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1.

అెంకెలు, సెంఖ్యలు: ఒకటి

అెంకెల గురిెంచీ, సెంఖ్యల గురిెంచీ చెపపటెం మొద్లెటేినెంటే కాసీ మ్జిలీ కథలలా ఒకెంతట తెమ్లవు.
ముెందు ‘ఒకటి’ తో మొద్లు ప్లడతాన.
‘ఒక’ నే కొెంద్రు ‘వక’ అనీ, మ్రికొెంద్రు ‘వొక’ అనీ రాసాతరు. కాని ‘ఒక’ ఒకకటే ఒపుప; మిగిలిన
రెండు ప్రయోగాలు తపుప – అని నాదొక అభిప్రాయెం. మ్రొక అభిప్రాయానిక్ మ్రొకరిని
సెంప్రదిెంచ్ెండి.
‘ఒక’ అనాన ‘ఒెంటి’ అనాన ఒకకటే. ‘ఒెంటె” అెంటే మాత్రెం లొటిపిట అనే జెంతు విశేషెం.
మ్గవాడిని ఉద్దదసిెంచి, ‘ఒెంటరి’ అెంటే ఎవవరితోటీ సాెంగతయెం లేకుెండ్డ ఉనన వాడనో, ప్లళ్ళుకాని
వాడనో, నాతి గల బ్రహిచారి అనో అరాధలు సుపరిసాతయి కాని నిఘెంటువు ప్రకారెం ఒెంటి + అరి =
ఒెంటరి, అనగా అసహాయుడైన బెంటు. సైనయెంలో పదాతులని (బెంటులని) కూడ ‘ఒెంటరులు’ అనే
ఒకపుపడు అనేవారు. సైనిక ద్ళెంలో ఉననవాళ్ళు ఒెంటరి వాళ్ళు ఎలా అవుతారు? అసహాయులు ఎలా
అవుతారు?
ఒెంటి బ్రాహిణుడు ఎదురు రావటెం మ్ెంచి శ్కునెం కాద్ెంటారు.
అర గెంట కాని వేళలో గోడ గడియారెం ఒకే ఒక గెంట కొడితే అపుపడు ఒెంటిగెంట అయినటుె లెకక.
‘ఒకే ఒక’ అని నొక్క వకాకణిెంచ్వలసి వసేత ‘ఒకక’ అని ‘క’ ని నొక్క పలిక్తే సరిపోతుెంది. లేక
‘ఒకకగానొకక’ అని అనొచ్చచ.
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‘ఒకానొక’ అెంటే ‘ఏద్య ఒక’ అనే అరధెం సుపరిసుతెంది. ‘ఒకపుపడు’ అెంటే ‘ఒక వేళ, ఒక నాడు’
మొద్లైన అరాధలు చెపుపకోవచ్చచ. కాని ‘ఒక వేళ’ అననపుపడు ‘అయితే, గియితే’ అనే అరధెం కూడ
వసుతెంది.
‘ఒెండు’ అెంటే కననడెం లోనే కాదు, తెలుగులో కూడ ‘ఒకటే’. నా మాట మీద్ నమ్ికెం లేకపోతే
‘ఒెండొరులు’ అనే ప్రయోగెం చూడెండి.
జీవితాెంతెం ఒకే భారయతో ఉెంటే వాళ్ళు ‘ఏకపతీన వ్రతులు.’
ఒకే కడుపున పుటిిన వారు ఏకోద్రులు. ఒకే ఒక అెంకెం ఉనన నాటికని ‘ఏకాెంక్క’ అెంటారు. ఒకే
భూమి మీద్ ఎలెపుపడు ఒకే రకెం పెంటని సాగు చేసేత దానిని ఏకసాయెం (‘మోనోకలచర్’) అెంటారు.
పెంటలని మారుచతూ రకరకాల పెంటలని పెండిెంచే వయవసాయానిన బహుసాయెం అనొచ్చచ.
‘ఏక’ సెంసకృతెం అయినపపటికీ, తెలుగులో ‘ఒక’ మాటల కెంటె ‘ఏక’ మాటలే ఎకుకవ.
బ్రహి సవరూపానిన ఒకే ఒక అక్షరెంతో వరిణెంచాలెంటే ఏకాక్షరమైన ‘ఓెం’ ని వాడ్డలి –
‘ఓమితేయకాక్షరెం బ్రహి’ అననది ఉపనిషదావకయెం.
‘ఏక మ్తితవెం’ అనన మాటలే ‘ఐకమ్తయెం’ గా మారేయి. ఏకీభావమే ఐకయెం. ఆెంధ్రులలో ఏకమ్తితవెం
తకుకవ కనక, ఆెంధ్రులు భారతద్దశానిక్ ద్దవుడు ఇచిచన బహుమ్తులు.
‘ఏక’ తోక ద్గగర వచేచ పదాలక్ ‘ప్రతేయక, తద్దక’ అనేవి రెండు ఉదాహరణలు.
‘ఏకాెంతెం’ అెంటే కోరుకుని, కావాలని ఒెంటరిగా ఉెండటెం. ‘ఒెంటరితనెం’ అెంటే తన అభీషాినిక్
వయతిరేకెంగా ఏకాెంతెంగా ఉెండటెం.
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4.

