CLASS-7

CLASS NOTES
TOPIC: କରିଦଅ
ି ମ ୋମେ ସୋଇଁ

SUBJECT: ODIA

ସମ ୋଚ୍ଚୋରିେ ଭିନ୍ନୋର୍ଥମ ୋଧକ ଶବ୍ଦ

Write the question answer in your Odia literature copy.
ପ୍ରଶ୍ନ:୧(କ) କବି ଝଙ୍କାଳିଆ ବର ଗଛ ନ ହୋଇ ହକଉଁ ଗଛ ହେବାକୁ ଚାେଁୁଛନ୍ତି ଓ କାେିଁକ?ି
ଉତ୍ତର: କବି ଝଙ୍କାଳିଆ ବର ଗଛ ନ ହୋଇ ତୁ ଳସୀ ଗଛ ହେବାକୁ ଚାେଁୁଛନ୍ତି କାରଣ ହସ ମାଟି
ଚଉରାହର ରେି ଦାଣ୍ଡ ଅଗଣାହର ହଶ୍ାଭା ପାଉଥିହବ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ହେେ ଆଦର
ପାଇ ଠାକୁ ରଙ୍କ ପାଖହର ନିତି ଲାଗି ହେଉଥିହବ।
ଖ)ତୁ ଳସୀ ଗଛ ର ଆଉ କଣ ଉପକାରିତା ରେିଛ?ି
ଉତ୍ତର: ତୁ ଳସୀ ମୂଳହର ଗଙ୍ଗା ଓ ଡାଳହର ହଦବତା ମାହନ ବାସ କରନ୍ତି ହବାଲି ପୁରାଣହର
ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି। ହତଣୁ ଆମ େିନ୍ଦୁ ଧମମହର ତୁ ଳସୀ ଗଛର ସ୍ଥାନ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର। ଏୋ ବୟତୀତ ତୁ ଳସୀ
ଗଛ ଏକ ଔଷଧୀୟ ବୃ କ୍ଷ ଭାବହର ସୁପରିଚତ
ି । ଥଣ୍ଡା ହରାଗହର ତୁ ଳସୀ ପତ୍ର ର ରସକୁ ମେୁ
ସାଙ୍ଗହର ମିଶ୍ାଇ ଖାଇହଲ ଉପଶ୍ମ ମିଳଥ
ି ାଏ। ହତଣୁ ତୁ ଳସୀ ଗଛ ଆମ ମନହର ପବିତ୍ର
ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସେିତ ହରାଗ ନିରାକରଣ ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ।
ଗ) କବି କାେିଁକି ମେୁ ମାଛି ଟିଏ ହେବାକୁ ଚାେିଁଛନ୍ତି
ଉତ୍ତର: କବି ବିଶ୍ାଳ କାୟ ୋତୀଟିଏ ନ ହୋଇ ମେୁ ମାଛି ଟିଏ ହେବାକୁ ଚାେଁୁଛନ୍ତି କାରଣ ଅତି
କ୍ଷୁଦ୍ର ହେହଲ ମଧ୍ୟ ହଲାକମାନଙ୍କର େିତହର ହସ ଲାଗି ପାରିହବ। ଗୁଣୁ ଗୁଣୁ ହୋଇ ଗୀତ
ଗାଇ ଫୁ ଲ ପାଖକୁ ଯାଇ ତା ଠାରୁ ମେୁ ଆେରଣ କରୁଥିହବ ଏବଂ ହସେି ମେୁ କୁ ନିଜ
ହଫଣାହର ସାଇତି ରଖି ପରର େିତ ଲାଗି ବାଣ୍ଟି ହଦହବ।
ଘ)ମେୁ ମାଛିଟଏ
ି ଆମର କି ଉପକାର କହର?
ଉତ୍ତର: ମେୁ ମାଛିଟଏ
ି ଏ ଫୁ ଲରୁ ହସ ଫୁ ଲକୁ ଉଡି ମେୁ ସଂଗ୍ରେ କହର ଓ ତାକୁ
ଆମମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ନିଜ ହଫଣାହର ସାଇତି ରହଖ।

