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SM15-1-3-TE 

కనిప ించక ిండా పో యిన శిలాజాల లోని రహస్యము - కారయకరమిం 3 

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 ాంలోకలుస్ 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 ఎపుపడు 
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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.Dపుచ ాకునచిరు.  Signature in the Cell and Darwin’s స్ాందేహాం అనే రాెండు స్ పరసిదధ  

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

అన మాంపడడాం వలన తన జీవపరవణచమ సిదచద ాం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. 

Dr. Meyer,  మీరవకకడికి వచ్ానాంద కు స్ాంతోష్ాం. ఈ రోజుIllustra Media  వారు చకకన్న డచకుయమ ాంట్రీ 

చ్తరాం   Darwin’s Dilemma తో నేట్ట మన కారయకరమ న్ని పరా రాంభిస్ ్ నచిము. భూలోకాంలో కేాంబ్రరయన్ 

విస్ప పట్నాం ఎాంత అకస్ాుతుగా వచ్ాాందననే అాంశాన్ని ఇది వివరవస్ ్ ాంది. పోర గార ాం పూరవ్గా చకడాండి. 

  

Illustra Media వారు   డచరవిన్ డెలైేమ  డచకుయమ ాంట్రీ చరవతర న ాండి. 
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అనౌనసర్: కరమ బదధ మ ైన అాంచనచల పరకారాం. భూమి చరవతరలో దచదచపు 90 శాతాం పురి కేాంబ్రరయన్ కాలాంలో 

జరవగవ ఉాంట్లాందన్న శాస్్రజుు లు తెల్నయ జేస్ ్ నచిరు. పూరి  కేాంబ్రరయనచకల న్ని గురవాంచ్ మనకు ఎకుకవ 

అవగాహన  లేనపపట్టకీ, అనేక పతయపుస్్కాలు దీన్ని గురవాంచ్ ఒకే రకాం  

కాలకరమ న్ని స్ారపట్టి  కన వాడుతునచియి. 

దచదచపు మూడునిర బ్రల్నయన్ స్ాంవతురాల కిరతాం. ఆదిమ జీవిలు పరధమాంగా భూమిప ై ఏకకణ బటకిీరవయ  

రూపాంలో కన్నపిాంచ్చయి . 

కాలకరమాంలో ఈ కణచలు , గుాంపులుగా నీలాం, పచా ఆలే్  ల గా కలసి పో యి మహా స్ముదచర ల జల ల మీద 

తేలుతుాండట్ాం పరా రాంభమయియాంది. 

తరువాత  మూడునిర బ్రల్నయన్ ఏళె్ వరకు జీవులలో ప దద  మ రుప కలగలేద  .తరాిత కేాంబ్రరయన్ కాలాం 

పరా రాంభమనబో  తునిపుడు. అనేక కణచల జీవులునచిాయన్న స్ాక్ష్యయధచరాలు, పరధాంమగా శిల జాల రవకారుు లోె  

కన్నపిాంచ్చయి . 

పూరి కేాంబ్రరయన్ కాలాం ముగుస్ ్ నిపుపడు. స్ముదరాంలో  jellyfish, స్పాంజిలు,  Ediacaran fauna వాంట్ట 

మరుజీవులు ఉనచియనే౦ద కు చకకన్న  స్ాక్ష్యయధచరాలు కూడచ లభిాంచ్చయి.  

Simon Conway Morris: కేాంబ్రరయన్ కాలాం ముాంద   కాల న్నకి వెళె్ల చకసే్  క న్ని విచ్తరమ ైన స్ాంగతులన  

మీరు చకడగలుగుతచరు. ఎాంద కాంట్ే ఇకకడ ప దద  జాంతువులు, క న్ని ప దద  శిల జాలు కూడచ కనపడినచయి. 

వీట్టన్న  Ediacaran ముకకల సేకరణ అన్న పరేు ప ట్టి రు. శిల జాల  శాస్ా్ ా న్నకి, అాంతేకాక జీవ పరవణచమ 
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శాస్ా్ ా న్నకి ఇది ప దద  శిరోభటరాన్ని తెచ్ా ప ట్టి  స్ాంగతులు గా మ రాయి. ఎాంద కు? ఎాంద  కాంట్ే వీట్టలోె  క న్న 

జాంతువుల ల గా  కన్నపిాంచ్చయి గాన్న మరవక న్ని జాంతువుల  ల గానే కన్నపిాంచ లేద . 

Paul Nelson:వాట్టలోె  క న్ని గాల్నన్న౦పిన మ త్న్న పరువుల ల గా కన్నపిాంచ్చయి. మరవన్ని ఆకుల ల గా 

కన్నపిాంచ్చయి. ఇవి మొకకలు కావు. ఐతే వీట్టన్న చకసే్  ఇవి మొకకల ె  ఉనచియి.  

అనౌనసర్: Ediacarans లు జాంతువుల, మొకకల  అనే స్ాంగతి ఇపపట్టకి స్రవగా తెల్నయడాం లేద . ఐతే 

పూరి కేాంబ్రరయన్ కాలాం చ్వరవలో ఇవి భూమిప ై న ాండి మయమపో య యి. 

అవిమయమ ైన చ్చల  కాలాం తరాిత, స్మస్్ాం ఒకక భూగరభ శాస్్ర క్ష్ణాం లో మ రవపో యిాంది. 

అద భత మ ైన స్ృజనచతుక విస్్రవాంచగా , జాంతు రాజయాం లో న్న  అనేక లక్ష్ణచలన  శాస్్రజుు లు ఒకక స్రవగా 

కన గొన గల్నగారు. మొదట్ట స్రవగా మిశరమమ ైన కన లు వెనెిముకలు చకకగా రూపుదిద ద కుని అవయవాలు 

తోట్ట స్ాంకెిషి్ మ ైన జాంతువుల రూపాలు భూమిప ైన కన గొన బడినచయి. 

