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HR14-1-3 TE 

లోకమునకొక ప్రారంభముననదని స ైన్స్ కనుగొననది - భాగం 3 

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 ముకు ఆహావనిససు నానం. ఈ రోజొక చకకని అంశరనిన చరిుససు నానం. 

పాజలన్స ఎలుపుుడమ భామింప జేస్, బెైబిలుకూ స ైన్సు సరక్ష్యాదారరలకు ఉన్న సంభందమనే అంశరనిన గురించి 

ఈ కరరాకమీంలో డా. హూగ్ రోస్ నేడు మయటటు డబో త్తనానరు. ఈనాడు స ైన్సు మన్కు చమప ససు న్న కొనిన 

అదసుత్మ ైన్ దృశరాలన్స ఈ రోజు మేము మీకు చమప ంచబో త్తనానము. హూగ్, అనేక కరరణాలన్స బటిి  

దేవుడు అదికన్దములొ ఆ వివరరలన్స తెల్నప్రడు. నాకు వయసస ప ైబడుత్తన్న కొలద ీబెైబిలులో దేవుడు 

ఉంచిన్ సంగత్తలు నాకెంతో ఆశురరానిన కల్నగిససు నానయి. భూగోళ శరసు రజుు ల ైన్ మీకు ఆదికరండం ఒకటిలో 

విభటా ంతి కల్నగించిన్ సంగత్తలన్స గురించి కుు పు ంగర చెపుండి. 

డా. హాగ్ రరస్   చమడండి, "ఆదియందస దేవుడు భూమయాకరశములన్స సృజంచేన్నే" మొదటి వచన్ం 

న్న్నంత్గరనో ఆశురా పరచింద-ి సమసు  మూల పదారధములు, శకతు రోదస , కరలములు, విశరల విశరవనిన మించి 

ఒక వాకతు వలన్ ప్రారంభ మయయాయని ఇది తెలుపుత్తన్నది. కన్సక మోదటలు నే సమసరు నిన సృష్ ించిన్ దేవుని 

మీరు ఇకకడ చమససు నానరు. ఆ త్రువరత్ భూమి ఉపరిత్లయనిన గురించి చెపుబడింద.ి దెైవరత్ూ జలములప ైన్ 

అలయు డుచసండెన్న్గర, భూమి ఉపరిత్లముప ై జలములు కముూకుని ఉనానయన్నమయట. జలములప ై చీకటి 

కమిూయున్నది. సృష్ ి  ప్రారంభ స ితి ఇదేన్ని ఈనాడు భూగోళ శరసు రజుు లమ ైన్ మేము కన్సగునానము. మహా 
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సముదామున్నదని, సమరా చందా న్క్ష్ాతాా ల కరంతిని చొరనివవని మందమ ైన్ మేఘ పో్ రర యున్నదని 

కన్సగొనానం. 

డా. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    :        1920, 30, 40 సంవత్ురరల వరకు ఖగోళ శరసు రజుు ల ైన్ మీరు మొదటి అంశరనిన 

గరనీ రెండవ అంశరనిన గరనీ న్మూల దసకదా? 

డా. హాగ్ రరస్   న్మూలేదస, అన్గర 19 వ శతాబదంలో జగత్తు  ప్రారంభం లేకుండా నిత్ాంగర యున్నదనీ, 

అపుటిన్సండి ఇదెంత్మయతా్ం మయరలేదనీ త్లంచేవరరు. నేడు దనీికత ప్రారంభ మున్నదని గీహ ంచాం. 

బిల్నయన్సల ఏళళ కతతీ్పు ప్రారంభటనిన గురించ ేమయటటు డుత్తనానం. మున్సపు పాజలన్సకుంటలన్టలు  

Quadrillion ల గురించి కరదస కన్సక జీవ చరితా్కు Darwin స దాధ ంత్ం సరిన్ది కరదస. దీనినే ఆరు రోజులోు  

మన్ం చమససు నానం. ఔన్స ఆరు రోజులు పరిస ిత్తలు మయరపోి్ త్తనానయి. ఐతే మయరుు లనినటినీ చేససు న్నద ి

దేవుడే. ఇకకడ, సహజ మయరుులనే కరకుండా మయన్వరళి ఉపయోగరరధం, రకరకరల జీవరరససలన్స అదసుత్ 

రరతిలో ఈ భూమిప ైన్ సృష్ ిసము  ఉనానడు. 

