
ನನ�  �ೕಹ ನನ�  �ೕಹನನ�  �ೕಹ ನನ�  �ೕಹ
�ಡುಗಳ ಮೂಲಕ �ೕಹದ ಸುರ�� ಪ�ಚ�ಡುಗಳ ಮೂಲಕ �ೕಹದ ಸುರ�� ಪ�ಚ

My	Body	Is	My	Body	©2021

Songs	and	Programme	By	Chrissy	Sykes
Translated	to	Kannada	by	Pooja	A	S

	



�ದು �ಗೂ �ನ�  �ೕಹ
�ನ� ದು �ತ �. 

ಇಂದು �� ನಮ�  �ೕಹದ ಬ�� ಕ�ಯ��� 

 �ಮ�  �ೕಹ ತುಂ�
��ೕಷ�ದದು�  ಎಂದು

�ಮ� �ೂ��ೕ ?



�ೖಗಳ�

ನಮ�  �ೕಹ� ಹಲ�ರು �ಗಗಳನು�  �ೂಂ�� 

ಕೂದಲು	

ಕಣು�ಗಳ�	

��ಗಳ�

	�ಾ�	

�ಾಲುಗಳ�

�ೂೕಳ�ಗಳ�

�ಾದಗಳ�



�� ನಮ� ಗುಪ�  ಅಂಗಗಳು ಇ�. … 
�ಮ�	ಒಳ	ಉಡುಪ�ಗಳ�	ಅಥ�ಾ	ಈಜುಡು�	ಒಳ�	ಇರುವ	ಅಂಗಗಳ�	�ಮ�	ರಹಸ�

ಅಂಗಗ�ಾ��	
�ೕಹದ ಪ���ಂದು �ಗಕೂ�
ಒಂದು �ೕ�ಯನು�  ಎ�ದು

�ೂೕ���
ಕೂದಲು	
ಕಣು�ಗಳ�	
ಮೂಗು	
�ಾ�	

�ೂೕಳ�ಗಳ�	
�ೖಗಳ�	

�ೖ�ರಳ�ಗಳ�	
ಆಪ�	�ಾಗಗಳ�	
�ಾಲುಗಳ�	
�ಾದ	

	

�ಮ�	ರಹಸ�	ಅಂಗಗಳನು�	�ಾರು	ಮುಟ��ಾರದು.	ಅವ�ಗಳ�	ರಹಸ��ಾದವ�	�ಾಗೂ	�ಮ�	�ಾತ�	�ೕ�ದು�	

�ೕಹದ ಪ���ಂದು �ಗಕೂ�
ಒಂದು �ೕ�ಯನು�  ಎ�ದು

�ೂೕ���
ಕೂದಲು	
ಕಣು�ಗಳ�	
ಮೂಗು	
�ಾ�	

�ೂೕಳ�ಗಳ�	
�ೖಗಳ�	

�ೖ�ರಳ�ಗಳ�	
ಆಪ�	�ಾಗಗಳ�	
�ಾಲುಗಳ�	
�ಾದ	

	



ಈ ಸಂಧಭ�ಗಳ� �ತ � ��ದರೂ �ಮ�  ರಹಸ�  ಅಂಗಗಳನ�  ಮುಟ� ಬಹುದು. 
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1. �ೕ� �ಕ� ವ��ಗ, �ಮ�  ��, ತಂ� ಅಥ�
�ಮ� ನು�  �ೂೕ��ೂಳು� ವ ವ� ��ಯು �ಮ� ರಹಸ�
ಅಂಗಗಳನ�  �ೂ�ಯ�ೕ�ಗುತ�� ಏ�ಂದ� �ೕ�
ಅದನು�  �ಡಲು ತುಂ� �ಕ� ವ��ರು�ದ�ಂದ.
ಆದ� �ೂಡ� ವ�ಗು�� �ೂೕದಂ� �ೕ� ರಹಸ�
ಅಂಗಗಳನ�  ಶು��ೂ��ೂೕದು ಕ�ತು�ೂಳು� ��.
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2. �ಮ�  ರಹಸ�  ಅಂಗಗಳ� �ೂೕ�ದ� �, �ಮ�  ತಂ�
��ಗಳು ಅಥ� �ಮ� ನು�  �ೂೕ��ೂಳು� ವ
ನಂ�ಕಸ� �ೂಡ� ವರು ಔಷ� �ಕ�ೕ�ಗಬಹುದು. 

3. ಒಂದು �ೕ� �ಮ�  ಅ�ೂೕಗ�  ಸ� ಇಲ� �ದ� �
�ೖದ� ರು �ಮ�  ರಹಸ�  ಅಂಗಗಳನು�  ಮುಟ� ಬಹುದು
ಆದ� �ಮ�  �ೂ�ಯ� �ಮ�  �ೕಷಕರು ಅಥ�
�ಮ� ನು�  �ೂೕ��ೂಳು� ವ �ೂಡ� ವರು ಇರ�ೕ�ೕಕು. 
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�ಮ�  ರಹಸ�  ಅಂಗಗಳನು�  �ೕ� �ರು
���ೕ �ರಣಕೂ�  ಮುಟ� �ರದು. 

��ದರೂ ಅವರ ರಹಸ�  ಅಂಗಗಳನು�
�ೂೕಡಲು �ೕ�ದ�, �ಧ� �ಲ� ,  ರಹಸ�
ಅಂಗಗಳು ರಹಸ�  ಅಂಗಗಳು ಎಂದು �ೕ�.
�ಗೂ ಈ �ಷಯವನು�  �ೕ� ನಂ��
ಇ��ರುವ ��ಯರ ಬ� �ೕ�. 

��ಗೂ �ಮ�  ರಹಸ�  ಅಂಗಗಳ �ೕ�ೂೕ
��ಯಲು �ಡ�ೕ�.  

�ಮ�  ವಯು��ಕ ಅಂಗಗಳನು�  ��ದರೂ
ಮುಟ� ಲು ಪ�ಯ���ದ� '�ೕಡ' ಎಂದು
�ೕ�. ನಂತರ �ೕ� ನಂಬುವ �ೂಡ� ವ��
ನ�ದದ� ನು�  �ೕ�. My Body Is My  Body
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�ನ�  �ೕಹ� ��ೕಷ�ದದು�
�ನ� ನು�  �ೂೕ�ಸುವ ಹಕು�  ��ಗೂ ಇಲ� . 

