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SM15-2-1-TE 

మేదోశక్తి రూప ొంద ొంచబడిన దనుటలోని తరకము - క్ారయక్రమొం 1 

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 భోదిాంచ 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 
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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 దృకపథాంలో 

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

Stephen Meyer చరవా స్ా్ రు. Dr. Meyer మీరు వచ్ా నాంద కు చ్చల  స్ాంతోష్ాం.. ఇది మీరు వార సిన చకకన్న 

పుస్్కాం.  Darwin’s Doubt. చ్ెపప౦డి, పుస్్కాం లోన్న ముఖ్ యాంశమేమిట్ట? 

డచ. సటి ఫ న్ మేయర్: చకడాండి. డచరవిన్ కు తన స్ప ాంత సిదచధ ాంతాం విష్యాంలో ఉని స్ాందేహాన్ని నేన  ఈ 

పుస్్కాంలో వివరవాంచ్చన . జీవుల చరవతరలో కేాంబ్రరయన్ విస్ప పట్నమన్న చ్ెపపబడిన ఒక స్ాంఘట్నన  గురవాంచ్న 

స్ాందేహాం దీన్ని గురవాంచ్ మనాం మునపట్ట పోర గార ములలో మట్టె డుకునచిాం . కేాంబ్రరయన్ విస్ప పట్న౦ 

జరవగవనపుడు జీవుల చరవతరలో మొటి్ మొదట్ట స్రవగా, స్ాంకెిషి్ జాంతువుల అకస్ాుతుగాలోకాంలో కన్నపిాంచ్చయన్న 

శిల జ రవకారుు లు తెల్నపాయి. తన జీవ పరవణచమ సిదచధ ాంతచన్ని ఇది స్వాలు చ్ేస్ ్ నిదన్న డచరవిన్ గరహ ాంచ్చడు. 

ఎాంద కాంట్ే జీవులు, స్ాంకెిషి్ జీవులు, క దిద గా మ రుప చ్ెాంద తూ, అనేక లక్షల స్ాంవతురాల కాలాంలో తమ 

పూరవ్ స్ాా యికి చ్ేరుకుాంట్టడన్న డచరవిన్ తలాంచ్చడు. దచన్నకి బద లుగా, ఈ పరధచన జాంతువుల అకస్ాుతుగా 

ఒకకస్ారవగా ఈ లోకాంలో కన్నపిాంచ్చదచన్ని మనాం చకశాాం. 

నచ పుస్్కాంలో నేన  రెాండు మరుల్ని గురవాంచ్ రాశాన . మొదట్ట మరుాం కనపడకుాండచ పో యిన పురాతన 

శిల జాల మరుాం. మ లెమ లెగా వచ్ాన మ రుపన  గరాంధస్్ాం చ్ేస ాంద కు శిల జాలు కన్నపిాంచ్ ఉాండచలన్న డచరవిన్ 

తలాంచ్చడు. ఉతే ఈ శిల జాలే మ యమ ైపో య యి .తరవాత నేనొక లోతెైన మరుాం గురవాంచ్ పుస్్కాంలో రాశాన  
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జీవపరవణచమ వయవసా్ ఈ జాంతువులన  ఎల  న్నరవుాంచ్ాందన్న వివరవాంచ్ే ఈ మరుాం ఆ శిల జాల మరుాం, 

స్మ చ్చరపు పరా ధచనయత గురవాంచ్, ముఖ్యాంగా జన య స్ాంభాందిత పరా ధచనయత గురవాంచ్ మనాం నేరుాకుని 

స్ాంగతుల నన్నిట్టన్న మరవాంత జట్టలాంగా మ రవాాంది. నకతన జీవులన  న్నరవుాంచడాంలో జన య స్ాంభాందిత 

స్మ చ్చరాం జట్టలాంగా మ రవాంది. 

కన క ఈ పుస్్కాంలో ఒక వాదాం తోట్ట మరొక మాంచ్ కధ కూడచ ఉనిది. ఇకకడ వాదాం ఏమనగా ఈ కేాంబ్రరయన్ 

జాంతువుల న్నరాుణచన్నకి స్ాంభాందిాంచ్న స్మ చ్చరాంవిష్యాంలో పరస్ ్ తాం లోకాంలో ఉని రకారకాల  

జీవపరవణచమ సిదచధ ాంతచలు, నమూనచలకనచి జాు న యుక్మ ైన రూపకలపన అనే సిదచధ ాంతాం మరవాంత చకకన్న 

వివరణన  అాందిస్ ్ నిదచన్నదే. 

డచ. జాన్ ఆాంకర్ బర్్:    :  ఊ ... ఈ రోజు నేన  ఇలస్్ర మీడియ  వారవ  డచకుయమ ాంట్రీ చ్తరాం  Darwin’s 

Dilemmaలోన్న " కేాంబ్రరయన్  విసో్ పట్నాం లో స్ాంకెిషి్ జాంతువులు, ఉనిట్లె ౦డి. ఒకక స్రవగా ఈ లోకాం లోక ి

ఎల  వచ్చా యనే పరశి  ఈనచట్ట మన కరయకరమ న్ని పరరాంభాంచ్చలన  కుాంట్లనిన . దీన్నన్న గమన్నాంచాండి. 

Illustra Media వారు   డచరవిన్ డెలైేమ  డచకుయమ ాంట్రీ చరవతర న ాండి. 

డచ. సటి ఫ న్ మేయర్: ఈ నకతన జాంతు పరణచళికలు, పరా ధమికాంగా స్రవ క త్ జాంతువులు ఈ లోకాంలో ఎల  

ఉదభవిాంచ్చయి . ఈ మరాున్ని డచరవిన్ చ్ేధిాంచ్చలన్న పరయతిాం చ్ేశాడు. ఐతే గత య బ ై స్ాంవతురాలలో 

మనాం నేరుాకుని స్ాంగతులన్ని ఈ మరాున్ని మళెి బ టై్కు తీస్ కున్నవచ్చా యి.  ఉనిట్లె ాండి, అకస్ాుతుగా 

వచ్ాన కేాంబ్రరయన్ జాంతువులన  మీరు ఎల  వివరవాంచగలరు? ఇది శిల జాల రవకారుు లలో లేన్న స్ాక్ష్యయధచరాలన  
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గురవాంచ్న వివరణ మ తరమ ేకాద . జీవుల్ని గురవాంచ్, అణువులు కణచలగురవాంచ్ మనకు తెల్నసిన స్ాంగతుల 

నన్నిట్టన్న వివరవమ ాడాంలోన్న స్మస్య ఇది. 

