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ସଂକି୍ଷପ୍ତ ସାର: ଓଡ଼ଆି ଭାଷାସର ଲିଙ୍ଗ ଓ ସ ୌନତା ପାରସ୍ପରିକ େମ୍ପକତି ବା େୋର୍ଥକ େଦୃ୍ଶସବାଲି ଅଧିକାାଂଶ ସଲାକ ଗ୍ରହଣ କରିସନଇର୍ାନ୍ତ,ି କିନୁ୍ତ ବୟାକରଣର 
ନୟିୋନୁୋସର ଏହା ଠକି୍ ନୁସହେଁ। ଓଡ଼ଆି ଏକ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଓ େେଦୃ୍ଧ ଭାଷାରୂସପ ସଲାକ େୁଖସର ପ୍ରଚଳତି। ପୂବଥରୁ ଓଡ଼ଆି ବୟାକରଣସର ଲିଙ୍ଗ ପ୍ରେଙ୍ଗସର ତନି ିପ୍ରକାର ଲିଙ୍ଗ 
(ପୁାଂଲିଙ୍ଗ/ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ/କଲୀବଲିଙ୍ଗ) ଅଛ ି ସବାଲି କଛି ି ସବୈୟାକରଣ  ୁକି୍ତ ସଦ୍ଖାନ୍ତ।ି ୋତ୍ର ଏହ ି ଉପଲବ୍ଧ ି ଭାଷାସବୈଜ୍ଞାନକି େିଦ୍ଧାନ୍ତ ନୁସହେଁ। ଭାଷା ୋଂରଚନା ବଷିୟସର 
ଭାଷାବଜି୍ଞାନୀୋସନ କଛି ିଆସଲାଚନା କସଲ ଉକ୍ତ ପରିେରକୁ ‘ବୟାକରଣ’ ଓ ‘ଅଭିଧାନ’ ସନଇ େିଦ୍ଧାନ୍ତ କରିର୍ାନ୍ତ ି ।କାରଣ, ଲିଙ୍ଗ ଏକ ଚହି୍ନଟେୂଚକ ଅର୍ଥ ରୂସପ େୁଖୟତଃ 
ବସିଶଷୟର ସେଣୀଭୁକ୍ତ ସହାଇର୍ାଏ।  ାହାର ଆଭୟନ୍ତରୀଣ ଅର୍ଥକୁ ସନଇ ବୟବହାରସର ଔଚତିୟ ନର୍ାଏ।ଏପରି ସବୈଷେୟକୁ ଦୃ୍ଷି୍ଟସର ରଖି,ଏହ ିପ୍ରବନ୍ଧସର େୁଖୟ ପ୍ରେଙ୍ଗ– 
ଓଡ଼ଆି ଲିଙ୍ଗର ଏକ ଭାଷା ତାତ୍ଵକି ବସିେଷଣ କରା ାଉଛ।ି ଏହ ିପରିସପ୍ରକ୍ଷୀସର, ପୂବଥ କୃତ େନ୍ଦଭଥ ଗୁଡକୁି ଏକତ୍ରତି େେୀକ୍ଷା କରା ାଇଛ ିଏବାଂ ସଦ୍ଖା ାଇଛ ିସ  ଲିଙ୍ଗ 
ପରିବର୍ତ୍ଥନ ସକବଳ ଆଭିଧାନ ସ୍ତରସର େୀେିତ,  ାହାର ସଦ୍ୈନନ୍ଦନି କଥିତ ପରମ୍ପରାସର ସକୌଣେି ପ୍ରଭାବ ନର୍ାଏ। ଓଡ଼ଆି ଭାଷାଭାଷୀ ନଜି ପ୍ରସୟାଜନ ଅନୁୋସର ସଲଖିବା 
ଓ କହବିାସବସଳ ସ୍ଵତଃ ପୁାଂଲିଙ୍ଗକୁ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗସର ପରିବର୍ତ୍ଥନ କରି ବୟବହାର କରିର୍ାନ୍ତ।ି ଏହାଛଡା, କଲୀବଲିଙ୍ଗ ଭଳ ିଲାଗୁଥିବା ଶବ୍ଦଗୁଡକି ବାସ୍ତବସର ପୁାଂଲିଙ୍ଗ ରୂସପ ବୟବହୃତ 
ହୁଏ, ଏଣୁ ଓଡ଼ଆିସର କଲୀବଲିଙ୍ଗର ବୟବହାର ନାହିଁ।ଆଶା କରା ାଏ, ଏପରି ଏକ ବସୃି୍ତତ ତଜଥୋ ଗସବଷକଙୁ୍କ ନଶିି୍ଚତ ୋଗଥଦ୍ଶଥନ କରିବ। 
 
[ଏହ ିପ୍ରବନ୍ଧଟ ିଏକ ପରିବଦି୍ଧତ ଓ ପରିୋଜତି ୋଂସ୍କରଣ। ଏହା ପୂବଥ ପଠତି ଇାଂରାଜୀ େନ୍ଦଭଥ, (Odia Gender System: A Grammatical Description) ଟତିା: 
୨୯ େଇ ୨୦୧୮ ସର ଓଡ଼ଆି ଅଧ୍ୟୟନ ଓ ଗସବଷଣା ୋଂସ୍ଥା, ଭୁବସନଶ୍ଵର ଦ୍ବାରା ଆସୟାଜତି ଓଡ଼ଆି ବୟାକରଣ ଜାତୀୟ େସଙ୍ଗାଷ୍ଠୀର ଏକ ଅାଂଶ ବସିଶଷ।] 
 
ସୂଚକ ଶବ୍ଦାବ୍ଳୀ (Keywords) :ଲିଙ୍ଗ, ବୟାକରଣଗତ ଲିଙ୍ଗ, ପ୍ରାକୃତକି ଲିଙ୍ଗ, ଓଡ଼ଆି ଅଭିଧାନ,ଓଡ଼ଆି ବୟାକରଣ 
 

I. ଉପକ୍ରମ 

David Ogilvy (1911-1999), ବଶି୍ଵ ବଜି୍ଞାପନ ଉସଦ୍ୟାଗର 
ଜସଣ େବଥାଧିକ େଫଳ ତର୍ା ଆଦୃ୍ତ ବୟକି୍ତ ଏକଦ୍ା କହଥିିସଲ,“େେଁ ୁ
ବୟାକରଣର ନୟିେଗୁଡକୁି ଜାସଣ ନାହିଁ – କନୁି୍ତ  ଦ୍ ି ତୁସେ ସଲାକଙ୍କ 
ଦ୍ଵାରା କଛି ିକରାଇବାକୁ ଚାହେଁୁଛ କେିବା କଛି ିକଣିବିା ନେିସନ୍ତ ପ୍ରବର୍ତ୍ଥାଇବାକୁ 
ସଚଷ୍ଟା କରୁର୍ାଅ, ତା’ସହସଲ ସୋସତ  ାହା ଲାଗୁଛ ିତୁସେ ସେୋନଙ୍କର 
ସେହ ିଭାଷା ବୟବହାର କରବିା ଉଚତି୍ – ସ ଉେଁ ଭାଷା ସେୋସନ ପ୍ରତୟହ 
ବୟବହାର କରନ୍ତ,ି ସେହ ିଭାଷା ସ ଉେଁଥିସର କ ିସେୋସନ ଚନି୍ତା କରିର୍ାନ୍ତ ି
”David Ogilvy, 1963 [ଇାଂରାଜୀରୁ ଅନୂଦ୍ତି])। 
େନର ଭାବକୁ ଅଭିବୟକ୍ତ କରବିାର ଏକ ୋଧ୍ୟେ ଅସଟ, ଭାଷା। ସେହ ି

