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ID1-4-TE 

ప్రాణుల ఆరంభమును గురవంచిన ఆధునిక వ ైజ్ఞా నిక రుజువులు డారవిను పరవణామ 
సిదాధ ంతముకు అంతమును తీసుకువచ్ుునా? కరరయకరమము 4. 

 

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 కరయకరమానికి సరిగతం. నేడో  గొపీ సంగతిని మమేు చ్ెపీనునానము. నేట్ి 

మన అతిధి డా. సపటఫ న్ మయేర్ ఈయన విజ్ఞా న శరసత ర తతివేతత , ఇంగరు ండు లోని క ంబిాడ్్ విశ్ివిదాయలయం 

నుండి Ph. D. పట్టట  పుచ్ుుకునానరు, ఎకుకవగర అముమడెైన పుసతకము "సిగ నచ్ర్ ఇన్ ద స ల్: DNA అండ్ ద 

ఎవిడెన్్ ఫర్ ఇంట్ెలిజ్లన్్ డజి్లైన్" రచ్యత. మీలో కొందరు జ్ఞన్, జ్ఞా నవంతమ ైన రూపకరతను గురవంచిన 

కరరయకరమమును ఎందుకు చ్ేసుత నానరు అని అడుగుతుండవచ్ుు. నా ఉదేదశ్ము సరి జ్ఞా నియ ైన దేవుడు సరి 

సౌర లోకమును, పాపంచ్మును, వృక్షములను, జ్ంతువులను మరవయు మానవులను కలుగ చ్ేసరడని 

మనందరవకీ తెలుసు, ఇలాంట్ి ఆలోచ్నను మీరు నముమతునానరు, పాతి ఒకకరు విశ్ిసిసుత నానరు, 

విశ్ిసించ్ుట్లేదా? దురదృష్ట వశరతుత  అందరూ నమమడము లేదు మరవయు మన ప్రఠశరలలో 
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విశ్ివిదాయయాలలో బో ధించ్ండంలేదు. మరవయు నూతన నాసిత కుల ఉదాహరణ మీరు వినాలని 

అనుకుంట్లనానను, వరళ్ళు మన ప్రఠశరలలు మరవయు విశ్ివిదాయలయాలు ఇపీటి్క  జీవము మరవయు ఈ 

పాపంచ్ము రూపకరత సృష్ిటగర కనబడుతుననవి కరనీ అవి కరదు అనే భౌతిక వరద మరవయు ప్రాకృతిక వరద 

సిదాధ ంతమును వరయపితచ్ేయడానికి పాయతినసుత నానరు. మంచిది. అయతే ఇకకడ రవచ్ర్్ డావ్ కిన్్ దానిగురవంచి 

మాట్టు డుతూ, ఒక తోట్నుననది కరని తోట్మాలి లేరు - రూపిీంపబడినట్లు  ఉననది కరనీ రూపకరతలేడు 

అనానడు. ఇది ఆయన చ్ెపిీన విష్యము. 

డా. రవచ్ార్్ డావ్ కిన్్ :   మనము ఒక తోట్లోనికి వ ళ్ళునపుీడు అది ఎంతో అందముగర రంగురంగుల 

పయలతో చ్కకట్ి సపతాకరక చిలుకలతో తేన  ట్ీగలతో ఉననపుీడు సహజ్ముగర దానిక ితోట్మాలి ఉనానడని 

అనిపిసుత ంది. ఒక తోట్మాలి ఉనానడనే ఆలోచ్న ఎంత జ్ఞా నహీనుడకలైనా వసుత ంది. అయతే డారవినుయొకక 

గొపీ ఘనకరరయమేమంట్ ేతోట్మాలి ఉండవలసిన అవసరత లేదని చ్ూపించ్డము. అయతే ఒక తోట్ 

ఉననపుీడు దానిని కలుగ చ్ేసిన, చ్కకగర నీరుకరడుతునన తోట్మాలి ఉండట్ము సరి సరధారణమ ైన 

విష్యము. అయతే డారవిను ఇది క వలము యదాలాపుముగర కలిగవన పాకిరయగర వివరవంచ్బడుతునన 

సహజ్మ ైన రుజువునకు పయరవతవయతిర కమ ైన అసిార వరదమును చ్ూపించ్ాడు, ఇది అవకరశ్ వరదము కరదు, 

అవకరశ్ వరదమని చ్ెపీడము పయరవతగర వయతిర కమ ైనదే అవుతుంది. ఇది అవకరశ్ వరదము కరదు, ప్రాకృతిక 

ఎంపిక అవకరశ్ వరదమునకు పయరవత వయతిర కం కరని దానిలోని ముఖ్య సరరరంశ్మిది, దీనినే డారవిను 

కనిప ట్టట డు. ఆయన క వలము తోట్నే కరదు కరని మనము  కరమబదీదకరవంచ్బడిన జ్ఠవలమ ైనదిగర 

పిలువబడుతుననజీవము ఉనన  భూ గరహము మాతామే కరక పాతి గరహములోనునన జీవ పాపంచ్ములోనూ  

మరవయు నియమముల లోనూ సమగరమ ైన మరవయు హేతుబదధమ ైన విధానములతో సరధారణమ ైన 
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ప్రారంభములతో ఉదువించ్బడినట్లు గర వివరవంచ్బడుతుననది. ఒక మానవ జ్ఞా నముతో ఇపీట్ివరకు 

ఎవిరునూ సరధించ్ని గొపీ ఘనకరరయమని చ్ెపీవచ్ుును. అది జ్రగవయుండవచ్ుని అతడు చ్ూపించ్ుట్ 

మాతామే కరదు, వరట్ికి బదులుగర చ్ెపిీనది చ్ాలా ఉదార భటవముతో సహజ్ నియమాలకు పయరవత 

వ ైవిధయముగర ఉండి అంగీకరవంచ్ుట్కు ఎంతమాతామూ అలవికరనట్లు గర ఉననవి ఎందుకంట్ే మనము దేవుడు 

లేదనుట్కు అంగీకరవంచ్కునననూ దీనిని అంగీకరవంచ్ుట్కు అసౌకరయమును కనపరచ్ు నంతగర చ్ాలా, చ్ాలా 

అసరిభటవికముగర ఉననవి. 