డా. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    :        ఒకటవ వచన్ం, రెండవ వచన్ం మన్కు సృష్ ి  కరరరానిన గురించి 

తెలుపుత్తన్నద.ి 'BARA' అన్గర దేవుడు సృష్ ించాడు. సరే ఇది మొదట ిఅధాాయంలో మూడుసరరుు  మయతా్ం 

వరడబడింద.ి సృష్ ిలో ఇత్ర అంశరల్నన చమపుత్ూ దేవుడు మరో కరయీయ పదాన్నందసకు వరడాడు? 

డా. హాగ్ రరస్   చమడండీ, 'BARA' అన్గర 'సృష్ ించసట' అని అరధం. మున్సప న్నడమ లేని సరికొత్ు  దానిని 

దేవుడు సృష్ ించి లోకం లోనికత తీససకువససు నానడు. దేవుడు ఈ లోకరనీన, సరవ జగత్తు న్మ మొదటిసరరిగర 

సృష్ ిససు నానడు. ఇదే జగత్తు  సృష్ ి . ఐదవదిన్మున్, సరికొత్ు  జీవులన్స మన్కు పరిచయం చేససు నానడు. 

శరరరమున్న జీవులే కరదస, శరరరము, ఆత్ూ కల్నగిన్ ఉన్నత్ జాతి జంత్తవులు, ఆరవదిన్మున్ శరరరం, ఆత్ూ, 
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మన్సస ఉన్న ఒకే ఒక జీవి గురించిన్ అంశం. ముకాంగర, ఈ ఉన్నత్ జాతి జంత్తవులు, ఉన్నత్ జాతి 

జీవులకు అన్గర మన్కు ఉపయోగ పడేలయ సృష్ ించ బడనిాయి. ఐతే మన్ం ఉన్నత్ శకతుతో అన్గర దేవునితో 

సంభందానిన కల్నగ ిఉండగలం. 

డా. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    :        సర,ే నాలుగవ దినాన్ సమరా చందా న్క్ష్ాతాా లన్స చేస న్పుుడు దేవుడు 'BARA' 

న్స వరడలేదస. ఎందసకు? 

డా. హాగ్ రరస్   ఏ౦దస౦టే , వసము  రూపంలో ఇత్ర మ ైన్ని మొదటన్సoచి ఉనానయి . ఉదాహరణకు 

న్క్ష్తాా లన్స, వరయు పదారరద లతో చేయబడా్ యి ఇది కొత్ు  కరదస , మొదటి న్స౦ చి ఉన్నదే దేవుడు రూపకలున్ 

చేస న్ మన్ం న్క్ష్తా్లు, సమరుాని వ౦ట ిఇత్ర  న్క్ష్తాా లన్స కూడా   సృష్ ిచాడు ము౦దె ఉన్న మూలదారదల 

లో౦చి రూపకలున్చేస   సృష్ ి౦ చే ౦దసకు ఆసర అనే పద౦ వరడబడుత్తంది, ఆయన్ కోరిన్ విధ్౦గర 

అధ్సుత్రరతిలోదానిన చేసరరు. 

 

డా. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    :        ఔన్స. కరలనిరణయకమీ౦లో, అవరుసలో సమరుాడు, చ౦దా న్క్ష్తా్లు , దేవుడు 

భూమయాకరశములన్స   సృష్ ి౦చిన్పుటి న్స౦డి,  సృష్ ి  ప్రారంభమ ైన్పుటి న్స౦డి ఉనానయి ఇకకడ ఇత్ర  

న్క్ష్తా్లు అభివృదిధ  చ౦ెదసత్తనానయి గరని,సృష్ ిప్రారంభదీనోు  న్స౦డే  సమరుాడు నిల్నచి ఉనానడు 

డా. హాగ్ రరస్   సమరుాడు ఉనానడు , గీహాలు కూడా ఉనానయి ఐతే ఇపుుడు వరతావరణ౦ లొ౦చిసమరుాని 

వ్లుగు వ్లుపల్నకత వసము ౦ది కన్సక మొదటి రోజున్, వ్లుగు చొరనివరవస  మ౦దమ ైన్వరతావరణమయరరుడు ఈ 
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స౦గతి యోబు 38 లో సుషి్ంగర, మొదటి రోజున్ దేవుడు సముదామున్స మేఘయల తో కప ు న్లు గర చేసరడని 

వరా యబడింది. 

సముదా జలము ఎ౦దసకు న్లు గర ఉన్నదో  యోబు ౩8 సుషి్ంగర చేపుు త్తన్నది.  

