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ସଂ ି  ପରିଚୟ: ଟାଇ , େମାଟି , ଓ ଫ ସ  େଲାକଧାରା ଅ ୟନେର ଏକଏକ ଗୁରୁ ପୂ  ଅବଧାରଣା । େଲାକଗ କୁ ବଗୀକରଣ ତଥା ତାହାର 
ସଂରଚନା ସ କେର ଅନୁଶୀଳନ କରବିାପାଇଁ ଏଗଡୁକି ମଖୁ ଭୂମିକା ହଣ କରଥିାଏ । ଟାଇ , େମାଟି , ଓ ଫ ସ  ପଛେର ଅଛ ିଉପାଦାନର ୁ ତମ 
ଏକକ ତଥା କାଯ  ଯାହାସବୁ କାହାଣୀ ତଥା ଅନ  ଉପାଦାନର ସଂରଚନାେର ମହ ପୂ  ଭୂମିକା ହଣ କରଥିାଏ । େତେବ, େମାଟି  େକବଳ େଲାକଗ  
ନୁହଁ, େମୗ କ ପର ରା େହଉ ବା େଭୗତକି ପର ରା କମିା ଲି ତ ସାହତି  ସମ  କାରର ପରି କାଶକୁ ଅନୁଶୀଳନ କରବିାେର ସହାୟକ େହାଇଥାଏ । 
ଅତଏବ, ଏଠାେର ଟାଇ , େମାଟି , ଓ ଫ ସ  ର ବଭିି  ଦଗି ଉପେର ସଂେ ପେର ଆେଲାଚନା କରାଗଲା ।  

ମୁଖ ଶ ାବଳୀ: ଟାଇ , େମାଟି , ଓ ଫ ସ  
 

ଟାଇ , ଏବଂ ‘େମାଟି  ଇେ ’ ସାଧାରଣତଃ େଲାକଗ ଗଡ଼ୁକିର 
ବଗୀକରଣ ପାଇଁ ଏକ ଶୃ ଳତି ଧାରା। ଟାଇ  ସ କେର ଥେମ 
୧୯୧୦ ମସହିାେର ଆ  ି ଆେନ (Antti Amatus Aarne) ତା  
Verzeichnis der Märchentypen (Types of the 
Folktales) ପୁ କେର ଆେଲାଚନା କେଲ । ୧୯୨୮ ମସହିାେର ି  
ଥ ସ  (Stith Thompson) ଏହାକୁ ଇଂରାଜୀେର ଅନୁବାଦ କରବିା 
ସହତି ଏହାର ପରବି ତ ସଂ ରଣ ୧୯୬୧ ମସହିାେର The Types 
of the Folktales: A Classification and 
Bibliography କାଶ କେଲ । େସହପିର,ି େମାଟି  ଆେଲାଚନାର 
ସୂ ପାତ କରି େଲ Johann Georg von Hahn ୧୮୬୪ 
ମସହିାେର ଏ ସ କତ ତା ର ଆେଲାଚନା  େହଉଛ ି
Griechische and albanesische Märchen । 
ପେରପେର, ୧୯୦୮ ମସହିାେର R. H. Lowie Journal of 
American Folklore େର କାଶ କରି େଲ “Catch-words 
for Mythological Motives” । େତେବ, ଏ େର ଟାଇ  ଏବଂ 
େମାଟି  କୁ ଅଲଗା ଭାବେର ଚି ଟ କରନି େଲ- “These and 
other early endeavours were flawed in several 
respects, but the biggest problem was that they 
were alphabetical lists and they did not 
distinguish between the tale type and the 
separate motifs of which the tale type is 

composed (Garry and El-Shamy 2005, xix)” । R. 
M. Volkov (1924) ମ  The Folktale: Investigation 
into the Theme Structure of the Folktale େର 
େଲାକକାହାଣୀର ସଂରଚନା ରୂପକୁ ଆେଲାଚନା କରବିାର ୟାସ 
କରି େଲ 20 (Eletinsky 1974, 20) । 

ପରବ ୀ ସମୟେର ଥ ସ   The Motif Index of Folk 
Literature: A Classification of Narrative Elements 
in Folktales, Ballads, Myths, Fables, Mediaeval 
Romances, Exempla, Fabliaux, Jest-Books, and 
Local Legends (1932-36), The Folktales (1946) 

 କାଶତି େହାଇ ଲା େଯଉଁଠ ି େସ େମାଟି  ଉପେର ଆେଲାଚନା 
କରି େଲ । ଟାଇ  ଏବଂ େମାଟି  ସାଧାରଣତଃ ବଗୀକରଣ, ଐତହିାସକି-
େଭୗେଗାଳକି ଉ  ଅେନଷଣ, ଏବଂ ତୁଳନା କ ଅ ୟନ େ େର 
ଗରୁୁ ପୂ  ଭୂମକିା ହଣ କରଥିାଏ । ନମିେର ଟାଇ , ଓ େମାଟି  
ବଷିୟେର ସଂେ ପେର ଆେଲାଚନା କରାଗଲା । 

ଟାଇ   
ବଭିି  କାରର େଲାକଗ କୁ ଚି ତି କରବିା ପାଇଁ ଟାଇ  ଶ  

ବ ବହୃତ େହାଇଥାଏ । େଯଉଁ େଲାକଗ  ପର ରା େମ ନଜିର ତ  
ସ ା ବଜାୟ ର ପାେର ତାହା ହ ଟାଇ  ଗ  । ଏ କାର ଗ ର 
କଥାବ ୁେର କଛି ି ପରବି ନ େହଉ େଲ ମ  ତାର ଗଢ଼ଣଟ ି
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ଅପରବି ନୀୟ ରହଥିାଏ । େଗାଟଏି ଟାଇ  ଗ େର ଏକା କ େମାଟି  
ରହପିାେର ବା େଗାଟଏି େମାଟଫିକୁ େନଇ ମ  େଗାଟଏି ଟାଇ  ଗ  
େହାଇପାେର । ଏଠାେର ଉଦାହରଣ ରୂପ ‘ମା ଡ ଓ କୁ ୀର’ କାହାଣୀ 
ଉେ ଖନୀୟ- 

ମା ଡ ଓ କୁ ୀର କଥା-୧ 
େଗାଟଏି ନଈକୂଳେର ଜାମେୁକାଳ ିଗଛଟଏି ଲା । େସଇ ଜାମଗୁଛେର 

ମା ଡଟଏି ରହୁ ଲା । ଆଉ ନଈେର ରହୁ ଲା େଗାଟଏି କୁ ୀର । ସବୁଦନି 
ମା ଡ ଓ କୁ ୀର ମ େର େଦଖାେଦ  କଥାବା ା େହବା ଭିତେର ମା ଡ 
ଓ କୁ ୀର ମ େର ବ ୁତା େହଲା । ମା ଡ ତାର କୁ ୀର ବ ୁକୁ ନତି ି
ଜାମେୁକାଳ ିଖାଇବାକୁ େଦଲା । ଦେିନ କୁ ୀର ମା ଡ ବ ୁକୁ ତା ୀ ପାଇଁ 
କଛି ି ଜାମେୁକାଳ ି େଦବାକୁ କହଲିା । ମା ଡ କୁ ୀରଣିୀ ପାଇଁ ଖସୁିେର 
ଜାମେୁକାଳ ିେତାଳ ିେଦଲା । କୁ ୀରର ୀକୁ ଜାମୁେକାଳ ିସଆୁଦଆି ଲାଗିଲା 
। ଜାମେୁକାଳ ି ଏେତ ସୁଆଦଆି ତ େଯଉଁ ମା ଡ ସବୁଦନି ଜାମେୁକାଳ ି
ଖାଉଛ ିତା କଲିଜା େକେତ ସଆୁଦଆି େହାଇନ ବ । ଅତଏବ, କୁ ୀରିଣୀ 
କୁ ୀରକୁ ମା ଡର କଲିଜା ଖାଇବାକୁ ତା ମନବଳଉ ବା କଥା କହ ି
ମା ଡ ବ ୁକୁ ଘରକୁ ନମି ଣ କରିବାକୁ କହଲିା । କୁ ୀର ତା ୀ କଥାେର 
ରାଜେିହାଇ ମା ଡକୁ ତା ଘରକୁ ନମି ଣ କଲା । ମା ଡ ମ  କୁ ୀର ବ ୁ 
କଥାେର ରାଜେିହାଇ ତା ସହତି ତା ଘରକୁ ଆସଲିା । କୁ ୀରର ୀ 
ମା ଡକୁ ମାର ିତା କଲିଜା ଖାଇଗଲା ।  

ମା ଡ ଓ କୁ ୀର କଥା-୨ 
େଗାଟଏି ନଈକୂଳେର ଜାମେୁକାଳ ିଗଛଟଏି ଲା । େସଇ ଜାମଗୁଛେର 

ମା ଡଟଏି ରହୁ ଲା । ଆଉ ନଈେର ରହୁ ଲା େଗାଟଏି କୁ ୀର । ମା ଡ 
ଓ କୁ ୀର ମ େର ବ ୁତା େହଲା । ମା ଡ ତାର ବ ୁକୁ ନତି ିଜାମେୁକାଳ ି
ଖାଇବାକୁ େଦଲା । ଦେିନ କୁ ୀର ମା ଡ ବ ୁକୁ ତା ୀ ପାଇଁ କଛି ି
ଜାମେୁକାଳ ି େଦବାକୁ କହଲିା । ମା ଡଠୁ ଜାମେୁକାଳ ି େନଇ କୁ ୀର ତା 

ୀକୁ େଦଲା । କୁ ୀରର ୀକୁ ଜାମେୁକାଳ ିସୁଆଦଆି ଲାଗିଲା । ଜାମେୁକାଳ ି
ଏେତ ସଆୁଦଆି ତ େଯଉଁ ମା ଡ ସବୁଦନି ଜାମେୁକାଳ ିଖାଉଛ ିତା କଲିଜା 
େକେତ ସଆୁଦଆି େହାଇନ ବ ? ଅତଏବ େସ ତା କଲିଜା ଖାଇବାକୁ 
ଇ ା କାଶ କଲା ଓ କୁ ୀରକୁ ନମି ଣ ଜଣାଇବାକୁ କହଲିା କୁ ୀରକୁ । 
କୁ ୀର ତା ୀ କଥାେର ରାଜେିହାଇ ମା ଡକୁ ତା ଘରକୁ ନମି ଣ କଲା । 
ମା ଡ ବ ି କୁ ୀର କଥାେର ରାଜେିହାଇ ତା ସହତି ତା ଘରକୁ ଆସଲିା । 
ବାଟେର ଆସଲିାେବେଳ ମା ଡକୁ ମେନପଡଲିା େଯ ପବୂରୁ କୁ ୀରର 
ଜେଣ ପବୂପୁରୁଷ ତା ପବୂପରୁୁଷକୁ ଏମିତ ି ଘରକୁ ଡାକେିନଇ ଲା ଓ 
କୁ ୀରର ୀ ତା ୁ  ମାରି କଲିଜା ଖାଇ ଲା । େସ କୁ ୀରକୁ ପବୂ କାହାଣୀ 
ମେନପକାଇଲା । େସେତେବେଳ େସମାେନ ମଝ ିନଈେର େଯଉଁଠୁ ମା ଡ 
େଫରିଆସବିା ସ ବନ ଲା । ଅତଏବ, କୁ ୀର କହଲିା ହଁ, ବ ୁ ଏଥର ବ ି
ତମକୁ ମାର ିେମା ୀ ତମ କଲିଜା ଖାଇବ । େସଇଠୁ ମା ଡ ବୁ  ିବାହାର 
କଲା । କହଲିା, ବ ୁ ତେମ ମେତ ଏକଥା ଆଗରୁ କହଲିନାହ । କୁ ୀର 
କହଲିା, “ମଁ ୁକ’ଣ ଏେତ େବାକା େଯ ଏକଥା ଆଗରୁ କହଥିା  ି?” ମା ଡ 
କହଲିା, “େବାକାମୀ କଥା ନୁେହଁ, ଆମର ପବୂପରୁୁଷମାେନ ତା  କଲିଜା 
ନଜି ପାଖେର ରଖୁ େଲ, ଆେମମାେନ ଆଉ ପାଖେର ରଖନୁାହୁଁ, 
ଗଛେକାରଡେର ରଖଛୁୁ । ତେମ କହି େଲ ସା େର କଲିଜା ଆଣି 
ଆସଥିା ”ି । େସଇଠୁ କୁ ୀର ଭାବଲିା ଏହାର କଲିଜା ତ ପାଖେର ନାହ 

ଅତଏବ, ଏହାକୁ ସା େର େନଇ କ’ଣ କରବି ି ? େସେତେବେଳ ମା ଡ 
କହଲିା, “ଚାଲ ନଈକୂଳକୁ େଫରାଇ ନଅି, ମଁ ୁ ଗଛେକାରଡରୁ ପୁଣିଥେର 
କଲିଜା ଆଣ ିଆସିବ,ି କଥା େଦଇଛ ିେଯେତେବେଳ େକୗଣସ ି କାେର ମନା 
କରବିନିାହ, ବ ୁପ ୀ  ପାଇଁ କଣ ଏତକି ିକରପିାରବି ିନାହ ?” େସଇଠୁ 
କୁ ୀର ମା ଡକୁ କୂଳକୁ େନଇକ ି ଗଲା । କୂଳକୁ ଆସବିାପେର ମା ଡ 
ଗଛଉପରକୁ େଡଇଁ ପଡଲିା ଓ ଜୀବନର ା କଲା । େସଇଦନିଠାରୁ କୁ ୀର 
ଓ ମା ଡର ବ ୁତା ସବୁଦନିପାଇଁ କଟଗିଲା । 

