


 

 
 

ಮುನ್ುುಡಿ 
 
ಕನ್ನಡದ ಬಗ್ಗೆ ಹಗಮ್ಮೆಯಿಂದ ಮಾತಾಡುವ ಹಗಚ್ಚಿನ್ ಕನ್ನಡಿಗರು, ಸಾಹಿತ್ಯದ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನಶಗಟೇ ಇಟ್ುಟಕಗ ಿಂಡಿರುತಾಾರಗ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಎಶಗ್ ಟಿಂದಗಲ್ಾಿ 
ಬರಹಗಳಿವಗ, ಕನ್ನಡಿಗರು ಎಲ್ಿಕ್ಕಿಂತ್ ಹಗಚ್ುಿ ಗ್ಾನನ್ಪೇಟ್ಗಳನ್ುನ ಪಡಗದಿದಾಾರಗ ಎಿಂಬಿತಾಯದಿ ಮಾತ್ುಗಳು ದಿಟ್ವಾದರ , ಕನ್ನಡಿಗರ ನಾಳಗಗಳನ್ುನ 
ಬಗಳಗಬಲ್ಿ ’ಅರಿಮ್ಮ’ (Science) ಬರಹಗಳ ಕಗ ರತಗ ಹಗಚ್ಚಿನ್ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗ್ಗ ಅದಗೇಕಗ ೇ ಕಾಣುತ್ತಾಲ್ಿ, ಕಗಲ್ವರಿಗ್ಗ ಈ ಕಗ ರತಗ ಕಿಂಡುಬಿಂದು, ಅಲ್ಿಲ್ಲಿ ತ್ುಸು 
ಕಗಲ್ಸವಾಗಿದಾರ  ಅದಕಗ ಕಿಂದು ಸರಿಯಾದ ಹರಿವು ಕಾಣುತ್ತಾಲ್ಿ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿರುವ ’ಅರಿಮ್ಮ’ ಬರಹಗಳ ಈ ಕಗ ರತಗಯನ್ುನ ನೇಗಿಸಿಕಗ ಳುುವತ್ಾ ಇಟ್ಟ 
ಒಿಂದು ಹಗಜ್ಗೆಯೇ ’ಹಗ ನ್ಲ್ು’ ಎಿಂಬ ಮಿಂಬಾಗಿಲ್ು (portal). 
 
ಹಗ ನ್ಲ್ಲಗ್ಗ ಈಗ ಎರಡನಗ ವರುಶದ ಸುಗಿೆ. ಈ ವರುಶ ಸುಮಾರು 170 ಅರಿಮ್ಮಯ ಬರಹಗಳು ಹಗ ನ್ಲ್ಲನ್ಲ್ಲಿ ಮ ಡಿಬಿಂದಿವಗ. ಎರಡು ವರುಶದಲ್ಲಿ 
ಒಟ್ಾಟರಗಯಾಗಿ 420 ಸಾಯನ್ಸ್ ಮತ್ುಾ ಟ್ಗಕಾನಲ್ಜಿ ಬರಹಗಳು ಹಗ ನ್ಲ್ಲನ್ಲ್ಲಿ ಮ ಡಿರುವುದು ನ್ಲ್ಲವಿನ್ ಸಿಂಗತ್ತ. ಕಳಗದ ವರುಶದಿಂತಗ ಈ ವರುಶವೂ 
ಹಗ ಸ ಬರಹಗ್ಾರರು, ಹಗ ಸ ವಿಶಯಗಳು ಹಗ ನ್ಲ್ಲನ್ ಹುರುಪು ಹಗಚ್ಚಿಸಿವಗ. ಜ್ಗೇನ್ುಹುಳುಗಳ ಬದುಕು, ಎಿಂಜಿನ್ಸ ಬಗ್ಗೆ ತ್ತಳುವಳಿಕಗ, ಕ್ಿಕಗಟ್ 
ಚಗಿಂಡಗಸಗತ್ದ ಅರಿಮ್ಮಯ ಹಿನಗನಲ್ಗ, ನಗಲ್ದಲ್ಲಿ ಕಗ ರಗಯಲ್ಾದ ಎಲ್ಿಕ್ಕಿಂತ್ ಆಳವಾದ ತ್ ತ್ು, ಹಣಕಾಸಿನ್ ಅರಿವು, ಗಣಿತ್ದಲ್ಲಿ ತ್ನ್ನದಗೇ ಹಗಚ್ುಿಗ್ಾರಿಕಗ 
ಹಗ ಿಂದಿರುವ ’ಪಯ್ (pi)’ ಹಿನಗನಲ್ಗ, ನ್ಮೆ ಮಯಯಯ ತ್ತಳುವಳಿಕಗ ಹಿೇಗ್ಗ ಹತ್ುಾ ಹಲ್ವಾರು ವಿಶಯಗಳ ಬರಹಗಳು ಹಗ ನ್ಲ್ಲನ್ಲ್ಲಿ ಹರಿದುಬಿಂದಿವಗ. 
ಮಿಂಗಳಯಾನ್ ಗ್ಗಲ್ುವು ಕಿಂಡಿದುಾ, ಹಗ ಸ ಕಾರುಗಳ ಬಿಡುಗಡಗ ಹಿೇಗ್ಗ ಬಿಸಿಸುದಿಾಯ ಬರಹಗಳು ಒಿಂದಗಡಗಯಾದರಗ, ದಗೇವಕಣಗಳಗಿಂದು ಹಗಸರಾಗಿರುವ 
ಹಿಗ್ಸ್ ಬಗ ೇಸಾನ್ಸ್ ಕುರಿತ್ ಅಡಿಪಾಯದರಿಮ್ಮಯ ಬರಹಗಳು ಇನಗ ನಿಂದಗಡಗ ಓದುಗರ ಗಮನ್ಸಗಳಗದಿವಗ. 
 
ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವಿಗ್ಾನನ್ದ ಬರಹಗಳು ಎಿಂದಾಗಲ್ಗಲ್ಾಿ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡವಲ್ಿದ, ಮುಕಯವಾಗಿ ಸಿಂಸುಕುತ್ದ ಎರವಲ್ು ಪದಗಳಗೇ ತ್ುಿಂಬಿರುವುದು ಎಲ್ಿರಿಗ  
ಕಾಣುವಿಂತ್ದು. ಇದರಿಿಂದಾಗಿ ವಿಗ್ಾನನ್ದ ಬರಹಗಳು ಕನ್ನಡಿಗರಿಿಂದ ದ ರ ಉಳಿದಿವಗ ಅಿಂದರಗ ತ್ಪಾಾಗಲ್ಾರದು. ವಿಗ್ಾನನ್ದ ಅರಿವು ಎಲ್ಿ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗ್ಗ 
ತ್ಲ್ುಪಬಗೇಕಗಿಂದರಗ ಕನ್ನಡದ ಬಗೇರು ಪದಗಳಿಗ್ಗ ಒತ್ುಾಕಗ ಟ್ುಟ ಬರಹಗಳನ್ುನ ಬರಗದರಗ ಒಳಗುಯದು.  
 
ಕನ್ನಡದ ಬಗೇರುಪದಗಳನಗನೇ ಬಳಸಿ ಬರಹ ಮಾಡಬಯಸುವ ಕನ್ನಡಿಗರು ಕಿಂಡುಕಗ ಳುಬಗೇಕಾದ ಕನ್ನಡದಗಾೇ ಅರಿವು, ಕನ್ನಡದ ಸಗ ಗಡು ಇಲ್ಲಿ ತ್ುಿಂಬಾ 
ಮುಕಯವಾಗುತ್ಾದಗ. ಈ ನಟ್ಟಟನ್ಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಾನ್ ಹಗಸರಾಿಂತ್ ನ್ುಡಿಯರಿಗರಾದ, ಪಿಂಪ ಪಿಶಸಿಾ ಪಡಗದ ಡಾ.ಡಿ.ಎನ್.ಶಂಕರ ಬಟ್ ಅವರು ಹಗೇಳುತ್ತಾರುವ 
ಎಲ್ಲರ ಕನ್ುಡ ಎಿಂಬ ಬರಹದ ಚೌಕಟ್ುಟ ಈಗಿರುವ ಕಗ ರತಗಗಳನ್ುನ ನೇಗಿಸಿಕಗ ಿಂಡು ಮುಿಂದುವರಗಯಲ್ು ತ್ಕುಕದಾಗಿದಗ. 
 

ಶಿಂಕರ ಬಟ್ಟರು ತ್ಮೆ ಹಲ್ವು ವರುಶಗಳ ಅರಕಗಯಿಂದ ಬರಗದಿರುವ ಹಲ್ವಾರು ಹಗ ತ್ಾಗ್ಗಗಳ ಮ ಲ್ಕ ತಗ ೇರಿಸಿರುವಿಂತಗ ಕನ್ನಡಕಗಕ ತ್ನ್ನದಗೇ ಆದ 
ಸಗ ಗಡಿದಗ. ಕನ್ನಡಿಗರ ಈ ಸಗ ಗಡು ಆಡುನ್ುಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಿಂದಿನಿಂದಲ್  ಮ್ಮೈದಾಳಿದುಾ, ಅದನ್ುನ ಬರಹಗನ್ನಡದಲ್ ಿ ಅಳವಡಿಸಿಕಗ ಳುುವುದರಿಿಂದ 
ಬರಹಗಳು ಹಗಚ್ಚಿನ್ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗ್ಗ ಹತ್ತಾರವಾಗುವವು.  
 
ಕನ್ನಡಿಗರಿಗ್ಗ ಸುಲ್ಬವಾಗಿ ಅರ ಾವಾಗುವಿಂತ್ಹ ಕನ್ನಡದಗಾೇ ಪದಗಳನ್ುನ ಕಟ್ುಟವುದು, ಬರಹಗಳು ಹಗಚ್ುಿ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗ್ಗ ಸಲ್ಲೇಸಗನಸುವಿಂತಗ 
ಮಹಾಪಾಿಣಗಳನ್ುನ ಅಲ್ಾಪಾಿಣಗಳನಾನಗಿಸಿ ಬರಗಯುವ ಕಗಲ್ವು ಲ್ಲಪ ಮಾರಾ ಾಡುಗಳನ್ುನ ಮಾಡಿಕಗ ಳುುವುದು, ಹಗಚಗಿಚ್ುಿ ಮಿಂದಿ ಓದು ಮತ್ುಾ 
ಬರಹದಲ್ಲಿ ಸುಲ್ಬವಾಗಿ ಪಾಲ್ಗ ೆಳುುವಿಂತಗ ಮಾಡಬಲ್ುಿದಾಗಿದಗ. ಕನ್ನಡದ ಬಳಕಗ ಬಗೇರಗ ಬಗೇರಗ ವಲ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಗುವಿಂತಗ ಮಾಡುವ, ಮತ್ುಾ ಹಗಚಗಿಚ್ುಿ 
ಕನ್ನಡಿಗರು ಓದು-ಬರಹದಲ್ಲಿ ತಗ ಡಗುವಿಂತಗ ಮಾಡುವ “ನ್ುಡಿಹಮುೆಗ್ಗ”ಯ  (language planning) ಇದಾಗಿದಗ.  
 
ಹಗ ನ್ಲ್ು ಮಿಂಬಾಗಿಲ್ು ’ಎಲ್ಿರ ಕನ್ನಡ’ದ ಈ ಚೌಕಟ್ಟನ್ುನ ಬಳಸಿಕಗ ಿಂಡು ಮ ಡಿಬರುತ್ತಾದಗ. ಅಿಂದರಗ ಹಗ ನ್ಲ್ಲನ್ಲ್ಲಿ ಹಗ ಮೆರುವ ಬರಹಗಳಲ್ಲಿ ಹಗಚ್ಚಿನ್ 
ಕಡಗ ಕನ್ನಡದಗಾೇ ಪದಗಳು ಮನಗಮಾಡಿವಗ ಮತ್ುಾ ಕನ್ನಡಕಗಕ ತ್ಕುಕದಾದ ಲ್ಲಪ ಮಾರಾ ಾಡನ್ುನ ಅಳವಡಿಸಿಕಗ ಿಂಡಿದಗ. ಇದರಿಿಂದಾಗಿ ಕನ್ನಡದ ಬರವಣಿಗ್ಗ, 
ಓದು ಮತ್ುಾ ಅರಿವು ತ್ುಿಂಬಾ ಸುಲ್ಬವಾಗಿರುವುದು ಹಲ್ವು ಕನ್ನಡಿಗರಿಗ್ಗ ನಗೇರವಾಗಿ ಕಿಂಡಿರುವುದು, ಹಗ ನ್ಲ್ಲನ್ಲ್ಲಿ ಮತ್ುಾ ಅದರಾಚಗಗ್ಗ ಅವರು 
ಹಿಂಚ್ಚಕಗ ಿಂಡ ಅನಸಿಕಗಗಳಿಿಂದ ತ್ತಳಿದುಬರುತ್ಾದಗ. 



 

  
 
 
’ಹಗ ನ್ಲ್ು’ ಮಿಂಬಾಗಿಲ್ಲಗ್ಗ ಈಗ ಎರಡು ವರುಶಗಳು ತ್ುಿಂಬಿವಗ. ಈ ಸಿಹಿ ಹಗ ತ್ತಾನ್ಲ್ಲಿ ’ಹಗ ನ್ಲ್ು’ ತ್ಿಂಡದಗ ಡನಗ ಕಗೈ ಜ್ಗ ೇಡಿಸಿ ಎಡಗಬಿಡದಗೇ 
ಬರಹಗಳನ್ುನ ಹರಿಸುತ್ತಾರುವ ಎಲ್ಿರಿಗ  ನ್ನನಗಳು. ಕಳಗದ ಒಿಂದು ವರುಶದಲ್ಲಿ ಹಗ ನ್ಲ್ಲನ್ಲ್ಲಿ ಮ ಡಿಬಿಂದಿರುವ ಆಯಾ ಬರಹಗಳ ಮಿನ ್ ುೋದುಗ      
(e-Book) ಇದಗ ೇ ನಮೆ ಮುಿಂದಿದಗ. ಓದಿ, ಅನಸಿಕಗ ತ್ತಳಿಸಿ, ನಮೆ ಗ್ಗಳಗಯ ಗ್ಗಳತ್ತಯರಗ ಡನಗ ಹಿಂಚ್ಚಕಗ ಳಿು. 
 
ಬನ್ನು, ಅರಿಮೆಯನ್ುು ಕನ್ುಡಕ್ ೆ ತರುವುದರತತ, ಕನ್ುಡಿಗರ ನಾಳ ಗಳನ್ುು ಕಟ್ುುವತತ ಎಲ್ಲರ್ ದುಡಿಯೋಣ... 
 
- ಪ್ರಶಾಂತ ಸ ್ ರಟ್್ರ 

’ಅರಿಮ್ಮ’ ಕವಲ್ಲನ್ ಸಿಂಪಾದಕ, ಹಗ ನ್ಲ್ು ಮಿಂಬಾಗಿಲ್ು. 



 

 
ತಿಳಿಸುವಿಕ್ : 
 
ಈ ಹಗ ತ್ಾಗ್ಗಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಾಿ ಬರಹಗಳ ಹಕುಕಗಳು ಬರಹಗ್ಾರರು ಮತ್ುಾ ಹಗ ನ್ಲ್ು ತ್ಿಂಡಕಗಕ ಸಗೇರಿವಗ. ಬರಹಗಳ ಆಯಾ ಬಾಗವನ್ುನ ಇಲ್ಿವಗೇ ಇಡಿೇ 
ಬರಹವನ್ುನ ಬಗೇರಗ ಕಡಗ ಬಳಸಿಕಗ ಳುಲ್ು ಬಯಸುವವರು ಬರಹದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಿವಗೇ ಲ್ಲಪಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದಗೇ ಮಾರಾ ಾಡುಗಳನ್ುನ ಮಾಡದಗೇ, ಬರಹಗ್ಾರರ 
ಹಗಸರನ್ುನ ಮತ್ುಾ ಹಗ ನ್ಲ್ು ಮಿಂಬಾಗಿಲ್ಲನಿಂದ (honalu.net) ಪಡಗದುಕಗ ಳುಲ್ಾಗಿದಗ ಎಿಂದು ತ್ತಳಿಸುತಾಾ ಬಳಸಿಕಗ ಳುಬಹುದು. ಬರಹಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಿರುವ 
ಚ್ಚತ್ಿಗಳ ಸಗಲ್ಗಗಳನ್ುನ ಆಯಾ ಬರಹದ ಕಗಳಗಡಗ ಕಗ ಡಲ್ಾಗಿದುಾ, ಅವುಗಳ ಹಕುಕಗಳು ಆ ಸಗಲ್ಗಗಳದಾಾಗಿರುತ್ಾದಗ.  
 
ಮುಂಪ್ುಟ್ ಕಟ್ುಣ    :  ವಲ್ಲೋಶ್ ಕುಮಾರ್  ಎಸ್. 
 

ಹ ್ ರಹ ್ ಮಿಿಕ್    : 15.04.2015 
 

ಮಿಂಬಲ ಯ ವಿಳಾಸ   : http://honalu.net/  
 

ಮಿಂಚ     : minche@honalu.net  
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ರಂಗಾಕು – ಜಪಾನ್ಲ ್ ಲಂದು ಅರಿಮೆಯ ಚಳುವಳಿ 

- ಪ್ರಶಾಂತ ಸ ್ ರಟ್್ರ 

“ ಜಪಾನ್... ” 

ಹಗಸರು ಕಗೇಳಿದಗ ಡನಗ ನ್ಮ್ಮೆದುರಿಗ್ಗ ನಲ್ುಿವುದು ಅದರ ರಗ ಬಗ ೇಟ್ ಗಳು, ತಾನಗ ೇಡಗಳ (automobiles) ಕಗೈಗ್ಾರಿಕಗಗಳು, ಮುಿಂಚ್ ಣಿಯಲ್ಲಿ ನಲ್ುಿವ 
ಅದರ ಅರಕಗಗಳು, ಎಿಂತ್ದಗೇ ಅವಗಡಗಳನ್ುನ ಎಿಂಟ್ಗದಗಯಿಂದ ಒಗೆಟ್ಾಟಗಿ, ಜ್ಾಣ್ಗೆಯಿಂದ ಎದುರಿಸುವ ಅದರ ನಾಡಿಗರು. 

ಸಿಂಪನ್ ೆಲ್ಗಳ ಕಗ ರತಗಯನ್ುನ ಎದುರಿಸಿದರ  ನಾಡಗ ಿಂದು ಹಗೇಗ್ಗ ಇಶಗ್ ಟಿಂದು ಮುಿಂದುವರಗಯತ್ು? ಹಗೇಗ್ಗ ಸಾಯನ್ಸ್ ಮತ್ುಾ ಟ್ಗಕಾನಲ್ಜಿಯಲ್ಲಿ 
ಅದಿಿಂದು ಮುನಗನಲ್ಗಗ್ಗ ಬಿಂತ್ು? ಅನ್ುನವ ಕಗೇಳಿವಯ ಜ್ಾಡು ಹಿಡಿದು ನ್ಡಗದಾಗ ಹಲ್ವು ಮುಿಂದುವರಗದ ನಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ನ್ಡಗದಿಂತಗ ಜಪಾನ್ಲ್ ಿ ಕ ಡ ಅದರ 

ನ್ುಡಿಯ ಸುತ್ಾ ಚ್ಳುವಳಿ ನ್ಡಗದಿರುವುದು, ಅರಿಮ್ಮಯನ್ುನ ತ್ನ್ನದಾಗಿಸುವ ಕಗಲ್ಸ ಎಡಗಬಿಡದಗೇ ಸಾಗಿದುಾ ಕಾಣುತ್ಾದಗ. ಜಪಾನನ್ಲ್ಲಿ ನ್ಡಗದ ಅರಿಮ್ಮಯನ್ುನ 
ತ್ನಾನದಾಗಿಸುವ ಅಿಂತ್ಹ ಕಾಲ್ಗಟ್ಟವಿಂದರ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ತ್ತಳಿಯೇಣ ಬನನ. 

ಬ ೋಲ್ಯ ನಾಡು: 
ಕ್ಿ.ಶ. 1633 ರಿಿಂದ 1853 ರ ಹಗ ತ್ತಾನ್ಲ್ಲಿ ಜಪಾನ್ಸ ನಾಡಿಗರನ್ುನ ಹಗ ರನಾಡುಗಳ ಒಡನಾಟ್ದಿಿಂದ ದ ರ ಉಳಿಸಲ್ಾಗಿತ್ುಾ. ಜಪಾನ್ಸ ನಿಂದ 
ಹಗ ರಹಗ ೇಗುವವರನ್ುನ ಮತ್ುಾ ಜಪಾನಗ್ಗ ಬಗೇರಗ ನಾಡಿಿಂದ ಬರುವವರನ್ುನ ನಗೇಣಿಗ್ಗೇರಿಸುವಿಂತ್ಹ ಕಟ್ಟಲ್ಗಗಳು ಆಗ ಜ್ಾರಿಯಲ್ಲಿದಾವು. ಹಗ ರನಾಡುಗಳು 
ಅದರಲ್ ಿ ಸ ಪೋನ್ ಮತ್ುಾ ಪೋರು ುಗ್ ದಗೇಶಗಳ ಆಳಿವಕಗಯ ಮತ್ುಾ ದಾರಿ ೆಕ ದಾಳಿಯನ್ುನ ತ್ಡಗಗಟ್ಟಲ್ು ಜಪಾನ್ಸ ದಗ ರಗಗಳು ಇಿಂತ್ಹ ದಾರಿಯನ್ುನ 
ಆಯಕಮಾಡಿಕಗ ಿಂಡಿದಾರು. ಬಗೇರಗ ನಾಡುಗಳಿಿಂದ ನಗೇರವಾದ ಒಡನಾಟ್ ಕಳಚ್ಲ್ಾಟ್ಟ ಆ ಹಗ ತ್ತಾನ್ ಜಪಾನ್ಸ ನ್ುನ ಸಾಕ್ ್ಕು (Sakoku) ಅಿಂದರಗ 
ಸರಪಳಿಯ ಇಲ್ಿವಗೇ ಬ ೋಲ್ಯ ನಾಡು ಎಿಂದು ಕರಗಯಲ್ಾಗುತ್ಾದಗ. 

ಹಗ ರನಾಡುಗಳಿಿಂದ ಜಪಾನಗರು ನಗೇರವಾದ ಒಡನಾಟ್ದಿಿಂದ ದ ರವಿದಾರ , ಈ ಹಗ ತ್ತಾನ್ಲ್ಲಿ ಕಗಲ್ವು ರಗೇವುಪಟ್ಟಣಗಳಿಿಂದ ಹಗ ರದಗೇಶಗಳಗೊಡನಗ 
ವಾಯಪಾರ, ಕಗ ಡುಕಗ ಳುುವಿಕಗಗ್ಗ ಕಗಲ್ವು ಕಟ್ುಟಪಾಡುಗಳಗೊಿಂದಿಗ್ಗ ಅವಕಾಶವನ್ುನ ನೇಡಲ್ಾಗಿತ್ುಾ. ನಾಗ್ಾಸಾಕ್ ಊರಿನ್ ಬಳಿ ಡ ಜಿಮಾ (Dejima) ಎಿಂಬ 
ಸಾಳವನ್ುನ ಇದಕಾಕಗಿ ಅಣಿಗ್ಗ ಳಿಸಲ್ಾಗಿತ್ುಾ. ಡಗಜಿಮಾ ಮ ಲ್ಕ ಮುಕಯವಾಗಿ ಡಚುರು ಜಪಾನನಗ ಡನಗ ಒಳಗುಯ ನ್ಿಂಟ್ನ್ುನ ಬಗಳಸಿಕಗ ಿಂಡರು. ಆಗ 
ಶುರುವಾದದಗಾೇ ಡಚ್ಿರಿಿಂದ ಪಡುವಣ ನಾಡುಗಳ ಅರಿಮ್ಮಯ ಸಾರವನ್ುನ ಹಿೇರುವ ಜಪಾನಗರ ಚ್ಳುವಳಿ. 

 

(ಡಚ್ಿರ ಹಡಗನ್ುನ ಜಪಾನಗ್ಗ ಬರಮಾಡಿಕಗ ಳುುತ್ತಾರುವ ತ್ತಟ್ಟ) 
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ರಂಗಾಕು – ಚಳುವಳಿ: 

ಬಗೇರಗ ನಾಡುಗಳಿಿಂದ ಒಡನಾಟ್ ಕಡಿಯಲ್ಾಟ್ಟಟದಾರ  ಡಚ್ಿರು ಜಪಾನಗ್ಗ ಪಡುವಣ ದಗೇಶದಲ್ಲಿ ನ್ಡಗಯುತ್ತಾರುವ ಅರಿಮ್ಮಯ ಮಾಹಿತ್ತಯನ್ುನ, ಅಲ್ಲಿ 
ಹುಟ್ುಟತ್ತಾದಾ ಸಲ್ಕರಣ್ಗಗಳನ್ುನ, ಕಗೈಗ್ಾರಿಕಗಗಳ ತ್ತಳುವಳಿಕಗಯನ್ುನ ತ್ಮೆ ವಾಯಪಾರದಗ ಿಂದಿಗ್ಗ ಹಗ ತ್ುಾ ತ್ರುತ್ತಾದಾರು. ಹಿೇಗ್ಾಗಿಯೇ ಜಪಾನ್ಸ ಡಚ್ಿರ 
ಮ್ಮೇಲ್ಗ ತ್ನ್ನ ನ್ಿಂಬಿಕಗಯನ್ುನ ಇರಿಸತಗ ಡಗಿತ್ು, ಅವರಿಿಂದ ವಾಯಪಾರಾದಾಚಗಗ್ಗ ಪಡುವಣದ ಅರಿವನ್ುನ ತ್ನ್ನದಾಗಿಸಿಕಗ ಳುುವಲ್ಲಿ ಗ್ಗ ತ್ುಾಗುರಿಯನ್ುನ 
ಇಟ್ುಟಕಗ ಿಂಡು ಕಗಲ್ಸ ಮಾಡತಗ ಡಗಿತ್ು. ಅರಿಮ್ಮಯ ಈ ಕಲ್ಲಯುವಿಕಗಯನ್ುನ ಜಪಾನನ್ಲ್ಲಿ ರಂಗಾಕು (Rangaku) ಅಿಂದರಗ ಡಚುರಿಂದ 
ಕಲ್ಯುವಿಕ್  ಇಲ್ಿವಗೇ ಪ್ಡುವಣದಂದ ಕಲ್ಯುವಿಕ್  (Western learning) ಎಿಂದು ಕರಗಯಲ್ಾಗುತ್ಾದಗ. 

ಚಳುವಳಿಯ ಮೊದಲ್ ಹಂತ: 

ಪಡುವಣದಿಿಂದ ಕಲ್ಲಯುವ ಅರಿಮ್ಮಯ ಚ್ಳುವಳಿಯಾದ ರಿಂಗ್ಾಕುವಿನ್ ಮೊದಲ್ ಹಿಂತ್ವನ್ುನ 1640–1720 ಎಿಂದು ಗುರುತ್ತಸಲ್ಾಗುತ್ಾದಗ. ಈ 
ಹಿಂತ್ದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಯುವಿಕಗ ತ್ುಿಂಬಾ ಹಿಡಿತ್ದಲ್ಲಿತ್ುಾ ಅನ್ನಬಹುದು. ಕಡಲ್ ಮತ್ುಾ ಮದಾರಿಮ್ಮಯ ವಿಶಯಗಳನ್ುನ ಬಿಟ್ುಟ ಬಗೇರಗಲ್ಿ ಬಗ್ಗಯ ಪಡುವಣದ 

ಹಗ ತ್ಾಗ್ಗಗಳನ್ುನ ತ್ಡಗಹಿಡಿಯಲ್ಾಗಿತ್ುಾ. ಮೊದಲ್ ಹಿಂತ್ವಾಗಿ ಜಪಾನ್ಸ ಮತ್ುಾ ಡ ನ ನ್ುಡಿ ಬಲ್ಿವರನ್ುನ ಹಗ ತ್ಾಗ್ಗಗಳ ಅನ್ುವಾದಕಗಕ 
ಅಣಿಗ್ಗ ಳಿಸಲ್ಾಗಿತ್ುಾ. ಇವರ ಕಗಲ್ಸವಗಿಂದರಗ ಡಚ್ಿರು ಒದಗಿಸುವ ತ್ತಳುವಳಿಕಗಯನ್ುನ ಜಪಾನ ನ್ುಡಿಗ್ಗ ಅನ್ುವಾದಿಸುವುದು. ಪಿತ್ತ ವರುಶ ಜಪಾನಗ್ಗ 
ಬರುವಾಗ ಡಚ್ಿರು ಪಡುವಣ ದಗೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಏನ್ು ನ್ಡಗದಿದಗ, ಯಾವ ಬಗ್ಗಯ ಕಗೈಗ್ಾರಿಕಗಗಳು, ಅರಿಮ್ಮಯ ಏಳಿಗ್ಗಗಳು ನ್ಡಗದಿವಗ ಅನ್ುನವುದನ್ುನ 
ಜಪಾನಗರಿಗ್ಗ ತ್ತಳಿಸಲ್ು ಕಗ ೇರಲ್ಾಯತ್ು. ಇದರ ಬದಲ್ಾಗಿ ಡಚ್ಿರಿಗ್ಗ ತ್ಮೆ ಸರಕುಗಳನ್ುನ ಮಾರಾಟ್ ಮಾಡಲ್ು ಹಗಚ್ಚಿನ್ ಅವಕಾಶಗಳನ್ುನ 
ಒದಗಿಸಲ್ಾಯತ್ು. 

ಮೊದಲ್ಲಗ್ಗ ಡಚ್ಿರಿಿಂದ ಪಡಗದ ಹಗ ತ್ಾಗ್ಗಗಳು ಜಪಾನ ನ್ುಡಿಗ್ಗ ಅನ್ುವಾದಿಸಲ್ಾಟ್ಟರಗ, ಬರಬರುತಾಾ ಡಚ್ಿರು ಹಗ ತ್ುಾ ತ್ರುತ್ತಾದಾ ದ ರತಗ ೇರುಕಗಳು 
(telescopes), ಗಡಿಯಾರಗಳು, ಸಿೇರುತಗ ೇರು ಾಗಳು (microscopes), ನಾಡತ್ತಟ್ಟಗಳು (maps/globes), ಕನ್ನಡಕಗಳು ಮುಿಂತಾದ ಸಲ್ಕರಣ್ಗಗಳ 
ಮಾರಾಟ್ ಹಗಚ್ಿತಗ ಡಗಿತ್ು. ಅವುಗಳ ಬಳಕಗಯ ಬಗ್ಗೆ ಜಪಾನಗರು ತ್ುಿಂಬಾ ನ್ಲ್ಗೆಯಿಂದ ಡಚ್ಿರಿಿಂದ ಕಲ್ಲತ್ರು. 

 

(ಮ್ಮೈಕಗ ಿೇಸಗ ಕೇಪ್ ಬಗ್ಗೆ ತ್ತಳಿಸುತ್ತಾರುವ ಜಪಾನ ಹಗ ತ್ಾಗ್ಗ) 
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ಚಳುವಳಿಯ ಎರಡನ  ಹಂತ: 

1720-1839 ರ ಹಿಂತ್ವನ್ುನ ಕಲ್ಲಕಗಯ ಎರಡನಗಯ ಹಿಂತ್ವಗಿಂದು ಗುರುತ್ತಸಲ್ಾಗುತ್ಾದಗ. ಈ ಹಿಂತ್ದಲ್ಲಿ ಪಡುವಣದ ಹಲ್ವಾರು ಅರಿಮ್ಮಯ 
ಹಗ ತ್ಾಗ್ಗಗಳು ತ್ುಿಂಬಾ ಬಿರುಸಿನಿಂದ ಜಪಾನ ನ್ುಡಿಗ್ಗ ಅನ್ುವಾದಿಸಲ್ಾಟ್ಟವು. ಇದರಲ್ಲಿ ತ್ುಿಂಬಾ ಮುಕಯವಾದ ಹಗ ತ್ಾಗ್ಗ ಎಿಂದರಗ ಮೊರಿಶಿಮಾ 

ಎಿಂಬುವವರು ಜಪಾನ ನ್ುಡಿಗ್ಗ ಅನ್ುವಾದಿಸಿದ ’ಡಚ್ಿರ ಹಗೇಳಿಕಗಗಳು’ (Sayings of the Dutch). ಈ ಹಗ ತ್ಾಗ್ಗಯಲ್ಲಿ ಮ್ಮೈಕಗ ಿೇಸಗ ಕೇಪ್ ಕಗಲ್ಸ 
ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗ, ಬಿಸಿ ಗ್ಾಳಿಚ್ಿಂಡಿನ್ ಅರಿಮ್ಮಯ ಹಿನಗನಲ್ಗ, ಪಡುವಣದಲ್ಲಿರುವ ಬಗೇನಗಗಳ ಮತ್ುಾ ಅವುಗಳನ್ುನ ಗುಣಪಡಿಸುವ ಮದಾರಿಮ್ಮಯ ತ್ತಳುವಳಿಕಗ, 
ಹಡಗುಗಳ ಕಟ್ಟಣ್ಗ, ಮಿಂಚ್ರಿಮ್ಮಯ ಅರಿವು ಮುಿಂತಾದ ಹತ್ುಾ ಹಲ್ವಾರು ತ್ತಳುವಳಿಕಗಯನ್ುನ ಜಪಾನ ನ್ುಡಿಯಲ್ಲಿ ತ್ತಳಿಸಲ್ಾಯತ್ು. 

 

(ಮದಾರಿಮ್ಮಯ ಬಗ್ಗೆ ಬರಗಯಲ್ಾದ ಮೊದಲ್ ಜಪಾನ ಹಗ ತ್ಾಗ್ಗ) 

 

(ಇಲ್ಗಕ್ರಸಿಟ್ಟ ಬಗ್ಗೆ ಬರಗಯಲ್ಾದ ಮೊದಲ್ ಜಪಾನ ಹಗ ತ್ಾಗ್ಗ) 

1804 ರಿಿಂದ 1829 ರ ಹಗ ತ್ತಾನ್ಲ್ಲಿ ಜಪಾನನ್ಲ್ಲಿ ಹಲ್ವಾರು ಶಾಲ್ಗಗಳು ತಗರಗಯಲ್ಾಟ್ಟವು. ಈ ಮ ಲ್ಕ ಮೊದಲ್ ಹಿಂತ್ಕ್ಕಿಂತ್ ಬಿರುಸಾಗಿ ಎರಡನಗೇ 
ಹಿಂತ್ದಲ್ಲಿ ಜಪಾನಗರು ತ್ಮೆ ನ್ುಡಿಯಲ್ಲಿ ದಗ ರಗತ್ ಪಡುವಣದ ಅರಿಮ್ಮಯ ಸಾರವನ್ುನ ಹಿೇರತಗ ಡಗಿದರು. 
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ಚಳುವಳಿಯ ಮ್ರನ ಯ ಹಂತ: 

1829 ರ ಈಚಗಗಿನ್ ಹಿಂತ್ವನ್ುನ ಪಡುವಣದಿಿಂದ ಕಲ್ಲಯುವಿಕಗಯ ಮ ರನಗಯ ಹಿಂತ್ವಗಿಂದು ಗುರುತ್ತಸಲ್ಾಗುತ್ಾದಗ. ಈ ಹಿಂತ್ದಲ್ಲಿ ರಿಂಗ್ಾಕು ಚ್ಳುವಳಿ 
ರಾಜಕ್ೇಯ ವಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಗಚ್ುಿ ಚ್ರಗ ಿಗ್ಗ ಒಳಗ್ಾಯತ್ು. ಪಡುವಣದಗ ಿಂದಿಗ್ಗ ಒಡನಾಟ್ ಜಪಾನಗರಿಗ್ಗ ಒಳಗುಯದಗೇ ಹಗ ರತ್ು ಕಗಡುಕ್ನ್ದಲ್ಿ ಅನ್ುನವಿಂತ್ 
ಮಾತ್ುಗಳು ಹಗಚಾಿಗಿ ಕಗೇಳತಗ ಡಗಿದವು. ಬಗೇಲ್ಲಯ ನಾಡಾಗಿದಾ ಜಪಾನ್ನ್ುನ ಪಡುವಣದ ಮತ್ುಾ ಇತ್ರ ಹಗ ರಜಗತ್ತಾನ್ ಕಲ್ಲಕಗಗ್ಗ ತಗರವುಗ್ಗ ಳಿಸಬಗೇಕು 
ಅನ್ುನವ ಕ ಗುಗಳು ಕಗೇಳಿಸಿದವು. ಮುಿಂದಿನ್ ಕಗಲ್ವು ವರುಶಗಳಲ್ಲಿ ಜಪಾನ್ಸ ಇಡಿ ಜಗತ್ತಾಗ್ಗ ತಗರಗದುಕಗ ಳುುವುದಕಗಕ ಮುಿಂಚ್ಚತ್ವಾಗಿಯೇ ರಿಂಗ್ಾಕು 
ಚ್ಳುವಳಿ ಜಪಾನಗರ ಅರಿಮ್ಮಗ್ಗ ಒಳಗುಯ ಅಡಿಪಾಯವನ್ುನ ಹಾಕ್ಕಗ ಟ್ಟಟತ್ುಾ. 

ಚಳುವಳಿಯಲ್ಲ ಪ್ದಕಟ್ುಣ : 

ಪಡುವಣದಿಿಂದ ತ್ತಳುವಳಿಕಗಯನ್ುನ ತ್ಮೆದಾಗಿಸಿಕಗ ಳುಲ್ು ಹಾತಗ ರಗದ ಜಪಾನಗರು ಮೊದಲ್ು ಅವುಗಳನ್ುನ ತ್ಮೆ ನ್ುಡಿಗ್ಗ ತ್ರುವಿಂತಾಗಲ್ು 
ಪದಕಟ್ಟಣ್ಗಯಲ್ಲಿ ತ್ುಿಂಬಾ ಬಿರುಸಿನಿಂದ ತಗ ಡಗಿದರು. ಮದಾರಿಮ್ಮ (medical science) , ಇರುವರಿಮ್ಮ (physics), ಮಿಂಚ್ರಿಮ್ಮ (electrical 

science), ಇರ ಾರಿಮ್ಮ (chemistry), ಬಗಳಕರಿಮ್ಮ (optics), ಉಸಿರಿಯರಿಮ್ಮ (biology), ಬಾನ್ರಿಮ್ಮ (astronomy), ಚ್ಳಕದರಿಮ್ಮ (mechanical 

engineering) ಮುಿಂತಾದ ಹತ್ುಾ ಹಲ್ವಾರು ಅರಿಮ್ಮಯ ಕವಲ್ುಗಳಲ್ಲಿ ದಗ ರಗತ್ ಪಡುವಣದ ಅರಿವನ್ುನ ತ್ತಳಿಸಲ್ು ಜಪಾನಗರು ಸಾವಿರಾರು ಜಪಾನ 
ಪದಗಳನ್ುನ ಹುಟ್ುಟಹಾಕ್ದರು. 

ಶಿಜುಕಿ (Shizuki) ಎಿಂಬುವವರು ಪಸಿಕ್ಸ್ ವಿಶಯದ ಪದಗಳಿಗ್ಗ ಜಪಾನ ಪದಗಳನ್ುನ ಕಟ್ಟಟದರಗ, ಉಡಗವಾ ಯನ್ (Udagawa Yōan) ಎಿಂಬುವವರು 
ಕಗಮಸಿರಯಲ್ಲಿ ಪದಗಳನ್ುನ, ಹಶಿಮೊೋಟ ್ೋ ಮುನ್ನಯೋಶಿ (Hashimoto Muneyoshi) ಮಿಂಚ್ರಿಮ್ಮಯ ಪದಗಳನ್ುನ ಜಪಾನ ನ್ುಡಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ಿಂಕ್ಸಿದರು. 
ಒಟ್ಾಟರಗಯಾಗಿ ಈ ಚ್ಳುವಳಿಯಲ್ಲಿ ಅರಿಮ್ಮಯ ಪದಗಳ ಹಾಲ್ೆಡಲ್ಗೇ ಹರಿಯತಗಿಂದರಗ ತ್ಪಾಾಗಲ್ಾರದು. ಹಿೇಗ್ಗ ಕಟ್ಟಲ್ಾಟ್ಟ ಜಪಾನ ಪದಗಳನ್ುನ 
ಬಳಸಿಕಗ ಿಂಡು ಜಪಾನಗರು ಹಲ್ವಾರು ಹಗ ತ್ಾಗ್ಗಗಳನ್ುನ ಬರಗದರು. ಈ ಮ ಲ್ಕ ಅರಿಮ್ಮಯನ್ುನ ತ್ಮೆ ನ್ುಡಿಯಲ್ಗಿೇ ಎಲ್ಿರಿಗ  ಎಟ್ುಕುವಿಂತಗ 
ಮಾಡಿದರು. 

ಕನ್ುಡಿಗರಿಗ  ರಂಗಾಕು ಕಲ್ಸುವ ಪಾಟ್: 

ಜಪಾನಗರ ರಿಂಗ್ಾಕು ಚ್ಳುವಳಿಯಿಂದ ಕನ್ನಡಿಗರು ಕಲ್ಲಯಬಗೇಕಾದ ಮುಕಯ ಪಾಟ್ವಗಿಂದರಗ, ಜಗತ್ತಾನ್ ಯಾವುದಗೇ ಮ ಲ್ಗಯಲ್ಲಿರುವ 
ತ್ತಳುವಳಿಕಗಯನಾನಗಲ್ಲ ತ್ಮೆ ನ್ುಡಿ ಸಮಾಜಕಗಕ ತ್ಲ್ುಪಸಬಗೇಕಗಿಂದರಗ, ಆ ತ್ತಳುವಳಿಕಗಯನ್ುನ ತ್ಮೆ ನ್ುಡಿಗ್ಗ ತ್ರುವಿಂತ್ಹ ಕಗಲ್ಸ ಆಗಬಗೇಕು. 

ಆದರಗ ಕನ್ನಡಿಗರು ಇಿಂದು ಇದರ ಎದುರಾದ ನಲ್ುವನ್ುನ ಹಗ ಿಂದಿರುವಿಂತ್ತದಗ. ಇಿಂಗಿಿಶಲ್ಲಿ ಇಲ್ಿವಗೇ ಇನಗ ನಿಂದು ನ್ುಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ತ್ತಳುವಳಿಕಗಯನ್ುನ 
ತ್ಮೆದಾಗಿಸಿಕಗ ಳುಲ್ು ಇಡಿ ಕನ್ನಡ ನ್ುಡಿ ಸಮಾಜ ಇಿಂಗಿಿಶ್ ಕಲ್ಲಯಬಗೇಕು ಅನ್ುನವಿಂತ್ ತ್ಪುಾ ತ್ತಳುವಳಿಕಗಯನ್ುನ ಹಗ ಿಂದಿದಗ. ಇದರ ಬದಲ್ಾಗಿ 
ಹಗ ರಜಗತ್ತಾನ್ ಅರಿವನ್ುನ ಕನ್ನಡಕಗಕ ತ್ರುವ ಕಗಲ್ಸ ತ್ುಿಂಬಾ ಮುಕಯ ಅನ್ುನವುದನ್ುನ ಇಿಂದು ಮನ್ಗ್ಾಣಬಗೇಕ್ದಗ ಮತ್ುಾ ಈ ನಟ್ಟಟನ್ಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗರು 
ಎಡಗಬಿಡದಗೇ ತಗ ಡಗಬಗೇಕ್ದಗ. 

(ಮಾಹಿತಿ ಮತುತ ತಿಟ್ುಗಳ ಸ ಲ : http://en.wikipedia.org/wiki/Rangaku) 
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ಎಂಜಿನ್ ಬಗ ೆ ತಿಳಿಯೋಣ ಬನ್ನು 
- ಜಯತಿೋರ ತ ನಾಡಗವಡ 

ದಿನ್ ನತ್ಯ ನಾವು ಸಾರಿಗ್ಗಗ್ಾಗಿ ಅವಲ್ಿಂಬಿಸಿರುವ ಬಿಂಡಿಗಳು ಹಗಚಾಿಗಿ ಬಿಣಿಗ ಯನ್ುನ (engine) ಹಗ ಿಂದಿರುತ್ಾವಗ. ಬಿಣಿಗ್ಗಯಲ್ಲಿ ಹಲ್ವು ಬಗ್ಗಗಳು 
ಇದಾರ  ಬಹುಪಾಲ್ು ಕಾರು, ಬಸು್ಗಳು, ಇಗ್ಾೆಲ್ಲ ಬಿಂಡಿಗಳು ಒಳ ಉರಿಯುವಿಕ್ ಯ ಬಿಣಿಗ ಯನ್ುನ (Internal Combustion Engine) ಬಳಸುತ್ಾವಗ. 
ಅದರಲ್ ಿ ಈ ಒಳ ಉರಿಯುವಿಕಗಯ ಬಿಣಿಗ್ಗಗಳು ಹಗಚಾಿಗಿ ಆಡುಬಿಣಿಗ್ಗಯ (reciprocating Engine) ಸಾಲ್ಲಗ್ಗ ಸಗೇರುತ್ಾವಗ. ನ್ಮೆ ಬಿಂಡಿಗಳ ಬಿಣಿಗ್ಗ 
ಹಗೇಗ್ಗ ಕಗಲ್ಸ ಮಾಡುತ್ಾವಗ, ಇದರ ಬಗ್ಗಗಳು ಯಾವವು ಮುಿಂತಾದವುಗಳನ್ುನ ವಿವರವಾಗಿ ತ್ತಳಿಯೇಣ ಬನನ. 

ಬಿಣಿಗ ಗಳ ಹಳಮೆ: 
ಮೊದಲ್ ಒಳ ಉರಿಯುವಿಕಗಯ ಬಿಣಿಗ್ಗಯಿಂದನ್ುನ ಕಿಂಡುಹಿಡಿದು ಮಾರಾಟ್ಕಗಕ ಅಣಿಗ್ಗ ಳಿಸಿದುಾ ಬಗಲ್ಲೆಯಮ್ ದಗೇಶದ ಜಿೋನ್ ಜ ್ಸ ೋಪ್ ಲ ನ ್ ಯ್ರರ 
(Jean Joseph Lenoir) 1858 ರಲ್ಲಿ. ಆದರ  1876ರಲ್ಲಿ ಜರ ೆನಯ ಕಾಯತ್ ಅರಕಗಗ್ಾರ ನ್ನಕ್ ್ೋಲ್ವ್ಸ್ ಅಗಸ್ು ಆಟ ್ುೋ (Nicolaus August Otto) 

ಬಗಳವಣಿಗ್ಗ ಮಾಡಿದ ಆಟ್ಗ ಟೇ ಸುತ್ುಾ (Otto Cycle) ಆದರಿಸಿದ ಬಿಣಿಗ್ಗಯನಗನೇ ಹಲ್ವಗಡಗ ಮೊದಲ್ ಮಾರಾಟ್ಕಗಕ ಅಣಿಗ್ಗ ಿಂಡ ಬಿಣಿಗ್ಗಯಿಂದು 
ನ್ಿಂಬಲ್ಾಗಿದಗ. 

ಆಟ್ಗ ಟೇರವರು ಬಗಳಸಿದ ಈ ಬಿಣಿಗ್ಗಯ ಕಗಲ್ವು ವರುಶಗಳ ಬಳಿಕ 1892ರಲ್ಲಿ ಮತಗ ಾಬಬ ಜರ ೆನಯ ಅರಕಗಗ್ಾರ ರುಡಾ್ಪ ಡಿಸ ್ (Rudolf Diesel) 

ಎಿಂಬುವರು ಹಗ ಸ ಸುತ್ುಾ ಆದರಿಸಿದ ಬಿಣಿಗ್ಗಯಿಂದನ್ುನ ಕಿಂಡುಹಿಡಿದು ಇದನ್ುನ ಡಿಸಗಲ್ ಸುತ್ತಾನ್ ಬಿಣಿಗ್ಗ (Diesel Cycle) ಎಿಂದು ಕರಗದರು. 
ದಿನ್ಗಳಗದಿಂತಗ ಆಟ್ಗ ಟೇ ಬಿಣಿಗ್ಗಯನ್ುನ ಪಗಟ್ಗ ಿ ೇಲ್ ಬಿಣಿಗ್ಗಯಿಂದು, ರುಡಾಲ್ಾ ಡಿಸಗಲ್ ಸುತ್ತಾನ್ ಬಿಣಿಗ್ಗಯನ್ುನ ಡಿಸಗಲ್ ಬಿಣಿಗ್ಗಯಿಂದು ಹಗಸರು ಪಡಗದಿವಗ. 

ಗಮನ್ಕ್ ೆ: ಗ್ಾಳಿ ಇಲ್ಿವಗೇ ಗ್ಾಳಿ ಮತ್ುಾ ಉರುವಲ್ನ್ುನ ಬಿಣಿಗ್ಗಯಳಗ್ಗ ಎಳಗಯುವ, ಒತ್ುಾವ, ಉರಿಯುವ ಕಗಲ್ಸ ಒಿಂದು ಗ್ಗ ತ್ುಾಪಡಿಸಿದ ಬಗ್ಗಯಲ್ಲಿ 
ನ್ಡಗಯುತ್ಾದಗ. ಈ ಗ್ಗ ತ್ುಾಪಡಿಸಿದ ಬಗ್ಗಯನ್ುನ ಸುತ್ುಾ ಎಿಂದು ಕರಗಯುತಾಾರಗ. ಈ ಕುರಿತ್ು ವಿವರವಾಗಿ ಮುಿಂದಿನ್ ಬರಹದಲ್ಲಿ ತ್ತಳಿಸುವಗ. 

ಒಳ ಉರಿಯುವಿಕ್ ಯ ಬಿಣಿಗ ಗಳು ಹ ೋಗ  ಕ್ ಲ್ಸ ಮಾಡುತತವ ? 

ಒಳ ಉರಿಯುವಿಕಗಯ ಬಿಣಿಗ್ಗಗಳು ಉರುವಲ್ಲನ್ ಎಸಕದ ಬಲ್ವನ್ುನ ತ್ತರುಗಣ್ಗಯ ಬಲ್ವಾಗಿ ಮಾರ ಾಡಿಸುತ್ಾವಗ. ಬಿಣಿಗ್ಗಯ ಉರುಳಗಗಳಲ್ಲಿ ಉರುವಲ್ು 
ಹಗ ತ್ತಾಕಗ ಿಂಡು ಉರಿದಾಗ ಇದು ಆಡುಬಗಣ್ಗಯನ್ುನ ಹಿಿಂದು ಮುಿಂದಾಗಿಸುತ್ಾದಗ. ಆಡುಬಗಣ್ಗಯ ಈ ಕದಲ್ಲಕಗಯ ಬಲ್ವು ಕ ಡುಸಳಿಗಳನ್ುನ ತ್ತರುಗುವಿಂತಗ 
ಮಾಡಿ ತ್ತರುಗುಣಿಗ್ಗ ಬಲ್ ಸಾಗಿಸುತ್ಾದಗ. ತ್ತರುಗುಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಗೇರಿದ ಬಲ್ವು ಕಗ ನಗಯಲ್ಲಿ ಗ್ಾಲ್ಲತ್ ಕದ (flywheel) ಮತ್ುಾ ಸಾಗ್ಾಟ್ದ ಏರಾ ಾಟ್ಟನ್ 
(transmission system) ಮ ಲ್ಕ ಬಿಂಡಿಯ ಗ್ಾಲ್ಲಗಳನ್ುನ ಮುಿಂದ ಡುತ್ಾದಗ. 

Ѧ 
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ಬಿಣಿಗ್ಗಗಳು ಕಗಲ್ಸ ಮಾಡುವ ರಿೇತ್ತಯನ್ುನ ಡಿಸಗಲ್ ರವರು ಮುಿಂದಿಟ್ಟ ಡಿಸಗಲ್ ಸುತ್ುಾ ಮತ್ುಾ ಆಟ್ಗ ಟೇರವರು ಮುಿಂದಿಟ್ಟ ಆಟ್ಗ ಟೇ ಸುತ್ತಾನ್ಿಂತಗ 
ವಿವರಿಸಬಹುದು. ಡಿಸಗಲ್ ಬಿಣಿಗ್ಗಗಳು ಡಿಸಗಲ್ ಸುತ್ಾನ್ುನ ಅನ್ುಸರಿಸಿ ಕಗಲ್ಸ ಮಾಡುತ್ಾವಗ. ಪಗಟ್ಗ ಿೇಲ್ ಬಿಣಿಗ್ಗಗಳು ಆಟ್ಗ ಟೇ ಸುತ್ಾನ್ುನ ಅನ್ುಸರಿಸುತ್ಾವಗ. 
ಎರಡ  ಉರುವಲ್ುಗಳನ್ುನ ಕಲ್ಗಿಣ್ಗಿಯಿಂದ (petroleum) ಪಡಗಯಲ್ಾಗಿದಾರ , ಡಿಸಗಲ್ ಮತ್ುಾ ಪಗಟ್ಗ ಿೇಲ್ ಉರುವಲ್ುಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಶುಟ ಬಗೇರಗ ೆಗಳಿವಗ. 
ಇದಗೇ ಕಾರಣಕಗಕ ಡಿಸಗಲ್ ಸುತ್ುಾ ಹಾಗ  ಆಟ್ಗ ಟೇ ಸುತ್ುಾಗಳಲ್ಲಿಯ  ಬಗೇರಗ ೆ ಇದಗ. 

ಡಿಸಗಲ್ ಬಿಣಿಗ್ಗಯಲ್ಲಿ ಗ್ಾಳಿಯನ್ುನ ಮೊದಲ್ು ಒತ್ಾಡಕಗಕ ಒಳಪಡಿಸಿ ಆಮ್ಮೇಲ್ಗ ಬಿಸಿಯಾದ ಗ್ಾಳಿಯಳಗ್ಗ ಡಿಸಗಲ್ ಉರುವಲ್ನ್ುನ ಚ್ಚಮೆಲ್ಾಗುತ್ಾದಗ. 
ಡಿಸಗಲ್ ಹಗ ತ್ುಾರಿಯಲ್ು ಗ್ಾಳಿಯತ್ಾಡದಿಿಂದ ಉಿಂಟ್ಾದ ಬಿಸುಪನ್ (temperature) ಏರಿಕಗಯೇ ಸಾಕು, ಅದು ಉರಿಯಲ್ು ಕ್ಡಿ ಬಗೇಕಾಗಿಲ್ಿ. 
ಗ್ಾಳಿಯತ್ಾಡದಿಿಂದ ಬಿಸುಪಗೇರಿಸಿ ಕಗಲ್ಸ ಮಾಡುವ ಈ ಬಗ್ಗಯ ಬಿಣಿಗ್ಗಯನ್ುನ ಒತ್ಾಡ ಉರಿತ್ದ ಬಿಣಿಗ್ಗ (Compressed Ignition Engine-CI 

Engine) ಎನ್ನಲ್ಾಗುತ್ಾದಗ. 

ಡಿಸಗಲ್ ಉರುವಲ್ಲನ್ಲ್ಲಿ ಹಗಚ್ಚಿನ್ ಕುಗುೆವಿಕಗಯ ಗುಣವಿರುತ್ಾದಗ. ಆದರಗ ಪಗಟ್ಗ ಿೇಲ್ ಬಿಣಿಗ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಹಿೇಗಿರುವುದಿಲ್ಿ. ಪಗಟ್ಗ ಿೇಲ್ ಬಿಣಿಗ್ಗಗಳು ಡಿಸಗಲ್-
ಗ್ಾಳಿಯಿಂತಗ ಕುಗಿೆದರ  ತ್ನನಿಂದ ತಾನಗೇ ಹಗ ತ್ತಾಯುರಿಯಲ್ಾರವು. ಪಗಟ್ಗ ಿ ೇಲ್ ಬಿಣಿಗ್ಗಗಳು ಇದಕಾಕಗಿ ಕ್ಡಿಬಗಣ್ಗಯನ್ುನ (spark plug) ಬಳಸುತ್ಾವಗ. 
ಆದಾರಿಿಂದ ಪಗಟ್ಗ ಿ ೇಲ್ ಬಿಣಿಗ್ಗಗಳನ್ುನ ಕ್ಡಿ ಉರಿತ್ದ ಬಿಣಿಗ್ಗಗಳು (Spark Ignition Engine-SI Engine) ಎನ್ುನತಾಾರಗ. 

ಗಮನ್ಕ್ ೆ: 
ಪಗಟ್ಗ ಿ ೇಲ್ ಉರುವಲ್ಲಗ್ಗ ಯ ರಗ ೇಪ್, ಅಮ್ಮೇರಿಕಾ, ಕಗನ್ಡಾ ಮುಿಂತಾದಗಡಗ ಗ್ಾಯಸಗ ೇಲ್ಲನ್ಸ ಎಿಂದು ಕರಗಯಲ್ಾಗುತ್ಾದಗ. ಹಾಗ್ಾಗಿ ಪಗಟ್ಗ ಿೇಲ್ ಎಿಂಜಿನ್ಸ 
ಗಳನ್ುನ ಕಗಲ್ವು ಕಡಗ ಗ್ಾಯಸಗ ೇಲ್ಲನ್ಸ ಎಿಂಜಿನ್ಸ ಅಿಂತಾನ್  ಕರಗಯುತಾಾರಗ. 

ಬಿಣಿಗ ಯ ಮುಕಯ ಬಾಗಗಳು: ಡಿಸಗಲ್ ಇಲ್ಿವಗೇ ಪಗಟ್ಗ ಿ ೇಲ್ ಬಿಣಿಗ್ಗಗಳು ಹಗೇಗ್ಗ ಕಗಲ್ಸ ಮಾಡುತ್ಾವಗ ಎಿಂದು ವಿವರವಾಗಿ ಅರಿಯಲ್ು ಇದರ ಪಿಮುಕ 
ಬಿಡಿಬಾಗಗಳು ಯಾವವು ಎಿಂದು ತ್ತಳಿದುಕಗ ಳುುವುದು ಅಶಗಟೇ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದಗ. ಕಗಲ್ವು ಪಿಮುಕ ಬಿಡಿಬಾಗಗಳು ಇಿಂತ್ತವಗ: 
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1.ಉರುಳಗ (Cylinder) 

2.ಆಡುಬಗಣ್ಗ (Piston) 

3.ಕ ಡುಸಳಿ (Connecting Rod) 

4.ತ್ತರುಗುಣಿ (Crankshaft) 

5.ಹಗ ರ ತಗರಪು (Exhaust Valve) 

6.ಒಳ ತಗರಪು (Intake Valve) 

7.ಕ್ಡಿ ಬಗಣ್ಗ (Spark Plug) *** 

8.ಚ್ಚಮುೆಕ (Injector) 

9. ಉಬುಬಕ (Camshaft) 

(ಮುಿಂಚಗ ತ್ತಳಿಸಿದಿಂತಗ ಪಗಟ್ಗ ಿೇಲ್ ಬಿಣಿಗ್ಗಯಲ್ಿಶಗಟೇ ಕ್ಡಿಬಗಣ್ಗ (spark plug) ಬಳಸಲ್ಾಗುತ್ಾದಗ, ಡಿಸಗಲ್ ಬಿಣಿಗ್ಗಗಳು ಕ್ಡಿಬಗಣ್ಗಯ ಬದಲ್ಾಗಿ ಡಿಸಗಲ್ 
ಉರುವಲ್ನ್ುನ ಒತ್ಾಡದಲ್ಲಿ ಹಗ ಮೆಸುವ ಚ್ಚಮುೆಕಗಳನ್ುನ (injectors) ಹಗ ಿಂದಿರುತ್ಾವಗ.) 

ಬಿಣಿಗ ಯಲ್ಲ ಬಗ ಗಳು: 

ನಾವು ಬಳಸುವ ಕಾರು, ಬಸು್ ಮುಿಂತಾದ ಬಿಂಡಿಯ ಬಿಣಿಗ್ಗಗಳು ಹಲ್ವು ಬಗೇರಗ ೆ ಹಗ ಿಂದಿವಗ. ಹಿೇಗ್ಾಗಿ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಹಲ್ವಾರು ಬಗ್ಗಗಳು ಇವಗ. 

1. ಬಿಣಿಗ ಯ ಉರುಳ ಗಳ ಜ ್ೋಡಣ ಯಂತ  
i. ನಗೇರ ಸಾಲ್ಲನ್ ಉರುಳಗಗಳ ಬಿಣಿಗ್ಗ (Inline Engine) 

ii. ಇಿಂಗಿಿಶ್ “ವಿ” ಆಕಾರದಿಂತಗ ಜ್ಗ ೇಡಿಸಿದ ಉರುಳಗಗಳ ಬಿಣಿಗ್ಗ (V-Engine) 

iii. ಬಿರುಗ್ಗರಗಯ ಬದಿಗ್ಗ ಜ್ಗ ೇಡಿಸಿದ ಉರುಳಗಗಳುಳು ಬಿಣಿಗ್ಗ (Radial Engine) 

iv. ಒಿಂದಕಗ ಕಿಂದು ಎದುರು ಜ್ಗ ೇಡಿಸಿದ ಉರುಳಗಗಳ ಬಿಣಿಗ್ಗ (Opposed Engine) 
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2. ಬಳಸಲ್ಪಡುವ ಉರುವಲ್ನ್ ಪ್ರಕ್ಾರ 

i.ಡಿಸಗಲ್ ಬಿಣಿಗ್ಗ (Diesel Engine) 

ii.ಪಗಟ್ಗ ಿ ೇಲ್ಗಗ್ಾಯಸಗ ೇಲ್ಲನ್ಸ ಬಿಣಿಗ್ಗ (Petrol/Gasoline Engine) 

iii.ಸಿ.ಎನ್ಸ.ಜಿ. ಬಿಣಿಗ್ಗ (CNG Engine) 

iv.ಎಲ್.ಪ.ಜಿ. ಬಿಣಿಗ್ಗ (LPG Engine) 

3. ಬಿಣಿಗ ಯ ಬಡ ತಗಳಿಗ  ತಕೆಂತ  
i. ನಾಲ್ಬಡಗತ್ಗಳ ಬಿಣಿಗ್ಗ (4 Stroke engine) 

ii. ಇಬಬಡಗತ್ಗಳ ಬಿಣಿಗ್ಗ (2 Stroke Engine) 

4. ಬಿಣಿಗ ಯು ತಂಪಾಗಿಸುವಿಕ್ ಗ  ತಕೆಂತ  
i. ನೇರಿನಿಂದ ತ್ಿಂಪಾಗಿಸುವಿಕಗ (Water cooled Engine) 

ii. ಎಣ್ಗಿಯಿಂದ ತ್ಿಂಪಾಗಿಸುವಿಕಗ (Oil cooled Engine) 

5. ಬಿಣಿಗ ಯ ಉಸಿರಾಟ್ಕ್ ೆ ತಕೆಂತ  
i. ಗ್ಾಳಿದ ಡುಕ ಹಗ ಿಂದಿದ (Turbocharged/Supercharged Engines) 

ii. ಗ್ಾಳಿದ ಡುಕವಿರದ ಇಲ್ಿವಗೇ ತಾನಗಳಗದುಕಗ ಳುುವ (Naturally Aspirated Engines) 

6. ಬಿಣಿಗ ಗಳು ಹ ್ ಂದರುವ ತ ರಪಿಗ  ತಕೆಂತ  
i.ಎರಡು ತಗರಪು (2 Valves Engine) 

ii.ಮ ರ ತಗರಪನ್ ಬಿಣಿಗ್ಗ (3 Valves Engine) 

iii.ನಾಲ್ಗಾರಪು (4 Valves Engine) 

 

 (ಮಾಹಿತಿ ಸ ಲ : IC engines book by John Heywood) 

(ತಿಟ್ುಸ ಲ ಗಳು: www.waybuilder.net, shaikmoin.wordpress.com) 
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ಹಂದ ಜವರ 

- ಯಶವನ್ತ ಬಾಣಸವಾಡಿ 

 
 

ಹಿಂದಿಗಳಲ್ಲಿ ಉಸಿರಾಟ್ದ  ಸಗ ೇಿಂಕ್ಗ್ಗ ಕಾರಣವಾದ ಇನ್ಸ ಪುಿಯನ್ೆ ನ್ಿಂಜುಳಗಳು (influenza virus) ಮನ್ುಶಯರಲ್ಲಿ ‘ಹಿಂದಿ ಜವರ’ವನ್ುನ (Swine 

flu) ಉಿಂಟ್ುಮಾಡುತ್ಾವಗ.  ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇವು ಮನ್ುಶಯರನ್ುನ ಕಾಡುವುದಿಲ್ಿ. ಆದರಗ, ಮಾರಾ ಾಟ್ುಗ್ಗ ಿಂಡ  (mutation) ನ್ಿಂಜುಳಗಳು 
ಮನ್ುಶಯರನ್ುನ ಬಾದಿಸುವ ಕಸುವನ್ುನ ಹಗ ಿಂದಿರುತ್ಾವಗ. ಈ ನ್ಿಂಜುಳ ಹಲ್ವು ಬಗ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಾ ಾಟ್ುಗ್ಗ ಿಂಡಿದುಾ, H1N1  ಹಾಗು H3N2v  ಇತ್ತಾೇಚಗಗ್ಗ 
ಹುಟ್ಟಟಕಗ ಿಂಡ ತ್ಳಿಗಳು. 

H1N1 ತ್ಳಿ 2009ರಲ್ಲಿ ಹಾಗು H3N2v ತ್ಳಿ 2011ರಲ್ಲಿ ಮನ್ುಶಯರನ್ುನ ಕಾಡಿದಾವು. 2009ರಲ್ಲಿ H1N1 ನ್ಿಂಜುಳಗಳು ಎಲ್ಗಿಯಲ್ಿದರಡುವಿಕಗಯ 
(pandemic) ಮ ಲ್ಕ ಇಡಿೇ ಜಗತ್ಾನಗನೇ ಕಾಡಿದಾರಿಿಂದ, ಆಗರಟ 2010ರಲ್ಲಿ ಈ ಬಗೇನಗಯನ್ುನ ಇಡಿೇ ನಗಲ್ದ ಹದುಳ ಕ ಟ್ವು (World Health 

Organization) ಜಗತ್ತಾನ್ ಎಲ್ಗಿಮೇರಿದ ಬಗೇನಗಗಳ (pandemic disease) ಪಟ್ಟಟಗ್ಗ ಸಗೇರಿಸಿತ್ುಾ. ಡಿಸಗಿಂಬರ್ 2014ರಿಿಂದ ಬಾರತ್ದಲ್ಲಿ H1N1ನ್ ಹಿಂದಿ 
ಜವರ ಮತಗ ಾಮ್ಮೆ ದಗ ಡು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ  ಕಾಣಿಸಿಕಗ ಿಂಡು ಎಲ್ಿರಲ್ ಿ ನ್ಡುಕವನ್ುನ ಹುಟ್ಟಟಸಿದಗ. 

ಬ ೋನ  ತಗಲ್ುವ ಬಗ   

ಇದಗ ಿಂದು ಅಿಂಟ್ು ಬಗೇನಗ (contagious disease). ಚ್ಳಿಗ್ಾಲ್ದಲ್ಲಿ ಬಿಂದು ಹಗ ೇಗುವ  ಎಿಂದಿನ್-ನಗಗಡಿಯನ್ುನ (common flu/ cold) 

ಉಿಂಟ್ುಮಾಡುವ ನ್ಿಂಜುಳಗಳಿಂತಗ ಇವೂ ಕ ಡ ಹಬುಬತ್ಾದಗ. ಈ ಬಗೇನಗಯಿಂದ ನ್ರಳುತ್ತಾರುವವರು ಕಗಮೆದಾಗ ಇಲ್ಿವಗೇ ಸಿೇನದಾಗ, ನ್ಿಂಜುಳಗಳನ್ುನ 
ಹಗ ಿಂದಿರುವ ಸಣಿ ಹನಗಳು ಗ್ಾಳಿಯನ್ುನ ಸಗೇರುತ್ಾವಗ. ಬಗೇನಗ ಬಿದಾ ಮನ್ುಶಯನ್ ಸುತ್ಾ-ಮುತ್ಾ ಬದುಕುವ ಮಿಂದಿ, ಗ್ಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸಗ ೇಿಂಕು 
ತ್ುಿಂಬಿದ  ಈ  ಹನಗಳನ್ುನ ಉಸಿರಿನಗ ಡನಗ ಎಳಗದುಕಗ ಿಂಡಾಗ  ಇಲ್ಿವಗ ನ್ುಿಂಗಿದಾಗ ಈ ಬಗೇನಗಗ್ಗ ತಗರಗದುಕಗ ಳುುತಾಾರಗ. ಸಗ ೇಿಂಕು ತ್ಗುಲ್ಲದ 
ಮನ್ುಶಯನ್ನ್ುನ ಮುಟ್ಟಟದಾಗ, ಇಲ್ಿವಗೇ ಅವನ್ು ಮುಟ್ಟಟದ ಅಡಕಗಳನ್ುನ (materials) ಹದುಳದ (healthy) ಮಿಂದಿ ಮುಟ್ಟಟದರ  ಈ ಬಗೇನಗ 
ಅಿಂಟ್ಟಕಗ ಳುುತ್ಾದಗ. ಹಿಂದಿ ಜವರ ಎನ್ುನವ ಹಗಸರಿದಾರ , ಬಗೇಯಸಿದ ಹಿಂದಿಯ ತ್ತನಸುಗಳನ್ುನ ತ್ತನ್ುನವುದರಿಿಂದ ಈ ಬಗೇನಗ ಬರುವುದಿಲ್ಿ. 

ಕ್ಾಡುವ ಬಗ  (signs & symptoms)  

ಹಿಂದಿ ಜವರದಿಿಂದ ಬಳಲ್ುತ್ತಾರುವ ಮಿಂದಿ ಬಗೇನಗಯ ಕುರುಹುಗಳನ್ುನ (symptoms) ತಗ ೇರುವ ಮೊದಲ್ಗೇ ಅವರಿಿಂದ ಸಗ ೇಿಂಕ್ನ್ ನ್ಿಂಜುಳಗಳು 
ಹರಡಲ್ು ತಗ ಡಗುತ್ಾವಗ. ಬಗೇನಗಯಿಂದ ಬಳಲ್ುವ ಮೊದಲ್ 7-10 ದಿನ್ಗಳವರಗಗ  ಬಗೇನಗ ಬಿದಾವರಿಿಂದ ಸಗ ೇಿಂಕ್ನ್ ನ್ಿಂಜುಳಗಳು ಹರಡುತ್ತಾರುತ್ಾವಗ. ಈ 

Ѧ 

http://honalu.net/
minche@honalu.net
minche@honalu.net
https://honalu.files.wordpress.com/2015/02/symptoms-swine-flu_1.png
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ಬಗೇನಗಯಲ್ಲಿ ಕಿಂಡುಬರುವ ಕುರುಹುಗಳಗಿಂದರಗ ಜವರ, ಗಿಂಟ್ಲ್ು ನಗ ೇವು, ಮಯ್ ಕಿಂಡಗಳ ನಗ ೇವು, ತ್ಲ್ಗ ನಗ ೇವು, ಕಟ್ಟಟದ ಮ ಗು, ಚ್ಳಿ ಹಾಗು 
ದಣಿವು. ಒಮೊೆಮ್ಮೆ ವಾಿಂತ್ತ, ಹಗ ಟ್ಗಟ ನಗ ೇವು, ತ್ಲ್ಗ ಸುತ್ುಾವಿಕಗ ಕ ಡ ಕಾಣಿಸಿಕಗ ಳುಬಹುದು. 

ಈ ಬಗೇನಗಯು ಹದುಾಮೇರಿದರಗ ನಮೊೇನಯದಿಂತ್ಹ  (pneumonia) ಹಗಚ್ಚಿನ್ ಮಟ್ಟದ ತಗ ಡಕುಗಳನ್ುನ ಒಡುುತ್ಾದಗ. ರಗ ೇಗಿಯು ಸಕಕರಗ ಬಗೇನಗ 
(diabetes) ಇಲ್ಿವಗೇ ಗ ರಲ್ು (asthma) ಬಗೇನಗಗಳನ್ುನ ಹಗ ಿಂದಿದಾರಗ, ಅವು ಮತ್ಾಶುಟ ಗ್ಗ ೇಜಲ್ಾಗುತ್ಾವಗ (complicate). 

ಕುತುತದ ್ ರ ತ (diagnosis) – ಬ ೋನ ಯನ್ುು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವ ಬಗ : ತ್ಗುಲ್ಲರುವ ಬಗೇನಗ  ಹಿಂದಿ ಜವರವೇ, ಎಿಂದಿನ್-ನಗಗಡಿಯೇ ಎಿಂದು ಹಗೇಳಲ್ು 
ಬರುವುದಿಲ್ಿ. ಯಾಕಗಿಂದರಗ, ಇವಗರಡರ ಕಾಡುವ ಬಗ್ಗಗಳು ಒಿಂದಗೇ ತಗರನಾಗಿರುತ್ಾವಗ. ಆದರಗ ಎಿಂದಿನ್-ನಗಗಡಿಯಿಂದ ಬಳಲ್ಲತ್ತಾರುವವರಿಗ್ಗ ಹಗ ೇಲ್ಲಸಿದರಗ, 
ಹಿಂದಿ ಜವರದಿಿಂದ ಬಳಲ್ುತ್ತಾರುವವರಿಗ್ಗ ಹಗಚ್ುಿ ವಾಕರಿಕಗ ಹಾಗು ವಾಿಂತ್ತ ಇರುತ್ಾದಗ. ಆದರಗ, ಕಾಡುತ್ತಾರುವ ಬಗೇನಗಯು ಹಿಂದಿ ಜವರವಗೇ ಎಿಂದು ಗಟ್ಟಟ 
ಮಾಡಿಕಗ ಳುಲ್ು, ಕುತ್ುಾ ಕಿಂಡುಹಿಡಿಯುವ ಅರಕಗಮನಗಯ (diagnostic laboratory) ಒರಗತ್ಗಳು (tests) ನಗರವಾಗುತ್ಾವಗ. 

1)    ಬಗೇನಗ ಬಿದಾವರ ಮ ಗು ಹಾಗು ಗಿಂಟ್ಲ್ನ್ುನ ಒರಗಸಿದ ಹಿೇರಗ ತ್ುಾಗಳನ್ುನ (swab) ಹಿಂದಿ ಜವರವನ್ುನ ಉಿಂಟ್ುಮಾಡುವ ನ್ಿಂಜುಳಗಳ ಇರುವಿಕಗಗ್ಗ 
ಒರಗ ಹಚ್ುಿವುದರಿಿಂದ, ಬಗೇನಗಯ ಬಗ್ಗೆ ತ್ಕಕ-ಮಟ್ಟಟಗ್ಗ ತ್ತಳಿದುಕಗ ಳುುವುದು. 
2)    ನ್ಿಂಜುಳಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವು ಗ್ಗ ತ್ುಾಮಾಡಿದ (specific) ಪೇಳಿಗಳನ್ುನ (genes) PCR (polymerase chain reaction) ಚ್ಳಕದ ನಗರವಿನಿಂದ 
ಗುರುತ್ತಸುವುದು. 
3)    ಬಗೇನಗ ಕಡಾಕಿಂಡಿತ್ವಾಗಿ ಹಿಂದಿ ಜವರ ಎಿಂದು ಹಗೇಳಲ್ು, ನ್ಿಂಜುಳಗಳ ಮ್ಮೇಲ್ಗ ಇರುವ ಗ್ಗ ತ್ುಾಮಾಡಿದ ಹಗ ರಮಯ್ ಒಗೆದಿಕಗಳನ್ುನ (surface 

antigens) ಗುರುತ್ತಸಬಗೇಕಾಗುತ್ಾದಗ. ಆದರಗ ಸದಯದ ಮಟ್ಟಟಗ್ಗ ಈ ಒರಗತ್ ಎಲ್ಗಿಡಗ ದಗ ರಗಯುತ್ತಾಲ್ಿ. 

ಮಾಂಜುಗ  (treatment) 

1)    ಒಸಗಲ್ಟಮವಿರ ್ಗಟ್ಗಮಪುಿ (Oseltamivir/Tamiflu) ಹಾಗು ಜನ್ಮವಿರ್ (Zanamivir) ಎನ್ುನವ ಮದುಾಗಳನ್ುನ ಬಳಸುವ ಇರು ಾಮಾಿಂಜುಗ್ಗ 
(chemotherapy) ಬಳಕಗಯಲ್ಲಿದಗ. ಈ ಮದುಾಗಳನ್ುನ  ಬಗೇನಗಯ ಕುರುಹುಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕಗ ಿಂಡ 48 ಗಿಂಟ್ಗಗಳಗೊಳಗ್ಗ ತಗಗ್ಗದುಕಗ ಿಂಡರಗ, ಬಗೇನಗಯ 
ಬಿರುಸನ್ುನ ಇಳಿಯುವುದರ ಜ್ಗ ತಗಗ್ಗ, ಬಗೇನಗಯು ಕಾಡುವ ಹಗ ತ್ ಾ ಕ ಡ ಕಡಿಮ್ಮಯಾಗುತ್ಾದಗ. ಡಿಸಗಿಂಬರ್ 2014ರಲ್ಲಿ ಎಪ್. ಡಿ. ಎ. (FDA), H1N1 

ನ್ಿಂಜುಳವನ್ುನ ಕಗ ಲ್ುಿವ ಕಸುವನ್ುನ ಹಗ ಿಂದಿರುವ ಪರಿ ೆವಿರ್ (permivir)  ಎಿಂಬ ಮದಾನ್ುನ ಬಳಕಗಗ್ಗ ತ್ಿಂದಿದಗ. 
2)    ನಗ ೇವು ಹಾಗು ಜವರವನ್ುನ ಕಡಿಮ್ಮ ಮಾಡಲ್ು ಎಿಂದಿನ್ ನಗಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ನಗರವಿನ್-ಮದುಾಗಳನ್ುನ (supportive treatment) 

ಬಳಸಬಹುದಾಗಿದಗ. 

ಬ ೋನ  ತಡ ಯುವ ಬಗ  (preventive measures) 

1)    ಮುನ್ೆದಿಾಕಗ (vaccination):  H1N1 ಅನ್ುನ ತ್ಡಗಯಲ್ು 2009 ರಲ್ಲಿ ಮುನ್ೆದಾನ್ುನ ಮಾಡಲ್ಾಗಿದಗ. ಸಾಮಯವಾಗಿ ಎಿಂದಿನ್ ನಗಗಡಿಯನ್ುನ 
ತ್ಡಗಯಲ್ು ಬಳಸುವ ಮ ರ ಬಗ್ಗ ಮುನ್ೆದಿಾನ್ಲ್ಲಿ (trivalent vaccine) H1N1 ಮುನ್ೆದ ಾ ಒಳಗ್ಗ ಿಂಡಿರುತ್ಾದಗ. 
2)    ನಗ ರಗತ್ವನ್ುನ (soap)  ಬಳಸಿ ಕಯೆಳನ್ುನ ಚ್ನಾನಗಿ ತಗ ಳಗದುಕಗ ಳುುವುದು. 
3)    ಬಗೇನಗ ಬಿದಾವರಿಿಂದ ಆದಶುಟ ದ ರ ಇರುವುದು. 

ಬಾರತದಲ್ಲ ಹಂದ ಜವರದ ಸಿತತಿ-ಗತಿ: ಬಾರತ್ದಲ್ಲಿ ಮರುಕಳಿಸಿರುವ ಹಿಂದಿ ಜವರ ಡಿಸಗಿಂಬರ್ 2014ರಲ್ಲಿ ಪತಗಾಯಾಗಿದಗ. ಅಲ್ಲಿಿಂದಿೇಚಗಗ್ಗ ಇದುವರಗಗ್ಗ  
ಬಾರತ್ದಲ್ಲಿ H1N1ನ್ ಹಿಂದಿ ಜವರದಿಿಂದ 75 ಮಿಂದಿ ಸತ್ತಾದಾಾರಗ. 2012 ಹಾಗು 2013ರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕಗ ಿಂಡಿದಾ ಹಿಂದಿ ಜವರ ತ್ಲ್ಾ 405 ಹಾಗು 692 

ಮಿಂದಿಯನ್ುನ ಬಲ್ಲ ತಗಗ್ಗದುಕಗ ಿಂಡಿತ್ುಾ. ಬಾರತ್ದಲ್ಲಿ ಮಿಂದಿ-ದಟ್ಟಣ್ಗ (population density) ಹಗಚ್ಚಿರುವುದರಿಿಂದ ಈ ಸಗ ೇಿಂಕು ತ್ುಸು ಬಗೇಗ 
ಹರಡುತ್ಾದಗ. ಡಿಸಗಿಂಬರ್ 2014ರಿಿಂದ ಇದುವರಗಗ್ಗ ಕರಾ ನಟ್ಕದಲ್ಲಿ 95 ಮಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ಜವರವನ್ುನ ಪತಗಾಹಚ್ಿಲ್ಾಗಿದಗ. ಇವರಲ್ಲಿ ಆರು ಮಿಂದಿ ಈ 
ಬಗೇನಗಗ್ಗ ಬಲ್ಲಯಾಗಿರುವುದಾಗಿ ವರದಿಯಾಗಿದಗ. 

(ಮಾಹಿತಿಯ ಸ ಲ : medicinenet.com, manoramaonline.com) 

(ಚಿತರ ಸ ಲ : h1n1.net) 

http://honalu.net/
minche@honalu.net
minche@honalu.net
http://www.medicinenet.com/swine_flu/page5.htm
http://english.manoramaonline.com/news/just-in/swine-flu-claims-six-lives-in-karnataka.html
http://h1n1.net/wp-content/uploads/2012/03/symptoms_of_swine_flu_svg.png
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ಹಸಿರುಮನ ಯ ಗುಟ್ುು 
- ರತಿೋಶ ರತಾುಕರ 

 

 

ಸಣಿ ಸಣಿ ಗಿಡಗಳನ್ುನ ಬಗಳಸಲ್ು ಇಲ್ಿವಗೇ ಹಗಚಾಿಗಿ ಹ ವಿನ್ ಗಿಡಗಳನ್ುನ ಬಗಳಸಲ್ು ಹಸಿರು ಬಣಿದ ಇಲ್ಿವಗೇ ಬಣಿವಿಲ್ಿದ ಗ್ಾಜು ಇಲ್ಿವಗೇ ಪಾಿಸಿಟಕ್ಸ 
ಹಗ ದಿಾರುವ ‘ಹಸಿರು ಮನಗಗಳನ್ುನ’ ಎಲ್ಾಿದರ  ಕಿಂಡಿರುತಗಾೇವಗ. ಗಿಡಗಳ ಬಗಳವಣಿಗ್ಗಗ್ಗ ಈ ಬಗ್ಗಯ ಬಗಳಸುವಿಕಗ ನಗರವಾಗುತ್ಾದಗ ಎಿಂದು ಅಲ್ಿಲ್ಲಿ 
ಕಗೇಳಿರುತಗಾೇವಗ. ಹಾಗದರಗ ಈ ಹಸಿರು ಮನಗಗಳು ಗಿಡಗಳ ಬಗಳವಣಿಗ್ಗಗ್ಗ ಹಗೇಗ್ಗ ನಗರವಾಗುತ್ಾವಗ? ಇದರ ಕಗಲ್ಸವಗೇನ್ು ಎಿಂಬುದನ್ುನ ಅರಿಯೇಣ ಬನನ. 

ಹಸಿರುಮನ ಯ ಹಿಂದರುವ ಅರಿಮೆ: 
ನಗೇಸರನಿಂದ ನಗಲ್ಕಗಕ ಬಿೇಳುವ ಬಗಳಕ್ನಿಂದಾಗಿ ನಗಲ್ದಲ್ಲಿರುವ ಮಣುಿ, ನೇರು ಹಾಗು ಇತ್ರಗ ವಸುಾಗಳು ಬಿಸಿಯಾಗುತ್ಾವಗ. ಅಿಂದರಗ ನಗೇಸರನ್ ಬಗಳಕ್ನ್ 
ಹುರುಪನ್ುನ ಹಿೇರಿಕಗ ಿಂಡು ಅದಗೇ ಹುರುಪನ್ುನ ಬಿಸಿಯ ರ ಪದಲ್ಲಿ ಹಗ ರಬಿಡುತ್ಾವಗ ಹಿೇಗ್ಗ ಹಗ ರಸ ಸುವ ಬಿಸಿಯು ತ್ತಳಿಗ್ಗಿಂಪು ಕದಿರಾಗಿರುತ್ಾದಗ 
(infrared rays). ನಗೇಸರನ್ ಬಗಳಕ್ನ್ ಅಲ್ಗಯಗಲ್ (wavelength) ಮತ್ುಾ ಮಣುಿಗನೇರು ಹಗ ರಬಿಡುವ ತ್ತಳಿಗ್ಗಿಂಪು ಕದಿರಿನ್ (infrared rays) 

ಅಲ್ಗಯಗಲ್ ಬಗೇರಗ ಬಗೇರಗಯಾಗಿರುತ್ಾದಗ. ಈ ಅಲ್ಗಯಗಲ್ದ ಆದಾರದ ಮ್ಮೇಲ್ಗ ಈ ಕ್ರಣಗಳು ಕಗಲ್ವು ವಸುಾಗಳ ಮ ಲ್ಕ ಹಾದುಹಗ ೇಗಲ್ಾರವು. 
ಎತ್ುಾಗ್ಗಗ್ಗ, ನಗೇಸರನ್ ಬಗಳಕು ಗ್ಗ ೇಡಗಗಳ ಮ ಲ್ಕ ಹಾದುಹಗ ೇಗಲ್ಾಗದು ಆದರಗ ರಗೇಡಿಯೇ ಅಲ್ಗಗಳು ಗ್ಗ ೇಡಗಗಳಮ ಲ್ಕ ಹಾದುಹಗ ೇಗವವು 
ಅದಕಗಕ ಕಾರಣ ಅವುಗಳ ಅಲ್ಗಯಗಲ್ವೂ ಒಿಂದು. ಹಿೇಗ್ಗ ನಗೇಸರನ್ ಬಗಳಕು ಗ್ಾಜುಗಪಾಿಸಿಟಕ್ಸ ಮ ಲ್ಕ ಹಾದುಹಗ ೇಗುವುದು ಆದರಗ ತ್ತಳಿಗ್ಗಿಂಪು ಕದಿರು 
ತ್ಮೆ ಅಲ್ಗಯಗಲ್ದಿಿಂದಾಗಿ ಗ್ಾಜುಗಪಾಿಸಿಟಕ್ಸ ಮ ಲ್ಕ ಹಾದುಹಗ ೇಗಲ್ಾರವು. 

ಒಿಂದು ಹಸಿರುಮನಗಯು ಕಾಲ್ಲ ಕಗ ೇಣ್ಗಯಿಂತ್ತದುಾ ಅದರ ಗ್ಗ ೇಡಗ ಹಾಗು ಮಾಡನ್ುನ ಗ್ಾಜು ಇಲ್ಿವಗೇ ಪಾಿಸಿಟಕ್ಸ ನಿಂದ ಕಟ್ಟಟರುತಾಾರಗ. ಈ ಗ್ಾಜುಗಪಾಿಸಿಟಕ್ಸ 
ನಿಂದ ನಗೇಸರನ್ ಬಗಳಕು ಹರಿದು ಹಸಿರುಮನಗಯ ಒಳಗ್ಗ ಬರುತ್ಾದಗ. ಹಿೇಗ್ಗ ಒಳಗ್ಗ ಬಿಂದ ನಗೇಸರನ್ ಬಗಳಕು ಮಣಿಿನ್ ಮ್ಮೇಲ್ಾಬಗ ಇಲ್ಿವಗೇ ಗಿಡಗಳಲ್ಲಿರುವ 
ತಗೇವವನ್ುನ (humidity) ಆರಿಸುತ್ಾದಗ ಮತ್ುಾ ಬಿಸಿಯನ್ುನ ಅಿಂದರಗ ತ್ತಳಿಗ್ಗಿಂಪು ಕದಿರನ್ುನ (infrared rays) ಹಗ ರಹಾಕತಗ ಡಗುತ್ಾವಗ. 

ಹಸಿರುಮನಗಯ ಒಳಗಿರುವ ಮಣುಿ ನಗೇಸರನ್ ಬಗಳಕು ಬಿದಗ ಾಡನಗ ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಆ ಬಿಸಿಯನ್ುನ ಮಣಿಿನ್ ಮ್ಮೇಲ್ಾಬಗದಲ್ಲಿರುವ ಗ್ಾಳಿಗ್ಗ ಸಾಗಿಸುತ್ಾದಗ. 
ಇದರಿಿಂದ ಮಣಿಿನ್ ಮ್ಮೇಲ್ಾಬಗದ ಗ್ಾಳಿ ಮೊದಲ್ು ಬಿಸಿಯಾಗತಗ ಡಗುತ್ಾದಗ. ಹಿೇಗ್ಗ ಬಿಸಿಯಾದ ಗ್ಾಳಿಯ ದಟ್ಟಣ್ಗ (Density) ಕಡಿಮ್ಮಯರುವುದರಿಿಂದ 
ಇದು ಹರಡಿಕಗ ಿಂಡು ನಗಲ್ದಿಿಂದ ಮ್ಮೇಲ್ಗೇರುವುದು ಅದರ ಗುಣ ಹಾಗ್ಾಗಿ ಬಿಸಿಗ್ಾಳಿಯು ಹರಡಿಕಗ ಿಂಡು ಮ್ಮೇಲ್ಗೇರುತ್ಾದಗ. ಹಸಿರುಮನಗಯ ಚಾವಣಿಯ 
ಹತ್ತಾರದ ತ್ಿಂಪನಗಯಗ್ಾಳಿಯು ಬಿಸಿಗ್ಾಳಿಗಿಿಂತ್ ಹಗಚ್ುಿ ದಟ್ಟಣ್ಗ ಹಗ ಿಂದಿರುವುದರಿಿಂದ ಇದು ಕಗಳಬಾಗಕಗಕ ಬರುತ್ಾದಗ. ಈ ತ್ಿಂಪುಗ್ಾಳಿಯು ಮಣಿಿನಿಂದ 
ಹಗ ರಬರುತ್ತಾರುವ ಬಿಸಿಯನ್ುನ ಹಿೇರಿಕಗ ಿಂಡು ಬಿಸಿಗ್ಾಳಿಯಾಗಿ ಮತಗಾ ಮ್ಮೇಲ್ಗೇರತಗ ಡಗುತ್ಾದಗ. ಹಿೇಗ್ಗ ಮಣಿಿನ್ ಮ್ಮೇಲ್ಾಬಗದ ಕಡಗಯಿಂದ ಹಸಿರುಮನಗಯ 
ಚಾವಣಿಯ ಕಡಗಗ್ಗ ಗ್ಾಳಿಯು ಬಿಸಿಯಾಗತಗ ಡಗುತ್ಾದಗ.  

Ѧ 
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ಹಸಿರುಮನಗಗ್ಗ ಬಳಸುವ ಗ್ಾಜುಗಪಾಿಸಿಟಕ್ಸ ನ್ ಗುಣವಗಿಂದರಗ ಅದು ನಗೇಸರನ್ ಬಗಳಕನ್ುನ ತ್ನ್ನ ಮ ಲ್ಕ ಹರಿಯಲ್ು ಬಿಡುತ್ಾದಗ ಆದರಗ ಹಗಚ್ುಿ ಅಲ್ಗಯಗಲ್ 
ಹಗ ಿಂದಿರುವ ಕ್ರಣಗಳನ್ುನ ಅಿಂದರಗ infrared rays ನ್ುನ ತ್ನ್ನ ಮ ಲ್ಕ ಹರಿಯಲ್ು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಿ ಎಿಂದು ಮೊದಲ್ಗೇ ತ್ತಳಿದಿದಗಾೇವಗ. ಹಿೇಗ್ಾಗಿ ಮಣಿಿನಿಂದ 
ಹಗ ರಬಿಂದ ಬಿಸಿಯು ಹಸಿರುಮನಗಯ ಗ್ಾಳಿಗ್ಗ ಸಗೇರಿ ಗ್ಾಜುಗಪಾಿಸಿಟಕ್ಸ ಮ ಲ್ಕ ಹಗ ರಹಗ ೇಗಲ್ಾಗದಗ ಇರುತ್ಾದಗ. ಇದರಿಿಂದ ಹಸಿರುಮನಗಯ ಒಳಗಿನ್ 
ಗ್ಾಳಿಯು ಬಿಸಿಯಾಗಿ, ಹಸಿರುಮನಗ ಹಗ ರಗಿನ್ ಗ್ಾಳಿಯ ಬಿಸುಪಗಿಿಂತ್ (temperature) ಹಗಚ್ಚಿನ್ ಬಿಸುಪನ್ುನ ಹಗ ಿಂದಿರುತ್ಾದಗ. ಈ ಎಲ್ಾಿ 
ಕಾರಣಗಳಿಿಂದಾಗಿ ಹಸಿರುಮನಗಯ ಒಳಗ್ಗ ಯಾವಾಗಲ್  ಹಗ ರಗಿನ್ ಗ್ಾಳಿಪಾಡಿಗಿಿಂತ್ ಹಗಚ್ಚಿನ್ ಬಿಸುಪು ಇರುತ್ಾದಗ. ಈ ಹಗಚ್ಚಿನ್ ಬಿಸುಪು ಗಿಡಗಳ 
ಬಗಳವಣಿಗ್ಗಗ್ಗ ಹಗೇಗ್ಗ ನಗರವಾಗುತ್ಾದಗ ಎಿಂಬುದನ್ುನ ಮುಿಂದಗ ನಗ ೇಡಗ ೇಣ. 

ಹಗಲ್ಲನ್ ಹಗ ತ್ುಾ ನಗೇಸರನ್ ಬಗಳಕ್ನಿಂದ ಹಸಿರುಮನಗಯ ಒಳಗ್ಗ ಹಗಚ್ಚಿನ್ ಬಿಸುಪು ಇದಾರಗ ಇನ್ ನ ಇರುಳಿನ್ ಹಗ ತ್ತಾನ್ಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಗಚ್ಿಗಿನ್ ಗ್ಾಳಿ ಇರುತ್ಾದಗ. 
ಇದಕಗಕ ಕಾರಣ, ಹಗಲ್ಗಲ್ಾಿ ನಗೇಸರನ್ ಬಗಳಕ್ನಿಂದ ಬಿಸಿಯಾದ ಹಸಿರು ಮನಗಯಳಗಿನ್ ಮಣುಿ ತ್ನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಬಿಸುಪನ್ುನ ರಾತ್ತಿಯ ಹಗ ತ್ುಾ 
ಹಗ ರಗ್ಾಳಿಗ್ಗ ಬಿಡಲ್ಾರಿಂಬಿಸುತ್ಾದಗ. ಹಾಗು ಈ ಬಿಸಿಯನ್ುನ ಗ್ಾಜುಗಪಾಿಸಿಟಕ್ಕನ್ ಗ್ಗ ೇಡಗಯ ನಗರವಿನಿಂದ ಹಸಿರುಮನಗಯ ಒಳಗ್ಗೇ ಹಿಡಿದಿಡಿಲ್ಾಗುತ್ಾದಗ. 
ಹಾಗ್ಾಗಿ ಹಸಿರು ಮನಗಯ ಒಳಗಿನ್ ಬಿಸುಪು ಹಗ ರಗಿನ್ ಗ್ಾಳಿಯ ಬಿಸುಪಗಿಿಂತ್ ಹಗಚ್ಚಿರುತ್ಾದಗ ಮತ್ುಾ ಇದು ಗಿಡಗಳ ಸುತ್ಾಲ್ಲನ್ ಗ್ಾಳಿಯನ್ುನ ಕ ಡಲ್ಗೇ 
ತ್ಿಂಪಾಗುವುದನ್ುನ ತ್ಡಗಯುತ್ಾದಗ. 

ಗಿಡಗಳ ಬ ಳವಣಿಗ ಗ  ಹಸಿರುಮನ  ಹ ೋಗ  ನ ರವಾಗುತತದ ? 

ನಗೇಸರನ್ ಬಗಳಕನ್ುನ ಹಸಿರುಮನಗಯ ಒಳಗ್ಗ ಹಾಯಸಿ ಅದರಿಿಂದ ಬಿಸಿಯಾದ ಮಣುಿಗಗಿಡಗನೇರಿನಿಂದ ಹಗ ರಬರುವ ತ್ತಳಿಗ್ಗಿಂಪು ಕದಿರನ್ುನ (infrared 

rays) ಹಿಡಿದಿಟ್ುಟಕಗ ಳುುವುದರಿಿಂದ ಗಿಡಗಳ ಬಗಳವಣಿಗ್ಗಗ್ಗ ಹಗೇಗ್ಗ ನಗರವಾಗುತ್ಾದಗ ಎಿಂಬುದನ್ುನ ನಗ ೇಡಗ ೇಣ. 

1. ಹ ಚಿುನ್ ಬಿಸುಪ್ು ಗಿಡದ ಬ ಳವಣಿಗ ಗ  ಉಪ್ಕ್ಾರಿ: 
ಪಿತ್ತಯಿಂದು ಮರಗಿಡಗಳು ಸ ಲ್ುಗ ಡುಗಳಿಿಂದ (cell) ಆಗಿರುತ್ಾದಗ. ಈ ಸ ಲ್ುಗ ಡುಗಳಲ್ಲಿ ದಿನ್ಕಗಕ ನ್ ರಾರು ಬಗ್ಗಯ ರಾಸಾಯನಕ ಎಸಕಗಳು 
(chemical reaction) ನ್ಡಗಯುತ್ತಾರುತ್ಾವಗ, ಇವು ಸ ಲ್ುಗ ಡುಗಳ ಬಗಳವಣಿಗ್ಗಗ್ಗ ನಗರವಾಗುತ್ಾವಗ. ಹಿೇಗ್ಗ ನ್ಡಗಯುವ ರಾಸಾಯನಕ ಎಸಕಗಳಿಗ್ಗ 
ದಗ ಳಗಗಳು (enzymes) ನಗರವನ್ುನ ನೇಡುತ್ಾವಗ. ಈ ದಗ ಳಗಗಳು ರಾಸಾಯನಕ ಎಸಕಕಗಕ ಬಿರುಗ್ಗ (catalyst)ಯಿಂತಗ ಕಗಲ್ಸ ಮಾಡುತ್ಾವಗ. ಗಿಡದ 
ಸ ಲ್ುಗ ಡುಗಳ ರಾಸಾಯನಕ ಎಸಕದಲ್ಲಿ ‘ಬಗಳಕ್ನ್ ಒಿಂದುಗ್ಗ'(photosynthesis) ಕ ಡ ಒಿಂದು. ಹಿೇಗ್ಗ ಬಗಳಕ್ನ್ ಒಿಂದುಗ್ಗಗ್ಗ ನಗರವಾಗುವ 
ದಗ ಳಗಗಳು ಕಗಲ್ವು ಹುಳಿಯಳತಗ (pH) ಮತ್ುಾ ಬಿಸುಪನ್ಲ್ಲಿ ಚಗನಾನಗಿ ಕಗಲ್ಸಮಾಡುತ್ಾವಗ. ಅತ್ತ ಕಡಿಮ್ಮ ಹುಳಿಯಳತಗ ಮತ್ುಾ ಕಡಿಮ್ಮ ಬಿಸುಪು ಇದಾರಗ ಈ 
ದಗ ಳಗಗಳ ಕಗಲ್ಸ ಕುಿಂದುತ್ಾದಗ. ಹಾಗ್ಗಯೇ ಅತ್ತ ಹಗಚ್ುಿ ಹುಳಿಯಳತಗ ಮತ್ುಾ ಬಿಸುಪು ಇದಾರ  ಈ ದಗ ಳಗಗಳು ತ್ಮೆ ಕಗಲ್ಸಮಾಡಲ್ಾರವು ಮತ್ುಾ 
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ಸಾಯುಲ್  ಬಹುದು. ಹಾಗ್ಾಗಿ, ಈ ದಗ ಳಗಗಳು ತ್ಮೆ ಬಿರುಗ್ಗಯ ಕಗಲ್ಸವನ್ುನ ಚಗನಾನಗಿ ಮಾಡಲ್ು ಒಿಂದು ಒಳಗುಯ ಬಿಸುಪು ಇರಬಗೇಕಾಗುತ್ಾದಗ. 
ದಗ ಳಗಗಳ ಬಗ್ಗಯ ಆದರಾದ ಮ್ಮೇಲ್ಗ ಅವು ಹಗಚ್ುಿ ಕಗಲ್ಸ ಮಾಡುವ ಬಿಸುಪು ಬಗೇರಗ ಬಗೇರಗಯಾಗಿರುತ್ಾದಗ. 

ಹಸಿರುಮನಗಯ ಒಳಗ್ಗ ಹಗ ರಗಿನ್ ಗ್ಾಳಿಗಿಿಂತ್ ಹಗಚ್ಚಿನ್ ಬಿಸುಪು ಇರುವುದರಿಿಂದ ಗಿಡದ ಸ ಲ್ುಗ ಡುಗಳ ದಗ ಳಗಗಳು ಈ ಬಿಸುಪನ್ಲ್ಲಿ ತ್ಮೆ 
ಕಗಲ್ಸವನ್ುನ ಚಗನಾನಗಿ ನ್ಡಗಸಿ ಬಗಳಕ್ನ್ ಒಿಂದುಗ್ಗಯನ್ುನ ನ್ಡಗಸುತ್ತಾರುತ್ಾವಗ. ಗಿಡಗಳಿಗ್ಗ ಬಗೇಕಾದ ಬಿಸುಪನ್ುನ ಮೊದಲ್ಗೇ ತ್ತಳಿದುಕಗ ಿಂಡು ಆ ಬಿಸುಪನ್ುನ 
ಹಸಿರುಮನಗಯ ಒಳಗ್ಗ ಕಾದುಕಗ ಳುಬಗೇಕಾಗುತ್ಾದಗ. ಒಿಂದು ವಗೇಳಗ ನಗೇಸರನ್ ಬಗಳಕು ಹಗಚಾಿಗಿ ಹಸಿರುಮನಗಯ ಒಳಗಿನ್ ಬಿಸುಪು ಬಗೇಕಾದ ಬಿಸುಪಗಿಿಂತ್ 
ಹಗಚಾಿದರಗ ಗ್ಾಳಿಕ್ಿಂಡಿಗಳ (Ventilator) ಮ ಲ್ಕ ಬಿಸಿಗ್ಾಳಿಯನ್ುನ ಹಗ ರಹಾಕ್ ಹಗ ರಗಿನ್ ತ್ಿಂಪುಗ್ಾಳಿಯನ್ುನ ಹಸಿರುಮನಗಯ ಒಳಗ್ಗ ಬರುವಿಂತಗ 
ಏರಾ ಾಡು ಮಾಡಬಗೇಕಾಗುತ್ಾದಗ. ಅದಕಾಕಗಿ ಹಸಿರುಮನಗಯಲ್ಲಿ ಗ್ಾಳಿಕ್ಿಂಡಿಗಳನ್ುನ ಇಟ್ಟಟರಬಗೇಕಾಗುತ್ಾದಗ. ಹಸಿರುಮನಗಯ ಕ್ಟ್ಕ್ ಬಾಗಿಲ್ುಗಳು ಕ ಡ 

ಗ್ಾಳಿಕ್ಿಂಡಿಗಳಾಗಿ ಕಗಲ್ಸ ಮಾಡುತ್ಾವಗ. ಹಿೇಗ್ಗ ಹಗಲ್ಗಲ್ಾಿ ಬಿಸುಪನ್ಲ್ಲಿ ಹಗಚ್ಚಿನ್ ಏರುಪಗೇರಾಗದಗೇ, ಬಗೇಕಾದ ಬಿಸುಪನ್ುನ ಕಾಯುಾಕಗ ಳುುವುದರಿಿಂದ ಗಿಡದ 
ದಗ ಳಗಗಳು ನಗೇಸರನ್ ಬಗಳಕು ಸಿಗುವವರಗಗ  ಚಗನಾನಗಿ ಕಗಲ್ಸಮಾಡಿ ಬಗಳಕ್ನ್ ಒಿಂದುಗ್ಗಯನ್ುನ ನ್ಡಗಸುತ್ಾವಗ. ಇದರಿಿಂದ ಹಸಿರು ಮನಗಯ ಒಳಗ್ಗ 
ಗಿಡಗಳು ಬಗೇಗನಗೇ ಮತ್ುಾ ಚಗನಾನಗಿ ಬಗಳಗಯುತ್ಾವಗ. 

2. ಹ ಚಿುನ್ ತ ೋವ (humidity) ಗಿಡದ ಬ ಳವಣಿಗ ಗ  ಉಪ್ಕ್ಾರಿ: 
ನಗೇಸರನ್ ಬಗಳಕ್ದಾಾಗ ಬಗಳಕ್ನ್ ಒಿಂದುಗ್ಗಯನ್ುನ ಗಿಡಗಳು ನ್ಡಗಸುತ್ಾವಗ ಎಿಂದು ನಾವು ಮೊದಲ್ಗೇ ತ್ತಳಿದಿದಗಾೇವಗ. ಈ ಬಗಳಕ್ನ್ ಒಿಂದುಗ್ಗಗ್ಗ ನೇರನ್ ನ 
ಕ ಡ ಗಿಡಗಳು ಬಳಸುತ್ಾವಗ. ಹಾಗ್ಾಗಿ ಹಸಿರುಮನಗಯ ಒಳಗ್ಗ ಸಾಕಶುಟ ನೇರಿನ್ ಏರಾ ಾಡು ಗಿಡಗಳಿಗ್ಗ ಬಗೇಕಾಗುತ್ಾದಗ. ಮಣಿಿನಿಂದ ಆವಿಯಾದ ನೇರಿನ್ 
ತಗೇವ ಮತ್ುಾ ಗಿಡಗಳ ಬಗಳಕ್ನ್ ಒಿಂದುಗ್ಗಯಿಂದ ಹಗ ರಬಿಂದ ತಗೇವ ಹಸಿರುಮನಗಯ ಒಳಗ್ಗಯೇ ಇರುತ್ಾದಗ, ಗ್ಾಜುಗಪಾಿಸಿಟಕ್ಸ ಗ್ಗ ೇಡಗಗಳನ್ುನ ದಾಟ್ಟ 
ತಗೇವಾಿಂಶವು ಹಗ ರಹಗ ೇಗಲ್ಾಗದು. ಇದರಿಿಂದ ಮಣಿಿನ್ಲ್ಲಿರುವ ನೇರು ಬಗೇಗನಗ ಆವಿಯಾಗುವುದನ್ುನ ತ್ಪಾಸಬಹುದು ಮತ್ುಾ ಈ ನೇರನ್ುನ ಗಿಡಗಳ 
ಬಗಳಕ್ನ್ ಒಿಂದುಗ್ಗಗ್ಗ ಒದಗಿಸುತ್ತಾರಬಹುದು. ಒಿಂದು ವಗೇಳಗ, ಹಸಿರು ಮನಗಯ ಒಳಗ್ಗ ತಗೇವಾಿಂಶವು ಅಗತ್ಯಕ್ಕಿಂತ್ ಹಗಚಾಿದರಗ ಗಿಡಗಳಿಗ್ಗ ಬಗಳಕ್ನ್ 
ಒಿಂದುಗ್ಗಯಿಂದ ತಗೇವಾಿಂಶವನ್ುನ ಹಗ ರಹಾಕಲ್ು ತಗ ಡಕಾಗುತ್ಾದಗ. ಇದು ಬಗಳಕ್ನ್ ಒಿಂದುಗ್ಗ ಮತ್ುಾ ಆದಾರಿಿಂದ ಗಿಡದ ಬಗಳವಣಿಗ್ಗಗ್ಗ ತಗ ಿಂದರಗ 
ಕಗ ಡುತ್ಾದಗ. ಹಾಗ್ಾಗಿ ತಗೇವಾಿಂಶವನ್ುನ ಬಗೇಕಾದಶುಟ ಮಾತ್ಿ ಕಾಯುಾಕಗ ಳುಲ್ು ಮತಗ ಾಮ್ಮೆ ಗ್ಾಳಿಕ್ಿಂಡಿಗಳ ನಗರವನ್ುನ ಪಡಗಯಬಹುದು. ಒಳಗಿರುವ 
ತಗೇವದ ಗ್ಾಳಿ ಹಗ ರಹಗ ೇಗಿ ಹಗ ರಗಿನ್ ಗ್ಾಳಿ ಒಳಬರುವಿಂತಗ ಗ್ಾಳಿಕ್ಿಂಡಿಗಳನ್ುನ ಹಸಿರುಮನಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲ್ಾಗಿರುತ್ಾದಗ. 

3. ಹ ್ ರಗಿನ್ ಕಿರಮಿಕಿೋಟ್ಗಳಿಂದ ಕ್ಾಯುವುದು. 
ಹಸಿರುಮನಗಯು ಗ್ಾಜುಗಪಾಿಸಿಟಕ್ಸ ನ್ ಗ್ಗ ೇಡಗಗಳಿಿಂದ ಕಟ್ಟಟರುವುದರಿಿಂದ ಗಿಡಗಳ ಬಗಳವಣಿಗ್ಗಗ್ಗ ತಗ ಿಂದರಗ ಕಗ ಡುವ ಹಗ ರಗಿನ್ ಕ್ಿಮಕ್ೇಟ್ಗಳಿಿಂದ 
ದ ರವಿಡಬಹುದಾಗಿದಗ. 

4. ಕ್ ಟ್ು ಗಾಳಿಪಾಡಿನ್ನಂದ ಕ್ಾಯುವುದು. 
ಹಸಿರುಮನಗಯ ಗಿಡಗಳನ್ುನ ಅತ್ತ ಹಗಚ್ಚಿನ್ ಮಳಗ, ಗ್ಾಳಿ ಮತ್ುಾ ಬಿಸಿಲ್ಲನಿಂದ ಆಗುವ ತಗ ಿಂದರಗಗಳಿಿಂದ ಕಾಪಾಡಬಹುದು. ಅಲ್ಿದಗೇ ಇರುಳಿನ್ ಹಗಚ್ುಿ 
ಹಗ ತ್ುಾ ಹಸಿರುಮನಗಯ ಒಳಗ್ಗ ಬಗಚ್ಿಗಿನ್ ಗ್ಾಳಿ ಇರುವುದರಿಿಂದ ತ್ಿಂಪುಗ್ಾಳಿಯಿಂದ ಗಿಡಗಳಿಗ್ಗ ಆಗುವ ತಗ ಿಂದರಗಗಳನ್ುನ ತ್ಪಾಸಬಹುದು. ಕಗಲ್ವು ಕಡಗ 
ಹಸಿರುಮನಗಗಳಿಗ್ಗ ಹಸಿರುಬಣಿದ ಗ್ಾಜುಗಪಾಿಸಿಟಕ್ಸ ಅನ್ುನ ಬಳಸಿರುತಾಾರಗ, ಇದು ನಗೇಸರನ್ ಬಿಸಿಲ್ು ಅಗತ್ಯಕ್ಕಿಂತ್ ಹಗಚಾಿಗಿ ಹಸಿರುಮನಗಯ ಒಳಗ್ಗ 
ಬರದಿಂತಗ ತ್ಡಗಯುತ್ಾದಗ. 

ಹಿೇಗ್ಗ, ಹಸಿರುಮನಗಯನ್ುನ ಬಳಸಿ ಗಿಡಗಳನ್ುನ ಬಗಳಸುವುದರಿಿಂದ ಗಿಡಗಳಿಗ್ಗ ಬಗೇಕಾದ ಬಿಸುಪು ಮತ್ುಾ ತಗೇವಾಿಂಶ ದಿನ್ದ ಹಗಚ್ುಿಕಾಲ್ ಸಿಗುತ್ತಾರುತ್ಾದಗ. 
ಇದರಿಿಂದ ಗಿಡಗಳು ತ್ಮೆ ಬಗಳಕ್ನ್ ಒಿಂದುಗ್ಗಯನ್ುನ ನ್ಡಗಸಿ ಆದಶುಟ ಬಗೇಗ ಮತ್ುಾ ಚಗನಾನಗಿ ಬಗಳಗಯುತ್ಾವಗ. ಹಸಿರುಮನಗಯ ಬಿಸುಪು ಹಾಗು 
ತಗೇವಾಿಂಶವನ್ುನ ನ್ಮಗ್ಗ ಬಗೇಕಾದ ಬಗ್ಗಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಿಟ್ುಟಕಗ ಳುಬಹುದಾಗಿದಗ. ಇದು ಹಗಚ್ುಿ ಇಳುವರಿ ತ್ರುವಲ್ಲಿ ನಗರವಾಗುತ್ಾದಗ. 

(ಮಾಹಿತಿ ಸ ಲ : alaska.edu, 420magazine) 

(ಚಿತರ ಸ ಲ : wikipedia) 
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ಬಿೋಳುವಿಕ್ ಯ ಬ ರಗು 
- ಪ್ರಶಾಂತ ಸ ್ ರಟ್್ರ 

 

ಹಿೇಗ್ಗ ಿಂದು ಕಗೇಳಿವ, 

“ ಎತತರದಂದ ಒಂದು ಕಬಿಿಣದ ಗುಂಡು ಮತುತ ಹಕಿೆಯ ಗರಿಯಂದನ್ುು ಕ್ ಳಗ  ಬಿಟ್ುರ  ಯಾವುದು ಮೊದಲ್ು ನ ಲ್ವನ್ುು ತಲ್ುಪ್ುತ ತ?…” 

ಅದರಲ್ಗಿೇನದಗ? ಕಬಿಬಣದ ಗುಿಂಡು ಹಕ್ಕಯ ಗರಿಗಿಿಂತ್ ತ್ ಕವಾಗಿರುವುದರಿಿಂದ ಗುಿಂಡು ಮೊದಲ್ು ನಗಲ್ವನ್ುನ ತ್ಲ್ುಪುತ್ಾದಗ ಅಿಂತಾ ನೇವನ್ನಬಹುದು. 
ಉತ್ಾರ ಸರಿಯಾಗಿಯೇ ಇದಗ. 

ವಸುಾವಿಂದು ನಗಲ್ದಗಡಗಗ್ಗ ಬಿೇಳಲ್ು ನ ಲ್ಸ ಳ ತ (earth’s gravity) ಕಾರಣ ಮತ್ುಾ ಈ ಸಗಳಗತ್ವು ವಸುಾವಿನ್ ರಾಶಿಗ್ಗ (mass) ತ್ಕಕಿಂತಗ ಇರುತ್ಾದಗ 
ಅಿಂದರಗ ಹಗಚ್ಚಿನ್ ರಾಶಿವುಳು ವಸುಾವು ಹಗಚ್ಚಿನ್ ನಗಲ್ಸಗಳಗತ್ಕಗಕ ಒಳಗ್ಾಗಿ ಬಗೇಗನಗೇ ನಗಲ್ಕಗಕ ಬಿೇಳುತ್ಾದಗ ಅನ್ುನವ ಹಗಚ್ಚಿನ್ ವಿಶಯವನ್ ನ ನೇವು ಮ್ಮೇಲ್ಲನ್ 
ಕಗೇಳಿವಗ್ಗ ಉತ್ಾರವಾಗಿ ನೇಡಬಹುದು. 

ಈಗ ಮ್ಮೇಲ್ಲನ್ ಕಗೇಳಿವಗ್ಗ ತ್ುಸು ಕಟ್ುಟಪಾಡು ಹಾಕಗ ೇಣ, 

ಅದಗೇ ಎತ್ಾರದಿಿಂದ ಗ್ಾಳಿಯರದ ಬರಿದುದಾಣದಲ್ಲಿ (vacuum chamber) ಅದಗೇ ಕಬಿಬಣದ ಗುಿಂಡು ಮತ್ುಾ ಹಕ್ಕಯ ಗರಿಯನ್ುನ ನಗಲ್ದಗಡಗಗ್ಗ ಬಿಟ್ಟರಗ 
ಯಾವುದು ಮೊದಲ್ು ನಗಲ್ವನ್ುನ ತ್ಲ್ುಪುತ್ಾದಗ?… 

ಎರಡ  ಒಿಂದಗೇ ಹಗ ತ್ತಾಗ್ಗ ನಗಲ್ವನ್ುನ ತ್ಲ್ಪುತ್ಾವಗ. 

ಅನ್ುನವ ಉತ್ಾರವನ್ುನ ಕಗೇಳಿದರಗ ಅಚ್ಿರಿಯಾಗಬಹುದು. 

ಗ್ಾಳಿಯನ್ನಶಗಟೇ ತಗಗ್ಗದು ತಾಣವನ್ುನ ಬರಿದಾಗಿಸಿದಾಗ ವಸುಾಗಳ ರಾಶಿಯಿಂತ್  ಬದಲ್ಾಗುವುದಿಲ್ಿ ಹಾಗ್ಾಗಿ ನಗಲ್ಸಗಳಗತ್ವು ಬದಲ್ಾಗದು ಆದರ  
ತ್ ಕದ ಗುಿಂಡು ಮತ್ುಾ ಹಗುರವಾದ ಗರಿ ನಗಲ್ವನ್ುನ ಸಗೇರಲ್ು ಅಶಗಟೇ ಹಗ ತ್ಾನ್ುನ ಹಗೇಗ್ಗ ತಗಗ್ಗದುಕಗ ಿಂಡವು?  

ಬಿೇಳುವಿಕಗಯ ಈ ಹಿನಗನಲ್ಗಯನ್ುನ ತ್ತಳಿದುಕಗ ಳಗೊುಲ್ು ಮೊದಲ್ು ’ವಗೇಗಮಾರು ಾ’ ಅನ್ುನವುದನ್ುನ ಅರಿಯೇಣ. 

ವಗೇಗ (velocity) ಮಾರ ಾಡುವ ಮಟ್ಟವನ್ುನ ವ ೋಗಮಾರು ಪ (acceleration) ಅನ್ುನತಾಾರಗ. ಎತ್ುಾಗ್ಗಗ್ಗ: ಕಾರಗ ಿಂದನ್ುನ 50 km/h ಅಶುಟ ವಗೇಗದಲ್ಲಿ 
ಓಡಿಸುತ್ತಾದಿಾೇರಿ ಅಿಂದುಕಗ ಳಗೊುೇಣ. ಈ ವಗೇಗ ಬದಲ್ಾಗದಗೇ ಅಶಗಟೇ ಇದಾರಗ ಅದರ ವಗೇಗಮಾರು ಾ ಸಗ ನಗನಯಾಗಿರುತ್ಾದಗ. ಏಕಗಿಂದರಗ ಕಾರಿನ್ ವಗೇಗ 
ಮಾರ ಾಡದಗೇ ಅಶಗಟೇ ಇದಗ. ಈಗ ಕಾರಿನ್ ವಗೇಗ ಪಿತ್ತ ಸಗಕಗಿಂಡಿಗ್ಗ 1 km ನ್ಶುಟ ಬದಲ್ಾಗುತಾಾ ಹಗ ರಟ್ರಗ ಅದರ ವಗೇಗಮಾರು ಾ 1 km/s2  ಆಗಿರುತ್ಾದಗ. 

ವಸುಾವಿಂದು ನಗಲ್ಸಗಳಗತ್ಕಗಕ ಒಳಗ್ಾದಾಗ ಅದರ ವಗೇಗಮಾರು ಾ 9.81 m/s2  ನ್ಶಿಟರುವುದು ಪಿಯೇಗಗಳಿಿಂದ ತ್ತಳಿದುಬಿಂದಿದಗ. ಇದನ್ುನ 
ನ ಲ್ಸ ಳ ತದಂದಾದ ವ ೋಗಮಾರು ಪ (acceleration due to gravity) ಎಿಂದು ಕರಗಯುತಾಾರಗ. ಇದನ್ುನ ‘g’ ಬರಿಗ್ಗಯಿಂದ ಗುರುತ್ತಸಲ್ಾಗುತ್ಾದಗ. ನಗಲ್ದ 
ಮ್ಮೇಲ್ಗೈಯ ಎತ್ಾರಕಗಕ ಅನ್ುಗುಣವಾಗಿ ಇದರ ಬಗಲ್ಗ ತ್ುಸು ಬದಲ್ಾದರ  ಸರಾಸರಿಯಾಗಿ 9.81 m/s2 ಅಿಂತಾ ಬಳಸುವುದರಿಿಂದ ದಗ ರಗತ್ಗಳಲ್ಲಿ 
(results) ಹಗಚ್ಚಿನ್ ವಯತಾಯಸವಗೇನ್  ಆಗುವುದಿಲ್ಿ. 

ಕಗಳಗಿನ್ ತ್ತಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಗಲ್ಸಗಳಗತ್ದಿಿಂದಾಗುವ ವಗೇಗದ ಬದಲ್ಾವಣ್ಗಯನ್ುನ ಅಿಂದರಗ ವಗೇಗಮಾರ ಾನ್ುನ ತಗ ೇರಿಸಲ್ಾಗಿದಗ. ವಸುಾವಿಂದನ್ುನ ಕಗೈಯಲ್ಲಿ 
ಹಿಡಿದಿರುವಾಗ ಅದರ ವಗೇಗ ’0’ ಆಗಿರುತ್ಾದಗ ಅದಗೇ ನಗಲ್ದಗಡಗಗ್ಗ ಅದನ್ುನ ಬಿಟ್ಟರಗ ಅದರ ವಗೇಗ ಪಿತ್ತ ಸಗಕಗಿಂಡಿಗ್ಗ 9.81 ಮೇಟ್ರ್  ನ್ಶುಟ ಬದಲ್ಾಗುತಾಾ 
ಹಗ ೇಗುತ್ಾದಗ. ಕಗೈಬಿಟ್ಟ ಮೊದಲ್ ಸಗಕಗಿಂಡಿಗ್ಗ ಅದರ ವಗೇಗ 9.81 m/s ಆಗಿದಾರಗ, ಎರಡನಗೇ ಸಗಕಗಿಂಡಿಗ್ಗ ಅದು 9.81 X 2 = 19.6 m/s, ಮ ರನಗೇ 
ಸಗಕಗಿಂಡಿಗ್ಗ 9.81 X 3 = 29.4 m/s ಆಗಿರುತ್ಾದಗ. ಹಿೇಗ್ಗ ನಗಲ್ ತ್ಲ್ುಪುವವರಗಗ  ಅದರ ವಗೇಗ ಒಿಂದಗೇ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬದಲ್ಾಗುತಾಾ ಹಗ ೇಗುತ್ಾದಗ. 

Ѧ 
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ವಸುಾವಿಂದರ ವಗೇಗವು ಯಾವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರುತ್ಾದಗ ಮತ್ುಾ ಆ ವಗೇಗ ಯಾವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಾರ ಾಡುತ್ಾದಗ ಅನ್ುನವುದರ ಮ್ಮೇಲ್ಗ, ಆ ವಸುಾವು ಎಶುಟ ಬಗೇಗ 
ಸಾಗುತ್ಾದಗ ಅನ್ುನವುದು ತ್ತೇರಾ ೆನ್ವಾಗುತ್ಾದಗ. ಬಗೇರಾವುದಗೇ ಬಲ್ಕಗಕ ಒಳಪಡದಗ ಬರಿೇ ನಗಲ್ಸಗಳತ್ದ ಬಲ್ಕಗಕ ಒಳಪಟ್ಟ ವಸುಾಗಳ ವಗೇಗಮಾರಿ ಾನ್ ಮಟ್ಟ 
ಒಿಂದಗೇ ಆಗಿರುತ್ಾದಗ. ಅಿಂದರಗ ಅದಾವುದಗೇ ವಸುಾವಿದಾರ  ಅದರ ವಗೇಗ ಪಿತ್ತ ಸಗಕಗಿಂಡಿಗ್ಗ 9.81 m/s ನ್ಶುಟ ಬದಲ್ಾಗುತ್ಾದಗ. 

ಈಗ ಈ ಬರಹದ ಮೊದಲ್ ಬಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಕಗೇಳಿವಗಳು ಮತ್ುಾ ವಗೇಗಮಾರಿ ಾನ್ ಮ್ಮೇಲ್ಲನ್ ತ್ತಳುವಳಿಕಗಯನ್ುನ ತ್ಳಕುಹಾಕ್ದರಗ, ಬರಿದುದಾಣದಲ್ಲಿ 
(vaccum) ವಸುಾಗಳು ನಗಲ್ವನ್ುನ ಸಗೇರಲ್ು ತಗಗ್ಗದುಕಗ ಳುವ ಹಗ ತ್ುಾ ’ವಗೇಗಮಾರಿ ಾನ್’ ಮ್ಮೇಲ್ಗ ನಿಂತ್ತದಗ ಹಗ ರತ್ು ಅವುಗಳ ’ರಾಶಿಯ’ (mass) ಮ್ಮೇಲ್ಲ್ಿ 
ಅನ್ುನವುದು ತ್ತಳಿದುಬರುತ್ಾದಗ. ನಗಲ್ಸಗಳಗತ್ದಿಿಂದಾಗುವ ವಗೇಗಮಾರು ಾ ಬದಲ್ಾಗದಿರುವುದರಿಿಂದ ತ್ ಕದ ಮತ್ುಾ ಹಗುರವಾದ ಎರಡ  ವಸುಾಗಳೊ 
ಒಿಂದಗೇ ಹಗ ತ್ತಾಗ್ಗ ನಗಲ್ವನ್ುನ ಸಗೇರುತ್ಾವಗ. 

ಈ ತ್ತಳುವಳಿಕಗಯನ್ುನ ನ್ ಯಟ್ನ್ಸ ರ ಎರಡನಗೇ ಕಟ್ಟಲ್ಗಯಿಂದಲ್  ಕಗಳಗಿನ್ಿಂತಗ ತಗ ೇರಿಸಬಹುದು.  ಈ ಕಟ್ಟಲ್ಗಯ ಪಿಕಾರ, 

ಬಲ್ = ರಾಶಿ X ವ ೋಗಮಾರು ಪ 

>> F = m X a 

ಇಲ್ಲಿ, ವಗೇಗಮಾರು ಾ ’ನಗಲ್ಸಗಳಗತ್ದಿಿಂದಾದ ವಗೇಗಮಾರು ಾ’ ಆಗಿರುವುದರಿಿಂದ a = g = 9.81 ಮೇ.ಗಸಗ2 ಆಗಿರುತ್ಾದಗ. 

ಈಗ ತ್ ಕದ ವಸುಾವನ್ುನ 1 ರಿಿಂದ ಮತ್ುಾ ಹಗುರವಾದ ವಸುಾವನ್ುನ 2 ರಿಿಂದ ಸ ಚ್ಚಸಗ ೇಣ. 

ತ್ ಕದ ವಸುಾ       : F1 = m1 X g 

ಹಗರುವಾದ ವಸುಾ : F2 = m2 X g 

>> F1/m1 = F2/m2 

http://honalu.net/
minche@honalu.net
minche@honalu.net
https://honalu.files.wordpress.com/2015/01/acceleration-gravity.png
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ಮ್ಮೇಲ್ಲನ್ ನ್ಿಂಟ್ಟನಿಂದ ತ್ತಳಿದುಬರುವುದಗೇನಗಿಂದರಗ, ತ್ ಕದ ಮತ್ುಾ ಹಗುರವಾದ ವಸುಾಗಳ ನಗಲ್ಸಗಳಗತ್ದ ಬಲ್ ಮತ್ುಾ ರಾಶಿಗಳ ಅನ್ುಪಾತ್ ಒಿಂದಗೇ 
ಆಗಿರುತ್ಾದಗ. ಅಿಂದರಗ ತ್ ಕದ ವಸುಾವು ಹಗಚ್ಚಿನ್ ನಗಲ್ಸಗಳಗತ್ದ ಬಲ್ಕಗಕ ಒಳಪಟ್ಟರ  ಅದರ ಹಗಚ್ಚಿನ್ ರಾಶಿ ಅದರ ಪರಿಣ್ಾಮವನ್ುನ ಕಡಿಮ್ಮ ಮಾಡುತ್ಾದಗ. 

ಸರಿ. ಬರಿದುದಾಣದಲ್ಲಿ ತ್ ಕದ ಮತ್ುಾ ಹಗುರವಾದ ವಸುಾಗಳು ನಗಲ್ ತ್ಲ್ುಪಲ್ು ಅಶಗಟೇ ಹಗ ತ್ಾನ್ುನ ತಗಗ್ಗದುಕಗ ಳುುವುದಗೇಕಗ ಎಿಂದು ತ್ತಳಿದಗವು. ಆದರಗ 
ಗ್ಾಳಿಯ ಸುತ್ಾಣ ಇದಾಾಗ ಏನಾಗುತ್ಾದಗ? ನ್ಮೆ ದಿನ್ದ ಬದುಕ್ನ್ಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಿಂತಗ ತ್ ಕದ ವಸುಾವಗೇಕಗ ಮೊದಲ್ು ನಗಲ್ವನ್ುನ ತ್ಲ್ಪುತ್ಾದಗ? ಅನ್ುನವ ಕಗೇಳಿವ 
ಹಾಗ್ಗೇ ಉಳಿಯುತ್ಾದಗ ಅಲ್ಿವಗೇ. 

ಗ್ಾಳಿಯ ಸುತ್ಾಣದಲ್ಲಿ ವಸುಾಗಳನ್ುನ ಬಿಟ್ಾಟಗ ನಗಲ್ಸಗಳಗತ್ದ ಜತಗಗ್ಗ ಇನಗ ನಿಂದು ಬಲ್ವು ವಸುಾಗಳ ಮ್ಮೇಲ್ಗ ಎರಗುತ್ಾದಗ. ಅದಗೇ ಎಳ ತದ ಬಲ್ (drag 

force) ಇಲ್ಿವಗೇ ಗಾಳಿತಡ  (air resistance). ಈ ಬಲ್ವು ವಸುಾಗಳ ಸಾಗ್ಾಣ್ಗಯ ಎದುರಾಗಿ ಕಗಲ್ಸ ಮಾಡುತ್ಾದಗ ಅಿಂದರಗ ನಗಲ್ಸಗಳಗತ್ದಿಿಂದಾಗಿ ಕಗಳಗ್ಗ 
ಸಾಗುತ್ತಾರುವ ವಸುಾವಿನ್ ಮ್ಮೇಲ್ಗ ಗ್ಾಳಿಯ ಎಳಗತ್ದ ಬಲ್ವು ಮ್ಮೇಲ್ುೆಕವಾಗಿರುತ್ಾದಗ. 

ಗ್ಾಳಿಯ ಸುತ್ಾಣದಿಿಂದಾಗುವ ಈ ಎಳಗತ್ ಬಲ್ದ ಮಟ್ಟವು ವಸುಾವಿನ್ ದಟ್ಟಣ್ಗ (density), ವಗೇಗ (velocity), ಹರವಿಗ್ಗ (area) ತ್ಕಕಿಂತಗ ಇರುತ್ಾದಗ. 
ಒಿಂದಗೇ ಹರವಿನ್ ಆದರಗ ಎರಡು ಬಗೇರಗ ತ್ ಕವುಳು ವಸುಾಗಳನ್ುನ ಹಗ ೇಲ್ಲಸಿದರಗ, ತ್ ಕದ ವಸುಾವಿನ್ ಮ್ಮೇಲ್ಗ ಈ ಎಳಗತ್ ಬಲ್ದ ಪರಿಣ್ಾಮ ಕಡಿಮ್ಮ 
ಇರುತ್ಾದಗ. ಇದನ್ುನ ಗಣಿತ್ದ ನ್ಿಂಟ್ುಗಳಿಿಂದ ಈ ಕಗಳಗಿನ್ಿಂತಗ ತಗ ೇರಿಸಬಹುದು. 

ತ್ ಕದ ವಸುಾವಿನ್ ಮ್ಮೇಲ್ಗ ಎರಗುವ, 

ಒಟ್ುು ಬಲ್ = ನ ಲ್ಸ ಳ ತದ ಬಲ್ (gravitational force) – ಎಳ ತದ ಬಲ್ (drag force), 

Fn = F1 – Fd 

ಇಲ್ಲಿ, F1 = ನಗಲ್ಸಗಳಗತ್ದ ಬಲ್, Fd = ಎಳಗತ್ದ ಬಲ್. 
ಎಳಗತ್ದ ಬಲ್ವು ಸಾಗ್ಾಟ್ದ ಎದುರಾಗಿ ಕಗಲ್ಸ ಮಾಡುವುದರಿಿಂದ ಕಳಗ ಗುರುತ್ನ್ುನ ಬಳಸಲ್ಾಗಿದಗ. 

