
Question Bank  

CLASS-6 

SUB-ODIA  

CHAPTER-1 ପ୍ରାର୍ଥନା 

୧)ଉତ୍ତର:- 

କ)ମାଟରିର ଆରମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସୃଷ୍ଠ ବଣ, ପାହାଡ, ପବବତ, ମନୁଷ୍ଯ, ଜୀବଜନୁ୍ତ, ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଇତୟାଦଙୁି୍କ 

ରଦଖିରେ ଆରମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ େୀଳା ଜାଣି ପାରୁ। 

ଖ)ଆକାଶ ରର ସୂର୍ଯବୟ, ଚନ୍ଦ୍ର, ତାରା ଇତୟାଦଙୁି୍କ ରଦଖିରେ ଆରମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମହମିା ବୁଝିପାରୁ। 

ଗ)ବଶି୍ୱବହିାରୀ ଆମକୁ ସୁଭବୁଦ୍ଧି ଶିଖାନ୍ତ ିଓ ଭେ ବାଟରର ଚାେିବା ପାଇଁ ରଦଖାନ୍ତି। 

ଘ)ଭେ ବାଟ କହରିେ ଆରମ ସତୟପଥ କୁ ବୁଝୁ।ରର୍ଯଉଁ ପଥରର ଗରେ ଆରମ ଅନଯର ଉପକାର 
କରିବା ସହତି ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ କରିବାକୁ ଭେ ବାଟ କୁହା ର୍ଯାଏ। 

ଙ)ଭେବୁଦ୍ଧି ରହରେ ଆରମ ଦୁୁଃଖୀ, ଗରିବ ଓ ଅସହାୟ ରୋକଙ୍କର ରସବା କରିବା । ସମାଜର 
ମଙ୍ଗଳ କରି ସତଯପଥରର ଚାେିବା। 

ଚ)ଦୁୁଃଖୀ ରୋକଙ୍କ ରସବା କରିବା ପାଇଁ ଆମ ମନରର ଦୟା ଭାବ ଓ ହାତ ପାଦରର ଶକି୍ତ ରଦବା 
ନମିରନ୍ତ ଆରମ ଈଶ୍ୱରଙୁ୍କ ସାହାର୍ଯଯ ମାଗିବା। 

ଛ)ଖଳରୋକୁଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରରଇ ରହରିେ ଆରମ ଖରାପ କାମ କରିବାରୁ ଦୂରରଇ ରହ ିପାରିବା। 

ଜ)ସତ କହବିାକୁ ରହରେ ଅରନକ ରୋକଙ୍କର ଘଣୃା ନିନ୍ଦା ଅପମାନ ସହବିାକୁ ପରଡ। ସତ କହ ି
ଏ ସବୁ ସହବିାକୁ ଆରମ ପ୍ରସୁ୍ତତ ରହବା  

ଝ)ଆରମ ଈଶ୍ୱରଙୁ୍କ ସୁଭବୁଦ୍ଧି, ଆମ କାମକୁ ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ, ଦୁଷ୍ଟ ରୋକଙ୍କଠାରୁ ଦୂରରଇ 
ରହବିା ପାଇଁ, ସତରର ଚାେିବା ପାଇଁ ଏହ ିସବୁ ନରିବଦନ କରିବା। 

ଞ)ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶିବାଦ ଓ କରୁଣା ନକଟରର ଧନଜନର କିଛ ିମୂେଯ ନାହିଁ, ରତଣୁ କବ ିରକବଳ 
ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କରୁଣା ଓ ଆଶିବାଦ ଚାହଁାନ୍ତ ିରବାେି ପ୍ରାଥବନା କରିଛନ୍ତ।ି 

୩)Follow your book  

୪)ଗଦୟରୂପ:- ହଷ୍ବ, ଭକି୍ତ, ଶକି୍ତ। 



୫)ପଦଚରୀ, ରଦଖଣାହାରୀ, ସଦାଚାରୀ। 

୬)Follow your book  

୭)ଚରିସ୍ମରଣ,ଚରିନମସୟ,ଚରିହରିତ।  

୮)ବାକୟ ଗଠନ:-  

ପୁରୀ ରଥର୍ଯାତ୍ରା ବଶିବ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅରଟ। 

ପିୋଟରି ସବଭାବ ଖୁବ ସରସ ଅରଟ। 

ଖଳ ରୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରରର ରହବିା ଭେ। 

ଗୁରୁ ଚରି ନମସୟ। 

ମୁଁ ଡାହାଣ କର ସାହାର୍ଯୟ ରର ଖାଦୟ ଖାଇ ଥାଏ। 

ସଙ୍କଟ ରର ପଡଥିିବା ବୟକି୍ତଙୁ୍କ ସାହାର୍ଯୟ କରିବା ଉଚତି। 

ମୁଁ ଗୁରୁମାନଙ୍କ ଚରଣ ଛୁଇଁ ତାଙୁ୍କ ପ୍ରଣାମ କରର। 

ଦୁୁଃଖୀ ଅରକି୍ଷତ ରୋକଙୁ୍କ ସାହାର୍ଯୟ କରିବା ଉଚତି।  

ସବୁ ରବରଳ ସତ କହବିା ଉଚତି।  

ଆକାଶ ରର ସୂର୍ଯବୟ, ଚନ୍ଦ୍ର, ତାରା ଅଛନ୍ତ।ି 

୯)ବପିରୀତ:- ସ୍ଥଳ, ଅନ୍ଧାର, ଅଶୁଭ,ମନ୍ଦ,ନୀରସ,ନରିାପଦ,ପରିଶ୍ରମୀ, ସୁଖୀ, ମିଛ, ବଞ୍ଚବିି। 
୧୦)ପ୍ରତଶିବ୍ଦ:-  

