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1. మండలియెవ్ మేడ
అవి భారత్ద్దశ్ం అంధ్క్ర యుగంలో మగుగతూనన రోజులు. బ్రిటిష్ వాళ్ి పటి పెరగడంతో మొగల్
సామ్రాజయం అంతిమ ఘటిం చేర్పకుంటోంద. సిపాయిల తిర్పగుబాట, ప్రప్రథమ భారత్ సావత్ంత్ర
సమరానికి ఉదాయపన మరొక 23 సంవత్సరాలలో జరగబోతోంద. ఇద్ద సమయంలో, రష్యయలో ఒక
భాగమైన సైబీరియాలో, డమిట్రీ ఇవనొవిచ్ మండలియెవ్ (1834-1907) అనే పిలాిడు పుటేిడు.
అత్ని త్ండ్రికి కలిగిన కుచేల సంతానంలో ఈ కుర్రాడు కడసారం. త్ండ్రి గుడ్త్నం వలి కొంత్, పినన
వయసుసలోనే మరణించడం వలి కొంత్ క్రణంగా సంసారానిన పెంచి, పోష్టంచే బాధ్యత్ ఆ త్లిి మీద
పడంద.

అందరిలోకీ చుర్పగాగ చదువుకుంట్టనన డమిట్రీకి పెదే చదువులు చెపిుంచాలనే పటిదలతో ఆ త్లిి
మూలని పడ, బూజులు పడుతూనన వారి సంత్ గాజు కరాాగారానిన పునర్పదారించి అందులో పని
చెయయడం మొదలు పెటిింద. విధి వశాతుత ఆ కరాాగారం అగిన ప్రమాదంలో క్లి బూడద
అయిపోయింద. ఎనిన కష్యిలు పడైనా సరే డమిట్రీకి మంచి అవక్శాలు కలిుంచాలనే పటిదలతో ఆమ
సంసారాననంత్టినీ సైబీరియాలో వదలేసి, కుర్రాడని త్నతో పాట గుర్రం ఎకికంచుకుని, యురల్
పరవతాలు దాటకుని, 1400 మైళ్ి దూరంలో ఉనన మాసోక నగరానికి తీసుకెళిి “చాకు లాంటి
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కుర్రాడు, క్లేజీలో చేర్పికోండ” అని అకకడ అధిక్ర్పలతో మొర పెటికుంద. వాళ్లి ఖాళీలు లేవు
పొమానానర్ప.
చేసేద లేక అకకడ నుండ మరొక 400 మైళ్లి ఆ గుర్రం మీద్ద ప్రయాణం చేసి సెయింట్ పీటర్స బర్గ
అనే ఊర్ప వెళిింద ఆ త్లిి. అకకడ ఉనన విశ్వవిదాయలయంలోనే ఆ కుర్రాడ త్ండ్రి చదువుకునానడు
కనుక వార్ప కనికరించి ఇత్నిని చేర్పికునానర్ప. ఈ లోకంలో త్న పని పూరిత అయిపోయిందంట్ట ఆ
మాత్ృమూరిత సవరగసుతరాలయింద. త్న కోసం త్లిి పడ్ కష్యిలు కళాిరా చూసినవాడు క్వున ఆ
కుర్రాడు ఎంతో బుదాగా, ఎంతో శ్రదాగా, ఎంతో ఏక్గ్రత్తో చదువుకుని అందరి మపుు పొంద్దడు.
అందుకనే క్బోలు రష్యయ చరిత్రలోనే అగ్రగణుయడైన శాస్త్రవేత్తగా డమిట్రీ మండలియెవ్ ప్పర్ప ప్రతిషఠలు
తెచుికునానడు.

