
QUESTION BANK  

CLASS-5 

SUB-ODIA  

CHAPTER-1 ମାତୃଭୂଧ  

୨)ବାକ୍ୟ ଗଠନ:- 

ମ ୁଁ ମମା ପମ ାଶୀ ଘରକ୍ୁଁ ବୁଁଲିବାକ୍ୁଁ ଯାଇଥିଲି। 

ବାଳକ୍ ମାମନ ପ ଆିମର ମେଳୁଁଛନ୍ତ।ି 

ଆମ ଗ୍ରାମ କ୍ୁଁ ମୁଁେୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଥିମଲ। 

ପର ଆପଣା ମେଦ ୋବ ରଖିବା ଉଚତି ନୁଁମ  । 

ସୂଯ୍ୟ ସକ୍ଳ ଶକି୍ତର ଆଧାର ଅମେ। 

ମ ୁଁ ମମାର ମାତୃେୂମିର ନାମ ଉଚ୍ଚ ମର ରଖିବ।ି 

୩)ବପିରୀତ:- ପର, ଅଜ୍ଞାନ, ସ ର, ମନ୍ଦ  

୪)ପ୍ରତଶିବ୍ଦ:-  

ଗଜ, ସି୍ତ 

ଘର,ନଳିୟ 

ଅଶବ, ମଘାେକ୍  

ଛାଗ,ଛାଗଳ 

ରାଜନ,ନୃପତ ି

୫)ମଦଶ, ରାଜୟ, ଜଲି୍ଲା, ଗ୍ରାମ, ପଞ୍ଚାୟତ, ପ ା, ଘର 

୬)ରୂପାନ୍ତର, ଧମା୍ନ୍ତର, ସ୍ଥାନାନ୍ତର, ମତାନ୍ତର, ମଦଶାନ୍ତର 

୯)ଲିଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍୍ନ:- ରାଣୀ, ବାଳକି୍ା, ପିତା 

୧୦)ଠିକ୍ ଶବ୍ଦ:- ମେଷ୍ଠ, ମାତୃେୂମି, ପୁଁଷ୍କରିଣୀ, ସବଗ ୍

୧୧)ଉର୍ତ୍ର:- 

କ୍)ଆମମ ସାଙ୍ଗ ଘରକ୍ୁଁ ଗମଲ ନଜି ଘର ଓ ସାଙ୍ଗ ଘର େିତମର ଥିବା ତଫାତ ବୁଁଝିପାରୁଁ । 

େ)ଅନୟ ପ ା କ୍ୁଁ ଯାଇଥିବା ମବମଳ ଆମମ ମସ  ିପ ାକ୍ୁଁ ମଧ୍ୟ ନଜିର ମବାଲି ୋବୁଁ। 



ଗ)ଅନୟ ଗ ା କ୍ୁଁ ଗମଲ ମଯଉ ଠି ମମାର ନଜି ଘର ମସ  ିଗ ା େ ିମମାର ଓ ମସ  ିଗ ା ମର ଥିବା ନଦୀ, ପୁଁଷ୍କରିଣୀ, 
ବଗିଚା ସବୁଁ କି୍ଛ ିୋରି ସୁଁନ୍ଦର ମବାଲି ମମନ କ୍ରୁଁ । 

ଘ)ଅନୟ ରାଜୟମର ଥିବା ମବମଳ ନଜି ରାଜୟର ରାଜାଙ୍କ ଠାରୁଁ  ଆରମ୍ଭ କ୍ରି ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ମେଷ୍ଠ ପଣ ଓ  ାତୀ 
ମଘା ା ଠାରୁଁ  ମଛଳ ିମମଣ୍ଢା ଯାଏ  ସବୁଁ େଲ ମବାଲି ମମନ କ୍ରୁଁ । 

