
รายการ สื่อวีดิทัศน์
สำานักพิมพ์ จิตจักรวาล

รวมรายการสื่อวีดิทัศน์ทั้งหมด ของสำานักพิมพ์จิตจักรวาล    
สำาหรับท่านที่สนใจความรู้ทางธรรมะที่อธิบายด้วย 

หลักจิตวิทยาวิทยาศาสตร์
อย่างมีเหตุผล เเละเป็นธรรมชาติ

เหมาะกับมนุษย์ยุคพลังงานใหม่อย่างเเท้จริง

  สามารถดูรายละเอียดเบื้องต้น เเละ สั่งจองได้จากหนังสือเล่มนี้

พบกับ  “สื่อพระโอวาทจากองค์จิตจักรวาล” 

เเละ ธรรมะดีๆ จาก

“เทพทิพย์มงคลธรรม”

ที่คุณสามารถดูภาพเเละฟังเสียง

ประกอบความเข้าใจ ได้อย่างละเอียด ลึกซึ้ง



3

ประวตัิผูส้ื่ อถ่ายทอด

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

รายการวิทยุ “เทพทิพย์มงคลธรรม” 
ดำาเนินรายการโดย  อาจารย์ปริญญา  ตันสกุล มีดังนี้

กรุงเทพมหานคร
AM   945   Mhz 01  มนีบรุ ี เวลา 23.00 - 23.30 น. จนัทร ์- ศุกร์
AM  1143   Mhz อสมท. เวลา 07.30 - 08.00 น. จนัทร ์- อาทติย์
AM  1251   Mhz 06 ทหารอากาศ เวลา 22.30 - 23.00 น. จนัทร ์- ศุกร์
AM  1350   Mhz พล 1 รอ. เวลา 20.30 - 21.00 น. เสาร ์- อาทติย์
AM  1350   Mhz พล 1 รอ. เวลา 08.30 - 09.00 น. อาทติย์

ภาคกลาง
จงัหวดัลพบรุี
FM 107.50 Mhz สถานีวทิยุกระจายเสยีง ม.ราชภฏัเทพสตร ี  เวลา 08.30 - 09.00 น.   ทกุวนั

จงัหวดัสมทุรปราการ
FM  102.70   MHz    สถานีวทิยุ  เรดโิอลดีเดอร ์                   เวลา 19.30 – 20.00 น.    ทกุวนั
FM   95.25   MHz     สถานีวทิยุชมุชนคนกนัเอง                    เวลา  07.30 – 08.00 น.   จนัทร ์– ศุกร์
                                                                           และ 19.30 – 20.00 น.    
จงัหวดัปทมุธานี
FM  107.75   MHz    สถานีวทิยุ ชาวรงัสติ                           เวลา 20.30 – 21.00 น.   
                                                                            และ 04.00  - 05.00 น.    ทกุวนั
FM   99.75   MHz    สถานีวทิยุ อนุรกัษป์ทมุ                        เวลา  19.30 – 20.00 น.   ทกุวนั
FM  107.50   MHz    สถานีวทิยุ ลอยลม เรดโิอ  บางเดื่อ           เวลา  05.00 น.             ทกุวนั
FM  107.75   MHz    สถานีวทิยุ ชาวรงัสติ                           เวลา 20.30 – 21.00 น.   
                                                                            และ 04.00  - 05.00 น.    ทกุวนั
FM   99.75   MHz    สถานีวทิยุ อนุรกัษป์ทมุ                        เวลา  19.30 – 20.00 น.    ทกุวนั 

จงัหวดัสระบรุี
FM   99.25   MHz    สถานีวทิยุ ฅนสระบรุ ี                         เวลา 19.30 – 20.00 น.    จนัทร ์-  ศุกร์
FM   94.75   MHz    สถานีวทิยุบา้นบางกง                          เวลา  05.00 - 05.30 น.    ทกุวนั
FM  102.75   MHz    สถานีวทิยุซติี้ เรดโิอ                            เวลา 05.00 – 06.00 น.    จนัทร ์- ศุกร์

รายการโทรทัศน์ดาวเทียมไทยคม 2 ระบบซีแบนด์ ช่อง S Channel
รายการ “เทพทพิยม์งคลธรรม”  เวลา 07.00 - 07.30 น.  ทกุวนัอาทติย์
รายการ “วทิยาธรรม”            เวลา 05.00 - 08.00 น.  ทกุวนัอาทติยสุ์ดทา้ยของเดอืน
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จงัหวดัลพบรุี
FM   92.50   MHz    สถานีวทิยุ คลื่นภมูปิญัญาไทยและสมนุไพรไทย   เวลา 06.30 – 07.00 น.    ทกุวนั
FM  106.00   MHz    สถานีวทิยุ เพื่อการศึกษาโรงเรยีนนารายณว์ทิยา   เวลา 8.30 – 9.00 น.       ทกุวนั

จงัหวดัสุพรรณบรุี
FM  104.75   MHz    สถานีวทิยุบา้นควายเรดโิอ                        เวลา 05.00 – 06.00 น.   จนัทร ์– เสาร ์
                                                                               และ   19.30 น.           
จงัหวดัอ่างทอง
FM  101.75   MHz    สถานีวทิยุเพื่อการศึกษาโรงเรยีนสตรอ่ีางทอง    เวลา  14.00 – 14.30 น.   พฤหสั
FM  107.75   MHz    สถานีวทิยุพระพทุธศาสนาวดัสบีวัทอง           เวลา 17.00 – 18.00 น.    ทกุวนั
 
จงัหวดัอทุยัธานี
FM  102.25  MHz     สถานีวทิยุ หนองสระ  เรดโิอ                     เวลา 19.30 – 20.00 น.    ทกุวนั
FM  90.00   MHz     สถานีวทิยุพระพทุธศาสนา                        เวลา  18.30 – 19.00 น.   ทกุวนั
FM  102.25  MHz     สถานีวทิยุหนองสระ เรดโิอ                       เวลา 19.00 – 19.30 น.     ทกุวนั

จงัหวดัสงิหบ์รุี
FM 105.95  MHz      สถานีวทิยุ  เกษตรเมอืงสงิห ์                     เวลา 07.30 – 08.00 น.   จนัทร ์- ศุกร์

จงัหวดัพระนครศรอียุธยา
FM 101.00  MHz      สถานีวทิยุกระจายเสยีงพระพทุธศาสนาแห่งชาต ิ  เวลา  15.00 – 16.00 น.  จนัทร ์– ศุกร์

นนทบรุี
FM  96.75  MHz       สถานีวทิยุ Mixradio                             เวลา 18.00 – 18.30 น.    พธุ
                           เพื่อการท่องเที่ยว  สิ่ งแวดลอ้ม และสงัคม
FM  105.75 MHz       สถานีวทิยุ เกาะเกรด็  ICE  FM                เวลา  08.00 – 08.30 น.   ทกุวนั

ภาคเหนือ
จงัหวดัเชยีงใหม่
FM  98.50  Mhz        สถานีวทิยุชมุชน VRP Radio                    เวลา 19.30 - 20.00 น.   จนัทร ์- ศุกร์
FM  100.50 Mhz        สถานีวทิยุชมุชน คลื่นกลางใจเมอืง      เวลา 07.30 - 08.00 น.   จนัทร ์- ศุกร์
                            กลางใจคน อ.ฝาง
FM  104.50 Mhz        สถานีวทิยุชมุชน เวยีงมะลกิา อ.แมอ่าย         เวลา 07.30 - 08.00 น.   ทกุวนั

จงัหวดัเชยีงราย
FM  107.00 Mhz        สถานีวทิยุชมุชน Pink Radio อ.แมส่าย         เวลา 07.30 - 08.00 น.   เสาร ์- อาทติย์
FM 106.75 Mhz   สถานีวทิยุเชยีงราย  ฅนแมล่าว                  เวลา 07.30 - 08.00 น.    อาทติย์
FM 106.5  Mhz   คลื่นวทิยุนครเชยีงราย อ.เมอืง                   เวลา 06.00 - 07.00 น.  องัคาร , พฤหสั                        
                                                                                                          , เสาร ์, อาทติย์
จงัหวดัล �าพนู
FM 96.75  Mhz   สถานีวทิยุแฮปป้ีเรดโิอ ล �าพนู       เวลา 05.00 – 06.00 น.   จนัทร ์- ศุกร ์    

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
จงัหวดัอดุรธานี
FM  90.00  MHz        สถานีวทิยุ  เอส.อาร.์เรดโิอ                       เวลา  20.00 – 20.30  น.   ทกุวนั
FM  96.25  MHz        สถานีวทิยุ  พเีพลิ  เรดโิอ                        เวลา  08.00 – 09.00  น.   จนัทร ์– ศุกร์

จงัหวดันครราชสมีา
FM  103.75 MHz        สถานีวทิยุ ความรกั                              เวลา  12.00 -13.00 น.    เสาร ์– อาทติย ์                                               
                             และสนัต ิ Love  and  Peace  Radio                                       , ทกุวนัพระ
FM  93.25  MHz        สถานีวทิยุ คนรกัสุขภาพ                         เวลา  06.00 – 07.00  น.   อาทติย์
FM  88.50   MHz       สถานีวทิยุ เพื่อนเกษตรกร                       เวลา  10.00 – 10.30 น.     ทกุวนั

จงัหวดัรอ้ยเอด็
FM  87.75   MHz       สถานีวทิยุ Earth  media                       เวลา 06.00 – 06.30  น.  เสาร ์-อาทติย์
FM  97.50   MHz       สถานีวทิยุ คนบา้นดอน                          เวลา 12.00 – 13.00  น.   
                                                                               และ   22.00 – 23.00 น.  จนัทร ์– ศุกร์
จงัหวดับรุรีมัย์
FM  97.25   MHz       สถานีวทิยุ บรกิารสาธารณะพระพทุธศาสนา     เวลา 19.00 – 19.30  น.   จนัทร ์– ศุกร์

จงัหวดัขอนแก่น
FM  101.00  MHz       สถานีวทิยุ พฒันาเทพารกัษ ์                    เวลา  8.30 – 9.00 น.       อาทติย์
                              ( Smile F.M. 101.00 MHz )
FM  106.25  MHz       สถานีวทิยุ เมอืงหมอแคนแก่นนคร             เวลา  07.30 – 08.00 น.     ทกุวนั

จงัหวดัมหาสารคาม
FM   91.75  MHz        สถานีวทิยุ ดอกมะค�าป่า                        เวลา 05.00 – 07.00 น.      ทกุวนั
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จงัหวดัชยัภมูิ
FM   95.50  MHz        สถานีวทิยุ คนรกัษถ์ิ่น                           เวลา    06.30 – 07.00 น.     ทกุวนั

จงัหวดับรุรีมัย ์
FM 105.75  MHz         สถานีวทิยุ ทอ้งถิ่นไทย                          เวลา    09.00 – 10.00  น.   พธุ , พฤหสั
FM  90.50  MHz         สถานีวทิยุ ต�าบลอสิาณ                          เวลา    06.00 – 16.30  น.   ทกุวนั

จงัหวดัสุรนิทร์
FM  91.75  MHz         สถานีวทิยุ สตารโ์ฮมเวฟ                         เวลา    05.00  - 05.30  น.   ทกุวนั
 
จงัหวดัรอ้ยเอด็
FM  91.25  MHz         สถานีวทิยุ เรด เรดโิอ                            เวลา   07.00 – 07.30 น.   เสาร ์– อาทติย์

จงัหวดันครพนม
FM  93.75  MHz         สถานีวทิยุ คนบา้นแพง                          เวลา   23.00 – 24.00  น.   องัคาร – ศุกร์
                                                                                 และ  04.00 - 05.00 น.     
จงัหวดัยโสธร
FM  99.60  MHz         สถานีวทิยุ เพื่อความม ัน่คง                      เวลา  19.00 – 20.00 น.      ทกุวนั
                              ภายในราชอาณาจกัร อ.กดุชมุ
จงัหวดัศรสีะเกษ
FM  99.00  MHz         สถานีวทิยุชมุชนพนัทา เรดโิอ                   เวลา  07.30 - 08.00 น.       ทกุวนั
 
จงัหวดัอบุลราชธานี
FM  96.00  MHz         สถานีวทิยุชมุชนแผ่นดนิทอง เรดโิอ            เวลา  07.30 – 08.00 น.      ทกุวนั

ภาคตะวนัออก
จงัหวดัชลบรุี
FM 90.25  Mhz    สถานีวทิยุศรปีทมุชลบรุ ี      เวลา  08.00 - 08.30 น.   องัคาร – เสาร ์  

จงัหวดัระยอง
FM  89.50  MHz         สถานีวทิยุชมุชนคนหนองโพรง                 เวลา  15.00 – 15.30 น.   จนัทร ์– ศุกร์

จงัหวดัฉะเชงิเทรา
FM 106.25 MHz          สถานีวทิยุชมุชนกา้วหนา้เรดโิอ                 เวลา  13.00 -14.00 น.   เสาร ์– อาทติย์
FM  98.75  MHz         สถานีวทิยุคนบางปรง                            เวลา  06.00 – 07.00 น.   จนัทร ์– ศุกร ์                 
                                                                                                                 , อาทติย์
จงัหวดัปราจนีบรุี
FM  93.00  MHz         สถานีเพื่อความม ัน่คงของชาต ิ                  เวลา  20.00- 21.00 น.     ทกุวนั
                             อ�าเภอเมอืงปราจนีบรุ ีและอ�าเภอบนิทรบ์รุี

จงัหวดัสระแกว้
FM  100.25   MHz      สถานีวทิยุ แมกซมิมั  เอฟ  เอม็                 เวลา  06.00 - 07.00 น.    ทกุวนั
                             เมอืงสระแกว้
FM  94.50  MHz         สถานีวทิยุจนัทนะสุคนธ ์                        เวลา 05.00 – 05.30  น.    ทกุวนั

ภาคตะวนัตก
จงัหวดัเพชรบรุี
FM  105.75  MHz       สถานีวทิยุ   R radio  network                เวลา 15.00 – 16.00 น.   จนัทร ์- ศุกร์
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สื่อ VCD : มนุษยเ์เห่งจกัรวาลโลก (ภาษาไทย)

VCD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 100 บาท 

จกัรวาลเเละโลกของเราเกดิมาไดอ้ย่างไร   มนุษยเ์กดิมาไดอ้ย่างไร   เเละมหีนา้ที่ เพื่อ

ท�าสิ่ งใด  ร่วมกนัคน้หาความจรงิ เเละคน้พบความรูใ้หมท่ี่คุณอาจยงัไมเ่คยรู ้ ไดจ้าก   

วดีทิศัน ์ฉบบัภาษาไทยเรื่ องนี้ 

สื่อ DVD : มนุษยเ์เห่งจกัรวาลโลก (องักฤษ)

DVD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 150 บาท

จกัรวาลเเละโลกของเราเกดิมาไดอ้ย่างไร   มนุษยเ์กดิมาไดอ้ย่างไร   เเละมหีนา้ที่ เพื่อ

ท�าสิ่ งใด  ร่วมกนัคน้หาความจรงิ เเละคน้พบความรูใ้หมท่ี่คุณอาจยงัไมเ่คยรู ้ ไดจ้าก   

วดีทิศัน ์ ฉบบัภาษาองักฤษเรื่ องน้ี

สื่อ ACD/VCD/DVD ครัง้ที่  65 : หยบิปญัญามานิพพาน

ACD (สื่อเสยีง) ราคา 200 บาท

VCD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 240 บาท 

DVD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 240 บาท

ท่านจะสามารถใชป้ญัญาของตวัท่านเอง  เเละจะฝึกฝนปญัญาของตวัท่านเอง  เพื่อการ

หลดุพน้ เขา้ถงึนิพพานกนัไดอ้ย่างไร  ศึกษาความรูท้างธรรมะทางอภปิรชัญาช ัน้สูงได ้

จากวดีทิศันเ์รื่ องนี้

สื่อ ACD/VCD/DVD ครัง้ที่  91 : หลกัเเห่งการประพฤตธิรรม

ACD (สื่อเสยีง) ราคา 200 บาท

VCD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 240 บาท 

DVD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 240 บาท

ส�าหรบัท่านผูป้ระพฤต ิ ปฏบิตัธิรรมท ัง้หลาย  เเละผูร่้วมศึกษาธรรมะ  เพื่อคน้หาหลกั

เเห่งการประพฤตธิรรมที่ เหมาะสม ถกูตอ้ง วา่เป็นเช่นไร   ท่านสามารถศึกษาหาความ

รูท้ี่มค่ีานี้  ไดจ้ากวดีทิศันเ์รื่ องน้ี

สื่อ ACD/VCD/DVD ครัง้ที่  95 : บททดสอบจติส�านึก

ACD (สื่อเสยีง) ราคา 200 บาท

VCD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 240 บาท 

DVD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 240 บาท

ท่านที่ก�าลงัใชช้วีติไปในเเต่ละวนั  ต่างตอ้งเจอสถานการณท์ี่ เขา้มาทดสอบจติส�านึกของ

ตวัท่านเอง  วดีทิศันเ์รื่ องน้ี จะช่วยท่านเสรมิความรู ้เพื่อช่วยผ่านบททดสอบเหลา่นัน้

วีดิทัศน์ สื่อพระโอวาท จากองค์จิตจักรวาล

“ จิตจักรวาล คืออะไร ?  

มนุษย์โลกเกี่ยวข้องกับ

จิตจักรวาล อย่างไร ?  

ทำาไม มนุษย์ จึงต้องเรียนรู้

เรื่องของ จิตจักรวาล ? ”
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สื่อ ACD/VCD/DVD ครัง้ที่  99 : ส �านึกหรอืส�านกั

ACD (สื่อเสยีง) ราคา 200 บาท

VCD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 240 บาท 

DVD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 240 บาท

ความมสี �านึกที่ถกูตอ้งนัน้เป็นอย่างไร  ท่านสามารถศึกษาหาความรูท้ี่มค่ีาน้ี  ไดจ้าก  

วดีทิศันเ์รื่ องน้ี

สื่อ ACD/VCD/DVD ครัง้ที่  100 : คนเหนือคน

ACD (สื่อเสยีง) ราคา 150 บาท

VCD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 180 บาท 

DVD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 180 บาท

คนเหนือคน ในหวัขอ้วดีทิศันเ์รื่ องนี้หมายถงึอะไร  ท่านสามารถคน้หาค�าตอบ  เเละ

ศึกษาหาความรูห้วัขอ้นี้ไดจ้าก วดีทิศันเ์รื่ องน้ี

สื่อ ACD/VCD/DVD ครัง้ที่  101 : สนึาม ิพบิตัภิยั

ACD (สื่อเสยีง) ราคา 250 บาท

VCD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 300 บาท 

DVD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 300 บาท

ภยัพบิตัทิางทะเล  สนึามถิอืเป็นภยัที่ น่ากลวั เเละมโีอกาสสูงขึ้นที่จะเกดิขึ้นไดก้บัหลายๆ

ประเทศ  มาร่วมศึกษาหาความรูเ้กี่ ยวกบัภยัสนึามไิดจ้าก วดีทิศันเ์รื่ องนี้

สื่อ ACD/VCD/DVD ครัง้ที่  102 : จติจกัรวาลอ่านโลก

ACD (สื่อเสยีง) ราคา 200 บาท

VCD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 240 บาท 

DVD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 240 บาท

จติจกัรวาล  ไดพ้ดูถงึดาวเคราะหโ์ลกใบนี้ไวว้า่อย่างไร   ยงัมคีวามรูอ้กีมากมายที่ ท่าน

ยงัไมเ่คยรู ้  ท่านสามารถคน้หา เเละศึกษาหาความรูน้ี้ไดจ้าก วดีทิศันเ์รื่ องนี้

สื่อ ACD/VCD/DVD ครัง้ที่  103 : ทางเเห่งทกุข ์

ACD (สื่อเสยีง) ราคา 200 บาท

VCD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 240 บาท 

DVD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 240 บาท

สิ่งใดหรอืปจัจยัใด ที่ท �าใหท่้านเกดิความทกุข ์ เเละเสน้ทางใด ที่น�าทางทกุขม์าสู่ตวัท่าน  

ท่านสามารถศึกษาหาความรู ้เพื่อเขา้ใจที่มาเเห่งทกุข ์ไดจ้ากวดีทิศันเ์รื่ องนี้

สื่อ ACD/VCD/DVD ครัง้ที่  104 : มนุษยก์บัธรรมชาติ

ACD (สื่อเสยีง) ราคา 200 บาท

VCD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 240 บาท 

DVD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 240 บาท

มนุษยก์บัธรรมชาต ิมคีวามส�าคญั  เเละมคีวามสมัพนัธก์นัอย่างไร  มนุษยจ์ะอยู่ร่วม

กบัธรรมชาตอิย่างมคีวามสุข ไดอ้ย่างไร  สามารถศึกษาไดจ้ากวดีทิศันเ์รื่ องน้ี   

สื่อ ACD/VCD/DVD ครัง้ที่  105 : ทางพน้ทกุข ์

ACD (สื่อเสยีง) ราคา 200 บาท

VCD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 240 บาท 

DVD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 240 บาท

ท่านจะพน้ทกุข ์เเละมคีวามสุขไดอ้ย่างไร   มาร่วมกนัคน้หา เเละคน้พบวธิกีารดบัทกุข ์

ไดจ้ากวดีทิศันเ์รื่ องนี้

สื่อ ACD/VCD/DVD ครัง้ที่  106 : เเก่เเลว้ไมเ่เก่เลย

ACD (สื่อเสยีง) ราคา 150 บาท

VCD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 180 บาท 

DVD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 180 บาท

กบัอายุที่มากขึ้นในเเต่ละวนันัน้  ท่านจะท�าอย่างไร ถงึจะไดช้ื่ อวา่เเก่เเลว้ไมเ่เก่เลย  มา

