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SM15-2-3-TE 

మేదోశక్తి రూప ొంద ొంచబడిన దనుటలోని తరకము - క్ారయక్రమొం 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 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. 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 చరవాస్ా్ రు. Dr. Meyer మీరు వచ్ా నాంద కు చ్చల  స్ాంతోష్ాం.. ఇది మీరు 

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

డచరవిన  స్ాందేహములో, డచరవిన  తన స్ప ాంత సిదచధ ాంతాం విష్యాంలోనే స్ాందేహాంలో పడిన స్ాంగతిన్న, ఆ 

స్ాక్ష్యయధచరాం విష్యాంలో స్ాందేహాంలో పడినాంద న, నేట్ట జీవపరవణచమ సిదచధ ాంతాంలో అదెాంత ప దద  స్మస్యన  

స్ృసిి ాంచ్ాందనే విష్య న్ని Dr. Meyer చ్ెబుతచరు. జీవుల చరవతరలో జరవగవన కేాంబ్రరయన  విషో పట్నమనే 

స్ాంఘట్న డచరవిన  ఎాంతగానో విధిాంచ్ాంది. ఈ స్ాంఘట్నలో మొదట్ట పరధచన వర్పు జాంతువులు తట్టలున 

ఒకకస్ారవగా కన్నపిాంచ్చయి. 

Dr. Meyer, మీరు వచ్ానాంద కు స్ాంతోష్ాం. ఇలెస్ాి ా  మీడియ వారవ చకకన్న డచకుయమ ాంట్రీ చ్తరాం, Darwin 

స్ాందిగదములోన్న క న్ని దృశాయలతో ఈ పోర గార ాంన  పరా రాంభాంచబో తునచిాం. ఈ కెిప్ Dr. Stephen Meyerన  

గురవాంచ్, జాు నయుక్మ ైన రూపకలపన గురవాంచ్ మీకు మరవక న్ని స్ాంగతుల్ని తెలుపుతుాంది. న్నయో 

డచరవిన్నజము విష్యాంలో ఈ క త్ పరతచయమ ిాయ సిదచధ ాంతచన్నకి మదద తు న్నచ్ేా అన కూల శాస్్ రయ ఆధచరాలన  

వివరవస్ ్ ాంది. దీన్ని జాగరత్గా చకడాండి. 

Illustra Media వారు   డచరవిన్ డెలైేమ  డచకుయమ ాంట్రీ చరవతర న ాండి. 
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అనౌనసర్: కేాంబ్రరయన  జాంతువులన  ఉతపత్ి చ్ేసేాంద కు కావాల్నున స్మ చ్చరపు పరా రాంభటన్నకి డచరవిన  

సిదచధ ాంతాం వివరవాంచలేక పో త,ే మరొక ఏదెైనచ సిదచధ ాంతాం ఏదెైనచ ఈ  విష్య న్ని మనకు వివరవాంచ్ చ్ెపపగలదచ? 

20 స్ాంవతురాలకు మిాంచ్, Stephen Meyer ఈ ముఖ్యమ ైన మరాున్ని లోతుగా పరవశీల్నాంచ్చడు. 

2004, ఆగస్ ి  నెలలో, Meyer, Smithsonian Institute పరచ రవాంచ్ే స్ పరసిదధ  జరిల్ లో తన పరవశోధనలలో 

కన గునచి అనేక స్ాంగతులన  తెల్నయజేశాడు. 

అతడు వార సిన వాయస్ాం ప దద  వయతిరేకతన  స్ృషిి ాంచగా ఆ పతిరక ఎడిట్ర్, జీవ పరవణచమ శాస్్రజుు డు Richard 

Stenberg యొకక పరవసిి తి కూడచ అనేక స్మస్యలలో ఇరుకుకాంది. ఐతే జాంతువుల శేరీర పరణచళికల్ని 

వివరవాంచ్ే స్ాాంకేతిక పతిరక ఎాంద కాంత వయతిరేకతన  లేవనెత్ిాంది? 

డచ. స్ి ఫ న్ మేయర్: అనేకులకు, నేన  చ్ేసిన పరవశోధనలలోన్న చ్వరవ అాంశాం నచాలేద . కేాంబ్రరయన  

పప రలలో లభాంచ్న క త్ రూపాలన  స్మ చ్చరాన్ని, డచరవిన  జీవపరవణచమ సిదచధ ాంతాం వివరవాంచలేదన్న నేన  

వాదిాంచడమే కాకుాండచ, ఆ విషో పట్నాంలో జాు నయుకతమ ైన రూపకలపన జీవుల చరవతరలో ఉనచిడనే 

శాక్ష్యయధచరాలన  మనకు స్పషి్ాంగా చకస్ ్ నిదన్న కూడచ నేన  బలాంగా వాదిాంచ్చన . 

అనౌనసర్: కేాంబ్రరడ్్జ యూన్నవరవుట్ీలో గార డుయయిేట్ విదచయరవిగా ఉనిపపట్టన ాండి Stephen Meyer 

జాు నయుకతమ ైన రూపకలపనకు శాస్్ రయమ ైన పదధ తుల్ని చకపిాంచ్చలన్న పరయతిిస్ ్ నచిడు. ఈ పదధ తుల్ని 

చ్చరెెస్ డచరవినే కాక 19 వ శతచబద పు పరఖ్ యత భూతతి శాస్్రజుు డు Chrles Lyell కూడచ వాడచడు. Lyell చ్చల  

కాలాం కిరతాం జరవగవన స్ాంఘట్నకు ఉత్మ వివరణ యిేదనగా, మనాం అన భవముదచిరా ఉతపత్ి చ్ేయడచన్నకి 

నేరుాకుని కారణాం- ఇపుపడు లోకాంలో పన్నచ్ేస్ ్ ని కారణమన్న చ్ెపాపడు. 
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డచ. స్ి ఫ న్ మేయర్: గతచన్నకి కీలకమ ైనది వర్మ న కాలమే. Lyell చ్ెపిపనది ఇదే. దృవీకృతమ ైన 

చ్చరవతచర తుక శాస్్ రయ సిదచధ ాంతాంకూడచ ఇదే. చ్చల  కాలాం కిరతాం జరవగవన దచన్ని మీరు పునరవిరవుాంచడచన్నకి 

పరయతిిస్ ్ నిట్్లె తే మ  పరస్ ్ త అన భవ ఉత్మ వివరణ క రకైెనచ అనేిష్ణలో స్హ్వయపడేాంద కు మీరు 

స్హ్వకరవాంచ్చల్న. 

అనౌనసర్: ఈ అవగాహనతో, స్మ చ్చరపు పరా రాంభాం గురవాంచ్న Meyer అభపరా య లప ై దృషిి న్నలుపగల్నగాాం. 

