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ଏହା	ତ�ମର	ଏକମାତ�	ଶରୀର,
େତଣୁ	ତ� େମ	ଏହାର	ଯ�
େନବାକୁ	ପଡବି!

	

ଆଜି	ଆେମ	ଆମ	ଶରୀର	ବଷିୟେର	ଜାଣବିାକୁ	ଯାଉଛୁ	|	

ଆପଣ	ଜାଣନି�	କି	ଆପଣ�
ଶରୀର	ଅତ�ନ�	ସ�ତନ�?



ଆ�ୁଠି	ଅଛି

ଆମ	ଶରୀରର	ଅେନକ	ଗରୁ� ତ�ପ�ୂ�	ଅ�	ଅଛ	ି|
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ଆମର	େକଶ,

ଆଖ�

କାନ

ପାଟି

େଗାଡ

ବା�	

ପାଦ	ଏବଂ

ଏବଂ	ଆମର	ବ�କି�ଗତ	ଅଂଶ	ମ�	ଅଛ	ି
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ତ�ମର	ବ�କି�ଗତ	ଅଂଶ	େକଉଁଠାେର	ଅଛ	ିଆପଣ	ଜାଣନି�	କି?
ତ�ମର	ବ�କି�ଗତ	ଅଂଶଗଡ଼ୁକି	େଯଉଁଠାେର	ତ�ମର	ଅ�ରପ�ାଣ�	କିମ�ା	ସି�ମ� ��	କଭର	ଥାଏ	|	

େକହ	ିେକେବ	ଆପଣ�ର	ବ�କି�ଗତ	ଅଂଶକୁ	ସ�ଶ�	କରିବା	ଉଚ�ି	ନୁେହଁ,	କାରଣ	େସଗଡ଼ୁକି	ବ�କି�ଗତ	ଏବଂ	ଆପଣ�ର	ଅେଟ	|
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ଶରୀରର	ପ�େତ�କ	ଅଂଶକୁ	ଏକ	େରଖା	ଅ�ନ	କର�� 	
େକଶ
ଆଖ�
ନାକ
ପାଟି
ବା�
ହାତ
ଆ�ୁଠି

ବ�କି�ଗତ	ଅଂଶଗଡୁକି	
େଗାଡ
ପାଦ

ଶରୀରର	ପ�େତ�କ	ଅଂଶକୁ	ଏକ	େରଖା	ଅ�ନ	କର�� 	
େକଶ
ଆଖ�
ନାକ
ପାଟି
ବା�
ହାତ
ଆ�ୁଠି

ବ�କି�ଗତ	ଅଂଶଗଡୁକି	
େଗାଡ
ପାଦ
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ଏଗଡ଼ୁକି	େହଉଛ	ିଏକମାତ�	ସମୟ	େଯେତେବେଳ	େକହି
ଆପଣ�ର	ବ�କି�ଗତ	ଅଂଶକୁ	ସ�ଶ�	କରିପାରନି�:

	
1.େଯେତେବେଳ	ତ� େମ	େଛାଟ,	ତ�ମର	ମମି,	ବାପା,	କିମ�ା
ଦୂରର� 	େଦଖାଯାଉଥ�ବା	ବ�କି� 	ତ�ମକୁ	ତ�ମର	ବ�କି�ଗତ
ଅଂଶ	େଧାଇବାକୁ	ପଡବି	(କାରଣ	ତ� େମ	ଏହା	କରିବା	ପାଇଁ
ବ�ତ	େଛାଟ	େହବ),	କି�� 	ତ� େମ	ବଡ଼	େହବା	ପେର	ତ� େମ

ଶିଖ�ବ	|	ନଜି	ଶରୀରକୁ	କିପରି	େଧାଇେବ	|
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2.	ଯଦ	ିଆପଣ�ର	ବ�କି�ଗତ	ଅଂଶ	ଯନ�ଣା	ଅନୁଭବ	କେର,
ମମି	କିମ�ା	ବାପା	କିମ�ା	ଆପଣ�	ତ�� ାବଧାରକ�ୁ	େସଠାେର
ଔଷଧ	ରଖ�ବାକୁ	ପଡପିାେର,	କି�� 	ଯଦ	ିଆପଣ	ଏଥ�େର
ଅସ��ଷ�	େତେବ	ଆପଣ	ଔଷଧକୁ	ନଜି	ଉପେର	ରଖ�ବାକୁ

କହପିାରିେବ	|
	

  3.	ଯଦ	ିଆପଣ	ଅସୁସ�	କିମ�ା	ଯନ�ଣା	ଅନୁଭବ	କର� ଛନି�,
େତେବ	ଡାକ�ର�ୁ	ଆପଣ�ର	ବ�କି�ଗତ	ଅଂଶକୁ	ଛୁଇଁବାକୁ
ପଡପିାେର,	କି�� 	ଜେଣ	ପିତାମାତା	କିମ�ା	ଆପଣ�	ଯ�
େନଉଥ�ବା	ବ�କି� 	ସବ�ଦା	ଆପଣ�	ସହତି	ରହେିବ	|

	
	

My Body Is My  Body

www.mybodyismybody.com

http://www.mybodyismybody.com/


ତ�ମର	ବ�କି�ଗତ	ଅଂଶକୁ	ଆଉ	େକହ	ିଛୁଇବଁା
ଉଚ�ି	ନୁେହ!ଁ

କାହାକୁ	ଆପଣ�ର	ବ�କି�ଗତ	ଅଂଶର	ଫେଟା
ଉଠାଇବାକୁ	ଦଅି�� 	ନାହ�	|	ଯଦ	ିେକହ	ିତ�ମର
ବ�କି�ଗତ	ଅଂଶକୁ	ଛୁଇବଁାକୁ	େଚଷ�ା	କେର	ନା	କୁହ
ଏବଂ	ଯାଅ	ଏକ	ସରୁ�ିତ	ବୟସ��ୁ	କୁହ	|

କାରଣ	ତ�ମର	ଶରୀର	ସ�ତନ� ,	େକହ	ିତ�ମକୁ
ଆଘାତ	କରିବା	ଉଚ�ି	ନୁେହ!ଁ
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କାରଣ	ତ�ମର	ଶରୀର	ସ�ତନ� ,	େକହ	ିତ�ମକୁ	ଆଘାତ	କରିବା
ଉଚ�ି	ନୁେହଁ!

