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ଶ୍ରୀମତୀ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳୀ ସାହୁ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସୁ୍ତତ 

 

ନୂତନ ଶବ୍ଦ 

ଅନ୍ୟତ୍ର  ଶୁନ୍ୟହସ୍ତ  
ସାକ୍ଷାତ  ନ୍ାନ୍ାବଧି                        
ପରହିାସ                                           ସମିଧ  
ଅଭିଳାଷ ଅଧ୍ୟୟନ୍                              
ପ୍ରତୟାବର୍ତ୍ତନ୍                               ନ୍ଷି୍ଠା  

 
 

  ଶବ୍ଦାଥଥ 
ଶବ୍ଦ ଅଥଥ 

ସମିଧ  ଶ୍ରହାମକାଠ  
ସମାପନ୍  ଶ୍ରଶଷ ବା ସମାପି୍ତ  
ନ୍ରିୀକ୍ଷଣ  ଭଲ ଭାବଶ୍ରର ଶ୍ରେଖିବା  
ତାତ୍ପର୍ଯତୟ  ମମତ , ଉଶ୍ରେଶୟ  
ନ୍ାନ୍ାବଧିି  ବଭିିନ୍ନ ପ୍ରକାର  
ପ୍ରତୟାବର୍ତ୍ତନ୍  ଶ୍ରେରବିା  
ଏଡାଇ    ମନ୍ାକରବିା  
ଅନ୍ୟତ୍ର  ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନ୍ଶ୍ରର  
ଅବୟର୍ତ  ଉଚତି  
ପରହିାସ  ର୍ଟ୍ଟା  



ଅଧ୍ୟୟନ୍ ପଢବିା  
ସାକ୍ଷାତ  ଶ୍ରଭଟବିା  
ଶୁନ୍ୟହସ୍ତ  ଖାଲିହାତ  
ସନ୍ଧାନ୍  ଶ୍ରଖାଜବିା  

 

 

 

ବପିରରୀତ ଶବ୍ଦ 
ଗୁରୁ  ଶଷିୟ  
େରକାରୀ  ଅେରକାରୀ  
ଶୁଖିଲା  କଞ୍ଚା  
ପସନ୍ଦ  ଅପସନ୍ଦ  
ଉଚତି  ଅନୁ୍ଚତି  
ପୂର୍ଣ୍ତ  ଅପୂର୍ଣ୍ତ  
ସନୁ୍ତଷ୍ଟ  ଅସନୁ୍ତଷ୍ଟ  
ଆରମ୍ଭ  ଶ୍ରଶଷ  
ସଶୁ୍ରର୍ଯାଗ  େୁଶ୍ରର୍ଯତାଗ  
ଆଗମନ୍  ପ୍ରତୟାବର୍ତ୍ତନ୍  

 

                                                     

 

 

 

 

 

 

 



ବାକୟଗଠନ କର 
 

୧.   େକି୍ଷଣା  ପୂଜା ସରବିା ପଶ୍ରର ବ୍ରାହ୍ନଣ େକି୍ଷଣା ଶ୍ରନ୍ଇ ଖସୁ ିମନ୍ଶ୍ରର ଶ୍ରେରଲିା।    
୨.   ପ୍ରତୟାବର୍ତ୍ତନ୍  କାଲି ଶ୍ରମା ମାମ  ୁଆଶ୍ରମରକିାରୁ ପ୍ରତୟାବର୍ତ୍ତନ୍ କରଶି୍ରବ।  
୩.   ସନୁ୍ତଷ୍ଟ  ଆମ ପାଖଶ୍ରର ର୍ଯାହା ଅଛ ିଆଶ୍ରମ ଶ୍ରସତକିଶି୍ରର ସନୁ୍ତଷ୍ଟ ଶ୍ରହବ ଉଚତି।  
୪.   ଶୁନ୍ୟହସ୍ତ  ଭଗବାନ୍ଙ୍କ ଦ୍ୱାରରୁ ଶ୍ରକହ ିଶୂନ୍ୟ ହସ୍ତଶ୍ରର ଶ୍ରେରନ୍ତ ିନ୍ାହିଁ।      
୫.   ପରୂ୍ଣ୍ତ  ମ  ୁବଡ ଶ୍ରହାଇ ଶ୍ରମା ମ ା'ର ସ୍ଵପନକୁ ପୂଣତ କରବି।ି  
୬.   ପରହିାସ  କାହାର ବପିେ ସମୟଶ୍ରର ପରହିାସ କରବିା ଅନୁ୍ଚତି।  
୭.   ଅଭିଳାଷ  ଶ୍ରମାର ମନ୍ର ଅଭିଳାଷ ମ ା ଙୁ୍କ ଜଣାଇଲି।  
୮.   ହତାଶ  ବପିେ ସମୟଶ୍ରର ହତାଶ ଶ୍ରହବ ଅନୁ୍ଚତି।  
୯.   ପାତ୍ର   ମ  ୁକାହାର େୟାର ପାତ୍ର ଶ୍ରହବାକୁ ଚାଶ୍ରହ  ନ୍ାହିଁ।   
୧୦. ନ୍ଷି୍ଠା   ନ୍ଷି୍ଠାର ସହତି ଶ୍ରଚଷ୍ଟା କଶ୍ରଲ ସବୁ କାମ ସମ୍ଭବ ହୁଏ।  
୧୧. ଆୋ  ବଷତାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇ  ଗାଈଟ ିବୃକ୍ଷ ମଳୂଶ୍ରର ଆୋ ଶ୍ରନ୍ଇଛ।ି  

