
CORE- 10 
ଓଡ଼ିଆ ମହାକାବ୍ୟ  

'କ' ବ଼୍ିଭାଗ 
ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦ଼ିଅ । ପ୍ରତ଼ିଟ଼ି ପ୍ରଶ୍ନ ଏକ ମାକକ ବ଼୍ିଶ଼୍ିଷ୍ଟ ।    20 X 2 = 40 

ପ୍ରଶ୍ନର ନ଼ିମନରର ଲ଼ିଖିତ ସମ୍ଭାବ୍ନାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ସଠ଼ିକ୍ ଉତ୍ତରଟ଼ି ରଲଖ । 

1. ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ କଣ ଥିଲା ?        
 a) ଭଗବାନ ଦାସ  b) ବଳରାମ ଦାସ  c) ଯଦୁନାଥ ଦାସ  d) ହରରରାମ ଦାସ 

2. ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ରକଉଁଠ ିଜନମଗ୍ରହଣ କରିଥିରଲ ?        
 a) ସମବଲପୁର  b) କଟକ  c) କପିରଳଶ୍ୱରପୁର  d) ଜରଳଶ୍ୱର 

3. ରଲାରକ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙୁ୍କ କାହାର ଅଂଶାବତାର ରବାଲି ଭାବୁଥିରଲ ?     
 a) କୃଷ୍ଣ   b) ରାଧା  c) ରାମ   d) ଶବି 

4. ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ରକଉଁ ଧମମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସନ୍ଥ ଥିରଲ ?       
 a) ଉତ୍କଳୀୟ ରବୈଷ୍ଣବ  b) ରଗୌଡୀୟ ରବୈଷ୍ଣବ  c) ରଶୈବ  d) ଶାକ୍ତ 

5. ରାସ ପଞ୍ଚାଧ୍ୟାୟୀରର କାହା କାହାର ରାସଲୀଳା ବଣିତ ରହଇଛ ି?      
 a) ରାଧା‒କୃଷ୍ଣ  b) ରଗାପୀ‒କୃଷ୍ଣ  c)ରାମ‒ସୀତା  d) ଶବି‒ପାବମତୀ 

6. ସଂସ୍କତୃ ରାସ ପଞ୍ଚାଧ୍ୟାୟୀରର ରକୌଣସି ରଗାପୀଙ୍କ ନାମ ଉରେଖ ନ ଥିବା ରବରଳ ଓଡଆି ରାସ ପଞ୍ଚାଧ୍ୟାୟୀରର ଏକ 
ରଗାପାଙ୍ଗନା ନାମ ରହଛି ିI ରସ କଏି ?        
 a) ଲଳତିା  b) ବଶିାଖା  c) ବୃନ୍ଦାବତୀ  d) ରାଧା 

7. ଶ୍ରୀର ୈତନୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙୁ୍କ ରକଉଁ ଉପାଧି ରଦଇଥିରଲ ?      
 a) ବଡଦୁଷ୍ଟ  b) ଅତବିଡ  c) ସଇତାନ  d) ରେମିକ 

8. ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କଣ ବରଜଇବାରୁ ରଗାପୀମାରନ ଉଚ୍ଚକତି ରହରଲ ?      
 a) ର ାଲ  b) ମଦୃଙ୍ଗ  c) ବଂଶୀ  d) ରତଲିଙି୍ଗ ବାଜା 

9. ରାସ ପଞ୍ଚାଧ୍ୟାୟୀରର ରଗାପୀମାରନ କାହା େତ ିସମପିତ ଥିରଲ ?     
 a) ରାମ   b) କୃଷ୍ଣ   c) ହନୁମାନ  d) ମହାରଦବ 

10. ରାସଲୀଳାରର ରକରତ ରଗାପୀ ସଂପକୃ୍ତ ଥିରଲ ?       
 a) ଜରଣ  b) ଦୁଇଜଣ  c) ଶରହ ଜଣ  d) ର ାଳସହସ୍ର 

11. ରଗାପୀମାନଙ୍କ ରକଉଁ ଭାବ ରଦଖି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅନ୍ତଧମାନ ରହରଲ ?     
 a) ରେମ  b) ଘଣୃା  c) ଦୟା   d) ଗବମ 

12. ସାରଳା ମହାଭାରତ ରକଉଁ ବୃତ୍ତରର ରଲଖାରହାଇଛ ି?       
 a) ଦାଣି୍ଡ  b) ରସକୁଲୟା  c) ବଙ୍ଗଳାଶ୍ରୀ  d) ମାଳଶ୍ରୀ 

13. ପାଣ୍ଡବମାରନ କାହା ଉପରର ବଜିୟ ହାସଲ କରିଥିବାରୁ ଗ୍ରନ୍ଥର ନାମ ଜୟ ରଖାଯାଇଥିଲା ?   
 a) ଯାଦବ  b) ରମୈରେୟ  c) ରକୌରବ  d) ରାରଧୟ 



14. ପୁନଜମନମରୁ ମୁକି୍ତର ଉପାୟ ପାଳନ କରିବାଟାକୁ ରକଉଁ ଧମମ କୁହାଯାଇଛ ି?     
 a) ରମାକ୍ଷଧମମ  b) ରବୌଦ୍ଧଧମମ  c) ରାଜଧମମ  d) ଖ୍ରୀଷ୍ଟଧମମ 

