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ประวตัิผูนิ้พนธ์

อาจารยป์รญิญา  ตนัสกลุ 

PARINYA  TANSAKUL  MBA, MS

ผูเ้ช่ียวชาญดา้นวทิยาศาสตรท์างจติ

ปจัจุบนั

-  วทิยากรอ�านวยการสถาบนัสรา้งเสรมิจติปญัญาเพื่อพฒันาพฤตกิรรมศาสตร ์ HMDC

-  ที่ปรกึษาดา้นการบรหิารและการพฒันาทรพัยากรมนุษย์

-  ผูอ้ �านวยการบรหิาร บรษิทัในเครอื ดมิเพลก็ซก์รุป๊

-  ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นวทิยาศาสตรพ์ฤตกิรรม รบัปรกึษาวางแผนและแกไ้ขปญัหาดา้น 

   จติวทิยาบคุลากร แก่องคก์รท ัว่ไป

-  วทิยากรรบัเชญิท ัว่ไป

-  ประธานชมรมจติจกัรวาลศึกษาแห่งโลก และชมรมผูป้ระพฤตธิรรมแห่งประเทศไทย

-  ผูด้ �าเนินรายการวทิยุ “เทพทพิยม์งคลธรรม” ออกอากาศทางวทิยุท ัว่ประเทศ

-  ผูด้ �าเนินรายการโทรทศันด์าวเทยีมไทยคม 2 ผ่านระบบซแีบนด ์ช่อง S Channel  

   รายการ “วทิยาธรรม” ทกุวนัอาทติยสุ์ดทา้ยของเดอืน เวลา 05.00 น. - 08.00 น. และ     

   รายการ “เทพทพิยม์งคลธรรม” ทกุวนัอาทติย ์เวลา 07.00 น. - 07.30 น.

ความเช่ียวชาญพเิศษ

-  ผูน้�าทางจติวญิญาณ ผูส้ื่อขา่วสารการช�าระโลก และผูส้ื่อถา่ยทอดธรรมะยุคพลงังานใหม่

-  ผูส้รา้งทฤษฎกีารถา่ยทอดพฤตกิรรมของปรญิญา (Parinya’s Behavior Transference  

   Theory) เพื่อการเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมมนุษยผ่์านจติส�านึก

-  ผูส้รา้งทฤษฎกีารกระตุน้แรงบนัดาลใจในตนเอง (Self-Stimulational Inspiration of  

   Parinya’s Theory) เพื่อการแสดงออกหรอืการกระท�าพฤตกิรรมใดๆ ดว้ยจติส�านึก

   ของตนเอง โดยไมต่อ้งถกูบงัคบัหรอืจูงใจ

-  ผูส้รา้งตน้แบบการฝึกอบรมปฏบิตักิาร “ไซโคโชว”์ เพื่อการแกไ้ขพฤตกิรรมขยะและพฒันา 

   ทกัษะพฤตกิรรมที่พงึประสงคส์ �าหรบับคุลากรขององคก์รทกุระดบัที่ ไดผ้ลเป็นรูปธรรม

-  ผูเ้ขยีนหนงัสอืวชิาการดา้นวทิยาศาสตรพ์ฤตกิรรม และผูเ้ขยีนหนงัสอืดา้นอภปิรชัญา    

   ชดุ “จติจกัรวาล” 

สถานที่ตดิต่อ

สถาบนัสรา้งเสรมิจติปญัญาเพื่อพฒันาพฤตกิรรมศาสตร ์ HMDC

โทรศพัท ์: 081-934-9789, 02-512-1010     http://www.psychoshowparinya.com

E-mail : parinya_thai@yahoo.com,  parinyahmdc@hotmail.com

ซรีี่ ส ์1 : มหศัจรรยพ์ลงัอ�านาจแมเ่หลก็โลก

ISBN : 974 93706 2 7                                                 (ราคาปก  135 บาท)

หนงัสอืเลม่นี้ เป็นเลม่แรก ที่ ปูพื้นและเปิดเผยความรูใ้หมเ่รื่ องส�าคญัส�าหรบัมนุษยไ์ว ้ เพื่อ

การเขา้ใจในความเป็นมาของตนเองไดอ้ย่างถกูตอ้ง เช่น ความรูท้างจติและกายที่จะตอ้ง

สมัพนัธก์นั การปฏบิตักิจิกรรมทางจติ การก�าจดักรรม อ�านาจแมเ่หลก็โลกที่ เกี่ ยวขอ้งกบั

มนุษย ์ รวมท ัง้ความลบัของการเปลี่ยนแปลงโลกและมนุษยท์กุคน เป็นเลม่ที่หนึ่ งที่ทกุคน

ตอ้งอ่าน

ซรีี่ ส ์2 : ความลบัเบื้องหลงัมติโิลก

ISBN : 974 93706 3 5                                                 (ราคาปก  156 บาท)

ความรูใ้หมท่ี่พเิศษที่ สุดส�าหรบัมนุษย ์ ท ัง้ที่ เกี่ ยวขอ้งกบัความลบัในมติโิลก  ความสมดุล

ของโลกในศาสตรแ์ห่งจกัรวาล  เเละการเปลี่ยนแปลงที่มนุษยโ์ลกตอ้งเผชญิ  มนุษยก์บั

โลกจะเกี่ ยวขอ้งกบัการเปลี่ยนแปลงนี้อย่างไร  จะถกูเปิดเผยขึ้น ดว้ยหนงัสอืเลม่นี้ 

ซรีี่ ส ์3 : อย่าคดิแบบจติมนุษย์

ISBN : 974 93706 4 3                                                 (ราคาปก  180 บาท)

คุณจะคน้หาพลงัอ�านาจในตนเองใหพ้บไดอ้ย่างไร  จะเขา้ถงึซึ่งความเป็นตวัเราที่แทจ้รงิได ้

อย่างไร  จะเขา้ถงึความเป็นหน่ึงเดยีวกนักบัทกุสรรพสิ่งไดอ้ย่างไร  หนงัสอืเลม่น้ี จะช่วยเปิด

เผยเคลด็ลบัดีๆ   และช่วยใหคุ้ณไดรู้จ้กัตวัตนที่แทจ้รงิของตวัคุณเอง ไดม้ากขึ้นเเละดยีิ่งขึ้น

ซรีี่ ส ์4 : มนุษยใ์นมติคู่ิขนาน

ISBN : 974 93706 5 1                                                  (ราคาปก  145 บาท)

ความรูใ้หมเ่กี่ ยวกบัมติคู่ิขนาน  และวธิช่ีวยคน้หาพลงัอ�านาจที่แทจ้รงิในตวัของคุณเองให ้

พบ  จากการใชส้มองท ัง้สองซกีไดอ้ย่างถกูตอ้ง มปีระสทิธภิาพ  หนงัสอืเลม่นี้จะท�าใหคุ้ณรู ้

วา่ พลงัจติของมนุษยน์ ัน้ มพีฒันาการอย่างไร  ท ัง้หนา้ที่หลกัของสมองซกีซา้ย   และหนา้ที่

หลกัของสมองซกีขวา รวมท ัง้ความมหศัจรรยแ์ห่งสมองท ัง้สองซกี

ซรีี่ ส ์5 : 11:11 วนัเวลาที่สบิเอด็ รหสัแห่งหายนะโลก

ISBN : 974 93706 1 9                                                 (ราคาปก  145 บาท)

ความลบัเบื้องหลงั เกี่ ยวกบัภยัพบิตัต่ิางๆที่จะเกดิขึ้น  รหสัลบัของจกัรวาล  รหสัลบัเกี่ ยว

กบัวนัหายนะโลก วนัวกิฤตโิลก ก่อนเวลาที่  11-11  หนงัสอืเลม่นี้  จะช่วยใหต้วัคุณเอง 

และเพื่อนมนุษยบ์นโลกนี้  จะมวีธิอียู่รอด เเละช่วยโลกใบนี้ ไวไ้ดอ้ย่างไร 

หนังสือแนวอภิปรัชญา
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ซรีี่ ส ์6 : วทิยาศาสตรแ์ห่งนิพพาน

(ราคาปก  150 บาท)                                                 ISBN : 974 93487 7 X

นิพพานแปลวา่อะไร   นิพพาน เป็นอตัตา หรอื อนตัตา   นิพพาน เป็นเรื่ องจรงิหรอืไมจ่รงิ   ขอ้

สงสยัต่างๆ ที่ เกี่ ยวขอ้งกบัเรื่ องนิพพาน ที่คุณอาจจะยงัไมเ่คยรู ้ จะถกูเปิดเผย และอธบิายดว้ย

ความรูใ้หมอ่ย่างชดัเจน ดว้ยหลกัของวทิยาศาสตร ์จากหนงัสอืเลม่นี้

ซรีี่ ส ์7 : มหาสติ

(ราคาปก  180 บาท)                                                  ISBN : 974 94314 5 6

การควบคุมดูแลจติใจตนเองใหสุ้ขสงบ เพื่อการใชส้ตปิญัญาของตน ไดอ้ย่างเตม็

ประสทิธภิาพนัน้ หมายถงึอย่างไร และจะท�าไดอ้ย่างไร  หนงัสอืเลม่นี้จะช่วยใหคุ้ณได ้

เขา้ใจ  ถงึความหมายเเละวธิกีารปฏบิตัติน  เพื่อเขา้ถงึวธิทีี่จะสรา้งมหาสต ิและการมกีฤติ

สต ิไดอ้ย่างละเอยีด ชดัเจน

ซรีี่ ส ์8 : สหพนัธท์างจติ และพฤตกิรรมมนุษย์

(ราคาปก  180 บาท)                                                  ISBN : 974 91530 9 X

ค�าถามมากมายที่ คุณ และเพื่อนมนุษยโ์ลกต่างสงสยั แต่ไมรู่จ้ะหาค�าตอบไดจ้ากที่ไหน   

มนุษย ์คอือะไร  จติวญิญาณมนุษยม์าจากไหน  คุณเกดิมาเป็นมนุษยท์ �าไม เพื่อท�าสิ่งใด และ

มหีนา้ที่อย่างไร หนงัสอืเลม่น้ี จะเปิดเผยความรูใ้หมอ่ย่างชดัเจน เป็นเหตเุป็นผล ดว้ยหลกั

ของวทิยาศาสตร ์ ที่ เเมเ้เต่นกัวทิยาศาสตรโ์ลกปจัจบุนัเองกย็งัไมรู่ ้

ซรีี่ ส ์9 : ศาสตรแ์ห่งการเป็นผูน้�า

(ราคาปก  190 บาท)                                                   ISBN : 974 94841 2 6

คุณจะเป็นผูน้�าในตนเอง และผูน้�าที่ดขีองผูอ้ื่นไดอ้ย่างไร  ร่วมคน้หาเเละคน้พบ วธิกีารเป็น

ผูน้�าที่ด ีที่ถกูตอ้ง ดว้ยหลกัธรรม 7 ตน้  และเคลด็ลบัดีๆ  ของการเป็นผูน้�า  ท ัง้ศาสตรแ์ละ

ศิลป์  เพื่อเพิ่มสมรรถนะการพฒันาตนเอง สู่ความเป็นผูน้�าใหต้วัคุณเองตลอดกาล  ดว้ย

หนงัสอืเลม่นี้

ซรีี่ ส ์10 : คมัภรีแ์ห่งอจัฉรยิะ

(ราคาปก  180 บาท)                                                    ISBN : 974 93046 1 6

ความหมายที่แทจ้รงิ ของค�าวา่ อจัฉรยิะ คอือย่างไร  คุณจะเป็นมนุษยท์ี่ เรยีกไดว้า่ 

อจัฉรยิะไดอ้ย่างไร  ร่วมคน้หา และคน้พบวธิกีารเป็นอจัฉรยิะ ไดจ้ากหนงัสอืเลม่นี้  เพื่อ

การพบความศกัดิ์สทิธิ์ที่มอียู่ในตวัตนแก่นแทข้องตวัคุณเอง

ซรีี่ ส ์11 : นกัรบแห่งสุญญตา

ISBN : 974 91839 0 8                                                (ราคาปก  190 บาท)

ตน้ธารเเห่งสุญญตา  เมลด็พนัธุเ์เห่งสุญญตา  วทิยาศาสตรเ์เห่งสุญญตา  นกัรบเเห่งสุญญตา  

มคีวามหมาย เละบทบาทอย่างไร เเละหนา้ที่หลกัของการเป็นมนุษยม์อีะไรบา้ง การหลงมติขิอง

จติเป็นอย่างไร  หนงัสอืเลม่นี้จะเปิดเผยใหคุ้ณไดรู้ ้  เพื่อที่คุณจะไดเ้ขา้ใจ เเก่นธรรมของค�าวา่ 

นกัรบเเห่งสุญญฆตา ไดอ้ย่างลกึซึ้ง เพื่อการเป็นมนุษยท์ี่สมบูรณข์องตวัคุณเอง  

ซรีี่ ส ์12 : คนสองมติิ

ISBN : 974 92784 9 6                                                (ราคาปก  190 บาท)

คนสองมติ ิเป็นเช่นไร  การหลงมติแิห่งมายา หมายถงึอะไร  มนุษยค์อืโลก โลกคอืมนุษย ์ 

หมายถงึอย่างไร  วทิยาศาสตรแ์ห่งจติวญิญาณ คอือะไร  มนุษยจ์ะเขา้ถงึการเป็นคนสอง

มติ ิไดอ้ย่างไร  หนงัสอืเลม่นี้จะอธบิาย และจะช่วยท�าใหคุ้ณไดเ้ขา้ใจ ค�าวา่ คนสองมติ ิได ้

อย่างละเอยีด ชดัเจน ลกึซึ้ง เพื่อการเป็นคนสองมติไิดอ้ย่างสมดุล

ซรีี่ ส ์13 : จดหมายถงึโลก

ISBN : 974 92600 3 1                                                (ราคาปก  190 บาท)

