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ಇದು �ಮ� �ರುವ ಏ�ೖಕ
�ೕಹ, ಆದ� �ಂದ �ೕ�

ಅದನು�  �ೂೕ��ೂಳ� �ೕಕು!
 

ಇಂದು �� ನಮ�  �ೕಹದ ಬ�� ಕ�ಯ���.

�ಮ�  �ೕಹ� ತುಂ�
��ೕಷ��� ಎಂದು
�ಮ� �����ೕ?



�ರಳ�ಗ��...

ನಮ�  �ೕಹದ ಪ�ಮುಖ �ಗಗ��. 

ನಮ�	ಕೂದಲು

ಕಣು�

	��

�ಾ�

�ಾಲು

�ೂೕಳ�	

�ಾದ	ಮತು�	



�ಮ�  ಆಪ�  �ಗಗಳು ಎ�� ಎಂದು �ಮ� �����ೕ?
�ಮ�	ಒಳ	ಉಡುಪ�ಗಳ�	ಅಥ�ಾ	ಈಜುಡು�	ಒಳ�ೂಳ��ವ	ಸ�ಳಗಳ�	�ಮ�

ಆಪ�	�ಾಗಗ�ಾ��.

�ೕಹದ ಪ���ಂದು �ಗಕೂ�
ಒಂದು �ೕ�ಯನು�  ಎ���

ಕೂದಲು	
ಕಣು�ಗಳ�
ಮೂಗು
�ಾ�

�ೂೕಳ�ಗಳ�
�ೖಗಳ�

�ೖ�ರಳ�ಗಳ�
ಆಪ�	�ಾಗಗಳ�
�ಾಲುಗಳ�
�ಾದ

	

�ಮ�	ಆಪ�	�ಾಗಗಳನು�	�ಾರೂ	ಮುಟ��ಾರದು,	ಏ�ಂದ�	ಅವ�ಗಳ�	ಆಪ�	(��-�ಾ��)	ಮತು�	�ಮ�	�ೕ��.	

�ೕಹದ ಪ���ಂದು �ಗಕೂ�
ಒಂದು �ೕ�ಯನು�  ಎ���

ಕೂದಲು	
ಕಣು�ಗಳ�
ಮೂಗು
�ಾ�

�ೂೕಳ�ಗಳ�
�ೖಗಳ�

�ೖ�ರಳ�ಗಳ�
ಆಪ�	�ಾಗಗಳ�
�ಾಲುಗಳ�
�ಾದ

	



�ಮ�  ಆಪ�  �ಗಗಳನು�  ��ದರೂ ಸ� ��ಸುವ ಏ�ೖಕ ಸಮಯಗಳು ಇ�:
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1. �ೕ� �ಕ� ವ��ಗ, �ಮ�  ��, ತಂ�
ಅಥ� �ಮ� ನು�  �ೂೕ��ೂಳು� ವ ವ� ��ಯು
�ಮ�  ಆಪ�  �ಗಗಳನು�  �ೂ�ಯ�ೕ�ಗುತ��
(ಏ�ಂದ� �ೕ� ಅದನು�  �ಡಲು ತುಂ�
�ಕ� ವ��ರು��ೕ�), ಆದ� �ೕ� �ೂಡ� ವ�ದ
�ೕ� �ಮ�  �ೕಹವನು�  �ೕ� �ೂ�ಯ�ೕಕು
ಎಂಬುದನು�  ಕ�ಯು��
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2. �ಮ�  ಆಪ�  �ಗಗಳು �ೂೕಯು��ದ� �, ��
ಅಥ� ತಂ� ಅಥ� �ಮ�  ಉಸು� �� ಅ� ಔಷ�
�ಕ�ೕ�ಗಬಹುದು, ಆದ� ಇದ�ಂದ �ಮ�
ಅ�ನುಕೂಲ��ದ� � ಔಷ�ಯನು�  �ಮ�  �ೕ�
�ಕಲು �ೕ� �ೕಳಬಹುದು.

3. �ೕ� ಅ��ೂೕಗ�  ಅಥ�
�ೂೕಯು��ರುವವ��ದ� �, �ೖದ� ರು �ಮ�  ಆಪ�
�ಗಗಳನು�  ಸ� ��ಸ�ೕ�ಗಬಹುದು, ಆದ�
�ೕಷಕರು ಅಥ� �ಮ�  ಬ�� �ಳ� ವ�ಸುವ
��ದರೂ ��ಗಲೂ ���ಂ�� ಇರು���.
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�ಮ�  ಆಪ� �ಗಗಳನು�  �ೕ� �ರೂ
ಮುಟ� �ರದು! 

�ಮ�  ಆಪ� �ಗಗಳನು�  ��ದರೂ
ಸ� ��ಸಲು ಪ�ಯ���ದ� ಇಲ�  ಎಂದು �ೕ�
ಮತು�  ಸುರ�ತ ವಯಸ� �� �ೕ�. 

�ಮ�  ಆಪ� �ಗಗಳ �ೕ�ೂೕ
��ದು�ೂಳ� ಲು �ರನೂ�  �ಡ�ೕ�.  
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�ಮ�  �ೕಹ� ��ೕಷ�ದ �ರಣ,
�ರೂ �ಮ� ನು�  �ೂೕ�ಸ�ರದು! 

 
�ಮ�  ಆಪ�  �ಗಗಳನು�  �ೕ� �ರೂ

ಮುಟ� �ರದು! 
�ಮ�  ಆಪ�  �ಗಗಳ �ೕ�ೂೕ

��ದು�ೂಳ� ಲು �ರನೂ�  �ಡ�ೕ�.
�ಮ�  ಆಪ�  �ಗಗಳನು�  ��ದರೂ
ಸ� ��ಸಲು ಪ�ಯ���ದ� ಇಲ�  ಎಂದು

�ೕ� ಮತು�  ಸುರ�ತ ವಯಸ� �� �ೕ�. 
�ಮ�  �ೕಹವನು�  �ೂೕ�ಸಲು

��ದರೂ ಏ�ದರೂ ��ದ�,
�ೕ� ಸುರ�ತ ವಯಸ� �� �ೕಳ�ೕಕು
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ಇದು	ನನ�	�ೕಹ
ನನ�	�ೕಹ

