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ప్రాణుల ఆరంభమును గురవంచిన ఆధునిక వైజ్ా ఞనిక రుజువులు డారవిను పరవణామ
సిదధ ాంతముకు అంతమును తీసుకువచ్ుునా? కరరయకరమము 2.

అనౌన్సర్: నేడు, ప్రాణులను గురవంచిన అతి ముఖ్యమైన పాశ్న: మనము ఎకకడి నుండి వచ్ాుము? ఇకకడికి
ఎలా చ్ేరుకునానము? మనము జీయంచ్ునట్ల
ు గర చ్ేసినది ఏమిట్ి? చ్ారలుస్ డారవిన్ తన పుసత కము ఆరవజిన్
అఫ్ సపీసిస్ లో, మొదట్ి మాతృక ఎకకడనుండి వచిునదో తెలియదని ఒపుీకునానడు, కరని కొనిన
రసరయనములు కలియుట్వలన మొదట్ి మాతృక ప్రారంభ భూమిపైనునన నీట్ిమీద రూపమును
సంప్రదించ్ుకుననట్ల
ు గర ఊహంచి చ్ెప్రీడు.
కరని నేడు మానవ మాతృక సులభమైనది కరదని అది మన ఊహకు అందనంత కిుష్టమైనదని శరసత రవేతతలు
కనుగొనిన తరువరత డారవిన్ పరవణామ సిదధ ాంతములోని ఊహాజ్నికమైన విష్యాలు ఎంతగరనో మాలికయయలర్
బయోలజిసుటలచ్ే సవరలు చ్ేయబడుచ్ుననవి.
ఒక అతి చినన మాతృక యదారధ ముగర వంద వేల మిలియనుల ఆట్ములతో ఎంతో అదుుతముగర వేలకొలది
జ్ట్ిలమైన మాలికుయలర్ యంతాములతో రూప్ ందించ్బడిన మైకరర మినియేచ్రలైజుడు మినియేచ్ర్ యంతాశరల.
మాతృక యొకక కందా సరానములో ఉనన DNA మాలికయయల్ డిజిట్లు కరడులో ఉనన ఖ్చిుతమైన
సమాచ్ారమును కలిగవన 3 వందల కరట్ు గురుతలు ఉంచ్బడిన పదద గోదాము వంట్ిది. ఈ కరడ్ మాతృక జీవించి
ఉండులాగున పనులననినట్ినీ చ్ేసత ునన కిుష్ట ఆకరరము కలిగవన మాలికుయలుగర పిలువబడుతునన ప్ర ా ట్ీనులను
ఎలా నిరవమంచ్ాలనే సూచ్నలను మాతృకలకు అందిసత ుంది.
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DNA లో ఉనన ఈ ఖ్చిుతమైన సమాచ్ారం ఎకకడినుండి వసుతంది? ఇవి సరవగర పాయోగవంచ్బడని ప్రాకృతిక
బలముల వలన ఏరీడినవర? లేక జ్ఞానవంతుడెైన రూపకరత చ్ేత తయారుచ్ేయబడినవర?
మైకరరసరఫ్టట సరాపకుడెైన బిల్ గట్స్, "మానవ DAN ఒక కంపయయట్రు ప్ర ా గరరము వంట్ిదని, అయననూ అది
మనమవిరమూ తయారు చ్ేయలేనంత చ్ాలా చ్ాలా అభివృదిధ చ్ెందిన ప్రా గరరమని చ్ెప్రీడు".
నేడు, మానవ మాతృకలో ఉనన DNA లో దాచ్బడిన డిజిట్లు కరడ్ జ్ఞానవంతుడెైన రూపకరత ఉనానడని
చ్ెపుీట్కు ఎలాగున ముఖ్యమైన రుజువుగర ఉండనుననదో అనే విష్యమును నేరుుకరనునానము.
నేట్ి అతిధి డా. సపటఫన్ మేయర్, ఈయన పాపంచ్ములోని ఇంట్ెలిజ్లంట్స డిజ్లైన్ మూవమంట్స కు సహా సరాపకుడుగర
ఉనానడు; కంబిాడ్్ విశ్ివిదాయలయములో ఫిలోసఫప ఆఫ్ సన్
ై ్ లో Ph. D పట్టటను అందుకునానరు. మా
కరయకరమమునకు ఆహాినిసుతనానము.
*****

డా. జ్ఞన్ ఆంకర్ బర్్ :