หนงัสอืเลม่น้ี คอื สาสน์จากพระบดิาถงึบตุรมนุษย ์ เป็นความรูใ้หม ่ ที่ เป็นสจัธรรมเพื่อดบั

ความงมงาย และเพื่อแจง้ขา่วสารการช�าระโลก  มาใหม้นุษยไ์ดรู้ล้ว่งหนา้  เพื่อการเตรยีม

ตนเองไวใ้หพ้รอ้ม ต่อการเผชญิหนา้กบัสถานการณอ์นัไมพ่งึประสงคน์ ัน้ต่อไป

ซรีี่ ส ์14 : คมัภรีน์ิพพาน

ISBN : 974 13 9674 0                                                (ราคาปก  190 บาท)

นิพพานเป็นอตัตาหรอือนตัตา  ความหมายของนิพพาน  อภปิรชัญาเเห่งนิพพาน  สอง

ทางเลอืกเสรเีเห่งนิพพานคอือะไร  ท ัง้ความรูใ้หม ่ เเละความรูท้ี่ ผูใ้ฝ่นิพพานท ัง้หลาย ต่าง

ยงัคงสงสยั เเละคลมุเครอื ไมช่ดัเจน เกี่ ยวกบัค�าวา่นิพพาน  คมัภรีน์ิพพานเลม่นี้ จะช่วย

อธบิายใหคุ้ณไดเ้ขา้ใจอย่างละเอยีด ลกึซึ้ง ชดัเจน  ส�าหรบัผูท้ี่ ใฝ่รูถ้งึเเก่นเเทเ้เห่งธรรมของ

นิพพานอย่างเเทจ้รงิ 

ซรีี่ ส ์15 : จติจกัรวาล จติแห่งจกัรวาล

ISBN : 974 91918 9 7                                                (ราคาปก  199 บาท)

หนงัสอืซรีี่ ส ์15 เลม่น้ี  ไดเ้ปิดเผยเรื่ องราวเกี่ยวกบัพระผูส้รา้งทกุสรรพสิ่ง หรอืพระผูใ้หก้�าเนิด 

จติวญิญาณ ผูเ้ป็นตวัตนแก่นแทข้องมนุษยแ์ต่ละคนในทกุเเงม่มุ ที่ยงัมเิคยเปิดเผยมา

ก่อนใหไ้ดรู้ก้นัอย่างเเทจ้รงิมากขึ้น
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ซรีี่ ส ์16 : ช่วยโลกดว้ย โลกก�าลงัป่วยหนกั 

(ราคาปก  165 บาท)                                           ISBN : 978 616 90430 2 7

โลกก�าลงัถกูช�าระคร ัง้ใหญ่  มหนัตภยัพบิตักิ�าลงัเกดิขึ้นถี่ๆ และจะทวคีวามรุนแรงขึ้น

เรื่ อยๆ ดวงวญิญาณมนุษยแ์ละสตัวโ์ลกท ัง้หลาย  จะตอ้งแตกดบัสูญสลายในสภาวะตาย

สนิททางจติวญิญาณ นบัจ�านวนไมถ่ว้น  จะมใีครสกักี่คน ที่จะขา้มพน้กลยุีคคร ัง้ที่  4 นี้ไป

ได ้ ร่วมไขความลบัเกี่ ยวกบัภยัพบิตั ิที่มนุษยจ์ะตอ้งรูด้ว้ยหนงัสอืเลม่นี้

ซรีี่ ส ์17 : หลกัแห่งการเป็นคน

(ราคาปก  135 บาท)                                                ISBN : 974 92508 3 4

หนงัสอื หลกัแห่งการเป็นคน เลม่นี้ อธบิายถงึแนวทางการปฏบิตัแิละแนวคดิอนัหลาก

หลาย เพื่อใชเ้ป็นธรรมนูญในการด�าเนินชวีติและใชซ่้อมแซมจติส�านึกส่วนเสี้ยวที่บกพร่อง

ของตนเองอย่างจรงิจงั มากขึ้นกวา่ในอดตีที่ ผ่านมา  ควบคู่กบัขอ้สจัธรรมของเอกองคพ์ระ

ศาสดาแห่งศาสนาที่ เป็นสากลท ัง้หลาย  เพื่อที่จะท�าใหคุ้ณไดเ้ขา้ใจถงึการเป็นผูท้ี่ฉลาดใน

การใชช้วีติ เป็นคนด ีเเละใชช้วีติไดอ้ย่างถกูตอ้ง ไดอ้ย่างสมบูรณ ์มากยิ่ งขึ้น

ซรีี่ ส ์18 : จติวญิญาณวทิยา

(ราคาปก  180 บาท)                                                 ISBN : 974 94314 6 4

มนุษยค์อือะไร จติวญิญาณมนุษยม์าจากไหน  เกดิมาเป็นมนุษยท์ �าไม มนุษยเ์ป็นเพื่อน

ร่วมงานกบัโลกไดอ้ย่างไร  มหศัจรรยแ์ห่งจติวญิญาณคอือะไร  ท�าไมโลกมนุษยต์อ้งเป็น

ดาวเคราะหแ์ห่งทางเลอืกเสร ี  หนา้ที่ของเครื่ องยนตแ์ห่งกรรม มหีนา้ที่อย่างไร  ร่วมกนั

คน้หา เเละคน้พบความจรงิที่ เกี่ ยวกบัจติวญิญาณ  ที่อธบิายดว้ยหลกัของวทิยาศาสตร ์ 

อย่างเป็นเหตเุป็นผล ดว้ยหนงัสอืเลม่นี้

ซรีี่ ส ์19 : ธรรมจกัร

(ราคาปก  155 บาท)                                                 ISBN : 974 93663 4 4

ความหมายของธรรมจกัร คอือย่างไร การหมนุธรรมจกัรที่ถกูตอ้งเป็นอย่างไร  โครงสรา้ง

หลกัของธรรมจกัร  จะหมนุธรรมจกัรในตนเองกนัไดอ้ย่างไร  ความหมายของธรรมจกัร  

ที่พระศาสดาไดท้รงส ัง่สอน เเทจ้รงินัน้หมายถงึอย่างไร  หนงัสอืเลม่นี้ จะช่วยใหผู้อ่้านได ้

เขา้ใจ ถงึเเก่นธรรม เกี่ ยวกบัค�าวา่ ธรรมจกัร ไดม้ากขึ้น

ซรีี่ ส ์20 : พลงัจติค�า้จนุโลก

(ราคาปก  160 บาท)                                            ISBN : 978 974 94769 9 4

“เมตตาธรรมค�า้จนุโลก” และ “เราคอืโลก โลกคอืเรา” คมัภรีเ์ลม่นี้มคี�าตอบใหแ้ลว้

วา่ มนุษยใ์ชเ้มตตาธรรมค�า้จนุโลกไดอ้ย่างไร ใครคอื “เรา” เเละ เรากบัโลกจะเป็นหนึ่ ง

เดยีวกนัไดอ้ย่างไร  และถา้เมื่อใดมนุษยล์ม้เหลวต่อหนา้ที่ ในการค�า้จนุโลกจนเกดิการเสยี

สมดุลขึ้น  เมื่อนัน้ มนุษยก์บัโลกจะตอ้งเผชญิกบัสิ่ งเลวรา้ยอนัใดกนับา้ง

ซรีี่ ส ์21 : เป็นมนุษยใ์หเ้ป็น

ISBN : 978 616 7689 15 9                                           (ราคาปก  165 บาท)

เป็นมนุษยใ์หเ้ป็นหมายถงึอย่างไร  ตอ้งท�าอย่างไร  คุณค่าในตนเองของมนุษย ์ ล �าดบัข ัน้

ของการฝึกคดิ เพื่อยกระดบัการใชป้ญัญาญาณของตนเอง หนงัสอืเลม่นี้จะสอนวธิ ี ฝึกฝน

ตวัคุณเองใหส้ามารถเป็นมนุษยไ์ดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ ถกูตอ้ง ดงีาม ตรงตามหลกัธรรม

ซรีี่ ส ์22-1 : อภปิรชัญาเเห่งโลกเสร ีฉบบัปฐมบท (เลม่ 1)

ISBN : 974 7035 94 4                                                (ราคาปก  180 บาท)

อภปิรญัญาเเห่งโลกเสร ี เป็นเช่นไร  คุณจะเขา้ใจศาสตรด์า้นอภปิรชัญา เพื่อที่จะศึกษา

ความรูช้ ัน้สูงสุด ที่คุณยงัไมรู่ไ้ดอ้ย่างไร   การสรา้งความสมดุลในจติใจตนเองตามหลกัอภิ

ปรญัญานัน้ จะท�าไดอ้ย่างไร  ความรูใ้หมท่ี่วทิยาศาสตรโ์ลกยงัเขา้ไมถ่งึ  กบัค�าวา่ ตวัตน 

ปรากฏการณ ์ เเละเเก่นเเท ้คอือะไร  ร่วมกนัคน้ใหพ้บ เเละไขใหก้ระจ่าง ดว้ยหนงัสอือภิ

ปรญัญาเเห่งโลกเสรเีลม่ 1 นี้

ซรีี่ ส ์22-2 : อภปิรชัญาเเห่งโลกเสร ีฉบบัปฐมบท (เลม่ 2)

ISBN : 974 8075 71 0                                                (ราคาปก  180 บาท)

เมื่อคุณไดอ่้าน อภปิรญัญาเเห่งโลกเสรเีลม่ 1 เเลว้   อภปิรชัญาเเห่งโลกเสรเีลม่ 2  นี้กจ็ะ

ช่วยอธบิายความรูใ้หมเ่พิ่มเตมิ เป็นความรูท้ี่คุณควรรู ้  เพื่อที่จะช่วยใหคุ้ณเขา้ใจ ความรู ้

ช ัน้สูง ที่ เขา้ใจไดย้ากขึ้น  ท ัง้ค�าถามต่างๆ ที่คุณอาจเคยสงสยั หรอืยงัไมรู่ว้า่ตอ้งรู ้ จะถกู

ท�าใหก้ระจ่างขึ้นดว้ย อภปิรญัญาเเห่งโลกเสรเีลม่ 2 นี้
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คดิแบบจติจกัรวาล

ISBN : 974 88556 7 8                                                   (ราคาปก  75 บาท)

จติจกัรวาล คอื อะไร  มรูีปธรรมอย่างไร  รูปธรรมของจติวญิญาณเป็นอย่างไร  องค์

ประกอบของจติวญิญาณ  คุณสมบตัพิเิศษของจติวญิญาณ  จติจกัรวาลกบัมนุษยส์มัพนัธ์

กนัอย่างไร  หนงัสอืเลม่นี้จะอธบิายความรูท้ี่ เกี่ ยวกบั จติจกัรวาล ไวอ้ย่างละเอยีด เพื่อคุณ

จะไดเ้ขา้ใจ อย่างลกึซึ้งมากขึ้น

สมรภมูนิกัรบแห่งแสงสวา่ง

ISBN : 974 88305 4 3                                                   (ราคาปก  60 บาท)

หนงัสอืเลม่นี้ เป็น บนัทกึพระโอวาท ที่ประทานจากองคจ์ติจกัรวาลดวงใหญ่ เพื่อท�าเผย

เเพร่ ใหพ้ี่ๆนอ้งๆ ที่ยงัมหีนา้ที่จะตอ้งกระท�ากนัอยู่บนดาวเคราะหโ์ลกเสรใีนยุคพลงังาน

ใหมน่ี้  เป็นเหมอืนเเสงเทยีนส่องธรรมน�าปญัญา ไดอ้ธบิายถงึ ใครคอืนกัรบเเห่งเเสงสวา่ง  

การคดิใหเ้ป็น ท�าไดอ้ย่างไร  เเละความรูใ้หม่ๆ อกีมาก ที่สามารถศึกษาไดจ้ากหนงัสอืเลม่นี้

พระบดิาแห่งจติวญิญาณ

ISBN : 974 88619 0 2                                                   (ราคาปก  75 บาท)

หนงัสอืพระโอวาทเเห่งองคจ์ติจกัรวาล คร ัง้ที่  17  ประทานเมื่อ วนัที่  6 สงิหาคม พ.ศ. 2543  

อธบิายถงึ  เมอรค์ขะบาห ์วา่มหีนา้ที่อย่างไร  การเเผ่เมตตา คอือย่างไร  สมการความรกั  

คอือะไร  เเละความรูใ้หมอ่กีมากมาย ที่คุณสามารถหาศึกษาไดจ้ากหนงัสอืเลม่นี้  

การใชก้ฤตสตใินยามวกิฤต

ISBN : 974 90570 7 4                                                   (ราคาปก  84 บาท)

หนงัสอืพระโอวาทเเห่งองคจ์ติจกัรวาล คร ัง้ที่  31  ประทานเมื่อ วนัที่  15 เมษายน พ.ศ. 

