Question Bank
CLASS-6
SUB-ODIA
CHAPTER-1 ପ୍ରାର୍ଥନା
୧)ଉତ୍ତର:କ)ମାଟିରର ଆରମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସୃଷ୍ଠ ବଣ, ପାହାଡ, ପବବତ, ମନୁ ଷ୍ଯ, ଜୀବଜନ୍ତୁ, ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଇତୟାଦିଙ୍କୁ
ରଦଖିରେ ଆରମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ େୀଳା ଜାଣି ପାରୁ।

ଖ)ଆକାଶ ରର ସୂର୍ଯବୟ, ଚନ୍ଦ୍ର, ତାରା ଇତୟାଦିଙ୍କୁ ରଦଖିରେ ଆରମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମହିମା ବୁ ଝିପାରୁ।
ଗ)ବିଶ୍ୱବିହାରୀ ଆମକୁ ସୁଭବୁ ଦ୍ଧି ଶିଖାନ୍ତି ଓ ଭେ ବାଟରର ଚାେିବା ପାଇଁ ରଦଖାନ୍ତି।
ଘ)ଭେ ବାଟ କହିରେ ଆରମ ସତୟପଥ କୁ ବୁ ଝୁ।ରର୍ଯଉଁ ପଥରର ଗରେ ଆରମ ଅନଯର ଉପକାର
କରିବା ସହିତ ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ କରିବାକୁ ଭେ ବାଟ କୁ ହା ର୍ଯାଏ।
ଙ)ଭେବୁ ଦ୍ଧି ରହରେ ଆରମ ଦୁ ୁଃଖୀ, ଗରିବ ଓ ଅସହାୟ ରୋକଙ୍କର ରସବା କରିବା । ସମାଜର
ମଙ୍ଗଳ କରି ସତଯପଥରର ଚାେିବା।
ଚ)ଦୁ ୁଃଖୀ ରୋକଙ୍କ ରସବା କରିବା ପାଇଁ ଆମ ମନରର ଦୟା ଭାବ ଓ ହାତ ପାଦରର ଶକ୍ତି ରଦବା
ନିମରନ୍ତ ଆରମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସାହାର୍ଯଯ ମାଗିବା।
ଛ)ଖଳରୋକୁ ଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂ ରରଇ ରହିରେ ଆରମ ଖରାପ କାମ କରିବାରୁ ଦୂ ରରଇ ରହି ପାରିବା।
ଜ)ସତ କହିବାକୁ ରହରେ ଅରନକ ରୋକଙ୍କର ଘୃଣା ନିନ୍ଦା ଅପମାନ ସହିବାକୁ ପରଡ। ସତ କହି
ଏ ସବୁ ସହିବାକୁ ଆରମ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ ରହବା
ଝ)ଆରମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସୁଭବୁ ଦ୍ଧି, ଆମ କାମକୁ ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ, ଦୁ ଷ୍ଟ ରୋକଙ୍କଠାରୁ ଦୂ ରରଇ
ରହିବା ପାଇଁ, ସତରର ଚାେିବା ପାଇଁ ଏହି ସବୁ ନିରବଦନ କରିବା।

ଞ)ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶିବାଦ ଓ କରୁଣା ନକଟରର ଧନଜନର କିଛ ି ମୂେଯ ନାହିଁ, ରତଣୁ କବି ରକବଳ
ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କରୁଣା ଓ ଆଶିବାଦ ଚାହଁାନ୍ତି ରବାେି ପ୍ରାଥବନା କରିଛନ୍ତି।
୩)Follow your book
୪)ଗଦୟରୂପ:- ହଷ୍ବ, ଭକ୍ତି, ଶକ୍ତି।

୫)ପଦଚରୀ, ରଦଖଣାହାରୀ, ସଦାଚାରୀ।
୬)Follow your book
୭)ଚିରସ୍ମରଣ,ଚିରନମସୟ,ଚିରହରିତ।
୮)ବାକୟ ଗଠନ:ପୁରୀ ରଥର୍ଯାତ୍ରା ବିଶବ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅରଟ।
ପିୋଟିର ସବଭାବ ଖୁବ ସରସ ଅରଟ।
ଖଳ ରୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂ ରରର ରହିବା ଭେ।
ଗୁରୁ ଚିର ନମସୟ।
ମଁୁ ଡାହାଣ କର ସାହାର୍ଯୟ ରର ଖାଦୟ ଖାଇ ଥାଏ।
ସଙ୍କଟ ରର ପଡିଥିବା ବୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସାହାର୍ଯୟ କରିବା ଉଚିତ।
ମଁୁ ଗୁରୁମାନଙ୍କ ଚରଣ ଛୁ ଇଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରର।
ଦୁ ୁଃଖୀ ଅରକ୍ଷିତ ରୋକଙ୍କୁ ସାହାର୍ଯୟ କରିବା ଉଚିତ।
ସବୁ ରବରଳ ସତ କହିବା ଉଚିତ।
ଆକାଶ ରର ସୂର୍ଯବୟ, ଚନ୍ଦ୍ର, ତାରା ଅଛନ୍ତି।
୯)ବିପରୀତ:- ସ୍ଥଳ, ଅନ୍ଧାର, ଅଶୁଭ,ମନ୍ଦ,ନୀରସ,ନିରାପଦ,ପରିଶ୍ରମୀ, ସୁଖୀ, ମିଛ, ବଞ୍ଚିବି।
୧୦)ପ୍ରତିଶବ୍ଦ:କୃ ପା, କରୁଣ।
ବିଶ୍ୱ, ଧରା।
ହସ୍ତ, ହାତ।
ପାଦ, ପୟର।
ରବୈଭବ, ବିତ୍ତ।
ଈଶ୍ୱର,ପ୍ରଭୁ।

