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President’s Note
Dear NASA Members,
Namaskaragalu to everyone! I hope you are all doing well. The Board is excited about
the 35th Annual Get-together in Norwalk, Connecticut from July 4th through 7th. We
look forward to seeing all of you there.
We are planning to begin the event on Thursday, July 4th at 1 PM and end after brunch
on Sunday, July 7th. Please let us know ahead of time If you are arriving early. As in the
last get-together, we are planning to have a combination of indoor and outdoor
activities to cater to everyone’s interest! Of course, as usual, we will have great food,
catered by Vijaya Rao, our usual group, and another caterer as well.
We are planning several fun activities to engage the group. Some of you filled out the
survey we sent and provided input to us. More details are given below. We will
celebrate Krishna Janmashtami in Sankethi style. We will have a couple of engaging
games to entertain and educate us about our Sankethi heritage. We will have our
customary vedic chanting, religious discourse and classical music. We will also have
indoor games, outdoor games, picnic in the park, talent show, the popular ice cream
and watermelon event, and other fun activities. We are exploring going to New York
City or another location to watch Fourth of July Fireworks.
The registration form is included below. Please fill in the form and send it with your
check at the earliest but no later than June 10 so that we can ensure that we get the
required number of rooms at the contracted price, and plan the event appropriately.
Also please indicate your interest in performing at the event. We would also like to
encourage you to sponsor events to help cover costs. I would like to thank Dr. Jai
Rangappa who has already pledged to sponsor!
In this issue of Chiguru, we have some new recipes including some pictures. Hope you
enjoy making and enjoying these dishes! We have a brief report on our regional
Navaratri/Deepavali get-together in Atlanta. We also have entertaining poems written
by our community poets Dr. Jai Rangappa and Dr. M.S. Nataraja, and an interesting
article about a famous woman scientist. I hope you will enjoy reading those.
We have also included an appeal from Kowshika Sankethi Sangha seeking support for
various community projects. Please donate generously.
We look forward to seeing all of you at the annual get-together and making the event
a grand success. Come, enjoy, participate, and give new ideas. This is your program.
Bringing all Sankethis together,
Prema Keshav Kumar
NASA President
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1. Notification of the General Body Meeting (GBM) to be held July 7, 2019
Dear Members:
The 2019 Annual GBM will convene on Sunday, July 7, 2019 at 9:00 AM at the Doubletree Hotel, Norwalk, Connecticut.
The order of business will be as follows:
1. Roll call
2. Reading/Confirmation of minutes of the preceding meeting
3. President’s address
4. Secretary’s Report
5. Treasurer’s Report
6. Old and unfinished business
7. New business
8. Good and Welfare
9. Adjournment
Any member in good standing may introduce a motion from the floor with the permission of the Chair. Such
permission shall not be denied if the member has given written notice of such motion to the corporation at
least ten days but not more than fifty days prior to the scheduled date of the meeting provided, however, that
the advance notice requirement may be waived if the estimated additional financial exposure to the
corporation from the proposed motion is less than US$500 in the relevant fiscal year(s).
Please note that per NASA bylaws only members in good standing as of the Record Date (June 20, 2019) may vote in any
formal motion or election of office bearers. We would encourage nonmembers desirous of joining NASA to consider life
membership instead of annual membership. Membership form may be printed from our website www.Sankethi.org .
Minutes from the 2018 GBM were published in October 2018 in Chiguru Vol 35, No. 3, which is also available, along with
updated by-laws as ratified by the membership, on our website (www.sankethi.org). If you wish to receive a copy of the
2018 meeting minutes for review, please contact us at NASASecretary@gmail.com
Submitted by:
Ganesh Rao
Secretary
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2. Announcement: NASA 2019 Annual Get-Together and General Body Meeting
Join us for a wonderful summer get-together at the Doubletree Hotel, Norwalk, Connecticut. We explored several
locations for this year’s get-together. Based on costs, location and availability of suitable venues, we decided on this
location. While we won’t have a resort to ourselves as we did last year, we will have comfortable accommodation at a
superior hotel, and have a spacious ballroom and an additional activity room all to ourselves for the entire event. The
venue is 45 minutes from La Guardia Airport, 60 minutes from JFK International Airport, and 90 minutes from Newark
Airport. It is an hour from the heart of New York City and within 3 hours of several east coast locations including Boston,
Hartford, Philadelphia and Jersey City.
Venue:
Doubletree Hotel
789 Connecticut Avenue
Norwalk, CT 06854
Dates:
Thursday, July 4, 1 pm -- Arrivals & Check In
to
Sunday, July 7, 11 am – Program Close
Registration Deadline:
June 10, 2019
Program Highlights
We are still working out the details of the program but here are some highlights:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Early celebration of Sri Krishna Janmashtami, a major festival for us Sankethis, with a Sankethi touch including all
big kuruklu thindis like Chakkali, thengoLalu, mutthsore, kodabaLe and unDes
Our Heritage – a fun game to introduce NASA youth to Sankethi villages, customs, foods etc. through
interactions with senior members of our community
Astrophysics Made Simple by Dr. Sathyaprakash, renowned Astrophysicist and Professor at Penn State
University
35 years of NASA – an informative dialogue between NASA youth and Past Presidents and other NASA founders
to learn about the journey we have made
Yoga, vedic chanting, gamaka vachana, discourse on the Bhagwad Geetha
Dance program choreographed and performed by our talented dancers
Talent show by our NASA kids
Music concerts by talented musicians from within the NASA community
What is that raga? A raga recognition game for members of all ages
Card games and board games
Picnic at the Park
Outdoor games and hiking
July 4th Fireworks?
And many more fun activities
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NASA 2019 Conference Registration Form (p. 1 of 2)
Thursday, July 4 – Sunday, July 7
Family Name: ______________________________________
Home Address:

E-Mail Address: ______________________________ Telephone: _________________
Expected Arrival Date: _______________ Time: ______________
Expected Departure Date: _____________ Time: _____________
Signature*: ________________________________________
* By registering for this event, you agree that NASA will not be held liable for injuries or damages, if any,
received in connection with the July Annual Function.
We are pleased to offer different pricing options to suit different needs. Please indicate the number of
participants and send the appropriate amount accordingly.

Adults
(18+)

July 4-7 Including
accommodation
July 4-7
No
accommodation
Day Tripper –
One day / No
accommodation

Qty

Children
(5 to 18)

Qty

Children
(0 to 4)

Qty

Visiting
Family /
Full-Time
Students
from India

$190

$75

Free

$100

$100

$60

Free

$60

$50

$30

Free

$30

Qty

Total
$

Please make checks payable to NASA Inc. per the above schedule and mail along with the completed forms to:

NASA, Inc.
25010 Mineral Springs Cir
Aldie VA 20105
Registration forms should be received on or before June 10, 2019 to ensure that we can get rooms at the hotel.
• Please contact Prema Kumar (860) 648-9798 / keshavprema@gmail.com or Raghunath Kanagal (703) 483-9212 /
NASATreasurer@gmail.com if you need any travel assistance or a registration fee waiver
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NASA 2019 Conference Registration Form (p. 2 of 2)
Thursday, July 4 – Sunday, July 7
Please indicate your interest in participating in the following activities:

▪ Talent Showcase (Adults and Children)
Please indicate name of participant, age (for children; otherwise say “Adult”), and talent(s) to be shared. Due
to time constraints we ask that each person perform only once during the weekend. Thank you.
Name: _______________________ Age: ______ Talent/Performance: ______________________________

__________________________________________________________________
Name: _______________________ Age: ______ Talent/Performance: ______________________________

__________________________________________________________________
Name: _______________________ Age: ______ Talent/Performance: ______________________________

__________________________________________________________________
▪ Special Programs or Presentations
Do you have something special you would like to share? Please indicate names of participants and provide a
brief description of the program, presentation, etc. and the estimated time needed

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
______________________________________________________________
For questions regarding participation in any of these events, please contact:
Prema Keshava Kumar at (860) 648-9798 / keshavprema@gmail.com
*************************************************************************************
High School Graduation Award (HGA) and College Graduation Award (CGA) Candidates:
Name: __________________________ Indicate HGA or CGA: _______
Person who will speak about the Candidate: __________________________
Name: __________________________ Indicate HGA or CGA: _______
Person who will speak about the Candidate: __________________________
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NASA 2019 Sponsorship Form
We request your generous support for the NASA 2019 annual event. If you would like to
sponsor any of the activities occurring at the NASA 2019 conference, please complete this
form, make checks payable to NASA, Inc., and mail both to Raghunath Kanagal, 25010 Mineral
Springs Cir, Aldie VA 20105. Please call at (703) 483-9212 or email NASATreasurer@gmail.com
with any questions.
Name: ______________________________________
E-Mail Address: ______________________________ Telephone: ___________________
Amount of Donation*: ________________
*Your kind donation/sponsorship may be used to cover the costs of the following
items/services. If you would like your donation to
be used for a particular purpose listed here, please check the box next to the relevant
items/services below. (Please note that it is not
required to cover the full cost of any of the items, partial sponsorship is also welcome)







Snacks/Coffee/Tea/Cold Drinks/Fruits ($250)
Late Night Snacks ($250)
Dinner Thursday ($500)
Breakfast ($250 each day)
Lunch or Dinner on Friday or Saturday ($800 each meal)
Children’s Materials / Equipment (i.e., balloons, art supplies, games, sports equipment)
($300)
 Other (please specify): ___________________________________________________
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3. Community News
Members of the community are invited to submit articles of interest and announcements of births, graduations,
weddings and other milestones for publication to: nasasecretary@gmail.com

Birth Announcement
Anita Chandra De La Guerra and Rami De La Guerra became the proud parents of a baby boy,
named Niam Chandra De La Guerra, on April 24, 2019 in Pittsburgh. First time grandparents
Ramesh and Seetha Chandra are proud of their grandson as are great grandparents Tandav
and Susheela Magge. NASA welcomes the new addition to our community and wishes all the
best in life.

Vadiraja Aradhane
Students of Ganakalabhushana Vidwan R K Padmanabha, known as RKP Balaga USA along with NE – SRS Brundavan, an
organization dedicated to Sri Raghavendra Swamy, will be organizing a Vadiraja Aradhane event in Lancaster, MA on
Saturday, June 15. The highlight of the event will be a Gaana Pravachana by Ganakalabhusana Vid. RK Padmanabha. In
addition, there will be Goshti Gayana, a choral recital of Sri Vadiraja Swamy’s compositions that is open to the public. A
group to practice singing has already been formed. If you or your children are interested in participating in the event,
please contact Prema Keshava Kumar. You can join the group led by Sheela Nagaraj Dixit, Dr. RKP’s daughter-in-law.
Lyrics and MP3 links are available to practice for this free event. You can find additional details at the website given at
the bottom of the attached flyer.
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4. It’s All About The Food!
In this issue of Chiguru, we have not one but two recipes from none other than our President Prema Keshav
Kumar. Happy cooking and eating!

