รายการหนังสือ

สำ�นักพิมพ์ จิตจักรวาล
พบกับหนังสือ “ธรรมะยุคพลังงานใหม่”
ที่คุณอ่านเเล้วเข้าใจ
ด้วยหลักจิตวิทยาวิทยาศาสตร์
อย่างมีเหตุผล

รวมรายการหนังสือทุกเล่ม ของสำ�นักพิมพ์จิตจักรวาล
สำ�หรับท่านที่สนใจความรู้ทางธรรมะที่อ่านง่ายเเละเป็นธรรมชาติ
อย่างเเท้จริง
สามารถดูรายละเอียดเบื้องต้น เเละ
สั่งจองได้จากหนังสือเล่มนี้

ประวัติผูน้ ิพนธ์
อาจารย์ปริญญา ตันสกุล
PARINYA TANSAKUL MBA, MS
ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ทางจิต
ปัจจุบนั
- วิทยากรอ�ำนวยการสถาบันสร้างเสริมจิตปัญญาเพื่อพัฒนาพฤติกรรมศาสตร์ HMDC
- ที่ปรึกษาด้านการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
- ผูอ้ ำ� นวยการบริหาร บริษทั ในเครือ ดิมเพล็กซ์กรุป๊
- ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์พฤติกรรม รับปรึกษาวางแผนและแก้ไขปัญหาด้าน
จิตวิทยาบุคลากร แก่องค์กรทัว่ ไป
- วิทยากรรับเชิญทัว่ ไป
- ประธานชมรมจิตจักรวาลศึกษาแห่งโลก และชมรมผูป้ ระพฤติธรรมแห่งประเทศไทย
- ผูด้ ำ� เนินรายการวิทยุ “เทพทิพย์มงคลธรรม” ออกอากาศทางวิทยุทว่ั ประเทศ
- ผูด้ ำ� เนินรายการโทรทัศน์ดาวเทียมไทยคม 2 ผ่านระบบซีแบนด์ ช่อง S Channel
รายการ “วิทยาธรรม” ทุกวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือน เวลา 05.00 น. - 08.00 น. และ
รายการ “เทพทิพย์มงคลธรรม” ทุกวันอาทิตย์ เวลา 07.00 น. - 07.30 น.
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
- ผูน้ ำ� ทางจิตวิญญาณ ผูส้ ่ อื ข่าวสารการช�ำระโลก และผูส้ ่ อื ถ่ายทอดธรรมะยุคพลังงานใหม่
- ผูส้ ร้างทฤษฎีการถ่ายทอดพฤติกรรมของปริญญา (Parinya’s Behavior Transference
Theory) เพื่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมนุษย์ผ่านจิตส�ำนึก
- ผูส้ ร้างทฤษฎีการกระตุน้ แรงบันดาลใจในตนเอง (Self-Stimulational Inspiration of
Parinya’s Theory) เพื่อการแสดงออกหรือการกระท�ำพฤติกรรมใดๆ ด้วยจิตส�ำนึก
ของตนเอง โดยไม่ตอ้ งถูกบังคับหรือจูงใจ
- ผูส้ ร้างต้นแบบการฝึ กอบรมปฏิบตั กิ าร “ไซโคโชว์” เพื่อการแก้ไขพฤติกรรมขยะและพัฒนา
ทักษะพฤติกรรมที่พงึ ประสงค์สำ� หรับบุคลากรขององค์กรทุกระดับที่ได้ผลเป็ นรูปธรรม
- ผูเ้ ขียนหนังสือวิชาการด้านวิทยาศาสตร์พฤติกรรม และผูเ้ ขียนหนังสือด้านอภิปรัชญา
ชุด “จิตจักรวาล”
สถานที่ตดิ ต่อ
สถาบันสร้างเสริมจิตปัญญาเพื่อพัฒนาพฤติกรรมศาสตร์ HMDC
โทรศัพท์ : 081-934-9789, 02-512-1010 http://www.psychoshowparinya.com
E-mail : parinya_thai@yahoo.com, parinyahmdc@hotmail.com

หนังสือแนวอภิปรัชญา
ซีร่ สี ์ 1 : มหัศจรรย์พลังอ�ำนาจแม่เหล็กโลก
ISBN : 974 93706 2 7
(ราคาปก 135 บาท)
หนังสือเล่มนี้เป็ นเล่มแรก ที่ปูพ้นื และเปิ ดเผยความรูใ้ หม่เรื่องส�ำคัญส�ำหรับมนุษย์ไว้ เพื่อ
การเข้าใจในความเป็ นมาของตนเองได้อย่างถูกต้อง เช่น ความรูท้ างจิตและกายที่จะต้อง
สัมพันธ์กนั การปฏิบตั กิ จิ กรรมทางจิต การก�ำจัดกรรม อ�ำนาจแม่เหล็กโลกที่เกี่ยวข้องกับ
มนุษย์ รวมทัง้ ความลับของการเปลี่ยนแปลงโลกและมนุษย์ทกุ คน เป็ นเล่มที่หนึ่งที่ทกุ คน
ต้องอ่าน
ซีร่ สี ์ 2 : ความลับเบื้องหลังมิตโิ ลก
ISBN : 974 93706 3 5
(ราคาปก 156 บาท)
ความรูใ้ หม่ท่ พี เิ ศษที่สุดส�ำหรับมนุษย์ ทัง้ ที่เกี่ยวข้องกับความลับในมิตโิ ลก ความสมดุล
ของโลกในศาสตร์แห่งจักรวาล เเละการเปลี่ยนแปลงที่มนุษย์โลกต้องเผชิญ มนุษย์กบั
โลกจะเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงนี้อย่างไร จะถูกเปิ ดเผยขึ้น ด้วยหนังสือเล่มนี้
ซีร่ สี ์ 3 : อย่าคิดแบบจิตมนุษย์
ISBN : 974 93706 4 3
(ราคาปก 180 บาท)
คุณจะค้นหาพลังอ�ำนาจในตนเองให้พบได้อย่างไร จะเข้าถึงซึ่งความเป็ นตัวเราที่แท้จริงได้
อย่างไร จะเข้าถึงความเป็ นหนึ่งเดียวกันกับทุกสรรพสิ่งได้อย่างไร หนังสือเล่มนี้ จะช่วยเปิ ด
เผยเคล็ดลับดีๆ และช่วยให้คุณได้รูจ้ กั ตัวตนที่แท้จริงของตัวคุณเอง ได้มากขึ้นเเละดีย่ งิ ขึ้น
ซีร่ สี ์ 4 : มนุษย์ในมิตคิ ู่ขนาน
ISBN : 974 93706 5 1
(ราคาปก 145 บาท)
ความรูใ้ หม่เกี่ยวกับมิตคิ ู่ขนาน และวิธชี ่วยค้นหาพลังอ�ำนาจที่แท้จริงในตัวของคุณเองให้
พบ จากการใช้สมองทัง้ สองซีกได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ หนังสือเล่มนี้จะท�ำให้คุณรู ้
ว่า พลังจิตของมนุษย์นนั้ มีพฒั นาการอย่างไร ทัง้ หน้าที่หลักของสมองซีกซ้าย และหน้าที่
หลักของสมองซีกขวา รวมทัง้ ความมหัศจรรย์แห่งสมองทัง้ สองซีก
ซีร่ สี ์ 5 : 11:11 วันเวลาที่สบิ เอ็ด รหัสแห่งหายนะโลก
ISBN : 974 93706 1 9
(ราคาปก 145 บาท)
ความลับเบื้องหลัง เกี่ยวกับภัยพิบตั ติ ่างๆที่จะเกิดขึ้น รหัสลับของจักรวาล รหัสลับเกี่ยว
กับวันหายนะโลก วันวิกฤติโลก ก่อนเวลาที่ 11-11 หนังสือเล่มนี้ จะช่วยให้ตวั คุณเอง
และเพื่อนมนุษย์บนโลกนี้ จะมีวธิ อี ยู่รอด เเละช่วยโลกใบนี้ ไว้ได้อย่างไร
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ซีร่ สี ์ 6 : วิทยาศาสตร์แห่งนิพพาน
(ราคาปก 150 บาท)
ISBN : 974 93487 7 X
นิพพานแปลว่าอะไร นิพพาน เป็ นอัตตา หรือ อนัตตา นิพพาน เป็ นเรื่องจริงหรือไม่จริง ข้อ
สงสัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนิพพาน ที่คุณอาจจะยังไม่เคยรู ้ จะถูกเปิ ดเผย และอธิบายด้วย
ความรูใ้ หม่อย่างชัดเจน ด้วยหลักของวิทยาศาสตร์ จากหนังสือเล่มนี้
ซีร่ สี ์ 7 : มหาสติ
(ราคาปก 180 บาท)
ISBN : 974 94314 5 6
การควบคุมดูแลจิตใจตนเองให้สุขสงบ เพื่อการใช้สติปญั ญาของตน ได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพนัน้ หมายถึงอย่างไร และจะท�ำได้อย่างไร หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้คุณได้
เข้าใจ ถึงความหมายเเละวิธกี ารปฏิบตั ติ น เพื่อเข้าถึงวิธที ่ จี ะสร้างมหาสติ และการมีกฤติ
สติ ได้อย่างละเอียด ชัดเจน

ซีร่ สี ์ 12 : คนสองมิติ
ISBN : 974 92784 9 6
(ราคาปก 190 บาท)
คนสองมิติ เป็ นเช่นไร การหลงมิตแิ ห่งมายา หมายถึงอะไร มนุษย์คอื โลก โลกคือมนุษย์
หมายถึงอย่างไร วิทยาศาสตร์แห่งจิตวิญญาณ คืออะไร มนุษย์จะเข้าถึงการเป็ นคนสอง
มิติ ได้อย่างไร หนังสือเล่มนี้จะอธิบาย และจะช่วยท�ำให้คุณได้เข้าใจ ค�ำว่า คนสองมิติ ได้
อย่างละเอียด ชัดเจน ลึกซึ้ง เพื่อการเป็ นคนสองมิตไิ ด้อย่างสมดุล

ซีร่ สี ์ 8 : สหพันธ์ทางจิต และพฤติกรรมมนุษย์
(ราคาปก 180 บาท)
ISBN : 974 91530 9 X
ค�ำถามมากมายที่คณ
ุ
และเพื่อนมนุษย์โลกต่างสงสัย แต่ไม่รูจ้ ะหาค�ำตอบได้จากที่ไหน
มนุษย์ คืออะไร จิตวิญญาณมนุษย์มาจากไหน คุณเกิดมาเป็ นมนุษย์ทำ� ไม เพื่อท�ำสิ่งใด และ
มีหน้าที่อย่างไร หนังสือเล่มนี้ จะเปิ ดเผยความรูใ้ หม่อย่างชัดเจน เป็ นเหตุเป็ นผล ด้วยหลัก
ของวิทยาศาสตร์ ที่เเม้เเต่นกั วิทยาศาสตร์โลกปัจจุบนั เองก็ยงั ไม่รู ้

ซีร่ สี ์ 13 : จดหมายถึงโลก
ISBN : 974 92600 3 1
(ราคาปก 190 บาท)
หนังสือเล่มนี้ คือ สาส์นจากพระบิดาถึงบุตรมนุษย์ เป็ นความรูใ้ หม่ ที่เป็ นสัจธรรมเพื่อดับ
ความงมงาย และเพื่อแจ้งข่าวสารการช�ำระโลก มาให้มนุษย์ได้รูล้ ว่ งหน้า เพื่อการเตรียม
ตนเองไว้ให้พร้อม ต่อการเผชิญหน้ากับสถานการณ์อนั ไม่พงึ ประสงค์นนั้ ต่อไป

ซีร่ สี ์ 9 : ศาสตร์แห่งการเป็ นผูน้ ำ�
(ราคาปก 190 บาท)
ISBN : 974 94841 2 6
คุณจะเป็ นผูน้ ำ� ในตนเอง และผูน้ ำ� ที่ดขี องผูอ้ ่ นื ได้อย่างไร ร่วมค้นหาเเละค้นพบ วิธกี ารเป็ น
ผูน้ ำ� ที่ดี ที่ถกู ต้อง ด้วยหลักธรรม 7 ต้น และเคล็ดลับดีๆ ของการเป็ นผูน้ ำ� ทัง้ ศาสตร์และ
ศิลป์ เพื่อเพิ่มสมรรถนะการพัฒนาตนเอง สู่ความเป็ นผูน้ ำ� ให้ตวั คุณเองตลอดกาล ด้วย
หนังสือเล่มนี้

ซีร่ สี ์ 14 : คัมภีรน์ ิพพาน
ISBN : 974 13 9674 0
(ราคาปก 190 บาท)
นิพพานเป็ นอัตตาหรืออนัตตา ความหมายของนิพพาน อภิปรัชญาเเห่งนิพพาน สอง
ทางเลือกเสรีเเห่งนิพพานคืออะไร ทัง้ ความรูใ้ หม่ เเละความรูท้ ่ ผี ูใ้ ฝ่ นิพพานทัง้ หลาย ต่าง
ยังคงสงสัย เเละคลุมเครือ ไม่ชดั เจน เกี่ยวกับค�ำว่านิพพาน คัมภีรน์ ิพพานเล่มนี้ จะช่วย
อธิบายให้คุณได้เข้าใจอย่างละเอียด ลึกซึ้ง ชัดเจน ส�ำหรับผูท้ ่ ใี ฝ่ รูถ้ งึ เเก่นเเท้เเห่งธรรมของ
นิพพานอย่างเเท้จริง

