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ഒരഽ സഽട്പഭ്ഺ ത്ത഻് അട഻വ ഹട് ത്ത഻് ചലപ്പഺടഽകള്ക് ട്ശദ്ധ഻ച്ച് എവ഻ടഽീത്ത
മഽറ഻വഺണഽ പഴഽത്തഽീപഺച്ഠ഻യത് എേഺശങ്കീപ്പടഽേ ആണ്കഽച്ഠ഻കളുീടയഽൈം,
ീപീച്ഠീേഺരഽനഺള്ക് ുചഺരയാറ഻വരഽേ ഽ കഺണഽുപഺള്ക് മഺട് ൈം ഒരവയവത്ത഻ീന്റ
സഺേ഻ദ്ധയൈം ആദ്യമഺയ഻ ു
ൂലൈംഗ഻കപ഼ഡനങ്ങീള

ഺദ്ധയീപ്പടഽേ ീപണ്കഽച്ഠ഻കളുീടയഽൈം,

഻ര഻ച്ചറ഻യഺനഺവഺീ ുയഺ മറലുള്ളവുരഺടഽ

വ഻ശദ്഼കര഻കഺനഺവഺീ ുയഺ കഽഴങ്ങഽേ പ഻ച്ഞഽകഽച്ടഽങ്ങളുീടയഽൈം,
കലയഺണൈംകഴ഻ച്ടഽ വര്ഷങ്ങളഺയ഻ച്ഠുൈം സൈംുഭ്ഺഗത്ത഻ുലകഽ കടേ഻ച്ഠ഻ലലഺത്ത
ദ്പ ഻കളുീടയഽീമഺീക മനുേശങ്ങളുീട മാലകഺരണൈം ഒേഽ ീേയഺണ് —
ൂലൈംഗ഻കവ഻ദ്യഺഭ്യഺസത്ത഻ീന്റ അഭ്ഺവൈം.
സപാര്ണസഺ്ഷരര യഽള്ള നമ്മഽീട നഺച്ഠ഻്ുപ്പഺലഽൈം ൂലൈംഗ഻കവ഻ദ്യഺഭ്യഺസൈം
അയ഻ത്തൈം ക്പ഻ച്ചു മഺറല഻ന഻ര്ത്തീപ്പടഽകയഺണ്. ഒരഽപ഻ട഻ അച്ഝ കളുൈം
ീ റല഻ദ്ധഺരണകളുമഺണ് ഇ ഻നഽ പ഻േ഻ലഽള്ളത്. ൂലൈംഗ഻കവ഻ദ്യഺഭ്യഺസീമേഺ്
പലരഽൈം ധര഻ച്ചുീവച്ച഻ര഻കഽേ ഽുപഺീല കാീടക഻ടകഽുപഺള്ക് എീതഺീകയഺണഽ
ീചുേണ്ടത് എേ പര഻ശ഼ലനൈം മഺട് മലല; മറ഻ച്ച് ൂലൈംഗ഻ക

എേ ഒറലപ്പദ്ൈം

ീകഺണ്ടഽ വ഻വ്ഷര഻പ്പ഻കീപ്പടഽേ അുനക രൈം ശര഼രട്പട്ക഻യകീളയഽൈം
സവഭ്ഺവഗഽണങ്ങീളയഽൈം കഽറ഻ച്ചുള്ള സമട്ഗമഺയ അറ഻വഽപകരലഺണ്.

ലലൈംഗ഻കതയെപ്പറ്റ഻ ഒരല്പൈം
ൂലൈംഗ഻ക ക് മഺനസ഻കവഽൈം ശഺര഼ര഻കവഽമഺയ മഺനങ്ങളുണ്ട്.
ല഻ൈംഗത്ത഻്ീപ്പടഽേഽ എേ ു

ഺധൈം, സവശര഼രുത്തഺടഽൈം വയക്ത഻

ഺന് ഏ ഽ
ന്ധങ്ങുളഺടഽമഽള്ള

കഺഴ്ചപ്പഺടഽകള്ക്, ഇരഽല഻ൈംഗങ്ങളുീടയഽൈം സവ഻ുശഷ കീളയഽൈം കര്ത്തവയങ്ങീളയഽൈം
കഽറ഻ച്ചുള്ള അഭ്഻ട്പഺയങ്ങള്ക് എേ഻വ മഺനസ഻കവഽൈം; ട്പ യഽ്പഺദ്നഺവയവങ്ങള്ക്,
കഺമ ിഷ്ണ, സതഺുനഺ്പഺദ്നൈം

ഽടങ്ങ഻യവ ശഺര഼ര഻കവഽൈം ആയ മഺനങ്ങളുീട

ഉദ്ഺഹരണങ്ങളഺണ്.
ൂലൈംഗ഻ക

നമ്മഽീട ജ഼വ഻ ങ്ങളുീട അവ഻ഭ്ഺജയവഽൈം അ ഻ട്പധഺനവഽമഺയ ഒരഽ

ഘടകമഺണ്. ൂലൈംഗ഻കകഺഴ്ചപ്പഺടഽകള്ക് ഒരഺളുീട വയക്ത഻ വത്ത഻ീന്റ ഭ്ഺഗമഺയ഻ന഻േ്
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അയഺളുീട ജ഼വ഻ വ഼്ഷരണീത്ത സവഺധ഼ന഻കഽേഽണ്ട്.

മനസ്സ഻ീന്റയഽൈം

ശര഼രത്ത഻ീന്റയഽൈം ീസൌഖയത്ത഻ന് നലല ൂലൈംഗ഻കഺുരഺഗയൈം അന഻വഺരയവഽമഺണ്.
ഇട് ുയീറ ട്പസക്ത഻യഽള്ള ൂലൈംഗ഻ക ീയകഽറ഻ച്ചുള്ള ശ഻്ഷരണൈം പു്ഷര ഇുപ്പഺഴഽൈം
മ഻കവര഻ലഽൈം അസവസ്ഥ യഽളവഺകഽേ ഽൈം ീപീച്ഠേഽ വ഻വഺദ്ങ്ങള്ക്കഽ
വഴ഻ീവകഽേ ഽമഺയ ഒരഽ വ഻ഷയമഺണ്.

ലലൈംഗ഻കവ഻ദ്യഺഭ്യഺസൈം എന്ത്, എന്ത഻ന്
ൂലൈംഗ഻ക യഽീട വ഻വ഻ധ ഘടകഭ്ഺഗങ്ങീളകഽറ഻ച്ചുള്ള ശഺ ഹട് ഼യവ഻ച്ഝഺനൈം
കഽച്ഠ഻യഽീട ട്പഺയത്ത഻നഽൈം മഺനസ഻കവളര്ച്ചകഽൈം അനഽസി മഺയ ര഼ ഻യ഻്
പട഻പട഻യഺയ഻ പകര്േഽീകഺടഽകഽേ ഻ീനയഺണ് ൂലൈംഗ഻കവ഻ദ്യഺഭ്യഺസൈം
എേഽവ഻ള഻കഽേത്.

