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Harinam and Book Distribution on Durga Puja @ Silom.

Durga Puja is celebrated with pomp near the Durga temple (Wat Khaek), Silom during the Navaratri period. On 30th
September some of us fr om the student center went for Har inam and Book-distribution there. We distributed
around 200 small books and several hundred pamphlets for free (100 small books were sponsored by an anonymous
devotee). There were thousands to people who were interested and devoted to Lord Shiva, Mother UmaDevi, Phi
Ganesh and other prominent Hindu deities. However, many of them seemed confused and were worshipping the different statues mainly for material gains (wealth, women, wine, etc.). We felt fortunate we could distribute spiritual books
by Srila Prabhupada which describes the process/characteristics of pure devotional service to the supreme personality
of Godhead, Lord Krsna which transcends material plane and immediately relieves one from material miseries.

Realizations @ Hare Krsna Conventiona, Penang, Malaysia by Bhaktin Michelle.
่
ความประทับใจจากการไปวัด ทีมาเลเซี
ย
่
่ ้ไปมา
Sri Sri Radha Krishna Kanhaiya เป็ นชือของวั
ดทีได
้ ้สร ้างขึนอย่
้
วัดนี ได
างสวยงามมาก ให ้ความรู ้สึกเหมือนได ้ไป
่
่ นสถานทีศั
่ กดิสิ์ ทธิ ์ ทีองค
่
วัดใหญ่ที มายาพูร ซึงเป็
์ เชธันญะ
่
มหา พระบุ ได ้แสดงลีลาทิพย ์ แต่สาหร ับวัดทีมาเลเซียจะเป็ น
คล ้ายๆ มายาพูร ย่อส่วน
่
่ ่ น เหมือนการได ้มาเจอ
การทีพบปะกั
บสาวกทุกคนทีนั
ครอบคร ัวใหญ่ ทุกคนมีพ่อคนเดียวกัน นั่นคือ องค ์ภควานช
รี คริชณะ สาวกทุกคนให ้การต ้อนร ับพวกเราอย่างอบอุน
่
่
และเป็ นกันเองมาก ทาให ้รู ้สึกว่าไม่ใช่คนอืนคนไกล แต่รู ้สึก
เหมือนเคยรู ้จักกันมานานแล ้ว แต่เพียงแค่ไม่สามารถจดจา
ได ้เท่านั้น
่
พระสาดัม (อาหารทิพย ์ทีถวายให
้คริชณะ) ถูกจัดเตรียมให ้
สาวกทุกคนอย่างดี อาหารมีความหลากหลาย และอร่อย
มาก
่
เมือได
้เห็นพระปฏิมาภายในวัด รู ้สึกหลงใหลในความวิจต
ิ ร
งดงามของทุกองค ์มาก ทัง้ ราดา คริชณะ เชธันญะ นิ ทาย
และ จะกะนาท ทุกองค ์มีความสวยงามในแบบขององค ์เอง
่ ่ นจริงๆ และ
เพียงแค่มองก็รู ้สึกได ้ว่า พระองค ์มีชวี ต
ิ อยู่ ณ ทีนั
คอยมองดูพวกเรา ฮะเร คริชณะ !! ฮะริโบล !!
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Saturday Program Review @ Center by devotees.
2nd Sept.: Br ahmananda Pr abhu gave class on Nectar of Devotion (NOD), Ch. 4, fifth par agr aph wher ein Lor d Shiva in S.B 6.
17.28 addresses Sati that devotees who are devotees of Lord Narayan are not afraid of anyone and they do not fear being send to hellish
