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దేవుడున్నాడన?  దేవుడున్నాడు అనుటకు రుజువులు - కారయకరమం 3 

అన్ౌనసర్: ఈరోజు జాన్ ఆంకర్ బర్్ షో లో "దేవుడున్నాడన?" ఐదుగురు అమెరికానుకలలో ఒకరు తనము 

న్నస్తి కులమని, సరవ సందహేులమని, లేక దనేికి చెందని వారమని ఇప్ుుడు చెప్ుుకుంటున్నారు.  దేవుడు 

ఉన్నాడన్ ందుకు ఐదు మంచి కారణనలను ప్రజలకు చెప్ుమని న్ ను, డన. విలియం ల ైన్ క్రైగ్ ను 

అడుగుతున్నాను.  డన.  విలియం లేన్ క్రైగ్, ఈ ప్రప్ంచవాాపి్ంగా అన్ క ప్రముఖ యూనివరిిటీలలో 

సుప్రస్తదుు ల ైన ప్లువురు న్నస్తి క ప్ండితులతో లోతుగా చరచలు జరిపారు. డన. క్రైగ్ ఇంగాల ండులోని బిరిమంఘ ం 

విశ్వవిదనాలయంలో తతవశాసిరములో Ph.D ప్టటా ను, మునిచ్ విశ్వవిదనాలయంలో వ దనంతవిదాలో డనకారు 

ప్టటా ను ప ందిన వాకిి.   డన. క్రైగ్ 30 కి ప ైగా ప్ుసికాలను, వందకు మంచిన వ దనంత ప్రమెైన వాాసాలను 

రచించి, సంపాదకతవం నిరవహ ంచనరు. Reasonable Faith మరియు On Guard అన్  ప్ుసికాలు ప్రజాదరణ 

ప ందనయి.   

అన్ౌనసర్: దేవుడున్నాడని న్ ందుకు జగతుి  పరా రంభం ఎందుకు బల మెైన సాక్ష్యాధనరగా ఉనాదని న్ డు 

ప్రిశీలించ బో తున్నాము. 

డా. విలి్లయం లేన్ క్ర ైగ్: ఇదికేవలం రూప ందించబడినటువంటి వాదం ఉనికిలో వచిచన ప్రతి దేనికి ఒక 

కారణము౦టు౦దన్ ది మొదటి స్తదను తం. ర్ండవది జగతుి  ఉనికిలోకి రావడం ఆర్ండు స్తదనద ంతనల లోంచి 

జగతుి  కు ఒక కారణమునాడన్  మూడవ  స్తదనద ంతం వ నుకన్  వసుి నాది . 
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అన్ౌనసర్: ఈ వాదననికి బలమెైన తతవజాా నం మరియు స్ ైనుి ప్రమెైన ఆదరణ ఎందుకు లభంచింది?\ఈ 

వాదం దేవుడు ఉన్నాడన్  నిరణయ నికి ఎందుకు దనరితీసుి నాది ఈ  John Ankerberg Show ప్రతేాక 

కారాకరమంలో కలుసుకొమమని ఆహ్వవనిసుి న్నాం . 

***** 

డన. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    :  మ  పోర గార ంకు ఆహ్వవనిసుి న్నాం. న్న పేరు  John Ankerberg న్ డు మ తో 

కలస్తనందుకు Thanks. న్ టి మన అతిధి వ దనంతి  Dr. William Lane Craig,  ప్శ్చచమ దేశాల లోని 

సుప్రస్తదు  ఫతల సఫర్ లలో    Dr. Craigకూడన ఒకరని, ఈయన ఉనాత ప్రతి భటను బటిా  మగతన హ లసఫరుల  

అందరూ ప్రిగణిసుి న్నారు. 

దీనిా గురించి మీరు కొంచెం లొతుగా ఆలోచించండి ఈయన ప్రసంగానిా మీరు ఈ రోజు వినబో తున్నారు. న్ టి 

కారాకరమంలో ప్రిశీలించబో తునా ప్రశ్ా " దేవుడున్నాడన్ ౦దుకు ఏవ ైన్న సాక్ష్యాధనరాలున్నాయ ? ఈ జగతుి  

ఉనికిలో ఉండటమ ేదననిని సృస్తాంచిన దేవుడు ఉన్నాడన్ ౦దుకు బలమెైన సాక్ష్యాధనరమని Dr. Craig 

నముమతున్నాడు. 

చూడండి, ప్రజల రా, మీరు  onlineలోకి వ ళ్లల  Bill Craig’sపేరును వ తికి చూస్త, నక్షతర మండల వాదననిా 

ప్రిశీలించినటలయితే, ఈ రోజు మనం చరిచంచ బో తునా అంశ్ం యొకక ఆధునిక రూపానిా గురించి అతడు 

తన ప్ుసికం  The Kalam Cosmological Argument in 1979లో రాస్తన సంగతిని 

గమనించగలుగుతనరు.  Boston Universityలోని మునుప్టి  ప ర ఫ సర్  Michael Martin, సమకాలిక 

వ దనంత 
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ఫతల సఫతలో   Dr. Craig’s యొకక ఆధునీకరించ బడిన వాదం, అతాంత నవీన మెైనదెై, విరివిగా ప్ండితులచే 

చరిచంచ బడిందని రాశాడు. 19 79 లో ఇతడు ఇప్ుటి వరకు జరిగిననిా ప్ండిత చరచలు ఇతర  ఏ వ దనంత 

స్తదనద ంతంగురించి కూడన ఇప్ుటి వరకు జరగలేదు  Dr. Craig’s  

మీరు కారాకరమ నికి వచిచనందుకు సంతోషం.  