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, ప గులు, 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 కన్నస్ాం పది రెట్లె  ఎకుకవ వేరెవేరు, కణచలునచి, కేాంబ్రరయన్ స్ముదర జాంతు సిల జాంగా మ రాాలాంట్ే, 

అది న్నజాంగా చ్చల  కషి్మ ైన పన్న. ఆవిధాంగా మీరు మ రాాలాంట్ే, మీకు ప దద  మోతచద 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. 

అనౌనసర్:  Neo- డచరవిన్నజాం సిదచధ ాంతాం, జన యస్ాంబాందిత మ రుపలు, స్హజ ఎాంపికల పరభటవాం తో, నకతన 

మ ాంస్కృతు్ లు న్నరవు౦చ బదతచయన్న మనకు భోదిస్ ్ నిది. 

పోర ట్ీనెన   న్నరవుాంచ్ే జన యవుల స్కచనలు అన కరవాంచ బడుతుాండగా, చ్ని తపు జరవగవనచ లోపల్న భటగాలు 

మ రవపో తచయి. 
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తట్టలున  జరవగే ఈ మ రుపలు వాట్ట మన గడకు ఉపయోగకరమ ైనవ ైతే, వాట్ట ఎాంచ కున్న భదరపరచ్ , భవిష్యత్ 

తరాలకు అవి అాందిాంచ బడతచయి. 

స్ దీరఘ కాలాంలో ఈ చ్ని మ రుపల స్ాంఖ్య ప రవగవ, క త్ పోర ట్ీన ె , కణచలు, కేాంబ్రరయన్ మ ాంస్ాహారులు కూడచ 

మ లె మ లెగా ఈ లోకాంలోకి వస్ ్ ాంట్టయి. 

డచ. సటి ఫ న్ మేయర్: పరఖ్ యత ఆక్సు ఫర్ు జీవ పరవణచమ శాస్్రజుు డు  Richard Dawkins, అధిరోహ ాంచరాన్న 

పరవతచరోహణ అనే రుపకాలాం కారాంలో  డచరవిన్ సిదచధ ాంతాం ఎల  పన్న చ్ేస్ ్ ాందో  చ్ెపాపడు. 

అనౌనసర్:  ముాంద  వ ైపు న ాండి, పరిత౦ న్నటి్న్నలువుగా ఉనిాంద న ఎాంత కషి్పడినచ ఎకకడాం అస్ాధయాం 

స్ాంకెిషి్ జాంతువున  కేవలాం య దృచ్ాకాంగా స్ృషిి ాంచడాం అస్ాధయమన్న  Dawkins ఈ విధాంగా 

తెల్నపుతునచిడు. 

ఐతే, ఎకకరాన్న పరితాం వ న క వ ైపు న ాండి మరొక దచరవ ఉనిదన్న  Dawkins సో్ దచహరణాంగా 

తెల్నపాడు.పరితాం వ న క వ పైు నచ శిఖ్రాన్ని చ్ేరుకునేాంద కు మ ట్లె  చ్ెకక బడచు యి. 

డచ. సటి ఫ న్ మేయర్: పరిత శిఖ్రాన్ని ఈ దచరవలో చ్రేుక వాలన్న డచకిిన్ు చ్ెపాపడు. కేాంబ్రరయన్ 

జాంతువున  కూడచ ఈ విధాంగానే న్నరవుాంచ్చల్న. ఒక కక స్రవగా ఒక కక మ టి్గా. 

కేవలాం అదృషి్ాం దచిరా మ తరమే స్ాధిాంచలేన్న దచన్నన్న మనాం, అనేక చ్ని చ్ని మ టి్ల దచిరా స్హజ ఎాంపిక 

తోట్ట స్ాధిాంచ గలమన్న ఈ ఉదచహరణ తెలుపుతునిది. 
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అనౌనసర్:  స ైదచధ ాంతిక౦గా ఒక కక మ ట్లి  ఒక చ్ని జీవ శాస్్ర మ రుపకు, ఒక క త్ జన యవుకు, పోర ట్ీన క 

అన గుణాంగామ రుతుాంది. ఐతే లభయ మౌతుని కాలాంలో మ రుపలకు, స్హజ ఏాంపికలకు , కేవలాం ఒకక 

పోర ట్ీన్ న ైనచ తయ రు చ్ేస  అవకాశాం ఏమ ైనచ ఉనిదచ? 1992  న ాండి, అణువుల జీవ శాస్్రజుు డు  Doug Axe 

ఈ అాంశాన్ని పరవశీల్నస్ ్ నచిడు. 

Douglas Axe:   దీన్ని గురవాంచ్ ఒక కధ ఉనిది. డచరవిన్ సిదచధ ాంతాం విష్య౦లో అపుపడపుపడక జరవగ ే

మ రుపలన  స్హజ ఎాంపికలన  పన్నజరవగే తీరు అన్న క ాందరు పాండితుల౦ట్లనచిరు. ఐతే దీన్ని లొతుగా 

గమన్నస ్  ఏవిధమ ైన మ రుప ఈ పరవవర్నన  తీస్ కూరాగలుగుతుాంది? ఈ స్మస్యన  పరవష్కరవాంచ్ే ఒక పధ్ధ తి 

ఏమిట్నగా దచన్నన్న క ల్నచ్ చకడగల ఏక  protein స్ా్ యి వదద నే ఈ పన్న స్ాధయమౌతుాందన్న మనాం గురవ్ాంచ్చల్న. 

మ ాంస్కృతు్ లు రూపాలన  మనాం పరవశీల్నస ్ , క త్ పో ట్ీనుడతన  లేవదమనేది చ్చల  కషి్మన్న గురవ్ాంచ 

గలము. 