మండలియెవ్ అపుుడపుుడే ఉదయించి, సదోయజాత్ంగా ప్రక్శసూతనన రసాయన శాస్త్రం అధ్యయనం
చేసేడు. ఆ రోజులోి (1860) దరిదాపు 60 రసాయన మూలక్ల (chemical elements) ఉనికి
శాస్త్ర వేత్తలకి తెలుసు. ఈ 60 మూలక్ల ప్పరిని ఏదో ఒక వరసలో అమరిి రాసుకోవాలి కదా.
కొందర్ప అక్రాద క్రమంలో రాసుకునానర్ప. కొందర్ప ఆ మూలక్ల అణు భారాలు (atomic
masses) ఒక ఆరోహణ క్రమంలో వచేిలా రాసుకునానర్ప. మరికొందర్ప ఆ మూలక్ల ధ్రాాలలో
పోలికలు ఉననవాటిని గుంపులు గుంపులుగా రాసుకునానర్ప. ఉదాహరణకి లిథియం, సోడయం,
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3. మోల్ అంటే ఏమిటి?
రసాయన శాస్త్రంలో "మోల్" అనే భావం చాలా కీలకమైనద. ఈ మాట అరాం క్క విదాయర్పాలు చాల
తికమక పడుతూ ఉంటార్ప.

నా చిననత్నంలో బజార్పకి వెళిి సర్పకులు కొననపుుడు కొనిన కొలమానాలు వాడేవాడని. డజను అరటి
పళ్లి, వంద మామిడ పళ్లి, కుంచం బియయం, శేర్ప పాలు, వీశ్ వంక్యలు, బుటెిడు రేగు పళ్లి, ఇలా
ఉండేవి ఆ రోజులోి కొలమానాలు. ఇంటోి వంట వండేటపుుడు చేర్ఫడు బియయం, చిటికెడు పసుపు,
ఇండుపగింజంత్ ఇంగువ, అంట్ట మరొక రకం కొలమానం వాడేవార్ప. అద్ద విధ్ంగా రసాయన
శాస్త్రంలో అణువులు (atoms) ఎనిన ఉనానయో కొలవడానికి "మోల్" అనే కొలమానం వాడతార్ప.

డజను అంటే 12 వసుతవులు, జత్ అంటే 2 వసుతవులు, పుంజీ అంటే 4 వసుతవులు, అయినటేి మోల్
అంటే 602,000,000,000,000,000,000,000 వసుతవులు లేదా 602 హెకిసలియను వసుతవులు.
ఇద మన ఊహకి అందనంత్ పెదే సంఖ్య. ఉదాహరణకి ఒక మోలు చింత్పికకలని పోగు పోసి,
ఉండలా కడతే ఆ ఉండ మన భూమి అంత్ పెదే గ్లళ్ం అవుతుంద. మరొక ఉదాహరణ. ఒక మోలు
గార్ఫలు వరసగా ఒకదాని మీద మరొకటి దండలా ప్పర్పికుంట్ట పోతే ఇకకడ నుండ సూర్పయడ వరకు,
తిరిగి వెనకిక భూమి వరకు, తిరిగి సూర్పయడ వరకు, అలా 200,000,000,000 (200 బిలియను)
సార్పి తిరగొచుి.
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పై ఉదాహరణని బటిి తెలిసింద్దమిటిట? ఏ ఎండకి ఆ గొడుగు పటాిలి. మనం రోజువారీ క్రయక్రమాలోి
కిలోలు, లీటర్పి వాడతాం. మందులు కొలిచేటపుుడు గ్రాములు వాడతాం. బసుస బర్పవుని గ్రాములలో
చెబితే ఏమి సబబుగా ఉంటంద? టనునలలో చెపాులి. పూరవపు రోజులలో, పంటకొచిిన ధానాయనిన
గిదేలలో కొలిచేవాళ్ిమా? లేద్ద, గరిసెలలో కొలిచేవాళ్ిం. మా ఊర్ప నుండ ఢిలీి ఎంత్ దూరం అంటే
మిలీిమీటరిలో చెబుతామా? చెపుం, కిలోమీటరిలో చెబుతాం. అద్ద విధ్ంగా ఒక జాడీలో చార్ఫడు
గంధ్కం గుండ వేసి ఆ గుండలో ఎనిన అణువులు ఉనానయి అని అడగితే దానికి సమాధానం "ఏ 2
మోలులో ఉంటాయి" అని సమాధానం చెబితే సబబుగా ఉంటంద. "ర్ఫండు మోలుల అణువులు" అని
అనకుండా 1,204,000,000,000,000,000,000,000 అణువులు అంటే ఏమి సబబుగా
ఉంటంద? ఇండయా నుండ అమరిక్ ఎంత్ దూరం అంటే 22,000 కిలో మీటర్పి అనకుండా
22,000,000,000 మిలీిమీటర్పి అననటి ఉంటంద.