ଉଁ)ପଳାଶ୍ ଫୁ ଲ ଓ ଗଙ୍ଗଶ୍ିଉଳି ଫୁ ଲ ମଧ୍ୟହର କଣ ପାଥମକୟ ରେିଛ?ି
ଉତ୍ତର: ପଳାଶ୍ ଫୁ ଲ ବଡ ଏବଂ ମହନାେର। ଏୋ ବାସ େୀନ କିନ୍ତୁ କିଛ ି ଦିନ ପାଇଁ ବୃ ନ୍ତହର
ରହେ। ଗଙ୍ଗଶ୍ିଉଲି ଫୁ ଲ ହଛାଟ ଓ ବାସ ଯୁକ୍ତ। ଏୋ କିନ୍ତୁ ସଞ୍ଜହର ଫୁ ଟି ସକାଳକୁ ଝଡିଯାଏ।
ଚ)କବି ସମୁଦ୍ର ନ ହୋଇ ଝରଣାଟିଏ ହେବାକୁ କାେିଁକି ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି?
ଉତ୍ତର: ସମୁଦ୍ର ଆକାରହର ବିଶ୍ାଳ ହେହଲ ମଧ୍ୟ ଏୋର ପାଣି ଲୁ ଣିଆ। ଏେି ଜଳ ପିଇବା
ପାଇଁ ହଯାଗୟ ନୁ ହେଁ। ହତଣୁ କବି ସମୁଦ୍ର ନ ହୋଇ ଝରଣାଟିଏ ହୋଇ ମଧୁର ଶ୍ୀତଳ ପିଇବା
ହଯାଗୟ ଜଳହର ଜନ ମନକୁ ହତାଷ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି।
ପ୍ରଶ୍ନ:୨. ଏେି କବିତା ହର କବି କ'ଣ କ'ଣ ହେବାକୁ ଚାେିଁଛନ୍ତି ହଲଖ।
ଉତ୍ତର: ଏେି କବିତାହର କବି ମାଟି ଦୀପଟିଏ, ତୁ ଳସୀ ଗଛ, ଝରଣାଟିଏ, ଗଙ୍ଗଶ୍ିଉଲି ଫୁ ଲ ଓ
ମେୁ ମାଛି ଟିଏ ହେବାକୁ ଚାେିଁଛନ୍ତିI

ସମ ୋଚ୍ଚୋରିେ ଭିନ୍ନୋର୍ଥମ ୋଧକ ଶବ୍ଦ
ପ୍ରଶ୍ନ:୧)ସହମାଚ୍ଚାରିତ ଭିନ୍ନାଥମହବାଧକ ଶ୍ବ୍ଦ କାୋକୁ କେନ୍ତି ହଲଖ?
ଉତ୍ତର::ହଯଉଁ ଶ୍ବ୍ଦ ଦ୍ଵୟ ଉଚ୍ଚାରଣ ଦୃ ଷ୍ଟିରୁ ସମାନ; ଅଥଚ ଭିନ୍ନାଥମହବାଧକ, ହସେି ଶ୍ବ୍ଦ ଦ୍ଵୟକୁ
ସହମାଚ୍ଚାରିତ ଭିନ୍ନାଥମହବାଧକ ଶ୍ବ୍ଦ କୁ ୋଯାଏ।
ପ୍ରଶ୍ନ:୨: ନିମନ ଲିଖିତ ଭିନ୍ନାଥମହବାଧକ ଶ୍ବ୍ଦ ଗୁଡକ
ି ର ଅଥମ ହଲଖ।
କୁ ଳ* ବଂଶ୍
କୂ ଳ* ନଦୀ କୁ ଳ
ଚିର * ଚିରକାଳ
ଚୀର* ଚିରା କନା
ଦିନ* ଦିବସ

ଦୀନ* ଦରିଦ୍ର
ଅନ୍ନ* ଭାତ
ଅର୍ଣ୍ଣମ* ଜଳ
ସାପ* ସପମ
ଶ୍ାପ* ଅଭିଶ୍ାପ
ଅଂଶ୍* ଭାଗ
ଅଂସ*: କାନ୍ଧ
ତରଣି* ସୂଯମୟ
ତରଣୀ* ହନୌକା
ଅନଳ* ଅଗ୍ନି
ଅନିଳ* ପବନ
ସୂତା* ହଡାର
ସୁତା* ଝିଅ
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