
“మిగిలినవన్నీ ఆలస్యం చెయ్వచ్చు గాక; కాన్ మీ దైవాన్వేషణను మాత్యం  
ఆలస్యం చెయ్డానికి వీలులేదు.”

 — శ్రీ శ్రీ పరమహంస యోగానంద

యోగదా సత్యంగ సొసైటీ ఆఫ్ ఇయండియా

అధ్యనయం కొరకు దరఖాస్తు

 నూతనయంగా విసతురయంచి మెరుగుపరచినవి 

ధ్్నము, క్రియాయోగ శాసత్రము మరయు  
సయంతులన ఆధ్్త్మిక జీవన కళను అభ్సయంచయండి

తెలుగు

పాఠాల
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యోగదా సత్సంగ ఆత్మసాక్షాత్కార సాధనా పాఠాల అధ్యయనానికి స్వాగతం ....
యోగదా సత్సంగ పాఠాల అధ్యయనం ద్వారా మీ జీవితాన్ని పరివరి్తంపజేసే ఆత్మశోధనలో మాతో కలిసి ప్రయాణంచమన్ మిమ్మలిని ఆహ్వాన్స్్తన్నిము. ఈ ప్రస్థానం 
మన సవాసవారూపాన్ని తెలుస్కొనేలా చేసే అత్్యననిత ప్రక్రియలను కలిగి ఉంది. ఈ ప్రక్రియలు పరమహంస యోగానందగారి “జీవించడమనే కళ” ను మనకు 
బోధిస్్తయి. అవి ఈ ప్రపంచంలోకి, మన జీవితాలలోకి శాశ్వతమైన శంతి, ప్రేమ, ఆనంద్లను తీస్కువచేచే మార్గదర్శకాలు.

సభ్యతవా ప్రణాళిక
బట్వాడా చేసే విధము: యోగద్ సత్ంగ పాఠాల ప్రాథమిక శ్రేణలో 18 పాఠాలు ఉంటాయి. ప్రతి పాఠం 24 నుండి 40 పేజీల న్డివి ఉంటంది.  
9 నెలలపాట 2 వారాల కొకస్రి, ఒక్కో పాఠము అందరు విద్్యరుథాలకు తపాలా ద్వారా పంపబడుత్ంది. ఈ పాఠాలలో క్రియాయోగ శస్త్రములోన్ అభినని భాగాలైన 
శకి్తపూరణ అభా్యస్ల గురించి, హ్ంగ్-స్ ఏకాగ్రతా ప్రక్రియ గురించి, ఓం ధ్్యనప్రక్రియ గురించి విపులమైన శిక్షణ ఉంటంది. ఈ పాఠాలు, ధ్్యనప్రక్రియలతో 
పాట, పరమహంసగారి బోధనలలో అత్యంత ప్రాముఖ్యమైన అన్ని విషయాల గురించి లోతైన వివరణను ఇస్్తయి. YSS పాఠాల సభ్యతవాం క్సం కనీసం 12 
సంవత్రాల వయస్్ ఉండాలి. పిల్లలకు పాఠాలను పరిచయం చెయ్యడాన్కి అవసరమయ్్య సూచనలను రాంచీలోన్ YSS ఆశ్రమం నుండి పందవచ్చేను.

డిజిటల్ మాధ్యమసంలో పాఠాలు, తదితర సమాచారసం: మీ సభ్యతవా చంద్లో భాగంగా, YSS/SRF Lessons App. ను డౌన్ లోడ్ చేస్క్వడం ద్వారా, 
iOS, ఆండ్రాయిడ్ పరికరాలలో డిజిటల్ రూపములో పాఠాలను పందవచ్చేను. (డిజిటల్ పాఠాలు ముద్రిత ప్రత్లకు ప్రతా్యమానియంగా కాకుండా వాటికి 
అనుబంధముగా వాడటాన్కి ఉద్దేశించినవి). ప్రతి పాఠంతో పాట ఆన్ లైన్ (అంతరాజాల అనుసంధిత) ఆడియో, వీడియో తరగత్లు, న్ర్దేశిత ధ్్యన్లు, ఇతర 
ఐచిఛిక విషయాలు కూడా లభ్యమవుత్న్నియి. 