డచ. స్ి ఫ న్ మేయర్: నచప ైన వెలుగు పరస్రవాంచ్ాంది. ఇదెకుకవ కషి్తరాం కాదన్న గురవ్ాంచ్చన  మీరు 

వివరవాంచడచన్నకి పరయతిిస్ ్ ని ఫల్నతచలన  ఉతపత్ి చ్ేసకేారణచల క రకు మీరు ఇపుపడు వెతుకుతునచిరు. 

నన ి నేన్నల  పరశ్ిాంచ కునచిన . ఇపుపడు పన్న జరవపిాంచ్ే కారణాం- అది Digital క డ్జ గాన్న బూె పిరాంట్ 

రూపాంలో ఉని స్మ చ్చరాం గాన్న- క త్ స్మ చ్చరాన్ని స్ృషిి ాంచ్ే కారణాం ఏమిట్నే పరశి. ఇల ాంట్ట స్మ చ్చరాం 

ఎకకడ న ాండి బ ైట్టకు వస్ ్ నిది. చకడాండి, మనకుని అన భవాం మూలాంగా పలుమ రుె  ఒకే విధాంగా కల్నగే 

అన భవాల దచిరా- గతచన్ని గురవాంచ్న మొత్ాం శాస్్ రయ అవగాహనకు ఆధచరాం కూడచ ఇదే - స్మ చ్చరాం స్దచ 

జాు నయుక్మ ైన ఆధచర న ాండి వస్ ్ ాందన్న తెలుస్ . కన క, మనాం కేాంబ్రరయన  జాంతువులోె  స్మ చ్చరాన్ని 

కన గునిపుపడు, ఈ జాంతువుల్ని న్నరవుాంచ్ేాంద కు భటరాంగా క త్ స్మ చ్చరాం అవస్రమౌతుాందన్న మనాం 

గురవ్నపుపడు - మనము స్హజాంగా, హేతుబదధ ాంగా అలోచ్ాంచ్ యిేమన్న న్నరణయిస్ా్ మాంట్ే, ఈ జాంతువులు 

పరా రాంభదశ ఒక జాు న యుక్మ ైన ఆధచరాంలోాంచ్ పరా రాంభమయియాంది. ఆ  జాంతువుల్ని న్నరవుాంచడచన్నకి కావాల్నున 

స్మ చ్చరాం ఒక జాు నాంలో న ాండి ఉదభవిాంచ్నదన్న తలుస్ా్ ాం. 
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డచ. జాన్ ఆాంకర్ బర్్:    : Dr. Meyer జాు నయుక్మ ైన రూపకలపనన  రూపప ాందిాంచడాంలో మీరు 

ఇతరులనద రవకాంట్ే ఎకుకవ పరధచన పాతరన  పో షిాంచ్చరు. పరజలకు మీ కథన  చ్ెపాపలన  కుాంట్లనచిన . ఇదాంతచ 

ఏవిధాంగా జరవగవాంది? 

డచ. స్ి ఫ న్ మేయర్: చకడాండి. 1980 దశకాం మధయలో యువ శాస్్రవేత్నైెన నేన , ఒక చమురు కాంప నీలో 

Geophysicist గా పన్నచ్ేశాన . భూకాంపాలన  నేన  పరవశోధిస్ ్ ాండేవాడిన్న. Information Technology లో 

అది పరా ధమిక దశ అన్న చ్ెపపవచ ా. నేన  అపుపడు పన్నచ్ేస్ ్ ని Dallas నగరాంలో గొపప శాస్్రజుు ల 

స్ాంమ వేశాం జరవగవాంది. అది నచకెాంతో స్ాంతోషాన్ని కల్నగవాంచ్ాంది. స ైన ులో ప దద  ప దద  స్మస్యల్ని, స ైన ుకు 

ఫిలోస్ఫ్కి మధయ న ని స్ాంబాంధచన్ని గురవాంచ్ పరవశీల్నస్ ్ ాండే వాడిన్న. ఆ స్దస్ ులో మూడు ప దద  అాంశాలన  

గురవాంచ్ చరవాాంచ్చరు; జగతు్  పరా రాంభమ ైన విధచనాం, జీవుల పరా రాంభాం, మ నవావగాహన పరా రాంభాం, దచన్న 

స్ాిభటవాం. ఆ స్దస్ ుకు, Charles Thaxton అనే పేరుని ఒక శాస్్రజుు డు కూడచ వచ్చాడు, మొదట్ట జీవుల 

పరా రాంభటన్ని గురవాంచ్ అతడొ క స్ పరసిదధ మ ైన పుస్్కాం రాశాడు. దచన్న పరేు The Mystery of Life's Origin 

ఆధ న్నక జీవశాస్్రాంలో ఇది పరవష్కరవాంచబడన్న స్మస్య న్న చ్ెపాపడు. Pre-Biotic స్కప్ లోన్న 

రస్ాయనచలన ాండి మొదట్ట స్జీవ కణచన్నకి మనమ ల  చ్రేుకునచిమో తెల్నపే రస్ాయన సిదచధ ాంతాం లేదన్న 

అతడనచిడు. అతడు దృషిి  న్నల్నపిన పరధచన స్మస్యన  స్దస్ ులోన్న ఇతర శాస్్రవేత్లు పలువురు కూడచ 

అాంగీకరవాంచ్చరు- అది స్మ చ్చరపు పరా రాంభటన్ని గురవాంచ్న స్మస్య మొదట్ట కాన న్నరాుణచన్న క స్ాం DNA లో 

భదరపరచబడిన జన యస్ాంబాంధిత స్మ చ్చరాన్ని గురవాంచ్న స్మస్య. 
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చకడాండి ఇది న్నజాంగా అద భతమ ైన అాంశాం నచకు అపుపడు Thaxton బటగా పరవచయమయ యడు. అతణణణ  

స్భలో నచకు పరవచయాం చ్ేశారు. పన్నముగవాంచ్ అతడితో మ ట్టె డే వాడిన్న. అతడు వార సిన పుస్్కాం The 

Mystery of Lifes Origin లో ముగవాంపు మ ట్లలో ఒక ఆలోచనన  చ్ెపాపడు. ఆ ఆలోచనకు ఎల ాంట్ట పేరు 

ప టి్లేద . DNA లో స్మ చ్చరాన్ని పప ాంద పరచ కునే గుణచలు ఉనిాంద వలన, డి అకకడ ఏదో  

జాు నయుక్మ ైన స్మ చ్చరమునిదనే స్ాంగతిన్న, స్ాక్ష్యయధచరాలన  మనకు చ్ెబుతునిదన్న తచడు వార శాడు. 

