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కనిప ించక ిండా పో యిన శిలాజాల లోని రహస్యము - కారయకరమిం 4 

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 లేనపపట్టకి కేబ్రరయన్  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 

ఎపుపడు మొదలయయలు? స్రే తరువాత వచ్ేా అనేక వారాలలో, జీవపరవణచమ  సిదద ౦తచన్ని గురవాంచ్ మనాం 
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దృకపథాంలో పరవశీల్నాంచబో తునచిము. దచన్నచ ట్టి  ఉని స ైన ు పరమ ైన స్మస్యలన  గురవాంచ్  శాస్్రజుు డు, 

వేదచాంతి,  Dr. Stephen Meyer చరవాస్ా్ రు Dr. Meyer, మీరు మ  కారయకరమ న్నకి వచ్ా నాంద కు స్ాంతోష్ాం. 

శిల జాల రవకారుు ,  Darwinian జీవ పరవణచమ సిదచధ ాంతచన్నకి ఎల  స్మస్య గా మ రవాందనే అాంశాంలో ఈ  

పోర గార ాం న  పరా రాంభాంచమన్న క రుతునచిము. న్నజాన్నకి దనీలె  రెాండు స్స్యలునచియి. 

డచ. సటి ఫ న్ మేయర్:ఔన  చకడాండి. తచన  పరతి పాదిాంచ్న జీవపరవణచమ సిదచధ ాంతాం గురవాంచ్ తన కే ఉని 

స్ాందేహాల విష్యాం లో డచరవి న్ అభపరా య లన  ఇకకడ చరవాస్ ్ నచిము. కేాంబ్రరయన్ విసో్ పట్నాం అన్నపిలువ 

బడుతూ జీవుల చరవతరలో జరవగవన ఒక ముఖ్య స్ాంఘట్న విష్యాంలో అతడికి స్ాందేహాం వచ్ాాంది. ఆ 

స్ాంఘట్నలో అతడికి స్ాందేహాం వచ్ాాంది. ఆ స్ాంఘట్నలో మొదట్ట పరధచన స్ాంకెిషి్ జాంతువులు తట్టలున 

శిల జాల రవకారుు లలో కన్నపిాంచ్చయి. దీన్నలోాంచ్ వచ్ాన రాెండు స్మస్యల్ని రెాండు మరాులన , డచరవిన్ 

సిదచధ ాంతాం పరవషాకరవాంచ లేక పో యిాంది. మొదట్ట మరాున్ని నేన , కనపడకుాండచ పప యిన శిల జాల 

మరాుమనిన . ఎాంద  కాంట్ే ఈ  జాంతువులు  తట్టలున, ఒకక స్రవగా కేాంబ్రరయనపపరలలో కన్నపిాంచ్చయి. ఐతే 

మీరు వెనకెకళ్ళళ కిరాంద,ి పూరి కేాంబ్రరయన్ పప రల్ని  చకసత్  ఆ జాంతువుల మొకక పురాతన రూపాల ఆధచరాలు 

ఏవి మనకు కనపడవు డచరవిన్ జీవపరవణచమ సిదచధ ాంతాం పరకారాం ఇవి కన్నపిస్ా్ యన్న మనాం ఆశిస్ా్ ాం. ఎాంద  

కాంట్ే ఒక తరాం న ాండి మరొక తరాం జాంతువుల మధ్య కల్నగవ అనేక చ్నిమ రుపల వలన మొదట్ట స్ాంకెిషి్ 

జీవులు అనేక లక్షల స్ాంవతురాల కాలాంలో, కరమకరమాంగా  ఈ లోకాంలోకి వచ్ా ఉాంట్టయన్న డచరవిన్ సిదచధ ాంతాం  

చ్ెపుతునిది. కిరాంది పప రలలో  ఇల ాంట్ట మరుపలు కల్నగవ నట్లె  ఏ ఆధచరాలు లేవు. 

డచ. జాన్ ఆాంకర్ బర్్:    : కన క ఇది ప దద  స్మస్యయిే . 
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డచ. సటి ఫ న్ మేయర్:ఇది చ్చల  ప దద  స్మస్య. ఐతే ఇాంత కాంట్ే ప దద  స్మస్య మరొకట్ట ఉనిదీ. ఇరవెైయయవ 

శతచబద ాం, ఇరవెై ఒకట్వ శతచబటద లలో మనాం దీన్నన్న మరవాంత లొతుగా అర్డాం చ్సే్ క  గల్నగాాం.ఈ స్మస్య 

ముఖ్యాంగా ఒక ఇాంజనీరవాంగ్ స్మస్య.జీవారవణచమ వయవస్థ  ఈ స్ాంకెిషి్ జాంతువులన  లోకాంలోకి ఎల  తీస్ కున్న 

వచ్ాాంది? ముఖ్యాంగా భూగరభ కాలాంలో ఇన్ని తకుకవ స్ాంవతురాలలో ఉనిట్లె ాండి ఒకక స్రవగా ఈ 

జాంతువులు ఎల  లోకాంలోకి వచ్చాయి? నేన  రాసిన పుస్్కాంలో ఈ రెాండు మరాులన  నేన  పరవశీల్నాంచ్చన . 

ఐతే రెాండవ మరుాం మరవాంత ముఖ్య మ ైన మరుాం . ఇరవెై యయవ శతచబద ాం దిితీయ రధాంలో లేక 1950 దశకాంలో 

ఆధ్ న్నక జీవశాస్్ర౦ లో మనాం కన గొని అాంశాలన  బట్టి  ఈ మరుాం మరవాంత తీవరతరాంగా మ రవపప యిాంది . 

ముఖ్యాంగా జీవులలో ఉని స్మ చ్చరాన్ని భదరపరచ కునే గుణచలన  గురవాంచ్, DNA అన్న చ్ెపపబడుతుని, 

స్మ చ్చరాన్ని భదరపరచ కునే గుణచ౦గల అణువున  గురవాంచ్న మరుాం అధిక మ ైన కెిషి్తరాంగా మ రవాంది. 

డచ. జాన్ ఆాంకర్ బర్్:    : ఊ... కిరక్,  Watsonలు ఈ మరాున్ని చ్ేధిాంచ్ మనకు ఏమన్న వివరవాంచ్చరు? 

