రళ

ాం,
ం వ ాా?!
ా 4

-- మ ంకటశరావ
మందుమట:
మందుమట ెల గల" ాయటమ$%, మట&'డటమ$% )ల కష+ ం అ$ -&వం మనల" )లమం/0ల" ఉం/0. అందుక$
ఎందు3456న 78డవ9, ే;7ా< ఉంట=ంద9 >భ@ం7ా ఇం7B'షCల" మట' Dేసుక ంట&ం. ఏ -&GHౖ$ సJ
తయరవతCం/0; ాడకQRే

ాడKతMన%34/NO

ాDPQRతCం/0. కనుక మన -&ష క ంట=తM$S, TUక VతM$S మట&'డKతM ఉంట

ాడKకల"3W వసుం/0. ఇం7B'షCల" ఉన%ంత పదజZలం ెల గల" ల[దు. ఇం7B'షCల"
ఉంట&య\ అంచ$. ఇ/ే రకం అంచ$

^_ ెల గల"

మ$^ిం/0. మన -&ష fసృh\ dHం)లంట

ాDP7ా

ాDPే

ాడKకల" ఉన% మటల ద/ప 50,000

ాడKకల" ఉన% మటల ఓ 15,000 ఉంట&abc. మన -&ష dHరగటం

ాడKక\ dHం);. ాడKక dHర7ాలంట 3W'ష+TUiన -& ాల\, స34త fషయల\

ెల గల" వjకపరచట&\3W సదుQాయం7ా మన పదజZలం dHర7ా;. మన సంప@/యల3W, మన

ాjకరణ\3W అనుకlలపDేల

ఈ పదజZల\% సమకlరn63o ా;. ఈ ప\ మనTp ప@q7ాతrకం7ా )ే^ి చూD;. మయబజZరn ^ి\మల" )ెdిuనట=
'
మటల మనం పటv+ంచకQRే మwకVడనుంDP పట=+34 ాa?
ఒక -& ా\3W సపDే మట సృGి+ం)ే బధjత మన/ే. ెల గల" ఆధు\క అవసాల3W ప\3Wవ)ే6 34త మటల సృGి+ం5

ాటv\

ా3ాjలల" ప@q7ం5 చూ^_ ఎలగంట=ం/ో చూDల\ ఒక 3oక పటv+ం/0. ఈ ప@qగంల" Qాఠక ల\ కlD Qాల}<నమ\ ఇ/ే
మ ఆ~నం. ప@h$ల Tpమ ఐ/ో-ప/ో మటల తయరn )ే^ి
ంబDP

ాటv

ాడకం ఎల7 క

ాటv ప@వర, పట=+పతాల 34ంతవరక )ెdిu, అవసరం

R/హరణం7ా చూdిసూ ఉంట&మ. ఆ తరn ాత 34\% ఇం7B'షC మటల ఇ56

ాటv

సతMగగల ెల గ మటల\ ప@hQా/0ంచమ\ Qాఠక ల\ ఆ~\సూ ఉంట&ం. TpమDP7న మటల\ ెల గల" ఏమంట
బ&గంట=ం/ో రn సూ5ం);.  సూచన\ బలపరచట&\3W ఆ ెల గ మట\ ఒక
సకQRల క;uలౖన మటల Qాట= Qాఠక ల సూ5ం5న

ాకjంల" ప@q7ం5 చూపంDP. మ

ాటvల" 34\% ఎంdిక )ే^ి ప@చుసూ ఉంట&మ. ఈ /0గవ చూdిన

fధం క న56ే /\% ఒక మస7ా సుక \ ర ప@యh%ం5 చూడంDP. ల[/ 34త పం\ సూ5ంచంDP. Qాఠక ల
పంdిన అంాల\ ప@చురణ కాj\3W సవం)ే హక V మక ఉం/0. ఇ/ొక ‘f3V’ \ఘంట=వ\ తయరn)ే^_ ప@యత%ంల
ఊంచు34ంDP. f3V fజZనసరసంల" అందర Qాల}<న%ట' ఇ/Nను.
రళ క దల dHట+ v మడK $లల అవ ం/0. ^ి^ి$టv నుంDP మజJటv fమల dిల5, “రn సుజనరంజ\ల"
రళ అ$ క నడKపతC$%ర\ f$%ను.
చూడల[ద$క/ /N\ తuరjం!