ఐతే, ఆ స్మయాంలో దీన్నన్న బలమ ైన సిదచధ ాంతాంగా పరతిపాదిాంచలేద . ఐతే దచన్ని మన ఆలోచనలోాంచ్ వచ్ాన 

సిదచధ ాంతాంగా పరతిపాదిాంచ్చడు. లేక అతడి అవగాహనలోాంచ్ వచ్ానట్లె గా చ్ెపాపడు. ఈ  స్మ చ్చరాం మనస్ లో 

న ాండి పుట్లి కున్న వస్ ్ ాంది. ఇది మన్నషి మనస్ లోాంచ్ లేక జాు నాం లోాంచ్ లేక జాగరత్గా చ్ేసే ఆలోచనలలోాంచ్ 

ఉదభవిస్ ్ ాంది. 

ఏది ఏమ ైనచ, స్మ చ్చరాన్నక,ి జాు నచన్నకి మధయన ని ఈ  స్ాంబాంధాం నచకు ఎాంతో విబటర అాంతిన్న కల్నగవాంచ్ాంది. 

తకుకవ ఆధచరాలప ై, ఊహలప ై ఆధచరపడిన తీవరమ ైన శాస్్ రయ వివరణ దీన్న విష్యాంలో స్ాధయమౌతుాందచ అన్న 

నేన  తరాితి కాలాంలో లోచ్స్ ్ ాండేవాడిన్న. ఒక స్ాంవతురాం తరాిత నేన  కేాంబ్రరడ్్జ విశివిదచయలయాంలో, 

Graduate School లో చ్ేరవ చదవ స్ాగాన . ఐతే అన క కుాండచ, నేన  చ్చరెెస్ డచరవిన  యొకక సిదచధ ాంతచలన , 

ఆ కాలాంలో లోతుగా అధయయనాం చ్ేయస్ాగాన  న్నజమే, ఈ  భూగరహాంప ై పరా ణుల పరా రాంభదశన  గూరవా  అతడు 

చ్ెపిపన స్ాంగతులు నచకెాంతో ఆస్క్ిన్న కల్నగవాంచ్చయి. అతన్న పన్నతీరు కూడచ నచకెాంతో నచ్ాాంది. ఎాంద కాంట్ే 

అతడు అాందరవకాంట్ే ముాంద , శాస్్ రయవిధచనాంలో చ్ేయ లనీ చ్ెపిపన పరయోగాల వలన శాస్్రజుు లు పురాతన 

స్ాంఘట్నలన  కూడచ పరవశోధిాంచగల్నగారు. ఐతే జీవుల పరా రాంభ దశన  గూరవా మనాం ఎల  వివరవాంచ్నచ, 
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రూపాన్నకి ఇకకడ ముఖ్యతిమిచ్ానచ లేక న్నరేధశ్ాంపబడన్న విధచనాంలో వెళెినచ చ్చల  పురాతన కాలాంలో జరవగవన 

స్ాంఘట్నన , జీవుల చరవతర పరా రాంభపు స్ాంఘట్నన  వివరవాంచడచన్నకి పరయతిిస్ ్ నచిాం. 

అతడు స్కచ్ాంచ్న విధచనచన్నక క పేరునిది. దచన్నన్న అలప స్ాక్ష్యయధచరాలతో కూడిన వివరణ అన్న చ్ెపాపరు. లేక 

మనకు లభాంచ్న ఉత్మ్ వివరణ పరకారాం పన్నచ్ేయడమన్న అాంట్లనచిరు. ఇకకడొ క ముఖ్యమ ైన పరశి 

వచ్ాాంది. ఉత్మమ ైన వివరణ అనగా ఏమిట్నే పరశి. నేన  ఈ పాఠాంలో మరవాంత లోతుగా వెళెి ఈ స్కతచర న్ని 

తెల్నపిన భూతతి శాస్్రజుు డు Charles Lyell పుస్్కాన్ని చదివాన . అతడి పుస్్కాం principles of Geology 

న్న చద వుతుాండగా ఒక స్ాంగతి తెల్నసిాంది. ఇపుపడు లోకాంలో ఉని పరవసిి తులన  బట్టి  భూమి ఉపరవతలాంప ై 

మొదట్లె  జరవగవన మ రుపలన  వివరవాంచ్ే పుస్్కాం. అపుపడు నచకు విష్యాం అరధమయిాంది. ఎాంద కాంట్ే ఈ 

అాంశాన్ని నేన  లోతుగా పరవశీల్నస్ ్ ాండగా. గతాంలోన్న స్ాంగతులన  ఇపుపడు జరుగుతుని విష్య ల్ని దృషిి లో 

ఉాంచ కున్న శాస్్రవేత్లు వివరవాంచ్చలన్న Lyell చ్ెబుతునచిడన్న గరహ ాంచ్చన . మనాం చరవా స్ ్ నిఅాంశాలన  

గురవాంచ్ ఇవి వివరవాంచ్చ గలవన్న మన అన భవాం దచిరా తలెుస్ కుని స్ాంగతుల్నవి. 

ఒక ఉదచహరణ న్నస్ ్ నచిన  ఈ  రోజు మీరు తూరుప Waashington కు వెళితే, ఇపుపడు కూడచ Palouse 

Country పరా ాంతచలలో, పౌడరె ల ాంట్ట తలెెన్న పదచరధాం నేలప ైన పది ఉాండడచన్ని చకడగలరు. మీరు భూతతి 

శాస్్రజుు ల ైతే May 18, 1980 న Saint Helens పరితాం పేల్ననపుపడు ఏాంజరవగవాందో  మీకు తెల్నయక పో తే, 

నేలప ైన పది ఉని ఆ తెలెన్న పౌడరున  చకసినపుపడు, మీరు Lyell మరవయు డచరవిన  విధచనచన్ని 

ఉపయోగవస్ా్ రు. అలప స్ాక్ష్యయదచరాలతోట్ట ఏవేవో ఊహ స్ ్ ాంట్టరు. అదొ క వేళా వరద ఏమో. భూకాంపాం వలన ఆ 

పౌడర్ వచ్ాాందేమో. అగవి పరితాం పేలుడులో చ్మిున పప డియిేమో. ఐతే, ఈ మూడు ఊహలలో ఏదో  

ఉత్మమ ైన ఊహ. 
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చకడాండ,ి Lyell చ్ెపిపన స్కతరాం పరకారాం, మనాం వివరవాంచడచన్నకి పరయతిిస్ ్ ని ఫల్నతచన్ని అాందిాంచగలదన్న 

అన భవాం దచిరా తెలుస్ కుని కారణమే దీన్నకి ఉత్మమ ైన వివరణ. కన క, ఈ విష్య న్ని మనస్ లో 

ఉాంచ కుాంట్,ే ఇది అగవి పరితాంలోన ాంచ్ చ్మిున పప డి అన్న చ్ెపపవచ ా ఎాంద కాంట్ే అగవిపరితచలు తెలెన్న 

పప డిన్న విరజిముట్ాం మనాం పలుమ రుె చకశాాం. వరదలలోాంచ్, భూకాంపాలలోాంచ్ ఈ పప డి చ్ముద . కన క, 

Lyellన  Darwin న  అధయయనాం చ్ేసిన తరాిత నేన  ఈవిధాంగా అరిాంచ్ేస్ క వడాం పరా రాంభాంచ్చన . 

