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“స్ాామీ, మమమల్ని సృష్టొంచొంది నువ్వా కదా..అొంటే, మేము చేసే చెడ్డ  పనులకి నీకు కూడా బాధ్యత 
ఉొంట ొంది కదా..?” 

“నువ్వా నెమమది గా ఆస్ి కుడివ్ెై పో తునాివ్నుక ొంటా..మీకు సేాఛ్ాా సొంకలపొం(free will) ఇచాాను 
కదా?దానిని పరిస్ితులకి అతీతొం గా ఉొంచుకోవ్ాల్నిన బాధ్యత మీది కాదా?” 

“అొంట,ే మొంచ తో పాట  చెడ్ు చేసే సేాఛ్ా కూడా నువ్వా ఇచాావ్నిమాట!అసలు మనిష్ చెడ్ు చేసే 
ఆస్ాారొం నువ్వా కల్నగిొంచకుొండా ఉొంటే పోయేది కదా..? ఆ..అయనా, నువ్వాచాన సేాఛ్ాా సొంకలపొం లో ని 
సేాఛ్ా నవతి బీరకాయ లోని నెయయ లాొంటిది లే స్ాామీ, అవ్వనూ, ఎపపటినుొంచ  ో నువ్వా కనపడిత ే
అడ్గాలనుక ొంటాను స్ాామీ. జనాలకి ఇొంత  బాధ్లను ఎొందుకు పెడ్తావ్వ. పరళయాలూ, పరమాదాలూ 
ఎొందుకు సృష్టస్ాి వ్వ? నువ్వాచెడ్డవ్ాడివ్ా, మొంచవ్ాడివ్ా?” 

“నవను మాతరొం కావ్ాలని చేస్ాి నా?మొంచ చెడ్ులు మానవ్ సమాజాలు సృష్టొంచనవ్వ. అనిరాచనీయుడ్నెైన 
నాకు మీ మొంచ చెడ్ులను ఎొందుకు వ్రిిొంప చేసుి నాిరు? 

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

“మాశాసిరవ్వతిలు ఈ వ్వశ్ాొం పని చేసే నియమాలను క నిి ఎపవపడో  కనిపెటేటశారు. ఇొంక నిిటిని కనిపెడ్ుతూ 
ఉనాిరు.కాాొంటొం తీరీ, స్ట రొంగ్ తీరీ మొదల ైన వ్ాటిని గురిొంచ నువ్వా ఇొంకా వ్వనలేదా?” 

“ఆ నియమాలను పెటిటొంది ఎవ్రు? వ్ారికి కనిపెటేట  శ్కిిని ఇచాొంది ఎవ్రు?” 

“అొంటే ఆ నియమాలను నువ్వా పెటాట నొంటావ్. అయనా సరే.. నవను నినుి నమమను. నువ్వా ననవిొంచేస్నా 
సరే..!” 

“ననుి నమమని వ్ాళళని దొండిొంచటానికి నవనవమ ైనా నియొంతనా..? ననుి నమ్మమన దురామరుు లని నెతిిన 
పెట ట కోవ్టానికి నవనవమ ైనా ముఖపరరతి మనిష్నా?” 
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✓ ఆసకిికరొంగా, ఆలోచొంచేలా చేసూి  చాలా బాగుొందొండి;  

ఎపవపడో  చూస్న ‘The Butterfly Effect ‘ movie గురుి కువ్చాొంది 
‘Everything is predestined’ కావ్చేామో కాని భవ్వష్యతుి  బాగుొండాలొంటే ఒక 
మనిష్ అయనా, ఒక దేశ్మ ైనా తగు జాగరతిలు ముొందే తీసుకోక తపపదు. 
100%అని చెపపలేొం కాని risk బాగా తగిుొంచుకోవ్చుా 
 

▪ బో రుడ  కిొంద అయస్ాాొంతొం ఉదాహరణ బాగుొంది… 
“క నిిటిని ఎపపటికీ తెలుసుకోలేొం” — అని పాయొంట ని 
క ొందరూ… 
“ఏమ్మ జరగబో తోొందో  తెల్నయదొం” — అని పాయొంట ని 
మరిక ొందరూ ఒపవపకోకపో వ్చుా. 
 

✓ 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 వ్వవ్రణ బావ్వొంది 
  

✓ దేవ్వణణి  సైెనుి దృష్టతో చూడ్టొం, పవరాణాలోో ని వ్వష్యాలకు సైెన్సి జోడిొంచడ్ొం రెడ్ూ 
నాకు అదోలా అనిప్ొంచే వ్వష్యాలు. 
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దేవుడు లేడని నిరూప ించిండి… 

అనగనగా ఓ రాజకీయ ఘరానా ద ొంగ. ఆ ద ొంగ పేరు రొంగా. గనులనీ, వనులనీ మ్మొంగేశాడ్న్ ే
అభియోగుం ప  ై రొంగా ని కోర్ట లో పరవ్వశ్పెటాట రు. ద ొంగతనొం అతను చేశాడా లేదా అనవ 
వ్వష్యమ  ైచాలా వ్ాదోప వ్ాదాల మీదట జడ్్జ గారు తగిననిి ఆధారాలు లేనొందున రొంగా కి 
శిక్ష వ్వధిొంచకుొండా వ్దలి్న పెటాట రు.జడి్  గారు చాలా నిజాయతీపరుడ్ూ, గొంగి గోవ్వ లాొంట ి
వ్ాడ్ు. జడ్్జ గారు తీరుప అయనాక తన ఇొంటిక ివ్ెళ్ళళరు. అకాడ్ రొంగాని పట ట క ని సరబీఐ 
ఆఫరసర్ టీ తాగుతూ కనిప్ొంచాడ్ు. ఆఫరసర్ జడ్్జ గారికి వ్యకిిగతొం గా సేి హితుడే! 

ఆఫరసర్ :జడ్్జ గారూ, మీరు రొంగా ని వ్దలిేస ్చాలా తపవపచేశారొండీ. వ్ాడ్ు చాలా పెదదనవరొం 
చేశాడ్ు. దేశానిి దోచుక నాిడ్ు. 

జడ్్జ: వ్ాడ ి మీద తగిననిి స్ాక్షాయధారాలు లేవ్వ. ఆధారాలు లేవ్నిొంత మాతార న దానరధొం 
వ్ాడ్ు నవరొం చయేలేదని కాదు. ఆధారాలు లేవ్ొంట ే మన చేతిలో ఆధారాలు లేవ్ని 
మాతరమే!అద ే వ్ాడ్ు దోచాడ్ని ఆధారాలు ఉొంటే వ్ాడ్ు ద ొంగతనొం చయేలేదనటానికి చానవి 
ఉొండేద ికాదు. ఈ స్ారి ఆధారాలు పకడ్బొందీ గా సేకరిొంచొండి. 

ఆ రాతిర కి జడ్్జ గారు కోబ్ కి వ్ళె్ళళరు. అకాడ్ మన రాజకీయ ద ొంగ తన ఫెరొండ్జి తో పెదద  పారీట 
చేసుక ొంట నాిడ్ు.రా.ద ొంగ(రొంగా)జడ్్జ-గారిదగురికివ్ెళ్ళళ,“ఏొం జడ్్జ-గారూ,మీరుకూడాజాయన్స 
అవ్వతారా?”,అనాిడ్ు. 

http://www.google.co.in/url?url=http://www.mobileincomenetwork.com/proof-that-kalatu-works-empower-network/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=opy0VLjtHtKJuwTi84D4Dg&ved=0CDEQ9QEwDjgU&usg=AFQjCNHpN0PP9_aia4d5kI1GH_X_-MBaqA
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జడ్్జ గారు,”నవనునవరసుి లపారీటలలోపాలుపొంచుకోను”,అనాిరు. 

రొంగా: “అదేొంటి స్ార్? నవను నవరొం చేశానని రుజువ్వలు లేవ్ని మీరే చెపాపరు కదా? అొంట ే
నవను నిరోద ష్నవకదా?” 

జడ్్జ: “నువ్వా నవరొం చయేలేదని ఎల్నబీ ఏమ ైనా ఉొందా? నువ్వా నవరొం చయేలేదని రుజువ్వ 
అయయే వ్రకూ నువ్వా నా వ్యకిిగత మనస్ాిక్షి దృష్ట  లో నవరసుి డివ్వ!మొనిటి దాకా జులాయ 
లా తిరిగిన నువ్వా, ఇవ్ాళ ఇొంత పదెద  పారీట ఎలా ఇసుి నాివ్వ?  నువ్వా నవరొం చయేలేదని 
రుజువ్వలు ఉని రోజున నవను నీకే ప్ల్నచ సనామనొం చసే్ాి ను”. 

————————————————————————————————— 
పెై ఉదాహరణ కీ, ఆస్ి కులూ నాస్ి కుల మధ్య “దేవ్వడ్ు ఉనాిడా లేడా?” అని జరిగే 
వ్ాదనల కీ చాలా పో ల్నక ఉొంది. దేవ్వడ్ు ఉనాిడ్ని పరూ ఫ్ లేనొంత మాతరా న దేవ్వడ్ు లేడ్ని 
అరధొం కాదు. దాని అరధొం మన చేతులోో  పరూ ఫ్ లేదని మాతరమే. అలానవ, “దేవ్వడ్ు ఉనాిడ్ని 
పరూ ఫ్ లేదు” అొంటే, దవే్వడ్ు లేడ్నటానికి పరూ ఫ్ అవ్సరొం లేదని కాదు. దేని పరూ ఫ్ దానిద!ే 
కాబటీట , నాస్ి కులని దేవ్వడ్ు లేడ్ని పరూ వ్ చేయమని అడ్గటొం లో తపపేమీ లేదు. ఎొందుకొంటే, 
మన దగుర ఉనిద ి “పరూ ఫ్ మాతరమే”. దవే్వడ్ు లేడ్ు అని పరూ వ్ అయేయొంత వ్రకూ, లేడ్నవ 
నమమకానికి ఋజువ్వ లేనటేో ! అలానవ ఉనాిడ్ని పరూ వ్ అయేయొంతవ్రకూ ఉనాిడ్నవ 
నమమకానికి ఋజువ్వ లేనటేో ! ఇొంతకీ దేవ్వడ్ు అొంటే డెఫ్నిష్న్స (నిరాచనొం) ఏమ్మటి?మన 
కళ్ళళదుట కనపడ ేవ్సుి వ్వలకి (గోడా, కురీా, టబేులూ వ్గెైరాలకి) పరూ ఫ్ ఎొందుకు అడ్గొం? 

PS: 1.పరూ ఫ్ లేని నమమకొం వ్యకిిగతమ ైనది. పరూ ఫ్ నమమకానిి వ్సుి గతొం చేసుి ొంది. 

PS: 2.డఫె్నిష్న్స (న్నర్వచనుం) లేని విష్యాన్నకి పరూ ఫ్ (ఋజువ్వ) ఉొండ్దు. 
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"దేవుడు" కి నిర్వచనం 

“ఉనాిడ్ూ, లేడ్ూ” అని చెపపటానికి ముొందు ‘దేవ్వడు’ని నిరాచొంచాల్న. ‘దేవ్వడు’ని 
నిరాచొంచటొం కుదరకపో తే, ఆయన కి ఉని అనిి లక్షణాలూ అనిరాచనీయమ  ైఉొండాల్న. ఓ 
పకా దేవ్వడ్ు అనిరాచనీయుడ్ు అొంటూనవ, “ఆయన దయ గల వ్ాడ్ు,ఆయన గొపప శ్కిి 
వ్ొంతుడ్ు”, అనటొం, ఆయనను “అవ్కాశానిి బటిట  నిరాచొంచటొం”, కిొందికి వ్సుి ొంది. 
దేవ్వడ్ు దయ కలవ్ాడెతైే, మనిష్ పవట ట క కి పరరాొం నుొంచీ ఉని పరకృతి వ్వలయాలు ఉొండవే్వ 
కావ్వ. దవే్వడికి ఆ వ్వలయాలను ఆప ే శ్కిిలేకపో త ే ఆయనను సరా శ్కిిమొంతుడ్నటొం 
పొ సగదు. 
క ొందరు దవే్వడ్ు మొంచ వ్ాడే కానీ చకాొంతా మనిష్తోనవ వ్చాొంది అొంటారు. వీళ్ళళ మనిష్ని 
దేవ్వడే చేశాడ్ని నముమతారు. మనిష్ని దవే్వడ ే సృష్ట ొంచనట లో తే, మనిష్ చసే ే మొంచ 
చెడ్ులనిిటికీ దవే్వడే బాధ్యత వ్హిొంచాల్ని ఉొంట ొంది. 

క ొందరు ఆస్ి కులు, మనిష్ సేాఛ్ాాసొంకలపొం (free will) ఉొంద ి కాబటీట , మనిష ్ చసే ే చడె్ు 
పనులకి, దవే్వడ్ు బాధ్యత వ్హిొంచనవ్సరొంలేదొంటారు. మనిష ్ సొంకలాపనికి పరిపరరిమ ైన 
సేాఛ్ా ఉొందా అనవద ిచరిాొంచవ్లసన్ వ్వష్యొం. ఎొందుకొంటే మనిష ్సొంకలపొం అనవది, అనవక 
పరిస్ితులూ, పరకృతి శ్కుి ల వ్ల మలచబడ్ుతుొంది. ఈ పరసి్ితులూ, పరకృతి శ్కుి లను దవే్వడ ే
సృష్ట ొంచాడ్ని ఆస్ి కుల వ్ాదన. కానీ ఈ పరకృతి శ్కుి లు స్ిరమ ైన నియమాల పరకారొం 
నడ్ుస్ాి య. ఈ నియమాలను దవే్వడ్ు మారిానట ో /మారాగల్నగినట ో  కనపడ్దు. 
సర,ే మనిష్ కి సేాఛ్ాా సేాఛ్ాాసొంకలపొం ఉొందనుక ొందాొం! కానీ ఆ సేాఛ్ాా సొంకలపొం కూడా 

http://www.google.co.in/url?url=http://www.ucg.org/god-science/prove-there-god-even-without-bible/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=0ry0VKfUM4PUuQSPioHYDA&ved=0CCMQ9QEwBzhQ&usg=AFQjCNGqswCgCoqtCVEwBSjutzbMpUZ3aQ
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దేవ్వడ ి చతేే ఇవ్ాబడనిది. మరి తన సొంకలపొం తో మనిష ్ చేస ే పనుల కు బాధ్యత క ొంత 
దేవ్వడి పెైన కూడా పడ్కమానదు. 

దేవ్వడ్ు రాగదేాషాలకతీతొం గా తన పని తను చేసుక ని పోయే ఓ యుంతనర ుంగుం 
(mechanism)అనుక ొంటే,అదఓిభౌతికవస్ుత వఅేవ్వతుొంది. 
“మొం చీ, చడె్ూ”, అనవవ్ాటి నిరాచనాలు  స్ాపేక్షమూ, పరిస్ితులతో మారేవీ అయ ఉొంటాయ. 
అవ్వ సిల కాలాలను బటిట  మారుతాయ. “మొంచీ, చెడ్ూ”, అనవవ్వ మనిష ్ పెట ట క నివ్వ. 
“దేవ్వడ్ు” అనవ ఆలోచన కనాి “మొంచీ, చడె్ూ” అనవ ఆలోచన లు మనిష్కి, ముొందు 
కల్నగాయ. ఎొందుకొంటే మనిష్ ముొందు మొంచని తలెుసుక ని, తరువ్ాత దానికి పరతిరూపొం గా 
దేవ్వడిని ఊహిొంచుక  న్నాడ్ు. “ముొందు దవే్వడిని (తటసిొం గా) ఊహిొంచ. తరువ్ాత మొంచ 
ఏదో  తలెుసుక ని దానిని దేవ్వడికి ఆపాదిొంచటొం”, జరగలేదు.అలా జరిొందొంటే, దానరధొం 
“మనిష్కి దేవ్వడ ిమొంచతనొం లో ముొందు నమమకొం లేదని”. దేవ్వడ్ు మొంచవ్ాడ్నవ నమమకొం 
తరువ్ాత ఏరపడినదని అరధొం. కాబటీట  దేవ్వడనవ ఆలోచన లేకుొండా కూడా మనిష్కి, “మొంచ 
ఏదో ” తెలుసుక నవ స్ామరధయొం ఉొంట ొంది. కానీ దెైవ్ భకీి, పాపభీతీ మనిష్ సనామరుొం లో 
ఉొండ్టానికి ఉపకరిస్ాి య. 
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దేవుడూ హేతువాదుల సింవాదిం 

సుొందరొం కళళళ తెరచిాడ్ు..... చమమ చీకటి..... కళళళ మూశాడ్ు..... ఏమీ కనపడ్టొం లేదు. 
ఆరు నెలలు గా గుొండె జబుబ తో తీసుక ొంట నాిడ్ు. రాతిర నిదరపో య మళ్ళళ ఇపవపడే లేచాడ్ు. 
చేతులు వ్వదిల్నొంచాడ్ు.”అరే... చేతులు ఉనిటేో  లేవ్వ..!”.. కాళళళ ఆడిొంచాడ్ు. “ఊహూ.. కాళళళ 
కదల లేదు”. 

“నవను బతికే ఉనాినా?” 

“ఊహు.., నిని రాతేర చనిపో యావ్వ”, ఎకాడ ినుొంచ  ోసమాధానొం వ్చాొంది. 

“అరే.., ఎొంత ఘోరొం జరిగిొంది..నా పెళ్ళళొం ప్లోలు ఎలా బతుకుతారు?…. ఇొంతక,ీ 
నువ్ెావ్రు?” 
“నీ భాష్లో ‘దేవ్వడ్ు’ అొంటారు” 

“నవను నమమను.నాకు జీవ్వతొం లో దవే్వడపెవపడ్ూ కనపడ్లేదు. నవను నాస్ి కుడిని,రచయతని 
..పెైగా హేతువ్ాదిని…తలెుస్ా?” 
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“కనపడతిే ఇొంకా నమేమదేముొంది గానీ, పరసుి తొం నువ్వా ఎవ్రి తో మాటాో డ్ుతునిటలో ?” 

“నమమను గాక నమమను! మనిష ్బురరకి బయట, “తెల్నవ్వగానీ, ‘తెల్నవ్వ లో ఉని వ్సుి వ్వ’ గానీ 
,”ఏద ీలేదని మా నాస్ి కుల వ్వశాాసొం”. 

“మనిష్ “తెల్నవీ, చతేనా”, నా “తెల్నవీ చేతనా” ఒకవే్వధ్ొం గా ఉొంటాయని నీకెవ్రు చపెాపరు?” 

“మాశాసిరవ్వతిలు ఈ వ్వశ్ాొం పని చసేే నియమాలను క నిి ఎపవపడో  కనిపెటేటశారు. ఇొంక నిిటిని 
కనిపెడ్ుతూ ఉనాిరు.కాాొంటొం తీరీ, స్ట రొంగ్ తీరీ మొదల నై వ్ాటిని గురిొంచ నువ్వా ఇొంకా 
వ్వనలేదా?” 

“ఆ నియమాలను పటెిట ొంది ఎవ్రు? వ్ారికి కనిపటెేట  శ్కిిని ఇచాొంద ిఎవ్రు?” 

“అొంట ేఆ నియమాలను నువ్వా పెటాట నొంటావ్. అయనా సరే.. నవను నినుి నమమను. నువ్వా 
ననవిొంచేసన్ా సరే..!” 

“ననుి నమమని వ్ాళళని దొండిొంచటానికి నవనవమ ైనా నియొంతనా..? ననుి నమ్మమన 
దురామరుు లని నెతిిన పెట ట కోవ్టానికి నవనవమ నైా ముఖపరరతి మనిషన్ా?” 

“సరే..నా మీద కోపొం లేదనిమాట” 

“రాగ దేాషాలకతీతొం గా నా నియమాలపరకారొం పని జరిగిపో తుొంది. మీరూ నా నియమాల 
పరకారమే పరవ్రిిస్ాి రు.కోపొం పెొంచుకోవ్టానికి నవనవమ ైనా మనిష్నా..?. “ 
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“నువ్వా ఈ లోకొం నడచిే భౌతిక నియమాలని ఎొందుకు మారావ్వ? దీనివ్లన 
హాకిొంగ్(StephenHawking)వ్ొంటిశాసిరవ్వతిలు,స్ిరొంగాఉొండేభౌతికనియమాలను తెలుసుక ొంట ే
చాలు,  నినుి తలెుసుక నకపోయనా వ్చేా పరమాదమేమీలేదొంట నాిరు కదా? 

“నువ్వా రచయతవ్వ కదా? నీకు శిలపొం యొకా పరా ముఖయత తెల్నసేఉొండాల్న. లోక 
నియమాలని మారిసేి  నా లోక రచన లో శిలపొం దెబబతిొంట ొంది. నా శిలపొం మీకు అరధొం 
కాదులే . అద ి“అధభిౌతిక శిలపొం”. శిలాపనిి దబెబతీయటొం ఉచతొం కాదు కదా? 

“నీ ఉనికిని మా శాసిరవ్వతిలు ఎపపటికైెనా నిరూప్ొంచగలరా?” 

“స్ధాధ ొంతపరొం గా నిరూప్ొంచవ్చుా. కానీ నవనుొండే లోకొం వ్వరు.నా క లతలు(dimensions) 
వ్వరు. మీకు నా లోకొం లోకి పరవ్వశ్ొం లేదు. నా లోకొం, మీ లోకొం లోని నియమాల పరకారొం పని 
చేయదు. మీ లోకొం నా పరిధి లోని ఒక చని నలుసు మాతరమే! నా ఉనికిని మీ లోకొం లోని 
నిజ జీవ్వతొం లోని దృగిాష్యాలాతో నిరూప్ొంచటొం అయయేపనవనా? “ 

దేవ్వడ్ు ననుి మళ్ళళ బరతికిస్ాి డేమో.నమ్మమత ే పోయొందేముొంది. ఆయన తో  మొంచ గా 
మాటాో డ్దాొం….అనుక నాిడ్ు సుొందరొంలోలోపల. దేవ్వడికి సుొందరొం మనసులోని  మాటలు 
వ్వనపడ్ుతూనవ ఉనాియ. 

“స్ాామీ, మమమల్ని సృష్టొంచొంద ినువ్వా కదా..అొంటే, మేము చసే ేచెడ్డ  పనులక ినీకు కూడా 
బాధ్యత ఉొంట ొంద ికదా..?” 

“నువ్వా నెమమది గా ఆస్ి కుడివ్ెై పో తునాివ్నుక ొంటా..మీకు సేాఛ్ాా సొంకలపొం(free will) 
ఇచాాను కదా?దానిని పరిస్ితులకి అతీతొం గా ఉొంచుకోవ్ాల్నిన బాధ్యత మీద ికాదా?” 



దేవుడున్నాడన...?   పుట  13 

 

“అొంటే, మొంచ తో పాట  చడె్ు చేస ే సేాఛ్ా కూడా నువ్వా ఇచాావ్నిమాట!అసలు మనిష ్
చెడ్ు చసేే ఆస్ాారొం నువ్వా కల్నగిొంచకుొండా ఉొంటే పోయేది కదా..? ఆ..అయనా, నువ్వాచాన 
సేాఛ్ాా సొంకలపొం లో ని సేాఛ్ా నవతి బీరకాయ లోని నయెయ లాొంటదిి లే స్ాామీ, అవ్వనూ, 
ఎపపటినుొంచ  ో నువ్వా కనపడతిే అడ్గాలనుక ొంటాను స్ాామీ. జనాలకి ఇొంత  బాధ్లను 
ఎొందుకు పడె్తావ్వ. పరళయాలూ, పరమాదాలూ ఎొందుకు సృష్టస్ాి వ్వ? నువ్వా చడె్డ  వ్ాడివ్ా, 
మొంచవ్ాడివ్ా?” 
“నవను మాతరొం కావ్ాలని చసే్ాి నా?మొంచ చెడ్ులు మానవ్ సమాజాలు సృష్టొంచనవ్వ. 
అనిరాచనీయుడ్నెనై నాకు మీ మొంచ చెడ్ులను ఎొందుకు వ్రిిొంప చసేుి నాిరు? 

“కావ్ాలని చేయవ్ా..? అొంటే నీ మీదా ఈ పరపొంచొం మీదా నీకు అదుపవ లేదా స్ాామీ..?” 
“అదుపవ అనవది, నియొంతిరొంచటొం అనవద ి మనుష్ుల లక్షణొం కాదా? మీ లక్షణాలని నాకు 
ఆపాదిసేి  ఎలా?” 

“సర.ే.మరినినుిఎవ్రెైనా అదుపవ చసేుి నాిరా?ఎవ్రైెనా సృష్ట ొంచారా?” 

“ననెి వ్రూ సృష్టొంచలేదు. నాకు కారణొం లేదు.నాకు మొదలు లేదు.చవ్ర లేదు. నవనవ 
అనిిటినీ సృష్టొంచాను. అనిిటలిోొంచీ నవను వ్చాాను. అనీి నవనవ. నవనవ అనీి. కారయ కారణ 
సొంబొంధ్ొం మీ పరపొంచొం లోద ికదా?” 

ఈయనకు మొదలు లేదు, చవ్ర లేదొంట. నవనడిగే పరశ్ిలకి సమాధానొం ఇవ్ాకుొండా భలే 
తప్పొంచుక ొంట నాిడ!ే అనుక ని, సుొందరొం, “నీకు మొదలే లేదా? నవను నమమను..అదలెా 
స్ాధ్యొం స్ాామీ?”అనాిడ్ు. 

వ్ెొంటనవ, సుొందరొం కళళముొందు వ్లెుగుతో ఒక వ్ృతిొం పరతయక్షమ ైొంద.ి 
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“ఈ వ్ృతిొం చుటూట  పో త ేఏది మొదలు? ఏద ిచవ్ర? పరతి పరదేశ్మూ మొదలే. పరతిద ీచవ్రే. 
నీవ్వ ఏద ిమొదలు అనుక ొంటే అదే మొదలు కాదా?” 

“నీ ఉదాహరణ పరకారొం, పరతి వ్వష్యానికీ ముొందు వ్వరొక వ్వష్యొం ఆదిగా ఉొంది కదా 
స్ాామీ?” 
“నా లోకొం లో కారయమూ కారణమూ ఒక ే సమయొం లో జరుగుతాయ. ఒకే బొందు 
సమానమ నై సమయొం లో కాలాలనీి ఉొంటాయ. ఒక పరదేశ్ొం లోనవ అనవక వ్సుి వ్వలు 
ఉొంటాయ. “ 

 “ఏొంటల! మా కాాొంటొం తీరీలూ, స్ట రొంగ్ తీరీలూ చెప్పనట ో  గా నువ్వా మాటాో డ్ుతునాివ్వ. 
ఇొంతక,ీనువ్వా ఏ కాలొంలో ఉనాివ్వ స్ాామీ?” 

“అనిి కాలాలలోనూ ఉనాిను. క ొండ్మీద ినుొంచీ చుట ట పకాల చెటోనీి కనపడినటేో , నాకు 
కాలాలనీి ఒకా క్షణొం లోనవ కనపడ్ుతాయ. ఏ కాలానెైి నా నవను సపృశిొంచగలను. అనిి 
కాలాలలోనూ నవను పరవ్వశిొంచగలను. కాలానిి నవను ఆపగలనూ, పరుగులు పెటిట ొంచగలను. 
అయతే,నా కాలొం మీ కాలొం కొంటే భినిమ నైది కదా?” 

“ఏమ్మటల స్ాామీ, ననుి గొందర గోళొం లోకి నెటేటశారు. నవను మీలా  నినిట ివ్సుి వ్వనీ రేపట ి
వ్సుి వ్వనీ పరసుి తొం ఎొందుకు సపృశిొంచలేను స్ాామీ?” 

“నీ లోకొం లో కారయమూ కారణమూ వ్వరేారు గా ఉనిపవడ్ు, “కారయమ నై నీ పరసుి త లోకొం లో 
ఉనినీవ్వ, కారణమ ైన నినిటిని ఎలా సపృశిొంచగలుగుతావ్వ?” 
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“మీరు మాడెైమనషనలో  ఉనిట ో  అగుపడ్టొంలా.. ఏ ఆరో డెైమనషనలో నల..ఏడో  డెైమనషనలో నల 
ఉనాిరా?  ఏదేమ నైా, కాలానవి అదుపవ చయేగల మీరు స్ామానుయలు కారు” 

“ఇొందులో మనుష్ులు చేస్నట ో  గా అదుపవ ఏమీ లేదు. కాలమూ, లోకమూ, నవనూ వ్వరు 
వ్వరు కాదు. అొంతా ఒకాటే కాదా?” 

“మీరు ఎవ్రైెనా నాకు  చేతులు జోడిొంచాలనిపస్్ోి ొంద.ి ఒకా స్ారి నాకు కనపడ్ొండ ిస్ాామీ!” 
“నవను నిరుు ణుడ్ను, నిరాకారుడ్ను, అనిరాచనీయుడ్ను, అమయేుడ్ను.  ననుి నీవ్వ 
చూడ్లేవ్వ. భకిి అనవద ి అమ్మత బలవ్ొంతుడెైన ఇష్ుట డిని చూస్నపవడ్ు మనుష్ులలో కల్నగే 
ఇష్టొం తో కూడని భయొం.  దీనికీ మనుష్ుల మనుగడ్కీ సొంబొంధ్ొం ఉొంది.  నీ భకిి కీ నా 
పరతయక్షానికీ సొంబొంధ్ొం ఏమీ లేదు.నీ చరమ చక్షువ్వల తో ననుి గరహిొంచలేవ్వ. దవి్య 
చక్షువ్వల్నవ్ాటానికి భకిి ఒకాటే సరిపో తుొందా?” 

