
CLASS NOTES 

CLASS-7 TOPIC: କରିଦଅି ମ ୋମେ ସୋଇଁ 
SUBJECT: ODIA ସମ ୋଚ୍ଚୋରିେ ଭିନ୍ନୋର୍ଥମ ୋଧକ ଶବ୍ଦ 

 

 Write the question answer in your Odia literature copy. 

ପ୍ରଶ୍ନ:୧(କ) କବ ିଝଙ୍କାଳଆି ବର ଗଛ ନ ହୋଇ ହକଉଁ ଗଛ ହେବାକୁ ଚାେଁୁଛନ୍ତ ିଓ କାେିଁକ?ି 

ଉତ୍ତର: କବ ିଝଙ୍କାଳଆି ବର ଗଛ ନ ହୋଇ ତୁଳସୀ ଗଛ ହେବାକୁ ଚାେଁୁଛନ୍ତ ିକାରଣ ହସ ମାଟ ି
ଚଉରାହର ରେ ିଦାଣ୍ଡ ଅଗଣାହର ହଶ୍ାଭା ପାଉଥିହବ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ହେେ ଆଦର 
ପାଇ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖହର ନତି ିଲାଗି ହେଉଥିହବ। 

ଖ)ତୁଳସୀ ଗଛ ର ଆଉ କଣ ଉପକାରତିା ରେଛି?ି 

ଉତ୍ତର: ତୁଳସୀ ମୂଳହର ଗଙ୍ଗା ଓ ଡାଳହର ହଦବତା ମାହନ ବାସ କରନ୍ତ ିହବାଲି  ପୁରାଣହର 
ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛ।ି ହତଣୁ ଆମ େନୁି୍ଦ ଧମମହର ତୁଳସୀ ଗଛର ସ୍ଥାନ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର। ଏୋ ବୟତୀତ ତୁଳସୀ 
ଗଛ ଏକ ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷ ଭାବହର ସୁପରଚିତି। ଥଣ୍ଡା ହରାଗହର ତୁଳସୀ ପତ୍ର ର ରସକୁ ମେୁ 
ସାଙ୍ଗହର ମିଶ୍ାଇ ଖାଇହଲ ଉପଶ୍ମ ମିଳଥିାଏ। ହତଣୁ ତୁଳସୀ ଗଛ ଆମ ମନହର ପବତି୍ର 
ଭାବନା  ସଷିୃ୍ଟ କରବିା ସେତି ହରାଗ ନରିାକରଣ ମଧ୍ୟ କରଥିାଏ। 

ଗ) କବ ିକାେିଁକ ିମେୁମାଛ ିଟଏି ହେବାକୁ ଚାେିଁଛନ୍ତ ି

ଉତ୍ତର: କବ ିବଶି୍ାଳ କାୟ ୋତୀଟଏି ନ ହୋଇ ମେୁମାଛ ିଟଏି ହେବାକୁ ଚାେଁୁଛନ୍ତ ିକାରଣ ଅତ ି
କ୍ଷୁଦ୍ର ହେହଲ ମଧ୍ୟ ହଲାକମାନଙ୍କର େତିହର  ହସ ଲାଗି ପାରହିବ। ଗୁଣୁ ଗୁଣୁ ହୋଇ ଗୀତ 
ଗାଇ ଫୁଲ ପାଖକୁ ଯାଇ ତା ଠାରୁ ମେୁ ଆେରଣ କରୁଥିହବ ଏବଂ ହସେ ିମେୁକୁ ନଜି 
ହଫଣାହର ସାଇତ ିରଖି ପରର େତି ଲାଗି ବାଣ୍ଟ ିହଦହବ। 

ଘ)ମେୁମାଛଟିଏି ଆମର କ ିଉପକାର କହର? 

