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      _âûKþbûh    

           IWògû eûRý cêq aògßaò\ýûkde IWò@û bûhû I ù~ûMûù~ûM Wòù_äûcû Kû~ðýKâcKê 

ÊûMZö 

       bûhû cYòhe GK ÊZª aòba, ~ûjû ZûKê @^ý cYòh ij ù~ûMûù~ûM elû Keòaûùe 

ijûdZû _â\û^ Keò[ûGö Gjò _âKâòdû cû¤cùe ùi iûcûRòK eì_û«eY @ûWKê Kâcgü MZòKùeö 

gògêUò GA bûhû cû¤cùe icMâ aògßKê RûùYö cYòh aòbò^Ü iûõùKZòK Z[û fòLôZ bûhû cû¤cùe 

@û_Yû bûa _âKûg Keò[ûGö ùZYê bûhûKê @ûùc GK _âKûee bûa-aûjú iõùKZ bûaùe c¤ 

MâjY Keò_ûeòaû, ~ûjû icMâ _é[ôaúùe bò^Übò^Ü CyûeY cû¤cùe ùiA icû^ K[ûKê AõMòZ 

Keò_ûùeö @ZGa GKû _âKûee aqaýKê bò^Übò^Ü CyûeY bõMú aû ùg÷kú cû¤cùe _âKûg 

Keû~ûC[ôaûeê bûhûKê @ûùc ù~ûMûù~ûMe iaðûù_lû gqògûkú cû¤c bûaùe c¤ aòùaP^û 

Keò_ûeòaûö bûhû i\û_eòaତ୍ତð^gúk GK gqògûkú cû¤cö Gjû iað\û _ûeò_ûgßðòK _eòùag \ßûeû 

a\kê[ûGö ùi[ô_ûAñ bûeZe _âûù\gòK iúcûùeLûùe Rúa^ KûUê[ôaû @]ôaûiú cûù^ ^òR 

_âù\ge I _ùWûgú _âù\ge bûhû C_ùe ùagþ \lZû @Rð^ Keò[û«òö bûeZùe _âPkòZ ùcûU 

780Uò K[ôZ bûhûeê aòMZ 50 ahð c¤ùe @«Zü 220eê C¡ßð bûhû céZêý fbòùfYòö G[ô 

c¤eê @ù^Kue fòLôZeì_ ^ûjóö ieKûeú ù_âûiôûj^ @bûaeê @ù^K bûhû Kâcgü ùfû_ 

_ûC[ôaûe \éÁû« c¤ ù\LôaûKê còkò[ûGö Kò«ê Gbkò KòQò _âûPú^ bûhû ejòQò, ù~Cñ[ôùe @Zò 

cìfýaû^ Z[ý,Zତ୍ତß,\gð^ fêKþKûdòZ ùjûAejòQòö @ZGa ùi iaêbûhûe @]ôKeê @]ôK _âùdûM 

ùjûA_ûeòùf Zû’e @«üiତ୍ତûKê  aêSòaû I _âKûg Keòaû i¸a ùjaö 

bûhû ùMûUòG KäòÁKe aýû_ûeö GjûKê aêSòaûKê,RûYòaûKê ùjùf aýûKeY mû^ ^òZû« 

_âùdûR^ö aýûKeY cû¤cùe ZKð Gaõ ZKð cû¤cùe bûhûaòmû^Kê aêSòaû ijRiû¤ ùjûA[ûGö 

@ûccû^u Rúa^ C_ùe bûhûe _âbûa @Zêk^úd ö bûhû GK Rúa« _âKâòdûö GjûKê @Rð^ Kùf 

mû^e \òMþakd _âiûeòZ ùjûA[ûGö @ZGa bûhû, bûhû aòba, aýûKeY I Zû’e _âûùdûMòK \òM 

MêWòKê Cତ୍ତc eìù_ aêSòaû @ûagýK ö Gjò @ûagýKZûKê \éÁòùe eLô IWò@û bûhû I ù~ûMûù~ûM 

Wòù_äûcû Kû~ðýKâc _âÉêZ Keû~ûAQòö ajòeûMZ @ûKâcYKûeúu _âbûa ù~ûMñê bûeZe aòbò^Ü 

iûcûRòK,eûRù^÷÷ZòK,@[ðù^÷ZòK Z[û iûõÄéZòK ùlZâùe aò_êk @ûùfûW^û iéÁò ùjûA[ôfûö ùiA 
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icdùe @ZúZe eûRû I eûRû ùK÷¦âòK bûhû @ûce bûhû bŠûeKê ajêcûZâûùe _âbûaòZ Keò[ôfûö 

ùZYê _õP\g gZû±úeê D^aòõg gZû±úe c¤bûM _~ðý« @YAõùeRú ùa÷ù\gòK _âbûa Gaõ Zû 

_eVûeê AõùeRú bûhû iõÄéZòe _âbûa @ûc bûhû aòbaKê _âKûeû«ùe icé¡ KeòQò ùaûfò 

Kêjû~ûA_ûeòaö ùeWòI,cê\âòZ I ùa÷\ýêZòK MYcû¤ce aòÉûe ij aòmû^ I ùa÷hdòK aò\ýûe 

_âiûe ù~ûMñê @ûc bûhûùe @ù^K _âKûee ^ìZ^ g± I aûKý_âKeY ùg÷kúe @^ê_âùag NUòQòö 

Giaêe i`k I ZîUògì^ý _âùdûMKê ù\LûAaû ij IWò@û bûhû I aýûKeYe iêaòÉéZ _eòPd 

_â\û^ Keòaû Cq Kû~ðýKâce @^ýZc flýö 

         icê\ûd 32Uò ùKâWòUþùe aòbûRòZ Cq Kû~ðýKâcùe ùcûU \êAUò ùicòÁe ejòQòö 

_âùZýK ùicòÁe ^òcù« Zòù^ûUò ùfLûGñ _ûVýKâce @^êaତ୍ତ ð^ Keû~ûAQòö iaðùghùe Kõ_ýêUe 

ùK÷ûgk cû¤cùe gòlûKê Kò_eò @]ôK ~êùMû_ù~ûMú Keû~ûA_ûeòa ùi[ô ^òcù« _â~^ô Keû~ûAQòö 

_âùZýK ùicòÁe ùghùe _âûùdûMòK \òMKê icé¡ Keòaû_ûAñ ù_âûùRKÖ eLû~ûAQòö ijR _V^ 

^òcù« _âùZýK _ûVýKâcKê aòbò^Ü  aäKþ I _âùZýK aäKþKê ùKùZûUò GKKùe aòbq Keû~ûAQòö 

_ûVýKâc _eòùahYe ^òŸðòÁ @«eûkùe ^òRe _âMZò cû_òaû ^òcù« @ûZà_eúlY _âgÜûakú _â\û^ 

Keû~ûAQòö _V^ Kûkùe Giaêe Cତ୍ତe ùfLôaû_ûAñ _â\ତ୍ତ gì^ýiÚû^ùe aò\ýû[úðcûù^ ùQûU ùQûU 

Cତ୍ତe ùfL«ê Gaõ _eaତ୍ତðú _ûVýKâc @ûWKê @ûùMA Pûf«ê ö ZŸ ßûeû _ûVýKâc icû¯ò ùakKê 

aò\ýû[ðúcûù^ ùijò ùlZâùe @ûZà aògßûi @Rð^ Keò_ûeòùaö aògßûi,aò\ýû[úðcûù^ Gjò cê\âòZ _ûVý 

aýZúZ, AõUeù^Uþ , ùeWòI, cfÖòcòWò@û Käûiþ, ùIßaþ iûAUþ, A-ùcf AZýû\òe i`k _âùdûM Keò 

@]ôKeê @]ôK ùaû]McýZû @Rð^ Keòùaö 

      cêq I \ìegòlû _âaତ୍ତð^ ùlZâùe Gjû GK _âûe¸òK _âùPÁûö @ZGa aò\ýû[úðcûù^ 

_V^Kûkùe ^òRe iêPò«òZ cZûcZ _â\û^Kùf _eaତ୍ତðú Kûkùe Zûjû Kò_eò @]ôK C_ù~ûMú 

ùjûA_ûeòa,ùi[ô ^òcù« _â~^ô Keû~òaö 

         iõ_û\K 
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2.0. ୍ଠ୍ନର ଉଯେେୟ 
 

ଏହ ିଏକକର ଉଦ୍ଦେଶୟ ଦ୍ଦହଉଛ ିଭାଷିକ ବବିଧିତାର କାରଣ, ଭାଷାର ପରିବତ୍ତତନ ଓ 
ତାହାର ବଜି୍ଞାନ ସମବଳତି ଅଧ୍ୟୟନ ସମବନ୍ଧତି ପ୍ରଶନର ପ୍ରାଦ୍ଦୟାଗିକ ଅନୁସନ୍ଧାନଦ୍ଦର ଆପଣଙୁ୍କ 
ଅଭିନଦି୍ଦବଶ କରାଇବା ଏବଂ ମଣିଷର ଭାଷଣ ପ୍ରକି୍ରୟା ପଛଦ୍ଦର ନହିତି ଜ୍ଞାନଦ୍ଦକୌଶଳ 
ସଂପକତଦ୍ଦର ଏକ ଦ୍ଦମାଟାଦ୍ଦମାଟ ି ଧାରଣା ଆପଣଙୁ୍କ ପ୍ରଦ୍ାନ କରିବା. ଦ୍ଦତଣୁ ଏହ ି ଏକକଦ୍ଦର 
ଆପଣ ଶକି୍ଷା କରିଦ୍ଦବ 

 ଭାଷାଦ୍ଦର କପିରି ପରିବତ୍ତତନ ଘଟରି୍ାଏ; 

 ଦ୍ଦଗାଟଏି ଭାଷା ବା ଜ୍ାତରି ସଂସ୍ପଶତରୁ ଅନୟ ଭାଷାଦ୍ଦର କ୍ରମିକ ବବତ୍ତତନ ଘଦ୍ଦଟ;  

 କପିରି ଦ୍ଦଗାଟଏି ଭାଷିକ ଦ୍ଦଗାଷ୍ଠୀର ସଂସ୍କତୃ ିଅନୟ ଭଷିକ ବଗତର ସଂସ୍କତୃ ିଓ 
ସମାଜ୍କୁ ପ୍ରଭାବତି କରିର୍ାଏ; 

 ଏହ ି ଭାଷା ପରିବତ୍ତତନ ପଛଦ୍ଦର ନହିତି ଭାଷାଦ୍ଦବୈଜ୍ଞାନକି କାରଣ ଓ ଦ୍ଗି 
ଇତୟାଦ୍।ି 
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2.1. ବ୍ଷିୟର ୍ରଚିୟ: 

 

ଦ୍ଦକଦ୍ଦବ ଆପଣ ଭାବଛିନ୍ତ ି କ ି କାହିଁକ ି ଆଦ୍ଦମ ‘'ଶକି୍ଷକ ଦ୍ଦେଣୀଦ୍ଦର ପାଠ ପଢାଉଛ'ି 

ବାକୟ ବଦ୍ଳଦ୍ଦର 'ଶକି୍ଷକ ଦ୍ଦେଣୀଦ୍ଦର ପାଠ ପଢାଉଛନ୍ତ'ି ଦ୍ଦବାଲି କହରି୍ାଉ? ବା କାହିଁକି 
ଦ୍ଦଛାଟପିଲାଟଏି 'ରିକ୍ସା'କୁ ‘ରିସ୍କା' ଭାଦ୍ଦବ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଦ୍ଦଦ୍ଇର୍ାଏ? ବା କାହିଁକ ିଆଦ୍ଦମ ଯାହା 
କହବିାକୁ ଚାହ ୁର୍ାଉ ତାହାକୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ତରୂଦ୍ଦପ କହପିାରିନର୍ାଉ? ଏହସିବୁ ପ୍ରଶନର ଉତ୍ତର ଦ୍ଦ ାଜ୍ବିା 
ସବତଦ୍ା ଜ୍ଦ୍ଦଣ ଭାଷାବଜି୍ଞାନୀଙୁ୍କ ଆଦ୍ଦଦାଳତି କରିର୍ାଏ।  

 

ବହୁ ବୟକି୍ତ ଭାବରି୍ାନ୍ତ ି ଜ୍ଦ୍ଦଣ ଏକାଧିକ ଭାଷାକୁ କହପିାରୁଥିବା ବୟକି୍ତ ହିଁ ଜ୍ଦ୍ଦଣ 
ଭାଷାବତି୍। କନୁି୍ତ ତାହା ବାସ୍ତବଦ୍ଦର ଠକି୍ ନୁଦ୍ଦହ । ଜ୍ଦ୍ଦଣ ଭାଷାବତି୍ ସବତଦ୍ା ଦ୍ଦକୌଣସି ଏକ ଭାଷାର 
ସଂରଚନା, ତାହାର ବୟବହାର, ତାହା ପଛଦ୍ଦର ଥିବା ଇତହିାସ ବା ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱ ଦ୍ଗି ଉପଦ୍ଦର 
ଆଦ୍ଦଲାକପାତ କରିର୍ାଏ। ଦ୍ଦତଣୁ ଭାଷାବଜି୍ଞାନ ସବତଦ୍ା ଭାଷାର ପ୍ରକୃତ ି ଓ ଭାଷଣ ବୟବସ୍ଥା 
ସହତି ସଂଶି୍ଳଷ୍ଟ ଦ୍ଦହାଇଥିବାରୁ ଭାଷାର ପରିବତ୍ତତନ କହଦି୍ଦଲ ଏଥିଦ୍ଦର ନହିତି ଧ୍ୱନ,ି ଶବ୍ଦ, ଅର୍ତ 
ଇତୟାଦ୍ ିସମସ୍ତ ଦ୍ଗିର ପରିବତ୍ତତନ ଜ୍ନତି ଅଧ୍ୟୟନକୁ ବୁଝାଇର୍ାଏ। 

 

କନୁି୍ତ ପୂବତ ଏକକଦ୍ଦର ଆପଣ ଧ୍ୱନ ିବୟବସ୍ଥା ସଂପକତଦ୍ଦର ଦ୍ଦମାଟାଦ୍ଦମାଟ ିଧାରଣା ପ୍ରାପ୍ତ 
କରିସାରିଥିବାରୁ, ପ୍ରର୍ଦ୍ଦମ ଆଦ୍ଦମ ଧ୍ୱନରି ପରିବତ୍ତତନକୁ ଏଠାଦ୍ଦର ଜ୍ାଣିବା ଓ ପଦ୍ଦର ଏହ ିଧ୍ୱନ ି
ପରିବତ୍ତତନ ସହତି ଭାଷାର ଅନୟାନୟ ଦ୍ଗିଦ୍ଦର ପରିବତ୍ତତନ କପିରି ଭାଷାର ସାମଗି୍ରକ ଦ୍ଗିକୁ 
ପ୍ରଭାବତି କରିର୍ାଏ ତାହାକୁ ଜ୍ାଣିବା। 

 

 

2.2. ଧ୍ୱନ ି୍ରବି୍ର୍ତ୍୍ନ କାହାକୁ କହନ୍ତ?ି 

 

ଭାଷଣ ପ୍ରକି୍ରୟାଦ୍ଦର ବକ୍ତା, ଦ୍ଦୋତା ଓ ଭାଷା ପ୍ରବାହର ମାଧ୍ୟମ ସଭିଏ  ସମାନ ଗୁରୁତ୍ୱ 
ବହନ କରନ୍ତ।ି କର୍ା କହଲିାଦ୍ଦବଦ୍ଦଳ ଧ୍ୱନଗୁିଡକି ଦ୍ଦଗାଟଦି୍ଦଗାଟ ି ଦ୍ଦହାଇ ନରହ ିପରସ୍ପର ସହତି 
ମିଶ ି ସଂଦ୍ଦଶ୍ଳଷଣ ଅବସ୍ଥାଦ୍ଦର ରହରି୍ାନ୍ତ।ି ଦ୍ଦଗାଟଏି ଧ୍ୱନରି ଦ୍ଦଶଷ ନ ଦ୍ଦହଉଣୁ ଆଉ ଦ୍ଦଗାଟଏ 
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ଧ୍ୱନରି ଆରମ୍ଭ ଦ୍ଦହାଇଯାଏ। ଦ୍ଦତଣୁ ବକ୍ତାଙ୍କର କହବିା, ଦ୍ଦୋତାଙ୍କର ଶୁଣିବା ଓ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟଦ୍ଦର 
ଥିବା ବୟବଧାନଦ୍ଦର ପ୍ରବାହତି ଧ୍ୱନଦି୍ଦର ଯଦ୍ ି ଦ୍ଦବୈଷମୟ ଘଦ୍ଦଟ ଦ୍ଦତଦ୍ଦବ ଧ୍ୱନ ି ପରିବତ୍ତତନ ବା 
ପାର୍ତକୟ ଘଟବିା ସ୍ୱାଭାବକି। ଭାଷାର ପ୍ରବାହଦ୍ଦର ଏହ ିଅନ୍ତନହିତି ଧ୍ୱନଗିତ ପରିବତ୍ତତନକୁ ‘ଧ୍ୱନ ି
ପରିବତ୍ତତନ’ କୁହାଯାଏ। 

 

 ଧ୍ୱନ ି ଦ୍ଦକଉ ଠାରୁ ଓ କପିରି ପରିବତ୍ତତି ଦ୍ଦହଉଛ ି ଦ୍ଦସ ସମବନ୍ଧଦ୍ଦର ଅଧିକ ବଜି୍ଞାନ 
ସମବଳତି ସମାଧାନର ଆବଶୟକତା ରହଥିିଦ୍ଦଲ ମଧ୍ୟ, ଧ୍ୱନଦି୍ଦର ଘଟୁଥିବା ନରିବଚ୍ଛନି୍ନ ପରବିତ୍ତତନକୁ 
ଅସ୍ୱୀକାର କରାଯାଇନପାଦ୍ଦର। ଦ୍ଦତଦ୍ଦବ ଏ କର୍ା ମଧ୍ୟ ସତୟ ଦ୍ଦଯ, ଦ୍ଦକୌଣସି ବକ୍ତା ଭାଷାଦ୍ଦର 
ଧ୍ୱନରି ପରିବତ୍ତତନ ପଦ୍ଦର ଭାଷା ଦ୍ଦକଉ ଭଳ ି ପ୍ରକାଶତି ଦ୍ଦହଉଛ ି ତାହାକୁ ଦ୍ଦଦ୍ଖିବାର ଉଦ୍ଦେଶୟ 
ରଖିନର୍ାଏ କ ି ଏହ ି ପରିବତ୍ତତନ ମାଧ୍ୟମଦ୍ଦର ଭାଷାକୁ ବକିାଶ କରିବାର  ଉଦ୍ଦେଶୟ ମଧ୍ୟ 
ରଖିନର୍ାଏ। ବରଂ ଜ୍ଦ୍ଦଣ ବକ୍ତା କପିରି ତାର ଭାଷା ଦ୍ଦୋତାଦ୍ୱାରା ଯର୍ାଶୀଘ୍ର ଓ ସହଜ୍ଦ୍ଦର 
ବୁଝାଯାଇପାରବି ଦ୍ଦସହ ିଉଦ୍ଦେଶୟ ରଖିର୍ାଏ (ପୟାସି 1890)।  

 

2.3. ଧ୍ୱନ ି୍ରବି୍ର୍ତ୍୍ନର ବ୍ଭିିନ୍ନ କାରଣ: 

 

ଦ୍ଦକୌଣସି ଭାଷାଦ୍ଦର ଥିବା ଧ୍ୱନଦି୍ଦର ପରିବତ୍ତତନର କାରଣ ଶାରୀରିକ, ମାନସିକ, 
ରାଜ୍ନୀତକି, ସାଂସ୍କତୃକି ଓ ଦ୍ଦଭୌଦ୍ଦଗାଳକି ଆଦ୍ ିବଭିିନ୍ନ ଭିତ୍ତ ିଉପଦ୍ଦର ନଭିତର କରିର୍ାଏ। ଏହସିବୁ 
ଭିତ୍ତ ିଉପଦ୍ଦର ଗଢଉିଠଥିିବା କାରଣଗୁଡକୁି ନଦି୍ଦମନାକ୍ତ ପ୍ରକାଦ୍ଦର ବଦି୍ଦଶ୍ଳଷଣ କରାଯାଇପାଦ୍ଦର – 

 

2.3.1. ବ୍ାଗ୍ ର୍ଯନ୍ତ୍ରଯର ବ୍ଭିିନ୍ନତା :  
 

ପ୍ରଦ୍ଦତୟକ ମଣିଷର ବାଗଯନ୍ତ୍ର ଅନୟଠାରୁ ଅଲଗା ଦ୍ଦହାଇଥିବାରୁ  ଦ୍ଦକୌଣସି ଧ୍ୱନରି 
ଉଚ୍ଚାରଣ ଜ୍ଦ୍ଦଣ ବୟକି୍ତଠାରୁ ଅନୟ ବୟକି୍ତଠାଦ୍ଦର ଅଳ୍ପ ବହୁଦ୍ଦତ ଭିନ୍ନ ଦ୍ଦହାଇପାଦ୍ଦର। ଯଦ୍ଓି ଏହ ି
ପ୍ରଦ୍ଦଭଦ୍ ସୀମିତ ବୟକି୍ତ, ପରସିର ଓ ସମୟ ମଧ୍ୟଦ୍ଦର ସ୍ପଷ୍ଟ ଜ୍ଣାପଦ୍ଦଡନାହିଁ, କିନୁ୍ତ 
ସ୍ଥାନକାଳପାତ୍ରର ବୟାପକତାଦ୍ଦର ଏହ ି ପ୍ରଦ୍ଦଭଦ୍ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜ୍ଣାପଦ୍ଦଡ। ଜ୍ଦ୍ଦଣ ବୟକି୍ତ ସଂଗୀତର 
ଦ୍ଦଗାଟଏି ପଦ୍କୁ ଲଳତି ମଧୁର ଧ୍ୱନଦି୍ଦର ଗାୟନ କରିପାରୁଥିବାଦ୍ଦବଦ୍ଦଳ ଅନୟଜ୍ଦ୍ଦଣ ଗୀତ 
ଗାଇପାଦ୍ଦରନାହିଁ। ଗାଇଦ୍ଦଲ ବ ିତାହା ମଧୁର ହୁଏନାହିଁ। ଦ୍ଦତଦ୍ଦବ ଆଧୁନକି ଭାଷାବତି୍ କନୁି୍ତ ଏହ ି
ମତ ସହତି ଏକମତ ଦ୍ଦହାଇପାରନ୍ତ ିନାହିଁ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଦ୍ଦକଦ୍ଦତକଙ୍କ ଧାରଣା ଦ୍ଦଯ ଦ୍ଦକଦ୍ଦତକ 
ଭାଷାର ଧ୍ୱନକୁି ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ସଂପୂର୍ଣ୍ତ ଅସମ୍ଭବ। ଆଫି୍ରକୀୟ ଭାଷାଗୁଡକିଦ୍ଦର ଦ୍ଦଯଉ  
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ଅନ୍ତଃଦ୍ଦଫାଦ୍ଦଟା ଧ୍ୱନ ିବୟବହୃତ ହୁଏ, ତାହା ଶୁଣିଦ୍ଦଲ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ଅନୟ ଭାଷାଭାଷୀ 
ଦ୍ଦଲାକଙ୍କ ପାଇ  କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ଦ୍ଦହାଇର୍ାଏ।  

 

2.3.2. ଶ୍ରବ୍ଯଣନ୍ଦ୍ରୟିର ଗଠ୍ନଯର ଭିନ୍ନତା ଓ ସମସୟା:  
 

ଜ୍ଦ୍ଦଣ ଉତ୍ତମ ଦ୍ଦୋତା ହିଁ ଉତ୍ତମ ବକ୍ତା। ଜ୍ଦ୍ଦଣ ତା’ର କାନଦ୍ଦର ଭୁଲ୍ ଶବ୍ଦଟଏି ଶୁଣିଦ୍ଦଲ 
ତାହାକୁ ଭ୍ରାନ୍ତ ରୂଦ୍ଦପ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିର୍ାଏ। ମାନବ ଶଶୁିଟ ିତା’ର ମାତା, ପିତା ଓ ପାରିପାଶ୍ୱକି 
ପରିଦ୍ଦବଶରୁ ବଭିିନ୍ନ ବଷିୟ ଶୁଣି ଶୁଣି ଧୀଦ୍ଦର ଧୀଦ୍ଦର ଭାଷା ଶକି୍ଷା କରିର୍ାଏ। ଦ୍ଦତଣୁ 
େବଦ୍ଦଣନ୍ଦ୍ରୟିଦ୍ଦର ବଭିିନ୍ନତା ଦ୍ଦହତୁ ଧ୍ୱନଦି୍ଦର ପରିବତ୍ତତନ ଘଟରି୍ାଏ। ଉଦ୍ାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ‘ପଦର’ 
ଶବ୍ଦକୁ ‘ବଦର’ ଭଳ ିଶୁଣିଦ୍ଦଲ ତାହାକୁ ଦ୍ଦସହଭିଳ ିଉଚ୍ଚାରିତ  କରିର୍ାଏ। ଫଳଦ୍ଦର ଭାଷାଦ୍ଦର ଏକ 
ନେିଷି୍ଟ ଦ୍ଦକ୍ଷତ୍ରୀୟ ପରିଦ୍ଦବଶଦ୍ଦର ଭ୍ରାନ୍ତ ଶବ୍ଦଟଏି ପ୍ରଚଳତି ଦ୍ଦହାଇର୍ାଏ। ଓଡଆିଦ୍ଦର ଦ୍ଦକଦ୍ଦତକ 
ବକ୍ତା ‘ବ୍ରହ୍ମପୁର’କୁ ‘ବରହମପୁର’, ‘ପାଳୁଅ’କୁ ‘ପାରୁଅ’, ‘ଆଦ୍ଦମବର’ କୁ ‘ଅମବର’ ‘ଓଡଶିା’କୁ 
‘ଉଡଶିା/ଓରିଶା’ ଆଦ୍ ିଭଳ ିଉଚ୍ଚାରିତ କରିର୍ାନ୍ତ।ି  

 

2.3.3. ଅନୁକରଣଯର ଅ୍ୂର୍୍ଣ୍ତା: 
 

ମଣିଷ ତାହାର ପରିପାଶ୍ୱତରୁ ଭାଷାକୁ ଅନୁକରଣ ମାଧ୍ୟମଦ୍ଦର  ଶକି୍ଷା ଲାଭ କରିର୍ାଏ। 
ଯଦ୍ ିଏହ ିଅନୁକରଣଦ୍ଦର ଅପୂର୍ଣ୍ତତା ରହଯିାଏ, ଦ୍ଦତଦ୍ଦବ କର୍କ ଅପୂର୍ଣ୍ତ ଶବ୍ଦ ବା ଭ୍ରାମକ ଶବ୍ଦର 
ଉଚ୍ଚାରଣ କରିର୍ାନ୍ତ।ି ଏହ ି କ୍ରମଦ୍ଦର ଇଂରାଜ୍ୀ ଭାଷାରୁ ‘ଗଲାସ୍’ ଶବ୍ଦକୁ ଓଡଆିଦ୍ଦର ଏଦ୍ଦବ 
ଦ୍ଦକହଦି୍ଦକହ ି ‘ଗିଲାସ’ କହରି୍ାନ୍ତ।ି ‘ରିକ୍ସା’ ଶବ୍ଦକୁ ‘ରିସ୍କା’, ‘କମୁ୍ପ୍ୟଟର’କୁ ‘କମୁ୍ପ୍ଟର’, ‘ବ୍ରାହ୍ମଣ’ କୁ 

‘ବାହୁ୍ମଣ’ ଆଦ୍ ି ଶବ୍ଦର ଉତ୍ପତ୍ତ ି ବା ପ୍ରଚଳନ ପଛଦ୍ଦର ଏହ ି ଅନୁକରଣଦ୍ଦର ଅପୂର୍ଣ୍ତତା କାରଣ 
ବହୁଭାଦ୍ଦବ ବଦି୍ୟମାନ। ଦ୍ଦଛାଟ ଶଶୁିଟଏି ତାହାର ପ୍ରାରମି୍ଭକ ସମୟଦ୍ଦର ଏହ ି ଅନୁକରଣରୁ ହିଁ 
ଭାଷା ଶକି୍ଷା କରିର୍ାଏ ଓ ପ୍ରାର୍ମିକ ଅବସ୍ଥାଦ୍ଦର ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିପାରୁଥିବା ଶବ୍ଦଟକୁି 
ପଦ୍ଦର ପୂର୍ଣ୍ତ ଅନୁକରଣ ଦ୍ଦହତୁ ସ୍ପଷ୍ଟରୂଦ୍ଦପ କହପିାଦ୍ଦର। ଦ୍ଦସହପିରି ବଦି୍ଦଦ୍ଶୀ ଶବ୍ଦ ବା ଅପରିଚତି 
ଭାଷାର ଶବ୍ଦକୁ ଅଶକି୍ଷା ଓ ଅଜ୍ଞତାବଶତଃ ପୂର୍ଣ୍ତରୂଦ୍ଦପ ଅନୁକରଣ କରିନପାରି ଆଦ୍ଦମ ଭୁଲ 
ଉଚ୍ଚାରିତ କରିର୍ାନ୍ତ।ି ଦ୍ଦଯପରିକ ି– ଇଞି୍ଜନୟିର >ଇଞି୍ଜନଅିର, ଆରମାରିଓ >ଆଲମାରି ଇତୟାଦ୍।ି  

 

ବହୁଦ୍ଦକ୍ଷତ୍ରଦ୍ଦର ପରିଚତି ଭାଷାଦ୍ଦର ଥିବା ଧ୍ୱନ ି ସାମୟର ବଦି୍ଦଶଷତା ଦ୍ଦହତୁ, ଦ୍ଦୋତା 
ଦ୍ଦଗାଟଏି ଶବ୍ଦକୁ ଶୁଣିବାଦ୍ଦବଦ୍ଦଳ ଅନୟ ଅର୍ତଦ୍ଦର ଗ୍ରହଣ କରିଦ୍ଦନବା ଫଳଦ୍ଦର କହବିାଦ୍ଦବଦ୍ଦଳ 
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ତାହାର ଦ୍ଦଲୌକକି ବୁୟତ୍ପତ୍ତି ଢଙ୍ଗଦ୍ଦର ପ୍ରକାଶ କରିର୍ାଏ। ଦ୍ଦଯପରିକ ି– କି୍ରସମାସ  > କସି୍ ମିସ୍, 
କମ୍ପ୍ାଉଣ୍ଡର>କୁମ୍ପ୍ାଣ୍ଡର ଇତୟାଦ୍।ି 

 

2.3.4. ସାମାଜ୍କି, ରାଜ୍ଯନୈତକି ଓ ଯଭୌଯଗାଳିକ ପ୍ରଭାବ୍: 

 

ଦ୍ଦଭୌଦ୍ଦଗାଳକି ପରିଦ୍ଦବଶରୁ ଭାଷିକ ଧ୍ୱନଦି୍ଦର ମଧ୍ୟ ବହୁଭାଦ୍ଦବ ପରିବତ୍ତତନ ଘଟରି୍ାଏ। 
ପାରିପାଶ୍ୱକି ଜ୍ଳବାୟୁ ଓ ଋତୁଚକ୍ର ମଧ୍ୟ ବହଭିାଦ୍ଦବ ଉଚ୍ଚାରଣକୁ ପ୍ରଭାବତି କରିର୍ାନ୍ତ।ି 
ଗ୍ରୀଷମମଣ୍ଡଳୀୟ ବୟକି୍ତ ଦ୍ଦଗାଟଏି ଶବ୍ଦକୁ ବବୃିତ କରି ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଥିବାଦ୍ଦବଦ୍ଦଳ, ପାହାଡ ି ଓ 
ଶୀତପ୍ରଧାନ ଜ୍ଳବାୟୁର ବୟକି୍ତ ଦ୍ଦସହ ି ଶବ୍ଦକୁ ସଂବୃତ କରି ଉଚ୍ଚାରଣ କରିର୍ାନ୍ତ।ି ଏହ ି ଦୃ୍ଷି୍ଟରୁ 
ଭୂମଧ୍ୟସାଗରୀୟ ଜ୍ଳବାୟୁଦ୍ଦର ବାସ କରୁର୍ବା ଇଟାଲୀ ଓ ଦ୍ଦସ୍ପନ୍ ଦ୍ଦଦ୍ଶର ଦ୍ଦଲାକମାନଙ୍କର 
ଉଚ୍ଚାରଣ  ବୁ୍ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦ୍ଦହାଇଥିବା ଦ୍ଦବଦ୍ଦଳ ଫ୍ରାନସର ଜ୍ଳବାୟୁ କୁହୁଡଆି ଦ୍ଦହାଇଥିବାରୁ ଫରାସୀ 
ଭାଷାର ଉଚ୍ଚାରଣ ଦ୍ଦସଦ୍ଦତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦ୍ଦହାଇନର୍ାଏ। ଦ୍ଦସହପିରି ଏକ ନେିଷି୍ଟ ସମୟ ଓ ପରିଦ୍ଦବଶଦ୍ଦର 
ଯଦ୍ ିବକ୍ତାଗଣ ସୁ  ଓ ନରିାମୟ ଢଙ୍ଗଦ୍ଦର ବାସ କରୁର୍ାନ୍ତ ିଓ ସମାଜ୍ ଅଧିକ ବଭିବଶାଳୀ ର୍ାଏ, 
ଦ୍ଦତଦ୍ଦବ ଭାଷାର ଧ୍ୱନ ିକ୍ରମଶଃ ବବୃିତ ଦ୍ଦହାଇର୍ାଏ। କନୁି୍ତ ଭୟ, ଦ୍ଦଶାକ ଓ ଦୁ୍ଃ ଦ୍ଦର କାଳତପିାତ 
କରୁଥିବା ବୟକି୍ତଙ୍କ ଧ୍ୱନଦି୍ଦର କ୍ରମଶଃ ଅସ୍ପଷ୍ଟତା ଆସିର୍ାଏ ଓ ଦ୍ଦସମାନଙ୍କର ଧ୍ୱନ ିଦ୍ଦବୈଶଷି୍ଟୟ ଦୃ୍ଷି୍ଟରୁ 
ତୁଳନାତ୍ମକ ରୂପଦ୍ଦର ସଂବୃତ ଦ୍ଦହାଇର୍ାନ୍ତ।ି ଓଡଶିାଦ୍ଦର ଦ୍ଦକନ୍ଦ୍ରୀୟ ଓଡଶିାର ଭାଷା ଓ ଉତ୍ତର 
ଓଡଶିାର ଓଡଆି ଭାଷାକୁ ତୁଳନା କଦ୍ଦଲ ପ୍ରାମାଣିକ ଓଡଆି ଭାଷାର ବବୃିତ ଧ୍ୱନ ି ଉତ୍ତର 
ଓଡଶିାଦ୍ଦର  କ୍ରମଶଃ ସଂବୃତ ଦ୍ଦହାଇଥିବାର ଲକ୍ଷୟ କରାଯାଇପାଦ୍ଦର, ଦ୍ଦଯପରିକ ି-  ଦ୍ଦଗାଡ>ଗୁଡ, 
ଦ୍ଦଶାଇବା >ଶୁଇବା, ଦ୍ଦଯାଦ୍ଦଡ > ଯୁଦ୍ଦଡ ଇତୟାଦ୍।ି 

 

