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ID1-5-TE 

ప్రాణుల ఆరంభమును గురవంచిన ఆధునిక వ ైజ్ఞా నిక రుజువులు డారవిను పరవణామ 
సిదాధ ంతముకు అంతమును తీసుకువచ్ుునా? కరరయకరమము 5. 

 

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

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. మనము పాపంచ్ములోన ేనేడు ఎంతో వరదన 

జ్రుగుతునన అంశ్మును చ్రవుసుత నానము. జీవితము ఎకకడనుండి ప్రారంభమయంది? జీవము ఎలా 

ప్రారంభమయంది? మొదట్ి మాతృక ఎకకడ ినుండి వచిుంది? ఈ తుఫరను మధయ నిలిచినట్లవంట్ి ఒక వయకిత 

ఇపుీడు మనదగ్ర ఉనానరు. ఆయన విజ్ఞా న రంగములో తతివేతతగర ఉనానరు ఆయనే డా. సపటఫ న్ మేయర్. 

పాజ్లందరూ చ్రవుంచ్ుకుంట్లనన మరవయు ఇంట్ర్ న ట్స అంతట్ిలో మీరు చ్ూడగలుగుతునన ఎకుకవగర 

అముమడవుతునన పుసతకము: సిగ నచ్ర్ ఇన్ ద స ల్: DNA అండ్ ద ఎవిడెన్్ ఫర్ ఇంట్ెలిజ్లంట్స డిజ్లైన్ ను 

వరా సరడు. మరవయు ఆయన ప్రాధమికంగర అవకరశ్ వరద పాకరరముగర జీవము ఉదువించ్లేదని మరవయు 
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దానికి ఆధారము మాతృకలోనే ఉననదని చ్ెబుతునానడు. మరవయు సపటఫ న్, DNA గురవంచి మరవయు దాని 

గురవంచి పాజ్లు ఏమనుకుంట్లనానరో మాకు కొంచ్ము వివరవంచ్ండి. 

డా. సపటఫ న్ మేయర్:  మంచిది, మొదట్ి జీవితము యొకక ప్రారంభమును గురవంచిన ముకయమ ైన రుజువు 

మాతృక లోపల చ్ూపించ్బడుతునన సమాచ్ారమే. ఆ సమాచ్ారంలో ఎకుకవ భటగము DNA మొలికుయలు 

యొకక వ న నముక చ్ుట్టట  నాలుగు అక్షరముల డిజిట్ల్ కరడు రూపములో దాచ్బడ ియుననది. ఆ 

సమాచ్ారం ఒక సరఫ్టట వేర్ ప్రా గరర మువలె ఉననదని బిల్ గ ట్స్ చ్ెబుతునానడు. దానిన ేరవచ్ర్్ డావ్ కిన్్ 

యాంతిాక కరడ్ అంట్లనానడు, మరవయు ఇది పయరవతగర యాంతిాక కరడ్ రూపములోన ేఉననదని చ్ెబుతునానడు. 

కనుక మనము అదుుతముగర రూప్ ందించ్బడిన ఆకృతిని వివరవంచ్డానికి పాయతినసుత నానము, అయననూ 

ఆ సమాచ్ార ప్రారంభమును వివరవంచ్ుట్కు పాతిప్రాదించ్బడిన ఏవిధమ ైన యాదాలాపముగర జ్రవగవనదనే 

పరవణామకరమ నియమము వివరవంచ్లేక ప్ర యనది. 

కనుక ఈ గొపీ వివరదము 19 శ్తాబదము వరకు జ్రుగుతూనే వచిుంది. మనము రూపము కనబడుతునన 

విధానమును చ్ూసుత నానమా? రూపము ఉననదని ఊహ ంచ్ుకుంట్లనానమా? లేక నేట్ి జీవ పాపంచ్ములోని 

నిజ్మ ైన రూపమును చ్ూసుత నానమ. మరవయు మనము జీవము యొకక మూలమ నై, జీవము యొకక అతి 

చినన యూనిట్స అయన మాతృకను పరవశీలిసతత  అకకడ మనము డిజిట్లు సమాచ్ార ట్కరనలజీ, నానోట్ెకరనలిజీ, 

మినియేచ్ర్ సమాచ్ారమును భదా పరవచి మరవయు ఉపయోగవంచ్ుకొను ట్ెకరనలజి, వరట్ితో ప్రట్లగర ఆ 

సమాచ్ారమును చ్దువుట్కు అవసరమ ైన అనిన యంతాంగములు కనిపిసరత య. కనుక భౌతిక శరసత రములో 

నూతన రోజు. అయతే నేడు మనము చ్ూసుత ననది క వలము సమాచ్ారము మాతామ ేఅని లేక సీష్టమ ైన 

రూపమునకు రుజువనో..... లేక రూపము ఉననదని ఊహ గురవంచ్  ొకరదు, కరని ఒక జ్ఞా నవంతమ ైన 
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రూపకరరాచ్ేత రూపించ్బడినట్లు గర కనులకు కనిపించ్ుచ్ునన వరట్ిని గురవంచ్ే నేను మరవయు ఇతరులు 

వరదించ్ుచ్ునానము. 

డా. జ్ఞన్ ఆంకర్ బర్్:    :మంచిది. జ్ఞా నవంతుని చ్ేత అది అకకడ ఉంచ్బడినదని నీవు అంగీకరవంచ్కప్ర తే, 

అపుీడు, నీవు ప్రాకృతిక సిదాధ ంతమును అవలంబించి అకకడకు రరవలసి యుంట్లంది. మరవయు మేము 

ఇపీటి్క  అవకరశ్వరదమును గురవంచి చ్రవుంచ్ాము. మరవయు అందరు శరసత రవేతతలు అవకరశ్ వరదము సరలైనది 

కరదని అంగీకరవంచ్ారు. మరవపుీడు వరరు దనేిని ప్రట్ిసుత నానరు? తరువరతి రలండు సదిాధ ంతములు ఏమిట్ి? 