అెంకెలు, సెంఖ్యలు: నాలుగు

రెండు పాదాలునన తెలుగు పదాయనిన దివపద్ అననటేె నాలుగు పాదాలునన పదాయనిన చ్తుషపద్ అనో
చ్తుషాపది అనో అనొచ్చచ. చ్తుషాపది అెంటే జెంతువనే అరామే సరవసాధారణెంగా నలుగురికీ
సుపరిసుతెంది కనక ఆ మాట ఇకకడ నపపదు. ఇకకడ ‘నలుగురికీ’ అనన ప్రయోగెం, ‘నలుగురితో చెపిప
మ్రీ చెయియ,’ ‘నాలుగు మూలలా వెతుకు,’ ‘నాలుగు చివాటుె వేసి రా,” మొద్లైన ప్రయోగాలు
అజహరెక్షణెం అనే అలెంకారానిక్ ఉదాహరణలు. ఇకకడ ‘నలుగురూ’ అెంటే ‘పది మ్ెంద్ద’ – లేదా
చాల మ్ెంది – అని అరాెం. పులి మీద్ పుట్రలా ఒక అజహరెక్షణానిన వివరిెంచ్టానిక్ మ్రొక
అజహరెక్షణెం వాడవలసి వచిచెంది – గమ్నిెంచేరో, లేద్య!
జపానీ భాషలో నాలుగుక్ ఒక ప్రతేయకత ఉెంది. జపాన భాషలో ‘చీ’ అెంటే ‘నాలుగు’ అని ఒక అరాెం,
‘రకతెం’ అని మ్రొక అరాెం. అెందుకని నాలుగు వారిక్ అశుభెం. మ్నెం ఏడుని ఆరునొనకకటి అననటేె
వారు నాలుగుని మూడునొనకకటి అెంటారో అనరో కనకోకవాలి.
చిెంతపికకలాటలో నాలుగుని ‘పుెంజీ’ అెంటారు. ఇది ‘పుెంజము’ క్ భ్రషి రూపెం. పుెంజెం అెంటే
పోగు; చెవి పోగు కాదు, ఇకకడ ‘పోగు’ అెంటే రాశ. నక్షత్రాల పోగుని కూడ రాశ అనే అెంటాెం.
నా చిననతనెంలో నాలుగు కానలని ‘అణా’ అనే వాళుెం. ఇపుపడు అణాలు చెలెక పోవటమే కాకుెండ్డ
‘పద్హారణాల ఆెంధ్రుడు’ అనన జ్ఞతీయెం కూడ చెలామ్ణీలో లేకుెండ్డ పోయిెంది.
సెంసకృతెంలో ‘చౌ’ అెంటే నాలుగు. నాలుగు ముతాయలతో చేసిన జూకాలని చౌకటుె అెంటారు.
పలకలు, పటాలు, క్టికీలు, మొద్లైన వాటిక్ నాలుగు పకకలా ఉెండే బెందు (‘ఫ్రేము’) ని కూడ్డ
చౌకటుి అనే అెంటారు.
గుర్రెం నాలుగు కాళునీ పైక్ ఎతిత అవరోధానిన దాటే విధానమే చౌకళ్ళెంచ్టెం.
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నాలుగు సాెంబాలతో కటిి అనిన వైపులా తెరచి ఉనన కటిడెం చౌకెం. ఇద్ద చౌకు లేదా చౌకీ అయిెంది.
మ్రీ ‘బ్యతులు’ వాడటెం ఇషిెం లేని వాళ్ళు ఇెంగ్లెషులో ‘బ్యత్’ ని ‘చౌకు’ అని కానీ చౌకీ అని కానీ
తెలిగిెంచ్వచ్చచ. అపుపడు ‘ట్ల్ బ్యత్’ ఆసీల చౌకు అవుతుెంది. మా ఉళ్ళు అయితే “ఆసీల పాక”
అనేవాళుెం!
నాలుగు రకాల తినభెండ్డరాలని కలపగా వచిచన ‘మికచర్’ ని చౌచౌ అని కూడ అెంటాెం.
చ్వితి అనే మాట చౌతి క్ రూపాెంతరెం. చౌషష్టి 64, చౌసీతి 84.
చౌద్రి లో ‘చౌ’ అెంటే అరధెం ఏమిట్?
నాలుగు ద్ెంతాలు ఉనన ఇెంద్రుడి ఏనగు చౌద్ెంతి. ద్దనినే చ్తురదెంతి అని కూడ అెంటారు. ‘చౌ’ కెంటె
‘చ్తుర్’ బాగా వాడుకలో ఉెంది.
చ్తురుిఖుడు చ్తురేవద్ములక్ కరత అని నలుగురూ నమేి విషయమే.
ధరి, అరా, కామ్, మోక్షాలు చ్తురివధ పురుషారాాలు. సాలోకయ, సామీపయ, సారూపయ, సాయుజ్ఞయలు
చ్తురివధ ముకుతలు.
సనాతన ధరిెంలో నాలుగు చాల చోటె కనిపిసుతెంది. ‘చాతురవరణయెం మ్యా సృషిెం’ అనానడు.
చ్తురాశ్రమ్ములు అెంటే బ్రహిచ్రయెం, గారహసతయెం, వానప్రసతెం, సనాయసెం. ఈ నాలుగు వరాణలనీ,
నాలుగు ఆశ్రమాలనీ కలిపి వరాణశ్రమ్ ధరిెం అనానరు.
మ్ళాు ఈ నాలుగు ఆశ్రమాలు ఒకొకకటి నాలుగేసి రకాలు. ఉదాహరణక్ బ్రహిచారులలో నాలుగు
రకాలు: గాయత్రీ, ప్రాజ్ఞపతయ, వైదిక, నైష్టిక. ఇలాగే సనాయసులలో నాలుగు రకాలు: కుటీచ్కుడు,
బహూద్కుడు, హెంసకుడు, పరమ్హెంస.
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9.

