
ମସାଜ(ଘଷିବା) 
କରିବାର 
ପରିଚୟ +30, 10, 5

ଶିଶୁର ବିକାଶ ପାଇଁ ମାଗଣା ଉପକରଣ 
Pathways.org ହେଉଛି 501 (ସି) (3) ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏକ ଅଣ-ଲାଭଦାୟକ ଅନୁଷ୍ଠାନ

 ଏକ ସୁସ୍ଥ ଅଭିଭାବକ –ଶିଶୁ ସମ୍ପର୍କରେ ଉନ୍ନତି ଆଣେ 

 ଅଭିଭାବକଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ବାସକୁ ବୃଦ୍ଧି କରେ 

   ଶିଶୁର ଶୋଇବା, ଖାଇବା ଅଭ୍ୟାସ, 
ଯୋଗାଯୋଗ ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ 
ସଚେତନତାକୁ ଉନ୍ନତ କର 

  ପ୍ରେମିଜ୍ ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲର ରହଣି ହ୍ରାସ କରନ୍ତୁ

Pathways.org ଏକ ଶିଶୁର ଗତି, ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଏବଂ ଯୋଗାଯୋଗ ବିକାଶକୁ ବଢ଼ାଇବା 
ପାଇଁ ମାଗଣା ଉପକରଣ ଏବଂ ଉତ୍ସ ସହିତ ପିତାମାତା ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୃତ୍ତିଗତମାନଙ୍କୁ 

ସଶକ୍ତ କରିଥାଏ 

 
friends@pathways.org 

www.pathways.org

Pathways.org ହେଉଛି 501 (ସି) (3) ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏକ ଅଣ-ଲାଭଦାୟକ ଅନୁଷ୍ଠାନ

ଶିଶୁ ବିକାଶ ଉପରେ ମାଗଣାରେ ଅଧିକ ଉତ୍ସ ପାଇବା ପାଇଁ ଦୟାକରି 
www.Pathways.org ପରିଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ |

ପ୍ରେମିଜ୍ 

®

ଏହି ମସାଜ୍ ସହାୟତା କରିପାରେ ମସାଜ୍ + 30, 10, 5 ହେଉଛି ଏକ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଯାହାକି 
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ATVV 
(ଅଡିଟୋରୀ, ଟାକ୍ଟାଇଲ୍, ଭିଜୁଆଲ୍, 
ଭେଷ୍ଟିବୁଲାର୍) ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା 

®

ଏହି ମସାଜ୍ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ମୁଖ୍ୟତଃ ଏଟିଭିଭି ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା ଯାହାକି 
ଏନଆଇସିୟୁ ରେ ଅପରିପକ୍ବ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିକଶିତ କରାଯାଇଥିଲା । 

ଏହି ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଏନଆଇସିୟୁ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ଖାଇବାକୁ ଏବଂ 
ଡାକ୍ତରଖାନାର ରହଣି ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । ଯଦି 
ଆପଣଙ୍କର ଏକ ଅପରିପକ୍ବ ଶିଶୁ ରହିଛି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଶିଶୁ ଏହି 
କୌଶଳରୁ ଉପକୃତ ହେବେ କି ନାହିଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ 
ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ ।

ଅଧିକ ସହାୟତା ପାଇଁ, ଆପଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶମୂଳକ ଭିଡିଓକୁ ଅନଲାଇନରେ 
www.Pathways.org ରେ ଦେଖନ୍ତୁ

• ଅଡିଟୋରି – କଥା ହେବା

• ଟାକଟାଇଲ୍ – ଷ୍ଟ୍ରୋକିଂ 
ବା ମସାଜିଂ

• ଭିଜୁଆଲ – ଆଖି ଯୋଗାଯୋଗ 
ସ୍ଥାପନ କରିବା

• ଭେଷ୍ଟିବୁଲାର – ରକିଂ 

ନ୍ୟାସନାଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ହେଲଥ୍ (NIH) ର ପାଣ୍ଠି 
ସହାୟତା ସହିତ 35 ବର୍ଷର ଗବେଷଣା ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏହି 
ହସ୍ତକ୍ଷେପ | Pathways.org ମେଡିକାଲ ରାଉଣ୍ଡ ଟେବୁଲର 
ସଦସ୍ୟ ରୋଜେମାରି ହ୍ବାଇଟ-ଟ୍ରାଉଟ୍, ପିଏଚଡି, ଆରଏନ୍, 
ଏଫଏଏଏନ୍ ଦ୍ୱାରା ଅନୁସନ୍ଧାନ କରାଯାଇଥିଲା |