“సరే స్ాామీ, నా పరశ్ిలనిిటికీ మీ పరశ్ిలతో బరహామొండ్ొం గా సమాధానొం చపెాపరు. ఒకా స్ారి 
ననుి మళ్ళళ  బతికిొంచొండి స్ాామీ!. అరే! ఏద ీసమాధానొం రాదే? ఆ దేవ్వడా పాడా. లేనవ 
లేదు.. లేక పో త ేనా పరశ్ికు సమాధానొం ఎొందుకు చెపపడ్ు?” 
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స్వవఛ్నాసంకల్పం (free will) 

ఒక ఆకల్న గా ఉని కుకా కి మాొంసొం ముకా ద రికిొందనుకోొండి, అద ివ్ెొంటనవ ఆ ముకాని 
తినవసుి ొంద.ి దాని కోరిక కు తినాలా వ్దాద  అనవ ఛ్ాయస్ లేదు. అొంటే దాని వ్వల్ ఆకల్న కి బానిస. 
ఆ మాొంసొం ముకా పకాన ఎవ్రైెనా ఒక దుడ్ుడ  కరర పట ట క ని నిలబడితే, కుకా కి భయొం 
వ్వసుి ొంది. కానీ ఆకల్న వ్లన తినాలని కూడా అనిప్సుి ొంది. కుకా ఆ మాొంసొం ముకా ని 
తిొంట ొందా లేదా అనవద ి ఆ క్షణొం లో ఆ కుకా భయొం యొకా మరియూ ఆకల్న యొకా 
ఉమమడి పరభావ్ొం మీద ఆధారపడి ఉొంట ొంది. కుకా కి ఆకల్న మరీ ఎకుావ్ెైతే తనుిలను ల కా 
చేయకుొండా ముకా తినటానికి పరయతిిసుి ొంద.ి దానికి తనుిల భయొం ఎకుావ్ెైత ేబరతికుొంట ే
తరువ్ాత తినవ్చుాలే అనిట ో  గా అకాడ ినుొంచీ జారుక ొంట ొంది. ఈ సొంఘటన లో కుకా కి 
ఉని ఆపషనుో  పరిెగాయ. వ్వల్ కి ఉని డిగీర ఆఫ్ ఫరరడ్ొంపెరిగిొంది. 
మనిష్ కుకా కొంటే చాలా సొంకోిష్టమ నై జీవ్వ. మీరు మధ్య యుగాల నాట ిఒక రాజు అనుకోొండి. 
మ్మమమల్ని వ్వరొక రాజు యుధ్ధొం లో ఓడిొంచ కటకటాలలో పెటిట , నాలుగు రోజులు భోజనొం 
లేకుొండా మాడిా, అపవపడ్ు ఒక అనిొం గినెి  మీ ముొందుకు తోశాడ్నుక ొందాొం. మీరు 
అభిమాన ధ్నుల ైత ే అనిొం తినరు. ఆనిొం తినకుొండా చనిపో వ్టానికి కూడా రెడీ. మీకు 
ఆకల్న ఎకుావ్ెైత ే అభిమానానిి పకాన పటెిట  అనిొం తిొంటారు. ఇకాడ్ కూడా మీ కోరిక 
ముొందు ఉని ఆపషనుో  పెరిగాయ. 

మీరు మళ్ళళ ఒక చకరవ్రిి అయాయరు…ఊరికే…అనుకోొండి. శ్తృ దశే్పవ రాజు మీ మీదిక ి
దొండెతిివ్చామీకుమూడ్ుఆపషన్సిఇచాాడ్ు. 

http://www.google.co.in/url?url=http://www.livescience.com/19213-free-fate.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=24m-VMqRFcTf8AWrioCABA&ved=0CBUQ9QEwAA&usg=AFQjCNGpunz8nCM9TaQI_U3O0AEKvsxKYQ
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1.ఓడపోియనట ట  ఒపవపక ని రాజాయనిి స్ాాధీన పరచ మీరు స్ామొంత రాజులు గా 
మారటొం. 
2.ఆయనకు క నిి ధ్న కనక వ్ాహనాదులు సమరిపొంచ సొంధి చేసుకోవ్టొం. 
3.యుధాధ నికి స్ధ్ధపడ్టొం. 

కానీ మనిష ్ గా మీరు బుధిధ  జీవ్వ. ఆలోచనలు ఉనాియ. మీకు అనుభవ్ొం కల 
మొంతుర లు ఉనాిరు. వ్ారికి ముొందు మూడ్ు తరాల చరితర తలెుసు. ఇక ముొందు 
రెొండ్ు తరాల లో ఏమ్మ జరుగ బో తోొందో  ఊహిొంచ చపెప గల దిటటలు ఆ మొంతుర లు. 
అపవపడ్ు మీరు ఆ మొంతుర లను సమావ్వశ్ పరచి, సమాలోచనలు జరపి్, శ్తుర  రాజు 
ఇచాన ఆపషన్స ల తో పాట  మీకు వ్వరే ఏ ఏ ఆపషనుో  ఉనాియో కనుక ాొంటారు. 
తరువ్ాత మీకూ పరజలకూ ఏది మొంచదో ఆ నిరియొం తీసుక ొంటారు. ఇకాడ్ మీరు 
తీసుక ని నిరియొం కూడా శ్తుర  రాజు ఇచాన ఆపషనుో ,మొంతుర లు ఇచాన సల హాలూ, 
వ్ారి తెల్నవ్వ తటేలూ,మీదృష్ట  లో పరజలక ిఏది మేలు చసేుి ొంది.. మొదల ైన కారణాలకి 
లోబడి ఉొంట ొంది. ఒకా స్ారి ఒక నిరియొం తీసుక ని తరువ్ాత, ఆ నిరియొం అమలు 
చేయటొం మీ చతేులలో పని. కానీ ఆ నిరియొం వ్లన వ్చేా ఫల్నతొం మీ చేతులలో 
ఉొండ్దు. ఒక వ్వళ యుధ్ధొం చయేాలని నిరియొంచుక ొంటే,యుధ్ధొం లో గెలవ్గలగటొం 
పరరిిగా మీ చతేులలో ఉొండ్దు. కానీ యుధ్ధొం చేయాలని నిరియొం తీసుకుని వ్ెొంటనవ 
యుధ్ధొం మొదలు పెటటటొం మీ చతేులలోనవ ఉొంది. ఒకవ్వళ మీరు తికాల రాజు అయయ 
ఉొండ ి ఒక రాయొండ్ొం డసె్ష్న్స తీసుకునాి కూడా,ఆ డసె్ష్న్స వ్ెనుక ఏవ్ో క నిి 
సెైకలాజికల్ డెైనమ్మక్సి కారణొం గా ఉొంటాయ.  ఇకాడ్ మనిష్ ఇఛ్ా కి డిగీర ఆఫ్ ఫరరడ్ొం 
పెరగటొం మనొం చూస్ాి ొం. ఇది చాలా వ్రకూ మనిష్ ఆలోచనా శ్కిి వ్లన.వ్వల్ కి ఉని 
డిగీర ఆఫ్ ఫరరడ్ొం మరిొంత పెరిగిొంది.     కానీ మనిష్ ఇఛ్ా ఇొంకా క నిి కారణాల వ్లన 
పవటిట , క నిి పరిమ్మతులకి లోబడఉేొంది. 
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ఫరర వ్వల్ అొంటే ఏమ్మటి? మనిష్ కోరిక కి కారణాలు లేకుొండా ఉొండ్టమా? లేక మనిష ్
ఏ నిరియమ ైనా తీసుకోగలగటమా? మనిష్ కోరిక కి కారణాల నుొంచీ 
మ్మనహాయొంపవలేదు. పరతి కోరికకీ ఏవ్ో క నిి కారణాలు ఉొంటాయ. పరతి నిరియొం 
వ్ెనుకా ఏవ్ో క నిిశ్కుి ల కలయక ఉొంట ొంద.ి మనిష్ ముొందుని ఆపషనోలో  దేనిని 
ఎొంప్క చేసుక ొంటాడ్ూ అనవద ి కూడా అనవక కారణాల మీద ఆధారపడ ి ఉొంట ొంది. 
ఈకారణాలలో మనిష ్ వ్యకిితాొం కూడా ఒకట.ి ప్రికి వ్యకిితాొం కలవ్ాడ్ు యుధ్ధొం 
చేయాలనవ నిరియొం తీసుకోలేదు.కాబటీట  ప్రికి వ్ాడికి యుధ్ధొం వ్వష్యొం లో ఫరర వ్వల్ 
పని చయేనటేో .మనిష్ వ్యకిితామే అనవక కారణాల సమాహారొం. మనిష్ జీవ్వతొం లో 
అతని ఇఛ్ా మీద అధారపడ్ని అనవక అొంశాలు కూడా ఉొంటాయ. ఒక స్ారి తాజ్ 
మహల్ చూస్న వ్ాడ్ు తాజ్ మహల్ ను మరిచపో వ్ాలనుక నాి మరిచ పో గలడా? 
ఇక చేతులతో క ొండ్లని ప్ొండి చేయటొం లాొంటి అనవక వ్వష్యాలు మనిష్ ఇఛ్ా కి 
వ్ెలుపల ఉనివ్వ. 

ఇఛ్ాకీ పరయతాినికీ కల సొంబొంధ్ొం ఏమ్మటి?పరిస్ితుల వ్లన మన ఇఛ్ా 
ఏరపడితుొంది. కానీ మన ఇఛ్ా కి కూడా పరసి్ితులని మారేాశ్కిి ఉొంది. నాకు కారు 
డెైరవ్ చేయటొం రాదు.  కానీ, డెైరవ్ చయేాలనవ ఇఛ్ా ఉొంది.  ఇఛ్ా కల్నగిన వ్ెొంటనవ ఒక 
కారు బయటకి తీస్ డెైరవ్ చయేలేను. ఒక మనిష్ సహాయొం తో డెైరవ్వొంగ్ నవరుాకోవ్ాల్న. 
డెైరవ్వొంగ్ నవరుాక ని ఆ రిఫ్ెో కెిస్ మన అొంతశచాతనలో భాగమయాయక మనకు డెైరవ్వొంగ్ 
వ్చేాసన్టేో . అపవపడ్ు డెైరవ్ చయెాయలనిపచ్ొంద ేతడ్వ్వ గా  కారు బయటికి తీస ్డెైరవ్ 
చేయవ్చుాను. అొంట ేమన వ్వల్ వ్లన ముొందు గా ఉని పరిస్ితిని, అొంటే డెైరవ్వొంగ్ 
రాకపో వ్టానిి అధిగమ్మొంచ, డెైరవ్వొంగ్ వ్చేా స్ితి లోకి చేరాొం. ఈ పరిస్ితి కి కారణొం 
మనొం చసే్న పరయతిొం . ఇపవపడ్ు డెవై్ చేయటొం మన వ్వల్ పరధిి లోనిది అయయొంది. 
ఫరర వ్వల్ అనవది . ఒక కట ట గొయయకి కటటబడని గేద ెలాొంటిద ిఅొంటారు. దాని సేాఛ్ా తాడ్ు 
పొ డ్వ్వ కి లోబడ ిఉొంట ొంది. ఇకాడ్తాడ్ు పొ డ్వ్వ అనవద ిపరిస్ితులను సూచసుి ొంద.ి 
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మనిష్కి తన ఇఛ్ా యొకా కారణల ైన  పరసి్ితులను అధిగమ్మొంచ  సేాఛ్ా 
సొంపాదిొంచ ేశ్కిి లేదు అని ఈ కట ట గొయయ ఉదహరణ భావ్ొం. కానీ దీనికి మనొం ఒక 
వ్వష్యానిి అదనొం గా చేరచవ్చుా.  అదేమ్మటొంటే ఆ తాడ్ు రబబర్ లా స్ాగే ఎలాస్టక్స 
తాడ్ు. దాని పొ డ్వ్వని మన యొకా వ్వల్ పవ్ర్ లేక పరయతిొం వ్లన పెొంచ 
వ్చుాను. “కారు తోలే శ్కిి” మొదట కారు నవరుాకోనక  పరరాొం మన తక్షణ ఇఛ్ా 
పరిధికి బయట ఉొంది. కానీ మన పరయతిొం వ్లన అద ి మన ఇఛ్ా పరిధ ి లోకి 
వ్చేాస్ొంది. అొంటే తాడ్ు పొ డ్వ్వ పెరిగినటేో . అయతే ఎలాస్టక్స తాడ్ు క ొంత పొ డ్వ్వ 
తరువ్ాత మరి స్ాగదు.  అలానవ పరయతిొం  వ్లన స్ాధిొంచే వ్వష్యాలకూ ఒక పరిధ ి
ఉొంట ొంది. ఎవ్రెైన కదిలే రైెలుని ఎపపటికైెనా తమ చటికెన వ్వలు తో ఆపగలొం 
అనుక ొంట ేఅద ిఅమాయకతామేకదా! 

అలానవ, ఒకా స్ారి డెైరవ్వొంగ్ నవరుాక ని తరువ్ాత ఆ రిఫ్ెో కెిస్ మనలో 
భాగమౌతాయ.  తరువ్ాత వ్ాటిని వ్దిల్నొంచుకోవ్టమనవది మన వ్వల్ పరిధిలో లేని 
అొంశ్ొం. 
మొతిొం మీద చూస్నట లో తే, ఫరర వ్వల్ అనవద ిమౌల్నకొం గా పరసిుి తుల తో ఏరపడని ఒక 
ఆకృతి మతరమే. మనొం చని చని మేకులతో నవల మీద ఒక పక్షి ఆకారొం వ్చేాలా 
అమరాామనుకోొండి. అకాడ్ పక్షి ఉనిటాో  లేనటాో ? పక్షి అనవది ఒక ఆకారొం గా 
మాతరమే ఉనిది. కానీ భౌతికొం గా అకాడ్ ఉనిది మేకులు మాతరమే. అలానవ, ఫరర వ్వల్ 
అనవద ిఫరర గా కనిప్సుి ొంది. ఒక మనిష ్ఏ క్షణొం లోనెనైా ఒక నిరియొం తీసుక నాిడ్ొంటే 
దాని వ్ెనుక తెల్నస్ొంట వ్ొంటీ, మరియూ తెల్నయనట వ్ొంటీ అనవక భౌతిక, మానస్క 
కారణాలు ఉొంటాయ. వీటిలో క నిి అొంతరుత కారణాల ైతే, క నిి బాహయ పరపొంచొం 
సృష్టొంచన కారణాలు.  ఈ కారణాలను అధిగమ్మొంచ, ఏ కారణొం వ్లనా కాకుొండా, 
మనిష్ ఏదెైన నిరియొం తీసుక ొంటే అది ఫరర వ్వల్ అవ్వతుొంది. కానీ, మన నిరియాలమీద 
బగ్ బాయొంగ్ నుొంచీ జీవ్ పరిణామొం వ్రకూ అనవక వ్వష్యాల పరతయక్ష,పరోక్ష పరభావ్ొం 
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ఉొంట ొంది. ఈ కారణాలు కనపడవే్వ కావ్వ. మనిష్ నిరియమ ేకనపడ్ుతుొంది. మనిష ్
నిరియొం వ్ెనుక కారణొం కనపడ్నొంత మాతరా న కారణొం అసలు లేనట ో  కాదుకదా. 
ఈ పరపొంచొం మొతిొం ఒక పరుగటెేట  రైెలు బొండి లాొంటిదెతైే, అొందులో ఉనిఒక 
పరయాణణకుడ ిలాొంటది ేఫరర వ్వల్. ఆ పరయాణణకుడ ికి రైెలు భోగీ లో ఏ మూలకైెనా పోయ ే
సేాఛ్ా ఉొంది. కానీ రైెలు బొండ ిపరయణణచ ేదికుాని బటేట  ఈ పరయాణణకుడ్ు పరయాణణొంచ ే
దికుా ఉొంట ొంది. 
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గుర్ూజీ కీ మర్జీ 

వాకకు: ఆధ్నాతిికత్ అుంట ే అదేదో  హిమాలయాలక  వెళ్ళి త్పస్ుు చసే్ుకోవటుం కాదు. 
క ట ుంబ జీవితనన్నా కొనసాగ స్ూత న్ ేఆధ్నాతిికుం గా ఎదగ వచుచ. 

ల్ో వాకకు: అవును మర . అుందర్ూ హిమాలయాల క  వెళ్తత , మా స్ుంస్థల లో డబుు కటి్  మరీ 
ఎవర్ు చేర్తనర్ు. అయ్న్న స్న్నాస్ుల దగగర్ డబుు ఎుందుక ుంట ుంది. అుందుకన్ ేస్ుంసార్ులన్న 
ఈ ఆధ్నాతిికత్ లోన్నకి ఆకర షుంచనలి. 

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

భాషణ: మా మార్గుం శాస్్త యీమ నైది. 

అభిభాషణ:ఈ మధ్ా జన్నల  చదువుకొన్న తెలివిమీర  స్ నై్సు న్న నముిత్ున్నార్ు. న్న 
మారాగ న్నకి విశ్వస్నీయత్ రావాలుంటే, "అది స్ ుైంటిఫతక్" అన్న చపెపక త్పపదు. అలాన్ ేమత్ 
గరుంధ్నల  చెపతపన దనన్నకీ స్ ైన్సు కీ సామాుం ఉనా చోట మత్ గరుంధ్నలను కూడన కోట్ చసే్ుత ుంట ుం. 
సామాుం లేన్న చోట దనన్న గుర ుంచి మాట ా డుం. 

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 
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మాట: స్ ైన్సు చనలా పర మిత్మ ైనది. దనన్నకి తెలిస్తుంద ి చనలా త్క కవ. స్ నై్సు కి అుందన్న 
విష్యాల  చనలా ఉన్నాయ్. 

ల్ో మాట: ఎవడన్నా మహిమలన్న పరయోగశాల లో న్నర్ూపతుంచముంట ేఅదో  చిక క. స్ ైన్సు కి 
అుందన్న విష్యాల  న్నక  మాత్రుం అుందుతనయా ఏమిటి?స్ నై్సు త్నకి తెలియన్న విష్యాలన్న 
తెలియదు అన్న ఒపుపకొుంట ుంది. మేము కూడన అలా ఒపుపకొుంటే, ఇక మా దగగర కి ఎవర్ు 
వసాత ర్ు? జన్నలను ఆకర షుంచట న్నకి ఏదో  ఓ మహిమ చూపతుంచనలి. 

అనాట ా , మేము మా టెకిాక్ు కి అమ ర కా లో పటేెుంట్ కూడన స్ుంప్ాదుించనుం. లేక ప్ో తే, పరతి 
వాడూ కాప ్కొడతిే మన అదుపు లో ఏముుంట ుంది? ఇక ఇుండయిాలో పేటెుంటలా  అవీ ప దద  గా 
పటి్ుంచుకోర్ు కాబటట్ , జన్నలక  భయుం చెబుతనుం. మా టెకిాక కలను మా దనవరా కాక ుండన 
వేర ేవార  దనవరా న్ేర్ుచకొుంటే అనర్ధుం జర్ుగుత్ుుందన్న జన్నలక  భయుం చెబుతనుం. వచీచ రాన్న 
వార  దనవరా న్ేర్ుచకోవదదన్న ఒపతపసాత ుం. 

ప ై గుటటు : వచేచ ర ుండళే్ి లో పరపుంచముంతన న్న మారాగ న్నా అనుస్ర స్ుత ుంది.న్న మార్ుక ధ్నానుం 
పరపుంచుం అుంత్ట  విస్తర స్ుత ుంది. 

ల్ో గుటటు : న్నక  ఆత్ి పర శీలన ఎక కవ.న్నక  పేర్ు స్ుంప్ాదిుంచటముంటే ఆశ్ ఎక కవన్న న్న 
ఆత్ి పర శీలన లో తేలిుంది.పేర్ు తో ప్ాటే పవర్ కూడన వస్ుత ుంది. 

ఓ మాట: మా స్ుంస్థ  డబుులను ఆశుంచదు. ఏదో .. స్ుంస్థ  ను నడిపతుంచట న్నకి కొుంచెుం ఫ్జు 
తీస్ుకొుంట ుం, కొన్నా పుస్తకాల  అముితనుం. 
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ర్ ండో  మాట: న్నక  డబుు కుంటే పేర్ు మీద మోజ క కవ. అయ్న్న ఆధ్నాతిికత్ కీ స్ుంసాథ గత్ 
వావస్థ  కీ చుక కదుర్న్న జిడుు  కృష్ణమూర త చెపతపన మాటల  ఈ జన్నలక  తెలిస్ేత  ఇక న్న గతేుం 
కాను. ఆ కృష్ణ  మూర తకే త్న స్మావేశాలకి ఫ్జు ప ట్టుం త్పపలేదు, ఇక న్ేన్ెుంత్? 

నుడి: ఆధ్నాతిిక సాధ్న లొ వచేచ పర ణతి న్న బటి్  మేము మాస్్ర్ అనీ, మ గా మాస్్ర్ అనీ 
ఇలా అన్ేక రాుంక ల  ఇస్ూత  ఉుంట ము. మా మాస్్రా్ దగగర్ దీక్ష పుచుచకొనక పో్ తే, అలాుంట ి
వార కి మోక్షుం రాదు. ఎుందుకుంటే, త్ర్ త్రాల మా గుర్ువుల శ్కిత మా మాస్్రా్ దనవరా ఆపరేట్ 
అవుత్ూ ఉుంట ుంది. ఆ విధ్ుం గా అనర్ుు ల చతేిలోకి ఈ శ్క త ల  వెళ్ిక ుండన కూడ మేము 
కన్నప డుత్ూ ఉుంట ము. 

మునుాడి:మోక్షాన్నా స్కేల  ప టి్  కొల సాత మా ఏమిటి? మా స్ుంస్థ  లో చరేే వార కి ఒక sense 
of empowerment కలిపుంచట న్నకి ఈ రాుంక ల  ఇసాత ము. ఏ ఆర్గన్ెైజషే్న్స లో అయ్న్న ఈ 
రాుంక ల  త్పపన్న స్ర ేకదన? స్మావేశాలలో మాక  ఇబుుంది కలిగ ుంచ ేపరశ్ాల  అడిగే వార న్న 
ఈ మాస్్రా్ స్హాయుం తో అదుపు లో ప ట్వచుచ.రాుంక ల  ఇస్ేత  జన్నల  మనక  
స్ుంసాథ గత్మ ైన పన్న చసే్త ప డతనర్ు. మన్నషతక ి త్గగట ్  గా లౌకాుం గా మ లిగ తేన్ ే స్ుంస్థ  
విస్తర స్ుత ుంది. మా పధ్ధత్ుల  ఎవర ైన్న ఎలాగ ైన్న ప్ాటిుంచవచచుంట,ే ఇక మా దగగర కి 
వచేచదవేర్ు.అుందుకన్ే మా దనవరా న్ేరచచకొుంటేన్ ేఫలిత్ుం వస్ుత ుందన్న పటేుెంట్ ప టే్శాుం. అమ ర కా 
లో అయ్త ే న్నజమ ైన పేటెుంట్ న్ే తీస్ుకొన్నాుం ల ుండి.అమ ర కా వాళ్ళి కూడన మా పధ్ధతిన్న 
అనుస్ర ుంచట న్నకి సౌకర్ాుం గా, బ ైబిల్ నీ, భగవదీగ త్ నీ వేదనలనీ ముడి ప డుత్ూ, మా 
ధ్నాన్నన్నా fine tune చేస్ేశాుం. అకకడి స్ువారీతక ల  ఇకకడ జన్నలన్న ఆకర షస్ుత ుంటే, మేము 
అకకడి భక త లన్న ఆకర షస్ుత న్నాుం.ఇక ఖురాన్స కి కూడన ఏదో  ఓ లిుంక  కన్నప ట ్ లి. ఓ ఇదదర్ు 
డనక్రా్నీ, ఇుంకో స్ ైుంటిస్్ట నీ కూడన మన స్ుంస్థలోకి ఆకర షుంచగలిగ తే జన్నల  ఇకా ఎక కవ గా 
నముితనర్ు.  దీక్ష ఇవవట న్నకి ఆధ్నాతిిక అర్ుత్ ఉుండనలి. అయ్తే అర్ుత్ల  రాజకీయ 
న్నయక లకీ, పరముఖులకీ దీక్ష ఇవవట న్నకి మాత్రుం అడుు  రావు. 
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న్న మాట: అదెైవత్ స్తథతి వలన మనుష్ుల  మార  త్దనవరా స్మాజాన్నకి మేల  జర్ుగుత్ుుంది. 
నీతో మాట: న్న దగగర కి ఎుంతో ముంద ి రాజకయీుల  వసాత ర్ు. కాస్ేపు పరశాుంత్ుం గా ధ్నానుం 
చేస్ుకొుంట ర్ు.బయటికి వెళ్ళి మామూల గాన్ ే అవినీతిచేసాత ర్ు. అహాన్నా త్గ గుంచుకొనాుంత్ 
స్ుల వు గా సావరాధ న్నా  త్గ గుంచుకో లేర్ు. 

అదెైవత్ స్తథతి ప్ ుందని యూజీ న్ే చెప్ాపడు, ఆ స్తథతి వలన ఎట వుంటి మత్ పర్మ ైన, 
ఆధ్నాతిికమ ైన, రాజకయీమ ైన, సామాజికమ నై పర్ావసాన్నలూ ఉుండవన్న. అదో  పరతేా కమ ైన 
స్తథతి అుంతే! స్మాుంత్ర్ుం గా మనుష్ులుందర  మేల  కోస్ుం,మనుగడ కోస్ుం జర గే వావసాథ  
పర్మ ైన, వాకితపర్మ ైన ఇత్ర్ పరయతనాల  జర్ుగుత్ూన్ే ఉుండనలి. కానీ ఈ మాట చపెేత , ప దద  
ప దద  వాాప్ార్ వేత్తలూ, స్తన్నమా నట లూ న్నక  డొన్ేష్నుా  ఎలా ఇసాత ర్ు? వార కి మోక్షుం 
చూపతస్ేత  న్ ే మనకి లాభుం. ఆధ్నాతిికత్, కాిక్ అయ్త ే బ గా లాభ సాట ి వాాప్ార్ుం . 
ఎుందుకుంట రా? ర్జనీకాుంత్ లా జీవిత్ుం లో అత్ుానాత్ స్తథతికి వెళ్ళిన త్ర్ువాత్, అట వుంట ి
వార్ు ఓ ఒుంటర  త్న్నన్నా ఫ్లవుతనర్ు.ఇక సాధ్ిుంచట న్నకి ఏమీ మిగ లి ఉుండదు. కానీ వార  
స్క ుస్ట వలన వార  దగగర్ డబుు బ గాన్ే ఉుంట ుంది. వార కి ఇుంకా స్త్ామనీ, మోక్షమనీ 
చూపతస్ేత , వార్ు మళ్ళి త్మ పేరాశ్ న్న కొనసాగ సాత ర్ు ఆ పరకిరయ లో మనక ీకొుంత్ ముడుత్ుుంది. 
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జనం తో మాట: న్న దగగర్ అదెైవత్ స్తథతి న్న సాధ్ిుంచేుందుక  టెకిాక కల  ఉన్నాయ్. 
మనల్ో మాట: ఓ వుంద టెకిాక కల  చెప్ాత ుం. పన్న చసే్తుందనట న్నకి పరమాణనలేమీ ఉుందవు. 
ఎవరో ఒకర  కి ఏదో  ఓ కార్ణుం వలన కొుంచెుం స్వస్థత్ వస్ేత  వారే పన్న చేస్ుత ుందన్న చెప్ాత ర్ు. 
టెకిాక కల వలన ఆ స్తథతి కి వెళ్ి గలిగ  త ేఅది "స్మయాన్నకుందన్న స్తథతి"  ఎుందుకవుత్ుుందీ? 
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పరయత్ాుం వలా సాధ్ాుం కాన్నది టెకిాక్ వలన సాధ్ామౌత్ుుందన? ఏదెనై్న న్ేను కొుంచెుం మ ర్ుగు. 
కొుంత్ముంది బ బ ల  డరగ్సు వాడమన్న స్లహా ఇసాత ర్ు. 

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

చివర్మిాట:అదెైవత్ స్తథతి తో పర పూర్ణ స్త్ాుం అవగత్మౌత్ుుంది. 

చివర్ాకర్ి మాట: అదెైవత్ స్తథతి అన్ేద ిమనుష్ుల, ప్రా ణుల అస్తథత్వ పర ధ్ిలోన్నదే.కానీ అర్ుదెైన 
అనుభవుం.పర పూర్ణ స్త్ాుం అన్ేద ి మనుష్ుల వర కీ అనుభవమవవదు. ఎుందుకుంట ే అద ి
మన్నషత అస్తథత్వ పర ధ్ ికి బయట ఉుంది.ఈ స్ృష్్ , విశావల అస్తథత్వ పర ధ్ ికి బయట ఉుంట ుంది. 
కాబటట్  అదెైవత్ అనుభవుం వలన పర పూర్ణ స్త్ాుం తెలియదు. అుంట,ే పర పూర్ణ స్త్ాుం నీక ుంత్ 
అనుభవమో, న్నకూ అుంతే అనుభవుం. న్నకూ తెలియదు..కానీ ఈ విష్యాన్నా మా 
పుస్తకాలలో ఎకకడో ఓ మూల చబెుతనుం. రేపు ఎవర ైన్న జన్నలను మోస్ుం చేశామన్న 
చట్పర్మ నై చర్ా తీస్ుకొుంతే ఇది ఓ డిస్ రయె్మర్ లా పన్న చేస్ుత ుంది. ఈ తెల స్ుకోలేన్న 
పర పూర్ణ స్తనాన్నకీ, తెలిస్తన దెనైుందిన జీవితనన్నకీ మధ్ా అన్ేక అుందమ నై, హాయ్గచలేప ఊహ 
లోకాలనీ,మహిమలనీ, పునరీ్నిలనీ కలిపుంచి జన్నలను పరలోభ ప ట్టమ ే మా పరజఞ. మా 
దగగర కి వచేచ కుంట ేఇుంటలా  భగవన్నామ స్ిర్ణ చసే్ుకొుంటనే్ో, ధ్నానుం చేస్ుకొుంటనే్ో మానస్తక 
పరశాుంత్త్ దొర్ుక త్ుుంది. కానీ ఈ విష్యుం చెబితే, ఇుంకా మా పరతేా కత్ కి ఏమౌత్ుుంది? 
"పర పూర్ణ స్త్ాుం న్నక  అుందిన"దన్న చపెుపకోవటుం లో ఇుంకో ఉపయోగుం ఏమిటుంటే, అపపట ి
నుుంచీ న్ేన్ ేదవేుడిన్న అన్న కూడన నమిబలక వచుచ. 
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అహంకార్ం, స్ావర్ధం 

నాకు తెల్నస్న ఓ  మధ్యతరగతి జీవ్వ ఒకతను ఈ మధ్య ఆధాయతిమకత వ్ెపైవకి మళ్ళళడ్ు. అతను 
ఒక అవ్వనీతి పరుడెైన పరభుతోాదో యగి. అతను మనసుని పరశాొంతొం గా ఉొంచే అనవక ట కిిక్స లను 
నవరుాక ొంట నాిడ్ు. పరా ణాయామొం, యోగా, అనవక కిరయలు...ఇలా అనవకొం 
నవరుాక ొంట నాిడ్ు. అతని పరకారొం అతను ఇవ్నీి నవరుాక నటొం వ్లన అతని మనసూ 
ఆరోగయమూ రెొండ్ూ మ రుగయాయయ. నాకు అతను చెపప్నద ి నిజమ ే అనిప్ొంచొంద.ి అత్ను 
ఆధ్నాతిికత్ వెైపు కి మళ్ళిన త్ర్ువాత్ అత్న్న లో న్ేను గమన్నుంచిన ఇుంకో ముఖామ ైన మార్ుప 
ఏమిటుంటే, అుంత్క  ముుందు, త్న గుర ుంచి తనను చెపుపకొన్ే "స ుంత్ డబ ు", కొుంత్ త్గ గుంచనడు. 
నెమమది గా అతను చని చని  పరవ్చనాలు ఇవ్ాటొం మొదలుపటెాట డ్ు. ఓ రోజు, “మనొం 
అహుంకారాన్నా తగిుొంచుకోవ్ాల్న. అహొం లేకపో తే మనొం చాలా ఎదుగుతాము. ఆధాయతిమక 
అనుభూతులకీ , పరశాొంతతకీ “అహొం లేక పో వ్టొం” చాలా ముఖయొం”, అని మొదలుపటెాట డ్ు. 
అతని మ్మగతా జీవ్వతొం మామూలు గానవ ఉొంది. ఉదో యగొం లో లొంచాలు మామూలు గానవ 
పవచుాక ొంట నాిడ్ు. చెయయవ్లస్న కిరికిరి లు చేసుి నవ ఉనాడ్ు. బహుశా ఇొంతకు ముొందు 
కొంటే పరశాొంతొం గా, ఉతాిహొం తో అతను తన అవ్వనీతిని క నస్ాగిసుి నాిడ్ు. 
అతను ఆధాయతిమకొం గా పవరోగతి సాధ్ిుంచినట ా ? తిరోగమ్మొంచనటాో ? 