planet as well. They are just attached to the lotus feet of Lord Narayan and are indifferent to material positions. บระฮมานั นดะ พระบุ ให ้
คลาสจากหนั งสือ น้ าทิพย์ แห่งการอุทศ
ิ ตนเสียสละ ในบทที่ 4 ย่อหน ้าที่ 5 ทีพ
่ ระศิวะ ใน ชรีมัด-บฺากะวะทัม 6.17.28 ตรัสกับ สะที ว่าสาวกที่
เป็ นสาวกของพระนารายณ์ จะไม่กลัวสิง่ ใด และพวกเขาไม่กลัวทีจ
่ ะถูกส่งไปยังดาวเคราะห์ทช
ี่ วั่ ร ้ายด ้วยเช่นกัน พวกเขาเพียงแต่มาพึง่ พระ
้
บาทรูปดอกบัวของ พระนารายณ์ และไม่ใส่ใจกับตาแหน่งทางวัตถุใดๆ ทัง้ สิน
9th Sept: H.H Bhakti Madhur ya Swami spoke on B.G 2.40 which explains how there is no loss or diminution in devotional service,
and a little advancement on this path can protect one from the most dangerous type of fear. Maharaj explained how he has seen devotees
come in and practice bhakti Yoga for sometime and go back to material activities in his five decades of K.C but they come back again
after few years, decades, life-times; the service done to Lord Krsna is never in vain. Maharaj, discussed along with H.H Narasimha Swami on how we could preach in Bangkok, TH.
H.H Bhakti Madhurya Swami ได ้บรรยายจาก ภควัต-คีตา 2.40 ซึง่ อธิบายว่า ทาไมจึงไม่มก
ี ารสูญเสีย หรือลดน ้อยลง ในการอุทศ
ิ ตน
เสียสละรับใช ้ และความก ้าวหน ้าเพียงเล็กน ้อยบนวิถท
ี างนี้ สามารถปกป้ องเราจากความกลัวทีม
่ อ
ี น
ั ตรายมากทีส
่ ด
ุ อย่างไร มหาราช อธิบายว่า
ท่านได ้เห็นสาวกมากมาย เข ้ามา และฝึ กปฏิบัต ิ บัคธิ-โยคะ เป็ นบางครัง้ แล ้วกลับออกไปใช ้ชีวต
ิ กับกิจกรรมทางวัตถุ จากประสบการณ์ในช่วง
50 ปี ของมหาราช แต่พวกเขากลับมาอีกครัง้ หลังจากผ่านไปไม่กป
ี่ ี ไม่วา่ จะเป็ นกี่ 10 ปี หรือทัง้ ชีวต
ิ การปฏิบัตริ ับใช ้แด่องค์ภควานคริชณะ
ไม่เคยทีจ
่ ะสูญเปล่า ทัง้ นีม
้ หาราช ยังหารือกับ H.H Narasimha Swami เกีย
่ วกับวิธท
ี เี่ ราสามารถเผยแพร่ในกรุงเทพฯ ประเทศไทยได ้
16th Sept: Class was given by H.H B.V.V Nar asimha Swami on (NOD), Ch. 4, sixth par agr aphs onwar ds which descr ibes how
devotional service is superior to different kinds of liberation. Maharaj explained how pure devotees are attached to service of the Lord
which makes them detached from wordly things and fearless of material anxities. Quotes and conversation between Indra and mother
Diti; Prahlada maharaj and his school friends; Indra and Lord Nrsimha are used by Srila Rupa and Sanatana Goswami to illustrate the
point. Maharaj narrated the pastime of Citraketu; how he was indifferent to the curse given by mother Parvati as he is a devotee.

