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HR14-1-1-TE 

లోకమునకొక ప్రారంభముననదని స ైన్స్ కనుగొననది - భాగం 1 

 

అనౌన్ర్:  ఈ రోజు జాన్ ఆంకెర్ బర్్ షో లో జగత్తు  కోక ప్రారంభ మున్నదని స ైన్సు కన్సగున్నది. దీనిలోపల 

దాగిఉన్న అంశరలు ఏమిటి? ఆదియందస దేవుడు భూమయాకరశములన్స సృజంచెన్నే వరకాం (ఆదికరండం 

1:1), స ైన్సు కన్సగున్న దానిని మన్కు తెలుపుత్తన్నదా? ఖగోళ శరసు రజుు డు జార్్ సమూట్ , "జగత్తు కు 

ప్రారంభమున్నదనే సరక్ష్యాదారరలన్స కన్సగునానమని చెబుత్ూ" అపుుడు మయకు దవేుని చమచిన్టలు  

అనిప ంచిందని అనానడు. 

సృష్ ి  నేపదాంలోని కరంతిని కన్సగొని నోబెల్ బహుమతిని ప్ ందిన్ ఆరరనల్్ ప ంజయయస్ దీనిన వివరించాడు. 

"ఖగోళ శరసు రం ఒక పాతేాక సంఘటన్న్స చమప ససు న్నది. శూన్ాంలోన్సండి సృష్ ించబడిన్ జగత్తు , దీనిలో 

ప్రాణులు నివస ంచేందసకు కరవలస న్ ససనినత్మ ైన్ వరతావరణం సృష్ ించబడి యున్నది. అసరధారణ పాణాళిక 

దీనిలో యున్నదని మన్ం చెపువచసు". 

ఖగోళ శరసు రజుు డు జార్్ గరీన్ స టిన్ వరా స న్ పుసుకములో, "ఆశంచకుండా, అకసరూత్తు గర, ఏదో  ఒక అదసుత్ శకతు 

ఉన్నదనే శరస్ు రయ శరక్ష్యాదారరలన్స మన్ం కన్సగొన్డం నిజంగర సరధ్ామౌత్తందా?" అని పాశనంచాడు. 

అయితే స్ిఫ న్ హాకతంగ్ మయతా్ం, "మన్లయంటి జీవుల్నన సృష్ ించేందసకే దేవుడీ జగత్తు న్స చేసరడన్డం త్ప ుంచి, 

ఇదెందసకతలయ ప్రారంభమయిందో  చెప్ుందసకు మరొక కరరణం చెపులేము" అనానడు. 
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ఈనాటి మన్ అతిధ,ి ఖగోళ శరసు రంలో Toronto విశవవిధాాలయంలో Ph.D పటటి  పుచసుకున్న డా. హూగ్ 

రోస్ు, ఈయన్ డాకిరేట్ త్రరవత్ ఆయన్ రరసర్ు కూడా ముగించాడు. ఇటీవల Navigating Genesis తో 

ప్రటల ఆయన్ అనేక్ పుసుకరలు వరా సరరు. మిమూల్నన ఆహావనిససు నానం. 

 

***** 

 

డా. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    :    మయ పో్ా గరీ ంకు సరవగత్ం. నేడు చకకని అంశమున్నది. దీనిన త్పుక విన్ండ.ి 

ఆదియందస దేవుడు భూమయాకరశములన్స సృజంచెన్నే మయట అందరూ వినిన్దే. ఈ అధ్సుత్మ ైన్, ఎంతో 

గొపు వరకరానిన గురించి నేడు మన్ము చరిుంచబో త్తనానము.  ఈ జగత్తు  కోక ప్రారంభమునానదని ఈ వరకాం 

చెబుత్తన్నది. నేటి మన్ అతిధి ఖగోళ శరసు రజుు డు డా. హూగ్ రోస్ు. గీహ శరసు రజుు డు, ఖగోళ శరసు రజుు డు డా. 

హూగ్, కెరైసువేత్ురునిగర ఉన్నపుుడు, మీరు బెైబిలులోని మొదటి వరకరానిన చమస , జగత్తు  ప్రారంభటనిన గురించి 

మీ మన్ససలో తోచిన్ ఆలోచన్ ఏమిటి? 

డా. హాగ్ రరస్   నాకొక కుత్ూహలం కల్నగ,ి ఈ వరకా భటగం లోని అరధం ఏమిట ిభూమయాకరశములు అన్గర 

ఏమిట?ి అని మొత్ుం ప్రత్ నిబంధ్న్ అంత్టినీ చదివి దానిలో జగత్తు  అని వరా యబడలేదని గురిుంచాన్స. ఐత ే

"భూమయాకరశములు" అని వరా యబడి యున్నది. అన్గర, ఇకకడ దీనిలో అనిన వససు వులు, సమసు  శకతు, రోదస , 

సమసుం ఉనానయి. సృష్ ించెన్స అన్గర అరధం, ఇంత్కు మున్సపు లేని సరికొత్ు  దానిని తీససకు రరవరడ 

మన్నమయట. కన్సక జగత్తు కు ఇది నిజమ ైన్ ప్రారంభం. 
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ఇపుుడు కొీత్ు  నిబంధ్న్న్స చమధాం, దృశా మ ైన్ది కన్బడేడు పదారధములచే నిరిూంప బడలేదని హెబ్ర ా11:3 

చెబుత్తన్నది. మన్ం వససు వులన్స, శకతుని, రోదస ని, కరలయనిన కన్సగొన్గలము కన్సక అన్ంత్ కరలయనికత ముంద ే

ఉన్న దేవుడు ఈ జగత్తు న్స సృష్ ించాడని మన్కు ఈ వచన్ం తెలుపు త్తన్నది. 

