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ID1-1-TE 

ప్రాణుల ఆరంభమును గురవంచిన ఆధునిక వ ైజ్ఞా నిక రుజువులు డారవిను పరవణామ 
సిదాధ ంతముకు అంతమును తీసుకువచ్ుునా? కరరయకరమము 1. 

 

అనౌన్సర్:  నేడు, ప్రాణులను గురవంచిన అతి ముఖ్యమ ైన పాశ్న: మనము ఎకకడి నుండి వచ్ాుము? ఇకకడికి 

ఎలా చ్ేరుకునానము? మనము జీయంచ్ునట్లు గర చ్ేసినది ఏమిట్ి? చ్ారలుస్ డారవిన్ తన పుసతకము ఆరవజిన్ 

అఫ్ సపీసిస్ లో, మొదట్ి మాతృక ఎకకడనుండి వచిునదో  తెలియదని ఒపుీకునానడు, కరని కొనిన 

రసరయనములు కలియుట్వలన మొదట్ి మాతృక ప్రారంభ భూమిప ైనునన నీట్మిీద రూపమును 

సంప్రదించ్ుకుననట్లు గర ఊహ ంచి చ్ెప్రీడు. 

కరని నేడు మానవ మాతృక సులభమ ైనది కరదని అద ిమన ఊహకు అందనంత కిుష్టమ ైనదని శరసత రవేతతలు 

కనుగొనిన తరువరత డారవి న్ పరవణామ సిదాధ ంతములోని ఊహాజ్నికమ ైన విష్యాలు ఎంతగరనో మాలికయయలర్ 

బయోలజిసుట లచ్ే సవరలు చ్యేబడుచ్ుననవి. 

ఒక అతి చినన మాతృక యదారధముగర వంద వేల మిలియనుల ఆట్ములతో ఎంతో అదుుతముగర  వేలకొలద ి

జ్ట్ిలమ ైన మాలికుయలర్ యంతాములతో రూప్ ందించ్బడిన మ ైకరర  మినియేచ్రలైజుడు మినియేచ్ర్ యంతాశరల. 

మాతృక యొకక క ందా సరా నములో ఉనన DNA మాలికయయల్ డిజిట్లు కరడులో ఉనన ఖ్చిుతమ ైన 

సమాచ్ారమును కలిగవన 3 వందల కరట్ు  గురుత లు ఉంచ్బడిన ప దద  గోదాము వంట్ిది. ఈ కరడ్ మాతృక జీవించి 

ఉండులాగున పనులననినట్నిీ చ్ేసుత నన కిుష్ట  ఆకరరము కలిగవన మాలికుయలుగర పిలువబడుతునన ప్రా ట్ీనులను 

ఎలా నిరవమంచ్ాలనే సూచ్నలను మాతృకలకు అందిసుత ంది. 
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DNA లో ఉనన ఈ ఖ్చిుతమ ైన సమాచ్ారం ఎకకడినుండి వసుత ంది? ఇవి సరవగర పాయోగవంచ్బడని ప్రాకృతిక 

బలముల వలన ఏరీడినవర? లేక జ్ఞా నవంతుడెైన రూపకరత చ్ేత తయారుచ్ేయబడినవర? 

మ ైకరర సరఫ్టట  సరా పకుడెైన బిల్ గ ట్స్, "మానవ DAN ఒక కంపయయట్రు ప్రా గరర ము వంట్ిదని, అయననూ అది 

మనమ విరమూ తయారు చ్ేయలేనంత చ్ాలా చ్ాలా అభివృదిధ  చ్ెందిన ప్రా గరర మని చ్ెప్రీడు". 

నేడు, మానవ మాతృకలో ఉనన DNA లో దాచ్బడిన డజిిట్లు కరడ్ జ్ఞా నవంతుడెైన రూపకరత ఉనానడని 

చ్ెపుీట్కు ఎలాగున ముఖ్యమ ైన రుజువుగర ఉండనుననదో  అనే విష్యమును నేరుుకరనునానము. 

నేట్ి అతిధి డా. సపటఫ న్ మేయర్, ఈయన పాపంచ్ములోని ఇంట్ెలిజ్లంట్స డిజ్లైన్ మూవ మంట్స కు సహా సరా పకుడుగర 

ఉనానడు; క ంబిాడ్్ విశ్ివిదాయలయములో ఫిలోసఫప ఆఫ్ స నై్్ లో Ph. D పట్టట ను అందుకునానరు. మా 

కరయకరమమునకు ఆహాినిసుత నానము. 

***** 

డా. జ్ఞన్ ఆంకర్ బర్్:    :మా కరరయకరమానికి సరిగతం, మీకొరకు ముఖ్యమ ైన వయకితని ఆహాినించ్ాము. నేట్ి 

మన అతిధి డా. సపటప న్ మయేర్, స ైన్్ ఫిలాసఫర్, ఇంగరు ండ్ లోని క ంబిాడ్్ విశ్ివిదాయలయం నుండి PhD 

పట్టట ను ప్ ందుకునానడు, మరవయు ఎకుకవ అముమడెైన సిగ నచ్ర్ ఇన్ ద స ల్: DNA అండ్ ద ఎవిడెన్్ ఫర్ 

ఇంట్ెలిజ్లంట్స డిజ్లైన్ అనే పుసతకమును వరా సరరు. మరవయు సపటఫ న్ బయాలజీ గురవంచి నేడు పాపంచ్ వరయపతముగర 

గొపీ వివరదము జ్రుగుతుననది వీరునూ దానిలో ప్రలు్ నానరు. ఆ వరదమేమిట్ో చ్ెపీండి. 

డా. సపటఫ న్ మేయర్:  మంచిది, ఇది పురరతన వివరదము, ప్రాణుల ప్రారంభమును గురవంచిన ఈ వివరద 

ప్రారంభమును పురరతన గరరకులనుండి గమనించ్ వచ్ుు. ఒక పదారామును తయారు చ్ేసే విధానములో సరవగర 
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ఉపయోగవంచ్బడని బల పరయవసరనముగర ఏరీడినదా? లేక దీని ప్రారంభము వ నుక సరి జ్ఞా ని యొకరు లేక 

జ్ఞా నవంతమ ైన నిరరమణము చ్ోట్లచ్ేసుకుననదా? ఇది చ్ాలా పురరతనమ ైన వివరదమే కరని ఇపుీడు మరలా 

అది తెరప ైకి వచిుంది. 

డా. జ్ఞన్ ఆంకర్ బర్్:    :ఈ వివరదమును గురవంచి రవచ్ర్్ డావ్ కిన్్ వివరవంచ్ాడు. ఇతను ఎట్లవ ైపుకు 

చ్ెందిన వరడు? 