 
�ನ� ನು �ರು �ೂ�ಯುವಂ�ಲ�
�ನ� ನು �ರು ಒ�ಯುವಂ�ಲ�

�ನ�  �ೖ �ೕ� ಬ� ಎ�ಯುವಂ�ಲ�  
�ನ�  �ೖ� �ಯ �ಡುವ ��ಲ�  

�ನ�  �ೖಯನು ಸುಡುವಂ�ಲ�  
��ದರೂ ಆ �ೕ� �ಮ� ನು�

�ೂೕ�ಸುವ ಪ�ಯತ�  ��ದ� �ೕ�
ನಂಬುವ ��ಯ�� ತ�ಣ�ೕ �ೕ�.

 
ಬ�� ನನ�  �ೕಹ ನನ� ದು �ಡು �ೕ�ೂೕಣ 
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ನನ�	�ೕಹ	ಇದು	ನನ�	�ೕಹ	
ಮತು�	ನನ�ನು�	�ೂೕ�ಸುವ	ಹಕು�	�ಾ�ಗೂ	ಇಲ�

ಏ�ಂದ�	ನನ�	�ೕಹ	ನನ�ದು	�ಾತ�	
ನನ�	�ೕಹ	ಇದು	ನನ�	�ೕಹ	

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

	
ನನ�	ಎರಡು	�ೖಗ��	ಸ���ಸಲು	
ಮತು�	ಎರಡು	ಕಣು�ಗ��	�ೂೕಡಲು	

ಮತು�	
ಎರಡು	��ಗಳ�	�ೕವ�	ನನ�	�ೕಳ���ರುವ�ದನು�	�ೕಳಲು
ಎರಡು	ಬಲ�ಾದ	�ಾಲುಗ��	ನನ�	ಕ��ೂಯ�ಲು.
ಮತು�	ನನ�	�ಲವ�	ರಹಸ�	ಅಂಗಗಳ�	ಇ�	

ಅವನು�	�ಾನು	�ೂೕ�ಸ�ಾ�.
ಏ�ಂದ�	

ಇದು	ನನ�	�ೕಹ	ನನ�	�ೕಹ	
ಮತು�	ನನ�ನು�	�ೂೕ�ಸುವ	ಹಕು�	�ಾ�ಗೂ	ಇಲ�

ಏ�ಂದ�	ನನ�	�ೕಹ	ನನ�ದು	�ಾತ�	
	

	
	

ಇದು	ನನ�	�ೕಹ	ನನ�	�ೕಹ	
ಮತು�	ನನ�ನು�	ಮುಟು�ವ	ಹಕು�	�ಾ�ಗೂ	ಇಲ�	

ಏ�ಂದ�	ನನ�	�ೕಹ	ನನ�ದು	�ಾತ�
	

ನನ�	ತ�ಯ�	ಕೂದ��	�ೂೕಡು	
	�ೂ��ಯ	ನಡುವ�	ಪ�ಟ�	�ಾ�ಯು	ಇ�	

			ನನ�	ಪ�ಟ�	ಮೂಗು	ಇ�	
	ಪ�ಟ�	ಪ�ಟ�	ಹತು�	�ಾ��ರಳ�ಗ��	

			ನನ�	�ಾ�	ಇ�	�ನ�	
�ೂ��ರ�ೕ�ಾದ	�ಷಯ��ಂದ	�ೕಳಲು	

	
			ಇದು	ನನ�	�ೕಹ	ನನ�	�ೕಹ	ಮತು�	

			ನನ�ನು�	�ೂೕ�ಸುವ	ಹಕು�	�ಾ�ಗೂ	ಇಲ�	
			ಏ�ಂದ�	ನನ�	�ೕಹ	ನನ�ದು	�ಾತ�	

			ಇದು	ನನ�	�ೕಹ	ನನ�	�ೕಹ	
			ಮತು�	ನನ�ನು�	ಮುಟು�ವ	ಹಕು�	�ಾ�ಗೂ	ಇಲ�	

			ಏ�ಂದ�	ನನ�	�ೕಹ	ನನ�ದು	�ಾತ�	
			�ೌದು	ನನ�	�ೕಹ	ನನ�	ನನ�	�ೕಹ	My Body Is My  Body
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ನನ�	�ೕಹ	ಇದು	ನನ�	�ೕಹ	�ಾಡು	1	
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�ಲ����	�ಾವ�	ತುಂಟತನ	�ಾಡು��ೕ�	

ಬ�� ಈಗ �ವ�ಗಳ ಬ�� �ತ��ೂೕಣ 
�ಮ� �ೂ��ೕ ��ಲ� ರೂ ಒಂ�ೕ �ೕ�ಯ �ವ�ಗಳನ�  �ೂಂ���.

�ಲ����	�ಾವ�	ಸಂ�ೂೕಷ�ಾ�ರು��ೕ�	 �ಲ����	�ಾವ�	ದುಃಖದ��ರು��ೕ�	

�ಲ����	�ಾವ�	�ೂೕಪದ��ರು��ೕ�	

�ಲ����	�ಾವ�	�ಂ�ಯ��ರು��ೕ�	



ಈ �ಳ� �ೕ� �ೕ� ಬ�ಯ �ಾವ�ಗಳ ವ�ಕ� ಪ�ಸುವ ಮುಖಗ��, �ಾವ �ಾವ�ಂದು ಗುರು�� ಪ���ಂದು
ಮುಖದ �ಳಗೂ ಬ��� 



	

�ಲ��� ��ದರೂ ನಮ� ನು�  ಮು���ಗ ಅಥ� ��ದರೂ ನಮ� ತ��  ಎಂದು ��ದದ� ನು�  �ಡಲು
�ೕ��ಗ ನಮ� ಮುಜುಗರ ಎ�ಸುತ��, ಏ�ೂೕ ಸ� ಇಲ�  ಎಂದು ಮನ��� ಅ�ಸುತ�� �� ಅ���ಗ '�ೕಡ' ಅಥ�
'�ಧ� �ಲ� ' ಎಂದು �ೕ�. ಮ�ಯ� �ಮ�  ನಂ�ಕಸ� ��ಯ�� �ಷಯ ���.