డచ. జాన్ ఆాంకర్ బర్్:    :  చకడాండి, , Dr. Meyer, ఆ కెిపూాసిన తరాిత  Richard Dawkins ఇాంకా 

ఇతర జీవ పరవణచమ శాస్్రజుు లు స్హజ ఎాంపిక తోనక, అపుపడపుపడు జరవగే మ రుపల తోనక కేాంబ్రరయన్ 

జాంతువుల్ని న్నరవుాంచ వచ ానన్న ఇపుపడు కూడచ ఎాంతో దెైరయాంగా, ఆతు విశాిస్ాంతో పరజల ముాంద  పరకట్టాంచ 

గలుగుతునచిరు. ఐతే జీవ పరవణచమ సిదచధ ాంతాంలో మీరు కన గొని క న్ని స్స్ాయలన  చ్ెపపాండి. 

డచ. సటి ఫ న్ మేయర్: చకడాండి, న్నజాన్నకి, ఇపుడు పలువురు పరఖ్ యత శిల జ శాస్్రజుు లు ఆ అభపరా య న్ని 

వయతిరేకిస్ ్ నచిరు.  Smithsonian లో ఉని శిల జ శాస్్రజుు డు Douglas Erwin కాయల్నఫో రవియ  

యున్నవరవుట్ట  Berkeley లోన్న పపర ఫ స్ర్  James Valentineతో కలన్న ఒక పుస్్కాం రాశాడు. వారు  non-
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uniformitarian జీవపరవణచమ సిదచధ ాంతచన్ని పరతిపాదిాంచ్చరు .అనగా, కేాంబ్రరయన్ శిల జ జాంతువులు  ఈ 

లోకాం లోకి రావాడచన్నకి ఏది కారణమ ైన అది అన్నిట్ట కాంట్ేన  వయతచయస్ాంగా ఉనిది. స్హజ ఎాంపిక విధచనపు 

మరుపల తో కల్నపి మనాం పరస్ ్ తాం చకస్ ్ నిది. జీవ శాస్్ర విధచనాం కాంట్ే కూడచ ఇది వయతచయస్ాంగా ఉనిది. 

కన క పలువురు శాస్్రజుు లు నేడు మరుపల ఎాంపిక వయవస్్ యొకక స్ృజనచతుక శక్ిన్న స్ాందేహ స్ ్ నచిరు. దీన్నకి 

ఒక కారణమేమిట్నగా స్హజ ఎాంపికలో ఉపయోగకరమ ైన విధచనచన్ని మతరమే మనాం ఒక పోర ట్ీన్ లోన , 

జన యవులోన  తకుకవ స్ా్ యిలో ఎాంపిక చ్ేస్ క గలాం .ఐనన  , ఇట్లవాంట్ట క త్ జన యవున , పోర ట్ీన్ న  

ఆకసిుక మ రుపలతో ఉతపత్ి చ్ేస  అవకాశాలు చ్చల తకుకవన్న మనకు తెలుస్ . ఈ భూగరహాం ప ైన మనకు 

తెల్నసిన  జీవుల చరవతరన  పరవశీల్నాంచ్ చకస ్  ఇల ాంట్ట స్ాంఘట్న జరవగే అవకాశాలు న్నజాంగానే చ్చల  తకుకవగా 

ఉనచియన్న మనాం  తెలుస్  క వాల్న కన క , మరుపకూ ఏమిపకాం విధచనచన్నకి అద భతమ ైన స్ృజనచతుక శక్ి 

ఉనిదనే మ ట్న  పలువురు  

ఖ్ాండిస్క్ నచిరు   

ఇది మ ాంస్కృతు్ ల మడతలు, రూపాలలోన్న చ్ని , అలపమరుపలన  వివరవాంచ్ే విష్యాంలో ఎాంతో 

స్హాయపడిాంది ఐతే క త్  మ ాంస్కృతు్ ల రూపాన్ని న్నరవుాంచడచన్నకి, క ర త్ పోర ట్ీనుడతన  న్నరవుాంచడచన్నకి 

మ రుపలు కావలసి వస ్  తగవనాంత ల భాం కలగాలన కుాంట్ే , అనేక అాంశాలు స్మకూడి పన్న స్కరమాంగా జరవగాల్న 

పరితచన్నకి వ న క వ ైపున వరుస్గా ప ైకి వ ళ్ళళ మ ట్లె  లేవు. న్నలువుగా క ాండ ప ైకి ఎకిక వ ళ్ళ వలసిాందే, 

చ్ెపుపక దగవన౦త అభవృదిధ  కన్నపిాంచ్చలాంట్ే, అనేక  అాంశాలు ఒకట్టగా కలసి విజయాం లోకి వ ళ్ళళల్న. దీన్న క స్ాం, 

ఈ విధాంగా స్మస్్౦ స్మకూడి జరగాల్ను మనల స్ాంఖ్య చ్చల  అధికాంగా ఉని౦ద వలన , మనాం మనాం 



8 

 

మన ప పాట్ట కారయకరాంలో చరవాాంచ  కుని విధాంగా ఇల ాంట్ట పన్న విజయాంలో ముగవయడచన్న కాంట్ే, 

విఫలాంవదచన్నకే ఎకుకవ అవకాశాం ఉనిది.    

కన క , అనేక వాందల, వేల క త్ జన యవులు పోర ట్ీన ె  అవస్రమయియయ క త్ కేాంబ్రరయన్ జాంతువున  న్నరవుాంచడాం 

మ తరమే కాద , కేవలాం ఒకక జన యవున , ఒకక పోర ట్ీన్   న  న్నరవుాంచ్ే మ రవపడి, ఎాంపికల వయవసా్ మొకక 

స్ృజనచతుక శక్ిన్న కూడచ పరవశీల్నాంచ్, డచన్నకి స్ాంభాందిాంచ్న గణిత శాస్్ర కారణచలన  కూడచ గమన్నాంచడాం 

ముఖ్యాం. 

డచ. జాన్ ఆాంకర్ బర్్:    :  దీన్నన్న వివరవాంచ్ చ్ెప ప కెిప్ చకపిాంచ బో తునచిము.  Darwin యొకక స్హజ 

ఎాంపిక, ఎపుడో  జరవగే మరుపల సిదచధ ాంతాం కేాంబ్రరయన్ జాంతువుల న్నరాుణచన్నకి తగవన పరవసిా తుల్ని ఎాంద కు 

స్ృషిి ాంచ లేక పో యిాందో  దీన్న తరవాతి  

కెిప్ లో చకడగలరు. పరజల రా, దీన్నన్న గమన్నాంచాండి. 

Illustra Media వారు   డచరవిన్ డెలైేమ  డచకుయమ ాంట్రీ చరవతర న ాండి. 