2.3.5. ଉଚ୍ଚାରଣଯର ସଂକି୍ଷପ୍ତତା: 
 

 ଭାଷାର ଧମତ ଦ୍ଦହଉଛ ିସବତଦ୍ା ଦ୍ଦବାଧଗମୟତା ଦୃ୍ଷି୍ଟରୁ ଜ୍ଟଳିରୁ ସରଳ ଆଡକୁ ଗତ ି
କରିବା। ଏହ ି ଦୃ୍ଷି୍ଟରୁ ବହୁ ସମୟଦ୍ଦର ବକ୍ତା ଅଳ୍ପ ପ୍ରୟାସଦ୍ଦର ସଂକି୍ଷପ୍ତ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ପ୍ରକାଶ 
କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିର୍ାନ୍ତ।ି ଉଚ୍ଚାରଣ ଦୁ୍ତ ଦ୍ଦହଦ୍ଦଲ ତାହା ଆଦ୍ଦପ ଆଦ୍ଦପ ସଂକି୍ଷପ୍ତ ଦ୍ଦହାଇଯାଏ 
ଓ ଧ୍ୱନଦି୍ଦର ପରିବତ୍ତତନ ଦ୍ଦଦ୍ ାଯାଇର୍ାଏ। ଦ୍ଦଯପରିକ ି– ମସଜ୍ଦି୍ >ମଜ୍ଦି୍, ପଣି୍ଡତଜ୍ୀ > ପଣି୍ଡଜ୍ୀ, 
ତାହାର > ତା’ର ଇତୟାଦ୍।ି ଦ୍ଦକହ ିଦ୍ଦକହ ି  ଇଂରାଜ୍ୀ ଭାଷାର ‘Thank You’ କୁ ଓଡଆିଦ୍ଦର 
‘ର୍ାଙୁ୍କ’ ଭାଦ୍ଦବ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିର୍ାନ୍ତ.ି ଦ୍ଦସହପିରି ଆଜ୍ରି ପ୍ରାଦ୍ଦଦ୍ୟାଗିକୀ ଯୁଗଦ୍ଦର ଦ୍ଦମଦ୍ଦସଜ୍ 
କଲାଦ୍ଦବଦ୍ଦଳ ପିଲାମାଦ୍ଦନ ଇଂରାଜ୍ୀ ‘I Love You.’ କୁ ‘I L U’ ଦ୍ଦଲ ଛୁନ୍ତ।ି ଏହା ବୟତୀତ 
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‘ପାକସି୍ତାନ କୁ ପାକ୍’, ଭାରତୀୟ ଜ୍ନତା ପାଟ ିକୁ ଭାଜ୍ପା ଇତୟାଦ୍ ିଉଚ୍ଚାରଣଦ୍ଦର ସଂକି୍ଷପ୍ତତାରୁ 
ହିଁ ଦ୍ଦହାଇର୍ାଏ। 

 

 ପିଲାଦ୍ଦି୍ଦନ ମନୁଷୟର ଅନୁକରଣ ଶକି୍ତ ଦ୍ଦଯଦ୍ଦତ ର୍ାଏ ବୟସ ଦ୍ଦହାଇଗଦ୍ଦଲ ତାହା 
ସ୍ୱତଃ କମିଯାଏ। ଫଳଦ୍ଦର ପ୍ରଯତ୍ନ ଲାଘବ ଧ୍ୱନ ିପରିବତ୍ତତନଦ୍ଦର ଏକ ବଶିଷି୍ଟ କାରଣ ଦ୍ଦହାଇର୍ାଏ। 
ବକ୍ତା କଦ୍ଦଷ୍ଟାଚ୍ଚାରିତ ଦ୍ଦକୌଣସି ଶବ୍ଦକୁ ଭାଙି୍ଗ ଅଧିକ ସରଳ କରଦି୍ଏି। ଉଦ୍ାହରଣ ସ୍ୱରୂପ – 
ଓଡଆି ‘ଫ’ ଧ୍ୱନ ିଓ ଇଂରାଜ୍ୀ ‘f’ ଧ୍ୱନ ିମଧ୍ୟଦ୍ଦର ବହୁ ପ୍ରଦ୍ଦଭଦ୍ ଥିଦ୍ଦଲ ମଧ୍ୟ ଆଦ୍ଦମ ଇଂରାଜ୍ୀର 
‘fan, file, fish, food’ ଇତୟାଦ୍ ିଶବ୍ଦଦ୍ଦର ଥିବା ‘f’ ଧ୍ୱନରି ବଦି୍ଦଶଷତା ଦ୍ଦ୍ଦନ୍ତୟାଷ୍ଠ ସଂଘଷତୀ 
ଧ୍ୱନ ି ସ୍ଥାନଦ୍ଦର ଓଡଆିର ଦୁ୍ଇ ଓଷ୍ଠ ବୟଞ୍ଜକ ‘ଫ’ କୁ ବୟବହାର କରିର୍ାଉ। ଏହ ିଉଚ୍ଚାରଣଦ୍ଦର 
ସରଳତା ପାଇ  ବକ୍ତା ମଧ୍ୟ ବହୁ ସମୟଦ୍ଦର ଦ୍ଦକଦ୍ଦତକ ଧ୍ୱନକୁି ଛାଡ ିଦ୍ଦଦ୍ଇର୍ାନ୍ତ।ି  ହଦିୀ ଭାଷାଦ୍ଦର 
‘ଳ’ ଧ୍ୱନ ି ନଥିବାରୁ ‘ଦ୍ାଳୁଅ, ବଳଦ୍, କଳା, ବଳା’ ଇତୟାଦ୍ ି ଶବ୍ଦକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲାଦ୍ଦବଦ୍ଦଳ 
ଧ୍ୱନଦି୍ଦର ପରିବତ୍ତତନ ଘଟରି୍ାଏ। ଦ୍ଦସହପିରି ତାମିଲ, ଦ୍ଦତଲୁଗୁ ଭାଷାର ‘ର’ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲାଦ୍ଦବଦ୍ଦଳ 
ଆଦ୍ଦମ ଧ୍ୱନ ିପରିବତ୍ତତନ କରିର୍ାଉ। 

 

ଆତ୍ମ-୍ରୀକ୍ଷଣ ପ୍ରେନାବ୍ଳୀ: 2.1 

(କ) ଉଚ୍ଚାରଣଦ୍ଦର ସଂକି୍ଷପ୍ତତା ଦ୍ଦହତୁ ଧ୍ୱନରି କପିରି ପରିବତ୍ତତନ ଦ୍ଦହାଇର୍ାଏ, ଆଦ୍ଦଲାଚନା କର। 
(30ଟ ିଶବ୍ଦଦ୍ଦର) 

( ) ଅନୁକରଣଦ୍ଦର ଅପୂର୍ଣ୍ତତା ଦ୍ଦହତୁ ଧ୍ୱନରି କପିରି ପରିବତ୍ତତନ ଦ୍ଦହାଇର୍ାଏ, ଆଦ୍ଦଲାଚନା କର। 
(30ଟ ିଶବ୍ଦଦ୍ଦର) 

(ଉପଦ୍ଦରାକ୍ତ ପ୍ରଶନର ଉତ୍ତର ପାଇ  ଏକକର ଦ୍ଦଶଷଭାଗକୁ ଯାଆନୁ୍ତ) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

 

2.4. ଧ୍ୱନ ି୍ରବି୍ର୍ତ୍୍ନର ବ୍ଭିିନ୍ନ ଦଗି:  

 

ଧ୍ୱନ ି ପରିବତ୍ତତନର ବଭିିନ୍ନ କାରଣ ରହଥିିବାରୁ ଧ୍ୱନଦି୍ଦର ପରିବତ୍ତତନ ବଭିିନ୍ନ ଦ୍ଗିରୁ 
ସଂପାଦ୍ତି ଦ୍ଦହାଇର୍ାଏ। ଏହ ି ଧ୍ୱନ ି ପରିବତ୍ତତନର ବଭିିନ୍ନ ଦ୍ଗି ଦ୍ଦହଉଛନ୍ତ ି – (1) ଦ୍ଦଲାପ 
(Elision), (2) ଆଗମ , (3) ବପିଯତୟୟ (Metathesis), (4) ସମୀଭବନ 
(Assimilation), (5) ବଷିମୀଭବନ (Dissimilation), (6) ଦ୍ଦଘାଷୀଭବନ 
(Vocalization), (7) ମହାପ୍ରାଣୀଭବନ (Aspiration) ଓ ଅଳ୍ପପ୍ରାଣୀଭବନ (De-

aspiration), (8) ନାସିକୟୀକରଣ (Nasalization), (9) ମୂର୍ଦ୍ତନୟୀକରଣ 
(Cerebralization), (10) ତାଲବୟୀକରଣ (Palatalization), (11) ସ୍ୱରସଂଗତ ି
(Vowel harmony), (12) ଅପନହିତି (Epenthesis) 

 

2.4.1   ଯଲା୍ (Elision): 

 

ଭାଷାର ଉଚ୍ଚାରଣ ସମୟଦ୍ଦର ସହଜ୍ ଉଚ୍ଚାରଣର ଉଦ୍ଦେଶୟଦ୍ଦର ଶଘି୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ, ସ୍ୱଳ୍ପ 
ଉଚ୍ଚାରଣ ଦ୍ଦଯାଗ ୁ ବା ଅସଂପୂର୍ଣ୍ତ େବଣ କ୍ଷମତାରୁ ସବୁ ଧ୍ୱନକୁି ଠକି୍ ଭାଦ୍ଦବ କୁହା 
ଯାଇପାଦ୍ଦରନାହିଁ କ ି ଶୁଣା ଯାଇପାଦ୍ଦରନାହିଁ। ଦ୍ଦତଣୁ ଉଚ୍ଚାରଣ ସମୟଦ୍ଦର ଦ୍ଦକଦ୍ଦତକ ଧ୍ୱନରି 
ଦ୍ଦଲାପ ଘଟରି୍ାଏ। ଏହ ିଧ୍ୱନ ି ସ୍ୱରଧ୍ୱନ,ି ବୟଞ୍ଜନଧ୍ୱନ ିଦ୍ଦହାଇପାରନ୍ତ।ି ଦ୍ଦଯପରିକ ିରାମ > ରାମ୍, 
ମାତା > ମା, ବକୁଳ >ବଉଳ, ସତୟ>ସତ, ଅନ୍ଧକାର>ଅନ୍ଧାର ଇତୟାଦ୍।ି  ଯଦ୍ ିଆଦ୍ୟଧ୍ୱନରି 
ଦ୍ଦଲାପ ଘଦ୍ଦଟ ତାହାକୁ ଆଦ୍ୟଦ୍ଦଲାପ (procope), ମଧ୍ୟ ଧ୍ୱନରି ଦ୍ଦଲାପ ଦ୍ଦହଦ୍ଦଲ ତାହାକୁ 
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ମଧ୍ୟଦ୍ଦଲାପ (syncope) ଏବଂ ଅନ୍ତଃ ଧ୍ୱନରି ଦ୍ଦଲାପ ଦ୍ଦହଦ୍ଦଲ ଅନ୍ତୟଦ୍ଦଲାପ (apocope) 
କହିାଯାଏ। 

 

ଏହ ିଧ୍ୱନଦି୍ଦଲାପରୁ ଦ୍ଦକଦ୍ଦତକ ଉଦ୍ାହରଣ ନମିନଦ୍ଦର ପ୍ରଦ୍ାନ କରାଗଲା: 
 

ଆଦ୍ୟସ୍ୱର ଦ୍ଦଲାପ (Aphesis): ଅମୀର > ମୀର, ଅଭୟନ୍ତର> ଭିତର, ଅସାର>ସାର, ଅଲାବୁ 
>ଲାଉ 

ମଧ୍ୟସ୍ୱର ଦ୍ଦଲାପ (Syncope): ତରବୁଜ୍ > ତବତୁଜ୍, ପରଶୁ> ପଶତୁ, ନଗର>ନଗ୍ର, ଭଗିନୀ > 
ଭଗ୍ନୀ, ନରକ>ନକତ 
ଅନ୍ତୟସ୍ୱର ଦ୍ଦଲାପ : କଟକ > କଟକ୍, କମଳ>କମଲ୍, ନଗର>ନଗ୍ର, ଭଗିନୀ > ଭଗ୍ନୀ, 
ଦୂ୍ବତା>ଦୂ୍ବ୍, ଭୁଲ>ଭୁଲ୍ 
ଆଦ୍ୟବୟଞ୍ଜନ ଦ୍ଦଲାପ : ସି୍ଥର > ଥିର, ସ୍ଥାନ > ର୍ାନ, ସ୍କନ୍ଧ >କାନ୍ଧ, ସ୍ଥଳୀ>ର୍ଳୀ, ସ୍କଟୁର>କୁଟର 

 
ମଧ୍ୟବୟଞ୍ଜନ ଦ୍ଦଲାପ : ବକୁଳ > ବଉଳ, ମୁକୁଟ > ମଉଡ, ମାତା >ମାଆ, କୂପ>କୂଅ, 
ଦ୍ଦଭାଗୀ>ଦ୍ଦଭାଇ, ଶବର>ଶଅର 

 

ଅନ୍ତୟବୟଞ୍ଜନ ଦ୍ଦଲାପ : ଭବଷିୟତ୍ > ଭବଷିୟ, ଦ୍ଦତଜ୍ସ୍ > ଦ୍ଦତଜ୍,  ପଶ୍ଚାତ୍>ପଛ, ଦ୍ଦନତ୍ର>ଦ୍ଦନତ, 
ଦ୍ଦଭାଗୀ>ଦ୍ଦଭାଇ, ଶବର>ଶଅର, ଜ୍ୟଷ୍ଠଶ୍ୱଶୁର >ଦ୍ଦଜ୍ଠାଶୁର ଇତୟାଦ୍।ି 
 

 ଉପଦ୍ଦରାକ୍ତ ଏହ ି ତନିପି୍ରକାର ଧ୍ୱନଦି୍ଦଲାପ ବୟତୀତ ଯଦ୍ ି ଦୁ୍ଇଟ ି ସଦ୍ଦମାଚ୍ଚାରିତ ସିଦ୍ଦଲବଲ ବା 
ଅକ୍ଷରରୁ ଦ୍ଦଗାଟଏି ଦ୍ଦଲାପ ହୁଏ ତାହାକୁ ସମାକ୍ଷର ଦ୍ଦଲାପ (hypology) କୁହାଯାଏ। 
ସାଧାରଣତଃ ମାନବ ମସି୍ତଷ୍କ ଏକ ପ୍ରକାର ଅକ୍ଷରକୁ ଏକ ସମୟଦ୍ଦର ଦୁ୍ଇର୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ 
କରିବାକୁ ଚାଦ୍ଦହ ନାହିଁ। ଦ୍ଦତଣୁ ଦ୍ଦଗାଟକୁି ଛାଡଦି୍ଏି। ଏହ ି ଛାଡ ି ଦ୍ଦଦ୍ବାକୁ କୁହାଯାଏ ସମାକ୍ଷର 
ଦ୍ଦଲାପ ; ଯର୍ା : ପାଦ୍ଦଦ୍ାଦ୍କ > ପାଦୁ୍କ, ନାକକଟା>ନାକଟା, ଚକି୍କଣ >ଚକିଣ । 

 

2.4.2 ଆଗମ (thesis): 
 

ଧ୍ୱନଦି୍ଦଲାପ ପରି ଧ୍ୱନରି ଆଗମ ମଧ୍ୟ ଭାଷିକ ଧ୍ୱନ ି ପରିବତ୍ତତନର ଅନୟତମ ଦ୍ଗି। ଶବ୍ଦଦ୍ଦର 
ଦ୍ଦକୌଣସି ନୂତନ ଧ୍ୱନରି ଆଗମନକୁ ଭାଷାବଜି୍ଞାନଦ୍ଦର ଧ୍ୱନୟାଗମ କୁହାଯାଏ। ଏହ ିଆଗମ ଧ୍ୱନ ି 
ସ୍ୱରଧ୍ୱନ ି ବା ବୟଞ୍ଜନଧ୍ୱନ ି ଦ୍ଦହାଇପାରନ୍ତ।ି ଦ୍ଦଯପରିକ ି ସ୍କଲୁ > ଇସ୍କଲୁ, କମତ > କରମ, ପବୂତ 
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>ପୂରୁବ, ଗଲାସ୍>ଗିଲାସ, ଭକି୍ତ>ଭକତ ି ଇତୟାଦ୍।ି  ଯଦ୍ ିଆଦ୍ୟଧ୍ୱନରି ଆଗମ ଘଦ୍ଦଟ ତାହାକୁ 
ଆଦ୍ୟଆଗମ, ମଧ୍ୟ ଧ୍ୱନରି ଆଗମ ଦ୍ଦହଦ୍ଦଲ ତାହାକୁ ମଧ୍ୟାଗମ ଏବଂ ଅନ୍ତଃ ଧ୍ୱନରି ଆଗମ 
ଦ୍ଦହଦ୍ଦଲ ଅନ୍ତୟାଗମ କୁହାଯାଏ। 

 

ଏହ ିଧ୍ୱନଆିଗମରୁ ଦ୍ଦକଦ୍ଦତକ ଉଦ୍ାହରଣ ନମିନଦ୍ଦର ପ୍ରଦ୍ାନ କରାଗଲା: 
 

ଆଦ୍ୟସ୍ୱରାଗମ: ପଯତୟାପ୍ତ > ଅପଯତୟାପ୍ତ, ସ୍ତ୍ରୀ> ଇସ୍ତ୍ରୀ, ସ୍ନାନ>ଅସ୍ନାନ, ସ୍ପଷ୍ଟ >ଅସ୍ପଷ୍ଟ 

ମଧ୍ୟସ୍ୱରାଗମ: ଧମତ > ଧରମ, ଜ୍ନମ> ଜ୍ନମ, ମଦ୍ତ>ମରଦ୍, କମତ > କରମ, ନକତ>ନରକ 

ଅନ୍ତୟସ୍ୱରାଗମ: ଜ୍ଗତ୍ > ଜ୍ଗତ, ଇଜ୍ଜତ୍>ଇଜ୍ଜତ, ବାସ୍>ବାସୁ, ସମ୍ରାଟ୍ > ସମ୍ରାଟ, ସତ୍>ସତ, 
ସଂପଦ୍>ସଂପଦ୍ 

ଆଦ୍ୟବୟଞ୍ଜନାଗମ: ଅସି୍ଥ > ହଡ଼ଡ ି(‘ହ’ ର ଆଗମ), ଉଲ୍ଲାସ > ହୁଲ୍ଲାସ (‘ହ’ ର ଆଗମ), ଓଷ୍ଠ 
>ଦ୍ଦହାଠ (‘ହ’ର ଆଗମ) 
ମଧ୍ୟବୟଞ୍ଜନାଗମ: ଦ୍ଦକହ ି ଦ୍ଦକହ ି ମଧ୍ୟ ଏହ ି ମଧ୍ୟବୟଞ୍ଜନର ଆଗମନକୁ ‘ସ୍ୱରଉକି୍ତ’ କହରି୍ାନ୍ତ।ି 
ଦୁ୍ଇଟ ିବୟଞ୍ଜନ ମଧ୍ୟଦ୍ଦର ଉଚ୍ଚାରଣର ସୁଗମତାପାଇ  ସ୍ୱରର ଆଗମନ ଦ୍ଦହଦ୍ଦଲ ତାହାକୁ ସ୍ୱରଉକି୍ତ 
କୁହାଯାଏ। ଏହ ିମଧ୍ୟବୟଞ୍ଜନର ଉଦ୍ାହରଣଗୁଡକି ଦ୍ଦହଉଛନ୍ତ:ିସ୍ନାନ > ସିନାନ, ଦ୍ଦସ୍ନହ > ସିଦ୍ଦନହ, 
ପୀଡା >ପୀଡ଼ଡା, ଅନ୍ଧକାର>ଅନ୍ଧତକାର, ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍>ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ତ, ସହାଯୟ>ସାହାଯତୟ (‘ର’ ର ଆଗମ), 
ମୁକ୍ତା>ମୁକୁତା 
ଅନ୍ତୟବୟଞ୍ଜନାଗମ: ଉମରା > ଉମରାୱ, ଦ୍ଦଦ୍ହ > ଦ୍ଦଦ୍ହାତ୍,  ଆରବୀ>ଆରବୀକ, ନୀଚ>ନୀଚ୍ଚ 

  
2.4.3 ବ୍ି୍ ର୍ଯ୍ୟୟ (Metathesis): 

 

ବପିଯତୟୟଦ୍ଦର ଧ୍ୱନମିାନଙ୍କର ସ୍ଥାନ ପରିବତ୍ତତି ଦ୍ଦହାଇର୍ାଏ। ଏଥିଦ୍ଦର ଦ୍ଦକୌଣସି ଶବ୍ଦର 
ସ୍ୱର, ବୟଞ୍ଜନ ବା ଅକ୍ଷର ଦ୍ଦଗାଟଏି ସ୍ଥାନରୁ ଆଉ ଦ୍ଦଗାଟଏି ସ୍ଥାନକୁ ଚାଲିଯାଏ ଏବଂ ଦ୍ୱତିୀୟ 
ସ୍ଥାନର ସ୍ୱର, ବୟଞ୍ଜନ ବା ଅକ୍ଷର ପ୍ରର୍ମ ସ୍ଥାନକୁ ଚାଲିଆଦ୍ଦସ। ସ୍ୱରଦ୍ଦର ଏହ ିବପିଯତୟ ଘଟଦି୍ଦଲ 
ତାହାକୁ ‘ସ୍ୱର-ବପିଯତୟ’ ଓ ବୟଞ୍ଜନଦ୍ଦର ଏହ ି ବପିଯତୟ ଘଟଦି୍ଦଲ ତାହାକୁ ‘ବୟଞ୍ଜନ-ବପିଯତୟ’ 
କୁହାଯାଏ। ଏହ ିବପିଯତୟ ପାଶ୍ୱତବତ୍ତତୀ ବା ଦୂ୍ରବତ୍ତତୀ ଦ୍ଦହାଇପାଦ୍ଦର। 

 

ସ୍ୱର-ବପିଯତୟ: କାଳ>କଳା, ନାଳ>ନଳା, କାଣ>କଣା, ପାଗଳ>ପଗଳା, ଅରିଷ୍ଟ>ଅରଷି୍ଟ, 
ବଙ୍ଗଳା>ବଙ୍ଗାଳ 
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ବୟଞ୍ଜନ-ବପିଯତୟ:ବୁଡ>ଡୁବ, ରିକ୍ସା>ରିସ୍କା, ବସି୍କଟୁ>ବକୁି୍ସଟ, ବାକ୍ସ>ବାସ୍କ, 
ବାରଣାସୀ>ବାଣରାସୀ, ଦ୍ଦକାଟର>ଦ୍ଦକାରଡ 

ଦ୍ଦତଦ୍ଦବ ଏହ ିବପିଯତୟୟ ସାଧାରଣତଃ ଦ୍ଦଛାଟ ପିଲା ଓ ଅଶକିି୍ଷତ ଦ୍ଦଲାକଙ୍କ ଉଚ୍ଚାରଣଦ୍ଦର ବହୁଳ 
ଭାଦ୍ଦବ ଦ୍ଦଦ୍ ାଯାଇର୍ାଏ। 
 

 

2.4.4 ସମୀଭବ୍ନ (Assimilation): 

 

ଶବ୍ଦର ଉଚ୍ଚାରଣ ସମୟଦ୍ଦର ଦ୍ଦକୌଣସି ଯଦ୍ ି ଦୁ୍ଇଟ ି ବଷମଧ୍ୱନ ି ପାରସ୍ପରିକ ପ୍ରଭାବ 
ଦ୍ଦହତୁ ଦ୍ଦଗାଟଏି ଧ୍ୱନ ିସ୍ଥାନଦ୍ଦର ଅନୟଏକ ଧ୍ୱନ ିଅବସ୍ଥାପିତ ହୁଏ, ଦ୍ଦସହ ିବୟାପାରକୁ ସମୀକରଣ 
ବା ସମୀଭବନ କୁହାଯାଏ। ଏହ ିପ୍ରକି୍ରୟାଦ୍ଦର ପୂବତବତ୍ତତୀ ଧ୍ୱନ ିପରବତ୍ତତୀ ଧ୍ୱନକୁି, ପରବତ୍ତତୀ ଧ୍ୱନ ି
ପୂବତବତ୍ତତୀ ଧ୍ୱନକୁି ବା ଉଭୟ ଧ୍ୱନ ିପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରଭାବତି କରିପାରନ୍ତ।ି  ଉଦ୍ାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ‘ଦ୍କି୍ 
ଅମବର’ ଶବ୍ଦକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ ଦ୍ଦବଦ୍ଦଳ ‘ଅ’ ଧ୍ୱନରି ପ୍ରଭାବଦ୍ଦର ‘କ’ ଧ୍ୱନ ିସ୍ଥାନଦ୍ଦର ତାହାର ସଦ୍ଦଘାଷ 
ରୂପ ‘ଗ’ ଧ୍ୱନ ିଉଚ୍ଚାରିତ ଦ୍ଦହାଇ ‘ଦ୍ଗିମବର’ ଶବ୍ଦର ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ଦ୍ଦସହପିରି ‘ଜ୍ଗତ୍ ନାର୍’ ଶବ୍ଦ 
ଉଚ୍ଚାରଣ ସମୟଦ୍ଦର ‘ନ’ ପ୍ରଭାବଦ୍ଦର ‘ତ୍’ ସ୍ଥାନଦ୍ଦର ‘ନ୍’ ଅବସ୍ଥାପିତ ଦ୍ଦହବାରୁ ‘ଜ୍ଗନ୍ନାର୍’ ଶବ୍ଦ 
ଉଚ୍ଚାରିତ ଦ୍ଦହାଇର୍ାଏ। 

 

ଏହ ିସମୀଭବନ ସ୍ୱରଧ୍ୱନ ିଓ ବୟଞ୍ଜନଧ୍ୱନ ିଉଭୟ ଦ୍ଦକ୍ଷତ୍ରଦ୍ଦର ଦ୍ଦଦ୍ ାଯାଏ।  
ସ୍ୱର-ସମୀଭବନର ଦ୍ଦକଦ୍ଦତକ ଉଦ୍ାହରଣ ଦ୍ଦହଉଛନ୍ତ:ିଜୁ୍ଲମ >ଜୁ୍ଲୁମ, ଉପକାର>ଉପୁକାର, 
ସାହସ >ସାହାସ, ଉପରି >ଉପର ଇତୟାଦ୍।ି ଏହସିବୁ ଉଦ୍ାହରଣଦ୍ଦର ପୂବତବତ୍ତତୀ ସ୍ୱର ପରବତ୍ତତୀ 
ସ୍ୱରକୁ ପ୍ରଭାବତି କରଛିନ୍ତ।ି ମାତ୍ର ଅଙୁ୍ଗଳ ି> ଉଙୁ୍ଗଳ,ି ସଂଜ୍ଞା >ସାଂଜ୍ଞା, ସହାୟ > ସାହା ଆଦ୍ ି
ଉଦ୍ାହରଣଦ୍ଦର ପରବତ୍ତତୀ ସ୍ୱରଧ୍ୱନ ି ପୂବତବତ୍ତତୀ ଦୂ୍ରରସ୍ଥ ସ୍ୱରଧ୍ୱନକୁି ପ୍ରଭାବତି କରିବାରୁ ଧ୍ୱନ ି
ପରିବତ୍ତତନ ଘଟଛି।ି 
ବୟଞ୍ଜନ-ସମୀଭବନର ଦ୍ଦକଦ୍ଦତକ ଉଦ୍ାହରଣ ଦ୍ଦହଉଛନ୍ତ:ି ଚକ୍ର >ଚକ୍ କ, ବୟାଘ୍ର>ବାଗ୍ ଘ, 

ମିତ୍ର>ମିତ୍ତ, ଯଜ୍ମାନ>ଦ୍ଦଜ୍ଜ୍ମାନ, ସକତରା > ସକ୍ କର, ଗଳ୍ପ > ଗପ ପ, ଫାଲ୍ ଗୁନ>ଫଗ୍ ଗୁଣ 

ଇତୟାଦ୍।ି ବହୁ ଦ୍ଦକ୍ଷତ୍ରଦ୍ଦର ଦୁ୍ଇଟ ିବୟଞ୍ଜନଧ୍ୱନ ିପା ାପାଖି ନରହ ିଦୂ୍ରଦ୍ଦର ଥିଦ୍ଦଲ ମଧ୍ୟ ପରବତ୍ତତୀ 
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ବୟଞ୍ଜନଧ୍ୱନ ିପୂବତବତ୍ତତୀ ବୟଞ୍ଜନଧ୍ୱନକୁି ପ୍ରଭାବତି କରିର୍ାଏ। ଯର୍ା: ଦୁ୍ଗ୍ ଧ> ଦୁ୍ର୍ଦ୍, ବଳ୍ କଳ > 

ବକ୍ କଳ, ସତ୍ ଜ୍ନ > ସଜ୍ଜନ ଇତୟାଦ୍।ି 

ଇଂରାଜ୍ୀଦ୍ଦର open ଶବ୍ଦର ଉଚ୍ଚାରଣ ଦ୍ଦବଦ୍ଦଳ p ଓ n ପରସ୍ପରର ନକିଟବତ୍ତତୀ ଦ୍ଦହବାରୁ n ଧ୍ୱନ ି
m ଧ୍ୱନଦି୍ଦର ପରିବତ୍ତତି ଦ୍ଦହାଇ ଉଚ୍ଚାରିତ ସମୟଦ୍ଦର ‘oupn’ ବଦ୍ଳଦ୍ଦର ‘oupm’ ଭଳ ି
ଉଚ୍ଚାରିତ ଦ୍ଦହାଇର୍ାଏ। 

 

2.4.5 ବ୍ଷିମୀଭବ୍ନ (Dissimilation): 
 

ବଷିମୀଭବନ ସମୀଭବନର ଠକି୍ ବପିରୀତ କହଦି୍ଦଲ ଚଦ୍ଦଳ। ଦ୍ଦକୌଣସି ଧ୍ୱନ ି ଅନୟଏକ 
ସମଧ୍ୱନକୁି ପ୍ରଭାବତି କରିବା ଫଳଦ୍ଦର ଯଦ୍ ି ଦ୍ଦସହ ି ଧ୍ୱନଟି ି ପରିବତ୍ତତି ଦ୍ଦହାଇଯାଏ, ଦ୍ଦତଦ୍ଦବ 
ଦ୍ଦସହ ି ବୟାପାରକୁ ବଷିମୀଭବନ କୁହାଯାଏ। ସାଧାରଣତଃ ଉଚ୍ଚାରଣଦ୍ଦର ସରଳତା ପାଇ  
ବଷିମୀଭବନର ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପରୂ୍ଣ୍ତ। ଓଡଆିଦ୍ଦର ର, ଲ, ମ, ନ ଆଦ୍ ିଧ୍ୱନ ିବଦି୍ଦଶଷଭାଦ୍ଦବ ଏହ ି
ପ୍ରକି୍ରୟାଦ୍ଦଯାଗ ୁ ପ୍ରଭାବତି ଦ୍ଦହାଇ ପରିବତ୍ତତି ଦ୍ଦହାଇର୍ାନ୍ତ।ି ଓଡଆିଦ୍ଦର ‘ଲାଲ୍ ରଙ୍ଗ’ କୁ ଦ୍ଦକହଦି୍ଦକହ ି
‘ନାଲ୍ ରଙ୍ଗ ବା ନାଲିରଙ୍ଗ’ କହରି୍ାନ୍ତ।ି  ଧ୍ୱନ ି ପରିବତ୍ତତନ ଦ୍ଗିରୁ ଏହ ି ବଷିମୀଭବନ ଉଭୟ 
ସ୍ୱରଧ୍ୱନ ିଓ ବୟଞ୍ଜନଧ୍ୱନ ିଦ୍ଦକ୍ଷତ୍ରଦ୍ଦର ଦ୍ଦଦ୍ ାଯାଇର୍ାଏ।  
ସ୍ୱର ବଷିମୀଭବନର ଉଦ୍ାହରଣଗୁଡକି ଦ୍ଦହଉଛନ୍ତ:ି  ତଳିକ > ତଳିକି,ି ପୁରୁଷ > ପୁରିଷ, ମୁକୁଟ> 

ମଉଡ ଇତୟାଦ୍।ି ପ୍ରର୍ମ ଦୁ୍ଇଟ ି ନମୁନାଦ୍ଦର ପୂବତ ସ୍ୱରଧ୍ୱନଟି ି ପରବତ୍ତତୀ ସ୍ୱରଧ୍ୱନକୁି ପ୍ରଭାବତି 
କରୁଥିବା ଦ୍ଦବଦ୍ଦଳ, ତୃତୀୟ ନମନୁାଦ୍ଦର ପରସ୍ୱରଟ ିଅପରବିତ୍ତିତ ରହ ିପୂବତସ୍ୱରଧ୍ୱନକୁି ପରବିତ୍ତତି 
କରୁଛ।ି 
 

ବୟଞ୍ଜନ ବଷିମୀଭବନର ଉଦ୍ାହରଣଗୁଡକି ଦ୍ଦହଉଛନ୍ତ:ି ସମ୍ମାନ > ସନମାନ, ଲାଙୁ୍ଗଡ > ଲାଙୁ୍ଗଳ, 
ଲାଙ୍ଗଳ >ନଙ୍ଗଳ, ଆରମାରିଓ > ଆଲମାରି ଇତୟାଦ୍।ି 

 

2.4.6  ଯ ାଷୀଭବ୍ନ (Vocalization): 
 

ଧ୍ୱନ ି ପରିବତ୍ତତନର ଅନୟତମ ଦ୍ଗି ଦ୍ଦହଉଛ ି ଦ୍ଦଘାଷୀଭବନ ବା ଦ୍ଦଘାଷୀକରଣ।  ଓଡଆିଦ୍ଦର 
ବୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ତଦ୍ଦର ଥିବା ବଗତରୁ ପ୍ରର୍ମ ଓ ଦ୍ୱତିୀୟ ଧ୍ୱନ ି ଅଦ୍ଦଘାଷ ଧ୍ୱନ ି ଦ୍ଦହାଇଥିବା ଦ୍ଦବଦ୍ଦଳ 
ତୃତୀୟ, ଚତୁର୍ତ, ପଞ୍ଚମ ତର୍ା ‘ଯ୍, ର୍, ଳ୍, ବ୍, ହ୍’ ଇତୟାଦ୍ ିସଦ୍ଦଘାଷଧ୍ୱନ ିଅଟନ୍ତ।ି ସଦ୍ଦଘାଷ ଧ୍ୱନ ି
ଅଦ୍ଦଘାଷ ଧ୍ୱନଦି୍ଦର ବା ଅଦ୍ଦଘାଷ ଧ୍ୱନ ି ସଦ୍ଦଘାଷ ଧ୍ୱନଦି୍ଦର ପରିବତ୍ତତି ଦ୍ଦହବାର ପ୍ରକି୍ରୟାକୁ 
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ଦ୍ଦଘାଷୀକରଣ କୁହାଯାଏ।  ଶାକ>ଶାଗ, ପାଠୀ>ପାଢୀ, ପାକ>ପାଗ, ସିକା>ସିଂଗା, 
ପାକଳ>ପାଗଳ, ଦ୍ଦବତ>ଦ୍ଦବଦ୍ ଇତୟାଦ୍ ିଦ୍ଦଘାଷୀଭବନର ଉଦ୍ାହରଣ ଅଟନ୍ତ।ି  
 

