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ಪ�. ತಮ� ��� ಪ�ಕ�ಗಳನು� ಪ�ಗಳ� ಏ� ಸ�ಚ��ಾ�ಡ�ೕಕು?

�ೂಕು�ಗ�ಂದ ಸ�ಚ��

ಪ�ಗಳ� ತಮ� �ೂಕ�ನು� �ಾವ� �ಾಚ���ಂದ ಕೂದಲನು�
�ಾಚುವ �ೕ�ಯ�� ಬಳಸುತ��! ಅವ� ತಮ� �ೂ���ಂದ
ಗ�ಗಳನು� ನಯ�ಾ��, ಅಲು�ಾ��, �ಲ�� ಕುಕು��ಾ�,
ಪ�ಕ�ಗಳನು� �ೕರ�ೂ�� ಅದ�ೂಳ�ನ �ೂಳಕು ಅಥ�ಾ
�ೕಟಗಳನು� ��ದು�ಾ� ತಮ� ���ಗಳನು� ಶು��ೂ�ಸುತ��.
ಪ�ಗಳ� ಶು��ೂ�ಸುವ ಈ ಕ�ಮವನು� ‘��ೕ�ಂ�’ ಎಂದು
ಕ�ಯು�ಾ��.

��ದು�ೂಳ�ಲು �ಾಲುಗಳ�

�ಲವ� ಪ�ಗಳ� ��ದು�ೂಳ��ವ ಮೂಲಕ
ಶು��ೂಳ��ತ��! ತಮ� �ಾಲದ ಗ�ಗಳ ಬುಡ�ಂದ
'��ೕ�ಂ� ಎ��' ��ದು�ೂಂಡು ತಮ� �ೂಕು�
ಮತು� �ಾಲುಗ�ಂದ ಆ ಎ��ಯನು� ತಮ� ಗ� -
ಪ�ಕ�ಗಳ �ೕ��ಾ� ಹರ��ೂಳ��ತ��.

ಮರ�ನ �ಾ�ನ

ಗುಬ���ಗ�ಂದ ��ದು ಮಂಗ��ಪ�ಗಳವ�� ಅ�ೕಕ
ಪ�ಗಳ� ಮರ�ನ�� ಅಥ�ಾ ಮ��ನ�� �ಾ�ನ �ಾಡುತ��.
ಈ ಪ�ಗಳ� �ಲದ�� ಒಂದು ಸಣ� ಗುಂ� �ಾ� ಅದರ��
ಉರು�ಾ�, ��� ಬ�ದು ತಮ� ಗ� ಪ�ಕ�ಗ�� ಮರಳನು�
�ೕ�ಸುತ��. ನಂತರ ಎದು� ತಮ� �ೕಹವನು� ��ಾ��
�ೂಡ� ಒಳ�ರಬಹು�ಾದ �ೂಳಕು ಮತು� ಸಣ�
�ೕಟಗಳನು� �ೂರ�ಡವ�ತ��. ಅಲ��, ಈ ಒಣಮರ�ನ
�ಾ�ನ �ಚು�ವ� '��ೕ�ಂ� ಎ��' ಇದ�� ಅದು
�ೕ��ೂೕಗುತ��.
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ಸ�ಚ�� �ಾ�ಾ��ೂಳ����
ಪ�ಕೃ�ಯ�� ಸ�ಚ�� �ಾ�ಾ��ೂಳ��ವ ��� �ೕ� ನ�ಯುತ��?