అెంకెలు, సెంఖ్యలు: తొమిిది

“తొనన” ని “పది” తో సెంధిెంచ్గా “తొమిిది” వచిచెంద్ని అనకుెంటే ఈ మాట యొకక వాచాయరాెం
“పది కెంటె ఒకటి తకుకవ.” ఇకకడ ఏ రకెం సెంధి కారయెం జరిగిెంద్య నాకు తెలియదు కాని ఈ రకెం
ప్రయోగెం – అనగా “పది కెంటె ఒకటి తకుకవ,” “ఇరవై కెంటె ఒకటి తకుకవ”, వగైరా - ఇతర
భాషలలో కూడ కనిపిసుతెంది. ఒక భాష నెండి మ్రొక భాషలోక్ ఇది ఎలా వాయపిెంచిెంద్య పరిశ్లధన
చేసి చూడ్డలి.
తొమిిదిని సెంసకృతెంలో “నవ” అెంటారు. కాని తెలుగులో “నవ” అనన మాటని మూడరాాలులో
వాడతారు: కొతత, తొమిిది, దురద్. ఈ మూడరాాలతోటీ ఏ విధమైన సెంబెంధమూ లేని “నవ”
మాటలు కూడ ఉనానయి. ఉదాహరణక్ మెట్రిక్స పద్ధతి అమ్లు లోక్ రాడ్డనిక్ పూరవెం కృషాణ జిలాెలో
వాడుకలో ఉెండే “నవటాకు” అెంటే సేరులో ఎనిమిద్య వెంతు, తొమిిద్య వెంతు కాదు. పైప్లచ్చచ ఒక
“నవటాకు” = 10 తులాలు. .
ఇద్ద విధెంగా “నవరసు” అనన మాటలో “నవ” నేతిబీరకాయలో నెయియ లాెంటిది. “నవరసు” అనే
మాట “సావరిన్” (sovereign) అనే ఇెంగ్లెషు మాటక్ బ్రషిరూపెం. తెలుగులో ఈ మాటని కేవలెం
బెంగారపు నాణలని ఉద్దదశెంచి మాత్రెం వాడేవారు. ఇద్ద విధెంగా నవారు, నవాబు, నవాసారెం అనే
మాటలలో “నవ” క్ కొతతద్నెంతో కాని, తొమిిదితో కాని, దురద్తో కాని ఏ విధమైన సెంబెంధెం
ఉననటుె తోచ్దు.
ఆశ్వయుజ శుద్ధ పాడయమి లగాయతు నవమి వరకు నడిచే కాలానిన నవరాత్రులు అెంటారు. ద్దనినే
ద్సరా అని కూడ అెంటారు. “ద్శ్రాత్రి పెండుగ” అనే సమాసానిక్ కుెపత రూపమే ద్సరా అని
ఎెంతమ్ెందిక్ తెలుసు? అెంటే “నవరాత్రులు” లో చివరి రోజుని విజయద్శ్మి అెంటారా? ఇకకడ ఎద్య
లెకక తపిపెంది!
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శ్ృెంగారము, హాసయము, కరుణము, వీరము, రౌద్రము, భయానకము, బీభతపము, అదుితము,
శాెంతము - అనే తొమిిది రసములన నవరసములు అెంటారు.
నవధానాయల పేరుె: వడుె, ఉలవలు, ప్లసలు, మినగులు, నవువలు, గోధుమ్లు, అనములు, కెందులు,
స్పనగలు.
నవరతానలు ఏవేవో నాకు ఇపపటిక్ ఇద్మితాెంగా తెలియదు. ఒకొకక చోట ఒకొకకలా ఉనానయి. ఈ
సెందిగధతక్ కారణెం ఇెంగ్లెషు పేరెక్, తెలుగు (సెంసకృతెం) పేరెక్ మ్ధయ పొతుత లేకపోవడెం.
అమ్రకోశ్ెం