କୃପା, କରୁଣ। 

ବଶି୍ୱ, ଧରା। 

ହସ୍ତ, ହାତ। 

ପାଦ, ପୟର। 

ରବୈଭବ, ବତି୍ତ। 

ଈଶ୍ୱର,ପ୍ରଭୁ। 



ପାଣି,ନୀର। 

ନଭ,ଗଗନ। 

ବନ,ଅରଣୟ। 

ମୁହଁ, ବଦନ। 

୧୧)ଅଥବଗତ ପାଥବକୟ:- ହାତ-ଖଜଣା, ରଶ୍ରଷ୍ଠ-ଏକବୃକ୍ଷ, ଦୀଘବକାଳ-ଚରିାେୁଗା, ସତକଥା-ଶରହ। 

୧୨)ବନାନ ଠିକ କରି:- ବିଶବବହିାରୀ, ଗୁହାରି, ଶୁଭବୁଦ୍ଧି, ଅରକି୍ଷତ, ଶକତ।ି 
CHAPTER-2 ବାପାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ନୂଆ ବର୍ଥ 

୧)ଉତ୍ତର:- 

କ)ବାପା କର୍ଯବୟରର ବୟସ୍ତ ରହୁଥିବା ରହତୁ ପୁଅ ସାରଙ୍ଗ ତାଙ୍କର ରଦଖା ହୁଏ ନାହିଁ। 

ଖ)ପୁଅ ଦଶଟା ରାତ ିର୍ଯାଏ ନ ରଶାଇ ବାପାଙୁ୍କ ଅରପକ୍ଷା କରିଥିବାରୁ ବାପା ପୁଅ ଉପରର ବରିକ୍ତ ରହରେ। 

ଗ)ପୁଅ ବାପାଙ୍କଠାରୁ ଦୁଇଶହ ଟଙ୍କା ରଖି ରଖି ତା’ ପାଖରର ତନିଶିହ ଟଙ୍କା ଥିୋ।ରସହ ିଟଙ୍କାକୁ 
ମିଶାଇ ରସ ବାପାଙୁ୍କ ପାଞ୍ଚଶହ ଟଙ୍କା ରଦବା ପାଇଁ ପୁଅ ବାପାଙୁ୍କ ଧାର ମାଗିୋ। 

ଘ)ସ୍କେୁକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ବାପାମାରନ ରପ୍ରାଗ୍ରାମ ରଦଖିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତ ିକିନୁ୍ତ ତା’ର ବାପା ର୍ଯାଆନ୍ତ ିନାହିଁ 
ରବାେି ପିୋଟ ିମନ ଦୁୁଃଖ କରି ଏହ ିକଥା ମଁା ବାପାଙୁ୍କ ଜଣାଇଛନ୍ତି। 

ଙ)ବାପାଙୁ୍କ ପୁଅ ପାଞ୍ଚଶହ ଟଙ୍କା ରଦଇଥିୋ କାରଣ ରସହ ିପାଞ୍ଚଶହ ଟଙ୍କାରର ପୁଅ ବାପାଙୁ୍କଠାରୁ 
ରଗାରଟ ଘଣ୍ଟାର ସମୟ ମାଗିଥିୋ। 

ଚ)ବାପା ଘଣ୍ଟାକୁ ପାଞ୍ଚଶହ ଟଙ୍କା ରରାଜଗାର କରୁଥିରେ। 

ଛ)ନୂଆବଷ୍ବ ଦନି ପୁଅ ବାପାଙ୍କଠାରୁ ରଗାରଟ ଘଣ୍ଟାର ସମୟ ଆଶା କରୁଥିୋ ରର୍ଯଉଁ ସମୟ କି 
ତା’ର ବାପା ତା ପାଇଁ ରକରବ ରଦଇନଥିରେ। 

ଜ)ପୁଅର ଟଙ୍କା ଧାର ମାଗିବା ବିଷ୍ୟରର ବାପା ଭାବରିେ ରସ ଡ୍ରାମା କରୁଛ।ି 

ଝ)ବାପା ଭାବରିେ ପୁଅ କିଛ ିକିଣା କିଣି କରିବା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ମାଗୁଛ ିରହରେ ସମରସ୍ତ ରଦଇଥିବା 
ଟଙ୍କାକୁ ପୁଅ ସାଇତକିି ରଖି ବାପାଙ୍କର ସମୟକୁ ନୂଆବଷ୍ବ ଦନି ଟଙ୍କା ରଦଇ କିଣି ଥିବା ଘଟଣାରୁ 
ବାପାଙ୍କ  ଆଖି ଛଳଛଳ ରହାଇଗୋ। 



ଞ)ପୁଅ ଚାହଁୁଥିୋ ଏହ ିନୂଆବଷ୍ବ ଦନି ସଞ୍ଜ ସାତଟାରୁ ଆଠଟା ପର୍ଯବୟନ୍ତ 

ରଗାରଟ ଘଣ୍ଟା ବାପା ତା’ ପାଇଁ ସମୟ ଦଅିନ୍ତ,ତା ସହତି ରଖଳନୁ୍ତ ଓ ଏକାଠି ମିଶିକି ଖାଆନୁ୍ତ। ରସଥିପାଇଁ 
ରସ ବାପାଙୁ୍କ ଅଟକାଉ ଥିରେ। 

୩)ବପିରୀତ:- ସଞ୍ଜ,ଶୀଘ୍ର,ଅସମୟ,ରବରରାଜଗାର,ଦନି, ଥଣ୍ଡା,ଅଦରକାରି,ଉଠିବା,ଉପର,ବକିାବକିି। 

୪)ବାକୟ ଗଠନ:- 

ରମାର ମଁା ଘରର ସବୁ ହସିାବ ରଖିଥାନ୍ତ।ି 

ମୁଁ ବହପିତ୍ର ସାଇତକିି ରରଖ। 

ରମାର ବାପା ଧନ ଉପାଜବନ କରି ପରିବାର ଚୋଇ ଥାନ୍ତି। 

ମୁଁ ଛୁଟଦିନି ବୁେିବାକୁ ର୍ଯାଇଥାଏ।  

ରାମ ତା’ ରରାଜଗାର କୁ କିଛ ିଗରିବଙୁ୍କ ଦାନ କରର। 

ରାମ ହରି ପାଖରୁ ପାଞ୍ଚଶହ ଟଙ୍କା ଧାର ରନୋ। 

ନୂଆବଷ୍ବ ଦନି ଭେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଅରନକ ଶପଥ ରନଇଥାନ୍ତ।ି 