డా. జ్ఞన్ ఆంకర్ బర్్:    : మంచిది, మీరు వినానరుకదా. దానిప ై సపటఫ న్ తన వరదనను వినిపించ్డానికి 

ముందు దానికి వయతిర క వరదనను మీరు వినాలని అనుకుంట్లనానను. మాతృకయొకక జ్ట్ిలతిమును 

గురవంచిన కొనిన వ ైజ్ఞా నిక రుజువులను గమనించిన మీర  సియముగర ఏది సరలైనదని నిరణయముకు రరవలెనని 

ఆశిసుత నానను. మాతృక చ్ాలా జ్ఠవలమ ైనదని మరవయు తన పనిని జ్రవగవంచ్ుట్కు అనుకయలించ్ే ఒక 

పాతేయకమ ైన కరడ్ ను ప్రట్ిసుత ందని విజ్ఞా నరంగములో కనుగునానరు. అయతే పాశననమిట్ంట్ే, మొట్టమొదట్ ఈ 

కరడ్ లో ఉనన సమాచ్ారం ఎకకడి నుండి వచిుంది? ఇది ఎంత జ్ఠవలమ ైనదో  మీరు గమనించ్ాలని 

కరరుతునానను. ఇది చ్ూడండి. 

"అన్ లాకింగ్ ద మిసటరీ ఆఫ్ లెఫై్" 
ఇలుసరట ా  మీడియా వరరవ నుండి తీసుకొనబడినది. 

అనౌన్సర్: మాతృకలోని ఈ పాకిరయ అంతయూ ఎలా జ్రగనుననదో  ఒక కంపయయట్రు యానిమేష్ను దాిరర 

మనము చ్ూదాద ము. 
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మాతృక యొకక లోపలి భటగమునకు వ ళ్ళున తరువరత అకకడ దగ్ర దగ్రగర చ్ుట్టబడయిునన DNA తీగలను, 

మరవయు జీవిలోని పాతి ప్రా ట్నీు నిరరమణమునకు అవసరమ ైన సమాచ్ారము దాచ్బడిన గోదాములను 

చ్ూడగలము. 

"ట్టా న్్ కిరపషన్" పాకిరయగర పిలువబడుతునన మొలికుయలార్ యంతాంగము మొదట్ మొలికుయలులోని ఒక 

పాతేయకమ ైన ప్రా ట్ీను నిరరమణమునకు అవసరమ ైన  DNA హెలిక్స్ లో ఉనన జ్నుయపరమ ైన సమాచ్ారమును 

పయరవతగర విడదీసుత ంది. 

ఈ సూచ్నలను మరొక యంతాంగము అందుకొని "మ స ంజ్ర్ RNA" గర పిలుబడుతునన మరొక 

మాలికయయలును నిరవమసుత ంది. 

ఈ ట్టా న్్ కిరప్న్  పాకిరయ ముగవసిన తరువరత సననట్ి RNA తీగ జ్నుయపరమ ైన సమాచ్ారమును మాతృక 

క ందా సరా నము లోపలి మరవయు వ లుపలికి వచ్ుువరట్ిని నియంతిాంచ్డానికి దాిరప్రలకునిలా పనిచ్ేసుత నన 

నూయకిుయర్ జ్ట్ిల రంధాములలోనుండి తీసుకువ లుతుంది. 

మ స ్ంజ్ర్ RNA తీగలు రోబో జ్ోములుగర పిలువబడుతునన రలండు భటగములుగర ఉనన మాలికుయలర్ 

కరరమగరరమునకు తీసుకువ ళ్ుబెడుతుంది. అకకడ భదాముగర అతికిచ్బడిన తరువరత తరు్ మా పాకిరయ 

ప్రారంభమవుతుంది. 

రోబో జ్ోముల లోపల ఒక మొలికుయలరు సమీకరణ తీగ పాతేయకమ ైన అమీనో ఆము ముల కరమ పట్ిట క గొలుసు 

నిరరమణమును ప్రారంభిసుత ంది. ఈ అమీనో ఆము ములు మాతృక యొకక మిగవలిన భటగములను నుండి 

తీసుకురరబడి దాదాపుగర వందల మ ైళ్ు ప్ డవుగర ఒకదానితో ఒకట్ి కయరుబడును. వీట్ి కరమ పట్ిట కల 

అమరవకప ై ఏవిధమ ైన ప్రా ట్ీను తయారగుననేది నిరణయంచ్బడుతుంది. 
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ఈ గొలుసు నిరరమణము పయరతయన తరువరత ఇద ిరోబో జ్ోము నుండి వరట్ి పని- ఆధారముగర పాతేయకమ ైన 

ఆకృతిని ఆకృతినిచ్ుుట్కు ఉపకరవంచ్ే గంగరళ్ము ఆకరరములో ఉనన యంతామునకు చ్ేరుబడుతుంది. 

ఈ గొలుసు ఒక ప్రా ట్ీనుగర మడతప ట్టబడిన తరువరత అది మరవయొక మాలికుయలర్ యంతాంగము దాిరర 

అవసరమ ైన కచిుతమ ైన సాలమునకు తీసుకొని వ లుబడుతుంది. 

డా. జ్ఞన్ ఆంకర్ బర్్:    : ఇపుీడు, మీరు దేనిని చ్ూసుత నానరనగర ఒక మాతృకలో జ్రుగుతుననవరట్ిని 

అయతే ఇట్లవంట్ివి కరట్టు ది మన శ్రీరములో ఉననవి ఈ కిరయ ఇపీడుకయడా జ్రుగుతుననది. 

నిజ్మేమిట్ంట్,ే అవి రూపించ్బడినట్లు గర కనిపిసుత నానవర లేక రూపించ్బడినవని మీరు అనుకుంట్లనానర. 

దానివ నుక జ్ఞా ని ఉననట్లు గర అనిపిసుత ందా? ఇపుీడు, సపటఫ న్, ఈ  రలండిట్ిప ై మీ వరదనను చ్ెపీండి. 