>> Fn = F1 – Fd ನ್ಿಂಟ್ಟಗ್ಗ ತ್ ಕದ ವಸುಾವಿನ್ ರಾಶಿ ’m1′ ನಿಂದ ಬಾಗಿಸಿದಾಗ (divide), 

>> Fn/m1 = F1/m1 – Fd/m1 

>> a1 = g – Fd/m1 

ಇಲ್ಲಿ, a1 = ತ್ ಕದ ವಸುಾವಿನ್ ಒಟ್ಾಟರಗ ವಗೇಗಮಾರು ಾ, g = ನಗಲ್ಸಗಳಗತ್ದಿಿಂದಾದ ವಗೇಗಮಾರು ಾ 

ಈ ಮ್ಮೇಲ್ಲನ್ ನ್ಿಂಟ್ು ನಾವು ಈ ಮೊದಲ್ು ಕಿಂಡುಕಗ ಿಂಡ ವಿಶಯವನಗನೇ ಹಗೇಳುತ್ಾದಗ. ರಾಶಿ ಹಗಚ್ಚಿರುವ ವಸುಾವಿನ್ ಮ್ಮೇಲ್ಗ ಗ್ಾಳಿ ಎಳಗತ್ದ ಪರಿಣ್ಾಮ 
ಕಡಿಮ್ಮ ಇರುತ್ಾದಗ ಏಕಗಿಂದರಗ ರಾಶಿ ಹಗಚ್ಚಿದಿಂತಗ ‘Fd/m1′ ನ್ ಬಗಲ್ಗ ಕಡಿಮ್ಮಯಾಗುತ್ಾದಗ ಮತ್ುಾ ಆ ಮ ಲ್ಕ ವಸುಾವಿನ್ ಒಟ್ುಟ ವಗೇಗಮಾರು ಾ ‘a1′ 
ಹಗಚ್ುಿತ್ಾದಗ. 

ಹಾಗ್ಾಗಿ ಗ್ಾಳಿಯ ಸುತ್ಾಣವಿರುವಾಗ ತ್ ಕದ ವಸುಾವು ಹಗುರವಾದ ವಸುಾವಿಗಿಿಂತ್ ಬಗೇಗನಗ ನಗಲ್ವನ್ುನ ತ್ಲ್ಪುತ್ಾದಗ ಮತ್ುಾ ಬರಿದಿನ್ಲ್ಲಿ (vacuum) ಗ್ಾಳಿ 
ಎಳಗತ್ದ ಬಲ್ ಇಲ್ಿದಿರುವುದರಿಿಂದ, ನಗಲ್ಸಗಳಗತ್ದ ವಗೇಗಮಾರು ಾ ಬದಲ್ಾಗದಿರುವುದರಿಿಂದ ತ್ ಕ ಮತ್ುಾ ಹಗುರವಾದ ಎರಡ  ವಸುಾಗಳು ಒಿಂದಗೇ 
ಹಗ ತ್ತಾಗ್ಗ ನಗಲ್ವನ್ುನ ತ್ಲ್ಪುತ್ಾವಗ. 

(ತಿಟ್ುಗಳ ಸ ಲ ಗಳು: www.ck12.org, youtube.com)  
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ಕಳ ಮದುು ಕಳ ಯದರಲ್ ಮಣಿಿನ್ ಹುರುಪ್ು 
- ಚಯತನ್ಯ ಸುಬಿಣ ಿ

 

ಬಗಳಗಯ ಸಾಗುವಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಕಕಲ್ಲಗ ಹಲ್ವಾರು ತಗ ಡಕುಗಳನ್ುನ ಎದುರುಗ್ಗ ಳುಬಗೇಕಾಗುತ್ಾದಗ. ಕುಿಶಿ ಬ ಮಯಲ್ಲಿ ರಯಾ ಬಗಳಗಯುವ ಬಗಳಗಯ 
ಜ್ಗ ತಗಜ್ಗ ತಗಯಲ್ಗಿೇ ಬದುಕು ಸಾಗಿಸುವ ಹಲ್ವಾರು ಉಸುರಿಗಳಿವಗ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕಗಲ್ವು ಬಗಳಗಗ್ಗ ಕಗಡುಕಾಗದಿಂತಗ ಗಿಡಗಳಗೊಿಂದಿಗ್ಗ ಹಗ ಿಂದಾಣಿಕಗಯಲ್ಲಿ 
ಸಾಗಿದರಗ, ಇನ್ುನ ಕಗಲ್ವು ಗಿಡಗಳ ಬಗಳವಣಿಗ್ಗಗ್ಗ ಅಡಿುಯಾಗುತ್ಾವಗ. ಅಿಂತ್ಹ ಉಸುರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಳಗಗಳ ಪಾತ್ಿ ಮುಕಯವಾದುದು. 

ರಯಾನ್ ಕಯಾವಡವಿಲ್ಿದಗ ಕುಿಶಿ ಬ ಮಯಲ್ಲಿ ಬಗಳಗಯುವ ಬಗೇಡದ ಗಿಡಗಳನ್ುನ ಕಳ ಗಳು (Weeds) ಎನ್ನಬಹುದು. ಕಳಗಗಳು ಉಪಯುಕಾ ಬಗಳಗಗಳಾದ 
ಬತ್ಾ, ರಾಗಿ, ಜ್ಗ ೇಳ ಮುಿಂತಾದವುಗಳಗೊಿಂದಿಗ್ಗ ಅವಶಯವಾಗಿ ಬಗೇಕ್ರುವ ಬಗಳಕು, ನೇರು, ಗ್ಗ ಬಬರಕಾಕಗಿ ಪಯಾೇಟ್ಟ ನ್ಡಗಸುತ್ಾವಗ. ಬಗೇಸಾಯ ಮಾಡುವ 
ರಯಾ ಒಳಗುಯ ಇಳುವರಿ ಪಡಗಯಲ್ು ಈ ಕಳಗಗಳನ್ುನ ಹತಗ ೇಟ್ಟಯಲ್ಲಿ ಇಡಬಗೇಕಾಗುತ್ಾದಗ. 

ಹಿಿಂದಗಲ್ಾಿ ಕಳಗ ತಗಗ್ಗಯುವ ಕಗಲ್ಸವನ್ುನ ಕಯಯಿಂದ ಕ್ೇಳುವುದು, ಇಲ್ಿವಗ ಕುಿಂಟ್ಗ ಹಗ ಡಗಯುವುದು ಮುಿಂತಾದ ಹಗ ಲ್ಬುಗಳಿಿಂದಲ್ಗೇ ಮಾಡಲ್ಾಗುತ್ತಾತ್ುಾ. 
20 ನಗಯ ನ್ ರಗೇಡಿನಿಂದ ಕಳಗಗಳನ್ುನ ತಗಗ್ಗಯಲ್ು ರಾಸಾಯನಕಗಳ ಬಳಕಗ ಹಗಚಾಿಗಿದಗ. ಏರುತ್ತಾರುವ ಬಗೇಸಾಯದ ಕರು ಿ, ಆಳುಗಳ ಕಗ ರತಗ, 
ಕಳಗಮದಿಾನ್ಲ್ಲಿರುವ ಕಳಗಗಳನ್ುನ ಸುಲ್ಬವಾಗಿ ಕಗ ಲ್ುಿವ ಇಲ್ಿವಗ ಹಗಚ್ುಿ ಹಗ ತ್ುಾ ಹತಗ ೇಟ್ಟಯಲ್ಲಿಡುವ ಅಳವು, ಇವಗಲ್ಾಿ ಕುಿಶಿಯಲ್ಲಿ ಕಳಗಮದಿಾನ್ ಬಳಕಗಗ್ಗ 
ರಯಾನ್ ಮನ್ವಲ್ಲಸುವಲ್ಲಿ ಕಾರಣವಾಗಿವಗ. ದಿನ್ಗಳಗದಿಂತಗಲ್ಾಿ ಕಳಗಮದಿಾನ್ ಬಳಕಗ ಹಗ ಲ್ದಲ್ಲಿ ಇಮೆಡಿಸುತ್ತಾದಗ. 

ಈಗ ನ್ಮೆಲ್ಗ ಿಿಂದು ಕಗೇಳಿವ ಮ ಡುತ್ಾದಗ; ಇಶಗ್ ಟಿಂದು ಹಗಚ್ಚಿನ್ ಪಿಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಗ ಲ್ಕಗಕ ಹಾಕ್ದ ಕಳಗಮದಿಾನ್ ಮುಿಂದಿನ್ ಗತ್ತ ಏನ್ು? ಕಳಗತಗಗ್ಗಯಲ್ು 
ಕಳಗಮದಾನ್ುನ ನಗೇರವಾಗಿ ಮಣಿಿಗ್ಗ ಹಾಕ್ದರ , ಇಲ್ಿವಗ ಗಿಡಗಳಿಗ್ಗ ಸಿಿಂಪಡಿಸಿದರ , ಕಗ ನಗಗ್ಗ ಅದು ಸಗೇರುವುದು ಮಣಿನಗನೇ. ಪಿತ್ತ ಸಾರಿ ಬಗಳಗ 
ಬಗಳಗದಾಗಲ್  ಒಿಂದಶುಟ ಕಳಗಮದುಾ ಮಣಿಿಗ್ಗ ಸಗೇರುತ್ಾದಗ. ಹಿೇಗ್ಗ ಕಳಗಮದುಾ ಮಣಿಿನ್ಲ್ಲಿ ಕ ಡಿಕಗ ಳುುತಾಾ ಹಗ ೇದರಗ ಮುಿಂದಗ ಮಣುಿ ಸರಿಪಡಿಸಲ್ಾಗದಶುಟ 
ಕಗಟ್ುಟಹಗ ೇಗುವುದಲ್ಿವಗೇ? ಅದಕಗಕ ಹಗೇಳಿವಯನ್ುನ ಈ ಬರಹದಲ್ಲಿ ತ್ತಳಿಯೇಣ. 

ಮಣಿಿನ್ಲ್ಲಿ ಕಳಗಮದುಾ (Herbicide) 2 ಬಗ್ಗಯಲ್ಲಿ ಕಳಗದುಹಗ ೇಗುತ್ಾದಗ ಎಿಂದು ಅರಿಗರು ಕಿಂಡುಕಗ ಿಂಡಿದಾಾರಗ. ಅವುಗಳಗಿಂದರಗ; 

1. ಮಾರಗಡಗಗ್ಗ ಳುುವಿಕಗ (Transfer) 

2. ಇಟ್ಟಳದಗ ಡಗತ್ಗಕಗ ಳಗಯುವಿಕಗ (Decomposition) – ಇದರಲ್ಲಿ ಮ ರು ಬಗ್ಗ: 

ಅ. ರಾಸಾಯನಕ ಇಟ್ಟಳದಗ ಡಗತ್ (Chemical decomposition) 

ಆ. ಸಿೇರುಗಗಳಿಿಂದಾಗುವ ಇಟ್ಟಳದಗ ಡಗತ್ (Microbial decomposition) 

ಇ. ಬಗಳಕ್ನಿಂದಾಗುವ ಇಟ್ಟಳದಗ ಡಗತ್ (Photodecomposition) 

Ѧ 
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1. ಮಾರ ಡ ಗ ್ ಳುುವಿಕ್  

ಈ ಬಗ್ಗಯಲ್ಲಿ ಕಳಗಮದಿಾನ್ ಅಣುಕ್ಟ್ದ ಇಟ್ುಳ(Molecular structure)ದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಗೇ ಮಾರಾ ಾಟ್ಟಲ್ಿದಗ ಗಿಡಗಳ ಬ ೋರಿನ್ ಹರಹಿನ್ನಂದ (Root 

zone) ಕಳಗದುಹಗ ೇಗುತ್ಾದಗ. ಇದರಲ್ಲಿಯ  ನಾಲ್ುಕ ತ್ರದ ಮಾರಗಡಗಗ್ಗ ಳುುವ ಹಗ ಲ್ಬುಗಳಿವಗ. 

1. ಕಳಗಮದುಾ ಮಣಿಿನ್ಲ್ಲಿ ಹರಡಿಕಗ ಿಂಡಿರುವ(Colloidal particles) ಕ್ರುತ್ುಣುಕುಗಳಿಗ್ಗ ಹಿಿಂತ್ತರುಗದ ಬಗ್ಗಯಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಟಯಾಗಿ 
ಅಿಂಟ್ಟಕಗ ಳುುವುದು. 

2. ನೇರು ಮಣಿಿನ್ಲ್ಲಿ ಆಳಕಗಕ ಇಿಂಗುತಾಾ ಹಗ ೇದಿಂತಗ ನೇರಿನ್ಲ್ಲಿ ಬಗರಗತ್ತರುವ ಕಳಗಮದುಾ ಕ ಡ ಅದರಗ ಟ್ಟಟಗ್ಗ ಬಗೇರಿನ್ ಹರಹಿನಿಂದ 
ಕಳಗದುಹಗ ೇಗುವುದು. 

3. ಮಣಿಿನ್ ಮ್ಮೇಲ್ೆಯಯಲ್ಲಿ ಹರಿಯುತ್ತಾರುವ ನೇರಿನಗ ಟ್ಟಟಗ್ಗ ಕಗ ಚ್ಚಿಹಗ ೇಗುವುದು ಅತ್ವಾ ಗ್ಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಆವಿಯಾಗುವುದು. 
4. ಗಿಡ ಇಲ್ಿವಗೇ ಕಳಗಗಳು ಕಳಗಮದಾನ್ುನ ತ್ುಸುಹಗ ತ್ತಾನ್ವರಗಗ್ಗ ಹಿೇರಿಕಗ ಳುುವುದು. ಗಿಡದಗ ಳಗ್ಗ ಕಗ ಿಂಚ್ಮಟ್ಟಟಗ್ಗ ಕಳಗಮದಿಾನ್ ಅಣುಕ ಟ್ದ 

ಇಟ್ಟಳದಗ ಡಗತ್ (Molecular decomposition) ಆದರ  ಆಗಬಹುದು. 

2.ಇಟ್ುಳದ ್ ಡ ತ(ಕ್ ್ಳ ಯುವಿಕ್ ): ಇಲ್ಲಿ ಕಳಗಮದಿಾನ್ ಅಣುಕ ಟ್ದ ಇಟ್ಟಳ ಒಡಗತ್ಕಗಕ ಗುರಿಯಾಗಿ ಕಳಗಮದುಾ ಗಿಡಕಗಕ ಕಗೇಡುಿಂಟ್ು ಮಾಡದ ವಸುಾಗಳಾಗಿ 
ಮಾರ ಾಡುತ್ಾದಗ ಹಾಗ  ತ್ಮೆ ನ್ಿಂಜಿನ್ ಗುಣವನ್ುನ ಕಳಗದುಕಗ ಳುುತ್ಾದಗ. ಕಗ ಳಗಯುವಿಕಗಯಲ್ಲಿ ಕಳಗಮದಿಾನ್ ಕಳಗದುಹಗ ೇಗುವಿಕಗ ಮತಗಾಿಂದ  ಮಾರ ಾಡದ 
ರಿೇತ್ತಯಲ್ಲಿ ನಗಲ್ಗನಲ್ುಿವುದರಿಿಂದ ಈ ಬಗ್ಗಯ ಕಳಗದುಹಗ ೇಗುವಿಕಗ ಹಗಚ್ುಿ ಅರಿದಾದುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ್ಗೇ ತ್ತಳಿಸಿದಿಂತಗ 3 ಬಗ್ಗಗಳಿವಗ. 

ಅ. ರಾಸಾಯನ್ನಕ ಇಟ್ುಳದ ್ ಡ ತ: ಹಲ್ವು ಬಗ್ಗಯ ರಾಸಾಯನಕ ಕ್ಿಯಗಳಿಿಂದ ಕಳಗಮದಿಾನ್ ಅಣುಕ ಟ್ವು ತ್ನನಿಂತಾನಗೇ ಇಟ್ಟಳದಗ ಡಗತ್ಕಗಕ ಈಡಾಗಿ 
ಗಿಡಕಗಕ ಕಗೇಡುಿಂಟ್ು ಮಾಡದ ವಸುಾಗಳಾಗುವುದನ್ುನ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ರಾಸಾಯನಕ ಇಟ್ಟಳದಗ ಡಗತ್ವು ಮಣಿಿನ್ ಹುಳಿಯಳತ  (Soil pH), 

ತಗೇವಾಿಂಶ, ಬಿಸುಪು ಹಾಗ  ಗ್ಾಳಿಯಾಡುವಿಕಗಯಿಂತ್ಹ ಅಿಂಶಗಳ ಅಿಂಕಗಗ್ಗ ಳಪಟ್ಟಟರುತ್ಾದಗ. ಎತ್ುಾಗ್ಗಗ್ಗ ಮಣಿಿನ್ಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಹಗಚ್ಚಿರುವಗಡಗ ಅತ್ವಾ 
ಹುಳಿಯಳತಗ 7.0 ಕ್ಕಿಂತ್ ಕಡಿಮ್ಮಯದಾಾಗ ಈ ಎಸಕ ಬಗೇಗ ನ್ಡಗಯುವುದು. 

ಆ. ಸಿೋರುಗಗಳಿಂದಾಗುವ ಇಟ್ುಳದ ್ ಡ ತ: ಕಗಲ್ವು ಬಗ್ಗಯ ಸಿೇರುಗಗಳು(Microbes) ಕಳಗಮದಿಾನ್ ಇಟ್ಟಳದಗ ಡಗತ್ಕಗಕ ಕಾರಣವಾಗುತ್ಾವಗ ಎಿಂಬುದು 
ನ್ಮಗಿೇಗ ತ್ತಳಿದುಬಿಂದಿದಗ. ಒಿಂದು ತಗರನಾದ ಕಳಗಮದಾನ್ುನ ಪದಗೇ ಪದಗೇ ಬಳಸುತ್ತಾದಾಲ್ಲಿ, ಮಣಿಿನ್ಲ್ಲಿ ಅದನ್ುನ ಒಡಗಯಬಲ್ಿಗಕಗ ಳಗಸಬಲ್ಿ ಸಿೇರುಗಗಳ 
ಎಣಿಕಗ ಹಗಚ್ುಿತ್ಾದಗ. ಸಿೇರುಗಗಳ ಎಣಿಕಗ ಹಗಚ್ಚಿದಿಂತಗ ಕಗ ಳಗಯುವಿಕಗ ಹಗಚಾಿಗುತ್ಾದಗ. ಕಳಗಮದಿಾನ್ ಇಟ್ಟಳದಗ ಡಗತ್ದ ಕಗ ನಗಯುಳಿಕಗಗಳಾಗಿ ಕಾರ ಬನ್ಸ 
ಡಯಾಕ್ಯ್ು, ಅಮೊೋನಯಾ, ಕಗ ಿೇರಿನ್ಸ ಮುಿಂತಾದ ರಾಸಾಯನಕಗಳು ಹಗ ರಬರುತ್ಾವಗ. 

ಇ. ಬ ಳಕಿನ್ನಂದಾಗುವ ಇಟ್ುಳದ ್ ಡ ತ: ನಗೇಸರಿನ್ ಬಗಳಕ್ನ್ಲ್ಲಿರುವ ಕಸುವನ್ುನ ಬಳಸಿಕಗ ಿಂಡು ತ್ಮೆಶಟಕಗಕ ತಾವಗೇ ಒಡಗದುಕಗ ಳುಬಲ್ಿ ಕಳಗಮದಿಾನ್ ಕಗಲ್ 
ಅಣುಕ ಟ್ಗಳಿವಗ. ಬಗಳಕ್ನ್ಲ್ಲಿರುವ ಕಡುನೇಲ್ಲ ಕದಿರುಗಳು (Ultra violet rays) ಚ್ುರುಕಾಗಿ ಈ ಕಗಲ್ಸದಲ್ಲಿ ನಗರವಾಗುತ್ಾವಗ ಎಿಂದು ಕಿಂಡುಬಿಂದಿದಗ. 

ಈ ಎಲ್ಾಿ ತಗರನ್ ಹಗ ಲ್ಬುಗಳಲ್ಲಿ ಕಳಗಮದುಾ ಪರಿಸರಕಗಕ ಹಗಚ್ುಿ ಹಾಳಾಗದಿಂತಗ ಕಳಗದುಹಗ ೇಗುತ್ಾದಗ ಎನ್ುನವುದು ದಿಟ್ವಾದರ , ಇದರ ಹುರುಳು 
ಕಳಗಮದಾನ್ುನ ನಾವು ಹಗ ಲ್ದಲ್ಲಿ ಬಗೇಕಾಬಿಟ್ಟಟ ಬಳಸಬಹುದು ಎಿಂದಲ್ಿ. ಹಗ ಲ್ದಲ್ಲಿ ಬಗಳಗದ ಬಗಳಗ ಕಗ ನಗಗ್ಗ ಸಗೇರುವುದು ನ್ಮೆ ಹಗ ಟ್ಗಟಗ್ಗೇ ಎಿಂಬುದನ್ುನ 
ನಾವು ನಗನ್ಪನ್ಲ್ಲಿಡಬಗೇಕು. ಕಳಗಮದಾನಗನೇ ಆಗಲ್ಲ, ಇನಾನವುದಗೇ ಕುಿಶಿ ರಾಸಾಯನಕವನಗನೇ ಆಗಲ್ಲ, ಹಳಿುಗ್ಾಡಿನ್ ರಯಾರು ಹದವರಿತ್ು ಎಚ್ಿರಿಕಗಯಿಂದ 

ಬಳಸಿದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ಿ ಅದರಿಿಂದ ಲ್ಾಬ ಪಡಗಯಬಲ್ಿರು ಮತ್ುಾ ತ್ಮೆ ಸುತ್ಾಲ್ಲನ್ ಪರಿಸರವನ್ ನ ಚಗ ಕಕವಾಗಿಡಬಲ್ಿರು. 

(ಮಾಹಿತಿ ಸ ಲ : Weed management principles and practices – O.P.Gupta) 

(ಚಿತರ ಸ ಲ : wisegeek.com) 
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ಕಿರುದಾನ್ಯಗಳು: ಹಳ  ಊಟ್ ಹ ್ ಸ ನ ್ ೋಟ್ 

- ಸುನ್ನತಾ ಹಿರ ೋಮಟ್ 

 
 

“ ಏಳು ಕಗ ೇಟ್ಟಯ ಕಗ ೇಟ್ಟ, ಏಳು ಲ್ಕ್ಷವಗೇ ಲ್ಕ್ಷ 

ಏಳು ಸಾವಿರದ ಎಪಾತ್ುಾ ವಚ್ನ್ಗಳ 

ಹಗೇಳಿದನ್ು ಕಗೇಳ ಸವವಜ್ಞ|” 

ಇಶಗಟಲ್ಿ ಬರಗದ ಸರ ವಜುನ್ ಕಾಲ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಹಿತ್ತ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಿ. ಆದರಗ ಆತ್ ಬರಗದ ವಚ್ನ್ಗಳು ನ್ಮೆ ಆಹಾರ ಶಯಿಗ್ಗ ಇಿಂದಿಗು ಎಶುಟ 
ಒಗುೆತ್ಾವಗ ಎಿಂದರಗ, ಒಮ್ಮೆ ಕಗೇಳಿ; 

“ಹಸಿವಿಲ್ಿದುಣಬಗೇಡ ಹಸಿದು ಇರಬಗೇಡ, 

ಬಿಸಿ ಬಗೇಡ ತ್೦ಗಳುಣಬಗೇಡ, 

ವಗೈದಯನ್ ಋಣ ಬಗೇಡ ಸವವಜ್ಞ|” 

ಈ ವಚ್ನ್ ಉಣುಿವ ಪದಾತ್ತ ಹಗೇಳಿದರಗ ಕಗಳಗಿನ್ವುಗಳು ಉಣುಿವ ಆಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ತ್ತಳಿಸುತ್ಾವಗ. 

“ನ್ವಣ್ಗಯನ್ು ತ್ತಿಂಬುವನ್ು 
ಹವಣ್ಾಗಿ ಇರುತ್ತಹನ್ು ಬವಣಿಗಳಿಗವನ್ು ಒಳಬಿೇಳನೇ ಮಾತ್ು 
ಠವಣ್ಗಲ್ಗಿಿಂದ ಸವವಜ್ಞ| 

ರಾಗಿಯನ್ುನ ಉಿಂಬುವ ನರಗ ೇಗಿ ಎಿಂದಗನಸುವನ್ು 
ರಾಗಿಯು ಭಗ ೇಗಿಗಳಿಗಲ್ಿ ಬಡವರಿಿಂ 

ಗ್ಾಗಿ ಬಗಳಗದಿಹುದು ಸವವಜ್ಞ| 

ಜ್ಗ ೇಳವನ್ು ತ್ತಿಂಬುವನ್ು ತಗ ೇಳದಿಂತಾಗುವನ್ು 
ಬಗೇಳಗ ಬಗಲ್ಿಗಳನ್ುಿಂಬುವನ್ುಬಹು 
ಬಾಳನಗದರಿಗು ಸವವಜ್ಞ|” 

Ѧ 

http://honalu.net/
minche@honalu.net
minche@honalu.net
https://honalu.files.wordpress.com/2014/08/grains.jpg


-----------------------------------------------------------------------    
20      ಹ ್ ನ್ಲ್ು                ಮಿಂಬಲ್ಗ: http://honalu.net/              ಮಿಂಚಗ: minche@honalu.net
    

ಈ ಎಲ್ಿ ವಚ್ನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎದುಾ ಕಾಣುವುದು ದಾನ್ಯ! ಜಗತ್ತಾನ್ ಅತ್ಯಿಂತ್ ಹಳಗಯದಾದ ಆಹಾರವಿದು. ರಾಗಿ, ಜ್ಗ ೇಳ, ಸಜ್ಗೆ, ನ್ವಣ್ಗ, ಸಾಮ್ಮ, ಹಾರಕ, 

ಬರಗು, ಕಗ ರಲ್ಗ – ಇವು ಹಗಸರಿಸಬಹುದಾದ ಕಗಲ್ವು ದಾನ್ಯಗಳು. ಇವುಗಳ ಕಾಳುಗಳು ಕ್ರಿದಾಗಿರುವುದರಿಿಂದ ಇವನ್ುನ ಕ್ರುದಾನ್ಯ ಎನ್ುನತಾಾರಗ. ಕ್ರು 
ದಾನ್ಯಗಳಗಿಂದರಗ ಅಕ್ಕ, ಗ್ಗ ೇದಿ ಮತ್ುಾ ಮ್ಮಕಗಕಜ್ಗ ೇಳದ ಹಗ ರತಾಗಿ ದಗ ರಗಯುವ ದಾನ್ಯಗಳು. ಇವು ಗ್ಾತ್ಿದಲ್ಲಿ ಸಣಿದಾಗಿದುಾ ದುಿಂಡಗ್ಗ ಹಲ್ವು 
ಬಣಿಗಳಲ್ಲಿವಗ. ಒಿಂದಗ ಿಂದು ದಾನ್ಯಕ ಕ ಅದರದಗ ಆದ ರುಚ್ಚಯದಗ, ಕಗಲ್ವು ಸವಲ್ಾ ಸಿಹಿಯಾಗಿದಾರಗ ಕಗಲ್ವು ಸವಲ್ಾ ಸಪಗಾಯಾಗಿವಗ. 

ಜಗತ್ತಾನಾದಯಿಂತ್ ಸಾವಿರಕ ಕ ಮ್ಮೇಲ್ಾಟ್ುಟ ಬಗೇರಗ ಬಗೇರಗ ದಾನ್ಯಗಳನ್ುನ ಬಗಳಗಯಲ್ಾಗುತ್ಾದಗ. ಈ ಬಗಳಗಗಳ ಬಗಳಗಯುವ ದಗೇಶಗಳ ಪಗೈಕ್ ಬಾರತ್ 
ಮ ಿಂಚ್ ಣಿಯಲ್ಲಿದಗ, ಈ ದಾನ್ಯಗಳ ಕುಿಶಿ – ಕಗೇವಲ್ ಸಾಿಂಪಿದಾಯಕ ಕುಿಶಿಯಶಗಟೇ ಅಲ್ಿ ಅದಗ ಿಂದು ವಿಶಿಶಟ ಕುಿಶಿ ಪದಾತ್ತ, ನ್ಮೆ ಹಿರಿಯರ ಬದುಕು. 
ಈ ಪದಾತ್ತಯಲ್ಲಿ ಆರರಿಿಂದ ಇಪಾತ್ುಾ ಬಗಳಗಗಳನ್ುನ ಒಿಂದಗೇ ಕಾಲ್ದಲ್ಲಿ, ಒಿಂದಗೇ ಪಿದಗೇಶದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತಾ ಬಗಳಗಯಬಹುದು. ಹಿಿಂದಗ ಬಯಲ್ು ಸಿೇಮ್ಮಯಲ್ಲಿನ್ 

ರಯಾರು ಒಿಂದು ಮಾತ್ು ಹಗೇಳಿಾದಾರು; ‘ಬಾರಗ ಹಸಿಯಾಗಿದಗಿ ನ್ವಣ್ಗನಗ ೇ, ಸಜ್ಗೆನಗ ೇ ಎರಿಚ್ಚ ಬಾರಾ ಿ…’ ಅಿಂತ್. ಇದರ ಅರ ಾ ಇಶಗಟ; ಮಳಗ 
ಕಡಿಮ್ಮಯಾಗಲ್ಲ, ಬಿಸಿಲ್ು ಹಗಚಾಿಗಲ್ಲ ತ್ಲ್ಗಕಗಡಿಸಿಕಗ ಳುದಗೇ ಕ್ರುದಾನ್ಯವನ್ುನ ಬಗಳಗಯಬಹುದು ಎಿಂದು. 

ಅಶಗಟೇ ಅಲ್ಿ ತಗಳುನಗಯ ಮಣಿಿನ್ ಪದರದ ಬ ಮಯಲ್ಲಿಯ  ಬಗಳಗಯುವ ಈ ದಾನ್ಯಗಳು ಪಲ್ವತಾಾದ ಬ ಮ ಬಯಸುವುದಿಲ್ಿ. ನಗ ರಜು ಕಲ್ಲಿನ್ 
ಜಮೇನನ್ಲ್ಲಿ ರಯಾರು ಹಾರಕ ಹಾಗ  ಕಗ ರಲ್ಗ ಬಗಳಗಯುತ್ತಾದಾರು. ಇಿಂತ್ಹ ವಿಶಿಶಟ ಗುಣಗಳಿಿಂದಲ್ಗೇ ಕ್ರು ದಾನ್ಯಗಳನ್ುನ ಮಳಗಯಾದಾರಿತ್ ಪಿದಗೇಶಗಳ 
ವರದಾನ್ದ ಬಗಳಗಯಾಗಿವಗ. ಈ ಕ್ರು ದಾನ್ಯಗಳನ್ುನ ಬಗಳಗಯಲ್ು ರಯಾರು ರಾಸಾಯನಕ ಗ್ಗ ಬಬರವನ್ುನ ನಗಚ್ಚಿಕಗ ಿಂಡಿಲ್ಿ. ಇವತ್ತಾಗ  ಕಗ ಟ್ಟಟಗ್ಗ ಗ್ಗ ಬಬರ, 

ತ್ರಗ್ಗಲ್ಗ ಗ್ಗ ಬಬರ ಬಳಸಿ ಬಗಳಗಯುತಾಾರಗ. ಇದರಿಿಂದ ಹಣ ಉಳಿದಿದಗ ಜ್ಗ ತಗಗ್ಗ ರಸಗ್ಗ ಬಬರ ಬಳಸದಿರುವುದರಿಿಂದ ಕ್ೇಟ್ಗಳ ಹಾವಳಿಯ ಪಿಶಗನಯೇ 
ಇಲ್ಿ. ಹಾಗ್ಾಗಿ ಈ ಬಗಳಗಗಳನ್ುನ ಕ್ೇಟ್ ಮುಕಾ ಬಗಳಗಗಳು ಎನ್ನಬಹುದು. ರಾಸಾಯನಕ ಗ್ಗ ಬಬರ, ಕ್ೇಟ್ನಾಶಕ ಬಳಸದಗೇ ಇರುವುದರಿಿಂದ ಪರಿಸರದ 
ಮ್ಮೇಲ್  ಕಗಟ್ಟಪರಿಣ್ಾಮ ಬಿೇರುವುದಿಲ್ಿ. 

ಜನ್ರಿಗ್ಗ ಆಹಾರ ಮತ್ುಾ ಪಶುಗಳ ಮ್ಮೇವಿನ್ ಬಗಳಗಯಾಗಿರುವ ಈ ದಾನ್ಯಗಳನ್ುನ ಬಗಳಗಯಲ್ು ಹಗಚ್ಚಿನ್ ನೇರು, ಗ್ಗ ಬಬರ ಮತ್ುಾ ಆರಯಕಯ ಅವಶಯಕತಗ 
ಇಲ್ಿ. ಮಳಗಯಾದಾರಿತ್ವಾಗಿ ಹಾಗು ಎಲ್ಾಿ ಹವಾಮಾನ್ಕ ಕ ಹಗ ಿಂದಿಕಗ ಿಂಡು ಬಗಳಗಯುವ ಈ ದಾನ್ಯಗಳನ್ುನ ‘ಸಿರಿ ದಾನ್ಯ’ಗಳಗಿಂದು ಕರಗಯಬಹುದು. 

ನ್ನ್ನ ಅವವ ಹಗೇಳುತ್ತಾದಾ ಕಗಳಗಿನ್ ಮಾತ್ು ನ್ನ್ಗಿೇಗಲ್  ನಗನ್ಪದಗ. 

“ನಾವಗಲ್ಿ ಬಾಣಿಂತ್ನ್ದಾಗ ನ್ವಣಕ್ಕ ಅನ್ನ, ರಗ ಟ್ಟಟ ಉಿಂಡು; ಮ ಲ್ಿಂಗಿ, ಹಕಕರಿಕ್ ಮ್ಮಿಂತಾಯ ಸಗ ಪುಾ ತ್ತಿಂತ್ತದಿವ. ನಮೆ ತಾತ್ ನ್ವಣಕ್ಕ ಕುಟ್ಾಟತ್. ನಾನ್ 
ಹಸನ್ ಮಾಡಾಕ್. ಮುಿಂಜ್ಾನಗ ಉಿಂಡಗಿ ಸಿಂಜಿ ಮಟ್ ಹಗ ಟ್ಟಟ ತ್ುಿಂಬಿರತ್ತತ್ುಾ. ಈಗಿನಗ ೇರು ನಗಲ್ಿಕ್ಕ ಉಣ್ಾಾರ, ದಿನ್ಕಕ ಮ ರ ಬಾರಿ ಉಿಂಡ ಿ ಹಗ ಟ್ಟಟ 
ಮತ್ಾ ಮತ್ಾ ಕಗೇಳತ್ಯಾ.” 

ಈಗ ಅಕ್ಕ ಎಿಂದರಗ ಅದು ಬತ್ಾದ ಅಕ್ಕ ಎಿಂದಗೇ ಎಲ್ಿರ ಬಾವನಗ. ಆದರಗ ಮುಿಂಚಗ ನ್ವಣಕ್ಕ, ಹಾರಕದಕ್ಕ, ಸಾಮಕ್ಕ, ನಗಲ್ಿಕ್ಕ ಎಿಂದಗೇ ಕರಗಯುತ್ತಾದಾರು. 
ಕ್ರುದಾನ್ಯಗಳ ಅಡುಗ್ಗಗಳಗಿಂದರಗ ರುಚ್ಚ ಹಗಚ್ುಿ, ಪೌಶಿಟಕಾಿಂಶದಲ್ ಿ ಮುಿಂದು. ಈ ದಾನ್ಯಗಳ ಕಾದಯಗಳು (ಉಿಂಡಗ, ರಗ ಟ್ಟಟ, ಮುದಗಾ, ಪಾಯಸ) ಬಹಳ 
ಹಗ ತ್ುಾ ಹಸಿವನ್ುನ ಮುಿಂದ ಡುತ್ಾವಗ ಮತ್ುಾ ಮಯಯಗ್ಗ ಹುರುಪು ತ್ುಿಂಬುತ್ಾವಗ. ಅದಕಾಕಗಿಯೇ ಹಿರಿಯರು ಹಗೇಳುತ್ತಾದಾದುಾ ಇವನ್ನ ಉಿಂಡಿ ‘ಜಿೇವಕಕ 
ತ್ಿಂಪ, ಜುಟ್ಟ ಗಟ್ಟಟ’ ಅಿಂತ್. 

ಈ ದಾನ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇಶಗಟಲ್ಿ ಪೊೇಶಕಾಿಂಶಗಳು, ಪೊಿೇಟ್ಟನ್ಸ, ವಿಟ್ಮನ್ಸ ಇರುತ್ಾವಗ ಎಿಂದು ಹಗೇಗ್ಗ ನ್ಿಂಬುವುದು? ಎಿಂದು ಇವತ್ತಾನ್ ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜ 
ಕಗೇಳುವ ಪಿಶಗನ. ಇಿಂತ್ಹ ಪಿಶಗನಗಳನನಟ್ುಟಕಗ ಿಂಡಗೇ ಉತ್ಾರ ಹುಡುಕುತಾಾ ಹಗ ೇದರಗ ದಗ ರಗಯುವುದು ಅಚ್ಿರಿಯ ಮಾಹಿತ್ತ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಪೌಶಿಟಕಾಿಂಶ, 

ನಾರು ಮತ್ುಾ ಕಬಿಬಣದ ಅಿಂಶಗಳು, ಕಾರಗ  ಬಹಗೈಡಗಿೇಟ್ ಮತ್ುಾ ಕಗ ಬುಬ ಬಗೇರಗಯ ದಾನ್ಯಗಳಿಗ್ಗ ಹಗ ೇಲ್ಲಸಿದರಗ ಹಗಚಾಿಗಿವಗ. ಇವು ಶಕ್ಾಶಾಲ್ಲ ಆಿಂಟ್ಟ 

ಆಕ್್ಡಗಿಂಟ್ ಗಳು ಮತ್ುಾ ರಗ ೇಗ ನರಗ ೇದಕದ ಶಕ್ಾ ಹಗ ಿಂದಿರುವುದರಿಿಂದ ಪೌಶಿಟಕತಗಯ ಕಣಜಗಳಾಗಿವಗ. 

ಆಹಾರ ತ್ಜನರು ಮತ್ುಾ ಪೊೇಶಕಾಿಂಶ ತ್ಜನರ ಪಿಕಾರ ಕ್ರು ದಾನ್ಯಗಳು ಅಕ್ಕ ಮತ್ುಾ ಗ್ಗ ೇದಿಗಿಿಂತ್ ಐದು ಪಟ್ುಟ ಹಗಚ್ಚಿನ್ ಪಿಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪೊಿೇಟ್ಟನ್ಸ, 

ವಿಟ್ಮನ್ಸ ಹಾಗ  ಕನಜಗಳನ್ುನ ಹಗ ಿಂದಿವಗ. ಸಾವಗ ಮತ್ುಾ ನ್ವಣ್ಗ ಅಕ್ಕಯಲ್ಲಿರುವಶುಟ ಪೊೇಶಕಾಿಂಶಗಳು ಮತಾಾವುದಗೇ ಆಹಾರ ಬಗಳಗಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಿ. 
ಮನ್ುಶಯನ್ ಹಗ ಟ್ಗಟಯಳಗ್ಗ ಸರಳವಾಗಿ ಅರಗುವ ಈ ದಾನ್ಯಗಳು ಅಂಟಿಲ್ಲದ (gluten free) ದಾನ್ಯಗಳ ಗುಿಂಪಗ್ಗ ಸಗೇರುತ್ಾವಗ, ಇದರಿಿಂದ ಊಟ್ 
ಅರಗುವ ತಗ ಿಂದರಗ ಇರುವವರಿರಿಗ್ಗ ಇವು ಬಹಳ ಉಪಕಾರಿ ಆಗಿವಗ. 
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ಸದಯಕಗಕ ನಾವು ಸಗೇವಿಸುತ್ತಾರುವ ಹಗ ಟ್ುಟ ತಗಗ್ಗದ ಗ್ಗ ೇದಿ ಹಾಗು ಅಕ್ಕಯಿಂತ್ಹ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸಹಜವಾಗಿ ದಗ ರಗಯುವ ಪೌಶಿಟಕಾಿಂಶಗಳು ನಾಶವಾಗಿ, 

ಸಗೇವಿಸಿದ ಆಹಾರವು ಬಗೇಗನಗ ಕಗ ಬಾಬಗಿ ಮಾರಾ ಾಡುಗ್ಗ ಳುುತ್ಾದಗ. ಆಹಾರದಲ್ಲಿರುವ ಸಕಕರಗ ಪಿಮಾಣ ವಗೇಗವಾಗಿ ಹಾಗ  ನಗೇರವಾಗಿ ರಕಾ ಸಗೇರುತ್ಾದಗ. 
ರಕಾದಲ್ಲಿ ಸಕಕರಗ ಹಗಚಾಿಗಿ ಸಕಕರಗ ರಗ ೇಗ ಇರುವವರಿಗ್ಗ ತಗ ಿಂದರಗ ಕಗ ಡುತ್ಾದಗ. ಕಗ ಬುಬ ಹಗಚಾಿಗಿ ‘ರಕಾದ ಒತ್ಾಡ’ಕಗಕ ಕಾರಣವಾಗುತ್ಾದಗ’. ನ್ವಣ್ಗ, ಸಾಮ್ಮ, 

ಹಾರಕ ಮತ್ುಾ ರಾಗಿಯಲ್ಲಿ ನಾರಿನ್ಿಂಶ ಹಗಚಾಿಗಿರುವುದನ್ುನ ಗುರುತ್ತಸಲ್ಾಗಿದಗ. ಈ ದಾನ್ಯಗಳ ಕಾದಯಗಳು ಸಕಕರಗಯನ್ುನ ನದಾನ್ವಾಗಿ ಹಿೇರಿಕಗ ಿಂಡು, 
ರಕಾಕಗಕ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಿಡುಗಡಗ ಮಾಡುತ್ಾವಗ. ಸಕಕರಗ ಕಾಯಲ್ಗಯಿಂದ ಬಳಲ್ುತ್ತಾರುವವರಿಗ್ಗ ನ್ವಣ್ಗ ಒಿಂದು ಉತ್ಾಮ ಆಹಾರವಗಿಂದು ಮದಾರಿಮ್ಮಯೇ 
ಹಗೇಳಿದಗ. 

ಪೌಶಿಟಕಾಿಂಶಗಳಿಂತಗ ಸಿರಿದಾನ್ಯಗಳಲ್ಲಿರುವ ಕನಜ್ಾಿಂಶಗಳು ಕ ಡ ಗಮನಾರ ಹವಾಗಿವಗ. ವಿಟ್ಮನ್ಸ ಬಿ, ಪಾಸಾರರ ಮತ್ುಾ ಮ್ಮಗಿನೇಶಿಯಿಂ 
ಕನಜಗಳಿರುವುದರಿಿಂದ ಮ ಳಗಗಳ ಬಗಳವಣಿಗ್ಗಗ್ಗ ಇವು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ಾವಗ. ಅಲ್ಿದಗೇ ಗುಿಂಡಿಗ್ಗಯ ತಗ ಿಂದರಗ ಮತ್ುಾ ರಕಾದಗ ತ್ಾಡ ತ್ಡಗಯುವಲ್ಲಿ 
ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿವಗ. 

100 ಗ್ಾಿಿಂ ಸಜ್ಗೆಯಲ್ಲಿ 8 ಮ. ಗ್ಾಿಿಂ ಕಬಿಬಣದ ಅಿಂಶವಿದಗ, ಅದಗೇ 100 ಗ್ಾಿಿಂ ಅಕ್ಕಯಲ್ಲಿ ಕಗೇವಲ್ 0.7 ಮ. ಗ್ಾಿಿಂ ಕಬಿಬಣದ ಅಿಂಶವಿದಗ. ಹಾಗ್ಾಗಿ 
ಸಜ್ಗೆರಗ ಟ್ಟಟ ತ್ತನ್ುನವುದರಿಿಂದ ಕಬಿಬಣ್ಾಿಂಶ ದಗೇಹಕಗಕ ಪೂರಯಕಯಾಗುತ್ಾದಗ. ಇದು ರಕಾಹಿೇನ್ತಗ ಗುಣಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ನಗರವಾಗುತ್ಾದಗ. ಕಾಯಲ್ಲ್ಯಿಂ ಕಗ ರತಗ 
ಎಿಂದ ಕ ಡಲ್ಗೇ ವಗೈದಯರು ಮಾತಗಿಗಳನ್ುನ ಬರಗಯುತಾಾರಗ. ಗರಿ ಬಣಿಯರಲ್ಿಿಂತ್  ಈ ಮಾತಗಿ ಸಗೇವನಗ ಪಿಮಾಣ ಹಗಚ್ುಿ ಆದರಗ ಈ ಕ್ರುದಾನ್ಯಗಳ ಬಳಕಗ 
ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ಾಮ. ಬಿೇಟ್ಾ ಕಗರಗ ೇಟ್ಟನ್ನಿಂತ್ಹ ಸ ಕ್ಮ ಪೊೇಶಕಾಿಂಶಗಳಿಗ್ಾಗಿ ಗುಳಿಗ್ಗಗಳ ಮೊರಗ ಹಗ ೇಗುವ ಬದಲ್ು ಈ ಕ್ರುದಾನ್ಯಗಳ ಬಳಸಿದರಗ ಅಿಂತ್ 
ಎಲ್ಿ ಪೊೇಶಕಾಿಂಶಗಳನ್ುನ ಒಟ್ಟಟಗ್ಗ ನೇಡಬಲ್ಿವು ಇವು. 

ಪಜ್ಾೆ, ಬರ ೆರ್, ಸಾಯಿಂಡಿವ ನ, ಕಟ್ಗಿಟ್, ಗ್ಗ ೇಬಿ ಮಿಂಚ್ ರಿ ಹಿೇಗ್ಗ ಸಲ್ಲೇಸಾಗಿ ಸಿಗುವ ಅನಾರಗ ೇಗಯಕರ ಆಹಾರಗಳ ಬಳಕಗ ಹಗಚ್ಚಿರುವುದರಿಿಂದ 
ಹಗಚ್ಚಿನ್ವರಲ್ಲಿ ಬಗ ಜುೆ ಒಿಂದು ಸಮಸಗಯಯಾಗಿ ಕಾಡುತ್ತಾದಗ. ಹಗಚಾಿದ ದಗೇಹದ ತ್ ಕವನ್ುನ ಈ ಕ್ರುದಾನ್ಯಗಳ ಬಳಕಗಯಿಂದ ಸಹಜ ತ್ ಕಕಗಕ 
ತ್ರಬಹುದು. ಮನ್ುಶಯನ್ ಹಲ್ವು ರಗ ೇಗಗಳಿಗ್ಗ ಆಹಾರದ ರ ಪದಲ್ಗಿೇ ಈ ದಾನ್ಯಗಳು ಮದಾಾಗುತ್ಾವಗ. ಹಿಿಂದಿನ್ ಕಾಲ್ದ ಆಹಾರ ಪದಾತ್ತಯಲ್ಲಿಯೇ 
ಮದುಾ ಅಡಗಿತ್ುಾ ಎಿಂಬುದಿಂತ್ು ನಜ. 

ನ್ಮೆ ತಾತ್ – ಮುತಾಾತ್ಿಂದಿರು ಬಗಳಗಯುತ್ತಾದಾ ಕ್ರು ದಾನ್ಯಗಳು ಇಿಂದು ಕಣೆರಗಯಾಗುತ್ತಾವಗ. ಇಿಂದಿನ್ ಪೇಳಿಗ್ಗಯ ಕಗಲ್ವಗೇ ಮಿಂದಿಗ್ಗ ಗ್ಗ ತ್ತಾದಾರಗ, 
ಮುಿಂದಿನ್ ಪೇಳಿಗ್ಗಗ್ಗ ಇವು ಮರಗಯಾಗುವ ಸಾದಯತಗಗಳಿವಗ. ಆದರಗ ಈಗ ಬದಲ್ಾವಣ್ಗಯ ಗ್ಾಳಿ ಬಿೇಸುತ್ತಾದಗ. ಬಹಳಶುಟ ಜನ್ ಹಿಿಂದಗ ತ್ತರುಗಿ 
ನಗ ೇಡುತ್ತಾದಾಾರಗ. ಆರಗ ೇಗಯಕರ ತ್ತನಸುಗಳಿಗ್ಾಗಿ ಕ್ರುದಾನ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಶುಟ ಮಾಹಿತ್ತಗಳನ್ುನ ಹುಡುಕುತ್ತಾದಾಾರಗ. ಅದಕಗಕಿಂದಗೇ ಹಲ್ವಾರು ಮಾಹಿತ್ತ 
ಜ್ಾಲ್ಗಳು ಹಬಿಬವಗ. 

ಬಡವರು, ಪಶು ಮತ್ುಾ ಹಕ್ಕ ಸಿಂಕುಲ್ದ ಹಗ ಟ್ಗಟ ತ್ುಿಂಬಿಸುತ್ತಾದಾ ದಾನ್ಯಗಳಿಗ್ಗ ಈಗ ಸಿರಿಬಿಂದಿದಗ. ಈಗ ನ್ವಣ್ಗ, ಕಗ ರಲ್ಗ, ಸಾಮ್ಮ, ಹಾರಕ, ಕಗಿಂಪಕ್ಕ 
ಎಲ್ಿರಿಗ  ಬಗೇಕಾಗಿದಗ. ಅವುಗಳಿಗ್ಾಗಿ ಹುಡುಕ್ಕಗ ಿಂಡು ಕರಿೇದಿಸುವ ಪರಿಪಾಟ್ ಶುರುವಾಗಿದಗ. ಕ್ರುದಾನ್ಯ ಅತ್ವಾ ವಾಡಿಕಗಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಗಳಗಿಂದಗೇ 
ಕರಗಯುವ ನ್ವಣ್ಗ, ಸಾಮ್ಮ, ಕಗ ರಲ್ಗ, ಬರಗುಗಳ ಕಡಗಗ್ಗ ಸಗಳಗಯಲ್ಾಟ್ಟಟದಾಾರಗ. 

ಬಹಳ ಅಡಗತ್ಡಗಗಳನ್ನ ದಾಟ್ಟ ಇವುಗಳ ಉಳಿವನ್ುನ ನಾವು ಮಾಡಬಗೇಕ್ದಗ. ಈ ದಾನ್ಯಗಳತ್ಾ ಹಗಚ್ಚಿನ್ ರಯಾರು ಹಾಗು ಜನ್ರು ಗಮನ್ ಹರಿಸದಗೇ 
ಇರುವುದರಿಿಂದ ಇವುಗಳ ಬಳಕಗ ಕಗಲ್ವಗೇ ಕಗಲ್ವು ಸಾಳಗಳಲ್ಲಿವಗ. ಬಳಕಗದಾರ ಸಗನೇಹಿಯಾಗಿಸಲ್ು ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮ ಡಿಸಬಗೇಕ್ದಗ. ಆರಗ ೇಗಯಕಗಕ 
ಇವುಗಳಿಿಂದಾಗುವ ಲ್ಾಬಗಳು, ನಾಲ್ಲಗ್ಗಗ್ಗ ರುಚ್ಚ ನೇಡುವ ಕಾದಯಗಳ ವಿವರ ಹಿೇಗ್ಗ ಹತ್ುಾ ಹಲ್ವು ಆಯಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಪಿಯತ್ನ ನ್ಡಗಸಬಗೇಕ್ದಗ. ಆಗಲ್ಗೇ 
ನ್ಮೆ ಈ ಕ್ರು ದಾನ್ಯಗಳು ನ್ಮೆ ಬದುಕ್ಗ್ಗ ಸಿರಿದಾನ್ಯಗಳಾಗಲ್ು ಸಾದಯ. ಆರಗ ೇಗಯಕರ ಹಳಗ ಊಟ್ ಹಗ ಸ ನಗ ೇಟ್ದಗ ಿಂದಿಗ್ಗ ಆರಿಂಬಿಸಗ ೇಣವಗ. 
ಮುಿಂದಿನ್ ಬರಹಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರು ದಾನ್ಯಗಳ ಕುರಿತ್ು ಮತ್ಾಶುಟ ಅರಿಯೇಣ. 

(ಚಿತರ ಸ ಲ : thehindubusinessline) 
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ಕಿರಕ್ ಟ್ ಎಸ ತಗಾರಿಕ್ ಯ ಗುಟ್ುು 
- ಹರಿ ಿತ್ ಮಂಜುನಾತ್ 

 

ದಾಂಡಾಟ್(Cricket)ದ ಪೊೇಟ್ಟಯಲ್ಲಿ ಎಸ ತಗಾರಿಕ್ (Bowling)ಯು, ಒಬಬ ಎಸ ತಗಾರ(Bowler)ನ್ು ತ್ನ್ನ ಓಡುಗ ಯಿಂದ (Run up) ಚಗಿಂಡಿನ್ 

ತುದಬಿಡುಗ  (Point of release)ಯ ತ್ನ್ಕ ಮಾಡುವ ಬಗೇರಗ ಬಗೇರಗ ಚ್ಲ್ನಗಯ ಪಲ್ಲತಾಿಂಶವಾಗಿರುತ್ಾದಗ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಯ್ ತ್ತರುಗಿಸಿ ಎಸಗತ್ 
ಎಸಗದರಗ ಸಾಕು ಎನ್ುನವುದು ನ್ಮೆ ಅಬಿಪಾಿಯ. ಆದರಗ ಅದು ತ್ಪುಾ. ದಾಿಂಡಾಟ್ದಲ್ಲಿ ಪಿತ್ತಯಿಂದಕ ಕ ಒಿಂದು ನಯಮವಿದಗ, ಅಿಂತಗಯೇ 
ಎಸಗತ್ಗ್ಾರಿಕಗಗ  ಕ ಡ. ಎಸಗತ್ಗ್ಾರನಗ ಬಬ ಎಸಗಯುವ ಪಿತ್ತ ಎಸಗತ್ವು ನಯಮ ಬದಾವಾಗಿರಬಗೇಕು ಎಿಂದು ಅಯ್.ಸಿ.ಸಿ ನಯಮಾವಳಿಗಳು 
ಹಗೇಳುತ್ಾವಗ. ಅದರಿಂತಗ ಪಿತ್ತಯಬಬ ಎಸಗತ್ಗ್ಾರನ್  ಅವನ್ದಗೇ ಆದ ರಿೇತ್ತಯಲ್ಲಿ ಎಸಗತ್ಗ್ಾರಿಕಗಯನ್ುನ ನ್ಡಗಸುವ ಅವಕಾಶವನ್ುನ ಅಯ್.ಸಿ.ಸಿ ನೇಡಿದಗ. 
ಆದರಗ ಎಸಗತ್ಗ್ಾರಿಕಗಯ ರಿೇತ್ತಯು ಅಯ್.ಸಿ.ಸಿ ನಯಮಾವಳಿಗ್ಗ ಒಳಪಟ್ಟಟರಬಗೇಕಶಗಟ. 

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಸಗತ್ಗ್ಾರಿಕಗಯಲ್ಲಿ ಮುಕಯವಾಗಿ ಮ ರು ಬಗ್ಗಗಳಿರುತ್ಾವಗ ಅವು ವಗೇಗದ ಎಸಗತ್, ನ್ಡುವಗೇಗದ ಎಸಗತ್ ಮತ್ುಾ ತ್ತರುಗ್ಗಸಗತ್. ಈ ಮ ರು 
ರಿೇತ್ತಯ ಎಸಗತ್ಗ್ಾರಿಕಗಯ  ಆ ಎಸಗತ್ಗ್ಾರನ್ ಓಡುಗ್ಗಯನ್ುನ ಆದರಿಸಿರುತ್ಾದಗ. ಆದರಗ ವಗೇಗದ ಎಸಗತ್ (Fast bowling) ಮತ್ುಾ ನ್ಡುವಗೇಗದ 

ಎಸಗತ್ಗಳ (Medium pace bowling) ಎಸಗತ್ಗ್ಾರಿಕಗಯ ಬಗ್ಗಗಳು ಹಗಚಾಿಗಿ ಹಗ ೇಲ್ುತ್ಾವಗ. ಇನ್ುನಳಿದಿಂತಗ ತ್ತರುಗ್ಗಸಗತ್(Spin bowling)ವು 
ಬಗೇರಗಯದಗೇ ಆದ ಎಸಗತ್ಗ್ಾರಿಕಗಯ ಬಗ್ಗಯನ್ುನ ಹಗ ಿಂದಿರುತ್ಾದಗ. 

ಎಸ ತಗಾರಿಕ್ ಯ ಬಗ ಗಳು: 
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗಟ್ಟಟ ಚ್ರ ೆಗಳಿಿಂದ ಮಾಡಲ್ಾಡುವ ದಾಿಂಡಾಟ್ ಚಗಿಂಡನ್ುನ ಆದಶುಟ ವಗೇಗವಾಗಿ ಎಸಗಯುವುದು, ಪ ನ ಗ್ಗ ಚಗಿಂಡು ತಾಕ್ದಗ ಡನಗ 
ನಯಮತ್ ರಿೇತ್ತಯಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟಯುವಿಂತಗ ಮಾಡುವುದು, ಅತ್ವಾ ಗ್ಾಳಿಯ ನಗರವನ್ುನ ಪಡಗದು ತಗೇಲ್ಗಸಗತ್ಗಳನ್ುನ ಎಸಗಯುವುದು ವಗೇಗದ 
ಎಸಗತ್ಗ್ಾರಿಕಗಯ ಮುಕಯ ಗುರಿಯಾಗಿದಗ. 

 ನಯಮತ್ವಾಗಿ ಗಿಂಟ್ಗಗ್ಗ 146 ಕ್ಲ್ಗ ೇ ಮೇಟ್ರ್ ಮತ್ುಾ ಅದಕ ಕ ಹಗಚ್ಚಿನ್ ವಗೇಗದಲ್ಲಿ ದಾಿಂಡುಗ್ಾರನ್ತ್ಾ ತ್ ರಿಬರುವ ಎಸಗತ್ಗಳನ್ುನ ವಗೇಗದ 
ಎಸಗತ್ಗಳ ಗುಿಂಪಗ್ಗ ಸಗೇರಿಸಿಲ್ಾಗಿದಗ 

 ಗಿಂಟ್ಗಗ್ಗ 145 ಕ್.ಮೇ ಮತ್ುಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ್ ಕಡಿಮ್ಮ ವಗೇಗದ ಎಸಗತ್ಗಳನ್ುನ ನ್ಡುವಗೇಗದ ಎಸಗತ್ಗಳಗನ್ುನವರು 

ಪಾಕ್ಸಾಾನ್ದ ಎಸಗತ್ಗ್ಾರ ಶ  ೋಯಬ್ ಅಕತರ್ ಇಿಂಗ್ಗಿಿಂಡ್ ವಿರುದಾದ ಪಯಾೇಟ್ಟಯಲ್ಲಿ 161.3 ಕ್.ಮೇ ವಗೇಗದಲ್ಲಿ ಎಸಗದ ಚಗಿಂಡು, ಅದಿಕುಿತ್ವಾಗಿ ಈ 
ವರಗಗಿನ್ ದಾಿಂಡಾಟ್ದ ಅತ್ತೇ ವಗೇಗದ ಎಸಗತ್ವಾಗಿದಗ. 

ವಗೇಗದ ಎಸಗತ್ಗಳು ಕಗೇವಲ್ ಎಸಗತ್ಗ್ಾರರನ್ನಶಗಟೇ ಆದರಿಸದಗೇ, ಪ ನ ನ್ ಗುಣ ಮತ್ುಾ ಗ್ಾಳಿಪಾಡನ್ ನ ಅವಲ್ಿಂಬಿಸಿರುತ್ಾದಗ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 
ಇಿಂಡಿಯಾ, ಶಿಿೇಲ್ಿಂಕಾದಿಂತ್ಹ ಉಪಕಿಂಡಗಳಲ್ಲಿ ವಗೇಗದ ಎಸಗತ್ಗಳು ಅಶುಟ ಪರಿಣ್ಾಮಕಾರಿ ಎಿಂದಗನಸುವುದಿಲ್ಿ. ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿನ್ ಪ ನ ಗಳು ಮತ್ುಾ 
ಗ್ಾಳಿಪಾಡುಗಳು ವಗೇಗದ ಎಸಗತ್ಕಗಕ ಅಶಾಟಗಿ ನಗರವಾಗುವುದಿಲ್ಿ. ಆದರಗ ಆಸಗರೇಲ್ಲಯಾ, ಇಿಂಗ್ಗಿಿಂಡ್ ನ್ಿಂತ್ಹ ಗ್ಾಳಿಪಾಡು ಮತ್ುಾ ಪ ನ ನ್ ಸಿಾತ್ತ ವಗೇಗದ 

ಎಸಗತ್ಗ್ಾರಿಕಗಗ್ಗ ಹಗೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದಿಂತ್ಹುದು. ಒಿಂದಶುಟ ದ ರದಿಿಂದ ಓಡಿಬಿಂದು ತ್ನ್ನ ಬಲ್ವನಗನಲ್ಾಿ ಬಳಸಿ ಎಸಗತ್ಕಗಕ ವಗೇಗ ನೇಡುವುದಗಿಂದರಗ ಅಶುಟ 
ಸುಲ್ಬದ ಮಾತ್ಲ್ಿ. ಅದಕಗಕ ಅದರದಗಾೇ ಆದ ಚ್ಳಕ, ಚ್ಟ್ುವಟ್ಟಕಗ, ಜ್ಾಣತ್ನ್ ಮತ್ುಾ ಅನ್ುಸರಿಸುವ ನಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಪಕವತಗಯ ಅವಶಯಕತಗಯದಗ. 
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ಚಗಿಂಡಿನ್ ಹಿಡಿತ್ 

ಎಸ ತಗಾರಿಕ್ ಯ ಚಟ್ುವಟಿಕ್ ಗಳು: 

ಎಸಗತ್ಗ್ಾರನ್ು ತಾನ್ು ಎಸಗತ್ ಎಸಗಯುವುದಕ ಕ ಮುನ್ನ ಚಗಿಂಡನ್ುನ ಸರಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕಗ ಳುುವ ಮ ಲ್ಕ ಚಗಿಂಡಿನ್ ಮ್ಮೇಲ್ಗ ಹಿಡಿತ್ ಸಾದಿಸುವುದು ಅತ್ತ 
ಮುಕಯವಾದ ಕಗಲ್ಸವಾಗಿದಗ. ಏಕಗಿಂದರಗ ಎಸಗತ್ಗ್ಾರನ್ು ಹಗಚ್ಚಿನ್ ವಗೇಗವನ್ುನ ಪಡಗದುಕಗ ಳುುವಲ್ಲಿ ಚಗಿಂಡಿನ್ ಹಿಡಿತ್ವು ಹಗಚ್ಚಿನ್ ಪಾತ್ಿ ವಹಿಸುತ್ಾದಗ. ಚಗಿಂಡಿನ್ 

ಹ ್ ಲ್ಗ ಯ ನ್ಡುಗ ರ (Seam)ಗ್ಗ ನಗೇರವಾಗುವಿಂತಗ ಚಗಿಂಡನ್ುನ ಹಿಡಿದುಕಗ ಿಂಡು, ನ್ಡುಗ್ಗರಗಗ್ಗ ಹತ್ತಾರವಿರುವಿಂತಗ ತಗ ೇರುಬಗರಳು ಮತ್ುಾ ಮದಯದ 

ಬಗರಳನ್ುನ ಇರಿಸಿಕಗ ಿಂಡು, ಹಗಬಗಬರಳನ್ುನ ಚಗಿಂಡಿನ್ ಕಗಳಬಾಗದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ನ್ಡುಗ್ಗರಗಗ್ಗ ಹಿಡಿದುಕಗ ಳುಬಗೇಕು ಮತ್ುಾ ಚಗಿಂಡು ಕಯಯಿಂದ ಸುಲ್ಬವಾಗಿ 
ಜ್ಾರಿಹಗ ೇಗುವಿಂತ್ತರಬಗೇಕು. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಸಗತ್ಗ್ಾರನ್ು ಚಗಿಂಡಿನ್ ಮ್ಮೇಲ್ಗ ಹಿಡಿತ್ ಸಾದಿಸುವ ಬಗ್ಗ. 

ಇದಲ್ಿದಗೇ ಎಸಗತ್ಗ್ಾರನ್ು ಇತ್ರ ಬಗೇರಗ ರಿೇತ್ತಯ ಹಿಡಿತ್ಗಳನ್ುನ ಕ ಡ ಸಾದಿಸುತಾಾನಗ. ಇದರಿಿಂದ ಹಲ್ವು ತ್ರದ ಚಗಿಂಡಗಸಗತ್ವನ್ುನ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದಗ. 
ಎಸಗತ್ಗ್ಾರನ್ು ಎಸಗತ್ ಎಸಗಯುವ ಮುನ್ನ ಇಿಂತ್ತಶುಟ ದ ರದಿಿಂದ ಓಡಿ ಬಿಂದು ತ್ನ್ನ ಎಸಗತ್ಗ್ಾರಿಕಗಯ ಮ್ಮೇಲ್ಗ ಹಿಡಿತ್ ಸಾದಿಸುವುದನ್ುನ ಓಡುಗ್ಗ 
ಎನ್ುನವರು. ಆದರಗ ವಗೇಗದ ಎಸಗತ್ಗ್ಾರ, ನ್ಡುವಗೇಗದ ಎಸಗತ್ಗ್ಾರ ಮತ್ುಾ ತ್ತರುಗಿಸುಗನ್ ಓಡುಗ್ಗಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಶುಟ ವಯತಾಯಸಗಳಿವಗ. 

ವಗೇಗದ ಎಸಗತ್ಗ್ಾರನ್ು ತ್ನ್ನ ಎಸಗತ್ಕಗಕ ಸರಿಯಾದ ರಬಸ ಮತ್ುಾ ಗತ್ತ ನೇಡುವ ಸಲ್ುವಾಗಿ ಓಡುಗ್ಗಯನ್ುನ ಗಡಿರಗೇಕಗಯಿಂದ ದ ರವಾಗಿ ಶುರುವಿಟ್ಟರಗ, 
ನ್ಡುವಗೇಗದ ಎಸಗತ್ಗ್ಾರನ್ು ಗಡಿರಗೇಕಗಗ್ಗ ತ್ುಸು ದ ರದಲ್ಲಿ ಓಡುಗ್ಗಯನ್ುನ ಪಾಿರಿಂಬಿಸುತಾಾನಗ. ಹಾಗ್ಗಯೇ ತ್ತರುಗಿಸುಗನ್ು ಗಡಿರಗೇಕಗಗ್ಗ ಹತ್ತಾರವಾಗಿ 
ಓಡುಗ್ಗಯನ್ುನ ಮಾಡುತಾಾನಗ. ಬಹುತಗೇಕ ವಗೇಗದ ಎಸಗತ್ಗ್ಾರರು ವಗೇಗ, ನ್ಡು ವಗೇಗ, ಕಡುವಗೇಗದಿಂತ್ಹ ಮಶಿಣದ ಎಸಗತ್ಗಳನ್ುನ ಎಸಗಯುತಾಾರಗ. 
ಆದರಗ ವಗೇಗದ ಎಸಗತ್ ಮತ್ುಾ ನ್ಡುವಗೇಗದ ಎಸಗತ್ಗಳ ಎಸಗತ್ಗ್ಾರಿಕಗಯ ರಿೇತ್ತಯು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಿಂದಗೇ ಆಗಿರುವುದರಿಿಂದ, ಎಸಗತ್ಗ್ಾರರ 

ಚ್ಟ್ುವಟ್ಟಕಗಯ  ಹಗಚಾಿಗಿ ಹಗ ೇಲ್ುತ್ಾದಗ. ಹಿೇಗ್ಗ ಓಡುಗ್ಗಯಲ್ಲಿ ಏನಗೇ ಬದಲ್ಾವಣ್ಗಗಳನ್ುನ ಮಾಡಿಕಗ ಿಂಡರ  ಎಸಗತ್ಗ್ಾರಿಕಗಯ ನಯಮಗಳು ಎಲ್ಿರಿಗ  
ಒಿಂದಗೇ ಆಗಿರುತ್ಾದಗ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ಎದಗಮುಿಂದು      ಎದಗಬದಿಗ್ಗ 
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ಓಡುಗ್ಗಯ ಕಗ ನಗಯಲ್ಲಿ ಎಸಗತ್ಗ್ಾರನ್ು ಎದ ಮುಂದು (Chest on) ಅತ್ವಾ ಎದ ಬದಗ  (Side on) ಎಿಂಬ ಕ್ಿಯಗ್ಗ ಒಳಗ್ಾಗುತಾಾನಗ. ಎದಗಮುಿಂದಿನ್ 
ಬಗ್ಗಯಲ್ಲಿ ಎಸಗತ್ಗ್ಾರನ್ು ಚಗಿಂಡನ್ುನ ಎಸಗಯುವ ತ್ುಸು ಹಗ ತ್ತಾಗ  ಮೊದಲ್ು ತ್ನ್ನ ಹಿಿಂದಿನ್ ಕಾಲ್ನ್ುನ ನಗಲ್ಗದ ಮ್ಮೇಲ್ಲಟ್ುಟ, ಆತ್ನ್ ಎದಗ ಮತ್ುಾ ಸಗ ಿಂಟ್ದ 
ಬಾಗಗಳನ್ುನ ದಾಿಂಡುಗ್ಾರನಗಡಗಗ್ಗ ಸರಿಹಗ ಿಂದುವಿಂತಗ ತ್ತರುಗಿಸಿಕಗ ಳುುತಾಾನಗ. ಎದಗಬದಿಗ್ಗಯಲ್ಲಿ ಎಸಗತ್ಗ್ಾರನ್ು ಹಿಿಂದಿನ್ ಕಾಲ್ನ್ುನ ನಗಲ್ಕಗಕ ಇಟ್ಟ 
ಕ ಡಲ್ಗ ಆತ್ನ್ ಎದಗ ಮತ್ುಾ ಸಗ ಿಂಟ್ವನ್ುನ ದಾಿಂಡುಗ್ಾರನಗ್ಗ ತಗ ಿಂಬತ್ುಾ ಡಿಗಿಿಯಲ್ಲಿರುವಿಂತಗ ತ್ತರುಗಿಸಿಕಗ ಿಂಡು ತ್ನ್ನ ಮಿಂಡಿಯನ್ುನ ಆದಶುಟ 
ನಗೇರವಾಗಿಸುವುದರಗ ಿಂದಿಗ್ಗ ಮುಿಂದಿನ್ ಕಾಲ್ನ್ುನ ಗಡಿರಗೇಕಗಯ ಬಳಿತ್ಿಂದು ಚಗಿಂಡನ್ುನ ಬಿಡುತಾಾನಗ. ಇದು ಎಸಗತ್ದ ವಗೇಗವನ್ುನ ಹಗಚ್ಚಿಸಲ್ು 
ನಗರವಾಗುತ್ಾದಗ. 

ವಿಶಗೇಶವಗಿಂದರಗ, ಚಗಿಂಡಿನ್ ತ್ುದಿಬಿಡುಗ್ಗ ಮಾಡಲ್ು ಬಲ್ಗಯ್ ಎಸಗತ್ಗ್ಾರರು ತ್ಮೆ ಎಡಗ್ಾಲ್ನ್ುನ ಮುಿಂಕಾಲ್ ರಿಕಗಯಾಗಿ ಮತ್ುಾ ಬಲ್ಗ್ಾಲ್ನ್ುನ 
ಹಿಿಂಕಾಲ್ ರಿಕಗಯಾಗಿ ಬಳಸಿಕಗ ಿಂಡರಗ, ಎಡಗಯ್ ಎಸಗತ್ಗ್ಾರರು ತ್ಮೆ ಬಲ್ಗ್ಾಲ್ನ್ುನ ಮುಿಂಕಾಲ್ ರಿಕಗಯಾಗಿ ಮತ್ುಾ ಎಡಗ್ಾಲ್ನ್ುನ 
ಹಿಿಂಕಾಲ್ ರಿಕಗಯಾಗಿ ಬಳಸಿಕಗ ಳುುತಾಾರಗ. ಬಳಿಕ ಎಸಗತ್ಗ್ಾರನ್ು ಎಸಗತ್ ಎಸಗಯಲ್ು ಬಳಸುವ ಕಯಯನ್ುನ ಅವರ ತ್ಲ್ಗಯ ಮ್ಮೇಲ್ಗ ತ್ಿಂದು, ತಾನ್ು ಪ ನ 
ಮ್ಮೇಲ್ಗ ಚಗಿಂಡನ್ುನ ಪುಟ್ಟಸಲ್ು ಬಯಸುವ ಕಡಗ ಎಸಗಯುತಾಾನಗ. 

ಎಸಗತ್ಗ್ಾರಿಕಗಯ ಹಗ ತ್ಾಲ್ಲಿ ತ್ನ್ನ ಮೊಣಕಗೈಯನ್ುನ ಬಗಿೆಸಿ ಚಗಿಂಡನ್ುನ ಎಸಗಯುವುದರಿಿಂದ ದಾಿಂಡುಗ್ಾರ ಅತ್ವಾ ಹುತ್ಾರಿಯನ್ುನ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕಗ ಳುಲ್ು 
ಸಹಾಯಕವಾಗುತ್ಾದಗ. ಚಗಿಂಡನ್ುನ ಎಸಗದ ಬಳಿಕ ಎಸಗತ್ಗ್ಾರನ್ು ಹಿಂಬಾಲ್ಕ್ (Follow through)ಯಲ್ಲಿ ಮುಿಂದುವರಿಯುತಾಾನಗ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ ನ ನ್ 
ಮ್ಮೇಲ್ಗ ಹಗಜ್ಗೆಗಳನನರಿಸದಿಂತಗ ಪ ನ ನ್ ಪಕಕಕಗಕ ಹಗ ೇಗುವುದು ಮತ್ುಾ ಜ್ಗ ತಗ ಜ್ಗ ತಗಗ್ಗ ತ್ನ್ನ ವಗೇಗವನ್ುನ ಕುಗಿೆಸಿಕಗ ಳುಲ್ು ಇನ್ುನ ಕಗಲ್ವು ಹಗಜ್ಗೆಗಳನ್ುನ 
ತಗಗ್ಗದುಕಗ ಳುುವುದು ಮತ್ುಾ ದಾಿಂಡುಗ್ಾರನ್ ಹಗ ಡಗತ್ಗಳತ್ಾ ಗಮನ್ಹರಿಸುವುದ  ಆಗಿದಗ. 

ಜಗತ್ತಾನಾದಯಿಂತ್ ಎಲ್ಾಿ ದಾಿಂಡಾಟ್ದ ತ್ಿಂಡಗಳು ಬಗೇರಗಯದಗೇ ಆದ ವಗೇಗ ಮತ್ುಾ ಎಸಗತ್ಗ್ಾರಿಕಗಯ ಬಗ್ಗಯನ್ುನ ಹಗ ಿಂದಿರುವ ಎಸಗತ್ಗ್ಾರರನ್ುನ 
ಹಗ ಿಂದಿದಗ. ಆದರ  ನಕರವಾದ ಎಸಗತ್ಗ್ಾರಿಕಗಯ ಚ್ಳಕಗಳನ್ುನ ಪೊೇಟ್ಟಯ ಗತ್ತ, ಪ ನ ನ್ ಸಿಾತ್ತ, ಗ್ಾಳಿಪಾಡು, ಎಸಗತ್ಗ್ಾರರ ಜ್ಾಣ್ಗೆ ಸಗೇರಿದಿಂತಗ 
ಅನಗೇಕ ಅಿಂಶಗಳಿಿಂದ ನರ ಾರಿಸಲ್ಾಗುತ್ಾದಗ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಸಗತ್ಗ್ಾರಿಕಗಗ್ಗ ಹಗಚ್ಚಿನ್ ಶಕ್ಾಯ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ಾದಗ. 

ಪೊೇಟ್ಟಯ ಸಿಾತ್ತಯ ಆದಾರದ ಮ್ಮೇಲ್ಗ ಕಗಲ್ವಮ್ಮೆ ಒಳಗುಯ ಎಸಗತ್ಗ್ಾರನಿಂದ ಒಿಂದರ ಹಿಿಂದಗ ಿಂದರಿಂತಗ ನಾಲ್ುಕ-ಅಯುಾ ಎಸ ತಗಟ್ುು(Over)ಗಳನ್ುನ 
ತ್ಿಂಡದ ನಾಯಕ ಎದುರು ನಗ ೇಡುತಾಾನಗ. ಈ ಕಾರಣದಿಿಂದ ಪೊೇಟ್ಟ ಸಾಗಿದಿಂತಗ ಕಗ ನಗಯ ಸುತ್ುಾಗಳ ಎಸಗತ್ಗಟ್ುಟಗಳನ್ುನ ನಕರವಾದ ಜ್ಾಗದಲ್ಲಿ 
ಮತ್ುಾ ಕಿಮಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಣ್ಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ನ್ಡಗಸಲ್ು ಎಸಗತ್ಗ್ಾರನಗ್ಗ ಕಶಟವಾಗಬಹುದು. ಇಿಂತ್ಹ ಹಗ ತ್ಾಲ್ಲಿ ಎಸಗತ್ಗ್ಾರಿಕಗಯ ಚ್ಳಕಗಳು 
ಎಸಗತ್ಗ್ಾರನಗ್ಗ ಕಗೆಿಂಟ್ಾಗಿಯೇ ಉಳಿಯುತ್ಾದಗ. 

(ಮಾಹಿತಿ ಮತುತ ಚಿತರ ಸ ಲ : bbc.co, wikipedia) 

http://honalu.net/
minche@honalu.net
minche@honalu.net
http://news.bbc.co.uk/sport2/hi/cricket/skills/4176852.stm
http://en.wikipedia.org/wiki/Bowling_action
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ದುಡಿತ ಮತುತ ದುಡುಡ 
- ಬರತ್ ಕುಮಾರ್ 

 

{ಇಲ್ಲಿ ’ದುಡುು’ ಎಿಂಬುದನ್ುನ ’Money’ ಎಿಂಬ ಹುರುಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲ್ಾಗಿದಗ. ’ದುಡಿತ್ ’ ಎಿಂಬುದನ್ುನ labour ಎಿಂಬ ಹುರುಳಿನ್ಲ್ಲಿ ಬಳಸಲ್ಾಗಿದಗ.} 

ತಾನ್ು ಬದುಕಲ್ು ಮಾನ್ವ ಮೊದಲ್ಲನಿಂದಲ್  ದುಡಿತ ಮಾಡಿಕಗ ಿಂಡು ಬಿಂದ. ಒಿಂದು ಕಾಲ್ಗಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ವ ಒಿಂದಗಡಗ ನಗಲ್ಗನಿಂತ್ ಅಿಂದರಗ 
ಒಕಕಲ್ಾದ. ಹಿೇಗ್ಗ ಒಕಕಲ್ಾದ ಹಲ್ವು ಮಿಂದಿ ಒಬಬರಿಗ್ಗ ಬಬರು ನಗರವಾದರಗ ಹಗಚ್ುಿ ಸುರಕ್್ತ್ವಾಗಿರಬಹುದಲ್ಿದಗ ಹಸನಾದ ಬದುಕು ನ್ಡಗಸಬಹುದಗಿಂದು 
ಬಗ್ಗದು ಗುಿಂಪು ಗುಿಂಪುಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಳತಗ ಡಗಿದರು. ಈ ಗುಿಂಪುಗಳಗೇ ಹಾಡಿ-ಹಳಿುಗಳಾದವು. ಹಿೇಗ್ಗ ಗುಿಂಪನ್ಲ್ಲಿ ಬದುಕುವಾಗ ತಾನ್ು ದುಡಿದದಾನ್ುನ 
ಇಲ್ಿವಗ ತ್ನ್ನಲ್ಲಿರುವುದನ್ುನ ಕಗ ಟ್ುಟ ತ್ನ್ಗ್ಗ ಬಗೇಕಾದುದನ್ುನ, ಆದರಗ ತ್ನ್ನ ಹತ್ತಾರ ಇಲ್ಿದಾನ್ುನ ಕಗ ಳುುವ ಪರಿಪಾಟ್ ತಾನಾಗಿಯೇ ಬಗಳಗದು ಬಿಂತ್ು. 
ಎತ್ುಾಗ್ಗಗ್ಗ, ಒಿಂದು ಸಗೇರು ಅಕ್ಕ ಕಗ ಟ್ುಟ ಎರಡು ಸಗೇರು ರಾಗಿ ಈಸಿಕಗ ಳುುವುದು. ಇದನಗನೇ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ’ಮಾರು’ ಎಿಂದು, ಇಿಂಗಿಿಶಿನ್ಲ್ಲಿ ’barter’ ಎಿಂದು 
ಕರಗಯುತಾಾರಗ. ಮಾರು ಎಿಂಬ ಪದಕಗಕ ಮೊದಮೊದಲ್ು ’barter’ ಎಿಂಬ ಹುರುಳಗೇ ಇದಿಾರಬಹುದು, ಆಮ್ಮೇಲ್ಗ ’to sell’ ಎಿಂಬ ಹುರುಳು 
ಬಿಂದಿರಬಹುದಗನಸುತ್ಾದಗ. 

ತ್ತೇರ ಇತ್ತಾೇಚ್ಚನ್ವರಗಗ  ’ಮಾರು’(barter) ಪದಾತ್ತಯೇ ಹಗಚ್ುಿ ಬಳಕಗಯಲ್ಲಿತ್ುಾ. ಈ ಪದಾತ್ತಯಲ್ಲಿ, ಮ್ಮೇಲ್ಗಮ್ಮೇಲ್ಗ ಬರಿೇ ವಸುಾಗಳನ್ುನ 
ಕಗ ಟ್ುಟಕಗ ಳುುವುದಾಗಿ ಕಿಂಡರ , ದಿಟ್ವಾಗಲ್  ಬಗೇರುಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಿಂದಿ ತ್ಮೆ ’ದುಡಿತ್’ದ ಕಗ ಡುಕಗ ಳಗ ಮಾಡಿಕಗ ಳುುತ್ತಾದಾರು. ಈ ಪದಾತ್ತಯಲ್ಲಿ 
ಬರಿೇ ’ಕ್ ್ಡುಕ್ ್ಳ ’ ನ್ಡಗಯುವುದರಿಿಂದ ’ದುಡುು’ ಎಿಂಬುದರ ಅಗತ್ಯ ಬರಲ್ಗೇ ಇಲ್ಿ. ಈ ಮೊದಲ್ು ದುಡಿತ್ದ ಬದಲ್ಾಗಿ ದುಡುು ಸಿಗುತ್ತಾರಲ್ಲಲ್ಿ; ಊಟ್, 

ಅಕ್ಕ, ಕಾಳು, ಬಟ್ಗಟ –ಹಿೇಗ್ಗ ವಸುಾಗಳು ಸಿಗುತ್ತಾತ್ುಾ. ತ್ತೇರ ಇತ್ತಾೇಚ್ಚನ್ವರಗಗ  ಇದು ನ್ಡಗಯುತ್ತಾತ್ುಾ. ಇಿಂದಿಗ  ನ್ಮೆಲ್ಲಿ ’ಮುಯಾಯಳು’, ’ಮುಯಾಯರು’ 
ಎಿಂಬುದು ವಾಡಿಕಗಯಲ್ಲಿದಗ. 
ಆದರಗ ಈ ಪದಾತ್ತಯಲ್ಲಿ ಒಿಂದು ಕಗ ರತಗ ಕಾಣಿಸಿತ್ು. ಅದಗೇನಗಿಂದರಗ ಯಾವುದಗೇ ವಸುಾಗಳನ್ುನ ಒಿಂದು ಕಡಗ ಕ ಡಿಡುವುದು ಮತ್ುಾ ಅವುಗಳು ಹಾಳಾಗದಗ 
ನಗ ೇಡಿಕಗ ಳುುವುದು ಕಶಟವಗನಸತಗ ಡಗಿತ್ು ಇಲ್ಿವಗ ಅದಕಗಕ ಹಗಚ್ುಿ ’ದುಡಿತ್’ವು ಬಗೇಕಾಗತಗ ಡಗಿತ್ು. ಅಿಂದರಗ ವಸುಾಗಳು (ಎತ್ುಾಗ್ಗಗ್ಗ ಅಕ್ಕ, ರಾಗಿ, ಹಣುಿ, 
ಬಟ್ಗಟ…ಇತಾಯದಿ) ಕಯೆ ಬಿಂದಾಗ ಅದನ್ುನ ’ಮಾರಿ’ಬಿಡುವ ಒತ್ಾಡ ಯಾವಾಗಲ್  ಇತ್ುಾ. ಅಿಂತ್ಹ ಸಿಂದರ ಬದಲ್ಲಿ ಈ ವಸುಾಗಳನ್ುನ ಕ ಡಿಡುವ ಬದಲ್ು 
ಆ ವಸುಾಗಳ ’ಬ ಲ ’(value)ಯನ್ುನ ಕ ಡಿಡುವ ಒಿಂದು ವಯಿನ್(ಸಾದನ್)ದ ಅವಶಯಕತಗ ಹಗಚಾಿಯತ್ು. ಈ ವಯನ್ವನಗನೇ ನಾವು ಇಿಂದು 
’ದುಡುಡ’(money) ಎಿಂದು ಕರಗಯುತ್ತಾದಗಾೇವಗ. ಯಾವುದಗೇ ವಸುಾವಿನ್ ’ಬಗಲ್ಗ’(value)ಯನ್ುನ ಕ ಡಿಡಲ್ು ದುಡುು ಬಗೇಕಾಗುತ್ಾದಗ. ಹಿೇಗ್ಗ ಎಲ್ಿ ವಸುಾಗಳ 
ಬಗಲ್ಗಯನ್ುನ ಕ ಡಿಡಲ್ು ದುಡುು ಬಗೇಕಾಗುವುದರಿಿಂದ, ದುಡಿುದಾರಗ ಬಗೇಕಾದ ವಸುಾಗಳನ್ುನ ಕಗ ಳುಲ್ು ಬರುತ್ಾದಗ. 

ದುಡಿಡನ್ ಕ್ ಲ್ಸಗಳು (advantages): 

1. ವಸುಾಗಳ (ಅಿಂದರಗ ವಸುಾಗಳ ಹಿಿಂದಿರುವ ದುಡಿತ್ದ) ಕಗ ಡುಕಗ ಳಗ ಎಗಿೆಲ್ಿದಗ ನ್ಡಗಸಲ್ು ಅನ್ುವು ಮಾಡಿಕಗ ಡುವುದು 
2. ಬಗಲ್ಗಯನ್ುನ ಹಿಡಿದಿಡುವುದು ಇಲ್ಿವಗ ಕ ಡಿಡುವುದು ಇಲ್ಿವಗ ಪಿತ್ತನದಿಸುವುದು 
3. ಯಾವುದಗೇ ವಸುಾವಿನ್ ಮಾರಳತಗಗ್ಗ ೇಲ್ಾಗಿರುವುದು, 

Ѧ 

http://honalu.net/
minche@honalu.net
minche@honalu.net
https://honalu.files.wordpress.com/2014/08/indian-rupees-008.jpg
http://www.prajavani.net/article/%E0%B2%AE%E0%B2%A4%E0%B3%8D%E0%B2%A4%E0%B3%86-%E0%B2%AC%E0%B2%82%E0%B2%A6-%E0%B2%AE%E0%B3%81%E0%B2%AF%E0%B3%8D%E0%B2%AF%E0%B2%BE%E0%B2%B3%E0%B3%81-%E0%B2%AA%E0%B2%A6%E0%B3%8D%E0%B2%A7%E0%B2%A4%E0%B2%BF
http://kn.wikipedia.org/wiki/%E0%B2%AE%E0%B3%81%E0%B2%AF%E0%B3%8D%E0%B2%AF%E0%B2%BE%E0%B2%B3%E0%B3%81
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ದುಡಿಡನ್ನಂದಾದ ತ ್ ಂದರ ಗಳು: 

1. ಬಗಲ್ಗಯನ್ುನ ಹಿಡಿದಿಡಬಗೇಕಾದರಗ ಆಗಬಹುದಾದ ತ್ಪುಾಗಳು ಅಿಂದರಗ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟ ಬಗಲ್ಗಗಿಿಂತ್ ಅದರ ದಿಟ್ವಾದ ಬಗಲ್ಗ ಹಗಚ್ುಿ ಕಡಿಮ್ಮ 
ಆಗಿರಬಹುದು. ಅಿಂದರಗ ಕಗಲ್ವರಿಗ್ಗ ಇದರಿಿಂದ ಗಳಿಕಗಯಾದರಗ ಇನ್ುನ ಕಗಲ್ವರಿಗ್ಗ ಕಳಿಕಗ ಆಗಬಹುದು. 

2. ಯಾವಾಗಲ್ , ದುಡುು ಕ ಡಿಡುವುದು ಬಗೇರಗಯವರ ’ದುಡಿತ್’ವನಾನದುದರಿಿಂದ, ದುಡಿುದಾವರು ಬಗೇರಗಯವರ ’ದುಡಿತ್’ವನ್ುನ ಎಗಿೆಲ್ಿದಗ 
ಯಾವಾಗ ಬಗೇಕಾದರ  ಕಗ ಿಂಡುಕಗ ಳುಬಹುದು. ಇವತ್ುಾ ನ್ಮಗ್ಗ ಸಿಗುವ ಅಕ್ಕ, ರಾಗಿ, ಬಟ್ಗಟ, ಟ್ಟವಿ, ಕಾರು, ಬಸು್, ಚ್ಚನ್ನ, ಕರಗಿಂಟ್ು, ಪೊೇನ್ಸ – 

ಹಿೇಗ್ಗ ಎಲ್ಿ ವಸುಾಗಳ ಹಿಿಂದಗ ಮಿಂದಿಯ ’ದುಡಿತ್’ ಇದಗಾೇ ಇದಗ. 
3. ದುಡುು ಕ ಡಿಡುವುದನಗನೇ ಸುಳುವಾಗಿಸಿದಾರಿಿಂದ(ಅಿಂದರಗ ನಗ ೇಟ್ಟನ್ ದುಡುು, ಹಣಮನಗಯಲ್ಲಿ ಎಣಿಕಗಯ ದುಡುು), ದುಡುು ಕ ಡಿಡಲ್ು ಪಯಾೇಟ್ಟ 

ನ್ಡಗದುದರಿಿಂದ ಕ ಡಣದಲ್ಲಿ ಉಳುವರು-ಇಲ್ಿದವರು ಎಿಂಬ ವರ ೆಗಳು ಹುಟ್ಟಟತ್ು. ಉಳುವರು ದುಡಿತ್ ಮಾಡದಗೇ ಬಗೇರಗಯವರ ದುಡಿತ್ವನ್ುನ 
ಕಗ ಿಂಡುಕಗ ಳುಬಹುದಾದ ಪಾಡು ಎದುರಾಯತ್ು. 

4. ಇಿಂದಿನ್ ಹಣಕಾಸಿನ್ ಏರಾ ಾಟ್ುಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದಗಯಿಂದರಗ ದುಡಗುೇ ದುಡುನ್ುನ ದುಡಿಯುತ್ತಾದಗ. ಎತ್ುಾಗ್ಗಗ್ಗ, ಹಣಮನಗಯಲ್ಲಿಟ್ಟ ಇಡುಗಿಂಟ್ು ಬಡಿುಯ 
ದುಡುನ್ುನ ತ್ಿಂದುಕಗ ಡುತ್ಾದಗ. ಇದಕಗಕ ಯಾವುದಗೇ ತಗರನಾದ ದುಡಿತ್ ಬಗೇಕಾಗಿಲ್ಿ. ದುಡುು ದುಡುನಗನೇ ಉಿಂಟ್ುಮಾಡುತ್ತಾರುವುದರಿಿಂದ 
ದುಡಿುರುವವರ ಹತ್ತಾರವಗೇ ದುಡುು ಸಗೇರುತ್ತಾದಗ. ದುಡಿುರುವವರಿಗ್ಗ ದುಡಿಯಬಗೇಕಗಿಂಬ ಒತ್ಾಡವಿರಲ್ಲ, ಅವಶಯಕತಗಯೇ ಇಲ್ಿವಾಗಿದಗ. ಇದರಿಿಂದಾಗಿ 

ಹತ್ುಾಹಲ್ವು ಸಾಮಾಜಿಕ, ರಾಜಕ್ೇಯ ಮತ್ುಾ ಹಣಕಾಸಿನ್ ತಗ ಿಂದರಗಗಳನ್ುನ ಎದುರಿಸಬಗೇಕಾಗಿದಗ. 

ತಿೋರಮೆಗಳು: ಇಶಗಟಲ್ಿ ತಗ ಿಂದರಗಗಳಿದಾರ  ಇದಕಗಕಲ್ಿ ಮಿಂದಿಯಾಳಿವಕಗಯ ನಗಲ್ಗಯಲ್ಲಿ ತ್ಕಕಮಟ್ಟಟಗ್ಗ ಬಗ್ಗಹರಿಕಗಗಳನ್ುನ ಕಿಂಡುಕಗ ಳುಬಹುದು. ಆಳಿವಕಗಯು 
ಕಟ್ಟಲ್ಗಯ ಮ ಲ್ಕ ದುಡುು ಮತ್ುಾ ದುಡಿತ್ಗಳನ್ುನ ತ್ ಗಿಸಿಕಗ ಿಂಡು ಹಗ ೇಗುವ ದಾರಿಗಳನ್ುನ ಕಿಂಡುಕಗ ಳುಬಹುದು. ದುಡಿುನಿಂದಾಗುವ ಬಳಕಗಯನ್ುನ 
ಇರಿಸಿಕಗ ಿಂಡು, ದುಡುು ಕ ಡಿಡುವುದಕಗಕ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಲ್ು ಆಳಿವಕಗಯು ಕಟ್ಟಲ್ಗಯನ್ುನ ಮಾಡಬಹುದು. ನ್ ರಕಗಕ ನ್ ರು ಸರಿಯಾದ ಏರಾ ಾಟ್ನ್ುನ 
ಕಟ್ಟಟಕಗ ಳುಲ್ಾಗದಿದಾರ  ಆದಶುಟ ದುಡಿುನಿಂದಾಗುವ ತಗ ಿಂದರಗಗಳನ್ುನ ತ್ಡಗಗಟ್ಟಲ್ು ಮೊಗಸಬಹುದು. 

(ಮಾಹಿತ್ತ ಸಗಲ್ಗ: Seventeen Contradictions and The End of Capitalism by David Harvey) 

(ಚಿತರ ಸ ಲ : thegaurdian.com) 
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ಬಣಿಗಳ ಬದುಕು 
- ಪ್ರಶಾಂತ ಸ ್ ರಟ್್ರ 

 

ಕ್ ಂಕಿಹಹನ್ನೋನ ೋ 

ಕಾಮನ್ಬಿಲ್ಲಿನ್ ಬಣಿಗಳನ್ುನ ನಗನ್ಪಟ್ುಟಕಗ ಳುಲ್ು ಶಾಲ್ಗಯಲ್ಲಿ ಹಗೇಳಿಕಗ ಡಲ್ಾಗುತ್ತಾದಾ ಈ ಸಾಲ್ು ನಮಗ್ಗ ನಗನ್ಪರಬಹುದು. ಕ್ ಂಪ್ು, ಕಿತತಳ , ಹಳದ, 

ಹಸಿರು, ನ್ನೋಲ್, ನ ೋರಳ  ಬಣಿಗಳನ್ುನ ಒಳಗ್ಗ ಿಂಡ ಕಾಮನ್ಬಿಲ್ಲಿನ್ ಸಗ ಬಗನ್ುನ ಯಾರು ತಾನಗೇ ಮರಗಯಬಲ್ಿರು? ಬಣಿಗಳು ನ್ಮೆ ಬದುಕ್ನ್ಲ್ಲಿ 
ತ್ುಿಂಬುವ ಚಗಲ್ುವನ್ುನ ಯಾರು ತಾನಗೇ ಅಲ್ಿಗಳಗದಾರು? ನ್ಮೆ ಬದುಕ್ಗ್ಗ ನ್ಲ್ಲವಿನ್ ಬಣಿ ತ್ುಿಂಬುವ, ಬಣಿಗಳ ಬದುಕ್ನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗ್ಗ ಗ್ಗ ತಗಾ? ಬಣಿಗಳು 
ಹಗೇಗ್ಗ ಉಿಂಟ್ಾಗುತ್ಾವಗ? ಬಗಳಕ್ಗ  ಬಣಿಕ ಕ ಇರುವ ನ್ಿಂಟ್ಗೇನ್ು? ಮುಿಂತಾದ ಕಗೇಳಿವಗಳ ಜ್ಾಡು ಹಿಡಿದುಕಗ ಿಂಡು ಬಣಿಗಳ ಬದುಕ್ನ್ಲ್ಲಿ ಇಣುಕಗ ೇಣ 
ಬನನ. 

ನೇಲ್ಲ, ಕಗಿಂಪು, ಹಸಿರು, ಕಡುಗ್ಗಿಂಪು, ಕಿಂದು, ಕಪುಾ, ಬಿಳಿ ಹಿೇಗ್ಗ ಹಲ್ವಾರು ಬಗ್ಗಯಲ್ಲಿರುವ ಬಣಿಗಳಿಗ್ಗ ಕಾರಣವಗೇನ್ು? ಮೊದಲ್ಲಗ್ಗ ಕಗಲ್ವು ಹಗೇಳಿಕಗಗಳನ್ುನ 
ಮುಿಂದಿಡಗ ೇಣ. 

1) ಬಣಿಗಳಿಗ್ಗ ಕಾರಣ ಬಗಳಕು. 

2) ವಸುಾಗಳ ಪರಿಚಗಗಳಿಿಂದಾಗಿ (characteristics) ಬಣಿಗಳು ನ್ಮಗ್ಗ ಕಾಣುತ್ಾವಗ. 

3) ಬಣಿಗಳು ನ್ಮಗ್ಗ ಕಾಣಲ್ು ನ್ಮೆ ಕಣಿಿನ್ ಮತ್ುಾ ಮದುಳಿನ್ ಕಟ್ಟಣ್ಗ ಕಾರಣ. 

ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸರಿ? ಎಲ್ಿವೂ ಸರಿ! ಹೌದು, ಬಣಿಗಳ ಇರುವಿಕಗಗ್ಗ, ನಾವು ಅವುಗಳನ್ುನ ಕಾಣುವಿಂತಾಗಲ್  ಈ ಮ್ಮೇಲ್ಲನ್ ಮ ರು ಅಿಂಶಗಳೊ 
ಕಾರಣ. 

ಬಗಳಕ್ನ್ಲ್ಲಿ ಏನದಗ ಅಿಂತಾ ತ್ತಳಿದುಕಗ ಳುುವುದು ಬಣಿಗಳ ಬದುಕನ್ುನ ಅರಿಯುವಲ್ಲಿ ನ್ಮೆ ಮುಿಂದಿನ್ ಹಗಜ್ಗೆಯಾಗುತ್ಾದಗ. ನ್ಮಗ್ಗ ಬಗಳಕ್ನ್ ಮುಕಯ 
ಸಗಲ್ಗಯಾಗಿರುವುದು ನಗೇಸರ (sun). ನಗೇಸರಿನಿಂದ ಸ ಸುವ ಹುರುಪು (energy) ಅಲ್ಗಗಳ ರ ಪದಲ್ಲಿರುತ್ಾದಗ. ಈ ಅಲ್ಗಗಳು ಮಿಂಚ್ಚನ್ (electric) 

ಮತ್ುಾ ಸಗಳಗತ್ದ (magnetic) ರ ಪದಲ್ಲಿರುವುದರಿಿಂದ ಇವುಗಳನ್ುನ ಮಿನ ್ಳ ತದ ಸ್ಸುವಿಕ್  (electromagnetic radiation) ಎಿಂದು ಕರಗಯುತಾಾರಗ. 

Ѧ 
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ನಗೇಸರನಿಂದ ಮನಗ್ಳಗತ್ದ ಸ ಸುವಿಕಗಯ ಮ ಲ್ಕ ಹಗ ಮುೆವ ಹುರುಪು (energy) ಅಲ್ಗಗಳ ರ ಪದಲ್ಲಿದಾರ , ಆ ಹುರುಪು ಒಿಂದಗೇ ಬಗ್ಗಯ 
ಅಲ್ಗಯಲ್ಲಿ ಹರಡುವುದಿಲ್ಿ. ಬಗೇರಗ ಬಗೇರಗ ಉದಾ (length) ಮತ್ುಾ ಕಡುತ್ನ್ (intensity) ಹಗ ಿಂದಿರುವ ಅಲ್ಗಗಳ ರ ಪದಲ್ಲಿ ಹುರುಪು ಸಾಗುತ್ಾದಗ. 

 

ಕಗಲ್ವು ಹುರುಪನ್ ಅಲ್ಗಗಳು ತ್ುಿಂಬಾ ಉದಾವಾಗಿದಾರಗ, ಕಗಲ್ವು ಅಲ್ಗಗಳು ತ್ುಿಂಬಾ ಚ್ಚಕಕದಾಗಿರುತ್ಾವಗ. ಉದಾ ಹಗಚ್ಚಿರುವ ಅಲ್ಗಗಳನ್ುನ ಉದುಲ ಗಳು (long 

waves) ಮತ್ುಾ ಉದಾ ಕಡಿಮ್ಮಯರುವ ಅಲ್ಗಗಳನ್ುನ ಚಿಕೆಲ ಗಳು (short waves) ಅನ್ುನತಾಾರಗ. ತ್ುಿಂಬಾ ಉದಾವಾದ ಅಲ್ಗಗಳಿಿಂದ ಹಿಡಿದು ತ್ುಿಂಬಾ 
ಚ್ಚಕಕದಾದ ಅಲ್ಗಗಳನ್ುನ ಒಳಗ್ಗ ಿಂಡ ಕಟ್ಟನ್ುನ ಅಲ ಪ್ಟಿು ಇಲ್ಿವಗೇ ಅಲ ಸಾಲ್ು (spectrum) ಎನ್ುನತಾಾರಗ. 

 

ಬಗೇರಗ ಬಗೇರಗ ಅಲ್ಗಯುದಾ (wave length) ಹಗ ಿಂದಿರುವ ಅಲ್ಗಪಟ್ಟಟಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 390 nm (ನಾಯನಗ ೇ ಮೇಟ್ರ ್) ನಿಂದ 700 nm ಉದಾವನ್ುನ 
ಹಗ ಿಂದಿರುವ ಅಲ್ಗಗಳನ್ುನ ನಾವು ಕಾಣಬಲ್ಗಿವು. ಹಿೇಗ್ಾಗಿಯೇ ನ್ಡು ಉದಾದ ಈ ಅಲ್ಗಗಳ ಗ್ಗ ಿಂಚ್ಲ್ನ್ುನ ಕ್ಾಣಿಸುವ ಬ ಳಕು (visible light) ಇಲ್ಿವಗೇ 
ಬ ಳಕು (light) ಎನ್ುನತಾಾರಗ. 

ಬಗಳಕ್ನ್ ಅಲ್ಗಗಳನ್ುನ ಮತ್ಾಶುಟ ಗುಿಂಪಸಿದಾಗ ಅಿಂದರಗ 390 nm ನಿಂದ 700 nm ಅಲ್ಗಗಳ ನ್ಡುವಿರುವ ಅಲ್ಗಗಳನ್ುನ ಹಿಗಿೆಸಿ ನಗ ೇಡಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ 
ಮತ್ಾಶುಟ ಒಳಗುಿಂಪುಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ಾವಗ. ಬಗಳಕ್ನ್ಲ್ಲಿರುವ ಅಲ್ಗಗಳ ಈ ಒಳಗುಿಂಪುಗಳಗೇ ’ಬಣಿದ ಅರಿವು’ (colour sensation) ಹಗ ಮೆಸಲ್ು ಕಾರಣ. 
ಬಗಳಕ್ನ್ ಅಲ್ಗಪಟ್ಟಟಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮ್ಮ ಉದಾ ಹಗ ಿಂದಿರುವ ಅಲ್ಗ ನಗೇರಳಗ ಮತ್ುಾ ಹಗಚ್ುಿ ಉದಾ ಇರುವ ಅಲ್ಗ ಕಗಿಂಪು ಬಣಿದ ಅರಿವನ್ುನ ಹಗ ಮಸುತ್ಾವಗ. ನಗೇರಳಗ 
ಮತ್ುಾ ಕಗಿಂಪು ಅಲ್ಗಗಳ ನ್ಡುವಿರುವ ಅಲ್ಗಗಳು ನೇಲ್ಲ, ಹಸಿರು, ಹಳದಿ, ಕ್ತ್ಾಳಗ ಹಿೇಗ್ಗ ತ್ಮೆ ಅಲ್ಗಯುದಾಕಗಕ ತ್ಕಕಿಂತಗ ಬಣಿದ ಅರಿವನ್ುನ ಹಗ ಮಸುತ್ಾವಗ. 
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ಮ್ಮೇಲ್ಲನ್ ಕುರಳುಗಳಲ್ಲಿ ನಗೇಸರನ್ು ಹಗ ರಸ ಸುವ ಬಗಳಕ್ನ್ ಬಣಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತ್ತಳಿದುಕಗ ಿಂಡಗವು. ಇದಗೇ ಬಗ್ಗಯಲ್ಲಿ ಇರುಳು ಹಗ ತ್ತಾನ್ಲ್ಲಿ ನ್ಮಗ್ಗ ಬಗಳಕು 
ನೇಡುವ ಮಿಂಚ್ಚನ್ ಸಗಲ್ಗಗಳೊ (electric source) ಕ ಡ ಕಗಲ್ಸ ಮಾಡುತ್ಾವಗ. ಮಿಂಚ್ಚನ್ ಸಗಲ್ಗಗಳು ಯಾವ ಉದಾದ ಅಲ್ಗಗಳನ್ುನ ಸ ಸುತ್ಾವೇ ಆ 
ಬಣಿದಲ್ಲಿ ಬಗಳಕು ನ್ಮಗ್ಗ ದಗ ರಗಯುತ್ಾದಗ. ಎತ್ುಾಗ್ಗಗ್ಗ: ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಳಕಗಯ ಬಲ್ಬ ಹಳದಿ ಬಣಿದ ಅಲ್ಗಗಳನ್ುನ ಹಗಚ್ುಿ ಸ ಸುವುದರಿಿಂದ ಅದರಿಿಂದ 
ಹಗ ಮುೆವ ಬಗಳಕು ಹಳದಿ ಬಣಿದಲ್ಲಿರುತ್ಾದಗ. ಅದಗೇ ಟ್ ಯಬ್ ಲ್ಗೈಟ್ ಬಿಳಿಬಣಿದ ಅಲ್ಗಯನ್ುನ ಹಗಚ್ುಿ ಹಗ ಮೆಸುವುದರಿಿಂದ ನ್ಮಗ್ಗ ಅದರ ಬಗಳಕು 
ಬಿಳಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ಾದಗ. [ಗಮನ್ಕ್ ೆ: ಎಲ್ಿ ಬಣಿಗಳ ಅಲ್ಗಗಳು ಸಮನಾಗಿ ಬಗರಗತಾಗ ನ್ಮಗ್ಗ ಬಿಳಿಯ ಬಣಿದ ಅನ್ುಬವಾಗುತ್ಾದಗ.] 

 

ಮಿಂಚ್ಚನ್ ಸಲ್ಕರಣ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಂಚ್ಚನ್ ಕಸುವನ್ುನ ಬಗಳಕಾಗಿ ಬದಲ್ಾಯಸಲ್ಾಗುತ್ಾದಗ. ಹಿೇಗ್ಗ ಬದಲ್ಾಯಸಲ್ು ಸಲ್ಕರಣ್ಗಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದ ವಸುಾವನ್ುನ 
ಯಾವ ಬಿಸುಪಗ್ಗ (temperature) ಉರಿಸಲ್ಾಗಿದಗ ಅನ್ುನವುದರ ಮ್ಮೇಲ್ಗ ಅದರಿಿಂದ ಹಗ ಮುೆವ ಬಗಳಕ್ನ್ ಬಣಿ ತ್ತೇರಾ ೆನ್ವಾಗುತ್ಾದಗ. ಎತ್ುಾಗ್ಗಗ್ಗ: 
ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಳಕಗಯ ಬಲ್ಬ ನ್ಲ್ಲಿ ಮಿಂಚ್ು ಹರಿಸಿ ಟ್ಿಂಗ್ಸ ಸಟನ್ಸ ತ್ಿಂತ್ತಯನ್ುನ ಸುಮಾರು 2130-3130 ಡಿಗಿಿ ಸಗಲ್ಲ್ಯರ ವರಗಗ್ಗ ಕಾಯಸಲ್ಾಗುತ್ಾದಗ. ಈ 
ಬಿಸುಪನ್ಲ್ಲಿ ಕಾದಾಗ ವಸುಾವಿಂದು ಹಳದಿ ಹರವಿನ್ಲ್ಲಿ (yellow range) ಅಲ್ಗಗಳನ್ುನ ಸ ಸುತ್ಾದಗ ಹಾಗ್ಾಗಿ ಅದು ಹಳದಿ ಬಣಿದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ಾದಗ. 
ಅದಗೇ ಪೊಿೇರಗಸಗಿಂಟ್ ಬಲ್ಬ ಸುಮಾರು 4700 ಡಿಗಿಿ ಸಗಲ್ಲ್ಯರ ವರಗಗ್ಗ ಬಿಸುಪು ಏರಬಲ್ಿದು. ಈ ಬಿಸುಪನ್ಲ್ಲಿ ಬಿಳುಪಗ್ಗ ಹತ್ತಾರವಗನಸುವ ತ್ತಳಿನೇಲ್ಲ 
ಬಣಿದಲ್ಲಿ ಬಗಳಕ್ನ್ ಅಲ್ಗಗಳು ಸ ಸಲ್ಾಡುತ್ಾವಗ. 

ಸರಿ. ಬಗಳಕ್ನ್ಲ್ಲಿರುವ ಅಲ್ಗಗಳು ತ್ಮೆ ಅಲ್ಗಯುದಾಕಗಕ ತ್ಕಕಿಂತಗ ಬಣಿದ ಅರಿವು ಹಗ ಮೆಸುತ್ಾವಗ ಎಿಂದು ತ್ತಳಿದುಕಗ ಿಂಡಗವು ಆದರಗ ನ್ಮಗ್ಗ ನಗೇಸರಿನಿಂದ 
ದಗ ರಗಯುವ ಬಗಳಕ್ನ್ಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಿ ಬಣಿಗಳಿದಾರ  ವಸುಾಗಳು ಬಗೇರಗ ಬಗೇರಗ ಬಣಿದಲ್ಗಿೇಕಗ ಕಾಣುತ್ಾವಗ? ಅನ್ುನವ ಕಗೇಳಿವ ನ್ಮಗಿೇಗ ಎದುರಾಗುತ್ಾದಗ. 
ಹಾಗ್ಾದರಗ ಈಗ ವಸುಾಗಳ ಪರಿಚಗಗಳು ಬಣಿಗಳ ಮ್ಮೇಲ್ಗ ಹಗೇಗ್ಗ ಪರಿಣ್ಾಮ ಬಿೇರುತ್ಾವಗ ಎಿಂದು ನಗ ೇಡಗ ೇಣ. 

ತ್ನ್ನ ಮ್ಮೇಲ್ಗ ಬಿೇಳುವ ಬಗಳಕನ್ುನ ವಸುಾವಿಂದು ಹಗೇಗ್ಗ ಹಿಿಂಪುಟ್ಟಸುತ್ಾದಗ (reflects), ಚ್ದುರಿಸುತ್ಾದಗ (scatters), ಹಿೇರಿಕಗ ಳುುತ್ಾದಗ (absorbs) ಇಲ್ಿವಗೇ 
ಸ ಸುತ್ಾದಗ (radiates) ಅನ್ುನವುದರ ಮ್ಮೇಲ್ಗ ಆ ವಸುಾ ಯಾವ ಬಣಿದಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ಾದಗ ಅನ್ುನವುದನ್ುನ ತ್ತೇರಾ ೆನಸುತ್ಾದಗ. ವಸುಾವಿಂದು ತ್ನ್ನ ಪರಿಚಗಗ್ಗ 
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(characteristics) ತ್ಕಕಿಂತಗ ಬಗಳಕ್ನ್ಲ್ಲಿರುವ ಬಗೇರಗ ಬಗೇರಗ ಅಲ್ಗಯುದಾದ ಅಲ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಕಗಲ್ವನ್ುನ ಹಿೇರಿಕಗ ಳುಬಹುದು ಮತ್ುಾ ಕಗಲ್ವನ್ುನ ಚ್ದುರಿಸಬಹುದು. 
ಯಾವ ಅಲ್ಗಯುದಾದ ಬಗಳಕ್ನ್ ಅಲ್ಗಯನ್ುನ ಆ ವಸುಾ ಹಗಚ್ುಿ ಚ್ದುರಿಸುವುದಗ ೇ, ಆ ಅಲ್ಗಯ ಬಣಿದಲ್ಲಿ ವಸುಾ ನ್ಮಗ್ಗ ಕಾಣಿಸುತ್ಾದಗ. 

ಎತುತಗ ಗ : 

 ಕ್ತ್ಾಳಗ ಹಣುಿ ತ್ನ್ನ ಮ್ಮೇಲ್ಗ ಬಿೇಳುವ ಬಗಳಕ್ನ್ ಅಲ್ಗಗಳಲ್ಲಿ 590 nm ನಿಂದ 620 nm ಉದಾದ ಅಲ್ಗಗಳನ್ುನ ಹಗಚ್ುಿ ಚ್ದುರಿಸುತ್ಾದಗ. 590-620 

nm ಅಲ್ಗಗಳು ಕ್ತ್ಾಳಗ ಬಣಿದ ಅರಿವನ್ುನ ಹಗ ಮೆಸುವ ಅಲ್ಗಗಳು ಹಾಗ್ಾಗಿ ನ್ಮಗ್ಗ ಕ್ತ್ಾಳಗ ಹಣುಿ ’ಕಿತತಳ ’ ಬಣಿದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ಾದಗ! 
 ಕ್ಿಕಗಟ್ ಚಗಿಂಡು 620-740 nm ಅಲ್ಗಗಳನ್ುನ ಹಗಚ್ುಿ ಚ್ದುರಿಸುವುದರಿಿಂದ ಮತ್ುಾ ಈ ಅಲ್ಗಗಳು ’ಕ್ ಂಪ್ು’ ಬಣಿದ ಅರಿವನ್ುನ 

ಹಗ ಮೆಸುವುದರಿಿಂದ ಕ್ಿಕಗಟ್ ಚಗಿಂಡು ನ್ಮಗ್ಗ ಕಗಿಂಪು ಬಣಿದಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ಾದಗ. 
 ಗ್ಾಳಿಪಾಡಿನ್ಲ್ಲಿರುವ ತ್ುಣುಕುಗಳು ಹಗಲ್ಲ್ಲಿ ಅಲ್ಗಗಳನ್ುನ ಹಗಚ್ುಿ ಚ್ದುರಿಸುವುದರಿಿಂದ ಬಾನ್ು ನ್ನೋಲ್ ಬಣಿದಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ಾದಗ. 

ವಸುಾವಿಂದು ಬಗಳಕ್ನ್ ಎಲ್ಿ ಅಲ್ಗಗಳನ್ುನ ಸಮನಾಗಿ ಚ್ದುರಿಸಿದರಗ ಆ ವಸುಾ ಬಿಳಿ ಬಣಿದಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ಾದಗ ಅದಗೇ ವಸುಾವಿಂದು ಬಗಳಕ್ನ್ ಎಲ್ಿ ಅಲ್ಗಗಳನ್ುನ 
ಹಿೇರಿಕಗ ಿಂಡು ಯಾವುದಗೇ ಅಲ್ಗಗಳನ್ುನ ಚ್ದುರಿಸದಿದಾರಗ ಆ ವಸುಾ ನ್ಮಗ್ಗ ’ಕಪುಾ’ ಬಣಿದಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ಾದಗ. ಹಿೇಗ್ಗ ಬಿಳಿ ಮತ್ುಾ ಕಪುಾ ಬಣಿಗಳ ಅರಿವಿನ್ 
ನ್ಡುವಗ, ಅಲ್ಗಗಳ ಚ್ದುರುವಿಕಗಗ್ಗ ತ್ಕಕಿಂತಗ ವಸುಾಗಳು ಬಗೇರಗ ಬಗೇರಗ ಬಣಿಗಳನ್ುನ ಪಡಗದುಕಗ ಳುುತ್ಾವಗ. 

ಬಗಳಕ್ನ್ ಅಲ್ಗಗಳಲ್ಲಿರುವ ಬಣಿದ ಅರಿವು ಮತ್ುಾ ವಸುಾಗಳ ಪರಿಚಗಗಳು ಅವುಗಳ ಬಣಿಗಳನ್ುನ ತ್ತೇರಾ ೆನಸುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ತ್ತಳಿದುಕಗ ಿಂಡಗವು ಈಗ ನ್ಮೆ 
ಕಣುಿ ಮತ್ುಾ ಮದುಳು ಬಣಿಗಳ ಬದುಕ್ನ್ಲ್ಲಿ ಏನ್ು ಪಾತ್ಿ ವಹಿಸುತ್ಾವಗ ಎಿಂದು ಅರಿಯೇಣ. 

ನಮಗಿದು ಗ್ಗ ತಗಾ?, ಸಾವಿರಾರು ಬಣಿಗಳನ್ುನ ಗುರುತ್ತಸುವ ನ್ಮೆ ಕಣುಿಗಳು ಮುಕಯವಾಗಿ ಬರಿೇ ಮ ರು ಬಣಿಗಳನ್ುನ ಗುರುತ್ತಸುವ ಸ ಲ್ುಗಳನ್ುನ 
(cells) ಹಗ ಿಂದಿರುತ್ಾವಗ. ಆ ಮ ರು ಬಣಿಗಳಗಿಂದರಗ ಕಗಿಂಪು, ಹಸಿರು ಮತ್ುಾ ನೇಲ್ಲ. ಈ ಮ ರು ಬಣಿಗಳ ಕಡುತ್ನ್ದ (intensity) ಮಟ್ಟವನ್ುನ 
ಹಗ ಿಂದಿಸುತಾಾ ಸಾವಿರಾರು ಬಣಿಗಳನ್ುನ ನ್ಮೆ ಕಣುಿಗಳಲ್ಲಿರುವ ಸ ಲ್ುಗಳು ಗುರುತ್ತಸಬಲ್ಿವು. ಮ ರು ಬಣಿಗಳ ನಗರವಿನಿಂದ ಉಳಿದಗಲ್ಿ ಬಣಿಗಳನ್ುನ 
ಗುರುತ್ತಸುವ ನ್ಮೆ ಕಣಿಿನ್ ಬಗ್ಗಯನ್ುನ ಮ್ರ ಿಣಿತನ್ (trichromatic) ಎನ್ುನತಾಾರಗ. 

ನ್ಮೆ ನಗ ೇಟ್ಕಗಕ ಕಾರಣವಾದ ಕಣ್ಗಾರಗಯಲ್ಲಿ (retina) ಮುಕಯವಾಗಿ ಎರಡು ಬಗ್ಗಯ ಸ ಲ್ುಗಳು (cells) ಇರುತ್ಾವಗ. ಒಿಂದು, ಶಿಂಕದ ಆಕಾರದಲ್ಲಿರುವ 
ಸ ಲ್ುಗಳು ಮತ್ುಾ ಎರಡು, ಸರಳಿನ್ ಆಕಾರದಲ್ಲಿರುವ ಸ ಲ್ುಗಳು. ಆಕಾರಗಳಿಗ್ಗ ತ್ಕಕಿಂತಗ ಅವುಗಳನ್ುನ ಶಂಕಸ್ಲ್ುಗಳು (cone cells) ಮತ್ುಾ 
ಸರಳುಸ್ಲ್ುಗಳು (rod cells) ಎಿಂದು ಕರಗಯಲ್ಾಗುತ್ಾದಗ. ನ್ಮೆ ಕಣಿಿನ್ಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 45 ಲ್ಕ್ ಶಿಂಕಸ ಲ್ುಗಳು ಮತ್ುಾ ಸುಮಾರು 9 ಕಗ ೇಟ್ಟ 
ಸರಳುಸ ಲ್ುಗಳಿರುತ್ಾವಗ. 
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ಶಿಂಕಸ ಲ್ುಗಳು ನ್ಮೆ ಬಣಿದ ಅರಿವಿಗ್ಗ ಕಾರಣವಾಗಿವಗ. ಶಿಂಕಸ ಲ್ುಗಳಲ್ಲಿ ಕಗಿಂಪು, ಹಸಿರು ಮತ್ುಾ ನೇಲ್ಲ ಬಣಿಗಳಿಗ್ಗ ಹುರುಪುಗ್ಗ ಳುುವ ಮ ರು 
ಬಗ್ಗಯ ಸ ಲ್ುಗಳಿರುತ್ಾವಗ. ಅಿಂದರಗ ಶಿಂಕಸ ಲ್ುಗಳಲ್ಲಿ ಒಿಂದು ಬಗ್ಗಯ ಸ ಲ್ುಗಳು ಕಗಿಂಪು ಬಣಿದ ಬಗಳಕ್ಗ್ಗ (ಅಲ್ಗಗಳಿಗ್ಗ) ಹಗಚ್ುಿ ಹುರುಪುಗ್ಗ ಿಂಡರಗ, 
ಇನಗ ನಿಂದು ಬಗ್ಗಯ ಸ ಲ್ುಗಳು ಹಸಿರು ಬಣಿಕ ಕ, ಮತಗ ಾಿಂದು ಬಗ್ಗಯ ಸ ಲ್ುಗಳು ನೇಲ್ಲ ಬಣಿಕಗಕ ಹಗಚ್ುಿ ಹುರುಪುಗ್ಗ ಳುುತ್ಾವಗ. 

ನ್ಮೆ ಕಣಿಿನ್ಲ್ಲಿ ಬರಿೇ ಮ ರು ಬಗ್ಗಯ ಬಣಿದ ಸ ಲ್ುಗಳಿದಾರ , ನಾವು ಬಗೇರಗ ಬಣಿಗಳನ್ುನ ಹಗೇಗ್ಗ ಗುರುತ್ತಸಬಲ್ಗಿವು ಅನ್ುನವುದು ಕಗೇಳಿವಯಲ್ಿವಗೇ? ಈ 
ಮುಕಯ ಮ ರು ಬಣಿಗಳನ್ುನ ಹಗ ರತ್ುಪಡಿಸಿ ಬಗೇರಗ ಬಣಿದ ಬಗಳಕು (ಅಲ್ಗಗಳು) ನ್ಮೆ ಕಣ್ಗಾರಗಯ ಮ್ಮೇಲ್ಗ ಬಿದಾಾಗ, ಕಗಿಂಪು, ಹಸಿರು ಮತ್ುಾ ನೇಲ್ಲ ಬಣಿದ 
ಶಿಂಕಸ ಲ್ುಗಳು ಬಗೇರಗ ಬಗೇರಗ ಕಡುತ್ನ್ದಲ್ಲಿ (intensity) ಹುರುಪುಗ್ಗ ಳುುತ್ಾವಗ. ಎತ್ುಾಗ್ಗಗ್ಗ: ನ್ಮೆ ಕಣಿಿನ್ ಮ್ಮೇಲ್ಗ ಹಳದಿ ಬಗಳಕು ಬಿದಾಾಗ ಕಗಿಂಪು ಮತ್ುಾ 
ಹಸಿರು ಸ ಲ್ುಗ ಡುಗಳಗರಡ  ಹುರುಪುಗ್ಗ ಳುುತ್ಾವಗ ಮತ್ುಾ ನೇಲ್ಲ ಬಣಿದ ಸ ಲ್ುಗಳು ಹುರುಪುಗ್ಗ ಳುುವುದಿಲ್ಿ. 

ಹುರುಪುಗ್ಗ ಿಂಡ ಕಗಿಂಪು ಮತ್ುಾ ಹಸಿರು ಬಣಿದ ಸ ಲ್ುಗಳು ಮದುಳಿಗ್ಗ ತ್ಮೆ ಈ ಅರಿವನ್ುನ ಸಾಗಿಸುತ್ಾವಗ. ಹಿೇಗ್ಗ ಕಗಿಂಪು ಮತ್ುಾ ಹಸಿರು ಬಣಿದ 
ಬಗರಕಗಯಿಂದ ನ್ಮಗ್ಗ ಹಳದಿ ಬಣಿದ ಅನ್ುಬವವಾಗುತ್ಾದಗ. ಕಗಳಗಿನ್ ತ್ತಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನ್ಮೆ ಕಣುಿ ಹಳದಿ ಬಣಿವನ್ುನ ಗುರುತ್ತಸುವ ಈ ಬಗ್ಗಯನ್ುನ 
ತಗ ೇರಿಸಲ್ಾಗಿದಗ. ನಮಗ್ಗ ಬಗರಗ್ಗನಸಬಹುದು, ಕಗಿಂಪು ಮತ್ುಾ ಹಸಿರು ಬಣಿದ ಬಗಳಕು ಒಟ್ಾಟಗಿ ನ್ಮೆ ಕಣಿಿನ್ ಮ್ಮೇಲ್ಗ ಬಿದಾಾಗಲ್  ಹಳದಿ ಬಗಳಕಶಗಟೇ 
ಬಿದಾಾಗ ಅನ್ುಬವವಾದಿಂತಗ ಹಳದಿ ಬಣಿವಗೇ ನ್ಮಗ್ಗ ಕಾಣುತ್ಾದಗ. 

 

ಬರಿೇ ಮ ರು ಬಗ್ಗಯ ಬಣಿಗಳ ಹಗ ಿಂದಾಣಿಕಗಯಿಂದ ನ್ಮೆ ಕಣುಿ ಸಾವಿರಾರು ಬಣಿಗಳನ್ುನ ಬಗೇರಗಯಾಗಿ ಗುರುತ್ತಸಬಲ್ಿದು. ನ್ಮೆ ಕಣಿಿನ್ ಈ 
ಪರಿಚಗಯಿಂದಾಗಿ ಕಿಂಪೂಯಟ್ರ್, ಟ್ಟವಿ ಮುಿಂತಾದ ತಗರಗಗಳನ್ುನ ಬರಿೇ ಕಗಿಂಪು, ಹಸಿರು ಮತ್ುಾ ನೇಲ್ಲ ಬಣಿಗಳನ್ುನ ಗುರುತ್ತಸಲ್ು ಮತ್ುಾ ಒಿಂದಕಗ ಕಿಂದು 
ಹಗ ಿಂದಿಸಲ್ು ಅಣಿಗ್ಗ ಳಿಸಿರುತಾಾರಗ. ಇದನ್ುನ ಕ್ ಹನ್ನೋ ಬಣಿ ಮಾದರಿ (RGB colour model) ಎಿಂದು ಕರಗಯಬಹುದು. 

http://honalu.net/
minche@honalu.net
minche@honalu.net
https://honalu.files.wordpress.com/2014/10/colour_banna_eye_2_yellow.jpg
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ಶಿಂಕಸ ಲ್ುಗಳಿಂತಗ ಸರಳುಸ ಲ್ುಗಳಲ್ಲಿ ಬಗ್ಗಗಳಿಲ್ಿ. ಅವುಗಳ ಕಗಲ್ಸ ಕಡಿಮ್ಮ ಬಗಳಕ್ನ್ಲ್ಲಿ ನ್ಮಗ್ಗ ನಗ ೇಟ್ವನ್ುನ ಒದಗಿಸುವುದು. ಕಡಿಮ್ಮ ಬಗಳಕು 
ಇದಾಾಗ ಶಿಂಕಸ ಲ್ುಗಳು ಹುರುಪುಗ್ಗ ಳುುವುದಿಲ್ಿ ಹಾಗ್ಾಗಿಯೇ ನಾವು ಕಡಿಮ್ಮ ಬಗಳಕ್ನ್ಲ್ಲಿ ಬಣಿಗಳನ್ುನ ಸರಿಯಾಗಿ ಗುರುತ್ತಸಲ್ಾರಗವು ಆದರಗ ಕಡಿಮ್ಮ 
ಬಗಳಕ್ನ್ಲ್ಲಿ ಸರಳುಸ ಲ್ುಗಳು ತ್ಮೆ ಕಗಲ್ಸ ಮಾಡುವುದರಿಿಂದ ಕಿಂದು, ಕಪುಾ, ತ್ತಳಿ ನಗ ೇಟ್ದ ಅರಿವು ನ್ಮಗ್ಾಗುತ್ಾದಗ. ಕಡಿಮ್ಮ ಬಗಳಕ್ನ್ಲ್ಲಿ 
ಸರಳುಸ ಲ್ುಗಳು ಹುರುಪುಗ್ಗ ಳುುವುದನ್ುನ ಕಗಳಗಿನ್ ತ್ತಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತಗ ೇರಿಸಲ್ಾಗಿದಗ. 

 

ಹಿೇಗ್ಗ ಬಗಳಕು, ವಸುಾಗಳ ಪರಿಚಗ ಮತ್ುಾ ನ್ಮೆ ಕಣುಿ, ಮದುಳಿನ್ ಕಟ್ಟಣ್ಗಯಿಂದಾಗಿ ನ್ಮಗ್ಗ ಬಣಿಗಳ ಅರಿವಾಗುತ್ಾದಗ. 

(ತಿಳಿವಿನ್ ಮತುತ ತಿಟ್ು ಸ ಲ ಗಳು: en.wikipedia.org, youtube.com/TED, www.shutterstock.com, www.scmp.com) 

 

 

 

http://honalu.net/
minche@honalu.net
minche@honalu.net
https://honalu.files.wordpress.com/2014/10/colour_banna_eye_2_no_light.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/Color
http://www.youtube.com/watch?v=l8_fZPHasdo
http://honalu.net/www.shutterstock.com
http://honalu.net/www.scmp.com
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ಚ್ಟಿಯಾದ ದ್ರತ ್ ೋರುಕ 

- ವಿವ ೋಕ್ ಶಂಕರ್ 

’ಮಿಂಗಳ ಇಿಂದು ನಗಲ್ಕಗಕ ಹತ್ತಾರದಲ್ಲಿ ಸಾಗಲ್ಲದಗ’, ‘ನಾಳಗ ಹಗ ಳಪನ್ ಅರಿಲ್ುಗಳ (stars) ಸಾಲ್ನ್ುನ ನಗ ೇಡಲ್ು ಮರಗಯದಿರಿ’,  ’ಚ್ಿಂದಿರನ್ ಮ್ಮೇಲ್ೆಯ್ 
ಇಿಂದು ಎಿಂದಿಗಿಿಂತ್ ಚ್ಿಂದವಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಲದಗ’, ಹಿೇಗ್ಗ ಹಲ್ವು ಬಾನ್ರಿಮ್ಮಯ ಬಿಸಿಸುದಿಾಗಳು ಆಗ್ಾಗ ಕಗೇಳಿಬರುತ್ತಾರುತ್ಾವಗ. ಕುತ್ ಹಲ್ದಿಿಂದ ಮುಗಿಲ್ಗಡಗಗ್ಗ 
ಕಣುಿ ಹಾಯಸುವ ನ್ಮಗ್ಗ ತಗರಗದ ಬಾನ್ಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಡಗ ನಗ ೇಡಬಗೇಕು ಅನ್ುನವುದಗೇ ದಗ ಡು ಗ್ಗ ಿಂದಲ್ವಲ್ಿವಗೇ? ಇಗ್ಗ ೇ ಇಲ್ಲಿದಗ ಇದಕಗ ಕಿಂದು 
ಚ್ ಟ್ಟಯಾದ ಪರಿಹಾರ. 

