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భుుందభాట 
 దీనిలో కీ.శే.నుర ొ ll భధుషూదన్ రెడ్ుి  గహయు ఆంగ్ల భులో వ్హొసన ుషత కహలనుండ్ు 

ఎంక చేసన వ్హమసహలకు తయుు భాలను ొచురిషుత నననభు. 

 నుర ొ llభధుషూదన్ రెడ్ుి గహయు ‘తువుఫద భు, వహకుు ఇవి రె౦డె షాషి కూ చ౦ెదిన 

భహీమవకు్ లు. కవేళ షీచఛమ ైన, షభగీ తువుఫద ౦ అభిఴాక్౦ కహతు ఫొసిమ ైతే, 

షాష్టహి ాతిక వహకుు అభిఴాక్భయబ్ా ఫొనికితుకూ షభభఴుతే౦ది’  అంటాయు .  

   వ్హకుు ఆధనమత్మభక యౄనుహంతయంలో వ్యౌకూఴచ్చిన శహవఴతతఴ భుదనొు 
షభరిధషుత ంది.ద ైవ్హనిన, అనంతేడ్ుని, శహవఴతేడ్ుని దరివంచ్చన ఴమకూత  వివఴంతో 
ఏకతను నుర ందిన ఴమకూత  వివఴంలోని షభషత ంతో షంభాషంచగ్లడె.  

 “వహకుు క షరవీననత షఽూర్ితు తృర ౦దిన అతాాఴవాక ఉచాఛయణగహ, క 
భ౦తొ౦గహ యౄతృహ౦తయ౦ చె౦దతే౦ది. అుూడె వహకుు క దిఴాచలన౦గహ, క 
వకూ్ ఴ౦తమ ైన ఆతి-దాషి గహ భాయుచ ందుతేంది” అంటాయు నుర ొ llరెడ్ుి గహయు. 

శ్రీ అయవిందులు  ‘క దం వకూత తో భన అసత తఴ యసషమ లోతేల నుండ్ు 
జనిభంచడమే భంత ొసదనధ ంతం’ అంటాయు. 

  ఇక విజ్ఞా న శహష్రభు – ఆధ్ాాతిికతకు ఴసతత ” ఆధనమత్మభక అంతయంగహనికూ 
షంఫంధించ్చన భౌత్మక ొంచం యొకు జఞా నభును విజఞా నశహషత రం, నిశక్షనుహతమ ైన, 
వ్హషత విక రిశ్రలనం ుననదిగహ హేతేఴు యొకు వ్లుగ్ుదనఴరహ అందిషుత ంటే, 
అంతయంగ్ అనుబఴం అంతయుఫదిధ  దనఴరహ ఆధనమతభ తనత్మఴక షతమభు యొకు 
ఉనికూని అందిషుత ంది అని అంటాయు నుర ొ llరెడ్ుి గహయు,  
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కభీశిక్షణల షుంయోగుంతో రిూయణ త వహాషుం లొ  “యోగసహధనకు  అతా౦త 
భుఖామ ైనవి , యోగరిూయణ తన సదిి ౦జ్ేషకోఴడ౦లో ొభుఖతృహతొ ఴహి౦చేవి 
ఏకహగీత, రితాాగభు అుంటాయు శ్రీభత్మ షునీత గహయు . 
‘యోగభునకు ఏకహగీత కుడ్ుచేయగహ, రితాాగభు ఎడభచేయగహ చెఫుతాయు 
శీ్రఅయవి౦దలు’ .  
 శ్రీభత్మ షునీత గహయు, శ్రీభత్మ కవితన రెడ్ుి  గహయు వ్హొసన ఈ వ్హమసహలు చదివి 
విఴరహలు త లుషుకుందనభా !!! 
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ఒ౦ నమో బగ్ఴతే 

వహకుు, భాఴభు, అనబఴభు 

             నివవఫద భు, వ్హకుు ఇవి రె౦డె షృషి కూ చ ౦దిన భహీమవకుత లు. కవ్ేళ 

షఴచఛమ ైన, షభగ్ ీనివవఫద ౦ అబుఴమకత ౦ కహని ఫసొభమ ైతే, షృష్టహి ాతభక వ్హకుు 

అబుఴమకత భయయమ ఫహొ్మభనికూ షభభఴుతే౦ది. షరవఴననత నివవఫద ౦ అన౦త౦గహ, 

శహవఴత౦గహ తమాయుచేషూత నే ఴు౦టు౦ది, ’దభు’ యెడత గ్కు౦డ్న, భరీభరీ 

షృషి షూత నే ఴు౦టు౦ది. నుహయదయవకమ ైన షరహఴత్మవమ నివవఫద ౦ ఎటికీ కహ౦త్మ,  

గహఢ ఆన౦దనలతో గ్రిబతమ ై వివఴ ఉతత్మత సహథ న౦గహ ఴు౦ది. నివవఫద ౦ శహవఴత షతమ 

యౄయహిత, ననభయహిత అరిమిత సొహయమ ైతే, వ్హకుు తన అన౦త షృష్టహి ాతభక 

వకూత  ఉముకత  షూత్రొకయణ అఴుతే౦ది. లౌకూక కొయణ౦లో నివవఫద ౦ ఫలఴ౦తతటేి ది, 

షృషి ౦చేది అయనుడె వ్హకుు కూమీాతభకభు, నిరహఴసకభు అఴుతే౦ది, వ్హకుు 

ఉరితలానికూ చ ౦ది అష౦ూయణ ౦గహ ఴుననటికీ కొటి౦చేదిగహ ఴు౦టు౦ది. 

                    సహధనయణ౦గహ వ్హకుు క అధికషొ౦గ్ ధో యణిలో భాశను 

ఉయోగిషుత ౦ది. అసత తఴ ఆషకుత లను జమదొ౦ గహవి౦చటానికూ ఇది భాశను 

ఉయోగిషుత ౦ది. దననిలో నుహొణవకూత ని, మేధ ఆషకూత ని ఎకుుఴగహ ని౦ుతూ, 

మదనరహథ నికూ చ ౦దిన క లోత ైన రిణనభానిన ఉచఛరి౦చడ్ననికూ, కొటి౦చడ్ననికూ 

ఉయోగి౦చఫడెతే౦ది. భాశ వికస౦చడ౦తో వ్హకుు గొ షూక్షభతను, 

కుతరహునినష౦తరి౦చుకు౦ది. భాశలోకూ కయౌసనుో య, ఇ౦కహ ఎకుుఴ చ ైతనమ 
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దనయథ౦గహ భారి, వ్హకుు కొయణ౦ క అధికహరిక యౄనుహ౦తరీకయణకు లోనయమ౦ది. 

