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ID1-3-TE 

ప్రాణుల ఆరంభమును గురవంచిన ఆధునిక వ ైజ్ఞా నిక రుజువులు డారవిను పరవణామ 
సిదాధ ంతముకు అంతమును తీసుకువచ్ుునా? కరరయకరమము 3. 

 
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. ఈ రోజు గొపీ విష్యము చ్ూడబో తునానము. 

మీరవది కరలోీకయడదని అనుకుంట్టరు. జీవుల ప్రారంభమును గురవంచి పాపంచ్మంతట్ట జ్రుగుతునన 

వరదమును చ్రవుసుత నానము. మొదట్ి మాతిాక ఎకకడినుండి వచిుంది? DNA లో కనబడుతునన 

సమాచ్ారమంతా ఎకకడి నుండి వచిుంది? అయతే మనదగ్ర పాపంచ్ పాఖ్ాయత వ ైజ్ఞా నిక శరసత రవేతత  డా. సపటఫ న్ 

మేయర్ ఉనానరు. ఆయన ఎకుకవగర అముమడవుతునన ప్రసతకము సిగ నచ్ర్ ఇన్ ద స ల్: డి యనన్ ఏ అండ్ ద 

ఎవిడెన్్ ఫర్ ఇంట్ెలిజ్లంట్స డజి్లైన్ రచ్యత. మరవయు, సపటఫ న్, మాకు మరొకక సరరవ గురుత చ్ేయండి. మనము 

పాతిప్రదించ్బడిన వివిధ రకముల ైన సిదాధ ంతములను గురవంచి చ్రవుసుత నానము, వరట్ిలో ఒకట్ి 

పాపంచ్మంతట్ట తరగతులలో బో ధించ్బడుతునన ప్రాకృతిక సిదాధ ంతము దినిని మీరు విశ్ివిదాయలయంలో 
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నేరుుకునానరు. మరవయు వీట్నినటి్నీ మీరు పరవశోధన చ్సేి మనము లోపల కనుగుంట్లనన జ్ట్ిలమ ైన 

సమాచ్ారమంతట్ితో మొదట్ి మాతిాక ఎకకడ నుండి వచిునదని చ్ెపుీట్కు ప్రాకృతిక సిదాధ ంత పాకరరముగర 

వివరవసుత నానరు. మరొకకసరరవ గురుత చ్ేసి అకకడ నుండ ిప్రారంభించ్ండి. 

డా. సపటఫ న్ మేయర్: మంచిది, మొదట్గర గురుత చ్ేయవలసినది ఏది వివరవంచ్ాలనే కీలక  పాశ్న గురవంచి 

అనుకుంట్టను, ఎందుకంట్ే ఏవి జీవ ప్రారంభమును గురవంచి ఈ భినన పాతిప్రదనలు ఏరీడుట్కు కరరణము 

కనుక. మొదట్ి జీవ ప్రారంభమును గురవంచి వివరవంచ్డానికి పాయతినసతత  సమాచ్ార ప్రారంభము ఎకకడ నుండి 

వచిునదని ల కికంచ్ాలని నేడు శరసత రవేతతలు అరధము చ్ేసుకునానరు. ఇది మొదట్ DNA ఆకరరమును 

కనుగునన , తరువరత DNA లో సమాచ్ారం నిక్షిపతమ  ైయుననదని అమోఘమ ైన విష్యమును కనుగునన 

వరట్్న్ మరవయు కిర్  దగ్ర మొదట్ ప్రారంభమయనది. రలండింతల ఆకృతి DNA యొకక రసరయనిక 

ఆకరరమును 1953 లో కనుగొనబడింది. కరనీ 1957 లో ఫ్రాని్స్ కీర్  కరమ పరవకలీనగర పిలువబడుతునన 

వరట్ి ఆధారముగర DNA నిజ్ముగర జ్రవగవసుత నన కిరయయేమిట్ి అనగర సమాచ్ారమును ఎలా భదాపరుసుత ందనే 

విష్యము కనుగొనబడినది. DNA మాలికుయలు యొకక వ న నముక చ్ుట్టట  ఒక వరా యబడిన భటష్లో ఉనన 

అక్షరములు లేక ఒక యంతాములో డిజిట్లు అక్షరములు ఎలా పనిచ్ేయునో అలా పనిచ్ేయు నాలుగు 

రసరయనములు ఉండును, అంట్ే వరట్ి రూపము లేక రసరయనిక సరమరధయముప ై ఆధారపడక ఆ 

రసరయనముల అమరవకప ై ఆధారపడి ఆ మాతిాకర పని ఉంట్లందని తెలియచ్ేసుత ననది. అవేమి చ్ేయును? 

DNA లోని ఈ డిజిట్లు అక్షరముల అమరవకయే మనము మాతిాకలో ఉననవని చ్ెబుతునన కిుష్ట  ప్రా ట్ీనులు 

మరవయు ప్రా ట్ీను యంతాములు నిరరమణమునకు అవసరమ ైన సమాచ్ారమును, మరవయు సూచ్నలను 

అందిసరత య. కనుక ప్రా ట్ీనులలో భటగమ ైన అమీనో ఆము ముల కరమ పట్ిట కలు రూప్ ందుట్లో పయరవత బటధయత 
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DNA లోని సమాచ్ారముప నైనే ఉననది. ఈ అమీనో ఆము ములు సరవగర పతరుబడినట్ెలు తే మనము రలండు 

వరరముల కృతము చ్ెపిీనట్లు గర అందమ ైన మూడు వ పైులకు వరయపించిన ఆకరరము సిదధమౌతోంది, మరవయు 

ఈ మూడు వ ైపులకు వరయపించిన ఆకరరములు మాతిాకలోని అనిన పనులను చ్కకపరచ్ును. కనుక 

సమాచ్ారము మాతిాకలో అనిన ముఖ్య పనులు చ్ేయుట్కు అవసరమ ైన ప్రా ట్ీనులను తయారుచ్ేయును. ఆ 

సమాచ్ారం యొకక ప్రారంభము ఎకకడ అనే విష్యమునే మీరవపుీడు వివరవంచ్ాలి. 