నా దృష్ట  లో అతను పరా ణాయామాలూ, యోగా నవరుాకోవ్టమ ేతన ఆరోగయొం కోసొం. నెైతికొం గా 
చూసేి ,యోగా దాారా అతను పొ ొందే ఆనొందానికీ, ఓ డ్రగ్ ఏడిక్సట పొ ొందే ఆనొందానికీ తడేా ఏమీ 
లేదు. తన ఆరోగయొం అనవ తన స్ాారధొం కోసొం, అతను తన అహానిి చొంపవకోవ్టానికి రెడ ీ
అయాయడ్ు. ఇొందులో కూడా పదెద  గా హరిషొంచవ్లస్న వ్వష్యొం ఏమీ లేదు. అతని ఆరోగయొం 

http://www.google.co.in/url?url=http://imgarcade.com/1/egoistic-person/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=4_nWVN-cH8nmuQTp_YIo&ved=0CCMQ9QEwBw&usg=AFQjCNHxfT9W9sqkIafqzyJD1n8MDwmZSA
http://www.google.co.in/url?url=http://www.evenifiwalkalone.com/2013/09/selfishness/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=2vjWVL3rLNOgugTvsoII&ved=0CCsQ9QEwCzgo&usg=AFQjCNHiJjwyBx6HeLpniKudvZU43W1NVg
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వ్లన అతని అవ్వనీతి తగుక పో గా పెరుగుతుొంది. అతని అహొం వ్లన సమాజానికి పెదద  గా 
నష్టొం లేదు. కానీ అతని స్ాారధొం (అవ్వనీతి) వ్లన చాలా నష్టొం. అతను అహానిి తగిుొంచుక ని 
పరశాొంతొం గా లొంచాలు తీసుకోవ్టొం మొదలుపటెాట దు. మొతాి నికి అతని అహొం తగుటొం జనాల 
చెడ్ు కి వ్చాొంది. 

 
అతనిని నవరు గా అడ్గలేక, “మన రాజకీయ నాయకులు చాలా అవ్వనీతి చసేుి నాిరు కదా. 
దీనిని మీ స్ాధ్నల దాారా ఏమ ైనా తగిుొంచవ్చాా?”, అని అడిగాను. 

దానికి అతను,”ఇొంతకు ముొందు నవను వీటి గురిొంచ ఆలోచొంచ చాలా ఆవ్వశ్పడి, మనసుని 
పాడ్ు చేసుక నవవ్ాడిని. కానీ ఇపవపడ్ు ఆ బాదరబొంద ీ లేకుొండా మనసుని పరశాొంతొం గా 
ఉొంచుకోవ్టొం నవరుాక నాి. We need not bother about these things. We definitely 
deserve peace of mind”, అనాిడ్ు. అొంట ే ఈ ఆధాయతిమకతకు ముొందు అతను కనీసొం 
ఎదుట ివ్ారి అవ్వనీతి గురిొంచ ఆవ్వశ్పడ ేవ్ాడ్ు (తాను ఓ అవ్వనీతి పరుడ్యయ కూడా), కానీ 
తరువ్ాత, దాని గురిొంచ బాదర్ అవ్ాటమే మానవశాడ్ు. తనవమ్మటల, తన లోకమేమ్మటల..అొంతే! 
ఏ ఆధాయతిమక గురువ్ర,గరొంధ్మూ అవ్వనీతి పరుడిగా ఉొండ్మని చపెపరు/దు. పెైగా స్ాారాధ నిి 
వీడాలని కూడా చబెుతారు. కానీ వ్ాయపారీకరణొం చెొందిన నవటి ఆధాయతిమకత లో, స్ాారాధ నిి 
వ్దులు కోవ్టొం కొంటే, పరశాొంతొం గా ఉొందటొం , సెట రస్ తగిుొంచుకోవ్టొం గురిొంచే ఎకుావ్ 
చెబుతునాిరు. ఎొందుకొంటే వ్ారు చసేేద ి వ్ాయపారొం. స్ాారధొం పవనాది గా కల వ్ాయపారొం, 
స్ాారాధ నిి తగిుొంచుకోమని ఇతరులకి చపెపటొం అరధొం లేని వ్వష్యొం. పెైగా ఫరా ొంచెైసర లు 
తీసుక ని నడిపే ఈ వ్ాయపారులకి ఉొండే పరిణణతి తకుావ్. వ్ారి దగురికి వ్ారి కోయొంట ో  దేనిని 
కోరి వ్సుి నాిరో ( వ్తిిడిని తగిుొంచుకోవ్టొం, పరశాొంతత వ్గెైరా), దానినవ అమమటొం  వ్ారి వ్వధి. 
కాబటీట  ఈ రోజులోో  ఆచరిొంచబడ్ుతుని ఆధాయతిమకత గురిొంచన moral judgement మీరే 
ఆలోచొంచ చేసుకోొండి.  
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(అవ్వనీతి పరుల ైన రాజకీయనాయకులనూ, పారిశరా మ్మక వ్వతిలనూ పొ గిడే గురూజీలు, వ్ారు 
చేస ేఅవ్వనీతి తెల్నస ేపొ గుడ్ుతునాిరా?గురూజీ లు అవ్వనీతి పరుల సమక్షొం లో మసలటొం 
వ్లన అలాొంటి వ్ారికి జనాలలో ఆమోదొం కల్నగిొంచన వ్ారవ్వతునాిరు ఈ గురూజీలు. ఇక 
చని చని బాబాల సొంగతి చెపపనవ్సరొం లేదు. డ్బుబ తమకి ఎలా వ్చాొంది? అద ిఅవ్వనీతి 
దబాబ కాదా అనవదానితో సొంబొంధ్ొం లేకుొండా డ్బుబని తీసుక ని ఆశ్రమాలు కడ్తారు. 
బహుశా అవ్వనీతి పాపొం చసే్న వ్ారికే అొంట తుొందేమో. వ్వరాళొం సరాకరిొంచన వ్ారికి 
అొంటదమేో!లేక చెడ్ు డ్బుబ ని కూడా, ఆధాయతిమకత అనవ మొంచ పనికి ఉపయోగ పడ్ుతోొంద ి
అని తమకి తామ్మ సరిద చెపవపక ొంటారేమో! ఇక నవరాలతో , అవ్వనీతి తో పరతయక్ష సొంబొంధ్ముని 
బాబా ల సొంగతి చపెపనవ్సరొం లేదు) 
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బ్ర హ్మాది పిపీలిక పర్యంతం (గలిిక)....అన్యయర్ధ  కధ 

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

అనగనగా సతయ యుగం లో ఆదిశంక అనే చీమ తన 'తర్కవల్మాకం' అనే పుట్ట  లో తన భార్యయ 

పిల్ల ల్తో సుఖం గా ఉండేది. గట్టట  మీద ఉనన పుట్ట  పకకనే 'భవం' అనే నది పారుతండేది. ఆ 

చీమల్న్ననటికీ ఆ పుట్ట , దాన్న మందు నదిలోన్న నీళ్ళూ, ఇవే పర పంచం. వాటి జీవితం లో వేరే ఏ 

పర దేశానీన అవి చూసి ఉండలేదు. 

 

 

మామూలు గా 'పడతి చిక్కకన నడుమ లా ఉండే 'భవం' క్క వర్ద వచిి, పుట్ట  పాదాల్ వర్కూ నీరు 

చేరంది. ఆదిశంక కు భయం వేసింది.మిగిలిన చీమలు వెనుకనుంచీ చూసుత ంటే, ఆదిశంక నీటిలో తన 

కాలిన్న పెటిట  నీటి సవభావం ఏమిటా అన్న పరీక్కష ంచింది.తామెవరూ చేయలేన్న పన్న చేయగలిగినందుకు, 

మిగిలిన చీమలు ఆదిశంక వైెపు వినమర తతో చూశాయి. 

 

 

ఆదిశంక మొదట్, "ఈ నది తన పుట్ట న్న మంచి వేస్తత  పరసిితి ఏమిటా?" అన్న భయపడంది. కానీ, 

రండు రోజులోల నే వర్ద తగిి నీరు వెనుకకు మళ్ూంది. కానీ చీమ ఆలోచనలు మాతర ం వెనుకకు 

మళ్ూలేదు. పుట్ట లోపలి 'తతవం' అనే మూల్లో 'చింతన' అనే ఎండుటాకు మీద కూర్చిన్న, 

ఆలోచించసాగింది. 
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"ఈ నది ఎకకడనుంచీ వచిింది? ఎలా వచిింది? భవం మొదలు ఏంటి? ఈ నది నీటితోనే 

మొదలైనదా? లేక పుట్ట లా మటిట  తో మొదలైనదా? ఒక వేళ్ ఈ పుట్ట లా మటిట  తో మొదలైతే, మటిట  

నీరులా ఎలా మారుతంది? అసంభవం కదా? సరే నది నీటి తోనే మొదలైతే ఆ నీరు ఎలా వచిింది. 

అంటే నది మొదలుక్క మందు నీరు ఉండాలి కదా? ఆ నీటి క్క మందు ఇంకా నీరు ఉండాలి 

కదా..చూడబోతే ఈ నదిక్క క్క జనా సిానం ఉండట్ం అసంబ్ధధ ం గా తోసుత ననదే..! ఈ నది ఎకకడ 

అంతమౌతంది? నది పుట్టట క లానే, అంతం కూడా ఒక చికుకవీడన్న పర శ్నన కదా..!ఈ నది క్క 'ఆది' ఎలా 

లేదో 'అంతం' కూడా అలానే లేదనుకుంటా..? అలానే, నదిక్క ఆవలి ఒడుు  కూడా, న్య చీమ కంటిక్క ల్మలా 

మాతర ం గా కనపడుతంది కానీ,ఆ ఒడుు  న్నజం గా అలా లేదనుకంటా..! " 

ఈ ఆలోచనల్ తోనే చీమ మసలిదైపోయింది. చన్నపోయే మందు ఆ చీమ తన సంతాన్యన్నన పిలిచి 

తన ఆలోచనల్న్ననటినీ వారతో పంచుకననది. ఆదిశంక పట్ల  ఎంతో గౌర్వం కల్ ఆ చీమలు, ఆ 

ఆలోచనల్ను జాగర తత  గా తమ మది లో న్నక్కష పత ం చేసుకన్యనయి. ఆ ఆలోచనల్ను తమ మందు 

తర్యల్ చీమల్క్క అందించట్ం మొదలుపెటాట యి. 

 

 

నది లోక్క ర్క ర్కాల్ కతత  నీరు వస్తత  ఉంది వెళ్ళత  ఉంది. పుట్ట  లో తర్ తర్యల్ చీమలు జన్నసుత న్యనయి, 

గతిసుత న్యనయి. యువ పిపీలికం 'నవశంక' తర్ం ర్యనే వచిింది. అపిటిక్క ఆదిశంక ఆలోచనలు 

పుట్ట పైెన్న ఎండుగడు  పర్కల్పైె గర ంధసిమైె పోయి పార మాణికాలుగా న్నలిచాయి. ఆదిశంక న్న గొపి రషి గా 

భావించి, 'శ్రర  శ్రర  ఆది శంక' గా కీరత ంచ సాగారు పుట్ట  జనులు. కానీ, చీమల్క్క మాతర ం ఇపిటికీ ఆ పుటేట  

లోకం. 

ఒకానొక రోజు నవశంక మీమాంసా విలోలుడై నదిలోక్క చూసుత ండగా, 'ఛందసి' అనే పామ పుట్ట లోక్క 

పర వేశంచటాన్నక్క పర యతినంచసాగింది. పామనుంచీ ఎలా తపిించాలా అన్న నవశంక సంశయిసుత ండగా, 

'పర శనం' అనే గదద , ఆ పామ న్న తన గోళ్ూ తో పట్టట కన్న, దూర్ం గా వదిలి వేసింది. 

 

 

పామ నుంచీ తన వల్మాకాన్నన కాపాడనందుకు నవశంక , పర శనం క్క తన కృతజఞ త తెలిపాడు. అపిటి 

నుంచీ గదాద  చీమా మంచి మితర లైపోయారు.ఓ రోజు గదద  నవశంక ను తన రకకల్పైె కూరోిపెట్టట కన్న 

ఆకాశ విహ్మర్ం చేసింది. అకకడక్క కంచం దూర్ం లోన్న 'భవం నది' జనాసిానం క్క కూడా తీసుకన్న 

వెళ్ూంది. నది జనాసిానం చూసి చీమ ఆశిర్యపోయింది. అపిటి దాకా తన పుట్ట  తపి వేరే లోకం 
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తెలియన్న చీమ, అకకడ పర్వతాల్ను చూసి నమాలేకపోయింది. మొదట్ ఆ కండలూ, వాటి మీది 

మబ్బులూ, ఆ వర్ష మూ, జల్పాతాలూ, పిల్ల  కాలువలూ, అవనీన కలిసి నది గా ఏర్ిడట్మూ, 

ఇవనీన చూసి, అది ఒక మాయ ఏమో అనుకంది. తమ మూల్ పురుషుడైన శ్రర  శ్రర  ఆదిశంక పిపీలికం 

ఊహంచిన దాన్నక్క విరుధధ ం గా, "నది కండల్ మధయ నుంచీ పుడుతండనే", విషయాన్నన జీరణ ంచుకోక 

తపిలేదు, నవశంక క్క. 

 

 

పర శనం చివరక్క నవశంక న్న పుట్ట మీద వదిలి పెటిట , తన దోవన తాను చకాక పోయింది. 

 

 

పుట్ట  క్క తిరగి వచిిన నవశంక, పుట్ట  వాసుల్కు నది కండల్లో పుడుతందనన విషయాన్నన 

వివరంచటాన్నక్క చాలా కషట పడవల్సి వచిింది. "తమ పుట్ట క్క కన్నన కోట్టల పెదద దైన పుట్ట " నుంచీ నది 

పుడుతందన్న నవశంక చపాిడు. పుట్ట  పుర్జనుల్లో ఒక కుర్ర  చీమ, తమ పుట్ట  మటిట  తో అంత పెదద  

పుట్ట  ఉండట్ం అసాధయమనీ , అది కూలిపోతందనీ నవశంక మాట్ల్ను తిపిికటిట ంది. అపుిడు 

నవశంక ఆ 'మహ్మ వల్మాకం' (కండను), మటిట  తో చేయబ్డలేదన్న చపిింది. పుట్ట  లోన్న మటిట  తపి వేరే 

పదార్ధ ం తెలియన్న పుట్ట  జనులు నవశంక మాట్ల్ను నమా లేదు. పైెగా, "శ్రర  శ్రర  ఆదిశంకా పిపీలికుడు 

కంటే నువ్వవ గొపి వాడవా, ఆయనే నదిక్క ఆదీ అంతం లేదన్న చపాిడు", అన్న నవశంక ను 

పరహసించాయి. 

నవశంక, "నేను ఆదిశంక గొపితన్యన్నన పర శనంచట్ం లేదు. ఆదిశంక తర్కం గొపిదే. కానీ అపిటిక్క 

ఆయనకు పరజాఞ నం అందు బాట్ట లో లేదు. అందువల్న ఆయన శుధధ  తర్కం ఉపయోగించవల్సి 

వచిింది. కానీ న్యకు గదద  తో పర యాణించట్ం వల్న పరజాఞ నం ల్భంచింది. పరజాఞ న్యన్నన, తర్యకనీన 

కలిపితే జాఞ నం పెరుగుతంది. ఆదిశంక ఈ రోజుల్లో జీవించి ఉననటై్లతే ఆయన తర్కం, ఇపిటి 

పరజాఞ నం ఉపయోగించి అదుుతాలు చేసి ఉండేవాడు. పరజాఞ నం లేన్న తర్కం పరమితమయినది", 

అన్న వల్మాక జనుల్ను సమాధాన పర్చబోయాడు. కానీ కుర్ర  పిపీలికం మాతర ం, "అయితే, నీ జాఞ నం 

తో, కండలు, వర్ష మూ, మబ్బులూ ఎకకడ నుంచ వచాియో చపుి చూదాద ం", అన్న తన్ తన 

మంగాళ్ూను పెడసర్ం గా ఎతిత  నవశంక ను వెక్కకరంచింది. నవశంక, "అవనీన తెలియాల్ంటే, పర శనం 

వాళ్ూ, స్తనహతడు, 'పుషికం' అన్న ఒక అంతరక్ష విహ్మర ఉంది. ఈ సార అతన్న తో విహరంచి, 

తరువాత నీ పర శన కు సమాధానం చబ్బతాను అన్న పుట్ట లోన్న తన మూల్ కు న్నషకరమించింది. 
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----------------------------------------------------------------------------------- 

1.మన వేదకాల్ం నుండీ ఉపన్నషతత ల్లోనూ, భగవదిీత లోనూ, ఇక దైవత, అదైవత, కణాది వాదాల్ 

దావర్యనూ అమితమైెన తతవ చింతన కు మన భార్తీయుల్ం వార్సుల్మైెన్యమ. 

2. చాలా మంది రుషులూ, శషుట లు "నేను అనేది లేన్న, కాల్ం అనేది లేన్న, ఆదయంతాలు లేన్న ఒక 

సతాయన్నన అనుభవించార్న్న చబ్బతారు. అయితే ఈ సతాయనుభవమ మానసికమయినది. మన్నషి 

మెదడు మీద ఆధార్పడనది. దీన్నవల్న ఈ విశావవిర్యువాన్నక్క కార్ణమయిన విషయం ఏమిటో 

అనుభవం లోక్క ర్యదు. ఎందుకంటే వీరు అనుభవించిన సతాయనుభవం, ఈ లోకం లోన్న 

దృగివషయాల్తో చేయబ్డనదే.  

3. శంకరుల్ వంటి వారు, వేద రుషులూ ఈ సతాయనుభవాన్నన పంది, దాన్న క్క తర్యకన్నన జోడంచి, తమ 

కాల్ం లోన్న పరమితమైెన విజాఞ న పరజాఞ నం తో , "అన్ననటికీ కార్ణమయిన పర్మ సతయం గురంచిన 

అనేక సిధాధ ంతాల్ను (అదైవతం, కణ సిధాధ ంతం వగైర్య) పర తిపాదించారు.  

4. వీర మానసిక అనుభవమూ, విశావన్నక్క కార్ణమయిన పరపూర్ణ  సతయమూ ఒకే భాషలో 

వివరంచగల్ం (ఆదీ, అంతమూ లేకపోవట్ం, సమయాన్నక్క అతీతం గా ఉండట్మూ వగైర్). కానీ, ఈ 

రండూ వేరు వేరు విషయాలు. పరపూర్ణ  సతాయన్నన ఇంతవర్కూ ఎవరూ అనుభవించలేదు. అది 

పర సుత త విజాఞ నం తో మానవ్వల్కు సాధయం కాన్న విషయం. ఎపిటికీ సాధయం కాన్నది అవవ వచుి కూడా. 

దాన్నన్న అనుభవించట్ం కోసం మన్నషి అపరమితమైెన డైమనష నల లో పర వేశంచాలిి ర్యవచుి. కానీ మన్నషి 

తన 3 డైమనష నల ను అధిగమించలేదు. అయితే విజాఞ నం పెరగే కదీద  (టై్లం మెషీన్ ల్ వంటి వస్తత !) ఆ 

సతాయన్నక్క మానవ జాతి మరంత చేరువ గా వెళ్త ందన్న మాతర ం చపివచుి.  

ఈ విషయం గురంచి మరంత ఇకకడ: 

https://www.quora.com/Is-the-nondual-perspective-real-or-just-group-think-based-

on-abnormal-mental-experiences/answer/Frank-Heile?share=1&srid=Xs9v 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Oceanic_feeling 

 

 

https://www.quora.com/Is-the-nondual-perspective-real-or-just-group-think-based-on-abnormal-mental-experiences/answer/Frank-Heile?share=1&srid=Xs9v
https://www.quora.com/Is-the-nondual-perspective-real-or-just-group-think-based-on-abnormal-mental-experiences/answer/Frank-Heile?share=1&srid=Xs9v
https://en.wikipedia.org/wiki/Oceanic_feeling
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అతిందరియ శక్తు లత : న్న వ ైఖర ి

ఒక బాబా గారు గాలోో ొంచీ అరట ిపొండ్ు తీస ్చతేి లో పడె్తాడ్ు. వ్వరొక బాబా ఇతరుల బురర 
లోని ఆలోచనలను చబెుతాడ్ు. దీనిని మనొం నమామలా? కనికట ట  అని క టిట  పారేయాలా? 
నమమకూడ్దా? లేక బాబా గారిని మన యూనివ్రిిటీ లాబ్ లో అద ేఅదుౌతొం చయేమని 
సవ్ాలు చేయాలా?   ఇలాొంట ి మహిమల్ని నమ్మమతే, అది శాసరి రయ దృష్ట  అవ్వతుొందా? 

నా చనితనొం లో మా అతిగారి ఊరి లో ఉొండవే్ాడిని. ఓక రోజు “లవ్కుశ్” స్నిమా 
చూసుి నిట ో గా ఓ కల వ్చాొంది. వ్ాసివ్ొం లో అొంతకు ముొందు ఆ సన్ిమా ను నవను చూస ్
ఉొండ్లేదు. ఆ మరుసటి రోజు మా నాని మా ఊరినుొంచీ వ్చా, ననుి మా ఊరు తీస్కెళ్ళళ, 
అకాడ్ ఆడ్ుతుని లవ్కుశ్ స్నిమా చూప్ొంచారు. స్నిమాలొంటేనవ గిటటని మా నాని నాకు 
జీవ్వతొం లో చూప్ొంచన ఒకే ఒకా స్నిమా అది! తరువ్ాత ఈ అనుభవ్ొం గురిొంచ 
ఆలోచొంచుక ని, “ఆ..కాకతాళ్ళయొం అయ ఉొంట ొంది లే!”, అని క టిట  పారేశాను. ఈ సొంఘటన 
లో, భవ్వష్యతుి  గురిొంచ చెపేప వ్వదయ నాకు తెల్నయదని చపెపకారోేదు. 

పెదదయాయక క డ్వ్టిగొంటి కుట ొంబరావ్వ గారు రాస్న తాతిాక వ్ాయస్ాలు క నిి చదివ్ాను. 
వ్ాటిలో ఆయన మానవ్ాతీత శ్కుి లు ఉొండ్వ్చుాననీ, మనొం ఈ వ్వష్యానిి శాసరి రయ 
దృకపధ్ొం తో, ఓపెన్స మ ైొండ్జ తో చూడాలనీ రాశారు. ఆయన తనకు జరిగిన ఒకటిరెొండ్ు 

http://www.google.co.in/url?url=http://www.crystalinks.com/telepathy.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=l_yzVOCnL9LiuQThuIKoAQ&ved=0CBUQ9QEwAA&usg=AFQjCNF1qx5LcaRwG7TryVEDgGUwRjDx9g
http://www.google.co.in/url?url=http://www.moviechambers.com/2014/05/22/movie-review-x-men-days-of-future-past/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=5fyzVM3NJ8PluQTJwYCgAg&ved=0CBUQ9QEwAA&usg=AFQjCNHB34dGvu_BhNHuZQpgSShgV919Xw
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అస్ాధారణ అనుభవ్ాలను కూడా పొంచుక నాిరు.(ఆయన కు కల్నగిన అనుభవ్ాల లో Out 

of body experience ఒకటి ఉొంది . తరువ్ాతి కాలొం లో సెైొంటసి్ట  లు దీనికి శాసరి రయొం గా 
వ్వవ్రణ ఇవ్ాగల్నగారు.) 

ఆయన లాొంట ి హేతువ్ాదీ, మారిాసూట  వ్ెల్నబుచాన అభిపరా యాలతో, నవను అలౌకిక 
అనుభవ్ాల గురిొంచ సొందేహొం లో పడాడ ను. ఆయన “యూరీ గెలోర్” అనుభవ్ాల గురిొంచీ, 

మరణానొంతర జీవ్వతొం గురిొంచన క నిి అమ రికన్స వ్ారాి  వ్ాయఖయల గురిొంచ కూడా రాశారు. 
అయతే అమ రికన్స పతిరకల వ్ాయపారీకరణ తెల్నొందే కాబటీట , నవను ఆ కథనాల కి పెదద  వ్వలువ్ 
ఇవ్ాలేదు. పతిరక అముమకోవ్టొం కోసొం రాస్న కట ట కథలు గానవ వ్ాటిని చూశాను.  

కుట ొంబరావ్వ గారి పరకారొం…..“ఈ వ్వశ్ాొం సిల కాలాల నాలుగు క లత (dimension) లతో 
పాట , బుధిధ  క లత(intelligence dimension)లో కూడా పరిణామొం చొెందిొంది. అొంటే, బయట 
వ్వశ్ాొం లొ ఎకాడో  బుధిధ  ఒకటి ఉొంది. ఈ బుధిధ  లేక ఇొంట ల్నజెన్సి, వ్వశ్ాొం తో పాట  పరిణామొం 
చెొందుతూ వ్స్ోి ొంది. మొదటలో  జీవ్పరిణామొం లో,ఆదిమ దశ్ లో ఉని మానవ్వడిక ిఈ బుధిధ  
నవరు గా సహాయొం చసేదేి. ఆ సహాయొం అతీొందిరయ శ్కుి ల రూపొం లో ఉొండదేి. కాబటీట , ఆ 
రోజులోో  అతీత శ్కుి లు చాల స్ాధారణొం గా ఉొండేవ్వ. తరువ్ాత, మనిష ్మేధ్ పెరిగే క దీద , వ్ాట ి
అవ్సరొం మనిష్క ి తీరిపో యొంది. మనిష ్ కి ఈ అతీత శ్కుి ల మీద అదుపవ లేనట ో  
కనిప్సుి ొంది. అవ్వ, వాటకిి కావ్ాలనుక ొంట ేఓ మనిష్లో పరతయక్షమౌతాయ..లేకపో త ేలేదు.” 

కుట ొంబ రావ్వ గారి బుధిధ  క లత(the dimension of intelligence) పరతిపాదన ఆ రోజులలో 
వ్వమరశలను ఎదురొాొంది. ఆయన హేతు వ్ాద మరియూ మారిాిస్ట అరహతల(credentials) 
పెైన క ొందరు సొందేహాలు వ్ెల్నబుచాారు. అయత ే ఆయనద ి కేవ్లొం పరతిపాదన(proposal) 
మాతరమే. అద ి శాసరి రయ సధ్ాధ ొంతొం గా అొంగీకరిొంచబడాలొంటే, దానిని పరపొంచొం లో మనొం ఓ 

దృగ వష్యుం (పరిశీల్నొంచదగిన ఒక వ్వష్యొం) స్హాయుం తో నిరూపొ్ంచాల్న. ఆయన అలా 
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చేయలేక పోయారు. తన పరతిపాదనని ఆయన అమ రికా లో ఉొండే తన సేిహితుల ైన 
క ొందరు భౌతిక శాసిరవ్వతిలతో కూడా పొంచుక ని, దాని నిరూపణ కి ఏదెనైా ఒక పరా తిపదిక 
(basis) ద రుకుతుొందమేో అడిగారు. ఆయన పరతిపాదన, ఇపపటి కిరయేష్నిస్ట సధ్ాధ ొంతానికి 
దగుర గా ఉనిట ో , నాకు తరువ్ాత అనిప్ొంచొంది. 

అపవపడ్పవపడ్ూ మన కు తారస పడే, మాధ్యమాలలో కనిప్ొంచే, మహిమలు నాకు ఒక దెైాధ ీ
భావ్ానిి కల్నగిొంచ స్ాగాయ. వ్ాటిని మూఢనమమకాలని క టిట  పారేయాలా? లేక వ్ాటి గురిొంచ 
శాసరి రయొం గా పరిశోధిొంచ తెలుసుకోవ్ాలా? లేక పో తే నిపవపలేకుొండా పొ గ రాదని వ్ాటిని 
నమామలా? 

మనొం వ్వొంటూ ఉొండ ేఅతీత శ్కుి లలో క నిి: “ఎదుట ివ్ారి ఆలోచనలను తెలుసు కోవ్టొం, 

వ్సుి వ్వలను చూపవలతో వ్ొంచటొం, శ్రీరొం ఇనుప వ్సుి వ్వలను ఆకరిషొంచటొం, గాల్నలో తలేటొం, 
భవ్వష్యతుి  గురిొంచ చెపపటొం, మరణానొంతర జీవ్వతొం అనుభవ్ొం లోకి రావ్టొం, చనిపోయన 
వ్ారిని బతికిొంచటొం, శూనయొం లోొంచీ వ్సుి వ్వలను సృష్టొంచటొం, ఇవ్వ క నిి మాతరమ!ే” 

అయతే వీటలిో క నిిటిని చయేటానికి భౌతిక పరా తిపదిక ఉొండ్వ్చుా. సెైన్సి ఇొంకా వీట ి
మ కానిజొం ని కనిపెటిట  ఉొండ్క పో వ్చుా. ఉదాహరణ కి ఎదుటి వ్ారి ఆలోచనలు 
తెలుసుకోవ్టొంగురిొంచ… 

మన ఆలోచనలకు వ్వదుయతయస్ాాొంత గుణొం ఉొంట ొంది. మామూలు మనిష్లో ఆలోచన లు 
గజి బజి గా ఉొంటాయ. క ొందరు యోగులు ధాయనొం దాారా తమ ఆలోచనలను 
కరమబధీధకరిొంచ, వ్ాట ి ఇొంట నిిటీని పెొంచుకోగలరు. అలానవ వ్ారిమనసు పరశాొంతొం గా 
ఉనిపవడ్ు ఎదుటి వ్ారి ఆలోచనల సునిితమ నై తరొంగాలని గరహిొంచగలరు. అద ిఒక పధ్ధతి. 
కానీ ఇది నిరూప్ొంచబడ్లేదు.భవ్వష్యతుి  లో సెనై్సి దీనిని నిరూపస్ుి ొందమేో! 

