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SM15-2-2-TE 

మేదోశక్తి రూప ొంద ొంచబడిన దనుటలోని తరకము - క్ారయక్రమొం 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 యత 

శాస్్రజుు 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? 

అనౌనసర్: 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:    :మ  కారయకరమ న్నకి ఆహ్విన్నస్ ్ నచిాం. నచ పేరు John Ankerberg మ రు మ తో 

కల్నసినాంద కు స్ాంతోషిస్ ్ నచిాం. న్నయో డచరవిన్నజాం అన్న పిలువబడుతుని అధికారవక జీవ పరవణచమ 
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సిదచధ ాంతచన్ని ఎాంద కు పరస్ ్ త శాస్్రవేత్లు తిరస్కరవస్ ్ నచిరనేదే నేట్ట అాంశాం. స్మకాల్నక జీవ పరవణచమ 

సిదచధ ాంతాంలో స్మస్యలు ఎపుపడు మొదలయ యయనేది చరవాాంచబో తునచిము. 

డచ. మ యిెర్ మీరు వచ్ానాంద కు స్ాంతోష్ాం. ఇలెస్ాి ా  మీడియ  వారవ అద ుతమ ైన డచకుయమాంట్రీ చ్తరాం 

డచరవిన ు డెైలమ  లోన్న క న్ని దృశాయలతో నేట్ట మన కారయకరమ న్ని పరా రాంభాంచ కుాందచాం - గత 150 

స్ాంవతురాలలో శాస్్రవేత్లు శీల జాల రవకారుు లలో కన గునచి అాంశాలన  ఇపుపడు మీరు చూడబో తునచిరు. 

జాగరత్గా గమన్నాంచాండి. 

Illustra Media వారు   డచరవిన్ డెలైేమ  డచకుయమ ాంట్రీ చరవతర న ాండి. 

అనౌనసర్: గత 150 స్ాంవతురాలలో డచరవిన  జీవ పరవణచమ సిదచధ ాంతచన్నకి కావాల్నున మ రుపలకు 

స్ాంబాంధిాంచ్న స్ాక్ష్యయధచరాల క స్ాం శిల జ శాతరజుు లు భూమాండలాంలో అనేక చ్ోటె్ వెతికారు. 

పౌల్ నెలున్: నేన  మిముుల్ని ధన న్నధ ల్ని వెతకడచన్నకి లోకాంలోకి పాంపిస్ూ్ . మీరు ముఖ్యాంగా ఫల నచ 

అాంశాంక స్ాం అనేిషిాంచ్చనన్న వారవతో చ్ెపాపనన క ాండి. మీరు ఈ అనేిష్ణలో, చ్చరెెస్ డచరవిన  ఎద రు 

చూస్ ్ నిట్లె  అనేకరకాల మ రుపల శిల జాలన  కన గ ాంట్ే, దీన్నవలన మీకు పపర ఫ స్ురు పట్టి  లభాంచగలద . 

రూపాం మ రవన శిల జాలు మీకు కన్నపిస్ా్ యి. కన క పరపాంచ వాయప్ాంగా లెకకకు మిాంచ్న పరితపు రాళ్ళలో 

జీవుల చరవతరలోన్న ముఖ్యమ నై మ రుపలన  తెల్నప ేపురాతన శిల జాల క స్ాం పరజలు, అనేక పరా ాంతచలలో రాతి 

పప రలలో వెతుకుతునచిరు. 
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అనౌనసర్: ఈ  అనేిష్ణ Grand Canyon గోడల వదద న ాండి ఐరవష్ స్ముదరము వరకు విస్్రవాంచ్ పో తూనే 

ఉనిది. లెకకకుమిాంచ్న పురాతన శిల జాలు తరవిి తీయబడగా కేాంబ్రరయ న  శిల జాల రవకారుు లు ఎాంతవరకు 

పరవపూరణ మనే పరశి వస్ ్ నిది. 

స ైమన్ కానేి మోరవస్: కేాంబ్రరయన  శిల జాల రవకారుు లు పూరవ్గా పరవపూరణమ ైనవాణి నేన  

తలుస్ ్ నచిన . మనాం గురవ్ాంచ్న దచన్నకనచి అవి మరవాంత పరవపూరణాంగా ఉాండొ చ ా. దీన్నకి కారణాం మేమిట్ాంట్ే, 

ఉదచహరణకు, మీరు పరపాంచాంలోన్న రాతి పప రలన  గమన్నాంచ్ చూసే్ , నేన  Wales కు వెళె్ల కేాంబ్రరయన  రాళె్న  

సేకరవాంచ్ వాట్టలోె  క న్ని శిల జాలు కన గ ాంట్ే, ఆ తరాిత చ్ెైనచకు వెల్నతే అదే జాతి జాంతువులుాండవు. ఐతే 

అదేరకాం శిల జాలు కన్నపిస్ా్ యి. కన క మనల్ని భూగరు శాస్్రపుకాలాం న ాండి తీస్ కు వెళ్లె  జాంతువులు, 

మొకకలు స్పషి్ాంగా ఉనచియి. ఈ విష్యాంలో మొత్ాం రూపాం మనకు ఇపుపడు తలె్నసి వస్ ్ నిది. 

పౌల్ నెలున్: మీరు పలు చ్ోటె్ తరవిి అనేక రాళె్న  పరవశీల్నసే్  క త్ శిల జాలు కనబడతచయనడాంలో 

స్ాందేహాం లేద . ఐతే మనాం తరవిి వెల్నకి తీసిన వరా్ లకే చ్ెాంద తచయి. వాట్టన్న చూసనిపుపడు, భూమిప ై జీవుల 

చరవతరన  తెల్నప ేమాంచ్ నమూనచ దొ రవకిాందన్న స్ృషిి  మనకు చ్ెబుతునిదన్న నచకు అన్నపిస్ ్ ాంట్లాంది. మీరు 

మున పే సిి రపరవచ్న వరా్ లు నూతన శిల జాలన  మీకు ఇపుపడు తెల్నయజేస్ ్ నచియి. 