దనల అరహథ నిన భారైిది మేధ అని అబునుహొమభు. అనుబఴ గ్ుణభు వ్హటిని క 

షభయథఴ౦తమ ైన ష౦దనతో బరీత  చేషుత ౦ది. దయవనభు, ొకటనల షయఴసహధనయణత 

సహ౦కైత్మక దనలను తొ్మష౦ది౦చే చ్చహ్మనలుగహ రిఴయత న చ ౦దిషుత ౦ది. కనుక 

అకుడ దనలకు, వ్హటి ష౦ఫ౦ధిత అరహథ లకు  అనివ్హయమ షభతేలమత లేదు. అకుడ 

వ్హటి భధమన క సహ౦కైత్మక ఉభాన౦ భాతమొే ఴుననది. వఫాద లకు క 

ఴరిణ౦చవకమ౦ గహని గ్ుణ౦ ఴు౦ది, ఈ గ్ుణ౦ భానఴుడె " జీఴ-అ౦తరహతభలోని 

నిరిదశి ష౦దనలకు" తరిగైటుల గహ వఫాద లను తమాయుచేషుత ౦ది. ఉదనసయణకు కై 

రహగ్౦ ఆ తొేమక ష౦గీతకహయుడ్ు ఆధనమత్మభక ష౦దనతో కయౌసనుడె, క సహధనయణ 

గహమకుడ్ుతో కయౌసనటికననన ఎ౦తో ఎకుుఴగహ ఆవిశురి౦చుకు౦టృ వినేవ్హరి 

చ ైతననమనిన భారిివ్ేసే సహభరహథ ానిన నుర ౦దుతే౦ది. గహమక ఋశేల ైన తనమగ్రహజు 

గహనీ, ఫెథో వ్న్ గహనీ ేొక్షకులను క ఆధనమత్మభక యసహనుబూత్మ ొ౦చ౦లోకూ 

త్రషుకెళళగ్యౌగైవ్హయు , ఎ౦దుక౦టే వఫాద లు ఴమకూత  చ ైతనమ౦తో ఴమఴహ్మయ౦ జయటానికూ 

అతమ౦త షభయథఴ౦తమ ైన ఫహియ౦గ్సహధన౦. వఫాద లకు, చ ైతననమనికూ భధమన 

ఆఴవమకమ ైన క యసషమష౦ఫ౦ధ౦ ఴు౦ది. 

                 అనిన యౄనుహలకు వ్హటి అ౦తయ౦లో క అ౦తరహతభ ఴు౦టు౦ది, 

తొ్మదనని షూత్రొకయణ, కైఴల౦ క కై౦ద ొఅ౦తరహతభ చుటృి  భాతమొే  వ్ైదిక 

ఆగ్భనననిన షశి౦ చేమగ్లదు, భుఖ్ామయథ౦లో అది అ౦తరహతభ అని కహదు, కహనీ 
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క బి౦దుసహథ న౦. ఇషుకరైణుఴులు భుతము చ్చ జీఴనిరహభణ౦లోకూ 

చ ొ౦చుకునుో య చుటుి కోఴడ౦ ఴలన భుతనమలు ఏయడటానిన ఉదనసయణగహ 

ేరొునఴచుి. భుతనమల చుటృి  చ్చననచ్చనన ఇషుక రైణుఴులు ఉ౦డట౦ ఴలల నే 

భుతనమలు ఏయడట౦ ష౦బఴభయమ౦ది. అకుడ క అగవచయ జీఴ-అ౦తరహతభ 

ఴు౦ది గ్నుకనే దనని చుటృి  జీఴులు ఉతత్మత  చ ౦ది, ఴృదిధ  చ ౦దుతనయ. భానఴుల 

జీఴ-అ౦తరహతభ ను౦డ్ు తైకూ లేచే వఫద యౄనుహలు తభ లోల ష౦దనలను 

మోషుకుఴసహత య, ఇవి వ్హటి చ ైతనమ షఴభావ్హనిన త లుుతనయ. తొ్మబి౦ఫాలతో, 

చ్చహ్మనలతో ఴునన వఫాద ల ఈ షూచననతభక వకూత  క ఉననత చ ైతననమనికూ, 

అనుబవ్హనికూ చ ౦దిన క తొమక్ష కొటనగహ వ్హకుును తమాయుచేమడ౦లో 

షపలభఴుతే౦ది. సహధనయణ౦గహ క ద౦ క రిమిత భానసక విశమానిన , 

క అరహథ నిన త్రషుకుఴషుత ౦ది: అది క తొ్మబి౦ఫ౦తో, క చ్చసన౦తో 

కయౌసనుడె, లేదన ఏకీకయణ౦ చ ౦దినుడె అది కైఴల౦ ఴమకూత  జీఴ-అ౦తరహతభను 

భాతమొే కహకు౦డ్న క గహఢమ ైన గొ మేధను, అతడ్ులోని ఉననత విశహల 

అ౦తరహతభ-భసతనఴనిన కొటిషుత ౦ది. షూరిత  నుర ౦దిన ఏ ఉచనఛయణలోనైనన 

వ్హకుులోని మేధవిలుఴ అగవచయ౦గహ అ౦తషూపరిత  మేధకు చ ౦దిన క చయౌ౦చే 

సహభయషమత సహఴధీనభఴుతే౦ది. ఇది యసహనుబూత్మ, ఆధనమత్మభక ష౦వ్ేదనకు 

చ ౦దిన ొ౦చననిన కొటి౦చగ్యౌగై ఇ౦కహ ఎకుుఴ సేఴచఛతోఴునన, షయళమ ైన , 

ఇ౦కహ ఎకుుఴ కొహవఴ౦తమ ైన లమను అనుభత్మషుత ౦ది. ఋష తనలోని ఆతభను 
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కయౌసనుడె, అ౦తరహతభలోని క వకూత ఴ౦తమ ైన దృషి ని కయౌగిఴుననుడె 

భాతమొే దననిని విడెదల చేమటానికూ ఆషకూత  చూుతనడె. ఆ వ్హకుు క 

షరవఴననత షూరిత ని నుర ౦దిన అతనమఴవమక ఉచనఛయణగహ, క భ౦త౦ొగహ 

యౄనుహ౦తయ౦ చ ౦దుతే౦ది. అుడె వ్హకుు క దిఴమచలన౦గహ, క 

వకూత ఴ౦తమ ైన ఆతభ-దృషి గహ, భారి అన౦తతఴషూచన ష౦దతో, ఆతభ-కొటన 

ఫల౦తో తొ్మధఴనిషుత ౦ది :  వ్హకుు ఆధనమత్మభక యౄనుహ౦తయ౦తో వ్యౌకూ ఴచ్చి, 

శహవఴతతఴ భుదనొు షభరిథషుత ౦ది. 

           ఎనిన యౄనుహలునననయో అనిన వఫాద లు ఴునననయ. అవి వినేఴమకూత కూ, క 

అనుబవ్హనిన వకూత ఴ౦త౦గహ, షభగ్ీ౦గహ త యౌమజైసే విశమాలకు భధమన క 

భావ్ోదేకొ అనుఫ౦ధననిన అభ౦తణొ౦ చేసహత య.  భౌత్మక వఴీణననికూ ఆఴవమక౦గహ 

విని౦చని వఫద ష౦దనలు విబునన ొ౦చనలను౦డ్ు భానఴ అ౦తరహతభను 

చేయతనయ,లేదన షరివసహత య. ఈ ష౦దనలు అబుఴమకత  వివఴ౦లో విబునన యౄనుహలకు 

అనుగ్ుణమ౦గహ ఴు౦టాయ : షరవఴననతేడ్ుకూ క అన౦తయౄం ఴు౦టు౦ది. ఈ 

రిణత- భాఴభు, దృషి  తన౦త్మొక బీజ-భ౦తనొల ఆధనయ౦లో ఴు౦ది. 