ร่วมกนัศึกษาหวัขอ้ธรรมะส�าคญัน้ี ไดจ้ากวดีทิศันเ์รื่ องน้ี  

สื่อ ACD/VCD/DVD ครัง้ที่  107 : อาถรรพณเ์ลข 11

ACD (สื่อเสยีง) ราคา 150 บาท

VCD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 180 บาท 

DVD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 180 บาท

เลข 11  ตวัเลขรหสัส�าคญั มส่ีวนเกี่ยวขอ้งกบัภยัต่างๆ อย่างไร   ร่วมกนัศึกษาหาความ

รูใ้หม ่ที่ ท่านอาจยงัไมเ่คยรู ้ ไดจ้ากวดีทิศันเ์รื่ องนี้    

สื่อ ACD/VCD/DVD ครัง้ที่  108 : อย่าเสพตดิธรรมะ

ACD (สื่อเสยีง) ราคา 150 บาท

VCD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 180 บาท 

DVD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 180 บาท

ผูท้ี่ เสพตดิธรรมะ เป็นเช่นไร เเละค�าว่าอย่าเสพตดิธรรมะนัน้ หมายความว่าอย่างไร  

ท่านสามารถศึกษาธรรมะที่ ท่านอาจยงัไมเ่คยรู ้ ไดจ้ากวดีทิศันเ์รื่ องน้ี
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สื่อ ACD/VCD/DVD ครัง้ที่  109 : ฉลาดเพราะทกุข ์สุขเพราะโง่

ACD (สื่อเสยีง) ราคา 200 บาท

VCD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 240 บาท 

DVD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 240 บาท

ฉลาดเพราะทกุข ์ สุขเพราะโง ่ มคีวามหมายวา่อย่างไร  มาร่วมกนัศึกษาหาความรูห้วัขอ้

ธรรมะน้ีได ้ จากวดีทิศันเ์รื่ องน้ี

สื่อ ACD/VCD/DVD ครัง้ที่  110 : เเก่เเลว้ ใยเเก่เลย

ACD (สื่อเสยีง) ราคา 200 บาท

VCD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 240 บาท 

DVD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 240 บาท

เเก่เเลว้ ใยเเก่เลย ในหวัขอ้วดีทิศันเ์รื่ องน้ีหมายถงึอะไร  ท่านสามารถคน้หาค�าตอบ  

เเละศึกษาหาความรูธ้รรมะหวัขอ้นี้ไดจ้าก วดีทิศันเ์รื่ องนี้

สื่อ ACD/VCD/DVD ครัง้ที่  111 : คนรูค้น

ACD (สื่อเสยีง) ราคา 200 บาท

VCD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 240 บาท 

DVD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 240 บาท

คนรูค้น หมายถงึอะไร  ท่านจะรูจ้กัคน เเละเขา้ใจคนอื่นไดอ้ย่างไร   ท่านสามารถหา

ค�าตอบ  เเละศึกษาหาความรูธ้รรมะหวัขอ้นี้ไดจ้าก วดีทิศันเ์รื่ องน้ี

สื่อ ACD/VCD/DVD ครัง้ที่  112 : ใครก�าหนด

ACD (สื่อเสยีง) ราคา 200 บาท

VCD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 240 บาท 

DVD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 240 บาท

ชวีติของท่าน  โชคชะตาของท่าน  เรื่ องราวต่างๆที่ ผ่านมา  ใครก�าหนด  หากท่านอยาก

รูค้�าตอบ  ท่านสามารถคน้หาค�าตอบ เเละศึกษาหาความรูน้ี้ไดจ้าก วดีทิศันเ์รื่ องนี้

สื่อ ACD/VCD/DVD ครัง้ที่  113 : มนุษยเ์เห่งโลกเสรี

ACD (สื่อเสยีง) ราคา 150 บาท

VCD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 180 บาท 

DVD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 180 บาท  

มนุษยเ์เห่งโลกเสร ี หมายถงึอะไร   มนุษยม์ส่ีวนเกี่ ยวขอ้งกบัโลกเสรใีบน้ีอย่างไร  เเละ

โลกเสรหีมายถงึอย่างไร   ท่านสามารถศึกษาไดจ้ากวดีทิศันเ์รื่ องนี้

สื่อ ACD/VCD/DVD ครัง้ที่  114 : ฝ่ามอือรยิะ

ACD (สื่อเสยีง) ราคา 200 บาท

VCD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 240 บาท 

DVD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 240 บาท

อรยิะ หมายถงึอะไร   เเละฝ่ามอือรยิะ คอือะไร  หมายถงึอะไร   ท่านสามารถศึกษา

ไดจ้ากวดีทิศันเ์รื่ องนี้   

สื่อ ACD/VCD/DVD ครัง้ที่  115 : เเวววกิฤต

ACD (สื่อเสยีง) ราคา 200 บาท

VCD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 240 บาท 

DVD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 240 บาท

เเวววกิฤต  หมายถงึอะไร   มาร่วมกนัคน้หา เเละคน้พบความรูใ้หมจ่ากหวัขอ้ธรรมะน้ี

ไดจ้ากวดีทิศันเ์รื่ องนี้

สื่อ ACD/VCD/DVD ครัง้ที่  116 : ตถตา

ACD (สื่อเสยีง) ราคา 200 บาท

VCD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 240 บาท 

DVD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 240 บาท

ตถตา หมายถงึอะไร  หวัขอ้ธรรมะเรื่ องน้ีใหค้วามรูเ้กี่ ยวกบัอะไร  ท่านสามารถศึกษา

หวัขอ้ธรรมะส�าคญันี้ ไดจ้ากวดีทิศันเ์รื่ องน้ี  

สื่อ ACD/VCD/DVD ครัง้ที่  117 : มนุษยก์ลายพนัธุ์

ACD (สื่อเสยีง) ราคา 200 บาท

VCD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 240 บาท 

DVD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 240 บาท

เหตใุดจงึเรยีกวา่  มนุษยก์ลายพนัธุ ์ เเละมนุษยก์ลายพนัธุห์มายถงึอะไร  ศึกษาหาความ

รูท้างธรรมะส�าคญัน้ี  ไดจ้ากวดีทิศันเ์รื่ องน้ี

สื่อ ACD/VCD/DVD ครัง้ที่  118 : The Alien Crysis 11 กบัหายนะโลก

ACD (สื่อเสยีง) ราคา 150 บาท

VCD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 180 บาท 

DVD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 180 บาท

The Alien Crysis 11 คอือะไร   เเละจะท�าใหเ้กดิหายนะโลกอย่างไร   ท่านสามารถ

ศึกษาหาความรูใ้หมน่ี้   ไดจ้ากวดีทิศันเ์รื่ องนี้
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สื่อ ACD/VCD/DVD ครัง้ที่  119 : อยู่กบัทกุขก์สุ็ขได ้

ACD (สื่อเสยีง) ราคา 150 บาท

VCD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 180 บาท 

DVD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 180 บาท

เราจะสามารถอยู่กบัความทกุขไ์ดอ้ย่างมสุีขอย่างไร  เเละใชช้วีติใหม้คีวามสุขไดอ้ย่างไร  

ถงึเเมจ้ะมคีวามทกุข ์ มาร่วมกนัศึกษาหาความรูห้วัขอ้ธรรมะน้ีได ้ จากวดีทิศันเ์รื่ องนี้

สื่อ ACD/VCD/DVD ครัง้ที่  120 : ธรรมะคอืธรรมชาติ

ACD (สื่อเสยีง) ราคา 200 บาท

VCD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 240 บาท 

DVD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 240 บาท

ธรรมะ คอือะไร  เหตใุดจงึเปรยีบวา่ ธรรมะ กค็อืธรรมชาต ิ ท่านสามารถคน้หาค�าตอบ  

เเละศึกษาหาความรูใ้หมน่ี้   ไดจ้ากวดีทิศันเ์รื่ องนี้

สื่อ ACD/VCD/DVD ครัง้ที่  121 : ความรูเ้เจง้ในโลกท ัง้ปวง

ACD (สื่อเสยีง) ราคา 150 บาท

VCD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 180 บาท 

DVD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 180 บาท

ความรูเ้เจง้ในโลกท ัง้ปวง จะสามารถคน้พบ คน้หาไดจ้ากที่ ไหน   มาร่วมกนัหาค�าตอบ  

เเละศึกษาธรรมะหวัขอ้นี้  ไดจ้ากวดีทิศันเ์รื่ องน้ี

สื่อ ACD/VCD/DVD ครัง้ที่  122 : อรหนัตเ์เหง้

ACD (สื่อเสยีง) ราคา 200 บาท

VCD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 240 บาท 

DVD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 240 บาท

อรหนัต ์หมายถงึอย่างไร  เเละอรหนัตเ์เหง้ หมายถงึอะไร   หากท่านอยากรูค้�าตอบ  

ท่านสามารถคน้หาค�าตอบ เเละศึกษาหาความรูน้ี้ไดจ้าก วดีทิศันเ์รื่ องนี้

สื่อ ACD/VCD/DVD ครัง้ที่  123 : วกิฤตคอืโอกาส

ACD (สื่อเสยีง) ราคา 200 บาท

VCD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 240 บาท 

DVD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 240 บาท  

เราจะพลกิวกิฤตใหเ้ป็นโอกาสไดอ้ย่างไร  ท�าไมวกิฤตคอืโอกาส วดีทิศันเ์รื่ องน้ีจะเปิด

เผยความรูด้ีๆ   ที่จะท�าใหท่้านเขา้ใจกบัค�าวา่วกิฤต เเละโอกาสมากขึ้น

สื่อ ACD/VCD/DVD ครัง้ที่  124 : คนเหนือกรรม

ACD (สื่อเสยีง) ราคา 200 บาท

VCD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 240 บาท 

DVD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 240 บาท

คนเหนือกรรม หมายถงึอย่างไร  จะตอ้งปฏบิตัอิย่างไรจงึจะเป็นคนที่ เหนือกรรมได ้  

ท่านสามารถศึกษาธรรมขอ้นี้  ไดจ้ากวดีทิศันเ์รื่ องนี้   

สื่อ ACD/VCD/DVD ครัง้ที่  125 : คน 3 ฤดู

ACD (สื่อเสยีง) ราคา 200 บาท

VCD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 240 บาท 

DVD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 240 บาท

คน 3 ฤดู หมายถงึอะไร   ร่วมกนัคน้หาค�าตอบ  เเละร่วมศึกษาความรูท้างธรรมน้ีได ้ 

จากวดีทิศันเ์รื่ องนี้

สื่อ ACD/VCD/DVD ครัง้ที่  126 : อย่าเสยีททีี่ เกดิเป็นมนุษย์

ACD (สื่อเสยีง) ราคา 150 บาท

VCD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 180 บาท 

DVD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 180 บาท

จะท�าอย่าไงร  ถงึจะไดช้ื่ อวา่ ไมเ่สยีททีี่ เกดิมาเป็นมนุษย ์  ท่านสามารถศึกษาหวัขอ้

ธรรมะส�าคญันี้ ไดจ้ากวดีทิศันเ์รื่ องน้ี  

สื่อ ACD/VCD/DVD ครัง้ที่  127 : สยบจติ จติสงบ

ACD (สื่อเสยีง) ราคา 200 บาท

VCD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 240 บาท 

DVD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 240 บาท

ท่านจะสามารถสงบจติใจของท่านไดอ้ย่างไร  เเละอย่างไรถงึเรยีกวา่จติสงบ  ศึกษา

หาความรูท้างธรรมะน้ี  ไดจ้ากวดีทิศันเ์รื่ องนี้

สื่อ ACD/VCD/DVD ครัง้ที่  129 : ธรรมจกัรกปัปวฒันสูตร

ACD (สื่อเสยีง) ราคา 200 บาท

VCD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 240 บาท 

DVD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 240 บาท

ธรรมจกัรกปัปวฒันสูตร  หมายถงึอย่างไร  จะมคีวามหมายเเตกต่างจากที่ ท่านเคยรู ้

อย่างไรบา้ง  ท่านสามารถศึกษาหาความรู ้ เเละคน้หาค�าตอบไดจ้ากวดีทิศันเ์รื่ องนี้
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สื่อ ACD/VCD/DVD ครัง้ที่  130 : ปญัญาภวิฒัน์

ACD (สื่อเสยีง) ราคา 200 บาท

VCD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 240 บาท 

DVD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 240 บาท

ปญัญาภวิฒัน ์ เป็นอย่างไร  เเละมคีวามหมายวา่อย่างไร  ท่านสามารถร่วมกนัศึกษา

หาความรูห้วัขอ้ธรรมะน้ีได ้ จากวดีทิศันเ์รื่ องน้ี

สื่อ ACD/VCD/DVD ครัง้ที่  131 : โลกวปิรติเพราะจติเสื่อม

ACD (สื่อเสยีง) ราคา 200 บาท

VCD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 240 บาท 

DVD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 240 บาท

ท�าไมจติของมนุษยเ์สื่อมลง  เเละมผีลวปิรติต่อโลกใบนี้อย่างไร  ท่านสามารถคน้หาค�า

ตอบ  เเละศึกษาหาความรูใ้หมน่ี้   ไดจ้ากวดีทิศันเ์รื่ องนี้

สื่อ ACD/VCD/DVD ครัง้ที่  132 : มนุษยธรรม

ACD (สื่อเสยีง) ราคา 150 บาท

VCD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 180 บาท 

DVD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 180 บาท

อย่างไรจงึเรยีกไดว้า่เป็น ผูท้ี่มมีนุษยธ์รรม  ท่านสามารถมาร่วมกนัศึกษาธรรมะหวัขอ้

นี้  ไดจ้ากวดีทิศันเ์รื่ องน้ี

สื่อ ACD/VCD/DVD ครัง้ที่  133 : ฝึกจติใหค้ดิบวก

ACD (สื่อเสยีง) ราคา 200 บาท

VCD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 240 บาท 

DVD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 240 บาท

จะท�าอย่างไรถงึจะเรยีกไดว้า่  เป็นคนคดิบวก  ท่านสามารถมาร่วมกนัฝึกจติใหเ้ป็นคน

คดิบวกได ้จากวดีทิศันเ์รื่ องนี้

สื่อ ACD/VCD/DVD ครัง้ที่  134 : ฝึกจติพชิติกเิลส

ACD (สื่อเสยีง) ราคา 250 บาท

VCD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 300 บาท 

DVD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 300 บาท  

จะสามารถเป็นคนที่ ไกลจากกเิลสไดอ้ย่างไร  เเละท�าอย่างไรถงึจะสามารถพชิติกเิลสที่

ท �าใหใ้จเป็นทกุขไ์ด ้ ร่วมศึกษาธรรมะหวัขอ้ส�าคญันี้  ไดจ้ากวดีทิศันเ์รื่ องน้ี

สื่อ ACD/VCD/DVD ครัง้ที่  135 : บวชนานท�าไมนิพพานไมไ่ด ้

ACD (สื่อเสยีง) ราคา 200 บาท

VCD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 240 บาท 

DVD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 240 บาท

ท�าไมบวชนานเเลว้ ยงันิพพานไมไ่ด ้ จะตอ้งปฏบิตัอิย่างไรถงึจะนิพพานได ้ ท่านสามารถ

ศึกษาธรรมะขอ้นี้  เเละร่วมคน้หาค�าตอบไดจ้ากวดีทิศันเ์รื่ องนี้   

สื่อ ACD/VCD/DVD ครัง้ที่  136 : ปีเปลี่ยนไป ใจเปลี่ยนเเปลง

ACD (สื่อเสยีง) ราคา 200 บาท

VCD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 240 บาท 

DVD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 240 บาท

ปีเปลี่ยนไป ใจเปลี่ยนเเปลง  หมายถงึอะไร   ท่านสามารถร่วมกนัศึกษา   เเละร่วมกนั

คน้หาค�าตอบ  ไดจ้ากวดีทิศันเ์รื่ องน้ี

สื่อ ACD/VCD/DVD ครัง้ที่  137 : สิ่ งที่ โลกลมื

ACD (สื่อเสยีง) ราคา 200 บาท

VCD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 240 บาท 

DVD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 240 บาท

สิ่งที่ โลกลมื คอือะไร  ธรรมะหวัขอ้นี้ตอ้งการจะบอกอะไรเเก่ท่านผูศึ้กษาธรรม  ท่าน

สามารถร่วมศึกษาหาความรู ้ ไดจ้ากวดีทิศันเ์รื่ องนี้  

สื่อ ACD/VCD/DVD ครัง้ที่  138 : ถา้เปลี่ยนเเปลงวธิคีดิ วถิชีวีติกจ็ะเปลี่ยน

ACD (สื่อเสยีง) ราคา 250 บาท

VCD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 300 บาท 

DVD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 300 บาท

จะสามารถเปลี่ยนเเปลงชวีติใหด้ขีึ้นไดอ้ย่างไร  วธิคีดิที่ถกูตอ้งในการด�าเนินชวีติควร

เป็นเช่นไร  ร่วมศึกษาหาความรูท้างธรรมะน้ี  ไดจ้ากวดีทิศันเ์รื่ องนี้

สื่อ ACD/VCD/DVD ครัง้ที่  139 : อนตัตา กม็อีตัตา

ACD (สื่อเสยีง) ราคา 200 บาท

VCD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 240 บาท 

DVD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 240 บาท

อนตัตา คอือะไร  อตัตา คอือะไร   เเละอนตัตา กม็อีตัตา หมายถงึอย่างไร  ท่านสามารถ

ศึกษาหาความรู ้ เเละคน้หาค�าตอบไดจ้ากวดีทิศันเ์รื่ องนี้
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สื่อ ACD/VCD/DVD ครัง้ที่  140 :การเตรยีมตนเอง เเละจติวญิญาณเพื่อการผจญภยั

ACD (สื่อเสยีง) ราคา 300 บาท

VCD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 360 บาท 

DVD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 360 บาท

จะเตรยีมตวัเอง เเละจติวญิญาณ เพื่อการผจญภยักบัภยัพบิตัทิี่จะเกดิขึ้นในอนาคตได ้

อย่างไร  ท่านสามารถร่วมกนัศึกษาหาความรู ้ ไดจ้ากวดีทิศันเ์รื่ องน้ี

สื่อ ACD/VCD/DVD ครัง้ที่  141 : จะอยู่รอดไดอ้ย่างไร ในวนัสิ้นยุค

ACD (สื่อเสยีง) ราคา 200 บาท

VCD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 240 บาท 

DVD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 240 บาท

เมื่อวนัเวลาสิ้นยุคใกลเ้ขา้มาถงึ  ท่านจะเตรยีมตนเอง เพื่อที่จะอยู่รอด เเละผ่านวนัสิ้น

ยุคไปไดอ้ย่างไร  ท่านสามารถศึกษาหาความรู ้ ไดจ้ากวดีทิศันเ์รื่ องน้ี

สื่อ ACD/VCD/DVD ครัง้ที่  142 : ชะตากรรม หรอืธรรมชาติ

ACD (สื่อเสยีง) ราคา 250 บาท

VCD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 300 บาท 

DVD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 300 บาท

ภยัพบิตัต่ิางๆที่ เกดิขึ้น  เกดิจากชะตากรรมหรอืธรรมชาต ิ ท่านสามารถร่วมกนัศึกษา

ความรูเ้เละหาค�าตอบจากธรรมะหวัขอ้นี้  ไดจ้ากวดีทิศันเ์รื่ องนี้

สื่อ ACD/VCD/DVD ครัง้ที่  143 : อจัฉรยิะมใิช่ อรยิะ

ACD (สื่อเสยีง) ราคา 250 บาท

VCD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 300 บาท 

DVD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 300 บาท

อจัฉรยิะ หมายถงึอะไร  อรยิะหมายถงึอะไร   ท�าไมอจัฉรยิะ ถงึมใิช่ อรยิะ ท่านสามารถ

คน้หาค�าตอบ เเละศึกษาความรู ้ไดจ้ากวดีทิศันเ์รื่ องน้ี

สื่อ ACD/VCD/DVD ครัง้ที่  144 : สอนจติใหค้ดิบวก

ACD (สื่อเสยีง) ราคา 200 บาท

VCD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 240 บาท 

DVD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 240 บาท  

จะสามารถสอนจติของตวัท่านเองใหค้ดิบวกไดอ้ย่างไร  ท่านสามารถร่วมศึกษาความรู ้

ที่จะช่วยสอนจติตวัเองใหค้ดิบวก  ไดจ้ากวดีทิศันเ์รื่ องนี้

สื่อ ACD/VCD/DVD ครัง้ที่  145 : บวชนานท�าไมนิพพานไมไ่ด ้

ACD (สื่อเสยีง) ราคา 300 บาท

VCD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 360 บาท 

DVD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 360 บาท

จะนิพพานกนัไดอ้ย่างไร  จะตอ้งปฏบิตัอิย่างไรถงึจะนิพพานได ้  ท่านสามารถศึกษา

ธรรมะหวัขอ้ส�าคญัน้ี  ไดจ้ากวดีทิศันเ์รื่ องน้ี   

สื่อ ACD/VCD/DVD ครัง้ที่  146 : สะเดาเคราะห ์มใิช่สะเดาะธรรม

ACD (สื่อเสยีง) ราคา 200 บาท

VCD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 240 บาท 

DVD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 240 บาท

สะเดาเคราะห ์กบัสะเดาะธรรม มคีวามหมายอย่างไร  เเละเเตกต่างกนัอย่างไร  ท่าน

สามารถร่วมกนัศึกษาธรรมะหวัขอ้นี้  ไดจ้ากวดีทิศันเ์รื่ องน้ี

สื่อ ACD/VCD/DVD ครัง้ที่  147 : พรานธรรม

ACD (สื่อเสยีง) ราคา 200 บาท

VCD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 240 บาท 

DVD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 240 บาท

ความหมายของพรานธรรม คอือะไร   ท่านสามารถร่วมศึกษาหาความรูใ้นหวัขอ้ธรรมะ

นี้  ไดจ้ากวดีทิศันเ์รื่ องน้ี  

สื่อ ACD/VCD/DVD ครัง้ที่  148 : ทกุขภ์ยัใครก�าหนด

ACD (สื่อเสยีง) ราคา 200 บาท

VCD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 240 บาท 

DVD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 240 บาท

ความทกุขท์ี่ ผ่านเขา้มาในชวีติ  ภยัต่างๆที่มมีากขึ้น เเละเกดิขึ้นในเเต่ละวนันัน้  ใครเป็น