Badam and Cashew Barfi Recipe
by
Prema Keshav Kumar
Ingredients
Four cups of almond powder
Two cups of cashews
Four teaspoons of ghee
Four and a half cups of sugar (¾ cup of sugar for each cup of almonds / cashews)
Procedure
• First blend the almond powder separately with water until it reaches idly dough-like consistency
• Separately blend the cashews together with water until it reaches idly dough-like consistency
• Keep the almond and cashew separate
• Measure out the amount of sugar needed (¾ cup for each cup of almond/cashew) and add the sugar to a cup of water
(for the amounts listed above, otherwise scale appropriately) in a thick pot and keep it on the stove on medium heat
• Once white bubbles start to appear, pour the almond into the sugar mix and stir it approximately 12 to14 minutes
• Then add the cashew and keep stirring
• After 15 minutes, add in the ghee and continue to stir
• Keep stirring for about an hour to an hour and a half, until the dough is not sticking to the pot or the spoon. It will
come off the pot like a ball. At this point the mixture is done.
• Keep three big plates ready, greased with a little ghee, and pour the dough onto all the plates
• Pat the dough with a flat spoon with a little ghee or water on it so that the spoon does not stick to the dough.
• Once the dough cools down, take a butter knife and cut it into pieces. It should come out like in the picture.
• This recipe should give you 50 to 60 pieces
Caution: When you are patting the barfi, please be careful if you use your hands as the dough will be very hot. It is
always better to use a thick big nonstick pan and a long stirring spoon so that the mixture won’t splash.

Badam/Cashew Barfi
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5. Cooking Is An Art With Multicolored Vegetables!
Kootu
By
Prema Keshav Kumar
In the month of December, around Nagara Panchami and Subbarayana Sashti time, I always have fond memories of my
childhood. My mom in Chickmenahalli always used to cook Kootu with at least 12 to 15 different fresh vegetables.
I do my best every year in Connecticut, around the time of the same festival, to follow in my mom’s footsteps. This past
year we were living in Columbus, Georgia and the weekend before the festival we shopped for all of the vegetables from
a big market in Atlanta. After doing my pooja, I started cutting all the vegetables. It must have taken me at least it two
hours but it was worth it to see the colorful vegetables ready to go into my dear amma’s Kootu.
Here is the recipe for a very simple, healthy kootu with all the colorful vegetables you want to include, five to six
different kaaloos (beans/legumes), and even some peanuts.
1. Cook all the kaaloos and vegetables in a pressure cooker until 2 to 3 whistles
2. Add the ground masala and boil everything together for 10 to 15 minutes
3. At the end, add in oggarane
To make the masala:
Add together
• Two tablespoons of Urad Dal
• Two tablespoons of Chana Dal
• One teaspoon of black pepper
• Two to three red chillies
• A few cloves
• One cardamom pod
• A small cinnamon stick
• A pinch of turmeric
• A pinch of asafoetida (ingu)
• Two tablespoons of coriander seeds
• A few curry leaves
• One cup of dry coconut powder
• One teaspoon of poppy seeds

A wide variety of vegetables adds color and flavor to Kootu

Roast the above ingredients with a little oil until they turn a little brown in color. Transfer these to a blender, add some
water and blend the ingredients into a smooth paste.
I would like to point out is that by adding in rare vegetables like sweet potato and pumpkin, you can make your kootu
different but amazing.
I think that our traditional Sankethi cooking helps us to learn a lot. Living in small villages Sankethis made sure to use a
variety of vegetables to cook such healthy food! I will always be thankful to mom. I used to be so curious in observing
what she used to do with so many vegetables and now I get to experiment and enjoy and learn in the process!
Every time you make any item, you always have the chance to experiment and learn something new. I have explored so
many ways of improving recipes and creating my own recipes. Hope you too will try this recipe and create your own too!
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6. Dr. Jayanthi Srinivasiah – A Profile in Service
We are proud to present to you the profile of an accomplished physician from our community
who has won numerous awards and recognitions for her service to cancer patients.
Jayanthi Srinivasiah, M.D. hails from Bangalore, India. She is a proud Sankethi and a Kannadiga.
Jayanthi’s parents Late Sri Venkateshaiah (Son of Late Sri Mosale Subbaraya Shastry and Late
Smt. Subbalakshamma) and Smt. Saraswathi (Daughter of Late Dr. Periyapatna Srinivasaiah and
Late Smt. Kamalamma Basavapatna), inculcated in their children from early on, the value of good
education and using the education to serve mankind. While growing up, Jayanthi had the
privilege of a ringside seat observing her grandfather Dr. Srinivasiah treating patients who would
line up on a daily basis. Treating patients came first, charging for the services came last or never. The seeds of serving
had been sown in Jayanthi’s mind from way back.
Jayanthi underwent her pre-university studies at the KGF First Grade College followed by the MBBS program at the
Bangalore Medical College. She completed house surgency and graduated with a degree in Medicine in 1984. Soon
after, she married Bhaskar Srinivasiah and moved to the U.S. in 1985. In 1990, Jayanthi completed her Internal Medicine
Residency from the University of Chicago and joined Emory University in Atlanta for a Fellowship in Hematology and
Oncology. For 25 years, Jayanthi has been practicing Hematology and Oncology with Georgia Cancer Specialists. She is
board certified both in Medical Oncology and Hematology.
Jayanthi has touched the lives of numerous patients with aggressive cancers and strives to achieve positive results by
going above and beyond the published standards of care. She has made this possible through unwavering participation
in research, dedicated care on a continuous basis, and applying current knowledge in Genomics and Genetics. Genomics
and Genetics advances in Cancer treatment and prevention, enable not only fine tuning the treatment regimen to each
patient but also in developing the strategy for prevention for family members. Jayanthi believes that this is the right
holistic approach, and she coaches patients and their families to follow through and harness the knowledge to the
fullest.
Often, Jayanthi gets the same question from people from all walks of life: “Isn’t treating Cancer patients depressing?
Why did you choose the Cancer field?” Jayanthi got interested in the field of Hematology & Oncology when she rotated
with her professor in her first year of residency. Combining that with her passion for patient care as a whole,
researching advances in Cancer prevention and treatment and the overall betterment of care for her patients and
families, it became a no-brainer for Jayanthi to specialize in this field. In her various lectures both with the medical
community and in social circles, Jayanthi emphasizes that “Cancer does not have to be a death sentence in many cases”.
Jayanthi stresses Cancer prevention and decrease in recurrence of cancer for her patients as well as prevention of
cancer for her patients’ families. In this area, she has partnered with many prestigious organizations such as National
Cancer Institute (NCI), Georgia NCI Community Oncology Research Program, Georgia Center for Oncology Research and
Education (CORE), and Community Clinical Oncology Program (CCOP). Through these various institutions, Jayanthi has
been able to participate in clinical research and be the principal investigator for many studies.
Additionally, Jayanthi has held adjunct professorship positions in the faculties of Emory University and Morehouse
Medical School and loves teaching medical students. She has been on the visiting faculty of many medical schools in
India, including MS Ramaiah Medical College, Adi Chunchanagiri University, and Devaraj Urs University. Jayanthi
regularly gives lectures at various community organizations, both here in the US and in India, in order to increase
awareness of Cancer treatment and prevention strategies,
Jayanthi serves on the Board of several organizations including Georgia CORE, Georgia NCCORP, Be The Match
Foundation and other research institutions. She has the unique distinction of being voted as a Top Doctor in Atlanta and
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in the United States for several years now beginning in 1999, including 2016, 2017, and 2018. She has been awarded the
Phenomenal Woman Award at the Pink Gala, and through the WNBA. She has been in the Consumer’s Guide for
America’s Top Doctors several times. Jayanthi believes in integrating family support, emotional support, research in
genetics and genomics, and translational research into the care of her patients. She is always available to her friends,
family and peers to answer their questions related to health, and to guide them to follow the right course of action.
Jayanthi’s community commitment is evident in the many awards she has received, including the Atlanta Spirit Award
and the Raksha Community Award. She has been an inspiration to women peers in the field of oncology and in general
in the field of medicine. She also strives to encourage youngsters to get into the field of medicine through her dedicated
support with teaching.
Jayanthi strives for excellence and continues to learn from her peers and from her research associations. She is not just
“all work and no play”. She is active in various Kannada and Indian associations, loves to travel, and one day wants to
publish her heartfelt patient stories in a book. She is a dedicated wife and has two daughters. As a family unit, they like
to contribute to the communities around them in every little way as possible.

7. Navaratri/Deepavali Sankethi Get-together in Atlanta, GA on November 10, 2018
NASA organized the first-ever regional get-together in Atlanta, GA on November 10, 2018 to celebrate Navaratri and
Deepavali festivals with local Sankethis. About 25 people participated in this event including six local families.
Participants from outside Georgia included Prema Keshav Kumar and Sri Keshav Kumar (temporarily residing in Georgia),
Sudarshan Arkanath, Dr. Amrutha Viswanatha and Dr. Viswanatha, and Dr. Y.N. Jayaram.
The event began with chanting of Lalitha Sahasranama. Suresh Byagatvalli gave an excellent flute concert and
entertained everyone. while Sheetal Byagatvalli sang several light music songs. Others who sang included Anisha
Sudarshan and Amala. The Chickmenahalli family – Arun, Sheela, Amala and Ashray – recited several verses from the
Bhagwadgita fluently and entirely from memory, and Sanjeev recited some shlokas. Sumptuous dinner was catered by
Madras Mantra Restaurant. Dr. Jayaram addressed the group and Dr. Jayanthi was recognized for receiving an award on
the same day for her service as a leading Oncologist in Atlanta. The event ended with the singing of the Sankethi
Anthem. Special thanks to Arun and Sheela for coordinating the event locally, Prema for snacks and coordination and all
the local families for helping with event logistics. We look forward to more such regional events around the country.
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8. Poetry by Dr. Jai Rangappa
We are pleased to present to you once again a poem on a contemporary issue by Dr. Jai Rangappa, written in his
unique style.

HEALTHCARE: A PRIVILEGE
American healthcare is surely a citizen's privilege

,

Not a right, said 2017 Miss America , didn’t budge,
All should take personal responsibility for their health,
Not get unhealthy and only think of money and wealth
Eating all the time like pigs, Americans with food splurge,
No wonder they transform shapeless with their body bulge,
Being sedentary and making own thoughtless dietary choice,
They have no right to taxpayer paid health insurance voice.
Of course, the arrogant rich companies do feed the mass
Like cattle with toxic high calorie foods to ignorant class,
As Bloomberg billionaires blame them for their morass,
And live in their ivory towers as America’s richest class.
If freedom of choice for food or anything if it’s going to be,
Then educate children to be physically active, be healthy,
A good society teaches to take some personal responsibility
And a government of such people will have a great democracy.
Then the Obama or Trump healthcare becomes simply moot,
To health care insurance companies most can give the boot,
And the physically and mentally healthy citizens won't shoot,
To help the few unhealthy people society can help and root,
American drug companies can no more loot,
To sensible people this poem you can toot.

Jai Rangappa M.D.
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9. Poetry by Dr. M.S Nataraja
We are pleased to bring once again an entertaining kannada poem penned by Dr. M.S. Nataraja. This one is about
India and the elections currently underway. As always, Dr. Nataraja demonstrates his uncanny ability to comment
on current affairs with a good dose of humor.

