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SM15-2-4-TE 

మేదోశక్తి రూప ొంద ొంచబడిన దనుటలోని తరకము - క్ారయక్రమొం 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 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 స్ాందహేాం) 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 సని 

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

Dr. Meyer, మీరు ఇకకడికి వచ్ానాంద కు చ్చల  స్ాంతోష్ాం. మీరు ఈ చకకన్న Darwin Doubt పుస్్కాన్ని 

రాశారు చ్ెపపాండి. ఈ పుస్్కాంలోన్న పరధచన అాంశమేమిట్ట? 

డచ. సటి ఫ న్ మేయర్:  చకడాండి. ఈ పుస్్కాంలో డచరవిన కు తన స్ప ాంత సిదచాంతచన్ని గురవాంచ్ ఏరపడిన 

అన మ నచన్ని గురవాంచ్ చరవాాంచ్చన . కేాంబ్రరయన  విషాట్నమన్న చ్ెపపబడిన ఒక స్ాంఘట్న విష్యాంలో 

అతడిక ి ఒక అన మ నాం వచ్ాాంది. మన మున పట్ట ఎపిసో్ డులలో కూడచ దీన్ని గురవాంచ్ చరవాాంచ్చము. 

అాంతేకాక కేాంబ్రరయన  విషో పట్నమనే ఈ స్ాంఘట్నలో, జీవుల చరవతరలో మొదట్ట స్ాంకెిషి్ జాంతువుల రూపాలు 

తట్టలున ఒకకస్ారవగా శిల జాల రవకారుు లలో కన్నపిాంచ్చయి. తచన  జీవుల చరవతరన  గురవాంచ్ వార సిన అాంశాల్ని 

ఇది స్వాలు చ్ేస్ ్ నిదన్న డచరవిన  గురవ్ాంచ్చడు. ఎాంద కాంట్ ే జీవులు స్ాంకెిషి్మ నై జీవులు, అనేక వేళా 

స్ాంవతురాల కాలాంలో కరమకరమాంగా అభివృదిధ  చ్ెాంద ిప ైక ిఎద గుతచయన్న అతడన కునేవాడు. దచన్నకి బద లుగా 

ఈ పరధచన జాంతువుల శిల జాలు తట్టలున రాతి పప రలలో కన్నపిాంచ్చయి. 

పుస్్కాంలో నేన  రెాండు మరాుల్ని గురవాంచ్ చ్ెపాపన . మొదట్ట మ రుాం, కనబడకుాండచ పో యిన పురాతన 

శిల జాలకు స్ాంభాందిాంచ్న మరుాం- కరమకరమాంగా వచ్ాన మ రుపన  రూపిాంచ్ేాంద కు ఈ పురాతన శిల జాలు 

తపపక కనపడచలన్న డచరవిన  తలచ్చడు ఐతే, ఇవే పరవశోధనలో కనపడలేద . ఆ తరాిత మరొక లోతెైన మరుాం 
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గురవాంచ్ చ్ెపాపన . జీవపరవణచమ విధచనాం ఈ జాంతువులన  ఎల  న్నరవుాంచ్నదనే అాంశమే దీన్నలోన్న మరుాం. ఆ 

మరుాం, చ్చల  తీరమ ైనదిగా మ రవనదనే స్ాంగతిన్న నేన  వివరాంగా చ్ెపాపన . ఎాంద కాంట్,ే స్మ చ్చరపు 

పరా ధచయనయతన  గురవాంచ్ మనాం తెలుస్ కుని స్ాంగతులన్ని క త్ జాంతువుల్ని న్నరవుాంచడాంలో, ముఖ్యాంగా ఈ 

స్ాంగతులన్ని తీవరతన  స్ాంతరవాంచ  కునచియి. 

కన క ఈ పుస్్కాంలో ఒక చకకన్న వాదాంతో పాట్ల ఒక కథ కూడచ ఉనిద.ి దీన్నలోన్న వాదాం ఏమనగా, 

జాు నయుక్మ ైన రూప కలపనచ సిదచధ ాంతాం, పరస్ ్ తాం ఉని జీవపరవణచమ సిదచధ ాంతచలు, నమూనచలన్నిట్ట కాంట్,ే 

ఉత్మ మ ైన వివరణన  ఈ కేాంబ్రరయన  జాంతువుల న్నరాుణ విష్యాంలో అాందజేస్ ్ నిదనే ఈ పుస్్కాం మనకు 

గట్టి గా చ్ెబుతుని వాదాం. 

డచ. జాన్ ఆాంకర్ బర్్:    :  ఊ. ఈ పుస్్కాం ఈనచడు పరజలలో గొపప తుఫాన న  లేవదీసిాందన్న నేన  

చ్ెపపగలన . శాస్్రజుు లు దీన్నన్న గురవాంచ్ ఎల  స్పాందిాంచ్చరో వివరవాంచాండి. 

డచ. సటి ఫ న్ మేయర్:  చకడాండి న్నజాన్నకి వాడుక న్న స్ారుె  వినోదాంగా స్పాందిాంచ్చరు. ఎాంద కాంట్ే, నచ 

పాస్్కాం విడుదలవడచన్నకి ఒకట్టనిర నెలలకు ముాంద  దీన్ని గురవాంచ్ మరొక పుస్్కాం వచ్ాాంది. చ్కాగో 

యూన్నవరవుట్ీలోన్న జీవ పరవణచమ శాస్్రజుు డు jerry Coyne ఆ పుస్్కాన్నకి రచయిత. శిశువెైన యిేస్ కరరస్ ్  Phyla 

జాంతువున  స్ృషిి ాంచ్చడన్న నేన  రాసినట్లె  అతడు చ్ెపాపడు. నేన  ఎనిడక ఆ విధాంగా వార యలేద . నచ 

పుస్్కాం అాంగడి వీధిలోక ిఅముకాన్నకి వచ్ాన మొదట్ట రోజు ఉదయ నేి మరొకరు దీన్ని గురవాంచ్ వార సిన 

వాయస్ాం విడుదలయియాంది. 9400 పదచలుని ఈ పరవశోధక వాయస్ాన్ని కేల్నఫో రవియ , యూన్నవరవుట్ీ, బెరెకలీలో 

శిల జాలన  అధయయనాం చ్ేస్ ్ ని విదచయరవి రాశాడు. నేన  చ్ెపాపనన్న అతడు అన కుాంట్లని స్ాంగతుల్ని 
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ఈవాయస్ాంలో అతడు విమరవిస్ ్ నచిడు. ఐత ేఅతడు నచ పుస్్కాన్ని చదివే అవకాశాం మ తరాం లేద . ఆ తరాిత, 

ఈ యూన్నవరవుట్ ీవిదచయరవి చదవకుాండచ వార సిన పరవశీలక వాయస్ాంప ైన ఆధచరపడి మరొక వయక్ి New Yorker 

పతిరకలో మరొక వాయస్ాన్ని రాశాడు. కన క, ఎల ాంట్ట ఆధచరాలు లేకుాండచ పలువురు నచ పుస్్కాన్ని గురవాంచ్ 

విమరవిాంచ్చరన్న చ్ెపపదలచ్చన . 