అలానవ శ్రీరొం తో  ఇనుప వ్సుి వ్వలను ఆకరిషొంచటొం అనవది నాకు తెల్నస్న ఒక వ్యకిి చేస్ాి డ్ు. 
శాసిరజేులు దీనిని ఇొంకా అరధొం చసేుకోవ్లస ్ఉొంద.ి 
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ఈ మధ్య “మన భౌతిక పరపొంచొం అవ్తల మన సెైన్సి ఎపపటికీ చేరలేని అధిభౌతిక పరపొంచొం 
ఉొంట ొంది”, అని నవను వ్వశ్ాస్ొంచటొం పరా రొంభిొంచాను. దీనికి రెొండ్ు కారణాలు. 

1. ఈ వ్వశ్ాొం అనవద ికారణ రహితమ నై ఒక స్ితి నుొంచీ పవటిట ొందని శాసిరజేుల మధ్య ఉని ఒక 
అభిపరా యొం. వ్వశాానికి ఐదో  క లతో , ఆరో క లతో ఉనిట లో త ే దానిని మన సెైన్సి ఎపపటికీ 
నిరూప్ొంచలేదు. అలాొంటి ఐదో  క లత గురిొంచ సెైన్సి కేవ్లొం ఊహాగానొం మాతరమే 
చేయగలదు. అలానవ వ్వశ్ా సృష్ట  సిల కాలాల ఆవ్ల జరిగిొందని శాసిరజేులు చెబుతునాిరు. 
సిల కాలాలు లేకుొండా జరిగిన వ్వశ్ాసృష్టని శాసరి రయ నిరూపణ ల పరిధ ి లోకి లాకుా 
రావ్టానిి ఊహిొంచటొం కష్టొం. 

2. ఇక రెొండ్వ్ కారణొం, కాాొంటొం తీరీ లాొంటవి్వ, కారణ రహితమ ైన “శూనయత ఒడదిుడ్ుకులు” 

(vacuum fluctuations) వ్ొంటి వ్ాటిని అొంగీకరిసుి నాియ. దీని పరకారొం ఎలకాటా న్స లాొంట ి
కణాలు ఏ కారణొం లేకుొండానవ శూనయొం లోొంచీ పవటిట , మళ్ళళ శూనయొం లోనవ కల్నస్పో తాయ, 

బాబా గారు శూనయొం లోొంచీ వ్వభూతి తీసన్ట ో ! ఇలాొంట ి వ్వష్యాలను “ఐదో డెైమనషన్స” 

లేకుొండా వ్వవ్రిొంచటొం స్ాధ్యొం కాదు. కానీ ఐదో డెైమనషన్స లోకి మనిష ్కి పరవ్వశ్ొం లేదు. కాబటీట  
వీటిని నిరూప్ొంచటొం మనిష్కి స్ాధ్యపడ్క పో వ్చుా.కాబటీట , మనిష ్ఎపపటికీ అనుభవ్వొంచలేని 
అధి భౌతిక జగతుి  ఒకటి ఉొంట ొంది. (ఐతే, ఈ అధభిౌతిక జగతుి  గురిొంచ ఎవ్రేమ్మ చెప్పనా 
నమేమయాలా? ఈ అధ ి భౌతిక పరపొంచొం లోనవ దేవ్వడ్ు ఉొండ ి సృష్టని శాసస్ుి నాిడ్ొంట ే
నమేమయాలా? అధ ిభౌతిక పరపొంచ నియమాలు భౌతిక పరపొంచ నియమాల లా ఉొంట ే, “అలా 
నమమ కూడ్దు”. కానీ సెైన్సి దీనిని నిరూప్ొంచలేదు. ఎొందుకొంటే మనిష్కి అకాడ్ పరవ్వశ్ొం 
లేదు.సిల కాలాలే లేని చోట దవే్వడ్ు ఒక మోటివ్వష్న్స తో ఉొంటాడా?ఆయన ఎలకాటా నూో , 

పాజిటార నూో  వ్ొంటి చని కణాలను సృష్టొంచే వ్వష్యొం లో మాతరమే ఎొందుకు జోకయొం 
చేసుక ొంటాడ్ు. మ్మగిల్న వ్వశ్ామొంతా మనకు తెల్నస్న రూల్ి పరకారమే ఎొందుకు నడ్ుసుి ొంది?) 
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అలానవ, ఎలకాటా నుో  ఒక చోట మాయమ ై, క ొంచెొం దూరొంలో పరతయక్షమౌతాయ. దీనినవ కాాొంటొం 
జొంప్ అొంటారు. కాాొంటొం తీర ీ చదివ్వతే ఈ వ్వశ్ామొంత ఒక మాయ అనిపస్ుి ొంది. మౌల్నక 
కణాలనీి(పదారధొం అొంతా) ,  శ్కిి తో చేయబడి ఉనాియ. పరసుి తొం ఒక కణొం ఉొందా లేదా 
అనవద ి ఆ కణొం యొకా భూత, భవ్వష్యత్ స్ితుల పె ై ఆధారపడ ి ఉొంట ొంది. 
 

సరేనొండీ, నవను అధభిౌతిక పరపొంచొం గురిొంచ నమమటొం మొదలు పెటాట ను. అయత ేఏమ్మటొంట? 

నిజజీవ్వతొం లో చూపబడే మహిమలనీి మోస్ాలే అవ్ానకారలేదు. వ్ాటలిో క నిిటికి 
మూలాలు ఈ అధిభౌతిక పరపొంచొం లో ఉొండ్వ్చుా. ఉదాహరణకి శూనయొంలోొంచీ వ్సుి వ్వలను 
తీయటొం, శూనయొం లోొంచీ ఎలకాటా నుో  పవటటవ్చుా అని సెైన్సి చపె్పన దానికి దగురగానవ ఉొంది 
కదా! 
ఇక ఈ మధ్య నవను పరమహొంస యోగానొంద గారు రాస్న, “ఒక యోగి ఆతమ కథ” అనవ 
పవసికొం చదివ్ాను. ఆ పవసికొం నిొండా నవను పెైన చెప్పన అనవక మహిమలు ఉనాియ. 
అొందులో యోగానొంద గారు ఆ మహిమలకు సెనై్సి పరమ ైన సమరధన కూడ్ ఇచాారు. వ్ాటిని 
వ్వవ్రిొంచటొం లో ఆయన సారొం చాలా నమమదగినదిగా ఉొంది. దానితో నవను, “ఏమో ఈ 
మహిమలు కూడా నిజమేనవమో”, అనవ స్ితి కి చేరాను.”ఆ మహిమలకు భౌతికొం గా ఇొంకా 
కని పెటటబడ్ని కారణొం ఉొండ్వ్చుానవమో. లేకపో తే, ఈ మహిమల మూలాలు అధభిౌతిక 
జగతుి లో ఉొండ్ వ్చుానవమో?! “గొపప యోగులు అధభిౌతిక జగత్ లోని నియమాల దాారా 
మహిమలను చూప్ొంచగలరేమో! 

క నిి రోజుల తరువ్ాత ఇొంటరెిట లో యోగానొంద గారి గురిొంచ ఒక కెనడయిన్స రాస్న ఒక 
పవసికొం లోని వ్వష్యాలు చదవి్ాను. ఆయన యోగానొంద గారి గురిొంచ పరరిి నెగటివ్ ధోరణణ 
లో రాశారు. మొతాి నికి యోగానొంద గారు చెపప్నవ్వ చాల వ్రకూ తపవపలూ లేక అబధాధ లు 
అనిట ో  గా రాశాడ్ు. అది చదవి్వన తరువ్ాత నాకు క నిి వ్యతిరేక ఆలోచనలు రావ్టొం 
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మొదలయాయయ. “గాల్నలోొంచీ వ్సుి వ్వలు సృష్టొంచేవ్ారు, మానవ్వలొందరికీ సరిపడా ఆహారొం 
ఎొందుకు సృష్టొంచరు?అలా అయత ే ఎొంతమొందో అనాిరుి లక ి ఆకల్న బాధ్ తప్పొంచన 
వ్ారవ్వతారు కదా? అలానవ భవ్వష్యతుి  గురిొంచ చెపేపవ్ారు,భూకొంపాలగురిొంచ ఎొందుకు 
చెపపరు?ఎదుటి వ్ారి ఆలోచనలనూ, భవ్వష్యతుి నూ తలెుసుక నగల్నగిన వ్ారు, రాబో య ే
తరాల సెైొంటిస్ట  ల మ దళళలోని సధ్ాధ ొంతాలను పస్గటిట , ముొందుగానవ శాసరి రయఆవ్వషాారాలు 
ఎొందుకు చయేరు? అొంటే ఈ వ్వదయలనీి కేవ్లొం మాజికేానా? మోసమనేా? 

ఈ ఆలోచనల తరువ్ాత, నాకనిప్ొంచొందేమొంటే.. 

–ఎవ్రెైనా మహిమలను పరదరిశసేి  వ్ాటిని వ్ెొంటనవ క టిటపారేయవ్లస్న అవ్సరొం లేదు. అలా 
అని, వ్ెొంటనవ నమమవ్లస్న అవ్సరొం లేదు. ఆ మహిమను అొంగీకరిొంచటానికి క లబదద  సెైనవి. 
పరయోగ శాల పరిస్ితులలో వ్ారు అ మహిమను చూప్ొంచగల్నగితే, సెైన్సి దనన్నన్న “ఇొంకా 
తెలుసుకోబడ్ని వ్వష్యొం” గా అొంగీకరిొంచ ట నికి స్ధ్ధొం గానవ ఉొంట ొంది. తమ శ్కుి ల మీద 
తమకు అదుపవ లేని వ్ారు, ఆ శ్కుి లు తమకు ఉనిపవడే చూప్ొంచవ్చుా. నాకు తెల్నస్న 
ఒక మనిష్కి అయస్ాాొంత శ్కిి ఉొంద ిఅని చపెాపను కదా? ఆ మనిష్ని శాసిరజేులు పరిశీల్నొంచ, 

అతని శ్కిి కి కారణొం తలె్నయలేదనీ. దాని పె ైఇొంకా పరిశోధ్నలు చయేాలనీ ఒపవపక నాిరు. 
కారణొం లేకుొండా జనిొంచన ఎలకాటా నోనవ ఒపవపక ని సెైన్సి, పరిశోధ్నల తరువ్ాత అతని 
అయస్ాాొంత శ్కిికి కారణొం తెల్నయకపో తే, ఆ వ్వష్యానిి కూడా ఒపవపక ొంట ొంది. చవ్రికి 
చెపపవ్లసన్ వ్వష్యమేమ్మటొంటే, మహిమల గురిొంచ పరధ్మొం గా నమమ క పో వ్టమ ే
మొంచది. అలా నమమకపో వ్టొం అనవది నిజానికి దగుర గా ఉొంట ొంది. ఏ కోటికో, ఒక మహిమ 
నిజమ ైనా, దానిని సరిగా నిరూప్ొంచబడిన తరువ్ాతే నమమటొం మొంచది. 
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ఎలకాటా నుో  శూనయొం లోొంచీ పవడ్తాయొంటే నముమతాను. శూనయొం లోొంచీ అరటి పొండ్ు 
తీశాడ్ొంటే, ముొందు నమమను. ఒక వ్వళ అద ేపనిని పరయోగశాల లో చేస్ చూపస్ేి  అపవపడ్ు 
నముమతాను. 

 

 

స ైన్స్ కి ఓ పి్శన..ఓ వాదన? 

మనొం నివ్శిొంచే ఈ వ్వశాానిి ఓ లోకొం అనుక ొందాొం.ఈ వ్వశ్ాొం తో అసలు పో ల్నకే లేని 
(absolutely mutually exclusive) వ్వరొక అధభిౌతిక లోకొం ఉొందనుక ొందాొం.అొంటే ఆ లోకపవ 
వ్వష్యాలు మన ఊహకు కూడా అొందవ్ని మాట! అొంటే మన వ్వశ్ాొం లో ఉని 
వ్సుి వ్వలేమీ ఆ వ్వశ్ాొం లో ఉొండ్వ్వ. ఇకాడ్ ఉొండే ఆలోచనలు అకాడ్ ఉొండ్వ్వ. ఆ లోకపవ 
భౌతిక నియమాలు వ్వర.ే అకాడి ఊహలూ, పరిభావ్నలూ ఇకాడ ివ్ాటతిో అసిలు కలవ్వ్వ 
అనుక ొందాొం. ఇకాడ్ నిరూప్ొంచబడిన వ్వష్యాలు అకాడ్ నిరూప్ొంచబడాలని లేదు.మన 
మాత్ి(maths) కి అకాడ్ ఏమ్మ ఉొందో  అొందను కూడా అొందదు అనుక ొందాొం.  

ఉదనహర్ణ కి ఆ వేర ే లోకుం లో పదారధమ ే ఉొండ్దనుక ొందాొం. అకాడి మనుష్ులూ, 
వ్సుి వ్వలూ కేవ్లొం శ్కిితోనవ చయేబడాడ రనుక ొందాొం. అపవపడ్ు జామ టీర ని అనుసొంధానిొంచటొం 
కుదరదు. 
ఇొంక ొంచెొం కలపన చసే్త, పదారధమూ, శ్కిీ లేని, మన ఊహకు అొందని ఓక మూడో 
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అొంశ్(element) తో చయేబడిన లోకానిి ఊహిొంచుక ొంటే, అపవపడ్ు మన స్ధాధ ొంతాలను 
అకాడ్ అసలు పరూ వ్ చయేలేొం. 

సెైన్సి ముఖయొం గా భౌతిక నిరూపణల మీద ఆధారపడ్ుతుొంది. మన ఈ లోకొం లో 
నిరూప్పొంపబడ్ని వ్వష్యాలు నవను పెనై చెప్పన అధిభౌతిక లోకొం లో ఉొండ్వ్చుా. 
సెైన్సి కి నా పరశ్ి ఏమ్మటొంటే,……. “మనకు ఉనికి ఉని ఈ భౌతిక లోకొం లో చేసన్ 
పరయోగాల దాారా నిరూప్ొంచలేని వ్వష్యొం, వ్వరొక అధిభౌతిక లోకొం లో ఖచాతొం గా 
ఉొండ్వ్చుా.కానీ మన అస్ితాొం ఈ లోకానికే పరిమ్మతొం. మనిష్నుొంచీ పవటిటన సెైన్సి మనిష్ కి 
అస్ితాొం లేని లోకాలకు వ్రిిొంచదు…..కాబటీట  శాసరి రయ నిరూపణలనీి(scientific proofs) ఈ 
అధిభౌతిక పరపొంచానికి వ్రిిొంచవ్వ కదా?” 

కాబటీట  సెైన్సి, “ఫలానా వ్వష్యొం నిరూప్ొంచబడ్లేదు”, అని చపె్పనపవడ్ు, “మన ఉనికి ఉని 
భౌతిక లోకొం లో మాతరమే”, అని ఓ డసి్-కోెయమర్ తగిల్నొంచటొం మొంచది. 

మనొం నాలుగు క లతల జీవ్వలొం (4 dimensional creatures). ఐదో క లతలో, లేక 
పనెిొండో  క లతలో ఏమ్మ ఉొంట ొందో మనొం కనిపెటిటన నాలుగుక లతల సెైన్సి నిరూప్ొంచలేదు 
కదా! 
అట వ్ొంటి లోకొం ఉనిొంత మాతరా న మన వ్వశాాసులు జబబలు చరుచుకోనవ్సరొం లేదు. 
ఎొందుకొంట,ే ఆ అధి-భౌతిక లోకానిి మన వ్వశాాసులు కూడా చూడ్ లేదు. దానిపెై వ్వశాాసుల 
నమమకొం కేవ్లొం కాకతాళ్ళయొం మాతరమే! 

అలానవ ఆ అధిభౌతిక లోకొం లేక పో తే, సెైన్సి కి, “చూశారా నవను ముొందే నిరూప్ొంచాను!”, అనవ 
హకుా లేదు. ఎొందుకొంటే సెనై్సి చూపన్ నిరూపణలు ఆ లోకానికి సొంబొంధిొంచనవ్వ కావ్వ. ఆ 
నిరూపణలు ఈ లోకానికి సొంబొంధిొంచనవ్వ. 
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ఆ అధిభౌతిక లోకొం లేనపవడ్ు కూడా ఉొందని నమేమ వ్ారు అొంధ్వ్వశాాసులౌతారు. 
 

 

 

 

 

స్్రిప్టు  ల్ేని స్్నిమా, ఈ ప్రప్ంచం 

మనొం కాయరొం బో ర్డ ఆట ఆడ్ుతునాిొం అనుక ొందాొం. మొటటమొదట, సె్రకైర్ తో మధ్య లో ఉని 
కాయన్సి ని క టిటనపవడ్ు క నిి కాయన్సి  పాకెటి లో పడ్తాయ. మరి క నిి పడ్వ్వ. మళ్ళళ 
కాయన్సి అనిిటినీ యధావ్వధిగా మొదట ిస్ితి కి సరేదస్, మళ్ళళ సె్రైకర్ తో మునుపటి ఫో ర్ి తో, 
సరీగాు  అదే దిశ్ లో క టట  గల్నగినట లో తే, మళ్ళళ అవ్వ కాయన్సి పాకెట లో పడ్తాయ… లేక 
పడ్వ్వ. కాయన్సి పొ జిష్న్స కూడా సరీగాు  మునుపటి పొ జిష్న్స లో నవ ఉొంటాయ. 
ఇకాడ్… మనొం సె్రైకర్ తో ఉపయోగిొంచ ే బలమూ (force), దశిా(direction) అనవవ్వ 
“కారణొం”(cause) అనుక ొంటే, చలన సూతార లనబడే “రూల్ి” ని అపెలో  చసే్, మనొం కాయన్సి 
యొకా పొ జిష్న్స అన్ ేఫలితనన్నా (result) ని, క టేట  ముొందే, సరిగాు  ఊహిుంచవచుచ. 

http://www.cordeo.org.uk/wp-content/uploads/2012/05/3d-confused-2.jpg
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ఇపవపడ్ు కాయన్సి లో, క నిి కాయన్సి ఇనుము తో చయేబడినవ్నుక ొందాొం, మనకి 
తెల్నయకుొండా, కాయరొం బో ర్డ కిొంద అయసాకుంతనన్నా(magnet) అతికిొంచారనుక ొందాొం. అలాొంట ి
పరిస్ితి లో, సె్రైకర్, ఫో ర్ి నీ చలన సూతరా లనీ(laws of motion) ఉపయోగిొంచ మనొం చసే ే
ల కక(calculation) , ఎనిి స్ారుో  చసే్నా తపవపతుొంది. ఎొందుకొంట ేఅయసాకుంత్ బలాన్నా 
(magnetic force) ని మనొం పరిగణణొంచలేదు కనుక. 

పెైన చపె్పన ఉదాహరణ ను పో ల్నన, కారయ కారణ సొంబొంధాలను (cause and effect 
relations), వ్వశ్ాొం అనవక స్ాి యలలో కల్నగి ఉొంది. బగ్ బాయొంగ్ తో మొదలుక ని, మనిష ్
వ్రకూ ల కాలేననిి స్ాి యల, కారయ కారణ సొంబొంధాల గొలుసు కటేట  వ్వశ్ాొం. వ్వశ్ాొం, బగ్ 
బాయొంగ్ దగుర ఉని కనిష్ట జడోష్ణత్ (entropy) నుొంచీ, తన జడోష్ణత్ ని గర ష్్ుం (maximize) 
చేసుక నవ దిశ్ లో, వ్వవ్వధ్ స్ాి య(levels) లలో ఎదురయేయ  అనవక దశ్(stages) లే, ఈ వ్వశ్ాొం 
లో ని గరహాలూ, జీవ్వలూ, మనుష్ులూ వ్గైెరా! కారణానిి కారయొం/ఫల్నతొం తో కల్నప ే
నియమాలు(rules), ఒకోా స్ాి య లోనూ ఒకోా వ్వధ్ొం గా ఉొంటాయ. కిొంది స్ాి య లోని 
“ఎొందుకు” అనవ  పరశ్ి కు పె ై స్ాి య లోని “ఎలా” అనవ పరశ్ి సమాధానొం చబెుతుొంది. 
పెైస్ాి య లో పరిపరరిమ ైన నాల డ్్జ ఉొంటే, పెై స్ాి య నియమాల నుొంచీ కిొంద ి స్ాి య 
నియమాలను derive చేయవ్చుా. అలా కాకుొండా పెనై ఉదహరిొంచన “కాయరొం బో ర్డ కిొంద ి
మాగెిట” లాొంట ిunknowns ఉొంట,ే పెసై్ాి య నియమాలనుొండీ కిొంద ిస్ాి య నియమాలను 
derive చయేలేము. అలాొంటి సొందరౌొం లో ఏ స్ాి య నియమాలను ఆ స్ాి య లో నవ పరకృతిని 
గమనిొంచటొం దాారా, పరయోగాల దాారా కనిపెటాట ల్ని వ్సుి ొంది. 

బగ్ బాయొంగ్ తో మొదలు పటెిట , వ్వశ్ాొం… నక్షత్ర వీధ్ుల (galaxys), గరహాల  (planets), 
నక్షతనర ల  (stars), blackholes (కృష్ణ  బిలాల ), pulsars(విదుాదయసాకుంత్ 
న్నడీకేుందనర ల ), మానవ జాతీ(mankind) మొదల ైనవి గా అభివ్ృధిధ  చెొందిది. ఇలా అవ్ాటానికి 
సుమారు 13.8 billion యేళళళ పటిటొంది. ఈ వ్వశ్ాొం లో ని వ్సుి వ్వలను శోధిొంచ (science) 

http://wp.me/pGX4s-vR
http://wp.me/pGX4s-vR
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స్ాధిొంచటానికి (engineering) అనవక వ్వజాే న శాఖలు పవట ట  క చాాయ, పవట ట క సుి నాియ, 
పవట ట క ని రాబో తునాియ. (జీవ శాస్త ుీం )Biology , (భౌతిక శాస్త ుీం )physics, (వృక్ష శాస్త ుీం) 
zoology,( జనుా శాస్త ుీం) genetics, గణిత్ుం(maths), ర్సాయన్నక శాస్త ుీం (chemistry), 
(ఖగోళ్ భౌతిక శాస్త ుీం )astrophysics, వాాధ్ ి న్నర్ణయ శాస్తమీు (pathology), structural 
engineering, electronics  and mechanical engineering, మొదల నైవి. బగ్ బాయొంగ్ 
వీటనిిటినీ తన కడ్ుపవ లో దాచుక నిదనిమాట!) 

 
అయతే మొతిొం వ్వశ్ాొం, బగ్ బాయొంగ్ నుొంచీ పవటిటొంద ి కాబటీట , ఈ అనిి రకాల రొంగాల 
మూలాలూ బగ్ బాయొంగ్ లోనవ ఉొండాల్న. వాస్తవాన్నకి, బగ్ బాయొంగ్ గురిొంచన నాల డ్్జ 
పరిపరరిమ ైనదెైతే, బగ్ బాయొంగ్ సమయొం లో ఉని ఆ మూడు అుంశ్ ల (3 elements- 
Space, Time, Energy)యొకా నియమాల నుొంచీ,  ఈ అనిి  వ్వజాే న శాఖల 
నియమాలనూ derive చేయగలగాల్న. అలా derive చయేటొం కూడా చాలా చాలా చాలా పదెద  
పని.కానీ, derive చేయగలగాల్న. కానీ…. అలా derive చేయ లేము అనవది ఇొంగిత జాే నొం. ఏ 
శాస్ాి ర ని కి దానవి మనొం అధ్యయనొం చసే్, పరిశోధ్నలను చేస ్నిగుు  తేలాాల్నిొందే.. అొంట ేబగ్ 
బాయొంగ్ తరువ్ాతి స్ితి లో, కానీ, ఇపపట ిస్ితి లో కానీ పరిపరరిమ ైన నాల డ్్జ లేదు. కాయరొం 
బో ర్డ-కిొంద-ిమాగెిట లా unknowns ఉనాియ. 

ఏ స్ాి య లో అయనా perfect knowledge ఉొంటే , దాని కిొంది స్ాి య లలోని శాసిర 
నియమాల కోసొం పరిశోధ్నలు చయేాల్నిన అవ్సరొం లేదు. వ్ాటిని పెై స్ాి య నుొంచీ , క ొంచెొం 
కష్టపడెనైా derive చయేవ్చుా. అలానవ కిొంద ిస్ాి య లనిిటిలో perfect knowledge ఉొంట,ే 
పెై స్ాి య నియమానిి, కిొంది స్ాి యల నుొంచీ  derive చయేవ్చుా. 
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కానీ అలా derive చయే లేక పో తునాిము.అొంటే…,” బో ర్డ కిొంది అయస్ాాొంతొం”, లాొంట ి
తెల్నయని ఫో రెిస్ పరభావ్వతొం చసేుి నాియ. వీటి లో క నిిటిని మనిష ్భవ్వష్యతుి  లో కనిపటెట  
గలడ్ు. మరి క నిి, ” ‘మనిష్ ఉనికి పరిధి’ లో లేనివ్వ”. వీటిని ఎపపటికీ తెలుసుకోలేొం. 
కావున, ఈ వ్వశ్ాొం, కారయ కారణ సొంబొంధాల గొలుసు కట ట .కాబటీట .. అుంతన ముుంద ే
న్నర్ణయ్ుంచబడి ఉుంద.ి. it’s all pre-destined. క నిి కారణాలు తెల్నసన్వీ, మరిక నిి 
తెల్నయనివీ. మనకి అనిి కారణాలూ, నియమాలూ తెల్నసేి , మనొం రేపేమవ్వతుొందో 
చెపపవ్చుా (కాయరొం కాయన్సి ఎకాడ్ పడ్తాయో గెస్ చేసన్ట ో  గా.. యాదృఛ్చచకమ నైద ిఏద ీ
లేదు.. అనీా న్నరేదశత్మ నైవ ే.. యాదృఛ్చాకుం గా కనపడేవాటిన్న, న్నరేదశత్ మ ైన వాట ిస్హాయుం 
తో వివర ుంచవచుచ. (There’s nothing random.Everything is deterministic. Seemingly 
random things can be explained in deterministic terms).అలానవ ఈరోజు నుొంచీ 
నినిటినీ గెస్ చయేవ్చుా. కానీ మన కి అనిి కారణాలూ, నియమాలూ తెల్నయవ్వ.. 
కాబటీట ..ఏమ్మ జరగబో తోొందో  మనకి మాతరొం తెల్నయదు. 
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వ ైయకిుక్ సమయిం|చేతన|వసుు గత సమయిం 

మనుం, ఓ ర ుండు వారాల వయస్ు ఉనా ఓ పస్త వాడిన్న గమన్నస్ేత , వాడు మనుం చిటిక వేస్ేత  

నవువతనడు, బొ మి చపుపడుకి చతే్ుల  ఆడిసాత డు. వాడికి పరస్ుత త్ుం మాత్రమ ేఉుంట ుంది. వాడికి 

న్ననా రేపూ ఉుండవు.కానీ వాడు ప ర గ  ప దదవాడెనై త్ర్ువాత్, గత్ జాఞ పకాలనీా వాడి మ దదు లో 

న్నకి్షపతమ ,ై వాడికి ఓ గత్ుం ఏర్పడుత్ుుంద.ి భవిష్ాత్ుత ప ై ఊహల  ఏర్పడతనయ్. దీన్న వలన మనుం 

తిరకాలాలన్వేి మన్నషత మనస్ు ఏర్పర్చినవే అన్న న్నరాధ ర ుంచవచుచ. 

చేతన అనవది, ఓ చీకట ిగది లో పడని టార్ా యొకా వ్ృతాి కార పవొంజొం లాొంటిది. అద ిరూొం 
లో ఏ వ్సుి వ్వల పెనై పడిత ే వ్ాటిని  పరకాశ్వ్ొంతొం చేస ్ కనిప్ొంచేటట ో  చేసుి ొంది. ఆ 
పవొంజొం  బయట దాని చుటూట  ఉొండ ే వ్సుి వ్వలు కూడా క ొంచెొం మసక వ్ెలుతురు లో 
కనపడ్తాయ. “ఉపచేతన”(sub-conscious) టార్ా పవొంజొం చుటూట  ఉొందే పరదేశ్ొం లాొంటదిి. 
ఓ మనిష ్యొకా మూరిిమతాానిి బటీట , బయట ి పరపొంచొం నుొంచీ ఆ మనిష్ని ఆకరిషొంచ ే
వ్వష్యాలని బటీట  చతేన అనవ టార్ా తన వ్లెుతురుని ఆయా వ్వష్యాల పె ై

http://www.google.co.in/url?url=http://ciphermagazine.com/blog/?p=280&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=TvezVKrRPNCXuASM5YDQCA&ved=0CCEQ9QEwBQ&usg=AFQjCNH9_qDIU4k5MTYaot7e_PypJJsLKg
http://www.google.co.in/url?url=http://www.wired.co.uk/magazine/archive/2012/02/test/lighting-the-way&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=6vWzVJeYFZOUuATA94LABg&ved=0CB8Q9QEwBQ&usg=AFQjCNEa03taUBmLRXIHfz_KBElkJ0W7bg
http://www.google.co.in/url?url=http://www.freerangekids.com/free-ranging-under-the-clock-of-fate/clock/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=3PazVOyUL9OQuATLuYC4BQ&ved=0CB0Q9QEwBA&usg=AFQjCNEkSnVVUTmNh2A9g8Q4p2cu1dM6HA
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పరసరిొంపచసేుి ొంది.ఒక మనిష్ యొకా భౌతిక, మానస్క అవ్సరాల దాారా అతని 
మూరిిమతాానిి అరధొం చేసుకోవ్చుా. 