మొదట్గర, రవచ్ర్్ డవ్ క న్్ గరరవది, తరువరత అకకడ మీరు చ్ూసుత నన మాతృకను గురవంచి మీర మి 

చ్ూసుత నానరో చ్ూసి అపుీడు జ్ఞా నవంతమ ైన రూపకరతను గురవంచి మీయొకక ముఖ్య వరదనను లేక ముఖ్య 

పరవశోధనను తెలియచ్ేయండి తరువరత వరట్ికి వయతిర కముగర ఉననట్లవంట్ి వరదనలను విని వరట్ికి 

జ్వరబియయవలెనని అంట్లనానను. ఇపుీడు వరట్ితో ప్రారంభించ్ండి. 

డా. సపటఫ న్ మేయర్:  మంచిది, ఇకకడి డవ్ క న్్ మాట్లలో 19 శ్తాబదపు ప్రామాణిక డారవిను యొకక 

భటవము కనిపిసుత ంద,ి అదేమిట్ంట్ే ఙ్ఞా వంతమ ైన రూపకరత యొకక శ్కుత లను ప్ర లిన ప్రాకృతిక నియమముగర 

పిలువబడుతునన యాదాలాపముగర జ్రుగుతునన కిరయ కలదు కనుక అది జీవ పాపంచ్ములోని అననట్ినీ 

వివరవంచ్గలుగుచ్ుననదని చ్ెబుతునానడు. అయతే ఈ అదునూతన జీవ శరసత రములో అది పయరవతగర 

వయతిర కించ్బడుతుననది. 19 శ్తాబదములో డారవిను వివరవంచ్గలిగవనదానిని కొదిదగర మారవు చ్ెపీడము 

జ్రుగుతుననది. దానికి అనేకమ ైన ఉదాహరణలను మనము చ్ూపగలము, అంట్ే ప్రాకృతిక ఎంపిక నిజ్మ ైన 
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ఫలితాలను సృష్ిటంచ్గలిగవన నిజ్మ ైన పాకిరయ అని చ్ూపసిుత ననది- ఉదాహరణకు ఫించ్ పిట్టల ముకుకలు, అవి 

కొదిదగర ప దదవిగర, కొదిదగర చిననవిగర ఉనన పరవసిాతులప ై ఆధారపడి వరట్ి ఆకృతి మారుతూ ఉంట్లంది, 

ఎందుకంట్ే ఆ వరతావరణము ఆ ఆకరరమ ైన ముకుక సరవగర సరవప్ర తుంట్లంది. అయతే ప్రాకృతిక నియమము 

కరని లేక యాదృచిుక ఉతతర వరతనలు వివరవంచ్లేనివి అనేకము ఉననవి మరవయు జీవ పరవణామ కరమములో 

ఇపుీడు ఈ పరవణామ కరమము జీవులలో ప దద  మారుీలను మరవయు మొదట్గర పక్షులవంట్ి జీవుల చ్రవతా 

కరమములో ఉదువించిన మూల నూతన జీవులను గురవంచిన అనేక సందేహములను వివరవంచ్లేక ప్ర యనది. 

డారవిను పరవణామ సిదాధ ంతము ప దద  ప దద  పరవణామ మారుీలను తెలియచ్ేయగలిగవనదిగర మీరు అంగీకరవంచినా, 

డావ్ కిన్ సియముగర గురవతంచిన మొదట్ి జీవము యొకక ప్రారంభమును గురవంచిన మరొక ప్రాధమిక సమసయ 

ఉననది. డారవిను వరట్ిని వివరవంచ్డానికి పాయతినంచ్లేదు మరవయు మొదట్ి ప్రాణుల ఆరంభమును గురవంచి 

వివరవంచ్గల కచిుతమ ైన యాదాలాపమ ైన పరవణామ యంతాా ంగము లేదని బహ రంగముగరనే అంగీకరవంచ్ాడు. 

కనుక ఇపుీడు సమాచ్ారముయొకక ప్రారంభమును ఇది వివరవంచ్లేక ప్ర యందని మనకు సీష్టముగర 

అరధమౌతుంది. కనుక జీవుల ప్రారంభమును గురవంచిన అతి ముఖ్యమ ైన మూల సమసయ ఇదే. ఇదే డావ్ కిన్ 

వివరవంచ్లేక ప్ర యన అసలెైన సమసయ. 

ఇకకడ నేను చ్ేసుత నన వరదన ఏమిట్ంట్ే DNA మొలికుయలులో తరు్ మా చ్ేయబడిన సమాచ్ారం కశిుతముగర 

జ్ఞా నవంతమ ైన రూపకరత ఉనానడని చ్ెబుతుననది కరని యాదాలాపముగర జ్రవగవన ప్రాకృతిక కిరయ కరదు. వేరొక 

రూపకలీనను వివరవంచ్డానికి డావ్ కిన్్ చ్ేసిన పాయతనముతో ప్ర లిు చ్ెపీనివిండి. వివిధ రకములెైన 

తోట్లు ఉననవని ఊహ ంచ్ుకరండి, ఏదో  అనుకరకుండా ఎకుకవగర ప రవగవప్ర యన మరవయు చ్ెట్ు  వితతనములు 
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ప్రాకృతముగర చ్ెలుబడుట్ వలన ఏరీడినది ఎదెైనా ఉంట్లందా; లేక సమాచ్ారముతో పయరవతగర సిదధము 

చ్ేయబడిన తోట్ ఉననదనుకరండి ఎలా ఉంట్లంది? 

కొనిన సంవత్రరల కిరతం నాకు అట్లవంట్ి అనుభవము ఒకట్ి ఎదురలైనది, నేను వికరట రవయా హారబరుకు 

వ ళ్ళతునానను, అకకడి కొండ దిగువన లోయలలో చ్కకట్ి ఎఱ్ఱట్ి మరవయు పసుపు రంగు పువుిలు నా 

దృష్ిటని ఆకరవషంచ్ాయ, నేను వ ంట్నే నా గరు సును దించి దగ్రగర చ్ూదాద మని చ్ూసతత  వ ంట్నే అకకడ ఒక 

తోట్మాలి పని చ్ేసూత  ఉండుట్ను గమనించ్ాను. ఇది ఖ్చిుతముగర జ్ఞా నవంతమ ైన తోట్మాలి పనితనము 

ఎందుకంట్ే ఎఱ్ుపు మరవయు పసుపు పువుిల మొకకలను అట్ల ఇట్ల విసిరవవేయుట్వలన అది ఏరీడదు, 

ఆ తోట్ ఎంతో సమాచ్ారము కలిగవయుననది. నిజ్ఞనికి ఆ పువుిలు వికరట రవయాకు సరిగతమనే - 

సమాచ్ారమును ఇసుత ననవి. 