ಮತು�	ನನ�ನು�	�ೂೕ�ಸುವ	ಹಕು�	�ಾ�ಗೂ	ಇಲ�
ಏ�ಂದ�	ನನ�	�ೕಹವ�	ನನ�	ನನ�	�ೕಹ�ಾ��

ಇದು	ನನ�	�ೕಹ
ನನ�	�ೕಹ	

ಮತು�	ನನ�ನು�	ಮುಟು�ವ	ಹಕು�	�ಾ�ಗೂ	ಇಲ�
ಏ�ಂದ�	ನನ�	�ೕಹವ�	ನನ�	ನನ�	�ೕಹ�ಾ��

	
ಅನುಭ�ಸಲು	ನನ�	ಎರಡು	�ೖಗ��
ಮತು�	�ೂೕಡಲು	ಎರಡು	ಕಣು�ಗಳ�

ಮತು�	�ೕವ�	ನನ�	�ೕಳ���ರುವ�ದನು�	�ೕಳಲು	ಎರಡು	��ಗಳ�
�ಾನು	ಎ���	�ೂೕಗ�ೕ�ಂಬುದನು�	��ದು�ೂಳ�ಲು	ನನ�	ಎರಡು

ಬಲ�ಾದ	�ಾಲುಗ��
ಮತು�	�ಾನು	�ಲವ�	ಆಪ�	�ಾಗಗಳನು�	ಸಹ	ಪ�ದು�ೂಂ���ೕ�

�ಾನು	�ೂೕ�ಸಲು	ಬಯಸುವ��ಲ�	

ಇದು	ನನ�	�ೕಹ
ನನ�	�ೕಹ

ಮತು�	ನನ�ನು�	�ೂೕ�ಸುವ	ಹಕು�	�ಾ�ಗೂ	ಇಲ�
ಏ�ಂದ�	ನನ�	�ೕಹವ�	ನನ�	ನನ�	�ೕಹ�ಾ��

ಇದು	ನನ�	�ೕಹ
ನನ�	�ೕಹ	

ಮತು�	ನನ�ನು�	ಮುಟು�ವ	ಹಕು�	�ಾ�ಗೂ	ಇಲ�
ಏ�ಂದ�	ನನ�	�ೕಹವ�	ನನ�	ನನ�	�ೕಹ�ಾ��

	
	

ಇದು	ನನ�	�ೕಹ
ನನ�	�ೕಹ

ಮತು�	ನನ�ನು�	�ೂೕ�ಸುವ	ಹಕು�	�ಾ�ಗೂ	ಇಲ�
ಏ�ಂದ�	ನನ�	�ೕಹವ�	ನನ�	ನನ�	�ೕಹ�ಾ��

ಇದು	ನನ�	�ೕಹ
ನನ�	�ೕಹ	

ಮತು�	ನನ�ನು�	ಮುಟು�ವ	ಹಕು�	�ಾ�ಗೂ	ಇಲ�
ಏ�ಂದ�	ನನ�	�ೕಹವ�	ನನ�	ನನ�	�ೕಹ�ಾ��

�ೌದು	ನನ�	�ೕಹ	ನನ�	ನನ�	�ೕಹ
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�ವ�ಗಳ ಬ�� �� �ತನ�ೂಣ 
��ಲ� ರೂ ಒಂ�ೕ �ೕ�ಯ �ವ�ಗಳನು�  �ೂಂ���ಂದು �ಮ� �����ೕ? 

�ಲ����	�ಾವ�	ಸಂ�ೂೕಷ�ಾ�ರು��ೕ�	 �ಲ����	�ಾವ�	ದುಃ�ತ�ಾಗು��ೕ�	

�ಲ����	ನಮ�	ಹುಚು�	��ಸುತ��	 �ಲ����	�ಾವ�	ಒಂ��ಾ�ರು��ೕ�	



��ನ� �ೕ�ಯ �ಾವ�ಗಳ� ಇ�. ಪ���ಂದು ಮುಖಕೂ� ಒಂದು �ಾವ� ಇರುತ��. 

ಅವರು �ಾವ �ಾವ�ಗಳನು� �ೂಂ��ಾ��ಂದು �ೕಳಬ���ಾ? 



	

ಜನರು ನಮ�  �ೕಹವನು�  ಸ� ��ಸಲು ಪ�ಯ����ಗ ಅಥ� ನಮ� ತ��  ಎಂದು ���ರುವ �ಲಸಗಳನು�
�ಡಲು ಪ�ಯ����ಗ �ಲ��� ನಮ� ಅ�ನುಕೂಲ �ವ� ಬರುತ��. ಏ�ದರೂ ಸ��ಲ�  ಎಂದು
�ೕ� ����ಗ ಅಥ� �ಮ� ಅ�ನುಕೂಲ���ಗ ಇಲ�  ಎಂದು �ೕ� ಮತು�  ಸುರ�ತ ವಯಸ� ��
�ೕ�. 

ಇದು ಸ� ಇಲ� ಎಂದು ��ಸ�ದ� �, ಅದನು�  �ಡ�ೕ�!

�ೕ� ��ಯರುಒತ�ಡವನು�  �ೕ���? �ೕ� �ಡಲು ಬಯಸ�ದ� ರೂ ಸಹ, ಇತರ ಮಕ� ಳು �ಮ�
�ೕ�ದ �ಲಸಗಳನು�  �ಡಲು ಪ�ಯ��ಸು���. �ೕ� ಆಡಲು ಇಷ� ಪಡದ ಆಟವನು�  �ೕ� ಆಡ�ೕ�ಂದು
ಅವರು ಬಯಸು���, ಅಥ� �ೕ� ಎ� �ೂೕಗ�ೕ�ಂದು ಅವರು ಬಯಸಬಹುದು ಅಥ� �ೕ�
�ಡ�ೕ��ಲ�  ಎಂದು �ಮ� ���ರುವ ��ದ��ದರೂ �ಡಲು �ೕಳು�ದು. 
�ಮ�  �ವ�ಗಳನು�  ಆ�� ಮತು�  �ಯಮವನು�  �ನ��:

ಇದು ಸ� ಇಲ� ಎಂದು ��ಸ�ದ� �, ಅದನು�  �ಡ�ೕ�! 
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ಜನರು �ಮ� ನು�  ಪದಗ�ಂದ �ೂೕ�ಸಲು ಪ�ಯ����ಗ ಅಥ� ಅವರು
�ಮ� ನು�  �ೂ�ಯಲು ಪ�ಯ����ಗ �ದ�ಸು�� ಎಂದು �ೕಳು��. 