ീന്റ ശര഼രീത്തയഽൈം മനസ്സ഻ീനയഽൈം ശര഻യഺയ഻ ഉള്ക്ീകഺള്ളഺന്

ട്പഺപ് ഻യഽണ്ടഺകഽക, മറലുള്ളവുരഺടഽൈം
ഉത്തരവഺദ്഻ത്തു

ുേഺടഽ ീേയഽമഽള്ള

ഺധൈം ഉളവഺക഻ീയടഽകഽക,

ന്ധങ്ങള഻് പഽലര്ുത്തണ്ട

കഺഴ്ചപ്പഺടഽകളുൈം ഉപുയഺഗ഻ുകണ്ട കഴ഻വഽകളുൈം സവരഽകാച്ഠഺന് സഹഺയ഻കഽക,
ആുരഺഗയകരമഺയ ഒരഽ ൂലൈംഗ഻കവ഼്ഷരണൈം രാപീപ്പടഽത്തഽക, നലല
ൂലൈംഗ഻ക ഼രഽമഺനങ്ങീളടഽകഺന് സച്ജരഺകഽക

ഽടങ്ങ഻യവ

ൂലൈംഗ഻കവ഻ദ്യഺഭ്യഺസത്ത഻ീന്റ ഉുലശല്ഷരയങ്ങള഻്ീപ്പടഽേഽ. വളരഽേ ഻നനഽസര഻ച്ച്
ശര഼രത്ത഻് വരഽേ പര഻ണഺമങ്ങള്ക് എീതഺീക, മറലുള്ളവരഽമഺയ഻
ൂലൈംഗ഻കകഺരയങ്ങള്ക് സൈംസഺര഻ുകണ്ടീ ങ്ങീന, ശഺര഼ര഻ക

ന്ധത്ത഻നഽള്ള

്ഷരണങ്ങീള ന഻രസ഻കഽേീ ങ്ങീന, എയ഻ഡ്സ ഹ ുപഺലഽള്ള ൂലൈംഗ഻കുരഺഗങ്ങള്ക്
പകരഽേീ ങ്ങീന

ഽടങ്ങ഻യ വ഻ഷയങ്ങള്ക് ഇ ഻ീന്റ പര഻ധ഻യ഻് വരഽേഽണ്ട്.

ഇങ്ങീനയഽള്ള പര഻ശ഼ലനങ്ങള്ക് ക഻ച്ഠ഻യവര്

ഺര ുമയന ൂവക഻ുയ കനയകഺ വൈം

നഷ്ടീപ്പടഽത്തഽേഽള്ളൂീവേഽൈം ഇകാച്ഠര്ക് ൂലൈംഗ഻കുരഺഗങ്ങള്ക് പ഻ട഻ീപടഺന്
സഺദ്ധയ

കഽറയഽേഽണ്ട് എേഽൈം പഠനങ്ങള്ക് വയക്തമഺക഻യ഻ച്ഠുണ്ട്. കഽച്ഠ഻കള഻്

ആത്മഺഭ്഻മഺനൈം, ൂലൈംഗ഻കപ഼ഡനട്ശമങ്ങീള

഻ര഻ച്ചറ഻യഺനഽൈം ീചറഽകഺനഽമഽള്ള

കഴ഻വ് എേ഻വ വളര്ത്തഺന് ൂലൈംഗ഻കവ഻ദ്യഺഭ്യഺസത്ത഻നഺവഽേഽണ്ട്.
ഇരഽല഻ൈംഗങ്ങളുീടയഽൈം ശര഼രങ്ങളുീടയഽൈം മനസ്സുകളുീടയഽൈം സവ഻ുശഷ കള്ക്
നേഺയഽള്ക്ീകഺണ്ടഽ വളര്േഽവരഽേവര്ക് ഭ്ഺവ഻യ഻് വയക്ത഻

ന്ധങ്ങള്ക്

സഽഗമവഽൈം കാടഽ ് സുതഺഷദ്ഺയകവഽമഺകഽേഽമഽണ്ട്.
മറഽവശത്ത്, ഇത്തരൈം വ഻ദ്യഺഭ്യഺസത്ത഻ീന്റ അഭ്ഺവൈം ൂലൈംഗ഻ക യഽമഺയ഻
ന്ധീപ്പച്ഠ ഏീ ഺരഽ സൈംഗ ഻യഽൈം ഇളൈംമനസ്സുകള഻് അുലഺസരൈം സിഷ്ട഻കഽേ
ഒരഽ സഺഹചരയത്ത഻ന഻ടയഺകഺൈം. ട്പഺയഺനഽസി മഺയ,

഻കച്ചുൈം ുനഺര്മലഺയ,

ൂലൈംഗ഻കച഻തകള്ക്കഽ ുപഺലഽൈം ച഻ല കഽച്ഠ഻കള഻് കഽറലു

ഺധുമഺ ഭ്യുമഺ

ജന഻പ്പ഻കഺനഺവഽേത് ഇ ഻നഽദ്ഺഹരണമഺണ്. ഇപ്പറച്ട സ്ഥ഻ ഻വ഻ുശഷൈം
ഭ്ഺവ഻യ഻് പല ൂലൈംഗ഻ക, ദ്ഺപ യട്പശ്നങ്ങള്ക്കഽൈം ന഻മ഻ത്തമഺവഽകയഽൈം ീചേഺൈം.

ആരഽയെ ഉത്തരവഺദ്഻ത്തൈം?
ചഽരഽകൈം ച഻ല  ഹകാളുകള഻് ഇുപ്പഺള്ക് അദ്ധയഺപകുരഺ അവര്
്ഷരണ഻ച്ചുവരഽത്തഽേ വ഻ദ്ഗ്ദ്ദ്ധുരഺ ൂലൈംഗ഻കവ഻ഷയങ്ങള഻് േഺസഽകള്ക്
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എടഽകഽേഽണ്ട്. എേഺ് ഇകഺരയത്ത഻് മഺ ഺപ഻ ഺകള്ക്കഽൈം ഒരഽ വല഻യപങ്കഽ
വഹ഻കഺനഽീണ്ടേഺണഽ പഠനങ്ങള്ക് സാച഻പ്പ഻കഽേത്. വളര്ച്ചയഽീട

ുരഺ

ഘച്ഠത്ത഻ലഽൈം സൈംഭ്വ഻കഽേ ശഺര഼ര഻കപര഻ണഺമങ്ങള്ക്കഽൈം
മഺനസ഻കപര഻വര്ത്തനങ്ങള്ക്കഽൈം അനഽസി മഺയ അറ഻വഽകള്ക് കഽച്ഠ഻കള്ക്ക്
അപ്പുപ്പഺള്ക് ക഻ച്ഠ഻ീകഺണ്ട഻ര഻ുകണ്ട ഽണ്ട്. ഈീയഺരഽ
മറലഺുരകഺളുൈം കഴ഻യഽക മഺ ഺപ഻ ഺകള്ക്കഽ

ഽടര്ച്ച ഉറപ്പുവരഽത്തഺന്

ീേയഺണ്. കഽച്ഠ഻കള഻് നടത്ത഻യ

പല പഠനങ്ങള഻ലഽൈം ീവള഻ീപ്പച്ഠത് ഇത്തരൈം വ഻വരങ്ങള്ക്

ങ്ങളുീട

മഺ ഺപ഻ ഺകള഻്ന഻േഽ ലഭ്഻കഽേ ഺണ് അവര്ുകറലവഽൈം സുതഺഷൈം എേഺണ്.
ൂലൈംഗ഻ക ീയപ്പറല഻ മഺ ഺപ഻ ഺകുളഺടഽ

