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Bondalapati.wordpress.com 

 

           Bondalapati



దేవుడున్నాడన...?   పుట  1 

 

 

 

“సాామీ, మమమల్నా స్ృషతటొంచిొంది నువ్వా కదన..అొంటే, మేము చేస్ే చెడడ  పనులకి నీక  కూడన బాధ్ాత 
ఉొంట ొంది కదన..?” 

“నువుా న్ెమమది గా ఆస్తత క డివ్ెై పో తున్నావనుక ొంటా..మీక  స్ేాఛ్నా స్ొంకలపొం(free will) ఇచనచను 
కదన?దనన్నన్న పర స్తితులకి అతీతొం గా ఉొంచుకోవ్ాల్నిన బాధ్ాత మీది కాదన?” 

“అొంట,ే మొంచి తో పాట  చెడు చేస్ే స్ేాఛ్ా కూడన నువ్వా ఇచనచవనామాట!అస్ల  మన్నషత చెడు చేస్ే 
ఆసాకర్ొం నువుా కల్నగ ొంచక ొండన ఉొంటే పోయ్యది కదన..? ఆ..అయ్న్న, నువిాచిచన స్ేాఛ్నా స్ొంకలపొం లో న్న 
స్ేాఛ్ా న్వతి బీర్కాయ లోన్న న్ెయ్ా లాొంటిది లే సాామీ, అవునూ, ఎపపటినుొంచ  ో నువుా కనపడిత ే
అడగాలనుక ొంటాను సాామీ. జన్నలకి ఇొంత  బాధ్లను ఎొందుక  పెడతనవు. పరళయాలూ, పరమాదనలూ 
ఎొందుక  స్ృషతటసాత వు? నువుాచెడడవ్ాడివ్ా, మొంచివ్ాడివ్ా?” 

“న్వను మాతరొం కావ్ాలన్న చేసాత న్న?మొంచి చెడుల  మానవ స్మాజాల  స్ృషతటొంచినవి. అన్నర్ాచనీయుడన్ెైన 
న్నక  మీ మొంచి చెడులను ఎొందుక  వర తొంప చేస్ుత న్నార్ు? 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

“మాశాస్త రవ్వతతల  ఈ విశ్ాొం పన్న చేస్ే న్నయమాలను క న్నా ఎపుపడో  కన్నపెటేటశార్ు. ఇొంక న్నాటిన్న కన్నపెడుతూ 
ఉన్నార్ు.కాాొంటొం తీరీ, స్తట రొంగ్ తీరీ మొదల ైన వ్ాటిన్న గుర ొంచి నువుా ఇొంకా వినలేదన?” 

“ఆ న్నయమాలను పెటిటొంది ఎవర్ు? వ్ార కి కన్నపెటేట  శ్కితన్న ఇచిచొంది ఎవర్ు?” 

“అొంటే ఆ న్నయమాలను నువ్వా పెటాట నొంటావ్. అయ్న్న స్రే.. న్వను న్ననుా నమమను. నువుా నన్వాొంచేస్తన్న 
స్రే..!” 

“ననుా నమమన్న వ్ాళళన్న దొండిొంచటాన్నకి న్వన్వమ ైన్న న్నయొంతన్న..? ననుా నమ్మమన దురామర్ుు లన్న న్ెతితన 
పెట ట కోవటాన్నకి న్వన్వమ ైన్న ముఖపరరతి మన్నషతన్న?” 
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 ఆస్కితకర్ొంగా, ఆలోచిొంచేలా చేస్ూత  చనలా బాగుొందొండి;  

ఎపుపడో  చూస్తన ‘The Butterfly Effect ‘ movie గుర్ుత క వచిచొంది 
‘Everything is predestined’ కావచేచమో కాన్న భవిష్ాతుత  బాగుొండనలొంటే ఒక 
మన్నషత అయ్న్న, ఒక దేశ్మ ైన్న తగు జాగరతతల  ముొందే తీస్ుకోక తపపదు. 
100%అన్న చెపపలేొం కాన్న risk బాగా తగ ుొంచుకోవచుచ 
 

 బో ర్ుడ  కిొంద అయసాకొంతొం ఉదనహర్ణ బాగుొంది… 
“క న్నాటిన్న ఎపపటికీ తెల స్ుకోలేొం” — అనా పాయ్ొంట న్న 
క ొందర్ూ… 
“ఏమ్మ జర్గబో తోొందో  తెల్నయదొం” — అనా పాయ్ొంట న్న 
మర క ొందర్ూ ఒపుపకోకపో వచుచ. 
 

 Excellent, Man!! never saw something so rich on these Telugu blogs!! 
Extraordinary!! never thought, there would be people to reason like this 
in these blogs!! you are just amazing and refreshing!!! please 
continue!!!!! you just rock!!! what a reason and explanation, man!!! 
can’t help but appreciate you!!! finally a visionary and more than that. 

 

 హ్మమ ! మీ వివర్ణ బావుొంది 
  

 దేవుణణి  సైె్నుి దృషతటతో చూడటొం, పురాణనలోో న్న విష్యాలక  సైె్న్సి జోడిొంచడొం రెడూ 
న్నక  అదోలా అన్నపతొంచే విష్యాల . 
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దేవుడు లేడని నిరూప ించిండ…ి 

అనగనగా ఓ రాజకీయ ఘరాన్న ద ొంగ. ఆ ద ొంగ పేర్ు ర్ొంగా. గనులనీ, వనులనీ మ్మొంగేశాడన్ే 
అభియోగం ప ై ర్ొంగా న్న కోర్ట లో పరవ్వశ్పెటాట ర్ు. ద ొంగతనొం అతను చేశాడన లేదన అన్వ 
విష్యమ  ైచనలా వ్ాదోప వ్ాదనల మీదట జడ్్జ గార్ు తగ నన్నా ఆధనరాల  లేనొందున ర్ొంగా కి 
శిక్ష విధిొంచక ొండన వదలి్న పెటాట ర్ు.జడి్  గార్ు చనలా న్నజాయ్తీపర్ుడూ, గొంగ  గోవు లాొంట ి
వ్ాడు. జడ్్జ గార్ు తీర్ుప అయ్న్నక తన ఇొంటిక ివ్ెళ్ళళర్ు. అకకడ ర్ొంగాన్న పట ట క నా స్రబీఐ 
ఆఫరస్ర్ టీ తనగుతూ కన్నపతొంచనడు. ఆఫరస్ర్ జడ్్జ గార కి వాకితగతొం గా స్ేా హితుడే! 

ఆఫరస్ర్ :జడ్్జ గార్ూ, మీర్ు ర్ొంగా న్న వదలిేస్త చనలా తపుపచేశార్ొండీ. వ్ాడు చనలా పెదదన్వర్ొం 
చేశాడు. దేశాన్నా దోచుక న్నాడు. 

జడ్్జ: వ్ాడ ి మీద తగ నన్నా సాక్షాాధనరాల  లేవు. ఆధనరాల  లేవనాొంత మాతనర న దననర్ధొం 
వ్ాడు న్వర్ొం చయేలేదన్న కాదు. ఆధనరాల  లేవొంట ే మన చేతిలో ఆధనరాల  లేవన్న 
మాతరమే!అద ే వ్ాడు దోచనడన్న ఆధనరాల  ఉొంటే వ్ాడు ద ొంగతనొం చయేలేదనటాన్నకి చనన్వి 
ఉొండేద ికాదు. ఈ సార  ఆధనరాల  పకడబొందీ గా స్ేకర ొంచొండి. 

ఆ రాతిర కి జడ్్జ గార్ు కోబ్ కి వ్ళె్ళళర్ు. అకకడ మన రాజకీయ ద ొంగ తన ఫెరొండ్జి తో పెదద  పారీట 
చేస్ుక ొంట న్నాడు.రా.ద ొంగ(ర్ొంగా)జడ్్జ-గార దగుర కివ్ెళ్ళళ,“ఏొం జడ్్జ-గార్ూ,మీర్ుకూడనజాయ్న్స 
అవుతనరా?”,అన్నాడు. 
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జడ్్జ గార్ు,”న్వనున్వర్స్ుత లపారీటలలోపాల పొంచుకోను”,అన్నార్ు. 

ర్ొంగా: “అదేొంటి సార్? న్వను న్వర్ొం చేశానన్న ర్ుజువుల  లేవన్న మీరే చెపాపర్ు కదన? అొంట ే
న్వను న్నరోద షతన్వకదన?” 

జడ్్జ: “నువుా న్వర్ొం చయేలేదన్న ఎల్నబీ ఏమ ైన్న ఉొందన? నువుా న్వర్ొం చయేలేదన్న ర్ుజువు 
అయ్యా  వర్కూ నువుా న్న వాకితగత మనసాిక్షి దృషతట  లో న్వర్స్ుత డివ్వ!మొనాటి దనకా జులాయ్ 
లా తిర గ న నువుా, ఇవ్ాళ ఇొంత పదెద  పారీట ఎలా ఇస్ుత న్నావు?  నువుా న్వర్ొం చయేలేదన్న 
ర్ుజువుల  ఉనా రోజున న్వను నీకే పతల్నచి స్న్నమనొం చసేాత ను”. 

————————————————————————————————— 
పెై ఉదనహర్ణ కీ, ఆస్తత క లూ న్నస్తత క ల మధ్ా “దేవుడు ఉన్నాడన లేడన?” అన్న జర గే 
వ్ాదనల కీ చనలా పో ల్నక ఉొంది. దేవుడు ఉన్నాడన్న పరూ ఫ్ లేనొంత మాతనర న దేవుడు లేడన్న 
అర్ధొం కాదు. దనన్న అర్ధొం మన చేతులోో  పరూ ఫ్ లేదన్న మాతరమే. అలాన్వ, “దేవుడు ఉన్నాడన్న 
పరూ ఫ్ లేదు” అొంట,ే దవేుడు లేడనటాన్నకి పరూ ఫ్ అవస్ర్ొం లేదన్న కాదు. దేన్న పరూ ఫ్ దనన్నద!ే 
కాబటీట , న్నస్తత క లన్న దేవుడు లేడన్న పరూ వ్ చేయమన్న అడగటొం లో తపపేమీ లేదు. ఎొందుకొంట,ే 
మన దగుర్ ఉనాద ి “పరూ ఫ్ మాతరమ”ే. దేవుడు లేడు అన్న పరూ వ్ అయ్యాొంత వర్కూ, లేడన్వ 
నమమకాన్నకి ఋజువు లేనటేో ! అలాన్వ ఉన్నాడన్న పరూ వ్ అయ్యాొంతవర్కూ ఉన్నాడన్వ 
నమమకాన్నకి ఋజువు లేనటేో ! ఇొంతకీ దేవుడు అొంటే డెఫతన్నష్న్స (న్నర్ాచనొం) ఏమ్మట?ిమన 
కళ్ళళదుట కనపడ ేవస్ుత వులకి (గోడన, క రీచ, టేబులూ వగెైరాలకి) పరూ ఫ్ ఎొందుక  అడగొం? 

PS: 1.పరూ ఫ్ లేన్న నమమకొం వాకితగతమ ైనది. పరూ ఫ్ నమమకాన్నా వస్ుత గతొం చేస్ుత ొంది. 

PS: 2.డఫెతన్నష్న్స (నిర్వచనం) లేన్న విషయానికి పరూ ఫ్ (ఋజువు) ఉొండదు. 
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"దేవుడు" కి నిర్వచనం 

“ఉన్నాడూ, లేడూ” అన్న చెపపటాన్నకి ముొందు ‘దేవుడు’న్న న్నర్ాచిొంచనల్న. ‘దేవుడు’న్న 
న్నర్ాచిొంచటొం క దర్కపో తే, ఆయన కి ఉనా అన్నా లక్షణనలూ అన్నర్ాచనీయమ  ైఉొండనల్న. ఓ 
పకక దేవుడు అన్నర్ాచనీయుడు అొంటూన్వ, “ఆయన దయ గల వ్ాడు,ఆయన గొపప శ్కిత 
వొంతుడు”, అనటొం, ఆయనను “అవకాశాన్నా బటిట  న్నర్ాచిొంచటొం”, కిొందికి వస్ుత ొంది. 
దేవుడు దయ కలవ్ాడెతైే, మన్నషత పుట ట క కి పరర్ాొం నుొంచీ ఉనా పరకృతి విలయాల  ఉొండవేి 
కావు. దవేుడికి ఆ విలయాలను ఆప ే శ్కితలేకపో త ే ఆయనను స్ర్ా శ్కితమొంతుడనటొం 
పొ స్గదు. 
క ొందర్ు దవేుడు మొంచి వ్ాడే కానీ చికకొంతన మన్నషతతోన్వ వచిచొంది అొంటార్ు. వీళ్ళళ మన్నషతన్న 
దేవుడే చేశాడన్న నముమతనర్ు. మన్నషతన్న దవేుడ ే స్ృషతట ొంచినట లో తే, మన్నషత చసే్ ే మొంచి 
చెడులన్నాటికీ దవేుడే బాధ్ాత వహిొంచనల్ని ఉొంట ొంది. 

క ొందర్ు ఆస్తత క ల , మన్నషత స్ేాఛ్నాస్ొంకలపొం (free will) ఉొంద ి కాబటీట , మన్నషత చసే్ ే చడెు 
పనులకి, దేవుడు బాధ్ాత వహిొంచనవస్ర్ొంలేదొంటార్ు. మన్నషత స్ొంకలాపన్నకి పర పరరి్మ ైన 
స్ేాఛ్ా ఉొందన అన్వద ిచర చొంచవలస్తన విష్యొం. ఎొందుకొంటే మన్నషత స్ొంకలపొం అన్వది, అన్వక 
పర స్తితులూ, పరకృతి శ్క త ల వల మలచబడుతుొంది. ఈ పర స్తితులూ, పరకృతి శ్క త లను దవేుడ ే
స్ృషతట ొంచనడన్న ఆస్తత క ల వ్ాదన. కానీ ఈ పరకృతి శ్క త ల  స్తిర్మ ైన న్నయమాల పరకార్ొం 
నడుసాత య్. ఈ న్నయమాలను దవేుడు మార చనట ో /మార్చగల్నగ నట ో  కనపడదు. 
స్ర,ే మన్నషత కి స్ేాఛ్నా స్ేాఛ్నాస్ొంకలపొం ఉొందనుక ొందనొం! కానీ ఆ స్ేాఛ్నా స్ొంకలపొం కూడన 
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దేవుడ ి చతేే ఇవాబడనిది. మర  తన స్ొంకలపొం తో మన్నషత చేస్ ే పనుల క  బాధ్ాత క ొంత 
దేవుడి పెైన కూడన పడకమానదు. 

దేవుడు రాగదేాషాలకతీతొం గా తన పన్న తను చేస్ుక న్న పోయ్య ఓ యంతనర ంగం 
(mechanism)అనుక ొంటే,అదఓిభౌతికవసుు వఅేవుతుొంది. 
“మొం చీ, చడెూ”, అన్వవ్ాటి న్నర్ాచన్నల   సాపేక్షమూ, పర స్తితులతో మారేవీ అయ్ ఉొంటాయ్. 
అవి సి్ల కాలాలను బటిట  మార్ుతనయ్. “మొంచీ, చెడూ”, అన్వవి మన్నషత పెట ట క నావి. 
“దేవుడు” అన్వ ఆలోచన కన్నా “మొంచీ, చడెూ” అన్వ ఆలోచన ల  మన్నషతకి, ముొందు 
కల్నగాయ్. ఎొందుకొంటే మన్నషత ముొందు మొంచిన్న తలె స్ుక న్న, తర్ువ్ాత దనన్నకి పరతిర్ూపొం గా 
దేవుడిన్న ఊహిొంచుక  న్నాడు. “ముొందు దవేుడిన్న (తటసి్ొం గా) ఊహిొంచి. తర్ువ్ాత మొంచి 
ఏదో  తలె స్ుక న్న దనన్నన్న దేవుడికి ఆపాదిొంచటొం”, జర్గలేదు.అలా జర ొందొంటే, దననర్ధొం 
“మన్నషతకి దేవుడ ిమొంచితనొం లో ముొందు నమమకొం లేదన్న”. దేవుడు మొంచివ్ాడన్వ నమమకొం 
తర్ువ్ాత ఏర్పడినదన్న అర్ధొం. కాబటీట  దేవుడన్వ ఆలోచన లేక ొండన కూడన మన్నషతకి, “మొంచి 
ఏదో ” తెల స్ుక న్వ సామర్ధయొం ఉొంట ొంది. కానీ దెైవ భకీత, పాపభీతీ మన్నషత స్న్నమర్ుొం లో 
ఉొండటాన్నకి ఉపకర సాత య్. 
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దేవుడూ హేతువాదుల సింవాదిం 

స్ుొందర్ొం కళళళ తెర చనడు..... చిమమ చీకటి..... కళళళ మూశాడు..... ఏమీ కనపడటొం లేదు. 
ఆర్ు న్ెలల  గా గుొండె జబుబ తో తీస్ుక ొంట న్నాడు. రాతిర న్నదరపో య్ మళ్ళళ ఇపుపడే లేచనడు. 
చేతుల  విదిల్నొంచనడు.”అరే... చేతుల  ఉనాటేో  లేవ్వ..!”.. కాళళళ ఆడిొంచనడు. “ఊహూ.. కాళళళ 
కదల లేదు”. 

“న్వను బతికే ఉన్నాన్న?” 

“ఊహు.., న్ననా రాతేర చన్నపో యావు”, ఎకకడ ినుొంచ  ోస్మాధననొం వచిచొంది. 

“అరే.., ఎొంత ఘోర్ొం జర గ ొంది..న్న పెళ్ళళొం పతలోల  ఎలా బతుక తనర్ు?…. ఇొంతక,ీ 
నువ్ెావర్ు?” 
“నీ భాష్లో ‘దేవుడు’ అొంటార్ు” 

“న్వను నమమను.న్నక  జీవితొం లో దవేుడపెుపడూ కనపడలేదు. న్వను న్నస్తత క డిన్న,ర్చయ్తన్న 
..పెైగా హేతువ్ాదిన్న…తెల సా?” 
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“కనపడతిే ఇొంకా నమేమదేముొంది గానీ, పరస్ుత తొం నువుా ఎవర  తో మాటాో డుతునాటలో ?” 

“నమమను గాక నమమను! మన్నషత బుర్రకి బయట, “తెల్నవిగానీ, ‘తెల్నవి లో ఉనా వస్ుత వు’ గానీ 
,”ఏద ీలేదన్న మా న్నస్తత క ల విశాాస్ొం”. 

“మన్నషత “తెల్నవీ, చతేన్న”, న్న “తెల్నవీ చేతన్న” ఒకేవిధ్ొం గా ఉొంటాయన్న నీకెవర్ు చపెాపర్ు?” 

“మాశాస్త రవ్వతతల  ఈ విశ్ాొం పన్న చసే్ే న్నయమాలను క న్నా ఎపుపడో  కన్నపెటేటశార్ు. ఇొంక న్నాటిన్న 
కన్నపెడుతూ ఉన్నార్ు.కాాొంటొం తీరీ, స్తట రొంగ్ తీరీ మొదల నై వ్ాటిన్న గుర ొంచి నువుా ఇొంకా 
వినలేదన?” 

“ఆ న్నయమాలను పటెిట ొంది ఎవర్ు? వ్ార కి కన్నపటెేట  శ్కితన్న ఇచిచొంద ిఎవర్ు?” 

“అొంట ేఆ న్నయమాలను నువ్వా పెటాట నొంటావ్. అయ్న్న స్రే.. న్వను న్ననుా నమమను. నువుా 
నన్వాొంచేస్తన్న స్రే..!” 

“ననుా నమమన్న వ్ాళళన్న దొండిొంచటాన్నకి న్వన్వమ ైన్న న్నయొంతన్న..? ననుా నమ్మమన 
దురామర్ుు లన్న న్ెతితన పెట ట కోవటాన్నకి న్వన్వమ నై్న ముఖపరరతి మన్నషతన్న?” 

“స్రే..న్న మీద కోపొం లేదనామాట” 

“రాగ దేాషాలకతీతొం గా న్న న్నయమాలపరకార్ొం పన్న జర గ పో తుొంది. మీర్ూ న్న న్నయమాల 
పరకార్మే పరవర తసాత ర్ు.కోపొం పెొంచుకోవటాన్నకి న్వన్వమ ైన్న మన్నషతన్న..?. “ 
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“నువుా ఈ లోకొం నడచిే భౌతిక న్నయమాలన్న ఎొందుక  మార్చవు? దీన్నవలన 
హాకిొంగ్(StephenHawking)వొంటిశాస్త రవ్వతతల ,స్తిర్ొంగాఉొండేభౌతికన్నయమాలను తెల స్ుక ొంట ే
చనల ,  న్ననుా తలె స్ుక నకపోయ్న్న వచేచ పరమాదమేమీలేదొంట న్నార్ు కదన? 

“నువుా ర్చయ్తవి కదన? నీక  శిలపొం యొకక పరా ముఖాత తెల్నస్ేఉొండనల్న. లోక 
న్నయమాలన్న మార స్ేత  న్న లోక ర్చన లో శిలపొం దెబబతిొంట ొంది. న్న శిలపొం మీక  అర్ధొం 
కాదులే . అద ి“అధభిౌతిక శిలపొం”. శిలాపన్నా దబెబతీయటొం ఉచితొం కాదు కదన? 

“నీ ఉన్నకిన్న మా శాస్త రవ్వతతల  ఎపపటికైెన్న న్నర్ూపతొంచగలరా?” 

“స్తధనధ ొంతపర్ొం గా న్నర్ూపతొంచవచుచ. కానీ న్వనుొండే లోకొం వ్వర్ు.న్న క లతల (dimensions) 
వ్వర్ు. మీక  న్న లోకొం లోకి పరవ్వశ్ొం లేదు. న్న లోకొం, మీ లోకొం లోన్న న్నయమాల పరకార్ొం పన్న 
చేయదు. మీ లోకొం న్న పర ధి లోన్న ఒక చినా నల స్ు మాతరమే! న్న ఉన్నకిన్న మీ లోకొం లోన్న 
న్నజ జీవితొం లోన్న దృగ ాష్యాలాతో న్నర్ూపతొంచటొం అయ్యా పన్వన్న? “ 

దేవుడు ననుా మళ్ళళ బరతికిసాత డేమో.నమ్మమత ే పోయ్ొందేముొంది. ఆయన తో  మొంచి గా 
మాటాో డదనొం….అనుక న్నాడు స్ుొందర్ొంలోలోపల. దేవుడికి స్ుొందర్ొం మనస్ులోన్న  మాటల  
వినపడుతూన్వ ఉన్నాయ్. 

“సాామీ, మమమల్నా స్ృషతటొంచిొంద ినువ్వా కదన..అొంటే, మేము చసే్ ేచెడడ  పనులక ినీక  కూడన 
బాధ్ాత ఉొంట ొంద ికదన..?” 

“నువుా న్ెమమది గా ఆస్తత క డివ్ెై పో తున్నావనుక ొంటా..మీక  స్ేాఛ్నా స్ొంకలపొం(free will) 
ఇచనచను కదన?దనన్నన్న పర స్తితులకి అతీతొం గా ఉొంచుకోవ్ాల్నిన బాధ్ాత మీద ికాదన?” 
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“అొంట,ే మొంచి తో పాట  చడెు చేస్ ే స్ేాఛ్ా కూడన నువ్వా ఇచనచవనామాట!అస్ల  మన్నషత 
చెడు చసే్ే ఆసాకర్ొం నువుా కల్నగ ొంచక ొండన ఉొంటే పోయ్యది కదన..? ఆ..అయ్న్న, నువిాచిచన 
స్ేాఛ్నా స్ొంకలపొం లో న్న స్ేాఛ్ా న్వతి బీర్కాయ లోన్న న్యె్ా లాొంటదిి లే సాామీ, అవునూ, 
ఎపపటినుొంచ  ో నువుా కనపడతిే అడగాలనుక ొంటాను సాామీ. జన్నలకి ఇొంత  బాధ్లను 
ఎొందుక  పడెతనవు. పరళయాలూ, పరమాదనలూ ఎొందుక  స్ృషతటసాత వు? నువుా చడెడ  వ్ాడివ్ా, 
మొంచివ్ాడివ్ా?” 
“న్వను మాతరొం కావ్ాలన్న చసేాత న్న?మొంచి చెడుల  మానవ స్మాజాల  స్ృషతటొంచినవి. 
అన్నర్ాచనీయుడన్ెనై న్నక  మీ మొంచి చెడులను ఎొందుక  వర తొంప చసే్ుత న్నార్ు? 

“కావ్ాలన్న చేయవ్ా..? అొంటే నీ మీదన ఈ పరపొంచొం మీదన నీక  అదుపు లేదన సాామీ..?” 
“అదుపు అన్వద,ి న్నయొంతిరొంచటొం అన్వద ి మనుష్ుల లక్షణొం కాదన? మీ లక్షణనలన్న న్నక  
ఆపాదిస్ేత  ఎలా?” 

“స్రే..మర న్ననుాఎవరెైన్న అదుపు చసే్ుత న్నారా?ఎవరైెన్న స్ృషతట ొంచనరా?” 

“నన్ెా వర్ూ స్ృషతటొంచలేదు. న్నక  కార్ణొం లేదు.న్నక  మొదల  లేదు.చివర్ లేదు. న్వన్వ 
అన్నాటినీ స్ృషతటొంచనను. అన్నాటలిోొంచీ న్వను వచనచను. అనీా న్వన్వ. న్వన్వ అనీా. కార్ా కార్ణ 
స్ొంబొంధ్ొం మీ పరపొంచొం లోద ికదన?” 

ఈయనక  మొదల  లేదు, చివర్ లేదొంట. న్వనడిగే పరశ్ాలకి స్మాధననొం ఇవాక ొండన భలే 
తపతపొంచుక ొంట న్నాడ!ే అనుక న్న, స్ుొందర్ొం, “నీక  మొదలే లేదన? న్వను నమమను..అదలెా 
సాధ్ాొం సాామీ?”అన్నాడు. 

వ్ెొంటన్వ, స్ుొందర్ొం కళళముొందు వ్లె గుతో ఒక వృతత ొం పరతాక్షమ ైొంద.ి 
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“ఈ వృతత ొం చుటూట  పో త ేఏది మొదల ? ఏద ిచివర్? పరతి పరదేశ్మూ మొదలే. పరతిద ీచివరే. 
నీవు ఏద ిమొదల  అనుక ొంటే అదే మొదల  కాదన?” 

“నీ ఉదనహర్ణ పరకార్ొం, పరతి విష్యాన్నకీ ముొందు వ్వరొక విష్యొం ఆదిగా ఉొంది కదన 
సాామీ?” 
“న్న లోకొం లో కార్ామూ కార్ణమూ ఒక ే స్మయొం లో జర్ుగుతనయ్. ఒకే బొందు 
స్మానమ నై స్మయొం లో కాలాలనీా ఉొంటాయ్. ఒక పరదేశ్ొం లోన్వ అన్వక వస్ుత వుల  
ఉొంటాయ్. “ 

 “ఏొంటల! మా కాాొంటొం తీరీలూ, స్తట రొంగ్ తీరీలూ చెపతపనట ో  గా నువుా మాటాో డుతున్నావు. 
ఇొంతక,ీనువుా ఏ కాలొంలో ఉన్నావు సాామీ?” 