ପାଣି,ନୀର।
ନଭ,ଗଗନ।
ବନ,ଅରଣୟ।
ମୁହଁ, ବଦନ।
୧୧)ଅଥବଗତ ପାଥବକୟ:- ହାତ-ଖଜଣା, ରଶ୍ରଷ୍ଠ-ଏକବୃ କ୍ଷ, ଦୀଘବକାଳ-ଚିରାେୁ ଗା, ସତକଥା-ଶରହ।
୧୨)ବନାନ ଠିକ କରି:- ବିଶବବହ
ି ାରୀ, ଗୁହାରି, ଶୁଭବୁ ଦ୍ଧି, ଅରକ୍ଷିତ, ଶକତି।
CHAPTER-2 ବାପାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ନୂ ଆ ବର୍ଥ
୧)ଉତ୍ତର:କ)ବାପା କର୍ଯବୟରର ବୟସ୍ତ ରହୁ ଥିବା ରହତୁ ପୁଅ ସାରଙ୍ଗ ତାଙ୍କର ରଦଖା ହୁ ଏ ନାହିଁ।
ଖ)ପୁଅ ଦଶଟା ରାତି ର୍ଯାଏ ନ ରଶାଇ ବାପାଙ୍କୁ ଅରପକ୍ଷା କରିଥିବାରୁ ବାପା ପୁଅ ଉପରର ବିରକ୍ତ ରହରେ।
ଗ)ପୁଅ ବାପାଙ୍କଠାରୁ ଦୁ ଇଶହ ଟଙ୍କା ରଖି ରଖି ତା’ ପାଖରର ତିନଶ
ି ହ ଟଙ୍କା ଥିୋ।ରସହି ଟଙ୍କାକୁ
ମିଶାଇ ରସ ବାପାଙ୍କୁ ପାଞ୍ଚଶହ ଟଙ୍କା ରଦବା ପାଇଁ ପୁଅ ବାପାଙ୍କୁ ଧାର ମାଗିୋ।
ଘ)ସ୍କୁେକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ବାପାମାରନ ରପ୍ରାଗ୍ରାମ ରଦଖିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତା’ର ବାପା ର୍ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ
ରବାେି ପିୋଟି ମନ ଦୁ ୁଃଖ କରି ଏହି କଥା ମଁା ବାପାଙ୍କୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି।
ଙ)ବାପାଙ୍କୁ ପୁଅ ପାଞ୍ଚଶହ ଟଙ୍କା ରଦଇଥିୋ କାରଣ ରସହି ପାଞ୍ଚଶହ ଟଙ୍କାରର ପୁଅ ବାପାଙ୍କୁ ଠାରୁ
ରଗାରଟ ଘଣ୍ଟାର ସମୟ ମାଗିଥିୋ।
ଚ)ବାପା ଘଣ୍ଟାକୁ ପାଞ୍ଚଶହ ଟଙ୍କା ରରାଜଗାର କରୁଥିରେ।
ଛ)ନୂ ଆବଷ୍ବ ଦିନ ପୁଅ ବାପାଙ୍କଠାରୁ ରଗାରଟ ଘଣ୍ଟାର ସମୟ ଆଶା କରୁଥିୋ ରର୍ଯଉଁ ସମୟ କି
ତା’ର ବାପା ତା ପାଇଁ ରକରବ ରଦଇନଥିରେ।
ଜ)ପୁଅର ଟଙ୍କା ଧାର ମାଗିବା ବିଷ୍ୟରର ବାପା ଭାବିରେ ରସ ଡ୍ରାମା କରୁଛି।
ଝ)ବାପା ଭାବିରେ ପୁଅ କିଛ ି କିଣା କିଣି କରିବା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ମାଗୁଛ ି ରହରେ ସମରସ୍ତ ରଦଇଥିବା
ଟଙ୍କାକୁ ପୁଅ ସାଇତିକି ରଖି ବାପାଙ୍କର ସମୟକୁ ନୂ ଆବଷ୍ବ ଦିନ ଟଙ୍କା ରଦଇ କିଣି ଥିବା ଘଟଣାରୁ
ବାପାଙ୍କ

ଆଖି ଛଳଛଳ ରହାଇଗୋ।

ଞ)ପୁଅ ଚାହଁୁଥିୋ ଏହି ନୂ ଆବଷ୍ବ ଦିନ ସଞ୍ଜ ସାତଟାରୁ ଆଠଟା ପର୍ଯବୟନ୍ତ
ରଗାରଟ ଘଣ୍ଟା ବାପା ତା’ ପାଇଁ ସମୟ ଦିଅନ୍ତ,ତା ସହିତ ରଖଳନ୍ତୁ ଓ ଏକାଠି ମିଶିକି ଖାଆନ୍ତୁ। ରସଥିପାଇଁ
ରସ ବାପାଙ୍କୁ ଅଟକାଉ ଥିରେ।
୩)ବିପରୀତ:- ସଞ୍ଜ,ଶୀଘ୍ର,ଅସମୟ,ରବରରାଜଗାର,ଦିନ, ଥଣ୍ଡା,ଅଦରକାରି,ଉଠିବା,ଉପର,ବିକାବିକି।
୪)ବାକୟ ଗଠନ:ରମାର ମଁା ଘରର ସବୁ ହିସାବ ରଖିଥାନ୍ତି।
ମଁୁ ବହିପତ୍ର ସାଇତିକି ରରଖ।
ରମାର ବାପା ଧନ ଉପାଜବନ କରି ପରିବାର ଚୋଇ ଥାନ୍ତି।
ମଁୁ ଛୁ ଟଦ
ି ନ
ି ବୁ େିବାକୁ ର୍ଯାଇଥାଏ।
ରାମ ତା’ ରରାଜଗାର କୁ କିଛ ି ଗରିବଙ୍କୁ ଦାନ କରର।
ରାମ ହରି ପାଖରୁ ପାଞ୍ଚଶହ ଟଙ୍କା ଧାର ରନୋ।
ନୂ ଆବଷ୍ବ ଦିନ ଭେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଅରନକ ଶପଥ ରନଇଥାନ୍ତି।
ପିୋଟିର ଅବସ୍ଥା ରଦଖି ରମା ଆଖି ଛଳଛଳ ରହାଇଗୋ।
କହୁ ଣି ମାରି ରମା ମଁା ରମାରତ ଡାକିରେ।
ସଞ୍ଜ ରହରେ ମଁୁ ପାଠ ପଢି ବରସ।
୫)େିଙ୍ଗ ପରିବତ୍ତବନ:- ମାଆ, ବାପା, ଝିଅ, ମାଇଁ।
୬)ଭବିଷ୍ୟତ କାଳ:କ)ତାକୁ ରଦଖି ବାପା ପଚାରିରବ।
ଖ)ପୁଅ ଚିନ୍ତତ
ି ରହୋ ପରି କହିବ।
ଗ)ଗାଇ ସାରିବା ପରର ବାପାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଥଣ୍ଡା ରହାଇର୍ଯିବ।
ଘ)ତା’ ମୁଣ୍ଡ ସାଉଁରଳଇ ରଦଇ ବାପା ପଚାରିରବ।
୮)ରର୍ଯାଡାଶବ୍ଦ:- ଟଣାଟଣି, ବିକାବିକି, ଧରାଧରି, ଠରାଠରି, କୁ ହାକୁ ହ।ି

