
సవ్��శ �ర�� 

అనంత�న �కృ�� �త, ���త�న �కస్ంపద� �ల� అ�న  

పర�శవ్�న� ఆ�చన ��ంజ� 

భగవం�� ఉ�న్�, అ�ం� �లశ�త్ వయ్కత్�పం� ఉనన్� అనన్ �శన్ �� ��ల్ �� మం� ���. అ��� 

తమ� ��న ��� స��నం ఇ�చ్�. ���ఫ్యవ �నవ సంవతస్ర� ఆ��ష్ ఉనన్ �� ఈ �శన్� స��నం 

ఇ�చ్ �యతన్ం ��త్, ఈ �కృ� ఏ��, ఎం�� ఇ� ఉం�, ఇం��  భగవం�� ��యం ఎంత వర� ఉండవ�చ్ 

అ� � ఊహ� �ఫ్�ం�నంత�ర� ��త్నన్ ఆ�చ� �వం�. 

�ం� స�జం� భగవ�చ్ంతన �� ఎ�క్వ అ� ��ప్�. అ�� వ�చ్న సం�హం – “అ�” ఉనన్�? ఉం� ఎ� 

ఉం�ం�? అ�. 

అ���తన�న�� �పప్బ��నన్ �ద�� ఈ సం���� ప� ���� స���� ��ప్�. ��� న�మ్ అ� 

��ప్న �వన��� ఉనన్��� ఆ�త్�� అ�, అం�� వయ్��కం� �వన��� ఉనన్��� ��త్�� అ� అం��. 

��త్కవరగ్ం�� భగవం�� �� అ� �ళళ్�, ����ల� �� వ�గ్క�ంచడం జ��ం�. �� ఏ వరగ్ం�� 

వ�త్� ��ప్ �థ్�� అరథ్ం ���వ��� �� �యతన్ం �� ��త్నన్ఈ �త�. 

��� అ� ��వబ��నన్ “అ�”, �న�� మ�� ���న �వ��లకనన్ ఎ�క్వ శ�త్ కలద�, అ� ఈ కళళ్� 

క���త్నన్ సమసత్ సృ�ట్ రచన ��ం� అ�, ��న్ �రవ్��త్నన్� అ�, ఆఖ�న అంతం ��త్నన్ద� �� మం� 

�శవ్��త్�. అ�� “ఆ” ఒకక్� ఈ ప� �య��� ��� �� సృ�ట్, �థ్� లయ�ల� �రవ్��త్నన్ద�, అ� 

��ష��� అ�, అ� ఇం�క సతరీ సవ్��ల� ��హం ���� �రయ్�� ����న్� అ� �� మం� 

�శవ్��త్�. అ�� ఈ సతరీ సవ్��� అ�న్�� అమమ్�� అ� ఒక పదం� �రవ్��త్�. ��� మదద్�� ఒక కథ 

��రం� ఉం�. �ద�ల్ ఒ� ఒక అమమ్ ఉంద�, ఆ�డ ��గ్� �లల్�న్ సృ�ట్ ��ం� అ�, �� �హమ్, ��ణ్�, 

��� అ�, ��� ఆ� ��� �రయ్�� వ�చ్ంద� అం��. అ� సతరీ సవ్�పం� ఉనన్ భగవం��� ��ఖయ్త 

ఇవవ్బ�ం�. ��క �ట ��� ��య్డ�, ఇం�క�� ��ణ్� ��య్డ�, మ�కట� మ�కట� ��రం� 

ఉ�న్�. �� �� కథ� మ�� ��ధ �షల� ఆ� సవ్��ల� ��ఖయ్త� ఇ�త్ ���య్� ఉ�న్�. 

��ల� ��ప్న ఇం��, అ�న్క�న్ ఉనన్త �థ్�� ఇం�క �వ� సవ్�పం ఉం� అ� �� �య్�య్�� ఉనన్�. 

ఇ� నవ���, గణప�, ��హమ్�య్�, ���, కృ�ణ్� అ�, ఇ� ��ం� ��ధ �రల్� ��వబ��నన్ 

అమమ్��ల్, అయయ్��ల్ అ� ���ళ్ ��మం�� �ం��శం� �శవ్��త్�. 



�రం�  ఒక�� ఒక� ���త్� అ�, �న�ల� �కష్�ల� వ�� ఇ�త్ర� �ంతమం� ��త్�. �వ�� 

శ�త్వం�� మం���ళ్ అ�, ��వదద్ ఉనన్ అమృతం వలల్ మరణం �ంద� అ�, �కష్�� �� శ�త్వం��, �� 

�డడ్�� అ�, �� �వతల �ద ��ధ్ల�  ��ళ్ �� వదద్ ఉనన్ అ��ప�న సంపద ����త్� అ� �నన్�లల్ల� 

�� మం� త�ల్� ��త్ ఉం��. ఆ �వత�, �� గ��, ��ం��, ఇతర� క���ం� ���ఫ్���టల్ 

మం� ఉనన్� అ� ఒక సంఖయ్ ��రం� ఉం�. 

ఇ� మ��� ��ధ �వతల� ఆ�ధన ��త్ ఉం�, ఇం�క వరగ్ం మ��� అంద� ���ళ్ ��, ఉనన్� ఒకక్� 

అ�, ��� ఒకక్� అ�, అత� ��ధ��ల�, ��ధ �వ� సవ్��ల� ఉం�� అ�, ఈ ���న్ 

సమ�ధ్ంచ��� ఇపప్�� ��రం� ఉనన్ �త్�ల�, ���య్�న్ ఎ�త్ ��, అస� భగవం�� �����, 

ఎ�ం� ��� ఉండవ�, అ�య్నన్త �థ్�� ఉం�� అ� �� �దరశ్�� ���. 