కేాంబ్రరయన్ విసో్ పట్నపు వేగాన్న అరధాం చ్ేస్ క వాలాంట్ే పరా ణుల జీవిత చరవతరన  ఒకక రోజులోకి కుదిాంచ్ ఊహ ాంచ   

క ాండి . 

Jonathan Wells:   భూమిప ై మ త్ాం చరవతర కేవలాం 24 గాంట్లలో  జరవగవనట్లె  ఊహ ాంచ  క ాంట్ే. పరస్ ్ త 

అాంచనచ పరకారాం జీవులు 3.8 బ్రల్నయన్ ఏళె్ కిరతాం వచ్చాయన్న చ్ెపపవచ ా. అనగా దచదచపు 4 బ్రల్నయన్ ఏళ్లె  

కన క లెకకన  మొదలు  ప డితే, ఇరువెై నచలుగు గాంట్లలో , ఆరుగాంట్లు, ఈ స్ాధచరణ  ఏకకణ జీవులు తపప 

మరేమీ భూమి ప ైన కన గొన బడలేద . పరా రాంభాంలో మనకు కనపడిన జీవుల్నదే 12 గాంట్లు, ఇదే జరవగవాంది. 

18 గాంట్లు..  ఇదే జరవగవాంది రోజులో మూడు వాంతుల భటగాం ముగవసి పో యిాంది. ఇపపట్ట దచక ఈ స్ాధచరణ 
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ఏకకణ జీవులు మ తరమే ఉనచియి. తరాిత, ఇరవెై ఒకట్వ గాంట్లో దచదచపు రెాండు న్నముషాల  కాలాంలో, 

విసో్ పట్నాం. పరధచన జాంతువులలో అధిక భటగాం ఇపుపడు లోకాంలో ఉని జాంతువులు ఇపుడు కూడచ 

ఉనచియి. వాట్టన్న మనాం నేడు కూడచ చకస్ ్ నచిాం. ఇరవెైనచలుగు గాంట్లలో రెాండు న్నముషాల స్మయాం 

ఇాంత అకస్ాుతుగా కేాంబ్రరయన్ విసో్ పట్నాం జరవగవాంది. 

అనౌనసర్: డచరవిన్ కాలాం న ాండి, పరతి ఖ్ాండాంలోన్న జరవగవాంచ్న తరవికాలు  జీవుల అభివుు ధిన్న గురవాంచ్ మనకు 

తెల్నయ జేస్ాయి. ఈ స్ాంఘట్న న్నజాంగా పరపాంచ వాయప్ మ ైనది. 

డచ. జాన్ ఆాంకర్ బర్్:    :చకడాండి. సటి ఫ న్ . మనాం చకసిన దృశాయలు అద భతాంగా  

ఉనచియి. స్రే, కేాంబ్రరయన్ కాలాంలో భూమిప ై జరవగవన జాంతు శిల జాల విస్ప పట్నాం  Darwin యొకక జేవ 

పరవణచమ సిదధ ాంతచన్నకి ఎాంద కు అాంత  ప దద  స్వాలుగా మ రవాంది? 

డచ. సటి ఫ న్ మేయర్: కేాంబ్రరయన్ కాలాంలో జాంతువులు అకస్ాుతుగా కన్నపిాంచ్ ఆశారయాం కల్నగవాంచ్నాంద కు 

మనాం రెాండు కారణచలన  చ్పెప పచ ా. మొదట్టది మొత్ాం భూగరభ చరవతరలో దనీ్న శాతాం చ్చల  తకుకవ గానే 

ఉనిది.ఇాంత తకుకవ కాలాంలో ఇన్ని క త్ స్ాంగతులు జరగడాం న్నజాంగా, ఎవిరూ ఎనిడక ఉహ ాంచన్న అాంశాం. 

మీరు డచరవిన్ సిదచధ ాంతచన్ని ఆధచరాం చ్ేస్ కున్న, స్ాధచరణాం ఎాంపికలపధ్ధ తి ఇకకడ జరుగుతుాందన్న అనేక లక్ష్ల 

స్ాంవతురాలకాలాంలో అభివృదిద  కరమ ైన చ్ని చ్ని మ రుపలు జరవగవ ఉాంట్టయన్న, ఇదాంతచ మ లె మ లెగా 

జరవగవ ఉాంట్లాందన్న మీరు ఉహ ాంచవచ ా. ఐతే డచన్నకి బద లుగా ఎల ాంట్ట కరమ బదద త లేన్న అభి వృదిధ న్న మనాం 

చకస్ ్ నచిాం. ఈ అభివృదిధ  భుతతి కాలాంలో చ్చల  తకుకవ శాతాంలో మతరమ ేఇది జరవగవాంది. ఐతే 
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"ఏదేమ ైనపపట్టకి కేాంబ్రరయన్ విసో్ పట్నాం దచదచపు పది మిల్నయనె్ కాలాంలో జరవగవాంది కదచ అన్నమీరు అనవచ ా. 

ఇది చ్చల  ప దద  కాలు మ నవ చరవతర క లమ నాం లో ఇద ికాల స్ దీరఘకాలాం  

ఐతే భూగరభ చరవతరలో పదమిిల్నయ న్ స్ాంవతురాలాంట్ే కేవలాం కన  రెపప పాట్ల కలమనేది మనలో 

చ్చల తకుకవ మాందే గురవ్స్ ్ నచిరు. భూమిలో మ రుపలు స్హజఎాంపిక పరకిరయ స్కరమాంగా జరగడచన్నకి ఈ 

పదిమిల్నయ న్ స్ాంవతురాలు  స్రవపో వన్న నేన  అన కుాంట్లనచిన  . 

