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Sri Krishna Janmashtami celebrations @ Sukhumvit 19, Bkk by Bhaktin Dr. Sarika

The people of Sukhumvit eagerly wait for Janmashtami ‘cause every year ISKCON Bangkok organizes a grand celebration to mark
the appearance of Lord Krishna. On this day, devotees of all ages come together at Grandville House 2, Sukhumvit Soi 19 to welcome Lord Krishna, who is so attractive to children and adults alike.
To please the Lord, devotees adorned the celebration-hall with colorful cloths, flowers, posters, lights, rangoli and various decorations. The Deities were looking glorious in Their attractive dresses and ornaments. Guests were welcomed with Tilak by the reception committee. The hall was filled with devotees singing Kirtan and dancing to the tune of mridanga, harmonium and kartals.
At the Children’s corner, little devotees were coloring pictures of Baal-Gopal and taking photos with Little Krishna. There were
long queues for abhishek and Krishna-Jhoola. People were happily shopping for devotional books and paraphernalia at the Book
Stall.
Enthusiastic devotees performed a cultural program that included dances, drama, bhajans and Bhagavad Gita Shloka recitation (by
kids) for Krishna’s pleasure. A short presentation (with slides) was organized to glorify the Lord and His pastimes.
The festivities included blissful Aarti and delicious Prasadam. The atmosphere was surcharged with the chants of ‘Haribol’ and
‘Hare Krishna’. Every person could feel the transcendental vibrations of the Holy Name. By Krishna’s mercy hundreds of residents
of Sukhumvit received darshan and blessings of the Lord on the auspicious occasion of Janmashtami. Haribol!

Sri Krishna Janmasthami Celebrations @ Asian University of Technology (AIT)
Asian Institute of Technology (AIT),
Rangsit invited us for Krishna Janmasthami celebrations. We did Hare
Krishna kirtana and presented slides on
the significance and importance of
Lord Krishna’s appearance in the mortal world. Students asked several questions on how we can implement the
teaching of Bhagavad Gita in our life to
become a better student/citizen. Delicious prasada was served at the end.
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Saturday Program Review @ Center by devotees.