�థ్�త ��ధ్� ఆ���త్ అ�న్ �దన� ఒక�� నమమ్శకయ్ం��, ఇం�క�� �తండ���� అ���త్�. అస� 

ఏ�� “ఇ�” అ� క��న సం���� �వృ�త్ �పం ఈ �త�. 

 

�న�� ఒకక్� భగవం�� ��ం� ����గల�. ఇతర ��� ����� శ�త్ క����. ఇ� ��మం� 

అ��యం. �ట �పప్�� �థ్� ఇం�� �రణం. తన�� ��ల� ఇతర �న�ల� ��య��ల� అ���త్, 

��� ��ల్డటం అ� ��య� �పప్ �ధనం� �డ��. ఇ�ం� ��య� అ��ల �పం�, శ�ద్ల �పం�, 

కద�కల�పం� �� �వ��� ��త్� ఉ�న్�. అం� ఈ �కృ�� ఉనన్ ��� �న��ల్ ��ల్�� 

��ల్డ�క���, �వవయ్�త్కరణ ��త్� ఉం��. ఒక �కక్ ���న�ల్ అ��ం�� �� �ష� అ� 

��ల్��ం�. అ�� ఇతర ���, ఆఖ�� �మ�, అంతక�న్ �నన్� ఉనన్ ��� �� �షల� అ� 

��ల్���. �క�� �న�ల� �నపడక�వ�చ్, ���ం�� అరథ్ం అ� ఉండక�వ�చ్. అం�వలల్ 

�న��� ��� ��ల్� శ�త్ ఉంద� అం��న్�. ఇకక్డ ఒక �శన్. మ� ప��ప� �� �న�� 

అ�న�ప్� ��� ��ల్డదం ఎం�� ��? �బ�ట్ ��ల్� శ�త్  అం� �వవయ్�త్కరణ �సం �యబ� అ��ల 

�మం. 

ఇ�ప్� “�పప్డం” అ�� ఉనన్� అ� అరథ్ం అ�న�ప్�, �పప్��� ఏ� �రణ� ��ప్���. ఏ�� ��ప్� అం� 

�ం� ������. ఇంత� �ం� ����నన్ �ష�ల� ��క ���ం� తన �జఞ్త� బ�ట్, అవ��ల� 

బ�ట్ �తత్ �ష�� ����వడం జ���ం�. ������ అం� �ం�� గమ�ం� అరథ్ం �����. ��న్ 



గమ�ం��? గమ��త్నన్ ���కక్, �� వ�త్��కక్, ప�స�ల� గమ�ం��. ఆ ప�స�� ఈ �కృ�� 

�ంత�గం. �కృ�� గమ�ం�, �����, త� ����నన్� ఇతర ��ల� ��, తన�� ఉనన్ ��ల��� 

��య��, అ� �� త� ����నన్ ��� ������ అనన్ ��హలం ��ల� సహజం� ఉం�. 

��ల్డటం అ� ��య ఇకక్డ �ం� �ద� అ� ఉం�ం�. ��ల్�ట�ప్� తన� అరథ్ం అ�న �షయం 

ఎ����� అరథ్ం �వడం �సం పరసప్రం అం�క�ం� అరథ్ం ���నన్ శబద్�ట�� ��� ఏరప్����న్�. 

��� �ష అం��. ఇ�ం� �ష� అ�కం. 

ఈ ��� ఉం�నన్ ఈ �� �� �దద్�. �ద�ల్ ఒక �ంతం� ఉం� ��� మ�క �ంతం�� ��ళ్� 

���. అస� ఇం�క �ంతం ఒక� ఉం�ంద�, అకక్డ ఏ� ఉం�� �����లనన్ ��హలం �ద�ల్ 

ఉం�� ���. �� �� ���, �ఖయ్ం� మ���, తమ� ���న ప��� �ం� �కృ�� గమ��త్ 

�ం�� ���� ఉం��. ఈ ప�స�ల� ఇం� ఏ� ఉ�న్�, ఇ� ఎంత �దద్� అనన్ ఆ�చనల� 

ఆచర�తమ్క�పం ��ణం. ఒకక్ �వం �����, మ���న్�� క���� ��ధ �ం�ల� ��ళ్ ఉం��. 

అ� ఇం�క ��� ��ళ్న�ప్� అకక్డ �కృ� ��ం�, ప�స�� ��ం� ����ం�, ����నన్� ఇతర 

��ల� ��త్ ��ళ్ ఉం��. అ� తన� ఉం� ఇతర ��ల� ��త్ �ష�� �పప్��� ��� �ష� 

ఉప��ం��నన్�. అ� తన �ష �వ�చ్. �క  �తత్ �ష �వ�చ్. ఇ� �ష� ఉప���త్, ����త్, 

తన�ం� �� ��� క���త్ ��� సహ�సం ��త్ ���� ఉం��. 

కద�కల వలల్ శ�రం అలసట �ం�, �కృ� ప��థ్ల �ం� వ�చ్న ��సన వలల్ ��� అ� ��క ��ట్, �నన్ త��త 

అలసట �వడం జ�� ఆక� �రడం అ� అ�భవం �దల� ఉండవ�చ్. ఆక� ��చ్�వడం �సం అం�న �టల్ 

ఫ�� �ం� ����. ఇ� ఆక� ��చ్�వడం �సం ఒ�కక్�� ఇతర ��ల� �� ���. అ�� �ధ అ�� 

అరథ్ం అ� ��న్ ��� ������ �థ్రప�డ్�. �ంస� �� వ����� ��� �ం����� 

�థ్రప�డ్�. ఆ���న్  ��ంచడం  �సం స�యప� వ�త్�ల� సమ��చ్�� ఉప��ంచడం ��చ్��న్�. 

ఈ �మం� ఆక� ��చ్�వడం అ� ఒక �వన ��నం �దల�ం�. 