ఈ రళ ఏటంD?”

అ\ అDP7Jరn.

ఈTU మన దటv సం5క

మయబజZ ^ి\మల" ఘటతVచుDP ఆశమంల" ఉన% ాసుల -&ష బ&7ా ాకQRవటం వల'

-&షల" ల[\ మటల 34\% ాడరn.

అపడK ఘటతVచుడK

ా\ మంద;ంచట&\3W బదుల ,

“మనం పటv+^_$ క/ 34త

మటల పట+/0” అ$ అర ం సుuం)ేల సం-&షణ )ెdిu, “ యjంDPా DP3o రడK!” అంట&డK. “ప@qగం d_ట -&ష\
అపfత@ం )ే ా ా,
రడK

/సూ!”

ాడK.

అ\ శంకాభరణం 7ాల మంద;ంచక ంD ప@qగం )ే^ినందుక ఘటతVచుడK అనం/0ం5

కనుక 34త 34త మటల పటv+ం5న

రప/0దO ుక ంటం/0. అ/N ట 37ా రళ

ప@qగం )ే^_రn.

యjంDP”

అనటం ఒక సంప@/యం7ా

నుక కథ.

ఈ $ల 34డవటvగంటv ణ¢ప@ ా£ రడK 7w ..
aంచు3oగల ఘ$Qాట¤.

ాళ3W “రడK

ల ..

చు ....

ల[దు.

ఇం3ా 7wల చు3oల[దు.

కనుక ప@సు\3W మ8క రQRగ మత@Tp ఇసు$%ం.

తల'ప@గడ ావ 7ారn )ల ాహసం7ా

శంకాభరణం శంకరా^ి¥ అaే ఈయన\ ¦ెD మD hటv+ ఉంDే ాడK;

ఈయన3W మ రడK

ఈయన రcక

\జZ\3W ఈ ప@qగం )ే^ినందుక

§jచు6. 3ా\ ఈయన ప@qగం పండల[దు. కనుక ఈయన3 ఒక రQRగ ఇసు$%ం. ‘రమనం’

ప@3ారం మడK QRగల ఒక డK, మడK ళ ఒక cక .
గత సం5కల" dredger

3W ెల గ 3ా ాల\ అDP7Jను“

Dredger

3W ఈ ¨ 34త మట )ెపu వల^ిన ప\ ల[దు.

బ&హ©ళjం ల" )ల 3ాలం నుం)ే ఓ మట ఉం/0 – అ/0 త ªడ” అ\ మంద;సూ Dేప;'
నుంDP ా^_ ె;య ల[దు కనుక రడK ఇ56$ ఎకVDP3W
ప@యh%^_ అపడK ఇ చు6 క/!

అంే3ాదు.

3ాద\ $ను అQా@యపడKతC$%ను.
‘త@ ªడ’ ” అంట
ెల సు?

ఈ మట

¬

జన

ణ7Qా« ా^_రn. రn ఏ ఊరn

ాను? అందుక\ ఈ ా 3W ఏ ఇవటం ల[దు. మ8క ా

ణ7Qా« అనుక ంట న%ట=
' అంద3 అందుబ&ట=ల" ఉన% మట

ఇంతల" అట&'ంట& నుంDP ణ¢ప@ ా£ “dredger

3W  7ారn ఏ$Dో ఉదహం5న పదం

ా^_రn. త ªడ, త@ ªడ – ఈ wంDPంటvల" ఏ/ో ఒకటv dredger 3W సQRతCం/0. 3ా\ ఈ మట ఎంతమం/03W

తర® నభర® నల 3ాలయపన )ెయjటం ఎందుక\ ట¯;°Rను ^ి సుJంద@ /ా \ dి;)ేను.

వయసుVడK. మట\ బటv+ మ Qా@ంతం

ఇతను ఇం3ా తరnణ

ాడK 3ాద\ ప^ిగట+^ి, dredger \ ఏమంట&రn?” అ\ అDP7Jను. తన3W ె±ద$%డK. త ªడ

గం5 )ెd_uను. ఎపడూ fనల[ద$%డK. $ సకQRలక;uతTUiన మటc అ\ అనుమనం కlD పD²డK. అపడK )ెd_uను.
fాఖపట%ం Jవల" కl±,

$± )ేసుక \ బh3J Qాటకజనం dredger3W dHట+ vన d_రn ‘త ªడ’ –

మట\ ఇం7B'షC చదువల $6న మనలంటv

ాళ ఛ^_ తయరn )ెయjల[ర\ $ను ఢం3ా బజZaం5 )ెపuగలను.