డా. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    :        హెబ్రా బటష్లో మొదట వచన్౦ , రె౦డవ వచన్౦, మన్ భూమిని 

గురి౦చిపరిశీల్నంచక ము౦దె భూమయాకరశములు  సృష్ ి౦చ బడినాయనే అ౦శరనిన 

సుషి్ంగర తెలుపుత్తనానయి 

డా. హాగ్ రరస్   ఔన్స. ఇకకడ వరుస కమీం పాకరరం, మొదట దేవుడు జగత్తు న్స సృష్ ించాడని ఉన్నద.ి 

త్రరవత్ భూమిని సృష్ ించాడు. త్రువరత్ జలములప ైన్ వల్ుగు ఉదయించింది. కన్సక ఆరురోజులకు ముందే, 

ఇకకడ ఆదికరండం 1:1 న్సండి వరుస కమీం మొదల ైంది. 

డా. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    :        మంచిది, దేవుడు చేససు న్న సృష్ ిని బటిి , స ైన్సు దీనిని వివరంగర చెపుు న్నది. 

శరసు రజుు లు దీనిని అంగరకరిససు నానరని చమప ంచ బో త్తనానము. దేవుడీ గీహానిన ఎలయ కమీబదీదకరిససు నాడో  

చమప సరు న్స. మయ చకకని డాకుామ ంటరర చితా్ం సృష్ ివ్ైపు పాయయణంలోంచి మేము చమప ంచబో త్తన్న ఈ 

మొదట ిదృశాంలో భూమి ఎంత్ వేగంలో పరిభామిససు న్నదనే సంగతిని మీరు తెలుససకోగలరు. త్రరవత్ 

మిమూల్నన పాశనలడుగుతాన్స. ప ాయులయరర, గమనించండ.ి దేవుడు దనేీన రూప్ ందించాడు? 

"సృష్ ివ్పైుకు పాయయణం" దృశాం. 

అనౌన్ర్:       చందసా డు, ఎపుుడెైనా వచేు అషి్రరయిడులతో ప్రటల భూమికర, సమరుానికర మధ్ాలో, భూమికత 

దగ్రలో లోపల్నవ్ైపున్ మ రుకరర, వీన్సస గీహాలు వ్లుపల్నవ్ైపున్ మయరుు యున్నవి. మన్ దగ్రి గహీమ ైన్ 
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వీన్స్, మ రుకరర వరలే సమరుానికత దగ్రర యుండుట వలన్, సమరరాకరషణ శరకతు దాని పరిబామన్ వేగరన్నంత్గర 

త్గి్ససు ందన్గర అద ిసమరుాని చసటటి  తిరగడానికత 244 రోజులౌత్తంది. 

మన్ గీహం మొదట వ్లుగు కన్బడిన్ంత్ కంట ేనాలుగు రెటలు  న్మూదిగర తిరుగుత్తన్నది. భూమి పరిభామణ 

వేగం మరికొంత్ ప రిగిత ేభూమిప ైన్ జీవుల పరిస ితి అలు కలోు లమౌత్తందని శరసు రజుు లు నిరణయించారు. 

చందసా నివల  మ రుకరర వరతావరణం కూడా పలుచనిది కన్సక దానిలోన్సండి ఏమీ అరగిి పో్ న్ందసన్ 

అషిోోయిడులు, తోకచసకకలు డీకొనాన ఆ పురరత్న్ కరలపు మరకలతో మ రుకరర ఇంకర అలయగే నిల్నచియున్నది. 

మేరుకరరలో ఉలకల వలన్ పడిన్ గుంటలు అషి్రరయిడులు, తోకచసకకలు గత్ంలో విపరరత్ముగర మన్ సమీప 

గీహాలన్స దీకోనేవని తెల్నయ జేససు న్నవి. ఈ తీవామ ైన్ దాడులు కేవలం మ రుకరర ప ైన్నే కరక, వీన్సస, మయరుు 

మరియు చందసా నిప ై కూడా జరిగరయి. 

అదేవిదంగర, ఆదిమ భూమి కూడా ఈ తీవామ ైన్ దాడికత గురయింది. భూమి మన్దమ్ అధికంగర ఉండటం ముకా 

కరరణం. ఈ తీవా దాడుల వలన్ భూమిప ై ఉషోణ గీత్ ప రగిపోి్ యింది. భూమిలోని సముదాా లు ఆవిరెై, భూమిప ై 

గులు  కరిగింద ికన్సక, ఆకరలంలో జీవుల మన్సగడకు అవకరశంలేదస.  