డచ. సటి ఫ న్ మేయర్:చకడాండి. కిరక్,  Watsonలు1953  ఈ అద భతమ ైన విష్య న్ని కన గొనిపుపడు 

పరపాంచ మాంతచ ఎాంతగానల శాె ఘ ాంచ్౦ది.  DNA అణువు, రెాండు చ ట్లె గా న ని రూపాం కల్నగవ, గోపురాం వాంట్ట 

దచన్న ఆకారాం లోపల, నచలుగు రస్ాయనచలు పరవాహ స్ ్ నచియన్న వారు కన గొనచిరు. మనలో పలువురు 

భటలయాంలో జీవ శాస్్రాం లో నేరుాకునిట్లె గా  DNA అనగా పారాంపరయ స్మ చ్చరాన్ని కల్నగవ ఉని అణువు అదిగో 

పురకారాంలో ఉాంట్లాంది. డచన్నకి వెలుపల వాంపులు తిరవగవన న్నచ్ెాన, చకకర, ఫాసతపట్ తో చ్ేయబడిన రెాండు 

గోపురాల న్నచ్ెాన. ఈ అణువు లోపల భటగాంలో, beses లేక  nucleotide bases అనబడే నచలుగు 

రస్ాయనచలునచియి. 
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దీన్న రూపాం కన గొన బడిన నచలుగేళ్ళ తరాిత 1957 లో, Francis Crick  చ్ెపిపన స్ాంగతి, స ైన ు చరవతర లో 

ఒక ముఖ్యమ ైన అాంశమన్న నేన  గట్టి గా నముుతునచిన దీన్న పతరు ఊహలప ై  ఆధచర పడిన వివరణ. 

కేమిస్ టులు A, T, G c అనే అక్షరాలతో పరతిపాదిస్ ్ ని ఈ నచలుగు రస్ాయనచలు, ఒక వార త పతిరలో 

వార యబడిన అక్షరాల వలెనక లేక క౦పుయట్టర్ క డ్జ లో స్ నచిలు, ఒకట్వ లేక, అన్నచ్ేస్ ్ ునచియన్న francic 

crick ఆకాలాంలో తెల్నయ జేశాడు. అనగా ఇకకడ. వాట్ట యొకక రస్ాయన రుపమనేది ముఖ్యాంకాద . 

అరస్ాయనచలన  స్రవగా అమరా డమే ఇకకడ ముఖ్యాం. ముఖ్యమ ైన మాంస్కుర తులకు, వాట్ట స్జీవాంగా 

ఉాంచ్ేల  కణచలకు ఈ రస్ాయనచలు కచ్ాతమ ైన స్కచనలన  ఇచ్ానడపిాంచ గల గాల్న కన క  DNA 

అణువులో జీవులు న్నల్నచ్ేల  ముఖ్య మ ైన భటగాలు కణచలలో న్నరవుాంచ బటదడచన్నకి అక్షరాల, తపపకుాండచ  

digital code అనేది ఉాండి తీరవలసిాందే. 

డచ. జాన్ ఆాంకర్ బర్్:    : మీరు వెనెముక లోన్నకి వెళ్ళళతే, దచన్నలో ఎాంత స్మ చ్చరాం ఉనిది? 

డచ. సటి ఫ న్ మేయర్:చకడాండి, మనవ జెనలమె్ల దచదచపు మూడు బ్రల్నయనె న కెియో ట్ ైడుె  ఉనచియి. 

కేవలాం ఏక కాణ జీవిలో కూడచ న్నరాుణచన్నకి తగవనాంత స్మ చ్చర౦. ఉనిది. అలప స్ాంకెిషి్త కల్నగవన ఏకకణ 

జీవికి దచదచపు 500 , 400 ఐద వాందల మాంస్కుర తులు కావాల్న. దీన్నన్న లెకక కట్టి  చకసత్  base జతలు లేక 

జన య స్ాంభాందిత స్ాందేశాంలో అనేక లక్షల nucleotide  అక్షారాలు దీన్న మూలాంగా వస్ా్ యన్న శాస్్రజుు లు 

చ్ెపాపరు.  

డచ. జాన్ ఆాంకర్ బర్్:    : వీట్టన్నిట్టన్న జగరత్గాఅమరుాక వాల్న . 
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డచ. సటి ఫ న్ మేయర్:స్కచన ల్నచ్ేా వయవస్్ మాంస్కుర తుల న్నరాుణచన్నకి స్ చ్చనల్నచ్ేా విధ్ాంగా వీట్టన్న ఒక 

పదధ తిలో అమరుా క వాల్న. కణచలన  స్జీవాంగా ఉాంచ డచన్నకి వివిధ్ రకాల మ ాంస్కుర తులు అవస్రాం.  

మ ాంస్కుర తులు ముఖ్యాంగా కణచలకు ట్టల్ box వాంట్టవి. వీట్టలోె  క న్ని స్మ చ్చరాన్ని అాందజేస్ ్ ాంట్టయి. 

మరవక న్ని కణచలు భటగాలన  న్నరవుస్ా్ యి .  కణచలకు లోపల మనకు కన్నపిాంచ్ే చ్ని చ్ని యాంతచర లే ఈ 

భటగాలు. ఇవి అణువుల స్ాంకేతిక తన  జారేకెిపుపలన  తిరవగే ఇాంజన్ లన , రోబో టె్లనడిచ్ే మ ాంస్కృతు్ లన . 

కల్నగవ ఉని చ్చల  చ్ని యాంతచర లు. క న్ని  మ ాంస్కృతు్ లన ., జాంతువులన  స్జీవాంగా న్నల్నపి ఉాంచ్ే 

పన ిలనీిట్టన్న  మ ాంస్కృతు్ లు  చ్ేస్ ్ నచియి. వాట్టన్న స్రవగా న్నరవుాంచ గల స్కచనలు  DNA లో 

భదరపరచబడి ఉనచియి. 

డచ. జాన్ ఆాంకర్ బర్్:    : ఐతే,  Bill Gates దీన్నన్న చకసినపుడు ఏమన్న చ్ెపాపడు? 

డచ. సటి ఫ న్ మయేర్:చకడాండి,  DNA అనేది  software పోర గార ాం వాంట్టదన్న అతడచనచిడు. ఐతే మనాం 

స్ృషిి ాంచ్న వాట్టన్నిట్టకాంట్ే మరవాంత స్ాంకెిషి్మ ైనదన్న చ్ెపాపడు. పలువురు జీవ శాస్్రజుు లు కూడచ ఇదే న్నజమన్న 

పల్నకారు బయోట్ క్  పరా రాంభ శాస్్రజుు డు,  Leroy Hood,   DNAలో  digital code ఉని దన్న చ్చలస్పషి్ాంగా 

చ్ెపాపడు. 