డా. సపటఫ న్ మేయర్:  మంచిది, ఆయన మనము మ ట్ీరవయలిసుట లు అంట్లననవరరవ వ ైపున ఉనానడు. అతడు 

సరవగర ఉపయోగవంచ్బడని బలమేదో  సృషిటంచినట్లు గర అనుకుంట్లనానడు. అతడు జీవశరసత రము క వలము ఒక 

ఉదేదశ్ము కొరకు తయారు చ్యేబడినట్లు గర  కనబడుతునన కిుష్ట  వసుత వులను గురవంచిన అధయయనము 

అనానడు, దీనిలో డావ్ కిన్్ ముఖ్య పదము కనబడుట్: అవి చ్ూడట్టనికి రూప్ ందించ్బడినట్లు గర ఉండును 

కరని నిజ్ముగర రూప్ ందించ్బడినవి కరవు. వరట్ికి జ్ఞా నవంతుడెైన రూపకరత ఉననట్లు గర ఎంతమాతామూ 

కనిపించ్వు. 

డా. జ్ఞన్ ఆంకర్ బర్్:    :మరవయు ఫ్రాని్సర క అయాలా కయడా ఇదేవిష్యమును చ్ెప్రీడు, అయతే 

ఈయన దేనికి మాజీ అధయక్షుడుగర ఉనానడు? 

డా. సపటఫ న్ మేయర్:  అమ రవకన్ అసర ్సియేష్న్ ఫర్ ద అడాిన ్మంట్స ఆఫ్ స ైన్్. ఆయన "ప్రాణులు 

రూపకరత కరని లేక సృషిటకరత వంట్ి వరరలవరునూ అవసరము లేని ప్రాకృతిక పాకిరయ మరవయు ప్రాకృతిక ఎంపికల 

ఆధారముగర సిదధము చ్ేయబడిన నిర దశ్క సంసా అని నిరూపించ్ుట్ డారవిన్ యొకక గొపీ సరఫలయత" 
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అనానడు. మరొక సాలములో డారవిను మనకు రూపకరత లేకుండానే ఒక రూపమును మరవయు 

రూపముయొకక సరరూపయతను ఇచ్ాుడని కయడా చ్ెప్రీడు. 

డా. జ్ఞన్ ఆంకర్ బర్్:    :ఇపుీడు, రలండవ సిదాధ ంతమును కయడా చ్ెపీండి. 

డా. సపటఫ న్ మేయర్:  మంచిది, దీనికి వయతిర కమ ైన సిదాధ ంతము జ్ఞా నవంతమ ైన రూపకలీన, ఈ 

సిదాధ ంతము జీవించ్ుచ్ునన ప్రాణులు నిజ్ముగర రూప్ ందించ్బడినవి కనుక కనబడుతునన రూపము అవి 

కలిగవయుననవని మరవయు దానిని వ ైజ్ఞా నిక రుజువులను చ్ూచినపుీడు గరహ ంచ్గలమని తెలియచ్ేసుత ంది. 

ప్రాధమికంగర ఆలోచించ్నపుీడు ఈ జ్ఞా నవంతమ ైన రూపకలీన అనే సిదాధ ంతము చ్ాలా సులభముగర 

కనబడుతుంది. ఈ జ్ఞా నవంతమ ైన రూపకరత యొకక కిరయలను ఆ కిరయలు విడిచిప ట్ిటన ఫలితములో 

కనుగొనగలము. ఉదాహరణకు మీరు రష్ర మర్ పరితముకు వ ళ్ళినట్ెలుయతే అకకడ కనిపించ్ే అందమ ైన 

ముఖ్ములు వరట్ి వ నుక గొపీ శిలీకరరుడు ఉనానడని తెలియచ్ేయును. ఇపుీడు మాతృకలు లోపల 

చ్ెకకబడిన ముఖ్ములు లేవుకరని జ్ఞా నవంతమ ైన నిరరమణమును చ్ూపించ్ే మరవకొనిన ఉననవి: డిజిట్ల్ కరడ్, 

సంకిుష్ట  నానో ట్కరనలజీ, అతి చినన మినియేచ్ర్ యంతాములు, ఇక మనకునన ఇతర  అనుభవము వలన 

జ్ఞా నవంతమ ైన రూపకలీన అని చ్ెపీవచ్ుును. కనుక నా వరదము ఏమిట్ంట్ే జీవశరసత రము రూపము యొకక 

సరరోపయతను మాతామే కరదు కరని వరట్ి వ నుక ఒక జ్ఞా నవంతమ ైన రొపీకరత ఉనానడని రుజువుచ్ేసుత ననది.   

డా. జ్ఞన్ ఆంకర్ బర్్:    :ఇపుీడు, నీకు నేవే ఈ పాశ్నలతో సతమతమ ైనావు. ఆ సమయములో మీరు 

భూభౌతిక శరసత రవేతతగర ఉనానరు. అపుీడు మీరు ఎపుీడో  1985 లో మన కరరయకరమములో ప్రలు్ నన వయకితని 

కలిశరరు. అతని పేరు డా. చ్ారలుస్ థాకరటాన్ అతడు మిమేమలా పాభటవితము చ్ేసరడో  మరవయు మీరు క ంబిాడ్్ కు 

ఎలా వ ళ్లు రో చ్ెపీండి. 
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డా. సపటఫ న్ మేయర్:  మంచిది, జీవుల ప్రారంభమును గురవంచిన వరదమునకు నేను అనుకరనని రరతిగర 

ఆకరవషంచ్బడా్ ను. నేను పనిచ్ేసుత నన నగరములో ఈ విష్యముప ై పరవశోధన చ్ేసుత నన  ఒక కరనఫరలను్ 

జ్రవగవనది. ఆ కరనఫరలను్కు వచిున వరరవ వరరవ రంగములలో గొపీ పావీణుల ైన వరరు జీవుల జ్ననము 

పరవణామ కరమములో జ్రగలేదని వివరవంచ్ుట్ చ్ూచినపుీడు ఆశ్ురయప్ర యాను. దీనినంతట్ినీ జీవశరసత ర 

పరవణామ శరసత రవేతతలు చ్కకగర నిరూపించ్గలిగరరని భటవించ్ాను, కరని నిరూపించ్లేదు. అలాంట్ివరరవలో ఉనన 

ఒక శరసత రవేతత  పేర  చ్ారలుస్ ట్టక్స్ ట్టన్, అతడు అపుీడు నేను నివసిసుత నన డలాు సులోనే నివసించ్ాడు. ఆయన 

ద మిసటరర ఆఫ్ ల ైఫ్్ ఆరవజిన్ అనే పుసతకమును వరా సి అందులో జీవము లేని రసరయనముల నుండి ప్రారంభ 