ഽറേഽസൈംസഺര഻ച്ചു ശ഼ലമഽള്ളവര്

ഭ്ഺവ഻യ഻് നലല ൂലൈംഗ഻കഺുരഺഗയവഽൈം, ൂലൈംഗ഻കഅച്ചടകവഽൈം,
ൂലൈംഗ഻ക യഽമഺയ഻

ന്ധീപ്പച്ഠ ട്പശ്നങ്ങീള സൈംയമനുത്തഺീട ുനര഻ടഺനഽള്ള

കഴ഻വഽൈം ഉള്ളവരഺയ഻ വളര്േഽവരഽേഽണ്ട്. ൂലൈംഗ഻കവ഻ഷയങ്ങള്ക് ുപഺലഽൈം
ചര്ച്ചീചേഺവഽേട്

സഽ ഺരയമഺയ ഒരഽ

ന്ധൈം കഽച്ഠ഻കളുമഺയ഻

ഉണ്ടഺക഻ീയടഽകഽേത് വളര്േഽകഴ഻ച്ടഽൈം അവരഽമഺയ഻ ഏ ഽകഺരയവഽൈം
വളച്ചുീകച്ഠ഻ലലഺീ

സൈംസഺര഻കഺനഺവഽേ സഺഹചരയീമഺരഽകഽൈം എേ

ഗഽണവഽമഽണ്ട്. കഽടഽൈം
അടഽത്ത

ത്ത഻ീന്റയഽൈം സമാഹത്ത഻ീന്റയഽൈം ധഺര്മ഻കമാലയങ്ങള്ക്

ലമഽറയ഻ുലക് അര്ഥവത്തഺയ഻ സൈംട്കമ഻പ്പ഻കഺന് നലല

ൂലൈംഗ഻കവ഻ദ്യഺഭ്യഺസൈം ീകഺണ്ടഽ സഺധ഻കഽൈം.
കഺരയങ്ങള്ക് ഇങ്ങ഻ീനീയഺീകയഺീണങ്ക഻ലഽൈം പു്ഷര മ഻ക മഺ ഺപ഻ ഺകളുൈം
“അുേ, ഇീ ഺീക ഞങ്ങള്ക് പറച്ടഽീകഺടഽകഺുനഺ?!”, “പ഻ുേ, ുവീറ പണ഻യ഻ലല!”
ഽടങ്ങ഻യ ന഻ലപഺടഽകളഺണഽ സവ഼കര഻കഺറഽള്ളത്.

തഺന഻ര഻ഡേണ്ട഻െത്തഽ തഺന഻രഽന്ന഻യലെങ്ക഻ല്…
മഺ ഺപ഻ ഺകള്ക് ൂലൈംഗ഻കവ഻ദ്യഺഭ്യഺസൈം എേ കടമയ഻് ന഻ീേഺഴ഻ച്ടഽമഺറഽേത്
പല ട്പ യഺഘഺ ങ്ങള്ക്കഽൈം വഴ഻ീവകഺൈം. കഽച്ഠ഻കളുീട ൂലൈംഗ഻കസൈംശയങ്ങള്ക്കഽ
മറഽപട഻യഺയ഻ ന഻ര്ുലഺഷങ്ങീളേഽ നഺൈം കരഽ ഽേ നഽണകള്ക് വ഻ളപഽേത്
പ഻േ഼ീടുപ്പഺീഴങ്ക഻ലഽൈം വഺ ഹ വൈം ു

ഺദ്ധയീപ്പടഽുപഺള്ക് “പ഻ീേ

അമ്മയഽമച്ഛനഽീമത഻നഺ അീേുേഺടഽ കള്ളൈം പറച്ടത്?!” എേ ഉത്കണ്ഠകഽൈം,
ന഻ങ്ങള഻ലഽള്ള അവ഻ശവഺസത്ത഻നഽൈം,

ഽടര്ഭ്ഺവ഻യ഻് ന഻ങ്ങുളഺടഽ സൈംശയന഻വഺരണൈം

നടത്തഺനഽള്ള ൂവമനസയത്ത഻നഽൈം ഇടവരഽത്തഺൈം. ന഻ങ്ങള഻് ന഻േഽ

ിപ് ഻കരമഺയ

ഉത്തരങ്ങള്ക് ക഻ച്ഠഺ ഻ര഻കഽുപഺള്ക് കഽച്ഠ഻കള്ക് സഺദ്ധയമഺയ വ഻ശദ്഼കരണങ്ങള്ക് സവയൈം
ചമീച്ചടഽകഽകുയഺ അവര്ക് എളുപ്പത്ത഻് സമ഼പ഻കഺവഽേ മറലു
ുട്സഺ സ്സുകള഻ുലകഽ ന഼ങ്ങഽകുയഺ ീചേഺൈം.

റകാച്ഠുകഺരഽൈം ുപഺണ്ൂസറലുകളുൈം

ീ ഺച്ഠ് കകാ ഹച്ചുമരഽകള്ക് വീര അവര്ക് ഗഽരഽകരായഺരഺയ഻ ഭ്വ഻കഺന്
ഇ ഻ടയഺകഺൈം. അവര് ഇങ്ങീന സവഺയത്തമഺകഽേ വ഻വരങ്ങള്ക് അ

ദ്ധജട഻ലുമഺ

ഉത്കണ്ഠജനകുമഺ ഭ്഼ ഻ദ്ുമഺ ആകഺൈം. വയക്ത഻ വൈം രാപീപ്പച്ഠുവരഽേ ട്പഺയത്ത഻്
 ഹട് ഼പഽരഽഷരായഺരഽീട സവ഻ുശഷ കളുൈം കര്ത്തവയങ്ങളുൈം എീതഺീക
എേ ഽുപഺലഽള്ള സഽട്പധഺനവ഻വരങ്ങള്ക്

ഽണ്ടഽപഽ ഹ കങ്ങള഻ലഽൈം

ന഼ലച്ച഻ട് ങ്ങള഻ലഽീമഺീകന഻േ് ആര്ജ഻ീച്ചടഽുകണ്ട഻വരഽേ സഺഹചരയത്ത഻ീന്റ
ട്പ യഺഘഺ ങ്ങള്ക് ഊഹ഻കഺമുലലഺ. കഽച്ഠ഻കളുീട, ട്പു യക഻ച്ച് ആണ്കഽച്ഠ഻കളുീട,
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കൌ ഽകീത്ത മഽ ീലടഽത്ത് അവീര ‘ൂലൈംഗ഻കവ഻ദ്യഺഭ്യഺസൈം’ എേ മറവ഻്
ചാഷണത്ത഻നഽ വ഻ുധയരഺകഽേ സൈംഭ്വങ്ങള്ക് വ഻രളമലല.