‘�ಮ�  ಮನ��� ಸ� ಅಲ�  ಅ���ದ� ನ�  �ಡ�ೕ�’

�ೕ� ��ಯರ ಒತ�ಡದ ಬ�� �ೕ��� ?

�ಳಯರು �ಮನು�  ಒ��ಯಪ�� �ಮ� �ಡಲು ಇಷ� �ಲ� ದ �ಲಸಗಳನು�  ��ಸಬಹುದು. �ಮ� ಇಷ� �ಲ� ದ ಆತ
ಆಡಲು ಒ���ಸಬಹುದು, �ೂೕಗು�ದು ತ��  ಎಂದು ���ರುವ �ಗಗ�� ಕ�ಯಬಹುದು, ತ��  ಎಂದು ���ರುವ
�ಲಸಗಳನು�  �ಡಲು ��ೕ�ೕ�ಸಬಹುದು. ಆದ� �ೕ� �ಮ�  ಮನ��ನ �ತನು�  �ತ � �ೕ�. 

‘�ಮ�  ಮನ��� ಸ� ಅಲ�  ಅ���ದ� ನ�  �ಡ�ೕ�’

My Body Is My  Body
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ಅವ�ೕ�ಸು�ದು, �ಂ�ಸು�ದು ಅಥ� �ದ�ಸು�� ಎಂದ�
'��ದರೂ �ಮ� ನು�  �ತುಗ�ಂದ �ೂೕ�ಸಬಹುದು,

ವ� ಂಗ� �ಡಬಹುದು, �ೂ�ಯಬಹುದು. 
 

�ಮ� ನು�  �ತುಗ�ಂದ �ೂೕ��ದ� 
�ಂತ���, ಅ�ಂದ �ೂರಟು�ೂೕ�, ಅವರನು�  �ಲ���. 

�ೕಡಕನನು�  �ಲ��� 
 

��ದರೂ �ಮ� ನು�  �ೂೕ�ಸಲು, �ೂ�ಯಲು ಅಥ� ತಳ� ಲು ಪ�ಯ��ಸು��ದ� � 
�ಮ�  ಧ� �ಯನು�  ಉಪ���. �ೂೕ�� ಕೂ� '�ೕಡ, ��ಸು, ಸ�ಯ ��' 

�ೖಯ��� ���� , ನಂತರ �ಮ�  ನಂ��ಯ ��ಯ�� �ೕ�.
 

 �ೕ� ಅಥ� ಇ���ದರೂ �ೕ�ಯವ�ಂದ �ಂದ��, �ದ��� ಒಳ�ಗು��ದ� � , 
�ಷಯವನು�  ಮು��ಡ�ೕ�. 

ಅವ�ೕ�ಸು�ದು, �ಂ�ಸು�ದು ಅಥ�
�ದ�ಸು�� ಎಂದ� ಏನು ?

 

ಇಲ
�, ��

��, ಸ�
ಾಯ

 �ಾ
�

ಪದ
ಗಳ�

 �ೂ
ೕ�
ಸುತ
��
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ಮನ��� ತ��  ಅ���ದ� ಅದ �ಡ�ೕಡ. 
�ಲವರು �ನ�  ತ��� ಮು�� ಅ�ೕ ಸ� ಎನ� ಬಹುದು 

�ೕ ಮ�ಯ�ೕಡ �ನ�  �ೕಹ �ನ� ದು 
ಸ�� ತ��ೕ �ನ�  ಮನಸು�  �ೕಳು�ದು 

�ನ� ಸ� ಅಲ�  ಅ��ದ� �ೕ ಅದ �ಡ�ೕಡ ಹು� 
�ೕಡ, �ನ� ತ��  ಅ��ದ� ಅದ �ಡ�ೕಡ, ಹು�, �ಡ�ೕಡ, �ಡ�ೕಡ

 
�ನ�  ಮೂಖ��ಂದು ��ದ ಜನರು �ಲವರು ಇರುವರು 

�ನ� �ದಕ ದ�ವ�  �ೕ� �ನ�  ���ಂದ ದೂರ ಇ�ಸಬಹುದು. 
�ನ� ಈ �ಷಯ ರಹಸ� ��ಡು ಎನ� ಬಹುದು.. 
ಆದ� �ನ� �ೂತು�  �ೕನು ಏನು �ಡ�ೕಕು. 

ಮನ��� ತ��  ಅ���ದ� ಅದ �ಡ�ೕಡ, �ಡ�ೕಡ. ಹು� !!
�ೕಡ, ಸ� ಅಲ�  ಅ���ದ�, ಅದ �ಡ�ೕಡ, ಹು� ! �ಡ�ೕಡ �ಡ�ೕಡ. 
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ಮನ���	ತಪ��	ಅ���ದ�	ಅದ	�ಾಡ�ೕಡ.	
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�ಾಡು	2	

�ನ� ನು�  ���ಟು� , �ನ�  ಬ��ನ �ಳ��ಂದ ಎಂದು �ೕಳಬಹುದು.
ಹಂ��ೂಳು� �ದು ತ��ೕನಲ� .. ಆದ� 

ಮನ��� ತ��  ಅ���ದ� ಅದ �ಡ�ೕಡ, �ಡ�ೕಡ. ಹು� !!
�ೕಡ, ಸ� ಅಲ�  ಅ���ದ�, ಅದ �ಡ�ೕಡ, ಹು� ! �ಡ�ೕಡ �ಡ�ೕಡ. 
�ೕಡ, ಸ� ಅಲ�  ಅ���ದ�, ಅದ �ಡ�ೕಡ, ಹು� ! �ಡ�ೕಡ �ಡ�ೕಡ. 