డచ. జాన్ ఆాంకర్ బర్్:    :  ఊ. ఐతే, వీట్టలోె  క న్నిాంట్టన్న మ తరాం మనాం గమన్నదచద ాం. న్నయో డచరవిన్నజము 

జీవ శాస్్ర స్మ చ్చరపు పరా రాంభటన్ని వివరవాంచలేదన్న మీరు మ  పుస్్కాంలో తెల్నపారు. ఐతే దీన్ని వివరవాంచ్ే ఇతర 

పుస్్కాలు ఏవీ లేవా అన్న మనలో క ాందరు పరశిిస్ ్ నచిరు. 

డచ. సటి ఫ న్ మేయర్:  చకడాండి. న్నయో డచరవిన్నజముకు మిాంచ్న ఇతర జీవ పరవణచమ సిదచధ ాంతచలు కూడచ 

ఉనచియి. ఐతే నేన  పరా సిన పుస్్కాంలో 15వ అధచయయాం, 16వ అధచయయ లలో స్ాధచరణాంగా ఈ ఇతర జీవ 

పరవణచమ సిదచధ ాంతచలు న్నయో డచరవిన  సిదచధ ాంతాం కనచి మ రుగెైనవన్న ఐత ేఅవి కూడచ స్మ చ్చరపు 

పరా రాంభటన్ని తెల్నజేయలేకునచియన్న రాశాన . ఉదచహరణకు, స్హజ జన యవుల ఇాంజనీరవాంగు అనే, క త 

జీవపరవణచమ సిదచధ ాంతాం ఉనిద.ి చ్కాగో యూన్నవరవుట్ీలో కణచల విష్యాంలో పరఖ్ యత జీవ శాస్్రజుు డు James 

Shapiro ఈఅాంశాన్ని గురవాంచ్ తెల్నపాడు, ఇతడి నైెపుణచయన్ని నేనెాంతగానో గౌరవిస్ ్ నచిన . జీవశాస్్ర 

మ రుపలకు డచరవిన  మదద తు దచరులు ఆధచరపడుతుని అాంశాలు న్నజాన్నకి అపుపట్టకపుపడు కల్నగేవికావన్న 

James Shapiro తెల్నయజేశాడు. ఐతే Algorithmic అనే న్నయాంతరణ కిరాంద ఉనచియన్న అతడు తెల్నపాడు. 

వాతచవరణాంలో వచ్ేా వివిధ రకాల ఒత్ిడులకు తగవనట్లి  స్పాందిాంచ్ ేగుణాం దచన్నకి తగవనట్లె గా మ రే గుణాం, 

జీవులలో ముాంద గానే సిదధ పరచబడి ఉనిద.ి ఇది న్నజాంగా అద ుతమ ైన అాంశాం. వివిధ రకాల వాతచవరణ 
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స్ాంబాంధిత స్వాళె్కు స్పాందనగా ఈ విధమ ైన మ రుపలు కలుగుతునచియనే విష్య న్ని అతడు ఎాంతో 

అద ుతాంగా మనకు వివరవాంచ్చడు. ఐతే, మొదట్నే ఇదాంతచ ఎల  Program చ్ేయబడాిందనే పరశికు మ తరాం 

Shapiro స్రవయి ైన జవాబ్రవికుాండచ వదిల్న వేశాడు. 

డచ. జాన్ ఆాంకర్ బర్్:    :  ఐతే, ఇది ఎకకడన ాండి వచ్ాాంది? 

డచ. సటి ఫ న్ మేయర్:  అద ిఎకకడన ాండి వచ్ాాందచ? ఇదికూడచ, మరల, స్మ చ్చరాన్నక ిస్ాంబాందిాంచ్న 

పరశియిే. కన క, నచపుస్్కాంలో చ్వరవ అధచయయ లలో, జీవ పరవణచమ సిదచధ ాంతాంలో క త్ నమూనచలు 

ఉనచియనే స్ాంగతిన్న తెల్నయ జేశాన . ఇది న్నయో డచరవిన్నజాం మృతాం అనేనచ వాదనకు బల న్ని 

స్మకూరుాతుాంది. పరమ ణ స్హిత పాఠ్యపుస్్క సిదచధ ాంతచన్ని పరముఖ్ జీవపరవణచమ శాస్్రజుు లు ఇపుపడు 

ఎాంతమ తరాం అాంగీకరవాంచడాం లేద . జీవుల పరా ఆరాంభటన్ని, స్మ చ్చరాన్ని తెల్నపేాంద కు క త్ సిదచధ ాంతచలన  

కన గొనడచన్నక ివీరు పరయతిిస్ ్ నచిరు. ఐతే, ఈ క త్ సదిచధ ాంతచలు ఇకకడ ిపరశికు స్రవయి ైన 

స్మ ధచనచన్నివిడాం లేదన్న నేన  వివరవాంచ్చన . జీవ శాస్్రపు స్మ చ్చరపు పరా రాంభటన్ని గురవాంచ్న పరశి. 

ఒకవేళ్ జావాబు చ్ెపిపనచ, వివరణలేన్న మొదట్ట స్మ చ్చరమే దీన్నక ితచగవనచ జవాబు అన్న తలచ్చరు కన క ఈ 

పరశికు జవాబు చ్ెపపకుాండచ అల గే వదిల్నవేశారు. 

డచ. జాన్ ఆాంకర్ బర్్:    :  ఊ. పరా రాంభాంలోన , చ్వరవలన  కూడచ వారవక ిప దద  అడుు గోడ ఎద రెయైియాంది. 

స్మ చ్చరానెిల  పప ాందచలో వారవకి తెల్నయద . ఒక స్ారవ స్మ చ్చరాం దొ రవకిాందాంట్ే దచన్నిక మ రాడాం ఏమ తరాం 

కుదరద . 
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డచ. సటి ఫ న్ మేయర్:  ఔన . ఇది న్నజమన్న మేము కన గొనచిము. మున పు ఓక ేఎపిసో్ డులో, అభివృధ్ిధ  

చ్ెాంద తుని జన యవుల న్నయాంతరణ వయవసి్లోన్న స్మస్యలన  గురవాంచ్ చరవాాంచ కునచిాం - స్మ చ్చరాంతో 

న్నాండిన ఈ జన యవుల వయవసి్, జితువులన , జాంతువుల శరీర పరణచళికలన  న్నరవుాంచడచన్నకి చ్చల  

ముఖ్యమన్న తెలుస్ కునచిాం. ఐతే, ఈ Net Work లకు మనాం త ాందర కల్నగవసే్ , వాట్ట అభివృదిధ  పూరవ్గా 

ఆగవపో యిే పరమ ద మునిది కన క … 

డచ. జాన్ ఆాంకర్ బర్్:    :  మీ పుస్్కాన్ని విమరవిాంచ్నచ క ాందరు శాస్్రజుు లన  గురవాంచ్ మనాం 

చ్ెపుపకునచిాం. ఐతే ఒక శిల జ శాస్్రజుు డు ఈ విష్యాంలో, ఒక స్కచనన , ఒక పరవషాకరాన్ని, ఒక సిదచధ ాంతచన్ని 

తెల్నయ జేశాడు. 