പത഻വഽലവമനസയങ്ങള ൈം മറഽപെ഻കള ൈം
ൂലൈംഗ഻കവ഻ദ്യഺഭ്യഺസുത്തഺടഽ ൂവമഽഖയൈം കഺണ഻കഽേവര് ഉേയ഻കഺറഽള്ള ഒരഽ
ട്പധഺന ആശങ്കയഺണ് “ഇ ഽൈംുകച്ഠ് കഽച്ഠ഻കള്ക് ചഺട഻ കളത്ത഻ല഻റങ്ങ഻യഺുലഺ?!”
എേത്. ഈ സുേഹൈം അട഻സ്ഥഺനരഹ഻ മഺീണേ് ുലഺകത്ത഻ീന്റ
വ഻വ഻ധഭ്ഺഗങ്ങള഻് നടേ ന഻രവധ഻ പഠനങ്ങളുൈം ുലഺകഺുരഺഗയസൈംഘടന നടത്ത഻യ
അവയഽീട ഒരഽ അവുലഺകനവഽൈം സൈംശയഺ ഼ മഺയ഻ ീ ള഻യ഻ച്ച഻ച്ഠുണ്ട്.
ൂലൈംഗ഻കവ഻ദ്യഺഭ്യഺസൈം ലഭ്഻ച്ചവര് ശഺര഼ര഻ക

ന്ധങ്ങള഻ുലര്ീപ്പടഺന്

ഽടങ്ങഺന്

ൂവകഽകയഺണഽ ീചേുേീ േഽൈം, അവ഻വഺഹ഻ രഺയ ീപണ്കഽച്ഠ഻കള഻ീല
ഗര്ഭ്ധഺരണൈം ൂലൈംഗ഻കവ഻ദ്യഺഭ്യഺസൈം നടപ്പ഻്വരഽത്ത഻യ഻ച്ഠ഻ലലഺത്ത നഗരങ്ങള഻ലഺണഽ
കാടഽ ് സഺധഺരണൈം എേഽൈം ഗുവഷണങ്ങള്ക് വയക്തമഺയ഻ച്ഠുണ്ട്. മറലു
വ഻ഷയങ്ങള഻ീലേ ുപഺീല ഇകഺരയത്ത഻ലഽൈം അറ഻വ് നലല
സഹഺയ഻കഽേ ഒരഺയഽധൈം

഼രഽമഺനങ്ങീളടഽകഺന്

ീേയഺണ് — അച്ഝ യഺണ് ട്പശ്നങ്ങള഻ുലകഽ

നയ഻കഽേത്.
മഺ ഺപ഻ ഺകള്ക് മ഻കവരഽൈം ഇത്തരൈം വ഻ദ്യഺഭ്യഺസീമഺേഽൈം ക഻ച്ഠഺീ
വളര്േഽവേവരഺണ്. അ ഽീകഺണ്ടഽ ീേ “ഇുപ്പഺഴീത്തകഽച്ഠ഻കള്ക്ക്
ഇീ ഺീകപ്പറച്ടഽീകഺടഽകഺന് ുവണ്ട പഺണ്ഡ഻ യീമഺീക ഈ എന഻കഽുണ്ടഺ?”,
“എങ്ങഺനഽൈം അവര്ക് എീേകഺളുൈം വ഻വരമഽീണ്ടേഽ ീ ള഻ച്ടഺുലഺ?!”
എീേഺീകയഽള്ള ആശങ്കകളുൈം സഺധഺരണമഺണ്. അനഽുയഺജയമഺയ പഽ ഹ കങ്ങളുൈം
മറലുൈം വഺയ഻ച്ചുൈം,

ീന്റ പങ്കഺള഻ുകഺ കാച്ഠുകഺര്ുകഺ മുറലഺ കഺരയങ്ങള്ക്

വ഻വര഻ച്ചുീകഺടഽത്തഽ റ഻ുഹഴ്സീലടഽത്തഽീമഺീക ഈ ആത്മവ഻ശവഺസകഽറവ഻ീന
അ ഻ജയ഻കഺവഽേ ഺണ്.
“ഇീ ഺീക ുനരുത്തകാച്ഠ഻ പറച്ടഽീകഺടഽകുണഺ, അവര് വലല കഽഴപ്പവഽൈം
കഺണ഻കഺന്

ഽടങ്ങഽകയഺീണങ്ക഻് മഺട് ൈം ഇടീപച്ഠഺ്ുപ്പഺുര?” എേഺണ് ഇന഻യഽൈം

ച഻ലരഽീട മനസ്ഥ഻ ഻. കഽച്ഠ഻ ഉച഻ മലലഺത്ത ഒരഽ

ന്ധൈം

ഽടങ്ങ഻ീവച്ചു

എേറ഻യഽുപഺള്ക് ആ ീവട്പഺളത്ത഻് ഉപുദ്ശങ്ങളുമഺയ഻ രൈംഗത്ത഻റങ്ങഽേത്
കലഹത്ത഻് കലഺശ഻കഺനഺണഽ സഺദ്ധയ . ീചറഽട്പഺയത്ത഻ുല

ഽടങ്ങ഻, കഽച്ഠ഻

വളരഽേ ഻നനഽസര഻ച്ച് അനഽുയഺജയമഺയ വ഻വരങ്ങള്ക്
ചര്ച്ചീകടഽത്തഽീകഺുണ്ടയ഻ര഻കഽേ ഒരഽ സഺഹചരയൈം

ീേയഺണഽ കാടഽ ്

അഭ്഻കഺമയൈം.
“മകീള നേഺയ഻ച്ഠു ുപട഻പ്പ഻ച്ചു വളര്ത്ത഻യഺ് മഺട് ൈം മ ഻” എേഽ
ച഻ത഻കഽേവരഽൈം ഉണ്ട്. ഈ ന഻ലപഺട് നലല സവഭ്ഺവങ്ങീളയലല, മറ഻ച്ച് ദ്ഽേ഼ലങ്ങീള
മഺ ഺപ഻ ഺകള഻്ന഻േഽ മറച്ചുപ഻ട഻കഺനഽള്ള ട്പവണ ീയയഺണഽ
ുട്പഺത്സഺഹ഻പ്പ഻കഽക. ഇങ്ങ഻ീന ഒള഻ച്ചുീവകഽേ കഺരയങ്ങള്ക് കഽച്ഠ഻കള഻്
സിഷ്ട഻ുച്ചകഺവഽേ കഽറലു
മറലു ച഻ലര് “ഞഺന്

ഺധവഽൈം അതസൈംഘര്ഷങ്ങളുൈം ുവീറയഽൈം.