డచ. జాన్ ఆాంకర్ బర్్:    : స్రే, కేాంబ్రరయన్ విస్ో పట్నచన్నకి,  DNAకు , నేట్ట మనపరస్ాంగాంశాన్నకి ఉని 

స్ాంబాందచన్ని గురవాంచ్ చ్ెపపాండి  
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డచ. సటి ఫ న్ మేయర్:ఔన . న్నజమే నచ విధచయరుధ లన  మున పో క పరశి అడిగేవాడిన్న కాంపుయట్రోకక క త్ 

పన్నన్న అపపగవ౦చ్చలన  కుాంట్ే,ఏ పన్న అపపగవస్ా్ రనే వాణణి  ఐతే, క డో , లేక , స్కచనలు, లేక  software 

స్మ చ్చరాం, అన్ని స్రెైన జావాబు లేనన్న వాళ్లె  చ్ెపతపవాళ్లళ. అమివ జీవితాంలో కూడచ ఇదే విధ్ాంగా 

జరవగుతుట్లాంది.మున పత ఉని స్ాధచరణ జీవుల న ాండి క త్ రకాం జీవులన  న్నరవుాంచ్చలన్న తలసత్ , మీకు క త్ 

స్మ చ్చరాం కావాల్న లేదచ, మరవాంత కచ్ాతాంగా చ్ెపాపలాంట్ే, జీవారవనమ వయవస్్ క త్ స్మ చ్చరాన్ని, మరొక 

నకతన మ ైన క డ్జ న  స్ృషిి ాంచ్చల్న. 

ఇకకడొ క ప దద  పరశి ఉదయిాంచ్ాంది. ఆ పన్ననేల చ్ెయయగలద ? ఆ పన్న నెల చ్ేస్ ్ ాంది? ఆ పన్న చ్ెయయడాం 

స్ాధ్యమ ? ఇది ఇాంత ప దద  స్మస్యగా మ రడచన్నకి ఒక కారణాం ఏమిట్నగా జీవారవనమ పకిరయ, జీవపరవణచమ 

పకిరయన ముాంద కు నడిపత శక్ి  DNA పరవమ ణువులలోన్న  digital స్ాంఖ్యలు    A’s, C’s, G’s and T’s,  

లన  కరమబదద ాంగా ప రాడాంలోన , స్హజ ఎాంపిక ల ప  ైఆధచరపడి అపుడపుపడు జరవగే జన య స్ాంభాందిత 

మ రుపలు ఇవేనన్న గత స్ాంవతురాలలో శాస్్రజుు లు తలాంచ్చరు. 

ఐతే అన భవాం లోాంచ్ మనము, ఉదచహరణకు కాంపుయట్రోకడ్జ అన భవాం లో న ాండ ిమనము గరహ ాంచ్న 

దేమిట్ాంట్ే,  digital అకకరాలన  మనాం అకకడకకడచ మ రవావేస్ ్ ని ట్ లె తే, స్ాందేస్ముని అక్షరాలన  మ రవా 

వేస్ ్ నిటె్యితే , దేన్నలోాంచ్ క త్దీ, ఉపయోగకరమ ైనదీ ఐనచ మరో అాంశాన్ని ఉతపత్ి చ్ేయక ముాందే 

రూపాన్ని పూరవ్గా మ రవావసే్ ్ ఉాంట్టరు. మిముుల్ని మీరు పరశిిాంచ  క వాల్న. మీరొక కాంపుయట్ర్ పోర గార ాం మీ 

వదద  ఉనిటె్యితే, అపుపడపుపడక, స్ నచిలన , ఒకటె్న  మ రుస్ ్ ాంట్ే, స్రవగా పన్న చ్ేయగల క త్ పోర గార ాంన  

మీరు ఉతపతి చ్ేయగలరా? లేదచ ఇపపట్టకే ఉని కాంపుయట్ర్ పోర గార ాం లో ఏదో  స్మస్యన  దేన్నలోకి చ్రేాాగలరా ? 
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డచ. జాన్ ఆాంకర్ బర్్:    : ఊ ... స్భలో ఉని న్నపుణుల౦దన   bugs న  దకరాంగా ఉాంచమాంట్లనచిరు. 

డచ. సటి ఫ న్ మేయర్:ఊ...  bugs  దకరాంగా ఉాంచ్చల్న. కన క పరా ధ్మిక౦గా దీన్నలో ఏదో  ప దద  స్మస్య దచగవ 

ఉనిది. స్మ చ్చరపు స ైన ు దృషిి లో  

న ాండి పరవశీల్నసత్ , స్రవగా పన్నచ్ేస్ ్ ని క డ్జ విభటగాంలో అకకడకకడచ క న్ని మరుపల్ని చ్సేత్  ఏదో  క త్దచన్ని 

ఉత్పతి చ్ేయగల మనే మ ట్లో ఏదో  స్మస్య ఉనిది. కన క, ఇది, శాస్్రజుు లకు,  Darwinian సిదచధ ాంతాంలో 

ఉని స్ృజనచతుక శక్ిన్న  గురవాంచ్, క ాంత వరకు లోతెైన అన మ నచలన  కలుగ జేసిాంది. స్హజ ఎాంపిక 

కరమాంలేన్న మరుపలునిడచరవిన్ సిదచధ ాంతాం న్నజాంగా, స్రవగా పన్నచ్ేయగల్నగే క త్క డ్జ న  శాస్్రజుు లకు 

అాందజేసిాందచ ? ఎాంద  కాంట్ే క త్ జాంతువున  స్ృషిి ాంచ్చల౦ట్ే క త్ క డ్జ అవస్రాం. ఆ పరవమన వులలో దచగవ 

ఉని క త్  DNA లోన్న   digital స్మ చ్చరాం అవస్రాం. 

డచ. జాన్ ఆాంకర్ బర్్:    : స్రే, కణాంలో జరుగుతుని స్ాంగతుల్ని, క డ్జ దచిరా అది పోర గార ాం చ్ేయబడి 

అాంశాన్ని తెల్నపత కెిపుి  చకపిాంచాండి. 

Illustra Media వారు   డచరవిన్ డెలైేమ  డచకుయమ ాంట్రీ చరవతర న ాండి. 