ఆక� శ���� ��న త��త, �న�క ఆక� పటల్ ప��లన �దల��ం�. ఈ రక�న �పం ��న్ ర�ల 

��ల� ��త్ �ంత ఉపశ�ంచడం జ��ం�. అ�ం� ఇతర ��ల� సహ�సం �� ��� �� ఉతప్నన్�న 

�పం ఉపశమనం �సం పరసప్రం సహక�ం��� �మ� �ం��� ఉండవ�చ్. అ� �మ� ���క ��ల� వృ�ధ్ 

���� సహగమనం �య���. �ల��ణ ఒక రకం ��ల శ�రం ��రం �ం�, �� �ం� ���గ ఉం� 

మ� ��� త�రవడం జ��ం�. ��� �� ���� ���� ��ం� ఉండవ�చ్.  ఈ వ�స�� 



బం��వ్� ఏరప్� ఉం��. బ�శ �లల్� �టట్డం ఎ� జ���ం� అనన్ ఆస�త్ �ం� అస� ఈ సృ�ట్ ��షం 

����వడం అవసరం అ��ం� ఉండవ�చ్. 

ఈ ఆస�త్ ��మం�� ఉ�న్, ��� ��వర� ��� �ధధ్ �క�� ఉండవ�చ్. అ� ఇ� ����నన్ �� 

ఉనన్�ట్ం� అ�తనం� ఎం�� ప���ం�. ఇంత� �ం� క��ంచ� ��� ��త్నన్�ప్�, అ� 

����నన్�ప్� ఈ గమ�క అ� ��య ఎ�క్వ అ� ఉం�ం�. ఈ గమ�ం�న �ష��న్ ఇంత� �ం� ఇ�� 

జ��న సంఘటనల� ��త్ ���ం�, �ష �వ్� ఆ ఆస�త్� ఇత�ల� క�ప్ంచడం జ�� ఉండవ�చ్. ఇ� �� 

మం�� క��న ఆస�త్ ఆ�చ� ���ల వలల్ �ఞ్న ��ఞ్స అ�� ��ట్ ఉండవ�చ్. 

ఆ ఆస�త్ �ం� ��న్ �ష�� ��య వ�చ్�. కం�� క��ంచ� ఒక అదృశయ్�న శ�త్ ఇ� ��త్ం� అ�. �న� 

పడటం, ��య్దయం, �� పగ�, �� ఎగ��న వ�త్� �ంద పడటం, ��ల్ �� ఆ���, ఈ ��, స��ం, 

�ండ�, ��ళ్, అ�న్, ఆక�, ��� కదలడం, �రగడం, అ�తనం� ప��వడం, ఇవ�న్ ఆ శ�త్ వలల్ జ����న్� 

అ� �రవ్�లం� ��� �రణ్��� వ�చ్�. ఆ శ�త్� భగవం�� అ� �లవడం �ద� ��ట్ ఉండవ�చ్. ఆ 

�లం�� �� ఈ �లం� �� భగవం�� ఒక ప�ట్న ��ల ఊహ� అంద��. బ�శ అం���� ఊహ� 

అంద� �షయం, అరథ్ం�� �షయం ఎ��� ఆ భగవం�� ��� అ��ం��. 

భగవం�� అ� ఒక �వయ్శ�త్ ఉంద� ��మం� అం�క�ం� ఉండవ�చ్. సహజం� ఉం� ��హలం వలల్ ఆ �� 

భగవం��� ��ద్ం, అ� ఎ� ఉం�ం� ����ం�ం అ��ం�, �ల�మం� త�క దృ�ట్�, గ�ట్ సంకలప్ం వలల్ 

ఒక రక�న ఉనమ్తత్ �థ్�� తన�ం� ఇం�క ��� �� అ� భగవం�� అనన్ �మ వ�చ్ ఆ ��ల పటల్ ఒక 

నమమ్కం క�� అ� భగవం�� అ� �శచ్��� వ�చ్ ఉండవ�చ్. అ� ఏరప్�న� ఈ �� మనం ���త్నన్ �నవ 

సవ్�ప ��� అ� ఉండవ�చ్. మ���న్ �టల్, తమ ��ట్ ఉం� ప�స�ల�, తమ� మన�తర ���, 

�� ��ధ్� అ��ణం� �వ�త్ం� ��న �యల�, �న�� తమ రకష్ణ� ��య� న�మ్, ఆ ��ల ��ల� 

�� ��ంచడం �ద��టట్�. ఇం�ంత మం� ఆ ��ల ��ల� �నవ ��ల� క�� నర�ం��, 

వ�హ��త్, గణప� �ం� ��ల� ��రం �� ఉండవ�చ్. అ� �న�� ఒక అ�� �ం�� �� 

�కృ��� ప��థ్ల� త� అరథ్ం ���� న�మ్న భగవం�� ���న్ త�� �� �� �టల్ ఆల�� క�ట్ 

తన� ��న �ధం� �� ����న్ ��ం�ం��� ఆచ�ంచ ���. 

� దృ�ట్ ఇకక్డ న�న్ ఇం�క �ధం� ఒ�ప్ం�ం�. భగవం�� �పం �న��రం� ఉండ��� �రణం, అ� 

�న�ల� క��న ఆస�త్ వ�ల్. �మల� �మ ఆ�రం�, ���ల� �� ఆ�రం� భగవం�� �య్తకం అ� 



ఉండవ�చ్. �� �న�తర ��ల� భగవం�� ��ం� ����ం�ం అనన్ ��ఞ్స �� ఆ�చ� శ�త్ 

�క�వ�చ్. అ� తమ ఆక��, ���క అవస�ల� ��చ్�� �యల� ��� ��త్ ��క �రకక్ అంత ఆ�చన 

�య���. �� �ష �� �� �బ�ట్ ��� �� ��ల్డ�� �బ�ట్ ఈ ఊ�జ�త సం�హం అ� 

స��న ప�ం�. 