జాంతువుల పరరవనచమ  సిదద ౦త౦లో, పరా ణులు జన యవుల శాస్్రాం ఒక శాఖ్ ఉనిది. జీవ శాస్్రాంలో  గణిత శాస్్ర 

న్నకి స్ాంబాంధిాంచ్న ఈ శాఖ్లో , జాంతువుల మ రుపకు పట్ేి  కాలాం వేచ్ ఉాండే కాల న్ని శాస్్రజుు లు లెకకకట్టి రు . 

జీవ పరవణచమ  కిరయ జరగడచన్నకి  ఎన్ని  స్ాంవతురాలు అవస్ర మవుతచయ నే అాంశాన్ని వారు లెకక గట్టి రు, 

జీవ శాస్్రజుు లకు ఈ మ రుప జరవగవన స్ా్ యి. ఆ పరతేయకతరాం జీవిచ్ాంన కాలాం .ఈ మ రుపలో కలుస్ కుని 

వివిధ జీవుల యొకక  పరవణచమ౦ ఇవన్ని తెల్నసే్  జీవ శాస్్రజుు లు దీన్నన్న గురవాంచ్ కచ్ాతాంగాలెకకకటి్ గలరు. 

జాంతువుల జన యవులన  గురవాంచ్ ఇట్టవల జరవపిన పరవశోధనలలో, కరమబదద ాంగా జరవగవన మ రుపల క స్ాం మీరు 

వెతికితే, ఈ వేచ్ ఉాండే కలమనేది అనేక వాందల మిల్నయనె స్ాంవతురాలకు మిాంచ్ ప రవగవ పో తుాందన్న, శాస్్రజుు లు 

తమ పరవశోధనలలో కన గొనచిరు. కన క, జీవ శాస్్రకాలాంలో పదిమిల్నయనె స్ాంవతురలనగా కన రెపప 

పట్లకాలాం . ఈ  అస్ాధచరణస్ాంకెిషి్ జాంతువులు ఉదభవిాంచడాం  మ తరమే కాద  భూమిప ైన కరమబదధ మ ైన 

క దిధ మరుపలు కలగ డచన్నకి కూడచ ఈ కాలాం చ్చలద  . 

ఉదచహరణకు స్ముదర జాంతు శిల జాల అవశేశాలలో కన గొనచిరు. శిల జాల రవకారుు లలో  ఈ స్ాంకెిషి్ 

జాంతువుల శిల జాలు ఎాంతో చకకగా చ్ెకుకచ్ెదరమ కుాండచ భదరపరచబడి ఉనచియి. ఇది మరల, ఒకకస్ారవగా, 

ఈ ఇద , పదిమిల్నయ న్ స్ాంవతురాలకాలాంలో ప ైకి వచ్చాయి. స్హజ ఎాంపికలలో జాంతుజలాంలో మ రుపలు 
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కలగడచన్నకి న్నజాంగానే ఈ కాలాం ఏమతరాం స్రవపో ద  కన క ఇది, స్హజ ఎాంపిక వయవస్్ మొకక స్ృజనచతుక 

శక్ిన్న ఇది ఆశారయ పరుస్క్  ప దద  స్వాలుగా మ రవాంది. 

డచ. జాన్ ఆాంకర్ బర్్:    :ఊ. క త్ అాంశాలన  కన గోనేి క లది ఈ మరుాం మరవాంత జట్టలమౌవు తునిది. 

చ్ెనైె శాస్్రజుు లు కన గొన ఒక అద భతమ ైన అాంశాన్ని గురవాంచ్న వివరాల్నిఇపుపడు ఈ కెిప్ లో చకపిాంచ 

బో తునచిము. పరజల రా, దీన్నలో అస్ాధచరణ విష్యమేమిట్ాంట్ే, ఇకకడ తరవికాలలో వచ్ాన పురాతన 

శిల జాలు శరీర న్నరాుణచ శాస్్రాం పరకారాం మరవాంత స్ాంకెిషి్ మ ైన వనే స్ాంగతి తెల్నసిాంది. ఈ కెిప్ న  మీరు 

గమన్నాంచ్చల్న.  

Illustra Media వారు   డచరవిన్ డెలైేమ  డచకుయమ ాంట్రీ చరవతర న ాండి. 

అనౌనసర్: ఇట్టవల్న కాలాంలో దక్ష్ిణ చ్ెైనచలో కన గొన బడిన అనేక అాంశాలు, స ైన ున  విబటర మపరుస్క్  

కేాంబ్రరయన్ మరాున్ని మరవాంత జట్టలాం చ్ేస్ాయి. 

శిల జ శాస్్ర పు చరవతరలో ఒక ముఖ్యమ ైన అాంశాన్ని  

1984 లో చ్ెైనచలోన్న  Yunnan రాషి్ాాంలోన్న ఒక చ్ని ఊరవపప ల్నమేరలోె  కన గోన గొనచిరు 

Chengjiang స్మీపాంలోన్న పరితచన్ని పరీక్ష్ిస్ ్ ాండగా పురాతన శిల జాల కనచి పతవెైనచ, చకకగా భదచర  

పరచ బడిన ఉని కేాంబ్రరయన్ శిల జాలన   Hou Xian-guang 

కన గొనచిడు. 
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ఆ శిల జాలు చకకగా భదచర పరచబడి ఉాండట్ాం  Houబురదరాతిప ైన్నఆ తడ ిఉపరవతలాంప ై జాంతువులు స్జీవాంగా 

ఉనిట్లె నచియనచిడు. 

Morris: ఆ పరితాం వదద వారు కన గొని శిల జాలు  ఎాంతో అద భతాంగా ఉనచియి ఆ శిల జాలన  చకసే్  

ఎాంతో స్ాందరాంగా కన్నపిాంచ్చయి 

James Valentine:  వాట్టది పరకాశమ ైన రాంగు. వాట్టలోె  ఇన ముతోపాట్ల ఇతర ఖ్న్నజాలు కూడచ 

కల్నస్ాయి. కన క బాంగారు వనెితో లేదచ, క ాంచాం ఎరరగా కన్నపిాంచ్చయి. క ాంచాం నలెగా ఉని క ాండ రాళె్ మధయ  

ఈ శిల జాలు. కన క కళాతుకాంగా ఎాంతో అద భతాంగా ఉనచియి. 

