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อัตชีวประวัติของโยคี

ปรมหังสา โยคานันทะ

อัตชีวประวัติของโยคีได้รับการยกย่องว่าเป็นหนังสือด้านจิตวิญญาณท่ีดีท่ีสุด 1 ใน 100 เล่มแห่งศตวรรษท่ี 20 ประวัติชีวิตอันน่า
อัศจรรย์ของท่านปรมหังสา โยคานันทะเล่มน้ี จะนำาท่านเข้าสู่การสำารวจโลกแห่งธรรมิกชนและโยคี  วิทยาศาสตร์และปาฏิหารย์
 ความตายและการฟ้ืนคืนชีพท่ีท่านจะไม่มีวันลืมเลือน

ด้วยภูมิปัญญาซ่ึงยังความปีติยินดีให้แก่จิตวิญญาณและข้อคิดปฏิภาณอันน่าช่ืนชมของท่านโยคานันทะ   จะเผยให้เห็นถึงความล้ีลับ
ท่ีสุดของชีวิตและจักรวาล  เปิดหัวใจและจิตของเราสู่ความปีติ  ความงาม  และศักยภาพอันไร้ขีดจำากัดของจิตวิญญาณซ่ึงมีดำารง
อยู่แล้วในชีวิตปุถุชนทุกรูปทุกนาม

หนังสือฉบับสมบูรณ์น้ี พร้อมวางจำาหน่ายโดย Self-Realization Fellowship แต่เพียงผู้เดียว  องค์กรน้ีก่อต้ังข้ึนโดยท่านโยคานันทะ
และหนังสือฉบับสมบูรณ์น้ีเป็นหนังสือฉบับเดียวเท่าน้ันท่ีรวบรวมและเรียบเรียงคำาสอนท้ังหมดของท่านโยคานันทะให้เป็นถ้อยคำาท่ี
พร้อมเผยแพร่ โดยท่านโยคานันทะได้เพิ่มเติมเนื้อหาจากฉบับแรกที่ตีพิมพ์เมื่อปี 1946 เพื่อให้มีเนื้อหา     ท่ีครอบคลุมย่ิงข้ึน

690 หน้า  90 รูป  เลขที่  No. 1013  US $ 28.00

ISBN 978-0-87612-128-3



คีตาแห่งวิญญาณ

ชีวิตของท่านปรมหังสา โยคานันทะ ได้แสดงลักษณะถึงการโหยหาความปิติเบิกบาน
และความรักจากพระเจ้า ซ่ึงมีอยู่ในตัวเราทุกคน คีตาแห่งวิญญาณ หล่ังเท การรับ
พระเจ้าในธรรมชาติ ในมนุษย์ ในประสบการณ์ประจำาวัน และในจิตวิญญาณอันรู้ต่ืน
แห่งสมาธิ

บทกวีน้ีส่วนใหญ่เขียนในปีแรกๆ ท่ีท่านปรมหังสาโยคานันทะมาอยู่ท่ีสหรัฐอเมริกา
งานเขียนของท่านไม่ใช่บทกวีเพ้อฝัน แต่เป็นการเปิดเผยประสบการณ์วิญญาณท่ีต่ืน
ตลอดกาลอยู่ในบรมวิญญาณตอบรับกับความอัศจรรย์ของธรรมชาติ กับความทรง
จำาถึงมาตุภูมิอันเป็นท่ีรัก กับความประทับใจล้ำาลึกท่ีมีต่อมิตรสหายและผู้คุ้นเคย เหนือ
อ่ืนใด คือ การตอบรับการหย่ังรู้พระเจ้า เม่ือวิญญาณเป็นหน่ึงเดียวกับพระองค์

“บทกวีเสนอประสบการณ์เม่ือวิญญาณสัมผัสกับความจริงอันย่ิงใหญ่ว่าพระเจ้าทรง
สถิตอยู่ทุกท่ีทุกกาล ความประทับใจแรกและโดดเด่นท่ีสุด คือ พระเจ้าทรงอยู่กับเราเสมอ… ศิริแห่งจิตวิญญาณท่ีอบอวนอยู่ในผล
งานท้ังหมดน้ีเป็นส่ิงดึงดูดใจเราทุกคน”