ಬಾನ್ದಗರವಿನ್ಲ್ಲಿ ಇಿಂತ್ ವಸುಾ ಇಿಂತ್ಲ್ಲಿದಗ ಎಿಂದು ಅರಿತ್ುಕಗ ಿಂಡು ತ್ಿಂತಾನಗೇ ಅಣಿಗ್ಗ ಳುುವ ಚ್ ಟ್ಟಯಾದ ದ್ರತ ್ ೋರುಕ (telescope) ಈಗ 
ಮಾರುಕಟ್ಗಟಗ್ಗ ಬಿಡುಗಡಗಯಾಗಿದಗ. 

 

ಸ ಲ ಸಾಾನ್ ಕ್ಾಸಾಿಸ್ 90 ಜಿ.ಟಿ (Celestron Cosmos 90 GT) ಎಿಂಬ ಹಗಸರಿನ್ ಈ ದ ರತಗ ೇರುಕ, ವಯ್-ಪಯ್ (Wi-Fi) ಬಳಸಿ 
ಚ್ ಟ್ಟಯುಲ್ಲಯ ನಗರವಿನಿಂದ ಬಳಕಗದಾರರಿಗ್ಗ ಬಾನ್ದಗರವಿನ್ ವಸುಾವನ್ುನ ಗುರುತ್ು ಹಿಡಿದು ತಗ ೇರಿಸುತ್ಾದಗ. ಬಳಕಗದಾರರು ಯಾವ ಬಾನ್ದಗರವಿನ್ 

ವಸುಾವನ್ುನ ನಗ ೇಡಲ್ು ಬಯಸುತಾಾರಗ ೇ ಅದನ್ುನ ಒಿಂದು ಬಳಕದ (apps) ನಗರವಿನಿಂದ ಆಯಕ ಮಾಡಬಹುದು. ಸಗಲ್ಗಸಾರನನ್ ತ್ತಳಿಹದಲ್ಲಿ (database) 

1,20,000 ಬಾನ್ದಗರವಿನ್ ವಸುಾಗಳ ಮಾಹಿತ್ತಯದುಾ, ಬಳಕಗದಾರರು ಆಯಕ ಮಾಡಿದ ಮ್ಮೇಲ್ಗ ಅದನ್ುನ ತಗ ೇರಿಸುವ ಕಗಲ್ಸವಗೇ ಸಗಲ್ಗಸಾರನ್ದು. 

ಇನಗೋಲ್ಗ ಬಾನ್ಿಂಗಳದಲ್ಲಿ ನ್ಡಗಯುವ ಆಗುಹಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬಾನ್ರಿಗರಶಗಟೇ ಅಲ್ಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಿಂದಿಯ  ಅರಿತ್ುಕಗ ಳುಬಹುದು. 

ಸ ಲ ಸಾಾನ್ ಕ್ಾಸಾಿಸ್ 90 ಜಿ.ಟಿ ಕುರಿತು: 

 ದ ರತಗ ೇರುಕ ಕ್ಿಂಡಿ: 3.5 ಇಿಂಚ್ುಗಳು (ಹಗಬಗಬರಳುಗಳು) 
 ಹಗೇರಾಗಿಸುವಿಕಗ (magnification): ದಗ ಡು ಕಸುವಿನ್ ನಗ ೇಡುಕ (high power eyepiece): 91x 

 ಚ್ಚಕಕ ಕಸುವಿನ್ ನಗ ೇಡುಕ(low power eyepiece) : 3x 

 ಬಾನ್ ತ್ತಳಿಹಗಳು (astronomical database): 1,20,000 ವಸುಾಗಳು 
 ಬಗಲ್ಗ: $400 (ಸುಮಾರು ರ  22,000) 

(ಸುದು ಮತುತ ತಿಟ್ುಸ ಲ : ww.popsci.com) 

Ѧ 
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http://www.popsci.com/article/gadgets/ces-2014-smartphone-controlled-telescope-amateur-stargazers
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ಸ್ರ ಯನ ಡ ಗ  ಅಣಿಗ ್ ಳುಲ್ದ  ಇಸ ್ ರೋದ ಹ ್ ಸ ಬಾನ್ಬಂಡಿ! 
- ಮಂಡಯಂ ಆನ್ಂದರಾಮ 

ಯಶಸಿವಯಾಗಿ ಮಿಂಗಳಗಿಹವನ್ುನ ಸುತ್ುಾತ್ಾ ಆರಯುಯವ  ಬಾನ್ಬಿಂಡಿ(MOM)ಯನ್ುನ ಹಾರಿಸಿದ ಇಸಗ ಿ ಇನ್ ನ ಹಲ್ವು ಹಮುೆಗ್ಗಗಳನ್ುನ 
ಹಮೆಕಗ ಿಂಡಿದಗ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಿಂದಗಿಂದರಗ ಸ ರ ಯನ್ನ್ುನ ಆರಯುಯವ ಬಾನ್ಬಿಂಡಿಯನ್ುನ ಸ ರ ಯ-ಬ ಮಗಳ ನ್ಡುವಿನ್ L1 ಎಿಂಬ ಜ್ಾಗದಲ್ಲಿ ನಲ್ಲಿಸುವುದು. 
ಹಿೇಗ್ಗ ನಲ್ಲಿಸಿದಾಗ ಎಿಂದಗಿಂದಿಗ  ಅಡಿುಯಲ್ಿದಗ  ಸ ರ ಯನ್ನ್ುನ ನಗ ೇಡಲ್ು, ಆರಯಯಲ್ು ಸಾದಯವಾಗುತ್ಾದಗ.  ಈ L1 ಜ್ಾಗವು ಬ ಮಯಿಂದ ಸುಮಾರು 
15 ಲ್ಕ್ ಕ್ಲ್ಗ ಮೇಟ್ರ್ ದ ರದಲ್ಲಿ ಸದಾ ಸ ರ ಯನ್ ದಿಕ್ಕನ್ಲ್ಲಿ ಇರುತ್ಾದಗ. ಇದರ ಮಹತ್ವವನ್ುನ ಕಗಳಗ್ಗ ವಿವರಿಸಿದಗ. 

ಸ ರ ಯ-ಬ ಮ, ಸ ರ ಯ-ಗುರು, ಸ ರ ಯ-ಶನ, ಬ ಮ-ಚ್ಿಂದಿ ಮುಿಂತಾದಿಂತಗ ಹಲ್ವು ಒಡಲ್ು-ಜ್ಗ ೇಡಿಗಳನ್ುನ ನ್ಮೆ  ಸ ರ ಯನ್ ಏರಾ ಾಟ್ಟನ್ಲ್ಲಿ 
ಆರಿಸಿಕಗ ಳುಬಹುದಾಗಿದಗ. ಇಿಂತ್ಹ ಯಾವಿಂದು ಜ್ಗ ೇಡಿಯ ಸುತ್ಾಮುತ್ಾ ಐದು ಜ್ಾಗಗಳಲ್ಲಿ  ಅವುಗಳ  ರಾಶಿಸ ಳ ತದ ಮಟ್ು (gravitational 

potential) ಸಗ ನಗನಯಾಗುತ್ಾದಗಯಿಂದು ಆಯಲರ್ (Euler) ಮತ್ುಾ ಲಾಗಾರಂಜ್ (Lagrange) ಎಿಂಬ ಹಗಸರಾಿಂತ್ ಅರಿಗರು 18ನಗೇ ಶತ್ಮಾನ್ದಲ್ಲಿಯೇ  
ಪಿಕಟ್ಟಸಿದಾರು.  ಈ ಐದು ಜ್ಾಗಗಳಿಗ್ಗ ಕಿಮವಾಗಿ L1, L2, L3, L4 ಮತ್ುಾ L5 ಎಿಂಬ ಹಗಸರುಗಳು ರ ಡಿಯಲ್ಲಿದುಾ ಅವನ್ುನ ಲ್ಾಗ್ಾಿಿಂಜನ್ 

ತ್ಗುಯಾಯಲ  ಚುಕಿೆಗಳು (Libration points) ಹಾಗ  ಲ್ಾಗ್ಾಿಿಂಜನ್ ಚ್ುಕ್ಕಗಳು ಎಿಂದ  ಕರಗಯುತಾಾರಗ. 

ಈ ಜ್ಗ ೇಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ ರ ಯನ್ಿಂತ್ಹ ದಗ ಡು ನ್ನಲ್ುರಾಶಿಯು (inertial mass) M1 ಎಿಂದ  ಮತ್ುಾ ಗಿಹದಿಂತ್ಹ ಚ್ಚಕಕ ನಲ್ುರಾಶಿಯು M2 ಎಿಂದ  
ಇಟ್ುಟಕಗ ಿಂಡು ಅವುಗಳ ನ್ಡುವಣಗಳನ್ುನ ಸಗೇರಿಸುವ ಒಿಂದು ಗ್ಗರಗ ಇದಗಯಿಂದು ಊಹಿಸಿಕಗ ಿಂಡರಗ ಈ ಮ ರು L1, L2, L3 ಚ್ುಕ್ಕಗಳು ಆ ಗ್ಗರಗಯ 
ಮ್ಮೇಲ್ಗ ಇರುತ್ಾವಗ. ಇದರಲ್ಲಿ L1 ಮತ್ುಾ L2 ಚ್ುಕ್ಕಗಳು ಕಡಿಮ್ಮ ನಲ್ುರಾಶಿ ಇರುವ M2 ಒಡಲ್ ಹತ್ತಾರವಗೇ ಅಕಕ ಪಕಕ ಇದುಾ  L1 ಚ್ುಕ್ಕಯು M1 

ದಿಕ್ಕನ್ಲ್ ಿ, L2 ಚ್ುಕ್ಕಯು ಅಶಗಟೇ ದ ರ ಎದುರು ದಿಕ್ಕನ್ಲ್ ಿ ಮತ್ುಾ L3 ಚ್ುಕ್ಕಯು ಹಗಚ್ುಿ ನಲ್ುರಾಶಿ ಇರುವ M1 ಒಡಲ್ ಹಿಿಂದಗಯ  ಇರುತ್ಾವಗ. ಈ 
ಒಡಲ್ುಜ್ಗ ೇಡಿಗಳು ಮತ್ುಾ ಅವಕಗಕ ಸಿಂಬಿಂದಿಸಿದ ಐದು ಲ್ಾಗ್ಾಿಿಂಜನ್ ಚ್ುಕ್ಕಗಳ ಏರಾ ಾಟ್ನ್ುನ  ಚ್ಚತ್ಿ-1 ರಲ್ಲಿ ತಗ ೇರಿಸಿಕಗ ಟ್ಟಟದಗ.   

 

(ಚ್ಚತ್ಿ-1) 
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ಇಲ್ಲಿ  ಒಮಿಟ್ುದ ಗ ರ (equipotential field contour)ಗಳನ್ ನ ನಗ ೇಡಬಹುದು.  ಹಾಗ್ಗಯೇ ಮಕಕ ಎರಡು L4 ಮತ್ುಾ L5 ಜ್ಾಗಗಳನ್ ನ 
ಕಾಣುತ್ತಾೇರಿ. ಇವಗರಡು ಚ್ುಕ್ಕಗಳು ಎರಡ  ಒಡಲ್ುಗಳಿಿಂದ ಸಮಾನ್ವಾದ ದ ರದಲ್ಲಿದುಾ ಆ ದ ರವು ಈ ಜ್ಗ ೇಡಿಯ ನ್ಡುವಗ  ಇರುವದಶಗಟೇ 
ಆಗಿರುತ್ಾದಗ. ಉದಾಹರಣ್ಗಗ್ಗ, ಸ ರ ಯ-ಬ ಮ ಜ್ಗ ೇಡಿಯ ಪರಸಾರ ದ ರವು ಸುಮಾರು 15 ಕಗ ೇಟ್ಟ ಕ್ಲ್ಗ ೇಮೇಟ್ರ್ ಇದುಾ ಅವುಗಳ L4 ಮತ್ುಾ L5 
ಜ್ಾಗಗಳೊ ಅಶಗಟೇ ದ ರಗಳಲ್ಲಿರುತ್ಾವಗ.  ಅದಲ್ಿದಗ ಸ ರ ಯನ್ (M1) ಹಿಿಂದಗ ಇರುವ L3 ಚ್ುಕ್ಕಯ   ಕ ಡ ಸುಮಾರು ಅಶಗಟೇ ದ ರದಲ್ಲಿರುತ್ಾದಗ. 

ಹಾಗ್ಾಗಿ ಸ ರ ಯನ್ನ್ುನ ಸದಾ ನಗ ೇಡಲ್ು ಬ ಮಗ್ಗ ಹತ್ತಾರ 15 ಲ್ಕ್ ಕ್ಲ್ಗ ೇಮೇಟ್ರ್ ದ ರದಲ್ಲಿರುವ L1 ಸರಿಯಾದ ಜ್ಾಗವಗಿಂದು ತ್ತೇರಾ ೆನಸಿ ಅಲ್ಲಿ 
ತ್ಮೆ ಬಾನ್ಬಿಂಡಿಯನ್ುನ ಇಡಲ್ು ಇಸಗ ಿೇ ಕಗಲ್ಸಗ್ಗೈಯುತ್ತಾದಾಾರಗ. ಇದು ಇನಗನರಡು ವರ ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಗರವಗೇರುವ ನರಿೇಕಗ್ ಇದಗ. ಆಗ್ಾಗ ಕಗ ಿಂಚ್ವಗೇ 
ಜರುಗಿಸಿ ಮತಗಾ L1 ಚ್ುಕ್ಕ ಇರುವ ಜ್ಾಗಕಗಕೇ ಮರಳಿಸಬಗೇಕಾದ ಈ ಬಿಂಡಿಯನ್ುನ ತ್ತೇರಾ ಕಡಿಮ್ಮ ಉರುವಲ್ಲನ್ ಬಳಕಗಯಿಂದಲ್ಗೇ ಹಲ್ಕಾಲ್ ಅಲ್ಗಿೇ 
ಇರಿಸಬಹುದಾಗಿದಗ. ಇದು ಈ ಗುರಿಯ ಗಳಿಕಗಗಳಲ್ಗ ಿಿಂದು. 

ಚ್ಚತ್ಿ-1ರಲ್ಲಿ, ಒಡಲ್ುಜ್ಗ ೇಡಿಗಳು ಒಿಂದರ ಸುತ್ಾ ಇನಗ ನಿಂದು ಸುತ್ುಾ-ಆಕಾರದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸುಳಿಯುವುದನ್ುನನಲ್ಲಿಸಿದಾಗ ಹಗೇಗ್ಗ ಕಾಣುವುದಗಿಂದು 
ತಗ ೇರಿಸಲ್ಾಗಿದಗ.  ಆದರಗ ಬ ಮಯು ಸ ರ ಯನ್ ಸುತ್ಾ ಸುಳಿಯುವುದನ್ುನ ತ್ನ್ನ ಕಗಪಿರ್ ಸುತ್ುಾವಗೇಗದಲ್ಲಿ (30 ಕ್.ಮೇಟ್ರ ್ಗಸಗ) ಮಾಡುತ್ಾಲ್ಗೇ 
ಇರುವುದರಿಿಂದ ಈ ಚ್ಚತ್ಿಣದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುವುದಗಲ್ಿವೂ ಬ ಮಯ (M2) ಜ್ಗ ತಗಯೇ ಅವುಗಳ ಪರಸಾರ ದ ರದಲ್ಲಿದುಾಕಗ ಿಂಡಗೇ ಸ ರ ಯನ್ ಸುತ್ಾ 
ಸುತ್ುಾಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಬ ಮಯ ಒಿಂದು ವರ ್ದ ಸುತ್ುಾಕಾಲ್ಮಾನ್ದಲ್ಿ  ಮತ್ಾದರ ಕಗಪಿರ್ ಸುತ್ುಾವಗೇಗದಲ್ಗಿೇ ಚ್ಲ್ಲಸುತ್ತಾರುತ್ಾವಗ ಎಿಂದು 
ಊಹಿಸಿಕಗ ಳುಬಗೇಕು. 

ಈಗ ಗಮನಸಬಗೇಕಾದಗಾಿಂದರಗ ಈ ಜ್ಗ ೇಡಿ ಒಡಲ್ುಗಳ ಸಗಳಗತ್ಕಗಕ ಒಳಗ್ಾದ ಬಿಂಡಗಗಳು ಮುಿಂತಾದ ಕಡಿಮ್ಮ ನಲ್ುರಾಶಿಯ ಒಡಲ್ುಗಳು ಈ ಮ್ಮೇಲ್ಲನ್ 
ಚ್ಚತ್ಿದಲ್ಲಿ ತಗ ೇರಿಸಿರುವ ಲ್ಾಗ್ಾಿಿಂಜನ್ ಚ್ುಕ್ಕಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಸಿಕ್ಕಹಾಕ್ಕಗ ಿಂಡರಗ ಅವು ತಾತ್ತವಕವಾಗಿ ಅಲ್ಗಿೇ ಇದುಾಕಗ ಿಂಡು M2 ವಿನ್ ಕಗಪಿರ್ 
ಸುತ್ುಾವಗೇಗದಲ್ಲಿಯೇ M1 ಅನ್ುನ ಸುತ್ುಾತ್ಾವಗ. ಆದರಗ ಯಾವುದಾದರ  ಒಮೆಟ್ಟದ ಗ್ಗರಗಯ ಮ್ಮೇಲ್ಗ ಆ ಒಡಲ್ುಗಳು ಇದಾರಗ ಅವು ಆ ಗ್ಗರಗಯು ಸಾಗುವ 
ದಾರಿಯಲ್ಗಿೇ ಸಾಗುತ್ಾ ಹಗ ೇಗುತ್ಾವಗ. 

ಹಾಗ್ಗಯೇ ಆ ಜ್ಗ ೇಡಿಯ ನಲ್ುರಾಶಿಸಗಳಗತ್ ಕಗ ಿಂಚ್ವಗೇ ಇರುವ ಲ್ಾಗ್ಾಿಿಂಜನ್ ಚ್ುಕ್ಕಪಿದಗೇಶಗಳ ಅತ್ತ ಸಮೇಪದಲ್ಲಿ ಚ್ಲ್ಲಸುವ ಸಣಿ ಒಡಲ್ುಗಳು 
ಅವುಗಳ ಸುತ್ಾವಗೇ ಕಪಗಾಮರಿಯ ಆಕಾರದಲ್ಲಿರುವ ಅತ್ವಾ ಸಾಕಶುಟ ದ ರವಿದಾರಗ ಕುದುರಗ ಲ್ಾಳದ (horse shoe) ಆಕಾರದಲ್ಲಿರುವ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ 
ತ್ ಗುಯಾಯಲ್ಗಯಾಡುತ್ಾ (libratory oscillation) M2 ವಿನ್ ಸುತ್ುಾಕಾಲ್ಮಾನ್ಕ್ಕಿಂತ್ ನದಾನ್ವಾಗಿ ಸುತ್ುಾತ್ಾವಗ. 

ಹಿೇಗ್ಗ ತ್ ಗುಯಾಯಲ್ಗಯಾಡುತ್ತಾರುವ ಒಡಲ್ುಗಳ ನಜವಾದ ಸುತ್ುಾವಗೇಗವು ಅವುಗಳಿಗ್ಗ ಸಿಂಬಿಂದಿಸಿದ M2 ಒಡಲ್ಲನ್ ಕಗಪಿರ್ ಸುತ್ುಾವಗೇಗವನ್ುನ 
ಸಗೇರಿಸಿಕಗ ಿಂಡಿದುಾ, ನಕ್ಕಯಾದ ಬಿಡಿತಗಗಳಲ್ಲಿ (regular intervals) ಅದಕ್ಕಿಂತ್ ಹಗಚ್ುಿ ಮತ್ುಾ ಕಡಿಮ್ಮ ಆಗುತ್ಾಲ್ಗೇ ಇರುತ್ಾದಗ. ಇಿಂತ್ಹ ಚ್ಲ್ನಗಗ್ಗ ತಾತ್ತವಕ 
ಕಾರಣವು ಏನಗಿಂದರಗ ಆ ಗಿಹದ (M2) ಎಡಗಬಿಡದ ಸುಳಿದಾಡುವಿಕಗಯಿಂದ ಉಿಂಟ್ಾದ ಕ್ ್ೋರಿಯೋಲ್ಸ್ ಎಿಂಬ ಒತ್ಾರವು (Coriolis force) ಆ ಕ್ರು 
ಒಡಲ್ುಗಳನ್ುನ ಅವುಗಳ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ತ್ಳುುತಾಾ ಅವು ಹಿಿಂದಗ-ಮುಿಂದಗ ಉರುಳುವಿಂತಗ ಮಾಡುತ್ಾದಗ. ಇವಗಲ್ಿವೂ ಈ ಮ ರು 
ಒಡಲ್ುಗಳನಗ ನಳಗ್ಗ ಿಂಡಿರುವ ಚ್ಪಾಟ್ಗ ಪಿದಗೇಶದಲ್ಲಿ (plane) ಮಾತ್ಿ ಇರುತ್ಾವಗಿಂದು ಊಹಿಸಬಗೇಕು. 

ಈ ತ್ರಹದಲ್ಲಿ  ಚ್ಲ್ಲಸುತ್ತಾರುವ ಸುಮಾರು ಆರು ಸಾವಿರ ಬಿಂಡಗ (asteroids)ಗಳನ್ುನ ಸ ರ ಯ-ಗುರು ಜ್ಗ ೇಡಿಗ್ಗ ಸಿಂಬಿಂದಿಸಿದ L4 ಮತ್ುಾ L5 ಚ್ುಕ್ಕಗಳ 
ಹತ್ತಾರದಲ್ಲಿ ಬಾನ್ರಿಗರು ದಗ ಡು ದ ರದರ ್ಕಗಳ ಮ ಲ್ಕ ಕಡು ಪಿಯತ್ನಗಳಿಿಂದ ಪತಗಾಹಚ್ಚಿದಾರಗ. ಇವನ್ುನ ಟ ್ರೋಜನ್ ಬಂಡ ಗಳು (Trojan 

asteroids)  ಎಿಂದು ಕರಗಯುತಾಾರಗ. ಈ ಹಗಸರನ್ುನ ಕಗ ಟ್ಟ ಕಾರಣವು ಏನಗಿಂದರಗ ಗಿಿೇಕರ ಕತಗಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಟ್ಗ ಿೇಜನ್ಸ ಕುದುರಗ ಒಳಗ್ಗ ಅವಿತ್ುಕಗ ಿಂಡು 
ಬಿಂದ ಸಗೈನಕರಿಂತಗ ಈ ಬಹು ಮಿಂಕು ಬಗಳಕ್ನ್ ಬಿಂಡಗಗಳನ್ ನ ಈಗ ಕಗಲ್ವು ದಶಕಗಳಿಿಂದ ಮಾತ್ಿವಗೇ ಪತಗಾ ಹಚ್ಿಲ್ಾಗುತ್ತಾದಗ ಎಿಂಬುದಾಗಿದಗ ಮತ್ುಾ 
ಹಲ್ವು ಗಿಿೇಕರ ವಿೇರರ ಹಗಸರುಗಳನ್ುನ ಆ ಒಡಲ್ುಗಳಿಗ್ಗ ಕಗ ಡಲ್ಾಗಿದಗ. ಈ ತ್ರಹದ ಕಗಲ್ವು ಟ್ಗ ಿೇಜನ್ಸ ಒಡಲ್ುಗಳನ್ುನ ಸ ರ ಯ-ಶನ, ಮತ್ುಾ ಸ ರ ಯ-
ನಗಪೂಿನ್ಸ ಜ್ಗ ೇಡಿಗಳಲ್ ಿ ಗುರುತ್ು ಹಿಡಿಯಲ್ಾಗಿದಗ. 

ಈಗ ಕಿಂಪೂಯಟ್ರಿನ್ಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸಿದ ಚ್ಚತ್ಿ-2 ರಲ್ಲಿ ಸ ರ ಯ-ಗುರು ಜ್ಗ ೇಡಿ ರಾಶಿಗಳ ಸಗಳಗತ್ದಲ್ಲಿ L4, L5 ಗಳ ಸುತ್ಾ ಆಗುವ ಕಪಗಾಮರಿ ಚ್ಲ್ನಗಗಳನ್ುನ 
ತಗ ೇರಿಸಿದಗ. ಹಾಗ್ಗಯೇ ಕಿಂಪೂಯಟ್ರಿನ್ಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸಿದ ಚ್ಚತ್ಿ-3 ರರಲ್ಲಿ ಆರಿಸಿದ 1983 ಟ್ಗ ಿೇಜನ್ಸ ಬಿಂಡಗಗಳನ್ುನ ನೇಲ್ಲೇ ಚ್ುಕ್ಕಗಳಿಂತಗಯ  ಮತ್ುಾ ಆರಸಿದ 
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790 ಹಿಲಾಡ ಬಂಡ  (Hilda asteroids)ಗಳನ್ುನ ಕರಿೇ ಚ್ುಕ್ಕಗಳಿಂತಗಯ  ಅವು 2009ನಗೇ ಇಸವಿಯ ಮೊದಲ್ಲ್ಲಿದಾಿಂತಗ ತಗ ೇರಿಸಲ್ಾಗಿದಗ. ಇವಗಲ್ಿವೂ 

L3, L4 ಮತ್ುಾ L5 ಜ್ಾಗಗಳನ್ುನ ಹಗಚಾಿಗಿ ಸುತ್ುಾವರಿದಿದುಾ ಬಗೇರಗಬಗೇರಗ ಸುತ್ುಾಹಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಚ್ಲ್ಲಸುತ್ತಾರುತ್ಾವಗ. 

ಹಿಲ್ಾು ಬಿಂಡಗಗಳು ಈ  ಮ ರು ಚ್ುಕ್ಕಗಳನ್ುನ ಒಳಗ್ಗ ಿಂಡಿಂತಗ ಇರುವ ದಗ ಡು ಮುಕಗ ಕೇನ್ದಿಂತ್ಹ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಒಿಂದು ಸುತ್ತಾಗ್ಗ ನ್ ರಾರು ವರ ್ಗಳು 
ತಗಗ್ಗದುಕಗ ಿಂಡು ಸುತ್ುಾತ್ಾವಗ. ಆದರಗ ಈ ಟ್ಗ ಿಜನ್ಸ ಬಿಂಡಗಗಳು ಚ್ಚತ್ಿ-2ರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿದಿಂತ್ಹ ವಿಚ್ಚತಾಿಕಾರದ ಹಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ಾವಗ.  ಇವಗಲ್ಾಿ ನ್ಮಗ್ಗ 
ಈಗಿೇಗ ಅರಿವಾಗುತ್ತಾರುವ ಕುತ್ ಹಲ್ಕಾರಿಯಾದ ವಿಶಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಗಲ್ವು ಮಾತ್ಿ ಆಗಿವಗ. ಈ ನ್ಮೆ ಸ ರ ಯನ್ ಏರಾ ಾಟ್ಟನ್ಲ್ಲಿ ಹಿೇಗ್ಗ ಇನ್ ನ ಬಹಳ 

ಸಾವರಸಯಕರವಾದ ಗುಟ್ುಟಗಳು ಅಡಗಿವಗ. 

ಚ್ಚತ್ಿ-2: ಸ ರ ಯ-ಗುರು ಜ್ಗ ೇಡಿಯ  ಟ್ಗ ಿೇಜನ್ಸ ಬಿಂಡಗಗಳು ಕಪ ಪಮರಿ ರ ಪದಲ್ಲಿ ತ್ ಗುಯಾಯಲ್ಗಯಾಡುತಾಾ L4, L5 ಚ್ುಕ್ಕಗಳನ್ುನ ಸುತ್ುಾತ್ತಾರುವುದನ್ುನ 
ನಗ ೇಡಬಹುದು (ನೇಲ್ಲ, ಕರಿೇ ಚ್ುಕ್ಕಗಳು). ಈ ಚ್ುಕ್ಕಗಳ ನ್ಡುವಿನ್ ಅಿಂತ್ರವು ಚ್ಲ್ಲಸುವ ವಗೇಗಕಗಕ ಅನ್ುಗುಣವಾಗಿರುವುದನ್ುನ ಗಮನಸಿ. 

 

(ಚಿತರ-2) 
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ಚಿತರ-3: ಸ ರ ಯ-ಗುರು ಜ್ಗ ೇಡಿಯ L3, L4, L5  ಚ್ುಕ್ಕಗಳ ಬಳಿ ತ್ುಿಂಬಿರುವ ಹಿಲ್ಾು (ಕರಿೇಚ್ುಕ್ಕ) ಮತ್ುಾ ಟ್ಗ ಿೇಜನ್ಸ (ನೇಲ್ಲೇಚ್ುಕ್ಕ) ಬಿಂಡಗಗಳು. ಕಗಿಂಪು 
x ಗಳು ಲ್ಾಗ್ಾಿಿಂಜನ್ ಚ್ುಕ್ಕಗಳನ್ುನ ಸ ಚ್ಚಸುತ್ಾವಗ. ಈ ಚ್ಚತ್ಿದಲ್ಲಿ ದ ರದ ಅಳತಗಯು ಸ ರ ಯ-ಗುರುಗಳ ಸರಾಸರಿ ಅಿಂತ್ರದ ರವಾದ 78 ಕಗ ೇಟ್ಟ 
ಕ್ಲ್ಗ ೇಮೇಟ್ರ್ ಆಗಿರುತ್ಾದಗ. 

 

(ಚಿತರ-3) 

 

http://honalu.net/
minche@honalu.net
minche@honalu.net
https://honalu.files.wordpress.com/2014/10/trojan_hilda_asteroids_3.jpg


-----------------------------------------------------------------------    
38      ಹ ್ ನ್ಲ್ು                ಮಿಂಬಲ್ಗ: http://honalu.net/              ಮಿಂಚಗ: minche@honalu.net
    

ಬ ಳ ಗ  ಬ ೋಕಿರುವ ಪರ ತಗಳಾವವು? 

- ಚಯತನ್ಯ ಸುಬಿಣ ಿ

-  

ಕಾಳಿನ್ ಬಗಳಗಗಳಾದ ಬತ್ಾ, ರಾಗಿ, ಜ್ಗ ೇಳ ಅತ್ವಾ ತ್ರಕಾರಿಗಳು ಮುಿಂತಾದವನ್ುನ ತ್ತಿಂಡಿ-ತ್ತನಸುಗಳಿಗ್ಾಗಿ ಬಗಳಗಯುವುದು 
ಸಾಗುವಳಿ ಇಲ್ಿವಗೇ ಬ ೋಸಾಯ. ಮನ್ುಶಯ ಕಾಡು-ಮ್ಮೇಡುಗಳಲ್ಲಿ ಅಿಂಡಲ್ಗದು ಕಯೆ ಸಿಕಕ ಗ್ಗಡಗು-ಗ್ಗಣಸುಗಳನ್ುನ ತ್ತನ್ುನವುದು ಇಲ್ಿವಗ ತ್ನ್ನ ಕಯಯಲ್ಲಿ 
ಬಗೇಟ್ಗಯಾಡಲ್ು ಬರುವ ಉಸುರಿಗಳನ್ುನ ಕಗ ಿಂದು ಅವುಗಳ ಬಾಡು ತ್ತಿಂದು ಬದುಕುವ ಕಾಲ್ವಿಂದಿತ್ುಾ. 

ಅಲ್ಗಮಾರಿ ಬದುಕನ್ುನ ಹಲ್ವಾರು ತ್ಲ್ಗಮಾರುಗಳವರಗಗ  ಸವಗಸಿದ ಮಿಂದಿ, ನದಾನ್ವಾಗಿ ಒಿಂದಗಡಗ ನಗಲ್ಗ ನಲ್ುಿವುದನ್ುನ ರ ಡಿಸಿಕಗ ಿಂಡರು. 
ಕ ಳಿಗ್ಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಲ್ಲಿ ಅಲ್ಗಯುವುದನ್ುನ ಬಿಟ್ುಟ ತ್ಮಗ್ಗ ಬಗೇಕಾದ ಬಗಳಗಗಳನ್ುನ ಸಾಗುವಳಿ ಮಾಡಲ್ು ಮೊದಲ್ಲಟ್ಟರು. ನ್ಮೆ ಹಿರಿಯರ ಪೊಳಲ್ಲಕಗ 
(civilization) ಬಗಳಗದು ಬಿಂದಿಂತಗಲ್ಾಿ ಅದರಗ ಟ್ಟಟಗ್ಗ ಬಗೇಸಾಯವೂ ಮುಿಂದಗ ಸಾಗಿತ್ು. ಬಗೇಸಾಯದಲ್ಲಿ ನಗರವಾಗುವ ಚ್ಳಕಗಳನ್ುನ ಒಿಂದಗ ಿಂದಾಗಿ 
ಹಳಬರು ಕಯ ೆಡಿಸಿಕಗ ಿಂಡರು. ಯಾವುದರಿಿಂದ ಬಗಳಗಗಳ ಆರಯಕ ಚಗನಾನಗಿ ಆಗುತ್ಾದಗ ಹಾಗ  ಯಾವುದು ಅವುಗಳ ಬಗಳವಣಿಗ್ಗಗ್ಗ ತಗ ಡಕಗ ಡುುತ್ಾದಗ 
ಎಿಂಬುದನ್ುನ ಕಿಂಡುಕಗ ಿಂಡರು. ಒರಗಹಚ್ಚಿ ತ್ಪಗಾಸಗುವ (trial & error) ಹಗ ಲ್ಬುಗಳಿಿಂದ ಒಕಕಲ್ುತ್ನ್ದ ತ್ತಳುವಳಿಕಗಯ ಕಣಜ ಪೇಳಿಗ್ಗಯಿಂದ 
ಪೇಳಿಗ್ಗಗ್ಗ ಹಗ ಸತ್ನ್ುನ ಜ್ಗ ೇಡಿಸಿಕಗ ಿಂಡು ಹಿಗಿೆತ್ು. 

ಬಗೇಸಾಯದಲ್ಲಿ ಬಗಳಗಗಳ ಪೊರಗತ್ (nutrition) ಬಲ್ು ಮುಕಯವಾದುದು. ಬಗಳಗಗಳಿಗ್ಗ ಮಣುಿ, ಪೊರಗತ್ವನಗ ನದಗಿಸುತ್ಾದಗ ಎಿಂಬುದನ್ುನ ಒಕಕಲ್ಲಗರು 
ಅರಿತ್ತದಾರ , ಇದರ ಹಿಿಂದಿನ್ ಗುಟ್ುಟಗಳನ್ುನ ಕಗದಕ್ ನಗ ೇಡಬಲ್ಿಶುಟ ಅರಿಮ್ಮಯ ಅಡಿಪಾಯ ಆಗ ಇರಲ್ಲಲ್ಿ. ಆಕಳು ಸಗಣಿ, ತ್ತಪಗಾಗ್ಗ ಬಬರ, ಬ ದಿ, 

ಹಿಿಂದಿನ್ ಬಗಳಗಯ ಎಲ್ಗ, ರವದಿ ಮುಿಂತಾದ ಉಳಿಕಗಗಳನ್ುನ ಮಣಿಿಗ್ಗ ಬಗರಗಸುವುದರಿಿಂದ ಬಗಳಗ ಹುಲ್ುಸಾಗಿ ಬಗಳಗಯುತ್ಾದಗ, ಒಳಗುಯ ಇಳುವರಿ 
ಪಡಗಯಬಹುದು ಅನ್ುನವುದು ಹಿಿಂದಿನ್ವರಿಗ್ಗ ಗ್ಗ ತ್ತಾತ್ುಾ. ಪಲ್ವತಾಾದ ಇಲ್ಿವಗ ಬರಡು ಮಣಿಿನ್ ನ್ಡುವಿನ್ ಬಗೇರಗತ್ನ್ವನ್ುನ ಅವರು ತ್ತಳಿದಿದಾರು. 

ಬಗಳಗಗ್ಗ ಬಗೇಕಾದ ಪೊರಗತ್ವನ್ುನ ಇರ ಾರಿಮ್ಮ(chemistry)ಯ ಕಣಿಿನಿಂದ ನಗ ೇಡಲ್ು ಮುಿಂದಾದವರು ಯ ರಗ ೇಪಯನ್ನರು. ಮದಯಯುಗದ 
ಯ ರಗ ೇಪನ್ಲ್ಲಿ ಬಗೇಸಾಯದರಿಮ್ಮಯ ಕುರಿತ್ು ಆಳವಾದ ಅರಕಗಗಳು ಮೊದಲ್ಗ ೆಿಂಡವಾದರ  19ನಗೇ ನ್ ರಗೇಡಿನಿಂದಾಚಗಗ್ಗ ಅರಿಮ್ಮಯ ಕವಲ್ುಗಳು 
ಚ್ಚಗಿತ್ು ಬಗೇಸಾಯದ ಇರ ಾರಿಮ್ಮ (agricultural chemistry)ಯ ಹರಹು ಹಗಚ್ಚಿತ್ು. ಜ್ಗ ೇಸಗಪ್ ಪಿೇಸಗಟೆ ಎಿಂಬ ಅರಿಗ ಉಸಿರಾ ೆಳಿಯನ್ುನ 
ಕಿಂಡುಹಿಡಿದನ್ು. ಈ ಕಿಂಡುಹಿಡಿತ್ ಗಿಡಗಳ ಬಗಳವಣಿಗ್ಗಯ ಕುರಿತ್ ಮುಿಂದಿನ್ ಅರಕಗಗಳಿಗ್ಗ ಅಡಿಗಲ್ಾಿಯತ್ು. 

ತಿಯಡ ್ ರ್ ಡಿ ಸಾಸು್ರ್ (1804) ಮತ್ುಾ ಜಿೋನ್ ಬಾಪಿುಸ್ು ಬವಿ್ಂಗಾ್ು (1834) ತ್ಿಂತ್ಮೆ ಅರಕಗಗಳಿಿಂದ ಅದಿರು ಬಗೇರಡಕ(mineral element)ದ 
ಕಣಗಳು ಗಿಡದ ಬಗಳವಣಿಗ್ಗಗ್ಗ ಪೂರಕ ಎಿಂಬುದನ್ುನ ಸಾರಿದರು. ಬಗೇಸಾಯದ ಇರ ಾರಿಮ್ಮಯಲ್ಲಿ ಜರ ೆನ್ಸ ಅರಿಗ ಜಸುಸ್ ವಾನ್ ಲ್ೋಬಿಗ್ (1840) 

ಹಗಸರುವಾಸಿಯಾದವರು. ಗಿಡದ ಪೊರಗತ್ದಲ್ಲಿ ನ್ಯರೇಜನ್ಸ ನ್ ತ್ಲ್ಗಮ್ಮಯನ್ುನ ತ್ತಳಿಯಪಡಿಸಿದರು. ಆತ್ ತ್ನ್ನ ಅರಕಗಗಳಿಿಂದ ಗಿಡಗಳು ತ್ಮಗ್ಗ 
ಬಗೇಕಾದ ಹಯುುೇಜನ್ಸ ಮತ್ುಾ ಉಸಿರಾ ೆಳಿಯನ್ುನ ನೇರಿನಿಂದ ಮತ್ುಾ ಕರಿ ಬಗೇರಡಕ(carbon element)ವನ್ುನ ಗ್ಾಳಿಯಿಂದಲ್ಗೇ ಕಾರ ಬನ್ಸ ಡಯಾಕ್ಯ್ು 
ರ ಪದಲ್ಲಿ ಪಡಗಯುತ್ಾವಗ, ಮಣಿಿನಿಂದಲ್ಿ ಹಾಗ  ಗಿಡಗಳು ಅದಿರು ಬಗೇರಡಕದ ಕಣಗಳನ್ುನ ಮಣಿಿನಿಂದ ಪಡಗಯುತ್ಾವಗ ಎಿಂಬುದನ್ುನ ಸಾದಿಸಿ 
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ತಗ ೇರಿಸಿದರು. ಗಿಡಗಳ ಅದಿರು ಪೊರಗತ್(mineral nutrition )ದ ನ್ಿಂಟ್ಟನ್ ಕಡು ಕಡಿಮೆಯ ಕಟ್ುಲ  (Law of Minimum)ಯನ್ುನ ಹರಡಿದವರು 
ಇವರು. ಈ ಕಟ್ಟಲ್ಗಯಿಂತಗ 

ಗಿಡದ ಬಗಳವಣಿಗ್ಗಯು ಅದಕಗಕ ದಗ ರಗಯುವ ಒಟ್ುಟ ಪೊರಗತ್ದ ಅಿಂಕಗಗ್ಗ ಳಪಟ್ಟಟಲ್,ಿ ಬದಲ್ಲಗ್ಗ ಉಳಿದಗಲ್ಾಿ ಪೊೇಶಕಾಿಂಶಗಳಿಗಿಿಂತ್ ಕಡಿಮ್ಮ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ 
ಇರುವ ಪೊೇಶಕಾಿಂಶದ ಪೂರಯಕಯ ಅಿಂಕಗಗ್ಗ ಳಪಟ್ಟಟರುತ್ಾದಗ. 

ಎಿಂದರಗ ಎತ್ುಾಗ್ಗಗ್ಗ ಗಿಡಕಗಕ ಉಳಿದಗಲ್ಾಿ ಬಗ್ಗಯ ಪೊರಗತ್ ತ್ಕಕಮಟ್ಟಟಗ್ಗ ದಗ ರಗತ್ು ಮಣಿಿನ್ಲ್ಲಿ ಗಿಂದಕದ ಕಗ ರತಗ ಇದಗ ಎಿಂದಿಟ್ುಟಕಗ ಳಿು, ಆಗ ಗಿಡದ 
ಬಗಳವಣಿಗ್ಗ ಒಿಂದು ಎಲ್ಗಿಕಟ್ಟಟನಗ ಳಗಿರುತ್ಾದಗ. ಆ ಎಲ್ಗಿಯನ್ುನ ಮೇರಿ ಆ ಗಿಡ ಬಗಳಗಯಬಗೇಕಾದರಗ ಬಗೇರಗ ಪೊೇಶಕಾಿಂಶಗಳಿಗಿಿಂತ್ ಕಡಿಮ್ಮ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರುವ 
ಗಿಂದಕವನ್ುನ ಪೂರಯ್ಬಗೇಕು ಎನ್ುನವುದು ಈ ಕಟ್ಟಲ್ಗಯ ತ್ತರುಳು. ಬಗೇಸಾಯದಲ್ಲಿ ರಾಸಾಯನಕ ಗ್ಗ ಬಬರಗಳ ಬಳಕಗಗ್ಗ ಈ ಕಟ್ಟಲ್ಗಯೇ 
ಅಡಿಪಾಯವಾಯತ್ು. 

ಗಿಡದ ಪರ ತಕ್ ೆ ಬ ೋಕಿರುವ ಬ ೋರಡಕಗಳು: ಗಿಡಗಳಲ್ಲಿ 90ಕ ಕ ಹಗಚ್ುಿ ಬಗ್ಗಯ ಬಗೇರಡಕಗಳಿದಾರ , ಒಟ್ುಟ 16 ಬಗೇರಡಕಗಳು ಮಾತ್ಿವಗೇ ಗಿಡದ 
ಬಗಳವಣಿಗ್ಗಗ್ಗ ಸಾಕು ಎಿಂದು ಅರಿಮ್ಮ ತ್ತಳಿಸುತ್ಾದಗ. ಅವುಗಳಗಿಂದರಗ ಕರಿ (C), ಹಯುುೇಜನ್ಸ(H), ಉಸಿರಾ ೆಳಿ(O), ನ್ಯರೇಜನ್ಸ(N), ರಿಂಜಕ(P), 

ಪೊಟ್ಾಯಶಿಯಿಂ(K), ಕಾಯಲ್ಲ್ಯಿಂ(Ca), ಮ್ಮಗಿನೇಶಿಯಿಂ(Mg), ಗಿಂದಕ(S), ಕಬಿಬಣ(Fe), ಮಾಯಿಂಗನೇರ(Mn), ಜಿಿಂಕ್ಸ(Zn), ತಾಮಿ(Cu), 

ಮಾಲ್ಲಬಿುನ್ಿಂ(Mo), ಬಗ ೇರಾನ್ಸ(Bo), ಮತ್ುಾ ಕಗ ಿೇರಿನ್ಸ(Cl). 

ಗುಂಪಿಸುವಿಕ್ : ಗಿಡಗಳ ಪೊರಗತ್ಕಗಕ ಬಗೇಕಾದ ಬಗೇರಡಕ(Elements)ಗಳಲ್ಲಿ ಕರಿ, ಹಯುುೇಜನ್ಸ ಮತ್ುಾ ಉಸಿರಾ ೆಳಿ ಇವುಗಳು ಗ್ಾಳಿ ಇಲ್ಿವಗ ನೇರಿನಿಂದ 
ಗಿಡಕಗಕ ದಗ ರಗಯುತ್ಾವಗ. ಇವುಗಳನ್ುನ ಹಗ ರತ್ುಪಡಿಸಿದ 13 ಬಗೇರಡಕಗಳನ್ುನ ಯಾವ ಪಿಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಬಗೇಡಿಕಗ ಗಿಡಕುಕಿಂಟ್ು ಎನ್ುನವುದರ 
ಬುಡದ ಮ್ಮೇಲ್ಗ 2 ಗುಿಂಪುಗಳನಾನಗಿ ಮಾಡಬಹುದು 

ಹಿರಿಬ ೋಡಿಕ್ ಯ/ ಹಿರಿಪರ ಕಗಳು (Macro Nutrients): ಇವು ಗಿಡಗಳಿಗ್ಗ ಹಗಚ್ಚಿನ್ ಪಿಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಗೇಕಾಗುತ್ಾವಗ. ಗಿಡದ ಮಯಯಟ್ಟಳ(body 

structure)ದ ಅಡಕವಾಗಿ, ಗ ಡುಕಟ್ಟಟನ್ (plant tissue) ಬಾಗವಾಗಿ ಇವು ಮುಕಯ ಪಾತ್ಿ ವಹಿಸುತ್ಾವಗ. ಬತ್ತಾದ ಗಿಡದ ಟ್ಗ ಿಂಗ್ಗ ಮುಿಂತಾದ ಬಾಗಗಳ 
ಪಿತ್ತ ಗ್ಾಿಿಂ ತ್ ಕದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1000 ಮಯಕುೇ ಗ್ಾಿಿಂನ್ಶುಟ ಹಿರಿಬಗೇಡಿಕಗಯ ಪೊರಗಕಗಳಿರುತ್ಾವಗ ಎಿಂದು ಅರಿಗರು ಅಿಂದಾಜಿಸಿದಾಾರಗ. 

ಈ ಗುಿಂಪನ್ಲ್ಲಿ ನ್ಯರೇಜನ್ಸ, ರಿಂಜಕ, ಪೊಟ್ಾಯಶಿಯಿಂ, ಕಾಯಲ್ಲ್ಯಿಂ, ಮ್ಮಗಿನೇಶಿಯಿಂ ಮತ್ುಾ ಗಿಂದಕ ಸಗೇರುತ್ಾವಗ. ಕರಿ ಮತ್ುಾ ಉಸಿರಾ ೆಳಿಗಳು 
ಸಾವಯವ ಕ ಡಿಕಗ (organic compounds)ಗಳ ಮುಕಯ ಬಾಗವಾಗಿ ಕಿಂಡುಬರುತ್ಾವಗ. ನ್ಯರೇಜನ್ಸ ಮುನ್ುನ (protein) ಸಗೇರಿದಿಂತಗ ಹಲ್ವಾರು 
ಸಾವಯವ ಕ ಡಿಕಗಗಳಲ್ಲಿರುತ್ಾದಗ. ನಗೇಸರಿನ್ ಬಗಳಕನ್ುನ ಹಿೇರಿಕಗ ಿಂಡು ಬ ಳಕಿನ್ ಒಂದುಗ (photosynthesis)ಯಲ್ಲಿ ನಗರವಾಗುವ ಎಲ್ಗಹಸಿರು 
(Chlorophyll)ವಿನ್ಲ್ಲಿ ನ್ಯರೇಜನ್ಸ ಸಗೇರಿರುತ್ಾದಗ. ಮಾರಾಟ್ವಾಗುವ ರಾಸಾಯನಕ ಗ್ಗ ಬಬರಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪೊರಗಕಗಳು ಹಗಚಾಿಗಿ ಬಳಕಗಯಾಗುತ್ಾವಗ. 
ಎತ್ುಾಗ್ಗಗ್ಗ ಯ ರಿಯಾದಲ್ಲಿ 46% ನ್ಯರೇಜನ್ಸ ಇರುತ್ಾದಗ. 

ಕಿರುಬ ೋಡಿಕ್ ಯ/ ಕಿರಿಪರ ಕಗಳು (Micro Nutrients): ಇವು ಗಿಡಗಳಿಗ್ಗ ಸಣಿ ಪಿಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಗೇಕಾಗುತ್ಾವಗ. ಇವು ದಗ ಳಗಯ 

ಇದಿರಗಸಕ(enzymatic reactions)ದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗ ೆಳುುತ್ಾವಗ ಹಾಗ  ಬಗಳವಣಿಗ್ಗಯ ಸುರಿಗ್ಗ(growth hormones)ಗಳ ಬಾಗವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕಗ ಳುುತ್ಾವಗ. 
ಗಿಡದಗ ಳಗ್ಗ ಸಕಕರಗ, ಗಿಂಜಿ (starch), ನ್ಯರೇಜನ್ಸ, ರಿಂಜಕಗಳ ಸಾಗ್ಾಣಿಕಗಯಲ್ ಿ ಇವುಗಳ ಪಾತ್ಿ ಉಿಂಟ್ು. ಬತ್ತಾದ ಗಿಡದ ವಸುಾ(plant dry 

matter)ವಿನ್ ಪಿತ್ತ ಗ್ಾಿಿಂ ತ್ ಕದಲ್ಲಿ ಹಗಚಗಿಿಂದರಗ 100 ಮಯಕುೇ ಗ್ಾಿಿಂನ್ಶುಟ ಕ್ರುಬಗೇಡಿಕಗಯ ಪೊರಗಕಗಳಿರುತ್ಾವಗ. ಈ ಗುಿಂಪನ್ಲ್ಲಿ ಜಿಿಂಕ್ಸ, ಕಬಿಬಣ, 

ಬಗ ೇರಾನ್ಸ, ಮಾಲ್ಲಬಿುನ್ಿಂ, ಮಾಯಿಂಗನೇರ, ತಾಮಿ ಮತ್ುಾ ಕಗ ಿೇರಿನ್ಸ ಸಗೇರುತ್ಾವಗ. 

ಈ 16 ಬಗೇರಡಕಗಳನ್ುನ ಹಗ ರತ್ುಪಡಿಸಿ ಸಗ ೇಡಿಯಿಂ(Na), ಕಗ ೇಬಾಲ್ಟ(Co), ವಗನಗಡಿಯಿಂ(Va), ನಕಕಲ್(Ni) ಮತ್ುಾ ಸಿಲ್ಲಕಾನ್ಸ(Si) ಈ ಅಯುಾ 
ಬಗೇರಡಕಗಳು ಕಗಲ್ವು ಗಿಡಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ಿ ಅವಶಯಕ ಎಿಂದು ತ್ತಳಿದುಬಿಂದಿದಗ. 

(ಮಾಹಿತಿ ಸ ಲ : Principles of Agronomy – S.R.Reddy, Wikipedia) 

(ತಿಟ್ುಸ ಲ : thehindu.com) 
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ಪ ರಾರಿಯ ಸ್ಪ್ರ್ ಅಮೆೋರಿಕ್ಾ ಕ್ಾರು 
- ಜಯತಿೋರ ತ ನಾಡಗವಡ 

 

ಕಗಲ್ವು ಕಾರು, ಬಯುಕಗಳಗೇ ಹಿೇಗ್ಗ ಅವುಗಳ ತ್ಯಾರಿಕಗ ನಿಂತ್ರ  ಅವುಗಳ ಮ್ಮೇಲ್ಲರುವ ಒಲ್ವು ನ್ಮೆನ್ುನ ಅವುಗಳತ್ಾ ಸಗಳಗಯುತ್ಾಲ್ಗೇ ಇರುತ್ಾದಗ. 
ಪೋರ ಡ್ ನ್ವರ ಹಗಸರುವಾಸಿ ಮುಸಾುಂಗ್ (Mustang), ಇಿಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಳಗಯ ಮಾರುತಿ – 800 ಕಾರು, ಇಲ್ಿವಗೇ ಯಮಹಾ ಆರ್ ಎಕ್್ 
100/125 ಇಗ್ಾೆಲ್ಲ ಬಿಂಡಿ, ಹಿೇಗ್ಗ ಇವುಗಳ ತ್ಯಾರಿಕಗ ನಿಂತ್ರ  ಇವುಗಳತ್ಾ ಮಿಂದಿಯ ಪಿೇತ್ತ ಕಡಿಮ್ಮಯಾಗಿಲ್ಿ. ಒಳಗುಯ ಗ್ಗಯೆ, ಅಳವುತ್ನ್ 
ಮತ್ತಾತ್ರಗ ವಿಶಯಗಳ ಮ ಲ್ಕ ಇಿಂದಿಗ  ಈ ಬಿಂಡಿಗಳು ಮಿಂದಿಗ್ಗ ಅಚ್ುಿಮ್ಮಚ್ುಿ. 

ಪಗರಾರಿಯ ಸ ಪರ್ ಅಮ್ಮೇರಿಕಾ ಕಾರು ಕ ಡ ಇಿಂತ್ಹುದಗೇ ಬಿಂಡಿಗಳ ಸಾಲ್ಲಗ್ಗ ಸಗೇರುತ್ಾದಗ. ಇತ್ತಾೇಚಗಗ್ಗ ಅಮ್ಮೇರಿಕಾದ ಊರಗ ಿಂದರಲ್ಲಿ ಹಳಗಯ 
ಸ ಪರ್ ಅಮ್ಮೇರಿಕಾ-410 ಕಾರಗ ಿಂದು ಮಾರ್ ೆಗಿನ್ಲ್ಲಿ(Auction) 20 ಕಗ ೇಟ್ಟಗ  ಹಗಚ್ುಿ ಬಗಲ್ಗಗ್ಗ ಮಾರಾಟ್ವಾಗಿದುಾ, ಮಿಂದಿಗ್ಗ ಈ ಕಾರುಗಳ 
ಬಗ್ಗಗಿನ್ ಒಲ್ವಿಗ್ಗ ಹಿಡಿದ ಕನ್ನಡಿಯಾಗಿದಗ. ದುಬಾರಿ ಹಾಗ  ಆಟ್ಗ ೇಟ್ದ ಕಾರುಗಳ ತ್ಯಾರಕ, ಇಟ್ಲ್ಲಯ ಪ ರಾರಿ ಕ್ಟ್, ಅಮ್ಮೇರಿಕಾದ 
ಮಾರುಕಟ್ಗಟಗ್ಗಿಂದಗೇ ಸ ಪರ್ ಅಮ್ಮೇರಿಕಾ ಕಾರನ್ುನ ತ್ಯಾರಿಸಿತ್ುಾ. 1950-60ರ ಹಗ ತ್ತಾಗ್ಗ ಪಗರಾರಿ ಅಮ್ಮೇರಿಕಾ ಎಿಂಬ ಕಾರುಗಳನ್ುನ ಬಿಡುಗಡಗ 
ಮಾಡಲ್ು ಆರಿಂಬಿಸಿತ್ುಾ. ಬಗ್ಗಬಗ್ಗಯ ಪಗರಾರಿ ಕಾರುಗಳು ಅಮ್ಮೇರಿಕಾದ ಮಾರುಕಟ್ಗಟಗ್ಗ ಲ್ಗ್ಗೆ ಇಟ್ುಟ ಜನ್ರ ಮ್ಮಚ್ುಿಗ್ಗ ಪಡಗದವು. 

ವರುಶಗಳಗದಿಂತಗ ಈ ಕಾರುಗಳನ್ುನ ಹಗ ಸದಾಗಿಸುತ್ಾ ಸಾಗಿದ ಪಗರಾರಿ ಕ ಟ್ದವರು 1955-56ರ ಹಗ ತ್ತಾಗ್ಗ ಮೊದಲ್ “ಪ ರಾರಿ ಸ್ಪ್ರ್ 
ಅಮೆೋರಿಕ್ಾ” ಹಗಸರಿನ್ ಕಾರು ಹಗ ರತ್ಿಂದರು. 1955-59 ರವರಗಗ್ಗ ಸ ಪರ್ ಅಮ್ಮೇರಿಕಾ-410 ಹಗಸರಿನ್ ಕಾರುಗಳನ್ುನ ತ್ಯಾರಿಸಿ 
ದಾರಿಗಿಳಿಸಲ್ಾಯತ್ು. ಒಟ್ುಟ 35 ಕಾರುಗಳು ಮಾರಾಟ್ಗ್ಗ ಿಂಡು ಅಮ್ಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಸುದಿಾಯಾದವು. ಆ ಹಗ ತ್ತಾನ್ಲ್ಲಿ 35 ದುಬಾರಿ ಕಾರುಗಳು 
ಮಾರಾಟ್ವಾಗುವುದಗಿಂದರಗ ದಗ ಡು ವಿಚಾರವಗೇ ಸರಿ. ಹಗ ೇಲ್ಲಕಗಯಲ್ಲಿ ನಗ ೇಡಿದರಗ ಇಿಂದಿಗ  ನ್ಮೆ ದಗೇಶದಲ್ಲಿ ಪಗರಾರಿ ಕ ಟ್ ಮಾರಿದ ಕಾರುಗಳ 
ಸಿಂಕಗ ಅಯವತ್ುಾ ದಾಟ್ುವುದಿಲ್ಿ. ಕಾಯತ್ ಕ್ಿಕಗಟ್ ದಾಿಂಡಿಗ ಸಚಿನ್ ತ ಂಡುಲ್ೆರ್ ಬಳಿಯು ಪಗರಾರಿ ಕ ಟ್ದ ಆಟ್ಗ ೇಟ್ದ ಬಿಂಡಿಯಿಂದಿದಗ. 

ಸ ಪರ್ ಅಮ್ಮೇರಿಕಾ-410 ಕಾರು, 5 ಲ್ಲೇಟ್ರ್ ಅಳತಗಯ ವಿ-ಆಕಾರದ ಬಿಣಿಗ್ಗ ಪಡಗದಿತ್ುಾ. ಇದರ ಕಸುವು ಹಿಿಂದಿನ್ ಪಗರಾರಿ ಅಮ್ಮೇರಿಕಾ 
ಕಾರುಗಳಿಗಿಿಂತ್ ಹಗಚ್ಚಿದುಾ 250 ಕ್ಲ್ಗ ೇವಾಯಟ್ ನ್ಶಿಟತ್ುಾ. ಈ ಕಾರಿನ್ ಪಿಮುಕ ವಿಶಗೇಶತಗಯಿಂದರಗ ಕಗ ಳುುಗರ ಬಗೇಡಿಕಗಗ್ಗ ತ್ಕಕಿಂತಗ ಕಾರಿನ್ 

ಮಯೆಟ್ುನ್ುನ ಮಾಡಿಕಗ ಡಲ್ಾಗುತ್ತಾತ್ುಾ. ಪಗರಾರಿ ಕ ಟ್ದ ಪಿಮುಕ ಈಡುಗ್ಾರ ಪಿನ್ನನ್ ಪ್ರಿನಾ (Pinin Farina) ಇದರ ಹಗ ಣ್ಗ ಹಗ ತ್ತಾದಾರು. 
ನಾಲ್ಕಯುಾ ವರುಶಗಳ ನ್ಿಂತ್ರ ಇವುಗಳ ತ್ಯಾರಿಕಗ ನಲ್ಲಿಸಿ, ಸ ಪರ್ ಅಮ್ಮೇರಿಕಾ-400 ಹಗಸರಿನ್ ಕಾರನ್ುನ ಹಗ ರತ್ರಲ್ಾಯತ್ು. 

Ѧ 
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ಸ ಪರ್ ಅಮ್ಮೇರಿಕಾ-400 ಕಾರಿನ್ಲ್ಲ ಿಮೊದಲ್ಲದಾ 410 ಕಾರಿಗಿಿಂತ್ ಕಡಿಮ್ಮ ಅಳತಗಯ ಬಿಣಿಗ್ಗ ಅಿಂದರಗ 4 ಲ್ಲೇಟ್ರ್ ಗ್ಾತ್ಿದ ಬಿಣಿಗ್ಗ 
ಅಳವಡಿಸಲ್ಾಗಿತ್ುಾ. ಆದರಗ ಇದು ನೇಡುವ ಕಸುವು ಮಾತ್ಿ ಮುಿಂಚ್ಚನ್ ಕಾರಿನ್ಶಗಟೇ ಆಗಿತ್ುಾ. ಈ ಬಿಂಡಿಯಲ್ ಿ ಪನನ್ಸ ಪರಿನಾರವರು 
ಸಿದಾಪಡಿಸಿದ ಮಯಕಟ್ಟನ್ುನ ಕಗ ಳುುಗರ ಇಚಗಿಯಿಂತಗ ಮಾಡಿಕಗ ಡುವುದಲ್ಿದಗೇ ಹಗ ಸದಗ ಿಂದು ವಿಶಗೇಶತಗ ಕಗ ಡಲ್ಾಗಿತ್ುಾ. ಬಿಂಡಿಯ 
ನಾಲ್ಾೆಲ್ಲಗಳಿಗ  ತ್ಟ್ಗಟ ತ್ಡಗತ್ವನ್ುನ ನೇಡಲ್ಾಗಿತ್ುಾ. ಸ ಪರ್ ಅಮ್ಮೇರಿಕಾ – 410 ರ ತ್ಯಾರಿಕಗ ನಲ್ಲಿಸಿದ ವರುಶದಿಿಂದ ಸ ಪರ್ ಅಮ್ಮೇರಿಕಾ – 

400 ಕಾರುಗಳ ತ್ಯಾರಿಕಗ ನ್ಡಗಯತ್ು, 1959-64 ರವರಗಗ್ಗ ಒಟ್ುಟ 47 ಕಾರುಗಳು ಮಾರಾಟ್ಗ್ಗ ಿಂಡು ಪಗರಾರಿಗ್ಗ ದಗ ಡು ಲ್ಾಬತ್ಿಂದವು. ಪಗರಾರಿ 
ಕ ಟ್ದವರ ಈ ಸ ಪರ್ ಅಮ್ಮೇರಿಕಾ ಕಾರುಗಳು ಹಿಿಂದಿನ್ ಎಲ್ಿ ಪಗರಾರಿ ಕಾರುಗಳಿಗಿಿಂತ್ ಹಗಚ್ಚಿನ್ ವಗೇಗ ಹಗ ಿಂದಿದುಾ ಇವುಗಳ ಇನಗ ನಿಂದು 
ವಿಶಗೇಶ. ಇಿಂತ್ಹ ಸಿರಿತ್ನ್ ಹಿರಿಮ್ಮಗಳಿಿಂದ ಕ ಡಿದ ಕಾರುಗಳನ್ುನ ತ್ಯಾರಿಸುತ್ಾಲ್ಗೇ ಸಾಗಿರುವ ಪಗರಾರಿ ಜಗತ್ತಾನ್ ಮುಿಂಚ್ ಣಿ ಕಾರು 
ಕ ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಾನ್ ಪಡಗದುಕಗ ಿಂಡಿದಗ. 

ಈ ಕಾರುಗಳ ಹಗಚ್ಚಿನ್ ವಿವರ ಕಗಳಗ್ಗ ಪಟ್ಟಟ ಮಾಡಲ್ಾಗಿದಗ: 

 

(ಮಾಹಿತಿ ಮತುತ ಚಿತರ ಸ ಲ : forbes.com) 
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ಆರಿ ೆಮಿಡಿೋಸ್ ರ್…ಹ ್ ನ್ುಮುಡಿಯ್… 

- ಗಿರಿೋಶ ವ ಂಕಟ್ಸುಬಿರಾವ್ಸ 

ಹಲ್ವು ನ್ ರುವರುಶಗಳ ನ್ಮೆ ಹಿನ್ನಡವಳಿಯಲ್ಲಿ (History), ತ್ಮೆ ಅರಿಮ್ಮಯ ಹರಹಿನ್ಲ್ಲಿ (field of knowledge) ದುಡಿದು ಜಗದ ಅರಿಮ್ಮಯ 
ಹಗಚ್ಚಿಸಿ, ಮನ್ುಕುಲ್ಕಗಕ ತ್ಮೆ ಉದಾತ್ಾ ಬಳುವಳಿಗಳನತ್ಾ ಜಗದ ಮ್ಮೇಲ್ೆಟ್ಟದ ಅರಿಮೆಗಾರರು ಹಲ್ವು ಮಿಂದಿ. ಅವರ ನಗನಗಯಲ್ಗ ಿಂದು ಈ 

ಬರಹಮಾಲ್ಗ, ಇದರಿಿಂದ ನ್ಮೆ ಅರಿವು ಹಗಚ್ಚಿಸಿಕಗ ಿಂಡು ಆ ಮ್ಮೇಲ್ರಿಮ್ಮಗ್ಾರರಿಗ್ಗ ಿಂದು 
ನ್ಮನ್ ಸಲ್ಲಿಸಗ ೇಣ. 

ಆರಿ ೆಮಿಡಿೋಸ್ (Archimedes), ಸಿರಾಕರ (ಇಿಂದಿನ್ ಗಿರೋಕ್ ಬಳಿಯ ಸಿಸಿಲ್ಲ) ದಗೇಶದಲ್ಲಿ 
ಯೇಸುಹುಟ್ುಟವ ಮುಿಂಚ್ಚನ್ ವರುಶಗಳಾದ 287 ಹಾಗು 212ರ ನ್ಡುವಗ ಬಾಳುವಗ ನ್ಡಗಸಿದಾ 
ಒಬಬ ಹಲ್ಕಲ್ಲಕಗಗ್ಾರರು (Multi-skilled Person): ಅವರಗ ಬಬ ಎಣಿಕಗಯರಿಗ 
(Mathematician), ಪುರುಳರಿಮ್ಮಗ್ಾರ (Physicist), ಬಿಣಿಗ್ಗಯರಿಗ (Engineer), 

ಕಿಂಡುಹಿಡಿಗ (Inventor) ಹಾಗ  ಬಾನ್ರಿಮ್ಮಗ್ಾರ (Astronomer). ಅವರು ಕಿಂಡುಹಿಡಿದು 
ನ್ಮಗ್ಗ ಅರಿವು ಮ ಡಿಸಿದಾ ಹುರುಳುಗಳು ಅನಗೇಕ. ಈ ಬರಹದಲ್ಲಿ ತ್ುಿಂಬಾನಗೇ 
ಹಗಸರುವಾಸಿಯಾದ ಆದರಗ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರಿಯುವಲ್ಲಿ ಅಶಗಟೇ ಕಡಗಗಣಿಸಲ್ಾಟ್ಟ ಹಗ ನ್ನಮುಡಿಯ 

ಅಪಾಟ್ತ್ನ್ವನ್ುನ ಆರಿ ಕಮಡಿೇರ ರು ಒರಗಗ್ಗಹಚ್ಚಿದುದರ ಕುರಿತ್ು ತ್ತಳಿದುಕಗ ಳಗೊುೇಣ. 

ಒಿಂದು ದಿನ್ ಆಳರಸ 2 ನಗೇ ಹಯ್ರ ರ ್ ೋ ತ್ನ್ಗ್ಗ ಿಂದು ಹಗ ನ್ನಮುಡಿಯನ್ುನ (Crown) 

ತ್ಯಾರಿಸಲ್ು ಅಕಕಸಾಲ್ಲಗನಗ ಬಬನಗ್ಗ ಹಗ ನ್ನನತ್ಾ. ಆದರದು ತ್ಯಾರಾಗಿ ಕಯ್ ಸಗೇರಿದಾಗ, 

ಏಕಗ ೇ ಅರಸನಗ್ಗ ಶಿಂಕಗಮ ಡಿತ್ುಾ. ತ್ನ್ನ ಒಡಗ ುೇಲ್ಗದಲ್ಲಿದಾ ಅರಿಮ್ಮಗ್ಾರ ಆರಿ ಕಮಡಿೇರ ರನ್ುನ 
ಕರಗದು ಆ ಹಗ ನ್ನಮುಡಿ ಕಗಡಿಸದಿಂತಗಯೇ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಹಗ ನನನ್ ಪರಿಚಗಯ (Quality) 

ಅರಿತ್ು ತ್ತಳಿಸಲ್ು ಅಪಾಣ್ಗಯತ್ಾ. ಅದನ್ುನ ಕಿಂಡುಹಿಡಿಯುವ ಬಗ್ಗಯನಗನೇ ಹಲ್ವು ದಿನ್ 
ಸತ್ತ್ವಾಗಿ ಚ್ಚಿಂತ್ತಸುತ್ಾ ಆರಿ ಕಮಡಿೇರ ಕಿಂಗ್ಗಟ್ುಟ ಬಳಲ್ಲ ಹಗ ೇದರು. 

ಹಿೇಗ್ಗ ಿಂದು ದಿನ್ ಜಳಕಕಾಕಗಿ ಬಚ್ಿಲ್ು ಮನಗಯಲ್ಲಿದಾ ಕಗ ಿಂಚ್ನೇರು 
ತ್ುಿಂಬಿದ ಮೇಯಾಟ್ಟಟಗ್ಗ (Bath Tub) ಇಳಿದಾಗ, ಕ ಡಲ್ಗೇ ಅದರಲ್ಲಿದಾ 
ನೇರು ಕಗ ಿಂಚ್ ಅವರ ಮಯ್ ದ ಡಿ ಹಗ ರಚಗಲ್ಲಿತ್ು, ಕ ಡಲ್ಗ ಅವರ 
ತ್ಲ್ಗ ಕಗ ರಗಯುತ್ತಾದಾ ತಗ ಡಕನ್ುನ ಬಿಡಿಸುವ ಸುಳಿವು ಹಗ ಳಗದು, 
ಚ್ಚಿಂತಗಯಲ್ಲಿ ನ್ಲ್ುಗಿದಾ ಮನ್ ಗರಿಗ್ಗದರಿ ನ್ವಿಲ್ಾಗಿ, ಆ ನ್ಲ್ಲವಲ್ಲಕಗಯಲ್ಲಿ 
ಮೇಯಾಟ್ಟಟಯನ್ುನ ಬಿಟ್ುಟ ಎದುಾ 

ಯುರಗೇಕಾ…ಯುರಗೇಕಾ… (ಕಿಂಡುಹಿಡಿದಗೇ…ಕಿಂಡುಹಿಡಿದಗೇ…) 

ಎಿಂದು ಕ ಗುತ್ಾ ಬಗತ್ಾಲ್ಗಯಾಗಿಯೇ ಅರಮನಗಯತ್ಾ ಓಡಿದರು. ನ್ಮೆ 
ಕಲ್ಲಕಗದಿನ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಶುಟ ಮಾತ್ಿ ಓದಿ, ನ್ಕುಕ ಮುಿಂದಿನ್ 
ಸಾವರಸಯವನ್ುನ ಇಡಿಯಾಗಿ ಅರಿಯದಗೇ ಬಿಟ್ುಟಬಿಡುತಗಾೇವಗ. ಹಾಗ್ಗ 

ಕಯಬಟ್ಟ ತ್ತಳಿವನ್ುನ ಕಗಳಗಿನ್ ಕುರುಳುಗಳ ಮ ಲ್ಕ ತ್ತಳಿಯೇಣ ಬನನ. 

1. ಮೊದಲ್ು ಆರಿ ಕಮಡಿೇರ ರು ಅರಸನ್ು ನೇಡಿದ ಹಗ ನ್ನಮುಡಿಯ ತ್ ಕ ಬರಗದುಕಗ ಿಂಡರು (ಸುಮಾರು 2 ಕಗ.ಜಿ ಅಿಂದುಕಗ ಳಗೊುೇಣ). ಆ 
ಹಗ ನ್ನಮುಡಿಯ ತ್ ಕದಶಗಟೇ ತ್ ಗುವ ಅಪಾಟ್ ಒಡವಗಹಗ ನ್ನನ್ ನ (Jewellery Gold) ತ್ರಿಸಿದರು. 

- 
 

- 
 

Ѧ 
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2. ಮರದ ತಗ ಲ್ಗ ಹಾಗು ದಾರದ ನಗರವಿನಿಂದ ತ್ಕಕಡಿಯಿಂತಗ ಅಪಾಟ್ ಒಡವಗಹಗ ನನನ್ ತ್ುಿಂಡು ಹಾಗು ಹಗ ನ್ನಮುಡಿಯನ್ುನ ಗ್ಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತ್ ಗು 
ಬಿಟ್ಟರು. ಎರಡ  ಒಿಂದಗೇ ತ್ ಕವುಳುದಾರಿಿಂದ ತ್ಕಕಡಿಯ ತಗ ಲ್ಗ ಓರಗಯಾಗದಿಂತಗ ನಿಂತ್ತತ್ು. 

 

3. ಈಗ ಅದಗೇ ಏರಾ ಾಟ್ನ್ುನ ತಗ ಟ್ಟಟಯ ನೇರಿನ್ಲ್ಲಿ ತ್ ಗಿದರು. ಅವಗರಡನ್ುನ ತಗ ಟ್ಟಟಯ ನೇರಿನ್ಲ್ಲಿ ಇಳಿಬಿಟ್ಾಟಗ ಅವು ತಗ ಟ್ಟಟಯಲ್ಲಿ 
ಜ್ಾಗಮಾಡಿಕಗ ಿಂಡವು ತಾನಗ? ಆಗ, ಅವುಗಳ ಅಳವಿಗ್ಗ (Volume) ತ್ಕಕಶುಟ ನೇರು ತಗ ಟ್ಟಟಯಲ್ಲಿ ಮ್ಮೇಲ್ಗೇರಿತ್ು. ಹಿೇಗ್ಗೇರಿದ ನೇರು ಅವಗರಡನ್ ನ 
ಕಗ ಿಂಚ್ ಮ್ಮೇಲ್ಗದ ಡಿತ್ು. ಎರಡರಲ್ ಿ ಬಳಸಿದ ಹಗ ನ್ುನ ಒಿಂದಗೇ ಪರಿಚಗಯದಾಾಗಿದಾರಗ (Quality) ನೇರು ಎರಡನ್ ನ ಒಿಂದಗೇ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತ್ಳುಬಗೇಕ್ತ್ುಾ, 
ತಗ ಲ್ಗ ಈಗಲ್  ಓರಗಯಾಗದಿಂತಗ ನಲ್ಿಬಗೇಕ್ತ್ುಾ. ಆದರಗ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗ್ಾಗದಗ ಒಡವಗಹಗ ನನನ್ ತ್ುಿಂಡು ಕಟ್ಟಟದಾ ತಗ ಲ್ಗ ಹಗಚಾಿಗಿ ನೇರಿನ್ಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿತ್ುಾ. 
ತ್ಕಕಡಿಯ ತಗ ಲ್ಗ ಎಡಕಗಕ ವಾಲ್ಲತ್ುಾ. ಕಗಳಗಿನ್ ತ್ತಟ್ಟನಗ ೇಡಿ. 
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ಇದರಿಿಂದ ಹಗ ನ್ನಮುಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದ ಹಗ ನ್ುನ ಅಪಾಟ್ ಹಗ ನನನ್ ಪರಿಚಗಯದಾಲ್ಿವಗಿಂದು ಸುಲ್ಬವಾಗಿ ತ್ತಳಿಯತ್ು. ಅದನಗನೇ ಇನ್ನಶುಟ ಒರಗಹಚ್ಿಲ್ು ನ್ಮೆ 
ಅರಿಮ್ಮಗ್ಾರ ಆರಿ ಕಮಡಿೇರ ರು ಇನಗನೇನ್ು ಮಾಡಿದರಗಿಂದು ನಗ ೇಡಗ ೇಣ. 

1. ಎಣಿಕಗಯ ಗ್ಗರಗಗಳಿದಾ ಒಿಂದು ಉದಾನಗಯ ಎಣಿಕಗಜ್ಾಡಿಯನ್ುನ (Measuring Jar) ತ್ರಗಸಿಕಗ ಿಂಡರು. ಎಣಿಕಗಗ್ಗರಗಗಳು ಲ್ಲೇಟ್ರನ್ುನ ಹತ್ುಾ 
ಪಾಲ್ಾಗಿಸುವಿಂತ್ತತ್ುಾ (ಗ್ಗರಗಯಿಂದು ಸುಮಾರು 0.1 ಲ್ಲೇಟ್ರು ತಗ ೇರುವಿಂತಗ). 

ಗಮನ್ಕಗಕ: ಸರಾಗತಗಗ್ಾಗಿ ಗಿಿೇಕರ ಅಿಂದಿನ್ ಅಳತಗಯಣಿಕಗಯನ್ುನ (Unit of Measure) ಇಲ್ಲಿ ಬಳಸಿಲ್ಿ. 

2. ಆ ಎಣಿಕಗಜ್ಾಡಿಗ್ಗ ಒಿಂದು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನೇರನ್ುನ ತ್ುಿಂಬಿ, ಮಟ್ಟವನ್ುನ ಗುರುತ್ತಸಿದರು (ಸುಮಾರು: 20 ಲ್ಲೇಟ್ರು ಅಿಂದುಕಗ ಳಗೊುೇಣ). ಕಗಳಗಿನ್ ತ್ತಟ್ಟ 1 

ನಗ ೇಡಿ. 

3. ಆ ಜ್ಾಡಿಯಳಗ್ಗ ಅಪಾಟ್ ಒಡವಗಹಗ ನನನ್ ತ್ುಿಂಡನ್ುನ ತ್ ಗಿಬಿಟ್ುಟ, ನೇರಿನ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆದ ಏರಿಕಗಯನ್ುನ ಅಳತಗ ಮಾಡಿದರು (ಸುಮಾರು: 20.09 

ಗ್ಗರಗಗಳು ಅಿಂದುಕಗ ಳಗೊುೇಣ). ತ್ತಟ್ಟ 2 ನಗ ೇಡಿ 

ಅಪಾಟ್ ಒಡವಗಹಗ ನನನ್ ಅಳವಿ (Volume) = ಒಡವಗಹಗ ನನನ್ ತ್ುಿಂಡನ್ುನ ತ್ ಗುಬಿಟ್ಾಟಗಿನ್ ಮಟ್ಟ – ಮೊದಲ್ಲನ್ ಮಟ್ಟ = 20.09 – 20.0 = 0.09 

ಲ್ಲೇಟ್ರ್ 

ಅಪಾಟ್ ಒಡವಗಹಗ ನ್ನನ್ುನ ಒಿಂದು ಲ್ಲೇಟ್ರು ಅಳವಿಗ್ಗ ಲ್ಗಕಕಹಾಕ್ದರಗ ಸುಮಾರು 22 ಕಗ.ಜಿ ಇತ್ುಾ [ರಾಶಿ ಗ ಅಳವಿ = 2 ಕಗ.ಜಿ ಗ 0.09 ಲ್ಲೇಟ್ರು] 

4. ಈಗ ಒಡವಗಹಗ ನನನ್ ತ್ುಿಂಡನ್ುನ ತಗಗ್ಗದು, ಹಗ ನ್ನಮುಡಿಯನ್ುನ ಆ ಅಳತಗಜ್ಾಡಿಗ್ಗ ತ್ ಗು ಬಿಟ್ಟರು. ಈಗ ನೇರಿನ್ ಮಟ್ಟದ ಏರಿಕಗಯನ್ುನ ಮತಗಾ ಅಳತಗ 
ಮಾಡಿದರು. (ಸುಮಾರು: 20.15 ಗ್ಗರಗಗಳು ಅಿಂದುಕಗ ಳಗೊುೇಣ) 

ಹಗ ನ್ನಮುಡಿಯ ಅಳವಿ = ಹಗ ನ್ನಮುಡಿಯನ್ುನ ತ್ ಗುಬಿಟ್ಾಟಗಿನ್ ಮಟ್ಟ – ಮೊದಲ್ಲನ್ ಮಟ್ಟ = 20.15 – 20.0 = 0.15 ಲ್ಲೇಟ್ರು. ತ್ತಟ್ಟ 3 ನಗ ೇಡಿ. 

ಹಗ ನ್ನಮುಡಿಯನ್ುನ ಒಿಂದು ಲ್ಲೇಟ್ರು ಅಳವಿಗ್ಗ ಲ್ಗಕಕಹಾಕ್ದರಗ ಲ್ಲೇಟ್ರಿಗ್ಗ ಸುಮಾರು 13 ಕಗ.ಜಿ ಇತ್ುಾ [ರಾಶಿ ಗ ಅಳವಿ = 2 ಕಗ.ಜಿ ಗ 0.15 ಲ್ಲೇಟ್ರು]. 
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ಇಲ್ಲ ಗಮನ್ನಸಬ ೋಕ್ಾದ ಹುರುಳು: 

• ಹಗ ನ್ನಮುಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದ ಹಗ ನನನ್ ಪರಿಚಗ ನಜವಾದ ಒಡವಗಹಗ ನನನ್ ಪರಿಚಗಯದಗೇ ಆಗಿದಾರಗ, ಒಿಂದು ಲ್ಲೇಟ್ರಿನ್ ಅಳವಿಗ್ಗ ಹಗ ನ್ನಮುಡಿಯ  22 

ಕಗ.ಜಿಯಶಗಟೇ ತ್ ಗಬಗೇಕ್ತ್ುಾ. 

• ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗ್ಾಗದಗೇ ಹಗ ನ್ನಮುಡಿಯ ರಾಶಿ ಒಿಂದು ಲ್ಲೇಟ್ರು ಅಳವಿಗ್ಗಣಿಸಿದಾಗ 9 ಕಗ.ಜಿಯಶುಟ ಕಡಿಮ್ಮಯತ್ುಾ. ಅಿಂದರಗ ಆ ಹಗ ನನಗ್ಗ 40% ರಶುಟ 
(9/22) ಬಗೇರಗಯಾವುದಗ ೇ ಜಲ್ಲಿ (Metal) ಬಗರಕಗಯಾಗಿತ್ುಾ 

ಹಿೇಗ್ಗ ಹಗ ನ್ನಮುಡಿಯ ಅಿಂದ ಕಗಡಿಸದಗಯೇ ಒಿಂದು ಸರಾಗ ಆರಯಕಯನ್ುನ (Experiment) ನ್ಡಗಸಿ, ಹಗ ನ್ನಮುಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದಾ ಹಗ ನ್ುನ ಕಡಿಮ್ಮ 
ಪರಿಚಗಯದಗಿಂದು ಆರಿ ಕಮಡಿೇರ ದಿಟ್ಟವಾಗಿ ಸಾರಿ ಹಗೇಳಿದರು. 

ಕಲ್ಕ್ ಯ ಹುರುಳುಗಳು: 
ಒಿಂದು ವಸುಾವು ಒಿಂದಳತಗಯ ಅಳವಿಗ್ಗ ಎಶುಟ ತ್ ಗುತ್ಾದಗ ಎಿಂಬ ಗುಣವಗೇ ದಟ್ುಣ  ಇಲ್ಿವಗೇ ಒತತಟ್ುು (Density). 

ದಟ್ಟಣ್ಗ = ರಾಶಿಗಅಳವಿ (Density= mass/volume ). 

[ ನ್ಮೆ ದಿನ್ದ ಬದುಕ್ನ್ಲ್ಲಿ ರಾಶಿ (mass) ಮತ್ುಾ ತ್ ಕ(weight)ವನ್ುನ ಒಿಂದಗ ತ್ರನಾಗಿ ಬಳಸುತಗಾೇವಗ. ಆದರಗ ಅರಿಮ್ಮಯ ಕಣಿಿನ್ಲ್ಲಿ ಅವಗರಡರಲ್ ಿ 
ಬಗೇರಗ ೆಯದಗ. ಹಗಚ್ಚಿನ್ ತ್ತಳಿವಿಗ್ಾಗಿ ಹಗ ನ್ಲ್ಲನ್ ಈ ಬರಹ ನಗ ೇಡಿ ] 

• ನೇರಿಗಿಳಿಬಿಟ್ಟ ವಸುಾವಿನ್ ದಟ್ಟಣ್ಗ ಕಡಿಮ್ಮಯದಾರಗ, ಇಿಂತ್ತಶುಟ ರಾಶಿಗ್ಗ ಅಳವಿ ಹಗಚ್ಚಿದುಾ [ಏಕಗಿಂದರಗ, ದಟ್ಟಣ್ಗ = ರಾಶಿಗಅಳವಿ], ಹಗಚ್ುಿ ಜ್ಾಗವನ್ುನ 
ನೇರಿನ್ಲ್ಲಿ ತಗಗ್ಗದುಕಗ ಿಂಡು ಹಗಚ್ುಿ ನೇರನ್ುನ ಹಗ ರದ ಡುತ್ಾದಗ. 

• ನೇರಿಗಿಳಿಬಿಟ್ಟ ವಸುಾ ಹಗಚ್ುಿ ದಟ್ಟಣ್ಗಯುಳುದಾಗಿದಾರಗ, ಅಶಗಟೇ ರಾಶಿಗ್ಗ ಅಳವಿ ಕಡಿಮ್ಮಯದುಾ [ಏಕಗಿಂದರಗ, ದಟ್ಟಣ್ಗ = ರಾಶಿಗಅಳವಿ], ಕಡಿಮ್ಮ ಜ್ಾಗವನ್ುನ 
ನೇರಿನ್ಲ್ಲಿ ತಗಗ್ಗದುಕಗ ಳುುವುದರಿಿಂದ ಕಡಿಮ್ಮ ನೇರು ಹಗ ರತ್ಳುಲ್ಾಡುತ್ಾದಗ. 

• ಹಗ ನ್ನಮುಡಿಯಶಗಟೇ ರಾಶಿಯ ಒಡವಗಹಗ ನ್ನನ್ುನ ತಗಗ್ಗದುಕಗ ಿಂಡಾಗ, ಹಗ ನ್ನಮುಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದ ಹಗ ನ್ುನ ಒಡವಗ ಪರಿಚಗಯ ಹಗ ನಗನೇ ಆಗಿದಾರಗ 
ಎರಡರ ದಟ್ಟಣ್ಗಯ  ಒಿಂದಗೇ ಆಗಿರುತ್ತತ್ುಾ. 
[ಗ್ಗ ತ್ತಾರಲ್ಲ: ಮುಿಂದಿನ್ ದಿನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ತಸರಿಯಾಗಿ ಅಳಗದಾಗ ಲ್ಲೇಟ್ರಿಗ್ಗ ನಜಹಗ ನ್ುನ 19.32 ಕಗಜಿಯಶುಟ, ಬಗಳಿು 10.5 ಕಗಜಿಯಶುಟ, ಕ್ಸುವನ್ುನ 8.94 

ಕಗಜಿಯಶುಟ ಹಾಗು ನೇರು ಸುಮಾರು 1 ಕಗಜಿಯಶುಟ ಕಿಂಡುಬಿಂತ್ು ] 

ಆರಿ ಕಮಡಿೇರ ಮೇಯಲ್ು ತಗ ಟ್ಟಟಗಿಳಿದಾಗ ಅವರ ಮಯ್ ಹಗ ರದ ಡುವಿಂತ್ ಒತ್ಾರ (Force) ಎದುರಾಯತ್ು. ಇದನ್ುನ ನೇರಿನ್ ತಗೇಲ್ಗ ತ್ಾರ ಇಲ್ಿವಗೇ 
ಮ್ಮೇಲ್ಗ ತ್ಾರ (Buoyancy) ಅನ್ುನತಾಾರಗ. ತಗೇಲ್ಗ ತ್ಾರ ಲ್ಗಕ್ಕಸುವ ಬಗ್ಗ ಹಾಗ  ನೇರಿಗ್ಗ ಇಳಿಬಿಟ್ಟ ವಸುಾವಿನ್ ದಟ್ಟಣ್ಗಯಿಂದ ಆ ವಸುಾ ತಗೇಲ್ುವುದಗ ೇ ಇಲ್ಿ 
ಮುಳುಗುವುದಗ ೇ ಎಿಂದು ಅರಿಯುವಿಂತಗ ಮುಿಂದಗ ಆರಿ ಕಮಡಿೇರ ರು ಕಟ್ಟಲ್ಗಗಳನ್ುನ(Theory/Principle) ಕಿಂಡುಹಿಡಿದರು. 

ಈ ಕಿಂಡುಹಿಡಿಕಗಗಳು ನೇರಗ ತ್ಾರಿಮ್ಮಗ್ಗ (Hydraulics) ಮುನ್ುನಡಿಯಾಗಿ, ಇಿಂದಿಗ  ಹಡಗು, ಚ್ ಟ್ಟಗಳ ಕಟ್ುಟವಿಕಗಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಹಗ ೇಲ್ಲಕಗ 
ಒತ್ಾಟ್ಟಳಕದಲ್ಲಿ (Hydrometer) ಹಾಲ್ು, ಕಲ್ಗಿಣ್ಗಿಯ ಇತ್ರಗಗಳ ಪರಿಚಗಯ ಮಟ್ಟ ಅಳಗಯಲ್ು ಬಳಸಲ್ಾಗುತ್ಾದಗ.  

(ತಿಟ್ುಸ ಲ : camphalfblood.wikia.com, www.eurekalaw.cn) 
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ಕ್ಾಯಿಯಂದು ಹಣಾಿಗುವ ಬಗ  
- ರತಿೋಶ ರತಾುಕರ 

ಹಣುಿಗಳಗಿಂದರಗ ಯಾರಿಗ್ಗ ತಾನಗೇ ಇಶಟವಿಲ್ಿ ಹಗೇಳಿ? ಬಣ-ಿಬಣಿದ, ರುಚ್ಚ-ರುಚ್ಚಯಾದ ಹಣುಿಗಳು ಹಗಚ್ಚಿನ್ವರನ್ುನ ಸಗಳಗಯುತ್ಾವಗ. ಯಾವುದಗೇ ಮರ ಇಲ್ಿವಗೇ 
ಗಿಡದಿಿಂದ ಸಿಗುವ ಹಣುಿ, ಹಣ್ಾಿಗುವ ಮೊದಲ್ು ಕಾಯಯಾಗಿರುತ್ಾದಗ. ಯಾವುದಗೇ ಒಿಂದು ಕಾಯ ಮತ್ುಾ ಹಣಿಿನ್ ನ್ಡುವಗ ಬಗೇರಗ ೆಯನ್ುನ ಗುರುತ್ತಸಿದರಗ 
ಅದು ಹಗಚಾಿಗಿ ಅದರ ಬಣಿ ಮತ್ುಾ ರುಚ್ಚಯ ಬಗೇರಗ ೆಯಾಗಿರುತ್ಾದಗ. ಕಾಯಗಳು ಹಗಚಾಿಗಿ ಹಸಿರು ಬಣಿದಲ್ಲಿದುಾ, ರುಚ್ಚ ಮತ್ುಾ ಕಿಂಪು ಇಲ್ಿದಗ ಗಟ್ಟಟಯಾಗಿ 
ಇರುತ್ಾವಗ. ಕಾಯಯು ಹಣ್ಾಿಗುತಾಾ ಬಿಂದಿಂತಗ ಬಗೇರಗ ಬಣಿವನ್ುನ ಪಡಗಯುತ್ಾದಗ, ಕಾಯಗಿಿಂತ್ ಮ್ಮತ್ಾಗ್ಾಗುತ್ಾದಗ, ರುಚ್ಚ ಮತ್ುಾ ಕಿಂಪನ್ುನ 
ಪಡಗದುಕಗ ಳುುತ್ಾದಗ. ಈ ಕಾರಣದಿಿಂದಾಗಿ ಹಣುಿಗಳು ಪಾಿಣಿ ಮತ್ುಾ ಹಕ್ಕಗಳನ್ುನ ಸಗಳಗಯುತ್ಾವಗ. 

ಹವಾಲ್ಿ, ಈ ಕಾಯಯು ಹಣ್ಾಿದ ಮ್ಮೇಲ್ಗ ನ್ಮಗ್ಗ ಉಪಕಾರಿ. ಹಾಗ್ಾದರಗ ಈ ಕಾಯಯು ಹಗೇಗ್ಗ ಹಣ್ಾಿಗುತ್ಾದಗ? ಬಣಿ, ರುಚ್ಚ, ಕಿಂಪನ್ುನ ಹಗೇಗ್ಗ 
ಪಡಗದುಕಗ ಳುುತ್ಾದಗ? ಕಾಯಯಲ್ಲ ಿನ್ಡಗಯುವ ಯಾವ ತ್ತರುಳು ಹಣ್ಾಿಗಲ್ು ಕಾರಣ? ಬನನ, ಈ ವಿಶಯಗಳ ಕುರಿತ್ು ನಾವಿಿಂದು ಅರಿಯೇಣ. 

ಹ ವಿನ್ ಗಿಂಡಗಳಗ(Anther)ಗಳು ಹಗಣುಾಿಂಡು(Stigma)ಗಳಗೊಡನಗ ಸಗೇರುವುದನ್ುನ ಹ್ದುಂಬುವಿಕ್  (Pollination) ಎಿಂದು ಕರಗಯಲ್ಾಗುತ್ಾದಗ. 
ಯಾವುದಗೇ ಗಿಡ ಇಲ್ಿವಗೇ ಮರದಲ್ಲಿ ಹ ದುಿಂಬುವಿಕಗ ನ್ಡಗದಾಗ ಹಿೇಚ್ುಗ್ಾಯ ಉಿಂಟ್ಾಗುತ್ಾದಗ. ಹಿೇಗ್ಗ ಉಿಂಟ್ಾದ ಹಿೇಚ್ುಗ್ಾಯಯ 

ತ್ತ್ತಾಚ್ಚೇಲ್(Ovary)ದಗ ಳಗ್ಗ ಹಗ ಸ ಬಿೇಜ ಹುಟ್ುಟತ್ಾದಗ. ಈ ಬಿೇಜಗಳು ಬಗಳಗಯುತ್ತಾದಾಿಂತಗ ಸಯಟೇಕ್ನನ್ಸ್ (Cytokinins) ಎನ್ುನವ ಸಗ ೇರುಗ್ಗಯನ್ುನ 
(Hormone) ಹಗ ರಹಾಕುತ್ಾವಗ. ಈ ಸಗ ೇರುಗ್ಗಗಳು ತ್ತ್ತಾಚ್ಚೇಲ್ದ ಗ್ಗ ೇಡಗಯ ಬಳಿ ಬಿಂದು ಸ ಲ್ುಗ ಡುಗಳನ್ುನ (Cells) ಒಡಗದು ಹಗ ಸ ಹಗ ಸ 

ಸ ಲ್ುಗ ಡುಗಳು ಮ ಡಿ ಹಿೇಚ್ುಗ್ಾಯ ದಗ ಡುದಾಗುತಾಾ ಹಗ ೇಗುತ್ಾದಗ. ಹಾಗ್ಗಯೇ ಮುಿಂದುವರಿದು ಈ ಬಿೇಜಗಳು ಜಿಬಗಬರಗಲ್ಲಕ್ಸ (Gibberellic) 

ಹುಳಿಯನ್ುನ ಹಗ ರಹಾಕುತ್ಾವಗ. ಈ ಹುಳಿಯು ಸ ಲ್ುಗ ಡುಗಳನ್ುನ ಹಿಗಿೆಸಲ್ು ನಗರವಾಗುತ್ಾದಗ. ಹಿೇಗ್ಗ ಸ ಲ್ುಗ ಡುಗಳ ಒಡಗಯುವಿಕಗ ಮತ್ುಾ 
ಹಿಗುೆವಿಕಗಯಿಂದ ಹಿೇಚ್ುಗ್ಾಯ ದಗ ಡುದಾಗುತಾಾ ಹಗ ೇಗುತ್ಾದಗ. 

ಮರ, ಗಿಡ ಹಾಗು ಬಳಿುಗಳ ತ್ಳಿಗಳ ಆದಾರದ ಮ್ಮೇಲ್ಗ ಕಾಯಯು ಒಿಂದು ಹಿಂತ್ದವರಗಗ್ಗ ದಗ ಡುದಾಗುತಾಾ ಹಗ ೇಗುತ್ಾದಗ. ಕಾಯಯು ಸಾಕಶುಟ 
ದಗ ಡುದಾದ ಮ್ಮೇಲ್ಗ ತಾಯಗಿಡವು ಅಬಿ್ಸಿಕ್ಸ ಎನ್ುನವ ಸಗ ೇರುಗ್ಗಯನ್ುನ ಹಗ ರಬಿಡುತ್ಾದಗ ಅದು ಕಾಯಯ ಬಿೇಜದಗ ಳಗಿರುವ ಬಸಿರನ್ುನ (Embryo) 

ಒರಗಿದ(Dormant) ಸಿಾತ್ತಗ್ಗ ದ ಡುತ್ಾದಗ. ಆಗ ಬಿೇಜ ಮತ್ುಾ ಕಾಯ ತ್ನ್ನ ಬಗಳವಣಿಗ್ಗಯನ್ುನ ನಲ್ಲಿಸುತ್ಾವಗ. 

ಒಿಂದು ಕಾಯಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಕಗಳಗಿನ್ ರಾಸಾಯನಕಗಳು ಇರುತ್ಾವಗ. 

ಗಂಜಿ (Starch) – ಕಾಯಯು ರುಚ್ಚಯಾಗದಿರಲ್ು ಇದಗೇ ಕಾರಣವಾಗಿರುತ್ಾದಗ. 
ಎಲ ಹಸಿರು (Chlorophyll) – ಕಾಯಯ ಹಸಿರು ಬಣಿಕಗಕ ಇದು ಕಾರಣವಾಗಿರುತ್ಾದಗ. 
ಹುಳಿ (acids) – ಇದರಿಿಂದ ಕಾಯಯು ತ್ುಿಂಬಾ ಹುಳಿ ಹುಳಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಿವಗೇ ಒಗರಾಗಿರುತ್ಾದಗ. 
ಪ ಕಿುನ್ (Pectin) – ಇದಗ ಿಂದು ಬಗ್ಗಯ ಪಾಲ್ಲಸಗಕರಯ್ು ಆಗಿದುಾ, ಕಾಯಯಲ್ಲಿನ್ ಸ ಲ್ುಗ ಡುಗಳು ಒಿಂದಕಗ ಕಿಂದು ಗಟ್ಟಟಯಾಗಿ 
ಅಿಂಟ್ಟಕಗ ಿಂಡಿರುವಿಂತಗ ನಗ ೇಡಿಕಗ ಳುುತ್ಾದಗ. ಪಗಕ್ಟನ್ಸ ದಗಸಗಯಿಂದಾಗಿ ಕಾಯಯು ಗಟ್ಟಟಯಾಗಿರುತ್ಾದಗ. 
ಹ ಬುಿಸುರಿ (Large Organics)- ಇವು ಒಿಂದು ಬಗ್ಗಯ ಸಿೇರಕ ಟ್ಗಳಾಗಿದುಾ (Molecules) ಕಾಯಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ಾವಗ. 

ಹಾಗಾದರ  ಹಣಾಿಗುವುದು ಹ ೋಗ ? 

ಯಾವುದಗೇ ಕಾಯಯು ಹಣ್ಾಿಗುವುದರಲ್ಲಿ ಇತ್ಯಿನ್ಸ (Ethylene) ಪಿಮುಕ ಪಾತ್ಿ ವಹಿಸುತ್ಾದಗ. ಗಿಡದಲ್ಲಿರುವ ETR1 ಮತ್ುಾ CTR1 ಎಿಂಬ 

ಪೇಳಿಗಳು(genes) ಕಾಯಯನ್ುನ ಹಣ್ಾಿಗದಿಂತಗ ತ್ಡಗಹಿಡಿದಿರುತ್ಾವಗ. ಯಾವುದಗೇ ಒಿಂದು ಮರ, ಗಿಡ ಇಲ್ಿವಗೇ ಬಳಿುಯ ಗುಣವಗಿಂದರಗ ತ್ನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಕಾಯ 
ಇಲ್ಿವಗೇ ಹಣುಿಗಳಿಗ್ಗ ಗ್ಾಯವಾದಾಗ, ಕಾಯಗಹಣಿನ್ುನ ಗಿಡದಿಿಂದ ಕ್ತಾಾಗ, ಸುತ್ಾಲ್ಲನ್ ಗ್ಾಳಿಪಾಡಿನ್ಲ್ಲಿ ಏರುಪಗೇರಾಗಿ ತ್ನ್ನ ಎಿಂದಿನ್ ಚ್ಟ್ುವಟ್ಟಕಗಗಳಿಗ್ಗ 
ಒತ್ಾಡ ಬಿಂದಾಗ, ಒಟ್ಟಟನ್ಲ್ಲಿ ಹಗೇಳುವುದಾದರಗ ತ್ನ್ನ ಎಿಂದಿನ್ ಚ್ಟ್ುವಟ್ಟಕಗಗ್ಗ ಯಾವುದಗೇ ತಗ ಡಕಾದ ಕ ಡಲ್ಗ ಅದು ಇತ್ಯಿನ್ಸ ಗ್ಾಳಿಯನ್ುನ ಹಗ ರಹಾಕ 
ತಗ ಡಗುತ್ಾದಗ. ಇತ್ಯಿನ್ಸ ಅನ್ುನ ತ್ನ್ನ ಕಾಿಂಡ, ಬಗೇರು, ಹ ವು, ಕಾಯಗಳ ಮ ಲ್ಕ ತ್ನ್ನ ಸುರಕ್ತಗಗ್ಾಗಿ ಹಗ ರಹಾಕುತ್ಾದಗ. ಈ ಇತ್ಯಿನ್ಸ ಮುಿಂದಗ 
ಕಾಯ ಹಣ್ಾಿಗುವಲ್ಲಿ ನಗರವಾಗುತ್ಾದಗ. 

Ѧ 
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 ಯಾವುದಗೇ ಕಾಯ ಇತ್ಯಿನ್ಸ ಗ್ಾಳಿಗ್ಗ ತಾಕ್ದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ETR1 ಮತ್ುಾ CTR1 ಪೇಳಿಗಳು ತ್ನ್ನ ಕಗಲ್ಸವನ್ುನ ನಲ್ಲಿಸುತ್ಾವಗ ಮತ್ುಾ ಬಗೇರಗ 
ಪೇಳಿಗಳಿಗ್ಗ ಕಗಲ್ಸಮಾಡಲ್ು ದಾರಿ ಮಾಡಿಕಗ ಡುತ್ಾವಗ. ಕಾಯಯಲ್ಲಿರುವ ಇತ್ರಗ ಪೇಳಿಗಳು ಅಮಯಿೇಸರ (amylases), ಹಯುುೇಲ್ಗೇಸರ 
(hydrolases), ಕಯನೇಸರ(kinases) ಮತ್ುಾ ಪಗಕ್ಟನಗೇಸರ (pectinases) ಎಿಂಬ ದಗ ಳಗ(enzyme)ಗಳನ್ುನ ಬಿಡುಗಡಗ ಮಾಡುತ್ಾವಗ. ಈ ದಗ ಳಗಗಳು 
ಕಾಯಯನ್ುನ ಹಣುಿ ಮಾಡಲ್ು ನಗರವಾಗುತ್ಾವಗ. 

– ಅಮಯ್ಲೋಸಸ್ ದಗ ಳಗಯು ಕಾಯಯಲ್ಲಿರುವ ಗಿಂಜಿಯನ್ುನ ಕಾರಗ  ಬೇ ಹಯುುೇಟ್(Sugars) ಗಳಾಗಿ ಮಾರಾ ಾಟ್ುಗ್ಗ ಳಿಸುತ್ಾವಗ. ಇದು ಹಣಿಿನ್ ರುಚ್ಚಗ್ಗ 
ಕಾರಣವಾಗಿರುತ್ಾದಗ. 
- ಹಯಡರೋಲ ೋಸಸ್ ದಗ ಳಗಯು ಕಾಯಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಗಹಸಿರನ್ುನ ಅಿಂತಗ ೇಸಯನನ್ಸ್ (anthocynins)ಆಗಿ ಮಾರಾ ಾಟ್ುಗ್ಗ ಳಿಸುತ್ಾವಗ. ಇದು ಹಣಿಿನ್ 

ಬಣನವನ್ುನ ಹಸಿರಿನಿಂದ ಮತಗ ಾಿಂದು ಬಣಿಕಗಕ ತ್ತರುಗಿಸುತ್ಾದಗ. 
– ಕಯ್ುೋಸಸ್ ದಗ ಳಗಯು ಕಾಯಯಲ್ಲಿರುವ ಹುಳಿಗಳನ್ುನ ತ್ಟ್ಸಾ ಸಿೇರಕ ಟ್ಗಳಾಗಿ (neutral molecules) ಮಾರಾ ಾಟ್ುಗ್ಗ ಳಿಸುತ್ಾದಗ. ಇದು ಹಣಿಿನ್ 
ಹುಳಿ ಮತ್ುಾ ಒಗರನ್ುನ ಕಡಿಮ್ಮ ಮಾಡುತ್ಾದಗ. 
– ಪ ಕಿುನ ೋಸಸ್ ದಗ ಳಗಯು ಕಾಯಯ ಗಟ್ಟಟತ್ನ್ಕಗಕ ಕಾರಣವಾದ ಪಗಕ್ಟನನ್ಸ ಅನ್ುನ ಕಡಿಮ್ಮಗ್ಗ ಳಿಸಿ ಹಣಿನ್ುನ ಕಾಯಗಿಿಂತ್ ಮ್ಮತ್ಾಗ್ಾಗಿಸುತ್ಾದಗ. 
– ಹಯಡರೋಲ ೋಸಸ್ ದಗ ಳಗಯು ಹಗಬುಬಸುರಿಗಳನ್ುನ ಕಿಂಪು ಬಿೇರುವ ಸಿೇರುಗಳಾಗಿ (aromatic compounds) ಮಾರಾ ಾಟ್ುಗ್ಗ ಳಿಸುತ್ಾದಗ. ಇದು ಹಣಿಿನ್ 
ಕಿಂಪಗ್ಗ ಕಾರಣವಾಗುತ್ಾದಗ. 

ಹಿೇಗ್ಗ ಕಾಯಯು ಇತ್ಯಿನ್ಸ ಗ್ಾಳಿಗ್ಗ ತಗರಗದುಕಗ ಿಂಡಗ ಡನಗ ಹಲ್ವಾರು ರಾಸಾಯನಕಗ ಎಸಕಗಳು ನ್ಡಗದು ಹಣ್ಾಿಗುತ್ಾದಗ. ಕಗಲ್ವು ಕಾಯಗಳು 
ಮರಗಗಿಡದಿಿಂದ ಕ್ತ್ಾ ಮ್ಮೇಲ್  ಇತ್ಯಿೇನ್ಸ ಗ್ಾಳಿಯ ನಗರವಿನಿಂದ ಹಣ್ಾಿಗುತ್ಾವಗ ಇಿಂತ್ಹವನ್ುನ ಬಿಡಿಮಾಗು (Climacteric) ಹಣುಿಗಳು ಎಿಂದು 
ಕರಗಯುತಾಾರಗ. ಎತ್ುಾಗ್ಗಗ್ಗ, ಸಗೇಬು, ಬಾಳಗಹಣುಿ, ಸಿೇಬಗಹಣುಿ. ಇನ್ುನ ಕಗಲ್ವು ಹಣುಿಗಳು ಮರಗಗಿಡದಲ್ಲಿ ಇದಾರಗ ಮಾತ್ಿ ಹಣ್ಾಿಗಬಲ್ಿವು, ಕ್ತ್ಾರಗ 
ಹಣ್ಾಿಗಲ್ಾರವು ಅಿಂತ್ವುಗಳನ್ುನ ಗಿಡಮಾಗು (Non- Climacteric) ಹಣುಿಗಳು ಎಿಂದು ಕರಗಯುತಾಾರಗ. ಎತ್ುಾಗ್ಗಗ್ಗ, ದಾಿಕ್್, ಸಾರಬಗರಿ ಿ. 

(ಮಾಹಿತಿ ಮ್ಲ್: chemistry-blog, biologie-uni-hamburg ) 
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ನ್ನೋರಿನ್ ಏರಾ ಪಡು ಮತುತ ಹಿರಿಯರ ಅರಿವು 
- ಸುನ್ನತಾ ಹಿರ ೋಮಟ್ 

 

ಬಾರತ್ದಲ್ಲಿನ್ ಹಳಗಯ ನೇರಿನ್ ಏರಾ ಾಡುಗಳನ್ುನ ನಾವು ನಗನಗಸಿದಲ್ಲಿ, ಅವುಗಳಿರುವ ನಗಲ್ದ ಮತ್ುಾ ಅಲ್ಲಿನ್ ಹವಾಗುಣದ ಬಗ್ಗೆ ತ್ತಳಿದರಗ ಸಾಕು, 
ಅವುಗಳನ್ುನ ಕಟ್ುಟವಲ್ಲಿ ನ್ಮೆ ಹಿರಿಯರಿಗಿದಾ ಅಗ್ಾದ ಅನ್ುಬವದ ಬಗ್ಗೆ ತ್ತಳಿಯುತ್ಾದಗ. ಈ ಎಲ್ಾಿ ನೇರಿನ್ ಏರಾ ಾಡುಗಳನ್ುನ ಕಟ್ುಟವಲ್ಲಿ ನ್ಮೆ ಹಿರಿಯರು 
ಅಳವಡಿಸಿಕಗ ಿಂಡಿರಬಹುದಾದ ಹಲ್ವು ಪದಾತ್ತಗಳನ್ುನ ಒಮ್ಮೆಯಾದರು ಓದುವ ಕುತ್ ಹಲ್ ನ್ನ್ನಲ್ಲಿ. ಅದಕಗಕ ನ್ನ್ ನರು ಬಳಾುರಿ ಒಿಂದು ಒಳಗು 
ಉದಾಹರಣ್ಗ ಎನನಸಿದುಾ ತ್ಪಾಲ್ಿ. 

ಬಳಾುರಿಯ ಕುರಿತ್ು ಒಿಂದು ಸಣಿ ವಿವರ ಈ ಕಗಳಗ್ಗ ನೇಡಿದಗಾೇನಗ. ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಸಬಗೇಕಾದ ಮುಕಯ ಅಿಂಶಗಳು: ನಗಲ್, ಗ್ಾಳಿ, ಬಿಸಿಲ್ು ಮತ್ುಾ ಮಳಗ. 

 ನಗಲ್ವು ಹಗಚಾಿಗಿ ಬಯಲ್ು ಸಿೇಮ್ಮಯಾಗಿದಗ 
 ಬಿಸಿಯಾದ ಒಣ ಹವಾಗುಣ 

 ಜಿಲ್ಗಿಯ ತಾಪಮಾನ್ 22 ಡಿಗಿಿ. ಸಗ. ಇಿಂದ 43 ಡಿಗಿಿ. ಸಗ. ಗಳ ನ್ಡುವಗ 
 ಮರಳು ಮಣುಿ, ಕಲ್ಸುಮಣುಿ, ಕಗಿಂಪು ಮಣುಿ, ಕಪುಾ ಮಣುಿ ಮತ್ುಾ ಮ್ಮಕಕಲ್ು ಮಣಿಿನ್ ಬಗ್ಗಗಳನ್ುನ ಕಾಣಬಹುದು 
 ಸವಲ್ಾ ಮಳಗ ಬಿೇಳುವ ವಾತಾವರಣ, ಜಿಲ್ಗಿಯಲ್ಲಿ ಹಗಚ್ುಿ ಮಳಗ ಬಿೇಳುವುದು ಸಿಂಡ ರಿನ್ ರಾಮದುರ ೆ (39 ಇಿಂಚ್ು) 
 ಗ್ಾಿನಗೈಟ್ ಕಲ್ುಿಬಿಂಡಗಗಳ ರಚ್ನಗಗಳು 
 ನ್ಲ್ಿಮಲ್ಗೈ ಕಾಡಿನ್ ಸವಲ್ಾ ಬಾಗ ಬಳಾುರಿ ಪಿದಗೇಶದಲ್ಲಿದಗ 
 ನೇರಿನ್ ಆಸರಗ – ಮಳಗ, ತ್ುಿಂಗಬದಾಿನ್ದಿ ಮತ್ುಾ ಆಣ್ಗಕಟ್ುಟ 

ಈ ಮ್ಮೇಲ್ಗ ನೇಡಿರುವ ವಾತಾವರಣವಿದಾರ  ಇಿಂದಿಗ  ಬಳಕಗಯಲ್ಲಿರುವ ವಿಜಯನ್ಗರದ ಅರಸರು ಕಟ್ಟಟದ ದಗ ಡು ಕಗರಗಗಳು, ಬಸವಣಿ ಮತ್ುಾ ರಾಯರ 
ಕಾಲ್ುವಗಗಳನ್ುನ ನಗ ೇಡಿದರಗ ಈ ನೇರಿನ್ ಸಗಲ್ಗಗಳನ್ುನ ಕಟ್ುಟವಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರಿಗಿದಾ ಚ್ಳಕದ ಹಿರಿಮ್ಮ ಅರಿವಿಗ್ಗ ಬರುತ್ಾದಗ. 

ಬದುಕು ರ ಪಸಲ್ು ಮನ್ುಶಯನ್ ಅರಿವು ಮತ್ುಾ ಅದನ್ುನ ಕಲ್ಾಯಣಿಯ ರ ಪದಲ್ಲಿ ಕಾರ ಯರ ಪಕ್ಕಳಿಸಿದ ಆ ಕಗಲ್ಸಗಳು ಇಿಂದಿಗ  ನ್ಮೆ ಕಣಿ ಮುಿಂದಿವಗ, 
ಅಲ್ಿದಗ ಎಿಂತ್ಹ ಕಶಟ ಕಾಲ್ದಲ್ ಿ ನೇರುಣಿಸುವ ಜಿೇವಸಗಲ್ಗಯಾಗಿವಗ. ಸರಿ ಹಾಗ್ಾದರಗ ಆ ಜಿೇವಸಗಲ್ಗ ಎಿಂದರಗೇನ್ು ಎನ್ುನವ ಪಿಶಗನಗ್ಗ ಉತ್ಾರ ತ್ಕ್ಣಕಗಕ 
ಹಗ ಳಗಯುವುದು ನೇರು. ನಗಲ್ದ ಮ್ಮೇಲ್ಲನ್ ಎಲ್ಿ ಜಿೇವಿಗಳಿಗ  ಅಗತ್ಯವಾದ ಜಿೇವಜಲ್ ಎಿಂದು. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅನಸಿಕಗಯಾದರಗ ಅರಿಮ್ಮಯ 
ಮಾತ್ಲ್ಲಿ ಇದು ಒಿಂದು ರಾಸಾಯನಕ ಅಣು. ರಾಸಾಯನಕ ಸ ತ್ಿದಲ್ಲಿ ಬರಗಯುವ H2O, ಇದು ನೇರಿನ್ ಅಣುಬರಹ. ಒಿಂದು ನೇರಿನ್ ಕಣದಲ್ಲಿ 
ಎರಡು ಜಲ್ಜನ್ಕ ಮತ್ುಾ ಒಿಂದು ಆಮಿಜನ್ಕದ ಅಣು ಇರುತ್ಾವಗ. ಅಲ್ಿದಗೇ ನೇರು – ಗ್ಾಳಿ, ಮಿಂಜು ಗಡಗು, ಆವಿಯ ರ ಪದಲ್ಲಿಯ  ಇರುತ್ಾದಗ. 
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ನ್ನೋರಿನ್ ಚಕರವನ್ುು ತಿಳಿಯುವುದು ಬಹಳ ಸುಲ್ಬ:  
ನೇರಿನ್ ಚ್ಕಿದ ಮುಕಯ ಅಿಂಗ ಸ ರ ಯ. ಸ ರ ಯನ್ ತಾಪಮಾನ್ದಿಿಂದ ಬಿಸಿಯಾದ ನಗಲ್ದ ಮ್ಮೇಲ್ಲನ್ ನೇರು ಆವಿಯಾಗಿ ಗ್ಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಗೇರುತ್ಾದಗ. ಈ ಆವಿ 
ಕಡಿಮ್ಮ ತಾಪಮಾನ್ದ ಪಿದಗೇಶಕಗಕ ಸಗೇರಿ ಮೊೇಡಗಳಾಗಿ ಆಕಾಶದಿಿಂದ ಮಳಗಯಾಗಿ ಮತಗಾ ನಗಲ್ಕಗಕ ಬಿೇಳುತ್ಾದಗ. ಬಿದಾ ಜ್ಾಗದ 

ತಾಪಮಾನ್ಕಕನ್ುಗುಣವಾಗಿ ಮಿಂಜು ಇಲ್ಿವಗೇ ನೇರಾಗಿ ಮಾರಾ ಾಟ್ಾಗುತ್ಾದಗ. 

ನ್ಮೆ ದಗೇಶದ ನೇರಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾನಾಡಬಗೇಕಾದರಗ ನಾವು ಗಮನಸಬಗೇಕಾದದುಾ ನ್ಮೆ ನಗಲ್ದ ರಚ್ನಗ ಮತ್ುಾ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವ ಇತ್ರ ಪಾಿಕುಿತ್ತಕ 
ರಚ್ನಗಗಳನ್ುನ. ದಕ್್ಣ ಬಾರತ್ಕಗಕ ನೇರಿನ್ ಸಗಲ್ಗಗಳು ನ್ಮೆ ಪಶಿಿಮ ಗಟ್ಟಗಳು, ಸಹಾಯದಿಿ ಶಗಿೇಣಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪರ ವತ್ ಸಾಲ್ುಗಳು. ಉತ್ಾರ ಬಾರತ್ಕಗಕ 
ಹಿಮಾಲ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಮಿಂಜಿನ್ ಬಿಂಡಗಗಳು. ನೇರನ್ುನ ಒಿಂದಗಡಗ, ಒಮ್ಮೆಗ್ಗ ಉತ್ಾತ್ತಾಗ್ಗ ಳಿಸಲ್ು ಹಗೇಗ್ಗ ಸಾದಯವಿಲ್ಿವೇ ಹಾಗ್ಗಯೇ ಅದನ್ುನ ನಾಶ 
ಮಾಡಲ್ು ಸಾದಯವಿಲ್ಿ. ಅದನ್ುನ ನಾಶ ಮಾಡುವುದಗಿಂದರಗ ಅದರ ಮ ಲ್ ಗುಣವನ್ುನ ನಾಶ ಮಾಡುವುದಗಿಂದನಸುತ್ಾದಗ, ಹಾಗ್ಾಗಿ ನೇರನ್ುನ ನಾವಗಿಂದ  
ಕಳಗದುಕಗ ಳುಲ್ಾರಗವು. ಹಾಗ್ಾಗಿ ಇದನ್ುನ ಹಲ್ವು ರ ಪಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಿಹಿಸಬಹುದಾಗಿದಗ. ನಗೈಸರಿ ೆಕವಾಗಿ ನರಾ ೆಣಗ್ಗ ಿಂಡ ತಗಗಿೆನ್ ಪಿದಗೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನೇರು 
ತ್ನನಿಂತಾನಗ ಕ ಡುತ್ಾದಗ. ಇನ್ುನ ಮಾನ್ವ ನರಿ ೆತ್ ನೇರು ಕ ಡಿಡುವ ಏರಾ ಾಟ್ಟನ್ಲ್ಲಿ, ನೇರನ್ುನ ಸಿಂಗಿಹಿಸಿ ಜಿೇವಸಿಂಕುಲ್ಕಗಕ ಉಪಯೇಗವಾಗುವಿಂತಗ 
ಮಾಡುವ ಕಾರ ಯ ಶುರುವಾಗಿದುಾ ಬಹು ಪುರಾತ್ನ್ ಕಾಲ್ದಿಿಂದ. ಇಿಂದಿನ್ವರಗಗ  ಹಲ್ವಾರು ರ ಪಗಳಲ್ಲಿ ನೇರನ್ುನ ನಾವು ಕ ಡಿಡುತ್ಾಲ್ಗೇ ಇದಗಾೇವಗ. 

ನ್ನೋರು ಇರುವ ಕ್ ಲ್ವು ಜಾಗಗಳು ಮತುತ ಅವುಗಳ ಹ ್ ತತನ್ುು ನಾವು ಕ ಕ್ ಳಗ  ಕ್ಾಣಬಹುದು: 

 

ನೇರು ಇದಗಾಡಗ ನಾಗರಿೇಕತಗ ಬಗಳಗಯತಗಿಂದು ಇತ್ತಹಾಸ ಹಗೇಳುತ್ಾದಗ. ಹಾಗ್ಗ ಬಗಳಗದ ನಾಗರಿೇಕತಗ ನೇರನ್ುನ ಉಳಿಸಿ ಬಗಳಗಸಿತಗಿಂದು ಇಿಂದಿಗ  ಕಾಣಸಿಗುವ 
ಅನಗೇಕ ನೇರು ಕ ಡಿಡುವ ಏರಾ ಾಡುಗಳು ಹಗೇಳುತ್ಾವಗ. ನಾಗರಿೇಕತಗ ಬಗಳಗದಿಂತಗಲ್ಿ ಜನ್ಸಿಂಕಗಯ ಬಗಳಗಯುತಾಾ ಹಗ ೇಯತ್ು, ಆಗ ನಗೈಸರಿ ೆಕ ನೇರಿನ್ 
ಮ ಲ್ಗಳಿಿಂದ ಮಿಂದಿಯು ದ ರ ನಗಲ್ಗಸುವುದು ಅನವಾರ ಯವಾಯತ್ು. ಆಗ ಬಗಳಗದದಗಾೇ, ಕಲ್ಾಯಣಿ, ಪುಶಕರಣಿ, ಕಗ ಳ, ಮ್ಮಟ್ಟಟಲ್ ಬಾವಿ, ನೇರಿನ್ ಮಡು 
ಹಿೇಗ್ಗ ಹತ್ುಾ ಹಲ್ವು ಹಗಸರಿರುವ ಈ ನೇರಿನ್ ಏರಾ ಾಡುಗಳು. ಇನ್ುನ ಯಾವುದಗೇ ನೇರಿನ್ ಮ ಲ್ಗಳನ್ುನ ಕಟ್ಟಲ್ು ಬಗೇಕಾದ ಅಗತ್ಯ ಪರಿಣಿತ್ತಯನ್ುನ ನ್ಮೆ 
ಹಿರಿಯರು ಹಗ ಿಂದಿದಾರು ಎನ್ುನವುದನ್ುನ ಇವುಗಳ ಬಾಳಿಕಗ ಸಾರುತ್ಾದಗ. ಹಾಗ್ಾಗಿ ನೇರಿನ್ ಈ ಏರಾ ಾಡುಗಳನ್ುನ ಹಗೇಗ್ಗ ಕಟ್ಟಟರಬಹುದು ಎನ್ುನವ ಕೌತ್ುಕ 
ಯಾವಾಗಲ್ು ಕಾಡುತ್ಾದಗ. ನ್ಮೆ ಹಿರಿಯರಿಗ್ಗ ಪಿಂಚ್ಬ ತ್ಗಳು ಎನ್ುನವ ನೇರು, ಗ್ಾಳಿ, ಬಗಿಂಕ್ (ಇಲ್ಲಿ ತಾಪಮಾನ್ ಎನ್ನಬಹುದು), ನಗಲ್ ಮತ್ುಾ ಆಕಾಶ 
ಇವುಗಳ ಆಳ ಅರಿವು ಬಹಳ ಅಗ್ಾದವಾಗಿತ್ುಾ. ಹಾಗ್ಾಗಿ ಈ ಎಲ್ಿ ಮ ಲ್ ಅಿಂಶಗಳ ಆದಾರದ ಮ್ಮೇಲ್ಗ ನೇರಿನ್ ಸಗಲ್ಗಗಳನ್ುನ ಕಟ್ುಟವಲ್ಲಿ ಅವರು 
ಸಮರ ಾರಾಗಿದಾರು. 

ಕ ನ್ನೋರಿನ್ ಸ ಲ ಗಳ ಬಗ ೆ ಅರಿಯುವ ಮೊದಲ್ು ನ್ಮಿ ಮಣುಿ ಮತುತ ಹವಾಮಾನ್ದ ಕುರಿತು ಕ್ ಲ್ವು ವಿಶಯಗಳನ್ುು ಅರಿಯಬ ೋಕಿದ : 

ಮಣುಿ ನಸರ ೆದ ಒಿಂದು ಸಿಂಕ್ೇರ ಿ ರಚ್ನಗ. ನಗಲ್ದ ಮ್ಮೇಲ್ಲನ್ ಎಲ್ಾಿ ಜಿೇವಿಗಳ ಪಾತ್ಿ, ಹವಾಮಾನ್, ಬಗ್ಗ ಬಗ್ಗಯ ಜ್ಗೈವಿಕ ಕ್ಿಯ ಮತ್ುಾ ಸಮಯದ 
ಪಿಬಾವ ಮಣಿಿನ್ ರಚ್ನಗಗ್ಗ ಮತ್ುಾ ಅದರ ಗುಣಕಗಕ ಕಾರಣವಾಗುತ್ಾದಗ. ಇಿಂಡಿಯನ್ಸ ಕೌನ್ಲ್ ಆಪ್ ಅಗಿಿಕಲ್ಿರಲ್ ರಿಸರ ಿ್ (Indian Council of 

Agricultural Research (ICAR)) ನೇಡಿರುವ ಮಾಹಿತ್ತಯಿಂತಗ ಇಿಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮುಕಯವಾಗಿ ಬಗೇರಗಡಗಯಿಂದ ಕಗ ಚ್ಚಿ ಬಿಂದು ಒಿಂದಗಡಗ ಕ ಡಿದ 
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ಮ್ಮಕಕಲ್ು ಮಣುಿ, ಮರುಬ ಮಯ ಮರಳು ಅತ್ವ ಉಸುಕು, ಕಪುಾ ಮಣುಿ, ಕಗಿಂಪು ಮಣುಿ, ಕಲ್ಲಿನ್ ಗರ ್ಣ್ಗಯಿಂದಾದ ಮಣುಿ, ಜ್ಗೇಡಿಮಣುಿ ಅತ್ವಾ ಜಿಂಬು 
ಮಣುಿ, ಉಪಾನ್ ಗುಣವಿರುವ ಕಾ್ರ ಮಣುಿ, ಸಮುದಿದ ನೇರಿನ್ ಸುತ್ಾಮುತ್ಾ ಇರುವ ಜವುಗು ಮಣುಿ ಎಿಂಬ ಹಲ್ವು ಬಗ್ಗಗಳಿವಗ. 

ಮಣಿಿನ್ ಗುಣ ಹಿೇಗ್ಗ ಎಿಂದು ಹಗೇಳಬಗೇಕಾದರಗ ನಾವು ಗಮನ್ದಲ್ಲಿಟ್ುಟಕಗ ಳುಬಗೇಕಾದ ಅಿಂಶಗಳು ಹಲ್ವು. ಅವುಗಳ ಬಣಿ, ಅಳತಗ, ರ ಪ, ರಚ್ನಗ ಮತ್ುಾ 
ತ್ನ್ನಲ್ಲಿ ಎಶುಟ ಸಮಯ ಮತ್ುಾ ಪಿಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೇರನ್ುನ ಹಿಡಿದಿಡುತ್ಾದಗ ಅನ್ುನವ ಮಾಹಿತ್ತ, ಕನಜದ ಪಿಮಾಣ ಹಿೇಗ್ಗ ಹಲ್ವು ಗುಣಗಳನ್ನ ಗಮನಸಿ, 

ಮಣುಿ ಇಿಂತ್ಹುದಗ ಎಿಂದು ಪರಿಣಿತ್ರು ಸುಲ್ಬವಾಗಿ ಗುರುತ್ತಸಬಲ್ಿರು. ಇನ್ುನ ಮಣಿಿನ್ ಎಲ್ಿ ಪದರಗಳು ಉದಾ ಅಗಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಿಂದಗೇ 
ರಿೇತ್ತಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಿ. ಮಳಗಯ ರ ಪದಲ್ಲಿ ನಗಲ್ವನ್ುನ ತ್ಲ್ುಪದ ನೇರಿನ್ ಸವಲ್ಾ ಪಿಮಾಣ ನಗಲ್ದಗ ಳಗ್ಗ ಸಗೇರಿ ತ್ಗ್ಾೆದ ಪಿದಗೇಶದಲ್ಲಿ ಮತಗಾ ಮ್ಮೇಲ್ಗ 
ಬರುತ್ಾದಗ. ಹಗಚ್ುಿ ಮಣಿಿನ್ ಆಳಕಗಕ ಹಗ ೇಗುವ ಅವಕಾಶವಿದಗಾಡಗ ಅದು ನಗಲ್ದಲ್ಲಿ ಬಸಿದು ಒರತಗಯಾಗಿರುತ್ಾದಗ. ಇನ್ುನ ನಗಲ್ದ ಮ್ಮೇಲ್ಗ ಉಳಿದ ನೇರು 
ಹಲ್ವು ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ತಾಪಮಾನ್ಕಕನ್ುಗುಣವಾಗಿ ಆವಿಯಾಗಿ ಮತಗಾ ಆಕಾಶವನ್ುನ ಸಗೇರುತ್ಾದಗ. ಮಣಿಿನ್ ರಚ್ನಗ, ಮಣಿಿನ್ಲ್ಲಿರುವ ಸಾವಯವದ ಬಗ್ಗ 
ಮತ್ುಾ ಪಿಮಾಣ, ಈಗ್ಾಗಲ್ಗ ಮಣಿಿನ್ಲ್ಲಿರುವ ನೇರಿನ್ ಪಿಮಾಣ ಮತ್ುಾ ಮಣಿಿನ್ ತಾಪಮಾನ್ ಇವುಗಳ ಆದಾರದ ಮ್ಮೇಲ್ಗ ಮಣಿಿನ್ಲ್ಲಿ ನೇರಿನ್ ಒಳಹರಿವು 
ಒಿಂದಗ ಿಂದು ಮಣಿಿನ್ಲ್ ಿ ಒಿಂದಗ ಿಂದು ಬಗ್ಗಯಾಗಿರುತ್ಾದಗ. ಹಾಗ್ಗಯೇ ಮಣಿಿನ್ಲ್ಲಿರುವ ನೇರು ಹಗ ರಹಗ ೇಗುವ ಅಿಂದರಗ ಆವಿಯಾಗುವ ಪಿಮಾಣವು 
ಸಹ ಈ ಹಿಿಂದಗ ಹಗೇಳಿದ ಎಲ್ಿ ಗುಣಗಳನ್ುನ ಅವಲ್ಿಂಬಿಸಿರುತ್ಾದಗ. 

ಇಿಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಚ್ಳಿಗ್ಾಲ್, ಮಳಗಗ್ಾಲ್ ಮತ್ುಾ ಬಗೇಸಿಗ್ಗಕಾಲ್ಕಗಕ ಅನ್ುಗುಣವಾಗ ತಾಪಮಾನ್, ಮಳಗ ಮತ್ುಾ ಚ್ಳಿಯ ಏರುಪಗೇರುಗಳು ಇರುತ್ಾವಗ. ಅಲ್ಿದಗೇ 
ನಗಲ್ದ ಏರಿಳಿತ್ಗಳು, ಹವಾಮಾನ್ ಮತ್ುಾ ಕಾಡುಗಳಿರುವ ಅದಾರದ ಮ್ಮೇಲ್ಗ ಮಳಗಯ ಪಿಮಾಣ ಮತ್ುಾ ಮಳಗಯಾಗುವ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ 
ವಯತಾಯಸವಾಗುತ್ಾದಗ. ಈ ಎಲ್ಿ ಅದಾರಗಳನ್ುನ ಅರಿತ್ು ನ್ಮೆ ಹಿರಿಯರು ಈ ನೇರಿನ್ ಮ ಲ್ಗಳ ರ ಪುರಗೇಶಗಗಳನ್ನ ಸಿದಾಪಡಿಸುತ್ತಾದಾರು. 