ఇపుీడు, డావ్ కిన్్ ఇంగవత జ్ఞా నముతో ఆలోచించ్మని చ్ెబుతునానడు. మంచిది, ఇకకడ ఆయన డావ్ కిన్్ 

సియముగర ఉపయోగవంచిన తతి నియమమయును గురవంచి మాట్టు డుతునానడు, అదేమిట్ంట్ే అతి 

పురరతన కరలములో జ్రవగవన ఒక విష్యమును గురవంచి మాట్టు డుతుననపుీడు, పాశ్నలోని ఫలితానిన 

కలుగచ్ేయబడుట్కు కరరణముగర పిలువబడుతునన వరట్ిని గురవంచి చ్ూడాలి. అపుీడు మొదట్ి జీవుల 

ఉదువముకు అవసరమ ైన సమాచ్ార ప్రారంభముకు ప్రాకృతిక ఎంపిక, యాదృచిుక పరవవరతనము, లేక 

మర విధమ ైన యాదాలాపమ నై యంతాా oగము వలన కలిగవనది కరదు. మరవయు జీవితమంతా 

సమాచ్ారమయమని మనకు తెలుసు, వికరట రవయాలోని ఆ తోట్వలె. లేక మునుపు మీరు చ్ూపించిన 

యానిమేష్నులో ఉననట్లు గర ప్రా ట్ీనులు నిరరమణమును జ్రవగవంచ్ుచ్ునన సమాచ్ారమును నిజ్ముగర 

చ్ూసుత నానము. అంట్ే మనము చిందరవందరగర ఎవిరూ పట్ిట ంచ్ుకరని తోట్ను కరక పయరవతగర సమచ్ారముతో 



9 
 

నింపబడియునన తోట్ను చ్ూసుత నానము మరవయు సమాచ్ారము ఒక జ్ఞా నవంతుని నుండి వసుత ందని 

మనము మనకునన పయరవత అనుభవంతో తెలుసుకరగలము. 

ఇపుీడు శరసత రవేతతలు సమాచ్ారము అలవరట్లగర పనులు చ్ేసుత ననపుీడు మనః సరక్షి యొకక ఆలోచ్నలతో 

ఏకీభవించ్ునట్లవంట్ివిగర ఉండునని గమనించ్ారు. మంచిది, మన అనుభవ ఆధారముగర అది సరవగర 

గమనించినట్ేు , కరని మనము DNA గురవంచి మాట్టు డుతుననపుీడు ఆశ్ురయ పరవచ్ ేభటవములు 

కనబడుతుననవి. బిల్ గ ట్స్ DNA ఒక కంపయయట్రు ప్రా గరర ము వంట్ిది కరని మనమిపీట్ివరకు కలుగచ్ేసిన 

అనిన ప్రా గరర ములకంట్ే జ్ఠవలమ ైనది అనానడు - అది పయరవతగర సమాచ్ారముతో నింపబడిన తోట్. ఇపుీడు, 

దీనిని తెలియచ్ేయుట్కు కరరణము మనకునన అనుభవమంతట్ితో ఒక ప్రా గరర ము సిదధము చ్ేయబడుట్కు 

ప్రా గరర మ నిరరమణకుడు అవసరము అని చ్ెపీగలము. సరధారణముగర ఏ రూపములో నునన 

సమాచ్ారమ ైననూ అది ఒక వరరరత  పతిాకలోని పాధాన వరరత అయననూ, లేక పుసతకములోని ఒక పతరర 

అయననూ లేక చితా లిపితో వరా యబడిన దెైననూ, ఉదాహరణకు రోస ట్టట  రరయ వంట్ిది లేక ర డియో 

సిగనలులో ప్ ందుపరచ్బడిన సమాచ్ారమ ైనా ఒక జ్ఞా ని నుంచి ఉదువిసుత ందని మనకు తెలుసు. 

సమాచ్ారమును ఎపుీడు చ్ూచినా దాని మూలమేమిట్ని మనము పరవశీలిసతత  ఒక జ్ఞా ని దగ్రక  

నడిపించ్బడతాము కరని యాదాలాపముగర చ్ెరవగవన కిరయకు కరదు. 

ఇపుీడు, డావ్ కిన్్ అయనా లేక మారల ఇతర జీవ పరవణామ కరమముప ై పనిచ్ేసుత నన వరరలైనా 

సమాచ్ారమునకు సరరూపయతగల వివరణను ఇవిలేకునానరు. ప్రాకృతిక ఎంపికలు సృష్ిటంచ్గల చినన చినన 

విష్యాలు తపీక ఉననవి. కరని జీవితమునకు సంబందించిన ప్రాథమికమ ైన మారుీలకు అవసరమ ైన 

సమాచ్ారం మరవయు పాతేయకమ ైన జీవుల ప్రారంభముకు అవసరమ ైన సమాచ్ారము, మరవయు DNA లో ఉనన 



10 
 

కరడ్ కు అవసరమ ైన సమాచ్ారమును ఙ్ఞా వంతమ ైన రూపకరత శ్కితకి అనుకరవంచ్ునట్ిట  యాదాలాపమ ైన కిరయ 

యేదెైననూ వివరవంచ్లేదు కరని ఈ సరి సౌర పాపంచ్ములో ఆ సమాచ్ారమును కలుగచ్ేయగలిగవనది 

క వలము జ్ఞా ని మాతామ,ే కనుక కనుగొనబడిన సమాచ్ారము, జీవుల ఆధారము పయరవతగర జ్ఞా నవంతమ ైన 

నిరరమణకుని యొకక నిరరమణమే కరని ఆ రూపకలీనకు ప్ర లినట్లు గర చ్ేయు యాదాలాపమ ైన పాకిరయ 

ఎంతమాతామూ కరదని రుజువుచ్ేసుత ననది. 