అధిక సంఖాలో మృత్ పరమయణు సముదాయం కల్నస ప్ో గర దానిలోంచి భూమి వచిుందని దశరబటద లుగర 

శరసు రజుు లు చెపుత్తనానరు. దీనికత అనేక బిల్నయన్సల ఏళళళ పటిి ంది. ఐతే, గీహాలు డీ కొన్న త్రరవత్ చాలయ 

త్వరగర కొదిద  మిల్నయన్సల ఏళళలో జీవం పుటిి ందని ఇపుుడు రరసరుులో తెల్నస ంద.ి అంతేకరక, మృత్ 

పరమయణు సముదాయమున్నటలు  సరక్ష్ాం లేదస. అలయ ఉన్నటుయితే, దీని అవశేషరలు పురరత్న్ బొ గు్  

సంబందిత్ కెరోజన్స, కరరున్సల వంట ివససు వులో కన్బడతాయని మన్ం ఆశంచవచసు. భూమిప ైన్, 
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భూమిలోపల ఉన్న బొ గు్  సంబందిత్ వససు వులనీన జీవులలోంచి కుళిళ న్శంచిన్ వససు వులలోంచి వచాుయని 

తెల్నస ంద.ి   

డా. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    :        హూగ్, ఈ దృశాంలో నాకు రెండు సంగత్తలు న్న్నంతో ఆకరిషంచాయి. ఒకటి, 

భూమి పరిభామణం వేరుగర వుంటే, విపత్తు  సంభవిససు ంద.ి రెండవద,ి ఆదిమ మృత్ పరమయణువులు లేవు. 

హెైసమకలోు  చదసవుత్తన్నపుుడు, గరీ మరు సమకలోు  కూడా, ఆదిమ మృత్ పరమయణువులునానయని, జీవ 

పరిణామంలో జీవం పుటలి కొచిుందనీ నేరిుంచారు. అలయంటి సరక్ష్యాదారరలేవీ లేవని భూగోళ శరసు రజుు లు 

చెబుత్తనానరని మీరనానరు. ఈ రెండిటిని గురించి చెపుండి. భూమి పరిభామణం, ఆదిమ మృత్ 

పరిమయణువులు లేకపో్ వడం.   

డా. హాగ్ రరస్   చమడండి, గత్ంలో భూమి ఇంత్కనాన వేగంగర తిరుగు త్తండేదని చితా్ంలో చమప ంచాన్స. 

బటకరిరియయకు ప్రాాడంలేదస గరనీ అది మన్కు పామయదకరం. కొనిన బిల్నయన్సల ఎల్ కతతీ్ం అధిక వేగంతో భూమి 

తిరిగి యుంట,ే ప్ రల త్తఫరన్సలు వససు నేదవన్న మయట. అన్గర మన్సష్తాలు భూగీహంప ైన్ ఒకక సిలంలో 

మయతా్మ ేఉండగల్నగే వరరన్నమయట. భూగీహం మొత్ుం నాగరికత్ పాభటలే అవకరశం లేదస. ఇపుుడున్నంత్ కంట ే

గత్ంలో త్తఫరన్సకు అన్సకూలమ ైన్ పరిస ిత్తలు అధికంగర ఉండేవి. భూమి మరింత్ న్మూదిగర 

తిరుగుత్తన్నట్టు త,ే పాససు త్ం కంటే పగలు మరింత్ వేడిగర, రరతాి మరింత్ చలుగర ఉండేద.ి మేము గమనించిన్ 

మరో అంశం, పరిభామణ ఇరుసస సరిగర్  23. డిగరీలకు వంగడం గీహెైూైన్ జీవం కొన్సరగడానికత ఈ వంపు 

అవసరం. దేవుడు గహీ నాగరికత్న్స కోరుత్తనానడు. చందసా ని సరి న్ం వలన్ మన్కు ఇరుససలో త్గిన్ంత్  

వంపు లభించింద.ి ఇత్ర గహీాలూ ఇలయ వణుకుతాయి. త్గిన్ంత్ కోణంలో వంగిన్ మన్ గీహం స ిరంగర 

నిలుుంటలంది. 
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డా. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    :        రెండవదిగర మృత్ సముదాయం లేదని మీరు చెప్రురు. అలయగెైతే 

ప్రటియపుసుకరలన్ందసకు మయరులేదస? జీవ పరిణామంలో వచేు జీవరనిన అద ితొలగించి వేససు ందనా? 

