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SM15-1-2-TE 

కనిప ించక ిండా పో యిన శిలాజాల లోని రహస్యము - కారయకరమిం 2 

అనౌనసర్: ఈ రోజు జాన్ య ాంకర్ బర్్ షో  లో, మనము ఎకకడి న ాండి వచ్చా ఇకకడి కెల వచ్చాాం? మనల్ని 

ఈ లోకాంలోకి ఏది తెచ్ాాంది? అనేక హ ైస్ కలోన , కాలేజీలోన  చ్చరెెస్ డచరవిన్ యొకక పరవణచమ సిదచధ ాంతాం,ఒక  

సిదచధ ాంతాంగా కాక దృవీకరవాంచ బడిన స ైన ు స్తయాంగా భోదాించ బడుతునిది. ఐతే ఈనచడు పలువురు  

పరఖ్ యతశాస్్రజుు లు అనేక కారణచలన  బట్టి  చ్చరెెస్ డచరవిన్ పరవణచమ  సిదచద ాంతచన్ని తిరస్కరవస్ ్ నచిరు. వాట్టలోె  

ముఖ్యమ ైన కారణాంగా స్ాంకెిషి్ాంగా , పూరవ్గా ఏరపడిన రూపాలన  స్ాంతరవాంచ కుని జాంతువులు, వాట్టకి 

ముాంద  కాల౦లో ఎల ాంట్ట  జాంతువులు లేనపపట్టకికేబ్రరయన్  విస్ప పట్నాం లో ఒకకస్ారవగా లోకాం లోకి 

వచ్ానట్లె  చ్ెపుతునచిరు.  పరా ణుల జీవిత  చరవతరలో శక్ివాంతాం, జాు న యుక్మ ైన రూపకలపన ఉనిదన్న ఈ 

శాస్్రజులలో క ాందరు, ఎాంద కు తిరవగులేన్న స్తయాం నముుతునచిరు? 

ఈనచట్ట మన అతిధి, కేాంబ్రరడ్్జ విశివిదచయలయాంలో  ఫిల స్ఫి  ఆఫ్ స ైన ులో ph.D పట్టి  స్ాంపాదిాంచ్న Dr. 

Stephen Meyer ఈయన  Darwin’s Doubt.( డచరవిన్ స్ాందేహాం) అనే పుస్్క రచయిత మ  పోర గార ాంలో 

కలుస్ క ాండి. 

***** 

డచ. జాన్ ఆాంకర్ బర్్:    : నేట్ట మన అాంశాం, ఈనచడు  శాస్్రజుు లలో పలువురు, మనమ౦దరాం, 

హ ైస్కకళ్ళలో, కాలేజీలోె  నేరుాకుని, ఆధచరవత పారయ సిదచద ాంతాం, న్నయో డచరవిన్నజాం అనబడే డచరవిన్ 

జీవపరవణచమ సిదద ౦తచన్ని ఎాంద కు తిరస్కరవస్ ్ నచి రు. స్మకాల్నక జీవపరవణచమ సిదచద ాంతాంలో స్మస్యలు 
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ఎపుపడు మొదలయయలు? స్రే తరువాత వచ్ేా అనేక వారాలలో, జీవపరవణచమ  సిదద ౦తచన్ని గురవాంచ్ మనాం 

దృకపథాంలో పరవశీల్నాంచబో తునచిము. దచన్నచ ట్టి  ఉని స ైన ు పరమ ైన స్మస్యలన  గురవాంచ్  శాస్్రజుు డు, 

వేదచాంతి,   

Dr. Stephen Meyer చరవా స్ా్ రు  

మున పు భుతతి   శాస్్రజుు న్నగా ఉని Dr. Meyer కేాంబ్రరడ్్జ విశివిదచయలయాం న ాండి, ఫిల స్ఫి  ఆఫ్ స ైన ులో 

ph.D 

పుచ ాకునచిరు.  Signature in the Cell and Darwin’s స్ాందేహాం అనే రెాండు స్ పరసిదధ  పుస్్కాలన  

రాశాన . ముఖ్యమ ైన స్ాక్ష్య దచరాలన  వివరవాంచడాంలో తన స్ామరాధ ాన్ని గురవాంచ్  Darwin అన మాంపడడాం 

వలన తన జీవపరవణచమ సదిచద ాంతాంలో వచ్ాన విపరీత పరవసిి తులన  గురవాంచ్   Dr. Meyerతన పుస్్కాంలో 

వివరాంగా తెల్నపారు. భటరీస్ాంఖ్యలో జాంతువులు ఒకక స్ారవగా అకస్ాుతుగా  కనపడిన కేబ్రరయన్ విస్ప పట్నాం 

అన్న పేరు ప టి్బడిన  చ్చరవతచర తుక స్ాంఘట్న గురవాంచ్ డచరవిన్ తికమక పడేవాడన్న ఈయన రాశాడు. 

డచకిర్. మేయర్, మీరవకకడికి వచ్ా నాంద కు స్ాంతోష్ాం. ఈ రోజు Illustra Media వారవచకకన్న డచకుయమ ాంట్రీ 

చ్తరాం  Darwin’s Dilemma తో నేట్ట మన కారయకరమ న్ని పరా రాంభిస్ ్ నచిము. అతిపురాతన జాంతువులు. 

వాట్టకి ముాంద  ఎల ాంట్ట పురవిక జాంతువులు , లేకుాండచ లోకాంలోకి వచ్నట్లె  చకపుతుని శిల జాలన  

కన గొనిపుడు శాస్్రజుు లు ఎల   మదన పడినచరో ఈ పుస్్కాం తెలుపుతునిది. పోర గార ాం పూరవ్గా చకడాండి.  

Illustra Media వారు   డచరవిన్ డెలైేమ  డచకుయమ ాంట్రీ చరవతర న ాండి. 