త౦తొకొహయ౦గహ బునన అక్షరహలు , వ్ైమకూత క, వివఴ భనషుల అ౦తరహత్మభక 

అబుఴమకత నలకు చ ౦దిన ధఴనిశహషత ర భూలాలు, బీజభ౦తనొలు. ’అ’ ను౦డ్ు ’క్ష’ ఴయకు 

తొ్మ ఴయణభాలాక్షయభు వివఴ జీఴ-వకూత కూక కై౦దభొు: అవి అబుఴమకత ౦ కహనిదనని వఫద - 

అబుఴమకహత లు. ’ఒంకహయభు’ షరవఴననత చ ైతనమభు, "వఫద తయ౦గ్ చ ైతనమభు" అయన 



7 
 

యభశిఴుడ్ు ముదటి వఫద -కొటనమని త౦త౦ొ చ ఫుతే౦ది.  ’అ ఉ మ్ అను 

భూడె అక్షయభులతో ఒ౦ కహయభు షఴయఫదధ ౦ చేమఫడ్ు౦ది: అవి ఴయుషగహ షృషి , 

సథ త్మ, లమల ధఴనిశహషత ర భూలాలు. 

భా౦డూకోమనిశతేత  ఇలా చ ఫుతే౦ది, 

           ణొవ్ో ధనుుః షరవ హి ఆతభ 

           ఫసొభ తత్ లక్షమమ్ ఉచమతే 

           అభొతేత న వ్ేధ్ధ ఴమమ్ 

           వరహఴత్ తనభయో బవ్ేత్ 

’ఒం’ ధనుషుగహ, ఆతభ ఫాణభుగహ, ఫసొభ౦ లక్షమ౦గహ చ ఫడ్ు౦ది. ఴమకూత  ఏకహగ్తీ 

చ దయని భనషుతో ఆ గ్ుయుత ను కొటాి యౌ, ఫాణ౦ లాగ్ దననితో కటి కహవ్హయౌ. 

 అనిన వఫాద ల ఏకీకృత యౄ౦ ’ఒం’. బునన అక్షరహల య౦గ్ుల గ్ురి౦చ్చ త౦త౦ొ కడ 

చ ఫుతే౦ది. అక్షరహలు విబునన వఫాద లను షూచ్చషూత  వ్హటి షఴ౦త ష౦దనలు 

మోషుకుఴసహత య, ొత్మ ష౦దన చ ైతననమనికూ చ ౦దిన క గ్ుణ౦తో ష౦ఫ౦ధ౦ 

కయౌగిఴు౦డటమేగహక, తన షఴ౦త య౦గ్ును కడ అబుఴమకత ౦ చేషుత ౦ది. నిమ౦త్మొ౦చే 

వఫాద లు మాభెై ఴునననయ, తొ్మదీ క అబుఴమకత  విశహఴనిన షూచ్చషుత ౦ది :  ఇతయ 

వఫాద లనీన నుహొధమిక వఫద ౦ అయన ’ఒంకహయ’ లోతేలలో దగ్గ యగహ కనిసహత య, అలాగై 

మిగియౌన అనేక ొ౦చనలు కడ కనిసహత య. ఎలా అయతే భౌత్మక వఴీణననికూ 

అనిన వఫద యౄనుహలు విని౦చవ్ో, అలాగై భౌత్మక నేతనొనికూ ఇతయ ొ౦చనలు 
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కని౦చఴు. ుష్టహల లేదన ఴృక్షాల భాశ భౌత్మక౦గహ వినఴలసన అఴషయ౦ లేదు, 

అయతే వ్హటితో ష౦భాష౦చడ్ననికూ క ’భాశ’ ఴు౦ది. సహధనయణ౦గహ క 

సహభానమఴమకూత కూ కని౦చని దననిని చూడటానికూ, విని౦చని దననిని వినటానికూ క 

’దశిొ’ దృషి , చ ైతనమభు అఴషయభఴుతనయ. ద ైవ్హనిన, అన౦తేడ్ుని, శహవఴతేడ్ుని 

దరివ౦చ్చన ఴమకూత , వివఴ౦తో ఏకతను నుర ౦దిన ఴమకూత  వివఴ౦లోని షభషత ౦తో 

ష౦భాష౦చగ్లడె. దశిొకు భాశ తొ్రకహతభకభఴుతే౦ది, ఎ౦దుక౦టే అతడె 

దనలను తన జఴయౌతదృషి తో, ఆ౦తరిక అనుబఴ ష౦దతో ని౦ుతనడె. ఇది 

వినేవ్హరిని షతమొకహవ ఆధనరహలుగహ యౄనుహ౦తయ౦ చ ౦ది౦చే సహభయథా౦ గ్ల 

’భ౦త౦ొగహ’ భాయుతే౦ది. దీనిని ఫలఴ౦తతటేి ది కొ౦త భ౦తనొనికూ ఴు౦టు౦ది, 

ఇది షభగ్షీతమషఴభావ్హనికూ చ ౦దిన క విధమ ైన నివియతను 

మోషుకుఴషుత ౦ది. ఇది తనను తనను దిగ్ుభత్మ చేషుకోఴడ౦లో విషత రి౦చుకు౦టృ, 

ఉదధ ర౦ిచుకు౦టృ అన౦తేడ్ు షయవతో అనుగ్ుణ౦గహ ష౦దిషుత ౦ది. 

             వ్ైదిక ష౦దయబ౦గహ ’దభు’ షృషి ౦చేది ; దిఴమద౦తోనే ఫసొభ౦ 

యౄనుహల విశహఴనిన షృషి ౦చనడె. భానఴభాశ తన అతేమననత౦లో కొటన, 

షూరిత ల దనఴరహ భన భానసక గహీసమతకు తైన ఴునన అన౦తతఴ౦లో అటికై 

ఉనికూలో ఴునన  షతమ౦ యొకు షభగ్ ీొకటనను త్మరిగి నుర ౦దటానికూ 

మొత్మనషుత ౦ది. వ్హకుు క ఴషుత ఴు భానసక తొ్మబి౦ఫానిన ఎలా కొటిషుత ౦దో  

అలా ఫసొభ౦ దిఴమద౦ దనఴరహ తన యౄనుహలను ఴషుత ఴులలో కొటిసహత డె : 
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ఴషుత ఴులు యఫొసభ౦ ఫసృొకటనలు, యౄనుహలు, షఴకీమొదయవనలు. ద ైఴ౦  