: జీవము ఎపుీడు మొదల న
ై ది, జీవము ఎకకడి నుండి వచిుంది, జీవము ఎలా

ప్రారంభమైనది? ఆ పాశ్నకు జ్వరబివిడానికి మీరు మొదట్ ప్రారంభ మాతృక ఎకకడి నుండి వచిుందో చ్ెప్రీలి?
నా అతిధి సైను్లో ఫిలాసఫరలైన డా. సపటఫన్ మేయర్, ఆయన ఎకుకవగర అముమడెైన పుసత కము సిగనచ్ర్ ఇన్
ద సల్: DNA అండ్ ద ఎవిడెన్్ ఫర్ ఇంట్ెలిజ్లంట్స డిజ్లైన్ ను వరాసరడు. మరవయు నేట్ి కరలములో మాతృకలో
DNA పైన జ్రవగవన పరవశోధనలు, DNA లో ఒక పాతేయకమైన జ్ఠవల దృశ్యమును కలిగవయుననదని, దానిలోని
జ్ఠవలత ఇది సరధారణముగర కలుగ చ్ేయబడ గలిగవనది కరదని కవలము జ్ఞానవంతమన
ై రూపకరత వలన
మాతామే సరధయమని తెలియ చ్ేసత ుంది. మీరు DNA గురవంచి కనిపట్ిట నదేమిట్ో మాకు కొంత వివరవంచ్ండి.
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డా. సపటఫన్ మేయర్: మంచిది, గత కరరయకరమములో మనము చ్రవుంచ్ుకుననట్లుగర, DNA లో డిజిట్లు కరడ్
నిక్షిపతమై యుననది. ఇది డిజిట్లు నానో ట్ెకరనలజీ వంట్ిది. మరవయు DNA లో ఉనన సమాచ్ారరము
ప్రా ట్ీనులను మరవయు మాతృకలు నివసించి యుండుట్కు అవసరమైన ప్రా ట్ీను యంతాాగము నిరరమణమును
నడిపిసత ుంది. మరవయు ఇది, రూపమును గురవంచిన ప్రాచీన కరల పాశ్నలో మారుీను తీసుకు వచిునదని
అనుకుంట్లనానను, ఎందుకంట్ే 19 శ్తాబద ములో వచిున డారవిను సిదధ ాంతము రూప కలీనను గురవంచిన
అనిన రుజువులను వివరవంచినదని అందరూ భటవించ్ారు. అయతే ఇపుీడు, ఈ సమయములో ప్రాకృతిక
వివరణ కలిగవన అదుుతమైన రూపము నేడు కనిపిసత ుననది.
మరవయు ఇది జ్ఞానవంతముగర రోప్ ీందించ్బడినదని చ్ెపీడానికి మరొక చ్కకట్ి కరరణం ఉననదని
నేననుకుంట్లనానను, కరని ఇపుీడునన పరవసా తి
ి లో మన ఉదేదశ్ము కొరకు దానిని పదద రహష్యముగర
భటవించ్ుట్ ఆసకితకరము అనుకుంట్లనానను. దానిని అంతుపట్ట ని DNA రహసయము అంట్లనానను.
ఏవిధమైన రూప కలీన ఉననదనుట్కు సరక్ష్యములు లేవనన రవచ్ార్్ డ క కిన్్ కయడా DNA అంతట్ట డిజిట్లు
కరడ్ ఉననదని ఒపుీకరవలసి వచిుంది. "జీను్ యొకక యాంతిాక కరడ్ తెలివైన కంపయయట్ర్ వంట్ిదని
చ్ెప్రీడు". బిల్ గట్స్ కయడా "DNA ఒక సరఫ్టట వేర్ ప్ర ా గరరము వంట్ిది, కరనీ మనవవిరమూ ఇపీట్ివరకు
రూప్ ందించ్లేనంత జ్ఠవలమైనది" అనానడు. కనుక, మాతృక లోపల నునన సమాచ్ారమును గురవంచి
మనము చ్రవుసుతనానము. ఇది నిజ్ముగర ఒక ప్రాముఖ్యమైన రహసయముగర ఉంట్లంది ఎందుకంట్ే మాతృకలో
నునన ముఖ్య పరవకరరలను నిరవమంచ్ాలంట్ే మనకు సమాచ్ారం అవసరమనన విష్యము బటగర తెలుసు.
కనుక, మొదట్ి మాతృక యొకక ప్రారంభమును, జీవిత ప్రారంభమును విసత రవంచ్ాలంట్ే మీరు తపీకుండా
సమాచ్ార ప్రారంభమకకడో గురవతంచ్ాలి.
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మరవయు ఈ సంబంధమును జ్రమను శరసత రవేతత అయన బెరరనర్్ - ఒలాఫ్ కుపీర్్ ప్రారంభములోనే
గురవతంచ్గలిగరడు. ఆయన జీవిత ప్రారంభమును గురవంచిన పాశ్న ప్రాధమికంగర జీవ శరసత ర ఆరంభమును
గురవంచిన సమాచ్ారమును గురవంచిన పాశ్నతో సమానమైనదని చ్ెబుతునానడు. ఇది నాకు అరధ మౌతుంది
ఎందుకంట్ే నేను కయడా నా విదాయరుాలతో మీరు మీ కంపయయట్రుకు ఒక నూతన కియ
ర ను చ్ేయమని చ్ెప్రీలని
అనుకుంట్ే ఏమి చ్ేసత రరని అడుగుతుంట్టను. వరరు వను వంట్నే ఒక కరడ్, సమాచ్ారం లేక సరఫ్టట అవసరమని
గరహసరతరు. మరవయు జీవితములోనే ఇదే జ్రుగుతుంది; సమాచ్ారమునకు మరవయు నూతన రూపముకు
మరవయు కియ
ర కు సంబంధము ఉననది. మరవయు నేలనుండి కియ
ర ాతమకమైన జీవించియునన ప్రాణి
ఏరీడాలంట్ే మీకు తపీక సమాచ్ారం ఉండాలి. కనుక ఇదే అంతుచికకని DNA రహసయము అంట్టరు, ఇది
ఛేదించ్వలసిన అతిపదద రహసయము.

డా. జ్ఞన్ ఆంకర్ బర్్ :

: మరవయు ఇది చ్ాలా పదద సమాచ్ారము, ఇవి కవలము చినన విష్యాలే కరదు

అనేక విభినన భటగములలోని అనేక విష్యములనిన కలిసి పనిచ్ేయుట్కు అనువుగర రూప్ ందించ్బడిన
సమాచ్ారము. ఇది చ్ాలా జ్ఠవలమైనది.

డా. సపటఫన్ మేయర్: అవి అనేక దారులు మరవయు దారులు గల కరడ్. నా ఉదేదశ్ము, మానవ జినోములో
దాదాపు మూడు బిలియనుల అక్ష్రములు ఉననవి; జ్ంతువులలో కొంత తకుకవగర ఉననవి కరని పాతి జీవము
కలిగవన ప్రాణిలో అసంఖ్ాయకమైన సమాచ్ారం దాగవ ఉననది.

డా. జ్ఞన్ ఆంకర్ బర్్ :

: ఇపుీడు పిాయులారర మన శ్రీరములో ట్ిాలియనుకు మించి మాతృకలు ఉననవి,

సరనా. పాతి దానిలోనూ DNA ఉననది; మరవయు DNA కు మాతృకలో ఒక పాతేయక పని ఉననది ఇది
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అదుుతము. మరవయు వింట్లనన పిాయులకు అరధ మగులాగున మీరు సరధయమైనంత చ్కకగర వివరవంచ్మని
కరరుతునానను.