ಇನ್ುನ ಬಾರತ್ದ ನಗಲ್ದ ವಗಯವಿದಯ ಗಮನಸಿ, ಒಿಂದಗಡಗ ಮ್ಮೈ ಕಗ ರಗಯುವ ಚ್ಳಿ ಇದಾರಗ ಅದಕಗಕ ವಿರುದಾವಾಗಿ ಮ್ಮೈ ಸುಡುವ ಮರಳುಗ್ಾಡಿನ್ ಬಿಸಿ 
ಇನಗ ನಿಂದಗಡಗ. ಒಿಂದಗಡಗ ಹಚ್ಿಹಸಿರಿನ್ ಕಾಡು ಉಸಿರಾಡುತ್ತಾದಾರಗ ಮತಗ ಾಿಂದಗಡಗ ಬಟ್ಟ ಬಯಲ್ು. ಹಿೇಗ್ಗ ಎಲ್ಿ ತ್ರಹದ ಏರುಪಗೇರುಗಳು ಕಾಣಸಿಗುತ್ಾವಗ. 
ಮಳಗ ಬಿೇಳುವ ಪಿಮಾಣದಲ್ಲಿಯ  ಕ ಡ ಏರುಪಗೇರುಗಳಿವಗ. ತಾರ್ ನ್ ಮರುಬ ಮಯಲ್ಲಿ 100 ಮ.ಮ. ನ್ಶುಟ ಮಳಗಯಾದರಗ, 15000 ಮ.ಮ. ನ್ಶುಟ 
ಮಳಗ ಬಾರತ್ದ ಅಸಾ್ಂ ಕಡಗಯ ಪಿದಗೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ಾದಗ. ಬಾರತ್ದ ಸರಾಸರಿ ಮಳಗಯ ಪಿಮಾಣ 1083 ಮ.ಮ. ನ್ಶುಟ. ಅತ್ತೇ ಹಗಚ್ಚಿನ್ ಮಳಗ 
ದಗೇಶದ ಈಶಾನ್ಯ ರಾಜಯಗಳಲ್ಾಿದರಗ, ಅತ್ತೇ ಕಡಿಮ್ಮ ಮಳಗ ವಾಯುವಯ ಬಾಗದ ಮರಳುಗ್ಾಡಿನ್ ರಾಜಸಾಾನ್ದಲ್ಾಿಗುತ್ಾದಗ. 

ಇತ್ರಗ ಅರಿಮ್ಮಗಳಿಂತಗ ನೇರಿನ್ ಅರಿಮ್ಮಯು ಸಹ ಪಾಿಚ್ಚೇನ್ ಬಾರತ್ದಲ್ಲಿ ಬಹು ಮುಿಂದುವರಿದಿತ್ುಾ. ಹಿಿಂದಿನ್ ಕಾಲ್ದಲ್ಲಿ, ಬಾರತ್ತೇಯರು ಸ ರ ಯನ್ 
ಕ್ರಣಗಳು ಮತ್ುಾ ಗ್ಾಳಿಯ ಪರಿಣ್ಾಮದಿಿಂದ ನೇರಿನ್ ಕಣಗಳಾಗುತ್ಾವಗ ಎಿಂಬ ಪರಿಕಲ್ಾನಗಯನ್ುನ ಹಗ ಿಂದಿದಾರು. ನೇರಿನ್ ಇಿಂಗುವಿಕಗ, ನೇರಿನ್ 
ಆವಿಯಾಗುವಿಕಗ, ಮೊೇಡದ ರಚ್ನಗ, ಮಳಗ ಮತ್ುಾ ಅದರ ಮಾಪನ್ದ ಬಗ್ಗೆ ನ್ಮೆ ಹಿರಿಯರಿಗ್ಗ ಆಳವಾದ ಅರಿವಿತ್ುಾ ಎನ್ುನವ ಬಗ್ಗೆ ಹಳಗಯ ಹಗ ತ್ಾಗ್ಗಗಳು 
ಹಗೇಳುತ್ಾವಗ. ಮಳಗಗ್ಗ ಸಿಂಬಿಂದ ಪಟ್ಟಿಂತಗ ಮೊೇಡಗಳ ವರಿ ೆೇಕರಣ, ಅವುಗಳ ಬಣಿ, ಮಳಗಯ ಪಿಮಾಣ, ಆಕಾಶ, ಮೊೇಡಗಳು ಮತ್ುಾ ಗ್ಾಳಿಯ ದಿಕುಕ 
ಹಿೇಗ್ಗ ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆಯ  ಕ ಡ ಹಿರಿಯರಿಗ್ಗ ಅರಿವಿತ್ುಾ. ನಾವು ಈಗ ಬರಗಯುವ ನ್ಮೆ ದಗೇಶದ ಈ ಎಲ್ಿ ಗುಣ ಲ್ಕ್ಣಗಳನ್ುನ ನ್ಮೆ ಹಿರಿಯರು 
ಅರಿತ್ತದಾರು. ಅದಕಗಕ ಸಾಕ್್ ಎನ್ುನವಿಂತಗ ಈಗಲ್  ಬಳಕಗಯಲ್ಲಿರುವ ಹಿಿಂದಿನ್ವರು ಕಟ್ಟಟ ಬಗಳಗಸಿದ ಈ ನೇರಿನ್ ಸಗಲ್ಗಗಳು. 

ಕಲ್ಲಿನ್ಲ್ಲಿ ಕಡಗದ ತ್ಗಿೆನ್ಲ್ಲಿ ನೇರು ಕ ಡಿಡುವ ಪರಿ, ಸಹಜವಾಗಿ ಪಿಕುಿತ್ತಯಲ್ಲಿ ದಗ ರಗಯುವ ಹಲ್ವು ಮ ಲ್ಗಳನ್ುನ ಬಳಸಿ ಕಟ್ಟಟದ ನೇರಿನ್ ಏರಾ ಾಡುಗಳು 
ಹಿೇಗ್ಗ ಬಾರತ್ದಾದಯಿಂತ್ ಅಲ್ಿಲ್ಲಿನ್ ವಾತಾವರಣಕಕನ್ುಗುಣವಾಗಿ ಹಲ್ವು ರ ಪದ ನೇರಿನ್ ಏರಾ ಾಡುಗಳು ಜಿೇವ ಪಡಗದಿವಗ. ಬನನ, ಮುಿಂದಿನ್ ಬರಹಗಳಲ್ಲಿ 
ಈ ನೇರಿನ್ ಸಗಲ್ಗಗಳ ಹಿರಿಮ್ಮ ಮತ್ುಾ ಅರಿಮ್ಮಯನ್ುನ ಅರಿಯೇಣ. 

(ಮಾಹಿತಿ ಸ ಲ : fao.org, metdweather, wikipedia) 

(ಚಿತರ ಸ ಲ : highwayonlyway.com) 
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http://highwayonlyway.com/2013/01/24/trip-to-the-chalukyan-era-iii-badami-fort-holding-fort-the-chalukyan-pride/
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ಓಡಿಸುಗನ್ನಲ್ಲದ ಗ್ಗ್ ಕ್ಾರು 
- ಜಯತಿೋರ ತ ನಾಡಗವಡ 

 
 

ಗ್ಗ್ – ಎಲ್ಿರಿಗ  ಗ್ಗ ತ್ತಾರುವ ಹಗಸರು. ಮಿಂಬಲ್ಗಯಲ್ಲಿ ನಮಗ್ಗ ಏನ್ು ಬಗೇಕು ಅದನ್ುನ ಹುಡುಕ್ಕಗ ಡುವ ಎಲ್ಿರ ನಗಚ್ಚಿನ್ ಸಿಂಗ್ಾತ್ತಯಿಂದರಗ ತ್ಪಾಲ್ಿ. 
ಕಳಗದ ನಾಲ್ಾಕರು ವರುಶಗಳಿಿಂದ ಕ್ಾಯಲ್ಪೋರಿ ುಯಾದ (California) ಗ ಗಲ್ ಸಿಂಸಗಾ ಕಗಲ್ವು ಕಾರು ತ್ಯಾರಕ ಕ ಟ್ಗಳಗೊಿಂದಿಗ್ಗ ಸಗೇರಿಕಗ ಿಂಡು 
ಓಡಿಸುಗನಲ್ಿದಗೇ ತ್ನನಿಂದ ತಾನಗೇ ಓಡುವ ಕಾರು ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ತಗ ಡಗಿಕಗ ಿಂಡಿದಾಾರಗ. ಸರಾ ಕರಿ ಸಿಂಸಗಾಗಳು, ಮಿಂದಿಯಾಳಿವಗರು ಮತ್ುಾ ಸಾಮಾನ್ಯ 
ಮಿಂದಿಯ ಬಗೇಕು ಬಗೇಡಗಳ ನ್ಡುವಗ ಗ ಗಲ್ ಕ ಟ್ ಈ ಓಡಿಸುಗನಲ್ಿದ ಕಾರುಗಳನ್ುನ ಬಿೇದಿಗ್ಗ ತ್ರುವಲ್ಲಿ ಹಿಂತ್ ಹಿಂತ್ವಾಗಿ ಗ್ಗಲ್ುವು ಕಾಣುತ್ತಾದಗ. 

ಇತ್ತಾೇಚ್ಚಗ್ಗ ಇಿಂತ್ಹವಿಂದು ಓಡಿಸುಗನಲ್ಿದ ಕಾರು ಮಾದರಿಯನ್ುನ ತ್ಯಾರಿಸಿ ಹಲ್ವಾರು ಮಿಂದಿಯನ್ುನ ಕ ರಿಸಿಕಗ ಿಂಡು ಅವರಿಗ್ಗ ಕಾರಿನ್ ಮೊದಲ್ 
ಅನ್ುಬವ ನೇಡುವಲ್ಲಿ ಗ ಗಲ್ ಮತಗಾ ಗ್ಗಲ್ುವು ಕಿಂಡಿದಗ. ಈ ಕಾರಿನ್ಲ್ಲಿ ಸುಮೆನಗ ಕುಳಿತ್ು ಜುಮೆನಗ ಓಡಾಡಿದ ಮಿಂದಿ ಬಲ್ು ಮ್ಮಚ್ುಿಗ್ಗಯ 
ಮಾತ್ುಗಳನಾನಡಿದುಾ ಗ ಗಲ್ ನ್ ಹುರುಪು ಇಮೆಡಿಯಾಗುವಿಂತಗ ಮಾಡಿದಗ. 

ಈಗ್ಾಗಲ್ಗೇ ಇಿಂತ್ಹ ಒಿಂದುನ್ ರು ಮಾದರಿ ಕಾರುಗಳನ್ುನ ತ್ಯಾರಿಸುವ ಕಗಲ್ಸ ಬಿರುಸಿನಿಂದ ಸಾಗಿದುಾ, ಇವುಗಳನ್ುನ ಕಾಯಲ್ಲಪೊೇರಿ ನಯಾದಲ್ಲಿ 
ಓಡಿಸುವ ಗುರಿ ಗ ಗಲ್ನದುಾ. ಇದರ ಸಲ್ುವಾಗಿ ಈ ಮೊದಲ್ 100 ಮಾದರಿಗಳು ಗ ಗಲ್ ನ್ ಕಾಯಲ್ಲಪೊೇರಿ ನಯಾದ ಕಗಲ್ಸಿಗರ ಕಯ್ ಸಗೇರಲ್ಲವಗ. 

ತ್ಮೆ ಕಗಲ್ಸಿಗರು ನೇಡುವ ಹಿನ್ುನಣಿಕಗಯಿಂತಗ ಕಾರುಗಳನ್ುನ ಮತ್ಾಶುಟ ಸುದಾರಿಸಿ ಆಮ್ಮೇಲ್ಗ ಮಾರುಕಟ್ಗಟಗ್ಗ ಲ್ಗ್ಗೆ ಇಡುವುದು ಗ ಗಲ್ ಕ ಟ್ದ 
ಮಹದಾಸಗ. ಹಾಗ್ಾದರಗ ಗ ಗಲ್ ಕಾರು ತ್ಯಾರಿಕಗಯ ಕಯಾೆರಿಕಗಗ್ಗ ಕಯ್ ಹಾಕುವುದಗೇ ಎಿಂಬುದು ಹಲ್ವರ ಕಗೇಳಿವ? ಇದಕಗಕ ಮೊದಲ್ು ಹಗ ಸ ಸಾರಿಗ್ಗ 
ನಯಮ ಜ್ಾರಿಗ್ಗ ತ್ರುವುದು ಮತ್ುಾ ಈ ಚ್ಳಕವನ್ುನ ಜಗತ್ತಾನ್ ಪಿಮುಕ ಕಾರುಗಬಿಂಡಿ ತ್ಯಾರಕ ಜ್ಗ ತಗಯಾಗಿ ಬಗಳಗಸುವುದು ಎಿಂಬ ಚ್ುರುಕಾದ 
ಹಾರಿಕಗಯ ಹಗೇಳಿವ ಗ ಗಲ್ ಕಡಗಯಿಂದ ಬಿಂದಿದಗ. 

ಇತ್ತಾೇಚ್ಚಗ್ಗ ಬಿಡುಗಡಗಗ್ಗ ಳಿಸಿದ ಪುಟ್ಾಣಿ ಮಾದರಿಯು ಪಿಯಟ್-500 (Fiat-500), ಮರಿ ್ಡಿಸ್ ಸಾಿರ ು್ (Mercedes Smart)ಕಾರುಗಳನ್ುನ 
ಹಗ ೇಲ್ುವಿಂತ್ತದಗ. ಈ ಕಾರಿಗ್ಗ ಯಾವುದಗೇ ಮಿಂತ್ತಗುರಿ(steering wheel), ತ್ುಳಿಗ್ಗ(brake pedal) ಇರುವುದಿಲ್ಿ. ಹಾಗ್ಗಯೇ ಹಲ್ಾೆಲ್ಲ (gear) 

ಬದಲ್ಾಯಸುವ ಕ್ರಿಕ್ರಿ ಇಲ್ಿ. ಬದಲ್ಲಗ್ಗ ಕಾರನ್ುನ ಓಡುವಿಂತಗ ಆದಗೇಶ ನೇಡಲ್ು ಮತ್ುಾ ಅವಗಡದ ಸನನವಗೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇದಾಕ್ಕದಾಿಂತಗ ನಲ್ಲಿಸುವ 2 ಒತ್ುಾ 
ಗುಿಂಡಿಗಳನ್ುನ ನೇಡಲ್ಾಗಿದಗ. 

Ѧ 

http://honalu.net/
minche@honalu.net
minche@honalu.net


-----------------------------------------------------------------------    
52      ಹ ್ ನ್ಲ್ು                ಮಿಂಬಲ್ಗ: http://honalu.net/              ಮಿಂಚಗ: minche@honalu.net
    

ಇನ್ ನ ಹಗಚ್ಚಿನ್ ವಿಶಗೇಶಗಳಗಿಂದರಗ ನಮೆ ಚ್ ಟ್ಟಯುಲ್ಲಯ (smart phone) ಮ ಲ್ಕವು ಈ ಕಾರನ್ುನ ನೇವಿದಾಲ್ಲಿಗ್ಗ ಕರಗಸಿಕಗ ಳುಬಹುದು.ನಮೆ 
ಚ್ ಟ್ಟಯುಲ್ಲಯಲ್ಲಿ ಇದರ ಬಳಕದ (app) ಮ ಲ್ಕ ಇದಕಗಕ ಬರುವಿಂತಗ ಹಗೇಳಿದರಗ ಸಾಕು ನೇವಿದಾಲ್ಲಿ ಗ ಗಲ್ ಕಾರ್  ಬಿಂದು ಬಾಗಿಲ್ು 
ತಗರಗದುಕಗ ಳುುತ್ಾದಗ. ಇದಶಗಟೇ ಅಲ್ಿ, ನಮೆ ಚ್ ಟ್ಟಯುಲ್ಲಯ ಬಳಕದ ಮ ಲ್ಕ ನೇವು ತ್ಲ್ುಪಬಗೇಕಾಗಿರುವ ತಾಣಕಗಕ ಯಾವುದಗೇ ಕ್ರಿಕ್ರಿಯಲ್ಿದಗೇ 
ಕರಗದಗ ಯುಯತ್ಾದಗ. ಸದಯಕಗಕ ಈ ಕಾರಿನ್ಲ್ಲಿ ಇಬಬರು ಕ ಡಲ್ಶಗಟೇ ಅನ್ುವು ಮಾಡಲ್ಾಗಿದಗ. ಕಾಲ್ನಡಿಗ್ಗಯವರಿಗ್ಗ ಎದುರಿಿಂದ ಕಾರು ಗುದಿಾದರ  
ಅನಾಹುತ್ವಾಗದಿಂತಗ ತ್ಡಗಯಲ್ು ಬಿಂಡಿಯ ಮುಿಂಬಾಗ ಸಾಿಂಜು ಮತ್ುಾ ರಬಬರ್ ನ್ಿಂತ್ತರುವ ನಗ ರಗಯಿಂತ್ ಮ್ಮದು ವಸುಾ ಬಳಸಿ ತ್ಯಾರಿಸಲ್ಾಗಿದಗ. 

ಗ ಗಲ್ ಕ ಟ್ ಹುಟ್ಟಟಹಾಕ್ದವರಲ್ಗ ಿಬಬರಾದ ಸಗರಿ ೆ ಬಿಿನ್ಸ (Sergie Brin) ಪಿಕಾರ ಕಳಗದ ವರುಶವಗೇ ಕಗಲ್ವು ಆಯಾ ಕಗಲ್ಸಿಗರಿಗ್ಗ ಇಿಂತ್ಹ ಕಾರು 
ಮಾದರಿಗಳನ್ುನ ನೇಡಿ ಅವರ ಅನ್ುಬವದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತ್ತ ಪಡಗಯಲ್ಾಗಿತ್ಾಿಂತಗ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಗೇ ಗುದುಾವಿಕಗ ಮತ್ುಾ ಇತ್ರಗ ಅಪಗ್ಾತ್ದಿಂತ್ 
ಕಗಡುಕುಗಳು ಕಿಂಡುಬಿಂದಿಲ್ಿ. 

ಹಗಸರುವಾಸಿ ಕಾರಿ ನೇಜ್ ಮೆ ಮ್ಮಲ್ಗ ಿನ್ಸ ಕಲ್ಲಕಗವಿೇಡಿನ್ಲ್ಲಿ ಉಕಾಕಳಿನ್ ಚ್ಳಕದ ಬಗ್ಗೆ ಓದು ಮುಗಿಸಿರುವ ಕಿರಸ ್ ುೋಪ್ರ್  ಉರ ಿಸನ್ (Christopher Urmson) 

ಈ ಹಮುೆಗ್ಗಯ ಮುಿಂದಾಳು. ಓಡಿಸುಗನಲ್ಿದ ಈ ಕಾರು ಹಲ್ವಾರು ಅರಿವಿಕಗಳಿಿಂದ (sensors) ಕ ಡಿದುಾ, ಇದರಿಿಂದ ತ್ನ್ನ ಸುತ್ಾಮುತ್ಾ 600 ಅಡಿಗಳ 
ಹತ್ತಾರ ಕಾಣುವ ಎಲ್ಿ ನಗ ೇಟ್ವನ್ುನ ಇದು ಅರಿತ್ುಕಗ ಳುುವಿಂತಗ ಮಾಡಲ್ಾಗಿದಗ ಎನ್ುನತಾಾರಗ ಉರ ೆಸನ್ಸ. ಇಶಗಟಲ್ಿ ಅರಿವಿಕ ಹಗ ಿಂದಿದಾರ  
ಕಾಯಲ್ಲಪೊೇರಿ ನಯಾದ ಸಾರಿಗ್ಗ ನಯಮದಿಂತಗ ಹಿಿಂಬದಿಯ ಕನ್ನಡಿಗಳನ್ುನ ಈ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲ್ಾಗಿದಗ. 

ಗ ಗಲ್ ಕ ಟ್, ಟ ್ಯೋಟಾದ ಹಲ್ಬಳಕಗ ಬಿಂಡಿ ಲ್ಗಕ್ರ ನ್ಲ್ಲಿ ಕ ಡ ಇದಗೇ ತಗರನಾದ ಚ್ಳಕವನ್ುನ ಅಳವಡಿಸಿ ಒರಗಗ್ಗಹಚ್ುಿತ್ತಾದಾರ ಬಗ್ಗೆ ನೇವು 
ಹಿಿಂದಿನ್ ಬರಹದಲ್ಲಿ ಓದಿರಬಹುದು. ಮರಿ ್ಡಿಸ್, ಬಿ.ಎಂ.ಡಬ್ಲೂ ಮತ್ುಾ ವೋಲ ್ ವೋ ಕ ಟ್ಗಳು ಸಹ ಇಿಂತ್ ತ್ನನಿಂದ ತಾನಗೇ ಓಡುವ ಕಾರುಗಳ 
ತ್ಯಾರಿಕಗಯಲ್ಲಿ ತಗ ಡಗಿದುಾ ಗ ಗಲ್ ನ್ ಹಗ ಸ ಚ್ಳಕಕಗಕ ಪಣವಡುಲ್ಲರುವುದು ಕಚ್ಚತ್. 2017ರಲ್ಲಿ ಸಿವೋಡನ್ ನಾಡಿನ್ ಗ್ಗ ೇತಗನ್ಸ ಬರ ೆ್ 
ದಲ್ಲಿ(Gothenburg) ಇಿಂತ್ ತ್ನನಿಂದ ತಾನಗೇ ಓಡುವ ಬಿಂಡಿಗಳು ಬಿೇದಿಗಿಳಿಯಲ್ಲವಗ ಎಿಂದು ವೇಲ್ಗ ವೇ ಕ ಟ್ ಹಗೇಳಿಕಗ ಿಂಡಿದಗ.(ವೇಲ್ಗ ವೇ ಕ ಟ್ದ 
ಪಿಮುಕ ಕಗಲ್ಸದಗಡಗ ಸಿವೇಡನನನ್ ಗ್ಗ ೇತಗನ್ಸ ಬರ ೆ್ ನ್ಲ್ಲಿದಗ) 

ಗ ಗಲ್ ಇದಿೇಗ ತಗ ೇರ ಾಡಿಸಿರುವ ಕಾರು ಪಿತ್ತಗಿಂಟ್ಗಗ್ಗ 40ಕ್.ಮೇ ವಗೇಗದಲ್ಲಿ ಓಡಬಲ್ುಿದು. ಪಟ್ಟಣ ಮತ್ುಾ ಅರಗ-ಪಟ್ಟಣದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಲ್ಲರುವ ಈ 
ಕಾರಿಗ್ಗ ಪಿಮುಕ ಹಗದಾಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಗುವ ಒಪಾಗ್ಗ ನೇಡಲ್ಾಗಿಲ್ಿ. ಇದಕಗಕ ಕಾರಣ ಇವುಗಳ ವಗೇಗದ ಮತ್ತ ಎನ್ನಲ್ಾಗಿದಗ. ಅಮ್ಮೇರಿಕಗಯ 
ನಾಡಹಗದಾಾರಿಗಳಲ್ಲಿ 40ಕ್.ಮೇ ವಗೇಗದಲ್ಲಿ ಓಡಿಸುವುದಗಿಂದರಗ ಕಗಡುಕಗಳುಿಂಟ್ಾಗುವುದದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾತ್ತಲ್ಿ. ಮುಿಂಬರುವ ದಿನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಬಿಂಡಿಗಳ 
ವಗೇಗವನ್ುನ ಹಗಚ್ಚಿಸುವುದರತ್ಾ ಗ ಗಲ್ ನ್ ಅರಕಗಗ್ಾರರು ಕಗಲ್ಸ ಮಾಡುತ್ತಾದಾಾರಗ. 

ತಾನಗ ೇಡಗಳ ತ್ಯಾರಿಕಗಯ ಕಣಜವಗಿಂದ ಹಗಸರಾದ ಡ ಟಾರಯ್ರು (Detroit) ಊರಿನ್ ಪಿಮುಕ ಕಾರು ತ್ಯಾರಕರಗ ಿಂದಿಗ್ಗ ಸಗೇರಿ ಈ ಮೊದಲ್ 100 

ಮಾದರಿಗಳನ್ುನ ಹಗ ರತ್ರಲ್ಾಗುವುದು ಎಿಂದಿರುವ ಗ ಗಲ್, ಆ ತ್ಯಾರಕರ ಹಗಸರನ್ುನ ಬಿಟ್ುಟಕಗ ಟ್ಟಟಲ್ಿ. ಮಾದರಿ ಕಾರುಗಳ ಬಗಲ್ಗಯ ಬಗ್ಗೆಯ  
ಗ ಗಲ್ ಇದಗೇ ರಿೇತ್ತ ತ್ುಟ್ಟ ಬಿಚ್ಚಿಲ್ಿ. ಮೊದಲ್ು ಮಾದರಿಗಳನ್ುನ ಅಣಿಗ್ಗ ಳಿಸಿ ಒರಗಹಚ್ುಿವುದಲ್ಿದಗೇ ಇವುಗಳ ಬಳಕಗಯ ಬಗ್ಗೆ ಹಲ್ವು ನಾಡಿನ್ ಸಾರಿಗ್ಗ 
ನಯಮ ಮತ್ುಾ ಕಟ್ಟಳಗಗಳ ಹುಟ್ುಟಹಾಕುವುದರತ್ಾ ಗ ಗಲ್ ಕಗಲ್ಸ ಮಾಡುತ್ತಾದಗ. 

ಕಾಯಲ್ಲಪೊೇರಿ ನಯಾ ಸಗೇರಿದಿಂತಗ ನಗವಡಾ(Nevada) ಮತ್ುಾ ಪೊಿೇರಿಡಾ(Florida) ನಾಡಿನ್ಲ್ಲಿ ಮಾತ್ಿ ಈ ಓಡಿಸುಗನಲ್ಿದ ಕಾರುಗಳ ಓಡಾಟ್ಕಗಕ ಒಪಾಗ್ಗ 
ದಗ ರಗತ್ತದಗ, ಆದರಗ ಇದಕಗಕ ತ್ಕಕ ಸಾರಿಗ್ಗ ನಯಮಗಳು ಇನ್ ನ ಎಳಸು. ಬರುವ ದಿನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಉಿಂಟ್ಾಗುವ ಬದಲ್ಾವಣ್ಗಗ್ಗ ಮತ್ುಾ ಅನ್ುಬವಗಳಿಗ್ಗ 
ತ್ಕಕಿಂತಗ ಈ ನಯಮಗಳನ್ುನ ಮತಗಾ ಬದಲ್ಾಯಸುವ ಹಗ ಣ್ಗ ಆಯಾ ಸಾರಿಗ್ಗ ಸಿಂಸಗಾಗಳದುಾ. 

ಮಾಯನ್ಹಟ್ಟನ್ಸ(Manhattan) ಊರಿನ್ ಸಿಂಸಗಾಯಿಂದು ತ್ನನಿಂದ ತಾನಾಗ್ಗೇ ಓಡುವ ಕಾರುಗಳ ಮಾರುಕಟ್ಗಟಯ ಬಗ್ಗೆ ಆಳವಾದ ಅರಕಗ ನ್ಡಗಸಿದಗ. ಇದರ 
ಪಿಕಾರ ಮುಿಂಬಗ ತ್ತಾನ್ ದಿನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಓಡಿಸುಗನಲ್ಿದ ಕಾರುಗಳು ಮಾಯನ್ಹಟ್ಟನ್ಸ ನ್ಿಂತ್ ಊರುಗಳ ಟ್ಾಯಕ್್ಗಳಾದರಗ ಹಗಚ್ುಿ ಲ್ಾಬ ಎಿಂದಿದಾಾರಗ. ಈಗಿರುವ 
ಟ್ಾಯಕ್್ಗಳಿಗಿಿಂತ್ ಕಡಿಮ್ಮ ಕಾಯುವ ಹಗ ತ್ತಾನ್ಲ್ಲಿ,ಕಡಿಮ್ಮ ದರದಲ್ಲಿ ಇವುಗಳು ಓಡಲ್ಲವಗ,ಪಿತ್ತ ಮಯಿಗ್ಗ ಅರ ಾ ಡಾಲ್ರ್  ವಗಚ್ಿವಾಗಬಹುದು ಎಿಂಬುದು ಈ 

ಅರಕಗಗ್ಾರರ ಇಿಂಗಿತ್. 

ಒಟ್ಟಟನ್ಲ್ಲಿ ಓಡಿಸುಗನಲ್ಿದ ಕಾರುಗಳು ನ್ಮೆ ಸಾರಿಗ್ಗಯ ಅನ್ುಬವವನ್ುನ ಇನಗ ನಿಂದು ಹಿಂತ್ ಮುಿಂದಕಗ ಕಯುಯವುದು ದಿಟ್ವಾಗಿದಗ.ಅಲ್ಲಿಯವರಗಗ್ಗ 
ಕಾಯುಾ ನಗ ೇಡುವುದಗ ಿಂದಗೇ ನ್ಮೆಲ್ಲಿರುವ ಆಯಕ. 
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ಎದುರಿಸಬ ೋಕಿದ  ‘ಎಬ ್ ೋಲ್’ 

- ಯಶವನ್ತ ಬಾಣಸವಾಡಿ 

ಪ್ಡುವಣ ಆಪಿರಕ್ಾದಲ್ಲಿ (West Africa) ಈಗ್ಾಗಲ್ಗೇ ಸಾವಿರಾರು ಮಿಂದಿಯ ಪಾಿಣ ತಗಗ್ಗದುಕಗ ಿಂಡು ಜಗತ್ಾನ್ುನ ತ್ಲ್ಿಣಗ್ಗ ಳಿಸಿದಗ ಎಬ ್ ೋಲ್ 
ನ್ಂಜುಳ (Ebola virus). ಬಾರತ್ದಲ್ಲಿ ಎಬಗ ೇಲ್ಾ ಹರಡಿರುವುದು ಇನ್ ನ ಗಟ್ಟಟಯಾಗಿಲ್ಿವಾದರ , ಈ ಕುರಿತ್ ಅಿಂಜಿಕಗ ಎಲ್ಗಿಡಗ ಮನಗಮಾಡಿದಗ. 
ಎಬಗ ೇಲ್ಾ ತ್ಡಗಗಟ್ಟಲ್ು ಯಾವುದಗೇ ಮದುಾ ಇಲ್ಿದಿರುವುದು ಜಗತ್ತಾನಗಲ್ಗಿಡಗ ಆತ್ಿಂಕಕಗಕ ಕಾರಣವಾಗಿದಗ. ಎಬಗ ೇಲ್ಾ ಅಿಂದರಗೇನ್ು? ಇದು ಹಗೇಗ್ಗ 
ಹರಡುತ್ಾದಗ? ಮುಿಂತಾದವುಗಳ ಕುರಿತ್ು ಈ ಬರಹದಲ್ಲಿ ತ್ತಳಿಯೇಣ. 

ಮನ್ುಶಯ ಹಾಗು ಮನ್ುಶಯ ಜ್ಾತ್ತಗ್ಗ ಸಗೇರುವ ಕಗ ೇತ್ತಗುಿಂಪುಗಳನ್ುನ (primates) ಕಾಡುವ ಈ ಬಗೇನಗಯನ್ುನ ಎಬಗ ೇಲ್ ನ್ಿಂಜುಳಗಳು (Ebola virus) 

ಉಿಂಟ್ುಮಾಡುತ್ಾವಗ. ಈ ನ್ಿಂಜುಳವನ್ುನ ಮೊದಲ್ ಬಾರಿಗ್ಗ 1976 ರಲ್ಲಿ ಸುಡಾನ್ (ಈಗ ತಗಿಂಕಣ ಸುಡಾನ್ಸ) ಹಾಗು ಕಾಿಂಗ್ಗ ೇ ನಾಡುಗಳಲ್ಲಿ 
ಗುರುತ್ತಸಲ್ಾಯತ್ು. ಸಿಡಿಯುವಿಕಗ (outbreak) ಬಗ್ಗಯಲ್ಲಿ ಹರಡುವ ಈ ನ್ಿಂಜುಳು, ಹಗಚಾಿಗಿ ಬಿಸಿಬಳಸಿನ್ (tropical) ಬಾಗಗಳಲ್ಲಿ 
ಕಾಣಿಸಿಕಗ ಳುುತ್ಾವಗ. ಜಗತ್ತಾನ್ ಹದುಳ ಕ ಟ್ದ (World Health Organization-WHO) ಮಾಹಿತ್ತಯ ಪಿಕಾರ 1976 ರಿಿಂದ 2013 ರವರಗಗ್ಗ 
ಎಬಗ ೇಲ್ 1,716 ಮಿಂದಿಗ್ಗ ತ್ಗುಲ್ಲತ್ುಾ. 

 

(ಎಬಗ ೇಲ್ದಿಿಂದ ಹಗಚ್ುಿ ಬಳಲ್ುತ್ತಾರುವ ನಾಡುಗಳನ್ುನ ಕಗಿಂಪುಬಣಿದಲ್ಲಿ ತಗ ೇರಿಸಲ್ಾಗಿದಗ) 

ಹಿಿಂದಗಿಂದಿಗಿಿಂತ್ಲ್  ದಗ ಡುದಾದ ಎಬಗ ೇಲ್ಾ ಈಗ ಪಡುವಣ ಆಪಿಕಾದ ಗಿನ್ನಯ (Guinea), ಸಿಯ್ರ ರ ಲ್ಯೋನ  (Sierra Leone) ಹಾಗು ನ್ಯಿಜೋರಿಯ 

(Nigeria) ನಾಡುಗಳನ್ುನ ಬಾದಿಸುತ್ತಾದಗ. 2014 ಆಗರಟ 22 ರವರಗಗ್ಗ 2,615 ಮಿಂದಿಗ್ಗ ಎಬಗ ೇಲ್ ತ್ಗುಲ್ಲದುಾ, ಅವರಲ್ಲಿ 1,427 ಮಿಂದಿ ಸತ್ತಾರುವುದಾಗಿ 
ವರದಿಯಾಗಿದಗ. 

ಹರಡುವ ಬಗ : 
ಎಬಗ ೇಲ್ಾ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲ್ಲಗ್ಗ ಬಾವಲ್ಲಗಳಲ್ಲಿ ಕಿಂಡುಬಿಂದಿದಾಾಗಿ ಅರಕಗಯಿಂದ ತ್ತಳಿದುಬಿಂದಿದಗ. ಎಬಗ ೇಲ್ ಸಗ ೇಿಂಕು ತ್ಗುಲ್ಲದ ಪಾಿಣಿಗಳ ನಗತ್ಾರು 
ಇಲ್ಿವಗೇ ಇನಾಯವುದಗೇ ಮಯ್ ಹರಿಕಗಳು (body fluids) ಮನ್ುಶಯನ್ನ್ುನ ಸಗ ೇಕ್ದಾಗ, ಎಬಗ ೇಲ್ ನ್ಿಂಜುಳಗಳು ಮನ್ುಶಯರಲ್ಲಿ ಹರಡುತ್ಾವಗ. ಆಪಿಕಾದ 
ನಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಎಬಗ ೇಲ್ದಿಿಂದ ಸತ್ಾ ಹಣುಿ ಬಾವಲ್ಲ (fruit bat), ಚ್ಚಿಂಪಾಿಂಜಿ, ಗ್ಗ ರಿಲ್ಿ, ಕಗ ೇತ್ತ, ಜಿಿಂಕಗ ಇಲ್ಿವಗೇ ಮುಳುುಹಿಂದಿಗಳನ್ುನ ಮನ್ುಶಯರು 
ಮುಟ್ುಟವ ಇಲ್ಿವಗೇ ಒಪಾ ಮಾಡುವುದರಿಿಂದ ಎಬಗ ೇಲ್ ನ್ಿಂಜುಳು ಹರಡಬಹುದಗಿಂದು ಎಣಿಸಲ್ಾಗಿದಗ. 

Ѧ 
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ನ್ಿಂಜುಳದ ಸಗ ೇಿಂಕು ಪಾಿಣಿಯಿಂದ ಮನ್ುಶಯನಗ್ಗ ತ್ಗುಲ್ಲದ ಮ್ಮೇಲ್ಗ, ಬಗೇನಗಬಿದಾ ಮನ್ುಶಯರ ನಗತ್ಾರು ಇಲ್ಿವಗ ಇನಾಯವುದಗೇ ಮಯ್ ಹರಿಕಗಳು (body 

fluids) ಮತಗ ಾಬಬ ಮನ್ುಶಯನಗ್ಗ ತ್ಗುಲ್ಲದರಗ ಸಗ ೇಿಂಕು ಹರಡುತ್ಾದಗ. ಸಗ ೇಿಂಕು ತ್ಗುಲ್ಲದ ಗಿಂಡಸು ತ್ನ್ನ ಬಿತ್ಾರಿಕ (semen) ಮ ಲ್ಕ ಎರಡು 
ತ್ತಿಂಗಳುಗಳವರಗಗ್ಗ ಎಬಗ ೇಲ್ ನ್ಿಂಜುಳವನ್ುನ ಹರಡಲ್ು ಸಾದಯ. 

ಈ ಬಾರಿ ಕಿಂಡುಬರುತ್ತಾರುವ ಎಬಗ ೇಲ್ಾ ಮೊದಲ್ಲಗ್ಗ ಆಪಿಕಾದಲ್ಲಿ 2 ವರುಶದ ಮಗುವಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕಗ ಿಂಡಿತ್ು. ಆಮ್ಮೇಲ್ಗ ಆ ಮಗುವಿನ್ ತಾಯ ಮತ್ುಾ 3 

ವರುಶದ ತ್ಿಂಗಿಗ್ಗ ಹರಡಿತ್ು. ಅಲ್ಲಿಿಂದ ಆಪಿಕಾದ ಹಲ್ವು ನಾಡುಗಳಿಗ್ಗ ಮತ್ುಾ ಎಬಗ ೇಲ್ಾದಿಿಂದ ಬಳಲ್ುತ್ತಾರುವ ಮಿಂದಿಗ್ಗ ಆರಯಕ ನೇಡಿದ ಡಾಕಟರ್, 

ನ್ರ ್್ ಗಳಿಗ  ತ್ಗುಲ್ಲದುಾ ವರದಿಯಾಗಿದಗ. 

ಕ್ಾಡುವ ಬಗ  (signs & symptoms): 

ಎಬಗ ೇಲ್ ನ್ಿಂಜುಳಗಳು ಮನ್ುಶಯರ ಮಯಯನ್ುನ ಹಗ ಕ್ಕದ ಮ್ಮೇಲ್ಗ, ಮನ್ುಶಯರನ್ುನ ಕಾಡಲ್ು ಎರಡು ದಿನ್ಗಳಿಿಂದ ಮ ರು ವಾರಗಳು ಬಗೇಕಾಗಬಹುದು. 
ಈ ಬಗೇನಗಯಲ್ಲಿ ಕಿಂಡುಬರುವ ಕುರುಹುಗಳಗಿಂದರಗ (symptoms) ಜವರ, ಗಿಂಟ್ಲ್ು ನಗ ೇವು, ಮಯ್ ಕಿಂಡಗಳ ನಗ ೇವು ಹಾಗು ತ್ಲ್ಗ ನಗ ೇವು. ವಾಿಂತ್ತ, 

ಬಗೇದಿ, ಗಿಂದಗಗಳ (rashes) ಜ್ಗ ತಗಗ್ಗ ಈಲ್ಲ (liver) ಹಾಗು ಬಿಕುಕಗಳ (kidney) ಎಿಂದಿನ್ ಕಗಲ್ಸವು ಇಳಿಮುಕವಾಗುತ್ಾದಗ. ಈಲ್ಲ ಹಾಗು ಬಿಕುಕಗಳು 
ಕಗಡುವುದರಿಿಂದ ಮಯ್ ಮ್ಮೇಲ್ಗ ಹಾಗು ಮಯ್ ಒಳಗ್ಗ ನಗತ್ಾರು ಸಗ ೇರಿಕಗಯಾಗುತ್ಾದಗ. 

ಕುತುತದ ್ ರ ತ (diagnosis): ಎಬಗ ೇಲ್ ಬಗೇನಗಯನ್ುನ ಕಿಂಡುಹಿಡಿಯುವ ಬಗ್ಗ, 

1) ಎಬಗ ೇಲ್ದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುವ ಬಗೇನಗಯ ಕುರುಹುಗಳು ಮಲ್ಗೇರಿಯ (malaria), ಟ್ಯಾಾಯ್ು ಜವರ (typhoid fever), ಪಗಿೇಗ್ಸ (plague), ಕಾಲ್ರ 
(cholera) ಮುಿಂತಾದ ಬಗೇನಗಗಳಲ್ಲಿಯ  ಇರುತ್ಾವಗ. ಮೊದಲ್ನಗಯದಾಗಿ, ಸಗ ೇಿಂಕು ತ್ಗುಲ್ಲದ ಮನ್ುಶಯನ್ಲ್ಲಿ ಕಿಂಡುಬರುತ್ತಾರುವ ಬಗೇನಗಯ 

ಕುರುಹುಗಳು ಕಾಣಿಸಲ್ು ಈ ಬಗೇನಗಗಳು ಕಾರಣವಲ್ಿ ಎಿಂಬುವುದನ್ುನ ಗ್ಗ ತ್ುಾ ಮಾಡಿಕಗ ಳುುವುದು. 

2) ಬಗೇನಗಯನ್ುನ ಕಿಂಡುಹಿಡಿಯುವ ಎರಡನಗಯ ಹಗಜ್ಗೆಯಾಗಿ, ಕಾಡುತ್ತಾರುವ ಬಗೇನಗಯು ಎಬಗ ೇಲ್ ಎಿಂದು ಗಟ್ಟಟ ಮಾಡಿಕಗ ಳುಲ್ು, ರಗ ೇಗದಿಿಂದ 
ಬಳಲ್ುತ್ತಾರುವವರ ನಗತ್ಾರನ್ುನ ಎಬಗ ೇಲ್ ನ್ಿಂಜುಳದ ಎದುರುಕಗಳು (antibodies), ಆರ್.ಎನ್ಸ.ಎ (RNA) ಇಲ್ಿವಗ ಎಬಗ ೇಲ್ ನ್ಿಂಜುಳಗಳಿಗ್ಾಗಿ 

ಒರಗಹಚ್ಿಲ್ಾಗುತ್ಾದಗ. 
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ಬ ೋನ  ತಡ ಯುವ ಬಗ : 

1) ನ್ಿಂಜುಳಗಳು ಪಾಿಣಿಗಳಿಿಂದ ಮನ್ುಶಯರಿಗ್ಗ ಹರಡುವುದನ್ುನ ತ್ಡಗಯವುದು. ನ್ಮೆ ಸುತ್ಾಮುತ್ಾಲ್ಲನ್ ಪಾಿಣಿಗಳಲ್ಲಿ, ಈ ಸಗ ೇಿಂಕು ಇರುವುದರ ಬಗ್ಗೆ 
ಹುಡುಕಾಟ್ ನ್ಡಗಸುವುದು. ಒರಗನಗ ೇಡಿದ ಪಾಿಣಿಗಳಲ್ಲಿ, ಈ ಸಗ ೇಿಂಕು ಇದಗ ಎಿಂದಾದರಗ, ಅವುಗಳನ್ುನ ಸರಿಯಾದ ಬಗ್ಗಯಲ್ಲಿ ಕಗ ಲ್ುಿವುದು ಹಾಗು 
ಕಗ ಿಂದ ಪಾಿಣಿಯನ್ುನ ನ್ಿಂಜುಳ ಹರಡದಿಂತಗ ಹ ಳುವುದು ಇಲ್ಿವಗ ಸುಡುವುದು. 

2) ಬಗೇನಗಗ್ಗ ಒಳಗ್ಾದ ರಗ ೇಗಿಯ ನಗತ್ಾರು ಹಾಗು ಇತ್ರ ಮಯ್ ಹರಿಕಗಳು (body fluid) ಮತಗ ಾಬಬ ಹದುಳದ ಮನ್ುಶಯನಗ್ಗ ತ್ಗುಲ್ಲದಾಗ, ಎಬಗ ೇಲ್ 
ನ್ಿಂಜುಳ, ಹದುಳದ ಮನ್ುಶಯನಗ್ಗ ಹರಡುತ್ಾದಗ. ಎಬಗ ೇಲ್ದಿಿಂದ ಬಳಲ್ುತ್ತಾರುವವರ ಹಾಗು ಆರಯಕಯಲ್ಲಿ ತಗ ಡಗಿರುವವರ ಹಾಗು ಅವರ ಸುತ್ಾಮುತ್ಾ 
ಇರುವವರು ಬಗೇನಗಬಿದಾವರಿಿಂದ ಒಿಂದು ಮೇಟ್ರಗಿಿಂತ್ಲ್  ಕಡಿಮ್ಮ ದ ರದಲ್ಲಿರುವಾಗ ನ್ಿಂಜುಳದಿಿಂದ ಕಾಪನ್ುನ (protection) ಒದಗಿಸುವಿಂತ್ಹ 
ಉದಾನಗಯ ತಗ ೇಳಿನ್ ಬಟ್ಗಟಗಳನ್ುನ (gown) ತಗ ಡುವುದು, ಕಣ್ಾೆಪು (protective goggles), ಕಯಾೆಪು (gloves) ಹಾಗು ಮುಕಾಕಪುಗಳನ್ುನ (face 

mask) ತಗ ಡುವುದು, ಎಬಗ ೇಲ್ದಿಿಂದ ನ್ರುಳುತ್ತಾರುವವರನ್ುನ ಆರಯ್ದ ಬಳಿಕ ಕಯೆಳನ್ುನ ಸರಿಯಾಗಿ ತಗ ಳಗದುಕಗ ಳುುವುದು. 

3) ಒರಗ ಹಚ್ಿಲ್ು ಎಬಗ ೇಲ್ ರಗ ೇಗಿಯಿಂದ ತಗಗ್ಗದುಕಗ ಳುುವ ಮಯ್ ಹರಿಕಗಳು (body fluids) ಹಾಗು ಗ ಡುಕಟ್ುಟಗಳನ್ುನ (tissue samples) 

ತಗಗ್ಗದುಕಗ ಳುುವಾಗ, ಸಾಗಿಸುವಾಗ ಹಾಗು ಒರಗ ಹಚ್ುಿವಾಗ ಎಚ್ಿರವಹಿಸುವುದು. 

ಎಬಗ ೇಲ್ ಬಗೇನಗಗ್ಗ ಇದುವರಗಗ  ಯಾವುದಗೇ ಗ್ಗ ತ್ುಾಪಡಿಸಿದ ಮಾಿಂಜುಗ್ಗ (medicine/treatment) ಇಲ್ಿದಿರುವುದರಿಿಂದ ಬಗೇನಗ ತ್ಗುಲ್ಲದವರಲ್ಲಿ 50-

90%ರಶುಟ ಮಿಂದಿ ಸಾಯುತಾಾರಗ. ಎಬಗ ೇಲ್ ನ್ಿಂಜುಳವನ್ುನ ತ್ಡಗಯುವ ಮುನ್ೆದಾನ್ುನ (vaccine) ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಎಲ್ಾಿ ಬಗ್ಗಯ ಪಿಯತ್ನಗಳು 
ನ್ಡಗಯುತ್ತಾವಗ. ಆದರಗ ಸದಯದ ಮಟ್ಟಟಗ್ಗ ಈ ಬಗೇನಗಗ್ಗ ಯಾವುದಗೇ ಮಾಿಂಜುಗ್ಗ (medicine) ಹಾಗು ಮುನ್ೆದುಾ (vaccine) ಇಲ್ಿ. 

ಎಬಗ ೇಲ್ದಿಿಂದ ನ್ರಳುತ್ತಾರುವವರಲ್ಲಿ ನೇರಿಳಿತ್ (dehydration) ಹಗಚ್ುಿವುದರಿಿಂದ, ಆರಯಕಯ ಬಾಗವಾಗಿ ಉಪುಾ-ಸಕಕರಗಗಳನ್ುನ ಹಗ ಿಂದಿರುವ 
ನೇರನ್ುನ ಕುಡಿಸುವುದು ಹಾಗು ಬಗೇನಗಬಿದಾವರ ಹರಿಸುವಗರಾ ಾಟ್ಟಗ್ಗ (circulatory system), ಮಿಂತ್ುಣುಕುಗಳನ್ುನ (electrolytes) ಹಗ ಿಂದಿರುವ 
ಹರಿಕವನ್ುನ ಉಣಿಸುವುದು ಇಿಂತ್ಹ ಕಗಲ್ವು ಆರಯಕಗಳನ್ನಶಗಟೇ ಈಗ ಕಯೆಳುಲ್ಾಗುತ್ತಾದಗ. 

ಬಾರತದಲ್ಲ ಎಬ ್ ೋಲ್ ಸಿತತಿ-ಗತಿ: 

ಬಾರತ್ ಸರಾ ಕರವು 2014 ಆಗರಟ ಎಿಂಟ್ರಿಂದು, ಎಬಗ ೇಲ್ದಿಿಂದ ಬಳಲ್ುತ್ತಾರುವ ನಾಡುಗಳಿಿಂದ ಬರುವ ಜನ್ರ ಮ್ಮೇಲ್ಗ ಕಣ್ಾೆವಲ್ಲಗ್ಗ ತ್ನ್ನ ಎಲ್ಾಿ 
ಬಾನಗ ೇಡ ನಲ್ಾಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಕಟ್ಗಟಚ್ರಿಕಗಯನ್ುನ ವಹಿಸುವ ವಯವಸಗಾಯನ್ುನ ಮಾಡಿದಗ. ಎಬಗ ೇಲ್ ಬಗೇನಗಗ್ಗ ಸಿಂಬಿಂದಿಸಿದಿಂತಗ ಇರಬಹುದಾದ ಬಗೇನಗ 
ಕುರುಹುಗಳು, ಪಯಣಿಗರು ಬರುತ್ತಾರುವ ನಾಡು ಹಿೇಗ್ಗ ಎಬಗ ೇಲ್ ಸಗ ೇಿಂಕು ಇದಾಲ್ಲಿ, ಅದನ್ುನ ಗುರುತ್ತಸುವ ಸಲ್ುವಾಗಿ ಪಡುವಣ ಆಪಿಕಾದ (Wester 

Africa) ನಾಡುಗಳಿಿಂದ ಬರುವ ಪಯಣಿಗರಿಿಂದ ಒಿಂದು ಅರಿ ೆಯನ್ುನ ತ್ುಿಂಬಿಸಲ್ಾಗುತ್ತಾದಗ. 

2014 ಆಗರಟ 26 ರಿಂದು ಲ್ಯಬೇರಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಗಲ್ಗಸಿದಾ ಎಬಗ ೇಲ್ಕಗಕ ತ್ುತಾಾಗಿರಬಹುದಾದ 112 ಮಿಂದಿ ಬಾರತ್ದ ನಾಡಿಗರು ಮುಿಂಬಯ ಹಾಗು 
ಡಗಲ್ಲಿಗಳ ಬಾನಗ ೇಡ ನಲ್ಾಾಣವನ್ುನ ತ್ಲ್ುಪದುಾ, ಎಬಗ ೇಲ್ ನ್ಿಂಜುಳ ಹರಡುವುದನ್ುನ ತ್ಡಗಯಲ್ು, ಇವರನ್ುನ ಉಳಿಸಿಕಗ ಳುಲ್ು ಮುಿಂಬಯ್ ಹಾಗು 
ಡಗಲ್ಲಿಯ ಮದುಾಮನಗಗಳಲ್ಲಿ (hospital) ಬಗೇರ ಾಡಿತ್ (isolation) ಕಗ ೇಣ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲ್ಾಗಿದಗ. 

ಜಗತ್ತಾಗ್ಗ ಸವಾಲ್ಗ ಡಿುರುವ ಈ ಎಬಗ ೇಲ್ಾ ವಯಿರ ತ್ಡಗಗಟ್ುಟವ ಮುನಗನಚ್ಿರಿಕಗಯ ಕಗಲ್ಸಗಳು, ಇದನ್ುನ ತಗ ಡಗದುಹಾಕಲ್ು ಬಗೇಕಾಗಿರುವ ಮದಿಾನ್ 
ಅರಕಗಗಳು ಬಿರುಸಿನಿಂದ ಜಗತ್ತಾನಗಲ್ಗಿಡಗ ನ್ಡಗಯುತ್ತಾವಗ, ಎಬಗ ೇಲ್ಾ ಎದುರಿಸಲ್ು ಜಗತ್ುಾ ಸಜ್ಾೆಗುತ್ತಾದಗ. 

(ಸುದು ಮತುತ ತಿಟ್ು ಸ ಲ : 1. wikipedia.org/wiki/Ebola_virus_disease,  2. en.wikipedia.org, 3. www.who.int) 
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ನಾಳ  ಬಾನ್ಬಂಡಿ ತಲ್ುಪ್ಲ್ದ  ಮಂಗಳ 

- ಪ್ರಶಾಂತ ಸ ್ ರಟ್್ರ 

ಕಳಗದ ವರುಶ ನ್ವಿಂಬರ್ 5, 2013 ರಿಂದು ಬಾನಗ್ಗ ಚ್ಚಮೆದಾ ಇಸ ್ ರೋದ ಬಾನ್ಬಿಂಡಿ ನಾಳಗ, 24.09.2014 ಬಗಳಿಗ್ಗೆ 7.18 ಕಗಕ ಮಂಗಳದ 

ತ್ತರುಗುದಾರಿಯಲ್ಲಿ (orbit) ನಗಲ್ಗಗ್ಗ ಳುಲ್ಲದಗ. ಈ ಮ ಲ್ಕ 299 ದಿನ್ಗಳ ಪಯಣವನ್ುನ ಚಾಚ್ು ತ್ಪಾದಗೇ ಮುಗಿಸಿದ ಬಾನ್ಬಿಂಡಿ ಹಿರಿದಾದ 
ಮ್ಮೈಲ್ಲಗಲ್ಿನ್ುನ ದಾಟ್ಟದಿಂತಾಗುತ್ಾದಗ. ಮಂಗಳ ಸುತುತವ ಹಮುಿಗ  (Mars Orbiter Mission-MOM) ಎಿಂದು ಕರಗಯಲ್ಾಗುವ ಈ ಹಮುೆಗ್ಗ ಗ್ಗಲ್ುವಿನ್ 
ನ್ಗ್ಗ ಬಿೇರಲ್ಲರುವುದು ಈಗ ಇನ್ನಶುಟ ನಚ್ಿಳವಾಗಿದಗ. 

 

ಮಿಂಗಳದ ತ್ತರುಗುದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಗಲ್ಗಗ್ಗ ಿಂಡ ಮ್ಮೇಲ್ಗ ಬಾನ್ಬಿಂಡಿ ಮಿಂಗಳಕಗಕ 365.3 ಕ್.ಮೇ. ಕ್ರುದ ರದಲ್ಲಿ (perigee) ಮತ್ುಾ 80,000 ಕ್.ಮೇ. 
ಹಿರಿದ ರದಲ್ಲಿ (apogee) ಮೊಟ್ಗಟಯಾಕಾರದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸುತ್ಾಲ್ಲದಗ. ಮಿಂಗಳದ ಸುತ್ಾ ಸುತ್ುಾತ್ಾ ಈ ಬಾನ್ಬಿಂಡಿಯು ಮಿಂಗಳದ ಮ್ಮೇಲ್ಗೈಯ 
ಪರಿಚಗಗಳು, ಮಿಂಗಳದಲ್ಲಿರುವ ಅದಿರುಗಳು, ಅಲ್ಲಿಯ ಸುತ್ಾಣದ (environment) ಕುರಿತ್ ಮಾಹಿತ್ತಗಳನ್ುನ ಒದಗಿಸಲ್ಲದಗ. 

ಮಿಂಗಳ ಮತ್ುಾ ನಗಲ್ದ ನ್ಡುವಿರುವ ದ ರ ಸರಾಸರಿ 225 ಮಲ್ಲಯನ್ಸ ಕ್.ಮೇ.ಗಳಾಗಿವಗ. ಮಿಂಗಳದ ತ್ತರುಗುದಾರಿ ಸಗೇರಲ್ು ಬಾನ್ಬಿಂಡಿ ಒಟ್ುಟ 680 

ಮಲ್ಲಯನ್ಸ ಕ್.ಮೇ. ಗಳಶುಟ ಪಯಣಿಸಬಗೇಕಾಗುತ್ಾದಗ. ಇಶುಟ ದ ರದಿಿಂದ ಬಾನ್ಬಿಂಡಿ ಕಳಿಸುವ ಸಿಂದಗೇಶಗಳನ್ುನ ಒರಗಗ್ಗಹಚ್ುಿವುದು, ಅದರ 
ಬಾಗಗಳನ್ುನ ಅಶುಟ ದ ರದಲ್ಲಿ ಅಿಂಕಗಯಲ್ಲಿಡುವುದು ಇಸಗ ಿೇದ ಮುಿಂದಿದಾ ದಗ ಡು ಸವಾಲ್ು. ಈ ಸವಾಲ್ನ್ುನ ಗ್ಗದುಾ ನ್ಮೆ ಇಸಗ ಿೇ ಜಗತ್ತಾನ್ ಕಗಲ್ವಗೇ 
ಕಗಲ್ವು ಬಾನ್ರಿಮ್ಮಯ ಕ ಟ್ಗಳ ಸಾಲ್ಲಗ್ಗ ಸಗೇರಲ್ಲದಗ. ಇಲ್ಲಿಯವರಗಗ್ಗ ಇಿಂತ್ಹ ಹಮುೆಗ್ಗಗಳನ್ುನ ಕಗೈಗ್ಗ ಿಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಗ್ಗಲ್ುವು ಕಿಂಡಿರುವುದು ರಶಾಯದ 
ಸಗ ೇವಿಯತ್ ಸಗಾೇರ ಪೊಿೇಗ್ಾಿಮ್, ಅಮೆೋರಿಕ್ಾದ ನಾಸಾ ಮತ್ುಾ ಯರ ್ ೋಪಿಯನ್ ಸಗಾೇರ ಏಜ್ಗನ್ಗಳಶಗಟೇ. 
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ನಗಲ್ದಿಿಂದ ಸುಮಾರು 2 ಲ್ಕ್ ಕ್.ಮೇ.ಗಳಾಚಗಯ ದ ರದಲ್ಲಿ ಸಿಂದಗೇಶ ಕಳಿಸುವುದನ್ುನ, ಪಡಗಯುವುದನ್ುನ ಆಳವಾದ ಬಾನ್ ಒಡನಾಟ್ (Deep Space 

Communication) ಎಿಂದು ಕರಗಯುತಾಾರಗ. ಮ್ಮೇಲ್ಗ ತ್ತಳಿಸಿದಿಂತಗ ಸುಮಾರು 225 ಮಲ್ಲಯನ್ಸ ಕ್.ಮೇ. ದ ರ ಸಾಗುವ ಬಾನ್ಬಿಂಡಿಯಿಂದನ್ುನ 
ಹಿಡಿತ್ದಲ್ಲಿಡಲ್ು ’ಆಳವಾದ ಬಾನ್ ಒಡನಾಟ್’ದಲ್ಲಿ ಪಳಗಿರಬಗೇಕು. ಈ ಅರಿಮ್ಮಯ ಕವಲ್ಲನ್ಲ್ಲಿ ಪಳಗುವುದು ಇಸಗ ಿೇದ ಮುಕಯ ಗುರಿಯಾಗಿತ್ುಾ. 
ಬಾರತ್ದ ಆಳವಾದ ಬಾನ್ ಒಡನಾಟ್ದ ಮೊದಲ್ಲಗ (father of deep space communication) ಎಿಂದು ಗುರುತ್ತಸಲ್ಾಗುವ ಕನ್ನಡಿಗರಾದ 

ಎಸ್.ಕ್ .ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಇಸಗ ಿೇದ ಈ ಗುರಿಯನ್ುನ ಈಡಗೇರಿಸಿಕಗ ಳುುವಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ಿ ವಹಿಸಿದಾಾರಗ. 

ಕಳಗದ ನ್ವಗಿಂಬರ್  18 ರಿಂದು ತಗರಳಿದಾ ಅಮ್ಮೇರಿಕಾದ ಮಾವ ನ್ (MAVEN) ಹಗಸರಿನ್ ಬಾನ್ಬಿಂಡಿ ಕ ಡ ಮೊನಗನ ಬಾನ್ುವಾರ ಮಿಂಗಳದ 
ತ್ತರುಗುದಾರಿಯನ್ುನ ಸಗೇರಿದಗ. ಮಿಂಗಳದ ತ್ತಳುವಳಿಕಗಯನ್ುನ ಹಗಚ್ಚಿಸಿಕಗ ಳುಲ್ು ಇವಗರಡ  ಬಾನ್ಬಿಂಡಿಗಳು ಮುಿಂದಿನ್ ದಿನ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಗರವಾಗಲ್ಲವಗ. 

ಮಿಂಗಳ ಸುತ್ುಾವ ಹಮುೆಗ್ಗಯಲ್ಲಿ ಎಡಗಬಿಡದಗೇ ತಗ ಡಗಿರುವ ಇಸಗ ಿೇದ ನ್ ರಾರು ಅರಿಗರಿಗ್ಗ ನ್ಲ್ಗೆಯ ಹಾರಗೈಕಗಗಳನ್ುನ ತ್ತಳಿಸಗ ೇಣ ಬನನ. 

(ತಿಳಿವಿನ್ ಮತುತ ತಿಟ್ುಗಳ ಸ ಲ ಗಳು: ಇಸಗ ಿೇ ಮಿಂಬಲ್ಗದಾಣ, ವಿಕ್ಪೇಡಿಯಾ) 
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ಜಿ-ಕ್ಾಯನ್್: ನ ರ ಗ ್ ಂದು ಬಗ ಹರಿಕ್  
- ರತಿೋಶ ರತಾುಕರ 

 

ನಗಲ್ನ್ಡುಗುವಿಕಗ ಮತ್ುಾ ನಗರಗಯಿಂತ್ಹ ಪಿಕುಿತ್ತ ವಿಕಗ ೇಪಗಳು ಜಪಾನ್ಸ ನಾಡಿಗ್ಗ ಹಗ ಸದಗೇನ್ಲ್ಿ. ಇಿಂತ್ಹ ಹಲ್ವಾರು ಆಪತ್ುಾಗಳನ್ುನ ಎದುರಿಸಲ್ು 
ಅಲ್ಲಿನ್ ಮಿಂದಿ ಎಿಂದಿಗ  ಸಿದಾರಾಗಿರುತಾಾರಗ. ಇಿಂತ್ಹ ಆಪತ್ುಾಗಳಿಿಂದ ಕಾಪಾಡಿಕಗ ಳುಲ್ು ಹಗಚಾಿಗಿ ಅವರು ಅರಿಮ್ಮಯ ಮೊರಗಹಗ ೇಗಿ, ಅದರ ಆದಾರದ 
ಮ್ಮೇಲ್ಗ ತ್ಮೆ ಮನಗ ಹಾಗು ಊರುಗಳನ್ುನ ಕಟ್ಟಟಕಗ ಿಂಡಿದಾಾರಗ. ಇಿಂತ್ಹದಗಾೇ ಒಿಂದು ಹಮುೆಗ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಜಿ-ಕಾಯನ್ಸ್ ಹಮುೆಗ್ಗಯ  ಒಿಂದು. ಜಪಾನನ್ 
ರಾಜದಾನ ಟ್ಗ ೇಕ್ಯೇ ನ್ಗರವನ್ುನ ನಗರಗಯಿಂದ ಕಾಪಾಡಿಕಗ ಳುಲ್ು ಹಾಕ್ಕಗ ಿಂಡ ಹಮುೆಗ್ಗಯೇ ಜಿ-ಕ್ಾಯನ್್ (G-Cans). ಇದು ನಗರಗಯಿಂದ 
ಕಾಪಾಡಿಕಗ ಳುಲ್ು ಇರುವ ಹಮುೆಗ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಾನ್ಲ್ಲಿಯೇ ಅತ್ತ ದಗ ಡು ಹಮುೆಗ್ಗಯಾಗಿದಗ. 

ಟ್ಗ ೇಕ್ಯೇ ನ್ಗರವು ಹಲ್ವಾರು ನ್ದಿಗಳಿಿಂದ ಕ ಡಿದಗ, ಮಳಗಯು ಹಗಚಾಿದಿಂತಗ ಈ ನ್ದಿಗಳಲ್ಲಿ ನಗರಗ ಬಿಂದು ಟ್ಗ ೇಕ್ಯೇ ನ್ಗರಕಗಕ 
ತಗ ಿಂದರಗಯಾಗುತ್ತಾತ್ುಾ. ಇದನ್ುನ ತ್ಪಾಸಲ್ಗಿಂದಗೇ ಜಿ-ಕಾಯನ್ಸ್ ಹಮುೆಗ್ಗಯನ್ುನ ಕಯೆತ್ತಾಕಗ ಳುಲ್ಾಯತ್ು. ಇದನ್ುನ ಮ್ಮಟ್ಗ ಿೇಪಾಲ್ಲಟ್ನ್ಸ ಏರಿಯಾ ಅವಟರ್ 
ಅಿಂಡರ್ ಗಿವ ಿಂಡ್ ಡಿರ ಚಾರ ೆ್ ಚಾನಗಲ್ (Metropolitan Area Outer Underground Discharge Channel) ಎಿಂದು ಕ ಡ ಕರಗಯುತಾಾರಗ. ಈ 

ಹಮುೆಗ್ಗಯಲ್ಲಿ ನ್ದಿಯಿಂದ ಬರುವ ಹಗಚ್ಚಿನ್ ನೇರನ್ುನ ಉರುಳಗ ಆಕಾರವಿರುವ ಅಯುಾ ಬಗೇರಗ ಬಗೇರಗ ಹ ಗೆಂಬ(silos)ಗಳು ಮತ್ುಾ ಸುರಿಂಗದ ನಗರವಿನಿಂದ 
ಟ್ಗ ೇಕ್ಯೇ ನ್ಗರದ ಹಗ ರಕಗಕ ಕಳುಹಿಸಲ್ಾಗುವುದು. ನೇರನ್ುನ ಟ್ಗ ೇಕ್ಯೇ ನ್ಗರದಿಿಂದ 30 ಕ್. ಮೇ ದ ರವಿರುವ ಕಸುಕಾಬಗ ನ್ಗರದ ಬಳಿ ಇರುವ 
ಎಡಗ ಗ್ಗ ವಾ ನ್ದಿಗ್ಗ ಹರಿಸಲ್ಾಗುವುದು. ಬನನ ಇದನ್ುನ ಹಗೇಗ್ಗ ಮಾಡಲ್ಾಗಿದಗ ಎಿಂಬುದನ್ುನ ತ್ತಳಿಯೇಣ. 
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ಟ್ಗ ೇಕ್ಯೇದಲ್ಲಿ ಬರುವ ನಗರಗಯ ನೇರನ್ುನ ಸುರಿಂಗಕಗಕ ತ್ಲ್ುಪಸಲ್ು ನ್ಗರದ ಅಯುಾ ಕಡಗಗಳಲ್ಲಿ ಉರುಳಗ ಆಕಾರಾದ ಹಗಗೆಿಂಬಗಳನ್ುನ ಕಟ್ಟಲ್ಾಗಿದಗ. 
ಒಿಂದಗ ಿಂದು ಹಗಗೆಿಂಬ 65 ಮೇ. ಎತ್ಾರ ಮತ್ುಾ 32 ಮೇ. ಅಡುಗಲ್ವಿದಗ. ಈ ಹಗಗೆಿಂಬದ ತ್ುದಿಗಳು ನಗಲ್ದಿಿಂದ ಕಗಲ್ವಗೇ ಮೇಟ್ರುಗಳಶುಟ ಎತ್ಾರವಿದುಾ 
ಉಳಿದ ಬಾಗವಗಲ್ಿ ನಗಲ್ದ ಅಡಿಗ್ಗ ಹಗ ೇಗಿರುತ್ಾದಗ. ಮ್ಮೇಲ್ಲನ್ ಚ್ಚತ್ಿದಲ್ಲಿ ತಗ ೇರಿಸಿದಿಂತಗ ಹಗಗೆಿಂಬಗಳ ನ್ಡುವಗ ಸುರಿಂಗವಿದಗ. ಈ ಸುರಿಂಗದ ಅಡುಳತಗ 
10.6 ಮೇ ಆಗಿದಗ, ಮತ್ುಾ ಈ ಸುರಿಂಗವು ನಗಲ್ದಿಿಂದ ಮ್ಮೇಲ್ಲಿಂದ 50 ಮೇಟ್ರ್ ನ್ಶುಟ ಆಳಕಗಕ ಇದಗ. ಹಿೇಗ್ಗ ಬಗೇರಗ ಬಗೇರಗ ಕಡಗಗಳಲ್ಲಿರುವ ಅಯುಾ 
ಹಗಗೆಿಂಬಗಳು ಸುರಿಂಗದಿಿಂದ ಕ ಡಿಕಗ ಿಂಡು ಒಟ್ುಟ 6 ಕ್ಲ್ಗ ೇ ಮೇಟ್ರ್ ನ್ಶುಟ ಉದಾಕಗಕ ಹರಡಿಕಗ ಿಂಡಿದಗ. 

 

ಈ ಸುರಿಂಗ ಹಾಗು ಹಗಗೆಿಂಬದ ಕಗ ನಗಗ್ಗ ದಗ ಡುದಗ ಿಂದು ನೇರಿನ್ ತಗ ಟ್ಟಟಯನ್ುನ ನಗಲ್ದಗ ಳಗ್ಗ ಕಟ್ಟಲ್ಾಗಿದಗ. ಇದನ್ುನ ದಿ ಟ್ಗಿಂಪಲ್ (The Temple) 

ಎಿಂದು ಕರಗಯುತಾಾರಗ. ಇದು ಕಗೇವಲ್ 25.4 ಮೇ ಎತ್ಾರವಿದಗ ಆದರಗ ಇದರ ಉದಾ ಸುಮಾರು 177 ಮೇ. ಮತ್ುಾ ಅಗಲ್ 78 ಮೇ. ಇದಗ. ಇಶುಟ ದಗ ಡು 
ನೇರಿನ್ ತಗ ಟ್ಟಟಯ ನ್ಡುವಗ ಆನಕಗಗ್ಾಗಿ (support) ಸುಮಾರು 59 ಕಿಂಬಗಳನ್ುನ (20 ಮೇ. ಉದಾ) ಕಟ್ಟಲ್ಾಗಿದಗ. 
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ಇದು ಹ ೋಗ  ಕ್ ಲ್ಸ ಮಾಡುತತದ ? 

ಟ್ಗ ೇಕ್ಯೇ ನ್ಗರದ ಸುತ್ಾಮುತ್ಾ ಮಳಗ ಹಗಚಾಿಗಿ ನ್ದಿಗಳಲ್ಲಿ ನಗರಗ ಬಿಂದಾಗ, ನ್ದಿಯು ತ್ುಿಂಬಿ ಹಗಚಾಿದ ನೇರನ್ುನ ಹಗಗೆಿಂಬಗಳ ಮ್ಮೇಲ್ುಾದಿಯ ಕಡಗಗ್ಗ 
ಸಾಗಿಸುವ ಏರಾ ಾಡನ್ುನ ಮಾಡಲ್ಾಗಿದಗ. ಈ ಹಗಗೆಿಂಬಗಳ ತ್ಳದಲ್ಲಿ ನ್ದಿಯ ನೇರು ತ್ುಿಂಬಿಕಗ ಳುುತಾಾ ಹಗ ೇಗುತ್ಾದಗ, ತ್ುಿಂಬಿಕಗ ಿಂಡ ನೇರು ಸುರಿಂಗದ 
ಮ ಲ್ಕ ಮತಗ ಾಿಂದು ಹಗಗೆಿಂಬವನ್ುನ ಸಗೇರುತ್ಾದಗ. ಹಿೇಗ್ಗ ಮುಿಂದುವರಿದು ಹಗಚ್ಚಿನ್ ನೇರು ಸುರಿಂಗದ ಮ ಲ್ಕ ಕಗ ನಗಯ ಹಗಗೆಿಂಬದಲ್ಲಿ 
ತ್ುಿಂಬಿಕಗ ಳುುತ್ಾದಗ. ಕಗ ನಗಯ ಹಗಗೆಿಂಬದಿಿಂದ ನೇರು ಮುಿಂದುವರಿದು ದಗ ಡು ನೇರಿನ್ ತಗ ಟ್ಟಟಯಲ್ಲಿ ತ್ುಿಂಬಿಕಗ ಳುುತ್ಾದಗ. 

ಈ ದಗ ಡು ನೇರಿನ್ ತಗ ಟ್ಟಟಗ್ಗ 10 ಮ್ಮಗ್ಾ ವಾಯಟ್ ಹುರುಪರುವ 78 ನ್ನೋರ ತುತಕ (water pump)ಗಳನ್ುನ ಮತ್ುಾ 14000 ಎ ನ ಪ ಹುರುಪುಳು 
ಟ್ರ ಬಯ್ನ ಗಳನ್ುನ ಅಳವಡಿಸಲ್ಾಗಿದಗ. ಇದರ ನಗರವಿನಿಂದ 200 ಟ್ನ್ಸ ನೇರನ್ುನ ಒಿಂದು ಸಗಕಗಿಂಡಿಗ್ಗ ನೇರಿನ್ ತಗ ಟ್ಟಟಯಿಂದ ಎತ್ತಾ ಹಗ ರ 
ಹಾಕಬಹುದಾಗಿದಗ. ಹಿೇಗ್ಗ ಹಗ ರಗ್ಗತ್ುಾವ ನೇರನ್ುನ ಎಡಗ ಗ್ಗ ವಾ ನ್ದಿಗ್ಗ ಬಿಡಲ್ಾಗುವುದು. ಟ್ಗ ೇಕ್ಯೇ ನ್ಗರವು ಎಡಗ್ಗ ೇವಾ ನ್ದಿಗಿಿಂತ್ ಎತ್ಾರದ 
ಬಾಗದಲ್ಲಿದಗ, ಮತ್ುಾ ಎಡಗ ಗ್ಗ ವಾ ನ್ದಿಯು ಕಡಲ್ಲಗ್ಗ ಹತ್ತಾರವಾಗಿದಗ. ಹಾಗ್ಾಗಿ ಎಡಗ್ಗ ೇವಾ ನ್ದಿಗ್ಗ ಹರಿಸುವ ಹಗಚ್ಚಿನ್ ನೇರಿನಿಂದ ಟ್ಗ ೇಕ್ಯೇ 
ನ್ಗರಕಾಕಗಲ್ಲ ಇಲ್ಿವಗೇ ಆ ನ್ದಿಯ ದಡದಲ್ಲಿರುವ ಬಗೇರಗ ನ್ಗರಗಳಿಗ್ಗ ಯಾವುದಗೇ ಹಾನಯಾಗುವುದಿಲ್ಿ. ಅಲ್ಿದಗೇ ನೇರಿನ್ ಹರಿವನ್ುನ ಗಮನಸಲ್ು ಮತ್ುಾ 
ಹತಗ ೇಟ್ಟಯಲ್ಲಿಡಲ್ು ಒಿಂದು ಹತ ್ ೋಟಿ ಕ್ ್ೋಣ  (control room) ಕ ಡ ಕಗಲ್ಸ ಮಾಡುತ್ತಾರುತ್ಾದಗ. 

 

ಈ ಹಮುೆಗ್ಗಗ್ಗ ಬಗೇಕಾದ ನಗಲ್ದಡಿಯ ಕಾಲ್ುವಗಯನ್ುನ ‘ಕ್ಾಪಿಡುವ ಸುರಂಗ ಕಟ್ುುವ ಚಳಕ‘ (Shield Tunneling Technology)ವನ್ುನ ಬಳಸಿ 
ಕಟ್ಟಲ್ಾಗಿದಗ. ಈ ಚ್ಳಕದಲ್ಲಿ, ಮೊದಲ್ು ಗಟ್ಟಟಯಾದ, ಬಲ್ಪಡಿಸುವಿಂತ್ಹ ಪಟ್ಟಟಗಳನ್ುನ ನಗಲ್ಕಗಕ ತ್ಳಿು ಒಿಂದು ಚ್ವಕಟ್ಟನ್ುನ ಮಾಡಿಕಗ ಳುಲ್ಾಗುವುದು. ಈ 
ಚ್ವಕಟ್ಟಟನ್ ನ್ಡುವಿನ್ ಮಣಿನ್ುನ ತಗಗ್ಗದು ಸುರಿಂಗ ಇಲ್ಿವಗ ಹಗಗೆಿಂಬ ಕಟ್ುಟವ ಕಗಲ್ಸ ಮಾಡಲ್ಾಗುವುದು. ಸುತ್ಾಲ್ಲನ್ ಮಣುಿ ಜ್ಾರದಿಂತಗ ಈ ಚ್ವಕಟ್ುಟ 
ನಗರವಾಗುತ್ಾದಗ. ಹಿೇಗ್ಗ ಚ್ವಕಟ್ಟನ್ುನ ಕಟ್ಟಟಕಗ ಿಂಡು ನಗಲ್ವನ್ುನ ಅಗ್ಗಯುತಾಾ ಕಗಲ್ಸವನ್ುನ ಮುಿಂದುವರಿಸಲ್ಾಗುವುದು. 

ಹಿೇಗ್ಗ, ನಗರಗಯಿಂದ ಬಳಲ್ುತ್ತಾದಾ ಟ್ಗ ೇಕ್ಯೇ ನ್ಗರವನ್ುನ ಕಾಪಾಡಲ್ು ನಗರಗಯ ನೇರನ್ುನ ಕ ಡಿಹಾಕ್, ನಗಲ್ದಡಿಗ್ಗ ಕಳುಹಿಸಿ, ಸುರಿಂಗದ ಮ ಲ್ಕ 
ಟ್ಗ ೇಕ್ಯೇ ನ್ಗರವನ್ುನ ದಾಟ್ಟಸಿ, ದ ರದ, ತಗ ಿಂದರಗಗ್ಗ ಳಗ್ಾಗದ ಜ್ಾಗವಾದ ಎಡಗ ಗ್ಗ ವಾ ನ್ದಿಗ್ಗ ತ್ಲ್ುಪಸಿದಾಾರಗ. ಈ ಹಮುೆಗ್ಗಯನ್ುನ 1992 

ರಿಿಂದ 2009 ರವರಗ ಅಿಂದರಗ ಸುಮಾರು 17 ವರುಶಗಳ ಕಾಲ್ ತಗಗ್ಗದುಕಗ ಿಂಡು ಮುಗಿಸಿದಾಾರಗ. ಇನ್ುನ ಮಳಗಗ್ಾಲ್ವಲ್ಿದ ಹಗ ತ್ತಾನ್ಲ್ಲಿ ಈ ಹಮುೆಗ್ಗಯು 
ಪಿವಾಸಿ ತಾಣವಾಗಿ ಮಾರ ಾಡುತ್ಾದಗ. ಹಗಗೆಿಂಬಗಳಲ್ಲಿರುವ ಮ್ಮಟ್ಟಟಲ್ುಗಳ ಮ ಲ್ಕ ಕಗಳಗಿಳಿದು ಸುರಿಂಗ ಮತ್ುಾ ದಗ ಡು ನೇರಿನ್ ತಗ ಟ್ಟಟಯನಗನಲ್ಾಿ 
ನಗ ೇಡಿಕಗ ಿಂಡು ಬರಬಹುದು. 

(ಮಾಹಿತಿ ಮತುತ ಚಿತರ ಮ್ಲ್: interestingengineering.com) 

http://honalu.net/
minche@honalu.net
minche@honalu.net
https://honalu.files.wordpress.com/2014/07/tokyo-underground-temple-6.jpg
http://interestingengineering.com/g-cans-worlds-largest-flood-prevention-complex/


-----------------------------------------------------------------------    
61      ಹ ್ ನ್ಲ್ು                ಮಿಂಬಲ್ಗ: http://honalu.net/              ಮಿಂಚಗ: minche@honalu.net
    

ಆರಿ ೆಮಿಡಿೋಸ್ ರ ತ ೋಲ ್ ತತರದ ಕಟ್ುಲ ಗಳು 
- ಗಿರಿೋಶ ವ ಂಕಟ್ಸುಬಿರಾವ್ಸ 

ತಗೇಲ್ಗ ತ್ಾರದ ಅನ್ುಕ ಲ್ದಿಿಂದ ಕಳಗದ ಬರಹದಲ್ಲಿ (ಬರಹ: ಆಕ್ವನ್ಮಡಿೇರ ರ ...ಹಗ ನ್ನಮುಡಿಯ ...) ಹಗ ನ್ನಮುಡಿಯನ್ುನ ಕಗಡಿಸದಿಂತಗ 
ಸರಾಗವಾಗಿ ಅದರ ಪರಿಚಗಯ ಮಟ್ಟವನ್ುನ ಎಣಿಸಿದ ಪರಿಯನ್ುನ ಓದಿದಗವು. ಅಲ್ಲಿ ಮನ್ುಗಿದಾ ಆರಿ ೆಮಿಡಿೋಸ್  ಕಟ್ಟಲ್ಗಯನ್ುನ ಇನ್ನಶುಟ ಈ ಬರಹದಲ್ಲ 
ಅರಿಯೇಣ. 

ಯಾವುದಗೇ ಒಿಂದು ವಸುಾವನ್ುನ ನೇರಿಗ್ಗ ಇಳಿಬಿಟ್ಾಟಗ, ಅದರದಗೇ ಗ್ಾತ್ಿಗಆಳವಿಯಶಗಟೇ ನೇರನ್ುನ ಮ್ಮೇಲ್ಗದ ಡುವುದು. 

ಹಿೇಗ್ಗ ನ್ ಕಲ್ಾಟ್ಟ ನೇರಿನ್ ತ್ ಕವಗೇ ತಗೇಲ್ಗ ತ್ಾರ, ಆ ವಸುಾವಿನ್ ತ್ ಕಕ್ಕಿಂತ್ ತಗೇಲ್ಗ ತ್ಾರ ಕಡಿಮ್ಮಯದಾರಗ, ತಗೇಲ್ಗ ತ್ಾರ ಆ ವಸುಾವಿನ್ ತ್ ಕವನ್ುನ 
ಎದುರಿಸಲ್ಾರದಗ. ಆ ವಸುಾವು ಮುಳುಗುತ್ಾದಗ (ತ್ತಟ್ಟ 1 ನಗ ೇಡಿ. ಕಗೇವಲ್ 20 ಗ್ಾಿಿಂ ತ್ ಕವಿರುವ ಕಬಿಿಣದ ಗ್ಗ ೇಲ್ಲಯ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ). 

 

ಆದರಗ ನ್ ಕಲ್ಾಟ್ಟ ನೇರಿನ್ ತ್ ಕವು ಆ ವಸುಾವಿನ್ ತ್ ಕಕ್ಕಿಂತ್ ಹಗಚ್ಚಿದಾರಗ ತಗೇಲ್ಗ ತ್ಾರವಗೇ ಹಗಚಾಿಗುವುದರಿಿಂದ, ಆ ವಸುಾವು ತಗೇಲ್ುವುದು (ತ್ತಟ್ಟ 2 

ನಗ ೇಡಿ. 200 ಗ್ಾಿಿಂ ತ್ ಗಿದರ  ಅದಗೇ ಕಬಿಬಣದ ತ್ಗಡನ್ುನ ಬಳಸಿಮಾಡಿರುವ ಡಬಿಬಯ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ). 

Ѧ 
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ಒಿಂದು ಕಬಿಬಣದಗ್ಗ ೇಲ್ಲಯು ನೇರಿಗಿಳಿಬಿಟ್ಾಟಗ ಮುಳುಗಿದರಗ, ಅದಗೇ ಕಬಿಬಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ದಗ ಡು ಹಡಗುಗಳು ತಗೇಲ್ುವ ಚ್ಳಕವನ್ುನ ಎಶುಟ ಒಪಾವಾಗಿ 
ಈ ಕಟ್ಟಲ್ಗಸಾರಿತ್ಲ್ಿವಗ? 

ಈಗ ಈ ಕಟ್ಟಲ್ಗಯನ್ುನ ಬಳಸಿ ಹಗ ೇಲ್ಲಕಗದಟ್ಟಣ್ಗ ಇಲ್ಿವಗ ಹಗ ೇಲ್ಲಕಗ ಒತ್ಾಟ್ಟನ್ುನ (Relative Density or Specific Gravity), ದಟ್ಟಣ್ಗಯಳಕ ಇಲ್ಿವಗ 
ಒತ್ಾಟ್ಟಳಕದಿಿಂದ (Hydrometer) ಅಳಗಯುವ ಪರಿಯನ್ುನ ಅರಿಯೇಣ. ಹಗ ೇಲ್ಲಕಗದಟ್ಟಣ್ಗ ಎಿಂದರಗ ವಸುಾವಿನ್ ದಟ್ಟಣ್ಗಯನ್ುನ ನೇರಿನ್ ದಟ್ಟಣ್ಗಯಿಂದ 
ಪಾಲ್ಾಗಿಸಿದ (Fraction) ಎಣಿಕಗ. 

∴ ವಸುತವಿನ್ ಹ ್ ೋಲ್ಕ್  ದಟ್ುಣ  = ವಸುತವಿನ್ ದಟ್ುಣ  / ನ್ನೋರಿನ್ ದಟ್ುಣ  

ನೇರಾಗಿರುವ ವಸುಾವಿನ್ ಹಗ ೇಲ್ಲಕಗ ದಟ್ಟಣ್ಗಯನ್ ನ ಇದಗೇ ರಿೇತ್ತಯಲ್ಲಿ ಎಣಿಸಬಹುದು. 

· ವಸುಾವಿನ್ ಹಗ ೇಲ್ಲಕಗ ಒತ್ಾಟ್ುಟ ಒಿಂದನ್ುನ ಮೇರಿದರಗ, ಅದು ನೇರಿಗಿಿಂತ್ಲ್  ತ್ ಕವುಳುದಾಾಗಿರುವುದು, ಅದನಗನೇ ಇನಗ ನಿಂದು ಎಡಗಯಿಂದ ಹಗೇಳಿದಾಗ, 

ವಸುಾವಿನ್ ಹಗ ೇಲ್ಲಕಗ ಒತ್ಾಟ್ುಟ ಒಿಂದಕ್ಕಿಂತ್ಲ್  ಕಡಿಮ್ಮಯದಾರಗ, ಅದು ನೇರಿಗಿಿಂತ್ಲ್  ಹಗುರವಾಗಿರುವುದು. 

ಒತ್ಾಟ್ಟಳಕ ಇಲ್ಿವಗ ದಟ್ಟಣ್ಗಯಳಕದ (Hydrometer) ನಗರವಿನಿಂದ ನೇರಾಗಿರುವ ವಸುಾವಿನ್ ದಟ್ಟಣ್ಗಯನ್ುನ ಅಳಗಯಬಹುದು. ದಟ್ಟಣ್ಗಯಳಕವೂ 
ಆರಿ ಕಮಡಿೇರ  ಕಟ್ಟಲ್ಗಯಿಂತಗಯೇ ಕಗಲ್ಸಮಾಡುವುದು. ದಟ್ಟಣ್ಗಯಳಕವನ್ುನ ಒಿಂದು ಸಣಿದಾಗಿ ಉದಾವಾದ ಗ್ಾಜಿನ್ ಕಗ ಳವಗಯನ್ುನ ತಗಗ್ಗದುಕಗ ಿಂಡು, 
ಅದರ ಬುಡವನ್ುನ ಕಗ ಿಂಚ್ ಉಬಿಬಸಿ ಅದರಗ ಳಗ್ಗ ಪಾದರಸ (Mercury) ಇಲ್ಿವಗ ಸಿೇಸವನ್ುನ (Lead) ತ್ುಿಂಬಿಸಿ ಮುಚ್ಚಿ, ಮಾಡಿರುತಾಾರಗ. ಹಿೇಗ್ಗ 
ಮಾಡಲ್ಾಟ್ಟ ಅಳಕವನ್ುನ ನೇರುತ್ುಿಂಬಿದ ಉದಾನಗಯ ಗ್ಾಜಿನ್ ಜ್ಾಡಿಯಲ್ಲಿ, ಉಬಿಬದಿಂಚ್ು ಕಗಳಗ್ಗ ಮಾಡಿ ಇಳಿಬಿಟ್ಾಟಗ ಅದು ನೇರಿನ್ ತಗೇಲ್ಗ ತ್ಾರಕಗಕ 
ಸರಿಯಾಗಿ ಒಿಂದು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತಗೇಲ್ಲ ನಲ್ುಿತ್ಾದಗ (ತ್ತಟ್ಟ 3 ನಗ ೇಡಿ). 
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ಈಗ ಅದಗೇ ಅಳಕವನ್ುನ ನೇರಿಗಿಿಂತ್ಲ್  ತಗಳುವಾದ ಕಲ್ಗಿಣ್ಗಿಯಲ್ಲ ಇಳಿಬಿಟ್ಾಟಗ, ತಗೇಲ್ಗ ತ್ಾರ ಕಡಿಮ್ಮಯರುವುದರಿಿಂದ ಅದು ಇನ್ನಶುಟ ಒಳಕ್ಕಳಿದು ತಗೇಲ್ಲ 
ನಲ್ುಿತ್ಾದಗ. ಆದರಗ ಅದಗೇ ಅಳಕವನ್ುನ ನೇರಿಗಿಿಂತ್ಲ್  ದಟ್ಟವಾದ ಎಣ್ಗಿಯಲ್ಲ ಿಇಳಿಬಿಟ್ಾಟಗ, ತಗೇಲ್ಗ ತ್ಾರ ಹಗಚ್ುಿವುದರಿಿಂದ ಆಳಕ್ಕಳಿಯಲ್ಾರದಗ ಇನ್ ನ 
ಮ್ಮೇಲ್ಲನ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಗಿೇ ತಗೇಲ್ಲ ನಲ್ುಿತ್ಾದಗ. ಅಿಂದರಗ ಕಗ ಳವಗಯು ಮುಳುಗುವ ಮಟ್ಟವನ್ುನ ಅಳಗಯುವುದರಿಿಂದ, ಇಳಿಬಿಟ್ಟ ಕಲ್ಗಿಣ್ಗಿ, ಇಲ್ಿವಗ ಎಣ್ಗಿಯ ಒತ್ಾಟ್ಟನ್ುನ 
ನೇರಿನ್ ಒತ್ಾಟ್ಟಟಗ್ಗ ಹಗ ೇಲ್ಲಸಿ ಅಳಗಯಬಹುದು. 

ಅಳಕವನ್ುನ ಅಪಾಟ್ ಕಲ್ಗಿಣ್ಗಿಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಬಿಟ್ುಟ ಮಟ್ಟವನ್ುನ ಗುರುತ್ತಸಿಕಗ ಿಂಡರಗ, ನ್ಿಂತ್ರ ಅದಗೇ ಅಳಕವನ್ುನ ಬಗರಗಕಗಯದಗ ಅನಸುವ ಕಲ್ಗಿಣ್ಗಿಯಲ್ಲಿ 
ಇಳಿಬಿಟ್ಾಟಗ, ಕಗ ಳವಗಯು ತಗೇಲ್ುವ ಮಟ್ಟವನ್ುನ ನಗ ೇಡಿದರಗ ಸಾಕು ಬಗರಕಗಯದಗಯೇ ಇಲ್ಿವೇ ಅಪಾಟ್ವೇ ಎಿಂದು ತ್ತಳಿಯಬಹುದು. ಅದಗೇ 
ರಿೇತ್ತಯಲ್ಲಿ ಹಾಲ್ಲನ್ ಅಪಾಟ್ತಗಯನ್ು ಅರಿಯಲ್  ಬಳಸಬಹುದು. ಈ ಚ್ಳಕವನಗನೇ ಬಳಸುವ ಕಗಲ್ವು ಒತ್ಾಟ್ಟಳಕಗಳ ಮಾದರಿಗಳು: 
ಹಾಲ್ಲನ್ದಟ್ಟಣ್ಗಯಳಕ (Lactometer) – ಹಾಲ್ಲನ್ ಪರಿಚಗಯನ್ುನ ಅಳಗಯಲ್ು, ಹಗಿಂಡದದಟ್ಟಣ್ಗಯಳಕ (Alcohol meter) – ಬಗರಕಗಯಲ್ಲಿರುವ ಹಗಿಂಡದ 
ಮಟ್ಟವನ್ುನ ಅಳಗಯಲ್ು, ಸಕಕರಗದಟ್ಟಣ್ಗಯಳಕ (Saccharometer) – ಬಗರಕಗಯಲ್ಲಿರುವ ಸಕಕರಗಯ ಮಟ್ಟವನ್ುನ ಅಳಗಯಲ್ು. 

ತಗೇಲ್ುವಿಕಗಯಲ್ಲಿ ತಗೇಲ್ಗ ತ್ಾರ ಹಾಗು ವಸುಾವಿನ್ ಒತ್ಾಟ್ಟಟನ್ ಪಾತ್ಿ ಅರಿತಗವು, ಈ ರಿೇತ್ತಯಲ್ಲಿ ತಗೇಲ್ುತ್ತಾರುವ ವಸುಾವು ನ್ಲ್ುಗಿದಾಗಲ್  ಮುಳುಗದಿಂತಗ 
ಇರಬಗೇಕಗಿಂದರಗ, ಇರಬಗೇಕಾದ ಗ್ಗ ತ್ುಾಪಾಡನ್ುನ (Condition) ಅರಿಯೇಣ. ತ್ತಟ್ಟ 2 ಅನ್ುನ ನಗ ೇಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಿಂದು ವಸುಾ ನೇರಿನ್ಲ್ಲಿ ಕದಲ್ದಿಂತಗ 
ತಗೇಲ್ುತ್ತಾದಗ. ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಸಿ: 

 ಸ ಳ ನ್ಡುವು (Centre of Gravity) : ಇದು ವಸುಾವಿನ್ ನ್ಡುವಿನ್ಲ್ಲಿ ಇರುತ್ಾದಗ, ಇದರ ಮ್ಮೇಲ್ಗಯ ರಾಶಿ ಇಲ್ಿವಗ ಹಿರಿಸಗಳಗತ್ (Gravity) 

ಬಿೇಳುತ್ಾದಗ. 
 ತ ೋಲ್ುನ್ಡುವು (Buoyancy Centre) : ಇದು ಮುಳುಗಿದ ಬಾಗದ ನ್ಡುವಿನ್ಲ್ಲಿ ಇರುತ್ಾದಗ, ಇದರ ಮ್ಮೇಲ್ಗಯೇ ತಗೇಲ್ಗ ತ್ಾರ ಬಿೇಳುತ್ಾದಗ. 

ಹಿೇಗ್ಗ ತಗೇಲ್ುವ ವಸುಾವಿನ್ ಅಿಂಚ್ು ಕಗ ಿಂಚ್ ಕದಲ್ಲದರಗ ಅದು ಬಾಗುತ್ಾದಗ. ಸಗಳಗನ್ಡುವಿನಿಂದ ತಗೇಲ್ುನ್ಡುಗ್ಗ ಒಿಂದು ನಗೇರಗ್ಗರಗಯನ್ುನ ಎಳಗದಿದಾರಗ, ಹಿೇಗ್ಗ 
ಬಾಗಿದಾಗ ಸಗಳಗನ್ಡು ಮತ್ುಾ ತಗೇಲ್ುನ್ಡುವೂ ಪಕಕಕಗಕ ಸರಿಯುತ್ಾದಗ, ಆ ಹಗ ಸ ನಗಲ್ಗಯಲ್ ಿ ಅವರಗಡು ನ್ಡುವಿಗ  ಇನಗ ನಿಂದು ಗ್ಗರಗಯನ್ು ಎಳಗದರಗ, 
ಮೊದಲ್ಲನ್ ಗ್ಗರಗಯ ನ್ಡುವಗ ಒಿಂದು ಬಾಗು(Angle) ಉಿಂಟ್ಾಗುವುದು. ಈ ಎರಡು ಗ್ಗರಗಗಳ ಉದಾ ಕಗ ಿಂಚ್ ಏರಿಸಿದರಗ, ಇವರಗಡ  ಗ್ಗರಗಗಳು 
ಇನಗ ನಿಂದು ಬಿಿಂದುವಿನ್ಲ್ಲಿ ಕ ಡುತ್ಾವಗ. ಅದಗೇ ಮೆೋಲ್ನ್ ನ್ಡುವು (Meta Centre). 

ಈ ಮ್ಮೇಲ್ಲನ್ ನ್ಡುವಿನ್ ಮ್ಮೇಲ್ಗ ತಗೇಲ್ುವ ವಸುಾ ತ್ ಗುಗುಿಂಡಿಯಿಂತಗ (Pendulum) ಆಡಿ, ಆ ವಸುಾವು ಮುಳುಗದಗೇ ಇರುವಿಂತಗ ಆಗುವುದು. ಹಡಗುಗಳ 
ಮಾಡುವಿಕಗಯಲ್ಲಿ ಮ್ಮೇಲ್ಲನ್ ನ್ಡುವಿನ್ ನಗಲ್ಗ ಹಗಚ್ುಿ ಮುಕಯವಾಗುತ್ಾದಗ. ಮ್ಮೇಲ್ಲನ್ ನ್ಡು ಸಗಳಗನ್ಡುವಿನ್ ಮ್ಮೇಲ್ಗ ಬರುವಿಂತಗ ಹಮೆಕಗ ಿಂಡು (Design) 

ಹಡಗು ಮುಳುಗದಿಂತಗ ಮಾಡುತಾಾರಗ, ಆದಾರಿಿಂದ ತ್ ಕದಲ್ಲಿ ಏರುಪಗೇರಾಗಿ ನ್ಲ್ುಗಿದರ  ಹಡಗು ಮುಳುಗದಿಂತಗ ತಗೇಲ್ುತ್ಾದಗ. 
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ಮಳ ಯ ನ್ರುಗಂಪಿಗ  ಕ್ಾರಣವ ೋನ್ು? 

- ಸಂದೋಪ್ ಕಂಬಿ 

 

ಮಳ  ಬಿಂದಾಗ ಏಳುವ ಆ ನ್ರುಗಿಂಪಗ್ಗ ಮನ್ಸಗ ೇಲ್ದವರಿಲ್ಿ. ಹಲ್ವು ದಿನ್ಗಳ ಬಳಿಕ ಬರುವ ಮೊದಲ್ ಮಳಗಯಲ್ಿಿಂತ್  ಈ ಕಂಪ್ು ತ್ುಿಂಬಾ 
ಗಟ್ಟಟಯಾಗಿರುತ್ಾದಗ. ಕಗಲ್ವಮ್ಮೆ ಮಳಗ ಬರುವ ಕಗ ಿಂಚ್ ಹಗ ತ್ುಾ ಮೊದಲ್ಗೇ ಬರುವ ಈ ಗಮ, ಮಳಗಯ ಹನಗಳು ಮೊದಲ್ು ಮಣಿನ್ುನ 
ಮುಟ್ುಟತ್ತಾದಾಿಂತಗಯೇ ಗಟ್ಟಟಯಾಗುತ್ಾ ಹಗ ೇಗುತ್ಾದಗ. ಆದರಗ ಈ ಕಿಂಪು ಹಗೇಗ್ಗ ಉಿಂಟ್ಾಗುತ್ಾದಗ ಎಿಂದು ನೇವು ಬಲ್ಲಿರಾ? ಬನನ ಈ ಕಿಂಪಗ್ಗ 
ಕಾರಣವಗೇನಗಿಂದು ತ್ತಳಿಯೇಣ. 

ಮಳಗ ಬಿಂದಾಗ ಕಾಣಿಸಿಕಗ ಳುುವ ಕಿಂಪು, ಒಿಂದಗೇ ಬಗ್ಗಯದಾಲ್ಿ. ಇದರ ಒಳ ಹಗ ಕುಕ ನಗ ೇಡಿದರಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಮ ರು ಬಗ್ಗಯ ಕಿಂಪುಗಳು ಇರುತ್ಾವಗ 
ಎಿಂದು ತ್ತಳಿಯಬಹುದು. 

ಮೊದಲ್ನಗಯದು ಮಿಂಚ್ಚನಿಂದ ಉಿಂಟ್ಾಗುತ್ಾದಗ. ಈ ಬಗ್ಗಯ ಕಿಂಪು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗುಡುಗು-ಮಿಂಚ್ಚನಿಂದ ಕ ಡಿದ ಮಳಗ ಬರುವ ಮುಿಂಚಗ 
ಕಾಣಿಸಿಕಗ ಳುುತ್ಾದಗ. ಮಿಂಚ್ು ಹಗ ಡಗದಾಗ ಗ್ಾಳಿಹಗ ದಿಕಗಯಲ್ಲಿ ತ್ ರಿ ಹಗ ೇಗುವ ಸಿಡಿಲ್ಲನ್ಲ್ಲಿರುವ ಮಿಂಚ್ಚನ್ ಹುರುಪುಗಳು (electrical charges) 

ಉಸಿರುಗ್ಾಳಿಯ ಕಗಲ್ವು ಸಿೇರಕ ಟ್ಗಳನ್ುನ (oxygen molecules) ಒಡಗಯುತ್ಾವಗ.  ಹಿೇಗ್ಗ ಬಗೇರಗಯಾದ ಉಸಿರುಗ್ಾಳಿಯ ಸಿೇರಗಳು (atoms), 

ಇರುವ ಉಸಿರುಗ್ಾಳಿಯ ಸಿೇರಕ ಟ್ಗಳಗೊಿಂದಿಗ್ಗ (O2) ಬಗರಗತ್ು ಓಜ್ಗ ೇನ್ಸ (O3) ಆಗುತ್ಾದಗ. ಬಿೇಸುವ ಗ್ಾಳಿ ಇದನ್ುನ ಗ್ಾಳಿಹಗ ದಿಕಗಯ 
ಮ್ಮೇಲ್ಾದರಗಳಿಿಂದ ಎಲ್ಿ ಕಡಗಗ್ಗ ಪಸರಿಸುತ್ಾದಗ. 

Ѧ 
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ಹಿೇಗ್ಗ ಉಿಂಟ್ಾದ ಓಜ್ಗ ೇನ್ಸ ಪಿಮಾಣ ತ್ತೇರಾ ಹಗಚಗಿೇನ್  ಇರುವುದಿಲ್ಿ. ಗ್ಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಇದರ ಮಟ್ಟ ತ್ತೇರಾ ಕಡಿಮ್ಮಯೇ ಇರುತ್ಾದಗ. ಆದರಗ ಓಜ್ಗ ೇನ್ಸ 
ತ್ುಿಂಬಾ ಗ್ಾಟ್ು ಇರುವ ವಸುಾ. ನಾವು ಮನಗಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಬಿಳಿಚ್ಚಸುವ ಪುಡಿಯಿಂದ (bleaching powder) ಹಗ ಮುೆವ ಕಗ ಿೇರಿನನನ್ ಗ್ಾಟ್ಟದಾಿಂತಗ. 
ಇದು ಗ್ಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತ್ತೇರಾ ಕಡಿಮ್ಮ ಪಿಮಾಣದಲ್ಲಿದಾರ  ಮ ಗಿಗ್ಗ ಇದರ ಗ್ಾಟ್ು ಹಗ ಡಗಯದಗ ಇರುವುದಿಲ್ಿ. ಈ ಕಡಿಮ್ಮ ಪಿಮಾಣದ ಓಜ್ಗ ೇನನ್ ಗ್ಾಟ್ಗೇ 
ಕಿಂಪಗ್ಗ ಕಾರಣವಾಗುತ್ಾದಗ. ಹಾಗ್ಾಗಿ, ಮುಿಂದಗ ಬರಲ್ಲರುವ ಸಿಡಿಲ್ಲನಿಂದ ಕ ಡಿದ ಬಾರಿೇ ಮಳಗಯ ಮುನ್ನರಿವನ್ ನ ಇದು ನೇಡಬಲ್ುಿದು. 

ಎರಡನಗೇ ಬಗ್ಗಯ ಕಿಂಪು, ಮಣಿಲ್ಲಿರುವ ಒಿಂದು ಬಗ್ಗಯ ಬಾಯಕ್ಟೇರಿಯಾಗಳು ಉಿಂಟ್ುಮಾಡುವ ಬಿತ್ುಾಗಳಿಿಂದ (spores) ಉಿಂಟ್ಾಗುತ್ಾದಗ. 
ಬಾಯಕ್ಟೇರಿಯಾಗಳು ಕಟ್ುವಾದ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ತ್ಮೆನ್ುನ ತಾವು ಕಾಪಾಡಿಕಗ ಿಂಡು, ಬದುಕ್ ಉಳಿಯಲ್ು ಈ ಬಿತ್ುಾಗಳನ್ುನ ಉಿಂಟ್ು ಮಾಡುತ್ಾವಗ. 

ಆದರಗ ಕಿಂಪು ನಗೇರವಾಗಿ ಈ ಬಿತ್ುಾಗಳಿಿಂದಲ್ಗೇ ಉಿಂಟ್ಾಗುವುದಿಲ್ಿ. ಬಿತ್ುಾಗಳನ್ುನ ಉಿಂಟ್ುಮಾಡುವಾಗ  ಬಾಯಕ್ಟೇರಿಯಾಗಳು ಜಿಯೇಸಿೆನ್ಸ 
(Geosmin) ಎಿಂಬ ವಸುಾವನ್ುನ ಉಿಂಟ್ು ಮಾಡುತ್ಾವಗ. ಇದನ್ುನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಣುಿಗಂಪ್ು ಎಿಂದು ಕರಗಯಬಹುದು. ಈ ಮಣುಿಗಿಂಪಗ್ಗ, ಇದರ ಹಗಸರಗೇ 
ತ್ತಳಿಸುವಿಂತಗ, ಗಟ್ಟಟಯಾದ ಮಣಿಿನ್ಿಂತ್ಹ ಕಿಂಪು ಇರುತ್ಾದಗ.  

ಬಿೇಟ್ ರ ಟ್ ಮುಿಂತಾದ ನಗಲ್ದಗ ಳಗ್ಗ ಬಗಳಗಯುವ ಬಗೇರುಗಳಲ್ ಿ ಈ ಮಣುಿಗಿಂಪು ಇರುತ್ಾದಗ. ಕಗಲ್ವು ಕಗರಗ-ಹಳುಗಳಲ್ಲಿನ್ ಮೇನ್ುಗಳಲ್ಲಿಯ  ಈ 
ಮಣಿಿನ್ಿಂತ್ಹ ಕಿಂಪು ಕಾಣಿಸಿಕಗ ಳುುತ್ಾದಗ. ಹಾಗ್ಗಯೇ, ಇಿಂತ್ಹ ಕಗರಗ-ಹಳುಗಳ ನೇರ  ಕ ಡ ಕಗಲ್ವಮ್ಮೆ ಕಟ್ುವಾದ ರುಚ್ಚಯನ್ುನ ಪಡಗದುಕಗ ಳುುತ್ಾದಗ. 
ಇದಗಲ್ಿದಕ ಕ ಈ ಮಣುಿಗಿಂಪಗಿಂಬ ವಸುಾವಗೇ ಕಾರಣ. 
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(ಮಣುಿಗಿಂಪುಗGeosmin – ಇದರ ಇಟ್ಟಳ)  

ಮಣಿಿನ್ಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಕಗ ಿಂಡಿರುವ ಈ ವಸುಾ ಮಳಗಹನಗಳು ಮಣಿಿನ್ ಮ್ಮೇಲ್ಗ ಬಿದಾಾಗ ಚ್ದುರಿ ಗ್ಾಳಿಯಲ್ಗಿಲ್ಿ ಹರಡುತ್ಾದಗ. ಗ್ಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಇದರ ಪಿಮಾಣ ತ್ತೇರಾ 
ಕಡಿಮ್ಮ ಇದಾರ  ಸಾಕು, ಇದರ ಗ್ಾಟ್ು ಮ ಗಿಗ್ಗ ತ್ಗುಲ್ುತ್ಾದಗ. ಹಾಗ್ಾಗಿ ಮಳಗಯ ಕಿಂಪಗ್ಗ ಕಾರಣವಾಗುತ್ಾದಗ. 

ಮಳಗಯ ನ್ರುಗಿಂಪಗ್ಗ ಮ ರನಗಯ ಕಾರಣ ಗಿಡಗಳಿಿಂದ ಒಸರುವ ಕಗಲ್ವು ಎಣ್ಗಿಗಳು. ಗಿಡಗಳಿಿಂದ ಒಸರುವ ಈ ಎಣ್ಗಿಗಳು ನಗಲ್ದ ಮ್ಮೇಲ್ಗ, ಅಿಂದರಗ 
ಕಲ್ುಿ, ಮಣುಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಾಟಗುತ್ಾ ಹಗ ೇಗುತ್ಾವಗ. ಮಳಗ ಬಿಂದು ಇವುಗಳಿಗ್ಗ ನೇರು ಸಗ ೇಕ್ದಾಗ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಕವಾಗಿರುವ ಕಗಲ್ವು ವಸುಾಗಳು ಒಡಗದು 
ಆವಿಯಾಗಿ ಗ್ಾಳಿಗ್ಗ ಸಗೇರುತ್ಾವಗ. ಈ ವಸುಾಗಳೊ ಮಣುಿಗಿಂಪನ್ಿಂತಗ ತ್ಮೆದಗೇ ಆದ ಕಿಂಪನ್ುನ ಹಗ ಿಂದಿರುತ್ಾವಗ. ಹಗಚ್ುಿ ಕಾಲ್ ಮಳಗ ಬರದಗ ಒಣ ಮಣಿಿದಾರಗ 
ಅಿಂತ್ಹ ಮಣಿಿನ್ಲ್ಲಿ ಈ ಎಣ್ಗಿಗಳು ಹಗಚಾಿಗಿ ಕ ಡಿರುತ್ಾವಗ. ಹಾಗ್ಾಗಿ ಹಲ್ ಕಾಲ್ದ ಬಳಿಕ ಬರುವ ಮಳಗಯಲ್ಲಿ ಕಿಂಪು ಕ ಡ ಗಟ್ಟಟಯಾಗಿರುತ್ಾದಗ. 

ಇನಗ ನಿಂದು ಗಮನಸಬಗೇಕಾದ ವಿಶಯವಗೇನಗಿಂದರಗ ಈ ಎಣ್ಗಿಗಳಲ್ಲಿರುವ ವಸುಾಗಳು ಗಿಡಗಳ ಬಗಳವಣಿಗ್ಗಯನ್ುನ ಕುಿಂದಿಸುತ್ಾವಿಂತಗ. ಮಣಿಿನ್ಲ್ಲಿ ನೇರು 
ಕಡಿಮ್ಮಯದಾಾಗ ಗಿಡಗಳು ದಗ ಡುದಾಗಿ ಬಗಳಗದರಗ, ತ್ಮೆ ದಗ ಡು ಮ್ಮೈಗಳಿಗ್ಗ ಹಗಚ್ುಿ ನೇರು ಒದಗಿಸಿಕಗ ಳುುವುದು ತಗ ಿಂದರಗಯೇ ಸರಿ. ಹಾಗ್ಾಗಿ 
ಒಣಗ್ಾಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ತ್ಮೆ ನೇರಿನ್ ಬಗೇಡಿಕಗಯನ್ುನ ಕಡಿಮ್ಮ ಮಾಡಿಕಗ ಳುಲ್ು ತ್ಮೆ ಬಗಳವಣಿಗ್ಗಯನಗನೇ ಮೊಟ್ಕುಗ್ಗ ಳಿಸುವಿಂತ್ಹ ಉಪಾಯವನ್ುನ ಗಿಡಗಳು 
ಈ ಮ ಲ್ಕ ಕಿಂಡುಕಗ ಿಂಡಿವಗ. 

(ಚಿತರ ಸ ಲ ಗಳು: 1. mysouthernheart.com  2. theozonehole.com, 3. Wikipedia.org) 
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ಗುಂಡಿಗ -ಕ್ ್ಳವ ಗಳ ಏರಾ ಪಟ್ು 
- ಯಶವನ್ತ ಬಾಣಸವಾಡಿ 

ಗುಂಡಿಗ -ಕ್ ್ಳವ  ಏರಾ ಪಟಿನ್ ಕ್ ಲ್ಸವ ೋನ್ು? 

ಗುಂಡಿಗ -ಕ್ ್ಳವ ಗಳ ಏರಾ ಪಟ್ು (cardio-vascular system) ಇಲ್ಿವಗೇ ಹರಿಯುವಿಕ್ ಯ ಏರಾ ಪಟ್ು (circulatory system) ಎಿಂದು ಕರಗಯಲ್ಾಗುವ ಈ 
ಏರಾ ಾಟ್ು, ಮಯ್ ಬಾಗಗಳಿಗ್ಗ ಉಸಿರುಗ್ಾಳಿ (oxygen), ಸುರಿಕಗಗಳು (harmones) ಮತ್ುಾ ಆರಯವಗಳನ್ುನ (nutrients) ತ್ಲ್ುಪಸುತ್ಾದಗ ಹಾಗು 
ತ್ರುಮಾರಿ ಾಸುವಿಕಗಯಿಂದ (metabolism) ಉಿಂಟ್ಾಗುವ ಕಸಗಳನ್ುನ ಮಯಯಿಂದ ಹಗ ರ ಹಾಕುವ ಅಿಂಗಗಳಿಗ್ಗ ಸಾಗಿಸುವಲ್ಲಿ ಈ ಏರಾ ಾಟ್ು 
ನಗರವಾಗುತ್ಾದಗ. 

 

ಒಟ್ಾಟರಗ ಗುಿಂಡಿಗ್ಗ-ಕಗ ಳವಗಗಳ ಏರಾ ಾಟ್ು ಎದಗಗುಿಂಡಿಗ್ಗ (heart), ತಗ ರಗಗ್ಗ ಳವಗಗಳು (arteries), ಸಗೇರುಗ್ಗ ಳವಗಗಳು (veins), ನ್ವಿರು-
ನಗತ್ಾರಗ್ಗ ಳವಗಗಳು (capillaries) ಹಾಗು ಹಗಚ್ುಿ-ಕಡಿಮ್ಮ 5 ಲ್ಲೇಟ್ರ ನಶುಟ ನಗತ್ಾರನ್ುನ (blood) ಒಳಗ್ಗ ಿಂಡಿರುತ್ಾದಗ. ಮೊದಲ್ು ಈ ಇಟ್ಟಳಗಳ 
ಒಡಲ್ರಿಮ್ಮಯ (anatomy) ಬಗ್ಗೆ ತ್ತಳಿಯೇಣ. ಮುಿಂದಗ ಅವುಗಳ ಉಸಿರಿಯರಿಮ್ಮಯನ್ುನ (physiology) ತ್ತಳಿಸಿಕಗ ಡುತಗಾೇನಗ. 

ಗುಂಡಿಗ  (the heart): (ತ್ತಟ್ಟ 1, 2, 3) 

ಕಿಂಡದ ಒತ್ಾಡಕದ (muscular pump) ಅಿಂಗವಾಗಿರುವ ಗುಿಂಡಿಗ್ಗಯು, ಎದಗಗ ಡಿನ್ಲ್ಲಿರುವ ಎಡ-ಬಲ್ ಉಸಿರುಚ್ಚೇಲ್ಗಳ (lung) ನ್ಡುವಿನ್ 
ನ್ಡುಗ್ಗರಗಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ಾದಗ. ನಗತ್ಾರು ಇಡಿ ಮಯಯಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡಲ್ು ಬಗೇಕಾದ ಒತ್ಾಡವನ್ುನ ಉಿಂಟ್ುಮಾಡುವುದು ಇದರ ಮುಕಯ ಕಗಲ್ಸ. ಚ್ ಪಾಗಿರುವ 

ಗುಿಂಡಿಗ್ಗಯ ಕಗಳಬಾಗವನ್ುನ ‘ತ್ುದಿ’ (apex) ಹಾಗು ಅಗಲ್ವಾಗಿರುವ ಮ್ಮೇಲ್ ಬಾಗವನ್ುನ ‘ತಾಳು’ (base) ಎಿಂದು ಕರಗಯಬಹುದು. 

Ѧ 
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ಗುಿಂಡಿಗ್ಗಯ ತ್ುದಿಯು ಎಡಬಾಗಕಗಕ ವಾಲ್ಲಕಗ ಿಂಡಿರುತ್ಾದಗ. ಇದರಿಿಂದಾಗಿ ಗುಿಂಡಿಗ್ಗಯ 2/3ರಶುಟ ಮಯ್-ನ್ಡುಗ್ಗರಗಯ (body midline) 

ಎಡಬಾಗದಲ್ಲಿದಾರಗ, 1/3ರಶುಟ ಬಲ್ಬಾಗದಲ್ಲಿರುತ್ಾದಗ. ಗುಿಂಡಿಗ್ಗಯ ತಾಳು ನ್ಮೆ ಮಯಯಲ್ಲಿನ್ ದಗ ಡು ನಗತ್ಾರಗ್ಗ ಳವಗಗಳಾದ ಉಸಿರು-ನಗತ್ಾರಗ್ಗ ಳವಗ 
(aorta), ಉಸಿರಿಳಿ-ನಗತ್ಾರಗ್ಗ ಳವಗ (vena cava), ಉಸಿರುಚ್ಚೇಲ್ದ ತಗ ರಗಗ್ಗ ಳವಗ (pulmonary trunk), ಹಾಗು ಉಸಿರುಚ್ಚೇಲ್ದ 
ಸಗೇರುಗ್ಗ ಳವಗಗಳನ್ುನ (pulmonary veins) ಗುಿಂಡಿಗ್ಗಗ್ಗ ಹಗ ಿಂದಿಸುತ್ಾದಗ. 

ಗುಿಂಡಿಗ್ಗ ಕಿಂಡದಿಿಂದ (cardiac muscle) ಮಾಡಲ್ಾಟ್ಟ ಟ್ಗ ಳಿುನ್ ಅಿಂಗವಾದ ಗುಿಂಡಿಗ್ಗಯ ಮುಕಯ ಬಾಗಗಳಗಿಂದರಗ: ಗುಿಂಡಿಗ್ಗ ಕಗ ೇಣ್ಗಗಳು (heart 

chambers), ತಗರಪುಗಳುಗತ್ಡಗಬಾಗಿಲ್ುಗಳು (valves), ಗುಿಂಡಿಗ್ಗ ಗ್ಗ ೇಡಗ (heart wall) ಹಾಗು ಗುಿಂಡಿಗ್ಗ ಬಡಿಕ (cardiac pacemaker). 

ಗುಂಡಿಗ  ಕ್ ್ೋಣ ಗಳು (heart chambers): (ತ್ತಟ್ಟ 2, 3) ಗುಿಂಡಿಗ್ಗಯ ಟ್ಗ ಳಿುನ್ ಒಳಬಾಗವು ನಾಲ್ುಕ ಕಗ ೇಣ್ಗಗಳಾಗಿ ಬಗೇರ ಾಟ್ಟಟರುತ್ಾದಗ, i) ಬಲ್ 

ಮ್ಮೇಲ್ಗ ಕೇಣ್ಗ (right atrium), ii) ಬಲ್ ಕಗಳಕಗ ೇಣ್ಗ (right ventricle), iii) ಎಡ ಮ್ಮೇಲ್ಗ ಕೇಣ್ಗ (left atrium) ಮತ್ುಾ iv) ಎಡ ಕಗಳಕಗ ೇಣ್ಗ (left 

ventricle). 

ಬಲ್ ಮ್ಮೇಲ್ಗ ಕೇಣ್ಗಗ್ಗ ಉಸಿರಿಳಿ-ನಗತ್ಾರಗ್ಗ ಳವಗಗಳು (vena cava) ತಗರಗದುಕಗ ಿಂಡರಗ, ಬಲ್ ಮ್ಮೇಲ್ಗ ಕೇಣ್ಗಯು ಬಲ್ ಕಗಳಕಗ ೇಣ್ಗಗ್ಗ ತಗರಗದುಕಗ ಿಂಡಿರುತ್ಾದಗ. 
ಬಲ್ ಕಗಳಕಗ ೇಣ್ಗಯು ಉಸಿರುಚ್ಚೇಲ್ದ ತಗ ರಗಗ್ಗ ಳವಗಗ್ಗ (pulmonary artery) ತಗರಗದುಕಗ ಳುುತ್ಾದಗ. ಗುಿಂಡಿಗ್ಗಯ ಎಡ ಬಾಗದ ಕಗ ೇಣ್ಗಗಳಲ್ಲಿ, 
ಉಸಿರುಚ್ಚೇಲ್ದ ಸಗೇರುಗ್ಗ ಳವಗ (pulmonary vein) ಎಡ ಮ್ಮೇಲ್ಗ ಕೇಣ್ಗಗ್ಗ ತಗರಗದುಕಗ ಳುುತ್ಾದಗ. ಎಡ ಮ್ಮೇಲ್ಗ ಕೇಣ್ಗಯು ಎಡ ಕಗಳಕಗ ೇಣ್ಗಗ್ಗ ತಗರಗದು 
ಕಗ ಿಂಡಿರುತ್ಾದಗ. ಎಡ ಕಗಳಕಗ ೇಣ್ಗಯು ಉಸಿರು-ನಗತ್ಾರುಗ್ಗ ಳವಗಗ್ಗ (aorta) ತಗರಗದುಕಗ ಿಂಡಿರುತ್ಾದಗ. 
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ಗುಂಡಿಗ  ತ ರಪ್ುಗಳು (heart valves): (ತ್ತಟ್ಟ 3) ಗುಿಂಡಿಗ್ಗಯಲ್ಲಿ ನಗತ್ಾರು ಒಮುೆಕವಾಗಿ ಹರಿಯಲ್ು ತ್ಡಗಬಾಗಿಲ್ುಗಳು ಬಗೇಕು. ನಗತ್ಾರು ಒಿಂದು 
ಕಗ ೇಣ್ಗಯಿಂದ ಇನಗ ನಿಂದು ಕಗ ೇಣ್ಗಗ್ಗ ತ್ಳುಲ್ಾಡುತ್ಾದಗ. ಹಿೇಗ್ಗ ತ್ಳುಲ್ಾಟ್ಟ ನಗತ್ಾರು ಹಿಮುೆಕವಾಗಿ ಹರಿಯುವುದನ್ುನ ತ್ಡಗಯಲ್ು ಗುಿಂಡಿಗ್ಗಯ ತಗರಪುಗಳು 
ನಗರವಾಗುತ್ಾವಗ. ತಗರಪುಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಗ್ಗ. 

1) ಮೆೋಲ ೆಳಕ್ ್ೋಣ  ತ ರಪ್ುಗಳು (atrio-ventricular valves): ಬಲ್ ಮ್ಮೇಲ್ಗ ಕೇಣ್ಗ ಹಾಗು ಕಗಳಕಗ ೇಣ್ಗಗಳ ನ್ಡುವಗ ಮ ರು ಾದಿ ತಗರಪು (tricuspid 

valve) ಎಿಂಬ ತ್ಡಗಬಾಗಿಲ್ು ಇರುತ್ಾದಗ. ಹಾಗ್ಗಯೇ ಇರು ಾದಿ ತಗರಪು (bicuspid/mitral valve) ಎಡ ಮ್ಮೇಲ್ಗ ಕೇಣ್ಗ ಹಾಗು ಎಡ ಕಗಳಕಗ ೇಣ್ಗಯ 
ಕಿಂಡಿಯನ್ುನ ಕಾಯುತ್ಾದಗ. ಮ ರು ಾದಿ ತಗರಪು ಹಾಗು ಇರು ಾದಿ ತಗರಪುಗಳು ಕಿಂಡರದ ಬಳಿುಗಳ (chordae tendinae) ನಗರವಿನಿಂದ ಗುಿಂಡಿಗ್ಗಯ 

ಗ್ಗ ೇಡಗಗ್ಗ ಅಿಂಟ್ಟಕಗ ಿಂಡಿರುತ್ಾವಗ. 

2) ಅರ ಚಂದರ ತ ರಪ್ುಗಳು (semilunar valves): ಅರ ಾ ಚ್ಿಂದಿನ್ಿಂತಗ ಕಾಣುವ ಈ ತಗರಪುಗಳ ಸಿಂಕಗ ಎರಡು. ಅವುಗಳಗಿಂದರಗ ಬಲ್ ಕಗಳಕಗ ೇಣ್ಗಯು 
ಉಸಿರುಚ್ಚೇಲ್ದ ತಗ ರಗಗ್ಗ ಳವಗಗಳಿಗ್ಗ ತಗರಗದುಕಗ ಳುುವ ಬಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುವ ‘ಉಸಿರುಚ್ಚೇಲ್ದ ತಗರಪು’ (pulmonary valve) ಹಾಗು ಎಡ 
ಕಗಳಕಗ ೇಣ್ಗಯು ಉಸಿರು-ನಗತ್ಾರುಗ್ಗ ಳವಗಗ್ಗ (aorta) ತಗರಗದುಕಗ ಳುುವಲ್ಲಿ ಇರುವ ‘ಉಸಿರುನಗತ್ಾರಿನ್ ತಗರಪು’ (aortic vavle). 

ಒಬಬ ಹದುಳವಾದ ಮನ್ುಶಯನ್ಲ್ಲಿ ‘ಲ್ಬ್’ & ‘ಡಬ್’ ಎಿಂಬ ಎದಗಬಡಿತ್ದ ಸಪಾಳಗಳು ಕಗೇಳಿಸುತ್ಾವಗ. ಈ ಸಪಾಳಗಳು ಮ ಡುವುದಾದರ  ಹಗೇಗ್ಗ? 

ಮ ರು ಾದಿ ಹಾಗು ಇರು ಾದಿ ತಗರಪುಗಳ ಮುಚ್ುಿವಿಕಗಯಿಂದ ಎದಗಬಡಿತ್ದ ‘ಲ್ಬ್’ ಸಪಾಳ ಉಿಂಟ್ಾದರಗ, ಅರಗಚ್ಿಂದಿರ ತಗರಪುಗಳ ಮುಚ್ುಿವಿಕಗಯಿಂದ 
‘ಡಬ್’ ಸಪಾಳ ಮ ಡುತ್ಾದಗ. 

ಗುಂಡಿಗ ಯ ಗ ್ ೋಡ  (heart wall): (ತ್ತಟ್ಟ 4) ಗುಿಂಡಿಗ್ಗಯ ಗ್ಗ ೇಡಗಯು ಗುಿಂಡಿಗ್ಗ ಒಳಪರಗ (endocardium), ಗುಿಂಡಿಗ್ಗ ಕಿಂಡಪರಗ (myocardium), 

ಗುಿಂಡಿಗ್ಗ ಹಗ ರಪರಗ (epicardium) ಎಿಂಬ ಪದರಗಳನ್ುನ ಹಗ ಿಂದಿರುತ್ಾದಗ. ಮ ರು ಪದರವನ್ುನ ಹಗ ಿಂದಿರುವ ಗುಿಂಡಿಗ್ಗ ಗ್ಗ ೇಡಗಯ ಸುತಾಾ 
ಚ್ಚೇಲ್ದಿಂತ್ತರುವ ಗುಿಂಡಿಗ್ಗ ಸುತ್ಾರಗಯ (pericardium) ಹಗ ದಿಕಗ ಇರುತ್ಾದಗ. 
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ಗುಂಡಿಗ  ಒಳಪ್ರ  (endocardium): ಗುಿಂಡಿಗ್ಗಯ ಒಳಬಾಗದ ಹಗ ದಿಕಗಯನ್ುನ ಗುಿಂಡಿಗ್ಗ ಒಳಪರಗ ಎಿಂದು ಹಗೇಳಬಹುದು. ಈ ಪದರವು ಸುಳುವಾದ 
ಹುರುಪಗ ಮ್ಮೇಲ್ಾರಗಯಿಂದ ಮಾಡಲ್ಾಟ್ಟಟದಗ (simple squamous epithelium). ಒಳಪರಗಯು ಗುಿಂಡಿಗ್ಗಯ ಕಗ ೇಣ್ಗ ಹಾಗು ತಗರಪುಗಳಿಗ್ಗ ಕಾಪನ್ುನ 
(protection) ಒದಗಿಸುವುದರ ಜ್ಗ ತಗಗ್ಗ ನಗತ್ಾರು-ಗುಿಂಡಿಗ್ಗ-ಬಗೇರಗ ೆಯಾಗಿ (blood-heart-barrier) ಕಗಲ್ಸ ಮಾಡುವುದರ ಮ ಲ್ಕ ಗುಿಂಡಿಗ್ಗಕಿಂಡದ 
ಗ ಡುಗಳಲ್ಲಿನ್ ಮನ್ುಾಣುಕುಗಳ (ions) ಮಟ್ಟವನ್ುನ ಅಿಂಕಗಯಲ್ಲಿಡಲ್ು ನಗರವಾಗುತ್ಾದಗ. 

ಗುಂಡಿಗ  ಕಂಡದಪ್ರ  (myocardium): ಗುಿಂಡಿಗ್ಗಕಿಂಡದಿಿಂದ (cardiac muscle) ಮಾಡಲ್ಾಟ್ಟ ಈ ಪದರವು ಉಳಿದ ಗುಿಂಡಿಗ್ಗ ಪದರಗಳಿಗ್ಗ 
ಹಗ ೇಲ್ಲಸಿದರಗ ತ್ುಿಂಬಾ ದಪಾವಾಗಿರುತ್ಾದಗ. ಇದು ಒಳಗಿನ್ ಒಳಪರಗ (endocardium) ಹಾಗು ಹಗ ರಗಿನ್ ಹಗ ರಪರಗಗಳ (epicardium) ನ್ಡುವಗ 
ಕಿಂಡುಬರುತ್ಾದಗ. ಗುಿಂಡಿಗ್ಗಕಿಂಡದ ಗ ಡುಗಳ ಹಗ ಿಂದಾಣಿಕಗಯ ಕುಗಿೆಸುವಿಕಗಯು ಗುಿಂಡಿಗ್ಗಯಳಗಿನ್ ನಗತ್ಾರನ್ುನ ಮ್ಮೇಲ್ಗ ಕೇಣ್ಗಯಿಂದ ಕಗಳಕಗ ೇಣ್ಗಗಳಿಗ್ಗ 
ಹಾಗು ಕಗಳಕಗ ೇಣ್ಗಗಳಿಿಂದ ನಗತ್ಾರುಗ್ಗ ಳವಗಗಳಿಗ್ಗ ದಬಬಲ್ು ನಗರವಾಗುತ್ಾದಗ. 

ಗುಂಡಿಗ ಯ ಹ ್ ರಪ್ರ  (epicardium): ಇದು ಗುಿಂಡಿಗ್ಗಯ ಹಗ ರಗಿನ್ ಪದರ. ಕಗಲ್ವು ಸಲ್ ಈ ಪದರವನ್ುನ ನೇರ ಬಗ್ಗ ಸುತ್ಾರಗಯ (serous 

pericardium) ಒಳಪದರ ಎಿಂದು ಲ್ಗಕಕಕಗ ತಗಗ್ಗದುಕಗ ಳುುವುದುಿಂಟ್ು. ಹಗಚ್ಚಿನ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕ ಡಿಸುವ ಗ ಡುಕಟ್ಟನ್ುನ (connective tissue) 

ಹಗ ಿಂದಿರುವ ಗುಿಂಡಿಗ್ಗ ಹಗ ರಪರಗ, ಗುಿಂಡಿಗ್ಗಗ್ಗ ಕಾಪು (protection) ಒದಗಿಸುತ್ಾದಗ. 