ଙ)ମଯଉ  ସ୍ଥାନମର ଆମର ଜନମ ଓ ଘର ମସ  ିସ୍ଥାନ ଆମକ୍ୁଁ ସ୍ୱଗ୍ ଠାରୁଁ  ଅଧିକ୍ େଲ ଲାମଗ। 

ଚ)ପିଲାେ ିଜନମ ମ ବା ପମର ମ ା ଠାରୁଁ  ମଯଉ  ୋଷା ଶିମେ ତାକ୍ୁଁ ମାତୃ ୋଷା କ୍ୁଁ ନ୍ତ।ି ନଜି ମନର ୋବକ୍ୁଁ ମସ 
ପ୍ରଥମମ ମାତୃୋଷାମର ିଁ ପ୍ରକ୍ାଶ କ୍ରିଲା, ମତଣୁଁ ଜମଣ ନିଜ ମାତୃୋଷାକ୍ୁଁ ବ  ମମନ କ୍ମର। 

CHAPTER-2 ମମାମତ ‘ଚମତ୍କାର’ ଦଅି 

୧)ବାକ୍ୟ ଗଠନ କ୍ର:- 

 ବୟସ୍ତ  ମ ାଇ ଘରର ସବୁଁ କ୍ାମ କ୍ରନ୍ତ।ି 

ଚାଷୀେ ିବୟାଙ୍କରୁଁ  ଋଣ ମନଲା । 

ମକ୍ାଣାକ୍୍ ଏକ୍ ପ୍ରସିଦ୍ଧ  ମନ୍ଦରି ଅମେ। 

ପିଲାେରି କ୍ାଯ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁଁ  ବସିି୍ମତ  କ୍ଲା। 

ମମା ମଜମଜ ବାପା େୀଷଣ  ଆଣଣ୍ଠୁଁ  ମରାଗମର ପ ଛିନ୍ତ।ି 

ବାପା ଅସ ାୟ ମଲାକ୍ମାନଙ୍କୁଁ  ସା ାଯୟ କ୍ରନ୍ତ।ି 

ଈଶ୍ୱର ଆମ ଜୀବନମର ଅମନକ୍ ଚମତ୍କାର କ୍ରିଥାନ୍ତ।ି 

୩)ଶୂନୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ:- ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ବୟସ୍ତ, ଋଣ, ବଷିର୍୍ଣ୍, େୀଷଣ 

୫)ପ୍ରତଶିବ୍ଦ:-  

ଭ୍ରାତା, ସମ ାଦର  

ପୁଁତ୍ର, କ୍ୁଁମର 

ଗୃ , ନଳିୟ 

ବଶିବ, ମ ୀ  

ଜନନୀ, ମାତା 

୬)ବପିରୀତ ଅଥ:୍- ଅସୁଁସ୍ଥ, ଅସ ାୟ, ଅଦରକ୍ାରୀ, ଜେଳି, ଅବଶି୍ୱାସ, ଅେଦ୍ର  

୭)ଉର୍ତ୍ର:- 

କ୍)ମେସି ର ୋଇ ଅସୁଁସ୍ଥ ଥିଲା। 



େ)ଝିଅ େ ିର ବୟସ ପାଞ୍ଚ ବଷ୍ ଥିଲା। 

ଗ)ମେସି ଉଠି ପ  ିତା ମଶାଇବା ଘରକ୍ୁଁ ଗଲା। 

ଘ)ମେସି ପଇସାକ୍ୁଁ ତନି ିଥର ଗଣିଲା। 

ଙ)ଔଷଧ ମଦାକ୍ାନୀ ତା ୋଇ ସ ତି କ୍ଥା ମ ଉଥିମଲ। 

ଚ)ଔଷଧ ମଦାକ୍ାନୀ କ୍ୁଁନ ିଝିଅେକି୍ୁଁ ପଚାରିମଲ, କ୍ୁଁ  ମ ୁଁ ତୁଁ ମ ପାଇ  କ୍’ଣ କ୍ରି ପାରବି।ି 

ଛ)ମେସି ୋଇର ସ୍ନାୟୁଁ ଜନତି ମବମାରି ଥିଲା। 

ଜ)ମେସିର ୋଇ ସ୍ନାୟୁଁ ଜନତି ମରାଗମର ଅସୁଁସ୍ଥ ଥିବାରୁଁ  ତା’ର ସୁଁସ୍ଥ ତା ନମିନ୍ତ ିମେସିର ବାପାଙ୍କୁଁ କି୍ଛ ିଆଶା 
ମଦୋ ଯାଉ ନଥିଲା। 