2544  อธบิายถงึ  การกระท�าตนใหเ้ป็นมนุษยท์ี่สมดุล คอือย่างไร   การรบัรูเ้เละไมร่บัเอา  

การผจญภยัวกิฤตโิลก  กฤตสต ิ  เเละความรูใ้หมอ่กีมากมาย ที่คุณสามารถร่วมศึกษาได ้

จากหนงัสอืเลม่นี้

การช่วยเหลอืตนเอง และผูอ้ื่น

ISBN : 974 90623 9 6                                                   (ราคาปก  84 บาท)

หนงัสอืพระโอวาทเเห่งองคจ์ติจกัรวาล คร ัง้ที่  36  ประทานเมื่อ วนัอาทติยท์ี่  3 มถินุายน 

พ.ศ. 2544  อธบิายถงึ  หลกัการศึกษาธรรมะ การช่วยเหลอืตนเองดว้ยเครื่ องยนตเ์เห่ง 

กรรม  การช่วยเหลอืตนเองดว้ยจติวญิญาณ  กฎของสรรพสิ่งในสากลจกัรวาล  คุณ

สามารถศึกษาหาความรูใ้หม ่ไดอ้กีมากจากหนงัสอืเลม่นี้

หนังสือพระโอวาทเเห่งองค์จิตจักรวาล
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บนัไดสู่สุญญตา (ภาค 1)

(ราคาปก  84 บาท)                                                    ISBN : 974 90417 9 8

หนงัสอืพระโอวาทเเห่งองคจ์ติจกัรวาล คร ัง้ที่  48  ประทานเมื่อ วนัอาทติยท์ี่  23 กนัยายน 

พ.ศ. 2544  เรื่ องบนัไดสู่สุญญตา (ภาค1)  อธบิายถงึ สุญญตา คอือะไร  เเดนสุญตานอก

ระบบเอกภพ คอือะไร  ประตูเเห่งนิพพานเป็นอย่างไร  ทางชา้งเผอืก  ต�าเเหน่งดวงอาทติย ์

40 ดวง เเละความรูใ้หมอ่กีมากมาย  

บนัไดสู่สุญญตา (ภาค 2)

(ราคาปก  84 บาท)                                                   ISBN : 974 90429 9 9

หนงัสอืพระโอวาทเเห่งองคจ์ติจกัรวาล คร ัง้ที่  49 ประทานเมื่อ วนัอาทติยท์ี่  30 กนัยายน 

พ.ศ. 2544  เรื่ อง บนัไดสู่สุญญตา (ภาค2) อธบิายถงึ การยกระดบัสตปิญัญา หรอื นกัสู ้

เพื่อการรูเ้เจง้    การพฒันาจติส�านึกเเห่งตน   คดิด ีท�าด ี  จะหยุดการเหลวไหลของตวัเอง

ใหส้ิ้นไดอ้ย่างไร  เเละความรูใ้หมอ่กีมากมาย ที่คุณจะสามารถคน้ควา้ เพิ่มเตมิความรูใ้หม่

ไดจ้ากหนงัสอืเลม่นี้

จงท�าความงมงายใหก้ระจ่าง

(ราคาปก  75 บาท)                                                   ISBN : 974 90231 2 9

หนงัสอืพระโอวาทเเห่งองคจ์ติจกัรวาล คร ัง้ที่  55  ประทานเมื่อ วนัอาทติยท์ี่  4 พฤศจกิายน 

พ.ศ. 2544  อธบิายถงึ  ความงมงายคอือย่างไร  นิยามเเห่งความงมงาย  การท�าความ

งมงายใหก้ระจ่าง จะท�าไดอ้ย่างไร  ร่วมกนัศึกษาหาความรู ้เพื่อก�าจดัความงมงายที่มอียู่ใน

ตวัคุณเองใหส้ิ้น ไดจ้ากหนงัสอืเลม่นี้

บนัไดสู่สุญญตา (ภาค 3)

(ราคาปก  84 บาท)                                                   ISBN : 974 90507 0 3

หนงัสอืพระโอวาทเเห่งองคจ์ติจกัรวาล คร ัง้ที่  50  ประทานเมื่อ วนัอาทติยท์ี่  7 ตลุาคม พ.ศ. 

2544  เรื่ อง บนัไดสู่สุญญตา (ภาค3)  อธบิายถงึ ความหมายของพระศาสดา  การพฒันา

จติส�านึกเเห่งตน   การจะสอบผ่านบททดสอบตนเองใหไ้ด ้ตอ้งท�าอย่างไร   พนัธะกรรม 

คอือะไร  จะใชเ้เรงบนัดาลใจขบัเคลื่อนตนเองไดอ้ย่างไร  

การเตรยีมตนเองและจติวญิญาณเพื่อการผจญภยั

(ราคาปก  120 บาท)                                                   ISBN : 974 90730 6 1

หนงัสอืพระโอวาทเเห่งองคจ์ติจกัรวาล คร ัง้ที่  76  ประทานเมื่อ วนัที่  15-16 กนัยายน พ.ศ. 

2545  อธบิายถงึ  การเตรยีมตนเองเเละจติวญิญาณเพื่อการผจญภยั  ปณิธารเเห่งสุญญตา

ประกอบดว้ยอะไรบา้ง  การดูเเลเเก่นเเทใ้นยามมภียัพบิตัจิะท�าไดอ้ย่างไร  เเละความรูใ้หม่

อกีมากมาย  ที่สามารถร่วมหาค�าตอบไดจ้ากหนงัสอืเลม่นี้

ท �าไม Team ไมเ่วอรค์

ISBN : 974 94144 8 9                                                (ราคาปก  165 บาท)
 ท�าไมทมีไมเ่วอรค์  ขาดคนดทีี่มคีุณภาพ  ขาดการสรา้งคนใหเ้ป็นทมี  ขาด

จติส�านึกแห่งหมูค่ณะ  ขาดการยอมรบัผูอ้ื่น  ขาดการท�างาน แบบมอือาชพี   ขาด

ความสมานฉนัท ์ ขาดประสทิธภิาพในการท�างาน   ขาดการบูรณาการจติส�านึก

เรื่ องของ Team กบัลูกนอ้งที่นายตอ้งรู ้

ISBN : 978 616 7689 10 4                                           (ราคาปก  120 บาท)
 โครงสรา้งพื้นฐานของทรพัยากรมนุษยใ์นองคก์ร   โครงสรา้งทาง จติวทิยาบคุลากร 
 อะไรคอืจติวทิยาวทิยาศาสตรพ์ฤตกิรรม ทมีเวอรค์ คอือะไร   ลกัษณะของทมีไม่

เวอรค์  ภาคพเิศษ

คุณกท็ �าได ้

ISBN : 974 93401 0 8                                                  (ราคาปก  165 บาท)
 ปญัญาชนคนเจา้ปญัญา   พฒันาคนตอ้งพฒันาพฤตกิรรม   วธิเีลี่ยงพน้จากการ

เป็นคนหูเบา  การประเมนิพฤตกิรรมคน  วทิยาศาสตรพ์ฤตกิรรม มาตรวดัค่าความ

เป็นผูน้�าทางความคดิ    การฝึกทกัษะการคดิสรา้งสรรคด์ว้ยตนเอง  ภมูปิญัญา-ภมูิ

รู-้ภมูธิรรม

ท�าไมลูกนอ้งไมท่ �างาน

ISBN : 978 616 90430 1 0                                           (ราคาปก  150 บาท)
 พวกเขาไมเ่ขา้ใจวา่ท�าไมจงึตอ้งท�างานนัน้  พวกเขาไมรู่ว้า่จะ

ท�างาน นัน้อย่างไร  พวกเขาไมรู่ว้า่อะไรคอืสิ่ งที่ เขาตอ้งท�า  พวกเขาคดิ

วา่วธิขีองนายไมไ่ดผ้ล  พวกเขาคดิวา่งานอย่างอื่นส�าคญักวา่  พวกเขา 

ไมม่สีิ่ งจูงใจใหท้ �างานนัน้      พวกเขาเหน็วา่กตกิาไมศ่กัดิ์สทิธิ์

ศาสตรแ์ห่งการเป็นผูน้�า

ISBN : 974 94841 2 6                                                    (ราคาปก  190 บาท)
 ศาสตรแ์ละศิลป์แห่งการเป็นผูน้�า  รากฐานแห่งการเป็นผูน้�า  หลกัธรรม 7 ตน้

ของผูน้�า  จตรุสัผูน้�า  อ�านาจของผูน้�า  บทบาทและหนา้ที่ของผูน้�า  ปาฏหิารยิ ์

แห่งอ�านาจและฤทธิ์

หนังสือแนวพัฒนาตนเอง
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จติจกัรวาลอ่านโลก...วนัวกิฤตขิองแผ่นดนิ

(ราคาปก  180 บาท)                                           ISBN : 978 616 90430 3 4

ความหายนะจะเกดิขึ้นแทบท ัว่แผ่นดนินี้ มแีต่ผูค้นจะไดร้บัเคราะหก์รรม ท ัง้โดยตรงและ

โดยออ้ม ภายใตส้ถานการณท์ี่ รุนแรง จนแทบมองหาใครมาช่วยใครไมไ่ดเ้ลย  ทกุสิ่ งที่ เกดิ

ขึ้นในวนัเวลาที่  11:11 ลว้นเป็นเรื่ องจรงิ ไมใ่ช่มายา  หนงัสอืเลม่นี้จะเปิดเผยความรูใ้หม่

เเละเบื้องหลงั ที่ เกี่ ยวขอ้งกบัวนัหายนะ เพื่อมนุษยโ์ลกจะไดต้ระหนกัรู ้เเละปรบัปรุงเเกไ้ข

ฝึกจติใหค้ดิบวก 

(ราคาปก  165 บาท)                                           ISBN : 978 616 7689 12 8

มนุษยท์ี่คดิดต่ีอผูอ้ื่นเสมอ จะมเีสน่หเ์ป็นที่ตอ้งตาตอ้งใจผูอ้ื่น มนัคอืพลงัอ�านาจดา้นบวก 

ที่จะนอ้มน�าเอาคุณสมบตัขิองสรรพสิ่งที่ดงีามมาสู่ตนได ้ ท ัง้ในมติทิี่สาม ที่มนุษยไ์มอ่าจ

ลว่งรู ้และใน มติแิห่งกาลเวลา ที่มนุษยร์บัรูไ้ด ้  หนงัสอืเลม่นี้ จะช่วยสอนวธิ ีเเละเปิดเผย

เคลด็ลบัในการฝึกฝน เพื่อใหคุ้ณเป็นคนคดิบวก ไดเ้ป็นอย่างด ี

คนคดิบวก 

(ราคาปก  165 บาท)                                           ISBN : 978 616 7689 14 2

การจะนึกบวกใหไ้ดน้ ัน้ เคลด็ลบัหนึ่ งกค็อืวา่ คุณจะตอ้งเรยีนรูท้ี่จะมองหาคุณค่า ของสิ่ งไม่

ด ีคุณค่าจากสิ่ งที่ เป็นดา้นลบ มองหาดา้นบวกที่แฝงอยู่ในดา้นลบนัน้ใหไ้ด ้ เเต่คุณจะท�าได ้

อย่างไร ร่วมกนัคน้พบวธิ ีเเละคน้หาเคลด็ลบัที่ เป็นท ัง้ความรู ้ ความเขา้ใจ  เเละการปฏบิตัิ

ต่างๆ เพื่อกลายเป็นคนคดิบวกไดอ้ย่างเเทจ้รงิ ดว้ยหนงัสอืเลม่นี้

จติจกัรวาล จติวญิญาณ กบัการสรา้งผลกรรม 

(ราคาปก  189 บาท)                                            ISBN : 978 61690430 7 2 

จติวญิญาณคอือะไร  จติวญิญาณกบัจติจกัรวาลเกี่ ยวขอ้งกนัอย่างไร  การมสีองภาคของ

มนุษย ์คอือย่างไร  กฎเเห่งกรรมคอือะไร   วธิชีดใชก้รรมที่มนุษยต์อ้งรู ้  เเละเรามาจาก

ไหนก่อนไดร้บัโอกาสเป็นมนุษย ์  หนงัสอืเลม่นี้จะช่วยอธบิาย ถงึความรูใ้หมท่ี่ เกี่ ยวขอ้งกบั 

จติจกัรวาล จติวญิญาณ กบัการสรา้งผลกรรม เพื่อใหคุ้ณเขา้ใจไดล้ะเอยีดขึ้น  

จติจกัรวาล ภาค 1 

(ราคาปก  189 บาท)                                           ISBN : 978 616 90430 4 1

ความรูใ้หมท่ี่ เกี่ ยวขอ้งกบั สนามเเมเ่หลก็โลก  มหศัจรรยเ์เห่งจติ  การบ�าบดัรกัษาตนเอง

ของมนุษย ์ การจูงจติ  การยกระดบัพลงังานจติวญิญาณ  รูปธรรมเเห่งจติมนุษย ์  กลยุีคสู่

การเปลี่ยนเเปลง  คุณจะสามารถร่วมศึกษาความรูใ้หม ่เเละธรรมะช ัน้สูง ที่อธบิายใหเ้ขา้ใจ

งา่ยดว้ยหลกัของวทิยาศาสตร ์ ไดจ้ากหนงัสอืเลม่นี้

จติจกัรวาล ภาค 1-3 

ISBN : 978 616 90430 6 5                                           (ราคาปก  219 บาท)

หนา้ที่ของมนุษยยุ์คพลงังานใหม ่ จติส�านึกช ัน้ต�า่ของความกา้วรา้ว คอือย่างไร  การยบัย ัง้

พฤตกิรรมกา้วรา้ว  อทิธพิลพลงังานใหมต่่อสงัคมมนุษย ์ การเปลี่ยนเเปลงความเขม้สนาม

เเมเ่หลก็โลก  การสรา้งพลงัทางจติวญิญาณใหต้นเอง ลว้นท�าไดอ้ย่างไร หนงัสอืเลม่นี้จะ

ช่วยอธบิายใหคุ้ณเขา้ใจ กบัความรูใ้หมท่ี่คุณอาจจะยงัไมรู่ ้

จติจกัรวาล ภาค 1-2 

ISBN : 978 616 90430 5 8                                           (ราคาปก  239 บาท)

จติมนุษยใ์นศาสตรเ์เห่งจกัรวาล เป็นอย่างไร  วถิเีเห่งกรรม  นกัรบเเห่งเเสงสวา่ง   บอ่เกดิ

พฤตกิรรมมนุษย ์  เป็นอย่างไร  เเละ พลงังานอารมณด์า้นบวก เป็นเครื่ องมอืก�าจดักรรม

อนัทรงประสทิธภิาพ ไดอ้ย่างไร  เเละความรูใ้หมอ่กีมาก ที่คุณจะสามาถร่วมศึกษา เพื่อ

ความเขา้ใจที่มากขึ้น ไดจ้ากหนงัสอืเลม่นี้

ถนนสายใหม ่ส�าหรบัสิ่ งที่ เรยีกวา่ “คน” 

ISBN : 978 616 7689 06 7                                           (ราคาปก  179 บาท)

มหศัจรรยว์นัลา้งโลก  โลกเปลี่ยนสู่ยุคพลงังานใหมไ่ดอ้ย่างไร  พลงังานใหมเ่ปลี่ยนเเปลง

อะไรของมนุษยเ์เละโลก  เทคนิคการเปลี่ยนโลกสู่พลงังานใหม ่  พลงังานความรกัระลอก

สอง  ผูไ้มเ่กี่ ยวขอ้งจะตอ้งรกัษาชวีติใหร้อด  จงพรอ้มเผชญิหนา้กบัภยัวกิฤต ิ ร่วมศึกษา

หวัขอ้ความรูใ้หม ่ไดจ้ากหนงัสอืเลม่นี้ เพื่อเตรยีมตนเองบนถนนสายใหมส่ �าหรบัคนที่รอด..

