
ବଧିର ସାଙ୍ଗଙ୍କ  
ସହତି କେମିତ ିେଥା କହକବ

 କେକତେ ବଧିର ବ୍ୟକି୍ େଥା େହପିାରନ୍,ି କେହ ିକେହ ିସାକଙ୍କତେି ଭାଷା 
ବ୍ୟବହାର େରନ୍ ିଏବଂ କେହ ିକେହ ିଉଭୟ ବ୍ୟବହାର େରନ୍।ି 

ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗ େ'ଣ େକର, କେଖନ୍ତୁ ।

ତାଙ୍କ ଧ୍ାନ ଆକର୍ଷଣ କରନ୍ତୁ । ସେମାନଙ୍କ କାନ୍ଧକତୁ 
ଥାପତୁଡ଼ନ୍ତୁ ।

ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାସେ କତୁହନ୍ତୁ  । ଖତୁବ୍  
ଧୀସର କମି୍ା ଖତୁବ୍ ସ�ାରସର ନତୁସହଁ।

ସେମାନଙ୍କ ଆଡ଼କତୁ ଚାହିଁ କଥା ହତୁଅନ୍ତୁ । ନଶିି୍ତ ହତୁଅନ୍ତୁ  
ସେ, ସେମାସନ ଆପଣଙ୍କ ପାଟକିତୁ  ସେଖିପାରତୁ ଛନ୍।ି

ଆପଣଙ୍କ େତୁଇ ହାତ େ୍ୟେହାର କରନ୍ତୁ  । ଆପଣ  
 ସେଉଁ େରିୟସର କହତୁଛନ୍,ି ତାହାକତୁ ସେଖାନ୍ତୁ ।

ସେଖି କରି କମି୍ା ସ�ାନ ସର ସମସେ� କରି େତୁଝାଇୋ  
ର ସଚଷ୍ଟା �ାରି ରଖନ୍ତୁ
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ଆପଣ �ାଣିଥିସେ କ.ି..
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ଓଠ ଚାଳନା ସେଖି େମ୍ପୂଣ୍ଷ 

କଥା େତୁଝ ିହତୁଏନ ି ଭାେର ଆୋନ ପ୍ରୋନ ସହାଇପାରିସେ 

େୃତ ିୋଧିତ ପିୋମାସନ ମଧ୍ ଅନ୍ୟ 

ପିୋଙ୍କ ଭଳ ିଶଖିି ପାରସିେ

ୋସଙ୍କତକି ଭାରା  ଶକି୍ା ଆପଣଙ୍କତୁ  ଉଚ୍ାରଣ ଶକି୍ାରତୁ  େଞ୍ତି କରିେ ନାହିଁ। 

େଧିର ସୋକମାସନ ଶ୍ରେଣ େନ୍ତ୍ର ଅୋ  

ଅନ୍ତଃକର୍୍ଷ ପ୍ରତ୍ୟାସରାପଣ ୋହାେ୍ୟସର େେତୁ  

କଛି ିଶତୁଣିପାରିସେ ନାହିଁ; ସକସତକ ଶବ୍ଦ ସେମାନଙ୍କ  

ପାଇଁ ଶତୁଣିୋକତୁ କଷ୍ଟକର ସହାଇପାସର।

କଥିତ ଭାରାଗତୁଡ଼କି ଭଳ,ି େମଗ୍ର  େଶି୍ୱସର ୋସଙ୍କତକି ଭାରା  
ମଧ୍ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅସଟ| 

ୋସଙ୍କତକି ଭାରା ଅନ୍ୟ ଭାରା ଭଳ ିଅସଟ।  
ଏକମାତ୍ର ପାଥ୍ଷକ୍ୟ ସହଉଛ,ି ଆପଣ କହେିା େେଳସର ନ�ିର େତୁଇ ହାତ େ୍ୟେହାର କରିଥା’ନ୍।ି



ପାଞ୍ଟ ିେସିଶର କଥା ମସନ  
ରଖନ୍ତୁ  | 

ବଧିର ସାଙ୍ଗଙ୍କ ସହତି 
େଥା କେମିତ ିକହକବ

 ସକସତକ େଧିର େ୍ୟକି୍ କଥା କହପିାରନ୍,ି ସକହ ିସକହ ିୋସଙ୍କତକି ଭାରା 
େ୍ୟେହାର କରନ୍ ିଏେଂ ସକହ ିସକହ ିଉଭୟ େ୍ୟେହାର କରନ୍।ି 

ଆପଣଙ୍କ ୋଙ୍ଗ କ'ଣ କସେ, ସେଖନ୍ତୁ ।

ତାଙ୍କ ଧ୍ାନ ଆକର୍ଷଣ କରନ୍ତୁ । ସେମାନଙ୍କ କାନ୍ଧକତୁ  
ଥାପତୁଡ଼ନ୍ତୁ ।

ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାସେ କତୁହନ୍ତୁ ।। ଖତୁବ୍  
ଧୀସର କମି୍ା ଖତୁବ୍ ସ�ାରସର ନତୁସହଁ।

ସେମାନଙ୍କ ଆଡ଼କତୁ ଚାହିଁ କଥା ହତୁଅନ୍ତୁ । ନଶିି୍ତ ହତୁଅନ୍ତୁ  ସେ, ସେମାସନ 
ଆପଣଙ୍କ ପାଟକିତୁ  ସେଖିପାରତୁ ଛନ୍।ି

ହାତ ସର ଇୋରା କରି କଥା ହତୁଅନ୍ତୁ

ସେଖି କରି କମିା୍ ସ�ାନ ସର ସମସେ� କରି େତୁଝାଇୋ ର ସଚଷ୍ଟା  
�ାରି ରଖନ୍ତୁ
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