“అన్నా కాలాలలోనూ ఉన్నాను. క ొండమీద ినుొంచీ చుట ట పకకల చెటోనీా కనపడినటేో , న్నక  
కాలాలనీా ఒకక క్షణొం లోన్వ కనపడుతనయ్. ఏ కాలాన్ెైా న్న న్వను స్పృశిొంచగలను. అన్నా 
కాలాలలోనూ న్వను పరవ్వశిొంచగలను. కాలాన్నా న్వను ఆపగలనూ, పర్ుగుల  పెటిట ొంచగలను. 
అయ్త,ేన్న కాలొం మీ కాలొం కొంటే భినామ నైది కదన?” 

“ఏమ్మటల సాామీ, ననుా గొందర్ గోళొం లోకి న్ెటేటశార్ు. న్వను మీలా  న్ననాట ివస్ుత వునీ రేపట ి
వస్ుత వునీ పరస్ుత తొం ఎొందుక  స్పృశిొంచలేను సాామీ?” 

“నీ లోకొం లో కార్ామూ కార్ణమూ వ్వరేార్ు గా ఉనాపుడు, “కార్ామ ైన నీ పరస్ుత త లోకొం లో 
ఉనానీవు, కార్ణమ ైన న్ననాటిన్న ఎలా స్పృశిొంచగల గుతనవు?” 
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“మీర్ు మాడెైమనషన్లో  ఉనాట ో  అగుపడటొంలా.. ఏ ఆరో డెైమనషన్లో న్ల..ఏడో  డెైమనషన్లో న్ల 
ఉన్నారా?  ఏదేమ నై్న, కాలాన్వా అదుపు చయేగల మీర్ు సామానుాల  కార్ు” 

“ఇొందులో మనుష్ుల  చేస్తనట ో  గా అదుపు ఏమీ లేదు. కాలమూ, లోకమూ, న్వనూ వ్వర్ు 
వ్వర్ు కాదు. అొంతన ఒకకటే కాదన?” 

“మీర్ు ఎవరైెన్న న్నక   చేతుల  జోడిొంచనలన్నపతసోత ొంద.ి ఒకక సార  న్నక  కనపడొండ ిసాామీ!” 
“న్వను న్నర్ుు ణుడను, న్నరాకార్ుడను, అన్నర్ాచనీయుడను, అమయేుడను.  ననుా నీవు 
చూడలేవు. భకిత అన్వద ి అమ్మత బలవొంతుడెైన ఇష్ుట డిన్న చూస్తనపుడు మనుష్ులలో కల్నగే 
ఇష్టొం తో కూడని భయొం.  దీన్నకీ మనుష్ుల మనుగడకీ స్ొంబొంధ్ొం ఉొంది.  నీ భకిత కీ న్న 
పరతాక్షాన్నకీ స్ొంబొంధ్ొం ఏమీ లేదు.నీ చర్మ చక్షువుల తో ననుా గరహిొంచలేవు. దవిా 
చక్షువుల్నవాటాన్నకి భకిత ఒకకటే స్ర పో తుొందన?” 

“స్రే సాామీ, న్న పరశ్ాలన్నాటికీ మీ పరశ్ాలతో బరహామొండొం గా స్మాధననొం చపెాపర్ు. ఒకక సార  
ననుా మళ్ళళ  బతికిొంచొండి సాామీ!. అరే! ఏద ీస్మాధననొం రాద?ే ఆ దేవుడన పాడన. లేన్వ 
లేదు.. లేక పో త ేన్న పరశ్ాక  స్మాధననొం ఎొందుక  చెపపడు?” 
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స్వవఛ్ఛాసంకల్పం (free will) 

ఒక ఆకల్న గా ఉనా క కక కి మాొంస్ొం ముకక ద ర కిొందనుకోొండి, అద ివ్ెొంటన్వ ఆ ముకకన్న 
తిన్వస్ుత ొంద.ి దనన్న కోర క క  తిన్నలా వదనద  అన్వ ఛ్నయ్స్ లేదు. అొంటే దనన్న విల్ ఆకల్న కి బాన్నస్. 
ఆ మాొంస్ొం ముకక పకకన ఎవరైెన్న ఒక దుడుడ  కర్ర పట ట క న్న న్నలబడితే, క కక కి భయొం 
వ్వస్ుత ొంది. కానీ ఆకల్న వలన తిన్నలన్న కూడన అన్నపతస్ుత ొంది. క కక ఆ మాొంస్ొం ముకక న్న 
తిొంట ొందన లేదన అన్వద ి ఆ క్షణొం లో ఆ క కక భయొం యొకక మర యూ ఆకల్న యొకక 
ఉమమడి పరభావొం మీద ఆధనర్పడి ఉొంట ొంది. క కక కి ఆకల్న మరీ ఎక కవ్ెైతే తనుాలను ల కక 
చేయక ొండన ముకక తినటాన్నకి పరయతిాస్ుత ొంద.ి దనన్నకి తనుాల భయొం ఎక కవ్ెైత ేబరతిక ొంట ే
తర్ువ్ాత తినవచుచలే అనాట ో  గా అకకడ ినుొంచీ జార్ుక ొంట ొంది. ఈ స్ొంఘటన లో క కక కి 
ఉనా ఆపషనుో  పరె గాయ్. విల్ కి ఉనా డిగీర ఆఫ్ ఫరరడొంపెర గ ొంది. 
మన్నషత క కక కొంటే చనలా స్ొంకోిష్టమ నై జీవి. మీర్ు మధ్ా యుగాల న్నట ిఒక రాజు అనుకోొండి. 
మ్మమమల్నా వ్వరొక రాజు యుధ్ధొం లో ఓడిొంచి కటకటాలలో పెటిట , న్నల గు రోజుల  భోజనొం 
లేక ొండన మాడిచ, అపుపడు ఒక అనాొం గ న్ెా  మీ ముొందుక  తోశాడనుక ొందనొం. మీర్ు 
అభిమాన ధ్నుల ైత ే అనాొం తినర్ు. ఆనాొం తినక ొండన చన్నపో వటాన్నకి కూడన రెడీ. మీక  
ఆకల్న ఎక కవ్ెైత ే అభిమాన్నన్నా పకకన పటెిట  అనాొం తిొంటార్ు. ఇకకడ కూడన మీ కోర క 
ముొందు ఉనా ఆపషనుో  పెర గాయ్. 

మీర్ు మళ్ళళ ఒక చకరవర త అయాార్ు…ఊర కే…అనుకోొండి. శ్తృ దశే్పు రాజు మీ మీదిక ి
దొండెతితవచిచమీక మూడుఆపషన్సిఇచనచడు. 
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1.ఓడపోియ్నట ట  ఒపుపక న్న రాజాాన్నా సాాధీన పర్చి మీర్ు సామొంత రాజుల  గా 
మార్టొం. 
2.ఆయనక  క న్నా ధ్న కనక వ్ాహన్నదుల  స్మర పొంచి స్ొంధి చేస్ుకోవటొం. 
3.యుధనధ న్నకి స్తధ్ధపడటొం. 

కానీ మన్నషత గా మీర్ు బుధిధ  జీవి. ఆలోచనల  ఉన్నాయ్. మీక  అనుభవొం కల 
మొంతుర ల  ఉన్నార్ు. వ్ార కి ముొందు మూడు తరాల చర తర తలె స్ు. ఇక ముొందు 
రెొండు తరాల లో ఏమ్మ జర్ుగ బో తోొందో  ఊహిొంచి చపెప గల దిటటల  ఆ మొంతుర ల . 
అపుపడు మీర్ు ఆ మొంతుర లను స్మావ్వశ్ పర చి, స్మాలోచనల  జర పత, శ్తుర  రాజు 
ఇచిచన ఆపషన్స ల తో పాట  మీక  వ్వరే ఏ ఏ ఆపషనుో  ఉన్నాయో కనుక కొంటార్ు. 
తర్ువ్ాత మీకూ పరజలకూ ఏది మొంచిదో ఆ న్నరి్యొం తీస్ుక ొంటార్ు. ఇకకడ మీర్ు 
తీస్ుక నా న్నరి్యొం కూడన శ్తుర  రాజు ఇచిచన ఆపషనుో ,మొంతుర ల  ఇచిచన స్ల హాలూ, 
వ్ార  తెల్నవి తటేలూ,మీదృషతట  లో పరజలక ిఏది మేల  చసే్ుత ొంది.. మొదల ైన కార్ణనలకి 
లోబడి ఉొంట ొంది. ఒకక సార  ఒక న్నరి్యొం తీస్ుక నా తర్ువ్ాత, ఆ న్నరి్యొం అమల  
చేయటొం మీ చతేులలో పన్న. కానీ ఆ న్నరి్యొం వలన వచేచ ఫల్నతొం మీ చేతులలో 
ఉొండదు. ఒక వ్వళ యుధ్ధొం చయేాలన్న న్నరి్య్ొంచుక ొంటే,యుధ్ధొం లో గెలవగలగటొం 
పరర తగా మీ చతేులలో ఉొండదు. కానీ యుధ్ధొం చేయాలన్న న్నరి్యొం తీస్ుక నా వ్ెొంటన్వ 
యుధ్ధొం మొదల  పెటటటొం మీ చతేులలోన్వ ఉొంది. ఒకవ్వళ మీర్ు తికకల రాజు అయ్ా 
ఉొండ ి ఒక రాాొండొం డసె్తష్న్స తీస్ుక న్నా కూడన,ఆ డసె్తష్న్స వ్ెనుక ఏవ్ో క న్నా 
స్ెైకలాజికల్ డెైనమ్మక్సి కార్ణొం గా ఉొంటాయ్.  ఇకకడ మన్నషత ఇఛ్ా కి డిగీర ఆఫ్ ఫరరడొం 
పెర్గటొం మనొం చూసాత ొం. ఇది చనలా వర్కూ మన్నషత ఆలోచన్న శ్కిత వలన.విల్ కి ఉనా 
డిగీర ఆఫ్ ఫరరడొం మర ొంత పెర గ ొంది.     కానీ మన్నషత ఇఛ్ా ఇొంకా క న్నా కార్ణనల వలన 
పుటిట , క న్నా పర మ్మతులకి లోబడఉేొంది. 
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ఫరర విల్ అొంటే ఏమ్మటి? మన్నషత కోర క కి కార్ణనల  లేక ొండన ఉొండటమా? లేక మన్నషత 
ఏ న్నరి్యమ ైన్న తీస్ుకోగలగటమా? మన్నషత కోర క కి కార్ణనల నుొంచీ 
మ్మనహాయ్ొంపులేదు. పరతి కోర కకీ ఏవ్ో క న్నా కార్ణనల  ఉొంటాయ్. పరతి న్నరి్యొం 
వ్ెనుకా ఏవ్ో క న్నాశ్క త ల కలయ్క ఉొంట ొంద.ి మన్నషత ముొందునా ఆపషనోలో  దేన్నన్న 
ఎొంపతక చేస్ుక ొంటాడూ అన్వద ి కూడన అన్వక కార్ణనల మీద ఆధనర్పడ ి ఉొంట ొంది. 
ఈకార్ణనలలో మన్నషత వాకితతాొం కూడన ఒకట.ి పతర కి వాకితతాొం కలవ్ాడు యుధ్ధొం 
చేయాలన్వ న్నరి్యొం తీస్ుకోలేదు.కాబటీట  పతర కి వ్ాడికి యుధ్ధొం విష్యొం లో ఫరర విల్ 
పన్న చయేనటేో .మన్నషత వాకితతామే అన్వక కార్ణనల స్మాహార్ొం. మన్నషత జీవితొం లో 
అతన్న ఇఛ్ా మీద అధనర్పడన్న అన్వక అొంశాల  కూడన ఉొంటాయ్. ఒక సార  తనజ్ 
మహల్ చూస్తన వ్ాడు తనజ్ మహల్ ను మర చిపో వ్ాలనుక న్నా మర చి పో గలడన? 
ఇక చేతులతో క ొండలన్న పతొండి చయేటొం లాొంటి అన్వక విష్యాల  మన్నషత ఇఛ్ా కి 
వ్ెల పల ఉనావ్వ. 

ఇఛ్ాకీ పరయతనాన్నకీ కల స్ొంబొంధ్ొం ఏమ్మటి?పర స్తితుల వలన మన ఇఛ్ా 
ఏర్పడితుొంది. కానీ మన ఇఛ్ా కి కూడన పర స్తితులన్న మారేచశ్కిత ఉొంది. న్నక  కార్ు 
డెైరవ్ చేయటొం రాదు.  కానీ, డెైరవ్ చయేాలన్వ ఇఛ్ా ఉొంది.  ఇఛ్ా కల్నగ న వ్ెొంటన్వ ఒక 
కార్ు బయటకి తీస్త డెైరవ్ చయేలేను. ఒక మన్నషత స్హాయొం తో డెైరవిొంగ్ న్వర్ుచకోవ్ాల్న. 
డెైరవిొంగ్ న్వర్ుచక న్న ఆ ర ఫ్ెో కెిస్ మన అొంతశచచతనలో భాగమయాాక మనక  డెైరవిొంగ్ 
వచేచస్తనటేో . అపుపడు డెైరవ్ చయెాాలన్నపతచిొంద ేతడవు గా  కార్ు బయటికి తీస్త డెైరవ్ 
చేయవచుచను. అొంట ేమన విల్ వలన ముొందు గా ఉనా పర స్తితిన్న, అొంటే డెైరవిొంగ్ 
రాకపో వటాన్నా అధిగమ్మొంచి, డెైరవిొంగ్ వచేచ స్తితి లోకి చేరాొం. ఈ పర స్తితి కి కార్ణొం 
మనొం చసే్తన పరయతాొం . ఇపుపడు డెవై్ చేయటొం మన విల్ పర ధి లోన్నది అయ్ాొంది. 
ఫరర విల్ అన్వది . ఒక కట ట గొయాకి కటటబడని గేద ెలాొంటిద ిఅొంటార్ు. దనన్న స్ేాఛ్ా తనడు 
పొ డవు కి లోబడ ిఉొంట ొంది. ఇకకడతనడు పొ డవు అన్వద ిపర స్తితులను స్ూచిస్ుత ొంద.ి 
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మన్నషతకి తన ఇఛ్ా యొకక కార్ణల ైన  పర స్తితులను అధిగమ్మొంచి  స్ేాఛ్ా 
స్ొంపాదిొంచ ేశ్కిత లేదు అన్న ఈ కట ట గొయా ఉదహర్ణ భావొం. కానీ దీన్నకి మనొం ఒక 
విష్యాన్నా అదనొం గా చేర్చవచుచ.  అదేమ్మటొంటే ఆ తనడు ర్బబర్ లా సాగే ఎలాస్తటక్స 
తనడు. దనన్న పొ డవున్న మన యొకక విల్ పవర్ లేక పరయతాొం వలన పెొంచ 
వచుచను. “కార్ు తోలే శ్కిత” మొదట కార్ు న్వర్ుచకోనక  పరర్ాొం మన తక్షణ ఇఛ్ా 
పర ధికి బయట ఉొంది. కానీ మన పరయతాొం వలన అద ి మన ఇఛ్ా పర ధ ి లోకి 
వచేచస్తొంది. అొంటే తనడు పొ డవు పెర గ నటేో . అయ్తే ఎలాస్తటక్స తనడు క ొంత పొ డవు 
తర్ువ్ాత మర  సాగదు.  అలాన్వ పరయతాొం  వలన సాధిొంచే విష్యాలకూ ఒక పర ధ ి
ఉొంట ొంది. ఎవరెైన కదిలే రైెల న్న ఎపపటికైెన్న తమ చిటికెన వ్వల  తో ఆపగలొం 
అనుక ొంట ేఅద ిఅమాయకతామేకదన! 

అలాన్వ, ఒకక సార  డెైరవిొంగ్ న్వర్ుచక నా తర్ువ్ాత ఆ ర ఫ్ెో కెిస్ మనలో 
భాగమౌతనయ్.  తర్ువ్ాత వ్ాటిన్న వదిల్నొంచుకోవటమన్వది మన విల్ పర ధిలో లేన్న 
అొంశ్ొం. 
మొతతొం మీద చూస్తనట లో తే, ఫరర విల్ అన్వద ిమౌల్నకొం గా పర స్ుి తుల తో ఏర్పడని ఒక 
ఆకృతి మతరమే. మనొం చినా చినా మేక లతో న్వల మీద ఒక పక్షి ఆకార్ొం వచేచలా 
అమరాచమనుకోొండి. అకకడ పక్షి ఉనాటాో  లేనటాో ? పక్షి అన్వది ఒక ఆకార్ొం గా 
మాతరమే ఉనాది. కానీ భౌతికొం గా అకకడ ఉనాది మేక ల  మాతరమే. అలాన్వ, ఫరర విల్ 
అన్వద ిఫరర గా కన్నపతస్ుత ొంది. ఒక మన్నషత ఏ క్షణొం లోన్ెనై్న ఒక న్నరి్యొం తీస్ుక న్నాడొంటే 
దనన్న వ్ెనుక తెల్నస్తొంట వొంట,ీ మర యూ తెల్నయనట వొంటీ అన్వక భౌతిక, మానస్తక 
కార్ణనల  ఉొంటాయ్. వీటిలో క న్నా అొంతర్ుత కార్ణనల ైతే, క న్నా బాహా పరపొంచొం 
స్ృషతటొంచిన కార్ణనల .  ఈ కార్ణనలను అధిగమ్మొంచి, ఏ కార్ణొం వలన్న కాక ొండన, 
మన్నషత ఏదెైన న్నరి్యొం తీస్ుక ొంటే అది ఫరర విల్ అవుతుొంది. కానీ, మన న్నరి్యాలమీద 
బగ్ బాాొంగ్ నుొంచీ జీవ పర ణనమొం వర్కూ అన్వక విష్యాల పరతాక్ష,పరోక్ష పరభావొం 
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ఉొంట ొంది. ఈ కార్ణనల  కనపడవేి కావు. మన్నషత న్నరి్యమ ేకనపడుతుొంది. మన్నషత 
న్నరి్యొం వ్ెనుక కార్ణొం కనపడనొంత మాతనర న కార్ణొం అస్ల  లేనట ో  కాదుకదన. 
ఈ పరపొంచొం మొతతొం ఒక పర్ుగటెేట  రైెల  బొండి లాొంటిదెతై,ే అొందులో ఉనాఒక 
పరయాణణక డ ిలాొంటది ేఫరర విల్. ఆ పరయాణణక డ ికి రైెల  భోగీ లో ఏ మూలకైెన్న పోయ్య 
స్ేాఛ్ా ఉొంది. కానీ రైెల  బొండ ిపరయణణచ ేదిక కన్న బటేట  ఈ పరయాణణక డు పరయాణణొంచ ే
దిక క ఉొంట ొంది. 
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గుర్ూజీ కీ మర్జీ 

వాకకు: ఆధ్నయతిికత్ అంట ే అదేదో  హిమాలయాలకు వెళ్ళి త్పసుు చసేుకోవటం కాదు. 
కుట ంబ జీవితననిా కొనస్ాగిసూు న్ ేఆధ్నయతిికం గా ఎదగ వచుు. 

ల్ో వాకకు: అవును మరి్. అందర్ూ హిమాలయాల కు వెళ్తు , మా సంసథల లో డబుు కటి్  మర్జ 
ఎవర్ు చేర్తనర్ు. అయిన్న సన్నయసుల దగగర్ డబుు ఎందుకుంట ందవ. అందుకన్ ేసంస్ార్ులని 
ఈ ఆధ్నయతిికత్ లోనికి ఆకరి్షంచనలి. 

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

భాషణ: మా మార్గం శాస్్ు యీమ నైదవ. 

అభిభాషణ:ఈ మధ్య జన్నలు చదువుకొని తెలివిమీరి్ స్ నై్సు ని నముిత్ున్నార్ు. న్న 
మార్ాగ నికి విశ్వసనీయత్ ర్ావాలంటే, "అదవ స్ ంైటిఫ్క్" అని చపెపక త్పపదు. అలాన్ ేమత్ 
గరంధ్నలు చెపప్న దననికీ స్ ైన్సు కీ స్ామయం ఉనా చోట మత్ గరంధ్నలను కూడన కోట్ చసేుు ంట ం. 
స్ామయం లేని చోట దనని గురి్ంచి మాట ా డం. 

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 
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మాట: స్ ైన్సు చనలా పరి్మిత్మ ైనదవ. దననికి తెలిస్్ందవ చనలా త్కుువ. స్ నై్సు కి అందని 
విషయాలు చనలా ఉన్నాయి. 

ల్ో మాట: ఎవడన్నా మహిమలని పరయోగశాల లో నిర్ూప్ంచమంట ేఅదో  చికుు. స్ ైన్సు కి 
అందని విషయాలు న్నకు మాత్రం అందుతనయా ఏమిటి?స్ నై్సు త్నకి తెలియని విషయాలని 
తెలియదు అని ఒపుపకొంట ందవ. ముము కూడన అలా ఒపుపకొంటే,  క మా దగగరి్కి ఎవర్ు 
వస్ాు ర్ు? జన్నలను ఆకరి్షంచట నికి ఏదో  ఓ మహిమ చూప్ంచనలి. 

అనాట ా , ముము మా టెకిాక్ు కి అమ రి్కా లో పవటెంట్ కూడన సంప్ాదవంచనం. లేక ప్ో త,ే పరతి 
వాడూ కాప్ కొడిత ేమన అదుపు లో ఏముంట ందవ?  క  ండియాలో పవటెంటలా  అవీ ప దద  గా 
పటి్ంచుకోర్ు కాబటట్ , జన్నలకు భయం చెబుతనం. మా టెకిాకుులను మా దనవర్ా కాకుండన 
వేర్ ేవారి్ దనవర్ా న్ేర్ుుకొంట ేఅనర్ధం జర్ుగుత్ుందని జన్నలకు భయం చెబుతనం. వచీు ర్ాని 
వారి్ దనవర్ా న్ేర్ుుకోవదదని ఒప్పస్ాు ం. 

ప ై గుటటు : వచేు ర్ ండళే్ి లో పరపంచమంతన న్న మార్ాగ నిా అనుసరి్సుు ందవ.న్న మార్ుు ధ్నయనం 
పరపంచం అంత్ట  విసు రి్సుు ందవ. 

ల్ో గుటటు : న్నకు ఆత్ి పర్ిశీలన ఎకుువ.న్నకు పవర్ు సంప్ాదవంచటమంటే ఆశ్ ఎకుువని న్న 
ఆత్ి పర్ిశీలన లో తేలిందవ.పవర్ు తో ప్ాటే పవర్ కూడన వసుు ందవ. 

ఓ మాట: మా సంసథ  డబుులను ఆశంచదు. ఏదో .. సంసథ  ను నడిప్ంచట నికి కొంచెం ఫ్జు 
తీసుకొంట ం, కొనిా పుసుకాలు అముితనం. 
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ర్ ండో  మాట: న్నకు డబుు కంటే పవర్ు మీద మోజ కుువ. అయిన్న ఆధ్నయతిికత్ కీ సంస్ాథ గత్ 
వయవసథ  కీ చుక ుదుర్ని జిడుు  కృషణమూరి్ు చెప్పన మాటలు ఈ జన్నలకు తెలిస్వు   క న్న గతేం 
కాను. ఆ కృషణ  మూర్ిుకే త్న సమావేశాలకి ఫ్జు ప ట్టం త్పపలేదు,  క న్ేన్ెంత్? 

నుడి: ఆధ్నయతిిక స్ాధ్న లొ వచేు పర్ిణతి ని బటి్  ముము మాస్ర్ అనీ, మ గా మాస్ర్ అనీ 
 లా అన్ేక ర్ాంకులు  సూు  ఉంట ము. మా మాస్రా్ దగగర్ దీక్ష పుచుుకొనక పో్ తే, అలాంట ి
వారి్కి మోక్షం ర్ాదు. ఎందుకంటే, త్ర్ త్ర్ాల మా గుర్ువుల శ్కిు మా మాస్రా్ దనవర్ా ఆపర్ేట్ 
అవుత్ూ ఉంట ందవ. ఆ విధ్ం గా అనర్ుు ల చతేిలోకి ఈ శ్కుు లు వెళ్ికుండన కూడ ముము 
కనిప డుత్ూ ఉంట ము. 

మునుుడి:మోక్షానిా స్వులు ప టి్  కొలుస్ాు మా ఏమిటి? మా సంసథ  లో చరేే్ వారి్కి ఒక sense 
of empowerment కలిపంచట నికి ఈ ర్ాంకులు  స్ాు ము. ఏ ఆర్గన్ెైజషేన్స లో అయిన్న ఈ 
ర్ాంకులు త్పపని సర్ ేకదన? సమావేశాలలో మాకు  బుందవ కలిగించ ేపరశ్ాలు అడిగే వారి్ని 
ఈ మాస్రా్ సహాయం తో అదుపు లో ప ట్వచుు.ర్ాంకులు  స్వు  జన్నలు మనకు 
సంస్ాథ గత్మ ైన పని చసే్్ ప డతనర్ు. మనిష్క ి త్గగట ్  గా లౌకయం గా మ లిగితేన్ ే సంసథ  
విసు రి్సుు ందవ. మా పధ్ధత్ులు ఎవర్  న్న ఎలాగ  న్న ప్ాటించవచుంట,ే  క మా దగగరి్కి 
వచేుదవేర్ు.అందుకన్ే మా దనవర్ా న్ేర్చుకొంటేన్ ేఫలిత్ం వసుు ందని పవటంెట్ ప టే్శాం. అమ రి్కా 
లో అయిత ే నిజమ ైన పవటెంట్ న్ే తీసుకొన్నాం ల ండి.అమ రి్కా వాళ్ళి కూడన మా పధ్ధతిని 
అనుసరి్ంచట నికి స్ౌకర్యం గా, బ ైబిల్ నీ, భగవదీగ త్ నీ వేదనలనీ ముడి ప డుత్ూ, మా 
ధ్నయన్ననిా fine tune చేస్వశాం. అకుడి సువార్జుకులు  కుడ జన్నలని ఆకరి్షసుు ంటే, ముము 
అకుడి భకుు లని ఆకరి్షసుు న్నాం. క ఖుర్ాన్స కి కూడన ఏదో  ఓ లింకు కనిప ట ్ లి. ఓ  దదర్ు 
డనక్రా్నీ,  ంకో స్ ైంటిస్్ట నీ కూడన మన సంసథలోకి ఆకరి్షంచగలిగితే జన్నలు  కా ఎకుువ గా 
నముితనర్ు.  దీక్ష  వవట నికి ఆధ్నయతిిక అర్ుత్ ఉండనలి. అయితే అర్ుత్లు ర్ాజకీయ 
న్నయకులకీ, పరముఖులకీ దీక్ష  వవట నికి మాత్రం అడుు  ర్ావు. 
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నఛ మాట: అదెైవత్ స్్థతి వలన మనుషులు మారి్ త్దనవర్ా సమాజానికి ములు జర్ుగుత్ుందవ. 
నీతో మాట: న్న దగగరి్కి ఎంతో మందవ ర్ాజకయీులు వస్ాు ర్ు. కాస్వపు పరశాంత్ం గా ధ్నయనం 
చేసుకొంట ర్ు.బయటికి వెళ్ళి మామూలుగాన్ ే అవినీతిచేస్ాు ర్ు. అహానిా త్గిగంచుకొనాంత్ 
సులువు గా స్ావర్ాధ నిా  త్గిగంచుకో లేర్ు. 