ప్రాణులు ఆవిరువించినవనే రసరయన పరవణామ సిదాధ ంతమునకు విమరశనాతమక వివరణను 

తెలియచ్ేయడానికి పాయతినంచ్ాడు. అతడు దీనికి అవసరమ ైన వివరణ మనకు అందుబటట్లలో లేదని 

చిపిీనదానికి మిగవలిన అనేక రంగములలో పావీణుల ైన శరసత రవేతతలు ఏకీభవించ్ారు. ఈ పాశ్నను 1859 లో 

డారవిన్ వివరవంచ్లేక ప్ర యాడు మరవయు నేట్ికినీ వివరణకు నోచ్ుకరని పాశ్నయూ ఇదే. తరువరతి 

సంవత్రము నేను ఇంగరు ండ్ లో కళ్లశరలకు వ ళ్ళినపుీడు ఈ పాశ్నకు ఎంతో ఆకరవషంచ్బడినవరడన ై మొదట్ి 

ప్రాణుల ప్రారంభమును గురవంచిన పాశ్నను అధయయనము చ్ేయుట్ ప్రారంభించ్ాను.   

డా. జ్ఞన్ ఆంకర్ బర్్:    :మంచిది, ఇపుీడు, డారవినుయొకక జీవ వృక్షము ఇకకడ ఉననది. అయతే 

డారవినుకు దీనికి జ్వరబు తెలియదని ఇపుీడు మీరనన విష్యమును వివరవంచ్ండి. ఆ జీవ వృక్షమును 

వివరవంచ్ండి. 

డా. సపటఫ న్ మేయర్:  జీవ వృక్షమనేది ఆయన ఎంతో పాసిదధముగర ప్రాణుల చ్రవతాను గురవంచి చ్ూపించ్డానికి 

ఉపయోగవంచిన విధానము. నిలువుగర ఉనన గరత సమయమును చ్ూపిసుత ండగర అడ్ముగర ఉనన గరత 
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సమయము జ్రుగుతునన కొదీద  ఉనికిలోనికి వచిున జీవులను గురవంచి తెలియచ్ేసుత ంది. కనుక ఆ చ్ెట్లట  

చివరన ఉనన కొమమలను మీరు గమనిసేత  అవి నేడు భూగరహముప ై నునన అనిన ప్రాణులను గురవంచిన 

విష్యములను తెలియ చ్ేసుత ననవి. డారవిను సిదాధ ంతములోని ఆలోచ్నను మనము గమనిసేత  సరధారణమ ైన 

జీవనమును కొనసరగవంచ్ుచ్ునన ప్రాణులు కరల కరమములో నేడు మనము చ్ూసుత నన కిుష్ట  రూపము కలిగవన 

నూతన ప్రాణులుగర రూపు మారుుకుంట్టయని చ్ెబుతునానడు.  ఈ పాకిరయ ప్రారంభమగు సరధారణ సాలము 

ఆ చ్ెట్లట  మొదలుగర చ్ూపించ్బడుతుంది. అయతే డారవిను ఈ ప్రారంభమునకు కరరణమ ైన ఆ చ్ెట్లట  మొదలు 

ఎకకడనుండి వచిునదనే విష్యమును చ్ెపీలేకప్ర యాడు. ఆనాటి్ కరలము నుండి 150 సంవత్రములుగర 

ఈ సరవగర ఉపయోగవంచ్బడని బలమును గురవంచి జీవుల పుట్లట కను గురవంచిన పరవణామ కరమమును 

వివరవంచ్ుట్కు పాయతనములు జ్రుగుతునననూ శరసత ర విజ్ఞా నులను సంతృపిత  పరచ్గలిగవన వివరణ 

ఒకకట్ియునూ లేకుండుట్ దుుఃఖ్కరము. 

డా. జ్ఞన్ ఆంకర్ బర్్:    :అవును ఆ చ్ెట్లట  మొదలును గురవంచిన విష్యముల వివరణ...   

డా. సపటఫ న్ మేయర్:  ఇది ఒక రహసయము. 

డా. జ్ఞన్ ఆంకర్ బర్్:    :.... ఒక రహసయము ఉననది. ఆయతే ఆసమయములో వరళ్ళి ఒక జిగురువంట్ి 

పదారధము ఉననది అని చ్ెబుతారు కరని జిగురువంట్ి పదారధమేమీ లేదనన విష్యమును ఇపుీడు 

కనుగునానరు. నిజ్ఞనికి ఆ సమయములో జిగురువంట్ి పదారధము ఒకట్ి ఉండేదని మరవయు అలాగ  మాతృక 

వివరవంచ్డానికి అంత కష్టమ ైన పదారధము కరదని  భటవించ్ుకునే వరరు. అపుీడు మాతృక గురవంచి హుక టే 

ఏమి చ్ెప్రీడు?. 



7 
 

డా. సపటఫ న్ మేయర్:  మంచిది. ఖ్శిుతముగర. 19 వ శ్తాబదములో, డారవిను తన సదిాధ ంతమును మొదట్ 

తెలియ చ్ేసినపుీడు అది ఆ నాట్ి శరసత రవేతతలలో అనేకులు తిరగర అంగరకరవంచ్ారు. కొంత వివరదము 

జ్రవగవనపీట్ికినీ చివరవకి డారవి ను జ్ఞా నవంతమ ైన రూపకరత యొకక సిదాధ ంతమును నిరరధారమ ైనదిగర 

నిరూపించ్ాడని భటవించ్ారు. పాకృతిలో నిజ్మ ైన రూపమదేియూ లేదని క వలము రూపమువంట్ి సరరూపయత 

మాతామే ఉననదని చ్ూపించ్ాడు. అయననూ మొదట్ిగర ప్రాణము ఎకకడి నుండి వచిునదనే పాశ్నకు 

మాతాము అతడు జ్వరబు చ్పెీలేక ప్ర యాడు. కరని డారవిను ఆలోచ్నను మరవయు పేారణను కలిగవయునన 

శరసత రవేతతలు మాతాము దానిని అంత ముఖ్యమ ైనదిగర భటవించ్ుకరలేదు, ఎందుకనగర మాతృక చ్ాలా 

సులభమ ైనదని సరవగర ఉపయోగవంచ్బడని బలమును వివరవంచి నట్లు గరనే దానిని వివరవంచ్ుట్ చ్ాలా 

సులభమని భటవించ్ారు. అయతే హుక టే దానిని చ్కకగర వివరవసరత డు. ఆయన మాతృక "విడదీయుట్కు 

సరధయము కరని సజ్ఞతీయ భూ గరహము వంట్ ిజీవపదారధము" అనానడు. అది జ్లల్ లేక కొంత బురద వంట్ి 

పదారధము అనానడు. 