ଝ)ପାଞ୍ଚ ବଷ୍ ର ଝିଅ ମେସି ପରିବାର ର ଏ  ିଅବସ୍ଥା ମଦଖି ଓ ବାପାଙ୍କ ମ ୁଁ  ରୁଁ  ସବୁଁ ମବମଳ ତା ୋଇ ପ୍ରତ ି
ଚମତ୍କାର ନଶି୍ଚୟ ଏ  ିଶବ୍ଦେ ିସୁଁଣି ଚୁଁ ପଚାପ ର ୁଁଥିଲା। 

ଞ)ମେସି ଔଷଧ ମଦାକ୍ାନୀକ୍ୁଁ କ୍ ଲିା ମମା ୋଇର ମଦ  େୀଷଣ େରାପ।ବାପା କ୍ ୁଁଛନ୍ତ ିମକ୍ବଳ ଚମତ୍କାର  ିଁ 
ତାକ୍ୁଁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବ।ମତଣୁଁମମାର ସବୁଁ ପଇସା ମନଇ ମମତ ଚମତ୍କାର ଦଅିନ୍ତୁଁ । 

େ)ମଯମତମବଳ ମଦାକ୍ାନୀ ଚମତ୍କାର ନାମକ୍ ଔଷଧ ମଦାକ୍ାନ ମର ମିମଳ ନା ିଁ ମବାଲି କ୍ ମିଲ ମସମତମବମଳ 
ମେସି ବଷିର୍୍ଣ୍ ମଦୋଗଲା। 

ଠ)ଚକି୍ାମଗାରୁଁ  ଆସିଥିବା ଔଷଧ ମଦାକ୍ାନୀର ୋଇ ପ୍ରକୃ୍ତ ମର ଜମଣ ନୁଁ ୟମରା ସଜ୍ନ  ାକ୍ତର ଥିମଲ। 

 )ଆମମ ତ ଆପଣଙ୍କ ଋଣ ଜୀବନ ମର ସୁଁଝି ପାରବିୁଁ ନା ିଁ, ଏକ୍ଥା ମେସିର ୋଇ େଲ ମ ବା ପମର ତାର 
ବାପା ଓ ମା’  ାକ୍ତର ଆମ୍ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଙ୍କୁଁ କ୍ ଥିିମଲ। 

ଢ) ାକ୍ତର ଆମ୍ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ବଦିାୟ ମନଲା ମବମଳ କ୍ ମିଲ , ଚମତ୍କାର ମଯ ଔଷଧ ଏ ା ମଦାକ୍ାନ ମର ମିମଳ ନା ିଁ, 
ମାତ୍ର ବଶିବାସ ମର ମିଳ ିଥାଏ। ଯା ା ମେସରି ସରଳ ବଶିବାସ ଠାରୁଁ  ମଧ୍ୟ ବ । 

CHAPTER-3 ଭଲ କି କରିନ ିମୁହିଁ? 