డా. సపటఫ న్ మేయర్:  మంచిది, అవును అవకరశ్వరదము.... అనేకులకు ఇది ఒక అరధం కరనట్లవంట్ి 

గరహ ంపునకు అలవి కరనట్లవంట్ిదిగర ఉననది. అవకరశ్వరదమునకు అవకరశ్మ కకడ ఉననది 

అనుకుంట్టరు.... మీరు విజ్ఞా న పాపంచ్మునకు చ్ెందినవరరు కరకుంట్ే అవకరశ్వరదమునకు అవకరశ్ము 

ఎకకడ ఉననది అనుకుంట్టరు. కరనీ 1960 లో మాతృకలోని సమాచ్ారం ఎంత జ్ట్ిల మ ైనది మరవయు దాని 

జ్ట్ిలత ఎంత లోతెైనది మరవయు ఒక చినన ప్రా ట్ీను నిరరమణమునకు సహ తము అవసరమ ైన చినన 

జ్నుయవులో ఎంత పాతేయకమ ైన సమాచ్ారం నిక్షిపతమ ై యుననదనేది కనుగొన బడిన తరువరత నుంచి జీవ 

శరసత రవేతతలు అవకరశ్వరదమును పయరవతగర తృణీకరవంచ్ారు. కనుక అవకరశ్వరదము పాకకకు న ట్ిటవేయబడుట్ 

వలన పాజ్లు అవకరశ్వరదమును ఇతర యంతాంగములతో మరవయు ప్రాకృతిక యంతాంగముల 

సిదాధ ంతములతో మిళితము చ్ేయుట్కు పాయతించ్ుచ్ునానరు. మరవయు ఇది కొంత డారవిను యొకక ప్రాధమిక 

విధానము వంట్ిది. డారవిను నూతన జీవముల ప్రారంభమును క వలము అవకరశ్వరద సిదాధ ంతముతోనే కరక 

ఆయన ప్రాకృతిక ఎంపిక మరవయు అవకరశ్వరద సిదాధ ంతములను కలగలిపిన పాతేయకమ ైన యంతాంగమును 



5 
 

ఉపయోగవంచి వివరవంచ్డానికి పాయతినంచ్ాడు. మరవయు మొదట్ి జీవము యొకక ప్రారంభమును 

వివరవంచ్డానికి యతినంచిన శరసత రవేతతలు కయడా అదే విధానమును వరడుట్కు యతినంచ్ారు.   

డా. జ్ఞన్ ఆంకర్ బర్్:    :మంచిది, దానికి వయతిర కముగర ఉనన రుజువులు ఏమిట్ి? 

డా. సపటఫ న్ మేయర్:  మంచిది, ఇది మనలో పాశ్నలను లేవన తుత  పదదతిగర ఉననది. మొదట్ి జీవము యొకక 

ఆరంభమును వివరవంచ్డానికి ప్రాకృతిక విధాన ఆధారము చ్ేసుకుంట్ే నీవు సమసయను ఎదురుకంట్టవు. 

అపుీడు నీవు ప్రాకృతిక ఎంపిక విధానమును తెగవప్ర యే వరకు లాగుతునానవు ఎందుకంట్ే ప్రాకృతిక ఎంపిక 

విధానము డారవిను బలవంతులే చివరకు జీవిసరత రననట్లు గర ఉపయోగవంచిన విధానము. తరువరతి తరము 

వరకు జీవించ్గలుగునట్ిట  పునరుతీతిత  చ్ేయగలిగవన అవయముల సమూహములు కలిగవన జీవులు 

అనేకములు ఉననవి. అవి ఒకదానితో ఒకట్ి వరదులాడుకొనుట్ ప్రారభించినవి. ఒక రకం జీవులప ై 

ఆధిపతయమును పాదరవశంచి గలలవగలుగులాగున మరొక రకం జీవులను ప్రా త్హ ంచ్గల లక్షణము 

ఉతీననమ ైనట్ుయత,ే ఆ లక్షణము మరొక జీవులకు అందించ్బడి మొతతం జ్నాభట అందరవ ఆలోచ్నలను 

మారవువేసుత ంది. కనుక జ్రుగుతునన పునరుతీతిత  కరమములో మారుీలు మరవయు వరట్ిమదయ న లకొనన 

వ ైరములు పరవణామ కరమమును నడిపిసుత ననవి. 

మంచిది, జీవుల ప్రారంభమునకు ముందే ప్రాకృతిక నియమము ఉననదని చ్ెపిీనట్ెలు తే ఏమౌతుంది? అపుీడు 

నీకు విరుదులే ఉండరు. పునరుతీతిత  కిరయయే ఉండదు, అవునా. అయతే ఇదే అసలెైన సమసయ. ప్రాకృతిక 

ఎంపిక కొనసరగుతూ ఉండాలంట్ే ఒక జీవి మరొక జీవిగర మారుబడుట్ తపీక జ్రగరలి. ఈ సమసయను 

సీష్టముగర వివరవంచ్గలిగవన సుయడ్ ఒకట్ి సపాన్ ప ై ఉననది. ప్రాకృతిక ఎంపిక నియమము తమంతట్ తామే 

పునరుతీతిత  చ్ేయగల లేక ఒక జీవి మరొక జీవిగర మరగల జీవులప ై ఆధారపడి యుననది. కరని.... 
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డా. జ్ఞన్ ఆంకర్ బర్్:    :జీవులు అపీట్ిక  అకకడ జీవిసూత  ఉండాలి. 