కనుక, జత్ అంటే 2, పుంజీ అంటే 4, డజను అంటే 12, మోలు అంటే 602,000,000,000,
000,000,000,000. రసాయన శాస్త్రంలో ఈ కొలమానం త్రచు వాడుకలోకి వసూత ఉంటంద
కనుక దీనికి ఆచారయ అవగాడ్రో గౌరవారాం "అవగాడ్రో సంఖ్య" అని ప్పర్ప పెటేిర్ప.

బాగానే ఉందయాయ! జాడీలో వేసిన చార్ఫడు గంధ్కం గుండలో 1,204,000,000,000,
000,000,000,000 అణువులు ఉనానయో లేదో లెకకపెటిి తేలిడం ఎలా? దీనికి చినన ఉపమానం
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4. అణువుల భారాలని తూకం వెయయడం ఎలా?
కరబనం-12 అణు భారం 12 గ్రాములు అని చెపుుకునానం కదా! అనగా, ఒక కరబనం అణువు బర్పవు
12 గ్రాములా? ఎవవరైనా వింటే నవివపోతార్ప.

ఒక అంత్రాాతీయ ఒపుందం ప్రక్రం కరబనం-12 (అనగా 6 ప్రోటానులు, 6 నూట్రానులు ఉనన
కరబనం) అణు భారం 12.000 అని ఒపుుకునానర్ప. అనగా ఒక మోలు ప్రాపితకి కరబనం-12
అణువులని తూకం వేసి చూసేత 12.000 గ్రాములు ఉంటంద అని అరాం. ఉంటందో ఉండదో నాకు
తెలియదు క్నీ “ఉంటంద” అని అంత్రాాతీయ ఒపుందం. “మోలు ప్రాపితకి” అంటే 602 000
000 000 000 000 000 000 =

రేణువులు (ఇకకడ అణువులు) అని తాత్ురయం.

ఈ సంఖ్య ఎకకడ నుండ వచిింద?

డాలిన్ సమక్లీకుడైన అవగాడ్రో ఇటలీలో, ట్టరిన్ నగరంలో, ట్టరిన్

విశ్వవిదాయలయంలో

ఆచార్పయడు. ఆయన ఏమనానడంటే “తాపోగ్రత్ (temperature), పీడనం (pressure) సిారంగా
ఉననపుుడు, సమానమైన ఉర్పవు (volume) గలిగిన వివిధ్ వాయువులలో సమానమైన “రేణువులు”
(అణువులు క్వచుి, బణువులు క్వచుి) ఉంటాయి అనానర్ప. అనగా, తాపోగ్రత్, పీడనం ఒకటే
అయినపుుడు ఒక లీటర్ప ఉదజని ( ) లో ఉనన అణువులు, ఒక లీటర్ప ఆమిజని (

) లో ఉనన
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బణువులు, ఒక లీటర్ప మథేన్ (

) లో ఉనన బణువులు, సరిసమానం అని అరాం. (Equal

volumes of gases, at the same temperature and pressure, contain equal numbers of
molecules.) అలా అయన అనానర్ప కనుక అయన గౌరవారాం ఆ సంఖ్య కి అవగాడ్రో సంఖ్య అని

ప్పర్ప పెటేిర్ప క్నీ ఆ సంఖ్య విలువ ఎంతో అయన చెపులేదు.

