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9J: �ೕ�ಂಗ್ (�ಾಲು ಕು�ಸುವ) ತಂತ�ಗಳ� 

�ಾಟಲ್ ��ಂಗ್ (�ಾಟ��ಂದ ಕು�ಯುವ�ದು)ಸೂ�ನ್ ��ಂಗ್ (ಚಮ�ೆ�ಂದ �ನು�ವ�ದು) ಕಪ್  ಮೂಲಕ 

ಕು�ಯುವ�ದು, ಇವ�ಗಳನು� �ೆಂಬ�ಸಲು ಇರುವ ತಂತ�ಗಳ�: 

① ತು� ಪ��ೋದ�ೆ/�ೊ�ೕ�ಂಗ್ ತಂತ�

② ದವ�ೆ ಮತು� ಗಲ�ದ �ೆಂಬಲ

③ �ೕರು��ೆ�ೆ ತು� ಮತು� �ೆ�ೆ�ಯ �ೆಂಬಲ

④ ತು� ಮತು� ಗಲ� ಮುಚು���ೆ (�ಪ್ ಮತು� �ನ್ �ೊ�ೕಸರ್)

⑤ �ಾಟಲ್ �ೆ�ಸ್ �ೌನ್ ತಂತ�

⑥ �ೇ�ಂಗ್ ತಂತ�

⑦ �ೇ�ಯಲ್ �ೕ��ಂಗ್ ತಂತ�ಗಳ�

⑧ ಎಲ್-ಆ�ಾರ

⑨ �ನ್ ಕ��ಂಗ್ (ಗಲ� ��ಯು��ೆ)

⑩ �ೆ�ಸ್ �ೌನ್ ತಂತ�

⑪ �ಾ�ಕ್ �ೈಟ್ ಸೂ�ನ್ / ಕಪ್ �ೆ�ೆಯು��ೆ ತಂತ�

1. ತು� ಪ��ೋದ�ೆ  / �ೊ�ೕ�ಂಗ್ ತಂತ�

ಈ ತಂತ�ವ� ಎ�ೆ�ಾಲು/ಅಥ�ಾ �ಾಟ� �ಾಲು ಕು�ಯುವ ಮಗು�ನ ತು�ಗ��ೆ �ೕರುವ ಪ��ೋದ�ೆಯನು� �ೕಡುತ��ೆ.

ಅತು�ತ�ಮ�ಾದದು� :  ಎ�ೆ�ಾಲು/ಅಥ�ಾ �ಾಟ� �ಾಲು ಕು�ಯುವ 0-6 �ಂಗಳ ವಯ��ನ ಮಕ���ೆ. 

�ಾ�ಾಗ ಬಳಸ�ೇಕು :  

o �ೕರಲು �ೆಚು�ವ� ��ೕ�ಾ�ಹ ಇರುವ �ಾವ��ೇ ಮಗು

o �ೕರಲು �ೊಂದ�ೆ ಇರುವ ಮಗು

o �ೕರಲು ದುಬ�ಲ�ೆ ಮತು� ಅಸ�ವಸ��ಾ�ರುವ ಮಗು

o ಅವ��ೆ ಮುಂ�ೆ ಜ��ರುವ ಮತು� ಸುಲಭ�ಾ� ಆ�ಾಸ�ೊಳ��ವ ಮಗು

�ೇ�ೆ  ಬಳಸ�ೇಕು :  

o ಮಗುವನು� ಅ�ೆ-�ೆಟ��ೆ (45-60-���) ��ದು�ೊ��. ಮಗುವನು� ಕುಶನ್ �ೕ�ೆ ಎತ�ರದ

�ಾ�ನದ�� ಇ��.

o ಸ�ನ ಅಥ�ಾ �ಾಟಲ್ �ಪ�ಲ್ ಬಳ�, ಮಗು�ನ �ೆಳ ತು�ಯನು� ಅಕ�ಪಕ��ೆ� ��ಾನ�ಾ�

ಅಲು�ಾ��, �ಪ�ಲ್ ��ಯಲು  ಅವ�ಾಶವನು� �ೕಡಲು ಸ�ಲ� ಸಮಯ ಅಲು�ಾ��ದ ನಂತರ

����.

o ಅಗತ��ರುವಂ�ೆ ಪ�ನ�ಾವ���.

o �ಪ�ಲ್ ಗಳನು� �ೕಡುವ �ದಲು ಸ�ಾ�ಾನ�ಾರಕವನು�  ಇ�ೇ �ೕ�ಯ�� ಬಳಸಬಹುದು.
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2. �ೕರು��ೆ�ಾ� ದವ�ೆ  ಮತು� ಗಲ�ದ �ೆಂಬಲ (�ಾಟಲ್ �ೕ�ಂಗ್)

ಈ ತಂತ�ವ� ಮಗು�ನ ದವ�ೆ�ೆ �ಾಟ��ಂದ �ೕರಲು ಸ�ಾಯ �ಾಡುತ��ೆ.

ಅತು�ತ�ಮ�ಾದದು� :  �ಾಟ� �ಾಲು ಕು�ಯುವ  0-6 �ಂಗಳ  ವಯ��ನ  �ಕ� 

ಮಕ�ಳ� .  