ఈ సవ్�ప ఆ�ధ� ����న్ ఇతర �న�� �� ����� మ�ంత ��రం ���. ఈ ��రం �సం 

���� ��త్, ��ధ �ం�ల ��� సం�షణ� ��త్, �� �వన��� అరథ్ం ���ం�, �� అపప్�� 

అరథ్ం ���� ��థ్�త్నన్ భగవం�� �పం మ�క� �� ఇం�క భగవం�� ఉ�న్� అనన్ అ����� వ�చ్ 

ఉండవ�చ్. ఇం�� ఒక �రణం �వ�చ్. �రవ్�లం� �న�ల ��ణం ��స� ��న� ఉండడం వలల్, 

త� ఉనన్ �ట �� �నవ సం�ల� కల� ఒక ��� ���న్ క�ప్ం� ఆ�ధన �యడం, అ� మ�క �ంతం 

�� ��ంపబ��నన్ �పం� ��క �క�వడం వలల్ �� మం� భగవం��ళ్ ఉ�న్ర� �మ ప� ఉండవ�చ్. 

ఇకక్డ �� అరథ్ం అ�న �షయం - �వలం �న�ల ��ధ్ మ�� �ంతన �ం� వ�చ్న� �పం. 

��న్ �టల్ ���� ��ల్� �రం వలల్ భగవతస్��పల మధయ్ ��� ఊ�ం� ఉండవ�చ్. ఇం��న్ �టల్ ��వ్�ల� 

పకక్� ��ట్ క����తనం వలల్ భగవతస్���ల మధయ్ �న్హ��త �ఖ�� ఊ�ం� ఉండవ�చ్. �న�� ఇతర 

�న�ల� ఏరప్���నన్ బం��, బం��వ్� భగవం��� �� ఆ��ం� భగ���� క�య్ణం �� 

��ంబం ఏ�ప్� �� ఉం��. అ� వ�చ్న� ఇ�న్ ���. 

మ� �పం అ�� �థయ్ అ� అరథ్ం అ�న�ప్�, భగవం�� ��ం� ����వడం ఎ� �ధయ్మ��ం�? �దద్� 

��� ఒక ��� స��నం ఇ�చ్�. తతత్�ం ����మ� ��ప్�. ��ల� అరథ్ం ���మ� ��ప్�. �తస్లయ్ం, 

�ఞ్న సమృ�ధ్, అఖండ ఐశవ్�య్�పతయ్ం, ఇ�య్�ల� ��త్ంచమ� ��ప్�. ఉ� సవ్�వం, ��ంత సవ్�వం, �మ�కష్ణ 

ఉనన్ సతరీ ��ష ���, రకష్ణ, �ంస �యగ��న �నవ సవ్��� మ�� జం� ��త�న సవ్���, 

��ణ్�, ల� అనబ� అలం�ర �యతవ్ం క��న ���, ��ధ్ �భ��� ��క అ�న �హమ్, సరసవ్� ���, 

��ల ��ల ��ల� �డబ�న ���, కృ�ణ్�, �రగ్ �దల�న ���, ఇవ�న్ �వలం �నవ క�ప్త 

భగవతస్���� అ�, అ� ఒక రక�న �న�క �థ్�� ఉం� తద��ణం� మ�క ��� �డడం వలల్ అ��ం� 

ఉండవ�చ్ అ� �� అరథ్ం అ�ం�. �బ�ట్ తతత్�ం �వ్� �� భగవం��� ఖ�చ్తం� �లపడం� � దృ�ట్ 

బల�నప�ం�. 



మ� భగవం�� �పం ��లం� ఎ� అనన్ �శన్� స��నం త�ర� �ం� ఈ �కృ�� మ�ళ్ 

గమ�ం��. �� ప�లవలల్ భగవం�� అ�� ��యబ��ం�? ప��, అం� కరమ్ల వలల్ ఫ��� 

��ద్�ంపబడ�� అ� �దద్� అం��. ఈ �� �ద �� �� కరమ్�, �� ఫ��� గమ�ం�, జనమ్�-

�రవ్జనమ్ కరమ్� అ� ��ధ్ంతం త�ర�ం�. ఇకక్డ ��క �శన్. జనమ్�� కరమ్� ఆతమ్ వలల్ మ�క ���� 

��త్య� ఒక ��రం ఉం�. కరమ్ల ఫ��ల వ�ల్ ఆ ���� �ఖ�ః�� వసత్య� అం��. మ� భగవ�గ్త� ఆతమ్� 

�పం ��, ��� ఏ� అంట� అనన్ ���దన ��రం ఈ కరమ్� �� ఫ��� ఎ� బ�� అ���.?  

��� �ద�ల్ �� వ�చ్న స��నం – కరమ్ �సన� ఆతమ్� ��ణం ��త్� అ�. మ� �పం �� ఆతమ్� 

ఎ� త���� ��ణం ��త్�? ఇం� ��� �శవ్�ంచదగగ్ స��నం ���. అ�� � దృ�ట్ ��� ఒక 

స��నం ��ప్ం�. కరమ్�, �� ఫ��� �కృ� అ�నం� ఉం��. అం� అం��� ఉం��. ఒక �� 

చ���� ఆ కరమ్� �� ఫ��� ఇం�క ��� బ�� �వ�చ్. అ� �తత్� ��ట్న ఇం�క �� �వ�చ్. �క�� 

ఏ బం�తవ్ం ��, ప�చయం �� �� �� కవ�చ్. ఈ కరమ్ల ��వం వలల్, �� ఫ��ల వలల్ ఉతప్నన్మ�య్ మ��న్ 

కరమ్ల వలల్, ఇవ�న్ ��కల� ఉండడం వలల్, ��త ��ధ్ క��న వయ్�త్� జ�మ్ంతర కరమ్ ��ధ్ం��న్ ����ం� 

ఉండవ�చ్. ��� �తక �హమ్� అ�, �య్��య్� అ� సం���త్ ఉ�న్�. �� తమ�నన్ శ�త్� బ�ట్ ఊ�ం� 

��ప్న �ష�� జరగడం వలల్, �� అంచ� �� శ�త్� న�మ్��. మ� బ�� అ�న కరమ్ల వలల్ �భం ఏ��? 