ప్రజల రా! దేవుడున్నాడని నిరూపతంచే అదుుత మెైన విదియోలోని కొనిా భటగాలను ఇప్ుుడు మీకు చూపతంచి, 

న్ టి మన కారాకరమ నిా పరా రంభంచనలని న్ ను ఆశ్చసుి న్నాను. ఈ విడియో కిలప్  Dr. Craigయొకక స ంత 

సంసథ   reasonablefaith.org,లో రూప ందించ బడింది. దీనిా చూడండి. 

అన్ౌనసర్: దేవుడు ఉన్నాడన? లేక ఈ జగతుి  గత కాలంలో ఉనాదన? లేక భవిషాతుి లో కూడన ఉంటుందన? 

ఈ ప్రశ్ాకు జవాబిచేచ ఒక మ ర్ం జగతుి ను గుర౦ిచిన వాదం అని చెప్ుగలము దీనిని గమనించండి. 

1. ఉనికి లో ఉనా ప్రతి దననికి ఒక కారణమునాది. 

2. జగతుి  ఉనికి పరా రంభమెైంది 

3. కనుక ఈ  జగతుి కు  ఒక కారణమునాది. 

మొదటి స్తదను ంతం సతామేన్న? ప్రిశీలిదనద ము . కారణం లేకుండన ఏదో  ఒకటి ఉనికి లోకి వసుి ందని 

నమమడంల గుంటుంది. కనీసం  magic లో ఒక ఇందరజాలికుడు ఒక hat ఉంటటయి. 

శూనా సథలం లో నుండి ఏదో  ఒకటి ఉనికిలో రాగలిగితే ఇల ంటి ప్నికి మనం సదన ఎందుకు చూడ లేకున్నాము 

? లేదు మన అను దిన అనుభవాలు, స్ ైనుి సాక్ష్యాధనరాలు మన మొదటి వాకాాన్ ా దృవీకరిసుి న్నాయి. 

ఏదెైన్న ఒకటి ఉనికిలోకి వచిచందంటే దననికొక కారణము౦డనలి. 
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జగతుి  పరా రంభమయిాందన ? లేక అది మొదనటుా౦చి ఉనాదన? అన్  ర్ండవ ఆలోచన సంగతి ఏమటి? వాస్తి క 

వాదులు ఈ జగతుి  శాశ్వత కాలంను౦డి ఇకకడ ఉనాదని చెప్ుి న్నారు. జగతుి  మొదటి నుంచి ఉనాది. ఇది 

నితాం . 

మొదట, దేరోమడెైనమక్సి లోని ర్ండవ సూతనర నిా ప్రిశీలిదనద ము. 

జగతుి లో వాడకానికి ఉప్యోగప్డే శ్కిి మెలల గా తగి్ పో తునాది. ఇదే దీన్లల ని అంశ్ం. 

జగతుి  ఇకకడ శాసవత కాలంగా ఉనాట్లల తే, దనన్లల ని వాడకానికి ఉప్యోగప్డే శ్కిి తగి్ పో యి ఉండనలి. ర్ండవ 

సూతరం జగతుి  యొకక పరా రంభటనిా సూచిసుి నాది. ఇది, స్ ైనుి ప్రిశోధనలోల  తెలిస్తన అదుుత మెైన అంశాల 

దనవరా మరింతగా దృవీకరించ బడినది. 19 15 లో  ఆలబరా్  Einstein జనరల్ ధియరీ ఆఫ్ రిలేటివిట ి

స్తదను ంతననిా ప్రతిపాదించనడు. దీనివలన మనం జగతుి  గత చరితరను గురించి జాా నయుకింగా మ లాడడననికి 

వీలయిాంది. తరావత, Alexander Friedmann and Georgesలు  Einstein సమీకరణనలను ప్రిశీలించి 

జగతుి  విసిరిసుి నాదని ప్రప్ంచననికి తెలియజేసారు. 

తరావత 19 2 9 లో సుదూర నక్షతరమండల ల వ లుగులోని ఎరర చందన్ననిా  Edwin Hubble కొలిచి 

చూశాడు. ఈ అశాస్తి ర యమెనై సాక్ష్యాధనరం జగతుి  విసిరిసుి నాదన్  అంశాన్ ా కాక అనంత మెైన గతంలోంచి ఒక 

చుకక లోంచి అది లేచిం దన్  అంశానిా కూడన దుర వికరిం చింది. దీనిా కనుగోనాడం గొప్ు అదుుతం, దీనిా 

మనం ఊహ ంచడం దనదనప్ు  

ఐతే , అందరు ప్రజలకు ప్రమిత మెైన జగతుి  నచచడం లేదు కనుక, కొదిద  కాలం గడచిిన తరావత ప్రతనామాయ 

నమూన్నలు ఉనికి లోకి వచనచయి. ఐతే కాల ప్రిక్షాలో ఆ నముమన్నలు వరుసగా విఫలమయ ాయి. 
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ఇటివలి కాలంలో ముగు్ రు ప్రముఖ రోదస్త శాసిరజాులు  

ArvindBorde, Alan Guth and Alexander Vilenkinలు  

సారసారిగా చరితర మొతింలో విసిరిసుి నా ఏ జగతుి  ఐన్న గతంలో నితామెైనదిగా ఉండ జాలదని కచిచతంగా 

నిరూపతంచ గలిగారు.  multiverse, అన్ ది ఉనాటిలయితే ఈ సూతరం డననికి కూడన వరిిసుి ంది. 