డా. జ్ఞన్ ఆంకర్ బర్్:    :అవును. ప్రా ట్ీనులు చ్ూసతత నే అవ ంత జ్ఠవలమ ైనవో అరధమౌతుంది, అకకడ క వలం 

నాలుగ  కరని ఇకకడ వందలాది ప్రా ట్ీనులు ఉననవి వివిధ ఆకృతులలో ఉననవి, అయననూ అనినయూ DNA 

చ్ేతనే నడిపించ్బడుతుననవి. ఇకకడ సతయమేమంట్ే ఆ సమాచ్ారము వరట్ికి ఎకకడినుండి వచిుంది? 

డా. సపటఫ న్ మేయర్:అవును. ఇది ముఖ్యమ ైన విష్యము. దినినే నేను DNA సందిగధము అని 

పిలుసుత నానను. ఇకకడి సందిగధము DNA మాలికుయలు యొకక ఆకరరమును గురవంచిన పాశ్న కరదు; అది 

వరట్్న్ మరవయు కీర్  దాిరర కనుగొనబడినదని మనకు తెలుసు. ఆ సమాచ్ారం ఎకకడ దాచ్బడుతుననదనే 

పాశ్న గురవంచి కరదు; ఆ సమాచ్ారం DNA మాలికయయలులో దాచ్బడి యుంట్లననదని మనకు తలుసు. ఆ 

సమాచ్ారము దినిగురవంచి అనికయడా కరదు; దాని గురవంచి మనకు ఇపీట్ికీ పయరవతగర తెలుసు. మొట్ట  మొదట్ 

ఆ సమాచ్ారము ఎకకడి నుండి వచిుంది, అదే DNA సందిగధము. 

డా. జ్ఞన్ ఆంకర్ బర్్:    : మంచిది. పాతిప్రదించ్బడిన సిదాధ ంతములు ఏమిట్ి మరవయు అవ ందుకు 

తృణీకరవంచ్బడినవి? 
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డా. సపటఫ న్ మేయర్:మంచిది, మొదట్ి పాతిప్రదన అవకరశ్ వరద పాతిప్రదన, చ్ెప్రీలంట్,ే మంచిది, DNA లో 

సమాచ్ారమును తీసుకువ ళ్లు సహాయక సముదాయములుగర పిలువబడుతునన  పపఠముల 

అమరవకలనినయూ, ఆ అమరవకలనినయూ పపాబయోట్ి్  సూపుగర లేక ఒక పురరతన సముదాములో 

తేలియాడుతునన రసరయనములు తమకు తాముగర అమరుబడినట్లు గర వరట్ి సిదధబటట్లలో జ్రవగవన సహాయక 

సముదాయముల కరమములో అవకరశ్ము ఉనన వరట్ి ఉతీతితలో భటగముగర ఏరీడిన అమరవక. దానిని 

నిశితముగర పరవశీలించ్ుట్కు పుసతకమును చ్దువుట్ ప్రారంభించినపుీడు, మొదట్ 1960 వరకు ఏ జీవ 

ప్రారంభ జీవరవరణ శరతావేతత  ఎవిరూ దినిని పట్ిట ంచ్ుకరలేదని అరధమయంద,ి రలండవద,ి దానికి ఒక మంచి 

కరరణము కయడా ఉననది: అవకరశ్ వరద ఆధారముగర ఏరీడినదని చ్ెపీడానికి అవసరమ ైన 

సమాచ్ారమునకు దినిలోని జ్ట్ిలతిము చ్ాలా అధికమ నై సమాచ్ారమును కలిగవయుననది. 

ప్రా ట్ీనులో అమీనో ఆము ముల, లేక DNA మొలికుయలులో సమాచ్ారమును చ్ేరవేయు పపఠములను కలుపగల 

సరధయమ ైననిన అవకరశ్ములను గురవంచిన సులువ ైన గణాంకములను మీరు చ్ేసతత , మరవయు వరట్ి సంఖ్యను బిగ్ 

బటంగ్ జ్రవగవనపీట్ి నుండి జ్రవగవన సంఘట్నలతో ప్ర లిు చ్ూసతత , బిగ్ బటంగ్ జ్రవగవనపీట్ి నుండి జ్రవగవన 

సనినవేశ్ములకు సరధయమ ైననిన అవకరశ్ములుగర చ్ెబుతునన సంఖ్య ఎంతో అధికముగర ఉననట్లు గర 

అరధమౌతుంది. కనుక ఈ పరవసిాతి మీ కనులకు గంతలు కట్ిట  అతి తకుకవ సమయములో సరి లోకమంత 

ఉనన చ్ెతత  బుట్టలో ఒక చినన సూది వేసి న తకమని చ్ెపిీ నట్లు గర ఉననది. అది జ్రుగుట్ అసరధయము, కనుకనే 

అవకరశ్ వరద సిదాధ ంతము ఎంపికలోనిది కరదని శరసత రవేతతలు తృణీకరవంచ్ుట్ జ్రవగవనది.   

కనుక తరువరతి పాతిప్రదన విధానమేమంట్ే ఏదో  రీతిగర అవకరశ్ వరదమును ప్రాకృతిక ఎంపికతో జ్ోడించ్ుట్. 

కరనీ దినిలోని ప దద  సమసయ ఏమిట్ంట్ే ప్రాకృతిక ఎంపిక అనేది పునరుతీతిత , సంతానము ఉతీతితచ్ేయగల, 
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జీవించ్ాలంట్ే సంతానము మధయ వ ైరమును కలుగ చ్ేయగలిగవన ప్రాణము ఉననపుీడు మాతామే 

ఉపయోగవంచ్గలిగవన శ్కిత. మరవయు... మరొక మాట్లో, ... మొదట్ి ప్రాణిని గురవంచి వివరవంచ్ాలని అనుకుంట్ే 

మొదట్ జీవము ఉననదని అంగీకరవంచ్ే విధానమును మీరు అనుసరవంచ్లేరు. అయతే ప్రాకృతిక ఎంపికలో 

విధాన మిది. 