డా. జ్ఞన్ ఆంకర్ బర్్:    :కరని అది ఎకుకవ కరలము నిలువలేదు. అనగర మరొక మాట్లో, విజ్ఞా న రంగము 

అభివృదిధ  చ్ెందిన కొలది మాతృకను అధాయనము చ్ేయుట్కు అదునూతన పరవకరరలు అందుబటట్లలోనికి 

వచ్ాుయ. ఆ సమయములో కనుగొనబడిన నూతన విష్యాలతో ఓప్రరవన్ ఒక సిదాధ ంతమును 

రూప్ ందించ్ాడు. 

డా. సపటఫ న్ మేయర్:  మంచిది, ఇకకడ చ్ెపీవలసిన మొదట్ి విష్యమేమంట్ే, శరసత రవేతతలు జీవితములో 

తాము అనుకునన వరట్ిని మించిన గొపీ కిుష్టత దాగవ ఉననదని అనుకునన పాతిసరరవ వరరు గరహ ంచ్ుకునన 

దానికనాన మాతృక మరవంత జ్ఠవలమ ైనదిగర తెలు్సుకునానరు కనుకనే జీవ అరరంభమును గురవంచిన 
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శరసత రవేతతల జీవ పరవణామ సదిాధ ంతము దానితో సమానముగర ముందుకు కొనసరగవంచ్వలసి వచిుంది. దీని 

గురవంచి తెలియ చ్ేసిన మొదట్ి వయకిత అల గర్ ండర్ ఓప్రరవన్ ఇతడు రసరయన పరవణామ సిదాధ ంతముగర 

చ్ెపీబడుతునన లేక సజీవ కరరకరల జ్ోకయం లేకుండా జీవపదారరా ల ఉతీతిత  అనే సిదాధ ంతమును 

రూప్ ందించ్ాడు. 

మరవయు అతడు డారవిను కరలములో హుక టే మరవయు ఇతరులు అనుకుననట్లు గర ఒకట్ి లేక రలండు 

కిరయాతమక పాకిరయలకు బదులుగర ఏడు లేక ఎనిమిది కిరయాతమక పాకిరయలలో శ్కిత ఉతాీదక మూలముల 

చ్ేరవకతో అతి సౌమయమ ైన రసరయనముల కలయక మరవయు పునుః కలయకలు జ్రుగుచ్ూ నేడు మనకు 

తెలిసిన ప్రా ట్ీనులు ఏరీడినవని చ్ెప్రీడు. తరువరత ఈ ప్రా ట్ీనులు చ్ుట్టట  మొదట్ి ప్రాణిగర పిలువ 

బడుతునన మాతృక వరట్ి చ్ుట్టట  ఏరీడినట్లు గర గమనిసరత ము. అయతే ఓప్రరవన్ మొదట్ ఆ DNA యొకక 

ఆకృతిని మరవయు జ్ట్ిలతిమును గరహ ంచ్లేకప్ర యాడు. 1950 లో వరట్్న్ మరవయు కిరక్స మరవయు మిగవలిన 

శరసత రవేతతలు ప్రా ట్ీనులప ై చ్ేసిన పాయోగముల దాిరర వీట్నిి వివరవంచ్గలిగరరు. వరట్్న్ మరవయు కిరక్స DNA ప ై 

అధయయనములు. మిగవలిన శరసత రవేతతలు ప్రా ట్ీనుప ైన అధయయనము చ్ేశరరు, మరవయు మనము ఎకుకవగర 

నేరుుకునన కొలది పరవణామ పాకిరయ కరమ కరమముగర జ్రుగుతుందనుట్ హేతుబదధమ ైనదని అనిపించ్ుట్ 

ప్రారంభమౌతుంది. 

డా. జ్ఞన్ ఆంకర్ బర్్:    :వరరు DNA దగ్రకు చివరకు చ్ేరుకొనునపీట్ికి, మీ పుసతకము చ్ెబుతునన అతి 

ప దద  మరమము ఏమిట్?ి 

డా. సపటఫ న్ మేయర్:  మంచిది, ఇకకడ రలండు మరమములు ఉననవి. అయతే వరట్్న్ మరవయు కిరక్స మొదట్ి 

వరట్ిని వివరవంచ్గలిగరరు, అది DNA మాలికయయలను గురవంచియే మరవయు దానితో సంబంధించిన వరట్ిని 
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గురవంచియే అది చ్ేయగలుగుతుంది. సపరీన్ ప ైన DNA యొకక గొలుసును మరవయు ఎడమ వ ైపున ఆ 

మాలికయయలును సిదధము చ్ేయుట్కు ఉపరవసుత నన రసరయనములు పాతేయక పరచ్బడి యుండుట్ను మీరు 

చ్ూడవచ్ుు. మరవయు చినన అక్షరములతో చ్ూపించ్బడుతునన పాతేయక రసరయనములు ఉననవి వరట్ిని 

రసరయన పరవభటష్లో సరా వరములు లేక నూకిుయోట్ెైడ్ సరా వరరలు అని పిలువబడుతునన వరట్ిని చ్ూసరత రు. 

అయతే 1953 లో వరట్్న్ మరవయు కిరక్స DNA మాలికుయలు యొకక నిరరమణమును కనుగునానరు. కరని 

నాలుగు సంవత్రముల తరువరత కిరక్స ఒక మోహో ననత విష్యానిన కనుగునానడు. అది జీవ 

శరసత రమంతట్ిలోనూ పురోగతిని కలిగవంచిన విష్యమని అనుకుంట్లనానను. అది మొదట్ పరవకలీన అనననూ 

తరువరత జ్రవగవన పరవశోధనలు దానిని నిరూపించినవి దానినే కరమాంక పరవకలీన అనిపిలిచ్ారు. తరువరత 

నిజ్ముగర నిరూపించ్బడిన ఆయన ఆలోచ్న పాకరరము సరా వరములుగర పిలువబడుతునన ఆ నాలుగు 

రసరయనములు ఒక వరా త పతిాకలోని అక్షరముల వల ను లేక ఒక సరఫ్టట వేర్ లో లేక యాంతిాక కరడ్ నకు 

చ్ెందిన డిజిట్లు అక్షరముల ైన సునాన మరవయు ఒకట్ి వలేనే ఖ్శిుతముగర పనిచ్ేయునని చ్ెప్రీడు.  ఆ 

సరా వరముల పాతేయక అమరవకయే మాతృకలో సందేశ్ములు పంపబడునట్లు గర చ్ేసుత ందని చ్ెప్రీడు. ఈ 

అక్షరముల అమరవకయే ఖ్శిుతముగర ముఖ్యమ ైన ప్రా ట్ీనులు మరవయు అవి జీవించి యుండుట్కు 

అవసరమ ైన ప్రా ట్ీను యంతాములు నిరరమణమగుట్కు అవసరమ ైన సమాచ్ారమును చ్ేరవేయునని చ్ెప్రీడు. 