డా. సపటఫన్ మేయర్: మంచిది, DNA రలండు కరరణములు వలన పాతేయకమైనది. మనకు దాని పాతేయకమైన
రలండింతల హెలిక్స్ వంట్ి ఆకరరము గురవంచి తెలుసు. ఆ రలండింతల హెలిక్స్ ఆకరరము ఇపీట్ిక అందరవకీ
గురుతననది. మనము నేర పరవశోధన కరమములో దీనిని ఉపయోగవసత ునన సంగతి తెలిసినదే. కరని DNA లో
ల కకకు అందనంత సమాచ్ారం దాగవయుననదని మాతాము పాజ్లు అరధ ము చ్ేసుకరలేదు; నిజ్ఞనికి, ఆ
సమాచ్ారం డిజిట్లు కరడ్ రూపములో దాచ్బడి యుననది. కనుక ఇది దాదాపు ఒక సరఫ్టట వేర్ ప్ర ా గరరము
వంట్ిద,ే దీనిలో పుసత కములో అక్ష్రములు వరాసినట్ల
ు గరనే లేక యాంతిాక భటష్లో సునానలు మరవయు
ఒకట్లలు వరడబడినట్ల
ు గరనే DNA వననముక చ్ుట్ట
ట రసరయనముల అమరవక చ్ాలా పాతేయకముగర చ్ేయబడి
యుంట్లంది. కనుక వరట్ి సమాచ్ారమును చ్ేరవేయు సరమరధ యము మరవయు సమాచ్ారమును
దాచియుంచ్గల సరమరధయము చ్ాలా ముఖ్యమైనది.
ఇపుీడు DNA లోని సమాచ్ారము ప్రా ట్ీనులు మరవయు ప్ర ా ట్ీను యంతాముల నిరరమణమును నడిపించ్ుట్తో
ముగవసిప్ర తుంది. గత కరరయకరమమును మీరు చ్ూచియుంట్ే దానిలో నేను నేను నివసిసత ునన సపట్ెల్ అనే
సా లములోని బో యంగ్ విమానాల తయారీ కరరమగరరమును గురవంచిన ఉపమానము ఉపయోగవంచి దానిలో
యంతాముల భటగములను ఇంజ్నీరులు డిజిట్లు సమాచ్ారం ఆధారముగర ఎలా నిరవమసరతరో చ్ెప్రీను.
ఉదాహరణకు విమాన రలకకకు రవవిట్లలు అమరుడము పయరవతగర యంతాములకు ఇవిబడిన డిజిట్లు
సమాచ్ారం దాిరరనే అదుపుచ్ేయబడుతుంది. అది మాతృకకు అవసరమైన ఈ సమాచ్ారం ఎకకడి నుండి
వచిునదని అతిపదద పాశ్నను తీసుకువసుతంది. బయ యంగుకు ఆ సమాచ్ారము ఎకకడినుండి వచిునదనేది
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మనకు తెలుసు, అది ఇంజ్నీరులచ్ే సిదధము చ్ేయబడింది, కరని మాతృక లోపలి సమాచ్ారము ఎకకడి నుండి
వచిుంది?

డా. జ్ఞన్ ఆంకర్ బర్్ :

: ఆ సమాచ్ారం ఎలాగున ఉంట్లందో మరవకొంత వివరవంచ్ండి. అది కవలము జ్ఠవల

చ్మాచ్ారమే కరదు అది విశేష్ సమాచ్ారము.

డా. సపటఫన్ మేయర్: అవును, చ్ాలా మంచిది. ఇకకడ కొంచ్ము విజ్ఞాన శరసత ర ప్రఠమును చ్ెపీనివిండి.
సమాచ్ారమునకు చ్ెందిన రలండు నిరిచ్నములు ఇంజ్నీరులకు, మరవయు వైజ్ా ఞన శరసత రవేతతలకు మరవయు
సరమానయ పాజ్లకు తెలుసు. ఇంజ్నీరులకు తెలిసినంత వరకు దానిని "ష్నోనను సమాచ్ారం అంట్టరు" లేక
ఒక సమాచ్ార దాిరము నుండి ఎంత సమాచ్ారం పాసరవంచ్ాలనేది గణిత శరసత ర సూతా ఆధారముగర
నిరణ యంచ్బడుతుంది అంట్టరు, కనుక దానిని కొనినసరరుు సమాచ్ారమును చ్ేరవేయు సరమరధ యమని కయడా
పిలుసరతరు. ఈ గణిత శరసత ర నిరిచ్నము మనమిపుీడు సమయాచ్ారమును గురవంచి మాట్టుడుతునన వరట్ిలో
కొంచ్ము మాతామే తెలియ చ్ేయగలుగుతుంది. అక్ష్రముల ప్ ందిక ఎంత సకరమముగర ఉండకప్ర తే అంత
సమాచ్ారము చ్ేరవేయ బడుతుంది.

డా. జ్ఞన్ ఆంకర్ బర్్ :

: అవును, అది చిందర వందరగర ఉంచ్బడిన పదవినోదములోని అక్ష్రముల వల

ఉంట్లంది; అనేక అక్ష్రములు ఉననవి కరనీ దేనిని ఎకకడ ఉంచ్ాలో తెలియదు.

డా. సపటఫన్ మేయర్: కనుక, ఒక ఉదాహరణను గమనిసతత , మీదగ్ ర I, U, I, N, S, K అనే అక్ష్రములు
ఉననవి మరవయు పదవినోదము పట్ిట కను సమాచ్ారము చ్ేరవేయు దారవ అనుకుందాము. సమాచ్ారము
అందచ్ేయుట్కు ఆ అక్ష్రములు సరవగర అమరరులి కరనీ అది ఉపయోగపడుతుననదో లేదో మనకు తెలియదు.
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మరవయు ఆ అక్ష్రములు అరరధనిన ఇసుతనానవ లేదో కయడా తెలియదు. అయననూ ఆ పట్ిట క ఎంత నిరుపయోగ
కరరమో మనము ల కికంచ్గలము. ఇదే గణిత శరసత ర సిదధ ాంతము చ్ేయగలుగునది, ఇది సమాచ్ారం
అందచ్ేయగల సరమరధ యమును ల కికంచ్గలదు, కరని ఆ సమాచ్ారం ఉపయోగ పడుతుననదా లేక
అరధవంతముగర సమాచ్ారమును చ్ేరవేయగలిగవనదా అని మాతామము చ్ెపీలేదు.

డా. జ్ఞన్ ఆంకర్ బర్్ :

: అవును, DNA లో రలండవ రకమైన సమాచ్ారము ఉననది.