ซีร่ สี ์ 10 : คัมภีรแ์ ห่งอัจฉริยะ
(ราคาปก 180 บาท)
ISBN : 974 93046 1 6
ความหมายที่แท้จริง ของค�ำว่า อัจฉริยะ คืออย่างไร คุณจะเป็ นมนุษย์ท่ เี รียกได้วา่
อัจฉริยะได้อย่างไร ร่วมค้นหา และค้นพบวิธกี ารเป็ นอัจฉริยะ ได้จากหนังสือเล่มนี้ เพื่อ
การพบความศักดิ์สทิ ธิ์ท่ มี อี ยู่ในตัวตนแก่นแท้ของตัวคุณเอง
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ซีร่ สี ์ 11 : นักรบแห่งสุญญตา
ISBN : 974 91839 0 8
(ราคาปก 190 บาท)
ต้นธารเเห่งสุญญตา เมล็ดพันธุเ์ เห่งสุญญตา วิทยาศาสตร์เเห่งสุญญตา นักรบเเห่งสุญญตา
มีความหมาย เละบทบาทอย่างไร เเละหน้าที่หลักของการเป็ นมนุษย์มอี ะไรบ้าง การหลงมิตขิ อง
จิตเป็ นอย่างไร หนังสือเล่มนี้จะเปิ ดเผยให้คุณได้รู ้ เพื่อที่คุณจะได้เข้าใจ เเก่นธรรมของค�ำว่า
นักรบเเห่งสุญญฆตา ได้อย่างลึกซึ้ง เพื่อการเป็ นมนุษย์ท่ สี มบูรณ์ของตัวคุณเอง

ซีร่ สี ์ 15 : จิตจักรวาล จิตแห่งจักรวาล
ISBN : 974 91918 9 7
(ราคาปก 199 บาท)
หนังสือซีร่ สี 15
์ เล่มนี้ ได้เปิ ดเผยเรื่องราวเกี่ยวกับพระผูส้ ร้างทุกสรรพสิ่ง หรือพระผูใ้ ห้กำ� เนิด
จิตวิญญาณ ผูเ้ ป็ นตัวตนแก่นแท้ของมนุษย์แต่ละคนในทุกเเง่มมุ ที่ยงั มิเคยเปิ ดเผยมา
ก่อนให้ได้รูก้ นั อย่างเเท้จริงมากขึ้น
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ซีร่ สี ์ 16 : ช่วยโลกด้วย โลกก�ำลังป่ วยหนัก
(ราคาปก 165 บาท)
ISBN : 978 616 90430 2 7
โลกก�ำลังถูกช�ำระครัง้ ใหญ่ มหันตภัยพิบตั กิ ำ� ลังเกิดขึ้นถี่ๆ และจะทวีความรุนแรงขึ้น
เรื่อยๆ ดวงวิญญาณมนุษย์และสัตว์โลกทัง้ หลาย จะต้องแตกดับสูญสลายในสภาวะตาย
สนิททางจิตวิญญาณ นับจ�ำนวนไม่ถว้ น จะมีใครสักกี่คน ที่จะข้ามพ้นกลียุคครัง้ ที่ 4 นี้ไป
ได้ ร่วมไขความลับเกี่ยวกับภัยพิบตั ิ ที่มนุษย์จะต้องรูด้ ว้ ยหนังสือเล่มนี้

ซีร่ สี ์ 21 : เป็ นมนุษย์ให้เป็ น
ISBN : 978 616 7689 15 9
(ราคาปก 165 บาท)
เป็ นมนุษย์ให้เป็ นหมายถึงอย่างไร ต้องท�ำอย่างไร คุณค่าในตนเองของมนุษย์ ล�ำดับขัน้
ของการฝึ กคิด เพื่อยกระดับการใช้ปญั ญาญาณของตนเอง หนังสือเล่มนี้จะสอนวิธี ฝึ กฝน
ตัวคุณเองให้สามารถเป็ นมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง ดีงาม ตรงตามหลักธรรม

ซีร่ สี ์ 17 : หลักแห่งการเป็ นคน
(ราคาปก 135 บาท)
ISBN : 974 92508 3 4
หนังสือ หลักแห่งการเป็ นคน เล่มนี้ อธิบายถึงแนวทางการปฏิบตั แิ ละแนวคิดอันหลาก
หลาย เพื่อใช้เป็ นธรรมนู ญในการด�ำเนินชีวติ และใช้ซ่อมแซมจิตส�ำนึกส่วนเสี้ยวที่บกพร่อง
ของตนเองอย่างจริงจัง มากขึ้นกว่าในอดีตที่ผ่านมา ควบคู่กบั ข้อสัจธรรมของเอกองค์พระ
ศาสดาแห่งศาสนาที่เป็ นสากลทัง้ หลาย เพื่อที่จะท�ำให้คุณได้เข้าใจถึงการเป็ นผูท้ ่ ฉี ลาดใน
การใช้ชวี ติ เป็ นคนดี เเละใช้ชวี ติ ได้อย่างถูกต้อง ได้อย่างสมบูรณ์ มากยิ่งขึ้น

ซีร่ สี ์ 22-1 : อภิปรัชญาเเห่งโลกเสรี ฉบับปฐมบท (เล่ม 1)
ISBN : 974 7035 94 4
(ราคาปก 180 บาท)
อภิปรัญญาเเห่งโลกเสรี เป็ นเช่นไร คุณจะเข้าใจศาสตร์ดา้ นอภิปรัชญา เพื่อที่จะศึกษา
ความรูช้ นั้ สูงสุด ที่คุณยังไม่รูไ้ ด้อย่างไร การสร้างความสมดุลในจิตใจตนเองตามหลักอภิ
ปรัญญานัน้ จะท�ำได้อย่างไร ความรูใ้ หม่ท่ วี ทิ ยาศาสตร์โลกยังเข้าไม่ถงึ กับค�ำว่า ตัวตน
ปรากฏการณ์ เเละเเก่นเเท้ คืออะไร ร่วมกันค้นให้พบ เเละไขให้กระจ่าง ด้วยหนังสืออภิ
ปรัญญาเเห่งโลกเสรีเล่ม 1 นี้

ซีร่ สี ์ 18 : จิตวิญญาณวิทยา
(ราคาปก 180 บาท)
ISBN : 974 94314 6 4
มนุษย์คอื อะไร จิตวิญญาณมนุษย์มาจากไหน เกิดมาเป็ นมนุษย์ทำ� ไม มนุษย์เป็ นเพื่อน
ร่วมงานกับโลกได้อย่างไร มหัศจรรย์แห่งจิตวิญญาณคืออะไร ท�ำไมโลกมนุษย์ตอ้ งเป็ น
ดาวเคราะห์แห่งทางเลือกเสรี หน้าที่ของเครื่องยนต์แห่งกรรม มีหน้าที่อย่างไร ร่วมกัน
ค้นหา เเละค้นพบความจริงที่เกี่ยวกับจิตวิญญาณ ที่อธิบายด้วยหลักของวิทยาศาสตร์
อย่างเป็ นเหตุเป็ นผล ด้วยหนังสือเล่มนี้

ซีร่ สี ์ 22-2 : อภิปรัชญาเเห่งโลกเสรี ฉบับปฐมบท (เล่ม 2)
ISBN : 974 8075 71 0
(ราคาปก 180 บาท)
เมื่อคุณได้อ่าน อภิปรัญญาเเห่งโลกเสรีเล่ม 1 เเล ้ว อภิปรัชญาเเห่งโลกเสรีเล่ม 2 นี้กจ็ ะ
ช่วยอธิบายความรูใ้ หม่เพิ่มเติม เป็ นความรูท้ ่ คี ุณควรรู ้ เพื่อที่จะช่วยให้คุณเข้าใจ ความรู ้
ชัน้ สูง ที่เข้าใจได้ยากขึ้น ทัง้ ค�ำถามต่างๆ ที่คุณอาจเคยสงสัย หรือยังไม่รูว้ า่ ต้องรู ้ จะถูก
ท�ำให้กระจ่างขึ้นด้วย อภิปรัญญาเเห่งโลกเสรีเล่ม 2 นี้

ซีร่ สี ์ 19 : ธรรมจักร
(ราคาปก 155 บาท)
ISBN : 974 93663 4 4
ความหมายของธรรมจักร คืออย่างไร การหมุนธรรมจักรที่ถกู ต้องเป็ นอย่างไร โครงสร้าง
หลักของธรรมจักร จะหมุนธรรมจักรในตนเองกันได้อย่างไร ความหมายของธรรมจักร
ที่พระศาสดาได้ทรงสัง่ สอน เเท้จริงนัน้ หมายถึงอย่างไร หนังสือเล่มนี้ จะช่วยให้ผูอ้ ่านได้
เข้าใจ ถึงเเก่นธรรม เกี่ยวกับค�ำว่า ธรรมจักร ได้มากขึ้น
ซีร่ สี ์ 20 : พลังจิตคํา้ จุนโลก
(ราคาปก 160 บาท)
ISBN : 978 974 94769 9 4
“เมตตาธรรมคํา้ จุนโลก” และ “เราคือโลก โลกคือเรา” คัมภีรเ์ ล่มนี้มคี ำ� ตอบให้แล ้ว
ว่า มนุษย์ใช้เมตตาธรรมคํา้ จุนโลกได้อย่างไร ใครคือ “เรา” เเละ เรากับโลกจะเป็ นหนึ่ง
เดียวกันได้อย่างไร และถ้าเมื่อใดมนุษย์ล ้มเหลวต่อหน้าที่ในการคํา้ จุนโลกจนเกิดการเสีย
สมดุลขึ้น เมื่อนัน้ มนุษย์กบั โลกจะต้องเผชิญกับสิ่งเลวร้ายอันใดกันบ้าง
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หนังสือพระโอวาทเเห่งองค์จิตจักรวาล
คิดแบบจิตจักรวาล
ISBN : 974 88556 7 8
(ราคาปก 75 บาท)
จิตจักรวาล คือ อะไร มีรูปธรรมอย่างไร รูปธรรมของจิตวิญญาณเป็ นอย่างไร องค์
ประกอบของจิตวิญญาณ คุณสมบัตพิ เิ ศษของจิตวิญญาณ จิตจักรวาลกับมนุษย์สมั พันธ์
กันอย่างไร หนังสือเล่มนี้จะอธิบายความรูท้ ่ เี กี่ยวกับ จิตจักรวาล ไว้อย่างละเอียด เพื่อคุณ
จะได้เข้าใจ อย่างลึกซึ้งมากขึ้น
สมรภูมนิ กั รบแห่งแสงสว่าง
ISBN : 974 88305 4 3
(ราคาปก 60 บาท)
หนังสือเล่มนี้ เป็ น บันทึกพระโอวาท ที่ประทานจากองค์จติ จักรวาลดวงใหญ่ เพื่อท�ำเผย
เเพร่ ให้พ่ ๆี น้องๆ ที่ยงั มีหน้าที่จะต้องกระท�ำกันอยู่บนดาวเคราะห์โลกเสรีในยุคพลังงาน
ใหม่น้ ี เป็ นเหมือนเเสงเทียนส่องธรรมน�ำปัญญา ได้อธิบายถึง ใครคือนักรบเเห่งเเสงสว่าง
การคิดให้เป็ น ท�ำได้อย่างไร เเละความรูใ้ หม่ๆอีกมาก ที่สามารถศึกษาได้จากหนังสือเล่มนี้
พระบิดาแห่งจิตวิญญาณ
ISBN : 974 88619 0 2
(ราคาปก 75 บาท)
หนังสือพระโอวาทเเห่งองค์จติ จักรวาล ครัง้ ที่ 17 ประทานเมื่อ วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2543
อธิบายถึง เมอร์คขะบาห์ ว่ามีหน้าที่อย่างไร การเเผ่เมตตา คืออย่างไร สมการความรัก
คืออะไร เเละความรูใ้ หม่อกี มากมาย ที่คุณสามารถหาศึกษาได้จากหนังสือเล่มนี้
การใช้กฤตสติในยามวิกฤต
ISBN : 974 90570 7 4
(ราคาปก 84 บาท)
หนังสือพระโอวาทเเห่งองค์จติ จักรวาล ครัง้ ที่ 31 ประทานเมื่อ วันที่ 15 เมษายน พ.ศ.
2544 อธิบายถึง การกระท�ำตนให้เป็ นมนุษย์ท่ สี มดุล คืออย่างไร การรับรูเ้ เละไม่รบั เอา
การผจญภัยวิกฤติโลก กฤตสติ เเละความรูใ้ หม่อกี มากมาย ที่คุณสามารถร่วมศึกษาได้
จากหนังสือเล่มนี้
การช่วยเหลือตนเอง และผูอ้ ่ นื
ISBN : 974 90623 9 6
(ราคาปก 84 บาท)
หนังสือพระโอวาทเเห่งองค์จติ จักรวาล ครัง้ ที่ 36 ประทานเมื่อ วันอาทิตย์ท่ ี 3 มิถนุ ายน
พ.ศ. 2544 อธิบายถึง หลักการศึกษาธรรมะ การช่วยเหลือตนเองด้วยเครื่องยนต์เเห่ง
กรรม การช่วยเหลือตนเองด้วยจิตวิญญาณ กฎของสรรพสิ่งในสากลจักรวาล คุณ
สามารถศึกษาหาความรูใ้ หม่ ได้อกี มากจากหนังสือเล่มนี้
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หนังสือแนวพัฒนาตนเอง
บันไดสู่สุญญตา (ภาค 1)
(ราคาปก 84 บาท)
ISBN : 974 90417 9 8
หนังสือพระโอวาทเเห่งองค์จติ จักรวาล ครัง้ ที่ 48 ประทานเมื่อ วันอาทิตย์ท่ ี 23 กันยายน
พ.ศ. 2544 เรื่องบันไดสู่สุญญตา (ภาค1) อธิบายถึง สุญญตา คืออะไร เเดนสุญตานอก
ระบบเอกภพ คืออะไร ประตูเเห่งนิพพานเป็ นอย่างไร ทางช้างเผือก ต�ำเเหน่งดวงอาทิตย์
40 ดวง เเละความรูใ้ หม่อกี มากมาย