േഺറഺണ്; പു്ഷര കഽച്ഠ഻ ഇത്തരൈം വ഻ഷയങ്ങീളഺേഽൈംീകഺണ്ട്

എീന്റയടഽത്തഽ വരഺച്ട഻ച്ഠഺണ്” എേ മുനഺഭ്ഺവകഺരഺണ്.
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ൂലൈംഗ഻കസൈംശയങ്ങളുമഺയ഻

ീന്റ അച്ഛനമ്മമഺീര സമ഼പ഻കഽേത്

ഉച഻ മഺകഽുമഺ എേ ച഻തയഺകഺൈം സ യത്ത഻് കഽച്ഠ഻ീയ പ഻റുകഺച്ഠുവല഻കഽേത്.
കഽച്ഠ഻കളുീമഺത്ത് ുനരുപഺകഽകള഻ുലര്ീപ്പടഽകയഽൈം അടഽത്ത഻ടപഴകഽകയഽീമഺീക
ശ഼ലമഺക഻ ഇകഺരയത്ത഻് അവരഽീട വ഻ശവഺസൈം ുനട഻ീയടഽകഽകയഺണഽ ുവണ്ടത്.
നമ്മള്ക് മനസ്സുീവച്ച് ഒേഽൈം പറച്ടഽീകഺടഽത്ത഻ീലലങ്ക഻് ുപഺലഽൈം കഽച്ഠ഻കള്ക് നീമ്മ
ന഻ര഼്ഷര഻കഽകയഽൈം, നമ്മഽീട ീപരഽമഺറലങ്ങള഻് ന഻േഽൈം സൈംഭ്ഺഷണങ്ങള഻്ന഻േഽൈം
മറലുൈം ൂലൈംഗ഻ക ീയകഽറ഻ച്ചുള്ള നമ്മഽീട കഺഴ്ചപ്പഺടഽകള്ക് ഒപ്പ഻ീയടഽകഽകയഽൈം
ീചേുേഽണ്ട് എേഽൈം

ര്ുകണ്ട ഽണ്ട്.

ഇട് യഽീമഺീക വഺയ഻ച്ചുപ്പഺുഴക് ൂലൈംഗ഻കവ഻ദ്യഺഭ്യഺസീത്തകഽറ഻ച്ചുള്ള
അറപ്പു മഺറഽകയഽൈം, അ ഽ വല഻യ കഽഴപ്പകഺരനീലലേഽ ു

ഺദ്ധയീപ്പടഽകയഽൈം,

ങ്ങളുീട കഽച്ഠ഻കള഻് ഒേഽ ട്ശമ഻ച്ചുുനഺകഺീമേഽ ൂധരയൈംവര഻കയഽൈം ീചയു ഺ?
എങ്ക഻് കഺരയൈം ട്പഺവര്ത്ത഻കമഺകഽേീ ങ്ങ഻ീന എേ ഻ീനകഽറ഻ച്ചുള്ള ച഻ല
വ഻ദ്ഗ്ദ്ദ്ധന഻ര്ുലശങ്ങീള പര഻ചയീപ്പടഺൈം.

ശ്രദ്ധെ഻രഽത്തഺന് കഽറച്ച കഺരയങ്ങള്
എീേങ്ക഻ലഽമഽള്ള സഽദ്഼ര്ഘസൈംഭ്ഺഷണങ്ങീളകഺള്ക് നലലത് ഇടക഻ീടയഽള്ള
ീചറഽചര്ച്ചകളഺണ്. കഽച്ഠ഻ക് എതഽ വ഻വരമഽണ്ട്, കഺരയങ്ങീള എട് ുത്തഺളൈം
ഉള്ക്ീകഺള്ളഺനഺവഽേഽണ്ട് എീേഺീക ചര്ച്ചയഽീട

ഽടകത്ത഻ുല

അറ഻ീച്ടടഽകഽക. കഽച്ഠ഻ക് ആവശയമഽള്ള ഻ുലഺ മനസ്സ഻ലഺകഺനഺവഽേ ഻ുലഺ
കാടഽ ് വ഻വരങ്ങള്ക് പറയഺ ഻ര഻കഽക. അ ഻ീഗൌരവൈം ൂകീകഺള്ളഺീ

,

ച഻ര഻കള഻കളുള്ള ഽൈം ുദ്ഺഷദ്ര്ശ഻യലലഺത്ത ഽമഺയ ഒരഽ പശ്ചഺത്തലൈം
സിഷ്ട഻ീച്ചടഽകഽക. എളുപ്പൈം ട്ഗഹ഻കഺവഽേ, ന഻ങ്ങള്ക്കഽൈം കഽച്ഠ഻കഽൈം ഒരഽുപഺീല
ീസൌകരയട്പദ്മഺയ, ഒരഽ ഭ്ഺഷ ഉപുയഺഗ഻കഽക. ുചഺദ്യങ്ങള്ക്
ുട്പഺത്സഺഹ഻പ്പ഻കഽക.
വ഼ണഽക഻ച്ഠുേ അവസരങ്ങീള ഉപുയഺഗീപ്പടഽത്തഽക. ഉദ്ഺഹരണത്ത഻ന്,
സ഻ന഻മകള഻ീല അനഽുയഺജയ രൈംഗങ്ങീളയഽൈം പര഻ച഻ വലയത്ത഻നഽള്ള഻ീല
സൈംഭ്വവ഻കഺസങ്ങീളയഽൈം ചര്ച്ചകഽ ന഻മ഻ത്തങ്ങളഺകഺൈം. “ഇങ്ങ഻ീനഺരഽ
സഺഹചരയത്ത഻് ീചേഽീപച്ഠത് ന഼യഺയ഻രഽീേങ്ക഻് എതഽീചയു ീന?”
എേഺരഺയഺൈം. കഽടഽൈം

ത്ത഻ലഺീരങ്ക഻ലഽൈം അടഽത്തകഺലത്തഽ

ഗര്ഭ്഻ണ഻കളഺയ഻ച്ഠുീണ്ടങ്ക഻് ഗര്ഭ്സ്ഥശ഻ശഽ എേ വ഻ഷയൈം
സൈംഭ്ഺഷണത്ത഻ീനടഽകഺൈം.
കഴ഻വ ഽൈം മഽഖുത്തഺടഽമഽഖൈംുനഺക഻ സൈംസഺര഻കഽക. ഒേഽൈം വ഻ലകീപ്പച്ഠ
വ഻ഷയങ്ങളലല എേ ധഺരണയഽളവഺകഺന് ഇ ഽ സഹഺയ഻കഽൈം. അ ഻നഽ
ഽദ്ധ഻മഽച്ഠുള്ളവര്ക് കഺര് കഴഽകഽക, പച്ചകറ഻യര഻യഽക

ഽടങ്ങ഻യ

ുജഺല഻കള്ക്ക഻ടയ഻ലാീട ഇത്തരൈം സലലഺപങ്ങള്ക് സഺധ഻ീച്ചടഽകഺൈം. ുനര഻ച്ഠു മ഻ണ്ടഺന്
വലലഺത്ത ൂവേ

യമഽള്ളവര്ക് ുോഺണ്വഴ഻ സൈംസഺര഻കഺന് ക഻ച്ഠുേ

അവസരങ്ങീള ഉപുയഺഗീപ്പടഽത്തഺൈം.
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എ ഻ര്ല഻ൈംഗീത്തകഽറ഻ച്ചുൈം മറലുൈം ന഻ങ്ങള്ക്കഽള്ള മഽന്വ഻ധ഻കള്ക് കഽച്ഠ഻കള഻്
അട഻ുച്ച്പ്പ഻കഺ ഻ര഻കഺനഽൈം, ട്പഺയഺനഽസി മഺയ ൂലൈംഗ഻കീപരഽമഺറലങ്ങീള
പര്വ ഼കര഻ച്ചുകണ്ടഽ വ഻മര്ശനങ്ങളുയര്ത്ത഻ അനഺവശയകഽറലു