డచ. సటి ఫ న్ మేయర్:ఉనిట్లె ాండి, అకస్ాుతుగా వచ్ాన కేాంబ్రరయన్ జాంతువులన  మీరు ఎల  

వివరవాంచగలరు? ఇది శిల జాల రవకారుు లలో లేన్న స్ాక్షాయధచరాలన  గురవాంచ్న వివరణ మ తరమే కాద . జీవుల్ని 

గురవాంచ్, అణువులు కణచలగురవాంచ్ మనకు తెల్నసిన స్ాంగతుల నన్నిట్టన్న వివరవమ ాడాంలోన్న స్మస్య ఇది. 
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అనౌనసర్: కేాంబ్రరయన్ పప రలలో దొ రవకిన స్ముదర శిల జాల ల శరీర రూపాం నేడు పరపాంచాంలో ఉని పటతల వలే 

ఎాంతో స్ాంకెిషి్ మ ైనది. దీన్న శరీరాంలో మ దడు, పతగులు, గుాండె, మిశరమ నేతచర లు కన్నపిాంచ్చయి. సిక కకక 

అవయవాం ఒక పరతేయక రకమ ైన కణచలలోాంచ్ న్నరవుాంచ బడిాంది. ఒక కకక కణాం, అనేక డజన ె  పరతేయక 

మ ాంస్కృతులు, అన వులలో న ాండి న్నరవుాంచ బడిాంది. ఒక కక  మ ాంస్కృతు్  జన యవు అనబడే  DNA 

విభటగాంలోన్న నచలుగు అక్షరాల రస్ాయన క డ్జ లోాంచ్ వచ్ాాంది. 

డచ. సటి ఫ న్ మేయర్:ఐతే, జీవ పరవణచమ పరకిరయలో, స్పాంజిల ాంట్ట మ ములు పురి కేాంబ్రరయన్ జీవిన్న, 

దేన్నకాంట్ే కనీస్ాం పది రెట్లె  ఎకుకవ వేరెవేరు, కణచలునచి, కేాంబ్రరయన్ స్ముదర జాంతు సిల జాంగా మ రాాలాంట్ే, 

అది న్నజాంగా చ్చల  కషి్మ ైన పన్న. ఆవిధ్ాంగా మీరు మ రాాలాంట్ే, మీకు ప దద  మ్లతచద లో క త్ జన యస్ాంబాందిత 

స్మ చ్చర౦. అల ాంట్ట స్మ చ్చరాం మీకు ఎకకడ న ాండి లభస్ ్ ాంది. కేాంబ్రరయన్ విసో్ ట్నాంలో దచగవ ఉని 

ముఖ్యమ ైన మరుాం ఇదే. 

డచ. జాన్ ఆాంకర్ బర్్:    : Dr. Meyer దీన్ని మీరు మ కు వివరవాంచ్చల్న. క ాంచాం వెనకెకళ్ళళలొతుగా 

పరవశీల్నదచద ాం. Wistar Institute లో 1960  దశకాంలో  Murray Eden ఒక ప దద  స్భన  ఏరాపట్ల చ్ేశాడు. 

అతడొ క గణణత శాస్్రజుు డు అతడు జీవ జీవపరవణచమ  శాస్్రజుు లన , ఆట్ాంబటాంబుల న్నరాుణాంలో పన్న చ్ేస్ ్ ని 

వారవన్న ఆ స్భకు ఆహాిన్నాంచ్చడు. స్భకు రకరకాల  శాస్్రజుు లు వచ్చారు. అతడిి ఒక స్మస్య చ్చల కాలాంగా 

వేధిస్ ్ నిది. అది ఏమిట్ట? 

డచ. సటి ఫ న్ మేయర్:చకడాండి. Murray Eden  MITలో కాంపుయట్ర్ శాస్్రజుు లు పరకృతి  శాస్్రజుు లు, గణణత 

శాస్్రజుు లు, ఇాంజనీరుె  పికిిక్ కు వెళె్ళ మదచయహి భోజన స్మయాంలో జీవ  శాస్్రజుు ల, తోట్ట క న్ని ముఖ్యమ ైన 
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విష్య లన  చరవాస్ ్ నచిరు.   గణణత శాస్్ర౦లో  న్నపుణులెైన ఈ స ైాంట్టస్ ి  లాందరు మ రవపడి ఎాంపిక వయవస్్ లోన్న 

స్ృజనచతుక శక్ిన్న గురవాంచ్ తమకు మనస్ ులోె  చ్చల అన మ నచలునచియన్న చ్ెపాపరు. కేాంబ్రరయన్ విసో్ పట్నాం 

ల ాంట్ట భటరవ అాంశాల్ని వివరవాంచ్ే పరవమ ణాంలో ఇద ిక త్ జన య స్ాంభాందితన  స్మ చ్చరాన్ని అాందిాంచ గలదాంతే 

తచము నమ ు లేక పో తునచిమన్న చ్ెపాపరు తచము ఈ విధ్ాంగా ఆలోచ్ాంచడచన్నకి ముఖ్యమ ైన కారణాం స్ాధచరణ 

భటషా వయవస్థ  లో అకకడకకడచ చ్ేసత్  మ రుపలు వాకయపు అరాధ న్ని చ్ేడిపి వేస్ా్ యన్న తచము గట్టి గా 

నముుతునచిమన్న ఆ శాస్్రజుు లు వివరవాంచ్చరు. 

ఒక కరమాం లేకుాండచ జరవగే మ రుపలు తపపకుాండచ దచన్నఅరాధ న్ని మరుస్ా్ యనే ఉపయోగకరమ ైన స్మ చ్చర౦ 

మీ వదద  ఉనిట్ లె తే దచన్నకికారణాం స్కరమాంగా ఉాండడచన్నకాంట్ే, అది చ్ెడిపో వడచన్నకే అనేక అవకాశాలు 

ఉనచియన్న గరహ ాంచ్చల్న. అనేక అక్షరాలు వార సిన కాగవతచల్ని నేలప ై చ్ెదర  గొట్టి మన క ాండి. చ్ేయి చ్చచ్ మీ 

చ్ేతిక అాందిన అక్షరాలుని ముకకల్ని తీస్ కున్న చకసత్  అముకకలన్నిట్టన్న కల్నపి చకసత్  ఎల ాంట్ట అరధాం పరధాం  

లేన్న ఒక పదాం  అనేక అక్షరాలతో పో ల్నా చకసత్  వాట్టలోాంచ్ అరాధ న్ని గరహ ాం చడాం దచదచపు అస్ాధ్యాం. పనెిాండు 

అక్షరాలుని మ ట్లో ఈ న్నష్పత్ి వాంద ట్టరల్నయన్ లకు మిాంచ  తుాందిఒకక మ ట్న , పరతి వాంద  ట్టరల్నయన్ 

అక్షరాల పకకన ప ట్టి  పో ల్నా చకసినచ మనకు అరధాం పరధాం లేన్న మ ట్లే వస్ా్ యి. 