15. ରକଉଁ ପାଣ୍ଡବ ସ୍ୱଶରୀରରର ସ୍ୱଗମରର ପହଞ୍ଚଥିିରଲ ?       
 a) ଯୁଧିଷ୍ଠିର  b) ନକୁଳ  c) ସହରଦବ  d) ଭୀମରସନ 

16. ଶ୍ୱାନ ରୂପରର ରକଉଁ ରଦବତା ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ସହ ସ୍ୱଗମରର ପହଞ୍ଚଥିିରଲ ?     
 a) କମମରଦବତା  b) ଧମମରଦବତା  c) ରାଜରଦବତା  d) ଜ୍ଞାନରଦବତା 

17. ଜୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ଭାରତ ନାମ ଧାରଣ କରିବାରବରଳ ଏଥିରର ରକରତ ରଳାକ ଥିଲା ?    
 a) 10000  b) 20000  c) 24000  d) 100000 

18. ଜରାସନ୍ଧକୁ କଏି ବଧ କରିଥିରଲ ?         
 a) ଭୀମରସନ  b) ଅଜମୁନ  c) ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ  d) ଦୁରଯମୟାଧନ 

19. ପାଣ୍ଡବମାରନ କାହାକୁ ରାଜୟଭାର ଅପମଣ କରି ସ୍ୱଗମାରରାହଣ କରିବାକୁ ଗରଲ ?    
 a) ଅଭିମନୁୟ  b) ଦୁୁଃଶାସନ  c) ପରୀକି୍ଷତ  d) ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା 

20. ଜରାସନ୍ଧକୁ କଏି ବଧ କରିଥିରଲ ?         
 a) ଭୀମରସନ  b) ଅଜମୁନ  c) ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ  d) ଦୁରଯମୟାଧନ 

 
 

'ଖ' ବ଼୍ିଭାଗ 

ସଂକ୍ଷ଼ିପ୍ତ ଉତ୍ତରମଳୂକ ପ୍ରଶ୍ନ । ଏକଶ୍ତ ପଚାଶ୍ ଶ୍ବ୍ଦ ମଧ୍ୟରର ଉତ୍ତର ରଲଖ । 
ରେରକୌଣସ଼ି ଚାରରାଟ଼ି (୪ଟ଼ି) ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦ଼ିଅ । ପ୍ରରତୟକ ପ୍ରଶ୍ନ ପାଞ୍ଚ ମାକକ ବ଼୍ିଶ଼୍ିଷ୍ଟ । 4 X 5 = 20 

1. ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଜନମ ଓ ଜୀବନ ବ ିୟରର ସୂ ନା ଦଅି I 
2. ତାଙ୍କ େତ ିଆସକ୍ତା ରଗାପୀମାନଙୁ୍କ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଧମମ ସମବନ୍ଧରର ରକଉଁ ଉପରଦଶ ସବୁ ରଦଇଛନ୍ତ ି? 
3. ରାସଳୀଳା  ାଲିଥିବା ସମୟରର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କାହିଁକ ିଅନ୍ତଧମାନ ରହାଇଗରଲ ? 
4. ରାସଳୀଳାର ପରିଣତ ିଦୃଶୟ ବଣମନା କର I 
5. ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ସ୍ୱଗମାରରାହଣ କାହାଣୀ ସଂରକ୍ଷପରର ବତାଅ I 
6. ସ୍ୱଗମାରରାହଣ ପଥରର ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ବବିାହ ବ ିୟରର ଆରଲା ନା କର I 
7. ସଂସ୍କତୃ ଅଥବା ରବୌଦ୍ଧ ଅଥବା ରଜୈନ ସାହତିୟ ଉପରର ମହାଭାରତର େଭାବ ଆରଲା ନା କର I 
8. ଜୟ କାବୟର ମହାଭାରତ ଯାଏଁ ବକିାଶର କ୍ରମକୁ ବୁଝାଅ I 

 

 
 
 



'ଗ' ବ଼୍ିଭାଗ 

ଦୀର୍କ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ । ତ଼ିନ଼ିଶ୍ହ ପଚାସ ଶ୍ବ୍ଦ ମଧ୍ୟରର ଉତ୍ତର ରଲଖ I 

ରେରକୌଣସ଼ି ଦୁଇଟ଼ି (୨ଟ଼ି) ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦ଼ିଅ । ପ୍ରରତୟକ ପ୍ରଶ୍ନ ଦଶ୍ ମାକକ ବ଼୍ିଶ଼୍ିଷ୍ଟ ।  2 X 10 = 20 

1. ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଓ ଶ୍ରୀର ୈତନୟଙ୍କ ସମ୍ପକମ ବ ିୟରର ସଂରକ୍ଷପରର ବତାଅ I 
2. ସଂସ୍କତୃ ରାସ ପଞ୍ଚାଧ୍ୟାୟୀ ଓ ଓଡଆି ରସ ପଞ୍ଚାଧ୍ୟାୟୀ ମଧ୍ୟରର ତୂଳନା କର I 
3. ମହାଭାରତ  ଗ୍ରନ୍ଥର ବକିାଶକ୍ରମକୁ ନଜି ଭା ାରର ବୁଝାଅ I 
4. ମହାଭାରତ ଗ୍ରନ୍ଥର ବଭିିନ୍ନ ଦଗିକୁ ଆରଲା ନା କର I 

 

 