�ಾ�ಾಗ ಬಳಸ�ೇಕು :   

o ಸುಲಭ�ಾ� ಆ�ಾಸ�ೊಳ��ವ ಮಗು

o �ೕ��ೊಳ�ಲು �ೊಂದ�ೆ ಪಡುವ ಮಗು

o ದುಬ�ಲ ಅಥ�ಾ ಅಸ�ವ�ಸ��ಾ�ರುವ ಮಗು

o ಅವ��ೆ ಮುಂ�ೆ ಜ��ದ ಮಗು

�ೇ�ೆ  ಬಳಸ�ೇಕು: :  

o ಮಗುವನು� ಅ�ೆ-�ೆಟ��ೆ (45-60-���) ��ದು�ೊ��

o ಮಗು�ನ ಗಲ�ದ �ೆಳ�ೆ ಒಂದು �ೆರಳನು� ಇ�� ಮತು� �ಾಟ�ಯನು� ಅ��ಸು�ಾಗ

ಮೃದು�ಾದ ಒತ�ಡವನು� �ೕ�.

3. �ೕರು��ೆ�ೆ ತು� ಮತು� �ೆ�ೆ�ಯ  �ೆಂಬಲ (�ಾಟಲ್ �ೕ�ಂಗ್)

ಈ ತಂತ�ವ� ಮಗು�ನ �ೆ�ೆ�ಗ��ೆ �ಾಟ��ಂದ �ೕರಲು �ೆಂಬಲ �ೕಡುತ��ೆ. 

ಅತು�ತ�ಮ�ಾದದು� :  �ಾಟ� �ಾಲು ಕು�ಯುವ  0-6 �ಂಗಳ  ವಯ��ನ  �ಕ�  

ಮಕ�ಳ� .  

�ಾ�ಾಗ ಬಳಸ�ೇಕು :  

o ಸುಲಭ�ಾ� ಆ�ಾಸ�ೊಳ��ವ ಮಗು

o �ೕರುವ�� �ೊಂದ�ೆ ಇರುವ ಮಗು

o ದುಬ�ಲ ಅಥ�ಾ ಅಸ�ವ�ಸ��ಾ�ರುವ ಮಗು

o ಅವ��ೆ ಮುಂ�ೆ ಜ��ದ ಮಗು
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ಮ��� �ಟ� �ೕ�ಂಗ್ 
ಅಂದ� �ಟ� �ಲಕ 
����ಗ, �ನ್ ಕ�� ಂಗ್ 

�ತ� ದ �ೕಟ 

�ೇ�ೆ  ಬಳಸ�ೇಕು :  

o ಮಗುವನು� ಅ�ೆ-�ೆಟ��ೆ (45-60-���) ��ದು�ೊ�� ಅಥ�ಾ ಮಗುವನು� ಕುಶನ್ �ೕ�ೆ ಎತ�ರದ �ಾ�ನದ�� ಇ��.

o �ಮ� �ೆ�ೆ�ರಳ� ಮತು� ಒಂದು �ೆರಳನು� ಬಳ� (ಪ�� �ೆ�ೆ�ಯ �ೕ�ೆ ಒಂದು), ಮಗು�ನ ತು�ಗಳನು� �ಪ�ಲ್ ಗಳ ಸುತ� ಸ�ಸಲು

ಸ�ಾಯ �ಾಡುವಂ�ೆ ಮಗು�ನ �ಾ�ಯ ಕ�ೆ�ೆ ಮೃದು�ಾದ ಒತ�ಡವನು� �ೕ�.

�ೆನ��: �ೆ�ೆ� ಮತು� ದವ�ೆಯ �ೆಂಬಲವ� �ೆಮು� ಅಥ�ಾ ಉ�ರುಗ��ಸುವ�ದ�ೆ� �ಾರಣ�ಾದ�ೆ, ಈ �ೕ�ಯ 

�ೆಂಬಲವನು� ತಕಷ್ಣ�ೇ ���ಸ�ೇಕು. 

4. ತು� ಮತು� ಗಲ� ಮುಚು���ೆ (�ಪ್  ಮತು�  �ನ್ �ೊ�ೕಸರ್) ತಂತ��ಾನ

ಈ ತಂತ�ವ� ಮಗು�ನ ತು�ಗ��ೆ ಮತು� ಗಲ��ೆ�, �ಾಟ� �ಾಲು �ೇ�ಸಲು 

ಸ�ಾಯಕ�ಾಗುವಂ�ೆ  ತು�ಗಳನು� ಮುಚ�ಲು  �ೆಂಬಲ  ಒದ�ಸುತ��ೆ. 

ಅತು�ತ�ಮ�ಾದದು� :  �ಾಟ� �ಾಲು ಕು�ಯುವ  0-6 �ಂಗಳ  ವಯ��ನ  

�ಕ�  ಮಕ�ಳ� .  

�ಾ�ಾಗ ಬಳಸ�ೇಕು :  

o ತು�ಗಳನು� ಪ�ಣ� ಮುಚ�ಲು ಆಗದ ಮಗು

o �ೕರಲು �ೊಂದ�ೆ ಇರುವ ಮಗು

o ದುಬ�ಲ ಮತು� ಅಸ�ವಸ��ಾ� �ೕರುವ ಮಗು

o ಅವ��ೆ ಮುಂ�ೆ ಜ��ದ ಮತು� ಸುಲಭ�ಾ� ಆ�ಾಸ�ೊಳ��ವ ಮಗು
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�ೇ�ೆ  ಬಳಸ�ೇಕು :  

o ಮಗುವನು� ಅ�ೆ-�ೆಟ��ೆ (45-60-���) ��ದು�ೊ�� ಅಥ�ಾ ಮಗುವನು� ಎತ�ರದ, ಉತ�ಮ�ಾ� �ೆಂಬ�ಸುವ ಆಸನ �ಾ�ನದ��

ಇ��.

o �ಮ� �ೆ�ೆ�ರಳ� (ಸ�ಲ� �ೆಳ ತು� ಅ�ಯ��) ಮತು� �ೋರು�ೆರಳ� (ಗಲ�ದ �ೕ�ೆ) ಬಳ�, ಮಗು�ನ �ೆಳ ತು� ಮತು� ಗಲ�ದ ಎಲು�ನ

�ಾಗವನು� �ೆಂಬ��. ಇದು  ಮಗು�ನ ತು�ಗಳನು� �ಪ�ಲ್ ಗಳ ಸುತ� ಸ�ಸಲು ಸ�ಾಯ �ಾಡುತ��ೆ.