ଏହା ବୟତୀତ ଅଦ୍ଦଘାଷବୟଞ୍ଜନ ସନ୍ଧଦି୍ଦର ଦ୍ଦଘାଷୀଭବନର ବହୁଳ ଦୃ୍ଷ୍ଟାନ୍ତ ଦ୍ଦଦ୍ଖିବାକୁ ମିଳରି୍ାଏ 
ଦ୍ଦଯପରିକ:ି  ଉତ୍+ଭବ> ଉଦ୍ଭବ, ଦ୍କି୍+ଅନ୍ତ >ଦ୍ଗିନ୍ତ ଇତୟାଦ୍।ି  
ଦ୍ଦସହପିରି ଦ୍ଦଘାଷଧ୍ୱନ ି ଅଦ୍ଦଘାଷଧ୍ୱନଦି୍ଦର ପରିବତ୍ତତି ଦ୍ଦହଦ୍ଦଲ ତାହାକୁ ଅଦ୍ଦଘାଷୀକରଣ 
କୁହାଯାଏ। ଯର୍ା ବୟଜ୍ନ >ବଚିଣା, ଅବସର>ଅପସର, ନଗର>ନକର, ସଂବାଦ୍>ସଂପାଦ୍ 
ଇତୟାଦ୍।ି 

 

2.4.7 ମହାପ୍ରାଣୀଭବ୍ନ (Aspiration) ଏବ୍ଂଅଳ୍ପପ୍ରାଣୀଭବ୍ନ (De-aspiration): 
 

ପ୍ରାଣତ୍ୱ ଦୃ୍ଷି୍ଟରୁ ଭାଷିକ ଧ୍ୱନ ି ଦୁ୍ଇ ପ୍ରକାରର। ଅଳ୍ପପ୍ରାଣ ଧ୍ୱନ ି ଓ ମହାପ୍ରାଣ ଧ୍ୱନ।ି ମହାପ୍ରାଣ 
ଧ୍ୱନକୁି ଉଚ୍ଚାରଣ କଲାଦ୍ଦବଦ୍ଦଳ ଅଧିକ ଶ୍ୱାସ ନଗିତତ ଦ୍ଦହାଇର୍ାଏ ଓ ଅଧିକ ଶକି୍ତ ପ୍ରଦ୍ଦୟାଗ 
କରିବାକୁ ପଡରି୍ାଏ। ବୟଞ୍ଜନ ବଗତର ଦ୍ୱତିୀୟ ଓ ଚତୁର୍ତ ବର୍ଣ୍ତମହାପ୍ରାଣ ଧ୍ୱନ ି ଅଟନ୍ତ।ି କନୁି୍ତ 
ଅଳ୍ପପ୍ରାଣ ଧ୍ୱନ ି ଉଚ୍ଚାରଣ ଦ୍ଦବଦ୍ଦଳ ଅଦ୍ଦପକ୍ଷାକୃତ ଅଳ୍ପ ଶ୍ୱାସ ନଗିତତ ଦ୍ଦହାଇର୍ାଏ ଓ ଅଳ୍ପଶକି୍ତ 
ଉପଦ୍ଦଯାଗ କରିବାକୁ ପଦ୍ଦଡ। ବୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନ ି ବଗତର ପ୍ରର୍ମ ଓ ତୃତୀୟ ବର୍ଣ୍ତ ଅଳ୍ପପ୍ରାଣ ଧ୍ୱନ ି
ଅଟନ୍ତ।ି 
ଶବ୍ଦର ଉଚ୍ଚାରଣ ସମୟଦ୍ଦର ବୟବହୃତ ଅଳ୍ପପ୍ରାଣ ଧ୍ୱନ ି ମହାପ୍ରାଣ ଧ୍ୱନଦି୍ଦର ପରିଣତ ଦ୍ଦହଦ୍ଦଲ 
ତାହାକୁ ମହାପ୍ରାଣୀଭବନ କୁହାଯାଏ। ଦ୍ଦସହପରି ଉଚ୍ଚାରଣ ସମୟଦ୍ଦର ମହାପ୍ରାଣ ଧ୍ୱନ ିଅଳ୍ପପ୍ରାଣ 
ଧ୍ୱନଦି୍ଦର ପରିଣତ ଦ୍ଦହଦ୍ଦଲ ତାହାକୁ ଅଳ୍ପପ୍ରାଣୀ ଭବନ କୁହାଯାଏ। 
 

ମହାପ୍ରାଣୀଭବନର ଉଦ୍ାହରଣ ଦ୍ଦହଉଛନ୍ତ:ି କାଶ >  ାଶ, ଅକତ > ଅ ତ, ପାଶ >ଫାଶ, ଦ୍ଦବଶ 
>ଦ୍ଦଭଶ, କସି୍ ମିସ୍ > ଖିସ୍ ମିସ୍, ସକାଳ > ସ ାଳ, ଭରତ >ଭରର୍, ତଟସ୍ତ > ତଟସ୍ଥ 

ଅଳ୍ପପ୍ରାଣୀଭବନର ଉଦ୍ାହରଣ ଦ୍ଦହଉଛନ୍ତ:ିବଳଷି୍ଠ >ବଳଷି୍ଟ, ପାପିଷ୍ଠ>ପାପିଷ୍ଟ, ଦ୍ଦେଷ୍ଠ>ଦ୍ଦେଷ୍ଟ, 
ବନୁ୍ଧ >ବଦୁ, ପଘା>ପଗା, ସିଧା>ସିଦ୍ା, ଶଙୁ୍ଖଳବିା>ଶଙୁ୍କଳବିା 

 
2.4.8 ନାସିକୟୀକରଣ (Nasalization): 

 

ନାସିକୟିକରଣ ଓଡଆିଦ୍ଦର ଉଚ୍ଚାରଣ ଦ୍ଦବଦ୍ଦଳ ଉଭୟ ସ୍ୱର ଓ ବୟଞ୍ଜନଧ୍ୱନ ିଦ୍ଦକ୍ଷତ୍ରଦ୍ଦର ଦ୍ଦଦ୍ଖିବାକୁ 
ମିଦ୍ଦଳ। ନାସିକୟବୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନ ିଲୁପ୍ତ ଦ୍ଦହବା ଫଳଦ୍ଦର ଯଦ୍ ିଅବଶଷି୍ଟ ସ୍ୱରଧ୍ୱନ ିଅନୁନାସିକୟ ଭାଦ୍ଦବ 
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ଉଚ୍ଚାରିତ ହୁଏ, ଦ୍ଦସହ ି ପ୍ରକି୍ରୟାକୁ ଅନୁନାସିକୀଭବନ କୁହାଯାଏ। ଯର୍ା ବାମ>ବ ା, 
ଦ୍ଦକାମଳ>କଅ ଳ, କୁମାର>କୁଆ ର, ଧୂମ>ଧୂଆ , ଭ୍ରମର>ଭଅ ର, ମାମୀ>ମାଇ  ଇତୟାଦ୍।ି 
ଏହସିବୁ ଉଦ୍ାହରଣଦ୍ଦର ନାସିକୟ ବୟଞ୍ଜନ [ମ୍] ଲୁପ୍ତ ଦ୍ଦହାଇ ଅବଶଷି୍ଟ ସ୍ୱରଧ୍ୱନଦି୍ଦର ନାସିକୟତା 
ଯୁକ୍ତ ଦ୍ଦହାଇ ଧ୍ୱନ ିପରିବବତ୍ତତନ କରୁଛ।ି 
 

ଅଦ୍ଦନକ ସମୟଦ୍ଦର ଅନୁନାସିକୟ ଧ୍ୱନ ିନର୍ାଇ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱରଧ୍ୱନ ିଅନୁନାସିୟକୟ ଦ୍ଦହାଇଯାଏ। ଯର୍ା: 
ହସିବା>ହ ସିବା, ଯାଉଛ>ିଯ ାଉଛ,ି ସପତ>ସ ାପ, ଦ୍ଦଯାଗୁ>ଦ୍ଦଯାଗ ୁ, ଅଛୁ>ଅଛ ୁ , ଆଖି>ଆ ଖି 
ଇତୟାଦ୍।ି 
 

ନାସିକୟବୟଞ୍ଜନର ସଂସଗତଦ୍ଦର ବୟଞ୍ଜନ ନାସିୟକୟତା ଯୁକ୍ତ ଦ୍ଦହଦ୍ଦଲ ନାସିକୟିଭବନ ଘଦ୍ଦଟ। ଯର୍ା 
–ନୀଳାଚଳ >ନୀଳାଞ୍ଚଳ, ହମିାଚଳ > ହମିାଞ୍ଚଳ, ମାଜ୍ତାର>ମା  ା଼୍ଞ୍ଜାର, ମକତଟ>ମାଙ୍କଡ, କକତଟ 
>କଙ୍କଡା, ପାପଡ>ପାମ୍ପ୍ଡ, ଉଚ୍ଚ>ଉଞ୍ଚ, ବକ୍ର>ବଙ୍କା ଇତୟାଦ୍।ି 

 
2.4.9 ମୂର୍ଦ୍୍ନୟୀକରଣ (Cerebralization): 

 

ମୂର୍ଦ୍ତନୟ ବଗତ ଦ୍ଦହାଇନଥିବା ଧ୍ୱନ ି ମୂର୍ଦ୍ତନୟ ଧ୍ୱନଦି୍ଦର ପରିଣତ ଦ୍ଦହଦ୍ଦଲ ତାହାକୁ ମୂର୍ଦ୍ତନୟୀକରଣ 
କହନ୍ତ।ି’ଋ’, ‘ର’, ‘ଷ୍’ ପ୍ରଭୃତ ିମୂର୍ଦ୍ତନୟ ଧ୍ୱନରି ପ୍ରଭାବଦ୍ଦର ଦ୍ନ୍ତୟବୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନ ିମୂର୍ଦ୍ତନୟଧ୍ୱନଦି୍ଦର 
ପରିଣତ ଦ୍ଦହାଇଯାନ୍ତ।ି ଏହ ି ପ୍ରକି୍ରୟାଦ୍ଦର ପରିବତ୍ତତି ଧ୍ୱନରି ଉଦ୍ାହରଣ ଦ୍ଦହଉଛନ୍ତ ି – ମତୃ୍ତକିା 
>ମାଟ,ି ବୃର୍ଦ୍>ବୁଢା, ହରିତକ>ହରିଡା, ମତୃ>ମଡା, ଗତ୍ତତ>ଗାଢ, ପତତି>ପଡଆି, ଗ୍ରନ୍ଥି>ଗଣ୍ଠ,ି 
ମନୁଷୟ>ମଣିଷ, ଦ୍କି୍ଷଣ > ଡାହାଣ ଇତୟାଦ୍।ି 
 

କନୁି୍ତ ଏପରି ବହୁ ଉଦ୍ାହରଣ ମଧ୍ୟ ଅଛ,ି ଦ୍ଦଯଉ ଥିଦ୍ଦର ମୂର୍ଦ୍ତନୟ ଧ୍ୱନରି ସଂସଗତ ନର୍ାଇ 
ଦ୍ନ୍ତୟବୟଞ୍ଜନ ମୂର୍ଦ୍ତନୟ ଧ୍ୱନଦି୍ଦର ବଦ୍ଳ ି ଯାଆନ୍ତ।ି ଯର୍ା – ପତତି >ପଡଆି, ଜ୍ନ>ଜ୍ଣ, 
ଦ୍ଦଫନ>ଦ୍ଦଫଣ, ବନ>ବଣ, ଭଗିନୀ>ଭଉଣୀ ଇତୟାଦ୍ ି 

 

2.4.10 ତାଲବ୍ୟୀକରଣ (Palatalization): 
 

ଦ୍ନ୍ତୟବୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନ ି ତାଲବୟଧ୍ୱନରି ସଂସ୍ପଶତଦ୍ଦର ଆସି ଉଚ୍ଚାରଣ ଦ୍ଦବଦ୍ଦଳ ତାଲବୟଧ୍ୱନଦି୍ଦର 
ପରିବତ୍ତତି ଦ୍ଦହାଇର୍ାନ୍ତ।ି ଏହ ିପ୍ରକି୍ରୟାକୁ ତାଲବୟୀଭବନ କୁହାଯାଏ। ଓଡଆିଦ୍ଦର ଚ୍, ଛ୍, ଜ୍, ଝ୍, 
ଯ୍, ଶ୍ ଆଦ୍ ିତାଲବୟ ଧ୍ୱନ ିଅଟନ୍ତ।ି ଯର୍ା – ତାଜ୍ା >ଚାଜ୍ା, ସଦ୍ୟ>ସଜ୍, ସୂଚୀ>ଛୁଞ୍ଚ,ି ମଧ୍ୟ>ମଝ,ି 
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ନୃତୟ>ନାଚ, ବାଦ୍ୟ>ବାଜ୍ା, ମଧ୍ୟମ>ମଝଆି , ଅଦ୍ଦବାଧ୍ୟ>ଅବୁଝା, ସତ୍ର>ଛତ୍ର, ସସାଙ୍କ >ସଶାଙ୍କ, 
ସତ୍ ଜ୍ନ > ସଜ୍ଜନ, ଅଦ୍ୟ > ଆଜ୍ ିଇତୟାଦ୍।ି 
 

 

 

 

2.4.11 ସ୍ୱରସଂଗତ ି(Vowel harmony): 
 

ଦୁ୍ଇଟ ି ସ୍ୱରଧ୍ୱନ ି ମଧ୍ୟରୁ ଦ୍ଦଗାଟଏି ସ୍ୱରଧ୍ୱନରି ପ୍ରଭାବଦ୍ଦର ଅନୟ ସ୍ୱରଧ୍ୱନରି ପ୍ରକୃତଦି୍ଦର ଯଦ୍ ି
ପରିବତ୍ତତି ଦ୍ଦହଦ୍ଦଲ ଉଭୟ ସ୍ୱରଧ୍ୱନ ି ମଧ୍ୟଦ୍ଦର ଏକ ସଂଗତ ି ସ୍ଥାପନ ହୁଏ। ଏହ ି ସଂଗତ ି ବା 
ସାମଞ୍ଜସୟକୁ ସ୍ୱରସଂଗତ ି କହନ୍ତ।ି ଉଚ୍ଚାବସି୍ଥତ ସ୍ୱରଧ୍ୱନ ି ନମିନାବସି୍ଥତ ସ୍ୱରଧ୍ୱନକୁି ନଜି୍ ଆଡକୁ 
ଟାଣିଦ୍ଦନବାକୁ ଦ୍ଦଚଷ୍ଟା କରିର୍ାଏ। ଦ୍ଦଯପରିକ ି ‘କଡାଇ’ ଶବ୍ଦସ୍ଥ ‘ଇ’ ସ୍ୱରଧ୍ୱନ ି ପୂବତବତ୍ତତୀ “ଆ’ 
ସ୍ୱରଧ୍ୱନକୁି ସମୀକୃତ କରିବାକୁ ଦ୍ଦଚଷ୍ଟା କଲାଦ୍ଦବଦ୍ଦଳ, ଏହା ସଂପୂର୍ଣ୍ତ ସମୀକୃତ ନଦ୍ଦହାଇ ‘ଏ’ ଦ୍ଦର 
ପରିଣତ ଦ୍ଦହାଇଛ।ି ଏଥିଦ୍ଦଯାଗ ୁ ‘କଡାଇ’ କୁ ଦ୍ଦକହଦି୍ଦକହ ି‘କଦ୍ଦଡଇ’ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିର୍ାନ୍ତ।ି  

 

ଏହ ିସ୍ୱରସଂଗତଦି୍ଦର ଧ୍ୱନ ିପରିବତ୍ତତନର ଦ୍ଦକଦ୍ଦତକ ଉଦ୍ାହରଣ ଦ୍ଦହଉଛନ୍ତ ି : ବଡିାଳ> ଦ୍ଦବଡାଳ, 
ଏକ୍ଷଣି > ଉଛୁଣି, ଲି ନ > ଦ୍ଦଲ ନ, ବଲିବ > ଦ୍ଦବଲ, ପଠାଉ > ପଦ୍ଦଠାଉ, ଗିଦ୍ଦଲ > ଦ୍ଦଗଦ୍ଦଲ 
(ମରାଠୀ) ଇତୟାଦ୍ ି

 

2.4.12 ଅ୍ନହିତି (Epenthesis): 
 

ଦ୍ଦକଦ୍ଦତକ ଭାଷାବତି୍ ମଧ୍ୟ-ଆଗମକୁ ଅପନହିତି ି ନାମଦ୍ଦର ନାମିତ କରିଛନ୍ତ।ି ଯାହାକୁ 
ଇଂରାଜ୍ୀଦ୍ଦର ‘epenthesis’ କୁହାଯାଏ। ଯଦ୍ ିଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟଦ୍ଦର ସମପ୍ରକୃତରି ସ୍ୱର ବା ଅର୍ଦ୍ତସ୍ୱର 
ଯର୍ା ସ୍ଥାନଦ୍ଦର ର୍ାଇ ପୂବତରୁ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୁଅନ୍ତ,ି ଦ୍ଦସହ ିସ୍ୱରାଗମନକୁ ଅପନହିତି ିକୁହାଯାଏ।  ଏହ ି
ପ୍ରକି୍ରୟାଦ୍ଦର ଦ୍ଦକୌଣସି ବୟଞ୍ଜନର ପରବତ୍ତତୀ ସ୍ୱର ଦ୍ଦସହ ିବୟଞ୍ଜନର ପୂବତଦ୍ଦର ଆସି ଦ୍ଦଦ୍ ାଦ୍ଏି। 
ଡକଟର ଶୟାମସୁଦର ଦ୍ାସ ଏହାକୁ ଅକ୍ଷର ଅପନହିତି ି ଭାବଦ୍ଦର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତ।ି ଓଡଆିଦ୍ଦର 
ଏପରି ଅପନହିତିରି ଉଦ୍ାହରଣ ବହୁତ୍ କମ୍ ଦ୍ଦହାଇଥିଦ୍ଦଲବ ି ଦ୍ଦସଥିରୁ ଭାଷାବତି୍ ଦ୍ଦକଦ୍ଦତକ 
ଉଦ୍ାହରଣ ପ୍ରଦ୍ାନ କରିଛନ୍ତ;ି ଯ ର୍ା - ଦ୍ଦବଗି>ଦ୍ଦବଇଗି, ବଂଶୀ>ବଇ ଶୀ, ଗଣ୍ଠ>ିଗଇଣ୍ଠ,ି 
ସାଧୁ>ସାଉଧୁ, ଅର>ିଅଇରି, ଏମିତ>ିଏଇମିତ,ି ଦ୍ଦସମିତ>ିଦ୍ଦସଇମିତ ିଇତୟାଦ୍।ି  
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ଆତ୍ମ-୍ରୀକ୍ଷଣ ପ୍ରେନାବ୍ଳୀ: 2.2 

(କ) ଧ୍ୱନରି ଆଗମରୁ ଧ୍ୱନଦି୍ଦର ପରିବତ୍ତତନ ସଂପକତଦ୍ଦର ପାଦ୍ଦଞ୍ଚାଟ ିଉଦ୍ାହରଣ ପ୍ରଦ୍ାନ କର। 

( ) ସମୀଭବନ ଦ୍ଦହତୁ ଧ୍ୱନଦି୍ଦର କପିରି ପରିବତ୍ତତନ ଦ୍ଦହାଇର୍ାଏ, ତାହାକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଉଦ୍ାହରଣ 
ମାଧ୍ୟମଦ୍ଦର ଉପସ୍ଥାପନା କର। 

(ଉପଦ୍ଦରାକ୍ତ ପ୍ରଶନର ଉତ୍ତର ପାଇ  ଏକକର ଦ୍ଦଶଷଭାଗକୁ ଯାଆନୁ୍ତ) 

________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

 

2.5  ଭାଷା ୍ରିବ୍ର୍ତ୍୍ନ କାହାକୁ କହନ୍ତ?ି 

 

ସମୟ ଦ୍ଦରାତଦ୍ଦର ଭାଷାଦ୍ଦର ନହିତି ଧ୍ୱନ,ି ରୂପ, ଅର୍ତ, ବାକୟ ସଂରଚନା ଦ୍ଦକୌଶଳ ଆଦ୍ ିସହତି 
ଅନୟାନୟ ଦ୍ଦବୈଶଷି୍ଟୟଗତ ପରିବତ୍ତତନ ପ୍ରକି୍ରୟାକୁ ଭାଷା ପରିବତ୍ତତନ କୁହାଯାଇର୍ାଏ। ଏହ ି ଦୃ୍ଷି୍ଟରୁ 
ଦ୍ଦକୌଣସି ଏକ ନେିଷି୍ଟ ଭାଷାଦ୍ଦର ନହିତି ଦୁ୍ଇଟ ି ଭାଷାଦ୍ଦବୈଜ୍ଞାନକି ଦ୍ଦକ୍ଷତ୍ରର ଅଧ୍ୟୟନକୁ ଭାଷା 
ପରିବତ୍ତତନର ଅଧ୍ୟୟନ କୁହାଯାଇର୍ାଏ। (ଆଲିଟଣ୍ଟାସ ଦ୍ଦକ. ଏବଂ ଅନୟମାଦ୍ଦନ 2007) ଏହ ି
ଭାଷା ପରିବତ୍ତତନ ଦ୍ଦଯତକି ିବାସ୍ତବ ଦ୍ଦସତକି ିଦ୍ୱ୍ାତ୍ମକ ମଧ୍ୟ। ଚତୁେତଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଓଡଆି ଭାଷା 
ବା ରୀତଯୁିଗୀୟ ଓଡଆି ଭାଷା ବତ୍ତତମାନର ଓଡଆି ଭାଷା ଠାରୁ ଏଦ୍ଦତ ଭିନ୍ନ ଦ୍ଦଯ ବନିା 
ପ୍ରଶକି୍ଷଣଦ୍ଦର ତାହାକୁ ସାଧାରଣ ମଣିଷଟଏି ବୁଝବିା କଷ୍ଟକର। ଏକ ନେିଷି୍ଟ ଭାଷାଦ୍ଦର 
ସମୟଦ୍ଦରାତଦ୍ଦର ପ୍ରାକ୍ ଓ ପରବତ୍ତତୀ ଅବସ୍ଥାଦ୍ଦର ବଦି୍ୟମାନ ଏହ ି ଭାଷିକ ବବିିଧତା ସବତଦ୍ା 
ସମାଦ୍ଦଲାଚକଙ୍କ ମନଦ୍ଦର କାହିଁକ ିଭାଷାଦ୍ଦର ପରିବତ୍ତତନ ଘଦ୍ଦଟ ତାହାର ପ୍ରଶନ କରିଆସିଛ।ି  
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ଭାଷା ସି୍ଥତଶିୀଳ ନୁଦ୍ଦହ ; ଗତଶିୀଳ। ଜ୍ୀବନ୍ତ ଭାଷା ହିଁ ନତିୟ ପରିବତ୍ତତନଶୀଳ 
ଦ୍ଦହଉର୍ାଏ। ଏହା ସତୟ ଦ୍ଦଯ ଭାଷା ଦ୍ଦଗାଟଏି ସାମାଜ୍କି ବସୁ୍ତ ଦ୍ଦହାଇଥିବାରୁ ପରଂପରାରୁ ଅଜ୍ତି 
ସଂପତ୍ତଟିଏି ମଧ୍ୟ। ଦ୍ଦତଣୁ ଭାଷା ତାହାର ଐତହିାସିକ ସୀମା ମଧ୍ୟଦ୍ଦର ନରିନ୍ତର ପ୍ରବହମାନ 
ଦ୍ଦହଉର୍ାଏ। ଏହ ିଦୃ୍ଷି୍ଟରୁ ଦ୍ଦକୌଣସି ଜ୍ୀବନ୍ତ ଭାଷାର କଛି ିଅନ୍ତମି ବା ପୂର୍ଣ୍ତ ରୂପ ନର୍ାଏ। ଆହୁରି 
ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦ୍ଦତୟକ ପ୍ରଚଳତି ଭାଷାର କଛି ି ଭାଷିକ ଦ୍ଦଗାଷ୍ଠୀ ରହବିା ସ୍ୱାଭାବକି ଦ୍ଦଯଉ ମାଦ୍ଦନ ଉକ୍ତ 
ଭାଷାକୁ ନଜି୍ର ମାତୃଭାଷା ରୂଦ୍ଦପ ବୟବହାର କରିର୍ାନ୍ତ।ି ଅତଏବ ଯଦ୍ ି ଦ୍ଦକୌଣସି ଭାଷାର 
ମାତୃଭାଷି ବଗତ ନର୍ାନ୍ତ,ି ଦ୍ଦତଦ୍ଦବ ଦ୍ଦସ ଭାଷା ପରିବତ୍ତତନଶୀଳ ହୁଏନାହିଁ କ ି ଜ୍ୀବନ୍ତ 
ରହପିାଦ୍ଦରନାହିଁ।  

 

ଭାଷା ପରିବତ୍ତତନର ଅଧ୍ୟୟନକୁ ଆଜ୍ ିବହୁ ଦ୍ଗିରୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦ୍ଆିଯାଉଛ।ି ପ୍ରର୍ଦ୍ଦମ ଭାଷା 
ପରିବତ୍ତତନ ଅଧ୍ୟୟନ ବସୁ୍ତତଃ ଉକ୍ତ ଭାଷାର ଚଳନ୍ତ ି ପକ୍ଷର ଅଧ୍ୟୟନକୁ ବୁଝାଇର୍ାଏ ଯାହା 
ଦ୍ଦକୌଣସି ଭାଷାର ଜ୍ୀବନ୍ତ ବା ମତୃ ଦ୍ଦହବାର କାରଣଗୁଡକିର ସଂଦ୍ଦକତ ପ୍ରଦ୍ାନ କଦ୍ଦର। 
ଦ୍ୱତିୀୟତଃ, ଏହ ିଭାଷା ପରିବତ୍ତତନର ଅଧ୍ୟୟନ ଭଷାର ଐତହିାସକି ସଦଭତ ଉପଦ୍ଦର ଦୃ୍ଷି୍ଟପାତ 
କରିର୍ାଏ। ତୃତୀୟଦ୍ଦର ଏହ ି ଭାଷାପରିବତ୍ତତନ ଭାଷିକ ସଂରଚନାକର ଦ୍ଦଯଉ  ପକ୍ଷ 
ପରିବତ୍ତତନଶୀଳ ଓ ଯାହା ଅପରିବତ୍ତତନୀୟ ତାହାକୁ ସୂଚାଇବା ସହତି ପରିବତ୍ତତନର ଦ୍ଗି ଓ 
ସୀମାକୁ ନରି୍ଦ୍ତାରଣ କରିର୍ାଏ। ଚତୁର୍ତଦ୍ଦର ଏହ ି ଅଧ୍ୟୟନ ସମାଜ୍ର ଦ୍ଦକଉ  ଭାବପକ୍ଷୟ ବା 
ଉଦ୍ଦେଶୟକୁ ପୂରଣ କରବିାପାଇ  ଭାଷାର ଦ୍ଦକଉ  ଦ୍ଗି ପରବିତ୍ତତି ଦ୍ଦହଲା ତାହାକୁ ସୂଚାଇବାଦ୍ଦର 
ସମର୍ତ ଦ୍ଦହାଇର୍ାଏ। ପଞ୍ଚମଦ୍ଦର ଭାଷା ପରିବତ୍ତତନର ଅଧ୍ୟୟନ ମାଧ୍ୟମଦ୍ଦର ଆଦ୍ଦମ  ଭାଷା 
ପରିବାର ମଧ୍ୟଦ୍ଦରଥିବା ସମବନ୍ଧକୁ ଉତ୍ତମରୂଦ୍ଦପ ଆଦ୍ଦଲାଚନା କରିପାରୁ। ଆଉ ଏହ ି ଅଧ୍ୟୟନରୁ 
ଏକ ଭାଷାରୁ ଜ୍ନମ ଦ୍ଦନଇଥିବା ଉପଭାଷା ଓ ଦ୍ଦବାଲିଦ୍ଦର ଥିବା ସାଦୃ୍ଶୟ ଓ ଦ୍ଦବୈସାଦୃ୍ଶୟକୁ 
ଉପସ୍ଥାପନ କରିପାରୁ। ଅତଏବ ଭାଷା ପରିବତ୍ତତନର ଅଧ୍ୟୟନ ଦ୍ଦକବଳ ମାନକ ଭାଷାର ସିର୍ଦ୍ାନ୍ତ 
ଦୃ୍ଷି୍ଟରୁ ଆବଶୟକ ନୁଦ୍ଦହ  ବରଂ ଭାଷାର ଐତହିାସିକ, ସମାଜ୍ବଜି୍ଞାନ, ମଦ୍ଦନାବଜି୍ଞାନ ଆଦ୍ ିଦ୍ଗିରୁ 
ମଧ୍ୟ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ତ। 

 

ଭାଷା ପରିବତ୍ତତନର ଲକ୍ଷଣକୁ ଦ୍ଦନଇ ଆଜ୍ ି ବଦି୍ୱାନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟଦ୍ଦର ବହୁ ମତଦ୍ଦଭଦ୍ 
ଦ୍ଦଦ୍ଖିବାକୁ ମିଳରି୍ାଏ। ଆଧୁନକି ଭାଷାବଜି୍ଞାନର ଜ୍ନକ ‘ସସୁୟର’ ସ୍ୱୀକୀର କରନ୍ତ ି ଦ୍ଦଯ, 
ଭାଷାଦ୍ଦର ପରିବତ୍ତତନ ତାହାର ନୟିତ ିସଦୃ୍ଶ। ତାଙ୍କ ମତଦ୍ଦର ଭାଷୀକ ପ୍ରତୀକର ଏପରି ଦ୍ଦକୌଣସି 
ଅଂଶ ନାହିଁ ଯାହା ସିର୍ଦ୍ାନ୍ତ ଦୃ୍ଷି୍ଟରୁ ଅପରିବତ୍ତତନୀୟ। ନଜି୍ର ପ୍ରତୀକ ସିର୍ଦ୍ାନ୍ତ ଉପଦ୍ଦର ଦ୍ଦସ କହନ୍ତ ି
ଭାଷାଦ୍ଦର ଏହ ିପରିବାତ୍ତତନ ବୟବସ୍ଥା-ସାଦ୍ଦପକ୍ଷ ନୁଦ୍ଦହ  କ ିସ୍ୱତଃଫୂତ୍ତତ ମଧ୍ୟ ନୁଦ୍ଦହ ।  ତାଙ୍କ ଦୃ୍ଷି୍ଟଦ୍ଦର 
ଭାଷା ପରିବତ୍ତତନର ଦ୍ଦକୌଣସି ସାବତକାଳୀନ ସତୟ ଉପଦ୍ଦର ପ୍ରତପିାଦ୍ତି ଦ୍ଗି ନାହିଁ କ ିତାହାର 
ଦ୍ଦକୌଣସି ଅନ୍ତମି ଲକ୍ଷୟ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ।  

 

କନୁି୍ତ ଭାଷା ପରିବତ୍ତତନଦ୍ଦର ଏକ ନେିଷି୍ଟ ଦ୍ଗି ଓ ଲକ୍ଷୟ ରହଥିିବା ସିର୍ଦ୍ାନ୍ତକୁ ମାନୁଥିବା 
ବଦି୍ୱାନମାଦ୍ଦନ କହରି୍ାନ୍ତ ି ଭାଷା ପରିବତ୍ତତନର ଏକ ନେିଷି୍ଟ ଦ୍ଗି ଓ ଲକ୍ଷୟ ରହଛି ି ଆଉ ଏହା 
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ସବତଦ୍ା ସୂ୍ଥଳରୁ ସୂକ୍ଷ୍ମକୁ ବକିଶତି ଦ୍ଦହଉର୍ାଏ। ଅର୍ତାତ୍ ଭାଷା କଠନିତାରୁ ସରଳତା ଆଡକୁ 
ବଢୁର୍ାଏ। ଭାଷା ପରିବତ୍ତତନକୁ ବଦି୍ୱାନଗଣ ଦ୍ଦକନ୍ଦ୍ରୀୟ ଓ ପାରିପାଶ୍ୱକି ଭଳ ିଦୁ୍ଇ ଭାଗଦ୍ଦର ବଭିକ୍ତ 
କରିଛନ୍ତ।ି ଦ୍ଦସମାଦ୍ଦନ ଦ୍ଦକନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଭିାଗଦ୍ଦର ତଦି୍ଦନାଟ ିଉପବଭିାଗକୁ ବଚିାରକୁ ଦ୍ଦନଇର୍ାନ୍ତ ିଯର୍ା: 
ବୟାକରଣିକ, ଶବ୍ଦତାତି୍ତ୍ୱକ ଓ ଉଚ୍ଚାରଣ ସମବନ୍ଧୀୟ। 

 
 

 

2.6  ଭାଷା ୍ରିବ୍ର୍ତ୍୍ନର ବ୍ଭିିନ୍ନ କାରଣ: 

ଭାଷା ପରିବତ୍ତତନର ମୁ ୟତଃ ଦୁ୍ଇଟ ି କାରଣ ରହଛି।ି ତାହା ଦ୍ଦହଉଛ ି (କ) ବାହୟ 
କାରଣ ଓ ( ) ଅନ୍ତନହିତି କାରଣ। ଦ୍ଦଯଉ  ବାହୟ ପରିଦ୍ଦବଶ ଓ ପରିସ୍ଥତ ିବକ୍ତା ଉପଦ୍ଦର ପ୍ରଭାବ 
ବସି୍ତାର କଦ୍ଦର, ଦ୍ଦସଗୁଡକୁି ଭାଷା ପରିବତ୍ତତନର ବାହୟ କାରଣ ରୂଦ୍ଦପ ବଦି୍ଦବଚନା କରାଯାଇର୍ାଏ। 
କନୁି୍ତ ଭାଷା ପରବିତ୍ତତନର ଅନ୍ତନହିତି କାରଣ ମୁ ୟତଃ ଭାଷଣ ବୟବସ୍ଥା ଉପଦ୍ଦର ନଭିତର 
କରିର୍ାଏ। ଏହାର ସମବନ୍ଧ ଭାଷାର ଉଚ୍ଚାରଣ ଅର୍ବା େବଣ, ଅନୁକରଣ, ପ୍ରଦ୍ଦୟାଗ ପ୍ରକି୍ରୟା କମିବା 
ଭାଷଣ ସଂଚରନା ସହତି ସଂପକୃ୍ତ।  

2.6.1 ବ୍ାହୟ କାରଣ: 