ท�ำไม Team ไม่เวอร์ค
ISBN : 974 94144 8 9
(ราคาปก 165 บาท)
 ท�ำไมทีมไม่เวอร์ค  ขาดคนดีท่ มี คี ุณภาพ  ขาดการสร้างคนให้เป็ นทีม  ขาด
จิตส�ำนึกแห่งหมูค่ ณะ  ขาดการยอมรับผูอ้ ่ นื  ขาดการท�ำงาน แบบมืออาชีพ  ขาด
ความสมานฉันท์  ขาดประสิทธิภาพในการท�ำงาน  ขาดการบูรณาการจิตส�ำนึก

บันไดสู่สุญญตา (ภาค 2)
(ราคาปก 84 บาท)
ISBN : 974 90429 9 9
หนังสือพระโอวาทเเห่งองค์จติ จักรวาล ครัง้ ที่ 49 ประทานเมื่อ วันอาทิตย์ท่ ี 30 กันยายน
พ.ศ. 2544 เรื่อง บันไดสู่สุญญตา (ภาค2) อธิบายถึง การยกระดับสติปญั ญา หรือ นักสู ้
เพื่อการรูเ้ เจ้ง การพัฒนาจิตส�ำนึกเเห่งตน คิดดี ท�ำดี จะหยุดการเหลวไหลของตัวเอง
ให้ส้นิ ได้อย่างไร เเละความรูใ้ หม่อกี มากมาย ที่คุณจะสามารถค้นคว้า เพิ่มเติมความรูใ้ หม่
ได้จากหนังสือเล่มนี้

เรื่องของ Team กับลูกน้องที่นายต้องรู ้
ISBN : 978 616 7689 10 4
(ราคาปก 120 บาท)
 โครงสร้างพื้นฐานของทรัพยากรมนุ ษย์ในองค์กร  โครงสร้างทาง จิตวิทยาบุคลากร
 อะไรคือจิตวิทยาวิทยาศาสตร์พฤติกรรม ทีมเวอร์ค คืออะไร  ลักษณะของทีมไม่
เวอร์ค  ภาคพิเศษ

บันไดสู่สุญญตา (ภาค 3)
(ราคาปก 84 บาท)
ISBN : 974 90507 0 3
หนังสือพระโอวาทเเห่งองค์จติ จักรวาล ครัง้ ที่ 50 ประทานเมื่อ วันอาทิตย์ท่ ี 7 ตุลาคม พ.ศ.
2544 เรื่อง บันไดสู่สุญญตา (ภาค3) อธิบายถึง ความหมายของพระศาสดา การพัฒนา
จิตส�ำนึกเเห่งตน การจะสอบผ่านบททดสอบตนเองให้ได้ ต้องท�ำอย่างไร พันธะกรรม
คืออะไร จะใช้เเรงบันดาลใจขับเคลื่อนตนเองได้อย่างไร
จงท�ำความงมงายให้กระจ่าง
(ราคาปก 75 บาท)
ISBN : 974 90231 2 9
หนังสือพระโอวาทเเห่งองค์จติ จักรวาล ครัง้ ที่ 55 ประทานเมื่อ วันอาทิตย์ท่ ี 4 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2544 อธิบายถึง ความงมงายคืออย่างไร นิยามเเห่งความงมงาย การท�ำความ
งมงายให้กระจ่าง จะท�ำได้อย่างไร ร่วมกันศึกษาหาความรู ้ เพื่อก�ำจัดความงมงายที่มอี ยู่ใน
ตัวคุณเองให้ส้นิ ได้จากหนังสือเล่มนี้
การเตรียมตนเองและจิตวิญญาณเพื่อการผจญภัย
(ราคาปก 120 บาท)
ISBN : 974 90730 6 1
หนังสือพระโอวาทเเห่งองค์จติ จักรวาล ครัง้ ที่ 76 ประทานเมื่อ วันที่ 15-16 กันยายน พ.ศ.
2545 อธิบายถึง การเตรียมตนเองเเละจิตวิญญาณเพื่อการผจญภัย ปณิธารเเห่งสุญญตา
ประกอบด้วยอะไรบ้าง การดูเเลเเก่นเเท้ในยามมีภยั พิบตั จิ ะท�ำได้อย่างไร เเละความรูใ้ หม่
อีกมากมาย ที่สามารถร่วมหาค�ำตอบได้จากหนังสือเล่มนี้
10

คุณก็ทำ� ได้
ISBN : 974 93401 0 8
(ราคาปก 165 บาท)
 ปัญญาชนคนเจ้าปัญญา  พัฒนาคนต้องพัฒนาพฤติกรรม  วิธเี ลี่ยงพ้นจากการ
เป็ นคนหูเบา  การประเมินพฤติกรรมคน  วิทยาศาสตร์พฤติกรรม มาตรวัดค่าความ
เป็ นผูน้ ำ� ทางความคิด  การฝึ กทักษะการคิดสร้างสรรค์ดว้ ยตนเอง  ภูมปิ ญั ญา-ภูมิ
รู-้ ภูมธิ รรม
ท�ำไมลูกน้องไม่ทำ� งาน
ISBN : 978 616 90430 1 0
(ราคาปก 150 บาท)


พวกเขาไม่เข้าใจว่าท�ำไมจึงต้องท�ำงานนัน้
พวกเขาไม่รูว้ า่ จะ
ท�ำงาน นัน้ อย่างไร  พวกเขาไม่รูว้ า่ อะไรคือสิ่งที่เขาต้องท�ำ  พวกเขาคิด
ว่าวิธขี องนายไม่ได้ผล  พวกเขาคิดว่างานอย่างอื่นส�ำคัญกว่า  พวกเขา
ไม่มสี ่ งิ จูงใจให้ทำ� งานนัน้  พวกเขาเห็นว่ากติกาไม่ศกั ดิ์สทิ ธิ์
ศาสตร์แห่งการเป็ นผูน้ ำ�
ISBN : 974 94841 2 6
(ราคาปก 190 บาท)
 ศาสตร์และศิลป์ แห่งการเป็ นผูน้ ำ�  รากฐานแห่งการเป็ นผูน้ ำ�  หลักธรรม 7 ต้น
ของผูน้ ำ�  จตุรสั ผูน้ ำ�  อ�ำนาจของผูน้ ำ�  บทบาทและหน้าที่ของผูน้ ำ�  ปาฏิหาริย ์
แห่งอ�ำนาจและฤทธิ์
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จิตจักรวาลอ่านโลก...วันวิกฤติของแผ่นดิน
(ราคาปก 180 บาท)
ISBN : 978 616 90430 3 4
ความหายนะจะเกิดขึ้นแทบทัว่ แผ่นดินนี้ มีแต่ผูค้ นจะได้รบั เคราะห์กรรม ทัง้ โดยตรงและ
โดยอ้อม ภายใต้สถานการณ์ท่ รี ุนแรง จนแทบมองหาใครมาช่วยใครไม่ได้เลย ทุกสิ่งที่เกิด
ขึ้นในวันเวลาที่ 11:11 ล ้วนเป็ นเรื่องจริง ไม่ใช่มายา หนังสือเล่มนี้จะเปิ ดเผยความรูใ้ หม่
เเละเบื้องหลัง ที่เกี่ยวข้องกับวันหายนะ เพื่อมนุษย์โลกจะได้ตระหนักรู ้ เเละปรับปรุงเเก้ไข

จิตจักรวาล ภาค 1-2
ISBN : 978 616 90430 5 8
(ราคาปก 239 บาท)
จิตมนุษย์ในศาสตร์เเห่งจักรวาล เป็ นอย่างไร วิถเี เห่งกรรม นักรบเเห่งเเสงสว่าง บ่อเกิด
พฤติกรรมมนุษย์ เป็ นอย่างไร เเละ พลังงานอารมณ์ดา้ นบวก เป็ นเครื่องมือก�ำจัดกรรม
อันทรงประสิทธิภาพ ได้อย่างไร เเละความรูใ้ หม่อกี มาก ที่คุณจะสามาถร่วมศึกษา เพื่อ
ความเข้าใจที่มากขึ้น ได้จากหนังสือเล่มนี้

ฝึ กจิตให้คดิ บวก
(ราคาปก 165 บาท)
ISBN : 978 616 7689 12 8
มนุษย์ท่ คี ดิ ดีต่อผูอ้ ่ นื เสมอ จะมีเสน่หเ์ ป็ นที่ตอ้ งตาต้องใจผูอ้ ่ นื มันคือพลังอ�ำนาจด้านบวก
ที่จะน้อมน�ำเอาคุณสมบัตขิ องสรรพสิ่งที่ดงี ามมาสู่ตนได้ ทัง้ ในมิตทิ ่ สี าม ที่มนุษย์ไม่อาจ
ล่วงรู ้ และใน มิตแิ ห่งกาลเวลา ที่มนุษย์รบั รูไ้ ด้ หนังสือเล่มนี้ จะช่วยสอนวิธี เเละเปิ ดเผย
เคล็ดลับในการฝึ กฝน เพื่อให้คุณเป็ นคนคิดบวก ได้เป็ นอย่างดี

จิตจักรวาล ภาค 1-3
ISBN : 978 616 90430 6 5
(ราคาปก 219 บาท)
หน้าที่ของมนุษย์ยุคพลังงานใหม่ จิตส�ำนึกชัน้ ต�ำ่ ของความก้าวร้าว คืออย่างไร การยับยัง้
พฤติกรรมก้าวร้าว อิทธิพลพลังงานใหม่ต่อสังคมมนุษย์ การเปลี่ยนเเปลงความเข้มสนาม
เเม่เหล็กโลก การสร้างพลังทางจิตวิญญาณให้ตนเอง ล ้วนท�ำได้อย่างไร หนังสือเล่มนี้จะ
ช่วยอธิบายให้คุณเข้าใจ กับความรูใ้ หม่ท่ คี ุณอาจจะยังไม่รู ้

คนคิดบวก
(ราคาปก 165 บาท)
ISBN : 978 616 7689 14 2
การจะนึกบวกให้ได้นนั้ เคล็ดลับหนึ่งก็คอื ว่า คุณจะต้องเรียนรูท้ ่ จี ะมองหาคุณค่า ของสิ่งไม่
ดี คุณค่าจากสิ่งที่เป็ นด้านลบ มองหาด้านบวกที่แฝงอยู่ในด้านลบนัน้ ให้ได้ เเต่คุณจะท�ำได้
อย่างไร ร่วมกันค้นพบวิธี เเละค้นหาเคล็ดลับที่เป็ นทัง้ ความรู ้ ความเข้าใจ เเละการปฏิบตั ิ
ต่างๆ เพื่อกลายเป็ นคนคิดบวกได้อย่างเเท้จริง ด้วยหนังสือเล่มนี้

ถนนสายใหม่ ส�ำหรับสิ่งที่เรียกว่า “คน”
ISBN : 978 616 7689 06 7
(ราคาปก 179 บาท)
มหัศจรรย์วนั ล ้างโลก โลกเปลี่ยนสู่ยุคพลังงานใหม่ได้อย่างไร พลังงานใหม่เปลี่ยนเเปลง
อะไรของมนุษย์เเละโลก เทคนิคการเปลี่ยนโลกสู่พลังงานใหม่ พลังงานความรักระลอก
สอง ผูไ้ ม่เกี่ยวข้องจะต้องรักษาชีวติ ให้รอด จงพร้อมเผชิญหน้ากับภัยวิกฤติ ร่วมศึกษา
หัวข้อความรูใ้ หม่ ได้จากหนังสือเล่มนี้ เพื่อเตรียมตนเองบนถนนสายใหม่สำ� หรับคนที่รอด..