5. �ೆ�ಸ್-�ೌನ್ ತಂತ� (�ಾಟಲ್ �ೕ�ಂಗ್)

ಈ ತಂತ�ವ� ಮಗು�ನ �ಾ��ೆ�ೆ �ಾಟ��ಂದ �ೕರು��ೆಯನು� �ಾಡಲು  ಮತು�

��ೕ�ಾ��ಸಲು �ೌಮ��ಾದ �ೆಂಬಲವನು� �ೕಡುತ��ೆ.

ಅತು�ತ�ಮ�ಾದದು� :  �ಾಟ� �ಾಲು ಕು�ಯುವ  0-6 �ಂಗಳ  ವಯ��ನ  

�ಕ�  ಮಕ�ಳ� .  

�ಾ�ಾಗ ಬಳಸ�ೇಕು: 

o �ೕರಲು �ೆಚು�ವ� ��ೕ�ಾ�ಹ ಇರುವ �ಾವ��ೇ ಮಗು

o ಸುಲಭ�ಾ� ಆ�ಾಸ�ೊಳ��ವ ಮಗು

o �ೕರಲು �ೊಂದ�ೆ ಇರುವ ಮಗು

o ದುಬ�ಲ ಮತು� ಅಸ�ವಸ��ಾ� �ೕರುವ ಮಗು

o ಅವ��ೆ ಮುಂ�ೆ ಜ��ದ ಮಗು

�ೇ�ೆ  ಬಳಸ�ೇಕು :  

o ಮಗುವನು� ಅ�ೆ-�ೆಟ��ೆ (45-60-���) ��ದು�ೊ�� ಅಥ�ಾ ಮಗುವನು� ಕುಶನ್ �ೕ�ೆ ಎತ�ರದ �ಾ�ನದ�� ಇ��.

o �ಾಟಲ್ �ಪ�ಲ್ ಬಳ�, ಮಗು�ನ �ಾ��ೆ ಮಧ�ದ�� 1-3 �ೆ�ೆಂಡುಗಳ �ಾಲ ಮೃದು�ಾದ ಒತ�ಡವನು� �ೕ�, ಮಗು ತನ�

�ಾ��ೆಯನು� �ಪ�ಲ್ ಸುತ�ಲೂ ಎ�ೆದು�ೊಳ�ಲು �ಾಯುತ��ೆ.

o ಅಗತ��ರುವಷು� ಪ�ನ�ಾವ���.

6. �ೇ�ಂಗ್ ತಂತ�

ಈ �ಾಯ�ತಂತ�ವ� ಆ�ಾರ ಪ����ಯನು� ��ಾನ�ೊ�ಸುವ ��ಾನ�ಾ�

�ಾಟಲ್ �ೕ�ಂಗ್ �ಾಡುವ ಮಗು��ೆ �ಕ� ��ಾಮಗಳನು� ಒದ�ಸುತ��ೆ.

ಮಗು��ೆ ಸ�ನ��ಾನವ� �ೇ�ೆ �ಾ�ಸುತ��ೆ ಎಂಬುದನು� ಈ �ೕ�ಂಗ್ಗಳ� ಸಹ

ಅನುಕ�ಸುತ��ೆ.

ಅತು�ತ�ಮ�ಾದದು� :  �ಾಟ� �ಾಲು ಕು�ಯುವ  0-6 �ಂಗಳ ವಯ��ನ 

�ಕ� ಮಕ�ಳ�.   
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�� ಟ್-�� ಟ್ ��ಯಲ 

�ೕ�� ಂಗ್ �ತ�   

�ಾ�ಾಗ ಬಳಸ�ೇಕು :   

o ಸುಲಭ�ಾ� ಆ�ಾಸ�ೊಳ��ವ ಮಗು

o �ೕರುವ�� �ೊಂದ�ೆ ಇರುವ ಮಗು

o ದುಬ�ಲ ಅಥ�ಾ ಅಸ�ವ�ಸ��ಾ� �ೕರುವ ಮಗು

o �ೆಮು�ವ, ಉ�ರುಗಟು�ವ ಅಥ�ಾ �ಲ �ಲ ನಗುವ ಮಗು

o ಆ�ಾ�ೆ� ಉಗುಳ�ವ ಮಗು

o ಅವ��ೆ ಮುಂ�ೆ ಜ��ದ ಮಗು

�ೇ�ೆ  ಬಳಸ�ೇಕು :  

o ಮಗುವನು� ಅ�ೆ-�ೆಟ��ೆ (45-60-���) ��ದು�ೊ�� ಅಥ�ಾ ಮಗುವನು� ಕುಶನ್ �ೕ�ೆ ಎತ�ರದ �ಾ�ನದ�� ಇ��.

o ದ�ವದ ಹ�ವನು� ಕ�� �ಾಡಲು �ಾಟ�ಗಳನು� ಅಡ��ಾ� ���ರ�ೇಕು.