ปกอ่อน, 186 หน้า, No.1667, www.kledthai.com

ISBN: 978-0-87612-766-6

กฎแห่งความสําเร็จ

ย่ิงโลกเคล่ือนไปเร็วเท่าใด  ย่ิงจำาเป็นท่ีเราต้องทำาตัวให้ช้าลง มองเข้าไปในตน พ่ือค้นหา
ส่ิงท่ีทำาให้เรามีความสุขอย่างแท้จริง  ถ้าท่านวัดความสำาเร็จ ด้วยคุณภาพชีวิต ย่ิงกว่า
ความสำาเร็จด้านวัตถุ  ญาณปัญญาอันไร้กาลเวลาในหนังสือเล่มน้ี จะส่ือตรงถึงหัวใจ
และวิญญาณของท่าน กฎแห่งความสำาเร็จ อันอุดมด้วยญาณปัญญาท่ีปฏิบัติได้จริง จะ
นำาท่านสำารวจไปถึงต้นธารแห่งจิตวิญญาณการสร้างสรรค์ การคิดเชิงบวก และพลวัต
แห่งเจตจำานง  รวมท้ัง อำานาจการวิเคราะห์ตน และการปฏิบัติสมาธิ ท่ีจะดลดาลความ
สำาเร็จทุกประการ

ปกอ่อน, 46 หน้า, No.1475, www.kledthai.com

ISBN: 978-0-87612-667-7

“บทกวีเสนอประสบการณ์เม่ือวิญญาณสัมผัสกับความจริงอันย่ิงใหญ่ว่าพระเจ้าทรง

คนที่เรารักตายแล้วไปไหน?

ในการสนทนาธรรมเม่ือค.ศ.1938 ท่านปรมหังสา โยคานันทะได้กล่าวว่า “เราไม่แค่
จดจำาผู้คนท่ีเรารู้จักและรัก ในชาติก่อนๆ เท่าน้ัน แต่ยังจำาสถานท่ีได้ด้วย…คุณอาจเคย
มีประสบการณ์อย่างน้ี: คุณรู้สึกคุ้นกับสถานท่ีใหม่ ๆ จนม่ันใจว่าคุณเคยอยู่ท่ีน่ันมา
ก่อน  ข้าพเจ้ารู้ว่า ข้าพเจ้าและวิญญาณท้ังหลายคือการสำาแดงนิรันดร์แห่งองค์เอก
ชีวิน คือพระเจ้า  กายเน้ือน้ี ความสะดวกสบาย และ ความเพลิดเพลินท้ังหลาย ไร้
ความจีรัง  ทว่าวิญญาณและความเกษมแห่งวิญญาณน้ันดำารงนิรันดร์ 

ปกอ่อน, 54 หน้า, www.kledthai.com

ISBN: 978-0-87612-725-4



ภควัทคีตา : พระเจ้าสนทนากับอรชุน
ภควัทคีตาเป็นท่ีเล่ือมใสของผู้แสวงหาความจริงท้ังในโลกตะวันออกและตะวันตก แต่ความหมายท่ี
ลึกซ้ึงได้ถูกอุปมาอุปไมยเคลือบไว้จนกลายเป็นความคลุมเครือ ในพระเจ้าสนทนากับอรชุน ปรมหังส
า โยคานันทะ ได้แปลและให้อรรถาธิบายอย่าง กว้างขวางลุ่มลึกแจ่มชัดอย่างท่ีไม่มีผู้ใดทำาได้เสมอ
เหมือน ท่านสำารวจตรวจสอบ จิตวิทยา จิตวิญญาณและอภิปรัชญาล้ำาลึกแห่งคีตา เปิดเผยแก่น
สารสุดลึกซ้ึงของ ราชคัมภีร์น้ี กระตุ้นเตือนและนำาทางเราด้วยปัญญารู้แจ้ง ให้รู้ว่าเราคือใคร เกิดมา
 ทำาไม รู้เป้าหมายของชีวิตในแผนการจักรวาลอันไพศาล ดังท่ี ปรมหังสา โยคานันทะ ได้เขียนไว้ว่า “
คำาตรัสของภควันกฤษณะแก่อรชุนในภควัทตีตา เป็นคัมภีร์สุดลึกซ้ึง ว่าด้วยโยคะศาสตร์การรวมกับ
พระเจ้า และเป็นคู่มือในชีวิตประจำาวัน”