డచ. జాన్ ఆాంకర్ బర్్:    :మాంచ్ది Stephen, ఈ ధచరావాహికలో మనాం మొదట్టన ాంచ్, కేాంబ్రరయ న  

కాల న్నకి ముాంద ని పురాతన శిల జా;ఆ గురవాంచ్ మ ట్టె డుకుాంట్లనచిాం. మనాం చూసిన కెిప్ లోన్న 

దృశాయలన  దృషిి లో ప ట్లి కున్న దీన్ని గురవాంచ్ చ్ెపపాండి. కేాంబ్రరయన  విషో పట్నాం అాంట్ే ఏమిట్ో చ్ెపపాండి. ఆ 

తరాిత మీరు, శిల జాలు కాకుాండచ మర క స్మస్య కూడచ ఉనిదనచిరు. దచన్నన్న గురవాంచ్ వివరవాంచాండి. 
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డచ. సటి ఫ న్ మేయర్:స్రే, చూడాండి. మనాం ఈ  కారయకరమాంలో కేాంబ్రరయన  విషో పట్నము గురవాంచ్, తన 

స్ప ాంత సిదచధ ాంతాం విష్యాంలో డచరవిన కు వచ్ాన స్ాందేహాం గురవాంచ్ చరవాాంచ కుాంట్లనచిాం. సిదచధ ాంతాం స్రెైనదచ 

కాదచ అనే స్ాందేహాం కాద - స్రెైనదన్న అతడు నమ ుడు. ఐతే, భూగరహాంప ైన జాంతువుల పరా రాంభటన్నకి 

స్ాంబాంధిాంచ్న ముఖ్యమ ైన స్ాక్ష్యయధచరాంతో పాట్ల, తన సిదచధ ాంతాం అన్ని స్ాక్ష్యయదచరాలకు తగవన వివరణ 

న్నవిలేదేమోనన్న అతడికి అన మ నాం. ఇదాంతచ కేాంబ్రరయన  విషో పట్నచన్నకి స్ాంబాంధిాంచన్న అాంశాం అనగా. ఈ 

భూగరహాంప ై న్నవసిాంచ్న పరధచన వరా్ ల జాంతువులలో అధకి భటగాం ఉనిట్లె ాండి, ఒకకస్ారవగా శిల జాల 

రవకారుు లలో కన్నపిాంచ్న దచన్నకి స్ాంబాంధిాంచ్న విష్యాం. 

శిల జాల రవకారుు లు అపరవపూరణాంగా ఉనిట్్లె తే పూరవ్గా చ్ేయబడక పో తే, డచరవిన  జీవ పరవణచమ సిదచధ ాంతాం 

పరకారాం, పురాతన కేాంబ్రరయన  రాతి పప రలలో ఉాంట్టయన్న మనాం ఎద రుచూసిన శిల జాలు ఆ రాతి పప రలలోనే 

దచగవ ఉనిపపట్టకి ఇపపట్ట వరకు కన గ న బడలేదన్న మనాం తలాంచ్చల్న. కేాంబ్రరయన  కాలాంలో శిల జాలు 

తట్టలున ఒకకస్ారవగా కనబడట్టన్నకి ఈ  విధాంగా వివరణన్నసే్  స్రవపో తుాందన్న చ్చరెెస్ డచరవిన  తలాంచ్చడు. 

పూరి కేాంబ్రరయన  కిరాంది పప రలలో దచగవ ఉని శిల జాలు మనాం వెతికి నపుపడు వాట్టకి మనాం ఇపపట్టకీ 

కన గ నలేద  మనాం తగవనాంత జాగరత్గా వెతకలేద . 

ఐతే 155 స్ాంవతురాలు గడచి్న తరాిత ముఖ్యాంగా ఈ శాస్్రవేత్లతో పలువురు చ్ెపపిన దచన్నన్న బట్టి , 

ముఖ్యాంగా మనాం కన గ ని శిల జాలు క త్ శిల జాలతో కల్నసి బలపడిన విధచనచన్ని పరవశీల్నసే్  చ్చరెెస్ డచరవిన  

ఈ  విష్యాంలో చ్ెపిపన వివరణ నముతగవనదిగా కనబడట్ాంలేద . కేాంబ్రరయన  విషో పట్నాం ఎాంత 

భయాంకరమ ైనదనే అాంశాన్ని కూడచ ఈ క త్ శిల జాలు మనకు తెల్నయ జేశాయి. కేాంబ్రరయన  విషో పట్నాం 

డచరవిన  గరహిాంచ్న దచన్నకనచి మరవాంత భయాంకరమ ైనదచన్న మనాం తెలుస్ క నగల్నగాము. ఎాంద కాంట్ే దీన్నలో 
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న ాండి అనేక క త్ జాంతువులు వెలుపల్నకి వచ్చాయి. ఐతే పూరి కేాంబ్రరయన  కిరాంది పప రలలో మన చూడగల 

పురాతన జాంతువు లెవీ కనపడలేద . కన క, శిల జాల స్ాక్ష్యయధచరాం ప దద  మరాున్ని స్ృషిి ాంచ్ాంది. దీన్ననే నచ 

పుస్్కాంలో కనబడకుాండచ పో యిన శిల జాల మరుమనచిన . 

ఐతే మీరు స్ూచ్స్ ్ నిట్లె గా దీన్నలో మరవాంత లోతెైన రెాండవ రహస్యాం కూడచ ఉనిది. ఈ జాంతువుల్ని జీవ 

పరవణచమ పరకిరయ ఎల  న్నరవుాంచ్ ఉాంట్లాందనేదే శాస్్రజుు లన  వేధిాంచ్న ఆ మరుాం. ఇది ఇాంజనీరవాంగుకు 

స్ాంబాంధిాంచ్న స్మస్య. జాంతువున  న్నరవుాంచడచన్నకి మనాం ఏమి చ్ెయ యలో జీవ కణచల మధయ ఏమి ఉనిదో  

జాంతువులు ఎల  అభవృదిధ  చ్ెాంద తచయో తెలుస్  కుాంట్లాండగా ఆ మరుాం మరవాంత తీవరమ ైనదిగా 

మ రస్ాగవాంది. 

ఉదచహరణకు, ఇరవెైయయవ శతచబద ాంలో దిితీయ రధాంలో జీవ కణచలన , జాంతువులన  పరయ ణాంలో న్నల్నపే 

మ ాంస్కృతు్ ల న్నరాుణచన్నకి DNA లో భదరపరచబడే Digital స్మ చ్చరాం అవస్రమన్న గరహిాంచ్చాం. కన క 

శిల జాల రవకారుు లలో క త్ జాంతువులు అధిక స్ాంఖ్యలో వచ్ానపుపడు. స్మ చ్చరాం విస్ా్ రాంగా లభాంచ్నట్లె  

అనగా అక్షరాల  Digital క డ్జ లభాంచ్న స్ాక్ష్యయన్ని చూస్ ్ నచిమనిమ ట్. దీన్నలోాంచ్ ఒక ప దద  పరశి 

వస్ ్ నిది. ఇదాంతచ ఎకకడిన ాంచ్ వస్ ్ నిది? 