มนุษยยุ์คใหม ่

ISBN : 978 616 7689 13 5                                           (ราคาปก  175 บาท)

คุณจะสรา้งความสมดุลกบัทกุสรรพสิ่งในระบบโลกไดอ้ย่างไร  เเละจะท�าอย่างไรถงึจะใช ้

ชวีติไดอ้ย่างไมห่ว ัน่ไหวในเรื่ องโลกวบิตั ิ   มนุษยจ์ะสรา้งจติส�านึกของเผ่ามนุษยเ์เห่งดาว

โลกไดอ้ย่างไร   เรยีนรูว้ธิกีารสื่อสารกบัจกัรวาล  เพื่อเตรยีมตวัคุณเอง เพื่อขา้มสู่การเป็น

มนุษยยุ์คใหม ่ไดจ้ากหนงัสอืเลม่นี้  

แจง้สวา่ง ในทางมดื 

ISBN : 978 616 7689 13 5                                           (ราคาปก  185 บาท)

คุณจะเตรยีมตนใหพ้รอ้มกบัการต่อสูเ้พื่อการรูเ้เจง้   ร่วมสรา้งความสมดุลดา้นอ�านาจเเม่

เหลก็โลกไดอ้ย่างไร  หนงัสอืเลม่นี้ จะช่วยใหคุ้ณเขา้ใจความหมายของพธิกีรรมศกัดิ์สทิธิ์ 

เเละรูเ้เจง้ ถงึอ�านาจศกัดิ์สทิธิ์เเละปาฏหิารยิ ์ อย่างถกูตอ้ง ดว้ยศาสตรด์า้นอภปิรชัญา 

ความรูท้ี่ เป็นเหตเุป็นผล  ไมง่มงายอกีต่อไป  เพื่อยกระดบัจติส�านึกในตวัคุณเอง
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ฝ่ามอือรยิะ 

(ราคาปก  165 บาท)                                           ISBN : 978 616 7689 19 7

คุณจะเป็นมนุษย ์ที่จะเรยีกไดว้า่ เป็นอรยิะไดอ้ย่างไร  นิ้วเเต่ละนิ้วที่อยู่บนฝ่ามอื มคีวาม

ส�าคญั เเละบอกถงึความหมายอะไรให ้  เเละจะช่วยใหคุ้ณเขา้ใจ เขา้ถงึการเป็นอรยิะได ้

อย่างไร  การดูเเลสุขภาพทางจติวญิญาณที่ดนี ัน้ ท�าอย่างไร  หนงัสอืเลม่นี้ เปรยีบเหมอืน

ลายเเทง เพื่อการคน้พบ วธิกีารเป็นอรยิบคุคล ดว้ยตวัของคุณเอง 

มหศัจรรยพ์ลงัจติ 

(ราคาปก  195 บาท)                                           ISBN : 978 616 7689 20 3

พลงัจติมคีวามมหศัจรรยอ์ย่างไร   พลงังานทางอารมณด์า้นลบ  สรา้งพนัธกรรมไดอ้ย่างไร  

การเปลี่ยนเเปลงความเขม้สนามเเมเ่หลก็โลก มผีลต่อโลกเเละมนุษยอ์ย่างไรบา้ง   การ

สรา้งพลงัทางจติวญิญาณใหต้นเอง จะท�าไดอ้ย่างไร คุณสามารถคน้พบความมหศัจรรย์

ทางจติไดจ้ากหนงัสอืเลม่นี้

พบตนในตน 

(ราคาปก  165 บาท)                                           ISBN : 978 616 7689 16 6

หนงัสอืเลม่นี้ไดพ้ดูถงึ จติวญิญาณที่ เป็นเเก่นเเทข้องมนุษย ์  รวมท ัง้พลงัจติใตส้ �านึก  คอื

อะไรกนัเเน่   เเละจติไรส้ �านึก หมายถงึอย่างไร   กฎเเห่งการเปลี่ยนเเปลงคอือะไร   กฎ 

เเห่งการสรา้งใหมเ่ป็นเช่นไร มาร่วมกนัคน้หาความจรงิ เกี่ ยวกบัตวัตนเเก่นเเทข้องคุณเอง  

เพื่อน�าไปสู่ความเขา้ใจในตวัตน อย่างเเทจ้รงิ  

พบตนในฅน 

(ราคาปก  165 บาท)                                           ISBN : 978 616 7689 17 3

หนงัสอืเลม่นี้ถอืเป็นความรูท้ี่ส �าคญัยิ่ ง  ที่ ต่อจากความรูใ้นหนงัสอื “ พบตนในตน ”  เราจะ

สรา้งความสมดุลในจติใจตนเองไดอ้ย่างไร  เเละจะสรา้งความสมดุลกบัเเก่นเเทไ้ดอ้ย่างไร   

จะปลดการยดึตดิในตวัตนอย่างไร  ผลกรรมดา้นลบ ดา้นบวก คอือะไร เเละมผีลอย่างไร  

มาร่วมกนัยกระดบัสตปิญัญา  เเละคน้พบตวัตนเเก่นเเทข้องคุณเอง ไดจ้ากหนงัสอืเลม่นี้

พลงัจกัรวาล

(ราคาปก  145 บาท)                                           ISBN : 978 616 7689 33 3 

หนงัสอืความรูส้ �าคญัเรื่ องหน่ึงที่ เกี่ ยวกบั พลงังานของจกัรวาล มหจกัรวาล ความลบัเบื้อง

หลงัการก�าเนิดมนุษย ์ และความสมัพนัธข์องพลงังานจากจกัรวาลกบัการท�างานของอวยัวะ

ต่างๆที่อยู่ภายในร่างกายของมนุษย์

เริ่มที่จติ สมัฤทธิ์ที่กาย

ISBN : 978 616 7689 36 4                                             (ราคาปก  145 บาท)

หนงัสอืเลม่นี้ไดใ้หค้วามเขา้ใจเกี่ ยวกบัการท�างานของ จติ ร่วมกบั กายมนุษย ์ที่ลกึซึ้ง สอน

ใหเ้ขา้ใจวธิกีารใชส้มองในการคดิเเละการตดัสนิใจ ที่  “ ถกูตอ้ง ” เเละ “ มพีลงั ” รวมท ัง้วธิี

กดปุ่ มใชส้มองอย่างไรจงึจะสามารถท�างานร่วมกบัจติวญิญาณได ้ค�าตอบต่างๆ ที่ เกี่ ยวขอ้ง

กบัจติ กาย จติวญิญาณ การใชส้มอง ลว้นมอียู่ในหนงัสอืเลม่นี้

เรื่ องเลา่ของชาวฟ้า

ISBN : 978 616 7689 39 5                                             (ราคาปก  145 บาท)

หนงัสอืเลม่นี้ มเีนื้อหาที่ลกึซึ้งอย่างยิ่ งเกี่ ยวกบั จติวญิญาณ จติ และกายของมนุษย ์    

โครงสรา้งเหลี่ยมมมุพลงังานของจติวญิญาณ พื้นฐานรูปทรง  เรขาคณิต   เช่น   สามเหลี่ยม  

สี่ เหลี่ยม  วงกลม  โดยมรีายละเอยีดในดา้นต่างๆ ของจติวญิญาณ   รวมท ัง้ความรูเ้กี่ ยว

กบัรูปธรรมที่มคีวามสมัพนัธท์ี่ลกึซึ้งและมพีระคุณแก่มนุษย ์ ลว้นมอียู่ในหนงัสอืเลม่นี้

อนุตรธรรม

ISBN : 978 616 7689 40 1                                             (ราคาปก  145 บาท)

สาระในหนงัสอืไดเ้ปิดเผยเรื่ องราว  ความเป็นมาของพระผูส้รา้ง   วา่มคีวามเป็นมาอย่างไร  

ถอยหลงัไปตัง้เเต่เริ่มตน้ การเป็นอนุภาคพลงังานอจัฉรยิะในสนามพลงังานในจกัรวาล   

การก�าเนิดดวงจติดวงเเรกผูเ้ป็นสุญตา   ที่ลม้เป่ียมไปดว้ย   ความรกั  ความเมตตา   มหา

ปญัญา  เเละทศันวสิยัที่กวา้งไกลลุม่ลกึไมอ่าจหย ัง่ได ้

สอนจติใหค้ดิบวก

ISBN : 978 616 7689 41 8                                             (ราคาปก  145 บาท)

คุณจะอยู่กบัทกุขก์สุ็ขได ้  ขอเพยีงเเค่คน้หาค�าตอบทางดา้นบวก  จากสิ่ งที่คุณพบนัน้   

ค�ากลา่วนี้  เป็นเพยีงค�าเเนะน�าขอ้เลก็ๆ  เพยีงขอ้เดยีวที่ ท่านอาจารย ์ ปรญิญา ตนัสกลุ

ไดน้�ามาชวนใหคุ้ณคดิ  เเต่ยงัมคี�าสอนที่ เเกต้รงกบัเหตอุกีหลายประการ   ที่ ไดม้าจาก

ประสบการณอ์นัยาวนานของท่านในการมองเหน็จดุเริ่มตน้ดว้ยความเป็นบวก

ธรรมจกัร มใิช่ กรรมจกัร 

(ราคาปก  145 บาท)                                            ISBN : 978 616 7689 58 6

หนงัสอืเลม่นี้  ไดใ้หข้อ้คดิ  และวธิกีารปฏบิตั ิ เพื่อการสรา้งความเป็นอสิระจากสิ่ งเรา้ของ

มนุษยท์กุคน  ท่านอาจารยไ์ดส้อนใหใ้ชต้า  ใชหู้  ใชอ้วยัวะทกุอย่าง  รวมท ัง้จติที่มอียู่ให ้

เป็น  และสอนใหใ้ชใ้หถ้กูตอ้ง
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พบรกัในธรรมชาติ

(ราคาปก  145 บาท)                                            ISBN : 978 616 7689 55 5

หนงัสอืเลม่นี้  ไดค่้อยๆชี้ใหเ้หน็ในแต่ละดา้นประเดน็  พรอ้มกบัอธบิาย ท�าความเขา้ใจ  

ทลีะข ัน้  ไมว่า่จะเป็นเรื่ องการใชอ้ายตนะ   เรื่ องการใชส้มองสงัเกตใคร่ครวญคดิ   อนั

เป็นการช่วยผูป้ระพฤตธิรรม  ในการเขา้ถงึการด�าเนินชวีติที่แท ้

ถา้ทกุขเ์ป็นจะเหน็ธรรม

(ราคาปก  145 บาท)                                            ISBN : 978 616 7689 60 9

ความสุข หรอื ความทกุข ์เเทจ้รงิเเลว้ไมม่ตีวัตน  ตวัตนที่ เกดิขึ้นนัน้ เป็นเพยีงนามรูป  ที่

เกดิขึ้นในจติใจเท่านัน้  หนงัสอืเลม่นี้ จะสอนวธิคีดิ ที่ เเยบยล ในการใชช้วีติอย่างคนคดิ

เป็น  วธิเีรยีนรูธ้รรมะกบัปญัหาในชวีติประจ�าวนักนัไดอ้ย่างไร ดว้ยหนงัสอืเลม่นี้

นกัสูเ้พื่อการรูเ้เจง้

(ราคาปก  165 บาท)                                            ISBN : 978 616 7689 61 6

ท่านจะไดท้ราบความเป็นมาของรูปธรรมมนุษย ์ คอื  ตวัเราเอง  วา่เกดิมาท�าไม  เพราะเหตุ

ใดจงึตอ้งมา  ผูใ้ดอนุญาตใหม้า  เกดิมาเเลว้มหีนา้ที่อย่างใด  เเละเมื่อท�าหนา้ที่ครบถว้น 

สมบูรณเ์เลว้ตอ้งท�าอย่างไร ดว้ยหนงัสอืเลม่นี้

ศาสตรเ์เห่งการหย ัง่รู ้

(ราคาปก  189 บาท)                                            ISBN : 978 616 7689 62 3

เป็นหนงัสอือกีเลม่หนึ่ งที่ ไดถ้า่ยทอดคลื่นความรู ้  และความรกัจากองคจ์ติจกัรวาล  ซึ่ งมี

เนื้อหาประกอบดว้ยความรูส้ �าคญัที่ เกี่ ยวกบัการพฒันาจติ  การฝึกสต ิ  การท�าธรรมชาติ

สมาธ ิ การใชส้มองซกีขวาน�าซกีซา้ย  สอนการใชป้ญัญาญาณ

มนุษยท์ี่สมดุล 

(ราคาปก  145 บาท)                                            ISBN : 978 616 7689 57 9