ఈ తరక సమసయను అధిగమించ్గల ఒక ఉపమానము నాదగ్ర ఉననది. మతి మ రుపు ఉనన ఒక విజ్ఞా న 

తితి శరసత ర ప్ ా ఫ సరు ఒకరునానరు. మరవయు ఆయన ఆఫపసు నుండి ఇంట్ికి వ ళుతునానడు. ఆయన గొపీ 

ఆలోచ్నలు చ్ేసుత నానడు. ఆయన ఆలోచ్నలు... ఎవరవకి తెలుసు DNA గురవంచ్ే అనుకుంట్ట. ఆయన ఎకకడికి 

వ ళుతునానను అని పట్ిట ంచ్ుకొనుట్ లేదు. అయన ఇపీట్ిక  తన స ల్ ప్ర ను, తాళాలు ప్ర గొట్లట కునానడు... 

యపుీడు ఒక గుంట్లో పడన ై యునానడు. అది లోతెైన గుంట్ 30 అడుగుల లోతు. అదృష్టవశరతుత  

పామాదము తపిీంది. కరని అతడు .... తన దుముమ దులుపు కుంట్ట "మంచిది, పరవరలేదు. నేను ఇంట్ికి 

వ ళ్లు నిచ్ెున తెచ్ుుకుని, మరవయు ఎకిక.... తరువరత తిరవగవ వచిు అపుీడు ఈ గుంట్లోనుండి బయట్కు 

ఎకుకతాను. నాకు ఒక నిచ్ెున కరవరలి అంతే" అనుకునానడు. అతడు గుంట్నుండి బయట్కు వచిు. ఇంట్ికి 

వ ళ్లు, నిచ్ెున తాసుకుని, తిరవగవ వచిు, గుంట్లోనికి దూకి. తరువరత ప ైకి వచ్ాుడు. ఇపుీడు నా కథలో తపీక 

సమసయ ఉననది. అదేమిట్ంట్ే ఈ మతి మ రుపు ప్ ా ఫ సరు అసలు మొదట్ ఆ గుంట్లోనుండి ఎలా బయట్కు 

వచ్ాుడు అనన పాశ్న మనకు వసుత ంట్లంది. 

మరవయు పిాబయోట్ి్  ప్రాకృతిక ఎంపిక పాతిప్రదనలో ఉనన ముఖ్యమ ైన సమసయ ఇదే. ప్రాకృతిక ఎంపికను 

ఉపయోగవంచ్ుకునననూ అతి ముఖ్యమ ైన DNA ప్రారంభము మరవయు ప్రా ట్ీనులు గురవంచిన పాశ్నను 

అడుగుతూనే ఉనానరు. మనము దేనిని వివరవంచ్ుట్కు పాయతినసుత నానము? DNA  మరవయు ప్రా ట్ీనుల 



7 
 

యొకక ప్రారంభము, అయననూ మొదట్ మీరు వివరవంచ్ుట్కు పాయతినసుత నన విష్యాలు అపీట్ిక  

సృషిటంచ్బడి యుననవనే విధానానిన మీరు ప్రారంభించ్ారు. అపుీడు భౌతిక శరసత ర మరవయు రసరయన శరసత ర 

ప్రాధమిక నియమాలను ఆధారము చ్ేసుకునన మూడవ పాతిప్రదన సరరరంశ్మేమిట్ంట్ే, DNA 

మాలికయయలులు కలిగవయునన కిుష్టమ ైన సమాచ్ారంలోని భటగముల అమరవక రసరయనిక ఆకరషణ 

బలములవలన ఏరీడినవని వివరవంచ్వచ్ుును. 

DNA లోని రసరయనముల కయరుీను మీరు గమనిసతత , పాకకన ఉననవరట్ిని చ్ూసతత , మొలికుయలకు ఇరువ ైపులా 

చినన P లు లేక పంచ్కరణాకరరము కనిపిసుత ంది. కనుక అవనినయు చ్కకరలు - ఆ చ్కకరలు 

పంచ్కరణాకరరములో ఉననవి; ఇక P లు గుండాట్ి ఫ్ర స ీట్ల మాలికయయలులు, లేక అవి సునాన ఆకరరములో 

చ్ూపించ్బడుతుననవి. ఇక సమాచ్ారం DNA వ న నముక లోపలి భటగములో A లు, C లు, G లు మరవయు T 

లతో చ్ూపించ్బడుతుననవి. అకకడ పపఠములు ఉననవి, గురవతంచ్ుకరండి, అవి ప్రా ట్ీనులు మరవయు ప్రా ట్ీను 

యంతాంగముల నిరరమణమునకు అవసరమ ైన సమాచ్ారమును చ్ేరవేయును. 

DNA లో ఉనన సమాచ్ారం రసరయనముల ఆకరషణ బలముల ఫలితముగర ఏరీడినవర వివరవంచ్ండి? మీరు 

వివరవంచ్లేరనుకుంట్టను. మీరు సపరీన్ ప ైన మాలికయయలును క్షుణణముగర పరవశీలిసతత  అకకడ కొనిన పులులవంట్ివి 

ఉననట్లు గర గమనిసరత రు. ఆ పులుల రసరయన బంధములను మరవయు మొలికుయలులో నునన ఆకరషణ శ్కుత లను 

గురవంచి చ్ెబుతుననవి. ష్ుగరులు మరవయు ఫ్ స ీట్లల మధయ నునన బంధములను గమనించ్ారర. ష్ుగర్ - 

ఫ్రస ెట్స వ న నముకప ైననూ మరవయు వరట్ి అడుగు బటగముల మధయను బంధములు ఉననవి. కరనీ నిలువు 

అక్షముల అడుగులను కలుపుతూ ఉనన భటగములో ఏవిధమ ైన బంధములు కరని లేక పులులు కరని లేవు. 

ఇదే సమాచ్ారమును మోసుకువ ళుతునన అక్షము, అయననూ ఒక అడుగు మరొక అడుగుతో సంకరవషంచ్ాలో 
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ఆజ్ఞా పించ్ుట్కు ఒకక రసరయనమ ైనా లేదు. మరొక మాట్లో, అడుగుల కరమ అమరవకలను ఆజ్ఞా పించ్గల 

రసరయన మొకకట్ియునూ లేదు. 