 

 

ପ୍ରଶନ ଉତ୍ତର 
 

୧. ପୂବଥ କାଳରର ଶଷି୍ୟମାରନ ଅଧ୍ୟୟନ ପାଇଁ ରକଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉଥିରଲ ? 
ଉତ୍ତର: ପୂବଥ କାଳର ଶଷି୍ୟମାରନ ଅଧ୍ୟୟନ ପାଇଁ ଗୁରୁଙ୍କ ଆଶ୍ରମକୁ ଯାଉଥିରଲ।   
 

୨. ପାଠପଢା ବୟତୀତ ଶଷି୍ୟମାରନ ଆଶ୍ରମରର ଆଉ ରକଉଁ ରକଉଁ କାଯଥୟ କରୁଥିରଲ ? 
ଉତ୍ତର: ପାଠପଢା ବୟତୀତ ଶଷି୍ୟମାରନ ଆଶ୍ରମରର ରହାମ ପାଇଁ ସମିଧ ସଂଗ୍ରହ କରିବା, 
ଆଶ୍ରମର ଗାଈରଗାରୁଙୁ୍କ ରନଇ ନକିଟବତ୍ତଥୀ ଜଙ୍ଗଲରର ଚରାଇବା ଓ ଆଶ୍ରମବାସୀଙ୍କ 
ନମିରେ ଫଳମଳୂ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଇତୟାଦ ିକାଯଥୟ କରୁଥିରଲ।    
 

୩. ପାଠପଢା ସାରିବା ପରର ଦୁଇ ଶଷି୍ୟ ଗୁରୁଙୁ୍କ କ'ଣ କହରିଲ ?  



ଉତ୍ତର: ପାଠପଢା ସାରିବା ପରର ଦୁଇ ଶଷି୍ୟ ଗୁରୁଙୁ୍କ ଗୁରୁ ଦକି୍ଷଣା ରଦବା ପାଇଁ ନଜି 
ନଜିର ଅଭିଳାଷ୍ ଜଣାଇରଲ।   

 
୪. ରକଉଁ ଜନିଷି୍ ଦକି୍ଷଣା ରୂରପ ରଦବା ପାଇଁ ଗୁରୁ ଶଷି୍ୟଙୁ୍କ କହଥିିରଲ ?  

ଉତ୍ତର: କାହାର ଦରକାରରର ଆସ ୁନା ଥିବା ରକରତାଟ ିଶୁଖିଲା ପତ୍ର ଦକି୍ଷଣା ରୂରପ 
ରଦବା ପାଇଁ ଗୁରୁ ଶଷି୍ୟ ଦୁହିଁ ଙୁ୍କ କହଥିିରଲ।   

 
୫. ଗୁରୁ ଦକି୍ଷଣା ରୂରପ ଏପରି ଜନିଷି୍ ମାଗିବାର କାରଣ କ'ଣ ଥିଲା ?   

ଉତ୍ତର: ଗୁରୁ ଦକି୍ଷଣା ରୂରପ ଏପରି ଜନିଷି୍ ମାଗିଥିରଲ, କାରଣ ରସ ଶଷି୍ୟଦ୍ୱୟଙୁ୍କ ଶକି୍ଷା 
ରଦବାକୁ ଚାହଁୁଥିରଲ ରଯ ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ସୃଷି୍ଟରର ରଯରତ କ୍ଷଦୁ୍ର ଦ୍ରବୟ ରହଉନା କାହିଁକ ିତାହା 
ଅଦରକାରୀ ନୁରହଁ, ତାହା ଆବଶୟକ ସମୟରର କାଯଥୟ ରର ଲାଗିଥାଏ।      

 
 