అనౌనసర్: Burgess మ త్న్న రాతి పప ర , గతాం లో పసఫిిక్  మహా స్ముదరాంలో పల ఉాండేది. ఇపుపట్ట ఉత్ర 

అమ రవకా ఖ్ాండపు ఒడుు న ఇది చ్ని జూ లో అనేక జాంతువుల తో కళ్కళ్ ల డుతుాండేది.   
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భూగరభాంలో అనేక వాందల ఏళ్లె గా కలుగు తుని కదల్నక వలన , ఈ రాళ్లె  ఈ రాళ్ళలో ఉని అనేక శిల జాలు 

స్ముదర మట్టి న్నకి 7 వేల అడుగులకు మిమిాప ైకి నెటి్ బడినచయి. 

ఇకకడ ఇపపట్టకి లోకాంలో ఉని అనేక పరధచన ఇతర జాంతువులు ,  జాంతు వరా్ ల శరీర రుపాలు అతరవాంచ్ 

పో యినచ శిల జాలు రవకారుు లలో ఒకకస్ారవగా కన్నపిాంచ్ నాంద న , ఎల ాంట్ట జీవపరవణచమ చరవతర లేకుాండచ అవి 

అకకడ ఉాంచ బడినట్లె  అన్నపిాంచ్ాందన్న పరఖ్ యత జీవ శాస్్రజుు డు  Richard Dawkins తన అభిపరా య న్ని 

వెలెడిాంచ్చడు . 

కేబ్రరయన్ స్ముదచర ల జీవ శాస్్ర విధచనచన్ని గురవాంచ్ ఈ శిల జాలు  శాస్్రజుు డలు కూడచ వివరవాంచ్ తెల్నపాయి. 

కాంపుయట్ర్ స్హాయాంతో మనాం ఈ ఆలోకన్ని  గురవాంచ్   ఈ జీవాంగా చకపిాంచగలుగు తునచినాం  

18 9 9 లో మొదట్ Mount Stephen   వదద  దో కికన శిల జాలలో కన గొని బడిన  Wiwaxia కూడచ  

శాస్్రజుు ల్ని తికమక ప ట్టి ాంది.  

శరీరాంప ై అనేక పప ర లతో కనబడిన ఈ మరుమ ైన కేాంబ్రరయన్ జాంతువు స్ముదర గరాభన్నకి అతుకుకన్న ఉని 

అతయలప జీవులన  తన పప రలతో గీత గీస ితీసితినేదేమో. 

Walcot శిధిల లలో తరవుతునిపుడు పలుమ రుె  అనేక  Marrella. జాంతువు దొ రవకాయి 

అతి పురాతన మ ైన ఈ పిత యొకక 15 వేలకు మిాంచ్న  

శిల జాలఇకకడ లభిాంచ్చయి అనేక జతల కాళ్లళ ఈద డచన్నకి ఉపయోగ పడే ఈకలన  పో ల్నన మొపపలు దీన్నకి 

ఉనచియి. 

 

అనే జాంతువు శిల జాలు మొదట్ కన గొనిపపట్ట ఇది శాస్్రజుు ల్ని తికమక ప డుతుాంది. 
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వీపుప ై పద నైెన రెాండు వరుస్ల ముళ్లళ , పనేాండు కు మిాంచ్నచ స్కద ల వాంట్ట కళ్ళతో ఇది స్రవగా న్నలుాని 

పుపడు కూడచ తలకిరాంద లుగా న్నలుాని ట్లె  కనపడుతుాంది.  

ఆహారపు గొలుస్  ప ైన కేబ్రరయన్ స్ముదచర లలో తిరవగు లేన్న భయాంకర జీవి  Anomalocaris,  ఉనిది. 

మూడడుగుల మిచ్ పప డవుతో ఈ భయాంకర వెట్ జాంతువు, గట్టి వి మ త్న్నది . రెాండు రకాల శరీరాం 

జాంతువులన  పట్లి కుాంట్లాంది తరాిత కత్ిల ాంట్ట పడుననైెన దాంతచలతో ఆహారాన్ని నమిల్నవేస్ ్ ాంది, 

191౦ , 19 2 4 కూమధ్య  Charles Walcott 60 వేల మిాంచ్న కేబ్రరయన్ శిల జాల్ని సేకరవాంచ్గా వాట్టలోె  

అనేకమ ైన వాట్టన్న మూయజియాంలలో , రీస ర్ా కేాందచర లలో ఇపపట్టకి పరవశీల్నస్ ్ నచిరు 

ఐతే   Burgess మ త్న్న రాతి పప ర న్నధ్ లు, పురాతన జీవుల స్మ చ్చరాం కాంట్ే మిాంచ్న విలువెైన అాంశాలన  

కల్నగవ ఉనిది. ఈ పరఖ్ యత భూగరభ శాస్్రవేత్ కెనెడియన్ పరితచల అడుగు ప టి్ డచన్నకి ముాంద న ాండే 

పరా రాంభమ ైన పరితచలు వివాదాంలో ముఖ్య మ ైన ఆ స్ాంగతులు ఇవి . 

డచ. జాన్ ఆాంకర్ బర్్:    : చకడాండి ,  Dr. Meyer, ఆవిడియోన  మనాం గమన్నాంచ్ చకసే్  ఆవిడియోలో 

కన్నపిస్ ్ ని జాంతువులన్ని, ఆ శిల జాల అవశేషాలో, న్నజాన్నకి బటగా అభివృదిధ చ్ెాందిన స్ాంకెిషి్ జాంతువు లన్న 

మనాం గురవ్ాంచగలాం భూమిప నై జీవులు ఎల  ఉదభవిాంచ్చ యనే పరజలు అాంగవకరవాంచ్న జీవపరవణచమ 

సిదచధ ాంతచన్ని ఈ  శిల జాల ఎాంద కు అాంత అధికాంగా స్వాలు చ్ేస్ ్ నచియి? 