୯)ଶୂନୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର:ବାପାଙ୍କୁ , ଛୁ ଟଦ
ି ନ
ି , ମୁଣ୍ଡ ଥଣ୍ଡା, ନୂ ଆବଷ୍ବ, ୋଜ।
୧୦)ଅଥବଗତ ପାଥବକୟ:ଦିବସ-ଦରିଦ୍ର, କରଜ-ଦାଢ, ବାପା-େିମବ ପିତା, ଘଣ୍ଟା-ମାଟି ପାତ୍ର, ଜଳ-ହସ୍ତ।
୧୧)ବନାନ ଠିକ:- ସ୍କୁେ, ଥଣ୍ଡା, ଉପାଜବନ, ନୂ ଆବଷ୍ବ, କହୁ ଣି।
CHAPTER-3 ନୁ ହଁ ଗଡବଡ
୧)ଉତ୍ତର:କ)କବି କୁ ନି କୁ ନି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ରାଣ ରହାଇ ରଦଶର ରସବା କରିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି।
ଖ)ରର୍ଯରହତୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରର ଏକ ରକତ ରବାହୁ ଛ,ି ରତଣୁ ଆରମ ରଗାଟିଏ ମାଆର ସନ୍ତାନ ଅଟୁ ।
ଗ)ଏହି କବିତାରର ହିମାଳୟ ପବବତ,ଜଗତ ନାଥ ଏବଂ ଗଙ୍ଗା ର୍ଯମୁନା ନଦୀର ନାମ ଉରେଖ କରାର୍ଯାଇଛି।
ଘ)କବି ଭାରତବାସୀଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ସମୟ ନଷ୍ଟ ନ କରି ନିଜ କାମ ମନ ରଦଇ କରିବା ଓ ରଦଶର ରସବା
କରିବା ସୁବୁରବରଳ ସତୟ ଅହିଂସା ଧମବ କୁ ପାଳନ କରି ଜୀବନ ପଥରର ଆରଗଇ ର୍ଯି ବା।
ଙ)ଗାନ୍ଧିର୍ଯୀଙ୍କ ସତୟ ଓ ଅହିଂସା ଧମବ କୁ ପାଳନ କରିବାକୁ କବିତାରର କବି କହିଛନ୍ତି।
ଚ)କବିତାରର ଗଙ୍ଗା, ର୍ଯମୁନା ନଦୀର ନାମ ଉରେଖ କରାର୍ଯାଇଛି।
ଛ)ଅଳସୁଆ ରହାଇ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରେ ସମୟ ହଜିର୍ଯାଏ।
ଜ)ଗାନ୍ଧି କହିଥିରେ ସତ କହିବ, ଅହିଂସା ଧମବ କୁ ପାଳିବ।କାହାକୁ ଭୟ ନ କରି ସତୟ ,ଅହିଂସା
ଧମବ କୁ ପାଳି ଜୀବନରର ଆରଗଇ ର୍ଯିବାକୁ କହିଥିରେ।
ଝ)ବଡ ରହାଇ ଆରମ ରଦଶ ରସବା କରିବା।
୩)ଗଦୟରୂପ :- ଜନମ, ରକ୍ତ, ବଷ୍ବ, ପ୍ରାଣ।
୪)ଅବାଟ, ଅଧମବ, ଅସତୟ, ଅନିଦ୍ରା, ଅବିଶ୍ୱାସ।
୫)ବାକୟ ଗଠନ:ରଗାଟିଏ ହାତରର ତାଳି ବାରଜ ନାହିଁ।

ଈଶ୍ୱର ଜଗତ କୁ ସୃଷ୍ଠି କରିଛନ୍ତି।
ମଁୁ ମା ର ଏକ ମାତ୍ର ସନ୍ତାନ ଅରଟ।
ପିତାମାତା ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ସମାନ ଦୁ ଷ୍ଟିରର ରଦଖନ୍ତି।
ଶିଶୁମାରନ ପବିତ୍ର ଅଟନ୍ତି।
ଆକାଶ ରର କଳା ହାଣ୍ଡିଆ ରମଘ ରଘାରଟଇଛି।
ସମୟ କାହାକୁ ଅରପକ୍ଷା କରର ନାହିଁ।
ମଁୁ ଭିକାରୀ କୁ ଦୁ ଇ ମୁଠା ଚାଉଳ ରଦେି।
ରମା ରଜରଜମା ରମାରତ ବହୁ ତ ଆଦର କରନ୍ତି।
ସବୁ ରବରଳ ସତ କହିବା ଉଚିତ।
ଈଶବର ଆମର ପଥ ସତୟ ଓ ଜୀବନ ଅଟନ୍ତି।
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-ନିବଡ
ି ।
୧୧)ବୀପରିତ ଅଥବ:- ଅଧମବ, କାେି, ଅହିଂସା, ପର, ଅନାଦର।
୧୨)ବନାନ ଠିକ:- ଜଗତ, ପବିତ୍ର, ର୍ଯମୁନା, ଅହିଂସା, ବୀରତ୍ୱ।
CHAPTER-4 ସଙ୍ଗ ାମନଙ୍କ ମୁଦ ି
୩)ବାକୟ ଗଠନ:ରାଜା ତାଙ୍କ ସିଂହାସନ ରର ବସିଛନ୍ତି।
ରାମୁ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରର।
ପିୋଟି ସାହସ ର ସହିତ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା ପାଇୋ।
ରମାର ବାପା ଗରିବ ରୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାର୍ଯୟ କରନ୍ତି।