ഺധൈം

ജന഻പ്പ഻കഺ ഻ര഻കഺനഽൈം ട്ശദ്ധ഻കഽക. കഽച്ഠ഻കളുീട ഇഷ്ടഺന഻ഷ്ടങ്ങളുൈം
കണക഻ീലടഽകഽക. ഉദ്ഺഹരണത്ത഻ന്, മറലുള്ളവരഽീട സഺേ഻ദ്ധയത്ത഻് ൂലൈംഗ഻ക
ചര്ച്ചീകടഽകഽേത് അവര്ക് അുലഺസരമഽണ്ടഺകഽീേങ്ക഻് ുവീറയഺരഽമ഻ലലഺത്ത
അവസരങ്ങള്ക് മഺട് ൈം ഇ ഻നഺയ഻ ീ രീച്ടടഽകഽക.
എട്

ട്ശമ഻ച്ച഻ച്ഠുൈം ന഻ങ്ങള്ക്ുകഺ കഽച്ഠ഻ുകഺ ൂലൈംഗ഻കവ഻ഷയങ്ങള്ക് ജഺളയ യ഻ലലഺീ

ൂകകഺരയൈംീചേഺന് സഺധ഻കഽേ഻ലല എങ്ക഻് ആ ഉത്തരവഺദ്഻ത്തൈം ഏീ ങ്ക഻ലഽൈം
ന്ധഽവ഻ുനഺ കഽടഽൈം

സഽഹിത്ത഻ുനഺ കഽച്ഠ഻ീയ സ്ഥ഻രൈംകഺണഽേ ുഡഺക്ടര്ുകഺ

ൂകമഺറഽക.

സൈംരെന഻വഺരണൈം കഺരയക്ഷമമഺേഺൈം
ുചഺദ്യങ്ങീള

ടസ്സീപ്പടഽത്തഺ ഻ര഻കഽക. സൈംശയങ്ങള്ക് മഽഴഽവനഺയ഻ ട്ശദ്ധ഻ച്ചുുകച്ഠ്

അവയഽീട ുനരര്ഥങ്ങളുൈം ഉള്ളര്ഥങ്ങളുൈം നേഺയ഻ മനസ്സ഻ലഺകഽക.
ുവണ്ട ഻ലധ഻കൈം മറഽുചഺദ്യങ്ങള്ക് ഉയര്ത്തഺ ഻ര഻കഽക. ച഻ല കഽച്ഠ഻കള്ക്ക്
ുചഺദ്യങ്ങള്ക് ുനുരീചഺുേ ുചഺദ്഻കഺന് മട഻യഽണ്ടഺവഺൈം. ഇകാച്ഠര്

ങ്ങളുീട

സൈംശയങ്ങീള കാച്ഠുകഺീരകഽറ഻ച്ചുള്ള വഺര്ത്തകളഺുയഺ പരദ്ാഷണങ്ങളഺുയഺ
മുറലഺ അവ ര഻പ്പ഻ുച്ചകഺൈം. അ ഽീകഺണ്ട് അത്തരൈം വര്ത്തമഺനങ്ങള഻്
ഒള഻ച്ട഻ര഻കഽേ സൈംശയങ്ങീളയഽൈം
കഽച്ഠ഻യഽീട ീ

഻ര഻ച്ചറ഻യഺന് ട്ശദ്ധ഻കഽക.

ൌദ്ധ഻കവളര്ച്ച മനസ്സ഻്ീവച്ചുീകഺണ്ട് ലള഻ മഺയ ഉത്തരങ്ങള്ക്

മ ഻ുയഺ, എട് ുത്തഺളൈം വ഻ശദ്഼കര഻ുകണ്ട ഽണ്ട് എീേഺീക ന഻ശ്ചയ഻കഽക.
ഉത്തരൈം പങ്കഽീവകഽേ ഻നഽ മഽപ് ട്പ ഹ ഽ വ഻ഷയീത്തപ്പറല഻ കഽച്ഠ഻ക്
എട് ുത്തഺളൈം മഽന്ധഺരണയഽീണ്ടേഽ ുചഺദ്഻ച്ചറ഻യഽക. എേ഻ച്ഠ് മുറലീ ഺരഽ
വ഻ഷയവഽൈം ചര്ച്ചീചേഺന് ന഻ങ്ങള്ക് ഉപുയഺഗ഻ുച്ചകഺവഽേ അു
ഭ്ഺവഹഺദ്഻കുളഺീട ഉത്തരങ്ങള്ക് അവ ര഻പ്പ഻കഽക. ട്പധഺനുപഺയ഻ന്റുകള്ക്
ആവശയഺനഽസരണൈം ആവര്ത്ത഻കഽക. ന഼ളന് ട്പസൈംഗങ്ങള്ക് കഽച്ഠ഻കീള മഽഷ഻പ്പ഻കഽൈം
എുേഺര്കഽക. ന഻ങ്ങളുീട വ഻ശദ്഼കരണൈം ുകച്ഠുകഴ഻ച്ട് കാടഽ ലഺീയീതങ്ക഻ലഽൈം
അറ഻യണീമേഽീണ്ടങ്ക഻് അവര് ീേ അകഺരയൈം എടഽത്ത഻ുച്ഠഺളുൈം.
ഉത്തരൈം ന഻ങ്ങള്ക്കറ഻യ഻ീലലങ്ക഻് അ ഽ

ഽറേഽപറയഽക. അവരഽീട

വഺയടകഺനഺയ഻ എീതങ്ക഻ലഽൈം മറഽപട഻കള്ക് സവതമഺയ഻
ീമനച്ടഽണ്ടഺകഺ ഻ര഻കഽക. നലല പഽ ഹ കങ്ങള഻് ന഻ുേഺ മുറലഺ ശര഻യഽത്തരൈം
കണ്ടഽപ഻ട഻കഺന് കഽച്ഠ഻കഽ കാച്ഠുീകഺടഽകഽക. ഏീ ങ്ക഻ലഽൈം ുചഺദ്യങ്ങള്ക്
ജഺളയ യഽളവഺകഽേഽീവങ്ക഻് ഒേഺുലഺച഻ച്ച഻ച്ഠു മറഽപട഻
പറീച്ടഺഴ഻യഽക. എേ഻ച്ഠ് കാടഽ ്

രഺീമേഽ

േഺീറടഽുപ്പഺീട പ഻േ഼ീടുപ്പഺീഴങ്ക഻ലഽൈം

അവകഽൈം ഉത്തരൈം ന്കഽക. ഒരഽ മറഽപട഻യഽൈം പറയഺീ

ീമൌനൈം ദ്഼്ഷര഻കഽേ ഽൈം,

ചമ്മുലഺ ന഻രഺശുയഺ ഉളവഺകഽേ ുചഺദ്യങ്ങീള കഽറലീപ്പടഽത്തലഽകുളഺ
പര഻ഹഺസങ്ങുളഺ ീകഺണ്ടഽ ുനര഻ടഽേ ഽൈം, “ഞഺന഼ പറയഽേ ഽ ന഼
അനഽസര഻ച്ച഻ീലലങ്ക഻് പ഻ീേ ന഻നക഻ങ്ങീനീയഺരഽ അമ്മയ഻ലല!” എേമച്ഠ഻ലഽള്ള
ഭ്഼ഷണ഻കള്ക് ഉയര്ത്തഽേ ഽീമഺീക