అనగా స్ ైంటిసుా లు ఇక మీదట గత, నితామెైన జగతుి  వ నుక దనకకకవడం కుదరదు. తపతుంచుకకవడం కుదరదు  

జగతుి  పరా రంభప్ు సమసాను వారు తప్ుక ఎదురోకవలిిందే. అంగీకార యోగామెైన ప్రతి నమూన్నకు, 

కరమమెైన న్నమున్నవల న్  ఒక పరా రంభం ఉండనలి.  

కనుక, ఈ వాదంలోని ర్ండు సంగతులు వాసివాలుగా ఉండే అవకాశ్ం ఉనాది.అనగా, జగతుి  కకక 

కారణమునా దన్  ముగింప్ు కూడన అసతామును కకవాలి. జగతుి  తనంత తననుగా రాలేదు గనుక, దీని 

కారణం రోదస్త, కాల ల జగతుి కు మంచిన దెై ఉండనలి. 

డన. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    :  ప్రజల రా! ఆ మొతిం వీడియోను మీరు చూడనలనుకుంటే, Dr. Craig’s 

website at reasonablefaith.org.లో చూడండి. , Bill.  Kalam Cosmological వాదంలోని మూడు 

స్తదద౦తనలను మీరు మరల సంగరహంగా మ  పేరక్షకులకు చెపతు. ఈ తేలిక్రన వాదం దేవుడు  

ఉన్నాదన్ ందుకు ఎల  కచిచతమెైన ఆదనరాలు అందిసుి ందో  విదనము .ఆధనరాలను అ౦దిసుి నాదో  వివరించండి.  

డా. విలి్లయం లేన్ క్ర ైగ్: ఇది కేవలం రూపోందించబడినటు వంటి వాదం , ఉనికిలోకి వచిచన ప్రతిదననికి ఒక 

కారణముంటుందన్ ది మొదటి స్తదనద ంతం . ర్ండవద ిజగతుి  ఉనికి లో రావడం ఈ ర్ండు స్తదుంతనలలోంచి 

జగతుి  ఒక కారణమునాదన్ మూడవ స్తదనద ంతం వ నుకన్  వసుి నాది. ఆతరావత ఈ జగతుి  యొకక కారణననిా 
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మనం విశలలషతంచగలుగుతనము. ఇప్ుుడు ఈ సరోవతుర షామగు కారణంలో దనగి ఉనా వ దనంతంప్రమెైన అతాంత 

ప్రధననమెైన లక్ష్యానలనిా బ ైట ప్డగలవు  

డన. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    :  ఔను అమొదటి సూతనర నిా, డననికి మదదతు నిసుి నా కారణనలను చెప్ుండి. 

డా. విలి్లయం లేన్ క్ర ైగ్: ఉనికి లోకి వచిచన ప్రతి డననికి ఒక కారణముంటుందన్  మొదటి వాదననిా  మీరు 

విన్నారు. ఈ సంగతి సుషాంగా తెలిస్త పో తూన్  ఉనాది. ఐతే, దీనికి ఆధనరంగా మూడు కారణనలిాచెప్ుి న్నాను. 

మొదటి కారణం , ఏది, శూనాం లో నుండి వ లుప్లికి రాలేదు. శూనాంలో నుండ ి, శూనాం మతరమే వసుి ంది. 

ఈ జగతుి  ఇ కారణం లేకుండనశూనాం లో నుండి వ లుప్లికి వచిచందంటే అది మ య జాలంకంటే మంచినదెై 

ఉండనలి. మనం మ య జాల నిా నిరాకరిస్ేి  ఈ జగతుి  కారణం లేకుండన ఉనికిలోకి వచిచందన్  సంగతిని కూడన 

నిరాకరించనలి . 

కొనిా సారుల  న్నస్తి క వాదులు, " శూనాంలోంచి ప్దనరుం రావడననికి  quantum physicsఅనుమతిసుి నాది. 

అప్ుడప్ుుడుజరిగ ేహెచుచ తగు్ ల వలన శూనాంలో నుండి అణువులు ఉనికిలోకి వసాి యని చెప్ుతున్నారు. 

ఐతే, ఈ స్తదనద ంతం స్ ైనుిను కావాలన్  ప్ూరిిగా మ రిచ వ స్త చెప్ుతునాది. ప్ూరిి శూనాం కాదు ప్ూరిి 

శూనాసథలమన్ ది మ ములు మనుషులు తలంచే శూనాం కాదు. ప్ూరిి శూనాసథలమనగా మొతింగా ఏమ లేని 

సథలమని తలంచ కూడదు .ఇది శ్కిితో ప ంగే సముదరం ప్రకృతి సూతనర ల తో నియంతిర౦చబడుతూ తీవరంగా 

కదులు తునా క్ష్ేతరం. ఇది ఏమీ లేనిద ికాదు . కనుక ఈ అణువులు శూనాం లోంచి వచనచయని ప్రజలు 

చెప్ుడం తో దీనిలోని స్ ైనుిను వారు మ రిచ వ రు విధంగా చెప్ుతున్నా రనామ ట. ఏమ లేదు అన్  ఈ 