అాంతేకాకుాండచ, మనాం ఒక జాంతువున  గమన్నాంచ్ నపుపడు మనాం శరరీ శిల పన్ని చూస్ ్ నచిమన్న కూడచ 

చ్ెపపవచ ా. దీనేి శాస్్రవేత్లు శరీర పరణచళ్లక అాంట్లనచిరు. దీాంతో శరీర భటగాలు కణజాలాం. ఒక పరతేయక రీతిలో 

అమరా బడతచయి. కన క జీవ కణచల లోపల ఉాంట్ూ వాట్టనీ, జాంతువులన  స్జీవాంగా న్నల్నపి ఉాంచ్ే 

మ ాంస్కృతు్ లనబడే చ్ని భటగాలన  న్నరవుాంచడచన్నకి DNA చ్చల  అవస్రాం. ఐతే జీవకణచలన  Tissue లు 

గాన , Tissue లన  అవయవాలు గాన , అవయవాలన  Tissue లన  ప దద  శరీర శిల పలుగాన  
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మ రాడచన్నకి అదనపు స్ాి యిలలో వాట్న్నిట్టనీ కల్నపే స్ూచనలునచియన్న మేము ఇపుపడు 

తెలుస్ కునచిము. ఐతే దీన్న వలన, ఈ శరరీ పరణచళ్లకలు ఎకకడ న ాండి వచ్చాయి, జీవ పరవణచమ వయవసి్లో 

ఇవి ఎల  న్నరవుాంచబడినచయనే రెాండవ, మరవయు మరవాంత గాంభీరమ ైన పరశి దనీ్నలోన ాండి ఉదయిాంచ్ాంది. 

డచ. జాన్ ఆాంకర్ బర్్:    :స్రే, దీన్న తరాిత కెిప్ లో మేము చ్ెబుతుని అాంశాల్ని గురవాంచ్న స్ాంగతుల్ని 

చూపిాంచబో తునచిాం పరజల రా, దీన్ని జాగరత్గా గమన్నాంచాండి. శరీర పరణచళ్లకల పరా రాంభదశన  గురవాంచ్. ఇది 

చకకన్న కెిప్ గమన్నాంచాండి. 

Illustra Media వారు   డచరవిన్ డెలైేమ  డచకుయమ ాంట్రీ చరవతర న ాండి. 

అనౌనసర్: 1831లో, కేాంబ్రరయన  భూగరు శాస్్ర వివరాలలో కాలు ప ట్టి న తరువాత, యవిన డు చ్చరెెస్ 

డచరవిన్ తన జీవ పరవణచమ సిదచధ ాంతచన్ని అభవృదిధ  చ్ేసే పన్నలో స్హ్వయపడే విధాంగా, నౌకలో తన పరమ ణచన్ని 

పరా రాంభాంచ్చడు. 

Ecuador తీరాన్నకి ఆర ాందల మ ైళ్ళ దూరాన ఉని Gala Pogos దీవులకు HMS Beagle అనే ఓడలో 

పరయ ణిాంచ్ వెళ్ుతునచిడు. 

ఐద  వారాల పాట్ల, ఈ మ రుమూల దీిప స్ముదచయాంలో ఉని అస్ాధచరణమ ైన జాంతువులన  

పరవశీల్నాంచడాం పరా రాంభాంచ్చడు. అతడికి జీవ వృక్షపు ఆలోచన ఇకకడే వచ్ాాంది. 

ఒక రకాంగా జీవాం మర క రకాంతో కల్నసినపుపడు క త్ జీవులు తయ రౌతచయన్న డచరవిన  చ్ెపాపడు. అవి కరమ 

కరమాంగా వేరుగా విస్్రవాంచ్నపుపడు, రూపాలోె  మరవాంత ప దద  వయతచయస్ాలు బయట్పడచు యి. చ్వరవగా, 
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జీవపరవణచమ వయవసి్ మరవాంత ప దద  స్ాి యి వయతచయస్ాన్ని క త్ జాంతు వరీ్ కరణలో పరతేయక శరీర పరణచళ్లకల్ని 

ఉతపత్ి చ్ేసిాంది. 

పౌల్ నెలున్: ప దద  గుాంపుల జాంతువుల లోన్న పరా ధమిక లక్షణచలన  ఒకట్టగా కల్నపి చూపిాంచ్ే పన్నన్న 

జాంతువుల వరీ్ కరణ నెరవేరుస్ ్ నిది. కన క ఒకేరకాం పరా ధమిక రూపాన్ని కల్నగవ ఉని అవయవములుగల 

జీవులన్న వీట్టన్న వరీ్ కరణ చ్యేవచ ా. 

Jonathan Wells:జాంతువు యొకక శరీర పరణచల్నకన  బట్టి  మనాం. జాంతువుల్ని ఈ పరధచన వరా్ లుగా 

విభజాంపవచ ా. వెనెిముకగల జాంతువులు వెనెిముక పాట్ల ఎముకలప ైన మ త్న్న కాండరాలుాంట్టయి. 

తరాిత ఆరోి పో డ్జు లు వీట్టకి వెలుపల్నవెైపు గట్టి  చ్పప ఉాంట్లాంది. లోపల్నవెైపు మ త్న్న శరీరాం పురుగులు, పటతలు 

ఈ జాతిలోన్నవి. దీన్న తరాిత Echinoderm లు. ఇవి నక్షతర చ్ేపల వాంట్ట స్ముదర జీవులు. 

Paul Chien:నక్షతర చ్ేపలు, Jelly చ్ేపలకాంట్,ే పురుగుల కాంట్ే, ఎాండరకాయలు, పటతల కాంట్ే కూడచ ఎాంతో 

వయతచయస్మ ైనది. కన క ఒక కకక జాతిన్న మర క జాతిన ాండి వేరు చ్ేసి చూపిస్ ్ ని అనేక పరతేయక లక్షణచలు 

వీట్టలోె  ఉనచియి. 

అనౌనసర్: ఎల ాంట్ట మ రుప లేకుాండచ ఉని వీట్ట రూపాలు వరీ్ కరణలో పరతేయకాంగా కన్నపిస్ ్ ని ఈ 

జాంతువులు జీవవృక్ష్యన్నకి స్ాంబాంధిాంచ్న డచరవిన  సిదచధ ాంతచన్ని వయతిరేకిస్ ్ నిది. 

పౌల్ నెలున్: జాంతువుల వరీ్ కరణ స్ ళ్ువుగా ఒక దచన్నతో మర కట్ట కలవాడు ఉదచహరణకు పటత జాతి 

పరా ణులు Chordates లలో న ాండి రాలేద . మ త్న్న శరీర జీవులు, Sponge లలో న ాండి రాలేద . దీన్నన్న 

బద లుగా, ఒక వరా్ న్నకి చ్ెాందిన జాంతువు మర క వరా్ న్నకాంట్ే చ్చల  వయతచయస్ాంగా ఉాంట్లాంది. ఐతే, ఈ 
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వయతచయస్ాలనీి ఎల  వచ్చాయి? మీరు The Origin of Species చదివిత,ే డచరవిన  ఈ మీమ ాంస్లో 

పడినచనన్న గరహిాంచగలరు. 

