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భతుఱ ఫెదడు తన గుభించి ణానఽ ఏభనఽక ంట ంథి? థాతు గుభించి థాతుకి ఎల ంటి ఄభితృర మం 
వ ంథ,ి ఎల ంటి ఄవగహన వ ంథి? ఇ రశ్ీలకి సభ దాధాల  రోదిసాి  తోృ ణే చాల  అసకిికయఫైెన కథ 
ఄవ త ంథ.ి భనసఽుకి, ఫుథిికి, రజఞకి ఈతృది, అదాయం ఫెదడు ఄతు భనకి ఆ ుడు ణెల సఽ గతు భౄండు 
సహస్ర ఫదా ల కితీం అ యషమంలో సభౄైన ఄవగహన ఈండేథ ి కదఽ. ఄల ంటి ఄవస్న దశ్ నఽండ ి
తృర యంబఫైెన ధాడీ రసిరం (neuroscience), ధేడు జీన్ తెయనల  ఄబణేధేభు, డీప్ ఫరరబన్ లిభులేషన్ ల  
ఄబణే ధేభు, ఎధనీ కొతి ఒయవళ్లు  చోట  చేసఽక ంటూ, గుయతి టిభనంతగ  భోగభుంచింథి. ఫెదడు చభితర 
ఄంటే ఫెదడునఽ గుభించిన భన పదయలలోతు థోషల చభిణేర! ఄసల  ఏ యృైజఞఞ తుక యంగంలోధృైధా చభితర ఄంటే 
ఆల గై ఈంట ంథి. కొతి రయోగల  చెనపు స్క్ష్ెం అదాయంగ తృత లథాి ంణాలలోతు త ుల  థిదఽా క ంటూ 
యజఞఞ నం  భోగభుసఽి ంథి భభి. ధాడీ రసిరంలో ఎతుీ త ుల  సవభించిధా, ఎంత  భోగతి స్దించిధా, కొతుీ 
రశ్ీల  భ తరం కొయకభతు కొమెల గధే భుగియౌతోృ త ధాీబ. ఄల ంటి రశ్ీలలో ‘చెైతనెం ఄంట ేఏంట?ి 
భనసఽు ఄంటే ఏంట?ి‛ భుఖెఫైెనయ. ఇ లోణెైన రశ్ీల జోయౌకి తోృ క ండా రసఽి ణాతుకి భ తరం ఫెదడు 
చభితరలో కొతుీ భుఖెఫైెన ఘటది ల గుభించి చె ుక ంథాం. 

 

భన ఫెదడు చభితర కథ తృరాతె యృైదె స్ంరథామ తుక ి భూలయభట ి  ఄతు చె ుకోదగగ తృర చీన గరకీ  
యృైదఽెడు ళితృో కౄటీీస్  (460-379 B.C.) ణో భృదల నెడథాం. రసఽి త కలంలో భనం ఄనఽక నీటేి ళితృో కౄటీీస్ 
కూడా ఆంథిరమ ల వెవహాభలకి, భనసఽుకి, ఫుథిికి ఫెదడే ఈతృది ఄతు నభ డు. తృర చీన గరకీ  ణాతిిక డు 
నపుట ,ో రజఞస్ిభెం గుభించి, అదయశ సభ జం గుభించి కలల  గనీ ఫేదాయ, కూడా ఫెదడు గుభించి 
ఆంచఽభుంచఽ ఄథే యధంగ అలోచించాడు. కతు నపుటో శిషెయతీం ఄబన ఄభిస్ి టిల్ పదయల  భ తరం ఇ 
యషమంలో కసి భినీంగ వ ధాీబ.  

 

ఄభిస్ి టిల్ పౌతిక రంచంలో ఎధనీ ఄంరల భూదక ితన చింతనతు స్భించాడు. రతీ థాతుకి ఏథో  యవయణ 
ఆచేాయడు. ఎధనీ సందభౄలలో అ యవయణ తుతు (ఒకటినీయ సహస్ర ఫదా ల తభిత) ణేయౌంథ.ి కతు అ 
భోజులోు  భ తరం ఄభిస్ి టిల్ తుతు చెుడాతుకి గతు, తుయూనంచి ణేయౌాచెుడాతుక ిఎవభికీ దెైయెం చాలేు దఽ. 



(ఈథాహయణక ిణోకచఽకకల  ఄంటే ఏంటి ఄనీ రశ్ీకి సభ దానంగ ఄభిస్ి టిల్ ఄయ గలోు  భండుత నీ 
యమువ ల వలు   టేి కంత ల  ఄతు చాటదడు. ణోకచఽకకల  భన బూభు చఽటూి  ఈండ ే
యముభండల తుక ిభిభుతఫైెనయ కవతు, ఄంతభిక్ష్ంలో ఎంణో దాయం నఽండ ికొట ి కొచేా భతి శ్కల లతు 
రసఽి తం భనక ి ణెల సఽ.) ఄభిస్ి టిల్ తన యడాూ య  చింతనతు ఫెదడు భూదక ి కూడా స్భించాడు. 
భనసఽుక,ి చెైతధాెతుకి ఈతృది ఫెదడు కదతు, గుండె ఄతు ఫో దించాడు. ఒక యధంగ శ్భరయంలో తృర ణం 
తులవడాతుకి ఫెదడు కధాీ గుండే భుఖెం ఄనీథి తుజఫే. కతు భన అలోచనలకి, ఄనఽబూతికి అదాయం 
ఫెదడ.ే ఫహుశ్ గుండె యొకక తృర భుఖెతతు  యసకభించఽక తు ఄభిస్ి టిల్ ఄల  పదయంచి వ ండవచఽా. 

 
నపుటో – ఄభిస్ి టిల్ 

 

అ యధంగ ఫెదడు గుభించి తృర చీన గరకీ  ణాతిిక ల  తభ ఫెదడుకి ణోచిన యెఖ ెధాల  చేసాి  భవడంణో 
భిలితి కసి గందయగోళ్ంగ ఈండేథ.ి ఄల ంటి భిలితిలో ఫెదడు యంగంలోకి కసి సుషిత ణెచిాన యడు 
గలెన్. ఆతగడు కూడా తృర చీన్ గరకీ  థేరతుకి చెంథిన యడే. కతు ఆతడు ణాతిిక డు కడు – యృైదఽెడు! 
ణాతిిక లకి, యృైదఽెలక ి ఓ భుఖెఫైెన ణేడా వ ంథి. ణాతిిక ల  తభ ఉహాశ్కిితు ఫటిి, దీశ్కిితు ఫటిి 
యషమ ల గుభించి యెఖ ెతుసాి  తోృ త ంటదయత. ఄథి తుజభ  కథా ఄనీ యషమం ఫదహె రంచం చెనపు 
స్క్ష్ెం భూద కక, తయకభూభ ంసల భూద అదాయడి వ ంట ంథి. ఄల  కక ండా తన లథాి ంణాలతు యసివం 



సభభిిసిో్ ందతు తుయూనంచే ఫదధెత యృైదఽెడి భూద ఈంట ంథి. ఄందఽకధే కఫో ల  ఫెదడు యొకక తుభణం 
యషమంలో గలెన్ ఎంణో రగతి స్దించాడు. 

 

గలెన్ కలంలో యృైదె యంగంలో యదియదాధాల  ఄతూీ కకయకలంగ ఈండేయ. యృైదె వితిితు రలసాి  నెదాగ 
రలి రమ రభ ణాలేయ ఈండేయ కవ . చాల  భట క  ళితృో కీటిక్ స్ంరథామ ధేీ గుడిూగ ఄనఽసభించేయయత. 
ఇ భోజులోు  ‚హో యౌలిక్ కిుతుక్‛ లలో చేలనట ి గ సంగరతంణో భోగతుయయణ చేలప కయెకీభ ల  చేటేియయత కొందయత. 
భభ ికొంత భంథి ఛాం భంతరకయ ఄంటూ భంణరా ల  యలభ ిభోగతుీ భ మం చెమెఫూధేయయత. అ భోజులోు  
భ నవ కమేఫభలతు యృైదె ఫో ధనలో యడే యషమంలో భతం యదించిన తుఱపధం ఈండేథి. అ కయణం చేత 
యృైదె భిరోధన క ంటినడక నడిచింథి. ఆక గతెంతయం లేక గలెన్ వంటి యళ్లు  జంత  కమేఫభలతు 
భిచేేథించి, భరక్ించి అ భిశ్రలనలతు భ నవ శ్భరభలకి అతృథించేయళ్లు . జంత భిచేేదంలో 
అభిణేభినయడు గలెన్. తన ఄనఽబయతుీ తృ ందఽయతసాి  యసిితంగ భరడు.  అ యధంగ ‘శ్భరయ తుభణ 
రసిరం’ (anatomy)  కి  ధాదఽల  యేరడధే చెతృుయౌ.  

 
తృర చీన గరకీ  యృైదఽెడు గలెన్ 

 



ఈథాహయణక ి ‚ఫెదడు గుభించి‛ (On the brain)   ఄధే యచనలో ఫెదడుతు ఎల  లదిం చెమ ెయౌ, ఎల  
భిచేేథించాయౌ ఄనీ యషమ తుీ య లంగ ఆల  వభిణంచాడు – 

 

 

‚అ యధంగ సభౄైన యదాధాతుీ ఄనఽసభించి ఫెదడుతు లదిం చేలపి  భుందఽగ డుెభ ఫేటర్ కతునసఽి ంథి… 
భధెభైఖకి భౄండు యృై ల  తుల వ గ భిచేేథాల  చేల యృంటిరకిల్ు (ventricles) వయక  తోృ యయౌ…  ఄ ుడు 
ఎడభ యృంటిరకిల్ తు క డి యృంటిరకిల్ ణో యేయత చేలప తృ య (septum)  తు భరక్ించ ేరమతీం చెమ ెయౌ… అ 
యధంగ ఆంతవయక  చభిాంచిన ఫెదడు యపదగలతుీటికి ఫటిఫమల  చేరక భుందభియృై న (anterior) 
వ నీ భౄండు యృంటిరకిల్ు భధెన వ నీ భూడో  యృంటిరకిల్ కతునసఽి ంథి. థాతు ఄడుగున ధాల గో యృంటిరకిల్ 
కూడా కతునసఽి ంథి…‛ 

 

ఇ యధంగ శ్భరయతుభణ రసిరంలో కూలంకషంగ ఄధెమధాల  చేరడు కనఽకధ ే ఄతడికి ‚శ్భరయతుభణ 
రస్ి ా తుకి భయు ఉనభి తోృ లన యడు‛ ఄనీ నపయత దకికంథ.ి తన ఄధెమధాల సహామంణో గలెన్ ఫెదడు 
గుభించి ఎంణో ణెల సఽక ధాీడు. నెైన ఆవిఫడూ  ఄంశ్ం రకయం గలెన్ కి ఫెదడు లోయౌ ఖ య తృర ంణాలెైన 
యృంటిరకిల్ు గుభించి, ఫెదడు యొకక నెై తృ యలెైన డుెభ భభిము మ  ఫేటర్ గుభించి, ఫెదడు యొకక 
భౄండు ఄయిగోమాల (cerebral hemispheres) గుభించి ణెల సతు ఄయిభవ ణోంథి. గుండె, ఉనభితిత ి ల  
భృదలెైన ఄంతయంగ ఄవమయలతు రలంచే సిమంచాలక ధాడుల  (autonomous nerves)  గుభించి 
ఄతడికి ణెల సతు ఄతడి యచనల వలు  ఄయిభవ ణోంథి. ఄల గై సియ నపటికతు నపరభించి శ్ఫదా తుీ  టిించే ధాడుల 
గుభించి కూడా ఄతడికి ణెల సఽ. (ఇ ధాడులతు ణెంచిన ుడు భృభిగై క కకలలో గతు, ఫెఫే ఄధ ే
ఫేకలలో గతు యృంటధ ేధనయత డితోృ వడం రదభిశంచాడు గలెన్.)  

 

అ యధంగ ఫెదడు యొకక తుభణం గుభించి ఎంణో ణెల సఽక ధాీ,  ఫెదడు యొకక కిమీల గుభించి 
భ తరం ఄతడు  ులో కలేరడధే చెతృుయౌ. ఫెదడుయొకక తుభణాతుీ సాక్ష్స్ి బలో ఄధెమం 
చెమెడాతుక ి కవలలన స్ంకైతిక ధృై ణెం భభ ి గలెన్ కల తుక ి ఒకటినీయ సహస్ర ఫదా ల తయతయత 
వచిాంథి. కనఽక ఫెదడు కిమీల యషమ తుక ి వచేాసభికి ఏయో ఉహాగధాల  చేరడే గతు కచిాతఫెైన 



జఞఞ ధాతుీ స్దించలేకతృో మ డు. తన ూభరిక లెైన ఎభలస్ి ా సస్ (Erasistrasus) భృదలెైన ండిత ల 
ల గధ ేగలెన్ కూడా శ్భరయంలో ఏయో చితరఫైెన ‚యమువ ల ‛ (pneumata)  ఈంటదమతు పదయంచాడు. ఇ 
యమువ ల  లేథా ‚తృర ణాల ‛ ధామాల ు ంటి ధాడుల థాియ రవళిసాి  కదయౌకతు కల గజైస్ి బ. కదయౌక లేతు 
లితిలో, ఄంట ే ఇ ‚తృర ణాల ‛ తూ తృటద లేక ండా ఈనీ లితిలో, ఫెదడులో యృంటిరకిల్ు లో తిషఠ  యేల 
వ ంటదమతు ఉళించాడు గలెన్! కనఽక  ఇ యృంటిరకిల్ు భ తరఫే, అ ఖ య రథేరలే భనలోతు ‚ఫుథిికి‛, 
‚యయేచన‛కి ఈతృది ఄతు తుయణబంచాడు గలెన్. 

 

ఒకక గలెన్ భ తరఫే కదఽ, యడాూ యం ఏంటంట ేతన తయతయత ఒకటినీయ సహస్ర ఫదా ల కలం తృట  కూడా 
ఎంణో భంథ ితు ణుల  ఫెదడు కిమీల యషమ తుక ివచేాసభికి సభిగగ  ఄథే  ులో కలేరయతు చభితర 
భనకి చెతిోృ ంథి. భభి ఎందఽచేతధన ఫెదడు యొకక పౌతిక తుభణాతుకి చెంథిన జఞఞ ధాతుకి, ఫెదడు యొకక 
కిమీలక ి చెంథిన జఞఞ ధాతుకి భధె చెులేనంత యయడి ఈంటూ వచిాంథి. గలెన్ తయతయత ఄథ ే
స్ంరథామంలో తు చేలన యౌయొధాభోూ  డా యంచీ, యృలపయౌమస్ (Vesalius) భృదల క తు ఎందభో 
శ్భరయతుభణ రసిరయేతిల  (anatomists)  ఫెదడు గుభించి గొు ఄధెమధాల  చేరయత. యళ్ుంణా ఫెదడు 
తుభణం యషమంలో తభ ూభరిక ల  కనఽక కనీ యషమ లతు తుభి భించడఫే కక ఎధనీ కొతి యషమ ల  
కూడా కనఽక కధాీయత. కతు ఫెదడు కిమీల యషమంలో భ తరం ‚యమువ ల ‛, ‚తృర ణశ్క ి ల ‛  భృదలెైన 
తుభదాభిత పదయలతూీ ఎంణో కలం చల భణిలో ఈంటూ వచాాబ. ఒక యధంగ చెతృులంటే ఫెదడు 
తుభణం యషమంలో భన ఄవగహనకి, ఫెదడు కిమీల యషమంలో భన ఄవగహతుక ిభధె ఈనీ ణేడా 
ఆుటికి కూడా ఈందధే చెతృుయౌ. కతూసం భౄండు యేల ఏళ్ు  భిరోధధా చభితర ఈనీ యంగంలో ఫెదడు కిమీలతు 
కచిాతంగ, సభుచితంగ వభిణంచడాతుకి కవలలన భిపదష, పదవ జఞలం ఄతూీ గత శ్తఫా  భౄండవ 
పదగంలో భ తరఫే సభకూభబ. ఇ నాతన పదయల  ఆుటికీ ఎక కవగ భిరోధధా స్ి బలోధే 
వ ండితోృమ బ గతు యృైదె అచయణ  భూదకి ఇ పదయల రపదవం ఆంక రసభించలేదఽ. 

 

యౌయొధాభోూ  డా యంచీ:   భహాకమాకయతడు, మోధాయ్స్ చిణరా తుకి  కయి ఄబన యౌయొధాభోూ  లో స్భ నెంగ 
ఄందభికీ ణెయ్తు భభో తృయశవం కూడా వ ంథి. అమన గొు రసిరయేతి కూడా. భ నయకితికి చెంథిన చిణరా ల  
యృమెడాతుక ి భనఽష లతు నభూధాల గ చితరకయతల  యడుకోవడం ఄధేథి భితృటి. కతు యౌయొధాభోూ  
భ నయకభతుీ భభింత క్షుణణంగ ఄధెమనం చెమ ెలధ ేలక్ష్ెంణో భ నవ కమేఫభల భూద ఄధెమధాల  



తృర యంభించాడు. (ఈభ ితీమఫడూ  తుంథిత ల కమేఫభలతు కొనఽకొకచిా భతిరక ిభతిర యహసెంగ తన సాి డియోకి 
తయయౌంచయేడట!) భ నవ శ్భరభలతు నెైనెైన చాల ఫొ భల  యృమెక ండా అ శ్భరభలతు భిచేేథించి లోయౌ 
ఄంగంగ యధాెస్తుీ తుశితంగ ఄధెమనం చేలపయడు. ఇ ఄధెమధాల వలు  ఫెదడు తుభణం గుభించి 
ఎంణో భిజఞఞ ధాతుీ స్దించాడు యౌయొధాభోూ . 

 

  
యౌయొధాభోూ  డా యంచీ 

ఫెదడునఽ భిచేేథించడం ఄంటే ఈయౌుతృమ యొకక తృ యల  ఒకకటొకకటిగ ణొలగించడం ల ంటిథే ఄంటదడు 
యౌయొధాభోూ . భుందఽగ నెైనఽనీ జుట ి  ణొలగించాయౌ. తయతయత ఄడుగున ఈనీ చయం, అ తయతయత సనీతు 
భ ంస  తృ య… అ తయతయత కతృల  గోడతు పేథించాయౌ. ఄడుగునీ ఫెదడునఽ కను వ ంచే డుెభ 
భభిము మ  ఫేటర్ లతు తీలపమ యౌ. ఆయ ఫెదడు యొకక ‚ఈయౌుతృమ తృ యల ‛ ఄంటదడు యౌయొధాభోూ . 
తన ూభరిక ల  ల గధ ేయౌయొధాభోూ కి కూడా యృంటిరకిల్ు కి సంఫందించిన జఞఞ నం ఈండేథి. యభ ిల గధ ేఇ 
కమాకయతడు కూడా యృంటిరకిల్ు లో రతిబ,  ఫుథిి భృదలెైన లక్ష్ణాల  ధాట క తు వ ధాీమతు ఄతృో హ 
డాూ డు. భుఖెంగ భూడవ యృంటిరకిల్ లో యయధ ఆంథిరమ లకి (చా , యతుకిడి, సుయశ భృ॥) 
సంఫందించిన సభ చాయం ఄంణా ఒక దగగభిక ి చేయతత ందతు త ుగ పదయంచాడు. ఏయో కతునంచతు 
‚తృర ణశ్క ి ల‛ రపదవం వలు  కళ్లు  చేత ల  అడుణామతు పదయంచాడు. అ యధంగ ఫెదడు తుభణాతుకి 
సంఫందించిన ఄవగహనలోనఽ, కిమీలక ి సంఫందించిన ఄవగహన లోనఽ తన ూభరిక ల యషమంలో 



ఈనీ వెణాెసం యౌయొధాభోూ  లోనా కతునసఽి ంథి. అ వెణాెసం అ తభిత ఎంణో కలం భుగియౌ ఈండడం 
అశ్ాయెం.  