ಭಾರತವೆೆಂದರೆ …
ಡಾ. ಮೈ.ಶ್ರೀ. ನಟರಾಜ
ಇಂಡಿಯ ಎಂದರೆ ಹಂದೂಸ್ತಾ ನ
ಅದಕೇ ಭಾರತವೆನ್ನು ವರು
ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣ ಗಳ ಜನರಿಹರಲ್ಲಿ
ಸ್ತಮರಸ್ಯ ದಲ್ಲಿ ಬಾಳದ ವರು (೧)
ಬಡಗಣ್ದಲ್ಲ ಹಮವತಪ ವವತ
ಮೂಡಣ್ ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿ
ತಂಕಣ್ಕಾಯಿತು ಹಂದೂ ಸ್ತಗರ
ಅರಬೋದಧಿ ಪಡುವಣ್ದಲ್ಲಿ (೨)
ನೂರಾರು ಆಡುವ ನ್ನಡಿಗಳ ನಾಡಲ್ಲ
ಸ್ಮೃದಧ ಭಾಷೆಗಳಂಟು
ಸಂದರ ಲ್ಲಪಿಗಳ ವೈವಿಧ್ಯ ದಲ್ಲ
ಮೆರೆವ ಗೋರ್ವವಣ್ದ ನಂಟು (೩)
ಎಡಿೋಡೆಯಲ್ಲಿ ರುಚಿಕರ ಭೋಜನ
ಬೆರೆಸಿದ ಅರಿಶಿನ ಮೆಣ್ಸ
ಸ್ತಸಿವೆ ಜೋರಿಗೆ ಇಂಗು ಕೊತುಾ ಂಬರಿ
ಘಮ ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಗಸ (೪)
ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣ ದ ಸಿೋರೆಯ ಸಂಭ್ರ ಮ
ರಾಜಠೋವಿಯ ಧೋತರ ಗಳ
ದೇಗುಲ ವಿಹಾರ ಬಸ್ದಿಗಳಲ್ಲಿ
ಧ್ಮವವ ನಂಬಿದ ಪಾತರ ಗಳ (೫)
ಬೈಬಲ್ ಹಡಿದು ಕ್ರ ೈಸ್ಾ ರು ಬಂದರು
ಕತ್ತಾ ಯ ಬಿೋಸತ ಮೆಿ ೋಚ್ಛ ಜನ
ನಿವಿೋವಯವರಾದರು ಭಾರತ್ತೋಯರು
ದಾಸ್ಯ ದಿ ಮುಳಗತ ಕೊಳೆತ ಮನ (೬)
ದೇಗುಲ-ಜಾಗಟೆ ಮೋರಿ ಮೊಳಗತು
ಇಗಜವಗಳಲ್ಲ ಘಂಟೆ
ಶಂಖನಾದವನ್ನ ಮುಳಗಸಿಬಿಟ್ಟಿ ತು
ಆದಾನಿಗೆ ಕೂಗದೆ (೭)
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ದೇಗುಲ ಉರುಳಿತು ಮಸಿೋದಿ ಎದಿದ ತು
ಮತಪರಿವತವನದಾಟ
ಮೊಗಲರ ನಂತರ ಆಂಗಿ ರು ಬಂದರು
ದಾಸ್ಯ ದ ಬೇಡಿಯ ಕಾಟ (೮)
ಕೊಳೆಿಯ ಹೊಡೆದರು ಪರದೇಶಿಗಳ
ಹಳೆಯ ಚ್ರಿತರ ಯನಳಿಸತಲ್ಲ
ಧ್ಮವದ ಹೆಸ್ರಲ್ಲ ಜಾತ್ತಯ ನೆಪದಲ್ಲ
ವಿಭ್ಜಸಿ ದೇಶವನಾಳತಲ್ಲ (೯)
ಕಣ್ಗ ಳ ತರೆದರು ಭಾರತ್ತೋಯರು
ಸ್ತಾ ತಂತರ ಯ ಸ್ಮರವ ಸ್ತರಿದರು
ಭಾರತ ಬಿಟ್ಿ ೋಡುವ ಮೊದಲು
ಬಿರ ಟ್ಟಷರು ದೇಶವ ಸಿೋಳಿದರು (೧೦)
ಶತಶತಮಾನದ ದಾಸ್ಯ ವ ಮರೆಯಲು
ಏಳ ದಶಕ ಸ್ತಕಾಗುವುದೇ
ಗಡಿಗಳ ಆಚೆಯ ಶತುರ ಗಳಿರಲ್ಲ
ಒಳಗನ ದ್ರ ೋಹಕ್ ಕೊನೆಯಿಹುದೇ (೧೧)
ರಾಷಿ ರನಾಯಕರ ಆಯ್ದದ ಕೊಳಳ ಲು
ಇದ್ೋ ಚುನಾವಣೆ ಬರುತ್ತಹುದು
ದೇಶವ ಮಾರುತ ಸಿರಿಯ ದ್ೋಚುವರ
ಬಡಿದ್ೋಡಿಸವ ಕಾಲವಿದು (೧೨)
ಮನೆಯಲ್ಲ ಕೂರದೆ ಕಟೆಿ ಗೆ ಹೊೋಗ
ಸ್ತಯ ವಂತರಿಗೆ ಮತಹಾಕಿ
ದಾಕಿಿ ಣ್ಯ ವಿಲಿ ದೆ ದೇಶದ್ರ ೋಹಗಳ
ಬಡಿದು ಸೆರೆಮನೆಯ ಒಳಹಾಕಿ! (೧೩)
ಇಂಡಿಯ ಅಂದರೆ ಹಂದುಸ್ತಾ ನ
ಅದಕೇ ಭಾರತವೆನ್ನು ವರೇ?
ಶಿರ ೋಮಂತದಾರರು ಭ್ರ ಷಿ ರಾಗದೇ
ರಾಷಿ ರರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವರೇ? (೧೪)
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10.An Appeal For Donations To Kowshika Sankethi Sangha ® For Various Community Projects
Kowshika Sankethi Sangha has been providing outstanding service to the Sankethi community for the past 75 years.
The Sangha plans to undertake several ambitious projects to enhance its services and needs additional funds. The
images of the flyer shown below give more details. We encourage you to donate generously to this noble cause.
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11.Dame Jocelyn Bell Burnell – The First Researcher of Pulsars by Dr. Uma Venkatesh
Dr. Uma Sathyaprakash, in her inimitable style in chaste Kannada, narrates the recent visit of Dr. Jocelyn Bell Burnell
to Penn State University. Dr. Bell, the first person to observe Pulsars and recognized as a codiscoverer of radio
Pulsars is an amazing woman known for her brilliance, accomplishment, humility and philanthropy. Enjoy!