ఇపుీడు, దినిని క్షుణణంగర వివరవంచ్డానికి నాదగ్ర ఒక దృశ్యము ఉననది. ఇది నాకు మొనననే ఒక ఉతతరం 

వచిుంది.... మంచిది, నా పిలులు చిననగర ఉననపుీడు దినిని నేను ఆలోచించ్ాను. ఇపుీడు... ఇపుీడు నా 

కుమారుడు కరలేజీకి వ ళుతునానడు, కనుక నా కుమారుడు దగ్రనుండి నాకు వచిున ఉతతర మేమంట్,ే 

"నానాన నాకు డబుులు కరవరలి" ఇపుీడు, ఉతతరరలను ఫిాజ్ ప ైన ఉంచ్ు - ఉంచ్ు తుండేవరరు, ఎందుకంట్ే ఈ 

ఉతతరరలకు కొంత అయసరకంత లక్షణ ముంట్లంది కనుక అది ఫిాజ్ ప ైన ఇనుముకు అంట్లకుంట్లంట్లంది, సర . 

ఇపుీడు ఆకరషణకు సంబందించిన బలాలు ఎలా పనిచ్ేసరత యో.... అయసరకంత ఆకరషణ బలము వలన ఆ 

ఉతతరము ఇనుమును ఎలా అతుకుకంట్లందో   మీరు వివరవంచ్గలరు, ఆలాగుననే DNA లో ఉనన రసరయన 

వ న నముకకు కయడా  సమాచ్ారమును తీసుకువ ళలు  అక్షరములు ఆకరవషంచ్బడునని ఇది వివరవసుత ంద,ి సర నా. 

కనుక ఆకరషణ బలాలు ఇలా వివరవంచ్వచ్ుును అయతే కరమీకరవంచ్ుట్నవి వివరవంచ్గలవర? ఈ అక్షరముల 

మధయ ఎట్లవంట్ి అయసరకంత ఆకరషణ బలములు లేవని గురవతంచ్ండి. అక్షరములు తమంతట్ తాము 

అమరుబడుట్కిది సహకరవంచ్ుట్లేదు. అయసరకంత ఆకరషణ క వలము అక్షరములు ఎందుకు అతుకునానవో 

వివరవసరత య అంతే. కరమ పట్ిట క అయసరకంత బలముప ై ఆధారపడి యుండదు. ఆ విష్యమును ఇకకడునన 

సమాచ్ారమును తారుమారు చ్ేయునట్లు గర అక్షరములను అట్ల ఇట్ల మారవుననూ అక్షరముల మధయ ఆకరషణ 

బలముండుట్తో వివరవంచ్గలను. 

DNA మొలికుయలులో కయడా నిజ్ముగర ఇదే ఉంట్లంది. వ న నముకకు ఉతతరములోని అక్షరములు అతుకుకని 

యుండుట్కు అవసరమ ైన బలములు అక్షరముల కయరుీలో బటధయత కలిగవయుండవు. DNA యొకక 
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రసరయన ఆకృతుని పరవశీలిసతత  దానిని మీరు అరధము చ్ేసుకరగలరు. కనుక ఆకరషణ బలములు కరమ పట్ిట కను 

నియంతిాసుత ందనే సపియ సంసరా గత ఆలోచ్న DNA రసరయనము గురవంచి మనకు తెలిసిన ఆలోచ్నకు 

ఏమాతామూ సరవప్ర వుట్ లేదు, మరవయు సిదాధ ంతము కయడా ఇకకడ విఫలమ ైనది. మరవయు దినిని మొదట్ 

అంగీకరవంచిన వయకిత ఈ సిదాధ ంతమునకు రూపకరత అయన ప్ ా ఫ సరు డీన్ కలనోయన్. 

డా. జ్ఞన్ ఆంకర్ బర్్:    :మంచిది. ఇది కచిుతముగర ఆసకితకరమ ైనది. కరని మీకు అవకరశ్ము దొరకకప్ర తే, 

ప్రాకృతిక ఎంపిక కరకప్ర తే, మరవయు ఈ రలండిట్ి సమిమళ్లతము కయడా కరకుంట్ే, మరవయు ఈ సిదాధ ంతములలో 

ఏది కరకుంట్ే మరవ ఇంక ముననది?   

డా. సపటఫ న్ మేయర్:మంచిది, జ్ఞా నవంతమ ైన రూపకలీన కొంత సమాచ్ార మివిగలదని ఆలోచించ్ుట్ 

ప్రారంభించ్ాను, ఎందుకంట్ే అయసరకంత పలక దాిరర నేను చ్ెపిీన ఉపమానములో కయడా ఉతతరములోని 

అక్షరములను అమరుుట్లో ఉనన ముఖ్యమ ైన విష్యము ఆలోచ్న అనగర జ్ఞా నము అనే ముఖ్యమ ైన 

సతయము తెలియచ్ేయబడింది. కనుక DNA గురవంచి మనము మాట్టు డుతుననపుీడు కయడా ఇదే విష్యము 

జ్రుగుతుననదా అనే ఆశ్ురయము మొదల ైనది. సమాచ్ారము చివరకు ఆలోచ్న వలననే మొదలౌతుంది. అది 

జ్ఞా నముతో అనుభవము ప రుగుతుందని చ్ెబుతుననట్లు గర ఉననదిది, కరని యధాలాపముగర 

పాయోగవంచ్బడిన భౌతిక లేక రసరయనిక బలముల వలన లేక అవకరశ్ముల మారుీలవలన కరదు. 

డా. జ్ఞన్ ఆంకర్ బర్్:    :నిజ్ఞనికి, మీ పుసతకములో అది రరగలిగవన ఒక ఒక సాలము ఏమంట్ే ఎకకడి 

నుంచ్  ోవచిున జ్ఞా నవంతమ ైన ఆలోచ్న అనుట్ నాకలంతో నచిుంది. మరొక మాట్లో ఈ సమాచ్ారము 

జ్ఞా నవంతమ ైన ఆలోచ్న నుండి తపీ మరలకకడినుండి రరలేదు. 
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డా. సపటఫ న్ మేయర్:మంచిది, దినిని గురవంచిన నా ఊహ ఇద,ి నేను DNA సందిగధతను మరవయు సమాచ్ార 

ప్రారంభమును వివరవంచ్ుట్కు చ్ేసిన పాతిప్రదనలను పరవశీలించినపుీడు ఈ పాతిప్రదనలు అనినయూ 

వివరవంచ్ుట్లో విఫలమ ైనవని గరహ ంచ్ాను మరవయు అది ననున తిరవగవ నా ప్రాధమిక ఆలోచ్న ఈ 

సమాచ్ారమును అందించినది క వలము జ్ఞా నవంతమ ైన రూపకరతయే అనే ఊహకు తిరవగవ ననున తీసుకు 

వచిునది. కనుక అది ననననక పాశ్నకు తీసుకువచిుంది, అదేమంట్,ే రూపకలీన పరవకలీన, జ్ఞా నవంతమ ైన 

రూపకలీన అనేవి తీవా వ ైజ్ఞా నిక విమరశక వరదనగర రూప్ ందించ్ వచ్ుునా? క వలము ఊహ కరదు, కరని 

ప్రామాణికమ ైన వ ైజ్ఞా నిక విధానమును ఉపయోగవంచి ప్రామాణికమ ైన వ ైజ్ఞా నిక తరక విధానముతో 

నిరూపించ్గలమా? 