ଭାଷା  ାହା ବାଚକି, ଲିଖିତ ଓ ଆଙି୍ଗକ ସହାଇପାସର। ବସିଶଷ ଅର୍ଥସର, 
ବାଚକି ଭାଷାକୁ ହିଁ ଆସେୋସନ େୁଖୟତଃ ‘ଭାଷା’ ସବାଲି କହରି୍ାଉ। 

“ଭାଷୟସତ ବୟକ୍ତ ୱାଚାରୂସପଣ ଅଭିବୟଜୟସତ ଇତ ି ଭାଷା” – ଏହା 
ୋଂସ୍କତୃସର କୁହା ାଇଛ।ି ଅର୍ଥାତ୍  ାହା ବୟକ୍ତ ଅବା ବାକ୍ ରୂପସର 
ଅଭିବୟକ୍ତ ହୁଏ, ତାହାହିଁ ଭାଷା। 
ସେହପିରି, ଭାଷାପାଇେଁ ବୟାକରଣର େହତ୍ଵ ବହୁ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ 

ପ୍ରତଷି୍ଠିତ। ବୟାକରଣକୁ ସବଦ୍ର ଏକ ଅଙ୍ଗ (ସବଦ୍+ଅଙ୍ଗ) କୁହା ାଏ। 
ସତଣୁ ବୟାକରଣର ଅନୟନାେ ‘ସବଦ୍ାଙ୍ଗ’। ‘ବୟାକରଣ’ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ, 
ଭାଷାର ବସିେଷଣ; “ବୟାକ୍ରିୟସତ ବସିଶଲଷୟସତଭାଷା ଅସନନ ଇତ ି
ବୟାକରଣମ୍”। ଭାଷାର ତୁଟ ିୋଂସଶାଧନ ତର୍ା ଭାଷା ବୟବହାର କରୁଥିବା 
ବୟକି୍ତବସିଶଷଙ୍କର ଲିଖନ ଓ ଉଚ୍ଚାରଣ ଗତ ତୁଟ ି ୋଂସଶାଧନ ପାଇେଁ 
ବୟାକରଣର େହତ୍ତ୍ଵ ଅନସ୍ଵୀକା ଥୟ। ବୟାକରଣ ବୟତସିରସକ ସ  ସକୌଣେ ି
ଭାଷାର ଶୁଦ୍ଧଓ ୋଜତି ରୂପ ବସିେଷଣ ଅେେବ। ଅନୟ ଭାବସର, 
ବୟାକରଣ ସହଉଛ ି ଏକ ଭାଷା ବସିଶଲଷଣାତ୍ମକ ଶାସ୍ତ୍ର। କଥିତ ଭାଷା 
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ଅସପକ୍ଷା ଲିଖିତ ଭାଷାର ଶୁଦ୍ଧତା ଅଧିକ ଗରୁୁତ୍ଵପରୂ୍ଣ୍ଥ କରାଏ। ଏଣ ୁ
ବୟାକରଣ ସହଉଛ ି ଶୁଦ୍ଧ ଭାଷା ପ୍ରସୟାଗର ଏକ ‘ସେୌଳକି ନୀତଶିାସ୍ତ୍ର’। 
ଅବଶୟ ‘ବୟାକରଣ’ ଏକ ଆବଦ୍ଧ େସରାବର ନୁସହେଁ। ଏହା ଗତଶିୀଳ 
ସରାତସ୍ଵନିୀ। ସତଣୁ ଏଥିସର ପରବିର୍ତ୍ଥନ ଆେିବା ସ୍ଵାଭାବକି। 
ଜନୋଧାରଣଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ସ ପର ି ଭାଷା ପ୍ରସୟାଗ ସହବ ସେହପିର ି
ବୟାକରଣର ନୟିେସର ପରବିର୍ତ୍ଥନ ସହବା ସ୍ଵାଭାବକି। େୁତରାାଂ, 
ବୟାକରଣର ପ୍ରାସୟାଗିକ ସକ୍ଷତ୍ର  ସର୍ାଚତି େକୁ୍ତ ସହବା ବାଞ୍ଛନୀୟ। 
ପ୍ରାଚୀନ କାଳସର ଓଡ଼ଆି (ISO 639-3 [ori/ory]) ଭାଷାର 

ନାେ ଥିଲା ‘ଔଡ୍ରଭାଷା’ ବା ‘ଔଡ୍ରବଭିାଷା’। ଭାଷାବଜି୍ଞାନୀୋସନ ଏହ ିଭାଷା 
ଭାରତସର ୨,୫୦୦ ବଷଥ ପୂବଥରସବାଲି ପ୍ରୋଣ କରନ୍ତ ି
(Pattanayak & Prusty, 2015)।ଏହା ଷଷ୍ଠ ଭାରତୀୟ ଭାଷା 
ଭାସବ ଭାରତ େମି୍ବଧାନର ଅଷ୍ଟେ ଅନୁସଛଦ୍ସର େୂଚତି ଏବାଂ ଭାରତୀୟ 
ଜନଗଣନା, ୨୦୧୧ େେହିା ତର୍ୟ ଅନୁୋସର ଓଡ଼ଆିକୁ 
୩,୭୫,୨୧,୩୨୪ ଜନୋଧାରଣ କଥିତ ଭାଷା ରୁସପ ବୟବହାର 
କରିର୍ାନ୍ତ ି (Census of India, 2011, 12-15)। ବଶି୍ଵବୟାପୀ 
ପ୍ରଚଳତି ୭୧୦୬ ଭାଷା େଧ୍ୟସର ୩୭ତେ ସ୍ଥାନସର ରହଛି ି – ଓଡ଼ଆି 
ଭାଷା,  ାହା ଆଜ ିଏକ ‘ସେଷ୍ଠ ଭାଷା’ ବା ‘ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଭାଷା’(Classical 
Language) ରୂସପ ୋନୟତା ପ୍ରାପ୍ତ। ଭାରତ େରକାର ଏହାକୁ ଗତ 
ତା: ୨୦.୦୨.୨୦୧୪ସର ସ୍ଵୀକୃତ ିସଦ୍ଇ େରକାରୀ ରାଜପତ୍ରସର(The 
Gazette  of India, dated: ୧୧.୦୩.୨୦୧୪)ବଜି୍ଞପି୍ତ 
କରେିାରିଛନ୍ତ।ି 