డా. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    :    దీనోు  ఆశురా మేమిటంట,ే ఈ బెైబిలు వచన్ం దీనిన గురించి స ైన్సుకు ఏమీ 

తెల్నయని అనేక వేల ఏళళ కతతీ్మే వరా యబడింద.ి శరసు రజుు లు దీనిన వాతిరేకతంచారు. ఎందసకు వాతిరేకతంచారో 

చరిుంచబో త్తనానం. ఐతే, వాతిరేకతంచారు ఈ ఎదిరింపులు ఎపుుడు ప్రారంభ మయయాయి? 

డా. హాగ్ రరస్   19వ శతాబదంలో జగత్తు కు ప్రారంభం లేకుండా అన్ంత్ంగర ఉన్నదని, పాపంచంలో పాజలు 

త్లుససు ండ ేవరరు. ఇరవ ైయవ శతాబధపు ప్రారంభంలో, ఇకకడ మన్ం ఐనీటీన్ కు కృత్జుత్లు చెప్రుల్న, జగత్తు కు 

ఒక ప్రారంభమున్నదని ఇపుుడు మన్ం గురిుంచాము. అయితే శరసు రజుు లు దీనికత వాతిరేకంగర సుందించారు. 

డా. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    :    ప్రాతీ దానికత ఒక ప్రారంభ ముందాలని ఎందసకు కూరతారు? 

డా. హాగ్ రరస్   ఎందసకంట,ే తాము కన్సగొన్న అంశం బెైబిలున్స సమరిదససు న్నదనే అంశరనిన ఈ శరసు రజుు లు 

గురిుంచారు. జగత్తు  సృష్ ిని గురించి బెైబిలుతో ప్ త్తు కుదరని మరొక కొత్ు  కరరణానిన కన్సగొనే మయరర్ లన్స 

గురించి ఆలోచించడం ప్రారంభంచారు. 

డా. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    :    చమడండ,ి ఈ అంశరనిన గురించిన్ పో్ా గీంలలో హూగ్ నిరిూంచిన్, "సృష్ ి  

వ ైపుకు పాయయణమనే" డాకుామ ంటరరలోన్సండి కొనిన అదసుత్ దృశరాలు, స ైన్సు దృశరాలన్స 

చమప ంచబో త్తనానము. అద ిమీ అందరిక ీఅందేలయ చమసరు ం. ఇది సరికొత్ు  డాకుామ ంటరర. ఈ జగత్తు కోక 
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ప్రారంభమున్నదని బెైబిలు చెబుత్తన్న సంగతిని మీకు ఇపుుడు మేము రూప్ ందించిన్ వీడియో కతుపో్ు  

చమప ంచబో త్తనానం. ఖగోళ శరసు రజుు లు దీన నలయ చమససు నానరు గమనించండి. 

 

"సృష్ ి  వ ైపుకు పాయయణంలో" దృశరాలు 

అనౌన్ర్:       [విసో ోటన్ం]- పాణాల్నకరయుత్మ ైన్ విసో ోటన్ంలో మన్ం పాయయనికులం, విసో ోటన్ం చెందిన్ 

గరీ న ైడులోన్సంచి వచిున్ ఇన్సప ముకకలప ైన్సన్న సమక్ష్ూ ప్రాణులం.జగత్తు లోని మొత్ుం పదారధం, శకతు, సౌర 

మండలం, కరలం, అనీన ఒకక క్ష్ణంలో సృష్ ించబడినాయి. ఐతే ఈ విసో ోటన్ం గందరగోళంగర లేదస కరనీ 

మన్కూ మన్ చిన్న గీహానికత పాయోజన్ కరంగర, ఎంతో జాగీత్ుగర రూప్ ందించబడిన్టలు గర ఉన్నద.ి నేడు 

భూమయాకరశములన్స న్డిప ససు న్న శకుు లన్స గురించి మన్కున్న జాు న్ం, మున్సపటి త్రరల పాజలందర ిజాు న్ం 

కంట ేఅధికం కొీత్ు  సంగత్తలు తెలుససు న్న కొదీద  ఆశురాం అధికమౌత్తన్నది. 