ସୀତା ରଶ୍ରଣୀରର ପ୍ରଥମ ରହବାରୁ ଆନନ୍ଦ ରର ମିଠା ବାଣ୍ଟିୋ।
ଦୁ ର୍ଦ୍ଦିନ ରର ସମରସ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଡାକିଥାନ୍ତି।
ଉତ୍ତମ କାର୍ଯବୟ ପାଇଁ ପିୋଟିକୁ ପୁରସ୍କାର ମିଳେ
ି ା।
ମଁୁ ପ୍ରତିଶୁତ ି ରଦଉଛି ଏବଷ୍ବ ପରୀକ୍ଷାରର ଭେ କରିବ।
ରକାଣାକବର ରସୌନ୍ଦର୍ଯବୟ ତାେିମ ।
୨)ଭବିଷ୍ୟତ କାଳ:କ)ରସମାରନ ବିଫଳ ରହରେ।
ଖ)ସରୋମନଙ୍କୁ ରଗାଟିଏ ମୂେୟବାନ ମୁଦ ି ଉପହାର ରଦରବ।
ଗ)ରାଜା ସରୋମନ୍ ପ୍ରତିଶୁତ ି ରଦରବ।
ଘ)ଅସ୍ତଗାମୀ ସୂର୍ଯବୟର କିରଣରର ରସ ମନ୍ତ୍ରଟି ପଢିରବ।
ଙ)ପାଦରର ଚାେିଚାେି ମଞ୍ଚର୍ଯାଏ ର୍ଯିରବ।
୪)ପ୍ରତିଶବ୍ଦ:ସବର୍ଣ୍ବ, ସୁବର୍ଣ୍ବ
ପୁଷ୍ପ, ସୁମନ
ରବି, ତପନ
ରଘାଡା, ରଘାଟକ
ରଣ, ସମର
ନୃ ପତି, ରାଜନ
ମୁଖ, ଆନନ
ରବୈରୀ, ଅରି
୫)ସାଙ୍ଗସାଥୀ,ତଳଉପର,ଗଡାତଡା,ତରବର,ଧଡପକଡ

୬)ବିପରୀତ ଅଥବ:- ରଙ୍କ, ଅସହାୟ, ରକାମଳ, ବଡ, ସୁଦନ
ି , ସୁଖ, ନିରାନନ୍ଦ, ଉଦୟ, ଅନୁ ପସ୍ଥିତ,
ମହାନାୟକ
୮)ଏକ ପଦରର :କ)ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ
ଖ)ରବତଜ୍ଞ
ଗ)ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞ
ଘ)ଆଇନଜ୍ଞ
ଙ)ରାଜନୀତିଜ୍ଞ
ଚ)ସଂସ୍କୃତଜ୍ଞ
୯)ଶୂନୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର:କ)ସରୋମନ
ଖ)ମନ୍ତ୍ର, ସାହସ
ଗ)ହିରା
ଘ)ସତ୍ତବ
ଙ)ନିରସ୍ତ୍ର
ଚ)ରସନାପତି
ଛ)ଭବୟ ସମଥବନା
ଜ)ତାେିମ ପ୍ରାପ୍ତ
ଝ)ନିମିଷ୍କରର
ଞ)ହଷ୍ବଧୂନି
୧୦)ଦୁ ଇଟି ଭିନ୍ନ ଅଥବ:-ଜବାବ-ଦିଗବିରଶଷ୍, ନୂ ଆ-ନଅଅଙ୍କ, ଦିଗବିରଶଷ୍-ଅତୀତ, ନିୟମ-ଭାଗୟ
୧୧)ବନାନ ଠିକ:- ବିଦ୍ଵାନ, ଉୋସ, ବୃ ଦ୍ଧ, ଶ୍ରାନ୍ତ, ରାଜଧାନୀ

୧)ଉତ୍ତର:କ)ରାଜା ସରୋମନ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବିଦ୍ଵାନ ପାରିଷ୍ଦଗଣ ଚିନ୍ତତ
ି ଦିଶୁଥାନ୍ତି କାରଣ ରାଜା ରସମାନଙ୍କୁ
ଏକ କଠିନ ପ୍ରଶନ ପଚାରିଥିରେ।
ଖ)ରାଜା ତାଙ୍କ ବିଦ୍ଵାନ ପାରିଷ୍ଦଗଣଙ୍କୁ ପଚାରିଥିରେ ବା ପ୍ରଶନ ରହୋ-ଏପରି କିଛ ି ମନ୍ତ୍ର ଅଛି
ର୍ଯାହାକୁ ପାଠକରେ ତାହା ଭୟଙ୍କର ଦୁ ର୍ଦ୍ଦିନରର ସାହସ ରଦବ ଏବଂ ସୁଖ ମୁହୂତ୍ତବ ରର ଆନନ୍ଦ
ଉୋସ ଉପରର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବ।
ଗ)ବୃ ଦ୍ଧ ଜଣକ ସରୋମନଙ୍କୁ ଏକ ମୂେୟବାନ ମୁଦ ି ଉପହାର ରଦଇଥିରେ।ର୍ଯାହାକୁ ସୁନାରର ତିଆରି
ଓ ହୀରା ଖଚିତ ଢାଙ୍କୁ ଣୀ ଦବାରା ରଘାଡା ରହାଇଥିୋ।
ଘ)ମୁଦରି ର କିଛ ି ଶବ୍ଦ ରେଖା ରହାଇଥିୋ, ତାକୁ ପଢିରେ ତାହା ଦୁ ର୍ଦ୍ଦିନରର ସାହସ ରଦବ ଏବଂ
ସୁଖ ମୁହୂତ୍ତବ ରର ଆନନ୍ଦ ଉୋସ ଉପରର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ରଖିବ।
ଙ)ବୃ ଦ୍ଧ ରୋକଟି ରାଜାଙ୍କୁ କହିୋ ତା’ର ରଗାଟିଏ ସତ୍ତବ ଅଛି।ତାହା ରହୋ ବତ୍ତବମାନ ଆପଣ ଏହି

