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ଶ୍ରୀମତୀ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳୀ ସାହୁ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସୁ୍ତତ 

 
 

  ଶବ୍ଦାର୍ଥ 
ଶବ୍ଦ ଅର୍ଥ 

ନଅର ରାଜପ୍ରସାଦ/ମହଲ  
ଶବିରି  ଅସ୍ଥାୟୀ ଆେୟ  
ପରଶି୍ରେୟ  ଶ୍ରପାଷାକ  
ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ଶ୍ରେରବିା  
ନଶିାର୍ଦ୍ତ ଅର୍ଦ୍ତରାତ୍ ି 
ନୀଳାଭ  ନୀଳରଙ୍ଗ  
ଦୃଷ୍ଟିଶ୍ର ାଚର  ଶ୍ରଦଖାଯିବା  
ଉର୍ଦ୍ତ୍   ବତୀ/ଅହଙ୍କାରୀ  
ଶ୍ରବଶପକାଇବା  ପିନ୍ଧବିା  
ବାହାଦୁର ି ବଡପଣ  

 

 

 

େପିରିତ ଶବ୍ଦ 
ସାୋରଣ  ଅସାୋରଣ  
ବଜିୟ  ପରାଜୟ  
ସ୍ଵାଭାବକି  ଅସ୍ଵାଭାବକି  
ପ୍ରଶନ  ଉର୍ତ୍ର  



ଶ୍ରଯା ୟ  ଅଶ୍ରଯା ୟ  
ଆ ମନ  ପ୍ରତ୍ୟା ମନ  
ଆନନ୍ଦ  ବଷିାଦ  
ସନୁ୍ଦର  ଅସନୁ୍ଦର  
ସନ୍ନ୍ୟାସୀ  ସଂସାରୀ  
ଆଶୀବତାଦ  ଅଭିଶାପ  

                                                   

 

 

ସ୍ତମ୍ଭ ମିଳନ 
୧.  ଉପଯୁକ୍ତ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ସାଜ  
୨.  ନମ୍ରତ୍ା  କଣ୍ଠ  
୩.  ନବିତାକ  ଶ୍ରରାେ  
୪.  ଅଶୁ  ଶ୍ରବଶ  
୫.  ସନୁ୍ଦର  ଶ୍ରବାେ  
୬.    େୀର  ସାେୁ  

 

 

ୋକୟଗଠନ କର 
 

୧. ନମ୍ରତ୍ାଯୁକ୍ତ   ନମ୍ରତ୍ାଯୁକ୍ତ ଶ୍ରବଶଶ୍ରର ମଣିଷ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର ଲାଶ୍ର  । 
୨. ପରଶି୍ରେୟ  ଜଣକଦ୍ଵାରା ପିନ୍ଧା ଯାଇଥିବା ଶ୍ରପାଷାକକୁ ଅନୟଜଶ୍ରଣ 

ବୟବହାର କରବିା ଅନୁଚତି୍ । 
୩. ଅ ତ୍ୟା  ବକିାଶ ଅ ତ୍ୟା ଶୂନୟହସ୍ତଶ୍ରର ଘରକୁ ଶ୍ରେରଲିା । 
୪. ଦୃଷ୍ଟିଶ୍ର ାଚର  କୁହୁଡ ିପାଇଁ ଯାନବାହନ ଦୃଷ୍ଟିଶ୍ର ାଚର ଶ୍ରହଲାନହିଁ ।  



୫. ସଶ୍ରନ୍ଦହ  କାହା ଉପଶ୍ରର ସଶ୍ରନ୍ଦହ କରବିା ଅନୁଚତି୍ ।  
 

 

ପ୍ରଶନ ଉତ୍ତର 
 

୧. ରାଜା ରାଜୟ ଜୟ କାବେ ବପାଷାକବର କଣ େଗାନ୍ତ ିଓ କାହିଁକ ି? 
ଉତ୍ତର: ରାଜା ରାଜୟ ଜୟ କବେ ବପାଷାକବର ହୀରା ଖଣି୍ଡଏ େଗାନ୍ତ ିକାରଣ ନଜିର 

ପ୍ରଭାେ ପ୍ରଜାଙୁ୍କ ଜଣାଇୋ ପାଇଁ । (େଜିୟର ବଗୌରେ ସ୍ଵରୂପ)   
 

୨. ଜବନ ମନୁଷୟର ଉପଯୁକ୍ତ ବେଶଟ ିକଣ ?  
ଉତ୍ତର: ଜବଣ ମନୁଷୟର ଉପଯୁକ୍ତ ବେଶଟ ିତାର ନମ୍ରତା।  
 

୩. ରାଜା ନଜିକୁ ମୂଖଥ ବୋେି ମବନ କବେ କାହିଁକ ି? 
ଉତ୍ତର: ରାଜା ଏବତ ବେଷ୍ଟା କବେ ତର୍ାପିେ ିସନ୍ନ୍ୟାସୀଙୁ୍କ ଦଶଥନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ । ବସ 

ବଯବତର୍ର ବେଶ େଦଳାଉ ଥିବେ େ ିସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଖେର ପଠାଉଆନ୍ତ ିବଯ ବସ ଉପଯୁକ୍ତ 
ବେସବର ଆସରୁ୍ାନୁ୍ତ। ପୂେଥ ରୁ ରାଜା ନଜିକୁ ଖେୁ ପ୍ରଭାଶାଳୀ ଓ କ୍ଷମତାଶାଳୀ ଭାେ ିଗେଥବର ଅନ୍ଧ 
ବହାଇଯାଇଥିବେ ମାତ୍ର ଆଜ ିବସ ଜବଣ ସାଧୁଙୁ୍କ ବଭଟେିାକୁ ଅବଯାଗୟ େବିେେତି ବହଉଛନ୍ତ ି। 
ଏ କର୍ା େନି୍ତା କରି ରାଜା ନଜିକୁ ମଖୂଥ ବୋେି ମବନକବେ ।   

 
୪. ବକଉଁ ସେୁ କାଯଥୟ ପାଇଁ ରାଜା ନଜିକୁ ଅବଯାଗୟ ବୋେି ମବନକବେ ? 

ଉତ୍ତର: ବସ େହୁତ ରାଜୟ ଜୟ କରିଥିବେ , ଅବନକ ବୋକଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ କଟଥିିବେ, ନଜିକୁ 
େହୁତ ପ୍ରଭାେଶାଳୀ ଓ କ୍ଷମତାଶାଳୀ ଭାେୁଥିବେ ମଧ୍ୟ ସାଧୁଙ୍କ ଦଶଥନ ପାଇପାରୁ ନ ଥିୋରୁ 
ନଜିକୁ ଅବଯାଗୟ ବୋେି ମବନକବେ।  

 
୫. ଅଦ୍ଧଥରାତ୍ର ସମୟବର ରାଜା କପିରି ଆବୋକ ବଦଖିୋକୁ ପାଇବେ ?   

ଉତ୍ତର: ଅଦ୍ଧଥରାତ୍ର ସମୟବର ରାଜା ଏକ ଅଦୁ୍ଭତ ନୀଳାଭ ଆବୋକ ବଦଖିୋକୁ ପାଇବେ । 



 
 
 