డా. జ్ఞన్ ఆంకర్ బర్్:    :మంచిది, దినిని గురవంచి మీ వివరణ ఏమిట్?ి 

డా. సపటఫ న్ మేయర్:మంచిది, నేను 1985 లో చ్ారలుస్ ట్టక్ట్న్ అనే వయకితని కలిసరను. ఆయనదగ్ర నుండ ే

DNA లోని సమాచ్ారమునకు కరరణము జ్ఞా నవంతమ ైన రూపకరత అనే ఆలోచ్న నాకు వచిుంది. ఆయన ద 

మిసటరీ ఆఫ్ ల ైఫ్్ ఆరవజిన్, అనే  నేట్ికినీ ఎంతో తలమానికంగర ఉనన ముఖ్యమ ైన పుసతకరనిన వరా సరరు. ఇది  

ప్రారంభమును గురవంచిన సిదాధ ంతములను గురవంచిన సంపయరణ విమరశక పుసతకము. 

అయతే ఆ పుసతక ఉప్ర దాా తములో క వలము ప్రామాణిక సిదాధ ంతములను విమరవశంచ్ుట్ే కరక, వరట్ికి 

బదులుగర మరొక పరవకలీనను సూచించ్ాడు. దానిని ఆయన జ్ఞా నవంతమ ైన కరరణము అనానడు. ఆ 

సమయములో అది ఆయనకు క వలము ఊహజ్నికమ ైన ఆలోచ్న. సమాచ్ారమును సృషిటంచ్ాలంట్ే మనసు్ 

ఉండాలనేది ఒక ఊహాగరనే ఉననది. DNA అంతట్ట సమాచ్ారముననది. అదే దినికి వివరణ 

అయుయండవచ్ుును. అయతే ఒక సంవత్రము తరువరత నేను పట్టట  పుచ్ుుకరనునానను. ఈ ఆలోచ్న 
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నన నంతో పాభటవితము చ్ేసినది అయననూ పయరవతగర దానిని అంగీకరవంచ్లేకప్ర యాను. అపుీడు నేను 

ఆలోచించి ఇదే నేను Ph. D. పరవశోధనలలో నేను అధయయనము చ్ేయవలసిన అంశ్మని నిరణయంచ్ుకుని 

పనిని ప్రారంభించ్ాను, మరవయు నిజ్ఞనికి, జీవుల ప్రారంభమును గురవంచిన పాశ్న అంతట్ిప ై నేను గొపీ 

సిదాధ ంత వరయసమును వరా సరను. మరవయు నాకు ఈ పతారణాతమకమ ైన పాశ్న ఉండేది: ట్టక్ట్న్ కలిగవయునన 

ఆలోచ్న, అనగర జ్ఞా నవంతమ ైన ఆలోచ్నకు నడిపిసుత నన.... లేక జ్ఞా నవంతమ ైన రూపకరతకు నడిపించ్ుచ్ునన 

సమాచ్ారమును, తీవామ ైన వ ైజ్ఞా నిక విమరశక వరదన అని కొట్ిటప్రరవేయ వల నా? 

కనుక సహజ్ముగరనే, నేను అధయయనము చ్ేసిన ఒక వయకిత, నేను అధాయనము చ్ేసిన వయకుత లలో మొదట్ి వరడు 

చ్ారలుస్ డారవిన్. దానికి గల కరరణమేమంట్ే డారవిను "ఉతతమమ ైన వివరణకు అనుమితి" అనే అధయయన 

విధానమును కలిగవయునానడు. నిజ్ఞనికి తరువరత శరసత రవేతతలు దానినలా పిలిచ్ారు, కరనీ... దానికి సరవగర్  

సరవప్ర యే పతర మిట్ంట్,ే "అనేక వయతిర క బలములు గల పరవకలీన విధానము". శరసత రవేతతలు వ నుకకు వ ళ్లు 

సియముగర పరవశిలించ్లేనపుీడు వరడే విధానమిది. కనుక అనాది కరలములో ఏమి జ్రవగవనదని చ్ెపుీట్కు 

వివిధ వివరణలను ఉంచ్ారు. ఉదాహరణకు వరట్ిని భూగరు శరసత రములో వరడుతాము. తూరుీ వరషింగటన్ లో 

బూడిద ప్ ర ఒకట్ి ఉననది. మంచి వివరణ ఏమ ైయుంట్లంది? మంచిది, మొదట్ిగర మీరు ఊహ ంచ్గలిగవన 

భినన వివరదములనిన ముందుంచ్ుట్: మంచిది, అది భూకంపము అయుయండవచ్ుును, వరదవలన 

అయుయండవచ్ుును, అగవన పరితము వలన అయుయండవచ్ుును. తరువరత ఏదెైతే ఉనన రుజువులను సరవగర 

వివరవంచ్గలదో  దానిని ఎంచ్ుకుంట్టవు. మంచిది, ఇపీట్ివరకు అరధవంతముగరనే ఉననది, ఏది సరలైన వివరణ 

అవుతుంది అనే పాశ్న ఉతీననమయేయంతవరకు? ఇక విష్యములోనికి మరవంత లోతుగర వ ళ్లతే, ఆ పాశ్నను 

వివరవంచ్డానికి డారవిను మరవయు అతనితోప్రట్ల మ ంట్రులుగర పనిచ్ేసిన శరసత రవేతతలు అపీట్ిక  నిజ్మ ైన, 

దృఢమ ైన, ఇంగవత జ్ఞా న, అనుభవపయరిక పామాణం సదిధము చ్ేశరరని తెలుసుకునానను. 
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డా. జ్ఞన్ ఆంకర్ బర్్:    :అదేమిట్?ి 

డా. సపటఫ న్ మేయర్:మంచిది అదేమిట్ంట్ే, మన అనుభవము దాిరర మనము వివరవంచ్డానికి 

పాయతినసుత నన వరట్ిప ై పాభటవమును చ్ూపగలిగవనట్లు గర అరధము చ్ేసుకొనగలుగు కరరణమును మనము 

అనేిషించ్ాలి. ఇది అరధవంతముగర అనిపిసుత ంది. అగవన పరిత బూడిద ఉదాహరణను మరలా ఆలోచించ్ండి. 