డా. సపటఫ న్ మేయర్:  జీవులు అపీట్ిక  అకకడ జీవిసూత  ఉండాలి. కరని  దీనికి మించిన మరొక మూల 

విష్యమేమంట్,ే ప్రా ట్ీనులలో పయరవత సమాచ్ారముతో నింపడియునన DNA ఉండాలి, ఎందుకంట్ే పునరుతీతిత  

జ్రుగుతునన ఏ జీవిని తీసుకునాన - మాతృక విభజ్నను తాసుకుంట్ే- వరట్నినట్ీనోు నూ పాకిరయ నంతట్ినీ 

నడిపించ్ుచ్ునన సమాచ్ారముతో నిండిన ప్రా ట్ీనులు మరవయు DNA మాలికయయలులు ముందుగరనే 

నిరరమణము చ్ేయబడి యుననవి. కనుక మనమేది వివరవంచ్డానికి పాయతినసుత నానము? మొట్టమొదట్ 

ప్రా ట్ీనులు మరవయు DNA ల ప్రారంభమును గురవంచి వివరవంచ్డానికి పాయతినసుత నానము, అయతే అవి 

అపీట్ిక  నిరరమణము జ్రవగవయుననట్లు గర చ్ెబుతునన పాకిరయను అవలంబిసుత నానము. 

ఇపుీడు ఒక శరసత రవేతత , నోబెలు బహుమానమును అందుకునన జీవరవరణ మాలికుయలరు శరసత రవేతత  అయన 

కిరసిటయన్ డే డువ,ే జీవుల ఆరంభమును గురవంచిన సమసయప ై ఎంతగరనే అధయయనము చ్ేసి సిదాధ ంతీకరణ 

విధానములనినటి్ సమసయను కుు పతముగర కరర డీకరవంచ్ాడు. ఆయనేమంట్టడంట్ే. జీవులకు మునుపు ప్రాకృతిక 

ఎంపిక సిదాధ ంతము నిరరధారముగర ఉండుట్కు కరరణము వరట్ికి  సమాచ్ార అవసరత  ఉండుట్య,ే అంట్ే 

మొదట్ వరరు దేని ఆరంభమును గురవంచి వివరవంచ్ాలని పాయతినసుత నానరో అది అపీట్ిక  ఉననదని 

భటవించ్ుకొనుట్ అనానడు. అదే ఈ విధానాలలోని సమసయ అనానడు. 

డా. జ్ఞన్ ఆంకర్ బర్్:    :మంచిది, సపటఫ న్, అవకరశ్ వరదము కరదు, ప్రాకృతిక ఎంపిక కరదు, లేక RNA అనే 

నేడు పాపంచ్ములో ఉనన పాఖ్ాయత సిదాధ ంతము వలునా. RNA పరవకలీన అంట్ే ఏమిట్ి మరవయు దానిలోని 

సమసయ ఏమిట్ి? 
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డా. సపటఫ న్ మేయర్:  మంచిది, దానిని  RNA - పాపంచ్ పరవకలీన  అంట్టరు, ఈ విధానము యాదాలాపుగర 

ఎదురయేయ జీవుల ప్రారంభమునకు అవసరమ ైన ప్రాకృతిక నియమములు లేక వివిధరకములెైన అవకరశ్వరద 

విధానములు మేళవింపుగర ఉననట్లు  అనిపిసుత ంది. అయతే సితహాగర - పునరుతీతిత  జ్రుగుతునన జీవులు 

ఉననవని భటవించ్ుకొనుట్కు బదులుగర సితహాగర పునరుతీతిత  అవుతునన RNA మాలికుయలు ఉననదని, 

తనకు తానుగర ఉతీతిత  చ్ేసుకరను పాకిరయలో ఒకదానితో ఒకట్ి విభేదించ్ుకొనుచ్ూ ప్రాకృతిక నియమము 

మరవంత సులభముగర కొనసరగుట్కు అనువుగర ఉండగలిగవన చినన చినన మాలికయయలులను పుట్ిట ంచ్ గల 

RNA మాలికుయలు ఉననదని భటవించ్ుట్ జ్రవగవంది. 

ఇపుీడు, పరవకలీన మొదట్ సమాచ్ారం యొకక ప్రారంభము యొకక సమసయ పరవష్కరవంచ్డానికి 

పాతిప్రదించ్బడినది. కరని అది వివరవంచ్లేక ప్ర యంది నేను ఒక నిమిష్ములో అదెందుకు వివరవంచ్లేక 

ప్ర యందో  తెలియచ్ేసరత ను. జీవరవరణ శరసత రము యొకక సమసయ గుడు్  ముందా లేక కరడి ముందా అనన 

విధానములో వివరవంచ్డానికి మొదట్ పాతిప్రదించ్బడలేదు. అదేమిట్ో వివరవంచ్డానికి నాదగ్ర ఒక సుయడ్ 

ఉంది. మీరు మాతృకను ఒకసరరవ గమనిసతత  దానిలో క వలము ఒక ఇంజ్నీరు మాతామే అరధము చ్ేసుకరగలుగు 

నట్లవంట్ి అదుుతమ ైన జ్ట్ిలతిము నిక్షిపతమ ై యుండుట్ గమనించ్వచ్ుు.... 

డా. జ్ఞన్ ఆంకర్ బర్్:    :అవును. మనము ఇకకడ క వలము ఒక మాతృకను మాతామే చ్ూసుత నానము. 