డచ. సటి ఫ న్ మేయర్:  ముఖ్యాంగా జాంతువుల్ని న్నరవుాంచడచన్నకి కావాల్నున స్మ చ్చరాన్నక ిస్ాంబాంధిాంచ్న 

విష్య ల్ని ఈ పుస్్కాం చరవాస్ ్ నిది. తరాిత చ్వరవగా, స ప ి ాంబరు 2013లో ఈ పుస్్కాం 

పరచ రవాంచబడినపుపడు, ఈ ముఖ్యమ ైన స్మస్యన  గురవాంచ్ వివరవస్క్  ఒక విమరికుడు తన అభిపరా య లన  

తెల్నపాడు. అమ రవకాలో అన్నిట్టకాంట్ే ప దద దెైన స ైన ు జరిల్, Science లో ఈ విమరికుడు ఆ వాయస్ాన్ని 

పరచ రవాంచ్చడు. దచన్నన్న Charles Marshall వార శాడు. అతడు Univarsity of California, Berkeley లో స్ పరసిదధ  

జీవ పరవణచమ శాస్్రజుు డు, జాంతు శిల జాల శాస్్రజుు డు. మ రషల్ అభిపరా యాం విమరినచతుకాంగా ఉనచి ఎాంతో 

మరాయదకరాంగా ఉనిదన్నపిాంచ్ాంది. ముఖ్యాంగా ఇది మరాయదకరాంగా  ఉాండట్ాం నచమనస్ కు నెముది న్నచ్ాాంది. 

పుస్్కాంలోన్న  పరధచన స్మస్యన  గురవాంచ్ అతడు చరవాాంచ్చడు. అతడు, "ఇదిగో చకడాండి, క త్ శరరీ పరణచళికల 

పరాంభటన్నక ిఅధిక మోతచద లో జన య స్ాంబాంధిత స్మ చ్చరాం అవస్రమనే వాదాంప  ైMeyer సిదచధ ాంతాం 
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ఆధచరపడిాంద.ి న్నజాన్నకి మన పరస్ ్ త అవగాహన ఇది కాద . Morphogenesis [అనగా శరీర పరణచళిక 

న్నరాుణాం] గురవాంచ్న మన పరస్ ్ త అవగాహన, జాంతువుల క త్ వరీ్ కరణ, క త్ జన యవుల వలన కలుగ 

లేద గాన్న మొదట్టన ాంచ్ ఉని జన యవుల న్నయాంతిరాంచ్ే Net Work ల దచిరానే ఇది ఏరపడుతుాందన్న Charles 

Marshall తెల్నయ జేశాడు". 

డచ. సటి ఫ న్ మేయర్:  చకడాండి, ఇది న్నజాంగా ఆస్క్ిన్న కల్నగవాంచ్ ేమ ట్. ఎాంద కాంట్,ే స్మ చ్చరపు 

పరా రాంభటన్ని వివరవస్క్  జాు నయుక్మ ైన రూపకలపన అవస్రమన్న నేన  చ్ెబుతుని వాదాం తపుప అన్న అతడు 

ఇకకడ అాంట్లనచిడు. ఐతే స్మ చ్చరపు పరా రాంభటన్ని అతడు వివరవాంచడాం లేద . స్మ చ్చరాన్నక ిఆధచరాం. 

మొదట్టన ాంచ్ ఉని పరవసిి తులేననచిడు. 

మొదట్ట అాంశాం, జన యవులన  న్నయాంతిరాంచ్ే వయవసి్ ఉనిదన్న అతడు తలపో శాడు. ఇవన్ని ఒక దచన్నతో ఒకట్ట 

కల్నస ిపన్నచ్ేసే జన యవులన్న మనాం మున పట్ట కారయకరమాంలో చకశాము. చకడాండీ, ఈ జన యవులన్నిట్టలో 

జన యస్ాంబాంధిత స్మ చ్చరమునిది. అాంతేకాక, జన యవుల్ని న్నయాంతిరాంచ్ే ఈ వయవసి్, మొదట్టన ాండి ఉని 

జన యవులప ై తమ పరభటవాన్ని చకపి క న్నిట్టన్న ఆపివేస్ ్ ాంట్లాంద,ి క న్నిట్టన్న ఉతే్ జపరుస్ ్ ాంట్లాంద.ి కన క 

మొదట్లిాంచ్ ఉని జన యవుల్ని న్నయాంతిరాంచ్ే వయవసి్న  తిరగరాయ లాంట్ే క డ్జ లో మ రుపలు, మరవాంత 

స్మ చ్చరపు మ రుపలు అవస్రమౌతచయి. ఈ మూడు విష్య లలోన , స్మ చ్చరముకకడిన ాంచ్ వచ్ాాందో  

Marshall చ్ెపపలేద . ఊరవక ేఊహిాంచ్ చ్ెపాపడు. 

కన క అతడు నచ వాదచన్ని వయతిరేకిాంచడాం లేదన్న గరహిాంచడచన్నకి మీకు Ph.D. ఉాండచల్నున పన్నలేద . దచన్నక ి

బద లుగా ఒక పరశిన  అడిగాడు. స్మ చ్చరపు పరా రాంభపు స్మస్యన  అతడు క ాంచాం వెనకిక నెట్టి , 
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జాంతువులు ఎల  అభివృదిధ  చ్ెాందయో తెల్నప ేస్మ చ్చరాం మొదట్ట న ాండే ఉనచిడన్న అతడు ఇకకడ 

తెలుపుతునచిడు. 

దీనాంతట్టకర ప ైగా, జీవ పరవణచమ వయవసి్ మ రుప చ్ెాంద,ి జన యవుల్ని న్నయాంతిరాంచ్ే Net Work న  

మ రవావేయగలదన్న కూడచ అతడు స్పాందిస్ ్ నచిడు. మనాం గతాంలో ఓక ేఎపిసో్ డులో చరవాాంచ కుని విధాంగా, 

ఈ జన యవుల వయవసి్న  మనాం కదిల్నాంచ్వేసి, జితువులు చకకగా, తగవన విధాంగా అభివృదిధ  చ్ెాంద తచయన్న 

ఆశిసే్  అల ాంట్టది ఎనిట్టకర జరగద . దచన్నకి బద లుగా, ఈ జన యవుల Net Work న  మీరు మ రవావేసే్ . అవి 

తపపక చన్నపో తచయి. కన క, పరవశోధనల దచిరా మనకు తెల్నసిన దచన్నన్న బట్టి  ఈ విధమ ైన స్కచన చ్ెయయడాం 

కూడచ మాంచ్ది కాద . 

