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ସାରମମ : ଉ ର ଷାଠଏି ପରବ ୀ ଓଡ଼ଆି କବତିାର ଆ ିକ େଶୖଳୀେର େଲାକଉପାଦାନର େୟାଗ କବତିାକୁ ରୁଚସିଂପ  କର ିଗଢ଼େିତାଳଛି ି। ଆଜରି ବି ାନ ଯୁଗେର 
ମଣିଷ େଯେତ ଶି ିତ େହେଲ ମ  ତା’ର ଅ ରା ାର େଲାକସଂ ତୃକୁି ସଂପୂ  େଲାପ କରିପାରିନାହ । େକଉ ଁଆବାହମାନ କାଳରୁ ମାନବଜାତ ିେଲାକସଂ ତୃ ିମ େଦଇ 
ଗତ ି କରିଆସିଛ ି । ୧୯୬୦ ପରବ ୀ ଓଡ଼ଆି କବତିା େଲାକସଂ ତୃ ି ବା େଲାକଉପାଦାନର ସ ଗୁଡ଼କୁି ଆ ସାତ କର ି ବଳି  ତଥା ଭାବଗଭକ େହାଇପାରିଛ।ି 
ସମକାଳୀନ ୁ  ଯ ଣାର କଥା ତଥା ବ ିର ବୃ ି ଓ ଆଚରଣ ଆଦ ିନାନାବଧି ଦଗି େଲାକଉପାଦାନ ମା ମେର ଓଡ଼ଆି କବତିାେର େୟାଗ ମାନ ତା ପାଇଛ ି। 
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େଯେକୗଣସ ି ଜାତରି ାଣ ନକୁ ତାର ସଂ ତୃ ି ଭିତରୁ ଉପଲ  ି
କରିହୁଏ । ସଂ ତୃରି ରୂପ େଲାକଚଳଣରି ବବିଧି ଉପାଦାନରୁ ଅନୁ ାନ 
କରାଯାଇପାେର । େଲାକଉପାଦାନଗୁଡ଼କି ହ ଭାରତୀୟ ସଂ ତୃରି 
ଆଧାରଶଳିା । ଓଡ଼ଆି କାବ କବତିାେର ଆର ରୁ ଆଜଯିାଏ ତଟି ି
େ େର େଲାକଚଳଣି ଓ େଲାକସଂ ତୃରି ଝଲକ େଦ ବାକୁ ମିେଳ । 
ସାରଳା ସାହତି ଠଁୁ  ପ ସଖା ସାହତି , ରୀତ ିସାହତି ଠଁୁ  ଆଧନୁକି ସାହତି  
ପଯ  ସବୁଠ ି େଲାକଉପାଦାନର େୟାଗ େଦ ବାକୁ ମେିଳ । 
େଲାକଗୀତ, େଲାକକାହାଣୀ, େଲାକନାଟକ, େଲାକାଚାର, େଲାକବି ାସ, 
ଢଗଢ଼ମାଳ,ି ବାଦ ଓ ବଚନ ଆଦରି ବହୁଳ ବ ବହାର ଓଡ଼ଆି 
କାବ କବତିାକୁ ଋ ମି  କରଛ ି । କବତାେର ପରୀ ାନରିୀ ା ଉ ାରୁ 
ଆଧୁନକି ସମୟେର ଓଡ଼ଆି କବମିାେନ ପର ରା ତ ି ସଂିହାବେଲାକନ 
କେଲ । ଏହ ିପରିେ ୀେର ଆଧନୁକି ଓଡ଼ଆି କବତିାେର େଲାକସାହତି ର 
ବଭିି  ଉପାଦାନକୁ ଆଧନୁକି କବମିାେନ ନଜି ନଜିର କବତିାର େୟାଗ 
କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ । 

୧୯୪୭ ମସିହା ପେର ତୀକ, ଚି କ  ଓ ମି  ପର ିଆଧନୁକି ଓଡ଼ଆି 
କବତିାେର େଲାକଉପାଦାନ ଏକ ମୁଖ  ବଭିବ ରୂେପ କବମିାନ  ାରା 
ପରଗିଣିତ େହଇଛ।ି ୧୯୬୦ ମସିହା ପେର ପେର େଲାକଉପାଦାନକୁ 
େନଇ କବତିାେର େୟାଗ କରବିା େ େର କବମିାେନ ାଚୀନ ପରମରା, 
େଲାକସଂ ତୃ,ି େଲାକସାହତି  ଓ ଆଧୁନକି ସାହତି  ମ େର ସଂେଯାଗର 

େସତୁ ପାଲଟଛି  ି । ଏହ ି ସମୟେର ଓଡ଼ଆି କବତିାେର- େଯାଗୀ, 
ସାହାଡ଼ାସୁ ରୀ, ପର,ି ଭୁତ, ରାଜକୁମାର, ରାଜକୁମାରୀ, ଅସୁରୁଣୀ ଯ , 
ସାଧବପୁଅ, କାଠେଘାଡ଼ା ଆଦ ି େଲାକସାହତି ର ଚରି ମାେନ କବି  
େଲଖନେିର ନୂତନ ଭାେବ ଉଭା  େହାଇଛ  ି । କବତିାେର ବଭିି  
ମାନେବତର ାଣୀଚରି  ମ  େଲାକଉପାଦାନର େୟାଗ ବବିଧିତାକୁ 

ମାଣିତ କରିଛ ି।  
କବତିା ତ ି ପାଠକୀୟ ଶରଧା ସାଉଁଟବିା ପାଇ ଁ ଆଧୁନକି କବ ି

େଲାକବି ାସ, େଲାକଚଳଣି ଓ େଲାକସାହତି କୁ ଦାଶନକ ଭାବସହ 
କବତିାେର ଅବତରଣ କରବିା ସହତି େଲାକଉପାଦାନର ସହେଯାଗେର 
ସମକାଳୀନ ବା ବତାକୁ କବତିାେର ରୂପେଦଇ କବତିାର ଗଠନ ଶି କୁ 
େସୗ ଯ  ମ ିତ କରିଛ ି । ଏହ ି ସମୟର କବ ି ପା ାତ  ବଣତାକୁ 
ଯଥାସା  ପରିହାରକରି ନଜି  ସଂ ତୃକୁି ଆଦରି େନଇ େଲାକଛ  ଓ 
େଲାକଭାଷାର ବ ବହାରେର କବତିାର ଆେବଦନକୁ ଅ କ ସମୃ   କରିଛ ି
। 