కన క మీరొక పదాంతో పరా రాంభసత్  లేక చకకగా అమరవన అనేక పదచల తోట్ట దేన్నన్న పరా రాంభసత్  లేక కాంపుయట్టర్ 

క డ్జ తో పరా రాంభాంచ్ అపుపడపుపడు దచన్నన్న మ రుస్క్  ఉాంట్ే, అరధాం పరధాం లేన్న అనేక అక్షరాలే మీగవలే 

అవకాశమునిది. ఎాంద  కాంట్ే దీన్నలో వచ్ేా  అనేక పదచలకు అరధముాండద   
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Wistar లో ఇాంజనీరుె  ఈ స్మస్యన  గురవాంచ్ ఎాంతో తీవరాంగా ఆలోచ్ాంచ వలసి వచ్ాాంది. కన క, జన య 

స్ాంభాందిత స్మ చ్చర౦ ఎల  వచ్ాాందన్న పరవశీల్నాంచ్ేాంద కు ఇది మాంచ్ పధ్ధ తి కాద  మనకు మిగవల్నన 

స్మయాంలో ఈ పధ్ధ తి దచిరా ఏదెైనచ మేలు కరమ ైన ఫల్నతచలన  స్ాంపాదిాంచడాం అస్ాధ్యాం. 

డచ. జాన్ ఆాంకర్ బర్్:    : లేక,  Murray Eden చ్ెపపినట్లె గా అది జరగద . ఆవిధ్ాంగా జరవగే 

అవకాశాంలేద . 

డచ. సటి ఫ న్ మేయర్:ఈ విశాల విశిాంలో అది జరగద . 

డచ. జాన్ ఆాంకర్ బర్్:    : స్రే, కణాంలో జరుగుతుని స్ాంగతులన , ఈ క డ్జ లో అది ఎల  పోర గార ాం చ్ేయ య 

బడిాందో  తెల్నపత కెిప్ న  చ పిాంచాండి. 

మురేర ఈడెన్ 

విస్ాి ర్ ఇన్నటుట్టయట్ 

అనౌనసర్: 1957 లో francic  Crick,  bases, అనబడే రస్ాయనచలు, DNA అణువుల వెనెిముక పరకకన, 

వార యబడిన భటష్ల గా, Alphabetic అక్షరాలలో పన్న చ్సే్ ్ ాందన్న లేక  digital అక్షరాలు యాంతరపు క డ్జ లో 

పన్న చ్ేస్ా్ యన్న మొదట్ట స్రవగా పరతి పాదిాంచ్చడు. మ ాంస్కుర తు్ ల స్ాంకలనచన్ని  digital స్మ చ్చరాం ఎల  

న్నయాంతిరస్ ్ ాందో  ఇపుపడు చకడగలరు. 
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మొదట్, ఒక ప దద  మాంస్కృతు్ ల స్ముదచయాం, గట్టి గా  చ టి్ బడిన  DNA తీగలన , నకలు తెసతాంద కు 

విడదీస్ ్ ాంది. ఈ విధ్ాంగా నకలు తీయడాం జరుగు తుాండగా,  polymeraseఅనబడే మ ాంస్ కృతు్ ల 

స్ముదచయాం ఒకే ఒక తీగేతో మొదట్ట స్కచనల నకలున  తయ రు చ్ేస్ ్ ాంది. 

ఇకకడ మనాం అనకలు వార్నాందిాంచ్ే ,  RNA అణువు, ఒక కక పరతేయక base దచన్నస్ా్ నాంలోకి వచ్ా, తీగెలకు 

కలుపబడు తుాండగా.  polymerase లో పాం అవి న్నరవుాంచ బడదచన్ని మనాం చకస్ ్ నచిము. 

ఇపుపడు  polymerase పన్నన్న మనము చకస్ ్ నచిము అది వర్లనాందిాంచ్ే  RNA స్మ చ్చరాన్ని బ ైట్కు 

పాంపిస్ ్ నిది. 

తరాిత,  RNA స్ాందేశాం   nuclear pore స్ముదచయనబడే యాంతచర న్ని స్మీపిాంచ్ దచన్నలో న ాండి వెలుపల్నకి 

వస్ ్ ాంది. కణచల. బీజాం లోాంచ్ పరవహ ాంచ్ే స్మ చ్చరాన్ని గురవ్ాంచ్ కచ్ాతాంగా న్నయాంతిర౦చ గల స్మధ్యముని 

యాంతరాం ఇది. 

ఇపుపడు మనాం  RNA  messenger ప ైన్న జన య స్ాంభాందిత స్కచనలు  ribosome అనబడే రెాండు భటగాల 

రస్ాయన ఫాయకిరీ వదద కు చ్ేరుక వడచన్ని చకస్ ్ నచిము  మాంస్కృతు్ ల  

స్ాంకలనాం ఇకకడే జరుగుతుాంది.  

RNA  messenger స్ాందేశాం  ribosomeలోాంచ్  దచట్ట వెళ్ల్ ాండగా, తరు్ మ  చ్ెయడ మనేది ఇపుపడు పరా రాంభ 

మవుతుాంది. తరు్ మ  జరుగుతుని స్మయాంలో  transcript ప ైన ఉని స్కచనల పరకారాం, ఒక య ాంతిరక 

అస ాంబెీ గీత, పరతేయక మ ైన వరుస్లో వచ్ేా ఆమినల ఆమ ె లన  సిదద పరుస్ ్ ాం ట్లాంది. 
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ఈ ఆమినల ఆమ ె లు కణచలలోన్న ఇతర భటగాల న ాండి బదలిీ  RNAలు  అనబడ ేవాట్ట దచిరా పాంపిాంచ 

బడుతుాంట్టయి. ఇవి పరతేయక మ ైన వరుస్  basesన , వాట్టకి స్రవపో యిే అమినల  ఆమ ె లతో కలుపుతచయి. 

అమినల  ఆమ ె ల వరుస్ కరమాం , లోపల న్నరవుాంచ బడుతుని మ ాంస్ కుర తు్ ల యొకక మ దిరవన్న న్నరియిాంస్ ్ ాంది 

.ఈ గొలుస్  యొకక న్నరాుణాం పూరవ్ అయిన తరువాత, అది పటపా ఆకారాంలో ఉని ఒక యాంతరాం లోకి పాంపిాంచ 

బటడగా, గొలుస్  తన పన్నన్న చ్ేయగల్నగే తట్లె గా అది తగవన రూపాంలోకి మ డవబడుతుాంది. 

గొలుస్  , మ ాంస్ కుర తు్ లల గా  మ డవబడిన తరాిత కణాంలో తన పన్నన్న చ్ేయడచన్నకి అది వెలుపల్న  

cytoplasm లోకి వెళ్లళతుాంది. 