ప్రకారెం Emeralds అెంటే పచ్చలు. కానీ గరుతితెం, మ్రకతెం, అశ్వగరిెం,

హరినిణి అనాన పచ్చలే. అనగా ఈ నాలుగూ పచ్చలలో రకాలో లేక “పచ్చలు” అనన మాటక్
నానాఅ రాాలో నాకు తెలియదు. అలాగే Rubies అెంటే కెెంపులు. ఈ కెెంపులలో కూడ్డ రకాలు
ఉనానయి: శ్లణరతనెం, లోహితకెం, పద్ిరాగెం. పగడెం తెలుగు, ప్రవాళెం సెంసకృతెం. ముతయెం
తెలుగు, మౌక్తకెం సెంసకృతెం. ఈ సెంద్రిెంలో gem అెంటే రతనెం కానీ మ్ణి కాని అవుతుెంది.
ఈ రకెం వైవిధయతని మ్నసు్లో ప్లటుికుెంటే, ఒక జ్ఞబితా ప్రకారెం నవరతానలు ఇవి:: 1. వజ్రెం
(diamond), 2. వైడూరయెం (cat ‘s eye or lapis lazuli), 3. నీలెం (blue sapphire), 4.
గోమేధికెం (topaz or onyx), 5. పుషయరాగెం (topaz), 6. గరుడ పచ్చ (emerald), 7. కెెంపు
(ruby), 8. పగడెం (red coral), 9. ముతయెం, (pearl). ఇెంగ్లెషులో చూసేత, “these gems are
1. diamond, 2. chrysoberyl cat's eye, 3. blue sapphire, 4. orange hessonite
garnet, 5. yellow sapphire, 6. emerald, 7. ruby, 8. red coral, and 9. pearl” అని
ఉెంది. నిజ్ఞనిక్ ఆభరణాలలో వాడే విలువైన రాళ్ళు తొమిిది కెంటే ఎకుకవే ఉనానయి!
నవగ్రహాలలో తొమిిద్య గ్రహెం అయిన పూెట్ “గ్రహెం కాదు” అని వాదిెంచి దానిని గ్రహాల
జ్ఞబితాలోెంచి దిెంపేశారు. పూెట్క్ ఈ దురదశ్ ఎనానళ్ళె ఉెంటుెంద్య తెలియదుకాని, ఇటుపైన అలుెడిని
“జ్ఞమాతా నవమ్ గ్రహః” అని అనాలో ఏమో అని నేన కెంగారు పడా మాట మాత్రెం వాసతవెం. కాని
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13. భారతీయ లెక్కెంపు పద్ధతి
ఈ