డచ. సటి ఫ న్ మేయర్: చకడాండి, కేాంబ్రరయన్ జాంతువుల కన గొన బడిన తరాితDarwin కు తన స్ప ాంత  

సిదచధ ాంత౦ ప ైన అన మ నాం రావడచన్నకి ముఖ్యాంగా రెాండు కారణచలన  చ్ెపపగలాం . ఈ స్ాంగతిన్న అతడు  The 

Origin of Speciesలోనే రాశాడు. మొదట్ట కారణాం, జాంతువుల జీవితచన్ని గురవాంచ్ తచన  వెలెడిాంచ్న 

అభిపరా య న్నకి స్ాంబాంధిాంచ్నదనచిడు. 
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మన జీవ శాస్్ర పాఠ్యపుస్్కాలన   బట్టి  జీవుల చరవతరన   

అతడు ప దద  క ములుని వృక్షాల అభివరవణాండన్నతెలుస్  జాంతువుల జీవ  వృక్ష్ాం. ప ై క ములలో లోకాంలో 

మొదట్ట  

స్ాంకెిషి్ జాంతువుల  జీవితాం పరా రాంభమ ై ఉాంట్లాంది.డచరవిన్ ఆలోచనల పరకారాం పురాతన కాలాంలో పూరి 

కేాంబ్రరయన్ కాలాంలో ఒకే పురవిక జీవిన ాండి, మ లెగా కాలకరమాంలో చ్చల  నెముదిగా జాంతువులలో ఈ మ రుప 

స్ాంభాందిాంచ్ ఉాంట్లాంది, డచరవిన్ తన   సిదచధ ాంతాంలో తెల్నయ జేశాడు. ఐతే జాంతువుల జీవిత చరవతర శిల జాల 

రవకారుు లోె  ప దద  ప దద  క ములుని చ్తరాం ల  వివరవాంచ బడకుాండచ, శిల జాల రవకారుు లోె  మనాం ఏాం 

చకస్ ్ నచిమాంట్ే,  స్ాంకెిషి్ జాంతువుల  ఎల వచ్చాయన్న తెల్నయజేయబడినచ మాంట్ే, లోకాం మొదట్ట  స్ాంకెిషి్ 

జాంతువులలో ఎకుకవ భటగాం. పరధచన వరా్ న్నకి చ్ెాందిన జాంతువులు అన్ని పూరి కేాంబ్రరయన్ పప రలో కిరాంది 

భటగాన్నకి చ్ెాందిన మ ములు జాంతువులలో ఎల ాంట్ట స్ాంభాంధ్ాం లేకుాండచ ఒకక స్రవగా శిల జాల రవకారుు లలో 

కనదినచయి. 

కన క , నేన  అడుగు భటగాన సె్యిడ్జ లో చకపిస్ ్ నిట్లె  డచరవిన్ సిదచధ ాంతపు జీవుల చరవతరకు శిల జాల 

రవకారుు లలో అస్ల ైన నమూనచకు మధ్య బేధ్ాం కన్నపిస్ ్ నిది. డచరవిన్ , ఇకకడ జీవుల చరవతరన  గురవాంచ్ 

మనముాందిాంచ్న సిదచధ ాంతచన్నకి, లభిాంచ్న శిల జాలు రవకారుు లకు చ్చల  ఎకుకవ గా విబెధ్మునిట్లె  మనాం 

గమన్నాంచ గలాం. కన క చరవతర స్ాక్షాధచర౦ మనకు స్వాలు కరాంగా మ రవాంది. 

ఇక డచరవిన్ గురవ్ాంచ్న రెాండవ స్మస్య, అతడిన్న వేధిాంచ్న స్మస్య ఏమనగా, ఈ పురాతన జాంతువులు ఎల  

న్నరవుాంచ బడినయనే అతడి సిదచధ ాంతచన్ని కేాంబ్రరయన్ విస్ప పట్నాం భటరీగా స్వాలు చ్ేసిాంది. స్హజ ఎాంపిక 

విధచనాం అనేక వాందల కాలాంలో మ లెమ లెగా అభివృధిచ్ెాందే స్హజ ఎాంపిక విధచనచన్ని స్ాంకెిషి్ జీవ 
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జాంతువులన , చ్చల  నెముదిగాకరమాంగా స్ దీరఘ శతచబటద ల కాలాంలో ఉతపతి చ్ేసి ఉాంట్లాందన్న అతడు రాశాడు 

దచన్నకి మ రుగా,  ఈ జీవజాంతువులన్ని లోకాంలోకి ఎల  వచ్చాయన్న అతడు ఇచ్ాన వివరణన  కూడచ ఈ 

కేాంబ్రరయన్ శిల జాలు స్వాలు చ్ేస్ాయి.  

డచ. జాన్ ఆాంకర్ బర్్:    : స్రే, మాంచ్ది, పరజల రా ! ఇపుపడు ఈ కెిప్ లో , తన జీవపరవణచమ సిదచధ ాంతాం 

స్రవయి ైనదెైతే శిల జాల శాస్్రజుు లు శిల జ రవకారుు లలో తపపక కన గొాంట్టరన్న, తన పుస్్కాం  

Origin of Speciesలో వార సిన స్ాంగతులన  మీకాందరవకీ చకపిాంచ బో తునచిము జాగరత్గా చకడాండి. 

Illustra Media వారు   డచరవిన్ డెలైేమ  డచకుయమ ాంట్రీ చరవతర న ాండి. 

అనౌనసర్: 1859 లో  లాండన్ నగరాన్నక ి30 మ ైళ్లళ దక్షిణచన గొపప స ైన ు పరవసో్ ధ్నల  రచన పరా రాంభమ ైాంది. 

ఇకకడ ఓట్రవగా ఆఫటస్ లో కురుాన్న  తన  ఆఫటస్ లో కురుాన్న  Charles Darwin తన పరసిదధ  గరాంధ్ాం On the 

Origin of Species   రచ్ాంచ్చడు దేన్నలో ఈ లోకాంలో జీవిాంచ్న పరతి జీవి. ఎకకడో  క న్ని మ రుపల తోట్ట జరవగ ే

స్ాధచరణ ఎాంపికల ఫల్నతాంగా అన్ని జీవులకు కల్నపి ఒకే పురవిక జీవిలోాం చ్ వచ్ాాందన్న న్నరూపిాంచడచన్నకి 

చ్చరెెస్ డచరవిన్ పరయతిిాంచ్చడు.  