คาร์สจะให ้โดยนรสิงห์มหาราชในหนั งสือน้ าทิพย์เเห่งการอุทศ
ิ ตนเสียสละบทที่ สี่ การอุทศ
ิ ตนรับมช ้ข ้ามพ ้นความหลุดพ ้นทัง้ ปวง ในย่าหน ้าที่
ห ้าต่อมาได ้อธิบายวิธก
ี ารอุทศ
ิ ตนเสียสละคือมีระดับต่างๆในการหลุดพ ้นเเต่สาวกทีบ
่ ริสท
ุ ธิจ์ ะยึดติดกับการรับใช ้คริชณะจะทาให ้สาวกไม่ยด
ึ
ติดกับเรือ
่ งปั ญหาโลกเเละกล ้าหาญจากความวิตกกังวลทางวัตถุ พระอินทร์ตรัสกับพระมารดา ดิท ิ
มะฮาราจะ พระฮลาดะ เเละเพือ
่ นร่วมเรียนของเค ้า พระอินทร์เเละนรสิงห์เดวะใช ้โดย รูปาโกสวามี เเละ สะนาตัน โกสวามี เเสดงให ้เห็น
จุดหมาย
23rd Sept: Class was given by H.G Kr sna Vahana Pr abhu on NOD, Ch. 4, seventh par agr aphs onwar ds. Pr ahlada Mahar aj inspires his friends (born in athestic family) not to hanker for material enjoyment or entry into heavenly planets; rather urges them to serve
the Supreme Personality of Godhead... which is much higher and will automatically fulfill all other desires. How Indra glorifies Lord
Nrsimha dev for having killed the demons headed by Hiranyakasapu... and having taken away the demigods fear, anxiety, etc. from the
demigods. How service to Lord is superior to all other activities.
คลาสวันนีบ
้ รรยายโดย H.G Krsna Vahana Prabhu ซึง่ จะบรรยายจากหนั งสือ น้ าทิพย์ แห่งการอุทศ
ิ ตนเสียสละ บทที่ 4 “การอุทศ
ิ ตนเสียสละ
่ ในองค์ภควาน)
รับใช ้ ข ้ามพ ้นความหลุดพ ้นทัง้ ปวง” พระฮลาดะ มะฮาราจะ สร ้างแรงบันดาลใจให ้เพือ
่ นๆ ของเขา (เกิดในครอบครัวผู ้ไม่เชือ
่ วรรค์ อย่างไรก็ตาม แนะนา หรือกระตุ ้นให ้พวกเขามารับใช ้ บุคลิกภาพสูงสุดแห่งพระ
ให ้ไม่ต ้องไปปรารถนา กับความสุขทางวัตถุ หรือไปสูส
เจ ้า... ซึง่ สูงค่ากว่า และจะสามารถตอบสนองความต ้องการ หรือความปรารถนาอืน
่ ๆ ทัง้ หมด ได ้โดยอัตโนมัต ิ วิธท
ี พ
ี่ ระอินทร์ สรรเสริญ องค์น
ิ ฮะ เดวะ สาหรับการสังหารเหล่ามาร ซึง่ นาโดย ฮิรัณยะคะชิพ.ุ .. และได ้นาเอาความกลัว ความวิตกกังวล ของเหล่าเทวดาออกไป การรับ
ริสม
ใช ้องค์ภควาน เหนือกว่า กิจกรรมอืน
่ ๆ ทัง้ หมดอย่างไร
30th Sept.: Class was given by Antr anga Gopal Pr abhu on NOD, Ch. 4, ninth par agr aphs onwar ds. How Indr a states that ever yone from Lord Brahma down to an ant are not meant to enjoy material life, rather all activities should be done as an offering to the Lord.
Prayer of elephant Gajendra to the Lord, to bestow him with spiritual bliss so he can get over his material propensities are inspirational.
Conversation between Durvasa muni and Lord Narayan, wherein the Lord explains how pure devotees do not aspire for differnet kinds of
liberation.
คลาสวันนีจ
้ ะพูดจากหนั งสือ น้ าทิพย์ แห่งการอุทศ
ิ ตนเสียสละ บทที่ 4 “การอุทศ
ิ ตนเสียสละรับใช ้ ข ้ามพ ้นความหลุดพ ้นทัง้ ปวง” ตัง้ แต่ยอ
่
หน ้าที่ 9 เป็ นต ้นไป ซึง่ จะอธิบายถึง การอุทศ
ิ ตนเสียสละรับใช ้ ว่าเหนือกว่า ความหลุดพ ้น และความสุขทางวัตถุอย่างไร พระอินทร์ได ้อธิบาย
ไว ้ว่า เริม
่ จากพระพรหมลงไปจนถึงมดตัวเล็กๆ ไม่ได ้หมายไว ้เพือ
่ มีความสุขกับความมั่งคัง่ ทางวัตถุ พวกเขาหมายไว ้เพือ
่ ถวายทุกสิง่ ทุก
อย่างให ้เจ ้าของสูงสุด องค์ภควาน การถวายบทมนต์แด่ องค์ภควาน ของช ้าง กะเจนดระ การประทานความสุขทางจิตวิญญาณให ้แก่เขา
ฉะนั น
้ เขาสามารถละจากความต ้องการทางวัตถุทงั ้ ปวง