จิตจักรวาล จิตวิญญาณ กับการสร้างผลกรรม
(ราคาปก 189 บาท)
ISBN : 978 61690430 7 2
จิตวิญญาณคืออะไร จิตวิญญาณกับจิตจักรวาลเกี่ยวข้องกันอย่างไร การมีสองภาคของ
มนุษย์ คืออย่างไร กฎเเห่งกรรมคืออะไร วิธชี ดใช้กรรมที่มนุษย์ตอ้ งรู ้ เเละเรามาจาก
ไหนก่อนได้รบั โอกาสเป็ นมนุษย์ หนังสือเล่มนี้จะช่วยอธิบาย ถึงความรูใ้ หม่ท่ เี กี่ยวข้องกับ
จิตจักรวาล จิตวิญญาณ กับการสร้างผลกรรม เพื่อให้คุณเข้าใจได้ละเอียดขึ้น

มนุษย์ยุคใหม่
ISBN : 978 616 7689 13 5
(ราคาปก 175 บาท)
คุณจะสร้างความสมดุลกับทุกสรรพสิ่งในระบบโลกได้อย่างไร เเละจะท�ำอย่างไรถึงจะใช้
ชีวติ ได้อย่างไม่หวัน่ ไหวในเรื่องโลกวิบตั ิ มนุษย์จะสร้างจิตส�ำนึกของเผ่ามนุษย์เเห่งดาว
โลกได้อย่างไร เรียนรูว้ ธิ กี ารสื่อสารกับจักรวาล เพื่อเตรียมตัวคุณเอง เพื่อข้ามสู่การเป็ น
มนุษย์ยุคใหม่ ได้จากหนังสือเล่มนี้

จิตจักรวาล ภาค 1
(ราคาปก 189 บาท)
ISBN : 978 616 90430 4 1
ความรูใ้ หม่ท่ เี กี่ยวข้องกับ สนามเเม่เหล็กโลก มหัศจรรย์เเห่งจิต การบ�ำบัดรักษาตนเอง
ของมนุษย์ การจูงจิต การยกระดับพลังงานจิตวิญญาณ รูปธรรมเเห่งจิตมนุษย์ กลียุคสู่
การเปลี่ยนเเปลง คุณจะสามารถร่วมศึกษาความรูใ้ หม่ เเละธรรมะชัน้ สูง ที่อธิบายให้เข้าใจ
ง่ายด้วยหลักของวิทยาศาสตร์ ได้จากหนังสือเล่มนี้

แจ้งสว่าง ในทางมืด
ISBN : 978 616 7689 13 5
(ราคาปก 185 บาท)
คุณจะเตรียมตนให้พร้อมกับการต่อสูเ้ พื่อการรูเ้ เจ้ง ร่วมสร้างความสมดุลด้านอ�ำนาจเเม่
เหล็กโลกได้อย่างไร หนังสือเล่มนี้ จะช่วยให้คุณเข้าใจความหมายของพิธกี รรมศักดิ์สทิ ธิ์
เเละรูเ้ เจ้ง ถึงอ�ำนาจศักดิ์สทิ ธิ์เเละปาฏิหาริย ์ อย่างถูกต้อง ด้วยศาสตร์ดา้ นอภิปรัชญา
ความรูท้ ่ เี ป็ นเหตุเป็ นผล ไม่งมงายอีกต่อไป เพื่อยกระดับจิตส�ำนึกในตัวคุณเอง
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ฝ่ ามืออริยะ
(ราคาปก 165 บาท)
ISBN : 978 616 7689 19 7
คุณจะเป็ นมนุษย์ ที่จะเรียกได้วา่ เป็ นอริยะได้อย่างไร นิ้วเเต่ละนิ้วที่อยู่บนฝ่ ามือ มีความ
ส�ำคัญ เเละบอกถึงความหมายอะไรให้ เเละจะช่วยให้คุณเข้าใจ เข้าถึงการเป็ นอริยะได้
อย่างไร การดูเเลสุขภาพทางจิตวิญญาณที่ดนี นั้ ท�ำอย่างไร หนังสือเล่มนี้ เปรียบเหมือน
ลายเเทง เพื่อการค้นพบ วิธกี ารเป็ นอริยบุคคล ด้วยตัวของคุณเอง

เริ่มที่จติ สัมฤทธิ์ท่ กี าย
ISBN : 978 616 7689 36 4
(ราคาปก 145 บาท)
หนังสือเล่มนี้ได้ให้ความเข้าใจเกี่ยวกับการท�ำงานของ จิต ร่วมกับ กายมนุษย์ ที่ลกึ ซึ้ง สอน
ให้เข้าใจวิธกี ารใช้สมองในการคิดเเละการตัดสินใจ ที่ “ ถูกต้อง ” เเละ “ มีพลัง ” รวมทัง้ วิธี
กดปุ่มใช้สมองอย่างไรจึงจะสามารถท�ำงานร่วมกับจิตวิญญาณได้ ค�ำตอบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับจิต กาย จิตวิญญาณ การใช้สมอง ล ้วนมีอยู่ในหนังสือเล่มนี้

มหัศจรรย์พลังจิต
(ราคาปก 195 บาท)
ISBN : 978 616 7689 20 3
พลังจิตมีความมหัศจรรย์อย่างไร พลังงานทางอารมณ์ดา้ นลบ สร้างพันธกรรมได้อย่างไร
การเปลี่ยนเเปลงความเข้มสนามเเม่เหล็กโลก มีผลต่อโลกเเละมนุษย์อย่างไรบ้าง การ
สร้างพลังทางจิตวิญญาณให้ตนเอง จะท�ำได้อย่างไร คุณสามารถค้นพบความมหัศจรรย์
ทางจิตได้จากหนังสือเล่มนี้

เรื่องเล่าของชาวฟ้ า
ISBN : 978 616 7689 39 5
(ราคาปก 145 บาท)
หนังสือเล่มนี้ มีเนื้อหาที่ลกึ ซึ้งอย่างยิ่งเกี่ยวกับ จิตวิญญาณ จิต และกายของมนุษย์
โครงสร้างเหลี่ยมมุมพลังงานของจิตวิญญาณ พื้นฐานรูปทรง เรขาคณิต เช่น สามเหลี่ยม
สี่เหลี่ยม วงกลม โดยมีรายละเอียดในด้านต่างๆ ของจิตวิญญาณ รวมทัง้ ความรูเ้ กี่ยว
กับรูปธรรมที่มคี วามสัมพันธ์ท่ ลี กึ ซึ้งและมีพระคุณแก่มนุษย์ ล ้วนมีอยู่ในหนังสือเล่มนี้

พบตนในตน
(ราคาปก 165 บาท)
ISBN : 978 616 7689 16 6
หนังสือเล่มนี้ได้พดู ถึง จิตวิญญาณที่เป็ นเเก่นเเท้ของมนุษย์ รวมทัง้ พลังจิตใต้สำ� นึก คือ
อะไรกันเเน่ เเละจิตไร้สำ� นึก หมายถึงอย่างไร กฎเเห่งการเปลี่ยนเเปลงคืออะไร กฎ
เเห่งการสร้างใหม่เป็ นเช่นไร มาร่วมกันค้นหาความจริง เกี่ยวกับตัวตนเเก่นเเท้ของคุณเอง
เพื่อน�ำไปสู่ความเข้าใจในตัวตน อย่างเเท้จริง

อนุตรธรรม
ISBN : 978 616 7689 40 1
(ราคาปก 145 บาท)
สาระในหนังสือได้เปิ ดเผยเรื่องราว ความเป็ นมาของพระผูส้ ร้าง ว่ามีความเป็ นมาอย่างไร
ถอยหลังไปตัง้ เเต่เริ่มต้น การเป็ นอนุภาคพลังงานอัจฉริยะในสนามพลังงานในจักรวาล
การก�ำเนิดดวงจิตดวงเเรกผูเ้ ป็ นสุญตา ที่ล ้มเปี่ ยมไปด้วย ความรัก ความเมตตา มหา
ปัญญา เเละทัศนวิสยั ที่กว้างไกลลุม่ ลึกไม่อาจหยัง่ ได้

พบตนในฅน
(ราคาปก 165 บาท)
ISBN : 978 616 7689 17 3
หนังสือเล่มนี้ถอื เป็ นความรูท้ ่ สี ำ� คัญยิ่ง ที่ต่อจากความรูใ้ นหนังสือ “ พบตนในตน ” เราจะ
สร้างความสมดุลในจิตใจตนเองได้อย่างไร เเละจะสร้างความสมดุลกับเเก่นเเท้ได้อย่างไร
จะปลดการยึดติดในตัวตนอย่างไร ผลกรรมด้านลบ ด้านบวก คืออะไร เเละมีผลอย่างไร
มาร่วมกันยกระดับสติปญั ญา เเละค้นพบตัวตนเเก่นเเท้ของคุณเอง ได้จากหนังสือเล่มนี้

สอนจิตให้คดิ บวก
ISBN : 978 616 7689 41 8
(ราคาปก 145 บาท)
คุณจะอยู่กบั ทุกข์กส็ ุขได้ ขอเพียงเเค่คน้ หาค�ำตอบทางด้านบวก จากสิ่งที่คุณพบนัน้
ค�ำกล่าวนี้ เป็ นเพียงค�ำเเนะน�ำข้อเล็กๆ เพียงข้อเดียวที่ท่านอาจารย์ ปริญญา ตันสกุล
ได้นำ� มาชวนให้คุณคิด เเต่ยงั มีคำ� สอนที่เเก้ตรงกับเหตุอกี หลายประการ ที่ได้มาจาก
ประสบการณ์อนั ยาวนานของท่านในการมองเห็นจุดเริ่มต้นด้วยความเป็ นบวก

พลังจักรวาล
(ราคาปก 145 บาท)
ISBN : 978 616 7689 33 3
หนังสือความรูส้ ำ� คัญเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวกับ พลังงานของจักรวาล มหจักรวาล ความลับเบื้อง
หลังการก�ำเนิดมนุษย์ และความสัมพันธ์ของพลังงานจากจักรวาลกับการท�ำงานของอวัยวะ
ต่างๆที่อยู่ภายในร่างกายของมนุษย์

ธรรมจักร มิใช่ กรรมจักร
(ราคาปก 145 บาท)
ISBN : 978 616 7689 58 6
หนังสือเล่มนี้ ได้ให้ขอ้ คิด และวิธกี ารปฏิบตั ิ เพื่อการสร้างความเป็ นอิสระจากสิ่งเร้าของ
มนุษย์ทกุ คน ท่านอาจารย์ได้สอนให้ใช้ตา ใช้หู ใช้อวัยวะทุกอย่าง รวมทัง้ จิตที่มอี ยู่ให้
เป็ น และสอนให้ใช้ให้ถกู ต้อง
15
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มนุษย์ท่ สี มดุล
(ราคาปก 145 บาท)
ISBN : 978 616 7689 57 9
หนังสือเล่มนี้ ได้ให้ขอ้ คิด และวิธกี ารปฏิบตั ิ เพื่อการสร้างความเกลียวกลมเป็ นอันหนึ่ง
อันเดียวกันกับเพื่อนมนุษย์ทกุ คน ท่านอาจารย์ได้สอนให้ใช้ตา ใช้หู ใช้อวัยวะที่มใี นตน
สนใจ และสังเกตเพื่อนมนุษย์และสิ่งแวดล ้อมตลอดเวลา

ของขวัญ ค�ำขวัญ
ISBN : 974 93768 0 3
(ราคาปก 59 บาท)
 คิดดีคอื คิดอย่างไร  ท�ำดี คือท�ำอย่างไร  อารมณ์ดี คืออย่างไร  การวาง
ตนไม่เป็ นเงื่อนไขด้านลบต่อผูอ้ ่ นื จะท�ำได้อย่างไร หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมหลักธรรมดีๆ
ต่างๆ มากมาย มาท�ำเป็ นหัวข้อสัน้ ๆ ค�ำพูดสัน้ ๆ ที่เหมือนเป็ นค�ำขวัญ ที่จะท�ำให้จำ� ได้งา่ ย
ขึ้น มาร่วมกันศึกษาปฏิบตั ธิ รรมด้วยค�ำขวัญมากมาย จากหนังสือเล่มนี้

พบรักในธรรมชาติ
(ราคาปก 145 บาท)
ISBN : 978 616 7689 55 5
หนังสือเล่มนี้ ได้ค่อยๆชี้ให้เห็นในแต่ละด้านประเด็น พร้อมกับอธิบาย ท�ำความเข้าใจ
ทีละขัน้ ไม่วา่ จะเป็ นเรื่องการใช้อายตนะ เรื่องการใช้สมองสังเกตใคร่ครวญคิด อัน
เป็ นการช่วยผูป้ ระพฤติธรรม ในการเข้าถึงการด�ำเนินชีวติ ที่แท้

แม่จา๋ ...แม่
ISBN : 974 92862 0 0
(ราคาปก 129 บาท)

อะไรที่นำ� ไปสู่ความเเตกต่างทางอุปนิสยั ใจคอหรือพฤติกรรมของเด็กๆในสังคม
 การสอนเด็กให้ใฝ่ ดี  วิธสี อนลูก ให้รกั การอ่านหนังสือ  การสอนให้เด็กคิดถึง
อนาคต  การสร้างเสริม การเรียนรูข้ องเด็ก หนังสือเล่มนี้จะอธิบายถึงการเลี้ยงลูกให้
เป็ นคนดี ด้วยความเข้าใจที่จติ ใจของเด็ก ด้วยตัวคุณเอง