o ಮಗು��ೆ �ಾಟ��ಂದ ಸು�ಾರು 20-30 �ೆ�ೆಂಡುಗಳ ವ�ೆ�ೆ (ಅಥ�ಾ 3-5 ನುಂಗಲು) ಆ�ಾರವನು� �ೕಡಲು ಅನುಮ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ

ಮತು� ನಂತರ �ಾಟ�ಯನು� ಮಗು�ನ �ಾ�ಯ ಬ��ೆ ಅಥ�ಾ �ೆಳ�ೆ� ��ಾನ�ಾ� ತು��ೆ �ಾಕ�ಾಗುತ��ೆ. ಈ ಅಡ� ಅಥ�ಾ

�ೆಳಮುಖ ���ಯು �ಾ�ನ ಹ�ವನು� �ಾ�ಾ��ಕ�ಾ� ���ಸುತ��ೆ ಮತು� ಆ�ಾರವ� “ಅ���ೕ �ಲು�ತ��ೆ”. ಮಗು�ನ �ಾ��ಂದ

�ಾಟ�ಯನು� ಎಂ�ಗೂ �ೆ�ೆಯ�ಾಗುವ��ಲ�.

o ಮಗು ಮ�ೆ� ಸ��ಯ�ಾ� �ೕರಲು �ಾ�ರಂ���ಾಗ, �ಾಟ�ಯನು� ಸಮತಲ �ಾ�ನ�ೆ� �ಂ�ರು�ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� ಆ�ಾರವ�

ಪ�ನ�ಾರಂಭ�ಾಗುತ��ೆ.

o ಉ�ದ ಆ�ಾರ�ಾ�� ಈ ಪ����ಯನು� ಮ�ೆ� ಪ�ನ�ಾವ���.

7. �ೇ�ಯಲ್ �ೕ��ಂಗ್ ತಂತ�ಗಳ� :

�ೇ�ಯಲ್ (ಮುಖದ) �ೕ��ಂಗ್ ತಂತ�ಗಳ� ಆ�ಾರ�ಾ�� ಮಗು�ನ �ೌ�ಕ �ೕ�ಾರ್

ಅ�ವೃ��ಯನು� �ೆಂಬ�ಸಲು ಬಳಸುವ ಮುಖ ಮ�ಾಜ್ ಗ�ಾ��ೆ. ಊಟ�ೆ� ಮುಂ�ತ�ಾ�

ಇವ�ಗಳನು� �ೇರ�ಾ� ���ಸಲು ಮತು� ಮುಖದ �ಾ�ಯುಗಳನು� �ನ�ಲು ಮತು� ಕು�ಯಲು

“�ದ�”�ಾಡಲು ಬಳಸ�ಾಗುತ��ೆ.

ಇ�� ಎರಡು �ೕ�ಯ ತಂತ�ಗ��ೆ: 

① �ಾ�ಟ್-�ಾ�ಟ್ �ೇ�ಯಲ್ �ೕ��ಂಗ್ ತಂತ� (2-4 �ೆರಳ� ��ಾನ)

② �ಾಶ್�ಾ�ತ್ ತಂತ�

ಅತು�ತ�ಮ�ಾದದು� :  ಘನ ಆ�ಾರವನು� �ೆ�ೆದು�ೊಳ����ರುವ 6 �ಂಗಳ ವಯ���ಂತ �ೆಚು� 

ವಯ��ನ ಮಕ�ಳ�. 

�ಾ�ಾಗ ಬಳಸ�ೇಕು :   

o ತು�ಗಳನು� ಪ�ಣ� ಮುಚ�ಲು ಆಗದ  ಮಗು (�ೆ�ೆದ �ಾ� ಭಂ�)

o ತು� �ಂ�ೆ�ೆದು�ೊಳ��ವ ಮಗು

o ಮುಖದ�� ಕ�� �ಾ�ಯು �ೋನ್ ಇರುವ ಮಗು (�ಾ�� �ೆ�ೆ�)

o ಮುಖದ�� �ೆ��ನ �ಾ�ಯು �ೋನ್ ಇರುವ ಮಗು (���ಾದ �ೆ�ೆ�)
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Washcloth Technique 

�ೇ�ೆ  ಬಳಸ�ೇಕು :  

o ಆ�ೈ�ೆ�ಾರನು ಮಗು�ನ ಮುಂ�ೆ ಅಥ�ಾ ಅದರ ಬ�ಯ�� ಕೂರ�ೇಕು.

o ಮಗುವನು� �ೇರ�ಾ�, ಉತ�ಮ�ಾ� �ೆಂಬ�ಸುವ ಆಸನ �ಾ�ನದ��

ಇ�ಸ�ೇಕು.

o ಇ�� ಆ�ೈ�ೆ�ಾರನು ಮಗು�ನ �ೆ�ೆ�ಯ  �ೕ�ೆ ತನ� �ೈಗಳನು� ಇ��

�ಾವ�ಾಶ�ಾ� ತಟು��ಾ� ತು�ಗಳನು� ಸ���ಸ�ೇಕು. ಇದನು�

ಆ�ೈ�ೆ�ಾರನು ಅಗತ� ಇರುವಷು� 2-3 �ಾ� ಪ�ನ�ಾವ��ಸ�ೇಕು.