మ్ధయ ఒక సేనహితురాలు

పిలచి

ప్లద్ద ప్లద్ద సెంఖ్యలని భారతీయ పద్ధతిలో ఏయే పేరెతో

పిలుసాతరని అడిగేరు. మ్ెంచి ప్రెశేన!
ఈ రోజులోె

ఏ పత్రిక తిరగేసి చూసినా ప్రభుతవ, వాయపార రెంగాలలో డబుబ ఖ్రుచల విషయెం

వచేచసరిక్ ఆరువెంద్ల వేల కోటుె, 3,30,000 కోటుె మొద్లైన మాటలు తరచ్చ కనిపిసుతనానయి. నేన
చిననపుపడు ఇరవై తొమిిది తరువాత "ఇరవై పది, ఇరవై పద్కొెండు, ఇరవై పనెనెండు అని లెకెకటెిసూత
ఉెంటే మా అననయయ నా మూతి మీద్ వాత వేసాతనని బదిరిెంచేడు. ఇపుపడు ఎవవరు, ఎవరి మూతి మీద్
ఏమి వెయాయలననది ప్రశ్న.
నేన చిననపుపడు లెకకలు చ్దువుకుననపుపడు లెక్కెంపు పద్ధతి ఈ విధెంగా వెళ్ళుది: ఒకటుె (1), పదులు
(10), వెంద్లు (100), వేలు (1000), పదివేలు (10,000), లక్ష (1,00,000), పది లక్షలు
(10,00,000), కోటి (1,00,00,000) పదికోటుె (10,00,00,000). లెకక ఇకకడ ఆగిపోయేది; ఆ
పైన లెకక ప్లటివలసిన అవసరెం అెంతగా ఉెండేది కాదు. ఆ రోజులోె లక్షాధికారుె గొపపవాళ్ళు;
కోటీశ్వరులు నూటికో, కోటికో ఒకడు ఉెండేవాడు. ఇపుపడు లెంచాలే కోటె మీద్ ఉనానయేమో అసలు
ఖ్రుచలు గురిెంచి మాటాెడ్డలెంటే ఇెంకా ప్లద్ద సెంఖ్యల అవసరెం ఉెంటుెంది.
ప్రతీ విషయానీన సైన్ కోణెం నెండి పరిశీలిెంచి, కోడిగుడుాక్ ఈకలు పీక్, అెంద్రి చేతా అక్షతలు
వేయిెంచ్చకోవటెం నాకు అలవాటయిపోయిెంది. పైన చూప్లటిిన సెంఖ్యల పేరుె చూడెండి. ఒకటితో
మొద్లు ప్లటేిెం. తరువాత ఒకటి పకక సునన తగిలిెంచిన వెెంబడి వచిచన 10 ని "పది" అనానెం. (ఈ
1

10 ని శాస్త్రెంలో 10 అని రాసాతరు.) ఒకటి పకక రెండు సుననలు తగిలిెంచిన తరువాత కొతత పేరు
2

తయారు చేసి "వెంద్" అనానెం. (ఈ 100 ని శాస్త్రెంలో 10 అని రాసాతరు.) ఒకటి తరువాత మూడు
3

సుననలు వసేత మ్రొక కొతత పేరు - "వెయియ" - ప్లటేిెం. (ఈ 1000 ని శాస్త్రెంలో 10 అని రాసాతరు.)
సుననలు అలా వసూత ఉెంటే కేశ్వ నామాలలా ఎనిన పేరెని ప్లడతాెం? అెందుకని వెయియ తరువాత సునన
చేరిచనపుపడు కొతత పేరు ప్లటికుెండ్డ "పది" అనే పూరవ ప్రతయయెం తగిలిెంచి "పది వేలు" (10,000
4

లేదా 10 ) అని పాత పేరునే మ్ళాు వాడేెం. ఇపుపడు మ్రొక సునన తగిలిెంచినపుపడు "వెంద్ వేలు"
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5

(ఈ వాడుక లేకపోలేదు) అనకుెండ్డ "లక్ష" అని కొతత పేరు ప్లటేిెం. (1 లక్ష = 10 ). ఆ తరువాత
6

"పది" చేరిచ "పది లక్షలు" అని "లక్ష" ని తిరిగి వాడేెం. (10 లక్షలు = 10 ). ఆ పైన మ్రొక కొతత
7

8

పేరు - కోటి - ప్లటేిెం. (1 కోటి = 10 ). తరువాత "పది కోటుె" (= 10 ).
9

ఈ బాణీ ప్రకారెం నూరు కోటెని "నూరు కోటుె" (= 10 ) అనకుెండ్డ కొతత పేరు ప్లటాిలి. కాని నాకు
10