��త్త � �ఞ్న �థ్�� బ�ట్ ఉనన్ స��నం – �భం ఏ� ��. అం� �వలం కరమ్� అ� �న��ంచడం, �� 

ఫ��ల� అ�భ�ంచడం. 

కరమ్ అం� �వం వలల్��, �వం �� �� వలల్�� �కృ�� సంభ�ం� ��ప్. ఇ� �కృ� ప�ల్ �క �� ��ల పటల్ 

�� ఉం�ం�. మం� కరమ్ల వలల్ �ఖం వ�త్ంద�, �� కరమ్లవలల్ �ఃఖం వ�త్ం� అ�, �� ��� తమ ��ధ్ 

వలల్ �రణ్�ం� �ప ��య్� �ల��ప్�. ఒక�� మం� అ��ం�� ��క�� �� �వ�చ్. �బ�ట్ �వలం ��ధ్ వలల్ 

�రణ �ం�న ��క �� ��వం వలల్ కరమ్ ఫ��� �రణ్�ంపబ���న్�. అం�వలల్ కరమ్� బ�� అవడం అ� 

�షయం �వలం �మ ��� అ� ఉండవ�చ్. �� ��ల� కటట్� ��ం�� క�ప్ంచబ�న� ఆతమ్�, �� 

జనమ్�, కరమ్ బ���, కరమ్ అ�భ��. 

ఇకక్డ ఆతమ్ అనన్ �షయం �ద ఇం�ంత ఆ�చన ఘరష్ణ �� అవసరం. 

��� �� ��ల� ఉనన్�. �న��, ���, �కక్�, ఆ��, �ం��, ��ల్, �మ�, ����, 

���, బ�ల్�, �ప�, పకుష్� �దల�న�. అ�న్ ఈ �� �ద ఉనన్�. ���� ఉం� �� �లల్� �� ఈ 



�� �� ఉం��. “ఉ�న్�” అనన్ ప��� అరథ్ం – �� శ��� ఈ �� �� ఉ�న్�. ��ట్న�ప్� �� 

శ��� ఈ �� ఆవరణ� క��ం��. చ���న�ప్� �� శ��� ఈ �� ఆవరణ�� 

��క్ం���నన్�. ��ట్న�ప్� ఎకక్డ �ం� వ�చ్, చ�చ్న�ప్� ఎకక్�� �వ�ల్� అ� అరథ్ం అ��ం�. 

ఇకక్� ��ట్, ���, ��ం�, చ����న్�. మ� ఏం జ���ం�? 

మన ��వ్�� ఆతమ్ అ�� ��ప్�. అ� ఉండడం వలల్ ��� ఉ�న్� అ�, అ� బయట� �వడం వలల్ మరణం అ� 

��ం��. ఇకక్డ ��క సం�హం. బయట� �వలం� అస� �పల� ��ళ్� క�. ఎ� ఎ�ప్� ��ళ్ం�? 

�ంతమం� సతరీ గరభ్వ�� ఉనన్�ప్� �� ఆతమ్�ప�� ���ం� అం��. అ�ప్� గరభ్ం �ద�ల్ శవ �పం� 

శ�రం ఉం�ం�? ఇకక్డ �న�� క���ట్న ��స్ స��నం ��త్ం�. సతరీ గరభ్ం�� చలనం ఉనన్ ��ష 

�రయ్క�� ��� శ�రం త�రవడం �దల��ం� అ�. అం� ఆతమ్ అంత� �ం� “�ప��” ��ళ్ ఉం��. 

ఎ�? మ� �వం ���, అం� ��ళ్, ��ళ్, ��ల్ �దల�న� �� ఆతమ్� క�� ఉ�న్�? మ� ��� 

మరణం ఎ�? 

సృ�ట్, �కృ�, �పంచం అ� ��ధ�న �రల్� ��వబ��నన్ క��ం�� �తత్ం వ�త్�ల� ���� ఉనన్�. ��న్ 

వ�త్�� �����న్�. క����న్�. ��న్ కదల�క ఉ�న్�. ��� ��న్ తమంతట �� క����. 

�� ఇం�క వ�త్� ���ంచడం వలల్ క����. ఉ�హరణ� అయ�క్ంత శ�త్. కదల�� వ�త్�� ��న్ క�� 

వ�త్� వలల్ �రణ �ం� త�క్వ� �� ఎ�క్వ� �� క����. మ���న్ �� ��త్ తపప్ కదల�. ఈ చలనం 

అ�� �కృ�� �ఖయ్�న లకష్ణం. ఈ కద�కల వ�ల్ ��ప్� ప�రథ్ం � సంభ��త్�న్�. 

��స్ పరం� అనవ్యం ���ం� అ�న్ వ�త్�లయం� ��న్ వందల లకష్ల �టల్ ��ద్ అ��� ఉ�న్య� 

���త్ం�. వ�త్� అం� ఒక ప�� క��న ఆ��ల స�హం.అ� �థ్�� ��ళ్ ఆ���త్ �� అ��� �� 

లకష్�� ఉం��. 

౧. తన� శ�త్ కద�క ఉం� త� �� కదలగ��న శ�త్ ఉం�ట. 

౨. �� అ��ల� సప్ం�ం�ట, �� సప్ందన� ��సప్ం��ట. 

౩. తన� త� �భ�ంపబ�ట �� �� అ��ల� కల�ట. 