సభ్యతవా రుసుము: శ్రద్ధాళువులైన అనేవాషకులందరికీ పరమహంస యోగానందగారి బోధనలు అందుబాటలో ఉంచడం క్సం సభ్యతవా రుస్మును  
(4 వ పేజీ చూడండి) కనీస స్థాయిలో ఉంచడం జరిగింది. పాఠాలకు, తత్ంబంధిత ఇతర అంశలకు, భకు్తలకు అందించే ఇతర సేవాకారా్యలకు అయ్్య ఖరుచేలో 
కొంత భాగాన్కి మాత్రమే ఈ రుస్ము సరిపోత్ంది. మా ఆధ్్యతి్మక, ధ్రి్మక కార్యక్రమాలకు అవసరమయ్్య అనేక ఖరుచేలలో మిగతా భాగాన్ని భరించడాన్కి 
మేము ఇతర ధ్రి్మకమైన ఆధ్్యతి్మక సంసథాల వలెనే, భకు్తల మరియు సేనిహిత్ల విరాళాల మీద ఆధ్ర ఆధ్రపడుతాము. ఆద్యపు పనుని చట్ం 1961 సెక్షన్ 
80-G ప్రకారం విరాళాలకు ఆద్యపు పనుని మినహ్యింపు ఉంది.
భారతదేశసం వెలుపల నివసిసుతున్నవారు: భారతద్శం, బంగా్లద్శ్, భూటాన్, మాల్దేవులు, నేపాల్ మరియు శ్రీలంకలోన్ భకు్తలకు పరమహంస యోగానందగారి 
బోధనలను YSS పంపిణీ చేస్్తంది (ఇతర ద్శల సభ్యతవా రుస్ము వేరుగా ఉంటంది). మీరు మర్ ఇతర ద్శములో న్వసిస్్తన్ని లేక పాఠాల క్రమం పూరి్త 
అయ్్యలోగా ఆ ద్శన్కి తిరిగివెళుత్న్ని, సెల్ఫ్-రియలైజేషన్ ఫెలోషిప్ యొకకో అంతరాజాతీయ ప్రధ్న కంద్రము నుండి (3880, San Rafael Avenue, Los 
Angeles, California 90065-3219 USA, Website: www.srflessons.org) మీకు పాఠాలు లభ్యమయ్్య విధంగా నమోదు చేయించ్క్గలరు.

క్రియాయోగ దీక్ష తీసుకోవడం
17 వ పాఠంతో పాట పవిత్రమైన క్రియాయోగ దీక్షకు దరఖాస్్త చెయ్యమనే ఆహ్వానము ఉంటంది. ముందు పాఠాలలోన్ ప్రాథమిక ప్రక్రియలను విశవాసంతో 
అభ్యసించిన విద్్యరుథాలు ఆ సమయంలో దీక్ష కొరకు దరఖాస్్త చేయవచ్చే. క్రియాయోగ దీక్ష అర్హతకు సంబంధించిన మిగతా సమాచారం యోగదా సత్సంగ 
ఆత్మసాక్షాత్కార సాధనా పాఠాల సమీక్ష అనే లఘు పుస్తకములో పందుపరిచాము. మీరు క్రితే ద్న్న్ ఉచితంగా పంపించగలము.

మీ దరఖాసుతును సమర్పంచడం
ఎంపిక 1:  ఆన్ లైన్ లో దరఖాసుతు, చెల్లంపు చెయ్యండి: www.ysslessons.org (ఈ విధ్న్న్ని ఉపయోగిసే్త మీ దరఖాస్్త వెంటనే మాకు చేరి, ద్న్న్ మరింత 

సమరథావంతంగా పరిశీలించడాన్కి వీలు కలిపిస్్తంది.) 

