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คริชณะ จ ันมาชทะมี (ว ันปรากฏขององค์ภควานคริชณะ) by Madhavi Pavani Mtg
เทศกาลนี้ จะจัดขึน
้ ทุก ๆ ปี ซึง่ เป็ นวันทีผ
่ ู ้คนทัว่ โลกทัง้ ใน อินเดีย และ ต่างประเทศ เช่น อังกฤษ ไทย เนปาล อินโดนีเซีย
จีน ฯลฯ จะมาเฉลิมฉลองวันสาคัญนีร้ ว่ มกัน ในงานพิธน
ี ี้ จะมีการเล่าเรือ
่ งราวประวัตข
ิ อง องค์ภควาน คริชณะ ทาพิธ ี อบิเช
คะ หรือ พิธส
ี รงน้ าให ้กับ พระปฏิมา คริชณะ และจะมีการร ้องเพลงสวดภาวนามหามนต์ ฮะเร คริชณะ เป็ นการถวายให ้แด่
พระองค์ ตัง้ แต่ เช ้าจนถึงเทีย
่ งคืน
โดยประวัตเิ รือ
่ งราวความเป็ นมาที่ องค์ภควาน คริชณะ ได ้ลงมาปรากฏบน
โลก ได ้ถูกบันทึกไว ้ในคัมภีรพ
์ ระเวท ชรีมด
ั -บากะวะธัม ซึง่ จะมีเรือ
่ งราว
โดยสังเขปอยูว่ า่ ครัง้ หนึง่ ณ เมืองมะทุรา มี กษั ตริยป
์ กครองนามว่า คัมสะ
ซึง่ แย่งอานาจมาจาก ท ้าวอุกระเสนะ ได ้ปกครองเมืองอย่างไร ้
ทศพิธราชธรรม และ คัมสะ ก็ได ้จับ วะสุเดวะ น ้องเขย และ พระนางเดวะคี
น ้องสาวของเขา มาขังคุก สาเหตุทจ
ี่ ับมาขังคุกเป็ นเพราะว่าระหว่างทางที่
จะส่งน ้องสาว และน ้องเขย ไปทีเ่ รือนหอ คัมสะ ได ้ยินเสียงอัศจรรย์จาก
ท ้องฟ้ าว่า บุตรคนทีแ
่ ปดของน ้องสาวจะฆ่าเขา คัมสะ จึงฆ่าบุตรชายทุกคน
ของนางเดวะคี หลังจากฆ่าหกคนแรกแล ้ว คนทีเ่ จ็ด ภาคแบ่งแยกของ
คริชณะพระนาม อนันทะ ทรงปรากฏในครรภ์ของ เดวะคี และองค์ภควาน
คริชณะ ทรงสัง่ โยกะมายา โดยตรัสว่า “เดวะคี และ วะสุเดวะ อยูใ่ นทีค
่ ม
ุ
ขังของคัมสะ บัดนี้ เชชะ ภาคแบ่งแยกของข ้าไปอยูใ่ นครรภ์ของเดวะคี เธอ
จงไปจัดการย ้าย เชชะ จากครรภ์เดวะคีไปอยูใ่ นครรภ์โรฮิณี เมือ
่ เรียบร ้อย
แล ้วข ้าจะไปปรากฏในครรภ์เดวะคีด ้วยพลังอันสมบูรณ์ และข ้าจะปรากฏ
เป็ นบุตรของเดวะคี และวะสุเดวะ ส่วนเธอไปปรากฎเป็ นธิดาของนันดะ และยะโชดาทีว่ รินดาวะนะ”
ด ้วยพลังอานาจทีม
่ องไม่เห็นของ องค์ภควาน พระวิชณุ หรือ คริชณะ พระองค์ได ้ย ้ายเข ้ามาอยูใ่ นพระครรภ์ของ เดวะคี
แทนที่ อนันทะ เชชะ และเมือ
่ เดวะคี ให ้กาเนิดพระองค์ พระองค์ได ้รับสัง่ ให ้ วะสุเดวะ พาพระองค์ ไปโกคุละ แล ้ว
สับเปลีย
่ นพระองค์กบ
ั ธิดาทีเ่ พิง่ เกิดจาก ยะโชดา ด ้วยอิทธิพลของ โยกะมายา ซึง่ เป็ นพลังเบือ
้ งสูงขององค์ภควาน ทาให ้
ทุกคนในพระราชวังหลับสนิท ประตูราชวังเปิ ดออก วะสุเดวะ สามารถนาองค์ภควาน คริชณะ ออกจากคุกมาได ้อย่าง
ง่ายดาย และได ้เดินทางมาถึงริมฝั่ ง แม่น้ ายะมุนา ซึง่ แม่น้ าได ้เปิ ดทางให ้ วะสุเดวะจึงข ้ามแม่น้ ามาได ้อย่างปลอดภัย ใน
ทีส
่ ด
ุ วะสุเดวะ ก็ได ้นา องค์ภควาน คริชณะ ไปแลกตัวกับธิดาของ นันดะ ทีห
่ มูบ
่ ้านโกคุละ สาเร็จ

“How Krishna consciousness helped me as a parent” @ Sukumwit 12 by Bhaktin Nippi.