Wells:   వాట్టలోె  అనేక శిల జాలకు మ త్న్న శరరీాం. గట్టి  శరీరాం ప ైన చ్పపలు లేవు, మ త్న్న శరీరాం ఐనన, 

చకకగా భదర పరచ బడచు యి.కన క, పరపాంచాంలో ఇత స్్లలన్నిట్ట కాంట్ే, కేాంబ్రరయన్ శిల జాల వివరాల్ని మనాం 

స్పషి్ాంగా చకడగలాం. 

అనౌనసర్: 1990 దశకాం పరా రాంభాంలో, చ్ెైనచ శిల జాల వివరాలన  శాస్్రజుు  పరపాంచ్చన్నకి తెల్నపారు.  San 

Francisco విశివిదచయలయాంలో స్ముదర జాంతు శాస్్రజుడు   Paul Chien ఈ వివరాల్ని గమన్నస్ ్ నచిడు. 

Paul Chien: అనే పతిరకలో వచ్ాన రెాండు వాయస్ాలు నచ దృష్ిి న్న అధికాంగా ఆకరవషాంచ్చయి, చ్ెైనచలో కముయన్నష్ుి  

పారవి పరచ రవస్క్  పతిరక ఇది. Chengjiang శిల జాలు పరపాంచ వాయప్ాంగా శాస్్రజుు లన  ఆకరవషస్ ్ నచియన్న దీన్నలో 

వార శారు. Darwin సిదచధ ాంతచన్ని ఈ శిల జాలు స్వాలు చ్సే్ ్ నచియన్న . People’s Dailyపతిరక తెల్నయజేసిాంది. 
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అనౌనసర్: 1996 న ాండ ి Paul Chien పలుమ రుె  దక్ష్ిణ చ్ెైనచకు వెళె్ల స్ియాంగా అకకడ పరవశోధనలు  

జరవపాడు. 

Chien: పరా ణులు జీవారవణమ కరమాంలో వచ్చాయనే దచన్ని కేాంబ్రరయన్ విసో్ పట్నాం స్వాలు చ్ేసిాంది. 

ఎాంద కాంట్ే జీవులన్ని ఒకకస్ారవగా వచ్చాయన్న ఇది చ్ెపుతునిది, దీన్ని ఎల  వివరవాంచ్చలనేదే స్మస్య  

అనౌనసర్: Burgess మ త్న్న రాతి పప ర శిల జాల కనచి చ్ెైనచ శిల జాలు పుర తన మ ైన వన్న శిల జ 

శాస్్రజుు లు న్నరణయిాంచ్చరు. ఐతే శరీర న్నరాుణాం పరకారాం ఇవి వాట్టకాంట్ే స్ాంకెిషి్మ ైన. దీన్నవలన గతాంలో 20-40 

ఏళ్లె  విస్ో పట్నాం క నస్ాగవన దనే అాంచనచ  మరవ దీరకాలమనే వాదన కూడచ శాస్్రజుు ల మధయ దృవీకరవాంచబడిాంది 

Chien: ఆ పురాతన  కాలాంలో, స్ముదర గరభాంలో శిల జాలు ఏరపడ డచన్నకి ఐద  మిల్నయనె న ాండి  

పదిమిల్నయనె ఏళ్లె  పట్టి  ఉాంట్లాందన్న మేము అాంచనచ వేయగాల్నగాము. కన క స ైన ు పరాంగా ఇది చ్చల  

ముఖ్మనైెన  స్ాంఘట్న అనవచ ా ఒకకస్ారవగా చ్చల  దకరాందకకడాం జరవగవాంది.ఐతే ఇల  ఎాంద కు జరవగవాందో  

మతరాం తెల్నయద  . 

Nelson: కేాంబ్రరయన్ విస్ో పట్నాం మొకక విరామాం తరవగవ పో తుాండగా, అనగా, అకకడ లభిాంచ్ే స్మయాం 

అతిగా తగవ్  పో తుాండగా జీవపరవణచమ సిదచధ ాంతపు స్వాలు ప రవగవ పో తునిది. ఎాంద కాంట్ే అతితిరగా న్నరవుాంచ 

బడవలసిన రూపాల వయతచయస్ాం మరవాంత నచట్కీయ ఇది ఇపుపడు జీవ పరవణచమ  పరకిరయకు పరా ధమిక, 

మరవయు న్నజాంగా స్వాలు కరమ ైన ఆశాంగా మ రవాంది. 

Chien: నేన  చకచ్నాంత వరకు, చ్ెైనచ దేశాం లోన్న స ైాంట్టస్ ి  అాందరూ ఈ అాంశాన్ని గురవాంచ్ ఆధ న్నకాంగా 

ఆలోచ్స్ ్ నిట్ేె  అన్నపిాంచ్ాంది స్ాక్ష్యధచరాల్ని బట్టి  కేాంబ్రరయన్ విసో్ పట్నాం వాస్్వమేనన్న వారు విశిసిస్ ్ నచిరు. 
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ఇది డచరవిన్ సిదచధ ాంతచన్నకి స్వాలుగా ఉని దచన్నవారు గమన్నాంచ్చరు. న్నజాయితీగా ఒపుపకునచిరు. కన క, 

డచరవిన్ సిదచధ ాంతచన్నకి వెలుపల దీన్ని ఎల  వివరవ౦చ్చలన్న లొతుగా ఆలోచ్ాంచస్ాగారు. 