ଆଦ୍ଦମ ପୂବତରୁ କହରିଖିଦ୍ଦଛ ଭାଷା ଦ୍ଦକବଳ ପରମ୍ପ୍ରାନୁଦ୍ଦମାଦ୍ତି ନୁଦ୍ଦହ  ସମାଜ୍ରୁ 
ଅଜ୍ତି ସଂପତ୍ତ ି ମଧ୍ୟ। ଭାଷାର ଅଜ୍ତନ ପ୍ରକି୍ରୟାଦ୍ଦର ବୟକି୍ତ ଶବ୍ଦ ଓ ଶବ୍ଦ ବଧିାନକୁ ଅନୁକରଣ 
କରିର୍ାଏ। ଦ୍ଦତଣୁ ଏହ ି ଅନୁକରଣ ଅପୂର୍ଣ୍ତ ବ ି ଦ୍ଦହାଇପାଦ୍ଦର। ଭାଷା ପରବିତ୍ତତନର ବାହୟ 
କାରଣଦ୍ଦର ବାହୟ ପରିଦ୍ଦବଶ ପ୍ରମୁ  ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କଦ୍ଦର। ଦ୍ଦଯଦ୍ଦତଦ୍ଦବଦ୍ଦଳ ଦ୍ଦକୌଣସି ଭାଷାର 
ବୟକି୍ତ ଅନୟ ଭାଷାର ବୟକି୍ତଙ୍କ ସଂସ୍ପଶତଦ୍ଦର ଆଦ୍ଦସ ଦ୍ଦସ ଦ୍ଦକ୍ଷତ୍ରଦ୍ଦର ପରସ୍ପର ଅନୟର ଭାଷାକୁ 
ପ୍ରଭାବତି ନକରି ରହପିାରନ୍ତନିାହିଁ। ଉଦ୍ାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଓଡଆି ଭାଷାଭାଷୀ ବୟକି୍ତ ଇଂରାଜ୍ୀ 
ଭାଷାର ସଂସ୍ପଶତଦ୍ଦର ଆସବିା ଦ୍ଦହତୁ ଓଡଆିଦ୍ଦର ଏକ ନୂତନ ଶବ୍ଦଭଣ୍ଡାର ଦ୍ଦଯାଡ ିଦ୍ଦହାଇଯାଇଛ।ି 
ଯଦ୍ ି ଆଦ୍ଦମ ଏହ ି ଆଗତ ଶବ୍ଦାବଳୀର ପ୍ରକୃତ ି ଉପଦ୍ଦର ନଜ୍ର ଦ୍ଦଦ୍ବା ଦ୍ଦତଦ୍ଦବ ଏହ ି ଆଗତ 
ଶବ୍ଦାବଳୀ ଦ୍ଦଯ ନମିନଲିଖିତ ପ୍ରକି୍ରୟାର ପରିଣାମ ଏହାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରାଯାଇନପାଦ୍ଦର। ପ୍ରର୍ମ 
ପ୍ରକାରର ଶବ୍ଦାବଳୀ ଇଂରାଜ୍ୀ ଶବ୍ଦ ବା ପଦ୍ର ଅନୁବାଦ୍ତି ରୂପ। ଦ୍ଦଯପରିକ:ି ଇଂରାଜ୍ୀର 
‘ଲୟାଣ୍ଡସଲାଇଡ’କୁ ଓଡଆିଦ୍ଦର ‘ଭୂସ୍ଖଳନ’। ଦ୍ୱତିୀୟ ପ୍ରକି୍ରୟା ଆଗତ ନମିତାଣ ପ୍ରକି୍ରୟା। ଏହ ି
ପ୍ରକି୍ରୟାଦ୍ଦର ଦ୍ୱତିୀୟ ଭାଷାଦ୍ଦର ପ୍ରଭାବତି ଦ୍ଦହାଇ ଭାଷା ନୂତନ ଶବ୍ଦର ନମିତାଣ କରିର୍ାଏ। 
ଉଦ୍ାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଇଂରାଜ୍ୀ ‘ଦ୍ଦଟଣ୍ଡର’ ପାଇ  ହଦିୀଦ୍ଦର ‘ନବିଦି୍ା’, ‘ଲିଟଦ୍ଦରସୀ’ ପାଇ  ଓଡଆିଦ୍ଦର 
‘ସାକ୍ଷରତା’ ଆଦ୍ ିଶବ୍ଦ ଏହ ିପ୍ରକାର ନମିତାଣ ଦ୍ଦହଲା। 

ଭାଷା ପରିବତ୍ତତନଦ୍ଦର ବାହୟ କାରଣଗୁଡକୁି ନଦି୍ଦମନାକ୍ତ ଦ୍ଗିରୁ ଆଦ୍ଦଲାଚନା କରାଯାଇପାଦ୍ଦର: 
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2.6.1.1 ଯଭାଯଗାଳିକ ବ୍ା ୍ାରି୍ାଶ୍ୱକି ବ୍ାତାବ୍ରଣର ପ୍ରଭାବ୍: 

 

ଦ୍ଦଷ୍ଟୱାଟତ( Stewart (2001)) ଙ୍କ ଦୃ୍ଷି୍ଟଦ୍ଦର ଦ୍ଦଭୌଦ୍ଦଗାଳକି  ଦ୍ଦକ୍ଷତ୍ରର ଆଧାରଦ୍ଦର 
ଭାଷାଦ୍ଦର ପରିବତ୍ତତନ ଆସିର୍ାଏ। ଭାରତ ଏକ ବହୁଭାଷୀୟ ଉପମହାଦ୍ଦଦ୍ଶ ଦ୍ଦହଇଥିବାରୁ 
ପ୍ରଦ୍ଦତୟକ ଦ୍ଦକ୍ଷତ୍ରଦ୍ଦର ରହୁଥିବା ବୟକି୍ତଙ୍କ ଭାଷା ଅନୟ ଦ୍ଦକ୍ଷତ୍ରର ଭାଷା ଠାରୁ ଅଲଗା ଅଦ୍ଦଟ। ପୂବତ 
ଭାରତର ଓଡଆି, ବଙ୍ଗଳା ଆଦ୍ ି ପଶି୍ଚମ ଭାରତର ମରାଠୀ, ଗୁଜ୍ରାଟ ି ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଦ୍ଦସହପିର ି
ଉତ୍ତର ଭାରତର ହଦିୀ ଦ୍କି୍ଷଣ ଭାରତର ଦ୍ଦତଲୁଗୁ, ତାମିଲ ଠାରୁ ଅଲଗା। ଦ୍ଦସହପିରି ସମଗ୍ର 
ୟୁଦ୍ଦରାପ ମହାଦ୍ଦଦ୍ଶଦ୍ଦର ପ୍ରଦ୍ଦତୟକ ଭାଷୀକ ଦ୍ଦଗାଷ୍ଠୀଙ୍କର ପ୍ରାୟତଃ ଅନୟ ଭାଷାଦ୍ଦଗାଷ୍ଠୀଙ୍କ ସହତି 
ଦ୍ଦଯାଗାଦ୍ଦଯାଗ ନର୍ାଏ କହଦି୍ଦଲ ଚଦ୍ଦଳ।  ଉଦ୍ାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ପତ୍ନ-ଇଦ୍ଦଣ୍ଡା-ୟୁଦ୍ଦରାପୀୟ 
(Proto-Indo-European) ଭାଷା ପରବିାରକୁ ୟୁଦ୍ଦରାପର ଜ୍ମତାନୀ, ବାଲଟକି୍, 
ଇରାନୀୟ, ଗ୍ରୀକ୍, ଇଣି୍ଡକ୍, ଦ୍ଦସଲଟକି୍ ଏବଂ ଇଟାଲୀୟ ଆଦ୍ ି ଭାଷାର ଜ୍ନମଦ୍ାତାରୂଦ୍ଦପ 
ବଦି୍ଦବଚନା କରାଯାଇର୍ାଏ।   

 

ଜ୍ଳବାୟୁଦ୍ଦର ପରିବତ୍ତତନ ଦ୍ଦହତୁ ବୟକି୍ତଙ୍କ ଶାରିରୀକ ଗଠନଦ୍ଦର ଦ୍ଦବୈଷମୟ ଦ୍ଦଦ୍ ାଯିବା 
ସହତି ଦ୍ଦସମାନଙ୍କ ମାନସିକ ଓ ଚରିତ୍ର ଉପଦ୍ଦର ମଧ୍ୟ ପାର୍ତକୟ ଦ୍ଦଦ୍ ାଯାଇର୍ାଏ। ପାହାଡଆି 
ଅଞ୍ଚଳଦ୍ଦର ରହୁଥିବା ବୟକି୍ତମାଦ୍ଦନ ଗ୍ରୀଷମ ମଣ୍ଡଳୀୟ ବୟକି୍ତଙ୍କ ତୁଳନାଦ୍ଦର ଅଧିକ ସଂବୃତ ଧ୍ୱନ ି
ଉଚ୍ଚାରଣ କରିର୍ାନ୍ତ।ି ଏହ ିଦୃ୍ଷି୍ଟରୁ ସଂସ୍କତୃ ଭାଷା ଓ ଆଦ୍ଦବସ୍ତା ଭାଷା ମଧ୍ୟଦ୍ଦର ଥିବା ପାର୍ତକୟକୁ 
ଲକ୍ଷୟ କରାଯାଇପାଦ୍ଦର। 

 

2.6.1.2 ସାମାଜ୍କି ଓ ସାଂସ୍କୃତକି ପ୍ରଭାବ୍:  

 

ସମାଜ୍ର ଉନ୍ନତ ିଅବନତ ିଉପଦ୍ଦର ଭାଷାର ବକିାଶ ଓ ବପିଯତୟୟ ଉଭୟ ନଭିତର କରିର୍ାଏ। 
ସମାଜ୍ର ଶାନ୍ତ-ିଅଶାନ୍ତ,ି ଅଭାବ-ଅନଟନ, ଜ୍ୟ-ପରାଜ୍ୟ ଭାଷାକୁ ପ୍ରଭାବତି କରରି୍ାଏ।  ଯଦ୍ ି
ଦ୍ଦକୌଣସି ସାମାଜ୍କି ଓ ରାଜ୍ଦ୍ଦନୈତକି କାରଣରୁ ସମାଜ୍ଦ୍ଦର ସ୍ୱଚ୍ଛଦତା ଓ ଅରାଜ୍କତା ବଢଯିାଏ, 
ତଦ୍ନୁଯାୟୀ ଭାଷାଦ୍ଦର ପରିବତ୍ତତନ ଘଟରି୍ାଏ। ଦ୍ଦସହପିରି ଦ୍ଦକୌଣସି ଜ୍ାତରି ମାନସିକ ସ୍ତର ଅନୟ 
ଜ୍ାତ ି ବା ରାଷ୍ଟ୍ରର ମାନସିକ ଅବସ୍ଥାଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଦ୍ଦହଦ୍ଦଲ ଭାଷାଦ୍ଦର ପ୍ରଦ୍ଦଭଦ୍ ପରିଲକି୍ଷତ 
ଦ୍ଦହାଇର୍ାଏ। ଏହ ିଦୃ୍ଷି୍ଟରୁ ଦ୍ଦଗାଟଏି ଲାଟନି୍ ଭାଷା ଜ୍ମତାନୀଦ୍ଦର ଦ୍ଦହଲା ଦ୍ଦସୌଷ୍ଠବାନିବତ ଓ ଚଞ୍ଚଳ, 
ଫ୍ରାନସଦ୍ଦର ଦ୍ଦହଲା ଲଳତି କନୁି୍ତ ଇଂଲଣ୍ଡଦ୍ଦର ଦ୍ଦହଲା ଗମ୍ଭୀର। ଦ୍ଦସହପିରି ଆମ ଓଡଆି ଭାଷା ଓ 
ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାର ମୂଳ ଉତ୍ସ ଏକ ଦ୍ଦହଦ୍ଦଲ ଦ୍ଦହ  ବଙ୍ଗଳା ଭାଷା ଲଳତି ଓ ଦ୍ଦକାମଳ ଦ୍ଦହବାଦ୍ଦବଦ୍ଦଳ 
ଓଡଆି ଭାଷା ଗୁରୁଗମ୍ଭୀର।  

 

ଦ୍ଦସହପିରି ସାହତିୟ ଓ ସଂସ୍କତୃରି ଅପୂବତ ସମନବୟ ମଧ୍ୟ ଭାଷା ପରିବତ୍ତତନର ଅନୟତମ 
ପ୍ରମୁ  କାରଣ। ଧାମିକ ପୁନଜ୍ତାଗରଣ ପ୍ରାଚୀନ ଶବ୍ଦର ପୁନରୁର୍ଦ୍ାର କରିର୍ାଏ। ବଭିିନ୍ନ ସଂସ୍କତୃରି 
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ପାରସ୍ପରିକ ସଂଗମ ଦ୍ଦହତୁ ଭାଷାଦ୍ଦର ଦ୍ଦବୈଚତି୍ରୟମୟ ଆହରଣ ଓ ଆଦ୍ଦରାପଣ ଘଟରି୍ାଏ। 
ଭାରତଦ୍ଦର ବହୁ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ଅଷି୍ଟ୍ରକ୍, ଦ୍ରାବଡି,  ଆଯତୟ ମାନଙ୍କର ସାଂସ୍କତୃକି ସଦ୍ଦମ୍ମଳନ 
ଦ୍ଦହତୁ ବହୁ ଶବ୍ଦ ଏଦ୍ଦବବ ିପ୍ରଚଳତି ଦ୍ଦହାଇଛ।ି ଅଲାବୁ, କପତାସ, ତାମବୁଳ, ମରିଚ, ଭଳ ି ଅଷି୍ଟ୍ରକ 
ଶବ୍ଦ, ଅନଳ, କଠିନ, କାନନ, କୁଟଳି,  ଳ, ଚୁମବନ ମୟୂର, ମୀନ ଦ୍ଦକାଣ ଆଦ୍ ିଭଳ ିଦ୍ରାବଡି ଶବ୍ଦ 
ଭାରତୀୟ ଭାଷାକୁ ବହୁଭାଦ୍ଦବ ପରିପୁଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତ।ି ଭାରତଦ୍ଦର ସମୟଦ୍ଦରାତଦ୍ଦର ଦ୍ଦମାଗଲ, 
ମରାଠା ଓ ଇଂଦ୍ଦରଜ୍ମାନଙ୍କ ସମୟଦ୍ଦର ଓ ସାଂସ୍କତୃକି ମିଳନ ଦ୍ଦହତୁ ଏଦ୍ଦବବ ିମୁସଲମାନ ଧମତ ଓ 
ଖ୍ରୀଷ୍ଟଧମତ ସମବନ୍ଧତି ବହୁ ଶବ୍ଦ ଯର୍ା: ଆଲ୍ଲା, ମସିିଦ୍, ଫକୀର, ପୀର, କବର, ବାଇଦ୍ଦବଲ, ତାବଜି୍, 
ତଲାକ୍ ଆଦ୍ ିବହୁ ଧାମିକ ଶବ୍ଦ ଦ୍ଦଦ୍ଖିବାକୁ ମିଳୁଛ।ି 

 

2.6.1.3 ଭାଷା ୍ରିବ୍ର୍୍ତ୍ନର ଐତହିାସିକ ପ୍ରଭାବ୍: 

 

ଭାଷା ପରିବତ୍ତତନ ଉପଦ୍ଦର ଇତହିାସର ବହୁତ ପ୍ରଭାବ ରହଛି।ି ଏହ ି ଐତହିାସିକ 
କାରଣ ମଧ୍ୟଦ୍ଦର ଦ୍ଦବୈଦ୍ଦଦ୍ଶକି ଆକ୍ରମଣ, ରାଜ୍ଦ୍ଦନୈତକି ବପି୍ଳବ, ବୟାପାରିକ ସମବନ୍ଧ ଆଦ୍କୁି 
ର ାଯାଇଛ।ି ଓଡଆିଦ୍ଦର ବହୁ ଶବ୍ଦ ଆରବୀ, ପାରସୀ, ତୁକତୀ, ଇଂରାଜ୍ୀ ଆଦ୍ରୁି ଆସିଛ।ି ଆଉ 
ଏହସିବୁ ଶବ୍ଦରୁ ଦ୍ଦକଦ୍ଦତକ ଏଦ୍ଦତ ସରଳ ଓ ସହଜ୍ଦ୍ଦର ଆମ ଭାଷାଦ୍ଦର ମିଶଗିଲାଣି, ତାହାକୁ 
ବଦି୍ଦଦ୍ଶୀ କହବିା ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟକର। ଏହସିବୁ ଶବ୍ଦର ପ୍ରଭାବଦ୍ଦର ଧ୍ୱନ,ି ଶବ୍ଦ ଏବଂ ବାକୟ ସଂରଚନା 
ସବୁକଛି ି ପ୍ରଭାବତି ଦ୍ଦହାଇର୍ାନ୍ତ।ି ଇନାମ୍, କୁତ୍ତତା, ହାୱା, ସ୍କଲୁ୍, ଗଲାସ୍ ଆଦ୍ ି ଶବ୍ଦ ଏହାର 
ଉଦ୍ାହରଣ ଅଟନ୍ତ।ି ଦ୍କି୍ଷଣ ଭାରତ ସହତି ଓଡଶିାର ବୟାପାରିକ ଓ ଅନୟାନୟ ସାଂସ୍କତୃକି ସମବନ୍ଧ 
ଦ୍ଦହତୁ ‘ଟ’ ବଗତ ଧ୍ୱନ ି ଏବଂ ଅଦ୍ଦନକ ଶବ୍ଦ ଦ୍ରାବଡି ପରିବାର ଭାଷାରୁ ଓଡଆଦ୍ଦର ଏଦ୍ଦବ 
ଦ୍ଦଦ୍ଖିବାକୁ ମିଳୁଛ।ି ଦ୍ଦତଦ୍ଦବ ଏହସିବୁ ପରବିତ୍ତତନ ଦ୍ଦକବଳ ଶବ୍ଦର ରଚନା ନୁଦ୍ଦହ  ବାକୟ ଏବଂ 
ଶବ୍ଦର ବହୁବଚନ ନମିତାଣ ପର୍ଦ୍ତକୁି ବ ି ପ୍ରଭାବତି କରିଆସୁଛ।ି ଏହାର ଏକ ସଦ୍ଦବତାତୃ୍କଷ୍ଟ 
ଉଦ୍ାହରଣ ଇଂରାଜ୍ୀ ଭାଷା। ଏହ ିଭାଷାର ନଜି୍ସ୍ୱ ଶବ୍ଦ ବଭିବ ବହୁତ କମ୍ ଦ୍ଦହାଇଥିଦ୍ଦଲ ମଧ୍ୟ 
ଗ୍ରୀକ୍, ଲାଟନି୍, ଏବଂ ଫରାସୀ ଶବ୍ଦ ଏଦ୍ଦବ ବହୁଭାଦ୍ଦବ ଇଂରାଜ୍ୀ ଶବ୍ଦାବଳକୁି ସମରୃ୍ଦ୍ କରୁଛନ୍ତ।ି 
ବହୁତ ଦ୍ନି ପଯତୟନ୍ତ ଇଂଲଣ୍ଡ ଦ୍ଦରାମାନ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଅଂଶ ଥିଲା। ଆଉ ଯାହାର ଫଳ ସ୍ୱରୂପ 
ଇଂରାଜ୍ୀଦ୍ଦର ଏଦ୍ଦବ ଲାଟନି ଭାଷାର ଶବ୍ଦ ଆସିଛ।ି  

 

2.6.1.4 ସାଂସ୍କୃତକି ପ୍ରଭାବ୍:  

 

ଭାଷା ପରିବତ୍ତତନଦ୍ଦର ସାଂସ୍କତୃକି ଆଦ୍ଦଦାଳନର ବ ି ପ୍ରଭାବ ପଡରି୍ାଏ। ସାଂସ୍କତୃକି 
ନବଜ୍ାଗରଣର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ଅଦ୍ଦନକ ଦ୍ଦଦ୍ଶ ଓ ଜ୍ାତ ି ପୁରାତନତାକୁ ଛାଡ ି ନୂତନତାକୁ 
ଆପଦ୍ଦଣଇଛନ୍ତ।ି ଆଉ ଏଥିରୁ ଭାଷା ନଜି୍କୁ ଅଲଗା ରଖିପାଦ୍ଦରନାହିଁ। ଭାରତର ସ୍ୱଦ୍ଦଦ୍ଶୀ 
ଆଦ୍ଦଦାଳନ ହିଁ ସ୍ୱଭାଷା ଦ୍ଦପ୍ରମକୁ ଜ୍ାଗ୍ରତ କରିଛ,ି ଭାଷାର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ପ୍ରତଷି୍ଟା ପ୍ରଦ୍ାନ କରିଛ,ି ଏବଂ 
ଦ୍ଦସଥିଦ୍ଦର ସଂସ୍କାର ମଧ୍ୟ ଆଣିଛ।ି ଏହ ି ସଂସ୍କାରର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ଭାଷାଦ୍ଦର ଆବଶୟକତା 



ଓଡଶିା ରାଜ୍ୟ ମୁକ୍ତ ବଶି୍ୱବଦି୍ୟାଳୟ Page 26 

 

ଅନୁସାଦ୍ଦର ଅନୟ ଭାଷାରୁ ଅଦ୍ଦନକ ଶବ୍ଦ ଏବଂ ଧ୍ୱନରି ଆଗମନ ଘଟରି୍ାଏ। ଭାରତବଷତଦ୍ଦର ବହୁ 
ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ଅଷି୍ଟ୍ରକ୍, ଦ୍ରାବଡି, ଆଯତୟ ଆଦ୍ ିବଭିିନ୍ନ ସଂସ୍କତୃରି ସଂଗମ ଘଟଛି।ି 

 

2.6.1.5 ଯବ୍ୈଜ୍ଞାନକି ପ୍ରଭାବ୍:  

 

ଆଜ୍ ିଦ୍ଦବୈଜ୍ଞାନକି ଆବଷି୍କାରର ଅକଳ୍ପନୀୟ ପ୍ରଗତ ି ଦ୍ଦହତୁ ଅଦ୍ଦନକ ନୂଆ ନୂଆ ବସୁ୍ତ ଏବଂ 
ତତ୍ତ୍ୱର ଆବଷି୍କାର  ଘଟଛି।ି ଏହସିବୁ ବସୁ୍ତ ଏବଂ ତତ୍ତ୍ୱର ନାମକରଣ ଅନୁସାଦ୍ଦର ହଜ୍ାର ହଜ୍ାର 
ନୂଆନୂଆ ଶବ୍ଦ ଆଜ୍ ି ଜ୍ନମ ଦ୍ଦନଉଛନ୍ତ।ି ଆଜ୍ ି ବହୁତଗୁଡଏି ଭାଷା ପାଇ  ଏହ ି ଦ୍ଦବୈଜ୍ଞାନକି 
ଶବ୍ଦଗୁଡକି ଅନବିାଯତୟ ଦ୍ଦହାଇଗଦ୍ଦଲଣି। ଅର୍ତାତ୍ ଦ୍ଦଯତକିି ନୂଆଶବ୍ଦ ଦ୍ଦଗାଟଏି ଶତାବ୍ଦୀଦ୍ଦର ପ୍ରସୁ୍ତତ 
ଦ୍ଦହଉଥିଦ୍ଦଲ ଆଜ୍ ି ଦ୍ଦସତକି ି ଶବ୍ଦ ଦ୍ଦଗାଟଏି ବଷତଦ୍ଦର ପ୍ରସୁ୍ତତ ଦ୍ଦହବା ସମ୍ଭବ ଦ୍ଦହଉଛ।ି ଆଜ୍ ି
କମୁ୍ପ୍ୟଟର, ରଦ୍ଦକଟ୍, ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର, ଦ୍ଦଫାନ୍, ଦ୍ଦମାବାଇଲ, ଦ୍ଦହଲଦ୍ଦମଟ, କୁଲର, ଦ୍ଦରଫି୍ରଜ୍ଦ୍ଦରଟର, 
ଦ୍ଦଟଲିଭିଜ୍ନ, ଦ୍ଦକବୁଲ, ୱାଇଫାଇ, ଇଣ୍ଟରଦ୍ଦନଟ୍, ଡାଟାଦ୍ଦବସ, ଆଦ୍ ି ବହୁ ଦ୍ଦବୈଜ୍ଞାନକି ଶବ୍ଦ 
ଭାରତର ଦ୍ଦଯଦ୍ଦକୌଣସି ଭାଷାଦ୍ଦର ଦ୍ଦଦ୍ଖିବାକୁ ମିଳୁଛନ୍ତ।ି ଭାଷା ପରିବତ୍ତତନର କାରଣ ଉପଦ୍ଦର 
ବଚିାର କରିବା ସମୟଦ୍ଦର ବଜି୍ଞାନକୁ ଉଦ୍ଦପକ୍ଷା କରାଯାଇନପାଦ୍ଦର। 

 

ଏହ ି ନୂତନ ଦ୍ଦବୈଜ୍ଞାନକି ଉଦ୍ଭାବନ ଦ୍ଦଗାଟଏି ଜ୍ାତରି ବାଣିଜ୍ୟିକ ଓ ଆର୍କି ଅବସ୍ଥାକୁ 
ପ୍ରଭାବତି କରୁର୍ାନ୍ତ।ି ଫଳଦ୍ଦର ଏହ ିଦ୍ଦକ୍ଷତ୍ର ସହତି ସଂଶି୍ଳଷ୍ଟ ଭାଷାଦ୍ଦର ମଧ୍ୟ ପରିବତ୍ତତନ ଘଟରି୍ାଏ। 
ଆଜ୍ ିସାବୁନ, ଦ୍ଦକାବ,ି ଆଲପିନ୍, ଗଲାସ୍, ଦ୍ଦପନସିଲ, ଦ୍ଦପନ, କକତ, ସିପ, ଦ୍ଦପଲନ୍, ଟଦି୍ଦକଟ୍, ରସିଦ୍, 
ସୁଜ୍, ସାଲୱାର, ଚକଦ୍ଦଲଟ୍, ବସି୍କଟୁ୍, ବୟାଟ୍, ବଲ୍, କି୍ରଦ୍ଦକଟ୍, ଦ୍ଦଟନସି୍, ଫୁଟବଲ, ଇଣ୍ଡଷି୍ଟ୍ର, ଫୟାକିଟ  ି
ଆଦ୍ ିଶବ୍ଦାବଳୀ ଓଡଆି ଭାଷାକୁ ବହୁଭାଦ୍ଦବ ସମରୃ୍ଦ୍ ଓ ପରିବତ୍ତତନ କରିଛନ୍ତ।ି 

 

ଆତ୍ମ-୍ରୀକ୍ଷଣ ପ୍ରେନାବ୍ଳୀ: 2.3 

(କ) ଭାଷା ପରିବତ୍ତତନଦ୍ଦର ପାରିପାଶ୍ୱକି ବାତାବରଣ କପିରି ପ୍ରଭାବତି କରିର୍ାଏ, ଆଦ୍ଦଲାଚନା 
କର. (100ଟ ିଶବ୍ଦଦ୍ଦର) 

( ) 'ଭାଷା କଠନିତାରୁ ସରଳତା ଆଡକୁ ପରିବତ୍ତତି ଦ୍ଦହଉର୍ାଏ.' ଏ ଉକି୍ତର ଯର୍ାର୍ତତା 
ପ୍ରତପିାଦ୍ନ କର. (70ଟ ିଶବ୍ଦଦ୍ଦର) 

(ଉପଦ୍ଦରାକ୍ତ ପ୍ରଶନର ଉତ୍ତର ପାଇ  ଏକକର ଦ୍ଦଶଷଭାଗକୁ ଯାଆନୁ୍ତ) 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
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_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

 

2.6.2 ଭାଷା ୍ରିବ୍ର୍୍ତ୍ନର ଅନ୍ତନହିତି କାରଣ: 

ସମୟ ଚକ୍ରଦ୍ଦର ଭାଷାରୁ ଅଦ୍ଦନକ ଶବ୍ଦ ବୟବହାର ନ ଦ୍ଦହାଇ ଦ୍ଦଲାପ ଦ୍ଦହାଇଯାଆନ୍ତ ିଓ 
ଆହୁରି ଅଦ୍ଦନକ ନୂଆ ଶବ୍ଦ ଆସି ଉକ୍ତ ଭାଷାର ଦ୍ଦକାଷକୁ ସମୃର୍ଦ୍ କରିର୍ାନ୍ତ।ି ଏହ ି କାରଣରୁ 
ଦ୍ଦଯଦ୍ଦକୌଣସି ଭାଷାର ପ୍ରାଚୀନ ଶବ୍ଦଦ୍ଦକାଷ ଅଦ୍ଦପକ୍ଷା ଆଧୁନକି ଶବ୍ଦଦ୍ଦକାଷ ସବତଦ୍ା ବୃହତ୍। 
ଦ୍ଦକୌଣସି ଭାଷାର ବକ୍ତାଙ୍କ ଭିତଦ୍ଦର ରହଥିିବା ପ୍ରବୃତ୍ତ,ି ରୁଚ,ି ତୁଟ ି ଆଦ୍କୁି ଭଷାର ଅନ୍ତନହିତି 
ପରିବତ୍ତତନର କାରଣରୂଦ୍ଦପ ବଦି୍ଦବଚନା କରାଯାଇର୍ାଏ।  

2.6.2.1                         2.6.2.1  ବ୍ାଗର୍ଯନ୍ତ୍ରଯର ଭିନ୍ନତା:  

ମାନବର ବାହୟ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତୟଙ୍ଗ ଭଳ ିପ୍ରଦ୍ଦତୟକ ବୟକି୍ତର ଧ୍ୱନ ିଯନ୍ତ୍ର ଅନୟ ବୟକି୍ତଠାରୁ 
ଅଲଗା ଦ୍ଦହାଇର୍ାଏ। ଏଣୁ ଉଚ୍ଚାରଣଦ୍ଦର ଅନ୍ତର ଆସିବା ସ୍ୱାଭାବକି। ଆଉ ଏହ ିଉଚ୍ଚାରଣଦ୍ଦର 
ଅନ୍ତର ଭାଷା ପରବିତ୍ତତନଦ୍ଦର ଏକ ଅପରିହାଯତୟ କାରଣ ଦ୍ଦହାଇଯ ାଏ।  

2.6.2.2                         2.6.2.2  ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଓ ଭ୍ରାନ୍ତ ଉଚ୍ଚାରଣ: 

ମାନସିକ ଅବସ୍ଥାର ସମବନ୍ଧ ଅର୍ତ ଗ୍ରହଣ ପ୍ରକି୍ରୟା ସହତି ସମବନ୍ଧତି। ଅଦ୍ଦନକ ସମୟଦ୍ଦର 
ଦ୍ଦକୌଣସି ବାକୟ ବା ଶବ୍ଦ ବକ୍ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅସ୍ପଷ୍ଟଭାବଦ୍ଦର ଉଚ୍ଚାରିତ ଦ୍ଦହଦ୍ଦଲ ତାହାକୁ ସଠକି୍ ରୂଦ୍ଦପ 
ଅଭିଜ୍ଞାନ କରିହୁଏ ନାହିଁ। ଅନୁମାନର ଆଧାରଦ୍ଦର ଏହ ିଉଚ୍ଚାରଣକୁ ଗ୍ରହଣ କଦ୍ଦଲ ଦ୍ଦସଥିରୁ ବହୁ 
ସମୟଦ୍ଦର ନୂତନ ଶବ୍ଦ ଗଠତି ଦ୍ଦହାଇ ପଦ୍ଦର ପ୍ରଚଳତି ଦ୍ଦହାଇଯାଏ। ଦ୍ଦକଦ୍ଦହଦ୍ଦକହ ି ଅଜ୍ଞାନ, 
ଅଶକି୍ଷାର କାରଣରୁ ଶବ୍ଦକୁ ଭ୍ରାନ୍ତ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିର୍ାନ୍ତ।ି ଭ୍ରାନ୍ତ ଉଚ୍ଚାରଣ ଦ୍ଦଯାଗୁ ବର୍ଣ୍ତର ଦ୍ଦଲାପ, 
ଆଗମ, ବପିଯତୟୟ, ସମୀକରଣ ଆଦ୍ ି ଦ୍ଦଦ୍ ାଯାଏ ଓ ଦ୍ଦସଥିରୁ ନୂଆ ଶବ୍ଦର ସଷିୃ୍ଟ ହୁଏ। 
ଦ୍ଦଯପରିକ:ି ଉଧାର>ଧାର, ଦ୍ଦଜ୍ଲ>ଜ୍ଅିଲ, ଶମଶାନ>ମଶାଣି, ସ୍ୱପନ>ସପନ, ଅଗି୍ନ>ଅଗ୍ ଗି 
ଇତୟାଦ୍।ି 
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2.6.2.3                         2.6.2.3  ଅନୁକରଣଯର ଅ୍ୂର୍୍ଣ୍ତା:  

ମାନବର ଆଙି୍ଗକ ଓ ମାନସିକ ସଂଘଟନଦ୍ଦର ଭିନ୍ନତା ହିଁ ଅନୁକରଣଦ୍ଦର ଅପୂର୍ଣ୍ତତାର 
ପ୍ରମୁ  କାରଣ। ବାଗଯନ୍ତ୍ର ପର ି େବଦ୍ଦଣନ୍ଦ୍ରୟିଦ୍ଦର ବୟତକି୍ରମ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୱନ ି ପରିବତ୍ତତନର କାରଣ 
ହୁଏ। ଉଦ୍ାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଯଦ୍ ି ଦ୍ଦକହ ି ‘ଚାଉଳ’କୁ ‘ଚାଉର’ ରୂପଦ୍ଦର ଶୁଦ୍ଦଣ ଦ୍ଦତଦ୍ଦବ ତାହାକୁ 
ଦ୍ଦସହଭିାଦ୍ଦବ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିର୍ାଏ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଅଜ୍ଞାନତା ଦ୍ଦହତୁ ବୟକି୍ତ ଅପୂର୍ଣ୍ତ ଉଚ୍ଚାରଣ 
କରିର୍ାଏ। ଶବ୍ଦର ଶୁର୍ଦ୍ ରୂପ କଣ ଦ୍ଦହବା ଉଚତି, ଏହାର ଅର୍ତ କଣ, ଏହ ିଜ୍ଞାନ ନଦ୍ଦହବା ଦ୍ଦହତୁ 
ବକ୍ତା ବହୁ ସମୟଦ୍ଦର ଭୁଲ୍ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିର୍ାନ୍ତ।ି  

2.6.2.4                         2.6.2.4  ମୁଖ ସୁଖ ବ୍ା ପ୍ରର୍ଯତ୍ନ ଲା ବ୍:  

ସବୁକାମକୁ ସୁବଧିା ଏବଂ ସରଳଦ୍ଦର ସଂପାଦ୍ନ କରିବାକୁ ଚାହିଁବା ମାନବର ଏକ 
ସ୍ୱାଭାବକି ପ୍ରବୃତ।ି ଭାଷା ଏକ ଉଚ୍ଚାରଣ ପ୍ରକି୍ରୟା ଓ ଏହା ମାନବର ବାଚକି ଅଂଗ ମୁ  ସହତି 
ସଂପକୃ୍ତ ଦ୍ଦହତୁ ବୟକି୍ତ ନଜି୍ର ଉଚ୍ଚାରଣଦ୍ଦର ମୁ ର ସୁବଧିାକୁ ଧ୍ୟାନଦ୍ଦର ରଖିର୍ାଏ। ଏଣୁ ଦ୍ଦସ 
ନଜି୍ର ଉଚ୍ଚାରଣଦ୍ଦର ସବତଦ୍ା ଦ୍ଦଯଉ ଥିଦ୍ଦର କମ୍ ସମୟ ଲାଗୁଥିବା, ଏବଂ ମୁ କୁ କମ୍ କସରତ 
କରିବାକୁ ପଡୁଥିବା  ଧ୍ୱନକୁି ପ୍ରଦ୍ଦୟାଗ କରିବାକୁ ଚାହିଁର୍ାଏ। ବକ୍ତାର ଏହ ିପ୍ରକି୍ରୟା ଭାଷାକୁ ମଧ୍ୟ 
ପ୍ରଭାବତି କରିର୍ାଏ। ଫଳଦ୍ଦର କଠନି ଧ୍ୱନରି ଉଚ୍ଚାରଣକୁ ଛାଡ ିତତ୍ ସଂପକୃ୍ତ ଶବ୍ଦର ଉଚ୍ଚାରଣକୁ 
ସରଳୀକୃତ କରାଯାଇର୍ାଏ। ଫଳଦ୍ଦର ଭାଷାଦ୍ଦର ପରିବତ୍ତତନ ଦ୍ଦଦ୍ଖିବାକୁ ମିଦ୍ଦଳ, ଦ୍ଦଯପରିକ ି
ଆଗମ, ଦ୍ଦଲାପ , ବପିଯତୟ, ସମୀକରଣ, ବଷିମୀଭବନ ଇତୟାଦ୍।ି  