మూరిిమతాొం అనవద ి భూత కాలానికి సొంబొంధిొంచన అచుాగుదదబదిన చతార ల(images), 
ఆలోచనల(thoughts) సమూహమే! ఓ మనిష్ యొకా మూరిిమతాొం....., చేతన 
(consciousness) దాారా పరపొంచానీి, మరియూ తననీ చూడ్గలుగుతుొంది. 
చేతన అనవద ి వ్రిమానొం తో బాట  పయనిసూి  ఉొంట ొంది. చతేన బయటి పరపొంచానిి 
సపృశిొంచే వ్యవ్ధి ని “వ్రిమానొం/పరసుి తొం” అొంటాొం.ఆ వ్యవ్ధి ముొందు జరిగే సొంఘటనలని 
“గతొం/భూతకాలొం” లో జరిగినవ్ొంటాొం. ఆ వ్యవ్ధ ితరువ్ాత జరిగే ఘటనలని భవ్వష్యతుి  లో 
జరిగినవ్ొంటాొం. 
(సెల్్ లేక మూరిిమతాొం లేక) అహొం లేకపో తే భూత భవ్వష్యత్ వ్రిమానాలు లేవ్వ. అహొం 
జాే పకొం లో దాచన (రికార్డ చేయబడిన) ఆలోచనల ఆధారొం గానవ మనొం గతానీి, 
భవ్వష్యతుి నీ  అనుభవ్వస్ాి ొం. అొంత ేమానస్క సమయొం అనవద ి “అహొం” లేక సెల్్ అనవదాని 
వ్లననవ సృజిొంచబడినద.ి 

——————————————————————— 
మనిష్ లేక ుండన (మన్నషత ఉనికి కి బయట) కూడా సమయొం ఉొంది. దనన్నన్ే భౌతిక స్మయుం 
లేక భౌతిక కాలుం అుంట ుం. మానవ్జాతీ , జీవ్జాలమూ లేకునాి ఈ సమయొం ఉొంట ొంది. 
దీనిని మనిష్ యొకా “సెల్్” తయారు చయేలేదు. ఇది వ్వశ్ాొం మొదల నై దగురినుొంచీ 
జరిగిన అనవకానవక సొంఘటనల గొలుసుకట ట . లోకొం లో ఉనివ్సుి వ్వలనీి, మనిష ్తో పాట , 
ఈ భౌతిక సమయొం అనవ పరవ్ాహొం లో క ట ట క ని పోయ ేఓ పడ్వ్ లాొంటి వ్ారు. మనిష ్తో 
పాట  మనిష ్ తలలో ఉొండ ే చతేన కూడా ఈ భౌతిక సమయొం లో పడ ి
క ట ట క నిపో తూఉొంట ొంది. భౌతిక సమయానిి మనొం అధిగమ్మచలేము. భూమ్మ లాొంట ిగరహొం 
మీద భౌతిక సమయొం సపేక్షొం కాదు. భౌతిక సమయొం ఎలోపవపడ్ూ ఒకేదిశ్లో 
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పయనిసుి ొంది.ఓ మనిష ్సమయొం లో పయనిొంచ రాముడి కాలానికి వ్ళెళ లేదు. ఎొందుకొంట ే
ఆ మనిష ్ఈ రోజూ, రాముడి కాలొం లోనూకూడ్ ఉొండ్టొం అసొంభవ్ొం. 

భౌతిక సమయొం లో ముొందూ, తరువ్ాతా, వ్యవ్ధీ, సరకెాన్సి..ఇవ్నీి ఉొంటాయ. మన బుధిధ  
లేక మనస్ు యొకక నిరామణుం, భౌతిక సమయొం లో ఉొండ ేఈ “ముొందూ, తరువ్ాతా, వ్యవ్ధీ” 
అనబడే లక్షణాలని సనె్సి చసేేొందుకు వీలుగా ఉొంట ొంది. అొంతే ఇమామనుయయలే్ కాొంట 
(Immanuel Kant) చెప్పనట ో , మనసు కి సమయానిి సెన్సి చసే ే అొంతరుతమ ైన 
sensibility ఉొంట ొంది. అయతే, ఈ మానస్క సమయొం బయట ఉొండే భౌతిక సమయానికి 
పరా తినిధ్యొం మాతరమ ేవ్హిసుి ొంది. అొంటే, కాొంట చపె్పనట ో  కాక,  భౌతిక సమయొం లేకుొండా 
మానస్క సమయొం ఉొండ్దు. 

మ మరీ లేకపో తే, ఈ మానస్క సమయుం భూత, భవ్వష్యత్, వ్రిమానాలు గా ఉొండ్దు. 
ఎొందుకొంటే మనిష్ మనసే  సమయానిి భూత, భవ్వష్యత్, వ్రిమానాలు గా వ్వడ్తీస్ొంది. 
మనిష్ మనసు యొకా నిరామణుం వ్లననవ ఈ తిరకాలాలు ఉనికి లో ఉనాియ.. 
అయతే,  మనిష్లేకునాి కూడా, ఏ సొంఘటన ల నైా భౌతిక కాలొం లో ముొందూ, వ్నెుకా, 
వ్యవ్ధీ (before, after, duration) ఉొంటాయ. మనిష ్ చేతన పరపొంచానిి సపృశిొంచ ే
సొంఘటనకు ఉని ముొందూ, వ్ెనుకలనవ ఆ మన్నషత యొకక భూత భవ్వష్యతుి  లొంట నాిొం. ఆ 
సపృశిొంచే వ్యవ్ధనివ ఆ మన్నషత యొకక వ్రిమానొం అొంట నాిొం. మన మ దడ్ు లో రికార్డ 
చేయబడని భూతకాలొం లోని జాే పకాల వ్లన మనకు “తిరకాల భరమ” కలుగుతునిద.ి 
“మనిష్ చతేన బయటి పరపొంచానిి సపృశిొంచటొం”, అనవ సొంఘటన జరుగక పో తే, ఆ 
సొంఘటన కు ముొందూ వ్ెనుకలు కూడా ఉుండవు. అొంటే అలాుంట ిమన్నషతకి భూత, భవ్వష్యత్ 
వ్రిమానాలు కూడా ఉుండవు. అనగా.. ఆ తిరకాలాలు మనిష ్సెల్్ యొకా నిరామణొం వ్లన 
ఏరపడిన ఓ భరమ.  
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కానీ, భౌతిక కాలొం మాతరొం మనిష ్కి అతీతొం గా ఉొంది. ఈ భౌతిక కాలొం లో భూత, భవ్వష్యత్, 
వ్రిమానాలు ఉుంట య్. వెయైకితక కాలుం లో భూత్ కాలుం మన మ మరీ లో ర కార్ు 
అయ్నట ా గా, భౌతిక మ ైన భూత్ కాలాన్నా ర కార్ు చేస్ుకోవట న్నకి ఏ పర కర్మూ లేదు.భౌతిక 
కాలుం లోన్న వర్తమానుం, మహావిసో ోటనుం (bigbang), యొకక ఏకత్వుం (singularity) 
యొకక పర ణనమమ.ే అుంటే "ఇపుపడు"(now) అన్దే ి అన్ేక కార్ా కార్ణనల దనవరా 
పర ణనముం చెుందని స్తుంగుాలార టటన్ే! ఇక, భౌతిక కాలుం లోన్న భవిష్ాత్ుత  గుర ుంచి మనుష్ులూ 
యుంతనర లూ మాత్రమ ేప్ ర జ క్్ చయేగలవు.  

ఏతన వాతన, భౌతికుం గా గానీ, వెైయకితకుం గా గానీ, పరస్ుత త్ుం లో మాత్రమ ే వాకిత కి గానీ, 
ఆలోచనలకి గానీ, బయటి భౌతిక పరపుంచనన్నకి గానీ ఉన్నకి ఉుంట ుంది. మనుం న్ననాటి లేక 
రేపటి విష్యాలను స్పృశుంచలేుం. ఇపపటి విష్యాలను మాత్రమ ే స్పృశుంచ గలుం. అుంటే, 
వాటి అస్తథత్వుం "ఇపుపడు" లో మాత్రమ ే ఉుంది.ఆ ఇపుపడు అన్ేది కాలాతీత్మ నైది. 
ఎుందుకుంట,ే "ఇపుపడు" అన్ేద ిన్ననాటినీ రేపటనిీ కలిగ  ఉుండదు కాబటట్ ."ఇపపడు" న్ననాటిన్న 
త్న మొహుం ప  ై ముదిరుంచుకొన్న ఉుండవచుచను,రేపటిన్న త్న కడుపు లో దనచుకొన్న 
ఉుండవచుచను. కానీ న్నన్నా రేపూ న్నజుం కావు. ఇపుపడు మాత్రమ ేన్నజమ ైనది. మనుం దేన్నన్న 
పట ్ కోవాలన్నా "ఇపుపడు" లోన్ ేసాధ్ాుం. ఇపుపడు అన్దేి మనుం జీవిుంచ ేక్షణమ ే కాదు, 
పరపుంచుం జీవిుంచే క్షణుం కూడన! 

  



దేవుడున్నాడన...?   పుట  49 

 

  

విశవిం ప్ుట్టు క్ కి కారణిం లేదనట్ిం హేతువాదమ!ే 

బగ్ బాయొంగ్ తీరీ పరకారొం, వ్వశ్ాొం ఒక పదెద  వ్వస్ో ్టనొం తో పరా రొంభమ ైొంద.ి ఆ వ్వస్ో ్టనొం నుొంచీ 
జరిగిన సొంఘటనల పరవ్ాహమే కాలొం. అొంటే వ్వశ్ాొం తో పాట  కాలొం కూడా పవటిటొంది. కానీ, ఏ 
కారణొంవ్లన బగ్-బాయొంగ్-పేలుడ్ు జరిగిొంది? 

బగ్ బాయొంగ్ కి ముొందు అొంతటా “ఏమీ లేని స్ితి” ఉొండేది. ఆ స్ితి లో పదారధొం లేదు, శ్కిి 
లేదు,సిలొం లేదు. అనుభవ్వొంచటానికి నువ్రా నవనూ లేము. ఆ శూనయొం లో కాలొం లేదు. 
కాలొం ఉొండ్టానికి ఏదో  ఒక సొంఘటన జరగాల్న కదా! ఒక సొంఘటన జరిగితే, ఆ సొంఘటన 
నుొంచీ సమయానిి ల కిాొంచవ్చుా. ఆ సొంఘటన ముొందు సమయానిి క లవ్ వ్చుా. ఏ 
సొంఘటనలూ జరగటానికి వీలులేని సొందరౌొం లో సహజొంగానవ సమయానిి ఊహిొంచలేము. 
అద ి పరిపరరిమ ైన శూనయొం. దానిలో స్ాపేక్షత లేదు. అలానవ అట వ్ొంటి శూనాయనిి 
నిరాచొంచలేము (అన్స డిఫెైన్సడ ). కాబటీట  వ్వశ్ాొం పవట ట కకి ముొందు కాలొం లేదు. కారణమూ 
పరభావ్మూ (కాజ్ అొండ్జ అఫెక్సట) అనవవ్వ కాలొం లో జరిగే వ్వష్యాలు. కారణొం ముొందు జరిగి, 
తదాారా దాని పరభావ్ొం పవడ్ుతుొంది. కాలొం లేని చోట కారణమూ పరభావ్మూ ఉొండ్వ్వ. వ్వశ్ాొం 
పవట ట కతోనవ కాలొం ఏరపడిొంది. పవట ట కకు ముొందు కాలొం లేదు. కాలొం లేని చోట కారణొం 
కూడా ఉొండ్దు. కాబటీట , వ్వశ్ా జననానికి కారణొం లేదు. ఇక ముొందు,మన శాసిరవ్వతిలు, 
కారణొం లేని వ్వష్యాలని శోధిొంచటానికి కూడా తమ పరిశోధ్నలను ఉపయోగిొంచవ్లస్ 
వ్సుి ొంది. 

http://www.google.co.in/url?url=http://commonsenseatheism.com/?p=10746&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=XfizVIL1B8mVuASCr4CABg&ved=0CB8Q9QEwBQ&usg=AFQjCNFolH4twdZ_KZuCYZDBgN_CO3ikhw
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ఆస్ి కులు “ఈ వ్వశ్ామే భగవ్ొంతుడ్ు కనవ ఒక కల లాొంటిది” అని అొంటారు. కల అనవద ినిదరలో 
ఉొంట ొంది. నిదర అనవద ి ఒక మనిష ్ శారీరక మానస్క పరిస్ితులవ్లన మొదలౌతుొంది. 
ఎవ్రైెనా మనకు కలలో జరిగే సొంఘటనల కారయకారణ సొంబొంధాలదాారా, కల యొకా 
పవట ట క కారణానిి (మనిష్ మానస్క, దెైహకి పరిస్ితి, నిదర) కనిపటెాట లొంట ే అద ి దాదాపవ 
అసొంభవ్ొం. అలానవ ఈ వ్వశ్ాొం లోని కారయ కారణ సొంబొంధాలతో వ్వశ్ాొం పవట ట క ముొందు ఏమ్మ 
ఉొందో  అనవాష్ొంచటొం కష్టమవ్ా వ్చుా. ఆస్ి కుల వ్వష్యొం లో, దేవ్వడ్ు కనవ కల లాొంటదిి ఈ 
వ్వశ్ామ ైత,ే మరి దవే్వడిని ఎవ్రు సృష్టొంచారు? లేక, దేవ్వడ్ు ఏదెనై ఇొంకా పెదద  కలలోని 
వ్ాడా? దీనికి సమాధానొం, దవే్వడ్ు తను కనవ కల(వ్వశ్ాొం) లో భాగొం కాదు.కాబటీట  ఈ వ్వశ్ాొం 
లోని సూతార ల ైన కారయ కారణ సొంబొంధాలను దేవ్వడికి అనాయొంచలేము. దవే్వడిక ి కారణొం 
లేదు. మొతాి నికి సృష్ట  జనమ వ్వష్యానికి వ్చేాసరికి హేతువ్ాదులూ, ఆస్ి కులూ ఒకేరకమ ైన 
సమాధానాలు ఇసుి నాిరు. తేడా ఒకాటే, ఆస్ికులు సృష్ట  ఆదికి దవే్వడ ిలో, ఒక మొంచ లోక 
కలాయణ కరమ ైన ఉదేదశానిి (మోటవి్) చూసుి నాిరు. కానీ ఇకాడ్ మనిష్, దేవ్వడిని మరీ 
తన రూపొం లో ఊహిొంచుక ొంట నాిడమేో! ఉదేదశాలూ, ఇచాలూ మానవ్వనికి ఉొంటాయ. ఇవ్వ 
అతనిలో జీవ్ పరిణామ పరొం గా ఏరపడ్తాయ. కాారూలూ, పాజిటార నుో  ఏరపడ్క ముొందు 
జరిగిన బగ్ బాయొంగ్ కు భగవ్ొంతుడ్ు కారకుడెైతే, ఆయనకు జీవ్పరణిామొం దాారా వ్చాన 
“ఇఛ్ా” ను ఆపాదిొంచటొం సర ి కాదేమో!ఇఛ్ా అనవద ి మనిష్క ి భౌతిక వ్ాొంఛ్ల యొకా 
పరిణామొం వ్లన కలుగుతుొంద ికదా! 

ఆస్ి కతాొం దృష్ట  తో చూస్నా, నాస్ి కతా దృష్ట  తో చూస్నా, మనొం ఒక కారణొం లేని 
మూలానికి వ్ళెళ వ్లస్ వ్స్ోి ొంది. కాబటీట , “ఈ వ్వశ్ాొం పవట ట క (లేక దేవ్వడ్ు) కి కారణొం లేదు”, 
అనటొం హేతుబధ్ధమే! 
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విశవప్రిణామిం లో నియమాలత, శాసు రవేతుల దవేుడు 

“ఐన్స సరటన్స” మహాశ్యుడ్ు “హ ైజెన్స బర్ు” యొకా అనిశిాతి స్ధాధ ొంతొం గురిొంచ, “దేవ్వడ్ు 
పాచకలు వ్వయడ్ు”, అని అనిట ో  చబెుతారు. ఇకాడ్ “ఐన్స సరటన్స” మాటాో డదే ి ఆస్ి కుల 
దేవ్వడి గురిొంచ కాదనీ, వ్వశ్ాొం లోని నియమాలనవ ఐన్స సరటన్స దవే్వడి గా పరిగణణసుి నాిడ్నీ 
తరువ్ాత ఆయన వ్ాయఖయకు భాష్యొం చపెపడ్మ నైది. 

వ్వశ్ా నియమాల సొంగతిక సేి ..వ్వశ్ాొం యొకా రహస్ాయల గురిొంచ ఆలోచొంచే వ్ారు అడిగే రెొండ్ు 
పరశ్ిలు 
1.”ఫలానా వ్వష్యొం ఎలా జరుగుతుొంద?ి”   2.”ఫలానా వ్వష్యొం ఎొందుకు జరుగుతుొంద?ి” 

ఈ పరశ్ిలకు సమాధానొం వ్ెతికే పరకిరయ లో, శాసిరవ్వతిలు పరకృతి ని పరిశీల్నొంచ, పరిశోధిస్ాి రు. 
ఈ పరిశోధ్నలో, వ్వశ్ాొం పని తీరుని తెల్నప ే అనవక సూతరా లూ, నియమాలూ పవడ్తాయ. 
ఇవ్నీి వ్వశ్ాొం యొకా సాభావ్ానిి వ్వశ్దీకరిొంచేవ్వ. 

“ఎలా ఏరపడిొంద?ి” అనవ పరశ్ి కి, సెైన్సి ఎలాగొలా తొంటాలుపడి సమాధానొం చెపవి ొంది. 
ఎొందుకు? అనవ పరశ్ికు సమాధానొం చపెపటొం కష్టొం.(ఇకాడ్ ఎొందుకు అొంటే “పరయోజనొం లేక 
పరపస్ ఏమ్మట?ి” అని కాదు. పరయోజనాలు మనుష్ులకూ జీవ్వలకూ ఉొంటాయ. ఏ 
వ్యకిితామూ లేని వ్వశాానికి ఒక పరపస్ ఉొండ్దు). 

 

ఎొందుకు వ్వశ్ాొం ఇలానవ ఉొంద?ి ఎొందుకు వ్వరే సవ్ా లక్ష ఇత్ర్మ నై వ్వధాలుగా లేదు? 

http://www.google.co.in/url?url=http://startswithabang.com/?p=1304&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=9fqzVIG-IoTkuQTRsoKIAw&ved=0CCUQ9QEwBw&usg=AFQjCNEAy1uGJy7QjHoDTafNkQwCtAzUIA
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గురుతాాకరషణ ఎొందుకు ఉొంద?ి ఎల కాటా నూో  పోర టానూో , నూయటరా నూో  అలానవ ఎొందుకు 
ఉనాియ..? ఉదాహరణ కు నూయటరా నుో  పోర టానోచుటూట  ఎొందుకు తిరగవ్వ..? మొదల ైన 
పరశ్ిలు ఈ “ఎొందుకు?” పరశ్ిలు. వీటనిిటికి వ్వశ్ాొం “ఎలా” మొదల ైొంది అని పరశ్ి లో 
సమాధానొం ఉొండ్వ్చుా. పరా ధ్మ్మక స్ాి యలో “ఎొందుకు?” అనవ పరశ్ికు, ఉనిత స్ాి య లో 
“ఎలా?” అనవ పరశ్ి సమాధానొం ఇసుి ొంద.ి ఏదో  ఒక పరశ్ికు సమాధానానిి అనవాష్సూి , 

శాసిరవ్వతిలు పరా ధ్మ్మక స్ాి యలో ఒక నియమానిి కనిపడె్తారు. తరువ్ాత ఈ నియమొం 
ఎొందుకు అలానవ పని చసేుి ొంది అని ఒక పరశ్ి ఉదయసుి ొంది. దీనికి సమాధానొం గా ఉనిత 
స్ాి య లో ఎకుావ్ స్ారాజనీన మ ైన ఇొంక క నియమొం వ్లెుగులోకి వ్సుి ొంది. ఈ నియమాల 
స్ాి య పెరుగుతూ పోయ ఏ బగ్ బాొంగ్ అనబడే ఎయర్ పో కెట కో క ట ట క ని ఆగిపో తాయ.ఈ 
వ్వష్యానిి ఒక ఉదాహరణ దాారా చెబత ే బాగా అరధమవ్ా వ్చుా.. 
“మనిష్ కి ఆలోచనా శ్కిి ఎొందుకు ఉొంది?” అనవది ఒక పరా ధ్మ్మక పరశ్ి. 
“జీవ్పరిణామొంలోభాగొంగాఏరపడిొంది”-జవ్ాబు. 
“జీవ్పరిణామొంఎొందుకుజరిగిొంది?” 

“అనవక కారణాలు..కుో పిొంగా..యాదృచాక జనుయమారుపల వ్లనజరిగిొంద”ి 

“జనుయమారుపలు ఎొందుకు జరుగుతాయ?” 

“అనవక వ్వధాలు..సూరయ రశిమ లోని అతి నీలలోహిత కిరణాలు జనుయ పదారాధ నిి పరభావ్వతొం 
చేయటొం వ్లన జనుయమారుపలు జరుగుతాయ” 

“సూరయరశిమవ్లనజనుయవ్వలుఎొందుకుమారుతాయ?” 

“స్ి రతాొం కోసొం. స్ిరతాొం అనవది ఈ వ్వశ్ానియమొంకదా!” 

 

“స్ి రతామేఎొందుకు ఈ వ్వశ్ా నియమొం అయొంది. అస్ిరతాొం ఎొందుకు ఈ వ్వశ్ా నియమొం 
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కాలేదు?” 

“నీ తలకాయ! అడ్డగోలు గా మాటోడ్కు. నీ చొపపదొంట  పరశ్ిలూ..నువ్రా..!”. 

పెైన పరశ్ిలనీి “ఎొందుకు” పరశ్ిలే. ఈ ఉదాహరణ లో, దిగువ్ స్ాి య లో ఎొందుకు పరశ్ిలకి 
పెై స్ాి య లో “ఎలా పనిచేసుి ొందో  చపెపటొం” దాార జవ్ాబు ఇవ్ాటొం గమనిొంచ వ్చుా. “సృష్ట  
అలానవ ఎొందుకు ఉొంద?ి, ఇొంకా అనవక వ్వధాలుగా ఎొందుకు లేదు?” అనవ పరశ్ికు ఇకాడ్ 
సమాధానొం రావ్టొం లేదు. “సృష్ట కి సొంబొంధిొంచన పె ై స్ాి య నియమొం సృష్ట  ఇతరమ నై 
అనవక వ్వధాలు గా పరవ్రిిొంచటానిి నిరోధసిోి్ ొంది”, అనవ ఒక వ్వష్యొం మాతరొం పరోక్షొం గా 
అరధమౌతోొంద.ి కాబటీట  ఈ “ఎొందుకు?” కి అసల ైన సమాధానొం కోసొం మనొం “మనిష్ తెల్నవ్వ” 

నుొంచీ బగ్ బాయొంగ్ వ్రకూ పో వ్లస ్వ్చాొంది. కానీ “ఈ పరపొంచొం ఈ నియమాల దాారానవ 
ఎొందుకు నడ్ుస్ోి ొంద?ి”, అని పరశ్ి కు సమాధానొం ద రకోేదు. క ొంచెొం పె ైస్ాి య లో చూసేి , ఈ 
నియమాలనీి వ్వశాానిి క ొంచెొం మ రుగు గా వ్రిిొంచే వ్వవ్రణలే! ఈ వ్వశ్ాొం ఎొందుకు ఉొంద ి
అనవ పరశ్ికు సమాధానాలు కావ్వ. “ఈ నియమాల పరకారమే వ్వశ్ాొం ఎొందుకు పని 
చేయాల్న?”, అనవ పరశ్ికు సమాధానాలు అసలే కావ్వ.చవ్రికి ఏ నియమాలూ పని చయేని 
స్ొంగులారిటీ(బగ్ బాయొంగ్ ఆద ిస్ితి) కి చేరుకోవ్లస్  వ్సుి ొంద!ి 

చవ్రిగా, “వ్వశ్ాొం ఏమీలేని స్ితి నుొంచీ పవటిటొంది” అని ఈ మధ్య కాలొం లోని క ొందరు 
శాసిరవ్వతిల వ్ాదన. ఎొందుకొంటే “సొం థిొంగ్” అనవది “న థిొంగ్ కొంటే” స్ిరమ ైనది అట. ఏమీ లేని 
“న థిొంగ్” లో స్ిరతాొం అనవ నియమొం మాతరొం ఎొందుకు ఉొంట ొంది? ఒక వ్వళ అట వ్ొంట ి
నియమొం ఉొంటే, అద ిఎొందుకు ఉొంది  ( ఎవ్రో ఆ నియమానిి శాసనొం చేసన్ట ో )? ఏమీ లేని 
స్ితి లో, “స్ిరతాొం నుొంచీ ఇొంకా అస్ిరతాొం వ్ెపైవకి పో వ్చుా కదా?” ఏమీ లేని స్ితి స్ిరమ నైద ి
ఎొందుకు కాదో , ఏదో ఉని స్ితి ఎొందుకు స్ిరమ నైదో  ఈ శాసిరవ్వతిలు చపెపరు. “తాడ్ు ద రికిొంది 
గేదేను క నమనిట ో ”, స్ిరతా స్ధాధ ొంతొం ఉొంది కాబటీట  దానిని సృష్ట  జననానికి 
అనాయొంచనట ో ొంద.ి 
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ఏకం సదవవప్రా హ్ బహుదన వదంతి? 

సృష్ట  మొదలూ, దేవ్వడ్ూ మొదల నై వ్ాట ిగురిొంచ మాటాో డ ేవ్ారి లో క ొందరిని ఈ కిొంది  వ్వధ్ొం 
గా వ్రీుకరిొంచవ్చుా: 

1. దేవ్వడిని నమేమ వ్ారు. వీరు తమ ఇష్టమ నైది నమమవ్చుా. కానీ వీరికి దేవ్వడి గురిొంచన 
ఎట వ్ొంట ి పరతయక్ష అనుభవ్ాలూ ఉొండ్వ్వ.వీరు, భౌతిక నియమాలను ల కాచయేకుొండా 
దేవ్వడిని తమ ఇష్టమ నైట ో  ఊహిొంచుక ొంటారు .ఈ ఊహలు వీర ి మనస్ు లో మాతరమ ే
ఉొంటాయ. బయట ఎకాడా ఉొండ్వ్వ. ఉదాహరణకు రెకాల దేవ్దూతలూ, స్ొంహొం తల కల్నగిన 
పక్షి దవే్వళళళ వీరి ఊహలోో నవ ఉొంటాయ.వీరలిో క ొంతమొంది తమ నమమకానిి 
బలపరుచుకోవ్టానికి తమకు తెల్నసన్ సెైన్సి ని ఒక వ్ాదన గా ఉపయోగిొంచుక ొంటారు. 
2. ‘సొంపరరి సతయొం’ లేక ‘దేవ్వడ్ు’ తమ పరతయక్ష అనుభవ్ొం లోకి వ్చాాడ్నవ వ్ారు. వీరి 
అనుభవ్ాలు స్ాధారణొం గా ఆధాయతిమకమ ైనవ్వ అయ ఉొంటాయ. గొపప గొపప యోగులూ, 

ఋష్ులూ ఈ అనుభవ్ాలను పొ ొందనిట ో  చెపాి రు. కానీ ఈ అనుభవ్ాలు మానవ్ మేధ్ పరిధికి 
బయట జరిగి ఉొంటాయ. మేధో  పరొం గా వీరి అనుభవ్ాలను పరీక్షిొంచటొం 
కుదరదు.ఎొందుకొంటే అవ్వ కాలానికి బయట జరిగిన అనిరాచనీయమ ైన అనుభవ్ాలు. 
మామూలు మనుష్ులకు ఈ అనుభవ్ాలు “నిజమ ైనవ్ా, కానివ్ా?” అని తేలుాకోవ్టొం కూడా 
కష్టొం.ఈ అనుభవ్ాలు ఐన ఇదదరు మనుష్ులు కూడా, వ్ాటి గురిొంచ చరిాొంచుక ని, వ్ారు 
“ఒకే వ్వష్యానిి అనుభవ్వొంచార”ని చపెపటొం కూడా స్ాధ్యొం కాదు. ఎొందుకొంటే, ఇదదరు 
మనుష్ులు చరిాొంచుకోవ్ాలొంటే మాటలు కావ్ాల్న. ఈ ఆధాయతిమక అనుభవ్ాలు స్ాధారణొం గా 
మాటలకు అొందనివ్ె ైఉొంటాయ. 

https://www.google.co.in/url?url=https://theosophical.wordpress.com/2012/06/21/even-if-the-universe-is-eternal-it-still-needs-a-cause/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=hf6zVO3gCZSTuASXwYHgBw&ved=0CBUQ9QEwAA&usg=AFQjCNEeEJVk_dg1jKYy6Xzno0aLrBONfg
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3. ఇక మూడో రకొం మేధోపరొం గా సృష్ట  గురిొంచ పరిశోధిొంచే వ్ారు. వీరు చెప్పన వ్ాటిని 
పరీకి్షొంచ నిగుు తేలావ్చుా. భౌతిక శాసిరవ్వతిలు ఈ కోవ్లోని వ్ారే! వీరు కాలానికి ఆవ్ల నుని 
వ్వష్యాలను పరతయక్షొం గా అనుభవ్వొంచలేక పో యనపపటికినీ, ఆ వ్వష్యాలను మధేోపరొం గా 
తమ సమీకరణాలతో అరధొం చేసుక ని,వ్ాటిని ఆ సమీకరణాలతో పరా తినిధ్యొం వ్హిొంపచసే్ాి రు. 
వీరు చపె్పన స్ధాధ ొంతాలను భౌతిక పరపొంచొం లో నిరూపణకు పెటటవ్చుా. వీరి తో చకాలాో , వీరు 
పరిశోధిొంచే వ్వష్యొం భౌతిక పరిధి దాటపిో యనపవపడ్ు వ్సుి ొంది. ఉదహరణ కు “ఈ వ్వశ్ాొం 
రక రకాల నియమాలతో, సిల కాలాలతో ఇలా ఎొందుకు ఏరపడి ఉనిద?ి” అనవ పరశ్ి భౌతికత 
కి ఆవ్ల ఉనిది. ఇద ి అధిభౌతికమ నైది. ఈ పరశ్ికు భౌతిక నిరూపణలతో సమాధానొం 
ఇవ్ాటొం స్ాధ్యపడ్క పో వ్చుా. అపవపడ్ు క ొందరు శాసిర వ్వతిలు “సెైధాధ ొంతిక కలపనల 
(conceptual fantasy)”  లోకి దిగుతారు. ఈ కలపనలు  అనీి నిజొం కావ్వ. ఏదో ఒక కలపన 
మాతరమే నిజమౌతుొంది. అనొంత వ్వశాాలు ఉనాియ అనటమూ, అనొంతమ ైన క లత 
(Dimension) లు ఉనాియ అనటమూ, ఐదో క లత  లో ఈ సృష్ట  జరిగిొంది అనటమూ 
ఇలాొంట ికలపన లే.అయత ేవీరి కలపన లనీి భౌతిక నియమాలకూ, భౌతిక దృగిాష్యాలకూ 
భినిొం గా ఉొండ్వ్వ. ఇవ్వ భౌతిక నియమాల ఆవ్ల ఉొంటాయ . వీర ికలపనలు మనిష ్బయట 
ఉని భౌతిక వ్సుి వ్వ శోధ్నలో, భౌతికత పరిధనిి దాటి, అధి-భౌతిక వ్వష్యాలలోకి వ్ెళళటొం 
వ్లనవ్చానవ్వ. 
శాసిరవ్వతిలకుని ఇొంక క పరిమ్మతి,వ్వశ్ా చరతిరని శోధిొంచ  వ్వశ్ాొం గురిొంచన నియమాలను 
మాతరమే వ్ారు కనుగొన గలరు. “ఆ నియమాలతో కూడిన వ్వశ్ాొం ఎొందుకు ఆవ్వరౌవ్వొంచొంది” 

అనవద ి వ్ారి పరిధి లో లేని వ్వష్యొం.యోగులకు ఉనిట ో గా శాసిరవ్వతిలకు అధి-భౌతిక 
వ్వష్యాల గురిొంచన ఇొందిరయానుభవ్ొం ఉొండ్దు. 