ମା ଡ ଓ କୁ ୀର କଥା-୩ 
େଗାଟଏି ନଈକୂଳେର ଜାମେୁକାଳ ିଗଛଟଏି ଲା । େସଇ ଜାମଗୁଛେର 

ମା ଡଟଏି ରହୁ ଲା । ଆଉ ନଈେର ରହୁ ଲା େଗାଟଏି କୁ ୀର । ଦେିନ 
ମା ଡ ଓ କୁ ୀର ମ େର ବ ୁତା େହଲା । ମା ଡ ତାର କୁ ୀର ବ ୁକୁ 
ନତି ିଜାମେୁକାଳ ିଖାଇବାକୁ େଦଉ ଲା । ଦେିନ କୁ ୀର ମା ଡ ବ ୁକୁ ତା 

ୀ ପାଇଁ ବ ିକଛି ିଜାମେୁକାଳ ିେଦବାକୁ କହଲିା । ମା ଡ ବ ିଖସୁେିର ତାର 
ବ ୁପ ୀ ପାଇଁ ଜାମେୁକାଳ ିେଦଲା। କୁ ୀର ଜାମୁେକାଳ ିେନଇ କୁ ୀର ତା 

ୀକୁ େଦଲା। କୁ ୀରର ୀକୁ ଜାମେୁକାଳ ିସଆୁଦଆି ଲାଗିଲା । ଜାମେୁକାଳ ି
ଏେତ ସୁଆଦଆି ତ େଯଉଁ ମା ଡ ସବୁଦନି ଜାମେୁକାଳ ିଖାଉଛ ିତା କଲିଜା 
େକେତ ସଆୁଦଆି େହାଇନ ବ । କୁ ୀର ତା ୀ କଥାେର ରାଜେିହାଇ 
ମା ଡକୁ ତା ଘରକୁ ନମି ଣ କଲା । ମା ଡ କୁ ୀର କଥାେର ରାଜ ିେହାଇ 
ତା ସହତି ତା ଘରକୁ ଆସଲିା । ମା ଡ କି ୁ  ଚାଲାକ ଲା ଏହା ପବୂରୁ ତା 
ପବୂଜ  ସହତି କୁ ୀର କରି ବା ଧୂ ାମି ତାର ମେନ ଲା । ଏଣ ୁ
ପବୂ ୁତରି ସହ ବାହାରଲିା । ବାଟେର ଆସଲିାେବେଳ ମା ଡ କୁ ୀରକୁ 
ପଚାରିଲା ଆେର ବ ୁ ତମ ୀ େମା କଲିଜା ଖାଇବାକୁ ତ ଚାହଁୁନାହା  ି? 
େସେତେବେଳ େସମାେନ ମଝ ି ନଈେର େଯ ମା ଡ ଆଉ କୂଳକୁ 
େଫରଆିସବିା ସ ବନ ଲା । ଅତଏବ, କୁ ୀର କହଲିା, “ହଁ, ବ ୁ ଏଥର ବ ି
ତମକୁମାର ି େମା ୀ ତମ କଲିଜା ଖାଇବ” । େସଇଠୁ ମା ଡ କହଲିା, 
“ଆେର ଏ ତ ଅତ ି େଛାଟ କଥା । ମଁ ୁ େମା ବ ୁପ ୀ  ପାଇଁ ଏତକ 
କରପିାରବି ିନାହ ? ଚାଲ ଶୀ  ଚାଲ । ମା ଡ ଓ କୁ ୀର  ପହ େିଲ । 
କୁ ୀରଣିୀକୁ େଦଖେୁଦଖ ୁ ମା ଡ କହଲିା, “ବ ୁପ ୀ ତେମ େମା କଲିଜା 
ଖାଇବାକୁ ଚାହଁୁଛ ତ େମାେତ ମାରବିା ଦରକାର ନାହ । ମଁ ୁ ନେିଜ ତମକୁ 
େମା କଲିଜା ବାହାର କରେିଦଉଛ.ି.. ଏଇ ନଅି, ଖାଅ । ଓ ପାଖେର 
ର ବା ଏକ ପା ି  କଲିଜା ବାହାରକର ିବ ୁପ ୀ ୁ  ଖାଇବାକୁ େଦଲା” । 
ବ ୁପ ୀ କଲିଜା ଖାଇେଲ କି ୁ  ପବୂ ାଦ ପାଇେଲନାହ । େସ କହେିଲ, 
“କାହ ଏ କଲିଜା ତ କଲିଜା ଭଳ ିଲାଗନୁାହ... ତେମ େମାେତ ଠକଛି ?” 
ମା ଡ କହଲିା, “ମଁ ୁଠକୁ ନାହ ବା ବୀ, କଥାେହଲା ଆଜକିାଲି ଆଉ ଖା  ି
କଲିଜା କାହା ପାଖେର ନାହ । ସମ  କଲିଜା ଅପମି ିତ, ଆଉ 
ଅପମି ିତ କଲିଜାର େକୗଣସ ି ଭରସା ନାହ, ଏଣ ୁ ଆେମ ସବୁେବେଳ 
ଦୁଇତେିନାଟ ି କଲିଜା ଏକା ସା େର ଧର ି ବୁଲୁଥାଉ । ତେମ ଚାହବ ତ 
ଆଉରି ବ ି ବାହାରକର ି େଦବ”ି । ବ ୁ ପ ୀ ଭାବଲିା ଯଦ ି ସବୁ କଲିଜା 
ଏମତି ି ଅପମି ିତ େତେବ, ଆଉ କାହକ ି କଲିଜା ମାଗିବ ି ? େସଇଠୁ 
ମା ଡକୁ କୁ ୀର ଓ ତାର ପ ୀ ଖଆୁଇପିଆଇ ପଣିୁଥେର କୂଳେର ଆଣି 
ଛାଡେିଦେଲ ।  

ମା ଡ ଓ କୁ ୀର କଥା-୪  
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ଝରିନ ନଈକୂଳେର ବା ଜାମଗୁଛେର ମା ଡଟଏି ରହୁ ଲା । େସହ ି
ନଈକୁ ପାଖ ଗଁା ସଂିଝରର ସବୁେଲାକ ଗାେଧାଇବାକୁ ଆସୁ େଲ । ସଂିଝର 
ଗଁାେର ଇପିଲି େବାଲି େଗାଟଏି ଝଅି ଲା ସଏି ବ ି ସବୁଦନି ନଈକୁ 
ଗାେଧାଇବାକୁ ଆସୁ ଲା । ମା ଡ ଇପିଲିକୁ େବେଳେବେଳ ଜାମେୁକାଳ ି
ଖାଇବାକୁ େଦଉ ଲା ଓ ତା ସହତି ଗପ କରୁ ଲା । ଏମିତ ି କଥାବା ା 
େହଉେହଉ, ଗପ କରୁକରୁ ଇପିଲି ଓ ମା ଡ ମକର ବସିେଲ । ଦେିନ 
ଇପିଲି େଗାେଟ େମାବାଇଲ ଧରଆିସଲିା ଯାହା ସହରେର ଚାକରି ିକରୁ ବା 
ତାର ଦାଦା ତା ପାଇଁ ଆଣିେଦଇ େଲ । ମା ଡ ଇପିଲିଠାରୁ େମାବାଇଲ 
ବଷିୟେର ଶଣୁବିାପେର େସହ ି େମାବାଇଲେର େବେଳେବେଳ ଦୂର 
ଜ ଲେର ବା ତା ଭାଇଭଉଣୀମାନ  ସହ କଥାେହବାକୁ ଚାହଲା। ଇପିଲି 
ମ  ତାକୁ ମନାକଲାନାହ । ଦେିନ ମା ଡ କହଲିା, କଛିଦିନି ପାଇଁ େମାର 
ଟକିଏି େମାବାଇଲ ଦରକାର ଅଛ ି। ଇପିଲି ଏଥର ବ ିତାକୁ ମନାକଲାନାହ । 
ମା ଡକୁ େମାବାଇଲ େଦଇ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲା ତା’ପରଦନି ତା’କୁ 
ଜରେହଲା ତ ଆଉ ନଈକୁ ଗାେଧାଇବାକୁ ଆସପିାରଲିାନାହ । ାୟ ପ ର 
ଦନିପେର େଯେତେବେଳ ଜର ଭଲେହବାପେର ଗାେଧାଇବାକୁ ଗଲା ତାକୁ 
େଦ  ମା ଡ େଭାେଭା କା ଉିଠଲିା, ଆଉ କୁ ୀର େମାବାଇଲ 
େନଇଯାଇ ବା କଥା କହଲିା । ଇପିଲି ବ ି ଦୁଃଖେର କା ପିକାଇଲା, 
କହଲିା, “ମଁ ୁ ତମକୁ େକେତ କହି ଲି କୁ ୀରକୁ େମାବାଇଲ ବଷିୟେର 
େକେବବ ି କହବି ନାହ, ତେମ ତାକୁ େଦେଖଇଲ କାହକ ି ?” ମା ଡ ବ ି
ଦୁଃ ତ େହଲା, “େହେଲ... ଆଉ କ’ଣ କରବିା ମକର...?” ଇପିଲି େକବଳ 
କା ଲିା, “କ’ଣ ଆଉ କରବିା େହ  ଆ ା ବ ି ତ ଆମ କଥାକୁ ବି ାସ 
କରେିବନାହ...!” 

‘ମା ଡ ଓ କୁ ୀର’ ଏକ ଟାଇ  ଗପ । େକମତି ି ବଭିି  ପରିେବଶ, 
ପରି ିତ,ି ଓ ସ େର ଏଇ ଗପେର କଛିକିଛି ିପରିବ ନ େହେଲ ମ  ମଳୂ 
େମାଟି  ଟ ି ଅପରିବ ନୀୟ ରହଛି ି । ମା ଡ ଓ କୁ ୀର କାହାଣୀର ଏଇ 
ଚାେରାଟ ି ‘ଅନ ରୂପ (variant)’ ତଥା ‘ଭି ରୂପ (version)’ 1େର 
କଲିଜା, ଜେଣ ବ ୁ  ବି ାସଘାତକା, ଆଉ ଜେଣ ବ ୁ  ସରଳତା 
ଏକଏକ େମାଟି  । େଗାଟଏି ଗପ ଟାଇ  ଗପ େହବାକୁ େହେଲ ତାହାର 
ଭି ରୂପ ତଥା ଅନ ରୂପ ରହବିା ଆବଶ କ । ଏଠାେର ଉେ ଖନୀୟ େଯ’ 
େକବଳ ଟାଇ  ଗପ ନୁେହଁ, େତ କ େଲାକ କାହାଣୀ ବା େଲାକ 
ଉପାଦାନର ଭି ରୂପ ତଥା ଅନ ରୂପ ରହବିା ଆବଶ କ ନେହେଲ ତାହା 
େଲାକ ଉପାଦାନ ଭାବେର ପରିଗଣିତ େହାଇନପାେର । (‘ମା ଡ ଓ 
କୁମୀର’ କଥା ମଳୂତଃ ପ ତ  କାହାଣୀ, ଏହା େଲାକ କାହାଣୀ ନୁେହଁ 
େବାଲି ଯୁ ି କରାଯାଇପାେର । େତେବ, ବି ୁ  ଶମା େଯଉଁ କାହାଣୀଗଡୁକି 

ୁତ କରି େଲ ତାହା େଯ େସସମୟର କ ତ କାହାଣୀ ନୁେହଁ ଏକଥା 
କୁହାଯାଇନପାେର । ତିୀୟତଃ, ମା ଡ କୁ ୀରର ଏଇ ସୂ ାକାରେର 
ଭି ଭି  ପରି କାଶ ହ େଲାକ କାହାଣୀର େମୗଳକିତା ।) 

ଟାଇ  ିର କରବିା ପାଇଁ Aarne, ଓ Thompson  The 
Types of the Folktales: A Classification and 
Bibliography, ଏବଂ Hans-Jörg Uther  The Types 
of International Folktales: A Classification and 
Bibliography (2004) କୁ ଅନୁସରଣ କରାଯାଇଥାଏ । ଏହା 
ଯଥା େମ Aarne and Thompson Tale Type (AT Tale 
Type), ଏବଂ Aarne, Thompson, and Uther Tale 

Type (ATU Tale Type) ଭାବେର ପରଚିତି । ନମିେର AT ଓ 
ATU Tale Type ଉପେର ସଂେ ପେର ଉେ ଖ କରାଗଲା- 

ଆେନ-ଥ ସ  ଟାଇ  ଇେ ୍ 
1.  ଜୀବଜ ୁ  ଗ  Animal Tales Types 1-299 

ବନ  ଜୀବଜ ୁ  Wild Animals 1-99 
ଚତୁର ବଲୁିଆ The Clever Fox (Other Animal) 1-69 
ଅନ  ବନ  ଜ ୁ  Other Wild Animals 70-99 
ବନ ଜ ୁ  ଓ ଗହୃପାଳତି ପଶ ୁ  Wild Animals and 
Domestic Animals 100-149 
ବନ ଜ ୁ  ଓ ମଣଷି Wild Animals and Humans 150-
199 
ଗହୃପାଳତି ପଶ ୁDomestic Animals 200-219 
ପ ୀ Bird 220-249 
ମାଛ Fish 250-274 
ଅନ ାନ  ଜୀବଜ ୁ  ଓ ବ ୁ Other Animals and Objects 
220-299 