తరాిత ఒక రోజున, ఇది స్మ చ్చరపు పరా రాంభ స్మస్యకు అనియిస్ ్ ాందన్న గురవ్ాంచ్చన . నన ి ఎాంతగానో 

ఆకరవషాంచ్న ముఖ్యమ ైన స్మస్య ఇదే. అపుపడు నన ి నేన  ఈ విధాంగా పరశ్ిాంచ కునచిన . Digital క డ్జ న  

ఉతపత్ి చ్ేయడములో ఇపుపడు వాడబడుతుని విధచనాం ఏమిట్ట? మనకుతెల్నసిన క డున  లేక 

స్మ చ్చరాన్ని ఉతపత్ి చ్ేసే కారణమేమిట్ట? దచన్న తరాిత క దిద కాల న్నకి నేన  మరొక అాంశాన్ని చదివాన . అది 

స్మ చ్చరపు సిదచధ ాంతచన్నకి అనియిాంచ్ే చ్ని పుస్్కాం, లేక DNAన  విశెేషిాంచ్ే స్మ చ్చరపు స ైన ుకు 

స్ాంబాంధిాంచ్న పుస్్కాం. ఈ శాఖ్లో మొదట్ట శాస్్రజుు డు Henry Quastler ఈ  పుస్్కాన్ని రాశాడు. ఆ 

పుస్్కాంలో 16వ పేజీలో యదచల పాంగా ఒక మ ట్ రాశాడు. దచన్నన్న నేన  చదివిన రోజు కూడచ నచకు 

గురు్ నిది. క త్ స్మ చ్చరాం స్ృషిి  స్ాధచరణాంగా అవగాహనకు స్ాంబాంధిాంచ్న కారాయలతో కల్నసి ఉాంట్లాందన్న 

Quastler వార శాడు. 

డచ. జాన్ ఆాంకర్ బర్్:    : చ్చల  ముఖ్యమ ైన మ ట్.  

డచ. స్ి ఫ న్ మేయర్: ముఖ్యమ ైన మ ట్, ఎాంద కాంట్,ే Lyell ఉదేద శాంలో మనకు పలుమ రుె  జరవగే 

అన భవాలు కారణమున , ఫల్నతచన్ని గురవాంచ్ తెలుపుతచయి. 
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ఏదెైనచ ఒక పన్నన్న మనాం అలవాట్లగా, ఆలోచనచ పూరికముగా చ్ేస్ ్ నిట్్లె తే, స్మ చ్చరాం అలవాట్లగా, 

ఆలోచనచ పృథివీకమ ైన పన్నతో కలుస్ ్ నిట్్లె తే, మనమిపుపడు చ్ేస్ ్ నిది వడేుకలో ఉని పన్న అన్న, ఈ 

కారణాం తపపకుాండచ మనాం ఎద రుచకస్ ్ ని ఫల్నతచన్ని ఇస్ ్ ాందన్న చ్ెబుతుని Lyell సిదచధ ాంతచన్నకి ఇది 

అన గుణయాంగా ఉాంట్లాంది. 

డచ. జాన్ ఆాంకర్ బర్్:    : న్నజాన్నకి, అదిద  పుట్లి కున్న వచ్ాన ఒకే ఒక సి్లాం అది ఒకకట్ే. 

డచ. స్ి ఫ న్ మేయర్: . ఈ అాంశాంలో నేన  ఆలోచ్ాంచ్న రెాండవ స్ాంగతి ఇదే. మనాం స్మ చ్చరాన్ని చకసిన 

పరతిస్ారవ, దచన్న పరా రాంభ దశన  గురవాంచ్ పరవశీల్నస్ ్ ాంట్టము. మనాం కాంపూయట్రు పోర గార మున  గురవాంచ్ 

చరవాస్ ్ నచి స్ర,ే లేక రాతి ప ైన్న బొ ములన  పరవశీల్నాంచ్నచ, పుస్్కాంలో ఒక పేరున  చకసినచ, రేడియో 

స్ాంకేతాంలోన్న స్మ చ్చరాన్ని చకసినచ ఇదే చ్ేస్ ్ ాంట్టము.  మనాం స్మ చ్చరాన్ని చకసని పరతి స్ారవ, దచన్న 

పరా రాంభ దశన  గురవాంచ్, దచన్న కారణచన్ని గురవాంచ్ ఆలోచ్స్ా్ ాం. పదచరాధ లన  గురవాంచ్ కాక, జాు న యుక్మ ైన 

పన లన  గురవాంచ్ Quastler చ్ెపిపన పన లన  గురవాంచ్ ఆలోచ్స్ ్ ాంట్టాం. కన క అతడు చ్ెపిపన సిదచధ ాంతాం 

కచ్ాతాంగా స్తయమ ైనదన్న గురవ్ాంచ్చన . ఇది, Darwin, Lyell ల విధచనచన్ని ఉపయోగవాంచ కున్న 

జాు నయుకతమ ైన రూపకలపనకు శాస్్ రయ పరమ ైన ఆధచరాంగా ఉపయోగపడిాంది. 

కన క నచ మొదట్ట పుస్్కాం 'Signature in the Cell' లో జాు నయుక్మ ైన రూపకలపనకు మదద తున్నస్క్  నేన  

Darwin, Lyell ల విధచనచన్ని ఉపయోగవాంచ కున్న, మొదట్ట స్జీవకణచన్ని న్నరవుాంచడచన్నకి ఏది అవస్రమనే 

దచన్నన్న జాు నయుక్మ ైన ఏజెాంట్ స్రవగా వివరవాంచ్చ గలదన్న రూపకలపన జాు నయుక్ పన్న జీవుల చరవతరలో స్రవగా 

వివరవాంచబడగలదన్న చ్ెపాపన . 



10 

 

ఐతే ఇదే వివరణతో కేాంబ్రరయన  విషో పట్నమన్న మనాం చ్బెుతుని స్ాంఘట్నన  కూడచ వివరవాంచవచ ానచన్న 

నేన  తలుస్ ్ నచిన  ఎాంద కాంట్ే, మేము మొదట్ే చ్ెపిపనట్లె గా, కేాంబ్రరయన  విషో పట్నాం కేవలాం క త్ జీవశాస్్ర 

రూపాన్నకి మ తరమే  స్ాంభాందిాంచ్నది కాద . ఇది స్మ చ్చరపు విషో పట్నాం. ఇది జన య స్ాంబాంధిత 

స్మ చ్చరమే కాకుాండచ మనాం Epigenetic స్మ చ్చరమన్న చ్ెబుతుని ఉనిత స్ాి యి స్మ చ్చరాంకూడచ. ఈ 

రెాండిాంట్టలోనక, స్మ చ్చరాన్ని ఉతపత్ి చ్ేసే ఒకరకాం కారణాం మ తరాం మనకు తెలుస్ . ఆ కారణాం పరేు జాు నాం. 