డా. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    :    హూగ్, మన్ం చమససు న్న అంశరలు ఏంతో అదసుత్ంగర ఉనానయి 

చమససు న్నదంతా పూరిుగర అరధం చేససకో లేకునానము. ఏదో  కొదిదగర అరధమౌత్తంది, ఈ కరరాకమీంలో త్రరవత్ 

వచేు దృశరాలలో మరింత్ సరంకేతిక అంశరలన్స చమప సరు ం. తేల్నక పదాలలో చెబిత,ే ఒకక క్ష్ణంలో ఈ మొత్ుం 

జగత్తు  సృష్ ించబడింది. ఈ సంగతిని న్మూడం నిజంగర కొంచెం కషి్మే. శరసు రజుు ల్నన గురించి , దీని నేపదాానిన 

గురించి, దీనిన మీరెందసకు కన్సగొనానరో, వరరెందసకు వాతిరేకతంచారో చెపుండి. దీని వ న్సక సృష్ ికరు 

ఉనానడనిప ంచిన్ందస వలనా? 
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డా. హాగ్ రరస్   దీనోు  రెండు అంశరలునాయి. మొదటిది ప్రారంభం. ప్రారంభమంటూ ఉంట ెప్రారంభకుడు 

ఉండాల్న, నిజమ,ే నాస ు కులకు ఇలయంటి వరదం న్చులేదస. ఐతే వరరికత న్చుని మరొక అంశమేమిటంటే, ఇద,ి 

ఇటీవల్న గత్ంలో కొదిద  కోటు  ఏళళ కతంీదటే జరగడం. జీవ శరసు రజుు లకు ఎలయంట ిఅభప్రాయయలునాన, సృష్ ి  కేవలం 

కోటు  ఏళళ కతతీ్మే జరిగియుంట ేడారివన్ స ధాంత్ం నిలువదని ఖగోళ శరసు రజుు లకు తెలుసస. కన్సక ప్రారంభటనిన 

తొలగించాలన్సకునానరు. ఒకవేళ దాన్సనంచాల్ను వస్ు , అంత్కంటే ఎకుకవ కోటు  ఏళళన్స ఉంచాలన్సకునానరు. 

డా. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    :    ప్రలపుంత్ల్నన పరరక్ష్ించడం హబెుల్ ఎలయ మొదలెటటి డో  ప్ాక్ష్కులకు చెపుండి. 

డా. హాగ్ రరస్   అత్డు, ప్రలపుంత్ ఎంత్ దమరంగర ఉంట ేఅంత్ వేగంగర మన్న్సండ ిదమరంగర 

వేల్నుపో్ త్తన్నదని కన్సగొనానడు.  ఈ సంభందం, రోదస  కరలపు ప్రారంభంన్సండి జగత్తు  

సదావాకోచిససు న్నపుుడే, ఈ సంబంధ్ం వరసువమవగలదస. 

డా. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    :    ప్రలపుంత్ వ న్కతక జరిగ ివస్ు  ఏమౌత్తంది. 

డా. హాగ్ రరస్   వ న్కతక జరిగితే ప్రలపుంత్లు దగ్రవుతాయి. మన్ం మరింత్ దమరంగర చమస్ు  ప్రలపుంత్లు 

మరింత్ కలస పో్ యిన్టలు , హబెుల్ చమప న్ చితాా లోు  చమడగలం. 

డా. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    :    దీనివలన్ ఐనీటీన్ దేనిని కన్సగొనానడు. 

డా. హాగ్ రరస్   అత్డు సమసరమా సంబంధ్ స దాధ ంతానిన కన్సగొనానడు. ఈ స దాధ ంత్ంలోని సమీకరణాలు 

జగత్తు కు, ఒక ప్రారంభ మున్నదని, ఆ ప్రారంభంన్సండి జగత్తు  ప రుగుత్తన్నదని చపెుు నానయి. 

డా. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    :    అత్డికతత్న్ స దాధ ంతాలే న్చులేదస. ఔనా?. 
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డా. హాగ్ రరస్   న్చులేదస. ప్రారంభటనీన విసురణన్స తొలగించేందసకు అత్డు త్న్ స దాధ ంతానేన మయరిు 

వేశరడు. 

డా. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    :    హబెుల్ అతాడిన కరల్నఫో రినయయకు ప ల్నప ంచి టెల్నసో కపులో ఏమి 

చమప ంచాడు? 

డా. హాగ్ రరస్   విసురించడంలో తాన్స ఉత్ుతిు  చేససు న్న వరటిని అత్డు టెల్నసో కపులో చమప ంచాడు. 

ప్రలపుంత్లు దమరంగర కదల్నపో్ వడం చమప ంచాడు. అపుుడు ఐనీటీన్, నేన్స కన్సగొన్న స దాధ ంత్ం, స ైన్సు 

పరంగర నేన్స చేస న్ చాలయ ప దద  త్పుు అనానడు. 

డా. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    :    మంచిది, ఐనీటీన్ త్రువరత్ జరిగిన్ పరిశోదన్లేమిట?ి 

డా. హాగ్ రరస్   జగత్తు  సృష్ ిలోంచి వచిున్ శకతు కరరణాల పరిశీలన్కు కొందరు పరికరరలన్స త్యయరుచేసరరు. 

డా. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    :    ఎందసకు? 

డా. హాగ్ రరస్   చమడండి, రోదస  కరలపు ప్రారంభం న్సండ ిజగత్తు  విసురిససు న్నటెటు త,ే ఏళళళ గడుససు న్న కొదీద  

అద ిమరింత్గర చలుబడుత్తన్న దన్నమయట. కన్సక సృష్ ి  స ఘ్త్న్లోన్సండే శరసు రజుు లు ఈ శకతు కరరణాలన్స 

గురించి కన్సగోన్గలరు. ఐతే, జగత్తు  ఐతే జగత్తు  చాలయ ప్రత్దిగర మహా బలహీన్ంగర ఉంటలంద.ి కన్సక అ 

శకతుకత కరరణాల్నన కన్సగొనేందసకు ఆధ్సనిక సరంకేతికత్ అవసరం. 