డచ. జాన్ ఆాంకర్ బర్్:    :Stephen, మీరు జాంతువుల్ని పరవశీల్నాంచ్నపుపడు జరాఫటకి, ఏన గుకు, 

బొ దిద ాంకకు మధయచ్చల  ప దద  వయతచయస్ మునిదన్న గురవ్స్ా్ రు. OK. మీరవపుపడేాం చ్ెబుతునచిరాంట్ే, ఆ 

వయతచయస్ాలు రావడచన్నకి స్మ చ్చరాం కారణ మాంట్లనచిరు - వివిధ రకాలెైన స్మ చ్చరాం. మనాం వెనకెకళ్లళ 

జాంతువుల శరీర పరణచళ్లకలు కనబడిన విధచనచన్ని గమన్నసే్  కేాంబ్రరయన  శిల జాలలో కూడచ, అవి జీవిత 

చరవతరన  గురవాంచ్న డచరవిన  వివరణన  స్ావాలు చ్ేస్ ్ నచియి. దచన్ని క ాంచాం వివరవాంచాండి. 

డచ. సటి ఫ న్ మేయర్:చూడాండి ఇకకడ రెాండు స్మస్యలునచియి. మొదట్టది, శరీర న్నరాుణాంలోన , శరీర 

పరణచళ్లకలోన  ఈ స్ాంకెిషి్మ ైన వయతచయస్ాలు కలగడచన్నకి ఎల ాంట్ట పరవసిి తులు దో హదాం చ్ేశాయో వివరవాంచాండి. ఆ 

జాంతువులన  న్నరవుాంచడచన్నకి అవస్రమ ైన వివిధ రకాల స్మ చ్చరాన్ని స్హజ ఎాంపకి, ఆకసిుక మ రుపలు 

న్నజాంగా ఉతపత్ి చ్ేయగలుగుతచయ ? తరాిత రెాండవదిగా, శిల జాల రవకారుు లలో ఈ వయతచయస్ాలు కనబడిన 

విధచనాం చ్చరెెస్ డచరవిన  ఎద రు చూసిన విధచనచన్నకి న్నజాంగా అన గుణయాంగా ఉనిదచ? 

డచరవిన  సిదచధ ాంతాం పరకారాం ఆలోచ్సే్ , జాంతువుల రూపాంలో ప దద  వయతచయస్ాలుాంట్టయన్న మన మన కుాంట్టాం. 

ఒక శరీర పరణచల్నకన  మర క శరీర పరణచళ్లక న ాండి వేరు పరచడచన్నకి మనాం ఈ  వయతచయస్ాలన  వాడుకుాంట్ూ 

ఉాంట్టాం. జాంతువుల రూపాలలోన్న ఈ ప దద  వయతచయస్ాలు, కాలకరమాంలో అనేక వేళ్ా స్ాంవతురాలలో, అభవృదిధ  

కరమ ైన చ్ని చ్ని మ రుపల వలన పేరుకుపో తచయన్న తేలుస్ా్ ాం. కన క, ఇపుపడు మనకు - కిరాంది భటగాం ప ైకి 

రావడమనే విధచనచన్ని మనాం చూడబో తునచిమన్న తలుస్ ్ ాంట్టాం. ఇది, జీవ వృక్షపు సిదచధ ాంతాంలో 
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వెలెడిాంచబడిాంద-ి అనగా, చ్ని చ్ని అతయలప, వయతచయస్ాలు, మ రుపలు ఒక రూపాంలోన ాండి, మర క వేరెైనచ 

రూపాంలోకి మ రవ పేరుక న్న పో తుాంట్టయి. ఆ తరాిత, చ్వరకు, ఈనచడు మనాం లోకాంలో చూస్ ్ ని భటరీస్ాి యి 

వయతచయస్ాలు ఏరపడుతుాంట్టయి. ఉదచహరణకు, పటతల గా ప ైభటగాలు గట్టి  చ్పపల గా ఉాంది లోపల మ త్న్న శరీర 

భటగాలు కల్నగవఉని జాంతువులకు, వీట్టకి పూరవ్గా వయతిరేకమ ైన శరీర తతిాం కల్నగవ ఉని జాంతువులకు 

ఉనిట్లవాంట్ట వయతచయస్ాం ఇవనీి చ్చల  ప దద  వయతచయస్ాలు. ఐతే, ఇవనీి ఇల ాంట్ట వయతచయస్ాలనీి వరుస్గా 

వచ్ాన చ్ని చ్ని మ రుపల దచిరా ఏరపడి ఉాంట్టయనేదే ఇకకడ ముఖ్ యాంశాం. ఐతే దచన్నకి బద లుగా జీవ 

వృక్షాం తలకిరాంద లుగా తిరగబడట్ాం, శిల జాల రవకారుు లలో చూస్ ్ నచిాం. 

ప దద  ప దద  వయతచయస్ాలు కాల కరమాంలో నెముదిగా ప రవగవ అభవృదిధ  కరమ ైన చ్ని మ రుపలు జరవగాయనేాంద కు 

స్ాక్ష్యయధచరాలు లేవు గన క జాంతువుల రూపాంలో ప దద  మ రుపలు జీవులె పరా రాంభ దశన ాండే కలుగ స్ాగాయి. 

కన క, కిరాంది భటగమ ైన ఉాండే విధచనాం కాకుాండచ శిల జ శాస్్రజుు లు చ్ెబుతునిట్లె గా ప ైభటగాం కిరాంద ఉాండే 

విధచనాం మనకునిది. దీన్నలో ప దద  ప దద  వయతచయస్ాలు జీవుల పరా రాంభదశన ాండే వస్ ్ ాంట్టయి. తరాిత ఆ 

పరా ధమిక అాంశాలలో క న్ని పరవమితులకు లోబడి చ్చల  తకుకవ స్ాి యిలో తకుకవ మొతచద లో మ రుపలు 

జరుగుతుాంట్టయి. కన క డచరవిన  జీవపరవణచమ సిదచధ ాంతచన్నకి శిల జాల రవకారుు లలో మనాం నేరుగా చూస్ ్ ని 

దచన్నకీ పేద వయతచయస్ాం కన్నపిస్ ్ నిది. 