ମୁଦଟ
ି କ
ି ୁ ରଖାେିରବ ନାହିଁ କି ରେଖା ରହାଇଥିବା ଅକ୍ଷର କୁ ପଢିରବ ନାହିଁ।ରର୍ଯରତରବରଳ ଭାବିରବ
ଜୀବନ ରର ଚରମ ମୁହୂତ୍ତବ ଉପସ୍ଥିତ,ରସରତରବରଳ ରକବଳ ଏହାକୁ ରଖାେି ପଢିରବ।

ଚ)ରାଜା ର୍ଯୁଦ୍ଧରର ପରାସ୍ତ ରହାଇ ଜଙ୍ଗେରର ଏକାକ ଅବସ୍ଥାରର ବୃ ଦ୍ଧ ରୋକଟିର କଥା
ମରନପକାଇ ମୁଦଟ
ି କ
ି ୁ ରଖାେିରେ।
ଛ)ମୁଦରି ର ରେଖା ରହାଇଥିବା ଶବ୍ଦ ରହୋ ଏ ସମୟ ରହିବ ନାହିଁ।
ଜ)ରାଜା ରର୍ଯରତରବରଳ ର୍ଯୁଦ୍ଧରର ପରାସ୍ତ ରହାଇ ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥାରର ଏକାକୀ ଘଞ୍ଚଜଙ୍ଗେ ମଧଯରର
ଆତ୍ମରଗାପନ କରିଥିରେ ରସରତରବରଳ ଜୀବନରର ଚରମ ଦୁ ୁଃସମୟ ଅନୁ ଭବ କରିଥିରେ।
ଝ)କଲାନ୍ତ ଶ୍ରାନ୍ତ ଅବସ୍ଥାରର ସରୋମନ ଭାବିରେ ଜୀବନ ର ଚରମ ଦୁ ୁଃସମୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହାଇଛି
ରସହି ସମୟରର ବୃ ଦ୍ଧ ରୋକଟି ରଦଇ ଥିବା ମୁଦକ
ି ୁ ମରନ ପକାଇ ରସଥିରର ଥିବା ଅକ୍ଷର କୁ
ପଢିରେ ଓ ସରଙ୍ଗସରଙ୍ଗ ତାଙ୍କ ଦୁ ୁଃଶ୍ଚନ୍ତା ଦୂ ର ରହୋ।
ଞ)ସରୋମନ ର୍ଯୁଦ୍ଧରର ରାଜୟ ଜୟ କରିଥିରେ।ତାଙ୍କୁ ମହାନାୟକର ମର୍ଯବୟାଦା ରଦବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ
ରାଜଧାନୀର ଭବୟ ସମବଦ୍ଧବନା ସଭାର ଆରୟାଜନ କରାର୍ଯାଇଥିୋ। ରସହି ଉରର୍ଦ୍ଦଶୟରର ସରୋମନଙ୍କୁ
ର୍ଯୁଦ୍ଧର ରବଶ ପିନ୍ଧାଇ, ତାେିମ ପ୍ରାପ୍ତ ଅଶବ ପିଠିରର ବସାଇ ଚାରିପଟୁ ପୁଷ୍ପବୃ ଷ୍ଟି କରି ସଭାସ୍ଥଳ କୁ
ନିଆ ର୍ଯାଉଥିୋ।

CHAPTER-5 ବହି କାଗଜ କ ମ
୧)ଉତ୍ତର:କ)ବହି କାଗଜ ଓ କେମ ନିଜକୁ ସବୁ ଠାରୁ ବଡ କହି କଳି କରିରେ।
ଖ)ବହି ପ୍ରଥମରର କହିୋ ସବୁ ଠାରୁ ମଁୁ ବଡ ଅରଟ, ରତଣୁ ତୁ ରେମାନଙ୍କ ଆଉ ପାଟି କରନି।
ଗ)ବହି ଭିତରର ଭଳିକି ଭଳି ପାଠ, ରଙ୍ଗ ରଙ୍ଗି ଆ ଛବି, ଆଈ ବୁ ଢୀର କାହାଣୀ ଓ ମଜା କବିତା
ସବୁ ଅଛି।
ଘ)ଆଈ ବୁ ଢୀର କାହାଣୀ ରପଡି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆକଷ୍ିତ କରର।
ଙ)ଏହି କବିତାରର ମଜା ମଜା କବିତା ସବୁ ପଢିବା ପାଇଁ ରଛାଟ ରଛାଟ ପିୋମାରନ ଝୁ ରି ହୁ ଅନ୍ତି।
ଚ)କାଗଜର ବିନା ସାହାର୍ଯୟ ରର ବହିର ରକୌଣସି ସ୍ଥିତ ି ନାହିଁ ରବାେି କାଗଜ ବହିକୁ ଉତ୍ତର ରଦୋ।
ଛ)କାଗଜ ର ଜନମ ସ୍ଥଳ ଛାପାଖାନାରୁ ରହାଇଛି।
ଜ)କାଗଜ ଦବାରା ଆରମ ରଦଶ ବିରଦଶର ଖବର ଜାଣି ପାରୁ ଏବଂ ପିୋମାରନ କାଗଜ ରଦହରର
ଗୁଡଓ
ି ଡଙ୍ଗା କରି ରଖଳନ୍ତି।