డా. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    :    అంట ేCOBE 1, COBE 2  జగత్తు  కతరణాల నేపదాపు ఫో టోలన్స తీస న్ 

శరటిలెైటలలు ఇవే కదా? 
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డా. హాగ్ రరస్   మేముదాని కంటే ముందసగరనే ఆ ఉషోో గీత్న్స కొల్నచి తెలుససకునానము. ప ంజయయస్ 

మరియు విలున్సలు ఉషో్ సులయలు, శీత్ల సులయలలోంచి జగత్తు  వేరుపడడానిన మయకు COBE చకకగర 

చమప ంచింద.ి ఆ త్రువరత్ SLOGAN డిజటల్ ఆకరశ పరశిోదన్లో కన్బడుత్తన్న ప్రలపుంత్ల గుంపులు, 

జగత్తు  శకతు కతరణాల నేపదాంలోని ఉషో్ సులయలకు శీత్ల సులయలకు అన్సగుణాంగర ఉనానయని తేల్నంది. 

డా. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    :    జగత్తు , మరింత్ చలుగర మయరిపో్ త్తందని బెైబిలు మన్కు చెపుు న్నది కదా?. 

డా. హాగ్ రరస్   ఔన్స. బెైబిలు భౌతిక శరసు రపు నిరంత్ర స దాధ ంతాల కతంీద సృష్ ి  ప్రారంభం న్సండి 

ప రుగుత్తన్నదని, ఐతే ఈ స దాధ ంతాలోు  ఒకటి ప రుగు త్తన్న నాశన్ం. Thermo Dynmics లో రెండవ 

సమతా్ం, మన్ం ఊహిససు న్నటేు  ఈ జగత్తు  మరింత్ చలుబడి పో్ త్తన్నదని చెబుత్తన్నది. ఈ జగత్తు  యొకక గత్ 

కరలపు ఉషోో గీత్ మన్కు తెల్నస ంది గన్సక ఈ జగత్తు  యొకక వయససున్స కన్సగొంటే, బెైబిలులో చెపుబడిన్ 

శీత్ల రేఖ వ ైపుకు అద ిసరిపో్ త్తంది. 

డా. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    :    ఇది నిజంగర జరిగిందనీ, మన్ం దానోు న్సంచి త్ప ుంచసకోలేమని తెల్నప,్ గత్ 

ఇదేలులో దొరికతన్ సరక్ష్యాదారరలన్స మయకు తెల్నయ జేయగలరర? 

డా. హాగ్ రరస్   ఇకకడ, వరళళళ కొల్నచి చమప న్ శీత్ల రేఖ వంపు దీనోు  అందరిక ీన్మూకం కల్నగించింది. 

డా. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    :    దీనిన చారుి లో వేస  చమప్రరు. 

డా. హాగ్ రరస్   దీనిన చారుి లో వేస  చమప్రరు. మరొక సంగతేమిటంట.ే... 

డా. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    :    చారుి లో ఏం కన్సగునానరు? 
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డా. హాగ్ రరస్   శరసు రజుు లు, ఈ జగత్తు  యొకక చరితా్లో ప్రారంభంలో శకతు కతరణాల యొకక ఉషోో గీత్న్స కొల్నచి 

దానిని కచిుత్ంగర కన్సగొన్గల్నగరరు. జగత్తు  చరితా్ మొత్ుంలో ఈనాడు జగత్తు  యొకక ఉషోో గీత్న్స కొల్నచేందసకు 

పదానలుగు వేరేవరు కొలత్లని కన్సగొనానరు. బెైబిలు వివరరలతో ఈ కొలత్లు సరిగర్  అతికతన్టలు  

సరిపో్ త్తనానయి. 

డా. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    :    మీరు, ఖగోళ శరసు రజుు లకు ఇదెలయ తెలుససన్ని అడగవచసు. "సృష్ ివ ైపు 

పాయయణంలో" ఖగోళ శరసు రజుు లు గతానిన ఎలయ పరిశీల్నసరు రనే అంశరనిన తెల్నప ్దృశరాలన్స మీకు ఇపుుడు 

చమప ంచబో త్తనానము. హూగ్, ఆ మయట చాలయ త్మయషరగర ఉంది. గతానిన చమడటం. గతానిన మన్ం ఎలయ 

చమడగలం? 

డా. హాగ్ రరస్   కరంతికత కొంత్ చలన్ వేగముంటలంది. ససదమర ప్రలపుంత్ల కరంతి మన్ టెలీసో కపుల 

కందేందసకు సమయం పడుత్తంది. కన్సక కరంతి వ ళిళపో్ యినా త్రువరత్ ప్రలపుంత్లన్స మన్ం చమససు నానం, 

ఇపుుడున్నటలు గర కరదస. 

డా. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    :    ఔన్స, సమరుాణణో  చమస న్పుుడు, ఎనిమిది నిమిషరల ముందటి సమరుాని 

రూప్రనిన చమససు నానం. ఆ రూపం ఇకకడికత చేరేందసకు అంత్ స్ప్ౌత్తంది. మరింత్ దమరంలోని ఇత్ర 

ప్రలపుంత్ల్నన చమస్ందసకు మరింత్ సమయమౌత్తంది. టెలీసో కపున్స సరిచేస్ు  దీనిన మన్ం 

గమనించగలము. 