డా. జ్ఞన్ ఆంకర్ బర్్:    : సపటఫ న్, ఇకకడ మేము మాట్టు డాలని భటవించిన అంశ్ము జ్ఞా నవంతమ ైన 

రూపకరత విధానమునకు అబయంతరరలు మరవయు వరట్ిలో మొదట్ిగర కనిపిసుత నన విష్యమేమంట్ే, 

జ్ఞా నవంతమ నై రూపకరత విధానము విజ్ఞా నరంగముకు జ్వరబునియయలేకప్ర వుట్. దాని గురవంచి 

మీర మంట్టరు? 

డా. సపటఫ న్ మేయర్:  మంచిది, ఇది ప్రాముఖ్యముగర వివరదమును లేక సిదాధ ంతమును విభజించ్ుట్కు చ్ేసత 

పాయతనము. పాజ్లు ఇది విజ్ఞా నశరసత రమా, ఒక మతమా, ఒక తతి సిదాధ ంతమా లేక చ్రవతాా  అని 

అడగరలనుకుంట్లనానరు? మంచిది, ఒక సిదాధ ంతమును లేక ఆలోచ్నను ఎలా విభజిసరత రనే దానికి నా మొదట్ి 

పాతిసీందన ఏదనేది ముఖ్యమ ైన విష్యము కరదు, ఒక ఆలోచ్న గురవంచి మనము అది సతయమా లేక కరదా 

అని మాతాం తలెుసుకరవరలి. మరవయు జ్ఞా నవంతమ ైన రూపకరత విధానమును మీరు ఎలా విభజించిననూ సర  

దృఢముగర బలపరవచ్ే విష్యానిన నేను సిదధముచ్ేసరను. కరని రలండవద,ి దానిని విజ్ఞా నశరసత ర సిదాధ ంతముగరను, 

పాతేయకముగర చ్ారవతాక విజ్ఞా నశరసత ర సిదాధ ంతముగర భూతకరలములో ఏమి జ్రవగవనద,ి జీవము ప్రారంభమునకు 

గల కరరణమేమిట్ి అనే వరట్నిి చ్ూపించ్ుట్కు ఒక మంచి రుజువు ఉననదని చ్ెపీగలను, మరవయు 

జ్ఞా నవంతమ ైన రూపకరతను గురవంచిన నా విధానమును రుజువుగర పరవగణించ్ుట్కు కరరణము నేను 
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మూలాధారమ ైన, చ్ారవతాకమ ైన మరవయు విజ్ఞా నరంగ విధానమును ఉపయోగవంచ్ుట్ నిజ్ఞనికి నేను డారవి ను 

జీవుల ప్రారంభమును వివరవంచ్డానికి సియముగర ఉపయోగవంచిన వ ైజ్ఞా నిక తరక విధానమునే 

ఉపయోగవంచ్ాను. ఈ విధానమునకు ఒక పతరుననది, అదే "అనేక వయతిర క బలములు గల పరవకలీన 

విధానము" లేక "గొపీ వివరణకొరకు చ్ేసత ఊహాజ్నిక విధానము", మరవయు డారవిను దీనినే 

ఉపయోగవంచ్ాడు. 

అయతే ఆ విధానము ఎలా పనిచ్ేసుత ంది అంట్,ే భూతకరలములో జ్రవగవన ఒక విష్యానిన మీరు 

వివరవంచ్డానికి పాయతినసుత నానరు అనుకుంట్ే, దానిని వివరవంచ్గలిగవన భినన వరదనలను ముందు 

ఉంచ్ుతావు, వరట్ిలోని పాతి వరదమును మన అనుభవంతో ప్ర లిు ఏది జ్రవగవన విష్యమును రుజువులతో 

సహ తము వివరవంచ్గలదా అని పరీక్షిసరత వు తరువరత రుజువులతో ఏ వరదము వివరవసుత ందో  అదే సరలైనదని 

ఊహ ంచ్ుకుంట్టవు. కచిుతముగర DNA ఉనన సమాచ్ార ఆధారముగర జ్ఞా నవంతమ నై రూపకరత విధానమును 

వివరవంచ్డానికి నేను ఉపయోగవంచిన మార్ము ఇదే. వివిధ విధానములను మరవయు వివరణకు ఉపయోగపడే 

భినన కరరణములను పరీక్షించినపుీడు పాశ్నలో ఫలితమును కలుగచ్ేయగలిగవనదిగర నాకు ఒక ఒకక 

కరరణము కనిపించింది, దానిపతరు డిజిట్లు కరడ్ లేక సమాచ్ారము మరవయు ఙ్ఞా నవంతమ ైన రూపకరత అనే 

కరరణము. 

కనుక, డారవిను విధానమునకు పాతికయలమ ైన విధానమును రూప్ ందించ్ుట్కు నేను డారవిను ఉపయోగవంచిన 

విజ్ఞా నతరక విధానమునే ఉపయోగవంచ్ాను. కరని దానినుంచి ఏమి తెలుసుత ననదంట్ే నా తరక విధానము, 

జ్ఞా నవంతమ ైన రూపకరత విధానము కొరకు నేను ఎంచ్ుకునన మార్ము విజ్ఞా న శరసత ర పరమ ైనద,ి  జీవుల 

డారవిను ఉపయోగవంచిన సిదాధ ంతము కయడా విజ్ఞా న శరసత ర పరమ ైనది కరదు. ఇలా చ్పెీడానికి య విరునూ 
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నిజ్ముగర ఇష్టపడరని అనుకుంట్లనానను, ఇది మరొక మార్ములో నిరిచ్న పాశ్నలు అంత 

ఉపయోగకరమ ైనవి కరదని చ్ెపీడమే అవుతుంది, కరని పరవణామ కరమ సిదాంతమునకు వయతిర క 

సిదాధ ంతములలో విజ్ఞా న శరసత ర సిదాధ ంతముగర చ్ెపీగలిగవన అనిన రుజువులు జ్ఞా నవంతమ ైన రూపకరత 

సిదాధ ంతమునకు ఉననవని చ్ెబుతునానరు. 