 

 

 
యౌయొధాభోూ  చేలన ఫెదడు ఄధెమధాల  

 

 

భైధ ేథే కరి్ (Rene Descartes):  చినీ ుడు ఫమలు  ఄనయౌటికల్ జఞెఫెటీర (analytical geometry) ఄధ ేఓ 
గణిత యరేషం గుభించి ఄందయం చదఽవ ధే వ ంటదం. జఞెఫెటీరకి అయీ్ఫదర తుచిా నెయు చేలపి   టిిన రణేెక యంగం 
ఆథి. థీతుక ికయి భైధ ేథేకరి్ ఄధే ెరంచి ణాతిిక డు, గణితయేతి. ధాడీయజఞఞ న చభితరలో థే కరి్ ఓ భుఖెఫైెన 



భల  కి సంకైతం. తతిరసిరంలో, భుఖెంగ తృయపౌతిక రసిరంలో (metaphysics)  లో భుఖెఫైెన 
సభసె వ ంథి. థీధేీ ‘భనసఽు-శ్భరయం’ సభసె (mind-body problem)  ఄంటదయత. భనసఽకి, శ్భరభతుకి 
సంఫంధం ఏంట?ి భనసఽ శ్భరభతుీ ఎల  రలసఽి ంథి? శ్భరభతుకి భనసఽ భూద ఎల ంటి రపదవం ఈంట ంథి? 
ఇ రశ్ీల  నెైనెైన చాలపి  సయిస్భ నెంగ ఈంటదబ గతు కసి శ్ధిీ్గ భిశ్రయౌలపి  ఄంత సఽలబంగ ణేలవ . 
ఄసల  ఈంథో  లేథో  కూడా ణెయ్తు భనసఽు ఄధే తణాితుకి, (ఈధాీ ఄథి ఏంటి, థాతు థాయిం ఏంటి, ఄథ ి
పౌతికభ , ఄపౌతికభ ?) పౌతిక థాయింణో చేమఫడూ  శ్భరభతుకి భధె సంఫంధం ఏంటి? ఄసల  సంఫంధం 
ఎల  ఈండగలదఽ? భృదలెైన రశ్ీలకి సంఫందించిన సభలపె ‘భనసఽు-శ్భరయం సభసె’ (mind-body 
problem). డేకరి్ ఇ చిక కభుడితు ఓ యచితరఫైెన భరతిలో యతృుడు. యతృుడు ఄనడం కధాీ అ భుడితు 
ణెంచి ఄవతల తృభైరడు ఄనడం సఫఫేమో. ధాడీయజఞఞ న చభితరలో ఫెదడు యొకక తుభణం గుభించి ఎంణో 
క్షుణణఫైెన ఄవగహన ఈధాీ, థాతు కిమీల యషమ తుకి వచేాసభికి యశ్ింఖల ఉహాగనం తు నెదాగ 
భభైభూ లేదతు ఆుటిక ైభనం గుభిించాం. ఇ సభసెతు డేకరి్ ఇ భకంగ ణేల ాడు. 

 
భైధ ేథే కరి్ 

 



ఄసల  భనసఽు, శ్భరయం ూభిిగ భినీఫైెన తణాిలధాీడు. భనసఽు, థేహం భౄండా యేయత యేయత రంచాలక ి
చెంథినవతు, భౄండిటితూ యేయత యేయత తుమభ ల  తృయౌసఽి ధాీమతు వచించాడు. భనకి సఽభిచితఫైెన పౌతిక 
ధభలతు ఄనఽసభించి శ్భరయం తు చేసఽి ంథ.ి కతు భనసఽు భ తరం శ్భరయంణో సంఫంధం లేతు, యసిితి గతు, 
చలనం గతు లేతు ఓ ఄపౌతిక తతిం. ఄబణే ఇ భౄండా ఒక థాతు భూద ఒకట ిరపదవం చానంచఽకోగలవ . 
భనసఽు గుభించి ఇ యకఫైెన దికతాతుీ ‘థెైితం’ (dualism)  ఄంటదయత. (పదయతీమ తతిరసిరంలోతు 
థెైిణాతుక ిథీతుకి నెదాగ సంఫంధం లేదఽ.) ఄంట ేభనసఽు, శ్భరయం యేయత యేయతగ ఈధాీమనీ పదవన. (థీతుక ి
భినీంగ ఓ ‘ఄథెైితం’ కూడా వ ంథి. అ దికుథం రకయం ఄసల  భనసఽు ఄధేథి శ్భరభతుకి యేయతగ లేదఽ. 
శ్భరయంలో, భుఖెంగ ఫెదడులోతు నాెభనులో కయౌగై యదఽెత్ చలధాలతు భనం ‘భనసఽు’ ఄతు 
నల చఽక ంటదం. థెైితం, ఄథెైితం - భౄంటిలో ఏథి తుజం ఄనీ రశ్ీకి ఆుటిక ీ కచిాతఫెైన సభ దానం 
లేదఽ.) ధాడీ యజఞఞ న రసిరంలో ఇ యకఫైెన ‘థెైిణాతుీ’ ఫలు  గుథిా , క ండ  ఫదాల కొటిి రయేశ్నెటిిన యడు థేకరి్.  

 

ఄబణే థెైితం వలు  ‘భనసఽు-శ్భరయం సభసె’ ణేలలేదఽ.  కతు భనసఽు, శ్భరయం యేయత ఄనీ నభకం 
ఫలడూ  తయతయత జనం భనసఽు గుభించి భభిాతృో బ ఫెదడు భూద దిఱి స్భించాయత. ఫెదడుతు, ధాడ ీ
భండల తుీ తభకి ణెయౌలన పౌతిక రసిర దిత లణో లోత గ ఄధెమనం చెమెడం భృదలెటది యత. థాంణో 
ధాడీయజఞఞ నం భునఽటి కటిడి తోృబ, కటిల  ణెంచఽక తు భుందఽక భికింథి. భ యడి ండు లోతు ట ంకతు 
తీలపల తీమతు గుజీుతు హాబగ అనంథించినట ి , శ్భరభతుకి చెంథిన ‘అత’, ‘భనసఽు’ భృదలెైన 
ఆఫృంథికయఫైెన ఄంరలతు భుందసఽి గ ఄవతల తృభైల, ఆక భుగియౌన శ్భరభతుీ భ తరం ఓ ‘మంతరం’ల  
భిగణిసాి  పౌతిక రసిర యదాధాలణో యరేుఱంచడాతుకి యలబెంథి. ఆకకడే ధాడీ యజఞఞ నం  యొకక  భోగభన 
థంలో భనకొక యడాూ యం, ఓ యృైభరతెం కతునసఽి ంథి. ఏ యంగంలోధృైధా అ యంగతుకి చెంథిన ఄతెంత 
కీలకఫైెన సభసెలతు, ఄతి భుఖెఫైెన రశ్ీలతు (‘భనసఽు ఄంటే ఏంటి?’ ‘చెైతనెం ఄంటే ఏంటి?’ ‘అత 
ఄధేథి వ ంథా?’ భృ॥) యల గ కకనఫరటేిల, కసి సఽలబఫైెన సభసెలతు భ తరఫే రోదిసాి  (‘కళ్లు చాలప 
దిరెలతు ఫెదడులోతు నాెభనఽు  ఎల  యరేుఱస్ి బ?’ భృ॥) ఓ యంగం యేగంగ  భోగభుంచడం యరేషం. 

 

ూనకం టిిన యణిణ  యేభండలణో ఫదథ ియడిలోతు ‘థెమ ెతుీ’ యృళ్ుగొటిినట ి , థేకరి్ అ యధంగ శ్భరయంలోతు 
‘భనసఽ’తు ఫళిషకభించేరడు. ఓ గడిమ యం ల గధన, ఓ అయభ ి మంతరం ల గధన ఫెదడు కూడా ఓ 
మంతరఫే; థాతు కిమీలకి ఄడుగున ఈనీ పౌతిక ధభలేంటో కతునెడిణే ఫెదడు యహస్ెల  ఫమటడణా 



మంటూ పౌతిక రసిరయేతిలతు ఫెదడు భిరోధన థిశ్గ తోృర తుళించాడు. ఇ థెఫృణో ఒక యధంగ సభసె 
భభింత జటిలం ఄబెంథి. భునఽటదు  ‘థేహం లోల కొల యృ ైవ ంటూ కయల  చేసఽి నీథి అణే’ ఄంటూ 
లస్కల్ గ ఏథో  యగైల, ‘సభ ై ఄబణే అతతు చానంచఽ’ ఄంటే ‘ఄథి కంటికి కతునంచదఽ, చెవ లక ి
యతునంచదఽ, తు ులో కలదఽ, తూటోు  ధానదఽ, గయౌల గ భ యదఽ…’ ఄంటూ ఏయేయో భ మభ టల  చెను 
తనుంచఽక ధే స్ౌకయెం ఆ ుడు చేజఞభితోృ బంథి. థేహ కయలతు ఫెదడు చేబసిో్ ంథి. ఄథి ఎల  
చేబసిో్ ంథి? భన కళ్లు  చాలప దిరెలతు ఫెదడు ఄయిం చేసఽక ంటోంథి. ఎల  ఄయిం చేసఽక ంటోంథి? ఇ 
యధంగ శ్భరయ కయలతు ఫెదడు ఎల  రలసిో్ ంథో , ఫెదడులో ఏఏ యపదగల  ఏఏ నఽల  చేసఽి ధాీయో ఄతూీ 
యవయంగ భిరోదించి, ణేల ాకోవలలన ఄగతెం ఎయుడింథి!  

 

ఇ థిశ్లో భృదట ిఄడుగు యేలనయడు తౄర న్ు జోలెఫ్ గల్ (Franz Joseph Gall, 1758–1828) ఄధే ఓ 
జయన్ యృైదఽెడు. భ నవ లక్ష్ణాలలో రతి యొకక థాతుకి రతితుదిగ ఫెదడులో రణేెక స్ి ధాల  ఈంటదమతు 
గల్ నభ డు. (‘నభ డు’ ఄతు ఎందఽక  ఄధాయౌు వసఽి ందంటే ఇ నెదాభతుఱ తుజంగ ఎ ుడా ఄసల  
కతృల తుీ కోల, ఫెదణిణ  చాలన తృతృన తోృ లేదఽ!). ‚ఄఖిలఫైె, ఄననెఫైె, ఄతుయిచతూమఫైె, తుభకయఫైె, 
తుతెఫైె, తుఖిలఫైె యృల గొంథే అత‛ ఒక కక, ఒకొకకక కభెతుీ ఒకొకకక యపదగం చేలప ఫెదడు భభో 
కక– ఇ భౄండిట ితీయత ణెనాీ ూభిిగ భినీం ఄనీట ి  ఄబెంథి.  

 

 

ఫెదడులో ఒకొకకక తృర ంతం ఒకొకకక కిమీక ిఫదధెత వళిసఽి ంథి ఄతు పదయంచాడు తౄర నీ్ గల్. ఄంణేకదఽ. 
ఫెదడులో అ తృర ంతం యొకక భిభ ణం అ వెకిిలో అ లక్ష్ణం యొకక గఢత భూద అదాయడి వ ంట ంథి 
ఄధాీడు. ఈథాహయణక ి ఫెదడులో ఒక తృర ంతం వెకిిలోతు దమ  గుణాతుీ రలసఽి ంథి ఄనఽక ంథాం 
(తుజఞతుక ిఄల ంటిథేం లేదఽ, కతు భభ ి గల్ ఆల ంటి కభతు కథలే చెనపుయడు!). అ వెకిి యభరతంగ 
దమ గుణం గల యడెైణే ఄతడి ఫెదడులో అ ‘దమ గుణ తృర ంతం’ ఫదగ యస్ి యంగ ఈంట ందనీభ ట. ఄథే 
ఫదగ క టిల, సంక చిత సిపదవం గల యడిలో ఄబణ ేఄథే తృర ంతం ఫదగ క ంచించఽక తోృబ వ ంట ంథి. 
ఄకకడిణో అగక గల్ తన యదనలో భభో ఫెట ి  ఎకకడు. యెకోచించిన ఫెదడు తృర ంణాల  (ఆక 
యెకోచించడాతుకి సిలం లేక కఫో ల !) నెైన వ నీ కతృలం భూద ఒతిిడి చేస్ి బ. థాంణో కతృలం యొకక 
అకయంలో కూడా భ యతుల  వస్ి బ. అ కయణం చేత యస్ి యఫైెన ‘దమ గుణ తృర ంతం’ ఈనీ వెకిిలో అ 



తృర ంణాతుకి నెైన వ నీ కతృలం కసి ఈఫరృత ి గ  ఈంట ందనీభ ట. కనఽక తల భూద ఫొ డినెల  ఎకకడెకకడ 
వ ధాీయో చాలపి , థాతు ఫటిి అ వెకిి యొకక వెకిితిం ఎల ంటిథో  చెతృ ుచఽా ఄధేయడు గల్. (ఄందఽచేత 
తియతతి నఽండ ితిభిగొచిాన యభ ిచభితర ఄంణా ఓ ణెభిచిన  సికం ఄవ త ంథి!).   

 
 

గల్ యూతృ ంథించిన ఇ చితరఫైెన రసిరం నపయత Phrenology (భసిక యజఞఞ నం). ఆదంటే గిటితు యళ్లు థీతుీ 
bumpology (ఫొ డినెల రసిరం) ఄతు కూడా ఄధేయయత. అథి నఽండీ కూడా ఇ రస్ి ా తుీ ఓ క హధా రసిరం గధ ే
ఎభిగినయయత భిగణించేయయత. ఄబధా జోెతిషెం, హసిస్భుథిరకం భృదలెైన యంగల ల గధే ఇ యంగతుక ి
రజలలో ఒక వయగం నఽండ ి గొు అదయణ ఈండేథి. అ అదయణ ఆటీవయౌ కలం వయక  కూడా తుయౌచింథి. 
(రధాలజీ ‘తు ణుల’ అథామం చాల కనఽీ క టిి కఫో ల , 2007  లో ఄఫెభికలోతు భుఱగన్ భషింా 
రధాలజీ లపవల భూద నఽీ యదించింథి!) 

 

ఄరలి రమఫే ఄబధా రధాలజీ ఓ అసకిికయఫైెన రకిమీ. ణెయౌమక చేలధా ఄథి సభౄైన థిశ్లోధే ఄడుగు 
యేలంథ.ి  ఫెదడులో యయధ కిమీల  యయధ తృర ంణాల చేత రలంచఫడణాబ ఄధే యల యృైన పదవనకి ఄథ ి



శ్రకీయం చఽట ి ంథ.ి ఇ పదవనకై ‚తృర ంతీమకయణ‛ (localization)  ఄతు నపయత. ‚ఄతుీటికీ అణే భూలం‛ ఄధ ే
లథాి ంతం కధాీ ‚ఫెదడులో యయధ తృర ంణాల  యయధ కిమీల  ధృయయేయతస్ి బ‛ ఄధే పదవన భభింత 
రలి రమఫైెనథి. ఎందఽకంట ేఇ భౄండవ లథాి ంణాతుీ రయోగం చేల భరక్ించడాతుకి యల ంథి. ఄబణే భూల 
పదవన రలి రమఫే ఄబధా ఄందఽలోతు యవభల  రలి రమం కవ . ఎందఽకంటే ఫెదడులో ఏ పదగం ఏ తు 
చేసఽి ంథ ి ఄనీ రశ్ీకి సభ దానంగ రధాలజిసఽి ల  ఏయో తుభదాభిత ఉహాగధాల  ఄల ు భై తు అ 
యషమ తుీ తుశితంగ, రయోగతకంగ ణేలాలేదఽ. ఄల  ణేల ాలంటే పౌతిక రసిర తుమభ లతు 
కభీఫదింగ ఫెదడుకి అతృథించి భరక్ించాయౌ. ఄబణే రధాలజీ  టిిన ధాటీక,ి ఄంటే థెాతుభుదవ శ్ణాఫా  
చివభి దశ్లో, పౌతిక రసిరం యొకక ఄబుెనీతి కూడా ఄంతంత భ తరంగధే వ ంథి. ఄందఽకై పౌతిక, జీవ 
రస్ి ా లలో యయధ యంగల   భోగభుసఽి నీ కొథిా , ఄందఽక  సభ ంతయంగ ఫెదడు టు  భన ఄవగహన 
కూడా కభీంగ  భోగభుంచింథి.  

యజఞఞ న రసిరంలో యయధ యపదగలలో జభిగిన  భోగతి వలు  ధాడీ యజఞఞ నం ఎల  లతా తృ ంథింథో  చాథాా ం. 

 

శ్భరయతుభణ రసిరం (anatomy): 

ఫెదడు యొకక తుభణం గుభించి సాి ల భిజఞఞ నం ఆంచఽభుంచఽ భౄండు యేల ఏళ్లు గ ఈంథి. కతు ఫెదడు 
లోతు సాక్ష్ం ఄంణా సాక్ష్స్ి బలో, ఄంట ేకణాల స్ి బలోధే వ ంథి. కనఽక సాక్ష్ రంచాతుీ చాడగల 
భికభల యూకలున వలు  ఫెదడుతు సాక్ష్ స్ి బలో భిశ్రయౌంచడాతుకి యలబెంథి. భఫరి్ హూక్ 
తుభించిన సాక్ష్దభిశతు (microscope)  సహామంణో భృటిభృదటి స్భిగ జీవరంచాతుీ సాక్ష్ 
స్ి బలో భిశ్రయౌంచడాతుకి స్ధెం ఄబెంథి. ఇ కొతి భికయంణో హూక్ కిభీుకటకల , క్ి ఇకల  ఆల  
జీవ రంచాతుకి సంఫందించిన ఎధనీ అసకిికయఫైెన వసఽి వ లతు సుషింగ భిశ్రయౌంచాడు. తనఽ చాలన 
యంత లతుీటితూ ఆంనెైన చిణరా ల గ యేల Micrographia ఄధే  సికంలో 1665  లో తృ ందఽభిచాడు. 



 
 

హూక్ శ్ంక స్ి న చేలన ఇ సాక్ష్దయశక స్ంరథామ తుీ  అంటదన్ యన్ య్యృధాా క్ భభింత భుందఽక  
తీసఽక తోృమ డు.  1683  లో ఓ భోజు ఆతగడు తన స్ ంత ఈభుతు సాక్ష్దభిశతులో భిశ్రయౌసఽి ధాీడు. అ 
సందయౄంలో తనకి కతునంచిన థాతుీ సలపభుభ నభలేకతోృమ డు. ‚అ థాయింలో ఫో లెడతుీ చితుీ చితుీ 
జీవచభల  చక చక కదఽల త ధాీబ,‛ ఄంటూ తనఽ చాలన థాతుీ ఄభివభిణంచాడు. అ ‘చితుీ చితుీ 
జీవచభల’తు వభిణంచడాతుకి animalcules  ఄధే దం యడాడు. అ యధంగ య్యృధాా క్ భృటిభృదట ి
జీవకణాలతు కమాు య చాలయడమ ెడు. తదనంతయం ఓ ధాడీ తీగతు భిచేేథించి అ భిచేేథాతుీ కూడా 
సాక్ష్దభిశతులో చారడు. 