ผุก้ �าหนด  ร่วมคน้หาค�าตอบ เเละศึกษาหาความรูท้างธรรมะน้ี  ไดจ้ากวดีทิศันเ์รื่ องนี้

สื่อ ACD/VCD/DVD ครัง้ที่  149 : โชครา้ยหากตายก่อน

ACD (สื่อเสยีง) ราคา 200 บาท

VCD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 240 บาท 

DVD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 240 บาท

ท�าไมโชครา้ยหากตายก่อน  ธรรมหวัขอ้นี้ตอ้งการจะบอกอะไรกบัท่าน  ท่านสามารถ

ศึกษาหาความรู ้ เเละคน้หาค�าตอบไดจ้ากวดีทิศันเ์รื่ องนี้
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สื่อ ACD/VCD/DVD ครัง้ที่  150 : เราไมเ่ป็นเรา

ACD (สื่อเสยีง) ราคา 200 บาท

VCD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 240 บาท 

DVD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 240 บาท

ท�าไมเราถงึไมเ่ป็นเรา  ความหมายของค�าวา่เราในหวัขอ้ธรรมะนี้คอือะไร   ท่านสามารถ

ร่วมกนัศึกษา เเละหาค�าตอบ ไดจ้ากวดีทิศันเ์รื่ องนี้

สื่อ ACD/VCD/DVD ครัง้ที่  151 : สภาวะนิพพาน

ACD (สื่อเสยีง) ราคา 250 บาท

VCD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 300 บาท 

DVD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 300 บาท

สภาวะนิพพานเป็นอย่างไร  อย่างไรจงึเรยีกไดว้า่เขา้ถงึสภาวะนิพพาน  ท่านสามารถ

ศึกษาหาความรูท้างธรรมะหวัขอ้ส�าคญันี้  ไดจ้ากวดีทิศันเ์รื่ องน้ี

สื่อ ACD/VCD/DVD ครัง้ที่  152 : อกี 3 ปีโลกนี้จะมภียั

ACD (สื่อเสยีง) ราคา 250 บาท

VCD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 300 บาท 

DVD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 300 บาท

เพราะเหตใุด อกี 3 ปีโลกนี้จะมภียั  จะมวีธิเีเกไ้ขหรอืไม ่  ท่านสามารถร่วมกนัศึกษา

ความรูเ้เละหาค�าตอบ  ไดจ้ากวดีทิศันเ์รื่ องน้ี

สื่อ ACD/VCD/DVD ครัง้ที่  153 : H1N1 รหสัลบัจากต่างดาว

ACD (สื่อเสยีง) ราคา 200 บาท

VCD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 240 บาท 

DVD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 240 บาท

H1N1 รหสัลบัจากต่างดาว หมายถงึอะไร  มนุษยต่์างดาวมจีรงิหรอืไม ่ เเละเกี่ ยวขอ้ง

กบัรหสั H1N1 อย่างไร  ท่านสามารถศึกษาหาความรู ้ไดจ้ากวดีทิศันเ์รื่ องนี้

สื่อ ACD/VCD/DVD ครัง้ที่  154 : ตลุาอาถรรพณ ์วนัมหาสงคราม

ACD (สื่อเสยีง) ราคา 200 บาท

VCD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 240 บาท 

DVD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 240 บาท  

เดอืนตลุาคม มคีวามอาถรรพณอ์ย่างไร  วนัมหาสงครามหมายถงึอะไร  ท่านสามารถ

ร่วมศึกษาธรรมะหวัขอ้ส�าคญันี้  ไดจ้ากวดีทิศันเ์รื่ องน้ี

สื่อ ACD/VCD/DVD ครัง้ที่  155 : วนัสิ้นยุคพลงังานเก่า

ACD (สื่อเสยีง) ราคา 200 บาท

VCD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 240 บาท 

DVD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 240 บาท

วนัสิ้นยุคพลงังานเก่าคอือะไร  ยุคพลงังานเก่าหมายถงึอย่างไร  ท่านสามารถศึกษาความ

รูห้วัขอ้ส�าคญันี้  ไดจ้ากวดีทิศันเ์รื่ องน้ี   

สื่อ ACD/VCD/DVD ครัง้ที่  156 : โลกร ัว่ น่ากลวักวา่ โลกรอ้น

ACD (สื่อเสยีง) ราคา 200 บาท

VCD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 240 บาท 

DVD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 240 บาท

โลกร ัว่ น่ากลวักวา่ โลกรอ้น มคีวามหมายวา่อย่างไร  เเละโลกร ัว่หมายถงึอย่างไร  ท่าน

สามารถร่วมกนัศึกษาความรูส้ �าคญัหวัขอ้นี้  ไดจ้ากวดีทิศันเ์รื่ องนี้

สื่อ ACD/VCD/DVD ครัง้ที่  157 : กฎเเห่งธรรม

ACD (สื่อเสยีง) ราคา 250 บาท

VCD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 300 บาท 

DVD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 300 บาท

กฎเเห่งธรรม หมายถงึอย่างไร   ท่านสามารถร่วมศึกษาหาความรูใ้นหวัขอ้ธรรมะน้ี  ได ้

จากวดีทิศันเ์รื่ องนี้  

สื่อ ACD/VCD/DVD ครัง้ที่  158 : มนุษยส์ยิะท�า

ACD (สื่อเสยีง) ราคา 250 บาท

VCD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 300 บาท 

DVD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 300 บาท

เกดิมาเป็นมนุษยต์อ้งท�าอะไร   มนุษยส์ยิะท�า หมายถงึอย่างไร  ท่านสามารถศึกษา

หาความรูท้างธรรมะน้ี  ไดจ้ากวดีทิศันเ์รื่ องนี้

สื่อ ACD/VCD/DVD ครัง้ที่  159 : มนุษยม์ะหนา

ACD (สื่อเสยีง) ราคา 250 บาท

VCD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 300 บาท 

DVD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 300 บาท

มนุษยม์ะหนา หมายถงึอะไร  ท่านสามารถศึกษาหาความรู ้ เเละคน้หาค�าตอบไดจ้าก 

วดีทิศันเ์รื่ องน้ี
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สื่อ ACD/VCD/DVD ครัง้ที่  160 : บทเรยีนรกัจากเฮติ

ACD (สื่อเสยีง) ราคา 300 บาท

VCD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 360 บาท 

DVD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 360 บาท

ภยัพบิตัทิี่ เกดิขึ้น  ใหบ้ทเรยีนอะไรเเก่เรา  บทเรยีนรกัจากเฮต ิหมายถงึอย่างไร  ท่าน

สามารถศึกษา เเละร่วมกนัหาค�าตอบ ไดจ้ากวดีทิศันเ์รื่ องนี้

สื่อ ACD/VCD/DVD ครัง้ที่  161 : ยุตกิรรมหรอืยุตธิรรม

ACD (สื่อเสยีง) ราคา 200 บาท

VCD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 240 บาท 

DVD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 240 บาท

ยุตกิรรมหมายถงึอะไร  เเละยุตธิรรมเป็นอย่างไร  ท่านสามารถศึกษาหาความรูท้าง

ธรรมะหวัขอ้ส�าคญันี้  ไดจ้ากวดีทิศันเ์รื่ องน้ี

สื่อ ACD/VCD/DVD ครัง้ที่  162 : นิพพานไมไ่ด ้ถา้ไมรู่ ้

ACD (สื่อเสยีง) ราคา 250 บาท

VCD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 300 บาท 

DVD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 300 บาท

จะนิพพานไดต้อ้งมคีวามรูเ้รื่ องใดบา้ง  ร่วมกนัศึกษาหาความรูท้ี่ เกี่ ยวกบัการนิพพาน  

หวัขอ้ธรรมะส�าคญันี้ ไดจ้ากวดีทิศันเ์รื่ องน้ี

สื่อ ACD/VCD/DVD ครัง้ที่  163 : ศาสตรเ์เห่งนิพพาน ทางสายกลาง

ACD (สื่อเสยีง) ราคา 200 บาท

VCD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 240 บาท 

DVD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 240 บาท

H1N1 รหสัลบัจากต่างดาว หมายถงึอะไร  มนุษยต่์างดาวมจีรงิหรอืไม ่ เเละเกี่ ยวขอ้ง

กบัรหสั H1N1 อย่างไร  ท่านสามารถศึกษาหาความรู ้ไดจ้ากวดีทิศันเ์รื่ องนี้

สื่อ ACD/VCD/DVD ครัง้ที่  164 : ศาสตรเ์เห่งนิพพาน นิพพานก่อนตายไดอ้ย่างไร

ACD (สื่อเสยีง) ราคา 200 บาท

VCD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 240 บาท 

DVD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 240 บาท  

ศาสตรเ์เห่งนิพพาน นิพพานก่อนตายไดอ้ย่างไร

จะนิพพานก่อนตายไดอ้ย่างไร  ศาสตรเ์เห่งนิพพานเป็นอย่างไร   ท่านสามารถร่วมศึกษา

ธรรมะหวัขอ้ส�าคญันี้  ไดจ้ากวดีทิศันเ์รื่ องน้ี

สื่อ ACD/VCD/DVD ครัง้ที่  165 : พระกบัชาวบา้น วธินีิพพานนัน้เเตกต่างกนั

ACD (สื่อเสยีง) ราคา 200 บาท

VCD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 240 บาท 

DVD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 240 บาท

พระกบัชาวบา้น วธินิีพพานนัน้เเตกต่างกนัอย่างไร  ท่านสามารถศึกษาธรรมะขอ้น้ี  เเละ

ร่วมคน้หาค�าตอบไดจ้ากวดีทิศันเ์รื่ องนี้   

สื่อ ACD/VCD/DVD ครัง้ที่  166 : เพราะคนป่วย โลกจงึป่วย

ACD (สื่อเสยีง) ราคา 200 บาท

VCD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 240 บาท 

DVD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 240 บาท

เพราะคนป่วย โลกจงึป่วย หมายถงึอย่างไร   ท่านสามารถร่วมกนัศึกษา   เเละร่วมกนั

คน้หาค�าตอบ  ไดจ้ากวดีทิศันเ์รื่ องน้ี

สื่อ ACD/VCD/DVD ครัง้ที่  167 : ไขรหสัลบัจากฟ้า ปี 54

ACD (สื่อเสยีง) ราคา 200 บาท

VCD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 240 บาท 

DVD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 240 บาท

ไขรหสัลบัจากฟ้า ปี 54 คอือะไร  ธรรมะหวัขอ้นี้ตอ้งการจะบอกอะไรเเก่ท่านผูศึ้กษา

ท่านสามารถร่วมศึกษาหาความรู ้ ไดจ้ากวดีทิศันเ์รื่ องน้ี  

สื่อ ACD/VCD/DVD ครัง้ที่  168 : บทเรยีนเเห่งความตาย

ACD (สื่อเสยีง) ราคา 200 บาท

VCD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 240 บาท 

DVD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 240 บาท

บทเรียนเเห่งความตาย หมายความว่าอย่างไร ท่านสามารถร่วมศึกษาหาความรูท้าง

ธรรมะน้ี  ไดจ้ากวดีทิศันเ์รื่ องน้ี

สื่อ ACD/VCD/DVD ครัง้ที่  169 : บทเรยีนเเห่งความกลวัตาย

ACD (สื่อเสยีง) ราคา 200 บาท

VCD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 240 บาท 

DVD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 240 บาท

บทเรยีนเเห่งความกลวัตาย หมายถงึอะไร  ท่านสามารถศึกษาหาความรู ้ เเละคน้หาค�า

ตอบไดจ้ากวดีทิศันเ์รื่ องน้ี
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สื่อ ACD/VCD/DVD ครัง้ที่  170 : 56 วนั 7ราตรี

ACD (สื่อเสยีง) ราคา 200 บาท

VCD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 240 บาท 

DVD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 240 บาท

56 วนั 7ราตร ี  หมายถงึอย่างไร  ท�าไมตอ้ง 56 วนั  7ราตร ี ท่านสามารถร่วมกนัศึกษา

หาความรู ้ ไดจ้ากวดีทิศันเ์รื่ องนี้

สื่อ ACD/VCD/DVD ครัง้ที่  171 : อย่าตายก่อนตาย

ACD (สื่อเสยีง) ราคา 200 บาท

VCD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 240 บาท 

DVD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 240 บาท

อย่าตายก่อนตาย หมายถงึอย่างไร  ท่านสามารถศึกษาหาความรูท้ี่จะท�าใหท่้านเขา้ใจ

ความตายมากขึ้น  ไดจ้ากวดีทิศันเ์รื่ องน้ี

สื่อ ACD/VCD/DVD ครัง้ที่  172 : ธรรมบาล ตา้นมะเรง็

ACD (สื่อเสยีง) ราคา 200 บาท

VCD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 240 บาท 

DVD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 240 บาท

ธรรมบาล ตา้นมะเรง็  เป็นอย่างไร  ทานอาหารอย่างไร ถงึจะห่างไกลโรคมะเรง็  ท่าน

สามารถร่วมกนัศึกษาความรู ้ไดจ้ากวดีทิศันเ์รื่ องนี้

สื่อ ACD/VCD/DVD ครัง้ที่  173 : พลงัจติค�า้จนุโลก

ACD (สื่อเสยีง) ราคา 200 บาท

VCD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 240 บาท 

DVD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 240 บาท

พลงัจติค�า้จนุโลก หมายถงึอะไร  ท่านสามารถคน้หาค�าตอบ เเละศึกษาความรูใ้หมน่ี้  

ไดจ้ากวดีทิศันเ์รื่ องนี้

สื่อ ACD/VCD/DVD ครัง้ที่  174 : กฎจกัรวาล

ACD (สื่อเสยีง) ราคา 200 บาท

VCD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 240 บาท 

DVD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 240 บาท  

จกัรวาล  มกีฎวา่อย่างไร  กฎจกัรวาล หมายถงึอย่างไร  ท่านสามารถร่วมศึกษาความ

รูท้างธรรมน้ี ไดจ้ากวดีทิศันเ์รื่ องนี้

สื่อ ACD/VCD/DVD ครัง้ที่  175 : ใครช่วยใคร

ACD (สื่อเสยีง) ราคา 200 บาท

VCD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 240 บาท 

DVD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 240 บาท

ใครช่วยใคร หมายถงึอย่างไร  ท่านจะสามารถหาใครที่จะมาช่วยท่านได ้ สามารถศึกษา

ธรรมะหวัขอ้ส�าคญันี้  ไดจ้ากวดีทิศันเ์รื่ องน้ี   

สื่อ ACD/VCD/DVD ครัง้ที่  176/1 : รกัเพื่อรกั คร ัง้ที่  1 มหศัจรรยเ์เห่งรกั

ACD (สื่อเสยีง) ราคา 150 บาท

VCD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 180 บาท 

DVD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 180 บาท

ท่านสามารถชม กจิกรรมรกัเพื่อรกั คร ัง้ที่  1 จ.ภเูกต็  หวัขอ้ธรรมะ เรื่ อง มหศัจรรย์

เเห่งรกั ไดจ้ากวดีทิศันเ์รื่ องนี้

สื่อ ACD/VCD/DVD ครัง้ที่  176/2 : พลงัรกั พลงัจติ พชิติภยัพบิตั ิ(ภเูกต็)

ACD (สื่อเสยีง) ราคา 150 บาท

VCD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 180 บาท 

DVD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 180 บาท

ท่านสามารถรบัชมธรรมะ  ในวนักจิกรรมรกัเพื่อรกั คร ัง้ที่  1 จ.ภเูกต็  หวัขอ้ธรรมะ 

เรื่ อง พลงัรกั พลงัจติ พชิติภยัพบิตั ิ  ไดจ้ากวดีทิศันเ์รื่ องน้ี  

สื่อ ACD/VCD/DVD ครัง้ที่  176/3 : สนึาม ิรอบ2 ก�าลงัจะมา

ACD (สื่อเสยีง) ราคา 150 บาท

VCD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 180 บาท 

DVD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 180 บาท

ท่านสามารถรบัชมธรรมะ  ในวนักจิกรรมรกัเพื่อรกั คร ัง้ที่  1 จ.ภเูกต็  หวัขอ้ธรรมะ 

เรื่ อง สนึาม ิรอบ2 ก�าลงัจะมา  ไดจ้ากวดีทิศันเ์รื่ องนี้

สื่อ ACD/VCD/DVD ครัง้ที่  177 : หยุดท�าช ัว่ ถา้กลวัโลกวกิฤติ

ACD (สื่อเสยีง) ราคา 150 บาท

VCD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 180 บาท 

DVD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 180 บาท

ความช ัว่มผีลต่อโลกอย่างไร  ท�าไมตอ้งหยุดท�าช ัว่ ถา้กลวัโลกวกิฤต ิ ท่านสามารถศึกษา

หาความรู ้ เเละคน้หาค�าตอบไดจ้ากวดีทิศันเ์รื่ องนี้
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สื่อ ACD/VCD/DVD ครัง้ที่  178 : ทฤษฎวีนัสิ้นโลก

ACD (สื่อเสยีง) ราคา 200 บาท

VCD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 240 บาท 

DVD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 240 บาท

ทฤษฎวีนัสิ้นโลก 2012  จรงิหรอืลวง   ท่านสามารถร่วมกนัศึกษา เเละหาค�าตอบได ้ 

จากวดีทิศันเ์รื่ องนี้

สื่อ ACD/VCD/DVD ครัง้ที่  179/1 : รกัเพื่อรกั คร ัง้ที่  2  มหศัจรรยว์นัเเห่งความรกั

ACD (สื่อเสยีง) ราคา 200 บาท

VCD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 240 บาท 

DVD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 240 บาท

ท่านสามารถชม กจิกรรมรกัเพื่อรกั คร ัง้ที่  2  จ.เชยีงใหม ่ หวัขอ้ธรรมะ เรื่ อง มหศัจรรย์

วนัเเห่งความรกั ไดจ้ากวดีทิศันเ์รื่ องน้ี

สื่อ ACD/VCD/DVD ครัง้ที่  179/2 : บ �าเพญ็มานานเเลว้ใยนิพพานไมไ่ด ้

ACD (สื่อเสยีง) ราคา 200 บาท

VCD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 240 บาท 

DVD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 240 บาท

ท่านสามารถรบัชมธรรมะ  ในวนักจิกรรมรกัเพื่อรกั คร ัง้ที่  2  จ.เชยีงใหม ่ หวัขอ้ธรรมะ 

เรื่ อง บ �าเพญ็มานานเเลว้ใยนิพพานไมไ่ด ้ไดจ้ากวดีทิศันเ์รื่ องน้ี

สื่อ ACD/VCD/DVD ครัง้ที่  179/3 :  21 12 12 โลกไมเ่เตก เเต่คนจะสตเิเตก

ACD (สื่อเสยีง) ราคา 150 บาท

VCD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 180 บาท 

DVD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 180 บาท

ท่านสามารถรบัชมธรรมะ  ในวนักจิกรรมรกัเพื่อรกั คร ัง้ที่  2  จ.เชยีงใหม ่ หวัขอ้ธรรมะ 

เรื่ อง  21_12_12_โลกไมเ่เตก เเต่คนจะสตเิเตก ไดจ้ากวดีทิศันเ์รื่ องน้ี

สื่อ ACD/VCD/DVD ครัง้ที่  180 : คนอยู่ม ัย้

ACD (สื่อเสยีง) ราคา 200 บาท

VCD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 240 บาท 

DVD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 240 บาท  

คนอยู่ม ัย้ หมายถงึอะไร  ท่านสามารถร่วมศึกษาธรรมะหวัขอ้ส�าคญัน้ี  ไดจ้ากวดีทิศัน์

เรื่ องน้ี

สื่อ ACD/VCD/DVD ครัง้ที่  181/1 : พลงัรกั พลงัจติ พชิติภยัพบิตั ิ(ขอนเเก่น)

ACD (สื่อเสยีง) ราคา 200 บาท

VCD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 240 บาท 

DVD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 240 บาท

ท่านสามารถรบัชมธรรมะ  ในวนักจิกรรมรกัเพื่อรกั คร ัง้ที่  3  จ.ขอนเเก่น  หวัขอ้ธรรมะ 

เรื่ อง พลงัรกั พลงัจติ พชิติภยัพบิตั ิ  ไดจ้ากวดีทิศันเ์รื่ องน้ี  

สื่อ ACD/VCD/DVD ครัง้ที่  181/2 : คนสามมติิ

ACD (สื่อเสยีง) ราคา 200 บาท

VCD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 240 บาท 

DVD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 240 บาท

ท่านสามารถรบัชมธรรมะ  ในวนักจิกรรมรกัเพื่อรกั คร ัง้ที่  3  จ.ขอนเเก่น  หวัขอ้ธรรมะ 

เรื่ อง คนสามมติ ิ ไดจ้ากวดีทิศันเ์รื่ องน้ี

สื่อ ACD/VCD/DVD ครัง้ที่  181/3 : จะท�าอย่างไร-ถา้ภเูขาไฟระเบดิ ที่ขอนเเก่น

ACD (สื่อเสยีง) ราคา 150 บาท

VCD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 180 บาท 

DVD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 180 บาท

ท่านสามารถรบัชมธรรมะ  ในวนักจิกรรมรกัเพื่อรกั คร ัง้ที่  3  จ.ขอนเเก่น  หวัขอ้ธรรมะ 