“ପରୁାଣକ  ପର ିେଲାକଉପାଦାନ ବା େଲାକଗ ର ବ ବହାର ଷାଠିଏ 
ପୂବବ ୀ କବତିାେର ଚତି ପରିଦୃ  ହୁଏ। େଲାକଉପାଦାନର ଉପ ତି ିବା 
ଉପେଯାଗ େଲ ବ ି ଏହା ଯେଥ  େୟାଗ ମାନ ତା ପାଇନ ଲା । 
ସଂ ତୃ ଭାଷାର କାହାଣୀ ପର ରା, ଓଡ଼ଶିାର େଲାକସାହତି  (ଗୀତ, ଗ , 
ନାଟକ ଆଦ)ି, େଲାକବି ାସ ଓ ସଂ ତୃ ିହ ଓଡ଼ଆି କବତିାେର ସାଧନ ବା 
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ଉପକରଣ େହାଇଛ ି । ପା ାତ  େଲାକକାହାଣୀ ବ ି ଆଧନୁକି କବତିାେର 
କଁାଭଁା େୟାଗ ମାନ ତା ପାଇଛ ି।”(୧) 

େଲାକକାହାଣୀ ଓ େଲାକାନୁସ କୁ େନଇ ଆଧୁନକି ଓଡ଼ଆି କବତିା 
ତା’ର େଶୖ କି େସୗ ଯ କୁ େବଚୖି  ମ ିତ କରିଛ ି । େଲାକକଥାରୁ 
ବଷିୟବ ୁ ହଣ କରି ଗରୁୁ ସାଦ େଲ େଲ ‘ଚ ାଫୁଲ’ କବତିା । 
“ଚ ାଫୁଲ ୂଳତଃ ରୂପବତୀ ନାରୀର, ସୂ ତଃ କୁଆଁରୀ େଯାଚରି ତୀକ 
ରୂପ । କାମନାର ଉ ାଟନ ଓ େଦହଜ ଆକଷଣର ତୀ ତା ଏେତ ଶ ିଶାଳୀ 
େଯ େଯାଗୀ ବାଟ ଭୁଲିଯାଏ । େଯାଗ  ହୁଏ । କବତିାଟେିର ଯାଦୁଘର, 
ରଜାପୁଅ, ରଜାଝଅି ଆଦରି ଉେ ଖ ାରା ଏକ ରୂପକଥାର ପରିେବଶ ସୃ ି 
େହାଇଛ ି।”(୨)  

େଲାକକାହାଣୀର ରୂପକଥା ପର ି ଆଜରି କାମନା କଦଥ ଯୁବପୀଢ଼ ି
କାମନା କୁହୁକର କାଉଁରୀ ଶେର କପିରି ପରବି ତ େହାଇଯାଉଛ  ିତାହା 
କବ ିଦଶାଇଛ  ି– 

“ଚ ାଫୁଲ ହାେତଧରି ମନାସିଲା ଯାଦୁକାରୀ ଥେର 
ପଥର ପାଲଟ ିେହଲା ରଜାପୁଅ 
ହାଡ଼ସବୁ େହଲା ମୁ ା ଫୁଲ 
ରାଜାଝଅି େବଣୀ ଫୁଲ ଖସିଗଲା ସଏୁ ସୁଏ ଭାସ ି।”  

(ଚ ାଫୁଲ – ଗରୁୁ ସାଦ ମହା )ି 
“କବତିାେର ଜୀବନାଭିମୁଖୀ ର ସୃ ିକର ି ତହେର ଗୀତମିୟତା 

ସୃ ିପାଇଁ କବମିାେନ ନୂତନ େକୗଶଳନମାନ ହଣ କରଛି  ି। କବମିାେନ 
ଗତାନୁଗତକି ଛ  ହଣ ନ କେଲ େହ ଁବା  -ଛ , ଢଗଢ଼ମାଳ,ି ରୂପକଥା, 
ଏପରକି ି ସେ ାହନମ  (Charm), େସା  (Chart), େହଳକିା 
(Riddle) ପରି େଲାକମାନ ସୂତ କାବ େକୗଶଳକୁ ହଣ କରିଛ  ି
।”(୩) ଉ ର ଷାଠଏି ପରବ ୀ କାଳେର କବମିାେନ ଢଗଢ଼ମାଳ,ି ରୂପକଥା 
ଓ େହଳକିା ଆଦ ି େଲାକ ସୂତ କାବ େକୗଶଳକୁ ହଣ କରିେନଇଛ  ି
େସମାନ  କବତିାେର। କବ ି େବଣୁଧର ରାଉତ ତା  କବତିା ସଂକଳନ 
‘ପି ଳାର ସୂଯ ’ କବତିାର ଆର େର ଜଗ ାଥ ଦାସ  ଭାଗବତେର 
“ଆ ାକୁ ଦଅିଇ େଯ ହରି, ତା ତହୁଁ ଆନ ଇ ାକରି?” ଛ  ଉ ାର କରି? 
କବତିା ଆର  କରିଛ  ି। କବ ିେବଣୁଧର ରାଉତ  ‘କାଠେଘାଡ଼ା ପାଣ ିପି’ 
କବତିାେର ‘ରୂପକଥା’ର ସମାେବଶେର ରୀତମିୟତା ସୃ ି େବ  ମମ ଶୀ 
େହାଇସାରିଛ ି।  

କାଠେଘାଡ଼ା ପାଣି ପି’େର ପାଣ ିପି 
ରଜାଘର େପାଖରୀ ଏ, ଜାଣି ପି 
ପଦରୁ ହୁଏ ଏଠ ିବରଷଣ ମଧରୁ 
ପଦେର ସୁରଭିତ ଏଇ ସର, ସୁଶୀତଳ ମଧରୁ 
ଜାଣ ିପି’େର ଜାଣି ପି 
କାଠେଘାଡ଼ା ପାଣି ପି ।” 

(କାଠେଘାଡ଼ା ପାଣି ପି – େବଣୁଧର ରାଉତ) 