అగవన పరితములు బూడిద ప్ రలను ఏరీరుచ్ునని మనకందరవకీ తెలుసు. నేను 1980 లో స యంట్స హెల నో 

అగవనపరితము బాదధల ైన సంవత్రమే పట్టభదుా డనయాయను. కనుక మా కునన సహజ్మ ైన అనుభవంతోనే 

అగవనపరితములకర సరమరధయముననదని అరధముచ్ేసుకరగలము. కరని భూకంపములు లేక వరదలలా 

చ్ేయగలవని మాకు తెలియదు, కనుక ఉనన మూడు పరవకలీనలలో అగవన పరిత విష్ర ీట్నమనేది 

అరధవంతమ ైన పరవకలీన. కనుక జీవుల ప్రారంభమునకు కయడా నేను అదేతరక విధానమును 

అవలంభించ్ాను. మరవయు ఒకరోజున ల ైట్ల వ లుగుతూ ఉననది. నేను చ్దువుకుంట్లనానను... క వలము 

రలండు.... మూడు స లు డులతో దినికి కయరుీను ఇవిండి. కరని నేను చ్ారలుస్ ల ైల్ అనే వయకిత పుసతకరనిన 

చ్దువుతునానను. ఈ ల ైల్ డారవినుయొకక మ ంట్రులలో ఒకడు లేక ముఖ్యమ ైన మ ంట్టరుగర ఉనానరు. 

మరవయు డారవిను ఆరవజిన్ అఫ్ సపీసిస్ ను వరా సుత ననపుీడు ఉదేదశ్పయరికంగరనే ల ైల్ విధానానిన 

అనుసరవసుత నానడు. మరవయు నేను ... నేను 19 వ శ్తాబదపు విజ్ఞా నరంగ పుసతకము యొకక మొదట్ి పతజీని 

చ్దువుతునానను, అది చ్ాలా ప దద  విసుగును కలిగవంచ్ే వరయసము, అందరవకీ నిదా వచ్ుేసుత ంట్లంది. 

ఆయనననది, "భూగరు శరసత ర నియమాలు, భూ ఉపరవతలంప ైన జ్రవగవన ప్రారంభ మారుీలు (గురక).... 

ఇపుీడు జ్రుగుతునన కరరణాలకు సూచ్నలను ... " అపుీడు నేను లేచ్ాను, ఎందుకంట్ే చివరవ మాట్లు 

నాకొరకు ల ైట్ల వ లుగునట్లు గర చ్ేశరయ. ఎందుకంట్ే, ".... వివరవంచ్ుట్కు చ్ేయు ఒక పాయతనము అనానడు". 
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తరకములో ఉనన నియమము ఇదే. మన పాసుత త అనుభవముతో మనము వివరవంచ్ుట్కు పాయతినసుత నన 

పాభటవమును కలిగవంచ్ుచ్ునన మరవయు పాసుత తము పనిచ్ేసుత నన కరరణము కొరకు  ఎదురుచ్ూసుత నానము. 

నాకు అకసరమతుత గర ఆ విధానమును సమాచ్ార ప్రారంభము గురవంచిన పాశ్నకు ఎందుకు 

అనియంచ్ుకరకయడదు? అనిపించింది. డిజిట్లు కరడు ఉతీతిత కి దోహదపడుతునన కరరణమేమిట్ి? ఏ 

రంగములోన ైనా ఇపుీడు మనము చ్ూసతనన సమాచ్ారం  ఉతీతిత కి దోహదపడుతునన కరరణమేమిట్ి?. 

అపుీడు క వలము ఒకకట్ే అని నేను గరహ ంచ్ాను. అది జ్ఞా నము. పాతిప్రదించ్బడిన ఇతర కరరణములను 

కయడా పరవశోదించ్ాను. నాకునన అనుభవంతో అవి సహకరవంచ్లేదు, కరని జీవుల ప్రారంభ వరయసములను మీరు 

గమనిసతత  అవకరశ్ము, అవసరము లేక సమేమళనము సమాచ్ారమును ఉతీతిత  చ్ేసుత ంది అనుట్లో ప దద  

సమసయలు దాగవయుననట్లు  తెలుసుత ంది. కరనీ మీరు మీ ఇంగవత జ్ఞా నముతో ఆలోచిసతత , మీకునన సరమానయమ ైన 

అనుభవంతో ఆలోచించినా ఒక  ఒక కరరణము మీ ముందు నిలువబడుతుంది, అదే జ్ఞా నవంతమ ైన రూపకరత 

ఆలోచ్న. 

కనుక దానిని మరవంతగర ఆలోచించ్ుట్ ప్రారంభించ్ాను, అయతే సమాచ్ార ప్రారంభమును గురవంచి ఆలోచించిన 

మరొక శరసత రవేతత  ఉనానరు. ఆయన సమాచ్ార సిదాధ ంతమును మొలికుయలరు జీవశరసత రమునకు అనియంచిన 

మొట్టమొదట్ి శరసత రవేతత . ఆయన జ్ఞా నవంతమ ైన రూపకరతను గురవంచి వరదించ్ేవరడు కరదు కరని ఆయన చ్ేసిన 

పరవశోధనలో కొంత, నాకు బటగర అరధమయేయట్లు  చ్ేసింది అది నాలో మరొక బల్ు వ లుగునట్లు గర చ్ేసింది. 