అవగాడ్రో సంఖ్య విలువని ఇంగిండులో మైకేల్ ఫ్లరడే ప్రయోగం చేసి కనుకుకనానడు. అయన చేసిన
ప్రయోగం ప్పర్ప విదుయత్ నిక్షేపణం (electrodeposition). ఈ ప్రయోగంలో విదుయత్ ప్రవాహం
సహాయంతో 108 గ్రాముల వెండని (అనగా, ఒక మోలు వెండని) తూకం వేసి విదుయతుత సహాయంతో
ఒక పళ్ిం మీద పూత్ పూసాతర్ప. ఇలా పూత్ పూయడానికి ఎంత్ విదుయతుత (“కర్ఫంట”) ఖ్ర్పి
అవుతుందో కొలుసాతర్ప. ఇకకడ జరిగిన ప్రక్రియని ఈ దగువ చూపిన సమీకరణం దావరా వెలిడ
చెయయవచుి.

ఇకకడ

అంటే ధ్నావేశ్ంతో ఉనన ఒక వెండ అయాన్. అద్ద విధ్ంగా

అంటే ఋణావేశ్ంతో

ఉనన ఒక ఎలక్ీను. ఈ ర్ఫండంటిని సంయోగపరిసేత త్టసాంగా ఉనన వెండ మూలకపు అణువు (
) వసుతంద అని ఈ సమీకరణం చెబుతోంద. అనగా ఎనిన ఎలక్ీనులు (లేదా, ఎనిన కూలుంబుల
ఆవేశ్ం లేదా ఛారిా) ఖ్ర్పి అవుతునానయో కొలవగలిగితే అనిన వెండ అణువులు, సమీకరణంలో, కుడ
వైపు నిక్షేపం చెందుతునానయని అరాం అవుతోంద కదా. ఫ్లరడే ప్రయోగం దావరా ఒక మోలు వెండని
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5. అణు వాదంలో రసగుళికలు
1. అణువు అంటే ఏమిటి?
గ్రీకు భాషలో “అ” అనే పూరవప్రత్యయం ‘క్నిద’ అనే అరాానిన ఇసుతంద; సంసకృత్ంలో అశుభ్రం
అంటే ‘శుభ్రం క్నిద’ అయినటి. గ్రీకు భాషలో “తోమోస్” అంటే ‘కతితరించు’ అనే అరాం వసుతంద.
ఇపుుడు “అ” అనే పూరవప్రత్యయానిన “తోమోస్” తో సంధించగా వచిిన మాట “అతోమోస్” అంటే
కతితరించడానికి వీలు క్నిద లేదా అవిభాజయం. ఇందులోంచి వచిిన “ఏటం” (atom) అంటే
విభ్జించడానికి వీలు పడనంత్ చినన పదారాం.

గ్రీకు, సంసకృత్ం జాాతి భాషలు. సంసకృత్ంలో ఈ ర్ఫండు మాటలని పోలిన మాట “ఆత్ా.” ఈ ఆత్ా
సవభావం ఎటవంటిదో ఋగేవదంలో వచేి నారాయణ సూకతం ఇలా చెబుతుంద:

“నీవారశూకవత్తనీవ పీతా భాసవత్యణూపమా | త్సాయ”ః శఖాయా మధ్యయ పరమాతాా వయవసిాత్ ”

అంటే, ఆత్ా అణు ప్రమాణంలో, మన హృదయ పీఠ్ంలో వయవసిాత్మై ఉంటందని చెబుతోంద. ఈ వేద
మంత్రానిన బటిి అణువు అనే మాట వేదంలో ఉండడమే క్కుండా ఆత్ాకి అణువుకి ఏదో అవినాభావ
సంబంధ్ం ఉననటి అనిపిసోతంద కదా!
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భ్గవదీగత్ ఏమంటోంద?

“నైనం ఛినేనిత శ్సాాణి, నైనం దహతి పావక్”

అనగా, (అణుప్రమాణంలో ఉనన) ఈ ఆత్ాని కతితతో కొయయలేము, మంటలో వేసి క్లిలేము.