	
େକହ	ିତ�ମକୁ	ପିଟବିା	ଉଚ�ି	ନୁେହ	ଁ
େକହ	ିଆପଣ�	ଉପେର	ଘା	’ଛାଡବିା	

’ଛାଡବିା	ଉଚ�ି	ନୁେହଁ	େକହ	ିତ�ମକୁ	କାଟବିା	ଉଚ�ି	ନୁେହ	ଁ
	ତ�ମକୁ	େକହ	ିଜାଳିବା	ଉଚ�ି	ନୁେହଁ	|
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ଯଦ	ିେକହ	ିଆପଣ�	ଶରୀରକୁ	ଆଘାତ	େଦବା	ପାଇଁ
କିଛ	ିକରନି�,	େତେବ	ଆପଣ	ଜେଣ	ସରୁ�ିତ
ବୟସ��ୁ	କହବିା	ଆବଶ�କ	କରନି�	|
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ଏହା	େମାର	ଶରୀର	|
େମା	ଶରୀର

ଏବଂ	େମାେତ	ଆଘାତ	କରିବାର	କାହାର	ଅଧ�କାର	ନାହ�
'େମା	େଦହ	େମା	ପାଇଁ	େମା	ଶରୀର

ଏହା	େମାର	ଶରୀର	|
େମା	ଶରୀର

ଆଉ	େମାେତ	ଛୁଇଁବାର	ଅଧ�କାର	କାହାର	ନାହ�
'େମା	େଦହ	େମା	ପାଇଁ	େମା	ଶରୀର

	
େମାେତ	ଅନୁଭବ	କରିବାକୁ	ଦୁଇଟ	ିହାତ	ଅଛ	ି|

ଏବଂ	େଦଖ�ବା	ପାଇଁ	ଦୁଇଟ	ିଆଖ�	|
ଏବଂ	ତ� େମ	େମାେତ	କ’ଣ	କ�ଛ	ତାହା	ଶୁଣବିାକୁ	ଦୁଇଟ	ିକାନ	|

ମଁୁ	େଯଉଁଠାକୁ	ଯାଏ	େମାେତ	େନବାକୁ	େମାର	ଦୁଇଟ	ିଶକି�ଶାଳୀ	େଗାଡ	ଅଛ	ି|
ଏବଂ	ମଁୁ	କିଛ	ିବ�କି�ଗତ	ଅଂଶ	ମ�	ପାଇଛ	ି|
ଯାହା	ମଁୁ	େଦଖାଇବାକୁ	ଚାେହଁ	ନାହ�	|

	
ଏହା	େମାର	ଶରୀର	|

େମା	ଶରୀର
ଏବଂ	େମାେତ	ଆଘାତ	କରିବାର	କାହାର	ଅଧ�କାର	ନାହ�

େମା’	େଦହ	େମା	ପାଇଁ	େମା	ଶରୀର
ଏହା	େମାର	ଶରୀର	|

େମା	ଶରୀର
ଆଉ	େମାେତ	ଛୁଇଁବାର	ଅଧ�କାର	କାହାର	ନାହ�

େମା’	େଦହ	େମା	ପାଇଁ	େମା	ଶରୀର
	

େମାର	ମୁ�େର	େକଶ	ଅଛ	ି|
ମଁୁ	ଚାେହଁ	ତ� େମ	େଦଖ	|
ଏବଂ	ଟକିିଏ	େପଟ	ବଟ�	|

େମା	ମଝେିର
େମାର	ଏକ	ସୁ�ର	ନାକ	ଅଛି
ଏବଂ	ଦଶଟ	ିେଛାଟ	ଆ�ୁଠି	|

ଏବଂ	ମଁୁ	ଆପଣ�ୁ	କହବିାକୁ	ପାଟ	ିପାଇଲ�	|
ମଁୁ	ଯାହା	ଜାଣବିାକୁ	ଚାେହଁ

	
ଏହା	େମାର	ଶରୀର	|

େମା	ଶରୀର
ଏବଂ	େମାେତ	ଆଘାତ	କରିବାର	କାହାର	ଅଧ�କାର	ନାହ�

'େମା	େଦହ	େମା	ପାଇଁ	େମା	ଶରୀର
ଏହା	େମାର	ଶରୀର	|

େମା	ଶରୀର
ଆଉ	େମାେତ	ଛୁଇଁବାର	ଅଧ�କାର	କାହାର	ନାହ�

'େମା	େଦହ	େମା	ପାଇଁ	େମା	ଶରୀର
ହଁ	େମା	ଶରୀର	େମା	ପାଇଁ	େମା	ଶରୀର	|
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ଏହା	େମାର	ଶରୀର	|ଗୀତ	1:	
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ଅନୁଭବ ବଷିୟେର ଆେଲାଚନା କରିବା
ଆପଣ ଜାଣନି� କି ଆମ ସମସ��ର ସମାନ ପ�କାରର ଭାବନା ଅଛ?ି

େବେଳେବେଳ	ଆେମ	ଖୁସ	ିଥାଉ	| େବେଳେବେଳ	ଆେମ	ଦୁଃଖ�ତ	|

େବେଳେବେଳ	ଆେମ	ପାଗଳ	େହାଇଥାଉ	| େବେଳେବେଳ	ଆେମ	ଏକୁଟଆି	ଥାଉ	



ବଭି�ନ�  ପ�କାରର ଭାବନା ଅଛ ି| ପ�େତ�କ ମହଁୁେର ଏକ ଅନୁଭବ ଥାଏ |
େସମାେନ କ’ଣ ଅନୁଭବ କରିପାରିେବ ତାହା ଆପଣ କହପିାରିେବ କି?



	

େବେଳେବେଳ	ଆେମ	ଏକ	ଅସ�ାଭାବକି	ଅନୁଭବ	ପାଇଥାଉ	େଯେତେବେଳ	େଲାକମାେନ	ଆମ	ଶରୀରକୁ	ଛୁଇଁବାକୁ	େଚଷ�ା	କରନି�,	କିମ�ା
ଆମକୁ	ଏପରି	ଜିନଷି	କରିବାକୁ	େଚଷ�ା	କରନି�	ଯାହା	ଆେମ	ଜାଣୁ	ଭ� �	|	େଯେତେବେଳ	ତ� େମ	ଅନୁଭବ	କର	େଯ	କିଛ	ିଠି�	ନୁେହଁ	କିମ�ା
ତ�ମକୁ	ଅସହଜ	ମେନ	କେର	ନା	କୁହ,	ଏବଂ	ଏକ	ସରୁ�ିତ	ବୟସ��ୁ	କୁହ	|	

ଯଦ	ିଏହା	ଠି�	ଅନୁଭବ	କେର	ନାହ�,	ତାହା	କର	ନାହ�!