ಪಲ್ಸಾರ್ ಪರಥಮಸನ್ವೇಷಕಿ! ಡ್ೇಮ್ ಜ್ ೇಸ್ಲೇನ್ ಬ್ಲ್-ಬನ್ೆಲ್

ಜನವರಿ ೨೬ರಂದು, ಪೆನ್ಸಿ ಲ್ವ ೇನ್ಸಯಾದಲ್ಲಿ ರುವ ಸ್ಟ ೇಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಪಟ್ಟ ಣದಲ್ಲಿ , ಪೆನ್ ಸ್ಟ ೇಟ್ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾ ಲಯದ
ಕಾಾ ಾಂಪಸ್ಸಿ ನಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ೧೧ರ ವೇಳೆಗ್ಗ ಸಂಭ್ರ ಮದ ವಾತಾವರಣ! ಇಲ್ಲಿ ನ ಹಕ್ ಜೇವವಿಜ್ಞಾ ನ ಕಟ್ಟ ಡದಲ್ಲಿ ರುವ
ಸಾಂದರವಾದ, ಭ್ವಾ ಬೆರ್ಗ್ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಸ್ಟ ೇಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಊರಿನ ಸಮುದ್ಯಯ ಕಿಕಿಿ ರಿದು ನೆರೆದಿದದ ರು. ಹೊರಗೇ
ಜನವರಿ ತಾಂಗಳ ಕೊರೆಯುವ -೧೦ ಡಿಗ್ರರ ಸ್ಲ್ಲಿ ಯಸ್ ತಾಪಮಾನ. ಹಲವಾರು ಪದರಗಳ ಬಟ್ಟಟ ಯ ಜೊತೆಗ್ಗ, ಬೆಚ್ಚ ನೆಯ
ಕೊೇಟ್, ಟೇಪಿ, ಕೈಗವಸಗಳನ್ನು ತೊಟ್ಟ ಎಲ್ಲಿ ವಯಸ್ಸಿ ನ ಜನಗಳು ನೆರೆದಿದದ ಆ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ , ಹೊರಗ್ರನ ಚ್ಳಿಯ
ಕೊರೆತ ಅಲ್ಲಿ ದದ ವರ ಉತಾಿ ಹವನ್ನು ತಣಣ ಗಾಗ್ರಸ್ಸದದ ಾಂತೆ ಕಾಣಲ್ಲಲಿ . ಇವರೆಲಿ ರ ಉತಾಿ ಹಕ್ಕಿ ಕಾರಣಳಾದ ವಾ ಕಿಿ , ಈ
ವರ್್ದ Special Breakthrough Prize ಪುರಸ್ಕಿ ರವನ್ನು ಪಡೆದ ಪರ ಸ್ಸದಧ ಬ್ರರ ಟಿಷ್ ರೇಡಿಯೇ ಖಗೇಳತಜ್ಞಾ , ಡೇಮ್
ಜೊೇಸಲ್ಲೇನ್ ಬೆಲ್ ಬನೆ್ಲ್. ೧೯೬೫ರಲ್ಲಿ , ತನು ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಅಧ್ಾ ಯನದ ದಿನಗಳಲ್ಿ ೇ, ಕಾಂಬ್ರರ ಡ್ಜ್
ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾ ಲಯದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಕ " ರೇಡಿಯೇ ಪಲ್ಲಿ ರ್"ಗಳೆಾಂಬ ನ್ಯಾ ಟ್ರರ ನ್ ನಕ್ಷತರ ಗಳಿಾಂದ ಹೊಮುು ವ ವಿಕಿರಣ
ಕಿರಣಗಳನ್ನು ಮೊತಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗ್ಗ ತನು ಪರ ಯೇಗದಲ್ಲಿ ಪತೆಿ ಹಚ್ಚಚ ದದ ಳು. ಆದರೂ, ಈಕ್ಕಯನ್ನು ನೇಬೆಲ್ ಸಮಿತ
ಕಡೆಗಣಿಸ್ಸ, ಇವಳ ಸಹಶೇಧ್ಕ ಪುರುರ್ರಿಬಬ ರಿಗ್ಗ ನೇಬೆಲ್ ಪುರಸ್ಕಿ ರವನ್ನು ನ್ಸೇಡಿದದ ಕುಖ್ಯಾ ತ ಸಂಗತ ಈಗ
ಜನವಿದಿತವಾದ ಮಾತು. ನೇಬೆಲ್ ಸಮಿತ ಈ ರಿೇತ ಎಡವಿರುವ ಪರ ಸಂಗಗಳಿಗ್ಗ ಹೆಸರುವಾಸ್ಸ! ಪೆನ್ ಸ್ಟ ೇಟ್
ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾ ಲಯದ ಖಭೌತಶಾಸಿ ರ ವಿಭಗವು, ತನು ಗಣಾ ಉಪನ್ಯಾ ಸ ಮಾಲ್ಲಕ್ಕಯ ೨೦೧೯ರ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಜೊೇಸಲ್ಲೇನ್
ಬೆಲಿ ಳನ್ನು ಆಹ್ವವ ನ್ಸಸ್ಸದದ ವಿರ್ಯ ಈಗ ೬ ತಾಂಗಳ ಹಾಂದೆಯೇ ನನಗ್ಗ ತಳಿದಿತುಿ . ಹ್ವಗಾಗ್ರ ಈ ದಿನಕ್ಕಿ ಬಹಳ ಕಾತುರಳಾಗ್ರ
ಕಾಯುತಿ ದೆದ !
ಪೆನ್ ಸ್ಟ ೇಟ್ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾ ಲಯದ ಸ್ಕವ್ಜನ್ಸಕ ಪರ ಭವ ಚ್ಟುವಟಿಕ್ಕಗಳ ವಿಭಗದ ಸ್ಸಬಬ ಾಂದಿಯವರು ಉತಿ ಮವಾದ
ಪರ ಚಾರವನ್ನು ನ್ಸೇಡಿದದ ರೆಾಂಬುದು ಅಲ್ಲಿ ನೆರೆದ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಯಾಂದ ತಳಿದು ಬರುತಿ ತುಿ . ನನಗ್ಗ ಜೊೇಸಲ್ಲೇನ್ ಸಂಶೇಧ್ನೆ
ಮತುಿ ಆಕ್ಕಯ ಜೇವನದ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸಮಾರು ೨೫ ವರ್್ಗಳ ಹಾಂದೆಯೇ ತಳಿದಿತುಿ . ನನು ಪತ
ಖಭೌತಶಾಸಿ ರಜಾ ನ್ಯದದ ರಿಾಂದ, ಈ ವಿರ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ ನ್ಸವ್ಹಸ್ಸರುವ ಪರ ಖ್ಯಾ ತರು ನಮು ಸಂಭರ್ಣೆ ಚ್ರ್ಚ್ಗಳಲ್ಲಿ
ನ್ನಸಳುತಿ ಲೇ ಇರುತಾಿ ರೆ. ಇದೆಲಿ ದರ ಜೊತೆಗ್ಗ ನ್ಯನ್ನ ಜನಪಿರ ಯ ವಿಜ್ಞಾ ನದ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವ ಹವಾಾ ಸ
ಹೊಾಂದಿರುವುದರಿಾಂದ, ಪರ ಖ್ಯಾ ತರ ಬಗ್ಗೆ ಓದುವ ಚ್ಟ್ವಿದೆ. ಈಗ ಸಮಾರು ೪ ವರ್್ಗಳಿಾಂದ, ಬಹಳ ಉತಾಿ ಹದಿಾಂದ
ಅನ್ನವಾದಿಸತಿ ರುವ "ದಿ ಎಡ್ಜ್ ಆಫ಼್ ಫ಼ಿಸ್ಸಕ್ಿ " ಎನ್ನು ವ ಜನಪಿರ ಯ ವೈಜ್ಞಾ ನ್ಸಕ ಪುಸಿ ಕದ ಒಾಂದು ಪೂಣ್ ಅಧ್ಯಾ ಯದಲ್ಲಿ ,
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ಜೊೇಸಲ್ಲೇನ್ ಬೆಲ್ ನಡೆಸ್ಸದ ಸಂಶೇಧ್ನೆ, ಅವಳ ಹನೆು ಲ್, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾ ನ ಪರ ಪಂಚ್ ಆಕ್ಕಯನ್ನು
ನಡೆಸ್ಸಕೊಾಂಡ ರಿೇತ ಹ್ವಗೂ ರೇಡಿಯೇ ಖಭೌತಶಾಸಿ ರಕ್ಕಿ ಆಕ್ಕ ನ್ಸೇಡಿರುವ ಕೊಡುಗ್ಗಯ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಉತಿ ಮವಾದ ವಿವರಣೆ
ಇದೆ. ಆದರಿಾಂದ ಉತೆಿ ೇಜನ ಹೊಾಂದಿದದ ನ್ಯನ್ನ, ಆಕ್ಕಯನ್ನು ಪರ ತಾ ಕ್ಷವಾಗ್ರ ನೇಡಿ, ಆಕ್ಕಯ ಭರ್ಣವನ್ನು ಕಳುವ ಈ
ಅವಕಾಶ್ಕ್ಕಿ ಬಹಳ ಕಾತುರಳಾಗ್ರ ಎದಿರು ನೇಡುತಿ ದೆದ . ಕಳೆದ ತಾಂಗಳ ೨೬ನೆಯ ತಾರಿೇಖು ಆ ಸದಿನವಾಗ್ರತುಿ . ನನು ಪತ
ಈ ಉಪನ್ಯಾ ಸ ಮಾಲ್ಲಕ್ಕಯ ಸಂಘಟ್ನ್ಯ ಸಮಿತಯಲ್ಲಿ ಸದಸಾ ನ್ಯದದ ರಿಾಂದ, ಸಭಾಂಗಣದ ಮುಾಂದಿನ ಸ್ಕಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಕೂತು,
ಜೊೇಸಲ್ಲೇನ್ ಬೆಲ್ ಭರ್ಣವನ್ನು ಕಳುವ ಸವರ್ಣ್ವಕಾಶ್ ದೊರೆತತುಿ .
ಒಳಗ್ಗ ಹೊೇದೊಡನೆ ಅಷ್ಟಟ ಹೊತಿ ಗ್ಗ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಸದಧ ವಾಗ್ರ ಸಭಮಂಟ್ಪದಲ್ಲಿ ನ್ಸಾಂತದದ ಜೊೇಸಲ್ಲೇನ್ ನನು ಕಣಿಣ ಗ್ಗ ಬ್ರದದ ರು.
ಸಮಾರು ೫ ಅಡಿ ಎತಿ ರದ ಸಣಣ ಸವ ರೂಪಿನ ಈಕ್ಕ, ತನು ದೇಹದ್ಯರ್ಢಾ ್ವನ್ನು ಉತಿ ಮವಾಗ್ರ ಕಾಪಾಡಿಕೊಾಂಡಿದ್ಯದ ರೆ.
ಅಷ್ಟ ೇ ಅಲ್ಲಿ , ಆಕ್ಕಯ ಚುರುಕುತನ, ಗರ ಹರ್ಣಶ್ಕಿಿ ನ್ಸಜಕೂಿ ಶಾಿ ಘನ್ಸೇಯ. ಸಮಾರು ೭೫ ವರ್್ ವಯಸ್ಸಿ ನ ಆಕ್ಕ,
ಇಾಂದಿಗೂ ಬಹಳ ಚ್ಟುವಟಿಕ್ಕಯ ಜೇವನವನ್ನು ನಡೆಸತಿ ದ್ಯದ ರೆ ಎನ್ನು ವ ವಿರ್ಯ ತಳಿದು ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮು ಯೆನ್ಸಸ್ಸತು. ನನು
ಪತ ಆಕ್ಕಯನ್ನು ನನಗ್ಗ ಪರಿಚ್ಯಸ್ಸದ್ಯಗ, ಆಕ್ಕ ನನು ಹೆಸರನ್ನು ಬಹಳ ಸಪ ರ್ಟ ವಾಗ್ರ ಉಚ್ಚ ರಿಸ್ಸದರು. ನನಗ್ಗ ಬಹಳ
ಖುಷಿಯಾಯತು. ಸ್ಕಮಾನಾ ವಾಗ್ರ ಬ್ರರ ಟಿಷ್ ಜನರು ನನು ಹೆಸರನ್ನು , ಊಮಾ ಅಾಂತಲೇ, ಅಥವಾ ಯೂಮಾ ಅಾಂತಲೇ