ఆధునిక శాస్త్రంలో “ఏటం” అనన ఇంగ్నిషు మాటకి డాలిన్ ఇచిిన నిరవచనం కూడ ఇద్ద కనుక
అణుప్రమాణంలో ఉనన

ఆత్ాకి అణువుకి మధ్య ఉనన పోలికని బటిి “ఏటం” కి అణువు

సమానారాకమైన తెలుగు మాట అని మనం నిరాారించవచుి.

పొతే వాడుకలో్ చూదాేం. మీర్ప ఎపుుడైనా “పరమాణు బాంబు” అనే ప్రయోగం వినానరా? Atom
Bomb అంటే అణు బాంబే! మీర్ప ఎకకడైనా “పరమాణు శ్కిత” అనే ప్రయోగం చూసేరా? “అణు శ్కిత”
అంటే Atomic Energy. వాడుకలో మనం అణువుకీ, పరమాణువుకి మధ్య తేడాని గమనించడం
లేదని మనవి చేసుకుంటనానను. ప్రాచీన క్లం నుండ మన సంప్రదాయంలో అణువు అంటే atom!
పరమాణువు అంటే అణువులో అంత్రాభగం.
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7. భౌతిక శాస్త్రంలో వచిిన పెను మార్పులు
రూథర్^ఫర్్ ప్రతిపాదంచిన నమూనాని బోర్ ఎలా సవరించేడో తెలుసుకునే ముందు కొదేగా ఆ
సవరణ వెనక ఉనన చారిత్రాత్ాక నేపథయం చూదాేం.
సనాత్న భౌతిక శాస్త్రంలో వచిిన పెదే మళ్లపులకి క్రణభూత్మైనవి ప్రయోగాలు. ఈ ప్రయోగాలే
సిదాాంత్ సౌధాలకి పునాదులు. కనుక వీటి గురించి అవగాహన అత్యవసరం.
మనలో చాలామంద ఆక్శ్ంలో ఇంద్రధ్నుసుస (rainbow) చూసే ఉంటార్ప. వాతావరణంలోని నీటి
తుంపరల మీద సూరయరశా పడ్పుుడు, ఆ నీటి తుంపరలు పటికం (prism) వలె ప్రవరితంచి
సూరయకిరణాలలోని రంగులని విడగొటిగా మనకి సపతవరాణలతో ఇంద్రధ్నుసుస కనబడుతుంద. ఈ
ఇంద్రధ్నుసుసనే భౌతిక శాస్త్రజుాలు వరణమాల (spectrum) అని పిలుసాతర్ప. (లాటిన్ లో specter
అంటే దృశ్యం, కనబడేద, దయయం, వగైరా అరాాలు ఉనానయి. ఇందులోంచే spectator అనే మాట
కూడా పుటిింద.) ఈ వరణమాలలో కంటికి కనిపించే రంగులనీన, అవిచిిననంగా, ఒక రంగు నుండ
మరొక రంగులోకి మార్పతూ కనిపిసాతయి కనుక దీనిని “అవిచిినన వరణమాల (continuous
spectrum) అంటార్ప. ఇటవంటి అవిచిినన వరణమాల ఎలా ఉంటందో చూడాలనిపిసేత ఒకసారి
ఆక్శ్ంలో ఇంద్రధ్నుసుస కనిపించినపుుడు చూడండ. లేకపోతే ఈ దగువ బొమా చూడండ.
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8. అణు యుగంలో గుళిక భావాలు
నలిటి ఇనప కడీ్ని వేడ చేసేత ముందు ఎర్రగాను, ఇంక్ వేడ చేసేత తెలిగాను అవుతుంద.