2.  ସାଧାରଣ ଗ  Folktales (Type 300-1199) 
ମ ାଜକି ଗ  Tales of magic 
ଧମ ସମ ୀୟ ଗ  Religious tales 
ମି  ସମ ୀୟ ଗ  Aetiological tales 
େରାମା ି  ଗ  Novella (romantic tales) 
ନେିବାଧ ରା ସ ଗ  Tales of the stupid ogre 

3.  ହାସ  ଓ ବା ବ ଘଟଣାେକୖ କି ଗ  Jokes and 
Anecdotes (Type 1200-1999) 
ନେିବାଧ ଗ  Numskull stories 
ଦା ତ  ଗ  Stories about married couples 

ୀ ସମ ୀୟ ଗ  Stories about a woman (girl) 
ଚତୁର ଧୂ  ଭାଗ ବାନ ଭାଗ ହୀନ ପରୁୁଷ ଗ  Stories about 
a clever/stupid lucky/unlucky man (boy) 
ଚତୁର ଓ ଧମୀୟ ରୀତନିୀତ ି ଗ  Jokes about parsons 
and religious orders 
ମିଥ ା ସ କତ ଗ  Tales of lying 

4.  ସୂ ାନୁସାରୀ ଗ  Formula Tales (Types 2000-2399) 
ଗୁ  ଗ  Cumulative tales 
େ ାତାକୁ ଭକୁଆ-କରବିା ଗ  Catch tales 

5.  ଅଣ-ବଗୀକୃତ ଗ  Unclassified Tales (Narrationes 
Lubricae) (Types 2400-2499) (Thompson 
1951, 481-487) 

ଦୀଘ ସାତ ପୃ ାର ଏହ ି ଟାଇ   ସଚୂୀେର ଆହୁର ି ବି ାର ଭାବେର 
ସଚୂୀତ କରାଯାଇଛ,ି େଯପର-ି େକବଳ ମଣିଷ ଓ ବନ ଜ ୁ  ଉପବଭିାଗେର 
ବଲୁିଆର ପରାମଶ, ମଣିଷ ବଲୁିଆକୁ ର  କରବିା, ଭାଲୁକୁ ଖାସ ୁକରିବା 
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ଏବଂ ମଲମ ଲଗାଇବା, ଭାଲୁ ଖାଦ , ଅକୃତ  ସପ ଖଆୁଡ଼କୁ େଫରବିା, 
ଭାଲୁ (ସଂିହ) ପ ାେର ପାତଆି ଲଗାଇବା, ମଣଷିକୁ ଡରବିା ଶି ବା, 
ଗାଡ଼େିର ବନ ଜ ୁ ୁ  ବ ବହାର କରବିା, ବନ ଜ ୁ ୁ  ଧରବିା ଓ ଦ େଦବା, 
ବଲୁିଆ ସାଥୀକୁ ଖାଇବା, ଟାରେବବ ି (ଏକ ଚରି ) ଓ େଠକୁଆ 
(Thompson 1951, 482) । 

ଏହ ି ସୂଚୀେର ବା ବଭିି  ଅଭାବକୁ ଉେଦର ଦଶାଇ େଲ, େଯପରି 
— ନେଭଲାର େକୗଣସ ି ସବେିଶଷ ସୂଚୀ ନାହ, ଏହ ି ସଚୂୀେର େକବଳ 
ୟୁେରାପୀୟ କାହାଣୀ ତଥା ପ ିମ ଏସିଆ ଓ ଯେୁରାପୀୟ େ ର ସମାନ 
କାହାଣୀଗଡ଼ୁକୁି ାନତି କରାଯାଇଛ ି । େସହଭିଳ,ି ଯୁେରାପୀୟ 
କାହାଣୀଗଡ଼ୁକିର ସଂ ହେର ମ  େବଷୖମ  ଲ  କରାଯାଏ । େସହପିରି, 
େଡନମାକ, ରଷଆିର କାହାଣୀଗଡ଼ୁକି ଉପେର େକୗଣସ ି ସଚୂନା ନାହ, 
ଅନୁରୂପ ଭାବେର ପବୂ ଓ ଦ ିଣ-ପବୂ ଇଉେରାପର କାହାଣୀକୁ ମ  
ଆେଲାଚନାକୁ ଅଣାଯାଇନାହ ବା , ଲାଡି , ି ସଆି , ସବ ଆଦ ି

ଜାତକି େଗା ୀର କାହାଣୀକୁ ମ  ଉେପ ା କରାଯାଇଛ ି । ନୂତନ 
ାରୂପଗଡ଼ୁକି ଉପେର ଗରୁୁ  ଦଆିଯାଇନାହ । କାହାଣୀ ଟାଇ  ବ ନା 

ଅେନକତଃ ସଂ ି  । ଏହପିର,ି ଅେନକ ଅଭାବକୁ ଆ  ଆଗେର ର  
ଉେଦର ଆେନ-ଥ ସ  ଟାଇ  ଇେ କୁ ପରବି ତ କେଲ । ଏଠାେର 
ସଂେ ପେର ଆେନ-ଥ ସ -ଉେଦର ଟାଇ  ଇେ ୍ ଉେ ଖ କରାଗଲା 
- 

ଆେନ-ଥ ସ -ଉେଦର ଟାଇ  ଇେ ୍ 
1.  ଜୀବଜ ୁ  ଗ  Animal Tales (1-299) 

ବନ ଜ ୁ  ଗ  Wild Animals 1-99 
ଚତୁର ବଲୁିଆ The Clever Fox (Other Animal) 1-69 
ଅନ  ବନ ାଣୀ ଗ  Other Wild Animals 70-99 
ବନ ାଣୀ ଓ ଗହୃପାଳତି ାଣୀ Wild Animals and 
Domestic Animals 100-149 
ବନ ଜ ୁ  ଓ ମଣଷି ଗ  Wild Animals and Humans 
150-199 
ଗହୃପାଳତି ାଣୀ Domestic Animals 200-219 
ଅନ  ାଣୀ ଏବଂ ଉପକରଣ Other Animals and 
Objects 220-299 

2. ଯାଦୁବଦି ା ଗ  Tales of Magic (300-749) 
ଅେଲୗକକି ତି ୀ ଆଧାରତି Supernatural 
Adversaries 300-399 
ଅେଲୗକକି ତଥା ମ ମୁ  ୀ (ପରୁୁଷ) ଏବଂ ଅନ ାନ  
Supernatural or Enchanted Wife (Husband) 
or Other Relative 400-459 

ୀ Wife 400-424  
ାମୀ Husband 425-449 

ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ Brother or Sister 450-459 
ଅେଲୗକକି କାଯ  Supernatural Tasks 460-499 

ଅେଲୗକକି ସାହାଯ କାରୀ Supernatural Helpers 500-
559 
ଯାଦୁ ଉପକରଣ Magic Objects 560-649 
ଅେଲୗକକି ଶ ି ଓ ାନ Supernatural Power or 
Knowledge 650-699 
ଅନ ାନ  ଅେଲୗକକି କାହାଣୀ Other Tales of the 
Supernatural 700-749 

3. ଧାମକ ଗ  Religious Tales (750-849) 
ଉ ମ ପରୁ ାର ଓ ଦ  God Rewards and Punishes 
750-779 
ସତ ର ପରି କାଶ The Truth Comes to Light 780-
791 

ଗ Heaven 800-809 
ସଇତାନ The Devil 810-826 
ଅନ ାନ  ଧାମକ ଗ  Other Religious Tales 827-849 

4.  ବା ବ ଗ  Religious Tales (NOVELLE) (850-
999)  
ରାଜକୁମାରୀକୁ ସାଧାରଣ େଲାକର ବବିାହ The Man Marries 
the Princess 850-869 
ରାଜକୁମାରକୁ ସାଧାରଣ ମହଳିା  ବବିାହ The Woman 
Marries the Prince 870-879 
ନି ା ଓ ନେିଦାଷତାର ମାଣ Proofs of Fidelity and 
Innocence 880-899 
ନବିାସିତ ୀର ପାଳନ ଶି ା The Obstinate Wife Learns 
to Obey 900-909 
ଶୁଭ ା ି Good Precepts 910-919 
ଚତୁର କାଯ  ଓ ଶ  Clever Acts and Words 920-929 
ଭାଗ ର କାହାଣୀ Tales of Fate 930-949 .7;68 
ଠକ ଓ ହତ ାକାରୀ Robbers and Murderers 950-969 
ବା ବବାଦୀ କାହାଣୀ Other Realistic Tales 970-999 

5.  ଧୂ  ଏବଂ ଭୂତେ ତ ଗ  Tales of the Stupid Ogre 
(Giant, Devil) 1000-1199 

ମ ଅନୁବ ନ Labour Contract 1000-1029 
ମଣଷି ଓ ରା ସ ମ େର ବ ୁତା Partnership between 
Man and Ogre 1030-1059 
ମଣଷି ଓ ରା ସ ମ େର ତେିଯାଗିତା Contest between 
Man and Ogre 1060-1114 
ମଣଷି ରା ସକୁ ହତ ା(ଆହତ) କରବିା Man Kills (Injures) 
Ogre 1115-1144 
ରା ସ ମଣଷିକୁ ଡରବିା Ogre Frightened by Man 
1145-1154 
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ସଇତାନ ଭିତରୁ ମଣଷି ବାହାରବିା Man Outwits the Devil 
1155-1169 
 ଆ ାକୁ ସଇତାନ କବଳରୁ ବ ାଇବା Souls Saved from 
the Devil 1170-1199 

6.  ଉପାଖ ାନ ଏବଂ ହାସ ରସା କ ଗ  Anecdotes and 
Jokes (1200-1999) 
ନେିବାଧ  ସ କେର ଗ  Stories about a Fool 1200-
1349 
ବବିାହତି ଦ ତି  ବଷିୟକ ଗ  Stories about Married 
Couples 1350-1439 
ନେିବାଧ ୀ ଏବଂ ତାର ାମୀ The Foolish Wife and 
Her Husband 1380-1404 
ନେିବାଧ ାମୀ ଓ ତାର ୀ The Foolish Husband and 
His Wife 1405-1429 
ନେିବାଧ ଦ ତ ି The Foolish Couple 1430-1439 
ନାରୀ ବଷିୟକ କାହାଣୀ Stories about a Woman 
1440-1524 

ୀ ଅନୁସ ାନ Looking for a Wife 1450-1474 
ବୃ ା ଚାକରାଣୀ ବଷିୟେର ଗ  Jokes about Old Maids 
1475-1499  
ନାରୀ ବଷିୟକ ଅନ ାନ  କାହାଣୀ Other Stories about 
Women 1500-1524 
ପରୁୁଷ ବଷିୟକ କାହାଣୀ Stories about a Man 1525-
1724 
ଚତୁର ମଣିଷ  The Clever Man 1525-1639 
େସୗଭାଗ ପୂ  ଘଟଣାଗଡୁକି Lucky Accidents 1640-
1674  
ଧୂ  ମଣିଷ  The Stupid Man 1675-1724 
ପ ିତ ଓ ଧମଗରୁୁ  ବଷିୟେର ଗମାତ Jokes about 
Clergymen and Religious Figures 1725-1849  
ପ ିତ ୁ  ଚକମା େଦବା The Clergyman is Tricked 
1725-1774  
ପ ିତ ଓ ଘ ବିାଦକ Clergyman and Sexton 1775-
1799 
ଧମଗରୁୁ  ବଷିୟେର ଅନ ାନ  ଗମାତ Other Jokes about 
Religious Figures 1800-1849 
ଅନ  େଗା ୀର େଲାକ ୁ  େନଇ ଉପକଥା Anecdotes about 
Other Groups of People 1850-1874 
ଅବା ବ କାହାଣୀ Tall Tales 1875-1999 

7. ସୂ ାନୁସାରୀ ଗ  (Formula Tales (2000-2399) 
ସୂ ାନୁସାରୀ ଗ  Cumulative Tales 2000-2100  

ସଂଖ ା, ବ ୁ, ପଶୁ, ଓ ନାମ ଆଧାରତି ସୂ ାନୁସାରୀ ଗ  Chains 
Based on Numbers, Objects, Animals, or 
Names 2000-2020 
ମତୁୃ  ଆଧାରତି ସୂ ାନୁସାରୀ ଗ  Chains Involving 
Death 2021-2024  
େଭାଜନ ଆଧାରତି ସୂ ାନୁସାରୀ ଗ  Chains Involving 
Eating 2025-2028 
ଅନ ାନ  ଘଟଣାବଳୀ ଆଧାରତି ସୂ ାନୁସାରୀ ଗ  Chains 
Involving Other Events 2029-2075 
େ ାତା ୁ  ଭକୁଆ-କରବିା ଗ  Catch Tales 2200-2299  
ଅନ ାନ  ସୂ ାନୁସାରୀ ଗ  Other Formula Tales 2300-
2399  
(Arne, Thompson, and Uther 2004: ATU Tale 
type)  