�ೕಡ, ಸ� ಅಲ�  ಅ���ದ�, ಅದ �ಡ�ೕಡ, ಹು� ! 
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"ಬ�� ಈಗ 'ಒಂದು �ೕ� �ೕ�ದ�' ಎಂಬ ಆಟದ ಮೂಲಕ �ಲ�
��ರಗಳನು�  ಕ��ಣ. 

ಆಗಂತುಕ/ಅಪ��ತ ಎಂದ� �ರು ಎಂದು �ಮ� �����ೕ ?
ನಮ� ಪ�ಚಯ�ಲ� ದ ವ� ��ಗಳನು�  ಅಪ��ತರು ಎನು� ��ೕ�.

ಅಪ��ತರು ಮ�� �ರುಷ ಆ�ರಬಹುದು. ಅಥ� �ೂಡ� ವರು �ಕ� ವರು
ಇರಬಹುದು. �ವ ಬಣ� ದವರು, ���ಕ ಸಮೂಹದವರು 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� 
�ೕ� ನಂಬುವ ��ಯರು ಪ�ಚ�ಸ� ಇರುವ ವ� ��� �ೂ� �ೕ�
�ತ�ಡ�ರದು, ���ೕ ಅವ�ೂಂ�� ಎ�ಯೂ �ೂೕಗ�ರದು. 

My Body Is My  Body
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�ಮ� ನು�  �ೂೕ��ೂಳು� ವ ಆ� ಅಥ� �ಮ�  ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ� ರು �ಮ�  ರಹಸ�
�ಗಗಳನು�  ಮುಟು� ವ ಪ�ಯತ�  ���ಗ ಏನು �ಡು�� ?

�ೕಡ ಎಂದು �ೂೕ�� �ೕ�, ನಂತರ �ೕ� ನಂಬುವ ��ಯರ ಬ� ಓ�
�ೂೕ� �ಷಯ ���. 

�ೕ� �ೂರಗ� ಆಡು��ರು�ಗ ��ದರು ಬಂದು �� ಮ� ಕ�ದು
�ೂೕ�� � ಹುಡು�ೂೕಣ ಎಂದ� ಏನು �ಡು�� ? 

�ೕಡ ಎಂದು �ೂೕ�� �ೕ� ನಂತರ �ೕ� ನಂಬುವ ��ಯರ ಬ�� ಓ�
�ೂೕ� �ಷಯ ���. 
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ಈ ಆಟದ ಮೂಲಕ �� ಅ�ಯ�� ಪ����ಗಳ� ಏನು �ಡ�ೕಕು
ಎಂದು ��ದು�ೂ�ೂ�ೕಣ.

�ೕಡ 

ಎಂದು �ೂೕ�ಾ�
 �ೕ� 
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�ೕ� ಮ�ಯ� ಒಬ� �ೕ ಇರು�ಗ ��ದರೂ ಬಂದು ��ಲು ತ��ದ� ಏನು
�ಡು�� ?
೧) ���ೕ �ರಣಕೂ�  ��ಲು ��ಯ�ೕ�. 
೨) ���ನ ಬ�ಯ ವ� �� �ೂೕಗ� ಇದ� �, ��ಯವ�� ಅಥ� ಸಂಬಂ�ಗ�� ಕ� ��.
೩) �ಮ� ��ಂದನು ಸ�ಯ �ಗ�ದ� �, ಭಯ�ಗು��ದ� � ��ೕಸ�� ಕ� ��. 
  
��ದರೂ ಅಪ��ತರು ��ಯ ಬ� ಬಂದು , �ನ�  ತಂ� ಅಥ� �� �ನ� ನು
ಕ�ತರಲು ಕಳು���� ಎಂದ� ಏನು �ಡು�� ?
�ೕಡ ಎಂದು �ೕ�, �ೕ� ನಂಬುವ ವ� ��� �ಷಯ ��ಸಲು ಓಡು��.   

ಆ ಅಪ��ತ�� �ನ�  ತಂ� ಅಥ� ��, �ಕ� ಪ�  �ಕ� ಮ�  �ರ�ದರು �ಸರು �ೂ��ದ� �
ಅವ�� �ಮ�  ಕುಟುಂಬದ ಪ�ಚಯ ಇ� ಎಂದು ಅಥ��ೕ ? ಇಲ�  , ಅವರು ���ಕ
�ಲ�ಣಗ�ಂದ ��� ಸಂಗ ���ರಬಹುದು. 
�ೕಡ ಎಂದು �ೕ�, �ೕ� ನಂಬುವ ವ� ��� �ಷಯ ��ಸಲು ಓ�.
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�� 'ಒಂದು �ೕ�' ಆಟವ ಆ�ೂೕಣ 
ಇ�� ಪ��� �ಗೂ ಉತ�ರಗಳು..

ಪ�� �� �ೕ� �ಲ� ಲು, 
ಇಲ� , �ದ� �ಲ�  ಎಂದು �ೕ� �ೂೕ�ೂೕಣ..

 
ಒಂದು �ೕ�, ��ಯ ನಂತರ 

�ೂ�ಯುವ ��ನ� ಬಂದ ಅಪ��ತ 
��ನ� ಸು�ೂ�ೕಣ � ಎಂದು ಕ�ದ�. 

ಇಲ�  �ಧ� �ಲ� , �ೕನು ಅಪ��ತ 
�ನ�  ��ನ� ಸುತ�ಲು �ನು ಬರು��ಲ�  

ಅಪ�  ಅಮ�  �ೕ�ರುವರು 
ಅಪ��ತ�ೂಂ�� �ೂೕ�ೂೕದು ಸ� ಅಲ� . 
�ನು �ೕಳು� 'ಇಲ� ' ಖಂ�ತ�� ಇಲ� . 

 
ಒಂದು �ೕ�, �ೕ ಮ�ಯ�ರು�ಗ 

�ನ�  �ೂೕ��ೂಳು� ವ ಆ� 
�ನ�  ರಹಸ�  ಅಂಗಗಳನು�  ಮುಟ� ಲು ಪ�ಯ���ದ� 

ಏನು �ಡು�� ?
�ೕ�, ಇಲ�  ಆ�, 

�ೕನು ಅ� ಮುಟು� �ದು ನನ� ಇಷ� ���  
ಏ�ಂದ� ಅ� ನನ�  ರಹಸ�  ಅಂಗಗಳು 

ನನ�  �ೕಹ ನನ� ದು , �ಮ� ದಲ�
�ನು ಇಲ�  ಎನು� �, ಖಂ�ತ ಇಲ� . 