ఆయన, "నూతన సమాచ్ార సృషిట  మన తెలివితో కయడుకునన కిరయప ై ఎపుీడూ ఆధారపడి యుంట్లంది" 

అనానడు.అది సరలైనదే అనుకునానను. మరవయు అది ల ైల్ యొకక మంచి వ ైజ్ఞా నిక వివరణ పామాణముతో 

కయడా ఏకీభవిసుత ంది అనుకుంట్టను. అది డారవిను పామాణముతో ఏకీభవించింది. అవి 

"యూనిఫ్రరవమట్ేరవయనిజ్ం", వరతమానకరలము భూతకరలమునకు తాళము అనే నియమముప ై పనిచ్ేసుత ననవి.  
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దినినే మరొకరీతిగర చ్ెప్రీలనుకుంట్ే వరతమాన కరలములోని కరరణము మరవయు వరట్ి ఫలితాలకునన 

సంబంధమే భూతకరలము ఏమి జ్రవగవనదని మనము ఊహ ంచ్ుచ్ునన సిదాధ ంతములను నడిపించ్ాలి. మంచిద,ి 

కరరణము మరవయు ఫలితము గురవంచి మనక మి తెలుసు? సమాచ్ారము అనిన సమయములలోనూ జ్ఞా నము 

నుండి వసుత ందని అరధమౌతుంది. 

డా. జ్ఞన్ ఆంకర్ బర్్:    :అనినవేళలా, ముఖ్య వరకయము. 

డా. సపటఫ న్ మేయర్:ఎలువళేలా. అదే మన అనుభవంలో నుండి మనకు తెలిసిన ఒక ఒకక కరరణము. 

మరవయు మనము ఎదురు చ్ూడవలసినదని ల లై్ చ్ెపిీన ఇపుీడు పనిచ్ేసుత నన కరరణము. మరవయు 

డారవిను ఎదురు చ్ూడవలసనిదిగర చ్ెపిీన, పాశ్నలోని ఫలితమును కలుగచ్ేయు కరరణము ఇదే. కనుక 

ఇపుీడు మనము దేనిని వివరవంచ్ుట్కు పాయతినసుత నానము? మరలా, మనము DNA లోని 

సమాచ్ారమును వివరవంచ్ుట్కు పాయతినసుత నానము. బిల్ గ ట్స్ ఏమంట్టడంట్,ే "... DNA ఒక కంపయయట్రు 

ప్రా గరర ము వంట్ిది కరని ఇపీట్ివరకు మనము తయారు చ్ేసిన వరట్నినట్ికంట్ే జ్ఠవలమ ైనది". ఇదెంతో 

సూచ్నప్రాయమ ైన పరవశీలన, ఎందుకంట్ే ప్రా గరర ములు ప్రా గరర ములను కలుగచ్ేసత వరరవ నుండి వసరత యని మన 

అనుభవంలో తెలుసుకునానము. సరధారణముగర ఏ రూపములో నునన సమాచ్ారమ ైననూ అది ఒక 

వరరరత పతిాకలోని పాధాన వరరత అయననూ, లేక పుసతకములోని ఒక పతరర అయననూ లేక చితా లిపితో 

వరా యబడిన దెైననూ లేక ర డియో సిగనలులో ప్ ందుపరచ్బడిన సమాచ్ారమ ైనా, అది ఎకకడ ప్రారంభ 

అమాయనదని మీరు పరవశీలిసతత  అనినవేళలా అది పాధాన వరరతను వరా యువరని లేక శరసిత  యొకక లేక రచ్యత 

యొకక లేక పాసరరకుని ఆలోచ్నగర అరధమౌతుంది. ఎపుీడునూ ఏదాలాపంగర జ్రవగవన చ్రయగర అనిపించ్దు. 

సమాచ్ారం అనిన సమయములలో జ్ఞా నిచ్ేత చ్ెపీబడుతుంది. కనుక డారవిను మరవయు ల ైల్ యొకక తరక 
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ఆధారముగర DNA మొలికుయలులో సమాచ్ారము డిజిట్లు రూపంలో నిక్షిపతమ  ైయుంట్ే అది తపీకుండా 

ఙ్ఞా వంతమ ైన కరరణమునక  నడిపిసుత ంది. మనము కశిుతమ ైన ఫలితము మరవయు సమాచ్ారములోని 

జ్ఞా నవంతమ ైన రూపకరత రుజువుల కొరకు వ తుకుతునానము. ఇది బలవంతము చ్ేసుత నన... బలవంతము 

చ్ేసుత నన కరరణము.   

డా. జ్ఞన్ ఆంకర్ బర్్:    :ఇది నిజ్ముగర దృఢమ ైనదిగర నాకనిపించింది. డారవిను తరక విధానమును 

అనుసరవంచినా చివరకు డారవినుకు వయతిర క ముగవంపుకు వసుత నానరు. 

డా. సపటఫ న్ మేయర్:మంచిది, ననున మరొక దృఢమ ైన విష్యము చ్ెపీనివిండి తరువరత నేను అభివృదిధ  

చ్ేసిన వరదన యొకక పయరవత రూపమును మీకు చ్ూపిసరత ను. అంతరవక్షంలోని జ్ఞా నిని గురవంచి, అంతరవక్షములోని 

జ్ఞా నిని కనుగొనుట్ కొరకు వ ైజ్ఞా నిక పరవశోధన కరరయకరమము కొనసరగుతుననది. శరసత రవేతతలు దేనిని 

వ తుకుతునానరు? వరరు ర డియో సిగనలులో నిక్షిపతమ నై సమాచ్ారము కొరకు వ తుకుతునానరు, ఎందుకనగర 

సమాచ్ారము ఎలుపుీడునూ జ్ఞా ని చ్ేత సిదధపరుబడునని వరరు అరధము చ్ేసుకునానరు. వరరు ర డియో 

సిగనలులో సమాచ్ారమును కరడ్ ను నిక్షిపతమ ైనట్లు గర కనుగుననట్ుయతే, అపుీడు వరళుు తపీక ఆ 

సమాచ్ారమునకు మూలము ET అని భటవిసరత రు. ఇపుీడు, ర డియో సిగనలులో ఆ సమాచ్ారముననట్లు గర 

యనవిరునూ కనుగొనలేదు. కరనీ విష్యమేమంట్ే మీరు అదే తరకమును ఉపయోగవంచి, పాతి మాతిాకలోని 

సమాచ్ారమును కనుగొనుట్కు దానిని ఉపయోగవసతత , అపుీడు ఆ సమాచ్ారమునకు మూలము ఒక జ్ఞా ని అనే 

విష్యము బలవంతముగర ఒపిీంపచ్ేయబడుతుందని గరహ సరత రు. ఇకకడ నా చినన కరరూట న్ ఏమంట్లందంట్ే, 

నేను చ్దువుతుననట్లు గర, అసీష్టమ ైన వరరతలతో మీరు గుదుద కొనవదదని అంతరవక్షములో నుండి వరరతలు 

నిరంతరంగర వసూత నే ఉననవి 
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డా. జ్ఞన్ ఆంకర్ బర్్:    :మీరు ఈ విష్యములను పరవశీలించ్ుచ్ునన SETI ప్ర జ్లకుట  గురవంచ్ే 

మాట్టు డుతునానరు. 