అ��ల� శ�త్ �ల�� ఉ�న్�. ఇ� ఇం�క అ��ల� ఉం� శ�త్ ���� బ�ట్ ��ధ ర��� శ�త్� 

ఉ�త్�ంప���ం��. ర�యన ��ం పటల్ అవ�హన ఉం� ఈ �షయం �� అరథ్ం అ��ం�. అ� �థ్�� 

ఉ�త్జం �ం�న శ�త్ �ల�లవలల్ అ� స�హం� ఏరప్�న ప��థ్� ��య్క�న లకష్�ల� కనబ��త్�. ఇ� 



ఏరప్�న� ఘన, �వ, �� ప��థ్�. ఇ� �� ప��థ్ల� సప్రశ్ �ం�న�ప్� ��య్క�న ��సప్ందన� 

కనబ��త్�. ఉ�హరణ� �వ ప�రథ్�న �� ఘన ప�రథ్�న ��� క���క���, �� ఆ�రం � 

��ప్జ�� ��హం ���ం�. అ�� ఒక ��య్క�న ���� �ం� ప��థ్� క��� పరసప్రం 

��సప్ందనల వలల్ ��ఫ్టనం సంభ�చవ�చ్. ఇంత� �ం� క��ంచ� ప�రథ్ం ఉతప్నన్మవవ�చ్. 

ఇ� �� ప�రథ్ం� సప్ందన ��సప్ందన లకష్�� ఉం��. కల�కలవలల్ త�ర�న ప��థ్� �రంతరం 

ఇం�క ప�రథ్ం వలల్ ��సప్ం��త్�న్�. ఇ� �� �లం �ం� జ���ం�. జ���� ఉం�ం�. ఇ� 

��సప్ం��త్నన్�ప్� ఆ అ��ల� �లం� ఉనన్ శ�త్ ��ప్ �ం��ం�. ఆ శ�త్ ఒక ���� అ��� 

కదపగల�. ఇ� క��న అ��� ఉనన్ శ�త్ �� పకక్న ఉనన్ అ��� �� ��� �� కదపగల�. ఇ� 

అ��ల� శ�త్ సం�తం వలల్ క��న కద�క అ� త�ర� ఉనన్ ప��థ్�న్ కదపగల�. ఈ శ�త్ ��� 

త�క్వ� ఉం� ప�రథ్ం కదల��. ఈ శ�త్ ��త� బ�ట్ �డవ లకష్ణం వ�త్ం� – తన� �� �భ�ంపబ�ట 

�� క����ట. 

అం� అ��ల స�హం మధయ్� ఇం�క రకం అ��ల స�హం వ�చ్���ం�. ��� ప�రథ్ం ��వ�ట 

అం��. మ�క �ణం�, ఒ�కక్ �� ఇం�క రకం అ� స���న్ తన  అ� స�హం � క���� ఒక �దద్ 

అ� �ట�� ���ం�. ఇ�ం� అ��ట�� మ�ళ్ సప్ందన-��సప్ందనల వలల్ క��ట �భ�ంపబ�ట 

జ���� ఉం�. అ� సంభ�ం�న� ��ధ ప��థ్�, ర�య��, ����, ��ళ్, మ�ట్, ��ల్, ���, 

���, ���, ఆ���, ���, అంత�కాష్�, �ల�ంత�, వ���. 

ఈ ��ప్ జ�� లకష్ణం సమసత్ ప��థ్ల సృ�ట్� �లం. అ��� క��ట, ప�వరత్నం �ం�ట, ��సప్ం�ం�ట. 

�� వలల్ �తత్ ప��థ్� ���నన్�. మ���న్ ��సప్ందనల వలల్ తన లకష్ణం ��ప్� ఇం�క ప�రథ్ం � 

క�����న్�. అ� త�ర�న ��� �� ఈ లకష్�ల� కనబ��త్�. �ఖయ్ం� ఒక �� 

త�ర�లం� ��డ�న్ అ��� ��� క�. �బ�ట్ ఉనన్ క�� ప�వరత్నం �ం� ఒక� �ం��, �ం� 

����, ��� ఎ���� అ� ��ంపబ�� ��ష శ�రం � అ�వృ�ధ్ �ం���. ఇ� శ�త్ �ం�� అం� 

శ�త్ వలల్ క����. 

ఈ క��న క�� శ�రం� �� స��క ఉనన్ క�� పకక్� జ��, �� బయట� పంపబ� �తత్ క�� 

త�ర���. ఇ� శ�త్ �లక�న క�� శ�రం �ం� ��ళ్డ�ప్� �ఖ�ః�ల�  అ���ల� క���త్�. 

ఈ క�� అ� �గం� ఒక వ�త్�� త�రవడ� ��� అంత�భ్గం� ఉనన్ శ�త్ �రణమ��ం�. ఈ శ�త్ 



క�� సతరీ గరభ్ం �కక్ అండం� ���ం� అకక్డ వృ�ధ్ �ం���. ఈ క�� త� ఏ స�హం �ం� 

����� �� తర��� ఉం��. అ�ం�� తద��ణం� ఉం� మ�క కణ స�హం� క�� శ�రం 

అ� వ�త్� త�రవ��� �వల�న�ట్� ��ధ ర��� ��� మ�ళ్ క��త్ మ�ళ్ ��� �ంస�, 

ఎ�క�, క�ళ్, ���, క�� �ం�� త�ర���. 

అ� త�ర�న శ���� శ�త్ �సరణ �ం�� ప��టల్ ఉం��. ఉ�హరణ� �ం�, �ద�. ఇ� మ��� 

�క ��ల�న్�� ఉం��. ఈ శ�త్ �సరణ �ం�ల �వ్� శ�రం బయట ఉనన్ �కృ� � ఉనన్ శ�త్� క��న 

అ��ల� ఆ�ర �పం� ��చ్��, ��� �ంత శ�త్� అ��ల� �కృ�� ఇ�త్ం�.  �కృ� శ��� పరసప్రం 

శ�త్� ఇ�చ్ ��చ్�ం� ఉం��. 