ଆପଣ	ସାଥୀ	ଚାପ	ବଷିୟେର	ଶଣୁଛିନି�	କି?
ଏହା	େଯେତେବେଳ	ଅନ�	ପିଲାମାେନ	ପାଇବାକୁ	େଚଷ�ା	କରନି�	|ତ� େମ	ଏପରି	କର	ଯାହା	େସମାେନ	କରିବାକୁ	ଚାହଁାନି�,	ଯଦଓି	ଏହା
ତ� େମ	ଚା�ଁନାହଁ	|
କର	ଏହା	େହାଇପାେର	େଯ	େସମାେନ	ତ�ମକୁ	ଏକ	େଖଳ	େଖଳିବାକୁ	ଚାହଁାନି�	ଯାହାକୁ	ତ� େମ	ଚା�ଁନାହଁ	|
େଖଳ,	କିମ�ା	େସମାେନ	�ଏତ	ତ�ମକୁ	େଯକୗଣସଠିାର	ସ�ାନକୁ	ଯିବାକୁ	କିମ�ା	କିଛ	ିକରିବାକୁ	ଚାହଁାନି�	|
ଜାଣ	େଯ	ତ� େମ	କରିବା	ଅନୁଚତି	|	ତ�ମର	ଭାବନା	ଶଣୁ	ଏବଂ	ନୟିମ	ମେନରଖ:
ଯଦ	ିଏହା	ଠି�	ଅନୁଭବ	କେର	ନାହ�,	ତାହା	କର	ନାହ�!
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ଗାଳିଗଲୁଜ	େହଉଛ	ିେଯେତେବେଳ	େଲାକମାେନ	ଆପଣ�ୁ	ଶ�	ଦ� ାରା	ଆଘାତ	କରିବାକୁ
େଚଷ�ା	କରନି�	କିମ�ା	େସମାେନ	ଆପଣ�ୁ	ମାରିବାକୁ	କିମ�ା	ପିଟବିାକୁ	େଚଷ�ା	କରିପାରନି�	|

ଯଦ	ିେଲାକମାେନ	ତ�ମକୁ	ଗାଳି	େଦବା	ପାଇଁ	ଶ�	ବ�ବହାର	କର� ଛନି�:
	
	

ଶାନ�	ର� ହ�� 	-	ଦୂରେର	ର� ହ�� 	-	ଗାଳିଗଲୁଜକୁ	ଅଣେଦଖା	କର�� 	|
	
	

ଯଦ	ିେକହ	ିଆପଣ�ୁ	ଆଘାତ	କରିବାକୁ,	ମାରିବାକୁ	କିମ�ା	େଠଲ�ବାକୁ	େଚଷ�ା	କର� ଛନି�	|
ତ�ମର	ସ�ର	ବ�ବହାର	କର	-	“ନା!	ବ�	କର!	ସାହାଯ�	କର!	”	ସାହସୀ	କାଯ��	କର	|
ତା’ପେର	ସବ�ଦା	କାହାକୁ	କୁହ	|	ଯଦ	ିତ� େମ	କିମ�ା	ଅନ�	େକହ	ିଗାଳିଗଲୁଜ	କର� ଛନି�,

ଏହାକୁ	େକେବବ	ିନଜି	ପାଖେର	ରଖ	ନାହ�!

କ’ଣ	ବୁଲୁଛ	ି|

ନା, ବ
� କର

, ସାହ
ାଯ� 
କର |

ଶ� ଯନ�
ଣା ଦ

ଏି |
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େଲାକମାେନ	ଆପଣ�ୁ	ସ�ଶ�	କରିପାରିେବ	ଏବଂ	ଏହା	ଥ�ା	େବାଲ�	କହପିାରିେବ	|

କି�� 	ମେନରଖ	େଯ	ତ�ମର	ଶରୀର	ତ�ମର	ଅେଟ	|
ତ� େମ	ହ�	ଜାଣଛି	େଯ	ଏହା	ଠି�	ଅନୁଭବ	କେର	ନାହ�	|

ଏବଂ	ଯଦ	ିଏହା	ଠି�	ଅନୁଭବ	କର� ନାହ�	|
ତାହା	କର	ନାହ�,	�	!!

ନା	ଯଦ	ିଏହା	ଠି�	ଅନୁଭବ	କର� ନାହ�	|
ତାହା	କର	ନାହ�,	�	!!
ଏହା	କର	ନାହ�	|
ଏହା	କର	ନାହ�	|

	
େସଠାେର	କିଛ	ିେଲାକ	ଅଛନି�	|
ଏହା	ଭାବୁଛ	ିତ� େମ	ଜେଣ	ମୂଖ�	|

ଏବଂ	େସମାେନ	ଆପଣ�ୁ	ଔଷଧେଦବାକୁ	େଚଷ�ା	କରନି�	|
ଏବଂ	ତ�ମକୁ	ବଦି�ାଳୟର� 	ଦୂେରଇ	ରଖ	|
ଆପଣ�ୁ	ରହସ�	ରଖ�ବାକୁ	କୁହ�� 	|
କି�� 	ଆପଣ	ଜାଣନି�	କଣ	କରିେବ	|
ଯଦ	ିଏହା	ଠି�	ଅନୁଭବ	କର� ନାହ�	|

ତାହା	କର	ନାହ�,	�	!!
ନା	ଯଦ	ିଏହା	ଠି�	ଅନୁଭବ	କର� ନାହ�	|

ତାହା	କର	ନାହ�,	�	!!
ଏହା	କର	ନାହ�	|
ଏହା	କର	ନାହ�	|
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ଯଦ	ିଏହା	ଠି�	ଅନୁଭବ	କେର	ନାହ�	-	ତାହା	କର	ନାହ�	-	ଗୀତ	
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ଗୀତ	2:	

େଲାକମାେନ	ତ�ମକୁ	ଧରିପାରିେବ	ଏବଂ	କହେିବ	େଯ	େସମାେନ	ଯ�ବାନ	|
ମଁ	ୁଆପଣ�ୁ	କ�	ନାହ�	େଯ	ଅଂଶୀଦାର	କରିବା	ଭଲ	ନୁେହଁ	|

କି�� 	ଯଦ	ିଏହା	ଠି�	ଅନୁଭବ	ନକେର	େତେବ	ଆପଣ	ଜାଣେିବ	|
ଏବଂ	ଯଦ	ିଏହା	ଠି�	ଅନୁଭବ	କର� ନାହ�	|

ତାହା	କର	ନାହ�,	�	!!
ନା	ଯଦ	ିଏହା	ଠି�	ଅନୁଭବ	କର� ନାହ�	|

ତାହା	କର	ନାହ�,	�	!!
ଏହା	କର	ନାହ�	|
ଏହା	କର	ନାହ�	|

ନା	ଯଦ	ିଏହା	ଠି�	ଅନୁଭବ	କର� ନାହ�	|
ତାହା	କର	ନାହ�,	�	!!
ଏହା	କର	ନାହ�	|
ଏହା	କର	ନାହ�	|

ନା	ଯଦ	ିଏହା	ଠି�	ଅନୁଭବ	କର� ନାହ�	|
ତାହା	କର	ନାହ�,	�	!!
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ଚାଲ	“କିଛ	ିଯଦ	ିେଖଳ”	ସହତି	କିଛ	ିଜିନଷି	ଶିଖ�ବା	|	
ଆପଣ	ଜାଣନି� 	କି	ଜେଣ	ଅପରିଚତି	ବ�କି� 	କ’ଣ?