డచ. జాన్ ఆాంకర్ బర్్:    :  ఊ. పలువురు శాస్్రవేత్లు ఈ పుస్్కాన్ని గురవాంచ్ ఇది చ్చల  బటగునిదన్న, 

మాంచ్పుస్్కమన్న వార సిన స్ాంగతిన్న కూడచ నేన  చ్ెపాపల్న. ఇట్ీవల, జరునీలోన్న Max Planek Institute లోన్న 

ఒక పపర ఫ స్రు గత నలభెై స్ాంవతురాలలో, ఇాంత నవీనాంగా, కచ్ాతాంగా, అాందరవకర అరధమయిేయల  వార యబడిన 

స ైన ు పుస్్కాన్ని నేన  చదవలేదన్న చ్ెపాపడు. మరవ, దీన్నన్న గురవాంచ్ మీరేమాంట్టరు? 

డచ. సటి ఫ న్ మేయర్:  చకడాండి. ఈ పుస్్కాన్ని ఆమోదిస్క్  వచ్ాన ఉత్రాలన  చ్ెడివి మేము ఎాంతగానో 

స్ాంతోషిాంచ్చము. జన యవుల్ని గురవాంచ్ బో ధిాంచ్ే Harward పపర ఫస్రొకాయన స్ పరసిదధ  కేాంబ్రరయన  శిల జ 

శాస్్రజుు డు. కేాంబ్రరయన  విషో పట్నాం గురవాంచ్ క లాంబ్రయ  యూన్నవరవుట్ీ ప రస్ మూలాంగా ఒక పుస్్కాన్ని 

పరచ రవాంచ్చడు. ఈ పపర ఫ స్రు Lonning జరునీలో Max Planek Institute లో ఉనచిడు. ఔన  నచకు 

మదద తుదచరులతో పాట్ల విమరికులునచిరు. 
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డచ. జాన్ ఆాంకర్ బర్్:    :  ఊ. పతిరకలలో, మనాం తరచ గా చద వుతుని ఇతర ఆక్షేపణలన  

గురవాంచ్కూడచ మరవక ాంచాం చరవాాంచ కుాందచాం. జాు నయుక్మ ైన రూపకలపన స ైన ు కాదన్న వారు చ్ెబుతునచిరు. 

డచ. సటి ఫ న్ మేయర్:  ఇది న్నజాంగా ఆస్క్ికరమ ైన ఆరోపణ. ఎాంద కాంట్ే ఒక ఆలోచన వాస్్వమ  కాదచ 

అనే దచన్ని తెలుస్ క డచన్నకే మనాం పరయతిిస్ ్ నచిాం. దచనెిల  వరీ్ కరవాంచ్చలో జాు నయుక్మ ైన రూపకలపన 

పాతర ఉనిదనేాంద కు బలమ ైన స్ాక్ష్యమునిదన్న మనాం చ్ెపిపనట్్లె తే, మరొకరు వచ్ా ఇది స ైన ు కాదన్న చ్ెపేప 

అవకాశమునిది. ఇది న్నజాంగా విచ్తరమ ైన స్పాందన. ఆ మరొకరు, లేద  అద ిన్నజాంకాద . స్ాక్షయయధచరాం మరొక 

వెైపుకు చకపిస్ ్ నిదన్న చ్ెపాపల్న. 

ఐతే, ఈ స్ాక్షయయధచరాలు న్నజాంకాదన్న చ్ెబుతుని వారవన్న ఎదిరవాంచకుాండచ క ాందరు పరజలు అద ిస ైన ు కాదన్న 

చ్ెబుతునచిరు. అదొ కమతాం, లేక అదొ క ఫిల స్ఫట, వేదచాంతాం, అద ినకిలీ స ైన ు, లేక మరొకట్ట అాంట్లనచిరు. 

కన క, ఈ ఆక్షేపణ గురవాంచ్ మొదట్టగా ఏమాంట్లనచినాంట్ే, ఇది మన అాంశమే కాద . ఈ సిదచధ ాంతాం న్నజమ , 

కాదచ అనేద ేమనాం చరవాాంచవలసిన అాంశాం. 

స్రే, జాు నయుక్మ ైన రూపకలపన సిదచధ ాంతచన్ని స ైన ు సదిచధ ాంతాంగా పరవగణ ాంచడచన్నకి ఒక చకకన్న 

కారణమునిదన్న నేన  చ్ెబుతునచిన . గత ఎపిసో్ డులో మనాం దీన్ని గురవాంచ్ చరవాాంచ్నట్లె గా, నేన  

జాు నయుక్మ ైన రూపకలపనన  స్మరవధస్క్  ఉాండగా, Charles Darwin 'Origin అఫ్ Species'లో వాడిన 

అదేరకాం స ైన ు పరమ ైన సదిచధ ాంతచలన , పదధ తిన్న నేన  దీన్నలోన్న వాడన . కన క, జాు నయుక్మ ైన రూపకలపన 

సిదచధ ాంత స ైన ుకు వయతిరేకమన్న మీరు చ్ెబ్రతే, డచరవిన  చరవతచతుక స ైన ు విధచనచన్ని ఉపయోగవాంచ్ ఇదే 

స్తయమన్న చ్ెపిపన స్హజ ఎాంపికకు చ్ెాందిన జీవ పరవణచమ సిదచధ ాంతాం కూడచ స ైన ుకు వయతిరేకాంగా ఉనిదన్న 
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చ్ెపాపల్న. కన క, ఇది స ైన ుకు వయతిరేకమ ైనదన్న వరీ్ కరణ చ్ేయ లాంట్ే కుదరదన కుాంట్లనచిన . ఐతే గతాంలో 

పలువురు ఇల గే చ్ెపాపరు. జాు నయుక్మ ైన రూపకలపన న్నజమ . కాదచ అనేద ేతేలాడమే, ఇకకడ స్మస్య. 

ఇది న్నజమ ైనదన్న చ్ెబుతూ వివరణ న్నచ్ా వాదిాంచ్ గెలవడచన్నకి మనకు అనేక స్ాక్షయయధచరాలు ఉనచియన్న నేన  

చ్ెపపగలన . 

డచ. జాన్ ఆాంకర్ బర్్:    :  ఊ గతవారాం కారయకరమాం చకడన్న వారవకి Darwin స్హ్వయకుడు Charles Lyell 

ఏమనచిడనే స్ాంగతిన్న కూడచ చ్ెపపాండి. ఇది చ్చరవతచర తుక స ైన ు సిదచధ ాంతాంగా ఎల గయియాంది? 