ปกแข็ง 2 เล่มชุด, 672 & 594 หน้า, No.1229, www.kledthai.com

ISBN: 978-0-87612-809-1

รหัสยเมรัย: รุไบยาต ของ โอมาร์ คัยยัม
รุไบยาต ของ โอมาร์ คัยยัม ซ่ึงแปลเป็นบทกวีภาษาอังกฤษ โดย เอ็ดเวิร์ด ฟิตซ์เจอรัลด์เป็นหนังสือ
ท่ีผู้คนรักมากแต่เข้าใจกันน้อยท่ีสุด ท่านมหาโยคี ปรมหังสา โยคานันทะ—ผู้โด่งดังจาก อัตชีวประวัติ
ของโยคี  และเป็นท่ีเล่ือมใสศรัทธาในฐานะนักบุญชาวอินเดียแห่งยุคสมัยใหม่—ได้ตีความอย่าง
กระจ่างแจ้ง เปิดเผยสารเร้นลับในปริศนาแห่งผลงานช้ินเอกเล่มน้ี ส่องฉายให้เห็นสัจจะลึกซ้ึงและ
ความงามเบ้ืองหลังม่านอุปมาอุปไมย ท่ีคนท่ัวไปคิดว่าเป็นการสดุดีเหล้าองุ่น และความสุข แค่เฉพาะ
ทางโลก ลำานำาส่ีบรรทัดภาษาเปอร์เชียน้ีร่ายเสียงสัจธรรมแท้จริง เม่ืออ่านในฐานะบทสดุดีความปีติ
สุขในอานันทะแห่งบรมวิญญาณ คืออมฤตธรรมอันล้ำาลึกท่ีท่านโอมาร์ คัยยัม หล่ังลงสู่พสุธา  ต่อผู้
เข้าถึงธรรมอย่างท่านปรมหังสา  โยคานันทะ จึงจะสามารถถอดรหัสยนัยแห่งโลกุตระกวีวัจน์ออกเป็น

แนวทางปฏิบัติของโลก  ยังให้คนท้ังผองได้เสพทิพยรสของรุไบยาตเพ่ือปีติสุขนิรันดร์”

รหัสยเมรัย: รุไบยาต ฉบับพิมพ์พร้อมภาพประกอบน้ี นำาเสนออรรถาธิบายอย่างบริบูรณ์เป็น คร้ังแรก โดยท่านปรมหังสา โยคานันท
ะ หนังสือเล่มน้ีคือขุมทรัพย์ย่ังยืนแห่งวรรณคดีโลก

ปกอ่อน, 251 หน้า, No. 1581. www.kledthai.com 

ISBN: 978-0-87612-846-6

ณ ที่มีแสง

หนังสือแห่งภูมิปัญญารวบรวมข้อความที่คัดสรรมาจากงานเขียนและคำาอธิบายงานเขียนของเจ้า

ชายซาโยคานันดาผู้เขียนอัตชีวประวัติของโยคีนี้เสนอคำาแนะนำาที่เป็นประโยชน์และเป็นแรงบันดาล

ใจ หัวใจให้กับทุกคนที่แสวงหาความสามัคคีและความสมดุลทางจิตวิญญาณ ด้วยความเข้าใจ

และกำาลังใจอันทรงพลังในแสงสว่างได้ให้แสงสว่างที่จะเข้าใจจิตวิญญาณ เพื่อจัดการกับความ

ท้าทายมากมายในชีวิตประจำาวัน - Anapaisan Tsi ในพวกเราทุกคนที่จะปลุกตัวเอง

ประเด็นในหนังสือเล่มนี้:

ค้นหาปัญญาและอำานาจในการตัดสินใจในชีวิต

การรักษาความเครียดความกังวลและความกลัว

เปลี่ยนความล้มเหลวให้เป็นความสำาเร็จ

มั่นใจในโลกที่ไม่มีความปลอดภัย

ความสัมพันธ์ที่สมบูรณ์ระหว่างมนุษย์พลังของ

การทำาสมาธิ

การสาบานและการอธิษฐานเข้าใจความตายการปลูกฝังความสัมพันธ์ส่วนตัวกับพระเจ้า

ปกอ่อน, 242 หน้า, No.1690, www.kledthai.com

ISBN: 978-0-87612-850-3



สื่อกับพระเจ้าได้อย่างไร
ในคู่มือทางจิตวิญญาณฉบับคลาสสิกน้ี  ท่านปรมหังสา โยคานันทะ ได้ขจัดความสงสัย
ตำานานความเช่ือท่ีว่า พระเจ้าอยู่ไกลเกินเอ้ือม ท่านช้ีให้เห็นว่า ไม่แค่เป็นไปได้ท่ีเราจะสนทนา
กับพระเจ้าเท่าน้ัน  แต่เรายังได้รับคำาตอบจากการสวดภาวนาของเราด้วย