୨)ବାକ୍ୟ ଗଠନ:- 

  ିିଂସ୍ରଜନ୍ତୁଁମାମନ ଗ ନ ବନମର ରୁଁ  ନ୍ତ।ି 

ପା ା  ବୁଁକ୍ୁଁମର ଝରଣାେ ିମବା  ିଯାଉଛ।ି 

ବାଳୁଁତ ସରୂୁଁ ଜ ଉଠିବା ପବୂ୍ରୁଁ  ମା’ ବଛିଣା ତୟାଗ କ୍ରନ୍ତ।ି 

ମମା ମା’ର ମଦ ମର ସୁଁନା  ାରେ ିମଶାୋ ପାଉଛ।ି 

ମା’ତାର ଶିଶୁଁକ୍ୁଁ ପଣତ କ୍ାନମିର ମଘା ାଇ ରଖିଛ।ି 



ଘଣ୍ଟାର ଶବ୍ଦ ଶୁଁଣି ମ ୁଁ ଧ ପ  ମ ାଇ ବଛିଣା ଛା ଲିି। 

୩)ଶୂନୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ:- ନସିା ା, ଫୁଁରୁଁ ଫୁଁରୁଁ , ମା, ମଦ , ବାଳୁଁତ, ବନ, ଧୁଁ ୁଁ ଧୁଁ ୁଁ , ଥୁଁରୁଁ ଥୁଁରୁଁ , ଦାମଢ, ବାଆ 

୪)ପଦୟ ରୂପ:- ବରତବି, ଜନମ, ମରଣ 

୬)ଉର୍ତ୍ର;- 

କ୍)ପିଲାେ ିବାଳୁଁତ ସୂଯ୍ୟ ନ ଉଠୁଁ ଣୁଁ ଶୁଁଆ ସାରି  ାକ୍ ଶୁଁଣି ଆନନ୍ଦମର ଧ ପ  ମ ାଇ ଉଠିଲା ମବାଲି ବର୍୍ଣ୍ନା ମ ାଇଛ।ି 

େ)ପିଲାେ ିପିଞ୍ଜରା ମୋଲି ଶୁଁଆ ସାରି ଇତୟାଦ ିପେୀଙ୍କୁଁ  ଉ ାଇ ମଦଇଛ।ି 

ଗ) ପିଞ୍ଜରାରୁଁ  ବା ାରି ଚମଢଇମାମନ ଆନନ୍ଦ ମର ନଜି ବାସ ସ୍ଥାନକ୍ୁଁ ଗମଲ, ମଯଉ  ଠାମର ତାଙ୍କ ସାଉଙ୍ଗ ସାଥୀମାମନ 
ର ୁଁଥିମଲ। 

ଘ)ପିଲାେ ିଶୀତମର ଥରୁଁ ଥିବା ବୁଁ ାେକି୍ୁଁ ନଜି ମଦ ରୁଁ  ଲାଲ ଶାଲ୍ େଏି ମଦଇ ସା ାଯୟ କ୍ରିଲା। 

ଙ)ଶୀତରୁଁ  ଉଧାର ପାଇ  ତା ମା’ର ପଣତ କ୍ାନକି୍ୁଁ ଶୀତ ବସ୍ତ୍ର ରୂମପ ବୟବ ାର କ୍ରବି ମବାଲି ତାର ମା କ୍ୁଁ କ୍ ଛି।ି 

CHAPTER-4 ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା 

୨)ବାକ୍ୟ ଗଠନ:- 

ରାମୁଁ ଏକ୍ ଆଦଶ୍ ଛାତ୍ର ଥିଲା। 

ମ ୁଁ ପିତାମାତାଙ୍କ ଉପମଦଶ ପାଳନ କ୍ମର। 

ମ ୁଁ ପରୀୋମର େଲ କ୍ରବିା ପାଇ  ମନସ୍ଥ କ୍ରିଛ।ି 

ଶିେକ୍ ମେଣୀମର ଚଲିିକ୍ାର ଦୃଶୟ ବଷିୟମର ବର୍୍ଣ୍ନା କ୍ରି କ୍ ମିଲ। 

ପିଲାେ ିସର୍ତ୍୍ ରଖି ପଢଥିିବାରୁଁ  ପରୀୋମର ପ୍ରଥମ ମ ଲା। 

ପ୍ରମତୟକ୍ ମଣିଷ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାମର ସମପ୍ଣ ଜୀବନ କ୍ାେବିା ଉଚତି୍। 

୩)ବପିରୀତ ଅଥ:୍- ସା ସୀ, ମଧୈଯ୍ୟ, ଉଦ୍ଧତ, ଅନୁଁପଯୁଁକ୍ତ  

୪)ଶୂନୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କ୍ର:- ଆନନ୍ଦ, ନୀରବ, ବୟସ୍ତ, ସ୍ଥାନ, ଉପମଦଶ, ନମିଦ୍ଶ 