ಜನರು �ಮ� ನು�  �ೕ�ಸಲು ಪದಗಳನು�  ಬಳಸು��ದ� �:
 

�ಂತ���-ದೂರ �ೂೕ�-�ೕಡಕನನು�  �ಲ��� 
 

��ದರೂ �ಮ� ನು�  �ೂೕ�ಸಲು, �ೂ�ಯಲು ಅಥ� ತಳ� ಲು ಪ�ಯ��ಸು��ದ� � 
�ಮ�  ಧ� �ಯನು�  ಬಳ� - “ಇಲ� ! ���! ಸ�ಯ ��! ” �ೖಯ����� ವ���

 
ನಂತರ ��ಗಲೂ ���ದರೂ �ೕ�. �ೕ� ಅಥ� �ೕ�ೂಬ� ರು �ದ�ಸು��ದ� �, 

ಅದನು�  ಎಂ�ಗೂ �ಮ�  ಬ��ೕ ಇಟು� �ೂಳ� �ೕ�!

�ದ�ಸು�� ��ಂದ� ಅಥ��ೕನು?

ಇಲ
�, ��

��, 
ಸ�
ಾಯ

 �ಾ
�

ಪದ
ಗಳ�

 �ೂ
ೕ�
ಸುತ
��

http://www.mybodyismybody.com/


 
 

ಜನರು �ಮ� ನು�  ಸ� ��ಸಬಹುದು ಮತು�  ಅದು ತಂ��� ಎಂದು �ೕಳಬಹುದು
ಆದ� �ಮ�  �ೕಹ� �ಮ� �ೕ�� ಎಂದು �ನ��

ಅದು ಸ���ಲ� �ಂದು �ಮ� ����
ಮತು�  ಅದು ಸ� ಎಂದು ��ಸ�ದ� �

ಇದನು�  �ಡ�ೕ�, ಹ� !!
ಅದು ಸ� ಎಂದು ��ಸ�ದ� � ಇಲ�

ಇದನು�  �ಡ�ೕ�, ಹ� !!
ಅದನು�  �ಡ�ೕ�
ಅದನು�  �ಡ�ೕ�

 
ಅ� ಜನ���

�ೕ� ಮೂಖ��ಂದು ಅದು ��ಸುತ��
ಮತು�  ಅವರು �ಮ� .ಷ�ಗಳನು�  �ೕಡಲು ಪ�ಯ��ಸು���

ಮತು�  �ಮ� ನು�  ���ಂದ �ೂರ��
ರಹಸ� ಗಳನು�  ಇಡಲು �ೕ�

ಆದ� ಏನು �ಡ�ೕ�ಂದು �ಮ� ����
ಅದು ಸ���ಲ� �ದ� � �ರಣ
ಇದನು�  �ಡ�ೕ�, ಹ� !!

ಅದು ಸ� ಎಂದು ��ಸ�ದ� � ಇಲ�
ಇದನು�  �ಡ�ೕ�, ಹ� !!

ಅದನು�  �ಡ�ೕ�
ಅದನು�  �ಡ�ೕ��ಸ�ದ� � ಇಲ�

ಇದನು�  �ಡ�ೕ�, ಹ� !!
ಅದನು�  �ಡ�ೕ� ಅದನು�  �ಡ�ೕ�
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ಅದು	ಸ�	ಎಂದು	�ಾ�ಸ�ದ��	-	ಇದನು�	�ಾಡ�ೕ�	-	�ಾಡು	�ಾ�ತ�
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�ಾಡು	2	

ಜನರು �ಮ� ನು�  ���ಟು� �ೂಳ� ಬಹುದು ಮತು�  ಅವರು �ಳ� ವ�ಸು��� ಎಂದು �ೕಳಬಹುದು
ಹಂ��ೂಳು� �ದು ಒ��ಯದಲ�  ಎಂದು �ನು �ಮ� �ೕಳು��ಲ�
ಆದ� ಅದು ಸ� ಎಂದು ��ಸ�ದ� � �ೕ� ಒಳ� ��ಯು��

ಮತು�  ಅದು ಸ� ಎಂದು ��ಸ�ದ� �
ಇದನು�  �ಡ�ೕ�, ಹ� !!

ಅದು ಸ� ಎಂದು ��ಸ�ದ� � ಇಲ�
ಇದನು�  �ಡ�ೕ�, ಹ� !!

ಅದನು�  �ಡ�ೕ�
ಅದನು�  �ಡ�ೕ�

ಅದು ಸ� ಎಂದು ��ಸ�ದ� � ಇಲ�
ಇದನು�  �ಡ�ೕ�, ಹ� !!

ಅದನು�  �ಡ�ೕ�
ಅದನು�  �ಡ�ೕ�

ಅದು ಸ� ಎಂದು ��ಸ�ದ� � ಇಲ�

ಇದನು�	�ಾಡ�ೕ�,	ಹ�	!!
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"�� ಇ� �ೕ�" �ೂಂ�� �ಲ� �ಷಯಗಳನು�  ಕ��ಣ. 

ಅಪ��ತರು ಏನು ಎಂದು �ಮ� �����ೕ?
ಅಪ��ತರು ನಮ� �ೂ��ಲ� ದ ವ� ��!
ಅಪ��ತರು �ರುಷ ಅಥ� ಮ��, ವಯ��ದವರು ಅಥ� �ಕ� ವರು,
���ೕ ಬಣ� ದ ��ದರೂ ಮತು�  ���ೕ ���ಕ ಗುಂ�ನ�
��ದರೂ ಆ�ರಬಹುದು. 

ಎ��  ಅಪ��ತರು �ಟ�  ಜನರು ಅಲ� ! �ೕ� ��ೕ�ಸುವ ಅಥ� ನಂಬುವ
��ದರೂ �ಮ� ನು�  ಅಪ��ತ�� ಪ�ಚ��ದ�, ಆ ಅಪ��ತರು
�� ೕ�ತ�ಗಬಹುದು. 