మన\ ఇరnక న dHDPే మనం ‘త@వడK యంత@మ’ అ$¶చు6 – మన తల'ప@గడ
Dredger 3W ెల గ మట 3ా ాల\ అడగటం
ఇం7B'షC $ర\ పల' ట 
ఏమ$ల"

ాళ\ అDP7 చూD;.

ారn సూ5ం5నట=
' .

ాళ3W ఇం7B'షC ాదు. సంసVృతం ాదు. జరnగతMన% ప\\ చూ^ి /\\
ఇట=వంటv మటల ఇం3ా 3ా ాలంట మన వృhపద3oాల చూD;.

$ 5న%తనంల" వడ@ంగల , కమrరnల , క మrరnల , జZలరnల ,
పద 3oాల మన ెల గ అ3ాడ

అంత3

నుక ఒక 3ారణం ఉం/0. మన3W 34త 34త ెల గ మటల 3ా ాలంట

ాళ3W సుuం5నంత బ&7ా మన3W సుuంచదు.

ాడKకల"ం5 తdిuQRతC$%a.

అంట త  ఓడ. ఇట=వంటv

ాల

ారn, అదO కం ప\

ారn మట&'Dే మటల ఎ$S% ఇపడK

ాటv3W ఆధు\క అవసాల3W సQRab అాల\ ఆQా/0ం5 h7

ాడK3oవచు6. ఇట=వంటv వృh

ారn ప@చుం)ేరn.

పకV/ పడKతMన%ందుక ంచంDP,

3ా\ dHౖన ఉదహం5న ‘అ3ాడ’

అన% మట\ ెల గ మట7ా$

పగణ·సు$%రn 3ాబ¸ల ెల గ అ3ాడ ారn. \ఘంట=వ ప@3ారం academy అంట Qాఠాల, బDP. ఇం3ా \కV567ా )ెQాuలంట
ప@ేjకTUiన Qా¹ాల ల[/ ప@ేjకTUiన fదjల $Ju Qాఠాల. ఉ/. dance academy, music academy. ల[/, Qాఠాలల సంఘం.
ల[/, పంDPతCల సంఘం. ఉ/. Natinal Academy of Sciences. మన ెల గ అ3ాడ ఇ  3ాదు. ఎవ, ఎందు3o ఆ d_రn

dHట+ రn. dHౖdHచు6 ఇం7B'షCల" /\ ^Hu;' ంగ మ6 Akademi అ$%రn. అ/ే అల ^ిºరపDPQRaం/0. ఇల సందా»\3W
అతక\ d_ర' n ^ిºరపDPQRవటం -&షల" సర ారణం. ఉ/హరణ3W polarization.
Polarization అన% మట3W తల'ప@గడ ‘3Jం/@మఖjత’ అ\ సూ5ం)ేరn. సూ5ం5, “recognizing the poles is
polarization. Hence 3Jంద@ అమఖjత or 3Jం/@మఖjత sounds apt to me” అంట
‘ధృకరణ’ అ\ ఎకVDో చూ^_ను. ఈ wండK ప@య%లl TUచు63oదగ<

సమంచుక $%రn. $ 5న%తనంల"

3ా\ వ56న 53JVటంట ఇం7B'షCల" polarization

అన%/0 misnomer - అన7ా అతక\ d_రn. ఈ తపడK d_రn\ ెల గల"3W తరn®మ )ెయjటం దండగ. 3ాంh లణల పపర¼ ం7ా
అర ం 3ా\ ¨లల" 3ాంh పంజం అం 34\% Jణవల సమ/యం అ\ అనుక $ ారn. నూట మ~శయDే అనుక $%డK!
కTpdీ ఈ Jణవల3W అయ ాVంత తతం అంటగట+రn. అయ ాVంల3W wండK ధృ ాల ఉంట&a క/. టv$ ఇం7B'షCల" poles
అంట&రn. ఇపడK ఈ బ;' బ;' అయ ాVంల3W ఒక అం (axis) ఉంట=ం/0 క/. మమల 3ాంhల" ఈ అ¾¿ల యధృ5Àక
/0శలల" అమ ఉంట&a (oriented in random directions). ఇపడK ఈ 3ాంh\ ఒక రకం 7ా¨ పలక /ా పంdినపడK అ\%
/0శలల"నూ యధృ5Àకం7ా అమ ఉన% ఈ అయ ాVంల – క ాతC )ే^_ ^ిQాaలల – ఒ3J /0శ