ఇద

మనందరికీ తెలిసిన విషయమే. క్నీ “చలిగా ఉననపుుడు నలిగా ఉనన కడీ్ వేడెకుకతుననకొదీే ఎందుకు
రంగు మార్పతుంద?” ఈ రకం ప్రశ్న మనలాంటి సామానుయలు అడగర్ప. క్నీ జెరానీలో మాక్స
పాింక్ అడగేర్ప. ప్రయోగాలు చేసి చూసేడు. మంటలో ఉనన శ్కిత (energy) “ఒక నదీ ప్రవాహంలా”
కొలిమి నుండ కడీ్ లోకి ప్రహిసుతంద అని అనుకుననంత్సేపూ ఆయనకి సంత్ృపితకరమైన సమాధానం
దొరకలేదు. క్ని, వేడ కొలిమి నుండ కడీ్ లోకి “వాన చినుకులులా, బొటి బొటిగా,” ప్రవహిసోతంద
అని అనుకుంటే ప్రయోగానికి, సిదాేంతానికి మధ్య పొతుత కుదుర్పతోంద. ప్రత్యక్ష ప్రమాణానిద్ద పైచేయి
కనుక - అయిషింగానే - శ్కిత ధారలా ప్రవహించదు, బొటి బొటి గానే ప్రవహిసుతంద అని, సా. శ్
1900 నాటికి అందరూ ఒపుుకోక త్పులేదు. అనగా ఉషణ శ్కిత నిజ సవరూపం బొటి, బొటిగా,
గుళికలలా, ఉంటంద (heat energy is quantized).

సనాత్న భౌతిక శాసాానికి కొరకరాని కొయయలా త్యారయిన మరొక ప్రయోగం తేజోవిదుయత్ ప్రభావం
(photoelectric effect). ఈ రోజులోి ఎన్లన ఉపకరణాలు ఈ తేజోవిదుయత్ ప్రభావం మీద
అధారపడ పని చేసుతనానయి కనుక ప్రాయోగికంగా ఇద ముఖ్యమైన అంశ్ం.
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విదుయదయసాకంత్ వికిరణం (electromagnetic radiation) కొనిన పదారాాల (ఇవి లోహాలు
(metals) క్వచుి, ఘన రూపంలో ఉనన అలోహాలు (non-metals) క్వచుి, ద్రవాలు క్వచుి,
లేదా వాయువులు క్వచుి) మీద పడ్పుుడు ఆ పదారాాలు అలా పత్నమవుతూనన వికిరణం లోని
శ్కితని పీలుికొని, కొనిన ఎలక్ీనులని విడుదల చేసాతయనన గమనిక ఈ ప్రభావం యొకక లక్షణం.

మామూలు భాషలో చెపుుకోవాలంటే క్ంతి కొనిన లోహాల మీద పడ్పుుడు ఎలక్ీనులు ఒక
ప్రవాహంలా పుటికొసాతయి. ఈ ఎలక్ీను ప్రవాహమే విదుయత్ ప్రవాహం. ప్రవాహానిన ఇంగ్నిషులో
“కర్ఫంట్” (current) అని అంటార్ప కనుక ఇకకడ ఇలా పుటికొచిిన ప్రవాహానిన “ఫోటోఎలకిీక్
కర్ఫంట్” (photoelectric current) అని అంటార్ప. దీనిని మనం క్వలిసేత "తేజోవిదుయతుత"
ప్రవాహం అని తెలుగులో అనొచుి. ఈ సందరభంలో మనకి కొర్పకు పడని సమశ్య ఏమిటని
అడుగుతునానరా? ఈ తేజో ఎలక్ీనులలో ఉనన శ్కిత ఆ పదారాం మీద పత్నమయే విదుయదయసాకంత్
త్రంగాల తీవ్రత్ (intensity) మీద క్కుండా ఆ కెరటాల త్రచుదనం (frequency) మీద
ఆధారపడ ఉంటందని ప్రయోగం దావరా తెలిసింద. అంతే క్దు. పత్నమయే త్రంగాల త్రచుదనం
ఎకుకవ అయే కొదీే విడుదల అయే "తేజో ఎలక్ీను"ల జోర్ప పెర్పగుతుంద; అంటే, ఎకుకవ కర్ఫంట
ప్రవహిసుతంద. ఇద ప్రయోగం చెయయగా తెలిసిన విషయం. సనాత్న భౌతిక శాస్త్రం ఎందుకు ఇలా
జర్పగుతోందో వివరించి చెపులేక పోయింద.
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End of Preview.
Rest of the book can be read @
http://kinige.com/book/Gulika+Rasayanam
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