ಗುಂಡಿಗ  ಸುತಪರ  (pericardial membrane): ಗುಿಂಡಿಗ್ಗ ಸುತ್ಾರಗಯು ಗುಿಂಡಿಗ್ಗ ಹಾಗು ಗುಿಂಡಿಗ್ಗಯಿಂದ ಹಗ ಮುೆವ ಮುಕಯ ನಗತ್ಾರುಗ್ಗ ಳವಗಗಳನ್ುನ 
ಸುತ್ುಾವರಗದಿರುವ ಚ್ಚೇಲ್. ಗುಿಂಡಿಗ್ಗ ಸುತ್ಾರಗಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪದರಗಳಿರುತ್ಾವಗ: 

1) ಹ ್ ರಗಿನ್ ತಂತುಗ್ಡಿನ್ ಸುತಪರ  (fibrous pericardium): ಮಿಂದವಾದ ಕ ಡಿಸುವ ಗ ಡುಕಟ್ಟನ್ುನ ಹಗ ಿಂದಿರುವ ತ್ಿಂತ್ುಗ ಡಿನ್ ಸುತ್ಾರಗಯು 
ತಗ ಗಲ್ಾರಗ (diaphragm), ಎದಗಚ್ಕಗಕ (sternum) ಹಾಗು ಪಕಗಕಲ್ುಬಿನ್ ಮ್ಮಲ್ಗಿಲ್ುಬುಗಳಿಗ್ಗ (costal cartilage) ಅಿಂಟ್ುವ ಮ ಲ್ಕ ಚ್ಚೇಲ್ದಗ ಳಗಿನ್ 
ಗುಿಂಡಿಗ್ಗಗ್ಗ ಕಾಪು (protection) ಮತ್ುಾ ಆನಕಗಯನ್ುನ (support) ಕಗ ಡುತ್ಾದಗ. 
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2) ನ್ನೋರ ಿಗ  ಸುತಪರ  (serous pericardium): ಸುಳುವಾದ ಹುರುಪಗ ಮ್ಮೇಲ್ಾರಗಯಿಂದ (simple squamous epithelium) ಮಾಡಲ್ಾಟ್ಟಟರುವ ನೇರ ಬಗ್ಗ 
ಸುತ್ಾರಗಯಲ್ಲಿ ಹಗ ರ ನೇರ ಬಗ್ಗ ಸುತ್ಾರಗ (parietal serous pericardium), ಒಳ ನೇರ ಬಗ್ಗ ಸುತ್ಾರಗ (visceral serous pericardium) ಎಿಂಬ 
ನ್ುಣುಪಾದ ಎರಡು ಹಗ ದಿಕಗಗಳಿರುತ್ಾವಗ. ಈ ಎರಡು ಪದರಗಳ ನ್ಡುವಗ ಇರುವ ನಾಳವನ್ುನ (lumen), ಸುತ್ಾರಗ ಕುಳಿ (pericardial cavity) ಎಿಂದು 
ಹಗೇಳಬಹದು. 

ಸುತ್ಾರಗ ಕುಳಿಯು ನೇರ ಬಗ್ಗ ಸುತ್ಾರಗಯ ಪದರಗಳು ಸ ಸುವ ಸುತ್ಾರಗ ಹರಿಕದಿಿಂದ (pericardial fluid) ತ್ುಿಂಬಿಕಗ ಿಂಡಿರುತ್ಾದಗ. ಈ ಪರಗಯ ಮುಕಯ 
ಕಗಲ್ಸಗಳಗಿಂದರಗ ಗುಿಂಡಿಗ್ಗ ಸುತ್ಾಲ್ಲನ್ ಸಗ ೇಿಂಕು (infection) ಮತ್ುಾ ಉರಿಯ ತ್ಗಳು (inflammation) ಗುಿಂಡಿಗ್ಗಗ್ಗ ಹಬುಬವುದನ್ುನ ತ್ಡಗಯುವುದು, 
ಗುಿಂಡಿಯ ಹಿಗುೆವಿಕಗಯನ್ುನ ಅಿಂಕಗಯಲ್ಲಿಡುವುದು ಹಾಗು ಸುತ್ಾರಗ ಹರಿಕದ (pericardial fluid) ನಗರವಿನಿಂದ ಎದಗಗುಿಂಡಿಗ್ಗ ಹಾಗು ಸುತ್ಾರಗಗಳ ನ್ಡುವಗ 
ಉಿಂಟ್ಾಗುವ ತ್ತಕಾಕಟ್ವನ್ುನ ತ್ಡಗಯುವುದು. 

ಅರಿಕ್ : ಡಾ.ಡಿ.ಎರ.ಶಿವಪಾ ಅವರು ಗುಂಡಿಗ  ರ ್ ೋಗದ ಕಯಿಪಡಿ ಅನ್ುನವ ಹಗ ತ್ಾಗ್ಗಯನ್ುನ ಬರಗದಿದಾಾರಗ. ಈ ಹಗ ತ್ಾಗ್ಗ ನಮೆ ಬಳಿ ಇದಾರಗ ಇಲ್ಿವಗೇ ಅದು 
ದಗ ರಗಯುವ ಜ್ಾಗ ಗ್ಗ ತ್ತಾದಾರಗ ದಯವಿಟ್ುಟ minche@honalu.net ಗ್ಗ ಬರಗದು ತ್ತಳಿಸಿರಿ. ಮದಾರಿಮ್ಮಯ ಬರಹಗಳನ್ುನ ಕನ್ನಡಕಗಕ ತ್ರಲ್ು ಅವರ 
ಹಗ ತ್ಾಗ್ಗಗಳು ದಾರಿದಿೇವಿಗ್ಗಗಳಾಗಿವಗ. ನ್ನ್ನ ಬರಹಗಳಲ್ಲಿರುವ ಹಗಚ್ಚಿನ್ ಪದಗಳನ್ುನ ಅವರ ’ವಯಾಯ ಪದಕಗ ೇಶ’ ಹಗ ತ್ಾಗ್ಗಯಿಂದ ಪಡಗದಿರುವುದು ನಮಗ್ಗ 
ಗ್ಗ ತ್ತಾರಬಹುದು. ಗುಿಂಡಿಗ್ಗಯ ರಗ ೇಗಗಳ ಕುರಿತಾಗಿಯೇ ಬರಗದಿರುವ ಅವರ ಹಗ ತ್ಾಗ್ಗ ದಗ ರಗತ್ರಗ, ನ್ನ್ಗ್ಗ ಬರಹ ಬರಗಯಲ್ು ನಗರವಾಗುವುದು. ನ್ನನ. 

(ತಿಳಿವು ಮತುತ ತಿಟ್ು ಸ ಲ ಗಳು:1) cnx.org, 2) docstoc.com, 3) wikipedia 4) innerbody.com, 5) cnx.org/latest ) 
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ಪಿನ್ ಲಾಯಂಡಿನ್ ಜಾಣ ಿಯ ಕ್ ್ಡಲ್ 

- ಪ್ರಶಾಂತ ಸ ್ ರಟ್್ರ 

’ತಗ ೇಳಬಲ್ಕ್ಕಿಂತ್ ತ್ಲ್ಗ ಬಲ್ವಗೇ ಮ್ಮೇಲ್ು’ ಎಿಂಬಿಂತ್ತದಗ ಕಗ ಡಲ್ಲಯ ಈ ಬಗಳವಣಿಗ್ಗ. ಕಟ್ಟಟಗ್ಗ ಸಿೇಳಲ್ು ತ್ಲ್ಗತ್ಲ್ಾಿಂತ್ರಗಳಿಿಂದ ಬಳಕಗಯಾಗುತ್ತಾರುವ 
ಕಗ ಡಲ್ಲಗ್ಗ ಪಿನ್ ಲಾಯಂಡಿನ್ಲ್ಗ ಿಬಬ ಜ್ಾಣ್ಗೆಯ ಪಗಟ್ುಟ ನೇಡಿ ಅದಕಗ ಕಿಂದು ಹಗ ಸ ರ ಪ, ಹಗ ಸ ಕಸುವು ಕಗ ಟ್ಟಟದಾಾರಗ. 

 

ಪನ್ಸ ಲ್ಾಯಿಂಡಿನ್ ಹಯಿೆ ಕರಾ ು (Heikki Karna) ಅವರು ಕಾಡಿನಿಂದ ಸುತ್ುಾವರಗದ ತಾಣವಿಂದರಲ್ಲಿ ತ್ಮೆ ಮನಗಯನ್ುನ ಕಟ್ಟಲ್ು ತಗ ಡಗಿದಾಗ 
ಈಗಿರುವ ಕಗ ಡಲ್ಲಯ ಬಳಕಗಯಿಂದ ಆಗುತ್ತಾದಾ ತಗ ಿಂದರಗಗಳನ್ುನ ನೇಗಿಸಲ್ು ತ್ತೇರಾ ೆನದರಿಂತಗ. ವಾಡಿಕಗಯಿಂದ ಬಿಂದಿರುವ ಕಗ ಡಲ್ಲಯಿಂದ ಕಟ್ಟಟಗ್ಗ 
ಕಡಿಯುವುದು ಕಶಟವಶಗಟೇ ಅಲ್ಿ, ಅದು ತ್ುಿಂಬಾ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಕ ಡ ಅಿಂತಾ ಅವರಿಗನಸಿತ್ಿಂತಗ. ಹಲ್ವು ತ್ತಿಂಗಳುಗಳು, ಹಲ್ವು ಕಗ ಡಲ್ಲ ವಿನಾಯಸಗಳ 
ಬಗ್ಗೆ ಎಡಗಬಿಡದಗೇ ನ್ಡಗಸಿದ ಅರಕಗಯಿಂದ ಹಗ ರಬಿಂದಿರುವುದಗೇ ಕರಾ ನ ಅವರ ಹಗ ಸ ಕಗ ಡಲ್ಲ ವಿಪ್ುಕರ ವಸ್ (VIPUKIRVES). ಇಿಂಗಿಿಶನ್ಲ್ಲಿ ಇದನ್ುನ 
ಲ್ವರ್-ಆಕ್್ (Leveraxe) ಎಿಂದು ಕರಗಯಲ್ಾಗಿದಗ. ಈ ಕಗ ಡಲ್ಲಯ ಹಿಿಂದಿರುವ ಗುಟ್ಗಟೇನ್ು? ತ್ತಳಿಯೇಣ ಬನನ. 

ವಾಡಿಕಗಯ ಕಗ ಡಲ್ಲಯಲ್ಲಿ ಹಗಚಾಿಗಿ ಉದಾನಗಯ ಕಟ್ಟಟಗ್ಗಗ್ಗ ಕಬಿಬಣದ ತ್ಲ್ಗಯಿಂದನ್ುನ ’ಬಗಣ್ಗ’ (wedge) ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲ್ಾಗಿರುತ್ಾದಗ. ಕಗ ಡಲ್ಲಯು 
ಎಶುಟ ಆಳವಾಗಿ ತ್ ರಬಲ್ಿದು ಮತ್ುಾ ಎಶುಟ ಸುಲ್ಬವಾಗಿ ಕಟ್ಟಟಗ್ಗಯನ್ುನ ತ್ುಿಂಡರಿಸಬಲ್ಿದು ಎಿಂಬುದನ್ುನ ಬಗಣ್ಗಯ ಆಕಾರವು ತ್ತೇರಾ ೆನಸುತ್ಾದಗ. ಬಗಣ್ಗಯ 
ಕಗ ೇನ್ವನ್ುನ ಚ್ಚಕಕದಾಗಿಸಿ ಚ್ ಪಾಗಿಸಿದರಗ, ಕಗ ಡಲ್ಲಯು ಕಟ್ಟಟಗ್ಗಯನ್ುನ ಹಗಚ್ಚಿನ್ ಆಳಕಗಕ ತ್ ರಬಲ್ಿದು ಆದರಗ ಕಟ್ಟಟಗ್ಗಯನ್ುನ ಹಗ ಕಕ ಆಳದಿಿಂದ 
ಕಟ್ಟಟಗ್ಗಯನ್ುನ ತ್ುಿಂಡರಿಸಲ್ು ಅಿಂತ್ ಕಗ ಡಲ್ಲಗ್ಗ ಕಶಟವಾಗುತ್ಾದಗ. ಅದಗೇ ಬಗಣ್ಗಯ ಕಗ ೇನ್ವನ್ುನ ದಗ ಡುದಾಗಿಸಿದರಗ, ಕಟ್ಟಟಗ್ಗಯನಗನನಗ ೇ ತ್ುಿಂಡರಿಸಬಹುದು 
ಆದರಗ ಕಗ ಡಲ್ಲಯ ಪಗಟ್ುಟ ಕಟ್ಟಟಗ್ಗಯ ಆಳಕಗಕ ಕಗ ಿಂಡಗ ಯಯಲ್ಾರದು. ಹಿೇಗ್ಗ ಇವಗರಡ  ವಿಶಯವನ್ುನ ಗಮನ್ದಲ್ಲಿಟ್ುಟಕಗ ಿಂಡು ಕಗ ಡಲ್ಲಯ ಬಗಣ್ಗಯ 
ಕಗ ೇನ್ವನ್ುನ ತ್ತೇರಾ ೆನಬಗೇಕಾಗುತ್ಾದಗ. 

ವಾಡಿಕಗಯ ಕಗ ಡಲ್ಲಯಲ್ಲಿರುವ ತಗ ಡಕುಗಳನ್ುನ ಮೇರುವಲ್ಲಿ ಕರಾ ನ ಅವರು ಹಗ ಸದಗ ಿಂದು ವಿನಾಯಸವನ್ುನ ಮುಿಂದಿಟ್ಟಟದಾಾರಗ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕಗ ಡಲ್ಲಯ 
ಮುಿಂದಿರುವ ತ್ಲ್ಗಯ ಬಾಗವನ್ುನ ಹಗ ಸದಗ ಿಂದು ಬಗ್ಗಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಲ್ಾಗಿದಗ. ಕಗ ಡಲ್ಲಯ ಮುಿಂತ್ಲ್ಗಯ ತ್ ಕವು ಅದರ ನ್ಡುವಿನ್ ಬಾಗದಲ್ಲಿ ಇರದಗೇ 
ತ್ುಸು ಪಕಕಕಗಕ ಇರುವಿಂತಗ ಮಾಡಿದಾಾರಗ. ಹಿೇಗ್ಗ ಮಾಡುವುದರಿಿಂದ ಪಗಟ್ುಟ ಕಗ ಟ್ಾಟಗ ಕಗ ಡಲ್ಲಯು ಕಟ್ಟಟಗ್ಗಯ ಆಳದಲ್ಲಿ ಸಿಲ್ುಕ್ಕಗ ಳುದಗೇ, ತ್ುಸು ತ್ತರುಗಿ 
ಸುಲ್ಬವಾಗಿ ಕಟ್ಟಟಗ್ಗಯನ್ುನ ಸಿೇಳಬಲ್ಿಿಂತಾಗಿದಗ. ವಾಡಿಕಗಯ ಕಗ ಡಲ್ಲ ಮತ್ುಾ ಕರಾ ನ ಅವರ ಹಗ ಸ ಕಗ ಡಲ್ಲಯ ಹಿಿಂದಿರುವ ಚ್ಳಕವನ್ುನ ಕಗಳಗಿನ್ 
ತ್ತಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತಗ ೇರಿಸಲ್ಾಗಿದಗ. 
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ವಾಡಿಕಗಯ ಕಗ ಡಲ್ಲಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಟಗ್ಗ ಕಡಿಯುವವರ ಎಲ್ಿ ಕಸುವು ನಗೇರವಾಗಿ ಪಗಟ್ುಟ ಬಿೇಳುವ ಜ್ಾಗದಲ್ಲಿ ಬಿದುಾ, ತ್ುಿಂಡರಿಸಲ್ು ಮತ್ಾಶುಟ ಕಸುವು 
ಹಾಕಬಗೇಕಾಗುತ್ಾದಗ. ಅದಗೇ ಹಗ ಸ ಕಗ ಡಲ್ಲಯಲ್ಲಿ ತ್ುಸು ಕಸುವನ್ುನ ಕಟ್ಟಟಗ್ಗಯಳಗ್ಗ ತ್ ರಲ್ು ಮತ್ುಾ ಇನ್ನಶುಟ ಕಸುವನ್ುನ ಕಟ್ಟಟಗ್ಗಯನ್ುನ ತ್ುಿಂಡರಿಸಲ್ು 
ಬಳಸಿದಿಂತಾಗುತ್ಾದಗ. ಇದರಿಿಂದಾಗಿ ಹಗ ಸ ಕಗ ಡಲ್ಲಯಿಂದ ಕಟ್ಟಟಗ್ಗ ಕಡಿಯಲ್ು ಕಡಿಮ್ಮ ಹಗ ತ್ುಾ ತ್ಗುಲ್ುವುದಲ್ಿದಗೇ ಒಟ್ಾಟರಗಯಾಗಿ ಬಗೇಕಾಗುವ ಕಸುವು 
ಕ ಡ ಕಡಿಮ್ಮಯಾಗುತ್ಾದಗ.  

ಹಗ ಸ ಕಗ ಡಲ್ಲಯ ಈ ಜ್ಾಣ್ಗೆಯನ್ುನ ಕಟ್ಟಟಗ್ಗ ಕಡಿಯುವ ಕಗ ಡಲ್ಲಯಲ್ಿಶಗಟೇ ಬಳಸಬಗೇಕಿಂತ್ತಲ್ಿ. ತ್ ಕವನ್ುನ ವಸುಾವಿನ್ ನ್ಡುವಿನಾಚಗಗ್ಗ ಸರಿಸಿದಾಗ 
ಆಗುವ ಒಳಿತ್ುಗಳನ್ುನ ಬಳಸಿಕಗ ಳುವಿಂತ್ ಬಗೇರಗ ಿಂದು ಹಗ ಳಹು ತ್ಲ್ಗಗ್ಗ ತ್ ರಿದರಗ, ವಾಡಿಕಗಯ ಹಲ್ವು ತಗ ಡಕುಗಳನ್ುನ ಸಿೇಳಬಲ್ಗಿವು. 

ತಿಳಿನ್ುಡಿ: ವಾಡಿಕಗಯಿಂದ ಬಿಂದಿರುವ ತಗ ಡಕುಗಳನ್ುನ ಅರಿತ್ು ಅವುಗಳನ್ುನ ಮೇರುವ ಕಗಲ್ಸವನ್ುನ ಮತಗಾ-ಮತಗಾ ಮಾಡಿತಗ ೇರಿಸುತ್ತಾರುವುದು, 
ಕಲ್ಲಕಗಯನ್ುನ ತಾಯುನಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕಗ ಿಂಡಿರುವಿಂತ್ ಪನ್ಸ ಲ್ಾಯಿಂಡಿನ್ಿಂತ್ಹ ನಾಡುಗಳು. ನ್ಮಗಿನ್ುನ ತಾಯುನಡಿಯ ಕಲ್ಲಕಗಯಲ್ಲಿ ನ್ಿಂಬಿಕಗ ಹುಟ್ಟಟಲ್ಿ, 
ಅದಕಗಕೇ ನಾವಿನ್ ನ ಹಿಿಂದುಳಿದಿದಗಾೇವಗ, ಆ ನಾಡುಗಳು ಮುಿಂದುವರಗದಿವಗ. 

(ಮಾಹಿತಿಸ ಲ : www.vipukirves.fi) 
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 ಮ್ರು ಒಡಲ್ುಗಳ ಚಲ್ನ ಯ ತ ್ ಡಕು 
- ಮಂಡಯಂ ಆನ್ಂದರಾಮ 

 

ಸ ರ ಯ-ಗುರು ಮುಿಂತಾದ ದಗ ಡು ಜ್ಗ ೇಡಿ ಒಡಲ್ುಗಳ ಸಗಳಗತ್ ಇರುವ ಪಿದಗೇಶದಲ್ಲಿ ಟ್ಗ ಿೇಜನ್ಸ ಮುಿಂತಾದ ಸಣಿ ಒಡಲ್ುಗಳ ಚ್ಲ್ನಗಯು ಮ ರು 
ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಡಲ್ುಗಳ ಒಿಂದಕಗ ಕಿಂದರ ಸಗಳಗತ್ದಿಿಂದಾದ ವಿಶಗೇಶವಾದ ಚ್ಲ್ನಗಯ ಸಮಸಗಯ ಉಿಂಟ್ಾಗುತ್ಾದಗ. ಇದನ್ುನ ಕಟ್ುಟಪಡಿಸಿದ ಮ ರು 
ಒಡಲ್ುಗಳ ತಗ ಡಕು (Restricted Three Body Problem, RTBP) ಎಿಂದು ಬಾನ್ರಿಗರು ಗುರುತ್ತಸಿದಾಾರಗ. ಇಲ್ಲಿ ಹಗೇಳಿದ ಕಟ್ುಟಪಾಡು ಏನಗಿಂದರಗ ಆ 
ಮ ರನಗೇ ಒಡಲ್ಲನ್ ನಲ್ುರಾಶಿಯು ಉಳಿದಗರಡು ದಗ ಡು ಒಡಲ್ುಗಳ ನಲ್ುರಾಶಿಗ್ಗ ಹಗ ೇಲ್ಲಸಿದರಗ ತ್ತೇರಾ ಕಡಿಮ್ಮ ಇರಲ್ಗೇಬಗೇಕು ಎಿಂಬುದು. ಈ 

ಕಟ್ುಟಪಾಡಿನ್ ಮುಕಯವಾದ ಅನ್ುಕ ಲ್ ಎಿಂದರಗ ಆ ಕಾರಣಕಾಕಗಿ ಅದು ಉಳಿದಗರಡು ದಗ ಡು ಒಡಲ್ುಗಳ ಮ್ಮೇಲ್ಗ ಬಿೇರುವ ತ್ನ್ನ ಕಡಗಗಣಿಸಬಲ್ಿ 
ಸಗಳಗತ್ದಿಿಂದಾಗಿ ಯಾವುದಗೇ ರಿೇತ್ತಯಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಚ್ಲ್ನಗಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾ ಾಟ್ನ್ುನ ಉಿಂಟ್ುಮಾಡುವುದಿಲ್ಿ. 

ಇದಲ್ಿದಗ ಜಾಕ್ ್ೋಬಿ ಎಿಂಬಾತ್ನ್ು ಕಿಂಡುಹಿಡಿದಿಂತಗ ಅದು ತ್ನ್ನ ಒಿಂದು ನಕ್ಕಯಾದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುವಾಗ ಅದರ ಚ್ಲ್ನಗಯ ಅಡಕ ಶಕ್ಾ (potential 

energy) ಮತ್ುಾ ಕದಲ್ಲಕಗಯ ಶಕ್ಾ (kinetic energy)ಗಳ ಮೊತ್ಾವು ಆ ಚ್ಲ್ನಗಯ ಪಿತ್ತೇಕವಾಗಿ ಒಿಂದು ಮಾರಿ ಾಲ್ದಿಂತಗ (constant of the motion) 

ಇರುತ್ಾದಗ. ಹಿೇಗ್ಗ ಹಲ್ವು ಅನ್ುಕ ಲ್ಗಳಿರುವುದರಿಿಂದ ಈ RTBP ಬಗ್ಗಯು ಆಸಕಾರಿಗ್ಗ ಅಚ್ುಿಮ್ಮಚಾಿಗಿದುಾ ಇದಕ್ಕಿಂತ್ ಇನ್ ನ ಸುಲ್ಬದ ಮಟ್ಟಸದಲ್ಲಿನ್ 
ಸುತ್ುಾವಿಕಗಯ ಮ ರು ಒಡಲ್ುಗಳ ತಗ ಡಕ್ನ್ (Planar Circular RTBP, PCRTBP) ಬಗ್ಗೆಯ ಓದು, ಕಾಲ್ಗೇಜು ಮಟ್ಟದ ವಿದಾಯರಿ ಾಗಳಿಗ  
ಸುಲ್ಬವಾಗಿ ತ್ತಳಿಯುತ್ಾದಗ. 

ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಕುತ್ ಹಲ್ವುಳು ಆಸಕಾರು ತ್ಮೆ ಕಿಂಪೂಯಟ್ರಿನ್ಲ್ಗಿೇ ಟ್ಗ ಿೇಜನ್ಸ ಮುಿಂತಾದ ಸಣಿ ಒಡಲ್ುಗಳ ಚ್ಲ್ನಗಯನ್ುನ ಉಿಂಟ್ುಮಾಡಿ 
ನಗ ೇಡುವುದಕಾಕಗಿ PCRTBPಗ್ಗ ಸಿಂಬಿಂದಿಸಿದ ಬಯಲ್ಲನ್ ಎರಡ  ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಬಿರುಸುಮಾರು ಾ(acceleration)ಗಳ ಸಮೇಕರಣಗಳನ್ುನ 
ಇಲ್ಲಿ ತಗ ೇರಿಸಿಕಗ ಡಲ್ಾಗುವುದು. ಮೊದಲ್ಲಗ್ಗ ಈ CRTBPಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಎರಡು ದಗ ಡು ಒಡಲ್ುಗಳ ಒಿಂದರಮ್ಮೇಲ್ಗ ಿಂದರ ಸಗಳಗತ್ದಿಿಂದಾಗಿ 
ಸುತ್ುಾವಿಕಗಯ ಓರಗ ಬಿರುಸು (angular velocity, radians / time) Ω ಎಿಂದ , ಆ ಒಡಲ್ುಗಳ ಒಟ್ುಟ ನಲ್ುರಾಶಿಯು M = M1 + M2 ಎಿಂದ  
ಮತ್ುಾ ಅವುಗಳ ನ್ಡುವಿನ್ ಸರಾಸರಿ ಅಿಂತ್ರವು R ಎಿಂದ  ಇದಾರಗ ಅವುಗಳ ಸಿಂಬಿಂದವು (1)ರಲ್ಲಿ ತಗ ೇರಿಸಿರುವ ಕ್ ಪ್ಲರ್ ಮತ್ುಾ ನ್್ಯಟ್ನ್ ಚ್ಲ್ನಗಯ 
ಕಟ್ಟಲ್ಗಗಳ ಪಿಕಾರ ನ್ಡಗಯುತ್ಾದಗ. 

Ω²R³ = G(M₁ + M₂) (ಇಲ್ಲಿ G = 6.67428 * 10⁻¹¹ SI unit) 
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ಈ ಜ್ಗ ೇಡಿ ಒಡಲ್ುಗಳ ಚ್ಲ್ನಗಯಿಂದಿಗ್ಗ ಆ ಮ ರನಗೇ ಒಡಲ್ಲನ್ ಚ್ಲ್ನಗಯ ಲ್ಗಕಾಕಚಾರವು ಸಿಕಕಲ್ಾಗಿದುಾ ಆ ಜ್ಗ ೇಡಿ ಒಡಲ್ುಗಳ ನಕ್ಕಯಾದ 
ಚ್ಲ್ನಗಯನ್ುನ ನಲ್ಲಿಸಿದರಗ ಆ ಲ್ಗಕಾಕಚಾರವು ಕಿಂಪೂಯಟ್ರಿನ್ಲ್ ಿ ಬಗೇಗ ನ್ಡಗಯುತ್ಾದಗ. ಈ ಮಾರಾ ಾಡನ್ುನ ಕಗಳಗ್ಗ ತಗ ೇರಿಸಿ ಕಗ ಡಲ್ಾಗಿದಗ. 

ಮೊದಲ್ು ಈ ಎರಡು ಜ್ಗ ೇಡಿ ಒಡಲ್ುಗಳ ನಲ್ುರಾಶಿಗಳ ನ್ಡುವನ್ುನ (centre of mass) ಅಚ್ುಿಗ್ಗರಗಗಳ ಏರಾ ಾಡಿನ್ ಹುಟ್ಟಟನ್ಲ್ಲಿ (origin of xyz-

coordinate system) ನಗಲ್ಗಗ್ಗ ಳಿಸಿ ಅದರ x-ಅಚ್ುಿಗ್ಗರಗಯ ಮ್ಮೇಲ್ಗ ಆ ಹುಟ್ಟಟನ್ ಎಡಕಗಕ M₁ ಅನ್ ನ ಬಲ್ಕಗಕ M₂ ಅನ್ ನ ಕಗಳಗ್ಗ ತಗ ೇರಿಸಿರುವ ದ ರಕಗಕ 
ಇಡಬಗೇಕು 

R₁ = (-μ₂R, 0, 0), R₂ = (μ₁R, 0, 0)                 (2) 

ಇಲ್ಲಿ ನಲ್ುರಾಶಿ ಬಾಗಗಳು μ₁ = M₁/M, μ₂ = M₂/M, ಹಾಗ  μ₁ + μ₂ = 1 ಆಗಿರುತ್ಾವಗ. ಈಗ ಈ ಎರಡು ಒಡಲ್ುಗಳೊ ಮ್ಮೇಲ್ಗ ಹಗೇಳಿದಿಂತಗ 
ಪರಸಾರ ಸುತ್ತಾಕಗ ಿಂಡಿದುಾ ಆ ಮ ರನಗೇ ಸಣಿ ಒಡಲ್ಲನ್ ರಾಶಿ m ಅನ್ುನ ಸಗಳಗಯುತ್ಾವಗ. ಆ ಸುತ್ುಾವಿಕಗಯನ್ುನ ಅವುಗಳಿರುವ ಅಚ್ುಿಗ್ಗರಗಯ ಏರಾ ಾಡಿಗ್ಗ 
ತ್ಿಂದಿಟ್ಟರಗ ಆ ಇಡಿೇ ಏರಾ ಾಡಗೇ ಸುತ್ತಾಕಗ ಿಂಡಿರುತ್ಾ (corotating system) ಇದುಾ ಈ ಜ್ಗ ೇಡಿ ಒಡಲ್ುಗಳು ನಿಂತ್ಿಂತ್ತರುತ್ಾವಗ. ಈಗ ನ್ ಯಟ್ನ್ನನ್ 

ಚ್ಲ್ನಗಯ ಕಟ್ಟಲ್ಗಗಳ ಪಿಕಾರ ಏರಾ ಾಡಿನ್ ಹುಟ್ಟಟನ್ಲ್ಲಿ r = (x,y,z) ದ ರದಲ್ಲಿರುವ ಆ ಕ್ರು ಒಡಲ್ಲನ್ ರಾಶಿಯ ಮ್ಮೇಲ್ಲನ್ ಸಗಳಗತ್ವು ಈ ಕಗಳಗ್ಗ ಕಗ ಟ್ಟಟರುವ 
ಸಮೇಕರಣಗಳಿಂತಗ ಇರುತ್ಾವಗ. 

(3) 

ಎಿಂದಿಟ್ುಟಕಗ ಿಂಡರಗ ಆ ಈ ಸಗಳಗತ್ವು (ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಿಸಿಕಲ್ ಮ್ಮಕಾನಕ್ಸ್ ಪುಸಾಕಗಳನ್ುನ ನಗ ೇಡಿಕಗ ಳಿು) 

(4) 

ಆಗಿರುತ್ಾದಗ.ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ರುಕಾಯದ ಬಿರುಸು  ಆಗಿರುತ್ಾದಗ. ಈ (4)ರ ಬಲ್ಗಡಗಯಲ್ಲಿರುವ ಮ ರು ಬಾಗಗಳನ್ುನ ಹಿೇಗ್ಗ 
ಅರಿಯಬಹುದು. ಮೊದಲ್ನಗಯ ಸಗಳಗತ್ವು m ಮ್ಮೇಲ್ಗ ಜ್ಗ ೇಡಿ ಒಡಲ್ುಗಳ ಸಗಳಗತ್ದಿಿಂದ ಆದುದು. ಎರಡನಗಯ ಸಗಳಗತ್ವು ಆ ಒಡಲ್ುಗಳಿರುವ 

ಅಚ್ುಿಗ್ಗರಗಗಳ ಏರಾ ಾಡಿನ್ ಸುತ್ುಾವಿಕಗಯಿಂದ ಉಿಂಟ್ಾಗಿರುವ m ಮ್ಮೇಲ್ಲನ್ ನ್ಡುತಗ ರಗತ್ದ ಬಲ್ವಾಗಿದಗ (centrifugal force). ಇದು ಕಗ ೇರಿಯೇಲ್ಲರ 
ಬಲ್ ಎಿಂದು ಹಗಸರು ಪಡಗದಿದಗ. 

ಈ ಸಗಳಗತ್ಗಳ ಮ ರು ಬಾಗಗಳನ್ುನ ಬಗೇರ ಾಡಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ಿ ಆ ಕ್ರು ಒಡಲ್ಲನ್ ಚ್ಲ್ನಗಯು ಹಗೇಗ್ಗ ಮುಿಂದಗ ಸಾಗುತ್ಾದಗ ಎಿಂದು ಅರಿತ್ುಕಗ ಳುಲ್ು 

ಆಗುತ್ಾದಗ. ಈಗ (4)ರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಡಗಯ  ಇರುವ mಅನ್ುನ ತಗಗ್ಗದು ಬಿಟ್ಾಟಗ ಉಳಿಯುವ ಅದರ ಒಟ್ುಟ ಬಿರುಸುಮಾರು ಾ  

ಕಗಳಗಿರುವಿಂತಗ ಆಗುತ್ಾದಗ. 

   (5) 

ಇದರ ಬಲ್ಗಡಗಯರುವ ಮ ರು ಬಾಗಗಳನ್ುನ ಮ್ಮೇಲ್ಗ ಹಗೇಳಿದ ಸಗಳಗತ್ಗಳಿಿಂದಾದ ಬಿರುಸುಮಾರು ಾಗಳು ಎಿಂದು ಅರಿತ್ುಕಗ ಿಂಡು ವಗಕಟರ್ ನಯಮಗಳ 
ರಿೇತ್ತ ಅವುಗಳ ಅಚ್ುಿಗ್ಗರಗಯ ಏರಾ ಾಟ್ಟನ್ ಬಾಗಗಳನ್ುನ ಬಗೇರ ಾಡಿಸಬಹುದು. 

ಮೊದಲ್ಲಗ್ಗ ಈ PCRTBP ಏರಾ ಾಡಿನ್ಲ್ಲಿ ಎಲ್ಿ ಚ್ಲ್ನಗಗಳೊ x-y ಚ್ಲ್ನಗಗಳ ಬಯಲ್ಲನ್ಲ್ಲಿ ಮಾತ್ಿವಗೇ ಇವಗ ಎಿಂದು ಕಟ್ಟಲ್ಗಯರುವುದರಿಿಂದ ಜ್ಗ ೇಡಿ 

ಒಡಲ್ುಗಳ ಓರಗ ಚ್ಲ್ನಗಯು z-ಅಚ್ುಿಗ್ಗರಗಯ ದಿಕ್ಕನ್ಲ್ಲಿರುವುದರಿಿಂದ ಅದರ ಮ ರು ಬಾಗಗಳು  ಆಗಿವಗ. ಹಾಗ್ಗಯೇ ಆ ಕ್ರು 

ಒಡಲ್ಲನ್ ದ ರವೂ  ಮತ್ಾದರ ಬಿರುಸು   ಎಿಂತ್ತರುವುದರಿಿಂದ ಇವನಗನಲ್ಿ (5)ರಲ್ಲಿ 
ಉಪಯೇಗಿಸಿ ಬಿಡಿಸಿದ ಮ್ಮೇಲ್ಗ ಅದರ ಬಾಗಗಳು ಹಿೇಗ್ಗ ಆಗುತ್ಾವಗ: 
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ಇವನಗನಲ್ಿ ಪಿತ್ತ ಅಚ್ುಿಗ್ಗರಗಯಲ್ ಿ (5)ರಿಂತಗ ಜ್ಗ ೇಡಿಸಿಕಗ ಿಂಡಾಗ ನ್ಮಗ್ಗ ಬಗೇಕಾದ ಕ್ರು ಒಡಲ್ಲನ್ ಬಿರುಸುಮಾರು ಾಗಳನ್ುನ 
ಎಿಂಬಿಂತಗ ಬಗೇರಗಯಾಗಿ ಬರಗಯಬಹುದಾಗಿದಗ. ಕಗ ೇರಿಯೇಲ್ಲರ ಬಿರುಸುಮಾರಿ ಾನ್ ಸಮೇಕರಣ (8)ರ ಬಲ್ಗಡಗ ಕಗ ನಗಯಲ್ಲಿ ಹಗೇಗಿದಗ ಎಿಂಬುದನ್ುನ 
ಗಮನಸಿದರಗ x-ಅಚ್ುಿಗ್ಗರಗಯಲ್ಲಿ y-ದಿಕ್ಕನ್ ಬಿರುಸ  ಮತ್ುಾ y-ಅಚ್ುಿಗ್ಗರಗಯಲ್ಲಿ x-ದಿಕ್ಕನ್ ಎದುರು ಬಿರುಸ  ಇವಗ ಎಿಂದು ತ್ತಳಿಯುತ್ಾದಗ. ಈಗ ಈ 

ಮ್ಮೇಲ್ಲನ್ ಮ ರು ಸಮೇಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಇನಗ ನಿಂದು ಸರಳಿಕಗಯನ್ುನ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದಗೇನಗಿಂದರಗ G = M = R = 1 ಎಿಂದು ನಗದಿ ಮಾಡುವುದು. ಆಗ 
ಸಮೇಕರಣ (1)ರ ಪಿಕಾರ ಓರಗಬಿರುಸು (angular velocity), Ω = 1 ಎಿಂದಾಗುವುದರಿಿಂದ ಆಗ ಆ ದಗ ಡು ಒಡಲ್ುಗಳ ಸವಿಂತ್ ಸುತ್ುಾವಿಕಗಯ ಹಗ ತ್ುಾ 
(orbital period) T = 2π / Ω = 2π ಎಿಂದಾಗುತ್ಾದಗ. 

ಹಿೇಗ್ಗ ಮ್ಮೇಲ್ಲನ್ ಸಮೇಕರಣಗಳಲ್ಲಿ G, M, R ಮತ್ುಾ Ωಗಳನ್ುನ ಒಿಂದಗಿಂದು ಬಗ್ಗದ ಮ್ಮೇಲ್ಗ ಆ ಸಣಿ ಒಡಲ್ಲನ್ ಬಿರುಸುಮಾರು ಾಗಳು ಇಿಂತ್ತರುತ್ಾವಗ. 

 

ಈ ಸಮೇಕರಣದಲ್ಲಿ ದ ರಗಳು Rನ್ ಅಳತಗಗ್ಗ ೇಲ್ಲನ್ಲ್ ಿ, ಬಿರುಸುಗಳು R/T ಯ ಅಳತಗಗ್ಗ ೇಲ್ಲನ್ಲ್ ಿ ಮತ್ುಾ ಬಿರುಸುಮಾರು ಾಗಳು R/T/T 

ಅಳತಗಗ್ಗ ೇಲ್ಲನ್ಲ್ಲಿ ಇದುಾ ಇವುಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಬಲ್ಗಡಗಯಲ್ಲಿ ತ್ುಿಂಬಬಗೇಕಾದ ಆರಿಂಬದ ಬಗಳಗಗಳನ್ುನ ನೇಡಬಗೇಕು. ಒಿಂದು ಉದಾಹರಣ್ಗ ಇಲ್ಲಿ 
ಕಗ ಡಬಹುದು. ಈ ಅಳತಗಗ್ಗ ೇಲ್ುಗಳು ಸ ರ ಯ-ಗುರು ಜ್ಗ ೇಡಿ ಒಡಲ್ುಗಳಿಗ್ಗ ಹಗ ಿಂದಿಸಲ್ು ಅವಶಯಕತಗ ಇದಾಾಗ ಮಾತ್ಿ ಕಗಳಗ್ಗ ಕಗ ಟ್ಟಟರುವ ಅವುಗಳ 
ಪರಿಮಾಣ (parameter values) ಗಳನ್ುನ ಉಪಯೇಗಿಸಿ ದ ರ, ಬಿರುಸು ಮುಿಂತಾದುವನ್ುನ ಗುಣಿಸಬಗೇಕು. 

{ಗುರುವಿನ್ ಸುತ್ುಾವಿಕಗಯ ದ ರ: R = 7.783*10¹¹ m = 5.2 Astronomical units 
 

ಗುರುವಿನ್ ಸುತ್ುಾವಿಕಗಯ ಕಾಲ್: T = 3.743 * 10⁸ seconds = 4332.589 days = 11.8592 years  

ಗುರುವಿನ್ ನಲ್ುರಾಶಿಯ ಅಿಂಶ: μ₂ = 0.000953875; ಸ ರ ಯನ್ದು: μ₁ = 1 – μ₂ } —- (11)        

 

(ಚಿತರ ಸ ಲ : cnes.fr) 
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ಇನ ುೋನ್ು ಬರಲ್ದ  ಹಾರುವ ಬಯುೆ 
- ಜಯತಿೋರ ತ ನಾಡಗವಡ 

 

ಬಯುಕಗಳು ನ್ಮೆಲ್ಲಿ ಹಲ್ವರಿಗ್ಗ ದಿನ್ನತ್ಯದ ಸಾರಿಗ್ಗಯ ಸಿಂಗ್ಾತ್ತ. ಬಗಳಗಯುತ್ತಾರುವ ಬಗಿಂಗಳೊರಿನ್ಿಂತ್ಹ ಊರುಗಳಲ್ಲಿ ನೇವು ತ್ಲ್ುಪಬಗೇಕ್ರುವ 
ತಾಣವನ್ುನ ಕಡಿಮ್ಮ ಹಗ ತ್ತಾನ್ಲ್ಲಿ ತ್ಲ್ುಪಲ್ು ಮತ್ುಾ ರಸಗಾ ಬಿಂಡಿಗಳ ಒಯಾಯಟ್ದಿಿಂದ ದ ರವಿರಲ್ು ಈ ಬಯುಕಗಳಿಿಂದ ಸಾದಯವಿಲ್ಿದಿಂತಾಗಿದಗ. ಇದನ್ುನ 
ಗಮನ್ದಲ್ಲಿಟ್ುಟಕಗ ಿಂಡು ಅಮ್ಮೇರಿಕಾದ ಕಿಂಪನಯಿಂದು ಹಾರುವ ಬಯುಕ ತ್ಯಾರಿಕಗಯಲ್ಲಿ ತಗ ಡಗಿಕಗ ಿಂಡಿದಗ. ಮರುಳುಗ್ಾಡಿನ್ಲ್ಲಿ ಹಾಗ  
ಹಿಮಗ್ಾಡಿನ್ಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಲ್ು ತ್ಯಾರಾಗಿರುವ ಬಿಂಡಿಗಳನಗನೇ ಹಗ ೇಲ್ುವ ಇವುಗಳನ್ುನ ಒಿಂದು ಬಗ್ಗಯ ಹಗ ೇವರ್ ಬಯುಕಗಳು ಎನ್ನಬಹುದು. 
ಕಾಯಲ್ಲಪೊೇರಿ ನಯಾ ಮ ಲ್ದ ಏರ ್ ೋಪ ಕ್್(Aerofex) ಎಿಂಬ ಸಿಂಸಗಾ 2017ರ ಹಗ ತ್ತಾಗ್ಗ ಇಿಂತ್ಹ ಇಗ್ಾೆಲ್ಲ ಬಿಂಡಿಯಿಂದನ್ುನ ಅಣಿಗ್ಗ ಳಿಸುವುದಾಗಿ 
ಹಗೇಳಿದಗ. ಏರಗ ೇಪಗಕ್ಸ್ ಕ ಟ್ದವರು ತ್ಯಾರಿಸುತ್ತಾರುವ ಈ ಬಿಂಡಿ ಇಬಬರನ್ುನ ಹಗ ತ್ುಾ ಸುಮಾರು 10 ಅಡಿ ಮ್ಮೇಲ್ಗ ಹಾರಬಲ್ಿದು. 2017ಕಗಕ 
ಬಿಡುಗಡಗಗ್ಗ ಳುಲ್ಲರುವ ಈ ಇಗಾೆಲ್ ಬಂಡಿಯು ಗಿಂಟ್ಗಗ್ಗ 72 ಕ್.ಮೇ ವಗೇಗದಲ್ಲಿ ಹಾರುತ್ಾ ಸಾಗುತ್ಾದಿಂತಗ. 

ಇದರ ಬಗಲ್ಗ 85000 ಡಾಲ್ರ್ ಆಗಿದುಾ ಏರಗ ೇಪಗಕ್ಸ್ ಸಿಂಸಗಾ ಅದಾಗಲ್ಗೇ ತ್ಮೆ ಮಿಂದಾಣದ ಮ ಲ್ಕ ಮುಿಂಗಡ ಕಾಯಾರಿಸುವಿಕಗಯನ್ುನ ಆರಿಂಬಿಸಿದಗ. 
ಮುಿಂಗಡ ಕಾಯಾರಿಸಲ್ು ಅಯುಾ ಸಾವಿರ ಡಾಲ್ರ್ ಹಣ ತಗರಬಗೇಕು. ನಗಲ್ದಿಿಂದ 3 ಮೇಟ್ರ್ ದ ರ ಅಿಂದರಗ ಸುಮಾರು ಹತ್ುಾ ಅಡಿಗಳಶುಟ ಮ್ಮೇಲ್ಗ 
ಹಾರುವ ಈ ಬಯುಕ ದಾರಿಗುಿಂಟ್ ಬರುವ ಅಡಗತ್ಡಗಗಳನ್ುನ ತಗ ಿಂದರಗಯಲ್ಿದಗ ನಬಾಯಸುತ್ಾದಗ. 

ಈ ಬಯಕನ್ ಹಮುೆಗ್ಗಯ ಹಲ್ವು ಕಗಲ್ಸಗಳು ಬಾಕ್ಯದುಾ ಮತ್ುಾ ಅದನ್ುನ ಓರಗಗ್ಗ ಹಚ್ುಿವಿಕಗಯ ಕಗಲ್ಸಗಳು ಬಿರುಸಿನಿಂದ ಸಾಗಿದಗ. ಬಿಂಡಿಯನ್ುನ 
ಹತಗ ೇಟ್ಟಯಲ್ಲಿಟ್ುಟಕಗ ಳುುವ ಮತ್ುಾ ಅದರ ನಗಲ್ಗಗ್ಗ ಳುುವಿಕಗಯನ್ುನ ಮುಿದುಗ್ಗ ಳಿಸುವುದು ಪಿಮುಕವಾದವು. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಇಗ್ಾೆಲ್ಲ 
ಬಿಂಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಗ್ಾಲ್ಲಗಳ ಬದಲ್ು ಕ್ಾರ ಿನ್ ಪಾಯಿರ್ ತಿರುಗ ್ ೋಲ್ುಗಳನ್ುನ(carbon Fibre Rotors) ಜ್ಗ ೇಡಿಸಲ್ಾಗಿದಗ. ಇದರಿಿಂದ ಈ ಬಯುಕ 
ನಗೇರವಾಗಿ ಮ್ಮೇಲ್ಗರಲ್ು ಮತ್ುಾ ನಗಲ್ಕ್ಕಳಿಯಲ್ು ಅನ್ುಕ ಲ್ವಾಗುವುದಲ್ಿದಗೇ ಯಾವುದಗೇ “ರನಗವೇ”(Runway) ಅಗತ್ಯವೂ ಇಲ್ಿ ಎಿಂದು ಏರಗ ೇಪಗಕ್ಸ್ 
ಕ ಟ್ ಹಗೇಳಿಕಗ ಿಂಡಿದಗ. ದುಬಾರಿ ಹಗಲ್ಲಕಾಪಟರ್ ಮತ್ುಾ ಬಾನಗ ೇಡಗಳ ಬದಲ್ಾಗಿ ಇಿಂತ್ ಇಗ್ಾೆಲ್ಲಬಿಂಡಿಗಳು ಎಲ್ಿ ಮಿಂದಿಯ ಸಾರಿಗ್ಗಗ್ಗ ತ್ಕುಕದಾಗಿವಗ 
ಎಿಂಬುದು ಏರಗ ೇಪಗಕ್ಸ್ ನ್ವರ ಅನಸಿಕಗ. 
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ಬರಿ ಹಾರುವ ಬಯ್ಕ ತ್ರಹವಶಗಟೇ ಅಲ್ಿದಗೇ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಯಕನ್ಿಂತಗ ನಗಲ್ದ ಮ್ಮೇಲ್ಗ ಸುಲ್ಬವಾಗಿ ಇದನ್ುನ ನೇವು ಓಡಿಸಬಹುದು. ನಗಲ್ದ ಮ್ಮೇಲ್ಗ 
ಜುಮೆನಗ ಸಾಗುವಿಂತಗ ತ್ಕಕ ಎಲ್ಿ ಏರಾ ಾಟ್ುಗಳನ್ುನ ಈ ಬಿಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿದಾಾರಗ. ವಾರದ ಕಗ ನಗಯ ಬಿಡುವಿನ್ ದಿನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಗಲ್ವು ಗಿಂಟ್ಗಗಳಲ್ಗಿೇ 
ಇದನ್ುನ ಓಡಿಸುವುದು ಕಲ್ಲಯಬಹುದಾಗಿದಗ. 

ಏರಗ ೇಪಗಕ್ಸ್ ಕ ಟ್ದ ಕಗಲ್ವು ಹಿರಿಯ ಅದಿಕಾರಿಗಳ ಪಿಕಾರ, ಬಿಂಡಿಯ ತ್ ಕ 356 ಕಗ.ಜಿ ಗಳಶಿಟದಗ. ಇದರ ಮ್ಮೇಲ್ಾಗಿ 140 ಕಗ.ಜಿ.ಗಳಶುಟ ಬಾರವನ್ುನ 
ಇದು ಹಗ ರಬಲ್ಿದು. ಇದರ ಉರುವಲ್ು ಚಿೋಲ್(fuel tank) ದ ಮಾಹಿತ್ತಕಗ ಡಲ್ಗ ಲ್ಿದ ಅದಿಕಾರಿಗಳು, ಒಿಂದು ಸಾರಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಉರುವಲ್ು ತ್ುಿಂಬಿಸಿದರಗ 
75 ನಮಶಗಳವರಗಗ್ಗ ಆರಾಮವಾಗಿ ಓಡಿಸುತ್ಾ, ಇಲ್ಿವಗೇ ಹಾರಿಸುತ್ಾ ಹಗ ೇಗಬಹುದು ಎಿಂದಿದಾಾರಗ. 

(ಮಾಹಿತಿ ಮತುತ ಚಿತರ ಸ ಲ : asianage.com) 
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ಹಿಗ್್ ಬ ್ ೋಸಾನ್ ಎಂಬ ಕ್ಾಣದ ತುಣುಕುಗಳು 
- ಪ್ರಶಾಂತ ಸ ್ ರಟ್್ರ 

1964, ಹಗ ಸಗ್ಾಲ್ದ ಇರುವರಿಮ್ಮಯಲ್ಲಿ (modern physics) ಅಚ್ಿಳಿಯದ ಹಗ ತ್ುಾ. ಇಿಂಗಿಿಂಡಿನ್ ಪಿೋಟ್ರ್ ಹಿಗ್್ (Peter Higgs) ತ್ಮೆ ಒಡ 
ಅರಕಗಗ್ಾರರಾದ ರಾಬರ ು್ ಬಾರಟ್ (Robert Brout) ಮತ್ುಾ ಪಾರಂಕ್ಾವಯ್ರ್ ಎಂಗಲರ ು್ (François Englert) ಗಣಿತ್ದ ನಗಲ್ಗಯಲ್ಲಿ ಹಗ ಸತ್ರಿವಿಂದನ್ುನ 
ಮುಿಂದಿಟ್ಟರು. ಅದಗಿಂದರಗ, 

ವಸುಾಗಳು ರಾಶಿಯನ್ುನ (mass) ಪಡಗಯಲ್ು ಕಗಲ್ವು ಕ್ರುತ್ುಣುಕುಗಳು ಏರ ಾಡಿಸುವ ಬಯಲ್ು ಕಾರಣವಾಗಿದುಾ, ಈ ಬಯಲ್ು (field) ಎಲ್ಗಿಡಗ 
ಹರಡಿಕಗ ಿಂಡಿದಗ. 

ನ್ಮೆ ಸುತ್ಾಣದ ಹಲ್ವು ಆಗುಹಗ ೇಗುಗಳಲ್ಲಿ ರಾಶಿ (mass), ತ್ ಕ (weight) ತ್ಮೆದಗೇ ಆದ ಮಹತ್ವವನ್ುನ ಹಗ ಿಂದಿವಗ. ರಾಶಿ ಹಗ ಿಂದಿರುವ ಎರಡು 
ವಸುಾಗಳ ನ್ಡುವಗ ಉಿಂಟ್ಾಗುವ ಸಗಳಗತ್ದಿಿಂದಾಗಿ ’ತ್ ಕ’ ಉಿಂಟ್ಾಗುತ್ಾದಗ ಎಿಂಬುದು ಅರಿತ್ತದಾರ , ವಸುಾಗಳು ರಾಶಿಯನ್ುನ ಹಗೇಗ್ಗ ಪಡಗದುಕಗ ಳುುತ್ಾವಗ? 

ಅನ್ುನವುದು ಕಗೆಿಂಟ್ಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದಾ ವಿಶಯ. ಈ ಹಿನಗನಲ್ಗಯಲ್ಲಿ ಪೇಟ್ರ್ ಹಿಗ್ಸ್ ಅವರು ಮುಿಂದಿಟ್ಟ ಅರುಹು (hypothesis) ಅರಿಗರಲ್ಲಿ ಹಗಚ್ುಿ ಚ್ರಗ ಿಗ್ಗ 
ಒಳಪಟ್ಟ, ಒಳಪಡುತ್ತಾರುವ ಅರಿವು ಎನ್ನಬಹುದು. 

ಹಿಗ್ಸ್ ಅವರ ತ್ತಳಿವಿನ್ ಮಹತ್ವವನ್ುನ ಮನ್ಗ್ಾಣುವ ಮುನ್ನ ಅಣುಗಳ ಒಳರಚ್ನಗಯ ಬಗ್ಗೆ ತ್ುಸು ತ್ತಳಿದುಕಗ ಳಗೊುೇಣ. 

ನ್ಮಗ್ಗ ಗ್ಗ ತ್ತಾರುವಿಂತಗ ಪಿತ್ತಯಿಂದು ವಸುಾವು ಕಗ ೇಟ್ಟಗಟ್ಟಲ್ಗ ಅಣುಗಳಿಿಂದ ಕ ಡಿರುತ್ಾದಗ. ಅಣುಗಳ ಒಳಹಗ ಕಾಕಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ುನ ಕ್ರಿದಾದ 
ತ್ುಣುಕುಗಳಿರುತ್ಾವಗ. ಅಣುವಿನ್ ನ್ಡುವಣದಲ್ಲಿ (nucleous) ಕ್ಡುವಣಿಗಳು (protons) ಮತ್ುಾ ನ ಲ ವಣಿಗಳಿದಾರಗ (neutrons) ನ್ಡುವಣದ ಸುತ್ಾ 
ಗ್ಗ ತ್ುಾಪಡಿಸಿದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕಳ ವಣಿಗಳು (electrons) ಸುತ್ುಾತ್ತಾರುತ್ಾವಗ. 

 

ಹಗ ಸಗ್ಾಲ್ದ ಇರುವರಿಮ್ಮಯಲ್ಲಿ ಅಣುಗಳ ಒಳರಚ್ನಗಯು ಹಿಂತ್-ಹಿಂತ್ವಾಗಿ ಅರಿವಿಗ್ಗ ಎಟ್ುಕ್ತಗನ್ನಬಹುದು. ಮೊದ-ಮೊದಲ್ಲಗ್ಗ ಕ ಡುವಣಿಗಳು, 
ನಗಲ್ಗವಣಿಗಳು ಅಣುಗಳ ಕ್ರಿದಾದ ಬಾಗಗಳಾಗಿದುಾ, ಅವುಗಳನ್ುನ ಇನ್ನಶುಟ ಒಡಗಯಲ್ು ಆಗುವುದಿಲ್ಿ ಅನ್ುನವಿಂತ್ ತ್ತಳುವಳಿಕಗ ಇತ್ುಾ. ಅರಿಮ್ಮ 
ಮುಿಂದುವರಗಯುತಾಾ, ಅವುಗಳು ಇನ್ ನ ಕ್ರಿದಾದ ಬಾಗಗಳನ್ುನ ಹಗ ಿಂದಿವಗ ಅನ್ುನವುದು ಗ್ಗ ತಾಾಯತ್ು. 

Ѧ 
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ಕ ಡುವಣಿಗಳು ಮತ್ುಾ ನಗಲ್ಗವಣಿಗಳು ಹಗ ಿಂದಿರುವ ಕ್ರುತ್ುಣುಕುಗಳನ್ುನ ಕ್ಾವರ ೆಸ್ (quarks) ಎನ್ುನತಾಾರಗ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನ್ುನ ಕಿರಿಗಳು ಇಲ್ಿವಗೇ 
ಕಿರಿವಣಿಗಳು ಅನಗ ನೇಣ. ಪಿತ್ತಯಿಂದು ಕ ಡುವಣಿ ಮತ್ುಾ ನಗಲ್ಗವಣಿಗಳಲ್ಲಿ ತ್ಲ್ಾ ಮ ರು ಕ್ರಿವಣಿಗಳಿರುತ್ಾವಗ. ಈ ಕ್ರುತ್ುಣುಕುಗಳ ರಾಶಿಯನ್ುನ 
ಹಗ ೇಲ್ಲಸಿದಾಗ, ಕಳಗವಣಿಗಳ ರಾಶಿಯು ಕ್ರುವಣಿಗಳಿಿಂದ ಕ ಡಿರುವ ಕ ಡುವಣಿಗಳು ಮತ್ುಾ ನಗಲ್ಗವಣಿಗಳ ರಾಶಿಗಳಿಗಿಿಂತ್ ಹಲ್ವು ಪಟ್ುಟ ಕಡಿಮ್ಮ 
ಇರುವುದು ಗ್ಗ ತಾಾಯತ್ು. 

 

ಇನ್ುನ, ಅಣುಗಳ ಕ್ರುತ್ುಣುಕುಗಳ ನ್ಡುವಗ ಏರ ಾಡುವ ಬಲ್ಗಳು ಎರಡು ಬಗ್ಗಯವು. ಮೊದಲ್ನಗಯದು, ನ್ಡುವಣದಲ್ಲಿ ಹಲ್ವು ಕ ಡುವಣಿಗಳನ್ುನ, 
ನಗಲ್ಗವಣಿಗಳನ್ುನ ಹಿಡಿದಿಡುವ ಗಟಿು ಬಲ್ (strong force). ಎರಡನಗಯದು, ಕ ಡುವಣಿಗಳು ಮತ್ುಾ ಕಳಗವಣಿಗಳ ನ್ಡುವಿರುವ ಸಡಿಲ್ ಬಲ್ (weak 

force). 

ರಾಶಿ ಹಗ ಿಂದಿರದ ಒಿಂದು ಬಗ್ಗಯ ತ್ುಣುಕುಗಳು ಏರ ಾಡಿಸುವ ಬಯಲ್ಲನಿಂದಾಗಿ ಗಟ್ಟಟಬಲ್ವು ಉಿಂಟ್ಾಗುತ್ಾದಗ. ರಾಶಿಯರದ ಈ ತ್ುಣುಕುಗಳನ್ುನ 
ಅಂಟ್ುವಣಿಗಳು (gluons) ಎನ್ುನತಾಾರಗ. ಅಿಂಟ್ುವಣಿಗಳು ಕ್ರಿವಣಿಗಳನ್ುನ ಪರಸಾರ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟಟರುತ್ಾವಗ. ಅದಗೇ, ಸಡಿಲ್ ಬಲ್ವು ನ್ಡುವಣದಲ್ಲಿರುವ 
ಕ ಡುವಣಿಗಳ ಮತ್ುಾ ಅದರ ಸುತ್ಾ ಸುತ್ುಾವ ಕಳಗವಣಿಗಳ ನ್ಡುವಗ ಏರ ಾಡುವ ಬಲ್. ಈ ಬಲ್ವು ಇನಗ ನಿಂದು ಬಗ್ಗಯ ತ್ುಣುಕುಗಳು ಉಿಂಟ್ುಮಾಡುವ 
ಬಯಲ್ಲನಿಂದಾಗಿ ಉಿಂಟ್ಾಗುತ್ಾದಗ. ಈ ತ್ುಣುಕುಗಳನ್ುನ W, Z ಗ ೋಜ್ ಬ ್ ೋಸಾನ್್ (gauge bosons) ಎನ್ುನತಾಾರಗ. 

ಸಡಿಲ್ ಬಲ್ವನ್ುನ ಏರ ಾಡಿಸುವ W, Z ಗ್ಗೇಜ್ ಮೆ ಬಗ ೇಸಾನ್ಸ್ ತ್ುಣುಕುಗಳು ರಾಶಿಯನ್ುನ ಹಗ ಿಂದಿರುವುದು ಅರಿಗರನ್ುನ ಬಿಡಿಸಲ್ಾಗದ ಕಗೆಿಂಟ್ಟನ್ಿಂತಗ 
ಕಾಡಿತ್ು. ಈ ತ್ುಣುಕುಗಳು ಕ ಡ ಗಟ್ಟಟಬಲ್ವನ್ುನ ಉಿಂಟ್ುಮಾಡುವ ಅಿಂಟ್ುವಣಿಗಳಿಂತಗ ರಾಶಿಯನ್ುನ ಹಗ ಿಂದಿರಬಾರದಲ್ಿ, ಇವಾಯಕಗೇ ರಾಶಿಯನ್ುನ 
ಹಗ ಿಂದಿವಗ? ಮುಿಂದುವರಗಯುತಾಾ, ಎಲ್ಿ ಕ್ರು ತ್ುಣುಕುಗಳು, ಅಣುಗಳು, ವಸುಾಗಳು ರಾಶಿಯನ್ುನ ಹಗೇಗ್ಗ ಹಗ ಿಂದುತ್ಾವಗ? ಅನ್ುನವಿಂತ್ ಕಗೇಳಿವಗಳು 
ಇರುವರಿಗರ (physicist) ತ್ಲ್ಗ ಕಗ ರಗಯತಗ ಡಗಿದವು. ಈ ಕಗೆಿಂಟ್ನ್ುನ ಬಿಡಿಸುವತ್ಾ ಇಟ್ಟ ಹಗಜ್ಗೆಯೇ ಪೇಟ್ರ್ ಹಿಗ್ಸ್ ತ್ಮೆ ಒಡ ಅರಕಗಗ್ಾರರಗ ಿಂದಿಗ್ಗ 
ಮುಿಂದಿಟ್ಟ ಹಿಗ್್ ನ್ಡಾವಳಿ (Higgs mechanism) ಎಿಂಬ ಅರುಹು (hypothesis). 

ಹಿಗ್ಸ್ ನ್ಡಾವಳಿಯ ಪಿಕಾರ, 

ಜಗದಗಲ್ಗಿಡಗ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರಿವಿಗ್ಗ ಎಟ್ುಕದಿಂತ್ಹ ರಿೇತ್ತಯಲ್ಲಿ ಒಿಂದು ಬಗ್ಗಯ ತ್ುಣುಕುಗಳು ಹರಡಿಕಗ ಿಂಡಿವಗ. ಈ ತ್ುಣುಕುಗಳು ಏರ ಾಡಿಸುವ 
ಬಯಲ್ಲನಿಂದಾಗಿ W, Z ಗ್ಗೇಜ್ ಮೆ ಬಗ ೇಸಾನ್ಸ್ ತ್ುಣುಕುಗಳು ರಾಶಿಯನ್ುನ ಹಗ ಿಂದುವಿಂತಾಗಿದಗ. ಇದಗೇ ತ್ುಣುಕುಗಳು ಅಣುವಿಂದರ ಕಳಗವಣಿಗಳು, 
ಕ ಡುವಣಿಗಳು ನಗಲ್ಗವಣಿಗಳು ಮತ್ುಾ ಒಟ್ುಟನಗ ೇಟ್ದಲ್ಲಿ ವಸುಾವಿಂದು ರಾಶಿಯನ್ುನ ಹಗ ಿಂದಿರಲ್ು ಕಾರಣವಾಗಿವಗ. 

ಈ ತ್ುಣುಕುಗಳು ಏರ ಾಡಿಸುವ ಬಯಲ್ಲಗ್ಗ ಯಾವ ವಸುಾವು ಹಗಚ್ುಿ ತ್ಡಗಯನ್ುನ ಒಡುುತ್ಾದಗ ೇ ಆ ವಸುಾ ಹಗಚ್ುಿ ರಾಶಿಯನ್ುನ ಹಗ ಿಂದಿರುತ್ಾದಗ. ಅದಗೇ, ಈ 
ಬಯಲ್ಲಗ್ಗ ತ್ುಿಂಬಾ ಕಡಿಮ್ಮ ತ್ಡಗಯನ್ುನ ಒಡುುವ ವಸುಾಗಳ ರಾಶಿ ಕಡಿಮ್ಮಯಾಗಿರುತ್ಾದಗ ಮತ್ುಾ ಬಯಲ್ಲಗ್ಗ ತ್ಡಗಯಡುದ ವಸುಾಗಳು ರಾಶಿಯನ್ುನ 
ಹಗ ಿಂದಿರುವುದಿಲ್ಿ. 
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ಈ ಅರಿಮ್ಮಯನ್ುನ ಒಿಂದು ಹಗ ೇಲ್ಲಕಗಯಿಂದಿಗ್ಗ ಇನ್ನಶುಟ ತ್ತಳಿದುಕಗ ಳುಲ್ು ಪಿಯತ್ತನಸಗ ೇಣ. ಕಗರಗಯಿಂದರಲ್ಲಿ ನೇರಿಗ್ಗ ಹಗಚ್ುಿ ತ್ಡಗಯನ್ುನ ಒಡಾದಗ ಮೇನ್ು 
ಸುಳುವಾಗಿ ಈಜಬಲ್ಿದು, ಅದಗೇ ಮನ್ುಶಯರು ನೇರಿಗ್ಗ ಹಗಚ್ುಿ ತ್ಡಗಯನ್ುನ ಒಡುುವುದರಿಿಂದ ಈಜಲ್ು ಹಗಚ್ುಿ ಶಿಮ ಪಡಬಗೇಕಾಗುತ್ಾದಗ. ಇಲ್ಲಿ ನೇರಿನ್ 
ಕಣಗಳು ತ್ನ್ನ ಸುತ್ಾ ಬಯಲ್ಗ ಿಂದನ್ುನ ಏರ ಾಡಿಸಿರುತ್ಾವಗ. ಈ ಬಯಲ್ಲಗ್ಗ ಮೇನ್ು ಕಡಿಮ್ಮ ತ್ಡಗಯನ್ುನ ಒಡುಾತ್ಾದಗ ಮತ್ುಾ ಮನ್ುಶಯರು ಹಗಚ್ಚಿನ್ ತ್ಡಗಯನ್ುನ 
ಒಡುುತಾಾರಗ. ಇದನ್ುನ ಹಿಗ್ಸ್ ನ್ಡಾವಳಿಗ್ಗ ಹಗ ೇಲ್ಲಸಿದಾಗ, ನೇರಿನ್ ಕಣಗಳಿಂತಗ ಹಿಗ್ಸ್ ಕಣಗಳು ಬಯಲ್ಗ ಿಂದನ್ುನ ಏರ ಾಡಿಸಿರುತ್ಾವಗ. ಈ ಬಯಲ್ಲಗ್ಗ 
ಕಗಲ್ವಿಂದು ವಸುಾಗಳು ಹಗಚ್ಚಿನ್ ತ್ಡಗಯಡುುತ್ಾವಗ ಅಿಂತ್ಹ ವಸುಾಗಳು ಹಗಚ್ಚಿನ್ ರಾಶಿಯನ್ುನ ಹಗ ಿಂದಿರುತ್ಾವಗ. ಅದಗೇ ಕಗಲ್ವು ವಸುಾಗಳು ಕಡಿಮ್ಮ 
ತ್ಡಗಯನ್ುನ ಒಡುುವುದರಿಿಂದ ಕಡಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯನ್ುನ ಹಗ ಿಂದುತ್ಾವಗ. 

ಹಿಗ್ಸ್ ನ್ಡಾವಳಿಯನ್ುನ ತ್ತಳಿಸಲ್ು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೇಡುವ ಇನಗ ನಿಂದು ಹಗ ೇಲ್ಲಕಗ ಎಿಂದರಗ ಜನ್ಸಿಂದಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲ್ುಕ್ದ ಪಿೋಟ್ರ್ ಹಿಗ್್. ಕಗಳಗಿನ್ 
ತ್ತಟ್ಟ-1 ರಲ್ಲಿ ತಗ ೇರಿಸಿರುವಿಂತಗ ಜನ್ಸಿಂದಣಿಯರುವ ನ್ಲ್ ಕಟ್ವಿಂದಕಗಕ ಪೇಟ್ರ್ ಹಿಗ್ಸ್ ಬರುತಾಾರಗ ಅಿಂದುಕಗ ಳಗೊುೇಣ. ಆಗ ಅವರು ಸಾಗುವ 
ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ತ್ತಟ್ಟ-2 ರಲ್ಲಿ ತಗ ೇರಿಸಿರುವಿಂತಗ ಮಿಂದಿ ಅವರ ಸುತ್ಾ ಮುತ್ತಾಕಗ ಳುುತಾಾರಗ. ಅದಗೇ ಈ ನ್ಲ್ ಕಟ್ಕಗಕ ಅಶಗಟೇನ್ು ಹಗಸರು ಗಳಿಸಿರದ ಜಾನ್ 

ಎಿಂಬುವರು ಬಿಂದರಗ ಅವರ ಪರಿಚ್ಯದ ಕಗಲ್ವರಶಗಟೇ ಅವರನ್ುನ ಸುತ್ುಾವರಗಯುತಾಾರಗ. ಈ ಹಗ ೇಲ್ಲಕಗಯಲ್ಲಿ ಜನ್ಸಿಂದಣಿಯನ್ುನ ಹಿಗ್ಸ್ ಬಯಲ್ು ಮತ್ುಾ 
ಜನ್ರನ್ುನ ಹಿಗ್ಸ್ ಬಗ ೇಸಾನ್ಸ ತ್ುಣುಕುಗಳು ಎಿಂದುಕಗ ಿಂಡರಗ ಪೇಟ್ರ್ ಹಿಗ್ಸ್ ಮುಿಂದಗ ಸಾಗಲ್ು ಜನ್ಸಿಂದಣಿಯಿಂದ ಅಿಂದರಗ ಹಿಗ್ಸ್ ಬಯಲ್ಲಿಂದ ಹಗಚ್ುಿ 
ತ್ಡಗತ್ಕಗಕ ಒಳಗ್ಾಗುತಾಾರಗ. ಮ್ಮೇಲ್ಗ ತ್ತಳಿದುಕಗ ಿಂಡಿಂತಗ ಹಗಚ್ುಿ ತ್ಡಗಗ್ಗ ಒಳುಪಟ್ಟಟರುವ ವಸುಾ ಹಗಚ್ುಿ ರಾಶಿಯನ್ುನ ಹಗ ಿಂದುತ್ಾದಗ. ಅದಗೇ, ಕಡಿಮ್ಮ ತ್ಡಗತ್ಕಗಕ 
ಒಳಪಟ್ಟ ಜ್ಾನ್ಸ ಕಡಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯನ್ುನ ಹಗ ಿಂದುತಾಾರಗ. 
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ಪೇಟ್ರ್ ಹಿಗ್ಸ್ ಗ್ಗಳಗಯರ ಬಳಗ ಮುಿಂದಿಟ್ಟ ಹಿಗ್ಸ್ ನ್ಡಾವಳಿಯ ಅರುಹು ಇರುವರಿಗರಲ್ಲಿ ಸಾಕಶುಟ ಚ್ರಗ ಿಗ್ಗ ಒಳಪಟ್ಟಟತ್ು. ಇದು ಹಿೇಗ್ಗ ಆಗಿರಲ್ಲಕ್ಕಲ್ಿ 
ಅಿಂತಾ ಕಗಲ್ವರಗಿಂದರಗ, ಗಣಿತ್ದ ನಗಲ್ಗಯಲ್ಲಿ ತಗ ೇರಿಸಿರುವುದರಿಿಂದ ಹಿಗ್ಸ್ ನ್ಡಾವಳಿ ನಜವಿರಬಹುದು ಅಿಂತಾ ಇನ್ುನ ಹಲ್ವರಗಿಂದರು. 

ವಸುಾಗಳಿಗ್ಗ ರಾಶಿಯನ್ುನ ಒದಗಿಸುತ್ಾವಗ ಎಿಂದು ಊಹಿಸಿದ ಆ ತ್ುಣುಕುಗಳನ್ುನ ಮುಿಂದಿನ್ ದಿನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಗ್್ ಬ ್ ೋಸಾನ್ (Higgs boson) ಎಿಂದು 
ಕರಗಯಲ್ಾಯತ್ು. ಕಾಣದಿಂತಗ ಜಗದಗಲ್ಗಿಡಗ ಹರಡಿರಬಹುದಾದ ಈ ತ್ುಣುಕುಗಳನ್ುನ ಕಗಲ್ವರು ದ ೋವರ ಕಣಗಳು (god’s particles) ಎಿಂದು ಕರಗದರು. 
ಆದರಗ ಈ ಹಗಸರು ಪೇಟ್ರ್ ಹಿಗ್ಸ್ ಸಗೇರಿಸಿ ಹಲ್ವು ಅರಿಗರಿಗ್ಗ ಹಿಡಿಸದಿದಾ ಕಾರಣ, ’ಹಿಗ್ಸ್ ಬಗ ೇಸಾನ್ಸ’ ಎಿಂಬ ಹಗಸರಗೇ ಹಗಚ್ುಿ ಬಳಕಗಗ್ಗ ಬಿಂತ್ು. 

ಗಣಿತ್ದ ನಗಲ್ಗಯಲ್ಲಿ ಹಿಗ್ಸ್ ನ್ಡಾವಳಿಯು ಸರಿ ಎಿಂದು ತಗ ೇರಿದರ , ಅದು ನಜವಾಗಿ ನ್ಡಗಯುತ್ಾದಗಯೇ ಇಲ್ಿವೇ ಎಿಂದು ತಗ ೇರಿಸುವುದು ಅರಿಗರಿಗ್ಗ 
ದಗ ಡು ಸವಾಲ್ಾಯತ್ು. ಏಕಗಿಂದರಗ ಎಲ್ಗಿಡಗ ಹರಡಿದಾರ  ಹಿಗ್ಸ್ ಬಗ ೇಸಾನ್ಸ ತ್ುಣುಕುಗಳು ತ್ಮೆ ಇರುವಿಕಗಯನ್ುನ ತಗ ೇರಗ್ಗ ಡುವುದಿಲ್ಿ. ಈ 
ತ್ುಣುಕುಗಳು ಅರಿವಿಗ್ಗ ಎಟ್ುಕುವಿಂತಗ ಮಾಡಬಗೇಕಾದರಗ ಜಗತ್ುಾ ಹುಟ್ಟಟದಾಗ ಇದಾ ಅತ್ತೇ ಬಿಸುಪನ್, ವಗೇಗದ ಪಾಡನ್ುನ ಮತಗ ಾಮ್ಮೆ ಹುಟ್ುಟಹಾಕಬಗೇಕು. 
ಜಗತ್ುಾ ಹಗ ರಹಗ ಮೆದ ದ ್ ಡಡ ಹಬುಿವಿಕ್ ಯಿಂತ್ಹ (Big Bang) ಪಾಡನ್ುನ ಉಿಂಟ್ುಮಾಡಬಗೇಕು. 

1964 ರಿಿಂದಿೇಚಗಗ್ಗ ಈ ಸವಾಲ್ುಗಳನ್ುನ ಮೇರಿ, ಹಿಗ್ಸ್ ನ್ಡಾವಳಿಯನ್ುನ ಒರಗಗ್ಗಹಚ್ುಿವುದು ಅರಿಗರ ದಗ ಡು ಕಗಲ್ಸವಾಯತ್ು. ಈ ನಟ್ಟಟನ್ಲ್ಲಿ ಕಗೈಗ್ಗ ಿಂಡ 
ಹಮುೆಗ್ಗ ಜಗತ್ತಾನ್ ಎಲ್ಿಕ್ಕಿಂತ್ ದಗ ಡು ಅರಕಗಮನಗಯನ್ುನ ಕಟ್ುಟವಗಡಗಗ್ಗ ಸಾಗಿತ್ು. ಆ ಹಮುೆಗ್ಗ ಯಾವುದು? ಅದರಿಿಂದ ಹಗ ಮೆದ ಅರಿವುಗಳಗೇನ್ು? ಹಿಗ್ಸ್ 
ನ್ಡಾವಳಿ ನಜವಗಿಂದು ಗ್ಗ ತಾಾಯತಗ?… ಈ ಕಗೇಳಿವಗಳ ಜ್ಾಡು ಹಿಡಿದು ಮುಿಂದಿನ್ ಬರಹದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡಗಯೇಣ. 

ಮಾಹಿತಿ: ಸತ ಯೋಂದರ ಬ ್ ೋಸ್ ಅವರು ಕ್ರುತ್ುಣುಕುಗಳ ಕುರಿತ್ು ಹಗ ಮೆಸಿದ ತ್ತಳುವಳಿಕಗಯನ್ುನ ನಗನಗಯಲ್ು, ಬಲ್ವನ್ುನ ಉಿಂಟ್ುಮಾಡುವ 
ಕ್ರುತ್ುಣುಕುಗಳನ್ುನ ಅವರ ಹಗಸರಿನ್ಲ್ಲಿ ಬಗ ೇಸಾನ್ಸ ಎಿಂದು ಕರಗಯಲ್ಾಗುತ್ಾದಗ. 

(ತಿಟ್ು ಮತುತ ತಿಳುವಳಿಕ್ ಯ ಸ ಲ್ಗಳು: ವಿಕ್ಪೇಡಿಯಾ, ಯುಟ್ ಯಬ್ ಓಡುತ್ತಟ್ಟಗಳು, 
relevancy22.blogspot.com, boldimagination.hubpages.com, cds.cern.ch) 
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LHC ಎಂಬ ಪ ರ್ ುಟಿ 

- ಪ್ರಶಾಂತ ಸ ್ ರಟ್್ರ 

ವಸುಾಗಳಿಗ್ಗ ರಾಶಿಯನ್ುನ ಒದಗಿಸುತ್ಾವಗ ಎಿಂದು ಗಣಿತ್ದ ನಗಲ್ಗಯಲ್ಲಿ ಅರುಹಿದ ಹಿಗ್್ ಬ ್ ೋಸಾನ್ (Higgs boson) ತ್ುಣುಕುಗಳ ಹುಟ್ಟಟನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಿಂದಿನ್ 
ಬರಹದಲ್ಲಿ ತ್ತಳಿದುಕಗ ಿಂಡಗವು. ಹಿಗ್ಸ್ ಬಗ ೇಸಾನ್ಸ್ ದಿಟ್ವಾಗಿ ಇವಗಯೇ? ಇಲ್ಿವಗೇ ಇವುಗಳು ಬರಿೇ ಅರಿಮ್ಮಯ ಊಹಗಯೇ? ಎನ್ುನವುದನ್ುನ ಒರಗಗ್ಗಹಚ್ಿಲ್ು 
ನ್ಡಗಸಿದ ಕಗಲ್ಸವು ಮನ್ುಶಯರು ಇಲ್ಲಿಯವರಗಗ್ಗ ಮಾಡಿರದ ಎಲ್ಿಕ್ಕಿಂತ್ ದಗ ಡು ಸಲ್ಕರಣ್ಗಯನ್ುನ ಕಟ್ುಟವಿಂತಗ ಮಾಡಿತ್ು. ಅದುವಗೇ ಸಿವಟ್್ರಗ ಿಿಂಡ್ ಮತ್ುಾ 
ಪಾಿನ್ಸ್ ಗಡಿಯ ನಗಲ್ದಡಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 27 ಕ್ೇ.ಮೇ. ಸುತ್ಾಳತಗಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಟರುವ ಪಾರಿ ುಕ್ ಎಕ್ಲ್ರ ೋಟ್ರ ್  ಅಿಂದರಗ ತುಣುಕುಗಳ ವ ೋಗಯ್ೋರಿಸುಕ 

ಎಿಂಬ ಪಗರ  ಿಟ್ಟ (machine). ಇದನ್ುನ ಕ್ಡುವಣಿಗಳ ದ ್ ಡಡ ಗುದುುಕ (Large Hadron Collider – LHC) ಅಿಂತಾನ್  ಕರಗಯುತಾಾರಗ. 

 

ಹಗ ಸಗ್ಾಲ್ದ ಇರುವರಿಮ್ಮಯಲ್ಲಿ (modern physics) ಅಣುಗಳ ಒಳರಚ್ನಗಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಶುಟ ತ್ತಳುವಳಿಕಗಯದಾರ  ಹಿಗ್ಸ್ ಬಗ ೇಸಾನ್ಸ ತ್ುಣುಕಗಳ 
ಕುರಿತ್ು ಮತ್ುಾ ಎಲ್ಿ ಬಗ್ಗಯ ಕ್ರುತ್ುಣುಕುಗಳ ಒಟ್ಾಟರಗ ನಗ ೇಟ್ವನ್ುನ ಒದಗಿಸುವ ಒಂತನ್ದ ಮಾದರಿಯ (standard model) ಕುರಿತ್ು ಹಲ್ವಾರು 
ಪಿಶಗನಗಳು ಇರುವರಿಗರ ನದಗಾಗ್ಗಡಿಸಿದಾವು. ಇವುಗಳು ಇದಿಾರಬಹುದು ಅಿಂತಾ ತ್ತಳಿದುಕಗ ಳುಬಗೇಕಗಿಂದರ  ಮನ್ುಶಯರು ಹಿಿಂದಗಿಂದ  ಮಾಡಿರದ ಕಗಲ್ಸಕಗಕ 
ಕಗೈಹಾಕಬಗೇಕ್ತ್ುಾ. ಏಕಗಿಂದರಗ ಗಣಿತ್ದ ನಗಲ್ಗಯಲ್ಲಿ ಮ್ಮೈದಾಳಿದಾ ಹಿಗ್ಸ್ ಬಗ ೇಸಾನ್ಸ ತ್ುಣುಕುಗಳನ್ುನ ಕಾಣಬಗೇಕಗಿಂದರಗ ನ್ಮೆ ಒಟ್ುವ 

(universe) ಹುಟ್ುಟವ ಹಗ ತ್ತಾನ್ಲ್ಲಿದಾ ಹಗೇರಳವಾದ ಬಿಸುಪು, ತ್ುಣುಕುಗಳ ಗುದಾಾಟ್, ಎಲ್ಗಿ ಮೇರಿದ ವಗೇಗವನ್ುನ ಮತಗಾೇ ಹುಟ್ುಟಹಾಕಬಗೇಕು. 

ಒಟ್ಟವದ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಿರುವ ನ್ಮೆ ತ್ತಳುವಳಿಕಗಯಿಂದರಗ, ಗಿಹಗಳು, ಅರಿಲ್ುಗಳು, ಬಾನ್ಬಿಂಡಗಗಳು ಒಟ್ಾಟರಗಯಾಗಿ ನಾವಿಿಂದು ಬಗೇರಗ 
ಬಗೇರಗಯಾಗಿವಗಯಿಂದು ಊಹಿಸಬಹುದಾದ ಬಾನ್ತ್ುಣುಕುಗಳು ಒಿಂದು ಚ್ಚಕಕ ಚ್ಿಂಡಿನ್ ಅಳತಗಯಲ್ಲಿ ಅಡಕಗ್ಗ ಿಂಡಿದಾವು. ಈ ಅಡಕಗ್ಗ ಿಂಡ ಇಟ್ಟಳ 

ಸುಮಾರು 13.8 ಬಿಲ್ಲಯನ್ಸ ವರುಶಗಳ ಹಿಿಂದಗ ಪಸರಿಸಲ್ು ಶುರುವಾಯತ್ು. ಆಗ ಶುರುವಾದ ಪಸರಿಸುವಿಕಗಯು ಮೊದಲ್ಲಗ್ಗ ಕ್ರುತ್ುಣುಕುಗಳು 
ಆಮ್ಮೇಲ್ಗ ಅಣುಗಳು, ವಸುಾಗಳು, ಗಿಹಗಳು, ಅರಿಲ್ುಗಳು ಮುಿಂತಾದ ಅಡಕಗಳಾಗಿ ಮ್ಮೈದಾಳಿದವು. ಅಡಕದಿಿಂದ ಪಸರಿಸುವಿಕಗ ಶುರುವಾದ ಪಾಡನ್ುನ 
ಬಿಗ ಬಾಯಂಗ್ ಅಿಂದರಗ ದ ್ ಡಡ ಹಬುಿವಿಕ್  ಇಲ್ಿವಗೇ ಹಿರಿ ಹಬುಿ ಎಿಂದು ಕರಗಯಲ್ಾಗುತ್ಾದಗ. 

Ѧ 
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ಹಿರಿ ಹಬುಬವಿಕಗ ಮೊದಲ್ಗ್ಗ ಿಂಡ ಹಗ ತ್ತಾನ್ಲ್ಲಿ ಒಳಗ್ಗ ಅಡಕಗ್ಗ ಿಂಡಿದಾ ಹಗೇರಳವಾದ ಕಸುವು ಬಿಡುಗಡಗಯಾಗತಗ ಡಗಿತ್ು. ಮುಿಂದಗ ಹಲ್ವು ಬಿಲ್ಲಯನ್ಸ 
ಎಣಿಕಗಯಲ್ಲಿ ಕ್ರುತ್ುಣುಕುಗಳು ಮ್ಮೈದಾಳಿದಾಗ ಅವುಗಳು ಒಿಂದಕಗ ಕಿಂದು ಡಿಕ್ಕ ಹಗ ಡಗಯುವುದು, ಕಗಲ್ವು ತ್ುಣುಕುಗಳು ಒಿಂದಕಗ ಕಿಂದು 
ಬಗಸಗದುಕಗ ಳುುವಿಂತ್ಹ ಬಗಳವಣಿಗ್ಗಗಳಾದವು. 

ಈ ಗುದಾಾಟ್ದಲ್ಲಿ ಕಳಗವಣಿಗಳು, ಕ ಡುವಣಿಗಳಿಂತ್ಹ ಕಗಲ್ವು ಕ್ರುತ್ುಣುಕುಗಳು ನಗಲ್ಗನಿಂತ್ವು ಅದಗೇ ಇನ್ ನ ಹಲ್ವು ಪುಟ್ಾಣಿ ತ್ುಣುಕುಗಳು ಕಗಲ್ 
ಗಳಿಗ್ಗಯವರಗಗ್ಗ ಮ್ಮೈದಾಳಿ ಬಗೇರಗ ತ್ುಣುಕುಗಳಾಗಿ ಮಾಯವಾದವು. ಹಾ…ಹಿೇಗ್ಗ ಕಗಲ್ ಗಳಿಗ್ಗಯವರಗಗ್ಗ ಕಾಣಿಸಿಕಗ ಿಂಡು ಮಾಯವಾದ ಇಿಂತ್ಹ 

ತ್ುಣುಕುಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಗ್ಸ್ ಬಗ ೇಸಾನ್ಸ ತ್ುಣುಕುಗಳೊ ಒಿಂದು. ಇವುಗಳನ್ುನ ಮತಗಾೇ ಕಾಣಬಗೇಕಗಿಂದರಗ ಹಿರಿ ಹಬುಬವಿಕಗಯ ಪಾಡನ್ುನ ಮರುಹುಟ್ಟಟಸುವುದನ್ುನ 
ಬಿಟ್ುಟ ಅರಿಗರಿಗ್ಗ ಬಗೇರಗ ದಾರಿಯರಲ್ಲಲ್ಿ. ಹಿೇಗ್ಗ ಶುರುವಾದ ದಾರಿ ಮ್ಮೇಲ್ಗ ತ್ತಳಿಸಿದ ಪಗರ  ಿಟ್ಟಯ ಕಟ್ಟಣ್ಗಯ ಕಗಲ್ಸದಗಡಗಗ್ಗ ಸಾಗಿತ್ು. 

ಅಣು ನ್ಡುವಣ ಅರಸುವಿಕ್ ಯ ಯುರ ್ ೋಪ್ ಒಕ್ೆಟ್ (European Organization for Nuclear Research – CERN) 1998 ರಿಿಂದ 2008 

ರವರಗಗ್ಗ ಜಗತ್ತಾನ್ ಎಲ್ಿಕ್ಕಿಂತ್ ದಗ ಡು ಸಲ್ಕರಣ್ಗಯಾದ ’ತ್ುಣುಕುಗಳ ವಗೇಗಯೇರಿಸುಕ’ವನ್ುನ (particle accelerator) ಕಟ್ಟಟ ಅಣಿಗ್ಗ ಳಿಸಿತ್ು. ಈ 
ಕಟ್ಟಣ್ಗಯ ಕಗಲ್ಸದಲ್ಲಿ 100 ದಗೇಶಗಳ ಸುಮಾರು 10,000 ಅರಿಗರು ಪಾಲ್ಗ ೆಿಂಡರು. ಈ ಪಗರ  ಿಟ್ಟಯ ಬಾಗಗಳು, ಅವುಗಳು ಕಗಲ್ಸ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗಯ 
ಕುರಿತ್ು ಈಗ ತ್ತಳಿದುಕಗ ಳಗೊುೇಣ. 

’ತ್ುಣುಕುಗಳ ವಗೇಗಯೇರಿಸುಕ’ವು ಮುಕಯವಾಗಿ 5 ಹಿಂತ್ಗಳನ್ುನ ಒಳಗ್ಗ ಿಂಡಿದಗ. 

1. ನಗೇರ ವಗೇಗಯೇರಿಸುಕ (linear accelerator – LINAC 2, 3) 

2. ಕ ಡುವಣಿಗಳ ಮ್ಮೇಳಗೈಕಗಯ ಒತ್ುಾಕ (Proton Synchrotron Booster) 

3. ಕ ಡುವಣಿಗಳ ಮ್ಮೇಳಗೈಕ (Proton Synchrotron) 

4. ಕ ಡುವಣಿಗಳ ಮೇರಿದ ಮ್ಮೇಳಗೈಕ (Super Proton Synchrotron) 

5. ಕ ಡುವಣಿಗಳ ದಗ ಡು ಗುದುಾಕ (Large Hadron Collider – LHC) 
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ಮೊದಲ್ ಹಿಂತ್ದಲ್ಲಿ ಹಗೈಡಗ ಿೇಜನ್ಸ ಆವಿಯನ್ುನ ಒತ್ಾಡವಿರುವ ಕ್ರುಕಗ ೇಣ್ಗಯಳಗ್ಗ ಹರಿಸಲ್ಾಗುತ್ಾದಗ. ಇಲ್ಲಿ ಹಗೈಡಗ ಿೇಜನ್ಸ ಅಣುಗಳಲ್ಲಿರುವ 
ಕಳಗವಣಿಗಳನ್ುನ ಬಗೇರ ಾಡಿಸಿ ಬರಿೇ ಕ ಡುವಣಿಗಳನ್ುನ ನಗೇರ ವಗೇಗಯೇರಿಸುಕದಗ ಳಗ್ಗ ಸಾಗಿಸಲ್ಾಗುತ್ಾದಗ. ವಗೇಗಯೇರಿಸುಕದಲ್ಲಿ ಕ ಡು ಹುರುಪನ್ 
(positive charge) ನಗರವಿನಿಂದ ಕ ಡುವಣಿಗಳ ವಗೇಗವನ್ುನ ಹಗಚ್ಚಿಸಲ್ಾಗುತ್ಾದಗ. ಈ ಹಿಂತ್ದಲ್ಲಿ ಕ ಡುವಣಿಗಳು ಬಗಳಕ್ನ್ ವಗೇಗದ ಸುಮಾರು 1/3 

ನ್ಶುಟ ವಗೇಗವನ್ುನ ಪಡಗದುಕಗ ಳುುತ್ಾವಗ. ಅಿಂದರಗ ಕ ಡುವಣಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಪಿತ್ತ ಸಗಕಗಿಂಡಿಗ್ಗ ಸುಮಾರು 1 ಲ್ಕ್ ಕ್.ಮೇ. ವಗೇಗವನ್ುನ ಪಡಗದುಕಗ ಳುುತ್ಾವಗ. 

ಎರಡನಗಯ ಹಿಂತ್ದಲ್ಲಿ ಕ ಡುವಣಿಗಳ ವಗೇಗವನ್ುನ ಇನ್ನಶುಟ ಹಗಚ್ಚಿಸಲ್ು ಸುಮಾರು 157 ಮೇ ಸುತ್ಾಳತಗ ಹಗ ಿಂದಿರುವ ನಾಲ್ುಕ ಒತ್ುಾಕಗಳಿಗ್ಗ 
ಸಾಗಿಸಲ್ಾಗುತ್ಾದಗ. ಇವುಗಳಿಗ್ಗ ಕ್ಡುವಣಿಗಳ ಮೆೋಳ ೈಕ್ ಯ ಒತುತಕ (Proton Synchrotron Booster) ಎನ್ುನತಾಾರಗ. ಇಲ್ಲಿ ಮಿಂಚ್ು 
(electricity) ಮತ್ುಾ ಸ ಜಿಗಲ್ಲಿನ್ (magnet) ನಗರವಿನಿಂದ ಕ ಡುವಣಿಗಳ ವಗೇಗ ಹಗಚ್ಚಿಸುವುದರ ಜತಗಗ್ಗ, ಅವುಗಳನ್ುನ ಒಿಂದು ಸುತ್ತಾನ್ಲ್ಲಿ 
ಹರಿಯುವಿಂತಗ ಮಾಡಲ್ಾಗುತ್ಾದಗ. ಸುತ್ತಾನ್ಲ್ಲಿ ಹರಿಸಿದರಗ ವಗೇಗವನ್ುನ ಹಗಚ್ಚಿಸಲ್ು ಸುಲ್ಬವಾಗುತ್ಾದಗ. ಈ ಹಿಂತ್ದಲ್ಲಿ ಕ ಡುವಣಿಗಳ ವಗೇಗವು ಬಗಳಕ್ನ್ 
ವಗೇಗದ ಸುಮಾರು 91.6% ರಶುಟ ಮಟ್ಟವನ್ುನ ತ್ಲ್ುಪುತ್ಾದಗ. 

ಮ ರನಗಯ ಹಿಂತ್ವು ಕ ಡುವಣಿಗಳ ವಗೇಗವನ್ುನ ಇನ್ನಶುಟ ಹಗಚ್ಚಿಸಲ್ು ಸುಮಾರು 628 ಮೇ. ಸುತ್ಾಳತಗ ಹಗ ಿಂದಿರುವ ಕ್ಡುವಣಿಗಳ ಮೆೋಳ ೈಕ 

(Proton Synchrotron) ಎಿಂಬ ಸಲ್ಕರಣ್ಗಯನ್ುನ ಹಗ ಿಂದಿರುತ್ಾದಗ. ಇಲ್ಲಿ ಹಗಚ್ಚಿಸಲ್ಾದ ಕ ಡುವಣಿಗಳ ವಗೇಗವು ಬಗಳಕ್ನ್ ವಗೇಗದ 99.9% ರಶಿಟರುತ್ಾದಗ. 
ಅಿಂದರಗ ಈ ಹಿಂತ್ದಲ್ಲಿ ಕ ಡುವಣಿಗಳು ಪಿತ್ತ ಸಗಕಗಿಂಡಿಗ್ಗ ಸುಮಾರು 3 ಲ್ಕ್ ಕ್.ಮೇ. ವಗೇಗದಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ಾವಗ. ಈ ಹಿಂತ್ದಲ್ಲಿ ಕ ಡುವಣಿಗಳು ಸುಮಾರು 
25 GeV ನ್ಶುಟ ಶಕ್ಾಯನ್ುನ ಪಡಗದುಕಗ ಳುುತ್ಾವಗ. 

(1 ವೇಲ್ಟ ಕಸುವನ್ುನ ನೇಡಿದಾಗ ಕಳಗವಣಿಯು ಪಡಗಯುವ ಶಕ್ಾಯ ಪಿಮಾಣವನ್ುನ 1 eV ಅನ್ುನತಾಾರಗ. ಇದು 1.6 × 10-19 joules ಗ್ಗ 
ಸಾಟ್ಟಯಾಗಿರುತ್ಾದಗ. ’G’/ಗಿಗ್ಾ ಅಿಂದರಗ 109) 

ಇಲ್ಲಿ ಒಿಂದು ವಿಶಯವನ್ುನ ಗಮನಸಬಗೇಕು, ಐನ್ಸ ಸಿಟೇನ್ಸ ರ ಹ ್ ೋಲ್ಕ್ ಯ ಕಟ್ುಲ ಯ (theory of relativity) ಪಿಕಾರ, 

ಯಾವಿಂದು ವಸುಾವೂ ಬಗಳಕ್ನ್ ವಗೇಗಕ್ಕಿಂತ್ ಹಗಚ್ಚಿನ್ ವಗೇಗದಲ್ಲಿ ಸಾಗಲ್ಾರದು. ವಸುಾವು ಬಗಳಕ್ನ್ ವಗೇಗದ ಹತ್ತಾರಕಗಕ ತ್ಲ್ುಪದಾಗ ಇನ್ನಶುಟ ಶಕ್ಾಯನ್ುನ 
ನೇಡಿದರಗ, ಆ ಶಕ್ಾಯು ವಸುಾವಿನ್ ವಗೇಗವನ್ುನ ಹಗಚ್ಚಿಸದಗೇ ಅದರ ರಾಶಿಯನ್ುನ ಹಗಚ್ಚಿಸುತ್ಾದಗ. 
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ಈ ತ್ತಳುವಳಿಕಗಯಿಂತಗ ಮ್ಮೇಲ್ಲನ್ ಮ ರನಗಯ ಹಿಂತ್ದಲ್ಲಿ ಕ ಡುವಣಿಗಳ ವಗೇಗವು ಬಗಳಕ್ನ್ ವಗೇಗಕಗಕ ತ್ುಿಂಬಾ ಹತ್ತಾರದಲ್ಲಿರುವುದರಿಿಂದ ಮತ್ುಾ 
ಸುಮಾರು 25 GeV ಶಕ್ಾಯನ್ುನ ಹಗ ಿಂದಿರುವುದರಿಿಂದ, ರಾಶಿಯು ಅವುಗಳು ನಗಲ್ಗನಿಂತಾಗ ಹಗ ಿಂದಿದಾ ರಾಶಿಗಿಿಂತ್ ಸುಮಾರು 25 ಪಟ್ುಟ ಹಗಚ್ಚಿರುತ್ಾದಗ. 

ನಾಲ್ಕನಗಯ ಹಿಂತ್ದಲ್ಲಿ ಕ ಡುವಣಿಗಳಿಗ್ಗ ಇನ್ನಶುಟ ಶಕ್ಾಯನ್ುನ ಹರಿಸಲ್ಾಗುತ್ಾದಗ. ಸುಮಾರು 7 ಕ್.ಮೇ. ಸುತ್ಾಳತಗ ಹಗ ಿಂದಿರುವ ಈ ಹಿಂತ್ದ 
ಸಲ್ಕರಣ್ಗಯನ್ುನ ಕ್ಡುವಣಿಗಳ ಮಿೋರಿದ ಮೆೋಳ ೈಕ (Super Proton Synchrotron) ಎಿಂದು ಕರಗಯಲ್ಾಗುತ್ಾದಗ. ಇಲ್ಲಿ ಕ ಡುವಣಿಗಳು ಸುಮಾರು 
450 GeV ಶಕ್ಾಯನ್ುನ ಪಡಗದುಕಗ ಳುುತ್ಾವಗ. 

ಇನ್ುನ, ಐದನಗಯ ಹಿಂತ್ವಗೇ ಸುಮಾರು 27 ಕ್.ಮೇ. ಸುತ್ಾಳತಗಯಲ್ಲಿ ಹರಡಿರುವ ಕಗ ಳವಗಗಳ ದಗ ಡು ಸಲ್ಕರಣ್ಗ. ಇದನ್ುನ ಕ್ಡುವಣಿಗಳ ದ ್ ಡಡ ಗುದುುಕ 

(Large Hadron Collider – LHC) ಎಿಂದು ಕರಗಯಲ್ಾಗುತ್ಾದಗ. ಹಗಸರಗೇ ಹಗೇಳುವಿಂತಗ ಕ ಡುವಣಿಗಳ ಗುದಾಾಟ್ಕಗಕ ಅಣಿಗ್ಗ ಿಂಡಿರುವ 
ಸಲ್ಕರಣ್ಗಯದು. 

ಕ ಡುವಣಿಗಳು ನಾಲ್ಕನಗಯ ಹಿಂತ್ದಿಿಂದ ಈ ಸಲ್ಕರಣ್ಗಯಡಗಗ್ಗ ಎರಡು ಕವಲ್ುಗಳಾಗಿ ಸಾಗುತ್ಾವಗ. ಕ ಡುವಣಿಗಳ ಒಿಂದು ಗ್ಗ ಿಂಚ್ಲ್ು 
ಬಲ್ತ್ತರುವಿನ್ಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾದರಗ ಇನಗ ನಿಂದು ಗ್ಗ ಿಂಚ್ಲ್ು ಎಡತ್ತರುವಿನ್ಲ್ಲಿ ಸುತ್ುಾತ್ಾವಗ. ನಾಲ್ಕನಗಯ ಹಿಂತ್ದಿಿಂದ ಈ ಸಲ್ಕರಣ್ಗಗ್ಗ ಹಿಂತ್ ಹಿಂತ್ವಾಗಿ 

ಸುಮಾರು 28,808 ಕ ಡುವಣಿಗಳ ಗ್ಗ ಿಂಚ್ಲ್ುಗಳನ್ುನ ಸಾಗಿಸಲ್ಾಗುತ್ಾದಗ. ಈ ಹಿಂತ್ದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ್ಲಗ್ಗ ಕ ಡುವಣಿಗಳಿಗ್ಗ ಇನ್ನಶುಟ ಹಗಚ್ಚಿನ್ ಶಕ್ಾಯನ್ುನ 
ನೇಡಲ್ಾಗುತ್ಾದಗ. ಇಲ್ಲಿ ಕ ಡುವಣಿಗಳು ಸುಮಾರು 4 TeV (Terra-T =1012) ಶಕ್ಾಯನ್ುನ ಹಗ ಿಂದುತ್ಾವಗ. ಇಶಗ್ ಟಿಂದು ಹಗೇರಳವಾದ ಶಕ್ಾಯನ್ುನ 
ಪಡಗದುಕಗ ಿಂಡ ಕ ಡುವಣಿಗಳ ಗುದಾಾಟ್ಕಗಕ ಇನಗನೇನ್ು ಅಿಂಕಣ ಅಣಿಯಾದಿಂತಾಯತ್ು. 

ಬಲ್ತ್ತರುವಿನ್ಲ್ಲಿ ಮತ್ುಾ ಎಡತ್ತರುವಿನ್ಲ್ಲಿ ಸುತ್ುಾತ್ತಾರುವ ಕ ಡುವಣಿಗಳನ್ುನ ಒಿಂದಕಗ ಕಿಂಡು ಡಿಕ್ಕ ಹಗ ಡಗಯುವಿಂತಗ ಮಾಡಲ್ಾಗುತ್ಾದಗ. ಹಿೇಗ್ಗ 
ಹಗೇರಳವಾದ ಶಕ್ಾಯನ್ುನ ಹಗ ಿಂದಿ, ಬಗಚ್ಚಿ ಬಿೇಳಿಸುವ ವಗೇಗದಲ್ಲಿ ಒಿಂದಕಗ ಕಿಂದು ಗುದಿಾದ ಕ ಡುವಣಿಗಳು ಬಿಗ್ಸ ಬಾಯಿಂಗ್ಸ ನ್ಲ್ಲಿ ಉಿಂಟ್ಾದ ಹಲ್ವು 
ಕ್ರುತ್ುಣುಕುಗಳನ್ುನ ಒಿಂದು ಕ್ಣ ತಗ ೇರಿಸಬಲ್ಿವು. ಈ ಗುದುಾವಿಕಗಯ ಕ್ಣಗಳನ್ುನ ಒರಗಗ್ಗಹಚ್ಿಲ್ು ಗುದುಾಕದ ನಾಲ್ುಕ ಕಡಗ ಕಾಣುವಗಗಳನ್ುನ 
(detectors) ಅಣಿಗ್ಗ ಳಿಸಲ್ಾಗಿರುತ್ಾದಗ. 

2008 ರಲ್ಲಿ ಹಿೇಗ್ಗ ಕಗಲ್ಸಕ್ಕಳಿದ ದಗ ಡು ಗುದುಾಕದಿಿಂದ ನ್ಮಗ್ಗ ದಗ ರಗತ್ದಗಾೇನ್ು? ಹಿಗ್ಸ್ ಬಗ ೇಸಾನ್ಸ್ ಕಿಂಡವಗೇ? ಈ ನಟ್ಟಟನ್ಲ್ಲಿ ಮುಿಂದಿನ್ ಹಗಜ್ಗೆಗಳಗೇನ್ು? 

ಅನ್ುನವುದನ್ುನ ಮುಿಂದಿನ್ ಬರಹದಲ್ಲಿ ತ್ತಳಿದುಕಗ ಳಗೊುೇಣ. 

(ತಿಳಿವಿನ್ ಮತುತ ತಿಟ್ುಸ ಲ ಗಳು: CERN, wikipedia.org, www.redorbit.com, tommytoy.typepad.com) 
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ಕ ವಾರ ಮತ ತ ಶುರುವಾಗಲ್ದ  ಕ್ಡುವಣಿಗಳ ಗುದಾುಟ್ 

- ಪ್ರಶಾಂತ ಸ ್ ರಟ್್ರ 

ನ್ಮೆ ಒಟ್ಟವ (universe) ಹಬಬಲ್ು ತಗ ಡಗಿದ ಬಿಗ್ ಬಾಯಂಗ್ ನ್ಿಂತ್ಹ ಪಾಡನ್ುನ ಮರುಹುಟ್ಟಟಸಲ್ು ಜಗತ್ತಾನ್ ಎಲ್ಿಕ್ಕಿಂತ್ ದಗ ಡು ಸಲ್ಕರಣ್ಗಯಿಂದನ್ುನ 
ಅಣಿಗ್ಗ ಳಿಸಿದಾರ ಕುರಿತ್ು ಕಳಗದ ಬರಹದಲ್ಲ ಿತ್ತಳಿದುಕಗ ಿಂಡಗವು. ಕ ಡುವಣಿಗಳ (protons) ಹಲ್ವು ಸಾವಿರ ಗ್ಗ ಿಂಚ್ಲ್ುಗಳನ್ುನ ಎದಿರು ದಿಕ್ಕನ್ಲ್ಲಿ, 
ಬಗಳಕ್ನ್ ವಗೇಗಕಗಕ ಸಾಟ್ಟಯಾಗಿ ಹರಿಸಿ ಅವುಗಳು ಒಿಂದಕಗ ಕಿಂದು ಡಿಕ್ಕ ಹಗ ಡಗಯುವಿಂತಗ ಮಾಡಿ ಅದರಿಿಂದ ಹಗ ರಹಗ ಮುೆವ ತ್ುಣುಕುಗಳನ್ುನ 
ಒರಗಗ್ಗಹಚ್ುಿವುದು ಈ ಹಮುೆಗ್ಗಯ ಹಿಿಂದಿರುವ ಗುರಿ. 

ಅಣು ನ್ಡುವಣ ಕುರಿತ್ು ಅರಕಗ ನ್ಡಗಸುವ ಯುರಗ ೇಪ್ ಒಕ ಕಟ್ (CERN) ಎಡಗಬಿಡದಗೇ ಹತ್ುಾ ವರುಶಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪಗರ  ಿಟ್ಟಯನ್ುನ (machine) 

ಅಣಿಗ್ಗ ಳಿಸಿತ್ು. 1998 ರಲ್ಲಿ ಕಗೈಗ್ಗತ್ತಾಕಗ ಿಂಡ ಕಟ್ಟಣ್ಗಯ ಕಗಲ್ಸ 2008 ರಲ್ಲಿ ಕಗ ನಗಗ್ಗ ಿಂಡಾಗ ಇದರಿಿಂದ ಹಿಿಂದಗಿಂದ  ಕಿಂಡಿರಲ್ಾರದ ವಿಶಯಗಳು 
ಹಗ ರಹಗ ಮೆಬಹುದು ಅಿಂತಾ ಅರಿಗರಲ್ಲಿ ಕುತ್ ಹಲ್ವಿದಾರಗ, ಇಲ್ಲಿ ನ್ಡಗಯುವ ಪಿಯೇಗಗಳು ಮನ್ುಶಯರ ಹಿಡಿತ್ ತ್ಪಾ ಹಗ ೇಗಬಹುದು ಹಾಗ್ಾದಾಗ 
ಇಡಿ ಜಗತಗಾೇ ತ್ನ್ನ ಕಗ ನಗಯುಸಿರು ಎಳಗಯಬಗೇಕಾದಿೇತ್ು ಅನ್ುನವ ಅಿಂಜಿಕಗಯ  ಎಲ್ಗಿಡಗ ಹರಡಿತ್ುಾ. ಇಿಂತ್ಹ ಅನ್ುಮಾನ್ಗಳನ್ುನ ಒರಗಗ್ಗಹಚ್ಿಲ್ು CERN 

ಒಕ ಕಟ್ ಅರಿಗರ ಗುಿಂಪೊಿಂದನ್ುನ ನಗೇಮಸಿತ್ು. ಈ ನಟ್ಟಟನ್ಲ್ಲಿ ಅರಕಗ ನ್ಡಗಸಿದ ಅರಿಗರ ಗುಿಂಪು, ಕ ಡುವಣಿಗಳ ಗುದಾಾಟ್ಕಗಕ ಕಟ್ಟಲ್ು ಹಗ ರಟ್ಟರುವ 
ಸಲ್ಕರಣ್ಗಯಿಂದ ತಗ ಿಂದರಗ ಇಲ್ಿ ಎಿಂದು ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿತ್ು. 

2008 ಸಪಟಿಂಬರ್ 10, LHC ಯಲ್ಲಿ ಕ ಡುವಣಿಗಳ ಮೊದಲ್ ಗ್ಗ ಿಂಚ್ಲ್ನ್ುನ ಹರಿಸಲ್ಾಯತ್ು ಆದರಗ ಇದಾದ 9 ದಿನ್ಗಳಲ್ಗಿೇ ಮಿಂಚ್ಚನ್ (electrical) 

ಕಗಲ್ವು ಕಗ ಿಂಡಿಗಳನ್ುನ ತ್ಪಾಾಗಿ ಜ್ಗ ೇಡಿಸಿದಾರಿಿಂದ, ಸಗಳಗಗಲ್ುಿಗಳನ್ುನ (magnets) ತ್ಿಂಪಾಗಿ ಇರಿಸಲ್ು ಬಳಕಗಯಾಗುವ ಹಿೇಲ್ಲಯಿಂ ಹಗ ದಿಕಗ 
ಹರಿದುಹಗ ೇಯತ್ು. ಇದರಿಿಂದಾಗಿ ಸುಮಾರು 50 ಸಗಳಗಗಲ್ುಿಗಳು ಹಾಳಾಗುವುದರ ಜತಗಗ್ಗ ಹಿೇಲ್ಲಯಿಂ ಆವಿಯು ಹಗಚ್ಚಿನ್ ಒತ್ಾಡದಗ ಿಂದಿಗ್ಗ ಹಲ್ವಗಡಗ 
ನ್ುಗೆತಗ ಡಗಿತ್ು. ಕ ಡುವಣಿಗಳು ಹಗಚ್ಚಿನ್ ವಗೇಗ ಪಡಗಯುವಿಂತಾಗಲ್ು ಬಳಕಗಯಾಗುವ ಬರಿದು ಕಗ ಳವಗಗಳೊ (vacuum pipes) ಹಾನಗ್ಗ ಳಗ್ಾದವು. 
ಆಗ ಅಲ್ಲಿನ್ ಅರಿಗರು ಹಗ ತ್ತಾಗ್ಗ ತ್ಕಕ ಜ್ಾಣ್ಗೆಯಿಂದ ಕಗೈಗ್ಗ ಿಂಡ ಆಗ್ಾತ್ ತ್ಡಗಯುವ ಕಗಲ್ಸದಿಿಂದಾಗಿ ಇನ್ನಶುಟ ತಗ ಿಂದರಗಗಳಾಗುವುದನ್ುನ ತ್ಪಾಸಿದರು. 
ಆದರಗ ಈ ಕಗೇಡಿನಿಂದಾದ ತಗ ಡಕುಗಳನ್ುನ ಸರಿಪಡಿಸಲ್ು ಮತ್ುಾ ಮತಗ ಾಮ್ಮೆ ಹಿೇಗ್ಾಗದಿಂತಗ ಮುನಗನಚಗಿರಿಕಗಯ ಕಿಮಗಳನ್ುನ ಕಗೈಗ್ಗ ಳುಲ್ು ಮುಿಂದಿನ್ 
ಹಲ್ವು ತ್ತಿಂಗಳುಗಳು ಬಗೇಕಾದವು. 

ಇಟ್ಟ ಮೊದಲ್ ಹಗಜ್ಗೆಯಲ್ಗಿೇ ಸಗ ೇಲ್ಾದರ  ಎದಗಗುಿಂದದ ಅರಿಗರ ಗುಿಂಪು ನ್ವಿಂಬರ್ 9, 2009 ರಲ್ಲಿ ಮತಗ ಾಮ್ಮೆ ಕ ಡುವಣಿಗಳ ಗ್ಗ ಿಂಚ್ಲ್ುಗಳನ್ುನ 
LHC ಯಲ್ಲಿ ಹರಿಸಿತ್ು. ಮ ರು ದಿನ್ಗಳ ಬಳಿಕ ಎದಿರು ದಿಕ್ಕನ್ಲ್ಲಿ ಹರಿಸಿದ ಕ ಡುವಣಿಗಳ ಗ್ಗ ಿಂಚ್ಲ್ುಗಳು ಮೊದಲ್ ಬಾರಿಗ್ಗ ಒಿಂದಕಗ ಕಿಂದು 
ಗುದಿಾದವು. ಈ ಗುದಾಾಟ್ವು ಸುಮಾರು 450 GeV ಶಕ್ಾಯನ್ುನ ಹಗ ಿಂದಿತ್ುಾ. ಮಾರ ಿ್ 30, 2010 ರಿಂದು ಸುಮಾರು 3.5 TeV ನ್ಶುಟ ಹಗೇರಳವಾದ 
ಶಕ್ಾಯಿಂದಿಗ್ಗ ಕ ಡುವಣಿಗಳು ಡಿಕ್ಕ ಹಗ ಡಗದವು ಈ ಮ ಲ್ಕ ಈ ಗುದಾಾಟ್ವು ಮನ್ುಶಯರು ಡಿಕ್ಕ ಹಗ ಡಗಸಿದ ಎಲ್ಿಕ್ಕಿಂತ್ ಹಗಚ್ಚಿನ್ ವಗೇಗದ, ಎಲ್ಿಕ್ಕಿಂತ್ 
ಹಗೇರಳವಾದ ಶಕ್ಾಯ ಗುದಾಾಟ್ ಎಿಂದು ದಾಕಲ್ಾಯತ್ು. 

ಮುಿಂದಿನ್ ಹಲ್ವು ತ್ತಿಂಗಳುಗಳು LHC ಯಲ್ಲಿ ಕ ಡುವಣಿಗಳ ಹಲ್ವು ಸಾವಿರ ಗುದಾಾಟ್ಗಳಾದವು. ಆದರಗ ವಸುಾಗಳಿಗ್ಗ ರಾಶಿಯನ್ುನ 
(mass) ಒದಗಿಸುತ್ಾವಗ ಎಿಂದಗಣಿಸಲ್ಾದ ಹಿಗ್ಸ್ ಬಗ ೇಸಾನ್ಸ್ ಗಳ  ಸುಳಿವಿರಲ್ಲಲ್ಿ. ಅಶಗ್ ಟಿಂದು ವಗೇಗದಲ್ಲಿ ಅಪಾಳಿಸುವ ಕ ಡುವಣಿಗಳ ಗುದುಾವಿಕಗಯಿಂದ 

ಹಗ ಮುೆವ ಕ್ರುತ್ುಣುಕುಗಳನ್ುನ, ಅವುಗಳು ಬಗೇರಗ ತ್ುಣುಕುಗಳಾಗಿ ಮಾಯಾವಾಗುವ ಮುನ್ನವಗೇ ಕಿಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು ಸುಲ್ಬವಾದ 
ಕಗಲ್ಸವಾಗಿರಲ್ಲಲ್ಿ. ಅರಿಗರು ತ್ಮೆ ಹುಡುಕಾಟ್ವನ್ುನ ಎಡಗಬಿಡದಗೇ ಮುಿಂದುವರಗಸಿದರು. ಕಗ ನಗಗ್ಗ ಆ ದಿನ್ ಬಿಂದಗೇ ಬಿಟ್ಟಟತ್ು. 

ಜುಲ್ಗೈ 4, 2012 ATLAS ಮತ್ುಾ CMS ಕಾಣುವಗಗಳು (detectors) ಕ ಡುವಣಿಗಳ ಗುದಾಾಟ್ದಲ್ಲಿ ಹಗ ಮೆ ಮಾಯವಾದ ಹಗ ಸ ತ್ುಣುಕುಗಳನ್ುನ 
ಕಿಂಡುಹಿಡಿದಿದಾವು. ಆ ದಿನ್ CERN ಒಕ ಕಟ್ದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಲ್ಿದ ತ್ಲ್ಿಣ, ನ್ಲ್ಲವು. ಇವಗೇ ಅವು ಅನ್ುನವವರು ಕಗಲ್ವರಾದರಗೇ, ಇಲ್ಿ ಇನ್ನಶುಟ ಒರಗಗ್ಗಹಚಗ ಿೇಣ 
ಅನ್ುನವವರು ಹಲ್ವರು. ಅಿಂದು ಹಗ ರಹಗ ಮೆದ ತ್ುಣುಕುಗಳು ಹಿಗ್್ ಬ ್ ೋಸಾನ್್ (Higgs bosons) ತ್ುಣುಕುಗಳಗಿಂದು ಕಗ ನಗಗ  CERN ಒಕ ಕಟ್ 
ಸಾರಿತ್ು. 

ಇವುಗಳು ಹಿಗ್ಸ್ ಬಗ ೇಸಾನ್ಸ ತ್ುಣುಕುಗಳು ಅನ್ುನವುದರಲ್ಲಿ 5 ಕಗಕ 4.5 ರ ಮಟ್ಟದ ನ್ಿಂಬಿಕಗ ತ್ನ್ಗಿರುವುದಾಗಿ CERN ಒಕ ಕಟ್ ತ್ತಳಿಸಿತ್ು. ನ್ಲ್ಲವಿನ್ 
ಸಿಂಗತ್ತ ಎಿಂದರಗ ಈ ತ್ುಣುಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ 1960 ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ್ ಬಾರಿಗ್ಗ ಗಣಿತ್ದ ನಗಲ್ಗಯಲ್ಲಿ ತಗ ೇರಿಸಿಕಗ ಟ್ಟ ಪಿೋಟ್ರ್ ಹಿಗ್್ ಕ ಡ ಆ ದಿನ್ದ 

Ѧ 

http://honalu.net/
minche@honalu.net
minche@honalu.net
http://honalu.net/2015/03/19/lhc-%E0%B2%8E%E0%B2%82%E0%B2%AC-%E0%B2%AA%E0%B3%86%E0%B2%B0%E2%80%8D%E0%B3%8D%E0%B2%9A%E0%B3%82%E0%B2%9F%E0%B2%BF/


-----------------------------------------------------------------------    
88      ಹ ್ ನ್ಲ್ು                ಮಿಂಬಲ್ಗ: http://honalu.net/              ಮಿಂಚಗ: minche@honalu.net
    

ಕಾರ ಯಕಿಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗ ೆಿಂಡಿದಾರು. ಹಿಗ್ಸ್ ಬಗ ೇಸಾನ್ಸ್ ಕಿಂಡವು ಎಿಂದು ಸಾರಿದ ಕ ಡಲ್ಗೇ ಅವರ ಕಣಿಲ್ಲಿ ನ್ಲ್ಲವಿನ್ ಕಣಿಿೇರು. ಅರಿಗರಿಗ್ಗ ಇನಗನೇನ್ು ಬಗೇಕು, 
ತಾವು ಅರುಹಿದ ಅರಿಮ್ಮಯು ಬಗಳಕು ಕಿಂಡಿತಾದರಗ ಸಾಕಲ್ಿವಗೇ?. 

ಹಿಗ್ಸ್ ಬಗ ೇಸಾನ್ಸ್ ತ್ುಣುಕುಗಳ ಕುರಿತ್ು ತ್ತಳಿಸಿಕಗ ಟ್ಟಟದಾಕಾಕಗಿ ಅಕಗ ಟೇಬರ್ 8, 2013 ರಿಂದು ಪಿೋಟ್ರ್ ಹಿಗ್್ (Peter Higgs) ಮತ್ುಾ ಪಾರನ್ನ್ಸ್ 
ಎಂಗಲರ ು್ (François Englert) ಅವರಿಗ್ಗ ನಗ ೇಬಗಲ್ ಪಿಶಸಿಾಯನ್ುನ ನೇಡಿ ಗ್ೌರವಿಸಲ್ಾಯತ್ು. 

2012 ರ ಕ ಡುವಣಿಗಳ ಗುದಾಾಟ್ದಲ್ಲಿ ಕಿಂಡ ಹಿಗ್ಸ್ ಬಗ ೇಸಾನ್ಸ್ ತ್ುಣುಕುಗಳು ಕಗಲ್ ಕ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಬಗಳಕ್ನ್ ಕಣಗಳಾದ ಬಗಳಕ್ಗಳಾಗಿ (photons) 

ಮಾರ ಾಟ್ಟದಾನ್ುನ CMS ಕಾಣುವಗ ಕಿಂಡರಗ, ಅವುಗಳು ಮುವಾನ್ಸ್ (muons) ತ್ುಣುಕುಗಳಾಗಿ ಬದಲ್ಾದುದನ್ುನ ATLAS ಕಾಣುವಗ ಕಿಂಡಿತ್ು. 
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ಮುಿಂದಿನ್ ಹಲ್ವು ತ್ತಿಂಗಳುಗಳು ಅಿಂದು ಕಲ್ಗಹಾಕ್ದ ಗುದಾಾಟ್ದ ತ್ತಳಿಹಗಳನ್ುನ (data) ಒರಗಗ್ಗಹಚ್ುಿವ ಕಗಲ್ಸದತ್ಾ ಸಾಗಿತ್ು. ಹಾಗ್ಗನಗೇ ಈ ನಟ್ಟಟನ್ಲ್ಲಿ 
ಇನ್ನಶುಟ ತ್ತಳಿಹಗಳನ್ುನ ಕಲ್ಗಹಾಕಬಗೇಕಗಿಂದರಗ LHC ಗ್ಗ ಇನ್ನಶುಟ ಕಸುವು ತ್ುಿಂಬಬಗೇಕು ಎಿಂದು ತ್ತೇರಾ ೆನಸಿ ಅದನ್ುನ 2015 ರ ವರಗಗ್ಗ ಮುಚ್ಿಲ್ಾಯತ್ು. 

ಮಾರ ಿ್ 17, 2015 ಅಿಂದರಗ ಕಳಗದ ವಾರ CERN ಒಕ ಕಟ್ 2012 ರ ಕ ಡುವಣಿಗಳ ಗುದಾಾಟ್ದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಗಹಾಕ್ದ ಮಾಹಿತ್ತಯ ಆದಾರದ ಮ್ಮೇಲ್ಗ ಹಿಗ್ಸ್ 
ಬಗ ೇಸಾನ್ಸ್ ಗಳ ರಾಶಿಯನ್ುನ ಕಿಂಡುಹಿಡಿದಿರುವುದಾಗಿ ಸುದಿಾಹಾಳಗಗಳಿಗ್ಗ ಸಾರಿತ್ು. ಅದರಿಂತಗ ಹಿಗ್ಸ್ ಬಗ ೇಸಾನ್ಸ್ ತ್ುಣುಕುಗಳು 125.09 ± 0.24 

GeV ನ್ಶುಟ ರಾಶಿಯನ್ುನ ಹಗ ಿಂದಿವಗ ಎಿಂದು ತ್ತಳಿಸಿತ್ು. 

ಸುಮಾರು ಎರಡು ವರುಶಗಳ ಕಾಲ್ ಹಗಚ್ಚಿನ್ ಕಸುವು ತ್ುಿಂಬುವ ಕಗಲ್ಸದಿಿಂದಾಗಿ ಮುಚ್ಿಲ್ಾಗಿದಾ ಜಗತ್ತಾನ್ ಎಲ್ಿಕ್ಕಿಂತ್ ದಗ ಡು ಸಲ್ಕರಣ್ಗ ಈ ವಾರ 
ಹಗಚ್ಚಿನ್ ಕಸುವಿನಗ ಿಂದಿಗ್ಗ ಮತಗಾ ತಗರಗದುಕಗ ಳುಲ್ಲದಗ. 4 TeV ಇದಾ ಶಕ್ಾಯ ಮ್ಮೇರಗ ಈಗ ಸುಮಾರು 6.5 TeV ಶಕ್ಾಗ್ಗ ಏರಿದಗ. ಕ ಡುವಣಿಗಳ ಬಿರುಸಿನ್ 
ಕಾಳಗಕಗಕ ಅಿಂಕಣ ಅಣಿಯಾಗಿದಗ, ಅರಿಮ್ಮಯ ಹಗ ಸ ಹಗ ಳಪಗ್ಾಗಿ ಜಗತ್ುಾ ಕಾತ್ುರದಿಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಾದಗ. 

(ತಿಳಿವಿನ್ ಮತುತ ತಿಟ್ುಸ ಲ ಗಳು: CERN, wikipedia.org) 
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ಅಣು ಕ್ಡಿಕ್ ಯಿಂದ ಮಿಂಚು 
- ರಗುನ್ಂದನ್ 

ನ್ಮೆ ಮನಗಗಳನ್ುನ ಬಗಳಗುವ ವಿದುಯತ್ಗಮಿನ ೆ(electricity) ಎಲ್ಲಿಿಂದ ಬರುತ್ಾದಗ ಮತ್ುಾ ಹಗೇಗ್ಗ ಹುಟ್ುಟತ್ಾದಗ ಎಿಂಬ ಕುತ್ ಹಲ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 
ಎಲ್ಿರಿಗ  ಇರುತ್ಾದಗ. ರಾಯಚ್ ರು, ಶರಾವತ್ತ, ಕಯಾೆ ಮತ್ುಾ ಶಿವನ್ಸಮುದಿಗಳಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಪಾಿಿಂಟ್ ಗಳಿವಗ(ಶಕ್ಾ ಸಾಾವರಗಳು) ಎಿಂದು ಕಿಂಡು 
ಕಗೇಳಿರುತಗಾೇವಗ. ಪವರ್ ಪಾಿಿಂಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಅರಿಮ್ಮ ಮತ್ುಾ ಚ್ಳಕಗಳಗರಡ  ಬಳಸಿ ಮಿಂಚ್ನ್ುನ (electric current) ಹುಟ್ಟಟಸಿ ಮನಗಮನಗಗಳಿಗ್ಗ, ಊರುಗಳಿಗ್ಗ 
ತ್ಲ್ುಪಸುತಾಾರಗ. 1902ರಲ್ಲಿ ಏಶಿಯಾದಲ್ಲಿಯೇ ಮೊದಲ್ ಸರತ್ತ ಶಿವನ್ಸಮುದಿದ ಅಬಿಬಗಳಿಿಂದ(waterfalls) ಮಿಂಚ್ನ್ುನ ತ್ಯಾರಿಸಿ ಬಗಿಂಗಳೊರಿಗ್ಗ 
ತ್ಲ್ುಪಸಲ್ಾಗಿತ್ುಾ. 

ರಾಯಚ್ ರಿನ್ಲ್ಲಿ ಇದಿಾಲ್ಲನಿಂದ ಮಿಂಚ್ನ್ುನ ತ್ಯಾರಿಸಲ್ಾಗುತ್ಾದಗ. ಅಿಂದರಗ ಇದಿಾಲ್ನ್ುನ ಚಗನಾನಗಿ ಕಾಯಸಿ ಅದರ ಕಾವಿನಿಂದ ನೇರನ್ುನ ದ ್ ಡಡ 
ಹಂಡ ಗಳಲ್ಲಿ(boiler) ಕುದಿಸಲ್ಾಗುತ್ಾದಗ. ನೇರು ಕುದಾ ಬಳಿಕ ಅದರಿಿಂದ ಬರುವ ಆವಿಯ ಒತ್ಾಡವನ್ುನ ಹಗಚ್ಚಿಸಿ ತಿರುಗಾಲ್ಗಳ(turbine) ಮ ಲ್ಕ 
ಹರಿದುಹಗ ೇಗಲ್ು ಬಿಡಲ್ಾಗುತ್ಾದಗ. ಒತ್ಾಡದ ಆವಿಯಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ಹುರುಪು ಆ ತ್ತರುಗ್ಾಲ್ಲಗಳನ್ುನ ಕಡುಹಗಚ್ುಿ ಬಿರುಸಿನ್ಲ್ಲಿ ತ್ತರುಗಿಸುತ್ಾದಗ. ಈ 
ತ್ತರುಗ್ಾಲ್ಲಗಳು ಬಳಿಕ ಮಿಂಚುಟ್ುುಕಗಳನ್ುನ(electric generators) ತ್ತರುಗಿಸುತ್ಾವಗ. ಅಲ್ಲಿಿಂದ ತ್ಿಂತ್ತಗಳ ಮ ಲ್ಕ ಮನಗಮನಗಗಳಿಗ್ಗ ಮಿಂಚ್ನ್ುನ 
ತ್ಲ್ುಪಸಲ್ಾಗುತ್ಾದಗ.  

 

ಶರಾವತ್ತಯಲ್ಲಿ ನೇರಿನ್ ದಗಸಗಯಿಂದ ಮಿಂಚ್ನ್ುನ ಉಿಂಟ್ುಮಾಡಲ್ಾಗುತ್ಾದಗ. ಅಿಂದರಗ ಹಗ ಳಗಯಿಂದ ಬರುವ ನೇರನ್ುನ ಅಣ್ಗಕಟ್ುಟಗಳ ನಗರವಿನಿಂದ 
ತ್ಡಗದುಹಿಡಿಯಲ್ಾಗುತ್ಾದಗ. ಅಣ್ಗಕಟ್ುಟಗಳಲ್ಲಿ ಒಿಂದು ಎತ್ಾರದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನೇರನ್ುನ ಹಿಡಿದಿಡಲ್ಾಗುತ್ಾದಗ. ಕಗಳಗಿನ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನೇರು ತ್ತರುಗ್ಾಲ್ಲಗಳನ್ುನ 
ಅಳವಡಿಸಿರುತಾಾರಗ. ಅಣ್ಗಕಟ್ುಟಗಳ ಬಾಗಿಲ್ು ತಗರಗದಾಗ ದುಮೆಕ್ಕ ಬಿರುಸಿನಿಂದ ಬರುವ ನೇರನ್ುನ ತಿರುಗಾಲ್ಗಳ ಸುತತಕಗಕ(periphery) ತಾಕುವಿಂತಗ 
ಹರಿಸಲ್ಾಗುತ್ಾದಗ. ತ್ತರುಗ್ಾಲ್ಲಗಳು ಕಡುಹಗಚ್ುಿ ಬಿರುಸಿನ್ಲ್ಲಿ ತ್ತರುಗಲ್ು ಮೊದಲ್ಾಗುತ್ಾವಗ. ಈ ತ್ತರುಗ್ಾಲ್ಲಗಳನ್ುನ ಮಿಂಚ್ುಟ್ುಟಕಗಳಿಗ್ಗ ತ್ಳುಕ್ಸಿದಾಗ 
ಅವು ಕ ಡ ತ್ತರುಗುತ್ಾವಗ ಮತ್ುಾ ಮಿಂಚ್ು ತ್ಯಾರಾಗುತ್ಾದಗ. ಅದನ್ುನ ತ್ಿಂತ್ತಗಳ ಮ ಲ್ಕ ಮನಗಗಳಿಗ್ಗ ತ್ಲ್ುಪಸುತಾಾರಗ.  
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ಕಯಾೆದಲ್ಲಿ ರುವ ಅಣುಶಕ್ಾ ಸಾಾವರದ ಬಗ್ಗೆ ಸುದಿಾಹಾಳಗಗಳಲ್ಲಿ ಓದಿರುತಗಾೇವಗ. ಅಣುಶಕ್ಾ ಕುರಿತಾಗಿ ಜಗತ್ತಾನ್ಲ್ಲಿ ಚ್ರಗ ಿಗಳು ಮಾತ್ುಕತಗಗಳು ನ್ಡಗಯುತ್ಾಲ್ಗೇ 
ಇರುತ್ಾವಗ. ಅಣುಗಳ ಮ ಲ್ಕ ಹಗೇಗ್ಗ ಮನಗಕಯನ್ುನ(electric energy) ತ್ಯಾರಿಸಲ್ಾಗುತ್ಾದಗ ಎಿಂಬುದನ್ುನ ನಗ ೇಡಗ ೇಣ. 