 
 

“ಒಂದು �ೕ�' ಆಟ 
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�� 'ಒಂದು �ೕ�' ಆಟವ ಆಡು����. 

ಇ�� ಪ��� �ಗೂ ಉತ�ರಗಳು..
ಪ�� �� �ೕ� �ಲ� ಲು, 

ಇಲ� , �ದ� �ಲ�  ಎಂದು �ೕ� �ೂೕ�ೂೕಣ..
 

ಒಂದು �ೕ�, ಆ ಒಬ�  ವ� �� 
�ಮ�  ಕುಟುಂಬ�� ಹ��ರದ ವ� �� ಅಥ� ಕುಟುಂಬದ ವ� �� 

�ಮ� ನು�  ಮು���ಗ �ೂೕ���ಗ 
�ಟ� ದು�  ಅ���ದ� , ಅಸಹ�ೕಯ ಅ��ದ� 

�ೕ� ಏನು �ೕಳ�ೕಕು ?
ದಯ�ಟು�  �ೕ� �ಡ�ೕ� 

�ೕ� �� ನನ�  ಮುಟು� �ದು ನನ� ಇಷ� �ಲ�  
ನನ� �ೕ� ಇಷ�  ಇದ� ರೂ, 

ದಯ�ಟು�  �ೕ� �ಡ�ೕ� 
ಏ�ಂದ� ��ನು�  �ಕ� ವರು �ೂೕ�. 
�ನು �ೕಳು� ಇಲ�  ಖಂ�ತ ಇಲ� . 

 

ಇಲ� ಎಂದು �ೕ�!
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�ೕವ�	�ಾರ	ಬ�	�ಮ�	ಸಮ��ಗಳನು�	�ೕ��ೂಳ�ಬಹು�ೂೕ	ಅಥ�ಾ	�ಮ�	�ಾರ	ಹ��ರ
�ಾತ�ಾಡಲು	ಭಯ�ಾಗುವ��ಲ���ೕ,	�ಾರು	�ಮ�	ಸ�ಾಯ	�ಾಡು�ಾ��	ಎಂದು	�ಮ�

ನಂ��	ಇರುತ��ೂೕ	ಅವರು	'ನಂ�ಕಸ�	��ಯರು'	

	�ಾರು	ನಂ�ಕಸ�	ವಯಸ�ರು	?

	�ಾ�ಂಶು�ಾಲರು
ಮುಖ�	��ಕರು	

�ಾ�ಯ	ಸಲ��ಾರರು	
��	�ೂ�ಯವರು	

��ಕರು	
�ಾಗ�ದಶ�ಕರು	

	

�ಾ�	
ತಂ�	
ಅಜ�	
ಅ��	
ಅಣ�	
ಅಕ�		
�ಕ�ಪ�	
�ಕ�ಮ�	

	
	

�ೕನು �ಾರ ಬ� ಸಮ��ಗಳನು� ಹಂ��ೂಳ�ಬಹು�ೂೕ 
ಆ �ಲವ� ನಂ�ಕಸ� ��ಯರ ಪ�� ಈ �ಳ�� 

 



�ೕವ�	�ೕ�	�ಾರ�ಾ�ದರೂ	ನಂ�	ಅವರ	ಬ�	�ಮ�	ಸಮ��ಗಳನು�	�ೖಯ��ಾ�	�ೕ��ೂಳ�ಬಹುದು
ಎಂದು	�ಮ�	ಅ���ದ�	..	ಅವರ	�ತ�ವನು�	ಇ��	���	

	



	
�ೕವ�	�ೕ�ಯವ�ಂದ	�ರುಕುಳ��	ಒಳ�ಾಗು��ದ��,	ಅದನು�
�ೕವ�	ನಂ�ಕಸ�	��ಯ�ೂಂ��	�ೕ��ೂಳ�ಲು	�ೂರ�ಾಗ
�ಾವ��ಾದರೂ	ಈ	�ಾವ�ಗಳ�	ಮನ���	ಬರಬಹುದು.

	
1)	�ಮ�	ಮುಜುಗರ�ಾಗಬಹುದು

ಪರ�ಾ�ಲ�.	
�ೕವ�	�ಾತ�	ಅಲ�,	ಹಲವರು	ಸಮ��ಗಳನು�	�ೕ��ೂಳ�ಲು

ಮುಜುಗರ	ಪಡು�ಾ��,	ಆದ�	�ಂಜ�ಯ�ೕ�.	
	

2)	�ೕವ�	�ಷಯವನು�	�ೕ��ೂಳ�ಲು	ಸ��ಾದ	ಪದಗಳ�
�ಗ�ೕ	ಒ�ಾ�ಡಬಹುದು.	ಪರ�ಾ�ಲ�,

		ಆದ�	�ಮ�	�ಾಧ��ಾದಷು�	ಉತ�ಮ	�ಾಗ�ವನು�
�ವ��

	
	
	My Body Is My  Body

www.mybodyismybody.com

�ನ�ನ��ಟು��ೂ��. 
�ಮ� �ಾ�ಾದರೂ �ಂ�ಸು��ದ���, 
�ಮ� ರಹಸ� ಅಂಗಗಳನು� ಮುಟು���ದ���,

�ೕವ� ನಂಬುವ ��ಯ��
�ೕ��ೂಳ��ೕ�ೕಕು. 

ಅವರು �ಮ� ಸ�ಾಯ �ಾಡ�ದ��.
�ಮ�ನು� ನಂಬ�ದ��,
 ಇ�ೂ�ಬ��� �ೕ�. 
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3)	�ೕವ�	ಸಮ��	�ೕ��ೂಳ���ಾಗ	ಹೃದಯ	�ೂೕ�ಾ�
�ೂ�ದು�ೂಳ�ಬಹುದು,	ಧ��	�ಾಗೂ	�ೕಹ	ನಡುಗಬಹುದು.		
�ೕಘ��ಾ�	ಉ���ದು�ೂಂಡು,	��ಾನ�ಾ�	ನ��ದ�ನು�

�ೕ�.	
	