డా. జ్ఞన్ ఆంకర్ బర్్:    : మంచిది, సపటఫ న్, రలండవ అబయంతరంగర అనేకులు చ్ెబుతునన దేమిట్ంట్ే, 

జ్ఞా నవంతమ ైన రూపకరత విధానము పయరవతగర అజ్ఞా నముతో కయడుకునన వరదము, ఇపుీడు మనకు 

కశిుతముగర జీవుల ప్రారంభమునకు దోహదపడిన ప్రాకృతిక కరరణములు తెలియవు, అయతే ఏదో  ఒకరోజున 

దానికి కరరణము తపీక తెలుసుత ంది కనుక వరట్ి మధయలో మనకు నిజ్ముగర తెలియని వరట్ికి బదులుగర ఈ 

రహసయ సిదాధ ంతమ ైన జ్ఞా నవంతమ ైన రూపకలీనను చ్ెబుతునానరు అంట్లనానరు. దానికి మీ జ్వరబేమిట్?ి 

డా. సపటఫ న్ మేయర్:  మంచిది, మీరు చ్ాలా మంచిగర అభయంతరమును తెలియచ్ేసరరు అయతే నా దగ్ర 

కొనిన సరరుు  వరదము చ్ేసత మ ైఖ్ ల్ ష్ రలమర్ అనే వయకిత ఉనానరు ఆయన పాతిసరరవ ఇదే అభయంతరమును 

లేవన తుత తుంట్టడు, నిజ్ఞనికి, ష్ రలమర్ చ్ెపిీన మాట్లలో ఒక మాట్ను నేను తీసుకువచ్ాును ఆ మాట్లో ఈ 

అభయంతరమును అతడు చ్ెబుతునానడు. ఆయన ఇదే విధమ ైన విష్యానేన చ్ెబుతునానడు, "జ్ఞా నవంతమ ైన 

రూపకలీన విధానము జీవము ప్రాకృతిక బలముల పరవణామ ఆధారముగర పాతేయకముగర జ్ఠవలమ ైనదని 

వరదిసుత ననద,ి ఇది సమాచ్ారమును గురవంచి చ్ెపీట్ములో మరొక మార్ము, కనుక జీవము ఙ్ఞా వంతమ ైన 

రూపకరతచ్ే మాతామే సృష్ిటంచ్బడి యుంట్లంది". 

అతని వరదనను తారవకకముగర పరవశీలించి అతడేమి చ్ెబుతునానడో  గమనిదాద ము. మనము చ్ెబుతుననది 

కరరణము లేకుండా సరి సరధారణముగర చ్ెబుతునన సిదాధ ంతములని; కనుకనే దానిని జ్ఞా నవంతమ ైన 
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రూపకలీన అని అంట్లనానమని అతడు వరదిసుత నానడు. పాశ్నలో ఫలితమును కలిగవంచ్ేదిగర నేను స లు డులో 

NP అనే అక్షరములతో చ్ూపించిన ప్రాకృతిక విధానము గురవంచి మనకు తెలియదు, పాశ్నలో ఫలితమును 

కలిగవంచ్లేని ప్రాకృతిక విధానమును మనము E అనే అక్షరంతో చ్ూపిసుత నానము, కనుకనే ఈ రహసయ 

విధానమును జ్ఞా నవంతమ ైన రూపకలీన అని చ్ెబుతునానము. కరని మనము వరదించ్ుచ్ునన విధానమది 

కరదు. సిగ నచ్ర్ ఇన్ ద స ల్ పుసతకములో నేను వరదించినది అది కరదు. 

నా వరదమేమంట్ే పాశ్నలో ఫలితమును కలిగవంచ్ే ప్రాకృతిక విధానము మనకు తెలియదు, నిజ్మే ఇద ి

వరదంలో ఒక భటగము, కరని పాశ్నలో ఫలితమును కలిగవంచ్ుట్కు సరమరధయము గల కరరణము మనకు తెలుసు. 

పాశ్నలో ఉనన ఆ ఫలితము తిరవగవ, సమాచ్రము, పాతేయకమ ైన జ్ట్ిలతిము, లేక పాతేయకమ ైన కిరయకు 

సంబంధించిన సమాచ్ారము. దానిని కలుగచ్ేయగల కరరణము కయడా మనకు తెలుసు, అది జ్ఞా నమే. కనుకనే, 

మనకు తెలియనట్లవంట్ి వరటి్ ఆధారముగర కరక మనకు తెలిసిన వరట్ి ఆధారముగర, పాపంచ్ములో 

కరరణము మరవయు ఫలితములు యొకక పాభటవమును గురవంచి మనకు తెలిసిన వరట్ి ఆధారముగర DNA లో 

సమాచ్ారము ప్రారంభమును గురవంచి మనము చ్ూసుత నన వరట్ికి జ్ఞా నవంత రూపకలీనయే మంచి వివరణ. 

ఇది అజ్ఞా నముతో చ్ేసత వరదము కరదు అది పాపంచ్ములో కరరణము మరవయు ఫలితమును గురవంచి 

మనకునన పాసుత త జ్ఞా నము ఆధారముగర చ్ేసుత నన వరదన. 

కనుక, మా వరదన అజ్ఞా నమ ైనదని చ్ెబుతుననట్లవంట్ి వరదనలు అజ్ఞా నమ ైనవి కరదు. ఇక జ్ఞా నవంతమ ైన 

రూపకలీన విధానము క వలము "దేవుడు కరలీల దేవుడు" అని చ్ెబుతునన వరరు కయడా ఇదేవిధమ ైన 

ఆరోపణలు చ్ేసుత నానరు. "దేవుడు కరలీల దేవుడు" అని చ్ెపీడము కయడా అజ్ఞా నముతో వరదిసుత నానరని 

అనడమే. మేము అజ్ఞా నముతో వరదించ్డము లేదు కరని మేము తెలుసుకునన వరట్ి ఆధారముగర 
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వరదిసుత నానము. మీరు ఒక పురరవసుత  శరసత రవేతత  మరవయు మీరు ఒక రోస ట్టట  రరతిని కనుగునానరు, మీరు 

దానిని వివరవసుత నానరు అనుకుందాము, మరవయు ఆ రరతిమీద ఉనన ఆకరరములను పరవశీలించ్డము 

ప్రారంభించ్ారు అపుీడు మీకు, హే ఇది ఒక రచ్యత చ్తే చ్ెకకబడినది, ఇది ఒక సమాచ్ారం, ఇది క వలము 

నీట్ి అలలు మరవయు గరలి తాకిడితో ఏరపడినది కరదు అని అరధమయందనుకరండి. అపుీడు మీరు కరలీలను 

పయరవంచ్ే రచ్యతల అవసతాిలను మీరు చ్ెబుతునానరని య విరునూ అనరు. లేదు, జ్ఞా నవంతులు 

మాతామే సృష్ిటంచ్గలరని మనకు తెలిసినవరట్ి ఆధారముగర జ్ఞా నవంత రూపకలీనకు అనుమితిని 

కలుగచ్ేసుత నానరు. అదే సమాచ్ారము మరవయు మర  విధమ ైన రరజ్ఞయంగ అనుభవములలోనూ ఇదే 

అనుమితిని మేము కలిగవంచ్నునానము, మరవయు జీవ శరసత రములో దీనికి అకరమముగర చ్ేయుట్ పయరవతగర 

పాతేయకమ ైన వేడుకరలు అవుతుంది. 

