ாம் பூநபாங்(எரியலதடு/யரி) பசய்பயாம் !

அவு

அலயருக்கும் சாத்தினம் !

நல நடிப்புகின் பகாணம்
பபாசிரினர். யுதகா ிரினாநா, ஒசாகா பாருாதாப ல்கலக்கமகம்,
ஜப்ான்

nishiyama@osaka-ue.ac.jp

சிிதவு

ஒரு யினப்பூட்டுகின் பசனல்பல பசய்பயாம்

பநல்பாக்கி
பயித்தள்ளு

எவ்யாறு தனாரிப்து?

யரி எப்டி க்கிது

1. ஒரு கடிநா காகித அட்லைலன எடுக்கவும்(0.5-0.7 நி.நி)

யரி யக்லகப்மக்கம் உள்யர்களுக்கு இைஞ்சுமினாக

2. அதன் பநல் ஒரு லநடியத் தால (கார்ன் தாள்) லயக்கவும்.

சுமழும். இைக்லகப்மக்கம் உள்யர்களுக்கு யஞ்சுமினாக

ிகு அதன் நீ து யரினின் உருயப்டியத்லத(நாதிரி

சுமழும். ாய்ச்சல் தூபம் 3-4 நீ ட்ைர், த்தல் காம் 1-2

யடியத்லத) லயக்கவும்.

பாடிகள்.

3. ஒரு எழுதுபகாின்(பா) உதயியுைன் யரினின் உருயத்லத

ந்து யரும் யரிலன ிடிப்து எப்டி

யலபனவும். அதன் சிகுகள்(இக்லககள்) நற்றும் புள்ி இட்ை
பகாடுகலயும் யலபன தயாதீர்.

(1) நலநடிப்புகள் (10-30) டிகிரி)ாலக(

யரி கிலை நட்ைத்தில் ந்து யரும். உங்கள் லககல

4. அட்லைனின் பன், ின் குதிகல பயறுடுத்தி குினிை

பப்து(30) பசநி. தள்ி லயத்திருக்கவும். யரிலன

நயாதீர்.

உள்ங்லகனில் ிடிக்கவும்.

5. கத்தரிக்பகாின் உதயியுைன் அட்லைனின்பநல் யலபனப்ட்ை

எச்சரிக்லக !

ைத்தின் ஓபங்கல பயட்டி எடுக்கவும்.

6. பயட்டி எடுக்கப்ட்ை யரினின் யலபைத்லத ஒரு சநநா

தலபனின் பநல் லயக்கவும். ைம் யலந்து இருப்ின் அலத

சி சநனங்கில் யரி நிகவும் ஆத்தாதாக

(2) சிிதவு பநல்பாக்கி பயித்தள்ளு

இருக்கும் ! யரிலன நிதர்கள் நீ து யசாதீ
ீ
ர்கள்.

பர் டுத்தவும்.

யரிலன எியும் பாது அருகில் எயரும் இல்ாநல்

7. யலபபகாின் உதயியுைன் புள்ினிட்ை பகாடுகல பசர்த்து

ார்த்துக்பகாள்ளுங்கள்

அழுத்தநா பகாடிைவும். இவ்யாறு பசய்யதால்
இக்லககல எிதாக நடிக்க இனலும்.

8. ஒவ்பயாரு இகிலும் நல பான் நடிப்புகல 10-30 டிகிரி
பகாணங்கில் உருயாக்கவும். (இைது லக மக்கம்
உள்யபபில் ஒவ்பயாரு இகிலும் ள்ம் பான்

பன்பும்

நடிப்புகல உருயாகவும்).

எியும் பல:
1. யரினின் பன் குதி உங்கள் பகத்லத பாக்கும் டி
ிடிக்கவும். ிடிக்கும்பாது, சிலக கட்லை யிபல் நற்றும்
ஆள்காட்டி யிபல னன்டுத்தவும்.(இைக்லக மக்கம்

உள்யபில் யரினின் ின்பும் உங்கள் பகத்லத பாக்கி
இருக்கும்டி ிடிக்கவும்).

2. யரிலன பசங்குத்தாக ிடிக்கவும்.

3. யரிலன எியும் சற்றுபன், திடீபப லகனின் நணிக்கட்லை
சுமற்ி எினவும்.
4. யரிலன கண் உனபத்தில் லயத்து எினவும்.

உள்டினா அவு கூப்ட்டு உள்து
20 பச.நி
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யரி திரும்ி யரும் காபணம் என்?

யரி கூட்ைலநப்ின் பகப்பு

யரி காற்ில் பசங்குத்தாக பநப க்கும் பாது அது சுமழுகிது. அவ்யாாக

ஜப்ான் யரி கமகம் (JBA)

http://www.jba-hp.jp/

சுமன்று பகாண்டு காற்ில் பன்பாக்கி க்கும் பாது, அதன் பநப உள் சிகின்

கன்சாய் யரி யலனலநப்பு (KBN)

http://www.kbn3.com/

அருகில் காற்ின் திலச பயகம் அதிகநாதாக இருக்கும். அந்த திலச பயகம் கீ பம

அபநரிக்க யரி கமகம் (USBA)

http://www.usba.org/

உள் சிகின் அருகில் உள் திலச பயகத்லத யிை அதிகம். இவ்யிரு திலச

சர்யபதச யரி கமக கூட்ைலநப்பு (IFBA)

http://www.ifba-online.com/

பயகத்தின்

இலைபன

உள்

யித்தினாசத்தின்

காபணநாக

ஒரு

தூக்கு

யிலச

ஏற்டுகிது. யரி ஒரு அச்லச லநனநாக லயத்து சுமழுயதாலும், தூக்கு யிலச பநல்
குதினில் அதிகநாக உண்ைாகுயதாலும், அதிகநா யிலசத்தாக்கத்தின் காபணநாக
அதன் சுமல் திலச இைப்க்கநாக திருப்ப்டுகிது. அதால் யரி திரும்ி யருகிது.
இது ம்பம் சுமற்றும் பாது கீ பம யிமாநல் சுற்றும் சுமலமப்பான்து. இதற்குப்பனர்
சுமிகருயினக்கம் என்தாகும்.

அச்சுச்சுமற்சி யிலச

அச்சுசுமற்று

பன்பறு திலச

பறுக்கு அச்சு

உய்னயிலபவு

சுமற்ச்சினச்சு

அதீத உந்துபயகம்

சுமல் அச்சு
குலந்த பயகம்
குல உந்து பயகம்

பறுக்கு யிலச

ைம் 1: இைச்சுமற்று யிக்கம்

ைம் 2: யதுலக யிதி
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