ఐతే కేాంబ్రరయన  విషో పట్నాం తలుస్ ్ ాండగా, జాు నయుక్మ ైన రూపకలపనకు కచ్ాతమ ైన స్ాక్ష్యయన్ని 

చకపిస్ ్ ని మరొక స్పషి్మ ైన ఉదచహరణ జీవుల చరవతరలో ఉనిదన్న నేన  గట్టి గా నముుతునచిన .   

డచ. జాన్ ఆాంకర్ బర్్:    : ఊ. ఆ పుస్్కాంలో మీరు చ్పెిపన మొదట్ట ఉదచహరణ నచకు ఎాంతగానో నచ్ాాంది. 

స్ముదర తీరాన ఉని ఇస్ కలో హృదయపు బొ గు్  గీసి ఉదచహరణగా చకపిాంచ్చరు. 'I Love You, Joanne' 

అన్న దచన్నలో రాసి ఉాంది. మీరు స్ముదర తీరాన నడుస్క్  ఆ అక్షరాలన  గమన్నసే్  ఇస్ కలో ఉని ఆ హృదయాం, 

ఆ అక్షరాలు, అల ె  కదల్నకల వలన ఇస్ కలో అల  ఏరపడినచయన్న మీరు ఊహ ాంచ క లేరు. ఔన . మనక క 

స్ాందేశాం కనబడుతుాంది. మనకు స్మ చ్చరాం అాందిాంది. ఒకరవ జాు నాం ఆ స్ాందేశాన్ని స్ృషిి ాంచ్ాందన్న మనాం 

దచన్ని చకసి చ్ెబుతచాం. 

డచ. స్ి ఫ న్ మేయర్: ఔన . ఇల ాంట్ట హేతువున  ఎలెపుపడు వాడుతుాంట్టాం. కారణాం మరవయు ఫల్నతపు 

విధచనచన్ని బట్టి  మనకు తెల్నసిన అాంశాలతో ఈవిధాంగా మనాం వాడుతుాంట్టాం. DNA ఒక Soft Ware పోర గార ాం 

వాంట్ట దచన్న, ఐతే మనాం స్ృషిిాంచ్న వాట్న్నిట్ట కాంట్్ ఇది కెిషి్మ ైనదన్న Bill Gates చ్పెాపడు. చకడాండి, Soft 

Ware Program న  తయ రుచ్ేయడాం Programmer కు మ తరమే స్ాధయమన్న మనకు అన భవాం దచిరా 
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తెలుస్ . ఐతే, స్ాధచరణాంగా, మనాం స్మ చ్చరాన్ని ఎకకడ చకసినచ, ముఖ్యాంగా దచన్నన్న Digital రూపాంలో 

చకసినపుపడు, ఆ స్మ చ్చరాన్ని ఉతపత్ి చ్ేసేాంద కు ఒక మ దడు న్నరాంతరాం పన్నచ్సే్క్ నే ఉాంట్లాంది. కన క 

జీవపు పునచద లలో మనాం స్మ చ్చరాన్ని గమన్నాంచ్నపుపడు. జీవుల చరవతరలో భటరీ స్మ చ్చరాం చ్ొపిపాంచ 

బడిన స్ాక్ష్యయలన  చకసినపుపడు, రూపకలపన జాు నపు పన్న యొకక ఖ్చ్ాత మ ైన స్ాక్ష్యయన్ని 

చకపిస్ ్ ాంనచిమన్న నేన  వాదిస్ ్ ాంట్టన . ఎాంద కాంట్ే ఆ విధమ ైన రూపాంలో స్మ చ్చరాన్ని ఉతపత్ి చ్ేసేట్ాంత 

మోతచద లో ఉని మరొక కారణాం మన మొత్ాం అన భవాంలో మరొకట్ట లేదన్న మనకు తెలుస్ . 

న్నజాన్నకి . మన గత పోర గార ములలో చరవాాంచ కుని విధాంగా, కేాంబ్రరయన  పప రలలో స్ాంకెిషి్ జాంతువుల్ని 

న్నరవుాంచ్ేాంద కు వచ్ేా జన య స్ాంబాంధిత మరవయు Epigenetic స్ాంబాంధితాం న్నరవుాంచ గలదచ అన్న స్ాందేహ 

పడడచన్నకి ఇపుపడు బలమ నై కారణచలు కన్నపిస్ ్ నచియి. 

కన క Darwin జీవ పరవణచమ సిదచధ ాంతచన్ని, ఇతర, అదేరకాం సిదచధ ాంతచలన  వయతిరేకిస్క్  మనాం ఇకకడ 

వాదిస్ ్ నచిము. నచ పుస్్కాం న్నయో ద రవిన్నజాంలో జీవపరవణచమ నమూనచ మ తరమే, స్మ చ్చరపు పరా రాంభ 

దశన  వివరవాంచడాంలో విఫలమవడాం లేద  కాన్న, పరతిపాదిాంచబడిన క త్ నమూనచలు కూడచ 

విఫలమయ యమన్న చ్ెపాపన . దీన్నకి మరోవెైపున చకసే్  అన కూలమ ైన స్ాక్షయమునిది. ఈ లోకాంలో కారణాం 

మరవయు ఫల్నతచల యొకక అన కూలమ ైన అన భవాం మూలాంగా స్మ చ్చరాన్నకి తపపక బటధయత వహ స్ ్ ాందన్న 

గరహ స్ ్ నచిము. 

కన క, జాు నయుకతమ ైన రూపకలపనకు ఒక బలమ ైన ఆధచరమునిదన కుాంట్టన . దీన్నలోన్న వినోదకరమ ైన 

అాంశాం ఏమిట్నగా, దీన్న గురవాంచ్ మేము వాదిస్ ్ ని స్ాందరభాంలో, Chrles Darwin తన The Origin of 



12 

 

Species పుస్్కాంలో మొదట్ట స్ారవ వివరవాంచ్న చ్చరవతచ్ ర తుక శాస్్ రయ సిదచాంతచన్ని, జాు న యుక్మ ైన 

రూపకలపనకు కూడచ మేము ఆవిధాంగానే ఉపయోగవాంచ కునచిము. 