เรื่ อง จะท�าอย่างไร-ถา้ภเูขาไฟระเบดิ ที่ขอนเเก่น  ไดจ้ากวดีทิศันเ์รื่ องนี้ 

สื่อ ACD/VCD/DVD ครัง้ที่  182 : ทางลดัสู่นิพพาน

ACD (สื่อเสยีง) ราคา 200 บาท

VCD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 240 บาท 

DVD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 240 บาท

เสน้ทางนิพพาน มทีางลดัจรงิหรอืไม ่  ทางลดัสู่นิพพาน คอือะไร   ท่านสามารถศึกษา

หาความรูท้างธรรมะน้ี  ไดจ้ากวดีทิศันเ์รื่ องนี้

สื่อ ACD/VCD/DVD ครัง้ที่  183 : อตัตา อนตัตา

ACD (สื่อเสยีง) ราคา 200 บาท

VCD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 240 บาท 

DVD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 240 บาท

อตัตา หมายถงึอย่างไร    อนตัตา หมายถงึอย่างไร   ท่านสามารถศึกษาหาความรู ้ เเละ

คน้หาค�าตอบไดจ้าก วดีทิศันเ์รื่ องน้ี
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สื่อ ACD/VCD/DVD ครัง้ที่  184/1 : พลงัรกั พลงัจติ พชิติภยัพบิตั ิ(ชลบรุ)ี

ACD (สื่อเสยีง) ราคา 150 บาท

VCD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 180 บาท 

DVD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 180 บาท

ท่านสามารถรบัชมธรรมะ  ในวนักจิกรรมรกัเพื่อรกั คร ัง้ที่  4  จ.ชลบรุ ี หวัขอ้ธรรมะ 

เรื่ อง พลงัรกั พลงัจติ พชิติภยัพบิตั ิ  ไดจ้ากวดีทิศันเ์รื่ องน้ี

สื่อ ACD/VCD/DVD ครัง้ที่  184/2 : ขา่วด่วน ชวนระทกึ (ชลบรุ)ี

ACD (สื่อเสยีง) ราคา 150 บาท

VCD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 180 บาท 

DVD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 180 บาท

ท่านสามารถรบัชมธรรมะ  ในวนักจิกรรมรกัเพื่อรกั คร ัง้ที่  4  จ.ชลบรุ ี หวัขอ้ธรรมะ 

เรื่ อง ขา่วด่วน ชวนระทกึ  ไดจ้ากวดีทิศันเ์รื่ องน้ี

สื่อ ACD/VCD/DVD ครัง้ที่  184/3 : ขา่วด่วน ชวนวติก (ชลบรุ)ี

ACD (สื่อเสยีง) ราคา 150 บาท

VCD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 180 บาท 

DVD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 180 บาท

ท่านสามารถรบัชมธรรมะ  ในวนักจิกรรมรกัเพื่อรกั คร ัง้ที่  4  จ.ชลบรุ ี หวัขอ้ธรรมะ 

เรื่ อง ขา่วด่วน ชวนวติก  ไดจ้ากวดีทิศันเ์รื่ องน้ี

สื่อ ACD/VCD/DVD ครัง้ที่  185 : มรณานุสติ

ACD (สื่อเสยีง) ราคา 200 บาท

VCD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 240 บาท 

DVD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 240 บาท

มรณานุสต ิหมายถงึอะไร  เเละมวีธิเีขา้ถงึไดอ้ย่างไร   มปีระโยชนอ์ย่างไร   ท่านสามารถ

ศึกษาหาความรูท้างธรรมะเรื่ องนี้  ไดจ้ากวดีทิศันเ์รื่ องน้ี

สื่อ ACD/VCD/DVD ครัง้ที่  186/1 : พลงัรกั พลงัจติ พชิติภยัพบิตั ิ(สุพรรณบรุ)ี

ACD (สื่อเสยีง) ราคา 200 บาท

VCD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 240 บาท 

DVD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 240 บาท  

ท่านสามารถรบัชมธรรมะ  ในวนักจิกรรมรกัเพื่อรกั คร ัง้ที่  5  จ.สุพรรณบรุ ี  หวัขอ้

ธรรมะ เรื่ อง พลงัรกั พลงัจติ พชิติภยัพบิตั ิ  ไดจ้ากวดีทิศันเ์รื่ องนี้

สื่อ ACD/VCD/DVD ครัง้ที่  186/2 : ขา่วด่วน ชวนระทกึ (สุพรรณบรุ)ี

ACD (สื่อเสยีง) ราคา 100 บาท

VCD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 120 บาท 

DVD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 120 บาท

ท่านสามารถรบัชมธรรมะ  ในวนักจิกรรมรกัเพื่อรกั คร ัง้ที่  5  จ.สุพรรณบรุ ี  หวัขอ้

ธรรมะ เรื่ อง ขา่วด่วน ชวนระทกึ   ไดจ้ากวดีทิศันเ์รื่ องนี้  

สื่อ ACD/VCD/DVD ครัง้ที่  186/3 : ขา่วด่วน ชวนวติก (สุพรรณบรุ)ี

ACD (สื่อเสยีง) ราคา 150 บาท

VCD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 180 บาท 

DVD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 180 บาท

ท่านสามารถรบัชมธรรมะ  ในวนักจิกรรมรกัเพื่อรกั คร ัง้ที่  5  จ.สุพรรณบรุ ี  หวัขอ้

ธรรมะ เรื่ อง ขา่วด่วน ชวนวติก   ไดจ้ากวดีทิศันเ์รื่ องนี้ 

สื่อ ACD/VCD/DVD ครัง้ที่  187/1 : พลงัรกั พลงัจติ พชิติภยัพบิตั ิ(ตาก)

ACD (สื่อเสยีง) ราคา 200 บาท

VCD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 240 บาท 

DVD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 240 บาท

ท่านสามารถรบัชมธรรมะ  ในวนักจิกรรมรกัเพื่อรกั คร ัง้ที่  6  จ.ตาก  หวัขอ้ธรรมะ 

เรื่ อง พลงัรกั พลงัจติ พชิติภยัพบิตั ิ  ไดจ้ากวดีทิศันเ์รื่ องน้ี  

สื่อ ACD/VCD/DVD ครัง้ที่  187/2 : ขา่วด่วน  ชวนระทกึ ภาค 1 (ตาก)

ACD (สื่อเสยีง) ราคา 50 บาท

VCD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 60 บาท 

DVD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 60 บาท

ท่านสามารถรบัชมธรรมะ  ในวนักจิกรรมรกัเพื่อรกั คร ัง้ที่  6  จ.ตาก  หวัขอ้ธรรมะ 

เรื่ อง ขา่วด่วน  ชวนระทกึ ภาค 1   ไดจ้ากวดีทิศันเ์รื่ องนี้

สื่อ ACD/VCD/DVD ครัง้ที่  187/3 : ขา่วด่วน  ชวนระทกึ ภาค 2 (ตาก)

ACD (สื่อเสยีง) ราคา 50 บาท

VCD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 60 บาท 

DVD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 60 บาท

ท่านสามารถรบัชมธรรมะ  ในวนักจิกรรมรกัเพื่อรกั คร ัง้ที่  6  จ.ตาก  หวัขอ้ธรรมะ 

เรื่ อง ขา่วด่วน  ชวนระทกึ ภาค 2   ไดจ้ากวดีทิศันเ์รื่ องนี้
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สื่อ ACD/VCD/DVD ครัง้ที่  187/4 : ปณิธาน เเห่งนิพพาน

ACD (สื่อเสยีง) ราคา 50 บาท

VCD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 60 บาท 

DVD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 60 บาท

ท่านสามารถรบัชมธรรมะ  ในวนักจิกรรมรกัเพื่อรกั คร ัง้ที่  6  จ.ตาก  หวัขอ้ธรรมะ 

เรื่ อง ปณิธาน เเห่งนิพพาน   ไดจ้ากวดีทิศันเ์รื่ องน้ี

สื่อ ACD/VCD/DVD ครัง้ที่  188 : พลงัจติ  หยุด  วกิฤตโลก

ACD (สื่อเสยีง) ราคา 150 บาท

VCD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 180 บาท 

DVD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 180 บาท

พลงัจติ  จะหยุดวกิฤตโลกไดอ้ย่างไร  เเละพลงัจติหมายถงึอย่างไร   ท่านสามารถศึกษา

หาความรูท้างธรรมะหวัขอ้ส�าคญัน้ี  ไดจ้ากวดีทิศันเ์รื่ องน้ี

สื่อ ACD/VCD/DVD ครัง้ที่  189/1 : พลงัรกั พลงัจติ  พชิติภยัพบิตั ิ(ชลบรุ)ี

ACD (สื่อเสยีง) ราคา 150 บาท

VCD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 180 บาท 

DVD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 180 บาท

ท่านสามารถรบัชมธรรมะ  ในวนักจิกรรมรกัเพื่อรกั คร ัง้ที่  7  จ.ชลบรุ ี หวัขอ้ธรรมะ 

เรื่ อง พลงัรกั พลงัจติ  พชิติภยัพบิตั ิ  ไดจ้ากวดีทิศันเ์รื่ องนี้

สื่อ ACD/VCD/DVD ครัง้ที่  189/2 : ขา่วด่วน ชวนวติก (ชลบรุ)ี

ACD (สื่อเสยีง) ราคา 100 บาท

VCD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 120 บาท 

DVD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 120 บาท

ท่านสามารถรบัชมธรรมะ  ในวนักจิกรรมรกัเพื่อรกั คร ัง้ที่  7  จ.ชลบรุ ี หวัขอ้ธรรมะ 

เรื่ อง ขา่วด่วน ชวนวติก   ไดจ้ากวดีทิศันเ์รื่ องนี้

สื่อ ACD/VCD/DVD ครัง้ที่  189/3&4 : ขา่วด่วน ชวนวติก (ชลบรุ)ี

ACD (สื่อเสยีง) ราคา 100 บาท

VCD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 120 บาท 

DVD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 120 บาท  

ท่านสามารถรบัชมธรรมะ  ในวนักจิกรรมรกัเพื่อรกั คร ัง้ที่  7  จ.ชลบรุ ี หวัขอ้ธรรมะ 

เรื่ อง ขา่วด่วน ชวนวติก   ไดจ้ากวดีทิศันเ์รื่ องนี้

สื่อ ACD/VCD/DVD ครัง้ที่  190/1 : พลงัรกั พลงัจติ  พชิติภยัพบิตั ิ(ก�าเเพงเพชร)

ACD (สื่อเสยีง) ราคา 150 บาท

VCD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 180 บาท 

DVD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 180 บาท

ท่านสามารถชม กจิกรรมรกัเพื่อรกั คร ัง้ที่  8 จ.ก�าเเพงเพชร  หวัขอ้ธรรมะ เรื่ อง พลงั

รกั พลงัจติ  พชิติภยัพบิตั ิไดจ้ากวดีทิศันเ์รื่ องน้ี   

สื่อ ACD/VCD/DVD ครัง้ที่  190/2 : ขา่วด่วน ชวนระทกึ (ก�าเเพงเพชร)

ACD (สื่อเสยีง) ราคา 100 บาท

VCD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 120 บาท 

DVD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 120 บาท

ท่านสามารถชม กจิกรรมรกัเพื่อรกั คร ัง้ที่  8 จ.ก�าเเพงเพชร  หวัขอ้ธรรมะ เรื่ อง ขา่ว

ด่วน ชวนระทกึ ไดจ้ากวดีทิศันเ์รื่ องน้ี   

สื่อ ACD/VCD/DVD ครัง้ที่  190/3 : ขา่วด่วน ชวนวติก (ก�าเเพงเพชร)

ACD (สื่อเสยีง) ราคา 150 บาท

VCD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 180 บาท 

DVD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 180 บาท

ท่านสามารถชม กจิกรรมรกัเพื่อรกั คร ัง้ที่  8 จ.ก�าเเพงเพชร  หวัขอ้ธรรมะ เรื่ อง ขา่ว

ด่วน ชวนวติก ไดจ้ากวดีทิศันเ์รื่ องน้ี  

สื่อ ACD/VCD/DVD ครัง้ที่  191/1 : พลงัรกั พลงัจติ  พชิติภยัพบิตั ิ(อบุลราชธานี)

ACD (สื่อเสยีง) ราคา 150 บาท

VCD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 180 บาท 

DVD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 180 บาท

ท่านสามารถชม กจิกรรมรกัเพื่อรกั คร ัง้ที่  9 จ.อบุลราชธานี  หวัขอ้ธรรมะ เรื่ อง พลงั

รกั พลงัจติ  พชิติภยัพบิตั ิไดจ้ากวดีทิศันเ์รื่ องน้ี

สื่อ ACD/VCD/DVD ครัง้ที่  191/2 : ขา่วด่วน ชวนระทกึ (อบุลราชธานี)

ACD (สื่อเสยีง) ราคา 100 บาท

VCD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 120 บาท 

DVD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 120 บาท

ท่านสามารถชม กจิกรรมรกัเพื่อรกั คร ัง้ที่  9 จ.อบุลราชธานี  หวัขอ้ธรรมะ เรื่ อง ขา่ว

ด่วน ชวนระทกึ  ไดจ้ากวดีทิศันเ์รื่ องนี้
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สื่อ ACD/VCD/DVD ครัง้ที่  191/3 :  ขา่วด่วน ชวนวติก (อบุลราชธานี)

ACD (สื่อเสยีง) ราคา 200 บาท

VCD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 240 บาท 

DVD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 240 บาท

ท่านสามารถชม กจิกรรมรกัเพื่อรกั คร ัง้ที่  9 จ.อบุลราชธานี  หวัขอ้ธรรมะ เรื่ อง ขา่ว

ด่วน ชวนวติก  ไดจ้ากวดีทิศันเ์รื่ องน้ี

สื่อ ACD/VCD/DVD ครัง้ที่  192 : อย่าเดนิถา่งขา ถา้ใฝ่นิพพาน

ACD (สื่อเสยีง) ราคา 200 บาท

VCD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 240 บาท 

DVD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 240 บาท

ถา้จะนิพพาน ตอ้งท�าอย่างไร   เเละอย่าเดนิถา่งขา ถา้ใฝ่นิพพาน หมายถงึอย่างไร  ท่าน

สามารถศึกษาหวัขอ้ธรรมะน้ี  ไดจ้ากวดีทิศันเ์รื่ องนี้

สื่อ ACD/VCD/DVD ครัง้ที่  193 : ปฏบิตักิารช�าระโลก  ก่อนวนัสิ้นยุค

ACD (สื่อเสยีง) ราคา 200 บาท

VCD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 240 บาท 

DVD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 240 บาท

ปฏบิตักิารช�าระโลกเป็นอย่างไรบา้ง  เเละปฏบิตักิารช�าระโลก  ก่อนวนัสิ้นยุค  หมายถงึ

อย่างไร  ท่านสามารถศึกษาความรูน้ี้  ไดจ้ากวดีทิศันเ์รื่ องนี้

สื่อ ACD/VCD/DVD ครัง้ที่  194 :  รูไ้วไ้มเ่สยีชาตเิกดิ

ACD (สื่อเสยีง) ราคา 200 บาท

VCD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 240 บาท 

DVD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 240 บาท

รูอ้ะไร  ถงึเรยีกไดว้า่ รูเ้เลว้ไมเ่สยีชาตเิกดิ   ท่านสามารถฟงัหวัขอ้ธรรมะเรื่ องนี้   ได ้

จากวดีทิศันเ์รื่ องนี้

สื่อ ACD/VCD/DVD ครัง้ที่  195/1 :  พลงัรกั พลงัจติ พชิติภยัพบิตั ิ(เชยีงราย) 

ACD (สื่อเสยีง) ราคา 200 บาท

VCD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 240 บาท 

DVD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 240 บาท  

ท่านสามารถชม กจิกรรมรกัเพื่อรกั คร ัง้ที่  10 จ.เชยีงราย  หวัขอ้ธรรมะ เรื่ อง พลงัรกั 

พลงัจติ  พชิติภยัพบิตั ิไดจ้ากวดีทิศันเ์รื่ องนี้

สื่อ ACD/VCD/DVD ครัง้ที่  195/2 : ขา่วด่วน ชวนระทกึ (เชยีงราย)

ACD (สื่อเสยีง) ราคา 100 บาท

VCD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 120 บาท 

DVD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 120 บาท

ท่านสามารถรบัชมธรรมะ  ในวนักจิกรรมรกัเพื่อรกั คร ัง้ที่  10  จ.เชยีงราย  หวัขอ้ธรรมะ 

เรื่ อง ขา่วด่วน ชวนระทกึ   ไดจ้ากวดีทิศันเ์รื่ องนี้  

สื่อ ACD/VCD/DVD ครัง้ที่  195/3 : 5 ค�าถามที่คุณตอ้งตอบ (เชยีงราย)

ACD (สื่อเสยีง) ราคา 100 บาท

VCD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 120 บาท 

DVD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 120 บาท

ท่านสามารถรบัชมธรรมะ  ในวนักจิกรรมรกัเพื่อรกั คร ัง้ที่  10  จ.เชยีงราย  หวัขอ้ธรรมะ 

เรื่ อง 5 ค�าถามที่คุณตอ้งตอบ   ไดจ้ากวดีทิศันเ์รื่ องนี้ 

สื่อ ACD/VCD/DVD ครัง้ที่  195/4 : ขา่วด่วน ชวนวติก  (เชยีงราย)

ACD (สื่อเสยีง) ราคา 100 บาท

VCD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 120 บาท 

DVD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 120 บาท

ท่านสามารถรบัชมธรรมะ  ในวนักจิกรรมรกัเพื่อรกั คร ัง้ที่  10  จ.เชยีงราย  หวัขอ้ธรรมะ 

ขา่วด่วน ชวนวติก    ไดจ้ากวดีทิศันเ์รื่ องน้ี 

สื่อ ACD/VCD/DVD ครัง้ที่  196 : การเปลี่ยนวธิคีดิ เพื่อชวีติที่ยนืยาว

ACD (สื่อเสยีง) ราคา 150 บาท

VCD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 180 บาท 

DVD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 180 บาท

เปลี่ยนวธิคีดิ ช่วยท�าใหช้วีติยนืยาวไดอ้ย่างไร   ท่านสามารถศึกษาหาความรูท้างธรรมะ

หวัขอ้ส�าคญันี้  ไดจ้ากวดีทิศันเ์รื่ องน้ี

สื่อ ACD/VCD/DVD ครัง้ที่  197 : ทางเลอืกเสร ีที่ทกุคนตอ้งเลอืก

ACD (สื่อเสยีง) ราคา 200 บาท

VCD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 240 บาท 

DVD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 240 บาท

ทางเลอืกเสร ีที่ทกุคนตอ้งเลอืก หมายถงึอะไร   ทางเลอืกเสรเีป็นเช่นไร  ท่านสามารถ

ศึกษาหาความรูท้างธรรมะหวัขอ้ส�าคญันี้  ไดจ้ากวดีทิศันเ์รื่ องน้ี
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สื่อ ACD/VCD/DVD ครัง้ที่  198/2 :  ขา่วด่วนชวนระทกึ (น่าน)

ACD (สื่อเสยีง) ราคา 200 บาท

VCD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 240 บาท 

DVD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 240 บาท

ท่านสามารถรบัชมธรรมะ  ในวนักจิกรรมรกัเพื่อรกั คร ัง้ที่  11  จ.น่าน  หวัขอ้ธรรมะ 

ขา่วด่วนชวนระทกึ   ไดจ้ากวดีทิศันเ์รื่ องน้ี

สื่อ ACD/VCD/DVD ครัง้ที่  198/1 : พลงัรกั พลงัจติ พชิติภยัพบิตั ิ(น่าน)

ACD (สื่อเสยีง) ราคา 200 บาท

VCD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 240 บาท 

DVD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 240 บาท

ท่านสามารถรบัชมธรรมะ  ในวนักจิกรรมรกัเพื่อรกั คร ัง้ที่  11  จ.น่าน  หวัขอ้ธรรมะ 

พลงัรกั พลงัจติ พชิติภยัพบิตั ิ  ไดจ้ากวดีทิศันเ์รื่ องนี้

สื่อ ACD/VCD/DVD ครัง้ที่  198/3 :  ขา่วด่วนชวนวติก (น่าน)

ACD (สื่อเสยีง) ราคา 200 บาท

VCD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 240 บาท 

DVD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 240 บาท

ท่านสามารถรบัชมธรรมะ  ในวนักจิกรรมรกัเพื่อรกั คร ัง้ที่  11  จ.น่าน  หวัขอ้ธรรมะ 

ขา่วด่วนชวนวติก   ไดจ้ากวดีทิศันเ์รื่ องนี้

สื่อ ACD/VCD/DVD ครัง้ที่  198/4 : ขา่วภยัพบิตั ิ (น่าน)

ACD (สื่อเสยีง) ราคา 200 บาท

VCD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 240 บาท 

DVD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 240 บาท

ท่านสามารถรบัชมธรรมะ  ในวนักจิกรรมรกัเพื่อรกั คร ัง้ที่  11  จ.น่าน  หวัขอ้ธรรมะ 

ขา่วภยัพบิตั ิ   ไดจ้ากวดีทิศันเ์รื่ องนี้

สื่อ ACD/VCD/DVD ครัง้ที่  199 : เสน้ทางนกัสู ้เพื่อการรูเ้เจง้

ACD (สื่อเสยีง) ราคา 200 บาท

VCD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 240 บาท 

DVD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 240 บาท

เสน้ทางนกัสู ้เพื่อการรูเ้เจง้ เป็นอย่างไร   ท�าอย่างไร ถงึจะเขา้ถงึการรูเ้เจง้ไดใ้นฐานะ

นกัสู ้ ท่านสามารถศึกษาหาความรูท้างธรรมะหวัขอ้ส�าคญัน้ี  ไดจ้ากวดีทิศันเ์รื่ องน้ี

สื่อ ACD/VCD/DVD ครัง้ที่  200/2 : เมตตาธรรม ค�า้จนุโลก ภาค2(ประจวบครีขีนัธ)์ 

ACD (สื่อเสยีง) ราคา 150 บาท

VCD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 180 บาท 

DVD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 180 บาท

ท่านสามารถรบัชมธรรมะ  ในวนักจิกรรมรกัเพื่อรกั คร ัง้ที่  12  จ.ประจวบครีขีนัธ ์ หวัขอ้