డచ. జాన్ ఆాంకర్ బర్్:    : స్రే , , Stephen ఈ విచ్తర మ ైన  clipన  చకసిన తరాిత పతరక్షకులోె  85 శాతాం 

మాందికి ఏమ్ల అరధాం కాలేదన్న పాందెాం కట్లి  గలన . ఐతే రాెండు స్ాంగతులు అరధమౌతచయి. మొదట్టది, ఇదాంతచ 

ఒకే ఒక కణాంలో జరుగుతునిది. స్రే మనాం ఇాంతవరకు చకసిన అచ్ని యాంతచర న్ని ఒకే చ్ని కణాంలో 

ఉనచియి. ఒక దచన్న క కట్ట కలసి ఉనచియి తరాిత క డ్జ న  చకశాాం. ఆ క డ్జ స్రవగా లేక పో యి నటె్యితే, 

యాంతచర లు స్రవగా పన్నచ్ేయన్న మీరు చ్ెపుతునచిరు. ఎాంద  కాంట్ే అక డ్జ, అస్మచ్చరాం, వాట్ట చ్ేత ఆవిధ్ాంగా 

పన్న చ్ేయిస్ ్ నిది. ఐతే, ఈ స్ాంకెిషి్త న్నాండిన క డ్జ ఇకకడ న ాండి వచ్ాాందన్న మీరురసిిస్ ్ నచిరు.  

డచ. సటి ఫ న్ మేయర్:ఊ .. మాంచ్ది  Watson, కిరక్ ల  కాలాం న ాండి, 1950, 1960 దశకాలన ాండి  

అణువుల జీవ శాస్్ర విపెవమన్న మనాం చ్ెపుతుని అాంశాంలో న ాండి. జీవరాస్ లలోపల న ాండి, ఈ స్మ చ్చరాం 

మొత్ాం కధ్న  నడుపుతుని దనే స్ాంగతిన్న మన మిపుపడు అరధాం చ్ేస్ కునచిము. 
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నేన  న్నవసిస్ ్ ని  Seattle పరా ాంతాంలో ఉని విమ న న్నరాుణ కేాందరాం లో కూడచ ఇల గే జరుగుతుాంది. అకకడి 

ఇాంజనీరుె   CAD-CAM అనేక స్ాంకేతికన  ఉపయోగవస్ ్ నచిరు-కాంపుయట్ర్ స్హాయాంతో జరవగే రూపకలపన, 

న్నరాుణాం. ఒక ఇాంజనీరు తన ఆఫటస్ లో ఒక యాంతరాం ముాంద  కురుాన్న, అస ాంబెీ కేాందరాంలో విమ నచన్న క క 

పరతేయక భటగాన్ని తచయ రు చ్ేసతాంద కు ఏదో  ఒక క డ్జ న  వార స్ా్ డు. అక డ్జ  తీగ గుాండచ వెళ్లళతుాంది. అది మరొక 

యాంతర పు క డ్జ లోకి అన వాదాం చ్ేయబడగా అస ాంబెీ కేాందరాం దచన్నన్న చద వు తుాంది. ఉదచహరణకు, మీరొక 

విమ నాం రెకకన  న్నరవున టునచిరన్న తలాంచాండి. అసతబె్ర హస్్ాం అస్ చనలన  తీస్ కున్న , ఇాంజనీర్ చ్ెపుతుని 

స్కచనల పరకారాం.   rivet లన  కచ్ాతాంగా తగవన స్థ లాంలో ఉాంచ తుాంది. కన క ఇకకడ ఇాంజనీర్ వార సిన ఒక  

digital క డ్జ యాంతరాం లోన్న భటగాల న్నరాుణచన్ని కచ్ాతాంగా న్నయాంతిరస్ ్ నిది. 

కణచలలోపల, విమ నపు రెకకల న్నరాుణపు  digital స్మ చ్చరాం ఉాండద  గాన్న  మ ాంస్ కుర తు్ లకు 

స్ాంభాందిచ్న స్మ చ్చరాం మతరాం ఉాంట్లాంది.మ ాంస్ కుర తు్ లు పరవకరాల ప ట్ ి  వాంట్టవి . మనల్ని స్జీవులుగా 

ఉాంచ్ేాంద కు కనలలోపల ముఖ్యమ ైన పన లన్నిట్టి చ్ేసత అణువులు  ఇవి. 

కన క, స్జీవ కణచలలోపల్నస్మ చ్చరాం మొత్ాం కధ్న  నడుపుతునిదనే అవగాహన వలన కేాంబ్రరయన్ 

జాంతువు వాంట్ట క త్ జీవుల్ని మనాం న్నరవుచ్చల౦ట్ే మనవదద  క త్ స్మ చ్చరాం ఎకుకవ గా ఉాండచలనే గురవ్ాంపు 

కల్నగవాంది. ఒక కక క ర త కేాంబ్రరయన్ జాంతువుకు అాంకిత భటవముని క త్ కణచలనమునల అవస్రాం . ఒక కక క ర త్ 

రక్ాం  మ ాంస్ కుర తు్ లకు కావాల్న ఒక కక క ర త్ రకాం  మ ాంస్ కుర తు్ లకు ఓక క త్ క డ్జ క వాల్న. కన క  కేాంబ్రరయన్ 

విసో్ పట్నాం , క త్ రకాం జాంతు ఆదికాంగా లోకాంలోకి రావడాం మతరమ ేకాద  దీనలె  స్మ చ్చరాం కూడచ విస్ా్ రాంగా 

దొ రవకిాంది. ఇననక , డచరవిన్ జీవపరవణచమ సిదచధ ాంతచన్ని నముుకుాండచ ఉాండడచన్నకి మనకు అనేక ముఖ్యమ ైన 

కారణచలు కన్నపిస్ ్ నచియి. నచ పుస్్కాం  
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Darwin’s Doubt లో స్రవగా పన్న చ్ేసత జన య స్ాంబాంధిత క త్ విభటగాల క స్ాం అనేిషిాంచ్నపుపడు, మొత్ాం 

జీవుల చరవతరన  పరవశీల్నాంచ్నపుపడు, మొత్ాం జీవుల చరవతరన  పరవశీల్నాంచ్ చకసినచ కేవలాం ఒకక క త్ 

జన యవున  లేక  protein న  కన గొనడాం ఎాంత అస్ాధ్యమ్ల తెల్నపాన . 

డచ. జాన్ ఆాంకర్ బర్్:    : : Stephen ఈ అాంశాన్ని తచళాల న  తెరవడచన్నకి పరయతిిాంచ్న దొ ాంగ కధ్ తో 

పో ల్నా చ్ెపపాండి. 