�ಾ��ಗಳ� ತಮ� ಚಮ� - ತುಪ�ಳ, ಪ�ಕ�ಗಳ�, ಚಮ�ದ ಇತರ �ಾಗಗಳ�, ಆಂ��ಾಗಳ� ಮತು� ���ಗಳ�
ಉತ�ಮ ���ಯ��ರುವಂ� ತಮ�ನು� �ಾವ� ಸ�ಚ��ೂ���ೂಳ��ತ��. ಈ ಶು��ೂ���ೂಳ��ವ ಅಥ�ಾ
ಅಂದ�ೂ���ೂಳ��ವ ನಡವ�� ಮೂಲಕ �ಾ��ಗಳ� ತಮ� �ೕಹದ�� ಇರಬಹು�ಾದ ಅನಗತ� �ೕಟಗಳ�,
ಎ�ಗಳ�, �ೂಳಕು ಮತು� �ೂಂ�ಗಳಂತಹ ಅನಗತ� �ಾಹ�ವಸು�ಗಳನು� ��ಾ���ೂಳ��ತ��.
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ಪಂಜಗಳ� ಮತು� ಉಗುರುಗಳ�

ಪ�. �ಮ� ಸುತ�ಲೂ ಒ�� �ೂೕ� - �ಾ��ಗಳ� ತಮ�ನು� ಶು��ೂ���ೂಳ�ಲು,
ಅಲಂಕ���ೂಳ�ಲು ತಮ� �ೕಹದ �ಾವ �ಾಗಗಳನು� ಬಳಸುತ��?

�ೕರು �ಾ�ಯಂತಹ �ಾ��ಗಳ� ತಮ� ಚಮ�ವನು� /
ತುಪ�ಳವನು� �ಕ�ಲು ತಮ� �ಾ��ಯನು� ಬಳಸುತ��.
ತಮ� ಪಂಜಗಳ� ಮತು� ಉಗುರುಗಳನು� ಬಳ�
ಚಮ��ೂಳ� ಇರಬಹು�ಾದ ಕಸವನು�
��ದು�ಾಕುತ��. ತಮ� ಚಮ�ವನು�/ತುಪ�ಳವನು�
�ಾ��ೂಳ�ಲು, ಒಣ���ೂಳ�ಲು, ಮತು� �ಾ�ೕಸು
�ಾ��ೂಳ�ಲು �ಾಕಷು� ಸಮಯವನು� ಕ�ಯುತ��.
�ೕ� �ಾವ �ಾ��ಗಳ� ತಮ� ಪಂಜಗಳನು� ಬಳ�
ಶು��ಾ��ೂಳ��ವ�ದನು� �ೕವ� �ೂೕ���ೕ�?

�ಾ��ಗಳ�
ಮ�ಯ ಹ��ಗಳ� / �ೌ�ಗಳ� ತಮ� �ಾ��ಯನು�
ಹುಳ�ಗಳನು� �ೕ��ಾ� ��ಯಲು, ತಮ� ಸುತ��ನ
ಪ�ಸರದ �ಾಸ�ಯನು� �ೂೕಡಲು, ತಮ�
ಕಣು�ಗಳನು� ಶು��ೂ���ೂಳ�ಲು - �ೕ� ಅ�ೕಕ
�ಲಸಗ�� ಬಳಸುತ��. �ಮ� ಸುತ��ರುವ
�ಾ��ಗಳ�� �ಾವ�ವ� ತಮ�ನು� �ಾ���ಂದ
ಶು��ೂ���ೂಳ��ತ��?