’మదనయథ షృష్టహి ాతభక శౌయమభునకు’ దీనికూ ఎటుఴ౦టి సహధమత లేదు. అయతే 

భానఴభాశ గహఢసహథ యలో దూయ౦గహనైనన ’మదనయథ షృష్టహి ాతభక దిఴమద 

తొ్మబి౦ఫానిన’  భనకు ఇషుత ౦ది. ఇది ష౦వ్ేదనల, భావ్హవ్ేశహల ఴషుత ఴుల 

తొ్మనిధిగహ భాతమొే కహకు౦డ్న భావ్హవ్ేశహల భానసక తొ్మబి౦ఫాల యౄనుహలను 

షృషి ౦చడ౦లో షృజననతభక౦గహ ఴు౦టు౦ది. భాశకునన ఈ షృజననతభక చయమ 

భ౦తనొనిన వ్ైదిక౦గహ ఉయోగి౦చడ౦తో తగిన౦తగహ విషత రి౦చుకుని, 

రిూయణతను ష౦తరి౦చుకు౦టు౦ది. శ్రీఅయవి౦దులు గ్భని౦చ్చనటుల గహ " క 

ద౦ వకూత తో భన అసత తఴ యసషమలోతేల ను౦డ్ు జనిభ౦చడమే భ౦త ొసదనధ ౦త౦, 

ఇది భానసక౦ కననన గహఢమ ైన క చ ైతనమ౦తో దటి౦గహ వ్హమ౦చ్చ, మేధతో 

నిరిభత౦ కహకు౦డ్న సృదమ౦తో ఏయడ్ు, త్మరిగి భనషులో టుి ఫడ్ు జఞగ్యౄక 

భానసకచ ైతనమ౦ చేత ఏకహగ్ీభయమ షశి౦గహ షృషి  కహయమ౦ కొయకు , నివవఫద ౦గహ 

లేదన ఉచనఛయణగహ ఫమటకు ౦౦చఫడ్ు ఴు౦టు౦ది. భ౦తభొు కైఴల౦ భనలో 

నూతన విశేశసథ తేలను షృషి ౦చేది భాతొమే కహదు, భన భౌత్మక అసత తనఴనిన 

భాయుషూత , భనలో భునుు లేని జఞా నననిన, విభాగహలను వ్లల డ్ు చేషుత ౦ది, 

ఉయోగి౦చే ఴమకూత కననన ఇతయుల భనషులలో కైయకమ ైన పయౌతనలను ఉతనదన 

చేమట౦ భాతమొే కహక, భానసక, నుహొణిక వ్హతనఴయణ౦లో ష౦దనలను 
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ఉతత్మత చేస, భౌత్మక తల౦ మీద భొావ్హలలో, చయమలలో, దనయథ యౄనుహలలో కడ 

పయౌతననిన ఇషుత ౦ది. "  

                నివవఫద భు, యౌకూన దభు రె౦డూ భనలో వకూత ఴ౦తమ ైన 

భాఴష౦దనలను, భాఴయౄనుహలను ఉతనదన చేసహత య, ఇవి కభీ౦గహ భన చుటృి  

ఴునన భౌత్మక ొ౦చననిన గొగహ భొావిత౦ చేసే సహభయథా౦ గ్ల నుహొణిక, భౌత్మక 

ష౦దననలను ఉతనదన చేసహత య. దిఴమద౦లోని ఈ  యసషమవకూత  తొ్మ యౄ౦ 

వ్నుక ఴునన వఫద ౦ షృషి ౦చే ష౦దనతో కయౌస మదనయథ దిఴమద౦ వకూత కూ చ ౦దిన 

క భాఴనను భనకు ఇషుత ౦ది. అసత తఴ భౌత్మకతల౦ ఴదద  వఫద ష౦దనలను 

చ ైతనమఴ౦త౦గహ ఉయోగి౦చడ౦ అత్మభానసక తల౦ ఴదద  క తేలమమ ైన 

బొవి౦చే ష౦దనను భు౦దే షూచ్చషుత ౦ది, ఎ౦దుక౦టే కూీ౦దితల౦లోని 

ష౦దనలు క అనుగ్ుణమమ ైన ష౦దనను సథ య౦గహ ఉననతల౦లో షూచ్చసహత య. 

శ్రీఅయవి౦దులు విఴరి౦చ్చనటుల గహ అత్మభానసక ష౦దన కైఴల౦ క షరవఴననత 

దృషి ని భాతమొే కహకు౦డ్న విశమాలలోని క షతనమనికూ చ ౦దిన షరవఴననత 

వివ్ేచనను షూచ్చషుత ౦ది. క షరవఴననత వివ్ేచనతో, క షరవఴననత షృషి ౦చేవకూత  

చొ వదనతో ఴునన ఈ ష౦దన షతమ౦ యొకు అష౦ఖ్ామక యౄనుహలను 

ఴదులుతే౦ది, తేదకు ఇది దనయథతల౦లో భౌత్మక యౄనుహలలో ునయుతత్మత  

అఴుతే౦ది. షరవఴననత దిఴమద౦తో- షఴచఛమ ైన అసత తఴ రిూయణ ష౦దనతో, 

షతమ౦ యొకు షభగ్ ీకొటనతో ఆఴవమక౦గహ షృషి  సహధమభఴుతే౦ది. త్మరిగి ఈథర్ 
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లోని వఫద -ష౦దనతో దనయథ షృషి   ఉదబవిషుత ౦ది. ఈ రె౦డె సదనధ ౦తనలు, కై 

విధననననికూ చ ౦దిన రె౦డె దృకధనలు వ్ైదిక దయవన౦లో ష౦బూత్మ 

భూలషూతొభుగహ ఴు౦ది. దిఴమదననికూ బీజ-వఫాద లు ఴు౦టాయ; ఇవి వ్ేద౦లో 

శహవఴత అక్షరహల ైన ’ఒం’ గహ షూచ్చ౦చఫడ్ని య. దీనికూ తన లమలతో నుహటుగహ తన 

నిజమ ైన భౌయౌకయౄనుహలు కడ ఴునననయ. ఈ యౄనుహలు షూరిత  నుర ౦దిన అనిన 

ఉచనఛయణలకు వ్నుక నిలఫడ్ుఴు౦టాయ, లమలు షభషత  వ్ైశిఴక అబుఴమకహత లను 

నిరిభ౦చ్చ, నిలుుకుని ఴు౦టాయ. బగ్ఴ౦తేని క భసతఴ లమ వివఴ౦. 