1st Sept.: Class was given by Antaranga Gopal Prabhu on Nectar of Devotion (NOD) Chapter 9 titled "Further Considerations of Devotional Principles", sub-title "Touching the Deity", "Seeing the Deity" and "Observing Ārati and Celebrations of the Lord". Herein Srila Rupa and Sanatana Goswami explain that, "Only a person who is initiated as a
Vaiṣṇava and is executing devotional service in Kṛṣṇa consciousness has the right to touch the body of the Deity" (Viṣṇu-dharmottara). However, "In such a ceremony (rath-yatra), if even a caṇḍāla [dog-eater], simply out of curiosity, sees the Lord on the cart, he becomes counted as one of the associates of Viṣhṇu" (Bhaviṣya Purāṇa). คลาสวันนี้
บรรยายจาก หนังสื อ น้ าทิพย์ แห่งการอุทิศตนเสี ยสละ บทที่ 9 ในหัวข้อย่อย “สัมผัสพระปฏิมา”, “การเห็นพระปฏิมา” และ “ร่ วมพิธีอาระที และงานฉลองขององค์ภควาน” ซึ่ง ชรี ละ รู
พะ โกสวามี และ ชรี ละ สะนาทะนะ โกสวามี อธิ บายถึงประเด็นเพิ่มเติม “คนที่อุปสมบทเป็ น ไวชณะวะ และปฏิบตั ิการอุทิศตนเสี ยสละรับใช้ในคริ ชณะจิตสานึกเท่านั้น จึงมีสิทธิ์ มา
สัมผัสกับพระวรกายของพระปฏิมา” (วิชณุ -ดารโมทะระ) “ในพิธีเช่นนี้ (ระทะ-ยาทระ) หาก ชัณดาละ (คนกินสุ นขั ) ด้วยความอยากรู ้ได้มาเห็นองค์ภควานบนราชรถ นับได้วา่ เขาเป็ น
หนึ่งในผูใ้ กล้ชิดของพระวิชณุ ” (บะวิชยะ พุราณะ)
15th Sept.: Class was given by H.G Ram Laxman Prabhu (Thai-BBT) on Srimati Radharani (eternal consort / feminine
part of Lord Krishna- God) as will be celebrating Radha Asthami tomorrow. Prabhu will expalin the different qualities
of Radharani: very sweet, youthful, merciful, charming,... and expert in singing, cooking, etc. She is the topmost associate/devotee of Lord Krishna. Because of all these transcendental qualities she attracts even Lord Krishna- who attracts all living entities including cupid. วันนี้คลาสบรรยายโดยคุณ รามลักษมัน พระบุ (ไทย-BBT) เกี่ยวกับเรื่ องราวของ ชรี มะที ราดาราณี (คนรักนิรันดร์ /
ส่วนหนึ่งของพลังงานผูห้ ญิง แห่ง องค์ภควาน คริ ชณะ) ซึ่งเราจะเฉลิมฉลอง ราดา อัชตามี ทั้งนี้ พระบุ จะอธิ บายถึงความแตกต่างของคุณสมบัติ ราดาราณี ซึ่งมีท้ งั ความอ่อนหวาน,
ความเยาว์วยั , มีพระเมตตา, มีความสง่างาม, ... และ ทรงมีความเชี่ยวชาญในการร้องเพลง, ทาอาหาร, และอื่นๆ พระนางทรงเป็ นที่หนึ่งในการคบหาสมาคมกับสาวก ขององค์ภควาน
คริ ชณะ เพราะว่า จากคุณสมบัติทิพย์ท้ งั หมดนี้ พระนางทรงดึงดูดได้ แม้แต่ องค์ภควาน คริ ชณะ ผูซ้ ่ ึงมีเสน่ห์ดึงดูดสิ่ งมีชีวิตทั้งหมด รวมถึง เหล่าเทวดา