అనౌనసర్:  స్ృషిి  లోన్న అనేక వేల వివిధరకాల పోర తినెలో ఒక కకట్ట ఒక పరతేయక కలయికలో 20 వరేెవేరు ఆమినో 

ఆమ ె ల దచిరా తయ రు చ్యేబడిన ఒక గొలుస్  రస్ాయనచలన  న్నరవుాంచ్ే ఈ ముకకలవరుస్కరమాం దీనోె  చ్చల 

ముఖ్యమ ైనది . ఎాంద కాంట్ే వీట్టన్న స్కరమాంగా అమరవాతే ఈ గొలుస్  స్రవగా్  పన్న చ్ెయయగల మూడు 

పరవణచమ ల అణువుగా మడవబడుతుాంది. ఐతే, ఆమినో ఆమ ె లన  స్కరమాంగా అమరాక పప తే అకకడ 

మ ాంస్కృతు్ లు ఏరపడవు. 
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ఆమినో ఆమ ె ల మొకక వరుస్ కరమాంలో న్నజాంగానే  మ ాంస్కృతు్ లు అరుదెైన వ ైతే, 

విస్ా్ రమ ైనపరతచయమ ియలనడుమ ఈ మ రుపలు స్రవగా్  అమరే కలయికలన  స్ాంధాించ్ే అవకాశాం ఎాంత వరకు 

ఉనిదన్న గమన్నాంచ్చల్న. 

కన గొనడచన్నకి, , Axe150 ఆమినో ఆమ ె లలో ఎాంజెైమ్ మ ాంస్కృతు్ ల రూపాలన  అకకడ మరవా పరవశోధనలు 

జరవపాడు. 

డచ. సటి ఫ న్ మేయర్: 150 ఆమినో ఆమ ె లకు కావలసిన పోర ట్ీన్ మీవదద  ఉనిది. ఆమినో ఆమ ె లన  

అమరాడచన్నకి 20150    రకాల విధచనచలునచియి. ఇవి రకరకాల అవకాశాలలో ఎన్ని స్రవగా్  పన్న చ్ేయగలవు? 

ఎన్ని స్రవగా్  పన్నచ్ేయవు? 

Axe:   మీరు పరవశోధనలు జరవపి, క త్ పోర ట్ీన్ న  కన గొన డచన్నకి ఎాంత స్మ చ్చరాం అవస్ర మౌతుాందన్న 

విశలెషిస ్  ఆకసిుక మ రుపలు స్హజ ఎాంపికల కాంట్ే ఇది చ్చల  ఎకుకవ నే స్ాంగతి తెలుస్ ్ ాంది. 

అనౌనసర్:  అది ఎాంత ఎకుకవ?  Axe తచన  కన గొని విష్య లన   the Journal of Molecular 

Biologyలో పరచ రవాంచ్చడు.  ఆమినో ఆమెపు కలయిక స్ాంఖ్యలన్నిట్టలో, మ రుప దచిరా ఒక చ్ని పోర ట్ీన్ న  

ఉతపత్ి చ్ేస  అవకాశాం, దచదచపుగా 1074,లో ఒకట్ట గా ఉాంట్లాందన్న అతడు లెకకలు వసేి చ్ెపాపడు. అనగా 100 

trillion, trillion, trillion, trillion, trillion, trillion లలో ఒకక అవకాశాం. 

డచ. సటి ఫ న్ మేయర్: దీన్నన్న పరవశీల్నాంచ్ చకస ్ , మొత్ాం నక్షతర కూట్మిలో కేవలాం 1065 అణువులే 

ఉనచియి. కన క పన్న చ్ేస  ఒక క త్ పోర ట్ీన్ న  , ఎాంపిక, మ రుపల విధచనాంలో, కేాంబ్రరయన్ విస్ో పట్నచన్నకి 

కేట్టయిాంచ బడిన స్మయాంలో న్నరవుాంచడచన్నకి మీరు తపపక చ్ెయ యల్నున, పన్న కళె్కుగాంతలు కటి్ బడిన వయక్ి 
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ఒక అణువు క స్ాం నక్షతర మాండల్నన్న వ తినట్లె ాంట్లాంది. అాంట్ే చ్చల  ప దద  బరహుాండమ నై గడిు వామిలో, చ్చల  

చ్ని స్ ది క స్ాం మనకు ఇవి బడిన అతి తకుకవ స్మయాంలో వ తకడచన్నకిపరయతిిాంచ్చడమని మ ట్.  

Axe:   కన క, కేాంబ్రరయన్ విసో్ పట్నాం వాంట్ట అాంశాన్ని పరవశీల్నాంచ్ చకస ్ , పన్న చ్ేస  క త్ మ ాంస్కృతు్ ల 

స్ాంగతిన్న వివరవాంచడచన్నకి, నడిపిాంపు లేన్న ఆకసిుక మ రుపలు, స్ాధిాంచ వలసిన దచన్ని స్ాధిాంచడచన్నకి ఎల ాంట్ట 

మ ర్ాం లేదన్నపిస్ ్ నిది. అాంతే కాకుాండచ, జీవుల చరవతరలో ప దద  స్ాంఖ్యలో క త్ మ ాంస్కృతు్ లు కావలసి వచ్ాన 

పరతిస్ారవ, అవకశాలు అధిక స్ాంఖ్యలో ప రవగవ నట్లె  గమన్నాంచ గలము. కన క ఇది న్నజమన్న తలాంచడచన్నకి 

ఎలాంట్ట కారణాం లేద . 

డచ. జాన్ ఆాంకర్ బర్్:    :  Dr. Meyer, ఇది న్నజాంగాఅద భతాం మనమిపుపడు చకసిన దచన్ని మరొక 

రకాంగా వివరవస్ా్ రా? 