II. ବ୍ୟାକରଣର ପ୍ରକାର 

ଏହ ି ପ୍ରବନ୍ଧସର ଓଡ଼ଆି ଲିଙ୍ଗର ବୟାକରଣ ଗତ ବସିେଷଣ କରବିା 
ପୂବଥରୁ ବୟାକରଣର ପ୍ରକାର ସଭଦ୍ ଓ ପ୍ରସୟାଜନୀୟତା ଉପସର ୋୋନୟ 
ଆସଲାଚନା କରବିା ନତିାନ୍ତ ଆବଶୟକ। ଶାସ୍ତ୍ରାନୁ ାୟୀ, ବୟାକରଣର 
ଅନୟନାେ ‘ଶଦ୍ଦାନୁଶାେନ’। ୋଧାରଣତଃ, ବୟାକରଣର ସଭଦ୍ ଦୃ୍ଷି୍ଟରୁ 
ଆସଲାଚନା କସଲ, ଏହା େୁଖୟତଃ ଦୁ୍ଇ ପ୍ରକାରର,  ର୍ା: (୧)ଔପଚାରକି 
ବୟାକରଣ (Formal Grammar) ଏବାଂ (୨)ବୟାବହାରିକ ବା 
ଅଭିବୟକ୍ତ ଶୀଳ ବୟାକରଣ (Functional/Communicative 
Grammar)। ୋତ୍ର ପରବର୍ତ୍ ି େେୟସର, ଆଧନୁକି 
ଭାଷାବଜି୍ଞାନୀୋସନ ବଭିିନ୍ନ ଭାଷାର ଅସନକ ଗୁଡଏି ଜଟଳି ଦ୍ଗିକୁ 
ଅନୁଧ୍ୟାନ କର ିବୟାକରଣର କଛି ିବସିଶଷ ପ୍ରକାରର ପାର୍ଥକୟ ଦ୍ଶଥାଇଛନ୍ତ।ି 
ସେଗୁଡକି ସହଲା: (୧) ୋଂରଚନାତ୍ମକ ବୟାକରଣ (Structural 
Grammar) ଏବାଂ (୨) ରୂପାନ୍ତରକ ଉତ୍ପାଦ୍କୀୟ ବୟାକରଣ 
(Transformational Generative Grammar)। 

III. ଭାଷାଶ୍ଳର ଲିଙ୍ଗ ସମ୍ପକକୀୟ ଅବ୍ଶ୍ଳବ୍ାଧ 

ୋଧାରଣତଃ ଭାଷାବଜି୍ଞାନୀୋସନ, ଭାଷା ୋଂରଚନା ବଷିୟସର କଛି ି
ଆସଲାଚନା କସଲ ‘ବୟାକରଣ’ ଓ ‘ଅଭିଧାନ’ ଅନ୍ତଭଥୁ କ୍ତ କରରି୍ାନ୍ତ।ି କାରଣ 

ଆସେ ସ ସତସବସଳ ଭାଷାର ଆଭିଧାନକି ବୟବହାର େମ୍ପକଥସର ଚଚ୍ଚଥା 
କରୁ, ସେସତସବସଳ ଆସେ ଭାଷାର ଆଭୟନ୍ତରୀଣ ଅର୍ଥ ପୂର୍ଣ୍ଥପ୍ରକାର, 
ଭିର୍ତ୍ଥରୂପ, ଉତ୍ସ ଓ ଉଚ୍ଚାରଣ ଆଦ୍ ି ବୁଝାଉଥିବା ଅର୍ଥ ଗଠନ େମ୍ପକଥସର 
ବର୍ଣ୍ଥନା େଧ୍ୟ କରିର୍ାଉ। 
ପ୍ରାୟତଃ, ଅଧିକାାଂଶ ସଲାକଙ୍କଦ୍ଵାରା ବହୁ େେୟସର ଲିଙ୍ଗ  

(Gender) ଓ ସ ୌନତା (Sex) କୁ ପାରସ୍ପରିକ େମ୍ପକତି ଶବ୍ଦ 
େସନକରି େୋର୍ଥକ ଶବ୍ଦ ରୁସପ ବଚିାର କରିର୍ାନ୍ତ,ି ୋତ୍ର ଏହ ିଅବସବାଧ 
ଠକି୍ ନୁସହେଁ। ଲିଙ୍ଗଓ ସ ୌନତା େଧ୍ୟସର ପ୍ରସଭଦ୍ ଏହା ସ , ‘ଲିଙ୍ଗ’ର 
ସଭଦ୍ଭାବ ୋଧାରଣତଃ ସେଇଠି ବସିବଚନା କରା ାଏ ସ ଉେଁଠ ି
େୋଜସର ସକୌଣେି ବୟକି୍ତର ଭିନ୍ନତାକୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପରୁୁଷ ୋଧ୍ୟେସର ପରିଚତି 
କରାଏ। କନୁି୍ତ ‘ସ ୌନତା’ ପ୍ରସତୟକ େଜୀବ ଶକି୍ତର ଏକ ସଜୈବକି 
ଆବଶୟକତାକୁ ଓ ଶାରୀରକି ବଲିକ୍ଷଣକୁ େଚୂାଇର୍ାଏ (ବସୃି୍ତତ ଜାଣବିା 
ପାଇେଁପଢନୁ୍ତ – Milton Diamond, 2000: 46-47)। 
ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଭାସରା-ୟୁସରାପୀୟ (Classical Indo-

European) େତ ଅନୁ ାଇ, ଭାଷାସର ତନି ି ପ୍ରକାର ଲିଙ୍ଗ 
(ପୁାଂଲିଙ୍ଗ/ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ/କଲୀବଲିଙ୍ଗ) ତର୍ୟ ଉପସର ପ ଥୟସବେିତ। ଲିଙ୍ଗ ଏକ 
ଚହି୍ନଟେଚୂକ ଅର୍ଥ ରୂସପ ବସିଶଷୟର ସେଣୀଭୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତ।ି ଲିଙ୍ଗର 
ବୟାକରଣଗତ ଭିନ୍ନତା େଧ୍ୟ ରହରି୍ାଏ, ସ ଉେଁଥିସର ବସିଶଷୟ ଏବାଂ 
େବଥନାେ ପୁାଂଲିଙ୍ଗ ବା ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ରୂସପ ସେଣୀଭୁକ୍ତ ଏବାଂ  ାହା ପ୍ରାୟ 
ଅସନକ ଭାଷାସର ଉପଲବ୍ଧ ସହାଇର୍ାନ୍ତ ି (Frank Palmer, 1971: 
263-265; Greville Corbett, 1991 [ଇାଂରାଜୀରୁ 
ପରେିାଜତି])। 