డా. జ్ఞన్ ఆంకర్ బర్్:    : మంచిది, సపటఫ న్, "డారవిను సిదాధ ంతము ఎందుకు ముఖ్యమ ైనదో " చ్ెపీడానికి 

మరొక అభయంతరము మ ైఖ్ ల్ ష్ రలమర్ నుండి వసుత ననది, మరవయు ఆయన "నిరుపయోగ DNA ఙ్ఞా వంతమ ైన 

రూపకలీనను నిరూపించ్ుట్ లేదు" అంట్లనానడు. మరవయు "జ్ఞా నవంతమ ైన రూపకలీనగర కనిపించ్క 

ప్ర వుట్ే కరక, మానవుని జినోము ఫ్రాగలమంట్లల పాతులుగర, అపుీగర తీసుకునన కరమాలుగర, మరవయు 

మిలియనుల యేండు  పరవణామ కరమములో విడిచివేయబడిన DNA యొకక తీగలతో నిరవమంచ్బడిన జ్లరీరల 

దారముల మొసరయకులా కనిపిసుత ంది". దానికి మీర మని అంట్టరు? 

డా. సపటఫ న్ మేయర్:  మంచిది, అవును, అది సరధారణముగర మనము వినే వరదము. ఆ సమాచ్ారము, 

జినోము జ్ఞా నవంతముగర రూప్ ందించ్బడితే అపుీడు నిరుపయోగ DNA లు అనగర ఏవిధమ ైన పని లేని 

ప్రా ట్ీనులుగర మారుబడుట్కు అవసరమ ైన DNA కరడ్ ఎందుకు ఏరీడుతుననది?. మరవయు, నిజ్ఞనికి, ఇది 
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ఊహ ంచ్ని అభయంతరము ఎందుకనగర ఇపుీడు మనకు నిరుపయోగ DNA అసలు నిరుపయోగమ ైనదే కరదని 

తెలుసుత ననది. నిజ్ఞనికి, అనినట్ి ఆధారముగర గమనిసతత  కరడింగ్ లేనట్లవంట్ి ప్రా ట్ీనులు కొరకలై కరడ్ 

తీసుకొనివ ళ్ళు సమాచ్ారము కలిగవన జినోములోని భటగము సమయమును మరవయు ఊహాభటవములను 

మరవయు నియంతాణను మరవయు ఇతర సమాచ్ారమును ఉపయోగవంచ్ు  కొనుట్ను నియంతిాసుత నన ఒక 

కంపయయట్రు ఆపర ట్ింగు సిసటమువలె పనిచ్ేసుత ంది. 

మీ పతాక్షకులకు వరట్ిని చ్దువుట్ ఆసకితకరంగర ఉంట్లందని నా అభిప్రాయము. నిరుపయోగ DNA గర 

పిలువబడుతుననవి నిరుపయోగమ ైనవి కరదు కరనీ ఉపయోగమ ైనవే. సంశిపత  కరమములో వరట్ి పనులు: అవి 

DNA పాతికృతిని అదుపుచ్ేసుత ంది; సమాచ్ారమును ప్రా ట్ీనులు చ్ేరవేయు కిరయను నియంతిాసుత ంది; వంశ్ 

ప్రరంపరయ విష్యాలను తిరవగవ అమరుు కిరయలకు సరా నము కలిీంచ్ును, కరరమోజ్ోములు సరవగర 

పతరుబడుట్ను మరవయు కొనసరగవంచ్ుట్ను పాభటవితము చ్ేసుత ంది; కరరమోజ్ోముల లోపలి "నూయకిుయరు ప్ ర" 

మరవయు "నూయకిుయరు మాట్ిాక్స్" పరసీర కిరయలను అదుపుచ్ేసుత ంది. కనుక, ఇవి క వలము 5, వీట్ితో మరవ 

5 విష్యాలు ఉననవి - ముఖ్యమ ైన 10, ఇవి డేవిడ్ లెట్ర్ మాన్ చ్ెపిీన ముఖ్యమ ైన 10 నిరుపయోగ DNA 

పనులు. మరవయు RNA పాకిరయను, ఎడిట్ింగ్, మరవయు నిరుపయోగ DNA అతికించ్బడుట్ను 

నియంతిాసుత ంద,ి అది నిరుపయోగము కరదు, మరవయు, తరు్ మా పాకిరయను సముదాయసుత ంద,ి దీనినే 

మనము ఈ కరరయకరమములో మొదట్ అందమ ైన అనిమషే్నులో చ్ూసరము; ఇది పిండోతీతిత  ఎదుగుదలను 

కరమపరుసుత ంద;ి DNA ను బటగుచ్ేసి మాతిాక యొకక రోగనిరోధక కిరయకు సహకరవసుత ంది. ఇవి క వలము 

నిరుపయోగ DNA చ్ేసత ముఖ్యమ ైన పనులుగర కనుగొనబడిన 10 విష్యములతో కయడిన చినన కరమ పట్ిట క. 