మ టకు అరుం. సారవతిరకంగా ఇకకడ శూనాం ఉనాదని చెప్ుడం అనిా లేవని చెప్ుడం కాదు. కనుక, 

శూనాంలో నుండి ఈ జగతుి  ఉనికిలోకి వచిచన దని చెపతుతే, జగతుి  పరా రంభమౌవవడననికి  ముందే అకకడ ఏదో  
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ఉనాదనుకకకూడదు . అది శూనా సథలం కాదు. లేదు ఈ జగతుి  ఏదో  ఒక దననిలోంచి ఉనికి లోకి రాలేదని ఈ 

ప్దం తెలుప్ుతుి నాది. కనుక శూనాం లోకి రావమన్ ది. న్ ను చెపతునటుల గా అక్షరాల  మ ాజిక్స కంటే ఘోర 

మెైనది. కనుక మొదటి స్తదుంతననిా దృవీకరించే మొదటి మంచి కారణం ఇది. 

ఉనికి లోకి వచిచన ప్రతి డననికి ఒక కరనమునాదని దృవీకరించే ర్ండవ కారణం ఎల ంటి కారణం లేకుండన, 

శూనాంలో౦ చి వసుి వులు రాగలిగి నట్లలయితే, శూనాంలోంచి వసుి వులు రాగలిగి  నటలయితే, నిషకరణంగా , 

శూనా సథలంలో నుండ ిఅనిా రకాల వసుి వులు రావడం లేదన్  ప్రశ్ాకు జవాబు చెప్ుడం మనకు అసాధా మెై 

పో తునాది. ఎల ంటి కారణం లేకుండన, శూనాంలో నుండి, స్ ైకిళ్ళు, బిరుస్ీసాలు, Beethoven  సంగతీం 

రావడం లేదెందుకని? ఈ జగతుి  మతరమే ఎల ంటి కారణం లేకుండన, శూనాం లోనుండి ప్ుటిాన దెందుకని? ఈ 

ప్నికి జగతుి కు అనుమతి నిస్ేి  సమసినికి ఈ ప్ని చెయాడననికి అనుమతినివావలి.ఐతే ఇల ంటిది జరగదన్ ది 

సుసుషాం . ఇది అసాధాం. 

ఇక మూడవ అనుభవంతో ప్రిక్ష్ించ బడి గటిా గా దృవికరంిచ బడింది. ప్కృతి వాదప్ు శాసిరజాులకు ఈ 

సాక్ష్యాధనరం తప్ుకుండన నచిచ తీరుతుంది. 

మనకునా అనుభవ జాా నంతో ఉనికి లోకి వచిచన  ప్రతిదననికీ ఒక కారణం ఉంటుందని మనం బలంగా 

నముమతున్నాం. 

డన. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    :  మంచిది బిల్, ర్ండవ స్తదను ంతననిా సమరిుంచే ర్ండు వ దనంత ప్రమెైన 

ఆలోచనలు, ర్ండు స్ ైనుి ప్రమెైన ఆలోచనలు ఉన్నాయి. జగతుి  ఉనికిలోకి రావడం ర్ండవ స్తదను ంతం. ర్ండు 

వ దనంత ప్రమెైన వాదనలను గురించి చెప్ుండి. 
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డా. విలి్లయం లేన్ క్ర ైగ్: వ దనంత ప్రమెైన మొదట ివాదం, అసల ైన అనంతం ఉందట మన్ ది అసాధామన్  

స్తదను ంతం ప ైనన్  ప్ూరిిగా ఆధనరప్డి ఉనాది. ఐతే, సాల ైన అనంతమన్  మ టకు అరథమేమటి? చూడండి, 

రాబో యిే అనంతననికి, అసల ైన అనంతననికి మధా వాతనాసానిా గణిత శాసిరజాులు వివరంగా చెపాురు. రాబో యిే 

అనంతమనగా అది అనంతం ప రుగుతూ పో తుంటుంది. ఐతే ఎనాడూ అకకడికి చేరదు. దీనికి మ రుగా, 

అసల ైన అనంతం ప్ూరిి చయేబడిన అనంతం. ఇదే అసల ైన అనంతం. ఇప్ుటికే ఇది ప్రిప్ూరణం. గతననికి 

పరా రంభమే లేకపోయినట్లలయిత,ే ఈ రోజుకు వ నుక నునా కాలంలో అనంతమెైన అన్ క సంఘటనలు జరిగి 

ఉండనలి. ఐతే, అనంతమెైన సంఘటనలు వివిధరకాల ైన విప్రీతనలకు దనరితీసాి యన్  సంగతిని గణిత శాసిరజాులు 

ఎప్ుుడో  గురిించనరు. ఉదనహరణకు, అనంతంలోనుండి అంతం తీస్ేస్ేి  ఎంత? దీనికి గణిత శాసిరం ప్రకారం 

అతాంత విరుదుమెైన సమ దనన్నలు వసాి యి. అనంతం వాసివంకాదని, కేవలం మన మనసులోల ని ఆలోచనని 

దీని వలన తెలుసుి నాది. కనుక, గత సంఘటనలు కేవలం ఆలోచనలు కాదు గాని వాసివాలే అయినందున 

గత సంఘటనలు అనంతం అయుాండనలి. కనుక, జగతుి  ఉనికి పరా రంభమయింది. 