అదెైవత్ స్్థతి ప్ ందవన యూజీ న్ే చెప్ాపడు, ఆ స్్థతి వలన ఎట వంటి మత్ పర్మ ైన, 
ఆధ్నయతిికమ ైన, ర్ాజకయీమ ైన, స్ామాజికమ నై పర్యవస్ాన్నలూ ఉండవని. అదో  పరతయేకమ ైన 
స్్థతి అంతే! సమాంత్ర్ం గా మనుషులందర్ి ములు కోసం,మనుగడ కోసం జర్ిగే వయవస్ాథ  
పర్మ ైన, వయకిుపర్మ ైన  త్ర్ పరయతనాలు జర్ుగుత్ూన్ే ఉండనలి. కానీ ఈ మాట చపెవు , ప దద  
ప దద  వాయప్ార్ వేత్ులూ, స్్నిమా నట లూ న్నకు డొన్ేషనుా  ఎలా  స్ాు ర్ు? వారి్కి మోక్షం 
చూప్స్వు  న్ ే మనకి లాభం. ఆధ్నయతిికత్, కాిక్ అయిత ే బ గా లాభ స్ాట ి వాయప్ార్ం . 
ఎందుకంట ర్ా? ర్జనీకాంత్ లా జీవిత్ం లో అత్ుయనాత్ స్్థతికి వెళ్ళిన త్ర్ువాత్, అట వంట ి
వార్ు ఓ ఒంటర్ి త్న్ననిా ఫ్లవుతనర్ు. క స్ాధ్వంచట నికి ఏమీ మిగిలి ఉండదు. కానీ వారి్ 
సక ుస్ట వలన వారి్ దగగర్ డబుు బ గాన్ే ఉంట ందవ. వారి్కి  ంకా సత్యమనీ, మోక్షమనీ 
చూప్స్వు , వార్ు మళ్ళి త్మ పవర్ాశ్ ని కొనస్ాగిస్ాు ర్ు ఆ పరకిరయ లో మనక ీకొంత్ ముడుత్ుందవ. 
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జనం తో మాట: న్న దగగర్ అదెైవత్ స్్థతి ని స్ాధ్వంచేందుకు టెకిాకుులు ఉన్నాయి. 
మనల్ో మాట: ఓ వంద టెకిాకుులు చెప్ాు ం. పని చసే్్ందనట నికి పరమాణనలేమీ ఉందవు. 
ఎవర్ో ఒకరి్ కి ఏదో  ఓ కార్ణం వలన కొంచెం సవసథత్ వస్వు  వారే్ పని చేసుు ందని చెప్ాు ర్ు. 
టెకిాకుుల వలన ఆ స్్థతి కి వెళ్ి గలిగి త ేఅదవ "సమయానికందని స్్థతి"  ఎందుకవుత్ుందీ? 
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పరయత్ాం వలా స్ాధ్యం కానిదవ టెకిాక్ వలన స్ాధ్యమౌత్ుందన? ఏదెనై్న న్ేను కొంచెం మ ర్ుగు. 
కొంత్మందవ బ బ లు డరగ్సు వాడమని సలహా  స్ాు ర్ు. 

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

చివర్మిాట:అదెైవత్ స్్థతి తో పర్పిూర్ణ సత్యం అవగత్మౌత్ుందవ. 

చివర్ాకర్ి మాట: అదెైవత్ స్్థతి అన్ేదవ మనుషుల, ప్రా ణుల అస్్థత్వ పర్ిధ్వలోనిదే.కానీ అర్ుదెైన 
అనుభవం.పర్ిపూర్ణ సత్యం అన్ేదవ మనుషుల వర్ికీ అనుభవమవవదు. ఎందుకంట ే అదవ 
మనిష్ అస్్థత్వ పర్ిధ్వ కి బయట ఉందవ.ఈ సృష్్ , విశావల అస్్థత్వ పర్ిధ్వ కి బయట ఉంట ందవ. 
కాబటట్  అదెైవత్ అనుభవం వలన పర్ిపూర్ణ సత్యం తెలియదు. అంట,ే పరి్పూర్ణ సత్యం నీక ంత్ 
అనుభవమో, న్నకూ అంతే అనుభవం. న్నకూ తెలియదు..కానీ ఈ విషయానిా మా 
పుసుకాలలో ఎకుడో ఓ మూల చబెుతనం. రే్పు ఎవర్  న్న జన్నలను మోసం చేశామని 
చట్పర్మ నై చర్య తీసుకొంతే  దవ ఓ డిస్ రయెిమర్ లా పని చేసుు ందవ. ఈ తెలుసుకోలేని 
పర్ిపూర్ణ సతనయనికీ, తెలిస్్న దెనైందవన జీవితననికీ మధ్య అన్ేక అందమ నై, హాయిగచలేప ఊహ 
లోకాలనీ,మహిమలనీ, పునరీ్నిలనీ కలిపంచి జన్నలను పరలోభ ప ట్టము మా పరజఞ. మా 
దగగరి్కి వచేు కంట ే ంటలా  భగవన్నామ సిర్ణ చసేుకొంటనే్ో, ధ్నయనం చేసుకొంటనే్ో మానస్్క 
పరశాంత్త్ దొర్ుకుత్ుందవ. కానీ ఈ విషయం చెబితే,  ంకా మా పరతయేకత్ కి ఏమౌత్ుందవ? 
"పరి్పూర్ణ సత్యం న్నకు అందవన"దని చపెుపకోవటం లో  ంకో ఉపయోగం ఏమిటంటే, అపపట ి
నుంచీ న్ేన్ ేదవేుడిని అని కూడన నమిబలక వచుు. 
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అహంకార్ం, స్ావర్ధం 

న్నక  తెల్నస్తన ఓ  మధ్ాతర్గతి జీవి ఒకతను ఈ మధ్ా ఆధనాతిమకత వ్ెపైుకి మళ్ళళడు. అతను 
ఒక అవినీతి పర్ుడెైన పరభుతోాదో ాగ . అతను మనస్ున్న పరశాొంతొం గా ఉొంచే అన్వక ట కిాక్స లను 
న్వర్ుచక ొంట న్నాడు. పరా ణనయామొం, యోగా, అన్వక కిరయల ...ఇలా అన్వకొం 
న్వర్ుచక ొంట న్నాడు. అతన్న పరకార్ొం అతను ఇవనీా న్వర్ుచక నటొం వలన అతన్న మనస్ూ 
ఆరోగామూ రెొండూ మ ర్ుగయాాయ్. న్నక  అతను చెపతపనద ి న్నజమ ే అన్నపతొంచిొంద.ి అత్ను 
ఆధ్నయతిికత్ వెైపు కి మళ్ళిన త్ర్ువాత్ అత్ని లో న్ేను గమనించిన  ంకో ముఖయమ ైన మార్ుప 
ఏమిటంట,ే అంత్కు ముందు, త్న గురి్ంచి తనను చెపుపకొన్ ే"స్ ంత్ డబ ు", కొంత్ త్గిగంచనడు. 
న్ెమమది గా అతను చినా చినా  పరవచన్నల  ఇవాటొం మొదల పటెాట డు. ఓ రోజు, “మనొం 
అహంకార్ానిా తగ ుొంచుకోవ్ాల్న. అహొం లేకపో తే మనొం చనలా ఎదుగుతనము. ఆధనాతిమక 
అనుభూతులకీ , పరశాొంతతకీ “అహొం లేక పో వటొం” చనలా ముఖాొం”, అన్న మొదల పటెాట డు. 
అతన్న మ్మగతన జీవితొం మామూల  గాన్వ ఉొంది. ఉదో ాగొం లో లొంచనల  మామూల  గాన్వ 
పుచుచక ొంట న్నాడు. చెయావలస్తన కిర కిర  ల  చేస్ుత న్వ ఉన్నడు. బహుశా ఇొంతక  ముొందు 
కొంటే పరశాొంతొం గా, ఉతనిహొం తో అతను తన అవినీతిన్న క నసాగ స్ుత న్నాడు. 
అతను ఆధనాతిమకొం గా పురోగతి స్ాధ్వంచినట ా ? తిరోగమ్మొంచినటాో ? 

న్న దృషతట  లో అతను పరా ణనయామాలూ, యోగా న్వర్ుచకోవటమ ేతన ఆరోగాొం కోస్ొం. న్ెైతికొం గా 
చూస్ేత ,యోగా దనారా అతను పొ ొందే ఆనొందనన్నకీ, ఓ డరగ్ ఏడిక్సట పొ ొందే ఆనొందనన్నకీ తడేన ఏమీ 
లేదు. తన ఆరోగాొం అన్వ తన సాార్ధొం కోస్ొం, అతను తన అహాన్నా చొంపుకోవటాన్నకి రెడ ీ
అయాాడు. ఇొందులో కూడన పదెద  గా హర షొంచవలస్తన విష్యొం ఏమీ లేదు. అతన్న ఆరోగాొం 
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వలన అతన్న అవినీతి తగుక పో గా పెర్ుగుతుొంది. అతన్న అహొం వలన స్మాజాన్నకి పెదద  గా 
నష్టొం లేదు. కానీ అతన్న సాార్ధొం (అవినీతి) వలన చనలా నష్టొం. అతను అహాన్నా తగ ుొంచుక న్న 
పరశాొంతొం గా లొంచనల  తీస్ుకోవటొం మొదల పటెాట దు. మొతనత న్నకి అతన్న అహొం తగుటొం జన్నల 
చెడు కి వచిచొంది. 

 
అతన్నన్న న్వర్ు గా అడగలేక, “మన రాజకీయ న్నయక ల  చనలా అవినీతి చసే్ుత న్నార్ు కదన. 
దీన్నన్న మీ సాధ్నల దనారా ఏమ ైన్న తగ ుొంచవచనచ?”, అన్న అడిగాను. 

దనన్నకి అతను,”ఇొంతక  ముొందు న్వను వీటి గుర ొంచి ఆలోచిొంచి చనలా ఆవ్వశ్పడి, మనస్ున్న 
పాడు చేస్ుక న్వవ్ాడిన్న. కానీ ఇపుపడు ఆ బాదర్బొంద ీ లేక ొండన మనస్ున్న పరశాొంతొం గా 
ఉొంచుకోవటొం న్వర్ుచక న్నా. We need not bother about these things. We definitely 
deserve peace of mind”, అన్నాడు. అొంట ే ఈ ఆధనాతిమకతక  ముొందు అతను కనీస్ొం 
ఎదుట ివ్ార  అవినీతి గుర ొంచి ఆవ్వశ్పడ ేవ్ాడు (తనను ఓ అవినీతి పర్ుడయ్ా కూడన), కానీ 
తర్ువ్ాత, దనన్న గుర ొంచి బాదర్ అవాటమే మాన్వశాడు. తన్వమ్మటల, తన లోకమేమ్మటల..అొంతే! 
ఏ ఆధనాతిమక గుర్ువర,గరొంధ్మూ అవినీతి పర్ుడిగా ఉొండమన్న చపెపర్ు/దు. పెైగా సాారాధ న్నా 
వీడనలన్న కూడన చబెుతనర్ు. కానీ వ్ాాపారీకర్ణొం చెొందిన న్వటి ఆధనాతిమకత లో, సాారాధ న్నా 
వదుల  కోవటొం కొంట,ే పరశాొంతొం గా ఉొందటొం , స్ెట రస్ తగ ుొంచుకోవటొం గుర ొంచే ఎక కవ 
చెబుతున్నార్ు. ఎొందుకొంటే వ్ార్ు చసే్ేద ి వ్ాాపార్ొం. సాార్ధొం పున్నది గా కల వ్ాాపార్ొం, 
సాారాధ న్నా తగ ుొంచుకోమన్న ఇతర్ులకి చపెపటొం అర్ధొం లేన్న విష్యొం. పెైగా ాంరా ొంచెైస్ర ల  
తీస్ుక న్న నడిపే ఈ వ్ాాపార్ులకి ఉొండే పర ణణతి తక కవ. వ్ార  దగుర కి వ్ార  కోయ్ొంట ో  దేన్నన్న 
కోర  వస్ుత న్నారో ( వతితడిన్న తగ ుొంచుకోవటొం, పరశాొంతత వగెైరా), దనన్నన్వ అమమటొం  వ్ార  విధి. 
కాబటీట  ఈ రోజులోో  ఆచర ొంచబడుతునా ఆధనాతిమకత గుర ొంచిన moral judgement మీరే 
ఆలోచిొంచి చేస్ుకోొండి.  
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(అవినీతి పర్ుల ైన రాజకీయన్నయక లనూ, పార శరా మ్మక వ్వతతలనూ పొ గ డే గుర్ూజీల , వ్ార్ు 
చేస్ ేఅవినీతి తెల్నస్ ేపొ గుడుతున్నారా?గుర్ూజీ ల  అవినీతి పర్ుల స్మక్షొం లో మస్లటొం 
వలన అలాొంటి వ్ార కి జన్నలలో ఆమోదొం కల్నగ ొంచిన వ్ార్వుతున్నార్ు ఈ గుర్ూజీల . ఇక 
చినా చినా బాబాల స్ొంగతి చెపపనవస్ర్ొం లేదు. డబుబ తమకి ఎలా వచిచొంది? అద ిఅవినీతి 
దబాబ కాదన అన్వదనన్నతో స్ొంబొంధ్ొం లేక ొండన డబుబన్న తీస్ుక న్న ఆశ్రమాల  కడతనర్ు. 
బహుశా అవినీతి పాపొం చసే్తన వ్ార కే అొంట తుొందేమో. విరాళొం స్రాకర ొంచిన వ్ార కి 
అొంటదమేో!లేక చెడు డబుబ న్న కూడన, ఆధనాతిమకత అన్వ మొంచి పన్నకి ఉపయోగ పడుతోొంద ి
అన్న తమకి తనమ్మ స్ర ద చెపుపక ొంటారేమో! ఇక న్వరాలతో , అవినీతి తో పరతాక్ష స్ొంబొంధ్మునా 
బాబా ల స్ొంగతి చపెపనవస్ర్ొం లేదు) 
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అతిందరియ శక్తు లత : నఛ వ ైఖర ి

ఒక బాబా గార్ు గాలోో ొంచీ అర్ట ిపొండు తీస్త చతేి లో పడెతనడు. వ్వరొక బాబా ఇతర్ుల బుర్ర 
లోన్న ఆలోచనలను చబెుతనడు. దీన్నన్న మనొం నమామలా? కన్నకట ట  అన్న క టిట  పారేయాలా? 
నమమకూడదన? లేక బాబా గార న్న మన యూన్నవర ిటీ లాబ్ లో అద ేఅదుౌతొం చయేమన్న 
స్వ్ాల  చేయాలా?   ఇలాొంట ి మహిమల్నా నమ్మమత,ే అది శాస్రత రయ దృషతట  అవుతుొందన? 

న్న చినాతనొం లో మా అతతగార  ఊర  లో ఉొండవే్ాడిన్న. ఓక రోజు “లవక శ్” స్తన్నమా 
చూస్ుత నాట ో గా ఓ కల వచిచొంది. వ్ాస్తవొం లో అొంతక  ముొందు ఆ స్తన్నమా ను న్వను చూస్త 
ఉొండలేదు. ఆ మర్ుస్టి రోజు మా న్ననా మా ఊర నుొంచీ వచిచ, ననుా మా ఊర్ు తీస్తకెళ్ళళ, 
అకకడ ఆడుతునా లవక శ్ స్తన్నమా చూపతొంచనర్ు. స్తన్నమాలొంటేన్వ గ టటన్న మా న్ననా న్నక  
జీవితొం లో చూపతొంచిన ఒకే ఒకక స్తన్నమా అది! తర్ువ్ాత ఈ అనుభవొం గుర ొంచి 
ఆలోచిొంచుక న్న, “ఆ..కాకతనళ్ళయొం అయ్ ఉొంట ొంది లే!”, అన్న క టిట  పారేశాను. ఈ స్ొంఘటన 
లో, భవిష్ాతుత  గుర ొంచి చెపేప విదా న్నక  తెల్నయదన్న చపెపకకరోేదు. 

పెదదయాాక క డవటిగొంటి క ట ొంబరావు గార్ు రాస్తన తనతిాక వ్ాాసాల  క న్నా చదివ్ాను. 
వ్ాటిలో ఆయన మానవ్ాతీత శ్క త ల  ఉొండవచుచననీ, మనొం ఈ విష్యాన్నా శాస్రత రయ 
దృకపధ్ొం తో, ఓపెన్స మ ైొండ్జ తో చూడనలనీ రాశార్ు. ఆయన తనక  జర గ న ఒకటిరెొండు 
అసాధనర్ణ అనుభవ్ాలను కూడన పొంచుక న్నార్ు.(ఆయన క  కల్నగ న అనుభవ్ాల లో Out 

of body experience ఒకటి ఉొంది . తర్ువ్ాతి కాలొం లో స్ెైొంటసి్ట  ల  దీన్నకి శాస్రత రయొం గా 
వివర్ణ ఇవాగల్నగార్ు.) 
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ఆయన లాొంట ి హేతువ్ాద,ీ మార కస్ూట  వ్ెల్నబుచిచన అభిపరా యాలతో, న్వను అలౌకిక 
అనుభవ్ాల గుర ొంచి స్ొందేహొం లో పడనడ ను. ఆయన “యూరీ గెలోర్” అనుభవ్ాల గుర ొంచీ, 

మర్ణననొంతర్ జీవితొం గుర ొంచిన క న్నా అమ ర కన్స వ్ారాత  వ్ాాఖాల గుర ొంచి కూడన రాశార్ు. 
అయ్తే అమ ర కన్స పతిరకల వ్ాాపారీకర్ణ తెల్నొందే కాబటీట , న్వను ఆ కథన్నల కి పెదద  విల వ 
ఇవాలేదు. పతిరక అముమకోవటొం కోస్ొం రాస్తన కట ట కథల  గాన్వ వ్ాటిన్న చూశాను.  

క ట ొంబరావు గార  పరకార్ొం…..“ఈ విశ్ాొం సి్ల కాలాల న్నల గు క లత (dimension) లతో 
పాట , బుధిధ  క లత(intelligence dimension)లో కూడన పర ణనమొం చొెందిొంది. అొంటే, బయట 
విశ్ాొం లొ ఎకకడో  బుధిధ  ఒకటి ఉొంది. ఈ బుధిధ  లేక ఇొంట ల్నజెన్సి, విశ్ాొం తో పాట  పర ణనమొం 
చెొందుతూ వసోత ొంది. మొదటలో  జీవపర ణనమొం లో,ఆదిమ దశ్ లో ఉనా మానవుడిక ిఈ బుధిధ  
న్వర్ు గా స్హాయొం చసే్దేి. ఆ స్హాయొం అతీొందిరయ శ్క త ల ర్ూపొం లో ఉొండదేి. కాబటీట , ఆ 
రోజులోో  అతీత శ్క త ల  చనల సాధనర్ణొం గా ఉొండేవి. తర్ువ్ాత, మన్నషత మేధ్ పెర గే క దీద , వ్ాట ి
అవస్ర్ొం మన్నషతక ి తీర పో య్ొంది. మన్నషత కి ఈ అతీత శ్క త ల మీద అదుపు లేనట ో  
కన్నపతస్ుత ొంది. అవి, వాటకిి కావ్ాలనుక ొంట ేఓ మన్నషతలో పరతాక్షమౌతనయ్..లేకపో త ేలేదు.” 

క ట ొంబ రావు గార  బుధిధ  క లత(the dimension of intelligence) పరతిపాదన ఆ రోజులలో 
విమర్శలను ఎదురొకొంది. ఆయన హేతు వ్ాద మర యూ మార కిస్ట అర్హతల(credentials) 
పెైన క ొందర్ు స్ొందేహాల  వ్ెల్నబుచనచర్ు. అయ్త ే ఆయనద ి కేవలొం పరతిపాదన(proposal) 
మాతరమే. అద ి శాస్రత రయ స్తధనధ ొంతొం గా అొంగీకర ొంచబడనలొంటే, దనన్నన్న పరపొంచొం లో మనొం ఓ 

దృగివషయం (పర శీల్నొంచదగ న ఒక విష్యొం) సహాయం తో న్నర్ూపతొంచనల్న. ఆయన అలా 
చేయలేక పోయార్ు. తన పరతిపాదనన్న ఆయన అమ ర కా లో ఉొండే తన స్ేాహితుల ైన 
క ొందర్ు భౌతిక శాస్త రవ్వతతలతో కూడన పొంచుక న్న, దనన్న న్నర్ూపణ కి ఏదెనై్న ఒక పరా తిపదిక 
(basis) ద ర్ుక తుొందమేో అడిగార్ు. ఆయన పరతిపాదన, ఇపపటి కిరయ్యష్న్నస్ట స్తధనధ ొంతనన్నకి 
దగుర్ గా ఉనాట ో , న్నక  తర్ువ్ాత అన్నపతొంచిొంది. 
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అపుపడపుపడూ మన క  తనర్స్ పడ,ే మాధ్ామాలలో కన్నపతొంచ,ే మహిమల  న్నక  ఒక దెైాధ ీ
భావ్ాన్నా కల్నగ ొంచ సాగాయ్. వ్ాటిన్న మూఢనమమకాలన్న క టిట  పారేయాలా? లేక వ్ాటి గుర ొంచి 
శాస్రత రయొం గా పర శోధిొంచి తెల స్ుకోవ్ాలా? లేక పో తే న్నపుపలేక ొండన పొ గ రాదన్న వ్ాటిన్న 
నమామలా? 

మనొం విొంటూ ఉొండ ేఅతీత శ్క త లలో క న్నా: “ఎదుట ివ్ార  ఆలోచనలను తెల స్ు కోవటొం, 

వస్ుత వులను చూపులతో వొంచటొం, శ్రీర్ొం ఇనుప వస్ుత వులను ఆకర షొంచటొం, గాల్నలో తలేటొం, 
భవిష్ాతుత  గుర ొంచి చెపపటొం, మర్ణననొంతర్ జీవితొం అనుభవొం లోకి రావటొం, చన్నపోయ్న 
వ్ార న్న బతికిొంచటొం, శూనాొం లోొంచీ వస్ుత వులను స్ృషతటొంచటొం, ఇవి క న్నా మాతరమ!ే” 

అయ్తే వీటలిో క న్నాటిన్న చయేటాన్నకి భౌతిక పరా తిపదిక ఉొండవచుచ. స్ెైన్సి ఇొంకా వీట ి
మ కాన్నజొం న్న కన్నపెటిట  ఉొండక పో వచుచ. ఉదనహర్ణ కి ఎదుటి వ్ార  ఆలోచనల  
తెల స్ుకోవటొంగుర ొంచి… 

మన ఆలోచనలక  విదుాతయసాకొంత గుణొం ఉొంట ొంది. మామూల  మన్నషతలో ఆలోచన ల  
గజి బజి గా ఉొంటాయ్. క ొందర్ు యోగుల  ధనానొం దనారా తమ ఆలోచనలను 
కరమబధీధకర ొంచి, వ్ాట ి ఇొంట న్నిటీన్న పెొంచుకోగలర్ు. అలాన్వ వ్ార మనస్ు పరశాొంతొం గా 
ఉనాపుడు ఎదుటి వ్ార  ఆలోచనల స్ున్నాతమ నై తర్ొంగాలన్న గరహిొంచగలర్ు. అద ిఒక పధ్ధతి. 
కానీ ఇది న్నర్ూపతొంచబడలేదు.భవిష్ాతుత  లో స్ెనై్సి దీన్నన్న న్నర్ూపతస్ుత ొందమేో! 

అలాన్వ శ్రీర్ొం తో  ఇనుప వస్ుత వులను ఆకర షొంచటొం అన్వది న్నక  తెల్నస్తన ఒక వాకిత చేసాత డు. 
శాస్త రజేుల  దీన్నన్న ఇొంకా అర్ధొం చసే్ుకోవలస్త ఉొంద.ి 

ఈ మధ్ా “మన భౌతిక పరపొంచొం అవతల మన స్ెైన్సి ఎపపటికీ చేర్లేన్న అధిభౌతిక పరపొంచొం 
ఉొంట ొంద”ి, అన్న న్వను విశ్ాస్తొంచటొం పరా ర్ొంభిొంచనను. దీన్నకి రెొండు కార్ణనల . 
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1. ఈ విశ్ాొం అన్వద ికార్ణ ర్హితమ నై ఒక స్తితి నుొంచీ పుటిట ొందన్న శాస్త రజేుల మధ్ా ఉనా ఒక 
అభిపరా యొం. విశాాన్నకి ఐదో  క లతో , ఆరో క లతో ఉనాట లో త ే దనన్నన్న మన స్ెైన్సి ఎపపటికీ 
న్నర్ూపతొంచలేదు. అలాొంటి ఐదో  క లత గుర ొంచి స్ెైన్సి కేవలొం ఊహాగానొం మాతరమే 
చేయగలదు. అలాన్వ విశ్ా స్ృషతట  సి్ల కాలాల ఆవల జర గ ొందన్న శాస్త రజేుల  చెబుతున్నార్ు. 
సి్ల కాలాల  లేక ొండన జర గ న విశ్ాస్ృషతటన్న శాస్రత రయ న్నర్ూపణ ల పర ధ ి లోకి లాక క 
రావటాన్నా ఊహిొంచటొం కష్టొం. 

2. ఇక రెొండవ కార్ణొం, కాాొంటొం తీరీ లాొంటవిి, కార్ణ ర్హితమ ైన “శూనాత ఒడదిుడుక ల ” 

(vacuum fluctuations) వొంటి వ్ాటిన్న అొంగీకర స్ుత న్నాయ్. దీన్న పరకార్ొం ఎలకాటా న్స లాొంట ి
కణనల  ఏ కార్ణొం లేక ొండనన్వ శూనాొం లోొంచీ పుటిట , మళ్ళళ శూనాొం లోన్వ కల్నస్తపో తనయ్, 

బాబా గార్ు శూనాొం లోొంచీ విభూతి తీస్తనట ో ! ఇలాొంట ి విష్యాలను “ఐదో డెైమనషన్స” 

లేక ొండన వివర ొంచటొం సాధ్ాొం కాదు. కానీ ఐదో డెైమనషన్స లోకి మన్నషత కి పరవ్వశ్ొం లేదు. కాబటీట  
వీటిన్న న్నర్ూపతొంచటొం మన్నషతకి సాధ్ాపడక పో వచుచ.కాబటీట , మన్నషత ఎపపటికీ అనుభవిొంచలేన్న 
అధి భౌతిక జగతుత  ఒకటి ఉొంట ొంది. (ఐతే, ఈ అధభిౌతిక జగతుత  గుర ొంచి ఎవరేమ్మ చెపతపన్న 
నమేమయాలా? ఈ అధ ి భౌతిక పరపొంచొం లోన్వ దేవుడు ఉొండ ి స్ృషతటన్న శాస్తస్ుత న్నాడొంట ే
నమేమయాలా? అధ ిభౌతిక పరపొంచ న్నయమాల  భౌతిక పరపొంచ న్నయమాల లా ఉొంట ే, “అలా 
నమమ కూడదు”. కానీ స్ెైన్సి దీన్నన్న న్నర్ూపతొంచలేదు. ఎొందుకొంటే మన్నషతకి అకకడ పరవ్వశ్ొం 
లేదు.సి్ల కాలాలే లేన్న చోట దవేుడు ఒక మోటివ్వష్న్స తో ఉొంటాడన?ఆయన ఎలకాటా నూో , 

పాజిటార నూో  వొంటి చినా కణనలను స్ృషతటొంచే విష్యొం లో మాతరమే ఎొందుక  జోకాొం 
చేస్ుక ొంటాడు. మ్మగ ల్న విశ్ామొంతన మనక  తెల్నస్తన ర్ూల్ి పరకార్మే ఎొందుక  నడుస్ుత ొంది?) 