ପିୋଟରି ଅବସ୍ଥା ରଦଖି ରମା ଆଖି ଛଳଛଳ ରହାଇଗୋ। 

କହୁଣି ମାରି ରମା ମଁା ରମାରତ ଡାକିରେ। 

ସଞ୍ଜ ରହରେ ମୁଁ ପାଠ ପଢ ିବରସ। 

୫)େିଙ୍ଗ ପରିବତ୍ତବନ:- ମାଆ, ବାପା, ଝିଅ, ମାଇଁ। 

୬)ଭବଷି୍ୟତ କାଳ:- 

କ)ତାକୁ ରଦଖି ବାପା ପଚାରିରବ। 

ଖ)ପୁଅ ଚନି୍ତତି ରହୋ ପରି କହବି। 

ଗ)ଗାଇ ସାରିବା ପରର ବାପାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଥଣ୍ଡା ରହାଇରି୍ଯବ। 

ଘ)ତା’ ମୁଣ୍ଡ ସାଉଁରଳଇ ରଦଇ ବାପା ପଚାରିରବ। 

୮)ରର୍ଯାଡାଶବ୍ଦ:- ଟଣାଟଣି, ବକିାବକିି, ଧରାଧରି, ଠରାଠରି, କୁହାକୁହ।ି 



୯)ଶୂନୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର:- 

ବାପାଙୁ୍କ, ଛୁଟଦିନି, ମୁଣ୍ଡ ଥଣ୍ଡା, ନୂଆବଷ୍ବ, ୋଜ। 

୧୦)ଅଥବଗତ ପାଥବକୟ:- 

ଦବିସ-ଦରିଦ୍ର, କରଜ-ଦାଢ, ବାପା-େିମବ ପିତା, ଘଣ୍ଟା-ମାଟ ିପାତ୍ର, ଜଳ-ହସ୍ତ। 

୧୧)ବନାନ ଠିକ:- ସ୍କେୁ, ଥଣ୍ଡା, ଉପାଜବନ, ନୂଆବଷ୍ବ, କହୁଣି। 
CHAPTER-3 ନୁହଁ ଗଡବଡ 

୧)ଉତ୍ତର:- 

କ)କବ ିକୁନ ିକୁନି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙୁ୍କ ଏକ ପ୍ରାଣ ରହାଇ ରଦଶର ରସବା କରିବା ପାଇଁ କହଛିନ୍ତ।ି 

ଖ)ରର୍ଯରହତୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରର ଏକ ରକତ ରବାହୁଛ,ି ରତଣୁ ଆରମ ରଗାଟଏି ମାଆର ସନ୍ତାନ ଅଟୁ। 

ଗ)ଏହ ିକବତିାରର ହମିାଳୟ ପବବତ,ଜଗତ ନାଥ ଏବଂ ଗଙ୍ଗା ର୍ଯମୁନା ନଦୀର  ନାମ ଉରେଖ କରାର୍ଯାଇଛ।ି 
ଘ)କବ ିଭାରତବାସୀଙୁ୍କ କହଛିନ୍ତ ିସମୟ ନଷ୍ଟ ନ କରି ନିଜ କାମ ମନ ରଦଇ କରିବା ଓ ରଦଶର ରସବା 
କରିବା ସୁବୁରବରଳ ସତୟ ଅହଂିସା ଧମବ କୁ ପାଳନ କରି ଜୀବନ ପଥରର ଆରଗଇ ରି୍ଯବା। 

ଙ)ଗାନ୍ଧରି୍ଯୀଙ୍କ ସତୟ ଓ ଅହଂିସା ଧମବ କୁ ପାଳନ କରିବାକୁ କବତିାରର କବ ିକହଛିନ୍ତ।ି 

ଚ)କବତିାରର ଗଙ୍ଗା, ର୍ଯମୁନା ନଦୀର ନାମ ଉରେଖ କରାର୍ଯାଇଛ।ି 

ଛ)ଅଳସୁଆ ରହାଇ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରେ ସମୟ ହଜରି୍ଯାଏ।  

ଜ)ଗାନ୍ଧ ିକହଥିିରେ ସତ କହବି, ଅହଂିସା ଧମବ କୁ ପାଳିବ।କାହାକୁ ଭୟ ନ କରି ସତୟ ,ଅହଂିସା 
ଧମବ କୁ ପାଳ ିଜୀବନରର ଆରଗଇ ରି୍ଯବାକୁ କହଥିିରେ। 