ธรรมะ เรื่ อง เมตตาธรรม ค�า้จนุโลก ภาค2  ไดจ้ากวดีทิศันเ์รื่ องนี้

สื่อ ACD/VCD/DVD ครัง้ที่  200/1 : เมตตาธรรม ค�า้จนุโลก ภาค1(ประจวบครีขีนัธ)์ 

ACD (สื่อเสยีง) ราคา 150 บาท

VCD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 180 บาท 

DVD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 180 บาท

ท่านสามารถรบัชมธรรมะ  ในวนักจิกรรมรกัเพื่อรกั คร ัง้ที่  12  จ.ประจวบครีขีนัธ ์ หวัขอ้

ธรรมะ เรื่ อง เมตตาธรรม ค�า้จนุโลก ภาค1  ไดจ้ากวดีทิศันเ์รื่ องนี้

สื่อ ACD/VCD/DVD ครัง้ที่  200/3 : เปิดเผยเบื้องหลงั ภยัพบิตั ิ(ประจวบครีขีนัธ)์ 

ACD (สื่อเสยีง) ราคา 150 บาท

VCD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 180 บาท 

DVD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 180 บาท

ท่านสามารถรบัชมธรรมะ  ในวนักจิกรรมรกัเพื่อรกั คร ัง้ที่  12  จ.ประจวบครีขีนัธ ์ หวัขอ้

ธรรมะ เรื่ อง เปิดเผยเบื้องหลงั ภยัพบิตั ิ ไดจ้ากวดีทิศันเ์รื่ องน้ี

สื่อ ACD/VCD/DVD ครัง้ที่  200/4 : เคลด็ลบั ธรรมะดีๆ  (ประจวบครีขีนัธ)์

ACD (สื่อเสยีง) ราคา 150 บาท

VCD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 180 บาท 

DVD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 180 บาท  

ท่านสามารถรบัชมธรรมะ  ในวนักจิกรรมรกัเพื่อรกั คร ัง้ที่  12  จ.ประจวบครีขีนัธ ์ หวัขอ้

ธรรมะ เรื่ อง เคลด็ลบั ธรรมะดีๆ    ไดจ้ากวดีทิศันเ์รื่ องนี้

สื่อ ACD/VCD/DVD ครัง้ที่  201 : โลกช�า้เพราะธรรมเสื่อม

ACD (สื่อเสยีง) ราคา 200 บาท

VCD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 240 บาท 

DVD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 240 บาท

เหตใุดโลกจงึช�า้   เเละธรรมะของมนุษยท์ี่ เสื่อมลง มผีลอย่างไรต่อโลกใบน้ี  ท่านสามารถ

ศึกษาธรรมะหวัขอ้ส�าคญันี้  ไดจ้ากวดีทิศันเ์รื่ องน้ี   
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สื่อ ACD/VCD/DVD ครัง้ที่  203/1 : โลกตกอยู่ในอนัตราย สญัญาณรา้ยที่คุณตอ้งรู ้

ACD (สื่อเสยีง) ราคา 150 บาท

VCD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 180 บาท 

DVD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 180 บาท

ท่านสามารถรบัชมธรรมะ  ในวนักจิกรรมรกัเพื่อรกั คร ัง้ที่  13 จ.สุรนิทร ์ หวัขอ้ธรรมะ 

เรื่ อง โลกตกอยู่ในอนัตราย สญัญาณรา้ยที่คุณตอ้งรู ้ ไดจ้ากวดีทิศันเ์รื่ องน้ี  

สื่อ ACD/VCD/DVD ครัง้ที่  202 : คมัภรีว์มิตุติ์

ACD (สื่อเสยีง) ราคา 200 บาท

VCD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 240 บาท 

DVD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 240 บาท

คมัภรีว์มิตุติ์ ไดก้ลา่วถงึการนิพพานไวว้า่อย่างไร  ท่านสามารถศึกษาธรรมะหวัขอ้ส�าคญั

นี้  ไดจ้ากวดีทิศันเ์รื่ องน้ี   

สื่อ ACD/VCD/DVD ครัง้ที่  203/2 : อาจารย ์ปรญิญา ไขปญัหา (สุรนิทร)์

ACD (สื่อเสยีง) ราคา 100 บาท

VCD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 120 บาท 

DVD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 120 บาท

ท่านสามารถรบัชมธรรมะ  ในวนักจิกรรมรกัเพื่อรกั คร ัง้ที่  13 จ.สุรนิทร ์ หวัขอ้ธรรมะ 

เรื่ อง อาจารย ์ปรญิญา ไขปญัหา  ไดจ้ากวดีทิศันเ์รื่ องน้ี

สื่อ ACD/VCD/DVD ครัง้ที่  203/3 : ขอ้ผดิพลาดของมนุษย ์ภาค1 (สุรนิทร)์

ACD (สื่อเสยีง) ราคา 100 บาท

VCD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 120 บาท 

DVD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 120 บาท

ท่านสามารถรบัชมธรรมะ  ในวนักจิกรรมรกัเพื่อรกั คร ัง้ที่  13 จ.สุรนิทร ์ หวัขอ้ธรรมะ 

เรื่ อง ขอ้ผดิพลาดของมนุษย ์ภาค1  ไดจ้ากวดีทิศันเ์รื่ องนี้

สื่อ ACD/VCD/DVD ครัง้ที่  203/4 : ขอ้ผดิพลาดของมนุษย ์ภาค2 (สุรนิทร)์

ACD (สื่อเสยีง) ราคา 150 บาท

VCD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 180 บาท 

DVD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 180 บาท

ท่านสามารถรบัชมธรรมะ  ในวนักจิกรรมรกัเพื่อรกั คร ัง้ที่  13 จ.สุรนิทร ์ หวัขอ้ธรรมะ 

เรื่ อง ขอ้ผดิพลาดของมนุษย ์ภาค2  ไดจ้ากวดีทิศันเ์รื่ องนี้

สื่อ ACD/VCD/DVD ครัง้ที่  205/1 : คนตนเอง ใหเ้ป็นมนุษย ์ภาค1 (ตราด)

ACD (สื่อเสยีง) ราคา 150 บาท

VCD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 180 บาท 

DVD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 180 บาท

ท่านสามารถรบัชมธรรมะ  ในวนักจิกรรมรกัเพื่อรกั คร ัง้ที่  14  จ.ตราด  หวัขอ้ธรรมะ 

เรื่ อง  คนตนเอง ใหเ้ป็นมนุษย ์ภาค1  ไดจ้ากวดีทิศันเ์รื่ องนี้

สื่อ ACD/VCD/DVD ครัง้ที่  204 : การหลดุพน้ดว้ยปญัญา ปญัญาวมิตุติ์

ACD (สื่อเสยีง) ราคา 200 บาท

VCD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 240 บาท 

DVD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 240 บาท

จะหลดุพน้ดว้ยปญัญาไดอ้ย่างไร   ปญัญาวมิตุติ์ คอื อะไร  ท่านสามารถศึกษาธรรมะ

ส�าคญันี้  ไดจ้ากวดีทิศันเ์รื่ องน้ี

สื่อ ACD/VCD/DVD ครัง้ที่  205/2 : คนตนเอง ใหเ้ป็นมนุษย ์ภาค2 (ตราด)

ACD (สื่อเสยีง) ราคา 150 บาท

VCD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 180 บาท 

DVD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 180 บาท

ท่านสามารถรบัชมธรรมะ  ในวนักจิกรรมรกัเพื่อรกั คร ัง้ที่  14  จ.ตราด  หวัขอ้ธรรมะ 

เรื่ อง  คนตนเอง ใหเ้ป็นมนุษย ์ภาค2  ไดจ้ากวดีทิศันเ์รื่ องนี้

สื่อ ACD/VCD/DVD ครัง้ที่  205/3 : ขา่วด่วน ชวนวติก (ตราด)

ACD (สื่อเสยีง) ราคา 150 บาท

VCD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 180 บาท 

DVD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 180 บาท  

ท่านสามารถรบัชมธรรมะ  ในวนักจิกรรมรกัเพื่อรกั คร ัง้ที่  14  จ.ตราด  หวัขอ้ธรรมะ 

เรื่ อง  ขา่วด่วน ชวนวติก  ไดจ้ากวดีทิศันเ์รื่ องนี้

สื่อ ACD/VCD/DVD ครัง้ที่  205/4 : ขา่วด่วน ชวนระทกึ (ตราด)

ACD (สื่อเสยีง) ราคา 100 บาท

VCD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 120 บาท 

DVD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 120 บาท

ท่านสามารถรบัชมธรรมะ  ในวนักจิกรรมรกัเพื่อรกั คร ัง้ที่  14  จ.ตราด  หวัขอ้ธรรมะ 

เรื่ อง ขา่วด่วน ชวนระทกึ   ไดจ้ากวดีทิศันเ์รื่ องนี้  
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สื่อ ACD/VCD/DVD ครัง้ที่  207/1 : กรรมใคร ใครก�า ภาค 1 (นครพนม)

ACD (สื่อเสยีง) ราคา 200 บาท

VCD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 240 บาท 

DVD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 240 บาท

ท่านสามารถรบัชมธรรมะ  ในวนักจิกรรมรกัเพื่อรกั คร ัง้ที่  15  จ.นครพนม  หวัขอ้

ธรรมะ เรื่ อง กรรมใคร ใครก�า ภาค1   ไดจ้ากวดีทิศันเ์รื่ องน้ี  

สื่อ ACD/VCD/DVD ครัง้ที่  206 : 2 ทางเลอืก สู่นิพพาน

ACD (สื่อเสยีง) ราคา 200 บาท

VCD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 240 บาท 

DVD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 240 บาท

2  ทางเลอืกสู่นิพพาน เป็นอย่างไร   เเละท�าไมตอ้งม ี2 ทางเลอืก  ท่านสามารถศึกษา

ธรรมะหวัขอ้ส�าคญันี้  ไดจ้ากวดีทิศันเ์รื่ องน้ี

สื่อ ACD/VCD/DVD ครัง้ที่  207/2 : ขา่วด่วน ชวนระทกึ ตอนที่  1 (นครพนม)

ACD (สื่อเสยีง) ราคา 100 บาท

VCD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 120 บาท 

DVD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 120 บาท

ท่านสามารถรบัชมธรรมะ  ในวนักจิกรรมรกัเพื่อรกั คร ัง้ที่  15  จ.นครพนม  หวัขอ้

ธรรมะ เรื่ อง ขา่วด่วน ชวนระทกึ ตอนที่  1   ไดจ้ากวดีทิศันเ์รื่ องนี้  

สื่อ ACD/VCD/DVD ครัง้ที่  207/3 : กรรมใคร ใครก�า ภาค 2  (นครพนม)

ACD (สื่อเสยีง) ราคา 150 บาท

VCD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 180 บาท 

DVD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 180 บาท

ท่านสามารถรบัชมธรรมะ  ในวนักจิกรรมรกัเพื่อรกั คร ัง้ที่  15  จ.นครพนม  หวัขอ้

ธรรมะ เรื่ อง กรรมใคร ใครก�า ภาค 2   ไดจ้ากวดีทิศันเ์รื่ องนี้  

สื่อ ACD/VCD/DVD ครัง้ที่  207/4 : ขา่วด่วน ชวนระทกึ ตอนที่  2 (นครพนม)

ACD (สื่อเสยีง) ราคา 100 บาท

VCD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 120 บาท 

DVD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 120 บาท  

ท่านสามารถรบัชมธรรมะ  ในวนักจิกรรมรกัเพื่อรกั คร ัง้ที่  15  จ.นครพนม  หวัขอ้

ธรรมะ เรื่ อง ขา่วด่วน ชวนระทกึ ตอนที่  2   ไดจ้ากวดีทิศันเ์รื่ องนี้

สื่อ ACD/VCD/DVD ครัง้ที่  209 : ดบัขนัธ ์5 ดว้ยวธิฆีราวาส

ACD (สื่อเสยีง) ราคา 200 บาท

VCD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 240 บาท 

DVD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 240 บาท  

วธิดีบัขนัธ ์5 ดว้ยวธิฆีราวาส เป็นอย่างไร   ท่านสามารถศึกษาธรรมะส�าคญัน้ี  ไดจ้าก 

วดีทิศันเ์รื่ องน้ี

สื่อ ACD/VCD/DVD ครัง้ที่  208 : วธิดีบัขนัธ ์5

ACD (สื่อเสยีง) ราคา 200 บาท

VCD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 240 บาท 

DVD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 240 บาท  

ขนัธ ์5 คอือะไร   วธิดีบัขนัธ ์5 เป็นอย่างไร   ท่านสามารถศึกษาธรรมะส�าคญันี้  ได ้

จากวดีทิศันเ์รื่ องนี้

สื่อ ACD/VCD/DVD ครัง้ที่  210 : คน 3 กอง

ACD (สื่อเสยีง) ราคา 200 บาท

VCD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 240 บาท 

DVD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 240 บาท  

คน 3 กอง คอือะไร   มคีวามหมายทางธรรมะอย่างไร   ร่วมศึกษาธรรมหวัขอ้นี้  ได ้

จากวดีทิศันเ์รื่ องนี้

สื่อ ACD/VCD/DVD ครัง้ที่  211 : ถอดรหสั พลงัมดืในหมูเ่มฆ

ACD (สื่อเสยีง) ราคา 200 บาท

VCD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 240 บาท 

DVD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 240 บาท  

ถอดรหสัพลงัมดืในหมูเ่มฆ เป็นอย่างไร  ท่านสามารถศึกษาธรรมะส�าคญันี้  ไดจ้าก  

วดีทิศันเ์รื่ องน้ี

สื่อ ACD/VCD/DVD ครัง้ที่  212 : วธิสีอบผ่านปฏบิตักิารเคี่ ยวกรรม

ACD (สื่อเสยีง) ราคา 200 บาท

VCD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 240 บาท 

DVD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 240 บาท

ท่านจะสอบผ่านบททดสอบที่มมีาในชีวติไดอ้ย่างไร มวีธิีใดที่ จะช่วยใหท่้านสามารถ

ฟนัฝ่าอปุสรรค  เเละผ่านการเคี่ ยวกรรมไปไดบ้า้ง ขอเชญิฟงัธรรมะจากวดีทิศันเ์รื่ องนี้
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สื่อ ACD/VCD/DVD ครัง้ที่  214 : ธรรมะท�าไม

ACD (สื่อเสยีง) ราคา 150 บาท

VCD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 180 บาท 

DVD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 180 บาท

ธรรมะเป็นอย่างไร   ท�าไมเราจงึตอ้งมธีรรมะในชวีติประจ�าวนั  ขอเชญิร่วมศึกษา  เเละ

หาค�าตอบไดจ้ากวดีทิศันเ์รื่ องนี้  

สื่อ ACD/VCD/DVD ครัง้ที่  213 : ธรรมะ  ธรรมดา  อย่าไปคดิวา่มนัยาก

ACD (สื่อเสยีง) ราคา 200 บาท

VCD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 240 บาท 

DVD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 240 บาท

ธรรมะจริงเเลว้เป็นเช่นไร  ท�าไมบางคนปฏบิตัิไดง้่ายมาก  ท�าไมบางคนปฏบิตัิได ้        

ยากมากๆ   ขอเชญิร่วมศึกษาเพื่อหาค�าตอบไดจ้ากวดีทิศันเ์รื่ องนี้

สื่อ ACD/VCD/DVD ครัง้ที่  215 : จงเป็นปลาที่ถกูคดัไว ้

ACD (สื่อเสยีง) ราคา 200 บาท

VCD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 240 บาท 

DVD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 240 บาท

ท่านจะรอดจากภยัพบิตัทิี่จะเกดิขึ้นไดอ้ย่างไร   จะตอ้งเป็นคนเช่นไร  ถงึจะเรยีกวา่ดี

พอ ใหถ้อืวา่เป็นปลาที่ถกูคดัไว ้ ร่วมศึกษา  เเละหาค�าตอบไดจ้ากวดีทิศันเ์รื่ องนี้  

สื่อ ACD/VCD/DVD ครัง้ที่  216 : ตะเกยีงเเห่งชวีติ

 ACD (สื่อเสยีง) ราคา 200 บาท

VCD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 240 บาท 

DVD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 240 บาท

ท่านจะมพีลงั  มกี�าลงัใจ เพื่อปฏบิตัดิ ีปฏบิตัชิอบ ไปตลอดการมชีวีติอยู่ ในเเต่ละวนั

ไดอ้ย่างไร  ตะเกยีงเเห่งชวีติคอือะไร ร่วมศึกษาไดจ้ากวดีทิศันเ์รื่ องน้ี 

สื่อ ACD/VCD/DVD ครัง้ที่  217 : จติไมใ่ส  ใจไมส่วย

ACD (สื่อเสยีง) ราคา 150 บาท

VCD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 180 บาท 

DVD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 180 บาท  

จติที่ ไมใ่สเป็นอย่างไร  ท�าอย่างไรใหจ้ติใส   ท�าไมจติไมใ่ส  ใจจงึไมส่วย  ร่วมศึกษา

เเละหาค�าตอบไดจ้ากวดีทิศันเ์รื่ องนี้

สื่อ ACD/VCD/DVD ครัง้ที่  219 : เริ่มที่จติสมัฤทธิ์ที่กาย

ACD (สื่อเสยีง) ราคา 150 บาท

VCD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 180 บาท 

DVD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 180 บาท  

เริ่ มที่ จติสมัฤทธิ์ที่ กาย  หมายถงึอย่างไร  ร่วมศึกษาเเละหาค�าตอบไดจ้ากวดีทิศัน ์    

เรื่ องน้ี

สื่อ ACD/VCD/DVD ครัง้ที่  218 : พบธรรมในธรรม

ACD (สื่อเสยีง) ราคา 150 บาท

VCD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 180 บาท 

DVD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 180 บาท  

เราจะพบธรรมะไดจ้ากที่ ไหน   พบธรรมในธรรมหมายถงึอย่างไร  ร่วมศึกษาเเละหาค�า

ตอบไดจ้ากวดีทิศันเ์รื่ องน้ี

สื่อ ACD/VCD/DVD ครัง้ที่  220 : ชะตากรรม หรอืวา่ เคราะหก์รรม

ACD (สื่อเสยีง) ราคา 200 บาท

VCD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 240 บาท 

DVD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 240 บาท  

ชะตากรรม กบั เคราะหก์รรม เเตกต่างกนัอย่างไร   ภยัพบิตัทิี่ เกดิขึ้น เป็นชะตากรรม

หรอื เคราะหก์รรม ร่วมศึกษาเเละหาค�าตอบไดจ้ากวดีทิศันเ์รื่ องนี้

สื่อ ACD/VCD/DVD ครัง้ที่  221 :  ธรรมอะไร จติจะใส ใจจะสวย

ACD (สื่อเสยีง) ราคา 200 บาท

VCD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 240 บาท 

DVD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 240 บาท  

ธรรมะอะไร  ที่จะช่วยใหผู้ป้ฏบิตัธิรรม มจีติที่ ใส  เเละใจที่สวยงดงามได ้ ร่วมศึกษา

เเละหาค�าตอบไดจ้ากวดีทิศันเ์รื่ องนี้

สื่อ ACD/VCD/DVD ครัง้ที่  222 : เมื่อมารยาซอ้นมายา จะฟนัฝ่ากนัยงัไง

ACD (สื่อเสยีง) ราคา 200 บาท

VCD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 240 บาท 

DVD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 240 บาท

เมื่อมารยาซอ้นมายา จะฟนัฝ่ากนัยงัไง  ท่านจะสอบผ่านบททดสอบที่ เป็นมายาในชวีติ

ไดอ้ย่างไร   ขอเชญิฟงัธรรมะจากวดีทิศันเ์รื่ องน้ี
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สื่อ ACD/VCD/DVD ครัง้ที่  224 : จติสุญญตา พานิพพานไดอ้ย่างไร

ACD (สื่อเสยีง) ราคา 200 บาท

VCD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 240 บาท 

DVD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 240 บาท

ท่านจะเขา้ถงึจติสุญญตาไดอ้ย่างไร   เเละจติสุญญตา พานิพพานไดอ้ย่างไร  ขอเชญิ

ร่วมศึกษา  เเละหาค�าตอบไดจ้ากวดีทิศันเ์รื่ องนี้  

สื่อ ACD/VCD/DVD ครัง้ที่  223 : คร ัง้น้ีท �าไม ตอ้งตกที่ ไทย

ACD (สื่อเสยีง) ราคา 150 บาท

VCD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 180 บาท 

DVD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 180 บาท

การตกของอกุกาบาต ในประเทศไทย ที่ ผ่านมานี้  เป็นสญัญาณบอกอะไร  เเละคร ัง้น้ี 

ท �าไมตอ้งตกที่ ไทย  ขอเชญิร่วมศึกษาเพื่อหาค�าตอบไดจ้ากวดีทิศันเ์รื่ องนี้

สื่อ ACD/VCD/DVD ครัง้ที่  225 : ทกุขท์กุวนั กนัท�าไม

ACD (สื่อเสยีง) ราคา 200 บาท

VCD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 240 บาท 

DVD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 240 บาท

ทกุขท์กุวนั กนัท�าไม  จะตอ้งเป็นคนเช่นไร  จงึจะมคีวามสุขในชวีติ  ร่วมศึกษา  เเละ

หาค�าตอบไดจ้ากวดีทิศันเ์รื่ องนี้  

สื่อ ACD/VCD/DVD ครัง้ที่  226 : เชญิพระธรรม ไวน้�าใจในนิพพาน

ACD (สื่อเสยีง) ราคา 300 บาท

VCD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 360 บาท 

DVD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 360 บาท

ท่านจะเชญิพระธรรม ไวน้�าใจในนิพพาน  ไปตลอดการมชีวีติอยู่ ในเเต่ละวนัไดอ้ย่างไร  

หาค�าตอบ  เเละร่วมศึกษาไดจ้ากวดีทิศันเ์รื่ องนี้ 

สื่อ ACD/VCD/DVD ครัง้ที่  227 : มหศัจรรยเ์เห่งขนัธ ์5

ACD (สื่อเสยีง) ราคา 200 บาท

VCD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 240 บาท 

DVD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 240 บาท  

มหศัจรรยเ์เห่งขนัธ ์5  เป็นอย่างไร  ท�าอย่างไรจงึจะเขา้ถงึ  ร่วมศึกษาเเละหาค�าตอบ