ౖప గ<a. అలంటv

ప@3Wయ\ ‘3Jం/@మఖjత’ అ\ 3ా\ ‘ధృకరణ’ అ\ 3ా\ అనటం దల dHట+ రn. ఈ ^ి/ ం\% దృGి+ల" dHట+ =క \ 3ాబ¸ల
34ంతమం/0 పపల" 3ాల[ారn.
ఇపడK 3ాంh 3Wరణలల" బ;' అయ ాVంత Jణవల ల[వ\ మనందర3 ెల సు. 3ాంh \జ సరపం Jణవలl 3ాదు,
3Wరణలl (rays) 3ాదు అ$%రn. 3ాంh తరం7ాల మ/0 ఉంట=ంద\ అందర ఒపక $%రn. ఇf మమల తరం7ాల కlD
3ాదు; ఇf జంట తరం7ాల . ఒక జZh 3wరట&ల dHౖ3 3Wం/03 ఆడKతM ఉంట మ8క జZh 3wరట&ల ఎD, dHD సuం/0సూ ఉంట&a.
ఇట=వంటv జంట తరం7ాల\ ఒక రకం 7ా¨ పలక /ా పంdినపడK ఆ పలక ఒక తలం (plane)

ల" కంdిం)ే 3wరట&ల\ తన

/ా ాగనంdి, మ8క తలంల" చ;ం)ే 3wరట&ల\ అDె²సుం/0. ఈ ప@3Wయ\ ఇం7B'షCల" - ె;^ీె;య\ ¨లల" - polarization
అ$%రn. అ/0 3ా ా బంకన3WV3ాయల మన\ అంట=క \ ఒదలనంటం/0. కనుక polarization అ$/0 జ;' ంచటం లంటv ప@3Wయ,
ల[/ వడQRత లంటv ప\. 34ం)ెం Qా-&Gికంల" )ెQాuలంట, wండK తలలల" కంdిం)ే 3wరట&ల\ ఒ3J తలంల" చ;ం)ే 3wరట&లల
క\dిం)ేటట=
' )ెయjటం. కనుక /N\\ ‘త±కరణ’ అ\ అనమ\ $ను ఒ3ా$¶కపడK ప@hQా/0ం)ేను. Jమంట&రn? ఇపడK
polarized sun glasses అన% పద బం\% “త±కరణ చలవ కళజÁళ” అ$¶చు6.
Irrational Numbers ఇ/0 గణ·తంల" వ)ే6 మట. అం3wలల" 0, 1, 2, 3, వంటvf పా¼ం3ాల . టv$ ఇం7B'షCల" integers
అంట&రn. ఇf 3ాక $%ల ఉ$%a. Qావ (1/4), అర (1/2), మQాuhక (3/4), దలౖనf $%ల . పా¼ం3ాల , $%ల
3ా\ అం3wల కlD ఉ$%a. మనంద3W బ&7ా ెల సున% ‘dHౖ’ ’ఈ జZh/0. ఈ ‘dHౖ’ పా%ంకమ 3ాదు, న%మ 3ాదు. /N\\
దాంశ న% రపంల" ాయట&\3W ప@యh%^_ అ/0 ఇల ఉంట=ం/0. dHౖ = 3.14159 26535 89793 23846 26433 83279 50288
41971 69399 3751……మనం మన అవసాల3W dHౖ = 3.1416 అ\ 3ా\, dHౖ = 22/7 అ\ 3ా\ ా ాం 3ా\ అf ‘dHౖ’ fల వ\
ఉరమర7ా ెల పa 3ా\ \కV567ా 3ాదు. కథ\ ట 37ా ేల6యjలంట ‘dHౖ’ fల వ\ న%ం రపంల" ాయల[మ. న%ం
అ$% \షuh అ$% ద/ప7ా ఒకట. న%ం అన% మట\ ఇం7B'షCల" fraction అ9, \షuh\ ratio అ9 అంట&రn. \షuh
(ratio) రపంల" ాయగ;7J సంఖjల \షu సంఖjల ల[/ rational numbers. \షuh రపంల" ాయగలగల[\f అ\షu
సంఖjల , ల[/ irrational numbers. కనుక rational numbers \ \షu సంఖjల , irrational numbers \ అ\షu సంఖjల
అనమ\ $ను ప@hQా/0సు$%ను.