డా. జ్ఞన్ ఆంకర్ బర్్:    :మరవయు మీరవకకడ DNA గురవంచి తెలియచ్ేసిన పట్ములో పాజ్లు  

వ న నముకలో అక్షరములు ప ైకి వ ళ్ళిట్ను గమనించ్ారు అయతే ఈ కరడ్ ఏమిట్,ి అదేమీ చ్ేసుత ంద,ి అదెందుకు 

ముఖ్యమ ైనదనే విష్యాలను పాజ్లు తెలుసుకరవరలని అనుకుంట్లనానరు. 
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డా. సపటఫ న్ మేయర్:  DNA మొలికుయలు యొకక వ న నముక యొదద సరంక తికరవంచ్బడిన సమాచ్ారం 

ప్రా ట్ీనులు మరవయు ప్రా ట్ీనుల యంతాంగ నిరరమణమును నడిపిసుత ంది. ప్రా ట్ీనులు మాతృక యొకక 

పనిముట్ు వంట్ివి అవి పనులననినట్ినీ చ్కక ప ట్లట ను. ఒక పనిముట్ు  డబటాలో ఎలాగున సుతిత , రంపము, 

పట్టకఱ్ఱ  ఇలా వేట్ి వేట్ికి ఎంత ఎడము కరవరలో ఆలాగున అమరుబడినట్లు గర గరనే, ప్రా ట్ీనులు కయడా 

మారుబడి యుండును, ఇవి వరట్ి మూడు వ ైపులకు వరయపించిన ఆకృతుల ఆధారముగర వివిధ పనులను 

జ్రవగవంచ్ును. అయతే DNA ఆ ప్రా ట్ీను నిరరమణానికి అవసరమ ైన జ్ట్ిల యంతాా గము యొకక గుంపునకు 

అవసరమ ైన సమాచ్ారమును అందిసుత ంది. 

నేను నివసిసుత నన సాలము సపట్ెల్ లో బో యంగ్ విమానముల కరరమగరరం ఉననది అకకడి ఇంజ్నీరులు 

కంపయయట్రు చ్ేత సిదధము చ్ేయబడి ఉపయోగవంచ్బడే రూపకలీన కలిగవన CAD- CAM విధానమును 

ఉపయోగవసరత రు. అకకడ జ్రవగ ది ఏమిట్ంట్ే వరరు ఒక ఆకృతిని ఎంపిక చ్ేసరత రు ఆ ఎంపిక చ్ేయబడిన ఆకృతి 

డిజిట్లు విధానములోనికి మారుబడుతుంది, అనగర డిజిట్లు కరడుగర మారుబడుతుంది ఆ సమాచ్ారం 

తరువరత కరిరరలు నుండి పాసరవంచి ఒక యంతాము యొదదకు చ్ేరుకుని, ఉదాహరణకు విమాన రకకకు  లేక 

విమానములోని మరొక భటగములో అమరువలసిన రవవిట్లను ఉంచ్మని యంతాముకు తెలియచ్ేసుత ంది. 

మరొక మాట్లో, మనము నేడు కరరమగరరములలో వివిధ ఉపకరణములను తయారు చ్ేయుట్కు ఈ డిజిట్లు 

కరడులనే ఉపయోగవసుత నానము. మాతృకలలో కయడా ఖ్శిుతముగర ఇదేవిధానము జ్రుగుతుంట్లంది. డిజిట్లు 

కరడు DNA లో నిక్షిపతమ ై యుంట్లంది మరవయు ఆ యంతా భటగములే ప్రా ట్ీనులు. ఈ ప్రా ట్ీనులు మన 

పనిముట్ు  డబటాలో పనిముట్ు  వల నే తమ మూడు ఆకృతులు రూపముతోట్ి పనులను జ్రవగవంచ్ును. 

రంపముతో ఒక దానిని కొట్టలేవు ఎందుకంట్ే దాని ఆకరరము తయారు చ్ేయబడిన విధానము అందుకు 
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సరవప్ర దు. మాతృక విష్యము కయడా ఇలానే ఉంట్లంది ప్రా ట్ీనలు ఆకృతి వరట్ి పనిని నిరణయసుత ంది. మరవయు 

వరట్ికి వింత ఆకృతులు కయడా కలవు. నా ఎడమ వ ైపున అట్లవంట్ి వరట్ిని మీకు చ్ూపిసుత నానము. కరని.... 

డా. జ్ఞన్ ఆంకర్ బర్్:    :ఎనిన రకముల ైన ప్రా ట్ీనులు ఉననవి? 

డా. సపటఫ న్ మేయర్:  మంచిది, మాతృకలో వేలకొలది ప్రా ట్ీనులు ఉండును, ఒకొకకకట్ి ఒకొకకక పాతేయక 

పనిని నిరిహ ంచ్ుచ్ు మాతృక జీవించ్ు యుండునట్లు గర చ్ేసుత ంది. కరని వరట్ి ఆకృతి పాతేయకముగర ఉంట్లంది. 

ఇది ప్రా ట్ీనుయొకక పని చ్ేసుకరనుననట్లు గర చ్ేసుత ంది. తరువరతి పట్ిట కలో ఎంజ్లైమ్ చ్ేసే పాకిరయవంట్ి కిరయను 

జ్రవగవంచ్ు ప్రా ట్ీనులు చ్ూపించ్బడుతుననవి, ఇవి చ్కకరలోని రలండు భటగములను విభజించ్ుచ్ుననది. సపరీన్ ప ై 

భటగములో గంట్ ఆకరరములో ఉనన చ్కకర ఆకరరము ఉననది, అయతే తరువరత ఆ గంట్ ఆకరరములోని 

రలండు భటగములు చివరవకి ఎంత చ్కకట్ి ఆకృతిలోనికి మారుబడుతునానవో గమనించ్ండ.ి ఈ ప్రా ట్ీనులకునన 

ఆకృతుల వలననే ఎంజ్యములలో కరమబదధమ ైన పాతిఘాతము జ్రుగునట్లు  చ్ేసుత ంది. కనుక, మరలా 

మరలా మనదగ్ర ఉనన వరట్ిని నిరవదష్టత లేక సరవప్ర యే నిరవదష్టత అంట్టరు. కనుక ప్రా ట్ీనుకు ఉనన ఈ మూడు 

వ ైపులకు వరయపించి యుననట్లవంట్ి ఆకృతి లేక పాతి పనికి పాతేయక ఆకృతి ఉండుట్ వరట్ికి క ట్టయంచ్బడిన 

పనిని సరవగర చ్ేయుట్కు ఉపకరవసుత ంది. 