డచ. జాన్ ఆాంకర్ బర్్:    :మాంచ్ది,  Dr. Meyer ఇద ిచ్చల  అద ుత మ ైన అాంశాం న్నజమే ఈ స్ాంకెిషి్ 

జాంతువులు ఎాంత తిరగా పుట్టి  ప రవగాయనే అాంశాన్ని పూరి జాంతువుల లేక పో వడచన్ని గమన్నసే్  డచరవిన్ 

తరవాత వచ్ాన శిల జా శాస్్రజుు లు మ యమ ై పో యినచ పురాతన కేాంబ్రరయన్ శిల జాలకు ఎలాంట్ట వివరణ 

న్నచ్చారు? 

డచ. సటి ఫ న్ మేయర్: చకడాండి,  Dr. Chien చ్ెపుతునిట్లె గా కేాంబ్రరయన్ విస్ో పట్నాం న్నజాంగా జరవగవాందన్న 

ఇపుపడు పరపాంచాంలోన్న పలువురు శిల జా శాస్్రజుు లు ఒపుపకుాంట్లనచిరు. మన పాట్శాలలో నేరుాకుని 

Darwin జీవపరవణచమ సిదచధ ాంతచన్నకి ఇది ఇపుపడు ప ద్ద స్వాలుగా మరవనదాంట్లనచిరు. ఐతే లోకాంలో క ాందరు 

ఇాంకన  డచరవిన్ సిదచధ ాంతచన్ని స్మరవధస్క్ నే ఉనచిరు.  ఈ పురాతన శిల జాలు లేవనే స్ాంగతి వారు అలప 

స్ాక్ష్యయధచరాల వివరణ అనగా, 19 వ శతచబద ాంలో డచరవిన్ చ్ెపిపన సిదచధ ాంతచనేి ఇపుడు క ాంచాం మ రవా మరల 

పరతిపాదిాంచ్చరు.మనాం లోతుగా పరవశీల్నాంచనాంద కు పురాతన శిల జాలు కనపడలేద , లేదచ ఏదో  కారణచన్ని 

బట్టి  పురాతన శిల జాలు స్రవగా భదరపరచబటధలేదన్న ఈ సిదచధ ాంతాం మనకు తెల్నయజేసిాంది. 

కన క స్ాంకేతికాంగా దీన్నకి జావాబు చ్ెపాపలాంట్ే కనబడన్న పురాతన జాంతువుల న ాండ ిఆ తరువాత వచ్ాన 

కేాంబ్రరయన్ జాంతువుల వరకు , వీట్ట పురవిక జాంతువుల వరకు, వీట్ట పురవిక జాంతువులు  కనబడకుాండచ 

పో య యి. శిల జాలన  ఆ స్ాంపూరణాంగా వరీ్ కరణ చ్ేసినాంద  మననో లేక అవి స్రవగా బదరపరచ బదనాంద న 

వలనో అవికనపడకుాండచ పో య యి. 
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ఇక,  Origin of the Species పుస్్కాం వచ్ాన 15౦ ఏళె్ తరువాత, ఈ వివిధ శిల జాలు కన గొన బడిన 

తరువాత శాస్్రజుు లు తగవనాంత లొతుగా పరవశీల్నాంచ లేదన్న ఎవిరూ చ్ెపపలేరు. కన క, స్రవగా భదరపరచ్చ 

బడనాంద న కనపడకుాండచ పో య యన్న ఇపుపడు. శాస్్రజుు లు చ్ెపుతునచిరు.ముఖ్యాంగా, ఇపుపడు వీరేమి 

వివరణన్నస్ ్ నిరాంట్ే ఈ శిల జాలు చ్చల  చ్నిదిగా ఉనిాంద  వలన నచరా లేక భదరపరచబటదడచన్నకి వీలు 

లేనాంత మేత్గానో ఉనిాంద వలన ఇది కనబడలేదనచిరు. అలప స్ాక్ష్యయధచరాలప ై ఆధచర పడిన ఈ వివరణ 

ఇపుపడు కూడచ చ్ెలమణిలో ఉనిది. ఐతే, ఈ ఆలోచనన  బలాంగా స్వాలు చ్ేసిన మరొక అాంశాన్ని చ్ెైనచలో 

శాస్్రజుు లు కన గొనచిరు. న్నజాన్నకి, అది దచన్నమూల ధచర స్ాక్ష్యయలనే స్వాలు చ్ేసిాందన  కుాంట్లనచిన . 

డచ. జాన్ ఆాంకర్ బర్్:    :ఊ.. దీన్న తరాిత మనాం ఈ  అాంశానేి గమన్నాంచ బో తునచిము, పరజల రా! 

కేాంబ్రరయన్ శిల జాలకు ముాంద  వచ్ాన పురాతన జాంతువులు  కన గొన బడక పో వడచన్నకి కారణాం, అవి 

భదరపరచ బటదడచన్నకి వీలు లేనాంత మ త్దిగా, చ్నిదిగా ఉనచియాంట్లని వాదచన్ని, ఈ వాదాం తపుప అన్న 

పురాతన శిల జాలలో, ఏ స్ాక్ష్యయధచర౦ న్నరూపిాంచ్ాంది? 

దీన్నతరాితి కెిప్ న  గమన్నాంచాండి. 

Illustra Media వారు   డచరవిన్ డెలైేమ  డచకుయమ ాంట్రీ చరవతర న ాండి. 

అనౌనసర్: కేాంబ్రరయన్ విసో్ పట్నాం లో ఇపపట్ట వరకు కన గొనబడిన అనేక క త్ స్ాంగతులన ,  Chengjiang 

శిల జాలలో కన గొనచిరు. ఈ శిల జాలకు నేరుగా కిరాంది వెైపు, పూరి కేాంబ్రరయన్ మ త్న్న రాళ్లళ జీవుల 

చరవతరలో మరొక అధచయయాం ఈ  రాళ్ళలో వార యబడి ఉనిది. 