ไดจ้ากวดีทิศันเ์รื่ องนี้

สื่อ ACD/VCD/DVD ครัง้ที่  229 : เคลด็วธิชี �าระจติในชวีติประจ�าวนั

ACD (สื่อเสยีง) ราคา 150 บาท

VCD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 180 บาท 

DVD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 180 บาท  

เราจะช�าระจติใหใ้ส เเละสวยขึ้นไดอ้ย่างไร   ร่วมศึกษาเเละหาค�าตอบ เคลด็วธิชี �าระจติ

ในชวีติประจ�าวนั ไดจ้ากวดีทิศันเ์รื่ องน้ี

สื่อ ACD/VCD/DVD ครัง้ที่  228 : กลยุทธยุ์ตกิรรม

ACD (สื่อเสยีง) ราคา 200 บาท

VCD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 240 บาท 

DVD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 240 บาท  

เราจะยุตกิรรมไดอ้ย่างไร     ร่วมศึกษาเเละหาค�าตอบ กลยุทธยุ์ตกิรรม ไดจ้ากวดีทิศัน์

เรื่ องน้ี

สื่อ ACD/VCD/DVD ครัง้ที่  230 : ถา้รูไ้มสุ่ด กห็ลดุพน้ไมไ่ด ้

ACD (สื่อเสยีง) ราคา 200 บาท

VCD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 240 บาท 

DVD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 240 บาท  

เราตอ้งมคีวามรูเ้รื่ องอะไรบา้งจงึจะหลดุพน้ได ้  มาร่วมศึกษาเเละหาค�าตอบไดจ้ากวดีิ

ทศัน ์ถา้รูไ้มสุ่ด กห็ลดุพน้ไมไ่ด ้ เรื่ องนี้

สื่อ ACD/VCD/DVD ครัง้ที่  231 :  จติไมใ่ส ใจกไ็มส่วย

ACD (สื่อเสยีง) ราคา 200 บาท

VCD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 240 บาท 

DVD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 240 บาท  

ท�าอย่างไรจติจงึจะใส  ใจจงึจะสวย   มาร่วมศึกษาเเละหาค�าตอบไดจ้ากวดีทิศัน ์จติไม่

ใส ใจกไ็มส่วย เรื่ องนี้

สื่อ ACD/VCD/DVD ครัง้ที่  232 : จติจกัรวาล อ่านภยัพบิตัโิลก

ACD (สื่อเสยีง) ราคา 200 บาท

VCD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 240 บาท 

DVD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 240 บาท

จะเกดิภยัพบิตัอิะไรบา้ง  ท่านจะสอบผ่าน เเละกา้วขา้มภยัพบิตัไิดอ้ย่างไร   ขอเชญิฟงั

ธรรมะจากวดีทิศันเ์รื่ องนี้
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สื่อ ACD/VCD/DVD ครัง้ที่  234 : ภเูขาไฟเปลี่ยนโลก Volcanic Domino

ACD (สื่อเสยีง) ราคา 200 บาท

VCD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 240 บาท 

DVD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 240 บาท

จะเกดิอะไรขึ้น ถา้ภเูขาไฟระเบดิ  Volcanic Domino  ขอเชญิร่วมศึกษา  เเละหาค�า

ตอบไดจ้ากวดีทิศันเ์รื่ องน้ี  

สื่อ ACD/VCD/DVD ครัง้ที่  233 : ค�าเตอืนสุดทา้ย กรณีภยัพบิตัโิลก

ACD (สื่อเสยีง) ราคา 200 บาท

VCD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 240 บาท 

DVD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 240 บาท

ภยัพบิตัโิลกที่จะมาถงึมอีะไรบา้ง  ค�าเตอืนสุดทา้ยคอือะไร  ขอเชญิร่วมศึกษาเพื่อหา

ค�าตอบไดจ้ากวดีทิศันเ์รื่ องนี้

สื่อ ACD/VCD/DVD ครัง้ที่  235 : คมัภรีน์ิพพาน ปาฏหิารยิเ์เห่งสุญญตา

ACD (สื่อเสยีง) ราคา 200 บาท

VCD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 240 บาท 

DVD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 240 บาท

เราจะปฏบิตัธิรรมอย่างไร  เพื่อเขา้ถงึนิพพานไดอ้ย่างไร  ร่วมศึกษา เเละหาค�าตอบได ้

จากวดีทิศัน ์คมัภรีน์ิพพาน ปาฏหิารยิเ์เห่งสุญญตา เรื่ องน้ี  

สื่อ ACD/VCD/DVD ครัง้ที่  236 : ใครจะเป็นปลาที่ถกูคดัไว ้

ACD (สื่อเสยีง) ราคา 200 บาท

VCD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 240 บาท 

DVD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 240 บาท

เราจะปฏบิตัติวัเช่นไรจงึจะเป็นผูร้อด  เมื่อมภียัพบิตั ิ มาร่วมหาค�าตอบ  เเละร่วมศึกษา

ไดจ้ากวดีทิศันเ์รื่ องนี้ 

สื่อ ACD/VCD/DVD ครัง้ที่  237 : ใครจะเป็นปลาที่ถกูคดัทิ้ง

ACD (สื่อเสยีง) ราคา 200 บาท

VCD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 240 บาท 

DVD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 240 บาท  

คนเช่นไร ที่จะถกูคดัทิ้ง เมื่อมภียัพบิตั ิ ท�าอย่างไรจงึจะไมถ่กูคดัทิ้ง  ร่วมศึกษาเเละ

หาค�าตอบไดจ้ากวดีทิศันเ์รื่ องนี้

สื่อ ACD/VCD/DVD ครัง้ที่  239 :  ตื่นเถดิเธอ มนุษยจ์า๋ เรามาเเลว้

ACD (สื่อเสยีง) ราคา 200 บาท

VCD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 240 บาท 

DVD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 240 บาท  

มนุษยต์อ้งตื่นจากอะไร   ร่วมศึกษาเเละหาค�าตอบ ไดจ้ากวดีทิศัน ์ตื่นเถดิเธอ มนุษย์

จา๋ เรามาเเลว้ เรื่ องน้ี

สื่อ ACD/VCD/DVD ครัง้ที่  238 : ธรรมชาตสิมาธ ิจะไมอ่ะไรกบัอะไรไมไ่ด ้

ACD (สื่อเสยีง) ราคา 200 บาท

VCD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 240 บาท 

DVD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 240 บาท  

ธรรมชาตสิมาธเิป็นอย่างไร  มาร่วมศึกษาเเละหาค�าตอบ ไดจ้ากวดีทิศัน ์ธรรมชาตสิมาธ ิ

จะไมอ่ะไรกบัอะไรไมไ่ด ้เรื่ องนี้

สื่อ ACD/VCD/DVD ครัง้ที่  240 : ธรณีจะกรรเเสง ยุคน�า้เเขง็จะมาเยอืน

ACD (สื่อเสยีง) ราคา 200 บาท

VCD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 240 บาท 

DVD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 240 บาท  

จะเกดิอะไรขึ้นเมื่อยุคน�า้เเขง็มา  ธรณีจะกรรเเสงหมายถงึอะไร   มาร่วมศึกษาเเละหา

ค�าตอบไดจ้ากวดีทิศัน ์ธรณีจะกรรเเสง ยุคน�า้เเขง็จะมาเยอืน  เรื่ องนี้

สื่อ ACD/VCD/DVD ครัง้ที่  241 : “ คน ” จะดไีมด่อียู่ที่คน

ACD (สื่อเสยีง) ราคา 200 บาท

VCD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 240 บาท 

DVD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 240 บาท  

คนจะดไีดอ้ย่างไร  “ คน ” จะดไีมด่อียู่ที่คน หมายถงึอย่างไร  ขอเชญิร่วมศึกษาเพื่อ

หาค�าตอบไดจ้ากวดีทิศันเ์รื่ องนี้

สื่อ ACD/VCD/DVD ครัง้ที่  242 : “ คน ” ท�าไมตอ้งคน

ACD (สื่อเสยีง) ราคา 200 บาท

VCD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 240 บาท 

DVD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 240 บาท

เราจะคนตวัเองอย่างไร   เเลว้ “ คน ” ท�าไมตอ้งคน  มคีวามหมายอย่างไร  มาร่วมหา

ค�าตอบไดจ้ากสื่อธรรมะจากวดีทิศันเ์รื่ องนี้
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สื่อ ACD/VCD/DVD ครัง้ที่  244 : ความฉลาดสรา้งได ้2

ACD (สื่อเสยีง) ราคา 200 บาท

VCD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 240 บาท 

DVD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 240 บาท

ความฉลาดสรา้งได ้เเผ่นที่  2  เนื้อหา ขอ้มลูจะเป็นอย่างไร  มาร่วมหาค�าตอบไดจ้าก

สื่อธรรมะจากวดีทิศันเ์รื่ องน้ี

สื่อ ACD/VCD/DVD ครัง้ที่  243 : ความฉลาดสรา้งได ้

ACD (สื่อเสยีง) ราคา 200 บาท

VCD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 240 บาท 

DVD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 240 บาท

ความฉลาดจะสรา้งไดอ้ย่างไร   มคีวามหมายอย่างไร  มาร่วมหาค�าตอบไดจ้ากสื่อธรรมะ

จากวดีทิศันเ์รื่ องนี้

สื่อ ACD/VCD/DVD ครัง้ที่  245 : อรยิะซกีขวา อจัฉรยิะซกีซา้ยฯ

ACD (สื่อเสยีง) ราคา 200 บาท

VCD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 240 บาท 

DVD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 240 บาท

อรยิะซกีขวา อจัฉรยิะซกีซา้ย ภมูปิญัญาที่หาซื้อไมไ่ด ้ มคีวามหมายอย่างไร  มาร่วม

หาค�าตอบไดจ้ากสื่อธรรมะจากวดีทิศันเ์รื่ องนี้

สื่อ ACD/VCD/DVD ครัง้ที่  246 : ซ่อมสมดุลโลก สรา้งสมดุลจกัรวาล

ACD (สื่อเสยีง) ราคา 200 บาท

VCD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 240 บาท 

DVD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 240 บาท

ซ่อมสมดุลโลก สรา้งสมดุลจกัรวาล  มคีวามหมายอย่างไร  มาร่วมหาค�าตอบไดจ้ากสื่อ

ธรรมะจากวดีทิศันเ์รื่ องนี้

สื่อ ACD/VCD/DVD ครัง้ที่  247 : สายใยเเห่งพระบดิา  มรรคาเเห่งนิพพาน

ACD (สื่อเสยีง) ราคา 200 บาท

VCD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 240 บาท 

DVD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 240 บาท  

สายใยเเห่งพระบดิา  มรรคาเเห่งนิพพาน  มคีวามหมายวา่อย่างไร  ร่วมศึกษาเเละหา

ค�าตอบไดจ้ากวดีทิศันเ์รื่ องนี้

สื่อ ACD/VCD/DVD ครัง้ที่  249 :  สู่จติใสใจสวา่งบนเสน้ทางฆราวาส

ACD (สื่อเสยีง) ราคา 200 บาท

VCD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 240 บาท 

DVD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 240 บาท  

สู่จติใสใจสวา่งบนเสน้ทางฆราวาส  หมายถงึอย่างไร  ขอเชญิร่วมศึกษาเพื่อหาค�าตอบ

ไดจ้ากวดีทิศันเ์รื่ องนี้

สื่อ ACD/VCD/DVD ครัง้ที่  248 : ดบัทกุขไ์ด ้ใช่วา่จะพน้ทกุข ์

ACD (สื่อเสยีง) ราคา 200 บาท

VCD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 240 บาท 

DVD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 240 บาท  

ดบัทกุขไ์ด ้ใช่วา่จะพน้ทกุข ์ มคีวามหมายวา่อย่างไร  มคีวามหมายอย่างไร  มาร่วมหา

ค�าตอบไดจ้ากสื่อธรรมะจากวดีทิศันเ์รื่ องนี้

สื่อ ACD/VCD/DVD ครัง้ที่  250 : ชารจ์พลงัจติ พชิติพลงัจกัรวาล

ACD (สื่อเสยีง) ราคา 200 บาท

VCD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 240 บาท 

DVD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 240 บาท  

ชารจ์พลงัจติ พชิติพลงัจกัรวาล  หมายถงึอะไร   มาร่วมศึกษาเเละหาค�าตอบไดจ้ากสื่อ

วดีทิศัน ์ชารจ์พลงัจติ พชิติพลงัจกัรวาล  เรื่ องนี้

สื่อ ACD/VCD/DVD ครัง้ที่  251 : ชารจ์พลงัจติ พชิติพลงัจกัรวาล 2

ACD (สื่อเสยีง) ราคา 150 บาท

VCD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 180 บาท 

DVD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 180 บาท  

ชารจ์พลงัจติ พชิติพลงัจกัรวาล ภาค 2  ต่อจาก ภาค 1  ขอเชญิร่วมศึกษาเพิ่มเตมิ  ได ้

จากวดีทิศันเ์รื่ องนี้

สื่อ ACD/VCD/DVD ครัง้ที่  252 : จติจกัรวาลปลดรหสัสวรรคม์ายา

ACD (สื่อเสยีง) ราคา 200 บาท

VCD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 240 บาท 

DVD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 240 บาท

จติจกัรวาลปลดรหสัสวรรคม์ายา มคีวามหมายอย่างไร  มาร่วมหาค�าตอบไดจ้ากสื่อ

ธรรมะจากวดีทิศันเ์รื่ องน้ี
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สื่อ ACD/VCD/DVD ครัง้ที่  254 : จติจกัรวาล อ่านนรก

ACD (สื่อเสยีง) ราคา 250 บาท

VCD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 300 บาท 

DVD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 300 บาท

จติจกัรวาล อ่านนรก  เนื้อหา ขอ้มลูจะเป็นอย่างไร  มาร่วมหาค�าตอบไดจ้ากสื่อธรรมะ

จากวดีทิศันเ์รื่ องนี้

สื่อ ACD/VCD/DVD ครัง้ที่  253 : จติจกัรวาล ปลดรหสัสามภพภมูิ

ACD (สื่อเสยีง) ราคา 200 บาท

VCD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 240 บาท 

DVD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 240 บาท

จติจกัรวาล ปลดรหสัสามภพภมู ิ  มคีวามหมายอย่างไร  มาร่วมหาค�าตอบไดจ้ากสื่อ

ธรรมะจากวดีทิศันเ์รื่ องนี้

สื่อ ACD/VCD/DVD ครัง้ที่  255 : ปฏบิตัธิรรมอย่างไร จงึม ัน่ใจวา่หลดุพน้

ACD (สื่อเสยีง) ราคา 200 บาท

VCD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 240 บาท 

DVD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 240 บาท

ปฏบิตัธิรรมอย่างไร จงึม ัน่ใจวา่หลดุพน้  ขอ้มลูจะเป็นอย่างไร  มาร่วมหาค�าตอบได ้

จากสื่อธรรมะจากวดีทิศันเ์รื่ องนี้

สื่อ ACD/VCD/DVD ครัง้ที่  256 : ปฏบิตัธิรรมอย่างไร ใยมอิาจหลดุพน้

ACD (สื่อเสยีง) ราคา 200 บาท

VCD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 240 บาท 

DVD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 240 บาท

ปฏบิตัธิรรมอย่างไร ใยมอิาจหลดุพน้ มาร่วมหาค�าตอบไดจ้ากสื่อธรรมะจากวดีทิศัน์

เรื่ องน้ี

สื่อ ACD/VCD/DVD ครัง้ที่  257 : ไมอ่ะไรกบัอะไร มใิช่จติสุญตา

ACD (สื่อเสยีง) ราคา 200 บาท

VCD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 240 บาท 

DVD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 240 บาท

ไมอ่ะไรกบัอะไร มใิช่จติสุญตา  หมายความวา่อย่างไร  มาร่วมหาค�าตอบไดจ้ากสื่อ

ธรรมะจากวดีทิศันเ์รื่ องนี้

สื่อ ACD/VCD/DVD ครัง้ที่  258 : นิพพานไมสุ่ด หลดุพน้ไมไ่ด ้

ACD (สื่อเสยีง) ราคา 200 บาท

VCD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 240 บาท 

DVD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 240 บาท

นิพพานไมสุ่ด หลดุพน้ไมไ่ด ้ หมายความวา่อย่างไร  มาร่วมหาค�าตอบไดจ้ากสื่อธรรมะ

จากวดีทิศันเ์รื่ องนี้

สื่อ ACD/VCD/DVD ครัง้ที่  259 :  เคลด็วธิชี �าระจติในชวีติประจ�าวนั

ACD (สื่อเสยีง) ราคา 200 บาท

VCD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 240 บาท 

DVD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 240 บาท  

เคลด็วธิชี �าระจติในชวีติประจ�าวนั  หมายถงึอย่างไร  ขอเชญิร่วมศึกษาเพื่อหาค�าตอบ

ไดจ้ากวดีทิศันเ์รื่ องนี้

สื่อ ACD/VCD/DVD ครัง้ที่  260 :  คนน�าทางตาบอด พาคนตาบอด 

หลงทางนิพพานกนัอย่างไร

ACD (สื่อเสยีง) ราคา 200 บาท

VCD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 240 บาท 

DVD (สื่อภาพ เเละเสยีง) ราคา 240 บาท  

เคลด็วธิชี �าระจติในชวีติประจ�าวนั  หมายถงึอย่างไร  ขอเชญิร่วมศึกษาเพื่อหาค�าตอบ

ไดจ้ากวดีทิศันเ์รื่ องนี้
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สื่อ ACD : รูป้รบัตวั รูย้อมรบั

ACD (สื่อเสยีงรายการที่  1) ราคา 120 บาท

สื่อธรรมะ  เทพทพิยม์งคลธรรม  หวัขอ้เรื่ อง รูป้รบัตวั  รูย้อมรบั ประกอบดว้ยธรรมะ

ส�าคญั ดงัน้ี  - เรื่ องของธรรมะ (23.07 นาท)ี  - กระจกส่องเรา (23.25 นาท)ี  - รูย้อมรบั  

รูป้รบัตวั (23.15 นาท)ี  - อยู่ที่ ใจ (23.03 นาท)ี

สื่อ ACD : การเรยีนรูข้องผูป้ระพฤตธิรรม

ACD (สื่อเสยีงรายการที่  2) ราคา 120 บาท

สื่อธรรมะ  เทพทพิยม์งคลธรรม  หวัขอ้เรื่ อง การเรยีนรูข้องผูป้ระพฤตธิรรม  ประกอบ

ดว้ย ดงัน้ี  - การเรยีนรูข้องผูป้ระพฤตธิรรม (23.08 นาท)ี  - การเรยีนรูจ้ากธรรมชาต ิ

(23.13 นาท)ี  - สวรรคบ์นดนิ (23.21 นาท)ี  - หนา้ที่ของมนุษย ์(23.55 นาท)ี

สื่อ ACD : สุขภาวะทางกายกบั 3 ก.