డచ. సటి ఫ న్ మేయర్: చకడాండి . గతవారపు పోర గార ాంలో  bike తచళ్ళన్ని ఉదచహరణగా చ్ెపుపకునచిాం.  

bike తచళ్ాంలో కలయిక స్ాంఖ్యన  వ తికి కన గొన్న,  bike న  దొ ాంగవల్న౦చ్చలన్న ఒక దొ ాంగ పరయతచిలు 

చ్ేస్ ్ నచిడు. ఐతే ప దద  అడు ాంకి న ద రోకనచిడు.  bike తచళ్ాం తెరవడచన్నకి అనేక కలయిక స్ాంఖ్యల్ని వ తకాల్ను 

వస్ ్ నిది. నచలుగు డయల్ ల బ ైక్స తచళ్ాంలో ఒక కక డయల్ లో పద ిస్ాంఖ్య లుాంట్టయి. అనగా పది రెట్లె  పది,  

పది రెట్లె  పది అనగాపది వలే అవకాశాల నాంబరెన   వ తకాల్న. ఐతే మనకెాంత స్మయాం ఉని దనే దచన్నన్న 

బట్టి  మన అనేిష్ణ క న్ని స్ారుె  విజయవమతాం మయియయ ఆకాశాం, లేదచ విఫలమయియయ అవకాశాం ఉనిది.   

Axe ఇకకడ చకపిాంచ్న దేమిట్ాంట్ే కేవలాం ఒకక జన యవులో పోర ట్ీన్ లో మనాం గత కెిప్ లో చకసిన శాస్్రజుు డు  

Douglas Axe ఇకకడ చకపిాంచ్న దేమిట్ాంట్ే కేవలాం ఒకక జన యవు లోనో లేక ఒకక పోర ట్ీన్ లో నో - మనాం ఈ 
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పరయోగాంలో లేక ఒకక పోర ట్ీన్ లోనో - మనాం ఈ పరయోగాం లో పరవశీాంచ్చల్నున డయలుె  దచదచపు 74  

ఉాండగలవు. అతడు ఉపయోగవాంచ్న పదద తిన్న బట్టి  అకకడ ఏరపడే చ్ని వయతచయస్ాలన  గమన్నస ్ . ఒక కక 

డయల్ లో పదిఅవకాశాలు దొ రుకుతచయి. కన క దీన్నకి స్రవపో యియకలయిక స్ాంఖ్యలు  చ్చల  అధికాంగా 

ఉనచియన్న గురవ్ాంచ్చల్న అనగా 1074కలయిక స్ాంఖ్యలోె   ఒకట్ట. 

మరవ, ఈ స్ాంఖ్య న్నజాంగా చ్చల  ప దద ది. పాలపుాంత నక్షయతర మాండలాంలో ఉని అణువు లన్నిట్ట స్ాంఖ్యకాంట్ే 

కూడచ ఇది అనేక రెట్లె  ప దద దిగా ఉనిది. వీట్టలోె  కలయిక అవకాశాలుని స్ాంఖ్యన  కన గొన డచన్నకి మీరు 

చ్చల  స్ దీరఘమ ైన కాలాం దీన్నన్న వ తుకుతూ తపపక గడపవలసి వస్ ్ ాంది. స్గాం స్ాంఖ్యల్ని దచట్టన తరువాత 

వ ైఫల యన్ని కాంట్ే విజయన్నకే ఎకుకవ అవకాశ మునచిడన్న మీరు చ్ెపపవచ ా. ఐతే ఆ స్ాంఖ్య చ్చల ప దద దిగా 

ఉనిాంద న ఆ  ఆమినో ఆమ ె లన  స్కరమాంగా న్నల్నప ాంద కు అనేక అవకాశాలునచియి. లేక ఆ 

మ ాంస్కృతు్ లన  న్నరవుాంచ్ేాంద కు అన గుణాంగా ఉని అనేక అక్షరాలు   DNA క డ్జ లో ఉనిాంద న, విశి 

స్మయపు క లమ నాం ప ైన గాన్న లేక భూగరహాం ప ై జీవుల చరవతర క లమ నాం ప ైన గాన్న, ఆ మొత్ాం కలయిక 

స్ాంఖ్య లలో ఒక చ్ని, అతయలప భటగాన్ని పరీక్ష్ిాంచ్ చకడ డచన్నకి కూడచ చ్చల్ననాంత  స్మయాం మనకు 

లభాంచద . కన క, ఈ విధాంగా అకకడ కకడచ పరీక్ష్ిస ్  స్రవగా్  పన్న చ్ేస  ఒకక జన యవులో లేక పోర ట్ీనోి కన గొనే 

అవకాశాం.  భూగరహాం ప ై మనకు తెల్నసిన జీవుల చరవతరలో  ఈ అనేిష్ణ విజయ న్ని పప ాందడాం కనచి 

విఫలమయియయ౦ద కే ఎకుకవ  అవకాశాలు కన్నపిస్ ్ నచియి.    

క త్ జన యవునో లేక పోర ట్ీన్ నో కన గొనడచన్నకి ఏదో  యదేచాగా చ్ేస  అనేిష్ణ విఫల మయియయ అవకాశమే 

ఎకుకవ గా ఉనిటె్యితే, అలప స్ాక్ష్యయధచరాలప ై ఆధచర పడిన అవివరణ ఎకుకవ భటగాం అబదధ మే 

అయుయాంట్లాంది . అల గెైతే, అది మనవ కల్నపత స్ాక్ష్యయధచర౦ గన క మనాం దచన్ని తిరస్కరవాంచ్చల్న. 
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డచ. జాన్ ఆాంకర్ బర్్:    :  దీన్న తరాితి కెిప్ లో స్మస్య మరవాంత తీవరతరాం మ ైనట్లె  చకడబో తునచిము 

ఎాంద కాంట్ే  స ైాంట్టస్ ి లు ఇపుపడు మరొక క త్ అాంశాన్ని  కన గొనచిరు. 

దీన్నన్న చకస ినేన  ఎాంతగానో ఆశారయపో య న . జాంతువు మొకక శరీర పరణచళిక  DNA లో ఉాండదన్న వారు 

కన గొనచిరు. అల గెైతే, ఒక కక జాంతువు యొకక శరీర పరణచళిక ఎకకడ దచచబడుతుాంది ? అస్మచ్చరాం 

ఎకకడ న ాండి మనకు లభస్ ్ నిది? పరజల రా? మీరు ఇపుపడీ కెిప్ న  చ డాండి.  

Illustra Media వారు   డచరవిన్ డెలైేమ  డచకుయమ ాంట్రీ చరవతర న ాండి. 

అనౌనసర్:  ఐతే క త్ జన యవులన , పోర ట్ీన్ లన  యదచేాగా జరవగే మ రుపలు ఉతపత్ి చ్ేయలేక 

పో వడమనేది, స్మస్యలో ఒక భటగాం మతరమే కేాంబ్రరయన్ శిల జాలు ఇాంకా ఎకుకవ అాంశాల్ని క రుకునచియి. 