ಆದ�.... �ೕ� ��ೕ�ಸುವ ಮತು�  ನಂಬುವ ��ದರೂ �ಮ� ನು�  ಅಪ��ತ��
ಪ�ಚ�ಸದ �ೂರತು, �ೕ� ಅವ�ೂಂ�� ಎಂ�ಗೂ �ತ�ಡ�ರದು
ಅಥ� ಅವ�ೂಂ�� �ೂೕಗ�ರದು.
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�ೕ��ಟ� � �� ಅಥ� �ಮ�  ಕುಟುಂಬದ ��ದರೂ �ಮ�  ಆಪ�
�ಗಗಳನು�  ಸ� ��ಸಲು ಪ�ಯ���ದ� �ೕ� ಏನು �ಡು��ೕ�? 

�ೕ� - ಇಲ�  ಎಂದು ಕೂಗು ಮತು�  ಸುರ�ತ ವಯಸ� �� �ೕಳಲು ಓ� 

�ೕ� �ೂರ� ಆಡು��ದ� � ಮತು�  ಅವರು ತಮ�  ��ಮ�ಯನು�
ಕ�ದು�ೂಂ��� ಎಂದು ��ದರೂ �ೕ�ದ� ಮತು�  ಅವನನು�  ಹುಡುಕಲು
ಸ�ಯ �ಡಲು �ಮ� ನು�  �ೕ�ದ� �ೕ� ಏನು �ಡು��ೕ�? 

�ೕ� - ಇಲ�  ಎಂದು ಕೂಗು ಮತು�  ಸುರ�ತ ವಯಸ� �� �ೕಳಲು ಓ� 
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ಈ ಆಟ ಕಷ� ದ ಸಂದಭ�ಗಳ� ಏನು �ಡ�ೕ�ಂದು �ಮ� ಕ�ಸು�ದು:

ಇಲ� ಎಂದು �ೕ�!
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�ಮ�  ಮ�ಯ ��ಲನು�  ��ದರೂ ಬ�ದು �ೕ� ಮ�ಯ� ಒಬ� ಂ���ದ� � �ೕ�
ಏನು �ಡು��ೕ�?
1) ಎಂ�ಗೂ ��ಲು ��ಯ�ೕ� 
2) ಅವರು �ೂೕಗ�ದ� � ���ೂ�ಯವ�� ಅಥ� ಸಂಬಂ�ಕ�� ಕ� ��
3) �ಮ� ���ೕ ಸ�ಯ �ಗ�ದ� � ಮತು�  �ೕ� �ದರು��ದ� � ��ೕಸ�� ಕ� ��  

���ಂದ �ಮ� ನು�  ಕ�ದು�ೂಂಡು ಬರಲು ಅಪ��ತರು ಬಂದು “�ಮ�  �� ಅಥ�
ತಂ� �ಮ� ನು�  ಕ�ದು�ೂಂಡು ಮ�� �ೂೕಗಲು ನನ� ನು�  �ೕ�ದರು” ಎಂದು �ೕ�ದ� ಏನು.
�ೕ� ಏನು �ಡು��ೕ�? 
ಇಲ�  ಎಂದು ಕೂಗು ಮತು�  ಸುರ�ತ ವಯಸ� �� �ೕಳಲು ಓ�  

ಅಪ��ತ�� �ಮ�  �� ಮತು�  ತಂ� �ಸರು ಮತು�  �ಮ�  �ಕ� ಮ�  ಮತು�  �ಕ� ಪ� ನ �ಸರುಗಳು
���ದ� �, ಅವರು �ಮ�  ಕುಟುಂಬವನು�  �����ಂದು �ೕ� ��ಸು��ೕ�? ಅವರು
ಅಂತ��ಲದ� ಈ ಎ��  ���ಯನು�  ಕಂಡು�ೂಳ� ಬಹು�ತು� , ಮತು�  �ೕ� ಇನೂ�
ಇರ�ೕಕು: 
ಇಲ�  ಎಂದು ಕೂಗು ಮತು�  ಸುರ�ತ ವಯಸ� �� �ೕಳಲು ಓ�  
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�� ಆಡ���
“�� ಇ�” �ೕ�

�ಮ�� ಪ���ಗಳು ಮತು�  ಉತ�ರಗ��
�ೕ� ಪ�� ��ಯೂ ��ೕತ�ಗಲು ಬಯ�ದ�

ಇದ��ೕ �ೕ� �ಡ�ೕ���
ಇಲ�  ಎಂದು �ೕ�!

ಇಲ�  ಎಂದು �ೕ�!  
 

��ಯ ನಂತರ 
ಅಪ��ತರು �ಮ� ನು�  ಮ�� ಕ�ದು�ೂಂಡು �ೂೕಗಲು ಪ�ಯ��ಸು���

ಮತು�  ಅವರು �ೂ�ಯುವ �ೂಸ ��ನ� �ಲ� �ಡು����
ಮತು�  ಅವರು “ಹ�ೂೕ! �ಮ� ಸ�� �ೕ�ೕ? ಎಂದು ಅವರು �ೕಳು���”

ಓ� ಇಲ� , �ೕ� ಅಪ��ತರು
�ನು �ಮ�  ��ನ� ಸ�� �ಡಲು �ೂೕಗು��ಲ�

ಏ�ಂದ� ನನ�  �� ಮತು�  ತಂ� �ೕ�ದರು
ನನ� �ೂ��ಲ� ದ ��ೂಂ�ಗೂ �ೂೕಗ�ೕಡ

�ನು ಇಲ�  ಎಂದು �ೕಳು��ೕ� !!
ಇಲ�  ಎಂದು �ೕ� !!