డచ. జాన్ ఆాంకర్ బర్్:    : ఊ . మీ పుస్్కాంలో మీరొక ముఖ్యమ ైన అాంశాన్ని వివరవాంచ్చరు. పరజల క రకు 

దీన్నన్న తరెప ై చకపిస్ ్ నచిన . జాు నయుక్మ ైన రూపకలపన ఒక కారణమన్న తెల్నపే క న్ని అాంశాలు కేాంబ్రరయన  

విషో పట్నాంలో కన్నపిాంచ్నాంతమ తచర న, జాు నయుక్మ ైన రూపకలపన మ తరమే దీన్నకి కారణమన్న, ఆ శ్ల జాలు 

ఆల  కన్నపిాంచడచన్నకి ఇద ేఉత్మమ ైన వివరణ అన్న చ్ెపపడచన్నకి వీలేె ద . కేాంబ్రరయన  స్ాంఘట్న గాన్న దచన్నలో 

కనబడిన జాంతువులుగాన్న, జాు న యుక్మ ైన రూపకలపనయిే దీన్నకి కారణమన్న న్నరూపిాంచ్నపుపడే, గత 

కాలపు జాు నయుక్మ ైన కారణచన్ని చరవతర శాస్్రజుు డు చ్ెపపగలడన్న మీరు వాదిాంచవచ ా. ఇది చ్చల  ముఖ్యమ ైన 

మ ట్ అన కుాంట్లనచిన . మీరీ విష్యాంలో ఏమాంట్టరో చ్ెపపాండి. 

డచ. స్ి ఫ న్ మేయర్: స్రే, చకడాండి. ఇది హేతువాదపు అాంశాం. శాస్్రజుు లు retro diet అన్న చ్ెబుతుని 

పన్నన్న చ్ెయ యలన్న మీరు పరయతిిస్ ్ నిపుపడు పరస్ ్ త మునచి అాంశాలన ాండి గతాంలోన్న కారణచల్ని 

కన గునిపుపడు. మనాం చరవాస్ ్ ని ఫల్నతచన్నకి ఒకే కారణ మునిపపట్టకి దేన్ని కన గొనగలము. ఒక 

రకమ ైన ఫల్నతచన్ని ఉతపత్ి చ్ేసే రకరకాల కారణచలు మనవదద  ఉనిటె్యితే, మనాం ఫల్నతచన్ని చకసినపుపడు, 

దచన్నకి వీట్న్నిట్టలో ఏదో  ఒకట్ట కారణమ ై యుాంట్లాంది. కన క చరవతరన  పరవశీల్నాంచ్ే శాస్్రవేత్న  ఒక కారణాం 

మ తరమే చకపిాంచగల్నగవన ఫల్నతాం ఇకకడ ఉనిటె్యితే ఆకారణాం దచన్న ఫల్నతచన్ని మనకు కచ్ాతాంగా ఎత్ి 

చకపిస్ ్ ాంది. ఎాంద కాంట్ే ఇకకడ మరొక పరతచయమ ియాం లేద  కన క Darwins Doubt లోన , Signature in 

the Call లోన  కూడచ, ఉపయుక్మ ైన స్మ చ్చరపు పరా రాంభటన్నకి ఒకక కారణాం మ తరమే ఉాంట్లాందన్న 
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వాదిాంచ్చన - ఆ కారణమేమిట్నగా జాు నమన్న నేన  ఆ రెాండు పుస్్కాలలో స్పషి్ాంగా వివరవాంచ్చన . ఐతే, ఈ 

ఫల్నతచన్ని మనాం జీవితాంలో చకస్క్  ఉనచిము. దీన్ని మనాం జీవితాంలో వివరవాంచ్చల్న. ఇది స్మ చ్చరాం యొకక 

పరా రాంభాం, DNA లోన్న Digital క డ్జ. ఆ తరాిత మనాం, ఉనిత స్ాి యి స్మ చ్చరాన్ని పాంపిాంచ్ే పదధ తి గురవాంచ్, 

జాంతువుల శరీర పరణచళికలకు స్ాంభాందిాంచ్న, Epigenetic స్మ చ్చరాన్ని కూడచ దచన్నలో చరవా ాంచ్చము. 

డచ. జాన్ ఆాంకర్ బర్్:    : స్రే. ఇపుపడు మేము మరొక కెిప్ పరజలకు చకపిాంచ బో తునచిము. అది మీరు 

చ్ెపిపన స్ాంగతుల్ని వివరవాంచడమే కాకుాండచ, జాు న యుక్మ ైన రూపకలపన ఎాంద కు స్రవపో తుాందో  కూడచ 

చ్ెబుతుాంద-ి స్ాక్ష్యయన్నకి స్రవగా స్రవపో యిే వివరణ ఇది. పరజల రా దీన్ని చకడాండి. 

Illustra Media వారు   డచరవిన్ డెలైేమ  డచకుయమ ాంట్రీ చరవతర న ాండి. 

డచ. స్ి ఫ న్ మేయర్: గత స్ాంవతురాలలో దేన్నన్న గూరవా నేన  ఆలోచ్ాంచ్నపుపడు జావా శాస్్ర 

స్మ చ్చరపు పరా రాంభటన్నకి అనియిాంచ్ే అదే హేతువాదాం, కేాంబ్రరయన  విషో పట్నాంలోన్న ఇతర ముఖ్యమ ైన 

అాంశాల పరా రాంభటన్నకి కూడచ అనియిస్ ్ ాందన్న గురవ్ాంచ్చన . 

అనౌనసర్: కేాంబ్రరయన  విషో పట్నాం కాలాంలో ఒకక స్ారవగా తట్టలున కన్నపిాంచ్న జాంతువులు Darwin 

ఊహ ాంచ్న తేల్నక న ాండి స్ాంకెిషి్తలోకి అభవృదిధ  చ్ెాందిన విధచనచన్ని పూరవ్గా వయతిరేకిస్ ్ నిది. 

పౌల్ నెలున్: Darwin సిదచధ ాంతాంలో  చ్ని వయతచయస్ాలనీి ఒకట్టగా కల్నసి ప దద  వయతచయస్ాంగా 

మ రవపో తుాంట్టయి. ప ైభటగాం కిరాంద ఉాండే చ్తరాం దీన్ని తలకిరాంద లు చ్ేస్ ్ నిది. 
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డచ. స్ి ఫ న్ మేయర్: మొదట్ జాంతువుల క త్ వరీ్ కరణ కాల కరమాంలో ఆ సిదచధ ాంతాంలో క న్ని వయతచయస్ాలు. 