డచ. జాన్ ఆాంకర్ బర్్:    :ఊ . జాంతువుల వరీ్ కరణలో, కేాంబ్రరయన  విషో పట్నాంలో ఎన్ని ప దద  జాంతువులు 

కన్నపిాంచ్చయి? 
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డచ. సటి ఫ న్ మేయర్:చూడాండి, మీరు దనీ్నన్న అడుగుతునచిరనే అాంశాన్ని బట్టి  దచదచపు 36 

జాంతువరా్ లునచియనడాం, జాంతువుల రాజయాంలో స్పషి్ాంగా కన్నపిస్ ్ ని మొత్ాం శరరీ పరణచళ్లకలన  బట్టి  ఇది 

స్రవయిెైన స్ాంఖ్య అనవచ ా. వీట్టలోె  దచదచపు 27 శిల జాలుగా మ రవపో య యి. శిల జాలుగా మ రవన ఆ 

ఇరవెైఏడిాంట్టలో, మొదట్ట 20 కేాంబ్రరయన లు కన్నపిాంచ్చయి. మూడు వరా్ లు, దచదచపు మూడు వరా్ లు పూరి 

కేాంబ్రరయన  కాలాంలో కన్నపిాంచ్చయి. కన క, ఇల ాంట్ట మ రుప తట్టలున కలగడమనేది విభటర ాంతిన్న 

కల్నగవస్ ్ నిది. కన క, డచరవిన  యొకక జీవుల చరవతర సదిచధ ాంతచన్నకి జీవ పరవణచమ సిదచధ ాంతచన్నకి ఇది చ్చల  

వయతచయస్ాంగా కనబడుతునిది. 

డచ. జాన్ ఆాంకర్ బర్్:    :మాంచ్ది పరజల రా! ఇది న్నజాంగా అద ుతమ ైన విష్యాం. ఈయన చ్ెబుతుని 

అాంశాల్ని మీరు గురవ్ాంచ కునచిరన కుాంట్లనచిన . తరాితి కెిప్ ఈ అాంశాన్ని మరవాంత లోతుగా వివరవస్ ్ ాంద ి

గమన్నాంచాండి. 

Illustra Media వారు   డచరవిన్ డెలైేమ  డచకుయమ ాంట్రీ చరవతర న ాండి. 

అనౌనసర్: జాంతువుల శరీర పరణచళ్లకలు తట్టలున కన్నపిాంచ్నాంద న, కేాంబ్రరయన  మరుాం మర కవిధాంగా 

తీవరమయియాంది. 

డచరవిన  జీవ పరవణచమ సిదచధ ాంతాం, క త్ జీవ శాస్్ర రూపాలు ఉదువిస్ ్ ాండగా, ఈ తేల్నకైెన మరవయు స్ాంకెిషి్ 

జీవాలు, చ్ని వయతచయస్ాల న ాండి వరీ్ కరణలో ప దద  వయతచయస్ాలకు, అాంగ తలకిరాంద లుగా, కిరాందిభటగాం ప ైకి 

వచ్ాన దనిది. 
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Jonathan Wells:తగవనాంత స్మయాం లభసే్ , జీవ పరవణచమాం క త్ జీవులకు, క త్ కుట్లాంబటలకు, 

కరమ లకు క త్ వరీ్ కరణకు దచరవతీస్ ్ ాందన్న డచరవిన  తలచ్చడు. ఐతే అనేక లక్షల క టె్ తరాల తరాిత మ తరమ ే

ఇపుపడు మనాం లోకాంలో చూస్ ్ ని అనేక డజనె జాంతు వరీ్ కరణ విధచనాం పరా రాంభమయియాంది. 

పౌల్ నెలున్: స్రే, మర కట్ట ప ై భటగాం కిరాందికి రావడాం. పరా ధమిక ప ైభటగాం కిరాందికి వచ్ేా సిదచధ ాంతాం పరా ధమిక 

వయతచయస్ాలే అస్లెైనవాంట్లనిది. అవి పరా రాంభదశలో న ాండే ఉనచియి. మీరు ఎాండరకాయవాంట్ట శరీరాంప ై ప ాంకు 

ఉని జాంతువుల్ని శిల జాల రవకారుు లోె  చూసే్  వి ఆరాంభకాలాంన ాండే పరధచన వయతచయస్ాలన  కల్నగవ ఉనచియన్న 

తెలుస్ ్ ాంది. కన క ప ైస్ాి యి న్నరాుణాం తలకిరాంద లుగా ఉాండట్ాం; అకకడ చూడగలాం. 

డచ. జాన్ ఆాంకర్ బర్్:    :Stephen. ఇది చ్చల  అద ుతమ ైన కెిప్, అాంతేకాక చల్ ముఖ్యమ ైనది. శిల జాల 

రవకారుు లలో శరీర పరణచళ్లకల తీరు కనబడిన విధచనచన్ని ఇది పరశిిాంస్ ్ ాంది. దీన్నలోన ాండి ఎల ాంట్ట స్మస్యలు 

వచ్చాయి? 

డచ. సటి ఫ న్ మేయర్:స్మకాల్నక జీవ పరవణచమ సిదచధ ాంతాంలో స్ాధచరణాంగా చ్ెపేప జవాబు ఏమిట్నగా, 

రూపాంలోన , న్నరాుణాంలోన  క త్ మ రుపలన  ఉతపత్ి చ్ేయడచన్నకి స్హజ ఎాంపిక ఆకసిుక మ రుపలప ై 

పన్నచ్ేస్ ్ ాంద,ి ఇవి కాలకరమాంలో ప దద  వయతచయస్ాలుగా పేరుకున్న పో తచయి. వీట్టకి పరతేయకమ ైన శరీర పరణచళ్లకలుగా 

స్రవహద ద లు న్నరణయిస్ా్ ాం. 

డచ. జాన్ ఆాంకర్ బర్్:    :ఇదే ఆ సిదచధ ాంతాం.  
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డచ. సటి ఫ న్ మేయర్:ఇదే ఆ సిదచధ ాంతాం. ఐతే, ఆ వివరణతోట్ట అనేక స్మస్యలు దచన్నలో న ాండి పుట్లి క న్న 

వచ్చాయి. న్నజాంగా ఇవి ఎాంతో బలమ ైన, పరా ధమికమ ైన స్మస్యలు. 1980 దశకాంలో ఇదద రు శాస్్రవేత్లు 

Christiane Nusslein- Volhard మరవయు Eric Wieschaus - వీరు అలపజీవి ఐనచ Fruit Fly 

జన యవుల్ని పరవశీల్నాంచ్ క న్ని ముఖ్యమ ైన స్ాంగతులన  కన గ నిాంద న వీరవకి నోబెలు బహుమతి లభాంచ్ాంది. 

డచ. జాన్ ఆాంకర్ బర్్:    :ఊ. అది న్నజాంగా చ్చల  ఆస్క్ికరమ ైన కథ. 