ถ้าทุกข์เป็ นจะเห็นธรรม
(ราคาปก 145 บาท)
ISBN : 978 616 7689 60 9
ความสุข หรือ ความทุกข์ เเท้จริงเเล ้วไม่มตี วั ตน ตัวตนที่เกิดขึ้นนัน้ เป็ นเพียงนามรูป ที่
เกิดขึ้นในจิตใจเท่านัน้ หนังสือเล่มนี้ จะสอนวิธคี ดิ ที่เเยบยล ในการใช้ชวี ติ อย่างคนคิด
เป็ น วิธเี รียนรูธ้ รรมะกับปัญหาในชีวติ ประจ�ำวันกันได้อย่างไร ด้วยหนังสือเล่มนี้

มีปญั ญาอยู่กบั ตัวกลัวอะไร
ISBN : 978 616 90430 0 3
(ราคาปก 165 บาท)
 การเป็ นผูร้ อบรูแ้ ละหลักแหลม  ความฉลาด 4 ประการ อุปสรรคของนักคิด 
หลักการพัฒนาตนเอง  ไม่เอาไหนดีกว่าไม่เอาถ่าน  เป็ นสุข ไม่ได้ถา้ ไร้ปญั ญา
 ความส�ำเร็จของปัญญา  คุณค่าแห่งปัญญา

นักสูเ้ พื่อการรูเ้ เจ้ง
(ราคาปก 165 บาท)
ISBN : 978 616 7689 61 6
ท่านจะได้ทราบความเป็ นมาของรูปธรรมมนุษย์ คือ ตัวเราเอง ว่าเกิดมาท�ำไม เพราะเหตุ
ใดจึงต้องมา ผูใ้ ดอนุญาตให้มา เกิดมาเเล ้วมีหน้าที่อย่างใด เเละเมื่อท�ำหน้าที่ครบถ้วน
สมบูรณ์เเล ้วต้องท�ำอย่างไร ด้วยหนังสือเล่มนี้

อ่านก่อนสอนเป็ น
ISBN : 978 616 7689 22 7
(ราคาปก 165 บาท)
 ครูในดวงใจศิษย์  อาชีพครูหรือครูอาชีพ  มีจติ วิญญาณเเห่งการเป็ นครู
 มีจติ ส�ำนึกเเห่งการเป็ นผูใ้ ห้  จิตส�ำนึกเเห่งการเป็ นครู

ศาสตร์เเห่งการหยัง่ รู ้
(ราคาปก 189 บาท)
ISBN : 978 616 7689 62 3
เป็ นหนังสืออีกเล่มหนึ่งที่ได้ถา่ ยทอดคลื่นความรู ้ และความรักจากองค์จติ จักรวาล ซึ่งมี
เนื้อหาประกอบด้วยความรูส้ ำ� คัญที่เกี่ยวกับการพัฒนาจิต การฝึ กสติ การท�ำธรรมชาติ
สมาธิ การใช้สมองซีกขวาน�ำซีกซ้าย สอนการใช้ปญั ญาญาณ

ความสุขของชีวติ
ISBN : 978 616 7689 25 8
(ราคาปก 165 บาท)
 หน้าที่ของมนุ ษย์  สุขภาวะทางกายกับ 3ก.  ทุกข์เพราะกิน  ใช้ปาก
ให้ถกู ต้อง  เสพเพื่อสร้าง  การกระท�ำต่อตนเอง  หลักการสร้างสุขให้ชวี ติ
ตนเอง  กินอย่างไรช่วยให้อายุขยั ยืนยาว  สุขกายเจริญวัย
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CHANGE ศาสตร์แห่งการเปลี่ยนตนเองสู่ความส�ำเร็จ
(ราคาปก 189 บาท)
ISBN : 978 616 7689 09 8

 มาดผูน้ ำ� ต้องเป็ นแบบใด
คนดื้อไม่น่ารัก  มนุษย์ 5 จ�ำพวก
 วัคซีนกันถูกหลอก  ประสบการณ์สอนอะไร  ไม่มเี วลาจริงหรือ
 อย่า
ใช้ความคิดที่แตกต่างสร้างวิกฤติให้สงั คม

รูย้ อมรับ รูป้ รับตัว
ISBN : 978 616 7689 46 3
(ราคาปก 75 บาท)
หนังสือเล่มนี้ เป็ นหนังสือที่เรียบเรียงขึ้นจากการถอดผลงานของท่านอาจารย์ ปริญญา ตัน
สกุล ซึ่งเป็ นชุดซีดเี สียงอันล�ำ้ ค่า น�ำเสนอข้อธรรมะทัง้ โลกียะธรรม เเละโลกุตรธรรม
เป็ นความรูเ้ บาๆ อ่านสบายๆ ง่ายเเก่ความเข้าใจ เเละน�ำ “ ธรรมะ ” เเละ “ ธรรมชาติ ”
ที่มนุษย์มไี ว้เป็ นคุณสมบัตมิ าปฏิบตั ิ เพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคม

ท�ำไมชาติน้ ีจะเอาดีไม่ได้
(ราคาปก 189 บาท)
ISBN : 978 616 7689 08 1
 ต้องใช้อำ� นาจเพื่อจัดการตนเองเท่านัน้  ต้องพัฒนาอย่างมีเป้ าหมาย  ต้องไม่ผดิ
พลาดทุกการตัดสินใจ  ต้องไม่กลัวความพ่ายแพ้  ต้องทนทุกข์ได้โดยไม่ทอ้  ต้อง
มีทกั ษะทางจิตใจเพื่อการให้อภัยผูอ้ ่ นื  ต้องฟังให้สุด ต้องพูดให้เป็ น

เรื่องของธรรมะ
ISBN : 978 616 7689 42 5
(ราคาปก 75 บาท)
หนังสือเล่มนี้ เป็ นหนังสือที่เรียบเรียงขึ้นจากการถอดผลงานของท่านอาจารย์ ปริญญา ตัน
สกุล ซึ่งเป็ นชุดซีดเี สียงอันล�ำ้ ค่า ที่จะอธิบายถึง ค�ำว่า ธรรมะ ว่า มาจากค�ำเต็มๆ อยู่สอง
ค�ำ คือ ค�ำว่า ธรรมดา กับค�ำว่า ธรรมชาติ ชีวติ ที่เป็ นธรรมดา กับ ชีวติ ที่เป็ นธรรมชาติ
คือ สองสิ่งที่จะน�ำมากล่าวถึงในเรื่องเหล่านี้ ในหนังสือเล่มนี้

หลักการสอนลูกให้เป็ นเด็กดี
(ราคาปก 150 บาท)
ISBN : 978 974 30094 4 0
 วันที่ 12 สิงหา แม่จา๋ แม่  แด่แม่-ครูคนแรกของลูก  การสอนนิสยั เสียให้เด็ก 
การสอนเด็กให้ใฝ่ ดี  วิธกี ารสอนเด็กให้คดิ ถึงอนาคต

กระจกส่องเรา
ISBN : 978 616 7689 44 9
(ราคาปก 75 บาท)
หนังสือเล่มนี้ เป็ นหนังสือที่เรียบเรียงขึ้นจากการถอดผลงานของท่านอาจารย์ ปริญญา ตัน
สกุล ซึ่งเป็ นชุดซีดเี สียงอันล�ำ้ ค่า ยกตัวอย่างเรื่อง การมีอเุ บกขา ในที่น้ ี เเละที่ไหนก็ตาม
มีความหมายตรงกัน คือ มีจติ ที่สุขสงบ ไม่มจี ติ ที่อ่อนไหวง่าย ตกเป็ นทาสทางอารมณ์ของ
ตนเอง อันเกิดจากการยัว่ ยุของคนอื่น หรือสิ่งเร้าเเวดล ้อมอื่นๆนัน่ เอง

วิธชี นะทุกข์เพื่อสร้างสุขให้ตนเอง
(ราคาปก 165 บาท)
ISBN : 974 8282 86 4
 ความสุขที่คุณสร้างได้  ความสุขจากการคิดบวก  อย่าดูหมิ่นตนเอง  ไก่
ไม่มขี นเหมือนคนไม่มเี สน่ห ์  นํา้ ค�ำ ไม่ใช่นาํ้ คร�ำ  ไม่สร้างทุกข์ ให้ตนเอง  ความ
กลมกลืนที่ยง่ั ยืน

ทุกข์ได้แต่อย่าท้อ
(ราคาปก 170 บาท)
ISBN : 978 616 7689 04 3
 เรื่องของทุกข์  ไม่ยด
ึ ติดสิ่งใด ใจไม่เป็ นทุกข์  ทุกข์ทางกาย และทุกข์ทางใจ 
ทุกข์เพราะอยาก  ทุกข์ไม่มดี ว้ ย 4 ป.  สันติสุขคืออย่างไร
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อยู่ท่ ใี จ
ISBN : 978 616 7689 45 6
(ราคาปก 75 บาท)
หนังสือเล่มนี้ เป็ นหนังสือที่เรียบเรียงขึ้นจากการถอดผลงานของท่านอาจารย์ ปริญญา ตัน
สกุล ซึ่งเป็ นชุดซีดเี สียงอันล�ำ้ ค่า ยกตัวอย่างเรื่อง ความสุขในชีวติ ประจ�ำวันของคุณเกิด
ขึ้นมาได้ ก็ดว้ ยจิตใจคุณเท่านัน้ ที่จะเป็ นผูใ้ ห้คำ� ตอบว่าคุณ มีความสุข
40 เกม นันทนาการ
ISBN : 978 616 7689 38 8
(ราคาปก 195 บาท)
หนังสือเล่มนี้ เป็ นเครื่องมือชิ้นส�ำคัญส่วนหนึ่ง ที่ใช้เป็ นกลยุทธ์ เเละกุศโลบายในการ
ละลายพฤติกรรม เเละใช้เพื่อสอนพฤติกรรมมนุษย์ดว้ ยการสัน่ สะเทือนทางจิตส�ำนึก ใน
กระบวนการ ไซโคโชว์ ของ Parinya
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ผูน้ ำ�
(ราคาปก 145 บาท)
ISBN : 978 616 7689 29 6
หนังสือที่ให้ความกระจ่างในบทบาททุกขัน้ ตอนของผูท้ ่ จี ะก้าวขึ้นมาเป็ น “ผูน้ ำ� ” ของแต่ละ
หน่วยงาน แต่ละองค์กร ตัง้ แต่หน่วยเล็กๆระดับบ้านเรือน หน่วยงานใหญ่ๆ เป็ นบริษทั ห้าง
ร้าน ไปจนกระทัง่ เป็ นองค์กรเล็กใหญ่ ทัง้ เอกชน และ ราชการ ไปจนถึงขัน้ รัฐบาล

ธรรมชาติสมาธิ
ISBN : 978 616 7689 64 7
(ราคาปก 189 บาท)
หนังสืออีกเล่มหนึ่งของท่านอาจารย์ ปริญญา ตันสกุล ที่ได้ถา่ ยทอดความรูเ้ กี่ยวกับการ
สร้างสติในชีวติ ประจ�ำวันให้เป็ น “ธรรมชาติสมาธิ” ซึ่งเป็ นปฏิบตั กิ ารทางจิตที่สำ� คัญ ในการ
สร้างทัง้ สติและสมาธิให้บงั เกิดแก่ผูป้ ฏิบตั ไิ ด้ โดยสภาวะธรรมชาติสมาธินนั้ ไม่ได้แตกต่าง
ไปจากสภาวะที่เกิดจากเทคนิคสมาธิท่ มี นุษย์ปจั จุบนั ก�ำลังปฏิบตั อิ ยู่

จัตรุ สั ผูน้ ำ�
(ราคาปก 145 บาท)
ISBN : 978 616 7689 34 0
เป็ นหนังสือที่ได้นำ� เสนอหลักในการปฏิบตั ทิ ่ มี ากล ้นด้วยแก่นของสาระ เพื่อการเข้าถึง พลัง
อ�ำนาจในตนเองที่เรียกว่า “ภาวะผูน้ ำ� ” โดยเน้นให้มนุษย์ กระท�ำต่อตนเอง เป็ นส�ำคัญ
ไม่ใช่กระท�ำต่อผูอ้ ่ นื สอนให้คน้ หาพลังอ�ำนาจในตนเองทัง้ หมดให้พบ แล ้วน�ำคุณสมบัติ
ทัง้ หมดนัน้ ออกมาแสดงอย่างเป็ นธรรมชาติท่ สี ุด

กฤตสติ คัมภีรเ์ ผชิญภัยพิบตั ิ
ISBN : 978 616 7689 65 4
(ราคาปก 189 บาท)
หนังสือเล่มนี้ ท่านอาจารย์ปริญญา ตันสกุล ได้สอนแนวคิด และวิธกี ารปฏิบตั เิ พื่อการมี
“มหาสติ” ในทุกขณะจิตในชีวติ ประจ�ำวัน และเน้นในความเข้มข้นจนถึงขัน้ การใช้ “กฤตสติ”
อันเป็ นการปฏิบตั จิ ติ ขัน้ สูงสุด ยามโลกเข้าสู่สถานการณ์ความวิกฤต และเมื่อมนุษย์มภี ยั มา
ถึงตัว เพื่อน�ำพาตนเองให้รอดพ้นจากภัยพาลทัง้ หลาย ด้วยพลังจิตใจที่เข้มแข็ง