Paul Nelson: జీవులన్ని కాల కరమాంలో మ రుతుాంట్టయనే  డచరవిన్ సిదచధ ాంతాం క ర త్దేమికాద . లోకాంలోన్న 

స్మస్్ జీవరాస్ లు ఒక దచన్నతో మరొకట్ట స్ాంబాంధ్ాం కల్నగవ ఒకే పురవిక జీవిలో౦చ్ వచ్చాయనే సిదచధ ాంతాం, 

విపెవకరమ ైనదన్న నేన  తలుస్ ్ నచిన . 

Jonathan Wells: దీన్నన్న అనేక క ములుని వృక్ష్ాంతోట్ట పో ల ాడు. చ్చల  కాలాం పాట్ల ఆ ఒకక 

జీవిమతరమే మనకు కన్నపిస్ ్ ాంది. ఆతరువాత క తకాలన్నకి అది రెాండు జీవులుగా వివరవస్ ్ ాంది. ఆతరాిత 



7 

 

మరవన్ని వరా్ లు, వెరేిరు కుట్లాంబటలు, తరగతులుగా విభజన ఇకకడ డచరవిన్ అభిపరా యాం పరకారాం. తగవనాంత 

కాలాం గడిసే్ , అవయతచయస్ాలన్ని ప రవగవ పో తచయి ముఖ్ాంగా స్హజ ఎాంపికల కిరాంద వాతచవరణాం 

మరవపో యినపుడు, ఒక వయెియ లేక అనేక లక్ష్ల తరాల తరువాత అమరుపలన్ని ఒకట్టగా కలసి పేరుకున్న 

పో యి , అనేక  తరాల తరువాత వచ్ేా మీమీదిమ స్ాంతచనాం వేరొక క త్ జాతిగా తయ రవుతుాంది. 

Nelson: కన క ఇది తరక శాస్్రన  స్ారాంగాన , లల్నతచ కాల న  స్ారాంగాన  కల్నసే్  ఉనిదన, భూమిప ైన్న 

జీవానిాంతతిన్న ఒకట్టగా కలుపుతుాంది. పలువురు జీవ శాస్్రజుు లకు ఇల ాంట్ట కలయిక జరగడాం చ్చల  

పరధచనాం. 

అనౌనసర్: ఒక జీవిలోాంచ్ రావడాం, స్హజ మ ైన ఎాంపకి, ఇవి రెాండు ఆధ్ న్నక జీవ శాస్ా్ ా న్నకి రెాండు స్్ాంభటలు 

స్రేిన్ మొకకల జీవ వృక్ష్౦.  

దచన్నకి  పరా రాంభ చ్తరాం, ఐతే తన వాదన ఎాంతో స్పషి్ాంగా వివరాంగాఉనిపపట్టకీ, కేబ్రరయన్ శిల జాల వివరాలు 

తనన  తికమక ప ట్టి  స్మస్యగా మ రాయియన్న ప ట్టి  స్మస్యగా మ రాయన్న  చ్చరెెస్ డచరవిన్ ఒపుపకునచిడు. 

Charles Darwin:క న్ని పరతేయక జీవరాస్ ల రూపాలు, ఆ తరాిత కాలకరమాం వచ్ాన మ రుపలతో అవి 

కలిక పో వడచన్నకి తగవన వివరణన  నేన  ఇవిలేక పో తునచిన .  

పరపాంచాంలో జాంతుకుట్లాంబటన్నకి చ్ెాందిన అనేక పరధచన వరా్ ల పరా ణులు మనకు తెల్నసిన అతయాంత అధ్మ వర్పు 

శిల జాలలో ఒకకస్ారవగా  కనబడడచన్నకి చ్ెాందిన అనేక పరధచన వరా్ ల పరా ణలు  మనకు తెల్నసిన అతయాంత అధ్మ 

వర్పు శిల జాలలో ఒకకస్ారవగా కనబడడచన్నకి ఇది కారణమన కుాంట్టన . 
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Nelson: Darwin  The Origin of Speciesన  పుస్్కాన్ని రాపిస్ ్ నిపుడు ఆ కాలాంలోనే భూగరభ శాస్్ 

రవకారుు లోె  ఎల ాంట్ట స్కచనలు లేనపుపడే మొదట్ట జాంతు శిల జాలు కన్నపిాంచ్చయన్న మనాందరవకి తెలుస్ . 

కన క దేన్నన్న కన గొనచలన్న అతన్న సిదచద తాం ఎద రుచకస్క్  నిదో  ఆ అాంశాన్నకి, అన్ని జాంతువులు సిదధ ాంతచన్నకి 

శిల జాల రవకారుు లోె  ఉని స్ాంగతులకు మధ్య ప దద  వయతయస్ముని ట్లె  తెల్నసిాంది. 

అనౌనసర్: తన  సిదధ ాంతము వాస్్వమ ైన దెైతే , కేాం బ్రరయన్ పప రకు నేరుగా కిరాంది ఉని అతిపురాతన మ ైన 

రాతిపో ర, స్ాధచరణమ ైన పురాతన శిల జాలన , స్ముదర జాంతు శిల జాలలవాం ట్ట స్ాంకెిషి్మ ైన జాంతువుల 

రూపాలన , చ్ెడిపో యిన జాంతు శాస్్ర పరవశోధ్నల  దచిర కలుపుతూ  శిల జాల అభివృదిధ న్న వెలెడిాంచ్ 

ఉాండచలన్న  Darwin కు   

ఇల ాంట్ట స్ాక్షాయధచర౦ స్హజ ఎపికలోకి తపుప ఒపుపు లన  కన్నప ట్టి  కచ్ాతాంగా చ్ెపాప గలుగుతుాంది. 

Nelson: ఐతే , ఈ మ దరివ రుపాలేకకడ  ఉనచియన్న  Darwin తన పుస్్కాంలో అడిగాడు ఇవి శిల జాల 

రవకారుు లలో కనపడు ాం లేద . దీన్నకి మ రుగా , మనాం పూరవ్గా రూపప ాందిన పరతేయక వరా్ లన  చకస్ ్ నచిాం  . 