Disclaimer: Not all activities in the newsletter are organised by the Student Center, Ramkamheng 24/30. We
participate and do some service in big programs which are organized by other Centers/Temples.

Gauranga Times, Sept 2017, pg. 3.

Public Kirtanas, Harinam, Book-Distribution etc.
Mantra Meditation @ Divine Yoga: On the second Sunday of the month (10th September) afternoon we had mantrameditation session at Divine Yoga, Thong Lo. The members
of the Divine Yoga look forward towards the session. At the
end different members have started to bring some Vegetarian
snacks like fruits and snacks and they share the difficulties
that encountered during the week/month and how Yoga and
mantra-meditation has helped them curb these problems.
Kirtana @ Rajamangala Stadium, Ramkamheng: On
24th September, Sunday evening, we did kirtana at Rajamangala Stadium’s park. The park is near-by our center and it
feels good to sit in the park and chant the Hare Krsna mantra.
People, many of whom are students at Ramkamheng Univ.
are strolling by in the park and seem to enjoy our chant.
Lumphini Park programs: Most Sunday after noon H.G
Ram Laxman Prabhu (Thai-BBT) conducts the Lumphini
Park kirtana and classes. Recently, Bhaktin Michelle, Isani
Laxmi Priya Mtg along with Madhav Priya, Bhakti Tak have
been helping prabhu. Krishna Vahana Prabhu giving class-pic

H.H Kavichandra Swami’s transit visit:
We were fortunate to get the association of H.H Kavichandra Swami around 18-20th September. Maharaj was on his
way to Bombay, Vrindaban, India from Japan. Maharaj gave
few classes at the center on Srimad Bhagavatam; which included instructions of Lord Kapildev to His mother Devahuti on performing devotional services; properly executing
devotional services makes one fearless of the material life.

Realization of a devotee @ Bhakti Vrikshya Group Sukumwit 19 by Bhaktin Dr. Sarika.

To do or not to do? Each one of us at some point in our lives has faced the dilemma of making a tough choice. Especially when
both choices seem equally good or bad. At those times, we wish God could guide us. Arjuna faced the same dilemma on the battlefield of Kurukshetra; to fight or not to fight. He was fortunate to receive direct guidance from the Supreme Lord Himself. Sage
Kashyap had taken a vow to always speak the truth but he had to break his vow in order to save the life of a man. How did he decide whether to break his vow or not? The answer lies in Krishna's advice to Arjuna - Give up a lower principle for a higher principle. Krishna asked Arjuna to fight with his own kith and kin for a higher principle of establishing dharma. When we face difficult
situations in our lives and need God's guidance, we should remember that although Krishna is not physically present with us, he is
seated in our heart as the Supreme Soul (Paramatma). He guides us in our journey, life after life. If we act according to His will, we
will take the right decisions but if we act whimsically or according to our false ego, we will be lost. As one advances in Krishna
consciousness, by the mercy of Paramatma, one can identify the higher principle in every action. The awareness of this higher principle, facilitates our ability to take the right decision at every step. These decisions ensure that our actions comply with the will of
the Lord. Thus, our actions are performed as an offering to the Lord and we perform Karma Yoga in the true sense.
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