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ସଂ ି ସାର: ମୟୂରଭଂଜ, େକ ୁଝର ଓ ବାେଲ ର ଜି ର ନୀଳଗିରି ଅ ଳେର ବସବାସ କରୁ ବା ବାଥୁଡ଼ ି ଜନଜାତ ି ଓଡଆିେର କଥା େହଉତେିଲ ବ,ି ତା ର ଶ ର 
ନଗିତ େବଚୖି  ବାଥୁଡ ିସଂ ଦାୟର ଭାଷାକୁ ଭି  କରି ଦୁନଆିେର ପରିଚତି କରିଛ ିI ବାଥୁଡ ିସଂ ଦାୟର େଲାକମାେନ ଶ ର ଆର େର ‘ଲ’ େଲ, ‘ଲ’ ପରିବେ  ‘ନ’ 

ଉ ାରଣ କରିଥା  ି I ନା ିସୂଚକ ବାକ େର ବାକ ର ଆର େର ନାଇଁ ବ ବହୃତ କରିଥା  ି I େତେବ ସମୟର ପରିବ ନେର ବ ମାନ ବାଥୁଡ ିଭାଷାେର ମ  ପରିବ ନ 
ଘଟଲିାଣି, ଯାହା ଆହୁରି ଅ କ ଗେବଷଣାର ଅେପ ା ରଖୁଛ।ି   
  

ମୁଖ ଶ : ବାଥୁଡ ିଜନଜାତ,ି ଆଦବିାସୀ, ବାଥୁଡ ିଉ ାରଣ, ଓଡଆି ଶ  
 

ଆଦବିାସୀର ଆଦଭୂିମି ଭାରତ । ଭାରତ ଏକ ଆଦବିାସୀ ବହୁଳ 
େଦଶ।ଭାରତର ରାଜ ମାନ  ମ େର ଆଦବିାସୀ ଜନସଂଖ ା ଅନୁଯାୟୀ 
ଓଡ଼ଶିାର ାନ ତିୀୟ। ଓଡ଼ଶିାେର ବାଷଠି କାରର ଆଦବିାସୀ 
ସଂ ଦାୟ େଲାକ ବସବାସ କର ।ି ସମ  ଓଡ଼ଶିାର େଲାକସଂଖ ା 
ତୁଳନାେର ଏମାନ  ସଂଖ ା ଶତକଡ଼ା ୨୨ ଭାଗ । ‘ଆଦବିାସୀ’ ବା 
‘ଉପଜାତରି ଜନସମାଜ’ କହେିଲ ଆେମ ସାଧାରଣତଃ େଯଉଁମାନ ୁ  ଜାଣ ୁ
େସମାେନ ଭାରତେର ାବଡ଼ି ଓ ଆଯ ମାନ ର ଆଗମନର ହଜାର 
ହଜାର ବଷ ପବୂରୁ ବଭିି  ଅ ଳେର ବସତ ି ାପନ କରି ରହି େଲ, 
ତା’ର େକୗଣସ ିସମୟସୀମା ଏ ପଯ  ନି ାରଣ କରାଯାଇ ନାହ । ଠି   
େସହପିରି ଆମ ରାଜ  ଓଡ଼ଶିାେର  ମ  େକଉ ଁଆବାହମାନ କାଳରୁ ରହ ି
ଆସୁଛ ,ି ତାହା ମ  କହବିା କ କର। ଭାଷାବି  ମାେନ ଏହ ି ଆଦମି 
ଅ ବାସୀ ୁ   ଅ ି  , ମୁ ା ବା େକା  େଗା ୀ େବାଲି କହଥିା ।ି ଏେବ 
ମ  ଏହ ିେଗା ୀର ନରନାରୀ ସଭ ଜଗତରୁ ବି ି  ଏବଂ ପଥୃକ େହାଇ 
ଏକ ଭି  ପୃ ବୀର ବାସି ା ଭାବେର ଘନ ଅରଣ  ଏବଂ ଦୁଗମ ପାହାଡ଼ 
ପବତ େଖାଲେର ବସବାସ କର ।ି େସମାେନ କୃତରି ସ ାନ। ନଜିର 
ଐତହି ପୂ , ରୀତନିୀତ,ି ଚାଲିଚଳଣ,ି ସଂ ାର, ଧମବି ାସ ଧର ି
େସମାେନ କୃତ ିେକାଳେର ଜନେହାଇ ତାରି େକାଳେର ହସ ,ି କା ,ି 
ଜୀବନ ବତିା  ିଏବଂ ଶୃ ଳତି, ସୁ ର ସମାଜେର ନଜିର କୀୟ ସଂ ତୃ ି
ଓ ପରଂପରାକୁ ଧରି ର  ଏମାେନ ବ ରିହଛି  ିI  