డా. సపటఫ న్ మేయర్:  శ్రీరములోని పాతి మాతృక ఒకదానిప ై ఒకట్ి ఆధారపడి మరవయు శ్రీర భటగములు 

ఒకదానిప ై ఒకట్ి ఆధారపడునట్లవంట్ి గుడు్  ముందా లేక కొడి ముందా అననట్లవంట్ి సమసయ 

కలిగవయుననవి. మన జీవితము కొనసరగుతూ ఉండుట్కు అవసరమ ైన ప్రా ట్ీనులను నిరవమంచ్ాలనుకుంట్ే మీకు 

DNA మరవయు దానిలో నిక్షపితమ ైన యునన సమాచ్ారము అవసరము. కరనీ DNA మొలికుయలులో 
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ఉననట్లవంట్ి సమాచ్ారమును తీసుకొని వ ళళవలెనంట్ే ప్రా ట్ీనులు అవసరమగును. కనుక DNA ప్రా ట్ీనులప ై 

ఆధారపడితే, ప్రా ట్ీనులు DNA ప ై ఆధారపడి యుననవి. అయతే మొదట్ ఏది దనీిప ై ఆధారపడియుననది? 

ఏవిధమ ైన కిరయ జ్రగరలి్ వచిునా ఒకట్ి లేనిదే మరొకట్ి కొనసరగుట్కు ఆసరకరం లేదు. 

మంచిది, ఆ సందిగదతను విడదీయట్కు RNA - పాపంచ్మనే మరొక సిదాధ ంతము పాతిప్రదించ్బడినది. అయతే 

ఈ సిదాధ ంతము సమాచ్ారమును నిలిపియుంచ్గలిగవన మరవయు రసరయనిక చ్రయలను అదుపుచ్ేయగలిగవన 

మాలికుయలు అయనా RNA ప ై ఆధారపడి సిదధము చ్ేయబడినది. కనుక క వలము DNA లేక ప్రా ట్ీను మాతామే 

కరక జీవము యొకక ప్రారంభమునకు మొదట్ ఉపయోగపడినదని కొందరు శరసత రవతేతలు పాతిప్రదించ్ుచ్ునన.... 

మరవయు జీవులు ప్రారంభమగునట్లు గర చ్ేసి పరవణామ కరమమును ప్రారంభించింది సితః - సిదధ  RNA 

మాలికయయల్. 

డా. జ్ఞన్ ఆంకర్ బర్్:    :ఇవి రలండునూ ఒకక మాతృకలోనే ఉననవి. 

డా. సపటఫ న్ మేయర్:  మంచిది, అది ప్రా ట్ీనులు చ్ేసుత ననట్లు గర సమాచ్ారమును నిలువ ఉంచ్ాలి మరవయు 

రసరయనిక చ్రయలను నియంతిాంచ్ గలగరలి. ఇపుీడు, నిజ్ఞనికి వీట్ితో ఉననట్లవంట్ి సమసయ కరకొలులు. 

మొట్టమొదట్ిది ఏమిట్ంట్ే చినన మాలికయయలులు చ్ేయగలుగుతునన, RNA లు చ్ేయగలుగుతునన, 

మరవయు ఎంజ్లైములు చ్ేయగలిగ  చినన ఉతేరేరకములలో కొంత వయతాయసము ఉననది. ప్రా ట్ీనులు నిజ్ముగర 

చ్ేసతవి ఎంజ్లైముల ఉతేరేరకములు. ప్రా ట్ీను ఎంజ్యములు శ్కితనివిగల మరవయు నిస్తుత వ చ్ేయగలిగవన 

కిరయను ఏక కరలములో చ్ేసరత య, అలా కనట్ెలు తే భినన రసరయనిక కిరయలు జ్రుగుట్కు ఆసరకరము కలుగదు. 

అయతే RNA మాలికుయలు చ్ేయగలుగుతుననట్లు గర చ్ూపించ్లేక ప్ర తుననది. కనుక ప్రారంభము నుండే ఇది 

గుడు్  ముందా లేక కరడి ముందా అనే సమసయ నిది తీరులేక ప్ర తుననది.   
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కరని దీనికి మించి, ననానకరవషంచి దేమంట్ే ఈ RNA - పాపంచ్ పరవకలీనలో ఉనన రలండు ముఖ్య 

సమాచ్ారమునకు సంబందించిన సమసయలు. RNA - పాపంచ్మును ఏడు భటగములుగర చ్ూపించ్గలిగవన ఒక 

పట్ము నాదగ్ర ఉననది. RNA - పాపంచ్ సిదాధ ంత కరతలయొకక ఉదేదశ్మేమిట్ో వివరవంచ్ే సుయడ్ మీకు 

చ్ూపించ్నునానను. DNA మాదిరవగరనే ఉననట్లవంట్ి RNA లోకయడా చ్కకరలు మరవయు ఫర స ెట్స గుళికలు 

కలిగవన దారములవంట్ి నూయకిుయక్ ఆము ములు ఉననట్లు గర భటవించ్ారు. ప్రారంభ భూమిప ైకి సమయాను 

కయలముగర ఈ ఆము ములనిన ఏరీడినవని ఊహ ంచ్ుచ్ునానరు. ఇది అసరధయమ ైన కిరయగర 

వరవణంచ్బడుతుననది. కరని తరువరత అవనినయూ కలిసి RNA మాలికుయలు ఏరరీట్లకు కరరణమ ైనట్లట గర 

భటవించ్ారు. తరువరత ఆ RNA మాలికయయలులు ఒకట్ొకట్ిగర అభియువృదిధ  చ్ెంది డారవిను పాతిప్రదించిన  

బలము కలిగవనవి జీవించ్గలుగునననట్లవంట్ి మాలికయయలులుగర మారవనవి.   