 

2.6.2.5                         2.6.2.5  ଆଗମ:  

ପ୍ରାୟତଃ ଶବ୍ଦର ପ୍ରାରମ୍ଭଦ୍ଦର ଏପରି ସଂଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ଆସିଯାଆନ୍ତ,ି ଯାହାକୁ ଜ୍ଦ୍ଦଣ ବକ୍ତା 
ସହଜ୍ଦ୍ଦର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିପାରନ୍ତନିାହିଁ। ଫଳଦ୍ଦର ଉଚ୍ଚାରଣଦ୍ଦର ସୁବଧିା ପାଇ  ବକ୍ତାଙୁ୍କ ଦ୍ଦକୌଣସିନା 
ଦ୍ଦକୌଣସି ଅତରିିକ୍ତ ଧ୍ୱନରି ସହାୟତା ଦ୍ଦନବାକୁ ପଡରି୍ାଏ। ଅର୍ତାତ୍ ଶବ୍ଦର ଆଦ୍,ି ମଧ୍ୟ, ଅନ୍ତଃଦ୍ଦର 
ଉଚ୍ଚାରଣର ସୁବଧିାପାଇ  ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଥିବା ଧ୍ୱନରି ପ୍ରବୃତକୁି ଆଗମ କୁହାଯାଇର୍ାଏ। 
ଉଦ୍ାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ବକ୍ତା ‘ସ୍କଲୁ୍ କୁ ଇସ୍କଲୁ୍’, ‘ଧମତକୁ ଧରମ’, ‘ପୂବତକୁ ପୂରବ’ ଇତୟାଦ୍ ି ରୂଦ୍ଦପ 
ଉଚ୍ଚାରଣ କରିର୍ାନ୍ତ।ି  

 

2.6.2.6                         2.6.2.6   ଯଲା୍:  

ଏହ ି ସି୍ଥତଦି୍ଦର ଦୁ୍ଇଟ ି ସଂଯୁକ୍ତ ଧ୍ୱନରି ଉଚ୍ଚାରଣଦ୍ଦର କଠିନତା ସଷିୃ୍ଟ ଦ୍ଦହବା ସ୍ଥଦ୍ଦଳ 
ଉଚ୍ଚାରଣର ସୁବଧିା ଦୃ୍ଷି୍ଟରୁ ଦ୍ଦସଥିରୁ ଦ୍ଦଗାଟକୁି ଦ୍ଦଲାପ କରାଯାଇର୍ାଏ। ଦ୍ଦଯପରିକ ି – ସି୍ଥର 
>ଥିର, କୃଷ୍ଣ > କାହ୍ନ, ହସ୍ତ > ହାତ ଇତୟାଦ୍ ିକୁହାଯାଏ। 



ଓଡଶିା ରାଜ୍ୟ ମୁକ୍ତ ବଶି୍ୱବଦି୍ୟାଳୟ Page 29 

 

2.6.2.7                         2.6.2.7  ବ୍ୟାକରଣ ନୟିମର ଲଙ୍ଘନ: 

ବୟାକରଣ ନୟିମକୁ ଉଦ୍ଦପକ୍ଷା କରି ଦ୍ଦକୌଣସି ଅଶୁର୍ଦ୍ ଶବ୍ଦକୁ ବାରମବାର ବୟବହାର 
କଦ୍ଦଲ ତାହା ଦ୍ଦସହ ି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳଦ୍ଦର ଗହୃୀତ ଦ୍ଦହାଇଯାଏ। ଦ୍ଦଯପରିକ-ି ‘ନରିପରାଧ’କୁ 
‘ନରିପରାଧୀ’, ‘ସଜ୍ତନ’କୁ ‘ସଜୃ୍ନ’, ‘ପାଷଣ୍ଡ’କୁ ‘ପାଷାଣ୍ଡ’, ‘ଅହନଶି’କୁ ‘ଅହନଶିି’, ‘ମାମ’ୁ କୁ 
‘ମାମ ’ୁ ଇତୟାଦ୍।ି  

 

2.6.2.8                          2.6.2.8  ଭ୍ରାମକ ବ୍ା ଯଲୌକକି ବୁ୍ୟତ୍ପରି୍ତ୍: 

ଜ୍ାତୀୟ ସମି୍ମଳନ ଦ୍ଦକ୍ଷତ୍ରଦ୍ଦର ଦ୍ଦଗାଟଏି ବାହାର ଭାଷାର ଶବ୍ଦକୁ ଶୁଣି ଅଦ୍ଦନକ ବୟକି୍ତ 
ତାହାକୁ ନଜି୍ଭାଷାର ଶବ୍ଦ ସହତି ସଦୃ୍ଶ କରି ବା ପ୍ରତୟୟ ଲଗାଇ ଦ୍ଦଯଉ  ଶବ୍ଦକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ 
କରିର୍ାନ୍ତ ି ତାହା କ୍ରଦ୍ଦମ ନୂତନ ଶବ୍ଦ ଦ୍ଦହାଇଯାଏ। ଦ୍ଦଯପରିକ ି ‘hospital>ହାସପାତାଳ, 

‘କି୍ରଶମାସ’>କସି୍ ମିସ୍, ‘Godown’>ଦ୍ଦଗାଦ୍ାମ, ‘ଆରମାରିଓ’>ଆଲମାରି ଇତୟାଦ୍।ି 

ଏହା ବୟତୀତ ଦୁ୍ତ କର୍ନ, ପ୍ରଦ୍ଦୟାଗାଧିକୟ, ଅସାବଧାନତା, ମନରୁ ଗଢ ି କହବିା, 
ଅନ୍ଧବଶି୍ୱାସ, ରୂଢରି ପ୍ରଦ୍ଦୟାଗ ଆଦ୍ ିବଭିିନ୍ନ କାରଣ ମଧ୍ୟ ଭାଷା ପରିବତ୍ତତନର ଦ୍ଦଗାଟଏି ଦ୍ଦଗାଟଏି 
କାରଣ ଅଟନ୍ତ।ି ଏହସିବୁ କାରଣରୁ ଦ୍ଦକଦ୍ଦତଟ ି ଆଦ୍ଦମ ପୂବତରୁ ଧ୍ୱନ ି ପରିବତ୍ତତନ ବଭିାଗଦ୍ଦର 
ଅଧ୍ୟୟନ କରିସାରିଛନ୍ତ।ି  

 

ଆତ୍ମ-୍ରୀକ୍ଷଣ ପ୍ରେନାବ୍ଳୀ: 2.4 

(କ) ଭାଷା ପରିବତ୍ତତନର ଅନ୍ତନହିତି କାରଣଗୁଡକୁି ଆଦ୍ଦଲାଚନା କର। (100ଟ ି
ଶବ୍ଦଦ୍ଦର) 

( ) 'ଅନୁକରଣଦ୍ଦର ଅପୂର୍ଣ୍ତତା ଦ୍ଦହତୁ ଭାଷାଦ୍ଦର କପିରି ପରିବତ୍ତତନ ଘଦ୍ଦଟ ଦ୍ଦସ ସଂପକତଦ୍ଦର 
ଆଦ୍ଦଲାଚନା କର। (70ଟ ିଶବ୍ଦଦ୍ଦର) 

(ଉପଦ୍ଦରାକ୍ତ ପ୍ରଶନର ଉତ୍ତର ପାଇ  ଏକକର ଦ୍ଦଶଷଭାଗକୁ ଯାଆନୁ୍ତ) 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
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_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

 

2.7  ଭାଷା ୍ରିବ୍ର୍ତ୍୍ନର ବ୍ଭିିନ୍ନ ଦଗି: 

ସବତଦ୍ା ମନଦ୍ଦର ପ୍ରଶନ ଉଦ୍ଦଠ, ଭାଷା ପରିବତ୍ତତନର ସ୍ୱରୂପ ବା ଦ୍ଗି ସବୁ କ’ଣ 
ଦ୍ଦହାଇପାଦ୍ଦର? ଦ୍ଦଯଉ ଭଳ ିମାନବର ପରିବତ୍ତତନର ପରିଣାମ ତାହାର ସଂପୂର୍ଣ୍ତ ସଂରଚନା ଅର୍ତାତ୍ 
ତାଙ୍କର ଅଂଗର ସଂରଚନା ଉପଦ୍ଦର ନଭିତର କରିର୍ାଏ, ଦ୍ଦସହଭିଳ ିଭାଷାର ପରିବତ୍ତତନ ତାହାର 
ସଂପୂର୍ଣ୍ତ ସଂରଚନା ଉପଦ୍ଦର ନଭିତର କରିର୍ାଏ। ଅର୍ତାତ୍ ଭାଷା ଦ୍ଦର ପରିବତ୍ତତନର ପରିଣାମ 
ତାହାର ସମସ୍ତ ଅଂଶ – ଧ୍ୱନ,ି ରୂପ, ବାକୟ ଏବଂ ଅର୍ତ ତର୍ା ଭାବ ଉପଦ୍ଦର ପଡରି୍ାଏ। ଅର୍ତାତ୍ 
ଭାଷା ପରିବତ୍ତତନର ସ୍ୱରୂପ ବା ପ୍ରକାର କହଦି୍ଦଲ ଏହସିବୁ ପରିବତ୍ତତନକୁ ବୁଝାଇର୍ାଏ।   

ଅଷ୍ଟାଦ୍ଶ ଶତାବ୍ଦୀଦ୍ଦର ଐତହିାସିକ ଭାଷାବଜି୍ଞାନର ପ୍ରାରମ୍ଭ ସମୟଦ୍ଦର ପାଶ୍ଚାତୟ ଭାଷାବତିଗଣ 

ଦ୍ଦକଦ୍ଦତକ ଆଧୁନକି ୟୁଦ୍ଦରାପୀୟ ଭାଷାଦ୍ଦର ସଂସ୍କତୃ, ଲାଟନି ଏବଂ ଗ୍ରୀକ୍ ଭଳ ିପ୍ରାଚୀନ ଭାଷାର 

ସମାନ ଦ୍ଦବୈଶଷି୍ଟୟ ରହଥିିବା ଲକ୍ଷୟ କରିଥିଦ୍ଦଲ।  ଦ୍ଦତଣୁ ଭାଷା ନତିୟ ପରିବତ୍ତତନଶୀଳ ଏବଂ 
ଏଥିଦ୍ଦର ଦ୍ଦହଉଥିବା ପରିବତ୍ତତନକୁ ନମିନ ମଦ୍ଦତ ଚାଦ୍ଦରାଟ ିବଗତଦ୍ଦର ବଭିକ୍ତ କରାଯାଇପାଦ୍ଦର: (କ) 

ଧ୍ୱନ ି ପରିବତ୍ତତନ, ( )ଶବ୍ଦ ପରିବତ୍ତତନ (ଗ) ରୂପ ପରବିତ୍ତତନ, (ଗ) ଅର୍ତ ପରବିତ୍ତତନ। ଧ୍ୱନ ି

ପରିବତ୍ତତନ ଦ୍ଦହତୁ ଭାଷାର ଉଚ୍ଚାରିତ ରୂପ ବଦ୍ଳଯିାଏ। ରୂପ ପରିବତ୍ତତନଦ୍ଦର ଭାଷାଦ୍ଦର ନହିତି 

ବର୍ଣ୍ତ ବନିୟାସ ଓ ବାକୟ ବନିୟାସ ଅନ୍ତଭତୁ କ୍ତ ଦ୍ଦହଉଥିବାରୁ ଭାଷାର ଅଙି୍ଗକ ରୂପ ବଦ୍ଳଯିାଏ। ଅର୍ତ 
ପରିବତ୍ତତନଦ୍ଦର ଭାଷାର ତାତ୍ପଯତୟଦ୍ଦର ପରିବତ୍ତତନ ଆଦ୍ଦସ।  
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2.8 ଧ୍ୱନ ି୍ରବି୍ର୍ତ୍୍ନର ବ୍ଭିିନ୍ନ ଦଗି: 

ଧ୍ୱନ ି ସମବନ୍ଧତି ପରିବତ୍ତତନକୁ ଆଦ୍ଦମ ପୂବତବତ୍ତତୀ ବଭିାଗଦ୍ଦର ଅଧ୍ୟୟନ କରିସାରିଛନ୍ତ।ି ତାହାର 
ଅଂଶବଦି୍ଦଶଷ ଦ୍ଦହଉଛ ିଧ୍ୱନ ିଦ୍ଦଲାପ, ଧ୍ୱନ ିଆଗମ, ଧ୍ୱନ ିବ ିଣ୍ଡନ ଇତୟାଦ୍।ି 

2.9 େବ୍ଦ ୍ରିବ୍ର୍ତ୍ନ୍ର ବ୍ଭିିନ୍ନ ଦଗି: 

ଭାରତୀୟ ବୟାକରଣ ସିର୍ଦ୍ାନ୍ତଦ୍ଦର ଶବ୍ଦକୁ ଆଧାରଭୂତ ଏବଂ ସଦ୍ଦବତାପରି ଏକକ ରୂଦ୍ଦପ 
ସ୍ୱୀକାର କରାଯାଇଛ।ି ଶବ୍ଦ ଭାଷାର ପୂବତନମିିତ ତତ୍ତ୍ୱ ଦ୍ଦହାଇଥିବାରୁ ଶବ୍ଦରୁ ହିଁ ପଦ୍ବନ୍ଧ, 
ଉପବାକୟ, ବାକୟ ଇତୟାଦ୍ ିବୃହତ୍ ଭାଷିକ  ଣ୍ଡ ନମିିତ ଦ୍ଦହାଇର୍ାନ୍ତ।ି ଆଉ ବୟାକରଣ କହଦି୍ଦଲ 
ଏହ ି ଭାଷିକ  ଣ୍ଡଗୁଡକିର ନମିତାଣ ପ୍ରକି୍ରୟା ଓ ସଂରଚନା ବଧିାନର ଅଧ୍ୟୟନକୁ ବୁଝାଇର୍ାଏ। 
ଭାଷାଦ୍ଦର ଥିବା ପୂର୍ଣ୍ତ ଶବ୍ଦ ସଂପଦ୍କୁ ଶବ୍ଦଦ୍ଦକାଷ କୁହାଯାଏ। ଏଇଠ ି ଧ୍ୟାନଦ୍ଦଦ୍ାକୁ ଦ୍ଦହବ ଦ୍ଦଯ 
ବାକୟଦ୍ଦର ଥିବା ଏକକଗୁଡକି ଦ୍ଦକବଳ ଶବ୍ଦ ନୁହ ନ୍ତ ିବରଂ ଶବ୍ଦରୂପ ଅଟନ୍ତ।ି 

 

ଶବ୍ଦର ପରିବତ୍ତତନରୁ ଭାଷା ପରବିତ୍ତତନର ଦ୍ଗି ସଦ୍ଦଙ୍କତତି ଦ୍ଦହାଇର୍ାଏ। ଏହ ି ଦୃ୍ଷି୍ଟରୁ 
କ୍ରପଟ (Croft (2000: 4)) ଆଦ୍ଦଲାଚକଙୁ୍କ ସଦ୍ଦଚତନ କରାଇ କହନ୍ତ ି “reification or 

hypostatization of languages ... Languages don’t change; people 

change language through their actions.” ଐତହିାସିକ ଭାଷାବଜି୍ଞାନର ସାମାଜ୍କି 
ଭାଷାବଜି୍ଞାନ ଦୃ୍ଷି୍ଟରୁ ବଚିାର କରି ଦ୍ଦଲୱଭ (Labov) ସ୍ୱଳ୍ପ ସଂସଗତ ଓ ବୃହତ୍ତର ସଂସଗତ 
ଅବସ୍ଥାଗୁଡକି ମଧ୍ୟଦ୍ଦର ଥିବା ପାର୍ତକୟକୁ ସୂଚାଇଛନ୍ତ ି । Trudgill ଏହ ି ସଂସଗତ ସଂପକତଦ୍ଦର 
କହନ୍ତ ି“when it comes to contact, the present is not like the past” । 

କନୁି୍ତ ସମାଜ୍ଦ୍ଦର ପ୍ରଚଳତି ବଭିିନ୍ନ ଦ୍ଦବାଲିର ସଂସ୍ପଶତରୁ ଦ୍ଦଗାଟଏି ଭାଷିକ ସମାଜ୍ ମଧ୍ୟଦ୍ଦର ଆରମ୍ଭ 
ପରିବତ୍ତତନକୁ ଗ୍ରହଣ କରବିାକୁ ପ୍ରସୁ୍ତତ ନଦ୍ଦହଦ୍ଦଲ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦ୍ଦତୟକ ଭାଷିକ ସମାଜ୍କୁ ଭାଷିକ 
ସମୁଦ୍ାୟ ରୂଦ୍ଦପ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିନର୍ାଉ। ଏହକି୍ରମଦ୍ଦର ଆଜ୍ ିସଂସ୍କତୃ ଭାଷାରୁ 
ଅଜ୍ର ଶବ୍ଦ ପରିବତ୍ତତି ଦ୍ଦହାଇ ଓଡଆି, ବଙ୍ଗଳା, ହଦିୀ ଆଦ୍ ି ଭାଷାକୁ ସମରୃ୍ଦ୍ କରିଛନ୍ତ।ି 
ଓଡଆିଦ୍ଦର ଅମଳକ>ଅଅ ଳା, ଅଗ୍ର >ଆଗ, କପେକିା>କଉଡ,ି ଲଗ୍ନ>ଲଗନ, ଭଗ୍ନ>ଭଙ୍ଗା, 
ମକତଟ>ମାଙ୍କଡ ଆଦ୍ ିଏହ ିଶବ୍ଦ ପରିବତ୍ତତନର ଉଦ୍ାହରଣ ଅଟନ୍ତ।ି 

 

ଧ୍ୱନ ି ପରିବବତ୍ତତନ ପରି ଶବ୍ଦ ପରିବତ୍ତତନକୁ ମଧ୍ୟ ଆଗମ, ଦ୍ଦଲାପ, ନବୀନ ଶବ୍ଦର 
ନମିତାଣ ଆଦ୍ ିଦ୍ଗିରୁ ଆଦ୍ଦଲାଚନା କରାଯାଇପାଦ୍ଦର। 

 

ଓଡଆିଦ୍ଦର ଶବ୍ଦାଗମର ଉଦ୍ାହରଣ: ସାଇଦ୍ଦକଲ, ଗୟାସ, ଏସିଡ, ଭିଟାମିନ, ଦ୍ଦଚକ୍, 
ଟକିସ, ରସିଦ୍, ସ୍କଲୁ, କଦ୍ଦଲଜ୍, କାନୁନ, କାଜ୍,ି  ାରଜ୍, ର୍ାନା, ହାବଲିଦ୍ାର, ଦ୍ଦପାଲିସ, କମ୍ପ୍ାନୀ, 
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ଦ୍ଦଭାଟ୍, ଦ୍ଦକସ୍, ଆଇସକି୍ରମ୍, ବସି୍କଟୁ, ମିଲ୍, ଦ୍ଦପଲଟ୍, କପ, ପିନ୍, ଦ୍ଦକାଟ୍, ପୟାଣ୍ଟ, ଚାଦ୍ର, ଦ୍ଦମସିନ, 
ଦ୍ଦମକାନକି୍, କୟାଦ୍ଦମରା, କମୁ୍ପ୍ୟଟର, ପାଇପ, ଇଞି୍ଜନ ଆଦ୍ ି ଶବ୍ଦ ଅନୟ ଭାଷାରୁ ଆସି   
ଓଡଆିଭାଷାକୁ ସମରୃ୍ଦ୍ କରିଛନ୍ତ।ି 

 

ଓଡଆିଦ୍ଦର ପ୍ରାଚୀନ ଶବ୍ଦର ଦ୍ଦଲାପ: ଏହୀଜ୍, ଅନବଟ, ଯାଯଜୁ୍କ, ଅଭିପ୍ଳବ ଆଦ୍ ିଶବ୍ଦ 
ଯାହା ପୂବତରୁ ଦ୍ଦବୈଦ୍କି ସଂସ୍କତୃଦ୍ଦର ଉପଲବ୍ଧ ଥିଲା ଆଜ୍ ିତାହା କ୍ରମଶଃ ଦ୍ଦଲାପ ପାଇଗଲାଣି। 
 ାଦ୍ୟଦ୍ଦପୟ, ଦ୍ଦବଶଭୂଷା ପ୍ରଭୃତରି ପରିବତ୍ତତନ ଘଟଦି୍ଦଲ ତତସହତି ସଂପକୃ୍ତ ଶବ୍ଦଦ୍ଦର ମଧ୍ୟ 
ଅପ୍ରଚଳତି ଦ୍ଦହାଇଯାଏ. ଆଜ୍ ିପୂବତରୁ ବୟବହୃତ ଅଳଙ୍କାର ଦ୍ଦଯପରିକ ିବାଲା, ବଟଫଳ, ତାଗା, 
ପାହୁଡ, କୁରୀର, ହରିଜ୍ୟବତ୍ତତନୀ ଆଦ୍ ିଅଙ୍ଗଭୂଷଣର ବୟବହାର ଦ୍ଦଲାପ ଦ୍ଦହତୁ ଏହସିବୁ ଶବ୍ଦ 
ଦ୍ଦଲାପ ଦ୍ଦହବାକୁ ବସିଲାଣି। 

 

ନୂତନ ଶବ୍ଦର ନମିତାଣ:  ଏହସିବୁ ନୂତନ ଶବ୍ଦ ଏକାଧିକ ଭାଷାରୁ ଆସିଥିବା ଶବ୍ଦ ସହତି ମିଶ ିସଷିୃ୍ଟ 
ଦ୍ଦହାଇର୍ାନ୍ତ।ି ଯର୍ା –ଦ୍ଦରଳଗାଡ,ି ହାଟବଜ୍ାର, ଡାକ୍ତର ାନା, କଲବଘର ଇତୟାଦ୍।ି ଦ୍ଦସହପିରି 
ବଦି୍ଦଦ୍ଶୀ ଭାଷାର ଶବ୍ଦ ସହତି ଦ୍ଦଦ୍ଶଜ୍ ଭାଷାର ପ୍ରତୟୟ ସଂଯୁକ୍ତ ଦ୍ଦହାଇ ସଷୃ୍ଟ ନୂଆ ଶବ୍ଦ 
ଦ୍ଦହଉଛ:ି  ମାଷ୍ଟର>ମାଷ୍ଟ୍ରାଣୀ, ଡାକ୍ତର>ଡାକ୍ତରାଣୀ, ଦ୍ଦପାଷ୍ଟ+ଅଫିସ>ଦ୍ଦପାଷ୍ଟଅଫିସ ଇତୟାଦ୍।ି 

 

2.10 ରୂ୍ ୍ରିବ୍ର୍ତ୍ନ୍ର ବ୍ଭିିନ୍ନ ଦଗି: 

 

‘ନାପି ଦ୍ଦକବଳ ପ୍ରକୃତଃି ପ୍ରଦ୍ଦୟାକ୍ତବୟ ନାପି ଦ୍ଦକବଳ ପ୍ରତୟୟଃ।’ (ପତଞ୍ଜଳଙି୍କ 
ମହାଭାଷୟ) । ଅର୍ତାତ୍ ବାକୟଦ୍ଦର ଦ୍ଦକବଳ ପ୍ରକୃତ ିବା ଦ୍ଦକବଳ ପ୍ରତୟୟ ପ୍ରଦ୍ଦୟାଗ ହୁଏନାହିଁ। 
ଉଭୟର ମିଳନଦ୍ଦର ଯାହା ସଷିୃ୍ଟଲାଭ କଦ୍ଦର ତାହା ଦ୍ଦତଣୁ ଶବ୍ଦ ନୁଦ୍ଦହ  ରୂପ ବା ଶବ୍ଦରୂପ। ଦ୍ଦତଣୁ 
ଶବ୍ଦ ବା ପ୍ରତୟୟ ରହତି ଦ୍ଦହାଇଥିବାଦ୍ଦବଦ୍ଦଳ, ପଦ୍ କନୁି୍ତ ପ୍ରତୟୟ ଯୁକ୍ତ. ଏହ ି ପ୍ରତୟୟଗୁଡକୁି 
ପୂବତସଗତ, ମଧ୍ୟସଗତ ଓ ପରସଗତ ଆଦ୍ ିନାନାଭାବଦ୍ଦର ବଭିକ୍ତ କରାଯାଇର୍ାଏ। ଏହ ିପ୍ରତୟୟ ବା 
ସଗତଗୁଡକିର ପରିବତ୍ତତନର ଅଧ୍ୟୟନର ଦ୍ଗି ହିଁ ରୂପ ପରିବତ୍ତତନର ଅଧ୍ୟୟନ।  

 

ଏହ ି ରୂପ ପରିବତ୍ତତନର ବଭିିନ୍ନ କାରଣ ରହଛି।ି ପ୍ରର୍ମ କାରଣ ଦ୍ଦହଉଛ ି ସରଳତା। 
ଏହ ି ଦ୍ଦବୈଶଷି୍ଟୟରୁ ସଂସ୍କତୃଦ୍ଦର ପ୍ରଚଳତି ‘ସ୍ଥାନାତ୍’ ଏଦ୍ଦବ ଓଡଆିଦ୍ଦର ‘ଠ ୁ ’ ରୂଦ୍ଦପ ବୟବହୃତ 
ଦ୍ଦହଉଛ।ି ହରି , ମୁନ,ି ସାଧି ଆଦ୍ ିଶବ୍ଦ ହରିଣା, କରିଣା, ମୁନନିା, ସାଧୁନାଦ୍ଦର ‘ନା’ ପ୍ରଦ୍ଦୟାଗରୁ 
ଏହ ିରୂପିମଦ୍ଦର କ୍ରମଶଃ ସରଳତା ଆସିଛ।ି 

 

ନବୀନତା ପ୍ରତ ିଆଗ୍ରହ ଦ୍ଦହତୁ ଭାଷାଦ୍ଦର ବୟବହୃତ ଶବ୍ଦଦ୍ଦର ପରିବତ୍ତତନ ଘଟରି୍ାଏ। କଳ୍ପନାରୁ 
ପରିକଳ୍ପନା/କଳ୍ପନୀୟ, ମୂଲୟାୟନରୁ ଅବମୂଲୟାୟନ ଆଦ୍ ିପରିବତ୍ତତନ ଏହ ି ରୂପ ପରିବତ୍ତତନର 
ଉଦ୍ାହରଣ ଅଟନ୍ତ।ି 
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ଆତ୍ମ-୍ରୀକ୍ଷଣ ପ୍ରେନାବ୍ଳୀ: 2.5 

(କ) ରୂପ ପରିବତ୍ତତନର ବଭିିନ୍ନ ଦ୍ଗି ସଂପକତଦ୍ଦର ସୂଚନା ପ୍ରଦ୍ାନ କର। (30ଟ ି
ଶବ୍ଦଦ୍ଦର) 

( ) ପ୍ରଚଳତି ଶବ୍ଦଦ୍ଦର ପରିବତ୍ତତନ ଦ୍ଦହତୁ ଭାଷାଦ୍ଦର କପିରି ପରିବତ୍ତତନ ଘଟରି୍ାଏ, 

ଆଦ୍ଦଲାଚନା କର। (100ଟ ିଶବ୍ଦଦ୍ଦର) 

(ଉପଦ୍ଦରାକ୍ତ ପ୍ରଶନର ଉତ୍ତର ପାଇ  ଏକକର ଦ୍ଦଶଷଭାଗକୁ ଯାଆନୁ୍ତ) 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

 

2.11 ଅର୍୍ ୍ରିବ୍ର୍ତ୍୍ନର ବ୍ଭିିନ୍ନ ଦଗି: 

 

ଭାଷାଦ୍ଦର ସ୍ଥାନ, କାଳ ଓ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଦ୍ଦଭଦ୍ଦ୍ଦର ଅର୍ତଦ୍ଦର ପରିବତ୍ତତନ ଘଟରି୍ାଏ। ଓଡଶିାର 
ଦ୍କି୍ଷଣାଞ୍ଚଳଦ୍ଦର ‘ଭାଲିଆ’ କହଦି୍ଦଲ ବାଦ୍ାମ ଫଳକୁ ବୁଝାଉଥିବା ଦ୍ଦବଦ୍ଦଳ ଦ୍ଦଢଙ୍କାନାଳ ଅଞ୍ଚଳଦ୍ଦର 
ତାହାକୁ ଏକ ବଶିାକ୍ତ ଫଳରୂଦ୍ଦପ ବଦି୍ଦବଚନା କରାଯାଏ ଦ୍ଦବାଲି ଭାଷା ବଜି୍ଞାନୀ ଦ୍ଦଗାଦ୍ଦଲାକ 
ବହିାରୀ ଧଳ ତାଙ୍କ ଭାଷାଶାସ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ବହଦି୍ଦର ଉଦ୍ଦଲ୍ଲ  କରିଛନ୍ତ।ି ଦ୍ଦସହପିରି ଅର୍ତ ପରବିତ୍ତତନ 
କହଦି୍ଦଲ ଆଦ୍ଦମ ଅର୍ତବସି୍ତାର, ଅର୍ତସଂଦ୍ଦକାଚ ଓ ଅର୍ତାଦ୍ଦଦ୍ଶ ଆଦ୍କୁି ଦ୍ଦଦ୍ଖିର୍ାଉ। ଦ୍ଦତଦ୍ଦବ ଭାଷା 
ପରିବତ୍ତତନର ଏହସିବୁ ଦ୍ଗିକୁ ନମିନଦ୍ଦର ବସୃି୍ତତଭାଦ୍ଦବ ଆଦ୍ଦଲାଚନା କରାଗଲା। 
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2.11.1 ଅର୍୍ ବ୍ସି୍ତାର 

 

ଅର୍ତ ବସି୍ତାର କହଦି୍ଦଲ ଭାଷିକ ଶବ୍ଦ ପୂବତରୁ ଦ୍ଦଯଉ  ସୀମିତ ସଦଭତଦ୍ଦର ବୟବହୃତ 
ଦ୍ଦହଉଥିଲା ପଦ୍ଦର ଦ୍ଦସହ ିସଦଭତଦ୍ଦର ବସି୍ତାର ଘଟରି୍ାଏ। ଉଦ୍ାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ସଂସ୍କତୃ ‘ଦ୍ଦତୈଳ’  ର 
ମୂଳ ଅର୍ତ ‘ତଳି’ ବା ‘ଦ୍ଦତଲ’ ଥିଲା ମାତ୍ର ପଦ୍ଦର ଏହ ି ଶବ୍ଦଦ୍ଦର ଅର୍ତବସି୍ତାର ଘଟ ି ତାହା 
ଦ୍ଦଯଦ୍ଦକୌଣସି ବସୁ୍ତର ଦ୍ଦତଲକୁ ବୁଝାଇଲା। ଦ୍ଦସହପିରି ‘ବଜୁି୍ଳ’ି ବା ବଦୁି୍ୟତ୍ ଶବ୍ଦଟ ି ପ୍ରର୍ଦ୍ଦମ  
ପ୍ରକୃତ ିସହତି ସମବନ୍ଧତି ଥିଲା ଓ ଦୁ୍ଇଟ ି ଦ୍ଦମଘର ସଂଘଷତରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ଅଗି୍ନକୁ ବୁଝାଉଥିଲା ମାତ୍ର 
ଏଦ୍ଦବ ଏହ ି ଶବ୍ଦଦ୍ଦର ଅର୍ତ ବସି୍ତାର ଘଟ ି ତାହା ଇଂରାଜ୍ୀ ‘ଇଦ୍ଦଲକଟ୍ରସିିଟ’ି ର ସମପଯତୟାୟ 
ଦ୍ଦହାଇଗଲାଣି। ଦ୍ଦସହପିରି ପୂବତରୁ ‘ଆକାଶବାଣୀ’ ଶବ୍ଦ ଦ୍ଦଦ୍ୈବବାଣୀ ପଯତୟନ୍ତ ସୀମିତ ଥିଲା ମାତ୍ର 
ଏଦ୍ଦବ ଏହା ’ଅଲ୍ ଇଣି୍ଡଆ ଦ୍ଦରଡଓି’କୁ ବୁଝାଉଛ।ି ଅର୍ତ ସଂପ୍ରସାରଣର ଦ୍ଦକଦ୍ଦତଦ୍ଦକ ଉଦ୍ାହରଣକୁ 
ନମିନଦ୍ଦର ସୂଚୀତ କରାଗଲା। 

 

ଶବ୍ଦ ମୂଳ ସୀମିତ ଅର୍ତ ପରିବତ୍ତତି ସଂପ୍ରସାରିତ ଅର୍ତ 

କାଲି ଗତ ଦ୍ନି  ଉଭୟ ଗତ ଓ ଆଗାମୀ ଦ୍ବିସ 

ପ୍ରବୀଣ ବୀଣା ବାଦ୍ନଦ୍ଦର ସିର୍ଦ୍ହସ୍ତ ଦ୍ଦଯଦ୍ଦକୌଣସି କାଯତୟଦ୍ଦର ସିର୍ଦ୍ହସ୍ତ 

କୁଶଳ କୁଶ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିବା ବୟକି୍ତ ଦ୍ଦଯଦ୍ଦକୌଣସି କାଯତୟଦ୍ଦର ଦ୍ଦକୌଶଳ 
ଅଜ୍ତନ କରିଥିବା ବୟକି୍ତ 

ଚାଷ ଲଙ୍ଗଳ ଦ୍ୱାରା ଭୂମି କଷତଣ ବନିା କଷତଣଦ୍ଦର ଚାଷର 
ପ୍ରଦ୍ଦୟାଗ ଦ୍ଦଯପରି ମାଛ ଚାଷ, 
ମହୁ ଚାଷ, ଫାଇଲ୍ ଚାଷ 

 ାଇବା ଦ୍ଦଭାଜ୍ନ କରିବା ମାଡ  ାଇବା, ଗାଳ ି  ାଇବା, 
ଦ୍ଦଜ୍ାତା  ାଇବା, ମଦ୍  ାଇବା 
ଆଦ୍ ି ଅର୍ତଦ୍ଦର ଏହ ି  ାଇବା 
ଶବ୍ଦର ଅର୍ତର ସଂପ୍ରସାରଣ   

     Aunt 

   ବାପାଙ୍କ ଭଉଣୀ ଅର୍ତାତ୍ 
ପିଉସୀ ଓ ମାଉସୀ ଉଭୟ 
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ପିଉସୀ 

 

 

2.11.1 ଅର୍୍ ସଂଯକାଚନ: 

 