หนงัสอืเลม่นี้  ไดใ้หข้อ้คดิ  และวธิกีารปฏบิตั ิ เพื่อการสรา้งความเกลยีวกลมเป็นอนัหนึ่ ง

อนัเดยีวกนักบัเพื่อนมนุษยท์กุคน  ท่านอาจารยไ์ดส้อนใหใ้ชต้า  ใชหู้   ใชอ้วยัวะที่มใีนตน  

สนใจ  และสงัเกตเพื่อนมนุษยแ์ละสิ่ งแวดลอ้มตลอดเวลา

มปีญัญาอยู่กบัตวักลวัอะไร

ISBN : 978 616 90430 0 3                                           (ราคาปก  165 บาท)
 การเป็นผูร้อบรูแ้ละหลกัแหลม  ความฉลาด 4 ประการ  อปุสรรคของนกัคดิ  

หลกัการพฒันาตนเอง    ไมเ่อาไหนดกีวา่ไมเ่อาถา่น   เป็นสุข ไมไ่ดถ้า้ไรป้ญัญา 
 ความส�าเรจ็ของปญัญา   คุณค่าแห่งปญัญา

อ่านก่อนสอนเป็น

ISBN : 978 616 7689 22 7                                               (ราคาปก  165 บาท)
 ครูในดวงใจศิษย ์  อาชพีครูหรอืครูอาชพี    มจีติวญิญาณเเห่งการเป็นครู    
 มจีติส�านึกเเห่งการเป็นผูใ้ห ้     จติส�านึกเเห่งการเป็นครู   

                                                                                ความสุขของชวีติ

ISBN : 978 616 7689 25 8                                                (ราคาปก  165 บาท)

 หนา้ที่ของมนุษย ์    สุขภาวะทางกายกบั 3ก.    ทกุขเ์พราะกนิ    ใชป้าก

ใหถ้กูตอ้ง   เสพเพื่อสรา้ง   การกระท�าต่อตนเอง     หลกัการสรา้งสุขใหช้วีติ

ตนเอง    กนิอย่างไรช่วยใหอ้ายุขยัยนืยาว    สุขกายเจรญิวยั

ของขวญั ค�าขวญั

ISBN : 974 93768 0 3                                                    (ราคาปก  59 บาท)
 คดิดคีอื คดิอย่างไร    ท�าด ีคอืท�าอย่างไร   อารมณด์ ีคอือย่างไร  การวาง

ตนไมเ่ป็นเงื่อนไขดา้นลบต่อผูอ้ื่น จะท�าไดอ้ย่างไร  หนงัสอืเลม่นี้ไดร้วบรวมหลกัธรรมดีๆ  

ต่างๆ มากมาย มาท�าเป็นหวัขอ้ส ัน้ๆ ค�าพดูส ัน้ๆ  ที่ เหมอืนเป็นค�าขวญั ที่จะท�าใหจ้ �าไดง้า่ย

ขึ้น  มาร่วมกนัศึกษาปฏบิตัธิรรมดว้ยค�าขวญัมากมาย จากหนงัสอืเลม่นี้

แมจ่า๋...แม่

ISBN : 974 92862 0 0                                                 (ราคาปก  129 บาท)
 อะไรที่น�าไปสู่ความเเตกต่างทางอปุนิสยัใจคอหรอืพฤตกิรรมของเดก็ๆในสงัคม 
 การสอนเดก็ใหใ้ฝ่ด ี วธิสีอนลูก ใหร้กัการอ่านหนงัสอื   การสอนใหเ้ดก็คดิถงึ

อนาคต  การสรา้งเสรมิ การเรยีนรูข้องเดก็  หนงัสอืเลม่นี้จะอธบิายถงึการเลี้ยงลูกให ้

เป็นคนด ีดว้ยความเขา้ใจที่จติใจของเดก็ ดว้ยตวัคุณเอง
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CHANGE ศาสตรแ์ห่งการเปลี่ยนตนเองสู่ความส�าเรจ็

(ราคาปก  189 บาท)                                           ISBN : 978 616 7689 09 8
 คนดื้อไมน่่ารกั     มนุษย ์ 5 จ�าพวก      มาดผูน้�าตอ้งเป็นแบบใด    
  วคัซนีกนัถกูหลอก    ประสบการณส์อนอะไร   ไมม่เีวลาจรงิหรอื       อย่า

ใชค้วามคดิที่แตกต่างสรา้งวกิฤตใิหส้งัคม

ท�าไมชาตนิี้จะเอาดไีมไ่ด ้

(ราคาปก  189 บาท)                                           ISBN : 978 616 7689 08 1
 ตอ้งใชอ้ �านาจเพื่อจดัการตนเองเท่านัน้   ตอ้งพฒันาอย่างมเีป้าหมาย  ตอ้งไมผ่ดิ

พลาดทกุการตดัสนิใจ  ตอ้งไมก่ลวัความพา่ยแพ ้ ตอ้งทนทกุขไ์ดโ้ดยไมท่อ้  ตอ้ง

มทีกัษะทางจติใจเพื่อการใหอ้ภยัผูอ้ื่น  ตอ้งฟงัใหสุ้ด ตอ้งพดูใหเ้ป็น

หลกัการสอนลูกใหเ้ป็นเดก็ดี

(ราคาปก  150 บาท)                                           ISBN : 978 974 30094 4 0
 วนัที่  12 สงิหา แมจ่า๋แม ่ แด่แม-่ครูคนแรกของลูก   การสอนนิสยัเสยีใหเ้ดก็  

การสอนเดก็ใหใ้ฝ่ด ี วธิกีารสอนเดก็ใหค้ดิถงึอนาคต

วธิชีนะทกุขเ์พื่อสรา้งสุขใหต้นเอง

(ราคาปก  165 บาท)                                                  ISBN : 974 8282 86 4                                          
 ความสุขที่คุณสรา้งได ้ ความสุขจากการคดิบวก  อย่าดูหมิ่นตนเอง  ไก่

ไมม่ขีนเหมอืนคนไมม่เีสน่ห ์ น�า้ค�า ไมใ่ช่น�า้คร�า  ไมส่รา้งทกุข ์ใหต้นเอง  ความ

กลมกลนืที่ย ัง่ยนื

ทกุขไ์ดแ้ต่อย่าทอ้

(ราคาปก  170 บาท)                                           ISBN : 978 616 7689 04 3
 เรื่ องของทกุข ์ ไมย่ดึตดิสิ่ งใด ใจไมเ่ป็นทกุข ์  ทกุขท์างกาย และทกุขท์างใจ  

ทกุขเ์พราะอยาก  ทกุขไ์มม่ดีว้ย 4 ป.  สนัตสุิขคอือย่างไร

กระจกส่องเรา

ISBN : 978 616 7689 44 9                                              (ราคาปก  75 บาท)

หนงัสอืเลม่นี้ เป็นหนงัสอืที่ เรยีบเรยีงขึ้นจากการถอดผลงานของท่านอาจารย ์ปรญิญา ตนั

สกลุ  ซึ่ งเป็นชดุซดีเีสยีงอนัล �า้ค่า ยกตวัอย่างเรื่ อง  การมอีเุบกขา ในที่นี้  เเละที่ ไหนกต็าม 

มคีวามหมายตรงกนั  คอื  มจีติที่ สุขสงบ ไมม่จีติที่ อ่อนไหวงา่ย ตกเป็นทาสทางอารมณข์อง

ตนเอง อนัเกดิจากการย ัว่ยุของคนอื่น  หรอืสิ่ งเรา้เเวดลอ้มอื่นๆนัน่เอง

อยู่ที่ ใจ

ISBN : 978 616 7689 45 6                                               (ราคาปก  75 บาท)

หนงัสอืเลม่นี้ เป็นหนงัสอืที่ เรยีบเรยีงขึ้นจากการถอดผลงานของท่านอาจารย ์ปรญิญา ตนั

สกลุ  ซึ่ งเป็นชดุซดีเีสยีงอนัล �า้ค่า  ยกตวัอย่างเรื่ อง ความสุขในชวีติประจ�าวนัของคุณเกดิ

ขึ้นมาได ้ กด็ว้ยจติใจคุณเท่านัน้  ที่จะเป็นผูใ้หค้�าตอบวา่คุณ  มคีวามสุข   

                                                                                40 เกม นนัทนาการ

ISBN : 978 616 7689 38 8                                         (ราคาปก  195 บาท) 

หนงัสอืเลม่นี้ เป็นเครื่ องมอืชิ้นส�าคญัส่วนหนึ่ ง  ที่ ใชเ้ป็นกลยุทธ ์  เเละกศุโลบายในการ

ละลายพฤตกิรรม  เเละใชเ้พื่อสอนพฤตกิรรมมนุษยด์ว้ยการส ัน่สะเทอืนทางจติส�านึก  ใน

กระบวนการ  ไซโคโชว ์ของ Parinya  

รูย้อมรบั รูป้รบัตวั

ISBN : 978 616 7689 46 3                                                    (ราคาปก  75 บาท)

หนงัสอืเลม่นี้ เป็นหนงัสอืที่ เรยีบเรยีงขึ้นจากการถอดผลงานของท่านอาจารย ์ปรญิญา ตนั

สกลุ  ซึ่ งเป็นชดุซดีเีสยีงอนัล �า้ค่า   น�าเสนอขอ้ธรรมะท ัง้โลกยีะธรรม  เเละโลกตุรธรรม 

เป็นความรูเ้บาๆ  อ่านสบายๆ  งา่ยเเก่ความเขา้ใจ  เเละน�า  “ ธรรมะ ” เเละ “ ธรรมชาต ิ” 

ที่มนุษยม์ไีวเ้ป็นคุณสมบตัมิาปฏบิตั ิ เพื่อการอยู่ร่วมกนัในสงัคม

เรื่ องของธรรมะ

ISBN : 978 616 7689 42 5                                                   (ราคาปก  75 บาท)

หนงัสอืเลม่นี้ เป็นหนงัสอืที่ เรยีบเรยีงขึ้นจากการถอดผลงานของท่านอาจารย ์ปรญิญา ตนั

สกลุ  ซึ่ งเป็นชดุซดีเีสยีงอนัล �า้ค่า  ที่จะอธบิายถงึ ค�าวา่ ธรรมะ วา่  มาจากค�าเตม็ๆ อยู่สอง

ค�า  คอื ค�าวา่ ธรรมดา กบัค�าวา่  ธรรมชาต ิ ชวีติที่ เป็นธรรมดา กบั  ชวีติที่ เป็นธรรมชาต ิ 

คอื สองสิ่ งที่จะน�ามากลา่วถงึในเรื่ องเหลา่นี้  ในหนงัสอืเลม่นี้  
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ผูน้�า

(ราคาปก  145 บาท)                                        ISBN : 978 616 7689 29 6 

หนงัสอืที่ ใหค้วามกระจ่างในบทบาททกุข ัน้ตอนของผูท้ี่จะกา้วขึ้นมาเป็น “ผูน้�า” ของแต่ละ

หน่วยงาน แต่ละองคก์ร ต ัง้แต่หน่วยเลก็ๆระดบับา้นเรอืน หน่วยงานใหญ่ๆ เป็นบรษิทั หา้ง

รา้น ไปจนกระท ัง่เป็นองคก์รเลก็ใหญ่ ท ัง้เอกชน และ ราชการ ไปจนถงึข ัน้รฐับาล 

จตัรุสัผูน้�า

(ราคาปก  145 บาท)                                           ISBN : 978 616 7689 34 0

เป็นหนงัสอืที่ ไดน้�าเสนอหลกัในการปฏบิตัทิี่มากลน้ดว้ยแก่นของสาระ เพื่อการเขา้ถงึ  พลงั

อ�านาจในตนเองที่ เรยีกวา่ “ภาวะผูน้�า”   โดยเนน้ใหม้นุษย ์  กระท�าต่อตนเอง เป็นส�าคญั 

ไมใ่ช่กระท�าต่อผูอ้ื่น    สอนใหค้น้หาพลงัอ�านาจในตนเองท ัง้หมดใหพ้บ  แลว้น�าคุณสมบตัิ

ท ัง้หมดนัน้ออกมาแสดงอย่างเป็นธรรมชาตทิี่ สุด     

รกัจะน�าตอ้งท�าแบบไหน

(ราคาปก  195 บาท)                                           ISBN : 978 616 7689 35 7

หนงัสอืความรูส้ �าคญัเรื่ องหน่ึง  ส�าหรบัท่านที่ตอ้งการเป็นผูน้�าที่ เก่งกาจ   ที่จะสามารถรบั

บทบาทและหนา้ที่ส �าคญัในการเป็นผูน้�าที่ดแีละสมบูรณ ์   เป็นหนงัสอืที่จะท�าใหรู้ว้า่การจะ

เป็นผูน้�าที่ดต่ีอองคก์ร  ต่อผูต้าม ต่อตนเอง  และสงัคมรอบดา้นนัน้  จะตอ้งท�าอย่างไร   

พรอ้มกบัเคลด็ลบัพเิศษดีๆ   อกีมากมาย  ที่จะน�าไปปฏบิตัใิหเ้กดิผลไดท้ ัง้สิ้น

คู่มอืของคนที่ ไมต่อ้งทนท�างาน

(ราคาปก  145 บาท)                                            ISBN : 978 616 7689 43 2

หนงัสอืเลม่นี้  เป็นหนงัสอืที่มที ัง้คุณค่า เเละคุณประโยชน ์  ช่วยใหผู้ท้ี่ก�าลงัอยู่ท่ามกลาง

วงลอ้มของเพื่อนร่วมงาน   ผูบ้งัคบับญัชา  บคุคลภายนอก  ไมว่า่จะเป็นผูใ้ชบ้รกิารลูกคา้  

หรอืผูต้ดิต่อเกี่ ยวขอ้งท ัง้หลาย ไดม้ทีางออกจากกรณีต่างๆของการท�างานท ัง้ในดา้นบวก   