ಕರೆಯುವುದು ಸ್ಕಮಾನಾ . ಸರಿ ಉಪನ್ಯಾ ಸ ಆಕ್ಕಯ ಪರಿಚ್ಯವಾದ ನಂತರ ಪಾರ ರಂಭ್ವಾಯತು. ಸ್ಕಮಾನಾ ವಾಗ್ರ
ಬ್ರರ ಟಿರ್ರು, ಅದರಲ್ಲಿ ಆಕಿ ಫಡ್ಜ್ ಮತುಿ ಕಾಂಬ್ರರ ಡ್ಜ್ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾ ಲಯದಲ್ಲಿ ಪಳಗ್ರದ ಪಂಡಿತರ ಸಪ ರ್ಟ ವಾದ ಇಾಂಗ್ರಿ ೇಷ್
ಕಳುವುದೇ ಒಾಂದು ರಿೇತಯ ಅನನಾ ವಾದ ಅನ್ನಭ್ವ. ಜೊೇಸಲ್ಲೇನ್ ಸ್ಸದಧ ಪಡಿಸ್ಸದದ ಸ್ಿ ೈಡುಗಳು ಬಹಳ ಸರಳವಾಗ್ರದದ ವು.
Discovery of Pulsars, A Graduate Student's Story ಎನ್ನು ವ ಸ್ಕವ ರಸಾ ವಾಗ್ರದದ ಶೇಷಿ್ಕ್ಕಯ ಆಕ್ಕಯ ಉಪನ್ಯಾ ಸದಲ್ಲಿ ,
ತನು ಸಂಶೇಧ್ನೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ದದ ಸ್ಕಮಾನಾ ಜನಗಳಿಗ್ಗ ತಲುಪಿಸ್ಸದ ಆಕ್ಕಯ ಭರ್ಣ ವೈಖರಿ ನ್ಸಜಕೂಿ ಸೊಗಸ್ಕಗ್ರತುಿ .
ತನು ಕಾಂಬ್ರರ ಡ್ಜ್ ದಿನಗಳ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಬಹಳ ಸ್ಕವ ರಸಾ ಪೂಣ್ವಾಗ್ರ, ಅಲಿ ಲ್ಿ ೇ ಬ್ರರ ಟಿಷ್ ಹ್ವಸಾ ದೊಡನೆ ಬೆರೆಸ್ಸ
ಮಾತನ್ಯಡಿದ ಶೈಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿದದ ಜನರ ಮನಸ್ಸಿ ಗ್ಗ ಬಹಳ ಮ್ಮಚುಚ ಗ್ಗಯಾಗ್ರತುಿ ಎನ್ನು ವುದಕ್ಕಿ , ನನು ಪಕಿ ದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತದದ
ಪೆರ ೇಕ್ಷಕರ ಮ್ಮಚುಚ ಗ್ಗಯ ಉದ್ಯೆ ರಗಳೇ ಸ್ಕಕಿಿ ಯಾಗ್ರದದ ವು. ಹೊಸದ್ಯಗ್ರ ಕಾಂಬ್ರರ ಡಿ್ ಗ್ಗ ಬರುವ ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥ್ಗಳಲ್ಲಿ ಉದಭ ವಿಸವ
ಕಿೇಳರಿಮ್ಮಯನ್ನು "Imposter Syndrome" ಎನ್ನು ವ ಹೆಸರಿನ್ಸಾಂದ ಕರೆಯುತಾಿ , ನವಿರಾದ ಹ್ವಸಾ ದೊಾಂದಿಗ್ಗ ತಮು ದೂ ಅದೇ
ಪರಿಸ್ಸಿ ತಯಾಗ್ರತುಿ ಎಾಂದ ಜೊೇಸಲ್ಲೇನ್, ಅಾಂದಿನ ಕಾಂಬ್ರರ ಡಿ್ ನಲ್ಲಿ , ಶ್ರ ೇರ್ಠ ತೆಯ ಅಹಂಭವದಿಾಂದ ಮ್ಮರೆಯುವ ಜನಗಳ
ಮಧ್ಯಾ ತಾವು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗ್ರದದ ಸನ್ಸು ವೇಶ್ವನ್ನು ಬಹಳ ಚೊಕಿ ವಾಗ್ರ ವಣಿ್ಸ್ಸದರು.
ಉದ್ಯಹರಣೆಗ್ಗ, ಕಾಸ್ಕು ಲಜಯ ತಜಾ ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಕ್ಕ ಹೇಳಿದ ಒಾಂದು ಸ್ಕಲನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲೇ ಬೇಕು. ಸ್ಕಮಾನಾ ವಾಗ್ರ,
ಕಾಸ್ಕು ಲಜ ತಜಾ ರಿಗ್ಗ ತಮು ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮು ಮತುಿ ಅಹಂಕಾರಗಳ ಭವನೆ ಇರುತಿ ವೆ ಎನ್ನು ವುದನ್ನು ಎಲ್ಲಿ
ಭೌತಶಾಸಿ ರಜಾ ರೂ ಒಪಿಪ ಕೊಳುು ತಾಿ ರೆ. ಆ ವಿರ್ಯವನ್ನು ಜೊೇಸಲ್ಲೇನ್, ಪರ ಸ್ಸದಧ ರಶ್ಾ ನ್ ಸೈದ್ಯಧ ಾಂತಕ ಭೌತವಿಜ್ಞಾ ನ್ಸ
ಯಾಕೊೇವ್ ಝೆಲೊ ವಿಚ್ ಹೇಳಿರುವಂತೆ "Cosmologists are seldom right, but never in doubt" ಎನ್ನು ವ
ಸ್ಕಲ್ಲನಡನೆ ಬೆರೆಸ್ಸ ಹೇಳಿದ್ಯಗ, ಇಡಿೇ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಗ್ಗಯ ಬುಗ್ಗೆ ಉಕಿಿ ತು. ಪಲ್ಲಿ ರ್ ಬಗ್ಗೆ ತಾನ್ನ ನಡೆಸ್ಸದ
ಪರ ಯೇಗ, ಅದರ ಅನ್ನಭ್ವ ಮತುಿ ಆ ಸಂಶೇಧ್ನೆಯ ಮಹತವ ಗಳನ್ನು ಸಪ ರ್ಟ ವಾಗ್ರ ಸ್ಕಮಾನಾ ರಿಗ್ಗ ಮನನವಾಗುವಂತೆ
ತಳಿಸ್ಸಕೊಟ್ಟ ಜೊೇಸಲ್ಲೇನ್ ಅವರಿಗ್ಗ ಮಾತುಗಾರಿಕ್ಕ ಬಹಳ ಕರಗತವಾದ ಕಲ್ ಎಾಂದು ತಳಿದುಬಂತು.
೧೯೬೦ರ ಮಧ್ಾ ಭಗದಲ್ಲಿ , ಅಾಂದು ಜೊೇಸಲ್ಲೇನ್ ಬೆಲಿ ಳ ಪಿ.ಎಚ್.ಡಿ ಸಲಹ್ವಗಾರರಾಗ್ರದದ ಪ್ರರ ಫ಼ೆಸರ್ ಆಾಂಥನ್ಸ
ಹ್ಯಾ ಯಶ್, ಕಾಂಬ್ರರ ಡಿ್ ನ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿ ದದ ಸಮಾರು ೪.೫ ಎಕರೆಗಳ ಜಮಿೇನ್ಸನಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯೇ
ದೂರದಶ್್ಕವಾಂದನ್ನು ವಿನ್ಯಾ ಸಗಳಿಸ್ಸದದ ರು. ಅದರ ಮೂಲಕ, ಕ್ಕವ ೇಸ್ಕರುಗಳು ಮತುಿ ಇತರ ರೇಡಿಯೇ
ಗ್ಗಲ್ಲಕಿಿ ಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುವ ಪರ ಯತು ನಡೆಸ್ಸದದ ರು. ಈ ಕ್ಕವ ೇಸ್ಕರುಗಳು ಅತಾ ಾಂತ ಪರ ಬಲವಾದ ಹ್ವಗೂ
ಬಹುದೂರದಲ್ಲಿ ರುವ ರೇಡಿಯೇ ತರಂಗಗಳ ಉತಪ ತಿ ಸ್ಕಿ ನವೆಾಂದು ಅಾಂದಿನ ಖಗೇಳವಿಜ್ಞಾ ನ್ಸಗಳು ನಂಬ್ರದದ ರು. ಇಾಂದು,
ಆ ಕ್ಕವ ೇಸ್ಕರುಗಳು ಆರಂಭಿಕ ವಿಶ್ವ ದ ತರುಣ ಗ್ಗಲ್ಲಕಿಿ ಗಳೆಾಂದೂ, ಅವುಗಳ ಕಾಂದರ ಭಗದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಕಪುಪ ಕುಳಿಗಳಿವೆ
ಎನ್ನು ವ ಸಂಗತ ನಮಗ್ಗ ತಳಿದಿದೆ. ಆದರೆ, ೧೯೬೦ರ ದಶ್ಕದಲ್ಲಿ ಆ ಕ್ಕವ ೇಸ್ಕರುಗಳು ಇನ್ಯು ನ್ಸಗೂರ್ಢವಾಗ್ರಯೇ ಇದದ ವು.
ಆಾಂಥೊನ್ಸ ಹ್ಯಾ ಯಶ್ನ ಆ ರೇಡಿಯೇ ದೂರದಶ್್ಕದಲ್ಲಿ ಸಮಾರು ೨,೦೪೮ ದಿವ ದೃವಿ ಆಾಂಟ್ಟನ್ಯಗಳನ್ನು
ಅಳವಡಿಸಲ್ಲಗ್ರತುಿ . ಅದೊಾಂದು ಕರ ಮಬದಧ ವ್ಯಾ ಹವಾಗ್ರದುದ , ಆಾಂಟ್ಟನ್ಯಗಳ ತಂತಗಳನ್ನು ಒಾಂದುಗೂಡಿಸ್ಸ ಸಂಪಕ್
ಕಲ್ಲಪ ಸವ ಜವಾಬಾದ ರಿಯ ಕಾಯ್ವನ್ನು ೨೪ ವಯಸ್ಸಿ ನ ತರುಣಿ ಜೊೇಸಲ್ಲೇನ್ ಬೆಲಿ ಳಿಗ್ಗ ಒಪಿಪ ಸ್ಸದದ ರು. ಈ ಕಾಯ್ವನ್ನು
ನ್ಸವ್ಹಸಲು ಆಕ್ಕಗ್ಗ ಒಾಂದು ಇಕಿ ಳ, ತಂತ ಕತಿ ರಿಸವ ಸ್ಕಧ್ನ ಹ್ವಗೂ ಒಾಂದು ತರುಪುಳಿಯನ್ನು (Screwdriver)
ನ್ಸೇಡಲ್ಲಗ್ರತುಿ . ಕಂಬಗಳನ್ನು ಭರವಾದ ಸತಿ ಗ್ಗಯಾಂದ ಬಡಿದು ನ್ಸಲ್ಲಿ ಸವ ಕಾಯ್ವನ್ನು ಜೊೇಸಲ್ಲೇನ್ ತನು
ಜೊತೆಗ್ರದದ ಪುರುರ್ರಿಗ್ಗ ಬ್ರಟುಟ ಕೊಟುಟ , ತಂತ ಜೊೇಡಣೆಯ ಕಾಯ್ವನ್ನು ತಾನೇ ಸವ ತಃ ನ್ಸವ್ಹಸತಿ ದದ ಳು.
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ಸಮಾರು ಎರಡು ವರ್್ಗಳ ಕಾಲ ಸರಿಯುವ ಮಳೆ ಮತುಿ ಕೊರೆಯುವ ಚ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನ್ಸರಂತರವಾಗ್ರ ಈ ಕಾಯ್ವನ್ನು
ಶ್ರ ಮವಹಸ್ಸ ನ್ಸವ್ಹಸ್ಸದದ ರು. ೧೯೬೭ರ ಜುಲೈ ತಾಂಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ಸ್ಸದಧ ವಾದ ಈ ದೂರದಶ್್ಕದಲ್ಲಿ , ಅದರಲ್ಲಿ
ಅಳವಡಿಸ್ಸದದ ಒಾಂದು ಲೇಖನ್ಸಯ ಮೂಲಕ ಮಾಹತಯನ್ನು ದ್ಯಖಲ್ಲಸತಿ ದದ ರು. ಆ ಲೇಖನ್ಸಯ ತುದಿಯು ಅದರ ಕ್ಕಳಗ್ಗ
ಸತಿ ದದ ಕಾಗದದ ಹ್ವಳೆಯಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಮತುಿ ಕ್ಕಳಗ್ಗ ಚ್ಲ್ಲಸತಾಿ , ಭೂಕಂಪವನ್ನು ಮಾಪಿಸವ ಭೂಕಂಪಲೇಖಿಯನ್ನು
(Seismograph) ಹೊೇಲುತಿ ತುಿ . ಆಗ್ರನ್ಯು ಕಂಪೂಾ ಟ್ರ್ ಯಂತರ ಗಳು ಬಳಕ್ಕಯಲ್ಲಿ ರಲ್ಲಲಿ . ಹ್ವಗಾಗ್ರ, ಜೊೇಸಲ್ಲೇನ್ ಬೆಲ್