ಅಣುಶಕ್ಾ ತ್ಯಾರಿಸುವಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಗ್ಗಯದಗ: 

1. ಅಣು ಒಡ ತ (nuclear fission) 

2. ಅಣು ಕ್ಡಿಕ್  (nuclear fusion) 

ಈಗ ಜಗತ್ತಾನ್ಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಾಿ ಅಣುಶಕ್ಾ ತ್ಯಾರಿಕಗಯು ಅಣು ಒಡಗತ್ದ ಮ ಲ್ಕವಗೇ ಆಗುತ್ತಾದಗ. ಅಣು ಒಡಗತ್ದ ಹಗ ಲ್ಬಿನ್ಲ್ಲಿ(process) ಹಗಚ್ುಿ 
ತ್ ಕವಿರುವ ಬಗೇರಡಕವಾದ (ಬಗೇರು+ಅಡಕ – element) ಯುರಗೇನಯಮ್ ಅನ್ುನ ನ್ ಯಟ್ಾಿನ್ಸ ಗಳ ಮ ಲ್ಕ ಸಿಡಿಸಲ್ಾಗುತ್ಾದಗ. ಆಗ ಅದು ಎರಡು 
ಕಡಿಮ್ಮ ತ್ ಕವಿರುವ ಬಗೇರಡಕಗಳಾಗಿ ಮಾರಾ ಾಟ್ಾಗುತ್ಾದಗ. ಅದರ ಜ್ಗ ತಗ ಇನ್ ನ ಹಗಚ್ುಿ ನ್ ಯಟ್ಾಿನ್ಸ ಗಳನ್ುನ, ಗ್ಾಮಾ ಕದಿರುಗಳನ್ುನ(gamma rays) 

ಹುಟ್ಟಟಸುತ್ಾದಗ ಮತ್ುಾ ಮಕ್ಕರುವ ತ್ ಕ ಹುರುಪಾಗಿ(mass to energy) ಮಾರಾ ಾಟ್ಾಗುತ್ಾದಗ. ಅಣು ಒಡಗತ್ದಿಿಂದ ಬರುವ ಹುರುಪು ಸಿಕಾಕಪಟ್ಗಟ 
ಕಾವನ್ುನ(heat energy) ಹಗ ರಸ ಸುತ್ಾದಗ. ಈ ಕಾವನ್ುನ ನೇರನ್ುನ ಕುದಿಸಲ್ಲಕಗಕ ಬಳಸಲ್ಾಗುತ್ಾದಗ. ನೇರು ಕುದಾ ಬಳಿಕ ಬರುವ ಆವಿಯನ್ುನ(steam) 

ಮುಿಂಚಗ ತ್ತಳಿಸಿದಿಂತಗ ಮನಗಕಯನ್ುನ ತ್ಯಾರಿಸುವುದಕಗಕ ಬಳಸುತಾಾರಗ. ತಗ ೇರಿಯಮ್ ಮತ್ುಾ ಪುಿಟ್ಗ ೇನಯಮನ್ುನ ಕ ಡ ಅಣುಶಕ್ಾ ಹುಟ್ಟಟಸುವುದಕಗಕ 
ಬಳಸಲ್ಾಗುತ್ಾದಗ. 

ಕಗ ಮ್ರು ಬ ೋರ  ಬ ೋರ  ಬಗ ಗಳಲ್ಲ ಮಿಂಚನ್ುು ತಯಾರಿಸುವದನ್ುು ಮೆೋಲ  ಕಂಡಿದ ುೋವ . ಕ ಮ್ರು ಬಗ ಗಳಿಗ  ಅದರದ ೋ ಕ್ ್ರತ ಗಳಿವ . 
1. ಮೊದಲ್ಲಗ್ಗ ರಾಯಚ್ ರಿನ್ಲ್ಲಿ ಇದಿಾಲ್ಲನ್ ಮ ಲ್ಕ ತ್ಯಾರಾಗುವ ಮನಗಕಯು ಯಾವಾಗಲ್  ಇದಿಾಲ್ಲನ್ ಪೂರಯಕಯನ್ುನ ನಗಚ್ಚಿರುತ್ಾದಗ. ಹಾಗ್ಾಗಿ 
ಇದಿಾಲ್ು ಇಲ್ಿ ಅಿಂದರಗ ಮಿಂಚ್ನ್ುನ ತ್ಯಾರಿಸಲ್ಾಗುವುದಿಲ್ಿ. ಮತಗಾ ಇದಿಾಲ್ು ನಗಲ್ದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಪಳಗಯುಳಿಕಗಯ ಉರವಲ್ಾದಾರಿಿಂದ(fossil fuel) ಹಗಚ್ುಿ 
ದಿನ್ಗಳ ಕಾಲ್ ಅದನ್ುನ ನಗಚ್ಚಿ ಕ ರಲ್ಾಗುವುದಿಲ್ಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ್ ಹಗಚಾಿಗಿ ಇದಿಾಲ್ಲನಿಂದ ಬರುವ ಕಸ ಸುತ್ಾಮುತ್ಾಲ್ ಪರಿಸರವನ್ುನ ಹಾಳುಗ್ಗಡುವುದರಿಿಂದ 
ಈ ಬಗ್ಗಯ ತ್ಯಾರಿಕಗ ಅಿಂತ್ಹ ಹಸನಾದದುದಲ್ಿ(clean energy) ಎಿಂಬುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅನಸಿಕಗ. 

2. ಶರಾವತ್ತ, ಶಿವನ್ಸಮುದಿದಲ್ಲಿ ತ್ಯಾರಾಗುವ ಮನಗಕಯು ಯಾವಾಗಲ್ು ಹರಿಯುವ ಹಗ ಳಗಯನ್ುನ ನಗಚ್ಚಿರುತ್ಾದಗ. ಅಿಂದರಗ ಒಳಗು ಮಳಗ ಆದರಗ 
ಅಣ್ಗಕಟ್ುಟಗಳಿಗ್ಗ ನೇರು ತ್ುಿಂಬುತ್ಾದಗ. ಇಲ್ಿವಾದರಗ ತ್ತರುಗ್ಾಲ್ಲಗಳಿಗ್ಗ ನೇರು ಒದಗಿಸಲ್ಾಗುವುದಿಲ್ಿ. 

3. ಕಯಾೆದಲ್ಲಿ ತ್ಯಾರುಗುವ ಮನಗಕ ಅಣು ಒಡಗತ್ದ ಮ ಲ್ಕ ತ್ಯಾರಾಗುತ್ಾದಗ. ಹಗಚ್ುಿ ಅಣುತ್ ಕವುಳು ಯುರಗೇನಯಮ್, ಪುಿಟ್ಗ ೇನಯಮ್ ಇಲ್ಿವಗೇ 
ತಗ ೇರಿಯಮನ್ುನ ನ್ ಯಟ್ಾಿನ್ಸ ಗಳ ಮ ಲ್ಕ ಸಿಡಿಸಿ ಎರಡು ಕಡಿಮ್ಮ ಅಣುತ್ ಕವುಳು ಬಗೇರಡಕಗಳಾಗಿ ಮಾರಾ ಾಟ್ಾಗುತ್ಾದಗ. ಈ ಹಗ ಲ್ಬಿನ್ಲ್ಲಿ ಆಲ್ಾಾ, 
ಗ್ಾಮಾ ಕದಿರುಗಳು ಕ ಡ ಹುಟ್ಟಟಕಗ ಳುುತ್ಾವಗ. ಹಗ ಸದಾಗಿ ಹುಟ್ಟಟದ ಎರಡು ಬಗೇರಡಕಗಳೊ ರಗೇಡಿಯೇಆಕ್ಟವ ಆಗಿರುತ್ಾದಗ. ಅಿಂದರಗ ಅವು ಕ ಡ 
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ಕದಿರುಗಳನ್ುನ ಹಗ ರಸ ಸುತ್ತಾರುತ್ಾವಗ. ಮಕುಕಳಿದ ಯುರಗೇನಯಮ್, ಪುಿಟ್ಗ ೇನಯಮ್ ಗಳೊ ಕ ಡ ಹಾನಕಾರಕವಗೇ. ಒಟ್ಾಟರಗ ಇವಗಲ್ಿವನ್ುನ 
ಅಣುಕಸ(nuclear waste) ಎಿಂದು ಗುರುತ್ತಸಲ್ಾಗುತ್ಾದಗ. ಇವು ಮಾನ್ವನ್ ಹದುಳಕಗಕ(human health) ಕುತ್ಾನ್ುನ(hazardous) 

ಉಿಂಟ್ುಮಾಡುವಿಂತ್ಹ ವಸುಾಗಳು. 

ಅಣುಕಸವನ್ುನ ಹಗೇಗ್ಗ ಅಡಗಿಸಬಗೇಕು ಎಿಂಬುದು ಸಾಕಶುಟ ಚ್ರಗ ಿಗ್ಗ ಒಳಗ್ಾಗಿರುವ ವಿಶಯವಾಗಿದಗ. ಈ ಮ್ಮೇಲ್ಲನ್ ಮ ರು ಕಾರಣಗಳಿಿಂದಾಗಿ ಈಗ 
ಸದಯದಲ್ಲಿ ಅಣು ಕ ಡಿಕಗಯ(Nuclear Fusion) ಮ ಲ್ಕ ಮನಗಕಯನ್ುನ ತ್ಯಾರಿಸುವುದು ಹಗಚಗಿಚ್ುಿ ಗಮನ್ ಸಗಳಗಯುತ್ತಾದಗ. 

ಅಣು ಕ್ಡಿಕ್ ಯ ಮ್ಲ್ಕ ಹ ೋಗ  ಮಿಂಚನ್ುು ತಯಾರಿಸಬಹುದು? 

ಅಣು ಒಡಗತ್ದ ಹಗ ಲ್ಬಿನ್ಲ್ಲಿ(process) ಒಿಂದು ಹಗಚ್ುಿ ತ್ ಕವುಳು ಅಣುವನ್ುನ ಎರಡು ಕಡಿಮ್ಮ ತ್ ಕವುಳು ಅಣುಗಳಾಗಿ ಒಡಗಯಲ್ಾಗುತ್ಾದಗ. ಆದರಗ 
ಅಣು ಕ ಡಿಕಗಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಚ್ಚಕಕ ಅಣುಗಳು ಕ ಡುತ್ಾವಗ. ಹಗ ಸದಾಗಿ ರ ಪಗ್ಗ ಿಂಡ ಅಣುವಿಗ  ಮೊದಲ್ು ಕ ಡಿಕಗಯಾದ ಎರಡು ಚ್ಚಕಕ ಅಣುಗಳಿಗ  
ಇರುವ ತ್ ಕದ ವಯತಾಯಸವು(mass deficit) ಹುರುಪಾಗಿ ಮಾರಾ ಾಡಾಗುತ್ಾದಗ. 

ಈಗ ಹಗೈಡಗ ಿೇಜನ್ನ್ುನ ಎತ್ುಾಗ್ಗಯಾಗಿ ತಗಗ್ಗದುಕಗ ಿಂಡು ಅಣು ಕ ಡಿಕಗಯ ಮ ಲ್ಕ ಹಗೇಗ್ಗ ಹುರುಪನ್ುನ ಹುಟ್ಟಟಸಬಹುದು ಎಿಂದು ನಗ ೇಡಗ ೇಣ. 
ಹಗೈಡಗ ಿೇಜನ್ಸ ಒಿಂದು ಪೊಿೇಟ್ಾನ್ಸ ಇರುವ ಅಣು. ಆದರಗ ಒಿಂದಕ್ಕಿಂತ್ ಹಗಚ್ುಿ ನ್ ಯಟ್ಾಿನ್ಸ ಗಳು ಇರಬಲ್ಿವು. ಒಿಂದು ನ್ ಯಟ್ಾಿನ್ಸ ಇದಾರಗ 
ಡ ಯಟ್ಟರಿಯಮ್ ಮತ್ುಾ ಎರಡು ನ್ ಯಟ್ಾಿನ್ಸ ಗಳಿದಾರಗ ಟ್ಗಶಶಿಯಮ್ ಎನ್ುನತಾಾರಗ. ಇವರಗಡನ್ುನ ಕ ಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ಾದಗ ನಗ ೇಡಗ ೇಣ. ಕಗಳಗಿನ್ ತ್ತಟ್ಟದಲ್ಲಿ 
ಕಾಣುವಿಂತಗ ಡ ಯಟ್ಟರಿಯಮ್ ಮತ್ುಾ ಟ್ಗಶಶಿಯನ್ಸ ಕ ಡಿದಾಗ ಹಗ ಸ ಅಣುವಾದ ಹಿೇಲ್ಲಯಮ್ ರ ಪಗ್ಗ ಳುುತ್ಾದಗ. ಇದರಗ ಟ್ಟಟಗ್ಗ ಒಿಂದು ನ್ ಯಟ್ಾಿನ್ಸ 
ಕ ಡ ಹಗ ರಬರುತ್ಾದಗ ಮತ್ುಾ ಕಡುಹಗಚ್ುಿ ಹುರುಪು ಹುಟ್ುಟತ್ಾದಗ. 

 

ಈ ಕ ಡಿಕಗಯಿಂದ ಎಶುಟ ಹುರುಪು ಹುಟ್ುಟತ್ಾದಗ ಎಿಂದು ಲ್ಗಕಕ ಹಾಕಬಹುದು. ಮ್ಮೇಲ್ಗ ತಗ ೇರಿದ ಮಾರಗಸಕವನ್ುನ ಸರಿದ ಗಿಸಗ ೇಣ(balancing the 

reaction). 

2D1 + 3T1 -> 4He + 1n0 

mD = (2-0.000994) mH 

mT = (3-0.006284)mH 

mHe = (4-0.027404)mH 

mn = (1+0.001378)mH 

dm = 0.0187mH 
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mH = 1.6727. 10-27 kg 

E = mc2 = 0.0187mHc2 = 2.8184. 10-12 J 

E = 2.8184. 10-12 / 1.6022.10-19 eV = 17.56MeV 

ಒಿಂದು ಕಗಜಿ ಡ ಯಟ್ಟರಿಯಮ್ ಟ್ಗಶಶಿಯಮ್ ಬಗರಕಗಗ್ಗ ಒಟ್ುಟ ಮಾರಗಸಕಗಳ ಎಣಿಕಗ(total number of reactions); 

N = (0.5)/2.5 X 1.67 X 10-27 = 1.2 X 1026 

E = N 2.8184. 10-12 J = 3.4 X 1014 J 

24 ಗಿಂಟ್ಗಗಳಲ್ಲಿ 4 GW ಹುರುಪು. 

ಬರಿ ಒಿಂದು ಕಗಜಿ ಡ ಯಟ್ಟರಿಯಮ್-ಟ್ಗಶಶಿಯಮ್ ಬಗರಗತ್ದಿಿಂದ ಇಶುಟ ಪಾಟ್ಟಯ ಹುರುಪನ್ುನ ಹುಟ್ಟಟಸಬಹುದು. ಅದರ ಜ್ಗ ತಗ ಅಣು ಕ ಡಿಕಗಯ 
ಹಗ ಲ್ಬಿನಿಂದ ಸುತ್ಾಮುತ್ಾಲ್ಲನ್ ಪರಿಸರಕಗಕ ಯಾವುದಗೇ ತಗ ಿಂದರಗಯಲ್ಿ(environmental friendly). ಬ ದಿ(ash), ಕರು ಾ(carbon), ಹಗ ಗ್ಗ(smoke), 

ಕಗ ಳಕು ನೇರು(polluted water) ಮತ್ುಾ ಕಗಟ್ಟಗ್ಾಳಿ ಇಿಂತ್ಹ ಯಾವುದಗೇ ಹಾನಯಲ್ಿ. 

 (ಚಿತರ ಸ ಲ : wikipedia, kompulsa.com) 
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ಬ ೋಸಾಯದಲ್ಲ ನ್ಯಾೋಜನ್ ಊರಿಕ್ ಯ ಹ ಚುುಗಾರಿಕ್  
- ಚಯತನ್ಯ ಸುಬಿಣ ಿ

ಗಿಡಗಳಿಗ್ಗ ಹಗಚಾಿಗಿ ಬಗೇಕ್ರುವ ಅದಿರು ಪೊರಗಕ(mineral nutrients)ಗಳಲ್ಲಿ ನ್ಯಾೋಜನ್ ಒಿಂದು. ನ್ಯರೇಜನ್ಸ ಬಗೇರಡಕವನ್ುನ ಗ್ಾಳಿಯಿಂದಲ್  
ಕಗಲ್ವು ಗಿಡಗಳು ಪಡಗಯಬಲ್ಿವು. ಅದನ್ುನ ಈ ಬರಹದಲ್ಲಿ ತ್ತಳಿಯೇಣ. 

ಗ್ಾಳಿಪದರ(atmosphere)ದಲ್ಲಿ ನ್ಯರೇಜನ್ಸ ಬಗೇರಡಕವು ಎರಡು ನ್ಯರೇಜನ್ಸ ಅಣುಗಳನ್ುನ ಹಗ ಿಂದಿರುವ ನ್ಯರೇಜನ್ಸ ಅಣುಕ ಟ್(N2)ದ 
ರ ಪದಲ್ಲಿರುತ್ಾದಗ. ನ್ಯರೇಜನ್ಸ ನ್ಯ್ರಿ ೆಕವಾಗಿ ಇಲ್ಿವಗೇ ಮನ್ುಶಯನ್ ಕಯಾವಡದಿಿಂದ ಬಗೇರಗಯ ಬಗೇರಡಕಗಳಗೊಿಂದಿಗ್ಗ ಸಗೇರಿ 

ಕ ಡಿಕಗ(compound)ಯಾಗಿ ಮಾರ ಾಡುವುದನ್ುನ ನ್ಯಾೋಜನ್ ಊರಿಕ್  (nitrogen fixation) ಎನ್ುನವರು. 

ಸಿಡಿಲ್ು ಬಡಗದಾಗ ಗ್ಾಳಿಯ ನ್ಯರೇಜನ್ಸ ಉಸಿರಾ ೆಳಿಯಿಂದಿಗ್ಗ ಕ ಡಿಕಗ ಿಂಡು ನ್ಯರಕ್ಸ ಆಕ್ಯ್ು(NO) ಆಗುವುದ  ನ್ಯರೇಜನ್ಸ ಊರಿಕಗಯೇ. 
ಗಿಡಗಳು ಗ್ಾಳಿಪದರದ ನ್ಯರೇಜನ್ಸ ಅಣುಕ ಟ್ವನ್ುನ ಅದಗೇ ರ ಪದಲ್ಲಿ ತ್ಮೆ ಪೊರಗತ್ಕಗಕ ಬಳಸಿಕಗ ಳುಲ್ಾರವು. ಗ್ಾಳಿಪದರದ ನ್ಯರೇಜನ್ಸ ಅನ್ುನ 
ಅಮೊೋನಯಾ ಅಣುಕ ಟ್ವಾಗಿ ಉಸಿರಿಗಳ ನಗರವಿನಿಂದ ಮಾರ ಾಡಿಸುವ ಎಸಕವನ್ುನ ಉಸಿರರಿಮ್ಮಯ ನ್ಯರೇಜನ್ಸ ಊರಿಕಗ(biological nitrogen 

fixation) ಎಿಂದು ಕರಗಯಬಹುದು. ಇದನ್ುನ ಮೊದಲ್ು ಕಿಂಡುಕಗ ಿಂಡವರು ಜರ ೆನ್ಸ ಸಾಗುವಳಿ ಇರ ಾರಿಗ(agricultural chemist) ಹರ ಿನ್ ಹ ಲ್ರೋಗ್ 

ಮತ್ುಾ ಡ ನ ಸಿೇರುಸಿರಿಯರಿಗ (microbiologist) ಮಾರಿ ುನ್ಸ್ ಬ ಯಜರಿಂಕ್. 

ನ್ಯರೇಜಿನಗೇರ ಎಿಂಬ ದಗ ಳಗ(enzyme)ಯ ನಗರವು ಈ ಎಸಕಕಗಕ ಬಗೇಕಾಗುತ್ಾದಗ. ಈ ದಗ ಳಗಯು ರಯೆೇಬಿಯಿಂ (rhizobium), 

ಪಾಿಿಂಕ್ಯ(frankia), ಅಜಟ್ಗ ೇಬಾಯಕಟರ ್ (azotobacter), ಅಜ್ಗ ೇಸಾಯಿಲ್ಿಿಂ (azospirillum)ನ್ಿಂತ್ಹ ಸಿೇರುಗಗಳಲ್ಲಿ ನ್ಯ್ರಿ ೆಕವಾಗಿ ಇರುತ್ಾದಗ. 
ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ರಯೆೇಬಿಯಿಂ, ಪಾಿಿಂಕ್ಯ ನ್ಿಂತ್ಹ ಸಿೇರುಗಗಳು ಗಿಡಗಳಗೊಿಂದಿಗ್ಗ ಹಗ ಿಂದಾಣಿಕಗಯ ಬದುಕು ಸಾಗಿಸಿದರಗ, ಅಜಟ್ಗ ೇಬಾಯಕಟರ್, 

ಅಜ್ಗ ೇಸಾಯಿಲ್ಿಿಂ ನ್ಿಂತ್ಹ ಸಿೇರುಗಗಳು ಮಣಿಿನ್ಲ್ಲಿ ತ್ಮೆಶಟಕಗಕ ತಾವು ಬದುಕಬಲ್ಿವು. ಈ ಬರಹದಲ್ಲಿ ರಯೆೇಬಿಯಿಂ ಸಿೇರುಗದ ನ್ಡವಳಿಕಗ ಮ್ಮೇಲ್ಗ 
ಹಗಚ್ುಿ ಗಮನ್ವಿಡಲ್ಾಗಿದಗ. 

ಇಬಗಬೇಳಗ ಗಿಡ(dicotyledons)ಗಳ ಗುಿಂಪನ್ಲ್ಲಿ ಪಾಬಗೇಸಿೇ (fabeceae) ಕುಟ್ುಿಂಬಕಗಕ ಸಗೇರಿದ ಹಲ್ವಾರು ಬಗೇಳಗಕಾಳು ಗಿಡ(legume/pulse)ಗಳ 
ಬಗೇರುಗಿಂಟ್ು(root nodules)ಗಳಲ್ಲಿ ರಯೆೇಬಿಯಿಂ ಸಿೇರುಗಗಳು ಸಗೇರಿಕಗ ಿಂಡು ಹಗ ಿಂದಾಣಿಕಗಯ ನ್ಿಂಟ್ಟನ್(symbiotic relationship) ಬದುಕು 
ನ್ಡಗಸುತ್ಾವಗ. ಈ ಗಿಡಗಳ ಬಗೇರುಗ ದಲ್ು(root hairs)ಗಳನ್ುನ ಸಗೇರಿಕಗ ಳುುವ ಮಣಿಿನ್ಲ್ಲಿರುವ ರಯೆೇಬಿಯಿಂ ಸಿೇರುಗಗಳು, ಚ್ಚಕಕ ಚ್ಚಕಕ ಗಿಂಟ್ುಗಳನ್ುನ 
ಬಗೇರಿನ್ ಮ್ಮೇಲ್ಗ ಉಿಂಟ್ುಮಾಡುತ್ಾವಗ. ಉಸಿರರಿಮ್ಮಯ ನ್ಯರೇಜನ್ಸ ಊರಿಕಗ ಈ ಗಿಂಟ್ುಗಳಲ್ಲಿ ನ್ಡಗಯುತ್ಾದಗ. 

ಎಸಕ ನ್ಡ ಯುವ ಬಗ : 

ಬಗೇರುಗಿಂಟ್ಟನಗ ಳಗ್ಗ ಗ್ಾಳಿಪದರದ ನ್ಯರೇಜನ್ಸ, ಅಮೊೇನಯಾ ಆಗಿ ಮಾರ ಾಡುತ್ಾದಗ. ಆ ಎಸಕವನ್ುನ ಈ ಕಗಳಗಿನ್ ಅಡಕ ಬರಗಹ(formula)ದಲ್ಲಿ 
ತಗ ೇರಿಸಲ್ಾಗಿದಗ. 

N2 + 8H+ + 8e-   —————>    2NH3 + H2 

ನ್ಯರೇಜನ್ಸ ಅಣುಕ ಟ್ವು ಹಯುುೇಜನ್ಸ ಅಣುಗಳಗೊಿಂದಿಗ್ಗ ಸಗೇರಿಕಗ ಿಂಡು ಅಮೊೋನಯಾ ಅಣುಕ ಟ್ವಾಗಿ ಮಾರ ಾಡುತ್ಾದಗ, ಹಾಗ  ಹಯುುೇಜನ್ಸ 
ಅಣುಕ ಟ್ವು ಬಿಡುಗಡಗಯಾಗುತ್ಾದಗ. 

ಬ ಳಕಿನ್ ಒಂದುಗ  (photosynthesis)ಯಲ್ಲಿ ದಗ ರಗಯುವ ಸಕಕರಗ ಬಗೇರುಗಿಂಟ್ಟಗ್ಗ ಸಾಗಿಸಲ್ಾಡುತ್ಾದಗ. ಆ ಸಕಕರಗಯಿಂದ ಉಿಂಟ್ುಮಾಡಲ್ಾಟ್ಟ 
ಅಡಗನಗ ೇಸಯ್ನ ಟ್ಿಯಾಾಸಗಾೇಟ್ ಅಣುಕ ಟ್ಗಳನ್ುನ ಕಸುವಾಗಿ ಬಳಸಿಕಗ ಿಂಡು ಈ ಎಸಕವನ್ುನ ಗಿಡಗಳು ನ್ಡಗಸುತ್ಾವಗ. 

ಗಿಡ ಮತ್ುಾ ಬಗೇರಿನ್ ಬಗಳವಣಿಗ್ಗ, ಅಡಗನಗ ೇಸಯ್ನ ಟ್ಿಯಾಾಸಗಾೇಟ್ ಅಣುಕ ಟ್ದ ಮಾಳಗಕ(production) ಮುಿಂತಾದವಕಗಕಲ್ಿ ರಿಂಜಕದ ನಗರವು ಗಿಡಕಗಕ 
ಬಗೇಕಾಗುತ್ಾದಗ. ಈ ಎಸಕಕಗಕ ಬಗೇಕಾದ ನ್ಯರೇಜಿನಗೇರ ದಗ ಳಗಯನ್ುನ ರಯೆೇಬಿಯಿಂ ಸಿೇರುಗವು ಒದಗಿಸುತ್ಾದಗ. ಆದರಗ ಈ ದಗ ಳಗ ಕಗಲ್ಸ ಮಾಡಲ್ು 
ಉಸಿರಾ ೆಳಿ ಒತ್ಾಡ ಕಡಿಮ್ಮ ಇರಬಗೇಕು. ಇದಕಾಕಗಿ ಮತಗ ಾಿಂದು ಚ್ಳಕವನ್ುನ ಗಿಡ-ರಯೆೇಬಿಯಿಂ ಕ ಟ್ವು ಅಳವಡಿಸಿಕಗ ಿಂಡಿದಗ. ಲ್ಗಗ್ಸ ಹಿಮೊೇಗ್ಗ ಿೇಬಿನ್ಸ 

Ѧ 

http://honalu.net/
minche@honalu.net
minche@honalu.net


-----------------------------------------------------------------------    
95      ಹ ್ ನ್ಲ್ು                ಮಿಂಬಲ್ಗ: http://honalu.net/              ಮಿಂಚಗ: minche@honalu.net
    

ಎಿಂಬ ಹಿರಿ-ಅಣುಕ ಟ್(macromolecule)ವನ್ುನ ರಯೆೇಬಿಯಮೆನ್ ಜ್ಗ ತಗಗ ಡಿ ಗಿಡವು ಕಟ್ುಟತ್ಾದಗ. ಈ ಅಣುಕ ಟ್ವು ಉಸಿರಾ ೆಳಿಯನ್ುನ ಹಿಡಿದಿಟ್ುಟ 
ನ್ಯರೇಜನ್ಸ ಊರಿಕಗಗ್ಗ ತ್ಡಗಯುಿಂಟ್ಾಗದಿಂತಗ ಕಾಪಾಡುತ್ಾದಗ. 

ಲ್ಗಗ್ಸ ಹಿಮೊೇಗ್ಗ ಿೇಬಿನ್ಸ ಇರುವ ಬಗೇರುಗಿಂಟ್ುಗಳು ಕಗಿಂಪು ಇಲ್ಿವಗೇ ಕಿಂದು ಬಣಿದಲ್ಲಿರುತ್ಾವಗ. ಹಾಗ್ಾಗಿ ನ್ಯರೇಜನ್ಸ ಊರಿಕಗಯು ಕಗಿಂಪುಗಕಿಂದು 
ಬಣಿದಲ್ಲಿರುವ, ಚ್ಟ್ುವಟ್ಟಕಗಯಿಂದ ಕ ಡಿರುವ ಬಗೇರುಗಿಂಟ್ುಗಳಲ್ಲಿ ಹಗಚಾಿಗಿ ನ್ಡಗಯುವುದನ್ುನ ಗಮನಸಬಹುದು. ಈ ಎಸಕದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲ್ಾಡುವ 

ಅಮೊೇನಯಾ, ಮುಿಂದಗ ಅಮಯನೇ ಆಸಿಡ್, ಬಳಿಕ ಮುನನನ್(protein)ರ ಪ ಪಡಗದು ಗಿಡದ ಕಟ್ಟಣ್ಗಯಲ್ಲಿ ತಗ ಡಗಿಸಲ್ಾಡುವುದು. 

ಕಗಲ್ ರಯೆೇಬಿಯಿಂ ಗುಿಂಪುಗಳು ಹಾಗ  ಅವುಗಳಿಗ್ಗ ಆಸರಗಯನಗ ನದಗಿಸುವ ಗಿಡಗಳ ಪಟ್ಟಟ. 

ರಯಜೋಬಿಯಂ ಗುಂಪ್ು ಆಸರ  ಗಿಡ 

ಬಾಿಡಿರಯೆೇಬಿಯಿಂ ಜಪಾನಕಿಂ ಸಗ ೇಯಾ ಅವರಗ 

ರಯೆೇಬಿಯಿಂ ಪಾಸಿಯೇಲ್ಲ ಚ್ಪಾರದವರಗ 

ರಯೆೇಬಿಯಿಂ ಟ್ಿಯಾೇಲ್ಲಯಯ್ ಲ್ವಿಂಗ 

ರಯೆೇಬಿಯಿಂ ಲ್ಗಗುಯಮನಗ ೇಸಗೇರಿಂ ಬಟ್ಾಣಿ 

ಅಲ್ಸಿಂದಗ ರಯೆೇಬಿಯಿಂ ಗುಿಂಪು ಅಲ್ಸಿಂದಗ, ನಗಲ್ಗಡಲ್ಗಗಶಗೇಿಂಗ್ಾ 

ಉಸಿರರಿಮ್ಮಯ ನ್ಯರೇಜನ್ಸ ಊರಿಕಗಯನ್ುನ ಕಯೆಳುಬಲ್ಿವಾದಾರಿಿಂದ, ಇಬಿಬತ್ತಾನಗಲ್ಗ ಗಿಡಗಳು ತ್ಮಗ್ಗ ಬಗೇಕ್ರುವ ನ್ಯರೇಜನ್ಸ ನ್ಲ್ಲಿ ಹಗಚ್ಚಿನ್ 
ಬಾಗವನ್ುನ ತಾವಗೇ ಪೂರಯ್ಕಗ ಳುುತ್ಾವಗ. ಒಬಗಬೇಳಗಗಒಬಿಬತ್ತಾನಗಲ್ಗ(monocotyledons) ಗಿಡಗಳಾದ ಬತ್ಾ, ರಾಗಿ, ಜ್ಗ ೇಳಗಳಿಗಿಿಂತ್ ಕಡಿಮ್ಮ ಪಿಮಾಣದ 
ನ್ಯರೇಜನ್ಸ ಹಗ ಿಂದಿರುವ ರಸಗ್ಗ ಬಬರಗಳು(ಯ ರಿಯಾ, ಅಮೊೇನಯಿಂ ನ್ಯರೇಟ್ ಮುಿಂತಾದವು) ಇಬಿಬತ್ತಾನಗಲ್ಗ ಗಿಡಗಳಿಗ್ಗ ಸಾಕಾಗುತ್ಾದಗ. 

 

  

ಬ ೋಳ ಕ್ಾಳು ಬ ಳ  ಆದರಿಸಿದ ಬ ಳ ಪ್ದುತಿಯಲ್ಲ ಉಸಿರರಿಮೆಯ ನ್ಯಾೋಜನ್ ಊರಿಕ್ ಯ ಪಾತರ: 

ಒಿಂದು ಅತ್ವಾ ಹಗಚ್ಚಿನ್ ಬಗಳಗಗಳನ್ುನ ಹಾಗ  ಬಗಳಗವರಸಗ(crop sequence)ಗಳನ್ುನ ಹಗ ಲ್ದಲ್ಲಿ ಕಯೆಳುುವುದು, ಅವುಗಳನ್ುನ ತ್ಕಕನಾದ ನ್ಡಗಸುವಿಕಗ 
ಚ್ಳಕ(management techniques)ಗಳನ್ುನ ಬಳಸಿ ಗ್ಗ ತ್ುಾಪಡಿಸಿದ ಹಗ ಲ್ದಲ್ಲಿ ಹಲ್ವಾರು ವರುಶಗಳವರಗಗ  ಸಾಗುವಳಿ ಮಾಡುವ ಪದಾತ್ತಯನ್ುನ 
ಬಗಳಗಪದಾತ್ತಗಬಗಳಗಯೇರಾ ಾಟ್ು(cropping system) ಎನ್ುನವರು. ಬ ಮಯಲ್ಲಿ ಒಿಂದಗಡಗ ಒಿಂದು ಬಗ್ಗಯ ಬಗಳಗಯ ಕಗ ಯಾಿದ ಮ್ಮೇಲ್ಗ ಅದಗೇ ಬಗಳಗಯನ್ುನ 
ಮುಿಂದುವರಗಸುವುದನ್ುನ ಒಬ ಿಳ ಯ್ೋರಾ ಪಡು (monocropping) ಎನ್ನಬಹುದು. 
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ಇದರಿಿಂದ ಕಗಲ್ ತಗ ಿಂದರಗಗಳಿವಗ. ಪದಗೇ ಪದಗೇ ಒಿಂದಗೇ ಬಗಳಗ ಇಡುವುದರಿಿಂದ ಆ ಬಗಳಗ ಮಣಿಿನಿಂದ ಪೊರಗಕಗಳನ್ುನ ಹಗಚಾಿಗಿ ಹಗ ರತಗಗ್ಗದು ತ್ನ್ನ 
ಬಗಳವಣಿಗ್ಗಗ್ಗ ಬಳಸಿಕಗ ಿಂಡು ಮಣುಿ ಕಳಪಗಯಾಗಬಹುದು. ಒಿಂದು ಬಗಳಗಗ್ಗ ಕಗಲ್ವು ಬಗ್ಗಯ ಹುಳ, ಮತ್ುಾ ರಗ ೇಗ ಬರಿಸುವ ಸಿೇರುಗಗಳು ಜ್ಗ ೇತ್ು ಬಿದುಾ 
ಕಾಡುತ್ಾವಗ. ಅದಗೇ ಬಗಳಗಯನ್ುನ ಮತಗಾ ನಾಟ್ಟಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಆ ಬಗಳಗಯಿಂದಿಗ್ಗ ಒಡನಾಡುವ ಹುಳ, ರಗ ೇಗ ಬರಿಸುವ ಸಿೇರುಗಗಳ ಬಾಳಗೆ  ಸುತ್ತಾನ್ (life 

cycle) ಮುಿಂದುವರಿಕಗಗ್ಗ ಆಸರಗ ದಗ ರಗತ್ು ಅವುಗಳ ಕಾಟ್ ಹಗಚಾಿಗುತ್ಾದಗ. ಇದನ್ುನ ತ್ಡಗಗಟ್ಟಲ್ು ಬ ಳ ಸರದ (crop rotation) ನಗರವಾಗುವುದು. 

ಬಗಳಗಪದಾತ್ತಯಲ್ಲಿ ಬಗಳಗಸರದಿ ಬಲ್ು ಅರಿದಾದ ಚ್ಳಕ. ಹಳಿುಗರು ಹಗ ಲ್ದ ಗ್ಗೇಯೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಗಳಗಸರದಿಯ ಹಗ ಲ್ಬನ್ುನ ಹಿಿಂದಿನಿಂದಲ್  
ಪಳಗಿಸಿಕಗ ಿಂಡು ಬಿಂದಿದಾಾರಗ. ಹಗ ಲ್ದಲ್ಲಿ ಒಿಂದು ಬಗಳಗಯ ಬಳಿಕ ಬಗೇರಗ ಬಗಳಗಯನ್ುನಗಬಗಳಗಗಳನ್ುನ ಗ್ಗ ತ್ುಾಮಾಡಿದ ವರಸಗಯಲ್ಲಿ ಬಗಳಗಯುವುದು 
ಬಗಳಗಸರದಿ. ಎತ್ುಾಗ್ಗಗ್ಗ ರಾಗಿಯ ಕಟ್ಾವಿನ್ ಬಳಿಕ ನಗಲ್ಗಡಲ್ಗ ಬಗಳಗಯುವುದು ಇಲ್ಿವಗೇ ಹತ್ತಾ ಬಗಳಗ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಅದಗೇ ತಗ ೇಟ್ದಲ್ಲಿ ಮ್ಮಣಸಿನ್ಕಾಯ 
ಬಗಳಗಯುವುದು. 

ಬಗೇಳಗಕಾಳು ಬಗಳಗಗಳನ್ುನ ಬುಡವಾಗಿಟ್ುಟಕಗ ಿಂಡು ಹಲ್ವು ಬಗಳಗವರಸಗಯ ಪದಾತ್ತಗಳನ್ುನ ರಯಾರು ಕುಿಶಿ ಬ ಮಯಲ್ಲಿ ದುಡಿಸಿಕಗ ಿಂಡು, ಒರಗಹಚ್ಚಿ 
ನಗ ೇಡಿದಾಾರಗ. ಬಗೇಳಗಕಾಳು ಗಿಡಗಳು ಮೊದಲ್ಗೇ ತ್ತಳಿಸಿದಿಂತಗ ಗ್ಾಳಿಯ ನ್ಯರೇಜನ್ಸ ಊರಿಕಗಯನ್ುನ ಕಯೆಳುಬಲ್ಿವು. ಒಿಂದು ಹಗಕಗಟೇರು ಬ ಮಯಲ್ಲಿ 
ಬಗಳಗದ ನಗಲ್ಗಡಲ್ಗಗಶಗೇಿಂಗ್ಾ ಬಗಳಗಯು 150 ರಿಿಂದ 200 ಕಗಜಿಗಳಶುಟ ನ್ಯರೇಜನ್ಸ ಅನ್ುನ ಊರಬಲ್ಿದಗಿಂದು ಅರಕಗಗಳಿಿಂದ ತ್ತಳಿದುಬಿಂದಿದಗ. ಬಗೇಳಗಕಾಳು 
ಗಿಡಗಳಾದ ಅಲ್ಸಿಂದಗ, ನಗಲ್ಗಡಲ್ಗ, ತಗ ಗರಿ, ಸಗ ೇಯಾ ಅವರಗ ಮುಿಂತಾದವನ್ುನ ಬಗಳಗದಾಗ, ನ್ಯರೇಜನ್ಸ ನಿಂದ ಕ ಡಿದ 
ಕ ಡಿಕಗಗಳು(nitrogenous compounds) ಮಣಿಿಗ್ಗ ಸಗೇರುತ್ಾವಗ. 

 

 ಬಗೇಳಗಕಾಳು ಬಗಳಗಯನ್ುನ ಮ್ಮೇದ ಆಕಳು, ಕುರಿ, ಮ್ಮೇಕಗ ಮುಿಂತಾದ ಸಾಕುಪಾಿಣಿಗಳ ಸಗಗಣಿ, ಹಿಕಗಕ ಮತ್ುಾ ಉಚಗಿಯ ಮ ಲ್ಕ ಈ ಕ ಡಿಕಗಗಳು ಮಣಿಿಗ್ಗ 
ಸಗೇರಬಹುದು. ಬಗೇರುಗಿಂಟ್ುಗಳಿಿಂದ ಹಗ ರವಡಿಕಗ(excretion)ಯಾಗಿ ಈ ಕ ಡಿಕಗಗಳು ಮಣಿಿಗ್ಗ ದಗ ರಕುತ್ಾವಾದರ  ಅದರ ಪಿಮಾಣ ಬಲ್ು ಕಡಿಮ್ಮ. 
ಮುಕಯವಾಗಿ ಬಗಳಗಕಗ ಯಿನ್ ಬಳಿಕ ಬಗೇರು, ಗಿಂಟ್ುಗಳು, ಎಲ್ಗ, ಟ್ಗ ಿಂಗ್ಗಗಳಿಂತ್ಹ ಗಿಡದ ಉಳಿಕಗಗಳ ಕಗ ಳಗತ್ದಿಿಂದ ನ್ಯರೇಜನ್ಸ ಮಣಿಿಗ್ಗ ಸಗೇರುವುದು. 

ಮುಿಂದಿನ್ ಬಗಳಗಗ್ಗ ಮಣಿಲ್ಲಿ ಬಗರಗತ್ ಈ ಪೊರಗಕಗಳು ಸುಲ್ಬವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ಾವಗ. ಇದನ್ುನ ಬಗೇಸಾಯದರಿಮ್ಮಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಕಗಯಾಗುಹ(residual effect) 

ಎನ್ುನವರು. ಬಗೇಳಗಕಾಳು ಗಿಡದ ಬಗಳಗಯನ್ುನ ಒಬಿಬತ್ತಾನಗಲ್ಗ ಗಿಡದ ಬಗಳಗಯಿಂದಿಗ್ಗ ಸರದಿ ಪಿಕಾರ ಬಗಳಗದರಗ ಮಣಿಿನ್ ಪಲ್ವತ್ಾತಗ ಕುಗೆದಿಂತಗ 
ಸರಿತ್ ಗಿಸಬಹುದು. ಎತ್ುಾಗ್ಗಗ್ಗ ಮುಿಂಗ್ಾರಿನ್ಲ್ಲಿ ಜ ನ್ಸ-ಜುಲ್ಯ್ ನಿಂದ ಸಗಪಗಟಿಂಬರ ್-ಅಕಗ ಟೇಬರ್ ವರಗಗ  ಹಗಸರುಕಾಳನ್ುನ ಕಪುಾ ಮಣಿಿನ್ಲ್ಲಿ ಬಗಳಗದು, 
ನ್ಿಂತ್ರದ ಹಿಿಂಗ್ಾರು ಬಗಳಗಯಾಗಿ ಜ್ಗ ೇಳವನ್ುನ ಬಗಳಗದಲ್ಲಿ, ಹಗಸರುಕಾಳಿನ್ ನ್ಯರೇಜನ್ಸ ಊರಿಕಗಯ ಲ್ಾಬವು ಜ್ಗ ೇಳದ ಬಗಳಗಗ್ಗ ದಕುಕವುದು. 
ಉಸಿರರಿಮ್ಮಯ ನ್ಯರೇಜನ್ಸ ಊರಿಕಗಯು ಬಗಳಗಯ ಸಾಗುವಳಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ುಾ ಮಣಿಿನ್ ಪಲ್ವತ್ಾತಗಯನ್ುನ ಕಾಪಡುವಲ್ಲಿ ಅರಿದಾದ ಸಾಾನ್ವನ್ುನ 
ಗಳಿಸಿಕಗ ಿಂಡಿರುವುದನ್ುನ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದಗ. 
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ಆಳದ ತ್ತು 
- ಪ್ರಶಾಂತ ಸ ್ ರಟ್್ರ 
 

ವೇಯಜರ ್-1 ನ್ಮೆ ನಗಲ್ದಿಿಂದ ಈಗ ಸರಿಸುಮಾರು 130 ಬಾನ್ಳತಗಯ (Astronomical Unit-AU) ದ ರದಲ್ಲಿ ಅಿಂದರಗ ಸುಮಾರು 1.954 x 

1010 km ದ ರದಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಾದಗ. ಇಶುಟ ದ ರದವರಗಗ್ಗ ವಸುಾವಿಂದನ್ುನ ಸಾಗಿಸಿ ಅದನ್ುನ ತ್ನ್ನ ಹಿಡಿತ್ದಲ್ಲಿಟ್ುಟಕಗ ಳುುವಲ್ಲಿ ಮನ್ುಶಯರ ಅರಿವಿನ್ ಎಲ್ಗಿ 
ಚಾಚ್ಚಕಗ ಿಂಡಿದಗ. ಆದರಗ ಈ ಬರಹದಲ್ಲಿ ನಾನ್ು ಹಗೇಳಹಗ ರಟ್ಟರುವುದು ವೇಯೇಜರ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಿ. ಬಾನಾಳದಲ್ಲಿ ಇಶುಟ ದ ರ ಸಾಗಬಲ್ಗಿವಾದರ  
ನಾವು ನಗಲ್ಗ ನಿಂತ್ತರುವ ನಗಲ್ದಲ್ಲಿ ಎಶುಟ ಆಳವನ್ುನ ತ್ಲ್ುಪಲ್ು ಇಲ್ಲಿಯವರಗಗ್ಗ ಆಗಿದಗ ಅನ್ುನವುದರ ಕುರಿತ್ು. 

ನಮಗ್ಗ ಬಗರಗ್ಾಗಬಹುದು, ಮ್ಮೇಲ್ಗೈಯಿಂದ ಅದರ ನ್ಡುವಿನ್ವರಗಗ್ಗ ಸುಮಾರು 6378 ಕ್.ಮೇ. ಆಳವಿರುವ ನಗಲ್ದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯವರಗಗ್ಗ ಮನ್ುಶಯರಿಗ್ಗ 
ಕಗ ರಗಯಲ್ು ಆದ ತ್ ತ್ತನ್ ಆಳ 12.26 ಕ್.ಮೇ. ಅಶಗಟೇ ಅಿಂದರಗ ನಗಲ್ದಾಳದ ಬರಿೇ 0.2%. ನಗಲ್ದಾಳದಲ್ಲಿರುವ ಬಿಸುಪು (temperature), ಒತ್ಾಡ 
ಮನ್ುಶಯರು ಮಾಡಿದ ಸಲ್ಕರಣ್ಗಗಳು ತ್ ರಲ್ಾಗದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದುಾ, ಬಾನಾಳವನ್ುನ ಗ್ಗಲ್ುಿವಶುಟ ಸುಲ್ಬವಾಗಿಲ್ಿ. 

ನಗಲ್ದ ಆಳಕಗಕ ತ್ ರುವ ಕ್ ್ೋಲಾ ಮಿೋರಿದಾಳದ ಕ್ ್ರ ತ (Kola Super-deep Borehole) ಎನ್ುನವ ಹಮುೆಗ್ಗಯನ್ುನ ರಶಾಯ 24.05.1970 ರಲ್ಲಿ 
ಅರಿಂಬಿಸಿತ್ು. ಈ ಹಮುೆಗ್ಗ ಶುರು ಮಾಡುವಾಗ ಸುಮಾರು 15 ಕ್.ಮೇ. ಆಳಕಗಕ ತ್ ತ್ು ಕಗ ರಗಯುವ ಗುರಿಯನ್ುನ ಇಟ್ುಟಕಗ ಿಂಡಿದಾ ರಶಾಯ, 19 

ವರುಶಗಳ ಬಳಿಕ 1989 ರಲ್ಲಿ 12.26 ಕ್.ಮೇ. ಆಳ ತ್ಲ್ುಪ ಅಲ್ಲಿಿಂದ ಇನ್ ನ ಆಳಕಗಕ ಇಳಿಯಲ್ು ತ್ನ್ನ ಸಲ್ಕರಣ್ಗಗಳಿಿಂದ ಆಗದು ಎನ್ುನವ 
ತ್ತೇರಾ ೆನ್ವನ್ುನ ಕಗೈಗ್ಗ ಿಂಡು ಹಮುೆಗ್ಗಯನ್ುನ ಕಗ ನಗಗ್ಗ ಳಿಸಿತ್ು. 

 

(ರಶಾಯದ ತ್ ತ್ು ಕಗ ರಗಯುವ ಹಮುೆಗ್ಗಯ ತಾಣ) 

ಅಮೆೋರಿಕ್ಾ ಅದಕ ಕ ಮುಿಂಚಗ ಇಿಂತ್ಹ ಆಳದ ತ್ ತ್ು ಕಗ ರಗಯುವ ಕಗಲ್ಸಕಗಕ ಕಗೈಹಾಕ್ 9.583 ಕ್.ಮೇ. ಆಳಕಗಕ ಇಳಿಯತಾದರ , ರಶಾಯ ತ್ಲ್ುಪದ 
ಆಳವನ್ುನ ತ್ಲ್ುಪಲ್ು ಅದಕಗಕ ಆಗಲ್ಲಲ್ಿ. ರಶಾಯ ಕಗ ರಗದ ತ್ ತ್ು ಮನ್ುಶಯರು ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಿಕ್ಕಿಂತ್ ನಗಲ್ದಾಳದ ತ್ ತ್ು ಎಿಂಬ ತ್ನ್ನ ಹಿರಿಮ್ಮಯನ್ುನ 
ಇಿಂದು ಕ ಡ ಕಾಯುಾಕಗ ಿಂಡಿದಗ. 
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ರಶಾಯ ಕಗೈಗ್ಗ ಿಂಡಿದಾ ಹಮುೆಗ್ಗಯಲ್ಲಿ ಅಿಂದುಕಗ ಿಂಡಿದಾಕ್ಕಿಂತ್ ಹಗಚ್ಚಿನ್ ತಗ ಡಕುಗಳು ಅದಕಗಕ ಎದುರಾದವು. 1984 ರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 12000 ಮೇ (12 

ಕ್.ಮೇ.) ಆಳ ತ್ಲ್ುಪದಾಗ ಕಗ ರಗತ್ದ ಸಲ್ಕರಣ್ಗಯ ಸುಮಾರು 5000 ಮೇ ಉದಾದ ಎಳಗ ನಗಲ್ದಗ ಳಗ್ಗ ಮುರಿದುಹಗ ೇಯತ್ು. ಆಗ ಆ ಆಳವನ್ುನ ಬಿಟ್ುಟ 
ಸುಮಾರು 7000 ಮೇ ಆಳದಿಿಂದ ಬಗೇರಗ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ತ್ ತ್ು ಕಗ ರಗಯುವ ಕಗಲ್ಸವನ್ುನ ಮುಿಂದುವರಗಸಬಗೇಕಾಯತ್ು. ಮುಿಂದಗ 1989 ರಲ್ಲಿ 12262 ಮೇ. 
ತ್ಲ್ುಪದ ಕಗ ರಗತ್ ಅದಗೇ ವರುಶ 13500 ಮೇ ಮತ್ುಾ 1990 ರಲ್ಲಿ 15000 ಮೇ ತ್ಲ್ುಪಲ್ಲದಗಯಿಂದು ರಶಾಯ ಅಿಂದುಕಗ ಿಂಡಿತ್ುಾ. 

ಆದರಗ 12262 ಮೇ. ಆಳ ತ್ಲ್ುಪುತ್ತಾದಾಿಂತಗ ನಗಲ್ದಾಳದ ಬಿಸುಪು ಸುಮಾರು 180 ಡಿಗಿಿ ಸಗಲ್ಲ್ಯರ ಇರುವುದು ಗ್ಗ ತಾಾಯತ್ು. ಈ ಮಟ್ಟದ ಬಿಸುಪು 
(temperature) ಮುಿಂದುವರಗದರಗ 15000 ಮೇ ಆಳದಲ್ಲಿ ಬಿಸುಪು ಸುಮಾರು 300 ಡಿಗಿಿ ಸಗಲ್ಲ್ಯರ ಇರಲ್ಲದುಾ, ಅಶುಟ ಬಿಸುಪನ್ುನ ತ್ಡಗದುಕಗ ಳುಲ್ು 
ಕಗ ರಗತ್ದ ಸಲ್ಕರಣ್ಗಗ್ಗ ಆಗದಗನ್ುನವ ತ್ತೇರಾ ೆನ್ಕಗಕ ರಶಾಯ ಬಿಂದಿತ್ು. ಹಾಗ್ಾಗಿ 12262 ಮೇ. ಆಳವಗೇ ಆ ಹಮುೆಗ್ಗಯ ಕಗ ನಗಯಾಯತ್ು. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          (ತ್ ತ್ು ಕಗ ರಗಯುವ ಹಮುೆಗ್ಗಯ ತ್ತಟ್ಟ)     (ತ್ ತ್ು ಕಗ ರಗಯಲ್ು ಬಳಸಿದ ಸಲ್ಕರಣ್ಗ) 

 

ತಾನ್ು ಅಿಂದುಕಗ ಿಂಡಿದಾ ಆಳವನ್ುನ ತ್ಲ್ುಪಲ್ು ಆಗದಿದಾರ , ರಶಾಯ ಕಗೈಗ್ಗ ಿಂಡ ಈ ಹಮುೆಗ್ಗಯಲ್ಲಿ ಹಲ್ವಾರು ಹಗ ಸದಾದ ವಿಶಯಗಳು 
ತ್ತಳಿದುಬಿಂದವು. ನಗಲ್ದ ತಗ ಗಟ್ಗಯ ಕಟ್ಟಣ್ಗಯ ಬಗ್ಗೆ ಹಲ್ವು ವಿಶಯಗಳು ಗ್ಗ ತಾಾದವು. ಈ ಹಮುೆಗ್ಗಯಲ್ಲಿ ಕಿಂಡುಕಗ ಿಂಡ ಬಗರಗುಗ್ಗ ಳಿಸಿದ 

ವಿಶಯಗಳಗಿಂದರಗ, 

1. ಸುಮಾರು 7 ಕ್.ಮೇ. ಆಳದಲ್ಲಿ ಪಗಡಸುಕಲ್ುಿಗಳ (granite) ಮ್ಮೇರಗ ಕಗ ನಗಯಾಗಿ ಕಪುಾಗಲ್ುಿಗಳ (basalt) ಹರವು ಶುರುವಾಗದಿರುವುದು. ಈ ಆಳದ 
ಬಳಿಕ ಪಗಡಸುಕಲ್ುಿಗಳ ಮಾರ ಾಟ್ಟ ರ ಪದ ಕಲ್ುಿಗಳಗೇ ಮುಿಂದುವರಗದಿರುವುದು ಈ ಹಮುೆಗ್ಗಯಲ್ಲಿ ಕಿಂಡುಬಿಂದಿತ್ು. ಅಶಗಟೇ ಅಲ್ಿದಗೇ ಮಾರ ಾಟ್ಟ ಈ 
ಪಗಡಸುಕಲ್ುಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಿರುಕುಗಳಿದುಾ, ಅಲ್ಲಿ ನೇರು ತ್ುಿಂಬಿಕಗ ಿಂಡಿರುವುದು ಅರಿಮ್ಮಗ್ಾರರನ್ುನ ಬಗರಗುಗ್ಗ ಳಿಸಿತ್ು. ಈ ನೇರು ನಗಲ್ದ ಮ್ಮೇಲ್ಗೈಯಿಂದ 

ಬರದಗೇ ನಗಲ್ದ ಆಳದಿಿಂದ ಬಿಂದಿದಗಾಿಂದು ಅರಿಗರು ಎಣಿಸಿದಾಾರಗ. 
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2. ನಗಲ್ದಾಳದಲ್ಲಿ ಅಿಂದುಕಗ ಿಂಡಿದಾಕ್ಕಿಂತ್ ಹಗಚ್ಚಿನ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹಗೈಡಗ ಿೇಜನ್ಸ ಆವಿ ಕಿಂಡುಬಿಂದಿದುಾ. ಹಮುೆಗ್ಗಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗ ೆಿಂಡಿದಾ ಅರಿಗರು ಹಗೇಳುವಿಂತಗ 
ಆಳದ ಕಗ ಳವಗಯಿಂದ ಹಗ ಮುೆತ್ತಾದಾ ಮಣುಿ ಹಗೈಡಗ ಿೇಜನ್ಸ ಆವಿಯಿಂದ ಕುದಿಯುತ್ತಾರುವಿಂತಗ ಕಿಂಡುಬಿಂದಿತ್ಿಂತಗ. 

ನಗೇಸರನ್ ಕ ಟ್ದಲ್ಗಿೇ ವಿಶಗೇಶವಾದ ಸುತ್ಾಣವನ್ುನ ಹಗ ಿಂದಿರುವ ನ್ಮೆ ನಗಲ್ದ ಒಳರಚ್ನಗಯನ್ುನ ತ್ತಳಿದುಕಗ ಳುುವ, ಅದರ ಇಟ್ಟಳದ ಕಟ್ಟಣ್ಗಯನ್ುನ 
ಅರಿತ್ುಕಗ ಳುುವ ಇಿಂತ್ಹ ಕುತ್ ಹಲ್ ಮನ್ುಶಯರಿಗ್ಗ ಹಿಿಂದಿನಿಂದಲ್  ಇರುವಿಂತ್ದು. ನಗಲ್ದ ಮ್ಮೇಲ್ಗೈಯಲ್ಲಿ ಕಡಲ್ುಗಳು ಹಗೇಗ್ಗ ಉಿಂಟ್ಾದವು? ಅದರ 
ಆಳದಲ್ ಿ ನೇರಿದಗಯ? ಅದರ ಆಳದಲ್ಲಿ ಅದಿರುಗಳು, ಜಲ್ಲಿಗಳು ಯಾವ ರ ಪದಲ್ಲಿವಗ? ನಗಲ್ದ ಒಳಪದರುಗಳ ಹಿಂಚ್ಚಕಗ ಹಗೇಗಿದಗ? ಹಿೇಗ್ಗ ಹತಾಾರು 
ಕಗೇಳಿವಗಳು ಮಾನ್ವರ ತ್ಲ್ಗಯನ್ುನ ಕಗ ರಗಯುತ್ಾ ಬಿಂದಿವಗ. ಆದರಗ ನಗಲ್ದಾಳಕಗಕ ತ್ ರಿ ಇವುಗಳನ್ುನ ತ್ತಳಿದುಕಗ ಳುುವಿಂತ್ಹ ಅಳವು ದಕ್ಕಸಿಕಗ ಳುಲ್ು 
ಮಾತ್ಿ ಇಲ್ಲಿಯವರಗಗ್ಗ ಮನ್ುಶಯರಿಗ್ಗ ಆಗಿಲ್ಿ. 

ನಗೇರವಾಗಿ ಆಳಕಗಕ ತ್ ರಿ ತ್ತಳಿದುಕಗ ಳುಲ್ು ಆಗದಿದಾರ , ಎಿಂದಿನ್ಿಂತಗ ಅರಿಮ್ಮಯ ಚ್ಳಕವನ್ುನ ಬಳಸಿ ನಗೇರವಲ್ಿದ ದಾರಿಯಲ್ಗಿೇ ನಗಲ್ದ ಇಟ್ಟಳವನ್ುನ 
ತ್ಕಕಮಟ್ಟಟಗ್ಗ ಕಿಂಡುಕಗ ಳುುವಲ್ಲಿ ಮಾನ್ವರು ಮುಿಂದಡಿಯಡಬಗೇಕಾಯತ್ು. ಅದರಿಂತಗ ನಗಲ್ನ್ಡುಕದ ಅಲ್ಗಗಳು (seismic waves) ಸಾಗುವ ಬಗ್ಗಯನ್ುನ 
ಅರಿತ್ುಕಗ ಿಂಡು ನಗಲ್ದ ಇಟ್ಟಳವನ್ುನ ಕಗಳಗಿನ್ಿಂತಗ ಗುರುತ್ತಸಲ್ಾಗಿದಗ. 

 

ಹಿೇಗ್ಗ ಗುರುತ್ತಸಿದ ಇಟ್ಟಳವು (structure) ತ್ಕಕಮಟ್ಟಟಗ್ಗ ಸರಿಯದಗಯಿಂದು ಅರಿಮ್ಮಗ್ಾರರು ಒಪಾದಾರ  ಆಗ್ಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಗ ಸ ಕಿಂಡುಕಗ ಳುುವಿಕಗಗಳು 
ಹಗ ರಹಗ ಮುೆತ್ಾಲ್ಲವಗ. ಮ್ಮೇಲ್ಗೈಯಲ್ಲಿರುವ ಕಡಲ್ ನೇರಿಗಿಿಂತ್ ಹಲ್ವು ಪಟ್ುಟ ಹಗಚ್ಚಿನ್ ನೇರು ನಗಲ್ದಾಳದಲ್ಲಿದಗ ಎಿಂಬಿಂತ್ಹ ಇತ್ತಾೇಚ್ಚನ್ ಸುದಿಾಯನ್ುನ ಇಲ್ಲಿ 
ನಗನ್ಪಸಿಕಗ ಳುಬಹುದು. 

ಏನಗೇ ಆಗಲ್ಲ, ಮನ್ುಶಯರ ಕಸುವಿನ್ ಎಲ್ಗಿಗಿಿಂತ್ ಅವರ ಅರಿಮ್ಮಯ ಹಿರಿಮ್ಮ ಹಗಚ್ಚಿನ್ದು. ನ್ಮೆ ನಗಲ್ದಾಳಕಗಕ ಇನ್ ನ ಆಳದ ’ಅರಿವಿನ್ ತ್ ತ್ು’ ಕಗ ರಗದು, 
ಒಡಲ್ಾಳದ ತ್ತಳುವಳಿಕಗಯನ್ುನ ತ್ನ್ನದಾಗಿಸಿಕಗ ಳುುವಲ್ಲಿ ಮುಿಂದಿನ್ ದಿನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನಶುಟ ಗ್ಗಲ್ುವು ಸಿಗಬಹುದು. 

(ತಿಳಿವಿನ್ ಮತುತ ತಿಟ್ು ಸ ಲ ಗಳು: ವಿಕ್ಪೇಡಿಯಾ, www.autoorb.com) 
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ನ ತತರು ಹರಿಯುವಿಕ್ ಯ ಏರಾ ಪಟ್ು 
- ಯಶವನ್ತ ಬಾಣಸವಾಡಿ 

ಗುಂಡಿಗ -ಕ್ ್ಳವ ಗಳ ಏರಾ ಪಟ್ು: ಬಾಗ 3 

ನ್ಮೆ ಮಯಯಲ್ಲಿ ನಗತ್ಾರು ಮುಕಯವಾಗಿ ಎರಡು ಬಗ್ಗಯಲ್ಲಿ ಹರಿಯುತ್ಾದಗ. ಅವು ಯಾವುವಗಿಂದರಗ ಉಸಿರುಚ್ಚೇಲ್ದ ಹರಿಯುವಿಕಗ (pulmonary 

circulation) ಹಾಗು ಏರ ಾಡಿತ್ದ ಹರಿಯುವಿಕಗ (systemic circulation). ಈ ಎರಡು ಬಗ್ಗಗಳಲ್ಿದಗ, ಮತಗಾರಡು ಬಗ್ಗಯ ನಗತ್ಾರು ಹರಿಯುವಿಕಗಗಳನ್ುನ 
ಕಾಣಬಹುದು: 1) ಗುಿಂಡಿಗ್ಗಯ ಹರಿಯುವಿಕಗ (coronary circulation), ಮತ್ುಾ 2) ಈಲ್ಲ-ತ್ ರುಗಿಂಡಿಯ ಹರಿಯುವಿಕಗ (hepatic portal 

circulation). ಬರಹದ ಉಳಿದ ಬಾಗದಲ್ಲಿ, ಈ ನಾಲ್ ಕ ಬಗ್ಗಯ ಹರಿಯುವಿಕಗಗಳನ್ುನ ತ್ತಳಿಯೇಣ. 

ಉಸಿರುಚಿೋಲ್ದ ಹರಿಯುವಿಕ್  (pulmonary circulation): 

 
 

 

 

Ѧ 
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ಉಸಿರುಚ್ಚೇಲ್ದ ಹರಿಯುವಿಕಗಯಲ್ಲಿ ನಗತ್ಾರು, ಗುಿಂಡಿಗ್ಗಯಿಂದ ಉಸಿರುಚ್ಚೇಲ್ಗಳಿಗ್ಗ (lungs) ಹಾಗು ಉಸಿರುಚ್ಚೇಲ್ದಿಿಂದ ಗುಿಂಡಿಗ್ಗಗ್ಗ ಹರಿಯುತ್ಾದಗ. ಈ 
ಬಗ್ಗಯ ಹರಿಯುವಿಕಗಯಲ್ಲಿ: 

i) ಮಯ್ ಬಾಗಗಳಿಿಂದ ಒಟ್ುಟಗ ಡಿಸಲ್ಾಟ್ಟ ಕಡಿಮ್ಮ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಉಸಿರುಗ್ಾಳಿಯನ್ುನ (oxygen) ಹಗ ಿಂದಿರುವ ನಗತ್ಾರು ಮ್ಮೇಲ್ಲನ್ ಹಾಗು ಕಗಳಗಿನ್ 
ಉಸಿರಿಳಿ-ನಗತ್ಾರುಗ್ಗ ಳವಗಗಳ (vena cava) ಮ ಲ್ಕ ಬಲ್ ಸಗೇರುಗ್ಗ ೇಣ್ಗಯನ್ುನ (right atrium) ತ್ಲ್ುಪುತ್ಾದಗ. 

ii) ಬಲ್ ಸಗೇರುಗ್ಗ ೇಣ್ಗಯ (right atrium) ನಗತ್ಾರು ಮ ರು ಾದಿ ತಗರಪನ್ುನ (tricuspid valve) ತ್ಳಿುಕಗ ಿಂಡು, ಬಲ್ ತಗ ರಗಕಗ ೇಣ್ಗಯನ್ುನ (right 

ventricle) ಸಗೇರುತ್ಾದಗ. 

iii) ಗುಿಂಡಿಗ್ಗಯ ಬಲ್ ತಗ ರಗಗ್ಗ ೇಣ್ಗಯಲ್ಲಿನ್ ನಗತ್ಾರು ಉಸಿರುಚ್ಚೇಲ್ದ ತಗ ರಗನಗತ್ಾರುಗ್ಗ ಳವಗಗಳ (pulmonary artery) ನಗರವಿನಿಂದ 
ಉಸಿರುಚ್ಚೇಲ್ವನ್ುನ (lungs) ಮುಟ್ುಟತ್ಾದಗ. 

iv) ಉಸಿರುಚ್ಚೇಲ್ವು ನಗತ್ಾರನ್ುನ ಉಸಿರುಗ್ಾಳಿಯಿಂದ  

v) ಉಸಿರುಗ್ಾಳಿಯಿಂದ ಹುಲ್ುಸಾದ ನಗತ್ಾರು ಉಸಿರುಚ್ಚೇಲ್ದ ಸಗೇರುಗ್ಗ ಳವಗಗಳ (pulmonary vein) ಮ ಲ್ಕ ಎಡ ಸಗೇರುಗ್ಗ ೇಣ್ಗಯನ್ುನ (left 

atrium) ತ್ಲ್ುಪುತ್ಾದಗ. 

vi) ಎಡ ಸಗೇರುಗ್ಗ ೇಣ್ಗಯಿಂದ ನಗತ್ಾರು, ಇರು ಾದಿ ತಗರಪುಗಳ (bicuspid valve) ಮ ಲ್ಕ ಎಡತಗ ರಗಗ್ಗ ೇಣ್ಗಯನ್ುನ (left ventricle) ಸಗೇರುತ್ಾದಗ. 

ಏರ ಪಡಿತದ ಹರಿಯುವಿಕ್  (systemic circulation): (ತ್ತಟ್ಟ 1) 

ಗುಿಂಡಿಗ್ಗ ಮತ್ುಾ ಉಸಿರುಚ್ಚೇಲ್ಗಳನ್ುನ ಹಗ ರತ್ುಪಡಿಸಿ ಉಳಿದಗಲ್ಾಿ ಮಯ್ ಬಾಗಗಳ ಗ ಡುಕಟ್ುಟಗಳಿಗ್ಗ (tissues) ಉಸಿರುಗ್ಾಳಿಯಿಂದ (oxygen) 

ಹುಲ್ುಸಾದ ನಗತ್ಾರನ್ುನ ತ್ಲ್ುಪಸುವ ಹಾಗು ಉಸಿರುಗ್ಾಳಿಯಿಂದ (oxygen) ಬರಿದಾದ ನಗತ್ಾರನ್ುನ ಗುಿಂಡಿಗ್ಗಗ್ಗ ಮರಳಿಸುವಲ್ಲಿ ನಗರವಾಗುವ 
ಹರಿಯುವಿಕಗಯನ್ುನ ಏರ ಾಡಿತ್ ಹರಿಯುವಿಕಗ ಎಿಂದು ಹಗೇಳಲ್ಾಗುತ್ಾದಗ. ಈ ಕುಣಿಕಗಯ (loop) ಹರಿಯುವಿಕಗ ಹಿೇಗಿದಗ: 

i) ಉಸಿರುಚ್ಚೇಲ್ದ ಹರಿಯುವಿಕಗಯ (pulmonary circulation) ನಗರವಿನಿಂದ ಎಡ ತಗ ರಗಗ್ಗ ೇಣ್ಗಯನ್ುನ (left ventricle) ತ್ಲ್ುಪದ 
ಉಸಿರುಗ್ಾಳಿಯಿಂದ ಕ ಡಿದ ನಗತ್ಾರು ಉಸಿರು-ನಗತ್ಾರುಗ್ಗ ಳವಗಯನ್ುನ (aorta) ಸಗೇರುತ್ಾದಗ. 

ii) ಉಸಿರು-ನಗತ್ಾರುಗ್ಗ ಳವಗಯಿಂದ (aorta) ದಗ ಡುತಗ ರಗನಗತ್ಾರುಗ್ಗ ಳವಗಗಳು (large arteries) , ಸಣಿತಗ ರಗನಗತ್ಾರುಗ್ಗ ಳವಗಗಳು (small arteries) 

ಹಾಗು ನ್ವಿರು ತಗ ರಗನಗತ್ಾರುಗ್ಗ ಳವಗಗಳ (arterioles) ಮ ಲ್ಕ ನ್ವಿರುನಗತ್ಾರುಗ್ಗ ಳವಗಗಯನ್ುನ (capillaries) ತ್ಲ್ುಪುತ್ಾದಗ. 

iii) ನ್ವಿರುನಗತ್ಾರುಗ್ಗ ಳವಗಗಳಲ್ಲಿ ನಗತ್ಾರಿನ್ ಉಸಿರುಗ್ಾಳಿಯು ಗ ಡುಕಟ್ುಟಗಳನ್ ನ, ಗ ಡುಕಟ್ುಟಗಳ ಕರಿಗ್ಾಳಿ (carbon di-oxide) ನಗತ್ಾರನ್ುನ 
ಸಗೇರಿಕಗ ಳುುತ್ಾದಗ.  

iv) ಉಸಿರುಗ್ಾಳಿಯಿಂದ ಬರಿದಾದ, ಕಾರ ಬನ್ಸ ಡಯ್-ಆಕ್ಯ್ು ನಿಂದ ತ್ುಿಂಬಿದ ನಗತ್ಾರು, ನ್ವಿರುಸಗೇರುಗ್ಗ ಳವಗಗಳು (venules) ಹಾಗು 
ಸಗೇರುನಗತ್ಾರುಗ್ಗ ಳವಗಗಳಲ್ಲಿ (veins) ಸಾಗಿ, ಉಸಿರಿಳಿ-ನಗತ್ಾರುಗ್ಗ ಳವಗಗಳನ್ುನ (vena cava) ಹಾಯುಾ, ಗುಿಂಡಿಗ್ಗಯ ಬಲ್ ಸಗೇರುಗ್ಗ ೇಣ್ಗಯನ್ುನ (right 

atrium) ತ್ಲ್ುಪುತ್ಾದಗ. 

ಮ್ಮೇಲ್ಲನ್ ಹರಿಯುವಿಕಗಯ ಹಿಂತ್ಗಳಿಿಂದ ತ್ತಳಿದುಬರುವುದಗೇನಗಿಂದರಗ, ಮಯಯ ಇತ್ರ ಅಿಂಗಗಳಿಿಂದ ತ್ಿಂದ ಉಸಿರಾ ೆಳಿ ಕಡಿಮ್ಮಯರುವ ನಗತ್ಾರಿಗ್ಗ ಸಾಕಶುಟ 
ಉಸಿರಾ ೆಳಿಯನ್ುನ ತ್ುಿಂಬುವ ಅರಿದಾದ ಕಗಲ್ಸ ಇಲ್ಲಿ ನ್ಡಗಯುತ್ಾದಗ.  
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ಗುಂಡಿಗ ಯ ಹರಿಯುವಿಕ್  (coronary circulation): 

 

ಮಯಯಲ್ಲಿನ್ ಎಲ್ಾಿ ಬಾಗಕ ಕ ನಗತ್ಾರನ್ುನ ತ್ಲ್ುಪಸುವ ಕಗಲ್ಸವನ್ುನ ಮಾಡುವ ಗುಿಂಡಿಗ್ಗಗ  ಉಸಿರುಗ್ಾಳಿ ಹಾಗು ಆರಯವಗಳು ಬಗೇಕು. ಇದಕಾಕಗಿ 
ಗುಿಂಡಿಗ್ಗಯು ತ್ನ್ನದಗೇ ಒಿಂದು ನಗತ್ಾರುಗ್ಗ ಳವಗಗಳ ಗುಿಂಪನ್ುನ ಹಗ ಿಂದಿರುತ್ಾದಗ. ಉಸಿರು-ನಗತ್ಾರುಗ್ಗ ಳವಗಯಿಂದ (aorta) ಎಡ ಮತ್ುಾ ಬಲ್ ಗುಿಂಡಿಗ್ಗ 
ತಗ ರಗನಗತ್ಾರುಗ್ಗ ಳವಗಗಳು (coronary arteries) ಕವಲ್ಗ ಡಗದು, ಗುಿಂಡಿಗ್ಗಯ ಎಡ ಹಾಗು ಬಲ್ ಬಾಗಗಳಿಗ್ಗ ನಗತ್ಾರನ್ುನ ಸಾಗಿಸುತ್ಾವಗ. 

ಗುಿಂಡಿಗ್ಗಯ ಹಿಿಂಬದಿಯಲ್ಲಿ ಗುಿಂಡಿಗ್ಗಗುಳಿ (coronary sinus) ಎಿಂಬ ಸಗೇರುಗ್ಗ ಳವಗಯು (vein), ಗುಿಂಡಿಗ್ಗ ಕಿಂಡಗಳಿಿಂದ ಉಸಿರುಗ್ಾಳಿಯು ಬರಿದಾದ 
ನಗತ್ಾರನ್ುನ ಉಸಿರಿಳಿ-ಸಗೇರುಗ್ಗ ಳವಗಗ್ಗ (vena cava) ಬಸಿಯುತ್ಾದಗ. ಉಸಿರಿಳಿ-ನಗತ್ಾರುಗ್ಗ ಳವಗಯಿಂದ ನಗತ್ಾರು ಬಲ್ ಸಗೇರುಗ್ಗ ೇಣ್ಗಯನ್ುನ (right 

atrium) ಸಗೇರುತ್ಾದಗ. ಈ ನಗತ್ಾರು ಉಸಿರುಗ್ಾಳಿಯಿಂದ ಕಳಗಯೇರಿಸಿಕಗ ಳುಲ್ು (rejuvenate) ಉಸಿರುಚ್ಚೇಲ್ದ ಹರಿಯುವಿಕಗಯ ನಗರವಿನಿಂದ, 

ಉಸಿರುಚ್ಚೇಲ್ದಗಡಗಗ್ಗ ಸಾಗುತ್ಾದಗ. 
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ಕಲ್-ತ್ರುಗಂಡಿಯ ಹರಿಯುವಿಕ್  (hepatic portal circulation): 

 
 

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಗೇರುನಗತ್ಾರುಗ್ಗ ಳವಗಗಳು (veins) ನಗತ್ಾರನ್ುನ ಗುಿಂಡಿಗ್ಗಯ ಕಡಗ ಸಾಗಿಸುತ್ಾವಗ. ಆದರಗ ಹಗ ಟ್ಗಟ (stomach) ಹಾಗು ಕರುಳುಗಳ 
(intestine) ಸಗೇರುನಗತ್ಾರುಗ್ಗ ಳವಗಗಳು ನಗತ್ಾರನ್ುನ, ಈಲ್ಲ-ತ್ ರುಗಿಂಡಿಯ ಸಗೇರುನಗತ್ಾರುಗ್ಗ ಳವಗಯ (hepatic portal vein) ಮ ಲ್ಕ, ನಗತ್ಾರನ್ುನ 
ಈಲ್ಲಗ್ಗ (liver) ಸಾಗಿಸುತ್ಾವಗ. 

ಅರಗ್ಗೇರಾ ಾಟ್ಟನ್ (digestive system) ಬಾಗಗಳಾದ ಹಗ ಟ್ಗಟ ಹಾಗು ಕರುಗಳ ಸಗೇರುನಗತ್ಾರುಗ್ಗ ಳವಗಗಳ ನಗತ್ಾರು, ಕ ಳಿನಿಂದ ಹಿೇರಿಕಗ ಿಂಡ ಆರಯವ 
(nutrients) ಹಾಗು ರಾಸಾಯನಕಗಳಿಿಂದ (chemicals) ಕ ಡಿರುತ್ಾದಗ. ನಗತ್ಾರು ಈಲ್ಲಯನ್ುನ (liver) ತ್ಲ್ುಪದಾಗ, ಈಲ್ಲಯು 1) ನಗತ್ಾರಿನ್ಲ್ಲಿರುವ 
ಸಕಕರಗ ಅಿಂಶವನ್ುನ ಹಿೇರಿಕಗ ಿಂಡು ಕ ಡಿಟ್ುಟಕಗ ಳುುತ್ಾದಗ. 2) ಕ ಳಿನಿಂದ ಹಿೇರಿಕಗ ಿಂಡ ಆರಯವಗಳನ್ುನ ನ್ಮೆ ಸ ಲ್ುಗ ಡುಗಳು (cells) 

ಬಳಸಿಕಗ ಳುಲ್ು ನಗರವಾಗುವಿಂತಗ ತ್ರುಮಾರಿ ಾಸುತ್ಾದಗ (metabolize). 3) ಕ ಳಿನಿಂದ ಹಿೇರಿಕಗ ಿಂಡ ನ್ಿಂಜು ಕಣಗಳು (toxic elements) ಹಾಗು 
ಕ ಳಿನ್ ಅಿಂಶಗಳ ತ್ರುಮಾರಿ ಾಸುವಿಕಗಯಿಂದ ಉಿಂಟ್ಾದ ನ್ಿಂಜನ್ುನ (toxins) ತಗಗ್ಗಯುತ್ಾದಗ. 

ನ್ಿಂಜನ್ುನ ತಗಗ್ಗದು ಚಗ ಕಕಮಾಡಿದ, ಗ ಡುಕಟ್ುಟಗಳು ಬಳಸಲ್ು ಯೇಗಯವಾದ ರ ಪದಲ್ಲಿರುವ ಆರಯವಗಳನ್ುನ ಹಗ ತ್ಾ ನಗತ್ಾರು ಈಲ್ಲಯಿಂದ ಕಗಳ 
ಉಸಿರಿಳಿ-ಸಗೇರುಗ್ಗ ಳವಗಯ (inferior vena cava) ಮ ಲ್ಕ ಗುಿಂಡಿಗ್ಗಯನ್ುನ ಸಗೇರುತ್ಾದಗ. ಮುಿಂದಗ ಈ ನಗತ್ಾರು, ಉಸಿರುಚ್ಚೇಲ್ದ ಹರಿಯುವಿಕಗಯ 

ನಗರವಿನಿಂದ ಉಸಿರುಗ್ಾಳಿಯನ್ುನ ತ್ುಿಂಬಿಕಗ ಿಂಡರಗ, ಉಸಿರುಗ್ಾಳಿಯ ಹಾಗು ಆರಯವಗಳನ್ುನ ಹಗ ತ್ಾ ನಗತ್ಾರು ಏರ ಾಡಿತ್ ಹರಿಯುವಿಕಗಯ ನಗರವಿನಿಂದ, 

ನ್ಮೆ ಎಲ್ಾಿ ಮಯ್ ಬಾಗಗಳನ್ ನ ತ್ಲ್ುಪುತ್ಾದಗ. 

 

 (ತ್ತಳಿವಿನ್ ಮತ್ುಾ ತ್ತಟ್ಟ ಸಗಲ್ಗಗಳು: 1) what-when-how.com, 2) wikipedia.org, 3) what-when-how.com/nursing, 4) 

innerbody.com) 

 
 

http://honalu.net/
minche@honalu.net
minche@honalu.net
https://honalu.files.wordpress.com/2014/06/titta3.jpg
http://what-when-how.com/nursing/the-hematologic-and-lymphatic-systems-structure-and-function-nursing-part-3/
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Wiki_Heart_Antomy_Ties_van_Brussel.jpg
http://what-when-how.com/nursing/the-hematologic-and-lymphatic-systems-structure-and-function-nursing-part-3/
http://www.innerbody.com/image/cardov.html


-----------------------------------------------------------------------    
104      ಹ ್ ನ್ಲ್ು                ಮಿಂಬಲ್ಗ: http://honalu.net/              ಮಿಂಚಗ: minche@honalu.net
    

 

ಕ್ಾಪಿ ಬ ಳ : ಹುಟ್ುು ಮತುತ ಹರವು 
- ರತಿೋಶ ರತಾುಕರ 

 

ಹಿೇಗ್ಗ ಿಂದು ಹಳಮ್ಮಯ ಕತಗ, ಸುಮಾರು ಒಿಂದು ಸಾವಿರ ವರುಶಗಳ ಹಿಿಂದಗ ಆಪಿರಕ್ಾದ ಇತಿಯೋಪಿಯಾದ ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಹಲ್ವು ಬುಡಕಟ್ುಟ 
ಜನಾಿಂಗಗಳು ಬದುಕು ನ್ಡಗಸುತ್ತದಾವು. ಅವರು ಕುರಿ, ಕಗ ೇಳಿಯಿಂತ್ಹ ಸಾಕುಪಾಿಣಿಗಳನ್ ನ ಸಾಕ್ಕಗ ಿಂಡಿದಾರು. ಇವರಲ್ಲಿ ಕ್ಾಲ್ಡ ಎಿಂಬಾತ್ನಗ ಬಬ 
ಹಲ್ವು ಕುರಿಗಳನ್ುನ ಸಾಕ್ದಾ. ಒಿಂದು ದಿನ್ ಆತ್ನ್ ಕುರಿಗಳು ಕಾಡಿನ್ ನ್ಡುವಗ ಸಿಕಕ ಒಿಂದು ಬಗ್ಗಯ ಹಣಿನ್ುನ ತ್ತಿಂದಗ ಡನಗ ಕುಣಿದು ಕುಪಾಳಿಸ 
ತಗ ಡಗಿದವು. ಹಣಿಿನ್ಲ್ಲಿರುವ ಯಾವುದಗ ೇ ಒಿಂದು ಅಿಂಶ ಕುರಿಗಳಿಗ್ಗ ನ್ಲ್ಲವನ್ುನ ತ್ರುತ್ತಾದಗ ಎಿಂದು ಅರಿತ್ು ಕಾಲ್ಲುಯ  ಆ ಹಣಿನ್ುನ ತ್ತಿಂದು ನಗ ೇಡಿದ. 
ಒಿಂದು ಬಗ್ಗಯ ರುಚ್ಚಯ ಜ್ಗ ತಗಗ್ಗ ಮನ್ಸಿ್ಗ್ಗ ಉಲ್ಾಿಸ ನೇಡಿದ ಆ ಹಣನಿ್ುನ ತ್ನ್ನವರಿಗ  ಪರಿಚ್ಯಸಿದ. 

ಉಲ್ಾಿಸ ನೇಡುವಿಂತ್ಹ ಆ ಹಣಿನ್ುನ ಆಪಿಕಾದ ಬುಡಕಟ್ಟಟನ್ವರು ಮೊದಲ್ು ಹಾಗ್ಗಯೇ ತ್ತನ್ುನತ್ಾ ಬಳಿಕ ತ್ಮೆ ಊಟ್ದ ಜ್ಗ ತಗ ತ್ತನ್ನತಗ ಡಗಿದರು. ಹಿೇಗ್ಗ 
ಮನ್ುಶಯನ್ ಊಟ್ದ ಪಾಲ್ಲನ್ಲ್ಲಿ ಸಗೇರಿಕಗ ಿಂಡ ಆ ಹಣುಿ ಮುಿಂದಗ ಹಲ್ವಾರು ಬಗ್ಗಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾ ಾಟ್ುಗ್ಗ ಿಂಡು ಬಗಳಗ್ಗೆ ಎದಾಾಗ ಇಲ್ಿವಗೇ ಸಿಂಜ್ಗಯ ಹಗ ತ್ತಾಗ್ಗ 
ಕುಡಿಯುವ ಕಾಪಯಾಗಿ ನ್ಮೆ ಬದುಕ್ನ್ ಬಾಗವಾಗಿ ಹಗ ೇಗಿದಗ. ಕಾಲ್ಲುಯು ಮೊತ್ಾ ಮೊದಲ್ ಬಾರಿಗ್ಗ ತ್ನ್ನ ಕುರಿಗಳ ನಗರವಿನಿಂದ ಆ ಹಣಿನ್ುನ ತ್ತಿಂದ 
ಜ್ಾಗದ ಹಗಸರು ‘ಕಪ’ ಎಿಂದು. ‘ಕಪ’ ಎಿಂಬ ಜ್ಾಗದಲ್ಲಿ ದಗ ರಗತ್ ಹಣುಿ ಕಾಪಯಾಗಿ ಈಗ ನ್ಮೆ ನ್ಡುವಗ ಹಗಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದಗ. 

ಹವುಾ, ನಾವು ತ್ತನ್ುನವ ಹಾಗು ಕುಡಿಯುವ ವಸುಾಗಳ ಹಿಿಂದಗ ಸಾಕಶುಟ ಹಳಮ್ಮ ಹಾಗು ಅರಿಮ್ಮಯದಗ. ಕಾಪಯ ಹಳಮ್ಮಯ ಮ್ಮೇಲ್ಗ ಹಗೇಳಿದ ಕತಗಯಿಂದ 
ಮೊದಲ್ಾಗುತ್ಾದಗ, ಈ ಹಳಮ್ಮಯ ಜ್ಗ ತಗ ನಾವು ಅರಿಯಬಗೇಕಾದ ಕಾಪಯ ಅರಿಮ್ಮ ಕ ಡ ಸಾಕಶಿಟದಗ. ಕಾಪಯ ಅರಿಮ್ಮಯ ಮ್ಮೇಲ್ಗ ಕಗ ಿಂಚ್ವಾದರು 
ಬಗಳಕು ಚಗಲ್ಿಬಗೇಕಗಿಂದು ಈ ಸರಣಿ ಬರಹ. 

ಜಗತ್ತಾನ್ ಕಾಪ ಬಗಳಗಯುವ ನಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಇಿಂಡಿಯಾವು ಆರನಗೇ ಜ್ಾಗದಲ್ಲಿದಗ. ಇಂಡಿಯಾದ ಕ್ಾಪಿ ಬ ಳ ಯುವ ರಾಜಯಗಳಲ್ಲ ಕರಾ ುಟ್ಕಕ್ ೆ ಮೊದಲ್ ಜಾಗ. 

ಇಿಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬಗಳಗಯುವ ಕಾಪಯಲ್ಲಿ 71% ಕರಾ ನಟ್ಕದಲ್ಲಿ ಬಗಳಗಯಲ್ಾಗುತ್ಾದಗ. ಕರಾ ನಟ್ಕದ ಚ್ಚಕಕಮಗಳೊರು, ಹಾಸನ್ ಹಾಗು ಕಗ ಡಗು ಕಾಪ 
ಬಗಳಗಯುವ ಮುಕಯ ಜಿಲ್ಗಿಗಳು. ಬಗೇರಗ ಬಗೇರಗ ರಾಜಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಪಯನ್ುನ ಬಗಳಗಯುವ ಜ್ಾಗದ ಮಾಹಿತ್ತಯನ್ುನ ಕಗಳಗಿನ್ ಪಟ್ಟಟಯಲ್ಲಿ ನಗ ೇಡಿ. 
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ಕರಾ ನಟ್ಕದಲ್ಲಿ ಬಗಳಗಯುವ ಕಾಪಯನ್ುನ ನಗರಳಿನ್ ಜ್ಾಗದಲ್ಲಿ ಬಗಳಗಯುವ ಜಗತ್ತಾನ್ ರುಚ್ಚಕರವಾದ ಕಾಪ ಎಿಂದು ಗುರುತ್ತಸಲ್ಾಗಿದಗ. ಜಗತ್ತಾನ್ ಬಗೇರಗ ಬಗೇರಗ 
ಕಡಗ ನಗೇಸರನ್ ಬಿಸಿಲ್ಲಗ್ಗ ನಗೇರವಾಗಿ ಗಿಡವನ್ುನ ಬಗಳಗಸಿ ಕಾಪಯನ್ುನ ಬಗಳಗಯಲ್ಾಗುತ್ಾದಗ. ಕರಾ ನಟ್ಕದ ಬಗಟ್ಟದ ಸಾಲ್ುಗಳಲ್ಲಿ ಹಲ್ವು ಬಗ್ಗಯ ಮರದ 
ನಗರಳಿನ್ಲ್ಲಿ ಕಾಪಯನ್ುನ ಬಗಳಗಯಲ್ಾಗುತ್ಾದಗ. 

ಕ್ಾಪಿ ಗಿಡದ ಬಗ ೆ: 
ಕಾಪಯು ಗಿಡ ಇಲ್ಿವಗೇ ಚ್ಚಕಕ ಮರದ ರ ಪದಲ್ಲಿ ಬಗಳಗಯುತ್ಾದಗ. ಕ್ಾಪಿಯ್ೋಯ್ರ (coffeeae) ಎಿಂಬ ಗಿಡಗಳ ಬುಡಕಟ್ುಟ ಮತ್ುಾ ರುಬಿಯ್ೋಸಿಯಯ್ರ 

(Rubiaceae) ಎಿಂಬ ಕುಟ್ುಿಂಬಕಗಕ ಈ ತ್ಳಿಯು ಸಗೇರುತ್ಾದಗ. ಕಾಪ ಗಿಡವು ಸುಮಾರು 14 ರಿಿಂದ 15 ಅಡಿಗಳ ವರಗಗ್ಗ ಬಗಳಗಯುತ್ಾದಗ. ದಪಾನಾದ ಹಾಗು 
ಉದಾನಗಯ ಒಿಂದು ಕಾಿಂಡ ನಗಲ್ದಿಿಂದ ಹಗ ರಬಿಂದು, ಬಳಿಕ ಮ ರು ಹಿಂತ್ದಲ್ಲಿ ರಕಗಕಗಳು ಕವಲ್ಗ ಡಗದು, ಒಿಂದು ದಗ ಡುದಾದ ಪೊದಗಯ ಗಿಡದಿಂತಗ 
ಕಾಪ ಗಿಡವು ಕಾಣುತ್ಾದಗ. ಕಗ ಿಂಚ್ ಹಗ ಳಗಯುವ, ಕಗ ಿಂಚ್ ಮ್ಮೇಣದ ಪದರ ಮತ್ುಾ ಕಿಂದು ಹಸಿರುಬಣಿವನ್ುನ ಕಾಪಗಿಡದ ಎಲ್ಗಯು ಹಗ ಿಂದಿರುತ್ಾದಗ. 
ಕಾಪಗಿಡದ ಎಲ್ಗಗಳು ಸುಮಾರು 7 ರಿಿಂದ 8 ಇಿಂಚ್ಚನ್ವರಗಗ  ಉದಾವಾಗಿರುತ್ಾವಗ. 
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ಕಾಪ ಗಿಡದ ಬಗೇರುಗಳು ಮುಕಯವಾಗಿ ಮ ರು ಬಗ್ಗಯವು. ಬದಯ ಬ ೋರು (Lateral Roots), ನ್ಲ್ಲ ಬ ೋರು (Tap Roots) ಮತ್ುಾ ಮೆೋವಿನ್ ಬ ೋರು 
(Feeder roots). ಬದಿಯ ಬಗೇರುಗಳು ಗಿಡದಿಿಂದ ಸುಮಾರು 2 ಮೇಟ್ರ ನವರಗಗ  ಹರಡಿಕಗ ಳುಬಲ್ಿವು. ನ್ಲ್ಲಿ ಬಗೇರುಗಳು ನಗಲ್ದ ಅಡಿಗ್ಗ ಸುಮಾರು 1 

ರಿಿಂದ 1.5 ಅಡಿಗಳಶುಟ ಬಗಳಗಯಬಲ್ಿವು. ಮ್ಮೇವಿನ್ ಬಗೇರುಗಳು ನಗಲ್ದಿಿಂದ ಕಗೇವಲ್ 20 ಸಗ.ಮೇ. ನ್ಶುಟ ಕಗಳಗ್ಗ ಇರುತ್ಾವಗ ಆದರಗ ಇವು ಗಿಡದ ಬುಡದಿಿಂದ 
ಸುಮಾರು 60-90 ಸಗ.ಮೇ. ದ ರದಿಿಂದ ಹರಡಿಕಗ ಿಂಡಿರುತ್ಾವಗ. ಒಟ್ಟಟನ್ಲ್ಲಿ ಗಿಡದ ಬುಡದಿಿಂದ 30 ರಿಿಂದ 60 ಸಗ. ಮೇ. ನ್ಶುಟ ಆಳಕಗಕ ಸಾಕಶುಟ 
ಕಾಪಗಿಡದ ಬಗೇರುಗಳನ್ುನ ಕಾಣಬಹುದು. ಒಿಂದು ಕಾಪ ಗಿಡದ ಬಗೇರು ಸುಮಾರು 500 ಚ್ದರ ಮೇಟ್ರಿನ್ಶುಟ ನಗಲ್ದ ಜ್ಾಗದಿಿಂದ ನೇರು ಮತ್ುಾ 
ಆರಯಕಯನ್ುನ ಹಿೇರಿಕಗ ಳುಬಲ್ಿವು. ಗಟ್ಟಟಯಾದ ಮತ್ುಾ ದಪಾನಾಗಿರುವ ಕಾಪ ಗಿಡದ ಬಗೇರು ಬಗಳಗಯಲ್ು ನಗೈಟ್ಗ ಿೇಜನ್ಸ, ಕಾಯಲ್ಲ್ಯಿಂ ಮತ್ುಾ 
ಮ್ಮಗ್ಗನೇಶಿಯಿಂ ನ್ ಅವಶಯಕತಗ ತ್ತೇರಾ ಇದಗ, ಅವನ್ುನ ಹಿೇರಿಕಗ ಳುಲ್ು ನಗರವಾಗುವಿಂತ್ಹ ಬಗೇರಿನ್ ರ ಪು ರಗೇಶಗಯನ್ುನ ಕಾಪ ಗಿಡವು ಹಗ ಿಂದಿದಗ. 

ಕ್ಾಪಿ ಬ ಳ ಯಲ್ು ಬ ೋಕ್ಾದ ಗಾಳಿಪಾಡು: 
ಕಾಪಯ ಬಗಳವಣಿಗ್ಗಗ್ಗ ಸುಮಾರು 15 -28 ಡಿಗಿಿ ಸಗಲ್ಲ್ಯರ ಬಿಸುಪು ವರುಶವಿಡಿ ಇದಾರಗ ಒಳಿತ್ು. ಕಗ ರಗಯುವ ಚ್ಳಿಯದುಾ, ಹಿಮ ಬಿೇಳುವಿಂತ್ಹ 
ಜ್ಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಪಯ ಬಗಳವಣಿಗ್ಗ ಸಾದಯವಿಲ್ಿ. ಹಾಗ್ಗಯೇ ವರುಶಕಗಕ 60-80 ಇಿಂಚ್ು ಮಳಗ ಬಿೇಳಬಗೇಕು, ಜ್ಗ ತಗಗ್ಗ ಎರಗಡರಿಿಂದ ಮ ರು ತ್ತಿಂಗಳುಗಳ 
ಕಾಲ್ ಅತ್ತ ಕಡಿಮ್ಮ ಮಳಗಯದುಾ ಬಿಸಿಲ್ು ಸಿಗುವಿಂತ್ತರಬಗೇಕು. ಮಳಗ ಇಲ್ಿವಗೇ ಚ್ಳಿಯಿಂದ ಕಾಪಯ ಗಿಡಕಗಕ ತ್ಿಂಪು ಹಗಚಾಿದರಗ ಅದರ ಬಗಳವಣಿಗ್ಗಗ್ಗ ಪಗಟ್ುಟ 
ನೇಡಿದಿಂತಗ, ಹಾಗ್ಾಗಿ ಮಳಗ ಬಿದಗ ಾಡನಗ ಅದರ ನೇರು ಹರಿದು ಹಗ ೇಗುವಿಂತಗ ಮತ್ುಾ ಗ್ಾಳಿಯು ಚಗನಾನಗಿ ಹರಿದಾಡುವಿಂತಗ ಇರುವ ಇಳಿಜ್ಾರಿನ್ 
ಜ್ಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಪಯನ್ುನ ಬಗಳಯಲ್ಾಗುತ್ಾದಗ. ನೇರು ಹರಿದುಕಗ ಿಂಡು ಹಗ ೇಗುವಿಂತ್ಹ ಮತ್ುಾ ಗ್ಾಳಿಗ್ಗ ಸುಳಿದಾಡಲ್ು ಜ್ಾಗ ಕಗ ಡುವಿಂತ್ಹ ಬಗಟ್ಟ-
ಗುಡುದ ಜ್ಾಗವು ಒಳಗುಯದಾಗಿರುತ್ಾದಗ. 

 

ಕಾಪ ಬಗಳಗಯಲ್ು ಬಗೇಕಾಗಿರುವ ಮಣಿಿನ್ಲ್ಲಿ ಉಸುರಿಯ (Organic) ಅಿಂಶಗಳು ಹಗಚ್ಚಿರಬಗೇಕು ಮತ್ುಾ ಕಗ ಿಂಚ್ ಹುಳಿಯಾಗಿರಬಗೇಕು, ಅಿಂದರಗ ಮಣಿಿನ್ 

ಹುಳಿಯಳತಗ (pH) 6.0 – 6.5 ಇರಬಗೇಕು. ಈ ಎಲ್ಾಿ ಗ್ಾಳಿಪಾಡುಗಳು ಸಿಗಬಗೇಕಗಿಂದರಗ ಕಡಲ್ಲನಿಂದ 1000 – 1500 ಮೇಟ್ರ್ ನ್ಶುಟ ಎತ್ಾರದಲ್ಲಿರುವ 
ಬಗಟ್ಟ-ಗುಡುದ ಜ್ಾಗಗಳನ್ುನ ಕಾಪ ಬಗಳಗಯಲ್ು ಆಯಕ ಮಾಡಬಗೇಕಾಗುತ್ಾದಗ. ಕರಾ ನಟ್ಕದ ಚ್ಚಕಕಮಗಳೊರು, ಹಾಸನ್ ಮತ್ುಾ ಕಗ ಡಗಿನ್ಲ್ಲಿರುವ 
ಬಗಟ್ಟಗುಡುದ ಜ್ಾಗಗಳು ಈ ಗ್ಾಳಿಪಾಡನ್ುನ ಹಗ ಿಂದಿದುಾ ಕಾಪ ಬಗಳಗಯಲ್ು ಸ ಕಾವಾಗಿವಗ. 

ಕರಾ ನಟ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಾಪಯ ಜ್ಗ ತಗ ಕಾಳುಮ್ಮಣಸು, ಶುಿಂಟ್ಟ, ಅಡಿಕಗ, ಚ್ಕಗಕ ಹಿೇಗ್ಗ ಕಗಲ್ವು ಬಗಳಗಗಳನ್ುನ ಒಟ್ಗ ಟಟ್ಟಟಗ್ಗ ಬಗಳಗಯಲ್ಾಗುತ್ಾದಗ. ಮೊದಲ್ಗೇ 
ತ್ತಳಿಸಿದಿಂತಗ ಕಾಡುಮರಗಳ ಜ್ಗ ತಗಗ್ಗ ಸಿಲ್ವರ್ ಇಲ್ಿವಗೇ ಇತ್ರಗ ಮರಮುಟ್ುಟಗಳಿಗ್ಗ ನಗರವಾಗುವ ಮರಗಳ ಜ್ಗ ತಗ ನಗರಳಿನ್ಲ್ಲಿ ಬಗಳಗಯಲ್ಾಗುತ್ಾದಗ. 
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ಕ್ಾಪಿ ಗಿಡದ ಬಗ ಗಳು: 
ಕುಡಿಯುವ ಕಾಪಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಲ್ವಾರು ಬಗ್ಗಗಳನ್ುನ ಕಾಣುತಗಾೇವಗ ಹಾಗ್ಗಯೇ ಕಾಪಯ ಗಿಡಗಳಲ್ಲಿಯ  ಹಲ್ವಾರು ಬಗ್ಗಗಳಿವಗ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ 
ಕಗಲ್ವಗಿಂದರಗ ಲ್ಬ ರಿಕ್ಾ (Liberica), ಗಾರಸ್ ಇಂಡ ಂಟ  (Gros Indente), ಎಕ್ ್ಲ್್ (Excelsa), ಕುಯ್ಲ (Kouilou), ಪ ಟಿಟ್ ಇಂಡ ೋನ್ನಜ  (Petit 

Indénizé), ಅರಾಬಿಕ್ಾ ಮತ್ುಾ ರ ್ ಬಸಾು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಅರಾಬಿಕ್ಾವನ್ುನ ಜಗತ್ತಾನ್ಲ್ಗಿೇ ಅತ್ತ ಹಗಚ್ುಿ ಅಿಂದರಗ ನ್ ರಕಗಕ 75% ನ್ಶುಟ ಬಗಳಗಯಲ್ಾಗುತ್ಾದಗ 
ಅದನ್ುನ ಬಿಟ್ಟರಗ ರ ್ ಬಸಾು ಎರಡನಗಯ ಜ್ಾಗವನ್ುನ ತಗಗ್ಗದುಕಗ ಳುುತ್ಾದಗ. ಆದರಗ ಕರಾ ನಟ್ಕದಲ್ಲಿ ಅತ್ತ ಹಗಚ್ುಿ ರಗ ಬಸಾಟವನ್ುನ ಬಗಳಗಯಲ್ಾಗುತ್ಾದಗ. 
ಕರಾ ನಟ್ಕದಲ್ಲಿ ಬಗಳಗಯುವ ಒಟ್ುಟ ಕಾಪಯಲ್ಲಿ 67.3% ರಗ ಬಸಾಟ ಮತ್ುಾ ಉಳಿದ 32.7% ಅರಾಬಿಕ ಬಗಳಗಯಲ್ಾಗುತ್ಾದಗ. 

ಹಾಗದರಗ ಅರಾಬಿಕಾ ಮತ್ುಾ ರಗ ಬಸಾಟ ನ್ಡುವಿನ್ ಬಗೇರಗ ೆಯೇನ್ು? ಕಾಪಯನ್ುನ ಮೊಳಕಗ ಬರಿಸುವುದರಿಿಂದ ಹಿಡಿದು ಹಣುಿ ಕುಯುಯವುದರವರಗಗ  
ಇರುವ ಹಿಂತ್ಗಳಾವವು? ಕುಡಿಯುವ ಕಾಪಯಲ್ಲಿ ಹಲ್ವು ಬಗ್ಗಗಳಿವಗ, ಅವುಗಳ ನ್ಡುವಿನ್ ಬಗೇರಗ ೆಯೇನ್ು? ಕಾಪಯ ಕುರಿತ್ು ಮತಗಾೇನಾದರು 
ಸಾವರಸಯಕರ ಸುದಿಾಗಳು ಇದಗಯೇ? ಹಿೇಗ್ಗ ಹಲ್ವಾರು ಕಗೇಳಿವಗಳು ನ್ಮೆಲ್ಲಿ ಮ ಡುತ್ಾವಗ. ಬನನ, ಮುಿಂದಿನ್ ಬರಹಗಳಲ್ಲಿ  

 

(ಮಾಹಿತಿ ಸ ಲ : fao.org, wikipedia, coffeeresearch.org) 

(ಚಿತರ ಸ ಲ : Wikimedia, gktoday, coffeeplanet.nl) 
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ಕ್ಾಪಿಬಿೋಜದ ಬಿತತನ  ಮತುತ ಆರ ೈಕ್  
- ರತಿೋಶ ರತಾುಕರ 

 

ಚ್ುಮುಚ್ುಮು ಚ್ಳಿಯ ಹಗ ತ್ತಾಗ್ಗ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಕಾಪಯನ್ುನ ಹಿೇರುವಾಗ, ಇಲ್ಿವಗೇ ಒತ್ಾಡಗಳ ನ್ಡುವಗ ಮನ್ಸಿ್ನ್ ಉಲ್ಾಿಸಕಗಕಿಂದು ಕಾಪ ಗುಟ್ುಕನ್ುನ 
ಕುಡಿಯುವಾಗ, ಕಾಪಯು ಕಾಪಯಾಗಲ್ು ಮಾಡಬಗೇಕಾದ ಕಗಲ್ಸಗಳಗಶುಟ ಎಿಂಬ ಅರಿವು ಇರುವುದಿಲ್ಿ. ಇದು ಕಾಪಗ್ಗ ಮಾತ್ಿವಲ್ಿ, ನಾವು ತ್ತನ್ುನವ 
ಬಗೇಳಗ-ಕಾಳುಗಳು, ಇತ್ರಗ ತ್ತನಸುಗಳು ಬಗಳಗದು ಬಿಂದ ಬಗ್ಗ ಹಗಚಾಿಗಿ ನ್ಮಗ್ಗ ತ್ತಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಿ. ಕಾಪ ಬಗಳಗಯುವ ಕುಟ್ುಿಂಬದಿಿಂದಲ್ಗೇ ಬಗಳಗದು, ಕಾಪ 
ಬಗಳಗಯುವ ಬಗ್ಗಯನ್ುನ ತ್ತೇರಾ ಹತ್ತಾರದಿಿಂದ ಕಿಂಡಿರುವುದರಿಿಂದ ಇದರ ಬಗೇಸಾಯದ ಅರಿವನ್ುನ ಆದಶುಟ ಹಿಂಚ್ಚಕಗ ಳುುವ ನಟ್ಟಟನ್ಲ್ಲಿ ಈ ಸರಣಿ ಬರಹ 
ಮಾಡುತ್ತಾರುವಗ. ಹಿಿಂದಿನ್ ಬರಹದಲ್ಲಿ ಕಾಪಯ ಹುಟ್ುಟ ಮತ್ುಾ ಹರವಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ತ್ತಳಿದಗವು. ಈ ಬರಹದಲ್ಲಿ ಕಾಪಯನ್ುನ ಬಗಳಗಯುವ ಮೊದಲ್ ಹಿಂತ್ವಾದ 
ಕಾಪ ಗಿಡಮನ  (Nursery) ಮಾಡುವುದರ ಕುರಿತ್ು ಕಗ ಿಂಚ್ ಅರಿಯೇಣ. 

ಬಿೋಜಗಳ ಆಯ್ೆ: 
ಕಾಪಯ ಮುಿಂದಿನ್ ತ್ಲ್ಗಮಾರಿಗ್ಗ ಬಗೇಕಾದ ಕಾಪ ಬಿೇಜವನ್ುನ ಆಯುಾಕಗ ಳುುವುದು ಒಿಂದು ಅರಿದಾದ ಕಗಲ್ಸ. ತಗ ೇಟ್ದ ನ್ಡುವಗ ಇರುವ 
ಆರಗ ೇಗಯಕರವಾದ, ಒಳಗುಯ ಇಳುವರಿಯನ್ುನ ಕಗ ಡುತ್ತಾರುವ ಕಾಪ ಗಿಡದಿಿಂದ ತ್ುಿಂಬಾನಗೇ ಚಗನಾನಗಿರುವ ಹಣುಿಗಳನ್ುನ ಆಯುಾಕಗ ಳುಬಗೇಕು. ಹಣುಿಗಳು 
ದಗ ಡುದಿದಾಶುಟ ಒಳಗುಯದು. ಮೊದಲ್ಗೇ ತ್ತಳಿದಿರುವಿಂತಗ ನ್ವಗಿಂಬರ್ ಕಗ ನಗಯ ವಾರದಿಿಂದ ಜನ್ವರಿ ಮೊದಲ್ ವಾರದವರಗಗು ಕಾಪ ಹಣಿಿನ್ ಕಾಲ್. ಈ 
ಹಗ ತ್ತಾನ್ಲ್ಲಿ, ಗಿಡದಲ್ಲಿರುವ ಕಾಪಯು ಚಗನಾನಗಿ ಹಣ್ಾಿದ ಕ ಡಲ್ಗೇ ಹಣುಿಗಳನ್ುನ ಕ್ತ್ುಾಕಗ ಿಂಡಿರಬಗೇಕು. 

Ѧ 
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ಕ್ತ್ಾ ಕಾಪ ಹಣಿಿನ್ ಸಿಪಗಾಗಳನ್ುನ ಬಿಡಿಸಿ, ಕಾಪ ಬಿೇಜಗಳನ್ುನ ಆರಿಸಬಗೇಕು. ನಗನ್ಪರಲ್ಲ, ಒಿಂದು ಕಾಪ ಹಣಿಿನ್ಲ್ಲಿ ಎರಗಡು ಕಾಪ ಬಿೇಜಗಳಿರುತ್ಾವಗ. ಒಿಂದು 
ವಗೇಳಗ ಕಾಪ ಹಣಿಿನ್ಲ್ಲಿ ಒಿಂದಗೇ ಬಿೇಜವಿದಾರಗ ಇಲ್ಿವಗೇ ಒಿಂದು ಬಿೇಜ ದಗ ಡುದಾಗಿದುಾ ಇನಗ ನಿಂದು ತ್ುಿಂಬಾ ಚ್ಚಕಕದಾಗಿದಾರಗ ಅಿಂತ್ಹ ಬಿೇಜಗಳನ್ುನ ಮೊಳಕಗ 
ಬರಿಸಲ್ು ಆಯುಾಕಗ ಳುಬಾರದು. ಹಿೇಗ್ಗ ಸಿಪಗಾ ಬಿಡಿಸಿದ ಬಿೇಜಗಳ ಮ್ಮೇಲ್ಗೈನ್ಲ್ಲಿ ಲ್ಗ ೇಳಗಯು ಇರುತ್ಾದಗ, ಈ ಲ್ಗ ೇಳಗಯಿಂದಾಗಿ ಬಿೇಜಗಳು 
ಒಿಂದಕಗ ಕಿಂದು ಅಿಂಟ್ಟಕಗ ಳುುವ ಸಾದಯತಗ ಹಗಚ್ುಿ,  ಅಿಂಟ್ಟಕಗ ಿಂಡ ಅವನ್ುನ ಬಿಡಿಸಿದಾಗ ಬಿೇಜಗಳಿಗ್ಗ ಗ್ಾಯವಾಗಿ ಹಾಳಾಗುವ ಸಾದಯತಗ ಹಗಚ್ುಿ. 
ಅದಕಾಕಗಿ ಕಗಲ್ವರು ಕಾಪ ಹಣಿನ್ುನ ಬಿಡಿಸಿದ ಕ ಡಲ್ಗೇ ತಗ ಳಗಯುತಾಾರಗ ಇಲ್ಿವಗೇ ಬ ದಿಯನ್ುನ ಬಿೇಜಗಳಿಗ್ಗ ಹಾಕ್ ಕಲ್ಲಸುತಾಾರಗ. ಬ ದಿಯನ್ುನ 
ಬಳಸುವುದರಿಿಂದ ಇನಗ ನಿಂದು ಉಪಕಾರವಗಿಂದರಗ, ಬ ದಿಯು ಬಿೇಜದ ಸುತ್ಾಲ್  ಅಿಂಟ್ಟಕಗ ಳುುವುದರಿಿಂದ ಇರುವಗ ಇಲ್ಿವಗೇ ಮತ್ತಾತ್ರ ಕ್ೇಟ್ಗಳಿಿಂದ 
ಬಿೇಜಗಳನ್ುನ ಕಾಪಾಡಿಕಗ ಳುಬಹುದು. ಇದಗೇ ಕಗಲ್ಸ ಮಾಡುವಿಂತ್ಹ ಯಾವುದಾದರು ಸಾಮಾಗಿಿಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಗಟಯಲ್ಲಿ ಸಿಕಕರಗ ಅವನ್ುನ ಕ ಡ 
ಬಳಸಬಹುದು. ಬ ದಿಯನ್ುನ ಬಳಸುವುದು ಕಗ ಿಂಚ್ ಹಳಗಯ ಪದಾತ್ತ, ಬ ದಿಯನ್ುನ ಬಿೇಜಗಳ ಜ್ಗ ತಗ ಕಲ್ಗಸುವಾಗ ಬಿೇಜದ ಮ್ಮೇಲ್ಲನ್ ಸಿಪಗಾಗ್ಗ 
ಗ್ಾಯವಾಗುವ ಸಾದಯತಗಗಳೊ ಇವಗ. 

ಹಿೇಗ್ಗ ಅಣಿಗ್ಗ ಳಿಸಿದ ಬಿೇಜಗಳನ್ುನ ಬಲ್ಗಯಿಂತ್ತರುವ ತ್ಟ್ಗಟಗಳು ಇಲ್ಿವಗೇ ಗ್ಗ ೇಣಿಚ್ಚೇಲ್ದ ಮ್ಮೇಲ್ಗ ಹರಡಿ ನಗರಳಿನ್ಲ್ಲಿಟ್ುಟ ಎರಗಡರಿಿಂದ ಮ ರು ದಿನ್ಗಳ 
ಕಾಲ್ ಆರಿಸಬಗೇಕು. ಹರಡಿರುವ ಬಿೇಜಗಳ ನ್ಡುವಗ ಚಗನಾನಗಿ ಗ್ಾಳಿ ಓಡಾಡುವಿಂತ್ತರಬಗೇಕು. ಬಿೇಜದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ಸ  (moisture) 10% ಗಿಿಂತ್ ಕಡಿಮ್ಮ 
ಆಗದಿಂತಗ ಎಚ್ಿರ ವಹಿಸಬಗೇಕು. ಬಿಸಿಲ್ಲನ್ಲ್ಲಿ ಇಲ್ಿವಗೇ ಹಗಚ್ುಿ ದಿನ್ಗಳ ಕಾಲ್ ಒಣಗಿಸಿದರಗ ಪಸಗಯುವ 10% ಗಿಿಂತ್ ಕಡಿಮ್ಮಯಾಗಬಹುದು. ಆರಿದ 

ಬಿೇಜಗಳಿಿಂದ ಗ್ಾಯಗ್ಗ ಿಂಡ ಇಲ್ಿವಗೇ ಚಗನಾನಗಿಲ್ಿದ ಬಿೇಜಗಳನ್ುನ ಆರಿಸಿ ತಗಗ್ಗಯಬಗೇಕು. ಈಗ ನಮೆ ಮುಿಂದಿನ್ ತ್ಲ್ಗಮಾರಿನ್ ಕಾಪಗಿಡಗಳಿಗ್ಗ ಬಗೇಕಾದ 
ಬಿೇಜಗಳು ಸಿದಾವಾದಿಂತಗ. ಹಿೇಗ್ಗ ಸಿದಾವಾದ ಬಿೇಜಗಳನ್ುನ ಆದಶುಟ ಬಗೇಗ ಮೊಳಕಗಗ್ಾಗಿ ನಗಡಬಗೇಕು ಇಲ್ಿವಾದರಗ ಮೊಳಕಗ ಬರುವ ಸಾದಯತಗಗಳು ಕಡಿಮ್ಮ. 
ಬಿೇಜಗಳನ್ುನ ಆದಶುಟ ಕಡಿಮ್ಮ ಬಿಸುಪು ಮತ್ುಾ ಹಗಚ್ುಿ ಪಸಗಯರುವ ಜ್ಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಪಟ್ುಟಕಗ ಳುಬಗೇಕು. 

ಮೊಳಕ್ ಗ  ಬಿೋಜ ಬಿತತನ : 
ಬಿೇಜಗಳನ್ುನ ಮೊಳಕಗಗ್ಗ ಹಾಕುವ ಮೊದಲ್ು ಎಶುಟ ಗಿಡಗಳು ತ್ಮಗ್ಗ ಬಗೇಕಾಗಬಹುದು ಎಿಂಬ ಲ್ಗಕಾಕಚಾರವನ್ುನ ಮಾಡಿಟ್ುಟಕಗ ಳುಬಗೇಕು. ಒಿಂದು ಕಗ.ಜಿ. 
ಕಾಪ ಬಿೇಜದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 3000ದಿಿಂದ 4000 ಬಿೇಜಗಳು ಸಿಗುತ್ಾವಗ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ 75% ನ್ಶುಟ ಬಿೇಜಗಳು ಮೊಳಕಗ ಬರಬಹುದು ಎಿಂಬ 
ಲ್ಗಕಾಕಚಾರವಿದಗ. ತ್ಮಗ್ಗ ಎಶುಟ ಕಾಪಗಿಡಗಳು ಬಗೇಕಾಗಬಹುದು ಎಿಂದು ಎಣಿಸಿಕಗ ಿಂಡು ಮೊಳಕಗಗ್ಗ ಅಶುಟ ಬಿೇಜಗಳನ್ುನ ಅಣಿಗ್ಗ ಳಿಸಬಗೇಕು. 
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ಮೊಳಕಗಗ್ಗ ಹಾಕಲ್ು ಮೊದಲ್ು ಮಣಿಿನ್ ಹಾಸಿಗ್ಗಯನ್ುನ ಅಣಿಮಾಡಬಗೇಕು. ಮಣಿಿನ್ ಹಾಸಿಗ್ಗಯು ಸುಮಾರು 1.2 ಮೇಟ್ರ್ ಅಗಲ್ವಾಗಿರಬಗೇಕು ಮತ್ುಾ 
ಸಾಕಶುಟ ಉದಾ ಅಿಂದರಗ ಸುಮಾರು 6 ಮೇಟ್ರ್ ನ್ಶುಟ ಇರಬಗೇಕು. ಮಣಿಿನ್ ಹಾಸಿಗ್ಗಯ ಎತ್ಾರ ನಗಲ್ದಿಿಂದ ಸುಮಾರು 15 ಸಗ.ಮೇ ನ್ಶಿಟರಬಗೇಕು. 
ಹಾಸಿಗ್ಗಯಲ್ಲಿರುವ ಮಣಿನ್ುನ ಚಗನಾನಗಿ ಅಗ್ಗದು ಸಡಿಲ್ಗ್ಗ ಳಿಸರಬಗೇಕು, ಸಾಕಶುಟ ಸಾರವಿರುವ ಕಾಡಿನ್ ಮಣಿನ್ುನ ತ್ಿಂದು ಇದರ ಜ್ಗ ತಗ ಸಗೇರಿಸಿದರಗ 
ಒಳಗುಯದು. ಬಿೇಜಗಳಿಗ್ಗ ಬಗೇಕಾದ ಗ್ಗ ಬಬರಕಾಕಗಿ ಸಗಣಿ ಗ್ಗ ಬಬರವನ್ುನ ಮಣಿಿನ್ ಜ್ಗ ತಗ ಬಗರಗಸಬಗೇಕು. ಇದರ ಜ್ಗ ತಗಗ್ಗ ಬಿೇಜದ ಮೊಳಕಗಗ್ಗ 
ನಗರವಾಗುವಿಂತ್ಹ ಪಾಸಗಾೇಟ್ ಗ್ಗ ಬಬರ (ಸಾವಯವ ಇಲ್ಿವಗೇ ರಾಸಾಯನಕ ಎಿಂಬುದು ಬಗಳಗಗ್ಾರರಿಗ್ಗ ಬಿಟ್ಟದುಾ) ವನ್ುನ ಬಳಸಬಗೇಕು. ಸುಮಾರು 1 

ಮೇ. ಉದಾದ ಜ್ಾಗಕಗಕ 100 ಗ್ಾಿಿಂ ಪಾಸಗಾೇಟ್ ಗ್ಗ ಬಬರ ಬಗೇಕಾಗುತ್ಾದಗ. ಕಗೇವಲ್ ಮಣುಿ ಮತ್ುಾ ಗ್ಗ ಬಬರವನ್ುನ ಕಲ್ಗಸಿದಾಗ ಮಣ್ಗಿೇನಾದರು ಕಗ ಿಂಚ್ 
ಗಟ್ಟಟಯಾದರಗ ಇಲ್ಿವಗೇ ಅಿಂಟ್ು ಅಿಂಟ್ಾದರಗ ಮರಳನ್ುನ ಸಗೇರಿಸಿ ಕಲ್ಗಸಿದರಗ ಒಳಗುಯದು ಆಗ ಮಣುಿ ಸಡಿಲ್ವಾಗಿ ಮೊಳಕಗ ಬರಲ್ು ನಗರವಾಗುತ್ಾದಗ. 
ಒಿಂದಕ್ಕಿಂತ್ ಹಗಚ್ಚಿನ್ ಮಣಿಿನ್ ಹಾಸಿಗ್ಗಯನ್ುನ ಮಾಡುವುದಾದರಗ ಒಿಂದು ಹಾಸಿಗ್ಗಯಿಂದ ಇನಗ ನಿಂದರ ನ್ಡುವಗ ಕಡಿಮ್ಮ ಎಿಂದರ  60 ಸಗ.ಮೇ 
ಜ್ಾಗವಿರಬಗೇಕು. 

ಹಿೇಗ್ಗ ಸಿದಾವಾದ ಮಣಿಿನ್ ಹಾಸಿಗ್ಗಯ ಮ್ಮೇಲ್ಗ ಈಗ ಬಿೇಜಗಳನ್ುನ ನಗಡುವ ಕಗಲ್ಸ. ಇದನ್ುನ ಈ ಕಗಳಗಿನ್ಿಂತಗ ಮಾಡಬಹುದು 

1. ಮೊಳಕಗಗ್ಗ ಬಿೇಜ ನಗಡುವ ಮೊದಲ್ು ಮಣಿಿನ್ ಹಾಸಿಗ್ಗಗ್ಗ ಚಗನಾನಗಿ ನೇರು ಹಾಕಬಗೇಕು. 
2. ಒಿಂದು ಚ್ ಪಾದ ಕಡಿಾಯಿಂದ ಮಣಿಿನ್ ಹಾಸಿಗ್ಗಯ ಮ್ಮೇಲ್ಗ 12 ಮ.ಮೇ ಆಳದ ಸಾಲ್ುಗುಿಂಡಿಗಳನ್ುನ ಮಾಡಬಗೇಕು. ಒಿಂದು ಸಾಲ್ಲನ್ ಎರಡು 

ಗುಿಂಡಿಗಳ ನ್ಡುವಗ 25 ಮ.ಮೇ ಜ್ಾಗವಿರಬಗೇಕು. 
3. ಮಣಿಿನ್ ಹಾಸಿಗ್ಗಯ ಒಿಂದು ಸಾಲ್ಲನಿಂದ ಇನಗ ನಿಂದು ಸಾಲ್ಲಗ್ಗ ಸುಮಾರು 100 ಮ.ಮೇ ದ ರವಿರಬಗೇಕು. 
4. ಆರಿಸಿದ ಬಿೇಜಗಳನ್ುನ 12 ಮ.ಮೇ ಗುಿಂಡಿಯಳಗ್ಗ ಮ್ಮದುವಾಗಿ ಊರಬಗೇಕು. ನಗನ್ಪರಲ್ಲ, ಬಿೇಜವು ಹಗಚ್ುಿ ಆಳಕಗಕ ಹಗ ೇಗಬಾರದು. 
5. ಕಾಪ ಬಿೇಜದ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಒಿಂದು ಕಡಗ ಮಟ್ಟವಾಗಿದುಾ ಇನಗ ನಿಂದು ಕಡಗ ಅರಗ ಮೊಟ್ಗಟಯಾಕಾರದಲ್ಲಿರುತ್ಾದಗ. ಮಟ್ಟವಾಗಿರುವ ಕಡಗಯನ್ುನ 

ನಗಲ್ಕಗಕ ಮುಕಮಾಡಿ ಬಿೇಜವನ್ುನ ಬಿತ್ಾಬಗೇಕು. 
6. ಮಣಿಿನ್ ಹಾಸಿಗ್ಗಯಲ್ಲಿರುವ ಪಸಗಯು ಆರದಿಂತಗ ಮತ್ುಾ ಬಿಸಿಲ್ಲನಿಂದ ಬಿತ್ಾನಗಯನ್ುನ ಕಾಪಾಡಲ್ು ಒಣಗಿದ ಹುಲ್ುಿ ಇಲ್ಿವಗೇ ಅಡಿಕಗ 

ಸಗ ೇಗ್ಗಯನ್ುನ ಈ ಹಾಸಿಗ್ಗಯ ಮ್ಮೇಲ್ಗ ತಗಳುವಾಗಿ ಹರಡಬಗೇಕು. ಹಗಚ್ಚಿನ್ ಬಿಸಿಲ್ು ಇಲ್ಿವಗೇ ಮಳಗಯದಾಲ್ಲಿ ಬಿತ್ಾನಗಯನ್ುನ ಕಾಪಾಡಲ್ು ಮಣಿಿನ್ 

ಹಾಸಿಗ್ಗಯ ಮ್ಮೇಲ್ಗ ಸುಮಾರು ಒಿಂದು ಮೇಟ್ರ್ ಎತ್ಾರದ ಚ್ಪಾರವನ್ುನ ಹಾಕ್ ಪಾಿಸಿಟಕ್ಸ ಇಲ್ಿವಗೇ ಸಗ ಪಾನಿಂದ ಮುಚ್ಿಬಗೇಕು. ಆದರಗ ಸಾಕಶುಟ 
ಗ್ಾಳಿ ಓಡಾಡಲ್ು ಜ್ಾಗವಿರಬಗೇಕು. 

7. ಮಣಿಿನ್ ಹಾಸಿಗ್ಗಗ್ಗ ಪಿತ್ತ ದಿನ್ ಬಗಳಗ್ಗೆ ಹಾಗು ಸಿಂಜ್ಗ ನೇರುಣಿಸಬಗೇಕು. ನೇರುಣಿಸುವಾಗ ಮಣುಿ ಸರಿದು ಬಿೇಜವು ಮಣಿಿನಿಂದ ಹಗ ರಗ್ಗ 
ಬಾರದಿಂತಗ ಎಚ್ಿರವಹಿಸಬಗೇಕು. 

8. ಬಿತ್ಾನಗಯ ಆರಗೈಕಗಯ ಮ್ಮೇಲ್ಗ ನಗ್ಾವಹಿಸಬಗೇಕು. ಬಿತ್ಾನಗಗ್ಗ ತಗ ಿಂದರಗ ಕಗ ಡುವಿಂತ್ಹ ಕ್ೇಟ್ಗಳು, ರಗ ೇಗ ತ್ರುವಿಂತ್ಹ ಗಿಡಗಳು ಮತ್ುಾ 
ಕಳಗಗಿಡಗಳನ್ುನ ತಗಗ್ಗಯುತ್ತಾರಬಗೇಕು. 

 

ಬಿತ್ತಾದ ನಾಲ್ುಕ ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ್ು ತಾಯಿಬ ೋರು (Radicle) ಬರುತ್ಾದಗ, ಬಳಿಕ ಎರಡು ಮೊಳಕಗ ಎಲ್ಗಗಳು (Cotyledon) ಮ ಡುತ್ಾವಗ. ಈ ಮೊಳಕಗ 
ಎಲ್ಗಗಳು ಮೊಟ್ಗಟಯಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಇದುಾ ಸುಮಾರು 20 ರಿಿಂದ 50 ಮ.ಮೇ ಅಡುಗಲ್ವನ್ುನ ಹಗ ಿಂದಿರುತ್ಾದಗ. ಸುಮಾರು ಐದರಿಿಂದ ಆರನಗೇ ವಾರದಲ್ಲಿ 
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ಮೊದಲ್ ಕುಡಿ ಎಲ್ಗಗಳು (Primary leaves) ಮ ಡುತ್ಾವಗ. ಇವು ಮ ಡಿದ ಬಳಿಕ ಮೊಳಕಗ ಎಲ್ಗಗಳು ಉದುರಿ ಬಿೇಳುತ್ಾವಗ. ಈ ಹಿಂತ್ದಲ್ಲಿ ಕುಡಿ 
ಎಲ್ಗಗಳು ‘ಬಗಳಕ್ನ್ ಒಿಂದುಗ್ಗ’ (Photosynthesis) ನ್ಡಗಸಿ ಸಾಕಶುಟ ಊಟ್ವನ್ುನ ಗಿಡಕಗಕ ನೇಡುತಾಾ ಹಗ ೇಗುತ್ಾದಗ. ಆಗ ಗಿಡದ ಬಗೇರುಗಳು ಬಗಳಗದು 
ಗಟ್ಟಟಯಾಗುತಾಾ ಹಗ ೇಗುತ್ಾವಗ. 

 

ಮಣಿಿನ್ ಹಾಸಿಗ್ಗಗ್ಗ ಹರಡಿದಾ ಹುಲ್ಲಿನ್ ಮುಚ್ುಿಗ್ಗಯನ್ುನ ಬಿೇಜವು ಮೊಳಕಗಯಡದಿಂತಗ ಹಿಂತ್ ಹಿಂತ್ವಾಗಿ ತಗಗ್ಗಯುತಾಾ ಹಗ ೇಗಬಗೇಕಾಗುತ್ಾದಗ. ಆಗ 
ಎಳಗಯ ಮೊಳಕಗಗ್ಗ ಸಾಕಶುಟ ಗ್ಾಳಿ ಮತ್ುಾ ಬಗಳಕು ಸಿಕ್ಕ ಬಗಳವಣಿಗ್ಗಗ್ಗ ನಗರವಾಗುತ್ಾದಗ. ಸುಮಾರು 40 ರಿಿಂದ 50 ದಿನ್ದಲ್ಲಿ ಬಿೇಜವು ಮೊಳಕಗಯಡಗದು 
200 – 300 ಮ.ಮೇ ಬಗಳಗಯುತ್ಾದಗ. ಈಗ ಈ ಮೊಳಕಗಯ ಗಿಡಗಳನ್ುನ ಮಣಿಿನ್ ಹಾಸಿಗ್ಗಯಿಂದ ಪಾಿಸಿಟಕ್ಸ ಬುಟ್ಟಟಗಳಿಗ್ಗ ಸಾಗಿಸಲ್ು ಸಿದಾವಾದಿಂತಗ. 
ಪಾಿಸಿಟಕ್ಸ ಬುಟ್ಟಟಗಳಲ್ಲಿ ಗಿಡದ ಎರಡನಗೇ ಹಿಂತ್ದ ಬಗಳವಣಿಯನ್ುನ ನಗ ೇಡಿಕಗ ಳುಲ್ಾಗುತ್ಾದಗ.  

 

(ಮಾಹಿತಿ ಮತುತ ಚಿತರ ಸ ಲ : fao.org) 
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’ಪ್ಯ್ರ’ ಗುಟ್ುು ರಟ್ುು ಮಾಡಿದು ಆರಿ ೆಮಿಡಿೋಸ್ 

- ಗಿರಿೋಶ ವ ಂಕಟ್ಸುಬಿರಾವ್ಸ 

ಗ ರ ಯರಿಮೆಯಲ್ಲಿ (Geometry) ಮಟ್ಟಸ ಹಗ ರಪಾಿಂಗುಗಳಾದ (Plane Figures) ಚ್ದರ (Square), ಉದಾಚ್ದರ (Rectangle), 

ಹಗ ಿಂದಿಗ್ಗಯಚ್ದರ (Parallelogram) ಇವುಗಳ ಹರವನ್ುನ(Area) ನಾವು ಸರಾಗವಾಗಿ ಲ್ಗಕಕ ಹಾಕ್ ಬಿಡಬಹುದು. 