ఇక పో తే సృష్ట కి కారణొం లేదనవ వ్ాదనకి మూలొం ఐన్స-సరటన్స మహాశ్యుడ్ు పరతిపాదిొంచన 
స్ాపేక్ష స్ధాధ ొంతొం లో ఉొంది. ఈ స్ధాధ ొంతొం పరకారొం సమయొం స్ాపేక్షమ!ే వ్వశ్ాొం 
మొతాి నికి ”భారతీయ  పరా మాణణక సమయొం(Indian Standard Time)” లా ఒకే సమయొం 
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లేదు. భూమ్మని ఆధారొం(reference) గా తీసుక ొంటే మ్మగిల్నన ఖగోళ వ్సుి వ్వల (గరహాలూ 
నక్షతార లూ)మీద కాలొం నెమమదిగానల, వ్వగొం గానల,( భూమ్మతో ఆయా ఖగోళ వ్సుి వ్వల స్ాపేక్ష 
వ్వగానిి బటీట , ఆయా వ్సుి వ్వల గురుతాాకతషణను బటీట) ఉొంట ొంది. స్ాపకే్ష స్ధాధ ొంతానిి 
సూరయగరహణొం సమయొం లో సిల-కాలొం(Space-Time) వ్ొంపవ తిరిగిొంది అని తెలుసుకోవ్టొం 
దాారా నిరూప్ొంచారు. కాబటీట  కాలొం నెమమద ి గానూ, వ్వగొం గానూ నడ్వ్టొం పెై సొందేహాలు 
అవ్సరొం లేదు. “ఈ వ్వశ్ాొం లో అనవక కాల పరవ్ాహాలు ఉొండ్టొం” పెై కూడా సొందేహాలు 
అనవ్సరొం. 
సిల-కాలొం(Space-Time) అనవద ివ్వశ్ాొం తో పాట  పవటిట  ఉబుబతోొంది. సిల-కాలొం వ్ొంపవతిరిగి, 

భూమ్మ ఉపరి తలొం లా తన పెైక ితాను ముడ్ుచుక ని పో య ఉనిదని ఐన్స-సరటనుడ ిఉవ్ాచ. 
గోళ్ళకార ఉపరితలొం లా ఉని కాలానికి “మొదలు” ఎలా ఉొంట ొంది?(Ref: Hawkings 

proposed quantum theory of gravity) ఒక వ్ృతిొం గీసేి , ఆ వ్ృతిొం వ్ెొంబడి ఏద ిమొదలూ 
ఏద ిచవ్రా? అలానవ భూమ్మ మీద పరయాణొం మొదలు పెటిట  ఉతిర ధ్ృవ్ొం చేరుకుని తరువ్ాత 
భూమ్మ అొంతమౌతుొందా? కాదు కదా? ఉతిర ధ్ృవ్ొం తరువ్ాత కూడా భూమే ఉొంట ొంది. 
కాకపో త ే ఈ స్ారి మన పరయాణొం ఉతిర ధ్ృవ్ానికి దక్షిణొం గా స్ాగుతుొంది. అలానవ కాలొం 
పరిమ్మతమ ైనది. కాబటీట , వ్వశ్ాొం కాలొం లో పవటటలేదు. కాలొం లో పవటటని దానికి కారణొం 
ఉొండ్దు. ఎొందుకొంట ే కారయ కారణ సొంబొంధాలు కాలొం లోనవ జరుగుతాయ. 
భౌతిక శాసిరొం పరకారొం ఇలా కారణొం లేకుొండా పవటేటవ్వ అనవకొం ఉనాియ. గుళ్ళక స్ధాధ ొంతొం 
(quantum theory) పరకారొం శూనయొం నుొంచీ ఎలకాటా లు ఏ కారణొం లేకుొండానవ పవటిట  మళ్ళళ 
అొంతరిస్ాి య. దీనినవ శూనయత ఒడిదుడ్ుకులు (vacuum fluctuations) అొంటారు. ఇద ి
స్ాయ బాబా శూనయొం నుొంచీ వ్వభూతి పవటిటొంచటొం లాొంటదిి. కానీ, ఈ రెొండ్ూ ఒకట ి కాదు. 
శాసిరొం(science) పరయోగాల దాారా ధ్ృవీకరిొంచన వ్వష్యమే శాసిర నియమమౌతుొంద ి. శాసిరొం 
, శూనయొంలోొంచీ ఎలకాటా నుో  పవటటటానిి ధ్ృవీకరిొంచ దానిి ఒక నియమొం గా ఏరపరిచొంద ి
కనుక, అది శాసరి రయమే. స్ాయ బాబా ఏ మోసమూ లేకుొండా పరయోగశాల లో వ్వభూతి 
పవటిటొంచనట లో తే, శాసిరొం ఒక స్ాయ బాబా నియమానిి కూడా పరతిపాదిొంచేదమేో! 
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ఇొంక క వ్వష్యొం..వ్వశాానికి “బయట” అనవద ి లేదు. “బయట” ఉొండాలొంటే సిలొం ఉొండాల్న. 
కానీ, సిలొం అొంతా వ్వశ్ాొం తో పాట  పవటిట  వ్వశ్ాొం లోనవ ఉొంది. మరి వ్వశ్ాొం ఎకాడకిి 
వ్ాయకోచసూి ొంద?ి ఎకాడకీి వ్ాయక చొంచటొం లేదు. ఉని సిలకాలానికి మరిొంత సి- కాలొం 
కలుపబడ్ుతోొంది. వ్వశ్ాొం “బయట” ఏముొంద?ి ఏమీ లేదు. దక్షణి ధ్ృవ్ానికి దక్షిణొం గా 
ఏముొంద?ి ఏమీ ఉొండ్దు కదా? “బయట” లేని వ్వశాానిి ఊహిొంచుకోవ్టొం లో క నిి 
పరిమ్మతులునాియ. ఒక బుటట లో ఐదు మామ్మడి పళళళనాియ అనుక ొందాొం. ఆ ఐదు 
పళళనూ బయటికి తీసేి  బుటటలో ఏముొంద ీ అొంటే, ‘శూనయొం ఉొంది’ అని చెపపవ్చుా. కానీ 
వ్వశ్ాొం “బయట” సిలొం కూడా లేదు. సిలొం లేని స్ితి ని ఊహిొంచుకోవ్టొం మనకు చేతకాదు. 
ఎొందుకొంట,ే మన రోజువ్ారీ జీవ్వతొం లో మనొం అలాొంటి స్ితి ని చూస ్ఉొండ్ొం.అనొంతొం కాని 
కాలానిి ఊహిొంచుకోలేకపో వ్టొం కూడా ఈ కారణొం వ్లననవ! మనొం వ్వశాానికి మొదలు 
వ్ెతకటొం కూడా ఇదే కోవ్లోకి వ్సుి ొంది. మన జీవ్వతొం లో అనిి వ్వష్యాలక ీమొదలూ చవ్రా 
ఉొంటాయ. కాబటీట , మనొం వ్వశాానికి కూడా మొదలును వ్ెతుకుతాొం. కాకపొ తే, అదృష్టొం క దీద  
వ్వశాానికి మొదలు ఉొంది.కానీ కాలొం లో ఈ మొదలు దాటి ముొందుకు పో తే (ఉతిర ధ్ృవ్ొం 
దాటి ముొందుకు పో తే దక్షిణొం వ్చానట ో ) మళ్ళళ తరువ్ాతి కాలొం వ్సుి ొంది. 
కారణొం లేకుొండానవ ఎలకాటా నూో , వ్వశ్ామూ మొదల నైవ్వ పవటటటానిి మనొం ఇొంక క క లత 
(Dimension) పరవ్వశ్ పటెటటొం దాారా కారణొం పరిధిలోకి తీసుక ని రా వ్చుాను.అయత ేఈ 
క తి కారణొం మనొం దెనైొందీన జీవ్వతొం లో చూస ే కారణాలవ్ొంటది ి కాదు. ఇది మన బౌతిక 
కాలొం లో జరిగేద ి కాదు.అధిభౌతిక కాలొం లో జరిగేది. స్నిమా తెర మీది రెొండ్ు క లతల 
బ మమలకు తెల్నవ్వ ఉొందనుక ొందాొం. తెరమీద మనొం ఒక టారీా ల టై  ఫో కస్ చసే్నపవపడ్ు, 
తెరమీద బ మమలు ఆ టారిా ల ైట వ్లెుగు కి కారయ కారణ నియమానిి ఆపాదిసేి , ఆ వ్ెలుగు 
ఏ కారణొం లేకుొండానవ వ్చానట ో  తేలుతుొంది. ఎొందుకొంటే ఆ బ మమలు మూడ్వ్ క లతలో 
ఉని మనలను కనిపటెటలేవ్వ కాబటీట . అలానవ ఈ వ్వశ్ా సృష్ట  ఐదవ్ క లత లోజరిగితే, 
అపవపడ్ు  ఆ సృష్ట  నాలుగు క లత (కాలొం తో కల్నప్ నాలుగు డెైమనషనుో ) ల లో ఉని మనకు, 
కారణొం లేనిది గా కనపడ్ుతుొంది. కానీ ఐదవ్ క లత అనవది అధి-భౌతికొం. దీనిని మన 
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నాలుగు క లత ల పరపొంచొం లోని వ్వష్యాల సహాయొం తో నిరూప్ొంచటొం కష్టొం. 
దీనినవ సెైధాధ ొంతిక కలపన(conceptual fantasy) అనవ్చుా. ఈ ఐదవ్ క లత ఏ భౌతిక 
నియమానీి ఉలోొంఘిొంచ లేదు . కానీ ఈ ఐదవ్ క లత మన ఊహ లోని ఒక వ్వష్యమ!ేఐత ే
దీనికీ, కేవ్లొం ఊహా గానాల ైన “భూమ్మని సృష్టొంచ ే రెకాల దేవ్తలకీ, తాబేళళకీ” తడేా 
గమనిొంచవ్చుా.కాబటీట , వ్వశ్ా జననానికి కారణొం లేదనిపవపడ్ు,దాని అరధొం, మనొం ఉని 
నాలుగు డెైమనషనోలోనూ, వ్వశ్ాొం పవట ట కకి కారణొం ద రకలేదనవ! ఐదో క లతలోనల, పనవిొండో 
క లతలోనల దానికి కారణొం ఉొండ్వ్చుా. కానీ ఇలా ఎనిి క లతలని ఊహిొంచుక ొంటాొం అనవద ి
వ్వరే పరశ్ి. 

వ్వశ్ాొం లో కారణాలు లేనివీ (ఉదా: శూనయత ఒడదిుడ్ుకులు (vacuum fluctuations)), 
కారణాలు తెల్నయనివీ (ఉదా: జీవ్వలలో జనుయ మారుపలు), కారణాలు ఎపపటిక ీ
తెలుసుకోలేనివ్వ (వ్వశ్ాొం యొకా పరయోజనొం, ఐదవ్ క లత, పదవ్ క లత లాొంటవి్వ), 
కారణాలను ఖచాతొం గా క లవ్లేనివీ (హ జైనె్స-బర్ు అనిశిాతి  స్ధాధ ొంతొం(Heisenberg’s 

Uncertainity principle) పరకారొం, ఎలకాటా న్స వ్వగానీి, స్ాి నానీి ఒకే సమయొం లో ఖచాతొం 
గా ఎపపటిక ీ తలెుసుకోలేము) ఉనాియ. వీట ిమధ్య గల తడేాలను తెలుసుకోవ్టొం కూడా 
ముఖయమ నై వ్వష్యమే! 

వ్వదాలూ, భగవ్దీు తా, ఇతర మతాల గరొంధాలూ, బౌతిక శాసిర వ్వతిలూ, మాటాో డే దానిలో క ొంత 
స్ారూపయత ఉొంట ొంది. ఎొందుకొంటే అవ్వ ఒకే వ్వష్యొం, సృష్ట  యొకా జననొం, సృష్ట  కి కారణొం 
గురిొంచ మాటాో డ్ుతునాియ. ఈ వ్వశ్ాొం లాొంటి వ్వష్యాలోో  సమాధానాలు చాలా తకుావ్ 
ఆపషన్సి తో ఉొంటాయ. సృష్ట  పరిమ్మతొం, లేక అనొంతొం. దీనికి కారణొం ఉొంది, లేక లేదు.లేక 
ఉొండీ ఉొండ్కుొండా ఉొంది. దీనికి బయట ఉొంది లేక లేదు.లేక ఈ మధ్య లో ఉొంది. సృష్ట కి 
కారకుడ్ు ఉనాిడ్ు లేక లేదు.లేక ఈ మధ్య లో ఉనాిడ్ు. ఇలా ఆపషన్సి అనీి రెొండ్ు లేక 
మూడ్ు మాతరమే ఉనాియ. ఇలాొంట ి పరిస్ితులలో ఒక మత గరొంధ్ొం చెపేపదానికీ, సెైన్సి 
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చెప్పన ఫల్నతానికీ పో ల్నక ఉొండ్టొం పెదద  ఆశ్ారయొం ఏమీ కాదు. కాబటీట , “మతాల గరొంధాలూ, 
బౌతిక శాసిర పరిశొధ్నలూ, ఈ సృష్ట  రహస్ాయల గురిొంచ ఏకీభవ్వసుి నాియ”, అనటొం అపవపడ ే
సరి కాదు అనుక ొంటాను. 
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అధర భౌతిక్ పి్ప్ించిం 

1.ఈ భౌతిక పరపొంచానికి ఆవ్ల అధి భౌతిక పరపొంచొం (metaphysical 
world) ఉొంట ొంది.భౌతిక పరపొంచొం యొకా నియమాలు పనిచయేటొం మానివ్వసన్చోటినుొంచీ 
అధిబౌతిక పరపొంచొం ఉనికి మొదలౌతుొంది.  ఈ భౌతిక పరపొంచ మూలాలు ఆ అధి భౌతిక 
పరపొంచొం లో నవ ఉొంటాయ. అయతే ఈ అధ ిభౌతిక పరపొంచొం మన ఊహల కు అొందనిది. దాని 
గురిొంచ ఆలోచొంచాలొంటే “కాలొం లేకపో వ్టొం, కారణొం లేక పో వ్టొం,ఐదూ లేక అొంత కొంట ే
ఎకుావ్ క లతలూ(డెైమ నషన్సి)” లాొంటి భౌతిక పరపొంచానికి ఉని మ్మనహాయొంపవల సహాయొం 
తో ఆలోచొంచాల్న. అయతే మన ఆలోచనా, ఊహా ఈ మ్మనహాయొంపవలు అనవ గోడ్ కి క ట ట క ని 
ఆగిపో తాయ. ఈ గోడ్ ఆవ్ల ఏమ్మ ఉొందో  మన ఊహ కు అొందదు. ఇక, దానిని 
అనుభవ్వొంచటొం కలలోని మాట. 

అధిభౌతిక పరపొంచొం లో రెొండ్ు స్ాి యలు ఉొంటాయ. ఐదూ లేక అొంత కొంట ే ఎకుావ్ 
క లతల(డెైమ నషన్సి)  తో ఏరపడిన మొదటి స్ాి య ఒకటీ, మనొం చూస ేభౌతిక పరపొంచొం లోని, 
మరియూ మొదటి స్ాి య అధిభౌతిక పరపొంచొం లోని వ్వష్యాలకు ఆవ్ల ఉొండే రెొండ్వ్ స్ాి య 
అధి భౌతిక పరపొంచొం ఇొంక కటి. ఈ రెొండ్వ్ స్ాి య అధి భౌతిక పరపొంచొం సిల కాలాల కూ అనిి 
క లతలకూ అతీతమ ైనది. 

2. మనకు తెల్నసన్ అనవక మొంద ిమహానుభావ్వలు, ఋష ్సమానులు పరిపరరి సతాయనిి 
పరతయక్షొం గా అనుభవ్వొంచామని చపెాి రు. ఇలా అనుభవ్వొంచటొం “నవను” అనవ దానిని 
వ్దులుకోవ్టొం దాారా స్ాధ్యపడ్ుతుొందని చెపాి రు. ఉదాహరణ కి ఆధ్ునిక కాలొం లో జిడ్ుడ  

http://www.google.co.in/url?url=http://www.firstsafetysigns.co.uk/No-entry&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=-Gu7VLHbJobu8gWY8IDwCw&ved=0CBcQ9QEwAQ&usg=AFQjCNG4VcTY2wCNozUqBSLg6gJdZDTmPA
http://www.google.co.in/url?url=http://iyfl.blogspot.com/2013/10/the-universe.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=hf6zVO3gCZSTuASXwYHgBw&ved=0CCkQ9QEwCg&usg=AFQjCNE0oPlHkpj8azqSWerPSB410bMtFw
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కృషి్మూరిి, యూ జీ కృషి్మూరిి, రమణ మహరిష వ్ొంట ి వ్ారు ఇలాొంట ి అనుభవ్ాలు 
పొ ొందబడిన వ్ారి గా నమమబడాడ రు. వీరు అహానిి అధిగమ్మొంచటొం దాారా మనొం రోజు వ్ారీ 
చూసే భౌతిక సతాయనవి  వ్వశిష్టమ నై రూపొం లో చూడ్గల్నగారు అనిపస్ుి ొంది. వీరికి కల్నగిన 
అనుభవ్ాలను భవ్వష్యతుి  లో, వ్వరే పధ్ధతులోో , భౌతిక పేరరపేణల దాారా, అొంటే, శ్సిర చకితిల 
వ్లన నల, జనుయ మారుపలు చయేటొం వ్లననల, లేక మొందులు కనిపెటటటొం వ్లననల” 

స్ాధిొంచవ్చేామో! 

3.నవను అనవది గడచిన కాలొం లోని పరతిబొంబాల(images) తో చయేబడిన ఆలోచనల 
సమూహొం. నవను లేనపవపడ్ు, భౌతికమ ైన వ్ాసివ్ానిి చూసేటపవడ్ు, ఈ  పరతిబొంబాలు అడ్ుడ  
రాని సాఛ్ామ ైన భౌతిక వ్ాసివ్వకత అనుభవ్ొంలోకి వ్సుి ొంది. నవను అనవది లేనపవడ్ు భూత 
కాలమూ, భవ్వష్యత్ కాలమూ ఉొండ్వ్వ. కేవ్లొం వ్రిమానొం మాతరమే అనుభవ్ొం లోకి 
వ్సుి ొంది. మన చేతన అనవ టార్ా వ్ెలుతురు లో వ్రిమానానికి సొంబొంధిొంచన వ్వష్యాలు 
మాతరమే ఉొంటాయ. దనీి వ్లన, ‘నవను లేని స్ితీ లో మానస్క మ నై కాలొం ఉొండ్దు. ఐతే ఈ 
‘నవను లేని స్ితీ లో కల్నగిన అనుభవ్ాలు అధిభౌతికమ ైనవ్వ కావ్వ. భౌతిక అనుభవ్ాలే 
ఆలోచనల అడ్ుడ లేకుొండా కలుగుతాయ. దీని వ్లన ఆ భౌతిక అనుభవ్ాలకు ఒక వ్వశిష్టత 
చేకూరుతుొంది.మనిష్ మామూలు చేతన లో ఉొండ్గా ఇట వ్ొంటి అనుభవ్ాలు కలుగవ్వ. 
మామూలు చతేన పరధిి వ్వసిరిొంచనపవడ ేఈ అనుభవ్ాలు కలుగుతాయ. అొందువ్లన మనొం 
వీటిని అధ-ిచతేన అనుభవ్ాలు అనవ్చుా. 

4. ఈ విశష్్ వాక త లక  కల్నగిన అబుభవ్ాలు కారణొం లేనివ్వ (acausal) గా చెపపబడ్తాయ 
(మన వ్వశచోష్ణ లో “వ్వశ్ామూ, కాాొంటొం ఫో్కుాయయేష్న్సి” మొదల ైనవ్వ కారణొం లేనివ్వ గా 
తేల్ననట ో ).  దీనిని బటిట  ఆ అనుభవ్ాలు అధ ిభౌతికమ ైన కారణాల వ్లన కల్నగాయనిపస్ుి ొంది. 
అయతే, ఇపపటివ్రకూ తెల్నయని భౌతిక కారణాల వ్లన కూడా ఈ అనుభవ్ాలు కల్నగి 
ఉొండ్వ్చుాను. కానీ ఈ “‘నవను’ ని వ్దిల్నన శష్్ వాక త ల ” వ్ారి అనుభవ్ానికి కారణమ ైన 
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అధి భౌతిక పరపొంచానిి చూడ్లేదేమో! ఎొందుకొంటే అధిభౌతిక పరపొంచొం లో కారయ కారణ 
సొంబొంధాలు (మనము అనుభవ్వొంచ ే వ్వధ్ొం గా) ఉొండ్వ్వ. కాలొం ఉొండ్దు. కానీ మనిష్క ి
సొంబొంధిొంచన పరకిరయల నై చూడ్టొం, అనుభవ్వొంచటొం, ఇొందిరయానుభవ్ాలూ, చతేనా అనీి 
అధ ిభౌతికమ నైవ్వవ్వ కాదు. అవ్వ కారయ-కారణ సొంబొంధాల పరిధ ిలోనవ ఉొంటాయ. భౌతిక స్ాి య 
లో మనిష ్ అణువ్వలూ, ఎలకాటా నూో  మొదల ైన వ్ాట ి తో తయారు చేయబడాడ డ్ు. ఇవ్నీి 
భౌతికమ ైన కాలానికీ, కారయ కారణ సొంబొంధాలకు లోబడే ఉొంటాయ. వ్ాటిలో అధభిౌతికత 
లేదు.అధిభౌతిక మ నై వ్వష్యాలు మన కాలానికి లోబడి ఉొండ్వ్వ. కా బటీట  ఈ మహా 
పవరుష్ుల అనుభవ్ాలు అలౌకికమ ైనవీ, అస్ాధారణమ ైనవీ అయనా అధి-భౌతిక మ ైనవ్వ కాక 
పో వ్చుా.కానీ ఈ అనుభవ్ాలకు పేరరణ మాతరొం అధిబౌతిక పరపొంచొం లో ఉొంట ొంది. 

5. ఈ అధి భౌతికమ ైన వ్వష్యాలను తన పరతయక్ష ఇొందిరయానుభవ్ొం లోకి తెచుాక నవ అవ్కాశ్ొం 
మనిష్ కి రాకపో వ్చుా. ఒక బాకీటరియాకు కామొం, మోహొం, పేరమా వ్ొంటివ్వ ఎపపటికైెనా 
తెలుస్ాి యా? 

6.ఈ ఋష్ులలో క ొంత మొంది అదుౌతాలను చేస్ాి రు. వీరికి అయన సతయదరశనొం లానవ, ఈ 
అదుౌతాలకు కూడా పేరరణ అధిభౌతిక పరపొంచొం లోనవ ఉొండ్వ్చుా.ఈ అధి భౌతిక పరపొంచొం 
పెైన చెపప్న మొదట ి స్ాి య అధభిౌతిక పరపొంచొం మాతరమే. రెొండ్వ్ స్ాి య అధభిౌతిక 
పరపొంచానిి సపృశిొంచటొం కూడా మానవ్వలకు స్ాధ్యొం కాదు. 

ఇపపటవి్రకూ తెల్నయని భౌతిక కారణాల వ్లన కూడా ఈ అనుభవ్ాలు కల్నగి ఉొండ్వ్చుాను. 
కానీ ఈ అదుౌతాలనీి (గాల్న లో తేలటొం, భవ్వష్యతుి ను చెపపటొం మొదల నైవ్వ) భౌతిక 
పరపొంచొం లో జరిగేవ్వ. ఒకపవపడ్ు అదుౌతాలుగా కనిప్ొంచేవ్వ, సెైన్సి వ్ృధిధ  చెొందని తరువ్ాత 
మామూలు వ్వష్యాలయాయయ (ఉదా: గాల్న లో పరయాణొం చయేటొం). అద ేవ్వధ్ొం గా, వ్చేా 
కాలొం లో,సెనై్సి “ఇలాొంటి వ్ాటిని కూడా సొంభవ్మే” అని నిరూప్ొంచవ్చుా. 
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కాబటీట  శాసిర వ్వజాే నొం ఎొంత అభివ్ృధిధ  చెొందినా, ‘అధి-భౌతిక’ పరపొంచానిి మనిష ్అనుభవ్ొం 
పరిధ ిలోకి తీసుక ని రావ్టొం సొంభవ్ొం కాకపో వ్చుా. అలా అని శాసిర వ్వజాే నొం అొంతా దొండ్ుగ 
అని కాదు. భౌతిక పరిధ ిలో ఉని అనవక వ్వష్యాలు శాసిర వ్వజాే నొం పరిెగే క దీద  మన దెనైొందిన 
అనుభవ్ొం లో అవ్గాహన లో కి వ్స్ాి య. 
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దృగివషయ చేతన (Phenomenal consciousness) 

ఈ సృషిట  అనే పజిల్ లో ఒక మఖయమైెన మకక,"చేతన (consciousness)". ఎందుకంటే 

consciousness లేక పోతే మనవర్కూ సృష్టట  అనుభవం లోక్క ర్యదు.  మన్నషిక్క ఉండే చేతన సిితల్లో 

న్నదర , కల్లు, కోమా, brain death, ధాయనం (meditation), hypnotic state వంటి చాలా సిితలు 

ఉన్యనయి. కానీ ఈ ట్పా క్క సంబ్ంధించినంతవర్కూ, చేతన(consciousness) సిితి అంటే "మనం 

కాయర్ం బోర్ు ్ ఆడుతననపుడు, స్ట్ర రకర్ గుర చూస్తట్పుడు ఉండే సిితి". అలానే, "జీవితం లోన్న ఓ 

సమసయ గురంచి ఆలోచిసుత ననపుడు మనం ఉండే సిితి". ఇక అచేతన (unconscious) అంటే........ 

మనం ఓ పాట్ వింటూ వాహన్యన్నన డైరవ్ చేసుత ననపుడు, పాట్ గురంచి పెదద  గా పటిట ంచుకోం. అంటే , 

పాట్ అర్యధ న్నక్క మనం పెదద  గా attention ఇవవం. ఇట్టవంటి సిితి న్న ఈ ట్పా లో "అచేతన 

(unconscious)" అందాం. 

a) consciousness లో రండు ర్కాలు ఉన్యనయి. ఒకటి "access consciousness" లేక 

"functional consciousness". ఈ consciousness లో information processing అనేది 

మఖయం. దీన్నన్న మనం కంపూయట్ర్ లో సిమయలేట్ చేయవచుి. 

b)"phenomenal consciousness", అనేది మన feelings తో మడపడన సిితి. ఒక ఆకుపచి 

మైెదానం లో "పచిదనం" అనే ఫీలింగ్, లేక మొదటి సార ల్వ్ లో పడన ఓ ప్రర మికుడ అనుభూతి, 

...ఇవనీన phenomenal conscious లోన్న అంశాలు. ఈ ఫీలింగి్ వైెయక్కత కమైెనవి. వీటిన్న ఇపిటి 

వర్కూ ఇంతవర్కూ ఎవరూ న్నర్వచించలేదు. ఈ phenomenal conscious నే "అసలైన చేతన" 

అనవచుి. మనం బ్యటి పర పంచలో చూస్త ర్ంగులూ, వాసనలూ , ధవనులూ, సిర్శ ఇవనీన ఈ 

phenomenal consciousness తయారు చేస్తవే. బ్యటి పర పంచం లో కాంతి లోన్న వివిధ తర్ంగ 

దైర్యయ యల్ను గురత ంచి వాటిన్న ర్ంగులుగా మారేిది ఈ చేతనే. గాలిలోన్న వైెబ్రర షనల న్న శబ్ధ ం గామారేిది ఈ 

చేతనే. మనం చూస్త పర పంచం లో కంత భౌతికమైెన మూలాల్ నుంచీ (బ్యటి నుంచీ) వచిినపిటికీ, 

చాలావర్కూ అది మన మనసు కలిించిన భర మే! అయితే ఈ మెదడు లోపలి సిన్నమా, మన మెదడు 
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లోన్న నూయర్యనల  firing patterns నుంచీ, ఎలా ఆవిర్ువించింది అనే విషయం లో ఒక explanatory 

gap ఉందన్న chalmer అనే తాతివకుడు అన్యనడు. ఈ గాయప్ న్న కార్య కార్ణ సంబ్ంధాల్ రూపం లో 

వయకత  పర్చలేం. చేతన అనేది పదార్ధ ం (matter) యొకక ల్క్షణం (property) అయిన information 

యొకక ఓ aspect గా chalmer భావించి, ఆ ర్కమైెన ఓ సిధాధ ంతాన్నన పర తిపాదించాడు. chalmer 

సృషిట  లోన్న అన్నన వసుత వ్వల్కీ చేతన ఉంట్టందనే అనుమానం వయకత  పర చాడు. 

ఏదేమైెన్య phenomenal consciousness న్న ఇంతవర్కూ సరగా న్నర్వచించలేకపోయారు. ఇక దాన్నన్న 

కంపూయట్ర్ల లో రోబోట్ల  లో సిమయలేట్ చేయట్ం ఇపిటోల  అయేయపన్న కాదు.... కనీసం ఓ యాభై 

సంవతిర్యలు ఆగాలి. 

a) functional consciousness న్న simulate చేయటాన్నక్క అనేక సిధాధ ంతాలు అందుబాట్ట లో 

ఉన్యనయి. వాటిలో కన్నన.. 

1. Global Workspace theory ఈ సిధాధ ంతం చేతన న్న ర్ంగ సిల్ం తో పోలిి, దాన్న దావర్య 

వివరసుత ంది. ఈ తీరీ పర కార్ం మన decision అనే టార్ి్,  మన attention అనే spot light న్న 

డయాస్ మీది ఏ యాకట ర్ మీద పడేలా చేసుత ందో , ఆ యాకట ర్ మన చేతన లోక్క వసాత డు/వసుత ంది. ఈ 

తీరీ పర కార్ం చేతన మెదడు లోన్న ఏ ఒకక భాగం లోనో ఉండదు. ఇది మెదడు అంతటా, thalamo-

cortical వయవసి దావర్య విసత రంచి ఉంట్టంది. reticular formation దావర్య activate అవ్వతంది. 