୫)ଠିକ୍ ଶବ୍ଦ:- ପ୍ରସ୍ତୁଁତ, ସନ୍ତପ୍ଣ, ଅନୁଁେୂତ, ଉର୍ତ୍ୀର୍୍ଣ୍  

୬)ଉର୍ତ୍ର:- 

କ୍)ଦୁଁଇ ସାଙ୍ଗଙ୍କ ନାମ ସୁଁଶାନ୍ତ ଓ କ୍ମଳ ଥିଲା।ମସମାମନ ଏକ୍ ମବୈଦକି୍ ବଦିୟାଳୟମର ଶିୋ ଲାେ କ୍ରୁଁ ଥିମଲ। 

େ)ସୁଁଶାନ୍ତ ଓ କ୍ମଳ ର ପିତା ମାତା ଆନନ୍ଦତି ଥିମଲ କ୍ାରଣ ମସମାମନ ନଶିି୍ଚନ୍ତ ଥିମଲ ମଯ ତାଙ୍କ ପିଲାମାମନ 
ଉର୍ତ୍ମ ଓ ଆଦଶ୍ବାନ ଗୁଁରୁଁ ଙ୍କ ପାେମର ବ ଛିନ୍ତ।ି 



ଗ)ଗୁଁରୁଁ  ଦେିଣା ସ୍ୱରୂପ ସୁଁଶାନ୍ତ ଓ କ୍ମଳ କ୍ୁଁ ଗୁଁରୁଁ  ଦୁଁଇେ ିଶୁଁଆ ମଦଇ କ୍ ମିଲ , ତୁଁ ମମ ଦୁଁଇଜଣ ଏଇ ଶୁଁଆ 
ଦୁଁଇେକି୍ୁଁ ମନଇ ଏପରି ସ୍ଥାନମର ମାରିକି୍ ଆଣିବ ମଯପରି ମକ୍  ିତୁଁ ମ କ୍ମ ୍କ୍ୁଁ ମଦଖିନଥିମବ। 

ଘ)ସୁଁଶାନ୍ତ ଶୁଁଆକ୍ୁଁ ଧରି ଏକ୍ ନଛିାେଆି ସ୍ଥାନ କ୍ୁଁ ମନଇ ଚାରିଆ  କ୍ୁଁ ଆଖି ବୁଁଲାଇ ମଦଖିଲା ମକ୍  ିକ୍ୁଁଆମ  
ମଦୋ ଯାଉ ନା ାନ୍ତ,ି ମସ ସମଙ୍ଗ ସମଙ୍ଗ ଶୁଁଆେକି୍ୁଁ ମାରି ମଦଇ ଗୁଁରୁଁ ଜୀଙ୍କୁଁ ମଦଲା। 

ଙ)କ୍ମଳ ଗୁଁରୁଁ ଜୀଙ୍କ ନମିଦ୍ଶ ପାଳନ କ୍ରି ନ ପାରି ଥିବାରୁଁ  ଗୁଁରୁଁ ଙ୍କ ପାେକ୍ୁଁ ଆସି ମବସ୍ତ ଓ ଅମଧୌଯ୍ୟ ମ ଉ 
ଥିଲା। 

ଚ)ମମତ େମା କ୍ରି ଦଅିନ୍ତୁଁ - ଏକ୍ଥା କ୍ମଳ ଗୁଁରୁଁ ଙ୍କୁଁ ତାଙ୍କ ବଦିୟାଳୟକ୍ୁଁ ଆସି ଗୁଁରୁଁ ଙ୍କ ପାଦ ତମଳ ବସି କ୍  ିଥିଲା। 

ଛ)କ୍ମଳ ମଯମତ ନଛିାେଆି ସ୍ଥାନ ମୋଜ ିଶୁଁଆେକି୍ୁଁ ମାରିବାକ୍ୁଁ ଚା  ୁଁଥିଲା, ମସମତ ମସ ମଦେୁଁଥିଲା ଶୁଁଆେ ି
ବକି୍ଳମର ତା ଜୀବନ େିୋ କ୍ରୁଁ ଛ,ି ମତଣୁଁ ମସ ଶୁଁଆେକି୍ୁଁ ମାରି ପାରି ନ ଥିଲା। 