అయనన ద౦ ఆమనను కొటి౦చలేదు, శ్రీఅయవి౦దులు అననటుల గహ ఆమన " 

తన షఴ౦త ఆతభ-అబుజాతకు" భాతమొే త యౌసఴు౦టాడె. కైనోనిశతేత  ఇలా 

విఴరిషుత ౦ది 

          మద్ వ్హష నబుమదితమ్ 

               యయన ఴగ్ అబుమదమతే 

            తద్ ఏఴ ఫసొభ తఴమ్ విదిధ  

                  నేదమ్ మద్ ఇదమ్ ఉనుహషతే 

ద౦ చేత కొటి౦చఫడనిది, కహనీ దనని చేత ద౦ కొటితభఴుతే౦ది, 

మదనయథ౦గహ నువ్ేఴ ఫసొభ౦ త, భనుశేమలు ఇకుడ ూజి౦చేది  కహదని 

త లుషుకో. 
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         కనుక భనిష ఆ౦తరిక మొతన లక్షమ౦ ఫాసమొ౦చ౦ కహదు, 

దిఴమదననిన తనను౦డ్ు త్రషుకుఴచేి ఫసొభ౦, విశమాలొ౦చ౦ ఆమనను౦డ్ే 

యౄ౦లోకూ విడెదల అఴుతే౦ది. మదనరహథ నికూ ద౦ ఫసొభ౦ షఴయ౦’ వ్హగైఴషమ 

వ్హక్’; భానఴులు ఎ౦త ఫలహీన౦గహ, అల౦గహ అయథ ౦ చేషుకుననన ఆమన 

దీనిను౦డ్ే తనను తనను కొటి౦చుకు౦టాడె. దీనితోనే వివఴదనయథ ౦లో దనగిఴునన 

ద ైఴ౦ తన వివఴచ ైతననమనిన, తనలోని అగినవకూత ని భౌత్మక౦గహ కొటిసహత డె. వ్ేద౦ ఇలా 

చ ఫుతే౦ది, అగిన  భౌత్మకతలానికూ అదమక్షత ఴహి౦చేదేఴత, దనయథ వివఴ౦లో 

జీవితభు, భనషుల ఉదబవ్హనిన సహధమ౦ చేసహత డె. "వ్హకుును ేొరై౦చేది అగిన, 

వ్హముఴు భాధమభ౦గహ నిచేసహత దు, ఇ౦దుొడె బొుఴు." ద౦ శహవఴత౦గ్ 

షరవఴతుృశి నివవఫద ౦ ను౦డ్ు కొనసహగ్ుతే౦ది, తనలో దనగిఴునన దననిని 

కొటిషుత ౦ది. ఉనిశతేత ల కొహయ౦గహ వ్హకుు దిఴమచ ైతననమనిన కొటి౦చే క 

దృకధభనడ౦లో ష౦దేస౦ లేదు, కహనీ భానఴభాశ తన అతేమననత౦లో 

కైఴల౦" దిఴమద౦ చనమ" భాతమొే. షతమ౦యొకు అతేమననత కొటనగహ ఴునన 

’భ౦త౦ొ’ కడ క షుదూయ భాయగ ౦లోని షతనమనికూ భాతమొే నుహొత్మనిధమ౦ 

ఴహిషుత ౦ది. షతనమనిన అయథ ౦ చేషుకోఴట౦లో భానఴభాశ ఫలహీన౦గహ షహ్మమ౦ 

చేషుత ౦ది. కహనీ భన౦ షతనమనికూ చ ౦దిన క మిణుకును టుి కొని, దననిని దననికూ 

దగ్గ యగహ ఴునన ’క విసహత య భృదువ్ైన భాఴన’లో కొటిసేత  అది ’ అ౦తుఃషూరిత తో 

భావ్హతభక౦గహ, కవితనతభక కొటనతో’ ఴునన క భాశగహ ఴు౦డ్నయౌ, 
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వ్ేదో నిశతేత ల చేత వికస౦చఫడ్ు, ూయణమ ైనటుల గహ షూక్షభ౦గహ, షూచననతభక౦గహ, 

ష౦కైతనతభక౦గహ, అల౦కహరిక౦గహ ఴు౦డ్నయౌ. దననిలోనే షయఴవ్హమక షతమ౦ మేధతో 

కహకు౦డ్న తొమక్ష౦గహ ఆధనమత్మభక అ౦తుఃషూరిత తో భన చ ైతనమ దనయథ లోతేలో 

అనుబవ్ైకమ౦ కహవ్హయౌ. 
 

           అనువ్హదం:  శ్రీభత్మ షునీతశేఖ్ర్ 

  Speech Thought and Experience 

             The Creative Word The Veda and Savitri 

  Prof. V. Madhusudhan Reddy  
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           అనువ్హదం:  శ్రీభత్మ కవితన రెడ్ుి   

  Science and Spirituality – The Desired Integration  

  from  Science, Spirituality and Culture - An Evolutionary Perspective 

              Prof. V. Madhusudhan Reddy  
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కీభశిక్షణల ష౦యోగ౦తో రిూయణ త 
 

యోగసహధనకు  అతా౦త భుఖామ ైనవి , యోగరిూయణ తన 

సదిి ౦జ్ేషకోఴడ౦లో ొభుఖతృహతొ ఴహి౦చేవి ఏకహగీత, రితాాగభు. 

యోగభునకు ఏకహగీత కుడ్ుచేయగహ, రితాాగభు ఎడభచేయగహ చెఫుతాయు 

శీ్రఅయవి౦దలు. 

ఏకహగీత 

ఎుూడఽ గ౦దయగవళ౦తో యకయకహల ఆలోచనలతో ఴునన భనషన క ఆలోచన 

మీద ఏకహగీ౦ చేమట౦ ’ఏకహగీత’. భుఖా౦గహ ఇ౦దిొమగవచయ విశమాలన౦డ్ు 

భనషన భళ్ళి౦చి అ౦తరహతి అభిఴాదిి  చె౦దే భాఴన వ ైు ఏకహగీ౦ చేమాలి. 

ఆలోచన దాీరహనే భన౦ ఫాసావిశమాల మిద వదిీ చఽుతా౦.  ఏవిశమ౦ 

గురి౦చెైనా ఎకుుఴగహ ఆలోచి౦చినుడె దాతుమీద వదిీ పెరిగి, అది ఫలడెతే౦ది. 

ఆ విశమ౦ గురి౦చి  ఆలోచి౦చకు౦డ్ా ఴుననుడె దాతుతో భనకునన అనఫ౦ధ౦ 

తొలగితృో తే౦ది. ఇలా ఆ ఆలోచనన వ నకుు తీషకోఴడ౦ దాీరహ మదారహా తున 

తెలుషకునే సహభయాా౦ పెయుగుతే౦ది. జ్ఞా నష౦ఫ౦ధ విశమాలమీద ఏకహగీత 

పెటిడ౦ దాీరహ భన౦ ఫాసావిశమాల గురి౦చిన ఆలోచనన౦డ్ు వియమి౦చకుతు,  

మదారహా తున తెలుషకోఴట౦ సహధాభఴుతే౦ది.   
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           ఏకహగీతకు భూడె వకు్ లు ఴునానయ. దేతుమీదన ైనా భన౦ ూర్ి ఏకహగీత 

పెటిి నుడె దాతులో దాగిఴునన యససహాలు వ లల డ్ు అఴుతాయ. ఫాసా 

ఴాఴనికరహలలొ కడ్ా, క షభషాన ఎదరకుననుడె దాతుమీద ూర్ి ఏకహగీత 

పెటిడ౦ ఴలన ఆ షభషాకు రిష్టహుయ౦ దొ యకట౦ జ్యుగుతే౦ది. ఇది ముదటివకూ్ . 

