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     ବଣ ଜଂଗ 

ାଠ –ବନବାଣୀ (ଗଦୟ)
ୄଖକ –ଉତ୍କଲ ମଣି ୄଗାବନୁ୍ଧ ଦାଶ ରୁୀ ଜଲି୍ଲାର ଶାକ୍ଷୀୄଗାାଲ 
ନକିଟବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଆୄଡା ଗ୍ରାମୄର ଜନମ ଗ୍ରଷଣ କରିଥିୄ I ଜୄଣ 
ୄଦୄଶବୀ ଭାବୄର ତାଙ୍କର ଶୁନାମ ତାଙୁ୍କ
 ଉତ୍କଲ ମଣି ରୂୄ ନାମିତ କରାଯାଇଛ ିI ୄଶ ଜୄଣ ୄଦୈନକି ଶମବାଦ 
ତ୍ର ‘ଶମାଜ’ର ପ୍ରତଷି୍ଠିତା  I ତାଙ୍କ ରଚତି ୁସ୍ତକ ଗୁଡକି ମଧ୍ୟୄର 
‘ବନବାଣୀ’ ଏକ ଅନୟତମ I ଏହ ିାଠଯ ଟଯି ଭଖୁ୍ୟ ଆବିଭୁଖ୍ୟ 
ୄଷା ,ଭାରତୀୟ ଶଭୟତାର ମୂଲଭିର୍ତ୍ ିଅରଣୟ ୄର ରଷଛି ିI 
ଅତୀତୄର ମୁନଋିଵିମାୄନ ଅରଣୟୄର ଶାଧନା କରୁଥିୄ I 
ୄଶମାୄନ ଆେମ ଜୀବନ କଟାଇବା ଶଷତି ରାଜା ମାଷାରଜାଦମିାୄନ 
ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଵିୟ ରୂୄ କି୍ଷା ାଭ କରୁଥିୄ I କାରଣ ୄଶଷ ି
ବନବାଣୀଷିଁ ଭାରତର ବାଣୀ I 



• ୧)ଅରଣୟ ଭାରତୀୟ ଶଭୟତାର ୄକନ୍ଦ୍ର I 
• ୨)ଯାଷାଶବୁ ଭାରତୀୟ ଶଭୟତାର  ମୂଲଭିର୍ତ୍ ିୄଶଶବୁର 

ଆବଭିତାବ  ବନପ୍ରୄଦୄରଷିଁ ଘଟଛି ିI 
• ୩)ବାୟାବସ୍ଥାୄର ଭାରତର ଶନ୍ତାନମାୄନ ଅରଣୟୄର ମୁନ ି

ଋଵିମାନଙ୍କ ଚରଣତୄଲ  ବଶ ିକି୍ଷାାଭ କରୁଥିୄ I
• ୂବତବର୍ତ୍ତୀ ଜ୍ଞାନ ରୀକ୍ଷା ( PKT)
• ଆମକୁ ବଞ୍ଚରିଷବିାକୁ ୄଷୄ କଣ ଦରକାର ?
• ଆୄମ ଅମଳଜାନ ୄକଉଁଠାରୁ ାଉ ?
• ଖରା ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା ାଇବା ାଇ ଁଆୄମ କାଷାଠାରୁ ରକ୍ଷା ାଇଥାଉ ?
• କଲକାରଖାନା( ବା) ବଭିିନ୍ନ ରନ୍ଧନ କି୍ତର ବାୟୁକୁ କଏି ଦୂଵିତ କୄର ? 