ଜ)କ୍ମଳର ନମ୍ର ସ୍ୱୋବ ଓ ଠିକ୍ ବୁଁଝାବଣା ପାଇ  ଗୁଁରୁଁ  ମୁଁଣ୍ଡ ନୁଁଆ ଇ ଥିମଲ। 

ଝ)କ୍ମଳ ପରୀୋମର କୃ୍ତୀତ୍ଵ ସ  ଉର୍ତ୍ୀର୍୍ଣ୍ ମ ାଇଥିମଲ। 

ଞ)ଏ ଗପରୁଁ  ଆମମ ଶିେୁଁଚୁଁ  ମଯ ନମ୍ର ସ୍ୱୋବ ଓ ଠିକ୍ ବୁଁଝାବଣା ଆମକ୍ୁଁ ବେିିନ୍ନ ପରୀୋମର ଉର୍ତ୍ୀର୍୍ଣ୍ ମ ବାମର 
ସା ାଯୟ କ୍ରିବ।  

CHAPTER-5 ବୁଝି ବଚିାରି କାମ କମଲ 

୨)ବାକ୍ୟ ଗଠନ:- 

ମମା ମା’ର ମସ୍ନ  ଶରଧା ମ ୁଁ େୁଁ ଲି ପାରିବ ିନା ିଁ। 

କ୍ା ାରି ଅନଷି୍ଟ କ୍ର ନା ିଁ। 

ମ ୁଁ ପ୍ରେୁଁ ଙ୍କ ପାେମର େରସା ରଖି ଚାମଲ। 

ରାମ ଅସୁଁସ୍ଥ ମ ବାରୁଁ  ତାକ୍ୁଁ ତୁଁ ରନ୍ତ  ାକ୍ତର ପାେକ୍ୁଁ ନଆି ଗଲା। 

ବମିଲଇେ ିଆଖି ପିଛୁଁଳାମକ୍ ମାଛ ମନଇ ଚାଲିଗଲା। 

ମମା ପରିବାରର ବପିର୍ତ୍ି ସମୟମର ପ୍ରେୁଁ   ିସା ା ମ ାଇଥାନ୍ତ।ି 

୩)ବପିରୀତ ଅଥ:୍- ସୁଁଲେଣୀ, ଅୋଗା,  ସିଲା, ଉପାୟ, ଉଚ୍ଚକ୍ପାଳୀ, ବ୍ରହ୍ମଣ, ଘୃଣା, ପାେ, େୃତୟ, ଅନଚି୍ଛା, 
ଆସିବା 

୪)ଶୂନୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ:- ଦୂର,ବଚିାରି, ଶରଧା, ଅୋଗିନୀ, ଅଲେଣୀ,  ୀନ କ୍ପାଳୀ 

୫)ପଦୟରୂପ:- କ୍ରମ, ଧରମ, ତପତ 

୬)ପ୍ରତଶିବ୍ଦ:- 



ଅ ,ି ସପ ୍

ନୀର, ଜଳ 

ନୟନ, ମନତ୍ର  

କ୍ର,  ସ୍ତ  

ପାଦ, ପୟର 

୮)ଉର୍ତ୍ର:- 

କ୍)ବ୍ରହ୍ମଣୀ ମନଉଳ େ ିପାଳଥିିଲା। 

େ)ଅଧ ରାତମିର ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ର ଛୁଁଆେ ିମ ଲା। 

ଗ)ମନଉଳ ଛୁଁଆେ ିକ୍ାମଳ ତା ପିଲାର ଅନଷି୍ଟ କ୍ରିବ, ଏ ା ୋବ ିବ୍ରାହ୍ମଣୀ ମନଉଳ ଛୁଁଆକ୍ୁଁ  ରୁଁ  ଥିଲା। 

