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Ang Batas ng Tagumpay

Kapag ang sukatan mo
ng tagumpay ay

ang kalidad  ng iyong buhay
 sa halip na pagsasakatuparang materyal lamang, 
samakatwid ang walang-katapusang karunungan 
ng aklat na ito ay tuwirang makikipagusap sa iyong 
puso at kaluluwa. Sa loob ng limampung taon, 
itong klasikong nakapagbibigay-siglang gabay ay 
nakatulong na sa daang daang-libong mga tao 
upang malagpasan ang mga hadlang at anyayahan 
ang ganap na iba’t ibang mga tagumpay sa kanilang 
mga buhay.

Papel na pabalat, 61 Mga pahina, No. 1477 US $7.95
ISBN:978-0-87612-677-6

Sariling Talambuhay ng 
isang Yogi

Paramahansa Yogananda
Pinarangalan bilang isa sa 100 
pinakamagandang espirituwal na aklat ng ika-
dalawampung siglo, ang pambihirang salaysay 
ng buhay ni Paramahansa Yogananda ay dadalhin 
ka sa isang hindi malilimutang paggalugad sa 
daigdig ng mga banal at mga yogi, siyensiya at mga 
himala, kamatayan at muling pagka-buhay. May 
karunu ngang nagbibigay kasiyahan sa kaluluwa 
at kalugud-lugud na talino, binigyan niya ng 
liwanag ang pinaka-malalim na sekreto ng buhay 
at sandaigdigan—binubuksan ang ating mga puso at 
isip sa galak, ganda, at walang takdang kakayahang 
espirituwal na nasa buhay ng bawat tao.

Itong kumpletong edisyon na makukuha lamang 
mula sa Self-Realization Fellowship, ang kapisananag 
itinatag ng mayakda—ay siya lamang nagsama-sama 

sa lahat ng kanyang kahilingan para sa panghuling teksto, kasama ang malawak na naisulat na 
idinagdag niya pagkatapos ng orihinal na 1946 edisyon.

Papel na pabalat, 639 Mga pahina No. 1080 US $25.00
ISBN:978-0-87612-599-1

 sa halip na pagsasakatuparang materyal lamang, 
samakatwid ang walang-katapusang karunungan 
ng aklat na ito ay tuwirang makikipagusap sa iyong 
puso at kaluluwa. Sa loob ng limampung taon, 
itong klasikong nakapagbibigay-siglang gabay ay 
nakatulong na sa daang daang-libong mga tao 
upang malagpasan ang mga hadlang at anyayahan 
ang ganap na iba’t ibang mga tagumpay sa kanilang 
mga buhay.

Papel na pabalat, 61 Mga pahina, 
ISBN:978-0-87612-677-6



Ang mga aralin ng Self-Realization Fellowship ay walang katulad sa mga 
nailathalang naisulat ni Paramahansa Yogananda dahil ang mga ito ay 

nagbibigay ng sunod-sunod ng mga tagubilin sa mga paraan ng yogang 
meditasyon na itinuro niya kasama ang sagradong pamamaraan 
ng Kriya Yoga at ang gabay para sa lahat ng aspekto ng espirituwal 
na pamumuhay. Ang mga aralin ay pinagtipon-tipon sa ilalim ng 
pamamahala ni Paramahansaji mula sa kanyang mga naisulat at ang 

maraming mga klase at pagtuturong ibinigay niya at itinalaga ang mga 
ito upang pagaralan sa ginhawa ng sinoman sa loob ng sariling tahanan.

Ang kumpletong kurso ng Mga Aralin ng Self-Realization Fellowship ay 
kasalukuyang makukuha sa wikang English, Espanol at sa isang pinaik ling anyo sa wikang German. 
At ang Summary Lessons na nagbibigay ng buong pagtuturo sa mga pamamaraang yogang 
nagbibigay lakas, konsentrasyon at meditasyon na itinuro ni Paramahansa Yogananda ay makukuha 
sa Pranses, Italyano, Hapones at Portuges.

Upang mag-apply para sa Mga Aralin ng Self-Realization Fellowship sa alinman sa naturang mga 
wika, maaaring bisitahin ang aming website sa www.yogananda.org/lessons o magtanong sa aming 
International Headquarters.
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