ಪರ ತದಿನವ್ಯ ಸಮಾರು ೧೦೦ ಅಡಿಗಳಷ್ಟಟ ಉದದ ದ ಹ್ವಳೆಯಲ್ಲಿ ದ್ಯಖಲ್ಲಗುತಿ ದದ ದತಾಿ ಾಂಶ್ವನ್ನು ವಿಶ್ಿ ೇಷಿಸ್ಸ, ಅದರಲ್ಲಿ
ಕ್ಕವ ೇಸ್ಕರುಗಳನ್ನು ಬಹರಂಗಗಳಿಸವಂತಹ ಸಂಕತಗಳಿಗಾಗ್ರ ಹುಡುಕಾಟ್ ನಡೆಸಬೇಕಾಗ್ರತುಿ . ಈ ವಿವರಗಳನ್ನು
ನ್ಸೇಡುವಾಗ, ಜೊೇಸಲ್ಲೇನ್ ತೊೇರಿಸ್ಸದ ಸ್ಿ ೈಡುಗಳು ನ್ಸಜಕೂಿ ಪೆರ ೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಪರ ಭವಗಳಿಸ್ಸತುಿ . ತಂತರ ಜ್ಞಾ ನ ಇನ್ಯು
ಶೈಶ್ವಾಸ್ಿ ಯಲ್ಲಿ ದದ ಅಾಂದಿನ ವೈಜ್ಞಾ ನ್ಸಕ ಸಂಶೇಧ್ನೆಯ ರಿೇತ, ತಂತರ ಜ್ಞಾ ನದ ಪರಾಕಾಷ್ಠ ಯಯಲ್ಲಿ ರುವ ಇಾಂದಿನ
ತರುಣ ಜನ್ಯಾಂಗಕ್ಕಿ ಒಾಂದು ರಿೇತಯಲ್ಲಿ ಹ್ವಸಾ ವೆನ್ಸಸಬಹುದು!
ಆ ವರ್್ದ ಅಕೊಟ ೇಬರ್ ತಾಂಗಳ ಕೊನೆಯ ವೇಳೆಗ್ಗ, ಅವರ ಉಪಕರಣದಲ್ಲಿ ಕಾಗದದ ಮೇಲ್ ದ್ಯಖಲ್ಲಗ್ರದದ ಹಲವಾರು
ಅಾಂಕುಡಾಂಕಾದ ಸ್ಕಲುಗ್ಗರೆಗಳು ಅಸಮಂಜಸವಾಗ್ರವೆ ಎನ್ನು ವುದನ್ನು ಜೊೇಸಲ್ಲೇನ್ ಅರಿತುಕೊಾಂಡಳು. ಈ
ಅಾಂಕುಡಾಂಕು ಗ್ಗರೆಗಳು, ಹಾಂದೆಾಂದೂ ಕಂಡುಬರದ, ಭಿನು ವಾದ ರೇಡಿಯೇ ಸಂಕತಗಳಾಗ್ರದದ ವು. ಉಪಕರಣದಲ್ಲಿ ದದ
ಕಾಗದ ಸರುಳಿಯು ಕವಲ ೫ ನ್ಸಮಿರ್ಗಳಿಗಮ್ಮು , ಒಾಂದು ಇಾಂಚ್ಚನಷ್ಟಟ ಮಾತರ ವೇ ಚ್ಲ್ಲಸತಿ ದದ ರಿಾಂದ, ದ್ಯಖಲ್ಲದ ಆ
ಸಂಕತಗಳು, ಒಾಂದಕೊಿ ಾಂದು ಸಂಮರ್ಧ್ಸ್ಸ ಗೇಜಲ್ಲಗ್ರದದ ವು. ಈ ಗೇಜಲ್ಲದ ಸಂಕತಗಳಲ್ಲಿ ಏನ್ಯಗುತಿ ದೆ
ಎನ್ನು ವುದನ್ನು ತಳಿಯಲು ಇದದ ಏಕೈಕ ಮಾಗ್ವೆಾಂದರೆ, ಆ ಕಾಗದದ ಮೇಲ್ ದ್ಯಖಲ್ಲಗ್ರದದ ಸಂಕತಗಳ ಒಾಂದು
ಭಗವನ್ನು ವಿಸಿ ರಿಸ್ಸ, ಹಗ್ರೆ ಸ್ಸ ನೇಡುವುದ್ಯಗ್ರತುಿ . ಜೊೇಸಲ್ಲೇನ್ ಉಪಕರಣಕ್ಕಿ ಜೊೇಡಿಸ್ಸದದ ಕಾಗದವನ್ನು , ಅದಕ್ಕಿ
ಅಳವಡಿಸ್ಸದದ ಲೇಖನದಡಿಯಲ್ಲಿ ನ್ಸಖರವಾಗ್ರ ಆ ವಿಚ್ಚತರ ವಾದ ಸಂಕತಗಳು ದ್ಯಖಲ್ಲಗುವ ನ್ಸರಿೇಕಿಿ ತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ
ವೇಗವಾಗ್ರ ತರುಗ್ರಸವುದರ ಮೂಲಕ ಆ ಕಾಯ್ವನ್ನು ಮಾಡಿದಳು. ಆ ವೇಗದಲ್ಲಿ , ಒಾಂದು ಇಡಿೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಬಳಸತಿ ದದ
ಕಾಗದವನ್ನು , ದ್ಯಖಲ್ಲಸವ ಉಪಕರಣದ ಮೂಲಕ ವೇಗವಾಗ್ರ ಕವಲ ೧೫ ನ್ಸಮಿರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಓಡಿಸ್ಸ ನ್ಸವ್ಹಸ್ಸದ್ಯಗ, ಆ
ಸಂಕತಗಳು ವಿಸ್ಕಿ ರಗಾಂಡವು. ಜೊೇಸಲ್ಲೇನ್ ಇದೇ ಕಾಯ್ವನ್ನು ಸಮಾರು ಒಾಂದು ತಾಂಗಳ ಕಾಲ ಸತತವಾಗ್ರ
ಮಾಡಿದಳು. ಆದರೆ ಆಕ್ಕಗ್ಗ ಅಸ್ಕಮಾನಾ ವಾದ ಯಾವ ಯಾವ ಫಲ್ಲತಾಾಂಶ್ವ್ಯ ದೊರಕಲ್ಲಲಿ . ನಂತರ ನವೆಾಂಬರ್
ತಾಂಗಳಲ್ಲಿ ದೊರೆತ ಫಲ್ಲತಾಾಂಶ್ವಾಂದು ಅವರೆಲಿ ರ ಕಲಪ ನೆಗೂ ಮಿೇರಿದ್ಯದ ಗ್ರತುಿ . ಅವರಿಗ್ಗ ದೊರೆತದದ ಆ ಕಂಪಿಸವ
ಸಂಕತವು, ಬೆರಗುಗಳಿಸವಂತಹ ನ್ಸಯತ ಕರ ಮದಲ್ಲಿ , ಪುನರಾವತ್ಸವ ಒಾಂದು ಲಘು ಪೆಟಿಟ ನಂತತುಿ .
ಈ ಫಲ್ಲತಾಾಂಶ್ವನ್ನು ನೇಡಿದ ಆಾಂಥನ್ಸ, ಅಷ್ಟ ಾಂದು ಸಲಭ್ವಾಗ್ರ ಅದನ್ನು ಒಪಿಪ ಕೊಳು ಲ್ಲಲಿ . ಆತ ಬಹಳ
ಮುಾಂಜ್ಞಗೃತೆಯ ವಾ ಕಿಿಯಾಗ್ರದದ ನ್ನ. ಹ್ವಗಾಗ್ರ ಅವರಿಗ್ಗ ದೊರೆತದದ ಆ ಸಂಕತಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಲು ಸಪ ರ್ಟ ವಾದ
ವಿವರಣೆಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಜೊೇಸಲ್ಲೇನ್ ಮತುಿ ಅವಳ ತಂಡದ ಸದಸಾ ರನ್ನು ಒತಾಿ ಯಸ್ಸದನ್ನ. ಆ ಸಂಕತಗಳು
ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಲರುವ ಇತರ ಮೂಲಗಳಾದ ಟ್ರಕಿಿ ರೇಡಿಯೇ ಮಿೇಟ್ರುಗಳು, ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಎತಿ ರವನ್ನು ಮಾಪಿಸಲು
ಅಳವಡಿಸ್ಸರುವ ಉನು ತ-ಮಾಪಕಗಳು ಅಥವಾ ಸಂಪಕ್ಗಳ ಉಪಗರ ಹಗಳಿಾಂದ ಬರುತಿ ರಬಹುದೇ? ಇಲ್ಲಿ ದೂರದಶ್್ಕದ
ತಂತ ಜೊೇಡಣೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದ್ಯದರೂ ದೊೇರ್ಗಳಿವೆಯೇ? ಹೇಗ್ಗ ಹಲವು ಹತುಿ ಸ್ಕಧ್ಾ ತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚ ರಿಕ್ಕಯಾಂದ
ನೇಡಿ ತಮು ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಸಪ ರ್ಟ ಪಡಿಸಲು ಆದೇಶದನ್ನ. ಜೊೇಸಲ್ಲೇನ್ ಈ ಎಲ್ಲಿ ಮೂಲಗಳಿಾಂದ ಉತಪ ತಿ ಯಾಗುವ
ಯಾವ ರಿೇತಯ ಸಂಕತಗಳೂ ತಮು ಉಪಕರಣವನ್ನು ಹಸಿ ಕ್ಕಿ ೇಪಗಳಿಸತಿ ಲಿ ಎನ್ನು ವುದನ್ನು ಖ್ಯತರ ಪಡಿಸ್ಸಕೊಾಂಡಳು.
ವಾಸಿ ವವಾಗ್ರ, ಜೊೇಸಲ್ಲೇನ್ ಬೆಲ್ ತಂಡದವರು ವಾ ವಹರಿಸತಿ ದದ ಮೊದಲನೆಯ ನ್ಸಜವಾದ ಸಳಿವು, ನ್ಯಕ್ಷತರ ಕ
ಕಾಲವನ್ನು ಅನ್ನಸರಿಸ್ಸ ನಡೆದಿದದ ಒಾಂದು ಸಂಕತವಾಗ್ರದುದ , ಅದು ಪರ ತ ದಿನವ್ಯ ನ್ಯಲುಿ ನ್ಸಮಿರ್ಗಳು ಮುಾಂಚ್ಚತವಾಗ್ರ
ಗೇಚ್ರವಾಗುತಿ ತುಿ .
ಜೊೇಸಲ್ಲೇನ್ ಬೆಲ್ ತಂಡದವರ ನ್ಸರಂತರ ಪರ ಯತು ವು ಒಾಂದು ಆಕಸ್ಸು ಕ ಸ್ಕಧ್ನೆಯಾಗ್ರ ಪರಿವತ್ನೆಯಾಗ್ರತುಿ . ಆ
ರೇಡಿಯೇ ಸಂಕತದ ಉಗಮಸ್ಕಿ ನಕಿಿ ರುವ ದೂರವನ್ನು ಲ್ಕಾಿ ಚಾರಮಾಡಿದ್ಯಗ, ಭೂಮಿಯಾಂದ ಸಮಾರು ೨೦೦
ಜೊಾ ೇತವ್ರ್್ಗಳೆಾಂದು ಅಾಂದ್ಯಜು ಮಾಡಿದರು. ಸಂಕತಗಳ ಉಗಮಸ್ಕಿ ನದ ಈ ದೂರವು, ಸಂಕತಗಳು ನಮು
ಸೌರವ್ಯಾ ಹದ ಆರ್ಚಯಾಂದ ಬರುತಿ ವೆ ಎನ್ನು ವುದನ್ನು ತೊೇರಿಸತಿ ತುಿ . ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಿರ ಸು ಸ್ ರಜ್ಞಗಾಗ್ರ ಊರಿಗ್ಗ
ತೆರಳಿದ ಜೊೇಸಲ್ಲೇನ್, ಅಲ್ಲಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಯೇ ಚ್ಚಾಂತನೆ ನಡೆಸತಾಿ , ಆ ಸಂಕತಗಳು ವಲ್ಪ ಕುಾ ಲ್ಲ ನಕ್ಷತರ ಪುಾಂಜದ
(Vulpecula Constellation) ದಿಕಿಿ ನ್ಸಾಂದ ಬರುತಿ ರಬಹುದೆಾಂದು ತೇಮಾ್ನ್ಸಸ್ಸದದ ಳು. ರಜ್ಞಯ ನಂತರ ಕಾಂಬ್ರರ ಡಿ್ ಗ್ಗ
ವಾಪಸ್ಕದ್ಯಗ, ಇನ್ಯು ಅಾಂತಹುದೇ ಎರಡು ಸಂಕತಗಳು ದ್ಯಖಲ್ಲಗ್ರರುವುದನ್ನು ನೇಡಿದ ಜೊೇಸಲ್ಲೇನ್,
ಫಲ್ಲತಾಾಂಶ್ವನ್ನು ಬಹರಂಗಗಳಿಸವುದೇ ಮೇಲ್ಾಂದು ನ್ಸಶ್ಚ ಯಸ್ಸದಳು. ಆಕಾಶ್ಗಂಗ್ಗಯ ವಿವಿಧ್ ಭಗಗಳಿಾಂದ
ಉತಪ ತಿ ಯಾಗ್ರ ಜೊೇರಾಗ್ರ ಮಿೇಡಿಯುತಿ ರುವ ನ್ಯಲುಿ ಸಂಕತಗಳಿಗ್ಗ ಒಾಂದು ವಿಶರ್ಟ ವಾದ ಕಂಪನವಿದುದ , ಅವುಗಳ
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ಮಿಡಿತಕ್ಕಿ ಮತಾಿ ವುದೇ ಅನಾ ಲೇಕದ ಜೇವಿಗಳೂ ಜವಾಬಾದ ರರಾಗ್ರರಲ್ಲಲಿ . ಅಲಿ ದೇ ಆ ಸಂಕತಗಳು, ನ್ಸಖರವಾಗ್ರ ಪರ ತ