Darwin ల ాంట్ట వయక్ి ఇది ప దద  తల నొపిపన్న కల్నగవాంచ్ాంది. 

Simon Conway Morris: కన క ఇది చ్చల  ఆశారయకరాం.  Charles Darwin కేబ్రరయన్  విసో్ పట్నాంతో 

ఎాంద కాంత  తికమక పడచు డు మనాం ఉహ ాంచ  క గలాం ఎాంద కాంట్ే భూమి చరవతరలోతులోె , ఇల ాంట్ట జాంతువులు 

కన గొనబడవన్న గరహ ాంచ్ే పరవజాు నాం అతడికి ఆస్మయాం లోనే ఉనిది. 

Darwin:నచ సిదచద ాంతాం స్తయమ ైన దెైతే, అధ్మ రకాం కేాంబ్రరయన్ రాతి పప రలు ఏరపడక ముాందే, అనేక వేల 

స్ాంవతురాల కాలాంలో ఈ పరపాంచ స్జీవ పరా ణుల తోట్ట న్నాండి ఉాండేది. ఈ  అతిపురాతన  స్ాంవతురాలకాలాంలో 
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శాస్్రజుు ల కెాంద కు శిల జాలు లభిాంచ లేదన్న పరశిిాంసే్  , మీకు తృపి్  కరమ ైన స్మ దచనాం ఇవిలేక 

పో తునిాంద కు నేన  చ్ాంతిస్ ్ నచిన . 

డచ. జాన్ ఆాంకర్ బర్్:    : స్రే, డచకిర్. మేయర్ చ్చరెెస్ డచరవిన్ ఎాంతో పరసిదిధ  పప ాందిన  

శాస్్రజుు డు ఇల ాంట్ట ఆధచరాన్ని ఎద రొకనిపుపడు ఈ స్మస్యన  అతడెల  పరవషాకరవాంచ్చడు. 

డచ. సటి ఫ న్ మేయర్: చకడాండి, పో ల్నకల తోట్ట చకకన్న సిదచధ ాంతచన్ని  పరతిపాదిాంచ్, జాంతువుల జీవిత 

చరవతరన , ముఖ్ాంగా జాంతు శిల జాల రవకారుు లన , అనేక అధచయయ లుని పుస్్కాంతో పో ల ాడు. శిల జాల 

రవకారుు లన  మనాం, అనేక  పప రపాట్ల గాన , ఈ పప రలు జీవుల చరవతరలోన్న అనేక అధచయయ లన  

స్కచ్స్ ్ నచియన్న మనాం ఉహ ాంచ  కుాంట్ే, క న్ని స్ారుె   క న్ని అధచయయ లు కనపడ కుాండచ పో యినట్లె  

అన్నపిస్ ్ ాందన్న, క న్ని స్ారుె  ఒక అదచయయాంలో ఓఅక పేజి మతరాం దొ రుకుతుాందన్న, కన క తన సిదచధ ాంతాంలో 

చ్ెపిన పురాతన కేాంబ్రరయన్ జాంతువుల శిల జాల కనబడక పో వడచన్నికి తగవన కారణచన్ని చ్ెపపడచన్నకి అతడు 

పరయతిిాంచ్చడు. శిల జాల రవకారుు ల లోన్న లోపల వలన ఈ పురాతన శిల జాలు కనపడకుాండచ పో యయనే 

వివరనన్నచ్చాడు . ఇపపట్టదచకా ఈ శిల జాలు కన గొన బడలేదేమో. ఎాంద కాంట్ే తగవనాంత శరదధ గా మనాం వాట్టన్న 

వెతక లేద  లేద  క న్ని పప రలు, ఏదో  కారణచన్ని బట్టి  స్రవగా  భదరపరచ బడ లేదేమో. శిల జాలు 

కరవగవపో య యి.  

ఈ అాంశాన్ని ఇల  వివరవాంచ పరయతిిస్క్  లోపల క న్ని అధ్యాయలు చ్న్నగవపో యన ప దద  పుస్్కమన్న దీన్నన్న 

గురవాంచ్ పో ల్నా రాశాడు   
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డచ. జాన్ ఆాంకర్ బర్్:    : ఊ ... స్రే . ఇల ాంట్ట స్ాక్షాయధచరాలు ఉనిపపట్టకీ, ఇల ాంట్ట శిల జాల  

స్ాక్షాయధచరాలు ఉనిపట్టకీ, డచరవిన్ తన జీవారవనమ సిదచధ ాంతచన్ని వదల లేద . అతడు పరతిపాదనన  మనాం 

దీన్న తరాిత గమన్నదచద ాం . ఇపపడొ క కెిప్ న  చకడాండి. జాగరతగా గమన్నాంచాండి. 

Illustra Media వారు   డచరవిన్ డెలైేమ  డచకుయమ ాంట్రీ చరవతర న ాండి. 

డచ. సటి ఫ న్ మేయర్: కేాంబ్రరయన్ విస్ప పట్నాం వలన డచరవిన్ కు  మన శాాంతి నశిాంచ్ాంది. అది వివరణ లేన్న 

మరుమన్న చ్ెపాపడు. ఐతే తన సిదచధ ాంతచన్ని మతర౦ వదలదలచ క లేద . శిల జాల రవకారుు ల్నాంకా పూరవ్గా 

వార యబదలేదాంట్ల, పురాతన జాంతువులు తట్టలున అకకడ కన్నపిాంచ్న ట్లె నచ అన్నపిస్ ్ ాందన్న తన పుస్్కాంలో 

రాశాడు. 

Darwin: స్హజ భూగరభ శాస్్ర రవకారుు  అపుపడపుపడక మ రవపో తుని భటష్లోాం స్రవగా భదరపరచ బడన్న 

పరపాంచ చరవతరల  కన్నపిస్ ్ ాంద.ి ఈ చరవతర గరాంధ్ాంలో కేవలాం రెాండు మూడు దేశాలకు మతరమే స్ాంబాంధిాంచ్న 

చ్వరవ అధచయయాం మతరమే ఉనిది. ఈ గరాంధ్ాంలో అకకడకకడచ ఒక చ్ని అధచయయాం మతరమే న్నల్నచ్ ఉనిది 

ఒక కక పేజి ఏవో క న్ని పదచలు మ తరమే ఉనచియి .  