ర్ండవ వ దనంత ప్రమెైన వాదం. ఒక సంఖ ా వ నుక మరొక సంఖాను కలప్డం దనవరా ఒక అనంతమెైన 

సంఖాను రూప ందించడం అసాధామన్  మ టప ై ఆధనరప్డినది. అనంతననికి ల కికంచడం అసాధామని కూడన 

దీనిా కొనిా సారుల  వివరిసుి ంటటరు. ఎనాడూ అనంతననికి ల కికంచలేము. ఎందుకంటే అనంతననికి చేరేలోప్ల 

మరోదననిా కలుప్ుతనరు. ఐతే నితాతనవనికి ల కికంచ లేక ప తే, నితాతవం నుండి కిరంద ిక్ల ల కికంచ గలరు ఇది 

కూడన వ రిర తనమే. 
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ఉదనహరణకు, ర్ండు గరహ్వలు సూరుాని చుటుా  తిరుగుతుండగా , ఒక గరహం ర్ండి౦తల వ గంతో 

తిరుతుతునాది. ఎంతగా ప్రిభరమసుి ంటే, ప్రిభరమసుి ంటే ప్రిభరమణల సంఖాలో అంతగా వాతనాసం 

వసుి నాది. ర్ంటికి ఒకటి, న్నలుగుకు ర్ండు, ఎనిమదికి న్నలుగు. అల  ఎంత అధికంగా ప్రరిభరమస్ేి , అంత 

అధకింగా వాతనాసం ప రిగిపో యి, చివరికి అది అనంతననిా సమీపతసుి ంది. దీనిన్  తిరగ దిపతు, ఈ గరహ్వలు నితా 

గతంలోం చి ప్రరిభరమసుి న్నాయనుకొండి . ర్ండిటలల  ప్డి ఎకుకవ సారుల  ప్రిభరమంచి౦ది? దీనికి, గణిత 

శాసరప్రంగా జావాబు ర్ండు సమ నమే - ఈ సంఖా అనంత మెైనది ఐత ేఇది వ రిర తనం ల గునాది.ఎంత 

ఎకుకవ ప్రిభరమస్ేి  వాతనాసం అంత ఎకుకవౌ తుంది. కనుక ఇవి అనంత గతం నుండి తిరుగుతునాంత 

మ తనర న, ప్రిభరమణనల  సంఖా ఎల  సమ నమౌతుంది. 

ఇల ంటి అసంగతనలు, గతం అనంతంగా ఉండే౦దుకు వీలు ప్దదనీ , అది మతంగాన్  ఉండనలని మనకు 

తెలుప్ు తున్నాయి. కనుక జగతుి  ఉనికి పరా రంభ మయిాంది . 

డన. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    :  మంచిది, మీరు ర్ండు వ దనంత ప్రమెైన వాదనలును చెపాురు. ర్ండు స్ ైనుి 

ప్రమెైన వాదనలు ఉన్నాయన్నాను. 

డా. విలి్లయం లేన్ క్ర ైగ్: ఔను ఇరవ ై యావ శ్తనబటద ౦పరా రంభమెైన ప్ుుడు , భౌతిక శాసిరంలో ఈ జగతుి  

నితామెైన గతం కాదని, అనంత మెైన గతంలో 14 బిలియన్ సంవతిరాల కిరతం, దనీికి ఒక కచిచతమెైన 

పరా రంభమునాదన్ , న్నటకీయ మెైన, దృవీకరణ స్ ైనుి ప్రంగా శాసిరజాులకు తెలియ వచిచంది. 

మొదటి స్ ైనుి ప్రమెైన దృవీకరణ జగతుి  యొకక విసిరణ లోనుండి మనకు లభంచిందనవచుచ. 
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తనను కొతిగా కనుగొనా ఆకరషణ శ్కిి స్తదను ంతననిా  Albert Einstein అనవయించిన ప్ుడు. అనగా  the 

General Theory of Relativity, 1917 లో మొతింగా జగతుి కు అనవయించి నప్ుడు దననిా ప్రజలు 

ఎకుకవగా అంగీకరించలేదు. జగతుి  కదల కుండన నితామెైన స్ీథతిలో ఉండ లేదని ఈ స్తదను ంతం నిరూపతంచి౦ది. 

ఇది జగతుి  విసిరణ స్తథతిలో న్ ైన్న నిలిచి ఉండనలి .లేకుండన కుది౦చుకుని పోయిే స్ీథతిలో న్ ైన్న ఉండనలి. ఈ 

ఫలితంలో ఎల వావహరించలో అతడికి తెలియ లేదు. కనుక, నితామెైన జగతుి ను నిలిపేందుకు తన 

సమీకరణనలను అనిస్తచయత తోటి చెపాుడు. 

సరే, 19 20 దశ్కంలో,  Einsteinసమీకరణనలను ముఖ పతలుప్ తోటి తీసుకుని, రషాా గణిత శాసిరజాుడు  

Alexander Friedmann, బ లిియం ఖగోళ్   శాసిరజాుడు  Georges Lemaitre 

ప్రిమతమెైన గతంలో ఏదో  ఒక కాలంలో పరా రంభమెైన జగతుి  ఇప్ుుడు విసిరిసూి  ఉనాదనీ, వ రు వ రు తమ 

నమూన్నల దనవరా చూపతంచగలి గారు. ఈ నమూన్నలు జగతుి  పరా రం భటనిా తెలిపే  big bang స్తదను ంతన౦గా 

ఆతరావత చెప్ుబడిన్నయి.  

big bang స్తదను ంత౦లోని ప్రతేాకత ఏమటనగా ఈ స్తదను ంతం ఆధనర౦ లేకుండన చెప్ుతునా పరా రంభం, ఈ 