ଝ)ବଡ ରହାଇ ଆରମ ରଦଶ ରସବା କରିବା। 

୩)ଗଦୟରୂପ :- ଜନମ, ରକ୍ତ, ବଷ୍ବ, ପ୍ରାଣ। 

୪)ଅବାଟ, ଅଧମବ, ଅସତୟ, ଅନଦି୍ରା, ଅବଶି୍ୱାସ।  

୫)ବାକୟ ଗଠନ:- 

ରଗାଟଏି ହାତରର ତାଳ ିବାରଜ ନାହିଁ। 



ଈଶ୍ୱର ଜଗତ କୁ ସୃଷି୍ଠ କରିଛନ୍ତ।ି 

ମୁଁ ମା ର ଏକ ମାତ୍ର ସନ୍ତାନ ଅରଟ। 

ପିତାମାତା ସନ୍ତାନମାନଙୁ୍କ ସମାନ ଦୁଷ୍ଟିରର ରଦଖନ୍ତ।ି 

ଶିଶୁମାରନ ପବତି୍ର ଅଟନ୍ତି। 

ଆକାଶ ରର କଳା ହାଣ୍ଡିଆ ରମଘ ରଘାରଟଇଛ।ି 

ସମୟ କାହାକୁ ଅରପକ୍ଷା କରର ନାହିଁ। 

ମୁଁ ଭିକାରୀ କୁ ଦୁଇ ମୁଠା ଚାଉଳ ରଦେି। 

ରମା ରଜରଜମା ରମାରତ ବହୁତ ଆଦର କରନ୍ତ।ି 

ସବୁ ରବରଳ ସତ କହବିା ଉଚତି।  

ଈଶବର ଆମର ପଥ ସତୟ ଓ ଜୀବନ ଅଟନ୍ତ।ି 

୬)ଶବ୍ଦ ସହ ସମ୍ପକବ:- ପ୍ରାଣ, ଧାମ, ବରଷ୍ବ, ଧମବ, ବଚ୍ଚା। 

୭)ସମାନ ଅଥବ:- ଭ୍ରାତା, ଶରୀର, ବାରିଦ, ରାସ୍ତା, ଅଚଳ। 

୧୦)ଅଥବ ଗତ ପାଥବକୟ:- ସମୟ-ର୍ଯମ, କରଜ-ଦାଢ, ରମଘ-ନିବଡି। 

୧୧)ବୀପରିତ ଅଥବ:- ଅଧମବ, କାେି, ଅହଂିସା, ପର, ଅନାଦର। 

୧୨)ବନାନ ଠିକ:- ଜଗତ, ପବତି୍ର, ର୍ଯମୁନା, ଅହଂିସା, ବୀରତ୍ୱ।  

CHAPTER-4 ସଙ୍ଗ ାମନଙ୍କ ମୁଦ ି

୩)ବାକୟ ଗଠନ:- 

ରାଜା ତାଙ୍କ ସିଂହାସନ ରର ବସିଛନ୍ତ।ି 

ରାମୁ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରର। 

ପିୋଟ ିସାହସ ର ସହତି ବପିଦରୁ ରକ୍ଷା ପାଇୋ। 

ରମାର ବାପା ଗରିବ ରୋକମାନଙୁ୍କ ସାହାର୍ଯୟ କରନ୍ତ।ି 



ସୀତା ରଶ୍ରଣୀରର ପ୍ରଥମ ରହବାରୁ ଆନନ୍ଦ ରର ମିଠା ବାଣ୍ଟିୋ। 

ଦୁର୍ଦ୍ଦିନ ରର ସମରସ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଡାକିଥାନ୍ତ।ି 

ଉତ୍ତମ କାର୍ଯବୟ ପାଇଁ ପିୋଟକୁି ପୁରସ୍କାର ମିଳେିା। 

ମୁଁ ପ୍ରତଶୁିତ ିରଦଉଛ ିଏବଷ୍ବ ପରୀକ୍ଷାରର ଭେ କରିବ। 

ରକାଣାକବର ରସୌନ୍ଦର୍ଯବୟ ତାେିମ । 

୨)ଭବଷି୍ୟତ କାଳ:- 

କ)ରସମାରନ ବଫିଳ ରହରେ। 

ଖ)ସରୋମନଙୁ୍କ ରଗାଟଏି ମୂେୟବାନ ମୁଦ ିଉପହାର ରଦରବ। 

ଗ)ରାଜା ସରୋମନ୍ ପ୍ରତଶୁିତ ିରଦରବ। 

ଘ)ଅସ୍ତଗାମୀ ସୂର୍ଯବୟର କିରଣରର ରସ ମନ୍ତ୍ରଟ ିପଢରିବ। 

ଙ)ପାଦରର ଚାେିଚାେି ମଞ୍ଚର୍ଯାଏ ରି୍ଯରବ। 

୪)ପ୍ରତଶିବ୍ଦ:- 

ସବର୍ଣ୍ବ, ସୁବର୍ଣ୍ବ 

ପୁଷ୍ପ, ସୁମନ 

ରବ,ି ତପନ 

ରଘାଡା, ରଘାଟକ  

ରଣ, ସମର 

ନୃପତ,ି ରାଜନ 

ମୁଖ, ଆନନ 

ରବୈରୀ, ଅରି 

୫)ସାଙ୍ଗସାଥୀ,ତଳଉପର,ଗଡାତଡା,ତରବର,ଧଡପକଡ 



୬)ବପିରୀତ ଅଥବ:- ରଙ୍କ, ଅସହାୟ, ରକାମଳ, ବଡ, ସୁଦନି, ସୁଖ, ନରିାନନ୍ଦ, ଉଦୟ, ଅନୁପସ୍ଥିତ, 
ମହାନାୟକ 

୮)ଏକ ପଦରର :-  

କ)ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ  

ଖ)ରବତଜ୍ଞ 

ଗ)ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞ  

ଘ)ଆଇନଜ୍ଞ  

ଙ)ରାଜନୀତଜି୍ଞ  

ଚ)ସଂସ୍କତୃଜ୍ଞ  

୯)ଶୂନୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର:- 

କ)ସରୋମନ 

ଖ)ମନ୍ତ୍ର, ସାହସ 

ଗ)ହରିା 

ଘ)ସତ୍ତବ  

ଙ)ନରିସ୍ତ୍ର  

ଚ)ରସନାପତ ି

ଛ)ଭବୟ ସମଥବନା 

ଜ)ତାେିମ ପ୍ରାପ୍ତ  

ଝ)ନମିିଷ୍କରର 

ଞ)ହଷ୍ବଧୂନ ି

୧୦)ଦୁଇଟ ିଭିନ୍ନ ଅଥବ:-ଜବାବ-ଦଗିବରିଶଷ୍, ନୂଆ-ନଅଅଙ୍କ, ଦଗିବରିଶଷ୍-ଅତୀତ, ନୟିମ-ଭାଗୟ 

୧୧)ବନାନ ଠିକ:- ବଦି୍ଵାନ, ଉୋସ, ବୃଦ୍ଧ, ଶ୍ରାନ୍ତ, ରାଜଧାନୀ 



୧)ଉତ୍ତର:- 

କ)ରାଜା ସରୋମନ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବଦି୍ଵାନ ପାରିଷ୍ଦଗଣ ଚନି୍ତତି ଦଶୁିଥାନ୍ତ ିକାରଣ ରାଜା ରସମାନଙୁ୍କ 
ଏକ କଠିନ ପ୍ରଶନ ପଚାରିଥିରେ। 

ଖ)ରାଜା ତାଙ୍କ ବଦି୍ଵାନ ପାରିଷ୍ଦଗଣଙୁ୍କ ପଚାରିଥିରେ ବା ପ୍ରଶନ ରହୋ-ଏପରି କିଛ ିମନ୍ତ୍ର ଅଛ ି
ର୍ଯାହାକୁ ପାଠକରେ ତାହା ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରର ସାହସ ରଦବ ଏବଂ ସୁଖ ମୁହୂତ୍ତବ ରର ଆନନ୍ଦ 
ଉୋସ ଉପରର ନୟିନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବ।  