ఐతే క త్ రూపాం ప దద  వయతచయస్ాలు, శ్ల జాల రవకారుు లలో మొదట్ట న ాండే కనబడుతునచియి. రూప కలపనకు 

అవకాశమునిదన్న ఆలోచ్సే్ , ఆ నమూనచ స్రవగా అతుకు తుాందన్న మీరు గురవ్ాంచగలరు. ఎాంద కాంట్ే మన 

స్ప ాంత స్ాాంకేతిక చరవతరలో కూడచ. ప ైభటగాం కిరాందికి వచ్ేా ఇదే నమూనచన  క త్ రూపాలలో చకస్ ్ నచిాం. 

Douglas Axe:   మీరు మొదట్లిాంచ్ ఉనిత స్ాి యి గమ యన్ని ఎాంపిక చ్ేస్ కున్న దచన్నన్న అాంద క వడచన్నకి, 

దచన్ని స్ాధిాంచ్ేాంద కే పరయతిిస్ ్ నచిరు. 

పౌల్ నెలున్:జాు నాం మ తరమే స్ాంకెిషి్ గమ యన్ని గురవాంచ్ తలపో సి ఆ అాంతిమ గమ యన్ని చ్ేరుక డచన్నకి 

కావలసిన పన లన్నిాంట్టన్న చ్ేయగలుగుతుాంది. 

అనౌనసర్: కేాంబ్రరయన  జాంతువులలో కన్నపిాంచ్న శరీర రూపాలు జీవుల చ్ెరవతర మొత్ాంలో వివిధ రకాల 

జీవరాస్ లలో కన్నపిాంచడాం క నస్ాగవపో తుాండేది. 

ఐనపపట్టక,ి ఈ జాంతువులు ఒకేరకాం శరీర పరణచళికలతో ఉనిపపట్టకి, వేరుగా క నస్ాగవపో యిే శరీర రూపాలతోట్ట 

ఈ జాంతువులు జతచ్ేయ బడిలేవు. 

డచ. స్ి ఫ న్ మేయర్: కాలకరమాంలో, అన గుణయమ ైన రూపాన్ని వివరవాంచ్ే ఈ క నస్ాగవాంపు, ఒక ఆలోచన 

క నస్ాగడాం దచిరా వచ్ానది కన క శ్ల జాల రవకారుు లలో. ఒక పరా ధమిక అాంశాం మళ్ళళ మళ్ళళ 

కన్నపిాంచ్నపుపడు. ఆ రూపాం పుట్లి కు రావడచన్నకి. శరీర పరణచళికలో, మనస్  ఒక పాతరన  పో షిాంచ్ాందన్న ఇది 

స్కచ్స్ ్ నిది. 
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అనౌనసర్: రూపకలపన విధచనచలు కూడచ మరో పరతేయక అాంశాన్ని చకపిస్ ్ నచియి. అవనీి స్ాంకెిషి్ాం 

మరవయు, కచ్ాతాంగా పన్నచ్ేసే భటగాలన  కల్నగవ ఉనచియి. 

Douglas Axe:   ఆధిపతయపు స్ాి యిలన  బట్టి  మనాం దీన్నన్న వివరవాంచగలము మొత్ాం పరణచళిక లక్ష్యయన్ని 

కచ్ాతాంగా తెల్నపే ఉత్మ స్ాి యి విధచనచలు మనకు ఉనచియి. దచన్న కిాంద, మొత్ాం పరణచల్నకన  పూరవ్ 

చ్ేయడచన్నకి కావలసిన అనేక పప రలు ఉాండడచన్ని మనము గమన్నాంచగలము. 

అనౌనసర్: ఉదచహరణకు, రెసిసి్రుె , కెపాసిట్రుె , ట్టర న్నుసి్రుె  ఇవనీి పరతేయకాంగా అమరాబడిన వస్ ్ వులోె ాంచ్ 

తయ రు చ్ేయబడతచయి. ఈ భటగాలనీి ఇపుపడు, ఒకట్టగా చ్ేరాబడి స్రూకాట్లె గా అమరాబడతచయి. 

స్రూకాట్లె  కాంపూయట్రులుగా న్నరవుాంచబడేల  అమరాబడగా అవి కాంపూయట్రుల నెట్ిరుకలు అవుతచయి. 

డచ. స్ి ఫ న్ మేయర్: కన క పరతి స్ాి యిలోన , ఒక పరతేయకమ ైన అమ రవకా జాు న యుక్మ ైన రూపకలపన 

దచిరా అనగా ఇాంజనీరుల దచిరా అమరాబడి మొత్ాం ససిి్ాంలో పన్న జరవగవపో తూ ఉాంట్లాంది. ఐతే జీవశాస్్రాంలో 

కూడచ ఇల ాంట్టదే ఒకట్ట ఉనిది. 

అనౌనసర్: స్జీవ సిసి్ములలో, పోర ట్ీన లు యొకక జన యవుల క డ్జ, పరతేయకమ ైన కణజాలాంగా అమరాబడు 

తుాంట్లాంది. ఇవి ట్టస్కయలుగాన , అవయవాలు గాన  అమరాబడతచయి, ఇవి, కేాంబ్రరయన  విషో పట్నాంలో 

వచ్ాన పరణచళికలతో పాట్ల. ఇతర శరరీ పరణచళికలలో అమరాబడతచయి. 
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డచ. స్ి ఫ న్ మేయర్: మొత్ాం జగతు్ లో అధికార స్ాి యిలలో ఈ విధమ ైన రూపాం న్నరాుణాం, స్మ చ్చరాం 

ఉనిట్లవాంట్ట ఒకే ఒక కారణాం మ తరమే మనకు తెలుస్  ఆ కారణాం ఏమనగా అది జాు నాం ఇల ాంట్ట పన లన  

మన ష్ులు మ తరమే చ్ేయడాం స్ాధయమౌతుాంది, న్నరేధశకతిాం లేన్న విధచనాంలో ఇది జరగద . 

పౌల్ నెలున్: Darwin తన పరయోగాలలో పలుమ రుె  ఓడిపో యి జీవపరవమ ణాం చ్చల  నెముదిగా 

నడుస్ ్ ాందన్న తెలుస్ కునచిడు. అనేక లక్షల స్ాంవతురాలలో భూమి కిరాంది పప రలలో మస్ ి  పేరుక న్న 

పో తుాండగా Darwin చ్ేస్ ్ ని  దచిరా, వాట్టన్న కలుపుతుని ఆ వరా్ ల దచిరా ఈ పరయోగాం స్ముదర జాంతు 

శ్ల జాలన  చకపిస్ ్ ాందన్న అతడు ఆశ్ాంచ్చడు. 