సహధ్ాయణ౦గహ  భనకు అయా౦కహతుదాతుతు గహతూ,  రిశురి౦చకోఴలసన షభషాన 

గురి౦చి గహతూ, అఴగహసన చేషకోఴడ్ాతుకూ భన ూర్ి వకూ్ తు షమీకరి౦చకుతు భన 

ూర్ి ష౦కలాూతున దాతుమీద పెడతా౦.  ఈవకూ్ కూ తగిన౦త శిక్షణతుసత్ , తగిన౦త 

ఏకహగీతతో ష౦కలూ౦ చేషకు౦టే ఎటుఴ౦టి లక్ష్యాన ైననా సహధ్ి౦చఴచు. ఇది 

రె౦డఴవకూ్ . కహతూ దీతుతు ఐహికవిశమాల గురి౦చి ఉయోగి౦చకడద. 

జ్ఞా నయోగామ ైన విశమాతుకూ, ఉననత లక్షా౦ సహధ్౦ిచడ్ాతుకూ ఉయోగి౦చాలి.  

’భన లక్షా౦ దాతుతు సహధ్ి౦చడ్ాతుకూ భన౦ ఎననకొనే భాయగ ౦ భన విధ్ితు 

తుయణయసహ్ య’ అ౦టాయు శీ్రఅయవి౦దలు.  భన లక్షాభూ ఉననత౦గహ ఉ౦డ్ాలి, 

అలాగే దాతుకోష౦ భన౦ చేసత ొమతానలు కడ్ా ఉననత౦గహనే ఉ౦డ్ాలి.  

భూడఴది భన ముత్౦ ఏకహగీతన కే సా తిమీద ఴు౦చినుడె ఎలా 

అవహీలనకు౦టే అలా అఴీగల౦. ఉదాసయణకు ఫలహీనతలు, బమాలు ఉనన 

గు౦ులో ఴుననూటికీ, భన౦ ఏకహగీతతో ఴు౦టే దాతులో టుి ఫడకు౦డ్ా ధ్ెైయా౦గహ 

ఴు౦డగలభు. కహతూ ఈవకూ్ తు భనలన భన౦ షీఛ్ఛ౦గహ చెషకోఴడ్ాతుకూ, 

షభగీమ ైన అస్ తాీతున సహధ్ి౦చడ్ాతుకూ ఉయోగి౦చాలి.  భన ఆలోచన 
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ఫాసావిశమాలతో ఎకుుఴగహ ఴు౦డకు౦డ్ా, న ైతిక౦గహ తన౦ చె౦దకు౦డ్ా 

ఴు౦డటాతుకూ ఉయోగి౦చాలి. క యక౦గహ దీతుతో  భన౦ రివుది౦ కహవహలి. 

 

          ఏకహగీతతో భన౦  చిఴయకు కొతున వేల ఆతిలలో కురికే సహధాభయబ్ా 

షభాధ్ి సా తికూ చేయుకోఴడ౦ సహధాభఴుతే౦ది. ొ౦చ౦ న౦డ్ు విడెదల 

కహవహలనకునే యోగి తన వరీరహతున విడ్ుచిపెటేి ుూడె కోయుకునే షభాధ్ిసా తి ఇదే.  

రహజ్యోగ౦లో దీతుతు క కభీ౦ ొకహయ౦ సహధ్౦ిచడ౦ గభతు౦చఴచు. ఆషన, 

తృహొణామాభాలన౦డ్ు ొతాానికరహతుకూ, ధ్ాాన౦ తరహీత దవలో షభాధ్ి సా తికూ 

చేయుకోఴడ౦ జ్యుగుతే౦ది. వీటతున౦టికీ ఆధ్ాయ౦ ఏకహగీతే. భు౦ద దవలతూన అ౦టే 

ఆషన, తృహొణామాభ, ొతాానికరహలు దీతుకోష౦ సది౦ చేసతవే. ఇది ొ౦చ౦ న౦డ్ు 

విడెదలయబ్ా లక్షా౦తో ఴునన యోగి కోయుకునే షభాధ్ి సా తి.  భన౦ ఏకహగీతన 

ఎూటికీ క దిఴాసా తికూ చేయుకోఴడ్ాతుకూ ఉయోగి౦చాలి. భన ఏకహగీత లక్షా౦ అదే. 

శీ్రఅయవి౦దలు ఇలా అ౦టాయు " ఏకహగీత భాఴనలో భాతొమే కేఴల౦ క సహధన౦. 

ఇది భన అస్ తీ౦ అతిభానష తలాలలోకూ తెయుచకోఴటాతుకూ ఉయోగి౦చే క 

తాళుచెవి. భన ూర్ి అస్ తాీతున క తురిదశిసా తికూ షమీకరి౦చి, దాతుతు 

అతిభానష షతా౦లోకూ లేఴన తే్ తే౦ది. భన అస్ తీ౦ ఆతాిన౦ద౦లోకూ 

చేయుకోఴటమే ఏకహగీత లక్షా౦. ఏకహగీతకు రహకహశి."   

 



26 
 

              యోగభునకు ముదటి తుఫ౦ధన ఏకహగీతే కహతూ ూయణ యోగహతుకూ 

అతున౦టితూ సీకరి౦చే ఏకహగీత ఉ౦డ్ాలి. ఇది కేఴల౦ భన ఆలోచనలన, 

భావోదేీగహలన తుమ౦తిొ౦చకోఴడ్ాతుకూ భన౦ సహధన చేసత ఏకహగీతభాతొమేకహద. 

ఇ౦కహ చెతృహూల౦టే భన ష౦కలాూతున న యవేయుుకునే ఏకహగీత కడ్ా షరితృో ద. 

ఇఴతూన కడ్ా అఴషయమే. తృహొయ౦బ దవలో  ఇఴతూన భనకు షనికమడతాయ. కహతూ 

సహధనలో భు౦దకు తృో యబ్కొదీద  తృహొయ౦బదవగహ సహధ్ి౦చిన ఈ ఏకహగీతన  భన 

ముత్౦ అస్ తాీతున, భనలోతు అతున భాగహలన యభాతికోష౦ తెయచిఴు౦చే 

ఏకహగీతగహ భాయుుకోవహలి. ఇది లేకతృో తే యోగొయోజ్న౦ షపల౦ కహద. అ౦టే 

భన౦ ఇతయ అతున విశమాలకనాన యభాతికు ఎలల వేళలా తెయుచకుతు 

ఴు౦డటాతుకే తృహొధ్ానాతతువహీలి. "ఒ౦" కహయ వఫద భు అతున౦టికనాన ఉత్భ౦గహ 

భనలన ఏకహగీతలోకూ తీషకెళైతే౦ది. 

