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ଶ୍ରୀମତୀ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳୀ ସାହୁ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସୁ୍ତତ 

 

ନୂତନ ଶବ୍ଦ 

ପରଚି୍ଛଦ ପୁରସ୍କାର  
ବସ୍ତ୍ରବୟନ  ସମୂ୍ପର୍ଣ୍ଥ  
ବଶି୍ଵସ୍ତ  ଭଣ୍ଡାର  
ଚନି୍ତାମଗ୍ନ  ପ୍ରଶଂସତି  
ଭୁତୟ  ପରାଜୟ  
ଶଠ  ସଉକ  

 

 

  ଶବ୍ଦାର୍ଥ 
ଶବ୍ଦ ଅର୍ଥ 

ପରଚି୍ଛଦ  ଶ୍ରପାଷାକ  
ଶ୍ର ାଷଣା  ପ୍ରଚାର  
ପ୍ରସୁ୍ତତ  ତଆିର ି 
ଅଦୁ୍ଭତ  ଆଶ୍ଚର୍ଯଥୟ  
ଶଠ  ଠକ  
ବୟନ  ବୁଣିବା  
ସ୍ଵୟଂ  ନଶି୍ରଜ  
ସବୁର୍ଣ୍ଥ  ସନୁା  
ସଉକ  ରୁଚ ି 
ତଡଶି୍ରଦବା  ବାହାର କରଶି୍ରଦବା 



                               

ଳଙି୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ଥନ 
ରାଜା  ରାଣୀ  
ଛାତ୍ର  ଛାତ୍ରୀ  
ବୁଢା  ବୁଢୀ  
ବାପା  ମା  
ଶକି୍ଷକ  ଶକି୍ଷୟତ୍ରୀ  

 

 

ବପିରୀତ ଶବ୍ଦ  
ନୂତନ  ପୁରାତନ  
ଅଶ୍ରର୍ଯାଗ୍ୟ  ଶ୍ରର୍ଯାଗ୍ୟ  
ସମୂ୍ପର୍ଣ୍ଥ  ଅସମୂ୍ପର୍ଣ୍ଥ  
ଭଲ  ମନ୍ଦ  
ସାଧାରଣ  ଅସାଧାରଣ  
ପୁରସ୍କାର  ତରିସ୍କାର  

 

ଶୂନୟ ସ୍ଥାନ ପୁରଣ କର 
(ବୟନର, ଶ୍ରବାକା, ଅଶ୍ରର୍ଯାଗ୍ୟ, ପରଚି୍ଛଦ, ପରଷି୍କାର, ପରଚି୍ଛନ) 

୧.  ଶଠ ଦୁଇଜଣ ତନ୍ତ ପାଖଶ୍ରର ବସ ିବସ୍ତ୍ର ବୟନର ଛଳନା କାଶ୍ରଲ ।  
୨. ରାଜା ନୂତନ ପରଚି୍ଛଦ ପାଇଁ ପାଗ୍ଳ ଶ୍ରହାଇପଡଶି୍ରଲ ।  
୩. ଶଠ ଦୁଇଜଣ ସମଗ୍ର ରାଜାର ଶ୍ରଲାକଙୁ୍କ ଶ୍ରବାକା ଓ ଅଶ୍ରର୍ଯାଗ୍ୟ ପ୍ରଣାମ କାଶ୍ରଲ ।  
୪. ଶ୍ରପାଷାକ ପତ୍ରଶ୍ରର ଅଧିକ ସଉକ ନ ରଖି ବରଂ ର୍ଯାହା ପିନ୍ଧନୁ୍ତ ତାହା ପରଷି୍କାର , ପରଚି୍ଛନ 

ଶ୍ରହାଇଥିବା ଉଚତି ।   
୫. ଭୃତୟଟ ିକହଲିା ର୍ାଳଟି ିଶୂନୟ ଅଛ ି।    

 

 