డా. సపటఫన్ మేయర్: దానిలో రలండవ రకమైన సమాచ్ారము ఉననది. మరవయు ఇకకడ నేను "సమయము
ఎవిరవ కొరకును ఆగదు" అనే సూతామును ఉపయోగవంచ్నునానను. పయరవతగర అరధ వంతమైన మరవయు
ఖ్శ్చుతముగర చ్ేయవలసిన కరరయకరమమునకు ఉపయోగపడు సమాచ్ారము, సరనా?
ఇపుీడు దీనితో చ్ెపీబడుతునన కొనిన పాతేయకమైన మాట్లు ఉననవి. పైనునన దారము జ్ఠవలమైనదని
చ్ెపీబడుతుంది, కరని అది విశేష్మైన మరవయు జ్ఠవలమైనది కరదని చ్ెపీబడినది. గణిత శరసత ర పరవభటష్లో
అసంబంధమనననూ మరవయు జ్ట్ిలత రలండునూ ఒకవిధముగర చ్ెపీబడును. కనుక యేదెైననూ
అసంబంధముగర అంట్ే అది అంతగర జ్ఠవలంగర ఉననట్ల
ు గర చ్ెపీబడుతుంది. కరని DNA కవలము
జ్ఠవలమైనదే కరదు లేక అసంబంధముగర ప్ ందుపరుబడిన అక్ష్రములు మాతామే కరదు, అది ఆంగు భటష్ లేక
కంపయయట్రు కరడ్ ఎలాగున విశేష్మైన మరవయు జ్ఠవలమైనదిగర ఉననదో ఆలాగుననే ఇది కయడా విశేష్మైన
మరవయు జ్ఠవలమైనది.
కనుక DNA వివరవంచ్ుట్కు సరధయము కరదని చ్ెబుతుననపుీడు, మొదట్ి మాతృక నిరరమణమునకు
అవసరమైన సమాచ్ార ప్రారంభము చ్ుట్ట
ట ఉనన రహష్యము గురవంచి కవలము గణిత శరసత ర పాకరరముగర నా
ఎడమవైపున ఉనన పట్ిట కలో మొదట్ి గీతవల అసంబంధమైన సమాచ్ారముగర చ్ెపుీట్ లేదుకరని ఒక
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విశేష్మైన సమాచ్ారముగర తెలియ చ్ేసత ునానము: ఆ అక్ష్రముల అమరవక వరట్ి పనులను మరవయు ఆ యా
పనులకు ఎనిన అక్ష్రముల ప్ ందిక అవసరమనే విష్యాలను నిరణ యసుతంది. వీట్ినే మనము DNA లో
చ్ూసరతము. మరవయు ఫ్రాని్స్ కిక్స
ర ఈ గణిత శరసత ర సిదాంతముల సమాచ్ారమును.... పయరవతగర
తెలుసుకుననవరడుగర ప్రారంభములోనే వీట్ిని సీష్టము చ్ేసత ునానడు. మనము DNA లోని సమాచ్ారమును
గురవంచి చ్ెబుతుననపుీడు, మనము కవలము గణిత శరసత ర సమాచ్ారమును లేక ఇంజ్నీరులు
చ్ెబుతుననట్ల
ు గర షరనోనన్ సమాచ్ారమును మాతామే మాట్టుడుట్లేదు మనము విశేష్మైన సమాచ్ారమును
గురవంచి లేక కియ
ర ాతమకమైన సమాచ్ారమును గురవంచి మాట్టుడుతునానము. మరవయు ఇకకడ సమాచ్ారము
అనగర DNA లోని మూలములను గురవంచి లేక ప్ర ా ట్ీనులలో ఉనన అమీనో ఆముముల పాతేయక కరమముల
నిరణ యమును గురవంచిన సమాచ్ారం అంట్లనానడు. ముఖ్యమైన మాలికలలోని ఈ అంతర్ త భటగములు
మాతృకలో వరట్ికి పతరరీట్ల చ్ేయబడిన పనిని పయరవతచ్య
ే ుట్కు పాతేయకముగర అమరుబడాలి.

డా. జ్ఞన్ ఆంకర్ బర్్ :

: మంచిది, సపటఫన్, పతాక్ష్కులలో కొందరవకి పాతేయకముగర అవి అమరుబడుట్ అంట్ే

ఏమిట్ి? అకకడ ఉనన కరమము అంట్ే ఏమిట్ి? అవకకడ లేకుంట్ే దానరధ ము ఏమై యుంట్లంది? ప్రాధమికంగర
మాతృక మరణిసత ుంది అది చ్నిప్ర దా? అనే పాశ్నలు ఉననవి.

డా. సపటఫన్ మేయర్: మంచిది, సర, ఎందుకంట్ే DNA మాలికయయలులో ఉనన సమాచ్ారము నూతన
ప్రా ట్ీనులు నిరరమణమునకు అవసరమైన ఆజ్ా లను ఇసుతంది, మరవయు ఈ ప్రా ట్ీనులే మాతృక యొకక
పనిముట్ు డబటాలు. అవి మాతృక జీవించి యుండుట్కు అవసరమైన అనిన పనులను చ్ేయును. కనుక DNA
లో మూలములకు అవసరమైన సరలైన కరమములు లేకుంట్ే ఉపయోగ కరమైన ప్ర ా ట్ీనుల నిరరమణము
జ్రుగదు. గత వరరములో నేను మీకు దృశ్యములో చ్ూపించ్ాను, మీరది చ్ూడక ప్ర తే మరలా వరట్ిని
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చ్ూపిసత రను. వరట్ిని పరవశీలిసతత , అవనినయూ భదాత కలిగవన సూ
ా పములు కరని నేను వరట్ిని ప్రా ట్ీనులు
నిరరమణము చ్ూపించ్ుట్ కొరకు ఉపయోగవంచ్ాను. ప్రా ట్ీనులు చినన చినన రసరయనముల చ్ేత తయారయన
అమీనో ఆముముల గొలుసులచ్ే రూప్ ందిన ప్ డవైన మూలికుయలు వంట్ివి. ఇకకడ ఉనన పాతి పయస యరవై
రకముల ైన అమీనో ఆముములను చ్ూపిసత ుంది. DNA మాతృకకు ఎనిన అమీనో ఆముములను ఒక దానితో
ఒకట్ి జ్తచ్ేయాలనే సూచ్నను లేక సమాచ్రమును అందిసత ుంది; ఈ అమీనో ఆముములు సరవగర
జ్తచ్ేయబడి మాతృకలోని మిగవలిన మాలికుయలులతో సరవగర అనుసంధానము చ్ేయబడునట్ల
ు గర ఉండగలిగవన
మూడు వైపులకు వరయపించ్ గలిగవన గొలుసులవంట్ి ఆకృతిలోనికి మారుబడి ఆ గొలుసులు వరట్ి వరట్ి పనిని
చ్ేయులాగున చ్ేసత ుంది. కనుక DNA మూలములలో కరమములు సరవగర ఏరీడితే అపుీడు సరలైన కరమము
కలిగవన అమీనో ఆముములు జ్తచ్ేయబడును, అవి సరవగర అమరుబడి సరవగర పనిని చ్ేయునట్ల
ు గర
సహకరవసత ుంది.

డా. జ్ఞన్ ఆంకర్ బర్్ :

: మంచిది, మీరు కనుగునన ఈ సమాచ్ారమంతా మరొక పాశ్నను ఉతీననము

చ్ేసత ుననది, పాపంచ్ములో ఎకకడ నుండి ఈ సమాచ్ారము వసుతంది? మొదట్ిగర ఈ సమాచ్రము ఎకకడి
నుండి వచిుంది, ఎందుకంట్ే మనము చ్ూసుతననట్ల
ు గర ఈ సమాచ్ారము పయరవతగర అప్రరమైనది మరవయు
జ్ఠవలమైనది. ఒక సరధారణ ప్రా ట్ీనులో దాదాపుగర 150 అమీనో ఆముములు ఉండును.