೧.೩೩೭೩೦೧೧೩ ಸ್ಕ್ಕಾಂಡುಗಳಿಗ್ಗ ಪುನರಾವತ್ಸತಿ ದದ ವು. ಯಾವುದೊೇ ಒಾಂದು ಸಣಣ ದ್ಯದ, ನ್ಸಬ್ರಡವಾದ ನಕ್ಷತರ ದಂತಹ
ಗಾತರ ವುಳು ಕಾಯವಾಂದು, ಆ ಸಂಕತಗಳಿಗ್ಗ ಕಾರಣವಾಗ್ರತುಿ .
ಜೊೇಸಲ್ಲೇನ್ ಬೆಲಿ ಳ ಸಲಹೆಗಾರ ಆಾಂಥೊನ್ಸ ಹ್ಯಾ ಯಶ್, ಈ ಫಲ್ಲತಾಾಂಶ್ವನ್ನು ತಮು ವಿಭಗದ ವಿಜ್ಞಾ ನ ವಾಂದದ
ಮುಾಂದೆ ಬಹರಂಗಗಳಿಸತಾಿ , ಆ ಸಂಕತಗಳ ಉಗಮಸ್ಕಿ ನಗಳು, ಶ್ವ ೇತಕುಬ್ ನಕ್ಷತರ ಗಳು ಅಥವಾ ನ್ಯಾ ಟ್ರರ ನ್ ನಕ್ಷತರ ಗಳು
ಈ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದ್ಯದರೂ ಒಾಂದ್ಯಗ್ರರಬೇಕು ಎಾಂದು ಸಲಹೆ ನ್ಸೇಡಿ, ಈ ಮೂಲಗಳಿಗ್ಗ "ಕಂಪಿಸತಿ ರುವ ರೇಡಿಯೇ
ಉಗಮಸ್ಕಿ ನಗಳು," (Pulsating Radio Sources) ಎನ್ನು ವ ಹೆಸರನ್ಯು ನ್ಸೇಡಿದದ ನ್ನ. ಇದು ಮುಾಂದೆ ಪಲ್ಲಿ ಸ್್ (Pulsars)
ಎನ್ನು ವ ಮೊಟ್ಕಾದ ಹೆಸರನ್ನು ಪಡೆಯತು. ಈ ಪಲ್ಲಿ ಸ್್ ಎನ್ನು ವ ನ್ಯಮಕರಣ ಮಾಡಿದವ ಒಬಬ ಪೇಪರ್
ಪತರ ಕೊೇದಾ ಮಿ ಎಾಂದು ಜೊೇಸಲ್ಲೇನ್ ತನು ಭರ್ಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ಯಗ, ಅದು ಹೊಸದ್ಯದ ಮಾಹತಯೆನ್ಸು ಸ್ಸ,
ಆಶ್ಚ ಯ್ವಾಯತು. ನಂತರ ಒಾಂದು ವರ್್ದೊಳಗ್ಗ, ಈ ಪಲ್ಲಿ ರುಗಳನ್ನು , ನ್ಯಾ ಟ್ರರ ನ್ ನಕ್ಷತರ ಗಳೆಾಂದೂ, ಇವು ಬೃಹತ್
ನಕ್ಷತರ ಗಳು ಸೂಪನೇ್ವಾ (ಮಹ್ವನವಾ ಸ್ಸಿ ತಗ್ಗ) ಹೊೇದನಂತರ ಬ್ರಟುಟ ಹೊೇದ ನ್ಸಬ್ರಡ ಅವಶೇರ್ಗಳೆಾಂದೂ
ಖಗೇಳತಜಾ ರು ದೃರ್ಢಪಡಿಸ್ಸದರು. ಈ ನಕ್ಷತರ ಗಳ ಸ್ಕಾಂದರ ತೆ ಎಷ್ಟಟ ನ್ಸಬ್ರಡವಾಗ್ರದೆ ಎಾಂದರೆ, "ಒಾಂದು ಬೆರಳುಟೇಪಿಯನ್ನು (Thimble) ತೆಗ್ಗದುಕೊಾಂಡು, ಅದರೊಳಗ್ಗ ಈ ಪರ ಪಂಚ್ದ ಸಂಪೂಣ್ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಯನ್ನು
ಅಡಕಗಳಿಸ್ಸದಂತರುತಿ ದೆ," ಎಾಂದು ಜೊೇಸಲ್ಲೇನ್ ನಮಗ್ಗಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸ್ಸ ಹೇಳಿದರು.
ಈ ಪಲ್ಲಿ ರುಗಳ ಸಂಶೇಧ್ನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಾನ್ನ ನಡೆಸ್ಸದ ಪರ ಯೇಗವನ್ನು , ಅಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿದದ ಸ್ಕಮಾನಾ ರಿಗ್ಗ
ಅಥ್ವಾಗುವಂತೆ ಸರಳರಿೇತಯಲ್ಲಿ , ಸರಾಗವಾಗ್ರ ತಳಿಸ್ಸದ ಜೊೇಸಲ್ಲೇನ್ ಬೆಲ್ ಅವರಿಗ್ಗ, ಮಾತುಗಾರಿಕ್ಕ ಕರಗತವಾದ ಕಲ್
ಎಾಂದು ತಳಿಯುತಿ ದೆ. ೧೯೬೮ರಲ್ಲಿ , ಈ ಸಂಶೇಧ್ನೆಯ ಫಲ್ಲತಾಾಂಶ್ದ ಘೇರ್ಣೆಯ ನಂತರ ಅನೇಕ ವಾರಗಳ ಕಾಲ,
ಹ್ಯಾ ಯಶ್ ಮತುಿ ಬೆಲ್ ಸತತವಾಗ್ರ ಸಂದಶ್್ನಗಳನ್ನು ಪೇಪರ್, ರೇಡಿಯೇ ಮತುಿ ಟ್ಟಲ್ಲವಿಶ್ನ್ ಮಾಧ್ಾ ಮದವರಿಗ್ಗ
ನ್ಸೇಡಿದದ ರಂತೆ. ಆದರೆ, ಈ ಎಲ್ಲಿ ಸಂದಶ್್ನಗಳನ್ಯು ಒಾಂದೇ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ಸದದ ರಿೇತಯಾಂದ ಜೊೇಸಲ್ಲೇನ್
ಬೆಲಿ ಳಿಗ್ಗ ಬಹಳ ನ್ಸರಾಶ್ಯಾಗ್ರತುಿ . ಕಾರಣ, ಈ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಾ ಮದವರೂ, ಸಂಶೇಧ್ನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕವಲ
ಹ್ಯಾ ಯಶ್ರನ್ನು ಮಾತಾರ ಮಾತನ್ಯಡಿಸ್ಸ, ಅದರ ಖಭೌತ ಮಹತವ ವನ್ನು ಕಳುತಿ ದದ ರೆ ಹೊರತು, ನನು ಕಡೆ ತರುಗ್ರಯೂ
ನೇಡುತಿ ರಲ್ಲಲಿ . ನನು ಕಡೆ ಕವಲ ಮಾನವ ಸಹಜ ಆಸಕಿಿ ಯಾಂದ ನೇಡುತಿ ದದ ರೆ ಹೊರತು, ಒಬಬ ವಿಜ್ಞಾ ನ್ಸಯೆಾಂದು
ಯಾವ ಗೌರವವನ್ನು ನ್ಸೇಡುತಿ ರಲ್ಲಲಿ ಎಾಂದು ಮತೊಿ ಮ್ಮು ತಮು ಮನದ ಕಹಯ ಭವನೆಯನ್ನು ನಮು ಮುಾಂದಿಟ್ಟ ರು.
ಮಾಧ್ಾ ಮದವರಲ್ಲಿ ಕ್ಕಲವರಂತೂ ಅಸಂಬದಧ ವಾಗ್ರ ಪರ ಶು ಸತಾಿ , "ನ್ಸನಗ್ಗ ಎಷ್ಟಟ ಮಂದಿ ಬಾಯ್ ಫ಼ೆರ ಾಂಡುಗಳಿದ್ಯದ ರೆ?;
ನ್ಸನು ಅಾಂಗಾಾಂಗಗಳ ಪರ ಮುಖ ಅಡೊ ಳತೆಗಳೇನ್ನ?; ನ್ಸೇನ್ನ ರಾಜಕುಮಾರಿ ಮಾಗ್ರೆಟಿಟ ಗ್ರಾಂತ ಹೆಚುಚ ಎತಿ ರವಾಗ್ರದಿದ ೇಯಾ?
ಎನ್ನು ತಾಿ ಪತರ ಕ್ಕಯ ಮೂರನೆಯ ಪುಟ್ದಲ್ಲಿ ಪರ ಕಟಿಸಬಹುದ್ಯದ ಸದಿದ ಗ್ಗ ನನು ನ್ನು ಗುರಿಮಾಡಿದದ ರು," ಎಾಂದು ತಮು
ಅನ್ನಭ್ವವನ್ನು ನಸನಗ್ಗಯಾಂದ ಹಂಚ್ಚಕೊಾಂಡರೂ, ಆ ನಗ್ಗಯ ಹಾಂದಿನ ನೇವನ್ನು ಆಕ್ಕ ಇನ್ಯು ಮರೆತಲಿ
ಎನ್ನು ವುದು ವಾ ಕಿ ವಾಗುತಿ ತುಿ .
ನನು ವೈಜ್ಞಾ ನ್ಸಕ ಸ್ಕಧ್ನೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಸದಿದದ ಅಾಂದಿನ ಪತರ ಕೊೇದಾ ಮಿಗಳಿೇಗ್ಗ, ಒಬಬ ಯುವತ ವಿಜ್ಞಾ ನ್ಸಯಾಂದಿಗ್ಗ
ಹೇಗ್ಗ ವಾ ವಹರಿಸಬೇಕು ಎನ್ನು ವುದು ತಳಿದಿರಲ್ಲಲಿ . ಜೊತೆಗ್ಗ, ಇಾಂತಹ ಪರಿಸ್ಸಿ ತಯನ್ನು ಹೇಗ್ಗ ನ್ಸಭಯಸಬೇಕು ಎನ್ನು ವುದರ
ತಳುವಳಿಕ್ಕ ನನಗೂ ಇರಲ್ಲಲಿ ಎಾಂದ ಜೊೇಸಲ್ಲೇನ್, ತಾನ್ಯ ಸಹ್ವ ಇಾಂತಹ ಪತರ ಕಾರರೊಡನೆ ಎಾಂದೂ
ಸಹಕರಿಸತಿ ರಲ್ಲಲಿ ಎಾಂದರು. ಹಲವರಂತೂ ನನೆು ಡೆ ದೃಷಿಟ ಬ್ರೇರಿ, "ದಯವಿಟುಟ ನ್ಸಮು ಮೇಲಂಗ್ರಯ ಹಲವು
ಗುಾಂಡಿಗಳನ್ನು ಬ್ರಚ್ಚ ಲು ಸ್ಕಧ್ಾ ವೇ?" ಎಾಂದು ಅಸಭ್ಾ ವಾಗ್ರ ವತ್ಸ್ಸದದ ರು ಎಾಂದ್ಯಗ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ದದ ಜನಸಮೂಹ
ಸಿ ಬಧ ವಾದರು.
ಜೊೇಸಲ್ಲೇನ್ ಬೆಲ್ ನಡೆಸ್ಸದ ಸಂಶೇಧ್ನೆಯ ತಂಡದ ನ್ಯಯಕರಾಗ್ರದದ ಆಾಂಥನ್ಸ ಹ್ಯಾ ಯಶ್ರಿಗ್ಗ, ೧೯೭೪ರಲ್ಲಿ ಈ
ಕಾಯ್ಕಾಿ ಗ್ರ, ನೇಬೆಲ್ ಪರ ಶ್ಸ್ಸಿ ನ್ಸೇಡಿದ್ಯಗ, ಅನೇಕ ವಿಜ್ಞಾ ನ್ಸಗಳು ಬಹಳ ಅಸಮಧ್ಯನ ವಾ ಕಿ ಪಡಿಸ್ಸದದ ಲಿ ದೇ, ನೇಬೆಲ್
ಸಮಿತಗ್ಗ ಬಹಳ ಖ್ಯರವಾಗ್ರ ಪತರ ಬರೆದು, ಮುಾಂದೆ ಆ ಸಮಿತಯ ಅವಕೃಪೆಗ್ಗ ಪಾತರ ರಾಗ್ರದದ ರಂತೆ! ಅದೇನೆ ಇರಲ್ಲ, ಈ ಮಧ್ಯಾ
ಜೊೇಸಲ್ಲೇನ್ ಮದುವೆಯಾಗ್ರ ಮೊದಲ ಮಗುವನ್ನು ಹೆತಿ ಳು. "ಈ ಪರ ಪಂಚ್ವಿರುವುದೇ ಹೇಗ್ಗ, ಇಲ್ಲಿ ಪುರುರ್ರು ಪರ ಶ್ಸ್ಸಿ
ಗಳಿಸ್ಸದರೆ, ಮಹಳೆಯರು ಕವಲ ಮಕಿ ಳನ್ನು ಪಾಲ್ಲಸ್ಸ ಪ್ರೇಷಿಸತಾಿ ರೆ," ಎನ್ನು ವ ಕಡುಸತಾ ದ ಮಾತುಗಳು
ನನಗರಿವಾಯತು ಎನ್ನು ತಾಿ ಜೊೇಸಲ್ಲೇನ್ ನಗುತಿ ಲೇ ತಳಿಸತಾಿ ರೆ. ತಾನ್ನ ನಡೆಸ್ಸದ ಪರ ಮುಖವಾದ ಸಂಶೇಧ್ನೆಗ್ಗ
ತನಗಾವ ಪುರಸ್ಕಿ ರ ಸ್ಸಗದಿದದ ರೂ, ಆ ಕಹ ಅನ್ನಭ್ವವನ್ನು ಹ್ವಸಾ ದಿಾಂದಲೇ ಮರೆಸತಾಿ , ಅಾಂದಿನ ವೈಜ್ಞಾ ನ್ಸಕ ವಲಯ,
ಮಾಧ್ಾ ಮಗಳು ಮಹಳೆಯರನ್ನು ಅವರ ಸ್ಕಧ್ನೆಗಳನ್ನು ಗಂಭಿೇರವಾಗ್ರ ಪರಿಗಣಿಸತಿ ರಲ್ಲಲಿ . ತನಗ್ಗ ನೇಬೆಲ್ ಪರ ಶ್ಸ್ಸಿ
ದೊರಕದಿದದ ರೇನ್ನ, ಪಲ್ಲಿ ರುಗಳ ಅವಿಷ್ಕಿ ರವು, ನೇಬೆಲ್ ಸಮಿತಯವರು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗ್ಗ ಭೌತಶಾಸಿ ರದಲ್ಲಿ
Vol. 36 No. 1, May 2019