ดา้นลบ   เเละทกุดา้นที่ตอ้งเผชญิในทกุๆวนัของการท�างาน

งานกไ็ดใ้ครๆกร็กั

(ราคาปก  145 บาท)                                            ISBN : 978 616 7689 54 8

หนงัสอืเลม่ถดัมาจาก คู่มอืของคนที่ ไมต่อ้งทนท�างาน  ที่ออกมา เพื่อช่วยหนุ่มสาวที่อยู่

ในวยัท�างาน เเละคนที่ท �างานมานานเเลว้  เเต่มคีวามสงสยัอยู่เสมอวา่จะใชช้วีติอย่างไรให ้

กลมกลนื กบัทกุสถานการณท์ี่ ผ่านไปทกุวนั  ต ัง้เเต่ตื่นนอนในตอนเชา้ไปจนค�า่  เป็นชวีติที่

ตอ้งท�างานเเละมปีฏสิมัพนัธก์บัคนในเเวดลอ้มท ัง้ที่ท �างาน ที่บา้น ตลอดสงัคมหลงัเลกิงาน

ธรรมชาตสิมาธิ

ISBN : 978 616 7689 64 7                                             (ราคาปก  189 บาท)

หนงัสอือกีเลม่หนึ่ งของท่านอาจารย ์ ปรญิญา  ตนัสกลุ  ที่ ไดถ้า่ยทอดความรูเ้กี่ ยวกบัการ

สรา้งสตใินชวีติประจ�าวนัใหเ้ป็น “ธรรมชาตสิมาธ”ิ ซึ่ งเป็นปฏบิตักิารทางจติที่ส �าคญั ในการ

สรา้งท ัง้สตแิละสมาธใิหบ้งัเกดิแก่ผูป้ฏบิตัไิด ้โดยสภาวะธรรมชาตสิมาธนิ ัน้  ไมไ่ดแ้ตกต่าง

ไปจากสภาวะที่ เกดิจากเทคนิคสมาธทิี่มนุษยป์จัจบุนัก�าลงัปฏบิตัอิยู่

กฤตสต ิ คมัภรีเ์ผชญิภยัพบิตัิ

ISBN : 978 616 7689 65 4                                             (ราคาปก  189 บาท)

หนงัสอืเลม่นี้ ท่านอาจารยป์รญิญา ตนัสกลุ ไดส้อนแนวคดิ และวธิกีารปฏบิตัเิพื่อการม ี

“มหาสต”ิ ในทกุขณะจติในชวีติประจ�าวนั และเนน้ในความเขม้ขน้จนถงึข ัน้การใช ้“กฤตสต”ิ 

อนัเป็นการปฏบิตัจิติข ัน้สูงสุด ยามโลกเขา้สู่สถานการณค์วามวกิฤต และเมื่อมนุษยม์ภียัมา

ถงึตวั  เพื่อน�าพาตนเองใหร้อดพน้จากภยัพาลท ัง้หลาย ดว้ยพลงัจติใจที่ เขม้แขง็

ค�าเตอืนสุดทา้ย กรณีภยัพบิตัโิลก

ISBN : 978 616 7689 66 1                                             (ราคาปก  209 บาท)

หนงัสอืเลม่นี้ เป็นผลงานอกีเลม่หนึ่ งของท่านอาจารย ์ ปรญิญา ตนัสกลุ  ที่ ไดก้รุณา

อนุญาตใหส้ �านกัพมิพจ์ติจกัรวาลน�ามาจดัท�าเป็นรูปเเบบหนงัสอื  โดยถอดความมาจากการ

ถา่ยทอดคลื่นความคดิจากจติจกัรวาล คร ัง้ที่  233  ณ หอ้งมทีติ้งรูม 2  ศูนยป์ระชมุเเห่ง

ชาตสิริกิติิ์  ในงานสหกรุป๊เเฟร ์ ในวนัอาทติยท์ี่  3 กรกฎาคม 2559

นกัรบแห่งแสงสวา่ง 

ISBN : 978 616 7689 02 9                                           (ราคาปก  198 บาท)

เหตใุดมนุษยบ์นดาวเคราะหโ์ลกดวงนี้  จงึไดร้บัเกยีรต ิ ใหไ้ดช้ื่ อวา่ “นกัรบแห่งแสงสวา่ง”     

ที่มา  เเละภาระหนา้ที่ ในการมาเป็นมนุษย ์  การยกระดบัร่างกายใหเ้ขา้กนัไดก้บัจติส�านึก   

บอ่เกดิพฤตกิรรมมนุษย ์ คุณสามารถคน้หาความจรงิ เเละความรูใ้หมท่ี่มค่ีายิ่ ง ไดจ้าก

หนงัสอืเลม่นี้

เคลด็ลบัการสรา้งพลงัอ�านาจใหมใ่หต้นเอง 

ISBN : 978 616 90430 8 9                                           (ราคาปก  179 บาท)

น่าเสยีดายที่มนุษยแ์สวงหาจุดแห่งความสมดุลจากพลงัอ�านาจแห่งจติส�านึกของตนยงัไม่

พบ  มนุษยโ์ลกจงึสรา้งพลงัอ�านาจใหมใ่หต้นเองกนัไมไ่ด ้ ท ัง้ๆที่พยายามพฒันาตนเองกนั

อยู่ตลอดมานบัพนัปี  หนงัสอืเลม่นี้ จะช่วยเปิดเผยเคลด็ลบัดีๆ   ที่จะช่วยสรา้งพลงัอ�านาจ

ใหมใ่หต้วัคุณเองไดอ้ย่างถกูตอ้ง เเละตรงตามหลกัธรรมที่ด ี
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เเต่งใจ

(ราคาปก  145 บาท)                                            ISBN : 978 616 7689 56 2

หนงัสอืที่ ใหข้อ้คดิ  เเละวธิกีารปฏบิตัจิติ (ส �านึก) เพื่อการเขา้ถงึความเป็นสตัวส์งัคม  ที่

กลมกลนืกบัเพื่อนมนุษยเ์เละทกุสรรพสิ่ง   สรา้งสนัตสุิขใหเ้กดิขึ้นในสงัคมโลก  ไมว่า่จะ

เป็นโลกใบใหญ่คอืประเทศชาต ิ ไปจนถงึโลกใบเลก็ คอื บา้นตนเอง

สุขทกุวนั

(ราคาปก  145 บาท)                                            ISBN : 978 616 7689 59 3 

หนงัสอืที่น�าเสนอสิ่งที่จ �าเป็นและสิ่ งส �าคญัในการสรา้งสุขภาวะแก่มนุษย ์  ในหลายแงม่มุ

ที่ ท่านอาจนึกไปไมถ่งึ   เป็นความสุขที่ ท่านสามารถสรา้งไดจ้ากการปฏบิตัต่ิอตนเองและ

ปฏบิตัต่ิอทกุๆคนที่แวดลอ้มตวัท่านไดอ้ย่างถกูตอ้ง

วธิชี �าระจติ 

(ราคาปก  189 บาท)                                            ISBN : 978 616 7689 63 0

เป็นหนงัสอือกีเลม่หนึ่ งที่ ไดถ้า่ยทอดความรูเ้ป็นแนวทางในการปฏบิตั ิ  เพื่อการช�าระจติไว ้

อย่างน่าอ่านป็นอย่างยิ่ ง  ท่านไดอ้ธบิายถงึการท�าสมาธแิบบเดมิในการยุคพลงังานเก่า  ที่

นิยมใชป้ฏบิตักินั  และยงัใหค้วามรูใ้หมเ่พื่อเตมิเตม็ในการช�าระจติ

วธินีิพพานของนกับวชกบัชาวบา้นนัน้เเตกต่างกนั

(ราคาปก  199 บาท)                                                 ISBN : 978 616 7689 67 8                                            

หนงัสอืเลม่นี้  เป็นค�าตอบหนึ่ ง ที่จะช่วยใหค้วามกระจ่างอย่างเตม็ที่   วา่ถา้เราเป็นเพยีงชาว

บา้น ตอ้งมพีนัธะผูกพนั  หลอ่เลี้ยงครอบครวั บดิามารดา เเละทกุคนที่อยู่รอบขา้ง  จะเขา้

ถงึนิพพานไดอ้ย่างไร   หนงัสอืที่จะใหค้�าตอบในการปฏบิตัติน  วธิชี �าระจติใหใ้ส  ใจใหส้วย  

เพิ่มพลงัปญัญาบารม ี โดยมมีหาสตอินัเป็นธรรมชาตสิมาธ ิ ไวป้ระคองตน 

มหศัจรรยเ์เห่งขนัธ ์5

(ราคาปก  199 บาท)                                            ISBN : 978 616 7689 68 5

เป็นหนงัสอืที่ส �าคญัยิ่ งในการสรา้งรูปเเบบของการปฏบิตั ิ เพื่อการเขา้ถงึการสรา้ง

กระบวนการของขนัธ ์5  ยกระดบัจากการท�าดว้ยวธิอีตัโนมตัทิี่ ใช ้“จติ”  หรอืสมองซกีซา้ย  

โดยเเทรกเเซงในข ัน้ตอนที่ถกูตอ้งใหผ้ลเป็นการยกระดบัไดเ้ขา้ถงึกระบวนการของขนัธ ์ 5 

ผลคอืใชส้มองซกีขวาไดง้า่ยกวา่ ที่ เคยเป็นมายุคอื่นๆ  

เคลด็วธิชี �าระจติ ในชวีติประจ�าวนั 

ISBN : 978 616 7689 69 2                                             (ราคาปก  199 บาท)

หนงัสอื “ เคลด็วธิชี �าระจติ ในชวีติประจ�าวนั ” เลม่นี้ เป็นผลงาน  ที่ส �าคญัที่ สุดเลม่หนึ่ งของ

ท่าน อาจารย ์ปรญิญา ตนัสกลุ  ที่ ไดถ้า่ยทอดความรู ้ที่ส �าคญัยิ่ งที่มนุษยจ์ะไดน้�าไปใชเ้ป็น

แนวทางในการปฏบิตั ิเพื่อการช�าระ กเิลส ตณัหา และกรรมท ัง้หลายจากจติ เพื่อจะไดม้จีติ

และใจที่  สงบ สวย ใส และสวา่ง เตม็ไปดว้ยพลงัทางจติวญิญาณ 

“ คน ”  ท�าไมตอ้งคน 

ISBN : 978 616 7689 70 8                                             (ราคาปก  189 บาท)

หนงัสอื “ คนท�าไมตอ้งคน ” เลม่นี้ เป็นผลงาน  ที่ส �าคญัที่ สุดเลม่หนึ่ งของท่าน อาจารย ์

ปรญิญา ตนัสกลุ  ที่ ไดถ้า่ยทอดความรู ้ เเละเเนวทางในการปฏบิตัทิี่จะช่วยใหม้นุษยห์ลดุ

พน้จากความทกุข ์  เเละเเกไ้ขสิ่ งที่ ไดก้ระท�าผดิบาปมาไดอ้ย่างดเียี่ยม  โดยการผลดัใช ้

อายตนะที่มอียู่ไมว่า่จะเป็น  หู  ตา จมกู  ปาก  กาย หรอื จติ 
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ธรรมเทศน ์จากเฟสบุค๊

(ราคาปก  150 บาท)                                            ISBN : 978 616 907771 8

ธรรมะดีๆ  ที่ ไดจ้ากหอ้งเรยีนธรรมเทศน ์  Face Book ของท่าน ป.วสุิทธปิญัญา  ได ้

รวบรวมขึ้นมาเป็นหนงัสอืที่มคีุณค่ายิ่ งเลม่นี้  จากการถามตอบของผูใ้ฝ่ธรรมในเฟสบุค๊  

กบัค�าถามต่างๆที่ น่าสนใจ  เช่น เคลด็วธิ ี “4 อย่า” รกัษาโรคขี้เบื่อ  ธรรมชาตสิมาธกิบั

สภาวะจติที่ เป็นสุญตา มายาจากมา่นเมฆ  เเละหวัขอ้ธรรมะดีๆ  ที่หาค�าตอบไมไ่ดง้า่ยๆ

40 เกม ละลายพฤตกิรรม

(ราคาปก  285 บาท)                                            ISBN : 978 616 90777 0 1

มาทดลองเลน่เกมสนุกๆ ที่จะท�าให ้ คุณหรอืผูอ้บรมสนุกสนาน ไปพรอ้มๆกบัการไดร้บั

ขอ้คดิธรรมะดีๆ   ที่อดัเเน่นดว้ย 40 เกมกจิกรรม ในเลม่เดยีว  ไมว่า่จะเป็นเกม  ผึ้งหา

ร ัง้  คน้หาคู่  ช่างต่อเตยีง  ต่างคนต่างคดิ   ลน้มอื   หลบัก่อนลมื  บึ้ดจ�า้บึ้ด  วิ่งใหไ้ว   

ของคู่กนั  เเละเกมอกีมากมาย ที่คุณจะไดร้บัความสนุกสนาน ไปพรอ้มๆกบักจิกรรมกลุม่

คุณเตรยีมตวัรบัมอื ภยัพบิตัคิร ัง้ใหญ่แลว้หรอืยงั! 