అలాన్వ, ఎలకాటా నుో  ఒక చోట మాయమ ై, క ొంచెొం దూర్ొంలో పరతాక్షమౌతనయ్. దీన్నన్వ కాాొంటొం 
జొంప్ అొంటార్ు. కాాొంటొం తీర ీ చదివితే ఈ విశ్ామొంత ఒక మాయ అన్నపతస్ుత ొంది. మౌల్నక 
కణనలనీా(పదనర్ధొం అొంతన) ,  శ్కిత తో చేయబడి ఉన్నాయ్. పరస్ుి తొం ఒక కణొం ఉొందన లేదన 
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అన్వద ి ఆ కణొం యొకక భూత, భవిష్ాత్ స్తితుల పె ై ఆధనర్పడ ి ఉొంట ొంది. 
 

స్రేనొండ,ీ న్వను అధభిౌతిక పరపొంచొం గుర ొంచి నమమటొం మొదల  పెటాట ను. అయ్త ేఏమ్మటొంట? 

న్నజజీవితొం లో చూపబడే మహిమలనీా మోసాలే అవానకకర్లేదు. వ్ాటలిో క న్నాటికి 
మూలాల  ఈ అధిభౌతిక పరపొంచొం లో ఉొండవచుచ. ఉదనహర్ణకి శూనాొంలోొంచీ వస్ుత వులను 
తీయటొం, శూనాొం లోొంచీ ఎలకాటా నుో  పుటటవచుచ అన్న స్ెైన్సి చపెతపన దనన్నకి దగుర్గాన్వ ఉొంద ి
కదన! 
ఇక ఈ మధ్ా న్వను పర్మహొంస్ యోగానొంద గార్ు రాస్తన, “ఒక యోగ  ఆతమ కథ” అన్వ 
పుస్తకొం చదివ్ాను. ఆ పుస్తకొం న్నొండన న్వను పెైన చెపతపన అన్వక మహిమల  ఉన్నాయ్. 
అొందులో యోగానొంద గార్ు ఆ మహిమలక  స్ెనై్సి పర్మ ైన స్మర్ధన కూడ ఇచనచర్ు. వ్ాటిన్న 
వివర ొంచటొం లో ఆయన స్ార్ొం చనలా నమమదగ నదిగా ఉొంద.ి దనన్నతో న్వను, “ఏమో ఈ 
మహిమల  కూడన న్నజమేన్వమో”, అన్వ స్తితి కి చేరాను.”ఆ మహిమలక  భౌతికొం గా ఇొంకా 
కన్న పెటటబడన్న కార్ణొం ఉొండవచుచన్వమో. లేకపో తే, ఈ మహిమల మూలాల  అధభిౌతిక 
జగతుత లో ఉొండ వచుచన్వమో?! “గొపప యోగుల  అధభిౌతిక జగత్ లోన్న న్నయమాల దనారా 
మహిమలను చూపతొంచగలరేమో! 

క న్నా రోజుల తర్ువ్ాత ఇొంటరెాట లో యోగానొంద గార  గుర ొంచి ఒక కెనడియన్స రాస్తన ఒక 
పుస్తకొం లోన్న విష్యాల  చదవి్ాను. ఆయన యోగానొంద గార  గుర ొంచి పరర త న్ెగటివ్ ధోర్ణణ 
లో రాశార్ు. మొతనత న్నకి యోగానొంద గార్ు చెపతపనవి చనల వర్కూ తపుపలూ లేక అబధనధ ల  
అనాట ో  గా రాశాడు. అది చదవిిన తర్ువ్ాత న్నక  క న్నా వాతిరేక ఆలోచనల  రావటొం 
మొదలయాాయ్. “గాల్నలోొంచీ వస్ుత వుల  స్ృషతటొంచేవ్ార్ు, మానవులొందర కీ స్ర పడన ఆహార్ొం 
ఎొందుక  స్ృషతటొంచర్ు?అలా అయ్త ే ఎొంతమొందో అన్నార్ుత లక ి ఆకల్న బాధ్ తపతపొంచిన 
వ్ార్వుతనర్ు కదన? అలాన్వ భవిష్ాతుత  గుర ొంచి చెపేపవ్ార్ు,భూకొంపాలగుర ొంచి ఎొందుక  
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చెపపర్ు?ఎదుటి వ్ార  ఆలోచనలనూ, భవిష్ాతుత నూ తలె స్ుక నగల్నగ న వ్ార్ు, రాబో య్య 
తరాల స్ెైొంటిస్ట  ల మ దళళలోన్న స్తధనధ ొంతనలను పస్తగటిట , ముొందుగాన్వ శాస్రత రయఆవిషాకరాల  
ఎొందుక  చయేర్ు? అొంటే ఈ విదాలనీా కేవలొం మాజికేకన్న? మోస్మేన్న? 

ఈ ఆలోచనల తర్ువ్ాత, న్నకన్నపతొంచిొందేమొంటే.. 

–ఎవరైెన్న మహిమలను పరదర శస్ేత  వ్ాటిన్న వ్ెొంటన్వ క టిటపారేయవలస్తన అవస్ర్ొం లేదు. అలా 
అన్న, వ్ెొంటన్వ నమమవలస్తన అవస్ర్ొం లేదు. ఆ మహిమను అొంగీకర ొంచటాన్నకి క లబదద  స్ెైన్వి. 
పరయోగ శాల పర స్తితులలో వ్ార్ు అ మహిమను చూపతొంచగల్నగ తే, స్ెైన్సి దననిని “ఇొంకా 
తెల స్ుకోబడన్న విష్యొం” గా అొంగీకర ొంచ ట న్నకి స్తధ్ధొం గాన్వ ఉొంట ొంది. తమ శ్క త ల మీద 
తమక  అదుపు లేన్న వ్ార్ు, ఆ శ్క త ల  తమక  ఉనాపుడే చూపతొంచవచుచ. న్నక  తెల్నస్తన 
ఒక మన్నషతకి అయసాకొంత శ్కిత ఉొంద ిఅన్న చపెాపను కదన? ఆ మన్నషతన్న శాస్త రజేుల  పర శీల్నొంచి, 

అతన్న శ్కిత కి కార్ణొం తలె్నయలేదనీ. దనన్న పె ైఇొంకా పర శోధ్నల  చయేాలనీ ఒపుపక న్నార్ు. 
కార్ణొం లేక ొండన జన్నొంచిన ఎలకాటా నోన్వ ఒపుపక నా స్ెైన్సి, పర శోధ్నల తర్ువ్ాత అతన్న 
అయసాకొంత శ్కితకి కార్ణొం తెల్నయకపో తే, ఆ విష్యాన్నా కూడన ఒపుపక ొంట ొంది. చివర కి 
చెపపవలస్తన విష్యమేమ్మటొంట,ే మహిమల గుర ొంచి పరధ్మొం గా నమమ క పో వటమ ే
మొంచిది. అలా నమమకపో వటొం అన్వద ిన్నజాన్నకి దగుర్ గా ఉొంట ొంది. ఏ కోటికో, ఒక మహిమ 
న్నజమ ైన్న, దనన్నన్న స్ర గా న్నర్ూపతొంచబడిన తర్ువ్ాతే నమమటొం మొంచిది. 

ఎలకాటా నుో  శూనాొం లోొంచీ పుడతనయొంటే నముమతనను. శూనాొం లోొంచీ అర్టి పొండు 
తీశాడొంట,ే ముొందు నమమను. ఒక వ్వళ అద ేపన్నన్న పరయోగశాల లో చేస్త చూపతస్ేత  అపుపడు 
నముమతనను. 
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స ైన్స్ కి ఓ పి్శా..ఓ వాదన? 

మనొం న్నవశిొంచే ఈ విశాాన్నా ఓ లోకొం అనుక ొందనొం.ఈ విశ్ాొం తో అస్ల  పో ల్నకే లేన్న 
(absolutely mutually exclusive) వ్వరొక అధభిౌతిక లోకొం ఉొందనుక ొందనొం.అొంటే ఆ లోకపు 
విష్యాల  మన ఊహక  కూడన అొందవనా మాట! అొంటే మన విశ్ాొం లో ఉనా 
వస్ుత వులేమీ ఆ విశ్ాొం లో ఉొండవు. ఇకకడ ఉొండే ఆలోచనల  అకకడ ఉొండవు. ఆ లోకపు 
భౌతిక న్నయమాల  వ్వర.ే అకకడి ఊహలూ, పర భావనలూ ఇకకడ ివ్ాటతిో అస్ిల  కలవవు 
అనుక ొందనొం. ఇకకడ న్నర్ూపతొంచబడిన విష్యాల  అకకడ న్నర్ూపతొంచబడనలన్న లేదు.మన 
మాత్ి(maths) కి అకకడ ఏమ్మ ఉొందో  అొందను కూడన అొందదు అనుక ొందనొం.  

ఉదనహర్ణ కి ఆ వేర్ ే లోకం లో పదనర్ధమ ే ఉొండదనుక ొందనొం. అకకడి మనుష్ులూ, 
వస్ుత వులూ కేవలొం శ్కితతోన్వ చయేబడనడ ర్నుక ొందనొం. అపుపడు జామ టీర న్న అనుస్ొంధనన్నొంచటొం 
క దర్దు. 
ఇొంక ొంచెొం కలపన చసే్్, పదనర్ధమూ, శ్కీత లేన్న, మన ఊహక  అొందన్న ఓక మూడో 
అొంశ్(element) తో చయేబడిన లోకాన్నా ఊహిొంచుక ొంటే, అపుపడు మన స్తధనధ ొంతనలను 
అకకడ అస్ల  పరూ వ్ చయేలేొం. 

స్ెైన్సి ముఖాొం గా భౌతిక న్నర్ూపణల మీద ఆధనర్పడుతుొంది. మన ఈ లోకొం లో 
న్నర్ూపతపొంపబడన్న విష్యాల  న్వను పెనై చెపతపన అధిభౌతిక లోకొం లో ఉొండవచుచ. 
స్ెైన్సి కి న్న పరశ్ా ఏమ్మటొంట,ే……. “మనక  ఉన్నకి ఉనా ఈ భౌతిక లోకొం లో చేస్తన 
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పరయోగాల దనారా న్నర్ూపతొంచలేన్న విష్యొం, వ్వరొక అధిభౌతిక లోకొం లో ఖచిచతొం గా 
ఉొండవచుచ.కానీ మన అస్తితాొం ఈ లోకాన్నకే పర మ్మతొం. మన్నషతనుొంచీ పుటిటన స్ెైన్సి మన్నషత కి 
అస్తితాొం లేన్న లోకాలక  వర తొంచదు…..కాబటీట  శాస్రత రయ న్నర్ూపణలనీా(scientific proofs) ఈ 
అధిభౌతిక పరపొంచనన్నకి వర తొంచవు కదన?” 

కాబటీట  స్ెైన్సి, “ఫలాన్న విష్యొం న్నర్ూపతొంచబడలేదు”, అన్న చపెతపనపుడు, “మన ఉన్నకి ఉనా 
భౌతిక లోకొం లో మాతరమే”, అన్న ఓ డసి్-కోెయ్మర్ తగ ల్నొంచటొం మొంచిది. 

మనొం న్నల గు క లతల జీవులొం (4 dimensional creatures). ఐదో క లతలో, లేక 
పన్ెాొండో  క లతలో ఏమ్మ ఉొంట ొందో మనొం కన్నపెటిటన న్నల గుక లతల స్ెైన్సి న్నర్ూపతొంచలేదు 
కదన! 
అట వొంటి లోకొం ఉనాొంత మాతనర న మన విశాాస్ుల  జబబల  చర్ుచుకోనవస్ర్ొం లేదు. 
ఎొందుకొంట,ే ఆ అధ-ిభౌతిక లోకాన్నా మన విశాాస్ుల  కూడన చూడ లేదు. దనన్నపెై విశాాస్ుల 
నమమకొం కేవలొం కాకతనళ్ళయొం మాతరమే! 

అలాన్వ ఆ అధిభౌతిక లోకొం లేక పో తే, స్ెైన్సి కి, “చూశారా న్వను ముొందే న్నర్ూపతొంచనను!”, అన్వ 
హక క లేదు. ఎొందుకొంటే స్ెనై్సి చూపతన న్నర్ూపణల  ఆ లోకాన్నకి స్ొంబొంధిొంచినవి కావు. ఆ 
న్నర్ూపణల  ఈ లోకాన్నకి స్ొంబొంధిొంచినవి. 
ఆ అధిభౌతిక లోకొం లేనపుడు కూడన ఉొందన్న నమేమ వ్ార్ు అొంధ్విశాాస్ులౌతనర్ు. 
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స్్రిప్టు  ల్ేని స్్నిమా, ఈ ప్రప్ంచం 

మనొం కాార్ొం బో ర్డ ఆట ఆడుతున్నాొం అనుక ొందనొం. మొటటమొదట, స్ె్రకైర్ తో మధ్ా లో ఉనా 
కాయ్న్సి న్న క టిటనపుడు క న్నా కాయ్న్సి  పాకెటి లో పడతనయ్. మర  క న్నా పడవు. మళ్ళళ 
కాయ్న్సి అన్నాటినీ యధనవిధిగా మొదట ిస్తితి కి స్రేదస్త, మళ్ళళ స్ె్రైకర్ తో మునుపటి ాంో ర్ి తో, 
స్రీగాు  అదే దిశ్ లో క టట  గల్నగ నట లో తే, మళ్ళళ అవ్వ కాయ్న్సి పాకెట లో పడతనయ్… లేక 
పడవు. కాయ్న్సి పొ జిష్న్స కూడన స్రీగాు  మునుపటి పొ జిష్న్స లో న్వ ఉొంటాయ్. 
ఇకకడ… మనొం స్ె్రైకర్ తో ఉపయోగ ొంచ ే బలమూ (force), దశిా(direction) అన్వవి 
“కార్ణొం”(cause) అనుక ొంట,ే చలన స్ూతనర లనబడే “ర్ూల్ి” న్న అపెలో  చసే్త, మనొం కాయ్న్సి 
యొకక పొ జిష్న్స అన్ ేఫలితననిా (result) న్న, క టేట  ముొంద,ే స్ర గాు  ఊహించవచుు. 

ఇపుపడు కాయ్న్సి లో, క న్నా కాయ్న్సి ఇనుము తో చయేబడినవనుక ొందనొం, మనకి 
తెల్నయక ొండన, కాార్ొం బో ర్డ కిొంద అయస్ాుంతననిా(magnet) అతికిొంచనర్నుక ొందనొం. అలాొంట ి
పర స్తితి లో, స్ె్రైకర్, ాంో ర్ి నీ చలన స్ూతనర లనీ(laws of motion) ఉపయోగ ొంచి మనొం చసే్ ే
ల కు(calculation) , ఎన్నా సార్ుో  చసే్తన్న తపుపతుొంది. ఎొందుకొంట ేఅయస్ాుంత్ బలానిా 
(magnetic force) న్న మనొం పర గణణొంచలేదు కనుక. 
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పెైన చపెతపన ఉదనహర్ణ ను పో ల్నన, కార్ా కార్ణ స్ొంబొంధనలను (cause and effect 
relations), విశ్ాొం అన్వక సాి య్లలో కల్నగ  ఉొంది. బగ్ బాాొంగ్ తో మొదల క న్న, మన్నషత 
వర్కూ ల కకలేనన్నా సాి య్ల, కార్ా కార్ణ స్ొంబొంధనల గొల స్ు కటేట  విశ్ాొం. విశ్ాొం, బగ్ 
బాాొంగ్ దగుర్ ఉనా కన్నష్ట జడోషణత్ (entropy) నుొంచీ, తన జడోషణత్ న్న గరి్ష్ం (maximize) 
చేస్ుక న్వ దిశ్ లో, వివిధ్ సాి య్(levels) లలో ఎదుర్య్యా  అన్వక దశ్(stages) లే, ఈ విశ్ాొం 
లో న్న గరహాలూ, జీవులూ, మనుష్ులూ వగైెరా! కార్ణనన్నా కార్ాొం/ఫల్నతొం తో కల్నప ే
న్నయమాల (rules), ఒకోక సాి య్ లోనూ ఒకోక విధ్ొం గా ఉొంటాయ్. కిొంది సాి య్ లోన్న 
“ఎొందుక ” అన్వ  పరశ్ా క  పె ై సాి య్ లోన్న “ఎలా” అన్వ పరశ్ా స్మాధననొం చబెుతుొంది. 
పెైసాి య్ లో పర పరరి్మ ైన న్నల డ్్జ ఉొంటే, పెై సాి య్ న్నయమాల నుొంచీ కిొంద ి సాి య్ 
న్నయమాలను derive చేయవచుచ. అలా కాక ొండన పెనై ఉదహర ొంచిన “కాార్ొం బో ర్డ కిొంద ి
మాగెాట” లాొంట ిunknowns ఉొంటే, పెైసాి య్ న్నయమాలనుొండీ కిొంద ిసాి య్ న్నయమాలను 
derive చయేలేము. అలాొంటి స్ొందర్ౌొం లో ఏ సాి య్ న్నయమాలను ఆ సాి య్ లో న్వ పరకృతిన్న 
గమన్నొంచటొం దనారా, పరయోగాల దనారా కన్నపెటాట ల్ని వస్ుత ొంది. 

బగ్ బాాొంగ్ తో మొదల  పటెిట , విశ్ాొం… నక్షత్ర వీధ్ులు(galaxys), గరహాలు (planets), 
నక్షతనర లు (stars), blackholes (కృషణ  బిలాలు), pulsars(విదుయదయస్ాుంత్ 
న్నడీకేందనర లు), మానవ జాతీ(mankind) మొదల ైనవి గా అభివృధిధ  చెొందిది. ఇలా అవాటాన్నకి 
స్ుమార్ు 13.8 billion య్యళళళ పటిటొంది. ఈ విశ్ాొం లో న్న వస్ుత వులను శోధిొంచి (science) 
సాధిొంచటాన్నకి (engineering) అన్వక విజాే న శాఖల  పుట ట  క చనచయ్, పుట ట క స్ుత న్నాయ్, 
పుట ట క న్న రాబో తున్నాయ్. (జీవ శాసు ంీ )Biology , (భౌతిక శాసు ంీ )physics, (వృక్ష శాసు ంీ) 
zoology,( జనుయ శాసు ంీ) genetics, గణిత్ం(maths), ర్స్ాయనిక శాసు ంీ (chemistry), 
(ఖగోళ్ భౌతిక శాసు ంీ )astrophysics, వాయధ్వ నిర్ణయ శాసుమీు (pathology), structural 
engineering, electronics  and mechanical engineering, మొదల నైవి. బగ్ బాాొంగ్ 
వీటన్నాటినీ తన కడుపు లో దనచుక నాదనామాట!) 
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అయ్తే మొతతొం విశ్ాొం, బగ్ బాాొంగ్ నుొంచీ పుటిటొంద ి కాబటీట , ఈ అన్నా ర్కాల ర్ొంగాల 
మూలాలూ బగ్ బాాొంగ్ లోన్వ ఉొండనల్న. వాసువానికి, బగ్ బాాొంగ్ గుర ొంచిన న్నల డ్్జ 
పర పరరి్మ ైనదెైత,ే బగ్ బాాొంగ్ స్మయొం లో ఉనా ఆ మూడు అంశ్ ల (3 elements- 
Space, Time, Energy)యొకక న్నయమాల నుొంచీ,  ఈ అన్నా  విజాే న శాఖల 
న్నయమాలనూ derive చేయగలగాల్న. అలా derive చయేటొం కూడన చనలా చనలా చనలా పదెద  
పన్న.కానీ, derive చేయగలగాల్న. కానీ…. అలా derive చేయ లేము అన్వది ఇొంగ త జాే నొం. ఏ 
శాసాత ర న్న కి దనన్వా మనొం అధ్ాయనొం చసే్త, పర శోధ్నలను చేస్త న్నగుు  తేలాచల్నిొందే.. అొంట ేబగ్ 
బాాొంగ్ తర్ువ్ాతి స్తితి లో, కానీ, ఇపపట ిస్తితి లో కానీ పర పరరి్మ ైన న్నల డ్్జ లేదు. కాార్ొం 
బో ర్డ-కిొంద-ిమాగెాట లా unknowns ఉన్నాయ్. 

ఏ సాి య్ లో అయ్న్న perfect knowledge ఉొంటే , దనన్న కిొంది సాి య్ లలోన్న శాస్త ర 
న్నయమాల కోస్ొం పర శోధ్నల  చయేాల్నిన అవస్ర్ొం లేదు. వ్ాటిన్న పె ైసాి య్ నుొంచీ , క ొంచెొం 
కష్టపడెనై్న derive చేయవచుచ. అలాన్వ కిొంద ిసాి య్ లన్నాటిలో perfect knowledge ఉొంటే, 
పెై సాి య్ న్నయమాన్నా, కిొంది సాి య్ల నుొంచీ  derive చయేవచుచ. 

కానీ అలా derive చేయ లేక పో తున్నాము.అొంటే…,” బో ర్డ కిొంది అయసాకొంతొం”, లాొంట ి
తెల్నయన్న ాంో రెిస్ పరభావితొం చసే్ుత న్నాయ్. వీటి లో క న్నాటిన్న మన్నషత భవిష్ాతుత  లో కన్నపటెట  
గలడు. మర  క న్నా, ” ‘మన్నషత ఉన్నకి పర ధ’ి లో లేన్నవి”. వీటిన్న ఎపపటికీ తెల స్ుకోలేొం. 
కావున, ఈ విశ్ాొం, కార్ా కార్ణ స్ొంబొంధనల గొల స్ు కట ట .కాబటీట .. అంతన ముంద ే
నిర్ణయించబడ ి ఉందవ.. it’s all pre-destined. క న్నా కార్ణనల  తెల్నస్తనవీ, మర క న్నా 
తెల్నయన్నవీ. మనకి అన్నా కార్ణనలూ, న్నయమాలూ తెల్నస్ేత , మనొం రేపేమవుతుొందో 
చెపపవచుచ (కాార్ొం కాయ్న్సి ఎకకడ పడతనయో గెస్ చేస్తనట ో  గా.. యాదృఛ్చుకమ నైదవ ఏద ీ
లేదు.. అనీా నిరే్దశత్మ ైనవ ే.. యాదృఛ్చాకం గా కనపడేవాటిని, నిరే్దశత్ మ ైన వాట ిసహాయం 
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తో వివరి్ంచవచుు. (There’s nothing random.Everything is deterministic. Seemingly 
random things can be explained in deterministic terms).అలాన్వ ఈరోజు నుొంచీ 
న్ననాటినీ గెస్ చయేవచుచ. కానీ మన కి అన్నా కార్ణనలూ, న్నయమాలూ తెల్నయవు.. 
కాబటీట ..ఏమ్మ జర్గబో తోొందో  మనకి మాతరొం తెల్నయదు. 
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వ ైయకిుక్ సమయిం|చేతన|వసుు గత సమయిం 

మనం, ఓ ర్ ండు వార్ాల వయసు ఉనా ఓ పస్ ్వాడిని గమనిస్వు , వాడు మనం చిటిక వేస్వు  

నవువతనడు, బొ మి చపుపడుకి చేత్ులు ఆడిస్ాు డు. వాడికి పరసుు త్ం మాత్రము ఉంట ందవ. వాడికి 

నినా రే్పూ ఉండవు.కానీ వాడు ప ర్ిగి ప దదవాడెనై త్ర్ువాత్, గత్ జాఞ పకాలనీా వాడ ిమ దదు లో 

నికి్షపుమ ,ై వాడికి ఓ గత్ం ఏర్పడుత్ుందవ. భవిషయత్ుు ప  ైఊహలు ఏర్పడతనయి. దీని వలన మనం 

తిరకాలాలన్వేి మనిష్ మనసు ఏర్పర్చినవ ేఅని నిర్ాధ రి్ంచవచుు. 

చేతన అన్వద,ి ఓ చీకట ిగది లో పడని టార్చ యొకక వృతనత కార్ పుొంజొం లాొంటిది. అద ిర్ూొం 
లో ఏ వస్ుత వుల పెనై పడిత ే వ్ాటిన్న  పరకాశ్వొంతొం చేస్త కన్నపతొంచేటట ో  చేస్ుత ొంది. ఆ 
పుొంజొం  బయట దనన్న చుటూట  ఉొండ ే వస్ుత వుల  కూడన క ొంచెొం మస్క వ్ెల తుర్ు లో 
కనపడతనయ్. “ఉపచేతన”(sub-conscious) టార్చ పుొంజొం చుటూట  ఉొందే పరదేశ్ొం లాొంటదిి. 
ఓ మన్నషత యొకక మూర తమతనాన్నా బటీట , బయట ి పరపొంచొం నుొంచీ ఆ మన్నషతన్న ఆకర షొంచ ే
విష్యాలన్న బటీట  చతేన అన్వ టార్చ తన వ్లె తుర్ున్న ఆయా విష్యాల పె ై
పరస్ర ొంపచసే్ుత ొంది.ఒక మన్నషత యొకక భౌతిక, మానస్తక అవస్రాల దనారా అతన్న 
మూర తమతనాన్నా అర్ధొం చేస్ుకోవచుచ. 