శ�రం� శ�త్ �ం�కరణ తగగ్�� ��� శ�త్� �ం��వ��� ఆ�ర �పం� �� ఔష�ల �పం � �� 

స�యం ���. ఇ� జ��న త��త బలం వ�చ్న�ట్ అ���త్ం�. వ�చ్న బలం� ��సప్ం�ం�ట అ� ��ధ్ వలల్ 

��� శ���� �వల�న కణశ�త్ ఆ�ర �పం� ���ం�ం�. ఈ శ�త్ ��� త�గ్న�ప్� �ఖయ్ శ�త్ �ం�ం 

అ�న �ద�� సప్ం�ం�ట అ� లకష్ణం త�గ్��ం�. ఇత�ల� ఇ� చలనం �� �థ్�� అ���త్ం�. ��� సప్ృహ 

�ంద�నంత� శ�త్ కష్యం అ��  మృ�య్� అ� ��వబ��ం�. 

��, సప్ృహత�ప్ట, మృ�య్� – ఈ ��ం�� వయ్�య్సం ఉం�. ��� శ�రం �న� ��� శ�త్� వృ�ధ్ 

���గల�. అ� �క బలవంతం� ��, ��క� ��ధ్ �త �రణ్�ంపబ�న ఔషధం అ� కణ స���న్ 

��ం�న�ప్� �� శ�త్� వృ�ధ్ ���ం� సప్ృహ త�ప్ ��� సప్ృహ��� వ�చ్ట. ఇక ఎంత ��� సప్ృహ శ�త్� వృ�ధ్ 

�యడం �ధయ్ం �క�� మృ�య్� అనవ�చ్. �బ�ట్ మృ�య్� త��త ��� �ణ శ�త్� ఉ�త్�తం �యడం 

��రణం� �ధయ్పడ�. 

మృ�య్� త��త శ�రం� ఉం� క�� బయట క�ల ��వం �త తమ లకష్�ల� ��చ్�ం��. శ�రం 

ఉ�బ్�వడం ��� �థమ లకష్ణం. త��త శ�త్ �సరణ త�గ్�వడం వలల్ �ప� క�� ఒక ��� ఒక� 

�ప�తం� ���య జ���ం��. శ�రం �ళళ్డం �దలవడం ఇకక్�. ఇ� ప�వరత్నం �ం�న క�� బయట 

క�ల� క�����. అం�� మృ�య్� త��త �� శ�రం� �కష్��థ్�� ��ప్� ఉం��. �� వ�ల్ 

శవ �సన, �ళళ్డం, �రణ్��వడం �ం�� సంభ��త్�. మృ�య్� త��త శ�రం �ళళ్��� స�యతత్ం 

అ�న�ప్� �ం�� శ�రం�� చరమ్ం �ం�, రం��ల�ం� క�� �� సహజ తతత్�ం వలల్ ��� క��, 

��� ఉం� చలన �థ్� వలల్ ప�స�ల� �య్��త్�. ఇ� �� �థ్ల శ�ర అవ��ల� ��న్ మ�న �పం� క�� 



ఉం��. అ� ఇం�క �� ��క్� �� �సన అనబ� ��సప్ందన� ��� ��క �ట� ����. మ�న 

క�� ��నం� ప�వరత్నం �ం�, తమ �జ �పం అ�న శ�త్ క��� �ర��. మృ�య్� అ�� అ��ల 

మధయ్ జ�� అ�క రకం �య. 

ఇ�ం� సప్ందన ��సప్ందన �య� �� ప��థ్ల� జ����. ��� ప�ట్ సమయం ప��థ్�న్ బ�ట్ అం�� 

ఉం� �థ్�� బ�ట్ అ��ల కల�క బం��న్ బ�ట్ ���ం��. ఇ�ం� సహజ �య �� �గం� �రచ్గ��న 

�థ్�, శ�త్ అ�న్� ఉం�ం�. అ�న్ తవ్ర� కణ�ల �కక్ �థ్�ల� �రచ్గల�. ర�య�క చరయ్� అనబ� అ��ల 

సప్ందన ��సప్ందనల� �యం�ంచగల శ�త్, ��ప్ �యగ��న శ�త్ అ�న్� ఉం�. ఈ అ�న్ సరళ �ష� �వలం శ�త్ 

�సరణ �లకం. అ�న్� ఉనన్ ��ష లకష్ణం ఇ�. ఇం�� ��� కణ�ల� �వల�న శ�త్� ఇవవ్��� 

�ధయ్మ��ం�. అ�న్వలల్ శ�త్ ఉ�త్�తమ��ం�. ఆ కణ�ల� తన శ�త్� �ం� �� ప�సరకణ�ల� త��త 

�� ప�సర కణ�ల� శ�త్ �సరణ జ�� ఊరజ్ అ�� �య్�త్ �ం��ం�. ఆ కణ�� ఊరజ్ వలన ��� త�న 

��ప్� �ద�శ్�త్�. ��, చలల్దనం, వ�త్ �ప ప�రథ్�ల� ��ప్�, కణ�� �తత్ శ�త్ సప్ందన� వయ్కత్ 

ప��ట ���� ��ట క��ట అ�న్ వలల్� సంభ��త్�న్�. అ� సం�తం� అ�న్ �� �ఖయ్ �� 

�రవ్��త్నన్�. 