Robert Henry Robinsଙ୍କ େତସର, ଅସନକ ସକ୍ଷତ୍ରସର, 
ଲିଙ୍ଗଗତ ବୟବସ୍ଥାସର କଛି ିେୂଳ ସ୍ଥିତ ିସ୍ଥାପକ ଉପାଦ୍ାନ ରହରି୍ାଏ –  ାହା 
ସ ୌନଗତ ଜାନ୍ତବତା, ଆକାର, ପ୍ରକାର, ଗଣୁ, ଅବସ୍ଥା ବାଚକ ଓ 
ଅବଧାରଣାର ପରେିାଣ ଆଦ୍ ିଗୁଣ ବସିଶଷତା େବୁ ଦ୍ଶଥାଇର୍ାଏ (1964: 
263-265 [ଇାଂରାଜୀରୁ ପରେିାଜତି])। ଠକି୍ ସେତକିସିବସଳ, ସେଥିସର 
ଭିନ୍ନତା େଧ୍ୟ ରହରି୍ାଏ। ଉଦ୍ାହରଣତଃ, ହନି୍ଦୀ ଶବ୍ଦ ‘ନାକ୍’ /nāk/, 
‘ସର୍ାଡ଼”ି/thodi/, ‘ଜଭି୍’ /jibh/, ‘ଉଙୁ୍ଗଲି’/uŋɡli/ ଆଦ୍ ି ଶବ୍ଦଗୁଡକି 
କାହିଁକ ି ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ଏବାଂ ସେହପିରି, ‘କାନ୍’ /kān/, ‘େୁହେଁ’/muñh/ 
ଓ‘ଶର୍’/ʃɔr/ ଆଦ୍ ି କାହିଁକ ି ପୁାଂଲିଙ୍ଗ କୁହା ାଇର୍ାଏ, ତା’ହା ଅଳ୍ପସର 
ଏଠାସର ବୁଝାଇବା ଅତୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର କର୍ା। ସତଣ ୁ  ୁକ୍ତ (+) ପୁାଂଲିଙ୍ଗ 
ଏବାଂ ବ ୁିକ୍ତ (-)ପାୁଂଲିଙ୍ଗ, ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ଏବାଂ କଲୀବଲିଙ୍ଗର ସେୌଳକି ସବୈଶଷି୍ଟୟ 
ଅଟନ୍ତ ିଏବାଂ ତାହା ବୟାକରଣଗତ ସବୈଶଷି୍ଟୟ ରୂସପ ଆସଲାଚତି ହୁଅନ୍ତ।ି 

IV. ଓଡ଼ଆିଶ୍ଳର ଲିଙ୍ଗ ପ୍ରସଙ୍ଗ 

ବଭିିନ୍ନ ଓଡ଼ଆି ସବୈୟାକରଣ ୋଂସ୍କତୃ ନୟିେକୁ ଅନୁକରଣ କରି ଓଡ଼ଆି 
ବୟାକରଣସର ଲିଙ୍ଗ ପ୍ରେଙ୍ଗସର ତନି ି ପ୍ରକାର ଲିଙ୍ଗ 
(ପୁାଂଲିଙ୍ଗ/ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ/କଲୀବଲିଙ୍ଗ) ଅଛ ି ସବାଲି ଅସନକ ତୁଳନାତ୍ମକ  ୁକି୍ତ 
ସଦ୍ଖାନ୍ତ ି (ଦ୍ରଷ୍ଟବୟ: ସଗାପାଳଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହରାଜ, ୧୯୧୩; ସଗାପୀନାର୍ 
ନନ୍ଦଶେଥା, ୧୯୨୭[୧୯୯୫]; ନୀଳକଣ୍ଠ ଦ୍ାେ, ୧୯୩୫: ୨୯-୩୩)। 
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ଓଡ଼ଆି ଭାଷାସର କନୁି୍ତ ଏହ ି ଧାରଣାର ଭାଷାସବୈଜ୍ଞାନକି େଦି୍ଧାନ୍ତ ସ୍ଵୀକୃତ 
ହୁଏନାହିଁ। ଓଡ଼ଆିସର ପ୍ରାକୃତକି ଲିଙ୍ଗ (natural gender) 
ଧାରଣାସର ସକବଳ ପୁାଂଲିଙ୍ଗ ଏବାଂ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ େଧ୍ୟସର ପରୃ୍କୀକରଣ 
ସହାଇର୍ାଏ। ବସିଶଷୟସର ଲିଙ୍ଗ େମ୍ପକତି ରୂପର ପରେିାଣ େବଥନାେ 
ଏବାଂ କ୍ରୟିା ୋଂସ ାଗ ପାଇେଁ ନାହିଁ। କାରଣ ଭାଷାତତ୍ତ୍ଵ ଦ୍ଗିରୁ ଆସଲାଚନା 
କସଲ ଓଡ଼ଆି ଏକ େେଦୃ୍ଧ ଭାଷା (inflectionally rich 
language) ରୂସପ ସଲାକେଖୁସର ପ୍ରଚଳତି। ସ ସକୌଣେି ବୟକି୍ତ 
 ାହାଙୁ୍କ ଲିଙ୍ଗ େମ୍ପକଥସର କଛି ିପ୍ରଶନ କରା ାଏ ତାହା େବଥନାେ, ଅଧିକୃତ 
ବସିଶଷଣ ଏବାଂ ଲିଙ୍ଗଗତ ବସିଶଷୟକୁ ହିଁ ବୁଝାଇର୍ାଏ, ଉଦ୍ାହରଣ ସ୍ଵରୂପ: 
ପୁରୁଷ/ସ୍ତ୍ରୀ, ପରଚିାରକ/ପରଚିାରିକା,  େଭାପତ/ିେଭାସନତ୍ରୀ, ଇତୟାଦ୍।ି 
ଏହା ବୟକି୍ତର େବଥସଶଷ କଥିତ ସ୍ଵ ଚହି୍ନଟ ଲିଙ୍ଗକୁ ହିଁ େଚୂାଇର୍ାଏ। ଏହା 
ସେହ ି ବୟକି୍ତଙ୍କ ଜୀବନର ସ ସକୌଣେି ଅବସ୍ଥାସର ପ୍ରସୟାଗ 
କରା ାଇପାସର  ଦ୍ ି ସେ ଜଣଙ୍କ ଅନୟପସକ୍ଷ ନଦି୍ଦଷି୍ଟ ଭାବସର େଚୂତି 
ସହାଇ ନର୍ାନ୍ତ ି(John Lyons, 1968: 284 – ଉଦୃ୍ଧତ ଦ୍ରଷ୍ଟବୟ B. 
N. Dash, 2014 [ଇାଂରାଜୀରୁ ପରେିାଜତି])। 

 