ଉ ର ଷାଠଏି କାଳେର ଆଧୁନକି କବ ିଆଉ ନମିୂଳଲିଟାେର ଅରୁ ତୀ 
ତାରାର ଆଲୁଅ େଖାଜବିାକୁ ଯାଇନାହ, ବରଂ ଏଇ ମାଟେିର ରହ ି ମୂଳ 
ଦୀପଟଏି ସ ାନ ପାଇଛ ିେସ । େଲାକକଥାର େଯାଗୀ, ରାଜାପୁଅ, ମାଲୁଣୀ, 
େକଶବତୀ କନ ା, ତଅେପାଇ, ସାଧବଝଅିର ଉପ ିତକୁି କବତିାର କବତିା 
େ େର ଆକଷଣୀୟ କରିଛ ି। 

କବ ି ରମାକା  ରଥ  ‘ନବଗୁ ର’, ‘ସମ ’, ‘ବମିାନ ଦୁଘଟଣାେର 
ମତୁୃ ’ ଆଦ ି କବତିାେର େଲାକଉପାଦାନର େୟାଗ େଦ ବାକୁ ମିେଳ । 
କବି  ‘ନବଗୁ ର’ କବତିାେର େଲାକଛ ର େୟାଗ କବତିାକୁ ଲଳତି 
ତଥା ସମୁଧରୁ କରି ଲାେବେଳ ‘ବମିାନ ଦୁଘଟଣାର ମତୁୃ ’ କବତିାେର 
େଲାକ ଚରି  ‘େଗାବି  ଚ ’ ାନ ପାଇଛ ି ଏବଂ ଏହ ି କବତିାେର 
ଅତ ାଚାରିତ ସାନରାଣୀ ‘କ ନ ଫୁଲ’ ଭାେବ ସତ  ବଖାଣିଛ।ି କବ ି
ରମାକା  ରଥ ତା ର ‘େକେତ ଦନିର’ କବତିା ସଂକଳନର ‘ନବଗୁ ର’ 
କବତିାେର େଲାକଛ ର େୟାଗ କରିଛ ,ି ଏଠାେର ଉେ ଖ 
କରାଯାଇପାେର - 

“ବାୟା ଚେଢ଼ଇେର ବାୟା ଚେଢ଼ଇ ତୁ  
        ଅଗଡାେଳ େତାର ବସା 

େମା କୁନ ିକା ୁଚ ିଧାଇଁଆ ଧାଇଁଆ 
        େତା ସାେ  େଖଳବି ପଶା ।”  

(ନବଗୁ ର – ରମାକା  ରଥ) 
କବ ି ସୀତାକା  ତା ର ବଭିି  କବତିାେର େଲାକଉପାଦାନର 

ସହେଯାଗିତା େଲାଡ଼ଛି  ି। ‘ଘାସଫୁଲ’, ‘ଦନିଲିପି’, ‘କୁକୁଡ଼ା ଲେଢ଼ଇ’, ‘ଆଜ ି
ପୁଣ ି ଦଆିଲି’ ଆଦ ି କବତିାେର େଲାକଉପାଦାନ ଓ େଲାକଛ ର େୟାଗ 
କବତିାଗଡ଼ୁକୁି ସମୃ  କରଛି ି । ୧୯୭୯ ମସିହାେର କାଶତି କବି  
‘ଚି ନଦୀ’ କବତିା ସଂକଳନ  ‘ଘାସଫୁଲ’ କବତିାେର େଲାକଗୀତ 
େଶୖଳୀେର ଚମ ାର ପଦ ସଂେଯାଜନା େଦ ବାକୁ ମିେଳ । ଯଥା – 

“େସମାେନ େବାଲିେବ ଗୀତ 
ଆସ ଆସ ଘାସଫୁଲ / େମା ପି ାେର ବସ 
ଖାଇବାକୁ େଦଇ ତୁମକୁ / ହୃଦୟର ରସ 
ପିଇବାକୁ େଦବୁ ତୁମକୁ/େବ  େପାଖରୀର ପାଣ ି
ଗପୁ ବୁ, ନାଚୁ ବୁ ତମ ମନ ଜାଣି ।”  
(ଘାସଫୁଲ – ସୀତାକା  ମହାପା ) 

କବ ି ଭାନୁଜୀ ରାଓ ଉ ର ଷାଠିଏ କାଳୀନ ଓଡ଼ଆି କବତିା େ େର 
ଏକ ସ  ଉ ାରଣ । ୀ ରାଓ ତା ର େକତକ କବତିାେର 
େଲାକଉପାଦାନକୁ ପୁ ି  ଭାବେର ହଣ କରିେନଇଛ  ି । ୧୯୯୯ 
ମସହିାେର କାଶତି କବି  ‘ଅ ଗତ ସୁଖଦୁଃଖ’ କବତିା ସଂକଳନ  
‘େଜମାେଦଇ’ କବତିାେର େଲାକଗୀତର ଭାବ  ଅନୁେମୟ । “ଆମ 
େଲାକଗୀତର େସଇ ଅଭୁଲା ୃତ ିେଜମାେଦଇମାେନ ଏେବବ ିଘେର ଘେର 
ଆ ରୁ ଲୁହ ଝେରଇ ବାହୁନ ିବାହୁନ ିକା ୁଛ  ି। େଯୗତୁକ ଦାବୀ ତ  ଣା  
ପୂରଣ ନ େହେଲ େବଦୀକୁ ବର ଯିବ ନାହ େବାଲି ବରପିତା ଅଡ଼ବିସ  ି। 
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ଦାବୀ ମୁତାବକ ସବୁ େଯୗତୁକ ଜନିଷି ନି େର ଆସିଯାଏ ।”(୪) 
େସହପିରି ‘ବଷିାଦ ଏକ ଋତୁ’ କବତିା ସଂକଳନ  ‘ସାଧବପୁଅ’ କବତିା 
ପାରଂପରକି େଲାକ େଶୖଳୀକୁ ଆପଣାଇ େନଇଛ ି । ଏହ ି କବତିାଟରି 
ଚମ ାର ଛ  େଯାଜନା ଓ ଗୀତମିୟତାକୁ ଉଦାହରଣ ମା ମେର ଅନୁମାନ 
କରାଯାଇପାେର – 

“େହ ସାଧବୁ, ତୁମର େବାଇତ 
େକେତ ପାଟ, େକେତ ହାତୀ ଦା  
େଘନଯିାଏ େକେତ ଦୂର ବାଟ 

ିୟା ତୁମ କୃ ଚୂଡ଼ା ଫୁଲ 
େହଇ ଦୂେର ସବୁ  ସିଂହଳ ।”  