ଗ)ବୃଦ୍ଧ ଜଣକ ସରୋମନଙୁ୍କ ଏକ ମୂେୟବାନ ମୁଦ ିଉପହାର ରଦଇଥିରେ।ର୍ଯାହାକୁ ସୁନାରର ତଆିରି 
ଓ ହୀରା ଖଚତି ଢାଙୁ୍କଣୀ ଦବାରା ରଘାଡା ରହାଇଥିୋ। 

ଘ)ମୁଦରିର କିଛ ିଶବ୍ଦ ରେଖା ରହାଇଥିୋ, ତାକୁ ପଢରିେ ତାହା ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରର ସାହସ ରଦବ ଏବଂ 
ସୁଖ ମୁହୂତ୍ତବ ରର ଆନନ୍ଦ ଉୋସ ଉପରର ନୟିନ୍ତ୍ରଣ କର ିରଖିବ।  

ଙ)ବୃଦ୍ଧ ରୋକଟ ିରାଜାଙୁ୍କ କହେିା ତା’ର ରଗାଟଏି ସତ୍ତବ ଅଛ।ିତାହା ରହୋ ବତ୍ତବମାନ ଆପଣ ଏହ ି
ମୁଦଟିକୁି ରଖାେିରବ ନାହିଁ କି ରେଖା ରହାଇଥିବା ଅକ୍ଷର କୁ ପଢରିବ ନାହିଁ।ରର୍ଯରତରବରଳ ଭାବରିବ 
ଜୀବନ ରର ଚରମ ମୁହୂତ୍ତବ ଉପସ୍ଥିତ,ରସରତରବରଳ ରକବଳ ଏହାକୁ ରଖାେି ପଢରିବ। 

ଚ)ରାଜା ରୁ୍ଯଦ୍ଧରର ପରାସ୍ତ ରହାଇ ଜଙ୍ଗେରର ଏକାକ ଅବସ୍ଥାରର ବୃଦ୍ଧ ରୋକଟରି କଥା 
ମରନପକାଇ ମୁଦଟିକୁି ରଖାେିରେ। 

ଛ)ମୁଦରିର ରେଖା ରହାଇଥିବା ଶବ୍ଦ ରହୋ ଏ ସମୟ ରହବି ନାହିଁ। 

ଜ)ରାଜା ରର୍ଯରତରବରଳ ରୁ୍ଯଦ୍ଧରର ପରାସ୍ତ ରହାଇ ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥାରର ଏକାକୀ ଘଞ୍ଚଜଙ୍ଗେ ମଧଯରର 
ଆତ୍ମରଗାପନ କରିଥିରେ ରସରତରବରଳ ଜୀବନରର ଚରମ ଦୁୁଃସମୟ ଅନୁଭବ କରିଥିରେ। 

ଝ)କଲାନ୍ତ ଶ୍ରାନ୍ତ ଅବସ୍ଥାରର ସରୋମନ ଭାବରିେ ଜୀବନ ର ଚରମ ଦୁୁଃସମୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହାଇଛ ି
ରସହ ିସମୟରର ବୃଦ୍ଧ ରୋକଟ ିରଦଇ ଥିବା ମୁଦକୁି ମରନ ପକାଇ ରସଥିରର ଥିବା ଅକ୍ଷର କୁ 
ପଢରିେ ଓ ସରଙ୍ଗସରଙ୍ଗ ତାଙ୍କ ଦୁୁଃଶ୍ଚନ୍ତା ଦୂର ରହୋ। 

ଞ)ସରୋମନ ରୁ୍ଯଦ୍ଧରର ରାଜୟ ଜୟ କରିଥିରେ।ତାଙୁ୍କ ମହାନାୟକର ମର୍ଯବୟାଦା ରଦବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ 
ରାଜଧାନୀର ଭବୟ ସମବଦ୍ଧବନା ସଭାର ଆରୟାଜନ କରାର୍ଯାଇଥିୋ। ରସହ ିଉରର୍ଦ୍ଦଶୟରର ସରୋମନଙୁ୍କ 
ରୁ୍ଯଦ୍ଧର ରବଶ ପିନ୍ଧାଇ, ତାେିମ ପ୍ରାପ୍ତ ଅଶବ ପିଠିରର ବସାଇ ଚାରିପଟୁ ପୁଷ୍ପବୃଷ୍ଟି କରି ସଭାସ୍ଥଳ କୁ 
ନଆି ର୍ଯାଉଥିୋ। 



CHAPTER-5 ବହ ିକାଗଜ କ ମ  

୧)ଉତ୍ତର:- 

କ)ବହ ିକାଗଜ ଓ କେମ ନଜିକୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ କହ ିକଳ ିକରିରେ। 

ଖ)ବହ ିପ୍ରଥମରର କହେିା ସବୁଠାରୁ ମୁଁ ବଡ ଅରଟ, ରତଣୁ ତୁରେମାନଙ୍କ ଆଉ ପାଟ ିକରନ।ି 

ଗ)ବହ ିଭିତରର ଭଳକିି ଭଳ ିପାଠ, ରଙ୍ଗ ରଙି୍ଗଆ ଛବ,ି ଆଈ ବୁଢୀର କାହାଣୀ ଓ ମଜା କବତିା 
ସବୁ ଅଛ।ି 

ଘ)ଆଈ ବୁଢୀର କାହାଣୀ ରପଡ ିସମସ୍ତଙୁ୍କ ଆକଷି୍ତ କରର। 

ଙ)ଏହ ିକବତିାରର ମଜା ମଜା କବତିା ସବୁ ପଢବିା ପାଇଁ ରଛାଟ ରଛାଟ ପିୋମାରନ ଝୁରି ହୁଅନ୍ତ।ି 

ଚ)କାଗଜର ବନିା ସାହାର୍ଯୟ ରର ବହରି ରକୌଣସି ସ୍ଥିତ ିନାହିଁ ରବାେି କାଗଜ ବହକୁି ଉତ୍ତର ରଦୋ। 

ଛ)କାଗଜ ର ଜନମ ସ୍ଥଳ ଛାପାଖାନାରୁ ରହାଇଛ।ି 

ଜ)କାଗଜ ଦବାରା ଆରମ ରଦଶ ବରିଦଶର ଖବର ଜାଣି ପାରୁ ଏବଂ ପିୋମାରନ କାଗଜ ରଦହରର 
ଗୁଡଓି ଡଙ୍ଗା କରି ରଖଳନ୍ତ।ି 