జగతుి  యొకక పరా రంభటనిా తెలియ జేసుి నాది. సమసి ప్దనరుం శ్కిి ఆ సమయంలో ఆరంభమవటమే 

కాకుండన, ప్రకృతి రోదస్త, కాల లు కూడన ఆసమయంలో అకకడ పరా రంభమయ ాయి. కనుక ప్రకృతి ప్రంగా 

రోధస్తనీ, ప్దనరాు నిా, శ్కిినీ, కాల నీా అంతకుమంచి వ నుకకు ప డిగించడమన్ ది ప్ూరిిగా అసాధాం. ఇది 

జగతుి  యొకక ప్రిప్ూరణ మెనై పరా రంభం. 
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డన. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    :  ఈ అంశానిా వివరించే౦దుకు   balloon కు సంభందించిన ఉదనహరణను మీరు 

చెపాురు. 

డా. విలి్లయం లేన్ క్ర ైగ్: ఈ నమున్నను మనం అపారుం చేసుకకకుండన  ఉండటం చనల  ముఖాం మ ములు 

మనుషుాలు తలంచే దననికన్నా ఇది  చనల  తీవరంగా ఉంటుంది. ఈ నమూన్న మన జగతుి  మొదటి నుంచి 

ఉనా శూనాసథలంలోకి విసిరంిచడననిా గురించి మనకు వివరించడం లేదు. ఈ నమూన్న దననికంటే మరింత 

తీవరమెైన నమూన్న నిజానికి ఈ నమూన్న రోదస్త విసిరించడననిా గురించే వివరిసుి నాది. దీనిని గరహ ంచన లంటే, 

ఉప్రితలంప ై ప్లు బటనుల  అతికించబడిన బ లూన్ ఉహ ముచకకండి. ఇప్ుుడీ బటనుల ,  బ లూన్ ఉప్రతిలంప ై 

కదలకుండన అతుకుకన్నాయి . వాటిని గటిా గా అతికించనరు.  బ లూన్లల కి గాలి ఊడే కొదిద   బ లూనూకడన ప దదదిగా 

ఎరిగి పో తునాందున, ప ైని బటనుల  దూరంగా జరిగిపో  తుంటటయి. 

ఈ  బ లూన్యాకక ఉప్రితలం, మూడు కకల  ప్రిమ ణనల రోదస్తని పో లి ఉంటుంది. నక్షతరమండల లు రోదస్తలో 

కదలకుండన ఉంటటయి. ఐతే, రోదస్త ప రిగి పో తునాందుకు అవి ఒక దననికొకటి దూరంగా జరిగిపో తుంటటయి. 

దీనికి మనం తీవరమెైన వివరణ నిచిచన ట్లల తే, విసిరణను కాలంలో వ నక్కళ్లు  ప్రిశీలిస్ేి  నక్షతర మండల నిా 

దగ్రగా మరింత దగ్రగా జరుగుతూ, చివరకు సమసి౦ ఒకే చినా చుకకల  కలస్తపో యి,ఈ జగతుి  అక్షరాల , 

ఉనికి లో లేని ప్రిస్తథతి గతంలో ఉండేదని చెపాులి. కనుక రోదస్త, కాలం శ్కిి, ప్దనరాు లు big bang సంగటనలో 

ఇకకడే పరా రంభమయ ాయి. 

ఫతజిక్సి ప్రయోగాలలోను, స్ ైదను ంతికగాను, జగతుి కు ఒక కచిచతమెైన పరా రంభమునాదని చెపేువాధం, దనదనప్ు 

వంద సంవతిరాలుగా, అన్ క అలల కలోల ల లను, వాతిరేకత లను ఎదిరించి. ఇప్ుటి వరకు కూడన ఎంతగాన్ల 

అభవృదిు  చెందింది.  
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నిజానికి, 2003 వ  సంవతిర౦లో ముగు్ రు ప్రధనన కాసమలజిసుి లు  ArvindBorde, Alan Guth, and 

Alexander Vilenkin, cosmic విసిరణ స్ీథతిలో ఉనా జగతుి  గతంలో నితామెైనది గా ఉండ జాలదని, 

అనంత మెైన గతంలో దననిక ిఎప్ుుడో  ఒకప్ుుడు కచిచతమెైన పరా రంభం ఉండితీరాలని వారు వివరించనరు. 

Borde-Guth-Vilenkinస్తదనద ంతం ప్రకారం రోదస్త కాల నిా గత అనంతననికి ప డిగించనడ మన్ ది వీలుప్డదు 

గాని అది ఒక సరిహదుద లో ముగిస్తపో వాలి. ఆ సరిహదుద  అన్ ది జగతుి  యొకక పరా రంభమెైనట్ైతే, జగతుి  

పరా రంభటమెైనదన్  చెపాులి. సమసాి నిా కనుగొన వలస్తన స్తదనద ంతం భోదిసుి నా అంశ్ం ప్రకారం ఆ సరిహదుద కు 

అటువ ైప్ున ఏదో  ఒకటి నిజంగా ఉనాటిలయితే, అదే జగతుి  యొకక పరా రంభమని  Vilenkin తెలియ 

జేసుి న్నాడు. అనంత మెైన గతంలో జగతుి  నిలిచి ఉందట మన్ ది ఎనాడూ జరగని సంగతి. 