డా. సపటఫన్ మేయర్: అది ఒక చినన ప్రా ట్ీను
డా. జ్ఞన్ ఆంకర్ బర్్ :

: అదే ఒక పదద ప్రా ట్ీనులో 1000 దానికి మించిన అమీనో ఆముములు ఉండును

మరవయు అవనినయూ సరలైన రీతిగర అమరుబడును. ఇది ఎలాగున ప్రారంభ మయనది? అనే పాశ్నకు
జ్వరబుగర రూప్ ందించ్బడిన వివిధ సిదధ ాంతములు ఏమిట్ి.
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డా. సపటఫన్ మేయర్: ననున ఎంతగరనో ఆకరవషంచిన పాశ్న ఇదే, ఎందుకనగర DNAలో వివరవంచ్ుట్కు
అసరధయమని నేను చ్ెపిీన దానికి నేనంతో బటధపడా్ను. వివరణకు సరధయము కరనిది DNA ఏమిచ్ేసత ుననదని
కరదని, మనకు తెలుసు. కరని పాశేనమిట్ంట్ే: DNA లో కొంత సమాచ్ారము దాచ్బడి యుననది, అయతే
మొదట్ ఈ సమాచ్ారము ఎకకడి నుండి వచిునది? మరవయు దీనిని వివరవంచ్డానికి అనేక ప్రాకృతిక
సిదధ ాంతములు మరవయు భౌతిక వరద సిదధ ాంతములు పాసత రవించ్బడినవి. ఇవనినయూ ఒక ఫాంచ్ు శరసత రవేతత
చ్కకగర కరరడీకరవంచ్ాడు. అతని పతరు జ్ఞకిస్ మొనోడ్. అతడు 1968 లో పుసత కరనిన వరాశరడు; అతడు DNA
కనుగొనుట్లో సహకరర శరసత రవేతత ఫ్రాని్స్ కిక్స
ర తో కలిసి ఉననవరడు. ఈ మొనోడ్, మీరు శరసత రవేతతగర
ఉండాలనుకుంట్ే మరవయు మీరు దేనినైనా వివరవంచ్ాలని అనుకుంట్ే దానిని వివరవంచ్ుట్కు మీదగ్ ర ఉనన
ప్రాధమిక విధానము దానిని వివరవంచ్ుట్కు పాయతినంచ్డము లేక దానిని అంట్ిపట్లటకుని ఉండట్ం అని తన
పుసత కములో వరాసరడు. ఒకట్ి అవకరశ్ములపైన, లేక అనుకరకుండా కలిగ మారుీలపైన ఆధారపడట్ం.
మరొకట్ి అవసరత అని ఆయన పిలుచ్ుచ్ునన దానిపై ఆధారపడట్ం, ఇది ప్రాకృతిక నియమములపై
ఆధారపడుట్ను గురవంచిన శరసత రవేతతల సంజ్ా పదము: నేను ఒక బంతిని వదిలితే అది అవసరమును బట్ిట
మరవయు ఆకరష ణ శ్కితని బట్ిట కింర దికి పడుతుందని శరసత రవత
ే త లు చ్ెబుతునానరు. మరవయు మొనోడ్, మూడవ
విధానము కయడా ఉననదని, అది అదృష్టముపై ఆధారపడుట్ మరవయు అవసరత లోనునన పాకయ
ిర ల
సమేమళనముతో ఏరీడుతుందని చ్ెబుతునానడు. అది డారవిను ప్రాకృతిక ఎంపిక మరవయు యదేఛ్ు
భేదములను జ్ోడించ్ుట్కు చ్ేసిన పాయతనము వంట్ిది. కనుక, జీవుల ప్రారంభమును ప్రాకృతిక లేక
భౌతికవరద సిదధ ాంతముల ఆధారముగర జ్వరబును చ్ెపీడానికి పాయతినంసుతననట్ెు తే
ల , అయతే మీరు
అదృష్టము లేక అవసరత ఆధారముగర జీవుల ప్రారంభమును వివరవంచ్ాలనుకుంట్లనానరు లేక రలండిట్ినీ
కలిపి వివరవంచ్ాలని అనుకుంట్లనానరు.
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మరవయు DNA లోని వివరణకు అందని వరట్ిని గురవంచి పరవశోధన చ్ేసినపుీడు, సమాచ్ారము యొకక
ప్రారంభమును వివరవంచ్ుట్కు చ్ేసిన భినన పాతిప్రదనలు సరవగరనే ఉనానవర? ఈ గొపీ రహశ్యమును
వివరవంచ్డములో అవి కరరయసిదధ ి ప్ ందినవర; లేక మనము అనుకునన వరట్ిని మిచిున రహసయముగర
ఉననదా? అనే తరకమును ఉపయోగవంచి చివరవకి రలండవ విధానమే సరలైనదని తేలాును.

డా. జ్ఞన్ ఆంకర్ బర్్ :

: అవును, ఈ కరరయకరమమును చ్ూసుతనన వరరవలో ఎందరు జీవము

యాదాలాపముగర, లేక యాధాలాపముగరను మరవయు ప్రాకృతిక ఎంపిక వలన వచిునదని వినానరు? మీరది
వినియూ ఇంకనూ వరట్ితోనే పతారపించ్బడుతుననట్ెు యతే
ల
, మేమొక విరరమము తీసుకొనునానము కరనీ తిరవగవ
వచిున తరువరత వరట్ిని వివరవంచ్నునానము, మరవయు యాదాలాపముగర జ్రవగవనదనుట్కు ఎంత
అవకరశ్ముననదో మీకు చ్ూపించ్నై యునానము? సరనా? చ్ూసూ
త నే ఉండండి వంట్నే వచ్ేుసరతము.

*****

డా. జ్ఞన్ ఆంకర్ బర్్ :

: మంచిది, మేము తిరవగవ వచ్ాుము. మనము ఎకుకవగర అముమడవుతునన

పుసత కమును వరాసిన విజ్ఞాన తతివేతత డా. సపటఫన్ మేయర్ తో మాట్టుడుతునానము. ఆయన పుసత కము
సిగనచ్ర్ ఇన్ ద సల్: DNA అండ్ ద ఎవిడెన్్ ఫర్ ఇంట్ెలిజ్లంట్స డిజ్లైన్. ప్రాణము ఎకకడ ప్రారంభమయనది?
మొదట్ి మాతృక ఎకకడినుండి వచిునది? అనే పాశ్నలకు జ్వరబులను చ్ెబుతునానము. మరవయు ఇపుీడు
DNA మాలికుయలు లోని విశేష్మైన సమాచ్ారం ఎకకడి నుండి వచిుంది? అకకడికి ఎలా చ్ేరుకుననది అనే
పాశ్నలకు జ్వరబిచ్ుుట్కు పాతిప్రదించ్బడిన ప్రాకృతిక సిదాంతములేమని చ్రవుసుతనానము. వరట్ిలో ఒక
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విధానమేమంట్ే "యధాలాపముగర", పిాయులు దీని గురవంచి ఎకకడ ఉనానరనే విష్యమును తెలియచ్ేసత
మాట్ ఇకకడ ఉననది.