డా. జ్ఞన్ ఆంకర్ బర్్:    :  మంచిది, పిాయులారర, మానమొక విరరమము తీసుకుందాము. మేము తిరవగవ 

వచిున తరువరత DNA ఏమి చ్ేసుత ంది మరవయు ఆ సమాచ్ారము ఎంత జ్ఠవలమ నైదనే విష్యమును 

యానిమేష్ను దాిరర చ్ూపించ్నునానము. ఈ సమాచ్ారము మీకలంతో ఆశ్ురయమును కలిగవసుత ంది. ఆ 

యానిమేష్ను సపటఫ ను ఇకకడ మీకు వివరవసుత నన వరట్నిి చ్కకగర అరధము చ్ేసుకొనుట్కు ఉపకరవసుత ంది. మేము 

తిరవగవ వచిు వరట్ిని మీకు చ్ూపిసరత ము. 
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***** 

డా. జ్ఞన్ ఆంకర్ బర్్:    :మేము తిరవగవ వచ్ాుము. మనము సపటఫ న్ మేయర్ తో మాట్టు డుతునానము, 

ఆయన ఒక స ైన్్ ఫిలాసఫర్ మరవయు మాతృకలోని DNA గురవంచి ద సిగ నచ్ర్ ఇన్ ద స ల్ అనే అదుుతమ ైన 

పుసతకమును వరా సరరు. మరవయు, సపటఫ న్, మముమను కొంచ్ం వ నుకకు తీసుకు వ ళ్ళు కొదిదగర ఇపీట్ి వరకు 

చ్రవుంచిన వరట్ిలో ముఖ్యమ ైన విష్యాలను గురుత చ్యేండి. మాతృక సులభమ ైన దని ప్రారంభములో వ ైజ్ఞా న 

శరసత రవేతతలు భటవించ్ారు. కరని ఇపుీడు విజ్ఞా న రంగము బటగర అభివృదిధ  చ్ెందిన తరువరత మాతృక చ్ాలా 

చ్ాలా జ్ఠవలమ ైనదిగర కనుగునానరు. మనలో పాతి ఒకకరు తమ శ్రరరములో ట్ిాలియనుల మాతృకలను 

కలిగవయునానమా? మన శ్రరరములోని  దనేిని మీరు కనుగునానరనే విష్యమును గురవంచ్ే మీరు 

మాట్టు డుతునానరర? దానిని మీరు కనుగుననపుీడు అది మిమ మందుకు ఆశ్ురరయనికి గురవచ్ేసినది? 

డా. సపటఫ న్ మేయర్:  మంచిది, ఇది పాధాన పాశ్న, ప్రారంభములో ప్రాణము ఎకకడినుండి వచిుంది? ఒక 

రూపము నుండి మరొక రూపమునకు ఎలా పరవణామము చ్ెందుతునానదో  చ్ెప్రీము కరని ఎకకడి నుండి 

వచిునదో  చ్ెపీలేక ప్ర తే మధయలో ప దద  అగరధము ఏరీడుతుంది. అయతే 19 శ్తాబదములో డారవిను పరవణామ 

సిదాధ ంతమును పాతిప్రదించి నపుీడు మాతృక చ్ాలా సరధారణమ ైనదని మరవయు ఒక శరసత రవేతత  చ్ెపిీనట్లు గర 

అది సరధారణ సజ్ఞతీయ గుండాట్ి ఆకృతికలిగవన జిగురువంట్ి పదారధమని మాతామే అనుకునానరు. అయతే 

ఇపుీడు మాతృక ఎంతో జ్ట్ిలత కలిగవనదిగర, లోలోపల అనేక పాకిరయలు కలిగవన జ్ట్ిలత కల మరవయు 

సమాచ్ారం ఆధారవతంగర జ్ట్ిలత కలిగవనదని తెలుసుత ననది. DNA మాలికయయలులో నాలుగు అక్షరముల 

డిజిట్లు కరడు ఉననట్లు గర కయడా కనిప ట్టట ము. అయతే బిల్ గ ట్స్ ఇద ిమనమ పీట్కిినీ పరవష్కరవంచ్లేని సరఫ్టట 

వేర్ ప్రా గరర ం వంట్ి జ్ట్ిలత కలిగవనదని అంట్లనానడు. మాతృకలో ముఖ్యమ ైన పనుల ననినంట్ినీ జ్రవగవంచ్ుట్కు 
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పనిముట్లట ల డబటా వంట్ ిపాధానయత కల జ్ట్ిలమ ైన మాలికుయలని పిలుబడుతునన ప్రా ట్ీనుల నిరరమణమును 

నిర దశించ్ే సమాచ్ారము కలిగవన  చ్ాలా ప్రాముఖ్యమ ైన పదారధము  DNA అని తెలుసుకునానము. కనుక 

యంతాములు నిరరమణమును మరవయు అనిన ముఖ్హయమ ైన పనులు చ్ేయగలిగవన జ్ట్ిల మాలికయయలను 

నడిపించ్ే సమాచ్ారం మనదగ్ర ఉననది. 

కనుక, మీరు వింట్ట నంట్ ేDNA ఎలాగున ప్రా ట్ీనుల నిరరమణము చ్ేసుత ననదని తెలియ చ్ేసే ఒక చినన వ ైజ్ఞా నిక 

ప్రఠమును చ్ెపీనునానను. నా దగ్ర ఒకదానిలో ఒకట్ి కయరుబడిన పయసలు ఉననవి. వరట్ిని నా పిలుల దగ్ర 

నుండి నేను ద ంగవలించ్ాను కరని అపీట్ి నుండి అవి కుపీలా ఉంచ్బడి యుననవి. ఏమ ైననూ కరని ఇకకడి 

ఆలోచ్న ఏమిట్ంట్ే ఒకదానిలో ఒకట్ి కయరుబడిన ఈ పయసలు అమీనో ఆము ములను చ్ూపిసుత ననవి. అమీనో 

ఆము ముల తోనే ఈ ప్రా ట్ీనులు నిరరమణము చ్ేయబడును. 20 రకముల ైన అమీనో ఆము ములు ఉననవి ఈ 20 