ଘ)ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ପୁଁଅକ୍ୁଁ ଛା  ିପାଣ ିଆଣିବାକ୍ୁଁ କୂ୍ଅମୂଳକ୍ୁଁ ଯାଇଥିଲା। 

ଙ)ପୁଁଅକ୍ୁଁ ତାର ବାପା ଜଗିଥିଲା  ୋତ ରାଜା  କ୍ାଇ ବାରୁଁ  ମସ ତୁଁ ରନ୍ତ କ୍ାମମର ଚାଲି ଯାଇଥିମଲ। 

ଚ)ମନଉଳ ଏକ୍ ମଗାେର ସାପ କ୍ୁଁ ପୁଁଅର ମଶଯ ପାେମର ମଦଖିଲା। 

ଛ)ମନଉଳ ସାପ ଉପରକ୍ୁଁ ମ ଇ  ପ  ିତାକ୍ୁଁ ତାର ମୁଁନଆି ଦାନ୍ତ ମର ଖିନେିନ କ୍ରି ମାରିଲା। 

ଜ)ମନଉଳ ପାେ ିମର ରକ୍ତ ମଦଖି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ୋବଲିା ନଶି୍ଚୟ ମନଉଳ ତାର ପୁଁଅକ୍ୁଁ ମାରିଛ।ି 

ଝ)ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ମଗାେଏି ପଥରମର ମନଉଳ ମୁଁଣ୍ଡ କ୍ୁଁ ମଛଚମିଛଚ ିମାରିଲା। 

ଞ)ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ମଶଷ ମର ସାପେକି୍ୁଁ ମରି ପ ଥିିବାର ମଦଖି ବୁଁଝି ପାରିଲା ମଯ ମନଉଳ ସାପକ୍ୁଁ ମାରି ଥିବାରୁଁ  ତା 
ପାେମିର ରକ୍ତ ଲାଗିଥିଲା। 

େ)ଏ ଗପରୁଁ  ଆମମ ଶିେୁଁଚୁଁ  ମଯ ବୁଁଝି ବଚିାରି କ୍ାମ ନକ୍ମଲ ଦୁଁୁଃେ ପାଇବା। 

CHAPTER-6 ଗବବ ର ପରିଣତ ି

୨)ବାକ୍ୟ ଗଠନ:-  

ପିଲାେ ିେୁଁଧାମର କ୍ାନ୍ଦୁଁଛ।ି 

ରାମୁଁ ମେଳବିା ପାଇ  ମରାଦନ କ୍ରୁଁ ଛ।ି 

ମମାର କ୍ଲୟାଣମୟୀ ମା’ ମମାମତ ସବୁଁମବମଳ ଉର୍ତ୍ମ ଶିୋ ମଦଇଥାନ୍ତ।ି 

ପ୍ରବଳ ବଷ୍ା ମଯାଗ ୁଁ ନଈ ବଢୀର ଆଶଙ୍କା ମଦୋଯାଉଛ।ି 



ବାପା କ୍ାଯ୍ୟ ରତ ଥିବାମବମଳ କ୍ା ାରି କ୍ଥା ଶୁଁଣନ୍ତ ିନା ିଁ। 

ମ ୁଁ ପଦୟେକି୍ୁଁ ଗଦୟମର ରୂପାନ୍ତର କ୍ରି ମଲଖିଲି। 

ମମାର ମା ଘରର ସମସ୍ତ କ୍ାଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କ୍ଲା ପମର ମମା ପାଠ ମଦେନ୍ତ।ି 

ମମାର ୋଇକ୍ୁଁ ରମମଶ ବାବୁଁ ଏକ୍ ନୂଆ କ୍ାଯ୍ୟମର ନମିୟାଜତି କ୍ରିମଦମଲ। 

୩) “କ୍” ସ୍ତମ୍ଭ  “େ” ସ୍ତମ୍ଭ :-  

“େ” ସ୍ତମ୍ଭ  

ପରମ ଶତୁ 

ନମ୍ର ମକ୍ାମଳ 

ଯନ୍ତ୍ରଣା 

ଜ ିଵା 

ଦାନ୍ତ  

ମାଆ 

୪)ଶୂନୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ:- େୁଁଧା, ବତଶିେ,ି ଶରୀର, ପରବିର୍ତ୍୍ନ, ଦୁଁଦ୍ଶା 