ଅର୍ତ ସଂଦ୍ଦକାଚନ କହଦି୍ଦଲ ଶବ୍ଦର ପୂବତରୁ ପ୍ରଚଳତି ସଦଭତକୁ ସଂକୁଚତି କରି ବୟବହାର 
କରିବାକୁ ବୁଝାଇର୍ାଏ। ଉଦ୍ାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ପୂବତରୁ ‘ମଗୃ’ କହଦି୍ଦଲ ଦ୍ଦଯଦ୍ଦକୌଣସି ପଶୁଙୁ୍କ 
ବୁଝାଉଥିବାଦ୍ଦବଦ୍ଦଳ ଏଦ୍ଦବ ଏହ ିଶବ୍ଦଦ୍ଦର ଅର୍ତ ସଂଦ୍ଦକାଚ ଘଟ ି ଦ୍ଦକବଳ ‘ହରିଣ’ କୁ ବୁଝାଉଛ।ି 
ଅର୍ତ ସଂପ୍ରସାରଣର ଦ୍ଦକଦ୍ଦତଦ୍ଦକ ଉଦ୍ାହରଣକୁ ନମିନଦ୍ଦର ସୂଚୀତ କରାଗଲା। 

 

ଶବ୍ଦ ମୂଳ ବୟାପକ ଅର୍ତ ପରିବତ୍ତତି ସଂକୁଚତି ଅର୍ତ 

ଭାଯତୟା ଭରଣଦ୍ଦଯାଗୟା ନାରୀ ଦ୍ଦକବଳ ପତ୍ନୀ 

ଅନ୍ନ ଦ୍ଦଯଦ୍ଦକୌଣସି  ାଦ୍ୟ ନେିଷି୍ଟ  ାଦ୍ୟ ଭାତ 

ସପତ ସରିସପୃ (କୁମ୍ଭୀର, ଝଟିପିିଟ,ି 
ବଛିା, ସାପ, ଦ୍ଦବଙ୍ଗ ଇତୟାଦ୍)ି 

ଦ୍ଦକବଳ ସାପ  

ୋର୍ଦ୍ େର୍ଦ୍ାର ସହତି ଗ୍ରହଣ 
କରାଯାଉଥିବା ବସୁ୍ତ 

ମତୃବୟକି୍ତଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶୟଦ୍ଦର 
ସମପିତ ସଂସ୍କାର 

ଆଦ୍ତିୟ ‘ଅଦ୍ତିଙି୍କ ପୁତ୍ର’ (ଅର୍ତାତ୍ ସମସ୍ତ 
ଦ୍ଦଦ୍ବତା) 

ସୂଯତୟ 

ଧାନୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଧନ  ାଦ୍ୟଶସୟ ଓ ଧାନ 

Meat ଦ୍ଦଯଦ୍ଦକୌଣସି ପ୍ରକାର  ାଦ୍ୟ ପଶୁ ବା ପକ୍ଷୀର ମାଂସ 

Fowl ଦ୍ଦଯଦ୍ଦକୌଣସି ପକ୍ଷୀ ଗହୃପାଳତି ପକ୍ଷୀ 
 

2.11.2   ଅର୍୍ାଯଦେ: 
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ଅର୍ତାଦ୍ଦଦ୍ଶ କହଦି୍ଦଲ ଶବ୍ଦଦ୍ଦର ପ୍ରଚଳତି ଅର୍ତକୁ ଛାଡ ି ଦ୍ଦସଥିଦ୍ଦର ନୂଆ ଅର୍ତକୁ 
ପ୍ରତସି୍ଥାପନା କରିବାକୁ ବୁଝାଇର୍ାଏ। ଅର୍ତାତ୍ ଅର୍ତାଦ୍ଦଦ୍ଶଦ୍ଦର ଶବ୍ଦଟ ିତାହାର ମୂଳ ଅର୍ତକୁ ବୟଞି୍ଜତ 
କରିବା ସହତି ଅନୟ ଅର୍ତକୁ ବ ିବୟଞି୍ଜତ କରିର୍ାଏ। ଆଉ ବହୁ ଦ୍ଦକ୍ଷତ୍ରଦ୍ଦର ଏହ ିଆଦ୍ଦରାପିତ ଅର୍ତଟ ି
ସମୟକ୍ରଦ୍ଦମ ଶବ୍ଦର ମୂଳ ପ୍ରଚଳତି ଅର୍ତକୁ ଦ୍ଦଗୌଣ କରି ତାହାର ସ୍ଥାନ ଗ୍ରହଣ କଦ୍ଦର। ଉଦ୍ାହରଣ 
ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରର୍ଦ୍ଦମ ‘ଦୁ୍ହତିା’ ଶବ୍ଦ ‘ଦୁ୍ଗ୍ଧକୁ ଦ୍ଦଦ୍ାହନ କରୁଥିବା ନାରୀ’ କୁ ବୁଝାଉଥିବା ଦ୍ଦବଦ୍ଦଳ  ଏଦ୍ଦବ 
ଏହା ‘କନୟା’ ଅର୍ତଦ୍ଦର ବୟବହୃତ ଦ୍ଦହଉଛ।ି ଓଡଆି ଭାଷାଦ୍ଦର ଦ୍ଦକଦ୍ଦତକ ଅର୍ତାଦ୍ଦଦ୍ଶର ଉଦ୍ାହରଣ 
ଦ୍ଦହଉଛନ୍ତ:ି 

 

ମୂଳ ଶବ୍ଦ ମୂଳ ଅର୍ତ ଉତ୍ପନ୍ନ ଶବ୍ଦ ଆଗତ ଅର୍ତ 

ମାତୃ ମା ମାଇ ନାରୀ, ଝଅି, ନାରୀପକ୍ଷ 

ମଧୁର  ମିଠା ମହୁର  ଏକ ପ୍ରକାର ସ୍ୱାଦ୍ଷି୍ଟ ତକତାର ି

ଦ୍ଦମୌନ ମୁନରି କମତ ବା 
ତପସୟା 

--- ନରିବତା 

ମହୁରା ମଧୁର  ାଦ୍ୟ --- ବଷି 

ରାଷ୍ଟ୍ର ଦ୍ଦଦ୍ଶ  ଦ୍ଦ ାଲାଦ୍ଦ ାଲି 

Silly ଆନଦ /ସମରୃ୍ଦ୍  

ଦ୍ଦବାକା/ନଦି୍ଦବତାଧ 

 

 

2.11.3 ଅଯର୍୍ାତ୍କଷ:୍ 

 

ଶବ୍ଦଗୁଡକିର ଅର୍ତର ପରବିତ୍ତତନ ଦ୍ଦବଦ୍ଦଳ ଯଦ୍ ିଉକ୍ତ ଶବ୍ଦ ତାହାର ପୂବତର ଦ୍ଦଗୌଣ ଅର୍ତକୁ ପରିହାର 
କରି ଉତୃ୍କଷ୍ଟ ଅର୍ତ ଗ୍ରହଣ କଦ୍ଦର, ଦ୍ଦତଦ୍ଦବ ଦ୍ଦସହ ିବୟାପାରକୁ ଅଦ୍ଦର୍ତାତ୍କଷତ କୁହାଯାଏ।  

 
ମୂଳ ଶବ୍ଦ ମୂଳ ଅର୍ତ ଆଗତ ଅର୍ତ 
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ଅପରୂପ ରୂପର ଅପବାଦ୍ ଅର୍ତାତ୍ 
ଅସୁଦର, କୁତ୍ସତି 

ବସି୍ମୟକର 

ଅମାନୁଷୀ ଯାହା ମନୁଦ୍ଦଷୟାତ୍ତର ଯାହା ମନୁଦ୍ଦଷୟାଚତି ନୁଦ୍ଦହ  

ବଦି୍ଗ୍ଧ ବଦି୍ଦଶଷରୂଦ୍ଦପ ଦ୍ଗ୍ଧ ଦ୍ଦହାଇଥିବା ବଦି୍ଦମାହତି ବା ଅଭିଭୂତ 

ଇତକିର୍ା ସଂସ୍କତୃଦ୍ଦର ‘ଅଳୀକ କର୍ା’ ଓଡଆିଦ୍ଦର ‘ଇତହିାସ’  

ନଗ୍ନ ମୁକ୍ତ ବା ପ୍ରକାଶୟ ଲଙ୍ଗଳା 

ଦ୍ଦଶାଧିବା ସଂଦ୍ଦଶାଧନ କରିବା ଗାଳ ିକରିବା 

 

ଭାଷା ପରିବତ୍ତତନ ଦ୍ଦକ୍ଷତ୍ରଦ୍ଦର ଅର୍ତ ପରିବତ୍ତତନର ଭୂମିକା ଅତୟନ୍ତ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ତ କାରଣ ଏହାସହତି 
ସବତଦ୍ା ଦ୍ଦସହ ି ଭାଷା ସହତି ସଂପକୃ୍ତ ଜ୍ାତରି ସାମାଜ୍କି ଓ ସାଂସ୍କତୃକି ବବିତ୍ତତନର ଇତହିାସ 
ଜ୍ଡତି।  

ଆତ୍ମ-୍ରୀକ୍ଷଣ ପ୍ରେନାବ୍ଳୀ: 2.6 

(କ) ଓଡଆି ଭାଷାଦ୍ଦର ପ୍ରଚଳତି ଅତ ିକମଦ୍ଦର ପାଦ୍ଦଞ୍ଚାଟ ିଶବ୍ଦର ଅର୍ତଦ୍ଦର ପରିବତ୍ତତନ 
ଦ୍ଦହତୁ ଭାଷାଦ୍ଦର କପିରି ପରିବତ୍ତତନ ଘଟରି୍ାଏ, ତାହାର ସୂଚନା ପ୍ରଦ୍ାନ କର। (30ଟ ିଶବ୍ଦଦ୍ଦର) 

( ) ଅଦ୍ଦର୍ତାତ୍କଷତ ଦ୍ଦହତୁ ଭାଷାଦ୍ଦର କପିରି ପରିବତ୍ତତନ ଘଟରି୍ାଏ, ଆଦ୍ଦଲାଚନା କର। 
(30ଟ ିଶବ୍ଦଦ୍ଦର) 

(ଉପଦ୍ଦରାକ୍ତ ପ୍ରଶନର ଉତ୍ତର ପାଇ  ଏକକର ଦ୍ଦଶଷଭାଗକୁ ଯାଆନୁ୍ତ) 

______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

2.12 ବ୍ଷିୟବ୍ସୁ୍ତର ସାରମମ ୍

 

 ସମୟ ଦ୍ଦରାତଦ୍ଦର ଭାଷାର ସଂସଗତ ସବତଦ୍ା ନୂତନ ଧ୍ୱନ,ି ଶବ୍ଦ ଓ ଅର୍ତକୁ 
ଆଦ୍ଦରାହଣ ବା ପରିତୟାଗ କରିର୍ାଏ। ଏହ ିଭାଷିକ ତତ୍ତ୍ୱର ପରିବତ୍ତତନରୁ ହିଁ 
ନୂତନ ଭାଷାର ଜ୍ନମ ବା ବବିତ୍ତତନ ହୁଏ। 

 ଧ୍ୱନଦି୍ଦର ପରିବତ୍ତତନ ମାନବର ଶାରୀରିକ, ମାନସିକ, ରାଜ୍ନୀତକି, ସାଂସ୍କତୃକି 
ଓ ଦ୍ଦଭୌଦ୍ଦଗାଳକି ଆଦ୍ ିବଭିିନ୍ନ ଭିତ୍ତି ଉପଦ୍ଦର ନଭିତର କରିର୍ାଏ। 

 ପାରିପାଶ୍ୱକି କାରଣରୁ ଦ୍ଦଲାପ, ଆଗମ, ବପିଯତୟୟ, ସମୀଭବନ ଓ ସ୍ୱର 
ସଂଗତ ି ଆଦ୍ ି ଦ୍ଗିରୁ ଧ୍ୱନଦି୍ଦର  ପରିବତ୍ତତନ ଘଟବିାରୁ ନୂତନ ଶବ୍ଦାବଳୀ 
ଭାଷାଦ୍ଦର ସଷିୃ୍ଟ ଦ୍ଦହାଇର୍ାଏ ବା ବହୁପ୍ରଚଳତି ଶବ୍ଦର ବଲିୟ ଘଦ୍ଦଟ। 

 ଭାଷା ପରିବତ୍ତତନ କହଦି୍ଦଲ ଆଦ୍ଦମ ଭାଷାଦ୍ଦର ଥିବା ଧ୍ୱନି, ଶବ୍ଦ, ରୂପ, ଅର୍ତ 
ଆଦ୍ରି ପରିବତ୍ତତନକୁ ବୁଝରି୍ାଉ। 

 ଭାଷା ପରିବତ୍ତତନର ଅଧ୍ୟୟନ ଦ୍ଦକବଳ ମାନାଙ୍କ ଭାଷାର ସିର୍ଦ୍ାନ୍ତ ଦୃ୍ଷି୍ଟରୁ 
ଆବଶୟକ ନୁଦ୍ଦହ  ବରଂ ଭାଷାର ଐତହିାସିକ, ସମାଜ୍ବଜି୍ଞାନ, ମଦ୍ଦନାବଜି୍ଞାନ 
ଆଦ୍ ିଦ୍ଗିରୁ ମଧ୍ୟ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ତ। 
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2.13 ଆତ୍ମ୍ରୀକ୍ଷଣ ପ୍ରେନର ଉର୍ତ୍ର ସମୂହ 

ଆତ୍ମ୍ରୀକ୍ଷଣ ପ୍ରେନାବ୍ଳୀ 2.1 ର ଉର୍ତ୍ର 

(କ) ସଦ୍ଦଙ୍କତ: ବଭିାଗ 2.3.3 ଦ୍ଦର ଏହ ିବଷିୟଦ୍ଦର ଆଦ୍ଦଲାଚନା କରାଯାଇଛ।ି 

( ) ସଦ୍ଦଙ୍କତ: ବଭିାଗ 2.3.5 ଦ୍ଦର ଏହ ିବଷିୟଦ୍ଦର ଆଦ୍ଦଲାଚନା କରାଯାଇଛ।ି 

ଆତ୍ମ୍ରୀକ୍ଷଣ ପ୍ରେନାବ୍ଳୀ 2.2 ର ଉର୍ତ୍ର 

(କ) ସଦ୍ଦଙ୍କତ: ବଭିାଗ 2.4.2 ଦ୍ଦର ଏହ ିବଷିୟଦ୍ଦର ଆଦ୍ଦଲାଚନା କରାଯାଇଛ।ି 

( ) ଯଦ୍ ିଦୁ୍ଇଟ ିବଷମଧ୍ୱନ ିପାରସ୍ପରିକ ପ୍ରଭାବ ଦ୍ଦହତୁ ଦ୍ଦଗାଟଏି ଧ୍ୱନ ିସ୍ଥାନଦ୍ଦର ଅନୟଏକ ଧ୍ୱନ ି
ଅବସ୍ଥାପିତ ହୁଏ, ଦ୍ଦସହ ି ବୟାପାରକୁ ସମୀକରଣ ବା ସମୀଭବନ କୁହାଯାଏ। ଓଡଆିଦ୍ଦର 
ଦ୍ଦଯପରି‘ଜ୍ଗତ୍ ନାର୍’ ଶବ୍ଦ ଉଚ୍ଚାରଣ ସମୟଦ୍ଦର ‘ନ’ ପ୍ରଭାବଦ୍ଦର ‘ତ୍’ ସ୍ଥାନଦ୍ଦର ‘ନ୍’ ଅବସ୍ଥାପିତ 
ଦ୍ଦହବାରୁ ‘ଜ୍ଗନ୍ନାର୍’ ଶବ୍ଦ ଉଚ୍ଚାରିତ ଦ୍ଦହାଇର୍ାଏ। 

ଆତ୍ମ୍ରୀକ୍ଷଣ ପ୍ରେନାବ୍ଳୀ 2.3 ର ଉର୍ତ୍ର 

(କ) ସଦ୍ଦଙ୍କତ: ବଭିାଗ 2.6.1.1 ଦ୍ଦର ଏହ ିବଷିୟଦ୍ଦର ଆଦ୍ଦଲାଚନା କରାଯାଇଛ।ି 

( ) ସଦ୍ଦଙ୍କତ: ବଭିାଗ 2.5 ଦ୍ଦର ଏହ ିବଷିୟଦ୍ଦର ଆଦ୍ଦଲାଚନା କରାଯାଇଛ।ି 

ଆତ୍ମ୍ରୀକ୍ଷଣ ପ୍ରେନାବ୍ଳୀ 2.4 ର ଉର୍ତ୍ର 

(କ) ଦ୍ଦକୌଣସି ଭାଷାର ବକ୍ତାଙ୍କ ଭିତଦ୍ଦର ରହଥିିବା ପ୍ରବୃତ୍ତି, ରୁଚ,ି ତୁଟ ିଆଦ୍କୁି ଭଷାର ଅନ୍ତନହିତି 
ପରିବତ୍ତତନର କାରଣରୂଦ୍ଦପ ବଦି୍ଦବଚନା କରାଯାଇର୍ାଏ। ଭାଷା ପରିବତ୍ତତନର ବଭିିନ୍ନ ଅନ୍ତନହିତି 
କାରଣଗୁଡକି ଦ୍ଦହଉଛନ୍ତ:ି ବାଗଯନ୍ତ୍ରଦ୍ଦର ଭିନ୍ନତା, ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଉଚ୍ଚାରଣ, ଅନୁକରଣଦ୍ଦର ଅପୂର୍ଣ୍ତତା। ଏ 
ସଂପକତଦ୍ଦର ଅଧିକ ବବିରଣୀ ପାଇ  ବଭିାଗ 2.8 କୁ ଅବଦ୍ଦଲାକନ କରନୁ୍ତ। 

( ) ସଦ୍ଦଙ୍କତ: ବଭିାଗ 2.6.2.3 ଦ୍ଦର ଏହ ିବଷିୟଦ୍ଦର ଆଦ୍ଦଲାଚନା କରାଯାଇଛ।ି  

ଆତ୍ମ୍ରୀକ୍ଷଣ ପ୍ରେନାବ୍ଳୀ 2.5 ର ଉର୍ତ୍ର 

(କ) ସଦ୍ଦଙ୍କତ: ବଭିାଗ 2.10 ଦ୍ଦର ଏହ ିବଷିୟଦ୍ଦର ଆଦ୍ଦଲାଚନା କରାଯାଇଛ।ି 
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 ) ସଂଦ୍ଦକତ: ବଭିାଗ 2.9 କୁ ଅନୁସରଣ କରନୁ୍ତ। 

ଆତ୍ମ୍ରୀକ୍ଷଣ ପ୍ରେନାବ୍ଳୀ 2.6 ର ଉର୍ତ୍ର 

(କ) ସଦ୍ଦଙ୍କତ: ବଭିାଗ 2.11.1 କୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରନୁ୍ତ। 
( ) ସଦ୍ଦଙ୍କତ: ବଭିାଗ 2.11.4 କୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରନୁ୍ତ। 

 

2.14   ସହାୟକ ୍ୁସ୍ତକାବ୍ଳୀ 

 McMahon, M.S. 'Understanding language change', Cambridge 

University Press, Reprinted 1999, ISBN: 0521441196 

 ଧଳ, ଦ୍ଦଗାଦ୍ଦଲାକ ବହିାରୀ, ‘ଭାଷାଶାସ୍ତ୍ର ପରଚିୟ’, ଓଡଶିା ରାଜ୍ୟ ପାଠୟପସୁ୍ତକ ପ୍ରଣୟନ ଓ 
ପ୍ରକାଶନ ସଂସ୍ଥା, ପୁସ୍ତକ ଭବନ, ଭୁବଦ୍ଦନଶ୍ୱର, 2013 

 

2.15 ୍ାରିଭାଷକି େବ୍ଦାବ୍ଳୀ 
ଧ୍ୱନ ିବପିଯତୟୟ: ଧ୍ୱନଗୁିଡକିର ସ୍ଥାନଦ୍ଦର ପରିବତ୍ତତନ ପ୍ରକି୍ରୟା 
ଦ୍ଦଘାଷିଭବନ: ଅଦ୍ଦଘାଷ ଧ୍ୱନ ିସଦ୍ଦଘାଷଦ୍ଦର ବା ସଦ୍ଦଘାଷ ଧ୍ୱନ ିଅଦ୍ଦଘାଷଦ୍ଦର 
ପରିବତ୍ତତନ ପ୍ରକି୍ରୟା 
 

 

 

 

 

2.16 ଯକଯତକ ଆଦେ୍ ପ୍ରେନ 

(କ) ଦ୍ଦଭୌଦ୍ଦଗାଳକି ଓ ପାରିପାଶ୍ୱକି ପରିସି୍ଥତ ି ଦ୍ଦହାତୁ ଭାଷାଦ୍ଦର କପିରି ପରିବତ୍ତତନ ଘଟରି୍ାଏ, 

ଆଦ୍ଦଲାଚନା କର। 
 ( ) ଧ୍ୱନରି ଆଗମ ଓ ଦ୍ଦଲାପ ଦ୍ଦହତୁ ଭାଷାଦ୍ଦର କପିରି ପରିବତ୍ତତନ ଘଟରି୍ାଏ, ତାହାକୁ ଉପଯୁକ୍ତ 
ଉଦ୍ାହରଣ ମାଧ୍ୟମଦ୍ଦର ଦ୍ଶତାଅ। 
(ଗ) ଦ୍ଦକଉ  ଦ୍ଦକଉ  କାରଣ ଦ୍ଦହତୁ ଶବ୍ଦରୂପଦ୍ଦର ପରିବତ୍ତତନ ଘଟରି୍ାଏ, ତାହାର ଆଦ୍ଦଲାଚନା କର। 
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ତୃତୀୟ ଏକକ : ଲି୍ିର ବ୍ବି୍ର୍ତ୍୍ନ 
 

3.0. ପଠନର ଉଦ୍ଦେଶୟ 
 
3.1. ବଷିୟ ପରିଚୟ 
3.2. ଲିପିର ସଂଜ୍ଞା  

 
3.3. ଲିପିର ଆବଷି୍କାର 

 
3.4. ଲିପି ସଷିୃ୍ଟର ଇତହିାସ 

 
3.5. ପଥୃିବୀଦ୍ଦର ବୟବହୃତ ଲିପିର ବଗତୀକରଣ 

 

3.6. ପଥୃିବୀର ଦ୍ଦକଦ୍ଦତଟ ିମୁ ୟଲିପିର ପରିଚୟ 
 

3.7. ଓଡ଼ଆି ଲିପିର ସଷିୃ୍ଟ ଓ ବବିତ୍ତତନ 
 

3.8. ବଷିୟବସୁ୍ତର ସାରମମତ 
 

 
3.9. ଆତ୍ମପରୀକ୍ଷଣ ପ୍ରଶନର ଉତ୍ତରମାଳା 

 
3.10.  ସହାୟକ ପୁସ୍ତକାବଳୀ 

 
 

3.11. ପାରିଭାଷିକ ଶବ୍ଦାବଳୀ 
 

3.12. ଦ୍ଦକଦ୍ଦତକ ଆଦ୍ଶତ ପ୍ରଶନ 
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3.0. ୍ଠ୍ନର ଉଯେେୟ 

ଏହ ି ଏକକର ଉଦ୍ଦେଶୟ ଦ୍ଦହଉଛ ି ଭାଷାକୁ ଏପଯତୟନ୍ତ ମାନବ ସମାଜ୍ କପିରି ସଂରକ୍ଷଣ 
କରିଆସିଛ?ି, ଏହ ିସଂରକ୍ଷଣଦ୍ଦର ଲି ନ ପ୍ରଣାଳୀର ଭୂମିକା କ’ଣ? ଆଦ୍ ିସମବନ୍ଧତି ପାଠକୀୟ ଜ୍ଜି୍ଞାସାର 
ସମାଧାନ କରିବା ଓ  ଏଥିପାଇ  ବୟବହୃତ ଲିପି ସଂପକତଦ୍ଦର ଅବଗତ କରାଇବା।  ଦ୍ଦତଣୁ ଏହ ିଏକକଦ୍ଦର 
ଆପଣ ଶକି୍ଷା କରିଦ୍ଦବ 

 ଲିପିର ସଂଜ୍ଞା ଓ ସ୍ୱରପ 
 ପଥୃିବୀଦ୍ଦର ବୟବହୃତ ଲିପି ସଂପକତଦ୍ଦର ଧାରଣା  
 ଲିପିର ଆବଷି୍କାର ଓ ଲିପିର ଇତହିାସ  
 ବବିତ୍ତତନର ଧାରାଦ୍ଦର ଓଡଆି ଲିପି ଇତୟାଦ୍ ି

 

3.1. ବ୍ଷିୟ ୍ରିଚୟ 

ପଥୃିବୀଦ୍ଦର କଥିତ ଭାଷାଗୁଡକି ଦ୍ଦଯତକି ି ଜ୍ଟଳି ଦ୍ଦସତକି ି ବବିରି୍ଦ୍।  ସମୟ ଦ୍ଦରାତଦ୍ଦର ଭାଷାର ଉତ୍ପତ୍ତ ି ଓ 
ବକିାଶ ଗଦ୍ଦବଷକଙୁ୍କ ଦ୍ଦଯତକି ି ଆଦ୍ଦଦାଳତି କରଆିସଛି,ି ପ୍ରାଗ୍ଐତହିାସକି ଯୁଗରୁ ଏ ପଯତୟନ୍ତ ଭାଷାର ଲି ନ 
ପ୍ରଣାଳୀ, ଭାଷାର ସଂଚାର ତର୍ା ସଂରକ୍ଷଣ  ଐତହିାସକିଙ୍କ ମନଦ୍ଦର ଦ୍ଦସତକି ିଦ୍ଦକୌତୁହଳ ସୃଷି୍ଟ କରଛି।ି ଯଦ୍ ିଲି ନ 
ପ୍ରଣାଳୀଦ୍ଦର ବୟବହୃତ ସଦ୍ଦଙ୍କତକୁ ଆଦ୍ଦମ ଲିପି କହୁ, ଦ୍ଦତଦ୍ଦବ ଆପଣଙ୍କ ଚତୁଃପଶ୍ୱତଦ୍ଦର ମିଳୁଥିବା ଦ୍ଦଯଦ୍ଦକୌଣସ ି
ସଦ୍ଦଙ୍କତ ଓ ଲି ନ ପ୍ରଣାଳୀଦ୍ଦର ବୟବହୃତ ସଦ୍ଦଙ୍କତ ମଧ୍ୟଦ୍ଦର ଥିବା ପାର୍ତକୟ ଓ ଦ୍ଦବୈଶଷି୍ଟୟ ହିଁ ଦ୍ଦମାଟାଦ୍ଦମାଟ ି ଲିପି 
ବବିତ୍ତତନର କର୍ାବସୁ୍ତ।  

ଭାରତଦ୍ଦର ମଳୁିଥିବା ସବତପୂରାତନ ଲିପିର ପ୍ରମାଣ ଆଦ୍ଦମ ପା ାପାଖି ଖ୍ରୀ.ପୂ. ପଞ୍ଚମ ଶତାବ୍ଦୀ ପା ାପାଖି 
ପାଉଥିଦ୍ଦଲ ଦ୍ଦହ  ଏହ ିଲିପି କପିର ିବବିତ୍ତତନ ଘଟ ିଆଜ୍ ିଆଦ୍ଦମ ବୟବହାର କରୁଥିବା ହଦିୀର ଦ୍ଦଦ୍ବନାଗରୀ ଲିପି ବା 

ଓଡଆିର ଲିପି ବା ବଙ୍ଗଳା ଲିପିଦ୍ଦର ପହଞ୍ଚଛି ିତାହା ଆଦ୍ଦମ ଏଦ୍ଦବ ପଢବିାକୁ ଯାଉଦ୍ଦଛ। 

 

3.2. ଲି୍ିର ସଂଜ୍ଞା:  

ଲିପିର ଶାବ୍ଦକି ଅର୍ତ ଦ୍ଦହଉଛ ି– ଲି ନ ବା ଚତି୍ରଣ କରିବା।  ଧ୍ୱନକୁି ଦ୍ଦଲଖିବାପାଇ  ଦ୍ଦଯଉ ସବୁ ଚହି୍ନକୁ 
ପ୍ରଦ୍ଦୟାଗ କରାଯାଉଛ,ି ତାହାକୁ ଲିପି କହନ୍ତ।ି ପ୍ରଦ୍ଦତୟକ ଭାଷାର ନଜି୍ସ୍ୱ ଲିପି ରହଛି।ି ଏହ ି କ୍ରମଦ୍ଦର 
ଓଡଆି ଭାଷାର ନଜି୍ସ୍ୱ ଲିପି  ରହଛି।ି ହଦିୀ ଭାଷାର ଲିପି ‘ଦ୍ଦଦ୍ବନାଗରୀ’।  ଦ୍ଦତଦ୍ଦବ ଭାଷା ଓ ଲିପି ଦୁ୍ଇଟ ି
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ଅଲଗା ଅଲଗା ତତ୍ତ୍ୱ । ଭାଷାକୁ ବକ୍ତା କହରି୍ାନ୍ତ,ି ମାତ୍ର ଏହ ିକୁହାଯାଉଥିବା ଭାଷା ଦ୍ଦଲଖିବାର ଢଙ୍ଗ ହିଁ 
‘ଲିପି’। ଅତଏବ ଦ୍ଦଗାଟଏି  ଭାଷାକୁ ଏକାଧିକ ଲିପିଦ୍ଦର ଦ୍ଦଲ ାଯାଇପାଦ୍ଦର।  ଲିପି ସାହାଯୟଦ୍ଦର ଭାଷାକୁ  
ଅଧିକ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ କରିବାର ଦ୍ଦଚଷ୍ଟା ଅଦ୍ଦନକ କାଳରୁ ଚାଲିଆସିଛ।ି ଯଦ୍ଓି ପଥୃିବୀଦ୍ଦର ଏଦ୍ଦବବ ିହଜ୍ାରରୁ 
ଅଧିକ ବୟବହୃତ ଭାଷା ରହଛି,ି ମାତ୍ର ଏମାନଙ୍କ ପାଇ  ବୟବହୃତ ଲିପିକୁ ଗଣନା କଦ୍ଦଲ ତାହା ବହୁତ କମ୍ 
ଦ୍ଦହଦ୍ଦବ। ଏହ ି ଲିପିକୁ ବଦି୍ଦଶ୍ଳଷଣ କଦ୍ଦଲ ସଂସାରଦ୍ଦର ଦ୍ଦକବଳ ତନି ି ପ୍ରକାରର ଲିପିର ପ୍ରଚଳନ ଥିବା 
ଜ୍ଣାପଦ୍ଦଡ, ଯ ର୍ା: ଚତି୍ରଲିପି, ବ୍ରାହ୍ମୀରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ଲିପି, ଦ୍ଦଫାଦ୍ଦନସିୟନ ବା ବୁୟତ୍ପନ୍ନ ଲିପି। ଇଜ୍ପିଟ, ସୁଦ୍ଦମର ଓ 
ଚୀନ୍ ରୁ ଦ୍ଦଯଉ ସବୁ ଲିପି ଜ୍ନମଲାଭ କରିଥିଦ୍ଦଲ, ଦ୍ଦସମାନଙ୍କର ଉତ୍ସ ଏକ ଥିଲା ପରି ମଦ୍ଦନହୁଏ। 

ଚତି୍ରଲି୍ି: ଏହ ିଲିପି ଚାଇନଜି୍, ଜ୍ାପାନୀ, ଦ୍ଦକାରୀୟ ଆଦ୍ ିଭାଷାର ଲି ନଦ୍ଦର ବୟବହୃତ ଦ୍ଦହାଇର୍ାନ୍ତି। 

ବ୍ରାହ୍ମୀରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ଲି୍ି: ଦ୍କି୍ଷଣ ଏସଆି ଓ ଦ୍କି୍ଷଣପୂବତ ଏସିଆଦ୍ଦର ବୟବହୃତ ଲିପି 

ଦ୍ଦଫାଦ୍ଦନସିୟନ ବା ବୁ୍ୟତ୍ପନ୍ନ ଲି୍ି: ୟୁଦ୍ଦରାପୀୟ, ମଧ୍ୟଏସିଆ ଏବଂ ଉତ୍ତର ଆପି୍ରକାଦ୍ଦର ବୟବହୃତ ଭାଷାର 
ଲିପି 

ବଶି୍ୱଦ୍ଦର ବୟବହୃତ ଲିପିର ଏକ ଦ୍ଦମାଟାଦ୍ଦମାଟ ିଅବୟବ ନମିନଦ୍ଦର ପ୍ରଦ୍ତ୍ତ 
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ଇଜ୍ପିଚ, ସୁଦ୍ଦମର ଓ ଚୀନ୍ ରୁ ଦ୍ଦଯଉ ସବୁ ଲିପି ସଷିୃ୍ଟ ଦ୍ଦହାଇଥିଦ୍ଦଲ, ଦ୍ଦସମାନଙ୍କର ଉତ୍ସ ଏକ ଥିଲାପର ି
ମଦ୍ଦନହୁଏ। କନୁି୍ତ ପଦ୍ଦର ଦ୍ଦଫନସିିୟନମାନଙ୍କ ସାହାଯୟଦ୍ଦର ଇଜ୍ପିଟର ଲିପି ବକିଶତି ଦ୍ଦହାଇ ଆଜ୍ରି 
ବୟବହୃତ ଲିପିଦ୍ଦର ପହଞ୍ଚଛିନ୍ତ।ି ଉପଦ୍ଦର ପ୍ରଦ୍ତ୍ତ ଲିପି ସମବନ୍ଧଦ୍ଦର ଅବଧାରଣାକୁ ଆଦ୍ଦମ ପରବତ୍ତ ି
ବଭିାଗଦ୍ଦର ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା। 

 

3.3. ଲି୍ିର ଆବ୍ଷି୍କାର:  

ସଭୟ ମାନବର ସବୁଠ ୁ  ଦ୍ଦେଷ୍ଠ ଆବଷି୍କାର ଦ୍ଦହଉଛ ିଲି ନ କଳା। ମାନବର ବହୁମୁଖି ବକିାଶ ବାଣୀକୁ 
ଲିପିବର୍ଦ୍ କରବିାର କାରଣରୁ ସମ୍ଭବ ଦ୍ଦହାଇପାରିଛ।ି ପ୍ରାଚୀନ କାଳଦ୍ଦର ମାନବକୁ ଆପଣା ବଚିାର 
ସୁରକି୍ଷତ ରଖିବାପାଇ  ଲିପିର ଆବଷି୍କାର କରିବାକୁ ପଡଛି।ି  ଏଥିପାଇ  ଆଦ୍ଦମ କହପିାରିବା ଲିପି ଏହ ି
ପ୍ରତୀକ ଚହି୍ନର ସଂଦ୍ଦଯାଜ୍କ ମାତ୍ର।  ଆଜ୍ ିବଶି୍ୱଦ୍ଦର ପା ାପାଖି 400 ଭିନ୍ନଭିନ୍ନ ଲିପିର ପ୍ରଦ୍ଦୟାଗ ଦ୍ଦହଉଛ।ି 