ఇపుీడు, అకకడే. ఆపండి. ఆపి ఉంచ్ండి. ఈ మూడవ మ ట్లట  కఠవనమ ైనద,ి ఎందుకంట్ే ఇది సమాచ్ార 

అవసరతను తెలియచ్ేసుత ంద.ి మొదట్ మనము RNA గురవంచి అది క వలము తనలోని పదియవ వంతో 

భటగమును మాతామే తిాగవ రూప్ ందించ్గలదని తెలుసుకునానము. సితహాగర పునరుతీతిత  చ్ేసుకరగలిగవన 

RNA మాలికయయలును అధయయనము చ్ేయుట్కు పాయతినంచ్ాము, మరవయు మనము RNA  మాలికుయలు 

తనలోని పదియవ వంతు భటగమును పునరుతీతిత  చ్ేసుకరగలదని మాతామే మనము మన జ్ఞా నముతో 

తెలుసుకర గలిగరము. కరని అట్ిట  సూక్షమ కిరయ జ్రుగుట్ కయడా నూకిుయసులోని మూలాలలోనుండి 

పాతేయకముగర కరమబదీదకరవంచ్బడిన RNA మాలికయయలులప ై ఆధారపడి యుననది. RNA, DNA వలెన  

సమాచ్ారమును తీసుకుని వ ళుగల మూలాలను కలిగవయుననది. కనుక RNA- పాపంచ్ పరవకలీనలో ఉనన 

మూడవ మ ట్లట  ఎంతో సమాచ్ారమును కలిగవయునన మాలికయయలును కలిగవయుండుట్. అయతే ఏ RNA - 

పాపంచ్ సిదాధ ంత కరతయో ఆ సమాచ్ారం ఎకకడి నుండి వచిునదో  వివరవంచ్లేక ప్ర యాడు. 



10 
 

డా. జ్ఞన్ ఆంకర్ బర్్:    :ఈ సమాచ్ారం సర లీమ ైనది కరదు కరని అతయధికమ ైన సమాచ్ారము. 

డా. సపటఫ న్ మేయర్:  నిజ్ముగర ఇది అతయధిక సమాచ్ారము. తరువరత మీరు రలండు మ ట్లట లు ముందుకు 

వ ళితే అకకడ RNA- పాపంచ్ కఠవనమ ైన ఐదవ మ ట్లట  కనిపిసుత ంది, ఇకకడ RNA,నేడు మనము తరు్ మాగర 

పిలుసుత నన పాకిరయ దాిరర RNA గర మారుట్ ఉననద,ి మనము గత రలండు వరరముల కిరతము చ్ూసిన 

యానిమేష్నులో DNA లో ఉనన సమాచ్ారమును ప్రా ట్ీనుగర మారుసుత నన కరరమగరరమంతట్ినీ కలిపి తరు్ మా 

పాకిరయగర పిలువబడుతునన కిరయ దాిరర సమాచ్ారం ప్రా ట్ీనుగర మారుబడుతుంది. ఆ తరు్ మా పాకిరయలో 

అనేకమ ైన ప్రా ట్ీనుల బటగసరిమయత ఉంట్లంది. కనుక RNA మరొక RNA ను ఉతీతిత  చ్ేయుట్లేదు, కరని 

ఒకరనొక సమయములో ప్రా ట్ీనులు సహాయముతో DNA లోని సమాచ్ారం తరు్ మా చ్ేయబడుతుంది. కనుక 

ఈ తరు్ మా పాకిరయను ప ంప్ ందింప చ్ేయుట్కు అనేక ప్రా ట్ీనులు అందుబటట్లలో ఉననవి. ఇదే నేట్ి మన 

జీవితములో ఉననది కనుక, మీరు అవి ఇకకడ ఏమ ై యుననవో తపీక వివరవంచ్ాలి. అయతే ఇది 

సమాచ్ారమును గురవంచిన ప దద  సమసయగర కయడా మారుతుననది, ఎందుకంట్ే ఈ తరు్ మా పాకిరయ అంతయూ 

వివిధ రకములెైన ప్రా ట్ీనులు సముదాయముతో రూప్ ందించ్బడుతుంది. 

డా. సపటఫ న్ మేయర్:  ఇవి ఉనన సమసయలలో క వలము మూడు: RNA నిజ్మ ైన ఎంజ్లైమ్ కలట్లిసుట లా 

పనిచ్ేయడము లేదు; RNA మరొక RNA గర మారుట్కు అవసరమ ైన సమాచ్ారమును గురవంచిన వివరణ 

లేదు; RNA సితః - పునరుతీతిత  జ్రుగుతూనే ఉననది. మరవయు మాతృకలో మీరు తపీక వివరవంచ్వలసిన 

ఆధునిక తరు్ మా పాకిరయను ఉదువింపచ్ేసుత నన సమాచ్ారమును గురవంచి ఏవిధమ ైన వివరణయూ 

లభించ్లేదు. 
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డా. జ్ఞన్ ఆంకర్ బర్్:    :సపటఫ న్, ఈ విష్యములో పరవశోధనలు చ్ేసిన శరసత రవేతతలు చివరవకి ఏమి 

చ్ెబుతునానరు? 

డా. సపటఫ న్ మేయర్:  మంచిది, RNA - పాపంచ్ పరవకలీన సరలైన వివరణను చ్ెపీలేక ప్ర యంది. ఒక 

నిమిష్ం నేను పాసరత వించిన, నోబెలు బహుమాన గరహీత జీవ ప్రారంభముప ై అధయయనము చ్ేసి, భూమి నుండి 

ఆ..... కఠవనమ ైన విష్యాలను వివరవంచ్ుట్ సరధయము కరనట్లవంట్ిది కనుక RNA- పాపంచ్మునకు 

ముందునన మరొక సిదాధ ంతమును పాతిప్రదించ్ాలి అంట్లనానడు. 

డా. జ్ఞన్ ఆంకర్ బర్్:    :కనుక మీరు దేనిని ఒక అడుగు వ నుకకు తీసుకువ ళ్లు రు. 