(ସାଧବ ପୁଅ - ଭାନୁଜୀ ରାଓ) 
କବ ିରାେଜ  କେିଶାର ପ ା  ‘ଝଅିପାଇଁ େଗାଟଏି କବତିା’େର ବୁଢ଼ୀ 

ଅସୁରୁଣୀର ଉପମା େଦଇ ଆଧନୁକି ସମାଜେର ନାରୀମାନ ୁ  ବଢ଼ବିାପାଇ ଁ
ସାହସ ଓ ଦେ ା ି ଦାନ କରିଛ  ି। େସହପିରି କବି  ‘ଷ  େଚତନା’େର 
ପାରଂପରକି େଲାକଛ ର େୟାଗ ପାଠକ  ସାମାେର ନୂଆ ଭାବନାକୁ 
ଉ ୀବତି କରିଛ ି। ଯଥା – 

“ ଥେମ ବ ନା କଲି ବୃ ରାଜ ବଟ 
ତିୀେୟ ବ ଲିି ମହୁ ନାଉରୀର ଘାଟ 

େଶଷେର ବ ନା କେର ଆପଣାର ଘଟ ।”  
(ଷ  େଚତନା – ରାେଜ  କେିଶାର ପ ା) 

େଲାକକଥାର କାଶ ଭ ୀେର କବତିା ରଚନା କରିବାେର କବ ିଜୟ  
ମହାପା  େବ  ଧରୁ ର । ୧୯୯୫ ମସିହାେର କାଶତି ହୁଏ କବି  
କବତିା ସଂକଳନ ‘କହବି ିେଗାଟଏି      କଥା’ ।  ‘କହବି ିେଗାଟଏି କଥା’, 
‘ଘାସ କଅଁଳଆି କଥା’, ‘ନଦୀର କଥା’, ‘ଆମ ହାଡ଼ଆିଣୀ ମାତା କଥା’, ‘ଛୁଆଁ 
ଅଛୁଆ ଁକଥା’ ଇତ ାଦ ିକବତିାର ନାମକରଣ ପଛେର େଲାକକଥାର ଭାବ 

 ଅନୁେମୟ । ଏଠାେର ଏହାର ଏକ ଉଦାହରଣ ଦଆିଗଲା – 

“ଆଜ ି/ ଜାମୁଡାଳ ିକାହ େଯ କଥାଟଏି କହବି?ି 
ସାତ ସମୁ  ପାରି ରାଜକୁମାରୀ କଥା? 
େମା ବାଡ଼ପିଟ ଜାମୁେକାଳ ିଗଛ କଟା େହଲାଣି 
େକେବଠୁଁ / ଶକିାର କରବିାକୁ ଯିବା ରାଜା ଓ 
ଆରିସି ସା  ନାେର ଛଡ଼ିା ବା ରାଜା ଝଅି ବ ି
ଗେଲଣି କୁଆେଡ଼ ।”  
(କହବି ିେଗାଟଏି କଥା – ଜୟ  ମହାପା ) 

େଲାକଉପାଦାନ, େଲାକଗୀତ, ଓଡ଼ଆି ଋଢ଼,ି ବାଦ- ବଚନ ଇତ ାଦକୁି 
ପାେଥୟ କରି କବ ି ଶରତ ଚ  ଧାନ ତା  କବତିାକୁ ଏକ ନଆିରା 
ପରଚିୟ ଦାନ କରିଛ  ି। କବି  ‘ଯଯାତ’ି ଓ ‘ନୀଳାଭ ନମି ଣ’ କବତିା 
ସଂକଳନେର ଏହ ି ଧାରାେର କବତିାଗୁଡ଼କି େବ  ସାଥକ େହାଇପାରିଛ ି । 
‘ଉଡ଼ଗିଲା େଗ ାଳଆି, ଝାଡ଼େିଦଲା ପର’, ‘ଅରଣା ମଇଁଷି ରହଛି ି
ଅନାଇ/ମଇଁଷିର ପାଖ ନ ଯାଅ ଦନାଇ’, ‘ରାତ ିପାହଲିାଣି ରାବଇ କାଉ/ 

ଉଠ ଉଠ ମଠ ନ କର ଆଉ’, ‘ସପୁର ିପାଚଲିା / ମୟୂର ନାଚଲିା’, ‘େମା 
େଦାଷ ନାଇଁ’, ‘ନାଲି ଗଲୁୁଗଲୁୁ ସାଧବ େବାହୂ’, ‘ଝୁଲୁେର ହାତୀ ଝୁଲୁ / ବାଆ 
ପାଣି ଖାଇ ଫୁଲୁ’ ଭୃତ ିବହୁ ଚଳତି େଲାକଗୀତକୁ ମୂଳାଧାର କର ିକବତିା 
ରଚନାେର କବ ି ତ  ଏକ ନୂତନ େଶଳୖୀର ଚଳନ କରିଛ  ି।(୫) 

କବ ିଶରତ ଚ  କବତିାେର େଲାକଉପାଦାନଗୁଡ଼କି ଅତ ିମେନାରମ 
େଶୖଳୀେର ବ ତ େହାଇ ବାର େଦଖାଯାଏ । ଏଠାେର ‘ଯଯାତ’ି କବତିା 
ସଂକଳନକୁ ଏକ ଉଦାହରଣ ଦଆିଯାଇପାେର- –  
“ମଦର ା ଶାଗ ରାଇ 
ତୁେମ େହାଇଗଲ 
ରାଇ ବେିନାଦନିୀ 
ଲ ିଯାଏ / େମାର ଛାଇ । 
X x    x 
ପାଣିେର କାଟଲିି ଗାର 
େଗାଟଏି ମନେର 
େକାଟଏି ଆକାଶ 
ଯଯାତ ିମଁ ୁ
ଜାତ ି ର େହା 
ହୁଏ ଆଜ ିସାତପର ।”  