ଟାଇ  ଇେ େର େତ କଟ ି ଗ  େଗାଟଏି େଗାଟଏି ତ  
ସଂଖ ା ାରା ଚି ତି । େଗାଟଏି ଟାଇପ ଗ  କଛି ି ଭି  ରୂପେର ମଳିେିଲ 
ତାକୁ ତ  ଭାବେର ଚି ତି କରାଯାଏ । ଯଥା- ଟାଇପ 47 େଘାଡ଼ା ଶଆିଳ 
ଓ ଗ ଆକୁ ନାତମାେର, 47A ଶଆିଳ େଘାଡ଼ାର ଲା କୁ କାମଡ଼ୁ ିଧେର, 
47B େଘାଡ଼ା ଗ ଆର ଦା େର ନାତ ମାେର ଇତ ାଦ ି। ଏହପିର ିଟାଇ  
ଇେ  ସାହାଯ େର ନୂତନ ସଂଗହୃୀତ ଗ ର ବେିଶଷଣ କରାଯାଇଥାଏ । 
ଟାଇ  ଇେ େର େସଭଳ ିେକୗଣସ ିଗ  ନ େଲ ନି  ବଭିାଗେର ଏକ 
ନୂତନ ସଂଖ ା ାରା ଚି ତି କରାଯାଇପାେର (ମହାପା  1991, 59-60) 
।  

େମାଟି   
େଲାକଉପାଦାନର ୁ ତମ ଅଂଶ େହଉଛ ି େମାଟି  । ଏହା ଘଟଣା, 

ଚରି  ତଥା ବ ୁ (actor, item, incident) େହାଇପାେର । େଗାଟଏି 
କାହାଣୀେର ବା ଟାଇ  ଗ େର ଏକା କ େମାଟି  ମ  ରହପିାେର କିମା 
େଗାଟଏି େମାଟି  କୁ ଆଧାରକର ିମ  କାହାଣୀ ବକିାଶ ଲାଭ କରପିାେର । 
ଟାଇ  େ େର ସମ  କାହାଣୀକୁ ହଣ କଲାେବେଳ େମାଟି  
େ େର ସ ୃ  କାହାଣୀ ଭିତରୁ େମାଟି  ବାହାର କରବିାକୁ େହାଇଥାଏ । 
େଲାକ କାହାଣୀେର ସାଧାରଣ ମା େଗାଟଏି େମାଟି  ନୁେହଁ, କି ୁ  ସାବତ 
ମା ବା ନି ୁରା ମା େଗାଟଏି  େମାଟି  । କାରଣ, ନି ୁ ରା ମା ଭିତେର କଛି ି
େବଚୖି  ଅଛ ିଯାହା ତାକୁ ମେନର ବାେର ସାହାଯ  କେର । ଟାଇ  ଗ  
େଗାଟଏି େଗାଟଏି ନି  ଅ ଳେର ମିଳୁ ବାେବେଳ େମାଟି  ବି ବ ାପୀ 
। ଓଡ଼ଆି େଲାକ କାହାଣୀେର ମାଲୁଣୀ େଗାଟଏି େମାଟି  । େସହପିର,ି 
ପଥର ପାଲଟଯିିବା, ଉଡ ା େଢ ି, କଠାଉ, ମନପବନ େଘାଡ଼ା େଗାଟଏି 
େଗାଟଏି େମାଟି  । ି  ଥ ସ  ତା  େମାଟି  ଇେ େର 
େମାଟି  ଗଡ଼ୁକୁି 23ଟ ିମଖୁ  ବଭିାଗେର ବଭି  କରଛି ;ି ଯଥା- 
େମାଟି  ଇେ ୍ (Motif Index)  
A. େପୗରାଣିକ (Mythological Motif) A0-A499 
B.  ପଶପୁ ୀ (Animals) B0-B878  
C.  ନେିଷଧ (Taboo/Tabu) C0-C998  
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D.  ଇ ଜାଲ (Magic) D0-D2199  
E. ମତୃ (The Dead) E0-791  
F.  ବି ୟକର ବ ୁ (Marvels) F0-1099  
G.  ରା ସ (Ogres) G0-G691  
H.  ପରୀ ା (Tests) H0-H1598  
J.  ବି  ଓ ନେିବାଧ (The wise and foolish) J0-J2799  
K.  ତାରଣା (Deceptions) K0-K2388  
L.  ଭାଗ ର ପରବି ନ (Reversal of fortune) L0-L482  
M.  ଭବଷି ତ ନୟି ଣ (Ordaining the future) M0-M493  
N.  ଆକ ିକ ସେୁଯାଗ (Chance and fate) N0-N886 
P.  ସମାଜ (Society) P0-P721 
Q.  ପରୁ ାର ଓ ଶା ି (Rewards and punishments) Q0-

Q599  
R.  ବ ୀ ଓ ନବିାସତି (Captives and fugitives) R0-R355  
S.  ବବର ଓ ନୃଶଂସତା (Unnatural cruelty) S0-S481 
T.  େଯୗନତା (Sex) T0-T688   
U. ଜୀବନର େବଚୖି  (The Nature of Life U0-U599) 
V.  ଧମ (Religion V0-V542)  
W.  ଚରି  େବଚୖି  (Traits of characters W0-226)  
X.  ହାସ ବ  (Humour) X0-X1866 
Z.  ବବିଧି (Miscellaneous groups of Motifs) Z0-

Z356   
(Thompson, 1955-1958)  

େମାଟି  ଇେ ର ଏହା େକବଳ ସଂ ି  ସଚୂୀ । Motif-Index 
of Folk-Literature େର େମାଟି  ର ସଚୂୀ ଅେନକ ବି ୃତ ଓ 
ଏହା 6ଟ ିଖ େର କାଶତି । େତ କ େମାଟି  ବଭିି  ଉପବଭିାଗେର 
ବଭି  ଉଦାହରଣ ରୂପ- େପୗରାଣକି େମାଟି  ବଭିାଗେର 1. A0-A99 
ସୃ କି ା (Creator), 2. A100-A199 ସାଧାରଣ ଈ ର (Gods 
in general), 3. A200-A299 ଗେର ଅବ ିତ ଈ ର (Gods 
of the upper world), 4. A300-A399 ପାତାଳେର ଅବ ିତ 
ଈ ର (Gods of the underworld), ଓ 5. A400-A499 
ମ େର ଅବ ିତ ଈ ର (Gods of the earth) ଆଦ ିଉପବଭିାଗର 
ବି ୃତ ସଚୂୀ ୁତ କରଛି  ି । The Motif Index of Folk 
Literature ର ଅନଲାଇ  ସ  ପାଇଁ ବ : 
https://sites.ualberta.ca/~urban/  
Projects/English/Motif_Index.htm ।  

ଆେନ ଓ ଥ ସ  ତା  ଟାଇ  ଇେ ୍  ଏକ ମେଡଲ ବା ାରୂପ । 
ଏହା ବି ର ସମ  କାହାଣୀକୁ େନଇ ୁତ େହାଇନ ଲା । 
କାହାଣୀଗଡୁକିେର ଆ ଳକି ତଥା େଭୗେଗାଳକି ବବିଧିତାକୁ ଆଧାରକର ି
େସ େର ନୂତନ  େଦଖାଯାଇଥାଏ । ଅତଏବ, େଗାଟଏି େଗାଟଏି େଦଶ 
ବା ଅ ଳପାଇଁ ତ  ଟାଇ  ଇେ ୍ ୁତ କରାଯିବା ଆବଶ କ । 
ଥ ସ  ଓାେର  ରବଟ  (Warren E. Roberts)  ସହତି ମଶି ି
ଭାରତ, ପାକି ାନ, ଓ ୀଲ ାର େଲାକ କାହାଣୀଗଡୁକିର ଇେ ୍ 

Types of Indic Tales: India, Pakistan and Ceylon 
(1966) ମ  ୁତ କରଛି  ି। ଥ ସ   ପେର ଉେଦ  ନୁହ  ିଅେନକ 
େଲାକତ ବି  ନଜିନଜି ଅ ଳର େଲାକ କାହାଣୀକୁ େନଇ ଟାଇ  ଓ 
େମାଟି  ଇେ ୍ ୁତ କରଛି 2ି ।  

ଫ ସ  ( କାଯ ) 
େମାଟି  କୁ େଲାକ ଉପାଦାନର ଏକକ ଭାବେର ହଣ କରିବାେର 

ଧିା କାଶ କେଲ , କହେିଲ, େଲାକ ଉପାଦାନ ବେିଶଷଣ କରିବା 
ପାଇଁ େଯଉଁ ଏକକଟକୁି ହଣ କରାଯିବ ତାହା ‘ ିତଶିୀଳ (constant)’ 
େହବା   ଦରକାର । ଏବଂ େମାଟି  ସବଦା ପରବି ନଶୀଳ 
(variables) । କାରଣ ଉଭୟ ଚରି  ଓ କାଯ  େମାଟି  େହାଇପାେର । 

ପ  ମତେର େଲାକଗ େର ଚରି ଗଡ଼ୁକି ପରବି ନଶୀଳ । 
ଉଦାହରଣ ରୂପ, ନାୟକକୁ ଦୂରେଦଶେର ପହ ାଇବା ପାଇଁ ଉଡ ା କଠଉ 
ଦରକାର । ଏହ ି କଠଉ ତାହାକୁ ଜେଣ ସ ାସୀ, ଜେଣ ମାଲୁଣୀ, େକହ ି
େଦବତା ବା ପରୀ ଦାନ କରପିାର  ି । ଏଠାେର ଉଡ଼ାଇେନବା କାଯ ଟ ି

ିର କି ୁ  ସାହାଯ  କରୁ ବା ଚରି  ପରିବ ନଶୀଳ । ଏଣ ୁ କାଯ କୁ 
ିତଶିୀଳ ଏକକ ଭାବେର ହଣକର ି େଲାକ ଉପାଦାନର ବେିଶଷଣ 

କରାଯିବା ଉଚତି । ଅତଏବ, ନାୟକର ନାଟକୀୟ ଗତଶିୀଳତା (action 
of folktale’s dramatis personae (actor))କୁ ସଂରଚନା 
ଶୃ ଳା ଦୃ ିରୁ େଯଉଁ ଏକକ ବ ାଖ ା କରବିାେର ସହାୟକ େହାଇଥାଏ 
ତାହା େହଉଛ ି ଫ ସ  । ଫ ସ  ଏକ ଗ ର ସଂରଚନାକୁ ‘ଏକକ 
(Unit)’ ଭାବେର ଉପ ାପିତ କେର । େତେବ, ଏହା େକେତକ େ େର 
ସମ  ଗ ର ଆଧାର ମ  େହାଇଥାଏ । ଫ ସ  ଗ ର ସବେିଶଷ 
ସଂରଚନା ଦଶାଇବାେର ସ ମ େହାଇଥାଏ । ଅବଶ  ଏଠାେର ଏହା 
ଉେ ଖନୀୟ େଯ, ଏକ ଗ େର ଯଦ ିେକୗଣସ ିଏକ ଏକକ ନଥାଏ େତେବ 
ଏହା ସଂରଚନାକୁ ବ ାଘାତ କେରନାହ ।  

ଫ ସ  ବେିଶଷଣ ପାଇଁ   The Morphology of 
Folktales (1928) କୁ ାମାଣିକ ଆଧାର ଭାବେର ହଣ 
କରାଯାଇଥାଏ ।  ତା  େର ଅନୁଶୀଳନ ନମିେ  ଆେଲକଜା ାର 
(Alexsandar Afana’ sev’s)  Russian Folktales 
ସଂକଳନକୁ ଆଧାର ଭାବେର ହଣକରି େଲ । ଏହ ି େର 
ଆେଲକଜା ାର ଛଅଶହରୁ ଅ କ ପରୀକାହାଣୀ ସଂକଳତି କରି େଲ । 
ଏହ ି ସ ଳନର ୫୦ରୁ ୧୫୧ ପଯ  ାନତି େହାଇ ବା ୧୦୨ ଟ ି
ପରୀକଥାକୁ ଆେଲାଚନା ପାଇଁ େନଇ େଲ ।   ଅନୁଶୀଳନର 

ରୂପଗଡୁକି େହଲା- ୧. େତ କ ପରୀକଥା େକବଳ ମା  ଏକକ ସୂ େର 
ସଂରଚତି (constructed on the basis of one single 
string of actions or events) ତାହା େହଉଛ ି କାଯ , ୨. ାନ 
ଏବଂ ବଷିୟ (plot)କୁ େନଇ ଘଟୁ ବା ଗରୁୁ ପୂ  ଘଟଣା େହଉଚ ି

କାଯ , ୩. ବଷିୟବ ୁ (theme), େମାଟି , ଚରି , ବଷିୟ (plot or 
motivation) କାଯ  େହଉଛ ି କାହାଣୀର ଅନୁଶୀଳନ ପାଇଁ 
ଗରୁୁ ପୂ , ୪. ଯିଏ, େଯମିତ ିବ ି କାଯ ପରୂଣ େହଉନା କାହକ ି କାଯ  
ସବୁେବେଳ ାଧୀନ ଓ ସଂରଚନାଗତ ଅନୁଶୀଳନ ପାଇଁ କାରକ; ିୟା 
କମିା ଉେ ଶ  ଓ େସଗଡୁକିର ମାନସକିତା େକୗଣସଟି ି ଗରୁୁ ପୂ  ନୁେହଁ 
ବରଂ େକବଳ କାଯ ଟ ି ହ ଗରୁୁ ପୂ  ।  ତା  େର 
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କାଯ ଗଡୁକିର ଅନୁଶୀଳନ କର ି୩୧ କାଯ କୁ (୧) ସଂ ି  ସାର (୨) 
ଏକକ ପରଭିାଷା ବା ସଂ ା, ଓ (୩) ଏକ ସଚୂକ ଚି  ସହତି ଉେ ଖ 
କରଛି  ି।  