 
తన చిటిి సాక్ష్దభిశతు లోంచి చాసాి  య్యృధాా క్ గరలన సాక్ష్భయల చిణరా ల  

 

ధాడీ కణాలతు సాక్ష్దభిశతులో భిశ్రయౌంచిన ుడు ఆతయ కణాలణో భతు ఓ కొతి సభసె తలెతిింథి. ధాడ ీ
కణాలలో కణథేహాతుకి (cell body)  ఎ ుడా  ణోకల ు గ ఫో లెడు ధాడీ తీగల  తగియౌంచఫడి వ ంటదబ. 
ఆతయ దాత వ లోు  కణాలకి స్భ నెంగ ఆల ంటి ‘ణోకల ’ ఈండవ . ఆయ ధాడీ కణాల రణేెక లక్ష్ణం. ఆతయ 
కణాలలో కణథేహాల  ఏథో  ఄుడాల నండ ిభుదాల ు గ రణేెకఫైెన అకయం లేక ండా ఈంటదబ. ధాడీ కణాల 
తీగలతు భిశ్రయౌంచిన భూదట అ కణాలతూీ ఇ తీగల చేత కలఫడ ివ ధాీబేమో ననీ సంథేహం వచిాంథి. 
ఇ తీగల  సనీతు ధామాల ల ంటియ ఄతు ఄనఽక ంటే ఇ ధామాల  యయధ ధాడీ కణాల కణ థేహాలతు 
కల  త ధాీబేమో అలోచన వచిాంథి. కణాతుకి కణాతుకి భధె రణేెకఫైెన సభిహదఽా  వంటిథ ిలేక ండా, 
కణాల ఄంతయంగలతూీ ఓ ఄఖిలఘన భశిగ కయౌలతోృబ వ నీ ుడు ఄల ంటి దాత వ తు syncitium 
(లతూశఱమమ్) ఄంటదయత. (చినీ ఈభ నం:  కొతుీ భౄైళ్ులో కంతృరి్ ఫెంటుతు కల  తూ థాిభల  
ఈంటదబ. అ థాిభలతు వయతసగ థాట క ంటూ ఏ కంతృరి్ఫెంట్ నఽండ ి ఏ ఆతయ కంతృరి్ఫెంట్ కౄైధా 
యృమలు చఽా. యటితు చాలపి  భౄైలంణా ఓ తృ డయటి కంతృరి్ ఫెంట్ ఄతు ఄతునసఽి ంథి.  లతూుఱమం ఄంటే 



ఆల ంటిథే! కతు కంతృరి్ ఫెంటుతు యేయత చేసఽి నీ ుడు అ థాిభలతు భూలపస్ి యత. కంతృరి్ ఫెంట ు  యేయత 
యేయతగ ఈధాీమతు ఄ ుడు గతు ఄయిం కదఽ).  

 

కతు ధాడీ దాత వ  ఓ లతూశఱమం ల ంటిదతు పదయంచడంలో భృటిభృదటి ధాడీ రసిరయేతిల   ులో 
కలేరయధే చెతృుయౌ. యళ్లు  ఄల  ఄనఽకోడాతుకి కయణం అ భోజులోు  సాక్ష్దభిశనఽల శ్కిి స్భభి ాలోు తు 
భిభుత లే. భౄండు ధాడీకణాల భధె ఄతిసనీతు సంద ివ ంట ంథి. ఄథి ఎంత సాక్ష్ఫైెనదంటే అ భోజులోు  
లబెభబేె సాక్ష్దభిశనఽలలో థాతుీ చాడడం స్ధెం ఄబేెథి కదఽ. ఄుటి సాక్ష్దభిశనఽల వలు   
భభో సభసె కూడా తలెతిింథి. కణంలో ఄదిక రతం తూభై కనఽక కణాల  చాల  భట క  తృయదయశకంగ 
ఈంటదబ. కనఽక సాక్ష్దభిశతులో చాలధా ఇ తృయదయశకత వలు  కణాతుకి కణాతుకి భధె ఎడాతుీ గుభిించడం 
కషిం. 

 

ఇ సభసెతు ఄదిగభుంచిన యడు కభులో గయీ్ (Camillo Golgi). కణాతుకి ‚యంగు యేలప‛ (staining)  కొతి 
దితితు కతునెటది డు గయీ్.  ఄల  యంగు యేలన కణజఞల తుీ సాక్ష్దభిశతులో చాలన ుడు ఖ య ధేథెం 
భూద కణం కొటిిచిానట ి  కతునంచింథి. ఇ కొతి దితికి ‘గయీ్ దితి’ ఄతు నపభొచిాంథి. సాక్ష్దభిశతు స్ంకైతిక 
చభితరలో ఆథో  ఫైెల  భబ ఄబెంథి. 

 
గయీ్ తన కొతి దితిలో ఫెదడులో ఒక పదగతుకి ‚యంగు యేల‛ సిహస్ి లణో గరలన చితరం 

 



 గయీ్ కతునెటిిన ఇ కొతి దితితు ఄదఽౄతంగ యడుక ధాీడు భైభ న్ ఆ కహాల్ (Ramon y Cajal).  
ఫెదడులో యయధ తృర ంణాలకి చెంథిన ధాడీ దాత వ తు ణెచిా సాక్ష్దభిశతులో చారడు కహాల్. ఫెదడు 
యృనఽక పదగంలో  ఈండే లెభిఫరలుమ్ (cerebellum) ఄధే ఓ పదగం నఽండి తీలన  భికధేె కణం (Purkinje 
cell) ఄధ ేఓ ధాడీ కణాతుీ సాక్ష్దభిశతులో చాసాి  కహాల్ ఇ కింథి చితరం యేరడు. భ భూల గ ధాడీ 
కణాలలో ఈండ ేతీగల కధాీ ఇ కణాతుకి తీగల  చాల  నెదా సంఖెలో ఈంటదబ. జడల భభి ీల ంటి ఇ 
కణంలో లక్ష్కి నెైగ ధాడీ తీగల  ఈంటదబ. 

 
భైభ న్ ఆ కహాల్ గరలన  భికధేె కణం 

 

ఇ యధంగ సాక్ష్దభిశతుణో చేలన భిరోధనల సహామంణో ఫెదడు ఄంటే, ధాడీ తాత వ  ఄంట ేఎల ంటి 
యపదగల , యపేథాల  లేతు చయౌయడి భుదా ల ంటిథి కదతు, ఄందఽలో రణేెక ఄంరలెైన ధాడి కణాల  
ఒకథాంణో ఒకటి సంఫంధం లేక ండా, యేయత యేయతగ ఈధాీమతు ఓ తుయణమ తుక ివచాాడు. ఆతయ కణాలక ి
ధాడీకణాలకి భధె భుఖెఫైెన ణేడా యయఫో సఽక నీ క యతల ల ంటి అ ధాడీ తీగల . ధాడీ కణాలకి థేతుకథ ే
రణేెక ఄలితిం వ ధాీ ఇ తీగల థాిభ ఄయ ఒక థాధనీకటి సంభికంచఽక ంట ధాీమతు ఉచించాడు 
కహాల్. ఒక థాంణో ఒకటి సంపదఱంచఽక ంట ధాీమతు ఄనఽక ధాీడు. (ధాడీ కణాల భధె ఄతి 
సాక్ష్ఫైెన ఎడం ఈంట ందతు కహాల్ ఉళించిన భ ట తుజఫే. కతు ఄథి ఄతడికి సాక్ష్దభిశతులో 
కతునంచడం వలు  కదఽ. ఄుటి సాక్ష్దభిశనఽలలో ఄంత చినీ సందఽ కతునంచ ేఄవకశ్ం లేదతు భుంథే 



చె ుక ధాీం. ఉళించి చెనుధా కహాల్ చెనుంథి తుజభతు తయతయత యతజువబెంథ.ి) అ యధంగ ఫెదడు 
ఄసంఖ ెకఫైెన ధాడీ కణాలణో కూయాఫడూ  ఄతెంత సంకిుషిఫైెన జఞలం ఄతు ఉళించఽక ధాీడు కహాల్.  ఇ 
పదవనకై ‘నాభన్ లథాి ంతం’ (neuron doctrine)  ఄతు నపయత. ఫెదడులో సాక్ష్స్ి బ భిజఞఞ ధాతుకి 
సంఫందించి ఎధనీ యుయతకఫైెన భిణాభ ల  ణెచిాన భైభ న్ ఆ కహాల్ కి 1906  లో ధనఫరల్  యస్కయం 
లభించింథి. 

 
భైభ న్ ఆ కహాల్ 

 

ధాడీ కణాల భధె తుజంగధే కొంత ఎడం వ ందతు తుయూనంచడాతుకి భభ ికొంత కలం అగయౌు వచిాంథి. గత 
శ్ణాఫా  ణొయౌ దరఫాంలో భస్ హాభిసన్ ఄధే ధాడీ రసిరయేతి ఎదఽగుత నీ నండంలో ధాడీ భండలం ఎల  
యూతృ ందఽత ంథో  భిరోదించాడు. నండంలో యూ థిదఽా క ంట నీ ఫెదడులో ణొయౌదశ్లలో ధాడి కణాల 
తీగల  ఆంక యటి లక్యెలతు చేయతక తు వ ండవ . రతి ధాడీ కణం ఄథి సంభికంచగోభై భభో ధాడీ కణం 
థిశ్గ తన తీగలతు చేత లతు చాచఽత నీట ి గ తృ డిగిసాి   ం త ంథ.ి అ కయణం చేత ఒక దశ్లో భౄండు 
కణాల భధె ఫంధం లేక ధాీ, తదనంతయం యటితు కల  తూ తీగల  ఏయుడవచఽా. నండం యొకక 
 భోగతితు కభీఫదింగ, దశ్లయభరగ సాక్ష్దభిశతులో భిశియౌంచిన ుడు ధాడీ కణాల భధె తీగల  ఆంక 
కల సఽకోతు సందభౄల  ఎధనీ కతునంచాబ. కనఽక ధాడీ కణాల  రణేెకఫైెన ఄంరల  ఄతు, ధాడీ తీగల 
వలు  ఏయుడూ  ఫందాల  భధెలో వచిానవతు, భృదటి నఽండీ వ నీయ కవతు యూఢి ఄబెంథి. 

 



 

అ యధంగ జీవతుభణ రసిర ఄధెమధాల వలు  ఫెదడు కోటదనఽకోటు  నాెభను  జఞలం ఄతు ఄయిభబెంథి. 
నాెభనఽు  యేయత యేయతగ వ ధాీ ఄయ యటి తీగలతు స్భించి ఒకథాధనీకటి సంభికంచఽక ంటూ, ఒకథాంణో 
ఒకట ిసంపదఱసాి  వ ధాీబ. ఫదహె రంచంలో ట యౌతోౄ నులో భ టదు డుతూ ఒక ైస్భి కోటదనఽకోటు  భంథ ి
సంపదఱంచఽక ంట నీట ి  ఫెదడులో నాెభనఽు  ఒకై స్భి ఄంత నెదా సంఖెలో సంపదషణల  
కొనస్గిసఽి ధాీబ. ఫెదడు యొకక తుభణాతుీ సాక్ష్స్ి బలో ఄధెమనం చెమెడం వలు  ఆల ంటి 
ఄవగహన కయౌగింథ.ి 

 

ఄబణే కైవలం తుభణం గుభించి ణెయౌలపి  ఫెదడు ఎల  తు చేసఽి ంథో  ఄయిం కదఽ. ఫెదడు తు తీయత ఄయిం 
కయలంటే నాెభను  యూ భైఖల  ణెయౌలపి  సభితోృ దఽ. నాెభనఽు  ఏం చేస్ి యో ణెయౌమ యౌ. ఄయ ఏం 
‚భ టదు డు‛క ంట ధాీయో ణెయౌమ యౌ. ఄ ుడే సాి ల స్ి బలో ఫెదడు ఎల  తు చేసఽి ంథో  ఄయిభవ త ంథి. 
నాెభనఽు  ఎల  తు చేస్ి యో ఄయిం కయలంటే యటి గుభించి ఄయిం కవలలన తృర థభుక యషమం ఒకట ంథ.ి 
నాెభనఽు  చినీ ఎలకిా తుక్ సయతకాటు  ల ంటియ. ఇ దిఱిణో నాెభనుతు చాడాలంటే జీవరసిరంలో ఓ కొతి 
రఖణో భిచమం కయౌగించఽకోయయౌ. థాతు నపయత యదఽెత్ జీవకిమీ  రసిరం (electrophysiology). అ రఖ 
సంగణేంటో చాథాా ం. 

 

యదఽెత్ జీవకిమీ  రసిరం (electrophysiology) 

తృత జీవరసిర  సికల  తియగైలపి  జీవ థాయిం ఄంణా ఓ సంకిుషిఫైెన యస్మతుక వెవసి ఄతు, ఄసల  జీవ 
తతిం యస్మతుక తతిభతు, యస్మతుక చయెల  తు జీవ థాయింలో నెదాగ ఏభూ లేదనీ ణాతుయెం 
కతునసఽి ంథి. కతు జీవథాయి యషమంలో ఇ దికుతాతుకి  ూభిిగ యయతదిఫైెన దికుథం భభొకట ివ ంథి. 
థాతు రకయం జీవ వెవసి కైవలం ఓ యదఽెత్ వెవసి. జీవ శ్కిి యదఽెత్ శ్కిిణో సభ నం. ఇ భౄండవ 
దికుతాతుీ అదాయంగ చేసఽక తు తు చేలపథ ేయదఽెత్ జీవకిమీ  రసిరం. 

 



1771  లో సఽథిధాన ఇ యదఽెత్ జీవకిమీ  రసిరం తృర ణం తోృ సఽక ంథి. అ భోజు ఆటదయౌమన్ పౌతిక రసిరయేతి 
లూబాగర గల ితూ (Luigi Galvani) తన రయోగరలలో తు చేసఽక ంట ధాీడు. యదఽెథాయేరలకి చెంథిన 
రయొగలేయో చేసఽక ంట ధాీడు.  ఄంతలో తృ యతృటీ యదఽెథాయేశితఫైెన ఓ కడీూతు (charged rod)  తు 
కకధ ే యేల డథీలన ఓ కు కయౌ యొకక కండభతుకి ణాకించాడు. చతుతోృబన ఓ కు కల  భ తరం 
కండయం నెైక ికతునంచేల  ఄకకడ యేల డథీల వ ంథి. యదఽెత్ కడీూ  ణాకగధే అ కల  జీవం ఈనీ కల ల  
కొట ి క ంథ.ి గల ితూ ఄథిభితోృ మ డు. తృర ణం లేతు కయౌలో చలనం ఎల  సంబయసిో్ ంథి? తయతయత గల ితూ 
ఄనఽచయతడు  ఒకడు కు కయౌలోతు లమ టిక్ నభతుీ (sciatic nerve) యదఽెథాయేశితఫైెన లోహ  కడీూణో 
ణాకడు. ఇ స్భి కూడా కల  కొట ి క ంథి. నభతుీ ణాకఫో త ండగధే చిటట చ ుడుణో కడీూ  నఽండ ి
నభతుక ితు ుయవిల  ఎగయడం కతునంచింథి.  

 
కుల కండభలణో రయోగల  చేసఽి నీ గల ితూ 

 

ఆంచఽభుంచఽ ఄథే కలంలో గల ితూ సయోథోెగి ఄబన ఄలెకుండోర  యోల ి  భనకందభికీ ణెయౌలన ‘యోల ి బక్ 
థ ంతయ’  (Voltaic pile) తు యూతృ ంథించాడు. రసఽి తం భనం యడే ఫదెటభరలక ిఇ ‘యోల ి బక్ థ ంతయ’ ఓ 
తృర చీన రతియూం ఄనీభ ట. యోల ి బక్ థ ంతయ లో రవళించేథీ యదఽెణేి . భభి కు కయౌతు యదఽెథాయేశిత 
కడీూణో ణాకణిే రవళించేథి కూడా యదఽెణేి . ఄబణ ే గల ితూ ఇ భౄండా యేయత యేయత యకల యదఽెత ి  ఄతు 



ఄభితృర మడాూ డు. ఒకటి ‘జీవ థాయింలోతు యదఽెత ి ,’ భౄండవథి ‘జీవయళిత థాయిం లోతు యదఽెత ి .’ కతు 
యోల ి  ఄల  ఄనఽకోలేదఽ. భౄండు యదఽెత ి ల  ఒకట ేఄనఽక ధాీడు. యోల ి  ఄనఽక నీథే తుజం ఄతు తయతయత 
ణెయౌలంథ.ి కు కయౌలో రవళించేథి ఏథో  యచితరఫైెన ‚జంత  యదఽెత ి ‛ (animal electricity) కదతు, ఄథి 
కూడా భ భూల  యదఽెత ి  ల ంటిథేననీ ఄవగహన ఄల  భృదలబెంథ.ి  థాంణో స్భ నె యదఽెత్ 
ధభలతు ఫెదడు తు తీయతకి వభిింజైలప ఄవకశ్ం ఏయుడింథి. 

 

 
యోల ి బక్ థ ంతయ 

 

యదఽెత్ జీవ కిమీ  రసిరంలో ఒక కక  భోగతి ఄల  ఈండగ, ంథ భుదవ శ్ణాఫా  ణొయౌదశ్లలో 
యోహాధృస్ భులుర్ ఄధే జయన్ జీవకిమీ రసిరయేతి ఆంథిరమ సంయేదనల  ఎల  తు చేస్ి బ ఄనీ 
యషమ తుీ రోదిసఽి ధాీడు. ఒక ఆంథిరమ ధాడి (sensory nerve)  తు ఈణేిజిం జైలన ుడు కయౌగ ై
ఄనఽబూతి అ ఈణేిజఞతుీ కయౌగించిన భూలం యొకక తతిం భూద అధయడదదతు, కైవలం ఈణేిజిం ఫడూ 
ధాడి భూద అదాయడుత ందతు ఆతడు కనఽక కధాీడు.  



 
యోహాధృస్ భులుర్ 

 

ఈథాహయణక ికంటోు తు భౄటీధా (retina)  ధే తీసఽకోండి. భౄటీధాలో తోౄ టోభిలెతృి యతు  ఈంటదబ. యట ిభూద కంతి 
డిన ుడు ఆయ ఈణేిజితభవ ణాబ. ఄయ  ఈణేిజితఫైెన ుడు యదఽెత్ సంకైణాల  అనిక్ ధాడి (optic 
nerve) లోంచి రస్యఫైె ఫెదడుతు చేభ ిదిరెతుీ చాలన ఄనఽబూతితు కల గజైస్ి బ. కతు చితరం ఏంటంటే 
కంతి లేక ండా కూడా ఄల ంటి ఄనఽబూతితు కల గజైయొచఽా. ఈథాహయణకి కనఽీ భూసఽక తు కనఽభౄు 
భూద ఫెలు గ ఄయచేతిణో వతిిణే చీకటిగ ఈండ ేదిశ్ెం భూద లచనతు కంతి చాయల  కతునస్ి బ. ఄంటే 
కనఽీ భూద చేలన ఒతిిడి వలు  అ ఒతిిడి భౄటీధాకి రస్యఫైె, తోౄ టోభిలెతృి యుతు ఈణేిజభిచింథి. ఄ ుడు  టిిన 
సంకతైం ఫెదణిణ  చేభ ి దిరెనఽబూతితు కయౌగించింథి. కనఽక కంతి లేకతోృబధా దిరెనఽబూతితు 
కల గజైయొచానీభ ట. థాతుకి కయణం భౄండు సందభౄలలో తోౄ టోభిలెతృి యతు  ఈణేిజితం కవడఫే. 