ಚ್ದರಗಳಲ್ಲಿ ಹರವು, ಬದಯುದು * ಬದಯುದುವಾದರಗ, ಉದಾಚ್ದರಗಳಲ್ಲಿ ಹರವಿಕಗಯು ಉದು * ಅಗಲ್ವಾಗುತ್ಾದಗ. ಇನ್ುನ ಹಗ ಿಂದಿಗ್ಗಯಚ್ದರಗಳಲ್ಲಿ 
ಹರವಿಕಗಯು, ಅಡಿಯುದು * ಎತತರವಾಗುತ್ಾದಗ. ಆ ಎಣಿಕಗಯಿಂದ ಬಗ್ಗಬಗ್ಗಯ ಮಟ್ಟಸ ಹಗ ರಪಾಿಂಗುಗಳ ಹರವನ್ುನ ಚ್ದರ ಅಳತಗಗಳಲ್ಲಿ ಹಗೇಳಬಹುದು. 
ಚ್ದರ ಅಳತಗ ಅಿಂದಗ ಡನಗೇ 30*40, 30*60 ನಗಲ್ಗಗಳ (ಸಯ್ಟ) ನಗನ್ಪು ನಮಗ್ಾಗಿರಬಹುದು :-) 

ಈಗ ಮಟ್ಟಸಹಗ ರಪಾಿಂಗುಗಳ ಗುಿಂಪಗ್ಗ ಸಗೇರುವ ಸುತುತಗಳನ್ ನ (Circle) ಒಮ್ಮೆ ನಗನ್ಪಸಿಕಗ ಳಿು, ಬದಿಯನಗನೇ ಹಗ ಿಂದಿರದ ಸುತ್ುಾಗಳಲ್ಲಿ ಹರವು 
(Area) ಹಗೇಗ್ಗ ಕಿಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು? ಸುತ್ುಾಗಳಲ್ಲಿ ಅಳತಗಗ್ಗ ಸಿಗುವುದು ದುಿಂಡಿಯಿಂದಗೇ (Radius). ದುಿಂಡಿಯನಗನೇ ದುಪಾಟ್ುಟಮಾಡಿದರಗ ಸಿಗುವುದು 
ದುಿಂಡಗಲ್ (Diameter). ಈ ದುಿಂಡಗಲ್ಕ ಕ ಸುತ್ುಾಗಳ ದುಿಂಡಳತಗಗ  (Circumference) ಇರುವ ಹಗ ಿಂದಿಕಗಯೇನ್ು? ಆ ಹಗ ಿಂದಿಕಗಯಿಂದ 
ಸುತ್ುಾಗಳ ಹರವನ್ುನ ಎಣಿಸಬಹುದಗೇ? ಸುತ್ುಾಗಳ ಈ ಗುಟ್ಟನ್ುನ ಆರಿ ೆಮಿಡಿೋಸ್ ರು ರಟ್ುಟಮಾಡಿದಾ ಬಗ್ಗಯನ್ುನ ಈಗ ತ್ತಳಿಯೇಣ ಮತ್ುಾ ಆ ಅರಿವು 
ಗ್ಗರಗಯರಿಮ್ಮಗ್ಗ ಹಗೇಗ್ಗ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕ್ಕಗ ಟ್ಟಟತಗಿಂಬುದನ್ುನ ಈ ಬರಹದಲ್ಲಿ ಅರಿಯೇಣ. 

ಮೊದಲ್ು ಆರಿ ಕಮಡಿೇರ ರು ಸುತ್ುಾಗಳ ದುಿಂಡಳತಗಗ  ಹಾಗ  ದುಿಂಡಗಲ್ಕ ಕ ಇರುವ ಹಗ ಿಂದಿಕಗ (Ratio) = ದುಿಂಡಳತಗಗದುಿಂಡಗಲ್ ಲ್ಗಕ್ಕಸಲ್ು ಕಯ್ 
ಹಾಕ್ದರು. ಮಾರ ಾರಿಮ್ಮಯ (Calculus) ಹಾಗ  ಮುಕಗ ಕೇನ್ದರಿಮ್ಮಯ (Trigonometry) ಅರಿವಗೇ ಇಲ್ಿದ ಆ ದಿನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬರಿ ಗ್ಗರಗಯರಿಮ್ಮಯ 

ಪರಿಯನಗನೇ ಹಗೇಗ್ಗ ಬಳಸಿದರು ಅಿಂತಾ ನಗ ೇಡಗ ೇಣ: 

1. ಒಿಂದು ಸುತ್ತಾನಗ ಳಗ್ಗ ಮ ಲ್ಗಗಳು ಸುತ್ತಾನ್ ಮ್ಮೇಲ್ಗ ಕ ರುವಿಂತಗ ಚ್ದರವನ್ುನ ರಚ್ಚಸಿದರು, ಅದಗೇ ಸುತ್ತಾನ್ ಸುತ್ಾ ತಾಗುವಿಂತಗ ಹಗ ರಚ್ದರವನ್ುನ 
ಎಳಗದರು. ಈ ಒಳ ಮತ್ುಾ ಹಗ ರಚ್ದರಗಳ ಸುತ್ಾಳತಗಯಿಂದಿಗ್ಗ ದುಿಂಡಳತಗಯನ್ುನ ಹಗ ೇಲ್ಲಸುವುದರ ಮ ಲ್ಕ, ದುಿಂಡಳತಗಗದುಿಂಡಗಲ್ದ 
ಹಗ ಿಂದಿಕಗಯ ಬಗಲ್ಗಯನ್ುನ ಎಣಿಸತಗ ಡಗಿದರು. 
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ಆ ಎಣಿಕಗಯಿಂದ ತ್ತಳಿದದುಾ, 

2.8284 < ದುಂಡಳತ /ದುಂಡಗಲ್ < 4 

ಗ್ಗರಗಯರಿಮ್ಮಯನ್ುನ ಬಳಸಿ ಇದನ್ುನ ಲ್ಗಕಕ ಹಾಕ್ದ ಬಗ್ಗಯನ್ುನ ಕಗಳಗಿನ್ ತ್ತಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತಗ ೇರಿಸಿದಗ. 

 

  

2. ಈ ಹಗ ಿಂದಿಕಗಯನ್ುನ ಇನ್ನಶುಟ ಸರಿಯಾಗಿ ಲ್ಗಕ್ಕಸಲ್ು, ಈ ಬಾರಿ ಒಿಂದು ಸುತ್ತಾನಗ ಳಗ್ಗ ಮ ಲ್ಗಗಳು ತಾಗುವಿಂತಾ ಒಿಂದು ಆರುಬದಿಯನ್ುನ 
(Hexagon) ಆರಿ ಕಮಡಿೇರ ರಚ್ಚಸಿದರು, ಅದಗೇ ಸುತ್ತಾಗ್ಗ ತಾಗುವಿಂತಗ ಹಗ ರಗ್ಗ ಮತಗ ಾಿಂದು ಆರುಬದಿಯನ್ುನ ಎಳಗದರು. 
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ಈ ಒಳ ಮತ್ುಾ ಹಗ ರ ಆರುಬದಿಗಳ ಸುತ್ಾಳತಗಯಿಂದಿಗ್ಗ ದುಿಂಡಳತಗಯನ್ುನ ಹಗ ೇಲ್ಲಸುವುದರ ಮ ಲ್ಕ, ದುಿಂಡಳತಗಗದುಿಂಡಗಲ್ದ ಹಗ ಿಂದಿಕಗಯ 
ಬಗಲ್ಗಗಳನ್ುನ ಎಣಿಸಿದರು. ಆಗ ತ್ತಳಿದದುಾ, 

3 < ದುಂಡಳತ /ದುಂಡಗಲ್ < 3.46 

ಗ್ಗರಗಯರಿಮ್ಮಯಿಂದ ಹಾಕ್ದ ಈ ಲ್ಗಕಾಕಚಾರಕಾಕಗಿ ಕಗಳಗಿನ್ ತ್ತಟ್ಟವನ್ುನ ನಗ ೇಡಿ. 

 

3. ಈ ಲ್ಗಕಾಕಚಾರದಿಿಂದ ಬಿಂದ ನ್ಿಂಬುಗ್ಗಯಿಂದ ಮುಿಂದಗ ಹನಗನರಡುಬದಿ, ಇಪಾತ್ಾನಾಲ್ುಕಬದಿ, ನ್ಲ್ವತಗಾಿಂಟ್ುಬದಿ ಹಾಗು ತಗ ಿಂಬತಾಾರು ಬದಿಯನ್ುನ 
ಸುತ್ತಾನ್ ಒಳಹಗ ರಗ್ಗ ಬರಗದು, ಗ್ಗರಗಯರಿಮ್ಮಯಿಂದ ಎಣಿಸಿದಾಗ ಗುಟ್ುಟರಟ್ಾಟಗಿತ್ುಾ! 

3.1408 < ದುಂಡಳತ /ದುಂಡಗಲ್ < 3.1428 

ಇದಗೇ ಮುಿಂದಿನ್ ದಿನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಣಿಕಗಯರಿಮ್ಮ, ಗ್ಗರಗಯರಿಮ್ಮ ಮತ್ುಾ ಇನನತ್ರ ಅರಿಮ್ಮಯ ಕವಲ್ುಗಳಲ್ಲಿ ತ್ನ್ನ ಹಗಚ್ುಿಗ್ಾರಿಕಗಯನ್ುನ ತಗ ೇರಿಸುತಾಾ 
ಬಿಂದಿರುವ ಪ್ಯ್ರ (Pi) ಬಗಲ್ಗ. 

7 ಸಗಿಂ.ಮೇ ದುಿಂಡಳತಗ ಇರುವ ಸುತ್ಾನ್ುನ ರಟ್ಟಟನ್ಲ್ಲಿ ಕತ್ಾರಿಸಿಕಗ ಳಿು, ಅದನ್ುನ ಒಿಂದು ಅಳತಗಪಟ್ಟಟಯ ಅಿಂಚ್ಚಗ್ಗ ಒಿಂದು ಬಾರಿ ಉರುಳಿಸಿದರಗ, ಅದು 
ಅಳತಗಪಟ್ಟಟಯ ಮ್ಮೇಲ್ಗ ಉರುಳುವ ದುಿಂಡಳತಗಯ ದ ರ 22 ಸಗಿಂ.ಮೇ. ಅದಗೇ 14 ಸಗಿಂ.ಮೇ ದುಿಂಡಳತಗ ಇರುವ ಸುತ್ಾನ್ುನ ಕತ್ಾರಿಸಿ ಉರುಳಿಸಿದರಗ ಅದು 
44 ಸಗಿಂ.ಮೇ. ದುಿಂಡಳತಗಗ್ಗ ಉರುಳುತ್ಾದಗ. ಕಗಳಗಿರುವ ತ್ತಟ್ಟನಗ ೇಡಿ. 
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ಇದರಿಿಂದ ದುಿಂಡಳತಗ ಹಾಗ  ದುಿಂಡಗಲ್ಕ ಕ ಇರುವು ಹಗ ಿಂದಿಕಗ 22/7 ರಶುಟ ಅಿಂದರಗ ದುಿಂಡಳತಗ (C ) /ದುಿಂಡಗಲ್ (D ) = 22/7 ಎಿಂದು ನಾವು 
ಮಾಡಿನಗ ೇಡಿಯ  ಅರಿಯಬಹುದು. 

ಈ ಹಗ ಿಂದಿಕಗಗ್ಗ ಗಿಿೇಕ್ಸ ಬರಿಗ್ಗ π (ಪಯ್) ಬಳಕಗ ಮಾಡಿದುಾ 1706ರಲ್ಲಿ ವಿಲ್ಯಂ ಜ ್ೋನ್್ ಎಿಂಬ ಎಣಿಕಗಯರಿಗ. 

ಪ್ಯ್ರ ಕುರಿತಾದ ಕ್ ಲ್ವು ಆಸಕಿತ ಮ್ಡಿಸುವ ಹುರುಳುಗಳು: 

• ಇದಗ ಿಂದು ನಗೇರ ಾಲ್ಿದ (Irrational) ಎಣಿಕಗ. ಅಿಂದರಗ 22/7 ಎಣಿಸುತಾಾ ಹಗ ೇದಿಂತಗ ಕಗ ನಗಗ್ಾಣದಿಂತಗ ಮುಿಂದುವರಗಯುತಾಾ ಹಗ ೇಗುತ್ತಾರುತ್ಾದಗ. 
ಯಾವುದಗೇ ಮರುಕಳಿಕಗ ತಗ ೇರದಿಂತಗ, ಗ್ಗ ತ್ುಾಗುರಿ ಇಲ್ಿದಿಂತಗ. ನಗ ೇಡಿ, 

3.141592653589793238462643383279502884197169399375105820974944592307816406286 

208998628034825342117067982148086513282306647093 

28ನಗೇ ಡಿಸಗಿಂಬರ್ 2013 ಪಯ್ ಹತ್ಾರಗಣಿಕಗಯು ಎಣುಿಕದ ನಗರವಿನಿಂದ 12,100,000,000,050 ಯುವರಗಗ  ತ್ಲ್ುಪದಗ. ’ಪಯ್ ಬದುಕು’ (Life of 

Pi) ಎಿಂಬ ಓಡುತ್ತಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪಿಸಾಯ್ರು ಪ್ಟ ೋ್ ಇದರ ಬಗಲ್ಗಯನ್ುನ ಹಲ್ಗ್ಗಯ ಮ್ಮೇಲ್ಗ ಬರಗಯುತಾಾ ಹಗ ೇಗಿದುಾ ನಮೆಲ್ಲಿ ಹಲ್ವರಿಗ್ಗ ಈಗ 
ನಗನ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. 

• 16 ಹಾಗ  17 ನಗೇ ನ್ ರುವರುಶಗಳಲ್ಲಿ ಎಣಿಕಗಯರಿಮ್ಮಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಗಿಯಲ್ಿದ ಸಾಲ್ುಗಳ (Infinite Series) ಅರಿವು ಮ ಡಿದಾಗ ಪಯ್ ಎಣಿಕಗಯು 
ಇನ್ನಶುಟ ಕರಾರುವಕಾಕಗಿ ಹದಿನ್ಯುಾ ಹತಗಾಣಿಕಗಗ್ಗ ಎಣಿಸುವ ಅಡಕಗಳನ್ುನ ಕಿಂಡುಕಗ ಳುಲ್ಾಯತ್ು. 

• ನ್ಮೆ ನಾಡಿನ್ ಬಾನ್ರಿಗರಾದ ನ್ನೋಲ್ಕಂಟ್ ಸ ್ ೋಮಯಾಜಿಗಳು, ಎಣಿಕಗಯರಿಗರಾದ ಮಾದವ ಮತ್ುಾ ರಾಮಾನ್ುಜಮ್ ಕ ಡಾ ಇದರ ಬಗಲ್ಗಯನ್ುನ 
ಲ್ಗಕ್ಕಸುವ ಅಡಕಗಳನ್ುನ ನೇಡಿದಾಾರಗ. 

• ಈಜಿಪಟಗರಿಗ  ಚ್ಚೇನೇಯರಿಗ  ಪಯ್ ನ್ ಅರಿವು ಇತಗಾಿಂದು ಕಿಂಡುಬಿಂದಿದಗ. 

• ಜಗತ್ುಾ ಪಿತ್ತ ವರುಶ 14 ನಗೇ ಮಾರ ಿ್ ನ್ಿಂದು ಪ್ಯ್ರ ನಾಳು (Pi Day) ಎಿಂದು ಆಚ್ರಿಸಿ, ಅದರ ಹಿರಿಮ್ಮಯನ್ುನ ನಗನಗಯುತ್ಾದಗ. 1879 ರ ಪಯ್ 
ನಾಳು ಅರಿಮ್ಮಗ್ಾರ ಆಲ್ಿರ ು್ ಅಯುಸಿುೋನ್ ರ ಹುಟ್ಟಟದ ದಿನ್! 

• ಪಯ್ ಬಳಕಗಯಲ್ಲಿ ಕಗ ಿಂಚ್ ತ್ಪುಾಿಂಟ್ಾಗುತ್ಾದಗ ಎಿಂದು, ಹಲ್ವು ವರುಶಗಳ ಹಿಿಂದಗ ಪಯ್ ನ್ ಬದಲ್ಲಗ್ಗ ಟ್ವ್ಸ ಬಳಸುವ ಮಾತ್ುಗಳು ಕಗೇಳಿ ಬಿಂದಿದುಾ. 
ಅದು ಬಲ್ಪಡಗಯದಗೇ ಪಯ್ ಯೇ ಮುಿಂದುವರಗಯುತ್ತಾದಗ. 
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ಬಾನ ್ ೋಡದ ಪ್ಟಿುಗಳು 
- ಪ್ರಶಾಂತ ಸ ್ ರಟ್್ರ 

ಬಾನಗ ೇಡವು ರಗಕಗಕಗಳ ಆಕಾರ ಮತ್ುಾ ಅದರ ಇಿಂಜಿನ್ಸ ಉಿಂಟ್ುಮಾಡುವ ನ್ ಕುವಿಕಗಯ ನಗರವಿನಗ ಿಂದಿಗ್ಗ, ತ್ನ್ನ ಹಾರಾಟ್ಕಗಕ ತ್ಡಗಯಡುುವ ಗ್ಾಳಿ 
ಎಳಗತ್ (air drag) ಮತ್ುಾ ನಗಲ್ಸಗಳಗತ್ವನ್ುನ (gravitational force) ಮೇರಿಸಿ ಮ್ಮೇಲ್ಗ ಹಾರುತ್ಾದಗ.   

ಬಾನಗ ೇಡವು ಬಾನಗ್ಗ ಏರುವುದು ಎಶುಟ ಮುಕಯವೇ ಅಶಗಟೇ ಮುಕಯ ಹಾರಿದ ಬಾನಗ ೇಡವನ್ುನ ಹಿಡಿತ್ದಲ್ಲಿಡುವುದು. ಬಾನಗ ೇಡವು ಸರಿಯಾದ 
ಎತ್ಾರದಲ್ಲಿ ಹಾರುವಿಂತಾಗಲ್ು ಅದರ ಏರಿಳಿತ್ವನ್ುನ ಮತ್ುಾ ಸರಿಯಾದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಲ್ು ಅದರ ದಿಕಕನ್ುನ ಹಿಡಿತ್ದಲ್ಲಿಡಬಗೇಕಾಗುತ್ಾದಗ. ಈ 

ಕಗಲ್ಸವನ್ುನ ಮಾಡಲ್ು ಬಾನಗ ೇಡದ ರಗಕಗಕಗಳ ಮ್ಮೇಲ್ಗ ಹಲ್ವು ಬಗ್ಗಯ ಪಟ್ಟಟಗಳನ್ುನ ಅಳವಡಿಸಲ್ಾಗಿರುತ್ಾದಗ. ಆ ಪಟ್ಟಟಗಳ ಕುರಿತ್ು ಈ ಬರಹದಲ್ಲಿ 
ತ್ತಳಿದುಕಗ ಳಗೊುೇಣ. 

ಬಾನಗ ೇಡವು ಮುಕಯವಾಗಿ ಮ ರು ಬಗ್ಗಯ ಸಾಗ್ಾಟ್ವನ್ುನ ಕಯೆಳುಬಗೇಕಾಗುತ್ಾದಗ. ಇವುಗಳನ್ುನ ಕಗಳಗಿನ್ ತ್ತಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತಗ ೇರಿಸಲ್ಾಗಿದಗ. 

 

1) ಏರಿಳಿಕ್  (pitch): ಹಾರಾಟ್ದ ಎತ್ಾರವನ್ುನ ಹಿಡಿತ್ದಲ್ಲಿಡಲ್ು ಬಾನಗ ೇಡವು ಮ್ಮೇಲ್ಗ ಇಲ್ಿವಗೇ ಕಗಳಗ್ಗ ಸಾಗಬಗೇಕಾಗುತ್ಾದಗ. ಇದಕಾಕಗಿ ಬಾನಗ ೇಡವು 
ತ್ನ್ನ ಮಯಯಗ್ಗ ಸಮಾನ್ವಾದ ನ್ಡುಗ್ಗರಗಯಲ್ಲಿ ತ್ನ್ನ ಮುಿಂದಿನ್ ಮತ್ುಾ ಹಿಿಂದಿನ್ ಬಾಗವನ್ುನ ಬಾಗಿಸಬಗೇಕಾಗುತ್ಾದಗ. ಈ ಬಗ್ಗಯ ಸಾಗ್ಾಟ್ವನ್ುನ ’ಏರಿಳಿ’ 

ಇಲ್ಿವಗೇ ’ಬಾಗು’ ಅಿಂತಾ ಕರಗಯಬಹುದು. 

2) ಹ ್ ರಳುವಿಕ್  (yaw): ಬಾನಗ ೇಡವು ಎಡಕಗಕ ಇಲ್ಿವಗೇ ಬಲ್ಕಗಕ ಹಗ ರಳುವ ಸಾಗ್ಾಟ್ವನ್ುನ ಇದು ಸ ಚ್ಚಸುತ್ಾದಗ. ಇದಕಾಕಗಿ ಬಾನಗ ೇಡವು ತ್ಮೆ 
ಮಯಯಗ್ಗ ನಗೇರವಾದ ನ್ಡುಗ್ಗರಗಯಲ್ಲಿ ಹಗ ರಳಬಗೇಕಾಗುತ್ಾದಗ. 

3) ಉರುಳುವಿಕ್  (roll): ಬಾನಗ ೇಡದ ದಿಕುಕ ಮತ್ುಾ ಎತ್ಾರವನ್ುನ ಈ ಸಾಗ್ಾಟ್ದಿಿಂದ ಬದಲ್ಾಯಸಬಹುದು. 

Ѧ 
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ರಗಕಗಕಯ ಮ್ಮೇಲ್ಲರುವ ಪಟ್ಟಟಗಳನ್ುನ ಹಗ ರಳಿಸುವ ಮ ಲ್ಕ ಮ್ಮೇಲ್ಲನ್ ಮ ರು ಬಗ್ಗಯ ಸಾಗ್ಾಟ್ವನ್ುನ ಬಾನಗ ೇಡ ಹಾರಿಸುಗ (pilot) 

ಹಿಡಿತ್ದಲ್ಲಿಡುತಾಾರಗ. ಆ ರಗಕಗಕಯ ಪಟ್ಟಟಗಳಾವವು ಅಿಂತಾ ಈಗ ಅರಿಯೇಣ. 
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1) ಉರುಳುಪ್ಟಿು (Aileron): ಬಾನಗ ೇಡದ ದಿಕುಕ ಮತ್ುಾ ತ್ುಸು ಎತ್ಾರವನ್ುನ ಬದಲ್ಾಯಸಬಲ್ಿ ’ಉರುಳುವಿಕಗ’ಗ್ಾಗಿ ಮುಿಂದಿನ್ ರಗಕಗಕಯ ಮ್ಮೇಲ್ಗ 
’ಉರುಳುಪಟ್ಟಟ’ಗಳನ್ುನ ಅಳವಡಿಸಲ್ಾಗಿರುತ್ಾದಗ. ಮುಿಂದಿನ್ ರಗಕಗಕಯ ಎಡ ಮತ್ುಾ ಬಲ್ಬಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಪಟ್ಟಟಗಳು ಒಿಂದಕಗ ಕಿಂದು ಎದುರುಬದುರಾಗಿ 
ಕಗಲ್ಸ ಮಾಡುತ್ಾವಗ. ಅಿಂದರಗ ಎಡ ಉರುಳುಪಟ್ಟಟ ಮ್ಮೇಲ್ಗದಾರಗ, ಬಲ್ಬಾಗದ ಪಟ್ಟಟ ಕಗಳಗಿಳಿಯುತ್ಾದಗ. ಬಾನಗ ೇಡವು ಬಲ್ಕಗಕ ತ್ತರುಗಿ ತ್ುಸು 
ಕಗಳಗಿಳಿಯಬಗೇಕಾದರಗ ಎಡ ಉರುಳುಪಟ್ಟಟಯನ್ುನ ಕಗಳಕಗಕ ಮತ್ುಾ ಬಲ್ ಉರುಳುಪಟ್ಟಟಯನ್ುನ ಮ್ಮೇಲ್ಕಗಕ ಹಗ ರಳಿಸಬಗೇಕಾಗುತ್ಾದಗ. (ಕ್ರುತ್ತಟ್ಟ-೧ ನಗ ೇಡಿ) 

2) ಏರಿಳಿಪ್ಟಿು (Elevator) ಮತ್ುಾ ಬಡಿತಪ್ಟಿು (Flap): ಬಾನಗ ೇಡದ ಏರಿಳಿತ್ವನ್ುನ ಹಿಡಿತ್ದಲ್ಲಿಡಲ್ು, ಹಿಿಂದಿನ್ ರಗಕಗಕಯಲ್ಲಿ ಮತ್ುಾ ಮುಿಂದಿನ್ ರಗಕಗಕಯ 
ನ್ಡುವಿನ್ಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಟಗಳನ್ುನ ಅಳವಡಿಸಲ್ಾಗಿರುತ್ಾದಗ. ಹಿಿಂದಿನ್ ರಗಕಗಕಯಲ್ಲಿರುವ ಪಟ್ಟಟಗಳನ್ುನ ಏರಿಳಿಪಟ್ಟಟ ಅಿಂತಾ ಕರಗದರಗ ಮುಿಂದಿರುವ ಪಟ್ಟಟಯನ್ುನ 
ಬಡಿತ್ಪಟ್ಟಟ ಅನ್ನಬಹುದು. ಬಾನಗ ೇಡವನ್ುನ ಮ್ಮೇಲ್ಗೇರಿಸಬಗೇಕಾದರಗ ಹಿಿಂದಿನ್ ರಗಕಗಕಯಲ್ಲಿರುವ ಏರಿಳಿಪಟ್ಟಟಗಳನ್ುನ ಬಾನಗ ೇಡ ಹಾರಿಸುಗ ಮ್ಮೇಲ್ಗ 
ಎತ್ುಾತಾಾರಗ. ಇದರಿಿಂದಾಗಿ ಗ್ಾಳಿಯ ಒತ್ಾಡ ಹಿಿಂದಿನ್ ಬಾಗದಲ್ಲಿ ಹಗಚಾಿಗಿ ಬಾನಗ ೇಡದ ಬಾಲ್ ಕಗಳಗ್ಗ ಬಾಗಿದರಗ, ಮುಿಂದಿನ್ ಮ ಗಿನ್ ಬಾಗ 

ಮ್ಮೇಲ್ಗೇರುತ್ಾದಗ. (ಕ್ರುತ್ತಟ್ಟ-೨, ೩ ನಗ ೇಡಿ) 

3) ಹ ್ ರಳುಪ್ಟಿು (Rudder): ಬಾನಗ ೇಡವು ಎಡಕಗಕ ಇಲ್ಿವಗೇ ಬಲ್ಕಗಕ ತ್ತರುಗುವಿಂತಗ ಮಾಡಲ್ು ಹಿಿಂದಿನ್ ರಗಕಗಕಗ್ಗ ನಗೇರವಾಗಿ ಪಟ್ಟಟಗಳನ್ುನ 
ಅಳವಡಿಸಲ್ಾಗಿರುತ್ಾದಗ. ಈ ಪಟ್ಟಟಯನ್ುನ ಹಗ ರಳುಪಟ್ಟಟ ಅನ್ುನತಾಾರಗ. ಬಾನಗ ೇಡವನ್ುನ ಎಡಕಗಕ ತ್ತರುಗಿಸಬಗೇಕಾದಾಗ ಹಾರಿಸುಗ ಹಗ ರಳುಪಟ್ಟಟಯನ್ುನ 
ಎಡಕಗಕ ಹಗ ರಳಿಸುತಾಾರಗ ಇದರಿಿಂದ ಬಾನಗ ೇಡದ ಬಾಲ್ದ ಬಾಗವು ಬಲ್ಕಗಕ ಮತ್ುಾ ಮುಿಂದಿನ್ ಮ ಗಿನ್ ಬಾಗವು ಎಡಕಗಕ ಹಗ ರಳುತ್ಾದಗ. (ಕ್ರುತ್ತಟ್ಟ-೪ 
ನಗ ೇಡಿ) 

ಮ್ಮೇಲ್ಗ ತ್ತಳಿಸಿರುವ ಪಟ್ಟಟಗಳನ್ುನ ಹಿಡಿತ್ದಲ್ಲಿಡಲ್ು ಅನ್ುವಾಗುವಿಂತಗ ಎಲ್ಿ ಪಟ್ಟಟಗಳನ್ುನ ಬಗೇರಗ-ಬಗೇರಗಯಾಗಿ ತ್ಿಂತ್ತಗಳಿಿಂದ ಬಗಸಗಯಲ್ಾಗಿರುತ್ಾದಗ ಮತ್ುಾ 
ಈ ತ್ಿಂತ್ತಗಳ ಹಿಡಿತ್ವನ್ುನ ಬಾನಗ ೇಡ ಹಾರಿಸುಗರ ಕಯಯಲ್ಲಿರುವ ಸಲ್ಕರಣ್ಗಗ್ಗ ಅಳವಡಿಸಲ್ಾಗಿರುತ್ಾದಗ. ಹಿೇಗ್ಗ ರಗಕಗಕಯ ಮ್ಮೇಲ್ಗ ಪಟ್ಟಟಗಳನ್ುನ ಅಳವಡಿಸಿ 
ಬಾನಗ ೇಡದ ಹಾರಾಟ್ವನ್ುನ ಹಿಡಿತ್ದಲ್ಲಿಡಲ್ಾಗುತ್ಾದಗ. 

ರಗಕಗಕ ಇದಾರಗ ಸಾಕಗ..? ಹಕ್ಕಗ್ಗ ಬಗೇಕು ಏರಿಳಿ, ಉರುಳು, ಹಗ ರಳು ಪಟ್ಟಟಗಳು ಅನ್ುನತಾಾ ಚ್ಚನಾನರಿಮುತ್ಾನ್ ಹಾಡು ಕಗ ಿಂಚ್ ಬದಲ್ಾಯಸಗ ೇಣವಗ? :-) 

(ತಿಳಿವಿನ್ ಮತುತ ತಿಟ್ುಸ ಲ ಗಳು: HowStuffWorks, Wikipedia, NASA)  
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ಬಾನ್ನನ್ ಬಣಿವ ೋಕ್  ನ್ನೋಲ್ ಇಲ್ಲವ ೋ ಕ್ ಂಪ್ು? 

- ರಗುನ್ಂದನ್ 

 

ನ್ಮೆ ಮ್ಮೇಲ್ಲರುವ ತ್ತಳಿಯಾಗಸದ ಬಣಿ ನೇಲ್ಲಯಾಗಿರುತ್ಾದಗ ಎಿಂದು ಎಲ್ಿರಿಗ  ತ್ತಳಿದಿರುವ ವಿಶಯ. ಅದು ಬಗಳಿಗ್ಗೆ ಮತ್ುಾ ನ್ಡಗ ತ್ತಾನ್ಲ್ಲಿ 
ನೇಲ್ಲಯಾಗಿರುತ್ಾದಗ ಮತ್ುಾ ಹಗ ತ್ುಾ ಮುಳುಗುತ್ತಾದಾಿಂತಗ ಕಗಿಂಪು, ಕ್ತ್ಾಳಗ ಬಣಿವಾಗಿ ಮಾರಾ ಾಡುಗುವುದನ್ುನ ನಾವು ದಿನಾಲ್ು ಕಿಂಡಿರುತಗಾೇವಗ. ಬಗಳಿಗ್ಗೆ ಬಾನ್ು 
ಯಾಕಗ ನೇಲ್ಲಯಾಗಿರುತ್ಾದಗ ಮತ್ುಾ ಬಯೆನ್ (ಸಿಂಜ್ಗಯ) ಹಗ ತ್ತಾಗ್ಗ ಏಕಗ ಕಗಿಂಪಾಗುತ್ಾದಗ ಎಿಂದು ಯಾವಾತಾಾದರ  ಯೇಚ್ಚಸಿದಿಾೇರ? 

ಇದಕಗಕ ಉತ್ಾರ ಸುಳುವಾಗಿಲ್ಿ. ಈ ಪಿಶಗನಯ ಬಗ್ಗೆ ಹಲ್ವಾರು ಅರಿಮ್ಮಗ್ಾರರು ತ್ಲ್ಗ ಕಗಡಿಸಿಕಗ ಿಂಡಿದಾಾರಗ. ಬಾನನ್ ನೇಲ್ಲ ಬಣಿದ ಹಿಿಂದಿನ್ ಅರಿಮ್ಮ ಏನ್ು 
ಎಿಂಬುದನ್ುನ ಈ ಬರಹದಲ್ಲಿ ತ್ತಳಿದುಕಗ ಳಗೊುೇಣ. 

ನಗೇಸರನ್ು ಹಗ ರಸ ಸುವ ಬಗೇರಗ ಬಗೇರಗ ತಗರನಾದ ಕದಿರುಗಳು(rays) ಬ ಮಯ ಸುತಾಾವಿಯನ್ುನ(atmosphere) ದಾಟ್ಟ ನಗಲ್ದ ಮ್ಮೇಲ್ಗ ಬಿೇಳುತ್ಾವಗ. 
ಬರಿ ಬಗಳಕಗ ಿಂದಗ ಅಲ್ಿದಗ ಮನಗ್ಳಗತ್ದ ಅಲ್ಗಸಾಲ್ಲನ್(electromagnetic spectrum) ಬಗೇರಗ ಬಗೇರಗ ಕದಿರುಗಳನ್ ನ ಕ ಡ ನಗೇಸರನಗಿಂಬ ಬಗಿಂಕ್ಯುಿಂಡಗ 
ಹಗ ರಹಾಕುತ್ಾದಗ. ಆದರಗ ಬ ಮಯ ಮ್ಮೇಲ್ಲನ್ ಉಸಿರಿಗಳಿಗ್ಗ ಕುತ್ುಾ ಎನಸುವ ಕದಿರುಗಳನ್ುನ ಒಜ್ಗ ೇನ್ಸ (ozone) ಪದರ ಹಿೇರಿಕಗ ಳುುತ್ಾದಗ. ಎತ್ುಾಗ್ಗ- 
ಕಡುನೇಲ್ಲ ಕದಿರುಗಳು(ultra violet rays). ಹಾಗ್ಾಗಿ ಮನ್ುಶಯನ್ ಕಣಿಿಗ್ಗ ಕಾಣುವ ಬಗಳಕ್ನ್ ಕದಿರುಗಳ ಮ ಲ್ಕ ನಾವು ನ್ಮೆ ಸುತ್ಾಮುತ್ಾವನ್ುನ 
ನಗ ೇಡಬಹುದಾಗಿದಗ. ನ್ಮಗ್ಗ ತ್ತಳಿದಿರುವಿಂತಗ ಬಗಳಕು ಕ ಡ ಬಗೇರಗ ಬಗೇರಗ ಬಣಿಗಳಿಿಂದ ಕ ಡಿದಗ ಮತ್ುಾ ಎಲ್ಾಿ ಬಣಿಗಳಿಗ್ಗ ಅದರದಗೇ ಆದ 

ಅಲ್ಗಯಗಲ್(wavelength) ಕ ಡ ಇರುತ್ಾದಗ. 

 

ಬ್ಮಿಯ ಸುತಾತವಿ 

ಬ ಮಯ ಸುತ್ಾ ಇರುವ, ಇಿಂಗಿಿಶಿನ್ಲ್ಲಿ ಅಟ್ಗ ೆಸಿಾಯರ್ ಎನ್ುನವ ಗ್ಾಳಿಪದರದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆವಿ – ಅನಲ್ಗಳು, ನೇರಿನ್ ಹನಗಳು 
ಮುಿಂತಾದವುಗಳು ಇರುತ್ಾವಗ. ಆವಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಗಚಾಿಗಿ ನ್ಯ್ ಟ್ಗ ಿೇಜನ್ಸ(78%) ಮತ್ುಾ ಆಕ್್ಜನ್ಸ(21%) ಇರುತ್ಾದಗ. ಇದರ ಜ್ಗ ತಗ ಕಸದ ತ್ುಣುಕುಗಳು, 
ಕಡಲ್ಲನ್ ಉಪುಾ, ದ ಳು ಕ ಡ ಈ ಪದರದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ಾದಗ. ಇವುಗಳು ಕಡುಚ್ಚಕಕದಾದ ಕಾರಣ ನ್ಮೆ ಕಣಿಿಗ್ಗ ಕಾಣಸಿಗುವುದಿಲ್ಿ. ಬ ಮಯ ಗ್ಾಳಿಪದರದ 
ಆಚಗ ಇರುವುದು ಬಾನ್ಿಂಗಳ(space). ಬ ಮಯ ಸುತಾಾವಿ ನಗಲ್ದ ಹತ್ತಾರ ದಟ್ಟವಾಗಿರುತ್ಾದಗ(dense) ಮತ್ುಾ ಬಾನ್ಿಂಗಳದಗಡಗಗ್ಗ ಚಾಚ್ುತ್ತಾದಾಿಂತಗ 
ಗ್ಾಳಿಯ ದಟ್ಟಣ್ಗ ಕಡಿಮ್ಮಯಾಗುತಾಾ ಹಗ ೇಗುತ್ಾದಗ. ಇದನಗನೇ ಗ್ಾಳಿಪದರದ ಒತ್ಾಡ(atmospheric pressure) ಎನ್ುನತಗಾೇವಗ. 
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ಬ ಳಕಿನ್ ಅಲ ಗಳು 

ಬಗಳಕು ಒಿಂದು ಬಗ್ಗಯ ಹುರುಪುಗಶಕ್ಾ. ಬಗಳಕು ಅಲ್ಗಗಳಾಗಿ ಕ ಡ ಹರಿಯಬಹುದು ಇಲ್ಿವಗೇ ತ್ುಣುಕುಗಳಾಗಿ ಕ ಡ ಹರಿಯಬಹುದು. ಅಲ್ಗಗಳಾಗಿ 
ತಗಗ್ಗದುಕಗ ಿಂಡರಗ ಬಗಳಕು ಮನಗಕಯ(electric) ಮತ್ುಾ ಸಗಳಗತ್ದ(magnetic) ಅಲ್ಗಗಳಾಗಿ ಹರಿಯುತ್ಾದಗ. ಹಿೇಗ್ಗ ಅಲ್ಗಗಳಾಗಿ ಹರಿಯುವ ಕಾರಣದಿಿಂದ 
ಬಗಳಕ್ಗ್ಗ ಒಿಂದು ಅಲ್ಗಯಗಲ್ ಎಿಂದು ಇರುತ್ಾದಗ. ಬಗಳಕ್ನ್ ಅಲ್ಗಯಗಲ್ 400nm ಇಿಂದ 750nm ವರಗಗ  ಇರುತ್ಾದಗ. ಮನಗ್ಳಗತ್ ಅಲ್ಗಸಾಲ್ಲನ್ ಬಗೇರಗ 
ಬಗೇರಗ ಕದಿರುಗಳಿಗ್ಗ ಒಿಂದಗ ಿಂದು ಅಲ್ಗಯಗಲ್ದ ಬಗಲ್ಗ ಇರುತ್ಾದಗ. ಕದಿರುಗಳ ಹರಿಯುವಿಕಗಯ ದಗಸಗಯಿಂದ ಎಲ್ಾಿ ಅಲ್ಗಗಳಿಗ್ಗ ಹುರುಪು ಕ ಡ ಇರುತ್ಾದಗ. 

ಅಲ್ಗಯಗಲ್ ಹಗಚ್ಚಿದುಾ ಸಲ್ದಗಣಿಕಗ (frequency) ಕಡಿಮ್ಮ ಇದಾರಗ ಆ ಕದಿರಿಗ್ಗ ಕಡಿಮ್ಮ ಹುರುಪರುತ್ಾದಗ. ಅಲ್ಗಯಗಲ್ ಕಡಿಮ್ಮಯದುಾ ಸಲ್ದಗಣಿಕಗ ಹಗಚ್ಚಿದಾರಗ ಆ 
ಕದಿರಿಗ್ಗ ಹಗಚ್ುಿ ಹುರುಪರುತ್ಾದಗ. ಮಳಗಬಿಲ್ಲಿನ್ಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಿಂತಗ ನೇಲ್ಲ ನಗೇರಳಗ ಬಣಿಗಳು ಒಿಂದಗಡಗ ಇದಾರಗ ಕಗಿಂಪು ಕ್ತ್ಾಳಗಗಳು ಇನಗ ನಿಂದಗಡಗ ಇರುತ್ಾದಗ. 
ನೇಲ್ಲ ಬಣಿಕಗಕ ಹಗಚ್ುಿ ಸಲ್ದಗಣಿಕಗಗಕಡಿಮ್ಮ ಅಲ್ಗಯಗಲ್ ಇರುತ್ಾದಗ ಮತ್ುಾ ಕಗಿಂಪಗ್ಗ ಕಡಿಮ್ಮ ಸಲ್ದಗಣಿಕಗಗಹಗಚ್ುಿ ಅಲ್ಗಯಗಲ್ ಇರುತ್ಾದಗ. ಈ ಎಲ್ಾಿ 
ಅಲ್ಗಗಳು 3 X 108 m/s ಬಿರುಸಿನ್ಲ್ಲಿ (speed) ಹರಿಯುತ್ಾವಗ. 

ನಗೇಸರನ್ ಬಗಳಕು ಗ್ಾಳಿಪದರದ ಮ ಲ್ಕ ಬರುತ್ತಾದಾಿಂತಗ ಸುತಾಾವಿಯ ಬಗೇರಗ ಬಗೇರಗ ವಸುಾಗಳಗೊಡನಗ ಬಗಳಕ್ನ್ ತ್ತಕಾಕಟ್ ಏರ ಾಡುತ್ಾದಗ. ಕಸದ 
ತ್ುಣುಕುಗಳು ಮತ್ುಾ ನೇರಿನ್ ಹನಗಳು ಬಗಳಕ್ನ್ ಅಲ್ಗಯಗಲ್ಕ್ಕಿಂತ್ ದಗ ಡುದಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಅದಕಗಕ ಡಿಕ್ಕ ಹಗ ಡಗದು ಬಗೇರಗ ದಿಕ್ಕನಗಡಗಗ್ಗ ಸಾಗುತ್ಾದಗ. 
ಬಗಳಕ್ನ್ ಎಲ್ಾಿ ಬಣಿಗಳು ಒಿಂದಗೇ ಬಗ್ಗಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿಹಗ ೇಗುವುದರಿಿಂದ ಡಿಕ್ಕಯ ಬಳಿಕವೂ ಬಗಳಕ್ನ್ ಬಣಿ ಹಾಗ್ಗಯೇ ಉಳಿಯುತ್ಾದಗ. ಹಾಗ್ಾಗಿ ಬಿಳಿ ಬಣಿ 
ಬಿಳಿಯಾಗಿಯೇ ಇರುತ್ಾದಗ. 

ಆದರಗ, ಬಗಳಕು ತ್ನ್ನ ಅಲ್ಗಯಗಲ್ಕ್ಕಿಂತ್ ಚ್ಚಕಕದಾದ ಅಿಂದರಗ ಆವಿಯ ಅಣುಕ ಟ್ಗಳಿಗ್ಗ (gas molecules) ಡಿಕ್ಕ ಹಗ ಡಗದಾಗ ಬಗಳಕ್ನ್ 
ಚ್ದುರುವಿಕಗಯಾಗುತ್ಾದಗ(scattering). ಬಗಳಕು ಚ್ದುರಿದಾಗ ಅದರಗ ಳಗ್ಗ ಇರುವ ಬಣಿಗಳೊ ಕ ಡ ಚ್ದುರುತ್ಾವಗ. ಆದರಗ ಬಗರಗಿನ್ ವಿಶಯವಗಿಂದರಗ 
ಎಲ್ಾಿ ಬಣಿಗಳು ಒಿಂದಗೇ ತಗರನಾಗಿ ಚ್ದುರುವುದಿಲ್ಿ. 

ಕಡಿಮ್ಮ ಅಲ್ಗಯಗಲ್ಗಳುಳು ಬಣಿಗಳು (ನೇಲ್ಲ,ನಗೇರಳಗ) ಹಗಚ್ುಿ ಚ್ದುರುತ್ಾವಗ ಮತ್ುಾ ಹಗಚ್ುಿ ಅಲ್ಗಯಗಲ್ಗಳುಳು ಬಣಿಗಳು(ಕಗಿಂಪು,ಕ್ತ್ಾಳಗ) ಕಡಿಮ್ಮ 
ಚ್ದುರುತ್ಾವಗ. ಇದನ್ುನ ರಗೇಯಿೇ ಎಿಂಬಾತ್ ಮೊದಲ್ು ತಗ ೇರಿಸಿಕಗ ಟ್ಟಟದಾರಿಿಂದ ಇದಕಗಕ ರ ೋಯಿಲೋ ಚದುರುವಿಕ್  (Rayleigh Scattering) ಎನ್ುನತಾಾರಗ. 
ಆವಿಯ ಅಣುಕ ಟ್ಗಳು ನೇಲ್ಲ ಮತ್ುಾ ನಗೇರಳಗ ಬಣಿಗಳನ್ುನ ಸುಳುವಾಗಿ ಹಿೇರಿಕಗ ಳುುತ್ಾವಗ. ಆದರಗ ಕಗಿಂಪು ಮತ್ುಾ ಕ್ತ್ಾಳಗಯನ್ುನ ಅಶುಟ ಸುಳುವಾಗಿ 

ಹಿೇರಿಕಗ ಳುುವುದಿಲ್ಿ ಮತ್ುಾ ಅದು ಪದರ ಮ ಲ್ಕ ಹಾದುಹಗ ೇಗಿಬಿಡುತ್ಾವಗ. 

ಆವಿಯ ಅಣುಕ ಟ್ಗಳು ಹಿೇಗ್ಗ ಕಡಿಮ್ಮ ಅಲ್ಗಯಗಲ್ದ ಬಣಿಗಳನ್ುನ(ನೇಲ್ಲ,ನಗೇರಳಗ) ಹಿೇರಿಕಗ ಿಂಡ ಬಳಿಕ ಅವು ಎಲ್ಾಿ ದಿಕುಕಗಳಲ್ಲಿ ಚ್ದುರಲ್ು 
ಮೊದಲ್ಾಗುತ್ಾವಗ. ಹಿೇಗ್ಗ ಎಲ್ಾಿ ದಿಕ್ಕನ್ಲ್ಲಿ ಚ್ದರುವ ಕಾರಣ ಬಾನನ್ ಬಣಿ ನೇಲ್ಲಯಾಗಿ ಕಾಣುತ್ಾದಗ. ಆದರಗ ನೇಲ್ಲಯೇ ಏಕಗ ನಗೇರಳಗ ಬಣಿ ಯಾಕಲ್ಿ 
ಎಿಂಬ ಪಿಶಗನ ನಮಗ್ಗ ಬಿಂದಿರಬಹುದು. 

ಮನ್ುಶಯನ್ ಕಣುಿಗಳು ನೇಲ್ಲ, ಕಗಿಂಪು ಮತ್ುಾ ಹಸಿರು ಬಣಿಗಳಿಗ್ಗ ಹಗಚ್ುಿ ನಾಟ್ುವ ಹಾಗ್ಗ ಏರಾ ಾಟ್ಾಗಿವಗ. ಹಾಗ್ಾಗಿ ನೇಲ್ಲ-ನಗೇರಳಗ ಬಣಿದ ಬಗರಗತ್ ಇದಾರ  
ಕ ಡ ಕಣುಿ ಅದನ್ುನ ನೇಲ್ಲಯಿಂದಗ ಗಿಹಿಸುತ್ಾದಗ. ಹಾಗ್ಾಗಿ ಬಾನ್ು ನ್ಮಗ್ಗ ನೇಲ್ಲಯಾಗಿ ಕಾಣುತ್ಾದಗ. 
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ಇಳಿಸಿಂಜ್ಗಯ ಹಗ ತ್ತಾಗ್ಗ ಬಾನ್ು ಕಗಿಂಪಾಗುವುದನ್ುನ ನಾವು ಕಿಂಡಿರುತಗಾೇವಗ. ಬ ಮಯು ತ್ನ್ನ ಸುತ್ಾ ತ್ತರುಗುತ್ತಾದಾಿಂತಗ ಬಗಳಿಗ್ಗೆ ನಗೇಸರನ್ ಎದುರಿಗಿದಾ 
ಬ ಮಯ ಬದಿಯು ಸಿಂಜ್ಗಗ್ಗ ನಗೇಸರನಿಂದ ದ ರ ಸರಿಯುತ್ಾದಗ. ಮ್ಮೇಲ್ಲನ್ ತ್ತಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಿಂತಗ ಸಿಂಜ್ಗಯ ಹಗ ತ್ತಾಗ್ಗ ನಗೇಸರನ್ ಕದಿರುಗಳು ಬಗಳಗಿನ್ 
ಹಗ ತ್ತಾನ್ಿಂತಗ ನಗೇರವಾಗಿ ಬ ಮಯ ಮ್ಮೇಲ್ಗ ಬಿೇಳುವುದಿಲ್ಿ. ಅದು ನಾವು ಇರುವ ನಗಲ್ವನ್ುನ ತ್ಲ್ುಪಬಗೇಕಾದರಗ ಬಗಳಗಿನ್ ಹಗ ತ್ತಾಗಿಿಂತ್ ಹಗಚ್ುಿ ದ ರ 
ಸಾಗಬಗೇಕಾಗುತ್ಾದಗ. ಹಿೇಗ್ಗ ಸಾಗುವಾಗ ಮೊದಲ್ು ಚ್ದರುವ ಕಡಿಮ್ಮ ಅಲ್ಗಯಗಲ್ದ ನೇಲ್ಲ ಬಣಿವನ್ುನ ಸುತಾಾವಿ ಆಗಲ್ಗೇ ಹಿೇರಿಕಗ ಿಂಡಿರುತ್ಾದಗ. ಮಕಕ 
ಬಣಿಗಳು ಸುತಾಾವಿಯನ್ುನ ದಾಟ್ಟ ನ್ಮೆನ್ುನ ತ್ಲ್ುಪುತ್ಾವಗ. ಈ ಬಣಿಗಳು ಹಗಚ್ುಿ ಅಲ್ಗಯಗಲ್ವುಳುವಾದಾರಿಿಂದ ನ್ಮಗ್ಗ ಸಿಂಜ್ಗಯ ಬಾನ್ು ಕಗಿಂಪು ಕ್ತ್ಾಳಗ 
ಬಣಿವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ಾದಗ. 
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ಕುಗುೆಬಡಿಡ ಹಣಕ್ಾಸಿನ್ ಏರಾ ಪಡಿಗ  ಒಳಿತು ಮಾಡಬಲ್ುಲದ ೋ? 

- ಅನ್ುದಾನ ೋಶ ಶಿ. ಸಂಕದಾಳ 

 

ಮಿಂದಿ ತ್ಮೆ ಇಡುಪಡಗಗಳಲ್ಲಿ (account) ಕ ಡಿಡುವ ಹಣವನ್ುನ ಹಗಚ್ಚಿಸುವ ಸಲ್ುವಾಗಿ ಹಣಮನಗಗಳು (banks) ಆ ಹಣಕಗಕ ‘ಬಡಿು’ಯನ್ುನ 
ಕಗ ಡುವುದು ಗ್ಗ ತಗಾೇ ಇದಗ. ಆದರಗ ಹಾಗ್ಗ ಕ ಡಿಡುವ ಹಣವನ್ುನ ಹಗಚ್ಚಿಸುವಿಂತ್ ಬಡಿುಯನ್ುನ ಕಗ ಡದಗ, ಅದನ್ುನ ಕಡಿಮ್ಮಗ್ಗ ಳಿಸುವ ಬಡಿುಯನ್ುನ 
(negative interest) ಕಗ ಡುವ ಏರಾ ಾಡಗ ಿಂದಿದಗ ಎನ್ುನವುದು ಅಚ್ಿರಿಯ ಸಿಂಗತ್ತ. ಯುರಗ ೇಪನ್ ಕಗಲ್ ಹಣಮನಗಗಳು ತ್ಮೆಲ್ಲಿ ಇಡುಪಡಗಗಳನ್ುನ 
ಹಗ ಿಂದಿರುವ ಮಿಂದಿಯ ದುಡುನ್ುನ ತ್ುಸು ಕಡಿಮ್ಮ ಮಾಡುವಿಂತ್ ಏರಾ ಾಡನ್ುನ ಜ್ಾರಿಗ್ಗ ತ್ಿಂದಿರುವ ಸುದಿಾ ಬಿಂದಿದಗ. ಹಣಕಾಸರಿಗರು (economists), 

ಸದಯದ ಪರಿಸಿಾತ್ತಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಹಣಮನಗಗಳೊ ಹಿೇಗ್ಗ ಮಾಡಲ್ಾರವು ಎಿಂದಗೇ ಅಿಂದುಕಗ ಿಂಡಿದಾರು. ಆದರಗ ಯ ರಗ ೇಪನ್ ಕಗಲ್ ಹಣಮನಗಗಳು ಅವರ 
ಎಣಿಕಗಯನ್ುನ ಸುಳುು ಮಾಡಿವಗ. 

ಏನ್ನದು ಕುಗುೆಬಡಿಡ (negative interest)? 

ಒಬಬ ವಯಕ್ಾಯ ಕಡಗ 100 ರ  ಇರುತ್ಾದಗ ಎಿಂದು ಅಿಂದುಕಗ ಳಗೊುೇಣ. ತ್ನ್ನ ಬಳಿ ಇಡುಪಡಗಯಿಂದನ್ುನ ಹಗ ಿಂದಿದರಗ, ಒಿಂದು ವರುಶಕಗಕ ಆ 
ಇಡುಪಡಗಯಲ್ಲಿರುವ ದುಡಿುಗ್ಗ ಶಗೇ 5 ರಿಂತಗ ಬಡಿು ನೇಡುವಗನ್ು ಎಿಂದು ಹಗೇಳುವ ಹಣಮನಗ ಇರುತ್ಾದಗ ಎಿಂದುಕಗ ಳಗೊುೇಣ. ಆ ಹಣಮನಗಯಲ್ಲಿ ಈ ವಯಕ್ಾ 
100 ರ  ಇಟ್ಟರಗ, 100 ಕಗಕ 5 ರ  ನ್ಿಂತಗ ಆತ್ನಗ್ಗ ಒಿಂದು ವರುಶದ ಬಳಿಕ 105 ರ  ಸಿಗುತ್ಾದಗ ಎನ್ುನವುದಗೇ ಇದರ ತ್ತರುಳು. ಒಿಂದು ವಗೇಳಗ, ಆ 
ಹಣಮನಗಯು ತ್ನ್ನಲ್ಲಿ ಕ ಡಿಡುವ ಹಣವನ್ುನ ಕಡಿಮ್ಮ ಮಾಡುವ ಶಗೇ 1 ರಶುಟ ಬಡಿು ಕಗ ಡುತ್ಾದಗ ಎಿಂದಿಂದುಕಗ ಿಂಡರಗ, 100 ರ  ಹಗ ಿಂದಿದ ವಯಕ್ಾಗ್ಗ ಒಿಂದು 
ವರುಶದ ಬಳಿಕ, ಹಣಮನಗಯಿಂದ 99 ರ  ಸಿಗುತ್ಾದಗ ಎಿಂದು ತ್ತಳಿಯಬಹುದು. ಹಗಚ್ುಿ ದಿನ್ ಹಣವನ್ುನ ಹಣಮನಗಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಶುಟ ಹಣವು ಕಡಿಮ್ಮ 
ಆಗುತ್ಾದಗ ಎಿಂದು ಸುಳುವಾಗಿ ಹಗೇಳಬಹುದು. ವಯಕ್ಾಯ ದುಡುನ್ುನ ಕಡಿಮ್ಮ ಮಾಡುವ ಆ ಶಗೇ 1 ರಶುಟ ಬಡಿು, ಕುಗುೆಬಡಿು ಎಿಂದು ಕರಗಸಿಕಗ ಳುುತ್ಾದಗ. 

ಕುಗುೆಬಡಿಡ ಜಾರಿಗ ್ ಳಿಸುತಿತರುವುದು ಏಕ್ ? 

ಒಿಂದು ನಾಡಿನ್ ಹಣಕಾಸಿನ್ ವಹಿವಾಟ್ುಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ುಾ ಏರಾ ಾಡಿನ್ಲ್ಲಿ ಬಗಲ್ಗತ್ಗಿೆಕಗ (deflation) ಎಿಂಬುದು ಆಗ್ಾಗ ಕಗೇಳಿ ಬರುತ್ತಾರುತ್ಾದಗ. ಮಾಡುಗ್ಗಗಳ 
(products), ಸರಕುಗಳ ಮತ್ುಾ ಸಗೇವಗಗಳ ಬಗಲ್ಗಯು ದಿನ್ ಕಳಗದಿಂತಗ ಕಡಿಮ್ಮ ಆಗುತ್ತಾದಾರಗ, ಅದು ಹಣದ ಬಗಲ್ಗಯನ್ುನ (value) ಹಗಚ್ಚಿಸುತಾಾ ಹಗ ೇಗುತ್ಾದಗ. 
ಎತ್ುಾಗ್ಗಗ್ಗ, ನನಗನ 10 ರ ಪಾಯಗ್ಗ 10 ಸಗೇಬುಹಣುಿಗಳನ್ುನ ಕಗ ಳುಬಹುದಾಗಿತ್ುಾ ಎಿಂದುಕಗ ಳಗೊುೇಣ. ಇಿಂದು ಅದಗೇ ಹತ್ುಾ ರ ಪಾಯಗಳಿಗ್ಗ 15 

ಸಗೇಬುಗಳನ್ುನ ಕಗ ಳುಬಹುದಾದರಗ ಮತ್ುಾ ಹಿೇಗ್ಗಯೇ ಬಹುತಗೇಕ ಸರಕುಗಳ ಬಗಲ್ಗಯ  ಕುಸಿತ್ ಕಾಣುತ್ತಾದಾರಗ ಹಣದ ಬಗಲ್ಗ ಜ್ಾಸಿಾ ಆಗಿದಗ ಎಿಂದರ ಾ. 

ಈ ಬಗಲ್ಗತ್ಗಿೆಕಗಯ ಅಡು ಪರಿಣ್ಾಮಗಳಗಿಂದರಗ – ಹಣದ ಬಗಲ್ಗ ಜ್ಾಸಿಾ ಆದಿಂತಗ ದುಡಿಯುವವರ ಸಿಂಬಳ ಕಡಿತ್ ಮಾಡುವ ಸಾದಯತಗ ಹಗಚ್ಚಿರುತ್ಾದಗ. 
ಆದಾಯ ಕಡಿಮ್ಮ ಆದಿಂತಗ ಮಿಂದಿಯು ಕರು ಿ ಮಾಡುವುದು ಕಡಿಮ್ಮ ಆಗುತ್ಾದಗ. ಸರಕುಗಳ ಬಗಲ್ಗ ಇನ್ ನ ಕಡಿಮ್ಮ ಆಗಬಹುದು ಎಿಂದು ಮಿಂದಿಯು ತ್ಮೆ 

Ѧ 
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ದುಡುನ್ುನ ಕರು ಿ ಮಾಡದಗೇ ಕ ಡಿಡಲ್ು ಮುಿಂದಾಗುತಾಾರಗ. ಕಗ ಳುುವ ವಹಿವಾಟ್ುಗಳು ಕಡಿಮ್ಮ ಆದಿಂತಗ ಮಾಡುಗ್ಗಗಳನ್ುನ ಹಗಚ್ಚಿನ್ ಎಣಿಕಗಯಲ್ಲಿ 
ತ್ಯಾರಿಸುವುದು ಬಗೇಕಾಗುವುದಿಲ್ಿ. ಇದರಿಿಂದ ಬಹಳಶುಟ ಮಿಂದಿ ಕಗಲ್ಸವನ್ುನ ಕಳಗದುಕಗ ಳುಲ್ ಬಹುದು. 

ಈ ಎಲ್ಿ ಬಗಳವಣಿಗ್ಗಗಳಿಿಂದ ಒಿಂದು ನಾಡಿನ್ಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸಿನ್ ಹರಿವು ಕಡಿಮ್ಮ ಆಗುತ್ಾದಗ. ಹಣಕಾಸಿನ್ ವಹಿವಾಟ್ುಗಳು ಕಡಿಮ್ಮ ಆದಿಂತಗ ಆ ನಾಡಿನ್ 
ಸರಕಾರಕಗಕ ಬರುವ ಆದಾಯ ಕಡಿಮ್ಮ ಆಗುತ್ಾದಗ. ಯ ರಗ ೇಪನ್ ಕಗಲ್ ನಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಇಿಂತ್ ಹಣಕಾಸಿನ್ ಬಿಕಕಟ್ುಟ ತ್ಲ್ಗದಗ ೇರಿದುಾ, ಅದರಿಿಂದ 
ಹಗ ರಬರಲ್ು ಅಲ್ಲಿನ್ ಕಗಲ್ವು ಹಣಮನಗಗಳು ಕುಗುೆಬಡಿುಯನ್ುನ ಜ್ಾರಿಗ್ಗ ಳಿಸುವ ಹಗಜ್ಗೆಯನನಟ್ಟಟದಾಾರಗ. ಹಿೇಗ್ಾದರ  ಮಿಂದಿ ಕ ಡಿಟ್ಟಟರುವ ಹಣವನ್ುನ 
ಕರು ಿ ಮಾಡುತಾಾ ಹಣಕಾಸಿನ್ ಹರಿವನ್ುನ ಹಗಚ್ಚಿಸಲ್ಲ ಎಿಂಬ ಎಣಿಕಗ ಅವರದು! 

ಕುಗುೆಬಡಿಡ – ಹಣಕ್ಾಸು ಸಿತತಿ ಸರಿಪ್ಡಿಸುವ ಒಂದು ದಾರಿ ? 

ಕುಗುೆಬಡಿುಯ ಹಿಿಂದಿನ್ ಉದಗಾೇಶ ಆ ನಾಡಿನ್ಲ್ಲಿನ್ ಹಣಕಾಸು ವಹಿವಾಟ್ು ಮತ್ುಾ ಏರಾ ಾಡನ್ುನ ಸಹಜ ಸಿಾತ್ತಗ್ಗ ತ್ರುವುದಾಗಿದಗ. ಆದರಗ ಗಮನಸಬಗೇಕಾದ 
ಅಿಂಶವಗಿಂದರಗ ಕುಗುೆಬಡಿುಯನ್ುನ ಹಗಚ್ುಿ ದಿನ್ ಜ್ಾರಿಯಲ್ಲಿಡುವುದಿಲ್ಿ. ಅದು ಕಗೇವಲ್ ಅರಗಹಗ ತ್ತಾನ್ (temporary) ಏರಾ ಾಡಾಗಿರುತ್ಾದಗ. ಆದರ  ಅದನ್ುನ 
ಜ್ಾರಿಗ್ಗ ಳಿಸುವ ಹಿಿಂದಗ ಇರುವ ಲ್ಗಕಾಕಚಾರ ಏನ್ು ಎಿಂದು ತ್ತಳಿಯುವುದು ಕುತ್ ಹಲ್ವಗೇ ಸಗೈ! 

ಗಳಿಕಗ ಇಲ್ಿದ ಮತ್ುಾ ಹಣ ಕಳಗಯುವ ಕುಗುೆಬಡಿುಯನ್ುನ ಜ್ಾರಿ ಇಡುವುದರಿಿಂದ ಹ ಡಿಕಗದಾರರು ತ್ಮೆ ದುಡುನ್ುನ ಹಣಮನಗಗಳಲ್ಲಿಡದಗೇ ಹಗ ರನಾಡಿನ್ಲ್ಲಿ 
ಹ ಡಲ್ು ಮುಿಂದಾಗುತಾಾರಗ. ಹಗಚ್ಚಿನ್ ಗಳಿಕಗಗ್ಾಗಿ ಹಗಚ್ುಿ ಹಣ ಹಗ ರನಾಡಿನ್ಲ್ಲಿ ಹ ಡಿಕಗ ಆಗುತ್ತಾದಾಿಂತಗ ಈ ನಾಡಿನ್ ದುಡಿುನ್ ಬಗಲ್ಗ ಹಗ ರನಾಡಿನ್ ದುಡಿುನ್ 
ಬಗಲ್ಗಯ ಎದಿರು ಕುಗುೆತ್ಾದಗ (currency depreciation). ಅದು ಹಗ ರನಾಡಿನಿಂದ ಆಮದು ಮಾಡಿಕಗ ಳುುವ ಸರಕು, ಮಾಡುಗ್ಗ ಮತ್ುಾ ಸಗೇವಗಗಳು 
ತ್ುಟ್ಟಟಯಾಗುವಿಂತಗ ಮಾಡುತ್ಾದಗ. ಇದರಿಿಂದ, ಈ ನಾಡಿನಿಂದ ಸರಕುಗಮಾಡುಗ್ಗಗಸಗೇವಗಗಳನ್ುನ ಹಗ ರನಾಡುಗಳಿಗ್ಗ ರಪುಾ ಮಾಡಲ್ು ಹುರಿದುಿಂಬಿಸಿ ರಪುಾ 
ವಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಚ್ಟ್ುವಟ್ಟಕಗಗಳು ಹಗಚಾಿಗುವಿಂತಗ ಮಾಡುತ್ಾವಗ. ರಪುಾ ಮತ್ುಾ ಆಮದು – ಈ ಎರಡ  ಚ್ಟ್ುವಟ್ಟಕಗಗಳ ಹಣಕಾಸಿನ್ ವಹಿವಾಟ್ುಗಳಿಿಂದ 
ದುಡಿುನ್ ಹರಿವು ಹಗಚಾಿಗಿ, ನಾಡಿನ್ ಹಣಕಾಸಿನ್ ಸಿಾತ್ತ ಸರಿಪಡಿಸಲ್ು ಅನ್ುವು ಮಾಡಿಕಗ ಡುತ್ಾದಗ ಎಿಂದು ಹಗೇಳಲ್ಾಗುತ್ಾದಗ. 

(ಚಿತರ ಸ ಲ  :bloomberg.com) 

(ಮಾಹಿತಿ ಸ ಲ  : economist.com, economicshelp.org, economicshelp.org, en.wikipedia.org) 
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ಬರಿೋ ಬಿಸಿಲ್ನ್ನಂದ ಹಾರಲ್ರುವ ಬಾನ ್ ೋಡ 

- ಜಯತಿೋರ ತ ನಾಡಗವಡ 

 

ಇಿಂದಿನ್ ದಿನ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಗೇಸರ ಕಸುವಿನ್ (Solar power) ಹಲ್ವಾರು ವಸುಾಗಳನ್ುನ ನಾವು ಬಳಸುತ್ತಾದಗಾೇವಗ. ಅಳಿದು ಹಗ ೇಗದ ನಗೇಸರನ್ ಕಸುವು ನ್ಮಗ್ಗ 
ಸಾಕಶುಟ ನಗರವಿಗ್ಗ ಬರುತ್ತಾದಗ. ಇದಿೇಗ ನಗೇಸರ ಕಸುವಿನ್ ಬಾನಗ ೇಡವೂ ಕ ಡ ಬರಲ್ಲದಗ! ಆಗಸದಿ ಸಾಗುವ ಬಾನಗ ೇಡಗಳಿಗ  ನಗೇಸರನ್ ಕಸುವು 
ನಗರವಿಗ್ಗ ಬರಬಲ್ುಿದು ಎಿಂದರಗ ಬಗರಗುಗ್ಗ ಳುುವ ವಿಶಯವಗೇ ಸರಿ. 

ಸಿವಜರಾ ಲೂಂಡ್ ನಾಡಿನ್ ಕಗಲ್ವು ಅರಕಗಗ್ಾರರು ಮತ್ುಾ ಬಿಣಿಗ್ಗಯರಿಗರು ಸಗೇರಿ ಸ ್ ೋಲಾರ್ ಇಂಪ್್್ (Solar Impulse) ಹಗಸರಿನ್ ನಗೇಸರ ಕಸುವಿನ್ 
ಬಾನಗ ೇಡದ ಮಾದರಿವಿಂದನ್ುನ ಈ ಹಿಿಂದಗ ಅಣಿಗ್ಗ ಳಿಸಿದಾರು. ಇದಿೇಗ ಸಗ ೇಲ್ಾರ್ ಇಿಂಪಲ್್-2 ಹಗಸರಿನ್ ಬಾನಗ ೇಡ ತ್ಯಾರಿಸಿ ಇದನ್ುನ ಜಗತ್ತಾನ್ 
ಸುತಾಾಟ್ಕಗಕ ಕಳಿಸಿಕಗ ಡುವ ತ್ರಾತ್ುರಿಯಲ್ಲಿದಾಾರಗ. 

ಇದಗೇ ಜನ್ವರಿ ಮೊದಲ್ ವಾರ ಸ ್ ೋಲಾರ್ ಇಂಪ್್್-2 (Solar Impulse-2) ಬಾನಗ ೇಡವನ್ುನ ಅಬುದಾಬಿಯತ್ಾ ಸಾಗಿಸಲ್ಾಗಿದಗ. ಇದಗೇ ಮಾರ ಿ್ ನ್ಲ್ಲಿ 
ಅಬುದಾಬಿಯಿಂದ ತ್ನ್ನ ಪಯಣ ಶುರು ಮಾಡಲ್ಲರುವ ಈ ಬಾನಗ ೇಡ ಜುಲ್ಾಯ್ ವರಗಗ್ಗ 5 ತ್ತಿಂಗಳು ಜಗತ್ಾನಗನಲ್ಿ ಸುತ್ತಾ ಮತಗಾ ಅಬುದಾಬಿಯನ್ುನ 
ತ್ಲ್ುಪಲ್ಲದಗ. ಈ ಅಯುಾ ತ್ತಿಂಗಳ ಹಗ ತ್ುಾ ಸಗ ೇಲ್ಾರ ಇಿಂಪಲ್್ -2 ಹಗಲ್ು, ರಾತ್ತಿ 24 ಗಿಂಟ್ಗಗಳಲ್ ಿ ಕಗೇವಲ್ ನಗೇಸರನ್ ಬಲ್ದಿಿಂದ 

ಹಾರಾಡಲ್ಲದಗ.ಬಗಳಿಗ್ಗೆ ನಗೇಸರನ್ ಕಸುವನ್ುನ ಲ್ಲತ್ತಯಿಂ ಅಯಾನ್ಸ ಮಿಂಗ ಡಿನ್ಲ್ಲಿ (Battery) ಕ ಡಿಟ್ುಟ ರಾತ್ತಿ ಇದಗೇ ಕಸುವಿನ್ ಹಗಚ್ಚಿನ್ ಬಳಕಗ 
ಮಾಡಿಕಗ ಿಂಡು ಬಾನಗ ೇಡ ಹಾರಲ್ು ನಗರವಾಗುವಿಂತಗ ಇದನ್ುನ ಸಿದಾಗ್ಗ ಳಿಸಲ್ಾಗಿದಗ. 

Ѧ 
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ಈ ಮೊದಲ್ು ಇದಗೇ ಬಾನಗ ೇಡದ ಮಾದರಿಯಿಂದನ್ುನ 2009 ರಲ್ಲಿ ಹಾರಾಟ್ಗ್ಗ ಳಿಸಲ್ಾಗಿತ್ುಾ. ಇದು ಯುರಗ ೇಪ್ ಕಿಂಡದ ಹಲ್ವಗಡಗ 
ಹಾರಾಡಿ,ಮೊರಾ ಯಕಗ ಕವರಗಗ  ಸತ್ತ್ 26 ಗಿಂಟ್ಗ ಪಯಣ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಸಗ ೇಲ್ಾರ್ ಇಿಂಪಲ್್ ಗ್ಗಲ್ುವು ಕಿಂಡಿತ್ುಾ. ಇದರ ಗ್ಗಲ್ುವಿನ್ ಬಗನ್ನಲ್ಗಿೇ ಇದಿೇಗ 
ಸಗ ೇಲ್ಾರ್ ಇಿಂಪಲ್್-2 ಹಾರಾಟ್ ಎಲ್ಿರ ಗಮನ್ ತ್ನ್ನತ್ಾ ಸಗಳಗದಿದಗ. 

ಸಗ ೇಲ್ಾರ್ ಇಿಂಪಲ್್ ಹಮುೆಗ್ಗ ಸಿವರ ನಾಡಿನ್ ಬ ರಾ ಾಂಡ್ ಪಿಕ್ಾರ ್ಡ್ (Bertrand Piccard) ಮತ್ುಾ ಅಂಡ ರ ಬಾರ ಿಬರ ೆ್ (Andre Borschberg) 

ಇವರ ಕನ್ಸಿನ್ ಕ ಸು. ಪಕಾರ ು್ ಈ ಹಿಿಂದಗ 1999 ರಲ್ಲಿ ಪಾಯರಶ್ಟ್ ಬಲ್ ನ್ಸ ಮ ಲ್ಕ ಜಗತ್ಾನಗನೇ ಸುತ್ತಾ ದಾಕಲ್ಗ ಮಾಡಿದ ಸಾಹಸಿ. ಇವರ 
ತ್ಿಂದಗ,ಅಜೆ ಕ ಡ ಇಿಂತ್ ಸಾಹಸ ಕಗಲ್ಸದಲ್ಲಿ ತಗ ಡಗಿದಾರಿಂತಗ. ಅದಕಗಕ ಇರಬಹುದು ಇಿಂತ್ಹವಿಂದು ಬಾನಗ ೇಡದ ಕಗಲ್ಸಕಗಕ ಪಕಾರ ು್ ಕಯ್ 
ಹಾಕ್ದಾಾರಗ. ಇನ್ ನ ಅಿಂಡಗಿ, ಸಿವರ ಎರಗ  ಾೇರ ್್ ನ್ಲ್ಲಿ ಬಾನಾಡಿಗರಾಗಿ ಕಗಲ್ಸ ಮಾಡುತ್ತಾದಾರು, ಕಾದಾಟ್ದ ಬಾನಗ ೇಡ, ಹಗಲ್ಲಕಾಪಟರ್ ಓಡಿಸಿದ ಸಾಕಶುಟ 
ಅನ್ುಬವ ಅಿಂಡಗಿ ಅವರಿಗಿದಗ. 2009 ಕ್ಕಿಂತ್ಲ್  ಮುಿಂಚ್ಚನಿಂದಲ್ಗೇ ಇವರಿಬಬರು ಒಟ್ಾಟಗಿ ಈ ಹಮುೆಗ್ಗಗ್ಾಗಿ ಕಗಲ್ಸ ಕಯೆಿಂಡಿದಾಾರಗ. 

ಗಲ್ಾ ಕಗ ಲ್ಲಿ ನಾಡುಗಳಿಿಂದ ತ್ನ್ನ ಪಯಣ ಆರಿಂಬಿಸುವ ನಗೇಸರನ್ ಬಾನಗ ೇಡ ಅರಬಿಬೇ ಕಡಲ್ದ ಮ ಲ್ಕ ಬಾರತ್, ಮಯನಾೆರ್, ಚ್ಚೇನಾ ದಾಟ್ಟ 
ಪಗಸಿಪಕ್ಸ ಸಾಗರ ಹಾದು ಅಮ್ಮೇರಿಕಾದತ್ಾ ಸಾಗಿ ಅಟ್ಾಿಿಂಟ್ಟಕ್ಸ ಕಡಲ್ದಿಿಂದ ತಗಿಂಕಣ ಯುರಗ ೇಪ್, ಬಡಗಣ ಆಪಿಕಾ ಹಾದು ಮತಗಾ ಅಬುದಾಬಿಗ್ಗ 
ಬಿಂದಿಳಿಯಲ್ಲದಗ. ಕಗ ಲ್ಲಿ ನಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ವಾತಾವರಣ ಹದವಾಗಿದುಾ ಮಾರ ಿ್ ನ್ಲ್ಲಿ ಬಾನಗ ೇಡ ಹಾರಾಟ್ಕಗಕ ಅಬುದಾಬಿ ತ್ಕುಕದಾಗಿದಗಯಿಂದು ಈ 
ತಾಣವನ್ುನ ಆಯುಾಕಗ ಳುಲ್ಾಗಿದಗ. 
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ಬಾನಗ ೇಡದ ಮಾಡುಗ್ಗ ಮತ್ುಾ ಅದರ ವಿಶಗೇಶತಗಗಳತ್ಾ ಒಿಂದು ನಗ ೇಟ್ ಬಿೇರಿದಾಗ, ಇದನ್ುನ ಪೂರಿ ಾ ಕಾರ ಬನ್ಸ ನ್ ಲ್ಲನಿಂದ ಮಾಡಲ್ಾಗಿದುಾ. ಏರ ಬರ -

380 (AirBus-380) ರಶುಟ ದಗ ಡುದಾದ ರಗಕಗಕಗಳು ಈ ನಗೇಸರನ್ ಬಾನಗ ೇಡ ಹಗ ಿಂದಿರಲ್ಲದಗ. ಸುಮಾರು 2.3 ಟ್ನ್ಸ ತ್ ಕದ ಬಾನಗ ೇಡಕಗಕ , 17.5 

ಕುದುರಗಬಲ್ದ ಎರಡು ಮಿಂಚ್ಚನ್ ಓಡುಗ್ಗಗಳನ್ುನ ಅಳವಡಿಸಲ್ಾಗಿದಗ. ಒಟ್ುಟ 17, 248 ನಗೇಸರನ್ ಗ ಡುಗಳನ್ುನ ಹಗ ಿಂದಿರುವ ಈ ಬಾನ್ಹಕ್ಕಗ್ಗ 234 
ಪೇಟ್ (ಸುಮಾರು 72 ಮೇಟ್ರ ್) ಉದಾದ ರಗಕಗಕಗಳನ್ುನ ಜ್ಗ ೇಡಿಸಲ್ಾಗಿದಗ. 
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ಬಾನಗ ೇಡದ ಪಿಮುಕ ವಿಶಗೇಶತಗಗಳನ್ುನ ಕಗಳಗ್ಗ ಪಟ್ಟಟ ಮಾಡಲ್ಾಗಿದಗ. 

 ತ್ ಕ : 2.3 ಟ್ನ್ಸ 

 ಮಿಂಚ್ಚನ್ ಓಡುಗ್ಗ ಬಲ್ : 2 * 17.5 hp 

 ರಗಕಗಕಯ ಉದಾ : 72 ಮೇಟ್ರ್ 

 ಒಟ್ುಟ ನಗೇಸರನ್ ಗ ಡುಗಳ ಸಿಂಕಗಯ : 17248 (ಲ್ಲತ್ತಯಿಂ ಆಯಾನ್ಸ) 
 ನಗೇಸರನ್ ಗ ಡುಗಳ ದಪಾ : 35 ಮಕಾಿನ್ಸ್ 
 ಜಗತ್ುಾ ಸುತ್ುಾವ ಹಾರಾಟ್ : ಮಾರ ಿ್ 2015 ರಿಿಂದ ಜುಲ್ಾಯ್ 2015, ಒಟ್ುಟ 35000 ಕ್.ಮೇಗಳು 
 ಕಾಕ್ಾಟ್ ನ್ ಗ್ಾತ್ಿ: 3.8 ಕ ಯಬಿಕ್ಸ ಮೇಟ್ರ ೆಳು , ಒಬಬ ಬಾನಾಡಿಗ ಕ ರಲ್ು ಏರಾ ಾಟ್ು 

ಸಗ ೇಲ್ಾರ್ ಇಿಂಪಲ್್-2 ನ್ ಹಾರಾಟ್ ಮುಿಂಬಗ ತ್ತಾನ್ ಬಾನಗ ೇಡಗಳ ಉದಯಮದಲ್ಲಿ ಹಗ ಸ ಉರುವಲ್ು ಬಳಸುವತ್ಾ ಹಗಜ್ಗೆಯಾಗಲ್ಲದಗಯೇ ಎಿಂಬುದನ್ುನ 
ಜಗತ್ುಾ ಕಾತ್ರದಿಿಂದ ನಗ ೇಡುತ್ಾಲ್ಲದಗ. ಈ ಹಗ ಸ ಅರಕಗಗ್ಗ ನ್ಮೆ ಕಡಗಯಿಂದ ಒಳಗುಯದಾಗಲ್ಲ ಎಿಂದು ಹರಸಗ ೇಣ. 

(ಮಾಹಿತಿ ಮತುತ ತಿಟ್ು ಸ ಲ : solarimpulse.com) 
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ಹರಳಿನ್ರಿಮೆಗ  ನ್್ರರ ಹಬಿ – ಬಾಗ 1 

- ರಗುನ್ಂದನ್ 

 

ವಿಶವ ಒಕ ಕಟ್ವು(United Nations) 2014 ವರುಶವನ್ುನ ನ್ಡುನಾಡಿನ್ ಹರಳಿನ್ರಿಮೆಯ ವರುಶ(International Year of Crystallography) 

ಎಿಂದು ಸಾರಿದಗ. 

ಎಕ್ಸ್-ಕದಿರುಗಳನ್ುನ(X-rays), ನ್ ಯಟ್ಾಿನ್ಸ ಗಳನ್ುನ ಮತ್ುಾ ಎಲ್ಗಕಾರನ್ಸ ಗಳನ್ುನ ಬಳಸಿ ಹರಳುಗಳ(crystal) ಒಳ ಇಟ್ಟಳವನ್ುನ(internal structure) 

ಕಿಂಡುಕಗ ಳುುವ ಅರಿಮ್ಮಗ್ಗ 2014 ಕಗಕ ನ್ ರು ವರುಶ ತ್ುಿಂಬುತ್ಾದಗ. ಅದರ ನಗನ್ಪಗ್ಾಗಿ ವಿಶವ ಒಕ ಕಟ್ವು ಈ ವರುಶವನ್ುನ ಹರಳಿನ್ರಿಮ್ಮಯ ವರುಶ 
ಎಿಂದು ಆಚ್ರಿಸುತ್ತಾದಗ. ಇಿಂದು ಬಗೇರಗ ಬಗೇರಗ ಅರಿಮ್ಮಯ ರಿಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಹರಳಿನ್ರಿಮ್ಮಯ ಚ್ಳಕಗಳನ್ುನ ಬಳಸಿ ವಸುಾಗಳ ಒಳಗ್ಗ ಇರುವ 

ನ್ನರುಗ (arrangement)ಯನ್ುನ ಕಿಂಡುಹಿಡಿಯಲ್ಾಗುತ್ಾದಗ. ವಸುಾಗಳ ಒಳಗ್ಗ ಅಣುಗಳು ಯಾವ ಬಗ್ಗಯಲ್ಲಿ ಹಗಣ್ಗದುಕಗ ಿಂಡಿವಗ ಎಿಂಬುದು ತ್ುಿಂಬಾ 
ಮುಕಯವಾಗುತ್ಾದಗ. 

ಎತ್ುಾಗ್ಗಗ್ಗ – ವಜಿ ಮತ್ುಾ ಗ್ಾಿಪಯ್ಟ ಎರಡ  ಕ ಡ ಕರಿ ಪನ್(carbon) ಅಣುಗಳಿಿಂದಲ್ಗೇ ತ್ುಿಂಬಿರುವುದು. ಆದರಗ ಒಳಗ್ಗ ಅಣುಗಳು ಯಾವ 

ಒಡಡವದಲ್ಲಿ(pattern) ಹರಡಿದಗ ಎಿಂಬುದು ಅದರ ಗುಣಪರಿಚಗಗಳು(properties) ತ್ತೇರಾ ೆನ್ ಮಾಡುತ್ಾದಗ. ನ್ಮಗ್ಗ ಗ್ಗ ತ್ತಾರುವಿಂತಗ ವಜಿ ತ್ುಿಂಬಾ 
ಗಟ್ಟಟಯಾದ ವಸುಾ ಆದರಗ ಗ್ಾಿಪಯ್ಟ ಮ್ಮತ್ಾಗಿರುತ್ಾದಗ. 

 ಹತಗ ಾಿಂಬತ್ಾನಗೇ ನ್ ರಗೇಡಿನ್(century) ಕಡಗಗ್ಗ ಅಿಂದರಗ 1880-90ರ ಕಾಲ್ದಲ್ಲಿ ಪ್ುರುಳರಿಮೆಯಲ್ಲಿ(physics) ಸಾಕಶುಟ ಬದಲ್ಾವಣ್ಗಗಳು ಆಗಲ್ಲಕಗಕ 
ಮೊದಲ್ಾದವು. ನ್್ಯಟ್ನ್ ನ್ ಜರುಗ್ಾಟ್ದ ಕಟ್ಟಲ್ಗಗಳನ್ುನ(Newton’s laws of motion) ಕಡು ಚ್ಚಕಕದಾದ ಅಣುಗಳಿಗ್ಗ ಮತ್ುಾ ತ್ುಣುಕುಗಳಿಗ್ಗ(atoms 

and particles) ಬಳಸುವುದಕಗಕ ಬರುತ್ಾದಗ ೇ ಇಲ್ಿವೇ ಎಿಂಬ ಕಗೇಳಿವ ಎಲ್ಗಿಡಗ ಕಗೇಳಿಬರುತ್ತಾತ್ುಾ. ಅದರಗ ಟ್ಟಟಗ್ಗ ಬಗಳಕು ಅಲ್ಗಯೇ ಇಲ್ಿವಗೇ ತ್ುಣುಕಗ ೇ 
ಎಿಂಬ ಇಬಬಗ್ಗ(wave particle duality)ಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಶುಟ ಚ್ರಗ ಿ ಏರ ಾಟ್ಟಟತ್ುಾ. ಆ ಹಗ ತ್ತಾಗ್ಗ ಅರಿಮ್ಮಗ್ಾರರಿಗ್ಗ ಕಡು ಚ್ಚಕಕ ವಸುಾಗಳಾದ ಅಣುಗಳು ಮತ್ುಾ 
ತ್ುಣುಕುಗಳ ಬಗ್ಗಗಿನ್ ಕುತ್ ಹಲ್ ಹಗಚ್ುಿತಾಾ ಹಗ ೇಯತ್ು. 
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ಅಣು ಮತ್ುಾ ತ್ುಣುಕುಗಳು ತ್ುಿಂಬಾ ಚ್ಚಕಕದಾದಾರಿಿಂದ ಅವುಗಳನ್ುನ ಬರಿಗಣಿಿನ್ಲ್ಲಿ ನಗ ೇಡಲ್ಲಕಗಕ ಆಗುವುದಿಲ್ಿ ಎಿಂಬುದು ತ್ತಳಿದಿರುವ ವಿಶಯ. ನ್ಮೆ 
ಕಣಿಿಗ್ಗ ಕಾಣುವ ವಸುಾಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಗಳಕ್ನ್ ಅಲ ಯಗಲ್ಕ್ಕಿಂತ್(wavelength of light) ಹಗಚಾಿಗಿ ಇರುತ್ಾದಗ. ಬಗಳಕ್ನ್ ಅಲ್ಗಯಗಲ್ 400 nm 

ಇಿಂದ 700nm ವರಗಗ  ಹರಡಿದಗ. ಅಿಂದರಗ ವಸುಾ ಚ್ಚಕಕ ಚ್ಚಕಕದಾಗಿ ಅಗುತಾಾ ಹಗ ೇದಿಂತಗ ಅದನ್ುನ ಪತಗಾಮಾಡುವ ಕದಿರುಗಳ ಅಲ್ಗಯಗಲ್ ಕ ಡ 
ಕಡಿಮ್ಮಯಾಗುತಾಾ ಹಗ ೇಗಬಗೇಕು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಣುಗಳು ಮತ್ುಾ ತ್ುಣುಕುಗಳ ಪಾಟ್ಟ ಆಿಂಗ್ಾ್ರುಮ್(10^-10m) ಮತ್ುಾ ನಾನಗ ೇಮೇಟ್ರ್ (10^-

9m) ಹರವಿನ್ಲ್ಲಿ ಇರುತ್ಾದಗ. ಹಾಗ್ಾಗಿ ಈ ಕಡು ಚ್ಚಕಕ ವಸುಾಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿಯಲ್ು ಅಶಗಟೇ ಚ್ಚಕಕ ಅಲ್ಗಯಗಲ್ವುಳು ಕದಿರುಗಳನ್ುನ ಬಳಸಬಗೇಕಾಗುತ್ಾದಗ. 
ಮ್ಮೇಲ್ಲನ್ ತ್ತಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್-ಕದಿರುಗಳು ಒಿಂದು ಹರಳಿನ್ ಮ ಲ್ಕ ಹಾದುಹಗ ೇದಾಗ ಎದುರಿನ್ ತಗರಗಯ ಮ್ಮೇಲ್ಗ ಯಾವ ರಿೇತ್ತಯ ಚ್ುಕ್ಕಯ 
ವಿನಾಯಸವಿಂದನ್ುನ ಹಗ ಮೆಸುತ್ಾವಗ ಎಿಂದು ಕಾಣಬಹುದು. 
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ಮಯಿಯ ಕ್ಾಪಾಡುವ ಏರಾ ಪಟ್ುಗಳ ಒಳನ ್ ೋಟ್ 

- ಯಶವನ್ತ ಬಾಣಸವಾಡಿ 

ನ್ಮೆ ಮಯಯನ್ುನ ಕಾಪಾಡಲ್ು ಅಣಿಗ್ಗ ಿಂಡಿರುವ ಎರಡು ಏರಾ ಾಟ್ುಗಳಾದ ಕ್ಾಪ ೋರಾ ಪಟ್ು (immune system) ಹಾಗು ಹಾಲ್ರಸದ ೋರಾ ಪಟ್ುಗಳ 
(lymphatic system) ಹಲ್ವಾರು ಇಟ್ಟಳ (structure) ಹಾಗು ಕಗಲ್ಸಗಳು ಒಿಂದಗೇ ತ್ರನಾಗಿರುವುದರಿಿಂದ ಇವುಗಳನ್ುನ ಒಟ್ಾಟಗಿ ತ್ತಳಿದುಕಗ ಳುುವುದು 
ಒಳಿತ್ು. 

ಕಾಪಗೇರಾ ಾಟ್ು ನ್ಮೆ ಮಯಯಳಕಗಕ ನ್ುಸುಳುವ ನ್ಿಂಜುಳ (virus), ದಿಂಡಾಣು (bacteria), ಬ ಸು (fungus) ಹಾಗು ಹಗ ರಕುಳಿ (parasite) 

ಮುಿಂತಾದ ಕಗಡುಕುಕಣಗಳಗೊಡನಗ (pathogens) ಹಗ ಡಗದಾಡಿ, ನ್ಮೆ ಮಯೆ ತಗ ಡಕುಿಂಟ್ಾಗದಿಂತಗ ಕಾಯುವ ಕಗಲ್ಸವನ್ುನ ಮಾಡುತ್ಾದಗ. 

ಹಾಲ್ಿಸದಗೇರಾ ಾಟ್ು, ಹಾಲ್ಿಸವಗಿಂಬ (lymph) ಹರಿಕವನ್ುನ (liquid) ಗ ಡುಕಟ್ುಟಗಳಿಿಂದ (tissue) ನಗತ್ಾರಿನ್ ಏರಾ ಾಟ್ಟಗ್ಗ ಹಿಿಂತ್ತರುಗಿಸುವ ಕಗಲ್ಸವನ್ುನ 
ಮಾಡುತ್ಾದಗ. ಗ ಡುಕಟ್ುಟಗಳಿಿಂದ ಒಟ್ುಟಗ ಡಿಸುವ ಹರಿಕವನ್ುನ ನಗತ್ಾರಿನ್ ಏರಾ ಾಟ್ಟಗ್ಗ ತ್ಲ್ುಪಸುವ ಮುನ್ನ, ಹರಿಕದಲ್ಲಿರಬಹುದಾದ ಕಸ, ಬಗೇಡವಾದ 
ಸ ಲ್ುಗ ಡುಗಳು ಇಲ್ಿವಗ ಗ ಡುಕಟ್ುಟಗಳನ್ುನ ಹಗ ಕ್ಕರಬಹುದಾದ ಯಾವುದಗೇ ಬಗ್ಗಯ ಕಗಡುಕುಕಣಗಳನ್ುನ (pathogens) ಸಗ ೇಸುವ ಕಗಲ್ಸವನ್ುನ 
ಹಾಲ್ಿಸದಗೇರಾ ಾಟ್ು ಮಾಡುತ್ಾದಗ. 

ಕರುಳಿನಿಂದ ಹಿೇರಿಕಗ ಿಂಡ ಕಗ ಬುಬಳಿಗಳನ್ುನ (fatty acids), ನಗತ್ಾರಗೇರಾ ಾಟ್ಟಗ್ಗ ತ್ಲ್ುಪಸುವ ಕಗಲ್ಸದಲ್ ಿ ಹಾಲ್ಿಸದಗೇರಾ ಾಟ್ು ಪಾಲ್ಗ ೆಳುುತ್ಾದಗ. ಈ 
ಏರಾ ಾಟ್ು ನ್ವಿರುಹಾಲ್ಿಸಗ್ಗ ಳವಗಗಳು (lymphatic capillaries), ಹಾಲ್ಿಸಗ್ಗ ಳವಗಗಳು (lymphatic vessels) ಹಾಗು ಹಾಲ್ಿಸಗಡಗುಗಳನ್ುನ 
(lymph nodes) ಒಳಗ್ಗ ಿಂಡಿರುತ್ಾದಗ. 

ಬರಹದ ಮೊದಲ್ ಎರಡು ಕಿಂತ್ುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಏರಾ ಾಟ್ುಗಳ ಒಡಲ್ರಿಮ್ಮಯನ್ುನ (anatomy) ತ್ತಳಿದುಕಗ ಳಗೊುೇಣ. ಮ ರನಗೇ ಕಿಂತ್ತನ್ಲ್ಲಿ 
ಉಸಿರಿಯರಿಮ್ಮಯ (physiology) ಬಗ್ಗೆ ತ್ತಳಿಸಿಕಗ ಡುವಗ. 

ಹಾಲ್ಿಸದಗೇರಾ ಾಟ್ು ಹಾಗು ಕಾಪಗೇರಾ ಾಟ್ುಗಳ ಮುಕಯ ಬಾಗಗಳಗಿಂದರಗ ಕಗಿಂಪು ಮ ಳಗಮಜ್ಗೆ (red bone marrow) ಹಾಗು ಬಗಳ್-ನಗತ್ಾರು (ಬಗನಗ) 
ಕಣಗಳು (ತ್ತಟ್ಟ 1, 2). 

ಕಗಿಂಪು ಮ ಳಗಮಜ್ಗೆ ನಗತ್ಾರುಮಾಡುವ (hematopoietic) ಗ ಡುಕಟ್ುಟ (tissue). ಇದು ಹಿೇರುಗದಗಲ್ುಬುಗಳಿಿಂದ (spongy bone) ಮಾಡಲ್ಾಟ್ಟಟರುವ 
ಚ್ಪಾಟ್ಗಟ ಎಲ್ುಬುಗಳಲ್ಲಿ (flat bones)ಇರುತ್ಾದಗ. ಈ ಗ ಡುಕಟ್ಟಟನ್ಲ್ಲಿ ನಗತ್ಾರುಕಣಗಳನ್ುನ (blood cells) ಮಾಡುವ ಬುಡಗ ಡುಗಳು (stem cells) 

ಇರುತ್ಾವಗ. ಕಾಪಗೇರಾ ಾಟ್ಟನ್ಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗ ೆಳುುವ ಎಲ್ಾಿ ಬಗ್ಗಯ ಬಗನಗಕಣಗಳು (white blood cells), ಕಗಿಂಪು ಮ ಳಗಮಜ್ಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಲ್ಾಡುತ್ಾವಗ. 
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ಬಗನಗಕಣಗಳು (WBC) ಎರಡು ಬಗ್ಗಯ ಬುಡಗ ಡುಗಳಿಿಂದ ಹುಟ್ುಟತ್ಾವಗ. ಅವುಗಳಗಿಂದರಗ, 

1) ಮುನ್ುನಚ್ಚಿನ್ (myeloid) ಬುಡಗ ಡಿನಿಂದ ಒಿಂಜಿೇವ ಕಣ (monocytes) ಹಾಗು ನ್ುಚ್ಚಿನ್ಕಣಗಳು (granulocytes) ಹುಟ್ುಟತ್ಾವಗ. 

2) ಹಾಲ್ಿಸಬಗ್ಗ ಬುಡಗ ಡುನಿಂದ ಹುಟ್ುಟಕಗ ಲ್ುಿಗ ಡುಗಳುಗಹುಕಗ ಗ ಡು (natural killer cells) ಮತ್ುಾ ಹಾಲ್ಿಸಕಣಗಳು (lymphocytes) 

ಮಾಡಲ್ಾಡುತ್ಾವಗ. 

1.1) ಒಂಜಿೋವ ಕಣಗಳು: (ತ್ತಟ್ಟ 2) 

ನ್ುಚ್ಚಿಲ್ಿದ (agranulocyte) ಬಗನಗಕಣವಾದ ಒಿಂಜಿೇವಕಣವು ಡಗ ಳುುಮುಕಕ (macrophage) ಇಲ್ಿವಗ ಕವಲ್ ೆಡುಗಳಾಗಿ (dendritic cells) 

ಮಾರ ಾಡುವ ಅಳವನ್ುನ ಹಗ ಿಂದಿವಗ. 
ಡಗ ಳುುಮುಕಕ (macrophages): ನ್ುಚ್ಚಿನ್ ಕಣಗಳಿಗ್ಗ ಹಗ ೇಲ್ಲಸಿದರಗ, ಒಿಂಜಿೇವ ಕಣಗಳು ಮಯೆ ತ್ಗುಲ್ುವ ಸಗ ೇಿಂಕ್ಗ್ಗ ಸವಲ್ಾ ತ್ಡವಾಗಿ 
ಎಚಗಿತ್ುಾಕಗ ಳುುತ್ಾವಗ. ಸಗ ೇಿಂಕು ತ್ಗುಲ್ಲದ ಮಯ್ ತಾಣವನ್ುನ ತ್ಲ್ುಪುವ ಒಿಂಜಿೇವ ಕಣಗಳು ಡಗ ಳುುಮುಕಕಗಳಾಗಿ ಬದಲ್ಾಗುತ್ಾವಗ. 

ತ್ತನಗ ಡುಗಳ (phagocytes) ಬಗ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಿಂದಾದ ಡಗ ಳುುಮುಕಕವು ಕಗಡುಕುಕಣಗಳನ್ುನ ನ್ುಿಂಗಿ ಅರಗಿಸಿಕಗ ಳುುವ ಗುಣವನ್ುನ ಹಗ ಿಂದಿದಗ. 
ಸಗ ೇಿಂಕನ್ುನ ತ್ಡಗಯುವುದರ ಜ್ಗ ತಗಗ್ಗ, ಸಗ ೇಿಂಕು ಕಗ ನಗಗ್ಗ ಿಂಡ ಮ್ಮೇಲ್ಗ ಕಗಡುಕುಕಣ ಹಾಗು ಕಾಪಗೇರಾ ಾಟ್ುಗಳ ಕಾದಾಟ್ದಿಿಂದ ಉಿಂಟ್ಾಗುವ 
ಕಸಗಳನ್ ನ ತಗಗ್ಗಯುವ ಕಗಲ್ಸವನ್ುನ ಮಾಡುತ್ಾದಗ. 

ಕವಲ್ ೆಡುಗಳು (dendritic cells): ತಗ ಗಲ್ು ಹಾಗು ಲ್ಗ ೇಳಾದರದ (mucus membrane) ಗ ಡುಕಟ್ುಟಗಳಲ್ಲಿ ಒಿಂಜಿೇವ ಕಣಗಳು ಕವಲ್ ೆಡುಳಾಗಿ 
ಮಾರ ಾಡುತ್ಾವಗ. ಕವಲ್ ೆಡುಗಳು ಕಗಡುಕುಕಣಗಳ ಒಗೆದಿಕಗಳನ್ುನ ಗುರುತ್ತಸುವ ಕಗಲ್ಸವನ್ುನ ಮಾಡುತ್ಾವಗ. ಒಗೆದಿಕಗಳನ್ುನ ಗುರುತ್ತಸುವಿಕಗ T ಹಾಗು B 

ಎಿಂಬ ಹಾಲ್ಿಸಕಣಗಳನ್ುನ ಚ್ುರುಕುಗ್ಗ ಳಿಸುವ ಕಗಲ್ಸವನ್ುನ ಮಾಡುತ್ಾದಗ. 
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1.2) ನ್ುಚಿುನ್ ಕಣಗಳು: (ತ್ತಟ್ಟ 2) 

ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಮ ರು ಬಗ್ಗ. 

ಕ್ ಂಬಣ ್ ಿಲ್ವುಕಣಗಳು (eosinophils): ಒಗೆದಿಕಗಯ ಉರಿಯ ತ್ಗಳನ್ುನ (allergic inflammation) ಕಡಿಮ್ಮ ಮಾಡುವ ಹಾಗು ಮಯಯಳಕಗಕ 
ನ್ುಸುಳುವ ಹಗ ರಕುಳಿಗಳ (parasites) ಮ್ಮೇಲ್ಗ ದಾಳಿಮಾಡುವಲ್ಲಿ ನಗರವಾಗುತ್ಾವಗ. 

ಮರುಹುಳಿಯಲ್ವುಕಣಗಳು (basophils): ಹಗ ರಕುಳಿ ಹಾಗು ಹಲ್ವು ಬಗ್ಗಯ ಒಗೆದಿಕಗಳು (antigens) ಮಯಯನ್ುನ ಹಗ ಕಾಕಗ, ಹಗಪಗರಿನ್ಸ 
(heparin) ಹಾಗು ಹಿಸಟಮನ್ಸ (histamine) ಎಿಂಬ ಇರು ಾಗಳನ್ುನ (chemicals) ಸ ಸುವ ಮ ಲ್ಕ ಒಗೆದಿಕಗಯ ಉರಿಯ ತ್ದ (allergic 

inflammation) ಹಮುೆಗ್ಗಯನ್ುನ ಕಗರಳಿಸುತ್ಾವಗ. 

ಸಪ ಪಬಣ ್ ಿಲ್ವುಕಣಗಳು (neutrophils): ಸಗ ೇಿಂಕು ತ್ಗುಲ್ಲದ ಕ ಡಲ್ಗ ಎಚಗಿತ್ುಾಕಗ ಳುುವ ಬಗನಗಕಣಗಳಿವು. ಕಗಡುಕುಕಣಗಳು ಸ ಸುವ ಇರು ಾಗಳನ್ುನ 
(chemicals) ಗುರುತ್ತಸುವ ಅಳವನ್ುನ ಹಗ ಿಂದಿರುವ ಸಪಗಾಬಣ್ಗ ಿಲ್ವುಕಣಗಳು, ಸಗ ೇಿಂಕು ತ್ಗುಲ್ಲದ ಮಯಾಬಗಕಗಕ ಓಡುತ್ಾವಗ. ಸಗ ೇಿಂಕು ತ್ಗುಲ್ಲದ 
ತಾಣವನ್ುನ ತ್ಲ್ುಪದ ಸಪಗಾಬಣ್ಗ ಿಲ್ವುಕಣಗಳು, ಕಗಡುಕುಕಣಗಳನ್ುನ ತ್ತನಗ ಡುವಿಕಗಯ (phagocytosis) ಹಮುೆಗ್ಗಯಲ್ಲಿ ನ್ುಿಂಗುತ್ಾವಗ. ನ್ುಿಂಗಿದ 
ಕಗಡುಕುಕಣವನ್ುನ ಇರು ಾಗಳ ನಗರವಿನಿಂದ ಸಾಯಸುತ್ಾವಗ. 

 

2) ಹಾಲ್ರಸಕಣಗಳು (lymphocytes): (ತ್ತಟ್ಟ 2) 

ಹಾಲ್ಿಸಬಗ್ಗ ಬುಡಗ ಡುಗಳಿಿಂದ T ಹಾಗು B ಎಿಂಬ ಎರಡು ಬಗ್ಗಯ ಹಾಲ್ಿಸಕಣಗಳು ಹುಟ್ುಟತ್ಾವಗ. 

2.1) T-ಹಾಲ್ರಸಕಣಗಳು (T-lymphocytes): T-ಗ ಡುಗಳು ಎಿಂದ  ಕರಗಯಬಹುದಾದ ಈ ಬಗನಗಕಣಗಳು, ಗ್ಗ ತ್ುಾ ಮಾಡಿದ ಕಗಡುಕುಕಣಗಳ 
ಎದುರಾಗಿ ಸಗಣಸಲ್ು ನಗರವಾಗುತ್ಾವಗ. T-ಗ ಡುಗಳು ನಗೇರವಾಗಿ ಕಗಡುಕುಕಣಗಳ ಮ್ಮೇಲ್ಗ ಎರಗುವುದರ ಜ್ಗ ತಗಗ್ಗ ಕಗಡುಕುಕಣಗಳ ಎದುರಾಗಿ ಸಗಣಸುವ 
ಉಳಿದ ಕಾಪಗೇರಾ ಾಟ್ಟನ್ ಗ ಡುಗಳಿಗ್ಗ ನಗರವಾಗುತ್ಾವಗ. 

ಒಮ್ಮೆ ಸಗ ೇಿಂಕು ತ್ಗುಲ್ಲದ ಮ್ಮೇಲ್ಗ ಒಿಂದಶುಟ T-ಗ ಡುಗಳು ಸಗ ೇಿಂಕ್ಗ್ಗ ಕಾರಣವಾದ ಕಗಡುಕುಕಣವನ್ುನ ನಗನ್ಪಟ್ುಟಕಗ ಳುಲ್ು, ‘ನಗನ್ಪನ್ T-

ಗ ಡುಗಳಾಗಿ’ (memory T-cells) ಬದಲ್ಾಗುತ್ಾವಗ. ಒಮ್ಮೆ ಮಾಡಲ್ಾಟ್ಟ ನಗನ್ಪನ್ T-ಗ ಡುಗಳು, ಯಾವಾಗಲ್ು ನಗತ್ಾರಗೇರಾ ಾಟ್ಟನ್ಲ್ಲಿ 
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ಹರಿದಾಡುತ್ತಾರುತ್ಾವಗ. ಮುಿಂದಗ ಅದಗೇ ಬಗ್ಗಯ ಕಗಡುಕುಕಣ ಮಯಯನ್ುನ ಹಗ ಕಕರಗ ನಗನ್ಪನ್ T-ಗ ಡುಗಳು, ಕಗಡುಕುಕಣಗಳ ಒಗೆದಿಕಗಳನ್ುನ (antigen) 

ತ್ುಿಂಬಾ ಕಡಿಮ್ಮ ವಗೇಳಗಯಲ್ಲಿ ಗುರುತ್ತಸಿ, ಅವುಗಳನ್ುನ ಸದಗಬಡಿಯುತ್ಾವಗ. 

(ನಗ ೇಡಿ ಹಗೇಗಿದಗ ನ್ಮೆ ಮಯಯ ಕಾಪಾಡುವ ಪಡಗಗಳ ಏರಾ ಾಟ್ು. ಹಿಿಂದಗ ಮ್ಮೆ ಎರಗಿದ ಕಗಡುಕುಕಣಗಳನ್ುನ ನಗನ್ಪಟ್ುಟಕಗ ಿಂಡು ಮುಿಂದಗ ಅದಗೇ 
ಕಗಡುಕುಕಣಗಳು ಬಿಂದರಗ ಬಗೇಗನಗೇ ಗುರುತ್ು ಹಿಡಿದು ಸದಗಬಡಗಯುತ್ಾವಗ!) 

2.2) B-ಹಾಲ್ರಸಕಣಗಳು/B-ಗ್ಡುಗಳು (B-lymphocytes/B-cells): B-ಗ ಡುಗಳು, ಕಗಡುಕುಕಣಗಳನ್ುನ ಎದುರುಗ್ಗ ಿಂಡ ಕ ಡಲ್ಗ ತ್ನ್ನ 
ಕಗಲ್ಸವನ್ುನ ಚ್ುರುಕುಗ್ಗ ಳಿಸಲ್ು ರಸಗ ಡುಗಳಾಗಿ (plasma cells) ಬದಲ್ಾಗುತ್ಾವಗ. ರಸಗ ಡುಗಳು, ಕಗಡುಕುಕಣದ ಒಗೆದಿಕಗಳ (antigen) 

ಎದುರಾಗಿ ಎದುರುಕಗಳನ್ುನ (antibody) ಮಾಡುತ್ಾವಗ. ಎದುರುಕಗಳು, ಕಗಡುಕುಕಣಗಳ ಒಗೆದಿಕಗಳಿಗ್ಗ ಅಿಂಟ್ಟಕಗ ಳುುವ ಮ ಲ್ಕ, ಉಳಿದ 

ಕಾಪಗೇರಾ ಾಟ್ಟನ್ ಕಣಗಳು ಕಗೇಡುಕುಕಣಗಳ ಮ್ಮೇಲ್ಗ ಎರಗುವ ತ್ನ್ಕ ಕಗಡುಕುಕಣಗಳನ್ುನ ತ್ಡಗದು ನಲ್ಲಿಸುತ್ಾವಗ. 

2.3) ಹುಟ್ುುಕ್ ್ಲ್ುಲಗಗ್ಡುಗಳು (natural killer cells): 

ಹಾಲ್ಿಸಕಣಗಳ ಬಗ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಿಂದಾದ ಹುಟ್ುಟಕಗ ಲ್ುಿಗ (ಹುಕಗ ) ಗ ಡುಗಳು ಹಲ್ವು ಬಗ್ಗಯ ಕಗಡುಕುಕಣಗಳು ಹಾಗು ಏಡಿ ಹುಣಿಿನ್ ಗ ಡುಗಳ 
(cancer cells) ಎದುರಾಗಿ ಸಗಣಸುವ ಕಸುವನ್ುನ ಹಗ ಿಂದಿವಗ. 

ನಗತ್ಾರು ಜ್ಾರಿನ್ಲ್ಲಿ (circulatory tract) ಓಡಾಡುವ ಹುಕಗ ಗ ಡುಗಳು, ಹಾಲ್ಿಸಗಡಗು (lymph node), ತಗ ಳಗು (spleen) ಹಾಗು ಕಗಿಂಪು 
ಮ ಳಗಮಜ್ಗೆಗಳ (red bone marrow) ಮ್ಮೇಲ್ಗ ಎರಗುವ ಹಲ್ವಾರು ಕಗಡುಕುಕಣಗಳ ಎದುರಾಗಿ ಸಗಣಸುತ್ಾವಗ. 

 (ಮಾಹಿತಿ ಮತುತ ತಿಟ್ು ಸ ಲ ಗಳು: 1. embryology.med 2. en.wikipedia.org, 3. biology-

forums.com , 4. remnanthealth.com, 5. niaid.nih.gov, 6. innerbody.com) 

http://honalu.net/
minche@honalu.net
minche@honalu.net
https://embryology.med.unsw.edu.au/embryology/index.php?title=SH_Lecture_-_Lymphatic_Structure_and_Organs
http://en.wikipedia.org/wiki/Lymph_capillary
http://biology-forums.com/index.php?action=gallery;sa=view;id=8507%20
http://biology-forums.com/index.php?action=gallery;sa=view;id=8507%20
http://remnanthealth.com/blog/guest-blogger-patty-wooldridge-lymphatic-system/
http://www.niaid.nih.gov/topics/immuneSystem/Pages/structureImages.aspx
http://www.innerbody.com/image/lympov.html


-----------------------------------------------------------------------    
134      ಹ ್ ನ್ಲ್ು                ಮಿಂಬಲ್ಗ: http://honalu.net/              ಮಿಂಚಗ: minche@honalu.net
    

ನ ಲ್ದಾಳದಲ್ಲ ಹ ್ ಸ ನ್ನೋರು 
- ಪ್ರಶಾಂತ ಸ ್ ರಟ್್ರ 

“ಈಗ ಕಡಲ್ಲನ್ಲ್ಲಿರುವ ನೇರಿಗಿಿಂತ್ ಮ ರು ಪಟ್ುಟ ಹಗಚ್ಚಿನ್ ನೇರು ನಗಲ್ದಾಳದಲ್ಲಿ ದಗ ರಗತ್ತದಗ!”  

ಎಿಂಬಿಂತ್ ಬಿಸಿ ಸುದಿಾ ಕಗಲ್ವು ದಿನ್ಗಳ ಹಿಿಂದಗ ಜಗತ್ತಾನಗಲ್ಗಿಡಗ ಪಸರಿಸಿತ್ುಾ. ಹನ ನೇರಿಗ್ಾಗಿ ಪರದಾಡುತ್ತಾರುವ ಇಿಂದಿನ್ ದಿನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹಗ ಸದಾಗಿ ದಗ ರಗತ್ 
ಹಗೇರಳವಾದ ನೇರಿನ್ ಸಗಲ್ಗ ಎಲ್ಿರನ್ ನ ಸಗಳಗದಿತ್ುಾ. ಆದರಗ ಹಾಗ್ಗ ದಗ ರಗತ್ ಸಗಲ್ಗಯ ಆಳಕಗಕ ಹಗ ೇಗುವುದು ಮತ್ುಾ ಅಲ್ಲಿಿಂದ ನೇರಗತ್ತಾ ನಗಲ್ದ ಮ್ಮೇಲ್ೆಡಗ 
ತ್ರುವುದು ಈ ಹಗ ತ್ತಾಗಿಂತ್  ಆಗದ ಮಾತ್ು ಅನ್ುನವಿಂತ್ ವಿಶಯ ಹಲ್ವು ಮಿಂದಿಯ ಗಮನ್ಕಗಕ ಬರಲ್ಲಲ್ಿವಗನ್ನಬಹುದು. 

ಹಗ ಸ ನೇರಿನ್ ಸಗಲ್ಗ ಎಟ್ುಕದ ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಗಿಂಟ್ಟನ್ಿಂತಾದರ , ಈ ಹಗ ಸ ಕಿಂಡುಹಿಡಿಯುವಿಕಗ ನಗಲ್ದಲ್ಲಿ ಕಡಲ್ುಗಳು ಹಗೇಗ್ಗ ಉಿಂಟ್ಾದವು 
ಅನ್ುನವಿಂತ್ ಸಿಕಕಲ್ಾದ ಕಗೇಳಿವಗ್ಗ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ಾರ ನೇಡಲ್ಲದಗಯಿಂದು ಅರಿಮ್ಮಗ್ಾರರು ಅಿಂದುಕಗ ಿಂಡಿದಾಾರಗ. ನೇರಿನ್ ಈ ಹಗ ಸ ಸಗಲ್ಗಯತ್ಾ ಹಗ ೇಗುವ 

ಮುನ್ನ ನ್ಮೆ ನಗಲ್ದ ಆಳಕಗಕ ಮೊದಲ್ು ಇಳಿಯೇಣ ಬನನ. 

ನಗಲ್ದ ಮ್ಮೇಲ್ಗೈಯಲ್ಲಿ ಕಡಲ್ು, ಬಗಟ್ಟಗಳು ಇರುವುದು ಕಣಿಿಗ್ಗ ಕಾಣಿಸುವಿಂತ್ದು. ನಗಲ್ದಲ್ಲಿ ನೇರಿನ್ ಪಾಲ್ು ಮ ರರಶಿಟದಗ ಅನ್ುನವುದು ಅದರ 
ಮ್ಮೇಲ್ಗೈಯನ್ುನ ತಗಗ್ಗದುಕಗ ಿಂಡಾಗಶಗಟೇ ದಿಟ್, ಆದರಗ ಅದರ ಒಡಲ್ಾಳದ ರಚ್ನಗಯನ್ುನ ತ್ತಳಿದುಕಗ ಿಂಡಾಗ ಅದರ ಇಡಿಯಾದ ಕಟ್ಟಣ್ಗ ನ್ಮೆ ಅರಿವಿಗ್ಗ 
ಬರಬಲ್ಿದು. ನಗಲ್ದ ಒಟ್ಾಟರಗ ತ್ ಕಕಗಕ ಹಗ ೇಲ್ಲಸಿದಾಗ ನೇರಿನ್ ತ್ ಕ, ಅದರ ಪಿಮಾಣ ತ್ುಿಂಬಾನಗೇ ಕಡಿಮ್ಮ. ನಗಲ್ದಾಳವು ಮುಕಯವಾಗಿ ಕಬಿಬಣದಿಂತ್ಹ 
ಜಲ್ಲಿಯ ವಸುಾಗಳಿಿಂದ ಕ ಡಿದಗ. 

ಹಿಿಂದಿನ್ ಬರಹವಿಂದರಲ್ಲಿ ನಗಲ್ದ ದುಿಂಡಗಲ್ವು ಸುಮಾರು 12,756 ಕ್.ಮೇ. ಮತ್ುಾ ಅದರ ರಾಶಿಯು (mass) ಸುಮಾರು 5.98 x1024 kg 

ಇರುವುದನ್ುನ ತ್ತಳಿದುಕಗ ಿಂಡಿದಗಾವು. ನಗಲ್ದ ಮ್ಮೇಲ್ಗೈಯಿಂದ ನಗಲ್ದ ನ್ಡುವು (center) ಸುಮಾರು 12,756/ = 6378 ಕ್.ಮೇ. ಆಳದಲ್ಲಿದಗ. 

ಅದರ ಒಟ್ುಟ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಕಬಿಬಣವು ಸುಮಾರು 32.1%, ಉಸಿರಾ ೆಳಿ (oxygen) 30.1%, ಸಿಲ್ಲಕಾನ್ಸ 15.1%, ಮಾಯಗ್ಗನೇಸಿಯಿಂ 13.9%, ಗಿಂದಕ 
2.9%, ನಕಗಲ್ 1.8%, ಕಾಯಲ್ಲ್ಯಿಂ 1.5% ಮತ್ುಾ ಅಲ್ುಯಮನಯಿಂ 1.4% ರಶಿಟದಗ. ಕಗಳಗಿನ್ ತ್ತಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಗಲ್ದ ಒಟ್ಾಟರಗ ಸಿೇಳುನಗ ೇಟ್ವನ್ುನ 
ತಗ ೇರಿಸಲ್ಾಗಿದಗ. 
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ನಗಲ್ದ ಇಟ್ಟಳವನ್ುನ (structure) ತ ್ ಗಟ  (0-35 km), ಮೆೋ್ ಹ ್ ದಕ್  (35-60 km), ಹ ್ ದಕ್  (35-2890 km), ಹ ್ ರತಿರುಳು (2890-5150) 

ಮತ್ುಾ ಒಳತಿರುಳು (5150-6378 km) ಅಿಂತಾ ಗುರುತ್ತಸಲ್ಾಗಿದಗ. ನಗಲ್ದ ಒಳತ್ತರುಳು ಮತ್ುಾ ಹಗ ರತ್ತರುಳಿನ್ ಬಾಗ ತ್ುಿಂಬಾ ದಟ್ಟಣ್ಗ ಹಗ ಿಂದಿದುಾ 
ಮುಕಯವಾಗಿ ಕರಗಿದ ಕಬಿಬಣದಿಿಂದ ಕ ಡಿದಗ. ಹಗ ದಿಕಗಯ ಬಾಗವು ಸಿಲ್ಲಕಗೇಟ್ ಕಲ್ುಿಗಳಿಿಂದ ಕ ಡಿದುಾ ಕಬಿಬಣ ಮತ್ುಾ ಮಾಯಗ್ಗನೇಸಿಯಿಂ ಜಲ್ಲಿಗಳನ್ುನ 
ಒಳಗ್ಗ ಿಂಡಿದಗ. ತಗ ಗಟ್ಗಯ ಬಾಗವು ಕಡಲ್ಾಳ, ಕಲ್ುಿಗಳು, ಜಲ್ಲಿಗಳಿಿಂದ ಕ ಡಿದಗ. 

ನಗಲ್ದ ಆಳದಲ್ಲಿ ತ್ುಿಂಬಾನಗೇ ಒತ್ಾಡ ಮತ್ುಾ ಬಿಸುಪರುವುದರಿಿಂದ ಅದರ ಆಳಕಗಕ ಕಗಲ್ವು ಕ್.ಮೇ. ಗಳಶಗಟೇ ಮನ್ುಶಯರು ಮಾಡಿದ ಸಲ್ಕರಣ್ಗಗಳು 
ಇಳಿಯಬಲ್ಿವು. ಹಾಗ್ಗ ನಗ ೇಡಿದರಗ ಇಲ್ಲಿಯವರಗಗ್ಗ ನಗಲ್ದ ಮ್ಮೇಲ್ಗೈಯಿಂದ ಮನ್ುಶಯರಿಗ್ಗ ಕಗ ರಗಯಲ್ು ಆದ ತ್ ತ್ತನ್ ಆಳ ಬರಿೇ 12.3 ಕ್.ಮೇ. (ರಶಾಯ 
ಕಯೆಿಂಡ ತ್ ತ್ು ಕಗ ರಗಯುವ ಹಮುೆಗ್ಗ, 1989). ನಗಲ್ದಾಳದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಕರಣ್ಗಗಳನ್ುನ ಇಳಿಸಲ್ು ಆಗದಿದಾರ , ನಗಲ್ದ ಇಟ್ಟಳವನ್ುನ ಅರಿಮ್ಮಯ ಇತ್ರ 

ಚ್ಳಕಗಳನ್ುನ ಬಳಸಿ ಅರಿತ್ುಕಗ ಳುಲ್ಾಗುತ್ಾದಗ. ಅಿಂತ್ಹ ಅರಿಮ್ಮಯ ಚ್ಳಕದಲ್ಲಿ ಮುಕಯವಾದದುಾ ನ್ಡುಕದರಿಮೆ (Seismology). 

ಮುಕಯವಾಗಿ ನಗಲ್ದ ತಗ ಗಟ್ಗಯ ಬಾಗದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡಗಯಾಗುವ ಹಗೇರಳವಾದ ಕಸುವಿನಿಂದಾಗಿ ‘ನಗಲ್ನ್ಡುಕಗಳು’ (earthquakes) ಉಿಂಟ್ಾಗುತ್ಾವಗ. 
ಹಿೇಗ್ಗ ಉಿಂಟ್ಾದ ನಗಲ್ನ್ಡುಕಗಳು ಹಗ ಮೆಸುವ ನ್ಡುಕದ ಅಲ ಗಳು (seismic waves), ನಗಲ್ದ ಮ್ಮೇಲ್ಗೈಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅದರ ತ್ತರುಳಿನ್ 
ಬಾಗದವರಗಗ್ಗ ತ್ ರಬಲ್ಿವು. ನ್ಡುಕದ ಅಲ್ಗಗಳ ಹರಡುವ ಬಗ್ಗ, ಅವುಗಳ ವಗೇಗ, ನಗಲ್ದ ಇಟ್ಟಳವನ್ುನ ಮ್ಮೇಲ್ಗ ತ್ತಳಿಸಿರುವಿಂತಗ ಗುರುತ್ತಸಲ್ು 
ನಗರವಾಗಿವಗ. ನ್ಡುಕದ ಅಲ್ಗಗಳು ಬಗೇರಗ ಬಗೇರಗ ವಸುಾಗಳಲ್ಲಿ ಬಗೇರಗಯಾದ ವಗೇಗದಿಿಂದ ಹರಡುತ್ಾವಗ. ಒಣಕಲ್ಲಿನ್ಿಂತ್ಹ ರಚ್ನಗಯಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ವಗೇಗ 
ಬಗೇರಗಯಾಗಿದಾರಗ ನೇರಿನಿಂದ ಕ ಡಿದ ಹಸಿಕಲ್ಲಿನ್ಲ್ಲಿ ವಗೇಗವು ಬಗೇರಗಯಾಗಿರುತ್ಾದಗ. 

ಮುಮೆಲ್ಗಗಳು (Primary/P Waves) ಎಿಂದು ಗುರುತ್ತಸಲ್ಾಗುವ ನ್ಡುಕದಲ್ಗಗಳ ಒಿಂದು ಬಗ್ಗ, ಗಟ್ಟಟಯಾದ ಮತ್ುಾ ನೇರಿನ್ ರ ಪದಲ್ಲಿರುವ 
ವಸಾಗಳಗರಡಲ್ ಿ ಸಾಗಬಲ್ಿವು. ಅದಗೇ ಇಮೆಲ್ಗಗಳು (Secondary/S Waves) ಎಿಂಬ ನ್ಡುಕದಲ್ಗಗಳು ಗಟ್ಟಟಯಾದ ವಸುಾಗಳಲ್ಿಶಗಟೇ ಸಾಗಬಲ್ಿವು. 

 

ಹಾಗ್ಗನಗೇ ನೇರಿನ್ ರ ಪ ಇಲ್ಿವಗೇ ಅದರ ಅಿಂಶವನ್ುನ ಹಗ ಿಂದಿದ ವಸುಾಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಗುವಾಗ ಮುಮೆಲ್ಗಗಳ ವಗೇಗ ಬದಲ್ಾಗುವುದು ಅರಕಗಯಿಂದ 
ತ್ತಳಿದುಬಿಂದಿದಗ. ಈ ಅರಿವನ್ುನ ಬಳಸಿಕಗ ಿಂಡಗೇ ಇತ್ತಾೇಚ್ಚಗ್ಗ ನಗಲ್ದಾಳದಲ್ಲಿ ’ನೇರಿದಗ’ ಎಿಂಬುದನ್ುನ ಅಿಂದಾಜಿಸಲ್ಾಗಿದಗ. ಈಗ ನ್ಮೆ ಈ ಬರಹದ ಮುಕಯ 
ವಿಶಯ ’ನಗಲ್ದಾಳ’ದಲ್ಲಿ ನೇರಿನ್ತ್ಾ ಬಿಂದಿಂತಾಯತ್ು. 
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ಅಮ್ಮೇರಿಕಾದ ನಾರ ಾ್ ವಗಸಟರ ನ್ ಕಲ್ಲಕಗವಿೇಡಿನ್ ನಗಲ್ದಿರುವರಿಗ (geophysicist) ಸಿುೋವ್ಸ ಜಾಕಬ್ನ್ (Steve Jacobsen) ಮತ್ುಾ ನ್ ಯ ಮ್ಮಕ್್ಕಗ ೇ 
ಕಲ್ಲಕಗವಿೇಡಿನ್ ನ್ಡುಕದಲ್ಗಯರಿಗ (seismologist) ಬಾರಂಡನ್ (Brandon Schmandt) ಅವರು ನ್ಡುಕದರಿಮ್ಮ ಬಳಸಿ, ನಗಲ್ದ ಮ್ಮೇಲ್ಗೈಯಿಂದ 
ಸುಮಾರು 660 ಕ್.ಮೇ. ಆಳದಲ್ಲಿ ನೇರಿನ್ ಬಿಡಿಕಣಗಳಿದುಾ, ಅವುಗಳು ರಿಂಗ್ ವುಡಯ್ರು (Ringwoodite) ಎಿಂಬ ಹರಳು ರ ಪದಲ್ಲಿರುವ ವಸುಾವಿಗ್ಗ 
ಅಿಂಟ್ಟಕಗ ಿಂಡಿರುವುದಾಗಿ ತ್ತಳಿಸಿದಾಾರಗ. 

ರಿಿಂಗ್ಸ ವುಡಯ್ಟ (ಅದನ್ುನ ಕಿಂಡುಹಿಡಿದ ಅರಿಮ್ಮಗ್ಾರರ ಹಗಸರಿನಿಂದ ಕರಗಯಲ್ಾಗುತ್ತಾದಗ), ನಗಲ್ದಾಳದ ಹಗ ದಿಕಗಯ ಬಾಗದಲ್ಲಿ ಹಗೇರಳವಾಗಿ ಇರುವ 
ವಸುಾವಗಿಂದು ನ್ಡುಕದಲ್ಗಗಳ ಮ ಲ್ಕ ಈ ಮುಿಂಚಗ ಅರಿಯಲ್ಾಗಿತ್ುಾ. ರಿಿಂಗ್ಸ ವುಡಯ್ಟ ಮುಕಯವಾಗಿ ಕಬಿಬಣ ಮತ್ುಾ ಮಾಯಗ್ಗನೇಸಿಯ್ಿಂ ನಿಂದ ಕ ಡಿದುಾ, 
ತ್ನ್ನ ತ್ ಕದ 2.1% ರಶುಟ ನೇರನ್ುನ ಹಿಡಿದುಕಗ ಳುಬಲ್ಿದು ಅಿಂತಾನ್  ತ್ತಳಿಯಲ್ಾಗಿತ್ುಾ. ಆದರಗ ಇಲ್ಲಿಯವರಗಗ್ಗ ನಗಲ್ದಾಳದ ರಿಿಂಗ್ಸ ವುಡಯ್ಟ ಹರಳಿನ್ಲ್ಲಿ 
ನಜವಾಗಲ್  ನೇರಿದಗಯೇ ಎಿಂದು ಗ್ಗ ತಾಾಗಿರಲ್ಲಲ್ಿ. 

 

(ನಗಲ್ದ ಒಡಲ್ಾಳದ ಹಗ ದಿಕಗಯ ಬಾಗದಲ್ಲಿ ಕಿಂಡುಬರುವ ರಿಿಂಗ್ಸ ವುಡಯ್ಟ ಹರಳು) 

ಇಲ್ಲಿಯವರಗಗ್ಗ ಉಿಂಟ್ಾದ ಸುಮಾರು 500 ನಗಲ್ನ್ಡುಕಗಳ (earthquakes) ಮಾಹಿತ್ತಗಳನ್ುನ ಸಿಟೇವ ಜ್ಾಕಬ್ನ್ಸ ಅವರು ಒರಗಗ್ಗಹಚ್ಚಿ ನಗ ೇಡಿದಾಗ, 

ನ್ಡುಕದಲ್ಗಗಳ (seismic waves) ವಗೇಗ ಸುಮಾರು 660 ಕ್.ಮೇ. ನಗಲ್ದಾಳಕಗಕ ತ್ಲ್ುಪದಾಗಲ್ಗಲ್ಾಿ ಬಗೇರಗಯಾಗಿರುವುದು ಮತ್ುಾ ಆ ವಗೇಗ ಹಸಿ 
ರ ಪದಲ್ಲಿರುವ ರಿಿಂಗ್ಸ ವುಡಯ್ಟ ಹರಳುಗಳಿಗ್ಗ ತಾಗಿದಾಗ ಪಡಗಯುವ ವಗೇಗಕಗಕ ಸಾಟ್ಟಯಾಗಿದಗ ಎಿಂದು ತಗ ೇರಿಸಿದಾಾರಗ. ಇದಕಾಕಗಿ ಅವರು ಮತ್ುಾ 
ಬಾಿಿಂಡನ್ಸ ತ್ಮೆ ಅರಕಗಮನಗಯಲ್ಲಿ ಹಸಿ ಮತ್ುಾ ಒಣ ರಿಿಂಗ್ಸ ವುಡಯ್ಟ ಹರಳುಗಳಿಗ್ಗ ನ್ಡುಕದಲ್ಗಗಳನ್ುನ ತಾಗಿಸಿದಾಗ ದಗ ರಗತ್ ವಗೇಗ ಮತ್ುಾ 
ನಗಲ್ನ್ಡುಕಗಳು ನೇಡಿದ ಮಾಹಿತ್ತಯನ್ುನ ತಾಳಗಹಾಕ್ ಈ ನಲ್ುವಿಗ್ಗ ಬಿಂದಿದಾಾರಗ. 

ಹಿೇಗ್ಗ ನಗಲ್ದಾಳದಲ್ಲಿ ಇಳಿಯದಗೇ ಅರಿಮ್ಮಯ ಚ್ಳಕಗಳನ್ುನ ಬಳಸಿ ನಗಲ್ದ ಒಡಲ್ಾಳದಲ್ಲಿ ನೇರಿರುವುದನ್ುನ ಅರಿಮ್ಮಗ್ಾರರು ತಗ ೇರಿಸಿದಿಂತಾಗಿದಗ. 
ನ್ಮಗ್ಗ ಕಿಂಡಿರುವ ಈ ಹಗ ಸ ನೇರು ಬಳಕಗಗ್ಗ ಎಟ್ುಕದಿಂತ್ತದಾರ , ನ್ಮೆ ನಗಲ್ದ ಮ್ಮೇಲ್ಗೈಯಲ್ಲಿ ಉಿಂಟ್ಾಗಿರುವ ಕಡಲ್ುಗಳ ಹುಟ್ಟಟನ್ ಕತಗ ಮತ್ುಾ 
ಒಟ್ಾಟರಗಯಾಗಿ ನಗಲ್ದ ರಚ್ನಗಯ ಬಗ್ಗೆ ನ್ಮಗ್ಗ ಸಾಕಶುಟ ತ್ತಳುವಳಿಕಗಯನ್ುನ ಮುಿಂದಿನ್ ದಿನ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೇಡಲ್ಲದಗ. 