Richard Sternberg:   Anomalocaris వాంట్ట స్ముదర జాంతువుల్ని వరీ్ కరవాంచ్ే స్మ చ్చర౦  DNA 

స్ాా యిలో మనకు లభాంచడాం లేద . 

Jonathan Wells:   మనకు తెల్నసిన౦తవరకు శరీర పరణచళిక  DNAలో లేద . 

అనౌనసర్:  DNA, మ ాంస్కృతు్ ల న్నరాుణచన్నకి స్కచనల్ని మోస్ కేలుతుాంది  గాన్న, అది ఒకకట్ే వాట్టన్న 

కణచలలోకి స్ాంకురా లేద  అన్ని కణచజల న్ని శరీర పరణచళికగా మ రాలేద  డచన్నకి బద లుగా, శరీర  

పరణచళికలు రూపప ాందడచన్నకి పిాండ కణాం మరవయు గరభ పాిండపు మూడు క ల పరవమ ణచల రూపాంలో ఎకకడ 

భదర పరచ బడి ఉని మరొక స్ాా యి స్కచనలు ఇకకడ అవస్ర మవుతచయి. 

ఫలదీకరణ చ్ెాందిన అాండాంలోన ాండి వచ్ాన స్ాంకెిషి్ జాంతువులన  నడిపిాంచ్ే స్ చనచలు. 
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కాంపూయట్ర్ య న్నమేష్న్ తో మనాం  ఈ స్ాంకెిషి్ విధచనచన్ని గమన్నాంచగలాం . 

అాండపు కణాం, విడిపో యి వయతచయస్ాంగా మ రుతుాంది. పటత వరా్ న్నకి చ్ెాందిన జాంతువుల  అభవృదిధ కి జీవశాస్్రపు 

ఆజులు స్హాయ పడుతుాంట్టయి. 

అనేక విభటగాం తరువాత అనేక డజనె క త్ కణచలు అాందపు వ లుపల్న పప రకు చ్ేరుకుాంట్టయి. ఆ తరువాత ఒక 

రస్ాయన సిగవిల్ న   అాంద కున్న బ్రజాంకురాంలో ఒక పరతేయక స్ా్ నాం వ ైపు అవివలస్  వ ళె్డాం పరా రాంభాంచ్, 

అకకడ అవన్ని కలుస్ కున్న పరవణితి చ్ెాందిన జీవిగా మ రుతుాంది. 

కణచలు  కరమాంగా స్ాంఖ్య న  ప ాంచ కున్న కవాతు చ్ేస్ ్ ని ఒక  band దళ్ాం వలే, కణజల న్ని అవయవాలన  

రూపప ాందిాంచ్ బీజాం కురాంలో దచన్న మొకక తలన  ఇతర అవయవాలన  ఒక పదధ తిలో ప ాంచ తుాంది. 

Paul Nelson:  ఇది కణచల వరీ్ కరణలో, వేరు పరచడాంలోజరుగుతుాంది.ఇకకడ కణచలు మళెి వ నకిక రాలేన్న 

విధాంగా క న్ని పరతేయక మ ైన పన ల్ని చ్ేస్ ్ ాంట్టయి. వాట్టకి చ్ేస ాంద కు మీరు వివిధ పన ల్ని అపపగవస్ా్ రు. 

అవయవాలుని ఈ జీవి యొకక కదల్నకలోె  మీరు ఒక భటగాం గా మ రుతచరు. మీరు ఒక కన ి, మీరు ఒక ప రు 

ఇల మ రవపో తచరు ఇది ఆశారయకరమ ైన  విధచనమే గాన్న భటగా పన్నచ్ేస  విధచనాం దచన్నకి అాందిాంచ బడిన 

స్కచనల పట్టకన  బట్టి  ఇద ిఅవయవాలు ఉని వివిధ రకాల జీవులన  న్నరవుాంస్ ్ ాంది. 

Sternberg:   కన క ఇది జీవముని అవయవాలకు  blueprint గరభస్్ పిాండాం దనీ్నప ై ఆధచర పడి దేన్నవ ైపు 

అకరవషాంచబడి తరాిత శరరీాన్ని ధరవాంచ కుాంట్లాంది. 

Wells:   ఆ ముాంద  చకపు జరగబో యియ దచన్ని గురవాంచ్న జాు నాం గరభస్్ పిాండాంలో ఉాంట్లాంది. 



14 

 

Sternberg:   Anomalocaris, Opabinia, ఇాంకా  ఇల ాంట్ట వాట్టలో పరధచమిక అభవృదిధ న్న గురవాంచ్ మీరు 

మ ట్టె డినపుడు, విస్ృత పరవధిలో మనాం స్మ చ్చరాన్ని గురవాంచ్ మ ట్టె డు తునచిాం - క డ్జ లు,స్కచనలు, 

అవశయకమ ైన వాట్టన్న గురవాంచ్ ఇకకడ మ ట్టె డు తునచిాం -మనాం ఇపుపడు  ఉహ ాంచగల వాట్న్నిట్ట కాంట్ే ఇది 

ఎాంతో బరహాుాండ మ ైనదన్న చ్పెపవచ ా . ఇది ఎాంతో అధికాంగా క లతన  మిాంచ్ పో యిాంది గన క అస్ాధయమనే 

మ ట్న  వదల్న వేయ ల్నుాంద.ే  

అనౌనసర్:  శరీర పరణచళిక అభవృదిధ న్న  న్నయతిరాంచ్ే స్మ చ్చరాం యొకక పరవమితి, స్ాంకెిషి్త చ్చల అధికాంగా 

ఉాంట్లాంది. కణాంలో అద ిఉని స్ాా నాం, డచరవిన్ సిదచధ ాంతాంలోన్న ఆకసిుకమ రుప, స్హజ ఎాంపికలకు ప దద  

స్వాలుకరాంగా, చ్చల  ప దద  స్మస్యగా మ రవపో యిాంది.  