 

ఆంథిరమ సంయేదనలకి సంఫందించిన ఇ తుమభ తుకి ‘Law of specific energies’ (రణేెక శ్క ి ల 
తుమభం)  ఄతు నపయత నెటది డు భులుర్. భులుర్ కిఱణో పౌతిక తుమభ లతు తుసుంకోచంగ ఫెదడు తు 
తీయతకి వభిింజైలప స్ంరథామం, భుఖెంగ ఫెదడులోతు యదఽెత్ చయెల భిరోధనలో యతుయోగించ ే
స్ంరథామం భృదలబెంథి. తనఽ భలన Elements of physiology  ఄధే  సికంలో, పౌతిక 
తుమభ లతు ధాడీ భండలం యొకక కిమీలతు ఄయిం చేసఽకోడాతుకి ఎల  రయోగించాలో వభిణసాి , అ 
రమతీంలో తీసఽకోయయౌున జఞగతిీల గుభించి ఆల  చె ి ధాీడు  భులుర్ – 



‚నెైనెైన చాలన ుడు తృర ణులకి సంఫందించిన చయెలలో స్దాయణ మ ంతిరక, పౌతిక, యస్మతుక ధభలక ి
ఄందతు థేథో  ఈనీట ి  ఄతునంచిధా, అ యధఫైెన రోధన చేత తృర ణుల గుభించిన ఎధనీ యషమ లతు చకకగ 
యవభించవచఽా. భిశ్రలన, రయోగం ఄధ ే ధాదఽల భూద భనం లియంగ అదాయడినటుబణే అ యకఫైెన 
రోధనలో చాల  భుందఽకి తోృ వచఽా.‛ 

 

భులుర్ శిషెవయగంలో ఆదాయత రభుఖఽల  భులుర్ యేలన ఫదటలో ఎంణో  భోగభుంచాయత. యయత – ఎభుల్ 
దఽఫది భైభండ్ (Emil Dubois Reymond) భభిము హయన్ తౄన్ ళెల్ హో లీ్ (Hermann von 
Helmholtz). దఽఫది భైభ ండ్ రయోగతక దితిలో భుందఽకి స్గడు. భుందఽగ ‚యదఽెత్ చేల‛ భూద 
భిరోధనణో భృదలెటది డు. యదఽెత్ ఇల్ (electric eel), కట్ ష్ (catfish) భృదలెైన జలచభల  ఇ 
కోవకి చెంథినయ.ే ఇ జలచభలలో  టేి యదఽెత్ శ్కిి కయణంగ యటి చఽటూి  ఓ యదఽెత్ క్ైతరం ఏయుడి 
వ ంట ంథ.ి అ యదఽెత్ శ్కిికి భూలం ధాడీ భండలఫే. జంత  ధాడీ భండల లకి సంఫందించిన యదఽెత్ 
చయెల గుభించి దఽఫది భైభ ండ్ ఎధనీ భిరోధనల  చేరడు. తన భిరోధధా పయౌణాలతూీ Researches on 
Animal Electricity (జంత  యదఽెత ి  భూద భిరోధనల )  ఄధే  సికంలో తృ ందఽభిచాడు. యదఽెత్ 
జీవకిమీ  రసిరంలో ఄతడు చేలన ఄతి భుఖెఫైెన అయషకయణ action potential. ధాడీ తీగలో యదఽెత్ 
రయహం ఓ కచిాతఫెైన, క ు ిఫైెన యదఽెత్ తయంగం యూంలో ఈంట ంథ.ి అ తయంగధేీ ఏక్ష్న్ తృ ట తిుమల్ 
ఄంటదయత. ఄబణే అ ఏక్ష్న్ తృ ట తిుమల్ ఎల  రస్యం ఄవ త ంథో  ఄయిం చేసఽకోడాతుకి కవలలన గణిత, 
పౌతిక రసిర ధృై ణెం ఄతడికి ఄందఽఫదట లో లేకతోృబంథి. 

 
ఎలెక్టిరక్ ఇల్ 



 

ఫెదడు యొకక యదఽెత్ ధభతుీ భభింత లోత గ ఄయిం చేసఽకోవడంలో ఈయోగడూ  భిణాభం భభొకటి 
వ ంథ.ి ఫెదడుణో సంఫంధం లేక ండా ఄసల  యదఽెత్ శ్కిి యొకక ఄవగహనలో అ కలంలో గొు  భోగతి 
సంబయంచింథి. ఆంగుండ్ కి చెంథిన జైమ్ు కు ర్క భ క్ు యృల్ ఄధే లెైథాి ంతిక పౌతిక రసిరయేతి యదఽెత్ శ్కిితు, 
ఄమస్కంత శ్కిితు ఓ సభగఫైెీన లెైథాి ంతిక తుభణంలో కలగయౌన యదఽెదమస్కంత శ్కిి గుభించి 
రంచాతుకి ణెయౌతృడు. కంతి ఄధేథి ఓ యదఽెదమస్కంత తయంగం ఄతు రకటించాడు.  

 

 
జైమ్ు కుర్క భ క్ుయృల్ 

 

లెైథాి ంతిక పౌతిక రసిరంలో వచిాన ఇ యకఫైెన  భోగభధాతుీ యడుక ంటూ హయన్ తౄన్ ళెల్ హో లీ్ 
ల ంటి లెైథాి ంతిక పౌతిక రసిరయేతిల  ఇ కొతి పౌతిక రసిర సంగత లతు జీవరస్ి ా తుకి వభిింజైలప రమణాీల  
భృదలెటది యత. భుఖెంగ ధాడీ భండలం యొకక కిమీలతు ఄయిం చేసఽకోవడంలో ఇ యకఫైెన భిరోధన 
ఎంణో ఈయోగడింథ.ి ఆట  లెైథాి ంతిక పౌతిక రసిరంలోధే కక ఄట  జీవకిమీ  రసిరంలో కూడా గొు 
తృండితెం గల హల్ హో లీ్ ల ంటి భహాభహుల వలు  అ భోజులోు  జీవరసిర భిరోధన భంచి ఉందఽక ంథి. 
ఒక వెకిిక ిభౄండు ూభిిగ భినీఫైెన యంగలోు  లోణెైన భిజఞఞ నం ఈండడం ఄధేథి వయిభ న కలంలో కూడా 



కొంచెం ఄయతథే. ఇ భోజులోు  స్భ నెంగ ఏం జయతగుత ందంటే జీవరసిరంలో ఫదగ తృర యణెం ఈనీ యడు 
పౌతిక రసిరం నఽండో , గణితం నఽండో  కొతుీ పదయలతు ఄయతవ  ణెచఽాక తు యటితు జీవరసిరంలోకి 
రయేశ్నెటిడాతుకి రమతిీస్ి డు. లేథా ఓ పౌతిక రసిర సభసెగధన, లేథా గణిత సభసె గధన భుంథ ే
కచిాతంగ తుయిచించఫడూ  ఓ జీవరసిర సభసెతు తీసఽక తు  థాతుీ పౌతిక, గణిత యదాధాలణో భిషకభించ ే
రమతీం చేస్ి యత. లేథా ఓ జీవరసిరయేతి, ఓ పౌతిక రసిర యేతి చేబగయౌన జీవరసిరంలో ఏథెైధా లోణెైన 
సభసెణో తలడడం భృదలెడణాయత. కతు జీవ, పౌతిక రస్ి ా లలో ‚ఈబమ పదష రయణుడెైన‛ ళెల్ హో లీ్ 
ఆల ంటి ఆఫృందఽలేయ డలేదఽ. 

 

 
హయన్ తౄన్ ళెల్హో లీ్  

 

పౌతిక, జీవ రస్ి ా ల  భౄండిటోు నఽ సజఞవ గ  భోగభుసాి  భౄండు యంగలలోనఽ గొు అయషకయణల  చేరడు 
ళెల్ హో లీ్. ూయతిలెైన స్డీ కభోీ (Sadi Carnot), జైమ్ు జూల్ (James Joule) భృదలెైన రసిరయేతిల 
భిరోధనలతు లోత గ ఄయిం చేసఽక నీ ళెల్ హో లీ్, ఈషణం, కంతి, యదఽెత ి , ఄమస్కంతికత భృదలెైన 
వతూీ శ్కిి యొకక యయధ యూతృంతభలేనతు గుభిించాడు. ఈషణగతి రసిరంలో (thermodynamics) యయౌమమ్ 
భంకౄైన్ (William Rankine) ణో తృట  కయౌల కిఱ చేసాి  యశ్ిం యొకక ఈషణ  భయణం (heat death of the 
universe)   ఄనీ పదవనకి తృర చఽయెం కయౌగించాడు. భూల వ నీ రతీ వెవసిలోనఽ ఎంటొర న (entropy) 
ఄధే భశి ఓ గభిషి యల వ థిశ్గ భిణాభం చెందఽత ందతు ఈషణగతి రసిరం చె ి ంథి. యశ్ిం భృణాి తుీ ఓ 
వెవసిగ తీసఽక ంటే బయషెత ి లో ఏథో  ఒకధాడు థాతు ఎంటొర న గభిషి యల వతు చేయతక నీదంటే, ఆక థాతు 
లపిచాే శ్కిి (free energy)  సఽధాీ ఄవ త ంథి. జీవకిమీలకి అదాయబూతఫైెన లపిచాే శ్కిి లోనంచిన 
ఄల ంటి యశ్ింలో ఆక జీవం వ ండదఽ. ఄల ంటి జీవయళిత యశ్ిలితితు యశ్ిం యొకక ఈషణ  భయణం ఄంటదయత. 



 

 శ్ఫా రసిరంలో ళెల్ హో లీ్ ఄనఽధాథితు (resonator) ఄధే భికభతుీ యూతృ ంథించాడు. శ్ఫా రసిరంలో థీతుక ి
గొు రయోజధాల  ఈధాీబ. కంట ిలోయౌ పదగలతు చాలపందఽక  తుకొచేా opthalmoscope తు కూడా 
కతునెటిింథి ఆతగడే. ఇ భికయం నమన రసిరంలో (opthalmology), కంట ిచికితులోనఽ యువం ణెచిాంథి. 
ఆక యదఽెదమస్కంత యంగంలో ఆతడు స్దించిన థాతుకి చిహీం గ ధేడు భనం ళెల్ హో లీ్ సభూకయణం 
(Helmholtz equation)  గుభించి చె ుక ంట ధాీం. కొతుీ రణేెక భిలిత లోు  యదఽెదమస్కంత 
తయంగల  రసభించ ేతీయతతు ఇ సభూకయణం వభిణసఽి ంథి. ధాడీ తీగలలో ఏక్ష్న్ తృ ట తిుమల్ యొకక రస్యం 
గుభించిన ఄధెమధాలలో ఇ సభూకయణం   ఎంణో ఈయోగడింథి. 

 

అ యధంగ ఆయవమెవ శ్ణాఫా  అయంబం కల ు  ఫెదడు ఓ యసిితఫైెన, సంకిుషిఫైెన యదఽెత్ మంతరం ఄతు 
ఄయిభబెంథి. ఫెదడు ఓ నెదా యదఽెత్ సయతకాట్. అ సయతకాట్ లోతు ఄంగల  ధాడీ కణాల  లేక నాెభనఽు . 
యటితు కయౌనప తీగల  ధాడుల . ట యౌతోౄ న్ తీగలలో రస్యభబేె యదఽెత్ సంథేరలక,ి ఒక నాెభన్ నఽండ ి
ఄవతయౌ నాెభన్ కి సభ చాభతుీ మోసఽక తోృబే యదఽెత్ సంథేరలక,ి పౌతికంగ అటేి ణేడా లేదతు 
ణెయౌలతోృబంథి. జీవథాభి తుీ ఄథియౌంచే, కథియౌంచే ‚తృర ణ శ్క ి ల ,‛ ‚జీవశ్క ి ల ‛ భృదలెైన కితక 
పదవనలణో ఆక ఄవసయం తీభితోృబంథి. అధఽతుక పౌతిక దిత లధే యేభండలణో ఫదథి ఫదథి ఄల ంటి 
‚శ్క ి ల ‛ ఄతుీటితూ ధాడీ రసిరం నఽండ ిఫళిషకభించాయత. యదఽెత్ జీవకిమీ  రసిరం, యదఽెత్ స్ంకైతిక రసిరం 
(electrical engineering)  లో జభిగిన  భోగభనం  వలు  పౌతిక ధభలణో కభీఫదింగ ఫెదడుతు 
ఄధెమనం చెమెడాతుకి యలబెంథి. 

 

 

 

 

 

 



ఔషదరసిరం (Pharmacology)  

 

ఫెదడుతు ఓ నెదా యదఽెత్ మంతరంగ ఉళించఽకోవడం సభంజసఫే ఄబధా, ఫెదడులో జభిగయై యదఽెత్ 
చలధాల  తు భభింకైభూ లేదంటే తృ యఫదటే ఄవ త ంథి. ఒక నాెభనఽ భభో నాెభన్ కి సంథేశ్ం 
ంనన ుడు అ సంథేశ్ం యొకక  భోగభనంలో ల  దశ్ల  ఈంటదబ. అ దశ్లలో ఒకకట ితు భుగణా 
దశ్లతూీ యదఽెత్ చయెలే. అ ఒకక దశ్ – ఄథి ఄతి భుఖెఫైెన దశ్ - భ తరం యస్మతుక దశ్. సంథేరతుీ 
ంగోయతత నీ నాెభన్ ఓ యస్మధాతుీ యడుదల చేసఽి ంథి. నాెభన్ కి నాెభన్ కి భధె ఈండ ేలెైధాప్ు 
(synapse) ఄధే ఓ సనీతు సందఽతు థాట క తు అ యస్మనం ఄవతయౌ నాెభన్ భూద డుత ంథి. ఆల  
యస్మధాతుీ భ ధెభంగ యడుక తు నాెభను  భధె జభిగ ై సంపదషణతు నాెభో టదర న్ు భుషన్ 
(neurotransmission)  ఄంటదయత.  ఇ నాెభో టదర న్ు భుషన్ రకిమీలో సాక్ష్స్ి బలో ఏఫేం 
జయతగుణాయో అ యవభలతూీ గత శ్ణాఫా  చివభ ిదశ్లోధే ణెయౌరబ. 

 

కతు ధాడీ భండలం భూద యస్మధాల రపదవం ఈంట ందధే పదవన కొతిథేభూ కదఽ. యృనకటి భోజులోు  
యేటగళ్లు  ఫదణం కొసకి యషం ూల కొటేియయట. ఄథి తగియౌన జంత వ  తురేాషిఫైె కదలేు క యేటగడికి 
చికికతోృ త ంథి. థాతుకి కయణం ఫదణాతుకి ూలన యషం జంత వ  కండభలతు ఄథియౌంచే ధాడిభండలం 
యొకక చయెకి ఄడుూ డడఫే. ఄంటే యస్మనం ధాడీ భండలం భూద తు చెమెగలదనీభ ట. ఆథ ి
కక ండా భత ి  తృతూమ ల , ఫదదోశ్భనం కయౌగించ ే భందఽల  భృదలెైన వతూీ యస్మధాలకి ధాడీ 
భండలం భూద రపదవం ఈంట ందతు  భనక ిఄధాథిగ ణెల సఽ ఄనడాతుకి ణాభకణాల . 

 

 

19  వ శ్తఫాంలో ధాడీభండలం భూద యస్మధాల రపదవం గుభించి కొతుీ గణతూమఫైెన భిరోధనల  
చేలనయడు కు డ్ ఫరభీర్ూ ఄధే ెరంచ్ జీవకిమీ రసిరయేతి. ఫదహెభిలిత ల  ఎంతగ భ యతత ధాీ  
జీవభయల  భ యతు ఄంతయంగ లితితు తుల  క ధే రమతీం చేసఽి ంటదమతు రతితృథించిన యడు ఇ కు డ్ 
ఫరభీర్ూ. ఄల ంటి భ యతు ఄంతయంగ లితికి ‘సభ ధావసి  (homeostasis)’  ఄతు నపయత నెటది డు. ఈథాహయణక ి
అభోగెవంత డెైన భతుఱలో యకినడనం, ఄంతయంగ ఈషోణ గీత భృదలెైన భయల  కొతుీ తుమత యల వల దగగయ 



ఈంటదబ. ఆల ంటి తృర భ ణిక భయలణో కూడుక నీ లితిధే homeostasis  ఄంటదయత. అ పదవనతు ఄతడి 
భ టలోు ధే యంథాం – ‚La fixité du milieu intérieur est la condition d'une vie 

libre et indépendante” (భ యతు ఄంతయంగ ఄవసి సితంతరఫైెన, లపిచాే జీవధాతుకి ఄవసయఫైెన 
తుమభం.)  

 

ఆతడు శ్భరయం భూద యషథాభి ల రపదయతుీ భిరోదించాడు. భుఖెంగ క ెభభై (curare) భభిము 
కయృన్ మోధాకుబడ్ ల భూద ఄధెమధాల  చేరడు.  ఇ క ెభభై ఄధేథి కండయం భూద తు చేలప యషం. 
దక్ిణ ఄఫెభికలో థీతుీ యేటగళ్లు  యడేయయత. క ెభభైలో భుంచిన ఫదణంణో జంత వ తు కొడిణే ఄథి ఉనభ ి
సలక తృర ణాల  యడుసఽి ంథి. ఎందఽకంట ే  ఫదణాతుకి వ నీ యషం యొకక రపదవం వలు  ఉనభితిత ి లతు 
ఄథియౌంచ ేకండభల  సింభించితోృ ణాబ. ఆల గై కయృన్ మోధాకుబడ్ ఓ యషయమువ . థీతు రపదవం వలు  
భతిలిభుతం త ుత ంథి, భనసఽలో ఄయోభమ లితి ఏయుడవచఽా. భూయే కలగవచఽా. ఇ యమువ  
ళెచఽా మోణాదఽలోు  యకింలో కయౌలపి  అ యకిం లో అకిుజన్ తు మోసఽక తోృబే స్భయిాం సనీగిల ు త ంథి. అ 
కయణం చేత శ్భరభతుక ితగినంత అకిుజన్ ఄందక వెకిి భయణించవచఽా. 

 

యషథాభి ల  ధాడీభండలం భూద తు చేల హతుకయ భిణాభ ల  కల గజైలనటేి, ఔషదాల  ధాడీభండలం 
భూద ళితయృైన రపదయతుీ చానంచగలవ . భందఽల  ధాడీభండలం భూద రపదయతుీ ఎల  చా ణాబ 
ఄనీ రశ్ీ భూద దిఱి స్భించాడు కైంతరడీ్ యశ్ియథాెలమ తుక ిచెంథిన జఞన్ ల ంగరు (John Langley) ఄధే 
జీవకిమీ రసిరయేతి. ంథ భుదవ శ్ణాఫాంలో చివభి దశ్లలో ధాడీభండలం భూద భ భరూన్ (morphine) 
(ఆథో  భత ి  భందఽ), డిజిటదయౌస్ (digitalis) (ఆథి గుండె కొట ి క ధ ే స్భభి ాతుీ నెంచఽత ంథి, గుండ ె
యొకక ఄలమలతు (arrhythmias) తుభోదిసఽి ంథి) భృదలెైన ధాడీ ఔషదాల రపదయతుీ ఏథో  
ఄయశ్ుషింగ, ఄయోభమంగ యవభించేయయత. ఇ భందఽల  తు చేస్ి బ ఄతు ణెల సఽ గతు, ఎల  తు 
చేస్ి యో ణెయౌలపథి కదఽ. జీవథాభి తుకి ఔషదాలకి భధె ఏథో  రణేెకఫైెన సంఫంధం (affinity)  ఈందతు 
తలతోృ లపయయత. ఔషదాల  ఎల గో ధేయతగ దాత వ  (tissue) భూద, కణాల భూద తు చేస్ి మతు 
ఄనఽక ధేయయత.  