డా. హాగ్ రరస్   ఔన్స మన్ం మరింత్ వ న్కెకళిళ కరలపు ప్రారంభటనిన కూడా చమడగలం. 
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డా. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    :    ఈ సనినవేశంలో దానేన చమప ంచబో త్తనానన్స గమనించండ.ి 

 

"సృష్ ి  వ ైపుకు పాయయణంలో" దృశరాలు 

డా. హాగ్ రరస్   ఇది కెక్ పరిశోదనాలయం. పాపంచ వరాపుంగర ప దద  టెలీసో కపులున్న సులం. ఈ రెండు 

టెలీసో కపులు కల్నస  Mount Palomer టెలీసో కపు కనాన ఎనిమిది రెటలు  ఎకుకవ దమరం చమడగలవు. 

హుబెుల్ రోదస  టెలీసో కపుకనాన ముప ైు రెటలు  చమడగలవు. కేక్ టెలీసో కపులో సరవత్ంతా్ంగర తిరిగే 36 

అదాద లునానయి. కంపూాటరు నియంతా్ణలో ఉన్న ఈ అదాద లు నాలుగొందల అంగుళాల 83 మీటరు భటరర 

టెలీసో కపుతో కల్నస  పనిచేససు నానయి. ఒక అణువు మందానికత కచిుత్మ ైన్ కొలత్లు దీనోు  లభసరు యి. 

ససనినత్మ ైన్ కరంతిని, రేడయిో త్రంగరల్నన స్కరించే ఇలయంట ిపరికరరలతో రోదస లోకత అనేక కోటు  కరంతి 

సంవత్ురరలలోకత మన్ం చమడగలం. 

ఐతే రోదస లోకత చమససు ండగర కరలంలో కూడా వ న్కతక చమససు నానం. ఇకకడే ఖగోళ శరసు రం ఇత్ర స ైన్సులోు  

పాతేాకత్న్స ప్ ందింది. ఇదొకకటి మయతా్మ ేగతానిన నేరుగర చమడగలదస.  

నిజానికత ఖగోళ శరసు రజుు లు సదా గతానిన పరిశీల్నససు నానరు. కరంతి కతరణాలు, రేడియో కతరణాలు, ఇత్ర రకరల 

విధ్సాదయసరకంత్ కతరణాల్నన, మన్ల్నన క్ష్ణంలో చేరుత్తన్నటు నిప ంచినా అలయ చేరరవు వరటి వేగం వలన్ అలయ 

అనిప ససు ంద.ి కరంతి స కన్సకు ఒక లక్ష్య ఎన్బెై యయరు మ ళైళ (2,97600 కతలోమీటరు) వేగంతో పాయయణణససు ంది. 

ఒక స కన్సలో భూగీహానిన ఏడున్నర సరరుు  చసటి గల్నగిన్ంత్ వేగం. 



10 

 

తొమిూద ికోటు  ముప ైు  లక్ష్ల మ ైళళ దమరరన్ ఉన్న సమరుాణణో  చమస న్పుుడు, ఎనిమిద ినిమిషరల కతతీ్ం 

కొంత్దానిన వదిల్న పో్యిన్ రూప్రనిన చమససు నానము. అదేవిధ్ంగర చందసా నిన చమస న్పుుడు, రెండు స కన్ు  

కతతీ్మున్న దాని రూప్రనిన చమససు నానము. న్క్ష్తాా లన్స చమస న్పుుడు, వేల, లక్ష్ల, కోటు  యి ండు  కతతీ్ం అవి 

ఎలయ గుండేవో ఆ రూప్రనిన చమససు నానము. అద ిఎంత్ దమరంలో ఉంట,ే అంత్ ముందసగరనే కరంతి దానోు ంచి 

వ ళిళపో్యింది. 

కరంతి ఒక ఏడాదిలో పాయయణణంచే ఆరు Trillion మ ైళున్స కరంతి సంవత్ురమంటటరు. దమరరల్నన సమచించేందసకు 

కరంతి సంవత్ురరలు మరో అన్సకూల పదదతిని తెలుపుత్తనానయి. ఖగోళ శరసు రజుు లు కన్సగున్న ససదమర 

ప్రలపుంత్లు దాదాపు 13 బిల్నయన్సల కరంతి సంవత్ురరల దమరంలో ఉనానయి. అన్గర, ఆ ప్రలపుంత్ల 

కరంతి భూమికత చేరేందసకు 13 బిల్నయన్సల ఏళళళ పటిి ంది. మన్మీ ప్రలపుంత్ల్నన చమస్ు , ఇది 13 బిల్నయన్సల 

ఏళళ కతథీమున్న ఆ రూప్రనిన చమససు నానం. 

డా. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    :    ఈ సనినవేశం అదసుత్ం. హూగ్, ఒక పాశన అడుగుతాన్స. సన్సు ఈనాడు 

ఎంతో అభవృదిధ  చెందిన్ందసన్, మన్మిపుుడు ఎంత్వరకు వ న్కతక చమడగలం? 