(ଯଯାତ ି– ଶରତ ଚ  ଧାନ) 
କବ ିଦୀପକ ମି  କବତିାେର େଲାକଉପାଦାନର େୟାଗ ପରମିାଣ 

ଦୃ ିରୁ କ  େହେଲ େହଁ ଗୁଣା କ ଦୃ ିରୁ ତ  । କବି  ‘ଅରଣା ମଇଁଷି’ 
ଓ ‘ମ ା ର ଛାଇ’ କବତିାେର ଏହାର େୟାଗ ଲ  କରାଯାଇପାେର । 
୧୯୯୪ ମସିହାେର କାଶତି ହୁଏ କବି  ‘ଋ  ’ କବତିା ସଂକଳନ । 
“‘କାଲ ଆଗେର ମୂଳା େଚାବାଇବା’, ‘ଧୀର ପାଣି ପଥର କାେଟ’, ‘କଥା 
ମାଜେିଲ ସୂତା ମାଜେିଲ ସରୁ’, ‘ଠାକୁର ଘେର କିଏ ନା ମଁ ୁକଦଳୀ ଖାଇନ'ି, 
‘ବଷା ଯୁଆେଡ଼ ଛତା ସିଆେଡ଼’, ‘ନାଆ େପଲି େଦଲି କଲିକତାକୁ’, ‘ହଂିସା 

େଣାଦତି ତରବାରୀର ଜୟ ନୁେହଁ’ – ଏସବୁ େଲାକବାଣୀକୁ କବତିାେର 
ସଂ ସାରଣ କଲାେବେଳ କାବି କ ସଫଳତା ଦୂରବ ୀ େହାଇଯାଇଛ ି ଓ 
ତା  କବତିାର ଅବ ୟକୁ ସଚୂାଇ  େଦଉଛ।ି କି ୁ  େକେତାଟ ି ‘ଋ  ’େର 
ଭାବସା ତା ଖୁ  ତିି ାପକ ଭାେବ କାବ େଚତନାକୁ ସଂ ସାରିତ 
କରରି ଛ ି।”(୬)  

ଉ ର ଷାଠଏି କାଳେର କବ ି ସ  କୁମାର ମି  ‘ଆ ପ ୀ 
େଫରିଆ’, ‘ଦୁଃଖ େକାଇଲି’, ‘  ଡାଲାେର ସନାତନ’ ଆଦ ି କବତିାେର 
େଲାକଉପାଦାନର ବ ବହାର େଦ ବାକୁ ମିେଳ । କବି  ‘ଆ ପ ୀ 
େଫରିଆ’ କବତିାେର ବ ତ ଅସରୁୁଣୀକୁ ସହରୀ ଯା ିକ ସଭ ତାର ସହ 
ତୁଳନା କଲାେବେଳ ‘ଦୁଃଖ େକାଇଲି’ ଆମ ପରଂପରାକୁ ରଣ କରାଇଦଏି 
ଏବଂ ‘  ବାଲାେର ସନାତନ’ କବତିାେର ାମ  କାହାଣୀେର ବ ତ 
ଶୁଆ-ଶାରୀ ମା ମେର କବ ି େଲାକକଥାର େୟାଗ କରି ସନାତନର 
ଅସହାୟତା ଓ ଅପରାଗତାର ସୂଚନା େଦଇଥା ;ି ଯଥା – 
“ଶୁଆ ପଚାରିବ ଶାରୀେଲା କହନ ି- 
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ଏ ମରବି ନା ବଂଚବି? 
ଶାରୀ କହବି – ଶୁଆେର  
େୟ ମରିବ... ମରବି... ମରବି 
ମରେିଲ ଯାଇ େୟ ତରିବ ।”  

(  ଡାଲାେର ସନାତନ - ସ  କୁମାର ମି ) 
କବ ିେସୗଭାଗ  କୁମାର ମି  ‘ହୃଦେୟ ରୀ’ ଓ ‘ବାନର ମକର କଥା’ 

କବତିାେର ଅତ ି ଶାଣିତ ଭାବେର େଲାକେଶଳୖୀର େୟାଗ କରିଛ  ି । 
‘ହୃଦେୟ ରୀ’ କବତିାେର େଲାକଛ ର ଗୀତମିୟତା େଦ ବାକୁ 
ମିଳି ଲାେବେଳ ‘ବାନର ମକର କଥା’େର ମା ଡ଼-କୁ ୀର େଲାକକଥାଟରି 

ତାରଣାଗତ ସତ ର ଆଧନୁକି େଶଳୖୀେର ଉେନାଚତି େହାଇଛ ି।  
ଉ ର ଷାଠଏି କାଳେର କବ ି ସେୁରଶ ପରିଡ଼ା  ‘ରାଜେଜମା ଓ 

ଚି କର କଥା’େର ଅଚରିତାଥ େ ମ ସ ର ଅବତାରଣା କରାଯାଇଛ ି। 
ଓଡ଼ଶିାର ପୁରପ ୀେର ଚଳତି ‘ମିଛୁଆ ରାଧୁଆ’ େଲାକକଥାଟକୁି 
ଉପଜୀବ କୁ କବ ି େଶୖଳଜ ରବି  କବତିା ‘ମଛୁିଆ ଗାଇଆଳ େଟାକା 
ମଲାପବୂରୁ ଗାଇ ବା ଗୀତ’ର ବ ବ େର ବା ବ ଜୀବନର ଉପଲ   ଓ 
େମାହ  ମଣିଷର ମିଛମାୟା ସଂସାରେର ମଥି ା ବଣତା କାଶତି 
େହାଇଛ ି। କବି  ଭାଷାେର - 
“ସଂସାରଟା ଛଟାଗଳା 
ମିଛବାଘ, ମିଛ ଗାଈ, ମିଛେର ଚଲିାର 
ସଂସାରଟା କୁତୁରୁ କାଳଆି  
ବୁ  ବୁ  େଠାଠା ସୁଖ ଣକର 
େମାେତ ପେଛ ବାଘ ଖାଉ  

ସତ  ର ା େହଉ ।” 

(ମିଛୁଆ ଗାଇଆଳ େଟାକା ମଲା ପବୂରୁ ଗାଇ ବା ଗୀତ – େଶୖଳଜ ରବ)ି 
“େଲାକ ଚରି , େଲାକ ପରେିବଶ, େଲାକ ଜଗତକୁ ଆ ୟ କର ି

େଲାକଗୀତ େଶୖଳୀେର ଉ ର ଆଧନୁକି କବ ିଅେନକ କବତିା ରଚନା କରୁଛ ି
। ବା ବଧମୀ ବ ନା ସହ ଅତ ିକ ନା, ଅେଲୗକକିତା, କୁହୁକ ବା ବତା, 
ପରୀକଥା, େଲାକସଂ ତୃ ି ଓ େଲାକଉପାଦାନ ଉପେର ଗୁରୁ  ଆେରାପ 
କରୁଛ ି।”(୭)  