ଝ)କେମ ପାଇଁ ବହି ଓ କାଗଜ ବଡ ରହାଇଛନ୍ତି ରବାେି କେମ ରସମାନଙ୍କୁ କହିୋ ତା’ ଛଡା ରସ
ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଥି ଓ ସବୁ କାମ ପାଇଁ ରସ ରୋଡା ରବାେି କେମ ବହି ଓ କାଗଜ କୁ କହିୋ।
ଞ)କେମର ବୟବହାର କରି ଶିଳ୍ପୀ ଛବି ଆରଙ୍କ ଓ କବିମାରନ କବିତା ରେଖିଥାନ୍ତି।
୪)ବାକୟ ଗଠନ:ଦୁ ଇଟି ବିରେଇ ମାଛ ପାଇଁ କଳି କରୁଛନ୍ତି।
ମଁୁ ଭେ କାମ କରି ଦୁ ନଆ
ି ରର ନାମ ରଖିବି ।
ରମାର େୁ ଗାପଟା ସାଇତା ରହାଇ ରହିଛ।ି
ରାମ ଭେ ଛବି ଆରଙ୍କ ।
ରମାର ରଜରଜ ମା ଆମକୁ କାହାଣୀ କହନ୍ତି
ମରତ କବିତା ପଢିବାକୁ ଭେ ୋରଗ ।

ରଦଶ ବିରଦଶର ଖବର ଜାଣିବା ଉଚିତ୍ ।
ପକ୍ଷୀମାରନ ନୀଳଆକାଶ ରର ଉଡି ବୁ େୁଛନ୍ତି ।
ରବିବାର ଦିନ ଅଫି ସଗୁଡକ
ି ଛୁ ଟ ି ଥାଏ ।
ଦୁ ୁଃଖୀ ରୋକଙ୍କ ରସବା କରିବା ଉଚିତ୍ ।
୫)ଗଦୟରୂପ:- ଅଳ୍ପ, ର୍ଯତ୍ନ, ଜନମ, ଗ୍ରୀଷ୍ମ, ରାଜୟ, ବଷ୍ବା, ବର୍ଣ୍ବ
୬)ପାରିବାରିକ, ବୟବହାରିକ, ଶାରୀରିକ, ସାମୂହକ
ି , ପାରମ୍ପାରିକ, ଧାମିକ, ଜାଗତିକ, ସାଂସ୍କୃତକ
ି ,
ସାଂସାରିକ, ଆତ୍ମୀକ
୭)ପ୍ରତିଶବ୍ଦ:ପୁସ୍ତକ, ଗ୍ରନ୍ଥ
ମସ୍ତକ, ମଥା
ଗଳ୍ପ, ଗପ
ରାଇଜ, ମୂେକ
ନୟନ, ରନତ୍ର
ଗଗନ, ନଭ
ରମଘ, ଜଳଦ
ସାଙ୍ଗ, ମିତ୍ର
ଗୃହ, ନିଳୟ
ତନୁ , ଶରୀର
୯)ବିପରୀତ ଅଥବ:- ବଡ, ପଛ, ଉଠି, ବୁ ଢା, ଖଟା, କାନ୍ଦି, ମୃତୁୟ, ସଞ୍ଜ, ବାହାର, ଅଧୀର
୧୦)ଅଥବଗତ ପାଥବକୟ:- ଭାଗ-କାନ୍ଧ, ମଳିନତା-ଅନ୍ଧକାର, ମିଳନ-ମିଶାଣ, ରାତ୍ରି-ମାଦକତା,
ଆବରଣ-ସୁନା
୧୧)ବନାନ ଠିକ:- ସାଇତା, ଆଈବୁ ଢୀ, ଶିଳ୍ପୀ, ଜନମ, ନୀଳ

CHAPTER-6 ଉପହାର
୧)ଉତ୍ତର:କ)ର୍ଯୁବକଟିକୁ ରଶାଷ୍ ୋଗିବାରୁ ଗୁରୁଙ୍କ ତଥୟ ଅନୁ ସାରର ମରୁଭୂମି ରର ଓଏସିସ୍ ଟିଏ ରକଉଁଠି
ଅଛି ତାହା ରଖାଜୁ ଥିୋ।
ଖ)ଓଏସିସ୍ କହିରେ ମରୁଦୟାନକୁ ବୁ ଝାଏ। ଏକ ଚମତ୍କାର ଶୀତଳ ପାଣି ରର ଭରପୂର ଝରଣାଟି
କିଛବ
ି ାଟ ରବାହିର୍ଯାଇ ପୁଣି ବାେି ଭିତରର ରକଉଁଠି ହଜି ର୍ଯାଇଥାଏ। ତାହାକୁ ଓଏସିସ୍ କୁ ହାର୍ଯାଏ।
ଗ)ର୍ଯୁବକଟି ରର୍ଯରତରବରଳ ମରୁଭୂମି ଥିବା ଝରଣାଟିରୁ ଷ୍ୀତଳ ଅମୃତ ଜଳ ପାନ କୋ, ତାର
ରଶାଷ୍ ରମଣ୍ଟିବାରୁ ଗୁରୁ ରର୍ଯ ଠିକ କହୁ ଥିରେ ରସରତରବରଳ ରସ ଗୁରୁଙ୍କୁ ମରନ ପକାଇୋ।
ଘ)ଗୁରୁଙ୍କୁ ର୍ଯୁବକଟି ତା’ ଚମଡା ଥଳିରର ଆଣିଥିରେ ଅମୃତ ଜଳ ଉପହାର ରଦୋ।
ଙ)ସହପାଠୀ ପାଟିରର ପାଣି ମୁନ୍ଦଏ
ି ରଦଇ ଥୁୁଃ କରି ଫି ଙ୍ଗି ରଦୋ ଓ ମୁହଁ ସାଙ୍କୁ ଡକ
ି ି କହିୋ ଛି
ଏ ପାଣି ରକରତ ଗନ୍ଧାଉଛି।
ଚ)ର୍ଯୁବକଟି ଗୁରୁଙ୍କୁ ପାଣି ବିଷ୍ୟରର ପଚାରିବାରୁ ଗୁରୁ ତାକୁ କହିରେ ରତାର ସହପାଠୀ ପାଣିର
ସବାଦ ରକବଳ ବାରିୋ ମାତ୍ର ମଁୁ ଉପହାର ର ସବାଦ ବାରିଥିେି।

