
• ୄେଣୀ – ଷଷ୍ଠ 
• ବଷିୟ – କବତିା -ବଷଷା 
• ଶକି୍ଷକ –ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ଦାଶ 
• ଡଏିଭି ପବିିକ ,ବ୍ରହ୍ମପୁର  



କବତିା-_ବଷଷା_   
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• ୂଫବଫର୍ତ୍ବୀ ଜ୍ଞାନ ଯୀକ୍ଷା –(PKT)

• ୧) କଫତିା କଶିୄ ର କ’ଣ ଫୁଝ ?
• ଈର୍ତ୍ଯ –ୄଫଦୄଯ ଫର୍ଣ୍ଣିତ ୄଶାଆଛ ି,ଇଳବଯ ୄଶଈଛନ୍ତ ିକଫ ିI 
ତାଙ୍କଯ ଵଷିୃ୍ଟ ୄଶଈଛ ିକଫତିା I ଵଂୄକ୍ଷୄଯ କଶଫିାକୁ ଗୄର ;
ଵଂଗୀତ,ଚତି୍ରଳଳି୍ପ,ବାସ୍କମବୟ ବ ିକଫତିା ୄଶଈଛ ିଏକ ଚାଯୁକା ,
ଵୂକ୍ଷ୍ମ ଳଳି୍ପକଭବ I ଚତି୍ରଳଳି୍ପୀ ାଆଁ ୄମଯ ିଫର୍ଣ୍ଣବଫନିୟାଵ , ବାସ୍କମବୟ
ାଆଁ ୄମଭିତ ିଗଠନୄକୌଳ;କଫ ିାଆଁ ୄଵଯ ିଥବୂର୍ଣ୍ଣବ ଫାକୟଫନିୟାଵ 
ଚାତୁଯୀ ୄଶଈଛ ିକଫତିା I 
୨)ଫବକ ୄକୄତାଟ ିଭାଵ ?
୩)ଖଯା ଦନି ୄଯ କ’ଣ ଅଵୁଛ ିିୄର କଶରି ?



ଳକି୍ଷାଦାନଯ ଈୄେଳୟ --
• ଵାଧାଯଣ ଈୄେଳୟ –
• କଫତିାଯ ବାଫ ଓ ଯଵୄଫାଧ ,ଵାଂଗୀତକିତା ,ନୂତନ ଳବ୍ଦଯ ପ୍ରୄ ାଗ 

,ଶ୍ରଫଣ –କଥନ –ଠନ –ରିଖନ ଦକ୍ଷତାଯ ବିଫୃେ ିଓ କଫଙି୍କ 
ଫି ୄଯ କଛି ିଜାଣିୄଫ I 

  ଫିୄ ଳ ଈୄେଳୟ –ଗ୍ରୀମ ଋତୁ ଓ ଫବା ଋତୁ ଵମ୍ପକବୄଯଧାଯଣା,ଵଫୁଋତୁ 
ଭାନଙ୍କ ଭଧ୍ୟୄଯଫବା କିଯ ିୄଶ୍ରଷ୍ଠ ଋତୁ,ଜ ଶିଁ ଜୀଫନ ,ଦ ା –କ୍ଷଭା 
–କଯୁଣା ପ୍ରବୃତ ିଭନୁୟଯୄଦଫତୁରୟ ଗୁଣାଫୀ , ଫବାକୁ ଅଧାଯ କଯ ି
ସ୍ଵଯଚତି କଫତିା ,ଘୄଯ ଘୄଯ ନ ିଭିତ ଓଡଅି ବାଗଫତ ୄଫାରିଲ 
ାଆଁ ଵଭଥବ ୄଶୄଫ I 



• ପ୍ରଥଭ ଦଫିଵ –କବ ିପରିଚୟ ଓ କବତିାର ପୃଷ୍ଠଭୂମି I
 ତଫିଡୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାଵ (ଞ୍ଚଦଳ ଳତାବ୍ଦୀ)ଯୁୀ

ଜଲି୍ଲାଯ କିୄଳବଯଯୁ ଗ୍ରାଭୄଯ ଜନମ Iୄଵ ୄଶଈଛନ୍ତି

ଞ୍ଚଵଖା କଫ ିଭାନଙ୍କ ଭଧ୍ୟୄଯ ୄଶ୍ରଷ୍ଠ କଫ ିIୄଵ ୄନକ 

 ଗ୍ରନ୍ଥ ଯଚନା କଯିଛନ୍ତ ିI ତନମ ଭଧ୍ୟଯୁ‘ଓଡଅିବାଗଫତ ’ଓଡଳିାଯଯୁଲ୍ଲୀୄଯ 

ଘୄଯ ଘୄଯ ଵଫବଜନ ଅଦୃତ ରାବ କଯିଛ ିI ଏଶ ିଗ୍ରନ୍ଥକୁ ଫତି୍ର ଗ୍ରନ୍ଥ ବାଗଫତ 

ଗାଦିୄ ଯ ଯଖାମାଆ ଜୂା ଭଧ୍ୟ କଯାମାଏ I ଠିତ ‘ଫବା’ କଫତିାଟ ିଓଡିଅ ବାଗଫତଯ 

ଦଳଭସ୍କନ୍ଦ ଏକଫଂିଳ ଧ୍ୟା ଯୁ ଅନୀତ   ଏଥିୄଯ  ଫବାକାୀନ ଲ୍ଲୀଯ  ଭୄନାଜ୍ଞ ଦୃଳୟାଫୀକୁ ଫର୍ଣ୍ଣବନା  କଯାମାଆଛ ିI 