ଜେଣ	ଅପରିଚତି	ବ�କି� 	ଯାହାକୁ	ଆେମ	ଜାଣନିା�ଁ!
ଜେଣ	ଅପରିଚତି	ବ�କି� 	ଜେଣ	ପୁର� ଷ	କିମ�ା	ମହଳିା,	େକହ	ିବୃ�	କିମ�ା	ଯବୁକ,

େଯକ	color	ଣସ	ିର�ର	ଏବଂ	େକହ	ିଜେଣ	ସାମାଜିକ	େଗାଷ�ୀର	େକହି
େହାଇପାେର	|

ସମସ�	ଅପରିଚତି	ବ�କି� 	ଖରାପ	େଲାକ	ନୁହଁନି�!	ଯଦ	ିତ� େମ	ଭଲ	ପାଉଥ�ବା
କିମ�ା	ବ�ି	trust	ାସ	କର� ଥ�ବା	ବ�କି� 	ତ�ମକୁ	ଜେଣ	ଅପରିଚତି	ବ�କି��	ସହତି
ଡ� ��	କେର,	େସହ	ିଅପରିଚତି	ବ�କି� 	ବ�ୁ	େହାଇପାେର	|	

କି�� 	....	େଯପଯ��ନ� 	ତ� େମ	ଭଲ	ପାଉଥ�ବା	ଏବଂ	ବଶି�ାସ	କର� ଥ�ବା	ବ�କି�
ତ�ମକୁ	ଜେଣ	ଅପରିଚତି	ବ�କି��	ସହତି	ପରିଚତି	କରାଏ,	ତ� େମ	େସମାନ�
ସହତି	କଦାପି	କଥାବା��ା	କରିବା	ଉଚ�ି	ନୁେହଁ	କିମ�ା	ନେିଜ	େସମାନ�	ସହତି
ଯିବା	ଉଚ�ି	ନୁେହଁ	|
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ଯଦ	ିଜେଣ	ଶିଶ	ୁକିମ�ା	ଆପଣ�	ପରିବାରର	େକହ	ିଆପଣ�ର	ବ�କି�ଗତ	ଅଂଶକୁ
ଛୁଇଁବାକୁ	େଚଷ�ା	କରନି� 	େତେବ	ଆପଣ	କ’ଣ	କରିେବ?

ତ� େମ-ନଁା	ଚ�ିାର	କରିବ	ଏବଂ	ଏକ	ସୁର�ିତ	ବୟସ��ୁ	କହବିାକୁ	ଦଉଡ଼ବି	|

ଯଦ	ିତ� େମ	ବାହାେର	େଖଳୁଛ	ଏବଂ	େକହ	ିକହଥିେଲ	େଯ	େସମାେନ	େସମାନ�ର
କୁକୁର	ଛୁଆ	ହରାଇଛନି� 	ଏବଂ	ତା�ୁ	େଖାଜିବାକୁ	ସାହାଯ�	କରିବାକୁ	ଆସବିାକୁ
କହଥି�େଲ?

ତ� େମ-ନଁା	ଚ�ିାର	କରିବ	ଏବଂ	ଏକ	ସୁର�ିତ	ବୟସ��ୁ	କହବିାକୁ	ଦଉଡ଼ବି	|
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ଏହ	ିେଖଳ	ଆପଣ�ୁ	କଠିନ	ପରିସି�ତେିର	କ’ଣ	କରିବାକୁ	ଶିଖାଇବା:
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ଯଦ	ିେକହ	ିଆପଣ�	ଘରର	କବାଟ	ବାେଡଇେଲ	ଏବଂ	ଆପଣ	ନେିଜ	େସଠାେର	ଥାଆନି� 	
େତେବ	ଆପଣ	କ’ଣ	କରିେବ?
କ)	କଦାପି	କବାଟ	େଖାଲ�� 	ନାହ�	|
ଖ)	ଯଦ	ିେସମାେନ	ଯିେବ	ନାହ�	େତେବ	ପେଡ଼ାଶୀ	କିମ�ା	ସ�କ�ୀୟ�ୁ	ଡାକ�� 	|
ଗ)	ଯଦ	ିତ� େମ	େକୗଣସ	ିସହାୟତା	ପାଇପାରିବ	ନାହ�	ଏବଂ	ତ� େମ	ଡରିବ	େତେବ	େପାଲ�ସକୁ	ଡାକ	|

ଯଦ	ିଜେଣ	ଅପରିଚତି	ବ�କି� 	ତ�ମକୁ	ସ� �ଲର� 	େନବାକୁ	ଆସ	ିକହଲିା	“ତ�ମ	ମମି	କିମ�ା	ବାପା
େମାେତ	ତ�ମକୁ	େନଇ	ଘରକୁ	େନବାକୁ	କହଥି�େଲ।”	ଆପଣ	କ’ଣ	କରିେବ?
ନଁା	ଚ�ିାର	କର	ଏବଂ	ଏକ	ସୁର�ିତ	ବୟସ��ୁ	କହବିାକୁ	ଦଉଡ଼	|

ଯଦ	ିଅପରିଚତି	ବ�କି� 	ତ�ମର	ମମି	ଏବଂ	ବାପା�	ନାମ,	ଏବଂ	ତ�ମର	ମାଉସୀ	ଏବଂ	ମାମଁୁ�	ନାମ	
ଜାଣଥିାେନ�,	ତ� େମ	ଭାବବି	କି	େସମାେନ	ତ�ମ	ପରିବାରକୁ	ଜାଣଛିନି�?	େସମାେନ
ଇଣ�ରେନଟେର	ଏହ	ିସମସ�	ସୂଚନା	ପାଇଥାେନ�,	ଏବଂ	ତ� େମ	ତଥାପି	କରିବା	ଉଚତି:	
ନଁା	ଚ�ିାର	କର	ଏବଂ	ଏକ	ସୁର�ିତ	ବୟସ��ୁ	କହବିାକୁ	ଦଉଡ଼	|
My Body Is My  Body
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ଆେମ	େଖଳିବା	|“ଯଦ	ିକଣ”	େଖଳ	|
ଆପଣ�	ପାଇଁ	ପ�ଶ�	ଏବଂ	ଉ�ର	ଅଛ	ି|

ଯଦ	ିଆପଣ	ପ�େତ�କ	ଥର	ବେିଜତା	େହବାକୁ	ଚାହଁାନି�	|
ଏହା	ତ� େମ	କରିବାକୁ	େହବ
କୁହ	ନାହ�!	େକବଳ	କୁହ	ନାହ�!