ഽടര്ചര്ച്ചകള്ക്കഽള്ള സഺദ്ധയ കീള
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നശ഻പ്പ഻കഽൈം എുേഺര്കഽക. വ ഹ ഽ കള്ക് ആവശയീപ്പടഽേവര്ക്
ഉപുദ്ശങ്ങള഻ലാീട മറഽപട഻ ീകഺടഽകഺ ഻ര഻കഽക. അഥവഺ അങ്ങ഻ീന
ീചേുേഽീവങ്ക഻് അീ തഽീകഺണ്ട് എേഽ വ഻ശദ്മഺകഽക.
കഽച്ഠ഻ ഇത്തരൈം സൈംശയങ്ങളുമഺയ഻ വരഽേത് ഇന഻ വലല ചഽറല഻കള഻യഽൈം
ഉള്ള ഽീകഺണ്ടഺുണഺ എേഽ സൈംശയ഻കഺ ഻ര഻കഽക — എട് ുയഺ മഺധയമങ്ങള്ക്
ൂലൈംഗ഻ക ീയീവച്ചു വയറലുപ്പ഻ഴപ്പുനടത്തഽേ ഒരഽ കഺലത്ത് ഇളൈംമനസ്സുകള഻്
സൈംശയങ്ങള്ക് ഉടീലടഽകഽേ ഽ സവഺനഽഭ്വങ്ങള്ക് ീകഺണ്ടഺകണീമേ഻ലല.

അവസഺനമഺയ഻, ൂലൈംഗ഻കവ഻ദ്യഺഭ്യഺസൈം അ ഼വട്പധഺനവഽൈം എേഺ് കാടഽ ്
ുേശകരവഽമഺയ രണ്ടഽ ട്പഺയങ്ങള഻് — ട്പ഼ ഹകാള്ക്കഺലത്തഽൈം ീകൌമഺരത്ത഻ലഽൈം —
മനസ്സ഻രഽുത്തണ്ട ച഻ല കഺരയങ്ങള്ക് പര഻ുശഺധ഻കഺൈം.

പ഻ഞ്ചഽകഽട്ട഻കള്േഽള്ള സില സ഻ല

്

ഒീരഺേര വയസ്സഺവഽുപഺുഴക് കഽച്ഠ഻കള഻് സവശര഼രീത്തകഽറ഻ച്ച് ഔത്സഽകയൈം
രാപീപ്പടഺറഽണ്ട്. യഺീ ഺരഽ മട഻യഽൈം കാടഺീ
ുചഺദ്യങ്ങീളേഺന്

അവര്

ന഻ഷ്കളങ്കമഺയ

ഽടങ്ങഽേ ഈ ട്പഺയത്ത഻്ത്തീേ

ൂലൈംഗ഻കവ഻ദ്യഺഭ്യഺസത്ത഻നഽൈം ഹര഻ട്ശ഼ കഽറ഻കഽേ ഺണഽ നലലത്. കഽച്ഠ഻യഽീട
സൈംശയങ്ങള്ക് ുകച്ഠ് ച഻ര഻കഺ ഻ര഻കഺന് ട്പു യകൈം ട്ശദ്ധ഻ുകണ്ട ഺണ്..
ചങ്ങഺത്തങ്ങീളപ്പറല഻ ന഻ങ്ങുളഺടഽ മറകള഻ലലഺീ

സൈംസഺര഻കഺനഽള്ള സവഺ ട്തയവഽൈം

പര഻ശ഼ലനവഽൈം അവര്കഽ ന്കഽക. മഽ ഻ര്േഽകഴ഻ച്ടഽൈം
വ഻കഺരങ്ങീളയഽീമഺീകകഽറ഻ച്ച് ഒരസവസ്ഥ യഽൈം കാടഺീ

ന്ധങ്ങീളയഽൈം
ന഻ങ്ങള്ക്കഽമവര്കഽൈം

ഽറേ ചര്ച്ചകള്ക് നടത്തഺവഽേ ഒരഽ പശ്ചഺത്തലീമഺരഽങ്ങഺന് അ ഽ സഹഺയ഻കഽൈം.
ൂലൈംഗ഻കഺവയവങ്ങീളയഽൈം ശര഻യഺയ ുപരഽകള഻്ത്തീേ പര഻ചയീപ്പടഽത്തഽക.
അവീയുതഺ ുമഺശീപ്പച്ഠ ഺീണേ ധഺരണ വളരഺ ഻ര഻കഺനഽൈം, വലല
പ഼ഡനട്ശമങ്ങളുൈം നടേഺ് മറലുള്ളവര്കഽ മനസ്സ഻ലഺവഽേ ര഼ ഻യ഻് അ ഽ
വ഻ശദ്഼കര഻കഺന് അവര്കഺകഺനഽീമഺീക ഇ ഽ സഹഺയ഻കഽൈം. ഈ അദ്ധയയനൈം
കഽള഻പ്പ഻കഽേ സമയത്ത് എളുപ്പത്ത഻് സഺധ഻കഺവഽേ ഽമഺണ്.
പറച്ടഽീകഺടഽകഽേ കഺരയങ്ങുളഺടഽള്ള കഽച്ഠ഻യഽീട ട്പ ഻കരണൈം ന഻ര഼്ഷര഻കഺനഽൈം
ര്ുകണ്ട ഺണ്.
നഺലച്ഞഽവയുസ്സഺീട കഽച്ഠ഻കള്ക് ൂലൈംഗ഻കകഺരയങ്ങള഻്

ഺ്പരയൈംകഺണ഻ച്ചു

ഽടങ്ങ഻ുയകഺൈം. ‚ഞഺന് എവ഻ടഽേഽവേഽ?‛ എേ ഽുപഺലഽള്ള സൈംശയങ്ങളുൈം
അവര് ഉയര്ത്ത഻ുയകഺൈം. ഇ ഻ീനഺീക ഇട്പഺയത്ത഻് അവയക്തമഺയ
ഉത്തരങ്ങള്ക്

഻കച്ചുൈം മ ഻യഺകഽൈം.

ൂലൈംഗ഻കഺവയവങ്ങള഻് ഇകാച്ഠര്

ങ്ങളുീടുയഺ മറലുള്ളവരഽീടുയഺ
ഺ്പരയൈം ട്പകട഻പ്പ഻കഽകയഽൈം ീചയു കഺൈം.