ମାଗଣାରେ କପି କରନ୍ତୁ
ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, 

PATHWAYS.ORG କୁ 
ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ । 

ଏହି କାର୍ଯ୍ୟର ଯେ କୌଣସି 
ଅଂଶ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବାକୁ ଅନୁମତି 

Pathways.org ରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା 
ଆବଶ୍ୟକ । ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡ଼ିକ ବିନା 
ମୂଲ୍ୟରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ ପୂର୍ବ 
ଲିଖିତ ଅନୁମୋଦନ ବିନା କୌଣସି 
Pathways.org ସାମଗ୍ରୀ ସହିତ 

କୌଣସି ଶୁଳ୍କ କିମ୍ବା ଦେୟ 
ସାମିଲ୍ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ।

© କପିରାଇଟ୍  2021



ମସାଜ୍ କିପରି ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ + 30, 10, 5
ମସାଜ୍ + 30, 10, 5 କରି, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଶିଶୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବେ। 

ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ 
  ଯଥେଷ୍ଟ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ 
,ତରବର ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ 
  ଏକ ହାଲୁକା ଆଲୋକିତ, ଶାନ୍ତ 
କୋଠରୀ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ 
  ପ୍ରତିଦିନ ସମାନ ସମୟରେ 
ମସାଜ୍ କରନ୍ତୁ 
  ଶିଶୁକୁ 100% ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ 
  ମସାଜ୍ ଏବଂ ଘଷିବା 
ସମୟରେ ଶିଶୁକୁ କଥା 
ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ
  ଶିଶୁ ପସନ୍ଦ କରୁଥିବା 
ମସାଜ(ଘଷିବା)ର ସୋପାନଗୁଡିକ 
10 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 
ପୁନରାବୃତ୍ତି କରନ୍ତୁ ।  
  ତା’ପରେ 5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଶିଶୁକୁ 
କପଡ଼ା ଗୁଡ଼ାନ୍ତୁ ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ 
ଭାବରେ ଅଗ୍ରଗତି କରନ୍ତୁ 

ଗୋଡ଼କୁ ଘଷିବା 

ନିତମ୍ବରୁ ପାଦର ଗଣ୍ଠି ଏବଂ ପାଦ 
ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋମଳ/  ମଧ୍ୟମ 
ଭାବରେ ଘଷନ୍ତୁ । ଯେତେ ସମ୍ଭବ 
ଗୋଡର ସବୁ ସ୍ଥାନକୁ ଘଷିବାକୁ 
ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ 
ଗୋଡରେ 6 ଥର।

ପିଠିର ମସାଜ୍ 

ଦୁଇ ଆଙ୍ଗୁଠି ପଛ ପଟର ବିକଳ୍ପ 
ଭାବରେ ସିଧା ସଳଖ 6 ଥର ଘଷନ୍ତୁ । 
ମେରୁଦଣ୍ଡ ଉପରେ ଏକ ବୃତ୍ତାକାର 
ଗତି ସହିତ ସମାପ୍ତ କରନ୍ତୁ । 6 ଥର ।

ଶିଶୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା 

ମସାଜ(ଘଷିବା) ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ, 
30 ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ହାଲୁକା ଭାବରେ 
କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ 
ସ୍ୱରର ସ୍ତର ବଢ଼ାନ୍ତୁ, ଏବଂ ଦୁଇଟି 
ଶବ୍ଦ କୁହନ୍ତୁ, ତା’ପରେ ଶିଶୁର 
ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, 
ତାପରେ ପୁନର୍ବାର କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ

ରକିଂ

ଶିଶୁକୁ ଏକ କମ୍ବଳରେ ଗୁଡ଼ାଇ/ ସ୍ବାଡଲ 

କରି ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ 
ଏପଟ ସେପଟ କରନ୍ତୁ । ଯଦି ଶିଶୁ 
ଏହାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ ତେବେ 
ଉପର ତଳ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ 
। ପୂର୍ଣ୍ଣକାଳୀନ ଶିଶୁମାନେ ପ୍ରାୟତଃ 
ଉପର ଏବଂ ତଳ ହେବାକୁ ପସନ୍ଦ 
କରନ୍ତି । 5 
ମିନିଟ୍ ।

ମସାଜ(ଘଷିବା) +30, 10, 5 କଣ? 