	
ଯଦ,ି	ସ� �ଲ	ପେର

ଜେଣ	ଅପରିଚତି	ବ�କି� 	ତ�ମକୁ	ଘରକୁ	େନବାକୁ	େଚଷ�ା	କେର	|
ଏବଂ	େସମାେନ	ଏକ	ଉ��ଳ	ନୂଆ	କାରେର	ଗାଡ	ିଚଳାଉଛନି�	|

ଏବଂ	େସମାେନ	କୁହନି�	“େହେଲା!	ଆପଣ	ଯାତ�ା	କରିବାକୁ	ଚା�ଁଛନି�	କି?	”
ଓହ	ନା,	ଆପଣ	ଜେଣ	ଅପରିଚତି	ବ�କି� 	|
ମଁୁ	ତ�ମ	କାରେର	ଯାତ�ା	କରିବାକୁ	ଯିବ	ିନାହ�	|

କାରଣ	େମା	ମମି	ଏବଂ	ବାପା	େମାେତ	କହଥି�େଲ	|
ମଁୁ	ଜାଣନିଥ�ବା	ବ�କି��	ସହତି	େକେବବ	ିଯିବା	ନାହ�	|

ମଁୁ	କହବି	ିନାହ�	ନା	!!
େକବଳ	ନା	କୁହ	!!

	
ବ��ମାନ	ଯଦ,ି	ତ� େମ	ଘେର	ଅଛ	|

ଏବଂ	ତ�ମର	ଯ�	େନଉଥ�ବା	ଶିଶୁମାେନ	|
ଏବଂ	େସମାେନ	ତ�ମ	େପାଷାକ	ତେଳ	ତ�ମକୁ	ଛୁଇଁବାକୁ	େଚଷ�ା	କରନି�	|

ଆପଣ	କ’ଣ	କରିେବ?
ତ� େମ	କହବି	ନା,	ବାବୁସାଇଟ�	|

ମଁୁ	ଚା�ଁ	ନାହ�	ତ� େମ	େମାେତ	େସଠାେର	ଛୁଇଁବ	|
କାରଣ	େସଗଡ଼ୁକି	େମାର	ବ�କି�ଗତ	ଅଂଶ	|
ଏବଂ	େମାର	ଶରୀର	ତ�ମର	ନୁେହଁ	|

ମଁୁ	କହବି	ିନାହ�	ନା	!!
େକବଳ	ନା	କୁହ	!!

	
	

ଆେମ	େଖଳୁଛୁ	|
“ଯଦ	ିକଣ”	େଖଳ	|

ଆପଣ�	ପାଇଁ	ପ�ଶ�	ଏବଂ	ଉ�ର	ଅଛ	ିଯଦ	ିଆପଣ	ପ�େତ�କ	ଥର	ବେିଜତା	େହବାକୁ	ଚାହଁାନି�	େତେବ
ଏହା	ଆପଣ�ୁ	କରିବାକୁ	ପଡବି	|

କୁହ	ନାହ�!
େକବଳ	କୁହ	ନାହ�!

	
ବ��ମାନ	ଯଦ,ି	େସଠାେର	େକହ	ିଅଛନି�	|

ଆପଣ�ର	ବ�ୁ	କିମ�ା	ଆପଣ�	ପରିବାରର	ଏକ	ଅଂଶ	|
ଏବଂ	େସମାେନ	ତ�ମକୁ	ସ�ଶ�	କରନି�	କିମ�ା	ଆଘାତ	କରନି�	|

ଏହା	ଆପଣ�ୁ	ଖରାପ	କିମ�ା	ଅସହଜ	ମେନ	କେର	ଆପଣ	କ’ଣ	କହେିବ?
ଆପଣ	କହେିବ	ନା!

ଦୟାକରି	ତାହା	କର�� 	ନାହ�	|
ତ� େମ	େମାେତ	େସପରି	ଛୁଇଁବାକୁ	ମଁୁ	ପସ�	କେର	ନାହ�	ଏବଂ	ଯଦଓି	ମଁୁ	ତ�ମକୁ	ବ�ତ	ପସ�	କେର	|

ଦୟାକରି	େମା	ପାଇଁ	ତାହା	କର�� 	ନାହ�	|
କାରଣ	ତ� େମ	େଦଖୁଥ�ବା	ମଁୁ	ଅଳ� 	ଅେଟ	|

ମଁୁ	କହବି	ିନାହ�!
େକବଳ	କୁହ	ନାହ�!

କୁହ	ନାହ�!
	

“ଯଦ	ିକଣ”	େଖଳ	–	ଗୀତ
ଗୀତ	3:	
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ଜେଣ	ନରିାପଦ	ବୟସ�	ବ�କି� 	ଯିଏକି	ତ�ମର	ଅସବୁଧିା	ଅଛ	ିକି	ନାହ�	କହପିାରିବ,	କାହା	ସହତି	କଥାବା��ା
କରିବାକୁ	ଆପଣ	ଆରାମଦାୟକ	ଅନୁଭବ	କରନି�	ଏବଂ	ଆପଣ	ଜାଣନି�	ଆପଣ�ୁ	ସାହାଯ�	କରିବ	|

ଏଠାେର	କିଛ	ିେଲାକ�	ତାଲ�କା	ଅଛ	ିଯାହାକି	ତ�ମର	ଅସୁବଧିା	ଅଛ	ିକି	ନାହ�	କହପିାରିବ	|

ଏକ	ସରୁ�ିତ	ବୟସ�	କ’ଣ	ଆପଣ	ଜାଣନି�	କି?

ପି�ନି� ପା�	କିମ�ା	େହ�	ମାଷ�ର	ପେଡାଶୀ	|
େପାଲ��	
େମଣ�ର	|

ପାଳକ	ଆ�ା�ିକ	େନତା	|

ମମି
ବାପା
େଜେଜ

େଜେଜବାପା	|
ବଡ	ଭାଇ	କିମ�ା	ଭଉଣୀ	ମାଉସୀ	|

ମାମଁ	ୁଶି�କ
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ଯଦ	ିଆପଣ�ର	େକୗଣସ	ିଅସବୁଧିା	ଅଛ	ିେତେବ	ଆପଣ	ଅନ�	କାହା	ବଷିୟେର	ଭାବ	ିପାରିେବ	କି?
ଆପଣ	କାହାକୁ	କହପିାରିେବ	ଏବଂ	ନମି�େର	େସମାନ�ର	େଚେହରା	ଅ�ନ	କର�� 	େଲଖ�� 	|



ଯଦ	ିଆପଣ�ର	କିଛ	ିଅସୁବଧିା	ଅଛ	ିଏବଂ	ଏହା	ବଷିୟେର	କାହାକୁ	ଜଣାଇବାକୁ	େଚଷ�ା	କର� ଛନି�,	
େତେବ	ଏହସିବୁ	ଭାବନା	ଆପଣ�	ପାଖେର	ଥାଇପାେର:

କ)	ଆପଣ	ଲଜି�ତ	ଅନୁଭବ	କରିପାରନି�	|
କି�� 	ଏହା	ଠିକ	ଅଛ	ି-	େଲାଟ�	େଲାକମାେନ	େଯେତେବେଳ	େସମାନ�ର	ସମସ�ା	ବଷିୟେର	