డా. హాగ్ రరస్   కేక్ జగత్తు  యొకక వయససులో 5 శరత్ం వ న్కతక చమపగలదస. ఐతే యిపుుడొచిున్ రేడియో 

ఆసరి ా న్మీ పరికరరలు జగత్తు  కొనిన వందల బిల్నయన్సల టిాల్నయన్సల టిాల్నయన్సల ఏళళ కతతీ్ం యున్న ఒక 

స కన్స వయససన్నపుట ిరూప్రనిన తెల్నయజేయగరలవు. జగత్తు  సృష్ ి  సంఘటన్కు మన్ం అంత్ దగ్రగర 

వ ళళగలం. జాగరత్తు కు రోదస  కరల ప్రారంభ మునానదని నిరూప ంచే బలమ ైన్ సరక్ష్యాదారరలు మన్కు ఇకకడ 

లభంచగలవు. 
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డా. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    :    మంచిది. చిన్న విరరమం తీససకుందాం. తిరిగి వచిున్ త్రువరత్, దేవుడు ఈ 

జగత్తు లో సమసరు నిన సృష్ ించిన్ విష్యయనిన గురించి శరసు రజుు లు కన్సగొన్న సంగత్తల న్నినటినీ మీతోటి 

వివరంగర పంచసకోబో త్తనానము. అవి ఆశురాం కల్నగిసరు యి. చమసము నే ఉండండి. వ ంటనే వచేుసరు ం. 

***** 

డా. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    :    మంచిది మళ్ళళ వచాుం. ఆదికరండం 1:1ని గురించిన్ అదసుతాల్నన 

చరిుససు నానం. ఆదియందస దేవుడు భూమయాకరశములన్స సృజంచెన్స". దేవుడు సమసరు నీన సృష్ ించిన్ 

సంఘటన్ గురించి శరసు రజుు లకు ఎంత్వరకు తెలుసస? ఈనాటి మన్ అతిధ ిఖగోళ శరసు రజుు లు డా. హూగ్ రోస్. 

అత్డు తీస న్ సృష్ ి  వ ైపుకు పాయయణం అనే డాకుామ ంటరరలోని దృశరాల నిపుుడు చమడబో త్తనానం. శరసు రజుు లు 

కరలంలో వ న్కెకళిళ దేవుడు సృష్ ి  కరరరానిన జరిగించిన్పుుడు, వీరు కన్సగున్న సంగత్తల్నన ఈ 

డాకుామ ంటరరలో చమడబో త్తనానము.   

 

"సృష్ ి  వ ైపుకు పాయయణంలో" దృశరాలు 

డా. హాగ్ రరస్   మంచిది సృష్ ి  కరరాం జరిగిన్ క్ష్ణానికత మన్ల్నన తీససకెళ్ు ందసకు కొత్ురకం వరహనాలు 

కరవరల్న. మన్ కొత్ు  వరహనాలు రేడియో, ఇనార ారెడ్ టెల్నసో కపులు. ఈ పరికరరలతో ప్రలపుంత్లకు ముందసన్న 

కరలయనిన మన్ం చమడగలం. రేడియో త్రంగరల్నన, ఇనారారెడ్ త్రంగరల్నన మన్ం చమడగల్నగితే ససదమర 

గలయక్ష్ీలన్స మరింత్ ససలభంగర చమడగలం. ఐత,ే కరంతి కతరణాలలోని విదసాదయసరకంత్పు పాసరరణలనే మన్ 
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కన్సనలు చమడగలవు. విచిున్న కతరణాలలోని రేడియో విభటగం, కరలంలో మరింత్ వ న్కుక చమస ్వీలు 

కల్నుససు ంద.ి 

జగత్తు  నేపదాపు శకతు కతరణాల మేపుు, జగత్తు  సృష్ ి  కరరాంలోన్సండి మిగిల్నపో్యిన్ ఆ శకతు కతరణాలు, కరలంలో 

మన్ల్నన టెలీసో కపు చమప ంచిన్ంత్ మేరకు వ న్కుక తీససకేలయు యి. అంత్కనాన వ న్కుక చమడలేము. సృష్ ి  

త్రరవతా 3,80,000 ఏళళకు వ లుగు చీకటిలోంచి వేరు పడింద.ి దానికత ముందస ఎలయంటి రూపంలేని వ లుగు 

కనిప ససు ంద.ి దానికవత్ల చమడలేము. ఎందసకంట,ే సృష్ ికత 3,80,000 సంవత్ురరలకు ముందస జగత్తు  

అణువులు ఉండలేన్ంత్ వేడగిర ఉండేద.ి ఎలకరిా న్సు  న్మాకతుయి ై చసటూి  పరిభామించలేవు. జగత్తు  కేవలం శకతు 

నిండిన్ అణువులుగర ఉన్నందసన్ నిరరకరరమ ైన్ వ లుగు మయతా్ం కన్పడుత్తండేది. 

ఆ రూప్రనిన చమడాలంటే, మన్ం వేరే రకమ ైన్ వరహనాల్నన, పూరిుగర వేరేరకం పరికరరల్నన వరడాల్న. అణువుల 

వేగం ప ంచేవి, సమపర్ కంపూాటరుు , భూమయాకరషన్న్స కన్సగొనేవి, టెలీసో కపులు కరవు, అలయంటి యంతాా లతో 

జగత్తు  ప్రారంభంలో ఉన్న అనేక పరిస ుత్తలన్స మన్ం మరలయ పున్ఃనిరిూంచసకోగలము. 