డచ. సటి ఫ న్ మేయర్:  ఊ చకడాండి. జాు నయుక్మ ైన రూపకలపనకు స్ాంబాంధిాంచ్న సిదచధ ాంతాం, Darwin 

సిదచధ ాంతాం, లేక జీవ పరవణచమ సిదచధ ాంతచలు, ఇవి రెాండక ఒకే పరశికు జవాబు చ్ెబుతునచియి. జీవుల చ్ెరవతరలో 

ఈ స్ాంకెిషి్మ ైన జాంతువులు దీన్నవలన ఈ లోకాంలోక ిరాగల్నగాయి? ఈ రెాండు రకాలు …  

డచ. జాన్ ఆాంకర్ బర్్:    :  పూరికాలాంలో- 

డచ. సటి ఫ న్ మేయర్:  పూరికాలాంలో, వేలస్ాంవతురాల కిరతాం. కన క పూరికాలాంలో జరవగవన 

స్ాంఘట్నలన  గురవాంచ్ య దచల పాంగా చ్ెపేప సిదచధ ాంతచలు కూడచ ఉనచియి. జాు నయుక్మ ైన రూపకలపన, 

జాు నయుక్మ ైన రూపకలపన సిదచధ ాంతాం ఈ రకమ ైన జాంతువుల న్నరాుణచన్నకి, కావాల్నున స్మ చ్చరపు 

పరా రాంభాంలో. ఒక జాు నయుక్మ ైన కారణాం ఒక ముఖ్యమ ైన పాతరన  పో షిాంచ్ాందన్న గట్టి గా చ్ెబుతునిది, లేక 

స్కచ్స్ ్ నిద.ి న్నయో డచరవిన్నజాంతో పాట్ల ఇతర జీవ పరవణచమ సిదచధ ాంతచలు దీన్నన్న పూరవ్గా 

వయతిరేకిస్ ్ నచియి. ఈ సిదచధ ాంతచలన్ని న్నరేదశకతిాం లేన్న విధచనాం - మనాం చకస్ ్ ని, గత చరవతరలో న ాండి 

వస్ ్ ని రూపాన్ని, స్మ చ్చరాన్ని ఉతపత్ి చ్ేస్ ్ నిదన్న మనకు చ్ెబుతునచియి. ఇవి ఒకే అాంశాన్ని గురవాంచ్ 
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పో ట్ీ పడుతుని రెాండు వేరేి రు వివరణలు ఒకట్ట స ైన ు వివరణ కాద , మరొకట్ట మ త పరాం, లేక ఒకట్ట 

వేదచాంతాం, మరొకట్ట నకిలీ స ైన ు; లేక అట్లవాంట్టద ేమరొకట్ట. ఇవి రెాండక వేరేిరు రకాల ైన అాంశాలు కావు. ఇవి 

ఒకే పరశికు ఇవిబడిన రెాండు వరేేిరు జవాబులు. కన క ఒకట్ట స ైన ు పరమ ైతే, మరొకట్ట కూడచ స ైన ు 

పరమే. ఐతే, అద ిపో ట్ీ పరాంగా స ైన ు వివరణన్నస్ ్ ాంది. 

డచ. జాన్ ఆాంకర్ బర్్:    :  ఊ. ఇది పరజలాందరు తపపకుాండచ అరధాం చ్ేస్ క వలసిన ముఖ్యమ ైన అాంశమన్న 

తలుస్ ్ నచిన . జాు నయుక్మ ైన రూపకలపన పరీకాశిాంచదగవన సిదచధ ాంతాం కాదనే అాంశాన్నకి వెళ్దచాం. ఈ స్ాంగతి 

న్నజాం కాదన్న నేన  తలుస్ ్ నచిన . ఎాంద కాంట్,ే మనాం దీన్ని అన్నిరకాలుగా పరీక్షిస్ ్ నచిాం. 

డచ. సటి ఫ న్ మేయర్:  ఔన . అద ిన్నజాం. జాు నయుక్మ ైన రూపకలపన స ైన ు కాదన్న పరజలు చ్ెపపడచన్నకి 

కారణాంగా దచన్ని వారు పరీకాశిాంచలేమాంట్లనచిరు ఐతే. దీన్నన్న పరీక్షిాంచ్ే విష్యాంలో వారవ అభిపరా య న్ని 

మనాం అాంగీకరవాంచలేము.  పరయోగశాలలో, Laboratory పరవసిి తులలో మ తరమ.ే దీన్నన్న పరవశీల్నాంచ్చలన్న వారు 

చ్ెబుతునచిరు. ఐతే చ్చరవతచర తుక స ైన ు సిదచధ ాంతచలు అలప ఆధచరాలతో రూపప ాందిాంచ బడిన పదధ తులతో ఈ 

అాంశాంలో పరీక్ష్లన  న్నరిహసి్ ్ ాంట్టరు. శాస్్రవేత్లు ఈ పరవసిి తికి చ్చల  కాలాం కిరతమ ేస్రవపో తుాందన్నపిాంచ్ే 

రకరకాల వివరాలన  తెలుపుతుాంట్టరు. ఇపుపడు, పరస్ ్ తకాలాంలో కారణాం మరవయు ఫల్నతచల సిదచధ ాంతచన్ని 

దృషిి లో ఉాంచ కున్న అల పధచరాల సిదచధ ాంతచన్ని వారు పరవశీల్నస్ ్ నచిరు. 

ఒక సిదచధ ాంతాంగా జాు నయుక్మ ైన రూపకలపన చ్ేస్ ్ ని పన్న ఇదే. స్మ చ్చరాన్ని యూథపత్ి చ్ేస్ ్ ని 

జాు యుక్మ ైన ఏజెాంట్లన  అది, పురాతన కాలాంలో స్మ చ్చరాం పరా రాంభమవడచన్నకి ముఖ్యమ ైన కారణాంగా 

పరతిపాదిస్ ్ ాంద.ి ఆ తరాిత ఆ ఆలోచనన  మనకు తెల్నసిన కారణాం మరవయు ఫల్నతచల సిదచధ ాంతాంతో పో ల్నా 
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చకస ిమన పరస్ ్ త అన భవాంలో స్మ చ్చర పరా రాంభటన్నకి ఒకే ఒక కారణమునిదన్న చకపుతుాంది. ఆకారణాం 

పేరు జాు నాం కన క జాు నయుక్మ ైన రూపకలపన, య దచల పపు అాంగీకారపు పరీక్ష్లో విజయాం స్ాధిస్ ్ ాంది. 

మనకు కావాల్నున ఫల్నతచన్ని ఉతపత్ి చ్ేసే కారణచన్ని అది పరతిపాదిస్ ్ ాంది. 

చ్చరవతచర తుక స ైన ు సిదచధ ాంతచలన  పరవశీల్నాంచ్ ేఇతర విధచనచలు కూడచ అనేక మునచియి. న్నజాన్నకి, ఇాంద లో 

మూడు వేరేిరు పరీక్ష్లునచియన్న నేన  నచ పుస్్కాంలో చకపిాంచ్చన . ఈ మూడు విధచనచలలోన  

జాు నయుక్మ ైన రూపకలపనన  పరీక్షిాంచ్ గలము, కన క ఇది పరీక్ష్కు అరహత కల్నగవ ఉనిది. కన క దీన్నన్న 

స ైన ు సిదచధ ాంతాంగా పరవగణ ాంచడచన్నకి తగవనన్ని కారణచలు ఉనచియి. 