ଓଡ଼ଶିାେର ବସବାସ କରୁ ବା ୬୨ କାର ଆଦବିାସୀମାନ  ମ ରୁ 
ବାଥୁଡ଼ ି େହଉଛ  ିଅନ ତମ ବୃହ ମ ସଂ ଦାୟ I ୧୯୯୧ ଜନଗଣନା 
ଅନୁସାେର ବାଥୁଡ଼ମିାନ ର ସଂଖ ା େହଉଛ ି ାୟ ଏକଲ  ଏକ ରୀ 
ହଜାର I ଏମାେନ ମଖୁ ତଃ ମୟୂରଭଂଜ, େକ ୁଝର ଓ ବାେଲ ର ଜି ର 
ନୀଳଗିରି ଅ ଳେର ବାସକର  ିI ଏହା ବ ତତି ଝାଡଖ ,ପ ିମବ େର 
ମ  ଅ  ସଂଖ କ ବାଥୁଡ ି ସଂ ଦାୟର େଲାକ ବସବାସ କର  ି I 
ମୁଖ ତଃ ଓଡ଼ଶିାର  ତେିନାଟ ି ଜି ାେର ଏହ ି ସଂ ଦାୟ େଲାକ 
ବାସକରୁ େଲ େହଁ ମୟୂରଭଂଜ ଓ େକ ୁଝର ଜି ାେର ବହୁଳ 
ପରିମାଣେର ବସତି ାପନ କରିରହଛି  ି I ବାଥୁଡ ି ସଂ ଦାୟର ଥମ 
ବାସ ଭୂମି େହଉଛ ିଶମିଳିପିାଳ, ଏକଥା ଚ ଧର ମି  ରଚତି ‘ବଡାମ 
ପୁରାଣ’େର ବ ନା ରହଛି ିI େସ ବଡାମ ପୁରାଣେର େଲ ଛ :ି ‘ବାଥୁଡରି 
ଘର ଅେଟ ବନ  ମ େର ଶମିିଳପିାଳ ବନ  ପବତ ଗୁହାେର’ I 

ଏ ରୁ ମାଣିତ ହୁଏ େଯ ବାଥୁଡ ି ସଂ ଦାୟର ଅ ବାସୀମାେନ 
ଶମିିଳପିାଳ ମ େର ଥେମ ବସବାସ କରୁ େଲ I ବ ମାନ ସମୟ 
ବଦଳ ି ଯାଇଛ ି ଓଡ଼ଶିାର ବଭିି  ଅ ଳେର ାୟ କଛି ି କଛି ି ବାଥଡୁ ି
ସଂ ଦାୟର େଲାକ ବସବାସ କରୁଛ  ିI 

ଓଡ଼ଶିାର ଆଦବିାସୀ ସଂ ଦାୟକୁ ଭାଷା େଗା ୀ ଦୃ ିେକାଣରୁ ବଚିାର 
କେଲ ତନି ି ଭାଗେର ବଭି  କରାଯାଇପାେର 
(ମୁ ାେଗା ୀ, ାବଡିେଗା ୀ, ଭାରତୀୟ ଆଯ  େଗା ୀ)I ବାଥଡୁ ି
ଆଯ ଭାଷା େଗା ୀର ଅ ଗତ ଅେଟ I ବାଥୁଡ ି ସଂ ଦାୟର େଲାେକ 
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ଓଡ଼ଆିେର କଥାବା ା କର ,ି ମା  ଉ ାରଣେର ପାଥକ  ରହଥିାଏI ାନ 
ବେିଶଷେର ବାଥୁଡ ିସଂ ଦାୟର ଭାଷାେର କଂଚତି ପରବି ନ େହାଇଥାଏ 
I ବାଥୁଡ ି ସଂ ଦାୟର ଭାଷାକୁ ଓଡ଼ଆି ଭାଷାର ଉପ ଭାଷା କୁହାଯ଼ାଇ 
ପାରିବନାହ, ମା  ଆ ଳକି ଭାଷା କୁହାଯାଇପାେର I ଏ ଜାତ ି ଅନ  
ଜାତରି ଭାଷାକୁ ଅନୁକରଣ କର ିଆପେଣଇ େନଇଥା ,ି ଯାହାଫଳେର ଏ 
ଜାତରି ଭାଷାେର ବହୁଭାଷାର ମି ଣ େଦଖାଯାଏ I ଭା ୀ, େଦଶଆି,ଭୂୟଁା, 
ସାଉଁତ ି ଗ  ସହ ବାଥୁଡ ି ସଂ ଦାୟର ଭାଷାେର ମ  େକେତକ 
ଲ ଣଗତ ସାମ ସ  ବାର ପରିଲ ତ େହାଇଥାଏ, ତା’ର କି ି  
ଉଦାହରଣ ଏଠାେର ନଆିଯାଇପାେର I ବାଥୁଡ ିସଂ ଦାୟର େଲାକମାେନ 
ଶ ର ଆର େର ‘ଲ’ େଲ, ‘ଲ’ ପରବିେ  ‘ନ’ ଉ ାରଣ କରିଥା  ିI 
 ଓଡଆି ଶ    ବାଥୁଡ ିଉ ାରଣ 
 େଲ ବା   େନ ବା 
 ଲୁଗା   ନୁଗା 
 ଲୁଣ   ନୁଣ 
 େଲାକ   ନୁକ 