o ನಂತರ ಆ�ೈ�ೆ�ಾರನು 2-4 �ೆರಳ�ಗಳನು� �ೕ�ನ ತು��ೆ ಸ�ಲ�

�ೕ��ಸ�ೇಕು. ಮತು� 1 �ಾ� �ೆಳ�ೆ� ಚ��. ಮ�ಾಜ್ �ಾಡು�ಾಗ

��ಾನ�ಾ� ಒತ�ಡವನು� ಅನ��ಸ�ೇಕು. ಈ ಚಲ�ೆಯು �ೆಳ ತು�ಯನು�

ಸ���ಸುವ�ದ�ೊಂ��ೆ �ೕ�ನ ತು��ೆ ಸ�ಾಯ �ಾಡ�ೇಕು. ಮುಂ�ೆ

ಅದನು� ���ಟು��ೊಳ��ವ�ದ�ಂದ, ಮಗು��ೆ ತು� ಮುಚು���ೆಯು

ಉತ�ಮ�ಾ�ರುತ��ೆ.

o ಆ�ೈ�ೆ�ಾರನು 2-4 �ೆರಳ�ಗಳನು� �ೆಳ�ನ ತು��ೆ ಸ�ಲ� �ೆಳ�ೆ ಇ��

ಮತು� �ೕಲು�ಖ ಚಲ�ೆಯ�� 1 �ಾ� ಮ�ಾಜ್ �ಾಡು�ಾಗ ��ಾನ�ಾ�

ಒತ�ಡವನು� �ಾಕ�ೇಕು. ಈ ಚಲ�ೆಯು �ೕ�ನ ತು�ಯನು�

ಸ���ಸುವ�ದ�ೊಂ��ೆ �ೆಳ�ನ ತು��ೆ ಸ�ಾಯ �ಾಡ�ೇಕು. ಮುಂ�ೆ

ಅದನು� ���ಟು��ೊಳ��ವ�ದ�ಂದ, ಮಗು��ೆ ತು� ಮುಚು���ೆಯು ಉತ�ಮ�ಾ�ರುವ�ದು.

o ಆ�ೈ�ೆ�ಾರನು ಮಗು�ನ ತು�ಯ �ೕ�ೆ 2-4 �ೆರಳ�ಗಳನು� ಇ�ಸ�ೇಕು ಮತು� ಅಂ�ಮ �ಾ��ೆ ��ಾನ�ಾ� ಒತ�ಡವನು�

ಅನ��ಸ�ೇಕು

o ಸಂಪ�ಣ� ಪ����ಯನು� 8-10 �ಾ� ಅಗತ��ರುವಂ�ೆ ಪ�ನ�ಾವ��ಸ�ೇಕು.

o �ಾಷ್ �ಾ�ಥ್ ತಂತ�ವ� ಒ�ೆ��ಾದ, �ೆಚ��ನ �ೊ�ೆಯುವ ಬ�ೆ�ಯನು� ಬಳ� ಇ�ೇ �ೕ�ಯ ಹಂತಗಳನು� ಅನುಸ�ಸುತ��ೆ. �ಾ��ಂಗ್

�ಾಡುವ ಬದಲು, ಮುಖದ ಪ���ಂದು �ಾಗವನು� �ೆಳಮುಖ ಚಲ�ೆಯ�� (�ೊರ�ನ �ೆ�ೆ�ಗ�ಂದ ಮೂಗು ಮತು� �ಾ�ಯ ಕ�ೆ�ೆ)

ಮತು� ಗಲ��ಂದ ತು�ಗ��ೆ �ೕಲ�ೆ� ಚ�ಸುವಂ�ೆ ಒ�ೆಸ�ೇಕು. ಗಲ� ಮತು� ತು�ಗಳನು� ಒ�ೆಸುವ �ದಲು ಎರಡೂ �ೆ�ೆ�ಗಳನು�

ಒ�ೆಸ�ೇಕು.

�� ಟ್-�� ಟ್ �ತ� �� ನವ��  ���ಂ�� ಬಳಸ� ಪ� ಯ�� � .  ಮ��ನ  ಆ�ರ  �ವ�ಯ��
��ೕದ��� !

�� ಟ್-�� ಟ್-�� ಟ್ 

�� ಟ್-�� ಟ್-�� ಟ್ 

�� ಟ್-�� ಟ್-�� ಟ್ 

�� �ಳ� 

ಗಲ�  �� 

�ಶ್�� ತ �ತ�  
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�ೆನ��: ಮಗು��ೆ �ಾವ��ೇ �ೊಂದ�ೆಗ�ದ��ೆ  ಅಥ�ಾ ಮುಖದ ಸ�ಶ�ವನು� ��ೋ��ದ�ೆ ಈ ತಂತ�ವನು� 

ಬಳಸ�ಾರದು. ಈ ತಂತ�ಗಳನು� �ಾ�ಾಗಲೂ ��ಾನ�ಾ� �ಾಡ�ೇಕು. ಈ ಸಮಯದ�� ಮಗು�ನ ಸ�ಷು��ೆ 

ಮತು� ಸೂಕಷ್��ೆಗಳನು� �ೕ���ಾರ�ೆ �ಾಡುವ�ದು  ಮತು� ಅಗತ��ರುವಂ�ೆ ���ಸುವ�ದು ಅವಶ�ಕ�ಾ��ೆ. 

8. ಎಲ್- ಆ�ಾರ ತಂತ�

ಅ�ಯಲು ಮತು� ನುಂಗಲು, �ಾ� �ೆ�ೆಯಲು ಮತು� ಮುಚ�ಲು ಸ�ಾಯ �ಾಡಲು ಈ ತಂತ�ವ� ಮಗು�ನ ದವ�ೆ�ೆ �ೆಂಬಲವನು� �ೕಡುತ��ೆ.