 
ಈಗ �ೕ� ಮ�ಯ�ದ� � 

ಮತು�  �ೕ��ಟ� � �� �ಮ� ನು�  �ೂೕ��ೂಳು� ����
ಮತು�  ಅವರು �ಮ�  ಬ��ಯ �ಳ� �ಮ� ನು�  ಸ� ��ಸಲು ಪ�ಯ��ಸು���

�ೕ� ಏನು �ಡು��ೕ�?
ಇಲ� , �ೕ��ಟ� � �� ಎಂದು �ೕ� �ೕಳು��ೕ�

�ೕ� ನನ� ನು�  ಅ� ಸ� ��ಸು�ದನು�  �ನು ಬಯಸು��ಲ�
ಏ�ಂದ� ಅ� ನನ�  ಆಪ�  �ಗಗ���

ಮತು�  ನನ�  �ೕಹ� �ಮ� �ೕ�ಲ�
�ನು ಇಲ�  ಎಂದು �ೕಳು��ೕ� !!

ಇಲ�  ಎಂದು �ೕ� !!
 

“�� ಇ�” �ೕ� - �ಡು ��ತ�
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�� ಆಡ���
“�� ಇ�” �ೕ�

�ಮ�� ಪ���ಗಳು ಮತು�  ಉತ�ರಗ��
�ೕ� ಪ�� ��ಯೂ ��ೕತ�ಗಲು ಬಯ�ದ�

ಇದ��ೕ �ೕ� �ಡ�ೕ���
ಇಲ�  ಎಂದು �ೕ�!
ಇಲ�  ಎಂದು �ೕ�!

�ಮ�  ಕುಟುಂಬದ �� ೕ�ತ 
ಅವರು �ಮ� ನು�  ಸ� ��ಸು��� ಅಥ� �ೂೕ�ಸು���

ಇದು �ಮ� �ಟ�  ಅಥ� ಅ�ನುಕೂಲ�ಯನು� ಂಟು �ಡುತ�� �ೕ� 
ಏನು �ೕಳು��ೕ�?

�ೕ� ಇಲ�  ಎಂದು �ೕಳು��ೕ�!
ದಯ�ಟು�  ಅದನು�  �ಡ�ೕ�

�ೕ� ನನ� ನು�  ಆ �ೕ� ಸ� ��ಸು�ದು ನನ� ಇಷ� �ಲ�  
ಮತು�  �ನು �ನ� ನು�  �ಜ��ಯೂ ಇಷ� ಪಡು��ೕ�

ದಯ�ಟು�  ಅದನು�  ನನ� �ಡ�ೕ�
ಏ�ಂದ� �ನು �ಕ� ವನು 

�ನು ಇಲ�  ಎಂದು �ೕಳು��ೕ�!
ಇಲ�  ಎಂದು �ೕ�!
ಇಲ�  ಎಂದು �ೕ�!

ಇಲ� ಎಂದು �ೕ�!
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ಸುರ�ತ	ವಯಸ�	ಎಂದ�	�ಮ�	ಸಮ��	ಇದ��,	�ೕವ�	�ಾತ�ಾಡಲು	�ತಕರ�ಾ�	ಮತು�	�ಮ�
���ರುವ	�ಾ�ಾದರೂ	�ಮ�	ಸ�ಾಯ	�ಾಡು�ಾ��	ಎಂದು	�ೕವ�	�ೕಳಬಹುದು.

�ಮ�	ಸಮ��	ಇದ��	�ೕವ�	�ೕಳಬಹು�ಾದ	�ಲವ�	ಜನರ	ಪ��	ಇ���

ಸುರ�ತ	ವಯಸ�	ಎಂದ�ೕನು	ಎಂದು	�ಮ�	�����ೕ?

��ಕ
�ಾ�ಂಶು�ಾಲರು
��	�ಾಸ��
��ಯ
���ೕ�
�ಾಗ�ದ��
�ಾ��

ಆ�ಾ���ಕ	�ಾಯಕ

�ಾ�
ತಂ�
ಅಜ�
ಅ��
ಅಣ�
ಅಕ�	
�ಕ�ಮ�
�ಕ�ಪ�

https://www.google.com/search?safe=active&client=firefox-b-d&sxsrf=ALeKk00y6YVMn3XQOdf0EAhu7d4lKv5SQg:1615677012305&q=school+counselor&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjPh4_zsa7vAhVPY8AKHZoqC3UQkeECKAB6BAgVEDA


�ಮ�	ಸಮ��	ಇದ��	�ೕವ�	�ಾತ�ಾಡಬಹು�ಾದ	�ೕ�ಯವರ	ಬ��	�ೕ�ಸಬಹು�ೕ?
�ೕವ�	�ಾ��	�ೕಳಬಹುದು	ಎಂದು	ಬ���	ಮತು�	ಅವರ	ಮುಖಗಳನು�	�ತ�	ಬ���.		



�ಮ�	ಸಮ��ಗ�ದ��	ಮತು�	ಅದರ	ಬ��	�ಾ��ಾದರೂ
�ೕಳಲು	ಪ�ಯ��ಸು��ದ��,	ಇವ�ಗಳ�	�ೕವ�
�ೂಂ�ರಬಹು�ಾದ	�ಲವ�	�ಾವ�ಗಳ�:	

	
	

1)	�ಮ�	ಮುಜುಗರ�ಾಗಬಹುದು
	

ಆದ�	ಅದು	ಸ�	-	ಬಹಳಷು�	ಜನರು	ತಮ�	ಸಮ��ಗಳ	ಬ��
�ೕಳಲು	ಪ�ಯ��ಸು��ರು�ಾಗ	ಈ	�ೕ�	�ಾ�ಸು�ಾ��

	
2)	ಸ��ಾದ	ಪದಗಳನು�	ಕಂಡು��ಯುವ�ದು	�ಮ�

ಕಷ��ಾಗಬಹುದು
	

ಆದ�	�ಮ�	�ಾಧ��ಾದಷು�	ಉತ�ಮ	�ಾಗ�ವನು�	�ವ��
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3)	�ಮ�	ಹೃದಯ	�ೕಗ�ಾ�	ಬ�ಯಬಹುದು	ಮತು�	�ಮ�	ಧ��
ಅಲು�ಾಡಬಹುದು	-	