�ಾ�ಗಳ� ಮತು� �ಾ�ಯ �ಾಗಗಳ�

�ರ�ಗಳ� ಕೂಡ ತಮ�ನು� ಸ�ಚ��ಾ�ಟು��ೂಳ��ೕಕು!
�ರ� ತನ� �ಾಲುಗಳ� ಮತು� ಆಂ��ಾ�ಗಳ
�ೂ�ಯನು� ��ದು�ಾಕಲು ತನ� �ಾ�ಯ
�ಾಗಗಳನು� ಬಳಸುತ��.�ರ�� ತನ� ಪ�ಸರದ
�ಾಸ� �ೂೕಡಲು, ಅ�ಾಯವನು� ಗ��ಸಲು ಮತು�
ಸ�ಾಗ�ಾ� �ರು�ಾಡಲು ಸ�ಚ� ಆಂ��ಾಗಳ� ಮತು�
�ಾಲುಗಳ� ಮುಖ�.
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�ಾ��ಗಳ� ತಮ� ಪಂಜಗಳ� ಮತು� ಉಗುರುಗ�ಂದ �ೕಹವನು� �ಾ��ೂಳ���ಾ�, �ೂ���ಂದ �ಾ�ೕಸು
�ಾ��ೂಳ��ತ�, �ೂ�ಯನು� ��ದು�ಾಕು�ಾ�, ಅಥ�ಾ �ಾ���ಂದ ತಮ� ಚಮ� / ತುಪ�ಳವನು�
����ೂಂಡು ಶು��ೂ���ೂಳ���ಾ� ಹಲವ� �ಧಗಳ�� ತಮ�ನು� �ಾವ� ಶು��ಾ� ಇಟು��ೂಳ��ತ��.
ಅ�ೕಕ �ಾ�, �ಾ��ಗಳ� ಒಂದ�ೂ�ಂದು ಶು��ಾ�ಟು��ೂಳ�ಲು ಕೂಡ ಸ�ಾಯ �ಾಡುತ��.

 
ವಯ��� ಬಂದ �ಾ��ಗಳ� ತಮ� ಮ�ಗಳನು�
ಶು��ಾಡಬಹುದು. ಇ�ೂೕ, ಇ�ೂ�ಂದು �ಾ�
�ರ� ತನ� ಮ�ಯನು� �ಕು�ತ�, ಚಮ�ವನು�
ಸ�ಚ��ೂ��, �ಾ�ೕಸು �ಾಡು���.

�ಾಂಗೂ� ನಂತಹ �ಾ��ಗಳ� ಗುಂಪ�ಗಳ��
�ಾ�ಸುವವ�. ಇಂತಹ ಗುಂ�ನ �ಾ��ಗಳ� ಪರಸ�ರರ
�ೖ�ೕ�ನ ಅನಗತ� �ೕಟಗಳನು� �ಕು��ಾ�,
�ೂ�ಯನು� ��ಯು�ಾ� ಸ�ಾ ಸ�ಚ�� �ಾ�ಾಡುವ
ನಡವ�� �ೂೕ�ಸುತ��. ಗುಂ�ನ ಸದಸ� �ಾ��ಗಳ
ನಡು�ನ ಈ �ೕ�ಯ ಪರಸ�ರ �ಾಳ� ವ�ಸುವ
ನಡವ���ಂದ ಗುಂ�ನ �ೖಮ�ಲ�
�ಾ�ಾಡುವ�ದಲ��, ಗುಂ�ನ ಸದಸ�ರ ನಡು�ನ
ಪರಸ�ರ ಬಂಧಗಳ� ಬಲ�ೂಳ��ತ��.

ಅ�ೕಕ �ಾ� ಎ��ಯ ���ನ �ೕ� �ೖ�ಾ,
�ಳ��� ಮುಂ�ಾದ ಹ��ಗಳ� ಕು��ರುವ�ದನು�
�ೕವ� ಎಂ�ಾದರೂ ಗಮ����ೕ�ಾ? 
ಆ ಹ��ಗಳ� ಅ�� ಏನು �ಾಡು��� ಎಂದು �ೕವ�
�ೕ����ೕ�ಾ?
ಎ��ಯ ���ನ �ೕ� ಕು�ತ ಹ��ಗಳ� ಎ���
�ೂಂದ� �ೂಡಬಹು�ಾದ ಉ��ಗಳಂತಹ
�ೕಟಗಳನು� �ನು�ತ��. ಹ��ಯ ಈ
ನಡವ���ಂದ ಎ�� ಶು��ಾಗುವ�ದಲ��
ಹ��� ಸುಲಭ�ಾದ ಊಟ �ಕ�ಂ�ಾ�ಗುತ��!


