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ଶ୍ରୀମତୀ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳୀ ସାହୁ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସୁ୍ତତ 

 

କଠନି ଶବ୍ଦ 

ବଶି୍ରେଶୀ ଅଗ୍ରସର 
ଶ୍ରଲେଶ ସ୍ଵଶ୍ରେଶ 
ସ୍ଵାଧୀନ ଉତପନ୍ନ 
ଜାତୀୟ ଦ୍ରବୟ 
ଲର୍ତ୍ତବୟ ଅସଂଖ୍ୟ 

 
 

  ଶବ୍ଦାର୍ଥ 
ଶବ୍ଦ ଅର୍ଥ 

ଉତପନ୍ନ ଜାତ 
ଶ୍ରଲେଶ ଲଷ୍ଟ 
ଅଗ୍ରସର ଆଗଲୁ ଯିବା 
ସଷୁମା ଶ୍ରସୌନ୍ଦଯତୟ  
ସଭିଏଁ ସମଶ୍ରେ  
ଦ୍ରବୟ ଜନିଷି 
ମରତ ପଥୃିବୀ 
ହତି ମଙ୍ଗଳ 
ସ୍ଵଶ୍ରେଶ ନଜିଶ୍ରେଶ 
ପ୍ରତଜି୍ଞା ଶପଥ 

 



 

 

ବପିରିତ ଶବ୍ଦ 
ସତୟ ଅସତୟ/ମିଥୟା 
ଧମତ ଅଧମତ 
ଶ୍ରେଶୀ ବଶି୍ରେଶୀ 
ଜାତ ି ଅଜାତ ି
ଭଲ ମନ୍ଦ 
ପର ଆପଣା 
ସ୍ଵାଧୀନ ପରାଧୀନ 
ବୀର ଭୀରୁ 
ହତି ଅହତି 
ସ୍ଵଶ୍ରେଶ ବଶି୍ରେଶ 

 

                                                     

 

ପ୍ରତଶିବ୍ଦ ଲେଖ 
ଉତପନ୍ନ ଜାତ, ଉତ୍ପର୍ତ୍,ି ସଷୃ୍ଟ ି
ସଷୁମା ଶ୍ରଶାଭା, ଶ୍ରସୌନ୍ଦଯତୟ 
ଧୂଜା ପତାଲା, ବାନା, ଶ୍ରଲତନ 
ଶ୍ରଲେଶ ଲଷ୍ଟ, େୁୁଃଖ୍, ଯନ୍ତ୍ରଣା 

 

ସ୍ତମ୍ଭ ମିଳନ 
୧.   ଲର୍ତ୍ତବୟ  ପଥ 
୨.  ଜାତୀୟ ଧୂଜା 
୩.  ଜ୍ଞାନ ବଜି୍ଞାନ 
୪.  ବଶି୍ରେଶୀ ଶାସନ 



୫.  ସ୍ଵଶ୍ରେଶ ଶ୍ରସବା 
 

 

ବାକୟ ଗଠନ କର 

୧. ଲର୍ତ୍ତବୟ ପାଠ ପଢବିା ଆମର ଲର୍ତ୍ତବୟ ଅଶ୍ରେ।  

୨. ଅଗ୍ରସର  ଆଶ୍ରମ ଭଲ ଲାମ ଲରବିାଲୁ ସବତୋ ଅଗ୍ରସର 
ରହବିା ଉଚତି। 

୩. ପ୍ରତଜି୍ଞା ଆଶ୍ରମ ଆମ ପ୍ରତଜି୍ଞା ପାଳନ ଲରବିା ଉଚତି। 

୪. ସ୍ଵାଧୀନ  ସମେଙୁ୍କ ସ୍ଵାଧୀନ ରହବିାର ଅଧିଲାର ଅଛ।ି 

୫. ଅସଂଖ୍ୟ ରାତଶି୍ରର ଆଲାଶଶ୍ରର ଅସଂଖ୍ୟ ତାରା 
ଶ୍ରେଖ୍ାଜାଯାନ୍ତ।ି 

 

 

ପ୍ରଶନ ଉତ୍ତର 
 

୧. ଆମ ଜାତୀୟ ଧୂଜା କପିରି ଉଡଇ? ଆଲମ କପିରି ଦନି କାଟୁଥିେୁ?  
ଉତ୍ତର: ଆମ ଜାତୀୟ ଧୂଜା ଫରଫର ଲହାଇ ଉଡଇ। ଆଲମ ବଲିଦଶୀ ମାନଙ୍କର 