ଉତ୍ତର: ମେୁ ମାଛଟିଏି  ଏ ଫୁଲରୁ ହସ ଫୁଲକୁ ଉଡ ିମେୁ ସଂଗ୍ରେ କହର ଓ ତାକୁ 
ଆମମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ନଜି ହଫଣାହର ସାଇତ ିରହଖ। 



ଉଁ)ପଳାଶ୍ ଫୁଲ ଓ ଗଙ୍ଗଶ୍ଉିଳ ିଫୁଲ ମଧ୍ୟହର କଣ ପାଥମକୟ ରେଛି?ି 

ଉତ୍ତର: ପଳାଶ୍ ଫୁଲ ବଡ ଏବଂ ମହନାେର। ଏୋ ବାସ େୀନ କନୁି୍ତ କଛି ିଦନି ପାଇଁ ବୃନ୍ତହର 
ରହେ। ଗଙ୍ଗଶ୍ିଉଲି ଫୁଲ ହଛାଟ ଓ ବାସ ଯୁକ୍ତ। ଏୋ କନୁି୍ତ ସଞ୍ଜହର ଫୁଟ ିସକାଳକୁ ଝଡଯିାଏ। 

ଚ)କବ ିସମୁଦ୍ର ନ ହୋଇ ଝରଣାଟଏି ହେବାକୁ କାେିଁକ ିପସନ୍ଦ କରଛିନ୍ତ?ି  

ଉତ୍ତର: ସମୁଦ୍ର ଆକାରହର ବଶି୍ାଳ ହେହଲ ମଧ୍ୟ ଏୋର ପାଣି ଲୁଣିଆ। ଏେ ିଜଳ ପିଇବା 
ପାଇଁ ହଯାଗୟ ନୁହେଁ। ହତଣୁ କବ ିସମୁଦ୍ର ନ ହୋଇ ଝରଣାଟଏି ହୋଇ ମଧୁର ଶ୍ୀତଳ ପିଇବା 
ହଯାଗୟ ଜଳହର ଜନ ମନକୁ ହତାଷ କରବିାକୁ ପସନ୍ଦ କରଛିନ୍ତ।ି 

ପ୍ରଶ୍ନ:୨. ଏେ ିକବତିା ହର କବ ିକ'ଣ କ'ଣ ହେବାକୁ ଚାେିଁଛନ୍ତ ିହଲଖ। 

ଉତ୍ତର: ଏେ ିକବତିାହର କବ ିମାଟ ିଦୀପଟଏି, ତୁଳସୀ ଗଛ, ଝରଣାଟଏି, ଗଙ୍ଗଶ୍ଉିଲି ଫୁଲ ଓ 
ମେୁମାଛ ିଟଏି ହେବାକୁ ଚାେିଁଛନ୍ତIି 

          ସମ ୋଚ୍ଚୋରିେ ଭିନ୍ନୋର୍ଥମ ୋଧକ ଶବ୍ଦ 

ପ୍ରଶ୍ନ:୧)ସହମାଚ୍ଚାରତି ଭିନ୍ନାଥମହବାଧକ ଶ୍ବ୍ଦ କାୋକୁ କେନ୍ତ ିହଲଖ? 

ଉତ୍ତର::ହଯଉଁ ଶ୍ବ୍ଦ ଦ୍ଵୟ ଉଚ୍ଚାରଣ ଦୃଷି୍ଟରୁ ସମାନ; ଅଥଚ ଭିନ୍ନାଥମହବାଧକ, ହସେ ିଶ୍ବ୍ଦ ଦ୍ଵୟକୁ  
ସହମାଚ୍ଚାରତି ଭିନ୍ନାଥମହବାଧକ ଶ୍ବ୍ଦ କୁୋଯାଏ। 

 ପ୍ରଶ୍ନ:୨: ନମିନ ଲିଖିତ ଭିନ୍ନାଥମହବାଧକ ଶ୍ବ୍ଦ ଗୁଡକିର ଅଥମ ହଲଖ। 

କୁଳ* ବଂଶ୍ 

କୂଳ* ନଦୀ  କୁଳ 

ଚରି * ଚରିକାଳ 

ଚୀର* ଚରିା କନା 

ଦନି* ଦବିସ 



ଦୀନ* ଦରଦି୍ର 

ଅନ୍ନ* ଭାତ 

ଅର୍ଣ୍ଣମ* ଜଳ 

ସାପ* ସପମ 

ଶ୍ାପ* ଅଭିଶ୍ାପ 

ଅଂଶ୍* ଭାଗ 

ଅଂସ*: କାନ୍ଧ 

ତରଣି* ସୂଯମୟ 

ତରଣୀ* ହନୌକା 

ଅନଳ* ଅଗି୍ନ 

ଅନଳି* ପବନ 

ସୂତା* ହଡାର 

ସୁତା* ଝଅି 

Content prepared at home. 