  
  



 
ପ୍ରଥମ ପଂକି୍ତ ----

 କବତିାର ସାରାଂଶ – ଫବକ ଛଟ ିଋତୁ I( ଗ୍ରୀବଶୄହଶବି )ଏଶାଯଥବ ୄଶରା ଗ୍ରୀ-ଗ୍ରୀମ,ଫ –ଫବ,ଳ –
ଳଯତ ,ୄଶ –ୄଶଭନ୍ତ  ,ଳୀ –ଳୀତ, ଫ –ଫଵନ୍ତ I ଋତୁଚକ୍ର 
ଯିଫର୍ତ୍ବନୄଯ ଗ୍ରୀମଋତୁ ୄଯ ଥୃିଫୀକୁ ଓହ୍ଲାଆ ଅୄଵ ଫବାଋତୁ I  
ୄତଣୁ ଗ୍ରୀମଋତୁ ଫଦିା  ୄନରାୄଯ ଫବାଋତୁଯ ଅଗଭନ ଘଟରିା I 
 ଫବାଋତୁ ୄଶଈଛ ିଵଫୁଋତୁଭାନଙ୍କ  ଭଧ୍ୟୄଯ  ୄଶ୍ରଷ୍ଠ ଋତୁ I ଏଶ ିଋତୁୄଯ 
ଳଵୟ ଵମ୍ପଦୄଯ ଭର୍ତ୍ବୟୁୄଯ ଯିରୂ୍ଣ୍ଣବ ଶୁଏ I ଅକାଳୄଯ ଫଜୁି ିଓ ଘଡଘଡ ି
ଵଶତି ୄଭଘଭାନ ଏକତ୍ରତି ଶୁନ୍ତ ିI ଗ୍ରୀମୀଡତି ଧଯଣୀଯ ଦୁଃଖ ୄଦଖି 
ୄଘାଯ ଳବ୍ଦ କଯି ୄଭଘଭାା ଫୃଷ୍ଟିାତ କୄର I ଧଯଣୀ ଅନନ୍ଦତି ୄଶରା I କଫଙି୍କ 
 ଫର୍ଣ୍ଣବନାୄଯ ପ୍ରକୃତଯି ଵୁଭା କାଫତିାଟକୁି  ାଠକଭାନଙ୍କ  ନକିଟୄଯ  ଅଦଯ ରାବ କଯିଛ ିI 

ଥବ –ଏଭୄନ୍ତ –ଏଶିଯି ,ପ୍ରକାଳିରା –ଅତ୍ମପ୍ରକାଳ କରା ,ଵକ –ଵଫୁ ,ଵାଯ –ୄଶ୍ରଷ୍ଠ
ଳଵୟ –କୃିଜାତ ପଵର , ଭଂଚୁୄ ଯ –ଥୃିଫୀ ,ଳନୂୟୄଥ –ଅକାଳ ,ଳଫଦ –ଏଶ ିକଫତିାୄଯ ଘଡଘଡ ି,ଵଂଗତ–

ଵଶତିୄଯ ,ଭଶଭିଣ୍ଡ –ଥୃିଫୀ ଷୃ୍ଠ ,ୄତା –ଵନୁ୍ତଷ୍ଟ ,ଗଜଣି –ଗଜବନ କଯି I 

         



• ୄଭୌଖିକ କାମବୟ ପର୍ଦ୍ବ –(ପ୍ରଥଭ ଦନି )
• ଫବକ ୄକୄତାଟ ିଋତୁ ? ଈର୍ତ୍ଯ -୬ ଟ ି
• ଗ୍ରୀମଋତୁ  ୄଯ କ ି ଋତୁ ? ଈର୍ତ୍ଯ –ଫବା 
• ୄଶ୍ରଣୀ କାମବୟ ପର୍ଦ୍ବ –(ପ୍ରଥଭ ଦନି )
• ଵଜାଡ ିୄରଖ –ଯାଵ,ୄଘୄଭ ,ଦଫଳ ,ଭାଘୄଭ 

• ଗଶୃ କଭବ –
• ୄଭଘଭାୄନ ୄକଈଁଠ ିଭିତି ଶୁନ୍ତ ି?
• ଋତୁଭାନଙ୍କ ଭଧ୍ୟୄଯ କଏି ୄଶ୍ରଷ୍ଠ ?
• ୄଭଘଭାୄନ କିଯ ିବାଫୄଯ ଜ ଫବା କୄର ?                         



 

-ଧନୟଫାଦ- 