తెలుసుననెంత వరకు "నూరు కోటుె" క్, "వెయియ కోటుె" (=10 ) కీ కొతత పేరుె వాడుకలో లేవు;
“కోటి” నే పద్దపద్ద వాడి

వెంద్ కోటుె, వెయియ కోటుె

11

"పదివేల కోటుె" (= 10 ) అనడెం

మొద్లుప్లటేిెం! వెంద్ కోటెని నిఖ్రవెం అనినీన, పదివేల కోటుె" ని "అరుబద్ెం" అనినీన

కొెంద్రు

అెంటారు.
ఇకకడనెండి మ్ళాు బాణీ మారుతుెంది. అరుబద్ెం తరువాత మ్రొక సునన తగిలిెంచినపుపడు "మ్హా"
అనే పూరవ ప్రతయయెం చేరచటెం, రెండు సుననలు చేరిచనపుపడు కొతత పేరు ప్లటిటెం చేసేరు, మ్న వాళ్ళు.
12

ఈ పద్ధతిలో అరుబద్ెం తరువాత "పది అరుబదాలు" కాకుెండ్డ "మ్హారుబద్ెం" (= 10 ) వసుతెంది.
13

14

15

మ్రొక సునన చేరిచనపుపడు ఖ్రవెం (= 10 ), తరువాత మ్హా ఖ్రవెం (=10 ), పద్ిెం (=10 ),
16

మ్హా పద్ిెం (=10 ) , మొద్లైనవి. మ్న భారతీయ పద్ధతి వాడ ద్లుచ్చకుెంటే 3,00,000 కోటె
రూపాయలు అెంటే 3x10

12

లేదా 3 మ్హారుబదాల రూపాయలు.