డచ. సటి ఫ న్ మేయర్:నేన  మీకు ఇపుపడొ క కధ్ చ్ెపపబో తునచిన . ఈ భవనాం వెలుపల ఒక మ్లట్ర్ బ ైక్ 

ఉనిదన  క ాండి ఐతే డచన్నకి నచలుగు డయల్ ల  తచళా౦ ఉనిది. దొ ాంగ ఏదో  అదృషి్ వశాతు్   క ాంచ్ెాం 

పరయతిిాంచ్ ఒక కాాంభనేష్న్ నాంబర్ లతో,  మ్లట్ర్ బ ైక్ తచళా౦ తెరచ్ అవకాశాంమునిదచ? లేక అతడి 

పరయతిాం విఫల మౌతుాందచ ? ఇది క ాంచ్ెాం తికమక ప ట్ ి  పరశి యిే ఎాంద  కాంట్ే  కాాంభనేష్న ి 

కన గొనేాంద కు. ఎాంత స్మయమునిదనే అాంశాం ప ై జావభు ఆధచరపడుతుాంది. ఇకకడ వివిధ్ రకాల  

కాాంభనేష్న ె  ఉనచియన్న మనకు తెలుస్ . న్నజాన్నకి, నచలుగు డయల్ ల   తచళా౦లో పది స్ారుె , 

పది స్ారుె ,  పది స్ారెకు లేక పది దచన్నలో ఉని పదివేల అవకాశాల స్ాంఖ్య లలో కేవలాం ఒకకట్ే ఆ  తచళాన్ని 

 తెరవగలుగుతుాంది . ఆ దొ ాంగకు కేవలాం రెాండు న్నముషాలు మ తరమే ఉాంట్ ే, అతడు కేవలాం క దిద  కలయిక 

స్ాంఖ్యలన  మ తరమ ేపరయతిిాంచ్ చకడడచన్నకి అతడికి స్మయాం స్రవపో తుాంది. కన క , ఈ దొ ాంగ పరయతచిలు 

విఫలాంయిేయదన్నకే అదిక అవకాశాలునచియి. 
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ఐతే మనాం ఆ దొ ాంగ పరయతిిాం కాడచన్నకి చ్చల  రోజుల స్మయాం అతడి కిచ్చా మ న క ాండి. కన క స్గాన్నకి 

మిాంచ్న కలయిక స్ాంఖ్యలన  పరయతిిాంచ్చడు. కన క వెైఫల యన్ని కాంట్ే విజయాం స్ాధిాంచడచన్నకే అతడికి 

ఇపుపడు ఎకుకవ అవకాశమునిది. 

మనమీ ఉదచహరణన  క దిద గా మ రవసత్  ఏాం జరుగుతుాంది? ఆ దొ ాంగకు అదే ఇరవె ైనచలుగు గాంట్లన  

ఇచ్చామన క ాండి, ఐతే ఇపుడు పదికలయిక స్ాంఖ్యల తచళ్ాం అతన్న ముాంద నిది. ఇకకడ పది  dials అాంట్ే, 

కలయిక స్ాంఖ్యల్ని మీరు కలపడాం లేద  ఒక కక క త్  dial న  పదితో హ చ్ా స్ ్ దనచిరు. కన క  పది  dials  

తచళ్ాంలో 10 /10 కలయిక స్ాంఖ్యలునచియి.అనగా 10 బ్రల్నయనె కలయిక  స్ాంఖ్యలు కన క ఒక రోజులో ఇరవెై 

నచలుగు గాంట్లలో  దొ ాంగ ఆ 10 బ్రల్నయనెలో చ్చల  తకుకవ కలయిక స్ాంఖ్యల్ని మ తరమే పరయతిిాంచ గలడు. 

ఇదాంతచ పరవసిథ తి లో ఏవో మనకు తోచ్న కలయిక స్ాంఖ్యలతో ట్ట పరయతిిాంచ్ ఆ తచళాన్ని తియయలన  కుాంట్ే 

అది అస్ాధ్యమ ై పో తుాంది. 

ఇపుడు, జీవ శాస్్రాం లో పరశి ఏమిట్నగా, మొదట్ట ఉదచహరణలో వలే క త్ జన యవునల, మ ాంస్ కృతు్ లనల 

కన గోనలన కుాంట్ే, ఇకకడ దొ ాంగకు ఉని స్మయాంలో పరయతిిాంచ్చల్నున కలయిక స్ాంఖ్యలు క ాంతవరకు 

తకుకవగానే ఉనచియి.లేక రెాండవ ఉదచహరణలో వలే , పరయతిిాంచ్చల్నున కలయిక స్ాంఖ్యలు చ్చల అధికాంగా 

ఉనిాంద న, కాలాం చ్చల  ఎకుకవగా ఉనిపట్టకీ, మొత్ాం కలయిక స్ాంఖ్యలలో చ్చల తకుకవ స్ాంఖ్యలనే 

పరయతిిాంచ్ చకడడచన్నకి స్మయాం ఉాం ట్లాంది. 

డచ. జాన్ ఆాంకర్ బర్్:    : ఔన   
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డచ. సటి ఫ న్ మేయర్:చకడాండి మనకు ఎద రవుతుని జీవ శాస్్ర వయవస్థ  అనేక దినచలు స్ామయముని 

నచలుగు  dial తచళ్ాం కాద . ఇది పది dial తచళ్ాం వాంట్టది.   Douglas Axe అనే స ైాంట్టసి్ ఒకాయన దీన్ని 

గురవాంచ్ లోకాన్నకి చకకన్న వివరణ తెల్నపాడు 77  dial మ్లట్టర్ బ ైక్  తచళ్ాం వలెనే - అాంట్ే  DNAక డ్జ లో స్రవగా 

అమరుా తూ  తచళ్న్ని తెరవసత్  పరతి కలయిక స్ాంఖ్య ఎల ాంట్ట అరధాం పరదాం 10/ 77   స్ాంఖ్యలునచియన్న చ్ెపాపడు 

. అనగా ఇది పన్న చ్ేయన్న , మడత పడన్న అమినల అమెపు గొలుస్ , పన్న చ్ేసత చకకన్న పోర ట్ీన్ కాద  కన క 

ఇవన్ని కలయిక స్ాంఖ్యలన  వాతచకల్ను ఉాండగా, మీకు కలయిక స్ాంఖ్యన  వెతకడచన్నకి మూడునిర 

బ్రల్నయన్ స్ాంవతురాలు న్నచ్ానపపట్టకీ, వివిధ్   కాాంభనేష్న్ స్ాంఖ్యలతో పరయతిిాంచడచన్నకి చ్చల క దిద  

స్మయాం మతరమే ఉనిాంద న మీ పరయతిాం విఫలమ  ైపో తుాంది. కన క ఎపుపడో  జరవగే మ రుపలప ై ఆధచర 

పడి. ఎకకడో  ఓక్ దచన్నన్న వెతికితే, ఈ భూమిప ైన జీవుల చరవతరలో స్రవగా పన్నచ్ేసత ఒకక జన యవున   గాన్న 

పోర ట్ీన్ గాన్న కన గొన లేము.  Axe పరవశోధ్నలోె  తెల్నపిన అాంశాం ఇది నేన  ఈ అాంశాన్ని లొతుగా పరవశీల్నాంచ్  

Darwin’s Doubt పుస్్కాంలో వార స్ాడు. 

