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సాందేహాం: మనాం నడ్మచేపుుడైనా, రైలులో వెళ్లేపుుడైనా ఆకాశాంలో చాంద్రుడు మనతోనే వస్తుననట్ట్ కనిపిసుడు కదా? ఎాందువల?ే 
జవాబు: ఒక వస్తువు మనకు కనిపిాంచాలాంటే దానిపై పడ్మన కాాంతి కిరణాలు పరావరునాం చాంది మన కాంటికి చేరాలి. ఆ వస్తువు నాంచి కాాంతి 
కిరణాలు అనిన వైపులకూ ప్రసరాంచినా, మనాం చూస్తునన దిశగా కాంత ప్రాంతానికే పరమితమై ఉాంట్సయి. ఆ వస్తువు నాంచి అటూ ఇటూ 
పయనిాంచే కిరణాలతో ఊహారేఖలు గీస్తు అవి ఒక శాంకువు (cone) ఆకారాంలో ఉాంట్సయి. ఆ ఊహా శాంకువు శీరషకోణాం వద్ద ఆ వస్తువు 
ఉాంటే, దాని కిాంద్ వృతాుకారాంలో ఉాండే ప్రాంతాం (శాంకువు బేస్ట )లో ఎకకడో ఒకచోట మనాం ఉాంట్సమననమాట. అపుడే ఆ వస్తువు మనకి 
కనిపిస్తుాంది. ఆ వస్తువుకి, మనకి ఉనన దూరానిన బటి్ ఊహా శాంకువు పరమాణాం ధారపడ్మ ఉాంట్టాంది. 
ఇపుుడు మనాం రైలులోనో, బస్తాలోనో కిటికీ ద్గ్గర కూర్చుని బయటి ద్ృశాాలన చూస్తునానమనకుాందాాం. ఆ ద్ృశాాలకు సాంబాంధాంచి రెాండు 
విషయాలన గ్మనిాంచవచ్చు. మన వాహనానికి ద్గ్గరగా ఉాండే వస్తువులు వేగ్ాంగా వెనకిక వెళ్లపేోతుననట్ట ేఅనిపిసుయి. ఎాందుకాంటే ఈ 
వస్తువుల నాంచి వచేు కిరణాలతో ఏరుడే ఊహా శాంకువు బేస్ట  ప్రాంతాం నాంచి మనాం వేగ్ాంగా ముాందుకు వెళ్లపేోతాాం కాబటి్! అదే మనాం 
ఉనన వాహనానికి దూరాంగా ఉాండే కాండల్ేాంటి వస్తువుల నాంచి వచేు కిరణాలతో ఏరుడే ఊహా శాంకువు బేస్ట  మరాంత ఎకుకవగా ఉాంట్టాంది. 
అాందువలే ద్గ్గరగా ఉాండే వస్తువుల కనాన, దూరాంగా ఉాండేవి నెమిదిగా వెనకిక వెళుతుననట్ట్ అనిపిసుయి. అదే ఆకాశాంలో చాంద్రుడ్మ నాంచి 
వచేు కిరణాలతో ఏరుడే ఊహాశాంకువు బేస్ట  చాల్ ఎకుకవగా ఉాంట్టాంది. మనాం నడుస్తునాన, పరగెటిన్ా, మన వాహనాం ఎాంత వేగ్ాంగా 
వెళ్లేనా, దాని బేస్ట  ప్రాంతాంలోనే ఉాంట్సాం. అాందువలే చాంద్మామ మనతోనే వస్తుననట్ట్ అనిపిస్తుాంది. భూమిపై ఎనోన ప్రాంతాలలోని ప్రజలు 
ఒకేసర చాంద్మామన చూడగ్లగ్డానికి కూడా ఇదే కారణాం. 
The Moon seems to follow you because it's so far away. You may ask, how could something far away 
seem to follow us wherever we go? When you are traveling in a train, things that are close by seem 
to move by rapidly as you pass them. Like telephone poles, trees nearby, and even buildings by the side 
of the railway line. The distance between you and the moon is about a quarter million miles. Any distance 
you travel by car on Earth is very small in comparison. So – when you’re moving in a car – from whichever 
angle we view the moon, it seems to remain in the same place … following you! 
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For such doubts in Social Studies, plz log on to  
https://www.bestsocialteacher.com/doubts-in-social-studies 
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