లేదా
ఎంపిక 2:  తపాలా దావారా దరఖాసుతు : పూరి్త చేసిన దరఖాస్్తను (3, 4 పేజీలు), డబ్బును కొరియర్ ద్వారా కానీ తపాలా ద్వారా కానీ ఈ చిరున్మాకి పంపండి : 

Yogoda Satsanga Society of India, Paramahansa Yogananda Path, Ranchi - 834 001, Jharkhand 

ఒకే కుటంబంలోని వారకి సహచర సభ్యతవాం
మీతో పాట న్వసిస్్తనని, మీ కుటంబంలో (12 సంవత్రాలు లేక ఇంకా ఎకుకోవ వయస్్ గల) మరో వ్యకి్త మీ పాఠాలను సహభాగిగా అధ్యయనం చెయా్యలన్ 
క్రుత్ంటే అతడు లేక ఆమె సహచర విద్్యరిథాగా నమోదు చేస్క్వచ్చే. ఆ వ్యకి్త దరఖాస్్త మరియు ప్రతిజ్ఞా పత్రాన్ని విడిగా ద్ఖలు చెయా్యలి. ద్న్తో పాట 
సభ్యతవా రుస్ము `300 చెలి్లంచడం వల్ల 18 పాఠాలకు సంబంధించిన డిజిటల్ సమాచారాన్కి ఉచిత అనుమతితో పాట అన్ని సహచర సభ్యతవా ప్రయోజన్లు 
లభిస్్తయి. ఆ చిరున్మా వదదే తాతాకోలికంగా న్వసిస్్తనని వారు, మరియు తమకు సంతంగా పాఠాలను క్రుకునేవారు విడిగా నమోదు చేయించ్క్వడం 
ఉపయోగకరంగా ఉంటంది.

యోగదా సత్ంగ పత్రిక
ఇంగ్్లషు, హిందీ, బంగాల్ భాషలలో ప్రచ్రించబడుత్నని ఈ వారిషిక పత్రికలో శ్రీ శ్రీ పరమహంస యోగానంద మరియు ఆయన శిషు్యల సూఫ్రి్తద్యక 
రచనలు ఉంటాయి. ప్రస్్తత పత్రిక యొకకో డిజిటల్ సంచిక మరియు గత సంచికలతో కూడిన ఆన్ లైన్ గ్రంథాలయం కూడా దీన్కి చెలి్లంచిన చంద్తో పాట 
చదువుక్వడాన్కి లభిస్్తయి. పత్రిక చంద్ వివరాలకు 4 వ పేజీ చూడండి.

మమ్మలని సంప్రదంచండి
విచారణలకు, దయచేసి మమ్మలిని సంప్రదించండి: సోమవారము నుండి శన్వారము వరకు: ఉదయం 9 గం. నుండి స్యంత్రం 4.30 గం. వరకు. Ph.: (0651) 
6655 555; లేద్ ఈ-మెయిల్: helpdesk@yssi.org 
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పాఠాల దరఖాసుతు 
దిగువ ప్రశనిలకు మీ సంక్షిప్త సమాధ్న్లు మీతో వ్యకి్తగత పరిచయాన్ని కలుగచేసి, ఈ బోధనల అభా్యసంలో మీకు మరింత మెరుగుగా మార్గదర్శనం చెయ్యడాన్కి 
ఉపకరిస్్తయి. (దయచేసి గమన్ంచండి: మీ విజ్ఞాపనలకు సపిందించి మీ ఆధ్్యతి్మక యతానిలలో సహ్యపడడాన్కి ఈ వివరాలు అవసరమైనవారికి తపపి 
మిగతావారి నుండి ఈ సమాచారం గోప్యంగా ఉంచబడుత్ంది.)                                             దయచేసి స్పష్ంగా వ్రాయండి 

కారా్యలయ వినియోగానికి మాత్రమే (ఈ స్థలంలో వ్రాయకండి)

Lessons  Registration  No .  L  –   Date   

పేరు ( శ్రీ/ శ్రీమతి/ కుమారి) 

చిరున్మా (విడి అక్షరాలలో) 

పిన్     పట్ణం  జిలా్ల  రాష్టం  ద్శం  

మొబైల్ నెం.†     ఫోను నెం.    జ్తీయత   

ఈ-మెయిల్ అడ్రస్† 
   

YSS పాఠాలకు ఇదివరలో నమోదు చేయించ్కున్నిరా? ఔను  కాదు              చేయించ్కొన్ ఉంటే, మీ పాఠాల నమోదు సంఖ్య L  –  