  ଦ  ୩୧ଟ ିଫ ସ  େହଉଛ—ି  
α ାଥମିକ ଅବ ା Initial situation (0)  

I.  ଗହୃର େକୗଣସ ିବ ି  ଗହୃତ ାଗ (One of the members 
of a family absents himself from home) । ସଂ ା 
(Definition): ଅନୁପ ିତ ି (Absentation) । ସଚୂକ 
(Designation): β)  

 1. େକୗଣସ ିବୟ  ବ ି  ଗହୃତ ାଗ (β1) 
2. ପିତାମାତା  ମତୁୃ େର ଦୁଃ ତ େହାଇ ଗହୃତ ାଗ (β2) 

 3. େବେଳେବେଳ େକୗଣସ ିଯବୁପିଢରି ଗହୃତ ାଗ (β3) 
II.  ନାୟକ ନମିି  େକୗଣସି ନେିଷଧ, ବାରଣ, ତଥା ଆେଦଶ (An 

interdiction is addressed to the hero) । ସଂ ା: 
ନେିଷଧ (Interdiction) । ସଚୂକ: γ  
 1. ବେିଦଶ ଯିବାକୁ େକହ ିସଧିାସଳଖ ବାରଣ କେର (γ1) 
2.  ଘର ନଛାଡ଼ବିାକୁ ଆେଦଶ ବା ାବ େଦବା (γ2) 

III. ନେିଷଧ ଅମାନ  (The interdiction is violated) । ସଂ ା: 
ଅମାନ  (Violation) । ସଚୂକ: δ  

IV. ε ଖଳନାୟକର ଓର ଉ ିବା ଉଦ ମ (The villain makes an 
attempt at reconnaissance)। ସଂ ା: ଉଦ ମ 
(Reconnaissance) । ସଚୂକ: ε  
1.  ଖଳନାୟକ େଛାଟ ପିଲା ବା ମଲୂ ବାନ ବ ୁର ଖବର ନଏି (ε1) 
2.  ନାୟକ ୟଂ ଅ ତାବଶତଃ ଖଳନାୟକକୁ ଶକେର (ε2) 
3.  ଖଳନାୟକ ଅନ େକୗଣସ ିଚରି  ମା ମେର ନାୟକ ସ କେର 

ତଥ  ସଂ ହକେର (ε3) 
V.  δ ଖଳନାୟକ ତାର ନାୟକ ସମ ତି ତଥ ପାଏ (The villain 

receives information about his  victim) । ସଂ ା: 
ତଥ କାଶ (Delivery) । ସୂଚକ: δ    
1. ଖଳନାୟକ ସିଧାସଳଖ ତାର ଶର ଉ ର ପାଏ (δ1) 
2-3. ବପିରୀତ ଉପାୟ ବା ଅନ ାନ  େକୗଶଳ େୟାଗେର ତଥ  

ସଂ ହ (δ2 δ3) 
VI.  ତାରଣା କରି ନାୟକକୁ ବା ତାର େକୗଣସ ିସ ଦ ହ ଗତ କରବିାର 

େଚ ା (The villain attempts to deceive his 
victim in order to take possession of him or 
of his belongings) । ସଂ ା: ତାରଣା (Trickery) । 
ସଚୂକ: ŋ  

1. ଖଳର ବ ନା (ŋ1) 
2. ସଧିାସଳଖ ଯାଦୁଶ ିର େୟାଗ (ŋ2) 
3. ଅନ ାନ  ଉପାୟେର ତାରଣା (ŋ3) 

VII.  ଅ ତାବଶତଃ ଖଳନାୟକକୁ ସାହାଯ  କର ିତା କବଳେର ପଡ଼ବିା 
(Victim submits to deception and thereby 
unwittingly helps his enemy) । ସଂ ା: 
(Complicity) । ସଚୂକ: ɵ  
1.  ନାୟକ ଖଳନାୟକର ସବୁ କଥାେର ରାଜ ିେହାଇଯିବା (ɵ1) 
2.  ଯାଦୁଶ ିର ବା ଅନ ାନ  ଉପାୟ ତ ି ନାୟକର ାଭାବକି 

ତି ିୟା କାଶ (ɵ2- ɵ3) 
VIII. ଖଳ ପରବିାରର େକୗଣସ ିସଦସ  ତ ିକରଥିାଏ (The villain 

causes harm or injury to a member of a 
family) । ସଂ ା: ଖଳ  (Villainy) । ସଚୂକ: A 
1.  ଖଳ କାହାରକୁି ଅପହରଣ କରେିନବା (A1) 
2.  ଖଳ େକୗଣସ ି ଯାଦୁ ବ କୁ ହ ଗତ ବା ଅପହରଣ କରବିା 

(A2) 
3.  ଖଳ ଶସ  ନ କେର ବା ଅପହରଣ କରନିଏି (A3) 
4. ଖଳ ସଯୂ କରିଣକୁ ହ ଗତ କେର (A4) 
5.  ଖଳ ଅନ  େକୗଣସ ି କାରର ଦସୁ ବୃ ି କେର (A5) 
6.  ଖଳ ଶାରୀରକି ତ ିସାଧନ କେର (A6) 
7.  ଖଳ େକୗଣସ ିବ ୁକୁ ହଠା  ଅଦୃଶ  କରାଇ ଦଏି (A7) 
8.  ଖଳ ନାୟକନାୟିକାକୁ େଲାଭିତ କେର ବା ତାକୁ ପାଇବା ପାଇଁ 

ଦାବକିେର (A8) 
9.  ଖଳ କାହାରକୁି ବହି ାର କେର (A9) 
10.  ଖଳ କାହାରକୁି ସମୁ କୁ ନେି ପ କରିବାକୁ ଆେଦଶ ଦଏି 

(A10) 
11.  ଖଳ କାହାରକୁି ବଶୀଭୂତ କେର (A11) 
12. ଖଳନାୟକ ଜଣକ ାନେର ଅନ  କାହାରକୁି ଉପ ାପିତ କେର 

(A12) 
13.  ଖଳନାୟକ ହତ ାକେର (A13) 
14. ଖଳନାୟକ କାହାରକୁି ବ ୀ ବା ଅଟକ କେର (A14) 
15. ଖଳନାୟକ ବା ତାମଳୂକ ବବିାହର ଧମକ ଦଏି (A15) 
16. ଖଳନାୟକ ମଣିଷକୁ ଖାଇେଦବାର ଭୟ େଦଖାଯାଏ (A16) 
17.  ଖଳ ରାତେିର ଉ ାତ ସୃ ିକେର (A17) 
18.  ଖଳ ଯୁ  େଘାଷଣା କେର (A18) 

VIIIa.ପରିବାରର େକୗଣସ ି ସଦସ  ନକିଟେର କଛି ି ଅଭାବ 
େଦଖାଯାଏ (A member of a family lacks something 
or desires to have something) । ସଂ ା: ଅଭାବ (Lack) 
। ସଚୂକ: a    

1.  ପ ୀର ଅଭାବ (a1) 
2.  ଯାଦୁ ବ ର ଅଭାବ (a2) 
3.  ଯାଦୁଶ ିରହତି େକୗଣସ ିବି ୟକର ବ ୁର ଅଭାବ (a3) 
4.  କାହାର ିେ ମ ବା ମତୁୃ  ନହିତି ବ ୁର ଅଭାବ (a4) 
5.  ଅଥ ବା ଜୀବନଧାରଣ ସାମ ୀର ଅଭାବ (a5) 
6.  ଅନ ାନ  ଅଭାବ (a6) 
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IX.  ଦୁଭାଗ  କିମା ଅଭାବ େଦଖାଦଏି, ନାୟକକୁ ଆେଦଶ, ଅନୁେରାଧ 
କରାଯାଏ, ତାକୁ ଯିବାକୁ ଅନୁମତ ିମିେଳ (Misfortune or lack 
is made known; the hero is approached with 
a request or command; he is allowed to go 
or he is dispatched) । ସଂ ା: ସଂେଯାଗ-କାଯ  
(Mediation): ସଚୂକ: B  
1. ସାହାଯ  ପାଇଁ କାହାର ି ାଥନା େହତୁ ନାୟକକୁ େ ରଣ (B1) 
2. ନାୟକକୁ ସଧିାସଳଖ େ ରଣ (B2) 
3. ଗୃହତ ାଗ ପାଇଁ ନାୟକକୁ ଅନୁମତ ି ଦାନ (B3) 
4. ଦୁଭାଗ  ବଷିୟ େଘାଷଣା (B4) 
5. ନବିାସତି ନାୟକକୁ ଦୂରେଦଶକୁ େ ରଣ (B5) 
6. ାଣଦ େର ଦ ିତ ବ ିକୁ େଗାପନେର ମୁ ିେଦବା (B6) 
7. େଶାକ ସଂଗୀତ ଗାନ (B7) 

X.  ନାୟକ ତେିରାଧ ପାଇଁ ରାଜେିହବା ାଥମକି ତେିରାଧ (The 
hero agrees to or decides upon 
counteraction) । ସଂ ା: ତେିରାଧ (Beginning 
counteraction) । ସଚୂକ: C     

XI. ନାୟକର ଗହୃତ ାଗ କେର The hero leaves home । 
ସଂ ା: ଗହୃତ ାଗ (Departure): ସଚୂକ:         

XII. D ସାହାଯ କାରୀ ବା ଦାତା  ଥମ କାଯ  (The hero is 
tested, interrogated, attacked etc., which 
prepares the way for his receiving either a 
magical agent or a helper) । ସଂ ା: ସାହାଯ କାରୀ ବା 
ଦାତା  ଥମ କାଯ  (First function of the Donor) । 
ସଚୂକ: D     
1. ଦାତା ନାୟକକୁ ପରୀ ା କେର (D1) 
2.  ଦାତା ନାୟକକୁ ଶ କେର (D2) 
3.  ମମୁଷୂ ୁବା ମତୃ ବ ି େକୗଣସ ିଉପକାର କରିବାକୁ ଅନୁେରାଧ 

କେର ( D3) 
4.  ବ ୀର ମୁ ି ପାଇଁ ଅନୁେରାଧ (D4) 
5.  ଦୟା େଦଖାଇବା ପାଇଁ ନାୟକକୁ ଅନୁେରାଧ (D5) 
6.  କଳହଲି  ବ ି ର ସ  ିଭାଗ କରେିଦବା ପାଇଁ ଅନୁେରାଧ 

(D6) 
7.  ଅନ  ଅନୁେରାଧ (D7) 
8.  େକୗଣସ ି ଶତଭାବାପ  ଜୀବର ନାୟକକୁ ଂସ କରବିା େଚ ା 

(D8) 
9.  େକୗଣସ ି ଶତଭାବପ  ଜୀବର ନାୟକକୁ ସଂଘଷଲି  କରବିା 

(D9) 
10. ଅଦଳବଦଳ ଉେ ଶ େର େକୗଣସ ି ଯାଦୁ ବ  ନାୟକକୁ 

ଦଶନ କରବିା (D10) 

XIII. ପରବ ୀ ସାହାଯ କାରୀର କାଯ  ଉପେର ନାୟକର ତି ିୟା 
(The hero reacts to the actions of the future 
Donor) । ସଂ ା: ନାୟକର ତି ିୟା (The hero’s 
reaction) । ସଚୂକ: E     
1.  ନାୟକ ପରୀ ାେର ଉ ୀ  ହୁଏ ବା ହୁଏନାହ (E1) 
2.  ନାୟକ ୀତ ିସ ାଷଣର ଉ ର ଦଏିନାହ (E2) 
3.  ନାୟକ ମମୁଷୂ ୁ ବ ିର କଛି ି ଉପକାର କେର ବା କେରନାହ 

(E3) 
4.  ନାୟକ େକୗଣସ ିବ ୀକୁ ମୁ ି ଦଏି (E4) 
5.  ନାୟକ େକୗଣସ ିକୃପା ାଥୀକୁ ଦୟା େଦଖାଏ (E5) 
6. ନାୟକ େକୗଣସ ିଦାୟି  ପାଳନ କେର ଓ କଳହକାରୀ  ଭିତେର 

ବୁଝାମଣା କରାଇଦଏି (E6) 
7.  ନାୟକ ଅନ  େକୗଣସ ିଉପକାର କେର (E7) 
8.  ନାୟକ ତା ବେିରାଧେର େୟାଗ କରାଯାଇ ବା େକୗଶଳରୁ 

ନଜିକୁ ର ାକେର (E8) 
9.  ନାୟକ ଶତକୁ ପରା  କେର ବା କେରନା (E9) 
10. ନାୟକ ବ  ଅଦଳବଦଳ ପାଇଁ ରାଜ ିହୁଏ, କଛି ି ତବିଦଳେର 

ପାଇ ବା ଯାଦୁ ବ ଟ ି ସେ ସେ  ବଦଳକାରୀ ବେିରାଧେର 
େୟାଗକେର (E10) 