ఈ సందర»ంల" )ల మం/0 సర ారణం7ా )ే^_ QÂరQాట= ఈ /0గవ ోరణ·ల"

ళతCం/0.

ఇం7B'షCల" rational

అంట

ారణర ం ‘తరV బద TUiన’ అ\ 3ా\ ‘f కవంతTUiన’ అ\ 3ా\ )ెప3oవచు6. కనుక irrational అంట ‘తాV-&సTUiన’ అ\
3ా\ ‘అf కTUiన’ అ\ 3ా\ అర ం. గణ·త ాస¥ం ల"తC7ా పచయం ల[నపడK సుuం)ే అాల ఇ . 3ా\ గణ·తంల", 34\%
ప@ేjక సందా»లల",

rational

అంట ‘$%\3W సంబం0ం5న’

అ$ అర ం ఉం/0.

ఈ 3oణంల" ఆల"5ంచకQRవటం వల' మన

తల'ప@గడ ారn irratinal number 3W ‘అf కfÃష+ సంఖj’ అ\ ప@hQా/0ం)ేరn.
Transcendental Numbers గణ·తంల" పర¼ సంఖjల , \షu సంఖjల , అ\షu సంఖjల ఉన%ట' మ8క రకం సంఖjల
కlడ ఉ$%a. టv గం5 ఇకVడ )ెపuట&\3W )Äట= సQRదు. “Transcendental means beyond common experience or
supernatural, which is a property of these numbers. Hence let me call them “సతVృష+ సంఖjల ” అ\ తల'ప@గడ
అ$%రn.

$ను $ \ఘంట=వల" transcendental

అన% fÅషణ\3W మడK అాల ఇ)ే6ను:

(1)

ల"3oతర,

అతCjతమ,

ఉతcతమ, (2) రక, (3) ÆజZత. తల'ప@గడ సూచన ఈ జZÇల"\ దటv అరం సతMగతCం/0. రక మంత@ం అ$
మట\ transcendental meditation  QR;6 ‘ రక’ అన%/0 ఇకVడ సQRతCంద\ ఊం)ేను. ఇహ ‘ÆజZత’ ఎకVడనుంDP
వ56ం/0?

గణ·తంల" Æజం అంట root

అ\ 3ా\ symbol

అ\ 3ా\ అర ం )ెప3oవచు6.

ఇంత హDవDP )ే^_ను 3ా\

transcendental number అంట ఏట )ెపuల[దు. ఆ ప\ మ8క )Äట )ే ాను 3ా\, మన3W ఇం/3ా రసపడ² ‘dHౖ’ అ\షu సంఖJj
3ాక ంD ల"3oతర (ల[క, సతVృష+ ) సంఖj కlD! ఇంత శమ పDPనందుక తల'ప@గడ

ా3W ఒక ర QRగ!

Musical Terms ఇక సం7Bతంల" వ)ే6 మటల గం5 చూ/Oం. సం7Bతం ల" $క ప@ శం dHదO బంDP సున%. అa$
ె7ం5 ఈ ఉQR/Èతం ాసు$%ను.

మన -&షల" జటvలTUiన ాం3Jhక fషయల\ )ెపuగ;7J స ల[ద\

ా/0ం)ే ా3W మన

సం7Bత ాస¥ం ఒక ా ప3Wంచమ\ $ మనf. మన కా¼టక సం7Bతంల" 3ా\, ందు ా9 సం7Bతంల" 3ా\ ఉన% -&వ సంపద\,
ఇం7B'షC ప@Tpయం ల[క ంD అం -&రయ -&షలల"$ వjక పరచవచు6. ఎందువల' ? మన సం7Bతం మన /ేశంల" తనంత ను
7ా$ ఆfర»fం5,

వృ/0 QÂం/0ం/0.