డా. సపటఫ న్ మేయర్:  అవును. కొదిదగర వ నుకకు జ్రవప్రను. రరబర్ట షరపిరో, జీవుల ప్రారంభమును గురవంచిన 

విదయలలో ఈయనను డాకటర్. తెలుసు, అంట్లంట్టరు ఎందుకంట్ే రసరయనిక శరసత రము ఏమి చ్ేసుత నానదో  

తెలుసుకునన రసరయనిక శరసత రవేతత  ఈయనే, మరవయు అయన ఎపుీడూ, "హ,ే ఇది ఉపయోగపడదండి, 

ఉపయోగ పడదు. నిజ్మ ైన పాపంచ్ము ఈరీతిగర జ్రుగుట్లేదు అంట్లనానడు . కనుక పాజ్లు మరొక 

విధానము కొరకు వ తుకుతునానరు. 

డా. జ్ఞన్ ఆంకర్ బర్్:    :మంచిది, వరరు మరొక సిదాధ ంతమును పాతిప్రదిసుత నానరు. మరర 

సిదాధ ంతమేమిట్?ి 

డా. సపటఫ న్ మేయర్:  ఆ పాతిప్రదన ఏమిట్ంట్ే కొందరు శరసత రవేతతలు పిలుచ్ుచ్ునన అవసరత, ప్రాకృతిక 

నియమములప ై ఆధారపడుట్ లేక జీవుల ప్రారంభమును గురవంచిన సపియ సిదధబటట్ల కలిగవన సిదాధ ంతములు 

ఉనన కళలలో భటగము. అయతే వీట్ిలో మొదట్ిదానిని 60 దశ్కపు చ్రమాంకములో పాతిప్రదించిన వరరు 
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డీన్ కలనోయన్. ఈయన కొంత ఆమోద యోగయమ ైనదే చ్ెప్రీడు, కొనినసరరుు  అది సరవగరనే అనిపించింది; అతని 

ఆలోచ్నేమంట్ే, ఉదాహరణకు ఒక ప్రా ట్ీను మాలికయయలును నిరవమంచ్డానికి అవసరమ ైన సమాచ్ారము 

రసరయన ఆకరషణ వలన సితహాగర సంసిదధపడగలిగవన బలములు కరమముగర అమరుబడినవరట్ి ఫలితముగర 

ప్రా ట్ీను మొలికుయలు నిరరమణమునకు అవసరమ ైన సమాచ్ారమని మనము వివరవంచ్వచ్ుును. సెట్ికము 

ఏరీడు విధానమును దీనిని పాతిప్రదించ్ుట్కు ఒక ఉదాహరణగర అతడు ఉపయోగవంచ్ాడు. రసరయనిక 

పాపంచ్ములో మనకు అతుయననతమ ైన చ్కకట్ి నిరరమణములు కలవు. వరట్ిని సీట్ికములు అంట్టము. 

ఉదాహరణకు, మీరు ఉపుీ సీట్ికను తయారు చ్ేయాలనుకుంట్ే, కొదిదగర సర డియమును మరవయు కరు రలైడును 

తీసుకుని రలండిట్ినీ ఒక దాా వణములో వేసతత  సర డియముయొకక ప్ర జిట్ివ్ ఆకరషణ కరు రలైడులోని న గలట్ివ్ 

ఆకరషణలతో కలిసి.... 

డా. జ్ఞన్ ఆంకర్ బర్్:    :సహజ్సిదధముగర. 

డా. సపటఫ న్ మేయర్:  సహజ్సిదధముగర. వరట్ంతట్ అవే అమరుబడి చ్కకట్ి రూపము సిదధపడుతుంది. 

అయతే ఇలాంట్ి ఆకృతులు అనేకము ఉననట్ుయతే అవనినయూ ఒకదాని తరువరత ఒకట్ి అమరుబడి 

చ్కకట్ి సీట్ిక ఆకృతి ఏరీడుతుంది. 

డా. జ్ఞన్ ఆంకర్ బర్్:    :నిట్టనిలువుగర కరసినట్లవంట్ి నమూనా. 

డా. సపటఫ న్ మేయర్:  ఒక నమూనా. కశ్చుతంగర. దీనిలో ఉనన ఆలోచ్న ఏమిట్ంట్ే, అయతే అది 

ప్రా ట్ీనులలో ఉనన అమీనో ఆము ముల పాతేయకమ ైన అమరవకను తెలియచ్ేసుత ంది, లేక ఎవరవకి తెలుసు, DNA 

మొలికుయలులోని మూల సరా నముల అమరవకను తెలియచ్ేయవచ్ేుమో అనుకునానరు. మరవయు ఇది కలనోయన్ 
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యొకక ఆలోచ్న. ఆయన బయోకలమికల్ పతాడెసిట నేష్న్ అనే పుసతకంలో దీనిని పాతిప్రదించ్ాడు. మరవయు ఇది 

జ్ఞకిస్ మొనోడ్ యొకక  విభటగములను వివరవంచ్డానికి ఉపయోగవంచ్ే ఒక విధానము. గురుత ననదా, గతవరరం 

కరరయకరమములో జ్ఞకిస్ మొనోడ్, మీరు ఒక శరసత రవేతత  అయతే మరవయు మీరు ఒక విష్యానిన వివరవంచ్ాలని 

అనుకుంట్ే మొదట్ అవకరశ్వరదము, తరువరత అవసరత వరదమును ఉపయోగవంచ్ాలి లేకుంట్ే ఈ రలండిట్ిని 

కలిపి ఉపయోగవంచ్ాలని చ్ెప్రీడు. ఇది అవసరత వరదమును ఉపయోగవంచ్ాలనుట్కు ఒక ఉదాహరణ. 

ముందే నిరణయంచ్బడుట్. జీవ రసరయన శరసత ర ముందే నిరణయంచ్బడుట్. మొలికుయలులు వరట్ి మధయ నునన 

రసరయనిక బలముల ఆధారముగర తమంతట్ తామే అమరుబడును. 