అ�న్� ఉనన్ ఈ తతత్�ం వలల్� ���తత్� �తత్ వ�త్�ల� క��నడం జ���నన్�. అ� �తత్ వ�త్�� ��. �వలం 

కణ�ల మధయ్ ��సప్ందన� కల�క� అ�న్ వలల్ ��ప్�యడం వలల్ ఏరప్డడ్ మ� కణ �ట�. ఇ� అ�న్ వలల్ 

ఏరప్డడ్ వ�త్�� చలనశ�త్ ��ధ ���ల� ఉం�ం�. ��న్ం�� చలన శ�త్ �� ఎ�క్వ ఉం� చ�ం� మరల 

చలనం �� �థ్�� వ�త్�. ఇం��న్�� చలనశ�త్ �� త�క్వ ఉం� అ� �వలం ఇం�క వ�త్ ��వం వలల్ �� �� 

ఆకరష్ణ �కరష్ణ శ�త్ల వలల్ �� సంభ��త్�. ఈ చలనం ��ల వలల్ �� సంభవ�. ఇ�ం� వ�త్�� ��� అ�న్ 

�రణం� ��ప్ �ండడం ��, ��ఫ్టనం �ండ��� �వల�న ఒ�త్�� త�� �యడం �� సంభ��త్�. ఇ� 

��ఫ్టనం �ం�న �� అ� కల�క� ఇం�� ఉండడం వలల్ ��ళ్ ఏరప్�డ్�. ఈ ��ళ్ ��� అ�న్ �లక శ�త్ 

�రణం� ఆకరష్ణ� �� చలనం �ం���న్�. ఇ� ఏరప్�న� ��� �� �థ్�గ��. ��� అం� �య్�షయ్ం 

�� నవ��� ��. ఖ�ళ ���. ఇ� అ�న్ తతత్�ం వలల్ ప� ��ప్ల� �� �� ఉనన్ �థ్�� ���. ఇం� 

��ప్� సంభ��త్� ఉ�న్�. ఉం��. 

ఈ �షయం �యడం ��త్ అ�య్స�� ��మ్ండం� ఎకక్� ఇం�క ��ఫ్టనం జ�� ఉండవ�చ్. �న�� 

ఎ�గ� �తత్ ప�రథ్ం త�రవ��� �వల�న ��ప్�, �తత్రకం అ��� సృ�ట్ంచబ� అ� �ట�� ఏరప్� 

ఉండవ�చ్. అద� ఉం�� ఇ�ప్� మన�నన్ �� ��స్ పరం� ఒక మం��నన్ అ�న్�ళం. ఇ� ����నన్ 



��య్� �తయ్కష్ం� ఉనన్ అ�న్ తతత్�ం. �� �� ఉప�హం ��� ��� ఆ ��య్�� జ��న ��ఫ్టన ఫ�తం 

అ� ��స్ ��� ��ం�. ఇకక్డ �� ఇం�క అ��నం ఉం�. �తయ్ం �యవల�న సం�య్వందనం ��� ఆ�రం 

���� ఉం�? �రయ్ ���త�న �� �కక్ గ�� బ�ట్ ��ల కళళ్� క��ం� పగ� �� వలల్ ���. 

అస� సం�య్వందనం అ� ��� �టట్క�ం�, �ద�� �పప్బడక �ం�, �న�� భగవం��� ఎ�గక 

�ం�, ��� �రణ్�ంపబ� ��ధ్ క�గక �ం�, �న�� ��ల �ం� ��ంతరం �ందక �ం�, 

��ల� �ం�, ��ల� �ం� ఉం� ��ల� �ం�, అస� �� అ�� క�గక �ం�, అం�� �వల�న 

అ� సం�తం �� �ద క�గక �ం�, �� అ�న్ శకలం� ఉండక �ం�, ��య్�� ��ఫ్టనం జ�� 

�� ��పడక �ం�, ఆ ��య్� మ�క అ� �ట�� �గం� ఉండక �ం�, �ట�న్�� �రవ్ం ఉనన్ 

అ�న్ �లక ��ఫ్టక కణ �ట�� �ం�, అస� ఈ ��మ్ండం� �ద� వ�త్� త�రవక�ం�, అస� 

�ద� అ�� �టట్క �ం�, అ� ��ల�న ఊహ� అందనంత �దద్�� ఉం� ఒక �� సథ్లం ఉండక �ం� �థ్� 

ఊ��త్? 

ఎం�� �ద� అ�� త�ర�ం�? ఎ� �దల�ం�? అ�ప్� �లం ఎంత� �రణ్�ంపబ�ం�? ��ల� 

ఊహ సం��త� ఎం�� ఉం�? ఇ�ప్�నన్ ��మ్ండం ఏక �లం� ఎంత �దద్�� ఉం�, ఇం�ంత �దద్ద��ం�. 

��ం� ఇం�క �� ��క �హం �ద ఇం�కక్� ఉనన్�? ఇవ�న్ �� ఎం�� ��యడం ��? 

అంత� �ం�� ఎ� ఉం��? అస� అకక్డ ఏ� ఉం��? అ�� త�రవ��� �రణ�న శ�త్ ఉండ��� 

�ం� ఏ� ఉం��? �� వలల్ �ద� అ�� �ం� �దల�న ఈ సృ�ట్ ��న్ లకష్ల �టల్ �ర�న ఘ�యల 

త��త ఇ� ��త్నన్ ��� అ� సం�తం వలల్ ఆ�చన ��ట్ం�? అ�ం� ఆ�చన వ�చ్న ��� �వలం అ� 

సం�త�న �య జ���నన్ ఈ ��మ్ండం�� ��య్� �యవలల్, �� �రగడం వలల్ క��ం� పగ� �� 

క�� సం�య్ సమయం� అరఘ్�ం ఇవవ్క�� �ప� అ� ��ప్న మ�క అ��ట� అ�న ఇం�క �� ��త్ ఎ� 

��ల� అ���త్ం�? 

�ద� అ��� ఉనన్ �రవ్ �థ్� అరథ్ం అవవ్��. అం�� ఈ ఆ�చ� ����� అ�డ్ త��ం�. అస� అకక్డ 

ఏ� ఉం��? �రణం అవసరం �� �థ్� �జం� ఉం�? 
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