ବାକୟଗଠନ କର 
 

ପରଚି୍ଛଦ  ଆଶ୍ରମ ଭଲ ଓ ପରଷି୍କାର ପରଚି୍ଛଦ ପିନ୍ଧବିା ଉଚତି ।  
ବଶି୍ଵସ୍ତ  ଶ୍ରସବକ ମାଶ୍ରନ ବଶି୍ଵସ୍ତ ରହବିା ଉଚତି ।  
ଭୃତୟ  ଭୃତୟମାଶ୍ରନ ମାଲିକର ଶ୍ରସବା କରନ୍ତ ି।   
ସମଗ୍ର  ମହାତ୍ମାଗ୍ାନ୍ଧୀ ସମଗ୍ର ଭାରତର ପିତାଥିଶ୍ରଲ ।  
ବସ୍ତ୍ରବୟନ  ତନ୍ତମାଶ୍ରନ ବସ୍ତ୍ରବୟନ କରନ୍ତ ି।   

 
 
 
 
 

ପ୍ରଶନ ଉର୍ତ୍ର 
 

୧. ରାଜଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ସଉକ କ’ଣ ଥିଲା ?  
ଉର୍ତ୍ର: ପ୍ରତଦିନି ଗଗାଟଏି ଗଗାଟଏି ନୂତନ ଗପାଷାକ ପିନ୍ଧବିା ରାଜଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ସଉକ 

ଥିଲା ।   
 

୨. ର୍ଗର ରାଜା କ’ଣ ଗ ାଷଣା କଗଲ ?  
ଉର୍ତ୍ର: ର୍ଗର ରାଜା ଗ ାଷଣା କଗଲ ଗେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସପୂର୍ଣ୍ଥ ଏକ ନୂତନ ଧରଣର 
ଗପାଷାକ ତଆିରି କରି ପାରିବ ତାକୁ ଗସ ଏକ ସହସ୍ର ସ୍ଵର୍ଣ୍ଥ ମଦୁ୍ରା ପୁରସ୍କାର କଗଲ ।    
 

୩. ଶଠ ଦୁଇଜଣ ପ୍ରସୁ୍ତତ କରୁଥିବା ଗପାଷକର ବଚିତି୍ର ଗୁଣ କ’ଣ ଥିଲା ?   
ଉର୍ତ୍ର: ଶଠ ଦୁଇଜଣ ପ୍ରସୁ୍ତତ କରୁଥିବା ଗପାଷକର ବଚିତି୍ର ଗୁଣ ଥିଲା ଗେ ଗେଉଁ ଗଲାକ 

ବୁଦ୍ଧହିୀନ ଓ ନଜି ଆସନ ପାଇଁ ଅଗୋଗୟ ତାକୁ ଗସ ଗପାଷାକ ଆଗଦୌ ଗଦଖାେିବ ନାହିଁ ।  
 



୪. ଭୃତୟଟ ିରାଜାଙୁ୍କ କ’ଣ କହଲିା ?   
ଉର୍ତ୍ର:  ଭୃତୟଟ ିରାଜାଙୁ୍କ କହଲିା ର୍ାଳଟି ିଶୂନୟ, ତା’ ଭିତଗର ପ୍ରକୃତଗର ଗକୌଣସ ି

ଗପାଷାକ ନାହିଁ  । ମହାରାଜ ମଁ ୁପଛଗକ ଗବାକା ଓ ଅଗୋଗୟ ଗବାଲି ପ୍ରମାଣିତ ଗହାଇପାଗର 
କନୁି୍ତ ଆପଣଙୁ୍କ ଖସୁ ିକରିବା ପାଇଁ ଗକଗବଗହଗଲ ମିର୍ୟା କହପିାରିବ ିନାହିଁ ।   

 
୫. ଗଶଷଗର ରାଜା କ’ଣ ବୁଝ ିପାରିଗଲ ?    

ଉର୍ତ୍ର: ଗଶଷଗର ରାଜା ନଜିର ଭ୍ରମ ବୁଝପିାରିଗଲ ଏବଂ ମଗନମଗନ ଅତୟନ୍ତ ଲଜ୍ଜତି 
ଗହଗଲ । ଗସଇଦନି ତାଙ୍କର ଗସୌଖୀନ ଗପାଷାକ ପ୍ରତ ିମମତା ଛାଡଗିଲା ।  

 
 
 