ಅತು�ತ�ಮ�ಾದದು� :  ಘನ ಆ�ಾರವನು� �ೆ�ೆದು�ೊಳ����ರುವ 6 �ಂಗಳ� ಮತು� ಅದ��ಂತ �ೆ��ನ 

ವಯ��ನ ಮಕ���ಾ�   

�ಾ�ಾಗ ಬಳಸ�ೇಕು :  

o ದವ�ೆಯ ಒತ�ಡ �ಾಕುವ ಮಗು

o �ೋ�ಕ್  �ೈಟ್ (ಕಚು���ೆ) ಪ����� �ೊಂ�ರುವ ಮಗು

o ತು�ಯನು� ಪ�ಣ� ಮುಚ��ಾಗದ ಮಗು

o ದವ�ೆಯ �ೆ�ೆಯು��ೆ ಮತು� ಮುಚು���ೆಯನು� �ಯಂ��ಸಲು ಕಷ�ಪಡುವ ಮಗು

�ೇ�ೆ  ಬಳಸ�ೇಕು :  

o ಆ�ೈ�ೆ�ಾರನು ಮಗು�ನ ಮುಂ�ೆ ಕೂಡ�ೇಕು.

o ಮಗುವನು� �ೇರ�ಾ�, ಉತ�ಮ�ಾ� �ೆಂಬ�ಸುವ ಆಸನ �ಾ�ನದ�� ಕೂ�ಸ�ೇಕು.

o ಆ�ೈ�ೆ�ಾರನ �ೆ�ೆ�ರಳ� ಮಗು�ನ ಗಲ�ದ �ೕ�ೆ ಅಥ�ಾ �ೆಳ�ನ ತು��ೆ ಸ�ಲ� �ೆಳ�ೆ ಇ�ಸ�ೇಕು.

o �ಾಲ�ೆ�ಾರನ �ೋರು �ೆರಳನು� �ೆಂ��ೊ�ಾಂ�ಬು�ಲರ್ ಜಂ� (ಮುಖದ ಬ�ಯ�� / ಹ��ರ �� ಮತು� �ೕ�ನ ದವ�ೆಯ ಬ�)

ಇ�ಸ�ೇಕು.

o ಆ�ೈ�ೆ�ಾರರ ಮಧ�ದ �ೆರಳನು� ಗಲ�ದ �ಂ�ೆ ದವ�ೆಯ �ೆಳ�ೆ ಇ�ಸ�ೇಕು.

o ಮಗು �ನು��ಾಗ ಮತು� ಕು�ಯು�ಾಗ ದವ�ೆಯನು� �ೕಲ�ೆ� ಮತು� �ೆಳ�ೆ� ಚ�ಸುವ ಮೂಲಕ ��ಾನ�ಾ� �ಾಗ�ದಶ�ನ �ಾಡುವ

ಮೂಲಕ ಸ�ಾಯದ �ಯಂತ�ಣವನು� ಒದ�ಸ�ೇಕು.

o ಮಗು �ೆ��ನ ದವ�ೆ �ಯಂತ�ಣವನು� �ೋ�ಸುವ�ದ�ಂದ ಮಗು��ೆ ಒದ�ಸುವ �ೈ�ಕ �ೆಂಬಲ ಮತು� �ಯಂತ�ಣದ ಪ��ಾಣವನು�

ಕ��ೕಣ ಕ�� �ಾಡ�ೇಕು.

�ೆನ��: ಮಗು��ೆ �ೊಂದ�ೆಗ�ದ��ೆ ಅಥ�ಾ ಮುಖದ ಸ�ಶ�ವನು� ��ೋ��ದ�ೆ ಅಥ�ಾ ಅವರು ಬಲ�ಾದ 

�ಾ��ೆ ಅಥ�ಾ ದವ�ೆಯ ಒತ�ಡವನು� �ೊಂ�ದ��ೆ ಈ ತಂತ�ವನು� ಬಳಸ�ಾರದು. 
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9. �ನ್ ಕ��ಂಗ್ ತಂತ� (ಗಲ�  ��ಯು��ೆ ತಂತ�)

ಅ�ಯಲು ಮತು� ನುಂಗಲು, �ಾ� �ೆ�ೆಯಲು ಮತು� ಮುಚ�ಲು ಸ�ಾಯ �ಾಡಲು ಈ 

ತಂತ�ವ� ಮಗು�ನ ದವ�ೆ�ೆ �ೆಂಬಲವನು� �ೕಡುತ��ೆ. 

ಅತು�ತ�ಮ�ಾದದು� :  ಘನ ಆ�ಾರವನು� �ೆ�ೆದು�ೊಳ����ರುವ 6 �ಂಗಳ� ಮತು� ಅದ��ಂತ 

�ೆ��ನ ವಯ��ನ ಮಕ���ಾ�   

�ಾ�ಾಗ ಬಳಸ�ೇಕು :  

o ದವ�ೆಯ ಒತ�ಡ �ಾಕುವ ಮಗು

o �ೋ�ಕ್  �ೈಟ್ (ಕಚು���ೆ) ಪ����� �ೊಂ�ರುವ ಮಗು

o ತು�ಯನು� ಪ�ಣ� ಮುಚ��ಾಗದ ಮಗು

o ದವ�ೆಯ �ೆ�ೆಯು��ೆ ಮತು� ಮುಚು���ೆಯನು� �ಯಂ��ಸಲು ಕಷ�ಪಡುವ ಮಗು

�ೇ�ೆ  ಬಳಸ�ೇಕು :  

o ಆ�ೈ�ೆ�ಾರನನು� ಮಗು�ನ �ಂ�ೆ ಅಥ�ಾ ಬ��ೆ ಕೂರ�ೇಕು.

o ಮಗುವನು� �ೇರ�ಾ�, ಉತ�ಮ�ಾ� �ೆಂಬ�ಸುವ ಆಸನ �ಾ�ನದ�� ಕೂ�ಸ�ೇಕು.