డా. హాగ్ రరస్   సృష్ ిలో ఆదిలో మృత్ పరమయణు సముదాయం లేదని ఖగోళ శరసు రజుు లు ఇటీవలన ే

కన్సగునానరు. నేన్స డాకుామ ంటరరలో చమప న్టలు . ISOTOPE సంత్కరలన్స బటిి  దనీిని తెలుససకోవడం ఒక 

కరరణం. మన్ శరరరరలోు  Carbon 13 కంట,ే Carbon 12 ఎకుకవగర ఉంద.ి ఇత్ర మూల పదారరధ లలో కూడా 

ఇలయంట ిప్ ందిక లేమి ఉన్నద.ి జీవులు అభివృదిధ  చెందడానికత కరవరల్నున్ పరిస ిత్తలు ఇకకడ లేవని మేము 

కన్సగొనానం. దీనికత కరరణం తెల్నస ంది. ఆదిమ భూమి కదల్నకలలో ఆకతుజన్స ఉన్నటుయితే, మృత్ 

పరమయణువులు రసరయనికంగర కలుససకోవు. భూమి వరతావరణంలో ఆకతుజన్స లేకపో్యిన్టుయితే, సమరుాని 

న్సండ ివచేు అతినీల లోహ త్ కతరణాల నాప్ందసకు ఓజోన్స గరనీ మరేదీగరనీ ఉండదస. నీలలోహ త్ కతరణాలు 

పరమయణువుల రసరయన్క కలయికకు అంత ేహాని కల్నగిసరు యి. భూమిప  ఆదిమ మృత్ పరమయణు 

సముదాయం లేదని ఈ రెండు అంశరల దావరర తెలుససు ంది. కన్సక పరమయణువులతోన్స కరలంతోన్స పని 

లేకుండా జీవం ఉదువించి యుంటే, ఇలయ జరగదానికత సహజమ ైన్ వివరణ లేదని మన్ం తెలుససకోవరల్న. ఇదొక 

అదసుత్ కరరామ ై ఉండాల్న. 

డా. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    :        అంటే దేవుడు మనిష్ ని సృష్ ించాడు, కరనీ ఈ సంగతిని 

ఒపుుకోకూడదన్సకున్న శరసు రజుు లు, జీవం మరో సిలం న్సండి వచిుందని వ్తికరరు. ఆకరశంలోన్మ గీహాలలోన్స 

వ్త్కడం ప్రారంభించారు. అందసకే ఇది వరరులోు  అధికంగర వససు న్నది. ఔన్స కదా?. 

డా. హాగ్ రరస్   నిజమే. వరరు దేవుని న్మూకపో్ తే, దేవుడు లేని జీవపు కరరణానిన చెపులేకపో్ తే, ఎకకడో  

వ్లుపల్న రోదస లో జీవం ఉదువించి, ఆ త్రువరత్ భూమికత త్రల్నంచ బడిందని వరరు చెబుతారు. 
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డా. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    :        సర,ే దీనిన గురించి కొనిన దృశరాలన్స చమదాద ం అందరూ గమనించాల్న. 

"సృష్ ివ్పైుకు పాయయణం" దృశాం. 

అనౌన్ర్:       అతి పరమయణు సముదాయంలేని పరిస ిత్తలలో, శరసు రజుు లు జీవమ లయ మొదల ైందో  

కన్సగొనేందసకు ఆకరశంవ్ైపు చమససు నానరు. అదసుత్ కరరణాల కోసం కరక, జీవపు విత్ునాల్నన ఆ భూమిప ై 

నాటిన్ ఇత్ర కరరణాల కొరకు ఈ శరసు రజుు లు వ్త్తకుత్తనానరు. మన్ పాకకన్ గీహాలలో జీవం ఉదువించి, 

ఆత్రువరత్ అద ిభూమికత త్రల్నంచబడి ఉంటలందా? దీనికత మదదత్తకోసం పలువురు శరసు రజుు లు ఇత్ర గీహాలన్స 

వ్త్తకుత్తనానరు. 

ఒకవేళ పాకకన్సన్న గీహంప ై జీవం కన్బడినా, అదేకకదన్సంచి వచిు యుంటలంది? పాకన్సన్న గీహంప ై మన్ం 

కన్సగొన్న జీవం, భూమిప ై న్సండి అవత్ల్నకత వ్ళిళన్ జీవం కరదని కచిుత్ంగర ఎలయ తలెుససు ంది? భూమి జీవంతో 

ప్ ంగ ిప్ో రుు త్తన్నద.ి కొదిదకరలం త్రువరత్ ఈ భూమి జీవరరససల్నన మన్ం మరుు గీహంలో 

కన్సగొన్బో త్తనానము. అకకడ, సహజ విధాన్ంలో జీవం ఉదువించిందని పలువురు శరసు రజుు లు త్పుకుండా 

చెబుతారు. 