କହବିାକୁ	େଚଷ�ା	କରନି�	େସେତେବେଳ	ଏହପିରି	ଅନୁଭବ	କରନି�	|
	

ଖ)	ସଠି�	ଶ�	େଖାଜିବା	ଆପଣ�ୁ	କଷ�କର	େହାଇପାେର	|
କି�� 	ତ� େମ	ସେବ�ା�ମ	ଉପାୟକୁ	ବ�ାଖ�ା	କର	|

	
ଗ)	ତ�ମର	�ଦୟ	ଦ�� ତ	ଗତେିର	ଆଘାତ	କରିପାେର	ଏବଂ	ତ�ମର	ସ�ର	ଥରିପାେର	-	

କି�� 	ଧୀେର	ଧୀେର	ଏକ	ଗଭୀର	ନଶି�ାସ	ପ�ଶ�ାସ	ଗ�ହଣ	କର	|
	

ଘ)	କିଛ	ିଦନି	ମ�େର	ଥେର	ଟେିକ	କହବିା	ଆପଣ�ୁ	ସହଜ	େହାଇପାେର	|
ତ� େମ	କିପରି	କହବି	େସଥ�େର	କିଛ	ିଫରକ	ପଡ଼ବି	ନାହ�	-	

େଯପଯ��ନ�	ତ� େମ	କୁହ	|
	

ଇ)	ତ�ମର	ସମସ�ା	େଲଖ�ବା	ତ�ମକୁ	ସହଜ	େହାଇପାେର	-	ତାପେର	ଏହାକୁ	ଏକ	ସୁର�ିତ	ବୟସ��ୁ	ଦଅି	|
େଶଷ	କଥା	ମେନରଖ�ବାକ

ଯଦ	ିତ� େମ	କାହାକୁ	କୁହ	ଏବଂ	େସମାେନ	ତ�ମକୁ	ସାହାଯ�	କରନି�	ନାହ�	କିମ�ା	ତ�ମକୁ	ବଶି�ାସ	କରନି�	ନାହ�
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	େଶଷ	କଥା	ମେନରଖ�ବାକୁ!
ଯଦ	ିତ� େମ	କାହାକୁ	କୁହ	ଏବଂ	େସମାେନ	ତ�ମକୁ

ସାହାଯ�	କରନି�	ନାହ�	କିମ�ା	ତ�ମକୁ	ବଶି�ାସ	କରନି�	ନାହ�,
କାହାକୁ	କୁହ�� !

ଯଦ	ିେସମାେନ	ତ�ମକୁ	ବଶି�ାସ	କରନି�	ନାହ�,
କାହାକୁ	କୁହ�� !
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ଯଦ	ିଆପଣ�ର	ଏକ	ସମସ�ା	ଅଛି
ଆପଣ	କଣ	କରିେବ	ଜାଣନି�	ନାହ�	|

ଯାଇ	କାହାକୁ	କୁହ	|
େସମାେନ	ତ�ମ	କଥା	ଶୁଣବିା	ପଯ��ନ�	|

	
ତ� େମ	କାହାକୁ	େଖାଜିବାକୁ	ପଡବି	|
ତ�ମର	ଅସୁବଧିାକୁ	କହବିାକୁ	|

ଯଦ	ିଆପଣ�ର	କିଛ	ିଅସୁବଧିା	ଅଛି
କାହାକୁ	େଖାଜ,	ଯିଏ	ତ�ମ	କଥା	ଶୁଣବି	|

	
	

ତ�ମ	ମା	କିମ�ା	ବାପା�	ସହତି	କଥା	�ଅ	|
ଗ�ା�	କିମ�ା	େଜେଜବାପା	ମ�	|
ତ�ମର	ମାଉସୀ	କିମ�ା	ମାମଁୁ	|

କିମ�ା	ବଦି�ାଳୟେର	ଜେଣ	ଶି�କ	|
	

ଆପଣ�ୁ	କହବିାକୁ	ଲାଗିବ	|
େଯପଯ��ନ�	େକହ	ିେକହ	ିତ�ମ	କଥା	ଶୁଣନି�	|
ଯଦ	ିଆପଣ�ର	କିଛ	ିଅସୁବଧିା	ଅଛି

ଏହାକୁ	ମ�	ଜଣାଇବାକୁ	କାହାକୁ	େଖାଜ	|
	

ଯଦ	ିେକହ	ିଆପଣ�ୁ	ଆଘାତ	େଦଇଛ	ି|
ଆପଣ	କଣ	କରିେବ	ଜାଣନି�	ନାହ�	|

ଯାଇ	କାହାକୁ	କୁହ	|
େସମାେନ	ତ�ମ	କଥା	ଶୁଣବିା	ପଯ��ନ�	|

	
	
	

ଯଦ	ିତ�ମର	ଏକ	ଅସବୁଧିା	ଅଛ	ି–	ଗୀତ	
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ତ� େମ	କାହାକୁ	େଖାଜିବାକୁ	ପଡବି	|
ତ�ମର	ଅସୁବଧିାକୁ	କହବିାକୁ	|

ଯଦ	ିଆପଣ�ର	କିଛ	ିଅସୁବଧିା	ଅଛି
କାହାକୁ	େଖାଜ,	ଯିଏ	ତ�ମ	କଥା	ଶୁଣବି	|

	
	

ତ�ମର	ପେଡ଼ାଶୀ	ସହତି	କଥା	�ଅ	|
ତ�ମ	ବଦି�ାଳୟେର	ତ�ମର	ପରାମଶ�ଦାତା	|

ଆପଣ	ଜାଣଥି�ବା	କିମ�ା	ବଶି�ାସ	କର� ଥ�ବା	ବ�କି� 	|
ସମସ�ା	ବାଣି�ବା	ଏକ	ଜର� ରୀ	ଅେଟ	|

	
େକବଳ	କୁହ�� 	|

େଯପଯ��ନ�	େକହ	ିଆପଣ�	କଥା	ଶୁଣନି�	ନାହ�	|
ଯଦ	ିଆପଣ�ର	କିଛ	ିଅସୁବଧିା	ଅଛି
ଏହାକୁ	ଜଣାଇବାକୁ	କାହାକୁ	େଖାଜ	|
ଯଦ	ିଆପଣ�ର	କିଛ	ିଅସୁବଧିା	ଅଛି

େସମାେନ	ତ�ମ	କଥା	ଶୁଣବିା	ପଯ��ନ�	କୁହ�� 	|
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େପ�ମ	ଭଦ� 	ଅେଟ		
େପ�ମ	ଭଦ� 	ଏବଂ	ଦୟାଳୁ	ଅେଟ	|	

ଏହା	ପରସ�ରର	ଯ�,	ଅଂଶୀଦାର	ଏବଂ	ବଶି�ାସ	ବଷିୟେର	|
ଆେମ	ଭଲ	ପାଉଥ�ବା	େଲାକ�	ସହତି	ସମୟ	ବତିାଇବାକୁ	ପସ�	କର� 	