o �ಾಲ�ೆ �ಾಡುವವರ �ೆ�ೆ�ರಳನು� �ೆಂ��ೊ�ಾಂ�ಬು�ಲರ್ ಜಂ� (ಮುಖದ ಬ�ಯ�� �� ಮತು� �ೕ�ನ ದವ�ೆಯ ಹ��ರ)

ಇ�ಸ�ೇಕು.

o ಆ�ೈ�ೆ�ಾರನ �ೋರು �ೆರಳನು� ಮಗು�ನ ಗಲ�ದ �ೕ�ೆ ಅಥ�ಾ �ೆಳ ತು��ೆ ಸ�ಲ� �ೆಳ�ೆ ಇಡ�ೇಕು.

o ಆ�ೈ�ೆ�ಾರರ ಮಧ�ದ �ೆರಳನು� ಗಲ�ದ �ಂ�ೆ ದವ�ೆಯ �ೆಳ�ೆ ಇ�ಸ�ೇಕು.

o ಮಗು �ನು��ಾಗ ಮತು� ಕು�ಯು�ಾಗ ದವ�ೆಯನು� �ೕಲ�ೆ� ಮತು� �ೆಳ�ೆ� ಚ�ಸುವ ಮೂಲಕ ��ಾನ�ಾ� �ಾಗ�ದಶ�ನ �ಾಡುವ

ಮೂಲಕ ಸ�ಾಯದ �ಯಂತ�ಣವನು� ಒದ�ಸ�ೇಕು.

o ಮಗು �ೆ��ನ ದವ�ೆ �ಯಂತ�ಣವನು� �ೋ�ಸುವ�ದ�ಂದ ಅದ�ೆ�  ಒದ�ಸುವ �ೈ�ಕ �ೆಂಬಲ ಮತು� �ಯಂತ�ಣದ ಪ��ಾಣವನು�

ಕ��ೕಣ ಕ�� �ಾಡ�ೇಕು.

ಕಟ್ ಕಪ್ ಬಳ� ಕಪ್ ಮೂಲಕ �ಾಲು ಕು�ಯು��ರುವ 

ಮಗು��ೆ ಸ�ಾಯ �ಾಡು��ರುವ�ದು. �ನ್ ಕ��ಂಗ್ 

ತಂತ�ಗಳನು� ಗಮ��. 
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10.  �ೆ�ಸ್ –�ೌನ್ ತಂತ�  (ಸೂ�ನ್ ��ಂಗ್ (ಚಮ�ೆ�ಂದ �ನು�ವ�ದು & ಕಪ್ �ಂದ ಕು�ಯುವ�ದು)

ಈ ತಂತ�ವ� ಮಗು�ನ �ಾ��ೆ ಮತು� ದವ�ೆ�ೆ �ಾ��ೆಯ ಒತ�ಡವನು� ಕ�� �ಾಡಲು 

ಮತು� �ನು�ವ�ದು, ಕು�ಯುವ�ದು ಮತು� ನುಂಗುವ�ದನು� ಸುಲಭ�ೊ�ಸಲು ಸ�ಾಯ 

�ಾಡುತ��ೆ. 

ಅತು�ತ�ಮ�ಾದದು� :  6 �ಂಗಳ  ಮತು�  ಅದ��ಂತ  �ೆ��ನ  ವಯ��ನ  ಮಕ�ಳ�  

ಘನ  ಆ�ಾರವನು�  �ೆ�ೆದು�ೊಳ����ರುವ  ಮತು�  ಕಪ್ �ಂದ  ಕು�ಯಲು  

ಕ�ಯು��ರುವ ಮಕ���ಾ�  

�ಾ�ಾಗ ಬಳಸ�ೇಕು :  

o �ಾ��ೆ ಒತ�ಡವನು� �ೊಂ�ರುವ ಮಗು

�ೇ�ೆ  ಬಳಸ�ೇಕು: 

o ಆ�ೈ�ೆ�ಾರನನು� ಮಗು�ನ ಮುಂ�ೆ ಅದರ ಕ��ನ ಮಟ�ದ�� ಎದು��ೆ ಇರ�ೇಕು.

o ಮಗುವನು� �ೇರ�ಾ�, ಉತ�ಮ�ಾ� �ೆಂಬ�ಸುವ ಆಸನ �ಾ�ನದ�� ಕೂ�ಸ�ೇಕು.

o ಚಮಚ ಆ�ಾರ: �ಾ��ೆ ಮಧ�ದ�� ಒಂದು ಮಟ�ದ ಚಮಚವನು� ಇ�� ಮತು� �ೆರಳನು� 

ಬಳ� ಗಲ�ದ �ೆಳ�ೆ ದೃ ಡ �ಾದ ಒತ�ಡವನು� �ೕಡು�ಾಗ ದೃ ಢ�ಾದ �ೆಳಮುಖ 

ಒತ�ಡವನು� ಅನ��ಸ�ೇಕು.  ನಂತರ ಚಮಚವನು� �ೆ�ೆದು�ಾ� ಮತು� 

ಅಗತ��ರುವಂ�ೆ ಪ�ನ�ಾವ��ಸ�ೇಕು. 