అమీనో ఆము ముల అమరవకల ఆధారముగర ప్రా ట్ీనులు వివిధ ఆకరరములను కలిగవయుండును. ఇవి 

గొలుసువంట్ి ఆకృతికలిగవన మాలికుయలుగర మారును; ఈ అమరవకల ఆధారముగర అయతే అది ఈ 

ఆకరరమును సంతరవంచ్ుకుంట్లంది లేక మీరు వరట్నిి పునుః నిరరమణము చ్ేసేత  ఆ అమీనో ఆము ముల 

కయట్ముల మధయ వయతిర క బలములు జ్రవగవ అవి మరొక రూపములోనికి మారును, అవునా? ఇపుీడు, 

ప్రా ట్ీనులు వరట్ి పనుల ఆధారముగర సరలైన ఆకృతిని కలిగవయుండును. అమీనో ఆము ముల ప్ ందిక సరవగర 

ఉననట్ుయతే అపుీడు సరలనై మూడు ఆకృతులు ప్రా ట్ీనులు రూప్ ందించ్బడును. మరవయు మాతృకలోని 

పనిని జ్రవగవంచ్ుట్కు అవసరమ ైన ప్రా ట్ీనులు నిరవమంచ్బడును. కనుక ఇవనినయూ ఎలాగునాన జ్రుగును? 

మంచిది జ్వరబులోని కొంత బటగమేమంట్ే DNA  మూలికుయలు లోని సమాచ్ారమ ేమాతృకలోని ప్రా ట్ీనులను  

తయారుచ్ేయు యంతామునకు తయారరకి అవసరమ ైన సమాచ్ారమును అందిసుత ంది. కరని ఇంకర 

తెలుసుకరవలసినది ఉననది ఎందుకంట్ే తయారు చ్ేసే యంతాము కయడా చ్ాలా జ్ఠవలమ ైనది. అదెంతో 
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అదుుతమ ైన కరరమగరరము. కనుక DNA కరమము ప్రా ట్ీనుగర ఎలా మారుతుందని చ్ూపించ్ే యానిమేష్ను 

మాదగ్ర ఉననద,ి ఇది ఒక బిలుు  చ్ట్టముగర మారునట్లవంట్ి ప్ౌర శరసత రము వంట్ిది కరదు. 

డా. జ్ఞన్ ఆంకర్ బర్్:    :ఎనిన అమీనో ఆము ముల కలయకతో ఒక ప్రా ట్ీను తయారగును? ఏది అతిచినన 

ప్రా ట్ీను ఏది అతి ప దదద?ి 

డా. సపటఫ న్ మేయర్:  మంచిది, సరధారణముగర ఒకొకకక ప్రా ట్ీను 300 అమీనో ఆము ములంత ప్ డవు 

ఉంట్లంది. 

డా. జ్ఞన్ ఆంకర్ బర్్:    :అనినయో ఒకదానితో ఒకట్ి కయరుబడి యుండును.... 

డా. సపటఫ న్ మేయర్:  ఒకదానితో ఒకట్ి కయరుబడి యుండును. 

డా. జ్ఞన్ ఆంకర్ బర్్:    :... అవును ఖ్శిుతముగర. 

డా. సపటఫ న్ మేయర్:  అవును. మరవయు అతి సిలీ హారోమనులను 8 నుండి 10 ఆము ములతో 

రూప్ ందించ్వచ్ుు, కరని ఒక ప్రా ట్ీనుకు 300 ఆము ములు అవసరము. కొనిన ప్రా ట్ీనులలో 1000 వరకు 

ఉండును. ఇవి మారుతూ ఉండును. ప్రా ట్ీనులు చ్ేయన ైయునన పనుల ఆధారముగర వరట్ి నిరరమణము 

యొకక జ్ట్ిలత ఆధారముగర అమీనో ఆము ముల మరవయు యొకక సంఖ్య నిరరధ రవంచ్బడి వరట్ి కరమము 

ఏరరీట్లచ్ేయబడుతుంది. 
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డా. జ్ఞన్ ఆంకర్ బర్్:    :అవును, మరవయు పిాయులారర, ఈ సమాచ్ారము ఖ్చిుతముగర సరవగర ఉండాలి 

లేకుంట్ే ప్రా ట్ీను నిరరమణము కరదు; లేక అవసరమ ైన ఆకృతి రరదు కనుక చ్ేయబడవలసిన పని జ్రుగదు. 

అది నిరుపయోగమ ైన పాయతనము. సర నా. 

డా. సపటఫ న్ మేయర్:  ఇది పయరవతగర సరవగర నిరరమణము జ్రుగుట్కు అవసరమ ైనట్లు గర నడిపించ్ే 

సమాచ్ారము DNA లోనే ఉంట్లంది. 

డా. జ్ఞన్ ఆంకర్ బర్్:    :మంచిది. ఇపుీడు, ఈ  జ్ట్ిలతిమును గురవంచిన కొనిన విష్యములను మీకు 

చ్ూపించ్నునానము, అయతే మేము చ్ెపీనునన అతిప దద  పాశ్న ఏమిట్ంట్ే ఈ సమాచ్ారము ఎకకడ నుండి 

వచిుంది? మీరు సునాన నుండి మొదలుప డితే ఈ సమాచ్ారము అనుకొనని రరతిగర వచిు చ్ేరవనదా? ప్రాకృతిక 

ఎంపికయా? మంచిది, కనుక ఈ యానిమేష్నును చ్ూదాద ము మీరు జ్ఞగరతతగర చ్ూడమని కరరుతునానను. 

చ్ూడండి. 

"అన్ లాకింగ్ ద మిసటరర ఆఫ్ ల ఫై్" 

ఇలుసరట ా  మీడియా వరరవ నుండి తీసుకొనబడినద ి

అనౌన్సర్:    కంపయయట్రు యానిమేష్ను ఆధారముగర ఈ పాకిరయ అంతయూ ఎలా జ్రుగుతుననదో  

మాతృకలోనికి వ ళ్ళు మనము చ్ూడనునానము. 

మాతృక లోపలికి వ ళ్ళున తరువరత చికకగర నిరవమంచ్బడిన DNA లను ఒక జీవిలోని పాతి ప్రా ట్ీను 

నిరరమణమునకు అవసరమ ైన శిక్షణలు కలిగవన గోదాము వంట్ి ఆకృతులను చ్ూసరత ము. 
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"ట్టా న్్ కిరప్న్ " అని పిలువబడుతునన పాకిరయలో ఒక పాతేయక ప్రా ట్ీను మొలికుయలు తయారు చ్ేయబడుట్కు 

అవసరమ ైన వంశ్ప్రరంపరయ సమాచ్ారమును DNA హెలిక్స్ ను మొలికుయలార్ యంతాము మొదట్ 

విడదీసుత ంది. 

తరువరత "మ స ్ంజ్ర్ RNA" అనే మాలికుయలు నుండి ఈ సమాచ్ారమును మరొక యంతాము 

అందుకుంట్లంది. 