2. Information integration theory- స్ట్ల్ ఫోన్ లో తీసిన ఒక ఫొటొ (మీ ఫ్ర ండ్ నవ్వవతననపిటి 

ఫొటో) న్న పరగణిదాద ం. ఆ ఫొటొ, స్ట్ల్ ఫోన్ స్క్కరన్ క్క చాలా పిక్సిల్ి్ మాతర మే. అదే ఫొటొ, స్ట్ల్ ఫోన్ లోన్న 

పార స్ట్సర్ క్క కన్నన బైట్ి్ మాతర మే. కానీ మన చేతన కు అది "నవ్వవతనన ఒక ఫ్ర ండ్" ఫొటొ. మన 

చేతన ఆ బిట్ి్ లోన్న ఇంఫరేాషన్ న్న అంతటినీ అనుసంధానం(integrate) చేసి దాన్న న్న మన ఫ్ర ండ్ 

నవ్వవతనన ఫొటో లా మనక్క తెలిస్తట్ట్టల  చేసుత ంది. 

3. Dennets Multiple version theory- దీన్న పర కార్ం చేతన అనేది అనేక వర్ష నుల నన ఓ సాఫ్ట్ట వర్ కోడ్ 

లో చివర వర్ష న్ లాంటిది. చివర వర్ష న్ మారకటోల క్క ఎలా వసుత ందో, అలానే సంఘట్నల్ చివర వర్ష న్ 

కానష న్ననస్ లోక్క వసుత ంది. 

బిర ట్న్ లో జరపిన కన్ననపర యోగాలోల , మన్నషి అచేతన (అనేక సమూహ్మలు మెడటేషన్ చేస్త పర దేశాల్లో), 

భౌతిక పర పంచం లోన్న ర్యయండం ఈవెంట్ి్ న్న పర భావితం చేయగల్దన్న తేలింది. కానీ చేతన్యవసి లో 

ఆలోచనల్ కు ఈ శక్కత  లేదు. కాబ్ట్టట  బ్యటి పర పంచమూ మన చేతన్య కూడా ఓ ఉమాడ తెలియన్న 
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(common-unknown) మూలాల్నుంచీ ఉదువించాయన్న కన్నన తీరీలు అనుమాన్నసుత న్యనయి. 

quantum theories of conscious అనేవి, చేతన అనేది మన్నషి మెదడు లో ఉండే micro tubules 

లో న్న quantum actions వల్న ఉదువించిందన్న పర తిపాదిసుత న్యనయి. అయితే, ఈ తీరీ ల్ లో ఏవీ 

పూర వ్ కాలేదు. కన్ననటిన్న  తపుి అన్న న్నరూపించారు కూడా. string theory,quantum holism, 

intrinsic order లాంటి సిధాధ ంతాలు సృషిట  జనన్యనీన, చేతననూ వివరంచి, chalmer చపిిన, 

"explanatory gap" ను పూరంచటాన్నక్క ఉపయోగ పడతాయన్న భావిసుత న్యనరు. 

కన్నన తీరీ ల్ పర కార్ం ఈ సృష్టట  ఓ చేతన. (విషుణ వ్వ న్నదర పోతననపుడు ఆయనకు వచిిన కలే ఈ 

సృషిట ..?) కానీ ఇలాంటి తీరీ ల్ క్క ఓ బ్రసిస్ ఉందన్న కూడా పూర వ్ కాలేదు. 

functional/access consciousness గురంచి ఇంకా బోలడు తీరీ లు ఉన్యనయి.ఈ తీరీ ల్ గురంచి 

న్నటోల  (you tube, Wiki) చాలా సమాచార్ం ఉంట్టంది. 
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ప్రత్యక్షానుభవాల్క 

“పరతయక్ష” అనుభవ్ాలను(revelations) పొ ొందటొం అనవ వ్వష్యొం మత వ్రాు లలో చాలా 
ముఖయమ నై వ్వష్యొం గా భావ్వస్ాి రు.ఈ వ్ాయసొం “పరతయక్ష” అనుభవ్ాలను భౌతిక వ్వష్యాల 
పరొం గా వ్వవ్రిొంచటానికి పరయతిిసుి ొంది. ఈ వ్ాయసొం ఈ లోక అస్ితాానిి “తెల్నస్నది, 
తెల్నయనిది, తెలుసుకోలేనిది” అని మూడ్ు రకాలు గా వ్రీుకరిసుి ొంది. ఈ రాతగాడ్ు, “ఈ 
బరహామొండ్ అస్ితాొం(existence) లో మనుష్ులు ఎపపటికీ తలెుసుకోలేని వ్వష్యాలు 
ఉొంటాయ”, అని వ్ాదసిుి నాిడ్ు. వీటికి అతను “తెలుసుకోలేనివ్వ” అనవ పేరు తగిల్నొంచాడ్ు. 

పి్తయక్షిం 

పరతయక్ష అనుభవ్ాలనవ, స్ాక్షాతాార అనుభవ్ాలు(revelations) అని కూడా ప్లుదాద ొం. 
స్ాధారణొం గా, ఈ అనుభవ్ాలు, “స్ాారధొం అసలే లేని ఒక స్ితి”, తో ముడి పడి ఉొంటాయ. 
వీటనిిటిలోనూ ఉమమడి గా ఉొండే ఒక వ్వష్యమేమొంటే, ” ‘నవను’ అనవ వ్ాడ ి
మధ్యవ్రిితామూ, జోకయమూ లేకుొండా బాహయ భౌతిక పరపొంచొం లోని వ్సుి వ్వలతో పరతయక్ష 
ఇొందిరయ సొంపరాొం ఉొండ్టొం”.  ఈ అనుభవ్ొం”వ్ాసివ్ొం కొంట ేకూడా ఎకుావ్ వ్ాసివ్మ ైనది”, 

అని అొంటారు. ఇకాడ్ చెప్పన ‘నవను’ అనవ పదారధొం, “మనిష్ ఆలోచనల తో చయేబడిన 
ఆతమసపృహ ఉని ఒక కేొందరొం(self conscious centre)”. “నవను” అనవద ిమనిష ్యొకా 
అనిి ఆలోచనలనూ, ఆచరణనూ పరయవ్వక్షిసూి  ఉొంట ొంది. 

ఆలోచనలఅమరిక్ 

“నవను” అనవది “ఆలోచన” అనవ దారొం తో చయేబడిన ఒక దారపవ కొండ ెలాొంటదిి. ఆలోచనవమో 
బాహయ వ్సుి వ్వల(ఆ చటెూట , ఈ క ొండా) యొకా బౌధిధక పరతినిధ్ుల ైన (representatives in 

http://fineartamerica.com/featured/epiphany-miki-de-goodaboom.html
http://www.google.co.in/url?url=http://www.gbcdecatur.org/sermons/GlimpseGlorifiedChrist.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=XgG0VM7dIMSMuAT86YH4DA&ved=0CBsQ9QEwAzgU&usg=AFQjCNEtDyexpno9Fa_RTg3lYRY9_962Ig
http://www.google.co.in/url?url=http://www.telegraph.co.uk/travel/cruises/cruise-ships/15814/Europa-review.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=fHC7VKuwGoeQ8QXm9YDACw&ved=0CBUQ9QEwAA&usg=AFQjCNGlbY6E8xnyYXSBogfVVTco5iizzw
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the realm of thought) మాటలూ(words), చతార లూ(images) వ్టవి్ాటి తోనూ, సపరశ, 
వ్ాసన, ధ్ాని వ్ొంటి, వ్వడి వ్ొంటి ఇొందిరయ వ్వనిమయాల (sensory inputs) తోనూ చేయబడ ి
ఉొంట ొంది. 

ఇొందిరయ వ్ాసనలనీి బాహయ వ్సుి వ్వల చహాిలు (symbols), కానీ ఇొందిరయ వ్ాసనలు 
బహయ వ్సుి వ్వలు మాతరొం కాదు. అవ్వ కేవ్లొం చహాిలు! ఈ చహాిలు, “బాహయ పరపొంచొం తో 
మనిష్కి అపపటికే పరరిి అయన పరిచయొం”, వ్లన ఏరపడ్తాయ. ఈ చహాిలు(symbols) 

గతిొంచన కాలానికి చొెందినవ్వ. కాబటీట , ఆలోచనలు కూడా గత కాలపవ చహాిలతోనవ 
చేయబడనిాయ. “నవను” అనవది, అలోచనలోి  చేయబడనిపపటికినీ తన సొ్ ొంత అలోచనలను 
తన చేతన (consciousness) అనవ తెర మీద చూడ్ గలుగుతుొంది. 

మనిష్ చేతన అనవద ిఒక గోడ్ మీద పడని బాటరీ ల ైట  కాొంతి లాొంటదిి.    చేతన, ఈ భౌతిక 
పరపొంచొం అనవ పడ్వ్ లో కూరొాని, భౌతిక మ ైన కాలొం అనవ పరవ్ాహొం లో పరయాణణసూి  
ఉొంట ొంది, కాబటీట , ఈ చేతన వ్రిమానొం లో మాతరమే ఉొంట ొంది. అయతే దాని తెరమీద గత 
కాలపవ ఆలోచనలు మ దులుతూ ఉొంటాయ. ఈ చేతన అనవ తెర పె ైవ్రిమానానికి(present) 

చెొందిన యదారధకాలపవ (realtime) ఘటనలూ,  గత కాలపవ(past) ఆలోచనలూ, 

భవ్వష్యత్(future) కాలపవ ఊహలూ, వీటికి సొంబొంధిొంచన చతార లూ(images)..ఇవ్నీి జల్నమ్మ 
గా కదలాడ్ుతూ ఉొంటాయ. 

మనిష్ తల, చతరా లు లేక బ మమలని తనలో పదలి పరచుక నకపో తే, ఆలోచన అనవద ి
ఏరపడ్దు. ఆలోచన యొకా వ్వష్యకోశ్ొం (database) లేకపో తే, “నవను” భవ్వష్యతుి  ని 
ఊహిొంచుకోలేదు. అలా ఆలోచనలేమీ లేన్న సొందరౌొం లో, మనిష ్ మానస్తక అస్తథత్వుం 
వ్రిమానొం లో మాతరమే ఉొంట ొంది. అలాొంటపవపడ్ు తల లో, అనీి ఇపపట ి వ్వష్యాలే 
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ఉొంటాయ, ఎపపటి వ్వష్యాలో ఉొండ్వ్వ. అలోచన సృష్టొంచన భూత, భవ్వష్యత్, వ్రిమానాలు 
అనవ హదుద లు చెరిగిపో తాయ.  

ఆలోచనలు మన జాే పకాలలో(memory) పదిల పరచబడ ిఉొంటాయ. మన ధారణ లో ఉని 
పదారధొం (content) గతొం గా పని చసేుి ొంది. గతానిి పొ డిగిొంచ చూసేి  భవ్వష్యత్ కనపడ్ుతుొంది. 
మన జాే పకొం పో తే గతొం పో తుొంది. గతొం తో పాట  ఆలోచన కూడా అదృశ్యమౌతుొంది. గతొం 
అదృశ్యమ ైనపవడ్ు, గతొం యొకా పొ డిగిొంపెైన భవ్వష్యత్ కూడా అదృశ్యమౌతుొంది. 
ఒక వ్యకిి కోణొం నుొంచీ చూసేి , ఆలోచన లేనపవడ్ు, ఒకా వ్రిమానొం మాతరమ ే ఉొంట ొంది. 
కాబటీట  వ్ెయైకిికమ ైన సమయొం మాయమ పైో తుొంది.  మనిష ్ చతేన మాతరొం బాహయమ నై 
భౌతిక ఘటనల పరవ్ాహొం తో పాట  పరయాణణసుి ొంది. కాబటీట  చతేన అనవద ి భౌతిక కాలొం తో 
పాట  పరయాణణసుి ొంది. 

మన్నషత మనస్ు అన్ేది ఈత్ కొలను (swimming pool) ఉనా ఓ ప దద  న్నవ (ship) లాుంటిది. 
అద ిభౌతిక కాలుం అన్ ేస్ముదరపు నీట ిలో పయన్నస్ూత న్ే, పూల్ లోన్న నీట ిలాుంటి త్నదెనై 

కాలాన్నా కలిగ  ఉుంట ుంద.ి 
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ఆలోచనల తయార ీ

పవటీట  పవటటగానవ ఓ పసవ్్ాడ్ు బాహయ పరపొంచొం లోని వ్సుి వ్వలని తననుొంచీ వ్వరు గా చూడ 

లేడ్ు. ముొందు క ొంత కాలొం తన జాే నవొందిరయాల నుొంచీ వ్చేా వ్వశచషాలను మనల ఫలకొం పె ై
ముదిరొంచుకోకుొండా పరిశీల్నస్ాి డ్ు. కానీ రాను రానూ,బయట ి నుొంచీ వ్చేా శ్బాద లనూ 
దృశాయలనూ తన మనల ఫలకొం పెై ముదిరొంచుక ొంటాడ్ు. వ్ాడికి భాష్ వ్చాన తరువ్ాత, 

ఇొంతకు ముొందు తన మనసు లో దాచుక ని దృశాయలకూ, వ్ాసనలకూ,ధ్ానులకూ,..పేరుో  
తగిల్నొంచటొం మొదలు పెడ్తాడ్ు.భాష్ నవరుాక నవ కరమొం లో వ్ాడ్ు తనదెనై ఓ మానస్క 
నిఘొంట వ్వ(mental dictionary) ను తయారు చసేుక ొంటాడ్ు. తరువ్ాత వ్ాడ్ు పెదదయాక, 

ఏదెనైా వ్సుి వ్వని చూస్నపవడ్ు, ఆ వ్సుి వ్వకి సొంబొంధిన మాటని తన మనలనిఘొంట వ్వ 
నుొంచీ బయటికి లాగుతాడ్ు.అొంత ేఅసల ైన వ్సుి వ్ర, దాని పేరూ కూడా ఒకే సమయొం లో, 
చేతన అనవ తెరపె ైజాగా ని ఆకరమ్మస్ాి య. 

ఒక మనిష్కి తెల్నసన్ మాటలు తకుావ్ెై, అతని ఆ వ్సుి వ్వ పేరు తెల్నయక పో తే, అతను తన 
జాే పకొం(memory)లోొంచీ ఆ వ్సుి వ్వకి సొంబొంధిొంచన చతార నిి (image) బయటిక ి
లాగుతాడ్ు. 
అసల ైన వ్సుి వ్వ తో పాట  ఈ ఇమేజ్ కూడా అతని చతేన ని ఆకరమ్మసుి ొంది.మానస్క మ ైన 
ఇమేజ్ లేకుొండా, అసలు వ్సుి వ్వ మాతరమ ేచతేన లో ఉొండ ేఅవ్కాశ్ొం చాలా తకుావ్. 

http://www.google.co.in/url?url=http://www.tarboy.com/2013/09/illustration/thoughts/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=cQK0VOvMM8KQuASpyYG4Bw&ved=0CCMQ9QEwBzgo&usg=AFQjCNG1_Xp3RRMy1ghCBJsWiFlCpYl5rA
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“నేను” యొక్క సవరూప్ిం. 

 

ఓ మనిష,్ ఒక ఎగిరే పకి్ష ని ఏకాగరత తో చూసుి నాిడ్నుక ొందాొం. అతనికి తాను పకి్షని 
చూసుి నాినని తెల్నస్నొంత సేపర, అతని చతేనా వ్వదిక ని వాస్తవ స్మయుం(real time) లోన్న 

పక్షి ఇమేజీ ,మరియూ “మ మరీ నుుంచీ వచిచ మనసు మీద పడిన పక్ష ి  ముదరా ”, 
అకరమ్మొంచుక ని ఉొంటాయ.ఆ పరిశీలకుడ్ు తన మానస్క ముదర తన పరిశీలనకు అడ్ుడ  
రాకుొండా, వ్ాసివ్ పక్ష ి ఇమజేి ని మాతరమ ే చూడ్గల్నగిత ే దానినవ అచామ ైన పరిశీలన 
అొంటారు. ఈ అచా-పరిశీలన ఆలోచన తో మల్ననొం కా బడ్దు. ఈ స్ితి లో పరిశీలకుడ్ు 
ఉొండ్డ్ు. ఎొందుకొంటే ఈ స్ితి లో ఏద ీమ మరీ లో రికార్డ కాబడ్దు. అపపటికే రికార్డ అయనద ి
చేతన లోకి రాదు. మరి పరిశీలకుడ్ు లేక నవను అనవద ిమ మరీ లో సొ్ట ర్ అయన ఒక డటేాబేస్ 
కదా. కాబటీట  ఈ స్ితి లో పరిశీలకుడ్ు చతేనా ఫలకొం పెైకి రాడ్ు. చేతన లో ఉొండదేే 
నిజమ ైనది. చేతన వ్రిమానొం లో మాతరమ ే ఉొంట ొంది. కాబటీట  ఈ స్ితి లో , ఆ క్షణానికి 
పరిశీలకుడ్ు మానస్కొం గా చనిపో యనటేో ! మనొం వీడియో కెమేరా ఉదాహరణ తీసుక నిట లో త ే
అచా-పరిశీలన చేస ేమనిష్ చేతన రికార్డ చయేకుొండా ఫరర గా ఉని కెమ రా లాొంటదిి. బయట 
ఏ వ్సుి వ్వ, ఎొంత సమయొం ఉొంట,ే కెమేరా తెర పెై అదే వ్సుి వ్వ అొంతే సమయొం ఉొంట ొంది. 

https://bondalapati.files.wordpress.com/2014/12/image005.png
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ఆ వ్సుి వ్వ కెమేరా వ్రయ నుొంచీ బయటపడ్గానవ, కెమ రా తెరనుొంచీ కూడా 
మాయమవ్వతుొంది. 

కానీ నిజ జీవ్వతొం లో మన చేతన ఎపవపడ్ూ రికార్డ చేయని కెమేరా లా ఉొండ్దు. మన మనుి 
ఎపవపడ్ూ అపపటికే రికార్డ అయన ఆలోచనలనీ, చతార లనీ, వ్ాసివ్ సమయొం లోని బయట ి
పరపొంచపవ వ్సుి వ్వల ఇమేజ్ ల తో కల్నప్ మన చేతనా యవ్నిక పెై పరదరిశసూి ఉొంట ొంది. 

“నేను”ని నడిప ించే శకిు 

“నవను” ఆలోచనల తో తయారు చయేబడిొంది.ఓ మనిష్ యొకా స్ాారధొం, ఆ మనిష ్వ్ెయైకిిక 
స్ాి య లో మనుగడ్ స్ాగిొంచటానికి ఉపయోగపడ్ుతుొంది. నవను లేక సలె్్ అనవద ిమానవ్ 
వ్ాొంఛ్ ల, భావ్ోదేాగాల, వ్ాొంఛ్ా తీవ్రతల,కోరికల సమేమళనొం. “నవను” తెచాపటెిటన ఆలోచన, 
ముొందు ముొందు ఉొండే కష్టమ ైన రోజుల కోసొం పాో న్స చేసుకోవ్టానికి ఉపయోగపడ్ుతుొంది. ఈ 
ఆలోచన వ్లన మనిష్ మనుగడ్(survival) మ రుగవ్వతుొంది. మనిష్ వ్యవ్సిలను 
స్ాి ప్ొంచటానికి ఆలోచన పనికి వ్సుి ొంది. మనిష్ మ ైొండ్జ నుొంచీ వ్చాన శాసరి రయమ ైన 
మరియూ ఇొంకా అనవక రకాల ఆవ్వష్ారణలు ఈ ఆలోచన వ్లననవ స్ాధ్యమ ైనాయ. ఆలోచన 
తో వ్చెా సమసేయమ్మటొంటే, “దానిదెైన ఓ మానస్క పరపొంచానిి ఏరపరచటొం”. ఈ మానస్క 
పరపొంచొం మనిష ్ని, బయట ఉొందే పరపొంచానిి పరతయక్షొం గా అనుభవ్వొంచనీయదు. మధ్య లో 
ఆలోచన వ్చా చేరుతుొంది. ఆలోచన, మానస్క ధోరణులు, ఉదేాగాల కు సొంబొంధిొంచన 
చహాిలను మనుిలో స్ోట ర్ చేస్, మన కి గడ్చపోయన గురుి లను జేప్ి  చేస్, మనలని వ్ాటిని 
మరచపో కుొం డన చసే్, మన జీవ్వతాొంతొం పాత ఉదేాగాలూ, ధోరణులే మనని అదుపవ చేస ే
వ్వధ్ొం గా మలుసుి ొంది. 
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పరత్ాక్షానుభవుం-విహుంగవీక్షణుం 

పి్తయక్షానుభవమూ(revelation or epiphany),పి్యతనమూ 

మనస్కమ ైన పరయతిొం దాారా మనిష ్ అహొం లేని స్ితి కి చేరలేడు. ఎొందుకొంటే 
పరయతిమనవద ి"న్నేు" నుొంచ ేఆవ్వరౌవ్వసుి ొంది. క ొంతమొంద ిఅరుదు గా ఈ స్ితి లోకి వ్ెళ్ళి రు. 
అలా వ్ెళళటానికి కారణాలు మాతరొం మనక ి తెల్నయవ్వ. అలాొంట ి మనుష్ులు సదాచార 
పరాయణుల ై ఉొండ్క పో వ్చుా. వ్ాళళళ “మొంచ బాలురు” అనబడే రకొం కాకపో వ్చుా. “ఈ 
"న్ేను"  లేని స్ితి దేని వ్లన కలుగుతుొంది?”, అనవ వ్వష్యానిి స్ నై్సు ఇొంకా పరరిిగా అరధొం 
చేసుక నిట ో  కనపడ్దు. ఆ స్ితి లో ఉని వ్ారికి పరపొంచొం మౌల్నకొం గా భినిొం గా 
గోచరమౌతుొంద.ి అలా అని ఆ స్ితి ఏదో  దెవైీయ(Godly) మ ైనదీ, మారిమకమ ైనదీ (mystical) 

అనుకోవ్టానికి వీలేో దు. 

పి్తయక్షానుభవాలూ, సామాజిక్ సిందరభౌచితయిం (social relavance) 

పరతయక్షానుభవ్ాలు స్ామాజిక సమసయల ైన పేదరికొం, న్నర్ుదో ాగుం, పరాయవ్రణ హాని వ్ొంట ివ్ాటిని 
పరిష్ారిొంచటానికి ఉపయోగపడ్తాయా? కనీసొం ఓ వ్యకిిని పేరరేప్స్ాి యా? 

పరతయక్షానుభవ్ల వ్లన ఎలాొంట ిరాజకయీ, మత పరమ ైన, ఆధాయతిమక పరభావ్మూ సమాజొం 
పెై ఉొండ్దన్న, యూజీ కృషి్మూరిి అనవఓ అనుభవ్జేుడ్ు చపెాపడ్ు. 

http://www.google.co.in/url?url=http://www.patheos.com/blogs/jesuscreed/2014/06/06/the-relevance-of-the-book-of-revelation/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=JQO0VOLWNMeIuASI3oC4Aw&ved=0CB0Q9QEwAw&usg=AFQjCNH_pJNWG7sjScNSVEDKnquMmguSpw
http://www.google.co.in/url?url=http://www.deviantart.com/morelikethis/112429949/digitalart/photomanip/animalsplants&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=XwO0VPTfE9aTuAS2oYKwDw&ved=0CCMQ9QEwBw&usg=AFQjCNFkpQFg5QSVD9X5fRvm1mZVw9wy2g
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పి్తయక్షానుభవాలూ,జింతువులూ 

జీవ్ పరణిామ కరమొం లో కిొంది మ టో లో ఉని జొంతువ్వ ల లో ఎట వ్ొంటి ఆలోచనలూ 
ఉొండ్వ్వ. కాబటీట  అవ్వ కూడా పరతయక్షానుభవ్ొం లాొంటి ఓ స్ితి లో ఉొంటాయా? ఇది సొంభవ్మే. 
ఐతే మనిష్లో  త్టస్తథుంచే స్ితి కీ, జొంతువ్వలలో ఉొండ ే స్ితి కీ ఓ తేడా ఉొంది. మనిష్లో 
పరతయక్షానుభవ్ స్ితి, ఆలోచనల తో కూడని స్ితి తో కల్నస్ ఉొంట ొంది (co-exists). 
మామూలుగా పరతయక్షానుభవ్ (ఆలోచనలు లేని) స్ితి లో ఉొందే మనసు, బాహయ పేరరణలూ 
అవ్సరాలను బటిట  ఆలోచన సహిత స్ితి లోకి వ్సుి ొంది.ఒకా స్ారి ఈ “నవను” అనవద ిచురుకు 
గా అయన తరువ్ాత, పరతయక్షానుభవ్ొం సమయొం లో మ మరీ లో పదలి పరచబడ్డ  
అనుభవ్ాలను బయటకిి తీస ్మనల ఫలకొం పె ైపరదరిశొంచగలదు. ఈ పరతయక్షానుభవ్ొం యొకా 
పరదరశనా అసల నై పరతయక్షానుభవ్మూ ఒకట ి కాదు. పరతయక్షానుభవ్ స్ితి లో ఆలోచనలూ, 

చతార లూ మ దడ్ు లో పదిల పరచబడాడ , ఆ పరతయక్షానుభవ్ సమయొం లో అవ్వ పరదరిశొంపబడ్వ్వ 
(not played back). పరతయక్షానుభవ్ స్ితి లో ఎరుక (awareness) ఉొండ్దు, తెలుసుకోవ్టొం 
(knowing) ఉొండ్దు. ఆ స్ితి లో కేవ్లొం అచా-పరిశీలన (pure-perception) మాతరమ ే
ఉొంట ొంది. 

పి్తయక్షానుభవిం-సింక్రమణ(transmission) 

మాటల ను ఉపయోగిొంచ పరతయక్షానుభవ్ాలను ఇవ్ా వ్చాా? లేదు..పరతయక్షానుభవ్ానికి 
ఆలోచనలు లేకపో వ్టొం కావ్ాల్న. ఆలోచనలు లేని చోట మాటలు కూడా ఉొండ్ కూదదు. 
మాటలు లేని స్ితి గురిొంచ మాటల తో ఇతరులకి చెపపలేము. 
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పి్తయక్షానుభవిం- భినన ప్ధ్ధతులత 

మాదక దరవ్ాయల సవే్నొం, మ దడ్ు కి శ్సిర చకితి చయేటొం, జనుయ మారిపడీ వ్ొంట ిపధ్ధతుల 
వ్లన , ధాయనొం వ్ొంటి మారాు ల వ్లన ఇక ముొందు ముొందు పరతయక్షానుభవ్ాలను 
పొ ొందవ్చుానా..?.. ఇది సొంభవ్మే. 
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మానవాతతశక్తు లూ|అజఞేయిం 

క ొందరు ట ల్నపతీ లాొంట ిమానవ్ాతీత శ్కుి లు తమకు ఉనాియొంటారు. మరిక ొందరు గాల్నలో 
తేలగలమొంటారు. ఈ వ్వష్యొం శాసరి రయమ నై ఏకాభిపరా యొం (scientific consensus) లేదు. 
అలాొంటి శ్కుి లు ఉనాియనుక నాి, సెైన్సి ఇొంకా వ్ాటిని అరధొం చేసుక నక పో వ్టొం వ్లన, 

అవ్వ  అదుౌతాలుగా చలెామణణ అవ్వతునాియ. క ొంతమొంద ిమనుష్ుల దేహానికి ఇనుము 
అొంట క ొంట ొంది. ఈ దృగిాష్యానిి సెనై్సి ఇొంకా వ్వవ్రిొంచలేక పోయొంది. ఇలా ఓ 
అయస్ాాొంతొం లా మనిష్ శ్రీరొం ఇనుముని ఆకరిషొంచటొం కూడా మానవ్ాతీత శ్కుి లు అనబడ ే
శ్కుి లలాొంటిద!ే 
సెైన్సి రాబో యే కాలొం లో దీనిని వ్వడ్మరచ చపెప వ్చుా. నూయరో ఇమజేిొంగ్ వ్ొంటి ట కాిలజీల 
వ్లన తెల్నపతీ లాొంట ి వ్వష్యాల లోని గుట ట  ని విపపటుం సమీప భవ్వష్యతుి  లోనవ స్ాధ్యొం 
అవ్వతుొంది. మ్మగిల్నన మానవ్ాతీత శ్కుి లకి కూడా ఇద ేవ్ాదన వ్రిిసుి ొంది. 

ఎప్పట్ికీ తలెతసుకోలేనిదర 

ఓ గుడిు  వాళ్ి ఆటవిక తెగ లోన్న జాఞ నమేదీ వాళ్ిక ి స్ూర్ాకాుంతి ఎలాఉుంట ుందో  తెలిస్ేలా 
చేయలేకపో్ వచుచ. కానీ వాళ్ి తెగ లోన్న విజాఞ నముంతన కూడన వాళ్ిక ి ఎుండ వడేి ఎలా 
పుడుత్ుుందో  వివర ుంచలేకపో్ తే, అపుపడు వార్ు త్మక  తెలియన్నదీ, బహుశా ఎపపటికీ 

తెల స్ుకోలేన్నదీ అయ్న ఓ దృశ్ా పరపుంచుం ఉుందేమో అన్ ేపర కలపన చేసాత ర్ు. అలాన్ే మన 

విశ్వుం ఎలా ఏర్పడిుంది అన్ే విష్యాన్నా విశ్వుం లోన్న విష్యాల తో వివర ుంచలేక ప్ోయ్నపుడు, 

http://www.google.co.in/url?url=http://www.crossfittsac.com/archives/188&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=SAS0VPGzEYqLuATFs4KoCg&ved=0CDcQ9QEwEQ&usg=AFQjCNE0HXzXM_xaxTTwBvmN38KeTBynmg
http://www.google.co.in/url?url=http://www.dreamstime.com/stock-images-film-strip-image7592674&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=UAW0VKX0KMOeugSM14G4Dw&ved=0CDkQ9QEwEg&usg=AFQjCNFKO_SPUxHAT5mwOwoJTTtEWYMe-g
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మనక  ఎపపటిక ీ తెలియన్న విష్యాల  కొన్నా ఉన్నాయ్యమో అన్ే ఊహ చేస్ే అవస్ర్ుం 

కల గుత్ుుంది. 

వ్వశ్ాొం యొకా ఉనికి కి సొంబొంధిొంచన క నిి వ్వష్యాలను మనిష ్ ఎపపటికీ తలెుసుకోలేక 
పో వ్చుా.క నిి తెల్నయని వ్వష్యాలను సెైన్సి పవరోగమ్మసుి ని క దీద  తలెుసుకోవ్చుా. అయత ే
మరిక నిి వ్వష్యాలు మనిష్ ఆలోచనా పరిధకీి, సెైన్సి పరిధిక ీఆవ్ల ఉొంటాయ. 