ಆದ�		ಆಳ�ಾದ	ಉ��ಾಟವನು�	��ದು�ೂಂಡು	��ಾನ�ಾ�
�ಾತ�ಾ�

	
4)	�ಲವ�	�ನಗಳ��	ಒಂದು	ಸಮಯದ��	ಸ�ಲ�	�ೕಳ�ವ�ದು

�ಮ�	ಸುಲಭ�ಾಗಬಹುದು	
�ೕವ�	�ೕ�	�ೕ�ದರೂ	ಪರ�ಾ�ಲ�	-	�ೕವ�	�ೕಳ�ವವ�ಗೂ

	
5)	�ಮ�	ಸಮ��ಯನು�	ಬ�ಯುವ�ದು	�ಮ�

ಸುಲಭ�ಾಗಬಹುದು	-	ನಂತರ	ಅದನು�	ಸುರ�ತ	ವಯಸ���	�ೕ�
	

�ನ�ಡುವ	�ೂ�ಯ	�ಷಯ!	
�ೕವ�	�ಾ��ಾದರೂ	�ೕ�ದ�	ಮತು�	ಅವರು	�ಮ�	ಸ�ಾಯ

�ಾಡುವ��ಲ�	ಅಥ�ಾ	�ಮ�ನು�	ನಂಬುವ��ಲ�,	
�ೕ�ಯವ��	�ೕ�!	

�ಾ�ಾದರೂ	�ಮ�ನು�	ನಂಬುವವ�ಗೂ	�ೕಳ�ತ��ೕ	ಇ�!	
“�ಮ�	ಸಮ���ದ��”	�ಾಡನು�	�ಾ�ೂೕಣMy Body Is My  Body
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�ಮ�	ಸಮ��	ಇದ���
ಏನು	�ಾಡ�ೕ�ಂದು	�ಮ�	���ಲ�

�ೂೕ�	�ಾ��ಾದರೂ	�ೕ�
ಅವರು	�ಮ�	�ಾತನು�	�ೕಳ�ವವ��  �ೕವ�	�ಾರ�ಾ�ದರೂ	ಹುಡುಕ�ೕ�ಾ��

�ಮ�	�ೂಂದ�ಗಳನು�	�ೕಳಲು
�ಮ�	ಸಮ��	ಇದ��

�ಮ�	�ಾತನು�	�ೕಳ�ವ	ವ���ಯನು�	ಹುಡು�	
	

�ಮ�	�ಾ�	ಅಥ�ಾ	ತಂ��ಂ��	�ಾತ�ಾ�
ಅಜ�	ಅಥ�ಾ	ಅ��	ಕೂಡ

�ಮ�	�ಕ�ಮ�	ಅಥ�ಾ	�ಮ�	�ಕ�ಪ�
ಅಥ�ಾ	�ಾ�ಯ��	��ಕ

 �ೕವ�	�ೕಳ�ತ��ೕ	ಇರ�ೕಕು
�ಾ�ಾದರೂ	�ಮ�	�ಾತನು�	�ೕಳ�ವವ��.

�ಮ�	ಸಮ��	ಇದ��
ಅದನು�	�ೕಳಲು	�ಾರ�ಾ�ದರೂ	ಹುಡುಕ

	

�ಮ�	ಸಮ���ದ��	-	�ಾಡು	�ಾ�ತ�	�ಾಡು	4	
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�ಾ�ಾದರೂ	�ಮ�ನು�	�ೂೕ��ದ��
ಏನು	�ಾಡ�ೕ�ಂದು	�ಮ�	���ಲ�

�ೂೕ�	�ಾ��ಾದರೂ	�ೕ�
ಅವರು	�ಮ�	�ಾತನು�	�ೕಳ�ವವ��	�ೕವ�	�ಾರ�ಾ�ದರೂ	ಹುಡುಕ�ೕ�ಾ��

�ಮ�	�ೂಂದ�ಗಳನು�	�ೕಳಲು
�ಮ�	ಸಮ��	ಇದ��

�ಮ�	�ಾತನು�	�ೕಳ�ವ	ವ���ಯನು�	ಹುಡು�
	
	

�ಮ�	��ಯವ�ೂಂ��	�ಾತ�ಾ�
�ಮ�	�ಾ�ಯ��	�ಮ�	�ಾಗ�ದಶ�ಕ

�ಮ�	���ರುವ	ಅಥ�ಾ	ನಂಬುವ	�ಾ�ಾದರೂ
ಸಮ��ಗಳನು�	ಹಂ��ೂಳ��ವ�ದು	ಅತ�ಗತ�	�ೕಳ�ತ��ೕ	ಇ�

�ಾ�ಾದರೂ	�ಮ�	�ಾತನು�	�ೕಳ�ವವ��
�ಮ�	ಸಮ��	ಇದ��

ಅದನು�	�ೕಳಲು	�ಾರ�ಾ�ದರೂ	ಹುಡು�
�ಮ�	ಸಮ��	ಇದ��

ಅವರು	�ಮ�	�ಾತನು�	�ೕಳ�ವವ�ಗೂ	�ೕಳ�ತ��ೕ	ಇ�
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ಮೃದು�ಾದ	��ೕ� 
��ೕ�	�ಾಂತ	ಮತು�	ದ�.	ಇದು	ಪರಸ�ರ	�ಾಳ�	ವ�ಸುವ�ದು,

ಹಂ��ೂಳ��ವ�ದು	ಮತು�	ನಂಬುವ�ದು.
�ಾವ�	��ೕ�ಸುವ	ಜನ�ೂಂ��	ಸಮಯ	ಕ�ಯಲು	�ಾವ�	ಇಷ�ಪಡು��ೕ�
ಮತು�	�ಲಸಗಳನು�	�ಾಡಲು	�ಾವ�	ಇಷ�ಪಡು��ೕ�	-	ಉ�ಾಹರ��:	

	
ಪ�ಸ�ಕಗಳನು�	ಓದುವ�ದು

ಆಟಗಳ�
ನ�ಯುವ�ದು
�ೕ�ಾ�ತ�
ಸಂ�ೕತ	
ಅಡು�

��	�ೂೕಡುವ�ದು
ಚಲನ�ತ�ಗಳ�



�ೕವ�	ಇಷ�ಪಡುವ	ಜನ�ೂಂ��	�ೕವ�	�ಾಡಲು	ಇಷ�ಪಡುವ	�ಲವ�	�ಷಯಗಳನು�	ಬ���	ಅಥ�ಾ	�ೕವ�	�ಚು�	ಇಷ�ಪಡುವ	�ತ�ವನು�	ಬ���.	