Few years back, I was a very worried mother. My 2.5 year old daughter ‘Ruhani’ was
so terrified with the presence of any unknown ‘male’ around. Wherever she would go
– trains, markets, malls – any big male figure would be enough to scare her wits out.
By the mercy of the lord, I started attending Hare Krishna evening programs at my
friend’s place. Initially, Ruhani was so uncomfortable with so many strangers that
she would go into the separate room where the kids played during the program, taking me along. After a few weeks of classes and the love of devotees, she started to
open up. The devotees would always encourage her for singing especially
‘Narasimha Dev’ aarti. She would also sing Hare Krishna mahamantra and the shlokas with them. It was the motivation and love of spiritual association that she performed shloka recitation in the special programs. As a mother, it was such a solace to see my fearful 3 year old
turning into confident girl over the years in the association of devotees. Attending Krishna Consciousness evening
programs regularly has really helped me as a Parent to understand the fact that Krishna is the real parent and we
are here in the material world merely taking care of what he has blessed us with. Hare Krishna
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Saturday Program Review @ Center by devotees.
7th Sept: Class was given by H.G Antaranga Gopal Prabhu from Isopanisad Mantra 3, which illustrates the consequences if
we indulge in sense gratification (ātma-hanaḥ — the killers of the soul). Srila Prabhupada points out that we get the human
form of life after evolving through millions of species of life and we have to make proper use of it by engaging in devotional
services of the Lord. If we absorb only in gratifiying our senses like cats, dogs, camels and asses we will be destined to enter
darkest region of ignorance to suffer perpetually. We will also be singing beautiful bhajans, Sri Radhikastaka by Krsnadas
Kaviraj Goswami (commemorating appearance day of Srimati Radharani) and explaining Her wonderful devotional qualities
which attracts even Lord Krishna. คลาสวันนี้บรรยายโดย คุณอันตารังก้า โกปัล พระบุ จากหนังสื อ ศรี อุปนิษทั บทมนต์ที่สาม ซึ่ งแสดงให้เห็นถึงผลที่ตามมาหากเราหลงระเริงไป
กับความรู ้สึกพึงพอใจทางประสาทสัมผัสมาก (อาทมะ-ฮะนะฮ - ผูส้ ังหารดวงวิญญาณ) ชรี ละ พระบุพาดะ ชี้ให้เห็นว่าพวกเราได้รับชีวิตร่ างมนุษย์ หลังจากผ่านการวิวฒั นาการจากหลายล้านสายพันธ์ุุ
ชีวติ และเราควรใช้ร่างนี้อย่างถูกต้อง โดยการมีส่วนร่ วมในการอุทิศตนเสี ยสละรับใช้ต่อองค์ภควาน หากเราสนองประสาทสัมผัสของเราเพียงอย่างเดียวเหมือนกับ แมว สุ นขั อูฐ และ ลา เราจะถูกลิขิต
ให้เข้าสู่ ดินแดนที่มืดมิดที่สุดแห่ งอวิชชา ซึ่ งจะต้องทนทุกข์ทรมานตลอดไป นอกจากนี้เราร้องเพลงภาวนาบทมนต์ ชรี ราดิคาชทะคะ โดย คริ ชณะดาส คาวิราจ โกสวามี (ระลึกถึงวันปรากฏของ ชรี มะธี
ราดาราณี ) และอธิบายถึงคุณสมบัติการรับใช้ที่แสนวิเศษของเธอ ซึ่ งดึงดูดใจได้แม้แต่องค์ภควาน คริ ชณะ
14th Sept: Class was given by H.G Ram Laxman Prabhu (Th BBT) on Isopanisad Mantra 4, which illustrated the inconceivable