କବ ି ାନ  ଦାସ  କବତିା ‘େକ ରା’, ‘ବାଘ ଓ ବଉଳାଗାଈ’ ମ  
େଲାକଉପାଦାନର େୟାଗ େଦ ବାକୁ ମେିଳ । କବି  ‘ଘର େକଉଁଠ’ି 
କବତିାରୁ େଲାକ େଶୖଳୀର ପାରଂପରିକ ରୂପ ଅତ ି ନଖିୁଣ ଭାେବ କାଶ 
ଲାଭ କରଛ ି। 
“ଏ ଝଅିଟ ିଘର େକଉଁଠ ି/ ପାଇକପରୁ ପାଇକପୁର 
କ ିପାଇକପରୁ ଓ ତୁ ପାଇକ / କଏି ତୁ, ବ ବାଡ଼ 
କ ିବ , କାଳ ବ  / ଭା ିଦଏି େକେତ ରାଜାର ଘମଟ 
ତା’ ପାେଚରି, ଦୁଗ, ଗଡ଼ ।”  

(ଘର େକଉଁଠ ି– ାନ  ଦାସ) 

“ଜୀବନ ଓ ଜଗତ ତ ି ଆଧନୁକି କାବ ଦୃ ିର ବ ନା ପ େର 
େଲାକକ  ଓ ଇତହିାସ କ ର ସାମଥ  କଛି ି କ  ନୁେହଁ । େଲାକକଥାର 
ବପିଳୁ ଭ ାର ଏବଂ ଇତହିାସର ଅେନକ େରାମା  ମହୂୁ  ବଭିି  

ସ େର ରଣକୁ ଆସିଥାଏ । ତାହାହ ଦଲିୀପ ଦାସ ୁ  ଉ ାହତି କରଛି ି। 
େସ ରୁ େକେତକ ଅନୁଷ  ସନୁବିାଚତି େହାଇ ତା  କବତିାେର 

ସେ ା  ତ ଭାେବ ାନ ପାଇଛ ି । ରଜାପୁଅ, ମ ୀପୁଅ, କାଠେଘାଡ଼ା, 
ବୁଢ଼ୀ ଅସରୁୁଣୀ, ହୀରାବତୀ ନାରୀ ଭୃତ ିଆମ େଲାକକଥାର ଧାନ ବି ୁ  
। ଏଗୁଡ଼କିର ନବନ ାସ କରି ଦଲିୀପ ଦାସ ଆଧୁନକି କାବ ଜି ାସାର 
ଅନୁଷ  ରୂେପ େୟାଗ କରିଛ  ି।” (୮)  

େଲାକକାହାଣୀର ଭାନୁମତୀ େପଡ଼,ି ଆ ଯ  ଦୀପ, ଇ ନୀଳ 
ସୁରମ  ସାଦ, ଆ  ମାନୀ ପରିରାଇଜ ଭୃତକୁି ଏକା କ ବାର କବ ିତା  
କବତିାେର ବ ବହାର କରିଛ  ି । କବି  ‘ବଲୁି  ସା ାଜ ’ କବତିା 
ସଂକଳନ  ‘ ଥମ ପ’ ଏବଂ ‘ବୁଡ଼ଯିାଉ ବା େଦଶ’ କବତିା ସଂକଳନ  
‘ବଭି ି’ କବତିାେର େଲାକେଶୖଳୀର ଚମ ାର ଉପେଯାଗ େଦ ବାକୁ ମେିଳ 
। 
“ତଥାପି କାମନା ଜାେଗ ସାତତାଳ ପାଣି କାଟ ି
ଭଅଁରର ଗଳାଚପିି ସନୁା ଫରୁଆେର 
ସୁେନଲି ମାଛେଟ େହାଇଯାଆ  ିପହଁରି 
ନୀଳନୀଳ / ଘନନୀଳ େସ ସପନପରୁୀ ।” 
( ଥମ ପ – ବଲୁି  ସା ାଜ  - ଦଲିୀପ ଦାସ) 

କବ ିହର ସାଦ ଦାସ ମ  ତା  କବତିାେର େଲାକଉପାଦାନ େୟାଗ 
କରବିାର େମାହକୁ ସମରଣ କରପିାରନିାହା  ି । କବି  ‘ଖୁଣୀ ଅପସରା’ 
କବତିା ସଂକଳନର ନାମକରଣେର େଲାକକଥାଟ ିସଂଜଡ଼ତି ଏବଂ ‘ଗଭଗୃହ’ 
କବତିା ସଂକଳନେର ମ  େଲାକଉପାଦାନର େୟାଗ ଅତ ି ମେନାରମ 
େଶୖଳୀେର ବ ବହୃତ େହାଇ ବାର େଦଖାଯାଏ । କବି  ଗଭଗୃହ କବତିା 
ସଂକଳନର ‘ରୂପକଥା’ କବତିାରୁ େଲାକକଥା େଶୖଳୀଟ ି କପିର ି କବ ି
େଲଖନୀେର ରୂପାୟିତ େହାଇଛ ିଏକ ଉଦାହରଣ ମା ମେର ଓ ଅନୁେମୟ 
କରାଯାଇପାେର – 
“ରାତକି ଭିତେର / ଆ  ବାଳେର  
କଏି େସ ବୁଣିଲା / ବାଟ ଚାହବାର ସହ  ପାଟ 
ସସାଗରା ଧରା / ଶୁ ଗଲା େବେଳ 
େକାଉଠ ି ଲା / କାହା ପେଛ ପେଛ 
ଧାଇଁ ଧାଇଁ ଗଲା / କଲୁରୀ େବ  ।”  
(ରୂପକଥା – ଗଭଗୃହ – ହର ସାଦ ଦାସ) 