ଲିପି 

ଚତି୍ରଲିପି ଦ୍ଦଫାଦ୍ଦନସୟିନ 
ଲିପି 

ଲାଟନି୍ 

କ୍ରିଲିକ 

ଆଦ୍ଦମତନୀ
ୟ ଜ୍ଜ୍ତୀୟ 

ବ୍ରାହ୍ମୀରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ 
ଲିପି 

ଦ୍ଦଦ୍ବନାଗ
ରୀ 
ଗୁଜ୍ରାଟୀ 

ଓଡଆି 

ବଙ୍ଗଳା 

ଗୁରୁମୁ ୀ 

ଉତ୍ତରୀ ଦ୍କି୍ଷଣୀ ମିେ 

ଦ୍ଦତଲୁଗ ୁ

ତାମଲି 

କନ୍ନଡ 

ମାଲାୟଲ
ମ ସଂିହଳ 

ବମତୀ 

 ଦ୍ଦମର 

ର୍ାଇ 

ଲାଓ 

ୟୁନାନୀ 

ଇବ୍ରାନୀ 

ଆରବୀ 

ଇଥିଓପି
ୟ 

ମଦ୍ଦଙ୍ଗାଲୀ
ୟ 

ଚୀନା 

ଦ୍ଦକାରୀୟ 

ଜ୍ାପାନୀ 
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ଦ୍ଦଯପରିକ ିପଶି୍ଚମ ଏସିଆର  ୀ.ପୂ ଦ୍ୱତିୀୟ ଶତାବ୍ଦୀର ଦ୍ଦସଦ୍ଦମଟକି୍ ଲିପି ଦ୍ଦଫାନଶିୟିନ ଲିପିର ଆଧାର 
ଉପଦ୍ଦର  ଗଢଉିଠଥିିଲା।  

ଭାରତଦ୍ଦର ପା ାପାଖି ଷଷ୍ଠ ଶତାବ୍ଦୀ ଦ୍ଦବଳକୁ ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପିର ଅସି୍ତତ୍ୱ ଦ୍ଦଦ୍ଖିବାକୁ ମିଦ୍ଦଳ, ଦ୍ଦଯଉ ଥିରୁ 
ଏଦ୍ଦବ ଭାରତଦ୍ଦର ପ୍ରଚଳତି ପ୍ରମ ୁ ଭାଷାଗୁଡକିର ଲିପି ଜ୍ନମ ଦ୍ଦନଇଛନ୍ତ।ି ଏହା ବୟତୀତ ତବି୍ବତ, ସଂିହଳ 
ଓ ଦ୍କି୍ଷଣପୂବତ ଏସିଆର ବହୁ ଲିପି ମଧ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପିରୁ ଜ୍ନମ ଦ୍ଦନଇଛନ୍ତ।ି ଅର୍ତାତ୍ ଧମତ ବା ସଂପ୍ରଦ୍ାୟ ଭଳ ି
ଏହ ି ଲିପି ମଧ୍ୟ ସମୟଦ୍ଦରାତଦ୍ଦର ଦ୍ଦଭୈଦ୍ଦଗାଳକି ସୀମାକୁ ଅତକି୍ରମ କରିଛ।ି ଦ୍ଦଯଉ  ଲିପି ଆରମ୍ଭଦ୍ଦର 
ଦ୍ଦଗାଟଏି ଦ୍ଦସଦ୍ଦମଟକି ଭାଷା ପାଇ  ଜ୍ନମ ଦ୍ଦନଇଥିଲା ତାହାକୁ ପଦ୍ଦର  ଇଦ୍ଦଣ୍ଡା-ୟୁଦ୍ଦରାପୀୟ ଭାଷା 
ପରିବାରର ଭାଷାଗୁଡକି ଆପଦ୍ଦଣଇ ଦ୍ଦନଇଛନ୍ତ।ି  ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତଦ୍ଦର ବ୍ରହ୍ମାଙୁ୍କ ଲିପିର ନମିତାତା ଦ୍ଦବାଲି 
କୁହାଯାଉଥିଲା, ଆଉ ହୁଏତ ଏଇଥିପାଇ  ଭାରତଦ୍ଦର ପ୍ରାଚୀନ ଲିପିକୁ ବ୍ରାହ୍ମୀ କୁହାଯାଉଛ।ି ମିଶର 
ସଭୟତାଦ୍ଦର ଦ୍ଦର୍ାତଙୁ୍କ ଲି ନର ଦ୍ଦଦ୍ବତା କୁହାଯାଇର୍ାଏ। ପ୍ରାଚୀନ ଇହୁଦ୍ୀ ପରଂପରା ଅନୁସାଦ୍ଦର ଲିପିର 
ଜ୍ନକ ଦ୍ଦପୈଗଂବର ‘ମୂସା’ ଥିଦ୍ଦଲ।  କନୁି୍ତ ଖ୍ରୀ.ପୂ. ଷଷ୍ଠ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରସିର୍ଦ୍ ଇତହିାସକାର ହଦି୍ଦରାଦ୍ତସ୍ ସ୍ପଷ୍ଟ 
ଶବ୍ଦଦ୍ଦର ଦ୍ଦଲଖିଛନ୍ତ ିକ ିୟୁନାନୀ ଲିପିର ନମିତାଣ ଦ୍ଦଫାନଶିୟିନ ଲିପିର ଆଧାରଦ୍ଦର ଦ୍ଦହାଇଛ।ି 

 

ଆତ୍ମ-୍ରୀକ୍ଷଣ ପ୍ରେନାବ୍ଳୀ: 3.1 

(କ) ଲି୍ି କାହାକୁ କହନ୍ତ?ି 

( ) ପଥୃିବୀଦ୍ଦର ବୟବହୃତ ଲିପିକୁ ପ୍ରକୃତ ିଦୃ୍ଷି୍ଟରୁ ଦ୍ଦକଦ୍ଦତ ଭାଗଦ୍ଦର ବଭିକ୍ତ କରାଯାଇଛ?ି 

(ଗ) ଭାରତଦ୍ଦର ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପିର ଅସି୍ତତ୍ୱ ଦ୍ଦକଦ୍ଦବ ଦ୍ଦଦ୍ଖିବାକୁ ମିଦ୍ଦଳ? 

 (ଉପଦ୍ଦରାକ୍ତ ପ୍ରଶନର ଉତ୍ତର ପାଇ  ଏକକର ଦ୍ଦଶଷଭାଗକୁ ଯାଆନୁ୍ତ) 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 



ଓଡଶିା ରାଜ୍ୟ ମୁକ୍ତ ବଶି୍ୱବଦି୍ୟାଳୟ Page 46 

 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 

3.4. ଲି୍ି ସୃଷି୍ଟର ଇତହିାସ: 

ମାନବର ମହାନ ଆବଷି୍କାରଦ୍ଦର ଲିପିର ସ୍ଥାନ ସବତଦ୍ଦେଷ୍ଠ। ମାନବ ସଭୟତାର ବକିାଶକ୍ରମଦ୍ଦର 
ତାମ୍ରଯୁଗ ଓ ନଦ୍ୀ ଅବବାହକିାଦ୍ଦର ନଗର ସଭୟତା ସ୍ଥାପନା ସମୟରୁ ଆଦ୍ଦମ ଲିପିକୁ ଦ୍ଦଦ୍ଖିବାକୁ 
ପାଇର୍ାଉ। ମିଶର, ଦ୍ଦମଦ୍ଦଶାପଟାମିଆ ଏବଂ ଚନି ିସଭୟତାର ପ୍ରାରମି୍ଭକ ଲିପି ଦ୍ଦକଉ  ପ୍ରକାର ଥିଲା ତାହା 
ଏଦ୍ଦବ ପଯତୟନ୍ତ ସଠକି୍ ରୂଦ୍ଦପ ଜ୍ଣାପଡନିାହିଁ। ଖ୍ରୀ.ପୂ ଦ୍ଶମ ଶତାବ୍ଦୀ ପା ାପାଖି ପ୍ରର୍ମ କରି 
ବର୍ଣ୍ତମାଳାତ୍ମକ ଲିପି ଜ୍ନମ ଗ୍ରହଣ କଲା। ଦ୍ଦସହ ିସମୟରୁ ଆଜ୍ ିପଯତୟନ୍ତ ଲିପିଦ୍ଦର ଆଉ ବଦି୍ଦଶଷ ବକିାଶ 
ଦ୍ଦହାଇନାହିଁ କହଦି୍ଦଲ ଚଦ୍ଦଳ। ଏହାବୟତୀତ କାଳଗଭତଦ୍ଦର ବହୁ ପୂରାତନ ଲିପି ଲୁପ୍ତ ଦ୍ଦହାଇଯାଇଛନ୍ତ ି
ତାହାର ହସିାବ ଜ୍ାଣିବାର ଅବକାଶ ଏଦ୍ଦବ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। 

ପାଶ୍ଚାତୟଦ୍ଦର ଲି ନ ସୁଦ୍ଦମରିଆଦ୍ଦର ପ୍ରାୟତଃ 4000 ବଷତ ପୂବତରୁ ଆରମ୍ଭ ଦ୍ଦହାଇଥିଲା ଏବଂ 
ସୁଦ୍ଦମରୀୟ ମହାକାବୟ ‘ଗିଲ୍ଗାଦ୍ଦମଶ’ ଏହାର ଏକ ବଳଷି୍ଠ ଉଦ୍ାହରଣ ଅଦ୍ଦଟ। ଏହା ବଶି୍ୱାସ କରାଯାଏ 
ଦ୍ଦଯ ସୁଦ୍ଦମରୀୟମାଦ୍ଦନ ଏହ ିଲି ନ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ତାଙ୍କର ଦ୍ଦଦ୍ବତା ଏନଲିିଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଦ୍ଦଲ, ଯାହାକୁ 
ପଦ୍ଦର ବାବଦି୍ଦଲାନୀୟ ମାଦ୍ଦନ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଦ୍ଦଦ୍ବତା ନାବୁଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିବା ଦ୍ାବ ିକରିଥିଦ୍ଦଲ। ପଦ୍ଦର 
ଦ୍ଦମଦ୍ଦସାପଟାମିଆଦ୍ଦର ନଗର ସଭୟତାର ବକିାଶ ପଦ୍ଦର ବାଣିଜ୍ୟିକ ଓ ସାଂସ୍କତୃକି ପରଂପରା ଦ୍ଦହତୁ ଏହ ି
ଲି ନ ପ୍ରକି୍ରୟାଦ୍ଦର ବକିାଶ ଘଟଥିିଲା।  

3.5. ୍ୃଥିବ୍ୀଯର ବ୍ୟବ୍ହୃତ ଲି୍ିର ବ୍ଗ୍ୀକରଣ: 

ମାନବ ସମାଜ୍ଦ୍ଦର ଦ୍ଦଯଦ୍ଦତଦ୍ଦବଦ୍ଦଳ ଭାଷା ସଷିୃ୍ଟ ଦ୍ଦହାଇସାରିଥିଲା, ଦ୍ଦସଦ୍ଦତଦ୍ଦବଦ୍ଦଳ ତାହାକୁ 
ଦ୍ଶତନଗ୍ରାହୀ କରିବାପାଇ  ବା ଲିଖିତ ରୂପ ଦ୍ଦଦ୍ବାପାଇ  ପ୍ରଯତ୍ନ କରାଗଲା। ଏହ ିପ୍ରଯତ୍ନରୁ ଦ୍ଦକହ ିଚତି୍ର, 
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ସୂତ୍ର ବା ପ୍ରତୀକର ସାହାଯୟ ଦ୍ଦନଦ୍ଦଲ। ଆଜ୍ ି  ଦ୍ଦଯଉ  ବୟବହାଯତୟ ଲିପି ମିଳୁଛ ି ତାହା ଯୁଗଯୁଗ ଧର ି
ଏହସିବୁ ପ୍ରଯତ୍ନର ବବିତ୍ତତି ରୂପ।  

3.5.1. ଚତି୍ର ଲି୍ି : 

ଏଥିଦ୍ଦର ଅଦ୍ଦପକ୍ଷାକୃତ ସରଳ ଚତି୍ରଗୁଡକି ବୟବହୃତ ଦ୍ଦହାଇର୍ାନ୍ତ।ି ଇଂରାଜ୍ୀଦ୍ଦର ଏହ ି ଚତି୍ରଲିପିକୁ 
ହଦି୍ଦରାଗଲାଇଫ୍ (hieroglyph) କୁହାଯାଏ। ପ୍ରାଚୀନ କାଳଦ୍ଦର ଏହ ି ଲିପିଦ୍ଦର ବୟକି୍ତମାଦ୍ଦନ ତାଙ୍କର 
ଧମତାନୁଷ୍ଠାନର ଉପଦ୍ଦର ଲି ନ କରୁଥିଦ୍ଦଲ। ପ୍ରାୟତଃ ଖ୍ରୀ.ପୂ. 4000 ସମୟକୁ ଏହପି୍ରକାର ଲିପିର 
ପ୍ରଦ୍ଦୟାଗ ଦ୍ଦହଲାଣିଦ୍ଦବାଲି ବଦି୍ୱାନମାଦ୍ଦନ ମତବୟକ୍ତ କରିର୍ାନ୍ତି। ଦ୍ଦମଦ୍ଦସାପଟାମିଆ, ଦ୍ଦସ୍ପନ୍, ଇଟାଲୀ, 
ୟୁନାନ, ପତ୍ତତୁ ଗାଲ, ସାଇଦ୍ଦବରିଆ, କାଲିଫର୍ଣ୍ିଆ, ବ୍ରାଜ୍ଲି ତର୍ା ଅଦ୍ଦଷ୍ଟ୍ରଲିଆ ଆଦ୍ ିଦ୍ଦଦ୍ଶଦ୍ଦର ଚତି୍ରଲିପିର 
ପଯତୟାପ୍ତ ସନ୍ଧାନ ମିଳଅିଛ।ି ଚତି୍ରଲିପିଦ୍ଦର ଦ୍ଦକୌଣସି ବସୁ୍ତକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚତି୍ର ମାଧ୍ୟମଦ୍ଦର ବୟକ୍ତ କରାଯାଉଥିଲା, 
ଯର୍ା ସୂଯତୟ ବା ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଚତି୍ରକୁ ଦ୍ଦଦ୍ଖି ବୟକି୍ତ ଦ୍ଦସହ ିବସୁ୍ତକୁ ଅବଦ୍ଦବାଧ କରୁଥିଲା। ଇଜ୍ପିିଟଅ ଚତି୍ରଲିପିଦ୍ଦର 
ପ୍ରାୟତଃ ପାଞ୍ଚଶହଟ ିଛବ ିବୟବହୃତ ଦ୍ଦହଉଥିବାର ଜ୍ଣାଯାଏ। ପଥୃିବୀଦ୍ଦର ଏହପି୍ରକାର ଲିପିର ବବିତ୍ତତି 
ରୂପକୁ ବୟବହାର କରୁଥିବା ଭାଷାଗୁଡକି ଦ୍ଦହଦ୍ଦଲ- 

 ପ୍ରାଚୀନ ମିଶର ଲିପି – ପ୍ରାଚୀନ ମିଶର ଭାଷା 
 ଚୀନା ଲିପି – ଚୀନା ଭାଷା (ମାଣ୍ଡାରିନ, ଦ୍ଦକୈଦ୍ଦଣ୍ଟାନ)ି 
 କାଂଜ୍ ିଲିପି – ଜ୍ାପାନୀ 
ଦ୍ଦତଦ୍ଦବ ଏହ ିପ୍ରକାର ଲିପି ମାଧ୍ୟମଦ୍ଦର ସୂ୍ଥଳ ବସୁ୍ତକୁ ପ୍ରଦ୍ଶତନ କରାଯାଇପାରୁଥିଦ୍ଦଲ ବ ିମାନବର ସୂକ୍ଷ୍ମ 

ଭାବନାକୁ ଅଙ୍କନ କରିବା ସବତଦ୍ା ସମ୍ଭବ ନଥିଲା। ପଦ୍ଦର ଭାବକୁ ସୂତାଦ୍ଦର ଗଣ୍ଠ ିପକାଇ ବୟକ୍ତ କରବିାର 
ପ୍ରଣାଳୀରୁ ସୂତ୍ରଲିପିର ବକିାଶ ଘଟଥିିଲା। ପଞ୍ଚମ ଶତାବ୍ଦୀର ଦ୍ଦଲ କ ଦ୍ଦହଦ୍ଦରାଡଟସ୍ ଏ ପ୍ରକାର ଲିପି 
ସମବନ୍ଧଦ୍ଦର ସୂଚନା ପ୍ରଦ୍ାନ କରିଥିଦ୍ଦଲ। ଯାହାର ଦ୍ଦେଷ୍ଠ ନମୁନା ଦ୍ଦହଉଛ ି ଦ୍ଦପରୁର ‘କ୍ୱପୁ’ ଲିପି। ପଦ୍ଦର 
ମାନବ ଭାବର ଏହ ି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବନାକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବାର ଆବଶୟକତାରୁ ଭାବଧ୍ୱନମିୂଳକ ଲିପିର 
ବକିାଶ ଦ୍ଦହଲା। 

ଧ୍ୱନମିୂଳକ ଲିପିର ଚହି୍ନଗୁଡକି ଦ୍ଦକୌଣସି ବସୁ୍ତ ବା ଭାବକୁ ପ୍ରକଟ କରନ୍ତନିାହିଁ, ଦ୍ଦକବଳ ଧ୍ୱନକୁି ପ୍ରକଟ 
କରିର୍ାନ୍ତ ି ଏବଂ ଏହ ି ଧ୍ୱନରି ଆଧାରଦ୍ଦର ଦ୍ଦକୌଣସି ବସୁ୍ତ ବା ଭାବକୁ ଦ୍ଦଲ ାଯାଇର୍ାଏ। ପଥୃିବୀଦ୍ଦର 
ବୟବହୃତ ଧ୍ୱନମିୂଳକ ଲିପିକୁ ମୁ ୟତଃ ଦୁ୍ଇଟ ିବଗତଦ୍ଦର ବଭିକ୍ତ କରାଯାଇଛ,ି ଯର୍ା – (କ) ଆଲଫାଦ୍ଦବଟକି୍ 
ଲିପି ବା ବର୍ଣ୍ତନାତ୍ମକ ଲିପି ଓ ( ) ଆଲଫା-ସିଦ୍ଦଲବକି ଲିପି ବା ଅକ୍ଷରାତ୍ମକ ଲିପି।      

3.5.2. ଆଲଫାଯବ୍ଟକି୍ ଲି୍ି (Alphabetic): ଏହ ିଲିପିଦ୍ଦର ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ତର ଅକ୍ଷର ବୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ତର 
ପୂରା ଅକ୍ଷର ପଦ୍ଦର ଆସିର୍ାଏ। 
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 ଲାଟନି ଲିପି (ଦ୍ଦରାମାନ ଲିପି)- ଇଂରାଜ୍ୀ, ଫରାସୀ, ଜ୍ମତାନୀ, ପଶି୍ଚମ ଓ ମଧ୍ୟ ୟୁଦ୍ଦରାପର 
ସବୁ ଭାଷା 

 ୟୁନାନ ିଲିପି  - ୟୁନାନୀ ଭାଷା ଓ କଛି ିଗାଣିତକି ଚହି୍ନ 
 ଆରବୀ ଲିପି – ଆରବୀ, ଉେତୁ , ପାରସୀ, କାଶିମରୀ 
 ଇବ୍ରାନ ିଲିପି – ଇବ୍ରାନ ି
 ଦ୍ଦସରଲିକ ଲିପି – ଋଷିୟ, ଦ୍ଦସାଭିଏତ ସଂଘର ପ୍ରାୟ ଭାଷା 

 
3.5.3. ଆଲଫା-ସିଯଲବ୍କି (Alpha-syllabic) ଲି୍ି: 

ଏହ ିପ୍ରକାର ଲିପିର ଲି ନଦ୍ଦର ଯଦ୍ ିଏକାଧିକ ବୟଞ୍ଜନ ବୟବହୃତ ଦ୍ଦହଉର୍ାନ୍ତ ିଓ ତତ୍ ସଲଗ୍ନ ସ୍ୱର 
ବୟଞ୍ଜନ ସହତି ସଂଷିଲଷ୍ଟ ର୍ାଆନ୍ତ,ି ଦ୍ଦସମାନଙ୍କ ସହତି ସ୍ୱରକୁ ଦ୍ଦଲଖିବା ବଦ୍ଳଦ୍ଦର ଦ୍ଦସମାନଙ୍କର ମାତ୍ରା ଓ 
ଫଳାକୁ ସଂଯୁକ୍ତ କରାଯାଇର୍ାଏ। କନୁି୍ତ ଯଦ୍ ିଉକ୍ତ ଏକକଟ ିବୟଞ୍ଜନ ଦ୍ଦହାଇନର୍ାଏ ଦ୍ଦତଦ୍ଦବ ଦ୍ଦସ ଦ୍ଦକ୍ଷତ୍ରଦ୍ଦର 
ପୂର୍ଣ୍ତ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ତଟକୁି ଦ୍ଦଲ ାଯାଇର୍ାଏ। 

 ଦ୍ଦଦ୍ବନାଗରୀ ଲିପି – ହଦିୀ, ଉେତୁ , ସଂସ୍କତୃ, ମରାଠୀ, ଦ୍ଦନପାଳୀ 
 ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପି – ପ୍ରାଚୀନ ସଂସ୍କତୃ ଓ ପାଲି 
 ଗୁରୁମୁ ୀ ଲିପି – ପଂଜ୍ାବୀ 
 ତାମିଲ ଲିପି – ତାମିଲ 
 ଓଡଆି ଲିପି -  ଓଡଆି 
 ଭାରତର ଅନୟ ଭାଷାର ଲିପି ବଗତ 

ଆତ୍ମ-୍ରୀକ୍ଷଣ ପ୍ରେନାବ୍ଳୀ: 3.2 

(କ) ଭାରତଦ୍ଦର ଦ୍ଦକଉ  ଦ୍ଦକଉ  ଭାଷାର ଲିପି ବ୍ରାହ୍ମା ଲିପିରୁ ଉଦ୍ଭବ ଦ୍ଦହାଇଛନ୍ତ ିଦ୍ଦବାଲି ବଶି୍ୱାସ କରାଯାଏ? 
(50 ଟ ିଶବ୍ଦଦ୍ଦର) 

( ) ପଥୃିବୀଦ୍ଦର ଦ୍ଦକଉ  ଦ୍ଦକଉ  ଭାଷାର ଲିପି ଚତି୍ରଲିପିକୁ ଅନୁସରଣ କରୁଛନ୍ତ?ି (30 ଟ ିଶବ୍ଦଦ୍ଦର) 

(ଉପଦ୍ଦରାକ୍ତ ପ୍ରଶନର ଉତ୍ତର ପାଇ  ଏକକର ଦ୍ଦଶଷଭାଗକୁ ଯାଆନୁ୍ତ) 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 
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______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 

3.6. ୍ୃଥିବ୍ୀର ଯକଯତାଟ ିମୁଖୟଲି୍ିର ୍ରିଚୟ: 

  ପଥୃିବୀର ପ୍ରମୁ  ଲିପିମାନଙ୍କ ସଂପକତଦ୍ଦର ଆଦ୍ଦଲାଚନା କଲାଦ୍ଦବଦ୍ଦଳ, ଆଦ୍ଦମ ଉପଦ୍ଦର ବରି୍ଣ୍ତ ଲିପିର 
ଦ୍ଦବୈଶଷି୍ଟୟ ଦୃ୍ଷି୍ଟରୁ ଦ୍ଦସଗୁଡକୁି ବଭିାଜ୍ନ କରିପାରିବା, ଯର୍ା –ଅକ୍ଷରହୀନ ବା ବର୍ଣ୍ତହୀନ ଲିପି ଓ ଅକ୍ଷରଯୁକ୍ତ 
ବା ବର୍ଣ୍ତଯୁକ୍ତ ଲିପି। ପ୍ରର୍ମ ଦ୍ଦେଣୀର ଲିପିଗୁଡକି ଦ୍ଦହଉଛନ୍ତ ି (କ) କୁୟନଫିମତ, ( ) କ୍ରୀଟ୍, (ଗ) ଚୀନା  
ଲିପି ଇତୟାଦ୍।ି ଦ୍ୱତିୀୟ ଦ୍ଦେଣୀର ଲିପିଗୁଡକି ଦ୍ଦହଉଛନ୍ତ ି(କ) ଦ୍କି୍ଷଣ ଦ୍ଦସମିଟକି୍, ( ) ହବୁି, (ଗ) ବ୍ରାହ୍ମୀ , 
(ଘ)  ଦ୍ଦରାଷ୍ଟୀ, (ଙ) ଲାଟନି ଲିପି 

3.6.1. କୁୟନେିମ୍ ଲି୍ି: - 

କୁୟନଫିମତ ଲିପି ହିଁ ଏ ପଯତୟନ୍ତ ଆବଷି୍କତୃ ଲିପିଗୁଡକି ମଧ୍ୟରୁ ବଶି୍ୱର ପ୍ରାଚୀନତମ ଲିପି। 
ସୁଦ୍ଦମରୀୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରର୍ଦ୍ଦମ ଏହ ି ଲିପିକୁ ବୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା। କଞ୍ଚାମାଟଦି୍ଦର ଦ୍ଦସଲଟ୍ 
ପଟାକରି ତାହା ଉପଦ୍ଦର କାଠର ଦ୍ଦଲ ନୀ ସାହାଯୟଦ୍ଦର ଅକ୍ଷରଗୁଡକୁି ଦ୍ଦଲ ାଯାଉଥିଲା। ଏଗୁଡକିର 
ଆକୃତ ିସାଧାରଣତଃ ତ୍ରଦି୍ଦକାଣ ତୁଲୟ ଓ ଚତି୍ରାତ୍ମକ ବଶିଷି୍ଟ। ଏହା ପ୍ରର୍ଦ୍ଦମ  ଚତି୍ରାତ୍ମକ ଥିଦ୍ଦଲ ବ ିପଦ୍ଦର 
କ୍ରମଶଃ ଭାବମୂଳକ ଦ୍ଦହଲା ଓ ପଦ୍ଦର ଧିଦ୍ଦରଧିଦ୍ଦର  ଅର୍ଦ୍ତ ଅକ୍ଷରାତ୍ମକ ଦ୍ଦହାଇଗଲା। ଏହ ି ଲିପିକୁ 
ସୁଦ୍ଦମରୀୟମାନଙ୍କ ପଦ୍ଦର ହଟିାଇଟ୍ ମାଦ୍ଦନ ବୟବହାର କରିଥିଦ୍ଦଲ। ଏହ ି ଲିପିର ପ୍ରାଚୀନତମ ରୂପ 
ପ୍ରାୟତଃ ଖ୍ରୀ.ପୂ 4000 ସମୟରୁ ମିଳୁଅଛ।ି 
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3.6.2. କ୍ରୀଟ୍ ଲି୍ି:- 

କ୍ରୀଟ୍ ଲିପିର ଉଭୟ ଚତି୍ରାତ୍ମକ ଓ ଦ୍ଦର ାତ୍ମକ ଦୁ୍ଇପ୍ରକାର ରୂପର ପ୍ରଚଳନ ଥିବା ଜ୍ଣାଯାଏ। 
ଦ୍ଦକଦ୍ଦତକ ଏହାକୁ ହଦି୍ଦରାଗଲାଇଫ୍ ଲିପିରୁ ଉଦ୍ଭବ ଦ୍ଦବାଲି କହରି୍ାନ୍ତ।ି ଏହ ି ଚତି୍ରାତ୍ମକ ଲିପିଦ୍ଦର ପ୍ରାୟତଃ 
35ଟ ି ଚତି୍ର ଥିବାର ଜ୍ଣାଯାଏ। ଦ୍ଦସହପିରି ଦ୍ଦର ାତ୍ମକ ରୂପଦ୍ଦର ପ୍ରାୟତଃ 90ଟ ି ଦ୍ଦର ା ଚହି୍ନ ଥିବାର 
ଜ୍ଣାଯାଏ। ଏହ ିଲିପିର ନମୁନା ଖ୍ରୀ. ପୂ. 3000 ସମୟରୁ ମିଳୁଅଛ।ି 

3.6.3. ଚୀନା ଲି୍ି:-  

ଚୀନ୍ ର ଦ୍ଦଲାକମାନଙ୍କ ଭାଷାପାଇ  ବୟବହୃତ ଲିପିକୁ ଚୀନା ଲିପି କୁହାଯାଏ। ଖ୍ରୀ.ପୂ 3200 
ଦ୍ଦବଳକୁ ‘ଫୁ ଦ୍ଦହ’ ନାମକ ବୟକି୍ତ ଏହ ି ଲିପିର ଆବଷି୍କାର କରିଥିଦ୍ଦଲ। କନୁି୍ତ ଚୀନ୍ ର ପ୍ରସିର୍ଦ୍ ଦ୍ଦବୌର୍ଦ୍ 
ବଶି୍ୱଦ୍ଦକାଷ “ଫାୱାନ ଶୁଲିନ’ ଦ୍ଦର ତସଂ-କୀ ଖ୍ରୀ.ପୂ. 1700 ଦ୍ଦବଳକୁ ଚତୁଃପାଶ୍ୱତର ପଦ୍ାର୍ତର ଦ୍ଦର ାଚତି୍ର 
କରୁକରୁ ଏହ ି ଲିପିର ସଷିୃ୍ଟ ଦ୍ଦହାଇଥିଲା ଦ୍ଦବାଲି ଜ୍ଣାଯାଏ। ଦ୍ଦତଦ୍ଦବ ଭାଷାବଜି୍ଞାନ ଦୃ୍ଷି୍ଟରୁ ସୁଦ୍ଦମରୀୟ 
କୁୟନଫିମତ ଲିପିରୁ ଏହାର ଉଦ୍ଭବ ଦ୍ଦହାଇଛଦି୍ଦବାଲି ବଶି୍ୱସ କରାଯାଇର୍ାଏ। ଚୀନା ଲିପିଦ୍ଦର ଅକ୍ଷର ବା ବର୍ଣ୍ତ 
ନାହିଁ। ଏହ ିଲିପିଦ୍ଦର ପ୍ରାୟ 50000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ତ ଚହି୍ନ ରହଛି।ି ଏହ ିଲିପିଦ୍ଦର ଲିଖିତ ମାଣ୍ଡାରିନ ଭାଷା ଆଜ୍ ି
ପଥୃିବୀଦ୍ଦର ସବତାଧିକ ଦ୍ଦଲାକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୁହାଯାଉଥିବା ଭାଷା ମଧ୍ୟଦ୍ଦର ପରିଚତି। 

3.6.4. ଆରବ୍ୀ ଲି୍ି:  

ଏହ ିଲିପି ପଥୃିବୀଦ୍ଦର ବହୁ ପ୍ରଚଳତି ଲିପିଗୁଡକି ମଧ୍ୟରୁ ଅନୟତମ। ଏହ ିଲିପି ଦ୍ଦହଉଛ ିଧ୍ୱନମିୂଳକ 
ଲିପି। ଏହାର ପ୍ରାଚୀନତାକୁ ଲକ୍ଷୟ କଦ୍ଦଲ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 512 ଦ୍ଦବଳକୁ ଏହ ିଲିପିର ବକିାଶ ଦ୍ଦହାଇସାରିଥିବା 
ଜ୍ଣାଯାଏ। ମକ୍କା, ମଦ୍ନିା, ବସରା, କୁଫା ପ୍ରଭୃତ ିଭାଷିକ ଦ୍ଦକ୍ଷତ୍ରଦ୍ଦର ଏହ ିଲିପିର ବକିାଶ ଦ୍ଦହାଇଥିବାର 
ବହୁ ପ୍ରମାଣ ମିଳୁଛ।ି ଏହ ି ଲିପିଦ୍ଦର ସମୁଦ୍ାୟ 18ଟ ି ଅକ୍ଷର ରହଛି ି ଓ ଏହ ି ଲିପି ଡାହାଣରୁ ବାମକୁ 
ଦ୍ଦଲ ାଯିବାର ବୟବସ୍ଥା ରହଛି।ି ଉତ୍ତରୀ ଶୟାମୀ ଲିପିରୁ ଆଦ୍ଦମଇକ୍ ଲିପି, ଆଦ୍ଦମତଇକ୍ ଲିପିରୁ ଦ୍ଦନବାଦ୍ଦତନ୍ 
ଲିପି ଓ ଦ୍ଦସଥିରୁ ସିଦ୍ଦନତନି ଲିପିରୁ ପ୍ରାଚୀନ ଆରବୀ ଲିପିର ଜ୍ନମ। 

3.6.5. ଖଯରାଷ୍ଠୀ ଲି୍ି:  

 ଦ୍ଦରାଷ୍ଠୀ ଲିପିକୁ ଗାନ୍ଧାରୀ ଲିପି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହାର ପ୍ରଦ୍ଦୟାଗ ଖ୍ରୀ.ପୂ ତୃତୀୟ ଶତାବ୍ଦୀରୁ  ୀ.ଅ 
ତୃତୀୟ ଶତାବ୍ଦୀ ମଧ୍ୟଦ୍ଦର ଏସିଆଦ୍ଦର ପ୍ରଚଳତି ଥିବା ଜ୍ଣାଯାଏ। ଚୀନା ବଶି୍ୱଦ୍ଦକାଷ ‘ଫା-ୱାନ୍-ଶୁ-ଲିନ୍’ 
ଅନୁସାଦ୍ଦର  ଦ୍ଦରାଷ୍ଠ ନାମକ ଜ୍ଦ୍ଦଣ ବୟକି୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହଲିିପି ଉଦ୍ଭାବତି ଦ୍ଦହାଇଥିବାରୁ ଏହାର ନାମ 
 ଦ୍ଦରାଷ୍ଠୀ। ଡକଟର ସୁନୀତ ିକୁମାର ଚାଟାଜ୍ତୀଙ୍କ ମତଦ୍ଦର, ହବୁି ଭାଷାଦ୍ଦର ‘ ଦ୍ଦରାଦ୍ଦଶର୍’ ର ଅର୍ତ ଦ୍ଦହଉଛ ି
ଦ୍ଦଲ ାଦ୍ଦଲଖି। ଦ୍ଦଯଉ  ଲିପିଦ୍ଦର ଦ୍ଦଲ ାଦ୍ଦଲଖି କାଯତୟ ସାଧିତ ହୁଏ, ଦ୍ଦସହ ିଲିପିକୁ  ଦ୍ଦରାଷ୍ଠୀ ଲିପି କହନ୍ତ।ି 
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ପ୍ରଦ୍ଦଫସର ଜ୍.ି ବୁୟହଲରଙ୍କ ମତକୁ ଉର୍ଦ୍ାର କରି ଭାଷାବତି୍ ଦ୍ଦଗାଦ୍ଦଲାକ ବହିାରୀ ଧଳ କହନ୍ତ,ି ଦ୍ଦସମିଟକି୍ 
ଭାଷାର ଦ୍ଦଗାଟଏି ଶା ାର ଲିପିରୁ ଖ୍ରୀ.ପୂ. ପଞ୍ଚମ ଶତାବ୍ଦୀ ଦ୍ଦବଳକୁ ଆଫଗାନସି୍ଥାନ ଓ ପଶି୍ଚମ ପଞ୍ଜାବଦ୍ଦର 
ଏହ ି  ଦ୍ଦରାଷ୍ଠୀ ଲିପି ପ୍ରଚଳତି ଦ୍ଦହାଇଥିଲା। ଏହ ି ଲିପି ଡାହାଣରୁ ବାମକୁ ଦ୍ଦଲ ାଯାଇର୍ାଏ। ଏହାର 
ବର୍ଣ୍ତମାଳାଦ୍ଦର ଅକ୍ଷର ସଂ ୟା 37 ଥିଲା।  

3.6.6. ବ୍ରାହ୍ମୀଲି୍ି:  

ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପି ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ଲିପି ଦ୍ଦଯଉ ଥିରୁ ବହୁତଗୁଡଏି ଏସୀୟ ଲିପିର ବକିାଶ ଦ୍ଦହାଇଛ।ି ପ୍ରାଚୀନ 
ବ୍ରାହ୍ମଲିିପିର ଉତୃ୍କଷ୍ଟ ଉଦ୍ାହରଣ ସମ୍ରାଟ୍ ଅଦ୍ଦଶାକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଖ୍ରୀ.ପୂ. ତୃତୀୟ ଶତାବ୍ଦୀର ଶଳିାଲିପି। ଏହା 
ବୟତୀତ ଦ୍ଦବୌର୍ଦ୍, ଦ୍ଦଜ୍ୈନ ଓ ବ୍ରାହଣଣୟ ଧମତର ଗ୍ରନ୍ଥଗୁଡକିରୁ ଏହ ିଲିପିର ନାମ ବ୍ରାହ୍ମୀ ଦ୍ଦହାଇଥିବାର ବହୁତ 
ପ୍ରମାଣ ମିଳରି୍ାଏ। ଏହ ି ଲିପିର ନଦି୍ଶତନ ଖ୍ରୀ.ପୂ. ତୃତୀୟ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ଖ୍ରୀ.ଅ. ତୃତୀୟ ଶତାବ୍ଦୀ ମଧ୍ୟଦ୍ଦର 
ଦ୍ଦଦ୍ଖିବାକୁ ମିଳରି୍ାଏ। ଏହ ି ଲିପି ମଧ୍ୟ ଦ୍ଦସମିଟକି୍ ଲିପିର ଅନୟତମ ଶା ାରୁ ପ୍ରଚଳତି ଦ୍ଦହାଇଆସିଥିବା 
ଅନୁମାନ କରାଯାଏ। ଏହ ି ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପିକୁ ଭାରତର ସବତପ୍ରଧାନ ଓ ସବତପ୍ରାଚୀନ ବଜି୍ଞାନ ସମ୍ମତ ଲିପି 
ଭାବଦ୍ଦର ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛ।ି 

ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପିକୁ ବାମରୁ ଡାହାଣକୁ ଦ୍ଦଲ ାଯାଇର୍ାଏ। ଏଥିଦ୍ଦର ବର୍ଣ୍ତଗୁଡକି ଦ୍ଦଯପରି ଉଚ୍ଚାରିତ ହୁଏ 
ଦ୍ଦସହ ିଧାରାଦ୍ଦର ଦ୍ଦଲ ାଯାଇର୍ାନ୍ତ।ି ଏହ ିଲିପିଦ୍ଦର ସ୍ୱର ଓ ବୟଞ୍ଜନମାନଙ୍କପାଇ  ଭିନ୍ନଭିନ୍ନ  ଚହି୍ନ ରହଛି।ି 
ପ୍ରଦ୍ଦତୟକ ବର୍ଣ୍ତକୁ ଧ୍ୱନତିାତି୍ତ୍ୱକ ଦୃ୍ଷି୍ଟରୁ ବଚିାର କଦ୍ଦଲ ରସ୍ସ୍ୱ ଏବଂ ଦ୍ୀଘତ, ନାସିକୟତା ଓ ନରୁିନାସିକୟତା, ସ୍ୱର 
ଓ ବୟଞ୍ଜନର ସଂଦ୍ଦଯାଗଦ୍ଦର ନୂତନ ଧ୍ୱନତିାତି୍ତ୍ୱକ ସଂଦ୍ଦକତମୂଳକ ବର୍ଣ୍ତର ଉତ୍ପତ ିଭଳ ିବହୁ ବଜି୍ଞାନ ସମ୍ମତ 
ଦ୍ଦବୈଶଷି୍ଟୟ ଦ୍ଦଦ୍ଖିବାକୁ ମିଳରି୍ାଏ। ଏହ ିଲିପି ଦୁ୍ଇ ପ୍ରକାରର, ଉତ୍ତର ବ୍ରାହ୍ମୀ ଓ ଦ୍କି୍ଷଣ ବ୍ରାହ୍ମୀ। ଉତ୍ତର ବ୍ରାହ୍ମୀ 
ସଂସ୍କତୃ, ହଦିୀ, ମରାଠୀ, ଓଡଆି ଇତୟାଦ୍ ିଭାଷାର ଲିପି ସହତି ସଂପକୃ୍ତ। ଦ୍କି୍ଷଣ ବ୍ରାହ୍ମୀ ସହତି ଦ୍ଦତଲୁଗୁ, 
ତାମିଲ, କନ୍ନଡ, ମାଲାୟଲମ ଇତୟାଦ୍ ିଭାଷାର ଲିପି ସହତି ସଂପକୃ୍ତ। 

ସମୟଦ୍ଦରାତଦ୍ଦର ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପିଦ୍ଦର ଦ୍ଦଯଉ  ବବିତ୍ତତନ ଘଟଛି,ି ତଦ୍ନୁଯାୟୀ ଉତ୍ତର ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପି ଚାଦ୍ଦରାଟ ି
ଭିନ୍ନଭିନ୍ନ ବକିାଶ ପର୍ ଦ୍ଦଦ୍ଇ ଗତ ିକରିଛ,ି ଯର୍ା ଗୁପ୍ତଲିପି, କୁଟୀଳ ଲିପି, ନାଗରୀ ଲିପି ଓ ଶାରଦ୍ା ଲିପି। 
ଖ୍ରୀ. ଅ. 4ର୍ତ ବା 5 ମ ଶତାବ୍ଦୀଦ୍ଦର ଗୁପ୍ତ ରାଜ୍ାଙ୍କ ସମୟଦ୍ଦର ବ୍ରାହ୍ମୀଲିପିର ବବିତତି ରୂପ ‘ଗୁପ୍ତ ଲିପି’ 
ଭାଦ୍ଦବ ପରିଚତି। ପଦ୍ଦର ଏହ ି ଗୁପ୍ତଲିପି ବବିତତି ଦ୍ଦହାଇ କୁଟୀଳ ଲିପି ଭାବଦ୍ଦର ବକିାଶ ଲାଭ କରିଛ ି
ଯାହା ଓଡଆି, ବଙ୍ଗଳା, ଆସାମୀ ଇତୟାଦ୍ ିଭାଷାର ଲିପି ସହତି ସଂପକୃ୍ତ। ଦ୍ଦତଣୁ ଏ ସଂପକତଦ୍ଦର ଓଡଆି 
ଲିପିର ବକିାଶ ପଯତୟାୟଦ୍ଦର ବସୃି୍ତତ ରୂଦ୍ଦପ ପଢବିା। ନାଗରୀ ଲିପି 7ମ ଶତାବ୍ଦୀ ଦ୍ଦବଳକୁ  ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପିରୁ 
ବକିାଶ ଲାଭ କରି ଦ୍ଶମ ଶତାବ୍ଦୀ ଦ୍ଦବଳକୁ ପୂର୍ଣ୍ତତା ଲାଭ କରିଛ।ି ଠକି୍ ଦ୍ଦସହପିରି ଶାରଦ୍ା ଲିପି 
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କାଶିମରର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦ୍ଦଦ୍ବୀ ଶାରଦ୍ାଙ୍କ ନାମାନୁସାଦ୍ଦର  ଦ୍ଶମ ଶତାବ୍ଦୀ ଦ୍ଦବଳକୁ କୁଟୀଳ ଲିପିରୁ ଉଦ୍ଭବ 
ଦ୍ଦହାଇଛ।ି ଏହାର ପ୍ରଧାନ ରୂପ ଦ୍ଦହଉଛ ିକାଶିମରୀ, ଓ ଗୁରୁମୁ ୀ ଇତୟାଦ୍।ି 

3.6.7. ଲାଟନି ଲି୍ି: 

ଦ୍ଦସମିଟକି୍ ଲିପିର ଉତ୍ତର ଉପଶା ା ‘ଏଟସୁ୍କନ ଲିପି’ ରୁ  ଲାଟନି ଲିପିର ଉଦ୍ଭବ ଦ୍ଦହାଇଥିଲା। 
ଖ୍ରୀ.ପୂ. ସପ୍ତମ ଶତାବ୍ଦୀ ଦ୍ଦବଳକକୁ ଏହ ିଲିପି ବକିାଶ ଲାଭ କରିଥିଲା। ଆରମ୍ଭଦ୍ଦର ଏହ ିଲିପିଦ୍ଦର 21 ଟ ି
ଅକ୍ଷର ଥିଲା। କନୁି୍ତ ଏଟସିୁ୍କନ ଲିପିର  ପାଦ୍ଦଞ୍ଚାଟ ିଲିପି, ଯର୍ା – J, U, W, Y, Z ପଦ୍ଦର ଏହ ିଲିପିଦ୍ଦର 
ମିଶଥିିଲା। ଇଂରାଜ୍ୀ, ଫରାସୀ, ଦ୍ଦସ୍ପନୀୟ, ରୁମାନୟିା, ଜ୍ମତାନ, ଇଟାଲୀ ଆଦ୍ ିଭାଷାକୁ ଏଦ୍ଦବ ଏହ ିଲାଟନି 
ଲିପିଦ୍ଦର ଦ୍ଦଲ ାଯାଉଛ।ି  

ଆତ୍ମ-୍ରୀକ୍ଷଣ ପ୍ରେନାବ୍ଳୀ: 3.3 

(କ)  ଦ୍ଦରାଷ୍ଠୀ ଲିପି ଦ୍ଦକଦ୍ଦବ ପ୍ରଚଳନ ଦ୍ଦହାଇଥିବାର ଅନୁମାନ କରାଯାଏ? 

( ) ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପିର  ସଂକି୍ଷପ୍ତ ପରିଚୟ ପ୍ରଦ୍ାନ କର। (50 ଟ ିଶବ୍ଦଦ୍ଦର)  

(ଉପଦ୍ଦରାକ୍ତ ପ୍ରଶନର ଉତ୍ତର ପାଇ  ଏକକର ଦ୍ଦଶଷଭାଗକୁ ଯାଆନୁ୍ତ) 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 



ଓଡଶିା ରାଜ୍ୟ ମୁକ୍ତ ବଶି୍ୱବଦି୍ୟାଳୟ Page 53 

 

 

3.7. ଓଡଆି ଲି୍ିର ସୃଷି୍ଟ ଓ ବ୍ବି୍ର୍ତ୍୍ନ: 

ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଓଡ଼ଆି ଲିପି ସଂସ୍କତୃଦ୍ଦର ବୟବହୃତ ଲିପିରୁ ଓ ମୂଳତଃ ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପିରୁ ଜ୍ାତ ଦ୍ଦହାଇଅଛ ି
। ଏହ ି ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପି ମଧ୍ୟ ଚତି୍ରଲିପିରୁ ଉଦୁ୍ଭତ ଦ୍ଦହାଇଛ ି ଦ୍ଦବାଲି ପୂବତରୁ ଆଦ୍ଦମ ଆଦ୍ଦଲାଚନା କରିଦ୍ଦଛ। 
ପ୍ରାଚୀନ ତାମ୍ରଲିପି ଓ ପ୍ରସ୍ତର ଗାତ୍ରଦ୍ଦର ଉତ୍କୀର୍ଣ୍ତ ତାତି୍ତ୍ୱକ ଲିପିମାନଙ୍କର ଅନୁଶୀଳନ କଦ୍ଦଲ ଆଦ୍ଦମ୍ଭମାଦ୍ଦନ 
ଏହ ିଚତି୍ରଦ୍ଦଲ ାର କଞି୍ଚତି୍ ପରିଚୟ ପାଇର୍ାଉ , ମାତ୍ର ତାହା ଅତ ିସାମାନୟ । ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପି ଦ୍ଦକଉ  ସମୟଦ୍ଦର 
ଉଦ୍ଭାବତି ଦ୍ଦହାଇଥିଲା ଏବଂ ଦ୍ଦକଦ୍ଦବ ଚତି୍ରରୁ ସାଦ୍ଦଙ୍କତକି ଅକ୍ଷରଦ୍ଦର ପରିଣତ ଦ୍ଦହାଇ କପିରିଭାବଦ୍ଦର କ୍ରମ 
ବକିାଶ ବା ବବିତ୍ତତନ ମଧ୍ୟ ଦ୍ଦଦ୍ଇ ବତ୍ତତମାନ ଲିପି ରୂପଦ୍ଦର ଉପଲବ୍ଧ ଦ୍ଦହାଇଅଛ,ି ଦ୍ଦସସବୁର ପୂର୍ଣ୍ତ ବବିରଣ 
ପାଇବା ବତ୍ତତମାନ ସମ୍ଭବପର ନୁଦ୍ଦହ  । ମହାମଦ୍ଦହାପାଧ୍ୟାୟ ଶାମଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମତଦ୍ଦର ଦ୍ଦଦ୍ବତାମାନଙ୍କର 
ପୂଜ୍ା ପ୍ରଭୃତଦି୍ଦର ବୟବହୃତ ଦ୍ଦହଉଥିବା ନାନାପ୍ରକାର ଉପକରଣକୁ ଅନୁକରଣ କର ିପୂଦ୍ଦବତ ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପିର 
ବକିାଶ ସାଧିତ ଦ୍ଦହାଇଥିଲା। ପୁଣି ଦ୍ଦକଦ୍ଦତକ ଭାଷାବଜି୍ଞାନୀଙ୍କ ମତଦ୍ଦର ମୂଳ ଫିନସିୀୟ ଲିପିରୁ ବ୍ରାହ୍ମୀ 
ଲିପି ଓ ଜ୍ଗତର ପ୍ରାୟ ଅନୟାନୟ ସମସ୍ତ ଲିପିର ଉଦ୍ଭବ ଦ୍ଦହାଇଅଛ ି। ଇଉଦ୍ଦରାପୀୟ ବଜି୍ଞାନୀଙ୍କ ମତଦ୍ଦର 
ଇଜ୍ପିଟ ଦ୍ଦଦ୍ଶୀୟ ଚତି୍ରଦ୍ଦଲ ା ପର୍ଦ୍ତରୁି ଏକ ଦ୍ଗିଦ୍ଦର ଫନସିୀୟ ଲିପି ଓ ତହିଁରୁ ଗ୍ରୀକ୍, ଲାଟନି ପ୍ରଭୃତଦି୍ଦର 
ବୟବହୃତ ଦ୍ଦରାମାନ ଲିପିମାଳା ଓ ଅନୟ ଦ୍ଗିଦ୍ଦର ଆମତାନୀୟ ଲିପି ଓ ତହିଁରୁ ହବୁି, ପାରସିକ, ଭାରତୀୟ 
ବ୍ରାହ୍ମୀ ବା ଦ୍ଦଦ୍ବନାଗରୀ ଲିପି ଓ ଚୀନ ଦ୍ଦଦ୍ଶଦ୍ଦର ବୟବହୃତ ଦ୍ଦମାଙ୍ଗଳ ଓ ମାନ୍ ଚୁ ଲିପିମାନ ଉଦୂ୍ଭତ 
ଦ୍ଦହାଇଅଛ ି। ପୁଣି ସଂସ୍କତୃଦ୍ଦର ଦ୍ଦଯପରି ମାତ୍ରାଚହି୍ନ ବୟବହୃତ ହୁଏ, ଜ୍ାପାନୀ ଭାଷାଦ୍ଦର ମଧ୍ୟ ଦ୍ଦସହପିରି 
ମାତ୍ରାଚହି୍ନର ବୟବହାର ସୁପ୍ରଚଳତି । ଜ୍ାପାନୀ ଭାଷାର ଲିପି ମୂଳତଃ ଚୀନ ଲିପିମାଳାର ଅନୁକରଣଦ୍ଦର 
ରଚତି ଦ୍ଦହାଇଥିଦ୍ଦଲଦ୍ଦହ  ଦ୍ଦକଦ୍ଦବାତାଇଷି ନାମକ ଜ୍ଦ୍ଦଣ ଜ୍ାପାନ ଦ୍ଦଦ୍ଶବାସୀ ଭାଷାତତ୍ତ୍ୱବତି୍ ସଂସ୍କତୃ ଚଚ୍ଚତା 
କରି ଲିପିମାଳାର ବୟବହାର ପ୍ରବତ୍ତତନ କରିବାଦ୍ଦର ବ୍ରତୀ ଦ୍ଦହାଇଥିବାରୁ ଚୀନ ଭାଷାଦ୍ଦର ଅବୟବହୃତ ମାତ୍ରା 
ଚହି୍ନମାନ ଜ୍ାପାନଦ୍ଦର ସୁପ୍ରଚଳତି ଅଛ।ି 

ଦ୍ଦଜ୍ୈନଧମତାବଲମବୀ ପ୍ରାକୃତ ଦ୍ଦବୈୟାକରଣିକମାଦ୍ଦନ ଓଡ୍ରମାଗଧୀକୁ “ଆଷତୀପ୍ରାକୃତ” ବା ଋଷିଙ୍କ ଭାଷା 
ଦ୍ଦବାଲି କହଛିନ୍ତ ିଏବଂ ଏହାର ବୟାକରଣ ସଂସ୍କତୃସମ ଦ୍ଦବାଲି ବଦି୍ଦବଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏହ ି ଦୃ୍ଷି୍ଟଦ୍ଦକାଣରୁ 
ହୃଦ୍ ଦ୍ଦବାଧ ହୁଏ, ପ୍ରାଚୀନ ଦ୍ଦବୈଦ୍କି ସଂସ୍କତୃ ଭାଷା ସହତି ଓଡ଼ଆି ଭାଷା ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବଦ୍ଦର କାୟା 
ବସି୍ତାର କରିଥିଲା। ଖ୍ରୀ.ପୂ.  ତୃତୀୟ ଶତାବ୍ଦୀଦ୍ଦର ଅଦ୍ଦଶାକଙ୍କ ଧଉଳଗିିରି ଶଳିାଦ୍ଦଲ  ଓ ଖ୍ରୀ.ପୂ. ପ୍ରର୍ମ 
ଶତାବ୍ଦୀର  ାରଦ୍ଦବଳଙ୍କ ଉଦ୍ୟଗିରୀ ଶଳିାଦ୍ଦଲ ଦ୍ଦର ଦ୍ଦଯଉ  ଲିପି ଦ୍ଦଦ୍ଖିବାକୁ ମିଦ୍ଦଳ ତାହା ହିଁ ବ୍ରାହ୍ମୀ 
ଲିପିର ନମନୁା। ଏହାପଦ୍ଦର ବ୍ରାହ୍ମୀଲିପିର ଦ୍ଦଯଉ  ବବିତ୍ତତନ ଦ୍ଦଦ୍ ାଦ୍ଦଦ୍ଇଥିଲା ତାହାକୁ ଗୁପ୍ତଯୁଗଦ୍ଦର 
ପ୍ରଚଳତି ଲିପିଦ୍ଦର ସ୍ପଷ୍ଟରୂଦ୍ଦପ ଦ୍ଦଦ୍ ାଯାଇପାଦ୍ଦର। କଳାହାଣି୍ଡରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଗୁପ୍ତ ସମୟର ତୁଷି୍ଟକରଙ୍କ 
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ତାମ୍ରପତ୍ର, ଗଞ୍ଜାମ ଜ୍ଲି୍ଲାର ଜ୍ଉଗଡ ସୁମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରାମରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଧମତରାଜ୍ଙ୍କ ତାମ୍ରପାତ୍ର, ପୁରୀ ଜ୍ଲି୍ଲାର 
କଣାସଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ କଣାସ ତାମ୍ରପାତ୍ରଦ୍ଦର ଗୁପ୍ତଲିପି ବୟବହୃତ ଦ୍ଦହାଇଥିବା ଦ୍ଦଦ୍ଖିବାକୁ ମିଦ୍ଦଳ। 

ଏହାପଦ୍ଦର ଏଦ୍ଦବକାର ଓଡଆିଲିପି ସପ୍ତମରୁ ଦ୍ୱାଦ୍ଶ ଶତାବ୍ଦୀ ମଧ୍ୟଦ୍ଦର ତାହାର ବବିତ୍ତତନ ପ୍ରକି୍ରୟାଦ୍ଦର 
ଦ୍ରାବଡି ଲିପି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବତି ଦ୍ଦହାଇଥିବାର ଜ୍ଣାଯାଏ। ଏହ ିସମୟଦ୍ଦର ବବିତ୍ତତି ଓଡଆି ଲିପିର ନାମ 
ଥିଲା ‘କଳଙି୍ଗ ଲିପି’। 

ଐତହିାସିକ ଗ୍ରୀୟରଦ୍ଦସନ୍ କହନ୍ତ ିଦ୍ଦଯ, ଓଡଆି ଲିପି ନାଗରୀ ଲିପିରୁ ଉଦୁ୍ଭତ ଦ୍ଦହାଇ ପଶି୍ଚମରୁ ଆସ ି
ସିଧା ଓଡଶିାଦ୍ଦର ବୟବହୃତ ଦ୍ଦହାଇଥିଲା। ଦ୍ଦସାମବଂଶ ଓ ଗଙ୍ଗବଂଶର ରାଜ୍ାମାନଙ୍କ ରାଜ୍ତ୍ୱ କାଳଦ୍ଦର 
ଦ୍ଦଯଉ  ଦ୍ଦର ା ଓ ଦ୍ଦକାଣ ବଶିଷି୍ଟ ଲିପି ବୟବହୃତ ଦ୍ଦହଉଥିଲା ତାହାକୁ ଭାଷାବତି୍ ଦ୍ଦଗାଦ୍ଦଲାକ ବହିାରୀ ଧଳ 
‘ପତ୍ନ-ଦ୍ଦବଙ୍ଗଲୀ’ ଲିପି ବଦ୍ଳଦ୍ଦର  ‘ପତ୍ନ-ଉତ୍ତର-ପୂବତ ଭାରତୀୟ’ ଲିପି ଦ୍ଦବାଲି କହଛିନ୍ତ।ି ଆଉ ଏହ ି 
‘ପତ୍ନ-ଉତ୍ତର-ପୂବତ ଭାରତୀୟ’ ଲିପିରୁ କ୍ରମଶଃ ଓଡଆି, ବବଙ୍ଗଳା, ଅସମୀୟା ଓ ଦ୍ଦମୈଥିଳୀ ଭଲି ଭାଷାର 
ଲିପିଦ୍ଦର ବକିାଶ ଘଟଛି।ି  

ଗଙ୍ଗ ସମ୍ରାଟ୍ ନରସିଂହ ଦ୍ଦଦ୍ବଙ୍କ ଦ୍ାନପାତ୍ରଦ୍ଦର ବୟବହୃତ ‘ପତ୍ନ-ଉତ୍ତର-ପୂବତ ଭାରତୀୟ’ ଲିପିର 
ଉପରି ଭାଗ ସାମାନୟ ଦ୍ଦମାଡ ିଦ୍ଦହାଇ ଦ୍ଦଯଉ  ଲିପିର ସଷିୃ୍ଟ ଦ୍ଦହାଇଥିଲା ଦ୍ଦସଥିରୁ ଓଡଆି ଲିପିର ପ୍ରାରମି୍ଭକ 
ଅବସ୍ଥାର ସୂଚନା ମିଦ୍ଦଳ। ଦ୍ଦତଦ୍ଦବ ଏହ ିଶଳିାଲିପି ଦ୍ଦବଳକୁ ଓଡଆି ଲିପି ସଂପୂର୍ଣ୍ତ ବକିଶତି ଦ୍ଦହାଇନଥିଲା।  

ପୁରୀ ମଦରିର ‘ଜ୍ୟ ବଜି୍ୟ’ ଦ୍ଦତାରଣର ଉଭୟ ପାଶ୍ୱତଦ୍ଦର ଓଡଆି ଭାଷାଦ୍ଦର ବାରଦ୍ଦଗାଟ ିଶଲିାଦ୍ଦଲ  
ଉତକୀର୍ଣ୍ତ ଦ୍ଦହାଇଅଛ।ି ଏହ ି ଶଳିାଦ୍ଦଲ ଗୁଡକି ମଧ୍ୟରୁ 1436 ମସିହାଦ୍ଦର ଦ୍ଦ ାଦ୍ତି ଶଳିାଦ୍ଦଲ କୁ 
ସବତପ୍ରର୍ମ ଶଳିାଦ୍ଦଲ  କୁହାଯାଉଛ।ି ବତ୍ତତୁ ଳାକାର ଓଡଆି ଲିପିର ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ ଏହ ିଶଳିାଲିପିଗୁଡକିଦ୍ଦର 
ପ୍ରର୍ମ କରି ଦ୍ଦଦ୍ଖିବାକୁ ମିଳରି୍ାଏ। ଚତୁେତଶ ଓ ପଞ୍ଚମ ଶତାବ୍ଦୀ ଦ୍ଦବଳକୁ ଓଡଆି ଲିପିର ପୂର୍ଣ୍ତ ବକାଶ 
ସାଧିତ ଦ୍ଦହାଇସାରିଥିଲା। 

ପ୍ରାଚୀନ ଶଳିାଦ୍ଦଲ  ଓ ତାମ୍ରପତ୍ର, ତାଳପତ୍ର ଦ୍ଦପାଥିରୁ ଓଡ଼ଆି ଭାଷାର କ୍ରମବକିାଶ, କ୍ରମ ବବିତ୍ତତନ, 
ପ୍ରବୃତ୍ତ ି ଓ ଲକ୍ଷଣ ପରିଦୃ୍ଷ୍ଟ ଦ୍ଦହାଇର୍ାଏ। ଏହା ପଦ୍ଦରପଦ୍ଦର ଆମର ଲି ନ ବସୁ୍ତଦ୍ଦର ମଧ୍ୟ ପରବିତ୍ତତନ 
ଆସିଲା। ପର୍ର ବା କାଠପଟା ବଦ୍ଳଦ୍ଦର ତାଳପତ୍ରଦ୍ଦର ଓଡଆି ବଷିୟକୁ କରଣୀ ସାହାଯୟଦ୍ଦର 
ଦ୍ଦଲ ାଗଲା. ଆଉ ଆଜ୍ ିଆଦ୍ଦମ କାଗଜ୍ କଲମଦ୍ଦର ଦ୍ଦଲ ୁ ଦ୍ଦଲ ୁ ଡଜି୍ଟିାଲ ଯୁଗଦ୍ଦର କଦ୍ଦମପୟୁଟରଦ୍ଦର 
ଏହ ିଲିପିକୁ ମଧ୍ୟ ବୟବହାର କଦ୍ଦଲଣି। 

ଆତ୍ମ-୍ରୀକ୍ଷଣ ପ୍ରେନାବ୍ଳୀ: 3.4 

(କ) ଐତହିାସିକ ଗ୍ରୀୟରଦ୍ଦସନ୍ ଙ୍କ ଦୃ୍ଷି୍ଟଦ୍ଦର ଓଡଆି ଲିପି ଦ୍ଦକଉ  ଲିପିରୁ ଉଦ୍ଭବ ଦ୍ଦହାଇଥିବାର କହଛିନ୍ତ?ି 
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( ) ପ୍ରଚଳତି ଓଡଆି ଲିପିର ବବିତ୍ତତନ ସଂପକତଦ୍ଦର ଏକ ସଂକି୍ଷପ୍ତ ପରିଚୟ ପ୍ରଦ୍ାନ କର। (50 ଟ ି
ଶବ୍ଦଦ୍ଦର)  

(ଉପଦ୍ଦରାକ୍ତ ପ୍ରଶନର ଉତ୍ତର ପାଇ  ଏକକର ଦ୍ଦଶଷଭାଗକୁ ଯାଆନୁ୍ତ) 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 

 
3.8. ବ୍ଷିୟବ୍ସୁ୍ତର ସାରମମ ୍

 
 ଲିପି ଦ୍ଦଯଦ୍ଦକୌଣସି ଭାଷାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ତ ବଭିାଗ। ପର୍ରଦ୍ଦର  ଦ୍ଦହଉ ବା ତାଳପତ୍ର ଦ୍ଦପାଥିଦ୍ଦର ଦ୍ଦହଉ, 

ଆଧୁନକି କାଗଜ୍ କଲମ ଦ୍ଦହଉ ବା ଅତୟାଧୁନକି କମୁ୍ପ୍ୟଟରଦ୍ଦର ଟାଇପିଂ ଦ୍ଦହଉ, ଦ୍ଦଯ ୁଥିଦ୍ଦର ଦ୍ଦହଦ୍ଦଲ ବ ି
ଲିପି ତାହାର ଦ୍ଦମୌଳକି ରୂପଦ୍ଦର କୁ ହଠାତ୍ ବଦ୍ଳାଇ ନର୍ାଏ। ମାତ୍ର ସମୟର ଧାରାଦ୍ଦର ଏହ ି ଲି ନ 
ପର୍ଦ୍ତଦି୍ଦର ଧିଦ୍ଦରଧିଦ୍ଦର ବବିତତନ ଘଟ ି ଏହା ପରିମାଜ୍ତି ହୁଏ ବା ଜ୍ଟଳିରୁ କ୍ରଦ୍ଦମ ସରଳ ଆଡକୁ 
ଗତକିଦ୍ଦର।  
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 ଓଡଆି ଭାଷାର ଲିପି ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପିରୁ ଉଦ୍ଭବ ଦ୍ଦହାଇ କ୍ରଦ୍ଦମ ବବିତ୍ତତନର ଧାରାଦ୍ଦର  ପ୍ରାୟତଃ ଚତୁେତଶ 
ପଞ୍ଚଦ୍ଶ ଶତାବ୍ଦୀ ଦ୍ଦବଳକୁ ପୂର୍ଣ୍ତ ରୂପ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା ଯାହା ଆଜ୍ ିମଧ୍ୟ ଆଦ୍ଦମ ବୟବହାର କରୁଦ୍ଦଛ। 
 

3.9. ଆତ୍ମ୍ରୀକ୍ଷଣ ପ୍ରେନର ଉର୍ତ୍ରମାଳା 

ଆତ୍ମପରୀକ୍ଷଣ ପ୍ରଶନାବଳୀ 3.1 ର ଉତ୍ତର 

(କ) ସଦ୍ଦଙ୍କତ: ବଭିାଗ 3.2 କୁ ଅନୁସରଣ କରନୁ୍ତ। 

( ) ପଥୃିବୀଦ୍ଦର ବୟବହୃତ ଲିପିକୁ ପ୍ରକୃତ ିଦୃ୍ଷି୍ଟରୁ ତନି ିଭାଗଦ୍ଦର ବଭିକ୍ତ କରାଯାଇଛ,ି ଯର୍ା ଚତି୍ର ଲିପି, 
ଆଲଫାଦ୍ଦବଟକି୍ ଲିପି, ଆଲଫା ସିଦ୍ଦଲବକି୍ ଲିପି।  
(ଗ) ଭାରତଦ୍ଦର ପା ାପାଖି ଷଷ୍ଠ ଶତାବ୍ଦୀ ଦ୍ଦବଳକୁ ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପିର ଅସି୍ତତ୍ୱ ଦ୍ଦଦ୍ଖିବାକୁ ମିଦ୍ଦଳ। 

ଆତ୍ମପରୀକ୍ଷଣ ପ୍ରଶନାବଳୀ 3.1 ର ଉତ୍ତର 

(କ) ଭାରତଦ୍ଦର ହଦିୀ, ବଙ୍ଗଳା,ଓଡଆି ,ଦ୍ଦତଲୁଗୁ, ତାମିଲ, ମାଲାୟଲମ, କନ୍ନଡ ଆଦ୍ ିଭାଷାର ଲିପି 
ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପିରୁ ଉଦ୍ଭବ ଦ୍ଦହାଇଛନ୍ତ।ି 
( ) ପଥୃିବୀଦ୍ଦର ପ୍ରାଚୀନ ମିଶର ଭାଷା, ମାଣ୍ଡାରିନ, ଦ୍ଦକୈଦ୍ଦଣ୍ଟାନ,ି ଜ୍ାପାନୀ ଆଦ୍ ିଭାଷା ଚତି୍ରଲିପିକୁ 
ଅନୁସରଣ କରୁଛନ୍ତ।ି 

ଆତ୍ମ୍ରୀକ୍ଷଣ ପ୍ରେନାବ୍ଳୀ 3.3 ର ଉର୍ତ୍ର 

(କ) ଖ୍ରୀ.ପୂ ତୃତୀୟ ଶତାବ୍ଦୀରୁ  ୀ.ଅ ତୃତୀୟ ଶତାବ୍ଦୀ ମଧ୍ୟଦ୍ଦର ଏସିଆଦ୍ଦର ପ୍ରଚଳତି ଥିବା ଜ୍ଣାଯାଏ। 
( ) ବଭିାଗ 3.5.6 କୁ ଅନୁସରଣ କରନୁ୍ତ। 

ଆତ୍ମ୍ରୀକ୍ଷଣ ପ୍ରେନାବ୍ଳୀ 3.4 ର ଉର୍ତ୍ର 

(କ) ଐତହିାସିକ ଗ୍ରୀୟରଦ୍ଦସନ୍ ଙ୍କ ଦୃ୍ଷି୍ଟଦ୍ଦର ଓଡଆି ଲିପି ନାଗରୀ ଲିପିରୁ ଉଦ୍ଭବ ଦ୍ଦହାଇଛ।ି 

( ) ସଦ୍ଦଙ୍କତ: ବଭିାଗ 3.7 କୁ ଅବଦ୍ଦଲାକନ କରନୁ୍ତ। 

 

3.10. ସହାୟକ ୍ୁସ୍ତକାବ୍ଳୀ 
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 ଧଳ, ଦ୍ଦଗାଦ୍ଦଲାକ ବହିାରୀ, ‘ଭାଷାଶାସ୍ତ୍ର ପରିଚୟ’, ଓଡଶିା ରାଜ୍ୟ ପାଠୟପୁସ୍ତକ ପ୍ରଣୟନ ଓ ପ୍ରକାଶନ 
ସଂସ୍ଥା, ପୁସ୍ତକ ଭବନ, ଭୁବଦ୍ଦନଶ୍ୱର, 2013 

 Manish Minz, Summer Intem, Whitecrow, 'A Calligraphic approach 
to Odia script', TYPODEY 2015 

 Introduction to Manuscriptology, R.S. Shivaganesha Murthy 
  

 
3.11. ୍ାରିଭାଷିକ େବ୍ଦାବ୍ଳୀ 

 
ତାଳପତ୍ର ଦ୍ଦପାଥି 
ଶଳିାଦ୍ଦଲ  
ଆଷତୀପ୍ରାକୃତ 
ଗୁପ୍ତଲିପି 
ନାଗରୀ ଲିପି 
 

3.12. ଯକଯତକ ଆଦେ୍ ପ୍ରେନ 
 

 ଆଲଫା-ସିଦ୍ଦଲବକି୍ ଲିପି କାହାକୁ କହନ୍ତ?ି ଦ୍ଦକଦ୍ଦତାଟ ିଆଲଫା-ସିଦ୍ଦଲବକି୍ ଲିପିର ଉଦ୍ାହରଣ ପ୍ରଦ୍ାନ କର। 
 ବ୍ରାହ୍ମୀଲିପି ସଂପକତଦ୍ଦର ଯାହା ଜ୍ାଣ ଦ୍ଦଲ । 
 ଚୀନା ଲିପି ଓ  ଦ୍ଦରାଷ୍ଠୀ ଲିପି ମଧ୍ୟଦ୍ଦର ଥିବା ପ୍ରଦ୍ଦଭଦ୍ ନରୂିପଣ କର। 
 ଲିପି ସଷିୃ୍ଟର ଇତହିାସ ସଂପକତଦ୍ଦର ଯାହା ଜ୍ାଣ ଦ୍ଦଲ । 

 

 

 

 