รักจะน�ำต้องท�ำแบบไหน
(ราคาปก 195 บาท)
ISBN : 978 616 7689 35 7
หนังสือความรูส้ ำ� คัญเรื่องหนึ่ง ส�ำหรับท่านที่ตอ้ งการเป็ นผูน้ ำ� ที่เก่งกาจ ที่จะสามารถรับ
บทบาทและหน้าที่สำ� คัญในการเป็ นผูน้ ำ� ที่ดแี ละสมบูรณ์ เป็ นหนังสือที่จะท�ำให้รูว้ า่ การจะ
เป็ นผูน้ ำ� ที่ดตี ่อองค์กร ต่อผูต้ าม ต่อตนเอง และสังคมรอบด้านนัน้ จะต้องท�ำอย่างไร
พร้อมกับเคล็ดลับพิเศษดีๆ อีกมากมาย ที่จะน�ำไปปฏิบตั ใิ ห้เกิดผลได้ทงั้ สิ้น

ค�ำเตือนสุดท้าย กรณีภยั พิบตั โิ ลก
ISBN : 978 616 7689 66 1
(ราคาปก 209 บาท)
หนังสือเล่มนี้ เป็ นผลงานอีกเล่มหนึ่งของท่านอาจารย์ ปริญญา ตันสกุล ที่ได้กรุณา
อนุญาตให้สำ� นักพิมพ์จติ จักรวาลน�ำมาจัดท�ำเป็ นรูปเเบบหนังสือ โดยถอดความมาจากการ
ถ่ายทอดคลื่นความคิดจากจิตจักรวาล ครัง้ ที่ 233 ณ ห้องมีทติ้งรูม 2 ศูนย์ประชุมเเห่ง
ชาติสริ กิ ติ ์ิ ในงานสหกรุป๊ เเฟร์ ในวันอาทิตย์ท่ ี 3 กรกฎาคม 2559

คู่มอื ของคนที่ไม่ตอ้ งทนท�ำงาน
(ราคาปก 145 บาท)
ISBN : 978 616 7689 43 2
หนังสือเล่มนี้ เป็ นหนังสือที่มที งั้ คุณค่า เเละคุณประโยชน์ ช่วยให้ผูท้ ่ กี ำ� ลังอยู่ท่ามกลาง
วงล ้อมของเพื่อนร่วมงาน ผูบ้ งั คับบัญชา บุคคลภายนอก ไม่วา่ จะเป็ นผูใ้ ช้บริการลูกค้า
หรือผูต้ ดิ ต่อเกี่ยวข้องทัง้ หลาย ได้มที างออกจากกรณีต่างๆของการท�ำงานทัง้ ในด้านบวก
ด้านลบ เเละทุกด้านที่ตอ้ งเผชิญในทุกๆวันของการท�ำงาน

นักรบแห่งแสงสว่าง
ISBN : 978 616 7689 02 9
(ราคาปก 198 บาท)
เหตุใดมนุษย์บนดาวเคราะห์โลกดวงนี้ จึงได้รบั เกียรติ ให้ได้ช่ อื ว่า “นักรบแห่งแสงสว่าง”
ที่มา เเละภาระหน้าที่ในการมาเป็ นมนุษย์ การยกระดับร่างกายให้เข้ากันได้กบั จิตส�ำนึก
บ่อเกิดพฤติกรรมมนุษย์ คุณสามารถค้นหาความจริง เเละความรูใ้ หม่ท่ มี คี ่ายิ่ง ได้จาก
หนังสือเล่มนี้

งานก็ได้ใครๆก็รกั
(ราคาปก 145 บาท)
ISBN : 978 616 7689 54 8
หนังสือเล่มถัดมาจาก คู่มอื ของคนที่ไม่ตอ้ งทนท�ำงาน ที่ออกมา เพื่อช่วยหนุ่มสาวที่อยู่
ในวัยท�ำงาน เเละคนที่ทำ� งานมานานเเล ้ว เเต่มคี วามสงสัยอยู่เสมอว่าจะใช้ชวี ติ อย่างไรให้
กลมกลืน กับทุกสถานการณ์ท่ ผี ่านไปทุกวัน ตัง้ เเต่ต่ นื นอนในตอนเช้าไปจนค�ำ่ เป็ นชีวติ ที่
ต้องท�ำงานเเละมีปฏิสมั พันธ์กบั คนในเเวดล ้อมทัง้ ที่ทำ� งาน ที่บา้ น ตลอดสังคมหลังเลิกงาน
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เคล็ดลับการสร้างพลังอ�ำนาจใหม่ให้ตนเอง
ISBN : 978 616 90430 8 9
(ราคาปก 179 บาท)
น่ าเสียดายที่มนุ ษย์แสวงหาจุดแห่งความสมดุลจากพลังอ�ำนาจแห่งจิตส�ำนึกของตนยังไม่
พบ มนุษย์โลกจึงสร้างพลังอ�ำนาจใหม่ให้ตนเองกันไม่ได้ ทัง้ ๆที่พยายามพัฒนาตนเองกัน
อยู่ตลอดมานับพันปี หนังสือเล่มนี้ จะช่วยเปิ ดเผยเคล็ดลับดีๆ ที่จะช่วยสร้างพลังอ�ำนาจ
ใหม่ให้ตวั คุณเองได้อย่างถูกต้อง เเละตรงตามหลักธรรมที่ดี
21

เเต่งใจ
(ราคาปก 145 บาท)
ISBN : 978 616 7689 56 2
หนังสือที่ให้ขอ้ คิด เเละวิธกี ารปฏิบตั จิ ติ (ส�ำนึก) เพื่อการเข้าถึงความเป็ นสัตว์สงั คม ที่
กลมกลืนกับเพื่อนมนุษย์เเละทุกสรรพสิ่ง สร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในสังคมโลก ไม่วา่ จะ
เป็ นโลกใบใหญ่คอื ประเทศชาติ ไปจนถึงโลกใบเล็ก คือ บ้านตนเอง

เคล็ดวิธชี ำ� ระจิต ในชีวติ ประจ�ำวัน
ISBN : 978 616 7689 69 2
(ราคาปก 199 บาท)
หนังสือ “ เคล็ดวิธชี ำ� ระจิต ในชีวติ ประจ�ำวัน ” เล่มนี้ เป็ นผลงาน ที่สำ� คัญที่สุดเล่มหนึ่งของ
ท่าน อาจารย์ ปริญญา ตันสกุล ที่ได้ถา่ ยทอดความรู ้ ที่สำ� คัญยิ่งที่มนุษย์จะได้นำ� ไปใช้เป็ น
แนวทางในการปฏิบตั ิ เพื่อการช�ำระ กิเลส ตัณหา และกรรมทัง้ หลายจากจิต เพื่อจะได้มจี ติ
และใจที่ สงบ สวย ใส และสว่าง เต็มไปด้วยพลังทางจิตวิญญาณ

สุขทุกวัน
(ราคาปก 145 บาท)
ISBN : 978 616 7689 59 3
หนังสือที่นำ� เสนอสิ่งที่จำ� เป็ นและสิ่งส�ำคัญในการสร้างสุขภาวะแก่มนุษย์ ในหลายแง่มมุ
ที่ท่านอาจนึกไปไม่ถงึ
เป็ นความสุขที่ท่านสามารถสร้างได้จากการปฏิบตั ติ ่อตนเองและ
ปฏิบตั ติ ่อทุกๆคนที่แวดล ้อมตัวท่านได้อย่างถูกต้อง

“ คน ” ท�ำไมต้องคน
ISBN : 978 616 7689 70 8
(ราคาปก 189 บาท)
หนังสือ “ คนท�ำไมต้องคน ” เล่มนี้ เป็ นผลงาน ที่สำ� คัญที่สุดเล่มหนึ่งของท่าน อาจารย์
ปริญญา ตันสกุล ที่ได้ถา่ ยทอดความรู ้ เเละเเนวทางในการปฏิบตั ทิ ่ จี ะช่วยให้มนุษย์หลุด
พ้นจากความทุกข์ เเละเเก้ไขสิ่งที่ได้กระท�ำผิดบาปมาได้อย่างดีเยี่ยม โดยการผลัดใช้
อายตนะที่มอี ยู่ไม่วา่ จะเป็ น หู ตา จมูก ปาก กาย หรือ จิต

วิธชี ำ� ระจิต
(ราคาปก 189 บาท)
ISBN : 978 616 7689 63 0
เป็ นหนังสืออีกเล่มหนึ่งที่ได้ถา่ ยทอดความรูเ้ ป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิ เพื่อการช�ำระจิตไว้
อย่างน่าอ่านป็ นอย่างยิ่ง ท่านได้อธิบายถึงการท�ำสมาธิแบบเดิมในการยุคพลังงานเก่า ที่
นิยมใช้ปฏิบตั กิ นั และยังให้ความรูใ้ หม่เพื่อเติมเต็มในการช�ำระจิต
วิธนี ิพพานของนักบวชกับชาวบ้านนัน้ เเตกต่างกัน
(ราคาปก 199 บาท)
ISBN : 978 616 7689 67 8
หนังสือเล่มนี้ เป็ นค�ำตอบหนึ่ง ที่จะช่วยให้ความกระจ่างอย่างเต็มที่ ว่าถ้าเราเป็ นเพียงชาว
บ้าน ต้องมีพนั ธะผูกพัน หล่อเลี้ยงครอบครัว บิดามารดา เเละทุกคนที่อยู่รอบข้าง จะเข้า
ถึงนิพพานได้อย่างไร หนังสือที่จะให้คำ� ตอบในการปฏิบตั ติ น วิธชี ำ� ระจิตให้ใส ใจให้สวย
เพิ่มพลังปัญญาบารมี โดยมีมหาสติอนั เป็ นธรรมชาติสมาธิ ไว้ประคองตน
มหัศจรรย์เเห่งขันธ์ 5
(ราคาปก 199 บาท)
ISBN : 978 616 7689 68 5
เป็ นหนังสือที่สำ� คัญยิ่งในการสร้างรูปเเบบของการปฏิบตั ิ
เพื่อการเข้าถึงการสร้าง
กระบวนการของขันธ์ 5 ยกระดับจากการท�ำด้วยวิธอี ตั โนมัตทิ ่ ใี ช้ “จิต” หรือสมองซีกซ้าย
โดยเเทรกเเซงในขัน้ ตอนที่ถกู ต้องให้ผลเป็ นการยกระดับได้เข้าถึงกระบวนการของขันธ์ 5
ผลคือใช้สมองซีกขวาได้งา่ ยกว่า ที่เคยเป็ นมายุคอื่นๆ
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หนังสือค�ำสอนจากท่าน ป.วิสุทธิปญั ญา
40 เกม ละลายพฤติกรรม
(ราคาปก 285 บาท)
ISBN : 978 616 90777 0 1
มาทดลองเล่นเกมสนุกๆ ที่จะท�ำให้ คุณหรือผูอ้ บรมสนุกสนาน ไปพร้อมๆกับการได้รบั
ข้อคิดธรรมะดีๆ ที่อดั เเน่นด้วย 40 เกมกิจกรรม ในเล่มเดียว ไม่วา่ จะเป็ นเกม ผึ้งหา
รัง้ ค้นหาคู่ ช่างต่อเตียง ต่างคนต่างคิด ล ้นมือ หลับก่อนลืม บึ้ดจ�ำ้ บึ้ด วิ่งให้ไว
ของคู่กนั เเละเกมอีกมากมาย ที่คุณจะได้รบั ความสนุกสนาน ไปพร้อมๆกับกิจกรรมกลุม่

Love to Love
(ราคาปก 60 บาท)
ความหมายของค�ำว่า รักเพื่อรัก คืออย่างไร ความรักระหว่างมนุษย์ พลังงานความรัก
หมายถึงอะไร รักพระบิดา รักพ่อเเม่ รักตนเอง รักผูอ้ ่ นื รักครอบครัว รักในการพัฒนา
ตนเอง คืออย่างไร หนังสือเล่มนี้จะสอนให้คุณได้รูถ้ งึ ความรักที่ย่ งิ ใหญ่ เเละสอนให้คุณ
รักเป็ น ให้คุณรักตัวเอง เเละรักผูอ้ ่ นื ได้อย่างถูกต้อง

ธรรมเทศน์ จากเฟสบุค๊
(ราคาปก 150 บาท)
ISBN : 978 616 907771 8
ธรรมะดีๆ ที่ได้จากห้องเรียนธรรมเทศน์ Face Book ของท่าน ป.วิสุทธิปญั ญา ได้
รวบรวมขึ้นมาเป็ นหนังสือที่มคี ุณค่ายิ่งเล่มนี้ จากการถามตอบของผูใ้ ฝ่ ธรรมในเฟสบุค๊
กับค�ำถามต่างๆที่น่าสนใจ เช่น เคล็ดวิธี “4 อย่า” รักษาโรคขี้เบื่อ ธรรมชาติสมาธิกบั
สภาวะจิตที่เป็ นสุญตา มายาจากม่านเมฆ เเละหัวข้อธรรมะดีๆ ที่หาค�ำตอบไม่ได้งา่ ยๆ