୫)ବପିରୀତ ଅଥ:୍- ମୃତୁଁ ୟ, ସୁଁେ, ମିତ୍ର, ବଷିାଦ, ଆରମ୍ଭ, ୋଣ, ସବଳ 

୬)ଉର୍ତ୍ର:- 

କ୍)ଆମମ ବାଦାମ, ନ ଆି, ବୁଁେ, ଆେୁଁ ପରି ଶକ୍ତ ଜନିଷି କ୍ୁଁ ଗୁଁଣ୍ଡକ୍ରି ୋଇଥାଉ। 

େ)ସୁଁୋଷା ଓ କ୍ୁଁୋଷା ପାଇ  ଜ ିଵା ଦାୟୀ ନୁଁମ  । 

ଗ)ପ୍ରାୟ ପଚାଶ ବଷ୍ ପମର ମଗାେଏି ପମର ମଗାେଏି ଦାନ୍ତର ପତନ ମ ାଇଥାଏ।  

ଘ)ଆମମ୍ଭମାମନ ମମନ ରଖିବା ଉଚତି୍ ମଯ କ୍ା ାରି ଗବ୍  ସିଂସାରମର ସବୁଁଦନି ପାଇ  ରମ  ନା ିଁ। 

ଙ)ଶିଶୁଁେ ିଜନମ ମ ବା ପମର ତାର ୋଦୟ ଓ ଶରୀର ରୋ ନମିମନ୍ତ ମରାଦନ କ୍ରିଥାଏ। 

ଚ)ଶିଶୁଁେ ିମାଆର ସବ୍ ପୁଁଷି୍ଟକ୍ର େୀର ୋଇ ବମଢ ଓ ଜେି ସା ାଯୟମର େୀରର ମିଷ୍ଟତାକ୍ୁଁ ଅନୁଁେବ କ୍ରିଥାଏ। 

ଛ)ଜନମ ମ ବାର ଛ/ସାତ ମାସ ପମର ଶିଶୁଁର ଦାନ୍ତ ଉଠିଥାଏ। 

ଜ)ଜମଣ ବୟସ୍କ ବୟକି୍ତର ବତଶିେ ିସୁଁଦୃଢ ଦାନ୍ତ ଥାଏ। 

ଝ)ଦାନ୍ତର କ୍ାଯ୍ୟ ଶକ୍ତ ଜନିଷି ସବୁଁକ୍ୁଁ ଗୁଁଣ୍ଡ କ୍ରି ୋଦୟସାରମର ପରିଣତ କ୍ମର। 



ଞ)ଜେିର ଦୁଁଇେ ିପ୍ରଧାନ କ୍ାଯ୍ୟ ମ ଲା- ପାଚନ ୋଦୟକ୍ୁଁ ପାକ୍ସ୍ଥଳୀକ୍ୁଁ ପଠାଇବା ଓ ମନୁଁଷୟର ଚନି୍ତାଧାରକ୍ୁଁ 
ୋଷାମର ପରି ଣତ କ୍ରି ପ୍ରକ୍ାଶ କ୍ରବିା। 

େ)ଦାନ୍ତ ଜେିକ୍ୁଁ ଥଟ୍ଟା କ୍ରି କ୍ ଲିା ଏ  ିଶରୀର ଆମ ଦାନ୍ତ ମାନଙ୍କ ମଯାଗ ୁଁ ବଞ୍ଚଛି।ି 

ଠ)ଏ  ିପାଠମର ଆମକ୍ୁଁ ଜେି ପରି ମକ୍ାମଳ  ଓ ନମ୍ର ମ ବାକ୍ୁଁ କ୍ୁଁ ା ଯାଇଛ।ି 

 )ଗବ୍ ମନୁଁଷୟର ପରମ ଶତୁ ଅମେ। 

 

 
 

 