ଛ)ର୍ଯୁବକଟି ଏକ ଚମଡା ଥଳିରର ଗୁରୁଙ୍କୁ ଓଏସିସ୍ ର ଅମୃତ ଓ ଶୀତଳ ଜଳ ରଦଇଥିୋ।
ଜ)ପାଣି ପିଇସାରି ଗୁରୁ ର୍ଯୁବକଟିକୁ କହିରେ ଚମତ୍କାର ଏଭଳି ମିଠା ପାଣି ଉପହାର ରଦଇ ଥିବାରୁ
ମଁୁ ତୁ ମକୁ ଧନୟବାଦ ଜଣାଉଛି।

ଝ)ର୍ଯୁବକଟିର ରସହି ଅବୟବହୃ ତ ଚମଡା ଥଳିରର ଚାରିଦନ
ି ପାଣି ରହିବା ରର୍ଯାଗଁୁ ରସଥିରୁ ଦୁ ଗବନ୍ଧ
ଆସୁଥିୋ।
ଞ)ଏହି ଗଳ୍ପରୁ ଏହି ଶିକ୍ଷା ମିରଳ ରର୍ଯ ରକୌଣସି ଉପହାର ରକବଳ ବସ୍ତୁ ମାତ୍ର ନୁ ରହଁ , ତା
ସାଙ୍ଗରର ରକାମଳ ମନର ଭାବ ରର୍ଯାଡି ରହାଇଥାଏ ରସହି ଭାବହିଁ ସାଧାରଣ ବସ୍ତୁ କୁ ଅସାଧାରଣ
ପରିଶତ କରର।
୨)ବାକୟ ଗଠନ:ଈଶ୍ୱର ଚମତ୍କାର କାର୍ଯବୟ କରି ଥାନ୍ତି।
ମଁୁ ଆଞ୍ଜୁଳା ଫୁ େ ଠାକୁ ରଙ୍କ ପାଖରର ଚଢାଇେି।

ରମା ମା’ର ସବୁ ରନ୍ଧା ମରଡ ଅମୃତ ପରି ୋରଗ।
ଉପକାର କରିଥିବା ବୟକ୍ତି କୁ

ଧନୟବାଦ ରଦବାକୁ ଭୁେ ନାହିଁ।

ବାପାଙ୍କ ସହପାଠୀ ଜରଣ ଆରମରିକାରର ରହୁ ଛନ୍ତି।
ରମା ରଜରଜମା ମରତ ଶ୍ରଦ୍ଧା ରର ରଗାରଟ ସୁନାମୁଦ ି ରଦରେ।
ନାଳରୁ ଦୁ ଗବନ୍ଧ ବାହାରୁଛି।
ରମା ଜନମଦନ
ି ରର ମରତ ବହୁ ତ ଉପହାର ମିଳେ
ି ା।
ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅବିଶ୍ୱାସ କରିରହବ ନାହିଁ।
ମରତ ରକାମଳ ଘାସରର ଚାେିବାକୁ ଭୟ ୋରଗ।
୩)ବିପରୀତ ଅଥବ:- େଘୁ, ନୀଚ, ତିକ୍ତ, ଉତ୍ତର, ଛାତ୍ରୀ, ବିଷ୍, ବିଷ୍ାଦ, ଅସାଧାରଣ, ଅପ୍ରିୟ, କାନ୍ଦି
୪)ପ୍ରତିଶବ୍ଦ:ଜଳ,ନୀର
ନିଝବରିଣୀ,ପ୍ରସବଣ
ବାଡ,ବିରଭଦ
ମସ୍ତକ,ମଥା
ଶିକ୍ଷକ,ଅବଧାନ
ରନତ୍ର,ଚକ୍ଷୁ
କର,ହସ୍ତ
ମହୀ,ଧରା
ମଧୁ,ମିଷ୍ଠାନ
ମୁହଁ,ମୁଖ
୬)ଶୂନୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ:-

କ)ରଶାଷ୍
ଖ)ଦକ୍ଷିଣ ମୁହଁା
ଗ)ଉଚ୍ଚ ବାେିକୁଦ
ଘ)ଚାରିଦନ
ି
ଙ)ଗୁରୁ
ଚ)ଚମଡା ଥଳି
ଛ)ଅବିଶ୍ୱାସ, ଆଞ୍ଜୁଳାଏ
ଜ)ସ୍ୱାଦ
ଝ)ଉପେକ୍ଷ
ଞ)ରକାମଳ
୮)ଶବ୍ଦ ସହ ସମ୍ପକବ:- ପାଣି, ଥଳି, ନୟନ, ଜିନଷ୍
ି , ଗୁରୁ, ସ୍ୱାଦ, ଖାଦୟ, ମନର ଭାବ
୯)ଡାକି, ରଦଖି, ଶୁଣି, ବସି, ପଡି, ଜାଣି, ଖାଇ, ଭରି, ଚାହିଁ, ଫି ଙ୍ଗି
୧୦)ବନାନ ଠିକ:- ଚମତ୍କାର, ନିଶ୍ୱାସ, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ସହପାଠୀ, ଜିନଷ୍
ି
CHAPTER-7 ଦଳପତି ପଦ ତୁ ମକୁ ସାଙ୍ଗଜ
୧)ଉତ୍ତର:କ)ହିରଣୟକ କରପାତ ଦଳଙ୍କୁ ଫାଶରର ପଡିଥିବା ରଦଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯବୟ ରହାଇ ଗରେ।
ଖ)କବିତାଟିରର ମୂଷ୍ିକ ରାଜାକୁ ହିରଣୟକ କୁ ହାର୍ଯାଇଛି, ରସ ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁ କରପାତରାଜାଙ୍କ ସହିତ
ଆଶ୍ରିତ କରପାତ ମାନଙ୍କୁ ସାହାର୍ଯୟ କରେ।
ଗ)କରପାତମାରନ ଖୁଦ କଣିକାର ରୋଭରର ବାଣୁଆର ଜାେରର ପଡି ଏଭଳି ଦଶା ରଭାଗିରେ।
ଘ)କରପାତରାଜାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ମାରତ୍ର ଜାେରର ପଡିଥିବା ସବୁ କରପାତମାରନ ଏକା ସାଙ୍ଗରର ଜାେ
ଟିକୁ ଧରି ମୂଷ୍ା ପାଖକୁ ଆଣିରେ।