జగత్తు  అధ్ాయనానిన మతాబుల ప్లుళళ వీడియోన్స వ న్కతక న్డపడంతో పో్ లువచసు. సృష్ ి  జరిగిన్ మొదట ి

క్ష్ణాలకు దగ్రగర వ ళతు  మన్ం జగత్తు న్స కొల్నచి పరిశీల్నససు ండగర సృష్ ి  కరరా క్ష్ణానికత చేరేలయ టేపున్స వ న్కుక 

న్డుపు త్తనానం. సృష్ ి  క్ష్ణానికత మరింత్ దగ్రౌత్తండగర, జగత్తు  మరింత్గర వేడెకకడం గమనించగలం. 

వ న్కతక జరిగే ఈ replay లో చివరికత జగత్తు  వేడి ప రిగ,ి పో్ా టటన్సు , న్మాటటా న్సు , కల్నస  యుండలేవు. 

అణువులనీన విడిపో్ తాయి. 

ఇంకర చెపుు నాన, మరింత్ వ న్కతక వ ళిు చమస్ు  సృష్ ికత కేవలం ఒక మిలీు స కెండు దమరంలో బాహాూండమ ైన్ వ లుగు 

కనిప ససు ంద.ి వాతిరేకరణువులనీన ఒకక సరరిగర న్శంచిన్ందసన్ వ లుగు ఉదువిససు ంద.ి పాతీ వందకోటు  పాతాా 
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ణువులకు వందకోటు  ఒకక అణువు వుండటం వలన్ సమత్తలాత్లో ఆ త్రువరతి జగత్తు లో అణువులు 

నిలువగలవు. దీనివలన్ జీవులు బాత్క గలవు. 

సృష్ ి  జరిగిన్ క్ష్ణానికత కొదిద  డజన్ు  మ ైకోీ స కన్ు  దగ్రకెళిళ చమస్ు  పో్ా టటన్సు , న్సాటటా న్సలు, యయంట ిపో్ా టటన్సు , 

యయంట ీన్సాటటా న్సలు QUARKS అన్బడ ేమరింత్ ప్రాధ్మిక అణువులుగర మయరతాయి. సృష్ ి  న్సండి ఒక 

బిల్నయన్స స కన్సలో పదవ వంత్త దమరంలో జగత్తు  QUARKS కూడా ఉండలేన్ంత్ వేడిగర ఉంటలంది. 

కరలంలో అనేక లక్ష్ల కోటు  సంవత్ురరల వ న్కతక వ ళిు పరిశీల్నస్ు , జగత్తు  వ లుగు దమరలేన్ంత్ గటిి గర నొకకబడ ి

ఉంటలంద.ి   

ఇపుుడు జగత్తు  పూరిుగర చీకటిగర ఒకక అణువు కంట ేచిన్నదిగర ఉంటలంద.ి సృష్ ి  సంఘటన్కు ఇంత్ దగ్రగర 

మన్కు త్గి్  పో్ త్తన్న ప్ డవు వ డలుు, ఎత్తు , కరలం మయతా్మ ేకనిప సరు యి. అన్గర సృష్ ి  సంఘటన్ న్సండి 

మన్ం అనేక లక్ష్ల కూటు  సంవత్ురరలు వ న్కుక వ ళిు చమస న్పుుడు ఈ విధ్ంగర కనిప ససు ంది. 

ఈ క్ష్ణానికత ముందస జగత్తు  యొకక పది కొలత్ పరిమయణాలు విసురిససు ండేవి. దీని త్రువరత్ నాలుగు కొలత్లు 

మయతా్ం విసురణ కొన్సరగించాయి. మరి మిగతా ఆరు పాతెాక కొలత్లు ఏమయయాయి? అవి మన్ ప్ డవు, 

వ డలుు, ఎత్తు , కరలముల కొల పరిమయణముల చసటూి  అగుళం కంటే లక్ష్ల కోటు  చిన్నవిగర గటిి గర అత్తకుకని 

నిల్నచిపో్యయయి. ఈ ఆరు కోలయ పరిమయణాలు ఇంకర నిల్నచి యునానయి గరనీ ఇవి ఇక విడిపో్ వు. 

ఈ ఫ లుూన్స మరింత్ వ న్కతక తెరిచి చమదాద ం. జగత్తు  కుచించసకు పో్ త్తన్నది. పది కొలత్లు మరింత్గర 

కుచించసకు ప్ో త్తనానయి. మహా విసో ోటన్ మని చెపుబడే, సృష్ ి  ప్రారంభ దశలోనే, పది కొలత్ పరిమయణాలు 

అన్ంత్గర చిన్నదిగర త్రిగి పో్ యి, ఉన్నటలు ండి మయయమౌతాయి. 
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ఈ అన్ంత్మ ైన్ అలు ప్రారంభంలో న్సండి మొత్ుం జగత్తు  ప ైకత  వచిుంది. దీనోు ని పాతీ అంశం, గీహాలూ, 

ప్రలపుంత్లు, న్క్ష్తాా లు ఏరుడం న్సండ,ి మయస్ శకతు సరందాత్కు, రోదస  శకతు సరందాత్కు మధ్ాన్ యున్న 

సంబంధ్ం న్సండి, భౌతిక శరసు రపు స దాధ ంతాలవరకు ఈ మహా సరవ జగత్తు  చరితా్లో అత్ాలు పరిమయణంలో 

ఉన్న భూమిప ై జీవరరససలు ప్రారంభమయి ాందసకు అవనీన ఎంతో జాగీత్ుగర సరిచేయ బడినాయి. 