ଏବଂ	ଉଦାହରଣ	ସ�ର� ପ	ଆେମ	କିଛ	ିକରିବାକୁ	ପସ�	କର� :
	

ପସୁ�କ	ପଢବିା
େଖଳ	େଖଳିବା
ବୁଲ�ବା
ଚତି�ା�ନ

ସ�ୀତ	ଶଣୁବିା	
ରା�ିବା	

େଦଖ�ବା	ଟଭି�	କିମ�ା	ଚଳ�ିତ�	



ଆପଣ	ଭଲ	ପାଉଥ�ବା	େଲାକ�	ସହତି	ଆପଣ	କରିବାକୁ	ଚା�ଁଥ�ବା	କିଛ	ିଜିନଷି	େଲଖ�� 	କିମ�ା	ଆପଣ	ଅଧ�କ	କରିବାକୁ	ପସ�	କର� ଥ�ବା	ଚତି�	ଆ��� 	|



େଯେତେବେଳ	େଲାକମାେନ	ତ�ମର	ଯ�	ନଅିନି�	େସମାେନ	ନଶିି�ତ	କରିବା	ଆବଶ�କ	କରନି�:	
	

1.	ତ� େମ	ଭଲ	ପାଇଛ	|
2.	ଖାଇବା	ପାଇଁ	ଆପଣ�	ପାଖେର	ପଯ��ାପ�	ଖାଦ�	ଅଛ	ି|

3.	ତ�ମର	ପରିଷ�ାର	େପାଷାକ	ଅଛ	ି|
4.	ତ� େମ	ଦାନ�	ସଫା	କର	|
5.	ତ� େମ	େକଶ	ବ�ଶ	କର	|
6.	ତ�ମର	ସ�ାନ	ଅଛ	ି|

7.	େସମାେନ	ତ�ମର	ସମସ�ାେର	ସାହାଯ�	କରନି�	|
8.	ଯଦ	ିଆପଣ	ଦୁଃଖ�ତ	େତେବ	େସମାେନ	ଆପଣ�ୁ	ସାହାଯ�	କରିବାକୁ	େସଠାେର	ଅଛନି�	|

	
	

ଏହା	ଗରୁ� ତ�ପ�ୂ�	େଯ	ତ�ମକୁ	ଭଲ	ଭାବେର	ଯ�	ନଆିଯାଉଛ	ିଯାହାଫଳେର	ଆପଣ	
ଖସୁ	ିଏବଂ	ସସୁ�	ଏବଂ	ଶକି�ଶାଳୀ	େହାଇପାରିବ	



େପ�ମ	େହଉଛ	ି	ଭଦ� 	-	ଗୀତ		
େପ�ମ	ଭଦ� 	ଅେଟ	|
େପ�ମ	ଦୟାଳୁ	ଅେଟ	|

ସ�ୀତ	ଗାନ	କର	ଏବଂ	ତ� େମ	ପାଇବ	|
େସଠାେର	ବ�ତ	ସ�ୁର	ଜିନଷି	ଅଛ	ିଯାହା	ଆେମ	କରିପାରିବା	|

ଆମର	େପ�ମ	େଦଖାଇବାକୁ	|
	

ତ� େମ	େମାେତ	ଏକ	କାହାଣୀ	ପଢବି	ନାହ�	|
କିମ�ା	ବାହାରକୁ	ଯାଇ	କିଛ	ିବ�	େଖଳିବା	|

ତ� େମ	େମାେତ	େମା	ବାଇ�	ଚଲାଇବାେର	ସାହାଯ�	କରିପାରିବ	|
େତଣ	ୁମଁ	ୁପଡ଼ବି	ିନାହ�	|

	
ବ�ତ	ଜିନଷି	ଅଛ	ି|

ଆେମ	ଏକାଠି	କରିପାରିବା	|
ବ�ତ	ଉପାୟ	ଅଛ	ି|

ଆେମ	ଯ�ବାନ	େଦଖାଇପାରିବା	|
ବ�ତ	ଥର	ଆେମ	ପରସ�ରକୁ	କହପିାରିବା	ମୁଁ	ତ�ମକୁ	ଭଲ	ପାଏ	|
ଯଦ	ିଆପଣ	ଅଂଶୀଦାର	କରିବାକୁ	କିଛ	ିସମୟ	ପାଇଛନି�	|
ମଁ	ୁଆପଣ�	ସହତି	ଅଂଶୀଦାର	କରିବାକୁ	ପସ�	କେର

	
େପ�ମ	ଭଦ� 	ଅେଟ	|
େପ�ମ	ଦୟାଳୁ	ଅେଟ	|

ସ�ୀତ	ଗାନ	କର	ଏବଂ	ତ� େମ	ପାଇବ	|
ଏହ	ିଜିନଷିଗଡୁକି	ଆପଣ�	ସହତି	ଅଂଶୀଦାର	କରିବା	ଅତ�ନ�	ସ�ୁର	ଅେଟ	|
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ଚାଲ	“ରହସ�କୁ	କୁହ	ନାହ�”	ନୟିମ	ଶିଖ�ବା	|	
େବେଳେବେଳ	େଯେତେବେଳ	େଲାକମାେନ	ଆପଣ�ୁ	ଆଘାତ	କରନି�	କିମ�ା	ଆପଣ�ର	ବ�କି�ଗତ	ଅଂଶକୁ	ସ�ଶ�	କରିବାକୁ	େଚଷ�ା	କରନି�

େସମାେନ	ଆପଣ�ୁ	ଏହାକୁ	ଗପୁ�	ରଖ�ବାକୁ	କହେିବ	|	େତଣ,ୁ	ଆମକୁ	“ରହସ�କୁ	କୁହ	ନାହ�”	ନୟିମ	ଶିଖ�ବା	ଆବଶ�କ	|
	

େଯେତେବେଳ	େଲାକମାେନ	ତ�ମକୁ	ଆଘାତ	େଦବା	ପାଇଁ	କିଛ	ିକର� ଛନି�,	େସମାେନ	କ’ଣ	କର� ଛନି�	ତାହା	ଜାଣବିା	ପାଇଁ	ଅନ�	େଲାକମାେନ
ଚାହଁାନି�	ନାହ�	|	େତଣ	ୁେସମାେନ	ଆପଣ�ୁ	ଏପରି	ଜିନଷି	କହବିାକୁ	େଚଷ�ା	କରିେବ	ଯାହା	ସତ�	ନୁେହଁ:

େସମାେନ	କହପିାରନି�:
	

କ)	େଲାକମାେନ	ଆପଣ�	କଥା	ଶଣୁେିବ	ନାହ�	.....	େସମାନ�ୁ	ବଶି�ାସ	କର�� 	ନାହ�	|
ଖ)	େଲାକମାେନ	କହେିବ	ଏହା	ତ�ମର	େଦାଷ	....	େସମାନ�ୁ	ବଶି�ାସ	କର	ନାହ�	|