 



కతు ల ంగరు భభోల  అలోచించాడు. ఔషధం శ్భరయం భూద తు తీయత కైవలం ఓ యస్మన చయె ఄతు, భౄండు 
ఄణువ ల భధె జభిగ ైచయె తు ఄథి భభైభూ కదతు ఄతడు ఉచించాడు. ఎధనీ ఄదఽౄతఫెైన రయోగల  
చేల ఔషదాల  ధేయతగ దాత వ  భూద తు చెమెడం లేదతు, ఔషధ  ఄణువ  యొకక రపదయతుీ గళీించ ే
‚సంగీహక ఄణువ ల ‛ (receiving molecules)  ఈంటదమతు ఄతడు రతితృథించాడు. యటిక ి  భిలెతృి యతు  
(receptors) ఄతు నపయత నెటది డు. ఇ భిలెతృి ర్ ఔషధం యొకక రపదయతుీ గళీించి థాతు పయౌణాలతు చఽటూి  
ఈనీ దాత వ  భూదక ింనసఽి ంథి.  

ఆల ంటి భిలెతృి యతు  భభి నాెభను  భూద ఈంటదమతు ఄనఽక ంటే యటి రయోజనం ఏభుటి? ఎందఽకంటే 
ఔషధం ఄధేథి భతుఱ రయోగిలపి  శ్భరయంలోకి రయేశించే థాయిం. నాెభను  భూద భిలెతృి యతు  భభి భతుఱ 
రయేశ్నెటిిన ఔషదాలకి సుంథించడం కోసం కచఽక  కూభోాలేదఽ. ఔషదాలకి సుంథించడాతుకి కకతోృ ణే భభి 
నాెభను  భూద భిలెతృి యతు  ఏం చేసఽి నీట ి ? ఇ రశ్ీకి సభ దానంగ నాెభనఽు  యసుయ  యస్మధాల 
సహామంణో సంపదఱంచఽక ంటదబ ఄనీ ఄవకశ్ం సాచించఫడుణోంథి.  

ఇ యకఫైెన చింతనలో భుందఽనీ యడు అటో లెయ (Otto Loewi). 1920  ల తృర ంణాలోు  ఇ అటో లెయ 
యస్మధాల సహామంణో నాెభనఽు  సంథేరల  ం క ంటదబ ఄనీ యషమ తుీ తుయూనంచడాతుకి తగగ 
యదానం కోసం ఄధేిఱంచస్గడు. అటో లెయ కి భుందఽ ఇ యషమం భూద కొంత సందిగిం ఈండేథ.ి 
నాెభనఽు  యదఽెత్ సంథేరలణో సంపదఱంచఽక ంటదబ ఄతు ఒక వయగం నభుణే, యస్మధాలణో 
సంపదఱంచఽక ంటదమతు భభో వయగం యథించథేి. ఇ సంగణేంటో ణేలాడాతుకి ూనఽక ధాీడు అటో లెయ.  



 
అటో లెయ 

 

ఄథి 1921 సంవతుయం. అ భోజు ఇసిర్ ండగ.  శ్తుయయం. అ భతిర తనకి ఓ చితరఫైెన కల వచిాంథి. తనఽ 
ఄధేిఱసఽి నీ రయోగం ఎల  చెమ ెలో అ యవభలతూీ అ కలలో కతునంచాబ. యృంటధే ఫేల క తు  కలలో 
కతునంచిన యవభలతూీ అదయఫదదభగ ఓ చినీ ధనట్ ఫుక్ లో భసఽక ధాీడు. భభీడు ఈదమం లేవగధ ే
భతిర కల గనీ సంగతి, అ యవభల  భసఽక నీ సంగతి గుభొి చిాంథి. సంణోషం టిలేకతోృమ డు. తనఽ 
భసఽక నీ ధనట్ ఫుక్ ణెభిచి చాలపి  భతిర తుదరభత ి లో భలన కోడి గరతల  కతునంచాబ. ఏం భసఽక ధాీడో  
ఎంత తలఫదదఽక ధాీ ఄయిం కలేదఽ. 

భతిర వచిాన కలతు గుయతి  ణెచఽాకోడాతుకి అ భోజు గలంణా రమతిీంచాడు. ఄథి తన జీయతంలోధే ఄతి 
థీయఘఫైెన భోజు ఄతు చె ుక ధాీడు. ఄబణే ఄదిషివరత ి  అ భభీడు భతిర కూడా ఄథే కల వచిాందట. 
ఇ స్భి కల భగధే ఉభికై ఏయో నచిాగరతల  గరల తిభిగ ి తుదరలోకి జఞయతకోక ండా యృంటధే రయోగరలకి 
ఫమలేా భడు… ఄుటిక ుడు అ రయోగం చేల చాథాా భతు! 

 

 



 

నాెభనఽు  యస్మధాల సహామంణో సంపదఱంచఽక ంటదబ ఄతు తుయూనంచడం కోసం భౄండు కు గుండెలతు 
తీసఽక ధాీడు అటో లెయ. భౄండు గుండెలతూ యేయత యేయత జఞడీలలో భింగర్ థరా వకలలో నెటిి సజీవంగ ఈంచాడు. 
కు గుండెతు (భతుఱ గుండెతు కూడా) యేగస్ (vagus) ఄధే ధాడి తుమంతిరసఽి ంథి. యేగస్ ధాడితు 
నపరభైనంచిన ుడు గుండె లమ ధృభథిసఽి ంథి. లెయ తీసఽక నీ కు గుండెలక ియేగస్ ధాడుల  తగియౌంచి 
వ ధాీబ. యటిలో ఒక జఞడీ లో వ నీ గుండెతు యదఽెత్ యంగ నపరభౄనంచి అ జఞడీలో వ నీ గుండె లమ 
ధృభథిస్ోి ందతు తుభి భించఽక ధాీడు. ఄ ుడు అ జఞడీ లోంచి  కొంత థరా వకం తీల భౄండో  జఞడీలో తోృ రడు. 
ఄుడు భౄండవ జఞడీలో వ నీ గుండె ధృభథించడం కతునంచింథి.  

 
అటో లెయ చేలన ‘భౄండు గుండెల రయోగం’ 

 

ఇ భిణాభ తుకి కయణం ఆల  యవభించొచఽా. భృదట ిగుండె  యొకక యేగస్ ధాడితు నపరభైనంచిన ుడు అ 
ధాడి నఽండి ఏథో  యస్మనం యడుదల తృ ంథింథి. అ యస్మన రపదవం వలుధే అ గుండె ధృభథించింథి. 
ఄబణే ఄల  యడుదల తృ ంథిన యస్మనంలో కొంత పదగం అ గుండె వ నీ థరా వకంలోకి కూడా రయేశించింథి. 
ఄందఽకధే అ థరా వకతుీ భ తరం భౄండవ జఞడీ లోకి భ భిాన ుడు అ థరా వకంలోతు యస్మన రపదవం వలు  
భౄండవ జఞడీలోతు గుండె కూడా ధృభథించింథి. అ యధంగ ధాడీ రపదయతుీ ఓ యస్మనం 
మోసఽక తృో త ందతు ణెయౌలంథి.  

తదనంతయ కలంలో నాెభనఽు  యడుదల చేలప యస్మధాలకి నాెభో టదర న్ుభుటర్ (neurotransmitter)  ఄతు 
నపయత నెటిడం జభిగింథి. ఄల ంటి యస్మధాల  ఎధనీ కనఽకోకఫడాూ బ. ఒక నాెభన్ యడుదల చేలన 
నాెభోటదర న్ుభుటర్  ఄవతయౌ నాెభన్ భూద ఈండ ేభిలెతృి ర్ ఄధే ఄణువ  భూద రపదవం చా త ంథి. అ 



భిలెతృి భై నాెభోటదర న్ు భుటర్ తు గుభించగలదఽ. నాెభోటదర న్ుభుటర్ – భిలెతృి యు కలబక వలు  భిలెతృి ర్ వ నీ 
నాెభన్ లో యదఽెత్ చలధాల   డణాబ. అ యధంగ ఒక నాెభన్ భభో నాెభన్ భూద రపదవం 
చాగల గుణోంథి. ఇ యస్మతుక సంపదషణా కయెకీభం ఄంణా భౄండు నాెభనఽు  కయౌలప ఓ చినీ సంద ి
స్ి నం – థీతుీ లెైధాప్ు (synapse) ఄంటదయత – వదా జయతగుత ంథి ఄతు ణెయౌలంథి.  

 

 
లెైధాప్ు వదా నాెభోటదర న్ుభుషన్  

 

ఄబణే కొతుీ లెైధాప్ు ల వదా యస్మధాల రఫేమం లేక ండా ధేయతగ యదఽెత్ రయహహాల సహామంణో 
సంపదషణల  జయతగుణామతు కూడా తయతయత ణెయౌలంథి. ఄల ంటి లెైధాప్ు లతు యదఽెత్ లెైధాప్ు ల  
(electrical synapses) ఄంటదయత. 

 

 

నాెభను  భధె యస్మన సంపదషణల గుభించిన భిరోధనలోు   భోగభులెైన అటో లెయ భభిము ళెతూర డేల్ 
ఄధే రసిరయేతిలకి ధనఫరల్ ఫహుభతి లభించింథి. ఇ ళెతూర డేల్ ఄలటిలకకయ్న్ (acetylcholine) ఄధ ే
నాెభోటదర న్ు భుటర్ భూద రరథభ రయోగల  చేరడు. యదఽెత్ లెైధాప్ు ల భూద ణొయౌ భిరోధనల  చేలన 



సర్ జఞన్ ఎకిుస్ కి (Sir John Eccles) కూడా ధనఫరల్  యస్కయం లభించింథి. ధాడీయస్మన రసిరం 
(neurochemistry) భభిము ధాడీ ఔషధ యజఞఞ నం (neuropharmacology) ఄధే యరలఫైెన రస్ి ా లలో ఇ 
ణొయౌ రోధనల   ధాథి భళ్లు  ఄమ ెబ.  

 

ధాడీ యెధఽలనెై ఄధెమధాల  

యదఽెత్ యస్మన రసిరం, ధాడీ యస్మన రసిరం భృదలెైన రస్ి ా లలో జభిగిన  భోగతి వలు  నాెభను  భధె 
సంకైణాల భ భిుడి ఎల  జయతగుంథి ఄనీ యషమం భూద ఎంణో ఄవగహన నెభిగింథ.ి ఄల గై ధాడీ భోగుల 
భూద జభిగిన ఄధెమధాల వలు  కూడా ఎనలేతు ధాడీ యజఞఞ నం ఫటిఫమల  ఄబెంథి. ఫెదడులో యయధ 
యపదగల  కయౌలకట ి గ తు చేలపి  ఒక వెకిి యొకక రవయినతు ఎల  రలస్ి యో ణెయౌలంథి. 

 

తౄర న్ు గల్ యూతృ ంథించిన రధాలజీ ఄధే క హధా యంగం గుభించి ఄంతక  భుందఽ యధాీం. అ ధాటి నఽండ ి
కూడా ఫెదడులో యయధ ఄంగలకి, ఫెదడు యొకక యయధ కిమీలక ి భధె సంఫంధం గుభించి భౄండు 
యసుయ యయతది చల భణిలో ఈధాీబ. అ భౄండు లథాి ంణాల  తుభి యణ కోసం కొతుీ శ్ణాఫదా ల తృట  తోృ టీ 
డుతూ వచాాబ. 

 

యటిలో భృదట ిలథాి ంణాతుీ ‘తృర ంతీమణా యదం’ (localization view) ఄంటదయత. ఫెదడు యొకక రతీ 
కిమీక ిఓ రణేెక ఫెదడు తృర ంతం ఫదధెత తీసఽక ంట ందతు ఇ యదం చె ి ంథి. థీతుకి యయతది లథాి ంణాతుీ 
‘సభగ ీక్ైతర యదం’ (aggregate field view) ఄంటదయత. భ నవ రవయినలోతు రతీ ఄంశ్ం భూథా ఫెదడులోతు 
ఄతుీ తృర ంణాల  ఈభడిగ రపదవం చానస్ి మతు ఇ యదం నభుత ంథి. ఄసల  రధాలజీబే ఒక 
యధంగ తృర ంతీమణా యథాతుకి ఒడంఫడిన ఒక లథాి ంతం. ఎందఽకంటే రధాలజీ రకయం యయధ ఫెదడు 
పదగల  రణేెక భ నవ లక్ష్ణాలకి రతితుధఽల . కతు రధాలజీ ఒక యృైజఞఞ తుక లథాి ంతం కదఽ. ఎందఽకంట ే
థాతుకి ఎల ంటి యసివ అదాభల  లేవ . ఒక యకంగ ఄథ క భూఢనభకం ల ంటిథి ఄనఽకోయయౌ.  

 



ఆల  ఈండగ ంథ భుదవ శ్ణాఫాంలో తౄర న్ు కి చెంథిన నమర్ ఫో్ు భౄన్ు ఄధే జీవకిమీ రసిరయేతి ఇ 
తృర ంతీమణా యథాతుీ రయోగతకంగ భరక్ించదలచఽక ధాీడు. అ రయోగల కోసం కొతుీ జంత వ లతు 
ఎంచఽక ధాీడు. యటి ఫెదళ్ులో యయధ చోటు  గమ ల  చేసాి  వచాాడు. గమ డూ  జంత వ ల రవయినలో 
భ యతులతు సాక్ష్ంగ గభతుంచాడు. తన భిశ్రలనలోు  ఄయిఫైెనథి ఏంటంటే ఫెదడులో గమం ఎకకడ 
ఄబెంథి ఄనీథి ఄంత భుఖెం కదఽ, గమం యొకక యసిితి ఎంత ఄనీథే భుఖెం. గమం ఎంత 
ఎకకవగ ఈంట ేరవయినలో భ యతు ఄంత రసఽూటంగ ఈంట ంథి. ఄంట ేఫెదడులోతు ఄంగలతూీ కయౌలకట ి గ 
జంత వ  యొకక రవయినతు రలసఽి ధాీమనీభ ట. ఇ భిరోధనల  ‘సభగీ క్ైతర యదం’ తు 
సభభిిసఽి నీట ి గ ఄతునంచింథి.  

తదనంతయం ఆయవమెవ శ్ణాఫా  ణొయౌ దశ్లోు  కర్ు ల ఱపు  (Karl Lashley) ఄధే రసిరయేతి ఆంచఽభుంచఽ 
ఆల ంటి రయోగలే చేరడు. ఎల కలకి చిక కవూెహాల (maze)  లోంచి తనుంచఽక తు ఫమటడ ేఒడు  
ఈంట ంథ.ి ఎంత తక కవ సభమంలో ఄల ంటి చిక కవూెహాల నఽండి తనుంచఽకోగయౌగిణే అ ఎల క 
స్భయిాం ఄంత ఎక కవ ఄనీట ి గ భిగణించాడు ల ఱపు . ఆ ుడు అ ఎల కల ఫెదళ్ులో కతిిణో సనీతు 
కోతల  కోరడు. ఄల  కోలన కోతల భృతిం తృ డవ కి, ఎల కల  చిక కయెహాల నఽండ ితనుంచఽకోడాతుకి టేి 
సభ మ తుక ిభధె సంఫందాతుీ భిశ్రయౌంచాడు. అ రయోగల ఫటిి ఄయిఫైెనథి ఏంటంటే ఫెదడులో కోతల  
ఎకకడ జభిగబ ఄనీథి భుఖెం కదఽ. భృతిం కోతల తృ డవ  ఎంత, ఄంటే భృతిం గమం యొకక 
యసిితి ఎంత, ఄనీథే ఎల క యొకక స్భభి ాతుీ రలసఽి ంథి. గమం ఎకకడెైధా ఄథి ఎక కయృైణ ే ఄంత 
ఫేయక  ఎల క స్భయిాం డితోృ త ంథి. అ యధంగ ల ఱపు  రయోగల  కూడా సభగ ీ క్ైతర యథాతుీ 
సభభిిసఽనీట ి  ఄతునంచింథి. 

 
చిక కవూెహంలో ఎల క 



కతు ఫెదడు యెధఽలకి సంఫందించిన కొతుీ భిశ్రలనల  ఆందఽక  భినీఫైెన కథ చె ి నీట ి  
ఄతునంచింథి. 

 

తరటిష్ నాెభలజిసఽి  హూగిుంగ్సు జఞకున్  భూయే యెదికి (epilepsy) చెంథిన ఒక రణేెక లక్ష్ణాతుీ 
ఄధెమనం చేలపయడు. ఎనలెను యెది వ నీ భోగులోు  కొతుీ సభమ లలో ఈనీట ు ండి శ్భరయం వశ్ం తను, 
ఒంట ిభూద సుిహ కోలోుబ, గిలగిల  తనఽీక ంటూ కింద డితోృ వడం జయతగుత ంథి. ఄల ంటి భిణాభం 
కలగడాతుక ికయణం ఫెదడులోతు ధాడీ యదఽెత్ చయె ఄడుూ  ఄదఽ  లేక ండా యెనంచడఫే. ఓ కభిాచఽాల  
ఆల ంటి ధాడీ యదఽెత్ చయె ఒక రణేెక స్ి నం నఽండ ిభృదలెై ఫెదడులో ఆయతయతగు తృ యతగు తృర ంణాలకి 
యెనసఽి ంథి. ఄబణ ేజఞకున్ కలంలో భూయే వచిాన ుడు ఫెదడులో ఏం జయతగుణోంథి ఄనీ యషమం 
భూద నెదాగ ఄవగహన ఈండేథి కదఽ. ఫమటిక ికతునంచే తంత  భ తరఫే ణెయౌలపథి. భూయే వచిాన ుడు 
శ్భరయంలో కతునంచే కంన (seizure) కూడా ఒక రణేెక తయహాలో యెనసఽి ంథి. భుందఽగ కంన చేతిలో 
భృదలవ త ంథ.ి ధృభథిగ భణికట ి కి, తయతయత మోచేతికి, ఄకకణుణ ంచి బుజఞతుకి యెనంచి, కభీంగ 
శ్భరయం భృణాి తుీ వశ్ం చేసఽక ంట ంథి. ఒళ్ుంణా గిలగిల కొట ి కోవడం వలుతగు జఞగతిీల  తీసఽకోకతోృ ణే 
భతుఱ తూయౌ కింద డడం జయతగుత ంథి. ఆల ంటి కంనలతు   focal motor seizures  ఄంటదయత. 