డచ. సటి ఫ న్ మేయర్:Nusslein- Volhard, Wieschausలు ఈ పరవశోధనలోె  ఏమి చ్ేశారాంట్ే Fruit Fly 

యొకక జన యవులు వయతిరేక దశలోకి వెళ్లె ల  చ్ేయగల్నగారు. క న్ని పరతేయకమ ైన జన యవుల్ని తొల్నగవాంచ్వేసి, 

తరాిత ఏమి అభవృదిధ  జెరుగుతుాందో , లేక ఏమి జరవగవాందో  పరవశీల్నాంచ్చరు. ఏదెైనచ ఒక పరతేయక జన యవున  

తొలగవాంచ్ ఆ పురుగు కాంట్ట చూపు దెబబతిాంట్లాందేమో గమన్నాంచ్చరు. గుడిు తనాం వస్ ్ ాందేమో చూశారు. లేదచ 

మర క జన యవున  తొలగవాంచ్వేసి దచన్న వలన పురుగు రెకక స్రవగా పన్నచ్ేయడాం లేదన్న గరహిాంచ్చరు. ఈ 

పరవశోధనల దచిరా జన యవులోన్న ఏ భటగాలు, జాంతువు అభవృదిధ  చ్ెాంద తుాండగా, ఏ భటగాల్ని పరభటవితాం 

చ్ేస్ ్ నచియో గరహిాంచ్చరు. తదచిరా వారవకి నోబెలు బహుమతి లభాంచ్ాంది. ఈ శాస్్రజుు లు ఈ అద ుతమ ైన 

అాంశాన్ని కన గ నచిరు. 

Fruit Fly జన యవున  వివరవాంచడమే కాకుాండచ, జీవ పరవణచమ సిదచధ ాంతాం మీద లోతెైన పరభటవాన్ని చూపిన 

మర క అద ుతమ ైన విష్య న్ని కూడచ ఈ  శాస్్రవేత్లు కన గునచిరు. తచము కల్నగవాంచ్న మ రుపలు 

పిాండాంలో, పరధమ స్ాి యిలోనే కల్నగవాంచ్నట్్లె తే, పిాండపు రూపాంలో న ాండి తరువాత ప ైస్ాి యికి కదిల్న 

వెళ్ుతునిపుపడు ఈ మ రుపన  కల్నగవాంచ్ నట్్లె తే, జాంతువు యొకక అభవృదిధ  తపపకుాండ ఆగవపో తుాందనే 
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అాంశాన్ని వారు ఇకకడ కన గునచిరు. దీన్నకి వారు గరుసి్ పిాండచన్నకి మరణమన్న పేరు ప ట్టి రు. ఎాంద కాంట్ే, 

జాంతువు అభవృదిధ  చ్ెాంద తుని పరా రాంభ దశలో మ రుపనిట్్లె తే, అభవృదిధ  చ్ెాంద తుని Fruit Fly వెాంట్నే 

చన్నపో తుాందనే అాంశాన్ని వీరు వెలెడిాంచ్చరు. 

స్రే, జీవ శాస్్ర తరగతులకు హ్వజరెైన పేరక్షకులకు గరుసి్ పిాండచలు అభవృదిధ  చ్ెాంద తుాండగా కణజాలాం ఒక 

పరతేయక పదద తిలో విభజాంపబడి ఫలదీకరణ చ్ెాందిన అాండాంగా మ రగా, మొదట్ రెాండు కణజాల లు, తరాిత 

నచలుగు తరాిత ఎన్నమిది, తరాిత వేల ది వివిధ కణజాల లుగా మ రతచయి. మర క క త్ శరరీ పరణచల్నకన  

న్నరవుాంచ్చలన కుాంట్ే, పరా రాంభదశలోనే దీన్నలో మ రుపల్ని పరవేశ ప ట్టి ల్న. ఎాంద కాంట్ే, ఈ  మ రుపలు అభవృదిధ  

వయవసి్లో చ్చల  ఆలస్యాంగా జరుగుతచయి. జాంతువు ఈ వివిధ రకాల విభటగాలలో అభవృదిధ  

చ్ెాంద తునిాంద న, వి చ్చల  తకుకవ కణజాల ల్ని మ తరమే అభవృదిధ  చ్ేయగలుగుతచయి. కన క 

పరా రాంభదశలో ఉని కణజాల న్నకి మ తరమే జాంతువు యొకక మొత్ాం రూపాన్ని పరభటవితాం చ్ేసే అవకాశాం 

ఉనిదనిమ ట్ ఐనపపట్టకి పరరాంభ దశలోనే మ రుపలన  కల్నగవసే్ , అభవృదిధ  వయవసి్ తపపకుాండచ 

ఆగవపో తుాందన్న ఈ ఇదద రు జరున  శాస్్రజుు లు తమ పరవశోధనలలో కన గ న్న పరకట్టాంచ్చరు. 

డచ. జాన్ ఆాంకర్ బర్్:    :ఇది న్నజాంగా తీవరమ ైన స్మస్య. 

డచ. సటి ఫ న్ మేయర్:ఇది న్నజాంగానే తీవరమ ైన స్మస్య ఎాంద కాంట్ే, జీవ పరవణచమ వయవసి్లో క త్ శరరీ 

పరణచల్నకన  అభవృదిధ  చ్ేయడచన్నకి మనకు కావాల్నున మ రుపలు జాంతువున  తపపకుాండచ చాంపివేసే రకాన్నకి 

చ్ెాందినవాణి మనకు తెలుస్  కన క శరీర పరణచళ్లకలన  పరభటవితాం చ్ేసే మ రుపలు మనకు, అవస్రాం, 

ల భకరాం, అవి ఎనిడు జరగవు తిరగా పన్నచ్ేసే పరణచళ్లకలు మనకు ఉనచియి గాన్న, అవి మనకు 
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ల భకరమ ైనవి కావు. అవి మరణచాంతకమ ైనవి. మాంకు అవస్రాం లేన్నవి, చ్చల ఆలస్యాంగా జరవగవ, చల్ తకుకవ 

పరవమ ణపు కణచలన  పరభటవితాం చ్ేసే మ రుపలు ఇవి ల భాం కల్నగవాంచవచ ా గాన్న అవి ఎనిడు శరీర 

పరణళ్లకలన  మ రావు. కన క ఇకకడ ఒక స్మస్య ఉనిది. మీకు కావాల్నునవి దొ రకవు. దొ రవకినవి 

న్నరుపయోగకరమ ైనవి కేాంబ్రరయన  విషో పట్నములో ఉని అతిప దద  స్మస్య ఇదే. 

డచ. జాన్ ఆాంకర్ బర్్:    :ఇది న్నజాంగానే ప దద  స్మస్య.  

డచ. సటి ఫ న్ మేయర్:కేాంబ్రరయన  విషో పట్నచన్నకి దీన్న వలన తగవన వివరణ న్నవిలేక పో య రు. 

ఎాంద కాంట్,ే కేాంబ్రరయ న  విషో పట్నమనే స్ాంఘట్నలో మనకు క త్ శరీర పరణచళ్లకల పరా రాంభాం లభస్ ్ ాంది. 