డా. సపటఫన్ మేయర్: ఇది పాఖ్ాయత జీవరసరయన శరసత ర పుసత కములో ఉననది. ఇది 70 సంవత్రరలలో
వరాయబడినది మరవయు ఇది అనేకుల మనసు్లలోని విష్యాలను కరరడీకరవంచి నట్ల
ు గర ఉంట్లంది. దానిని
వరాసిన వయకిత ఆలార్ట ల హనంగలర్. ఆయన "అనుకొనని విధముగర అనేక నిరీ్వమైన అతి సిలీ మాలికుయలు
బటగములచ్ేత మొదట్ి జీవిత సమానత వచిునదని పరవమాణ కరమము యొకక కిుష్టమైన సమయమునకు
ఇపుీడు వచిునామని" చ్ెప్రీడు.

డా. జ్ఞన్ ఆంకర్ బర్్ :

: దానరధమేమిట్ి?

డా. సపటఫన్ మేయర్: మంచిది, ఆంగు ములో, DNA మాలికయయలులోని అనిన బటగములనే అరధమిసుతననది,
దీనిని మనము గత వరరపు కరరయకరమములో చ్ూచ్ాము, మరవయు ప్రా ట్ీనులలోని భటగములు తమకు
తాముగర యాదాలాపముగర సమాచ్ార అమరవకకు, సమాచ్ార కరమ కయరుీనకు అనువుగర మాతృకలోని
కియ
ర లను జ్రవగవంచ్డానికి అవసరమైన మూలికుయలుగర అమరుబడును. ఇది పయరవతగర పనికిరరని పాతిప్రదన
అని నేను చ్ెపీను కరని ఆ అవకరశ్ము సమసయను పరవష్కరవసత ుందని ఆనాట్ి కరలములోని అనేక శరసత రవేతతలు
భటవించ్ారు. అయతే ఆ పాతిప్రదనపై పయరవత ఆమోద యోగయమైనదిగర ఎంచ్ుట్ విమరశనాతమక మైనదని ఆ
పుసత కములో వరాయబడింది. జీవమును నిరవమంచ్డానికి సమాచ్ారం యొకక ఆరంభమును వివరవంచ్డానికి
అవకరశ్మనేది పయరవతగర అరా రహతమైనదని నేట్ి శరసత రవేతతలలో అనేకులు భటవిసుతనానరు.
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డా. జ్ఞన్ ఆంకర్ బర్్ :

: మంచిది. కనుక దీనిని గురవంచి మాట్టుడుకుందాము. ఏదో అవకరశ్ము వలన

ఎందుకు కలిగవ యుండలేదు?

డా. సపటఫన్ మేయర్: మంచిది, నీవపీట్ికీ సరనని ఎంతమాతామూ చ్ెపీను. సీష్టత లేకుండా మీరు
ఖ్చిుతముగర దాని గురవంచి చ్ెపీలేరు; కరని జీవము ఏదో అవకరశ్ము ఆధారముగర ఏరీడుట్ అంత
అసంబంధమైనది కరదు అని మాతాము మీరు చ్ెపీగలరు. మరవయు, నిజ్ఞనికి చ్ాలా అసంబంధమైనది, ఇది
సందరరునుసరరమైన పరవకలీన కరదని పాజ్లు దీనిని పట్ిట ంచ్ుకరలేదు, అవునా?

డా. జ్ఞన్ ఆంకర్ బర్్ :

: నా ఉదేదశ్ము, మీరు చ్ెపీనుననది, మన పిాయులు వింట్ే....

డా. సపటఫన్ మేయర్: అవును, ఎందుకర వివరవంచ్నివిండి. నా విదాయరుాలతో చ్ెపిీన ఉపమానము
చ్ెబుతునానను. చిందర వందరగర ఉనన అక్ష్రములతో నిండిన ప్రత సంచి నాదగ్ ర ఉననది. కనుక నేను నా
విదాయరుాలను నూతన సమాచ్ారమును నిరవమంచ్ుట్కు లేక నూతన సమాచ్ారమును ప్రారంభించ్ుట్కు
అవకరశ్మనేది సమరధవంతమైన మార్ మేనా అని పరవకలీన రూపములో పరవశీలించ్మని చ్ెప్రీను. వరరవకి
చ్ేయమని చ్ెపిీన దేమంట్ే, వరరు నాదగ్ రకు వచిు లేక నేను వరరవదగ్ రకు వళ్లు వరరవ చ్ేతికి దొ రవకిన
అక్ష్రములను సంచిలోనుండి తీసుకుని అదే కరమములో బటుక్స బో రు్ పైన అమరుమని చ్ెప్రీను....

డా. జ్ఞన్ ఆంకర్ బర్్ :

:.... సంచిలోనుండి తీసిన అక్ష్రములను.

డా. సపటఫన్ మేయర్:.... దానిలో వరరు తీసిన అక్ష్రములేవంట్ే. ఆ బటుక్స బో రు్ పైన అమరుబడిన
అక్ష్రములు ఖ్శ్చుతముగర అరధరహతముగర Z S U A E T అననట్ల
ు గరనే కనిపిసత రయ, ఏది ఏమైననూ, అరధ ము
చ్ేసుకొనుట్కు సరధయపడని పదములుగర పతరుబడును, కరని ఏ పనిని చ్ేయుట్కు విశేష్ముగర
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ఉపయోగపడవు, అరధమురహతము, అవునా? ఇదే అవకరశ్వరదములోని సమసయ: అది ఎపీట్ికినీ
అరారహతమైన ఏరరీట్ు ను చ్ేసత ుంది కరని విశేష్మైన ఏరరీట్ు ను చ్ేయదు.

డా. జ్ఞన్ ఆంకర్ బర్్ :

: అవును, మీదగ్ ర సమయము ఎవరవకొరకు ఆగదు అనే నియమముకు

వయతిరకముగర పదవినోదము ఉననది

డా. సపటఫన్ మేయర్: ఖ్శ్చుతముగర, అవకరశ్ వరదము పదవినోదమును ఇచ్ేు గొపీ పనినైతే చ్ేసినది కరని
అది సమాచ్ారమును, ముఖ్య సమాచ్ారమును చ్ెపీలేక ప్ర యంది. ఇపుీడు, అపుీడపుీడు, ఒక విదాయరవాకి,
లేక మొదట్ి ముగు్రు విదాయరుాలకు వచిున అక్ష్రములతో ఒక పదము అనగర బెన్ లేక తెలిసిన పదము
వంట్ిది ఏదెైనా ఏరీడుతుండవచ్ుు. అపుీడు ఆ విదాయరవా అవకరశ్ వరదము వలన కయడా కరవలసిన
సమాచ్ారమును సమకయరుగలిగరనని ఎంతో గొపీగర చ్ెపుీకుంట్లండవచ్ుును. కరని నేనా పాయాగమును
కొసరగునట్ల
ు గర చ్ేసి చివరవకి నేను చ్ెపీదలచిన విష్యమును నేను చ్ెపిీనదే నిజ్మని
నిరూపించ్ుకుంట్లంట్టను. ఇక చివరవకి పద వినోదములోని కరమములో ఏవిధమైన అరధ వంతమైన పదములు
లేనట్ల
ు గరనే పయరవతగర నిరుపయోగముగర మారవప్ర తుంది.