 

మనిష  వయవసథ (శారీరక్,భౌతిక్)కి ఉనన ప్రిమితులత 

 

మనిష్ అనవవ్ాడ్ు మూడ్ు క లతల (dimensions) లో ఉొండే ఓ జీవ్ వ్యవ్సి.( కాలొం తో 
కల్నప్తే నాలుగు క లతలు. ఐదు లేక అొంతకొంటే ఎకుావ్ క లతలుగల పరపొంచొం లోకి మనిష ్
కి పరవ్వశ్ొం లేదు..అలాొంటి లోకొం మనిష ్కి అొందదు. పో గు సధ్ాధ ొంతొం (string theory) లాొంటవి్వ 
పనెిొండ్ు క లతలను ఊహిొంచనా, ఆ క లతలు మనిష్ భౌతికతకు అొందవ్వ. ) మనిష్ వ్యవ్సి 
యొకా పరిశీలనలు అతని జాే నవొందిరయాల కుొండే పరిమ్మతుల కి లోబడ్తాయ. అతని 
ఆలోచన ఒక వ్వదుయదరస్ాయనిక చరయ (electro chemical reaction). మనిష్కి తన భౌతిక 
ఉనికి కి ఆవ్ల ఉొండ ేవ్సుి వ్వలను అరధొం చేసుక నటొం లో పరిమ్మతులు తపపనిసరి గా ఉొండ ే
ఉొండాల్న. 

సమయిం తో చేయబడడ  విశవిం 

బగ్ బాయొంగ్ తీరీ అనవద ి వ్వశాారొంభానిి గురిొంచన సధ్ాధ ొంతాలనిిట ి లోకీ ఎకుావ్ పేరెనిిక 
గని సధ్ాధ ొంతొం. దీని పరకారొం సమయమూ(time), పరదేశ్మూ (space) కూడా విశావవిరాావ 

ఘటన తరువ్ాతే పవటాట య. తరువ్ాత జరిగిన అనవకానవక కారయకారణ ఘటనల వ్లన, మనొం 
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ఇపపట ి వ్వశ్ాొం లో జీవ్వసుి నాిొం. కాబటీట , ఈ స్ధాధ ొంతొం పరకారొం వ్వశ్ాొం కాలొం-పరదేశ్ొం  తో 
చేయబడ ి ఉనిది. వ్వశ్ాొం, కాలొం లోనల , పరదశే్ొం లోనల లేదు. ఒక టీ కపవప ప్ొంగాణ ీ తో 
చేయబడనిట ో , ఓ చొకాా బటట  తో చయేబడ్డటూో , ఈ వ్వశ్ాొం కాలొం తోనూ సమయొం తోనూ 
చేయబడ ి ఉొంది. వ్వశాానికి సొంబొంధిొంచన నియమాలను మనొం మారాలేము. అనిి 
నియమాలనూ పట ట క ని కారయకారణాలను అనవాష్సూి , మనొం బగ్ బాయొంగ్ కి  చేరవ్చుా. 
కారణమనవది కారాయని(effect)కి ముొందుొంట ొంది. కారయ కారణాలు రెొండిొంటికీ సమయొం 
లోనవ  అస్ితాొం ఉొంట ొంది. సమయొం బయట వీటికి అస్ితాొం లేదు. బగ్ బాయొంగ్ కి ముొందు 
సిల కాలాలు లేకపో వ్టొం వ్లన, బగ్ బాయొంగ్ కి ముొందు కారణొం కూడా ఉొండ్దు. అొంటే, బగ్ 
బాయొంగ్ కి కారణొం లేదు. 

సమయిం లో ఉననవిశవిం 

పెైన చపె్పనట ో , బగ్ బాయొంగ్ తరువ్ాతే సమయొం మొదల నైదని కాక, బగ్ బాయొంగ్ కి ముొంద ే
సమయొం ఉొందని ఊహిొంచుకోవ్చుా. ఐదు లేక ఎకుావ్ క లతలని కూడా ఊహిొంచుకోవ్చుా. 
ఐదో  క లత కు సొంబొంధొించన సమయొం లో ఈ వ్వశ్ాసృష్ట  జరిగిొందనుకోవ్చుా. వ్వశ్ాొం యొక్సా 
సృష్ట  ఐదో  క లత లో జరిగినా, “వ్వశాా-కారణానికి కారణమేమ్మట?ి” అనవ పరశ్ి ఇొంకా మ్మగిలే 
ఉొంట ొంది. ఇదే పరశ్ిని ఎనిి క లతల కైెనా వ్రిిొంపచయేవ్చుా. కానీ, “వ్వశ్ాకారణానికి 
కారణమేమ్మటి?”, అనవపరశ్ికిమాతరొంసమాధానొంద రకదు. 

వ్వశాానికి కారణొం లేదు అనవ వ్ాకయొం క ొంచెొం వ్వొంతగా అనిప్ొంచనా, అలా నుకోవ్టొం మాతరమ ే
ఈ వ్వశాావ్వరాౌవ్ొం గురిొంచన పరశ్ిలకు సమాధానొం చెపపగలదు. ఆది అొంతొం లేని వ్సుి వ్వ 
అొంత  స్ాధారణొం గా మనకు ద రకక పో యనా, దీనిని తారిాకొం గా వ్వవ్రిొంచటొం అొంత 
దుస్ాిధ్యమేమీ కాదు. ఒక వ్ృతి యొకా చుట ట  క లత మీద మనొం మొదలూ చవ్రని 
ఇతమ్మదదొం గా తేలాలేము. అవ్వ మనొం ఎకాడ్ ఊహిొంచుక ొంట ే అకాడుుంట య్. ఆధ్ునిక 
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భౌతిక శాసిరొం, కారణొం లేని దృగిాష్యాలను అొంగీకరిసుి ొంది. శూనాత్ ఒడదిుడుక ల  
(vacuum fluctuations)ఇొందుకు ఓ ఉదాహరణ. భౌతిక మ ైన వ్సుి వ్వలు సూి ల స్ాి య లో 
స్ిరొం గా కనపడనిా, ఉపాణువ్వల స్ాి య(sub-atomoc level)లో  ఎలకాటా న్స-పాజిటార న్స జొంట 
లు , కారణొం లేకుొండానవ పవడ్ుతూ చసూి  ఉొంటాయ… ఓ నది ఆకారొం స్ిరొం గా ఉనాి, దనని 
లోని నీరు మాతరొం ఎపపటికపవపడ్ు మారిపొ తునిట ో . మూడ్ు క లతల పరపొంచొం లో, కారణ 
రహితొం గా కనిప్ొంచే ఓ ఘటన, ఇొంకా ఎకుావ్ క లతలుొందే పరపొంచొం లో “స-కారణొం” గా 
కనిప్ొంచవ్చుా. ఈ వ్వశ్ాొం సమయొం తో చేయబడినా, లేక సమయొం లో చేయబడనిా, వ్వశ్ాొం 
యొకా మూలాల కోసొం చేస ేఅనవాష్ణ ఓ కారణ రహిత మూలాొం లోకి వ్ెళళక తపపదు. 

సమయవిఛ్ఛితు , మహాకాలిం 

మూవీ కెమ రా లో ఆడ్ుతుని రోల్ మనకి సమయానిి తలపస్ుి ొంద.ి ఎొందుకొంటే సమయొం 
లో లానవ స్నిమా ఫ్ల్మ లో కూడా ఒక దాని తరువ్ాత ఇొంక కటి సొంఘటనలు , గొలుసు 
కట ట గా ఉొంటాయ. స్నిమా ఫల్్మ లోని ఒకోా ఫేరొం నీ ముకాలు గా కతిిరిొంచ ఓ పేదద  గద ిలో 
ఒక దాని పకాన ఇొంక కటి పరచిామనుకోొండి, అపవపడ్ు, ఆ దృశ్యొం సమయ వ్వఛ్ఛాతిి ని 
తలప్ొంపచేసుి ొంది. చూసేవ్ాళళకి, స్నిమా హాలు లో ఒక దాని తరువ్ాత వ్వరొకటి వ్చేా 
దృశాయలనీి, ఇపవపడ్ు గది లో, ఒకాస్ారిగా అదే క్షణొం లో కనిపస్్ాి య. చూసేవ్ాడి కోణొం లో 
అలా పరిచన దృశాయలమధ్య సమయ బధే్ొం లేదు. స్నిమాహాలు లో మనొం వ్ాటిని చూసన్ 
వ్రుసకు భినిొం గా, ఇపవపడ్ు అవ్నీి ఒక ేక్షణొం లో ఉనాియ.  అవ్వ కేవ్లొం ఉనాియ. అవ్వ 
ఏ వర్ుస్ (sequence) లో ఉనాియ అనవ పరశ్ికు అరధొం లేదు.  అలానవ, మహా కాలొం (super- 

time) లో వ్వ శ్వుం లో ఉని ఘటనలనీి, ఒక ేల్నపిలోకి వ్స్ాి య. అవ్వ కేవ్లొం ఉొంటాయ. దేని 
తరువ్ాత ఏది అనవపరశ్ి కి అరధొం లేదు. వ్ాటికి మొదలూ, చవ్రా ఉొండ్వ్వ. 
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తెలిస నదర, తలెియనిదర, ఎప్పట్ికీ తలెతసుకోలేనిదర.. 

వీట ిమధ్య సొంబొంధ్ొం.. 

మనుష్ులు నాలుగు క లతల జీవ్వలు. ఐదూ అొంతకు మ్మొంచన క లతల లోకాలు 
మనుష్ులకు అొందవ్వ. ఇలాొంటి లోకాల గురిొంచ మనుష్ులు పరిభావ్న(concepts)లను 
చేయవ్చుా (ఉదా: పో గు స్ధాధ ొంతొం). వ్ాటికి సధ్ాధ ొంతపరమ నై నిరూపణలను కూడా 
చేయవ్చుా. కానీ వ్ాటనిి భౌతికొం గా నిరూప్ొంచాలొం టే, ఈ అనవక క లతల స్ధాధ ొంతాలని మన 
నాలుగు క లతల భౌతిక పరపొంచొం లోనవ నిరూప్ొంచాల్ని ఉొంట ొంది. ఇద ిస్ాధ్యొం కాని వ్వష్యొం. 
కాబటీట  మనిష్కి అరధొం కాన్న ఓ పరపొంచొం ఎపవపడ్ూ ఉొంటూనవ ఉొంట ొంది. దానినవ 
“తెలుసుకోలేని లోకొం”,లేక “అధి భౌతిక పరపొంచొం”, అనవ్చుాను.  భౌతిక పరపొంచొం స్ిరమ నై, 

మారాలేని నియమాలతో నడ్ుసుి ొంది. దవే్వడ ేఆ నియమాలను చసేేి , వ్ాటిని తాను కూడా 
మారాలేని వ్వధ్ొం గా ఎొందుకు చేశాడో తెల్నయదు. దవే్వడ్ు కనుక అధిభౌతిక లోకొం లో ఉొంటే , 
దేవ్వడికి నిరాచనొం ఉొండ్దు. 

                                          బ మమ1:భౌతిక పరపొంచొం 

                                         

http://www.google.co.in/url?url=http://www.amazon.com/Unknowable-Discrete-Mathematics-Theoretical-Computer/dp/9814021725&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=Mga0VLfPI8O-uAT0lIAI&ved=0CCcQ9QEwCQ&usg=AFQjCNGRQSZCDlpYKKlm1fQ5-9n5G27xjw
http://www.google.co.in/url?url=http://eden-saga.com/en/initiation-castaneda-celtic-sorcerers-angels-prudence-five-bands-of-emanation.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=xQa0VJDBHZSQuQS-vIGYDw&ved=0CB8Q9QEwBTgU&usg=AFQjCNFC2eao0ALspkzQkUmCnegMBGJMIg
https://naaishtam123.files.wordpress.com/2015/01/image002.png


దేవుడున్నాడన...?   పుట  81 

 

                                          బ మమ2:ఉనికి 

                                         

 భౌతిక పరపొంచొం లో రెొండ్ు భాగాలుొంటాయ. ఒకటి తెల్నస్నది, రెొండ్ు తెల్నయనిది. సెనై్సి లో 
వ్చేా పవరోగతి, తెల్నయనిదానిని వ్వడ్మరిా, తలె్నస్న దాని గా మారుసుి ొంది. మానవ మధే్ 

వలన, ఒకపుపడు అర్ధుం కానట వుంటి అన్ేక ప్ార్డనక్ు ల  చేధ్ిుంచబడతనయ్. 

“ఉనికి” అనవదాని లో భౌతిక పరపొంచమూ, ఎనిటికీ తెలుసుకోలేని అధి-భౌతిక పరపొంచమూ 
ఉొంటాయ. అధి-భౌతికానిి మనిష్ ఎనిటికీ సపృశిొంచను కూడా సపృశిొంచలేడ్ు. 
పరతయక్షానుభవ్ాలూ, మానవ్ాతీత శ్కుి లూ భౌతిక పరపొంచ పరిధిలోనవ సొంభవ్వస్ాి య. 
పరతయక్షానుభవ్ాలనవవ్వ పరతయక్ష ఇొందిరయానుభూతికి సొంబొంధిొంచనవ్వ. ఇొందిరయానుభవ్ాలనవవ్వ 
(దృశాయనుభవ్ొం కావ్చుా, శ్రవ్ణానుభవ్ొం కావ్చుా)భౌతికత పరిధలిోనవ ఉొంటాయ. అయత ే
పరతయక్షానుభవ్ాలకు కానీ, మానవ్ాతీత శ్కుి లకు కానీ పేరరకాలు మాతరొం క నిి అధి-భౌతిక 
పరపొంచొం లో ఉొండ ే అవ్కాశ్ొం ఉొంది. క నిి కారణాలు తెల్నయని పరపొంచొం లో ఉొంటాయ. 
తెల్నయని కారణాలను భవ్వష్యతుి  లో సెనై్సి వ్వవ్రిొంచవ్చుా. కానీ అధి-భౌతిక కారణాలు 
మాతరొం సెనై్సి పరిధికి ఆవ్ల ఉొంటాయ. ఎొందుకొంటే ఆ కారణాలు మనిష్ ఉనికి యొకా 
పరిధికి ఆవ్ల ఉొంటాయ.వ్ాటిని ఎపపటికీ అరధొం చేసుకోలేము. 

 

 

https://naaishtam123.files.wordpress.com/2015/01/image003.png
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సూప్ర్ సపపస్-ట్ ైిం 

పో తన గజేొందర మోక్షొం లో చపె్పన “ఎవ్ానిచే జనిొంచు, జగమ వ్ాని లోపలనుొండ్ు లీనమ ై..”, 
లో.. 
1. “ఆతమభవ్వనీశ్ారునవ శ్రణొంబు వ్వడదెన్స..”, అని అనాిడ్ు. అొంట…ే, దేవ్వడ్ు “ఆతమ 
భవ్వడ్ు”.. “తనకు తాను గా exist అయన వ్ాడ్ు”,  అని అనాిడ్ు.అొంటే…. దవే్వడిని 
ఎవ్రూ పవటిటొంచలేదు. ఆయనకు కారణొం లేదు. 

కొత్త  శాస్త వీతే్తల , “వ్వశ్ాొం పవట ట కకి కారణొం లేదు అని”, చపెుత న్నార్ు. ఆలోచసేి ..,”ఈ రెొండ్ూ 
క ొంచెొం ఒకేలా ఉనాియ!”, అన్నపతస్ుత ుంది. 

2.కానీ, దేవ్వడిని గురిొంచ మనవ్ాళళళ, “ఆది మధాయొంత రహితుడ్ు”, అని కూడా చపె్ాత ర్ు. 
మొదలూ చవ్రా మధాయ లేదొంటే, దాని అరధొం, “ఆదీ, అొంతమూ లేని కారయ కారణ 
సొంబొంధాల సరవ్ొంతి తో (a chain made of infinite links of  cause and effect ) చయేబడిన 
వ్ాడ్ని అరధొం కదా?! 

 మరి 1 లొ చెప్పన దానికి 2 లో చపె్పనది సరిగాు  వ్యతిరేకొం గా ఉొంది కదా? ఈ రెడ్ూ 
కరకటయేలా ఓ తీరీ ఉుండనలి. 

ఇదే సమయొం లో గాడ్జ పారిటకల్ గురిొంచ జరిగిన ఓ చరాలో, కాలొం, బగ్ బాయొంగ్ తోపాట  
పవటటలేదనీ, ట ైమూ, సపేసూ ఆదీ అొంతొం లేనివ్నీ ఓ వ్ాదన తెరపెైకి వ్చాొంద.ిమన నిజ 

http://www.google.co.in/url?url=http://questpointsolarsolutions.com/?p=14054&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=agi0VJjqBcKeugS0kYHQAQ&ved=0CBcQ9QEwAQ&usg=AFQjCNE2K6IdG25PS9yvxE8FPOtSfsmZ9g
http://www.google.co.in/url?url=http://www.flickriver.com/groups/47903183@N00/pool/interesting/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=1Qi0VJjWH8SgugSPn4CoCQ&ved=0CCEQ9QEwBg&usg=AFQjCNE-7hTblIdHVBQAXvs5rlqPW_W6LQ
http://www.google.co.in/url?url=http://www.forbes.com/sites/alexknapp/2012/08/08/scientists-detect-star-being-devoured-by-supermassive-black-hole/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=1Aq0VPX9KNGpuwTNl4DgAQ&ved=0CB0Q9QEwBDgU&usg=AFQjCNH5JhC3U9MvMVCOn6qKU1_N1P4rZg
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జీవ్వతొం లో అనొంతమ ైన వ్సుి వ్వ దేనినీ చూడ్ొం. కాబటీట , అనొంతమ నై ట ైమూ, సేపసూ మన 
ఊహకి అొందవ్వ. కాలమూ, పరదేశ్మూ  అనొంతొం గా ఉొండ్టొం కూడా ఓ పటాట న క రుకుడ్ు 
పడ్దు. ఎొందుకొంటే, కాలొం వ్వష్యొం లో , “అొంతకు ముొందేమ ైొంద?ి..మరి ఇొంకా అొంతకు 
ముొందు ఏమ ైొంద?ి”, అనవ పరశ్ి వ్సుి ొంది. అలానవ పరదేశ్ొం వ్వష్యొం లో “దాని ఆవ్ల ఏముొంది, 
ఇొంకా ఆవ్ల ఏముొంద?ి”, అనవ పరశ్ి ఉదయసుి ొంది. 

 “మనిష్ ఎపపటిక ీ తలెుసుకోలేనిద ి (unknowable) ఒకట ి ఉొంట ొంది”, అని కూడా ఓ పరతి 

ప్ాదన ఉుంది.  కానీ, ఏ ల్నమ్మట తరువ్ాత తలెుసుకోలేము అనవ వ్వష్యొం లో కాో రిట ీలేదు. 

నా తలపో త: 

గణణతొం లో సునాి కీ, అనొంతానికీ (infinity) ఓ పరతయేకమ ైన స్ాి నొం ఉొంది. ఈ రెొండ్ూ, భౌతిక 
మ ైన వ్సుి వ్వలని కాక, కేవ్లొం  పరిభావ్న(concept) లని వ్వవ్రిొంచటానికి ఉపయోగ 
పడ్తాయ. 
నా ఊహ లో దేవ్వడ్ు సునాి ట ైొం తో, సునాి సిలొం తో చేయబడ ిఉనాిడ్ు. అొంట ేసేపస్ , ట ైొం 
అనవవ్వ దేవ్వడికి అపెలో  కావ్వ. దేవ్వడ్ు సేపస్, ట ైొం కి అతీతొం గా ఉనాిడ్ు. 

మన నిజ జీవ్వతొం లో కారణొం లేని సొంఘటనని చూడ్ొం. కారణాతీతమ ైన వ్వష్యొం మన 
ఊహకి అొందదు.ట ైొం లేని చోట కారయ కారణ సొంబొంధాలు ఉొండ్వ్వ. అొంటే.., దవే్వడ్ు,” 

కారణాతీతుడ్ు లేక ఆతమభవ్వడ్ు”. 

నవను పట ట క ని కపవప ప్ొంగాణీ తో చయేబడనిది. కానీ, నా శ్రీరొం ప్ొంగాణణ తో చయేబడ్ 
లేదు.అలానవ దవే్వడ్ు సృష్టొంచన ఈ వ్వశ్ాొం “సేపస్-ట ైొం” అనవ ప్ొంగాణ ీతో చేయబడి ఉనిది. 
కానీ,దేవ్వడ ి ఉనికి పొ్ంగాణీ(సేపస్-ట ైొం) కి అతీతొంగాఉొంద.ిఅొంటే, దేవ్వడి కి స్మయుం 

వర తుంచదు. 
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సేపస్ మొతిొం వ్వశ్ాొం లోనవ ఉొంది. అలానవ…, ఉని ప్ొంగాణీ మొతిొం తో కపవప చేశారనుక ొంటే, 
ప్ొంగాణీ కి అతీతమ నై మనిష్ కపవపని తయారు చేశాడ్ు. అలానవ…, కాలాతీతమ ైన (సేపస్ కి 
అతీతమ ైన) దవే్వడ్ు, కాలొం తో కూడిన, సేపస్ తో కూడిన వ్వశాానిి తయారు చేశాడ్ు. ఉని 
కాలొం/సిలొం మొతిొం వ్వశ్ాొం లోనవ ఉొంది. అొంటే.., వ్వశ్ాొం సృష్ట ,  సిల కాలాలు లేని 
(అతీతమ ైన)స్ితి నుొంచీ జరిగిొంది. 

 

“సునాి కాలొం”, తో చయేబడిన దేవ్వడ్ు (కాలాతీతుడ్ు(timeless)), సాయొంభవ్వడ్ూ, ఆద ి
మధాయొంత రహితుడ్ూ కూడా అవ్వతాడ్ు. ఎొందుకొంటే “సునాి కాలొం” లో కారయ కారణ 
సొంబొంధాలు నిలబడ్వ్వ. కాబటీట , దవే్వడిక ి కారణొం ఉొండ్దు. అొంట ే సాయొం భవ్వడ్ు.. 
అలానవ, సునాి కాలానికి మొదలూ, నడ్ుమా చవ్రా ఏమీ ఉొండ్వ్ర..లేక అనీి ఒకటే.! 
(ఈ దేవ్వడికి మొంచీ చడె్ూ, దయా జాలీ, ఆరి రక్షకతాొం వ్గెైరా ఉనాియని నవను అనుకోవ్టొం 
లేదు. న్న అభిప్రా యుం లో ఆయన లేక ఆవిడ లేక అది కేవలుం స్ృషత్  కర్త మాత్రమే. సేపస్-ట ైొం కి 
బయట ఉొండే ఏ వ్సుి వ్ెైనా ఎలా ఉొంట ొందో  మన ఊహకి అొందదు. మన రోజు వ్ారీ 
వ్యవ్హారాల లోని ఏ వ్సుి వ్వ నీ, ఆ సేపస్-ట ైొం కి బయట ఉొండే వ్సుి వ్వ పో ల్న ఉొండ్దని 
మాతరొం చపెపవ్చుా. అొంటే, దేవ్వడి గుణాలు మనకు ఏమాతరొం తెల్నయవ్వ. మన కోణొం లో 
చూసేి , ఆయన నిరుు ణుడ్ు. ఆయన అనొంతమ ైన క లతల(dimensions) తో చయేబడ ి
ఉొండ్వ్చుా. 

అయతే…, ఈ మధ్య …”మనిష్ బురరకి బయట తెలివి (intelligence) లేదు”, అనవ 
అభిపరా యొం లో మారుపలు వ్సుి నాియ. ముఖయొం గా జనుావులూ(genes), కోరమోజోముల 
గురిొంచ తలెుసుక ని తరువ్ాత , “జీవ్వ లక్షణాలను మొతిొం పోర గార ొం చేస్, ఓ చని కణొం లో 
పెటటటానికి పోర గార మర్(తలె్నవ్వ గల వ్సుి వ్వ) కావ్ాల్న కదా?”, అన్ే పరశ్ా ఉదయ్స్ుత ుంది.  
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మనిష్ బురరకి బయట ఉని తెల్నవ్వ వ్లన జీన్సి యొకా coding and decoding, mapping 
జరుగుతుొంది అని అనుక నిట లో తే, అలాొంటి తెల్నవ్వ దేనిని అొంటిపటె ట క ని ఉొంట ొంది అనవ పరశ్ి 
వ్సుి ొంది. మనిష్ తెల్నవ్వ మనిష్ మ దడ్ు లో ఉొంట ొంది. అలానవ మనిష్ కి బయట ఉని తెల్నవ్వ 
దేని లో ఉొంట ొంద?ి దనీిని దవే్వడ్ు అనవ పరస్ాి వ్న తీసుక ని రాకుొండాకూడా వ్వవ్రిొంచవ్చుా. 
1. గరహాుంత్ర్ జీవుల  (aliens)- మనకొంటే ముొందెపవపడో  వ్ృధిధ  చెొందిన గరహాొంతర జీవ్వలు ఆ 
mapping చేస్ ఉొండ్వ్చుా. ఇపవపడ్ు ఇబబడ ిముబబడ ి గా కనుగొనబడ్ుతుని భూమ్మని 
పో ల్నన exo-planets వ్లన, గరహాొంతరజీవ్వల ఉనికి ని క టిట  పారేయలేొం! 
2. స్ూపర్- స్ేపస్ట (super-space) లో ఈ తెల్నవ్వ యొకా మూల భాగాలు ఉొండి ఉొండ్వ్చుాను. 
ఈ తెల్నవ్వ అకాడ్ ఉుండి, ఇకాడ ిక నిి వ్సుి వ్వల మీద పన్న చేస్ూత (operating) ఉొండ్వ్చుా. 
మరి ఆ గరహాుంత్ర్ జీవుల యొకా జనుావులను ఎవ్రు map/code చేశారు అనవ పరశ్ి 
వ్సుి ొంది. గరహాుంత్ర్ జీవుల శ్రీరాలు జీన్సి తో చసే్నవ్వ కాకపో వ్చుా, వ్ాళళ శారీర్క వావస్థ  ల  
(body systems), జీన్సి అవ్సరొం లేకుొండానవ వ్వరే గా వ్ృధిధ  అయ ఉొండ్వ్చుా.  

ఇక వ్వశ్ాొం వ్వష్యానికి వ్సేి…, దాని సేపస్ కీ ట ైొం కీ అొంతొం ఉొందా?….లేదు, వ్వశ్ాొం యొకా 
కాలానికీ, పరదేశానికీ (ప్ొంగాణీ కి) అొంతొం లేదు. ఎొందుకొంటే, కాలానికి ఆది/అొంతొం 
ఉొందనుక ొంటే, ఆ ఆదికి/అొంతానికి ముొందూ/వ్ెనుక ఏమ్మ ఉొంట ొంది? 

అయతే ఈ ఆలోచనలతో పాట  ఓ క తి పరశ్ి పవట ట క సిో్ ొంది…”కాలాతీతుడెైన దవే్వడ్ు, కాల 
మయమ ైన వ్వశాానిి ఎలా సృష్టొంచాడ్ు?”. 

ఈ మొతిొం గోల అదెైాతానికి వ్వరుధ్ధమా?ఎొందుకొంటే.. ఇకాడ్ మనొం రెొండ్ు entity ల గురిొంచ 
మాటాో డ్ుతునాిొం.. వ్వశ్ామూ, దేవ్వడ్ూ... కానీ, మన పరశ్ాల మొతనత న్నకి స్మాధ్ననుం ఒకట ే

ఉుంది కాబటట్ , ఇది దెైవత్ుం కాదు. 
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సునాి సపేస్-ట ైొం తో చయేబడ్డ  దేవ్వడ్ు, అనొంతమ ైన సేపస్-ట ైొం తో చయేబడ్డ  వ్వశాానిి ఎలా 
సృష్టొంచాడ్ు? 

ఆ “సునాి సపేస్ ట ైొం”, మన వ్వశ్ాొం యొకా నాలుగు డెైమనషనో కొంటే గొపప క లతల తో 
చేయబడతిే తపప, ఇద ి స్ాధ్యొం కాదు. అొందుకే, “దేవ్వడ్ు అనొంతమ ైన పనెు-క లతలతో 
(infinite super-dimensions, but excluding our 4 dimensions) చేయబడాడ డ్ు”, అని 
ఊహిొంచవ్చుా. 

దేవ్వడ్ు సునాి సపేస్ ట ైొం తో చయేబడాడ డ్ు అొంటే, అద ిమన వ్వశ్ాొం యొకా 4 క లతల సేపస్ 
ట ైొం లో మాతరమే. అనుంత్ ప ను కొలత్ల పరదశే్ుం (infinite super-dimensions space) లో 
మాతరొం దవే్వడిక,ి ఒకోా సూపర్-డెైమనషన్స లోనూ అనొంతమ ైన ఉనికే ఉొంట ొంది.  ఈ infinite 

super-dimensions space నవ “సూపర్ సేపస్” అనుకోవ్చుా. 

ఈ సూపర్ సేపస్ లో మన వ్వశ్ాొం లొని సేపస్-ట ైొం యొకా మౌల్నక అుంశ్ (elements) ల  
ఉొంటాయ. కానీ సేపస్-ట ైొం ఉొండ్దు. ఇద ిమన సపేస్ ట ైొం కి మౌల్నకత లో ఒక ల వ్ల్ పెైన 
ఉొంట ొంది.  ఉదాహరణకి మనిష్ తలలోని తెల్నవ్వ ఈ వ్వశ్ాొం లోొంచీ వ్చానదే! అొంటే, ఎలకా్ా న్స-

ప్ాజిట ర న్స జుంటల , హ డైోరజన్స దుమూమ ధ్ూళ్ళ తపప ఏమీ లేని వ్వశ్ాొం లోొంచీ, క నిి బల్నయన్స 
యేళళ తరువ్ాత, మనిష్ తల లోని తెల్నవ్వ వ్చాొంది. కానీ ఆ పవరాతన వ్వశ్ాొం లో , ఆ 
కణనలూ, దుముమ లో న్ే తెల్నవ్వ ఉొందా?లేదు కదా! ఎొందుకొంటే, తలె్నవ్వ అనవది ఓ స్ుంకాిష్్ 
వ్వష్యొం (abstract thing). దానికి ఓ వ్యవ్సి అవ్సరొం.  కానీ, తలె్నవ్వ కి మూలాలు, ఆ 
దుముమ లోనవ ఉనాియ. అలానవ, సూపర్ సేపస్ లో మన విశ్వపు “సేపస్-ట ైొం” అసలు లేక 
పో యనా, మన సేపస్-ట ైొం తయారవ్టానికి కావ్లస్న మూలాలు ఆ సూపర్ సేపస్ లో 
ఉనాియ . ఆ మూలాల నుొంచీ మన సపేస్-ట ైొం అనవ వ్యవ్సి ఏరపడొింది. ఆ సూపర్ సేపస్, 

స్మయాన్నకి  అతీతమ నైది.   అొంట ేకారణాతీతమ ైనది. 
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