ଗ)	େଲାକମାେନ	ଆପଣ�ୁ	ଆଉ	ଭଲ	ପାଆନି�	ନାହ�	...	େସମାନ�ୁ	ବଶି�ାସ	କର�� 	ନାହ�	
d)	ଆପଣ	ଅସବୁଧିାେର	ପଡ଼ବିାକୁ	ଯାଉଛନି�	...	େସମାନ�ୁ	ବଶି�ାସ	କର�� 	ନାହ�	

e)	ଯଦ	ିଆପଣ	କୁହନି�	ମଁ	ୁଆପଣ�ୁ	ଆଘାତ	କରିବାକୁ	ଯାଉଛ	ି...	େସମାନ�ୁ	ବଶି�ାସ	କର�� 	ନାହ�	
f)	ମଁ	ୁକରିବ	ିତ�ମର	ପରିବାରେର	କାହାକୁ	ଆଘାତ	କର	....	େସମାନ�ୁ	ବଶି�ାସ	କର	ନାହ�	|

	
	
	

ରହସ�କୁ	ନା	କୁହ		
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ଆଶ�ଯ��	େହଉଛ	ିମଜା	ବଷିୟେର!	ଗପୁ�	କଥା	କୁହ	ନାହ�	
ଯଦ	ିଏହା	ଏକ	ରହସ�	ବା	ଆଶ�ଯ��ଜନକ	ଅେଟ	|

1.	ମମି�	ଜନ�ଦନି	ପାଇଁ	ଆମର	ଏକ	ବେିଶଷ	ଅଂଶ	ଅଛ	ି|
	

ଗପୁ�																	ଆଶ�ଯ��	
	

2.	ମଁ	ୁଚାେହଁ	ତ� େମ	େମା	ସହତି	ଆସ,	ମମି	ଏବଂ	ବାପା�ୁ	କୁହ	ନାହ�	|	
	

ଗପୁ�																	ଆଶ�ଯ��	
	

3.	ମଁ	ୁତ�ମ	ଭଉଣୀର	ପି�ୟ	େକ�	େବ��	କରିବାକୁ	ଯାଉଛ	ି|	
	

ଗପୁ�																			ଆଶ�ଯ��	
	

4.	ଏକ	ସ�ଶ�କାତର	େଖଳ	େଖଳିବା	କି�� 	ଆେମ	କାହାକୁ	କହବିା	ଉଚ�ି	ନୁେହଁ	|
	

ଗପୁ�																					ଆଶ�ଯ��	
	

ଯଦ	ିେକହ	ିଆପଣ�ୁ	କିଛ	ିକୁହନି�	ଯାହା	ଆପଣ�ୁ	ଖରାପ	ଅନୁଭବ	କେର,	ନଜିକୁ	ଅସହଜ	ମେନ	କେର
	କିମ�ା	େସମାେନ	ଆପଣ�ର	ବ�କି�ଗତ	ଅଂଶକୁ	ସ�ଶ�	କରନି�	ଏବଂ	େସମାେନ	ଆପଣ�ୁ	ଏହାକୁ	ଏକ	େକ��	ରଖ�ବାକୁ	କୁହନି�,	

ନା	କୁହ�� 	ଏବଂ	ଏକ	ସରୁ�ିତ	ବୟସ��ୁ	କୁହ�� 	|
	
	
	
	

My Body Is My  Body

www.mybodyismybody.com

http://www.mybodyismybody.com/


ରହସ�କୁ	"ନା"	କୁହ	-	ଗୀତ	
	

ମଁୁ	ତ�ମର	ରହସ�	ରଖ�ବ	ିନାହ�	|
ଆେମ	ଆପଣ�ର	ରହସ�	ରଖ�ବୁ	ନାହ�	|

ମଁୁ	ତ�ମର	ରହସ�	ରଖ�ବ	ିନାହ�	|
ଆେମ	ଆପଣ�ର	ରହସ�	ରଖ�ବୁ	ନାହ�	|

	
ଯଦ	ିତ� େମ	େମାେତ	ଆଘାତ	କରିବାକୁ	େଚଷ�ା	କର	|

ମଁୁ	ତ�ମକୁ	କହବିି
ସମସ��ୁ	ଆସ	|

ଆେମ	କାହାକୁ	କହବୁି
ଯଦ	ିତ� େମ	େଚଷ�ା	କର	ଏବଂ	କର	ଯାହା	ମଁୁ	ଜାେଣ	ଭ� ଲ	ଅେଟ	|

ମଁୁ	ଶକି�ଶାଳୀ	େହବି
ମଁୁ	କାହାକୁ	କହବିି

	
ମଁୁ	ତ�ମର	ରହସ�	ରଖ�ବ	ିନାହ�	|

ଆେମ	ଆପଣ�ର	ରହସ�	ରଖ�ବୁ	ନାହ�	|
ମଁୁ	ତ�ମର	ରହସ�	ରଖ�ବ	ିନାହ�	|

ଆେମ	ଆପଣ�ର	ରହସ�	ରଖ�ବୁ	ନାହ�	|
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ଗୀତ	6:	
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ଯଦ	ିତ� େମ	େମାେତ	ଗାଳି	େଦବାକୁ	େଚଷ�ା	କର,	ମଁ	ୁଜାେଣ	ତାହା	ଭ� ଲ	ଅେଟ	|
ମଁ	ୁକାହାକୁ	କହବିି
ଆେମ	କାହାକୁ	କହବୁି

ଆେମ	ରହସ�କୁ	“ନା”	କହଥିାଉ,	ଆେମ	ଗପୁ�କୁ	“ନା”	କହଥିାଉ,
ଆେମ	ରହସ�କୁ	“ନା”	କହବିା,	ଆେମ	“ନା”	“ନା”	“ନା”	“ନା”	“ନା”	କହବିା	|

	
ମଁ	ୁତ�ମର	ରହସ�	ରଖ�ବ	ିନାହ�	|

ଆେମ	ଆପଣ�ର	ରହସ�	ରଖ�ବୁ	ନାହ�	|
ମଁ	ୁତ�ମର	ରହସ�	ରଖ�ବ	ିନାହ�	|

ଆେମ	ଆପଣ�ର	ରହସ�	ରଖ�ବୁ	ନାହ�	|
	

ଆେମ	ରହସ�କୁ	“ନା”	କହଥିାଉ	|
ଆେମ	ରହସ�କୁ	“ନା”	କହଥିାଉ	|
ଆେମ	ରହସ�କୁ	“ନା”	କହଥିାଉ	|

ଆେମ	କ�	“ନା”
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ନଜି	ଶରୀରକୁ	ସୁର�ିତ	ରଖ�ବା	ପାଇ	ଁ
ଆପଣ	ଶିଖ�ଥ�ବା	ଛଅଟ	ିଜିନଷି	େଲଖ�� !





Keep	safe	everyone	!!
	
	
	