22nd Sept.: Class was given by H.G Srivasa Pundit Prabhu (regional secretary of Iskcon Burma, and BBT secretary of
several South East Asian countries) on NOD Ch. 10, titled, "Techniques of Hearing and Remembering", subsection,
"Hearing" wherein the goswamis explain how hearing is the beginning of Krishna Conscious process. "The state of
conditioned life in the material world is just like that of a man lying unconscious which can be ended by the sound of a
mantra" (Garuda Purana). Maha mantra: Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare/ Hare Rāma, Hare Rāma,
Rāma Rāma, Hare Hare. Especially in the age of Kali, if one gives aural reception to the sound vibrated by great devotees and ācāryas, that alone will give him relief from all material contamination. คลาสวันนี้บรรยายโดย H.G Srivasa Pundit
Prabhu (เลขานุการภูมิภาค ของ Iskcon พม่า และ เลขานุการ BBT ของ หลายๆ ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้) จากหนังสื อ น้ าทิพย์ แห่งการอุทิศตนเสี ยสละ บทที่ 10
ในหัวข้อ “วิธีการฟัง และการจา” หัวข้อย่อย “การฟัง” ซึ่งในเรื่ องนี้เหล่าโกสวามี ได้อธิ บายถึง การฟัง ว่าเป็ นจุดเริ่ มต้นของขบวนการคริ ชณะจิตสานึกได้อย่างไร “สถานภาพของพันธชี
วิตในโลกวัตถุ เหมือนกับคนที่นอนสลบไสลไร้จิตสานึก ซึ่งสามารถหาย หรื อสิ้นสุ ดลงได้ดว้ ยเสี ยงของบทมนต์ หรื อ มันทระ” (กะรุ ดะ พุราณะ) มหามนต์ : ฮะเร คริ ชณะ ฮะเร คริ ชณะ
คริ ชณะ คริ ชณะ ฮะเร ฮะเร / ฮะเร รามะ ฮะเร รามะ รามะ รามะ ฮะเร ฮะเร โดยเฉพาะใน คะลิ ยุคปัจจุบนั นี้ หากผูใ้ ดสดับฟังคลื่นเสี ยง ของสาวกผูย้ ิ่งใหญ่ และ อาชารยะ หรื อ พระ
อาจารย์ทิพย์ ตรงนี้เท่านั้นที่จะช่วยปลดเปลื้องเขาจากมลทินทางวัตถุท้ งั ปวง
29th Sept.: Class was given by H.G Savysachi Prabhu (bramachari devotee from South Africa, who is successfully
doing Univ. preaching there) on NOD Ch.10 subtitle, "Expecting the Lord's Mercy" wherein the Goswamis and Srila
Prabhupada discuss how the devotee should perform his services to the Lord and tolerate his reactions from past karma... then certainly the Lord will take the devotee back to His abode at the end. Just as loyal son becomes the lawful
inheritor of the property of the father (Srimad Bhagavatam). คลาสวันนี้บรรยายโดย Savysachi Prabhu (สาวก จาก แอฟริ กาใต้ ผูส้ าเร็ จในการ
เผยแพร่ ตามมหาวิทยาลัยที่นนั่ ) จากหนังสื อ น้ าทิพย์ แห่งการอุทิศตนเสี ยสละ บทที่ 10 ในหัวข้อ “วิธีการฟัง และการจา” หัวข้อย่อย “คาดหวังพระเมตตาจากองค์ภควาน” ซึ่งในเรื่ องนี้
เหล่าโกสวามี และ ชรี ละ พระบุพาดะ พิจารณาว่า สาวกควรปฏิบตั ิตนในการรับใช้ต่อองค์ภควาน และ อดทนต่อผลที่เกิดจากกรรมเมื่อชาติปางก่อน อย่างไร... จากนั้นองค์ภควานจะนา
สาวกกลับคืนสู่ที่พานักของพระองค์ในช่วงท้ายของชีวิตอย่างแน่นอน เช่นเดียวกับบุตรที่ซื่อสัตย์ภกั ดีกลายมาเป็ นผูส้ ื บทอดตามกฎหมายของทรัพย์สินบิดา (ชรี มดั บากะวะทัม)
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Public Kirtans, Harinam and Book Distribution, etc.
Harinam @ Hwai Khwang: During the P. Ganesh festival we went for Harinam and Book-Distribution in Hwai
Khwang area; they have a famous P. Ganesh temple
where lots of Thai people come. We distributed 150 +
small Thai books and few Krishna I big book in the talat
(open market) for free, many people happily received the
books including few police men; some generous ones
gave donations. Every month our center sponsors 100300 small books; we distribute more if congregation
members/guests donate more. We