మూర తమతాొం అన్వద ి భూత కాలాన్నకి స్ొంబొంధిొంచిన అచుచగుదదబదిన చితనర ల(images), 
ఆలోచనల(thoughts) స్మూహమే! ఓ మన్నషత యొకక మూర తమతాొం....., చేతన 
(consciousness) దనారా పరపొంచననీా, మర యూ తననీ చూడగల గుతుొంది. 
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చేతన అన్వద ి వర్తమానొం తో బాట  పయన్నస్ూత  ఉొంట ొంది. చతేన బయటి పరపొంచనన్నా 
స్పృశిొంచే వావధి న్న “వర్తమానొం/పరస్ుత తొం” అొంటాొం.ఆ వావధి ముొందు జర గే స్ొంఘటనలన్న 
“గతొం/భూతకాలొం” లో జర గ నవొంటాొం. ఆ వావధ ితర్ువ్ాత జర గే ఘటనలన్న భవిష్ాతుత  లో 
జర గ నవొంటాొం. 
(స్ెల్్ లేక మూర తమతాొం లేక) అహొం లేకపో తే భూత భవిష్ాత్ వర్తమాన్నల  లేవు. అహొం 
జాే పకొం లో దనచిన (ర కార్డ చేయబడిన) ఆలోచనల ఆధనర్ొం గాన్వ మనొం గతననీా, 
భవిష్ాతుత నీ  అనుభవిసాత ొం. అొంత ేమానస్తక స్మయొం అన్వద ి “అహొం” లేక స్ెల్్ అన్వదనన్న 
వలనన్వ స్ృజిొంచబడినద.ి 

——————————————————————— 
మన్నషత లేకుండన (మనిష్ ఉన్నకి కి బయట) కూడన స్మయొం ఉొంది. దననిన్ ేభౌతిక సమయం 
లేక భౌతిక కాలం అంట ం. మానవజాతీ , జీవజాలమూ లేక న్నా ఈ స్మయొం ఉొంట ొంది. 
దీన్నన్న మన్నషత యొకక “స్ెల్్” తయార్ు చయేలేదు. ఇది విశ్ాొం మొదల నై దగుర నుొంచీ 
జర గ న అన్వకాన్వక స్ొంఘటనల గొల స్ుకట ట . లోకొం లో ఉనావస్ుత వులనీా, మన్నషత తో పాట , 
ఈ భౌతిక స్మయొం అన్వ పరవ్ాహొం లో క ట ట క న్న పోయ్య ఓ పడవ లాొంటి వ్ార్ు. మన్నషత తో 
పాట  మన్నషత తలలో ఉొండ ే చతేన కూడన ఈ భౌతిక స్మయొం లో పడ ి
క ట ట క న్నపో తూఉొంట ొంది. భౌతిక స్మయాన్నా మనొం అధిగమ్మచలేము. భూమ్మ లాొంట ిగరహొం 
మీద భౌతిక స్మయొం స్పేక్షొం కాదు. భౌతిక స్మయొం ఎలోపుపడూ ఒకేదిశ్లో 
పయన్నస్ుత ొంది.ఓ మన్నషత స్మయొం లో పయన్నొంచి రాముడి కాలాన్నకి వ్ళెళ లేదు. ఎొందుకొంట ే
ఆ మన్నషత ఈ రోజూ, రాముడి కాలొం లోనూకూడ ఉొండటొం అస్ొంభవొం. 

భౌతిక స్మయొం లో ముొందూ, తర్ువ్ాతన, వావధ,ీ స్రకెాన్సి..ఇవనీా ఉొంటాయ్. మన బుధిధ  
లేక మనసు యొకు న్నరామణం, భౌతిక స్మయొం లో ఉొండ ేఈ “ముొందూ, తర్ువ్ాతన, వావధ”ీ 
అనబడే లక్షణనలన్న స్నె్సి చసే్ేొందుక  వీల గా ఉొంట ొంది. అొంతే ఇమామనుాయ్యల్ కాొంట 
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(Immanuel Kant) చెపతపనట ో , మనస్ు కి స్మయాన్నా స్ెన్సి చసే్ ే అొంతర్ుతమ ైన 
sensibility ఉొంట ొంది. అయ్త,ే ఈ మానస్తక స్మయొం బయట ఉొండే భౌతిక స్మయాన్నకి 
పరా తిన్నధ్ాొం మాతరమ ేవహిస్ుత ొంది. అొంటే, కాొంట చపెతపనట ో  కాక,  భౌతిక స్మయొం లేక ొండన 
మానస్తక స్మయొం ఉొండదు. 

మ మర్జ లేకపో తే, ఈ మానస్తక స్మయం భూత, భవిష్ాత్, వర్తమాన్నల  గా ఉొండదు. 
ఎొందుకొంటే మన్నషత మనస్ ే స్మయాన్నా భూత, భవిష్ాత్, వర్తమాన్నల  గా విడతీస్తొంది. 
మన్నషత మనస్ు యొకక న్నరామణం వలనన్వ ఈ తిరకాలాల  ఉన్నకి లో ఉన్నాయ్.. 
అయ్త,ే  మన్నషతలేక న్నా కూడన, ఏ స్ొంఘటన ల నై్న భౌతిక కాలొం లో ముొందూ, వ్ెనుకా, 
వావధీ (before, after, duration) ఉొంటాయ్. మన్నషత చేతన పరపొంచనన్నా స్పృశిొంచ ే
స్ొంఘటనక  ఉనా ముొందూ, వ్ెనుకలన్వ ఆ మనిష్ యొకు భూత భవిష్ాతుత  లొంట న్నాొం. ఆ 
స్పృశిొంచే వావధని్వ ఆ మనిష్ యొకు వర్తమానొం అొంట న్నాొం. మన మ దడు లో ర కార్డ 
చేయబడని భూతకాలొం లోన్న జాే పకాల వలన మనక  “తిరకాల భరమ” కల గుతునాద.ి 
“మన్నషత చతేన బయటి పరపొంచనన్నా స్పృశిొంచటొం”, అన్వ స్ొంఘటన జర్ుగక పో తే, ఆ 
స్ొంఘటన క  ముొందూ వ్ెనుకల  కూడన ఉండవు. అొంటే అలాంట ిమనిష్క ిభూత, భవిష్ాత్ 
వర్తమాన్నల  కూడన ఉండవు. అనగా.. ఆ తిరకాలాల  మన్నషత స్ెల్్ యొకక న్నరామణొం వలన 
ఏర్పడిన ఓ భరమ.  

కానీ, భౌతిక కాలొం మాతరొం మన్నషత కి అతీతొం గా ఉొంది. ఈ భౌతిక కాలొం లో భూత, భవిష్ాత్, 
వర్తమాన్నల  ఉంట యి. వెయైకిుక కాలం లో భూత్ కాలం మన మ మర్జ లో రి్కార్ు 
అయినట ా గా, భౌతిక మ ైన భూత్ కాలానిా రి్కార్ు చేసుకోవట నికి ఏ పర్ికర్మూ లేదు.భౌతిక 
కాలం లోని వర్ుమానం, మహావిస్ో ోటనం (bigbang), యొకు ఏకత్వం (singularity) 
యొకు పర్ిణనమము. అంట ే " పుపడు"(now) అన్దేవ అన్ేక కార్య కార్ణనల దనవర్ా 
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పర్ిణనమం చెందవన స్్ంగుయలార్ిటటన్!ే  క, భౌతిక కాలం లోని భవిషయత్ుు  గురి్ంచి మనుషులూ 
యంతనర లూ మాత్రము ప్ ర జ క్్ చేయగలవు.  

ఏతన వాతన, భౌతికం గా గానీ, వెైయకిుకం గా గానీ, పరసుు త్ం లో మాత్రము వయకిు కి గానీ, 
ఆలోచనలకి గానీ, బయట ిభౌతిక పరపంచననికి గానీ ఉనికి ఉంట ందవ. మనం నినాట ిలేక 
రే్పట ి విషయాలను సపృశంచలేం.  పపట ి విషయాలను మాత్రము సపృశంచ గలం. అంట,ే 
వాట ి అస్్థత్వం " పుపడు" లో మాత్రము ఉందవ.ఆ  పుపడు అన్ేదవ కాలాతీత్మ నైదవ. 
ఎందుకంట,ే " పుపడు" అన్ేదవ నినాటినీ రే్పటినీ కలిగి ఉండదు కాబటట్ ." పపడు" నినాటిని 
త్న మొహం ప  ై ముదవరంచుకొని ఉండవచుును,రే్పటిని త్న కడుపు లో దనచుకొని 
ఉండవచుును. కానీ నిన్నా రే్పూ నిజం కావు.  పుపడు మాత్రము నిజమ ైనదవ. మనం దేనిని 
పట ్ కోవాలన్నా " పుపడు" లోన్ ేస్ాధ్యం.  పుపడు అన్దేవ మనం జీవించ ేక్షణము కాదు, 
పరపంచం జీవించ ేక్షణం కూడన! 
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విశవిం ప్ుట్టు క్ కి కారణిం లేదనట్ిం హేతువాదమ!ే 

బగ్ బాాొంగ్ తీరీ పరకార్ొం, విశ్ాొం ఒక పదెద  విసో ్టనొం తో పరా ర్ొంభమ ైొంద.ి ఆ విసో ్టనొం నుొంచీ 
జర గ న స్ొంఘటనల పరవ్ాహమే కాలొం. అొంటే విశ్ాొం తో పాట  కాలొం కూడన పుటిటొంది. కానీ, ఏ 
కార్ణొంవలన బగ్-బాాొంగ్-పేల డు జర గ ొంది? 

బగ్ బాాొంగ్ కి ముొందు అొంతటా “ఏమీ లేన్న స్తితి” ఉొండేది. ఆ స్తితి లో పదనర్ధొం లేదు, శ్కిత 
లేదు,సి్లొం లేదు. అనుభవిొంచటాన్నకి నువరా న్వనూ లేము. ఆ శూనాొం లో కాలొం లేదు. 
కాలొం ఉొండటాన్నకి ఏదో  ఒక స్ొంఘటన జర్గాల్న కదన! ఒక స్ొంఘటన జర గ తే, ఆ స్ొంఘటన 
నుొంచీ స్మయాన్నా ల కికొంచవచుచ. ఆ స్ొంఘటన ముొందు స్మయాన్నా క లవ వచుచ. ఏ 
స్ొంఘటనలూ జర్గటాన్నకి వీల లేన్న స్ొందర్ౌొం లో స్హజొంగాన్వ స్మయాన్నా ఊహిొంచలేము. 
అద ి పర పరరి్మ ైన శూనాొం. దనన్నలో సాపేక్షత లేదు. అలాన్వ అట వొంటి శూన్నాన్నా 
న్నర్ాచిొంచలేము (అన్స డిఫెైన్సడ ). కాబటీట  విశ్ాొం పుట ట కకి ముొందు కాలొం లేదు. కార్ణమూ 
పరభావమూ (కాజ్ అొండ్జ అఫెక్సట) అన్వవి కాలొం లో జర గే విష్యాల . కార్ణొం ముొందు జర గ , 
తదనారా దనన్న పరభావొం పుడుతుొంది. కాలొం లేన్న చోట కార్ణమూ పరభావమూ ఉొండవు. విశ్ాొం 
పుట ట కతోన్వ కాలొం ఏర్పడిొంది. పుట ట కక  ముొందు కాలొం లేదు. కాలొం లేన్న చోట కార్ణొం 
కూడన ఉొండదు. కాబటీట , విశ్ా జనన్నన్నకి కార్ణొం లేదు. ఇక ముొందు,మన శాస్త రవ్వతతల , 
కార్ణొం లేన్న విష్యాలన్న శోధిొంచటాన్నకి కూడన తమ పర శోధ్నలను ఉపయోగ ొంచవలస్త 
వస్ుత ొంది. 
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ఆస్తత క ల  “ఈ విశ్ామే భగవొంతుడు కన్వ ఒక కల లాొంటిది” అన్న అొంటార్ు. కల అన్వద ిన్నదరలో 
ఉొంట ొంది. న్నదర అన్వద ి ఒక మన్నషత శారీర్క మానస్తక పర స్తితులవలన మొదలౌతుొంది. 
ఎవరైెన్న మనక  కలలో జర గే స్ొంఘటనల కార్ాకార్ణ స్ొంబొంధనలదనారా, కల యొకక 
పుట ట క కార్ణనన్నా (మన్నషత మానస్తక, దెైహిక పర స్తితి, న్నదర) కన్నపటెాట లొంట ే అద ి దనదనపు 
అస్ొంభవొం. అలాన్వ ఈ విశ్ాొం లోన్న కార్ా కార్ణ స్ొంబొంధనలతో విశ్ాొం పుట ట క ముొందు ఏమ్మ 
ఉొందో  అన్వాషతొంచటొం కష్టమవా వచుచ. ఆస్తత క ల విష్యొం లో, దేవుడు కన్వ కల లాొంటదిి ఈ 
విశ్ామ ైత,ే మర  దేవుడిన్న ఎవర్ు స్ృషతటొంచనర్ు? లేక, దేవుడు ఏదెనై ఇొంకా పెదద  కలలోన్న 
వ్ాడన? దీన్నకి స్మాధననొం, దేవుడు తను కన్వ కల(విశ్ాొం) లో భాగొం కాదు.కాబటీట  ఈ విశ్ాొం 
లోన్న స్ూతనర ల ైన కార్ా కార్ణ స్ొంబొంధనలను దేవుడికి అనాయ్ొంచలేము. దవేుడిక ి కార్ణొం 
లేదు. మొతనత న్నకి స్ృషతట  జనమ విష్యాన్నకి వచేచస్ర కి హేతువ్ాదులూ, ఆస్తత క లూ ఒకేర్కమ ైన 
స్మాధనన్నల  ఇస్ుత న్నార్ు. తేడన ఒకకటే, ఆస్తిక ల  స్ృషతట  ఆదికి దవేుడ ిలో, ఒక మొంచి లోక 
కలాాణ కర్మ ైన ఉదేదశాన్నా (మోటవి్) చూస్ుత న్నార్ు. కానీ ఇకకడ మన్నషత, దేవుడిన్న మరీ 
తన ర్ూపొం లో ఊహిొంచుక ొంట న్నాడమేో! ఉదేదశాలూ, ఇచచలూ మానవున్నకి ఉొంటాయ్. ఇవి 
అతన్నలో జీవ పర ణనమ పర్ొం గా ఏర్పడతనయ్. కాార్ూలూ, పాజిటార నుో  ఏర్పడక ముొందు 
జర గ న బగ్ బాాొంగ్ క  భగవొంతుడు కార్క డెైతే, ఆయనక  జీవపర ణనమొం దనారా వచిచన 
“ఇఛ్ా” ను ఆపాదిొంచటొం స్ర  కాదేమో!ఇఛ్ా అన్వద ి మన్నషతక ి భౌతిక వ్ాొంఛ్ల యొకక 
పర ణనమొం వలన కల గుతుొంద ికదన! 

ఆస్తత కతాొం దృషతట  తో చూస్తన్న, న్నస్తత కతా దృషతట  తో చూస్తన్న, మనొం ఒక కార్ణొం లేన్న 
మూలాన్నకి వ్ళెళ వలస్త వసోత ొంది. కాబటీట , “ఈ విశ్ాొం పుట ట క (లేక దేవుడు) కి కార్ణొం లేదు”, 
అనటొం హేతుబధ్ధమే! 
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విశవప్రిణనమిం లో నియమాలత, శాసు రవేతుల దేవుడు 

“ఐన్స స్రటన్స” మహాశ్యుడు “హ ైజెన్స బర్ు” యొకక అన్నశిచతి స్తధనధ ొంతొం గుర ొంచి, “దేవుడు 
పాచికల  వ్వయడు”, అన్న అనాట ో  చబెుతనర్ు. ఇకకడ “ఐన్స స్రటన్స” మాటాో డదే ి ఆస్తత క ల 
దేవుడి గుర ొంచి కాదనీ, విశ్ాొం లోన్న న్నయమాలన్వ ఐన్స స్రటన్స దవేుడి గా పర గణణస్ుత న్నాడనీ 
తర్ువ్ాత ఆయన వ్ాాఖాక  భాష్ాొం చపెపడమ నైది. 

విశ్ా న్నయమాల స్ొంగతిక స్ేత ..విశ్ాొం యొకక ర్హసాాల గుర ొంచి ఆలోచిొంచే వ్ార్ు అడిగే రెొండు 
పరశ్ాల  
1.”ఫలాన్న విష్యొం ఎలా జర్ుగుతుొంద?ి”   2.”ఫలాన్న విష్యొం ఎొందుక  జర్ుగుతుొంద?ి” 

ఈ పరశ్ాలక  స్మాధననొం వ్ెతికే పరకిరయ లో, శాస్త రవ్వతతల  పరకృతి న్న పర శీల్నొంచి, పర శోధిసాత ర్ు. 
ఈ పర శోధ్నలో, విశ్ాొం పన్న తీర్ున్న తెల్నప ే అన్వక స్ూతనర లూ, న్నయమాలూ పుడతనయ్. 
ఇవనీా విశ్ాొం యొకక స్ాభావ్ాన్నా విశ్దీకర ొంచేవ్వ. 

“ఎలా ఏర్పడిొంద?ి” అన్వ పరశ్ా కి, స్ెైన్సి ఎలాగొలా తొంటాల పడి స్మాధననొం చెపుత ొంది. 
ఎొందుక ? అన్వ పరశ్ాక  స్మాధననొం చపెపటొం కష్టొం.(ఇకకడ ఎొందుక  అొంటే “పరయోజనొం లేక 
పర్పస్ ఏమ్మట?ి” అన్న కాదు. పరయోజన్నల  మనుష్ులకూ జీవులకూ ఉొంటాయ్. ఏ 
వాకితతామూ లేన్న విశాాన్నకి ఒక పర్పస్ ఉొండదు). 

 

ఎొందుక  విశ్ాొం ఇలాన్వ ఉొంద?ి ఎొందుక  వ్వరే స్వ్ా లక్ష  త్ర్మ నై విధనల గా లేదు? 



దేవుడున్నాడన...?   పుట  48 

 

గుర్ుతనాకర్షణ ఎొందుక  ఉొంద?ి ఎల కాటా నూో  పోర టానూో , నూాటరా నూో  అలాన్వ ఎొందుక  
ఉన్నాయ్..? ఉదనహర్ణ క  నూాటరా నుో  పోర టానోచుటూట  ఎొందుక  తిర్గవు..? మొదల ైన 
పరశ్ాల  ఈ “ఎొందుక ?” పరశ్ాల . వీటన్నాటికి విశ్ాొం “ఎలా” మొదల ైొంది అనా పరశ్ా లో 
స్మాధననొం ఉొండవచుచ. పరా ధ్మ్మక సాి య్లో “ఎొందుక ?” అన్వ పరశ్ాక , ఉనాత సాి య్ లో 
“ఎలా?” అన్వ పరశ్ా స్మాధననొం ఇస్ుత ొంద.ి ఏదో  ఒక పరశ్ాక  స్మాధనన్నన్నా అన్వాషతస్ూత , 

శాస్త రవ్వతతల  పరా ధ్మ్మక సాి య్లో ఒక న్నయమాన్నా కన్నపడెతనర్ు. తర్ువ్ాత ఈ న్నయమొం 
ఎొందుక  అలాన్వ పన్న చసే్ుత ొంది అనా ఒక పరశ్ా ఉదయ్స్ుత ొంది. దీన్నకి స్మాధననొం గా ఉనాత 
సాి య్ లో ఎక కవ సార్ాజనీన మ ైన ఇొంక క న్నయమొం వ్లె గులోకి వస్ుత ొంది. ఈ న్నయమాల 
సాి య్ పెర్ుగుతూ పోయ్ ఏ బగ్ బాొంగ్ అనబడే ఎయ్ర్ పో కెట కో క ట ట క న్న ఆగ పో తనయ్.ఈ 
విష్యాన్నా ఒక ఉదనహర్ణ దనారా చెబత ే బాగా అర్ధమవా వచుచ.. 
“మన్నషత కి ఆలోచన్న శ్కిత ఎొందుక  ఉొంది?” అన్వది ఒక పరా ధ్మ్మక పరశ్ా. 
“జీవపర ణనమొంలోభాగొంగాఏర్పడిొంద”ి-జవ్ాబు. 
“జీవపర ణనమొంఎొందుక జర గ ొంది?” 

“అన్వక కార్ణనల ..క ో పత ొంగా..యాదృచిచక జనుామార్ుపల వలనజర గ ొంద”ి 

“జనుామార్ుపల  ఎొందుక  జర్ుగుతనయ్?” 

“అన్వక విధనల ..స్ూర్ా ర్శిమ లోన్న అతి నీలలోహిత కిర్ణనల  జనుా పదనరాధ న్నా పరభావితొం 
చేయటొం వలన జనుామార్ుపల  జర్ుగుతనయ్” 

“స్ూర్ార్శిమవలనజనుావుల ఎొందుక మార్ుతనయ్?” 

“స్తిర్తాొం కోస్ొం. స్తిర్తాొం అన్వది ఈ విశ్ాన్నయమొంకదన!” 

 

“స్తిర్తామేఎొందుక  ఈ విశ్ా న్నయమొం అయ్ొంది. అస్తిర్తాొం ఎొందుక  ఈ విశ్ా న్నయమొం 
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కాలేదు?” 

“నీ తలకాయ! అడడగోల  గా మాటోడక . నీ చొపపదొంట  పరశ్ాలూ..నువరా..!”. 

పెైన పరశ్ాలనీా “ఎొందుక ” పరశ్ాలే. ఈ ఉదనహర్ణ లో, దిగువ సాి య్ లో ఎొందుక  పరశ్ాలకి 
పెై సాి య్ లో “ఎలా పన్నచేస్ుత ొందో  చపెపటొం” దనార్ జవ్ాబు ఇవాటొం గమన్నొంచ వచుచ. “స్ృషతట  
అలాన్వ ఎొందుక  ఉొంద?ి, ఇొంకా అన్వక విధనల గా ఎొందుక  లేదు?” అన్వ పరశ్ాక  ఇకకడ 
స్మాధననొం రావటొం లేదు. “స్ృషతట కి స్ొంబొంధిొంచిన పె ై సాి య్ న్నయమొం స్ృషతట  ఇతర్మ నై 
అన్వక విధనల  గా పరవర తొంచటాన్నా న్నరోధసోిత ొంది”, అన్వ ఒక విష్యొం మాతరొం పరోక్షొం గా 
అర్ధమౌతోొంద.ి కాబటీట  ఈ “ఎొందుక ?” కి అస్ల ైన స్మాధననొం కోస్ొం మనొం “మన్నషత తెల్నవి” 

నుొంచీ బగ్ బాాొంగ్ వర్కూ పో వలస్త వచిచొంది. కానీ “ఈ పరపొంచొం ఈ న్నయమాల దనారాన్వ 
ఎొందుక  నడుసోత ొంద?ి”, అనా పరశ్ా క  స్మాధననొం ద ర్కోేదు. క ొంచెొం పె ైసాి య్ లో చూస్ేత , ఈ 
న్నయమాలనీా విశాాన్నా క ొంచెొం మ ర్ుగు గా వర ిొంచే వివర్ణలే! ఈ విశ్ాొం ఎొందుక  ఉొంద ి
అన్వ పరశ్ాక  స్మాధనన్నల  కావు. “ఈ న్నయమాల పరకార్మే విశ్ాొం ఎొందుక  పన్న 
చేయాల్న?”, అన్వ పరశ్ాక  స్మాధనన్నల  అస్లే కావు.చివర కి ఏ న్నయమాలూ పన్న చయేన్న 
స్తొంగులార టీ(బగ్ బాాొంగ్ ఆద ిస్తితి) కి చేర్ుకోవలస్త  వస్ుత ొంద!ి 

చివర గా, “విశ్ాొం ఏమీలేన్న స్తితి నుొంచీ పుటిటొంది” అన్న ఈ మధ్ా కాలొం లోన్న క ొందర్ు 
శాస్త రవ్వతతల వ్ాదన. ఎొందుకొంటే “స్ొం థిొంగ్” అన్వది “న థిొంగ్ కొంట”ే స్తిర్మ ైనది అట. ఏమీ లేన్న 
“న థిొంగ్” లో స్తిర్తాొం అన్వ న్నయమొం మాతరొం ఎొందుక  ఉొంట ొంది? ఒక వ్వళ అట వొంట ి
న్నయమొం ఉొంట,ే అద ిఎొందుక  ఉొంది  ( ఎవరో ఆ న్నయమాన్నా శాస్నొం చేస్తనట ో )? ఏమీ లేన్న 
స్తితి లో, “స్తిర్తాొం నుొంచీ ఇొంకా అస్తిర్తాొం వ్ెపైుకి పో వచుచ కదన?” ఏమీ లేన్న స్తితి స్తిర్మ నైద ి
ఎొందుక  కాదో , ఏదో ఉనా స్తితి ఎొందుక  స్తిర్మ నైదో  ఈ శాస్త రవ్వతతల  చపెపర్ు. “తనడు ద ర కిొంది 
గేదేను క నమనాట ో ”, స్తిర్తా స్తధనధ ొంతొం ఉొంది కాబటీట  దనన్నన్న స్ృషతట  జనన్నన్నకి 
అనాయ్ొంచినట ో ొంద.ి 
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ఏకం సదవవప్రా హ్ బహుదఛ వదంతి? 

స్ృషతట  మొదలూ, దేవుడూ మొదల నై వ్ాట ిగుర ొంచి మాటాో డ ేవ్ార  లో క ొందర న్న ఈ కిొంది  విధ్ొం 
గా వరీుకర ొంచవచుచ: 

1. దేవుడిన్న నమేమ వ్ార్ు. వీర్ు తమ ఇష్టమ నైది నమమవచుచ. కానీ వీర కి దేవుడి గుర ొంచిన 
ఎట వొంట ి పరతాక్ష అనుభవ్ాలూ ఉొండవు.వీర్ు, భౌతిక న్నయమాలను ల కకచయేక ొండన 
దేవుడిన్న తమ ఇష్టమ నైట ో  ఊహిొంచుక ొంటార్ు .ఈ ఊహల  వీర  మనసు లో మాతరమ ే
ఉొంటాయ్. బయట ఎకకడన ఉొండవు. ఉదనహర్ణక  రెకకల దేవదూతలూ, స్తొంహొం తల కల్నగ న 
పక్షి దవేుళళళ వీర  ఊహలోో న్వ ఉొంటాయ్.వీర లో క ొంతమొంది తమ నమమకాన్నా 
బలపర్ుచుకోవటాన్నకి తమక  తెల్నస్తన స్ెైన్సి న్న ఒక వ్ాదన గా ఉపయోగ ొంచుక ొంటార్ు. 
2. ‘స్ొంపరరి్ స్తాొం’ లేక ‘దేవుడు’ తమ పరతాక్ష అనుభవొం లోకి వచనచడన్వ వ్ార్ు. వీర  
అనుభవ్ాల  సాధనర్ణొం గా ఆధనాతిమకమ ైనవి అయ్ ఉొంటాయ్. గొపప గొపప యోగులూ, 

ఋష్ులూ ఈ అనుభవ్ాలను పొ ొందనిట ో  చెపాత ర్ు. కానీ ఈ అనుభవ్ాల  మానవ మేధ్ పర ధిక ి
బయట జర గ  ఉొంటాయ్. మేధో  పర్ొం గా వీర  అనుభవ్ాలను పరీక్షిొంచటొం 
క దర్దు.ఎొందుకొంటే అవి కాలాన్నకి బయట జర గ న అన్నర్ాచనీయమ ైన అనుభవ్ాల . 
మామూల  మనుష్ులక  ఈ అనుభవ్ాల  “న్నజమ ైనవ్ా, కాన్నవ్ా?” అన్న తేల చకోవటొం కూడన 
కష్టొం.ఈ అనుభవ్ాల  ఐన ఇదదర్ు మనుష్ుల  కూడన, వ్ాటి గుర ొంచి చర చొంచుక న్న, వ్ార్ు 
“ఒకే విష్యాన్నా అనుభవిొంచనర్”న్న చపెపటొం కూడన సాధ్ాొం కాదు. ఎొందుకొంటే, ఇదదర్ు 
మనుష్ుల  చర చొంచుకోవ్ాలొంటే మాటల  కావ్ాల్న. ఈ ఆధనాతిమక అనుభవ్ాల  సాధనర్ణొం గా 
మాటలక  అొందన్నవ్ె ైఉొంటాయ్. 
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3. ఇక మూడో ర్కొం మేధోపర్ొం గా స్ృషతట  గుర ొంచి పర శోధిొంచే వ్ార్ు. వీర్ు చెపతపన వ్ాటిన్న 
పరీకి్షొంచి న్నగుు తేలచవచుచ. భౌతిక శాస్త రవ్వతతల  ఈ కోవలోన్న వ్ారే! వీర్ు కాలాన్నకి ఆవల నునా 
విష్యాలను పరతాక్షొం గా అనుభవిొంచలేక పో య్నపపటికినీ, ఆ విష్యాలను మధేోపర్ొం గా 
తమ స్మీకర్ణనలతో అర్ధొం చేస్ుక న్న,వ్ాటిన్న ఆ స్మీకర్ణనలతో పరా తిన్నధ్ాొం వహిొంపచసేాత ర్ు. 
వీర్ు చపెతపన స్తధనధ ొంతనలను భౌతిక పరపొంచొం లో న్నర్ూపణక  పెటటవచుచ. వీర  తో చికకలాో , వీర్ు 
పర శోధిొంచే విష్యొం భౌతిక పర ధి దనటపిో య్నపుపడు వస్ుత ొంది. ఉదహర్ణ క  “ఈ విశ్ాొం 
ర్క ర్కాల న్నయమాలతో, సి్ల కాలాలతో ఇలా ఎొందుక  ఏర్పడ ిఉనాది?” అన్వ పరశ్ా భౌతికత 
కి ఆవల ఉనాది. ఇద ి అధిభౌతికమ నైది. ఈ పరశ్ాక  భౌతిక న్నర్ూపణలతో స్మాధననొం 
ఇవాటొం సాధ్ాపడక పో వచుచ. అపుపడు క ొందర్ు శాస్త ర వ్వతతల  “స్ెైధనధ ొంతిక కలపనల 
(conceptual fantasy)”  లోకి దిగుతనర్ు. ఈ కలపనల   అనీా న్నజొం కావు. ఏదో ఒక కలపన 
మాతరమే న్నజమౌతుొంది. అనొంత విశాాల  ఉన్నాయ్ అనటమూ, అనొంతమ ైన క లత 
(Dimension) ల  ఉన్నాయ్ అనటమూ, ఐదో క లత  లో ఈ స్ృషతట  జర గ ొంది అనటమూ 
ఇలాొంట ికలపన లే.అయ్త ేవీర  కలపన లనీా భౌతిక న్నయమాలకూ, భౌతిక దృగ ాష్యాలకూ 
భినాొం గా ఉొండవు. ఇవి భౌతిక న్నయమాల ఆవల ఉొంటాయ్ . వీర  కలపనల  మన్నషత బయట 
ఉనా భౌతిక వస్ుత వు శోధ్నలో, భౌతికత పర ధని్న దనట,ి అధ-ిభౌతిక విష్యాలలోకి వ్ెళళటొం 
వలనవచిచనవి. 
శాస్త రవ్వతతలక నా ఇొంక క పర మ్మతి,విశ్ా చర తరన్న శోధిొంచి  విశ్ాొం గుర ొంచిన న్నయమాలను 
మాతరమే వ్ార్ు కనుగొన గలర్ు. “ఆ న్నయమాలతో కూడిన విశ్ాొం ఎొందుక  ఆవిర్ౌవిొంచిొంది” 

అన్వద ి వ్ార  పర ధి లో లేన్న విష్యొం.యోగులక  ఉనాట ో గా శాస్త రవ్వతతలక  అధ-ిభౌతిక 
విష్యాల గుర ొంచిన ఇొందిరయానుభవొం ఉొండదు. 