potencies of the Lord, "although He is fixed in one place he controls everything and none running can approach Him”. Srila
Prabhupada further explains how the Lord expands Himself to different energies, impersonal aspect and the living entities
based on various scriptures like Brahma Samhita, Vishnu Purana, Upanisads and Bhagavad Gita. We can know the personal
aspect of the Supreme Lord and His different energies/aspects only by devotional services. คลาสวันนี้บรรยายโดย คุณรามลักษมัน พระบุ (ไทยBBT) จากหนังสื อ ศรี อุปนิษทั บทมนต์ที่สี่ ซึ่ งแสดงให้เห็นถึงพลังอานาจอันน่าเหลือเชื่อขององค์ภควาน "แม้วา่ พระองค์จะประทับอยู่ ณ ที่เดียว แต่พระองค์ก็สามารถควบคุมทุกอย่างได้ และไม่มีนกั
วิง่ ใดที่สามารถเข้าใกล้พระองค์ได้” ชรี ละ พระบุพาดะ อธิบายเพิ่มเติมว่า องค์ภควานสามารถแบ่งพลังงานต่าง ๆ ที่ต่างกันของพระองค์ไปได้อย่างไร, แง่มุมของผูไ้ ม่เชื่อในรู ปลักษณ์ และสิ่ งมีชีวติ จาก
ฐานพระคัมภีร์ต่าง ๆ เช่น บระฮมะ-สัมฮิทา, วิชณุ พุราณะ, อุปนิษทั และ ภควัต -คีตา เราสามารถเข้าใจลักษณะส่ วนพระองค์ แห่ งองค์ภควานสู งสุ ด และพลังงานที่แตกต่างกันของพระองค์ จากการอุทิศ
ตนเสี ยสละรับใช้เท่านั้น

21st Sept: Class was given by H.G Ram Laxman Prabhu (Th BBT) on Isopanisad mantra 5 which describes the inconceivable
and contradictory (from mundane perspective) qualities of the Lord, "He walks and does not walk. He is far away, but He is
very near. He is within everything and He is outside of everything”. Srila Prabhupada explains citing scriptures like Brahma
Samhita, Bhagavad Gita various Upanisads and examples of saintly devotees like Prahlada Maharaj how the Lord has different His aspects of manifestation (personal and impersonal like sun and its heat/light) and multifarious energies via which He
manifests these so called contradictory activities. คลาสวันนี้บรรยายโดย คุณรามลักษมัน พระบุ (ไทย-BBT) จากหนังสื อ ศรี อุปนิษทั บทมนต์ที่ห้า ซึ่ งจะอธิบายถึง
คุณสมบัติขององค์ภควานที่คาดไม่ถึง และขัดแย้งกัน (จากมุมมองทางโลก) “องค์ภควานทรงเดิน และทรงไม่เดิน พระองค์ทรงอยูห่ ่ างไกลมาก แต่ก็ทรงอยูใ่ กล้มากเช่นกัน พระองค์ทรงอยูภ่ ายในทุกสิ่ ง
ทุกอย่าง และทรงอยูภ่ ายนอกของทุกสิ่ งทุกอย่าง” ชรี ละ พระบุพาดะ ให้คาอธิบายโดยอ้างอิงจากคัมภีร์พระเวทอย่าง บระฮะมะ-สัมฮิทา, ภควัต-คีตา อุปนิษทั ต่าง ๆ และ ตัวอย่างของสาวกผูบ้ ริ สุทธิ์อย่าง
พระฮลาดะ มะฮาราจะ องค์ภควานทรงมีรูปลักษณ์ของการปรากฏที่แตกต่างกันอย่างไร (มีรูปลักษณ์ และไม่มีรูปลักษณ์ เหมือนกับ พระอาทิตย์ และ ความร้อน กับแสงของมัน) และ พลังงานอัน
หลากหลายซึ่ งออกมาจากพระองค์น้ นั เรี ยกว่า กิจกรรมที่ขดั แย้งกัน
28th Sept: Class was given by H.G Antaranga Gopal Prabhu on Isopanisad Mantra 6 which explains how an exalted devotees
sees everything in relation to the Supreme Lord and all living entities as His parts and parcels. Srila Prabhupada in the purport explains three kinds of devotees: kanistha (neophyte, materialistic devotee who are still engrossed in material activities), madhyama (second stage devotee who can differentiate and reciprocate properly with the 1. Lord, 2. devotees, 3. innocent and 4. atheists) and uttama (highly situated devotee who sees all living beings- brahmana, elephant, dog and dog eater,