Kirtana @ Lumphini Park: Some Sunday afternoons
devotees gather in Lumphini park and perform the congregational chanting of the Lord. Lumphini Park is located in the center of the city and people from all walks of
life come here for recreation, relaxation and just to pass
time. Almost all of them hear the devotees chant Hare
Krishna mantra; some show immediate interest whereas
other are passive listeners; certainly anyone who just
hears the holy names of the Lord benefits and is performing devotional services.
Hatha Yoga @ Center, Sunday morning: We have
been having Hatha Yoga sessions in our Center most
Sunday morning after S.B class. Several people have
joined and shown interest especially after we kept a lighted up poster advertising Yogis and mantra chants.

อวตารแห่ ง กลียุค (ยุคปัจจุบัน)

by Bhaktin Michelle

จากโศลกต่อไปนี้ (มัดยะ 20.263-264) ใน เชธันญะ-ชะริ ทามริ ทะ ของ คริ ชณะดาสะ ดาวิราจะ จะสรุ ปหลักธรรมขององค์อวตาร
สริ ชทิ-เฮทุ เย มูรทิ พระพันเช อวะทะเร เส อีชวะระ-มูรทิ อวะทาระ นามะ ดฺ ะเร
มายาทีทะ พะรัพโยเม สะบาระ อวัสทานะ วิชเว อวะทะริ ดะเร อวะทาระ นามะ
“อวะทาระ หรื ออวตารขององค์ภควานเสด็จลงมาจากอาณาจักรของพระองค์เพื่อมาปรากฏที่โลกวัตถุ และรู ปลักษณ์โดยเฉพาะ
ของบุคลิกภาพสู งสุ ดแห่ งพระเจ้าผูเ้ สด็จลงมา เรี ยกว่าอวตารหรื อ อวะทาระ อวตารเหล่านี้ ทรงสถิตอยูใ่ นโลกทิพย์ อาณาจักรแห่ ง
องค์ภควาน เมื่อเสด็จลงมาในจักรวาลวัตถุทรงพระนามว่า อวะทาระ”
มีอวตารหลายรู ปแบบ เช่น พุรุชาวะทาระ, กุณาวะทาระ, ลีลาวะทาระ, ชัคที-อาเวชะ อวะทาระ, มันวันทะระ-อวะทาระ และ ยุกา
วะทาระ ทั้งหมดทรงปรากฏตามตารางเวลาในจักรวาลทั้งหลาย แต่ องค์ชรี คริ ชณะ ทรงเป็ นภควานองค์แรก ทรงเป็ นแหล่งกาเนิ ด
ของ อวะทาระ ทั้งมวล องค์ชรี คริ ชณะ เสด็จลงมาเพื่อจุดประสงค์โดยเฉพาะ คือทรงขจัดความวิตกกังวลของสาวกผูบ้ ริ สุทธิ์ที่มี
ความกระตือรื อร้นอยากพบพระองค์ในลีลาเดิมแห่ งวริ นดาวะนะ ดังนั้นจุดมุ่งหมายแรกของคริ ชณะอวตาร คือทรงตอบสนอง
ความปราถนาของสาวกผูบ้ ริ สุทธิ์ของพระองค์
องค์ภควานตรัสว่า พระองค์ทรงอวตารลงมาในทุก ๆ กัป เช่นนี้แสดงให้เห็นว่าทรงอวตารลงมาใน คะลิ ยุค (ยุคปั จจุบนั ) เช่นกัน
ดังที่ได้กล่าวไว้ใน ชรี มดั -บากะวะธัม ว่าอวตารใน คะลิ ยุค คือ องค์เชธันญะ มะฮาพระบุ ผูท้ รงเผยแพร่ การบูชา คริ ชณะ ด้วย
ขบวนการ สังคีร-ทะนะ (การชุมนุมร่ วมกันร้องเพลงสรรเสริ ญพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ขององค์ภควาน) และเผยแพร่ คริ ชณะ
จิตสานึกไปทัว่ ประเทศอินเดีย องค์เชธันญะทรงทานายไว้วา่ วัฒนธรรมแห่ ง สังคีรทะนะ จะขจรขจายไปทัว่ โลก จากเมืองสู่ เมือง
และจากหมู่บา้ นสู่ หมู่บา้ น องค์เชธันญะทรงเป็ นอวตารของคริ ชณะ บุคลิกภาพสู งสุ ดแห่ งพระเจ้า ได้อธิบายไว้ในส่ วนลับเฉพาะ
ของพระคัมภีร์ที่เปิ ดเผย เช่น อุปนิษทั , มหาภารตะ และ บากะวะธัม ว่า สาวกของคริ ชณะรักขบวนการ สังคีรทะนะ ขององค์
เชธันญะมาก อวตารของภควานองค์น้ ี ไม่สังหารคนเลว แต่จะจัดส่ งพวกคนเลวให้หลุดพ้น ด้วยพระเมตตาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