డచ. జాన్ ఆాంకర్ బర్్:    :  స్రే, ముఖ్యమ ైన అాంశమేమిట్నగా జాు నయుక్మ ైన రూపకలపన స ైన ుల  

నట్టస్ ్ ని మతమన్న క ాందరాంట్లనచిరు. 

డచ. సటి ఫ న్ మేయర్:  న్నజమే జాు నయుక్మ ైన రూపకలపన స ైన ు కాదనీ, అద ిఒక మతమనే ఈ 

ఆలోచన, జాు నయుక్మ ైన రూపకలపన సిదచధ ాంతాం యుకాక ఆధచరాలనే అయోమయాంలో పడవేస్ ్ నచిడన  

కుాంట్టన . జాు నయుక్మ ైన రూపకలపన సిదచధ ాంతచన్నకి ఆధచరాం, మన కాంట్టకెద రుగా ఇపుపడు కన్నపిస్ ్ ని 

స ైన ు పరమ ైన స్ాక్ష్యాం, శిల జాల రవకారుు లలో పరధచన వరా్ ల జాంతువులు తట్టలున ఒకకస్ారవగా కనపడట్ాం. 

DNA అణువులలో Digital స్మ చ్చరాం భదరపరచబడి ఉనిదనే స్ాక్ష్యాం; నచ పుస్్కాలలో నేన  తెల్నయ జేసినచ 

ఇతర వరా్ లకు చ్ెాందిన స్ాక్షయయలు, కన క ఈ సిదచధ ాంతచన్నకి ఆధచరాం స్ స్పషి్ాం. ఇది స్హజ పరపాంచపు 

స్ాక్షయయధచరాం. అాంతేకాక, అాందరూ చ్ేస్ ్ నిట్లె గా స ైన ు పదద తులన  వాడుకునే విధచనాం - ఈ విధచనచనేి 

డచరవిన  కూడచ వాడచడు. 
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కన క ఈ సిదచధ ాంతాం, అాందరూ ఉపయోగవాంచ్ే స ైన ు పరమ ైన అవగాహనప ై ఆధచరపడిాంది; స్హజ పరపాంచాంలోన్న 

అన భవ స్ాక్ష్యాంప  ైఆధచర పడిాంది. కన క దీన్నక ిస ైన ు పునచద ిఉనిద.ి ఇది పరపాంచ్చభిపరా య న్ని కల్నగవ 

ఉాండవచ ా. వేదచాంత పరాం, మ త పరమ ైన స్కచనలుాండవచ ా. ఐతే డచరవిన  సిదచధ ాంతాంలో కూడచ ఇవి 

ఉనచియి. డచరవిన  సిదచధ ాంతాంలోన్న అనేక స్కచనలు పరపాంచ్చభి పరా య న్నకి మదద తున్నస్ ్ నచియన్న, చ్చరెెస్ 

డచరవిన  వాదచన్ని అాంగీకరవాంచ్ ేపలువురు చ బుతునచిరు. 

జాు నయుక్మ ైన రూపకలపన సిదచధ ాంతాంలో కూడచ పరజాభిపరా యాం ఉాండవచ ా, లేదచ వదేచాంత పరాం లేక మ త 

పరమ ైన స్కచనలు కూడచ ఉాండవచ ా.  జీవుల చరవతరలో రూపకలపన జాు నాం గురవాంచ్న స్ాక్షయయలన  మనాం 

చకసినట్్లె త,ే భక్ిపరాంగా మతచలు చ్ెపేపదచన్నకి ఇది అన గుణయాంగా ఉాంట్లాంది. మనచ ట్టి  మనాం చకస్ ్ ని 

జీవరాస్ లన  ఏదో  ఒక శక్ి న్నరవుాంచ్ాందన్న, వాట్టన్న స్ృషిి ాంచ్న ఆశక్ియిే దేవుడన్న మతచన్ని అన స్రవాంచ్ే 

వారాందరూ గట్టి గా చ్ెబుతునచిరు. కన క, జాు నయుక్మ ైన రూపకలపన సిదచధ ాంతాం దేవుడునచిడనే అాంశాన్ని 

న్నరూపిాంచ్చరు గాన్న, దేవుడునచిడన్న చ్ెపేప ఆసి్ కులు, ఔన , రూపకలపన చ్ేసే మనస ేదేవుడు 

అాంట్లనివాదచన్ని ఇది బలపరుస్ ్ నిది. కన క, జాు నయుక్మ ైన రూపకలపన సిదచధ ాంతాం, దేవుడునచిడనే 

మ ట్కు అన గుణయాంగా యూద లు, కైైెస్్వులు, ఇతర మతచలవారు కూడచ ఈ అభిపరా య న్ని అాంగీకరవస్ా్ రు. 

కన క, ఈ సిదచధ ాంతాం మతాంప ైన ఆధచరపడినదన క కూడద . కానీ మ త స్ాంబాంధ నముకాలతో దీన్నకి 

స్తుాంబాంధచలు ఉనచియి.   

డచ. జాన్ ఆాంకర్ బర్్:    :  ఊ. కేాంబ్రరయన  యూన్నవరవుట్ీ దచిరాంప ైన వార యబడని వచానచిన్ని గురవాంచ్ 

చ్ెపపాండ,ి కరర్న 111. 
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డచ. సటి ఫ న్ మేయర్:  , జాు నయుక్మ ైన రూపకలపన గురవాంచ్ నేన  చ్ేసిన పరస్ాంగాలలో దీన్నన్న 

వివరవాంచ్చన . జాు నయుకతమ ైన రూపకలపన, స ైన ు పరమ ైన స్ాక్ష్యాం మీదన , స ైన ు పరాంగా చ్ేసే 

వాదాంప ైనన  ఆధచరపడుతుాంది. ఐతే  కైైెస్్వ విశాిస్ాం పటె్ సేిహ భటవాంతో ఉనిద.ి నేన  కూడచ యిేస్  

కరరస్ ్ న  విశిసిస్ ్ నచిన . నేన  కైైెస్్వుడన . నేన  కేాంబ్రరడ్్జ యూన్నవరవుట్లీో Ph. D. చ్ేస్ ్ ని కాలాంలో, అకకడ 

Cavendish Laboratory తలుపుప ైన 19 వ శతచబద పు పరఖ్ యత శాస్్రజుు డు James Clerk Maxwell, వార సి 

అతికిాంచ్న ఒక బెైబ్రలు వచనాం ననెిాంతగానో పరభటవితాం చ్ేసిాంద.ి స ైన ు చరవతరలోన్న ముగు్ రు ఉత్మ పరకృతి 

శాస్్రజుు లలో అతడు కూడచ ఒకడన్న నచ నముకాం. భక్ిపరుడెైన కైైెస్్వుడు Maxwell, స నై ుకు స్ాంబాంధిాంచ్న ఈ 

వచనచన్ని విదచయరుి లాందరు చదవాలన్న ఆశిాంచ్చడు. Cavendish Laboratory తలుపుప ై అతడు వార సిన వచనాం 

అాందరవన్న పరభటవితాం చ్ేయగలదన్న ఆశిాంచ్చడు. అద ికరర్నలు 111 లో ఉనిద.ి "యి హో వా కిరయలు గొపపవి. 