ACD (สื่อเสยีงรายการที่  3) ราคา 120 บาท

สื่อธรรมะ  เทพทพิยม์งคลธรรม  หวัขอ้เรื่ อง สุขภาวะทางกายกบั 3 ก.  ประกอบดว้ย 

ธรรมะส�าคญั ดงัน้ี  - สุขภาวะทางกายกบั 3 ก.(23.06 นาท)ี  - ทกุขเ์พราะกนิ (23.06 

นาท)ี  - ใชป้ากใหถ้กูตอ้ง (23.32 นาท)ี  - เสพเพื่อสรา้ง (23.27 นาท)ี

สื่อ ACD : ท�าผดิเพราะจติป่วย

ACD (สื่อเสยีงรายการที่  4) ราคา 120 บาท

สื่อธรรมะ  เทพทพิยม์งคลธรรม  หวัขอ้เรื่ อง ท�าผดิเพราะจติป่วย  ประกอบดว้ย ธรรมะ

ส�าคญั ดงัน้ี  - การกระท�าต่อตนเอง (23.34 นาท)ี  - ทกุขท์างใจ (23.10 นาท)ี  - นิสยั

ทางอารมณ ์ (23.34 นาท)ี  - ทกุขเ์พราะอยาก  (23.20 นาท)ี - ท�าผดิเพราะจติป่วย 

(23.00 นาท)ี

สื่อ ACD : การยกระดบัจติตนเอง

ACD (สื่อเสยีงรายการที่  5) ราคา 60 บาท

สื่อธรรมะ  เทพทพิยม์งคลธรรม  หวัขอ้เรื่ อง การยกระดบัจติตนเอง  ประกอบดว้ย 

ธรรมะส�าคญั ดงัน้ี  - ตวัเราไมใ่ช่ของเรา (23.08 นาท)ี  - รูร้บัรู ้ รูร้บัเอา (23.04 นาท)ี  

- การยกระดบัจติตนเอง (23.12 นาท)ี

วีดิทัศน์ สื่อธรรมะ เทพทิพย์มงคลธรรม
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สื่อ ACD : ตดัสนิคน หรอื ตดัสนิความ

ACD (สื่อเสยีงรายการที่  6) ราคา 60 บาท

สื่อธรรมะ  เทพทพิยม์งคลธรรม  หวัขอ้เรื่ อง ตดัสนิคน หรอื ตดัสนิความ ประกอบ

ดว้ยธรรมะส�าคญั ดงัน้ี  - คนช ัว่กม็ค่ีา (23.14 นาท)ี  - คดิก่อนท�า (23.12 นาท)ี  - 

ตดัสนิคนหรอืตดัสนิความ (23.29 นาท)ี

สื่อ ACD : หลกัการสรา้งสุขใหช้วีติตนเอง

ACD (สื่อเสยีงรายการที่  7) ราคา 120 บาท

หลกัการสรา้งสุขใหช้วีติตนเอง ประกอบดว้ยธรรมะส�าคญั ดงัน้ี  - ไมส่รา้งทกุขใ์หต้นเอง 

(23.12 นาท)ี  - การสรา้งสนัตสุิขในสงัคม (23.04 นาท)ี  - หลกัการสรา้งสุขใหช้วีติ

ตนเอง (22.17 นาท)ี  - กนิอย่างไรช่วยใหอ้ายุขยัยนืยาว (22.31 นาท)ี   - สุขกาย

เจรญิวยั (22.30 นาท)ี

สื่อ ACD : เรื่ องของทกุข ์

ACD (สื่อเสยีงรายการที่  8) ราคา 60 บาท

สื่อธรรมะ  เทพทพิยม์งคลธรรม  หวัขอ้เรื่ อง เรื่ องของทกุข ์ประกอบดว้ยธรรมะส�าคญั 

ดงัน้ี  - บอ่เกดิแห่งทกุข ์ (22.30 นาท)ี  - เรื่ องของทกุข ์ (22.45 นาท)ี  - ไมย่ดึตดิสิ่ ง

ใด ใจเป็นทกุข ์ (22.54 นาท)ี

สื่อ ACD : หลกัแห่งการให ้

ACD (สื่อเสยีงรายการที่  9) ราคา 120 บาท

หลกัแห่งการให ้ประกอบดว้ยธรรมะส�าคญั ดงัน้ี  - สรา้งสุขดว้ยการให ้  (22.25 นาท)ี  

- มติแิห่งการให ้(23.20 นาท)ี  - การใหท้างกาย  (22.50 นาท)ี - หลกัแห่งการให ้(23.10 

นาท)ี - การใหท้างจติ (23.05 นาท)ี - อดทน/อดกล ัน้/ใหอ้ภยั (22.57 นาท)ี

สื่อ ACD : การเปิดจติรบัพลงังานบวก

ACD (สื่อเสยีงรายการที่  10) ราคา 60 บาท

สื่อธรรมะ  เทพทพิยม์งคลธรรม  หวัขอ้เรื่ อง การเปิดจติรบัพลงังานบวก  ประกอบ

ดว้ย ธรรมะส�าคญั ดงัน้ี  - ความสุขจากการใหก้าร  (22.18 นาท)ี  - รบัอย่างไรใจ

เป็นสุข  (22.45 นาท)ี  - เปิดจติรบัพลงังานบวก  (23.00 นาท)ี

สื่อ ACD : หลกัการสรา้งสุข ดว้ยการสนุกกบัชวีติ

ACD (สื่อเสยีงรายการที่  11) ราคา 120 บาท

ประกอบดว้ยธรรมะส�าคญั ดงัน้ี  - หลกัการสรา้งสุข ดว้ยการสนุกกบัชวีติ  (22.45 

นาท)ี  - วธิสีนุกกบัชวีติ  (22.45 นาท)ี  - ความสุขที่คุณสรา้งได ้ (23.10 นาท)ี  - สุข

ภาวะแห่งจติ  (23.16 นาท)ี  - ความสุขจากการคดิบวก (22.46 นาท)ี

สื่อ ACD : อย่าดูหมิ่นตนเอง

ACD (สื่อเสยีงรายการที่  12) ราคา 60 บาท

สื่อธรรมะ  เทพทพิยม์งคลธรรม  หวัขอ้เรื่ อง อย่าดูหมิ่นตนเอง  ประกอบดว้ย ดงัน้ี  

- อย่าดูหมิ่นตนเอง  (23.08 นาท)ี  - ที่มาแห่งความเชื่ อม ัน่  (23.12 นาท)ี  - การสรา้ง

ความเชื่ อม ัน่ในตนเอง (22.44 นาท)ี

สื่อ ACD : คน้หาคุณค่าในสิ่ งไรค่้าใหพ้บ

ACD (สื่อเสยีงรายการที่  13) ราคา 120 บาท

ประกอบดว้ยธรรมะส�าคญั ดงัน้ี  - คน้หาคุณค่าในสิ่ งไรค่้าใหพ้บ (22.30 นาท)ี  - ขยะ

มค่ีา  คนชัว่กม็ค่ีา  (23.34 นาท)ี  - มนุษยต์อ้งรูด้-ีรูช้ ัว่  (23.40 นาท)ี  -คุณค่าของคน

ชัว่ 1 (23.20 นาท)ี - คุณค่าของคนที่ ไรค่้า (23.58 นาท)ี  - คุณค่าของคนชัว่ 2 (23.50 

นาท)ี

สื่อ ACD : จะตัง้รบัอย่างไร ถา้มใีครหมิ่นหยาม

ACD (สื่อเสยีงรายการที่  14) ราคา 120 บาท

ประกอบดว้ยธรรมะส�าคญั ดงัน้ี  - หนา้ยกัษห์รอืน่ารกั (23.44 นาท)ี  - โกรธเขาเพื่อ

อะไร (23.08 นาท)ี  - ไก่ไมม่ขีน กเ็หมอืนคนไมม่เีสน่ห ์(23.45 นาท)ี  - จะตัง้รบัอย่างไร 

ถา้มใีครหมิ่นหยาม (23.40 นาท)ี - ไมห่ว ัน่ไหว แมม้ใีครหมิ่นหยาม  (23.00 นาท)ี - ขา้ม

พน้ความทกุขเ์ป็นสุขไดด้ว้ยการอภยั (23.21 นาท)ี

สื่อ ACD : พฒันาตนเองคอือย่างไร

ACD (สื่อเสยีงรายการที่  15) ราคา 120 บาท

ประกอบดว้ยธรรมะส�าคญั ดงัน้ี  - ไมเ่อาไหน ดกีวา่ไมเ่อาถา่น (22.50 นาท)ี  - นกั

พฒันาตอ้งกลา้หาญ (22.50 นาท)ี - ท่านคน้พบความกลา้หาญหรอืยงั (22.50 นาท)ี - 

พฒันาตนเอง คอือย่างไร (23.00 นาท)ี - การเป็นผูร้อบรูแ้ละหลกัแหลม (23.14 นาท)ี
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สื่อ ACD : ความสุขจากความส�าเรจ็คอืสุขไมจ่รงิ

ACD (สื่อเสยีงรายการที่  16) ราคา 120 บาท

ประกอบดว้ยธรรมะส�าคญั ดงัน้ี  - ความสุขจากความส�าเรจ็ (22.23 นาท)ี  - ความสุข

จากความส�าเรจ็คอืสุขไมจ่รงิ  (23.03 นาท)ี  - อย่าหาความสุขจากภายนอก  (23.00 

นาท)ี - ความสุขภายนอกไมเ่ที่ยงแท ้(22.56 นาท)ี  - ความสงบคอืสุขแท ้(22.46 นาท)ี

สื่อ ACD : จติที่ ไมส่งบคอือย่างไร

ACD (สื่อเสยีงรายการที่  17) ราคา 120 บาท

ประกอบดว้ยธรรมะส�าคญั ดงัน้ี  - จติที่ ไมส่งบคอือย่างไร 1   (22.24 นาท)ี  - จติที่

ไมส่งบคอือย่างไร 2  (22.12 นาท)ี  - มนุษยพ์ฤตผิดิเพราะตดิสุข 1  (22.24 นาท)ี  - 

มนุษยพ์ฤตผิดิเพราะตดิสุข 2  (23.23 นาท)ี   - อย่าอยู่อย่างอยาก  (22.15 นาท)ี

สื่อ ACD : จติส�านึก คอื อะไร

ACD (สื่อเสยีงรายการที่  18) ราคา 120 บาท

สื่อธรรมะ  เทพทพิยม์งคลธรรม  หวัขอ้เรื่ อง เรื่ องของทกุข ์ประกอบดว้ยธรรมะส�าคญั 

ดงัน้ี  - จติส�านึกคอือะไร  (23.04 นาท)ี  - จงท�าทกุสิ่ งดว้ยจติส�านึกตนเอง (23.16 นาท)ี  

- จติไรส้ �านึก (22.56 นาท)ี - จติใตส้ �านึก (23.04 นาท)ี

สื่อ ACD : ดบัความโกรธไดด้ว้ยปญัญา

ACD (สื่อเสยีงรายการที่  19) ราคา 120 บาท

ดบัความโกรธไดด้ว้ยปญัญา ประกอบดว้ยธรรมะส�าคญั ดงัน้ี  - จะโกรธเขาท�าไม (23.16 

นาท)ี  - หาสุขหรอืหาทกุขก์นัแน่ (22.56 นาท)ี  - ทกุขแ์ท ้ๆ  (23.04 นาท)ี - จะโกรธเขา

ท�าไม (23.16 นาท)ี - ดบัความโกรธไดด้ว้ยปญัญา (22.56 นาท)ี

สื่อ ACD : พษิภยัของเเรงจูงใจ

ACD (สื่อเสยีงรายการที่  20) ราคา 120 บาท

ประกอบดว้ยธรรมะส�าคญั ดงัน้ี  - อย่ายดึตดิแรงจูงใจ (23.16 นาท)ี  - แรงจูงใจสรา้ง

นิสยัขยะใหม้นุษย ์(22.56 นาท)ี  - พษิภยัของแรงจูงใจ (23.04 นาท)ี - การจูงใจคอื

พษิภยัแห่งนิพพาน (23.16 นาท)ี  - กเิลสตณัหามาจากแรงจูงใจ (22.56 นาท)ี

สื่อ ACD : คุณค่าที่มาจากการรกัตนเอง

ACD (สื่อเสยีงรายการที่  21) ราคา 120 บาท

มธีรรมะส�าคญั ดงัน้ี  - คุณค่ามาจากความรอบรู ้ (23.04 นาท)ี  - คุณค่าเกดิจากความ

สามารถ (23.16 นาท)ี  - คุณค่าเกดิจากความช�านาญกลา้หาญและร่วมมอื (22.34 นาท)ี  

- คุณค่าเกดิจากความมุง่ม ัน่ (23.04 นาท)ี - คุณค่าเกดิจากความรกัตนเอง (23.16 นาท)ี

สื่อ ACD : รกัตนเอง รกัอย่างไร

ACD (สื่อเสยีงรายการที่  22) ราคา 120 บาท

สื่อธรรมะเทพทพิยม์งคลธรรม  หวัขอ้เรื่ อง อย่าดูหมิ่นตนเอง  ประกอบดว้ย ดงัน้ี  - 

คุณค่าที่มาจากการรกัตนเอง (22.56 นาท)ี  - รกัตนเองรกัอย่างไร (23.04 นาท)ี  - รกั

ใหไ้ดใ้น 2 มติ ิ(23.16 นาท)ี - รูอ้ดทนคอืการรกัตนเอง (22.56 นาท)ี

สื่อ ACD : รกัเขาไดแ้มเ้ขาจะไมน่่ารกั

ACD (สื่อเสยีงรายการที่  23) ราคา 120 บาท

รกัเขาไดแ้มเ้ขาจะไมน่่ารกั  ประกอบดว้ยธรรมะส�าคญั ดงัน้ี  - รกัไดแ้มว้า่เขาจะไมน่่า

รกั (23.04 นาท)ี  - จะเหน็คุณค่าตอ้งมองหาความดงีาม (23.16 นาท)ี  - อย่าถาม

หาความช ัว่ของผูอ้ื่น (22.56 นาท)ี - คุณค่าของคนอยู่ที่ความดงีาม  (23.04 นาท)ี

สื่อ ACD : รกัเป็นหรอืยงั

ACD (สื่อเสยีงรายการที่  24) ราคา 120 บาท

รกัเป็นหรอืยงั  ประกอบดว้ยธรรมะส�าคญั ดงันี้  - หนา้ที่หลกัของมนุษย ์(23.16 นาท)ี  

- ไมรู่ว้า่ตอ้งรกั  (22.56 นาท)ี  - ตอ้งเรยีนรูท้ี่จะรกั  (23.04 นาท)ี  - บททดสอบจติส�านึก  

(23.16 นาท)ี - รกัเป็นหรอืยงั (22.56 นาท)ี

สื่อ ACD : สนัตสุิขในครอบครวั

ACD (สื่อเสยีงรายการที่  25) ราคา 120 บาท

ประกอบดว้ยธรรมะส�าคญั ดงัน้ี  - ความเป็นหนึ่ งเดยีว (23.04 นาท)ี  - มติแิห่งการ

เป็นหนึ่ งเดยีว  (23.16 นาท)ี - สรา้งสมานฉนัทก์นัอย่างไร  (22.56 นาท)ี - ตวัท�าลาย

หรอืตวัท�าละลาย  (22.35 นาท)ี - สนัตสุิขในครอบครวั  (23.1ว7 นาท)ี
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สื่อ ACD : ความกลมกลนืกนัที่ย ัง่ยนื

ACD (สื่อเสยีงรายการที่  26) ราคา 120 บาท

ความกลมกลนืกนัที่ย ัง่ยนื ประกอบดว้ยธรรมะส�าคญั ดงัน้ี  - ความกลมกลนืกนัที่

ย ัง่ยนื (22.33 นาท)ี  - น�า้ค�ามใิช่น�า้คร�า (22.22 นาท)ี  - น�า้เสยีงกบัน�า้แรง (22.14 นาท)ี 

- น�า้ยากบัน�า้ใจ (22.53 นาท)ี

สื่อ ACD : เราคอืโลก โลกคอืเราเป็นเช่นไร

ACD (สื่อเสยีงรายการที่  27) ราคา 120 บาท

ประกอบดว้ยธรรมะส�าคญั ดงันี้  - ปฏบิตัธิรรมกนัอย่างไร (22.50 นาท)ี - ทกุสรรพสิ่ง

ลว้นเป็นหนึ่ งเดยีว  (22.33 นาท)ี  - เราคอืโลก โลกคอืเราเป็นเช่นไร (22.54 นาท)ี - อย่า

ท�ารา้ยโลกของตนเอง (22.50 นาท)ี - เกดิภยัธรรมชาต ิเพราะมนุษยข์าดความเป็นหนึ่ ง

เดยีวกบัโลก (22.30 นาท)ี - รูย้อมรบั รูป้รบัตวั (22.40 นาท)ี

สื่อ ACD : อย่าดดัสิ่ งอื่นเขา้หาตวัเรา

ACD (สื่อเสยีงรายการที่  28) ราคา 120 บาท

อย่าดดัสิ่ งอื่นเขา้หาตวัเรา ประกอบดว้ยธรรมะส�าคญั ดงันี้  - เหตแุห่งความขดัแยง้   

(22.05 นาท)ี  - อย่าดดัสิ่ งอื่นเขา้หาตวัเรา (23.20 นาท)ี  - ใครช ัว่กวา่ (22.45 นาท)ี - จง

รบัรูเ้พื่อเรยีนรูเ้ท่านัน้ (22.38 นาท)ี

สื่อ ACD : หยบิปญัญามาดบัทกุข ์

ACD (สื่อเสยีงรายการที่  29) ราคา 120 บาท

- การเรยีนรูท้ี่จะอยู่กบัความทกุข ์(22.42 นาท)ี - สุขเพราะทกุขเืสยีจนชนิ  (22.15 นาท)ี  

- ทางพน้ทกุข ์ (22.29 นาท)ี - พอดกีม็สุีขได ้ (22.23 นาท)ี - หยบิปญัญามาดบัทกุข ์

(22.38 นาท)ี - รูย้อมรบัเพื่อดบัทกุข ์(22.40 นาท)ี

สื่อ ACD : ท�าไมตอ้งเรยีนรู ้ที่จะอยู่กบัความทกุข ์

ACD (สื่อเสยีงรายการที่  30) ราคา 120 บาท

- รบัรูแ้ต่ไมร่บัเอา (22.35 นาท)ี -จงรบัรูเ้พื่อเรยีนรูเ้ท่านัน้ (22.40 นาท)ี - อย่าสรา้งทกุข ์

ใหผู้อ้ื่น  (22.20 นาท)ี - ท�าไมตอ้งเรยีนรูท้ี่จะอยู่กบัความทกุข ์(22.35 นาท)ี - ทกุขไ์มม่ี

ดว้ย 4 ปอ (22.45 นาท)ี - ปฏเิสธความแตกต่างจะสรา้งทกุขใ์หต้นเอง (22.22 นาท)ี

สื่อ ACD : เปลี่ยนวธิคีดิ วถิชีวีติกเ็ปลี่ยน 

ACD (สื่อเสยีงรายการที่  31) ราคา 120 บาท

หวัขอ้ดงัน้ี  - เหตแุห่งความเบื่อหน่าย  (21.46 นาท)ี  - การเบื่อหน่ายชวีติที่จ �าเจซ�า้ซาก   

(21.55 นาท)ี  - เปลี่ยนวธิคีดิ วถิชีวีติกเ็ปลี่ยน (23.10 นาท)ี  - คนเบื่อคน (22.40 นาท)ี  

- เมื่อรูเ้บื่อหน่ายกรู็เ้ปลี่ยนแปลง (22.40 นาท)ี - คนเบื่อโลก (22.42 นาท)ี

สื่อ ACD : สามเหลี่ยมเเห่งการเป็นมนุษย์

ACD (สื่อเสยีงรายการที่  32) ราคา 120 บาท

สื่อธรรมะประกอบดว้ย ดงันี้  - เป็นมนุษยเ์ป็นม ัย๊  (23.06 นาท)ี  - ตอ้งเขา้ถงึ 3 เหลี่ยม

แห่งการเป็นมนุษย ์(22.26 นาท)ี - ตอ้งเป็นผูรู้ส้ต ิ(22.55 นาท)ี - ตอ้งเป็นผูม้สีต ิ(22.42 

นาท)ี - ตอ้งเป็นผูใ้ชส้ต ิ(22.30 นาท)ี

สื่อ ACD : อปุสรรคของนกัคดิ

ACD (สื่อเสยีงรายการที่  33) ราคา 120 บาท

ประกอบดว้ยธรรมะส�าคญั ดงัน้ี  - ทกุข-์สุข ของคนสองวยั  (23.24 นาท)ี  - อปุสรรค

ของนกัคดิ   (23.20 นาท)ี  - เหตแุห่งการคดินอ้ยแต่จ�ามาก   (23.24 นาท)ี  - สามเหลี่ยม

แห่งการเป็นมนุษย ์ (23.24 นาท)ี

สื่อ ACD : การใชจ้ติกบัสมอง

ACD (สื่อเสยีงรายการที่  34) ราคา 120 บาท

ประกอบดว้ยธรรมะส�าคญั ดงัน้ี  - เป็นสุขไมไ่ดถ้า้ไรป้ญัญา (23.25 นาท)ี  - ความ

ส�าคญัของปญัญา (23.12 นาท)ี  - คุณค่าแห่งปญัญา (22.20 นาท)ี  - การใชจ้ติกบั

สมอง (23.22 นาท)ี - จงมอี �านาจเหนือจติตนเอง (23.34 นาท)ี

สื่อ ACD : การเป็นครูของตนเอง

ACD (สื่อเสยีงรายการที่  35) ราคา 120 บาท

ประกอบดว้ยธรรมะส�าคญั ดงัน้ี  - กฏธรรมชาต ิ (22.29 นาท)ี  - ความเป็นหนึ่ งเดยีว  

(22.20 นาท)ี - การเรยีนรูต้นเอง  (22.50 นาท)ี - ใชป้ญัญาศึกษาศีล  (22.45 นาท)ี - รู ้

ครองศีลดว้ยปญัญา  (22.38 นาท)ี - การเป็นครูของตนเอง (23.01 นาท)ี
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สื่อ ACD : ความส�าเรจ็ในชวีติ

ACD (สื่อเสยีงรายการที่  36) ราคา 180 บาท

ประกอบดว้ยธรรมะส�าคญั ดงัน้ี  - ความส�าเรจ็ในชวีติ 1  - ความส�าเรจ็ในชวีติ 2   - 

ความส�าเรจ็ในชวีติ 3 - ความส�าเรจ็ในชวีติ 4  - ความส�าเรจ็ในชวีติ 5  - ความส�าเรจ็

ในชวีติ 6 - ความส�าเรจ็ในชวีติ 7  - ความส�าเรจ็ในชวีติ 8

สื่อ ACD : รกัใหเ้ป็น รกัอย่างไร

ACD (สื่อเสยีงรายการที่  37) ราคา 120 บาท

ประกอบดว้ยธรรมะส�าคญั ดงัน้ี  - ความรกัที่ทกุคนตอ้งรู ้  (22.29 นาท)ี  - รกัคอื

อย่างไร   (22.19 นาท)ี  - ศาสนาไหนกส็อนใหร้กักนั   (23.12 นาท)ี  - รกัใหเ้ป็นรกั

อย่างไร   (22.57 นาท)ี   - รกัเป็นหรอืยงั   (23.10 นาท)ี

สื่อ ACD : ครูคอืใคร-ใครคอืครู

ACD (สื่อเสยีงรายการที่  38) ราคา 120 บาท

ประกอบดว้ยธรรมะส�าคญั ดงัน้ี  - ครูคอืใคร-ใครคอืครู   (22.40 นาท)ี  - ครูมใิช่ครู  

คนที่ รูค้อืตวัเรา  (23.05 นาท)ี - ทกุสรรพสิ่งลว้นเป็นครู  (23.02 นาท)ี  - ไมเ่หน็ธรรม-

ไมเ่หน็ครู  (22.03 นาท)ี  - จงมองเหน็ความเป็นครูของผูอ้ื่น (22.28 นาท)ี

สื่อ ACD : จติส�านึกแห่งความเป็นครู

ACD (สื่อเสยีงรายการที่  39) ราคา 120 บาท

หวัขอ้ - ผูใ้ดเหน็ธรรม ผูน้ ัน้เหน็ครู (22.10 นาท)ี - ครูดใีนดวงใจศิษย ์(22.22 นาท)ี 