12 

 

డచ. సటి ఫ న్ మేయర్: మరొక అద ుతమ ైన విసో్ పట్నచన్ని తెలుపుతుని రాతి పో రలకు నేరుగా కిరాంద 

ఉని రాతి పప రలోె  శిల జ శాస్్రజుు లకు మ ైక ర సో్ కపెో  మతరమే కనపడే అతయలప స్పాంజి గరభపిాండచలు కనపదినవి. 

అనౌనసర్: ఇవి గరభ పిాండచలు మ త్న్న శరీర ముని జాంతువులు ఇవి కేాంబ్రరయన్ విస్ో పట్నచన్నకి 60 

మిల్నయన్ ఏళె్కు ముాందే శిల జాలుగా మ రాయి. 

Valentine:  గుడుె , గరభ పిాండచలు ఖ్న్నజ రూపాంలోకి మ రవన స్నిన్న పప రలలో భటస్ిరాం వాంట్ట పదచరాధ లలో 

ఈ పిాండచలు పురాతన స్ముదచర లు నేలప ై భదరపరచ బడినచయి దీన్ని బట్టి  చకసే్  ఆకాలపు స్ముదరజల ల 

గుణాం నేట్ట స్ముదర జల ల గుణాం కాంట్ే క ాంచ్ెాం వయతచయస్ాంగా ఉనిదన్న పిస్ ్ నిది. ఎ౦ద కాంట్ే శిల జాల్ని ఈ 

విధాంగా భటదచర రచ్ే విధచనాం కేాంబ్రరయన్ కాల న్నకి అాంతరవాంచ్౦ది, ఇపుపడు ఆ పధ్ధ తి లేద  కన క ఈ స్నిన్న 

రాతి పప రలోె  చ్ని చ్ని శిల జాలు దొ రకడాం మన అదృషి్ాం.  

డచ. సటి ఫ న్ మేయర్: ఇది చ్చల  పరధచన మ ైన అాంశాం. ఎాంద కాంట్ే ఎకుకవ మాంది శాస్్రజుు లు , పూరి 

కేాంబ్రరయన్ శిల జాలు దొ రకక పో వడచన్నకి కారణాం, ఈ పూరి కేాంబ్రరయన్ శిల జాలు చ్చల  మ త్విగా, చ్చల  

చ్నివిగా ఉాండట్మేనన్న మనకు వివరవతునచిరు. 

అనౌనసర్: 1999 న ాండ ి Paul Chien శిల జాల పిాండచలన  అధయయనాం చ్ేసి వాట్ట రూపాల్ని విశెేష్ిాం 

చ్ేాంద కు క న్ని పదధ తుల్ని కన గొనచిడు.  
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Chien: దచన్ని ఆమెాంతో కడిగవ శిలజాం ప ై న ని రాతిన్న తొలగవాంచ్ పిాండచన్ని బ ైట్కు తీయొచ ా ఇపుపడు 

గుాండరట్ట గులక రాళె్ వాంట్ట లేదచ ఇట్లక రేణువుల వాంట్ట వీ మిగులుతచయి. ఈ రాళ్ళలో క ాంచ్ెాం ప దద వి దచదచపు 

ఒక  

మిలె్లమీట్ర్ స ైజులో కనపడతచయి. ఇల ాంట్ట విమ కు 500-800  మిలె్లమీట్ర్ ల స ైజులలో కనపడినచయి 

ఎకుకవ భటగాం స్ాపాంజ్ రాళ్లె . తరాిత నేన  ఈ బాంతులన  పగలగొట్టి  వాట్టలోపల ఏమునిదన్న చకశాన .  

electron microscope లో న ాండి చకసినపుడు ఆ గరభ పిాండచలతో ఉని ఉని ఉపకణచలరూపాన్ని నేన  

స్పషి్ాంగా చకడగల్నగాన . 

అనౌనసర్: ఈ పూరి కేాంబ్రరయన్ జీవుల అవశేషాలప ైన  Chien చ్ేసిన పరవశోధనలు ఒక ముఖ్యమ ైన పరశిన  

లేవనేతచ్ యి. 

డచ. సటి ఫ న్ మేయర్: ఈ రాతి పప రలలో కిరాందివి పిాండచన్ని భదరపరచ గల్నగవతే కాంట్టకి కనపడన్న పిాండచన్ని 

భదరపరచ గల్నగవతే, కేాంబ్రరయన్ జాంతువులుగా పరవణచమాం చ్ెాందచమన్న చ్ెపపబడుతుని పురాతన ప దద  

జాంతువులన  అవి ఎాంద కు  భదరపరచ లేద ? వేరుగా చ్పెితే, స్ లభాంగా పగవలే పిాండచన్ని కూడచ ఇది  

భదరపరచగల్నగవతే, అవేరాతిపప రలోలో, దచన్న వెన కనే వచ్ాన స్ముదర జాంతు శిల జాలు ఎాంద కు  భదరపరచ 

బడలేద ? 

Wells:   కన క, మనకు మ ములు వివరాల్ని కూడచ అాందిాంచ లేనాంతగా శిల జాలు పాడెైపో యయనే 

వాదచన్ని ఎాంత మతరాం ఒపుపక డచన్నకి వీలేె ద . 
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డచ. జాన్ ఆాంకర్ బర్్:    :Stephen, ఇపుపడు చకసని దాంతచ అద భతాం. నేన  కాలేజిలో చద వు 

తునికాలాంలో, రాతి పో రాలలోన్న జాంతువుల శరీరాలు మ త్న్నవి గన క అవి కనపడకుాండచ పో య యన్న 

పోర ప స్రుె  చ్ెపుతుాండే వారు. కన క వాట్టన్న శిల జాల రవకారుు లోె  ఉాంచడాం వీలవ లేడనేవారు. ఇపుపడు చకసిన 

కెిప్ తో ఈ వాదాం అస్తయమన్న తేల్నాంది. దీన్న తరాిత ఏాం చ్ేయబో తునచిమన్న డచరవిన్ తరాిత వచ్ాన శిల జ 

శాస్్రజుు లు చ్ెపుతునచిరు? 