Nelson: కన క శిల జా  శాస్్రజుు లు తరవికాలలో స్తచయలన  కన గొన డచన్నకి  ఇాంకా క ాంత కాలాం పట్లి తుాందన్న 

డచరవిన్  చ్ెపాపడు. ఈ మధ్యకాలాం అనేక మ రుపలు జరవగాయి. తగవననాంతగా పరవశీల్నాంచలేద . ఈమ రుపల్ని 

గురవాంచ్ కాల కరమాంలో తెలుస్ కుాంట్టరు. 

డచ. జాన్ ఆాంకర్ బర్్:    : స్రే సటి ఫ న్ , పురాతన శిల జాలు కనపడన్న మరాున్ని క త్ శిల జాలన  

కన గొనడాం దచిరా చ్ేదిస్ా్ రన్న డచరవిన్ ఎద రు చకస్ ్ ాండగా క త్ శిల జాలు దనే్నన్న తెల్నపాయి? 
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డచ. సటి ఫ న్ మేయర్: చకడాండి. ఇది న్నజాంగా అద భత మ ైన విష్యాం. 20 వ శతచబద ాం మొదట్లె  పశిామ 

కెనడచలోన్న  Burgess రాతి పప రలలో కన క న బడిన శిల జాలలో ఇది అన్నిట్టకనచి  

పరధచనాంశమన్న చ్ెపప వచ ా. క త్ శిల జాలు లభిాంచ్చయి. ఐతే కేాంబ్రరయన్ విస్ప పట్న శిల జాల మరాున్ని 

పరవష్కరవాంచడచన్నకి బద లుగా ఇది ఆ మరాున్ని మరవాంత కెిష్ తరాంగా చ్ేసిాంది. ఐతే  Burgess రాతి 

పో రాలలోన , ఇతర పరా ాంతచలలో శిల జాల తరవికాలలోన , ముఖ్యాంగా చ్ెైనచలో తరవికాలలోన, వీట్టకాంట్ే అధిక 

స్ాంఖ్యలో స్ాంకెిషి్ కేాంబ్రరయన్ శిల జాలు డచరవిన్ కూడచ తెల్నయనాంత అధిక స్ాంఖ్యలో ఉనచియనే స్ాంగతిన్న ఈ 

క త్ శిల జాల వలన శాస్్రజుు లు కన గొనచిరు. కన క ఈ విసో్ పట్నాం అతడు గరహ ాంచ్న దచన్న కనచి మరవాంత 

బరహు౦దమ ైనది. కేాంబ్రరయన్ జాంతువుల సిలజలలో కన గొన బడిన ఒక కక క త్ రూపాన్నకి , ఆ రాళ్ళలో కిరాంది 

పప రలలో పురాతన జాంతువుల రూపాలు కనపడ లేద . కన క మొదట్లె , ఇకకడ కనపడిన స్ాంకెిషి్ జాంతువుల 

శిల జ రూపాలు కనపడక పో యినిపపట్టకి ఇపుపడు  ఇాంకా అధిక అస్ాంఖ్యలో క త్ శిల జాలు ఒకక స్రవగా 

అకకడ కనపడ స్ాగాయి. మరల ఈ రాతి పప రలలో క త్ శిల జ రూపాలు లేవు. కన క, క త్గా కన గొనబడిన 

వీట్టన్న బట్టి  దచన్నకాంట్ే మరవాంత విసో్ పట్క నమూనచన  ఇకకడ చకపిస్ ్ నచిము.  

 

 

డచ. జాన్ ఆాంకర్ బర్్:    : ఊ, మీరు , మీ పుస్్కాం  Darwin’s Doubt, లో చ్ెపిపన విధ్ాంగా, ఇపుపడు 

కన్నపిాంచ్న ఈ జాంతువులు వేరు విధ్ాంగా ఉనచియన్న మీరు మీ పుస్్కాంలో వివరవాంచ్చరు. ఈ జాంతువులు 

అధిక స్ాంకెిషి్తన  కల్నగవ ఉనివానచిరు. వీట్టన్న చకడట్ాం ఎాంతో ఆశారయకర మ ైన అాంశాం. 
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డచ. సటి ఫ న్ మేయర్: చకడాండి . జీవుల చరవతరలో ఈ స్ాంఘట్న ఎాంత నచట్కీయ మ ైనదో , ఆ స్ాంగతుల్ని 

మీ  పేరక్ష్కులు తపపకుాండచ తెలుస్  క వాల్న. ఎాంద  కాంట్ే జాంతువుల్ని 36 వరా్ లుగా విభజిాంచ్చరు.   phylum 

అనగా జాంతువుల వరీ్ కరణలో అన్నిట్ట కనచి ప దద  విభటగాం. కన క జీవుల చరవతరలో 36 వరా్ లునచియి. 

వీట్టలోె  దచదచపు 26, 27 వరా్ లు శిల జాలుగా మ రవన వరా్ లకు, 20 జాంతు వరా్ లు  మొదట్ట కేాంబ్రరయన్ 

పో రలో కన్నపిాంచ్చయి. కేాంబ్రరయన్ కాలాంలో  మొదట్ట కన్నపిాంచ్న జాంతువుల వరా్ లకు ఇవి పరతి న్నధ్ లన్న 

చ్ెపపవచ ా. కన క పరా ణుల చరవతరలో ఇది గొపప స్ాంఘట్న ఈ భూగరహాం ప ై ఉని జీవరాస్ ల క త్ రూపాలు 

నకతన జీవిత విధచనచలు ఈ కాలాంలోనే పరధ్మాంగా భూమిప ైకి వచ్చాయి. ఇవి ఉనిట్లె ాండి. ఒకకస్ారవగా, కిరాంది 

రాతి పప రలలో పురాతన జాంతువుల తో ఎల ాంట్ట స్ాంబాంధ్ాం కుాండచ వచ్చాయి. 