మంచిది, ఆసకితకరంగర, ఈ సిదాంతమును ముగవంచ్ాలనుకుంట్ే, జీవుల ప్రారంభ శరసత రవేతత  అయన ప్ ా ఫ సరు 

కలనోయన్, తన సిదాధ ంతమునే చివరకు తృణీకరవంచ్ాడు మరవయు తపుీ సిదాధ ంతమని చ్ెప్రీడు, ఎందుకంట్ే ఒక 

సమయము వచ్ుునపుీడు ఆ సిదాధ ంతము పనిచ్ేయుట్లేదని గురవతంచ్ాడు. మొదట్ ప్రా ట్ీనులు 

విష్యములో అది సరవగరనే పనిచ్ేసుత ననదని అనుకునానడు - కరని తరువరత ప్రా ట్ీనులు విష్యములో కయడా 

పనిచ్ేయలేదు - DNA విష్యములో మాతాము కశ్చుతముగర పనికిరరదు అనానడు. అయతే ప్రా ట్ీనులు 

నిరరమణమునకు అవసరమ ైన సమాచ్ారము DNA లోనే ఉంట్లంది కనుక మొదట్ దానినే వివరవంచ్వలసి 

ఉంట్లంద.ి 

డా. జ్ఞన్ ఆంకర్ బర్్:    :సర  మంచిది. అంట్ే ఆ సిదాధ ంతము సరవప్ర లేదు, అపుీడు మర ముననది? 

డా. సపటఫ న్ మేయర్:  మంచిది, అదెందుకు పనిచ్ేయలేదో  వివరవంచ్డము ముఖ్యమ నైదని నా అభిప్రాయము. 

ఇది చ్ాలా మ ైఖ్యమ ైన విష్యము. అదెందుకు తెలుసుకరవరలంట్ే మనము DNA రసరయనిక అమరవకను 

ఒకసరరవ గమనించ్ాలి. మరవయు ఇది చ్ాలా ఆసకితకరమ నైద.ి DNA లోని రసరయనముల కయరుీను మీరు 
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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 

ఫర 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 సపరేన్ 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 ఫ స ీట్లల మధయ నునన బంధములను గమనించ్ారర. ష్ుగర్ - 

ఫరస ె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 

ఆజ్ఞా పించ్ుట్కు ఒకక రసరయనమ ైనా లేదు. మరొక మాట్లో, అడుగుల కరమ అమరవకలను ఆజ్ఞా పించ్గల 

రసరయన మొకకట్ియునూ లేదు. 

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

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

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

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 దీనిని మొదట్ 

అంగీకరవంచిన వయకిత ఈ సిదాధ ంతమునకు రూపకరత అయన ప్ ా ఫ సరు డీన్ కలనోయన్. 
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డా. జ్ఞన్ ఆంకర్ బర్్:    :మంచిది. సపటఫ న్, ఇది కచిుతముగర ఆసకితకరమ ైనద.ి కరని మీ పాశ్నకు జ్ఞవరబు  

అవకరశ్ం వరదంలో, లేక  ప్రాకృతిక ఎంపిక వివరవంచ్లేకుంట్ే, మరవయు ఈ రలండిట్ి సమిమళితము కయడా 

తెలియచ్ేయలేక ప్ర తే, అపుీడు మీరవకకడికి వ ళతారు? ఇంక మి మిగవలియుననది? 

డా. సపటఫ న్ మేయర్:  మంచిది, ఈ పాతిప్రదన, అవసరత పాతిప్రదన ఆధారముగర వివరవంచ్డానికి 

పాయతినంచినా సఫలత సరధించ్ లేకప్ర యారు. మరవయు ఈ పాతిప్రదన విఫలమ ైన విధానమే దాని సమసయను 

తెలియచ్ేసుత ంది అనుకుంట్లనానను, మరవయు అది తరువరత వచ్ేు వరట్ిని గురవంచి తెలియచ్ేసుత ంది. 

ఎందుకనగర నేను దృశ్యములో చ్ూపించిన ఉదాహరణను గమనిసతత  బో రు్ ప ైన ఒక సమాచ్ారము 

తెలియచ్ేయబడుతుంది. ఇవి అయసరకంత ఆకరషణ బలములయొకక ఫలితము కరదు. మరవ అవి ఎకకడి 

నుండి వచిునవి? మంచిది, ఇది ఒక జ్ఞా నవంత రూపకరత నుండి వచిునదనుట్యే నిజ్ము. మా అబటుయ 

వీట్ిని సరవగర అమరరుడు. కనుక ఇది జ్ఞా నవంతమ ైన రూపకరతకు విధానంగర ఉననది. సమాచ్ారము ఒకరవ 

ఆలోచ్న నుండి ఉతీననమౌతుందని అని సమాచ్ారమును గురవంచి మనమందరము కలిగవయునన ఆలోచ్న 

యది. అనుభవంతో జ్ఞా నము ప రుగును అని మనకందరవకీ తెలిసినట్లవంట్ి విష్యము ఇది. కనుక వివిధ 

రకములెైన వరట్నినటి్నీ నేను పరవశీలించి, వివిధ రకములెైన ప్రాకృతిక పాతిప్రదనలను పరవశీలించి.... వరట్ిప ై 

పయరవత అధయయనము చ్ేసిన తరువరత జ్ఞా నవంతమ ైన రూపకలీన విజ్ఞా న పరవకలీన ఫలితముగర ఏరీడుట్ 

సరధయమయేయ విష్యమేనా అని ఆశ్ురయపడా్ ను. 

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

ఉదాహరణకు మీరు రషర మర్ పరితముకు వ ళిళనట్ెలుయతే అకకడ కనిపించ్ే అందమ ైన ముఖ్ములు వరట్ి 

వ నుక గొపీ శ్చలీకరరుడు ఉనానడని తెలియచ్ేయును. ఇపుీడు మాతృకలు లోపల చ్ెకకబడిన ముఖ్ములు 
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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:    :మంచిది, సపటఫ న్, మీ పుసతకములో జ్ఞా నవంతమ ైన రూపకరత వరదనను మరవయు 

ఇతర హాలామర్క వరదనలను అమలు చ్ేయడానికి సహరవంచ్ేట్ట్లవంట్ి నూతనముగర కనుగొనబడిన వ ైజ్ఞా నిక 

డిసకవరీలు ఉననవని చ్ెప్రీరు. అవేమిట్ి? 