o ಕಪ್ �ಂದ  ಕು�ಯುವ�ದು: ಗಲ�ದ �ೆಳ�ೆ (�ಾ��ೆ) ದೃಢ�ಾದ ಒತ�ಡವನು� �ೕಡು�ಾಗ 

�ಾ��ೆ �ೆಳ�ನ ತು��ೆ ಒಂದು ಕಪ್ ಇ�ಸ�ೇಕು. ಕಪ್ �ೆ�ೆದು�ಾ� ಮತು� 

ಅಗತ��ರುವಂ�ೆ ಪ�ನ�ಾವ��ಸ�ೇಕು. 
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11. �ಾ�ಕ್ �ೈಟ್ ಸೂ�ನ್ / ಕಪ್ �ೆ�ೆಯು��ೆ  ತಂತ�

ಈ ತಂತ�ವ� ಮಗು�ನ ದವ�ೆ�ೆ �ಾ� �ೆ�ೆಯಲು ಮತು� ಒಂದು ಚಮಚ ಅಥ�ಾ 

ಕಪ್ ನು�  ���ಾದ ಕಚು���ೆ�ಂದ �ಡಲು  ಸ�ಾಯ �ಾಡುತ��ೆ. 

ಅತು�ತ�ಮ�ಾದದು� :  6 �ಂಗಳ  ಮತು�  ಅದ��ಂತ  �ೆ��ನ  ವಯ��ನ  

ಮಕ�ಳ� .  

�ಾ�ಾಗ ಬಳಸ�ೇಕು?  

o �ೈಪರ್ �ೋ��� ಇರುವ ಮಗು

o �ೈಪರ್ ಆ���� ಇರುವ ಮಗು

o ದವ�ೆಯ �ೆ�ೆಯು��ೆ ಮತು� ಮುಚು���ೆಯನು� �ಯಂ��ಸುವ�� �ೊಂದ�ೆ ಇರುವ ಮಗು ಮತು� ದವ�ೆ ��  ��ಯುವ ಪ�ವೃ��

�ೊಂ�ರುವ ಮಗು.

�ೇ�ೆ  ಬಳಸ�ೇಕು? :  

o ಆ�ಾರದ ಸಮಯದ�� �ಾಹ� ಪ��ೋದ�ೆಯನು� ಕ�� �ಾ� (ಮಂದ �ೕಪಗಳ�, ಶಬ�ವನು� ಕ�� �ಾ�, ದೃ��ಭಂಗವನು�

���ೊ��, ಇ�ಾ��…)

o ಮಗು �ಾಂತ ಮತು� ಕ�� ಉ��ಗ��ಾಗಲು ಸ�ಾಯ �ಾ�.

o ಮಗು ಕಚು��ಾಗ �ಾಂತ�ಾ�� ಮತು� ಮಗು�ನ ಗಲ�ದ �ೆಳ�ಾಗದ�� ಹಗುರ�ಾದ ಒತ�ಡವನು� �ಾ�

o ದವ�ೆ�ಂದ  ಹ� ಅನುಭ�ಸಲು �ಾ�� ಮತು� ನಂತರ ಅದರ �ಾ��ಂದ ಚಮಚ ಅಥ�ಾ ಕಪ್ �ೆ�ೆ��.

o ಇದು ಸ�ಾಯ �ಾಡ�ದ��ೆ, �ೈಸ��ಕ�ಾ� �ಾ� �ೆ�ೆಯಲು ಮತು� �ಾ�ೆ� ಅಥ�ಾ ಕಪ್ ನು�  �ಡಲು  �ಾಗ��ಾ� ಮಗು�ನ

ತ�ೆಯನು� ಮುಂದ�ೆ� (ಗಲ��ಂದ  ಎ�ೆ�ೆ) ��ಾನ�ಾ� �ೆ�ೆದು�ೊಂಡು �ೋ�.

�ೆನ��: ಬಲವಂತ�ಾ� ಎ�ೆಯುವ ಮೂಲಕ �ಾ�ೆ� ಅಥ�ಾ ಕಪ್ ನು�  �ೆ�ೆಯಲು ಎಂ�ಗೂ ಪ�ಯ��ಸ�ೇ�. 

�ಾ�ೆ� ಅಥ�ಾ ಕಪ್ �ೕ�ೆ �ೕವ� ಗ���ಾ� ಎ�ೆದ�ೆ ಪ��ಫ�ತವ� ಬಲ�ಾ�ರುತ��ೆ. ಮಗು�ನ ದವ�ೆಯು 

�ಾ�ೆ� ಅಥ�ಾ ಕಪ್ �ೕ�ೆ ���ಾ� ��ಯುತ��ೆ, ಅದು �ಡುಗ�ೆಯನು� �ೆಚು� ಸ�ಾ�ನಂ�ೆ �ಾಡುತ��ೆ 

ಮತು� ಇದ�ಂದ ಮಗು�ನ ಹಲು� ಮತು� ಒಸಡುಗ��ೆ �ಾ�ಯನು�ಂಟು�ಾಡುತ��ೆ. 
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�ಾಯ��ರತ ಆ�ೈ�ೆ�ಾರರು/�ೕಷಕರು 

ಎಲ - ಆ�ರದ 

ಚಮಚ ಆ�ರ�ಂ�� �� ಸ-�ನ್ �ತ�  
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�ಟಲ �ೕ�ಂಗ್ ��  ��ಂಗ್ �ತ�  �� ಟ್ �� ಟ್ �ತ�  

ಕಪ್ ����ದ�ಂ�� �ನ್ ಕ�� ಂಗ್ �ತ�  (ಆ���ರರ 

�ೕ�ನ ಸ� ಲ�  ��ನ�  �� ನ).
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��ಂಗ್ �ತ� �� � ಅಡ� �� �ಟಲ �����.

�ಟಲ �ೕ�ಂಗ್ �ಂ�� �� ಪ� �ೕದ�  �ತ�  
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