ଝ)କେମ ପାଇଁ ବହ ିଓ କାଗଜ ବଡ ରହାଇଛନ୍ତ ିରବାେି କେମ ରସମାନଙୁ୍କ କହେିା ତା’ ଛଡା ରସ 
ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଥି ଓ ସବୁ କାମ ପାଇଁ ରସ ରୋଡା ରବାେି କେମ ବହ ିଓ କାଗଜ କୁ କହେିା। 

ଞ)କେମର ବୟବହାର କରି ଶିଳ୍ପୀ ଛବ ିଆରଙ୍କ ଓ କବିମାରନ କବତିା ରେଖିଥାନ୍ତି। 

୪)ବାକୟ ଗଠନ:- 

ଦୁଇଟ ିବରିେଇ ମାଛ ପାଇଁ କଳ ିକରୁଛନ୍ତ।ି 

ମୁଁ ଭେ କାମ କରି ଦୁନଆି ରର ନାମ ରଖିବ ି। 

ରମାର େୁଗାପଟା ସାଇତା ରହାଇ ରହଛି।ି 

ରାମ ଭେ ଛବ ିଆରଙ୍କ । 
ରମାର ରଜରଜ ମା ଆମକୁ କାହାଣୀ କହନ୍ତି 

ମରତ କବତିା ପଢବିାକୁ ଭେ ୋରଗ । 



ରଦଶ ବରିଦଶର ଖବର ଜାଣିବା ଉଚତି୍ । 

ପକ୍ଷୀମାରନ ନୀଳଆକାଶ ରର ଉଡ ିବୁେୁଛନ୍ତ ି। 

ରବବିାର ଦନି ଅଫିସଗୁଡକି ଛୁଟ ିଥାଏ । 

ଦୁୁଃଖୀ ରୋକଙ୍କ ରସବା କରିବା ଉଚତି୍ । 

୫)ଗଦୟରୂପ:- ଅଳ୍ପ, ର୍ଯତ୍ନ, ଜନମ, ଗ୍ରୀଷ୍ମ, ରାଜୟ, ବଷ୍ବା, ବର୍ଣ୍ବ  

୬)ପାରିବାରିକ, ବୟବହାରିକ, ଶାରୀରିକ, ସାମୂହକି, ପାରମ୍ପାରିକ, ଧାମିକ, ଜାଗତକି, ସାଂସ୍କତୃକି, 
ସାଂସାରିକ, ଆତ୍ମୀକ 

୭)ପ୍ରତଶିବ୍ଦ:-  

ପୁସ୍ତକ, ଗ୍ରନ୍ଥ  

ମସ୍ତକ, ମଥା 

ଗଳ୍ପ, ଗପ 

ରାଇଜ, ମୂେକ 

ନୟନ, ରନତ୍ର  

ଗଗନ, ନଭ 

ରମଘ, ଜଳଦ 

ସାଙ୍ଗ, ମିତ୍ର  

ଗୃହ, ନଳିୟ 

ତନୁ, ଶରୀର 

୯)ବପିରୀତ ଅଥବ:- ବଡ, ପଛ, ଉଠି, ବୁଢା, ଖଟା, କାନ୍ଦ,ି ମୃତୁୟ, ସଞ୍ଜ, ବାହାର, ଅଧୀର 

୧୦)ଅଥବଗତ ପାଥବକୟ:- ଭାଗ-କାନ୍ଧ, ମଳନିତା-ଅନ୍ଧକାର, ମିଳନ-ମିଶାଣ, ରାତ୍ର-ିମାଦକତା, 
ଆବରଣ-ସୁନା 

୧୧)ବନାନ ଠିକ:- ସାଇତା, ଆଈବୁଢୀ, ଶିଳ୍ପୀ, ଜନମ, ନୀଳ 



CHAPTER-6 ଉପହାର  

୧)ଉତ୍ତର:- 

କ)ରୁ୍ଯବକଟକୁି ରଶାଷ୍ ୋଗିବାରୁ ଗୁରୁଙ୍କ ତଥୟ ଅନୁସାରର ମରୁଭୂମି ରର ଓଏସସି୍ ଟଏି ରକଉଁଠି 
ଅଛ ିତାହା ରଖାଜୁଥିୋ। 

ଖ)ଓଏସିସ୍ କହରିେ ମରୁଦୟାନକୁ ବୁଝାଏ। ଏକ ଚମତ୍କାର ଶୀତଳ ପାଣି ରର ଭରପୂର ଝରଣାଟ ି
କିଛବିାଟ ରବାହରି୍ଯାଇ ପୁଣି ବାେି ଭିତରର ରକଉଁଠି ହଜି ର୍ଯାଇଥାଏ।  ତାହାକୁ ଓଏସିସ୍ କୁହାର୍ଯାଏ।  

ଗ)ରୁ୍ଯବକଟ ିରର୍ଯରତରବରଳ ମରୁଭୂମି ଥିବା ଝରଣାଟରୁି ଷ୍ୀତଳ ଅମୃତ ଜଳ ପାନ କୋ, ତାର 
ରଶାଷ୍ ରମଣ୍ଟିବାରୁ ଗୁରୁ ରର୍ଯ ଠିକ କହୁଥିରେ ରସରତରବରଳ ରସ ଗୁରୁଙୁ୍କ ମରନ ପକାଇୋ। 

ଘ)ଗୁରୁଙୁ୍କ ରୁ୍ଯବକଟ ିତା’ ଚମଡା ଥଳରିର ଆଣିଥିରେ ଅମୃତ ଜଳ ଉପହାର ରଦୋ। 

ଙ)ସହପାଠୀ ପାଟରିର ପାଣି ମୁନ୍ଦଏି ରଦଇ ଥୁୁଃ କରି ଫିଙି୍ଗ ରଦୋ ଓ ମୁହଁ ସାଙୁ୍କଡକିି କହେିା ଛ ି
ଏ ପାଣି ରକରତ ଗନ୍ଧାଉଛ।ି 