కనుక మన3W అవసరTUiన -& ాల\%టv\ వjకపరచట&\3W మనం మన మటల$ తయరn

)ేసుక $%ం. అందుక$ సం7Bత ప-&షల"\ మటల\ ఇం7B'షCల"3W అనువ/0ంచటం కష+ ం. ాగం, గమకం, సంగh వంటv మటల\
ఇం7B'షCల" )ెQాuలంట ఇం7B'షCల" 34త మటల సృGి+ంచు3o ా;, ల[/ మన మటల\ యతధం7ా ాడK3o ా;.
Harmony ణ¢ప@ ా£ )ెdిuన ప@3ారం “మన/ేశప సం7Bతంల" harmony 3W Qా@నjత తక V . ఒ3J

ా అ$క సాల

(notes) c7ే అ/0 harmony 3W / సుం/0. మధj యగంల" చ6 సం7Bతంల" దలౖన ఈ QRకడ తరn ాh 3ాలంల"
అదు»తTUiన symphony సం7B\3W ఆరTUiం/0.” అ\ )ెdిu, “harmony \ సాతrకం అ9 ఏకసరం అ9 అంట=$%రn.
Symphony \ సర సTprళనం అంట=$%రn.” అంట

)ల జZగత
 7ా

ాకjం \rం)ేరn. ఈ ఉQR/Èతం అaన తరn ాత, “ఒకటv

కంట¯ ఎక Vవ సాల (notes) \ క;dి c7ం5న సందర»ంల" అవ9% )ెf3W ఇంప7ా f\dి^_ harmony ఉంద\ అర ం. Harmony
అంట different instruments working at the same time in a same rhythm కనుక ‘సమళం’ అన% మట సQRతCంద\
తల'ప@గడ సూ5ం)ేరn. కనుక harmony అంట సాతrకమ? ఏకసరమ? సమళమ? ల" సం7Bతం వ56న

ారn )ెQాu;.

Melody అంట ావjత అ$/0 ారణ అర ం. ఈ ావjతల" సాల ఏ కమంల" వసు$%q )ెQాuలంట సరకమం అ$;

అ\ ావ అంట=$%రn. Melody \ ావj7Bh అ\ కlD అ$¶చ6\ 34డవటvగంటv అంట=$%రn. సరకమం, ావj7Bh - ఈ
wంDPంటvల" ఏ/0 బ&గందంట&రn?
Tone అంట శబO ం §కV $ణjత ట. కనుక /N\\ ‘$ద$ణjత’ అ\ అనమ\ తల'ప@గడ ావ అంట=$%రn.
3oడవటvగంÉv

ా 3 తల'ప@గడ

ా3 సం7Bతంల" బ&7ా ప@ శం ఉంద\ మనంద3 సuష+ ం7ా ె;యటం ల[దూ?

స ాల )ే^_ )ేవ $ల" ల[దు కనుక మwవwÊ$ పనుక \ ఈ dHౖ మటలల"\ $ణjత\ పDPకటv+ )ెపuగలర\ ఆÃసు$%ను.
వ)ే6$ల3W ప@యh%ంచవల^ిన మటల











hardware
software
program (as in computer program, cultural program)
public (public domain, public sector, etc.)
private
carbohydrate
hydrocarbon
amino acid
matrix
boundary condition

 ఊహల veerataallu@siliconandhra.org 3W పంపంDP.
D.
D మ: నన ెల గ ా జగతCల" పËధక ల 7ా,
7ా fజZ\7ా మ ంకటశర ావ 7ారn సుప5తCల .
ెల గల" నన fజZన ాస¥ సంబంధ ాj ాల ff7ా ా@యటంల" ప@^ిÌ ుల . f/jరnలక , అను ాదక లక , fల[కరnలక
ప\34)ే6 fధం7ా ా^ీ@య ఆంగ' ప/లక ెల గ \ఘంట=వను తయరn )ేయడం  పశమ ఫ;తTp. స34త ప/లను
ఆfషVంచడంల" రn అం/ె ^ిన )ేa. కలనయంత@ ాస@¨DP7ా వృhల"ను,
ల"ను ెల గ ాతjంdHౖన ల3WVంచల[న\% ాj ాల
ా@సూ, ఉప$j ాల ఇసు$%రn.
$%రn

ా\