డా. జ్ఞన్ ఆంకర్ బర్్ :

: అవును, మీదగ్ ర 150 అక్ష్రములు వరుసగర ఉంట్ె అపుీడు ఒక

పదవినోదము ఏరీడుతుందనేది ఇకకడి సతయము.

డా. సపటఫన్ మేయర్: అవును, ఖ్శ్చుతముగర. మరవయు దానిలోను ఒక కరరణం ముననది, దాని గురవంచి
కయడా నాదగ్ ర ఒక చినన పాదరశన ఉననది. దీనిని సమిమళతకుల సమసయ అని చ్ెపీవచ్ుును. దీనినే పాజ్లు
అరధము చ్ేసుకొనుట్ లేదు. ఆ సలు డును చ్ూడట్టనికి ముందు దగ్ ర ఉనన దృశ్యమును చ్ూదాదము, సరనా. ఇది
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రరక్ష్సబలిు పజిలు వంట్ిది మరవయు దానిని నాలుగు సరరులు వరడవచ్ుును. వరడిన పాతిసరరవ ఆరు
అవకరశరలు ఉండును: ఆ ఆరు రరక్ష్స బలుులకు ఒకట్ి చ్ొపుీన పాతి రరక్ష్సబలిు వేట్ికి అవి పాతేయకముగర తలకు,
మొండెముకు మరవయు తోకకు ఒకొకకక అవకరశ్ము ఇవిబడుతుంది. ఇకకడి పజిలులో ఉనన
విష్యమేమంట్ే రరక్ష్స బలిు యొకక తల, మొండెము, తోక మరవయు రంగులు అని కరమముగర ఉంచ్ాలి.
ఇపుీడు, ఏది పడితే ఆ అవకరశ్మును ఉపయోగవంచ్ుకుంట్ే ఏమవుతుంది? అదే సమిమళ్లతకుల యొకక
సమసయ; అనేక విధముల ైన సమిమళ్లతములు ఉండును, కనుక సమసయలు చ్ాలా తకుకవగర ఉండును. పాతి
ఆరు అవకరశ్ములలో ఒకట్ి తలకు సరలైనది ఉండును, మరవయు పాతి ఆరు అవకరశ్ములలో ఒకట్ి
మొండెముకు సరలైనది, తోకకు మరవయు రంగునకు సరలైనది ఉండును. కనుక ఆరు మరవయు ఆరు మరవయు
ఆరు మరవయు ఆరు మరవయు ఆరు అవకరశరలు ఉననవి అనవచ్ుును. కరని ఆలాగున పనిచ్ేయదు,
ఎందుకంట్ే మీరు అకకడ వరడుతునన పాతి సమిమళ్లతములను పరవగణన లోనికి తీసుకరవరలి. మొదట్గర
తలను తీసుకుంట్ే, ఆరు అవకరశ్ములను ఉపయోగవంచ్వచ్ుు, కరని మొండెము కొరకు వరడవలసిన రలండవ
అవకరశ్ముకు వసతత , ఆరవంట్ిలో దేనినైనా ఉపయోగవంచ్వచ్ుు. కనుక ఒకొకక దానికి ఆరరరు అవకరశరలు
ఉండును. ఇక మూడవ అవకరశ్శ్ము దగ్ రకు వసతత , అకకడ మరలా ఆరు పాయతానములు ఉండును , నాల్ వ
అవకరశ్మునకు మరలా ఆరు పాయతనములు ఉండును. కనుక చివరవకి నీదగ్ ర 1296 సమిమళ్లతములకు
అవకరశ్ముననది. అంట్ే 1296 పాయతనములలో సరలైనది కవలము ఒకట్ే ఒకకట్ి. ఇపుీడు, నేను 10
సకనుల సమయ మిచిు మూడు సరరుు వరట్ిని కొట్టటలి అని అంట్ే అయతే మీరు సరలైన సమిమళ్లతమును
ఎంచ్ుకొనుట్కు అవకరశ్ము ఉండవచ్ుును లేక లేకప్ర వచ్ుున కదా? మంచిది, సరలైన సమిమళ్లతము
కరకుండుట్కు ఎకుకవ అవకరశ్ం ముననది. మరవయు అది అసరధయమైనది కరదు, కరని అవకరశ్ వరదము చ్ేత
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సమసయను తీరుడమనేది చ్ాలా అరుదుగర జ్రుగుతుంది, కొనిన సమయములలోనే ఈ విధానములో
సమసయను పరవష్కరవంచ్గలవు.

డా. జ్ఞన్ ఆంకర్ బర్్ :

: కరని అకకడ, మీరు కవలము మీ సమిమళ్లతములను చ్ూపించ్ుట్కు

ప్రారంభిసుతనానరంతే.

డా. సపటఫన్ మేయర్: మంచిది. జీవ ప్రారంభముకు సంబదించిన విష్యములోను కనిపించ్ే సమసయ ఇదే.
మీకు అవసరమైతే మరొక ఉపమానము చ్ెపీగలను: ఒక బెైకు తాళము ఉననది, ఇకకడ 10 ఉననవి, పాతి
పాయతనములో ఆరు అవకరశ్ములు బదులుగర పది ఉననవి, మరవయు నాలుగు అవకరశరలు అదనంగర
ఉననవి. ఇపుీడు, మీదగ్ ర పదివేల సమిమళ్లతములకు అవకరశ్ముననది. మీదగ్ ర 10 అవకరశ్ములతో ఉనన
బెైకు తాళము ఉంట్ె ఏమవుతుంది? అపుీడు మీదగ్ ర 10 x 10 x 10 x 10: పది వంతుల పది
అవకరశ్ములు లేక 10 ట్ిాలియనుల సమిమళ్లతములు ఉననవి. మీరు అట్లవంట్ి తాళము కలిగవన బెైకును
దొ ంగతనము చ్ేయడానికి వళ్లు న దొ ంగ అనుకుందాము అపుీడు మీరు ఇలా పాయతినసూ
త ఉండగరనే మీకునన
సమయమంతా అయప్ర తుంది కరని సరలైన సమిమళ్లతమును మీరు కనుగొనలేరు. వతుకుట్కు అవి
అవసరమును మించిన సమిమళ్లతములు. పాతి తపుీ మీకు సమయాభటవమును కలిగవసత ుంది. కనుక
సమసయను పరవష్కరవంచ్ుట్కు అవకరశ్ వరద సిదధ ాంతము చ్ాలా వరకు ఉపయోగపడని విధానము.
నిరుపయోగమనవచ్ుును.
ఇపుీడు, పతట్ీనులను గురవంచి ఆలోచిసతత , ఇది మరవంత జ్ట్ిలమైన సమసయ, ఎందుకంట్ే పాతి సా లములో 20
అవకరశ్ములు ఉండును, మరవయు కవలము 10 సా లములు మాతామే కరదు: కవలము 150 అమీనో
ఆముములు కలిగవన అతి చినన ప్రా ట్ీనునే తీసుకునననూ దానిలో అసంఖ్ాయకమైన సమిమళ్లతములు ఉననవి.
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కనుక అతి చినన.... అనగర 150 అమీనో ఆముములు మాతామే కలిగవన ప్ర ా ట్ీను ఉననది, అపుీడు మీదగ్ ర 20
x 20 x 20 x 20150 దానిని 10 వంతులకుగరను మారవుతే, ఒక విశేష్ కరమము ఏరీడుట్కు ఉనన అవకరశ్ము
1095 లో ఒకట్ి. ఇపుీడు, నా పుసత కములో దీనిని నేను మరవంత విపులముగర వివరవంచ్ాను. ఇంకర అనేక
విష్యాలు కలవు...