ఇక పో తే స్ృషతట కి కార్ణొం లేదన్వ వ్ాదనకి మూలొం ఐన్స-స్రటన్స మహాశ్యుడు పరతిపాదిొంచిన 
సాపేక్ష స్తధనధ ొంతొం లో ఉొంది. ఈ స్తధనధ ొంతొం పరకార్ొం స్మయొం సాపేక్షమ!ే విశ్ాొం 
మొతనత న్నకి ”భార్తీయ  పరా మాణణక స్మయొం(Indian Standard Time)” లా ఒకే స్మయొం 
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లేదు. భూమ్మన్న ఆధనర్ొం(reference) గా తీస్ుక ొంటే మ్మగ ల్నన ఖగోళ వస్ుత వుల (గరహాలూ 
నక్షతనర లూ)మీద కాలొం న్ెమమదిగాన్ల, వ్వగొం గాన్ల,( భూమ్మతో ఆయా ఖగోళ వస్ుత వుల సాపేక్ష 
వ్వగాన్నా బటీట , ఆయా వస్ుత వుల గుర్ుతనాకతషణను బటీట) ఉొంట ొంది. సాపకే్ష స్తధనధ ొంతనన్నా 
స్ూర్ాగరహణొం స్మయొం లో సి్ల-కాలొం(Space-Time) వొంపు తిర గ ొంది అన్న తెల స్ుకోవటొం 
దనారా న్నర్ూపతొంచనర్ు. కాబటీట  కాలొం న్ెమమద ి గానూ, వ్వగొం గానూ నడవటొం పెై స్ొందేహాల  
అవస్ర్ొం లేదు. “ఈ విశ్ాొం లో అన్వక కాల పరవ్ాహాల  ఉొండటొం” పెై కూడన స్ొందేహాల  
అనవస్ర్ొం. 
సి్ల-కాలొం(Space-Time) అన్వద ివిశ్ాొం తో పాట  పుటిట  ఉబుబతోొంది. సి్ల-కాలొం వొంపుతిర గ , 
భూమ్మ ఉపర  తలొం లా తన పెైక ితనను ముడుచుక న్న పో య్ ఉనాదన్న ఐన్స-స్రటనుడ ిఉవ్ాచ. 
గోళ్ళకార్ ఉపర తలొం లా ఉనా కాలాన్నకి “మొదల ” ఎలా ఉొంట ొంది?(Ref: Hawkings 

proposed quantum theory of gravity) ఒక వృతత ొం గీస్ేత , ఆ వృతత ొం వ్ెొంబడి ఏద ిమొదలూ 
ఏద ిచివరా? అలాన్వ భూమ్మ మీద పరయాణొం మొదల  పెటిట  ఉతతర్ ధ్ృవొం చేర్ుక నా తర్ువ్ాత 
భూమ్మ అొంతమౌతుొందన? కాదు కదన? ఉతతర్ ధ్ృవొం తర్ువ్ాత కూడన భూమే ఉొంట ొంది. 
కాకపో త ే ఈ సార  మన పరయాణొం ఉతతర్ ధ్ృవ్ాన్నకి దక్షిణొం గా సాగుతుొంది. అలాన్వ కాలొం 
పర మ్మతమ ైనది. కాబటీట , విశ్ాొం కాలొం లో పుటటలేదు. కాలొం లో పుటటన్న దనన్నకి కార్ణొం 
ఉొండదు. ఎొందుకొంట ే కార్ా కార్ణ స్ొంబొంధనల  కాలొం లోన్వ జర్ుగుతనయ్. 
భౌతిక శాస్త రొం పరకార్ొం ఇలా కార్ణొం లేక ొండన పుటేటవి అన్వకొం ఉన్నాయ్. గుళ్ళక స్తధనధ ొంతొం 
(quantum theory) పరకార్ొం శూనాొం నుొంచీ ఎలకాటా ల  ఏ కార్ణొం లేక ొండనన్వ పుటిట  మళ్ళళ 
అొంతర సాత య్. దీన్నన్వ శూనాత ఒడిదుడుక ల  (vacuum fluctuations) అొంటార్ు. ఇద ి
సాయ్ బాబా శూనాొం నుొంచీ విభూతి పుటిటొంచటొం లాొంటదిి. కానీ, ఈ రెొండూ ఒకట ి కాదు. 
శాస్త రొం(science) పరయోగాల దనారా ధ్ృవీకర ొంచిన విష్యమే శాస్త ర న్నయమమౌతుొంద ి. శాస్త రొం 
, శూనాొంలోొంచీ ఎలకాటా నుో  పుటటటాన్నా ధ్ృవీకర ొంచి దనన్నా ఒక న్నయమొం గా ఏర్పర చిొంద ి
కనుక, అది శాస్రత రయమే. సాయ్ బాబా ఏ మోస్మూ లేక ొండన పరయోగశాల లో విభూతి 
పుటిటొంచినట లో త,ే శాస్త రొం ఒక సాయ్ బాబా న్నయమాన్నా కూడన పరతిపాదిొంచేదమేో! 
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ఇొంక క విష్యొం..విశాాన్నకి “బయట” అన్వద ి లేదు. “బయట” ఉొండనలొంటే సి్లొం ఉొండనల్న. 
కానీ, సి్లొం అొంతన విశ్ాొం తో పాట  పుటిట  విశ్ాొం లోన్వ ఉొంది. మర  విశ్ాొం ఎకకడకిి 
వ్ాాకోచిస్ూత ొంద?ి ఎకకడకీి వ్ాాక చిొంచటొం లేదు. ఉనా సి్లకాలాన్నకి మర ొంత సి్- కాలొం 
కల పబడుతోొంది. విశ్ాొం “బయట” ఏముొంద?ి ఏమీ లేదు. దక్షణి ధ్ృవ్ాన్నకి దక్షిణొం గా 
ఏముొంద?ి ఏమీ ఉొండదు కదన? “బయట” లేన్న విశాాన్నా ఊహిొంచుకోవటొం లో క న్నా 
పర మ్మతుల న్నాయ్. ఒక బుటట లో ఐదు మామ్మడి పళళళన్నాయ్ అనుక ొందనొం. ఆ ఐదు 
పళళనూ బయటికి తీస్ేత  బుటటలో ఏముొంద ీ అొంటే, ‘శూనాొం ఉొంద’ి అన్న చెపపవచుచ. కానీ 
విశ్ాొం “బయట” సి్లొం కూడన లేదు. సి్లొం లేన్న స్తితి న్న ఊహిొంచుకోవటొం మనక  చేతకాదు. 
ఎొందుకొంట,ే మన రోజువ్ారీ జీవితొం లో మనొం అలాొంటి స్తితి న్న చూస్త ఉొండొం.అనొంతొం కాన్న 
కాలాన్నా ఊహిొంచుకోలేకపో వటొం కూడన ఈ కార్ణొం వలనన్వ! మనొం విశాాన్నకి మొదల  
వ్ెతకటొం కూడన ఇదే కోవలోకి వస్ుత ొంది. మన జీవితొం లో అన్నా విష్యాలక ీమొదలూ చివరా 
ఉొంటాయ్. కాబటీట , మనొం విశాాన్నకి కూడన మొదల ను వ్ెతుక తనొం. కాకపొ తే, అదృష్టొం క దీద  
విశాాన్నకి మొదల  ఉొంది.కానీ కాలొం లో ఈ మొదల  దనటి ముొందుక  పో తే (ఉతతర్ ధ్ృవొం 
దనటి ముొందుక  పో తే దక్షిణొం వచిచనట ో ) మళ్ళళ తర్ువ్ాతి కాలొం వస్ుత ొంది. 
కార్ణొం లేక ొండనన్వ ఎలకాటా నూో , విశ్ామూ మొదల నైవి పుటటటాన్నా మనొం ఇొంక క క లత 
(Dimension) పరవ్వశ్ పటెటటొం దనారా కార్ణొం పర ధిలోకి తీస్ుక న్న రా వచుచను.అయ్త ేఈ 
క తత  కార్ణొం మనొం దెనైొందీన జీవితొం లో చూస్ ే కార్ణనలవొంటది ి కాదు. ఇది మన బౌతిక 
కాలొం లో జర గేద ి కాదు.అధిభౌతిక కాలొం లో జర గేది. స్తన్నమా తెర్ మీది రెొండు క లతల 
బ మమలక  తెల్నవి ఉొందనుక ొందనొం. తెర్మీద మనొం ఒక టారీచ ల టై  ాోం కస్ చసే్తనపుపడు, 
తెర్మీద బ మమల  ఆ టార చ ల ైట వ్లె గు కి కార్ా కార్ణ న్నయమాన్నా ఆపాదిస్ేత , ఆ వ్ెల గు 
ఏ కార్ణొం లేక ొండనన్వ వచిచనట ో  తేల తుొంది. ఎొందుకొంటే ఆ బ మమల  మూడవ క లతలో 
ఉనా మనలను కన్నపటెటలేవు కాబటీట . అలాన్వ ఈ విశ్ా స్ృషతట  ఐదవ క లత లోజర గ తే, 
అపుపడు  ఆ స్ృషతట  న్నల గు క లత (కాలొం తో కల్నపత న్నల గు డెైమనషనుో ) ల లో ఉనా మనక , 
కార్ణొం లేన్నది గా కనపడుతుొంది. కానీ ఐదవ క లత అన్వది అధి-భౌతికొం. దీన్నన్న మన 
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న్నల గు క లత ల పరపొంచొం లోన్న విష్యాల స్హాయొం తో న్నర్ూపతొంచటొం కష్టొం. 
దీన్నన్వ స్ెైధనధ ొంతిక కలపన(conceptual fantasy) అనవచుచ. ఈ ఐదవ క లత ఏ భౌతిక 
న్నయమానీా ఉలోొంఘిొంచ లేదు . కానీ ఈ ఐదవ క లత మన ఊహ లోన్న ఒక విష్యమ!ేఐత ే
దీన్నకీ, కేవలొం ఊహా గాన్నల ైన “భూమ్మన్న స్ృషతటొంచ ే రెకకల దేవతలకీ, తనబేళళక”ీ తేడన 
గమన్నొంచవచుచ.కాబటీట , విశ్ా జనన్నన్నకి కార్ణొం లేదనాపుపడు,దనన్న అర్ధొం, మనొం ఉనా 
న్నల గు డెైమనషనోలోనూ, విశ్ాొం పుట ట కకి కార్ణొం ద ర్కలేదన్వ! ఐదో క లతలోన్ల, పన్వాొండో 
క లతలోన్ల దనన్నకి కార్ణొం ఉొండవచుచ. కానీ ఇలా ఎన్నా క లతలన్న ఊహిొంచుక ొంటాొం అన్వద ి
వ్వరే పరశ్ా. 

విశ్ాొం లో కార్ణనల  లేన్నవీ (ఉదన: శూనాత ఒడదిుడుక ల  (vacuum fluctuations)), 
కార్ణనల  తెల్నయన్నవీ (ఉదన: జీవులలో జనుా మార్ుపల ), కార్ణనల  ఎపపటిక ీ
తెల స్ుకోలేన్నవి (విశ్ాొం యొకక పరయోజనొం, ఐదవ క లత, పదవ క లత లాొంటవిి), 
కార్ణనలను ఖచిచతొం గా క లవలేన్నవీ (హ జైనె్స-బర్ు అన్నశిచతి  స్తధనధ ొంతొం(Heisenberg’s 

Uncertainity principle) పరకార్ొం, ఎలకాటా న్స వ్వగానీా, సాి న్ననీా ఒకే స్మయొం లో ఖచిచతొం 
గా ఎపపటిక ీ తలె స్ుకోలేము) ఉన్నాయ్. వీట ిమధ్ా గల తడేనలను తెల స్ుకోవటొం కూడన 
ముఖామ నై విష్యమే! 

వ్వదనలూ, భగవదీు తన, ఇతర్ మతనల గరొంధనలూ, బౌతిక శాస్త ర వ్వతతలూ, మాటాో డే దనన్నలో క ొంత 
సార్ూపాత ఉొంట ొంది. ఎొందుకొంటే అవి ఒకే విష్యొం, స్ృషతట  యొకక జననొం, స్ృషతట  కి కార్ణొం 
గుర ొంచి మాటాో డుతున్నాయ్. ఈ విశ్ాొం లాొంటి విష్యాలోో  స్మాధనన్నల  చనలా తక కవ 
ఆపషన్సి తో ఉొంటాయ్. స్ృషతట  పర మ్మతొం, లేక అనొంతొం. దీన్నకి కార్ణొం ఉొంది, లేక లేదు.లేక 
ఉొండీ ఉొండక ొండన ఉొంది. దీన్నకి బయట ఉొంది లేక లేదు.లేక ఈ మధ్ా లో ఉొంది. స్ృషతట కి 
కార్క డు ఉన్నాడు లేక లేదు.లేక ఈ మధ్ా లో ఉన్నాడు. ఇలా ఆపషన్సి అనీా రెొండు లేక 
మూడు మాతరమే ఉన్నాయ్. ఇలాొంట ి పర స్తితులలో ఒక మత గరొంధ్ొం చెపేపదనన్నకీ, స్ెైన్సి 
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చెపతపన ఫల్నతనన్నకీ పో ల్నక ఉొండటొం పెదద  ఆశ్చర్ాొం ఏమీ కాదు. కాబటీట , “మతనల గరొంధనలూ, 
బౌతిక శాస్త ర పర శలధ్నలూ, ఈ స్ృషతట  ర్హసాాల గుర ొంచి ఏకీభవిస్ుత న్నాయ్”, అనటొం అపుపడ ే
స్ర  కాదు అనుక ొంటాను. 
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అధర భౌతిక్ పి్ప్ించిం 

1.ఈ భౌతిక పరపొంచనన్నకి ఆవల అధి భౌతిక పరపొంచొం (metaphysical 
world) ఉొంట ొంది.భౌతిక పరపొంచొం యొకక న్నయమాల  పన్నచయేటొం మాన్నవ్వస్తనచోటినుొంచీ 
అధిబౌతిక పరపొంచొం ఉన్నకి మొదలౌతుొంది.  ఈ భౌతిక పరపొంచ మూలాల  ఆ అధి భౌతిక 
పరపొంచొం లో న్వ ఉొంటాయ్. అయ్తే ఈ అధ ిభౌతిక పరపొంచొం మన ఊహల క  అొందన్నది. దనన్న 
గుర ొంచి ఆలోచిొంచనలొంటే “కాలొం లేకపో వటొం, కార్ణొం లేక పో వటొం,ఐదూ లేక అొంత కొంట ే
ఎక కవ క లతలూ(డెైమ నషన్సి)” లాొంటి భౌతిక పరపొంచనన్నకి ఉనా మ్మనహాయ్ొంపుల స్హాయొం 
తో ఆలోచిొంచనల్న. అయ్తే మన ఆలోచన్న, ఊహా ఈ మ్మనహాయ్ొంపుల  అన్వ గోడ కి క ట ట క న్న 
ఆగ పో తనయ్. ఈ గోడ ఆవల ఏమ్మ ఉొందో  మన ఊహ క  అొందదు. ఇక, దనన్నన్న 
అనుభవిొంచటొం కలలోన్న మాట. 

అధిభౌతిక పరపొంచొం లో రెొండు సాి య్ల  ఉొంటాయ్. ఐదూ లేక అొంత కొంట ే ఎక కవ 
క లతల(డెైమ నషన్సి)  తో ఏర్పడిన మొదటి సాి య్ ఒకటీ, మనొం చూస్ ేభౌతిక పరపొంచొం లోన్న, 
మర యూ మొదటి సాి య్ అధిభౌతిక పరపొంచొం లోన్న విష్యాలక  ఆవల ఉొండే రెొండవ సాి య్ 
అధి భౌతిక పరపొంచొం ఇొంక కటి. ఈ రెొండవ సాి య్ అధి భౌతిక పరపొంచొం సి్ల కాలాల కూ అన్నా 
క లతలకూ అతీతమ ైనది. 

2. మనక  తెల్నస్తన అన్వక మొంద ిమహానుభావుల , ఋషత స్మానుల  పర పరరి్ స్తనాన్నా 
పరతాక్షొం గా అనుభవిొంచనమన్న చపెాత ర్ు. ఇలా అనుభవిొంచటొం “న్వను” అన్వ దనన్నన్న 
వదుల కోవటొం దనారా సాధ్ాపడుతుొందన్న చెపాత ర్ు. ఉదనహర్ణ కి ఆధ్ున్నక కాలొం లో జిడుడ  
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కృషి్మూర త, యూ జీ కృషి్మూర త, ర్మణ మహర ష వొంట ి వ్ార్ు ఇలాొంట ి అనుభవ్ాల  
పొ ొందబడిన వ్ార  గా నమమబడనడ ర్ు. వీర్ు అహాన్నా అధిగమ్మొంచటొం దనారా మనొం రోజు వ్ారీ 
చూస్ే భౌతిక స్తనాన్వా  విశిష్టమ నై ర్ూపొం లో చూడగల్నగార్ు అన్నపతస్ుత ొంది. వీర కి కల్నగ న 
అనుభవ్ాలను భవిష్ాతుత  లో, వ్వరే పధ్ధతులోో , భౌతిక పేరరపేణల దనారా, అొంట,ే శ్స్త ర చికితిల 
వలన న్ల, జనుా మార్ుపల  చయేటొం వలనన్ల, లేక మొందుల  కన్నపెటటటొం వలనన్ల” 

సాధిొంచవచేచమో! 

3.న్వను అన్వది గడచిిన కాలొం లోన్న పరతిబొంబాల(images) తో చయేబడిన ఆలోచనల 
స్మూహొం. న్వను లేనపుపడు, భౌతికమ ైన వ్ాస్తవ్ాన్నా చూస్ేటపుడు, ఈ  పరతిబొంబాల  అడుడ  
రాన్న స్ాఛ్ామ ైన భౌతిక వ్ాస్తవికత అనుభవొంలోకి వస్ుత ొంది. న్వను అన్వది లేనపుడు భూత 
కాలమూ, భవిష్ాత్ కాలమూ ఉొండవు. కేవలొం వర్తమానొం మాతరమే అనుభవొం లోకి 
వస్ుత ొంది. మన చేతన అన్వ టార్చ వ్ెల తుర్ు లో వర్తమాన్నన్నకి స్ొంబొంధిొంచిన విష్యాల  
మాతరమే ఉొంటాయ్. దనీ్న వలన, ‘న్వను లేన్న స్తితీ లో మానస్తక మ నై కాలొం ఉొండదు. ఐతే ఈ 
‘న్వను లేన్న స్తితీ లో కల్నగ న అనుభవ్ాల  అధిభౌతికమ ైనవి కావు. భౌతిక అనుభవ్ాలే 
ఆలోచనల అడుడ లేక ొండన కల గుతనయ్. దీన్న వలన ఆ భౌతిక అనుభవ్ాలక  ఒక విశిష్టత 
చేకూర్ుతుొంది.మన్నషత మామూల  చేతన లో ఉొండగా ఇట వొంటి అనుభవ్ాల  కల గవు. 
మామూల  చతేన పర ధి విస్తర ొంచినపుడ ేఈ అనుభవ్ాల  కల గుతనయ్. అొందువలన మనొం 
వీటిన్న అధ-ిచేతన అనుభవ్ాల  అనవచుచ. 

4. ఈ విశష్ వయకుు లకు కల్నగ న అబుభవ్ాల  కార్ణొం లేన్నవి (acausal) గా చెపపబడతనయ్ 
(మన విశచోష్ణ లో “విశ్ామూ, కాాొంటొం ఫో్క చయయ్యష్న్సి” మొదల ైనవి కార్ణొం లేన్నవి గా 
తేల్ననట ో ).  దీన్నన్న బటిట  ఆ అనుభవ్ాల  అధ ిభౌతికమ ైన కార్ణనల వలన కల్నగాయన్నపతస్ుత ొంది. 
అయ్త,ే ఇపపటివర్కూ తెల్నయన్న భౌతిక కార్ణనల వలన కూడన ఈ అనుభవ్ాల  కల్నగ  
ఉొండవచుచను. కానీ ఈ “‘న్వను’ న్న వదిల్నన శష్ వయకుు లు” వ్ార  అనుభవ్ాన్నకి కార్ణమ ైన 
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అధి భౌతిక పరపొంచనన్నా చూడలేదేమో! ఎొందుకొంటే అధిభౌతిక పరపొంచొం లో కార్ా కార్ణ 
స్ొంబొంధనల  (మనము అనుభవిొంచ ే విధ్ొం గా) ఉొండవు. కాలొం ఉొండదు. కానీ మన్నషతక ి
స్ొంబొంధిొంచిన పరకిరయల నై చూడటొం, అనుభవిొంచటొం, ఇొందిరయానుభవ్ాలూ, చేతన్న అనీా 
అధ ిభౌతికమ నైవివి కాదు. అవి కార్ా-కార్ణ స్ొంబొంధనల పర ధ ిలోన్వ ఉొంటాయ్. భౌతిక సాి య్ 
లో మన్నషత అణువులూ, ఎలకాటా నూో  మొదల ైన వ్ాట ి తో తయార్ు చేయబడనడ డు. ఇవనీా 
భౌతికమ ైన కాలాన్నకీ, కార్ా కార్ణ స్ొంబొంధనలక  లోబడే ఉొంటాయ్. వ్ాటిలో అధభిౌతికత 
లేదు.అధిభౌతిక మ నై విష్యాల  మన కాలాన్నకి లోబడి ఉొండవు. కా బటీట  ఈ మహా 
పుర్ుష్ుల అనుభవ్ాల  అలౌకికమ ైనవీ, అసాధనర్ణమ ైనవీ అయ్న్న అధి-భౌతిక మ ైనవి కాక 
పో వచుచ.కానీ ఈ అనుభవ్ాలక  పేరర్ణ మాతరొం అధిబౌతిక పరపొంచొం లో ఉొంట ొంది. 

5. ఈ అధి భౌతికమ ైన విష్యాలను తన పరతాక్ష ఇొందిరయానుభవొం లోకి తెచుచక న్వ అవకాశ్ొం 
మన్నషత కి రాకపో వచుచ. ఒక బాకీటర యాక  కామొం, మోహొం, పేరమా వొంటివి ఎపపటికైెన్న 
తెల సాత యా? 

6.ఈ ఋష్ులలో క ొంత మొంది అదుౌతనలను చేసాత ర్ు. వీర కి అయ్న స్తాదర్శనొం లాన్వ, ఈ 
అదుౌతనలక  కూడన పేరర్ణ అధిభౌతిక పరపొంచొం లోన్వ ఉొండవచుచ.ఈ అధి భౌతిక పరపొంచొం 
పెైన చెపతపన మొదట ి సాి య్ అధభిౌతిక పరపొంచొం మాతరమే. రెొండవ సాి య్ అధభిౌతిక 
పరపొంచనన్నా స్పృశిొంచటొం కూడన మానవులక  సాధ్ాొం కాదు. 