 



 
 

హూెగిుంగ్సు జఞకున్ 

 

Focal motor seizures  తు ఄధెమనం చెమెడం భృదలెటిిన జఞకున్ కంన జయతగుత నీ ుడు 
ఫెదడులో ఏం జయతగుణోంథో  ఒక ఉహ కలగస్గింథి. శ్భరయంలో యయధ ఄంగల లోతు కదయౌకలతు ఫెదడులో 
యయధ తృర ంణాల  రలస్ి మతు భుందఽగ ఉళించాడు. ఄంణే కక కక కకగ వ నీ ఄంగలతు ఄథియౌంచ ే
ఫెదడు తృర ంణాల  కూడా కక కకగ వ ండి వ ండాలతు ఉళించాడు. ఈథాహయణక ిచేతితు రలంచే తృర ంతం 
కకధ ేభణికట ి తు రలంచే తృర ంతం ఈండాయౌ. అ నెైన మోచేతి తృర ంతం. థాతు ఄవతల బుజఞతుీ రలంచే 
తృర ంతం… ఫెదడులో యయధ తృర ంణాల ఄభభిక ఄల  వ నీ ుడు, ఏ కయణం చేతధన చేతితు రలంచే 
తృర ంతంలో ఄస్దాయణ భరతిలో ధాడీ యదఽెత్  చయె భృదలబెంథి ఄనఽక ంథాం. అ చయె ఓ కభిాచఽాల  
కకధ ే వ నీ భణికట ి తు రలంచే తృర ంణాతుకి యెనసఽి ంథి. అ తయతయత బుజఞతుీ రలంచే తృర ంణాతుకి 
యెనసఽి ంథి. ఄల  యెనంచి యెనంచి భృతిం శ్భరభతుీ రలంచే తృర ంణాలతుీటీ అకభీుసఽి ంథి. ఄ ుడు 
శ్భరయం ఄంణా కంనకి లోనవ త ంథి. 



 

జఞకున్ ఉళించిన వయణన తుజఫే ఄబణే ఫెదడులో పల ధా చోట భృతిం శ్భరభతుీ రలంచ ేఓ ‘భ ె ’ 
ల ంటిథి వ ండాలనీభ ట. ఓ కంూెటర్ కీఫో ర్ూ లో ఒకొకకక ఫటన్ తు ధనకికణ ేతదనఽగుణఫెైన ఄక్ష్యం 
లరీన్ భూద కతునంచినట ి , ఫెదడులో వ నీ ఇ భ ె తు రణేెక స్ి ధాలోు  ఈణేిజభిలపి   అ స్ి ధాతుకి 
ఄనఽగుణఫైెన ఄంగంలో చలనం ఏయుడుత ంథి. భభి తుజంగధే ఫెదడులో ఄల ంటి భ ె ల  
వ ధాీమ ?  

 

ఇ రశ్ీకి భృటిభృదటి సభ దాధాల  భనక ికౄనడాక ిచెంథిన యలూర్ నెన్ ల్ూ  (Wilder Penfield) ఄధ ే
నాెభో సయీన్ ఄధెమధాల నఽండ ిఫమట డాూ బ. 1950  లలో నెన్ ల్ూ  ఎనలెను యెదితు నమం చేలప 
దిత ల కోసం ఄధేిఱసఽి ధాీడు. వితిి భరణాె సయీన్ కనఽక సయీభరణో అ యెదితు నమం చేలప భ భగ ల కోసం 
యృతకస్గడు. ఎనలెనులో లజర్ భృదలెైన ుడు ఫెదడులో ఒక రణేెక స్ి నం నఽండి ఄస్దాయణఫైెన 
ధాడీ యదఽెత్ చయె భృదలవ త ంథి ఄతు నెైన చె ుక ంథాం. అ స్ి ధాధేీ ధాభి (focus)  ఄంటదయత. అ ధాభి 
ఎకకడుంథో  ట ి క తు, సయీభర థాిభ అ తృర ంణాతుీ ధాశ్నం చేలపి , లేథా ణొలగిలపి  యెది లక్ష్ణాల  ఄభికటి 
వచాతు నెన్ ల్ూ  అలోచన. 

 

 
యలూర్ నెన్ల్ూ   

 



ఎనలెనిక్ భోగి లజర్ కి  గుభి ఄబేె క్ష్ణం వయక  ఎదఽయత చాడక ండా భుంథే, కతృలంలో సయీభర థాిభ  
యంధరం చేల, ఫెదడులో సంఫందిత తృర ణాలతు ఫటిఫమల  చేల, యయధ స్ి ధాలకి యదఽెత్ నపరయణ ఆలపి  ఏం 
జయతగుత ంథో  భిశ్రయౌంచాడు నెన్ ల్ూ . ఎనలెనిక్ ధాభి వదా భుంథే భిలితి యషభంగ వ ండడం వలు , అ 
స్ి నంలో యదఽెత్ నపరయణ ఆవిగధే, ఉళించినట ి గధే భోగిలో లజర్ భృదలబెంథ.ి అ స్ి ధాతుకి భిసయ 
తృర ంణాలతు సయీభర థాియ ణొలగించిన ుడు ఎధనీ సందభౄలలో యెది లక్ష్ణాల  ఫెయతగుడాూ బ. 

ఎనలెను చికితు లక్ష్ెంగ గల నెన్ ల్ూ  ఄధెమధాల వలు , యదిక ిఒక చికిణాుభ యగం కతునంచడఫే కక, 
ఄనఽకోక ండా భభో ఄధఽృతఫెైన యషమం కూడా ఫమటడింథ.ి 

 
నెన్ల్ూ  రయోగల గుభించి చె ుకోఫో బే భుందఽ  ఫెదడులో కొతుీ భుఖెఫైెన యపదగల గుభించి 
చె ుకోయయౌ. ఫెదడు క డి, ఎడభ గోమాభి ల గ (cerebral hemispheres) యబజింఫడి వ ంట ందతు 
ఆంతక  భుంథే ఄనఽక ధాీం. బూభు భూద బూపదగం ఄంణా ఖండాల గ యబజించఫడినట ి గ, ఒకొకకక 
గోమాయిం కొతుీ ఖండాల గ యబజించఫడ ివ ంట ంథి. యటితు lobes ఄంటదయత. ఒకొకకక గోమాయింలో ధాల గు 
లోబ్ ల  ఈంటదబ. నఽదఽటికి దగగయగ, ఫెదడు భుందఽపదగంలో ఈండ ేలోబ్, తౄర ంటల్ లోబ్ (frontal lobe). 



కసి యృనకిక వలపి  (నెైన చితరంలో) క డి కకన, నెైపదగంలో ఈండే లోబ్ ‘నెయబటల్ లోబ్.’ థాతు కింద వ నీథ ి
‘ట ంతృ యల్ లోబ్.’ నెయబటల్ లోబ్ కి, ట ంతృ యల్ లోబ్ కి యృనఽకన వ నీ చినీ లోబ్ అకిునటల్ లోబ్. ఇ 
ధేథెంణో ఓస్భి నెన్ల్ూ  రయోగల  భిశ్రయౌథాా ం. 

 

యదఽెత్ నపరయణలక ిఫెదడు  ఎల  సుంథిసఽి ంథి ఄనీ యషమంలో యలూర్ నెన్ ల్ూ  చేలన ఄధెమధాలలో ఓ 
భుఖెఫైెన సతెం ఫమటడింథి. ఫెదడులో కిమీల యసియణ ఎల  ఈంట ంథో ణెయౌనప ఄతి భుఖెఫైెన 
సతెభథి. ఫెదడులో రణేెక తృర ంణాల  రణేెక రభరయక కిమీలతు తుయిభిిసఽి ధాీమతు నెన్ ల్ూ  గుభిించాడు. 
ఈథాహయణక ి ‘కదయౌక’ ఄధే కిమీధే తీసఽక ంటే శ్భరయంలో క డి పదగతుీ ఫెదడులో ఎడభ పదగం రలసఽి ంథి. 
ఄంణే కక చేతి యేళ్ుతు ఒక తృర ంతం రలలపి , మోచేతితు భభో తృర ంతం, ఄల గై తృథాతుీ భభో తృర ంతం ఆల  
యయధ ఫెదడు తృర ంణాల  శ్భరయంలో యయధ పదగలతు కథియౌస్ి బ. శ్భరయంలో కదయౌక  టిించే ఫెదడు 
పదగలతూీ జఞకున్ ఉళించినట ి గధే కకకకధే ఈంటదబ. ఒక కంూెటర్ కీఫో ర్ూ భూద ఒకొకకక కీతు 
ధనకికణ ేతదనఽగుణఫెైన ఄక్ష్యం కంూెటర్ లరీన్ భూద కతునంచినట ి , మోటదర్ కభౄిక్ు (motor cortex)లో 
ఒకొకకక తృర ంణాతుీ యదఽెత ి ణో నపరయణ ఆలపి , తదనఽగుణఫెైన కదయౌక శ్భరయంలో కతునసఽి ంథి. (ఇ మోటదర్ 
కభౄిక్ు తౄర ంటల్ లోబ్ లో, నెయబటల్ లోబ్ కి సతుీళితంగ ఈంట ంథి.) ఄంటే భృతిం శ్భరభతుకి ఒక 
‘భ ె ’ ల ంటిథి ఇ మోటదర్ కభౄిక్ు లో ఆభుడి వ ందనీభ ట. ఇ భ ె  యొకక ఈజఞీ బం  చిణరా తుీ 
కింద చాడవచఽా.  

 



 
  

 

యసివంలో మోటదర్ భ ె ల  భభింత సంకిుషింగ వ ంటదబ. ఇ భ ె లో కొంత యృైయూెంగ ఈధాీ, ఒక 
యధఫైెన భ నయకయం కతునసిో్ ంథి. ఫెదడులో వ ంటూ శ్భరభతుీ ఄథియౌసఽి నీ ఇ భ నయకయ భ ె కి 
homunculus  ఄతు నపయత నెటది యత.  Homunculus  ఄంటే ఫుయౌు భ నవ డు ఄతు ఄయిం. ఄబణ ేశ్భరయం లోతు 
యయధ పదగలకి, యటితు ఄథియౌంచే ఇ భ ె  లోతు తతుంఫంధఫైెన తృర ంణాలకి భధె సభ తుషుతిి లేదతు 
గుభిించాయౌ. ఈథాహయణక ి ఫెదడులో చేతితు, నెథాలతు కథియౌంచ ేతృర ంణాల  కసి యరలంగ ఈంటదబ. కతు 
బుజఞతుీ కథియౌంచే తృర ంతం కసి చినీగ ఈంట ంథ.ి ఇ ణేడాల దిషి ా, ఄభిటదక లంత ఄయచేత లణో, సనీతు 
చినీ బుజఞలణో,  శ్భరభతుీ కథియౌంచే ఇ ఫుయౌుభ నవ ణిణ  ఇ కింద కతునంచ ేచితరంలోతు చితరఫైెన ఫొ భలణో 
వెకిం చెమెడం భితృటి ఄబెంథి. 



 
ఫుయౌు భ నవ డు - హోభంక ెలస్ 

 

ఄల గై  ట ంతృ యల్ లోబ్ కి చెంథిన కొతుీ తృర ంణాలతు ఈణేిజభిచిన ుడు అ వెకిికి ఎ ుడో  యనీ శ్ఫదా ల , 
తృటల  భయు యతునంచామట. ఄబణ ేకొతుీ రణేెక తందఽవ ల వదా ఈణేిజభిచిన ుడు భ తరఫే శ్ఫదా ల  
యతునంచాబ. నెన్ ల్ూ  భభిము ఄతడి సహచయతల ఫిందం అ తందఽవ లతు ఄంకౄలణో సాచించాయత. రణేెక 
ఄంకౄల  గల తందఽవ ల వదా ఈణేిజభిచిన ుడు రణేెక శ్ఫదా ల  యతునంచాబ. సఽభ యత భూడు దశ్కల 
కలంలో, యృబెక ి నెైగ  ఆల ంటి శ్సిరచికితుల  చేలన నెన్ ల్ూ  ఫిందం, యటిలో కొతుీ అసకిికయఫైెన 
కైసఽలతు య లంగ గంీథసిం చేలంథ.ి ఈథాహయణకి తందఽవ  #23  తు ఈణేిజభిచిన ుడు  ఒక వెకిికి 
white Christmas  ఄధ ేతృట యతునంచింథి. భభో నపఱెంట్ కి ఎ ుడు లజర్ వచిాధా ‘hush-a-bye, my 
baby’ ఄధే చభిా తృట యతునంచేథి. ఄథే వెకిికి ట ంతృ యల్ లోబ్ లో ఈణేిజభిచిన ుడు సంగరతం 
యతునంచింథ.ి కొంత భంథి ఄబణే ఏథో  సంగరతం యతునసిో్ ంథి ఄంటదయత గతు, ఄథేంటో సుషింగ 
చెులేకతోృ ణాయత. ఈథాహయణకి ఄల ంటి ‘ఫెదడు సంగరతం’ యనీ ఒక లి ర -  ‚ఄథేథో  చితరంగ వ ంథి. జోలతృట 
కఫో ల … ఄ ుడ ుడు భైడియోలో వసఽి ంట ంథి… ఏథో  నలుల తోృర గీంలో ఇ తృట వసఽి ంథి ఄనఽక ంటద‛ 
ఄంథి.  భభో నపఱెంట్ యషమంలో అఫె తయౌు, తండిర కయౌల ఏథో  భ టదు డుక ంట నీట ి , భ టల భధెలో ఏయో 
కిసీస్ కభొల్ు తృడుక ంట నీట ి  ఄతునంచింథి. ఫెదడు తృ యలోు  గత సిత ల  ఎల  థాగ ి వ ంటదయో 
ణెయౌనప ఄదఽౄత రరథభ రయోగయౌయ. 



 
ఫెదడులో శ్ఫదా ల  ఎకకడ థాగివ ధాీయో ణెల  తూ నెతూూల్ూ  గరలన భ ె ల  

 

అ యధంగ యలూర్ నెన్ ల్ూ  ఄధెమధాల వలు  ఫెదడులో సభ చాయం భ ె ల యూంలో ఎల  ఏభుట ై 
వ ంథో  ణెయౌలంథి. అ భ ె లలో రణేెక పదగల , శ్భరయంలో రణేెక పదగలతు రలంచినడం వలు  నెన్ ల్ూ  
ఄధెమధాల  తృర ంతీమణా యథాధేీ సభభిిసఽి నీట ి  ఄతునంచింథి. 

 

 

తృర ంతీమణా యథాతుీ సభభిించే భభ ికొతుీ అదాభల  యగోా షల ఄధెమధాలలో ఫమటడాూ బ. యగోా షం 
ఄంటే భ టదు డడంలో థోషం ఄనీభ ట. థీతుకి యృైదె ధాభం ‘ఄపఱమ ’ (aphasia). ంథ భుదవ శ్ణాఫాం 
చివభి పదగంలో ెరంచ్ నాెభలజిసి్ తృల్ ఫోర క (Paul Broca) చేలన ఄధెమధాలలో ఫెదడులో వచేా 
సభసెల వలు  ఄపఱమ ల  ఎల  కల గుణాయో భృటిభృదటి స్భిగ ణెయౌలంథి. ఫోర క ఄధెమనం చేలన 
ఒక రణేెక యకఫైెన ఄపఱమ  గల భోగులకి ూభిి యకెలతు తుభించి భ టదు డడం స్ధెడేథి కదఽ. 
భ భూల  భనఽష ల భ టలలో ల గ యకెంలోతు థాల  స్గ రవళించవ . యకెతుీ యభిచేలనట ి  
థాల  అగగి, ఒకొకటొకకటిగ ఫమటికొస్ి బ. అ థాల  కూడా సగతుకి సగం అయభౄైతోృ ణాబ. యకెంలో 
ఎక కవ ధాభయచకల , యరేషణాలే ఈంటదబ. కిమీ  యచకల  ఎగిభితోృ ణాబ. ఈథాహయణకి ఒక భోగి తన 



కొడుక  చాల  ణెయౌయృైనయడతు, మూతువభిుటీలో చదఽవ క ంట ధాీడతూ చెుఫో ణే తన ధనటియృంట యృల వడూ  
థాయౌయ: ‚Son… university…smart…boy.‛ (కొడుక … మూతువభిుటీ… ణెయౌయృైన… క భీడు.‛) థోషం 
ఫదగ యభరతంగ ఈనీ భిలిత లోు  భోగ ిఒకక దం కూడా లకలేకతోృ వచఽా. 

ఫోర క తన ఄధెమధాల  ‘టదన్’ ఄధే చితరఫైెన నపయత గల ఓ భోగిణో భృదల నెటది డు. ఄథి అ భోగి ఄసల  నపయత 
కదఽ. అ వెకిి లకగల ఒకై ఒక శ్ఫాం – ‘టదన్.’ ఄథే ఄతడి స్యిక ధాభం ఄబతృోబంథి! ఆల ంటి 
భోగులలో సియనపటిక ఫదగధే ఈంట ంథి. సభసె ఄకకడ లేదఽ. సభసె ఫెదడులో వ ంథి. ఇ భోగుల 
భయణానంతయం తోృ సి్ భ యిమ్ చేల ఫెదడుతు యరేుఱంచగ ణేయౌనథి ఏంటంటే యళ్ుందభిలోనఽ ఫెదడులో ఒక 
రణేెక తృర ంతంలో థోషం వ ంథి. అ థోషం ఎకకడ ఈండేథి అ వెకిి చేతియటం భూద అదాయడుత ంథి. 
స్భ నెంగ క డి చేతి యటం గల భోగులోు  అ థోషం  ఫెదడులో ఎడభ గోమాయింలో కతునసఽి ంథి. ఫెదడులో 
అ తృర ంతఫే భతుఱలో యక కతు రలంచే తృర ంతం ఄతు తదనంతయం జభిగిన ఄధెమధాలలో ణెయౌలంథ.ి అ 
తృర ంతం యొకక రణేెకతతు ఫోర క కనఽక కధాీడు కనఽక థాతుకి ఄతడి గౌయయయిం ‘ఫోర క తృర ంతం’ ఄతు నపయత 
నెటది యత. 