ଓଡ଼ଆିଭାଷାସର ବୟାକରଣ ଗତ ଲିଙ୍ଗ (grammatical 
gender) ନାହିଁ। କାରଣ ଏଠ ି କର୍ତ୍ଥା ଏବାଂ କ୍ରିୟା େଧ୍ୟସର ସକୌଣେ ି
ବୁଝାେଣା ବା ପରବିର୍ତ୍ଥନ ସହାଇନର୍ାଏ (ଦ୍ରଷ୍ଟବୟ: Tapas S. Ray, 
2007[ଇାଂରାଜୀରୁ ପରିୋଜତି])। କନୁି୍ତ,ଏହା ହନି୍ଦୀ ଭାଷାସର େମୁ୍ପର୍ଣ୍ଥ 
ବୟବହାର ସହାଇର୍ାଏ। ହନି୍ଦୀ ବସିଶଷୟ ଏକ ବୟାକରଣ ଗତ ଲିଙ୍ଗର 
ଅନ୍ତଭଥୁ କ୍ତ,  ର୍ା: ପୁାଂଲିଙ୍ଗ କେିବା ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ। ଏହ ି ଦୁ୍ଇ ଲିଙ୍ଗଗତ ଭିନ୍ନତା 
ଶାରୀରିକ ସେଣୀ ଅନ୍ତଭଥୁ କ୍ତ ଲିଙ୍ଗ େହତି ଏବାଂ ବୟାକରଣ ଗତ ଲିଙ୍ଗ 
ଭିତସର େମ୍ପକିୃ୍ତ ସହାଇର୍ାନ୍ତ,ିସେସତସବସଳ ଏହା େଧ୍ୟସର ପଦ୍ଗତ ଐକୟ 
ସହାଇ ବାକୟ ଗଠତି ସହାଇର୍ାଏ। ଏହାର ଉଦ୍ାହରଣକୁ ୋରଣୀ 1ସର 
ଲକ୍ଷୟ କରନୁ୍ତ: 

ହନି୍ଦୀ ଓଡ଼ଆି 
ସବଟା  ାରହା ସହୈ। 
/betājārɔhāheɔi/ 

ପୁଅ  ାଉଛ।ି 
/puɔjāuchi/ 

ସବଟ ି ାରହ ିସହୈ। 
/betījārɔhi heɔi/ 

ଝଅି  ାଉଛ।ି 
/jhiɔjāuchi/ 

ଗାଡ଼ ି ାତ ିସହୈ। 
/gādijātiheɔi/ 

ଗାଡ ି ାଉଛ।ି 
/gādijāuchi/ 

ସେନ  ାତ ିସହୈ। 
/trenjātiheɔi/ 

ସେନ  ାଉଛ।ି 
/trenjāuchi/ 

ୋରଣୀ 1: ହନି୍ଦୀ ଓ ଓଡ଼ଆି ବାକୟସର ଲିଙ୍ଗଗତ ବୁଝାେଣା 

େରଳ ଭାଷାସର ଉପସରାକ୍ତ େୂଚୀରୁ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ସହଉଛ ି ସ  ହନି୍ଦୀ 
ବାକୟ ଗଠନସର ଲିଙ୍ଗର କର୍ତ୍ଥା ଏବାଂ କ୍ରିୟା େଧ୍ୟସର େମୁ୍ପର୍ଣ୍ଥ ବୁଝାେଣା 
ର୍ାଏ।  ଦ୍ଵାରା କର୍ତ୍ଥା  ଦ୍ ିପୁାଂଲିଙ୍ଗ ରସହ କ୍ରିୟା େଧ୍ୟ ପୁାଂଲିଙ୍ଗ ରୂପ ନଏି। 
ଅନୁରୂପଭାସବ, କର୍ତ୍ଥା  ଦ୍ ି ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ରସହ କ୍ରିୟା େଧ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ 
ସହାଇ ାଏ।  ାହାକ ି ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାସବ, ଓଡ଼ଆି ଭାଷାସର କଦ୍ାପି 
ବୟବହାର ହୁଏନାହିଁ  କେିବା ପ୍ରଭାବ ଉପଲକି୍ଷତ ହୁଏନାହିଁ। 

V. ବ୍ୟାକରଣ ନୟିମଶ୍ଳର ଓଡ଼ଆି ଲିଙ୍ଗ 

ଓଡ଼ଆିସର ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ଶବ୍ଦଗୁଡକି ୋଂପୂର୍ଣ୍ଥ ଅଲଗା ରୂପସର ତାହାର 
ଅନୁରୂପ ପୁାଂଲିଙ୍ଗଶବ୍ଦ ପରି ବୟବହୃତ ସହାଇର୍ାନ୍ତ।ି ଲିଙ୍ଗ େଳୂତଃ ବସିଶଷୟ 
ପଦ୍ର ଅର୍ଥକୁ ସନଇ ଏକ ସେଣୀଗତ ରୂପର ଜସଣ ପରୁୁଷ େଦ୍େୟ ଏବାଂ 
ନାରୀ େଦ୍େୟ େଧ୍ୟସର ପାର୍ଥକୟ ପାଇେଁ ବୟବହୃତ ସହାଇର୍ାଏ।  ାହାକ ି
ସକବଳ ଓଡ଼ଆି ଅଭିଧାନସର ଆସେ ସଦ୍ଖିବାକୁ ପାଇର୍ାଉ ଏବାଂ ତାହା 
ସକୌଣେି େଖୁୟ ଶବ୍ଦ ପସର େଚୂତି ସହାଇର୍ାନ୍ତ ି (ପୁାଂ)/(ସ୍ତ୍ରୀ), କନୁି୍ତ ଏହା 
ସକବଳ ପ୍ରାଣୀବାଚକ ନାେ ସକ୍ଷତ୍ରସର ବା ଜନୁ୍ତ ସବାଧକ ଶବ୍ଦସର ବୟବହୃତ 
(ନୀଳକଣ୍ଠ ଦ୍ାେ, ୧୯୩୫: ୩୦-୩୪) । ନେିନଲିଖିତ ଉଦ୍ାହରଣ 
ଗୁଡକିସର ଲିଙ୍ଗକୁ ଭିନ୍ନ ଉପାୟସର ଏବାଂ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନସର ସେୋନଙ୍କ 
ବୟବହାର ଦ୍ଶଥାଇବା ପାଇେଁ ବୟବହାର କରା ାଇର୍ାଏ, ( ର୍ା: 
ବଦି୍ୟାର୍ଥୀ/ଶଶୁି/େଣିଷ/େଭାପତ)ି ଇତୟାଦ୍।ି  ାହାକୁ ନେିନ ଚାସରାଟ ି
ନୟିେସର ବସିେଷଣ କରା ାଇପାସର, ସେଗୁଡକି ସହଲା: 
୧) ପୁାଂଲିଙ୍ଗ ଶବ୍ଦସର ଭିନ୍ନ-ଭିନ୍ନ ପ୍ରତୟୟ (~ କାର ଚହି୍ନ) ସ ାଗ ଦ୍ଵାରା। 
୨) ପୁାଂଲିଙ୍ଗ ଶବ୍ଦଭିନ୍ନ ଶବ୍ଦର ବୟବହାର ଦ୍ଵାରା। 
୩) ପୁାଂଲିଙ୍ଗ ଶବ୍ଦର ପୂସବଥ ବା ପସର ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗବାଚକଶବ୍ଦ ସ ାଗ କରିବା 
ଦ୍ଵାରା। 
୪) ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଏବାଂ ସ୍ଵାଭାବକି ନୟିେସର ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ। 
 