డచ. సటి ఫ న్ మేయర్: క త్ కణజాల న్ని , క త్ అవయవాలన  శరీర పరణచళికలన  కావలసిన ఈ ఉనిత 

స్ా్ యి స్మ చ్చరాంలో  ఎకుకవ భటగాం  DNAలో లేదన్న మనకు తెలుస్  అనగా, మనాం  DNAన  ఎల ాంట్ట 

పరవమితులు లేకుాండచ మ రుప చ్ేస్ క వచ ా నని మ ట్ కాలపరవమితి లేకుాండచ ఎన్ని స్ారెలెనచ పరయతిిాంచ 

వచ ా నని మ ట్, ఐత ేఅవయవాలు గల క త్ జీవిన్న న్నరవుాంచ్ే౦ద కు  కావలసిన రూపాం, న్నరాుణాం మతచర ాం 

లభాంచద . ఈ పన్న చ్ేయ య డచన్నకి  DNA పన్నక ిరాద . ఎాంత స్మయమునిపపట్టకి  ఈ లోపాన్ని స్రవదిదద డాం 

కుదరద . డచరవిన్ సిదచధ ాంతచన్నకి, ఈ వాదాం ఆ తరాిత కాలాంలో ప దద  స్మస్యన  కలుగ జేసిాంది. 

అనౌనసర్:  డచరవిన్ సిదచధ ాంతాం, కేాంబ్రరయన్ జాంతువుల ఉతపత్ి ఐన స్మ చ్చరపు పరా రాంభటన్ని శాస్్రజుు లకు 

స్రవగా వివరవాంచ లేక పో తునిటె్యితే, మరొక వాదాం ఏదెైనచ వివరవస్ ్ నిదచ? 

డచ. జాన్ ఆాంకర్ బర్్:    :  కన క,  Dr. Meyer, మేము అరధాం చ్ేస్ కునేల  వివరవాంచాండి. 
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డచ. సటి ఫ న్ మేయర్: గతాంలో చకపిన కెిప్ లో వివరవాంచ బడిన స్మస్య  ఆధ న్నక జీవశాస్్రాంలో, ఎాంతో 

లోతెైన, ముఖ్యమ ైన స్మస్యగా ఉనిది.న్నయో డచరవిన్నజాం పరకారాం క త్ వయతచయస్ాలన  బట్టి  క త్ రూపాలు 

వస్ ్ ాంట్టయి.   DNA లో మ రుపలన  బట్టి   క త్ వయతచయస్ాలు అకకడ స్ృషిి ాంచ బడుతుాంట్టయి. కన క  DNA  

అణువులోన్న   A, C’లు  G’లు ఏరపరచబడిన విధచనాం లోన్న మ రుపలు నకతన జీవరూపాలకు ఆధచరాంగా 

ఉనచియి. 

ఐతే,  DNA అనేది కధలో ఒక చ్ని భటగమేనన్న శాస్్రజుు లు ఇపుపడు కన గొాంట్లనచిరు. అది, 

మ ాంస్కృతు్ లన  న్నరవుాంచ్౦ేద కు కావలసినాంత స్మ చ్చరాన్ని అాందజేస్ ్ ాంది. ఐతే అస్మ చ్చరాం ఒక పూరవ్ 

జాంతువున  న్నరవుాంచడచన్నకి ఎాంత మతరాం స్రవపో ద . ఎాంద  కాంట్ే మ ాంస్కృతు్ లన  కణచలలోపల ఒక పరతేయక 

రూపాంలో అమరాాల్న. వివిధరకాల కణచలు , కణజాల లుగా రూపప ాందే౦ద కు తగవనట్లి  అమరాాల్న. రకరకాల 

కణజాల లు, అవయవాలుగా మ రేల  అమరాాల్న. శరీరావయవాలు,  కణజాల లు,మొత్ాంగా శరీర పరణచళికలు 

మరే విధాంగా అమరాాల్న అనగా, ఇకకడ శరీర పరణచళికకణజాలాం లో పరతేయకాంగా అమరా బడుతుాంది. కన క  

DNAఅవస్రాం, ఐతే చ్చలద . 

స్రే, మనమీ అాంశాన్ని  neo- డచరవిన్నజాం చ్ెపుతుని అాంశాంతో పో ల్నస ్  , న్నయో -  డచరవిన్నజాం, జీవ శాస్్ర 

వయవస్్లో క త్ రూపాం, న్నరాుణచలు, నకతన శరీర పరణచళికలో .  DNAలోన్న తేడచల లో న ాండి వస్ ్ నిది. ఐతే,  

DNA, మ ాంస్కృతు్ ల న్నరాుణచన్నకి అవస్రమ ైన స్మ చ్చరాన్ని మ తరమ ేఅాందిస్ ్ ాంట్ే, ఐతే పరవపూరణ శరీర 

పరణచళికకు,   మ ాంస్కృతు్ ల కణచలన , కణజాల న్ని, శరీరావయవాలన  ఏరాపట్ల  చ్ేయడచన్నకి, ఇతర 

స్మ చ్చరాం కావాల్న గన క, మనాం  DNA న   చ్రకాలన్నకి మ రాగలము. అవయవాలుని క త్ జీవిన్న 

ఎనిడు న్నరవుాంచ లేము దీన్నన్న స్ాంకేతిక భటష్లో చ్ెపాపలాంట్ే, శరీరపరణచళిక న్నరాుణాం లేక జీవుల శరీర పరణచళిక 
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అధయయనాం   DNA కుమిాంచ్న స్మ చ్చరాం ప ై ఆధచర పడితే మ రవపో యియ  DNA లో మనకు క త్ శరీర పరణచళిక 

ఎనిడు లభాంచద . ఈ పన్నకి ఇది స్రెైన పరవకరాం కాద . 

స్రే, దీన్నన్న గురవాంచ్ నేన  మొదట్ , MIT ముదరణచలయాంపరచ రవాంచ్న స్ాంకేతిక గరాంధాంలో చదివాన . దచన్నన్న 

ఇదద రు పరముఖ్ జీవ శాస్్రజుు లు కలసి పరచ రవాంచ్చరు. ఈ పుస్్కాంలో మొదట్లె  పరవచయవాయస్ాంలో, వారు ఉనిత 

స్ాా యిన్న గురవాంచ్ అనగా జన యవుల స్మస్యన  గురవాంచ్న స్మ చ్చరాన్ని వివరవస్క్  న్నయో డచరవిన్నజాం ఇపపట్టకీ 

పతయపుస్ా్ కలలో విదచయరుధ లు పాట్శాలలోె  వాడు తునచి రనచిరు. ఐతే ఈ సిదచధ ాంతాంలో పునరుతపత్ికి 

స్ాంభాందిాంచ్నఅాంశాలు లేవనచిరు. అనగా జీవుల చరవతరలోన్న ప దద  మ రుపలన  ఇద ివివరవాంచలేద  శరరీ 

పరణచళికల అరభటన్ని వివరవాంచలేద . 