డా. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    :    హూగ్, స ైన్సు తెల్నయని మన్లయంటి వరరికతద ిమహాదసుత్ం. ఐతే 

స ైంటిససి లకు, ఆదికరండం 1:1 కత తీససకెళ్ళ, ఈ ప్రారంభం ఎందసకు అవసరం. ఎందసకతది స ైన్సు పరంగర 

బెైబిలులోని సృష్ ికరున్స చమప ససు న్నది? 

డా. హాగ్ రరస్   పరిశోదనా ఫల్నతాలన్స ఇపుటిదాకర చమససు నానం. ఐతే స దాధ ంత్ పరమ ైన్ పరిశోదన్లు 

వీటిని బటలపరుసము  సరప్క్ష్ సమీకరణానిన వరడుకుంటలనానయి. జగత్తు  ఒక పదారధంలయ ఉన్నదనే సత్ాంతో, 

రోదస , కరలముల ప్రారంభంలో జగత్తు  యొకక ప్రారంభం కూడా ఇమిడియున్నదనే స దాధ ంత్ం దీనివలన్ 

నిరూప ంచబడుత్తన్నది; అన్గర రోదస నీ కరలయనిన మించి ఈ జగత్తు న్స సృష్ ించిన్ ఏదో  శకతు ఉన్నదనీ 

దీనివలన్ మన్కు తెలుససు న్నది. ఈ పాకటన్వలన్ బెైబిలు సృష్ ిని గురించి చెబుత్తన్న అంశరనికత, ఇత్ర 

మతాలు చెబుత్తన్న అంశరలకు మధ్ా భేదాలన్స గురిుంచగలం. కన్సక ఇది బెైబిలు దేవుని గురించి 

తెలుపుత్తన్నదని శరసు రజుు లు గురిుంచారు. 

పది సంవత్ురరల కరలంలో, శరసు రజుు లు అరవింద్ బో రే్ మరియు అలక్ష్యండర్ విలెంకతన్ దీని మరరూనిన 

కన్సగొనేందసకు పాయతినంచారు. చివరిగర, వరరు మరొక స దాధ ంతానిన కన్సగొనానరు. ఇదే ఆ స దాధ ంత్ం, చరితా్ 

కరలంలో అధికంగర విసురించిన్ జగత్తు , రోదస  కరలయల ప్రారంభం కల్నగి యుంటలంద.ి అన్గర రోదస నీ, కరలయనిన 



15 

 

దాటి సమసరు నిన సృష్ ించిన్ సృష్ ికరు త్పుక ఉనానడని అంత్రరరధం. విసురించే జగత్తు లో మయతా్మ  జీవులు 

మన్గలవు. కన్సక రోదస నీ, కరలయనిన మించి సమసు  జగత్తు న్స దేవుడు సృష్ ించా డన ందసకు నీవే సజీవమ ైన్ 

సరక్ష్ాం. 

డా. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    :    మన్మయయన్సన గురిుంచాలని ఆశససు నానడా? 

డా. హాగ్ రరస్   చమడండి, జగత్తు న్స గమనించడం దావరర మన్ం ఆయన్న్స కన్సగొనే విధ్ంగర జగత్తు న్స 

రూప్ ందించాడు గన్సక మన్ం ఆయన్సన కన్సగోనాలనే కోరుత్తనానడు. మన్తో సంభంధ్ం ప ంచసకోవరలని 

ఆశససు నానడు. 

డా. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    :    ప ాయులయరర!, మిమూల్నన ఆదికరండం ఒకటో అధ్ాయంలోంచి తీససకువ ళిళ 

దేవుడు చెప ున్ మయటలన ేకరక ఈనాడు మన్ం గురిుంచిన్ పన్సల్నన దేవుడు ఎలయ చేశరడో  ఈ కరరాకమీంలో 

మీకు వివరించ బో త్తనానము. ఇది నిజంగర గొపు అదసుత్ం. త్రువరతి వరరం దేవుడు జగత్తు న్స ఏవిదంగర 

శృతిచేస  జాగీత్ుగర సృష్ ించాడనే విష్యయనిన చరుించబో త్తనానం. త్పుక దానిన చమసరు రని ఆశససు నానం.  

త్రువరతి వరరం పో్ా గరీ ం కొరకు వేచి యుండండి. 
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మయ మరినిన టీవీ పో్ా గరీ మల్నన  చమస్ందసకు ఉచిత్  John Ankerberg Show App చెససకొండి 

"యి సస కీసీసు న్స అంగరకరించడానికత ప్రారిుంచస" @ JAshow.org న్స 

 

ద జాన్ ఆంకర్ బర్్ షో  

పో్ సి్ బటక్ు 8977 

చటిన్మగర, TN 37414 అమ రికర. 

మయ వ బ్ స ైట్: JAshow.org 

 

 

 