ଅତୟାଚାର ସହ ିଅତ ିଦୁୁଃଖ ଲର ଦନି କାଟୁଥିେୁ, ଲତଣୁ ଆମ ଲଦଶର ଉନ୍ନତ ିଲହାଇପାରୁନଥିୋ 
 

୨. ଆମ ଲଦଶ ସ୍ଵାଧୀନ ଲହବାପଲର ଆଲମ ଲକଉଁ ଲକଉଁ କାମ କରିପାରିବ ଲବାେି 
କବତିାଲର କୁହାଯାଇଛ?ି 

ଉତ୍ତର: ଆମ ଲଦଶ ସ୍ଵାଧୀନ ଲହବାପଲର ଆମ ଲଦଶଲର ଲକହ ିଲଯପରି ଦୁୁଃଖ, କଷ୍ଟ, 
ଅଭାବ, ଅନାଟନ, ଲଭାକଲର ନ ରହଲିବ ଲସଥିପ୍ରତ ିଦୃଷ୍ଟି ଲଦବା ସହ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ 
ଓ ଉନ୍ନତ ିପାଇଁ ଲଚଷ୍ଟା କରିବା। 

୩.    କାହାକୁ ଜୀବନର ବ୍ରତରୂଲପ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ? କପିରି ଜାତରି ଲଟକ ରଖିବୁ? 



ଉତ୍ତର: ଲଦଶ ଲସବାକୁ ଆମ ଜୀବନର ବ୍ରତରୂଲପ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ। ଜାତରି ଲଟକ ରଖିବା 
ପାଇଁ ଆଲମ ସବୁ ଲଭଦଭାବ ଭୁେି ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ କାମ କରିବା। ଆମ ଲଦଶଲର 
ଲଯପରି ଲକହ ିଲଭାକେିା ନ ରହନ୍ତ ିଲସଥିପ୍ରତ ିଦୃଷ୍ଟି ଲଦବା ସହତି ଲଦଶ ଲପ୍ରମର ବହ୍ନ ିହୃଦୟଲର 
ଜାଳବିା ଲଦଶ ଓ ଜାତରି ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଦରକାର ଲହଲେ ନଜିର ପ୍ରାଣବଳି ମଧ୍ୟ ଲଦବା।  

 
୪. ସ୍ଵାଧୀନ ଭାରତଲର ଲକଉଁ ଲକଉଁ କାମ ଲଦଶର ଉନ୍ନତ ିପାଇଁ କରାଯିବା ଲବାେି 
କହିାଯାଇଛ।ି   

ଉତ୍ତର: ଲଦଶର ଉନ୍ନତ ିପାଇଁ ଭେ କାମ କରିବା ଲଯପରି ଇତହିାସଲର ଆମର ନାମ 
ଲେଖାଯିବା ଲଦଶର ଉନ୍ନତ ିପାଇଁ ଆଲମ ଲଦଶଲର ଅଲନକ ଅଲନକ କଳକାରଖାନା ପ୍ରତଷି୍ଠା 
କରିବୁ ଜ୍ଞାନ ବଜି୍ଞାନ ଲେତ୍ରଲର ଆଲମ ପଛଲର ରହବିା ଉଚତି ନାହିଁ । ଲଦଶରୁ ଖାଦୟାଭାବ ଦୂର 
କରିବା ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁ ଲଭଦଭାବ ରଖିବା ନାହିଁ  ନଜି ଜୀବନ ବନିୟିଲର ଲଦଶ ଓ ଜାତରି ଲଟକ 
ରଖିବା।  

 
୫. ଆଲମ କାହିଁକ ିମର୍ା ଲନାଇଁବୁ ନାହିଁ ? 

ଉତ୍ତର: ଆମ ଓଡଆି ବୀରଜାତ ି। ଆମ ପୂବଥପୁରୁଷ ମାଲନ ନଜି ଲଦଶ ଓ ଜାତ ିସମ୍ମାନ 
ରୋ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାଣବଳୀ ମଧ୍ୟ ଲଦଇଛନ୍ତ ିଲତଣୁ ଆଲମ ଆମ ମର୍ାକୁ ଲନାଇଁବୁ ନାହିଁ ଲବାେି 
କବ ିକହଛିନ୍ତ ି।  

 
 
 