กรรมใคร ใครก�ำ !
(ราคาปก 65 บาท)
กฎเเห่งกรรม กับ กฎเเห่งการกระท�ำ ต่างกันอย่างไร รหัสกรรม คืออะไร ผลกรรมเกิด
ขึ้นเเล ้ว ต้องรอเเก้ไขในภพต่อไปหรือไม่ บุรพกรรมเเม่เหล็ก Digitallis คืออะไร กรรม
บันดาล เป็ นอย่างไร ตายเเล ้วจิตวิญญาณจะเป็ นอย่างไร มาร่วมกันศึกษาความรูใ้ หม่ท่ ี
เกี่ยวกับกฎเเห่งกรรม ที่คุณจะหาค�ำตอบได้จากที่ไหนไม่ได้งา่ ยๆ จากหนังสือเล่มนี้

คุณเตรียมตัวรับมือ ภัยพิบตั คิ รัง้ ใหญ่แล ้วหรือยัง!
(ราคาปก 65 บาท)
ภัยธรรมชาติท่ จี ะเกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ การเตรียมตัวเพื่อตนเอง เเละสมาชิก
ครอบครัว การดูเเลตัวเองในช่วงวิกฤต การเตรียมทางจิตวิญญาณ การดูเเลเเก่นเเท้ยาม
มีภยั ลางบอกเหตุระยะที่สอง เเผ่นดินไทยที่จะสาบสูญ เเผนที่ประเทศไทยใหม่ หนังสือ
เล่มนี้จะรวบรวมการเตรียมตัวรับมือกับภัยพิบตั ไิ ว้ให้คุณ

บันทึกเบื้องหลัง ภัยมหันต์วนั สิ้นยุค
(ราคาปก 65 บาท)
ความชัว่ เเละความผิดบาปส่งผลให้โลกวิกฤตได้อย่างไร จิตมวลรวมของมนุษย์โลกมีผล
ต่อภัยพิบตั อิ ย่างไร วิธคี ดิ ของช่างเทคนิคเป็ นอย่างไร ปฏิบตั กิ ารทางเทคนิคเพื่อการช�ำระ
โลกของพระบิดา ภัยพิบตั ทิ ่ อี ยู่นอกเหนือเเผนปฏิบตั กิ ารช�ำระโลกของพระบิดา หน้าที่หลัก
ของมนุษย์ ก่อน 56 วัน 8 ราตรี คืออะไร ศึกษาเรื่องภัยพิบตั กิ ่อนสิ้นยุค ได้จากหนังสือ

คน “คนอยู่มยั้ ”
(ราคาปก 65 บาท)
คนทุกคน จะต้อง คนอะไร จะคนกันอย่างไร เพื่ออะไร เเละเป้ าประสงค์ในการคน หลัก
การคน มี อะไรบ้าง เเละจะท�ำได้อย่างไร ร่วมกันศึกษาหาวิธคี นตัวเอง เพื่อการเป็ น
มนุษย์ท่ สี มบูรณ์ เพื่อสร้างสังคมที่ดี ได้จากหนังสือเล่มนี้

จุดเริ่มต้น ของการใช้ มหาสติ
(ราคาปก 65 บาท)
จิตซุกซนเหมือนลิงนัน้ เป็ นอย่างไร สติกบั สมาธิ คืออย่างไร จุดเริ่มต้นของการใช้ มหา
สติ นัง่ สมาธิหรือนัง่ สติ เป็ นอย่างไร สมาธิสนั้ เป็ นอย่างไร รักให้ได้ ให้ให้เป็ น กับมหา
สติ ท�ำได้อย่างไร วิธคี รองมหาสติ มีอะไรบ้าง คุณจะสามารถร่วมศึกษาหลักธรรม เเละ
เคล็ดลับดีๆ ในการใช้มหาสติ ได้อกี มาก จากหนังสือเล่มนี้

อย่าเดินถ่างขา ถ้ามุง่ นิพพาน
(ราคาปก 65 บาท)
จิตละเอียด เป็ นอย่างไร ความคิดที่ยงั ไม่ถกู ต้องเกี่ยวกับเส้นทางเเห่งการนิพพาน การ
บวชเป็ นพระ เเละการใช้ชวี ติ ฆราวาส วิธกี ารเข้าถึงนิพพาน นักบวช เเละฆราวาส จะ
สามารถนิพพานได้อย่างไร หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้ผูใ้ ฝ่ นิพพาน ได้เข้าใจเรื่องการนิพพาน
ได้กระจ่างเเจ้ง ชัดเจนมากขึ้น
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สัจจะ My God My Words Your World
(ราคาปก 65 บาท)
หนังสือเล่มนี้ จะอธิบายถึง การถอดรหัสธรรม ว่าเป็ นอย่างไร การไถ่บาป หนทางสู่พระ
บิดา จะท�ำได้อย่างไร พระภาระกิจ พระสัจจะ พระจิต หมายถึงอะไร การสวดภาวนา
สวดสร้างสติ คืออะไร อย่างไรคือ ร�ำพึง พลังเเห่งจักรา คืออะไร สวรรค์ นรก เป็ น
อย่างไร
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Messages from God 1
(ราคาปก 120 บาท)
ISBN : 978 616 37441 8 0
พระธรรมค�ำสอนทุกศาสนา ล ้วนมาจากต้นธารเดียวกัน พระศาสดาทุกพระองค์ ล ้วน
เป็ นหนึ่งเดียวกัน พระศาสนาทุกศาสนา ล ้วนเป็ นสากล ถ้าพระคัมภีร ์ Messages from
God เล่มนี้ ก�ำลังอยู่ในมือของท่าน เเละก�ำลังสัน่ สะเทือนจิตปัญญาของท่านอยู่น่ ี ย่อม
มิใช่ใช่เหตุบงั เอิญเเน่นอน

จิตใสใจสวย Beautiful Mind 6
(ราคาปก 120 บาท)
ISBN : 978 616 382 0624
รักษาจิตให้ใส รักษาใจให้สวยได้ดว้ ย ไม่ตกเป็ นทาสของการถูกยัว่ ยุ ไม่ตกเป็ นทาสของ
ความอยาก เเละ ไม่ตกเป็ นทาสอารมณ์ของตนเอง ซึ่งเป็ นวิธกี ารรักษาจิตในชีวติ ประจ�ำ
วัน ถ้าท�ำได้ในทุกๆวัน เชื่อว่า ความสุขจะย้อนคืนกลับมา โดยไม่ตอ้ งมีใครมาควบคุม
เรา

Oneness 2
(ราคาปก 120 บาท)
ISBN : 978 616 374 430 2
Oneness ความหมายของค�ำนี้ ถ้าเเปลเป็ นสื่อภาษากลางๆ จะมีความหมายว่า การเป็ น
หนึ่งเดียว เพราะว่า เราทุกคนล ้วนต่างเป็ นมนุษย์โลกเเห่งทางเลือกเสรี เเละมีหน้าที่หลักๆ
คือ เราทุกคนต้องรักกันให้ได้ ให้กนั ให้เป็ นกับทุกๆสรรพสิ่งโดยปราศจากเงื่อนไข เมื่อ
เราท�ำได้ หนทางเดินบนโลกใบนี้ ก็จะมีเเต่ความรัก ความสันติ เเละความสงบสุข

รักได้ ให้เป็ น Love to Give 7
(ราคาปก 120 บาท)
ISBN : 978 616 382 7043
“ที่ใดมีรกั ที่นน่ั มีทกุ ข์” เป็ นค�ำกล่าวที่เราได้ยนิ อยู่เสมอ แต่สำ� หรับความหมาย นัยแห่ง
ความรักที่แท้จริงนัน้ ท่านอาจารย์ ปริญญา ตันสกุลได้ให้ความหมายไว้ในหนังสือเล่มนี้วา่
“ที่ใดมีรกั ที่นน่ั มีสุข” เพราะรักนัน้ เป็ นรักที่ “รักได้ ให้เป็ น Love to Give”

Jesus’ Gospel 3
(ราคาปก 120 บาท)
ISBN : 978 616 374 431 9
พระค�ำในพระคัมภีร ์ เป็ นพระโอวาทเเละสัจธรรม อันรวมเรียกว่า พระวรสาร ที่องค์เยซู
คริสต์เจ้าทรงรับสื่อสารมาจาก พระบิดาเเห่งจิตวิญญาณ ซึ่งองค์เยซูนอ้ มเกล ้าถวายพระ
นามเเด่พระองค์วา่ พระผูเ้ ป็ นเจ้า โดยได้ถกู บันทึกไว้ในความทรงจ�ำของผูค้ นบนโลกเสรี
ในยุคต้นหลังจากที่พระจิตวิญญาณของพระองค์ เสด็จกลับคืนสู่สวรรค์นิรนั ดรเเล ้ว

MAYA มายา 8
(ราคาปก 120 บาท)
ISBN : 978 616 394 6669
หลงเงามายา มนุษย์ส่วนใหญ่สอบตกเรื่องนี้กนั ทัน้ นัน้ เกิดมานานจึงยังนิพพานกันไม่ได้
เพราะเมื่อหลงเงามายา อัตตามันก็เกิด พอยึดติดในอัตตา กิเลสตัณหามันก็เกิด พอมี
กิเลสตัณหา อุปาทานมันก็เกิด ร่วมศึกษา เเละเข้าใจธรรมะหัวข้อมายานี้ ด้วยหนังสือเล่มนี้

ถึงมนุษย์ทกุ คน DNA ก�ำลังจะถูกเปลี่ยน 4
(ราคาปก 120 บาท)
ISBN : 978 616 374 432 6
พระวรสาส์นเล่มนี้ ได้ถา่ ยทอดคลื่นความคิดจากองค์จติ จักรวาลในเเนวศาสตร์ดา้ น
อภิปรัชญา Pure Meta Physics เพื่อให้มนุษย์ได้รูใ้ นเรื่องการปรับเปลี่ยน DNA :
Deoxyribonucleic Acid ชุดใหม่ในระบบการท�ำงานของเซลล์ในเครื่องยนต์เเห่งกรรม
มนุษย์ให้มปี ระสิทธิภาพโดยไม่มวี นั ตาย เพื่อรองรับการเป็ นมนุษย์ในยุคพลังงานใหม่
Messages from God The HEAVEN แผ่นดินสวรรค์
(ราคาปก 120 บาท)
ISBN : 978 616 374 559 0
ดินเเดนที่สรรพสิ่งทัง้ หลายทัง้ ปวงอยู่เหนือกฎเเห่งกรรม ไม่มสี งั สารวัฏ จึงไม่มกี ารเกิดใหม่
ของสรรพสิ่งใดๆ ดินเเดนที่สรรพสิ่งทัง้ ปวงมีคุณสมบัตเิ ป็ นสุญตา จึงเป็ นดินเเดงเเห่งการ
ด�ำรงอยู่ของสรรพสิ่ง ที่มคี วามอิ่บเอิบอยู่กบั ความว่าง ดินเเดนเเห่งนี้ จึงเปรียบได้ดง่ั
เเดนสวรรค์เเห่งจิตวิญญาณ ผูม้ ชี วี ติ นิรนั ดรโดยเเท้
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พบธรรม ในนาที หยุดกินเนื้อสัตว์
(ราคาปก 30 บาท)
สัตว์โลกทุกชนิด ล ้วนรักชีวติ เหมือนท่าน จงมีเมตตาต่อสัตว์ อย่าเบียดเบียนท�ำร้ายซึ่ง
กันเเละกันอีกเลย สัตว์ท่ เี จ็บปวดจนทุกข์ทรมานเเสนสาหัส เพราะถูกล่า - ฆ่า เขาจะอา
ฆาตเเค้น จนเป็ นเจ้ากรรมนายเวร ที่จะคอยเเก้เเค้นเอาคืน ไปทุกภพชาติ เธอจะอายุสนั้
สุขภาพไม่ดี มีโรคประจ�ำตัวเเทรกซ้อน
มาตามสัญญา สนทนาประสาจิตจักรวาล ภาค 1
(ราคาปก 195 บาท)
พระคัมภีร ์ เล่มนี้ จะเป็ นคัมภีรท์ ่ บี นั ทึกข้อมูลความรูใ้ หม่ จากการสื่อถ่ายทอดพระโอวาท
จากองค์จติ จักรวาล ระบบจิตสู่จติ ในเเนวดิ่ง : Vertical Telepathy โดย อาจารย์ปริญญา
ตันสกุล เพื่อเเจ้งข่าวสารการช�ำระโลกสู่ยุคพลังงานใหม่ เเละชี้เเนวทางปฏิบตั บิ ำ� เพ็ญสู่การ
หลุดพ้น
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สาระธรรม สนทนาประสาจิตจักรวาล ภาค 2
(ราคาปก 195 บาท)
พระคัมภีร ์ เล่มนี้ เป็ นหนังสือภาคต่อจาก หนังสือสนทนาประสาจิตจักรวาล ภาค 1 ท่าน
สามารถศึกษาข้อมูลความรูใ้ หม่เพิ่มเติมได้ต่อ จากหนังสือเล่มนี้ จากการสื่อถ่ายทอดพระ
โอวาทจากองค์จติ จักรวาล ระบบจิตสู่จติ ในเเนวดิ่ง : Vertical Telepathy โดย อาจารย์
ปริญญา ตันสกุล