Registered Address: 34 Longwood Drive, Clifton Park, NY 12065

19

ನೇಬೆಲ್ ಪುರಸ್ಕಿ ರಕ್ಕಿ ಾಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಲಗ್ರದದ ಖಗೇಳ ಶಾಸಿ ರದ ಸಂಶೇಧ್ನೆಯಾಗ್ರತುಿ ಎನ್ನು ವ ಬಗ್ಗೆ ತಮಗ್ಗ ಅತೇವ
ಹೆಮ್ಮು ಯದೆ ಎನ್ನು ವ ಜೊೇಸಲ್ಲೇನ್ ಬೆಲ್ ನ್ಸಜಕೂಿ ಒಬಬ ಸಹೃದಯ ಮಹಳೆಯಲಿ ವೇ!
ತಮು ವತಿ ಜೇವನದಲ್ಲಿ ಇತರ ಅನೇಕ ಪುರಸ್ಕಿ ರಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿರುವ ಜೊೇಸಲ್ಲೇನ್ ಬೆಲ್, ಈ ವರ್್ ಗಳಿಸ್ಸರುವ ವಿಶೇರ್
ಬೆರ ೇಕ್-ಥ್ರರ ಪರ ಶ್ಸ್ಸಿ ಯ ಮೂರು ಮಿಲ್ಲಯನ್ ಡಾಲರ್ ಹಣವನ್ಯು , ದುಬ್ಲ ವಗ್ದ, ಪರ ತಕೂಲ
ಪರಿಸ್ಸಿ ತಯನೆು ದುರಿಸವ ಪದವಿ ಶಕ್ಷಣದ ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥ್ಗಳ ಅಭಿವದಿಧ ಗ್ಗ ದ್ಯನವಾಗ್ರ ನ್ಸೇಡಿರುವ ವಿರ್ಯ ನ್ಸಜಕೂಿ
ಶಾಿ ಘನ್ಸೇಯ! ಆಕ್ಕಯ ಭರ್ಣ ಮುಗ್ರದೊಡನೆ ನೆರೆದ ಸಭಿಕರಿಾಂದ ದೊರೆತ ದಿೇಘ್ವಾದ ಕರತಾಡನ, ಆಕ್ಕಯ ಜೇವನದ
ಸ್ಕಧ್ನೆಗಳಿಗ್ಗ ದೊರೆತ ಒಾಂದು ಸಣಣ ಮ್ಮಚುಚ ಗ್ಗಯೆನ್ಸಸ್ಸತು. ಇಾಂತಹ ರ್ಧೇಮಂತ ಮಹಳೆಯನ್ನು ಪರ ತಾ ಕ್ಷವಾಗ್ರ ಕಂಡು, ಆಕ್ಕಯ
ಭರ್ಣ ಕಳುವ ಅವಕಾಶ್ ನನು ಸೌಭಗಾ ವೇ ಸರಿ! ಯಾವ ವಿಜ್ಞಾ ನ್ಸಯೂ ಕವಲ ಪುರಸ್ಕಿ ರಕಾಿ ಗ್ರ ಸಂಶೇಧ್ನೆ
ನಡೆಸವುದಿಲಿ . ಆದರೆ, ದೊರಕಬೇಕಾದ ಮನು ಣೆ, ಕವಲ ಮಹಳೆ ಎನ್ನು ವ ಕಾರಣದಿಾಂದ ತಪಿಪ ದರೆ ಅದು ಸಮು ತವಲಿ
ವಿರ್ಯ. ಅಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿದದ ಸಭಿಕರಲ್ಲಿ , ಯುವಜನ್ಯಾಂಗದ ಸಂಖ್ಯಾ ಗಣನ್ಸೇಯವಾಗ್ರತುಿ . ಅವರಿಾಂದ ಬಂದ ಪರ ಶ್ು ಗಳೂ ಅಷ್ಟ ೇ
ಆಸಕಿಿ ಪೂಣ್ವಾಗ್ರದದ ವು. ಅವರೆಲಿ ರ ಪರ ಶ್ು ಗಳನ್ಯು ತಮು ದೇ ಆದ ಶೈಲ್ಲಯಲ್ಲಿ ಉತಿ ರಿಸ್ಸದ ಜೊೇಸಲ್ಲೇನ್ ಬೆಲ್, ಯುವ
ಪಿೇಳಿಗ್ಗಗ್ಗ ನ್ಸಜಕೂಿ ಆದಶ್್ಪಾರ ಯರು. ನನಗ್ಗ ಆಕ್ಕಯಡನೆ ಮಾತನ್ಯಡುವ ಒಾಂದು ಸಣಣ ಅವಕಾಶ್ ದೊರೆತಾಗ, "ಇಾಂದಿನ
ಮಹಳೆ ಸ್ಕಕಷ್ಟಟ ಗೌರವಗಳನ್ನು ತನು ಸ್ಕಧ್ನೆಗ್ಗ ಪಡೆಯುತಿ ದ್ಯದ ಳೆಯೇ? ನ್ಸಮು ಅಭಿಪಾರ ಯವೇನ್ನ ಎಾಂದ್ಯಗ, ನನು
ಸಮಯಕ್ಕಿ ಹೊೇಲ್ಲಸ್ಸದರೆ ಪರಿಸ್ಸಿ ತ ಈಗ ಬಹಳಷ್ಟಟ ಸಧ್ಯರಿಸ್ಸದೆ. ಆದರೂ, ಇನ್ಯು ವಿಜ್ಞಾ ನದಲ್ಲಿ , ಅದರಲ್ಲಿ
ಭೌತಶಾಸಿ ರದಲ್ಲಿ ಮಹಳೆಯರು ಇನ್ಯು ಅಲಪ ಸಂಖ್ಯಾ ತರೇ ಆಗ್ರರುವುದು ಸವ ಲಪ ವಿಶಾದನ್ಸೇಯ," ಎಾಂದು ತಮು ಮಾತು
ಮುಗ್ರಸ್ಸದರು.
೨೦೧೮ರ ನೇಬೆಲ್ ಪರ ಶ್ಸ್ಸಿ ಯ ಪಟಿಟ ಯಲ್ಲಿ , ಭೌತಶಾಸಿ ರ, ರಸ್ಕಯನ ಮತುಿ ವೈದಾ ಕಿೇಯ ಶಾಸಿ ರ, ಶಾಾಂತ ಪುರಸ್ಕಿ ರಗಳು
ಮೂವರು ಮಹಳೆಯರಿಗ್ಗ ಸಂದಿರುವುದು ಸವ ಲಪ ಸಮಾಧ್ಯನಕರ ಸಂಗತ. ೧೯೬೭ರಲ್ಲಿ ದ ಅನ್ಯಾ ಯಕ್ಕಿ ಹೊೇಲ್ಲಸ್ಸದರೆ,
ಇಾಂದು ಮಹಳೆಯರ ಸ್ಕಿ ನಮಾನ ಸಧ್ಯರಿಸ್ಸರಬಹುದು. ಆದರೂ ನಮು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇನ್ಯು ಎಷ್ಟಟ ಮಂದಿ
ಜೊೇಸಲ್ಲೇನ್ ಬೆಲಿ ರು ತಮು ಹಕುಿ ಗಳಿಗಾಗ್ರ ಹೊೇರಾಡುತಿ ದ್ಯದ ರೊೇ ತಳಿಯದು!
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