స్రే, ఈ పుస్్కాన్ని చదివిన తరవాత నచకు తోచ్న అాంశాలలో  ఒకట్ేమిట్ాంట్ే, ఈ స్మస్యన  వివరవస్ ్ ని 

అనేక వాయస్ాలన  చదివిన తరాిత నచకు తోచ్న దేమిట్ాంట్ే మన జీవ శాస్్ర పతయపుస్ా్ కాలలో వార యబడి 

విదచయరుధ లు  పతయపుస్ా్ కాలలో చద వుతుని అాంశాలు, స ైన ు శాస్్రజుు డు Bill Nye వాంట్ట వారు చ్ెపిపన 

అాంశాలు, లేదచ  శాస్్రజుు డు  Richard Dawkins, చ్ెపిపన స్ాంగతులు లేదచ డచరవిన్ యొకక జీవ పరవణచమ 

సిదచధ ాంతమే స్రవయి ైన దన్న స్మరవధాంచ్ే స ైన ు పాందితులు, వీరాందరు ఒకవ ైపు చ్ెపుతుని వాదచన్నకి, జీవారవణమ 

సిదచధ ాంతాంలో జీవుల స్ా్ నచన్ని గురవాంచ్ శాస్్రజుు లు పరవశీల్నాంచ్ వ లెడిాంచ్న అభపరా య న్నకి అనేక 

వయతచయస్ాలునచియి. పలువురు జీవ శాస్్ర స ైాంట్టస్ ి లు  న్నయో - డచరవిన్నజాం మృతతులయాంగా మ రవాందన్న క త్  

సిదచధ ాంతాం కావాలన్న చ్ెపుతునచిరు. 

నేన  వార సిన క త్ పుస్్కాం  Darwin’s Doubt,లో మొదట్టగా ఈ వయతచయస్ాన్ని తెల్నయ జేశాన . చ్చల  కాలాం 

కిరతాం పరజలకు నచ్ాన అాంశాన్ని మ రవపో య యన్న వారు చ్ెపుతుని స్ాంగతులన్ని తపుప  అన్న  
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చకపిాంచ్చన . అాంతేకాక  neo-Darwinism స్ాా నచన్ని ఆకరమిాంచ క వడచన్నకి పరయతిిస్ ్ ని అనేక క త్ జీవ 

పరవణచమ సిదచధ ాంతచలన  పరవశీల్నాంచ్చన  వాట్టన్న జాగరతగా పరవశీల్నాంచ్, విశలెషిాంచ్, కేాంబ్రరయన్ జాంతువుల్ని 

న్నరవుాంచడచన్నకి చకపిాంచడచన్నకి   DNA కు కావలసిన జన య స్ాంబాంధిత స్మ చ్చరాపు పరా రాంభటన్ని 

తెల్నయజేయడాంలో ఇవికూడచ విఫలాంయ యమనే స్ాంగతిన్న నేన  పరజలకు వివరాంగా తలె్నపాన . 

కన క, జీవపరవణచమ సిదచధ ాంతాంలో ఇపుపడు న్నజాంగానే ఒక స్మస్య ఉనిది. ఇది 1859 లో  Darwin  

కేాంబ్రరయన్ విస్ో పట్నాం లోన్న స్మస్యన  గురవాంచ్ న్నజాయితీగా చ్ెపిపనపుపడే పరా రాంభమయియాంది . ఐతే ఈ 

పుస్్కాంలో జాంతువులన  న్నరవుాంచడచన్నకి ఏవేవి అవస్రమౌతచయో మనాం లొతుగా తెలుస్ క గానే ఈ స్మస్య 

మరవాంత తీవరతరాంగా మ రవనదనచిన . మనకు జెన ట్టక్స మరవయు ఎపి.జెన ట్టక్స పప రల స్మ చ్చరాం అవస్రాం. 

అముఖ్యమ ైన స్మ చ్చరపు పరా రాంభటన్ని తెల్నప  జీవపరవణచమ న్నకి స్ాంబాంధిాంచ్న నమూనచ దొ రకడాం లేద  

కన క ఈ కేాంబ్రరయన్ జాంతువుల పరా రాంభాం తెల్నయడాం లేద .  

డచ. జాన్ ఆాంకర్ బర్్:    :  మాంచ్ది,  Stephenదీనోె న్న అన కూల అాంశాలన  గురవాంచ్ మ ట్టె డదచ౦ మనాం 

పరతికూల భటగాన్ని గురవాంచ్ే చరవాస్ ్ నచిాం. వీట్ట రెాండిట్ట కీ మధయ పరతచయమ ియమునిదచ? 

డచ. సటి ఫ న్ మేయర్: చకడాండి, జాు నయుక్మ ైన రూపకలపన విధచనచన్ని నేన  స్మరవధస్ా్ న . ఈ  digital 

క డ్జ లోన    DNA లోన , పారాంపరయాంగా కరమ బదధ ాంగా వస్ ్ ని స్మ చ్చర విధచనాంలోన , జాు న యుక్ మ ైన 

రూప కలపన జీవుల చరవతర ప ైనన  లోకాంలోన్న అన్ని జాంతువుల ప ైనన  . కనపడుతుని దనేాంద కు 

అన కూల స్ాక్ష్యలన  మనాం ఈ  DNA లో చకస్ ్ నచిమన్న నేన  నముుతునచిన . దేన్న తరాిత వచ్ేా 

కారయకరమ లలో దచన్ని గురవాంచ్ చరవాాంచ కుాందచము 



18 

 

డచ. జాన్ ఆాంకర్ బర్్:    :  మాంచ్ది పరజల రా వచ్ేావారాం తపపకుాండచ కలుస్ క ాండి. 

 

***** 

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

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

 

ద జాన్ ఆాంకర్ బర్్ షో  

పో సి్ బటక్సు 8977 

చటి్నకగా, TN 37414 అమ రవకా. 

మ  వ బ్ స ైట్: JAshow.org 

 

 
 