ఐననూ డచరవిన  జీవ పరవణచమ సిదచధ ాంతాం ఇాంత భటరీ పరవమ ణాంలో మ రుపన  తీస్ కున్న రాలేక పో యినట్లె  

కన్నపిస్ ్ ాంది. 

డచ. జాన్ ఆాంకర్ బర్్:    :ఐతే మీరు కన గునచి స్మస్య అది ఒకకట్ే కాద . మర క స్మస్య ఏమిట్ట? 

డచ. సటి ఫ న్ మేయర్:ఔన  మర క స్మస్య కూడచ ఉనిది. ఇది కూడచ అభవృదిధ  జీవ శాస్్రపు శకయొకక 

స్ూి డియూలలో న ాండి వెలుపల్నకి వచ్ాాంది. Clifornia Institute of Technologyలో అభవృదిధ  జీవ శాస్్రపు 

విభటగాంలో పరఖ్ యత శాస్్రజుు డు Eric Davidson ఉనచిడు. Eric Davidson అభవృదిధ  జన యవున  గురవాంచ్ 

చూపాడు. ఒక దచన్నన్న ఇపుపడు Slide లో చూపిస్ ్ నచిన . ముఖ్యాంగా ఇవనీి కల్నసిపో యిన జన యవుల 

యొకక Circuit తో వాట్ట మమస్కృతు్ ల ఉతపతు్ లు, మొత్ాం కల్నసిపో యిన స్రూకూటె్ల  ఇకకడ 

పన్నచ్ేస్ ్ నచియి. అవి ఏాంపన్నచ్ేస్ ్ నచియన్న తెలుస్ కునే మ ర్మునిది పోర ట్ీన యొకక న్నరాుణచన్ని 

న్నయాంతిరాంచ్ే జన యవు దచిరా, అణువు దచిరా దీన్నన్న మనాం తెలుస్ క వచ ాన , ఇపుపడు ఆ పోర ట్ీన , ఇతర 
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జన యవుల పరతచపాన్ని తగవ్ ాంచగలద  లేదచ హ చ్ాాంచగలద . ఇపుపడు ఆ జన యవులు కూడచ స్ాంకేతచలు పాంపే 

ఇతర అణువుల్ని ఉతపత్ి చ్సే్ ్ ాంట్టయి. ఇవి మిగతచ జన యవుల్ని న్నయాంతిరాంచ గలవు. ఇపుపడు అధికమ ైన 

స్ాంఖ్యలో జన యవులు, వాట్టమ ాంస్కృతు్ ల తోట్ట కల్నపివేయ బడుతుాంట్టయి. కణచలు అభవృదిధ చ్ెాందట్టన్నకి, 

జాంతువులు అభవృదిధ  చ్ెాందే పరకిరయలో ఒకదచన్నతో మర కదచన్నకనచి వయతచయస్ాన్ని గమన్నాంచడచన్నకి ఇది 

ఉపయోగపడుతుాంది. కన క జాంతువున  న్నరవుాంచడచన్నకి మనకు జన యవుల్ని అభవృదిధ  పరవచ్ే వయవసి్ కావాల్న- 

నచగా కల్నసిపో యిన జన యవుల యొకక స్రూకూట్లె  ఇకకడ కావాల్న. 

స్రే, అభవృదిధ  చ్ెాంద తుని జన యవుల్ని కరమబదీద కరవాంచ్ే వయవసి్లో ఇపుపడు Davidson మర క అతి 

ముఖ్యమ ైన స్ాంగతిన్న కన గునచిరు. అదేమిట్నగా వాట్టన్న మనాం అధికాంగా మ రాకూడద . అల  మ రుస్ ్ ాంట్ే 

జాంతువుల అభవృదిధ  పరకిరయ పూరవ్గా ఆగవపో తుాంది. కన క వాట్టన్న తొాందర చ్ెయయకూడద , లేకుాంట్ే అది 

ఆగవపో యిే స్మస్యవస్ ్ ాంది. 

ఇపుపడు, దీన్న వలన జీవ పరవణచమ సిదచధ ాంతచన్ని గురవాంచ్న ముఖ్యమ ైన పరశి ఉదయిస్ ్ నిది, ఎాంద కాంట్ే, 

ఒక శరీర పరణచల్నకన  న్నరవుాంచ్చలాంట్ే, మనకు జన యవుల్ని న్నయాంతిరాంచ్ే వయవసి్ కావాలన్న గురవ్ాంచ్చాం. అనగా ఒక 

జాంతువు శరీర పరణచల్నకన  క త్గా న్నరవుాంచ్చలాంట్ే, జన యవుల్ని న్నయాంతిరాంచ్ే వయవసి్ అవస్రమౌతుాంది. ఐతే 

జన యవుల్ని న్నయాంతిరాంచ్ే Net Workలు ఎకుకవగా మ రవనే స్ాంగతి మనము చ్ేసిన రకరకాల పరవశోధనల 

దచిరా తెలుస్ కునచిము. కన క, పథ శరీర పరణచల్నకలోాంచ్ మర క క త్ శరీర పరణచళ్లక ఎల  వస్ ్ ాందనే పరశి 

ఇపుపడు దీన్నలోాంచ్ ఉదయిస్ ్ నిది. నీవు మ రావలసనిదే, మ రా దచన్నకి వీలుకాన్న పరవసిి తి 

ఏరపడినపుపడు, అనగా జన యవుల్ని న్నయాంతిరాంచ్ే వయవసి్న  మ రాడచన్నకి వీలు కానపుడు ఆమ రుపన  

ఎల తేగలవు? 
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డచ. జాన్ ఆాంకర్ బర్్:    :ఊ. జన యవుల్ని న్నయాంతిరాంచ్ే Net Workకు స్ాంబాంధిాంచ్ మీరు చూపిాంచ్న 

చ్తచర ల్ని చూసిన తరాిత, దీన్న స్ాంకెిషి్త అరధమయియాంది. దీన్నలో న ాండి ఒక ముఖ్యమ నై పరశి ఉదయిస్ ్ ాంది. 

మొదట్టగా, ఇదాంతచ ఎకకడ న ాంచ్ వచ్ాాందనే పరశిన  అడగాల్న. 