పుటి్న తేది    లింగము:  మగ   ఆడ    వివాహం: అయినది     కాలేదు    విడాకులు పందినవారు   విధురుడు / వితంత్వు      

మీరు సూకోలు లేక కాలేజీలో చదువుత్న్నిరా? ఔను    కాదు 

విద్్యర్హతలు  ప్రావీణ్యత గల విద్్యవిషయం 

వృతి్త  ప్రధ్న ఆసకు్తలు 

ప్రాథమికంగా మీరు వాడే భాష  మాటా్లడగల ఇతర భాషలు

మీ ధ్్యన అభా్యస్న్ని కి్లష్తరం చేయగల శరీరక లేక మానసిక ఇబబుందులు ఏమయిన్ ఉన్నియా? ఉన్నియి  లేవు   (ఉంటే, వాటి వివరాలు ఇవవాండి) 

మతము  మీరు భగవంత్డిన్ లేద్ దివ్యమైన ఒక విశవాజనీన ప్రజఞాను నము్మతారా? 

మీరు ఏదైన్ సనాయాస స్ంప్రద్యాన్కి చెందినవారా? ఔను   కాదు   (అయితే, వివరాలు) 

మీ ప్రస్్తత ఆధ్్యతి్మక స్ధన్ విశేషాలు  (వివరాలు) 

ఎవరివదదేనైన్ దీక్ష తీస్కున్నిరా?  ఔను    కాదు   (తీస్కుననిట్లయితే వివరాలు) 

యోగద్ సత్ంగ ససైటీ ఆఫ్ ఇండియా పాఠాల గురించి మీకు ఎలా తెలిసింది?  సేనిహిత్లు / కుటంబం    ఒక యోగి ఆత్మకథ     బహిరంగ ప్రసంగం      YSS  కంద్రాలు  

 అంతరాజాలం        స్మాజిక మాధ్యమాలు       ఇతరం    (ఇతరం అయితే, వివరాలు) 

ఒక యోగి ఆత్మకథ పుస్తకాన్ని చదివారా? ఔను   కాదు     మీరు చదివిన ఇతర YSS  పుస్తకాలు

మీరు చదివిన మతసంబంధమైన లేక వేద్ంతపరమైన తత్త్వ స్హిత్యం పేర్కోనండి (మీకు అత్యంత సహ్యకారిగా అన్పించిన పుస్తకాలను తెలియజెయ్యండి)þ  

 

మీరు యోగద్ సత్ంగ బోధనలను అధ్యయనం చెయా్యలన్ క్రడాన్కి కారణాలు ఏమిటి? 

ఐచిచేకము: మీ ఫోటో (చిననిది)þ ఇవవాగలిగితే బాగుంటంది. ద్న్న్ పంపుత్ననిట్లయితే వెనుక మీ పేరు వ్రాయండి.

†  చంద్ వివరాలు మరియు జరుగుత్నని విషయాల గురించి మీకు సంక్షిప్త సంద్శలను / ఈ-మెయిల్ ప్రకటనలను పంపగలము.
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 — YSS పాఠాలకు సభ్యతవాం తీసుకోవడం — 
పరమహంస యోగానందగారు న్ర్దేశించిన పూరవాప్రమాణాన్ని పాటిసూ్త, ఈ యోగదా సత్సంగ పాఠాలను స్ధ్రణ ప్రజలకు అందుబాటలోకి తీస్కొన్ రాలేదు; ఈ ఆధ్్యతి్మక బోధనలను 
అధ్యయనం చెయా్యలన్, అభ్యసించాలన్ మనఃపూరవాకంగా క్రుతూ వాటి గోప్యతావాన్ని కాపాడే వాగాదేన్న్కి కట్బడి ఉననివారికి మాత్రమే యోగద్ సత్ంగ ససైటీ ఆఫ్ ఇండియా 
నమ్మకముతోను, విశవాసముతోను వాటిన్ అందజేసో్తంది.
దయచేసి గమనించండి: మీరు అంతరాజాల మాధ్యమం (ఆన్ లైన్ ) ద్వారా దరఖాస్్త చేసినట్యితే, దయచేసి యోగదా సత్సంగ పాఠాల ప్రతిజ్ఞా పత్రం యొకకో అసలు ప్రతిన్ కూడా, మీ 
చేతివ్రాతతో చేసిన ససంతకసంతో, తపాలా ద్వారా వీలయినంత తవారగా పంపించండి. దైవ స్క్షాతాకోరాన్ని పందిన గురువు ప్రస్దించే పవిత్రమైన ఉపద్శలను, మార్గదర్శన్న్ని స్వాకరించడం 
ఒక వ్యకి్తగతమైన అంశంతో ముడిపడి ఉంది. ప్రతిజ్ఞా పత్రాన్ని సంతకం చేసి మాకు పంపించడంలో, మీరు ఆ ఆధ్్యతి్మక సంబంధ్న్ని గురి్తంచి అంగ్కరిస్్తన్నిరు.