5.1. ରୂପତ୍ତ୍ତ୍ୱ> ସୂଚକ > ଲିଙ୍ଗ 

ଓଡ଼ଆି ରୂପତତ୍ତ୍ଵ ୋଂରଚନା ଅନୁ ାୟୀ, ଲିଙ୍ଗର ଏକ ବାହୟ ରୂପଗତ 
େୂଚକ େର୍ତ୍ଥ ର୍ାଏ,  ାହା ପ୍ରାକୃତକି ଲିଙ୍ଗକୁ (natural gender) 
ଅନୁେରଣ କରି ବସିଶଷୟ ଶବ୍ଦର ବସିଶଷଣ ରୂପସର ଏକ ପ୍ରତୟୟ ଚହି୍ନ 
 ୁକ୍ତ ସହାଇ ଗଠତି ବା ବୟବହୃତ ସହାଇର୍ାଏ। ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ବସିଶଷୟ ଏବାଂ 
ବସିଶଷଣ ଶବ୍ଦଗୁଡକି ପୁାଂଲିଙ୍ଗ ଶବ୍ଦାନ୍ତସର [-ଆ], [-ଈ], [-ଣୀ], 
[ଆଣୀ ~ ଆନୀ], [-ଉଣୀ], [-ଇଆଣୀ], [-ଇନ୍, ~ଇନୀ, ~ଇଣୀ], [-
ଉଲି] ଆଦ୍ ିସଗାଟଏି କରି ପ୍ରତୟୟ (~କାର ଚହି୍ନ) (suffix marker) 
ସ ାଗ ସହାଇ ନଷି୍ପନ୍ନ ସହାଇର୍ାନ୍ତ ିବା ବୟବହାର କରା ାଇ ର୍ାଏ। ଏହାକୁ 
ୋରଣୀ 2.1 ରୁ ୋରଣୀ 2.4 ର ଉଦ୍ାହରଣଗୁଡକିସର ସଦ୍ଖା ାଇଛ।ି 

ୋରଣୀ 2.1  
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ପ ଂଲିଙ୍ଗ [-ଆ]ଯ କ୍ତ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ପ ଂଲିଙ୍ଗ [-ଈ] ଯ କ୍ତ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ 
େଦ୍େୟ େଦ୍େୟା େୁନ୍ଦର େୁନ୍ଦରୀ 
େରଳ େରଳା କୁୋର କୁୋରୀ 
ଦୁ୍ଷ୍ଟ ଦୁ୍ଷ୍ଟା ସଦ୍ବ ସଦ୍ବୀ 
ଗାୟକ ଗାୟିକା ସନତା ସନତ୍ରୀ 
କୃପଣ କୃପଣା େୀୋନ୍ େୀେତୀ 

 

ୋରଣୀ 2.2  

ପ ଂଲିଙ୍ଗ [-ଣୀ] ଯ କ୍ତ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ପ ଂଲିଙ୍ଗ [-ଆଣୀ~ ଆନୀ] ଯ କ୍ତସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ 

ବ୍ରାହ୍ମଣ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ କଟକଆି କଟକଆିଣୀ 
ସଧାବା ସଧାବଣୀ ଇନ୍ଦ୍ର ଇନ୍ଦ୍ରାଣୀ 
ବାୟା ବାୟାଣୀ ୋଆନ୍ତ ୋଆନ୍ତାଣୀ 
ସଚାର ସଚାରଣୀ ସତଲି ସତଲିଆଣୀ 
ଗୄହୀ ଗୃହଣିୀ ଶବି ଶବିାନୀ 

 

ୋରଣୀ 2.3  

ପ ଂଲିଙ୍ଗ [-ଉଣୀ] ଯ କ୍ତ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ପ ଂଲିଙ୍ଗ [-ଇଆଣୀ]ଯ କ୍ତ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ 
ବାଘ ବାଘୁଣୀ ଜେିଦ୍ାର ଜେିଦ୍ାରିଆଣୀ 
ନାତ ି ନାତୁଣୀ ପଣ୍ଡିତ ପଣ୍ଡିତଆିଣୀ 
ଭିକାରୀ ଭିକାରୁଣୀ ୋଲିକ ୋଲିକଆିଣୀ 
ଗଉଡ଼ ଗଉଡୁଣୀ ଓକଲି ଓକଲିିଆଣୀ 
ଭଣ୍ଡାର ି ଭଣ୍ଡାରୁଣୀ ଚାକରିିଆ ଚାକରିିଆଣୀ 

 

ୋରଣୀ 2.4  

ପ ଂଲିଙ୍ଗ [-ଇନୀ~ ଇଣୀ] ଯ କ୍ତସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ପ ଂଲିଙ୍ଗ [-ଉଲି ~ଉଲୀ]ଯ କ୍ତ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ 
ଗୁଣୀ ଗୁଣନିୀ ବଗ ବଗଲିୁ~ ବଗୁଲୀ 
ୋନୀ ୋନନିୀ ସବଙ୍ଗ ସବଙୁ୍ଗଲୀ 
ଗବଥୀ ଗବଣିୀ ଅଲିଅଳ ଅଲିଅଳୀ 

 

5.2. ଅଭିଧାନତି୍> ସଚୂକ > ଲିଙ୍ଗ 

ଓଡ଼ଆି ଅଭିଧାନସର ଅସନକ ୋନବ-େମ୍ପକତି ବା କୁଟୁେବାଦ୍ ି(kinship 
terms) ଏବାଂ କଛି ି ପଶୁ ଜାତୀୟ ଶବ୍ଦର ଲିଙ୍ଗଭିନ୍ନ ରୂପସର ଉଦୃ୍ଧତ ି
ସହାଇର୍ାଏ।  ାହାକ ିପୁାଂଲିଙ୍ଗ ଶବ୍ଦର େଚୂକ ବକିଳ୍ପ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ରୂପ ଭାସବ 
ୋଧାରଣ କର୍ାବାର୍ତ୍ଥାସର ବୟବହାର ସହାଇର୍ାଏ। ଉଦ୍ାହରଣ ସ୍ଵରୂପ : 

 

ପ ଂଲିଙ୍ଗ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ପ ଂଲିଙ୍ଗ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ 
ଶ୍ଵଶୁର ଶାଶୁ ଅଜା ଆଈ 
ସ୍ଵାେୀ ସ୍ତ୍ରୀ ବାପା ୋ’ 
ପିତା ୋତା ନନା ସବାଉ 
ପୁଅ ଝଅି ପୁଅ ସବାହୂ 
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ଭାଇ ଭଉଣୀ ଭାଇ ଭାଉଜ 
ରାଜା ରାଣୀ ପୁରୁଷ ସ୍ତ୍ରୀ 
ଦ୍ଅିର  ା’ ବର କନୟା 
କସକଇ ଖୁଡୀ ୋେେଁ ୁ ୋଈେଁ 
ଅଣ୍ଡିରା ୋଈ ଷଣ୍ଢ/ବଳଦ୍  ଗାଈ 

 
ସେହପିର ି ଅନୁରୂପ ବକିଳ୍ପସର, ସକସତକ ୋନବ-େମ୍ପକତି ବା 

କୁଟୁେବାଦ୍(ିkinship terms) ପୁାଂଲିଙ୍ଗ ଶବ୍ଦ େଧ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ଶବ୍ଦର 
େୂଚକ ସହାଇ ଓଡ଼ଆି ଅଭିଧାନସର ସ୍ଥାନତି ସହାଇର୍ାଏ। ଏଗୁଡକି 

ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗର ବକିଳ୍ପ ଶବ୍ଦ ଭାସବ ସଲାସକ କର୍ାବାର୍ତ୍ଥାସର ସହାଇର୍ାନ୍ତ।ି 
ଉଦ୍ାହରଣ ସ୍ଵରୂପ : 

 

ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ପ ଂଲିଙ୍ଗ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ପ ଂଲିଙ୍ଗ 
ଭଉଣୀ ଭିସଣଇ ଝଅି ସଜାଇେଁ~ ଜ୍ଵାଇେଁ 
ନଣନ୍ଦ ନଣସନ୍ଦଇ ଭାସଣଜୀ ଭାସଣଜୀସଜାଇେଁ 
ଶାଳୀ ଶଢୁ ଝଆିରୀ ଝଆିରୀ ସଜାଇେଁ 

 
ସକସତକ ବସିଶଷ ସକ୍ଷତ୍ରସର, ସକବଳ ସ୍ତ୍ରୀ-ବାଚକ ଶବ୍ଦ ଗୁଡକି 

ସ୍ଵଭାବତଃ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ରହରି୍ାଏ,  ାହାର ସକୌଣେି ପାୁଂଲିଙ୍ଗ ଶବ୍ଦ ନାହିଁ। 
ସେଗୁଡକି  ର୍ା : 

ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ପ ଂଲିଙ୍ଗ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ପ ଂଲିଙ୍ଗ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ପ ଂଲିଙ୍ଗ 
ବାାଂଝ   --- ସପାଇଲି --- ଦ୍ାରୀ --- 
ରାଣ୍ଡ --- ଧାଈ --- ସବଶୟା --- 
ଦ୍ାରୀ --- ଘରଣୀ --- େଉତୁଣୀ --- 

ଏହାଛଡା, ଆଉ ସକସତକ ନାେ ବାଚକ ବସିଶଷୟ ପଦ୍ର 
ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ରୂପ ଅବକିଳ େୋନ ଭାସବ ବୟବହାର ସହାଇର୍ାଏ  ାହାର 
ପୁାଂଲିଙ୍ଗ ନର୍ାଏ। ସତଣୁ ତାହାକୁ ସ୍ଵାଭାବକି ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ କୁହା ାଏ। 
ସେଗୁଡକି  ର୍ା: 

 

 

ଲତା ସଶାଭା କ୍ଷୋ ଆଶା ତୃପି୍ତ ଆଦ୍ୟା   
ପ୍ରଭା ଆଭା ବଭିା ନଦ୍ୀ  ଝରଣା ସେରା 
କାସବରୀ େରସ୍ଵତୀ   ବୀଣା ଭକି୍ତ  ଭୂେି   େୁନା 
କବତିା ସଦ୍ବୀ ବନାନୀ  ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଶାଶ୍ଵତୀ  ସଜୟାସ୍ନା 

 
ଏହାଛଡା, ତଳ ଲିଖିତ ଉଦ୍ାହରଣ ଗୁଡକିସରସକସତକବସିଶଷଣ 

ଶବ୍ଦର ଲିଙ୍ଗ ପରବିର୍ତ୍ଥନ ଓଡ଼ଆିସର ସହାଇର୍ାଏ। 

ପ ଂଲିଙ୍ଗ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ପ ଂଲିଙ୍ଗ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ 
କଣା କାଣୀ ସଗାରା ସଗାରୀ 
କଳା କାଳୀ କାଲ କାଲୁଣୀ 
ସଛାଟା ସଛାଟୀ ବୁଢା ବୁଢୀ 
ଅନ୍ଧ ଅନୁ୍ଧଣୀ େୁନ୍ଦର େୁନ୍ଦରୀ 
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ଆସେ ଆଗରୁ ଜାଣିଛୁ ସ , ଲିଙ୍ଗ ୋଧାରଣତଃ ପରୁୁଷ ଏବାଂ ସ୍ତ୍ରୀ 
େଧ୍ୟସର ପାର୍ଥକୟ ଦ୍ଶଥାଇବା ପାଇେଁ ବୟବହୃତ ସହାଇର୍ାଏ। ସବସଳସବସଳ, 
ଏହା ପୁାଂଲିଙ୍ଗ ଏବାଂ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ସବାଲି େୂଚତି ହୁଏ। ଉଦ୍ାହରଣ ସ୍ଵରୂପ, 
ଇାଂରାଜୀ ବାକୟକୁ ଓଡ଼ଆିସର ଅନୁବାଦ୍ କସଲ – My son and 
daughter are students. [~“ସୋ ପୁଅ ଏବାଂ ଝଅି ବଦି୍ୟାର୍ଥୀ 

ଅଟନ୍ତ”ି]। ଏଠାସର ‘ପୁଅ’ (son) ପୁାଂଲିଙ୍ଗ ସହଲାସବସଳ 
‘ଝଅି’(daughter) ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ େୂଚତି ହୁଏ। ଆଉ ସକସତକ ବାକୟସର 
ଲିଙ୍ଗକୁ ବସିଶଷୟ େହତି ବଭିିନ୍ନ ସକସତକ ଗଣୁ ଓ ଅବସ୍ଥା ବାଚକ 
ବସିଶଷଣ ଭାସବ ବୟବହାର ସହବାର ସଦ୍ଖା ାଏ। ସେଗୁଡକି ନେିନସର 
ଦ୍ଶଥାଇ ଦ୍ଆି ାଇଛ।ି 

ଇଂରାଜୀ ବ୍ାକୟ ଓଡ଼ଆି ବ୍ାକୟ ବ୍ୟାକରଣସଂରଚନା 
My son is a student. ସୋ ପୁଅ ଜସଣ ଛାତ୍ର। ପୁଅ (ପୁାଂଲିଙ୍ଗ + ବସିଶଷୟ)  
Her daughter is a student. ତାଙ୍କଝଅି ଜସଣ ଛାତ୍ରୀ। ଝଅି (ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ + ବସିଶଷୟ) 
He has a tall brother. ତା’ର ଜସଣ ସଡଙ୍ଗା ଭାଇ ଅଛନ୍ତ।ି ସଡଙ୍ଗା ଭାଇ (ବସିଶଷଣ + ପୁାଂଲିଙ୍ଗ) 
I have a tall sister. ସୋର ଜସଣ ସଡଙ୍ଗୀ ଭଉଣୀ  ଅଛନ୍ତ।ି ସଡଙ୍ଗୀ ଭଉଣୀ (ବସିଶଷଣ + ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ) 
His brother is young. ତା’ର ଭାଇ  ୁବକ ଅସଟ। ଭାଇ  ୁବକ (ପୁାଂଲିଙ୍ଗ + ବସିଶଷଣ) 
My sister is young. ସୋରଭଉଣୀ  ୁବତୀ ଅସଟ। ଭଉଣୀ  ୁବତୀ (ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ + ବସିଶଷଣ) 
 