XIV. ନାୟକର ଯାଦୁ ବ  ା ି (The hero acquires the use 
of a magical agent) । ସଂ ା: ଯାଦୁ ବ  ା ି 
(Provision of a magical agent) । ସଚୂକ: F     
1.  ଯାଦୁ ବ ର ସଧିାସଳଖ ହ ା ର (F1) 
2.  ଯାଦୁ ବ ର ା ି ାନ ନେି ଶ (F2) 
3.  ଯାଦୁ ବ ଟ ି ୁତ କରାଯାଏ (F3) 
4.  ଯାଦୁ ବ ଟ ିବି ିହୁଏ ପଣୁ ିକଣିାଯାଏ (F4) 
5.  ନାୟକର ଅକ ାତ ଯାଦୁ ବ  ା ି (F5) 
6.  ଯାଦୁ ବ ର ତଃ ଆବଭିାବ (F6) 
7.  ଯାଦୁ ବ ଟକୁି ଭ ଣ ବା ପାନ କରାଯାଏ (F7) 
8.  ଯାଦୁ ବ ଟ ିଅ କୃତ ହୁଏ (F8) 
9.  ବଭିି  ଚରି  ନାୟକର ଉପକାର କରବିାକୁ ତଃ 

ଆଗଭରେହାଇ ତାର ନେି ଶକୁ ଅେପ ା କର  ି(F9) 
XV. ନାୟକ େଖାଜୁ ବା ବ ର ଠିକଣା ପାଇଥାଏ (Hero is led to 

the whereabouts of an object of search) । 
ସଂ ା: ଯା ାପଥ ନେି ଶ (Guidance) । ସଚୂକ: G  
1.  ନାୟକର ଆକାଶ ମାଗେର ଗମନ (G1) 
2.  ନାୟକର ଳ ବା ଜଳପଥେର ଯା ା (G2) 
3.  ନାୟକକୁ େକହ ିବାଟ କେଢଇ ନଏି (G3) 
4.  ନାୟକକୁ େକହ ିରା ା େଦଖାଇ ଦଏି (G4) 
5.  ନାୟକ େକୗଣସ ିବ ୁ ାରା େଯାଗାେଯାଗ ସାଧନ କେର (G5) 
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XVI. ନାୟକ ଓ ଖଳନାୟକର ମହୁଁାମୁହ ଲେଢଇ (The hero and 
the villain join in direct combat) । ସଂ ା:  
(Struggle) । ସଚୂକ: H  
1.  ନାୟକ ଓ ଖଳନାୟକ େଖାଲା ପଡଆିେର ଲେଢଇ କର  ି

(H1) 
2.  େସମାେନ ତେିଯାଗିତାେର ଅବତୀ  ହୁଅ  ି(H2) 
3.  େସମାେନ ତାସ େଖଳ  ି(H3) 
4.  େସମାେନ ପର ର ଓଜନ ତଉଲ  ି(H4) 

XVII. ନାୟକର ଚି ଟ କରାଯାଏ (The hero is branded) । 
ସଂ ା: ଚି ଟ (Branding) । ସଚୂକ: J  
1.  ନାୟକକୁ େକୗଣସ ିଉ  ପଦାଥେର ଦାଗି ଦଆିଯାଏ (J1) 
2.  ନାୟକକୁ ମଦୁ ିବା ତଉଲିଆ ଦାନ କରାଯାଏ (J2) 

XVIII.ଖଳ ପରାଜତି େହାଇଥାଏ (The villain is defeated) । 
ସଂ ା: ବଜିୟ (Victory) । ସଚୂକ: I  
1.  ତ  ଯୁ େର ଖଳନାୟକ ପରା  ହୁଏ (I1) 
2.  ଖଳନାୟକ େକୗଣସ ି ତେିଯାଗିତାେର ପରା  ହୁଏ (I2) 
3.  ଖଳନାୟକ ତାସ େଖଳେର ପରା  ହୁଏ (I3) 
4.  ଖଳନାୟକ ଓଜନେର ପରା  ହୁଏ (I4) 
5.  ଖଳନାୟକ ଯୁ  ଆର  ନେହଉଣ ୁମତୁୃ ବରଣ କେର (I5) 
6.  ଖଳନାୟକକୁ ନବିାସତି କରାଯାଏ (I6) 

XIX. ାର େର େଦଖାଯାଉ ବା ଅଭାବ ବା ଦୁଭାଗ େର ପରପିୂ  (The 
initial misfortune or lack is liquidated) । ସଂ ା: 
ଅଭାବର ପରପିୂ  (Liquidation of Lack) । ସଚୂକ: K  
1.  ଶ ି େୟାଗ ବା େକୗଶଳେର ଉ ି  ବ ୁକୁ ହ ଗତ କରବିା 

(K1) 
2.  ପର ର କାଯ  ଅଦଳବଦଳ କର ି ବହୁ େଲାକ ର ଏକ 

ସମୟେର ଉ ି  ବ ୁ ଲାଭ (K2) 
3.  େଲାଭନ େଦଖାଇ ଉ ି  ବ ୁକୁ ଅ ିଆର କରବିା (K3) 
4.  ପବୂବ ୀ କମଫଳ ଭାବର ଅନୁସେ ୟ ବ ୁ ା  େହବା (K4) 
5.  ଯାଦୁ ବ ର େୟାଗ ଫଳେର ତତ ଣାତ ବ  ଲାଭ (K5) 
6.  ଯାଦୁ ବଳେର ଦାରି  ଅପେନାଦନ (K6) 
7.  ଅନୁସେ ୟ ବ ୁ ଧତୃ େହବା (K7) 
8.  େକୗଣସ ି ବ ି ଉପେର ଆେରାପିତ ମ ଶ ି ଖ ନ କରବିା 

(K8) 
9.  ମତୃ ବ ି ପନୁଜୀବନ ଲାଭ କରବିା (K9) 
10.  ବ ୀ ମୁ  େହବା (K10) 
11. ଯାଦୁକର ସାହାଯ େର େକୗଣସ ିବ ୁ ା  େହବା (K11) 

(ସଧିାସଳଖ ପାଇବା (KF1), େକବଳ ସଚୂନା ପାଇବା 
(KF2)) 

XX. ନାୟକର ତ ାବ ନ (The hero returns) । ସଂ ା: 
ତ ାବ ନ (Return) । ସଚୂକ:      

XXI. ନାୟକର ଅନୁଧାବନ (The hero is pursued) । ସଂ ା: 
ଅନୁଧାବନ (Pursuit) । ସଚୂକ: Pr  
1.  ଅନୁଧାବନକାରୀ ଜଣକ ନାୟକ ପେଛପେଛ ଉଡଉିଡ ି ଚାେଲ 

(Pr1) 
2.  ଅନୁଧାବନକାରୀ େଦଷୀ ବ ିକୁ େନବାପାଇଁ ଦାବୀକେର 

(Pr2) 
3. ଅନୁଧାବନକାରୀ ନଜିକୁ ନାନା ଜୀବଜ ୁ େର ରୂପା ରତି କର ି

ନାୟକର ପଥେର ପଡରିହ  ି(Pr3) 
4. ଅନୁଧାବନକାରୀ େକୗଣସି େଲାଭନୀୟ ବ ୁେର ପରଣିତକର ି

ନାୟକ ପଥେର ପଡରିେହ (Pr4) 
5.  ଅନୁଧାବନକାରୀ ନାୟକକୁ ାସକରବିାର ଉଦ ମ କେର (Pr5) 
6. ଅନୁଧାବନକାରୀ ନାୟକକୁ ହତ ାକରବିାକୁ େଚ ାକର (Pr6) 
7.  ଅନୁଧାବନକାରୀ ନାୟକ ଆ ୟ େନଇ ବା ଗଛକୁ ଦା େର 

କଣା କରବିାକୁ େଚ ାକେର (Pr7) 
XXII. Rs ନାୟକକୁ ଅନୁଧାବନରୁ ର ାକରବିା (Rescue of the 

hero from pursuit) । ସଂ ା: ର ା (Rescue) । ସଚୂକ: 
Rs  
1.  ନାୟକକୁ ଆକାଶମାଗେର ଉଡାଇ ନଆିଯାଏ (Rs1) 
2.  ଅନୁଧାବନକାରୀର ରା ାେର ତବି କ ସୃ ିକର ି ନାୟକ 

ପଳାୟନ କେର (Rs2) 
3.  ଉଡ ି ଯାଉଯାଉ ନାୟକ ଅନ  ବ ୁେର ରୂପା ରତି େହବା 

ଫଳେର ଚି ାପେଡ ନାହ (Rs3) 
4.  ଉଡଯିାଉ ବାେବେଳ ନାୟକ ନଜିକୁ ଲୁଚାଇପାେର ନାହ  

(Rs4) 
5.  ବି ାଣୀମାେନ ନାୟକକୁ ଲୁଚାଇ ରଖ  ି(Rs5) 
6.  ଉଡ ା ଅବ ାେର ନାୟକ ନଜିକୁ ପଶ ୁ ବା ପଥର ଆଦେିର 

ରୂପା ରତି କରି ଆ ର ା କେର (Rs6) 
7. ନାୟକ ରୂପା ରତି ଅନୁଧାବନକାରୀର ସାହାଯ କାରୀମାନ  

େଲାଭନକୁ ଏେଡଇ ଦଏି (Rs7) 
8.  ନାୟକ ନଜିକୁ ାସ କରବିା ପାଇଁ ସୁେଯାଗ ଦଏିନାହ (Rs8) 
8.  ନାୟକ ମତୁୃ  ମୁଖରୁ ର ାପାଏ (Rs9) 
9.  ନାୟକ ଅନ  େଗାଟଏି ଗଛକୁ େଡଇଁପେଡ (Rs10) 

XXIII. ଅଚି ା ରାଜ େର ପହ ବିା (Unrecognized, he arrives 
home or in another country) । ସଂ ା: ଅଚି ା ାନେର 
ପହ ବିା (Unrecognized arrival) । ସଚୂକ: P  

XXIV. ନକଲି ନାୟକ ଭି ଶିନୂ  ଦାବ ି ଉପ ାପନ କେର (A false 
hero presents unfounded claims) । ସଂ ା: 
ଭି ଶୂିନ  ଦାବ ି(Unfounded claims) ।ସଚୂକ: L  

XXV. ନାୟକକୁ କଠନି କାମ କରିବାକୁ ଦଆିଯାଏ (A difficult task 
is proposed to the hero) । ସଂ ା: କଠନି କାଯ  
(Difficult task) । ସଚୂକ: M  



ତ ୟ (Journal of Odia Language, Culture and Science)                                                         ISSN: 2456-9194, Vol. II, Issue. III, Dec-2018 

  
SANJAYA KUMAR BAG 18 

 

XXVI. ନାୟକର କାଯ  ସ ାଦତି ହୁଏ (The task is resolved) । 
ସଂ ା: ସ ାଦନ (Solution) । ସଚୂକ: N  

XXVII. ନାୟକର ପରିଚୟ କାଶପାଏ (The hero is 
recognized) । ସଂ ା: ପରଚିତି ି (Recognition) । ସଚୂକ: 
Q  

XXVIII. ନକଲି ନାୟକ ଚି ଟ ହୁଏ (The false hero or villain 
is exposed) । ସଂ ା: ଚି ଟ  (Exposure) । ସଚୂକ: Ex  

XXIX. ନାୟକକୁ ଭି ରୂପ ଦାନ (The hero is given a new 
appearance) । ସଂ ା: ଚି ଟ ରୂପଧାରଣ 
(Transfiguration) । ସଚୂକ: T  
1. ସାହାଯ କାରୀର ଯାଦୁ ିୟା ାରା ନାୟକ ସଧିାସଳଖ ନୂତନ 

ରୂପ ଲାଭକେର (T1) 
2.  ନାୟକ େଗାଟଏି ସରୁମ  ଅ ାଳକିା ନମିାଣ କେର (T2) 
3.  ନାୟକ ନୂତନ େପାଷାକ ପରଧିାନ କେର (T3) 
4.  ରୁଚ ିସ ତ ବା ହାସ କର ରୂପ ହଣ (T4) 

XXX. ଖଳନାୟକକୁ ଶା ି ଦାନ (The villain is punished) । 
ସଂ ା: ଶା ି (Punishment) । ସଚୂକ: U  

XXXI. ନାୟକର ବବିାହ ଓ ସିଂହାସନ ଆେରାହଣ (The hero is 
married and ascends the throne) । ସଂ ା: ବବିାହ 
(Wedding) । ସଚୂକ: W  
1.  ବବିାହର ତଶିତୃ ି(W1) 
2.  ୀ ବେିୟାଗ ଓ ଅେନଷଣ ଫଳେର ପନୁବବାହ (W2) 
3.  କନ ା ଓ ରାଜ  ଦାନ (W3) 
4.  ସଂିହାସନ ବନିା ବବିାହ (W4) 
5.  େକବଳ ସଂିହାସନ ା ି (W5) 
6.  କନ ା ବଦଳେର ଅଥ ବା ପରୁ ାର ା ି (W6) 

(  2009, 26-65) 
ଏହା   ଦ  31ଟ ି କାଯ ର ସଚୂନା ମା  । ଏହ ିସୂଚନାଗଡୁକୁି 

ବି ାରିତ ଭାବେର ଆେଲାଚନା କରଛି  ି  । ଏହା ବ ତୀତ, ଦୁଇଟ ିଅଥ 
କାଶକରୁ ବା ଉପାଦାନର େଗାଟଏି କାଯ  େ େର କିପରି 