4)	�ೕವ�	ಸ�ಲ�	ಸ�ಲ��ಾ��ೕ	�ಷಯವನು�	��ಸುವ�ದು
ಅನುಕೂಲ	ಅ���ದ�	�ಾ��ೕ	�ಾ�.	

�ೕವ�	�ೕ�	�ೕ�ದರೂ	ಪರ�ಾ�ಲ�	-	�ೕ��ೂಳ��ವ�ದು
ಮುಖ�ವ��ೕ.	

	
5)	�ಮ�	�ಮ�	ಸಮ��ಗಳನು�	ಬರವ��	ಅಥ�ಾ	�ತ�

��ಸುವ�ದರ	ಮೂಲಕ	ವ�ಕ�	ಪ�ಸುವ�ದು	ಅನುಕೂಲ	ಅ���ದ�
�ಾ�ೕ	�ಾ�.

�ಮ�	ಏನು	ಸುಲಭ	ಅ��ಸುತ��ೂೕ	ಅ�ೕ	�ಾ�	
�ಾ�ಾದರೂ	�ಮ�ನು�	ನಂಬುವವ�ಗೂ	�ೕಳ�ತ��ೕ	ಇ�!	

	
ಬ��	ಈಗ	'ಒಂದು	�ೕ�	�ೕವ�	�ೂಂದ�ಯ��	ಇದ��'	�ಾಡು

�ೕ��ೕಣ	
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ಒಂದು	�ೕ�	�ೕವ�	�ೂಂದ�ಯ��	ಇದ��,	
�ಮ�	�ೂ��ಲ�	ಏನು	�ಾ�ೂೕದು	?

�ೂೕ�	�ಾ��ಾದರೂ	�ೕ�	�ದಲು.	-
	ಅವರು	�ಮ�	�ಾತು	�ೕಳ�ವವ�ಗು.	
�ೕವ�	�ಾರ�ಾ�ದರೂ	ಹುಡುಕ�ೕ�ೕಕು,
	�ಮ�	ಸಮ��ಗಳನು�	�ೕ�	�ೂಳ�ಲು.	

ಒಂದು	�ೕ�	ಸಮ��	ಇದ��	-
	�ಮ�	�ಾತು	�ೕಳ�ವವರ	ಹುಡುಕ�ೕ�ೕಕು.	

	
�ಮ�	ತಂ�	�ಾ��	�ೕ�	
ಅಜ�	ಅ��ಗೂ	�ೕ�	
�ಮ�	�ಕ�ಪ�	�ಕ�ಮ�	

ಅಥ�ಾ	�ಾ�ಯ��	�ೕಚ�	
�ೕಳ�ತ��ೕ	ಇ�	�ೕಳ�ತ��ೕ	ಇ�	

�ಮ�	�ಾತು	�ಾ�ಾದರೂ	�ೕಳ�ವವ�ಗು.	
ಒಂದು	�ೕ�	ಸಮ��	ಇದ��	-	

�ೕ��ೂಳ�ಲು	ಒಬ�ರ	ಹುಡುಕ�ೕ�ೕಕು.
	
	
	

ಒಂದು	�ೕ�	�ೕವ�	�ೂಂದ�ಯ��	ಇದ���ಾಡು	4	
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�ನ�ನು�	�ಾ�ಾದರೂ	�ೂೕ��ದ�	,
	�ೕನು	ಏನು	�ಾಡ�ೕಕು	ಎಂದು	�ೂ��ಲ��ೕ?	
�ೂೕ�	�ಾ��ಾದರೂ	�ೕ�	�ದಲು.	-	
ಅವರು	�ಮ�	�ಾತು	�ೕಳ�ವವ�ಗು.	
�ೕವ�	�ಾರ�ಾ�ದರೂ	ಹುಡುಕ�ೕ�ೕಕು,	
�ಮ�	ಸಮ��ಗಳನು�	�ೕ�	�ೂಳ�ಲು.	
ಒಂದು	�ೕ�	ಸಮ��	ಇದ��	-	

�ಮ�	�ಾತು	�ೕಳ�ವವರ	ಹುಡುಕ�ೕ�ೕಕು.	
	

	�ಮ�	��ಯವ��	�ೕ�	
�ಮ�	�ಾಗ�ದಶ�ಕ��	�ೕ�	

�ೕವ�	ನಂಬುವ	�ಾ��ಾದರೂ	�ೕ�
	ಆದ�	ಸಮ��	�ೕಳ�ೕ�ೕಕು.	

�ಮ�	�ಾತು	�ೕಳ�ವವ��	�ೕಳ�ತ��ೕ	ಇ�	
�ೕಳ�ತ��ೕ	ಇ�	�ೕಳ�ತ��ೕ	ಇ�	

�ಮ�	�ಾತು	�ಾ�ಾದರೂ	�ೕಳ�ವವ�ಗು.	
ಒಂದು	�ೕ�	ಸಮ��	ಇದ��	-	

�ಮ�	�ಾತು	�ೕಳ�ವವ��	�ೕಳ�ತ��ೕ	ಇ�
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ಮೃದು�ಾದ	��ೕ� 
��ೕ�	ಎಂದ�	�ಾಜೂ�ಾ�	ಕರು��ಂದ	ನ�ದು�ೂಳ��ವ�ದು

ಆ�ೖ�	�ಾಡುವ�ದು,	ಹಂ��ೂಳ��ವ�ದು,	ಮತು�	ಒಬ��ೂ�ೂಬ�ರು
ನಂಬುವ�ದು.	