డా. జ్ఞన్ ఆంకర్ బర్్ :

: ఆసంఖ్య ఎంతయ యుండవచ్ుును?

డా. సపటఫన్ మేయర్: మంచిది, పాపంచ్మంతట్ట కవలము 1080 ప్రాధమిక అణువులు మాతామే ఉననవి. ఈ
లోక ఆరంభ ప్రారంభమును నుండి ఇపీట్ి వరకు కవలము 1017 సకనులు మాతామే అవినవి, లోకము
ప్రారంభమై 13 బిలియనుల సంవత్రములు అవినవి అనుకుంట్ే. ఇది ఊహకు మించిన పదద లోకము. దీనిని
అరధము చ్ేసుకొనుట్కు చ్ేయగల పాయతనమేమంట్ే మనము ఒక గడి్వరములో సూదిని వతుకుతునానమని
అనుకొనుట్; గడి్వరమంతట్ిని నక్ష్తా కయట్మి లేక సరి లోకము అనుకుంట్ే సూది ఎకకడో పది ఉననది
దానిని నీవు 10 సకనుల వయవధిలో కనిపట్టటలి. ఉనన అవకరశ్ములనినట్ిలో ఇది చ్ాలా సిలీ సమయము,
ప్ రప్రట్లన బెైకు దొ ంగతనము చ్ేయుట్కు వచిున దొ ంగవల లేక రరక్ష్స బలిు పజిలును ఛేదించ్ుట్కు
పాయతినంచిన నా వల అవకరశ్ం వరదముతో ఈ సమసయను పరవష్కరవంచ్ుట్ అసరధయమైనది చ్ెపీవచ్ుును.

డా. జ్ఞన్ ఆంకర్ బర్్ :

: మంచిది, సపట క, మన పతాక్ష్కులకు ఈ కరరయకరమములో ఏది నేరుుకరమని

చ్ెబుతారు? ముగవంపుగర చ్ెపీదలచినది ఏమిట్ి?

డా. సపటఫన్ మేయర్: మంచిది, చివరవగర చ్ెపీగలిగది ఏమిట్ంట్ే వివరణకు అసరధయమైన DNA ప్రారంభమును
మరవయు మొదట్ి జీవముయొకక నిరరమణమునకు అవసరమైన సమాచ్ార ప్రారంభమును వివరవంచ్ుట్కు
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అవకరశ్వరద సిదధ ాంతము సరలైన వివరణ కరదని చ్ెబుతునానను. నా పుసత కములో ఇకకడ మేము వివరవంచ్లేని
విష్యములను దానితో ప్రట్లగర అనేక ఇతర విష్యములకు సంబంధించిన పాతేయక వివరణను అందించ్ాను.
కరని ఆ విష్యములనినయూ జీవము అవకరశ్వరద విధానములా ప్రారంభము కరదని చ్ెపుీట్కు అవసరమైన
విధానము వచిునది. కనుకనే, వచ్ేు కరరయకరమములో మిగవలిన పాతిప్రదనలను గురవంచి వివరవంచ్నునానము.
కరని పాపంచ్మంతట్ట జ్రుగుతునన జీవ ప్రారంభమును గురవంచిన అధయయనములలో అవకరశ్ వరదము
వలననే మొదట్ి జీవము ప్రారంభమయనదనే ఆలోచ్నను తిరసకరవంచ్ారు.

డా. జ్ఞన్ ఆంకర్ బర్్ :

: మంచిది, పిాయులారర, మనము కవలము ప్రారంభించ్ామంతే. వచ్ేు వరరములో,

ఈ సమాచ్ారము ఎపుీడు కనుగొనబడినదనే పాశ్నను గమనించ్నునానము, మరవయు ఇపీట్ివరకు
మనము చ్ూపించిన వరట్ికి మించిన జ్ఠవలమైన సంగతులను చ్ూపనునానము. జ్ఞానవంతమైన నిరరమణకుడు
ఉనానడనే విష్యమును అంగీకరవంచ్ుట్కు ఇష్టపడని వరరు ప్రారంభములో ఈ సమాచ్ారము ఎకకడి నుండి
వచిునదనుట్కు ప్రాకృతిక సిదధ ాంతము ఆధారముగర రండి. మనమపీట్ిక అవకరశ్వరదమును చ్రవుంచ్ాము.
మరవయు శరసత రవేతతలలో అనేకులు అవకరశ్వరదమును తిరసకరవంచ్ారని మీరు చ్ెప్రీరు. వరరు దేనిని
నముమతునానరు? తరువరతి రలండు సిదధ ాంతములు ఏమిట్ి? వచ్ేు వరరము వీట్ిని చ్ెపీనునానము కనుక
అందరునూ మరవుప్ర కుండా మా కరరయకరమమును చ్ూడండి.
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*****
మా మరవనిన ట్ీవీ ప్రా గరరమలిన చ్ూసతందుకు ఉచిత John Ankerberg Show App చ్ెసుకొండి
"యేసు కీస
ర త ును అంగీకరవంచ్డానికి ప్రారవాంచ్ు" @ JAshow.org ను

ద జ్ఞన్ ఆంకర్ బర్్ షర
ప్ర స్ట బటక్స్ 8977
చ్ట్ట నూగర, TN 37414 అమరవకర.
మా వబ్ సైట్స: JAshow.org
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