ଉ ର ଷାଠଏି କାଳେର କାଶ ପାଏ କବ ି ତଭିା ଶତପଥୀ  
େଲାକକଥାର କା ନକିତା ଉପେର ପଯ େବସିତ କବତିା ସଂକଳନ ‘ସାହାଡ଼ା 
ସୁ ରୀ’ । ସାହାଡ଼ା ସୁ ରୀର ବାସ ାନ େହଉଛ ି ସାହାଡ଼ା ବୃ ର ଗ  ି । 
ସାହାଡ଼ା ସୁ ରୀରୂପୀ କେିଶାରୀମାନ  ର ୀ  ଭବଷି ତ ହାତକୁ ଦ’ିହାତ 
େହାଇ ସଂସାର କରଲିାପେର ତା’ର ଜୀବନ େକୗତୁହଳ ଭିତେର ଶଶୁିର 
କଅଁଳ ହାତେର କଲବଲ େହଉ ବା କ ିର ଅବ ାଠାରୁ ଅଲଗା ନୁେହଁ । 
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େସହପିରି କବି  ‘କଆି ଫୁଟଚି’ି ଓ ‘ପରୀ ସାେ  ଦେିନ’ କବତିା ୟ ମ  
େଲାକଉପାଦାନ ଆ ିତ । 

କବ ି େଦବଦାସ େଛାଟରାୟ  ‘ନୀଳ ସର ତୀ’ ଓ ‘ହାତୀ ସଜ କର’ 
କବତିା ସଂକଳନ ୟର େକେତକ କବତିାେର େଲାକକଥାର ଭାବ  । 
‘ନୀଳ ସର ତୀ’ କବତିା ସଂକଳନର ତୃତୀୟ ବକ େହଉଛ ି ‘ଅ ଗତ 
ଦୁଃଖ’। ‘ଅ ଗତ ଦୁଃଖ’ର ଥମ କବତିା ‘ଅେବାଲକରା’ । ଉ  କବତିାେର 
ସାଂ ତକି ସମୟର ଜୀବନ ଯ ଣାେର ଜଜରିତ ମଣିଷର କରୁଣ ଚି  
‘ଅେବାଲକରା’ ଚରି  ମା ମେର ଝଲସିତ େହାଇଛ ି । ସାଆ କୁ ବି ାସ 
କରି ଅେବାଲକରା େଯମିତକୁି େସମିତ ି ପଡ଼ରିହଛି ି । ପୂତନା ୀରେର 
ମିଶଯିାଇଛ ି ବଷି, ରାଜାପୁଅ ମୁହୂ େକ ପାଲଟଯିାଇଛ ି େମ ା । 
ବଦଳଯିାଉଛ ିମଣିଷ ଓ ମାନସିକତା । ସବୁ ପେର ବ ିଦୃଢ଼ ବି ାସ, ଗଭୀର 
ଆଶା ଓ ଆକା  ାକୁ ଧର ି ଅେବାଲକରା ତୀ ା କରିଛ ି ଏକ ପିଳ 
ସମୟକୁ । ଅେବାଲକରା କହଛି–ି 
“ତେମ ସବୁ ଗେଲ ଯାଅ ମଁ ୁଏଠାେର ଅ ତ ଭ ାର ି
ତଥାପି େପାତବି ିଛତା । ୃତ ିଏବଂ ଲୁହର ମଶାରୀ 
ବୁଣବି ିତା କୁଡ଼ଧିରି କୁହୁଡ଼ ିଓ ବି ାସ ମିଶାଇ 
ବନାଇବ ିତମ ଏକ ପ ରାକୁ କରିବ ିସାର ୀ 
େଶାଇଯିେବ ଗଁାେଲାେକ ଓ ଗଛ ନଦୀ ଓ ଝି ାରି ।” 

(ଅେବାଲକରା – େଦବଦାସ େଛାଟରାୟ) 
କବ ି ହୃଷୀେକଶ ମ ିକ ାଚୀନ େଲାକକାହାଣୀ ଓ େଲାକଗୀତର 

ସ ଗୁଡ଼କୁି ସମକାଳୀନତା ସହ େଯାଡ଼ ି ଆଧନୁକି ଓଡ଼ଆି କବତିାକୁ 
ନବବନି ାସ ଦଅି  ି। କବି  ‘ଧାନ ସାଉଁଟା ଝଅି’ ଓ ‘ଉଜୁଡ଼ା େ ତର ଗୀତ’ 
କବତିା ର େକେତକ କବତିାେର େଲାକ ଚରି ମାେନ ାନ ପାଇଛ  ି। 
କବି  ‘ଉଜୁଡ଼ା େ ତର ଗୀତ’େର ‘ଖରାେବଳ’ ଓ ‘େ ତୁଆଳ’ର 
େଲାକେଶଳୖୀେର ଆଳାପଚାରତିା ବା ପାର ରକି କେଥାପକଥନ ଭ ୀକୁ 
ଏଠାେର ଲ  କରାଯାଇପାେର । 
“ଏଥୁ ଅେ   
ଖରାେବଳ ପଚାରଇେର େ ତୁଆଳ! କ ିଫୁଲ ବାସୁଚ ି
ଏେଡ଼ ମହମହ େହଇ 
େ ତୁଆଳ ଉ ରଇ, ଓ ଗଛ େକାରଡ଼େର 
ଭା ିଗଲା ମହୁର ସେୁରଇ । 
ଖରାେବଳ ପଚାରଇେର େ ତୁଆଳ! 
ଶୂ  ଶା  ମାଟବିେିଲ କିଏ କାେ  ଏେଡ଼ କୁଇେହାଇ 
େ ତୁଆଳ ଉ ରଇ, ପିଛଲିା ଦନିର ଗୀତ 
େଯାଗୀ ଗାଏ େକ ରା ବେଜଇ ।” 
(ଉଜୁଡ଼ା େ ତର ଗୀତ – ହୃଷୀେକଶ ମ କି) 

୧୯୬୦ ମସିହା ପରବ ୀ ସମୟେର େଲାକେଶୖଳୀକୁ କବତିାେର 
ଆପଣାଇ େନଇ ବା ଅନ ତମ କବ ି େହଉଛ  ି ଆଶୁେତାଷ ପରିଡ଼ା । 
କବି  ‘କ କାହାଣ’, ‘ମୁଖ କାଠୁରିଆ କଥା’,‘ନବଗୁ ର’ ଆଦ ି

କବତିାମାନ େର େଲାକକାହାଣୀେର ନୂତନ ବନି ାସ େଦ ବାକୁ ମିେଳ । 
େସହପିରି କବ ିଶତ  ପା ବ  ‘େକ ରା’, ‘ବଳକିଥା’, ‘କ ୁରୀମଗୃ କଥା’, 
‘ଅରଣ  ଅଜଗର କଥା’, ‘ମଗୃଣୁୀ ୁତ’ି ଆଦ ି କବତିାର ଅଭିବ ି 
େଲାକକାହାଣୀର ଭାବକୁ ଆେରାପିତ କେର ।  