�ಾವ�	��ೕ�ಸುವ	ಜನ�ೂಂ��	ಸಮಯ	ಕ�ಯಲು	�ಾವ�	ಇಷ�ಪಡು��ೕ�
ಮತು�	�ಲಸಗಳನು�	�ಾಡಲು	�ಾವ�	ಇಷ�ಪಡು��ೕ�	-	ಉ�ಾಹರ��:	

	
ಪ�ಸ�ಕಗಳನು�	ಓದುವ�ದು
ಆಟ	ಆಡುವ�ದು	

ಒ���	ನ�ಯುವ�ದು	
�ತ�	��ಸುವ�ದು	
�ಾಡು	�ೕಳ�ವ�ದು	
ಅಡು�	�ಾಡುವ�ದು	
��	�ೂೕಡುವ�ದು

	



�ೕವ�	ಇಷ�	ಪಡುವ	ವ���ಗಳ	�ೂ�	�ೕವ�	�ಾವ	�ಲಸಗಳನು�	ಒಟು�	�ೕ�	�ಾಡಲು	ಇಷ�	ಪಡು��	ಈ	�ಳ�	ಬ���.	ಅಥ�ಾ	�ಮ�	ತುಂ�ಾ	ಇಷ��ಾದ
�ಲಸವನು�	�ತ�	���.	

	



�ಮ�ನು�	�ೂೕ��ೂಳ��ವವರು	ಈ	�ಳ�ನವ�ಗಳ�	ಅಗತ��ಾ�	�ಮ�
�ಗುವಂ�	�ೂೕ��ೂಳ��ೕಕು.

	
1.	�ಮ�	��ೕ�	�ಗ�ೕಕು	

2.	�ಮ�	�ೂ��	ತುಂಬುವಷು�	ಆ�ಾರ	�ಗ�ೕಕು	
3.	�ೕವ�	ಶುದ��ಾದ	ಬ��ಗಳನು�	�ಾಕ�ೕಕು	

4.	�ಮ�	ಹಲು�ಗಳ�	ಸ�ಚ��ಾ�ರ�ೕಕು	
5.	�ೕವ�	ತ�ಯನು�	�ಾ�ರ�ೕಕು	
6.	�ೕವ�	�ಾ�ನ	�ಾ�ರ�ೕಕು	

7.	�ಮ�	ಅಗತ��ಾದಷು�	���	�ಗ�ೕಕು	
8.	�ಮ�	ಸಮ��ಗ��	ಸ�ಾಯಕ�ಾ�ರ�ೕಕು.

9.	�ೕವ�	�ೂೕ�ನ���ಾ�ಗ	�ಮ�	ಸ�ಾಯ��	ಅವ�ರ�ೕಕು		
	

�ಮ�ನು�	��ಾ��	ಆ�ೖ�	�ಾಡುವ�ದು	ಬಹು	ಮುಖ��ಾ��.	
ಆ	ಮೂಲಕ	�ೕವ�	ಸಂ�ೂೕಷ�ಾ�,	ಆ�ೂೕಗ�ಕರ�ಾ�,	ಸದೃಢ�ಾ�

��ಯ�ೕಕು	
	

ಬ��	'��ೕ�ಯು	�ೌಮ�'	ಎಂಬ	�ಾಡನು�	�ಾ�ೂೕಣ	



��ೕ�ಯು	�ೌಮ�
��ೕ�	�ೌಮ�,	��ೕ�	ದ�

ಒಂ�ಾ�	�ಾ�	ಆಗ	�ಮ�	�ಗುವವ�	
ಒ�ಾ��	�ಾಡಬಹು�ಾದ	ಹಲವ�	ಒ��ಯ	�ಲಸಗಳ�

ನಮ�	��ೕ�ಯನು�	�ೂೕ�ಸಲು  
�ೕವ�	ನನ�	ಕ�ಯನು�	ಓದಬಹುದಲ�
�ೂರ�	�ೂೕ�	ಆಟ	ಆಡಬಹುದಲ�	

	
�ೖಕ�	ಓ�ಸಲು	�ೕ��ೂಡಬಹುದು,	�ಾನು	�ೕಳದ	�ಾ�.

ಹ�ಾ�ಾರು	�ಲಸಗ��	ಒ���	�ಾಡಲು	
ಹಲ�ಾರು	�ಾ�ಗ��	�ಾಳ�	�ೂೕ�ಸಲು	

�ಾನು	�ನ�ನು�	��ೕ�ಸು��ೕ�	ಎಂದು	�ಾವ�	ಒಬ���ೂಬ�ರು	�ೕಳಬಹುದು	
	ಹಲವ�	�ಾ�

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

	
��ೕ�	�ೌಮ�
��ೕ�	ದ�

ಒಂ�ಾ�	�ಾ�	ಆಗ	�ಮ�	�ಗುವವ�	
ಒ�ಾ��	�ಾಡಬಹು�ಾದ	ಹಲವ�	ಒ��ಯ	�ಲಸಗಳ�

	
ಈ	�ಷಯಗಳನು�	���ಂ��	ಹಂ��ೂಳ��ವ�ದು	ತುಂ�ಾ	ಸಂ�ೂೕಷ�ಾ��
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ರಹಸ�ಗ��	�ೕಡ	ಎಂದು	�ೕಳ�ವ	�ಯಮಗಳನ�	ಕ��ೕಣ	ಬ��.
�ಲ����	�ಮ�ನು�	�ೂೕ�ಸುವವರು	ಅಥ�ಾ	�ಮ�	ರಹಸ�	�ಾಗಗಳನು�	ಮುಟು�ವವರು	,	�ಮ�	ಈ

�ಷಯವನು�	ರಹಸ��ಾ�ಡಲು	�ೕಳಬಹುದು.	
ಆದ��ಂದ	�ೕವ�	ರಹಸ�ಗಳ�	�ೕಡ	ಎಂದು	�ೕಳ�ವ	�ಯಮಗಳನು�	ಕ��ರ�ೕಕು.	