      କି୍ଷଣୀୟ ଉୄେୟ ଓ କ୍ଷଣ 



 କି୍ଷାଦାନର ଉୄେୟ / 
ଉସ୍ଥାନା – ବଷୁ ରୁାତନ କାଲରୁ 
ଭାରତର ମଷାରୁୁଵମାୄନ ଅରଣୟକୁ ନଜିର ଶାଧନା 
ଓ ଶିେରି ସ୍ଥାନରୂୄ ନରୂିଣ କରି ଥିୄ  I ଭାରତର 
ୄଯଉଁଶବୁ ତର୍ତ୍ବ ପ୍ରାଚୀନକାଲୄର ଥୃିବୀକୁ 
ଆୄାକତି କରିଥିା ,ୄଶ ଶମସ୍ତର ଆବଭିତାବ ଷିଁ  
ବନପ୍ରୄଦୄର ୄଷାଇଥିା I ୄଯଉଁ ୄଯାଗୀ ଋଵି
ମାନଙ୍କର ମଷାନ୍ ସ୍ମୃତ ିଭାରତ ପ୍ରାଣୄର ଜାତୀୟ 
ୄଗୌରବ ଓ ଅଷଂକାର ଜନମାଇ ଥାଏ ,ୄଶମାନଙ୍କର 
ଶାଧନାୀଠ ଥିା ଅରଣୟ I ଭାରତର  କାବୟ 
,ନାଟକ ଓ ରୁାଣଦିୄ ର ମଧ୍ୟ ଅରଣୟର ୄଗୌରବ 
ପ୍ରକାତି ୄଷାଇଛ ିI କୁନ୍ତଲା ,କୁମାରଶମ୍ଭବ ଓ 
ଉର୍ତ୍ର ରାମଚରିତ ପ୍ରଭୃତିୄ ର ବନପ୍ରୄଦର ଚତି୍ର        
ବର୍ଣ୍ତନା କରାଯାଇଛ ିI ଭାରତୀୟ ଭାବୁକମାୄନ କାୄଲ 
କାୄଲ ପ୍ରକୃତକୁି ବତି୍ର ୄପ୍ରରଣାର ମୂଲ ନଦିାନ ରୂୄ 
ଗ୍ରଷଣ କରିଛନ୍ତ ିI ବର୍ତ୍ତମାନଶମୟର ରିବର୍ତ୍ତନ ଶୄର୍ତ୍ବ 
ଆମକୁ ୄଶଷ ିବନବାଣୀ ଣିୁବାକୁ ୄଷବ I ବନବାଣୀ
ଷିଁ ଭାରତର ବାଣୀ I ଏଷା ଷିଁ ଏ ୄଦର ବିୄ ଵତବ I 



• ଅର୍ଥ –ଆଣାର –ନଜିର ,ଆବାଷାମାନ –ୂବତରୁ  ଗଡଆିଶୁଥିଳ ,ଅଦୟାି –ଆଜ ିମଧ୍ୟ 
• ମୂଲ ଭିର୍ତ୍ ି- ମୂଲ ଦୁଆ ,ବଦିୟମାନ –ଉସ୍ଥିତ ,ଆବଭିତାବ –ଉଦୟ ,କୃତାଥତ-ଧନୟ,ପ୍ରକଟତି –ବକିତି  

• ମଭୌଖିକ  କାମଥୟ ପର୍ଦ୍ଥ –
• ବନ ର ଅଥତ କ’ଣ ? ଉର୍ତ୍ର –ବଣ 
• ବାଣୀ ର ଅଥତ କ’ଣ ? ଉର୍ତ୍ର- ବଚନ /କଥା 
• ବାଣି ର ଅଥତ କ’ଣ ? ଉର୍ତ୍ର- ୄଝାଟଦଉଡ ି 
•  ମେଣୀ କାମଥୟ ପର୍ଦ୍ଥ –
• ୁରାତନ ଭାରତର ଛାତ୍ରମାୄନ ୄକଉଁ ସ୍ଥାନୄର ରଷ ିକି୍ଷା ାଭ କରୁଥିୄ ?
• ଅରଣୟ ୄକଉଁମାନଙ୍କର ଶାଧନାୀଠ ଥିା ?
• ଗୃହ କାମଥୟ ପର୍ଦ୍ଥ – ପ୍ରମୟୟକ ଧାଡମିଯ ୟମିନାଟ ିଏକ ଜାୟୀୟ ଶବ୍ଦ ସହୟି ମଗାଟଏି ବିନ୍ନଜାୟୀୟ 
• ଶବ୍ଦ ଭିଶ ିଯହଛି ିI ବିନ୍ନଜାୟୀୟ ଶବ୍ଦଟକୁି ଚହି୍ନଟ କଯି ମରଖ୍ I 
• ୄଯାଗୀ ,ମୁନ ି, ଋଵି,ୄରାଗୀ --------
• ବନ ,ଉବନ ,ଅରଣୟ,ବତତ -------
• ୟମ ଦଆିମାଇଥିଫା  ଶବ୍ଦଗୁଡକି ଭଧ୍ୟଯୁ ନବିଥୁ ର ଶବ୍ଦଗୁଡକୁି  ଫାଛ ିମରଖ୍ I
• ଜାତୟି ,ଜାତୀୟ ,ଯାତୀୟ ------
• ବାମୀକ ି,ବାିମକୀ ,ବାିମକ ି-------



                       -   ଧନୟବାଦ  –
                      ୁଶାନ୍ତ କୁମାର ଦାଶ 
                      ଵଷ୍ଠ ୄେଣୀ –ଓଡଆି 