ଚ)ରୁ୍ଯବକଟ ିଗୁରୁଙୁ୍କ ପାଣି ବଷି୍ୟରର ପଚାରିବାରୁ ଗୁରୁ ତାକୁ କହରିେ ରତାର ସହପାଠୀ ପାଣିର 
ସବାଦ ରକବଳ ବାରିୋ ମାତ୍ର ମୁଁ ଉପହାର ର ସବାଦ ବାରିଥିେି। 

ଛ)ରୁ୍ଯବକଟ ିଏକ ଚମଡା ଥଳରିର ଗୁରୁଙୁ୍କ ଓଏସିସ୍ ର ଅମୃତ ଓ ଶୀତଳ ଜଳ ରଦଇଥିୋ।  

ଜ)ପାଣି ପିଇସାରି ଗୁରୁ ରୁ୍ଯବକଟକୁି କହରିେ ଚମତ୍କାର ଏଭଳ ିମିଠା ପାଣି ଉପହାର ରଦଇ ଥିବାରୁ 
ମୁଁ ତୁମକୁ ଧନୟବାଦ ଜଣାଉଛ।ି 

ଝ)ରୁ୍ଯବକଟରି ରସହ ିଅବୟବହୃତ ଚମଡା ଥଳରିର ଚାରିଦନି ପାଣି ରହବିା ରର୍ଯାଗଁୁ ରସଥିରୁ ଦୁଗବନ୍ଧ 
ଆସୁଥିୋ। 

ଞ)ଏହ ିଗଳ୍ପରୁ ଏହ ିଶିକ୍ଷା ମିରଳ ରର୍ଯ ରକୌଣସି ଉପହାର ରକବଳ ବସୁ୍ତ ମାତ୍ର ନୁରହଁ , ତା 
ସାଙ୍ଗରର ରକାମଳ ମନର ଭାବ ରର୍ଯାଡ ିରହାଇଥାଏ ରସହ ିଭାବହିଁ ସାଧାରଣ ବସୁ୍ତକୁ ଅସାଧାରଣ 
ପରିଶତ କରର। 

୨)ବାକୟ ଗଠନ:- 

ଈଶ୍ୱର ଚମତ୍କାର କାର୍ଯବୟ କରି ଥାନ୍ତ।ି 

ମୁଁ ଆଞ୍ଜଳୁା ଫୁେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରର ଚଢାଇେି। 



ରମା ମା’ର ସବୁ ରନ୍ଧା ମରଡ ଅମୃତ ପରି ୋରଗ। 

ଉପକାର କରିଥିବା ବୟକି୍ତ କୁ  ଧନୟବାଦ ରଦବାକୁ ଭୁେ ନାହିଁ। 

ବାପାଙ୍କ ସହପାଠୀ ଜରଣ ଆରମରିକାରର ରହୁଛନ୍ତ।ି 

ରମା ରଜରଜମା ମରତ ଶ୍ରଦ୍ଧା ରର ରଗାରଟ ସୁନାମୁଦ ିରଦରେ। 

ନାଳରୁ ଦୁଗବନ୍ଧ ବାହାରୁଛ।ି 

ରମା ଜନମଦନି ରର ମରତ ବହୁତ ଉପହାର ମିଳେିା। 

ଈଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଅବଶି୍ୱାସ କରିରହବ ନାହିଁ। 

ମରତ ରକାମଳ ଘାସରର ଚାେିବାକୁ ଭୟ ୋରଗ। 

୩)ବପିରୀତ ଅଥବ:- େଘୁ, ନୀଚ, ତକି୍ତ, ଉତ୍ତର, ଛାତ୍ରୀ, ବଷି୍, ବଷି୍ାଦ, ଅସାଧାରଣ, ଅପି୍ରୟ, କାନ୍ଦ ି

୪)ପ୍ରତଶିବ୍ଦ:- 

ଜଳ,ନୀର 

ନଝିବରିଣୀ,ପ୍ରସବଣ  

ବାଡ,ବରିଭଦ 

ମସ୍ତକ,ମଥା 

ଶିକ୍ଷକ,ଅବଧାନ  

ରନତ୍ର,ଚକୁ୍ଷ 

କର,ହସ୍ତ  

ମହୀ,ଧରା 

ମଧୁ,ମିଷ୍ଠାନ 

ମୁହଁ,ମୁଖ 

୬)ଶୂନୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ:- 



କ)ରଶାଷ୍ 

ଖ)ଦକି୍ଷଣ ମୁହଁା 

ଗ)ଉଚ୍ଚ ବାେିକୁଦ  

ଘ)ଚାରିଦନି  

ଙ)ଗୁରୁ 

ଚ)ଚମଡା ଥଳ ି

ଛ)ଅବଶି୍ୱାସ, ଆଞ୍ଜଳୁାଏ  

ଜ)ସ୍ୱାଦ  

ଝ)ଉପେକ୍ଷ  

ଞ)ରକାମଳ  

୮)ଶବ୍ଦ ସହ ସମ୍ପକବ:- ପାଣି, ଥଳ,ି ନୟନ, ଜିନଷି୍, ଗୁରୁ, ସ୍ୱାଦ, ଖାଦୟ, ମନର ଭାବ  

୯)ଡାକି, ରଦଖି, ଶୁଣି, ବସି, ପଡ,ି ଜାଣି, ଖାଇ, ଭରି, ଚାହିଁ, ଫିଙି୍ଗ 

୧୦)ବନାନ ଠିକ:- ଚମତ୍କାର, ନଶି୍ୱାସ, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ସହପାଠୀ, ଜନିଷି୍  

CHAPTER-7 ଦଳପତ ିପଦ ତୁମକୁ ସାଙ୍ଗଜ 

୧)ଉତ୍ତର:- 

କ)ହରିଣୟକ କରପାତ ଦଳଙୁ୍କ ଫାଶରର ପଡଥିିବା ରଦଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯବୟ ରହାଇ ଗରେ। 

ଖ)କବତିାଟରିର ମୂଷି୍କ ରାଜାକୁ ହରିଣୟକ କୁହାର୍ଯାଇଛ,ି ରସ ତାଙ୍କର ବନୁ୍ଧ କରପାତରାଜାଙ୍କ ସହତି 
ଆଶି୍ରତ କରପାତ ମାନଙୁ୍କ ସାହାର୍ଯୟ କରେ। 