କବ ିହୁେସ  ରବ ିଗା ୀ ତା  କବତିା ର ନାମ େଖଳ ି‘େଲାକଗୀତ’ 
। “କବ ି ହୁେସ  ରବ ିଗା ୀ ‘େଲାକଗୀତ’ ମା ମେର ସାଧାରଣ ମଣଷିର 
କଷଣ, କାମନାର ଚି  ଉେ ାଳନ କରଛି  ି । ସମାଜେର ସବସାମ  

ତି ାପାଇଁ କବତିାେର େଯେତ େଶାଣିତ ସଂ ାମ ସୃ ି େହାଇଛ ି କବ ି
େସ େର ଆଉ ଏକ େଲାହତି ା ର ।”(୯) ବା ବେର କବି ର 
‘େଲାକଗୀତ’ କବତିା ସଂକଳନକୁ ଆେଲାଚନାର ପରସିରଭୁ  କେଲ । 
େଲାକଗୀତ େଯ ସରଳ ଓ ସୁେବାଧ ଭାଷାେର ରଚତି େହାଇ େଲାକଛ କୁ 
ପୁନଜୀବତି କରିଛ ିକହେିଲ ଅତୁ ି େହବ ନାହ । 

ସାଂ ତକି କବତିାେର େଲାକଉପାଦାନକୁ େନଇ ଅେନକ ସାଂ ତୃକି 
ଚ ା ଚାଲି ଲାେବେଳ କବ ି ମେନାରମା ବି ାଳ ମହାପା  କବତିାେର 
େଲାକଉପାଦାନ ଓ େଲାକସଂ ତୃ ିଏକ ମୁଖ ବଷିୟ ରୂେପ ତଭିାତ ହୁଏ 
। କବି  ‘ସାନଭାଇ’, ‘େନାକଲ ପି ା ମହୁ’ଁ ଆଦ ିକବତିାେର େଲାକକଥାର 
ବ ନା କବତିାଗୁଡ଼କୁି ଆକଷଣୀୟ କରିଛ ି । େଲାକକଥାର କ ନ ଗଛକୁ 
ଆଣି ‘ସାନଭାଇ’ ଶେିରାନାମାେର କବ ି ାନତି କରଛି  ି । ସାନଭାଇର 
େ ହ, ା, ସଂପକ ମମ େବାଧକୁ କ ନ ଗଛ ସହ େଯପରି ତୁଳନା 
କରାଯାଇଛ ିତାହା ପାଠକୀୟ ଆଦୃତ ିଲାଭ କରିପାରିଛ ି। ଯଥା – 
“େଲାକକଥାର େସଇ କ ନ ଗଛ ମଁ ୁ
ତମ ସାନଭାଇ 
ଯାହା ମାଗୁଛ ମାଗ 
ସବୁ େଦଇଯିବ ି
ର  ମାଗିେଲ ର  େଦବ ି
ଜୀବନ ମାଗିେଲ 
ଜୀବନ େଦବ ି। 
ଈ ର ୁ  େକବଳ େଗାଟଏି କଥା 
ମାଗି ଲି  
େଲାକକଥାର କ ନ ଗଛ େହବା ପାଇ ଁ।” 

(ସାନଭାଇ – ମେନାରମା ବି ାଳ ମହାପା ) 
ଉ ର ଷାଠଏି କାଳନୀ ଓଡ଼ଆି କବତିାେର େଲାକଭାଷାର ସରସ ଓ 
 ସମାେବଶ େଦ ବାକୁ ମଳୁି ଲାେବେଳ େଲାେକା ିର କାବି କ 

େୟାଗ ଏ ସମୟର କବତିାଗୁଡ଼କୁି ସାଥକ ମ ିତ କରିଛ ି । ଚଳତି 
େଲାକଗୀତ, େଲାକକାହାଣୀ, ଢଗଢମାଳ,ି ପେହଳ ି ଉ ି ସମନତି ଜୀବ  
ଭାଷା କବମିାନ  ଉପେର ଭାବ ବି ାର କରଛି ି । ଏହ ି ସମୟର 
କବତିାେର େଲାକମାନ  ମ େର ଚଳତି ବହୁ େଲାକ ିୟ େଲାକଛ କୁ 
ମ  କବମିାେନ ଆପଣାଇ େନଇଛ  ି। “ଉ ର ଆଧନୁକି କବତିା େମୗ କ 
ଐତହି  ଉପେର ବେିଶଷ ଗୁରୁ ାେରାପ କେର । େଲାକକଥା, କୁହୁକ, 
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େଲାକଗୀତ, େଲାକନାଟ , େଲାକ ମେହା ବର ବହୁ ଉପାଦାନ ଏସବୁ 
କବତିାେର କବ ି ଧର ି ର ବାକୁ େଚ ା କେର ଓ ଜାତରି ାେଣା ାସ 
ଉପେର ଗରୁୁ ାେରାପ କେର । ଏପରିକ ିେଲାକ ବ ବହୃତ ନପିଟ ଗାଉଁଲି 
ଶ  ଉପେର ଏ କବତିା ବେିଶଷ ାଧାନ  ଦଏି । ଏଇ ସମୟର କବି ର 
େଦଶଜ ସଂ ତୃ,ି ଜନଜାତ ିସଂ ତୃ,ି ଆମର ପରୁାଣ କ , ାନୀୟତା ଏବଂ 
ଆ ଳକି ଭାଷାର ଉପାଦାନ ଚୁର ।”(୧୦) େଲାକବହିୀନ ସମାଜର ିତ ି
େଯପରି ସ ବ ନୁେହଁ ଠି  େସପର ିେଲାକସାହତି କୁ ଛାଡ଼ ିବଦି  ସାହତି  
ସୃ ି କରିବା ମ  ସହଜ ନୁେହଁ, ଏହା ଅନୁଭବ କରି ବହୁ କବ ିଭାଷା, ଶ  

େୟାଗ, େଶୖଳୀ ଦୃ ିରୁ ତା  କୃତକୁି େଲାକଧମୀ କରିବାେର ୟାସ 
କରୁଛ  ି। 
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