డా. సపటఫ న్ మేయర్:  మంచిది, నా పుసతకములో 1960 దశ్కం చివరవ నుండి ఈ పయరవత కిరయ నంతట్ినీ 

నడిపిసుత నన డిజిట్లు కరడ్ అనగర DNA లో ఉనన సమాచ్ారమును గురవంచి మనకు తెలిసిన వరట్నినటి్నీ 

ఆధారము చ్ేసుకుని జ్ఞా నవంతమ ైన రూపకరత వరదనను సమరవాసూత  చ్ెప్రీను. కరని DNA లో ఉనన 

సమాచ్ారంతో బదులుగర, ఒక మాతృక సమాచ్ారమును ఎలా నిలిపియుంచ్ుతుంది, ఎలా అదుపు చ్ేసుత ంది 

మరవయు ఎలా ఉపయోగవంచ్ుకుంట్లందనే అనేకమ ైన విష్యాలను నేరుుకుంట్లనానము. ఈ నాతనముగర 

కనుగొనబడిన విష్యములనినయూ ఒక జ్ఞా ని యొకక కిరయ ఉననదనే ఆలోచ్నకు బలము 

చ్ేకయరుుచ్ుననవని అనుకుంట్లనానను. 

డా. జ్ఞన్ ఆంకర్ బర్్:    :ఇవి మన జ్ఞా నమునకు అందని విష్యాలు. 

డా. సపటఫ న్ మేయర్:  అవును, మన జ్ఞా నమునకు అందని విష్యాలు. ఉదాహరణకు, మాతృకలో ఉనన 

సమాచ్ారం అక్షరర కరరమును సరవచ్ూచ్ుట్నే పనిని ప్ర లియుననదనుకుంట్ే, ఆ సమాచ్ారమును చ్దువుట్లో 



18 
 

మాతృక తపుీచ్ేసతత , తపుీగర సమాచ్ారము చ్దువుట్లో తపుీ జ్రవగవతే, ఆ సమాచ్ారమును చ్దువుట్లో 

విశ్ిసనీయత కరలోీత,ే దానిని చ్ూచ్ుట్కు తిరవగవ జ్రవగవనది సరవయ ైనదా కదా అని పరీక్షించి జ్రవగవన తపుీను 

సరవచ్ేయుట్కు కఠవనమ ైన ప్ ా ట్ీను సముదాయము ఉంట్లంది. సమాచ్ారమును అదుపుచ్ేసత విధానము ఒకట్ి 

ఉననది.... మాతృకలో ఉనన సమాచ్ారం ఒక కంపయయట్రులో ఫర ల్రులలో ఫ ైల్్ మరవయు ఆ ఫర ల్రులు మరవ 

ప దద  ఫర ల్రులలో అమరుబడనిట్లు గరనే అంచ్ెలంచ్ెలుగర సమాచ్ారము పతరుబడి యుంట్లంది. మరవయు ఒక 

జ్నుయపరమ ైన సమాచ్ారం మరొక జ్నుయపరమ ైన సమాచ్ారంలో నిక్షిపతము చ్ేయబడనిట్లవంట్ి అనగర రషరయ 

బొ మమలవలె కనబడుతుననట్లవంట్ి వలల ఆకరరములో అమరుబడిన సమాచ్ారం ఉంచ్బడి యుననది.   

డా. జ్ఞన్ ఆంకర్ బర్్:    :మనము మ ైకరర  సర కప్ దాిరర క వలము జ్ఞా ని మాతామ ేరూప్ ందించ్గలిగవన 

జ్ట్ిలమ ైన సమాచ్ారము ఉండుట్ మనము చ్ూచ్ాము. వచ్ేు వరరములో మనము ట్ెలిసర కప్ దాిరర 

వ నుకకు వ ళిు బిగ్ బటంగ్ సిదాధ ంతము మరవయు సరిలోకము యొకక నిరరమణమును గురవంచి శరసత రవేతతలు 

కనుగునన విష్యాలను చ్ూడనునానము. విజ్ఞా న శరసత రము దాిరర భూమిప ై మానవుల ఉనికి ఆరంభమును 

గురవంచి మరవయు అకకడ రూపకరత గురవంచి కనిీసుత ందా అని పరవశీలించ్నునానము. తరువరత రలండిట్నిీ 

మనము ఒక చ్ోట్ికి చ్ేరవు రూప కరత గురవంచిన వ ైజ్ఞా నిక వరదనను ఒక కొలికిక తీసుకు రరన ై యునానము. 

పిాయులారర, మీరవది తపీక చ్ూసరత రని అనుకుంట్లనానను. ఇదెంతో ఆసకితకరమ ైనది మరవయు దానిని 

వివరవంచ్ుట్లో సపటఫ న్ నిషరణ రుధ డు, మీరు తపీక వచ్ేువరరం చ్ూసరత రని ఆశ్చసుత నానను. 

 

***** 

మా మరవనిన ట్ీవీ ప్రా గరర మలిన  చ్ూసతందుకు ఉచిత  John Ankerberg Show App చ్ెసుకొండి 
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"యేసు కీరసుత ను అంగీకరవంచ్డానికి ప్రారవాంచ్ు  @ JAshow.org ను 

 

ద జ్ఞన్ ఆంకర్ బర్్ షర  

ప్ర స్ట  బటక్్ 8977 

చ్ట్టనూగర, TN 37414 అమ రవకర. 

మా వ బ్ స ైట్స: JAshow.org 