ଙ)ପ୍ରଥରମ ଆଶ୍ରିତ ଜନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କରପାତ ରାଜା ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ହିରଣୟକଙ୍କୁ ଅନୁ ରରାଧ
କରେ।
ଚ)ହିରଣୟକ ସବବ ପ୍ରଥରମ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁ କରପାତ ରାଜାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ।
ଛ)ଆଶ୍ରିତ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରପାତ ରାଜା ଦଳପତି ସାଜିଛ ି ରତଣୁ ରସମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ତାର
ପ୍ରଥମ କତ୍ତବବୟ ରସଥି ପାଇଁ କରପାତ ରାଜା ପ୍ରଥରମ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ରହବାକୁ ଚାହିଁରେ ନାହିଁ।
ଜ)କରପାତ ତାର ଆଶ୍ରିତ ଜନଙ୍କ ସୁଖ ସୁବଧ
ି ା ପାଇଁ ଦଳପତି ରହାଇଛି ରସଥିପାଇଁ ତାର ଜୀବନ
ଗରେ ମଧ୍ୟ ରସମାନଙ୍କୁ ରସ ରକ୍ଷା କରିବ ରବାେି ପ୍ରତିଶୁତ ି ରଦଇଛି।
ଝ)ଆରମ କରପାତ ରାଜାଙ୍କ ସ୍ଥାନରର ଥିରେ, କରପାତ ରାଜା କରିଥିବା କତ୍ତବବୟ କୁ ପାଳିଥାନ୍ତୁ।
ଞ)ଏହି କବିତାରୁ ଆରମ ଶିଖିେୁ ନିଜର ସ୍ୱାଥବ ରଚଷ୍ଠା ନ କରି ଅନୟର ଉପକାରରର ୋଗିବା
ଉଚିତ।

୨)ଗଦୟରୂପ:- ପ୍ରାଣ, ମୁକ୍ତି, ଭକ୍ତି, ଆଦଶବ, ପ୍ରଜା, ଅଳ୍ପ, ସରବବ, ବଷ୍ବା, ଶକ୍ତି, ମୁକ୍ତି
୫)ସମାନ ଅଥବ:ସଖା,ମିତ୍ର
ମାଗବ,ସଡକ
ଶରୀର,ତନୁ
ପ୍ରକାଶିତ,ରଶାଭିତ
ଆଶ୍ଚବର୍ଯବୟ,ଚକିତ
ରାଜା,ନୃ ପତି
ମୃତୁୟ,ମୃତ
ରମଘ,ଜଳଦ
ନର,ମାନବ
ପାରା ପକ୍ଷୀ,କାପ୍ତା

୬)ଶବ୍ଦ ର ଅଥବ:- ଦୟା, ଗଣ୍ଠି ବା ଜାେ, କଥା, ପିୋଦିନ, ଆଶ୍ଚର୍ଯବୟ, ମିତ୍ର, ଦୂ ବବଳ, ଅବସ୍ଥା,
ପ୍ରାଣ, ଜଙ୍ଗେ
ବାକୟ ଗଠନ:ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କରୁଣା ରୁ ଆରମ ଆଜି ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି।
ବାଣୁଆର ଫାଶ ରର ଚରଢଇମାରନ ପଡି ଗରେ।
ସବୁ ରବରଳ ମଧୁର ବଚନ ରର କଥା ହବା ଭେ।
ରାମୁ ରମାର ବାେୟ ସଖା ଅରଟ।
ହଠାତ୍ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଆମ ଘରର ରଦଖି କାବା ରହାଇଗେି।
ମଁୁ ରମା ମିତ୍ର ସରଙ୍ଗ ବୁ େିବାକୁ ଗେି।
ପିୋଟି କ୍ଷୀଣ ସ୍ୱରରର ତା ମାକୁ ଡାକିୋ।
ହଇଜା ରର୍ଯାଗୁ ରୋକମାନଙ୍କର ଦଶା ବହୁ ତ ଖରାପ।
ଜୀବନ ରର ଭେ ମଣିଷ୍ ରହବା ପାଇଁ ମଁୁ ରଚଷ୍ଟା କରିବ।ି
ବାରଟାଇଟି ବନ ପଥ ରଦଇ ର୍ଯିବାକୁ ଭୟ କରୁଛି।
୯)ଦଳର ପତି- ଦଳପତି
ଗଜର ପତି- ଗଜପତି
ଗୃହର ପତି- ଗୃହପତି
ବିଶ୍ୱର ପତି- ବିଶ୍ୱପତି
୧୦)ଅଥବ ଗତ:- ଭାରୀ-ଶିକ୍ଷକ, ରପାଖରୀରର ମାଡିଥିବା ସବୁ ଜପତ୍ର-ରଗାଷ୍ଠି, ରଶ୍ରଷ୍ଠ-ଏକ ବୃ କ୍ଷ,
ଫୁ େରୁ ଫଳ-ପରୀକ୍ଷା ଫଳ, ରାତି-ମାଦକତା
୧୧)ବନାନ ଠିକ:- ମୂଷ୍ିକ, ହିରଣୟକ, ଆଶ୍ରିତ, କ୍ଷୀଣ