ಜನರು	�ಮ�ನು�	�ೂೕ��ೂಳ���ಾಗ,	�ೕವ�	ಖ�ತಪ���ೂಳ��ೕಕು:	
	

1.	�ೕನು	��ೕ��ಾತ��ಾ��ೕಯ
2.	�ಮ�	�ನ�ಲು	�ಾಕಷು�	ಆ�ಾರ��

3.	�ಮ�	ಬ�	ಸ��ಾ�ದ	ಬ��ಗ��
4.	�ಮ�	ಹಲು�ಗಳನು�	ಸ��ೂ��ಸು����ೕ�
5.	�ಮ�	ಕೂದಲನು�	ಬ��	�ಾಡು����ೕ�

6.	�ೕವ�	�ಾ�ನ	�ಾಡು����ೕ�
7.	�ಮ�	ಸಮ��ಗ��	ಅವರು	�ಮ�	ಸ�ಾಯ	�ಾಡು�ಾ��

8.	�ೕವ�	ದುಃ�ತ�ಾ�ದ��	�ಮ�	ಸ�ಾಯ	�ಾಡಲು	ಅವರು	ಇ�ಾ��	
	
	

�ಮ�ನು�	��ಾ��	�ೂೕ��ೂಳ��ವ�ದು	ಬಹಳ	ಮುಖ�,	ಇದ�ಂದ	�ೕವ�
ಸಂ�ೂೕಷ	ಮತು�	ಆ�ೂೕಗ�	ಮತು�	ಬಲ�ಾ�	��ಯಬಹುದು



��ೕ�ಯು	�ೌಮ�
��ೕ�	�ೌಮ�
��ೕ�	ದ�

ಉದ�ಕೂ�	�ಾ�	ಮತು�	�ೕವ�	�ಾಣು��
�ಾವ�	�ಾಡಬಹು�ಾದ	ಹಲವ�	ಒ��ಯ	�ಲಸಗ��

ನಮ�	��ೕ�ಯನು�	�ೂೕ�ಸಲು  �ೕವ�	ನನ�	ಕ�ಯನು�	ಓ�ಲ�
ಅಥ�ಾ	�ೂರ�	�ೂೕ�	ಸ�ಲ�	�ಂಡು	ಆ�ೂೕಣ

ನನ�	�ೖಕು	ಸ�ಾ�	�ಾಡಲು	�ೕವ�	ನನ�	ಸ�ಾಯ	�ಾಡಬಹುದು
�ಾ�ಾ�	�ಾನು	�ೕಳ�ವ��ಲ�  ಹಲವ�	�ಷಯಗ��

�ಾವ�	ಒ���	�ಾಡಬಹುದು
ಹಲವ�	�ಾಗ�ಗ��

�ಾವ�	�ಾಳ�	ವ�ಸು��ೕ�	ಎಂದು	�ಾವ�	�ೂೕ�ಸಬಹುದು
�ಾನು	�ನ�ನು�	��ೕ�ಸು��ೕ�	ಎಂದು	�ಾವ�	ಒಬ���ೂಬ�ರು	�ೕಳಲು	ಹಲವ�	�ಾ�	ಇ�

ಹಂ��ೂಳ�ಲು	�ಮ�	ಸ�ಲ�	ಸಮಯ	���ದ��
�ಾನು	���ಂ��	ಹಂ��ೂಳ�ಲು	ಬಯಸು��ೕ�

	
��ೕ�	�ೌಮ�
��ೕ�	ದ�

ಉದ�ಕೂ�	�ಾ�	ಮತು�	�ೕವ�	�ಾಣು��
ಈ	�ಷಯಗಳನು�	���ಂ��	ಹಂ��ೂಳ��ವ�ದು	ತುಂ�ಾ	ಸಂ�ೂೕಷ�ಾ��
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“ರಹಸ�ಗ��	ಇಲ�”	�ಯಮವನು�	ಕ��ೕಣ.
�ಲ����	ಜನರು	�ಮ�ನು�	�ೂೕ���ಾಗ	ಅಥ�ಾ	�ಮ�	ಆಪ�	�ಾಗಗಳನು�	ಸ���ಸಲು	ಪ�ಯ����ಾಗ
ಅದನು�	ರಹಸ��ಾ�ಡಲು	ಅವರು	�ಮ�ನು�	�ೕಳ��ಾ��.	ಆದ��ಂದ,	�ಾವ�	“ರಹಸ�ಗ��	ಇಲ�”	�ಯಮವನು�

ಕ�ಯ�ೕ�ಾ��.
	
	

�ಮ�ನು�	�ೂೕ�ಸುವಂತಹ	�ಲಸಗಳನು�	�ಾಡು��ರುವ	ಜನರು,	ಅವರು	ಏನು	�ಾಡು���ಾ��ಂದು	ಇತರ
ಜನರು	ಕಂಡು��ಯಲು	ಅವರು	ಬಯಸುವ��ಲ�.	ಆದ��ಂದ	ಅವರು	�ಮ�	�ಜವಲ�ದ	�ಷಯಗಳನು�

�ೕಳಲು	ಪ�ಯ��ಸು�ಾ��:
ಅವರು	�ೕ�	�ೕಳಬಹುದು:

	
1)	ಜನರು	�ಮ�	�ಾತನು�	�ೕಳ�ವ��ಲ�.....	ಅವರನು�	ನಂಬ�ೕ� 

2)	ಜನರು	ಅದನು�	�ಮ�	ತಪ��	ಎಂದು	�ೕಳ��ಾ��....	ಅವರನು�	ನಂಬ�ೕ� 
3)	ಜನರು	ಇನು�	ಮುಂ�	�ಮ�ನು�	��ೕ�ಸುವ��ಲ�...	ಅವರನು�	ನಂಬ�ೕ�	

4)	�ೕವ�	�ೂಂದ��	�ಲುಕು��...	ಅವರನು�	ನಂಬ�ೕ�
5)	�ೕವ�	�ೕ�ದ�	�ಾನು	�ಮ�ನು�	�ೂೕ�ಸು��ೕ�...	ಅವರನು�	ನಂಬ�ೕ�

6)	�ಾನು	�ಮ�	ಕುಟುಂಬದ��	�ಾರ�ಾ�ದರೂ	�ೂೕ�ಸು��ೕ�....	ಅವರನು�	ನಂಬ�ೕ�			
	
	
	

ರಹಸ�ಗ��	ಇಲ�	ಎಂದು	�ೕ�		
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ಆಶ�ಯ�ಗಳ�	�ೕ�ನ!	ಬ��	ರಹಸ�ಗ��	�ೕಳ�ೕ�
ಇದು	ರಹಸ�	ಅಥ�ಾ	ಆಶ�ಯ��ಾ�ದ��	ಅದನು�	ವೃ���.