അീ ഺേഽൈം ൂലൈംഗ഻ുകഺുലശുത്തഺീടയീലലേഽൈം
മഺട് ൈം ീചേുേ ഺീണേഽൈം

ഺലയസഹജമഺയ ജ഻ച്ഝഺസയഺ്

഻ര഻ച്ചറ഻യഽേത് മഺ ഺപ഻ ഺകള്ക്ക് അനഺവശയ

ആശങ്കകള്ക് ഒഴ഻വഺകഺന് സഹഺയ഻കഽൈം. അു സമയൈം കി യമഺയ
അ ഻ര്വരപഽകള്ക് അവര്കഽ ചാണ്ട഻കഺണ഻ച്ചുീകഺടഽുകണ്ട ഽൈം അ യഺവശയമഺണ്.
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ചാഷണങ്ങള്തെെഺനഺെ഻ കഽട്ട഻കയള പഠ഻പ്പ഻ഡേണ്ട കഺരയങ്ങള്


ഇേയ഻േ ശര഼രഭ്ഺഗങ്ങീളഺീക സവകഺരയഭ്ഺഗങ്ങളഺണ്



അവ഻ീടീയഺേഽൈം ീ ഺടഺന് ആീരയഽൈം അനഽവദ്഻കരഽത്



ആീരങ്ക഻ലഽൈം അങ്ങ഻ീന ീചേുകയഺീണങ്ക഻് അവുരഺട്
ഉടീനയ ഽ ന഻ര്ത്തഺനഺവശയീപ്പടണൈം



ആ വ഻വരൈം മഺ ഺപ഻ ഺകീള ന഻ശ്ചയമഺയഽൈം അറ഻യ഻ച്ച഻ര഻കണൈം



ഽദ്ധ഻മഽച്ഠുണ്ടഺകഽേ ഒരനഽഭ്വവഽൈം മഺ ഺപ഻ ഺകള഻് ന഻േഽ
മറച്ചുീവകരഽത്



“മഽ ഻ര്േവീര അനഽസര഻കഽകയഽൈം

ഹഽമഺന഻കഽകയഽൈം

ീചേണൈം” എേ ഻ീന്റ അര്ഥൈം അവര് ആവശയീപ്പടഽേീ ത഻നഽൈം
വഴങ്ങ഻ീകഺടഽത്ത഻ര഻കണൈം എേലല


കഺഴ്ചകഽ നലലവര് എേഽ ു ഺേ഻കഽേ എലലഺവരഽൈം
അങ്ങ഻ീനയഺവണൈം എേ഻ലല

യകൌമഺരസൈംഘര്ഷങ്ങള് ലഘാകര഻േഺൈം
കഽച്ഠ഻കളുമഺയ഻ ഇ ഻ുനഺടകൈം ഒരഽ നലല

ന്ധൈം രാപീപ്പച്ഠ഻ച്ഠുീണ്ടങ്ക഻്

ആര്ത്തവത്തഽടകൈം, ട്പഺയപാര്ത്ത഻ീയത്ത്

ഽടങ്ങ഻യ കഺരയങ്ങള്ക് ഈ ഘച്ഠത്ത഻്

ചര്ച്ചഺവ഻ഷയങ്ങളഺുയകഺൈം. ആണ്കഽച്ഠ഻കള്ക്ക് ജനുനട്േ഻യത്ത഻ീന്റുയഺ
ീപണ്കഽച്ഠ഻കള്ക്ക്  ഹ നങ്ങളുീടുയഺ വല഻പ്പീത്തപ്പറല഻യഽള്ള ആശങ്കകള്ക്
ദ്ാര഼കര഻ച്ചുീകഺടഽുകണ്ട ഺയ഻ വരഺൈം. ട്പഺയപാര്ത്ത഻യഺകഽുപഺള്ക്
ഇരഽല഻ൈംഗങ്ങളുീടയഽൈം ശര഼രങ്ങള഻് എീതഺീക മഺറലങ്ങളഺണഽ
സൈംഭ്വ഻കഽകീയേ് വ഻ശദ്഼കര഻ച്ചു ീകഺടഽകഽക. ഈ മഺറലങ്ങള്ക് എുപ്പഺള്ക്
ട്പകടമഺകഽേഽീവേ കഺരയത്ത഻് വയക്ത഻കള്ക്

മ്മ഻് വല഻യ

അതരമഽണ്ടഺകഺീമേ് അട഻വരയ഻ച്ഠുപറയഽക. കഴ഻യഽീമങ്ക഻് ആ ട്പഺയത്ത഻്
ന഻ങ്ങള്ക്കഽ ീേയഽണ്ടഺയ഻രഽേ ആശങ്കകള്ക് അവുരഺടഽ പങ്കഽീവകഽക.
അ യഺവശയീമങ്ക഻് ഒരഽ ുഡഺക്ടറഽീട അഭ്഻ട്പഺയൈം ു ടഽക.
സൈംുഭ്ഺഗൈം, ട്പ യഽ്പഺദ്നൈം
വ഻വഺഹപാര്വ

ഽടങ്ങ഻യവീയകഽറ഻ച്ചുൈം അവര് ആരഺുച്ടകഺൈം.

ന്ധങ്ങള്ക് ര ഻സഽഖത്ത഻നഽ മഺട് മലല; ഗര്ഭ്ധഺരണൈം,

ൂലൈംഗ഻കുരഺഗങ്ങള്ക്, ഏീറനഺള്ക് ന഼ളുേ കഽറലു

ഺധൈം, ൂലൈംഗ഻കട്പശ്നങ്ങള്ക്

ഽടങ്ങ഻യവകഽൈം വഴ഻ീവകഺറഽീണ്ടേഽ വയക്തമഺകഽക. പഽ ഽ ഺയ഻ എയ഻ഡ്സ ഹ
ന഻ര്ണയ഻കീപ്പടഽേവര഻് നീലലഺരഽപങ്ക് ീകൌമഺരകഺരഺീണേഽൈം, ുകഺണ്ടങ്ങള്ക്ക്
എലലഺ ൂലൈംഗ഻കുരഺഗങ്ങീളയഽൈം ട്പ ഻ുരഺധ഻കഺനഺവ഻ീലലേഽൈം സാച഻പ്പ഻കഽക.
സഽട്പധഺന

഼രഽമഺനങ്ങള്ക് എടഽകഽേ ഻നഽമഽപ് അവമാലൈം ീ ഺച്ഠുടീനയഽൈം

ദ്഼ര്ഘകഺലഺട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഽൈം ഉളവഺുയകഺവഽേ നലല ഽൈം ച഼ത്തയഽമഺയ
ട്പ യഺഘഺ ങ്ങീളപ്പറല഻ പരയഺുലഺചന ീചുേണ്ട ഻ീന്റ ആവശയക
ഊേ഻പ്പറയഽക. വ ഹ ഽ കള്ക്കഽ പഽറുമ മാലയങ്ങള്ക്, ൂന ഻ക ,
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ഉത്തരവഺദ്഻ത്തങ്ങള്ക്

ഽടങ്ങ഻യവയഽൈം കണക഻ീലടഽകഺന്

ന഻ങ്ങളുീട അഭ്഻ട്പഺയങ്ങള്ക് അട഻ുച്ച്പ഻കഺന് ട്ശമ഻കഺീ

ര്മ഻പ്പ഻കഽക.
സവതമഺയ

ന഻ഗമനങ്ങള഻ീലത്തഺനഽള്ള സവഺ ട്തയൈം അവര്കഽ ന്കഽക. പറച്ടഽീകഺടഽകഽേ
വങ്ങള്ക് ന഻ങ്ങളുീട ീേ ന഻ യജ഼വ഻ ത്ത഻് പഺല഻കീപ്പടഽേഽണ്ട് എേ്
ഉറപ്പുവരഽത്ത഻ീകഺണ്ട഻ര഻കഽകയഽൈം ീചേുക.
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