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19 
యోగం శరణం గచాచ్మి 

జూన నెల ఇరవై వొకటి పర్పంచ యోగా దినం.,  దినం అంటేనే నవువ్కోవటానికో, వెటకారానికో, మారిపోయిన ఈ రోజులోల్ . 
పర్పంచ దేశాలనీన్ యోగా కోసం వొక రోజు కేటాయించి నిషట్గా జరిపాయి అంటే మాతర్ం.. పర్ధానమంతిర్ మోడీ గారి పొలిటికల will కి, 
అంతకు ముందు ఈ విషయంలో కృషి చేసిన గురువులకి, వొపుప్కునన్ యునైటెడ నేషనస్ సంసథ్కీ, హాటస్ ఆఫ చెపాప్లిస్ందే .  

యోగా.. అంటే, నాకు నా మొదటి గురువు గంగాధర గారు నాకు గురొత్సాత్రు. పోలియో, సోక్లియోసిస తో బాధపడి, పడుతూ.. 
ఎపుప్డూ తినన్గా సరిగాగ్ కూరోచ్వటం అంటే తెలీని నాకు, సరజ్రీ తో వచిచ్న భరించలేని నెపిప్, పోసచ్ర వేరిఎషన నుండి సుమారు మూడు 
సంవతస్రాల యోగా తో, శర్దధ్తో, సహనంతో ననున్ నిటారుగా కూరోచ్బెటిట్న ఆయన ఋణం , యోగా ఋణం ఎపప్టికీ తీరుచ్కోలేనిది. అంత 
వంకర తిరిగిపోయిన నాకు ఎంతో మంది వచిచ్ చూసి, అమోమ్.. యోగానా చెపప్లేం. ఈమె ఏ ఆసనం వేయగలరు? అని కొందరు, నేల మీద 
కూరోచ్లేని వాళల్కి యోగా కషట్ం అని మరికొందరు రిజెకట్ చేసారు. అలాంటి ననున్ చూడగానే, “ నాకు ఎకుక్వ థీరీ తెలీదమామ్.. నేను ఎకుక్వ 
చదువుకోలేదు. కానీ, ఈ భారత దేశంలో కరుణ, సహనం ,పర్జఞ్ ఉనన్ పర్తీ సాధువూ, ఎంతో కొంత నేరేప్వాళేళ్. అలాంటి కొంతమంది 
గురువుల దగగ్ర నేరుచ్కునన్ది, నీ శారీరక పరిసిథ్తుల బటిట్, నేరిప్సాత్ను “ – అనాన్రు. యోగం అంటే కొంత అరధ్ం అయినటుట్గా అనిపించింది.  

యోగా.. అంటే, నాకు ఆనంద ( మా ఇంటబాబ్యి ) గురొత్సాత్డు. నలభై ఏళళ్ వయసులో యోగా మొదలుపెటిట్, నాకు టీచ చేయటమే 
కాకుండా.. ఎంతో మందికి, ముఖయ్ంగా శారీరక మానసిక వికలాంగులకు టీచ చేసుత్నాన్డు. అంతే కాకుండా ఆలట్రేన్టివ థెరపీ దావ్రా ఫుడ 
దావ్రా హెలప్ చేసుత్నాన్డు. తను బుదిధ్జం గురించి చెపూత్ అనన్ బుదుద్ని మాటలు ఇకక్డ గురుత్ పెటుట్కోవాలి “ నమో తసస్ భగవతో, అరహతో, 
సమామ్ సంబుదధ్సయ్ “- నాకంటే, ముందు ఉనన్ బుదుధ్లకు , నా తరవాత అరహ్తులకు కూడా నేను నమసక్రిసుత్నాన్ను. ఎంత గొపప్ భావన!! 
పీఠాలు , ఆశర్మాలూ పటిట్ వదలకుండా, నేను నేరిచ్నదే గొపప్ విదయ్ అనన్ అహంతో, ఇబబ్ంది పడుతూ బర్తికితే, ఎనిన్ యోగాలూ ఎనిన్ 
దినాలూ జరిపి ఏం పర్యోజనం  

యోగా.. అంటే , నాకు ఈ మధయ్ పోతునన్ విపరీతమైన పోకళుళ్ గురొత్సాత్యి. పవర యోగా, హాట యోగా, లైఫ సైట్ల యోగా, 
అయయ్ంగార, కుండలిని, అషాట్ంగ , యీన యోగా, బికర్ం ఇలా.. కొనాన్ళళ్కి బాహుబలి యోగా, కిలికిలి యోగా వచిచ్నా ఆశచ్రయ్పోనవసరం 
లేదు.  

యోగా.. అంటే, నాకు ఈ శోల్కం గురొత్సుత్ంది  
శోల్ / అహింసా సతయ్ మసేత్యం బర్హమ్చరయ్ం క్షమా ధృతి  
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       దయారజ్వం మితాహారః శౌచం చైవ యమాదశ  
        తపసస్ంతోష మాతికయ్ం దానమీశవ్ర పూజనమ  
         సిదాధ్ంతవాకయ్ శర్వణం హరీ మతీ చ జపోహంతమ  
         నియమా దశ సంపోర్కాత్ యోగశాసత్ర విశారదైహి  
భా// హింసించకుండుట, సతయ్మునే పలుకుట, దొంగిలింపకుండుట, బర్హమ్చరయ్ములు పాటించుట, వోరుప్, ధైరయ్ము, దయ, 

అందరి యెడల సమబుదిధ్ ఉంచుకొనుట, మితముగా ఆహారము సేవించుట, శారీరక, మానసిక శుభర్త పాటించుట అనునని ఈ పది 
యమములు. తపము, సంతోషము, విశావ్సము, దాన గుణము, ఈశవ్ర పూజనము, సిదాధ్ంత శర్వణము, లజజ్, మతి నితయ్ నైమితిత్క కరమ్లు 
చేయుట అనునవి పది నియమములు.  

ఈ యమ, నియమాలను అంతరగ్తం చేసుకొని, అవలంబించటానికి కేవలం వొక యోగా దినం సరిపోదు. వొకోక్సారి జీవితకాలం 
సరిపోదు. కానీ... నిజమైన యోగం, శాంతి కావాలంటే కనీసం పర్యతిన్ంచాలి కదూ.. !! 

ఆలోచిసాత్రు కదూ.. యోగం శరణం గచాచ్మి  
మళీళ్ కలుదాద్ం.. 
     

 
                       ( ¥xFLTd»¸GHl MLÔoáFnÓPy)    
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