ท่านนิยามให้เห็นว่า พระเจ้าทรงเป็นท้ัง สกลบรมวิญญาณอันประเสริฐล้ำา เป็นบิดา มารดา
เป็นเพ่ือน และเป็นผู้รู้รักทุกชีวิต  ท่านโยคีช้ีให้เราตระหนักว่า องค์พระเป็นเจ้าผู้ทรงความ
กรุณาอย่างล้ำาล้น ทรงอยู่ใกล้เราทุกคน ท่านยังอธิบายวิธี ท่ีเราจะสามารถสวดภาวนาได้อย่าง
ทรงพลัง ท่ีสามารถน้อมนำาคำาตอบได้อย่างเป็นรูปธรรม

ส่ือกับพระเจ้าได้อย่างไร  หนังสือประจำาใจของผู้แสวงหาทางจิตวิญญาณท่ัวโลกเล่มน้ี  นำา
เสนอวิธีท่ีทุกคนสามารถสวดภาวนาด้วยความรู้สึกคุ้นเคย เพ่ือสร้างสัมพันธภาพอันลึกซ้ึงกับ

พระเจ้า  เป็นหนังสือใกล้หมอน ท่ีท่านจะค้นพบมณีแรงดลใจและญาณปัญญาใหม่ ๆ ทุกคร้ังท่ีอ่าน

ปกอ่อน, 54 หน้า, No.1449, www.kledthai.com

ISBN: 978-0-87612-724-7

ศาสตร์การปฏิญาณเพื่อการบําบัดรักษา
หนังสือสะเทือนวงการเล่มน้ี ได้เปิดเผยกฎอันซ่อนเร้น ท่ีจะนำาอำานาจการปฏิบัติสมาธิมาใช้ใน
ชีวิตประจำาวัน  – ไม่แต่การบำาบัดรักษาทางกาย แต่สามารถเอาชนะอุปสรรค และสร้างสรรค์
ความสำาเร็จในชีวิตได้อย่างรอบด้าน

ท่านปรมหังสา โยคานันทะเข้าใจและสอนหลักการทางจิตวิญญาณอันลุ่มลึก ท่ีทำาให้ศาสตร์
เก่าแก่น้ีมีประสิทธิภาพ มานานแล้ว ก่อนท่ีกระแสการปฏิญาณน้ีจะถูกนำาไปใช้อย่างกว้างขวาง 
ท้ังในโรงพยาบาล โครงการฟ้ืนฟูสุขภาพ งานด้านการกีฬา และสำานักงานบริษัทต่าง ๆ

หนังสือเล่มน้ีประกอบด้วย คำาแนะนำาท่ีเข้าใจได้ง่าย รวมท้ังบทปฏิญาณเพ่ือการบำาบัดร่างกาย 
การพัฒนาความม่ันใจ การปลุกความรู้ต่ืน การบำาบัดนิสัยเลว และ อ่ืน ๆ อีกมากมาย

ปกอ่อน, 127 หน้า, No.1323, www.kledthai.com
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อภิปรัชญาสมาธิ
หนังสือเล่มเล็กน้ี นำาเสนอวิธีการปฏิบัติอภิปรัชญาสมาธิ แก่ผู้สนใจศึกษาท่ีต้องต่อสู้กับความ
คิดอันสับสนอลหม่าน เพ่ือเข้าสู่ประตูความเงียบ

การทำาสมาธิมีสามวิธี: การสวดภาวนา หรือ อ้อนวอนร้องขอจากพระเจ้า, การปฏิญาณตนต่อ
พระเจ้า และ การปฏิญาณตนเพ่ือปลุกเร้าพลังทิพย์อันมีอยู่แล้วในจิตของมนุษย์ทุกคน

ท้ังผู้เร่ิมฝึกและผู้มีประสบการณ์สมาธิ สามารถใช้การคิดด้วยญาณปัญญา ปลุกความเบิก 
บาน ศานติ และ อิสรภาพแห่งวิญญาณ ได้อย่างไพศาลไร้ขีดจำากัด