డచ. స్ి ఫ న్ మేయర్: కన క ఈ రూపాలన్ని  కనపడక పో వడాం న్నజమ ్  విభటర ాంతికరాం. ఐతే 

జాు నయుక్మ ైన రూపకలపనన  దృషిి లో ఉాంచ కున్న చకసే్ , ఇది ఎకుకవ మరుగరవభత మేమీ కాద . ఎాంద కాంట్ే, 

వాట్టక క ఆలోచన ఉాంది. తమ మనస్ లలో ఉని Blue Print న  వారు తమ స్ృజనచతుక కారయకరమ లలోకి 

తీస్ కు వచ్చారు కాలాంలోన్న ఒక ముఖ్య క్షణాంలో మరొక పరణచళికన  జరవగవాంచగల్నగవతే అనేక లక్షల స్ాంవతురాల 

జీవ పరవణచమ చరవతరన   వలసిన పన్న ఉాండద . కేాంబ్రరయన  విషో పట్నాం జరవగవన కాలాంలో కచ్ాతాంగా ఇదే 

స్ాంభవిాంచ్నట్లె  అన్నపిస్ ్ నిది. 

డచ. జాన్ ఆాంకర్ బర్్:    : కుె ప్ాంగా చ్ెబ్రతే , మీరు ఈ విష్యాంలో చ్చల  చకకగా వాదిస్ ్ నచిరు. దీన్న వలన 

మీరు ఏాం చ్ెపాపలన్న ఆశ పడుతునచిరు? 
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డచ. స్ి ఫ న్ మేయర్: చకడాండి. ఈ వాదచన్ని విన్నన తరువాత, మనలో పలువురు మొటి్ మొదట్ 

యిేమన్న ఆలోచ్స్ా్ రాంట్,ే మీడియ  వారు మనకు చ్ెబుతుని దచన్నకాంట్ే ఈ జాు న యుక్మ ైన రూపకలపన ఎాంత 

వేరుగా ఉనచిడన్న ఆలోచ్స్ా్ రు. Darwin జీవపరవణచమ సిదచధ ాంతాం అన్ని పరశిలకు జవాబుల్నస్ ్ నిదన్న మనకు 

భోదిాంచ్చరు. ఐనన , ఉనిత స్ాి యి జీవ పరవణచమ శాస్్రజుు లలో పలువురు దీన్నలో అనేక స్మస్యల 

నెద రుకాంట్లనచిరన్న జీవ శాస్్రపు జరిలులలో చద వుతునచిము. 

డచ. జాన్ ఆాంకర్ బర్్:    : మరవ, ఎాంద కు దీన్నకిాంత పరా ధచనయత వచ్ాాంది? 

డచ. స్ి ఫ న్ మేయర్: చకడాండి. ఇది ముఖ్యాంగా స ైన ు పరాంగా పరా ధచనయ మ ైనది, ఎాంద కాంట్,ే 150 

స్ాంవతురాలవరకు స్ృషిి లో రూపకలపన ఉని ఆధచరాంలేద  గాన్న, ఈ రూపాం మ తరమే కన్నపిాంచ్ాందన్న మనాం 

వినచిాం. Dawkins దీన్ని గురవాంచ్ స్రవగా చ్ెపాపడు: ఏదో  ఒక స్ాంకలపాం క స్ాం పరతేయకాంగా రూపప ాందిాంచబడినట్లె  

కన్నపిాంచ్ే స్ాంకెిషి్ విష్య ల అధయయనమే జీవ శాస్్రమనచిడు. ఐతే Darwin మదద తుదచరులు, ఆధ న్నక న్నయో 

డచరవిన్నస్ ి లు అకకడ కనపడట్ాం ఒక భరమ అాంట్లనచిరు. ఐతే మనాం కళలె ద ట్ చకస్ ్ నిది, న్నజమ ైన 

రూపకలపనకు జీవుల చరవతరలో న్నజమ ైన రూపకలపన జాు నపు పన లకు స్ాక్ష్యయమన్న తలుస్ ్ నచిన . 150 

స్ాంవతురాల శాస్్ రయ పరవజాు నచన్నిది తీవరాంగా వయతిరేకిస్ ్ నిది. 

ఐతే, దీన్ని కన గొనడాంలో ఇతర స్మస్యలు కూడచ ఇమిడి ఉనచియన కుాంట్టన . ఐతే పరపాంచ్చభ పరా యాం, 

మిగతచ స్మస్్మ ైన వనీి దనీ్నలోాంచ్ వచ్చాయి. ఏవిధచనాంలోాంచ్ వచ్చాయి అనే పరశికు తపపకుాండచ జవాబు 

చ్ెపపవలసి ఉాంట్లాంది. Darwin జీవ పరవణచమ సిదచధ ాంతాం, స్హజమ ైన స్ాధచరణమ ైన పరపాంచ్చభపరా య న్నకి 

మదద తు న్నవిడాంలో ఎాంతో ముఖ్యమ ైన పాతరన  పో షిాంచ్ాంది. ఈ సిదచధ ాంతాం స్మస్్ము న్నయాంతరణ లేన్న, 
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నడిపిాంపులేన్న విధచనాం దచిరా వచ్ాాందన్న మనకు తెలుపుతునిది. జ ఞాాణయుక్మ ైన దనే బలమ ైన స్ాక్ష్యయధచర 

మునిది - ఈ స్ాక్ష్యయధచరాం నేట్ట స్ాధచరణ ఆలోచనచ పదధ తికి ప దద  స్వాలుకరాంగా మ రవాందన్న నేన  

అన కుాంట్లనచిన . నేడు స ైని్నస్ ్ లు కన గునచి అనేక స్ాంగతులు దేన్నప ైనచ విశిసిాంచవల్నసిన అవస్రాం 

ఏరపడుతుాండగా, ఈ రూపకలపన జాు నచన్నకి, యూద లు, కైైెస్్వులు పురాతన కాలాంన ాండి దేవున్నకి 

ఆపాదిాంచ్న విష్య లకు స్ాంబాంధాం కనబడుతునిది. ఆ స్ాంగతులన  గురవాంచ్ మన తరువాతి కారయకరమాంలో 

వివరాంగా, లోతుగా చరవాాంచ కుాందచమన్న తలుస్ ్ నచిన . 

డచ. జాన్ ఆాంకర్ బర్్:    : మాంచ్ది. పరజల రా, ఇపుపడు విమరశకులు వస్ా్ రన కుాంట్లనచిన . ఎాంద కాంట్ే 

దీన్నలోన్న అరాధ న్ని వారు గురవ్ాంచగలుగుతునచిరు. వచ్ేా వారాం, కారయకరమాంలో ఈ మొత్ాం సిదచధ ాంతచన్ని గురవాంచ్ 

విమరశకులు చ్ెపిపన స్ాంగతుల్ని చరవాాంచబో తునచిాం. Dr. Meyer వారవకి జవాబు చ్ెబుతచరు. వచ్ేా వారాం 

కారయకరమాం చ్చల  అద భతాంగా ఉాంట్లాంది. దచన్నన్న తపపకుాండచ 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. 

మ  వెబ్ స ైట్: JAshow.org 