	
�ಮ�ನು�	�ೂೕ�ಸುವವರು	ಅವರು	�ಾಡು��ರುವ	ತಪ��	�ೕ�ಯವ��	��ಯ�ಾರದು	ಎಂದು	�ಮ�

�ಲವ�	�ಷಯಗಳನು�	�ೕಳಬಹುದು.	ನಂಬ�ೕ�	ಅದು	ಸತ�ವಲ�	:
	

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��	-	�ೕಡ	ಎಂದು	�ೕ�.
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ಇದು	ರಹಸ�ನ	ಅಥ�ಾ	ಆಶ�ಯ��ೂ�ಸಲು	���ರುವ	�ಷಯ�ಾ	?
ರಹಸ�ನ	ಅಥ�ಾ	ಆಶ�ಯ��ೂ�ಸಲು	���ರುವ	�ಷಯ�ಾ	ಎಂದು	ಗುರು��	

	
1.		ಅಮ�ನ	ಹು��ದ	�ನ��	ಈ	�ನ	��ೕಷ	ಸಂಭ��ಾಚರ�	�ಾಡು����ೕ�.

	
ರಹಸ�																	ಆಶ�ಯ��ೂ�ಸಲು

	
2.		�ೕನು	ನನ�	�ೂ�ಯ��	�ನ�	ಅಪ�	ಅಮ���	�ೕಳ�	ಬರ�ೕಕು.

	
	ರಹಸ�																ಆಶ�ಯ��ೂ�ಸಲು

	
3.		ಈ	�ನ	�ನ�	ಸ�ೂೕದ��	ಇಷ��ಾದ	�ೕ�	ತ�ಾ��ೂೕಣ	

	
				ರಹಸ�																			ಆಶ�ಯ��ೂ�ಸಲು

	
4.		ಒಬ�ರ�ೂ�ಬ�ರು	ಮುಟು�ವ	ಆಟ	ಆ�ೂೕಣ	ಆದ�	�ಾ�ಗೂ	�ೕಳ�ಾರದು	

	
	ರಹಸ�																			ಆಶ�ಯ��ೂ�ಸಲು

	
�ಮ�	�ೂೕ�ಾಗುವ	�ಾಗು	ಮುಜುಗರ��ಸುವ	�ಾ�	�ಾ�ಾದರೂ	ನ�ದು�ೂಂಡು	ಅದನು�	

ರಹಸ��ಾ�ಡಲು	�ೕ�ದ�	,	ಅಥ�ಾ	�ಮ�	ರಹಸ�	ಅಂಗಗಳನು�	ಮು��	,	ರಹಸ��ಾ�ಡಲು	�ೕ�ದ�,	
�ೕಡ	/	ಇಲ�	ಎಂದು	�ೕ�	,	�ಮ�	ನಂ�ಕಸ�	��ಯರ	ಬ�	�ಷಯ	�ೕ�.	

	
'ರಹಸ�ಗ��	�ೕಡ	ಎಂದು	�ೕ�'	ಎಂಬ	�ಾಡನು�	ಈಗ	�ಾ�ೂೕಣ.
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�ಾನು	ಏನನು�	ರಹಸ��ಾ��ೂೕ�ಲ�,	�ಾವ�	ಏನನು�	ರಹಸ��ಾ��ೂೕ�ಲ�	
�ಾನು	ಏನನು�	ರಹಸ��ಾ��ೂೕ�ಲ�,	�ಾವ�	ಏನನು�	ರಹಸ��ಾ��ೂೕ�ಲ�

�ೕನು	ನನ�ನು	�ೂೕ�ಸಲು	ಯ���ದ�	
�ಾನು	�ನ�	ಬ��	�ೕಳ��	ಎಲ��ಗೂ.	

ಏ�ಾದರೂ	�ಾಡಲು	ಯ���ದ�	�ಾ��ಾದರೂ	�ಾವ�	�ೕಳ��ವ�	
�ೕನು	ತಪ��	ಎಂದು	�ೂತು�	ನಮ�	

�ಾನು	�ಾ��ಾದರು	ಖಂ�ತ	�ೕಳ��	
�ಾನು	ಏನನು�	ರಹಸ��ಾ��ೂೕ�ಲ�,	�ಾವ�	ಏನನು�	ರಹಸ��ಾ��ೂೕ�ಲ�	
�ಾನು	ಏನನು�	ರಹಸ��ಾ��ೂೕ�ಲ�,	�ಾವ�	ಏನನು�	ರಹಸ��ಾ��ೂೕ�ಲ�	

	
	

�ೕನು	ನನ�	ಅವ�ೕಳನ	�ಾಡಲು	ಯ���ದ�	ಅದು	ತಪ��.	
�ಾನು	�ಾ��ಾದರು	�ೕಳ��	,	�ಾವ�	�ಾ��ಾದರು	�ೕಳ��ವ�.	

ರಹಸ�ಗ��	�ೕಡ	ಎ�ೂ�ೕಣ	
ರಹಸ�ಗ��	�ೕಡ	ಎ�ೂ�ೕಣ
ರಹಸ�ಗ��	�ೕಡ	ಎ�ೂ�ೕಣ

�ಾವ�	�ೕ��ೕಣ	'�ೕಡ'	'�ೕಡ'	'�ೕಡ'	'�ೕಡ'	
�ಾನು	ಏನನು�	ರಹಸ��ಾ��ೂೕ�ಲ�,	�ಾವ�	ಏನನು�	ರಹಸ��ಾ��ೂೕ�ಲ�	
�ಾನು	ಏನನು�	ರಹಸ��ಾ��ೂೕ�ಲ�,	�ಾವ�	ಏನನು�	ರಹಸ��ಾ��ೂೕ�ಲ�	

ರಹಸ�ಗ��	�ೕಡ	ಎ�ೂ�ೕಣ
ರಹಸ�ಗ��	�ೕಡ	ಎ�ೂ�ೕಣ
ರಹಸ�ಗ��	�ೕಡ	ಎ�ೂ�ೕಣ	
�ಾವ�	�ೕಳ��ವ�	�ೕಡ	

	

'ರಹಸ�ಗ��	�ೕಡ	ಎಂದು	�ೕ�'
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�ೕವ�	�ಮ�	�ೕಹವನು�	ಸುರ�ತ�ಾ��ಸಲು	ಕ�ತ	
ಆರು	��ಾನಗಳನು�	ಬ���.	



ಎಲ�ರೂ	ಸುರ�ತ�ಾ��	ಮಕ��ೕ		!!
	
	
	