• เสนอ วิธีทำาสมาธิยกจิตวิญญาณ บทสวดภาวนา บทปฏิญาณ และ การสร้างมโนภาพ
 มากกว่า 300 บท • คำาแนะนำาเบ้ืองต้นเก่ียวกับการปฏิบัติสมาธิ • การปฏิญาณความภักดี

และการบูชา • การปฏิญาณเพ่งสมาธิท่ีพระเจ้า • การปฏิญาณขยายจิต • การปฏิญาณการทำาหน้าท่ีทางโลก • การปฏิญาณการ
ปรับปรุงตนเอง • การปฏิบัติสมาธิวันคริสต์มาส

ปกอ่อน, 142 หน้า, No.1376, www.kledthai.com

ISBN: 978-0-87612-668-4



โยคะแห่งภควัทคีตา

หนังสือเล่มน้ีเป็นบทคัดสรร จากงานแปลและอรรถาธิบาย The Bhagavad Gita: God 
Talks with Arjuna หนังสือสองเล่มชุดของปรมหังสา โยคานันทะ แนะนำาสัจจะทาง
จิตวิญญาณในคัมภีร์ท่ีชาวอินเดียรักท่ีสุดได้อย่างส้ันกระชับและให้แรงดาลดลใจ 
อธิบายอย่างเป็นข้ันเป็นตอน ถึงโยคะสมาธิและวิธีปฏิบัติท่ีถูกต้อง เพ่ือการรวมกับบรม
วิญญาณ (พรหมัน) และหลุดพ้นเป็นอิสระได้ในท่ีสุด

หนังสือเล่มน้ีได้แผ่เผยความหมายลึกซ้ึงซ่ึงซ่อนเป็นสัญลักษณ์ไว้ในคีตา ด้วยเร่ืองราว
ของนักรบในสงครามกุรุเกษตร ซ่ึงเป็นตัวแทนของอหังการในมนุษย์ท่ีต่อสู้กับทิพย
ลักษณะแห่งวิญญาณ ท้ังยังได้แสดงวิธีท่ีศาตร์แห่งโยคะจะช่วยเรา ให้ได้ชัยชนะใน
สงครามชีวิตประจำาวัน เข้าถึงความเกษมท้ังทางวัตถุและจิตวิญญาณ

เสนอบทแปลภควัทคีตา โดย ปรมหังสา โยคานันทะ โศลกต่อโศลก อย่างต่อเน่ืองกัน
ไปเป็นคร้ังแรก

รวมถึง

• การวิเคราะห์ตน และการใคร่ครวญ เพ่ือการเติบโตอย่างต่อเน่ือง

• โยคะวิธีเพ่ือชีวิตท่ีมีสันติสุขและความกลมกลืน

• เข้าใจอำานาจจิตวิทยาท้ังท่ีส่งเสริมและเป็นอุปสรรคต่อความก้าวหน้าทางจิตวิญญาณ

• สร้างเป้าหมายทางโลกและทางจิตวิญญาณอย่างมีดุลยภาพ

• วิธีการเข้าถึงประสบการณ์สมาธิลึกและการหย่ังรู้พระเจ้า

ปกอ่อน, 207 หน้า, No. 1760 www.kledthai.com 

ISBN: 978-0-87612-033-3

โยคะแห่งพระเยซู

ในหนังสือโดดเด่นเล่มน้ี ปรมหังสา โยคานันทะ ได้เปิดเผยโยคะท่ีซ่อนอยู่ในคำาสอนของพระ
เยซู และยืนยันว่า พระเยซูก็เช่นเดียวกับมุนีและครูอาจารย์แห่งโลกตะวันออกยุคโบราณ ท่ี
ไม่แค่รู้โยคะ แต่ได้สอนศาสตร์สากลแห่งการหย่ังรู้พระเจ้าแก่ศิษย์ผู้ใกล้ชิด

หนังสือเล่มกะทัดรัดท่ีให้ความกระจ่างน้ี ประมวลจากหนังสือสองเล่มชุด การเสด็จคร้ังท่ี
สองของพระคริสต์: การฟ้ืนคืนพระคริสต์ในตัวท่าน ได้ข้ามพ้นการเข้าใจผิดและติดคัมภีร์ท่ี
ได้บดบังคำาสอนด้ังเดิมของพระเยซูมานานหลายศตวรรษ ท่านช้ีให้เห็นว่า พระเยซูทรงสอน
เอกวิถีท่ีผู้แสวงหาไม่ว่าศรัทธาศาสนาใดสามารถเข้าสู่อาณาจักรแห่งพระเจ้าได้