(ราคาปก  65 บาท)

ภยัธรรมชาตทิี่จะเกดิขึ้นอย่างหลกีเลี่ยงไมไ่ด ้  การเตรยีมตวัเพื่อตนเอง เเละสมาชกิ

ครอบครวั  การดูเเลตวัเองในช่วงวกิฤต  การเตรยีมทางจติวญิญาณ  การดูเเลเเก่นเเทย้าม

มภียั  ลางบอกเหตรุะยะที่สอง  เเผ่นดนิไทยที่จะสาบสูญ  เเผนที่ประเทศไทยใหม ่หนงัสอื

เลม่นี้จะรวบรวมการเตรยีมตวัรบัมอืกบัภยัพบิตัไิวใ้หคุ้ณ

คน “คนอยู่ม ัย้” 

(ราคาปก  65 บาท)

คนทกุคน จะตอ้ง คนอะไร  จะคนกนัอย่างไร  เพื่ออะไร  เเละเป้าประสงคใ์นการคน   หลกั

การคน ม ี อะไรบา้ง   เเละจะท�าไดอ้ย่างไร   ร่วมกนัศึกษาหาวธิคีนตวัเอง เพื่อการเป็น

มนุษยท์ี่สมบูรณ ์ เพื่อสรา้งสงัคมที่ด ีไดจ้ากหนงัสอืเลม่นี้

อย่าเดนิถา่งขา ถา้มุง่นิพพาน 

(ราคาปก  65 บาท)

จติละเอยีด เป็นอย่างไร   ความคดิที่ยงัไมถ่กูตอ้งเกี่ ยวกบัเสน้ทางเเห่งการนิพพาน  การ

บวชเป็นพระ  เเละการใชช้วีติฆราวาส  วธิกีารเขา้ถงึนิพพาน  นกับวช เเละฆราวาส จะ

สามารถนิพพานไดอ้ย่างไร  หนงัสอืเลม่นี้จะช่วยใหผู้ใ้ฝ่นิพพาน ไดเ้ขา้ใจเรื่ องการนิพพาน 

ไดก้ระจ่างเเจง้ ชดัเจนมากขึ้น

หนงัสอืค�าสอนจากท่าน ป.วสุิทธปิญัญา

Love to Love

(ราคาปก  60 บาท)

ความหมายของค�าวา่ รกัเพื่อรกั คอือย่างไร   ความรกัระหวา่งมนุษย ์  พลงังานความรกั  

หมายถงึอะไร  รกัพระบดิา  รกัพอ่เเม ่ รกัตนเอง รกัผูอ้ื่น  รกัครอบครวั   รกัในการพฒันา

ตนเอง  คอือย่างไร  หนงัสอืเลม่นี้จะสอนใหคุ้ณไดรู้ถ้งึความรกัที่ยิ่ งใหญ่ เเละสอนใหคุ้ณ

รกัเป็น  ใหคุ้ณรกัตวัเอง เเละรกัผูอ้ื่นไดอ้ย่างถกูตอ้ง  

กรรมใคร ใครก�า ! 

(ราคาปก  65 บาท)

กฎเเห่งกรรม กบั กฎเเห่งการกระท�า ต่างกนัอย่างไร  รหสักรรม คอือะไร  ผลกรรมเกดิ

ขึ้นเเลว้ ตอ้งรอเเกไ้ขในภพต่อไปหรอืไม ่ บรุพกรรมเเมเ่หลก็ Digitallis คอือะไร  กรรม

บนัดาล เป็นอย่างไร  ตายเเลว้จติวญิญาณจะเป็นอย่างไร  มาร่วมกนัศึกษาความรูใ้หมท่ี่

เกี่ ยวกบักฎเเห่งกรรม ที่คุณจะหาค�าตอบไดจ้ากที่ ไหนไมไ่ดง้า่ยๆ จากหนงัสอืเลม่นี้  

บนัทกึเบื้องหลงั ภยัมหนัตว์นัสิ้นยุค 

(ราคาปก  65 บาท)

ความช ัว่เเละความผดิบาปส่งผลใหโ้ลกวกิฤตไดอ้ย่างไร  จติมวลรวมของมนุษยโ์ลกมผีล

ต่อภยัพบิตัอิย่างไร  วธิคีดิของช่างเทคนิคเป็นอย่างไร  ปฏบิตักิารทางเทคนิคเพื่อการช�าระ

โลกของพระบดิา  ภยัพบิตัทิี่อยู่นอกเหนือเเผนปฏบิตักิารช�าระโลกของพระบดิา หนา้ที่หลกั

ของมนุษย ์ ก่อน 56 วนั 8 ราตร ีคอือะไร ศึกษาเรื่ องภยัพบิตัก่ิอนสิ้นยุค ไดจ้ากหนงัสอื

จดุเริ่มตน้ ของการใช ้มหาสต ิ

(ราคาปก  65 บาท)

จติซุกซนเหมอืนลงินัน้เป็นอย่างไร  สตกิบัสมาธ ิ คอือย่างไร  จดุเริ่มตน้ของการใช ้ มหา

สต ิ    นัง่สมาธหิรอืนัง่สต ิเป็นอย่างไร  สมาธสิ ัน้ เป็นอย่างไร  รกัใหไ้ด ้ใหใ้หเ้ป็น กบัมหา

สต ิท�าไดอ้ย่างไร  วธิคีรองมหาสต ิมอีะไรบา้ง   คุณจะสามารถร่วมศึกษาหลกัธรรม  เเละ

เคลด็ลบัดีๆ  ในการใชม้หาสต ิไดอ้กีมาก จากหนงัสอืเลม่นี้

สจัจะ My God  My Words Your  World 

(ราคาปก  65 บาท)

หนงัสอืเลม่นี้ จะอธบิายถงึ การถอดรหสัธรรม วา่เป็นอย่างไร  การไถบ่าป  หนทางสู่พระ

บดิา จะท�าไดอ้ย่างไร  พระภาระกจิ  พระสจัจะ  พระจติ หมายถงึอะไร  การสวดภาวนา  

สวดสรา้งสต ิ คอือะไร   อย่างไรคอื ร�าพงึ  พลงัเเห่งจกัรา คอือะไร  สวรรค ์ นรก เป็น

อย่างไร
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Oneness  2

(ราคาปก  120 บาท)                                            ISBN : 978 616 374 430 2

Oneness  ความหมายของค�านี้  ถา้เเปลเป็นสื่อภาษากลางๆ จะมคีวามหมายวา่  การเป็น

หนึ่ งเดยีว  เพราะวา่  เราทกุคนลว้นต่างเป็นมนุษยโ์ลกเเห่งทางเลอืกเสร ีเเละมหีนา้ที่หลกัๆ  

คอื  เราทกุคนตอ้งรกักนัใหไ้ด ้ ใหก้นัใหเ้ป็นกบัทกุๆสรรพสิ่งโดยปราศจากเงื่อนไข   เมื่อ

เราท�าได ้ หนทางเดนิบนโลกใบนี้ กจ็ะมเีเต่ความรกั  ความสนัต ิ เเละความสงบสุข

Messages  from  God 1

(ราคาปก  120 บาท)                                            ISBN : 978 616 37441 8 0

พระธรรมค�าสอนทกุศาสนา  ลว้นมาจากตน้ธารเดยีวกนั  พระศาสดาทกุพระองค ์  ลว้น

เป็นหนึ่ งเดยีวกนั  พระศาสนาทกุศาสนา  ลว้นเป็นสากล  ถา้พระคมัภรี ์Messages  from  

God  เลม่นี้  ก�าลงัอยู่ในมอืของท่าน  เเละก�าลงัส ัน่สะเทอืนจติปญัญาของท่านอยู่นี่   ย่อม

มใิช่ใช่เหตบุงัเอญิเเน่นอน

Jesus’  Gospel 3 

(ราคาปก  120 บาท)                                           ISBN : 978 616 374 431 9

พระค�าในพระคมัภรี ์ เป็นพระโอวาทเเละสจัธรรม  อนัรวมเรยีกวา่  พระวรสาร  ที่องคเ์ยซู

ครสิตเ์จา้ทรงรบัสื่อสารมาจาก  พระบดิาเเห่งจติวญิญาณ  ซึ่ งองคเ์ยซูนอ้มเกลา้ถวายพระ

นามเเด่พระองคว์า่  พระผูเ้ป็นเจา้  โดยไดถ้กูบนัทกึไวใ้นความทรงจ�าของผูค้นบนโลกเสรี

ในยุคตน้หลงัจากที่พระจติวญิญาณของพระองค ์ เสดจ็กลบัคนืสู่สวรรคน์ิรนัดรเเลว้

ถงึมนุษยท์กุคน DNA ก�าลงัจะถกูเปลี่ยน 4 

(ราคาปก  120 บาท)                                           ISBN : 978 616 374 432 6

พระวรสาสน์เลม่นี้  ไดถ้า่ยทอดคลื่นความคดิจากองคจ์ติจกัรวาลในเเนวศาสตรด์า้น

อภปิรชัญา  Pure Meta Physics  เพื่อใหม้นุษยไ์ดรู้ใ้นเรื่ องการปรบัเปลี่ยน DNA :  

Deoxyribonucleic  Acid  ชดุใหมใ่นระบบการท�างานของเซลลใ์นเครื่ องยนตเ์เห่งกรรม

มนุษยใ์หม้ปีระสทิธภิาพโดยไมม่วีนัตาย เพื่อรองรบัการเป็นมนุษยใ์นยุคพลงังานใหม่

Messages from God The HEAVEN แผ่นดนิสวรรค ์

(ราคาปก  120 บาท)                                           ISBN : 978 616 374 559 0

ดนิเเดนที่สรรพสิ่งท ัง้หลายท ัง้ปวงอยู่เหนือกฎเเห่งกรรม ไมม่สีงัสารวฏั จงึไมม่กีารเกดิใหม่

ของสรรพสิ่งใดๆ ดนิเเดนที่สรรพสิ่งท ัง้ปวงมคีุณสมบตัเิป็นสุญตา จงึเป็นดนิเเดงเเห่งการ 

ด�ารงอยู่ของสรรพสิ่ง  ที่มคีวามอิ่บเอบิอยู่กบัความวา่ง  ดนิเเดนเเห่งน้ี  จงึเปรยีบไดด้ ัง่

เเดนสวรรคเ์เห่งจติวญิญาณ  ผูม้ชีวีตินิรนัดรโดยเเท ้

จติใสใจสวย  Beautiful  Mind 6

(ราคาปก  120 บาท)                                            ISBN : 978 616 382 0624

รกัษาจติใหใ้ส  รกัษาใจใหส้วยไดด้ว้ย   ไมต่กเป็นทาสของการถกูย ัว่ยุ  ไมต่กเป็นทาสของ

ความอยาก  เเละ  ไมต่กเป็นทาสอารมณข์องตนเอง  ซึ่ งเป็นวธิกีารรกัษาจติในชวีติประจ�า

วนั   ถา้ท�าไดใ้นทกุๆวนั  เชื่ อวา่  ความสุขจะยอ้นคนืกลบัมา  โดยไมต่อ้งมใีครมาควบคุม

เรา

รกัได ้ใหเ้ป็น Love to Give 7

(ราคาปก  120 บาท)                                            ISBN : 978 616 382 7043

“ที่ ใดมรีกั ที่น ัน่มทีกุข”์ เป็นค�ากลา่วที่ เราไดย้นิอยู่เสมอ แต่ส�าหรบัความหมาย นยัแห่ง

ความรกัที่แทจ้รงินัน้ ท่านอาจารย ์ ปรญิญา ตนัสกลุไดใ้หค้วามหมายไวใ้นหนงัสอืเลม่นี้วา่ 

“ที่ ใดมรีกั ที่น ัน่มสุีข” เพราะรกันัน้ เป็นรกัที่   “รกัได ้ใหเ้ป็น Love to Give” 

MAYA มายา 8

(ราคาปก  120 บาท)                                            ISBN : 978 616 394 6669

หลงเงามายา  มนุษยส่์วนใหญ่สอบตกเรื่ องนี้กนัท ัน้นัน้  เกดิมานานจงึยงันิพพานกนัไมไ่ด ้ 

เพราะเมื่อหลงเงามายา  อตัตามนักเ็กดิ  พอยดึตดิในอตัตา  กเิลสตณัหามนักเ็กดิ  พอมี

กเิลสตณัหา  อปุาทานมนักเ็กดิ ร่วมศึกษา เเละเขา้ใจธรรมะหวัขอ้มายานี้ ดว้ยหนงัสอืเลม่นี้

พบธรรม ในนาท ีหยุดกนิเนื้อสตัว ์

(ราคาปก  30 บาท)                                            

สตัวโ์ลกทกุชนิด  ลว้นรกัชวีติเหมอืนท่าน  จงมเีมตตาต่อสตัว ์  อย่าเบยีดเบยีนท�ารา้ยซึ่ ง

กนัเเละกนัอกีเลย   สตัวท์ี่ เจบ็ปวดจนทกุขท์รมานเเสนสาหสั   เพราะถกูลา่ - ฆ่า  เขาจะอา

ฆาตเเคน้  จนเป็นเจา้กรรมนายเวร  ที่จะคอยเเกเ้เคน้เอาคนื  ไปทกุภพชาต ิ เธอจะอายุส ัน้  

สุขภาพไมด่ ี มโีรคประจ�าตวัเเทรกซอ้น

มาตามสญัญา  สนทนาประสาจติจกัรวาล ภาค 1 

(ราคาปก  195 บาท)                                             

พระคมัภรี ์เลม่นี้  จะเป็นคมัภรีท์ี่บนัทกึขอ้มลูความรูใ้หม ่ จากการสื่อถา่ยทอดพระโอวาท

จากองคจ์ติจกัรวาล ระบบจติสู่จติในเเนวดิ่ ง : Vertical Telepathy  โดย อาจารยป์รญิญา  

ตนัสกลุ  เพื่อเเจง้ขา่วสารการช�าระโลกสู่ยุคพลงังานใหม ่ เเละชี้เเนวทางปฏบิตับิ �าเพญ็สู่การ

หลดุพน้
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สาระธรรม  สนทนาประสาจติจกัรวาล ภาค 2 

(ราคาปก  195 บาท)                                           

พระคมัภรี ์เลม่นี้  เป็นหนงัสอืภาคต่อจาก หนงัสอืสนทนาประสาจติจกัรวาล ภาค 1  ท่าน

สามารถศึกษาขอ้มลูความรูใ้หมเ่พิ่มเตมิไดต่้อ จากหนงัสอืเลม่นี้  จากการสื่อถา่ยทอดพระ