ఇపపటవిర్కూ తెల్నయన్న భౌతిక కార్ణనల వలన కూడన ఈ అనుభవ్ాల  కల్నగ  ఉొండవచుచను. 
కానీ ఈ అదుౌతనలనీా (గాల్న లో తేలటొం, భవిష్ాతుత ను చెపపటొం మొదల నైవి) భౌతిక 
పరపొంచొం లో జర గేవ్వ. ఒకపుపడు అదుౌతనల గా కన్నపతొంచేవి, స్ెైన్సి వృధిధ  చెొందని తర్ువ్ాత 
మామూల  విష్యాలయాాయ్ (ఉదన: గాల్న లో పరయాణొం చయేటొం). అద ేవిధ్ొం గా, వచేచ 
కాలొం లో,స్ెైన్సి “ఇలాొంటి వ్ాటిన్న కూడన స్ొంభవమే” అన్న న్నర్ూపతొంచవచుచ. 
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కాబటీట  శాస్త ర విజాే నొం ఎొంత అభివృధిధ  చెొందిన్న, ‘అధ-ిభౌతిక’ పరపొంచనన్నా మన్నషత అనుభవొం 
పర ధ ిలోకి తీస్ుక న్న రావటొం స్ొంభవొం కాకపో వచుచ. అలా అన్న శాస్త ర విజాే నొం అొంతన దొండుగ 
అన్న కాదు. భౌతిక పర ధ ిలో ఉనా అన్వక విష్యాల  శాస్త ర విజాే నొం పరె గే క దీద  మన దెనైొందిన 
అనుభవొం లో అవగాహన లో కి వసాత య్. 
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ప్రత్యక్షానుభవాల్క 

“పరతాక్ష” అనుభవ్ాలను(revelations) పొ ొందటొం అన్వ విష్యొం మత వరాు లలో చనలా 
ముఖామ నై విష్యొం గా భావిసాత ర్ు.ఈ వ్ాాస్ొం “పరతాక్ష” అనుభవ్ాలను భౌతిక విష్యాల 
పర్ొం గా వివర ొంచటాన్నకి పరయతిాస్ుత ొంది. ఈ వ్ాాస్ొం ఈ లోక అస్తితనాన్నా “తెల్నస్తనద,ి 
తెల్నయన్నద,ి తెల స్ుకోలేన్నద”ి అన్న మూడు ర్కాల  గా వరీుకర స్ుత ొంది. ఈ రాతగాడు, “ఈ 
బరహామొండ అస్తితాొం(existence) లో మనుష్ుల  ఎపపటికీ తలె స్ుకోలేన్న విష్యాల  
ఉొంటాయ్”, అన్న వ్ాదసి్ుత న్నాడు. వీటికి అతను “తెల స్ుకోలేన్నవి” అన్వ పేర్ు తగ ల్నొంచనడు. 

పి్తయక్షిం 

పరతాక్ష అనుభవ్ాలన్వ, సాక్షాతనకర్ అనుభవ్ాల (revelations) అన్న కూడన పతల దనద ొం. 
సాధనర్ణొం గా, ఈ అనుభవ్ాల , “సాార్ధొం అస్లే లేన్న ఒక స్తితి”, తో ముడి పడి ఉొంటాయ్. 
వీటన్నాటిలోనూ ఉమమడి గా ఉొండే ఒక విష్యమేమొంటే, ” ‘న్వను’ అన్వ వ్ాడ ి
మధ్ావర తతామూ, జోకామూ లేక ొండన బాహా భౌతిక పరపొంచొం లోన్న వస్ుత వులతో పరతాక్ష 
ఇొందిరయ స్ొంపర్కొం ఉొండటొం”.  ఈ అనుభవొం”వ్ాస్తవొం కొంట ేకూడన ఎక కవ వ్ాస్తవమ ైనది”, 

అన్న అొంటార్ు. ఇకకడ చెపతపన ‘న్వను’ అన్వ పదనర్ధొం, “మన్నషత ఆలోచనల తో చయేబడిన 
ఆతమస్పృహ ఉనా ఒక కేొందరొం(self conscious centre)”. “న్వను” అన్వద ిమన్నషత యొకక 
అన్నా ఆలోచనలనూ, ఆచర్ణనూ పర్ావ్వక్షిస్ూత  ఉొంట ొంది. 

ఆలోచనలఅమరిక్ 

“న్వను” అన్వద ి“ఆలోచన” అన్వ దనర్ొం తో చయేబడిన ఒక దనర్పు కొండ ెలాొంటదిి. ఆలోచన్వమో 
బాహా వస్ుత వుల(ఆ చటెూట , ఈ క ొండన) యొకక బౌధిధక పరతిన్నధ్ుల ైన (representatives in 



దేవుడున్నాడన...?   పుట  61 

 

the realm of thought) మాటలూ(words), చితనర లూ(images) వటవి్ాటి తోనూ, స్పర్శ, 
వ్ాస్న, ధ్ాన్న వొంట,ి వ్వడి వొంటి ఇొందిరయ విన్నమయాల (sensory inputs) తోనూ చేయబడ ి
ఉొంట ొంది. 

ఇొందిరయ వ్ాస్నలనీా బాహా వస్ుత వుల చిహాాల  (symbols), కానీ ఇొందిరయ వ్ాస్నల  
బహా వస్ుత వుల  మాతరొం కాదు. అవి కేవలొం చిహాాల ! ఈ చిహాాల , “బాహా పరపొంచొం తో 
మన్నషతకి అపపటికే పరర త అయ్న పర చయొం”, వలన ఏర్పడతనయ్. ఈ చిహాాల (symbols) 

గతిొంచిన కాలాన్నకి చొెందినవి. కాబటీట , ఆలోచనల  కూడన గత కాలపు చిహాాలతోన్వ 
చేయబడని్నయ్. “న్వను” అన్వది, అలోచనలోత  చేయబడనిపపటికినీ తన సొ ొంత అలోచనలను 
తన చేతన (consciousness) అన్వ తెర్ మీద చూడ గల గుతుొంది. 

మన్నషత చేతన అన్వద ిఒక గోడ మీద పడని బాటరీ ల ైట  కాొంతి లాొంటదిి.    చేతన, ఈ భౌతిక 
పరపొంచొం అన్వ పడవ లో కూరొచన్న, భౌతిక మ ైన కాలొం అన్వ పరవ్ాహొం లో పరయాణణస్ూత  
ఉొంట ొంద,ి కాబటీట , ఈ చేతన వర్తమానొం లో మాతరమే ఉొంట ొంది. అయ్తే దనన్న తెర్మీద గత 
కాలపు ఆలోచనల  మ దుల తూ ఉొంటాయ్. ఈ చేతన అన్వ తెర్ పె ైవర్తమాన్నన్నకి(present) 

చెొందిన యదనర్ధకాలపు (realtime) ఘటనలూ,  గత కాలపు(past) ఆలోచనలూ, 

భవిష్ాత్(future) కాలపు ఊహలూ, వీటికి స్ొంబొంధిొంచిన చితనర లూ(images)..ఇవనీా జల్నమ్మ 
గా కదలాడుతూ ఉొంటాయ్. 

మన్నషత తల, చితనర ల  లేక బ మమలన్న తనలో పదలి పర్చుక నకపో తే, ఆలోచన అన్వద ి
ఏర్పడదు. ఆలోచన యొకక విష్యకోశ్ొం (database) లేకపో త,ే “న్వను” భవిష్ాతుత  న్న 
ఊహిొంచుకోలేదు. అలా ఆలోచనలేమీ లేని స్ొందర్ౌొం లో, మన్నషత మానస్్క అస్్థత్వం 
వర్తమానొం లో మాతరమే ఉొంట ొంది. అలాొంటపుపడు తల లో, అనీా ఇపపట ి విష్యాలే 
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ఉొంటాయ్, ఎపపటి విష్యాలో ఉొండవు. అలోచన స్ృషతటొంచిన భూత, భవిష్ాత్, వర్తమాన్నల  
అన్వ హదుద ల  చెర గ పో తనయ్.  

ఆలోచనల  మన జాే పకాలలో(memory) పదిల పర్చబడ ిఉొంటాయ్. మన ధనర్ణ లో ఉనా 
పదనర్ధొం (content) గతొం గా పన్న చసే్ుత ొంది. గతనన్నా పొ డిగ ొంచి చూస్ేత  భవిష్ాత్ కనపడుతుొంది. 
మన జాే పకొం పో తే గతొం పో తుొంది. గతొం తో పాట  ఆలోచన కూడన అదృశ్ామౌతుొంది. గతొం 
అదృశ్ామ ైనపుడు, గతొం యొకక పొ డిగ ొంపెైన భవిష్ాత్ కూడన అదృశ్ామౌతుొంది. 
ఒక వాకిత కోణొం నుొంచీ చూస్ేత , ఆలోచన లేనపుడు, ఒకక వర్తమానొం మాతరమ ే ఉొంట ొంది. 
కాబటీట  వ్ెయైకితకమ ైన స్మయొం మాయమ పైో తుొంది.  మన్నషత చతేన మాతరొం బాహామ నై 
భౌతిక ఘటనల పరవ్ాహొం తో పాట  పరయాణణస్ుత ొంది. కాబటీట  చతేన అన్వద ి భౌతిక కాలొం తో 
పాట  పరయాణణస్ుత ొంది. 

మనిష్ మనసు అన్ేదవ ఈత్ కొలను (swimming pool) ఉనా ఓ ప దద  న్నవ (ship) లాంటిదవ. 
అదవ భౌతిక కాలం అన్ ేసముదరపు నీట ిలో పయనిసూు న్,ే పూల్ లోని నీట ిలాంట ిత్నదెైన 

కాలానిా కలిగి ఉంట ందవ. 
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ఆలోచనల తయార ీ

పుటీట  పుటటగాన్వ ఓ పస్తవ్ాడు బాహా పరపొంచొం లోన్న వస్ుత వులన్న తననుొంచీ వ్వర్ు గా చూడ 

లేడు. ముొందు క ొంత కాలొం తన జాే న్వొందిరయాల నుొంచీ వచేచ విశచషాలను మన్ల ఫలకొం పె ై
ముదిరొంచుకోక ొండన పర శీల్నసాత డు. కానీ రాను రానూ,బయట ి నుొంచీ వచేచ శ్బాద లనూ 
దృశాాలనూ తన మన్ల ఫలకొం పెై ముదిరొంచుక ొంటాడు. వ్ాడికి భాష్ వచిచన తర్ువ్ాత, 

ఇొంతక  ముొందు తన మనస్ు లో దనచుక నా దృశాాలకూ, వ్ాస్నలకూ,ధ్ానులకూ,..పేర్ుో  
తగ ల్నొంచటొం మొదల  పెడతనడు.భాష్ న్వర్ుచక న్వ కరమొం లో వ్ాడు తనదెనై ఓ మానస్తక 
న్నఘొంట వు(mental dictionary) ను తయార్ు చసే్ుక ొంటాడు. తర్ువ్ాత వ్ాడు పెదదయాక, 

ఏదెనై్న వస్ుత వున్న చూస్తనపుడు, ఆ వస్ుత వుకి స్ొంబొంధిన మాటన్న తన మన్లన్నఘొంట వు 
నుొంచీ బయటికి లాగుతనడు.అొంత ేఅస్ల ైన వస్ుత వర, దనన్న పేర్ూ కూడన ఒకే స్మయొం లో, 
చేతన అన్వ తెర్పె ైజాగా న్న ఆకరమ్మసాత య్. 

ఒక మన్నషతకి తెల్నస్తన మాటల  తక కవ్ె,ై అతన్న ఆ వస్ుత వు పేర్ు తెల్నయక పో తే, అతను తన 
జాే పకొం(memory)లోొంచీ ఆ వస్ుత వుకి స్ొంబొంధిొంచిన చితనర న్నా (image) బయటిక ి
లాగుతనడు. 
అస్ల ైన వస్ుత వు తో పాట  ఈ ఇమేజ్ కూడన అతన్న చతేన న్న ఆకరమ్మస్ుత ొంది.మానస్తక మ ైన 
ఇమేజ్ లేక ొండన, అస్ల  వస్ుత వు మాతరమ ేచతేన లో ఉొండ ేఅవకాశ్ొం చనలా తక కవ. 
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“న్ేను” యొక్క సవరూప్ిం. 

 

ఓ మన్నషత, ఒక ఎగ రే పకి్ష న్న ఏకాగరత తో చూస్ుత న్నాడనుక ొందనొం. అతన్నకి తనను పకి్షన్న 
చూస్ుత న్నానన్న తెల్నస్తనొంత స్ేపర, అతన్న చతేన్న వ్వదిక న్న వాసువ సమయం(real time) లోని 

పక్ష ి  ముజీ ,మర యూ “మ మర్జ నుంచీ వచిు మనస్ు మీద పడిన పక్ష ి  ముదనర ”, 
అకరమ్మొంచుక న్న ఉొంటాయ్.ఆ పర శీలక డు తన మానస్తక ముదర తన పర శీలనక  అడుడ  
రాక ొండన, వ్ాస్తవ పక్ష ి  ముజి న్న మాతరమ ే చూడగల్నగ త ే దనన్నన్వ అచచమ ైన పర శీలన 
అొంటార్ు. ఈ అచచ-పర శీలన ఆలోచన తో మల్ననొం కా బడదు. ఈ స్తితి లో పర శీలక డు 
ఉొండడు. ఎొందుకొంటే ఈ స్తితి లో ఏద ీమ మరీ లో ర కార్డ కాబడదు. అపపటికే ర కార్డ అయ్నద ి
చేతన లోకి రాదు. మర  పర శీలక డు లేక న్వను అన్వద ిమ మరీ లో సొట ర్ అయ్న ఒక డటేాబేస్ 
కదన. కాబటీట  ఈ స్తితి లో పర శీలక డు చతేన్న ఫలకొం పెైకి రాడు. చేతన లో ఉొండదేే 
న్నజమ ైనది. చేతన వర్తమానొం లో మాతరమ ే ఉొంట ొంది. కాబటీట  ఈ స్తితి లో , ఆ క్షణనన్నకి 
పర శీలక డు మానస్తకొం గా చన్నపో య్నటేో ! మనొం వీడియో కెమేరా ఉదనహర్ణ తీస్ుక నాట లో త ే
అచచ-పర శీలన చేస్ ేమన్నషత చేతన ర కార్డ చయేక ొండన ఫరర గా ఉనా కెమ రా లాొంటదిి. బయట 
ఏ వస్ుత వు, ఎొంత స్మయొం ఉొంట,ే కెమేరా తెర్ పెై అదే వస్ుత వు అొంతే స్మయొం ఉొంట ొంది. 



దేవుడున్నాడన...?   పుట  65 

 

ఆ వస్ుత వు కెమేరా వరా నుొంచీ బయటపడగాన్వ, కెమ రా తెర్నుొంచీ కూడన 
మాయమవుతుొంది. 

కానీ న్నజ జీవితొం లో మన చేతన ఎపుపడూ ర కార్డ చేయన్న కెమేరా లా ఉొండదు. మన మనుి 
ఎపుపడూ అపపటికే ర కార్డ అయ్న ఆలోచనలనీ, చితనర లనీ, వ్ాస్తవ స్మయొం లోన్న బయట ి
పరపొంచపు వస్ుత వుల ఇమేజ్ ల తో కల్నపత మన చేతన్న యవన్నక పెై పరదర శస్ూత ఉొంట ొంది. 

“న్ేను”ని నడిప ించే శకిు 

“న్వను” ఆలోచనల తో తయార్ు చయేబడిొంది.ఓ మన్నషత యొకక సాార్ధొం, ఆ మన్నషత వ్ెయైకితక 
సాి య్ లో మనుగడ సాగ ొంచటాన్నకి ఉపయోగపడుతుొంది. న్వను లేక స్లె్్ అన్వద ిమానవ 
వ్ాొంఛ్ ల, భావ్ోదేాగాల, వ్ాొంఛ్న తీవరతల,కోర కల స్మేమళనొం. “న్వను” తెచిచపటెిటన ఆలోచన, 
ముొందు ముొందు ఉొండే కష్టమ ైన రోజుల కోస్ొం పాో న్స చేస్ుకోవటాన్నకి ఉపయోగపడుతుొంది. ఈ 
ఆలోచన వలన మన్నషత మనుగడ(survival) మ ర్ుగవుతుొంది. మన్నషత వావసి్లను 
సాి పతొంచటాన్నకి ఆలోచన పన్నకి వస్ుత ొంది. మన్నషత మ ైొండ్జ నుొంచీ వచిచన శాస్రత రయమ ైన 
మర యూ ఇొంకా అన్వక ర్కాల ఆవిష్కర్ణల  ఈ ఆలోచన వలనన్వ సాధ్ామ ైన్నయ్. ఆలోచన 
తో వచెచ స్మస్ేామ్మటొంటే, “దనన్నదెైన ఓ మానస్తక పరపొంచనన్నా ఏర్పర్చటొం”. ఈ మానస్తక 
పరపొంచొం మన్నషత న్న, బయట ఉొందే పరపొంచనన్నా పరతాక్షొం గా అనుభవిొంచనీయదు. మధ్ా లో 
ఆలోచన వచిచ చేర్ుతుొంది. ఆలోచన, మానస్తక ధోర్ణుల , ఉదేాగాల క  స్ొంబొంధిొంచిన 
చిహాాలను మనుిలో సోట ర్ చేస్త, మన కి గడచిపోయ్న గుర్ుత లను జేపతత  చేస్త, మనలన్న వ్ాటిన్న 
మర్చిపో క ొం డన చసే్త, మన జీవితనొంతొం పాత ఉదేాగాలూ, ధోర్ణులే మనన్న అదుపు చేస్ ే
విధ్ొం గా మల స్ుత ొంది. 
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పరత్యక్షానుభవం-విహంగవీక్షణం 

పి్తయక్షానుభవమూ(revelation or epiphany),పి్యతామూ 

మనస్తకమ ైన పరయతాొం దనారా మన్నషత అహొం లేన్న స్తితి కి చేర్లేడు. ఎొందుకొంటే 
పరయతామన్వద ి"న్ేను" నుొంచ ేఆవిర్ౌవిస్ుత ొంది. క ొంతమొంద ిఅర్ుదు గా ఈ స్తితి లోకి వ్ెళ్ళత ర్ు. 
అలా వ్ెళళటాన్నకి కార్ణనల  మాతరొం మనక ి తెల్నయవు. అలాొంట ి మనుష్ుల  స్దనచనర్ 
పరాయణుల ై ఉొండక పో వచుచ. వ్ాళళళ “మొంచి బాల ర్ు” అనబడే ర్కొం కాకపో వచుచ. “ఈ 
"న్ేను"  లేన్న స్తితి దేన్న వలన కల గుతుొంది?”, అన్వ విష్యాన్నా స్ నై్సు ఇొంకా పరర తగా అర్ధొం 
చేస్ుక నాట ో  కనపడదు. ఆ స్తితి లో ఉనా వ్ార కి పరపొంచొం మౌల్నకొం గా భినాొం గా 
గోచర్మౌతుొంద.ి అలా అన్న ఆ స్తితి ఏదో  దెవైీయ(Godly) మ ైనదీ, మార మకమ ైనదీ (mystical) 

అనుకోవటాన్నకి వీలేో దు. 

పి్తయక్షానుభవాలూ, సామాజిక్ సిందరభౌచితయిం (social relavance) 

పరతాక్షానుభవ్ాల  సామాజిక స్మస్ాల ైన పేదర కొం, నిర్ుదో యగం, పరాావర్ణ హాన్న వొంట ివ్ాటిన్న 
పర ష్కర ొంచటాన్నకి ఉపయోగపడతనయా? కనీస్ొం ఓ వాకితన్న పేరరేపతసాత యా? 

పరతాక్షానుభవల వలన ఎలాొంట ిరాజకయీ, మత పర్మ ైన, ఆధనాతిమక పరభావమూ స్మాజొం 
పెై ఉొండదని, యూజీ కృషి్మూర త అన్వఓ అనుభవజేుడు చపెాపడు. 
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పి్తయక్షానుభవాలూ,జింతువులూ 

జీవ పర ణనమ కరమొం లో కిొంది మ టో లో ఉనా జొంతువు ల లో ఎట వొంటి ఆలోచనలూ 
ఉొండవు. కాబటీట  అవి కూడన పరతాక్షానుభవొం లాొంటి ఓ స్తితి లో ఉొంటాయా? ఇది స్ొంభవమే. 
ఐతే మన్నషతలో  త్టస్్థంచే స్తితి కీ, జొంతువులలో ఉొండ ే స్తితి కీ ఓ తేడన ఉొంది. మన్నషతలో 
పరతాక్షానుభవ స్తితి, ఆలోచనల తో కూడని స్తితి తో కల్నస్త ఉొంట ొంది (co-exists). 
మామూల గా పరతాక్షానుభవ (ఆలోచనల  లేన్న) స్తితి లో ఉొందే మనస్ు, బాహా పేరర్ణలూ 
అవస్రాలను బటిట  ఆలోచన స్హిత స్తితి లోకి వస్ుత ొంది.ఒకక సార  ఈ “న్వను” అన్వద ిచుర్ుక  
గా అయ్న తర్ువ్ాత, పరతాక్షానుభవొం స్మయొం లో మ మరీ లో పదలి పర్చబడడ  
అనుభవ్ాలను బయటకిి తీస్త మన్ల ఫలకొం పె ైపరదర శొంచగలదు. ఈ పరతాక్షానుభవొం యొకక 
పరదర్శన్న అస్ల నై పరతాక్షానుభవమూ ఒకట ి కాదు. పరతాక్షానుభవ స్తితి లో ఆలోచనలూ, 

చితనర లూ మ దడు లో పదిల పర్చబడనడ , ఆ పరతాక్షానుభవ స్మయొం లో అవి పరదర శొంపబడవు 
(not played back). పరతాక్షానుభవ స్తితి లో ఎర్ుక (awareness) ఉొండదు, తెల స్ుకోవటొం 
(knowing) ఉొండదు. ఆ స్తితి లో కేవలొం అచచ-పర శీలన (pure-perception) మాతరమే 
ఉొంట ొంది. 

పి్తయక్షానుభవిం-సింక్రమణ(transmission) 

మాటల ను ఉపయోగ ొంచి పరతాక్షానుభవ్ాలను ఇవా వచనచ? లేదు..పరతాక్షానుభవ్ాన్నకి 
ఆలోచనల  లేకపో వటొం కావ్ాల్న. ఆలోచనల  లేన్న చోట మాటల  కూడన ఉొండ కూదదు. 
మాటల  లేన్న స్తితి గుర ొంచి మాటల తో ఇతర్ులకి చెపపలేము. 
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పి్తయక్షానుభవిం- భినా ప్ధ్ధతులత 

మాదక దరవ్ాాల స్వేనొం, మ దడు కి శ్స్త ర చికితి చయేటొం, జనుా మార పడీ వొంట ిపధ్ధతుల 
వలన , ధనానొం వొంటి మారాు ల వలన ఇక ముొందు ముొందు పరతాక్షానుభవ్ాలను 
పొ ొందవచుచన్న..?.. ఇది స్ొంభవమే. 
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మానవాతతశక్తు లూ|అజఞేయిం 

క ొందర్ు ట ల్నపతీ లాొంట ిమానవ్ాతీత శ్క త ల  తమక  ఉన్నాయొంటార్ు. మర క ొందర్ు గాల్నలో 
తేలగలమొంటార్ు. ఈ విష్యొం శాస్రత రయమ నై ఏకాభిపరా యొం (scientific consensus) లేదు. 
అలాొంటి శ్క త ల  ఉన్నాయనుక న్నా, స్ెైన్సి ఇొంకా వ్ాటిన్న అర్ధొం చేస్ుక నక పో వటొం వలన, 

అవి  అదుౌతనల గా చలెామణణ అవుతున్నాయ్. క ొంతమొంద ిమనుష్ుల దేహాన్నకి ఇనుము 
అొంట క ొంట ొంది. ఈ దృగ ాష్యాన్నా స్ెనై్సి ఇొంకా వివర ొంచలేక పోయ్ొంది. ఇలా ఓ 
అయసాకొంతొం లా మన్నషత శ్రీర్ొం ఇనుమున్న ఆకర షొంచటొం కూడన మానవ్ాతీత శ్క త ల  అనబడ ే
శ్క త లలాొంటిద!ే 
స్ెైన్సి రాబో య్య కాలొం లో దీన్నన్న విడమర్చి చపెప వచుచ. నూారో ఇమజేిొంగ్ వొంటి ట కాాలజీల 
వలన తెల్నపతీ లాొంట ి విష్యాల లోన్న గుట ట  న్న విపపటం స్మీప భవిష్ాతుత  లోన్వ సాధ్ాొం 
అవుతుొంది. మ్మగ ల్నన మానవ్ాతీత శ్క త లకి కూడన ఇద ేవ్ాదన వర తస్ుత ొంది. 

ఎప్పట్ికీ తలెతసుకోలేనిదర 

ఓ గుడిు  వాళ్ి ఆటవిక తెగ లోని జాఞ నముద ీ వాళ్ిక ి సూర్యకాంతి ఎలాఉంట ందో  తెలిస్వలా 
చేయలేకపో్ వచుు. కానీ వాళ్ి తెగ లోని విజాఞ నమంతన కూడన వాళ్ిక ి ఎండ వేడ ి ఎలా 
పుడుత్ుందో  వివరి్ంచలేకపో్ త,ే అపుపడు వార్ు త్మకు తెలియనిదీ, బహుశా ఎపపటిక ీ

తెలుసుకోలేనిద ీఅయిన ఓ దృశ్య పరపంచం ఉందేమో అన్ ేపర్ికలపన చేస్ాు ర్ు. అలాన్ ేమన 

విశ్వం ఎలా ఏర్పడిందవ అన్ ేవిషయానిా విశ్వం లోని విషయాల తో వివరి్ంచలేక ప్ోయినపుడు, 
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మనకు ఎపపటిక ీ తెలియని విషయాలు కొనిా ఉన్నాయిేమో అన్ ే ఊహ చేస్వ అవసర్ం 

కలుగుత్ుందవ. 

విశ్ాొం యొకక ఉన్నకి కి స్ొంబొంధిొంచిన క న్నా విష్యాలను మన్నషత ఎపపటికీ తలె స్ుకోలేక 
పో వచుచ.క న్నా తెల్నయన్న విష్యాలను స్ెైన్సి పురోగమ్మస్ుత నా క దీద  తలె స్ుకోవచుచ. అయ్త ే
మర క న్నా విష్యాల  మన్నషత ఆలోచన్న పర ధకీి, స్ెైన్సి పర ధికీ ఆవల ఉొంటాయ్. 

 

మనిష  వయవసథ (శారీరక్,భౌతిక్)కి ఉనా ప్రిమితులత 

 

మన్నషత అన్వవ్ాడు మూడు క లతల (dimensions) లో ఉొండే ఓ జీవ వావసి్.( కాలొం తో 
కల్నపతతే న్నల గు క లతల . ఐదు లేక అొంతకొంటే ఎక కవ క లతల గల పరపొంచొం లోకి మన్నషత 
కి పరవ్వశ్ొం లేదు..అలాొంటి లోకొం మన్నషత కి అొందదు. పో గు స్తధనధ ొంతొం (string theory) లాొంటవిి 
పన్ెాొండు క లతలను ఊహిొంచిన్న, ఆ క లతల  మన్నషత భౌతికతక  అొందవు. ) మన్నషత వావసి్ 
యొకక పర శీలనల  అతన్న జాే న్వొందిరయాల క ొండే పర మ్మతుల కి లోబడతనయ్. అతన్న 
ఆలోచన ఒక విదుాదరసాయన్నక చర్ా (electro chemical reaction). మన్నషతకి తన భౌతిక 
ఉన్నకి కి ఆవల ఉొండ ేవస్ుత వులను అర్ధొం చేస్ుక నటొం లో పర మ్మతుల  తపపన్నస్ర  గా ఉొండ ే
ఉొండనల్న. 