ఇది నిరుపయోగమ ైనద ికరదు మరవయు నిరుపయోగమ నై DNA యొకక ఉపయోగము లేని కిరయల దాిరర 

ఙ్ఞా వంతమ ైన రూపకరతకు వయతిర కముగర చ్ేయుచ్ునన పాయతనము పయరవతగర అరధరహ తమ ైనది.   
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డా. జ్ఞన్ ఆంకర్ బర్్:    : మంచిది, ఒక నిమిష్ం మిగవలుంది. నాయకులు చ్ెబుతుననట్లవంట్ి పాశ్నను 

అడగరలని అనుకుంట్లనానము, మంచిది, డోవర్ వరయజ్యములో నాయయాధిపతి విజ్ఞా న శరసత రము నిజ్ముగర 

మాత వేష్ములో ఉననది అనానడు. 

డా. సపటఫ న్ మేయర్:  మంచిది, మరలా, జ్ఞా నవంతమ ైన రూపకరత విధానము విజ్ఞా న శరసత ర సిదాధ ంతమని 

చ్ెపీడానికి మంచి కరరణములు అనేకము కలవు, ఎందుకనగర దీనిలో డారవిను సియముగర ఉపయోగవంచిన 

ప్రామాణిక విజ్ఞా న శరసత ర తరక విధానము ఉపయోగవంచ్బడినది. రలండవదిగర, లోతెైన మరవయు వివరణకు 

సరధయముకరని విజ్ఞా నరంగము యొకక నిరిచ్నము మరవయు విధానము గురవంచిన విజ్ఞా నరంగములోని తతి 

పాశ్నలకు పరవష్రకరముకు తిాసభయ కమీట్ీలవ ైపు మనము చ్ూడము. దానిని విజ్ఞా నరంగ తతివేతతలు చ్ేసత 

పనులు ఇవే, వరరవ పావీణత ఇదే. అలాంట్ివరరవలో నేనునూ ఒకడిని మరవయు జ్ఞా నవంతమ ైన రూపకలీన 

విధానము విజ్ఞా నరంగ ప్రామాణిక నిరిచ్నములను నిరూపించ్గలిగవనదని చ్ెపీడానికి అవసరమ ైన 

కరరణములు కలవని నాకు తెలుసు.  

కరని, ప్రాముఖ్యముగర జ్ఞా నవంతమ ైన రూపకలీన మతపరమ ైనదని చ్ెపుీట్ జ్ఞా నవంతమ ైన రూపకలీన 

సిదాధ ంతము యొకక మూలాదారము మరవయు దాని ఫలితాలమధయ మనము గమనించ్వలసిన ముఖ్యమ ైన 

వయతాయసమును తెలియచ్ేసుత ననదని గరహ ంచ్ాలి. జ్ఞా నవంతమ ైన రూపకలీన యొకక ఫలితాలు మతపరమ ైన 

విశరిసరలకు దగ్రగర ఉననవి, ఎందుకంట్ే అనేక ఆసిత క విధానపు విశరిసములు ఒక జ్ఞా నవంతమ ైన సృష్ిటకరత 

లేక రూపకరత వంట్ివరడు ఉనానడని నముమతునానయ, మరవయు జ్ఞా నవంతమ ైన రూపకలీన విధానము 

దీనినే నముమతుననది. 
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అయతే జ్ఞా నవంతమ ైన రూపకలీన మతముప ై ఆధారపడలేదని తెలుసుకొనుట్ ముఖ్యమ ైనదని 

తెలుసుకరవరలి, ఇది బెైబిలు వరయకరణముయొకక తరు్ మా నుండి వచిునది కరదు, ఇది మాత అధికరరములప ై 

ఆధారపడిలేదు, అది ఆధునిక విజ్ఞా న పరవశోధనలప ై ముఖ్యముగర ఆధునిక మొలికుయలార్ జీవశరసత ర 

పరవశోధనలప ై ఆధారపడ ిఉననది, మరవయు డారవిను మరవయు నూయట్ను వంట్ి ఇతర గొపీ శరసత రవేతతల 

వంట్ివరరు సిదాధ ంతమును రూప్ ందించ్ుట్కు ఎనోన సంవత్రముల ముందే ఏరీడిన విజ్ఞా నరంగ ప్రామాణిక 

తరక విధానములప ై ఆధారపడినది. కనుక, ఇది విజ్ఞా నరంగ పరమ ైనద,ి విజ్ఞా నరంగము తరక ఆధారమ ైనద,ి 

దీనిలో మతపరమ ైన ఫలితాలు అనేకము యుండి యుండవచ్ుు, ఉననంత మాతామున అవి ఈ సిదాధ ంతము 

సతయము కరకుండా అడ్గవంచ్లేవని నా అభిప్రాయము. ఫలితాలు మీకు నచ్ాుయా లేక నచ్ులేదా అనే వరట్ి 

ఆధారముగర ఒక సిదాధ ంతము నిజ్మ ైనదా కరదని మీరు నిరణయంచ్లేరు. మరవయు డారవిను సిదాధ ంతము 

పయరవతగర సతయమని కయడా చ్ెపీలేము ఎందుకంట్ే అనేక శరసత రవేతతలు ఈ సిదాధ ంతము నాసిత కతిముకు 

దారవతీసుత ననదని చ్ెబుతునానరు. ఒక సిదాధ ంతమును వరట్ి రుజువు ఆధారముగర, ఆ రుజువులు 

సిదాధ ంతమును నిరూపించ్ుట్కు సరవప్ర తునానవర లేదా అనేవరట్ిప ై సరవచ్ూడాలి. మరవయు జ్ఞా నవంతమ ైన 

రూపకలీన రుజువులు బలముగర ఉండుట్ వలన దాని కొరకు నేను వరదిసుత నానను, మరవయు వరట్ి 

ఫలితములు మతపరమ ైనవిగర ఉనానవర లేదా అనేది సిదాంత గొపీతనమును సరవచ్ూచ్ే పాకిరయలో 

అవసరము లేని అంశ్ములు. 

డా. జ్ఞన్ ఆంకర్ బర్్:    : వచ్ేు వరరములో మనము ట్ెలిసర కపులో చ్ూడట్ం ప్రారంభించ్నునానము. 

మరవయు బిగ్ - బటంగ్ సిదాధ ంతమును మరవయు సరిలోక నిరరమణమును గురవంచి శరసత రవేతతలు కనుగునన 

వరట్ిని చ్ూడనునానము. కనుక మీరు తపీక చ్ూసరత రని ఆశిసుత నానను. 
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***** 

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

"యేసు కీరసుత ను అంగీకరవంచ్డానికి 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 