వాట్టయాంద  ఇషి్ముగలవారాందరు వాట్టన్న విచ్చరవాంచ ద రు" అనే వచనాం. దీన్నతోట్ట పరభటవితుడెై అతడు 

స ైన ున  అధయయనాం చ్ేశాడు. మనాం చకస్ ్ ని ఈ పరపాంచ్చన్ని దేవుడే స్ృషిి ాంచ్చడన్న తచడు విశిసిాంచ్చడు. 

దేవుడు గొపప జాు న్న యి ైన స్ృషిి కర్ గన క, మన ష్ులకు అరధమయిేయ విధాంగా ఈలోకాన్ని స్ృషిి ాంచ్చడు. ఈ 

స్ృషిి లోకి తచన  చ్ొపిపాంచ్న రూపకలపనన , హేతువున  మనాం అరధాం చ్ేస్ కునేల  మన ష్ులకు ఆయన 

జాు నచన్ని ఇచ్చాడు. 

డచ. జాన్ ఆాంకర్ బర్్:    :  ఊ. "ఆయన తన ఆశారయకారయములకు జాు పకారధ స్కచనన  న్నయమిాంచ్ 

యునచిడు" ఆ మ ట్కు అరధాం ఏమిట్ట? 
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డచ. సటి ఫ న్ మేయర్:  చకడాండి. నచ పుస్్కాంలో ఆట్ోగార ఫ్ చ్ేయమన్న ఎవరెైనచ అడిగవత,ే కరర్నలు 111:4 న  

రాసి స్ాంతకాం చ్ేస్ా్ న . తన ఆశారయ కారాయలన  గురు్ చ్ేస్ కునేల  చ్ేశాడు. కరరస్ ్ న  విశిసిాంచ్న వయక్ిగా, ఇది 

ననెిాంతో పోర తుహిస్ ్ నిది. ఎాంద కాంట్ే, ఈ పురాతన శిల జాలు ఇాంతకాలాం భదరపరాబడి ఉాండట్టన్ని 

గమన్నసే్ , DNA అణువులన  మనాం పరవశీల్నసే్ , ఈ జగతు్  పరా రాంభమ ైన కాలాంన ాండ.ి నేపధయాంలో ప లుె బ్రకి 

వస్ ్ ని ఆస్ివాయువులన  మనాం గమన్నసే్ , మనచ ట్టి  ఉని ఈ మహ్వద ుత పరపాంచ్చన్ని స్ృషిి ాంచ్న 

మహ్వ శిల్నపన్న గురవాంచ్ మనాం ఊహిాంచ క గలము. దేవున్న స్ృషిి లో ఉని ఈస్కచనలన  మనాం గురవ్ాంచ్న 

తరువాత ఈ మహ్వద ుత జగతు్  మనకు అధికమ ైన ఆశారాయన్ని కల్నగవస్ ్ ాంది. దేవుడు తన ఆశారయ 

కారయములన  మనాం మరచ్పో కుాండచ ఉాండేల  చ్ేస్ ్ నచిడన్న ఈ వచనాంలో కరర్నచ కారుడు చ్ెపపడాం న్నజాంగా 

ఆస్క్ికరాం. 

డచ. జాన్ ఆాంకర్ బర్్:    :  ఇది చకకన్న వచనము, స్కకలులో, గార డుయయిేష్న్ స్కకలులో చద వుతుని 

వారవక,ి Ph. D. చ్ేస్ ్ ని వారవక ిమీరు ఇపుపడు పోర తచుహక వచనచలు చ్ెపాపల్న. ఒక వెైపున జీవ పరవణచమ 

సిదచధ ాంతాం వారవ విశాిస్ాంప ైన ప దద  భటరాన్ని మోపుతునిది, ఇపుపడమేో ఈ విదచయరుి లు ఇల ాంట్ట బెైబ్రలు 

వచనచలన  విాంట్లనచిరు. మీరు కూడచ ఇల ాంట్ట స్మస్యలతో శరమపడి ఉాంట్టరు. ఈ స్ాక్షయయధచరాలన్ని 

వారవనెకకడికి నడిపిస్ా్ యనే విష్యాంలో వీరాందరవన్న మీరు ఎల ాంట్ట పోర తుహ్వన్ని అాందవిిబో తునచిరు?. 

డచ. సటి ఫ న్ మేయర్:  చకడాండి, నేన  పలుమ రుె  యువ స ైని్నస్ ి లతోన ; గార డుయయిేట్ విదచయరుి ల తోన , 

అాండర్ గార డుయయిేట్ విదచయరుధ లతోన  అనేక అాంశాల్ని చరవాస్ ్ ాంట్టన . వారు Darwin సిదచధ ాంతచన్ని నముక 

పో యినటె్యిత,ే వారు మతచన్ని నముుతునిట్్లె తే, వారు యూద లుగా, కైైెస్్వులుగా లేక ఏదో  ఒక 
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మతస్ ి లుగా ఉనిటె్యితే, తమ స ైన ు తరగతికి తచము తగవన వారమన్న వారు తలుస్ ్ ాంట్టరు పలువురు 

పపర ఫ స్రుె  స్హజమ ైన లేక లోక స్ాంబాంధమ ైన అభిపరా య లతో ఉాంట్టరు. ఇల ాంట్ట పరపాంచ్చభిపరా య న్నకి స ైన ు 

మదద తున్నస్ ్ నిదన్న నముుతూ ఆ స్ాంగతిన్న బటహ్వట్ాంగా విదచయరుి లకు చ్ెబుతుాంట్టరు. వారవలో క ాందరు 

నచసి్ కులుగా ఉనచిరు. Richard Dawkins చ్ెపిపనట్లె గా స ైన ు నచసి్ క వాదచన్ని పూరవ్గా అరధాం చ్ేస్ కున్న 

దచన్నన ేస్మరవధస్ ్ నిది ఈ శాస్్రజుు లు చ్ెబుతునచిరు. కన క దేవుడు ఉనచిడనే వాదచన్ని తీవరాంగా వయతిరేకిాంచ్ే 

పపర ఫ స్రుె  ఉని తరగతులలోన్న  విదచయరుి లు ఈ పపర ఫ స్రె బో ధలన  విన్న ఎాంతగానో భయపడుతూ తచము స్రవగా 

దీన్ని అరధాం చ్ేస్ క లేక పో య మన కుాంట్టరు. 

