ห ้คลาส วันนี้
Oct 21: Class was given by H.G Ram Laxman Prabhu (Thai-BBT) on NOD, Ch. 4, seventeen paragraphs onwards which discusses the Damodar pastime; Nalakuvara and Manigriva are cursed by Narada Muni and later delivered by Lord Damodar when He uproots the Arjuna
trees at Nanda Maharaj's court-yard. The authors ask for similar benediction and pray to the Lord to deliver us from materialistic propensities. Prabhu will also be discussing Damodar Asthakam prayers and Govardhan pastimes (Lord Krsna lifting Govardhan hill to protect Vrindaban inhabitants from the wrath of Indra). ซึง่ จะอธิบายถึง การอุทศ
ิ ตนเสียสละรับใช ้ ว่าเหนือกว่า ความหลุดพ ้น และความสุขทางวัตถุอย่างไร
ใน ลีลา ดาโมดะระ นะละคูวะละ และ มณิกรีวะ ถูกสาปแช่งโดย นาระดะ มุนิ แล ้วหลังจากนัน
้ ได ้ถูกปลดปล่อยโดย องค์ภควาน ดาโมดะระ เมือ
่ พระองค์
ทรงโค่นต ้น อารจุนะ ทีส
่ นามหญ ้าของบ ้าน นันดะ มะฮาราจะ จากข ้อความอืน
่ ๆ ได ้ขอพรทีค
่ ล ้ายคลึงกัน และอธิษฐานต่อองค์ภควานให ้ทรงช่วยเราให ้
พ ้นไปจากนิสัยชอบวัตถุนย
ิ ม นอกจากนี้ พระบู จะพูดคุยเกีย
่ วกับคาอธิษฐานของ ดาโมดะระ อัชทาคัม ด ้วย
Oct 28: Class was given by Antaranga Gopal Prabhu on NOD, Ch. 4, nineteenth paragraphs onwards which describes the Damodar pastimes. How mother Yosada binds Lord Krishna to a mortar with rope; this is possible due to mother Yasoda’s pure-love. Later Lord Damodar delivers Nalakuvara and Manigriva; the authors of NOD ask for similar benediction and pray to the Lord to deliver us from materialistic
propensities. Also conversation between Hyasirsa Pancaratra and later Prahlad Maharaj glorifies services of Hanuman to Lord Rama. All
these devotees only hanker for service of the Lord and nothing else. ซึง่ จะอธิบายถึง การอุทศ
ิ ตนเสียสละรับใช ้ ว่าเหนือกว่า ความหลุดพ ้น และ
ความสุขทางวัตถุอย่างไร ใน ลีลา ดาโมดะระ นะละคูวะละ และ มณิกรีวะ ถูกสาปแช่งโดย นาระดะ มุนิ แล ้วหลังจากนัน
้ ได ้ถูกปลดปล่อยโดย องค์
ภควาน ดาโมดะระ เมือ
่ พระองค์ทรงโค่นต ้น อารจุนะ ทีส
่ นามหญ ้าของบ ้าน นันดะ มะฮาราจะ จากข ้อความอืน
่ ๆ ได ้ขอพรทีค
่ ล ้ายคลึงกัน และอธิษฐาน
ต่อองค์ภควานให ้ทรงช่วยเราให ้พ ้นไปจากนิสัยชอบวัตถุนย
ิ ม นอกจากนีก
้ ารสนทนาระหว่าง ฮะยะชีรชะ-พันชะราทระ และภายหลัง พระฮลาดะ มะฮา
ราจะ สรรเสริญการปฏิบัตริ ับใช ้ของหนุมาน ทีม
่ ใี ห ้ พระราม สาวกทัง้ หมดเหล่านีเ้ พียงปรารถนาถวายการปฏิบัตริ ับใช ้แด่ องค์ภควาน และไม่มอ
ี ะไรอืน
่
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Public Kirtanas, Harinam, Book-Distribution etc.
Mantra Meditation @ Divine Yoga: Sunday 1st October we had mantra-meditation at Divine Yoga, Thong Lor.
They members are appreciating devotees continued effort
of going there and doing the Hare Krsna kirtana; and we
also value their interest and company. Since they are practicing Hatha-Yoga they are more focused and able to control their senses to a greater extend than general people.
They shared how these sessions have added good values in
their lives.
Kirtana @ Rajamangala Stadium, Ramkamheng: Sunday evening when we do not have other programs/services
we go to the park in the Rajamangala Stadium and chant
the Hare Krsna mantra. There are many people who come
to the park to relax and enjoy the evening breeze especially with their dogs. And there is a big open talat (market)
selling different kinds of food and clothes. So, they all
hear the holy name. Some children become attracted…
and we give them free books. We also like to stay in the
park and meditate on the holy name and purify the area.
Lumphini Park Kirtana/Class: Most Sunday after noon
H.G Ram Laxman Prabhu (Thai-BBT) conducts the programs at Lumphini Park. Recently, Isani Laxmi Priya Mtg
and Michelle have been helping Prabhu conduct the programs. During the youth camp we had gone to the
Lumphini Park kirtana. H.G Ram Laxman Prabhu gave
classes on the 26 qualities of a Vaishnava. The young boys
remembered almost all the qualities and Prabhu was quite
impressed to their enthusiasm and excitement to learn. After studying they played in the park for quite some time.

Parenting Children in Krishna Consciousness @ Sukumwit 19 by Bhaktin Dr. Sarika.
Srila Prabhupad always emphasized the importance of training
young children in Krishna Consciousness. He believed that
parents can set the right example and children will naturally
follow. Inspired by Srila Prabhupad’s teachings, children at
Bhakti Vrikshya-Sukhumvit, have started receiving training in
Krishna Conscious activities such as, Japa, Kirtan, playing
musical instruments and reciting Bhagavad Gita Shlokas.
By Krishna’s mercy and the hard work of devotees, children
as young as 5yrs are enthusiastically participating in weekly
programs. Looking at their children’s efforts, parents are also
motivated to participate wholeheartedly in the weekly programs. To motivate these children and encourage their efforts,
devotees have planned special performances at the upcoming
Gita Jayanti Festival, schedules on 5th December, 2017.
Here children will get an opportunity to showcase their talents
and receive the mercy of Guru and Gauranga! Haribol!!!
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