ଶିଶୁ ବିକାଶ ଉପରେ ମାଗଣାରେ ଅଧିକ ଉତ୍ସ ପାଇବା ପାଇଁ ଦୟାକରି www.Pathways.org ପରିଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ |

®

ମୁଣ୍ଡର ମସାଜ୍ 

କପାଳରୁ ମୁଣ୍ଡର ବେକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 
ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ହାତ ସହିତ ହାଲୁକା/ 
ମଧ୍ୟମ ଘଷାଘଷି କରନ୍ତୁ। 6 ରୁ 10 
ଥର ।

ବାହୁ ମସାଜ୍

କାନ୍ଧରୁ ହାତଗୋଡ, ହାତ ଏବଂ 
ଆଙ୍ଗୁଠି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋମଳ/ 
ମଧ୍ୟମ ଭାବରେ ଘଷିବା ।  ପ୍ରତ୍ୟେକ 
ବାହୁର 6 ଥର 

• କାନ୍ଦିବା

• ହାଇ ମାରିବା

• ବଦମାସି କରିବା 

• ଛେପ ପକାଇବା 

• ହେକୁଟି ମାରିବା

• ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ହାତ ଉଠାଏ

• ରାଗିବା

• ଆଖି ଯୋଗାଯୋଗକୁ ମନା କରେ 

• ଏପଟ ସେପଟ ହେବା 

• ଜିଭ ଅଠାହେବା 

ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଅସନ୍ତୋଷ ସଙ୍କେତ

30 ସେକେଣ୍ଡ – ଶିଶୁ ସହିତ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ 
10 ମିନିଟ୍ - କଥାବାର୍ତ୍ତା ଏବଂ ଶିଶୁକୁ 
ଦେଖିବାବେଳେ ଶିଶୁର ମୁଣ୍ଡ, ଛାତି / ପେଟ, 
ବାହୁ, ଗୋଡ ଏବଂ ପିଠିକୁ ମସାଜ୍ କରନ୍ତୁ 
5 ମିନିଟ୍ - ଶିଶୁକୁ ଥାପୁଡ଼ାଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା 
କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଶିଶୁକୁ ଦେଖିବା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ । 

ଶିଶୁର ବିକାଶରେ ବ୍ୟବହୃତ ଏକ ସରଳ 15 ମିନିଟର ହସ୍ତକ୍ଷେପ 
| ଏହି କୌଶଳରେ ଶିଶୁ ସହିତ ଧୀରେ ଧୀରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା, 
ମସାଜ୍ ଏବଂ ଥାପୁଡ଼ାଇବା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଛି।

ଛାତି / ପେଟର ମସାଜ୍ 

କାନ୍ଧରୁ ଡାଏପର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବା 

କୋମଳ ଘଷିବା ତା’ପରେ ଡାଇପର୍ 
ପାଇଁ ସିଧା ଛାତି ଏବଂ ପେଟ ବଟନ୍ 
ଉପରେ (କିମ୍ବା ନବଜାତ ଶିଶୁମାନଙ୍କ 
ପାଇଁ ପେଟ ବଟନ୍ ଚାରିପାଖରେ) ମସାଜ୍ 
କରନ୍ତୁ । 6 ଥର 

ଦୟାକରିଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ: ଯଦି ଶିଶୁ ମସାଜ(ଘଷିବା) ସମୟରେ ଅସହଯୋଗର ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଏ, ତେବେ ଶିଶୁ ପସନ୍ଦ କରୁଥିବା ମସାଜ୍ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। 