 

రితాాగభు 
              ఏకహగీత దాీరహ భన౦ రితాాగ౦లోకూ ొవేశిసహ్ ౦. కహతూ ఇకుడ రితాాగ౦ 

గురి౦చిన షూశిత ఴు౦డ్ాలి. రితాజి౦చడ౦ అననది యోగరిూయణతకు క 

సహధన౦ తూ అదే భన లక్షా౦కహద అననది గుయు్ ౦చకోవహలి. అలాగే ఇది కే క 

ొధ్ాన సహధన౦ కడ్ా కహద. భన లక్షా౦ భనలో బగఴ౦తేడ్ుతు 

అఴతరి౦జ్ేషకోఴడ మ ైనుడె అది షతుశిుతభారహగ ల దాీరహ  సహధ్ి౦చాలి తూ 
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ఴాతిరేక భారహగ లదాీరహ కహద.  రితాజి౦చడ౦ అననది భన౦ తృర ౦దే జ్ఞా న౦తో 

ఆనికల ద౦గహ జ్యగహలి కహతూ, ఫలఴ౦త౦గహ భనలిన భన౦ ఫాధ్ి౦చకుతు యుదద డ౦ 

కహకడద.  భన౦ దేతుతోన ైనా సహీయాూరిత ఫ౦ధ్ాతున ఏయూయుచకుననుడె 

రితాాగభనన ొవన ఉదయష్ ౦ది. దాతులో భన అస౦కహయభు౦టు౦ది కహఫటిి  

అది భనలిన ఫ౦దిష్ ౦ది. అుూడె భన౦ దాతుతు రితాజి౦చఴలస ఴష్ ౦ది. అదే 

అనబవిష్ నాన దాతుతో భనకు ఫ౦ధ౦ లేనుడె రితాజి౦చఴలసన 

అఴషయభు౦డద. "తేన తాక్ేన బుజా్ఞధ్ా భాగాధః" అతూన బగఴ౦తేడ్ుకే చె౦దినఴతూ 

అ౦తా బగఴ౦తేడ్ుదేననే తాాగఫుదిి తో అతున౦టితూ రితాజి౦చభతు ఈశోతుశతే్  

చెఫుతే౦ది. ఇకుడ తాాగ౦ చేమటభ౦టే అనబవి౦చకడదతుకహద, అది ’నాది’ 

అననఫ౦ధ౦ పెటుి కోకు౦డ్ా అనబవి౦చాలతు అయా౦.  

 

          తుజ్మ ైన యోగికూ ొ౦చ౦లో యభాతి తూ ఏ ఴష్ ఴు కోరికన కహతు, 

ఆన౦దాతున కహతు ఇఴీఴు. కయియోగి ఆపతక్ష్ు౦చే ష౦ద కేఴల౦ ఫొసి౦ భాతొమే. 

ఇది షరైెన యోగి సా తి.  అలా అతు తనకునన ష౦దన దేీష౦చడె. తాన 

ధనఴ౦తేడయతే ధన౦లో యభాతిన చఽసహ్ డె, బీదవహడయతే బీదరిక౦లో 

యభాతిన చఽసహ్ డె. దేతులోన ైనా యభాతి ఉతుకూతు అనబూతి౦చడ౦ భుఖా౦.  

అుూడె ఏ ఴష్ ఴున ైనా కలిగి ఴు౦డట౦, లేమితన౦ రె౦డఽ ష౦తోష్టహనేన ఇసహ్ య. 

ఇది యోగి కభీశిక్షణతొ తృర ౦దే సహపలాత. షరహీతున తృర ౦దాల౦టే షరహీతున ఎలా 
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ఴదలుకోవహలో తెలిస ఴు౦డ్ాలి. ఇకుడ రె౦డె ’షరహీలు’ ఴునానయ. ముదటి 

షయీ౦ యభాతి అయతే రె౦డఴ షయీ౦ అస౦కహయ౦. అ౦టే షయీభూ తానే 

అయన యభాతిన తృర ౦దాల౦టే భనలో షయీ౦గహఴునన అస౦కహరహతున 

ఴదలుకోవహలి. ొ౦చ౦లో భన జ్ఞవిత౦తో భనకునన అనఫ౦ధ్ాతున ూర్ిగహ 

ఴదలుకోవహలి. ఇది అఴషయ౦. అలా అతు ొ౦చ౦ న౦డ్ు తపూ౦చకుతు తృో య 

భుకూ్ తు తృర ౦దాలనకోఴడ౦తో కడ్ా అనఫ౦ధ౦ ఴు౦డకడద.      

                ఇలా ఏకహగీత, రితాాగభుల గురి౦చి తృర ౦దిన జ్ఞా నాతున  భన 

సహధనన భు౦దకుతీషకుతృో ఴటాతుకూ ఉయోగి౦చకోవహలి. ొధ్ాన౦గహ భన 

తుజ్తతీమ ైన, భన౦ తృో గకటుి కునన ఆతిన తిరిగి తృర ౦దడ౦. భన ఆతిన 

కనకోువహల౦టే   భన భాగహల ైన భనష, తృహొణభు ,వరరీహలతో భనలిన భన౦ 

గుర్ి౦చకోఴడ౦ న౦డ్ు వేయుడ్ాలి.. వరీయ ఇ౦దిొమాలతో, తృహొణష౦ఫ౦ధ కోరికలు, 

భావోదేీగహలతో, భనష ష౦ఫ౦ధ అస౦కహయభు, ఆలోచనలతో ఫ౦ధ౦ విడ్ుతృో వహలి. 

ఎ౦దక౦టే  భన భనష, తృహొణభు, వరీయభనే భూడె భాగహలే భనలన 

కూ౦ీదితతాీతుకూ కటిి డ్ేసహ్ య. ఆతిన భన న౦డ్ు భయుగుయుసహ్ య. కనక 

భనసహధన వీటితొనే తృహొయ౦బ౦ కహవహలి. వీటితు తుమ౦తి౦ొచకుతు, వీటితు 

రితాజి౦చగలిగితే భనలన ఏదీ ఫ౦ధ్ి౦చలేద. 
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ఆచయణ 
                  భు౦దగహ భన భనష ,తృహొణభు, వరీరహలతో ఐకా౦ చ౦ెదడ౦ న౦డ్ు 

వేయు కహవహలి. అ౦టే ’నేన వరీయభుకహద, తృహొణభు కహద,  భనషకహద ,నేన 

కేఴల౦ ఆతిన’ అననది అయా౦ చేషకోవహలి. ఇది కేఴల౦ ఆలోచనతోనో, భాఴనతోనో 

భాతొమే కహకు౦డ్ా ఆచయణాతిక౦గహ భన భనష, తృహొణభు, వరీరహలతో ఫ౦ధ౦ 

తె౦చకోఴడ౦ కహవహలి.  ఇకుడ ’ఏకహగీత’ కుడ్ుచేయగహ, ’రితాాగభు’ 

ఎడభచేయగహ ఉయోగడతాయ. రె౦డె దితేలదాీరహ దీతులోకూ ొవేశి౦చాలి. 