 

 
తృల్ ఫోర క 

 



ఫోర క కనఽక కనీ ఄపఱమ  ల ంటిథే కతు ఄందఽక  ూభిిగ యయతదిఫైెన థోషం కూడా ఒకట ి వ ందతు 
తయతయత ణెయౌలంథి. అ థోషతుీ భృటిభృదట ఄధెమనం చేలన యడు కర్ు యృభిీక ీఄధే జయన్ తు ణుడు. 
ఆతడు యృైదఽెడే కక భనసితి రసిరయేతి కూడా. యృభిీకీ ఄధెమనం చేలన భోగుల  సుషింగ, దాభళ్ంగ 
భ టదు డగయౌగైయయత. కతు చికైకంటంటే అ భ టలకి ఄయింయిం ఈండేథి కదఽ! భోగం తీవరతతు ఫటిి యక కలో 
థ భైు థోషలలో కూడా ళెచఽాతగుగ ల  ఈంటదబ. థోషం భభర యభరతంగ లేతు యభిలో భ టదు డుత నీ ుడు 
ఄకకడకకడ భోగి కొతుీ థాల  భుంగైసాి  భ టదు డ చఽా. యభిలో కూడా భోగం తీవరతనఽ ఫటిి యగోా షంలో 
ణేడాల   ఈండ చఽా. తీవరత తక కవగ ఈనీ యభిలో ఄకకడకకడ దరయోగంలో తృ యఫదట ు  జభిగిణే, భోగం 
భుథిభిన యభిలో ‚ఒకక భ ట ఄయిఫైెణే ఒట ి ‛ ఄధే స్ి బలో యగోా షం ఈండ చఽా. యృభిీకీ కనఽక కనీ ఇ 
ఄపఱమ కి యృభిీక ీఄపఱమ  ఄతు నపయత వచిాంథి. ఇ యకఫైెన ఄపఱమ  వ నీ యయత ఈథాహయణకి ఇ 
యకంగ భ టదు డ చఽా: ‚ధేనఽ ట యౌతోౄ న్ చాసఽి ండగ టిన్ వలపి  ఄందఽక తు భ టదు డానఽ.‛ స్భ నె 
వెవహాభలలో ఎవభౄైధా కసి తలతికకగ భ టదు డిణే ‚అమన ఏం భ టదు డుత ధాీడో  అమనక ైణెయ్దా!‛ 
ఄతు ఄనఽక ంటూ ఈంటదభు. అ వయణన యృభిీక ీ ఄపఱమ  భోగులకి సభిగగ  ఄత క త ంథి! కతు యచితరం 
ఏంటంటే యళ్లు  ల క త నీ యకెల  ూభిిగ థోషూభితఫైె వ ధాీమతు యభిక ిభనసఽలో ఓ భూల 
ణెల సాి ధే ఈంట ంథి. కతు థాతుీ తుగళీించఽకోగల శ్కిి యభిక ిఈండదఽ. ఫోర క అపఱమ లో థోషం పదష 
రకటనలో (expression) ఈంటే, యృభిీకీ ఄపఱమ లో థోషం పదష గహీణంలో (reception) ఈంట ంథి.  తోృ సి్ 
భ యిమ్ ఄధెమధాలలో ఇ భోగం గల యభ ిఫెదళ్ులో థోషం నెయబటల్ యపదగంలో కింథి పదగంలో (inferior 
parietal)  ఈంట ందతు ణెయౌలంథి. ఫోర క ఄపఱమ లో ల గధ ేక డి చేతియటం గల యభిలో ఄదికరతం ఇ 
థోషం ఫెదడులో ఎడభ గోమాయింలో ఈనీట ి  ణెయౌలంథి.  

 
కర్ు యృభిీక ీ



 

 

ఫెదడులో రణేెక తృర ంణాలలో ఈండ ేథోషల ఫటిి భౄండు యకల యగోా షల  ఏయుడణామతు చారం. ఇ భౄండు 
యకల యగోా షలకి సంఫంధం వ నీ భూడో యకం యగోా షం ఒకట ి వ ంథి. థాతుీ రస్య యగోా షం 
(conduction aphasia) ఄంటదయత. ఇ రస్య యగోా షం గల యయత యభిక ియతునంచిన పదష శ్ఫదా లతు చకకగ 
ఄయిం చేసఽకోగల గుణాయత. ఄనయగళ్ంగ భ టదు డగల గుణాయత కూడా. కతు యనీ భ టలతు తిభిగ ిఄనభంటేధే 
చిక క! యయంతకి యయత ఄనయగళ్ంగ భ టదు డగలయత కనఽక యభిలో ఫోర క తృర ంతం చెక కచెదయక ండా ఈండాయౌ. 
యనీ యకెతుీ ఄయిం చేసఽకోగలయత కనఽక యృభిీకీ తృర ంతం కూడా సఽయక్ితంగ ఈండాయౌ. యనీ యకెతుీ 
తిభిగ ి లకలంటే అ యకెతుీ ఄయిం చేసఽక నీ యృభిీకీ తృర ంణాతుకి, యకెతుీ నెైకి లకగల ఫోర క 
తృర ంణాతుకి భధె సంఫంధం ఈండాయౌ. యృభిీకీ తృర ంతం నఽండ ి ఫమలేా భిన సభ చాయం ఫోర క తృర ంణాతుీ 
చెక కచెదయక ండా చేయతకోయయౌ. ఄంట ే భౄండిటితూ కయౌనప ధాడీ తీగల  సఽయక్ితంగ ఈండాయౌ. కతు రస్య 
యగోా షంలో సభిగగ  అ ధాడీతీగలే ధాశ్నఫైె ఈంటదబ.  

 

 
ఎడభ గోమాయింలో ఫోర క తృర ంతం, యృభిీక ీతృర ంతం 



నెైన చె ుక నీ ఈథాహయణల  చాసఽి ంటే ఫెదడులో కిమీల యసియణలో ఒక యధఫైెన 
యపదజతూమత(modularity) సుషింగ కతునసఽి ంథి. రణేెక ఫెదడు తృర ంణాలలో రణేెక కిమీల  
జయతగుణామతు ఄయిభవ త ంథి. యక కతు  టిించేథి ఒక తృర ంతం ఄబణే, యక కతు గళీించేథ ి భభో 
తృర ంతం. ఇ భౄండు తృర ంణాల భధె ఒక సంది ఈంటేధ ేయనీ యక కతు రకటించడాతుకి యలవ త ంథ.ి ఆల ంటి 
ఈథాహయణలతూీ క్షుణణంగ భిశ్రయౌంచిన యృభిీకీ ఒక తుయణమ తుక ివచాాడు.  

ఫెదడు కిమీల  ‚స్ి తుకభ  – స్యితిరకభ ?‛ ఄనీ యషమం గుభించి శ్ణాఫదా ల గ చెలభైగిన యయథాతుక ి
భిషకయం ఄతడి భనసఽలో యూ థేలస్గింథి. చినీ చినీ రణేెక కిమీల  ఫెదడులో ఒక చినీ, రణేెక 
తృర ంణాతుకై భిభుతఫైె వ ంటదబ. కతు భభింత ఈనీతఫైెన, నెై స్ి బకి చెంథిన కిమీలతు ఫెదడులో ల  
తృర ంణాల  కయౌలకట ి గ తు చేసాి  తుయిభిిస్ి బ. ఫెదడు చభితరలో భృటిభృదటి స్భిగ యృభిీక ీ ‚ఫెదడు 
తృర ంణాల‛ నఽండి దిఱి భయుంచి ఫెదడులో ‚సంధఽ‛ల (connections) భూదకి స్భించాడు. ఫెదడు కిమీలతు 
ఄయిం చేసఽకోయలంట ేయయధ ఫెదడు తృర ంణాల కధాీ యటి భధె ‘కధృక్ష్ను ’కి భభింత తృర భుఖెత తుయిలతు 
ఄతడు ఄయిం చేసఽక ధాీడు.  

యృభిీక ీయృయౌఫుచిాన ఇ పదవజఞలఫే ఓ శ్ణాఫాం ఄనంతయం కధృక్ష్తుజమ్ (connectionism)  ఄధే ఓ కొతి 
ధాడీరసిర ఈదెభ తుకి ఉనభి తోృ లంథి. అ ఈదెభం లోంచి నాెయల్ ధృటిర్క్ (neural networks) ఄధే ఓ 
కొతి గణిత లథాి ంతం జతుంచింథి. ఫెదడుతు ఄయిం చేసఽకోడాతుకి, ఫెదడు కిమీలతు వభిణంచడాతుకి 
ఄవసయఫైెన గణిత పదయలతు, యలెైన భిపదషతు, తోృ యౌక చేత ఄయిం చేసఽకోడాతుకి ఒక తీభౄైన ఈభ ధాతుీ ఇ 
గణిత లథాి ంతం భనకి రస్థించింథి. 

 

భనసితి రసిరం (Psychology) 

ఆంతవయక  రసిరయేతిల  యయధ ఫెదడు లక్ష్ణాల గుభించి ఎల  కనఽక కధాీభో చభిాసాి  వచాాం. నాెభనఽు  
ఄంటే ఏభుటి? ఄయ ఎల  ఈంటదబ? యటి భధె సంధఽల  ఎల  ఈంటదబ? ఄయ ఒక థాతు భూద ఒకట ి
యస్మధాల  చల ు క ంటూ ఎల  సంపదఱంచఽక ంటదబ? యయధ ఫెదడు తృర ంణాల కిమీలేంటి? భృదలెైనయ 
ఄతూీ ఏకయతవ  నెట ి క ంటూ వచాాం. ఇ ఄంరలోు  ఒకొకకక థాతు గుభించి చెతృులంటే ఎంణో వ ంథి. కతు 
ఆంతవయక  భనం చాలంథి కైవలం ఒక సంక్ిిఫైెన చాభితరక విణాి ంతం భ తరఫే. కతు నెైన చె ుక నీ 
ఄంరల గుభించి కోటి యవభల  గునుంచిధా కూడా, ఫెదడులో ఄణువణువ తు ఎంత యవయంగ వభిణంచిధా 
కూడా, తృఠక లకి ఄథి ఄంతగ అసకిి కయౌగించకతోృ వచఽా. ఎందఽకంటే స్భ నెంగ ఒక వెకిి ఫెదడు 



గుభించి ణెల సఽకోగోభైథి ఄందఽలోతు ఄంగంగ తుభణం గుభించ ,ో లేక యదఽెత్ యస్మన చయెల యలక్ష్ణ 
వెవహాభల గుభించ  ోణెల సఽకోడాతుకి కదఽ. ఫెదడు ఄధే ఇ యచితరఫైెన ఄవమవం భన భధనరంచాతుీ 
ఎల  సిఱి సిో్ ంథో  ణెల సఽకోవడం కోసఫే భనఽష ల  స్భ నెంగ ఫెదడు గుభించి ణెల సఽకోగోయతణాయత. 
భన అలోచనల , అయేదనల , ఄనఽబూత ల , ఄతోృ హల  - ఆల  భృతిం భన ఄంతయెంలోతు 
ఄంరలతుీటితూ ఫెదడు ఎల  ఄథియౌసిో్ ంథో  ణెల సఽకోగోయతణాయత. భనం ఓ కొతి పదషతు ణెల సఽక ధ ే
రమతీం చేసఽి నీ ుడు భన ఫెదడులో ఏం జయతగుత ంథి? భరక్ష్క ి భుందఽభతిర ఎతుీ భ నలక 
కయత ల  చేలధా సభిగగ  భరక్య సభమంలో భన గుయతి  ణెచఽాకోదలచిన ఄంశ్ం సఫుృతళ్ుల  ఎందఽక  
చేజఞభితోృ త ంథి?  ఫెదడు వలు  సంగరణాతుీ ఎల  అస్ిథించగల గుణాం? కయతిం ఎల  భమగల గుణాం? 
ఎల  జీయంచగల గుణాం?... ఆల ంటి గంభీయఫైెన, లోణెైన రశ్ీల సభ దాధాల  ణెల స్ి బేమో ననీ అశ్ణో 
ఫెదడు గుభించి ఄయిం చేసఽకోడాతుకి ఫమలేా యతణాం. 

భ నలక జీవనం, ఄంతయెం, అలోచనల , తనల  భృదలెైన యషమ లతు రస్ి యంచిన ుడు భనం 
భనసితి రసిర భిదిలోకి వచేారం. ఇ యంగంలో భన భ నలక జీవన ఄంరలెైన అలోచనల , తలం ల , 
చివభికి కలల  కూడా యసివ యషమ ల  ఄనీట ి గ భిగణించి ఄధెమనం చెమెడం జయతగుత ంథి. కతు 
అంతభిక ఄంరల ఄధెమధాల భూద ధాడీరసిరం ఓ కఠోయఫైెన తుమభ వయతు యదిసఽి ంథి. రలి రమ 
ఄధెమనం ఄథేథి కొతుీ తుమభ లతు ఄనఽసభించి జయగలతు ఒతిిడి చేసఽి ంథి. ఄల  ఒట ి  నెట ి క తు 
కూభోావడం వలు  రసిర  భోగతి కొంత భందగించిందతు కొందయత నభున భ ట తుజఫే. ఫౌతిక, యస్మన 
రస్ి ా ల  ల గధ,ే ధాడీరసిరం కూడా భనం చాలపథి, యధేథ,ి ణాకైథ,ి తుభిాషింగ తుయిచించగయౌగైథి, 
సంఖ ెతకంగ వెకిం చెమెగయౌగైథి తు భభిక థేతూీ ఒ ుకోనతు, ఄల  చెమెలేతు యషమ లతు 
టిించఽకోనతు ఄంట ంథి. భభి ఇ ఫలఫైెన  ధాదఽల భూదధ ే కథా అధఽతుక యజఞఞ ధాతుీ పౌతిక రసిర 
నణాభహుడు గౄయ్యౌయో లియంగ తుయౌతృడు? ఇ భ్యౌకఫైెన తుమభ ల సణాి  వలుధే కథా యజఞఞ న రసిరం గత 
కొతుీ శ్ణాఫదా లలో ఄంత యేగంగ  భోగభుంచింథి? ఄందఽచేత అంతభిక యషమ ల గుభించి రలి రమంగ 
చభిాంచాలంటే యటితు ఫెదడులో జభిగ ైపౌతిక చయెల యంగ వభిణంచగలగయౌ. భన భనసఽలో ఓ అలోచన 
కథియౌన ుడు, థాతుకి సంఫందించి ఫెదడులో నాెభనులో  యదఽెత్ చలధాల  ఎల  జయతగుణాబ? ఏ ఏ 
ఫెదడు తృర ంణాల భధె ఎల ంటి యస్మధాల యతుమభం జయతగుత ంథి? ఫెదడు తుభణంలో 
సాక్ష్ంగధృైధా ఎల ంటి భ యతుల  వస్ి బ? భన భనసఽలో కథిలే రతీ చలధాతుీ – భుఖెంగ నపరభ, 
గ, కయతణ, అయేశ్ం భృదలెైన లోణెైన యషమ లతు -  ఇ యధంగ ఫెదడులో జభిగ ైపౌతిక చయెల యంగ 
చెుడం చాల  చాల  కషిం.  ఄందఽకై ఇ థిశ్లో భుంథే భ నవ రవయినణోనఽ, భ నవ ఄంతయెంణోనఽ 



భృదల నెటిక ండా, తభ ఄధెమధాలతు జంత  రవయినణో భృదల నెటది యత ధాడీరసిరయేతిల . భతుఱ 
రవయిన కధాీ జంత వ ల రవయిన భభింత సయళ్ంగ ఈంట ంథి కథా? 

 

జంత వ ల రవయిన భూద చేలన రయోగల  ఄంటే భుందఽగ చె ుకోవలలనయ యషెన్ జీవకిమీ  రసిరయేతి 
ఆయన్ తృయోు వ్ చేలనయ. ఎధనీ భుఖెఫైెన యృైజఞఞ తుక అయషకయణల ల గధే తృయోు వ్ చేలన అయషకయణల  
మ దిచిేకంగ జభిగబ. ంథ భుదవ శ్ణాఫా  చివభి దశ్లో తృయోు వ్ క కకల జీయణభండలం గుభించి 
ణెల సఽక ధే రమతీంలో ఈధాీడు. జీయణకిమీలోతు యయధ దశ్లతు క్షుణణంగ ఄధెమనం చెమ ెలతు 
ఄనఽక ధాీడు. జీయణ రకిమీ ధనటిలోధే భృదలవ త ందతు భనకి ణెల సఽ.  ఄసల  అహాయం ధనటిలోతుక ి
రయేశించక భుందఽ నఽంచ ేధనటిలో ల ల జలం (ఈభు) ఉయతత ంథి. భనం నభుల త నీ అహాయంణో అ 
ల ల జలం కయౌలన ుడు జీయణ కిమీలో భృదట ిదశ్ భృదలవ త ంథి. క కకలకి అహాయం ఄంథించిన ుడు 
యటిలో ఇ ల ల జలోతుతిి (salivation)  ఎల  జయతగుత ంథో  తృయోు వ్ ఄధెమనం చేసఽి ధాీడు. భనఽష ల 
ల గధ ేక కకలకి కూడా యతచికయఫైెన అహాయం కళ్ు  భుందఽ కతునంచగధే నాయత ఉయతత ంథి.  రయోగలలో 
తృలకగ ంట నీ క కకల భుందఽ ఎండుభ ంస  తృ డి ఈనీ మేుతుీ ఈంచగధే క కకల ధనయత ఉయడం 
భృదలవ త ంథ.ి ఆథి కొతి యషమఫేభూ కదఽ.  

 

కతు తృయోు వ్ ఓ కొతి యషమ తుీ గభతుంచాడు.  క కకలకి భోజూ అహాయం ఄంథించ ే ట కీీఱమన్ దగగభికి 
భగధే  క కకల ధనయత ఉయడం చాల తృయోు వ్ అశ్ాయెతోృమ డు. అహాభతుీ ఎ ుడా అ ట కీీఱమధ ే
తీసఽకొస్ి డు కనఽక ఄతడు కతునంచగధే ఆక ఏ క్ష్ణాధృైధా అహాయం వచేా ఄవకశ్ం వ ందనీ ఄనపక్ష్ణో 
క కకల ధనళ్లు  ఉయతత ధాీమ ? ఄల గౄైణే అహాయం యొకక భకతు సాచించ ేభభ ైవసఽి యృైధా ఄల గై క కకలలో 
ల ల జలోతుతిి కల గజైమ యౌగ? ఇ రశ్ీలకి సభ దాధాల  ణెల సఽకోడాతుకి తృయోు వ్ వయతసగ, 
కభీఫదింగ కొతుీ రయోగల  చేరడు. 

 



 
ఆయన్ తృయోు వ్  

ఆల ంటి కొతుీ రయోగలలో భుందఽగ ఒక గంట కొటిి కసి అగ ి ఄ ుడు క కకకి భ ంస్హాయం 
ఄంథించాయత. ణొయౌ దశ్లోు  ఎుటదు గై క కకకి అహాయం ఄందగధే ధనయూభింథి. కతు అ రయోగం థే థ ే
చెమెగ క కక రవయినలో ఓ చితరఫైెన భ యతు కతునంచింథి. ఇ స్భి గంట యతునంచిన భయతక్ష్ణఫే క కకకి 
ధనయత ఉయడం కతునంచింథి. ఄంటే గంట శ్ఫాం అహాయం భకతు సాచిస్ోి ందతు క కక గళీించింథి ఄనీభ ట! 
ఄందఽక  సుందనగ ధనయత ఉభింథ.ి ఆకకడ క కక రవయినలో భౄండు ఄంరలతు గుభిించొచఽా. ఒకట ి ‘నపరయణ’ 
(stimulus). ఇ సందయౄంలో భ ంస్హాయం క కకకి నపరయణ ఄవ త ంథి. భౄండవ పదవన ‘సుందన.’ 
భ ంస్హాయం నపరయణ ఄబణే ధనయత ఉయడం సుందన. ఏ నపరయణక ిఏ సుందన కల గుత ంథో ణెల సఽకోగయౌగిణ ే
రవయిన ఄయిఫైెనట ి . ఄంత ఫేయక  అ రవయినకి అదాయబూతఫైెన ధాడీ భండలం గుభించి ఄయిఫైెనట ి . 
కఫటిి రవయిన ఄంటే నపరయణ + సుందన ఄధే జంట ఄతు చె ుకోవచఽా. 