ఇపుపడు ఒక ప్రశ్న, ఒక గమ్నిక.
ప్రశ్న: లక్ష రూపాయలు ఉననవాడిని లక్షాధికారి అెంటాెం కదా. కోటి ఉననవాడిని కోటీశ్వరుడు
అెంటాెం. అరుబద్ెం రూపాయలు ఉననవాడిని ఏమ్నాలి? "అధికారి, ఈశ్వరుడు" కాకుెండ్డ మ్రొక
ఉతతర ప్రతయయెం కావాలనకుెంటే అరుబద్మ్ెంతుడు, ఖ్రవమ్ెంతుడు, అని ఇపుపడే అనేసుకుెంటే
ప్రతయయాల కోసెం తరావత వెతుకుకనే పనెండదు కదా!
గమ్నిక: తెలుగులో బహువచ్నెం వాడినపుపడు "లక్షలు," "కోటుె," "మిలియనె," "బిలియనె" వగైరా
అెంటాెం. కాని ఇెంగ్లెషులోక్ అనవాద్ెం చేసినపుపడు lakhs, crores, millions, billions అనరు;
lakh, crore, million, billion అనే అెంటారు. "నాలుగు లక్షల రూపాయలు" అనన పద్బెంధానిన
"four lakh rupees" అనే అనాలి. అలాగే "పది మిలియనె డ్డలరుె" ని "ten million dollars"
అనే అనాలి. కాని "లక్షల కొద్దద లెంచాలు ఇచ్చచకునానరు" అననపుపడు మాత్రెం lakhs of rupees
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17. సెంఖ్యలలో రకాలు: నిషప, అనిషప, లోకోతతర సెంఖ్యలు
భినాననిన ఇెంగ్లెషులో `ఫ్రేక్షన్` (fraction) అెంటారు. తెలుగులో కాని, సెంసకృతెంలో కాని `భిననెం`
అెంటే 'మామూలుగా కాకుెండ్డ మ్రొక విధెంగా' అని అరాెం; `భాగెం` అనే సూచ్నే లేదు. కాని
ఇెంగ్లెషులో మాత్రెం `ఫ్రేక్షన్` అెంటే భాగెం అనే అరాెం. తెలుగులో “భినానలు" అెంటే "మ్రొక రకమైన
సెంఖ్యలు" అనే అరాెం సుపరిసుతెంది కాని ఇకకడ మ్నెం “భాగెం” అనే అరాానేన తీసుకుెందాెం. ఏది
ఏమ్యినా భిననెం అెంటే మ్నెంద్రికీ తెలుసు కనక ప్రతేయకెంగా ప్రయాస పడి నిరవచ్నెం చెపపన.
భినానలని ఎవరు ఎపుపడు కనకుకనానరో ఎవవరికీ తెలియదు. కాని `భిననెం` అనగా ‘భాగెం' అనే భావన
మానవుడి పుర్రెలో పుటిినద్ద; అెంటే, ఇది సహజమైన భావెం కాదు, కలిపతమైన భావెం. క్రీసుత పూరవెం
1650 ప్రాెంతాలదైన `రిెండ్ పపైరస్’ (Rhind papyrus) లో 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 వెంటి
ఏకలవ భినానలక్ (అెంటే లవెంలో 1 ఉనన భినానలు), 2/3 క్ ప్రతేయకమైన మాటలు కనిపిసాతయి. మ్న
తెలుగులో కూడ చూడెండి, 1/2 ని అర అనీ, 1/4 ని పావు అనీ అెంటాెం. మూడు పావులు అని
చెపాపలెంటే సెంధి చేసి ముపాపవు అెంటాెం. తెలుగులో, నాకు తెలుసుననెంత వరకు, 2/3 క్ గానీ,
తదితర భినానలక్ గాని ప్రతేయకమైన పేరుె ఉననటుె లేదు. ముపేపట అెంటే 3/4 అనే అరాెం వసుతెంది,
కాని ఈ మాట కొబబరి కాయ ఎెంత ముదిరిెంద్య చెపపడ్డనికే వాడటెం నా చిననతనెంలో వినానన. కాని
ఆెంధ్రభారతి నిఘెంటువులలో ఈ మాట లేదు.
17.1 నిషప సెంఖ్యలు (Rational Numbers)
పూరణ సెంఖ్యలని, భినన సెంఖ్యలని గుతతగుచిచ వాటిక్ నిషప సెంఖ్యలు అని ఒక కొతత పేరు ప్లడదాెం.
`నిషప సెంఖ్యలు` అెంటే లవము, హారము ఉెండి నిషపతిత ని తెలియజేసేవి. ఇకకడ ఇలా కొతత పేరు
ప్లటిడెంలో విజాత తరువాత అరాెం అవుతుెంది. ఈ నిషప సెంఖ్యలనే ఇెంగ్లెషులో 'రేషనల్ నెంబర్్'
(rational numbers) అెంటారు – అెంటే ‘రేష్యయ’ (ratio) లేదా నిషపతితని సూచిెంచేవి. ('రేషనల్'
అనన ఇెంగ్లెషు మాటక్ రెండు అరాాలు ఉనానయి: ఒకటి, తరకబద్ధమైన అనినీన, మ్రొకటి నిషపతితని
సూచిెంచేది అనినీన.) నిషప సెంఖ్యలని ఉపయోగిెంచి మ్నెం కూడికలు, తీసివేతలు, గుణకారాలు,
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భాగారాలు చేసినపుపడు వచేచ సమాధానెం ఎలెపుపడూ నిషప సెంఖ్యయ అవుతుెంది. అెంటే అెంకగణితెం
(arithmetic) చేసేటపుపడు నిషప సెంఖ్యలు సెంవృతాలు. (Rational numbers are closed