మీకు ఇల ాంట్ట ప దద  పరశిలప ై ఆస్క్ి ఉాంట్,్ ముఖ్యాంగా మీరు దేవున్న విశిసిస్ ్ నిట్్లె తే, స ైన ు పరమ ైన 

అాంశాలన  జాగరత్గా పరవశీల్నాంచడచన్నకి ఇది చ్చల  మాంచ్ స్మయాం. ఎాంద కాంట్ ేమనము జీవ శాస్్రాంలోనే కాక 

భౌతిక శాస్్రాంలోనక, విశాిన్ని గురవాంచ్న శాస్్రాంలోన  రూపకలపన గురవాంచ్న స్ాక్షయయల్ని చకస్ ్ నచిము. 

తరచ గా దనీ్నక ివయతిరేకమ ైన అాంశాలు లభిస్ ్ ాంట్టయి. చకడాండి, స ైన ున  స్మరవధాంచ్ ేపరజలు, స ైన ు నకతన 

నచసి్ క వాదచన్నకి మదద తు న్నస్ ్ నిదన్న చ్ెబుతచరు. స ైన ు దేవున్నప ైన్న నముకాం వయరిమన్న చ్ెబుతుని 

దాంట్టరు. ఐతే, మనాం స్ాక్షయయధచరాలన  గమన్నసే్  జాు నయుక్మ ైన రూపకలపన తపపక జవాబ్రస్ ్ ాందన  

కుాంట్లనచిన .  ఐతే, ఈ స్ాక్షయయధచరాలన్ని కేవలాం ఒక రూపశిల్నపన్న మ తరమ ేచకపిస్ ్ నచియన్న నేన  

తలాంచడాం లేద . దచన్నకి బద లుగా జీవశాస్్రాంలో ఈ స్ాక్షయయలనచధచరాంగా తీస్ కున్న ఒక బలమ ైన వాదచన్ని 

రూపప ాందిాంచగలాం. అాంతేకాక, భౌతిక శాస్్రాంలోనక, జగతు్ లోన , యూద లు, కైైెస్్వులు అదికాలాంన ాండి 

దేవున్నక ిఆపాదిాంస్ ్ ని అవ ేలక్ష్ణచలు ఈ రూపశిల్నపలో ఎాంతో స్పషి్ాంగా కనబడుతునచియి. 
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జీవుల చరవతరప  ైతన పరభటవాన్ని చకపిన జాు నయుక్మ ైన రూపకలపనన  మనాం జీవశాస్్రాంలో స్పషి్ాంగా 

చకడగలుగుతునచిము. పరకృతి శాస్్రాంలో ఎాంతో చకకగా సిదధ పరచబడిన స్ాక్షయయధచరాలన  చకడగలము - 

జగతు్  పరా రాంభమ ైన కాలాంన ాండి వచ్ాన రూపకలపనకు స్ాక్ష్యాం ఇది. Cosmologyలో కూడచ ఈ స్ృషిి  

పరా రాంభమ ైన స్ాక్షయయధచరాలు స్పషి్ాంగా కనబడుతునచియి. ఆకాశ విశాల న్ని, కాల న్ని, శక్ిన్న, పదచరాధ న్ని 

మిాంచ్న ఒక సో్ రోినితమ ైన శక్ిన్న, ఈ జగతు్ లోన్న స్మస్్మూ మనకు చకపిస్ ్ నిట్లె గా ఉనిద.ి కన క 

మనాం ఈ అాంశాలన్నిట్టన్న కల్నప ిచకసే్  దేవుడునచిడన ేబలమ ైన స్ాక్ష్యాం కన్నపిస్ ్ నిది. కన క మనాం ఈ 

అాంశాన్ని గురవాంచ్ మున పట్ట కారయకరమ లలో వివరాంగా మ ట్టె డుకునచిము. ఈ స్ాంగతులన్నిట్ట గురవాంచ్ 

లోతుగా చరవాాంచ కునచిము. 

కన క, స ైన ున  మనాం స్రవగా అరధాం చ్ేస్ కుాంట్ ేఅద ివిశాిస్పు పునచదిన్న బలహీన పరచద  గాన్న, 

విశాిస్ాన్ని స్ాక్షయయలతో మరవాంత బలపరుస్ ్ ాంది. హతేువాద పరాంగా స్ాక్షయయధచరాల్ని స్మకూరాలేక పో యినచ 

దేవుడు ఉనచిడనేాంద కు బలమ ైన స్ాక్షయయన్ని అాందజేస్ ్ నిదన కుాంట్లనచిన . కన క దేవున్న విశిసిాంచ్ే 

వయక్ిగా మ రడచన్నకి, స్హజ పరపాంచాంలో ఆస్క్ిన్న ప ాంచ క డచన్నకి ఇది అన కూల స్మయాం. 

కన క స ైన ున  లోతుగా పరవశీల్నాంచ్ ఈ వాదాంలో అవతల్నవెైపున ఏమునిదో  చకడమన్న విదచయరుి లన  

క రుతునచిన .  చకడాండీ, నేట్ట మన విశి విదచయలయ లలో ఉని పపర ఫ స్రెలో ఎకుకవమాంద ిఇహలోక 

స్ాంబాంధాంగా లేక శారీరక స్ాంబాంధాంగా మ తరమ ేఆలోచ్స్క్  బో ధిస్ ్ నచిరు. ఐతే వీరవలో పలువురు మాంచ్ 

శాస్్రవేత్లు వేదచాంతులు, ఈ రకమ ైన పరశిలన  మరొక పదధ తిలో పరవశీల్నస్క్ , స ైన ున , కైైెస్్వ విశాిస్ాన్ని 

కలుపుతూ, దేవుడే ఈ జగతు్ న  స్ృషిి ాంచ్చడనే అాంశాన్ని పరజలకు బో ధిాంచడచన్నకి పరయతిిస్ ్ నచిరు. 

పరవశీల్నాంచాండి ఈ పరశిలకు జవాబుల్ని వెతకడచన్నకి ఇది అన కూల స్మయాం. 
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డచ. జాన్ ఆాంకర్ బర్్:    :  ఊ. Dr. Meyer మీరు Seattle న ాండి ఇాంత దకరాం విమ నాంలో పరయ ణాం చ్ేస ి

వచ్ా మ  స్కి డియోలో ఈ కారయకరమ న్ని న్నరిహిాంచ్, మీరు లోతుగా అధయయనాం చ్ేసిన అాంశాలన  మ తో 

పాంచ కునిాంద కు వాందనచలు చ్ెబుతునచిన . మీరు వార సిన పుస్్కాలు పరపాంచ వాయప్ాంగా పలువురు 

శాస్్రవేత్లన  ఎాంతగానో పరభటవితాం చ్ేశాయి. మీరవకకడికి వచ్ా మీ అభిపరా య లన  మ  పేరక్ష్కులతో 

పాంచ కునిాంద కు వాందనములు. 

 

***** 

మ  మరవన్ని టీ్వీ పోర గార మల్ని  చకసేాంద కు ఉచ్త  John Ankerberg Show App చ్సె్ క ాండ ి

"యిసే్  కరరస్ ్ 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 

 

 
 


