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TỰ TRUYỆN CỦA MỘT YOGI

Paramahansa Yogananda
Được mệnh danh là một trong 100 Quyển Sách Tâm Linh Hay Nhất Thế Kỷ Hai Mươi, 
câu chuyện về cuộc đời phi thường của Đức Paramahansa Yogananda đưa bạn đến 
với sự khám phá ly kỳ về thế giới của các bậc thánh nhân và yogis, khoa học và phép 
lạ, cái chết và sự phục sinh.

Bằng trí tuệ thỏa mãn mọi tâm hồn và phong cách dí dỏm dễ mến, ngài minh họa 
những bí mật thâm sâu nhất của cuộc sống và vũ trụ – khai mở trái tim và tâm thức 
để chúng ta tiếp nhận niềm hoan lạc, cái đẹp và những tiềm năng tâm linh vô hạn sẵn 
có trong các kiếp sống mỗi con người.

Ấn bản đầy đủ này  - chỉ có thể tìm được nơi Self-Realization Fellowship, một tổ chức 
được chính tác giả thành lập – là ấn bản duy nhất tổng hợp tất cả nguyện vọng của 
Đức Paramahansa về một phiên bản hoàn chỉnh sau cùng, gồm cả nhiều tài liệu được 
chính ngài thêm vào sau ấn bản đầu tiên năm 1946, và một chương kết nói về những 
năm cuối cùng của đời ngài.
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Trong số những bài viết của Đức Paramahansa Yogananda đã 
được xuất bản, duy nhất chỉ có Các Bài Học Của Self-Realiza-

tion Fellowship trình bầy từng bước các kỹ thuật yoga về 
thiền định do ngài truyền dậy, kể cả kỹ thuật thiêng liêng 
của Kriya Yoga, cùng với sự hướng dẫn về mọi phương 
diện của cuộc sống tâm linh. Theo chỉ thị của Đức Parama-
hansa, Các Bài Học đã được kết tập từ những bài viết, vô 

số bài giảng trong các lớp học cũng như thuyết giảng trước 
công chúng của ngài, và được biên soạn với mục đích dành 

cho người học thuận tiện nghiên cứu ở nhà. 

Chúng tôi hiện có trọn bộ Các Bài Học của Self-Realization Fellowship bằng tiếng 
Anh, Tây-ban-nha, và một bộ giản lược bằng tiếng Đức. Ngoài ra, cũng có Các Bài 
Học Tóm Tắt với những hướng dẫn đầy đủ về các kỹ thuật yoga truyền sinh lực, tập 
trung và thiền định đã được Đức Paramahansa Yoyananda chỉ dậy, bằng các thứ 
tiếng Pháp, Ý, Nhật và Bồ-đào-nha.

Muốn ghi tên tham dự Các Bài Học của Self-Realization Fellowship thuộc các ngôn 
ngữ kể trên, vui lòng ghé website: www.yogananda.org/lessons hay liên lạc với Trụ 
Sở Quốc Tế của chúng tôi:

Self-Realization Fellowship 
3880 San Rafael Avenue • Los Angeles, CA 90065-3219 U.S.A. 

Tel.: (818) 549-5151 • Fax: (818) 549-5100 
www.yogananda.org
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