ఐతే ఈ జీవం భూమిప  ైన్సండి వచిుందని నిరూప ంచే చిన్న పరరక్ష్యవిదాన్ం యున్నది. DNA అంత్టికర, దాని 

రూప్రనికత సంకతుషి్మ ైన్ ఒక కమీం ఉన్నద.ి పాతీ జీవిన్సంది దానిమున్స్ న్న జీవికత ఇది అందించ 

బడుత్తంటలంది. మరుులో మిగిల్నన్ జీవుల అవశేషరల DNAతో భూమిప ైని జీవుల DNAలు కల్నప న్టుయితే, 

మరుులో మిగిల్నన్ జీవం ఏదోలయ భూమికత చేరిందని అన్సకోవడమ,ే హేత్తబదధం. అషి్రోయిడులు, తోకచసకకలు 
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మయరుున్స డీకొని రరళళన్స భూమిక పంప ససు న్నటలు గర భూమి గీహాలన్స డీకొని రరళళన్స మరుు గహీానికత 

సౌరమండలయనికత పంప ససు ంటలంది. 

భూమి జీవుల అవశేషరల్నన కన్సగొనేందసకు మరుు గరీ హం అత్ాదికముగర పనికత వససు ంది, దీనిలో మన్సగడకు 

కరవరల్నున్ వరతావరణం లేదస. ఆకరషణ బలహీన్ంగర ఉన్నందసన్, మయరుు ఉపరిత్లంప ై పడిన్ ఒక చసకకనీరు 

ఒకక స కన్సలో ఆవిరెై పో్ త్తంది. ఉష్ణ  కతరణాలు త్తఫరన్సలు, పరిభామణ ఇరుససలో అస ిరత్, అంటటరికటికర 

శీతాకరలం కనాన త్కుకవ్ైన్ గడ్కటిి ంచే శీత్లం వలన్ జీవం అకకడ ఎకుకవస్పు బాత్కలేదస. బిల్నయన్సల ఏళళ 

కతతీ్ం మయరుు మరింత్ వ్చుగర, త్డిగర యున్నందసన్, దానిలోంచి జీవం ఉదువించిందని శరసు రజుు లు త్లంచ 

సరగరరు. ఐతే, మయరుులోని ఆదిమ వరతావరణం భూమికనాన చాలయ కటిన్ంగర ఉండేద.ి కన్సక సహజంగరనే 

అకకడ జీవం ఉదువించడం అసరధ్ామయిాంది. 

డా. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    :        మర,ి హూగ్ ఈ చితా్ంలో ఒక చకకని అంశం యున్నది, నేన్స వరరులు చమస న్ 

పాతీసరరర, పలువురు శరసు రజుు లు, "మేము మయరుులో నీటనిి కన్సగోనానమనీ, ఈ గీహంలో లేదా మరో గహీంలో 

నీటిని కన్సగునానమనీ చెపుడం చమససు నానన్స". జగత్తు లోని అనేక గీహాలలో నీరు దొరికే అవకరశమున్నదని 

చెబుత్తనానరు. అకకడ నీలుు నానయంటే, జీవం కూడా ఉంది యున్సు ో ందనీ, అద ిభూమికత చేరుకొని 

యున్సు ందనీ త్లుససు నానరు. ఐతే జగత్తు లో నీరు విసరు రంగర యున్నన్మ ఆ నీటిని కన్సగొనే అవకరశం 

చాలయత్కుకవనీ, జీవరనికత నీటి కంటే మించిన్ అనేక మూల పదారరధ లు కరవరలని మీరకికడ చెబుత్తనానరు. 

డా. హాగ్ రరస్   నిజానికత జీవరనికత నీరు పాధాన్ం. ఐతే అదొకకట ిమయతా్ం ఉంట ్చాలదస. NASA తో 

అంగరకరిససు నానన్స మన్ ప్రలపుంత్లో నీరుండెందసకు అవకరశమున్న పది బిల్నయన్సల గీహాలన్స మన్ం 

కన్సగొన్ గలము. ఐతే జీవమున్దన్సద కు గీహములో ఉండాల్నున్ 800 గున్లక్ష్నాలలో నీరు ఒకట.ి నిజానికత 
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ఇపుుడు మన్ం నీరు ఉన్న అనేక గీహాలన్స రోదస లో కన్సగొంటలనానము. ఐతే వరటిలో నీరు అత్ాదికంగర 

ఉన్నద.ి నీరు మీరన్నటలు గర, విశవంలో త్ానత్ అధిక మోతాదసలో ఉన్న పరమయణువు. మేమిపుుడు 

కన్సగొంటలన్న భూమిని పో్ ల్నన్ గీహాలలో, భూమితో పో్ ల్నస్ు  ఇదొందల న్సండి వయ్ిా రటెలు  అధిక మోతాదసలో 

నీరున్నది. కన్సక ఖండములనేవి ఇకప ై ఏరుడే అవకరశంలేదస. ఇది ఇక ఉన్నత్ జీవం లేకుండా శరశవత్ జల 