డచ. జాన్ ఆాంకర్ బర్్:    : అాంద కే దీన్ని శాస్్రజుు లు కేాంబ్రరయన్ విస్ప పట్నమనచిరు పేలుడు ! ఒకకస్ారవగా 

పరజల రా! దీన్న తరువాతి కెిప్ న  చకడాండి. ఎాంద  కాంట్ే క త్ శిల జాలు ఇకకడే కన గొన బడినచయి.  

Burgess మ త్న్న పప ర గురవాంచ్న మరవన్ని వివరాల్ని తెలుస్ కుాందాం. దీన్ని చకడాండి. 

Illustra Media వారు   డచరవిన్ డెలైేమ  డచకుయమ ాంట్రీ చరవతర న ాండి. 

అనౌనసర్: డచరవిన్ మరణ ాంచ్నన మూడు దశాబటద ల తరాిత కూడచ  

Charles Walcott కెనడచ పరితచలలో చ్ేసిన చరవతచర తుక పరవశోధ్నలు, జీవవుు క్షాన్నకి శిల జ రవకారుు లకు 

స్హాయ పడలేద . డచరవిన్ కు తెల్నయన్న కేాంబ్రరయన్ జాంతువుల అవశేషాలన   Charles Walcott 

కన గొనచిడు.  Burgess మ త్న్న పప రలలో లేన్న  స్ాక్షాయధచరాలన  ఈ అవశేషాలలో పరతిఒకక డచన్నకి, జీవ 

పరవణచమ కిరయలో ఇవి మ రవన స్ాక్షాయధచరాలన   తెలుపవలసి వచ్ాాంది. 
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Nelson: డచరవిన్ ఊహ ాంచ్న దచన్నకాంట్ే కేాంబ్రరయన్ విస్ప పట్నాంమరవాంత ప దద  స్మస్య అనే స్ాంగతిన్న  Charles 

Walcottగురవ్ాంచ్చడు. కన క జీవపరవణచమ న్ని స్మరవధస్క్  డచరవిన్ చ్ెపిపన అపరవపురణ శిల జాల రవకారుు ల ప ైననే 

ఇతడు ఆధచరపడచు డు. 

డచ. సటి ఫ న్ మేయర్: డచరవిన్ వల నే,  Charles Walcott కూడచ కేాంబ్రరయన్ విస్ప పట్నమనేది . ఒక భరమ 

అన్న తలచ్చడు. శిల జాలు అకకడునచియన్న అతడు నముుతునచిడు. ఐతే శాస్్రజుు ల పరవశోధ్నలకు అవి 

దొ రకడాం లేద . క ాంత కాల న్నకి, ఎకకడో  మహా స్ముదచర ల గరభాంలో అవి పాతుకు పో యి ఉాండట్టన్ని శాస్్రజుు లు 

కన గొాంట్టరాన కునచిడు. 

అనౌనసర్: అనేక దశాబటద లకాలాం  Walcott వరాన్ని పలువురు అాంగవకరవాంచ్చరు. ఆతే అది న్నలవలేద . 

తరాిత 20 వ శతచబద ాంలో నకతన స్ాంకేతిక తలో అశాసి్ రయ సిదచధ ాంతచలు వచ్చాయి. 

డచ. సటి ఫ న్ మేయర్: చమురు కాంప న్నలో స్ముదచర లలో తరవుతూ ఉనిపుపడు స్ముదర గరభాంలోాంచ్ 

రాళ్ళన  ప ైకి తెచ్ేా వారు. ఈ రాలెలోపాల్న భటగాంలో మ త్న్న బురద రాళ్లె  కనపడేవి. వీట్టలోె  క న్ని రాళ్ళలో 

శిల జాలన  కన గొనచిరు. ఐతే ఈ సిలజలలో ఒకకట్ట కూడచ కేనేడియన్ విస్ో పట్నచన్నకి ముాంద ని 

జాంతువుల కావు. 

అనౌనసర్: 1960 దశకాం న ాండి, శాస్్రజుు లు స్ముదర గరభ శిలల కాల న్ని న్నరణయిాంచ్ాేంద కు, రేడియో active, 

ఖ్న్నజాలన , భూమియొకక ఆయస్ త్ాంత క్షేతరాం లోన్న మ రుపలన  కూడచ వాడట్ాం పరా రాంభిాంచ్చరు.  
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విస్్ృతమ ైన పరవశోధ్నల దచిర స్ముదర గరాభపు వయస్ న  తెల్నపే ఈ  digital mapన  తచయ రు చ్ేశారు. 

డచ. సటి ఫ న్ మేయర్: స్ముదరపు నేల ప ైన న ని పురాతన శిలలు  Jurassic కాల న్నకి మ తరమే చ్ెాందిన 

వన్న మనకు ఇపుపడు తెలుస్  అనగా ఆధచరవత భూగరభ కాల క లమ నాం ప ై ఇవి, కేాంబ్రరయన్ పప రల కిరాంద 

రాళె్కనచి వీట్టన్న అనేక వాందల మిల్నన్నయన్ స్ాంవతురాల తకుకవ వయస్ . 

Nelson: కేాంబ్రరయన్ రాళె్ కాంట్ే పురాతన మ ైన రాళ్ళన  మీరు వెతుకు తుాంట్ే, ఎకకడో  స్ముదర గరాభపు 

నేలప ై అవి దొ రకు తచయన్న ఆశిాంచ్ వెతక కూడద . ఆ రాళ్లె  వయస్   

చ్చల  తకుకవ. 

అనౌనసర్: కన క, కేాంబ్రరయన్ జాంతువులు ఎల  దొ రకాయి? వాట్ట జీవపరవణచమ గతచన్ని గురవాంచ్న స్కచనచ 

ల కకడ డచరవిన్, Walcott లు ఇదద రూ మరాున్ని చ్ేధిాంచడాంలో విఫలు లయ యరు. 

డచ. జాన్ ఆాంకర్ బర్్:    : స్రే , , Stephen,  Darwin , Wolcottలు ఇరువురూ  విఫలు లవగా తరాితి 

కాలాంలో కన గొనబడిన అాంశాలేవెైన ఈ మరాున్ని చ్ేధిాంచ గల్నగాయ ? చ్ెపపాండి.  