పాఠాలకు సంబంధంచిన ప్రతిజ్ఞ
“యోగదా సత్సంగ సొసైటీ ఆఫ్ ఇసండియా బోధనలను అధయాయనసం చేయాలని, దైవానుససంధానసం కోససం వారు బోధసంచే ధాయానానికి ససంబసంధసంచిన ప్రత్యాకిసంచి ఏ ఒకకా మత శాఖకూ పరిమితసం కాని 
నియమాలను, ప్రక్రియలను అభయాసిసంచాలని నేను మనఃపూర్వకసంగా కోరుకుసంటునానాను. 
“ప్రగాఢమైన చిత్తశుద్ధితో ఈ అధయాయనానికి పూనుకసంటునానాను. యోగదా సత్సంగ సొసైటీ ఆఫ్ ఇసండియా మార్సంలో ఆధాయాతి్మకసంగా పురోగమిసంచాలసంటే పాఠాలను నిష్ఠతో చదువుతూ ప్రక్రియలను 
క్రమసం తప్పకుసండా శ్రదధిగా సాధన చెయాయాలని తెలుసుకునానాను.
“పవిత్రమైన ఈ బోధనలను శుదధిసంగా ఉసంచడసం కోసమూ, తగినసంత శిక్షణ లేని వయాకు్తల వక్రమైన తత్వ భాష్యాలు, ప్రక్రియల అభాయాససంలో దోష్లను నివారిసంచడసం కోసమూ ఈ పాఠాలను నా 
వయాకి్తగతమైన అధయాయనానికి మాత్రమే ఉపయోగిసా్తనని వాగాదానసం చేసు్తనానాను. ఆసకి్త కలిగిన వారిని రసంచీలోని యోగదా సత్సంగ సొసైటీ ఆఫ్ ఇసండియాను ససంప్రద్సంచమని ప్రోత్హిసా్తను;  
ఆ విధసంగా వారు ససంపూర్ణమైన బోధనలను స్్వకరిసంచి, శ్రీ శ్రీ పరమహసంస యోగానసంద సాథాపసంచిన ససంసథాతో ప్రతయాక్ష ఆధాయాతి్మక ససంబసంధసం దా్వర పూరి్త ప్రయోజనానినా పసందుత్రు.”

(యోగదా సత్సంగ సొసైటీ ఆఫ్ ఇసండియా యొకకా సాధారణ సిదాధిసంత్లను మీరు తప్పకుసండా ఇతరులతో చరి్చసంచవచ్్చ, కానీ పాఠాలను, ప్రక్రియలను ప్రత్యాకిసంచి మీ వయాకి్తగత అధయాయనానికే 
ఉపయోగిసంచాలి.) 

                                       

                                             (సంతకం)*                                            (తేది)                                             (తండ్రి / తలి్ల / సంరక్షకున్ సంతకం)*              (సభ్యతవాం క్రుత్నని వారితో సంబంధం)

*  మీ సంతకం తపపిన్సరిగా కావాలి. మీ వయస్్ 18 సంవత్రాలకన్ని తకుకోవ ఉంటే, మీరు పాఠాలు చదవడాన్కి అనుమతి తెలుపుతూ తండ్రి / తలి్ల/ సంరక్షకున్ సంతకం కూడా ఉండాలి.