ଗ)କରପାତମାରନ ଖୁଦ କଣିକାର ରୋଭରର ବାଣୁଆର ଜାେରର ପଡ ିଏଭଳ ିଦଶା ରଭାଗିରେ। 

ଘ)କରପାତରାଜାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ମାରତ୍ର ଜାେରର ପଡଥିିବା ସବୁ କରପାତମାରନ ଏକା ସାଙ୍ଗରର ଜାେ 
ଟକୁି ଧରି ମୂଷ୍ା ପାଖକୁ ଆଣିରେ। 



ଙ)ପ୍ରଥରମ ଆଶି୍ରତ ଜନଙୁ୍କ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କରପାତ ରାଜା ତାଙ୍କ ବନୁ୍ଧ ହରିଣୟକଙୁ୍କ ଅନୁରରାଧ 
କରେ। 

ଚ)ହରିଣୟକ ସବବ ପ୍ରଥରମ ତାଙ୍କ ବନୁ୍ଧ କରପାତ ରାଜାଙୁ୍କ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ। 

ଛ)ଆଶି୍ରତ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରପାତ ରାଜା ଦଳପତ ିସାଜିଛ ିରତଣୁ ରସମାନଙୁ୍କ ରକ୍ଷା କରିବା ତାର 
ପ୍ରଥମ କତ୍ତବବୟ ରସଥି ପାଇଁ କରପାତ ରାଜା ପ୍ରଥରମ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ରହବାକୁ ଚାହିଁରେ ନାହିଁ। 

ଜ)କରପାତ ତାର ଆଶି୍ରତ ଜନଙ୍କ ସୁଖ ସୁବଧିା ପାଇଁ ଦଳପତ ିରହାଇଛ ିରସଥିପାଇଁ ତାର ଜୀବନ 
ଗରେ ମଧ୍ୟ ରସମାନଙୁ୍କ ରସ ରକ୍ଷା କରିବ ରବାେି ପ୍ରତଶୁିତ ିରଦଇଛ।ି 

ଝ)ଆରମ କରପାତ ରାଜାଙ୍କ ସ୍ଥାନରର ଥିରେ, କରପାତ ରାଜା କରିଥିବା କତ୍ତବବୟ କୁ ପାଳଥିାନୁ୍ତ। 

ଞ)ଏହ ିକବତିାରୁ ଆରମ ଶିଖିେୁ ନଜିର ସ୍ୱାଥବ ରଚଷ୍ଠା ନ କରି ଅନୟର ଉପକାରରର ୋଗିବା 
ଉଚତି।  

୨)ଗଦୟରୂପ:- ପ୍ରାଣ, ମୁକି୍ତ, ଭକି୍ତ, ଆଦଶବ, ପ୍ରଜା, ଅଳ୍ପ, ସରବବ, ବଷ୍ବା, ଶକି୍ତ, ମୁକି୍ତ 

୫)ସମାନ ଅଥବ:-  

ସଖା,ମିତ୍ର 

ମାଗବ,ସଡକ  

ଶରୀର,ତନୁ 

ପ୍ରକାଶିତ,ରଶାଭିତ  

ଆଶ୍ଚବର୍ଯବୟ,ଚକିତ 

ରାଜା,ନୃପତ ି

ମୃତୁୟ,ମୃତ  

ରମଘ,ଜଳଦ 

ନର,ମାନବ 

ପାରା ପକ୍ଷୀ,କାପ୍ତା 



୬)ଶବ୍ଦ ର ଅଥବ:- ଦୟା, ଗଣ୍ଠି ବା ଜାେ, କଥା, ପିୋଦନି, ଆଶ୍ଚର୍ଯବୟ, ମିତ୍ର, ଦୂବବଳ, ଅବସ୍ଥା, 
ପ୍ରାଣ, ଜଙ୍ଗେ 

ବାକୟ ଗଠନ:-  

ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କରୁଣା ରୁ ଆରମ ଆଜ ିରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। 

ବାଣୁଆର ଫାଶ ରର ଚରଢଇମାରନ ପଡ ିଗରେ। 

ସବୁରବରଳ ମଧୁର ବଚନ ରର କଥା ହବା ଭେ। 

ରାମୁ ରମାର ବାେୟ ସଖା ଅରଟ। 

ହଠାତ୍ ଗୁରୁଙୁ୍କ ଆମ ଘରର ରଦଖି କାବା ରହାଇଗେି। 

ମୁଁ ରମା ମିତ୍ର ସରଙ୍ଗ ବୁେିବାକୁ ଗେି। 

ପିୋଟ ିକ୍ଷୀଣ ସ୍ୱରରର ତା ମାକୁ ଡାକିୋ। 

ହଇଜା ରର୍ଯାଗୁ ରୋକମାନଙ୍କର ଦଶା ବହୁତ ଖରାପ।  

ଜୀବନ ରର ଭେ ମଣିଷ୍ ରହବା ପାଇଁ ମୁଁ ରଚଷ୍ଟା କରିବ।ି 

ବାରଟାଇଟ ିବନ ପଥ ରଦଇ ରି୍ଯବାକୁ ଭୟ କରୁଛ।ି 

୯)ଦଳର ପତ-ି ଦଳପତ ି

ଗଜର ପତ-ି ଗଜପତ ି
ଗୃହର ପତ-ି ଗୃହପତ ି

ବଶି୍ୱର ପତ-ି ବଶି୍ୱପତ ି

୧୦)ଅଥବ ଗତ:- ଭାରୀ-ଶିକ୍ଷକ, ରପାଖରୀରର ମାଡଥିିବା ସବୁଜପତ୍ର-ରଗାଷି୍ଠ, ରଶ୍ରଷ୍ଠ-ଏକ ବୃକ୍ଷ, 
ଫୁେରୁ ଫଳ-ପରୀକ୍ଷା ଫଳ, ରାତ-ିମାଦକତା 

୧୧)ବନାନ ଠିକ:- ମୂଷି୍କ, ହରିଣୟକ, ଆଶି୍ରତ, କ୍ଷୀଣ 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