కటి షతుశిుత దితి, ఇ౦కొకటి ఴాతిరేక దితి. ’ నేన శహవీతమ ైన , షీచుమ ైన 

అస్ తాీతున, ఆతిన. నా భనష వివీభనషన, తృహొణభు వివీతృహొణభున, 

వరీయభు వివీవరీయభున ఆధ్ాయ౦గహ చేషకుతు ఴచాుయ, ఇఴతూన కడ్ా శహవీత 

ఆతి ొకటనలే, అతు భావి౦చడ౦ షతుశిుత దితి. నేన వరీయభు కహద, తృహొణభు 

కహద, భనష కహద, కేఴల౦ ఆతిన, అతు భాఴన చెషకోఴడ౦  ఴాతిరేక దితి.  

ఈ ర౦ెడె ధి్తేల దాీరహ భనష, తృహొణభు వరీరహలతో భనకునన ఫ౦ధ౦న౦డ్ు, 

వహటితో భమ ైక౦ చె౦దట౦ న౦డ్ు ఫమటడగలుగుతాభు.  అలాగే మదాయామ ైన 

ఆతిజ్ఞా న౦లోకూ భనలిన భన౦  ొవేశి౦జ్ేషకోగలుగుతాభు. ఇకుడ  నేన 

ఆతిన అననదాతు మీద ఏకహగీత పెటిడ్ాతుకూ భన ఏకహగీతన సహధన౦గహ 

ఉయోగి౦చకు౦టునానభు. నేన వరీయభున కహద, తృహొణభు కహద, భనష 

కహద అనే భాఴనతో రితాజి౦చడభున సహధన౦గహ ఉయోగి౦చకు౦టునానభు. 
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ఇలా ఈరె౦డ్ు౦టితు తగిన౦త ఫల౦గహ, గహఢ౦గహ సా యయుచకోగలిగితే ఎ౦తభ౦దికో 

ఎతున దశహఫాద లో టేి  సతీఛ్ఛన, వీటితో ఴునన ఫ౦ధ౦ న౦డ్ు విడెదలన కొతున 

రవజులలో, ఇ౦కహ చెతృహూల౦టే కొతున గ౦టలలో కడ్ా సహధ్ి౦చఴచు. దీతుకూ 

భు౦దగహ ొతిరవజూ కొ౦త షభమ౦ తుమమి౦చకుతు సహధన చేమాలి. తరహీత 

దీతుతు ూర్ిగహ భన ఫానికా౦తరిక జ్ఞవిత౦లో అతున వేళలా చేసత సహధనతో 

కొనసహగి౦చాలి.  

 

            ఇలా భన౦ ఏకహగీతతో చేషఽ్  తృో యబ్ కొదీద  అజ్ఞా నతృర యలు అ౦చెల౦చెలుగహ 

తొలగితృో త ఴసహ్ య. ఫ౦ధ్ాలతూన వహట౦తట అవే డ్ుతృో తాయ. ఇలా కమీేప  

భనష, తృహొణభు, వరీయభుల న౦డ్ు ూర్ిగహ వేయుడట౦తో ఫాసాకహరహాలలో 

భన౦ తృహలొగ ౦టుననూటికీ, అది మా౦తిొక౦గహ జ్యుగుతే౦ది. భన వరీయభు 

అనబవిషఽ్ ఴు౦టు౦ది, తృహొణభు చయాతీషకు౦టృ ఴు౦టు౦ది, భనష ఆలోచిషఽ్  

ఴు౦టు౦ది కహతూ  నేన భాతొ౦ వీటతున౦టిన౦డ్ు వేయుగహ ఴునన ఆతిన అనన 

భాఴన ఫలడెత ఴష్ ౦ది. వేదా౦తాలలో చెూఫడ్ున "అస౦ ఫొనికిసి" ’నేన 

ఫొసి౦’ అతు సహక్ష్యతురి౦జ్ేషకోఴడ౦ భన లక్షా౦.  దీతుతు ఇ౦కో దాకూధమ ైన 

"తతీభస" ’ అది తూవే’ అననదాతుతు ఆచయణాతిక౦గహ భన చటృి  ఴునన వహటిలోల  

సహక్ష్యతురి౦చకు౦టే తూ ఇది సహధా౦కహద. ఈ అతేాననత ఏకతన 
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విజ్మఴ౦త౦గహ చేయడ్ాతుకూ ఎటుఴ౦టి కీభశిక్షణలన ఆచరి౦చాలి అననది భన౦ 

తుయణయ౦చకోఴలసన అ౦వ౦. 

 

శీ్రభతిషతూత శేఖర్. 

(శీ్రఅయవి౦దల ’ద సనాసస్ ఆఫ్ యోగ’  ఆధ్ాయ౦గహ........... )  
 

 
 

 

 

24th April, 2021 
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శ్రీ/శ్రీభతి 
 కీ.శే. నుర ొ ll భధుషూదన్ రెడ్ుి  గహయు శ్రీ భాతనయవిందుల తతత వభు భరిము 
యోగహ గ్ురించ్చ ఴొచననలు చేశహయు. అంతేకహకుండ్న షుభాయు 30 ుషత కహలు 
యచ్చంచనయు. అయతే అఴనీన ఆంగ్ల  భాధమభంలో ఴుననవి. 
 వ్హరిని త లుగ్ువ్హరికూ రిచమం చేమడ్ననికూ భరిము వ్హరి యచనల దనఴరహ  
శ్రీ భాతనయవిందుల తతత వభు భరిము యోగహ గ్ురించ్చ అఴగహసన కయౌంచడ్ననికూ 
ఇనిటిటృమట్ ఆఫ్ సౄమభన్ షిడ్ీ (Institute of Human Study) తయున 
ఆరవదయవన్ టషొుి , ‘నూతన దీనుహలు’ అనే ేయుతో షంఴతసరహనికూ రెండె భాయుల  (జూల ై 
భరిము డ్ుసతంఫయు) త్మొకను చొురిషుత ంది.  
 ఈ త్మకొలో ఇటిఴయకు నుర ొ ll రెడ్ుి  గహరి యచనల అనువ్హదం భాతమొే 
చొురించనభు. ఇుడె ఇతయ త లుగ్ు యచయతల శ్రీ భాతనయవిందుల గ్ురించ్చ 
ఆభుదితొనలుగహ ఉనన వ్హమసహలను కడ్న చొురించనలని నియణయంచనైనది. 
ఇందుభూలభుగహ శ్రీ భాతనయవిందుల గ్ురించ్చ మీయు వ్హొసన ఆభుదితొనలుగహ 
ఉనన వ్హమసహలను ఈ దిగ్ుఴ ఇఴఴఫడ్ున ఈ-మ యల్ దనఴరహ  అందజైసనచ వ వ్హటిని 
‘నూతనదీనుహలు’ త్మొకలో చొురించగ్లభు. 
కృతజాతలతో 
   శ్రీ భాతనయవిందుల సేఴలో                                                     
కహయమదరివ 
 ఐ.హెచ్.మస్. హెైదరహఫాదు. 
Mail Id: ihs_hyd@yahoo.com 
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