เดินตาม คนน�ำทางตาบอด ได้หรือ ภาค 7
(ราคาปก 250 บาท)
พระคัมภีร ์ เล่มนี้ เป็ นหนังสือภาคต่อจาก หนังสือสนทนาประสาจิตจักรวาล ภาค 6 ท่าน
สามารถศึกษาข้อมูลความรูใ้ หม่เพิ่มเติมได้ต่อ จากหนังสือเล่มนี้ จากการสื่อถ่ายทอดพระ
โอวาทจากองค์จติ จักรวาล ระบบจิตสู่จติ ในเเนวดิ่ง : Vertical Telepathy โดย อาจารย์
ปริญญา ตันสกุล

จิตส�ำนึกคืออะไร สนทนาประสาจิตจักรวาล ภาค 3
(ราคาปก 195 บาท)
พระคัมภีร ์ เล่มนี้ เป็ นหนังสือภาคต่อจาก หนังสือสนทนาประสาจิตจักรวาล ภาค 2 ท่าน
สามารถศึกษาข้อมูลความรูใ้ หม่เพิ่มเติมได้ต่อ จากหนังสือเล่มนี้ จากการสื่อถ่ายทอดพระ
โอวาทจากองค์จติ จักรวาล ระบบจิตสู่จติ ในเเนวดิ่ง : Vertical Telepathy โดย อาจารย์
ปริญญา ตันสกุล

กาลเเห่งหายนะ
(ราคาปก 230 บาท)
มหันตภัยพิบตั ทิ ่ รี ุนเเรง จักคืบคลานเข้ามา ด้วยเหตุน้ ีเอง ปฏิบตั กิ ารเตือนภัยพิบตั เิ เบบ
ต่างๆ จึงต้องมีมายาปรากฏการณ์บา้ งปฏิบตั กิ ารบ้าง หนังสือเล่มนี้ จะอธิบายเกี่ยวกับภัย
พิบตั ิ ที่ได้เคยทยอยน�ำมาเผยให้รูใ้ ห้ฉุกคิด เพื่อปฏิบตั กิ ารเปลี่ยนมนุษย์เเละโลก สู่ยุค
พลังงานใหม่เป็ นครัง้ สุดท้าย โดย อาจารย์ปริญญา ตันสกุล

จิตใต้สำ� นึก ไม่ใช่จติ ส�ำนึก สนทนาประสาจิตจักรวาล ภาค 4
(ราคาปก 200 บาท)
พระคัมภีร ์ เล่มนี้ เป็ นหนังสือภาคต่อจาก หนังสือสนทนาประสาจิตจักรวาล ภาค 3 ท่าน
สามารถศึกษาข้อมูลความรูใ้ หม่เพิ่มเติมได้ต่อ จากหนังสือเล่มนี้ จากการสื่อถ่ายทอดพระ
โอวาทจากองค์จติ จักรวาล ระบบจิตสู่จติ ในเเนวดิ่ง : Vertical Telepathy โดย อาจารย์
ปริญญา ตันสกุล

วันพิพากษา The Judgment Days
(ราคาปก 2500 บาท)
ท่านญาติธรรม ที่สนใจสัง่ ซื้อหนังสือ วันพิพากษา The Judgment Days กรุณาติดต่อ
สัง่ ซื้อหนังสือได้ท่ ี สนพ.เเรบบิท เพื่อสนับสนุน สถานธรรมภูกระต่าย กับน้องบุญธรรมโดย
โทรเบอร์ 089 699 5926 , ID Line : 0896995926 หรือ www.facebook.com/
rabbitpublishing

ใครสร้างพระเจ้า สนทนาประสาจิตจักรวาล ภาค 5
(ราคาปก 260 บาท)
พระคัมภีร ์ เล่มนี้ เป็ นหนังสือภาคต่อจาก หนังสือสนทนาประสาจิตจักรวาล ภาค 4 ท่าน
สามารถศึกษาข้อมูลความรูใ้ หม่เพิ่มเติมได้ต่อ จากหนังสือเล่มนี้ จากการสื่อถ่ายทอดพระ
โอวาทจากองค์จติ จักรวาล ระบบจิตสู่จติ ในเเนวดิ่ง : Vertical Telepathy โดย อาจารย์
ปริญญา ตันสกุล

คนน�ำทาง มิใช่ศาสดา ภาค 1
(ราคาปก 850 บาท)
ท่านญาติธรรม ที่สนใจสัง่ ซื้อหนังสือ คนน�ำทาง มิใช่ศาสดา ภาค 1 กรุณาติดต่อ สัง่ ซื้อ
หนังสือได้ท่ ี สนพ.เเรบบิท เพื่อสนับสนุน สถานธรรมภูกระต่าย กับน้องบุญธรรมโดยโทร
เบอร์ 089 699 5926 , ID Line : 0896995926
หรือ www.facebook.com/rabbitpublishing

ใครคือพระเจ้า สนทนาประสาจิตจักรวาล ภาค 6
(ราคาปก 195 บาท)
พระคัมภีร ์ เล่มนี้ เป็ นหนังสือภาคต่อจาก หนังสือสนทนาประสาจิตจักรวาล ภาค 5 ท่าน
สามารถศึกษาข้อมูลความรูใ้ หม่เพิ่มเติมได้ต่อ จากหนังสือเล่มนี้ จากการสื่อถ่ายทอดพระ
โอวาทจากองค์จติ จักรวาล ระบบจิตสู่จติ ในเเนวดิ่ง : Vertical Telepathy โดย อาจารย์
ปริญญา ตันสกุล

คนน�ำทาง มิใช่ศาสดา ภาค 2
(ราคาปก 850 บาท)
ท่านญาติธรรม ที่สนใจสัง่ ซื้อหนังสือ คนน�ำทาง มิใช่ศาสดา ภาค 2 กรุณาติดต่อ สัง่ ซื้อ
หนังสือได้ท่ ี สนพ.เเรบบิท เพื่อสนับสนุน สถานธรรมภูกระต่าย กับน้องบุญธรรมโดยโทร
เบอร์ 089 699 5926 , ID Line : 0896995926
หรือ www.facebook.com/rabbitpublishing
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ศาสตร์เเห่งอริยะ
(ราคาปก 850 บาท)
ท่านญาติธรรม ที่สนใจสัง่ ซื้อหนังสือ ศาสตร์เเห่งอริยะ กรุณาติดต่อ สัง่ ซื้อหนังสือได้ท่ ี
สนพ.เเรบบิท เพื่อสนับสนุน สถานธรรมภูกระต่าย กับน้องบุญธรรมโดยโทรเบอร์
089 699 5926 , ID Line : 0896995926
หรือ www.facebook.com/rabbitpublishing

“ จิตจักรวาล คืออะไร ?

เเผนที่ประเทศไทย
(ราคาปก 150 บาท)
เเผนที่ประเทศไทย ที่เเสดงขอบเขตพื้นที่ คาดการณ์ภยั พิบตั ิ ที่จะเกิดในอนาคต
เขียนโดย ท่านอาจารย์ ปริญญา ตันสกุล ส�ำหรับท่านญาติธรรม ที่สนใจ สามารถร่วม
ศึกษา เพื่อเป็ นประโยชน์ ได้เเล ้วด้วยเเผนที่น้ ี
เเผนที่โลก
(ราคาปก 350 บาท)
เเผนที่โลก ที่เเสดงขอบเขตพื้นที่ คาดการณ์ภยั พิบตั ิ ที่จะเกิดในอนาคต
เขียนโดย ท่านอาจารย์ ปริญญา ตันสกุล ส�ำหรับท่านญาติธรรม ที่สนใจ สามารถร่วม
ศึกษา เพื่อเป็ นประโยชน์ ได้เเล ้วด้วยเเผนที่น้ ี

มนุษย์โลกเกี่ยวข้องกับ
จิตจักรวาล อย่างไร ?
ทำ�ไม มนุษย์ จึงต้องเรียนรู้
เรื่องของ จิตจักรวาล ?
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หนังสือพระโอวาทแห่งองค์จติ จักรวาล
รวบรวมพระโอวาทค�ำสอนขององค์จติ จักรวาล โดยการถอดความมาจากการบันทึกเทป
ในแต่ละครัง้ ที่ผ่านมา ซึ่งเป็ นพระโอวาทที่พระบิดาทรงเมตตาประทานให้ไว้
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ชมรมจิตจักรวาลศึกษาแห่งโลก (UCSA)
1783/84 ถ.ลาดพร้าว ซ.35/1 แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กทม.10310โทร 0-2512-3176, 0-25113260 แฟกซ์ 0-2938-0062
ใบสมัครสมาชิก

วันที่...........................................................
ชื่อ-นามสกุล (ไทย)............................................................................................
ที่อยู่ บ้านเลขที่.......................หมู.่ ....... ซอย.......................ถนน........................
แขวง................................... เขต................................ จังหวัด...........................
รหัสไปรษณีย.์ ...................... โทรศัพท์...........................โทรสาร.........................
วันเดือนปี เกิด....................................................................อายุ.........................
เชื้อชาติ...........................สัญชาติ...............................ศาสนา............................
วุฒกิ ารศึกษา................................ ชื่อสถาบันการศึกษา..................................
ชื่อสถานที่ทำ� งานปัจจุบนั ....................................................................................
ที่ตงั้ ที่ทำ� งานเลขที่ ี่ ..............................ซอย.........................ถนน.........................
แขวง..................... เขต.................................. จังหวัด.......................................
รหัสไปรษณีย.์ .................... โทรศัพท์............................โทรสาร..........................
E-mail..............................................................................................................
ต�ำแหน่งงานปัจจุบนั ........................................................................
สถานที่สามารถติดต่อได้สะดวก....................................................................................................................
กลุม่ หรือชมรมที่เป็ นสมาชิกในปัจจุบนั
...................................................................................................................................................................
...........................................................................
วัตถุประสงค์ในการสมัครเป็ นสมาชิกชมรมจิตจักรวาลศึกษา
......................................................................................................................
......................................................................................................................
วันและเวลาที่ท่านสะดวกในการเข้าฟังการบรรยาย-เสวนา
...................................................................................................................................................................
.............................................................................
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ .....................................................................................................................
..............................................................................
			
ลงชื่อ............................................ผูส้ มัคร
(.....................................................)
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วิธีการสั่งซื้อหนังสือ
วิธที ่ ี 1

โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์เลขที่

ติดต่อสัง่ ซื้อโดยตรงที่ ส�ำนักพิมพ์จติ จักรวาล
1783/84 ซอยลาดพร้าว 35/1 ถนนลาดพร้าว แขวงสามเสนนอก
เขตห้วยขวาง กทม. 10310
(09.00 - 17.00 น. จันทร์ - ศุกร์)

752-2-09692-4

วิธที ่ ี 2
ดูรายการหนังสือ ราคา ที่ท่านต้องการสัง่ ซื้อจาก
หนังสือรวมรายการเล่มนี้
หรือ www.jitchakravalbook.com/download
เเล ้ว สัง่ ผ่านโทร , Line , facebook เเละ อีเมล ได้ดงั ต่อไปนี้
โทรศัพท์ : (080) 9-7887-04
ID Line : jitbook
Web : facebook.com/jitbook
E mail : jitchakravalbook@gmail.com
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โดย

ธนาคารกสิกรไทย สาขาลาดพร้าว 10
ช�ำระในนาม หจก.ส�ำนักพิมพ์จติ จักรวาล
( ส่งหลักฐานการช�ำระเงินมาที่ใดก็ได้ ดังนี้
ID Line : jitbook
Web : facebook.com/jitbook
E mail : jitchakravalbook@gmail.com )
** สัง่ ซื้อ หรือ ส่งหลักฐานเเล ้ว ...
หากไม่มกี ารตอบกลับภายใน 24 ชม.
กรุณาโทร เเจ้ง 080-9-7887-04 **
ขอขอบพระคุณ คุณลูกค้าทุกท่านค่ะ

หนังสือธรรมะเพื่อจิตวิญญาณของตนเอง สำ�หรับผู้ใฝ่ธรรม
ที่ตามหาความจริงที่จริงเเท้ เเละ
ไม่ต้องการหลงงมงายอีกต่อไป

“ ด้วยเนื้อหาที่เเตกต่าง
เเละความรู้ใหม่ที่ท่านอาจจะยังไม่เคยรู้
ที่ท่านไม่สามารถหาอ่านได้ง่ายๆจากที่ไหน
หนังสือธรรมมะ ที่จะช่วยเติมเต็ม
เสริมความรู้ให้ท่านได้เข้าใจ ด้วยเนื้อเเท้
เเก่นธรรม ของธรรมะ ได้เป็นอย่างดี
ท่านสามารถ ใช้ปัญญาญาณของท่านตัดสินใจ
เเละเลือกได้ด้วยตัวของท่านเอง ”