కనుక Vilenkinనిరొమహమ టంగా దీనిని గురించి వివరించనడు. అతడు, " తెలివిగల వాకిిని బలమెైన వాదం 

తోటి మనం ఒపతుంచడం వీలవుతుంది. తెలివిలేని  వాకిి ని కూడన సాక్ష్యాధనరాలను చూపతంచి మనం 

ఒపతుంచడం వీలవుతుందన్నాడు .  సాక్ష్యాధనర౦ లభంచింది గనుక, జగతుి కు నితామెైన గత మునా దన్  

మ ట వ నుక శాసిరజాులికప ైన దేకకకవడం వీలుప్డదు. వారు తపతుంచు కాలేరు.జగతుి  పరా రంభప్ు సమసాను 

వారు ఎదురొకని తీరవలస్తందే.  

డన. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    :  ఔను మీరేమని చెప్ుుతున్నారంటే. తమ మ టను వాతిరేకించే వివిధ రకాల 

స్తదను ంతనలను మ ములు మనిషత అలకిసుి న్నాడు. కచిచతమెైన పరా రంభమునాదన్ వాదం వందేళ్ళుగా నిలిచి 

ఉనాది. ఈ ప్రతిపాదనలనిా విఫలమవడం జగతుి కు ఒక పరా రంభమునాదని కచిచతంగా తెలుప్ుతునాది. 

డా. విలి్లయం లేన్ క్ర ైగ్: ఇది వాసివం. ఇరవ ైయావ శ్తనబదప్ు జగత్ పరా రంభ చరితరను, జగతుి కకక కచిచత 

మెైన పరా రంభమునాదన్  స్తదుంతననిా తపతుంచుకకవడననికి ప్రయతిాంచి విఫలమెైన స్తదను ంతనలని  చెప్ువచుచ . 
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నిశ్చల స్ీథతి నమూన్నలు, శూనా స్ీథతి కదలికల నమూన్నలు , ఉరేనమున్నలు, దనరప్ు నమూన్నలు. 

ప్లుమ రుల  ఈ స్తదనద ంత వాదులు కచిచతమెైన పరా రంభటనిా తపతుంచుకున్ ందుకు ప్రయతిాంచనరు. ఈ 

ప్రయతనాలలో ఏ ఒకకటి  కూడన శాసిరజాుల దృకుథంలో పరా రంభం తో ఉనా నమూన్నలు  

కన్నదినంత యుకింగా మగతనవీ ఏవి కూడన కన ప్డ లేదు. 

డన. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    :  ఔను ఇది ముఖామెైనది. స్ ైనుి ప్రమెైన ర్ండవ వాదం జగతుి కు 

సంబంధించిన  thermodynamics దీనిా వరించ౦డి. 

డా. విలి్లయం లేన్ క్ర ైగ్: ఔను స్ ైనుి ప్రమెైన దృవీకరణ ఒకకటి చనల  దనాటుా గా  thermodynamics 

సూతనర లలో మనకు ర్ండవ  దృవీకరణ కూడన లభసుి నాది. ముస్త వ యబడి ఉనా  system, అనగా శ్కిి 

దననిలోకి సరఫరా చేయబడ కుండన, అది శ్కిి ని ప ంద కుండన ఉనాటలయితే,  దననిలో ఉనా శ్కిి ప్ూరిిగా ఖర్రచ 

పో గాన్  అది ఆగిపో తుందని    thermodynamics సూతనర లు చెప్ుతున్నాయి. న్నస్తి క వాదం ప్రకారం, ఈ 

జగతుి  ముతప్డి ఉనా బరహ్వమండమెైన గరహం, ఎందుకంట ేదననిలోకి బ ైటనుండి ఏది శ్కిిని ప్ంపతంచడం, లేదు. 

దీనిలోకి అరుం ఏమటంటే కొంతకాలం తరవాత, ఈ జగతుి  ఏదో  ఒక రకమెైన ఉషణప్ు మరణ స్తథతిలోకి 

తప్ుకుండన ప్రవ శ్ంచ వలస్త వసుి ంది. సరే, ఇల ంటి కాల సమయంలో జరిగే తటలయిత,ేలోకం అనంత కాలంలో 

ఉనికిలో ఉనాటలయితే, ఇల ంటిది ఇంత వరకు ఎందుకు సంభటవించ లేదు? జగతుి  ఇప్ుుడు చీకటిగా, ప్లచగా 

, నిరీివంగా, శీతల స్ీథతిలో ఉండనలి, ఐతే అలలేదు. కనుక అనంత కాలం నుండి జగతుి  ఉనికి లో లేదని ఇది 

తెలుప్ుతుంది. పరా రంభ కాలంలో ఉంచ బడిన కొంత శ్కిితో ఇది అలుకాలం కిరతంనుండి ఉనికి లోకి వచిచ ఇది 

కాలం కిరతంనుండి ఉనికి లోకివచిచ ఇది కాలకరమ౦లో విసిరించి పో తూ అప్ుటి నుండి ప్ని చేసూి న్  ఉనాది. 



14 

 

డన. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    :  మంచిది, ఇప్ుుడు మీ మూడవ అంశ్ం, ముగింప్ును చెప్ుండి. 

డా. విలి్లయం లేన్ క్ర ైగ్: కనుక జగతుి  పరా రంభం మొదలయిాందని, వ దనంత ప్రమెైన వాదం, స్ ైనుి 

ప్రమెైన దృవీకరణ, ర్ండవ ప్రధనన సూతరంలో మనకు గటిా గా భోదిసుి న్నాయి. ఈ ర్ండు సూతనర లను బటిలటట 

జగతుి  ఉనికికి ఒక కారణం ఉనాదని మనం హేతువాదం ప్రకారం చెప్ుగలము. 