 
తృయోు వ్ రయోగం 

 

 

నెై సందయౄంలో అహాయం ఄధే నపరయణక ిధనయత ఉయడం ఄధే సుందన సహజంగ కయౌగిన సుందన. ఄథి ఒకయత 
ధేభిుంచింథి కదఽ. క కకలో ఄథి జనతః వచిాంథి. ఄందఽక ైథాతుీ ఄతుమంతిరత సుందన (unconditioned 
response)  ఄంటదయత. ఄబణే నెై రయోగంలో క కకలో ఓ కొతి సుందన కూడా కయౌగైల  చేరయత. 
భ భూల గ గంట యతునంచిన ుడు (అ శ్ఫాం ఎంత రీవెఫైెనథెైధా సభ!ై) క కకలకి ధనయత ఉయడం ఄంటద 
ఈండదఽ. కతు నెై రయోగంలో గంట శ్ఫదా తుీ అహాయంణో జోడించి రయేశ్నెటిడం వలు  క కకలో అ శ్ఫదా తుకి 
కూడా ల ల జలోతుతిి ఄధే సుందన కయౌగింథ.ి ఄంటే క కకలో సితహాగ లేతు గంట (నపరయణ) + ధనయూయడం 
(సుందన) ఄధే కొతి రవయిన జతుంచింథి. ఆల  ధాడీభండలంలో ఓ కొతి రవయిన కయౌగైల  చెమెడాధేీ 
‘తుమంతరణ’ (conditioning) ఄంటదయత. ధాడీభండలం కొతి యషమ లతు ఎల  ధేయతాక ంట ంథో  
ణెల సఽకోడాతుక ినెై రయోగం ఓ చకకతు ఈథాహయణ. 

 



తృయోు వ్ తయతయత ఄతడి ఄగుడు జఞడలోు  నడిచిన ఎంణో భంథ ిభనసితి రసిరయేతిల  ఈధాీయత. యయధ 
జంత వ ల రవయిన భూద యళ్లు  యసిితంగ ఄధెమధాల  చేరయత. యభి కిఱ వలు  భనసితి రసిరంలో 
‘రవయిధా యదం’ (behaviorism)  ఄధే ఓ కొతి ఄదాెమం ణెయతచఽక ంథి. యభి యదనలో స్భంశ్ం ఆల  
ఈంట ంథ.ి ఒక భతుఱథి గతు, జంత వ థి గతు ‘భనసిణాితుీ’ ఄయిం చేసఽకోయలంటే ఄసల  భుందఽ 
‘భనసఽ’ ఄంటే ఏంటో ణెల సఽకోయయౌ. కతు అ భనసఽ ఄధేథి చా కి, చేతికి అనదఽ. కనఽక థాతు భూద 
రసిర భిరోధనల  చెమెలేం.  తోృ తూ భనసఽక ి రతితుదిగ ఫెదడు భూద చేథాా భ  ఄంటే ఄుటికి (ఆథ ి 
సఽభ యత నాభైళ్ు కితీం ధాటి భ ట) ఫెదడు గుభించి ఄవగహన ఆంక చాల  ఄవస్న దశ్లో ఈండేథ.ి 
యసివం కధాీ యశ్ింఖల ఉహాగనఫే ఄతిగ చల భణిలో ఈండేథ.ి భభి  తల లోల థాగ ి వ ండ ే
ఫెదడులో ఏం జయతగుణోంథో  భనకి నెదాగ ణెయ్దఽ కఫటిి, ఫమటిక ి కతునంచ ేరవయిన యంగధే భనం 
చెుదలచఽక నీథి భృతిం చెుగలగయౌ. రవయినలో కతునంచితు ఄనవసయ యషమ ల రస్ి వన రసిర 
చయాలో ఎకకడా భకూడదఽ. ఇ రవయిధా యదఽల  ఄకకడిణో అగిణో ఫదవ ణుణ . అ రవయిన భూద కూడా కొతుీ 
తుమభ ల  యదించాయత.  కచిాతంగ కొయౌచి, సంఖ ెతకంగ కొలవగయౌగైథి భ తరఫే రవయిన. ‚ఇ భోజు 
ఎందఽకో భ  ఫదస్ ధా టు  ఄథోల  రవభిించాడు,‛ ఄధేల ఉయతక ంటే రవయిధా యదఽల  ఒ ుకోయత భభ.ి అ 
‘ఄథోల ’ ఄనీ థాతుీ  సంఖెలణో వెకిం చేలన ుడ ే(‚ఎంత ఄథోల ?!!!‛) ఄథి రసిరం భిదిలోకి వసఽి ంథి. 

 

కంటికి కతునంచే భయలణోధే వెవహభించాయౌ ఄతు ఒకస్భి ఒట ి నెట ి క ధాీక ఆక అలోచనల , తలం ల , 
తనల , ఉహల , ణెయౌయణేటల  భృదలెైన భిపదషతు గట ి  భూద నెటేిమక తుదఽ. ఫెదణిణ  ఒక ‚చీకట ి
నెట ి‛ (black box) గ భిగణించడం భృదలబెంథి. అ చీకట ినెట ిలోకి ఫమట రంచం నఽండి నపరయణల , 
ఆంథిరమ ల థాియ రయేశిస్ి బ. ఆంథిరమ ల  ఄంథించ ేసభ చాయం అ నెట ిలో ఏభవ త ంథో  ణెయ్దఽ, ఎల ంటి 
భ యతులకి గుభి ఄవ త ంథో  ణెయౌమదఽ. అ నెట ిలోంచి యృల వడేయే సుందనల . శ్ఫదా తుీ నపరయణగ 
ఒ ుకోవచఽా ఎందఽకంటే శ్ఫదా తుీ ‘డెలఫరల్ు’ ఄధే మూతుట్ ణో కొలవచఽా. ఄల గై ‘ల ల జలోతుతిి’ తు 
సుందనగ ఒ ుకోవచఽా ఎందఽకంటే థాతుీ ‘భుయ్ుయ్టయు ’ణో  కొలవచఽా. అ యధంగ యయగఫడి రవయిధా 
యదఽల  రవయిన థాియ భోక్ష్ంగ ధాడ ీ భండలం యొకక ఄధెమధాలతు చేటది యత. ఇ యంగంలో 
రభుఖఽల ,  భోగభుల  ఄతు చె ుకోదగగ యయత – త.ఎఫ్. లకనీర్, ఎడిర్ూ తార్ీడెైక్, జఞన్ యట్సన్  
భృదలగుయయత. 

 



రవయిధా యదఽలే కసి యడాూ యం భనఽష ల  ఄనఽక ంటే యభిలో భభర యభరత  దోయణి గల యడు త.ఎఫ్. 
లకనీర్. ఆతడు ఄనఽసభించిన రవయిధాయథాతుకి ‘యభరత  రవయిధాయదం’ (radical behaviorism)  ఄతు 
నపయత కూడా వచిాంథి. నపరయణ-సుందన ఄధే జంటల యంగ రవయినకి కచిాతంగ వభిణసాి  అ రవయిన కొతుీ 
భిలిత లోు  కభీంగ ఎల  యకసం చెందఽత ంథో  వభిణసాి  వచాాడు లకనీర్.  

 

రవయిధాయదఽలలో భభో రభుఖఽడు తార్ీడెైక్. ఆతడు కూడా తన భిరోధనలోు  యది యసియకతకై ఄదాం 
డుతూ అణాశ్మీఫైెన, భధనసంఫంధఫైెన భిపదషతు ూభిిగ ణరోల చఽాతూ వచాాడు. జంత వ ల 
రవయినతు వభిణంచ ే రమతీంలో ‘ణెయౌయణేటల ’, ‘లోదిఱి ’ భృదలెైన థాల  యడిన ుడు యనటదతుక ి
ఫదధేవ ంటదబ గతు యటికి నెదాగ యృైజఞఞ తుక స్యం లేదఽ. అ భోజులోు  జంత  భనసితిం భూద వచేా  సికల 
భూద దఽఫెతిి తోృ సాి , ‚అ  సికల  భనక ిధేభైుథి భనసితి రసిరం కదఽ, భనసితి సిో్ తరం!  జంత వ ల 
ణెయౌయణేటలతు ఄథే తుగ తృ గుడుత ంటదయత గతు, యటి ణెయౌయతక కవతనం గుభించి ఎకకడా ఎందఽక  
రస్ి యంచభో?‛ ఄతు ఛఽయక యేరడు.  

తార్ీడెైక్ జంత వ ల రవయిన భూద, ఄయ ధేయతాక ధే యదాధాల భూద లెకకలేనతుీ రయోగల  చేల అ 
రయోగల స్భంశ్ంగ భూడు భ్యౌక తుమభ లతు సాతీరకభించాడు. 

 

1. యెవస్న  తుమభం (Law of Effect): ఫదహె రంచం నఽండి వచేా ఒక నపరయణక ి ఒక  
జంత వ  ఒక రణేెక భరతిలో భయు భయు  సుంథించాలంటే అ సుందనక ియెవస్నం ళితఫైెనథా, 
ఄళితఫైెనథా ఄనీథాతు భూద అదాయడుత ంథి. జంత వ  యొకక సుందనకి, లేథా చయెక ి
సతూయౌతం కయౌగిణ ే అ జంత వ  తదఽభ ి స్భి ఄథే యధంగ సుంథించ ే ఄవకశ్ం వ ంథి. ఄల  
కక ండా దఽషూయౌతం కయౌగిణే సుందన భ భితోృబే ఄవకశ్ం ఎక కవ. 

2. ఆటీవలతి  తుమభం (Law of Recency): ఆటీవయౌ కలంలో రదభిశంచఫడూ  సుందధే భయు 
కతునంచ ేఄవకశ్ం ఎక కవగ ఈంట ంథ.ి 

3. ఄపదెస తుమభం (Law of Exercise): ఒక నపరయణ-సుందన జంట థే థే రదభిశంచఫడిణే అ 
జంట భధె ఫంధం భభింత ఫలడే ఄవకశ్ం ఎక కవ. 



తార్ీడెైక్ భిరోధనల వలు  నపరయణక ి సుందనకి భధె ఫంధం ఎల  భ యతత ంథి ఄనీ యషమం భూద 
ఄవగహన నెభిగింథి. ఈథాహయణకి ఒక రయోగంలో ఒక జంత వ  థాతుకి ఎదఽయతగ కతునసఽి నీ చా, 
ఎయత  భూటలోు   చా భూట ధనక కత ంథి. ఄందఽక  పయౌతంగ రయోగం చేలప వెకిి థాతుకి ఫహుభ నంగ 
(reward) ఓ భ ంసం భుకక ఄంథిస్ి డు. ఇ స్భి భయు అ భౄండు భూటల భధె ఎంచఽకోవలల వలపి  అ 
జంత వ  చా భూట ధనకైక అస్కయఫే ఎక కవ. తోృ తూ ఇ స్భి ఎయ ీభూట ధనకికంథి ఄనఽక ంథాం. ఄ ుడు 
రయోగం చేలప వెకిి థాతుకి శిక్ష్గ (punishment) చినీ యదఽెత్ షక్ ఆస్ి డు. ఇ స్భ ిచా, ఎయత  
భూటల  కతునంచిన ుడు ఎయ ీభూట జోయౌక సలపభుభ తోృ దఽ. జంత వ  ఒక సుందన చానంచిన ుడు 
అహాయం భృదలెైన ఫహుభత ల  ఆచిా థాతు సుందనతు భభింత తోృ ఱంచడాతుీ ‘ నయతథీానం’ 
(reinforcement) ఄంటదయత.  

 

రవయిన భృణాి తుీ నపరయణ – సుందన ఄధే జంటల స్ి బకి క థించే దితి జంత  భనసితి రస్ి ా తుకి 
(animal psychology)  ధాథి ఄబెంథి. ఄబణే ఄల ంటి దిత లతు భ నవ రవయినకి యసిభింజైలప 
రమణాీల  భృదటోు  ఄంతగ తృ సగలేదధే చెతృుయౌ. ఄబణే ఆయవమెవ శ్ణాఫా  భౄండవ పదగంలో ధాడ ీ
రసిరంలో గణతూమఫైెన  భోగతి జభిగింథి. థాతు పయౌతంగ తార్ీడెైక్ తథితయతల  ఄధెమనం చేలన నపరయణ-
సుందనల భధె ఫందాలకి, ఫెదడులో ధాడీ తీగల  సాి లఫైెన భూభిియూతృల గ కతునంచాబ. ఒక 
తృర ణిలో నపరయణకి సుందనక ిభధె లంకౄ ఫలడింథ ిఄంటే ఫెదడులో అ సంఫందాతుకి చెంథిన తీగలలో ఏథో  
పౌతికఫైెన భ యతు జయతగుణోందతు ధాడీరసిరయేతిల  గుభిించాయత. 

నాెభను  భధె సంపదషణల  ‘లెైధాప్ు’ ఄధే ఄధే సంద ి థాియ జయతగుణామతు ఄంతక  భుందఽ 
ఄనఽక ధాీం. రవయిధాయదఽల  ఄధెమనం చేలన  నపరయణ-సుందన జంటల భధె ఫందాతుకి ఇ లెైధాప్ు 
భూభిియూం ఄతు ధాడీ రసిరయేతిల   తదనంతయం గుభిించాయత. తృర ణి ఓ కొతి నపరయణ-సుందన రవయినతు 
ధేయతాక ంథి ఄంట ేథాతు ఫెదడులోతు లెైధాప్ు లలో ఎకకడో  తదనఽగుణఫెైన భ యతుల  వచాామనీభ ట. 
ఄందఽకై ‚లెైధాప్ు లలో వచేా భ యతుల  ‘ధేయతాకోవడాతుకి’ (learning) భూభిియూతృల ‛ ఄతు అధఽతుక 
ధాడీరసిరయేతిల  నభుత ధాీయత. భనం ఓ తృట ధేయతాక ధాీ, తృఠం ధేయతాక ధాీ అ ధేయతాక నీ 
యషమం ఫెదడులో ఎకకడో  లెైధాప్ు లలో వచిాన భ యతుల యూంలో లియడుత ంథి. ఇ సాతరం 
జంత వ లలోధే కక, భనఽష ల ఫెదడులో కూడా వభిిసఽి ందతు ధాడీరసిరయేతిల  గుభిించాయత.  భనం 
ధేయతాక నీయ, జఞఞ కం నెట ి క నీయ ఄతూీ ఫెదడులో లెైధాప్ు లలో తుక్ిిఫైె వ ధాీమనీ పదవధ ే
అధఽతుక ధాడీరస్ి ా తుకి భూలసింబంగ తుయౌచింథి. 



 

ఈసంహాయం 

 

ఇ చిటిి  సికంలో ఫెదడు గుభించి ఄధాథిగ చల భణి ఄవ తూ వసఽి నీ పదయల చభితర చె ుక ధాీం. 
భృదటోు  ఄతృో హగ, ఄబూతకలునగ భృదలెైన పదయల , రసిర ఄధెమధాల రపదవం వలు  కభీంగ 
తుగుగ థేయౌ అధఽతుక ధాడీరస్ి ా తుకి  ధాథిభళ్ుతు చె ుకోదగగ సణాెల గ యకసం చెంథాబ. కొతుీ ఄతోృ హల  
కొతుీ సహస్ర ఫదా ల   భజెం చేల కైవలం అధఽతుక ముగయంబంలోధే సవయణక ిధనచఽక ధాీబ. ఫెదడు 
యొకక తుభణం గుభించి భృదట ి నఽండ ీ కూడా ఄంణో ఆంణో సభుచితఫైెన ఄవగహధే వ ంథి. 
ఫెదడులోతు గోమాభి లకి, యృంటిరకిల్ు కి, యయధ ధాడులకి సంఫందించిన భిజఞఞ నం ఎధనీ శ్ణాఫదా ల గ వ ంథి. 
కతు ఫెదడులో కిమీల గుభించే చాల  కలంగ ఎధనీ త ుడు పదయల  చల భణ ిఄవ తూ వచాాబ. 
రభరయంలో కదయౌకలక ికయణం ఏయో ఄదిశ్ె ‚తృర ణ శ్క ి ల ‛ ఄధే పదవన అ కోవకి చెంథినథే. 

 

 

ఄల గై అధఽతుక ధాడీ రసిరం ఄధే భహానథితు తోృ ఱంచిన ఈనదఽల గుభించి చె ుక ధాీం. శ్భరయ తుభణ 
రసిరం, ఔషధ రసిరం, జీవకిమీ  రసిరం, భనసితి రసిరం – ఆల  ఒకొకకక యంగంలో  భోగతి జయతగుత నీ 
కొథిా  ఫెదడు గుభించిన ఄవగహన కూడా కల నఽగుణంగ ఫెయతగు డుతూ వచిాంథి. అ యకస కభీ తుకి 
ఄంతంలో, ఇ ఆయవయొెకటవ శ్ణాఫాంలో, ఫెదడు గుభించిన అ ఄదఽౄత రసిరదయశనం భనకి 
లబెభవ ణోంథి. 

 

ఫెదడు గుభించిన సభకయ్న దికుతాతుీ ఇ భౄండు సాణరా లకి క థించవచేామో. 

1. ఄతుీటి కధాీ భుఖెంగ ఫెదడు ఒక జఞలం (network) ఄతు గుయతి ంచఽకోయయౌ. కోటదనఽకోటు  
నాభను  జఞలం ఄథి. ఄందఽలో కొతుీ కొతుీ తృర ంణాలలో  నాెభనఽు  భయల గ ఏయుడి వ ంటదబ. 
ఒకొకకక తృర ంతంలో ఒకొకకక రణేెకఫైెన కిమీ జయతగుత ంథి. కతు ‘భ టదు డడం’ ల ంటి సంకిుషిఫైెన 
కిమీతు తీసఽక ంటే థాతుీ ఫెదడులో ఎధనీ తృర ంణాల  కయౌలకట ి గ తు చేసాి  అ కిమీతు 



స్దిస్ి బ. ఫెదడులో ఆల  ల  యపదగల  ఏకకలంలో తు చేసాి  ఒక లక్యెతుీ స్దించడాధేీ 
parallel and distributed processing (ఏకకయ్న, యసిిత రవయినం) ఄధే దజఞలంణో వభిణస్ి యత. 
(ఆల ంటి పదవజఞల తుీ భృటిభృదట భనకి ఄంథించినయడు కర్ు యృభిీకీ. అ పదవజఞలఫే 
కొథిాతృటి సవయణలణో ఆుటికీ అధఽతుక ధాడీరసిరంలో ఈయోగడుణోంథి.) 

2. ఫెదడు ఄతెంత సంకిుషిఫైెన, తుయంతయ భ యతుకి లోనబేె జఞలం. ఫెదడులో సఽభ యత నాయత 
తయౌమను  నాెభనఽు  ఈంటదబ. ఒకొకకక నాెభన్ కి సఽభ యత 1000 నఽండి 10,000 ఆతయ 
నాెభనుణో లెైధాప్ు ల యూంలో సంఫందాల  ఈంటదబ. ఆంత సంకిుషిఫైెన జఞల తుక ితోృ యౌక భృతిం 
భ నవ లోకంలో భభై ఆతయ వసఽి వూ లేథేమో. ఄంత సంకిుషిఫైెన జఞలంలో తుయంతయం భ యతు 
జయతగుతూ ఈంట ంథి. సాి లస్ి బలో ధాధాటికి  నెదాగ భ యతు కతునంచకతోృ వచఽా. కతు సాక్ష్ 
స్ి బలో, నాెభను , లెైధాప్ు ల స్ి బలో క్ష్ణక్ష్ణం భ యతుల  జయతగుత ంటదబ.  
 
కఫటిి సంకిుషిత (complexity), భ యతదల (changeability) భుఖె లక్ష్ణాల గ గల జఞలం 
ఫెదడు. ఇ లక్ష్ణాల వలుధే ఄతెంత సంకిుషిఫైెన, తుయంతయ భ యతునఽ రదభిశంచే ఫదహె రంచంణో 
సభయివంతంగ వెవహభిసాి , భ నవ శ్భరభతుీ, భ నవ జీయణాతుీ రలంచగల ఄదిధేతగ 
ఄదఽౄతంగ భజిల ు ణోంథి. 
 
 
 

 

 

 

 