డచ. సటి ఫ న్ మేయర్:ఔన , స్ాంకెిషి్త మ తరమ ేకాద . ఈ వృతచ్ కారాంలో పరతేయకమ ైన అాంతర్త స్ాంకెిషి్త 

కూడచ వీన్నలో ఇమిడి ఉనిది. ఇాంజనీరుె  ముఖ్యాంగా ఇల ాంట్ట రూపానేి తచయ రు చ్ేస్ా్ రు. ఇది Mother 

బో రుు ల గానో లేక అాంతర్త వృత్ాంల గానో ఉాంట్లాంది. ఇది కూడచ రూపాంయొకక పరశిన  

లేవనెతు్ తునిదన కుాంట్టన . మర క కారణచన్ని బట్టి  కూడ ఈ ప ై చ్ేస్ ్ నిది. ఎాంద కాంట్ే జన యవులోె  

న్నయాంతిరాంచ్ే వయవసి్, జన యవులయొకక విస్ా్ రమ ైన Net Workతో న్నరవుాంచబడుతునిది. ఒక కకక జన యవులో 

డిజట్లు క డ్జ ఉాంట్లాంది దీన్న వలన మనాం, మున పట్ట ఎపిసో్ డులలో చరవాాంచ కుని ముఖ్యమ ైన పరా ధమిక 

పరశి వదద కు మరల వస్ ్ నచిాం ఈ స్మ చ్చరాం మొత్ాం ఎకకడ న ాంచ్ వస్ ్ నిదనేదే పరశి. DNAలో 

ఉనిదచన్నకి మిాంచ్ అదనాంగా మనకు స్మ చ్చరాం కావాలనే స్ాంగతి మనకు తెలుస్  ఐతే ఈ జన యవుల్ని 

న్నయాంతిరాంచ్ే  Net Workలలో, డిజట్లు రూపాంలో DNAలో భదర పరచబడిన జన య స్ాంబాంధిత 

స్మ చ్చరముాంట్లాంది. ఇదికూడచ ప దద  స్మసేయ. 

కన క పరతి స్ాి యిలోనూ న్నయో డచరవిన్నజాం స్ాంయోగాం పరవష్కరవాంచలేకపో తుని అనేక స్మస్యలు 

కనబడుతునచియి. జన యస్ాంబాంధిత స్మ చ్చరపు పరా రాంభటన్నకి డి తగవన వివరణన్నవిలేక పో తునిది. 

ఉనితస్ాి యి Epigenetic స్మ చ్చరపు పరా రాంభటన్నకి అది తగవన వివరణన్నవిలేక పో తునిది. శరీర 

పరణచళ్లకల పరా రాంభన్నకి మ రుపలు తగవన వివరణన్నవిలేక పో తునచియి. తిరగా పన్నచ్సేే అభవృదిధ కరాం, 



17 

 

ల భకరమ ైన మ రుపలు మనకు లభాంచడాం లేద , ఐతే అది మనకు అవస్రాం. ఐతే జన యవుల్ని న్నయాంతిరాంచ్ే 

ఈ Net Work లన  మనాం గాబరా ప టి్కూడద . క త్ జాంతువుల శరీర పరణచల్నకన  న్నరవుాంచడచన్నకి, క త్, 

అభవృదిధ కరమ ైన జన యవుల న్నయాంతరణ వయవసి్న  న్నరవుాంచ్చలనే స్ాంగతి మనకు తెలుస్ . కన క  న్నయో 

డచరవిన్నజాం వయవసి్ అనేక స్మస్యలన  ఎద రోకవలసి వస్ ్ నిది. ఐనపపట్టకీ, జీవుల చరవతరలో, కేాంబ్రరయన  

విసో్ ోట్నాం ల ాంట్ట శిల జాల రవకారుు లలో కన్నపిస్ ్ ని భటరసీ్ాి యి మ రుపలన  ముఖ్యమ ైన కారణాంగా ఇపపట్టకీ, 

ఈనచట్టకీ కూడచ ఇదే పరధచనమ ైన కారణమన్న ఆధ న్నక ఈనచడు కూడచ శాస్్రజుు లు చ్ెబుతూ ఉనచిరు. 

డచ. జాన్ ఆాంకర్ బర్్:    :ఊ. అనగా ఈ జితువులన్ని ఒకకస్ారవగా తట్టలున కేాంబ్రరయన  శిల జాల 

రవకారుు లలో కన్నపిాంచ్నటె్యిత,ే రాతి పప రలలో శిల జాలుగా మ రవపో యిన ఈ జాంతువుల్ని ఎకకడ న ాండి 

వచ్చాయి? 

డచ. సటి ఫ న్ మేయర్:జన యవులకు స్ాంబాంధిాంచ్న స్మ చ్చరాం ఎకకడ న ాండి వస్ ్ నిది? ఉనితస్ాి యికి 

చ్ెాందిన స్మ చ్చరాం ఎకకడ న ాంచ్ వస్ ్ నిది? శరీర పరణచళ్లక నెల  న్నరవుాంచ్చల్న? ఈ పరశిలలో ఒకకదచన్నకి 

కూడచ ఆధ న్నక డచరవిన  జీవ పరవణచమ సిదచధ ాంతాం జవాబు చ్ెపపలేద  కన క మనకు తపపక క త్ సిదచధ ాంతాం 

కావాల్న. 

డచ. జాన్ ఆాంకర్ బర్్:    :మీరు కేాంబ్రరడి్ లో చదివారు. Ph.D  డిగీర స్ాంపాదిాంచ్చరు ఈ అాంశాన్ని మీరు అనేక 

స్ాంవతురాలు లోతుగా అధయయనాం చ్ేశారు. వచ్ేావారాం ఈ పరశికు జవాబున  తెలుస్ క బో తునచిాం. 

ముప ైపస కన లలో, ఇదాంతచ ఎకకణుణ ాంచ్ వచ్ాాందనే పరశికు వచ్ేావారాం యిేమన్న జవాబ్రవి బో తునచిాం. 
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డచ. సటి ఫ న్ మేయర్:చూడాండి, నేన , నచ స్హో దో యగులు కన గుని పరతచయమ ిూయ సిదచధ ాంతచన్నకి మేము 

జాు నయుక్మ ైన సిదచధ ాంతమన్న పేరుప ట్టి ము. స్జీవాంగా ఉని Systemsలో మేము ఏాం చూస్ ్ నచిమాంట్ే, ఆ 

క డున  గమన్నాంచ్నపుపడు; ఆ వృతచ్ న్ని అధికార స్ాి నచన్ని న్నరణయిాంచ్ే ఆ స్మ చ్చరాన్ని గమన్నాంచ్నపుపడు 

మేము అవి న్నజాన్నకి జీవుల చరవతరలో జాు నచన్నకి రూపకలపన చ్ేసే అధికారయుత ముదచర లన్న గమన్నాంచ్చము.  

డచ. జాన్ ఆాంకర్ బర్్:    :పరజల రా దీన్ని మీరు తపపక చూడచల్న వచ్ేావారాం కారయకరమాం తపపక చూడాండి. 

 

***** 

మ  మరవన్ని ట్ీవీ పోర గార మల్ని  చూసేాంద 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 

చటి్నూగా, TN 37414 అమ రవకా. 

మ  వెబ్ స ైట్: JAshow.org 

 

 