మరి, ఈ జగతుి  యొకక ఉనికికి కారణం ఏమటి?చూడండి, ఇప్ుటి వరకు చెపతున సంగాతులోల  అన్ క 

అదుుతమెైన అంశాలున్నాయి. దీనికి ఎల ంటి కారణం ఉండ కూడదు. ఎముద కంటే వ నకుక మళ్లల  అనంత మెైన 

కారణనలు దీన్లల  ఉండ కూడదు. కనుక జగతుి  పరా రంభటనికి ఇది ఎల ంటి కారణం లేని మొదటి కారణమెై 

ఉండనలి. ఇది కాల నిా, రోధస్తనీ మంచి పో వాలి. కనుక ఇది ప్రకృతి స్తదుంగా ఉండ డననికి వీలేల దు, ప్దనరాు నికి 

సంబంధం లేకుండన జగతుి ను మంచి పోయిేల గుండనలి ఇది సమసి ప్దనరాథ నిా, శ్కిిని, రోదస్తన, కాల నిా 

ఉనికి లోకి తెచేచ విధంగా, మనం ఎనాడూ ఉహ ంచ లేనంత బలం కలిగినదెైఉండనలి. 

చివరిగా, ఈ కారణం వాకిి గత మెైనదిగా కనప్డే౦దుకు యుకిమెైనదెై ఉండనలి. అల కాకుంటే నితాము, 

శాశ్వతమెైన కారణం నుండి ఐహ క మెైన ఫలితం  రావడననిా మీరు ఎల  వివరించ గలుగుతనరు? ఈ కారణం 

వాకిిగతం కాని య ంతిరక మెైన నిభందన ఐతే , కారణం ఇవవబడిన తరవాత, దననిఫలితం కూడన ఇవవబడనలి 

ఉదనహరణకు, నిరుగడడ  కటుా  తునా దంటే డననికి కారణం ఉషోణ గరత సున్నా డిగీరస్ లిియస్ కు కిరంద ఉనా దనా 

మ ట. అనంత కాల గతం నుండి  ఉషోణ గరతసునాకు కిరంద ఉనాటలయితే, అనంత కలగతం నుండి ఉనా నీరు 

కూడన ఘనీభవించిన స్తథతిలో ఉండనలి అలుకాలగతం, నుండి నీరు గడడ  కటుా కుని పో వడమన్ ది, అసాధామెైన 

అంశ్ం. 
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నితామెైన, శాశ్చవతమెైన కారణం నుండి ఐహ క మెైన ఫలితననిా ప ందడననికి ఉనా ఒకే ఒక మ ర్ం, ఆ కారణం 

వాకిిగత మెైనగా ఉండనలి. డననికి సవయం నిరణయ ధి కారం ఉండనలి. కనుక ప్ూరవ నిరణయని బంధనలు 

లేకుండన అది కాలంలో ఒక కొతి ఫలితననిా సృషతాంచగలుగు తుంది. ఉదనహరణకు, నితాతవ నుండి కురుచని 

ఉనా వాకిి తలచుకుంటే లేచి నిలోచ గలడు. కనుక, నితా కారణం నుండి ఇకకడ ఐహ క మెైన ఫలితం 

వ లుప్లికి వసుి నాది. కనుక మనం జగతుి  యొకక ఉతిమ కారణం వదద  కేకాక, దనని సృషతా  కరి వదదకు కూడన 

తీసుకురాబడు తున్నాం. 

కనుక, ఎల ంటి కారణం, పరా రంభం, కాలం, సథలం లేని, అతాధిక శ్కిి మంతుడెైన సృషతా  కరి ఒకడున్నాడని, 

అనగా దేవుడన్  వాడొకడున్నాడుడని ప్రజలందరూ గటిా గా నమమడననికి ఈ వాదం బలమెైన ఆధనరాలను 

మనకు అందిసుి నాదని న్ ను మన సూఫరిి గా విశ్వస్తసుి న్నాను.  

డన. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    :  చూడండి. ప్రజల రా, మీరు దీనిా గురించి ఆలోచించనలి. మీరందరూ తప్ుక మ  

వచేచ వారప్ు పోర గార ంను చూడండి. ఎందుకంటే, దేవుని ఉనికిని గురించి చరచించి నప్ుుడు వచేచ మరొక 

సమసాను గురించి వచేచవారం మ టటల డతనం. అవినీతి లోని సమసా ఇదే న్ టి లోకంలో మనం చూసుి నా ఈ 

అవినీతికి, భటధలకు పేరమ మయుడెైన దేవుడు ఎందుకు అనుమతి నిసుి న్నాడు? మీరందరు  Dr. Craig 

యొకక జావాబును వచేచవారం తప్క వినండి. 
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***** 

మ  మరినిా టీవీ పోర గార మలిా  చూస్ేందుకు ఉచిత  John Ankerberg Show App చెసుకొండి 

"యిేసు కీరసుి ను అంగీకరించడననికి పరా రిథంచు" @ JAshow.org ను 

 

ద జాన్ ఆంకర్ బర్్ షో  

పో సా్ బటక్సి 8977 

చటానూగా, TN 37414 అమెరికా. 

మ  వ బ్ స్ ైట్: JAshow.org 

 

 
 