డా. సపటఫ న్ మేయర్:కశిుతముగర SETI. 

డా. జ్ఞన్ ఆంకర్ బర్్:    :.... ఙ్ఞా వంతమ ైన వరరతలు. 

డా. సపటఫ న్ మేయర్:అవును. కరని ముఖ్య విష్యమేమంట్ే సమాచ్ారము జ్ఞా ని దగ్రనుండే వసుత ననదని నా 

వరదన యొకక ముఖ్ాయంశ్మ ైన తరక నియమమునకు వరళుు సమమతించ్ుట్ ఇందులో పాధాన అంశ్ము. 

మరవయు అందుక  వరరు సమాచ్ారము కొరకు వ తుకుతునానరు, ఎందుకంట్ే దానిలో జ్ఞా ని ఉనానడనుట్కు 

కొంతయనా రుజువు దొరకునేమో అని ఆసకిత చ్ూపుతునానరు. ఇపుీడు, నేను సిగ నచ్ర్ ఇన్ ద స ల్ అనే నా 

పుసతకములో చ్ేసినదేమంట్ే, జ్ఞా నవంతమ ైన రూపకరతకు కరరణమును అభివృదిధచ్ేయుట్, ఉదేదశ్ పయరికంగరనే 

డారవిను సియముగర ఉపయోగవంచిన జీవుల ఆరంభ తరక విధానమునే ఉపయోగవంచ్ుట్. నేను 

ఉపయోగవంచిన విధాన మేమంట్ే, "అనేక వయతిర క బలములు గల పరవకలీన విధానము" లేక కొనిన సరరుు  

"ఉతతమమ ైన వివరణకు అనుమితి" అని పిలువబడుతునన విధానము. మరవయు నేను చ్ేసిన దేమంట్,ే 

అవకరశ్ వరద సిదాధ ంతములను, అవసర ఆధారమ ైన సిదాధ ంతములను, రలండిట్ి సమేమళనంతో ఏరీడిన 

సిదాధ ంతములను, మరవయు జ్ఞా నవంతమ ైన రూపకరత సిదాధ ంతములలో ఏది జీవుల ప్రారంభమునకు సరలైన 

వివరణ యవిగలుగుతుననదా అనే ఉదేదశ్ముతో పరవశీలించ్ాను. ఇక మాతిాకలో వివరవంచ్వలసిన ముఖ్యమ ైన 

విష్యము సమాచ్ార ప్రారంభము. దానిని మనము "పాతేయకించ్బడిన జ్ట్ిలతిము" అనానము. కరని 

మనము చ్రవుసుత నన అక్షరముల అమరవక యొకక పాతేయక కరమము మాతిాక కిరయకు పాధాన మ ైనది. నేను 

పరవశీలించినట్లు గర, లేక గత కొనిన కరరయకరమములలో తెలియచ్ేసినట్లు గర ఉనన అనేక భినన వరదనలలో 
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క వలము ఒకకట్ి మాతామే పాశ్నలో ఫలితమును కలుగచ్ేయగలదిగర చ్ెపీబడుతునన కరరణమును 

కలిగవంచ్గలదు అదేమిట్నగర ఙ్ఞా వంతమ ైన రూపకరత సిదాధ ంతము. అవకరశ్ముప ై ఆధారపడిన, ప్రాకృతిక 

నియమముప ై లేక అవసరత లేక సపియ- ఏరరీట్లప ై ఆధారపడిన సిదాధ ంతములు, మరవయు అవకరశ్ము 

మరవయు అవసరతల మేళవింపుతో ఏరీడిన సిదాధ ంతములు సమాచ్ార ఆరంభమును వివరవంచ్ుట్లో 

విఫలమ ైనవి. అది మనకు తెలిసిన ఒక ఒకక కరరణముకు నడిపిసుత ననవి. మరవయు ఫలితమున కలిగవంచ్ు 

ఒక ఒకక కరరణముండుట్ వలన, మనము కశిుతముగర ఫలిత పాభటవమును ఎదురొకననపుీడు ఆ 

కరరణమును చ్ూపించ్వచ్ుును. ఆ కరరణమ ేజ్ఞా నవంతమ ైన రూపకరత. మరవయు దనిిని నిరూపించ్ుట్కు నేను 

ఉపయోగవంచిన విధానము డారవిన్ సియముగర ఉపయోగవంచిన వ ైజ్ఞా నిక విధానము. 

డా. జ్ఞన్ ఆంకర్ బర్్:    :మంచిది, వచ్ేువరరం జ్ఞా నవంతమ ైన రూపకరత విధానమునకు వయతిర కముగర 

వచిున విష్యాలను చ్రవుంచ్నునానము, మరవయు వరట్ికి జ్వరబిచ్ుుట్కు ఇంట్ెలిజ్లంట్స డిజ్లైన్ మూవ మంట్స 

ఎకరర స్ ద ఓల్్ కు సహా సరా పకుని పిలువనునానము. మీరు తపీక చ్ూసరత రని ఆశిసుత నానము. 

 

 

 

***** 

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

"యేసు కీరసుత ను అంగీకరవంచ్డానికి ప్రారవాంచ్ు" @ JAshow.org ను 
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ద జ్ఞన్ ఆంకర్ బర్్ ష్ర  

ప్ర స్ట  బట్ ్ 8977 

చ్ట్టనూగర, TN 37414 అమ రవకర. 

మా వ బ్ స ైట్స: JAshow.org 

 

 