పాపంచంలయ నిల్నచి యుంటలంద.ి 

డా. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    :        దేవుడు మన్ విశరవనీన, భూమినీ, న్క్ష్ాతా్మందలయనిన అదసుత్ రరతిలో 

రూప్ ందించాడని స ైన్సు మన్కు చమప ససు న్నది. త్రరవతి వరరం సమరా, చందా, న్క్ష్య ర్ా లన్స గురించి, దేవుడు 

వరటిలో చేస న్ కతయీల్నన గురించి చరిుసరు ం. ఇకకడ ముఖయాంశరనికత వ్ళ్ద ం. పాజలకు గీహాల గున్లక్ష్నాలన్స 

చమప ంచాము గన్సక, ఇకకడ ఏదో  జరుగుత్తన్నదని శరసు రజుు లు చెబుత్తనానరని పాజలు త్లంచవచసు. ఈ 

సంఖాలతో ఏదో   కలుససు న్నదన్సకో వచసు. అనినటిలో ఒక రూపకలున్ యున్నది. ఆ రూపశల్నుని గురించీ, 

సృష్ ికరున్స గురించీ ఈ పరిశోదన్లు తెలుపుత్తనానయి. మీ డాకుామ ంటరరలో న్సండి  శరసు రజుు లు కన్సగొన్న 

కొనిన ముఖామ ైన్ సంగత్తలన్స ఇపుుడు చమప ంచాలన్సకుంటలనానన్స. వీరిలో కొందరు నాస ు కులే కరనీ, వీరే 

దేవుని గురించిన్ ఈ సంగత్తల్నన చెబుత్తనానరు. త్రరవత్ దీనిన మీరు వివరించాల్న. గమనించండ.ి                                                                                                                                   

"సృష్ ివ్పైుకు పాయయణం" దృశాం. 

అనౌన్ర్:       మన్సష్తాల కొరకు ఈ మొత్ుం జగత్తు  జాగీత్ుగర రూప్ ందించబడిందనీ శరసు రజుు లు చెబుత్తన్న 

మయటకు మన్ము ఎలయ సుందించాల్న? ఇదంతా కేవలం యయధ్ృచిుకంగర జరిగిందనీ మన్ం చెపువచసు. ఐత ే

పలువురు ఖగోళ శరసు రజుు లకు ఈ జవరబులు త్ృప ు కరంగర లేవు. ఇదంతా ఒక సంకలుంతో చేయబడిందని 

సుషి్ంగర తెలుససు న్నది. 
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ఇకకడ జగత్తు  యొకక కరరణానిన మన్ం చమససు నానం, దీనిన అస ుత్వమని కొందరు శరసు రవేత్ు  లంటలనానరు. 

జగత్తు  ప్రారంభటనిన గురించి కొందరు ముఖా శరసు రవేత్ులు చెబుత్తన్న మయటలు విన్ండ.ి 

శరసు రజుు డెైన్ ప్రల్ డవీస్ నాస ు క వరదానిన వదిల్న, "భౌతిక శరసు ర స దాధ ంతాలు ఎంతో జాు న్యుకుమ ైన్ 

రూపకలున్లోన్సండి వచిున్టలు గర కనిప ససు నానయని" ఆయన్ చెబుత్తనానడు. "దీని వ్న్సక ఏదో  

జరుగుత్తన్న దనేందసకు బలమ ైన్ సరక్ష్యాదారరలునానయన్నది. విశరవనిన నిరిూంచేందసకు ఎవరో పాకృతిని 

జాగీత్ుగర శృతి చేస న్టలు  అనిప ససు న్నది. ఈ రూపకలున్ మతిభామణ కల్నగిససు న్నది" అని ఆయన్ 

సరక్ష్ామిససు నానరు.   

విశవ నేపదాపు కతరణాలన్స కన్సగొని, పాకృతి శరసు రంలో మరొకరితో నోబెలు బహుమతి పంచసకున్న ఆరోన 

ప ంజయయస్ మయటటు డుత్ూ, "ఖగోళ శరసు రం మన్ల్నన ఒక పాతేాకరంశరనికత న్డిప ససు న్నది. శూన్ాంలోంచి వచిున్ 

విశవం వదదకు- జీవులు మన్సగడకు కరవరల్నున్ ససనినత్మ ైన్ పరిస ిత్తలున్న జగత్తు కు- అంత్ర్త్ముగర 

అదసుత్మ ైన్, అసరధారణమ ైన్ పరిస ిత్తలున్న జగత్తు కు ఇది న్డిప ససు ందని" చెబుత్తనానడు.   