ประเด็นต่างๆ ในหนังสือเล่มน้ี:

• พระเยซูอยู่ในอินเดีย “หลายปีอย่างไม่มีใครรู้”

• ศาสตร์การทำาสมาธิภาวนาท่ีมีมาแต่โบราณ: จะเป็นพระคริสต์ได้อย่างไร

• ความหมายท่ีแท้จริงของการล้างบาป (บัพติศมา)

• การเทียบเคียงหลักและวิธีการแห่งโยคะกับคำาสอนของนักบุญชาวคริสต์และรหัสยิกผู้ประเสริฐท้ังหลาย

ปกอ่อน, 179 หน้า, No.1814, US $14.95
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ไม่แค่รู้โยคะ แต่ได้สอนศาสตร์สากลแห่งการหย่ังรู้พระเจ้าแก่ศิษย์ผู้ใกล้ชิด

ได้บดบังคำาสอนด้ังเดิมของพระเยซูมานานหลายศตวรรษ ท่านช้ีให้เห็นว่า พระเยซูทรงสอน

หนังสือเล่มน้ีเป็นบทคัดสรร จากงานแปลและอรรถาธิบาย The Bhagavad Gita: God 
Talks with Arjuna หนังสือสองเล่มชุดของปรมหังสา โยคานันทะ แนะนำาสัจจะทาง
จิตวิญญาณในคัมภีร์ท่ีชาวอินเดียรักท่ีสุดได้อย่างส้ันกระชับและให้แรงดาลดลใจ 

วิญญาณ (พรหมัน) และหลุดพ้นเป็นอิสระได้ในท่ีสุด

หนังสือเล่มน้ีได้แผ่เผยความหมายลึกซ้ึงซ่ึงซ่อนเป็นสัญลักษณ์ไว้ในคีตา ด้วยเร่ืองราว
ของนักรบในสงครามกุรุเกษตร ซ่ึงเป็นตัวแทนของอหังการในมนุษย์ท่ีต่อสู้กับทิพย

ไปเป็นคร้ังแรก



        ในบรรดางานเขียนที่ได้รับการตีพิมพ์ของท่านปรมหังสา โยคานันทะ
นั้น บทเรียนของเซลฟ์ รีอะไลเซชั่น เฟลโลว์ชิพ นับว่ามีความพิเศษ 

เพราะท่านสอนการทำาสมาธิด้วยเทคนิคโยคะไว้อย่างเป็นขั้น
เป็นตอน รวมทั้งเทคนิคกริยาโยคะ ตลอดจนคำาแนะนำาในการ
ใช้ชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณอย่างครอบคลุมทุกด้าน บทเรียนได้รับ
การรวบรวมภายใต้การกำากับดูแลของท่านปรมหังสา โดยนำามา
จากงานเขียน งานสอนและการบรรยายที่มากมายของท่าน และ

ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้แต่ละท่านสามารถนำาไปศึกษาที่บ้าน                    
 ของตนเองได้อย่างสะดวก

ขณะนี้ บทเรียนของเซลฟ์ รีอะไลเซชั่น เฟลโลว์ชิพ ฉบับสมบูรณ์มีในภาษาอังกฤษและสเปน
 และในฉบับย่อ มีในภาษาเยอรมัน ส่วนบทเรียนฉบับสรุปซึ่งมีคำาสอนที่สมบูรณ์ของท่าน
    ปรมหังสา โยคานันทะ ว่าด้วยเทคนิคโยคะของการออกกำาลังกายสร้างพลัง การควบคุม
จิต และการทำาสมาธิ มีในภาษาฝรั่งเศส อิตาลี ญี่ปุ่น และโปรตุเกส

หากท่านต้องการสมัครขอรับบทเรียนของเซลฟ์ รีอะไลเซชั่น เฟลโลว์ชิพ ในภาษาใดภาษา
หนึ่งข้างต้น กรุณาสมัครได้ที่เว็บไซท์ www.yogananda.org/lessons หรือติดต่อสำานักงานใหญ่
นานาชาติ 
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