డచ. సటి ఫ న్ మేయర్: చకడాండి, మనాం శిల జా శాస్్రజుు ల్ని గురవాంచ్ మ తరమే, కేాంబ్రరయన్ శిల జ  

శాస్్రజుు ల్నిగురవాంచ్ మ తరమే చరవాదచద ాం. ఎాంద కాంట్ే ఈనచడు పలువురు శిల జ  శాస్్రజుు లు డచరవిన్ జీవ 

పరవణచమ  సిదచధ ాంతచన్ని ఎకుకవగా నముడాం లేద . ఎాంద కాంట్ే, దచన్నలో అనేక స్స్యలునచియి.వారు, ఏదో  ఒక 

రకమ ైన జీవపరవణచమ సిదచధ ాంతాంప ైన నముకాన్ని న్నల్నపారు. ఇపుపడు పలువురు పరఖ్ యత శిల జ శాస్్రజుు లు 

ముఖ్యాంగా చ్ెైనలోన  వారీతోట్ట అమ రవకాలో పరధచన శిల జ శాస్్రజుు లు కూడచ . కేాంబ్రరయన్ విసో్ పట్నాం గురవాంచ్ 

మనాం ఏమన్న తలుస్ ్ నిపపట్టకి, దచన్ని గురవాంచ్ ఎల ాంట్ట వివరణ న్నచ్ానపపట్టకి ఇది న్నజాంగా జరవగవాందనే 

నముకాం తోట్ట దీన్నన్న పరా రాంభిాంచ  క వాల్న. ఇది స్రవగా వరీ్ కరవాంచబడన్న శిల జాం కాద  ఇది స్రవగా 

భదరపరచబడన్న శిల జ౦ కాద  ఇది న్నజాం స్ాంఘట్న దీాంతోట్ట జగరత్గా వయవహరవాంచ్చల్న. చ్ెైనచలో పరముఖ్ శిల జ 

శాస్్రజుు లలో ఒకరెైన , J.Y. Chen, ఈ అాంశాన్ని ఎాంతో కచ్ాతాంగా బలెగుదిద   వివరవాంచ్చడు. 

Smithsonian స్మస్్కు చ్ెాంద న  Doug Erwin, కేాంబ్రరయన్నిస్ో పట్నచన్ని గురవాంచ్  2013లో ఒక పుస్్కాం 

రాశాడు. ఇాంతకు మున పు మీరు చకసిన కెిప్ లో వచ్ాన  James Valentine వీరవదద రూ కేాంబ్రరయన్ 

విసో్ పట్నన్ని గురవాంచ్ ఒకేరకాం అభిపరా య న్ని వెలెడిాంచ్చరు. విసో్ పట్నాం న్నజాంగా జరవగవాందనచిరు. దచన్నకి 
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మనాం మాంచ్ వివారణ న్నవిలేక పో వచ ా కేాంబ్రరయన్ విసో్ పట్నాం న్నజాంగా జరవగవాందన్న మ  తరాం 

ఒపుపక వాల్నుాందే . కిరాంది పప రలలో జరవగవన స్ాంగతుల్ని మనాం చకడలేక పో యినాంద న, నేరుగా కాకుాండచ 

మరుాం గా దీన్నన్న గురవాంచ్ చ్పెడాం కాద . పూరి కేాంబ్రరయన్ కాలాంలోన్న పరవసిి తులు లేక కిరాంది పప ర లో చ్ని 

మరవయు మ త్న్న జీవుల్ని కూ భదరపరచగల స్ామరధామునచిదన్న చ్ెపేపాంద  మనకు తగవన కారణచలు 

దొ రవకాయి. కన క, గట్టి  బలమ ైన శరీరవయ లు కల్నగవ ఉని ప దద  పురాతన జాంతువులు గతాంలో ఇకకడ జీవిాంచ్ 

ఉనిట్టలె తే. ఆ జాంతువుల అవశేషాలు, శిల జాలు కన్నపిాంచ్ ఉాండచల్న. అవి భదరపరచ బడలేదాంట్ే ఆ 

జాంతువులు అకకడ లేనేలేనన్న మనాం వివరణన  ఇవివచ ా. 

డచ. జాన్ ఆాంకర్ బర్్:    :ఊ ... ఇది డచరవిన్ సిదచధ ాంతాంప ై ఎలాంట్ట పరభటవాన్ని చకపిాంది. 

డచ. సటి ఫ న్ మేయర్: చకడాండి. ఇది న్నజాంగానే, జీవుల చరవతరన  గురవాంచ్ Darwinసిదచధ ాంతచన్ని స్వాలు 

చ్ేస్ ్ నిది. మొదట్ట స్ాంకెిషి్ జాంతువులు ఈ లోకాం లోకి తట్టలున వచ్ానట్లె  కన్నపిస్ ్ నచియి. డచరవిన్ 

పరతిపాదిాంచ్న క త్ సిదచధ ాంతాం పరకారాం ఈ భూమిప ైకి స్ాంకెిషి్ జీవులు వచ్చాయనే శాస్్రజుు ల అభిపరా య న్ని 

కూడచ ఇది స్వాలు చ్ేస్ ్ నిది. ఇల ాంట్ట పన్న జరగడచన్నకి అనేక లక్ష్ల క టె్ స్ాంవతురాలవు తుాంది అన్ని 

స్ాంవతురాల కాలాంలో అనేక విఫల పరయోగాలు జరవగాయన్న కూడచ మనాం చ్ెపపవచ ా . ఒక కకక పరయోగాన్ని 