	
1.	�ಾ�	ಜನ��ನದಂದು	�ಾವ�	��ೕಷ	�ಾಗವನು�	�ೂಂ���ೕ�.

	
ರಹಸ�																	ಆಶ�ಯ�

	
2.	�ೕವ�	ನ�ೂ�ಂ��	ಬರ�ೕ�ಂದು	�ಾನು	ಬಯಸು��ೕ�,	�ಾ�	ಮತು�	ತಂ��	�ೕಳ�ಾರದು.

	
	ರಹಸ�																ಆಶ�ಯ�

	
3.	�ಾನು	�ಮ�	ಸ�ೂೕದ�ಯ	���ನ	�ೕ�	ಅನು�	ತ�ಾ�ಸಲು	�ೂೕಗು��ೕ�.

	
ರಹಸ�																					ಆಶ�ಯ�

	
4.	�ಾವ�	ಸ�ಶ�ದ	ಆಟವನು�	ಆ�ೂೕಣ	ಆದ�	�ಾವ�	�ಾ�ಗೂ	�ೕಳ�ಾರದು.

	
ರಹಸ�																					ಆಶ�ಯ�

	
	

�ಮ�	�ಟ�ದ�ನು�ಂಟು�ಾಡುವ,	ಅ�ಾನುಕೂಲ�ಯನು�	ಅನುಭ�ಸುವ	ಅಥ�ಾ	�ಾ�ಾದರೂ	�ಮ�
�ಾಸ�	�ಾಗಗಳನು�	ಸ����ದ�	ಮತು�	ಅದನು�	ರಹಸ��ಾ�ಡಲು	ಅವರು	�ಮ�	�ೕ�ದ�,	ಇಲ�

ಎಂದು	�ೕ�	ಮತು�	ಸುರ�ತ	ವಯಸ���	���	
	

My Body Is My  Body

www.mybodyismybody.com

http://www.mybodyismybody.com/


	
�ಾನು	�ಮ�	ರಹಸ�ಗಳನು�	ಇಡುವ��ಲ�
�ಾವ�	�ಮ�	ರಹಸ�ಗಳನು�	ಇಡುವ��ಲ�
�ಾನು	�ಮ�	ರಹಸ�ಗಳನು�	ಇಡುವ��ಲ�
�ಾವ�	�ಮ�	ರಹಸ�ಗಳನು�	ಇಡುವ��ಲ�

	
�ೕವ�	ನನ�ನು�	�ೂೕ�ಸಲು	ಪ�ಯ���ದ�

�ಾನು	�ಮ�	�ೕಳ���ೕ�
ಎಲ�ರ	�ೕ�	ಬ��

�ಾವ�	�ಾ��ಾದರೂ	�ೕಳ���ೕ�
�ೕವ�	ಪ�ಯ���ದ�	ಮತು�	ನನ�	���ದ��	ಅದು	ತಪ��

�ಾನು	ಬಲ�ಾ��ಾಗು��ೕ�
�ಾನು	�ಾ��ಾದರೂ	�ೕಳ���ೕ�

	
�ಾನು	�ಮ�	ರಹಸ�ಗಳನು�	ಇಡುವ��ಲ�
�ಾವ�	�ಮ�	ರಹಸ�ಗಳನು�	ಇಡುವ��ಲ�
�ಾನು	�ಮ�	ರಹಸ�ಗಳನು�	ಇಡುವ��ಲ�
�ಾವ�	�ಮ�	ರಹಸ�ಗಳನು�	ಇಡುವ��ಲ�
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�ೕವ�	ನನ�ನು�	�ೕ�ಸಲು	ಪ�ಯ���ದ�,	ಅದು	ತಪ��	ಎಂದು	ನನ�	����
�ಾನು	�ಾ��ಾದರೂ	�ೕಳ���ೕ�
�ಾವ�	�ಾ��ಾದರೂ	�ೕಳ���ೕ�

�ಾವ�	ರಹಸ�ಗ��	“ಇಲ�”	ಎಂದು	�ೕಳ���ೕ�,	ರಹಸ�ಗ��	“ಇಲ�”	ಎಂದು	�ಾವ�	�ೕಳ���ೕ�,
�ಾವ�	ರಹಸ�ಗ��	“ಇಲ�”	ಎಂದು	�ೕಳ���ೕ�,	�ಾವ�	“ಇಲ�”	“ಇಲ�”	“ಇಲ�”	“ಇಲ�”	ಎಂದು	�ೕಳ���ೕ�

	
�ಾನು	�ಮ�	ರಹಸ�ಗಳನು�	ಇಡುವ��ಲ�
�ಾವ�	�ಮ�	ರಹಸ�ಗಳನು�	ಇಡುವ��ಲ�
�ಾನು	�ಮ�	ರಹಸ�ಗಳನು�	ಇಡುವ��ಲ�
�ಾವ�	�ಮ�	ರಹಸ�ಗಳನು�	ಇಡುವ��ಲ�

	
�ಾವ�	ರಹಸ�ಗ��	“ಇಲ�”	ಎಂದು	�ೕಳ���ೕ�
�ಾವ�	ರಹಸ�ಗ��	“ಇಲ�”	ಎಂದು	�ೕಳ���ೕ�
�ಾವ�	ರಹಸ�ಗ��	“ಇಲ�”	ಎಂದು	�ೕಳ���ೕ�

�ಾವ�	“ಇಲ�”	ಎಂದು	�ೕಳ���ೕ�
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�ಮ�	�ೕಹವನು�	ಸುರ�ತ�ಾ�ಡಲು	
�ೕವ�	 ಕ�ತ	ಆರು	�ಷಯಗಳನು�	ಬ���!



Keep	safe	everyone	!!
	
	
	