ସଂେଯାଜନ (assimilation) ହୁଏ, କାଯ ଗଡୁକିର ଆ ଃସ କତ 
ସହାୟକ ଉପାଦାନଗଡୁକିର ବଭିି  ଦଗି ସ କେର, କାଯ କୁ ବକିଶତି 
କରୁ ବା ସହାୟକ ଉପାଦାନଆଦ ି ସ କେର, େ ରଣା 
(motivations), କାଯ  ମ େର ନୂତନ ଚରି ର ଆଗମନ 
େ େର, ନାଟକୀୟ ଚରିି  ଓ ତାହାର ଗରୁୁ ପୂ  ଆୟାମ ସ କେର, 
ତଥା ଏକା କ କାଯ  ବା େଲାକକାହାଣୀର କପିର ି ଅନୁଶୀଳନ 
କରାଯାଇପାେର େସ ବଷିୟେର ମ  ବଶିଦ ଭାବେର ଆେଲାଚନା କରଛି  ି
।  

ନମିେର ତଅେପାଇ କାହାଣୀର କାଯ ଗଡୁକି ଉେ ଖ 
କରାଗଲା— 

କାହାଣୀ 

ଜେଣ ସାଧବ ର ସାତପଅୁ େଗାଟଏି ଝଅି । ଝଅିଟ ି ସାନ । ତା ନଁା 
ତଅେପାଇ । ତଅେପାଇ ଦେିନ ଗଁା ଦା େର େଖଳୁ ବାେବେଳ  ବଧିବା 

ା ଣୀଟଏି ଆସ ିତାକୁ ତା ଲ କର ିକହଲିା େସ ତାପରି ସାଧବ ଘର ଝଅି 
େହାଇ େଲ ବାଉଶଁ କୁେଲଇ ନୁେହଁ, ସୁନା ଚା  ସହ େଖଳ ା । ତଅେପାଇ 
ତା ବାପା ପାଖେର ସନୁା ଚା  ପାଇଁ ଅଳକିଲା । ତଅେପାଇର ବାପା 
କାରଗିର ଡକାଇ ସନୁା ଚା  ଗଢାଇେଲ କି ୁ  ଚା ଗଢା େହବା ଆଗରୁ 
େଦହତ ାଗ କେଲ । ପେରପେର ତଅେପାଇର ସାତ ଭାଇ ତଅେପାଇକୁ ତା 
ଭାଉଜମାନ  ପାଖେର ଛାଡ ି େବପାର କରିବାକୁ େବାଇତ ଧରି 
ବାହାରିଗେଲ । ତଅେପାଇକୁ ଭାଉଜମାେନ ଆଦର ଯ  କରୁ େଲ । ଦେିନ 
େସଇ ବଧିବା ା ଣୀ ଆସ ି ଭାଉଜମାନ  ମ େର ତଅେପାଇ ତ ି
ବେି ଷଭାବ ସୃ କିରଗିଲା । ବଧିବା ା ଣୀ କଥାେର ଆସ ିଭାଉଜମାେନ 
ତଅେପାଇକୁ ଖାଇବା, ପିଇବାେର ହନି ା ତାକୁ େଛଳ ି ଚେରଇବାକୁ 
ପେଠଇେଲ । ତାକୁ ଢି ିଶାଳେର େଶାଇବାକୁ େଦେଲ । ଦେିନ ତଅେପାଇର 
େଗାଟଏି େଛଳ ି ହଜଗିଲା ତାକୁ େଖାଜବିାକୁ ଯାଇ େଗାଟଏି ାନେର କଛି ି
ଝଅି ଖଦୁୁରୁକୁଣୀ ପଜୂା କରୁ ବା େଦ ଲା । େସ େସଠାେର ପହ  ିେଛଳ ି
ପାଇେଲ େସ ବ ିପଜୂା କରବି େବାଲି େଦବୀ  ପାଖେର ମାନସକି କଲା । 
େଦବୀ  କୃପାରୁ େଛଳଟି ିମିଳଗିଲା । ତଅେପାଇ ଖଦୁ ଓ କୁ ା ପିଠାେଦଇ 
େଦବୀ  ପଜୂା କଲା । ଇତ ି ମ େର ତଅେପାଇର ଭାଇମାେନ ବଣିଜରୁ 
େଫରଆିସେିଲ । ସମ  ଘଟଣା ଜାଣବିାପେର ଭାଉଜମାନ ୁ ଦ େଦବା 
ସହତି ପରିତ ାଗ କେଲ ଓ ପଣୁିଥେର ବବିାହ କେଲ । ପେରପେର 
ତଅେପାଇର ବବିାହ ମ  େହଲା3 ।  

କାଯ  
X ( ାଥମିକ ଅବ ା) ତଅେପାଇ ବାପା, ମା ଓ ଭାଇ  େମଳେର 

ଆନ େର କାଳାତପିାତ କରୁ ଲା ।  
N1 (େଖଳର ବ ନା) ସନୁାଚା  ଗଢାଇେଦବାକୁ ବାପା ଠାେର 

ଅଳ ିକରିବା ପାଇଁ ବଧିବା ା ଣୀ ତଅେପାଇକୁ ବ ାଇଲା । 
Z1 (ନାୟକ ଖଳନାୟକ କଥାେର ରାଜ ି େହାଇଯିବା) ତଅେପାଇ 

ବଧିବା ା ଣୀ କଥାେର ରାଜେିହାଇଗଲା । 
B2B3 (ମତୁୃ , ବେିଦଶ ଯା ା) ତଅେପାଇର ବାପା, ମା ମେଲ, 

ଭାଇମାେନ ବାଣଜି  କରଗିେଲ । 
A6 (ଅଭାବ) ତଅେପାଇ େଛଳ ିହଜାଇଲା । 
B2 (ନାୟକକୁ ସଧିାସଳଖ େ ରଣ) ତଅେପାଇକୁ େଛଳ ି େଖାଜ ି

ଆଣବିାକୁ କୁହାଗଲା ।  
 (ନାୟକର ଗହୃତ ାଗ) ତଅେପାଇ େଛଳ ିେଖାଜବିାକୁ ଗଲା । 

D (ସାହାଯ କାରୀ  ିୟାଶୀଳତା) େଦବୀ ଖଦୁୁରୁକୁଣୀ 
ତଅେପାଇର ସହାୟ େହେଲ । 

K (ଅଭାବର ପରପିୂ ) େଛଳଟି ିମିଳଗିଲା । 
U (ଖଳନାୟକକୁ ଶା ି ଦାନ) ତଅେପାଇର ଭାଉଜମାନ  ନାକ 

କଟାଗଲା । 
W (ବବିାହ) ତଅେପାଇର ବବିାହ େହଲା । 
X N1Z1B2B3A6   D K U W    
(ମହାପା  ୧୯୯୧, ୧୧୧-୧୨) 
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ଟାଇ  େହଉ ବା େମାଟି  ବା ଫ ସ  ଏଗଡୁକି ସବୁ 
େଲାକକାହାଣୀର ଏକ ଏକ ଏକକ । କାହାଣୀର ସଂରଚନା ଓ 
ସଂରଚନାଗତ ବଭିି  ଆୟାମକୁ ଅନୁଶୀଳନ କରବିାେର ଏହା ସହାୟକ 
େହାଇଥାଏ । ଏଠାେର ଟାଇ  େମାଟି  ଓ ଫ ସ  ର ଏକ ତୁଳନା କ 

ରୂପ ବ —  

 
  କାଯ  ଅନୁଶୀଳନର େକେତାଟ ି ଉେ ଖନୀୟ ଦଗି 

େହଉଛ—ି ୧. େକବଳ ିରୀକୃତ କାଯ  ବ ତୀତ ଅନ  କାଯ ଗୁଡକି 
ସବୁେବେଳ ଏକ ଶୃ ଳାକୁ ଅନୁସରଣ କରଥିାଏ, ୨. କାହାଣୀଗଡୁକି ଏକ 
‘ଅନୁ ମ (sequence)’େର ଥାଏ; େତ କ ଅନୁ ମ ଉପଯୁ  
‘ସମୟାନୁ ମ (in appropriate temporal order)’େର ସ ତି 
େହାଇ ଏକ ଆଖ ାନ ବୃ  ତଆିର ିକରଥିାଏ , ୩. େତ କ କାଯ  ବଭିି  
ଘଟଣା ( କାଯ ର ରୂପ)ସହତି ଅତ ି ସେମଦନଶୀଳ ଭାବେର ଜଡତି 
ଥାଏ,  ତା  କପସେର ଉପଲ  କାଯ ର ରୂପଗଡୁକିର ତାଲିକା 

ୁତ କରଛି  ି (େତେବ ଅନ  ରୂପଗଡୁକି ଉପଲ  େହବା ସ ାବନା 
ମ  ଅଛ)ି, ୪. ପରୀକଥା ଆଖ ାନକାରୀମାେନ େକବଳ ସାତଟ ି ଚରି  
ଭିତେର ହ େସମାନ  ଆଖ ାନ ୁତ କର  ି — କ) ନାୟକ, ଖ) 
ଛଦନାୟକ, ଗ) ଖଳନାୟକ, ଘ) ଦାତା ବା ଉପଲ କାରୀ, ଙ) 
ସାହାଯ କାରୀ, ଚ) େ ରକ, ଛ) ରାଜକୁମାରୀ ଏବଂ କମିା ତା  ପିତା, ୫. 
ସମ  ପରୀକଥା ସମାନ କାରର କାଯ  ମ େର ସଂରଚତି, ଯଦଓି 
ସମ  କାଯ  ସମ  କାହାଣୀେର ଉପଲ  େହାଇନପାେର ଓ ୬. ସମ  
ପରୀକଥାଗଡୁକିେର ସମାନ େମୗଳକି ସଂରଚନା େଦଖାଯାଏ । 

ଅନୁରୂପ ଭାବେର  ତା ର ଏହ ି କାଯ  ଅନୁଶୀଳନେର 
କଥାନକିାର ତା  ପରେିବଷଣେର େକଉଁ େକଉଁ େ େର ପରବି ନ 
କରପିାରନିଥା  ିତଥା କରପିାର  ିନାହ େସବଷିୟେର ଆେଲାଚନା କରିଛ  ି
। କଥାନକିାର େଯଉଁସବୁ େ େର ପରବି ନ କରପିାର ନିାହ େସଗୁଡକି 
େହଉଛ—ି (୧) କାହାଣୀର ସମ  କାଯ  ଅନୁ ମ ବା ଦ  ଶୃ ଳାକୁ 
ଆଧାର କରଥିାଏ ଯାହାକୁ କଥକ ପରବି ନ କରପିାରିନଥା  ି। (୨) କଥକ 
େକୗଣସ ିଉପାଦାନର ତି ାପନ କରିବା ସ ବନୁେହଁ ଯାହା ସହତି ଅନ  

କାଯ ଗଡୁକି ଜଡତି ଥାଏ । (୩) େସହପିର,ି କଥକ ନଜି ଇ ା ଅନୁସାେର 
ବ ି ବା ଚରି  ଚୟନ କରପିାରନିଥା  ି । େତେବ, ଏହା ଅେନକତଃ 
ଆେପ ିକ ।  (୪) ାଥମକି ଅବ ା ଓ କାଯ  ଭିତେର ଏକ ନି  
ଶୃ ଳାଥାଏ ଯାହା ପରବି ନ କରବିା ସ ବ େହାଇନଥାଏ ।  ଅନ  
ପ େର କଥାନକିାର େଯଉଁ େକେତାଟ ିେ େର ପରବି ନ କରପିାରବିାର 
ଅ କାର ରଖ  ିେସଗଡୁକି େହଲା— (୧) େଯଉଁ କାଯ  େସ ପରେିବଷଣ 
କରବିାକୁ  ଚାହା  ିନାହ ବା ବପିରୀତ ଭାେବ ଉପ ାପନ କରିବାକୁ ଚାହା  ି
। (୨) କଥକ ନଜି ପସ ର ାରୂପ ଯାହାସାହାଯ େର କାଯ  ପୂରଣ 

େହାଇଥାଏ ତାହାକୁ ଭି  ରୂପେର, ଭି  େଶୖଳୀେର, ଭି  ପୃ ଭୂମିେର 
ପରେିବଷିତ କରପିା  ି। (୩) କଥକର ନାଟକୀୟ ଚରି  ତଥା ଅନ  ଚରି  
ଆଦରି ନାମକରଣ ନଜି ପସ  ଅନୁସାେର କରପିାରେିବ ତଥା ାନୀୟତାକୁ               
େଯାଡ ିକାହାଣୀକୁ ଜୀବ  ଓ ଅଂଶ ହଣକାରୀ-ସ କତ    କରପିାର  ି । 
(୪) କଥକର ପରେିବଷଣର ଭାଷା, େଶଳୖୀ, ପରିେବଷଣଗତ ନୂତନ 
ସଂେଯାଜନା ଆଦ ିନଜି ଅନରୂପ କରପିାର  ି।  