ଠି  େସହପିର ି ଶ ର ଆଦ େର ‘ଓ’ େଲ ‘ଓ’ ପରବିେ  ‘ଉ’ 
ଉ ାରଣ କରିଥା  ିଯଥା – 
 ଓଡଆି ଶ   ବାଥୁଡଉି ାରଣ 
 େକାଡ ି   କୁଡ ି
 େଗାଡ   ଗୁଡ 
 େଚାର   ଚୁର 

େସହ ିପରି  କଛି ିଶ ର ଆର େର ‘ପ’ େଲ ‘ପ’ ପରିବେ  ‘ଫ’ 
ଉଚାରଣ କରିଥା  ିଯଥା – 
 ଓଡଆି ଶ   ବାଥୁଡଉି ାରଣ 
 ପଣସ   ଫଣସ 
 ପଡବିା   ଫଳବିା 

ବାଥୁଡ ି ସଂ ଦାୟର େଲାେକ ୟିାେର ‘ବ’ ପରବିେ  ‘ତ’ ର 
ବ ବହାର କରିଥା ,ି ଯଥା- 
ଓଡଆି ଶ    ବାଥୁଡ ିଉ ାରଣ 
କହବି   କହତି  

(ବାକ - କଣ କହବି- କସି କହତି) 
େଦବ   େଦତ  
(ବାକ - ଘରକୁ ଗେଲ େଦବ - ଘରକୁ ଗେନ େଦତ) 

ଠି  େସହପିରି ‘ନାହ‘କୁ ‘ନାଇଁ’ ରୂପେର ଉ ାରଣ କରିିଥା ,ି 
ନା ିସୂଚକ ବାକ େର ବାକ ର ଆର େର ନାଇଁ ବ ବହୃତ କରଥିା  ିI  

ଓଡଆି ଉ ାରଣ  ବାଥୁଡ ିଉ ାରଣ 
ଯିବ ିନାହ   ନାଇଁ ଯିବ ି
ଖାଇ ନାହ  ନାଇଁ ଖାଇ 

 ଆଣି ନାହ  ନାଇଁ ଆଣି 
 ଆସି ନାହ  ନାଇଁ ଆସି 

ବାଥୁଡ ି ସଂ ଦାୟର େଲାକମାେନ ମାନ ାଥେର ଭବଷି ତ କାଳ 
ିୟାେର ବା ‘େବ’ ାନେର ‘େମଇଁ’ ବ ବହାର କରିଥା Iି  

 ଓଡ଼ଆି ଶ   ବାଥୁଡ ିଉ ାରଣ 
 େନେବ   େନେମଇଁ 
 ମାଗିେବ   ମାଗିେମଇଁ 
 ଖାଇେବ   ଖାଇେମଇ ଁ

ସାଧାରଣତଃ ବାଥୁଡ ିସଂ ଦାୟର େଲାକମାେନ ଆେଦଶ,ଅନୁ ା ଓ 
ଅନୁେରାଧ ସୂଚକ ିୟାେର ‘େର’ େଯାଗ କରିଥା ;ି ଯଥା: 

ଓଡ଼ଆି ଶ  ବାଥୁଡ ିଉ ାରଣ 
ନଅି  ନଅିେର (ବହଟିା ନଅିେର) 
ଦଅି  ଦଅିେର  

(େମାେତ ଖାଇବାକୁ ଦଅିେର) 
ବସ  ବସେର(ପି ାେର ବସେର) 

ଠି  େସହପିର ିେତେବ, ତାେହେଲ ଅଥେର ୟିାେର େତେନ େଯାଗ 
କରିଥା ,ି ଯଥା 
 ଓଡ଼ଆି ଶ   ବାଥୁଡ ିଉ ାରଣ 
 ଖାଅ େତେବ  ଖାଅେତେନ 
 ଗାଅ େତେବ  ଗାଅେତେନ 
 ଦଅି େତେବ  ଦଅି େତେନ 

ଓଡ଼ଆିେର ବ ବହୃତ ୟିା ମ େର ବା ‘ଉ’ ନ ି ାନେର ‘ଅ’ 
କମିା ