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อัตชีวประวัติของโยคี
ปรมหังสา โยคานันทะ
อัตชีวประวัตขิ องโยคีได้รบั การยกย่องว่าเป็นหนังสือด้านจิตวิญญาณทีด่ ที ส่ี ดุ 1 ใน 100 เล่มแห่งศตวรรษที่ 20 ประวัตชิ วี ติ อันน่า
อัศจรรย์ของท่านปรมหังสา โยคานันทะเล่มนี้ จะนำาท่านเข้าสูก่ ารสำารวจโลกแห่งธรรมิกชนและโยคี วิทยาศาสตร์และปาฏิหารย์
ความตายและการฟืน้ คืนชีพทีท่ า่ นจะไม่มวี นั ลืมเลือน
ด้วยภูมปิ ญ
ั ญาซึง่ ยังความปีตยิ นิ ดีให้แก่จติ วิญญาณและข้อคิดปฏิภาณอันน่าชืน่ ชมของท่านโยคานันทะ จะเผยให้เห็นถึงความลีล้ บั
ทีส่ ดุ ของชีวติ และจักรวาล เปิดหัวใจและจิตของเราสูค่ วามปีติ ความงาม และศักยภาพอันไร้ขดี จำากัดของจิตวิญญาณซึง่ มีดาำ รง
อยูแ่ ล้วในชีวติ ปุถชุ นทุกรูปทุกนาม
หนังสือฉบับสมบูรณ์น้ี พร้อมวางจำาหน่ายโดย Self-Realization Fellowship แต่เพียงผูเ้ ดียว องค์กรนีก้ อ่ ตัง้ ขึน้ โดยท่านโยคานันทะ
และหนังสือฉบับสมบูรณ์น้เี ป็นหนังสือฉบับเดียวเท่านั้นทีร่ วบรวมและเรียบเรียงคำาสอนทั้งหมดของท่านโยคานันทะให้เป็นถ้อยคำาที่
พร้อมเผยแพร่ โดยท่านโยคานันทะได้เพิ่มเติมเนื้อหาจากฉบับแรกที่ตีพิมพ์เมื่อปี 1946 เพื่อให้มีเนื้อหา ทีค่ รอบคลุมยิง่ ขึน้
690 หน้า 90 รูป เลขที่ No. 1013 US $ 28.00
ISBN 978-0-87612-128-3

กฎแห่งความสําเร็จ
ยิง่ โลกเคลือ่ นไปเร็วเท่าใด ยิง่ จำาเป็นทีเ่ ราต้องทำาตัวให้ชา้ ลง มองเข้าไปในตน พือ่ ค้นหา
สิง่ ทีท่ าำ ให้เรามีความสุขอย่างแท้จริง ถ้าท่านวัดความสำาเร็จ ด้วยคุณภาพชีวติ ยิง่ กว่า
ความสำาเร็จด้านวัตถุ ญาณปัญญาอันไร้กาลเวลาในหนังสือเล่มนี้ จะสือ่ ตรงถึงหัวใจ
และวิญญาณของท่าน กฎแห่งความสำาเร็จ อันอุดมด้วยญาณปัญญาทีป่ ฏิบตั ไิ ด้จริง จะ
นำาท่านสำารวจไปถึงต้นธารแห่งจิตวิญญาณการสร้างสรรค์ การคิดเชิงบวก และพลวัต
แห่งเจตจำานง รวมทัง้ อำานาจการวิเคราะห์ตน และการปฏิบตั สิ มาธิ ทีจ่ ะดลดาลความ
สำาเร็จทุกประการ
ปกอ่อน, 46 หน้า, No.1475, www.kledthai.com
ISBN: 978-0-87612-667-7

คนที่เรารักตายแล้วไปไหน?
ในการสนทนาธรรมเมือ่ ค.ศ.1938 ท่านปรมหังสา โยคานันทะได้กล่าวว่า “เราไม่แค่
จดจำาผูค้ นทีเ่ รารูจ้ กั และรัก ในชาติกอ่ นๆ เท่านัน้ แต่ยงั จำาสถานทีไ่ ด้ดว้ ย…คุณอาจเคย
มีประสบการณ์อย่างนี:้ คุณรูส้ กึ คุน้ กับสถานทีใ่ หม่ ๆ จนมัน่ ใจว่าคุณเคยอยูท่ น่ี น่ั มา
ก่อน ข้าพเจ้ารูว้ า่ ข้าพเจ้าและวิญญาณทัง้ หลายคือการสำาแดงนิรนั ดร์แห่งองค์เอก
ชีวนิ คือพระเจ้า กายเนือ้ นี้ ความสะดวกสบาย และ ความเพลิดเพลินทัง้ หลาย ไร้
ความจีรงั ทว่าวิญญาณและความเกษมแห่งวิญญาณนัน้ ดำารงนิรนั ดร์
ปกอ่อน, 54 หน้า, www.kledthai.com
ISBN: 978-0-87612-725-4

คีตาแห่งวิญญาณ
ชีวติ ของท่านปรมหังสา โยคานันทะ ได้แสดงลักษณะถึงการโหยหาความปิตเิ บิกบาน
และความรักจากพระเจ้า ซึง่ มีอยูใ่ นตัวเราทุกคน คีตาแห่งวิญญาณ หลัง่ เท การรับ
พระเจ้าในธรรมชาติ ในมนุษย์ ในประสบการณ์ประจำาวัน และในจิตวิญญาณอันรูต้ น่ื
แห่งสมาธิ
บทกวีน้สี ่วนใหญ่เขียนในปีแรกๆ ที่ท่านปรมหังสาโยคานันทะมาอยู่ท่สี หรัฐอเมริกา
งานเขียนของท่านไม่ใช่บทกวีเพ้อฝัน แต่เป็นการเปิดเผยประสบการณ์วญ
ิ ญาณทีต่ น่ื
ตลอดกาลอยูใ่ นบรมวิญญาณตอบรับกับความอัศจรรย์ของธรรมชาติ กับความทรง
จำาถึงมาตุภมู อิ นั เป็นทีร่ กั กับความประทับใจล้าำ ลึกทีม่ ตี อ่ มิตรสหายและผูค้ นุ้ เคย เหนือ
อืน่ ใด คือ การตอบรับการหยัง่ รูพ้ ระเจ้า เมือ่ วิญญาณเป็นหนึง่ เดียวกับพระองค์
“บทกวีเสนอประสบการณ์เมื่อวิญญาณสัมผัสกับความจริงอันยิ่งใหญ่ว่าพระเจ้าทรง
สถิตอยูท่ กุ ทีท่ กุ กาล ความประทับใจแรกและโดดเด่นทีส่ ดุ คือ พระเจ้าทรงอยูก่ บั เราเสมอ… ศิรแิ ห่งจิตวิญญาณทีอ่ บอวนอยูใ่ นผล
งานทัง้ หมดนีเ้ ป็นสิง่ ดึงดูดใจเราทุกคน”
ปกอ่อน, 186 หน้า, No.1667, www.kledthai.com
ISBN: 978-0-87612-766-6

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

ภควัทคีตา : พระเจ้าสนทนากับอรชุน
ภควัทคีตาเป็นทีเ่ ลือ่ มใสของผูแ้ สวงหาความจริงทัง้ ในโลกตะวันออกและตะวันตก แต่ความหมายที่
ลึกซึง้ ได้ถกู อุปมาอุปไมยเคลือบไว้จนกลายเป็นความคลุมเครือ ในพระเจ้าสนทนากับอรชุน ปรมหังส
า โยคานันทะ ได้แปลและให้อรรถาธิบายอย่าง กว้างขวางลุม่ ลึกแจ่มชัดอย่างทีไ่ ม่มผี ใู้ ดทำาได้เสมอ
เหมือน ท่านสำารวจตรวจสอบ จิตวิทยา จิตวิญญาณและอภิปรัชญาล้าำ ลึกแห่งคีตา เปิดเผยแก่น
สารสุดลึกซึง้ ของ ราชคัมภีรน์ ้ี กระตุน้ เตือนและนำาทางเราด้วยปัญญารูแ้ จ้ง ให้รวู้ า่ เราคือใคร เกิดมา
ทำาไม รูเ้ ป้าหมายของชีวติ ในแผนการจักรวาลอันไพศาล ดังที่ ปรมหังสา โยคานันทะ ได้เขียนไว้วา่ “
คำาตรัสของภควันกฤษณะแก่อรชุนในภควัทตีตา เป็นคัมภีรส์ ดุ ลึกซึง้ ว่าด้วยโยคะศาสตร์การรวมกับ
พระเจ้า และเป็นคูม่ อื ในชีวติ ประจำาวัน”
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 ซึง่ แปลเป็นบทกวีภาษาอังกฤษ โดย เอ็ดเวิรด์ ฟิตซ์เจอรัลด์เป็นหนังสือ
ทีผ่ คู้ นรักมากแต่เข้าใจกันน้อยทีส่ ดุ ท่านมหาโยคี ปรมหังสา โยคานันทะ—ผูโ้ ด่งดังจาก อัตชีวประวัติ
ของโยคี และเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาในฐานะนักบุญชาวอินเดียแห่งยุคสมัยใหม่—ได้ตีความอย่าง
กระจ่างแจ้ง เปิดเผยสารเร้นลับในปริศนาแห่งผลงานชิ้นเอกเล่มนี้ ส่องฉายให้เห็นสัจจะลึกซึ้งและ
ความงามเบือ้ งหลังม่านอุปมาอุปไมย ทีค่ นทัว่ ไปคิดว่าเป็นการสดุดเี หล้าองุน่ และความสุข แค่เฉพาะ
ทางโลก ลำานำาสีบ่ รรทัดภาษาเปอร์เชียนีร้ า่ ยเสียงสัจธรรมแท้จริง เมือ่ อ่านในฐานะบทสดุดคี วามปีติ
สุขในอานันทะแห่งบรมวิญญาณ คืออมฤตธรรมอันล้าำ ลึกทีท่ า่ นโอมาร์ คัยยัม หลัง่ ลงสูพ่ สุธา ต่อผู้
เข้าถึงธรรมอย่างท่านปรมหังสา โยคานันทะ จึงจะสามารถถอดรหัสยนัยแห่งโลกุตระกวีวจั น์ออกเป็น
แนวทางปฏิบตั ขิ องโลก ยังให้คนทัง้ ผองได้เสพทิพยรสของรุไบยาตเพือ่ ปีตสิ ขุ นิรนั ดร์”
รหัสยเมรัย: รุไบยาต ฉบับพิมพ์พร้อมภาพประกอบนี้ นำาเสนออรรถาธิบายอย่างบริบรู ณ์เป็น ครัง้ แรก โดยท่านปรมหังสา โยคานันท
ะ หนังสือเล่มนีค้ อื ขุมทรัพย์ยง่ั ยืนแห่งวรรณคดีโลก
ปกอ่อน, 251 หน้า, No. 1581. www.kledthai.com
ISBN: 978-0-87612-846-6

ศาสตร์การปฏิญาณเพื่อการบําบัดรักษา
หนังสือสะเทือนวงการเล่มนี้ ได้เปิดเผยกฎอันซ่อนเร้น ทีจ่ ะนำาอำานาจการปฏิบตั สิ มาธิมาใช้ใน
ชีวติ ประจำาวัน – ไม่แต่การบำาบัดรักษาทางกาย แต่สามารถเอาชนะอุปสรรค และสร้างสรรค์
ความสำาเร็จในชีวติ ได้อย่างรอบด้าน
ท่านปรมหังสา โยคานันทะเข้าใจและสอนหลักการทางจิตวิญญาณอันลุม่ ลึก ทีท่ าำ ให้ศาสตร์
เก่าแก่นม้ี ปี ระสิทธิภาพ มานานแล้ว ก่อนทีก่ ระแสการปฏิญาณนีจ้ ะถูกนำาไปใช้อย่างกว้างขวาง
ทัง้ ในโรงพยาบาล โครงการฟืน้ ฟูสขุ ภาพ งานด้านการกีฬา และสำานักงานบริษทั ต่าง ๆ
หนังสือเล่มนีป้ ระกอบด้วย คำาแนะนำาทีเ่ ข้าใจได้งา่ ย รวมทัง้ บทปฏิญาณเพือ่ การบำาบัดร่างกาย
การพัฒนาความมัน่ ใจ การปลุกความรูต้ น่ื การบำาบัดนิสยั เลว และ อืน่ ๆ อีกมากมาย
ปกอ่อน, 127 หน้า, No.1323, www.kledthai.com
ISBN: 978-0-87612-669-1

สื่อกับพระเจ้าได้อย่างไร
ในคูม่ ือทางจิตวิญญาณฉบับคลาสสิกนี้ ท่านปรมหังสา โยคานันทะ ได้ขจัดความสงสัย
ตำานานความเชือ่ ทีว่ า่ พระเจ้าอยูไ่ กลเกินเอือ้ ม ท่านชีใ้ ห้เห็นว่า ไม่แค่เป็นไปได้ทเ่ี ราจะสนทนา
กับพระเจ้าเท่านัน้ แต่เรายังได้รบั คำาตอบจากการสวดภาวนาของเราด้วย
ท่านนิยามให้เห็นว่า พระเจ้าทรงเป็นทัง้ สกลบรมวิญญาณอันประเสริฐล้าำ เป็นบิดา มารดา
เป็นเพือ่ น และเป็นผูร้ รู้ กั ทุกชีวติ
ท่านโยคีชใ้ี ห้เราตระหนักว่า องค์พระเป็นเจ้าผูท้ รงความ
กรุณาอย่างล้าำ ล้น ทรงอยูใ่ กล้เราทุกคน ท่านยังอธิบายวิธี ทีเ่ ราจะสามารถสวดภาวนาได้อย่าง
ทรงพลัง ทีส่ ามารถน้อมนำาคำาตอบได้อย่างเป็นรูปธรรม
สือ่ กับพระเจ้าได้อย่างไร หนังสือประจำาใจของผูแ้ สวงหาทางจิตวิญญาณทัว่ โลกเล่มนี้ นำา
เสนอวิธที ท่ี กุ คนสามารถสวดภาวนาด้วยความรู้สึกคุ้นเคย เพือ่ สร้างสัมพันธภาพอันลึกซึ้งกับ
พระเจ้า เป็นหนังสือใกล้หมอน ทีท่ า่ นจะค้นพบมณีแรงดลใจและญาณปัญญาใหม่ ๆ ทุกครัง้ ทีอ่ า่ น
ปกอ่อน, 54 หน้า, No.1449, www.kledthai.com
ISBN: 978-0-87612-724-7

อภิปรัชญาสมาธิ
หนังสือเล่มเล็กนี้ นำาเสนอวิธกี ารปฏิบตั อิ ภิปรัชญาสมาธิ แก่ผสู้ นใจศึกษาทีต่ อ้ งต่อสูก้ บั ความ
คิดอันสับสนอลหม่าน เพือ่ เข้าสูป่ ระตูความเงียบ
การทำาสมาธิมสี ามวิธ:ี การสวดภาวนา หรือ อ้อนวอนร้องขอจากพระเจ้า, การปฏิญาณตนต่อ
พระเจ้า และ การปฏิญาณตนเพือ่ ปลุกเร้าพลังทิพย์อนั มีอยูแ่ ล้วในจิตของมนุษย์ทกุ คน
ทั้งผู้เริม่ ฝึกและผู้มีประสบการณ์สมาธิ สามารถใช้การคิดด้วยญาณปัญญา ปลุกความเบิก
บาน ศานติ และ อิสรภาพแห่งวิญญาณ ได้อย่างไพศาลไร้ขดี จำากัด
• เสนอ วิธที าำ สมาธิยกจิตวิญญาณ บทสวดภาวนา บทปฏิญาณ และ การสร้างมโนภาพ
มากกว่า 300 บท • คำาแนะนำาเบือ้ งต้นเกีย่ วกับการปฏิบตั สิ มาธิ • การปฏิญาณความภักดี
และการบูชา • การปฏิญาณเพ่งสมาธิทพ่ี ระเจ้า • การปฏิญาณขยายจิต • การปฏิญาณการทำาหน้าทีท่ างโลก • การปฏิญาณการ
ปรับปรุงตนเอง • การปฏิบตั สิ มาธิวนั คริสต์มาส
ปกอ่อน, 142 หน้า, No.1376, www.kledthai.com
ISBN: 978-0-87612-668-4

โยคะแห่งพระเยซู
ในหนังสือโดดเด่นเล่มนี้ ปรมหังสา โยคานันทะ ได้เปิดเผยโยคะทีซ่ อ่ นอยูใ่ นคำาสอนของพระ
เยซู และยืนยันว่า พระเยซูกเ็ ช่นเดียวกับมุนแี ละครูอาจารย์แห่งโลกตะวันออกยุคโบราณ ที่
ไม่แค่รโู้ ยคะ แต่ได้สอนศาสตร์สากลแห่งการหยัง่ รูพ้ ระเจ้าแก่ศษิ ย์ผใู้ กล้ชดิ
หนังสือเล่มกะทัดรัดทีใ่ ห้ความกระจ่างนี้ ประมวลจากหนังสือสองเล่มชุด การเสด็จครัง้ ที่
สองของพระคริสต์: การฟืน้ คืนพระคริสต์ในตัวท่าน ได้ขา้ มพ้นการเข้าใจผิดและติดคัมภีรท์ ่ี
ได้บดบังคำาสอนดัง้ เดิมของพระเยซูมานานหลายศตวรรษ ท่านชีใ้ ห้เห็นว่า พระเยซูทรงสอน
เอกวิถที ผ่ี แู้ สวงหาไม่วา่ ศรัทธาศาสนาใดสามารถเข้าสูอ่ าณาจักรแห่งพระเจ้าได้
ประเด็นต่างๆ ในหนังสือเล่มนี:้
• พระเยซูอยูใ่ นอินเดีย “หลายปีอย่างไม่มใี ครรู”้
• ศาสตร์การทำาสมาธิภาวนาทีม่ มี าแต่โบราณ: จะเป็นพระคริสต์ได้อย่างไร
• ความหมายทีแ่ ท้จริงของการล้างบาป (บัพติศมา)
• การเทียบเคียงหลักและวิธกี ารแห่งโยคะกับคำาสอนของนักบุญชาวคริสต์และรหัสยิกผูป้ ระเสริฐทัง้ หลาย
ปกอ่อน, 179 หน้า, No.1814, US $14.95
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โยคะแห่งภควัทคีตา
หนังสือเล่มนีเ้ ป็นบทคัดสรร จากงานแปลและอรรถาธิบาย The Bhagavad Gita: God
Talks with Arjuna หนังสือสองเล่มชุดของปรมหังสา โยคานันทะ แนะนำาสัจจะทาง
จิตวิญญาณในคัมภีร์ท่ีชาวอินเดียรักที่สุดได้อย่างสั้นกระชับและให้แรงดาลดลใจ
อธิบายอย่างเป็นขัน้ เป็นตอน ถึงโยคะสมาธิและวิธปี ฏิบตั ทิ ถ่ี กู ต้อง เพือ่ การรวมกับบรม
วิญญาณ (พรหมัน) และหลุดพ้นเป็นอิสระได้ในทีส่ ดุ
หนังสือเล่มนีไ้ ด้แผ่เผยความหมายลึกซึง้ ซึง่ ซ่อนเป็นสัญลักษณ์ไว้ในคีตา ด้วยเรือ่ งราว
ของนักรบในสงครามกุรุเกษตร ซึ่งเป็นตัวแทนของอหังการในมนุษย์ท่ตี ่อสู้กับทิพย
ลักษณะแห่งวิญญาณ ทั้งยังได้แสดงวิธีท่ศี าตร์แห่งโยคะจะช่วยเรา ให้ได้ชัยชนะใน
สงครามชีวติ ประจำาวัน เข้าถึงความเกษมทัง้ ทางวัตถุและจิตวิญญาณ
เสนอบทแปลภควัทคีตา โดย ปรมหังสา โยคานันทะ โศลกต่อโศลก อย่างต่อเนือ่ งกัน
ไปเป็นครัง้ แรก
รวมถึง
• การวิเคราะห์ตน และการใคร่ครวญ เพือ่ การเติบโตอย่างต่อเนือ่ ง
• โยคะวิธเี พือ่ ชีวติ ทีม่ สี นั ติสขุ และความกลมกลืน
• เข้าใจอำานาจจิตวิทยาทัง้ ทีส่ ง่ เสริมและเป็นอุปสรรคต่อความก้าวหน้าทางจิตวิญญาณ
• สร้างเป้าหมายทางโลกและทางจิตวิญญาณอย่างมีดลุ ยภาพ
• วิธกี ารเข้าถึงประสบการณ์สมาธิลกึ และการหยัง่ รูพ้ ระเจ้า
ปกอ่อน, 207 หน้า, No. 1760 www.kledthai.com
ISBN: 978-0-87612-033-3

บทเรียนของ SELF-REALIZATION FELLOWSHIP
(สมัครรับบทเรียนได้ทาง Self-Realization Fellowship เท่านั้น)
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
SELF-REALIZATION FELLOWSHIP
3880 San Rafael Avenue • Los Angeles, CA 90065-3219 U.S.A.
โทร (818) 549-5151 • แฟกซ์ (818) 549-5100
www.yogananda.org

สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด
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