କାଯ  େହଉଛ ି ଘଟଣାଗଡୁକିର ଗୁରୁ ପୂ  ଘଟଣାବଳୀ ଯାହା 
କାହାଣୀକୁ ୟଂସ ୂ  େହବାେର ସହାୟକ େହାଇଥାଏ । ଅନ  ଅଥେର, 
‘ କାଯ  (function)’ = ‘କାଯ  ବା ଘଟଣା (action or event)’ 
+ ‘ଅବ ା (position)’ Function is understood as an 
act of a character, defined from the point of view 
of its significance for the course of the action ( 
Propp 2009, 21) । କାଯ ଗଡୁକି ସଫଳ ଭାେବ ସଂଗଠତି 
େହାଇଥାଏ, େବେଳେବେଳ ଉେ ଶ  ପରୂଣେର ବଫିଳ ମ  େହାଇଥାଏ 
ଯାହାକୁ ପ neg. ଭାବେର ଚି ତି କର ,ି କମିା ଅେପ ିତଠାରୁ ଭି  
େହବାର ସ ାବନା ମ  ଥାଏ ଯାହା contr. ଭାବେର ଚି ତି । େସହପିରି, 
ଦାତା ବା ସାହାଯ କାରୀ (donor)  ପରୀ ାେର ା କାରୀ ସଫଳ ନ 
େହାଇପାେର ଓ ସାହାଯ କାରୀ ବ ୁ ବା ବ  ା କରନିପାେର ଯାହା 
Fneg. ଭାବେର ଚି ଟ କରାଯାଇଥାଏ, ଦାତା ସାହାଯ  କରିବା ପରବିେ  

ାପକକୁ ଦ ିତ କରବିାର ସ ାବନା ମ  େଦଖାେଦଇଥାଏ ଯାହା 
Econtr. ଭାବେର ଚି ଟ କରାଯାଏ । ନି  ସମୟସୀମା ପବୂରୂ 
କମସ ାଦତି େହେର ତାହାକୁ *N ଭାବେର, ଛଦ ନାୟକ କିମା 
ଖଳନାୟକକୁ ମାକରାଗେଲ U neg ଚି ଟ  କରାଯାଏ । ଏହା ବ ତୀତ, 
ଅ  ଓ ବାହ  ାରୂପଗଡୁକୁି ଭାବେର ଚି ଟ କରାଯିବା ସହ ପଥ ଚି ଟ 
ସମୟେର ବଦିୟ େନବାକୁ ˂, ସଚୂନା ଦାନ କରୁ ବା ଉପକରଣର 
ସଂଚାରଣକୁ Ƴଭାବେର ଚି ଟ କରାଯାଇଥାଏ । ଅନୁରୂପ, େ ରଣା 

ଦାନକୁ mot., ଯୁ ା କ କାଯ କୁ pos. or +, ଋଣା କ କାଯ କୁ 
neg. or —, ସଂେଯାଜକିା ଆଦ(ିconnectives) § କୁ, ‘ -ି ରୀୟ 
ବା ବହୁଧା ସଂେଯାଜକିା (connectives trebles)’କୁ  ⋮ ଭାବେର 
ଚି ଟ କରାଯାଏ । 

ସଂରଚନା ଅ ୟନ େ େର  ମ  େଫାେଲାଜ ି ଉେ ଖନୀୟ ଓ 
ଅତ  ଉପାେଦୟ । ପରାମଶଦାତା ଠାରୁ ା  ବା େ  ଅ ୟନରୁ 
ସଂଗହୃୀତ େଲାକ ଉପାଦାନର ‘େରୖ କ ଗଠନ (linear sequence 
of elements)’ ତଥା ସଂରଚନା ଅନୁଶୀଳନ କରବିାେର ଏହା 
ଗରୁୁ ପୂ  ଭୂମକିା ହଣକରଥିାଏ । ଏହ ିେରୖ କ ଅନୁ ମିକ ସଂରଚନାକୁ 
ଆେମ ‘ସି ା  ମାଟି  (syntagmatic)’4 ସଂରଚନା ଭାବେର ହଣ 
କରପିାରବିା । େଲାକ ଉପାଦାନଗଡୁକିର ସଂରଚନାକୁ ଅନ  ଏକ େଶୖଳୀେର 
ମ  ଅନୁଶୀଳ କରାଯାଇଥାଏ । ା  ତଥା ଦ  ରୂପକୁ ‘ପନୁଃ-ଅନୁ ମ 
(regroup)’କର ି ‘ -ିଆଧାର ି ବପି  ସି ା  (binary principle 
of opposition)’5 ଅନୁସାେର ଏହ ିଅନୁଶୀଳନ କରାଯାଇଥାଏ ଯାହା 
‘ପାରାଡି  ମାଟି  (paradigmatic)’6 ଅନୁଶୀଳନ କୁହାଯାଏ । ଏହ ି
ସି ାଗମାଟି  ଓ ପାରାଡି  ମାଟି  ଅନୁଶୀଳନ ସାଧାରଣତଃ ଭାଷା 
ବି ାନକୁ ଆଧାରକର ି ବକିଶତି େହାଇଛ ି ।   ମରେଫାେଲାଜ ି
oicotypes ଗଡୁକୁି ଚି ଟି କରବିାେର ସହାୟକ େହାଇଥାଏ । Von 
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Sydow's  oicotype7 େହଉଛ ି ବାରମାର ଦୃ େିଗାଚର 
େହଉ ବା େଲାକ ଉପାଦାନର ାରୂପ । ଏହାସହତି ାନୀୟ ତ  
େମାଟି  ତଥା ‘ଆ ସାଂ ତୃକି ାରୂପଗଡୁକି (cross-cultural 
frames)’ ମ  ଅନୁଶୀଳନ କରାଯିବା ସ ବ େହାଇଥାଏ । ପ  
ଅନୁଶୀଳନ େକବଳ େଲାକକାହାଣୀ ନୁେହଁ ଅନ  ସମ  କାର ବାଚକି 
େନବୖାଚକି େଲାକଧାରା େ େର ମ   ଯଜୁ  । ଏପରକି ି ସାହତିି କ 
ଉପାଦାନ, କମିକ ଆେଲଖ , ସେିନମା ତଥା ନାଟକ ଆଦରି ଅନୁଶୀଳନେର 
ମ  ଉପେଯାଗ କରାଯାଇପାେର— Propp's analysis should 
be useful in analyzing the structure of literary 
forms (such as novels and plays), comic strips, 
motionpicture and television plots, and the like 
(Dundes in his introduction Propp 2009, xiv)”8 । 
େତେବ, ଏହା ଉେ ଖନୀୟ େଯ, “.Propp's analysis is a 
landmark in the study of folklore. Despite the fact 
that there is no mention of it in the standard 
treatises on the folktale, Propp's Morphology will 
in all probability be regarded by future 
generations as one of the major theoretical 
breakthroughs in the field of folklore in the 
twentieth century (op cit, xvi)” । 

ଏହ ି ବ େର ଟାଇ , େମାଟି , ଓ ଫ ସ  ବଷିୟେର ଆେଲାଚନା 
କରାଗଲା ତାହା ଏ ସ କତ ଏକ ସଚୂନା ମା  । େତେବ, େଯେକୗଣସ ି
େଲାକ ଉପାଦାନର ଟାଇ , େମାଟି , ଫ ସ  ସ କତ ଗେବଷଣା 
କରବିା ଆଗରୁ AT ଏବଂ ATU Tale Type, Motif Index of 
Folk Literature ଓ The Morphology of Folktales 

ର ବେିଶଷ ଅ ୟନ ଆବଶ କ । 
__________________________________ 
1. “...any iteration of a text is a version. This, if one had 

ten texts of a particular proverb; one would have ten 
version of that proverb. Versions which depart to a 
lesser or greater degree from the more typical forms 
can be labelled variants. Thus all variants must by 
definition be versions, but not all versions are 
necessarily variants” (Thompson 1950, 1154-1155). 

2. Ernest W. Baughman, Inger Boberg, Ralph Steele 
Boggs, Nai-Tung Ting, Stanley Robe, Hireko Ikeda 
ଆଦ ି ଇଂଲ  ଓ ଉ ର ଆେମରକିା, ଆଇ  ଲା , େ ନି , ଚୀନ, 

େମ କିା , ଜାପାନ ଆଦ ି େଦଶର ଟାଇ -େମାଟି  ଇେ ୍ ୁତ 

କରଛି  ି। 

3. ଏହା ତଅେପାଇ କାହାଣୀର ଏକ ରୂପ ମା  । ତଅେପାଇ କାହାଣୀର 

ଆଉ ଅନ  କାରା ରରୂପ ମ  େଦ ବାକୁ ମିେଳ । 

4. 4.&5. As defined by linguist Ferdinand de Saussure, 
the syntagmatic relationship between elements in 
language refers to their occurrence in a linear 
sequence. An element’s meaning depends upon its 
place in the sequence. The syntagmatic relationship 

(sometimes referred to as diachronic) may be 
represented by a series of words strung out along a 
horizontal axis. The paradigmatic relationship 
(sometimes called synchronic) refers to the 
association between all elements that could fill a 
particular place in a sequence—for example, words 
with the same grammatical function or the same or 
similar denotation (Clements 2011, 955). 
The paradigmatic approach to folk narrative structure 
has found its fullest expression in the work of Claude 
Levi-Strauss, who identified a paradigmatic pattern 
of mediated binary oppositions underlying the linear 
structures of myths from North and South America. 
... Levi-Strauss’s work had less immediate impact on 
folklore studies than the syntagmatic approach, but 
examples of other structural analyses of folklore 
from a paradigmatic perspective include Edmund 
Leach’s treatments of Old Testament narratives and 
a theory of genres developed by Elli Köngäs-
Maranda and Pierre Maranda. The concept of 
paradigmatic structure also has influenced work in 
ethnopoetics by Dell Hymes and others, who have 
applied it to texts of Native American verbal art. 
Using an approach he called ‘‘verse analysis,’’ 
Hymes, for example, discovered repeated patterns in 
narratives from Native American people along the 
northwest coast that provide the molds by which 
storytellers shape their specific performances. 
(Clements 2011, 955-96). 

6.  A binary system (also nebular opposition) is a pair of 
related terms or concepts that are opposite in 
meaning. Binary opposition is the system by which, 
in language and thought, two theoretical opposites 
are strictly defined and set off against one another. It 
is the contrast between two mutually exclusive 
terms, such as on and off, up and down, left and 
right. Binary opposition is an important concept of 
structuralism, which sees such distinctions as 
fundamental to all language and thought, in other 
words it is seen as a fundamental organizer of human 
philosophy, culture, and language.  

7.  “The local form of a text type (known as either 
oikotype or oicotype). C. W. von Sydow, who 
introduced the concept into folklore studies, 
borrowed it from biology, where ecotype means a 
variety of a species that possesses inherited 
characteristics that enable them to thrive in a 
particular habitat. Usually applied to oicotype longer 
folklore forms such as folktales and ballads, 
oikotypification occurs when regular changes occur 
in a text type’s content, style, or structure as it adapts 
to the preferred patterns of a particular locality or 
culture group” (Clements 2011, 925-6). 
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8.  ଉଦାହରଣ ରୂପ, େଲାକ ୀଡା, ବାଦ ଆଦରି ସଂରଚନା ଉପେର 
Dundes (1964, 1975), Georges, and Dundes 
(1963), ପାର ରକି ଉପକରଣ ଉପେର Glassy (1973), 
ଲି ତ ସାହତି  ଉପେର Waugh (1966), Hendricks 
(1970)  ବ  ଷବ  । 

ସହାୟକ ସଚୂୀ  
1. ମହାପା , ଶ ାମ ସୁ ର । “ଟାଇ , େମାଟି , ଓ ଫା ସ ” ।ସାହତି  

ାନ । କଟକ: ଓଡ଼ଶିା ବୁ  େ ାର, ୧୯୯୧। ୫୮-୬୩ ।  
2. ମହାପା , ଶ ାମ ସୁ ର । “   ସଂରଚନା ପ ତ”ି ।ସାହତି  ାନ  

। କଟକ: ଓଡ଼ଶିା ବୁ  େ ାର, ୧୯୯୧ । ୧୦୩-୧୧୫ ।  
3. ମହାପା , ଶ ାମ ସୁ ର । େଲାକ ସାହତି  ତ  । ୧୯୯୫ । କଟକ: 

ଓଡ଼ଶିା ବୁ  େ ାର, ୨୦୧୧ । 
4. Aarne, Antti. The Types of the Folktale: A 

Classification and Bibliography. Translated and 
Enlarged by Stith Thompson. 2nd rev. ed. Helsinki: 
Suomalainen Tiedeakatemia / FF Communications, 
1961.  

5. Baughman, Ernest W. Types and Motif-Index of the 
Folktales of England and North America. Indiana 
University Folklore Series, No. 20. The Hague: 
Mouton & Co., 1966. 

6. Boberg, Inger. Motif-Index of Early Icelandic 
Literature. Bibliotheca Arnamagnaeana, 27. 
Copenhagen: Munksgaard, 1966.  

7. Boggs, Ralph Steele. Index of Spanish Folktales. 
Folklore Fellows Communications, No. 190. 
Helsinki, 1963.  

8. Clements, William M. “Oikotype/Oicotype”. 
Folklore: An Encyclopedia of Beliefs, Customs, 
Tales, Music, and Art. 1997. eds.  Charlie T. 
McCormick and Kim Kennedy White. California: 
ABC-CLIO, LLC, 2011. 925-927. 

9. Clements, William M. “Paradigmatic/Syntagmatic”. 
Folklore: An Encyclopedia of Beliefs, Customs, 
Tales, Music, and Art. 1997. eds.  Charlie T. 
McCormick and Kim Kennedy White. California: 
ABC-CLIO, LLC, 2011. 955-956. 
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