చివరిగర, స్ిఫ న్ హాకతంగ్, "మన్లయంటి మన్సష్తాల్నన సృష్ ించడానికత దేవుడు చేస న్ పని అని చెపుడం కరక 

మరెందసకు విశవం ఈ విదంగర ప్రారంభమయిాందో  వివరించి చెపుడం కషి్ం" అంటలనానడు. 

ఈ జగత్తు న్స సృష్ ించిన్ వాకతు సమసు  రోదస కర కరలయనికత మూల పదారరధ లకు, శకతుకర ఆకరశరనికర యజమయని 

అయుాండాల్న. ఇత్డు రోదస  కరలముల పరిమయణముల కొలత్లన్స నిరణయించే శకతు గలవరడె ైయుండాల్న, 

అసరనఖయాకమ ైన్ రోదస  గుణలక్ష్ణాలన్స శృతి చేయగల్నగ ిఉండాల్న. ఇపుటికత రెండొందల లక్ష్ణాలన్స మన్ం 

గురిుంచాం. ఇపుటి వరకు శరసు రజుు లు కన్సగొన్న ఈ గుణలక్ష్ణాలనీన ఒక కమీం లేకుండా కలుససకోవడం 
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దాదాపు అసరదాం. ఈ అవకరశం ఎంత్ త్కుకవగర ఉన్నదంటే, గణాంకరలలో చెబితే, ఇది అసరధ్ామే. కొత్ు  

శరస్ు రయ అంశరల్నన కన్సగొంటలన్న కొదీద  ఈ అవకరశం మరంిత్గర త్గి్ పో్ త్తన్నది. 

 రూపకలున్లో ఇలయంటి పాతేాకత్న్స బటిి  ఈ శకతుకత అదసుత్మ ైన్ సృజనాత్ూకత్, జాు న్ం, శకతు ప్ామలు 

మయన్వులకు మించిన్ సరి యిలో ఉనానయని మన్ం గహీ ంచాల్న. ఆయన్ ప్రలపుంత్ న్క్ష్యాతా్మండలయనిన, 

రోదస నీ, భూగీహానిన నియంతిాసము , ఈ చిన్న సిలంలో మన్ అలు జీవిత్ కరలంలో మన్ శరరరరక, ఆతీూయ 

జీవితాల్నన కలుపుత్తనానడు. 

డా. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    :        హూగ్, గత్ంలో ఈ మోవీని తీస న్పుుడు, విశవంలో శృతిచేయబడిన్ రెండొందల 

లక్ష్ణాల్నన గమనించాం. ఇపుుడు 850 లక్ష్ణాలు. కొదిద  ఏళళ కతతీ్ం శరసు రజుు లు దానిన చమస  న్మిూతే, ఇపుుడు 

850 ని చమస  వరళళళ యిేమని చెప్రుల్న? వరరికత ఇది దేవునిప ై న్మూకం కల్నగిససు ందా? 

డా. హాగ్ రరస్   మరి, ఈ సరఖయాదారరలు ఆధ్సనిక ఖగోళ శరసు ర పరిశోదన్లోు  న్లన్లకు లక్ష్లయది రెటలు గర బలం 

పుంజుకుంటలనానయి. న్మూని వరరికత మన్ం , "ఈ రోజు న్మూకం లేకుంట ేఒకక న్ల ఆగండ ిసరక్ష్యాలు 

నాటకరయంగర మరింత్ బలపడిపో్ తాయి. కరసీసు  సతాానిన అంగరకరించే సంగతిని మీరిక తీవాంగర ఆలోచించాల్న" 

అని చెపువచసు. 

డా. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    :        ప ాయులయరర ఈ దారవరహ క దావరర బెైబిలు సతాానిన చమప ససు నానదని మేము 

చెపుదల్నచాము. ఇలయంటి సమయచారరనిన అందించ ేపవితా్ గీంధ్ం పాపంచంలో ఇదొకకట.ే వచేువరరం చరు 

కొన్సరగిదాద ం. సమరా, చెందా న్క్ష్ాతాా లన్స పరిశీల్నదాద ం. మేము అందించే సమయచారం ఎంత్ అదసుత్మ ైన్దంట ే

మీరు దానిన త్పుక చమడాల్న. వచేువరరం  త్పుక కలవండి.   
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***** 

మయ మరినిన టీవీ పో్ా గరీ మల్నన  చమస్ందసకు ఉచిత్  John Ankerberg Show App చెససకొండి 

"యిేసస కరసీసు న్స అంగరకరించడానికత ప్రారిించస" @ JAshow.org న్స 

 

ద జాన్ ఆంకర్ బర్్ షో  

పో్ సి్ బటక్ు 8977 

చటిన్మగర, TN 37414 అమ రికర. 

మయ వ్బ్ స ైట్: JAshow.org 

 

 

 