ఈ ప్రతిజ్ఞను ససంతకసం చెయయాడసంలో YSS పాఠాల దరఖాసు్త కోససం నా నిజమైన చట్టవిహిత నామానేనా ఉపయోగిసు్తనానానని ధ్రువపరుసు్తనానాను. 

Copyright  © 2022 Self-Realization Fellowship. అన్ని హకుకోలు ఆరక్షితం.

మొతతుం సొమ్్మ            

చందా వివరాలు
(దిగువ చూపిన వెలలు భారతద్శంలో మాత్రమే వరి్తస్్తయి)

యోగదా సత్ంగ పాఠాలు

 స్్పషల్ పోసు్/ కొరయర్ లో 18 పాఠాలు  పంపడాన్కి†  1000 . . .   
                               లేద్

 స్ధ్రణ పోస్్లో 18 పాఠాలు పంపడాన్కి‡  600	 . . .   

 ఒక కుటంబంలో సహచర అధ్యయనం 300 . . .   
 సహచర విద్్యరుథాలు కూడా విడిగా ఒక దరఖాస్్త ఫారాన్ని పంపాలి

 ప్రాథమిక విద్్యరిథా పేరు  
 ప్రాథమిక విద్్యరిథా పాఠాల రెజిసే్రేషన్ నంబరు   
 ప్రాథమిక విద్్యరిథాతో సహచర విద్్యరిథాకి గల సంబంధం  

విరాళమ్  
 ఈ పాఠాలను రాయితీతో ఇవవాడాన్కి సహకరించేందుకు, YSS యొకకో ఆధ్్యతి్మక  
 మరియు ధ్రి్మక కార్యక్రమాలను విస్తరింపచేయడాన్కి.

 పాన్ (PAN)/ఆధ్ర్ నెంబర్ (ఆద్యపు పనుని చట్ం ప్రకారం తపపిన్సరి) 

యోగదా సత్ంగ పత్రిక
  ప్రత్్యక పోసు్ 

	 1  సంవత్రం    120   

 2  సం.రాలు      240   

	 3  సం.రాలు     360   

భాష     ఇంగ్్లష్       హిందీ       బంగాల్

†  గత అనుభవాలను దృషి్లో ఉంచ్కొన్, ప్రతే్యక పోస్్ను ఎంచ్క్మన్ సలహ్ ఇస్్తము. దీన్వల్ల పాఠాలు/పత్రిక మీకు సకాలంలో న్శచేయంగా 
చేరుతాయి. వాటి జ్డను అనుసరించడాన్కి మీకు వీలు ఉంటంది. ఒకవేళ అవి అందకుండా తిరిగి వసే్త మీకు మళ్ళీ ఖరుచే లేకుండా పంపుతాము.

‡  స్ధ్రణ పోస్్లో పంపిన బంగ్ల(పా్యకజీ) జ్డ తెలుస్క్లేకపోత్న్నిము. పాఠాలు పోయిన్, పాడయిన్, అందకపోయిన్ YSS బాధ్యత 
వహించదు. తపిపిపోయిన/పాడయిన/అందన్ పాఠాలను మీరు క్రితే మీ ఖరుచేలతో తిరిగి పంపిస్్తము.

 ఈ పాఠాల ధర చెలి్లంచడం మీకు భారంగా అన్పిసే్త మమ్మలిని సంప్రదించండి. 

UPI ద్వారా గాన్ , యోగద్ సత్ంగ ససైటీ  

ఆఫ్ ఇండియా క్సం రాంచీలో చెలి్లంచే విధంగా 

చెకుకో లేక డిమాండు డ్రాఫ్్ లేక ఇండియన్ పోస్ల్ 

ఆర్డర్ ద్వారా గాన్ చెలి్లంపు చెయ్యవచ్చే. పూరి్త చేసిన 

దరఖాస్్త పత్రాన్ని, మీ చెలి్లంపును Yogoda Satsanga 

Society of India, Paramahansa Yogananda Path, 

Ranchi  834 001, Jharkhand అనని చిరున్మాకు 

పంపండి.
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