చ్ేస్క్  దచన్నఫల్నతచల్ని చకస్క్  పో తుాండగా వివిధ రకాల మ రుపలన  శాస్్రజుు లు దీన్నలో గమన్నాంచ గలుగు 

తునచిరు. కన క కిరాంది పప రలలో జరవగవన విఫల పరయతచిల స్ాక్ష్యయధచరాలన   మనాం గమన్నాంచ్చల్న స్ాక్ష్యయలు 

అకకడ లేవు కన క దీన్నరుపకలపన లోన  డచరవిన్ జీవుల గురవాంచ్ చ్ేసిన పరతిపాదన లోన  పరశిలు 
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లేస్ ్ నచియి అాంతేకాక, మొదట్ట స్ాంకెిషి్ జీవులన  ఉతపత్ి చ్ేయడాం లో స్హజ ఏాంపటక , అపుపడపుపడు 

జరవగవన మ రుపలు ఈ పన్నలో పరా ధచన పాతరన  వహ మ ాము అనే పరశికుడచ దీన్నలో న ాండి లేస్ ్ నిది.  

డచ. జాన్ ఆాంకర్ బర్్:    :ఊ ,, వచ్ేావారాం స్ాంగతి చ్పెాండి. ఎాంద  కాంట్ే వచ్ేావారాం చ్చల  ముఖ్యమ ైన 

అాంశాన్ని చరవాాంచ బో తునచిాం. ఆ ముఖ్యాంశమే మనగా, శిల జాల క ాంత వరకు తెలుస్ ్ నిదన్న 

జీవశాస్్రజుు లనచిరు, ఇదే ఇకకడ స్మస్య. 

డచ. సటి ఫ న్ మేయర్: చకడాండి. నేన  రాసిన పుస్్కాం  Darwin’s Doubt లో రెాండు ప దద  మరాుల్ని 

గురవాంచ్ చ్ెపాపన . మొదట్ట మరాున్ని మనాం స్ లభాంగా అరధాం చ్ేస్ ్ క గలాం . అది కనపడకుాండచ పో యినచ 

శిల జాల మరుాం అవిఅకకడ లేనేలేవు.  

డచ. జాన్ ఆాంకర్ బర్్:    :అకకడ లేవు. 

డచ. సటి ఫ న్ మేయర్: లేనే లేవు పురాతన కేాంబ్రరయన్ పప రలలో మనాం ఉాంట్టయన కుని శిల జాలు 

లేనేలేవు. ఐతే అకకడ ఉని అాంత కాంట్ే లోతెైన మరొక మరున్నకి నేన  ఇాంజనీరవాంగ్ మరుమ న్న పరేు 

ప ట్టి లన కునచిన  . ఒక జాంతువున  ఎల  న్నరవుస్ా్ రు? జీవ పరవణచమ కిరయలో ఓక జాంతువు ఎల  

న్నరవుాంచబడుతుాంది. ముఖ్యాంగా ఇకకడ కాలపు క లమ నాం చ్చల  తకుకవగా ఉనిపుపడు ? డచరవిన్ కాలపు 

తరాిత కన గొన బడిన అాంశాలన  బట్టి , ఈ పరశి, ఈ మరుాం శాస్్రజుు ల మధయ మరవాంత తీవర తరాంగా మ రవాంది. 

ముఖ్యాంగా పరమ ణువుల జీవశాస్్ర౦ స్మ చ్చరపు పరా ధచనయతన  గురవాంచ్ కన గొన బడిన అాంశాలు,  DNA 

అణువులో భదరపరచబడిన  digitalక డలు, జాంతువుల న్నరాుణాంలో ఈ స్మ చ్చరాన్నకి ఇవిబడు తుని 

పరధచనయత.జాంతువుల న్నరాుణాంలో అధిక మోతచద లో digital స్మ చ్చరాం - ముఖ్యాంగా అస ాంబె్ల స్కచనలు 
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అవస్మౌవుతచయనే అాంశాన్ని మనాం స్రవగా అరధాం చ్ేస్ కునిపుపడు కేాంబ్రరయన్ విస్ో పట్నాం ఒక ప దద  

ఇాంజనీరవాంగ్ స్మస్య గా మ రుతుాంది ఇల ాంట్ట  విస్ృతమ ైన స్మ చ్చర౦ ఎకకడ న ాండి వస్ ్ నిది? ఎల  

న్నరవుాంచ బడుతుాంది? ఎాంద  కాంట్ే, జాంతువున  న్నరవుాంచడచన్నకి ఇల ాంట్ట స్మ చ్చరాం అవస్రమన్న 

మనమిపుపడు గరహ ాంచ్చ౦. 

డచ. జాన్ ఆాంకర్ బర్్:    :ఊ .. పరజల రా. ఇపుపడు మేము మీకీ మరాున్ని వివరవాంచ బో తునచిాం. ఇది 

లోతెైన మరుాం. పరపాంచ వాయప్ాంగా దీన్ని వివరవాంచ గల వయకు్ లోె   Stephenఒకరు. జాంతువుల్ని న్నరుాంచడాంలో 

జన య స్ాంభాందాంగా ఎల ాంట్ట స్మ చ్చర౦ అవస్ర మనే స్ాంగతిన్న మేము ఇపుపడు మీకు వివరాంగా తెలుప 

బో తునచిము. తరాిత మిుముుల్ని ఒక పరశి అడుగుతచము. ఈ స్మ చ్చరమాం తచ ఎకకడన ాండి 

లభిస్ ్ నిది. ఈ అాంశాన్ని వచ్ేావారాం పరా రాంభిాంచ బో తునచిాం. దచన్ని తపపక చకడాండి 

 

***** 

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

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

 

ద జాన్ ఆాంకర్ బర్్ షో  

పో సి్ బటక్సు 8977 

చటి్నకగా, TN 37414 అమ రవకా. 
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మ  వెబ్ స ైట్: JAshow.org 

 

 
 