- อาชพีครูหรอืครูอาชพี (22.24 นาท)ี - มจีติวญิญาณแห่งความเป็นครู (23.20 นาท)ี 

- มจีติส�านึกแห่งการเป็นผูใ้ห ้(22.40 นาท)ี - จติส�านึกแห่งการเป็นครู (23.05 นาท)ี

สื่อ ACD : อย่างไรคอืทกุข ์

ACD (สื่อเสยีงรายการที่  40) ราคา 120 บาท

ประกอบดว้ยธรรมะส�าคญั ดงัน้ี  - ทกุขค์อืสิ่ งที่ทนไดย้าก  (21.39 นาท)ี  - อย่างไรคอื

ทกุข ์ (22.19 นาท)ี  - ทกุขท์ี่ ในใจ  (22.29 นาท)ี - ใชจ้ติใหถ้กูตอ้ง (23.03 นาท)ี

สื่อ ACD : แนวทางการสรา้งสุขใหต้นเองและผูอ้ื่น

ACD (สื่อเสยีงรายการที่  41) ราคา 60 บาท

สื่อธรรมะเทพทพิยม์งคลธรรม  หวัขอ้เรื่ อง แนวทางการสรา้งสุขใหต้นเองและผูอ้ื่น

ประกอบดว้ย ดงัน้ี  - เริ่มวนัแห่งความสุขกนัอย่างไร  - การท�าทกุวนัใหเ้ป็นวนัแห่ง

ความสุข  - แนวทางสรา้งสุขใหต้นเองและผูอ้ื่น  

สื่อ ACD : ธรรมจกัร ไมใ่ช่กรรมจกัร

ACD (สื่อเสยีงรายการที่  42) ราคา 120 บาท

ประกอบดว้ยธรรมะส�าคญั ดงัน้ี  - มนุษยค์อืสตัวส์งัคม (22.46 นาท)ี -ไมก่า้วลว่งกนั

นัน่คอืการสรา้งสุด (22.40 นาท)ี  - สนัตสุิขคอืสมดุล (22.29 นาท)ี - การเหวี่ยงหมนุ

คอืการสรา้งสมดุลของสรรพสิ่ง (22.19 นาท)ี - มนุษยท์ี่สมดุลตอ้งเหวี่ยงหมนุธรรมจกัร

(22.54 นาท)ี - ธรรมจกัร ไมใ่ช่กรรมจกัร (23.04 นาท)ี

สื่อ ACD : ความตอ้งการสูงสุดของมนุษยค์อือย่างไร

ACD (สื่อเสยีงรายการที่  43) ราคา 120 บาท

- ความตอ้งการสูงสุดของมนุษยค์อือย่างไร (23.05 นาท)ี  - เราจะสรา้งสมดุลกนัได ้

อย่างไร  (23.28 นาท)ี  - สมดุลกนัของมนุษยค์อือะไร (23.07 นาท)ี - จติส�านึก 3 

ประการ เพื่อการเป็นมนุษยท์ี่สมดุล  (23.00 นาท)ี - การเขา้ถงึจติส�านึกแห่งการเป็น

สตัวส์งัคมและการเป็นหนึ่ งเดยีว (23.04 นาท)ี

สื่อ ACD : เสน้ทางสู่การเป็นเศรษฐี

ACD (สื่อเสยีงรายการที่  44) ราคา 120 บาท

ประกอบดว้ยธรรมะส�าคญั ดงัน้ี  - เสน้ทางสู่การเป็นเศรษฐ ี (23.04 นาท)ี - ฉลาดรบั

รู ้(23.08 นาท)ี  - แต่งตวั แต่งหนา้ แต่งใจ (22.28 นาท)ี - สุขจากการให ้(23.00 นาท)ี

สื่อ ACD : วธิสีรา้งสุขในการท�างาน

ACD (สื่อเสยีงรายการที่  45) ราคา 120 บาท

ธรรมะส�าคญั ดงัน้ี  - ชวีติตอ้งสู ้ (23.50 นาท)ี  - วธิสีรา้งความสุขในการท�างาน  (23.50 

นาท)ี - รูจ้กัจ�า-รูจ้กัลมื   (22.43 นาท)ี - ท�างานทนหรอืทนท�างาน (22.50 นาท)ี
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สื่อ ACD : ความเขา้ใจในทกุขห์รอืสุข

ACD (สื่อเสยีงรายการที่  46) ราคา 120 บาท

ประกอบดว้ยธรรมะส�าคญั ดงัน้ี  - ทกุขสุ์ขอยู่ที่ ใจ  (22.50 นาท)ี  - ความเขา้ใจในทกุข ์

หรอืสุข  (23.15 นาท)ี  - ไมห่มกมุน่อยู่กบัทกุข ์  (23.00 นาท)ี - ทกุขก์บัสุขคอืบท

ทดสอบ  (22.28 นาท)ี

สื่อ ACD : นึกบวกใหไ้ด ้

ACD (สื่อเสยีงรายการที่  47) ราคา 60 บาท

นึกบวกใหไ้ด ้ ประกอบดว้ยธรรมะส�าคญั ดงันี้  - จติส�านึกแห่งการเป็นมนุษย ์ - นึก

บวกใหไ้ด ้

สื่อ ACD : ท�าไมทมีไมเ่วอรค์

ACD (สื่อเสยีงรายการที่  48) ราคา 150 บาท

ท�าไมทมีไมเ่วอรค์ เป็นธรรมะชดุพเิศษ  ประกอบดว้ยธรรมะหวัขอ้ส�าคญั  ที่ เกี่ ยวกบั

การท�างานเป็นทมี   เป็นหลกัธรรมที่จะช่วยใหท่้านท�างานเป็นทมี  ร่วมกบัผูอ้ื่นไดอ้ย่าง

มปีระสทิธภิาพ
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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

 
ดูรายการสื่อวดีทิศัน ์ราคา ที่ ท่านตอ้งการส ัง่ซื้อจาก  

หนงัสอืรวมรายการสื่อวดีทิศันเ์ลม่นี้

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   

วิธีการสั่งซื้อสื่อวีดิทัศน์
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



“ ด้วยข้อมูล  เนื้อหาที่เเตกต่าง  

เเละความรู้ใหม่ที่ท่านอาจจะยังไม่เคยรู้   

ที่ท่านไม่สามารถหาชม  หาฟังได้ง่ายๆจากที่ไหน   

สื่อวีดิทัศน์ธรรมมะ ที่จะช่วยเติมเต็ม  

เสริมความรู้ให้ท่านได้เข้าใจ  ด้วยเนื้อเเท้

เเก่นธรรม ของธรรมะ ได้เป็นอย่างดี

ท่านสามารถ ใช้ปัญญาญาณของท่านตัดสินใจ 

เเละเลือกได้ด้วยตัวของท่านเอง ” 

สื่อวีดิทัศน์ธรรมะเพื่อจิตวิญญาณของตนเอง สำาหรับผู้ใฝ่ธรรม 

ที่ตามหาความจริงที่จริงเเท้  เเละ

ไม่ต้องการหลงงมงายอีกต่อไป  



65 หยบิปัญญามานพิพาน 200 240

91 หลักแหง่การประพฤตธิรรม 200 240

95 บททดสอบจติสํานกึ 200 240

98 ธรรมะคอือะไร 200 240

99 สํานกึหรอืสํานัก 200 240

100 คนเหนอืคน 150 180

101 สนึาม ิพบิัตภัิย 250 300

102 จติจักรวาลอา่นโลก 200 240

103 ทางแหง่ทกุข์ 200 240

104 มนุษยก์ับธรรมชาติ 200 240

105 ทางพน้ทกุข์ 200 240

106 แกแ่ลว้ไมแ่กเ่ลย 150 180

107 อาถรรพณ์เลข 11 150 180

108 อยา่เสพตดิธรรมะ 150 180

109 ฉลาดเพราะทกุข ์สขุเพราะโง่ 200 240

110 แกแ่ลว้ไยแกเ่ลย 200 240

111 คนรูค้น 200 240

112 ใครกําหนด 200 240

113 มนุษยแ์หง่โลกเสรี 150 180

114 ฝ่ามอือรยิะ 200 240

115 แวววกิฤต 200 240

116 ตถตา 200 240

117 มนุษยก์ลายพันธุ์ 200 240

118 The Alien Crysis 11 150 180

119 อยูก่ับทกุขก็์สขุได ้ 150 180

120 ธรรมะคอืธรรมชาติ 200 240

121 ความรูแ้จง้ในโลกทังปวง 150 180

122 อรหันตแ์หง้ 200 240

123 วกิฤตคิอืโอกาส 200 240

124 คนเหนอืกรรม 200 240

125 คน 3 ฤดู 200 240

126 อยา่เสยีททีเีกดิเป็นมนุษย์ 150 180

127 สยบจติ จติสงบ 200 240

        รายการสอืบรรยายพระโอวาท ACD VCD DVD ลา่สดุ (แบบ เรยีงรายชอื)

                  

ครงัที หวัขอ้ ราคา
acd

ราคา
v/d



129 ธรรมจักรกัปปวฒันสตูร 200 240

130 ปัญญาภวิฒัน์ 200 240

131 โลกวปิรติเพราะจติเสอืม 200 240

132 มนุษยธรรม 150 180

133 ฝึกจติใหค้ดิบวก 200 240

134 ฝึกจติพชิติกเิลส 250 300

135 บวชนานทําไมนพิพานไมไ่ด ้ 200 240

136 ปีเปลยีนไปใจเปลยีนแปลง 200 240

137 สงิทโีลกลมื 200 240

138 เปลยีนวธิคีดิ วถิชีวีติถงึจะเปลยีน 250 300

139 อนัตตา ก็มอีัตตา 200 240

140 การเตรยีมตนเองและจติวญิญาณ เพอืการผจญภัย 300 360

141 จะอยูร่อดไดอ้ยา่งไรในวนัสนิยคุ 200 240

142 ชะตากรรม หรอืธรรมชาติ 250 300

143 อัจฉรยิะ มใิชอ่รยิะ 250 300

144 สอนจติใหค้ดิบวก 200 240

145 นพิพานเถอะลกู 300 360

146 สะเดาะหเ์คราะห ์มใิชส่ะเดาะธรรม 200 240

147 พรานธรรม 200 240

148 ทกุขภั์ยใครกําหนด 200 240

149 โชครา้ยหากตายกอ่น 200 240

150 เราไมเ่ป็นเรา 200 240

151 สภาวะนพิพาน 250 300

152 อกี 3 ปี โลกนจีะมภัีย 250 300

153 H1N1 รหัสลับจากตา่งดาว 200 240

154 ตลุาอาถรรพณ์ วนัมหาสงครามเจา้กรรมนายเวร 200 240

155 ถอดรหัส 2030 "วนัสนิยคุพลังงานเกา่" 200 240

156 โลกรัว น่ากลัวกวา่โลกรอ้น 200 240

157 กฎแหง่ธรรม 250 300

158 มนุษยส์ยิะ...ทํา 250 300

159 มนุษยม์ะหนา 250 300

160 บทเรยีนรักจากเฮติ 250 300

161 ยตุกิรรม หรอื ยตุธิรรม 200 240

162 นพิพานไมไ่ด ้ถา้ไมรู่ ้ 250 300

163 ศาสตรแ์หง่นพิพาน "ทางสายกลาง" 200 240

164 นพิพานกอ่นตายไดอ้ยา่งไร 200 240

165 พระกับชาวบา้น วธินีพิพานนันแตกตา่งกัน 200 240



166 เพราะคนป่วย โลกจงึป่วย 200 240

167 ไขรหัสลับจากฟ้า ปี 54 200 240

168 บทเรยีนแหง่ความตาย 200 240

169 บทเรยีนแหง่ความกลัวตาย 200 240

170 56 วนั 7 ราตรี 200 240

พเิศษ การเตรยีมรับมอืกับภัยพบิัตทิางธรรมชาต ิจ.ภเูก็ต 150 180

171 อยา่ตายกอ่นตาย 200 240

172 ธรรมบาลตา้นมะเร็ง 200 240

173 พลังจติคําจนุโลก 200 240

174 กฎจักรวาล กฎแหง่การเปลยีนแปลง 200 240

175 ใครชว่ยใคร 240 240

176/1 มหัศจรรยแ์หง่รัก 150 180

176/2 พลังรัก พลังจติ พชิติภัยพบิัต ิ 150 180

176/3 สนึามริอบ 2 กําลังจะมาใน วนัเวลาท ี11 150 180

177 หยดุทําชวั ถา้กลัวโลกวกิฤติ 150 180

178 ทฤษฎวีนัสนิโลก 2012 จรงิหรอืลวง 200 240

180 คนอยูม่ัย 200 240

182 ทางลัดสูน่พิพาน 200 240

183 อัตตา อนัตตา 200 240

184/1 พลังรัก พลังจติ พชิติภัยพบิัต ิ(จ.ชลบรุ)ี 150 180

184/2 ขา่วดว่น ชวนระทกึ 150 180

184/3 ขา่วดว่น ชวนวติก 150 180

185 มรณานุสติ 200 240

186/1 พลังรัก พลังจติ พชิติภัยพบิัต ิ(จ.สพุรรณบรุ)ี 200 240

186/2 ขา่วดว่น ชวนระทกึ 100 120

186/3 ขา่วดว่น ชวนวติก 150 180

187/1 พลังรัก พลังจติ พชิติภัยพบิัต ิ(จ.ตาก) 200 240

187/2 ขา่วดว่น ชวนระทกึ ภาค 1 (จ.ตาก) 50 60

187/3 ขา่วดว่น ชวนระทกึ ภาค 2 (จ.ตาก) 50 60

187/4 ปณธิานแหง่นพิพาน 50 60

188 พลังจติหยดุวกิฤตโลก 150 180

189/1 พลังรัก พลังจติ พชิติภัยพบิัต ิ (จ.ชลบรุ)ี 150 180

189/2 ขา่วดว่น ชวนวติก (จ.ชลบรุ)ี 100 120

189/3-4 ขา่วดว่น ชวนวติก (จ.ชลบรุ)ี 100 120

190/1 พลังรัก พลังจติ พชิติภัยพบิัต ิ(จ.กําแพงเพชร) 150 180

190/2 ขา่วดว่น ชวนระทกึ  (จ.กําแพงเพชร) 100 120

190/3 ขา่วดว่น ชวนวติก (จ.กําแพงเพชร) 150 180



191/1 พลังรัก พลังจติพชิติ ภัยพบิัต ิ(จ.อบุลราชธาน)ี 150 180

191/2 ขา่วดว่น ชวนระทกึ (จ.อบุลราชธาน)ี 100 120

191/3 ขา่วดว่น ชวนวติก (จ.อบุลราชธาน)ี 200 240

192 อยา่เดนิถา่งขา ถา้มุง่นพิพาน 200 240

193 ปฏบิัตกิารชําระโลกกอ่นวนัสนิยคุ 200 240

194 รูไ้วไ้มเ่สยีชาตเิกดิ 200 240

195/1 พลังรัก พลังจติ พชิติภัยพบิัต ิ(จ.เชยีงราย) 200 240

195/2 ขา่วดว่น ชวนระทกึ (จ.เชยีงราย) 100 120

195/3 5 คําถามททีกุคนตอ้งตอบ 100 120

195/4 ขา่วดว่น ชวนวติก (จ.เชยีงราย) 100 120

196 การเปลยีนวธิคีดิ เพอืชวีติทยีนืยาว 150 180

197 ทางเลอืกเสรทีทีกุคนตอ้งเลอืก 200 240

198/1 พลังรัก พลังจติ พชิติภัยพบิัต ิ 200 240

198/2 ขา่วดว่น ชวนระทกึ  (จ.น่าน) 200 240

198/3 ขา่วดว่น ชวนวติก (จ.น่าน) 200 240

198/4 ขา่วภัยพบิัต ิ(จ.น่าน) 200 240

199 เสน้ทางนักสูเ้พอืการรูแ้จง้ 200 240

200/1 เมตตาธรรม คําจนุโลก ภาค 1 150 180

200/2 เมตตาธรรม คําจนุโลก ภาค 2 ( จ.ประจวบครีขีนัธ ์) 150 180

200/3 เปิดเผยเบอืงหลัง ภัยพบิัต ิ 150 180

200/4 เคล็ดลับ ธรรมะดีๆ  ( จ.ประจวบครีขีนัธ ์) 150 180

201 โลกชํา เพราะธรรมเสอืม 200 240

202 คัมภรีว์มิตุติ 150 180

203/1 โลกตกอยูใ่นอันตราย สญัญาณรา้ยทคีณุตอ้งรู ้ 150 180

203/2 อาจารย ์ปรญิญา  ไขปัญหา  (สรุนิทร)์ 100 120

203/3 ขอ้ผดิพลาดของมนุษย ์ภาค1 100 120

203/4 ขอ้ผดิพลาดของมนุษย ์ภาค2 150 180

204 การหลดุพน้ดว้ยปัญญา ปัญญาวมิตุติ 200 240

205/1 คนตนเอง ใหเ้ป็นมนุษย ์ภาค1 150 180

205/2 คนตนเอง ใหเ้ป็นมนุษย ์ภาค2 150 180

205/3 ขา่วดว่น ชวนวติก (ตราด) 150 180

205/4 ขา่วดว่น ชวนระทกึ 100 120

206 2 ทางเลอืกสูน่พิพาน 200 240

207/1 กรรมใคร  ใครกํา ภาค1 (นครพนม) 200 240

207/2 ขา่วดว่น ชวนระทกึ ตอนท1ี 100 120

207/3 กรรมใคร  ใครกํา ภาค2 150 180

207/4 ขา่วดว่น ชวนระทกึ ตอนท2ี 100 120



208 วธิดีับขนัธ ์5 200 240

209 ดับขนัธ ์5 ดว้ยวธิฆีราวาส 200 240

210 คน 3 กอง 200 240

211 ถอดรหัสพลังมดืในหมูเ่มฆ 200 240

212 วธิสีอบผา่นปฏบิัตกิารเคยีวกรรม 200 240

213 ธรรมะ-ธรรมดาอยา่ไปคดิวา่มันยาก 200 240

214 ธรรมะทําไม 150 180

215 จงเป็นปลาทถีกูคัดไว ้ 200 240

216 ตะเกยีงแหง่ชวีติ 200 240

217 จติไมใ่ส ใจไมส่วย 150 180

218 พบธรรมในธรรม 150 180

219 เรมิทจีติ สมัฤทธทิใีจ 150 180

220 ชะตากรรม หรอืวา่ เคราะหก์รรม 200 240

221 ธรรมอะไร จติจะใส ใจจะสวย 200 240

222 เมอืมารยา ซอ้นมายา จะฟันฝ่ากันยังไง 200 240

223 ครังนทํีาไมตอ้งตกทไีทย 150 180

224 จติสญุญตา พานพิพานไดอ้ยา่งไร 200 240

225 ทกุขท์กุวนั กันทําไม 200 240

226 เชญิพระธรรมไวนํ้าใจในนพิพาน 250 300

227 มหัศจรรยแ์หง่ขนัธ ์5 200 240

228 กลยทุธย์ตุกิรรม 200 240

229 เคล็ดวธิชีําระจติในชวีติประจําวนั 150 180

230 ถา้รูไ้มส่ดุ ก็หลดุพน้ไมไ่ด ้ 200 240

231 จติไมใ่ส ใจก็ไมส่วย 200 240

232 จติจักรวาล อา่นภัยพบิัตโิลก 200 240

233 คําเตอืนสดุทา้ย กรณีภัยพบิัตโิลก 200 240

234 ภเูขาไฟเปลยีนโลก 200 240

235 คัมภรีน์พิพาน ปาฏหิารยิแ์หง่สญุญตา 200 240

236 ใครจะเป็นปลาทถีกูคัดไว ้ 200 240

237 ใครจะเป็นปลาทถีกูคัดทงิ 200 240

238 สมาธธิรรมชาต ิจะไมอ่ะไรกับอะไรไมไ่ด ้ 200 240

239 ตนืเถดิเธอ มนุษยจ์า๋ เรามาแลว้ 200 240

240 ธรณีจะกรรเเสงยคุนําเเข็งจะมาเยอืน 200 240

241 คนจะดไีมด่อียูท่คีน 200 240

242 คนทําไมตอ้งคน 200 240

243 ความฉลาดสรา้งได ้ 200 240

244 ความฉลาดสรา้งได ้2 200 240



245 อรยิะซกีขวา  อัจฉรยิะซกีซา้ย ฯ 200 240

246 ซอ่มสมดลุโลก สรา้งสมดลุจักรวาล 200 240

247 สายใยพระบดิา มรรคาแหง่นพิพาน 200 240

248 ดับทกุขไ์ด ้ใชว่า่จะพน้ทกุข์ 200 240

249 สูจ่ติใสใจสวา่งบนเสน้ทางฆราวาส 200 240

250 ชารจ์พลังจติ พชิติพลังจักรวาล 200 240

251 ชารจ์พลังจติ พชิติพลังจักรวาล 2 150 180

252 จติจักรวาลปลดรหัสสวรรคม์ายา 200 240

253 จติจักรวาล ปลดรหัสสามภพภมูิ 200 240

254 จติจักรวาล อา่นนรก 250 300

255 ปฏบิัตธิรรมอยา่งไร จงึมันใจวา่หลดุพน้ 200 240

256 ปฏบิัตธิรรมอยา่งไร ใยมอิาจหลดุพน้ 200 240

257 ไมอ่ะไรกับอะไร มใิชจ่ติสญุตา 200 240

258 พนิพานไมส่ดุ หลดุพน้ไมไ่ด ้ 200 240

259 เคล็ดวธิชีําระจติในชวีติประจําวนั 200 240

260 คนนําทางตาบอด พาคนตาบอด หลงทางนพิพานกันอยา่งไร 200 240

36440 43680

VCD มนุษยแ์หง่จักรวาลโลก 100

DVD มนุษยแ์หง่จักรวาลโลก 150