equally due to spiritual vision; and tries to do good to all). คลาสวันนี้บรรยายโดย คุณอันตารังก้า โกปัล พระบุ จากหนังสื อ ศรี อุปนิษทั บทมนต์ที่หก ซึ่ งอธิบายว่า
สาวกผูย้ งิ่ ใหญ่ จะมองเห็นทุกสิ่ งทุกอย่างในความสัมพันธ์กบั องค์ภควาน และเห็นสิ่ งมีชีวติ ทั้งหมดว่าเป็ นละอองอณู ของพระองค์ ชรี ละ พระบุพาดะ อธิบายถึง สามประเภทของสาวก คะนิ ชทะ (สาวก
วัตถุนิยมที่ยงั คงยึดมัน่ ในกิจกรรมทางวัตถุ) มัดยะมะ (สาวกระดับที่สอง ซึ่ งสามารถแยกแยะความแตกต่าง และตอบสนองอย่างเหมาะสมต่อ 1.องค์ภควาน 2.สาวก 3.คนซื่ อ และ 4.ผูไ้ ม่เชื่อในพระเจ้า)
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Public Kirtans, Harinam and Book Distribution, etc.
Harinam and Book Distribution @ Pattaya: On
22nd Sept. devotees from our center and Radha Govinda temple went to Pattaya for kirtana in the beach
then later in the afternoon we went for Harinam and
distributed books in the Pattaya beach road. Devyani
Mtg and Achyuta Priya Mtg from Pattaya joined us.
We distributed (for free) over 250 small TH books and
around 400 name cards. It was blissful to feel the mercy of Lord Chaitanya and Lord Nityananda flow
through us to the people of Pattaya. Many bar girls and
people engaged in sinful activities enthusiastically receiving the books, name cards and some were mimicking our chanting of Hare Krishna. Certainly, who
could be more munificent than Gaur Nitai, who is giving the highest wealth (Krsna prema) to anyone and
everyone. It was also a farewell trip to Bhakta Bikram
and Bhakta Basant who went back to Nepal after finishing college at Regents Univ.
Harinam and Book Distribution @ Bangkapi:
Bangkapi talat is one of the most populated area in/
around our center. The shops sell all varieties of stuff
and thousands of people are buying/selling different
commodities. Some of us from the center went there
for Harinam and Book Distribution. Children, yound
students, old lady, young girls, middle aged men… all
got Srila Prabhupada’s books. Distributing books is
like sowing seeds of devotion. Over the years these
books will be read by the people who bought the books
or their friends of family members and someone or the
other will become devotees. We distributed for free
around 150 small TH books and few hundred mantra
cards.
Harinam and Book Distribution @ Lumphini Park:
The park is centrally located in Bangkok and people
from different backgrounds and age groups come to
the park especially on Sunday for recreation, sports,
enjoy the green vegetation and open area. Devotees
have been taking advantage of the place and performing kirtana there for over two decades. Srila Prabhupada often encouraged us to be brahmanas and just practice and preach Krishna Consciousness and let the
management/maintenance of material assets be done
by people whom it belonged to.
Mantra Meditation @ Divine Yoga, Thong Lor:
First Sunday’s of the month Divine Yoga at Thong Lor
hosts the mantra meditation sessions. The yogis and
devotees gather and chant Vedic mantra and Hare
Krishna maha-mantra which has helped them to overcome material problems and given spiritually outlook.