సమయిం తో చేయబడడ  విశవిం 

బగ్ బాాొంగ్ తీరీ అన్వద ి విశాార్ొంభాన్నా గుర ొంచిన స్తధనధ ొంతనలన్నాట ి లోకీ ఎక కవ పేరెన్నాక 
గనా స్తధనధ ొంతొం. దీన్న పరకార్ొం స్మయమూ(time), పరదేశ్మూ (space) కూడన విశావవిర్ాావ 

ఘటన తర్ువ్ాతే పుటాట య్. తర్ువ్ాత జర గ న అన్వకాన్వక కార్ాకార్ణ ఘటనల వలన, మనొం 



దేవుడున్నాడన...?   పుట  71 

 

ఇపపట ి విశ్ాొం లో జీవిస్ుత న్నాొం. కాబటీట , ఈ స్తధనధ ొంతొం పరకార్ొం విశ్ాొం కాలొం-పరదేశ్ొం  తో 
చేయబడ ి ఉనాది. విశ్ాొం, కాలొం లోన్ల , పరదశే్ొం లోన్ల లేదు. ఒక టీ కపుప పతొంగాణ ీ తో 
చేయబడనిట ో , ఓ చొకాక బటట  తో చయేబడడటూో , ఈ విశ్ాొం కాలొం తోనూ స్మయొం తోనూ 
చేయబడ ి ఉొంది. విశాాన్నకి స్ొంబొంధిొంచిన న్నయమాలను మనొం మార్చలేము. అన్నా 
న్నయమాలనూ పట ట క న్న కార్ాకార్ణనలను అన్వాషతస్ూత , మనొం బగ్ బాాొంగ్ కి  చేర్వచుచ. 
కార్ణమన్వది కారాాన్న(effect)కి ముొందుొంట ొంది. కార్ా కార్ణనల  రెొండిొంటికీ స్మయొం 
లోన్వ  అస్తతతాొం ఉొంట ొంది. స్మయొం బయట వీటికి అస్తితాొం లేదు. బగ్ బాాొంగ్ కి ముొందు 
సి్ల కాలాల  లేకపో వటొం వలన, బగ్ బాాొంగ్ కి ముొందు కార్ణొం కూడన ఉొండదు. అొంటే, బగ్ 
బాాొంగ్ కి కార్ణొం లేదు. 

సమయిం లో ఉనావిశవిం 

పెైన చెపతపనట ో , బగ్ బాాొంగ్ తర్ువ్ాతే స్మయొం మొదల నైదన్న కాక, బగ్ బాాొంగ్ కి ముొంద ే
స్మయొం ఉొందన్న ఊహిొంచుకోవచుచ. ఐదు లేక ఎక కవ క లతలన్న కూడన ఊహిొంచుకోవచుచ. 
ఐదో  క లత క  స్ొంబొంధొించిన స్మయొం లో ఈ విశ్ాస్ృషతట  జర గ ొందనుకోవచుచ. విశ్ాొం యొక్సక 
స్ృషతట  ఐదో  క లత లో జర గ న్న, “విశాా-కార్ణనన్నకి కార్ణమేమ్మట?ి” అన్వ పరశ్ా ఇొంకా మ్మగ లే 
ఉొంట ొంది. ఇదే పరశ్ాన్న ఎన్నా క లతల కైెన్న వర తొంపచయేవచుచ. కానీ, “విశ్ాకార్ణనన్నకి 
కార్ణమేమ్మటి?”, అన్వపరశ్ాకిమాతరొంస్మాధననొంద ర్కదు. 

విశాాన్నకి కార్ణొం లేదు అన్వ వ్ాకాొం క ొంచెొం విొంతగా అన్నపతొంచిన్న, అలా నుకోవటొం మాతరమ ే
ఈ విశాావిరాౌవొం గుర ొంచిన పరశ్ాలక  స్మాధననొం చెపపగలదు. ఆదవ అొంతొం లేన్న వస్ుత వు 
అొంత  సాధనర్ణొం గా మనక  ద ర్కక పో య్న్న, దీన్నన్న తనర కకొం గా వివర ొంచటొం అొంత 
దుసాిధ్ామేమీ కాదు. ఒక వృతత  యొకక చుట ట  క లత మీద మనొం మొదలూ చివర్న్న 
ఇతమ్మదదొం గా తేలచలేము. అవి మనొం ఎకకడ ఊహిొంచుక ొంట ే అకకడుంట యి. ఆధ్ున్నక 
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భౌతిక శాస్త రొం, కార్ణొం లేన్న దృగ ాష్యాలను అొంగీకర స్ుత ొంది. శూనయత్ ఒడదిుడుకులు 
(vacuum fluctuations)ఇొందుక  ఓ ఉదనహర్ణ. భౌతిక మ ైన వస్ుత వుల  స్ూి ల సాి య్ లో 
స్తిర్ొం గా కనపడని్న, ఉపాణువుల సాి య్(sub-atomoc level)లో  ఎలకాటా న్స-పాజిటార న్స జొంట 
ల  , కార్ణొం లేక ొండనన్వ పుడుతూ చస్ూత  ఉొంటాయ్… ఓ నది ఆకార్ొం స్తిర్ొం గా ఉన్నా, దనన్న 
లోన్న నీర్ు మాతరొం ఎపపటికపుపడు మార పొ తునాట ో . మూడు క లతల పరపొంచొం లో, కార్ణ 
ర్హితొం గా కన్నపతొంచే ఓ ఘటన, ఇొంకా ఎక కవ క లతల ొందే పరపొంచొం లో “స్-కార్ణొం” గా 
కన్నపతొంచవచుచ. ఈ విశ్ాొం స్మయొం తో చేయబడిన్న, లేక స్మయొం లో చేయబడని్న, విశ్ాొం 
యొకక మూలాల కోస్ొం చేస్ ేఅన్వాష్ణ ఓ కార్ణ ర్హిత మూలాొం లోకి వ్ెళళక తపపదు. 

సమయవిఛ్ఛితు , మహాకాలిం 

మూవీ కెమ రా లో ఆడుతునా రోల్ మనకి స్మయాన్నా తలపతస్ుత ొంద.ి ఎొందుకొంటే స్మయొం 
లో లాన్వ స్తన్నమా ఫతల్మ లో కూడన ఒక దనన్న తర్ువ్ాత ఇొంక కటి స్ొంఘటనల  , గొల స్ు 
కట ట గా ఉొంటాయ్. స్తన్నమా ఫతల్మ లోన్న ఒకోక ఫేరొం నీ ముకకల  గా కతితర ొంచి ఓ పేదద  గద ిలో 
ఒక దనన్న పకకన ఇొంక కటి పర చనమనుకోొండి, అపుపడు, ఆ దృశ్ాొం స్మయ విఛ్ఛాతిత  న్న 
తలపతొంపచేస్ుత ొంది. చూస్ేవ్ాళళకి, స్తన్నమా హాల  లో ఒక దనన్న తర్ువ్ాత వ్వరొకటి వచేచ 
దృశాాలనీా, ఇపుపడు గది లో, ఒకకసార గా అదే క్షణొం లో కన్నపతసాత య్. చూస్ేవ్ాడి కోణొం లో 
అలా పర చిన దృశాాలమధ్ా స్మయ బధే్ొం లేదు. స్తన్నమాహాల  లో మనొం వ్ాటిన్న చూస్తన 
వర్ుస్క  భినాొం గా, ఇపుపడు అవనీా ఒక ేక్షణొం లో ఉన్నాయ్.  అవి కేవలొం ఉన్నాయ్. అవి 
ఏ వర్ుస (sequence) లో ఉన్నాయ్ అన్వ పరశ్ాక  అర్ధొం లేదు.  అలాన్వ, మహా కాలొం (super- 

time) లో వి శ్వం లో ఉనా ఘటనలనీా, ఒక ేల్నపతలోకి వసాత య్. అవి కేవలొం ఉొంటాయ్. దేన్న 
తర్ువ్ాత ఏది అన్వపరశ్ా కి అర్ధొం లేదు. వ్ాటికి మొదలూ, చివరా ఉొండవు. 
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తెలిస నదర, తెలియనిదర, ఎప్పట్ికీ తలెతసుకోలేనిదర.. 

వీట ిమధ్ా స్ొంబొంధ్ొం.. 

మనుష్ుల  న్నల గు క లతల జీవుల . ఐదూ అొంతక  మ్మొంచిన క లతల లోకాల  
మనుష్ులక  అొందవు. ఇలాొంటి లోకాల గుర ొంచి మనుష్ుల  పర భావన(concepts)లను 
చేయవచుచ (ఉదన: పో గు స్తధనధ ొంతొం). వ్ాటికి స్తధనధ ొంతపర్మ నై న్నర్ూపణలను కూడన 
చేయవచుచ. కానీ వ్ాటని్న భౌతికొం గా న్నర్ూపతొంచనలొం ట,ే ఈ అన్వక క లతల స్తధనధ ొంతనలన్న మన 
న్నల గు క లతల భౌతిక పరపొంచొం లోన్వ న్నర్ూపతొంచనల్ని ఉొంట ొంది. ఇద ిసాధ్ాొం కాన్న విష్యొం. 
కాబటీట  మన్నషతకి అర్ధొం కాని ఓ పరపొంచొం ఎపుపడూ ఉొంటూన్వ ఉొంట ొంది. దనన్నన్వ 
“తెల స్ుకోలేన్న లోకొం”,లేక “అధి భౌతిక పరపొంచొం”, అనవచుచను.  భౌతిక పరపొంచొం స్తిర్మ నై, 

మార్చలేన్న న్నయమాలతో నడుస్ుత ొంది. దవేుడ ేఆ న్నయమాలను చసే్ేత , వ్ాటిన్న తనను కూడన 
మార్చలేన్న విధ్ొం గా ఎొందుక  చేశాడో తెల్నయదు. దవేుడు కనుక అధిభౌతిక లోకొం లో ఉొంట ే, 

దేవుడికి న్నర్ాచనొం ఉొండదు. 

                                          బ మమ1:భౌతిక పరపొంచొం 
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                                          బ మమ2:ఉన్నకి 

                                         

 భౌతిక పరపొంచొం లో రెొండు భాగాల ొంటాయ్. ఒకటి తెల్నస్తనది, రెొండు తెల్నయన్నది. స్ెనై్సి లో 
వచేచ పురోగతి, తెల్నయన్నదనన్నన్న విడమర చ, తలె్నస్తన దనన్న గా మార్ుస్ుత ొంది. మానవ ముధ్ 

వలన, ఒకపుపడు అర్ధం కానట వంట ి అన్ేక ప్ార్డనక్ు లు చేధ్వంచబడతనయి. 

“ఉన్నకి” అన్వదనన్న లో భౌతిక పరపొంచమూ, ఎనాటికీ తెల స్ుకోలేన్న అధి-భౌతిక పరపొంచమూ 
ఉొంటాయ్. అధ-ిభౌతికాన్నా మన్నషత ఎనాటికీ స్పృశిొంచను కూడన స్పృశిొంచలేడు. 
పరతాక్షానుభవ్ాలూ, మానవ్ాతీత శ్క త లూ భౌతిక పరపొంచ పర ధిలోన్వ స్ొంభవిసాత య్. 
పరతాక్షానుభవ్ాలన్వవి పరతాక్ష ఇొందిరయానుభూతికి స్ొంబొంధిొంచినవి. ఇొందిరయానుభవ్ాలన్వవి 
(దృశాానుభవొం కావచుచ, శ్రవణననుభవొం కావచుచ)భౌతికత పర ధలిోన్వ ఉొంటాయ్. అయ్త ే
పరతాక్షానుభవ్ాలక  కానీ, మానవ్ాతీత శ్క త లక  కానీ పేరర్కాల  మాతరొం క న్నా అధి-భౌతిక 
పరపొంచొం లో ఉొండ ే అవకాశ్ొం ఉొంది. క న్నా కార్ణనల  తెల్నయన్న పరపొంచొం లో ఉొంటాయ్. 
తెల్నయన్న కార్ణనలను భవిష్ాతుత  లో స్ెనై్సి వివర ొంచవచుచ. కానీ అధి-భౌతిక కార్ణనల  
మాతరొం స్ెనై్సి పర ధికి ఆవల ఉొంటాయ్. ఎొందుకొంటే ఆ కార్ణనల  మన్నషత ఉన్నకి యొకక 
పర ధికి ఆవల ఉొంటాయ్.వ్ాటిన్న ఎపపటికీ అర్ధొం చేస్ుకోలేము. 
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సూప్ర్ సపపస్-ట్ ైిం 

పో తన గజేొందర మోక్షొం లో చపెతపన “ఎవాన్నచే జన్నొంచు, జగమ వాన్న లోపలనుొండు లీనమ ై..”, 
లో.. 
1. “ఆతమభవునీశ్ార్ున్వ శ్ర్ణొంబు వ్వడదెన్స..”, అన్న అన్నాడు. అొంట…ే, దేవుడు “ఆతమ 
భవుడు”.. “తనక  తనను గా exist అయ్న వ్ాడు”,  అన్న అన్నాడు.అొంట…ే. దవేుడిన్న 
ఎవర్ూ పుటిటొంచలేదు. ఆయనక  కార్ణొం లేదు. 

కొత్ు  శాసు వీేత్ులు, “విశ్ాొం పుట ట కకి కార్ణొం లేదు అన్న”, చెపుు న్నార్ు. ఆలోచిస్ేత ..,”ఈ రెొండూ 
క ొంచెొం ఒకేలా ఉన్నాయ్!”, అనిపస్ుు ందవ. 

2.కానీ, దేవుడిన్న గుర ొంచి మనవ్ాళళళ, “ఆది మధనాొంత ర్హితుడు”, అన్న కూడన చపె్ాు ర్ు. 
మొదలూ చివరా మధనా లేదొంటే, దనన్న అర్ధొం, “ఆద,ీ అొంతమూ లేన్న కార్ా కార్ణ 
స్ొంబొంధనల స్రవొంతి తో (a chain made of infinite links of  cause and effect ) చేయబడిన 
వ్ాడన్న అర్ధొం కదన?! 

 మర  1 లొ చెపతపన దనన్నకి 2 లో చపెతపనది స్ర గాు  వాతిరేకొం గా ఉొంది కదన? ఈ రెడూ 
కర్కటయ్యలా ఓ తీర ీఉండనలి. 

ఇదే స్మయొం లో గాడ్జ పార టకల్ గుర ొంచి జర గ న ఓ చర్చలో, కాలొం, బగ్ బాాొంగ్ తోపాట  
పుటటలేదనీ, ట ైమూ, స్ేపస్ూ ఆదీ అొంతొం లేన్నవనీ ఓ వ్ాదన తెర్పెైకి వచిచొంద.ిమన న్నజ 
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జీవితొం లో అనొంతమ ైన వస్ుత వు దేన్ననీ చూడొం. కాబటీట , అనొంతమ నై ట ైమూ, స్ేపస్ూ మన 
ఊహకి అొందవు. కాలమూ, పరదేశ్మూ  అనొంతొం గా ఉొండటొం కూడన ఓ పటాట న క ర్ుక డు 
పడదు. ఎొందుకొంటే, కాలొం విష్యొం లో , “అొంతక  ముొందేమ ైొంద?ి..మర  ఇొంకా అొంతక  
ముొందు ఏమ ైొంద?ి”, అన్వ పరశ్ా వస్ుత ొంది. అలాన్వ పరదేశ్ొం విష్యొం లో “దనన్న ఆవల ఏముొంద,ి 

ఇొంకా ఆవల ఏముొంద?ి”, అన్వ పరశ్ా ఉదయ్స్ుత ొంది. 

 “మన్నషత ఎపపటికీ తలె స్ుకోలేన్నద ి (unknowable) ఒకటి ఉొంట ొంద”ి, అన్న కూడన ఓ పరతి 

ప్ాదన ఉందవ.  కానీ, ఏ ల్నమ్మట తర్ువ్ాత తలె స్ుకోలేము అన్వ విష్యొం లో కాో ర ట ీలేదు. 

న్న తలపో త: 

గణణతొం లో స్ున్నా కీ, అనొంతనన్నకీ (infinity) ఓ పరతేా కమ ైన సాి నొం ఉొంది. ఈ రెొండూ, భౌతిక 
మ ైన వస్ుత వులన్న కాక, కేవలొం  పర భావన(concept) లన్న వివర ొంచటాన్నకి ఉపయోగ 
పడతనయ్. 
న్న ఊహ లో దేవుడు స్ున్నా ట ైొం తో, స్ున్నా సి్లొం తో చేయబడ ిఉన్నాడు. అొంట ేస్ేపస్ , ట ైొం 
అన్వవి దేవుడికి అపెలో  కావు. దేవుడు స్ేపస్, ట ైొం కి అతీతొం గా ఉన్నాడు. 

మన న్నజ జీవితొం లో కార్ణొం లేన్న స్ొంఘటనన్న చూడొం. కార్ణనతీతమ ైన విష్యొం మన 
ఊహకి అొందదు.ట ైొం లేన్న చోట కార్ా కార్ణ స్ొంబొంధనల  ఉొండవు. అొంటే.., దేవుడు,” 

కార్ణనతీతుడు లేక ఆతమభవుడు”. 

న్వను పట ట క నా కపుప పతొంగాణీ తో చయేబడనిది. కానీ, న్న శ్రీర్ొం పతొంగాణణ తో చయేబడ 
లేదు.అలాన్వ దవేుడు స్ృషతటొంచిన ఈ విశ్ాొం “స్ేపస్-ట ైొం” అన్వ పతొంగాణ ీతో చేయబడి ఉనాది. 
కానీ,దేవుడ ి ఉన్నకి పతొంగాణీ(స్ేపస్-ట ైొం) కి అతీతొంగాఉొంద.ిఅొంట,ే దేవుడి కి సమయం 

వర్ిుంచదు. 
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స్ేపస్ మొతతొం విశ్ాొం లోన్వ ఉొంది. అలాన్వ…, ఉనా పతొంగాణీ మొతతొం తో కపుప చేశార్నుక ొంటే, 
పతొంగాణీ కి అతీతమ నై మన్నషత కపుపన్న తయార్ు చేశాడు. అలాన్వ…, కాలాతీతమ ైన (స్ేపస్ కి 
అతీతమ ైన) దవేుడు, కాలొం తో కూడిన, స్ేపస్ తో కూడిన విశాాన్నా తయార్ు చేశాడు. ఉనా 
కాలొం/సి్లొం మొతతొం విశ్ాొం లోన్వ ఉొంది. అొంటే.., విశ్ాొం స్ృషతట ,  సి్ల కాలాల  లేన్న 
(అతీతమ ైన)స్తితి నుొంచీ జర గ ొంది. 

 

“స్ున్నా కాలొం”, తో చయేబడిన దేవుడు (కాలాతీతుడు(timeless)), స్ాయొంభవుడూ, ఆద ి
మధనాొంత ర్హితుడూ కూడన అవుతనడు. ఎొందుకొంటే “స్ున్నా కాలొం” లో కార్ా కార్ణ 
స్ొంబొంధనల  న్నలబడవు. కాబటీట , దేవుడికి కార్ణొం ఉొండదు. అొంట ే స్ాయొం భవుడు.. 
అలాన్వ, స్ున్నా కాలాన్నకి మొదలూ, నడుమా చివరా ఏమీ ఉొండవర..లేక అనీా ఒకటే.! 
(ఈ దేవుడికి మొంచీ చడెూ, దయా జాలీ, ఆర్త ర్క్షకతాొం వగెైరా ఉన్నాయన్న న్వను అనుకోవటొం 
లేదు. న్న అభిప్రా యం లో ఆయన లేక ఆవిడ లేక అదవ కేవలం సృష్్  కర్ు మాత్రము. స్ేపస్-ట ైొం కి 
బయట ఉొండే ఏ వస్ుత వ్ెైన్న ఎలా ఉొంట ొందో  మన ఊహకి అొందదు. మన రోజు వ్ారీ 
వావహారాల లోన్న ఏ వస్ుత వు నీ, ఆ స్ేపస్-ట ైొం కి బయట ఉొండే వస్ుత వు పో ల్న ఉొండదన్న 
మాతరొం చపెపవచుచ. అొంటే, దేవుడి గుణనల  మనక  ఏమాతరొం తెల్నయవు. మన కోణొం లో 
చూస్ేత , ఆయన న్నర్ుు ణుడు. ఆయన అనొంతమ ైన క లతల(dimensions) తో చయేబడ ి
ఉొండవచుచ. 

అయ్త…ే, ఈ మధ్ా …”మన్నషత బుర్రకి బయట తెలివి (intelligence) లేదు”, అన్వ 
అభిపరా యొం లో మార్ుపల  వస్ుత న్నాయ్. ముఖాొం గా జనుయవులూ(genes), కోరమోజోముల 
గుర ొంచి తలె స్ుక నా తర్ువ్ాత , “జీవి లక్షణనలను మొతతొం పోర గార ొం చేస్త, ఓ చినా కణొం లో 
పెటటటాన్నకి పోర గార మర్(తలె్నవి గల వస్ుత వు) కావ్ాల్న కదన?”, అన్ ేపరశ్ా ఉదయిసుు ందవ.  
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మన్నషత బుర్రకి బయట ఉనా తెల్నవి వలన జీన్సి యొకక coding and decoding, mapping 
జర్ుగుతుొంది అన్న అనుక నాట లో తే, అలాొంటి తెల్నవి దేన్నన్న అొంటిపటె ట క న్న ఉొంట ొంది అన్వ పరశ్ా 
వస్ుత ొంది. మన్నషత తెల్నవి మన్నషత మ దడు లో ఉొంట ొంది. అలాన్వ మన్నషత కి బయట ఉనా తెల్నవి 
దేన్న లో ఉొంట ొంద?ి దీన్నన్న దవేుడు అన్వ పరసాత వన తీస్ుక న్న రాక ొండనకూడన వివర ొంచవచుచ. 
1. గరహాంత్ర్ జీవులు (aliens)- మనకొంటే ముొందెపుపడో  వృధిధ  చెొందిన గరహాొంతర్ జీవుల  ఆ 
mapping చేస్త ఉొండవచుచ. ఇపుపడు ఇబబడ ిముబబడ ి గా కనుగొనబడుతునా భూమ్మన్న 
పో ల్నన exo-planets వలన, గరహాొంతర్జీవుల ఉన్నకి న్న క టిట  పారేయలేొం! 
2. సూపర్- స్వపస్ట (super-space) లో ఈ తెల్నవి యొకక మూల భాగాల  ఉొండి ఉొండవచుచను. 
ఈ తెల్నవి అకకడ ఉండ,ి ఇకకడ ిక న్నా వస్ుత వుల మీద పని చేసూు (operating) ఉొండవచుచ. 
మర  ఆ గరహాంత్ర్ జీవుల యొకక జనుయవులను ఎవర్ు map/code చేశార్ు అన్వ పరశ్ా 
వస్ుత ొంది. గరహాంత్ర్ జీవుల శ్రీరాల  జీన్సి తో చసే్తనవి కాకపో వచుచ, వ్ాళళ శార్జర్క వయవసథ  లు 
(body systems), జీన్సి అవస్ర్ొం లేక ొండనన్వ వ్వరే గా వృధిధ  అయ్ ఉొండవచుచ.  

ఇక విశ్ాొం విష్యాన్నకి వస్ేత…, దనన్న స్ేపస్ కీ ట ైొం కీ అొంతొం ఉొందన?….లేదు, విశ్ాొం యొకక 
కాలాన్నకీ, పరదేశాన్నకీ (పతొంగాణీ కి) అొంతొం లేదు. ఎొందుకొంట,ే కాలాన్నకి ఆది/అొంతొం 
ఉొందనుక ొంట,ే ఆ ఆదికి/అొంతనన్నకి ముొందూ/వ్ెనుక ఏమ్మ ఉొంట ొంది? 

అయ్తే ఈ ఆలోచనలతో పాట  ఓ క తత  పరశ్ా పుట ట క సోత ొంది…”కాలాతీతుడెైన దవేుడు, కాల 
మయమ ైన విశాాన్నా ఎలా స్ృషతటొంచనడు?”. 

ఈ మొతతొం గోల అదెైాతనన్నకి విర్ుధ్ధమా?ఎొందుకొంటే.. ఇకకడ మనొం రెొండు entity ల గుర ొంచి 
మాటాో డుతున్నాొం.. విశ్ామూ, దేవుడూ... కానీ, మన పరశ్ాల మొతను నికి సమాధ్ననం ఒకట ే

ఉందవ కాబటట్ ,  దవ దెైవత్ం కాదు. 
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స్ున్నా స్పేస్-ట ైొం తో చయేబడడ  దేవుడు, అనొంతమ ైన స్ేపస్-ట ైొం తో చయేబడడ  విశాాన్నా ఎలా 
స్ృషతటొంచనడు? 

ఆ “స్ున్నా స్పేస్ ట ైొం”, మన విశ్ాొం యొకక న్నల గు డెైమనషనో కొంటే గొపప క లతల తో 
చేయబడతిే తపప, ఇద ి సాధ్ాొం కాదు. అొందుకే, “దేవుడు అనొంతమ ైన పనెు-క లతలతో 
(infinite super-dimensions, but excluding our 4 dimensions) చేయబడనడ డు”, అన్న 
ఊహిొంచవచుచ. 

దేవుడు స్ున్నా స్పేస్ ట ైొం తో చేయబడనడ డు అొంటే, అద ిమన విశ్ాొం యొకక 4 క లతల స్ేపస్ 
ట ైొం లో మాతరమే. అనంత్ ప ను కొలత్ల పరదశే్ం (infinite super-dimensions space) లో 
మాతరొం దవేుడిక,ి ఒకోక స్ూపర్-డెైమనషన్స లోనూ అనొంతమ ైన ఉన్నకే ఉొంట ొంది.  ఈ infinite 

super-dimensions space న్వ “స్ూపర్ స్ేపస్” అనుకోవచుచ. 

ఈ స్ూపర్ స్ేపస్ లో మన విశ్ాొం లొన్న స్ేపస్-ట ైొం యొకక మౌల్నక అంశ్ (elements) లు 
ఉొంటాయ్. కానీ స్ేపస్-ట ైొం ఉొండదు. ఇద ిమన స్పేస్ ట ైొం కి మౌల్నకత లో ఒక ల వల్ పెైన 
ఉొంట ొంది.  ఉదనహర్ణకి మన్నషత తలలోన్న తెల్నవి ఈ విశ్ాొం లోొంచీ వచిచనదే! అొంటే, ఎలకా్ా న్స-

ప్ాజిట ర న్స జంటలు, హ ైడోరజన్స దుమూమ ధ్ూళ్ళ తపప ఏమీ లేన్న విశ్ాొం లోొంచీ, క న్నా బల్నయన్స 
య్యళళ తర్ువ్ాత, మన్నషత తల లోన్న తెల్నవి వచిచొంది. కానీ ఆ పురాతన విశ్ాొం లో , ఆ 
కణనలూ, దుముమ లో న్ే తెల్నవి ఉొందన?లేదు కదన! ఎొందుకొంటే, తలె్నవి అన్వది ఓ సంకాిష్ 
విష్యొం (abstract thing). దనన్నకి ఓ వావసి్ అవస్ర్ొం.  కానీ, తెల్నవి కి మూలాల , ఆ 
దుముమ లోన్వ ఉన్నాయ్. అలాన్వ, స్ూపర్ స్ేపస్ లో మన విశ్వపు “స్ేపస్-ట ైొం” అస్ల  లేక 
పో య్న్న, మన స్ేపస్-ట ైొం తయార్వటాన్నకి కావలస్తన మూలాల  ఆ స్ూపర్ స్ేపస్ లో 
ఉన్నాయ్ . ఆ మూలాల నుొంచీ మన స్పేస్-ట ైొం అన్వ వావసి్ ఏర్పడొింది. ఆ స్ూపర్ స్ేపస్, 

సమయానికి  అతీతమ నైది.   అొంట ేకార్ణనతీతమ ైనది. 
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