5.3. ଅର୍କତ୍ତ୍ତ୍ୱ> ସୂଚକ > ଲିଙ୍ଗ 

ସେୌଳକି ଭାସବ, ଅର୍ଥଗତ (Semantically) ବା ଧ୍ୱନଗିତ  
(Phonologically) ଦୃ୍ଷି୍ଟରୁ କଛି ି ଶବ୍ଦର ଲିଙ୍ଗ ୋଂରଚନା ଏକ 
କଷ୍ଟକର ବୟାପାର। ପଦ୍ଗତ/ଧ୍ୱନଗିତ ଭାସବ, କଛି ି ପ୍ରାଣୀ ବାଚକ 
ସକ୍ଷତ୍ରସର ବା ଜନୁ୍ତ ସବାଧକେୂଳ ଶବ୍ଦ େହତି ପ୍ରତୟୟ ସ ାଗ କରା ାଇ 
ପାସରନାହିଁ ବରାଂ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଲିଙ୍ଗ ନସିଦ୍ଦଥଶକାରୀ ଶବ୍ଦଭାସବ େଳୂଶବ୍ଦ 
ପୂବଥସର ଏକବସିଶଷୟ ବା ବସିଶଷଣ ଶବ୍ଦ ସ ାଗ କରା ାଇ ବୟବହୃତ 

ହୁଏ। ସତଣୁ ଏହ ି ଶବ୍ଦଗୁଡକି ‘ଉଭୟ ଲିଙ୍ଗ’(neuter gender) 
ଭାସବ ସେୌଖିକରୂସପ ଦ୍ରକାର ଅନୁ ାୟୀ ବୟବାହାର ସହାଇର୍ାଏ। 
ଉଦ୍ାହରଣ ସ୍ଵରୂପ: 

 

 

ମୂଳ ଶବ୍ଦ ପ ଂଲିଙ୍ଗ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ମୂଳ ଶବ୍ଦ ପ ଂଲିଙ୍ଗ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ 
ଫୁଲ ଅଣ୍ଡିରା ଫୁଲ ୋଈ ଫୁଲ ପିଲା ପୁଅ ପିଲା  ୋଈ/ଝଅି ପିଲା 
 ାତ୍ରୀ ପୁରୁଷ  ାତ୍ରୀ େହଳିା/ନାରୀ  ାତ୍ରୀ େନ୍ତାନ ପୁତ୍ର େନ୍ତାନ  କନୟା େନ୍ତାନ 
ଚସ଼େଇ ବାପା ଚସ଼େଇ ୋ’ଚସ଼େଇ ବାଛୁରୀ ଅଣ୍ଡିରାବାଛୁରୀ ୋଈ ବାଛୁରୀ 
ଭାଲୁ ଅଣ୍ଡିରା ଭାଲୁ ୋଈ ଭାଲୁ ପଶୁ  ଅଣ୍ଡିରା ପଶୁ ୋଈ ପଶୁ 
େୂଷା ଅଣ୍ଡିରା େୂଷା ୋଈ େୂଷା କବ ି (ପୁରୁଷ) କବ ି େହଳିା/ନାରୀ କବ ି

 

VI. ଉପସଂହାର 

ସକୌଣେି ଭାଷାତାତି୍ତ୍ଵକ ଆସଲାଚନାସର, ଭାଷାର କଥିତ ଓ 
ଲିଖିତ ଦୁ୍ଇଟ ିୋଧ୍ୟେ ରୂସପ ବସିବଚନା କରା ାଏ। ଭାଷାର ଲିଖିତ ରୂପ 
କଥିତ ରୂପ ଉପସର ନଭିଥରଶୀଳ। ଓଡ଼ଆି ଭାଷାସର ବୟାକରଣ ଗତ 
ଲିଙ୍ଗ (grammatical gender) ନାହିଁ। କାରଣ ଓଡ଼ଆି ବାକୟ 
ଗଠନସର କର୍ତ୍ଥା ଏବାଂ କ୍ରିୟା େଧ୍ୟସର ସକୌଣେି ବୁଝାେଣା ବା 
ପରବିର୍ତ୍ଥନର ପ୍ରଭାବ ନର୍ାଏ, ସ ପରି ହନି୍ଦୀସର ରହରି୍ାଏ।ପରମ୍ପରାଗତ 
ଭାସବ, ଓଡ଼ଆି ଭାଷାଭାଷୀୋସନ ସଲଖିବା ଓ କହବିାର େବୁଧିା ପାଇେଁ 
ପୁାଂଲିଙ୍ଗକୁ ପ୍ରସୟାଜନ ଅନୁୋସର ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗକୁ ପରବିର୍ତ୍ଥନ କରି ବୟବହାର 
କରିର୍ାନ୍ତ।ି ସେହପିରି, ବୟାବହାରକି ଓଡ଼ଆିସର କଲୀବଲିଙ୍ଗ ନାହିଁ। 

ଓଡ଼ଆିସର କଲୀବଲିଙ୍ଗ ଭଳ ି ଲାଗଥୁିବା ଶବ୍ଦଗୁଡକି ବାସ୍ତବସର ପୁାଂଲିଙ୍ଗ 
ରୂପଭାସବ ବୟବହୃତ ହୁଏ,  ର୍ା: ‘ପିଲାଟକୁି ଦ୍ଅି’,‘ପୁଅକୁ ଦ୍ଅି’,‘ଝଅିକୁ 
ଦ୍ଅି’, ‘ବହଟିକୁି ଦ୍ଅି’,‘ କଲେ ଦ୍ଅି’, ଇତୟାଦ୍।ି ଓଡ଼ଆିସର  ାହା ଅଛ ି
ତାହା ‘ପ୍ରାକୃତକି ଲିଙ୍ଗ’କୁ (natural gender) ଅନୁେରଣକର ି
ବୟବହୃତ ସହାଇର୍ାଏ। ଏଣ ୁଉପସରାକ୍ତ ଆସଲାଚନାରୁ ଏହାେଦି୍ଧାନ୍ତ ହୁଏ 
ସ , ଲିଙ୍ଗ ପରୃ୍କୀକରଣ ସକବଳ ଆଭିଧାନକି ସ୍ତରସର େୀୋବଦ୍ଧ ଏବାଂ 
ଏହାର ୋଧାରଣ କର୍ାବାର୍ତ୍ଥାସର ସେପରି ସକୌଣେ ି କଠନି ଧରାବନ୍ଧା 
ନୟିେ ଅନୁଶୀଳନ ସହାଇନର୍ାଏ। 

କୃତ୍ଜ୍ଞତ୍ା:ଏହ ି ପ୍ରବନ୍ଧଟ ି ସଲଖିଲାସବସଳ ଆସଲାଚନା ୋଧ୍ୟେସର 
ସୋସତ ଉଚ୍ଚସକାଟରି େହାୟକ ଜ୍ଞାନ ସଦ୍ଇଥିବା ଭାଷାବଜି୍ଞାନୀ, ଡ. 
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ସଦ୍ବୀ ପ୍ରେନ୍ନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ଡ. ନଟବର ଶତପର୍ୀଙ୍କ ନକିଟସର େେଁ ୁ
କୃତଜ୍ଞ। 
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