డచ. సటి ఫ న్ మేయర్: తరాితికాలాంలో, ఎాంతో నతకియమ ైన , కేాంబ్రరయన్ కాల న్నకి ముాంద  కాలాంలోన్న 

శిల జాలు కూడచ కన గొన బడినచయి. ఐతే ద ర దృషి్ వశాతు్ , డచరవిన్ జీవపరవణచమ సిదచద ాంతాం పరకారాం, 

కన గొన బడిన ఈ అాంశాలు కూడచ కేాంబ్రరయన్నిస్ప పట్నపు మరుమ న్ని కనపడకుాండచ పో యినచ శిల జాలన  

కన గొనచిరు. 198 ౦ దశాం మధ్యలో మొదట్ కన గొనచిరు. ఈ  శిల జాలు  ఏ మతరాం పాడవకుాండచ ఎాంతో  భ 

దరాంగా లభిాంచ్చయి. ఐతే దక్షణి చ్ెైనచ లభిాంచ్నచ శిల జాల కాంట్ే చకకగా భదరపరచ్చ బడి వివరాలన్ని స్పషి్ాంగా 
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కన్నపిస్క్  శిల జాల రూపాం ఫప ట్ తీసినాంత చకకగా కనపడు తునిది.చ్ెైనచలో దొ రకున శిల జల  దచిర  

తెల్నసిన మరొక అాంశమేమిట్నగా  Burgess రాతి పప రల దచిరాన , డచరవిన్ కు తెల్నపిన పురాతన వలే్సు రాతి 

పప రల దచిరాన  వచ్ాన జాంతువుల కాంట్ే మరవాంత స్ాంకెిషి్మ ైన క త్ జాంతువులు ఉనచియనే స్ాంగతి చ్ెైనచలో 

దొ రకిన శిల జాల దచిర కన గొనచిరు. కన క శిల జ శాస్్రాంలో ఒక కక క త్ అాంశాం కన గొన బడుతుాండగా ఈ 

అద ుతమ ైన స్ాంఘట్న ఎాంతో గాంభీరమ ైనదనే అవగాహన పరజలలో ప రవగవపో యిాంది 

డచ. జాన్ ఆాంకర్ బర్్:    : దీన్ని గురవాంచ్ మన పాట్శాలలో చ్ెపపడాం లేదేమిట్ట?  

డచ. సటి ఫ న్ మేయర్: కారణాం చ్ెపపడాం కషి్ాం. ఐతే అనేక పతయపుస్్కాలు, కేాంబ్రరయన్ విసో్ పట్నన్ని గురవాంచ్ 

పరస్ా్ విాంచడాం లేద . చ్చల  తకుకవ పుస్్కాలు దీన్నన్న గురవాంచ్ పరస్ా్ విస్ ్ నిపపట్టకి, డచరవిన్ జీవారవణచమ 

సిదచధ ాంట్టన్నకి ఇది సిదధ  స్మస్య అన్న చ్ెపపడాం లేద . నేన  రచ్ాంచ్న  Darwin’s Doubt చ్చరెెస్ డచరవికు 

వచ్ాన స్ాందేహాన్ని గురవాంచ్ వివరవాంచ్చన . ఈ స్ాందేహాం జీవపరవణచమ సిదచధ ాంతాంలో ఎల  ప దద  స్మస్యగా 

మ రవాందనే అాంశాన్ని గురవాంచ్ రాశాన . కనపడకుాండచ ఉని పురాతన శిల జాలన  గురవాంచ్ ఇది చ్ెపపడాం 

మతరమే కాద . జీవ పరవణచమ పరకిరయ గురవాంచ్ ఇది మరవాంత కెిషి్మ ైనస్మస్యన  కూడచ లేవదీస్ ్ నిది. ఇది 

గొపప మరుాం దీన్ని జాంతున్నరాుణ మరుాం అన్న నేన  అాంట్లనచిన . ఈ పురాతన స్ాంకెిషి్ జాంతువుల న్నరాుణాం 

భూమిలో ఎల  జరవగు తునిది?  జీవ పరవణచమ కిరయ జరగడచన్నకి అకకడ లభయమయియయ అతిస్ిలపకాలు 

న్నజాంగా దీన్నకి స్రవ పో తుాందచ? ఇది న్నజాంగా చ్చల  ప దద  స్మస్య. 

డచ. జాన్ ఆాంకర్ బర్్:    : ఊ.. న్నజమే , పరజల రా, ఇపుపడు అాంశాం పరా రాంభమయియాంది. ఈ లోకాంలో 

జాంతువులు రూపప ాందిాంచ బడిన విధచనచన్ని గురవాంచ్, శాస్్రజుు లుకన గొని అాంశాలన  గురవాంచ్  Dr. Meyer 
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వివరవస్ా్ రు. శిల జ శాస్్రజుు ల, స్ముదర గరభాంలో జాంతువుల శిల జాలన ,  Marrella లన  కన గొనడచన్నకి 

ముాంద  ఉని పరవసిి తిన్న వచ్ేావారాం మేము మీకు చకపిాంచ్ నపుపడు ఈ జీవ పరవణచమ పరకిరయ లోన్న స్మస్య 

మరవాంత తీవరాంగా మ రుతుాంది. పరజల రా !దీన్నన్న మీరు వదలకాండి అాందరూ తపపకుాండచ చకడాండి. 

 

 

***** 

మ  మరవన్ని ట్ీవీ పోర గార మల్ని  చకసేాంద కు ఉచ్త  John Ankerberg Show App చ్ెస్ క ాండి 

"యియస్  కీరస్ ్ న  అాంగీకరవాంచడచన్నకి పరా రవిాంచ " @ JAshow.org న  

 

ద జాన్ ఆాంకర్ బర్్ షో  

పో సి్ బటక్ు 8977 

చటి్నకగా, TN 37414 అమ రవకా. 

మ  వెబ్ స ైట్: JAshow.org 

 

 
 