డచ. జాన్ ఆాంకర్ బర్్:    : ఊ .  public schools లో చద వు కుని మన మాందచరాం, లోకాంలో జీవులు 

తమ తమాంతట్ తచము ఉదభవిాంచ్చయన్న నేరుాకునచిాం న్నజాంగా నేలోకాంలో జీవరాస్ లు ఈ విధ్ాంగానే 

ఉదభవిాంచ్ ఉాంట్టయన్న ఇపుపడు కూడచ మనలో క ాందరాంట్లనచిరు . ఇది న్నజాం కావచ ా కదచ? 

డచ. సటి ఫ న్ మేయర్:చకడాండి, 10/77 లో ఒకక అవకాశాం ఉని స్ాంఖ్యన  పరజలు తీస్ క న్న భూగరహాం ప  ై

మనకు తెల్నసిన జీవుల చరవతర లో క త్ జన యవు లేక పోర ట్ీన్ వచ్ేాాంద కు ఏదో  ఓక  అలప అవకాశాం ఉనిదన్న 

చ్ెపుతచరు. ఇల ాంట్ట వాదాంలో ఒక తపుప ఉనిది. ఏది అస్ాధ్యమన్న మన్న మనాం ఇపుపడు చ్ెపపకూడద . 
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ఎాంద  కాంట్ే ఒకక పన్న జరవగాేంద కు ఏదో  జరవగేాంద కు ఏదో  చ్ని అవకాశాం తపపక ఉాంట్లాంది ఐతే ఇది పప ర 

పాట్ల వివరణ మ  లేక, మాంచ్ వివరణ య  అనేది ఇకకడ ముఖ్య౦శాంకాద  ఇదెాంద కు తపుప వివరనచయో 

నేన  స్ాధచరణాంగా చకపిస్ా్ న . 

సిన్నమ లో  Jim Carrey పరఖ్ యతి పప ాందిన హాస్య నట్లడు అతడు ఒక సిన్నమ లో ఎపుపడక స్ాంతోష్ాంగా ఉాండే 

ఆశావాది పాతరన  పో షిాంచ్చడు అతడొ క అాందమ ైన సట్ రన్న చకసి ఆమ ప ై మొహాం తో దగ్రకు వెళాళడు .నచల ాంట్ట 

సట్ ర మీల ాంట్ట మగాడితో కల్నసత అవకాశాం ఎాంతవరకు ఉని దాంట్టడు. తడబడుతునచిడు. ఆమ  అవకశాం 

తకుకవ అనిది. అతడు తకుకవ అాంట్ే వాందలో ఒక వాంతు అనిది. అతడు స్ాంతోశానచిపు క లేఖ్ ప ైకి కిరాందికి 

గాంతులేస్ ్ నచిడు, ఐతే అవకాశముని దని మ ట్ అవకాశమునిదనచిడు. 

డచరవిన్ సిదచధ ాంతచన్ని నమేువారు ఈ విధ్ాంగా ఆలోచ్స్ ్ ాం ట్టరన్న నేన  తలుస్ ్ ాంట్టన . అతయలప అవకాశాం 

ఎకకడో  ఉనిాంత మ తచర న అస్ాంఘట్న  తపపక జరుగుతుాందన్న మనాం అన క కుాండద . అపుపడపుపడు, 

చ్చల  అరుద గా జరుగ ేమ రుపలు, మనకు అవస్రమ ైన క త్ జన యస్ాంబాందిత స్మ చ్చరాన్ని 

అాందిస్ా్ యన క వడాంలో , ఆపన్నన్న జయవాంతాంగా ముగవయడాం కాంట్ే పూరవ్గా విఫలమ ైయి ాంద కే ఎకుకవ 

అవకాశమునిది. కన క ఇల ాంట్ట పన్న తపపక విజయవాంతాం మవుతుాందన్న ఉహ ాంచడాం, న్నజాంగా చ్చల  

పప రపాట్ల అభపరా యమన్న మనాం తపపకుాండచ చ్ెపాపల్న. 

కన క స ైన ు విష్యాంలో తపుపగా ఉాండే౦ద కే అధిక అవకాశాలునిఇల ాంట్ట ఊహల్ని మనాం 

ఏముాక కూడద . మనాం ఉత్మమ ైన వివరణన  క రుక వాల్న. కన క, స్మ చ్చరపు పరా రాంభ దశన  

తెలుస్ క డచన్నకి, డచరవిన్ జీవపరవణచమ సిదచధ ాంతచన్ని కాక మనాం వేరొక చ్ోట్టకి వెళె్ళ పరవశోధిాంచ్చల్న. న్నజమే దేనలె  
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అతయలప అవకాశమునిది. ఐతే ఆవిధ్ాంగా జీవిలు లోకాంలోకి రాలేదనదన్నకే అవకాశమునిది. కన క మనాం 

మరవాంత మ రుగెైన  వివరణ క రకు జాగరత్గా వెతకాల్న. 

డచ. జాన్ ఆాంకర్ బర్్:    : మాంచ్ది  Stephen ఈ రోజు చ్ెపిపన స్ాంగతులన్నిట్టి మీరు వినచిరు. వచ్ేా 

వారాం మన పోర గార ాంలో  Richard Dawkins వాంట్ట జీవపరవణచమ శాస్్రజుు లు.ఈ అాంశాన్ని గురవాంచ్ వెల్న బుచ్ాన  

అభపరా య లన  పరవశీల్నాంచ భోతునచిాం . లోకాంలో జీవుల స్హజ ఎాంపిక వలననక, అపుపడపుపడక జరవగే 

మరుపల వలనన  వచ్చాయన్న వారాం ట్లనచిరు దచన్నన్న వచ్ేా వారాం వివరవస్ా్ ాం. డచన్నకి మీరు  దచన్నన్న వచ్ేా 

వారాం మీ స్పాందనల్ని తెలపాండి. 

పరజల రా ! వచ్ేావారాం పోర గార ాం చకడాండి. 

 

***** 

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

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

ద జాన్ ఆాంకర్ బర్్ షో  

పో సి్ బటక్ు 8977 

చటి్నకగా, TN 37414 అమ రవకా. 

మ  వెబ్ స ైట్: JAshow.org 