(ಮಾಹಿತಿ ಮತುತ ತಿಟ್ು ಸ ಲ ಗಳು: www.usatoday.com, trussty-jasmine, wikipedia.org) 
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ಜ ೋನ್ುಹುಳದ ಬಾಳ ಿ ಸುತುತ 
- ರತಿೋಶ ರತಾುಕರ 

ಸಿಹಿಯಾದ ಜ್ಗೇನ್ನ್ುನ ನೇಡುವ ಜ್ಗೇನ್ುಹುಳುಗಳ ಹುಟ್ುಟ ಮತ್ುಾ ಬಗಳವಣಿಗ್ಗಯು ಹಲ್ವು ಕುತ್ ಹಲ್ಕಾರಿ ಅಿಂಶಗಳನ್ುನ ಒಳಗ್ಗ ಿಂಡಿದಗ. ಪುಟ್ಟಗ ಡಿನ್ಲ್ಲಿ 
ದಗ ಡು ಸಿಂಸಾರವನ್ುನ ನ್ಡಗಸಿಕಗ ಿಂಡು ಹಗ ೇಗುವ ಈ ಕ್ೇಟ್ಗಳ ಬದುಕ್ನ್ ಬಗ್ಗಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಶುಟ ಹಲ್ತ್ನ್ವಿದಗ. ಒಿಂದು ಜ್ಗೇನನ್ ಗ ಡಿನ್ಲ್ಲಿ ಒಡತ್ತ, ಗಿಂಡು 
ಜ್ಗೇನ್ು ಮತ್ುಾ ದುಡಿಮ್ಮಗ್ಾರ ಜ್ಗೇನ್ುಹುಳಗಳಗಿಂಬ ಮ ರು ಬಗ್ಗಯ ಹುಳಗಳಿರುತ್ಾವಗ. ಎಲ್ಾಿ ಜ್ಗೇನ್ುಹುಳಗಳು ಮೊಟ ು, ಮರಿಹುಳ (larvae), ಗ್ಡುಹುಳ 

(pupa) ಮತ್ುಾ ಜ ೋನ್ುಹುಳವಗಿಂಬ ನಾಲ್ುಕ ಹಿಂತ್ಗಳಲ್ಲಿ ಜ್ಗೇನ್ುಗ ಡಿನ್ಲ್ಲಿ ಬದುಕು ನ್ಡಗಸುತ್ತಾರುತ್ಾವಗ. 

ಜ ೋನ್ುಹುಳದ ಬಾಳ ಿ ಸುತುತ (Life cycle):  

 

ಜ್ಗೇನ್ುಗ ಡಿನ್ಲ್ಲಿ ಸಾಕಶುಟ ಹಗಣುಿ ಜ್ಗೇನ್ುಹುಳಗಳಿದಾರ  ಒಡತ್ತ ಜ್ಗೇನ್ುಹುಳವು ಮಾತ್ಿ ಎರುಬುಳು (fertile) ಹುಳವಾಗಿದಗ. ಒಡತ್ತ ಜ್ಗೇನ್ು ಮಾತ್ಿ 
ಮೊಟ್ಗಟಗಳನನಡುವ ಕಸುವನ್ುನ ಹಗ ಿಂದಿದಗ. ಜ್ಗೇನ್ುಹುಳು ಎರಡು ಬಗ್ಗಯ ಮೊಟ್ಗಟಯಿಂದ ಹುಟ್ಟಬಹುದು; 
1) ಹಗಣುಿ ಗಿಂಡಿನಗ ಡನಗ ಕ ಡುವಿಕಗಯ ಬಳಿಕ ಇಟ್ಟ ಮೊಟ್ಗಟ 2) ಹಗಣುಿ ಗಿಂಡಿನಗ ಿಂದಿಗ್ಗ ಕ ಡದಗಯೇ ಇಟ್ಟ ಮೊಟ್ಗಟ 
ಮೊದಲ್ ಬಗ್ಗಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಟದ ಜ್ಗೇನ್ುಹುಳುಗಳು ಯಾವಾಗಲ್  ಹಗಣುಿ ಜ್ಗೇನ್ುಗಳಾಗಿರುತ್ಾವಗ ಅದಗೇ ಎರಡನಗೇ ಬಗ್ಗಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಟದ ಜ್ಗೇನ್ುಹುಳುಗಳು 
ಗಿಂಡಾಗಿರುತ್ಾವಗ; ಒಡತ್ತ ಹುಳವು ಗಿಂಡು ಹುಳದಗ ಡನಗ ಕ ಡಿದಾಗ ಅದರ ಗಿಂಡು ಬಿತ್ುಾಗಳನ್ುನ ಪಡಗದು ತ್ನ್ನಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಸಿಟ್ುಟಕಗ ಳುುತ್ಾದಗ. ಯಾವಾಗ 
ಹಗಣುಿ ಜ್ಗೇನ್ುಹುಳುಗಳನ್ುನ ಹುಟ್ಟಟಸಬಗೇಕು ಮತ್ುಾ ಯಾವಾಗ ಗಿಂಡು ಜ್ಗೇನ್ುಗಳನ್ುನ ಅನ್ುನವುದನ್ುನ ಒಡತ್ತ ಜ್ಗೇನ್ು ತ್ತೇರಾ ೆನಸುತ್ಾದಗ. ಹಗಣುಿ 
ಜ್ಗೇನ್ುಹುಳುಗಳು ಬಗೇಕಗಿಂದಾಗ ಒಡತ್ತ ಜ್ಗೇನ್ು ತ್ನ್ನಲ್ಲಿ ಕ ಡಿಟ್ುಟಕಗ ಿಂಡಿರುವ ಗಂಡುಬಿತುತಗಳನ್ುನ(sperm) ತ್ನ್ನ ಮೊಟ್ಗಟಯಡನಗ ಬಗರಗಸಿ ಹಗಣುಿ 
ಜ್ಗೇನ್ುಹುಳುಗಳನ್ುನ ಹುಟ್ಟಟಸುತ್ಾದಗ. ಒಡತ್ತ ಜ್ಗೇನ್ು ಗಿಂಡು ಜ್ಗೇನ್ುಹುಳಗಳನ್ುನ ಹುಟ್ಟಟಸಬಗೇಕಗಿಂದಾಗ ಗಿಂಡುಬಿತ್ುಾಗಳಗೊಿಂದಿಗ್ಗ ಬಗರಗಸದಗಯೇ ಬರಿೇ 
ಮೊಟ್ಗಟಗಳನ್ುನ ಇಡುತ್ಾದಗ! 

ಒಡತ್ತ ಜ್ಗೇನ್ುಹುಳವು ಗ ಡಿನ್ಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಗಟಗಳನಟ್ಟ ಮ ರು ದಿನ್ಗಳ ಬಳಿಕ ಮೊಟ್ಗಟಯಡಗದು ಮರಿಹುಳು(larvae) ಹಗ ರಗಡಗ ಬರುತ್ಾದಗ. ಈ 
ಮರಿಹುಳಗಳಿಗ್ಗ ದುಡಿಮ್ಮಗ್ಾರ ಜ್ಗೇನ್ುಹುಳಗಳು ಬಗೇಕಾದ ಊಟ್ವನ್ುನ ಒದಗಿಸುತ್ಾವಗ. ಮರಿಹುಳಗಳಿಗ್ಗ ಒದಗಿಸುವ ಊಟ್ವು ‘ಜ ೋನ್ುಗಂಜಿ‘ (Royal 

jelly) ಮತ್ುಾ ಜ್ಗೇನ್ುರಗ ಟ್ಟಟ (Bee Bread) ಆಗಿರುತ್ಾದಗ. ಹಗಚ್ುಿ ಮುನ್ುನಗಳಿರುವ (protein) ಹ ವಿನ್ ಬಿಂಡು (pollen), ಜ್ಗೇನ್ುತ್ುಪಾ ಮತ್ುಾ 

Ѧ 
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ಜ್ಗೇನ್ುಹುಳಗಳಗೇ ಹಗ ರಹಾಕುವ ದಗ ಳಗ(enzyme)ಗಳನ್ುನ ಸಗೇರಿಸಿ ಜ್ಗೇನ್ುಗಿಂಜಿಯನ್ುನ ಈ ದುಡಿಮ್ಮಗ್ಾರ ಹುಳಗಳು ಅಣಿಮಾಡುತ್ಾವಗ. ಜ್ಗೇನ್ುರಗ ಟ್ಟಟ 
ಎಿಂಬುದನ್ುನ ಜ್ಗೇನ್ುತ್ುಪಾ ಮತ್ುಾ ಹ ವಿನ್ ಬಿಂಡನ್ುನ ಸಗೇರಿಸಿ ಹುಳಗಳು ತ್ಯಾರಿಸಿರುತ್ಾವಗ. 

ಹಿೇಗ್ಗ ದುಡಿಮ್ಮಗ್ಾರ ಹುಳಗಳಿಿಂದ ಆರಗೈಕಗ ಮಾಡಿಸಿಕಗ ಿಂಡ ಮರಿಹುಳಗಳು ಬಗಳಗಯುತ್ತಾದಾಿಂತಗ, ಅವುಗಳ ಗ ಡುಗಳನ್ುನ ದುಡಿಮ್ಮಗ್ಾರ ಹುಳಗಳು 
ಮ್ಮೇಲ್ಲನಿಂದ ಮ್ಮೇಣವನ್ುನ ಬಳಸಿ ಮುಚ್ುಿತ್ಾವಗ, ಇದು ಮರಿಹುಳಗಳನ್ುನ ಹಗ ರಗಿನ್ ತಗ ಿಂದರಗಗಳಿಿಂದ ಕಾಪಾಡುತ್ಾದಗ ಮತ್ುಾ ಅವುಗಳ ಬಗಳವಣಿಗ್ಗಗ್ಗ 
ಬಗೇಕಾದ ಬಿಸುಪನ್ುನ ಕಾದುಕಗ ಳುುತ್ಾದಗ. ಮುಚ್ಚಿದ ಗ ಡಿನಗ ಳಗಿರುವ ಮರಿಹುಳ ಮತ್ಾಶುಟ ಬಗಳಗದು ಗ ಡುಹುಳದಹಿಂತ್ಕಗಕ ಹಗ ೇಗುತ್ಾದಗ. ಬಳಿಕ 
ಗ ಡುಹುಳದಿಿಂದ ಜ್ಗೇನ್ುಹುಳ ಹಗ ರಗ್ಗ ಬರುತ್ಾದಗ. ಇದು ಗ ಡಿನ್ ಮುಚ್ಿನ್ುನ ಒಡಗದು ಹಗ ರಬಿಂದು ಉಳಿದ ಹುಳಗಳಗೊಡನಗ ಬಗರಗತ್ು ಬಗಳಗಯುತ್ಾದಗ. 

ಮೊಟ್ಗಟಯಿಂದ ಒಡತ್ತ, ಗಿಂಡುಹುಳ ಮತ್ುಾ ದುಡಿಮ್ಮಗ್ಾರ ಹುಳಗಳು ಆಗುವ ಬಗ್ಗಯನ್ುನ ಈ ಕಗಳಗಿನ್ ಚ್ಚತ್ಿದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು: 

 

ಒಡತಿ ಜ ೋನ್ುಹುಳ: 

ದುಡಿಮ್ಮಗ್ಾರ ಜ್ಗೇನ್ುಹುಳಗಳು ಯಾವ ಮರಿಹುಳವು ಒಡತ್ತ ಜ್ಗೇನ್ುಹುಳವಾಗಬಗೇಕಗಿಂದು ಆರಿಸುತ್ಾವಗ. ಹಾಗ್ಾಗಿ, ಒಡತ್ತಯಾಗುವ ಆ ಮರಿಹುಳಕಗಕ 
ಹಗಚ್ುಿ ಜ್ಗೇನ್ುಗಿಂಜಿಯನ್ುನ ಒದಗಿಸುತ್ಾವಗ. ತ್ನ್ನ ಮರಿಹುಳದ ಹಿಂತ್ದ ಕಗ ನಗಯವರಗಗ  ಒಡತ್ತಯು ಊಟ್ವನ್ುನ ಪಡಗಯುತ್ಾದಗ. ಇದು ಒಡತ್ತಯ ಹಗರುವ 

ಅಿಂಗಗಳು ಮತ್ುಾ ಸುರಿಗ (hormone)ಗಳ ಬಗಳವಣಿಗ್ಗಗ್ಗ ನಗರವಾಗುತ್ಾದಗ. ಒಡತ್ತಯು ದುಡಿಮ್ಮಗ್ಾರ ಹುಳಕ್ಕಿಂತ್ ಒಿಂದ ವರಗ ಪಟ್ುಟ ದಗ ಡುದಿರುತ್ಾದಗ. 
ತ್ನ್ನ ಬಾಳಿನ್ುದಾಕ ಕ ಇದು ಜ್ಗೇನ್ುಗಿಂಜಿಯನ್ುನ ತ್ತಿಂದಗೇ ಬದುಕುತ್ಾದಗ. 

ಮೊಟ್ಗಟಯಡಗದು ಹಗ ರಬರುವ ಹಗ ಸ ಒಡತ್ತ ಹುಳವು ಮೊದಲ್ು ಮಾಡುವ ಕಗಲ್ಸವಗಿಂದರಗ, ಉಳಿದ ಗ ಡುಗಳಿಗ್ಗ ಹಗ ೇಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರು 
ಒಡತ್ತಯಾಗುತ್ತಾರುವ ಗ ಡುಹುಳವಿದಾರಗ ಅದಕಗಕ ತ್ನ್ನ ಕಗ ಿಂಡಿಯಿಂದ ನ್ಿಂಜನ್ುನ ಚ್ುಚ್ಚಿ ಸಾಯಸುವುದು. ಬಳಿಕ ಜ್ಗೇನ್ುಗ ಡಿನ್ ತ್ುಿಂಬಗಲ್ಾಿ ಓಡಾಡಿ 

ಆಗುತ್ತಾರುವ ಕಗಲ್ಸವನ್ುನ ಗಮನಸುತ್ಾದಗ. ಈ ಹಗ ಸ ಒಡತ್ತ ಹುಳವನ್ುನ ಒಮ್ಮೆಲ್ಗ ಒಡತ್ತ ಹುಳವಗಿಂದು ಉಳಿದ ದುಡಿಮ್ಮಗ್ಾರ ಹುಳಗಳು 
ಒಪಾಕಗ ಕಳುುವುದಿಲ್ಿ. ಒಡತ್ತ ಎಿಂದು ಹಗೇಳಿ ತ್ತರುಗುತ್ತಾರುವ ಈ ಹುಳವು ಗ ಡಿನಿಂದ ಹಗ ರಬಿಂದ ಎರಡು ಮ ರು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಗಿಂಡು ಜ್ಗೇನ್ುಹುಳದ 
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ಜ್ಗ ತಗ ಒಿಂದಾಗಿ ಮೊಟ್ಗಟಗಳನನಡುವ ಸುಳಿವನ್ುನ ನೇಡಬಗೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ಿ ಇದನ್ುನ ಒಡತ್ತ ಎಿಂದು ಎಲ್ಿರು ಒಪಾಕಗ ಳುುತಾಾರಗ, ಇಲ್ಿವಾದರಗ 
ದುಡಿಮ್ಮಗ್ಾರ ಹುಳಗಳು ಈ ಒಡತ್ತಯ ಸಾಯಸಿಯೇ, ಓಡಿಸಿಯೇ ಇನಗ ನಿಂದು ಒಡತ್ತ ಹುಳವನ್ುನ ನಗೇಮಸುತ್ಾವಗ. 

ಗ ಡಿನಿಂದ ಹಗ ರಬಿಂದ ಆರನಗೇ ದಿನ್ಕಗಕ ಒಡತ್ತ ಹುಳವು ಮ್ಮೈನಗರಗದು ಗಿಂಡು ಹುಳದಗ ಡನಗ ಒಿಂದಾಗಲ್ು ಸಿದಾವಾಗಿರುತ್ಾದಗ. ಮೊದಲ್ು ಗ ಡಿನ್ 
ಸುತ್ಾಲ್ು ಅದು ತ್ನ್ನ ಹಾರಾಟ್ವನ್ುನ ಆರಿಂಬಿಸುತ್ಾದಗ. ಗ ಡಿನ್ ಸುತ್ಾ ಹಾರಾಡುವುದರಿಿಂದ ಅದರ ಕಿಂಡಗಳು ಬಲ್ಗ್ಗ ಳುುತ್ಾವಗ. ಕಿಂಡಗಳು 
ಬಲ್ಗ್ಗ ಳುುವುದರಿಿಂದ ಹಗಚ್ುಿ ಗಿಂಡು ಹುಳಗಳ ಜ್ಗ ತಗ ಒಿಂದಾಗಲ್ು ಸಾದಯವಾಗುತ್ಾದಗ, ಹಾಗ್ಾಗಿ ಹಗಚ್ುಿ ಗಿಂಡುಬಿತ್ುಾಗಳನ್ುನ (sperms) 

ಪಡಗದುಕಗ ಳುಲ್ು ನಗರವಾಗುತ್ಾದಗ. ಇದರಿಿಂದ ಒಡತ್ತ ಜ್ಗೇನ್ುಹುಳದ ಹುಟ್ಟಟಸುವಿಕಗಯ ಕಸುವು ಹಗಚ್ುಿತ್ಾದಗ. ಇದು ಎರಡು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಗಿಂಡು ಹುಳಗಳ 

ಜ್ಗ ತಗ ಒಿಂದಾಗಿ ಮೊಟ್ಗಟಗಳನ್ುನ ಇಡುವ ಸ ಚ್ನಗ ಕಗ ಡಬಗೇಕು, ಇಲ್ಿವಾದರಗ ಅದು ಬಗೇಟ್ದ (sexual) ಹರಗಯ ದಾಟ್ಟದಗ ಎಿಂದು ಬಗೇರಗ ಒಡತ್ತಯನ್ುನ 
ನಗೇಮಸಲ್ಾಗುತ್ಾದಗ. 

ಒಿಂದು ಒಡತ್ತ ಹುಳವು ತ್ನ್ನ ಹರಗಯದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 40 ಗಿಂಡು ಹುಳಗಳ ಜ್ಗ ತಗ ಒಿಂದಾಗುತ್ಾವಗ. ತಾನ್ು ಮೊಟ್ಗಟಯಡಲ್ು ಶುರುಮಾಡಿದರಗ ದಿನ್ಕಗಕ 
2000 ದ ತ್ನ್ಕ ಮೊಟ್ಗಟಗಳನನಡುತ್ಾವಗ. ಒಿಂದು ಒಡತ್ತ ಹುಳವು ಸುಮಾರು 5 ವರುಶಗಳವರಗಗ್ಗ ಬದುಕಬಲ್ಿದು, ಆದರಗ ವಯಸಾ್ದಿಂತಗ ಅದರಗ 
ಮೊಟ್ಗಟಗಳನನಡುವ ಕಸುವು ಕಡಿಮ್ಮಯಾಗುತ್ಾದಗ. ಆಗ ಗ ಡಿನ್ ಹುಳಗಳು ಅದನ್ುನ ಬದಲ್ು ಮಾಡಬಹುದು. ಅಲ್ಿದಗೇ, ಗ್ಾಳಿಪಾಡು (weather) ಮತ್ುಾ 
ಹಗ ರಗಿನ್ ತಗ ಿಂದರಗಗಳಿಿಂದಲ್  ಇದು ತ್ನ್ನ ಮೊಟ್ಗಟಯಡುವ ಕಸುವನ್ುನ ಕಳಗದುಕಗ ಿಂಡು ಒಡತ್ತಯ ಜ್ಾಗದಿಿಂದ ಕಗಳಗಿಳಿಯಬಹುದು. ಹಗ ಸ 

ಒಡತ್ತಯಿಂದು ಗ ಡಿನ್ಲ್ಲಿ ಬಗಳಗಯುವಾಗ ಈಗ್ಾಗಲ್ಗೇ ಇರುವ ಒಡತ್ತ ಏನಾಗುತ್ಾದಗ ಎಿಂಬ ಕಗೇಳಿವ ನ್ಮೆಲ್ಲಿ ಮ ಡುತ್ಾದಗ. ಈಗ್ಾಗಲ್ಗೇ ಗ ಡಿನ್ಲ್ಲಿರುವ 
ಒಡತ್ತ ತ್ನ್ನ ಮೊಟ್ಗಟಯಡುವ ಕಸುವನ್ುನ ಚಗನಾನಗಿರಿಸಿಕಗ ಿಂಡಿದಾರಗ ಅದು ಕಗಲ್ವು ದುಡಿಮ್ಮಗ್ಾರ ಹುಳಗಳ ಒಡನಗ ಇನಗ ನಿಂದು ಜ್ಾಗಕಗಕ ಹಾರಿಹಗ ೇಗುತ್ಾದಗ, 
ಅಲ್ಲಿ ಮತಗ ಾಿಂದು ಜ್ಗೇನ್ುಗ ಡು ಹುಟ್ುಟತ್ಾದಗ. 

ಒಡತಿ, ಗಂಡು ಮತುತ ದುಡಿಮೆಗಾರ ಹುಳಗಳ ಬ ಳವಣಿಗ ಯ ದನ್ದ ಹಂತಗಳನ್ುು ಕ ಕ್ ಳಗಿನ್ ಪ್ಟಿುಯಲ್ಲ 
ನ ್ ೋಡಬಹುದು.

 

ಗಂಡು ಜ ೋನ್ುಹುಳ: 

ನಾವು ಮೊದಲ್ಗೇ ತ್ತಳಿದಿಂತಗ ಒಡತ್ತ ಹುಳವು ಗಿಂಡು ಹುಳದ ಜ್ಗ ತಗ ಒಿಂದಾಗದಗ, ಬಸಿರಿಲ್ಿದಗಯ  ಕ ಡ ಮೊಟ್ಗಟಗಳನ್ುನ ಇಡಬಲ್ಿದು. ಇಿಂತ್ಹ 
ಬಸಿರಿಲ್ಿದಗ ಇಟ್ಟ ಮೊಟ್ಗಟಗಳಿಿಂದ ಮ ಡಿದ ಹುಳಗಳಗೇ ಗಿಂಡುಹುಳಗಳು. ಮೊಟ್ಗಟಯಡಗದ ಹದಿನಾರು ದಿನ್ಗಳಿಗ್ಗ ಗಿಂಡು ಹುಳವು ಮ್ಮೈನಗರಗಯುತ್ಾದಗ. 
ಜ್ಗೇನ್ುಗ ಡಿನ್ ಸುತ್ಾ ಹಾರಾಡುತ್ಾ ಒಡತ್ತ ಜ್ಗೇನ್ುಹುಳವನ್ುನ ಕಿಂಡು ಒಿಂದಾಗುವುದು ಇದರ ಕಗಲ್ಸವಾಗಿರುತ್ಾದಗ. 

ಈ ಗಿಂಡುಹುಳದ ಮುಕಯ ಕಗಲ್ಸವಗೇ ಒಡತ್ತ ಹುಳದ ಜ್ಗ ತಗ ಒಿಂದಾಗಿ ಜ್ಗೇನ್ು ಹುಳದ ಸಿಂತ್ತ್ತಯನ್ುನ ಬಗಳಗಸುವುದು, ಈ ಕಗಲ್ಸಕಾಕಗಿ ಅದಕಗಕ ದಕುಕವ 
ಬಹುಮಾನ್ ಎಿಂದರಗ ಸಾವು! ಹೌದು, ಒಿಂದು ಗಿಂಡು ಜ್ಗೇನ್ುಹುಳವು, ಒಮ್ಮೆ ಒಡತ್ತ ಜ್ಗೇನನ್ ಜ್ಗ ತಗ ಒಿಂದಾದ ಕ ಡಲ್ಗ ಅದರ ಬಗೇಟ್ದ ಅಿಂಗವು 
(sexual organ) ಕ್ತ್ುಾ ಒಡತ್ತ ಹುಳದಗ ಳಗ್ಗ ಉಳಿಯುತ್ಾದಗ. ಇದರಿಿಂದ ಗಿಂಡು ಹುಳವು ಸಾವನ್ನಪುಾತ್ಾದಗ ಮತ್ುಾ ಒಡತ್ತ ಹುಳವು 100% ಗಿಂಡುಬಿತ್ಾನ್ುನ 
(Sperm) ಪಡಗದು ತ್ನ್ನಲ್ಲಿಟ್ುಟಕಗ ಳುುತ್ಾದಗ. ಗಿಂಡು ಹುಳಗಳು ಗ ಡಿನ್ಲ್ಲಿ ಯಾವುದಗೇ ಹಗಚ್ಚಿನ್ ಕಗಲ್ಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಿ. ಚ್ಳಿಗ್ಾಲ್ದಲ್ಲಿ ರಕಗಕಯನ್ುನ ಬಡಿದು 
ಗ ಡಿನ್ ಬಿಸುಪನ್ುನ ಕಾಯುಾಕಗ ಳುಲ್ು ಇವು ನಗರವು ನೇಡುತ್ಾವಗ ಅದನ್ುನ ಬಿಟ್ಟರಗ ಗ ಡುಕಟ್ುಟವುದಾಗಲ್ಲ, ಮ್ಮೇವು ತ್ರುವುದಾಗಲ್ಲ ಇನನತ್ರ ಯಾವ 
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ಕಗಲ್ಸವನ್ುನ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಿ. ಗಿಂಡುಹುಳಗಳು ಒಡತ್ತಯ ಜ್ಗ ತಗ ಒಿಂದಾದಾಗ ಸಾಯುತ್ಾವಗ, ಇಲ್ಿವಗೇ ಹಸಿವಿನಿಂದ, ಹಗ ರಗಿನ್ ದಾಳಿಯಿಂದ 
ಸಾಯುತ್ಾವಗ. 

 

ದುಡಿಮೆಗಾರ ಹುಳಗಳು: 
ಒಡತ್ತಯು ಗಿಂಡು ಹುಳಗಳ ಜ್ಗ ತಗ ಒಿಂದಾಗಿ ಬಸಿರಾಗಿ ಇಡುವ ಮೊಟ್ಗಟಗಳಿಿಂದ ಮ ಡಿಬರುವ ಹುಳಗಳಗೇ ದುಡಿಮ್ಮಗ್ಾರ ಹುಳಗಳು. ಈ ಬಗ್ಗಯಲ್ಲಿ 
ಹುಟ್ುಟವ ದುಡಿಮ್ಮಗ್ಾರ ಹುಳಗಳು ಹಗಣುಿ ಹುಳಗಳಗೇ ಆಗಿರುತ್ಾವಗ. ಒಡತ್ತ ಮತ್ುಾ ಗಿಂಡುಹುಳಕ್ಕಿಂತ್ ಚ್ಚಕಕದಾಗಿ ಕಾಣುವ ಇವು ಗ ಡನ್ುನ ಕಟ್ುಟವುದು, 
ಮೊಟ್ಗಟಗಳ ಆರಗೈಕಗ, ಒಡತ್ತಯ ಆರಗೈಕಗ, ಗ ಡಿನ್ ಆರಗೈಕಗ ಮತ್ುಾ ಎಲ್ಿಕ್ಕಿಂತ್ ಹಗಚಾಿಗಿ ಹ ವಿಿಂದ ಹ ವಿಗ್ಗ ಹಾರಿ ಜ್ಗೇನ್ನ್ುನ ತ್ುಿಂಬಿಕಗ ಿಂಡು ಬಿಂದು 
ಕ ಡಿಡುವುದು. ಅದಕಾಕಗಿ ಇವು ನಜವಾದ ದುಡಿಮ್ಮಗ್ಾರ ಹುಳಗಳು. 

ಗ ಡಿನ್ ಎಲ್ಾಿ ಕಗಲ್ಸಗಳನ್ುನ ನಗ ೇಡಿಕಗ ಿಂಡು ಎಣಿಕಗಯಲ್ಲಿಯ  ಕ ಡ ಹಗಚ್ಚಿರುವ ಈ ದುಡಿಮ್ಮಗ್ಾರ ಹುಳಗಳನ್ುನ, ‘ಜ್ಗೇನ್ುಗ ಡಿನ್ ಬಗನಗನಲ್ುಬು’ ಎಿಂದು 
ಕರಗಯುತಾಾರಗ. ಚ್ಳಿಗ್ಾಲ್ದಲ್ಲಿ ಹಗಚಾಿಗಿ ಗ ಡಿನ್ಲ್ಗಿೇ ಇರುವ ದುಡಿಮ್ಮಗ್ಾರ ಹುಳಗಳು ರಕಗಕಯನ್ುನ ಬಡಿದು ಗ ಡಿನ್ ಬಿಸುಪನ್ುನ ಕಾಪಾಡುತ್ಾವಗ. 
ಮ್ಮೇವಿಗ್ಾಗಿ ಹಗಚ್ುಿ ಹಾರಾಟ್ ನ್ಡಗಸದಗೇ ಹಗ ೇದಲ್ಲಿ ಇವುಗಳು 4-5 ತ್ತಿಂಗಳು ಬದುಕುತ್ಾವಗ. ಆದರಗ ಮ್ಮೇವಿಗ್ಾಗಿ ಹ ವಿಿಂದ ಹ ವಿಗ್ಗ ಹಗಚ್ುಿ ತ್ತರುಗ್ಾಟ್ 

ಮಾಡುತ್ತಾದಾರಗ ಕಗೇವಲ್ 1-2 ತ್ತಿಂಗಳು ಮಾತ್ಿ ಬದುಕುತ್ಾವಗ. 
ಹಿೇಗ್ಗ ಒಡತ್ತ, ಗಿಂಡು ಮತ್ುಾ ದುಡಿಮ್ಮಗ್ಾರ ಹುಳಗಳು ತ್ಮೆ ಕಗಲ್ಸಗಳನ್ುನ ನ್ಡಗಸುತ್ಾ, ಒಿಂದಕಗ ಕಿಂದು ನಗರವಾಗಿ ಜ್ಗೇನ್ುಗ ಡಿನ್ಲ್ಲಿ ಸಿಂಸಾರ 
ನ್ಡಗಸುತ್ತಾರುತ್ಾವಗ. 

(ಮಾಹಿತಿ ಮತುತ ಚಿತರಸ ಲ : wesmtnapairy.com, getbuzzingaboutbees.com) 
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ಗಾಳಿಯಿಂದ ಕುಡಿಯುವ ನ್ನೋರನ್ುು ಪ್ಡ ಯಲ ್ ಂದು ಚಳಕ 

- ಜಯತಿೋರ ತ ನಾಡಗವಡ 

 

ಊಟ್ ಸಿಗದಿದಾರ  ಮನ್ುಶಯ ಬದುಕಬಲ್ಿ. ಆದರಗ ಉಸಿರಾ ೆಳಿ ಮತ್ುಾ ಕುಡಿಯುವ ನೇರು ಇಲ್ಿದಗೇ ಹಗ ೇದರಗ ನ್ಮೆ ಬದುಕನ್ುನ ಊಹಿಸಿಕಗ ಳುಲ್ಾಗದು. 
ಈ ಜಗತ್ತಾನ್ 2/3 ರಶುಟ ನೇರಿನಿಂದಲ್ಗೇ ತ್ುಿಂಬಿದಗ, ಆದರಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯಲ್ು ತ್ಕುಕದಾದ ನೇರು ಬಹಳವಗೇ ಕಡಿಮ್ಮ. ಇತ್ತಾಚ್ಚೇನ್ ದಿನ್ಗಳಲ್ಿಿಂತ್  
ವಾತಾವರಣದ ಏರುಪಗೇರುಗಳಿಿಂದ ಚಗ ಕಕವಾದ ಕುಡಿಯುವ ನೇರನ್ುನ ಕಳಗದುಕಗ ಳುುತ್ತಾದಗಾೇವಗ. ಕುಡಿಯುವ ನೇರು ಪಡಗಯಲ್ು ಇಿಂದಿನ್ ದಿನ್ಗಳಲ್ ಿ 
ಮಿಂದಿ ಹಲ್ವಾರು ಮಯಿ ಸಾಗುವ ಪರಿಸಿಾತ್ತ ಬಾರತ್ದಲ್ಲಿದಗ. 

ಆಪಿಕಾ ಕಿಂಡದ ಹಿಿಂದುಳಿದ ನಾಡುಗಳಲ್ಗ ಿಿಂದಾದ ಇತಿಯೋಪಿಯಾ(Ethiopia) ಕ ಡ ಇದಕಗಕ ಹಗ ರತಾಗಿಲ್ಿ. ಇತ್ತಯೇಪಯಾ ನಾಡಿನ್ ಕಗಲ್ವಗಡಗ 
ಒಳಗುಯ ನೇರು ಪಡಗಯಲ್ು ಸುಮಾರು ಆರು ಗಿಂಟ್ಗ ಅಲ್ಗದಾಡಬಗೇಕಿಂತಗ. ಈ ನಾಡಿನ್ಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೇರನ್ುನ ಹುಡುಕ್ ತ್ರಲ್ು ಮಕಕಳು-ಮಿಂದಿ ಸಗೇರಿ 
ವರುಶಕಗಕ ಸುಮಾರು 4 ಸಾವಿರ ಕಗ ೇಟ್ಟಯಶುಟ ಗಿಂಟ್ಗಗಳನ್ುನ ಬಳಸುತಾಾರಿಂತಗ. ಇಶಾಟದರ  ಕುಡಿಯಲ್ು ತ್ಕುಕದಾದ ನೇರು ಸಿಗುವುದು ಕಶಟದ ಕಗಲ್ಸ. 
ಹತ್ತಾರದಲ್ಲಿರುವ ಕಗರಗ, ಬಾವಿ, ಹಗ ಿಂಡದ ನೇರು, ಕಗ ಳಚಗ ಮತ್ುಾ ನ್ಿಂಜಿನ್ ವಯಿರ ಗಳಿಿಂದ ಕ ಡಿರುತ್ಾವಗ. ಪಿತ್ತ ವರುಶ ನ್ ರಾರು ಕಗ ೇಟ್ಟ ಮಿಂದಿ 
ಆಪಿಕಾದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೇರಿನ್ ಕಗ ರತಗ ಅನ್ುಬವಿಸುತ್ತಾದಾಾರಗ. 

ಈ ವಿಶಯದ ಆಳವರಿತ್ ಹಾಲ್ಲವುಡ್ ನ್ ಹಗಸರುವಾಸಿ ನ್ಟ್ ಹಾಗು ವಾಟ್ರ್ ಡಾಟ್ ಆರ ೆ್ (water.org) ಕ ಟ್ ಹುಟ್ುಟ ಹಾಕ್ದ ಮಾಯಟ್ ಡಮೊೋನ್ 

(Matt Damon), ಇವರಗ ಿಂದಿಗ್ಗ ಮಯಕುೇಸಾಪ್ಟ ಕ ಟ್ದ ಬಿ್ಲ ಗ ೋಟ್್ (Bill Gates) ಒಿಂದಾಗಿ ಹಗ ಸ ಹಮುೆಗ್ಗಯಿಂದಕಗಕ ಕಯ್ ಹಾಕ್ದುಾಿಂಟ್ು. 
ಕಗ ಳಚಗ ಹಾಗ  ಬಳಸಿದ ನೇರನ್ುನ ಮರಳಿ ಕುಡಿಯುವ ನೇರಾಗಿ ಮಾರ ಾಡಿಸುವುದಗೇ ಈ ಹಮುೆಗ್ಗಯ ಕಗಲ್ಸ. ಯಾವುದಗೇ ಲ್ಾಬದ ಉದಗಾೇಶವಿರದ ಈ 
ಕಗಲ್ಸಕಗಕಿಂದಗೇ ಇಲ್ಲಿಯವರಗಗ್ಗ ನ್ ರಾರು ಲ್ಕ್ ರ ಪಾಯಗಳ ವಗಚ್ಿ ಮಾಡಲ್ಾಗುತ್ತಾದಗ. ಇಿಂತ್ ಬಗನ್ುನತ್ಟ್ುಟವ ಕಗಲ್ಸವಿಂದು ನ್ಡಗಯುತ್ತಾದಾರ  ಇದು 
ಪರಿಣ್ಾಮಕಾರಿಯಾಗಿರಲ್ಾರದು ಎಿಂಬುದು ಕಗಲ್ವರ ವಾದ. ಈ ಚ್ಳಕ ತಗ ಡಕ್ನಿಂದ ಕ ಡಿದಗ, ಇತ್ತಯೇಪಯಾದ ಹಳಿುಗರು ಇದನ್ುನ 
ಬಳಸಿಕಗ ಳುುವುದು ಮತ್ುಾ ಇದು ಕಗಟ್ಾಟಗ ಸರಿಪಡಿಸುವುದು ಸುಲ್ಬವಲ್ಿವಗಿಂಬುದು ವಾದಿಸುವರ ಹಗೇಳಿಕಗ. ಈ ಹಮುೆಗ್ಗಯಲ್ಲಿ ಹಣದ ವಗಚ್ಿ ಹಗಚ್ಚಿದುಾ 
ಮುಿಂಬಗ ತ್ತಾನ್ ದಿನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ುನ ಸರಿದ ಗಿಸಿಕಗ ಿಂಡು ಹಗ ೇಗುವದಕ ಕ ಹಗಚ್ಚಿನ್ ಹಣ ತ್ಗಲ್ುತ್ಾದಗಿಂದು ಇವರು ಹಗೇಳಿದಾಾರಗ. 

ಕುಡಿಯುವ ನೇರನ್ುನ ಚಗ ಕಕಗ್ಗ ಳಿಸಲ್ು ಹಲ್ವರು ಹರಸಾಹಸ ಪಡುತ್ತಾರುವ ಈ ಹಗ ತ್ತಾನ್ಲ್ಗಿೇ ಅರು ುರ ್ ೋ ವಿಟ ್ುೋರಿ (Arturo Vittori) ಎಿಂಬ 
ಕಯಾೆರಿಕಗ ಕಡುಗಾರರಗ ಬಬರು (Industrial Designer) ತ್ಮೆ ಜ್ಗ ತಗ ಕಗಲ್ಸಗ್ಾರ ಆಂಡಿರಯಾಸ್ ವಗಲರ್ (Andreas Vogler) ಒಟ್ಾಟಗಿ ಸುಲ್ಬ, 

ಸರಳ ಮತ್ುಾ ಅಗೆದ ಎಣಿಕಗಯಿಂದನ್ುನ ಮುಿಂದಿಟ್ಟಟದಾಾರಗ. ಈ ಉತ್ಾನ್ನದ ಹಗಸರು ವಾರಾ ಕ ವಾಟ್ರ್. ಬಿೇಸುವ ಗ್ಾಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ನೇರನ್ುನ ಹಿಡಿದು 

Ѧ 
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ಅದನಗನೇ ಕುಡಿಯುವ ನೇರಾಗಿ ಮಾರ ಾಡಿಸುವ ಚ್ಳಕ. ವಾರಾ ೆ ವಾಟ್ರ್ (Warka Water) ಅನ್ುನ ತಗ ಡಕ್ಲ್ಿದಗ ಸುಲ್ಬವಾಗಿ ಜ್ಗ ೇಡಿಸಬಹುದಾಗಿದುಾ 
ಇದರ ಬಗಲ್ಗಯು ಅಗೆವಾಗಿದಗ. 

ವಾರಾ ಕ ವಾಟ್ರ್ ಮ ವತ್ುಾ ಅಡಿ ಉದಾವಾಗಿದುಾ ಹ ದಾನಯ ಆಕಾರದ ಗ್ಗ ೇಪುರವಗನ್ನಬಹುದು. ಇತ್ತಯೇಪಯಾದ ಪಿಮುಕ ಮರವಿಂದರಿಿಂದ 
ವಾರಾ ಕ ಎನ್ುನವ ಹಗಸರು ಮ ಡಿದಗ. ವಾರಾ ಕ ವಾಟ್ರ್ ಗ್ಗ ೇಪುರದ ಹಗ ರಮಯಯನ್ುನ ಇಲ್ಾಸಿಟಕ್ಸ ಕಗ ಳವಗಯಿಂತ್ ವಸುಾವಿನಿಂದ ತ್ಯಾರಿಸಲ್ಾಗಿದಗ 
ಇದರಿಿಂದ ತ್ ಕವು ಹಗುರವಾಗಿರುತ್ಾದಗ. ಈ ಕಗ ಳವಗಗಳು ಒಿಂದಕಗ ಕಿಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಟಯಾಗಿ ಹಗಣ್ಗಯಲ್ಾಟ್ಟಟರಿವುದರಿಿಂದ ಜ್ಗ ೇರಾಗಿ ಬಿೇಸುವ 
ಗ್ಾಳಿಗ್ಗ ಮಯಯಡಿುದಾಗಲ್ು ನಿಂತ್ು ಗ್ಾಳಿಯು ತ್ಮೆ ಮ ಲ್ಕ ಹಾಯುಾ ಹಗ ೇಗುವಿಂತಗ ನಗ ೇಡಿಕಗ ಳುುತ್ಾವಗ. ಇದರಗ ಳಗ್ಗ ನ್ಯಾಿನ್ಸ ಬಲ್ಗಯಿಂದನ್ುನ 
ತ್ ಗು ಹಾಕಲ್ಾಗಿದುಾ ಇದು ಚ್ಚೇನಯರ ದಗ ಡು ಕಯ್ಿಳಕಿನ್ಂತ  (Lantern) ಕಾಣಿಸುತ್ಾದಗ. ಜ್ಗ ೇರು ಗ್ಾಳಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಯುಾ ಹಗ ೇದಾಗ ಗ್ಾಳಿಯಲ್ಲಿನ್ 
ನೇರಿನ್ ಇಬಬನಗಳು ಕ ಡಿಡಲ್ಾಡುತ್ಾವಗ. ಗ್ಾಳಿಯು ಇಿಂಗುತ್ಾಲ್ಗ ಈ ಇಬಬನಯ ಹನಗಳು ನೇರಾಗಿ ಕಗಳಬಾಗಕಗಕ ಹರಿಯುತ್ಾ ಬುಗುಣಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಂದು 
ಸಗೇರುತ್ಾವಗ. ಈ ಬುಗುಣಿಗ್ಗ ಕಗ ಳವಗ ಜ್ಗ ೇಡಿಸಿ ನ್ಲ್ಲಿಯಿಂತಗ ನೇರು ಪಡಗಯಬಹುದಾಗಿರುತ್ಾದಗ. 

ವಿಟ್ಗ ಟೇರಿಯವರ ಈ ಅರಕಗ ಹಗ ಸದಗೇನ್ು ಅಲ್ಿ, ಈ ಹಿಿಂದಗ ಪಿಕಾಯತ್ ಎಮ್.ಐ.ಟಿ (MIT) ಕಲ್ಲಕಗವಿೇಡಿನ್ ಓದುಗನಗ ಬಬ ಇದನಗನೇ ಹಗ ೇಲ್ುವ 
ಎಣಿಕಗಯಿಂದನ್ುನ ಬಗಳವಣಿಗ್ಗಗ್ಗ ಳಿಸಿದಾ. ಆದರಗ ಈ ಹಿಿಂದಗ ಬಗಳವಣಿಗ್ಗ ಹಗ ಿಂದಿದ ಎಲ್ಿ ಎಣಿಕಗಗಳಿಿಂತ್ (Concepts) ವಿಟ್ಗ ಟೇರಿಯವರ ಮಾದರಿಯು 
ಅಗೆದ ಬಗಲ್ಗಯಲ್ಲಿ ಹಗಚ್ುಿ ನೇರನ್ುನ ನೇಡುವಿಂತ್ದಾಾಗಿರುವುದರಿಿಂದ ಜಗತ್ತಾನಗಲ್ಗಿಡಗ ಸುದಿಾ ಮಾಡುತ್ತಾದಗ. 

ಇತ್ತಯೇಪಯಾದಿಂತ್ ನಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಂದಿಗ್ಗ ಬಗೇಕಾಗುವ ಸವಕರ ಯಗಳ ಕಗ ರತಗಯದಗ. ಕಗ ಳವಗ ಬಾವಿಯನ್ುನ ಮಾಡಿಸಲ್ು ಸಾವಿರಾರು ಅಡಿ 
ಬ ಮಯನ್ುನ ಕಗ ರಗಯಬಗೇಕು. ನ್ಿಂತ್ರ ಬ ಮಯಿಂದ ನೇರನ್ುನ ಮ್ಮೇಲ್ಗತ್ಾಲ್ು ಒತ್ುಾಕಗಳನ್ುನ ಬಳಸಬಗೇಕಾಗುತ್ಾದಗ. ನಗನ್ಪರಲ್ಲ ಈ ಒತ್ುಾಕಗಳಿಗ್ಗ 
(Pump) ಮಿಂಚ್ಚನ್ ಕಸುವಿನ್ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ಾದಗ. ಇಶಗಟಲ್ಿ ಮಾಡಲ್ು ಸಾಕಶುಟ ದುಡುನ್ುನ ಹ ಡಿಕಗ ಮಾಡಬಗೇಕು. ಇದಕಗಕ ವಾರಾ ಕ ವಾಟ್ರ್ 
ಪರಿಹಾರವಾಗಲ್ಲದಗ ಎಿಂಬುದು ವಿಟ್ಗ ಟೇರಿಯವರ ಅಿಂಬಗ ೇಣ. 

ವಾರಾ ಕ ಗ್ಗ ೇಪುರಗಳ ಒರಗಗ್ಗಹಚ್ುಿವ ಕಗಲ್ಸ ನ್ಡಗಯುತ್ತಾದುಾ, ಇದು ದಿನ್ವಿಂದಕಗಕ 25 ಗಾಯಲ್ನ್ ಅಿಂದರಗ ಸುಮಾರು 95 ಲ್ಲೇಟ್ರ್ ಗಳಶುಟ ನೇರನ್ುನ 
ಒದಗಿಸಬಲ್ಿದು. ಬಿಸುಪನ್ ಏರುಪಗೇರು ಹಗಚ್ಚಿರುವ ಮರಳುಗ್ಾಡಿನ್ಲ್ ಿ ಇವುಗಳ ಕಗಲ್ಸ ಪರಿಣ್ಾಮಕಾರಿಯಾಗಿರುವ ಸುದಿಾ ವಿಟ್ಗ ಟೇರಿಯವರ ಹುರುಪು 
ಹಗಚಾಿಗಿಸಿದಗ. ಈ ಗ್ಗ ೇಪುರಗಳ ಕಟ್ಟಲ್ು ಸುಲ್ಬವಾಗಿ ಅಳಿದುಹಗ ೇಗಬಲ್ಿ ಸಾಮಗಿಿ ಬಳಸಲ್ಾಗಿದಗ ಇದರಿಿಂದ ವಾತಾವರಣಕ ಕ ಯಾವುದಗೇ 
ತಗ ಿಂದರಗಯುಿಂಟ್ಾಗುವುದಿಲ್ಿ. ಅಲ್ಿದಗೇ ಸಾಳಿೇಯರಿಗ್ಗ ಇದರ ಬಳಕಗ, ಜ್ಗ ೇಡಿಸುವಿಕಗ ಮತ್ುಾ ಸರಿದ ಗಿಸುವಿಕಗಯ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮಾಡಿಕಗ ಟ್ಟರಗ 
ಸುಲ್ಬವಾಗಿ ಕಾಯುಾಕಗ ಿಂಡು ಹಗ ೇಗಬಹುದಿಂತಗ. ಇದಕಗಕಿಂದಗೇ ವಿಶಗೇಶ ಪಳಗಿದ ಕಗಲ್ಸಗ್ಾರರು ಬಗೇಕ್ಲ್ಿ. 

ವಾರಾ ಕ ಗ್ಗ ೇಪುರವಿಂದನ್ುನ ಆಣಿಗ್ಗ ಳಿಸಿ ಜ್ಗ ೇಡಿಸಲ್ು 500 ಡಾಲ್ರ್ ಹಣ ಸಾಕಿಂತಗ. ಬಿಲ್ಿ ಗ್ಗೇಟ್್, ಮಾಯಟ್ ಡಮೊೇನ್ಸ ಹಮುೆಗ್ಗ ಬಳಸುತ್ತಾರುವ 
ಕಗ ಳಚಗ ನೇರು ಚಗ ಕಕಗ್ಗ ಳಿಸುವ ಚ್ಳಕಕ್ಕಿಂತ್ ಮುಕಾಕಲ್ು ಬಾಗ ಕಡಿಮ್ಮ (ಇದರ ಬಗಲ್ಗ ಸುಮಾರು ಡಾಲ್ರ್ 2200). ಹಗಚ್ಚಿನ್ ಸಿಂಕಗಯಯಲ್ಲಿ 
ಅಣಿಗ್ಗ ಳಿಸಿದರಗ ಬಗಲ್ಗಯು ಇನ್ ನ ಅಗೆವಾಗಿರಲ್ಲದಗ ಎಿಂದು ಹಗೇಳುತಾಾರಗ ವಿಟ್ಗ ಟೇರಿ. ಮುಿಂದಿನ್ ವರುಶದಿಿಂದ ವಾರಾ ಕ ವಾಟ್ರ್ ಗ್ಗ ೇಪುರಗಳನ್ುನ 
ಇತ್ತಯೇಪಯಾದಲ್ಲಿ ನಗಡಲ್ು ತ್ಯಾರಿ ನ್ಡಗಸಿರುವ ವಿಟ್ಗ ಟೇರಿಯವರು ಇದಕಗಕ ಬಿಂಡವಾಳ ಹ ಡಿಕಗದಾರರ ಹುಡುಕುವ ಕಗಲ್ಸದಲ್ಲಿದಾಾರಗ. 

ವಿಟ್ಗ ಟೇರಿಯವರು ಹಗೇಳುವ ಪಿಕಾರ “ಚಗ ಕಕ ಕುಡಿಯುವ ನೇರನ್ುನ ಒದಗಿಸುವುದಶಗಟೇ ಈ ಹಮುೆಗ್ಗಯ ಉದಗಾೇಶವಲ್ಿ, ಕುಡಿಯುವ ನೇರು ಹಗ ತ್ುಾ 
ತ್ರಲ್ು ಇತ್ತಯೇಪಯಾ ಮಕಕಳು ಪೊೇಲ್ು ಮಾಡುತ್ತಾರುವ ಹಗ ತ್ಾನ್ುನ ಇದು ಅಳಿಸಿಹಾಕಬಲ್ಿದು. ಈ ಹಗ ತ್ಾನ್ುನ ಕಲ್ಲಕಗಯಿಂತ್ ಇತ್ರಗ ಕಗಲ್ಸಗಳಲ್ಲಿ 
ತಗ ಡಗಿಸಿದರಗ ಮಕಕಳ ಮುಿಂಬಗ ತ್ುಾ ಬಗಳಗಲ್ಲದಗ”. ಇಿಂತ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿಯ ಅರಕಗಗಳು ಜಗತ್ತಾನ್ಲ್ಲಿ ಇಮೆಡಿಗ್ಗ ಳುಲ್ಲ ಎಿಂಬುದು ನ್ಮೆ ಆಶಯ. 
ವಿಟ್ಗ ಟೇರಿಯವರ ಹಮುೆಗ್ಗಗ್ಗ ಒಳಗುಯದಾಗಲ್ಲ. 

(ಮಾಹಿತಿ ಮತುತ ಚಿತರ ಸ ಲ : Smithsonian.com ) 
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ಕಿರಕ್ ಟ್ ಚ ಂಡನ್ುು ತಯಾರಿಸುವ ಬಗ  
- ಹರಿ ಿತ್ ಮಂಜುನಾತ್. 

 

ದಾಂಡಾಟ್(Cricket)ದ ಬಗೇಕುಗಳಲ್ಲಿ ಚಗಿಂಡು(Ball) ಮುಕಯವಾದದುಾ. ಏಕಗಿಂದರಗ ಚಗಿಂಡು ಮತ್ುಾ ದಾಿಂಡು(Bat)ವಿನ್ ಹಗ ರತಾಗಿ ದಾಿಂಡಾಟ್ವು 
ಪೂರಿ ಾಯಾಗುವುದಿಲ್ಿ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಹಳಶುಟ ಬಗ್ಗಯ ಚಗಿಂಡುಗಳನ್ುನ ದಾಿಂಡಾಟ್ದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲ್ಾಗುತ್ಾದಗ. ನೇರ ಕರಿಯಚ್ುಿ(Plastic), 

ಹಿಗುೆಕ(rubber) ಮತ್ುಾ ಬ ಂಡಿನ್(Cork) ಚಗಿಂಡುಗಳು ಸಗೇರಿದಿಂತಗ ಬಗೇರಗ ಬಗೇರಗ ಬಗ್ಗಯ ದಾಿಂಡಾಟ್ದಲ್ಲಿ ಬಗೇರಗ ಬಗೇರಗ ಬಗ್ಗಯ ಚಗಿಂಡುಗಳನ್ುನ 
ಬಳಸುವುದುಿಂಟ್ು.  

ಆದರಗ ಅಯ್.ಸಿ.ಸಿ ಮುಿಂದಾಳಾನ್ದಲ್ಲಿ ನಾಡುನ್ಡುವಿನ್ ದಾಿಂಡಾಟ್ದ ಕ ಟ್ಗಳು, ಬಿ.ಸಿ.ಸಿ.ಅಯ್ ಮುಿಂದಾಳಾನ್ದಲ್ಲಿ ನಾಡಗ ಳಗಣ ದಾಿಂಡಾಟ್ದ 
ಕ ಟ್ಗಳು ನ್ಡಗಯುವಾಗ ಮಾತ್ಿ ಒಿಂದಗೇ ಬಗ್ಗಯ ಚಗಿಂಡುಗಳನ್ುನ ಬಳಸುತಾಾರಗ. ಹಾಗ್ಾಗಿ ಬಗಿಂಡಿನ್ ಚಗಿಂಡುಗಳನ್ುನ ಬಳಸುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಇಿಂತ್ಹ 
ಬಗಿಂಡಿನ್ ಚಗಿಂಡುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತ್ತಳಿದುಕಗ ಳುುವ ಚ್ಚಕಕ ಪಿಯತ್ನವನ್ುನ ಈ ಬರಹದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲ್ಾಗಿದಗ. 

ನ್ಮಗ್ಗಲ್ಿರಿಗ  ತ್ತಳಿದಿರುವಿಂತಗ ನಾಡುನ್ಡುವಿನ್ ದಾಿಂಡಾಟ್ದ ಚಗಿಂಡುಗಳ ತ್ಯಾರಿಕಗಯಲ್ಲಿ ಬಗಿಂಡು ಮತ್ುಾ ಚ್ರ ೆದ ಬಳಕಗಯನ್ುನ ಮಾಡಲ್ಾಗುತ್ಾದಗ. 
ಬಗಿಂಡು ಒಿಂದು ಹಿಗುೆವ ವಸುಾವಾದದಾರಿಿಂದ ಚಗಿಂಡು ಪ್ುಟಿ(Bounce)ಯಲ್ು ಇದು ನಗರವಾಗುತ್ಾದಗ. ಚಗಿಂಡನ್ುನ ತ್ಯಾರಿಸುವ ಹಗ ತ್ತಾನ್ಲ್ಲಿ ಬಗಿಂಡಿನ್ 
ತ್ತರುಳುಗಳಿಗ್ಗ, ಗ್ಾಯಕಗಕ ಕಟ್ುಟವ ಪಟ್ಟಟಯ ದಾರದಿಿಂದ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಬಿಗಿದು, ಚ್ರ ೆದ ಹಗ ದಿಕಗಯಿಂದ ಸುತ್ತಾ ಹಗ ಲ್ಲಯುತಾಾರಗ. ಈ ಹಗ ತ್ತಾನ್ಲ್ಲಿ ಚಗಿಂಡು 
ದುಿಂಡಾಗಿ ಕ್ತ್ಾಳಗ ಹಣಿಿನ್ ರಿೇತ್ತ ಆಕಾರ ಪಡಗದುಕಗ ಳುುವಿಂತಗ ನಗ ೇಡಿಕಗ ಳುಲ್ಾಗುತ್ಾದಗ.  

ಎಸಗತ್ಗ್ಾರನ್ು ಚಗಿಂಡಿನ್ ಮ್ಮೇಲ್ಗ ಹಿಡಿತ್ ಪಡಗಯುವಲ್ಲಿ ಮತ್ುಾ ಚಗಿಂಡು ಗ್ಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತ ೋಲ್ು(Swing)ವಂತ  ಮಾಡಲ್ು ಚಗಿಂಡಿನ್ ನ್ಡುಗ್ಗರಗಯು ಹಗಚ್ಚಿನ್ 
ಕಗಲ್ಸ ಮಾಡುತ್ಾದಗ. ಹಾಗ್ಾಗಿ ಚಗಿಂಡಿನ್ ನ್ಡುಗ್ಗರಗಯನ್ುನ ಮಾಡಲ್ು, ಚಗಿಂಡಿನ್ ನ್ಡುಬಾಗವನ್ುನ ಆರು ಸಾಲ್ುಗಳ ಹಗ ಲ್ಲಗ್ಗಯಾಗಿ ದಾರದಿಿಂದ 

ಹಗ ಲ್ಲಯಲ್ಾಗುತ್ಾದಗ. ಅಿಂದರಗ ಚಗಿಂಡಿನ್ ನ್ಡುಬಾಗದಿಿಂದ ಬಲ್ಕಗಕ ಮ ರುಗ್ಗರಗ ಮತ್ುಾ ಎಡಕಗಕ ಮ ರುಗ್ಗರಗಯ ಹಗ ಲ್ಲಗ್ಗ ಮಾಡುವಿಂತಗ 
ನಗ ೇಡಿಕಗ ಳುಲ್ಾಗುತ್ಾದಗ. ಆದರಗ ಚ್ರ ೆದಿಿಂದ ತಗೇಪಗಹಾಕುವ ಚಗಿಂಡಿನ್ ನ್ಡುಬಾಗದ ಉಳಿದ ಎರಡು ಕ ಡುಗ್ಗರಗಗಳನ್ುನ ಚಗಿಂಡಿನ್ ಒಳಬಾಗದಿಿಂದಲ್ಗೇ 
ಹಗ ಲ್ಲಯಲ್ಾಗುತ್ಾದಗ. 
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ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯುವಕರ ದಾಿಂಡಾಟ್ಕಗಕ ಬಳಸುವ ಚಗಿಂಡು 155.9 ಗ್ಾಿಿಂ ನಿಂದ 163.00 ಗ್ಾಿಿಂ ನ್ಶುಟ ತ್ ಕವಿರುತ್ಾದಗ. ಅಲ್ಿದಗೇ ಸುತ್ಾಳತಗಯಲ್ಲಿ 224 

ಮಿ.ಮಿೋ. ರಿಿಂದ 229 ಮಿ.ಮಿೋ ನ್ಶಿಟರುತ್ಾದಗ. ಆದರಗ ಹಗಿಂಗಸರ ದಾಿಂಡಾಟ್ದಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಚಗಿಂಡುಗಳ ಗ್ಾತ್ಿ ಮತ್ುಾ ತ್ ಕ ಯುವಕರ ದಾಿಂಡಾಟ್ದ 
ಚಗಿಂಡಿಗಿಿಂತ್ ತ್ುಸು ಕಡಿಮ್ಮಯರುತ್ಾದಗ. 
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ದಾಿಂಡಾಟ್ದ ಶುರುವಿನಿಂದಲ್  ಕಗಿಂಪು ಬಣಿದ ಚಗಿಂಡುಗಳನಗನೇ ಬಳಸುತಾಾ ಬರಲ್ಾಗಿತ್ುಾ. ಇದರ ಹಿಿಂದಗಯಿಂದು ಅರಿಮ್ಮ ಇದಗ. ಹಿಿಂದಗ ಆಟ್ಗ್ಾರರು 
ಬಿಳಿ ಬಣಿದ ಬಟ್ಗಟಯನ್ುನ ಹಾಕ್ಕಗ ಿಂಡು ಆಟ್ವಾಡುತ್ತಾದಾರು. ಇದರಿಿಂದ ಎಸಗತ್ಗ್ಾರನ್ು ಎಸಗತ್ಗ್ಾರಿಕಗ ನ್ಡಗಸುವಾಗ ದಾಿಂಡುಗ್ಾರನಗ್ಗ ಬಿಳಿ ಬಣಿದ 
ಹಿನ್ನಲ್ಗ(Background)ಯಿಂದ ಕಗಿಂಪು ಬಣಿದ ಚಗಿಂಡನ್ುನ ಗುರುತ್ತಸಿ ಆಡಲ್ು ನಗರವು ನೇಡುತ್ತಾತ್ುಾ. ಆದರಗ ಇಿಂದಿನ್ ದಾಿಂಡಾಟ್ದಲ್ಲಿ ಸಾಕಶುಟ 
ಬದಲ್ಾವಣ್ಗಗಳಾಗಿ ಬಣಿ ಬಣಿದ ಬಟ್ಗಟಗಳನ್ುನ ಹಾಕ್ಕಗ ಿಂಡು ಆಡುವ ಪದಾತ್ತ ಬಿಂದಿತ್ು. ಆ ಮ ಲ್ಕ ಒಿಂದು ನಾಳಾಟ್ದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗ ೆಳುುತ್ತಾದಾ ಎಲ್ಾಿ 
ನಾಡುಗಳು ತ್ಮೆ ತ್ಿಂಡಕಗಕ ಬಣಿದ ಬಟ್ಗಟಯನ್ುನ ಬಳಸಲ್ು ಶುರುವಿಟ್ಟರು. ಇದು ದಾಿಂಡುಗ್ಾರನಗ್ಗ ಕಗಿಂಪು ಬಣಿದ ಚಗಿಂಡನ್ುನ ಗುರುತ್ತಸಲ್ು 
ಸವಾಲ್ಗನಸಿತ್ು. 

ಮುಿಂದಗ ದಾಿಂಡಾಟ್ದ ಕಾನ್ ನ್ುಗಳಲ್ಲಿ ತ್ುಸು ಬದಲ್ಾವಣ್ಗಗಳನ್ುನ ತ್ರಲ್ು ಅಯ್.ಸಿ.ಸಿ ತ್ತೇರಾ ೆನಸಿತ್ು. ಹಾಗ್ಾಗಿ ಯಾವುದಗೇ ಬಣಿದ ಹಿನ್ನಲ್ಗಯಲ್ ಿ 
ಕಾಣಬಲ್ಿ ಬಿಳಿ ಬಣಿದ ಚಗಿಂಡನ್ುನ ಅಯ್.ಸಿ.ಸಿ ದಾಿಂಡಾಟ್ದ ಪಯಾೇಟ್ಟಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿತ್ು. ಆ ಮ ಲ್ಕ ಒಿಂದು ನಾಳಾಟ್ದಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಬಣಿದ 
ಚಗಿಂಡುಗಳು ಬಳಕಗಗ್ಗ ಬಿಂದವು. 1979 ನ್ವಗಿಂಬರ್ 27ರಲ್ಲಿ ಆಸ ಾೋಲ್ಯಾದ ಸಿಡಿು(SCG) ಅಿಂಗಣದಲ್ಲಿ ನ್ಡಗದ ವರ ಿಡ್ ಸಿೇರಿರ ಕಪ್ ನ್ಲ್ಲಿ ಮೊದಲ್ 
ಬಾರಿಗ್ಗ ಬಿಳಿ ಬಣಿದ ಚಗಿಂಡನ್ುನ ಒಿಂದು ನಾಳಾಟ್ದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲ್ಾಯತ್ು. 

ಆದರಗ ಮುಿಂದಗ ಬಿಳಿ ಬಣಿದ ಚಗಿಂಡುಗಳು ಕ ಡ ಸವಾಲ್ಾಗಿ ಕಿಂಡು ಬಿಂದವು. ಕಾರಣ ಹಗ ನ್ಲ್ು ಬಗಳಕ್ನ್ (Day Night) ಪಯಾೇಟ್ಟಯಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಬಣಿದ 
ಚಗಿಂಡುಗಳು ಪೊೇಟ್ಟ ಸಾಗಿದಿಂತಗ ಕಿಂದು ಬಣಿಕಗಕ ತ್ತರುಗುತ್ತಾದಾವು. ಇದು ನ್ಡುಹಾಸಿ(Pitch)ನ್ ಬಣಿಕಗಕ ಹಗಚ್ುಿ ಹಗ ಿಂದುವುದರಿಿಂದ ದಾಿಂಡುಗ್ಾರನಗ್ಗ 
ಎಸಗತ್ ಗುರುತ್ತಸಲ್ು ಮತಗಾ ಸವಾಲ್ಾಗುವಿಂತಗ ಮಾಡಿತ್ು. ಇದು ದಾಿಂಡಾಟ್ದ ಸರದಿಯಿಂದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹಗ ಸ ಚಗಿಂಡುಗಳ ಬಳಕಗಗ್ಗ 
ಕಾರಣವಾಯತ್ು. ಅಲ್ಿದಗೇ ಇತ್ತಾೇಚ್ಚನ್ ದಾಿಂಡಾಟ್ದಲ್ಲಿ ಚಗಿಂಡುಗಳನ್ುನ ಬಗಳಕ್ನಿಂದ ತ್ುಸು ಹಗ ಳಗಯುವಿಂತಗ ತ್ಯಾರಿಸಿ, ಹಗ ನ್ಲ್ು ಬಗಳಕ್ನ್ 
ಪಯಾೇಟ್ಟಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಲ್ಾಗುತ್ಾದಗ. 

 

 ಬಿಳಿ ಮತ್ುಾ ಕಗಿಂಪು ಬಣಿದ ಚಗಿಂಡಿನ್ ಬಳಕಗ ಹಗ ರತ್ುಪಡಿಸಿ ಅಯ್.ಸಿ.ಸಿ 
ಒಮ್ಮೆ ಗುಲ್ಾಬಿ ಬಣಿದ ಚಗಿಂಡನ್ುನ ಬಳಸಿ ಅರಕಗ(experiment) 

ಮಾಡಲ್ಾಯತ್ು. 2009ರ ಜುಲ್ಯ್ ನ್ಲ್ಲಿ ಇಿಂಗ್ಗಿಿಂಡ್ ಹಗಿಂಗಳಗಯರ ತ್ಿಂಡ 
ಮತ್ುಾ ಆಸಗರೇಲ್ಲಯಾದ ಹಗಿಂಗಳಗಯರ ತ್ಿಂಡಗಳ ನ್ಡುವಗ ನ್ಡಗದ 

ದಾಿಂಡಾಟ್ದ ಪಯಾೇಟ್ಟಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ್ ಬಾರಿಗ್ಗ ಗುಲ್ಾಬಿ ಬಣಿದ 
ಚಗಿಂಡುಗಳನ್ುನ ಬಳಸಲ್ಾಯತ್ು. ಪಯಾೇಟ್ಟಯ ಮೊದಲ್ಲ್ಲಿ ಚಗಿಂಡು ಕಗಿಂಪು 
ಚಗಿಂಡಿಗಿಿಂತ್ ಹಗಚ್ುಿ ತಿರುವು(Spin) ಪಡಗಯತ್ು. ಅಲ್ಿದಗೇ ಪೊೇಟ್ಟ 
ಸಾಗಿದಿಂತಗ ಬಗೇಗನಗ ತ್ನ್ನ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ುನ ಕಳಗದುಕಗ ಿಂಡಿತ್ು. ಇದು 
ಗುಲ್ಾಬಿ ಚಗಿಂಡಿನ್ ಬಳಕಗಯ ಕುರಿತ್ು ಗ್ಗ ಿಂದಲ್ ಮ ಡಿಸಿತ್ು. ಈ 
ಕಾರಣಕಗಕ ಗುಲ್ಾಬಿ ಬಣಿದ ಚಗಿಂಡನ್ುನ ಅಯ್.ಸಿ.ಸಿ ಬಳಕಗಯಿಂದ ತಗಗ್ಗದು 
ಹಾಕ್ತ್ು. 

ಇವಗಲ್ಾಿ ಕಾರಣಗಳನ್ುನ ಗಮನ್ದಲ್ಲಿಟ್ುಟಕಗ ಿಂಡು ಅಯ್.ಸಿ.ಸಿ 
ದಾಿಂಡಾಟ್ದ ಕಾನ್ ನ್ುಗಳಲ್ಲಿ ಕಗಲ್ವು ಬದಲ್ಾವಣ್ಗಗಳನ್ುನ ಮಾಡಿತ್ು. 
ಅದರಿಂತಗ ಟ್ಗರಟ ಪಯಾೇಟ್ಟಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಚಗಿಂಡುಗಳು ಕಗಿಂಪು 

ಬಣಿದಲ್ಲಿರುತ್ಾದಗ. ಮತ್ುಾ ಒಿಂದು ನಾಳಿನಾಟ್ದಲ್ಲಿ ಹಗ ಳಗಯುವ ಬಿಳಿ ಚಗಿಂಡುಗಳನ್ುನ ಬಳಸಲ್ಾಗುತ್ಾದಗ. ಈ ನಯಮವನ್ುನ ನಾಡಗ ಳಗಣ 
ದಾಿಂಡಾಟ್ದಲ್ ಿ ಮುಿಂದುವರಗಸಲ್ಾಗಿದಗ. ಆದರಗ ನಾಡಗ ಳಗಣ ದಾಿಂಡಾಟ್ದ ತ್ರಬಗೇತ್ತಯ ಹಗ ತ್ತಾನ್ಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ, ಕಗಿಂಪು ಬಣಿದ ಚಗಿಂಡಿನ್ ಜ್ಗ ತಗಗ್ಗ 
ಗುಲ್ಾಬಿ, ಹಳದಿ ಮತ್ುಾ ಕ್ತ್ಾಳಗ ಬಣಿದ ಚಗಿಂಡನ್ುನ ಬಳಸುವುದ  ಉಿಂಟ್ು. 

(ಮಾಹಿತಿ ಮತುತ ಚಿತರ ಸ ಲ : itsonlycricket.com, bajubekasbranded.com, lordscricketballs.co.uk ) 
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ಬಾನ್ುಡುಪ್ು 
- ಪ್ರಶಾಂತ ಸ ್ ರಟ್್ರ 

ದ ರದ ಬಾನ್ಿಂಗಳದಲ್ಲಿ ಪಯಣಿಸುತ್ಾ ನಗಲ್ದಾಚಗಗಿನ್ ತ್ತಳುವಳಿಕಗಯನ್ುನ ತ್ಮೆದಾಗಿಸಿಕಗ ಳುುವ ಹವಣಿಕಗಯಲ್ಲಿ ಮನ್ುಶಯರು ಚ್ಿಂದಿ, ಮಿಂಗಳದಲ್ಲಿ 
ಇಳಿಯುವ ಹಮುೆಗ್ಗಗಳನ್ುನ ಕಗೈಗ್ಗ ಿಂಡಿದಾಾರಗ. ಆಗಸವನ್ುನ ಅರಸುವ ಕಗಲ್ಸಕಾಕಗಿ ತ್ಮೆದಗ ಿಂದು ಬಾನಗನಲ್ಗಯನ್ ನ (space station) 

ಕಟ್ಟಟಕಗ ಿಂಡಿದಾಾರಗ. 

ತ್ುಸು ಹಗಚ್ಚಿನ್ ಚ್ಳಿ ಇಲ್ಿವಗೇ ಹಗಚ್ಚಿನ್ ಎತ್ಾರಕಗಕ ಸಾಗುವಾಗ ಆಗುವ ತಗ ಡಕುಗಳನ್ುನ ತಾಳಿಕಗ ಳುಲ್ು ಹಗಣಗ್ಾಡುವ ಮನ್ುಶಯರ ಮ್ಮೈ, ಬಾನನ್ಲ್ಲಿ 
ಅಶಗ್ ಟಿಂದು ಎತ್ಾರದಲ್ಲಿ, ಚ್ಳಿ-ಬಿಸುಪುಗಳ ಎಲ್ಗಿ ಮೇರಿದ ಹಗ ಯಾಾಟ್ದಲ್ಲಿ ಹಗೇಗ್ಗ ಗಟ್ಟಟಯಾಗಿಯರಬಲ್ಿದು? ಗ್ಾಳಿ-ಚ್ಳಿ-ಬಿಸುಪು-ಒತ್ಾಡಗಳ 
ಏರುಪಗೇರುಗಳ ನ್ಡುವಗ ಬಾನ್ದಗರವಿನ್ಲ್ಲಿ ಬಾನಾಡಿಗರನ್ುನ ಕಾಪಾಡುವುದಗೇ ಅವರು ತಗ ಡುವ ಉಡುಪು. ಬನನ, ಬಾನ್ುಡುಪ್ುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಬರಹದಲ್ಲಿ 
ತ್ತಳಿದುಕಗ ಳಗೊುೇಣ. 

 

ನಗಲ್ದಿಿಂದ ಸುಮಾರು 15-19 ಕ್.ಮೇ. ಎತ್ಾರಕಗಕ ತ್ಲ್ುಪದಿಂತಗ ಗ್ಾಳಿಪಾಡಿನ್ಲ್ಾಿಗುವ ಏರುಪಗೇರುಗಳು ಮನ್ುಶಯರ ಮ್ಮೈ ತಾಳಿಕಗ ಳುಲ್ಾಗದ 
ಮಟ್ಟವನ್ುನ ತ್ಲ್ುಪುತ್ಾವಗ. ನಗಲ್ದಿಿಂದ 19 ಕ್.ಮೇ. ಎತ್ಾರವನ್ುನ ಆರ ಿಸಾಾಂಗ್ ಗ ರ  (Armstrong line) ಇಲ್ಿವಗೇ ಆರ ಿಸಾಾಂಗ್ ಎಲ ಲ (Armstrong 

limit) ಅಿಂತಾ ಕರಗಯಲ್ಾಗುತ್ಾದಗ. ಈ ಎತ್ಾರದಲ್ಲಿ ಗ್ಾಳಿಯತ್ಾಡ ತ್ುಿಂಬಾನಗೇ ಕಡಿಮ್ಮಯಾಗಿ 0.0618 bar ಒತ್ಾಡ ತ್ಲ್ುಪುತ್ಾದಗ. ಅಿಂದರಗ ನಗಲ್ದ 
ಮ್ಮೇಲ್ಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 1 bar ಇರುವ ಗ್ಾಳಿಯತ್ಾಡ ಆರ ೆಸಾರಿಂಗ್ಸ ಎಲ್ಗಿಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಬರಿೇ 6% ಒತ್ಾಡವನ್ುನ ತ್ಲ್ುಪುತ್ಾದಗ. ಈ ಎತ್ಾರದಲ್ಲಿ 
ಸಾಮಾನ್ಯ ಮ್ಮೈ ಬಿಸುಪು ಅಿಂದರಗ ಸುಮಾರು 37°C ನ್ಲ್ ಿ ನೇರು ಕುದಿಯುವ ಮಟ್ಟವನ್ುನ ಮುಟ್ುಟತ್ಾದಗ. 

[ಗಮನ್ಕ್ ೆ: 1 bar ನ್ಶುಟ ಒತ್ಾಡದಲ್ಲಿ ನೇರಿನ್ ಕುದಿಯುವ ಮಟ್ಟ 100°C ಆಗಿರುತ್ಾದಗ. ಒತ್ಾಡ ಹಗಚಾಿಿಂದತಗ ಅದರ ಕುದಿಯುವ ಮಟ್ಟ ಏರುತಾಾ 
ಹಗ ೇದರಗ, ಒತ್ಾಡ ಇಳಿದಿಂತಗ ಕುದಿಯುವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇಳಿತ್ವಾಗುತ್ಾದಗ. ಅಿಂದರಗ ನ್ಮೆ ದಿನ್ಬಳಕಗಯಲ್ಲಿ ನೇರು ಕುದಿಯುವಿಂತಗ ಮಾಡಲ್ು 100°C 

Ѧ 
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ಬಿಸುಪು (temperature) ಬಗೇಕಾದರಗ ಆ ನೇರನಗನೇ ಎತ್ಾರಕಗಕ, ಕಡಿಮ್ಮ ಒತ್ಾಡದ ಮಟ್ಟಕಗಕ ಒಯಾದಿಂತಗಲ್ಾಿ ಅದನ್ುನ ಕುದಿಯುವಿಂತಗ ಮಾಡಲ್ು ಕಡಿಮ್ಮ 
ಬಿಸುಪು ಸಾಕಾಗುತ್ಾದಗ.] 

ಇಶಗ್ ಟಿಂದು ಕಡಿಮ್ಮ ಗ್ಾಳಿಯತ್ಾಡಕಗಕ ಒಡಿುದಾಗ ಮನ್ುಶಯರ ಮ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಗಳಗಿನ್ ತಗ ಿಂದರಗಗಳು ಉಿಂಟ್ಾಗಬಲ್ಿವು, 

1. ಮನ್ುಶಯರ ಮ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ನೇರ ಬಗ್ಗಯಲ್ಲಿರುವ ಉಗುಳು, ಕಣಿಿೇರು, ಗ್ಾಳಿಗ ಡಿನ್ಲ್ಲಿರುವ ನೇರಿನ್ಿಂಶ ಕುದಿಯತಗ ಡಗುತ್ಾವಗ. ಇಲ್ಲಿ ಇನಗ ನಿಂದು 
ಗಮನಸಬಗೇಕಾದ ವಿಶಯವಗಿಂದರಗ ನಗತ್ಾರುಗ್ಗ ಳವಗಯಲ್ಲಿನ್ ಒತ್ಾಡದಿಿಂದಾಗಿ ನಗತ್ಾರು ಕುದಿಯದಗೇ ಎಿಂದಿನ್ ಸಿಾತ್ತಯಲ್ಗಿೇ ಇರುತ್ಾದಗ. 

2. ಹಗ ರಗ್ಗ ಕಡಿಮ್ಮ ಒತ್ಾಡ, ಮ್ಮೈಯಳಗ್ಗ ಹಗಚ್ಚಿನಗ ತ್ಾಡದಿಿಂದಾಗಿ ಮಾಿಂಸಕಿಂಡಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಳತಗಗಿಿಂತ್ ಸುಮಾರು ಎರಡು ಪಟ್ುಟ ಉಬುಬತ್ಾವಗ. 

3. ಕಡಿಮ್ಮ ಒತ್ಾಡದಿಿಂದಾಗಿ ಉಸಿರುಚ್ಚೇಲ್ಗಳು ಎಲ್ಿಕ್ಕಿಂತ್ ಹಗಚ್ಚಿನ್ ತಗ ಿಂದರಗಗ್ಗ ಈಡಾಗುತ್ಾವಗ. ಕಡುಕಡಿಮ್ಮ ಒತ್ಾಡದಲ್ಲಿ ಉಸಿರನ್ುನ 
ಹಿಡಿದಿಟ್ುಟಕಗ ಳುುವುದು ಸಾದಯವಾಗದಗೇ, ಉಸಿರು ಬಿಡುವಾಗ ಉಿಂಟ್ಾಗುವ ಸಿಡಿಯುವಿಂತ್ಹ ಒತ್ಾಡದ ಇಳಿತ್ದಿಿಂದಾಗಿ ಉಸಿರುಚ್ಚೇಲ್ಗಳು 
ಹಾನಗ್ಗ ಳಗ್ಾಗುತ್ಾವಗ. ಕಡಿಮ್ಮ ಗ್ಾಳಿಯತ್ಾಡದ ಇಿಂತ್ಹ ಪಾಡನ್ುನ ತಾಳಿಕಗ ಿಂಡು ಮನ್ುಶಯರು ಹಗಚಗಿಿಂದರಗ 15 ಸಗಕಗಿಂಡುಗಳಶಗಟೇ ಬದುಕಬಲ್ಿರು. 

ಆರ ೆಸಾರಿಂಗ್ಸ ಎಲ್ಗಿಯಶುಟ ಎತ್ಾರಕಗಕ ಏರಿದಾಗ ಕಡುಕಡಿಮ್ಮ ಒತ್ಾಡವಶಗಟೇ ಅಲ್ಿ, ಬಿಸುಪನ್ಲ್ಾಿಗುವ ಏರುಪಗೇರುಗಳು, ಬಾನ್ಲ್ಲಿ ಸಿಡಿಲ್ಲನ್ಿಂತಗ ಅಪಾಳಿಸುವ 
ಚ್ ರುಗಳು, ಅತ್ತ ನಗೇರಳಗ ಕಗಡುಕದಿರುಗಳು ಬಾನಾಡಿಗರಿಗ್ಗ ತಗ ಿಂದರಗಯನ್ುನ ಒಡುುತ್ಾವಗ. ಇವಗಲ್ಿ ತಗ ಡಕುಗಳನ್ುನ ಮೇರಿ ಬಾನಾಡಿಗರು 
ಬಾನ್ಬಿಂಡಿಯಾಚಗ ತ್ಮೆ ಕಗಲ್ಸವನ್ುನ ಮಾಡುವಿಂತಗ ಬಾನ್ುಡುಪುಗಳನ್ುನ ಅಣಿಗ್ಗ ಳಿಸಲ್ಾಗುತ್ಾದಗ. ಬಾನ್ಬಿಂಡಿಯಲ್ಲಿ (space craft) ಸರಿಯಾದ 

ಒತ್ಾಡವನ್ುನ ಕಾಯುಾಕಗ ಳುುವುದರಿಿಂದ ಬಾನಾಡಿಗರು ಬಾನ್ಬಿಂಡಿಯಾಚಗಗ್ಗ ಬಿಂದಾಗಶಗಟೇ ಬಾನ್ುಡುಪು ತಗ ಡುವುದು ಕಡಾುಯವಾಗಿರುತ್ಾದಗ. 

ಬಾನ್ುಡುಪ್ು (space suit), ಒತತಡದ ಉಡುಪ್ು (pressure suit) ಇಲ್ಿವಗೇ ಬಂಡಿಯಾಚ  ಬಳಸುವ ಉಡುಪ್ು (Extravehicular Mobility Unit- 

EMU) ಎಿಂದು ಕರಗಯಲ್ಾಗುವ ಬಾನಾಡಿಗರು ತಗ ಟ್ಟ ಉಡುಪು ಈ ಕಗಳಗಿನ್ ಕಗಲ್ಸಗಳನ್ುನ ಮಾಡುತ್ಾದಗ, 

1. ಒತತಡವನ್ುು ಕ್ಾಯುುಕ್ ್ಳುುವುದು: 
ಬಾನಾಡಿಗರಿಗ್ಗ ಉಸಿರಾಡಲ್ು ಮತ್ುಾ ಮ್ಮೇಲ್ಗ ತ್ತಳಿಸಿದ ತಗ ಿಂದರಗಗಳನ್ುನ ನೇಗಲ್ು ಬಗೇಕಾದ ಒತ್ಾಡವನ್ುನ ಕಾಯುಾಕಗ ಳುುತ್ಾದಗ. ಬಾನ್ುಡುಪನ್ಲ್ಲಿ 
ಸುಮಾರು 0.32 bar ನ್ಶುಟ ಗ್ಾಳಿಯತ್ಾಡವನ್ುನ ಕಾಯುಾಕಗ ಳುಲ್ಾಗುತ್ಾದಗ. ಅಿಂದರಗ ನಗಲ್ದ ಮ್ಮೇಲ್ಗೆಯ ಸುಮಾರು 32% ನ್ಶುಟ ಒತ್ಾಡ. ನಗಲ್ದ 
ಮ್ಮೇಲ್ಗೆಯ ಗ್ಾಳಿಪಾಡಿನ್ಲ್ಲಿ ನಗೈಟ್ಗ ಿೇಜನ್ಸ ಹಗಚ್ಚಿರುವುದರಿಿಂದ ಗ್ಾಳಿಯತ್ಾಡ ಹಗಚ್ಚಿರುತ್ಾದಗ. ಆದರಗ ಮನ್ುಶಯರು ಉಸಿರಾಡಲ್ು ಉಸಿರಾ ೆಳಿ ಇದಾರಶಗಟೇ 
ಸಾಕು, ನಗೈಟ್ಗ ಿೇಜನ್ಸ  ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಿ. ಆದುದರಿಿಂದ ಬಾನ್ುಡುಪನ್ಲ್ಲಿ ನಗಲ್ದ 32% ನ್ಶುಟ ಒತ್ಾಡವಿದಾರ  ಬಾನಾಡಿಗರು ಸರಿಯಾಗಿ ಉಸಿರಾಡಬಲ್ಿರು. 

2. ಉಸಿರಾ ೆಳಿಯ ಪ್ಕರ ೈಕ್ : 
ಬಾನ್ದಗರವು, ಗ್ಾಳಿಯಲ್ಿದ ಬರಿದು ನಗಲ್ಗಯಾಗಿರುವುದರಿಿಂದ ಬಾನಾಡಿಗರು ಬಾನ್ಬಿಂಡಿಯಾಚಗ ಉಸಿರಾಡಲ್ು ಬಗೇಕಾದ ಉಸಿರಾ ೆಳಿಯನ್ುನ 
ಬಾನ್ುಡುಪುಗಳ ಮ ಲ್ಕ ಒದಗಿಸಲ್ಾಗುತ್ಾದಗ. ಬಾನ್ಬಿಂಡಿಯಳಗ್ಗ ಉಸಿರಾ ೆಳಿಯನ್ುನ ಕ ಡಿಡಲ್ಾಗಿದುಾ, ಬಾನ್ುಡುಪನ್ ಹಿಿಂದಿನ್ ಬಾಗದಿಿಂದ 

ಕಗ ಳವಗಗಳ ಮ ಲ್ಕ ಉಸಿರಾ ೆಳಿಯನ್ುನ ಒದಗಿಸಲ್ಾಗುತ್ಾದಗ. ಬಾನಾಡಿಗರ ಉಸಿರಾಟ್ದಿಿಂದ ಹಗ ರಡುವ ಕಾರ ಬನ್ಸ ಡಗೈಆಕಗ್ೈಡ್ ನ್ುನ ಕಗ ಳವಗಗಳ 
ಮ ಲ್ಕ ಬಾನ್ಬಿಂಡಿಯಳಗ್ಗ ಸಾಗಿಸಲ್ಾಗುತ್ಾದಗ. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://honalu.net/
minche@honalu.net
minche@honalu.net


-----------------------------------------------------------------------    
148      ಹ ್ ನ್ಲ್ು                ಮಿಂಬಲ್ಗ: http://honalu.net/              ಮಿಂಚಗ: minche@honalu.net
    

 

  

 

 

  

3. ಕದಲ್ುವಿಕ್  (mobility): 

ಬಾನಾಡಿಗರು ಸರಾಗವಾಗಿ ನ್ಡಗದಾಡಲ್ು ಬಾನ್ುಡುಪನ್ಲ್ಲಿರುವ ಒತ್ಾಡವು ತ್ಡಗಯಡುಬಲ್ಿದು. ಈ ತ್ಡಗಯನ್ುನ ಕಡಿಮ್ಮಗ್ಗ ಳಿಸುವಿಂತಗ ಬಾನ್ುಡುಪನ್ುನ 
ತ್ಯಾರಿಸಲ್ಾಗಿರುತ್ಾದಗ. ಬಾನ್ುಡುಪನ್ ಕಟ್ಟಣ್ಗಯಲ್ಲಿ ಕದಲ್ುವಿಕಗಯನ್ುನ ಎಲ್ಿಕ್ಕಿಂತ್ ಹಗಚಾಿಗಿ ಗಮನ್ದಲ್ಲಿಡಲ್ಾಗುತ್ಾದಗ. ಬಾನಾಡಿಗರು ಬಾನ್ುಡುಪನ್ುನ 
ತಗ ಟ್ುಟ ಒಿಂದು ನಗಲ್ಗಯಿಂದ ಕದಲ್ಲ ಮತಗಾ ಮರಳಿ ಅದಗೇ ನಗಲ್ಗಗ್ಗ ಬರಬಗೇಕಾದರಗ, ಅವರು ಮಾಡಬಗೇಕಾದ ಕಗಲ್ಸ ಆದಶುಟ ಕಡಿಮ್ಮಯರಬಗೇಕು. 
ಇಲ್ಿವಾದರಗ ಅವರಿಗ್ಗ ತ್ುಿಂಬಾ ದಣಿವಾಗಬಲ್ಿದು. ಇದನ್ುನ ಇನಗ ನಿಂದು ಬಗ್ಗಯಲ್ಲಿ ನಗ ೇಡಬಹುದು. ದಪಾನಗಯ ಕಗ ೇಟ್ಗ ಿಂದನ್ುನ ಹಾಕ್ಕಗ ಿಂಡು 
ಬಾಗುವುದು, ಏಳುವುದು ಎಶಗ್ ಟಿಂದು ಕಶಟವಲ್ಿವಗೇ? 

ಕಗಲ್ಸವು ಒತ್ಾಡ ಮತ್ುಾ ಆಳವಿಯ ಮಾರಾ ಾಟ್ಟಗ್ಗ ತ್ಕಕಿಂತ್ತರುತ್ಾದಗ. 

 

ಇಲ್ಲಿ, W = ಕಗಲ್ಸ (Work), P = ಒತ್ಾಡ (Pressure), V = ಆಳವಿ (Volume), Vi = ಮೊದಲ್ಲದಾ ಆಳವಿ, Vf = ಬಳಿಕದ ಆಳವಿ, dV = 

ಆಳವಿಯಲ್ಾಿದ ಮಾರಾ ಾಟ್ು (Change in Volume) 

ಮ್ಮೇಲ್ಲನ್ ಗಣಿತ್ದ ನ್ಿಂಟ್ಟನಿಂದ ತ್ತಳಿದುಬರುವುದಗೇನಗಿಂದರಗ, ಕಗಲ್ಸವನ್ುನ ಕಡಿಮ್ಮಗ್ಗ ಳಿಸಬಗೇಕಗಿಂದರಗ ಉಡುಪನ್ಲ್ಲಿರುವ ಒತ್ಾಡವನ್ುನ ಕಡಿಮ್ಮ ಮಾಡಬಗೇಕು 
ಇಲ್ಿವಗೇ ಆಳವಿಯ ಮಾರಾ ಾಟ್ನ್ುನ ಕಡಿಮ್ಮ ಮಾಡಬಗೇಕು. ಒತ್ಾಡವನ್ುನ ಕಡಿಮ್ಮ ಮಾಡಿದರಗ ಉಸಿರಾಟ್ಕಗಕ ತಗ ಿಂದರಗಯಾಗಬಲ್ಿದು ಹಾಗ್ಾಗಿ ಇನ್ುನ 
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ಉಳಿದದುಾ ಆಳವಿಯ ಮಾರಾ ಾಟ್ನ್ುನ ಕಡಿಮ್ಮ ಮಾಡುವುದು. ಹಗಚ್ಚಿನ್ ಬಾನ್ುಡುಪಗಳು ’ಆಳವಿಯ ಮಾರಾ ಾಟ್ನ್ುನ’ ಕಡಿಮ್ಮ ಮಾಡುವುದರ ಅಡಿಪಾಯದ 
ಮ್ಮೇಲ್ಗಯೇ ಅಣಿಗ್ಗ ಿಂಡಿರುತ್ಾವಗ. 
ಹಾಗ್ಾದರಗ ಆಳವಿಯ ಮಾರಾ ಾಟ್ನ್ುನ ಕಡಿಮ್ಮಗ್ಗ ಳಿಸುವುದು ಹಗೇಗ್ಗ? 

ಇದಕಾಕಗಿ ಬಾನ್ುಡುಪುಗಳನ್ುನ ಹಲ್ವು ಪದರುಗಳಲ್ಲಿ ಹಗಣ್ಗಯಲ್ಾಗಿರುತ್ಾದಗ ಮತ್ುಾ ಪದರುಗಳಗೊಳಗಗ್ಗ ಅಲ್ಿಲ್ಲಿ ಒತ್ಾಡದಲ್ಲಿ ತಗರಗದುಕಗ ಳುುವ 
ಕ್ಿಂಡಿಯಿಂತ್ಹ ವಿನಾಯಸಗಳನ್ುನ ಮಾಡಲ್ಾಗುತ್ಾದಗ. ಬಾನಾಡಿಗರು ಬಾಗಿದಾಗ ಅವರ ಇಡಿಯಾದ ಉಡುಪು ಬಾಗದಗೇ ಅದರಗ ಳಗಿನ್ ಪದರಗಳಶಗಟೇ 
ಬಾಗುವುದರಿಿಂದ ಅವರಿಗ್ಾಗುವ ದಣಿವು ಕಡಿಮ್ಮಯಾಗುತ್ಾದಗ. 

4. ಬಿಸುಪ್ನ್ುು ಹಿಡಿತದಲ್ಲಡುವುದು: ಬಾನನ್ಲ್ಲಿ ಬಿಸುಪನ್ ಎಲ್ಗಿ ಮೇರಿದ ಏರಿಳಿತ್ವನ್ುನ ಕಾಣಬಹುದು. ಬಿಸುಪನ್ಲ್ಲಿ −150°C ಇಿಂದ +120°C ನ್ಶುಟ 
ಬದಲ್ಾವಣ್ಗಯಾಗಬಹುದು. ಬಿಸುಪನ್ ಇಿಂತ್ಹ ಏರಿಳಿತ್ದಿಿಂದ ಬಾನಾಡಿಗರನ್ುನ ಕಾಪಾಡಲ್ು ಬಾನ್ುಡುಪುಗಳನ್ುನ ತ್ಡಗವಗ (insulators) ವಸುಾಗಳಿಿಂದ 
ಮಾಡಿರುತಾಾರಗ ಜತಗಗ್ಗ ತ್ಿಂಪಾಗಿಸುವಿಕಗ ಮತ್ುಾ ಗ್ಾಳಿ ಹಗ ಯಾಾಟ್ಕಗಕ ಒಳಪದರವಿಂದನ್ುನ ಮಾಡಿರುತಾಾರಗ. ಈ ಒಳಪದರದಲ್ಲಿ ನೇರಿನ್ ಕಗ ಳವಗಗಳ 
ಹಲ್ವು ಸುತ್ುಾಗಳಿರುತ್ಾವಗ. ಬಾನಾಡಿಗರ ಮ್ಮೈಯಿಂದ ಹಗ ಮುೆವ ಕಾವನ್ುನ ಇವು ತ್ಿಂಪಗ್ಾಗಿಸುತ್ಾವಗ. 

5. ಕ್ಾಪ್ುವಿಕ್ : ಅತ್ತ ನಗೇರಳಗ ಮತ್ುಾ ಇತ್ರ ಕಗಡು ಕದಿರುಗಳಿಿಂದ ಬಾನಾಡಿಗರನ್ುನ ಕಾಪಾಡಲ್ು ಬಾನ್ುಡುಪುಗಳ ಹಗ ರಪದರನ್ುನ 
ಮಾಯಲ್ಾರ ್(Mylar)ನ್ಿಂತ್ಹ ವಿಶಗೇಶ ವಸುಾಗಳಿಿಂದ ಮಾಡಿರುತಾಾರಗ. ಹಾಗ್ಗನಗೇ ಬಾನ್ಲ್ಲಿ ಕಗಲ್ವು ಸಾರತ್ತ ಎಲ್ಲಿಿಂದಲ್ಗ ೇ ಚ್ಚಮೆ ಬರುವ ತ್ುಣುಕುಗಳು 
ಬಾನಾಡಿಗರ ಮ್ಮೈ ಸಗ ೇಕದಿಂತಗ, ಬಾನ್ುಡುಪುಗಳ ಮತಗ ಾಿಂದು ಹಗ ರಪದರನ್ುನ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗುಿಂಡುತ್ಡಗ ಅಿಂಗಿಗಳನ್ುನ ಮಾಡಲ್ು ಬಳಸುವ 

ಕಗವಾಿರ್  (Kevlar)ನ್ಿಂತ್ಹ ವಸುಾಗಳಿಿಂದ ಮಾಡಿರುತಾಾರಗ. 

6. ಕ್ ್ಳ ತ ಗ ತ: ಬಾನಾಡಿಗರ ಮ್ಮೈಯಿಂದ ಹಗ ರಬರುವ ಉಚಗಿ ಮತ್ುಾ ಇನನತ್ರ ಕಗ ಳಗಯನ್ುನ ಬಾನ್ುಡುಪು ತ್ನ್ನಲ್ಗಿೇ ಹಿಡಿದುಕಗ ಳುುವಿಂತಗ 
ಅಣಿಯಾಗಿರುತ್ಾದಗ. 

7. ಒಡನಾಟ್: ಬಾನಾಡಿಗರು ಬಾನ್ಬಿಂಡಿಯಾಚಗ ಇರುವಾಗ ಇತ್ರರಗ ಡನಗ ಒಡನಾಡಲ್ು ರಗಡಿಯೇ ಅಲ್ಗಗಳನ್ುನ ಪಡಗಯುವಗಕಳಿಸುವ ಸಲ್ಕರಣ್ಗ, 
ಮ್ಮೈಕಗ ಿೇಪೊೇನ್ಸ ಮುಿಂತಾದ ಸಲ್ಕರಣ್ಗಗಳನ್ುನ ಬಾನ್ುಡುಪನ್ ಬಾಗವಾಗಿ ಅಣಿಗ್ಗ ಳಿಸಲ್ಾಗಿರುತ್ಾದಗ. 

ಹಿೇಗ್ಗ ಹಲ್ವು ಅಡಗತ್ಡಗಗಳ ನ್ಡುವಗಯ  ಬಾನಾಡಿಗರನ್ುನ ಕಾಪಾಡಲ್ು ಬಾನ್ುಡುಪುಗಳು ಸಜ್ಾೆಗಿರುತ್ಾವಗ. ಅಿಂದ ಹಾಗ್ಗ ಎಲ್ಿ ಸಲ್ಕರಣ್ಗಗಳನ್ುನ 
ಒಳಗ್ಗ ಿಂಡ ಒಿಂದು ಬಾನ್ುಡುಪನ್ ಬಗಲ್ಗ ಸುಮಾರು 12 ಮಲ್ಲಯನ್ಸ ಡಾಲ್ರ್ (ಸುಮಾರು 72 ಕಗ ೇಟ್ಟ ರ ಪಾಯಗಳು) 

(ಮಾಹಿತಿ ಮತುತ ತಿಟ್ುಸ ಲ ಗಳು: wikipedia.org, science.howstuffworks, proxy.flss.edu.hk, styleguise.net) 
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ಪ್ದ ತಿಳಿವು 

  

 

 

 

ಕನ್ುಡ English  ಕನ್ುಡ English 

ತಾನಗ ೇಡ automobile  ಅಿಂಟ್ು ಬಗೇನಗ contagious disease 

ಅರಕಗ research  ನ್ಿಂಜುಳ virus 

ದ ರತಗ ೇರುಕ telescope  ಕುರುಹು symptom 

ಸಿೇರುತಗ ೇರು ಾ microscope  ಒರಗತ್ test 

ಮದಾರಿಮ್ಮ  medical science  ನಗರವಿನ್-ಮದುಾ supportive treatment 

ಇರುವರಿಮ್ಮ physics  ದಟ್ಟಣ್ಗ  density 

ಮಿಂಚ್ರಿಮ್ಮ  electrical science  ಅಲ್ಗಯಗಲ್, ಅಲ್ಗಯುದಾ wavelength 

ಇರ ಾರಿಮ್ಮ chemistry  ಅಲ್ಗಯತ್ಾರ amplitude 

ಬಗಳಕರಿಮ್ಮ optics  ತ್ತಳಿಗ್ಗಿಂಪು ಕದಿರುಗಳು infrared rays 

ಉಸಿರಿಯರಿಮ್ಮ biology  ಬಗಳಕ್ನ್ ಒಿಂದುಗ್ಗ photosynthesis 

ಬಾನ್ರಿಮ್ಮ astronomy  ಬಿರುಗ್ಗ  catalyst 

ಚ್ಳಕದರಿಮ್ಮ mechanical engineering  ದಗ ಳಗ enzyme 

ಬಿಣಿಗ್ಗ engine  ಗ್ಾಳಿಕ್ಿಂಡಿ Ventilator 

ಒಳ ಉರಿಯುವಿಕಗಯ ಬಿಣಿಗ್ಗ internal combustion engine  ನಗಲ್ಸಗಳಗತ್ earth’s gravity 

ಆಡುಬಿಣಿಗ್ಗ reciprocating engine  ರಾಶಿ mass 

ಗ್ಾಲ್ಲತ್ ಕದ  flywheel  ರಾಶಿಸಗಳಗತ್ gravitation 

ಸಾಗ್ಾಟ್ದ ಏರಾ ಾಟ್ು transmission system  ಬರಿದುದಾಣ vacuum chamber 

ಕ್ಡಿಬಗಣ್ಗ spark plug  ವಗೇಗಮಾರು ಾ acceleration 

ಹಗ ರತಗರಪು exhaust valve  ನಗಲ್ಸಗಳಗತ್ದಿಿಂದಾದ ವಗೇಗಮಾರು ಾ  acceleration due to gravity 

ಒಳತಗರಪು intake valve  ದಗ ರಗತ್ results 

ಆಡುಬಗಣ್ಗ piston  ಎಳಗತ್ದ ಬಲ್  drag force 

ಕ ಡುಸಳಿ connecting rod   ಗ್ಾಳಿತ್ಡಗ  air resistance 

ತ್ತರುಗುಣಿ crankshaft  ಹರವು area 

ಬಿಸುಪು temperature  ಆಳವಿ volume 

ಬಗೇರು ಾ clutch  ಕಳಗಗಳು  weeds 

ಉಬುಬಕ cam  ಕಳಗಮದುಾ herbicide 

ಚ್ಚಮುೆಕ injector  ಇಟ್ಟಳದಗ ಡಗತ್, ಕಗ ಳಗಯುವಿಕಗ decomposition 

ಗ್ಾಳಿದ ಡುಕ turbocharger  ಅಣುಕ ಟ್ molecule 

ಮಾರಾ ಾಟ್ು mutation  ಹುಳಿಯಳತಗ acidity level - pH 

ಎಲ್ಗಿೇಮೇರಿದ ಬಗೇನಗ  pandemic disease  ಕಡುನೇಲ್ಲ ಕದಿರುಗಳು ultra violet rays 

Ѧ 
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ಕನ್ುಡ English  ಕನ್ುಡ English 

ಎಸಗತ್ಗ್ಾರಿಕಗ, ಎಸಗತ್ bowling  ಸ ಲ್ು cell 

ಎಸಗತ್ಗ್ಾರ bowler  ಶಿಂಕಸ ಲ್ುಗಳು cone cells 

ದಾಿಂಡಾಟ್ cricket  ಸರಳುಸ ಲ್ುಗಳು  rod cells 

ತ್ುದಿಬಿಡುಗ್ಗ  point of release  ಬಣಿ ಮಾದರಿ  colour model 

ತ್ತರುಗ್ಗಸಗತ್ spin bowling  ತ್ತಳಿಹ database 

ವಗೇಗದ ಎಸಗತ್ fast bowling  ಬಳಕ application, app 

ನ್ಡುವಗೇಗದ ಎಸಗತ್ medium bowling  ಹಗೇರಾಗಿಸುವಿಕಗ, ಹಿರಿದಾಗಿಸುವಿಕಗ magnification 

ಹಗ ಲ್ಲಗ್ಗಯ ನ್ಡುಗ್ಗರಗ seam  ಬಾನ್ಬಿಂಡಿ space craft 

ಚಗಿಂಡಿನ್ ಹಿಡಿತ್ ball grip  ತಗರವು, ಬಾನ್ು space  

ಎದಗಮುಿಂದು chest on  ಏರುಬಿಂಡಿ launch vehicle 

ಎದಗಬದಿಗ್ಗ side on  ಏರುನಗಲ್ಗ launch pad 

ಹಿಿಂಬಾಲ್ಲಕಗ follow through  ಬಾನ್ಬಿಂಡಗಗಳು asteroids 

ಎಸಗತ್ಗಟ್ುಟ, ಕಟ್ುಟ over  ಪೊಳಲ್ಲಕಗ civilization 

ಮಾರು barter  ಪೊರಗತ್  nutrition 

ಪರಿಚಗ characteristic  ಇರ ಾರಿಮ್ಮ chemistry 

ಮನಗ್ಳಗತ್ದ ಸ ಸುವಿಕಗ  electromagnetic radiation  ಬಗೇರಡಕ mineral element 

ಉದಾಲ್ಗಗಳು long waves  ಅದಿರು ಪೊರಗತ್ mineral nutrition  

ಚ್ಚಕಕಲ್ಗಗಳು short waves  ಮುನ್ುನ  protein 

ಅಲ್ಗಪಟ್ಟಟ, ಅಲ್ಗಸಾಲ್ು spectrum  ಅಳವುತ್ನ್ efficiency 

ಕ್ರು ಅಲ್ಗ microwave  ಸಾಗಣಿ transmission  

ಬಾನ್ಲ್ಗ radio wave  ಒತ್ುಾವಿಕಗಯ ಮಟ್ಟ  compression ratio 

ಕಾಣಿಸುವ ಬಗಳಕು  visible light  ದುಿಂಡು bore 

ಬಣಿದ ಅರಿವು colour sensation  ತ್ಡಗತ್ brake 

ಹಿಿಂಪುಟ್ಟಕಗ reflection  ತ್ಮೆಟ್ಗ ತ್ಡಗತ್ drum brake 

ಚ್ದುರಿಸುವಿಕಗ scattering  ತ್ಟ್ಗಟ ತ್ಡಗತ್ disc brake 

ಹಿೇರುವಿಕಗ absorption  ಹಗ ಡಗತ್, ಬಡಿತ್ stroke 

ಸ ಸುವಿಕಗ radiation  ನಾಲ್ಬಡಿತ್ four stroke 

ಕಡುತ್ನ್ದ  intensity  ಇಬಬಡಿತ್ two stroke 

ಮ ರ ಬಣಿತ್ನ್ trichromatic  ಎಣಿಕಗಜ್ಾಡಿ measuring jar 

ಕಣ್ಗಾರಗ retina  ನೇರಗ ತ್ಾರಿಮ್ಮ hydraulics 
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ಒತ್ಾಟ್ಟಳಕ hydrometer  ಮಿಂತ್ುಣುಕು electrolyte 

ಗ್ಗರಗಯರಿಮ್ಮ geometry  ಬಗೇರ ಾಡಿತ್ isolation 

ಗಿಂಡಗಳಗ  anther  ತ್ತರುಗುದಾರಿ, ಬಳಸುದಾರಿ orbit 

ಹಗಣುಾಿಂಡು stigma  ಹಮುೆಗ್ಗ project 

ಹ ದುಿಂಬುವಿಕಗ  pollination  ಕ್ರುದ ರ perigee 

ತ್ತ್ತಾಚ್ಚೇಲ್ ovary  ಹಿರಿದ ರ apogee 

ಸಗ ೇರುಗ್ಗ harmone  ಮೊಟ್ಗಟಯಾಕಾರದ elliptical 

ಬಸಿರು embryo  ಸುತ್ಾಣ environment 

ಗಿಂಜಿ Starch  ಆಳವಾದ ಬಾನ್ ಒಡನಾಟ್  deep space communication 

ಎಲ್ಗಹಸಿರು Chlorophyll  ಹಗಗೆಿಂಬ silos 

ಹುಳಿ acids  ನೇರಗ ತ್ುಾಕ, ನೇರಗತ್ುಾಕ water pump 

ಪೇಳಿಗಳು genes  ಹತಗ ೇಟ್ಟ ಕಗ ೇಣ್ಗ, ಅಿಂಕಗಗ್ಗ ೇಣ್ಗ control room 

ಬಿಡಿಮಾಗು cimacteric  ತಗೇಲ್ಗ ತ್ಾರ, ಮ್ಮೇಲ್ಗ ತ್ಾರ buoyanancy 

ಗಿಡಮಾಗು non- Climacteric  ಹಾಲ್ಲನ್ದಟ್ಟಣ್ಗಯಳಕ lactometer 

ಅಲ್ಗಗ್ಾವಲ್ು radar  ಸಕಕರಗದಟ್ಟಣ್ಗಯಳಕ saccharometer 

ಮುಿಂಚಾಚ್ುವ ಅಲ್ಗಗ್ಾವಲ್ು forward facing radar  ಸಗಳಗನ್ಡುವು, ರಾಶಿನ್ಡುವು centre of gravity 

ಸುಯ್ ಅಿಂಕಗ  cruise control  ಮ್ಮೇಲ್ಲನ್ ನ್ಡುವು meta Centre 

ಬಿಸಿಬಳಸಿನ್ tropical  ತ್ ಗುಗುಿಂಡಿ pendulum 

ಬಿತ್ಾರಿಕ  semen  ಕದಲ್ರಿಮ್ಮ mechanics 

ಬಿಕುಕ kidney  ಹುರುಪು charge 

ಈಲ್ಲ liver  ಬಿಳಿಚ್ಚಸುವ ಪುಡಿ bleaching powder 

ಕುತ್ುಾದಗ ರಗತ್  diagnosis  ಮಣುಿಗಿಂಪು geosmin 

ಎದುರುಕಗಳು antibodies  ಇಟ್ಟಳ structure 

ಕಣ್ಾೆಪು protective goggles  ಗುಿಂಡಿಗ್ಗ-ಕಗ ಳವಗಗಳ ಏರಾ ಾಟ್ು  cardio-vascular system 

ಕಯಾೆಪು  protective gloves  ಉಸಿರುಗ್ಾಳಿ oxygen 

ಮುಕಾಕಪು face mask  ಆರಯವಗಳು nutrients 

ಮುನ್ೆದುಾ vaccine  ತ್ರುಮಾರಿ ಾಸುವಿಕಗ metabolism 

ಮಾಿಂಜುಗ್ಗ medicine  ತಗ ರಗಗ್ಗ ಳವಗ arteries 

ನೇರಿಳಿತ್ dehydration  ಸಗೇರುಗ್ಗ ಳವಗ veins 

ಹರಿಸುವಿಕಗಯ ಏರಾ ಾಟ್ು circulatory system  ಗುಿಂಡಿಗ್ಗ heart 
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ಕನ್ುಡ English  ಕನ್ುಡ English 

ಉಸಿರುಚ್ಚೇಲ್ lung  ಗಟ್ಟಟ ಬಲ್ strong force 

ಗುಿಂಡಿಗ್ಗಯ ಮ್ಮೇಲ್ಗ ಕೇಣ್ಗಗಸಗೇರುಗ್ಗ ೇಣ್ಗ atrium  ಸಡಿಲ್ ಬಲ್ weak force 

ಗುಿಂಡಿಗ್ಗಯ ಕಗಳಕಗ ೇಣ್ಗಗತಗ ರಗಗ್ಗ ೇಣ್ಗ ventricle  ಅಿಂಟ್ುವಣಿ gluon 

ಉಸಿರು ನಗತ್ಾರಗ್ಗ ಳವಗ vena cava  ನ್ಡಾವಳಿ mechanism 

ಬಡಿಕ pacemaker  ದಗ ಡು ಹಬುಬವಿಕಗ, ಹಿರಿಹಬುಬ big bang 

ಇರು ಾದಿ ತಗರಪು  bicuspid / mitral valve  ಪಗರ  ಿಟ್ಟ large machine 

ಕಿಂಡರದ ಬಳಿು chordae tendinae  ಕ ಡುವಣಿಗಳ ದಗ ಡು ಗುದುಾಕ  Large Hadron Collider – LHC 

ಅರಗಚ್ಿಂದಿರ ತಗರಪುಗಳು  semilunar valves  ತ್ುಣುಕುಗಳ ವಗೇಗಯೇರಿಸುಕ  particle accelerator 

ಉಸಿರುಚ್ಚೇಲ್ದ ತಗರಪು pulmonary valve  ಇರುವರಿಮ್ಮ physics 

ಗುಿಂಡಿಗ್ಗಯ ಒಳಪರಗ  endocardium  ಹಗ ಸಗ್ಾಲ್ದ ಇರುವರಿಮ್ಮ modern physics 

ಗುಿಂಡಿಗ್ಗಯ ಕಿಂಡಪರಗ myocardium  ಒಿಂತ್ನ್ದ ಮಾದರಿ standard model 

ಗುಿಂಡಿಗ್ಗಯ ಹಗ ರಪರಗ epicardium  ಒಟ್ಟವ  universe 

ಗುಿಂಡಿಗ್ಗಯ ಸುತ್ಾರಗ pericardium  ಉಬಬರ inflation 

ಹರಿಕ fluid  ಮ್ಮೇಳಗೈಕ synchrotron 

ಉರಿಯ ತ್ inflammation  ಸ ಜಿಗಲ್ುಿ, ಸಗಳಗಗಲ್ುಿ magnet 

ಬಗಣ್ಗ wedge  ಮಿಂಚ್ು electricity 

ಹಗಚ್ಚಿಕಗ lever  ಮನಗ್ಳಗತ್ನ್ electromagnetic 

ಅಡಕ ಶಕ್ಾ  potential energy  ಹಗ ೇಲ್ಲಕಗಯ ಕಟ್ಟಲ್ಗ theory of relativity 

ಕದಲ್ಲಕಗಯ ಶಕ್ಾ kinetic energy  ಕಾಣುವಗ detector 

ನ್ಡುತಗ ರಗದ ಬಲ್, ನ್ಡಗಯದುರಿನ್ ಬಲ್ centrifugal force  ಬರಿದುಗ್ಗ ಳವಗ vacuum pipe 

ನ್ಡುವಗಡಗಯ ಬಲ್ centripetal force  ಬಗಳಕ್ photon 

ಸುತ್ುಾವಿಕಗಯ ಹಗ ತ್ುಾ orbital period  ತ್ತರುಗ್ಾಲ್ಲ turbine 

ಉರುವಲ್ು, ಉರು fuel  ಮಿಂಚ್ುಟ್ುಟಕ electric generator 

ಬಯಲ್ು field  ಅಣು ಒಡಗತ್  nuclear fission 

ಅರುಹು hypothesis  ಅಣು ಕ ಡಿಕಗ, ಅಣು ಬಗಸುಗ್ಗ nuclear fusion 

ಕ ಡುವಣಿ proton  ಹಗ ಲ್ಬು process 

ಕಳಗವಣಿ electrons  ಅಣುಕಸ nuclear waste 

ನಗಲ್ಗವಣಿ neutrons  ಸರಿದ ಗಿಸುವಿಕಗ balancing 

ನ್ಡುವಣ nucleus  ಕಗ ಳಕು ನೇರು polluted water 

ಕ್ರಿ, ಕ್ರಿವಣಿ quark  ಊರಿಕಗ fixation 
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ಮಾಳಗಕ production  ಮೊಳಕಗ ಎಲ್ಗಗಳು cotyledon 

ಒಬಗಬೇಳಗ monocotyledons  ಕುಡಿ ಎಲ್ಗಗಳು  Primary leaves 

ಬಗಳಗವರಸಗ crop sequence  ಚ್ದರ square 

ಬಗಳಗಯೇರಾ ಾಟ್ು cropping system  ಉದಾಚ್ದರ rectangle 

ಒಬಗಬಳಗಯೇರಾ ಾಟ್ು monocropping  ಹಗ ಿಂದಿಗ್ಗಯ ಚ್ದರ parallelogram 

ಬಾಳಗೆ  ಸುತ್ುಾ life cycle  ಸುತ್ುಾ, ದುಿಂಡು circle 

ಬಗಳಗಸರದಿ crop rotation  ದುಿಂಡಿ radius 

ಹಗ ರವಡಿಕಗ excretion  ದುಿಂಡಗಲ್ diameter 

ಬಾನ್ಳತಗ Astronomical Unit-AU  ಸುತ್ಾಳತಗ perimeter 

ಪಗಡಸುಕಲ್ುಿ granite  ದುಿಂಡಳತಗ circumference 

ಕಪುಾಗಲ್ುಿ basalt  ಮುಕಗ ಕೇನ್ದರಿಮ್ಮ trigonometry 

ನಗಲ್ನ್ಡುಕದ ಅಲ್ಗಗಳು  seismic waves  ಮಾರ ಾರಿಮ್ಮ calculus 

ಏರ ಾಡಿತ್ದ ಹರಿಯುವಿಕಗ  systemic circulation  ಆರ ಬದಿ hexagon 

ಗುಿಂಡಿಗ್ಗಯ ಹರಿಯುವಿಕಗ  coronary circulation  ನಗೇರ ಾಲ್ಿದ irrational 

ಈಲ್ಲ-ತ್ ರುಗಿಂಡಿಯ ಹರಿಯುವಿಕಗ  hepatic portal circulation  ಎಲ್ಗಿಯಲ್ಿದ ಸಾಲ್ುಗಸರಣಿ infinite series 

ಮ ರು ಾದಿ ತಗರಪು tricuspid valve  ಉಿಂಡಗ, ಗುಿಂಡು sphere 

ಗ ಡುಕಟ್ುಟ tissue  ನ್ಡುಗ್ಗರಗ axis 

ಗುಿಂಡಿಗ್ಗಗುಳಿ coronary sinus  ಏರಿಳಿಕಗ pitch 

ಕಳಗಯೇರಿಸು rejuvenate  ಉರುಳುವಿಕಗ roll 

ಹಗಗೆರುಳು, ದಗ ಡು ಕರುಳು colon  ಹಗ ರಳುವಿಕಗ yaw 

ಕರುಳು intestine  ಹಾರಿಸುಗ pilot 

ಅರಗುಸುರಿಗ್ಗ pancreas  ಉರುಳುಪಟ್ಟಟ aileron 

ಅರಗಿಸುವ ಏರಾ ಾಟ್ು digestive system  ಏರಿಳಿಪಟ್ಟಟ elevator 

ಮ ಳವಡ north east  ಬಡಿತ್ಪಟ್ಟಟ flap 

ಮ್ಮೇವಿನ್ ಬಗೇರು feeder root  ಹಗ ರಳುಪಟ್ಟಟ rudder 

ನ್ಲ್ಲಿ ಬಗೇರು tap root  ಸುತಾಾವಿ, ಗ್ಾಳಿಪದರ atmosphere 

ಬದಿಯ ಬಗೇರು lateral root  ಹಣಕಾಸರಿಗ economist 

ಗಿಡಮನಗ nursery  ಕುಗುೆಬಡಿು negative interest 

ಪಸಗ moisture  ಬಗಲ್ಗತ್ಗಿೆಕಗ deflation 

ತಾಯಬಗೇರು radicle  ಅರಗಹಗ ತ್ತಾನ್ temporary 
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ಹರಳಿನ್ರಿಮ್ಮ crystallography  ಚ್ಪಾಟ್ಟಕಗಳು, ತ್ಟ್ಗಟಗಳು platelets 

ಇಬಬಗ್ಗ duality  ನಗನ್ಪನ್ ಗ ಡು memory cell 

ಕಾಪಗೇರಾ ಾಟ್ು immune system  ತಗ ಗಟ್ಗ crust 

ಹಾಲ್ಿರಸದ ಏರಾ ಾಟ್ು lymphatic system  ಹಗ ದಿಕಗ mantle 

ದಿಂಡಾಣು bacteria  ತ್ತರುಳು core 

ಬ ಸು fungus  ಹಗ ರಗ್ಗ ೇಳ exosphere 

ಹಗ ರಕುಳಿ parasite  ಕಾವುಗ್ಗ ೇಳ thermosphere 

ಕಗಡುಕುಕಣ pathogen  ನ್ಡುಗ್ಗ ೇಳ mesosphere 

ಹಾಲ್ಿಸಗಡಗು lymph nodes  ಪದರಗ್ಗ ೇಳ stratosphere 

ಒಡಲ್ರಿಮ್ಮ anatomy  ಮಾರು ಾಗ್ಗ ೇಳ troposphere 

ಉಸಿರಿಯರಿಮ್ಮ physiology  ನ್ಡುಕದರಿಮ್ಮ seismology 

ಹಿೇರುಗದಗಲ್ುಬು spongy bone  ನಗಲ್ನ್ಡುಕ earthquake 

ಬುಡಗ ಡುಗಳು stem cells  ನ್ಡುಕದ ಅಲ್ಗಗಳು  seismic waves 

ಬಗಳ್ / ಬಿಳಿ ನಗತ್ಾರ ಕಣಗಳು white blood cells - WBC  ಮುಮೆಲ್ಗಗಳು primary/P Waves 

ಕಗಿಂಪು ನಗತ್ಾರ ಕಣಗಳು red blood cells - RBC  ಇಮೆಲ್ಗಗಳು, ಇಬಬಲ್ಗಗಳು secondary/S Waves 

ಕರುಳುಬಾಲ್ appendix  ನ್ಡುಕದಲ್ಗಯರಿಗ seismologist 

ಬಾಯಾೇಪಗ tonsils  ಮರಿಹುಳು larvae 

ಮ ಳಗಮಜ್ಗೆ bone marrow  ಗ ಡುಹುಳು pupa 

ತಗ ಳಗು spleen  ಎರುಬುಳು fertile 

ಮುನ್ುನಚ್ುಿ myeloid  ಹ ವಿನ್ ಬಿಂಡು  pollen 

ಒಿಂಜಿೇವ ಕಣ  monocyte  ಜ್ಗೇನ್ುಗಿಂಜಿ royal jelly 

ನ್ುಚ್ಚಿನ್ಕಣ granulocyte  ಜ್ಗೇನ್ುರಗ ಟ್ಟಟ Bee Bread 

ಡಗ ಳುುಮುಕಕ macrophage  ಬಸಿರಾಗದ parthenogenesis 

ಕವಲ್ು ಗ ಡು dendritic cell  ಗ್ಾಳಿಪಾಡು weather 

ತ್ತನಗ ಡು phagocyte  ಬಾನ್ುಡುಪು space suit 

ಲ್ಗ ೇಳಾದರ mucus membrane  ಬಾನಗನಲ್ಗ, ಬಾನ್ದಾಣ space station 

ಕಗಿಂಬಣ್ಗ ಿಲ್ವುಕಣ eosinophil  ಬಿಂಡಿಯಾಚಗ ಬಳಸುವ ಉಡುಪು  Extravehicular Mobility Unit- EMU 

ಮರುಹುಳಿಯಲ್ವುಕಣ basophil  ಕುಡಿಗ್ಗ ಚ್ಚೇಲ್ drink bag 

ಒಗೆದಿಕ antigen  ಕದಲ್ುವಿಕಗ, ಕದಲ್ಲಕಗ mobility 

ಸಪಗಾಬಣ್ಗ ಿಲ್ವುಕಣ neutrophil  ತ್ಡಗವಗ insulator 
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ಯಶವನ್ತ ಬಾಣಸವಾಡಿ 
ಹುಟ್ಟಟದುಾ: 1980 

ಕಲ್ಲಕಗ: ಉಸುರಿ ಮಾಿಂಜರಿಮ್ಮ (Veterinary Medicine) 

ಕಗಲ್ಸ: ಮದುಳು ಏಡಿಹುಣಿಿನ್ ಅರಕಗ (Brain Cancer research) 

ಊರು: ದಗ ಡು ಬಾಣಸವಾಡಿ (ಮಿಂಡಯ) 
ಈಗಿರುವುದು: ಕಗ ೇಲ್ಿಂಬರ (ಓಹಿಯೇ), USA 

ಪ್ರಶಾಂತ ಸ ್ ರಟ್್ರ 
ಹುಟ್ಟಟದುಾ: 1980 

ಕಲ್ಲಕಗ: ಬಿ.ಇ. ಮ್ಮಕಾಯನಕಲ್ 
ಕಗಲ್ಸ: ಮಾಯನಗೇಜರ್, ಬಾಶ್ ಇಿಂಡಿಯಾ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್ 
ಊರು: ಗದಗ 
ಈಗಿರುವುದು: ಬಗಿಂಗಳೊರು 

ರತಿೋಶ ರತಾುಕರ 
ಹುಟ್ಟಟದುಾ: 1984 

ಕಲ್ಲಕಗ: ಬಿ.ಇ. ಎಲ್ಗಕಾರನಕ್ಸ್ 
ಕಗಲ್ಸ: ಬಿಣಿಗ್ಗಯರಿಗ ಇನ್ಪೊೇಸಿರ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್ 
ಊರು: ಚ್ಚಕಕಮಗಳೊರು 
ಈಗಿರುವುದು: ನಾರ ಾ್ ಕಗರಗ ೇಲ್ಲನಾ, USA 

ಜಯತಿೋರ ತ ನಾಡಗವಡ 
ಹುಟ್ಟಟದುಾ: 1984 

ಕಲ್ಲಕಗ: ಬಿ.ಇ. ಮ್ಮಕಾಯನಕಲ್ 
ಕಗಲ್ಸ: ಅಟ್ಗ ೇಮೊೇಬಾಯ್ಿ ಎಿಂಜಿನಯರ್ 
ಊರು: ಬಿಜ್ಾಪುರ 
ಈಗಿರುವುದು: ಪುಣ್ಗ, ಮಹಾರಾಶರ 

ಮಂಡಯಂ ಆನ್ಂದರಾಮ 
ಕಲ್ಲಕಗ: PhD ಪಸಿಕ್ಸ್ (ಕಗನ್ಡಾ) 
ಕಗಲ್ಸ: ನವುಿತ್ಾ ಪಾಿದಾಯಪಕರು, ಬಗಿಂಗಳೊರು ವಿ.ವಿ. 
ಈಗಿರುವುದು: ಬಗಿಂಗಳೊರು 

ಗಿರಿೋಶ ವ ಂಕಟ್ಸುಬಿರಾವ್ಸ 
ಹುಟ್ಟಟದುಾ: 1972 

ಕಲ್ಲಕಗ: ಅಳಕ ಅಳವಡಿಕಗಯರಿಮ್ಮ (Instrumentation Engineering) 

ಕಗಲ್ಸ: ನ್ುರಿತ್ ಚ್ಳಕರಿಗ (Technology Specialist) 
ಊರು: ಬದಾಿವತ್ತ  
ಈಗಿರುವುದು: ಬಗಿಂಗಳೊರು 

 
 
 
 
 

Ѧ 

http://honalu.net/
minche@honalu.net
minche@honalu.net


-----------------------------------------------------------------------    
157      ಹ ್ ನ್ಲ್ು                ಮಿಂಬಲ್ಗ: http://honalu.net/              ಮಿಂಚಗ: minche@honalu.net
    

 

 

ಬರಹಗಾರರ ಪ್ರಿಚಯ 

ಹರಿ ಿತ್ ಮಂಜುನಾತ್ 
ಕಲ್ಲಕಗ: ಬಿ.ಇ ಮ್ಮಕಾಯನಕಲ್ ಮತ್ುಾ ಬಿ.ಎ. 
ಕಗಲ್ಸ: ಕಚಗೇರಿ ಮ್ಮೇಲ್ಲವಚಾರಕ,  ಎಸಿಸಿ ಪಗಶವಗೇಟ್ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್ 
ಊರು: ಬಸರವಳಿು, ಚ್ಚಕಕಮಗಳೊರು 
ಈಗಿರುವುದು: ಕ ಳೊರು, ಮಿಂಗಳೊರು 

ರಗುನ್ಂದನ್ 
ಹುಟ್ಟಟದುಾ: 1985 
ಕಲ್ಲಕಗ: PhD (ಪಡಗಯುತ್ತಾದಾಾರಗ) 
ಕಗಲ್ಸ: ಅರಕಗ 
ಊರು: ಮಯ ್ರು 
ಈಗಿರುವುದು: ಚ್ನ್ನಯ್, ತ್ಮಳುನಾಡು 

ಸುನ್ನತಾ ಹಿರ ೋಮಟ್ 
ಕಲ್ಲಕಗ: ಬಿ.ಇ. ಸಿವಿಲ್ ಎಿಂಜಿನಯರಿಿಂಗ್ಸ 
ಕಗಲ್ಸ: IT-ERP 
ಊರು: ಬಳಾುರಿ 
ಈಗಿರುವುದು: ಒಮಾನ್ಸ, ಮಸಕಟ್ 

ಚಯತನ್ಯ ಸುಬಿಣಿ 
ಹುಟ್ಟಟದುಾ: 1983 
ಕಲ್ಲಕಗ: ಎಿಂ.ಎರ.ಸಿ (ಬಗೇಸಾಯದರಿಮ್ಮ)  
ಕಗಲ್ಸ: ಕುಿಶಿ ಅರಕಗಗ್ಾರ  
ಊರು: ಶಿಡಿಗಟ್ಟ , ಚ್ಚಕಕಬಳಾುಪುರ ಜಿಲ್ಗ ಿ
ಈಗಿರುವುದು: ಗುಿಂಟ್ ರು, ಆಿಂದಿ ಪಿದಗೇಶ 

ಅನ್ುದಾನ ೋಶ ಶಿ. ಸಂಕದಾಳ 
ಹುಟ್ಟಟದುಾ: 1980 

ಕಲ್ಲಕಗ: ಬಿ.ಇ. ಎಣುಿಕದರಿಮ್ಮ (Computer Science) 
ಕಗಲ್ಸ: ಸಾಪ್ಟ ವಗೇರ್ ಎಿಂಜಿನಯರ್ 
ಊರು: ಶಿರಹಟ್ಟಟ (ಗದಗ ಜಿಲ್ಗಿ) 
ಈಗಿರುವುದು: ಬಗಿಂಗಳೊರು 

ಸಂದೋಪ್ ಕಂಬಿ 
ಹುಟ್ಟಟದುಾ: 1980 

ಕಲ್ಲಕಗ: ಬಿ.ಇ. ಎಣುಿಕದರಿಮ್ಮ (Computer Science) 
ಕಗಲ್ಸ: ಸಾಪ್ಟ ವಗೇರ್ ಎಿಂಜಿನಯರ್ 
ಊರು: ಬಗಿಂಗಳೊರು 
ಈಗಿರುವುದು: ಬಗಿಂಗಳೊರು 
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ಬರತ್ ಕುಮಾರ್ 
ಹುಟ್ಟಟದುಾ: 1977 
ಕಲ್ಲಕಗ: ಬಿ.ಇ. ಎಲ್ಗಕಾರನಕ್ಸ್ 
ಕಗಲ್ಸ: ಎಿಂಜಿನಯರ್ 
ಊರು: ಮಯ ್ರು 
ಈಗಿರುವುದು: ಬಗಿಂಗಳೊರು 

ವಿವ ೋಕ್ ಶಂಕರ್ 
ಹುಟ್ಟಟದುಾ: 1980 

ಕಲ್ಲಕಗ: ಬಿ.ಇ. ಎಣುಿಕದರಿಮ್ಮ (Computer Science) 
ಕಗಲ್ಸ: ಮ್ಮದುಜ್ಾಣ ಬಿಣಿಗ್ಗಯರಿಗ (Software Engineer) 
ಊರು: ಬಗಿಂಗಳೊರು 
ಈಗಿರುವುದು: ಬಗಿಂಗಳೊರು 
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           ನ್ಲ ಿಯ ಓದುಗರ ೋ, 
 

ಕಳ ದ ಒಂದು ವರುಶದಲ್ಲ ಹ ್ ನ್ಲ್ನ್ಲ್ಲ ಮ್ಡಿಬಂದದು ಆಯು ಬರಹಗಳ ಕ ಹ ್ ತತಗ  ನ್ನಮಗ  
ಮೆಚುುಗ ಯಾಗಿರಬಹುದು. 

 
ತಿಳಿಗನ್ುಡದಲ್ಲ ಸಾಯನ್್ ಮತುತ ಟ ಕ್ಾುಲ್ಜಿ ಬರಹಗಳನ್ುು ಬರ ಯಲ್ು ನ್ನಮಗ್ ಆಸಕಿತಯಿದುರ  ಇಲ್ಲವ ೋ ಕ ಕುರಿತು 
ಬ ೋರ ಯ್ೋನಾದರ್ ಅನ್ನಸಿಕ್  ತಿಳಿಸಬ ೋಕ್ ಂದರ  ತಪ್ಪದ ೋ ಕ್ ಳಗಿನ್ ಮಿಂಚ  ವಿಳಾಸಕ್ ೆ ಓಲ  ಬರ ಯಿರಿ. 

minche@honalu.net  
 

ಬನ್ನು, ಕನ್ುಡಿಗರ ನಾಳ ಗಳನ್ುು ಕಟ್ುುವತತ ಒಟಾುಗಿ ಹ ಜ ಜ ಹಾಕ್ ್ೋಣ... 
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