โอวาทจากองคจ์ติจกัรวาล ระบบจติสู่จติในเเนวดิ่ ง : Vertical Telepathy  โดย อาจารย์

ปรญิญา  ตนัสกลุ  

จติส�านึกคอือะไร  สนทนาประสาจติจกัรวาล ภาค 3 

(ราคาปก  195 บาท)                                           

พระคมัภรี ์เลม่นี้  เป็นหนงัสอืภาคต่อจาก หนงัสอืสนทนาประสาจติจกัรวาล ภาค 2  ท่าน

สามารถศึกษาขอ้มลูความรูใ้หมเ่พิ่มเตมิไดต่้อ จากหนงัสอืเลม่นี้  จากการสื่อถา่ยทอดพระ

โอวาทจากองคจ์ติจกัรวาล ระบบจติสู่จติในเเนวดิ่ ง : Vertical Telepathy  โดย อาจารย์

ปรญิญา  ตนัสกลุ  

จติใตส้ �านึก ไมใ่ช่จติส�านึก  สนทนาประสาจติจกัรวาล ภาค 4 

(ราคาปก  200 บาท)                                           

พระคมัภรี ์เลม่นี้  เป็นหนงัสอืภาคต่อจาก หนงัสอืสนทนาประสาจติจกัรวาล ภาค 3  ท่าน

สามารถศึกษาขอ้มลูความรูใ้หมเ่พิ่มเตมิไดต่้อ จากหนงัสอืเลม่นี้  จากการสื่อถา่ยทอดพระ

โอวาทจากองคจ์ติจกัรวาล ระบบจติสู่จติในเเนวดิ่ ง : Vertical Telepathy  โดย อาจารย์

ปรญิญา  ตนัสกลุ  

ใครสรา้งพระเจา้  สนทนาประสาจติจกัรวาล ภาค 5 

(ราคาปก  260 บาท)                                           

พระคมัภรี ์เลม่นี้  เป็นหนงัสอืภาคต่อจาก หนงัสอืสนทนาประสาจติจกัรวาล ภาค 4  ท่าน

สามารถศึกษาขอ้มลูความรูใ้หมเ่พิ่มเตมิไดต่้อ จากหนงัสอืเลม่นี้  จากการสื่อถา่ยทอดพระ

โอวาทจากองคจ์ติจกัรวาล ระบบจติสู่จติในเเนวดิ่ ง : Vertical Telepathy  โดย อาจารย์

ปรญิญา  ตนัสกลุ  

ใครคอืพระเจา้  สนทนาประสาจติจกัรวาล ภาค 6 

(ราคาปก  195 บาท)                                           

พระคมัภรี ์เลม่นี้  เป็นหนงัสอืภาคต่อจาก หนงัสอืสนทนาประสาจติจกัรวาล ภาค 5  ท่าน

สามารถศึกษาขอ้มลูความรูใ้หมเ่พิ่มเตมิไดต่้อ จากหนงัสอืเลม่นี้  จากการสื่อถา่ยทอดพระ

โอวาทจากองคจ์ติจกัรวาล ระบบจติสู่จติในเเนวดิ่ ง : Vertical Telepathy  โดย อาจารย์

ปรญิญา  ตนัสกลุ  

เดนิตาม คนน�าทางตาบอด ไดห้รอื  ภาค 7

(ราคาปก  250 บาท)                                             

พระคมัภรี ์เลม่นี้  เป็นหนงัสอืภาคต่อจาก หนงัสอืสนทนาประสาจติจกัรวาล ภาค 6  ท่าน

สามารถศึกษาขอ้มลูความรูใ้หมเ่พิ่มเตมิไดต่้อ จากหนงัสอืเลม่นี้  จากการสื่อถา่ยทอดพระ

โอวาทจากองคจ์ติจกัรวาล ระบบจติสู่จติในเเนวดิ่ ง : Vertical Telepathy  โดย อาจารย์

ปรญิญา  ตนัสกลุ  

กาลเเห่งหายนะ

(ราคาปก  230 บาท)                                             

มหนัตภยัพบิตัทิี่ รุนเเรง จกัคบืคลานเขา้มา  ดว้ยเหตนุี้ เอง ปฏบิตักิารเตอืนภยัพบิตัเิเบบ

ต่างๆ จงึตอ้งมมีายาปรากฏการณบ์า้งปฏบิตักิารบา้ง หนงัสอืเลม่นี้ จะอธบิายเกี่ ยวกบัภยั

พบิตั ิ  ที่ ไดเ้คยทยอยน�ามาเผยใหรู้ใ้หฉุ้กคดิ เพื่อปฏบิตักิารเปลี่ยนมนุษยเ์เละโลก  สู่ยุค

พลงังานใหมเ่ป็นคร ัง้สุดทา้ย    โดย อาจารยป์รญิญา  ตนัสกลุ  

วนัพพิากษา  The Judgment Days

(ราคาปก  2500 บาท)                                             

ท่านญาตธิรรม ที่สนใจส ัง่ซื้อหนงัสอื วนัพพิากษา  The Judgment Days  กรุณาตดิต่อ 

ส ัง่ซื้อหนงัสอืไดท้ี่  สนพ.เเรบบทิ เพื่อสนบัสนุน สถานธรรมภกูระต่าย กบันอ้งบญุธรรมโดย

โทรเบอร ์ 089 699 5926  ,  ID Line : 0896995926  หรอื  www.facebook.com/

rabbitpublishing 

คนน�าทาง มใิช่ศาสดา ภาค 1

(ราคาปก  850 บาท)                                             

ท่านญาตธิรรม ที่สนใจส ัง่ซื้อหนงัสอื คนน�าทาง มใิช่ศาสดา ภาค 1 กรุณาตดิต่อ ส ัง่ซื้อ

หนงัสอืไดท้ี่  สนพ.เเรบบทิ เพื่อสนบัสนุน สถานธรรมภกูระต่าย กบันอ้งบญุธรรมโดยโทร

เบอร ์ 089 699 5926  ,  ID Line : 0896995926  

หรอื  www.facebook.com/rabbitpublishing 

คนน�าทาง มใิช่ศาสดา ภาค 2

(ราคาปก  850 บาท)                                             

ท่านญาตธิรรม ที่สนใจส ัง่ซื้อหนงัสอื คนน�าทาง มใิช่ศาสดา ภาค 2 กรุณาตดิต่อ ส ัง่ซื้อ

หนงัสอืไดท้ี่  สนพ.เเรบบทิ เพื่อสนบัสนุน สถานธรรมภกูระต่าย กบันอ้งบญุธรรมโดยโทร

เบอร ์ 089 699 5926  ,  ID Line : 0896995926  

หรอื  www.facebook.com/rabbitpublishing 
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“ จิตจักรวาล คืออะไร ?  

มนุษย์โลกเกี่ยวข้องกับ

จิตจักรวาล อย่างไร ?  

ทำาไม มนุษย์ จึงต้องเรียนรู้

เรื่องของ จิตจักรวาล ? ”

ศาสตรเ์เห่งอรยิะ 

(ราคาปก  850 บาท)                                           

ท่านญาตธิรรม ที่สนใจส ัง่ซื้อหนงัสอื ศาสตรเ์เห่งอรยิะ กรุณาตดิต่อ ส ัง่ซื้อหนงัสอืไดท้ี่  

สนพ.เเรบบทิ เพื่อสนบัสนุน สถานธรรมภกูระต่าย กบันอ้งบญุธรรมโดยโทรเบอร ์ 

089 699 5926  ,  ID Line : 0896995926  

หรอื  www.facebook.com/rabbitpublishing 

เเผนที่ประเทศไทย

(ราคาปก  150 บาท)                                             

เเผนที่ประเทศไทย ที่ เเสดงขอบเขตพื้นที่  คาดการณภ์ยัพบิตั ิที่จะเกดิในอนาคต 

เขยีนโดย ท่านอาจารย ์ ปรญิญา ตนัสกลุ  ส�าหรบัท่านญาตธิรรม ที่สนใจ สามารถร่วม

ศึกษา เพื่อเป็นประโยชน ์ไดเ้เลว้ดว้ยเเผนที่นี้

เเผนที่ โลก

(ราคาปก  350 บาท)                                             

เเผนที่ โลก ที่ เเสดงขอบเขตพื้นที่  คาดการณภ์ยัพบิตั ิที่จะเกดิในอนาคต 

เขยีนโดย ท่านอาจารย ์ ปรญิญา ตนัสกลุ  ส�าหรบัท่านญาตธิรรม ที่สนใจ สามารถร่วม

ศึกษา เพื่อเป็นประโยชน ์ไดเ้เลว้ดว้ยเเผนที่นี้
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รวบรวมพระโอวาทค�าสอนขององคจ์ติจกัรวาล โดยการถอดความมาจากการบนัทกึเทป

ในแต่ละคร ัง้ที่ ผ่านมา ซึ่ งเป็นพระโอวาทที่พระบดิาทรงเมตตาประทานใหไ้ว ้

หนงัสอืพระโอวาทแห่งองคจ์ติจกัรวาล

ชมรมจติจกัรวาลศึกษาแห่งโลก (UCSA)

1783/84  ถ.ลาดพรา้ว ซ.35/1 แขวงสามเสนนอก เขตหว้ยขวาง กทม.10310โทร 0-2512-3176, 0-2511-

3260 แฟกซ ์0-2938-0062

ใบสมคัรสมาชกิ

วนัที่ ...........................................................

ชื่ อ-นามสกลุ (ไทย)............................................................................................

ที่อยู่ บา้นเลขที่ .......................หมู.่.......  ซอย.......................ถนน........................

แขวง................................... เขต................................ จงัหวดั...........................

รหสัไปรษณีย.์...................... โทรศพัท.์..........................โทรสาร.........................

วนัเดอืนปีเกดิ....................................................................อายุ......................... 

เชื้อชาต.ิ..........................สญัชาต.ิ..............................ศาสนา............................

วุฒกิารศึกษา................................ ชื่ อสถาบนัการศึกษา..................................

ชื่ อสถานที่ท �างานปจัจบุนั....................................................................................

ที่ต ัง้ที่ท �างานเลขที่ี่ ..............................ซอย.........................ถนน.........................
 

แขวง..................... เขต.................................. จงัหวดั....................................... 

รหสัไปรษณีย.์.................... โทรศพัท.์...........................โทรสาร.......................... 

E-mail..............................................................................................................

ต�าแหน่งงานปจัจบุนั........................................................................

สถานที่สามารถตดิต่อไดส้ะดวก....................................................................................................................

กลุม่หรอืชมรมที่ เป็นสมาชกิในปจัจบุนั

...................................................................................................................................................................

...........................................................................

วตัถปุระสงคใ์นการสมคัรเป็นสมาชกิชมรมจติจกัรวาลศึกษา

......................................................................................................................

......................................................................................................................

วนัและเวลาที่ ท่านสะดวกในการเขา้ฟงัการบรรยาย-เสวนา

...................................................................................................................................................................

.............................................................................

ความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะ .....................................................................................................................

..............................................................................

   ลงชื่อ............................................ผูส้มคัร 

       (.....................................................)
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วธิทีี่  1

ตดิต่อส ัง่ซื้อโดยตรงที่  ส �านกัพมิพจ์ติจกัรวาล 
 

1783/84  ซอยลาดพรา้ว 35/1  ถนนลาดพรา้ว  แขวงสามเสนนอก  

เขตหว้ยขวาง กทม. 10310

(09.00 - 17.00 น. จนัทร ์- ศุกร)์

วธิทีี่  2

 
ดูรายการหนงัสอื ราคา ที่ ท่านตอ้งการส ัง่ซื้อจาก  

หนงัสอืรวมรายการเลม่นี้

หรอื www.jitchakravalbook.com/download

เเลว้ ส ัง่ผ่านโทร , Line , facebook เเละ อเีมล ไดด้งัต่อไปนี้

โทรศพัท ์: (080) 9-7887-04

ID Line : jitbook

Web : facebook.com/jitbook

E mail : jitchakravalbook@gmail.com   

วิธีการสั่งซื้อหนังสือ
โดย

โอนเงนิเขา้บญัชอีอมทรพัยเ์ลขที่

752-2-09692-4 
     

ธนาคารกสกิรไทย สาขาลาดพรา้ว 10  

ช�าระในนาม หจก.ส�านกัพมิพจ์ติจกัรวาล 

( ส่งหลกัฐานการช�าระเงนิมาที่ ใดกไ็ด ้ดงัน้ี 

ID Line : jitbook

Web : facebook.com/jitbook

E mail : jitchakravalbook@gmail.com )

** ส ัง่ซื้อ หรอื ส่งหลกัฐานเเลว้ ...

หากไมม่กีารตอบกลบัภายใน 24 ชม.  

กรุณาโทร เเจง้  080-9-7887-04 **

ขอขอบพระคุณ คุณลูกคา้ทกุท่านค่ะ



“ ด้วยเนื้อหาที่เเตกต่าง  

เเละความรู้ใหม่ที่ท่านอาจจะยังไม่เคยรู้   

ที่ท่านไม่สามารถหาอ่านได้ง่ายๆจากที่ไหน   

หนังสือธรรมมะ ที่จะช่วยเติมเต็ม  

เสริมความรู้ให้ท่านได้เข้าใจ  ด้วยเนื้อเเท้

เเก่นธรรม ของธรรมะ ได้เป็นอย่างดี

ท่านสามารถ ใช้ปัญญาญาณของท่านตัดสินใจ 

เเละเลือกได้ด้วยตัวของท่านเอง ” 

หนังสือธรรมะเพื่อจิตวิญญาณของตนเอง สำาหรับผู้ใฝ่ธรรม 

ที่ตามหาความจริงที่จริงเเท้  เเละ

ไม่ต้องการหลงงมงายอีกต่อไป  