ఈ సమాచ్ారం అందచ్ేయబడిన తరువరత సననని RNA దారము వంశ్ప్రరంపరయ సమాచ్ారమును 

నూయకిుయరు యొకక క ందా సరా నముకు చ్ేరుుతుంది, ఇది మాతృక క ందాము లోపలి మరవయు వ లుపలికి వ ళ్ళి 

వరట్ికి దాిరప్రలకుడిగర ఉంట్లంది. 

ఈ వరహక RNA దారము "రలైబో జ్ోమ్" అని పిలువబడే రలండు బటగముల మొలికుయలార్ కరరమగరరమునకు 

నడిపించ్బడుతుంది. ఇది సురక్షితముగర అతికించ్బడిన తరువరత తరు్ మా పాకిరయ ప్రారంభమౌతుంది. 

ఈ రలైబో జ్ోముల లోపల అమీనో ఆము ముల కరమముయొకక పాతేయక గొలుసు నిరరమణమును  మొలికుయలరు సభ 

ప్రారంభిసుత ంది. ఈ అమీనో ఆము ములు కొనిన సమయములలో వందవరకు ప్ డవు గల గొలుసులుగర మాతృక 

లోని మిగవలిన బటగముల నుండి తీసుకొని రరబడి ఒకదానితో ఒకట్ి జ్తచ్ేయబడును. ఇవి జ్తచ్ేయబడిన 

కరమము ఆధారముగరనే ఏ ప్రా ట్ీను నిరరమణము జ్రుగుతుందనేది నిరణయంచ్బడుతుంది. 

ఈ గొలుసు నిరరమణము పయరతయన తరువరత ఇద ిరలైబో జ్ోము నుండి గంగరళ్ము వంట్ి ఆకృతికల 

యంతాములోనికి చ్ేరుబడుతుంది అకకడ అది వరట్ి పని ఆధారముగర పాతేయకమ ైన ఆకృతిలోనికి 

మారుబడుతుంది. 
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ఈ గొలుసు ఒక ప్రా ట్ీను ఆకృతిలోకి తాసుకురరబడిన తరువరత అవి ఎకకడ అవసరమ  ైయుననవో ఆ 

ఖ్శిుతమ ైన సాలమునకు మరొక మాలికుయలరు యంతాంగము వలన కొనిప్ర బడుతుంది. 

డా. జ్ఞన్ ఆంకర్ బర్్:    :మంచిది, పిాయులారర, ఇదంతా ఒక  మాతృక. ఈ చినన భటగములనినయూ ఒకక 

మాతృకలోనివే. ఈ సమాచ్ారం రరజువంట్ిది; ఈ సమాచ్ారం మిగవలిన బటగములనినట్ినీ నియంతిాసుత ంది. 

సపటఫ ను ఇపుీడు చ్ూపించిన వరట్నినట్ికంట్ే జ్ఠవలమ ైనదిగర ఉననది. సపటఫ న్, ఈ సమాచ్ారము ఎకకడి నుండి 

వచిుంది? 

డా. సపటఫ న్ మేయర్:  మంచిది, వరరందరూ చ్ెబుతుననట్లు గర దీనిని 64 వేల డాలరు పాశ్న అంట్టరు. దీనిని 

DNA యొకక వివరణకు అందని పాశ్న అంట్టను. DNA నిరరమణమ లా ఉననదనేది వివరణకు అందని 

పాశ్నకరదు; వరట్స సన్ మరవయు కిరక్స ఆ రహసరయనిన ఛేదంిచ్ారు. ఆ సమాచ్ారం ఏమి చ్ేసుత ందనేది కయడా కరదు; 

దానిని ఇపుీడ ేమనము యానిమేష్నులో చ్ూసరము. పాశననమిట్ంట్ే: ఆ సమాచ్ారం ఎకకడి నుండి వచిుంది? 

దానికి పాధానముగర రలండు సమాధానములు కలవు: అయతే ఆ సమాచ్ారం సరవగర ఉపయోగవంచ్బడని, సరవగర 

నడిపించ్బడని లేక నిరుపయోగమ ైన పాకిరయనుండి వచిుయుండాలి; లేదంట్ే మనము జ్ఞా నవంతమ ైన 

నిరరమణమని చ్ెబుతుననట్లు గర ఎవరో ఒకరు సియముగర జ్ఞా నముతో దానిని నిరరమణము చ్ేయాలి. ఈ రలండు 

దారులు మాతామే ఉననవి. 1980 శ్తకము మధయ కరలములో ననున ఎంతో ఆకరవషంచిన ఈ పాశ్నను 

పరవశోధించ్ుట్క  నేను మొదలుప ట్టట ను. 

డా. జ్ఞన్ ఆంకర్ బర్్:    :మంచిది, పిాయులారర, మనము ప్రారంభించ్ాము అంతే. వచ్ేువరరం మేమా 

పాశ్నను చ్రవుంచ్నునానము, ఈ సమాచ్ారం ఎపుీడు కనుగొన బడినది -  ఇపీటి్ వరకు మేము చ్ూపించిన 

వరట్ికంట్ే అది మరవంత జ్ఠవలమ ైనదిగర ఉండనుననది - జ్ఞా నవంతమ ైన నిరరమణకుడు ఉనానడనే విష్యమును 
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అంగరకరవంచ్ుట్కు ఇష్టపడని వరరు ప్రారంభములో ఈ సమాచ్ారము ఎకకడి నుండి వచిునదనుట్కు ప్రాకృతిక 

సిదాధ ంతము ఆధారముగర రండి. ఆ సమాచ్ారం ఎకకడ నుండి వచిునది మరవయు వరట్ికి ఏమ ైనా నీరు 

తోడయనదా అని ప్రాకృతిక సిదాధ ంత కరతపు పాతిప్రదించిన విష్యాలను మేము చ్రవుంచ్నునానము, సర నా? 

వచ్ేు వరరము వీట్ిని చ్ెపీనునానము కనుక అందరునూ మరవుప్ర కుండా మా కరరయకరమమును చ్ూడండి. 

 

***** 

మా మరవనిన ట్ీవీ ప్రా గరర మలిన  చ్ూసేందుకు ఉచిత  John Ankerberg Show App చ్ెసుకొండి 

"యేసు కీరసుత ను అంగరకరవంచ్డానికి ప్రారవాంచ్ు" @ JAshow.org ను 

 

ద జ్ఞన్ ఆంకర్ బర్్ ష్ర  

ప్ర స్ట  బటక్స్ 8977 

చ్ట్టనూగర, TN 37414 అమ రవకర. 

మా వ బ్ స ైట్స: JAshow.org 