under arithmetic operations). అెందుకనే నిషప సెంఖ్యల గురిెంచి మ్నెం ఎెంత నేరుచకుెంటే
అెంత మ్ెంచిది.
ఈ ఆధునిక యుగెంలో అెంకగణితెం ఒకకటీ చెయయడెం వసేత సరిపోద్ని ఏ ఉననత పాఠ్శాల విదాయరిధని
అడిగినా తెలుసుతెంది. మ్న ప్రగతిక్ బీజగణితెం (algebra) ఎెంతో ముఖ్యెం. బీజగణితెంలో
వరగమూలెం (square root) విలువ కటిడెం ఒక సరవసాధారణమైన ప్రక్రియ. ఉదాహరణక్ 2
యొకక వరగమూలెం ఉరమ్రగా 1.414. ఉరమ్రిక లేకుెండ్డ నికకచిచగా రాయాలెంటే 1 వేసి, దాని
పకక ద్శాెంశ్ బిెందువు ప్లటిి, అటు తరువాత నిరివరామ్ెంగా అలా అెంతులేననిన అెంకెలని
వేసుకుెంటూ పోవాలి. ఇటువెంటి సెంఖ్యలని ఏ రెండు పూరాణెంకాల నిషపతితలాగా రాయలేము. అెంటే,
వాటిని భినానలుగా, లేదా నిషప సెంఖ్యలుగా, రాయలేము. అెంటే ఏమిటనన మాట? మ్న 2 యొకక
వరగమూలెం పూరణ సెంఖ్య కాదు, భినన సెంఖ్య (లేదా నిషప సెంఖ్య) కాదు. ఇద్దద్య కొతత రకెం సెంఖ్య.
బీజగణితెంలో ఈ కొతత రకెం సెంఖ్యలు కొలెలుగా కనిపిసాతయి. కనక బీజగణితెం చేసేటపుపడు నిషప
సెంఖ్యలు సెంవృత లక్షణెం ప్రద్రిాెంచ్టెం లేద్ననమాట. సెంవృతతతేెం కావాలెంటే సెంఖ్యల పరిధిని
మ్రికొెంచెెం ప్లెంచాలి. ఈ పరిధిని ప్లెంచ్టానిక్ కావలసిన కొతత రకెం సెంఖ్యలని అనిషప సెంఖ్యలు
(irrational numbers) అెంటారు. అెంటే, “రేషనల్” కానివి. అెంటే, నిషపతితలా రాయటానిక్
లొెంగనివి.
17.2 అనిషప సెంఖ్యలు (Irrational Numbers)
అనిషప సెంఖ్య అనే భావెం మ్న అనభవ పరిధిక్ అతీతమైనది. వీటిని ఇెంగ్లెషులో `ఇర్రేషనల్`
(irrational) సెంఖ్యలు అెంటారు. `రేషనల్` కానివి `ఇర్రేషనల్.` ఇకకడ ఈ `రేషనల్` అనన మాట
`రేష్యయ` (ratio) అనన మాటక్ సెంబెంధిెంచినది. ఒక నిషపతిత రూపెంలో రాయగలిగే సెంఖ్యలు నిషప
సెంఖ్యలు (rational numbers). ఒక సెంఖ్యని నిషపతిత రూపెంలో రాయలేని పక్షెంలో ఆ సెంఖ్య
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20. ప్రధాన సెంఖ్యలు (Primes)
గణితెంలో ఉనన ఒక ఉపశాఖ్ని ప్రధాన సెంఖ్యలు (prime numbers) అెంటారు. ఈ ఉపశాఖ్లో
కనబడే అెంద్ెం మ్రకకడ్డ లేద్దమో అనిపిసుతెంది. గణితెంలో ప్రావీణయెం లేని వారు కూడ, గణితపు
లోతులని తరచి చూసే సామ్రధయెం లేని వారు కూడ ఈ ప్రధాన సెంఖ్యల అెంద్చ్ెందాలని చ్వి
చూడకపోతే జీవితెంలో ఒక వెలితి మిగిలిపోయినటేె. అద్ృషివశాతుత ఈ ప్రధాన సెంఖ్యలని చ్వి చూసి
ఆనెందిెంచ్డ్డనిక్ గణితెం లోతులోెక్ అతిగా వెళునకకరలేదు.
ముెందుగా 1, 2, 3, 4, .......వగైరాలతో మొద్లు ప్లడదాెం. వీటిని పూరణ సెంఖ్యలు అెంటారు. ఇవి
అనెంతమైననిన ఉనానయి. వీటిలోె ఒక భాగెం ప్రధాన సెంఖ్యలు (prime numbers); ఇవి చాల
ఆసక్త రేకెతితెంచే సెంఖ్యలు.
పూరణ సెంఖ్యలలో ఏవి ప్రధాన సెంఖ్యలు?
ప్రధాన సెంఖ్యలు 1 చేత గాని, తమ్ చేత కాని మాత్రమే నిశేాషెంగా భాగిెంచ్డ్డనిక్ లొెంగేవి అని
నిరవచ్నెం. కానీ ఈ నిరవచ్నానిక్ ఒక మినహాయిెంపు ఉెంది: 1 ప్రధాన సెంఖ్య కాదు.
ఉదాహరణక్ 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, ......, వగైరాలనీన ప్రధాన సెంఖ్యలే. మ్రొక విధెంగా
చెపాపలెంటే ప్రధాన సెంఖ్యలక్ భాజకాలు (divisors) లేవు. అెందుకని వీటిని అవిభాజయ సెంఖ్యలు
అని కూడ్డ అెంటారు.
పైన చూపిన ప్రధాన సెంఖ్యల జ్ఞబితాలో 2 క్ ఒక ప్రతేయకత ఉెంది; ఇదొకకటే ప్రధాన సెంఖ్యలలో సరి
సెంఖ్య!
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End of Preview.
Rest of the book can be read @
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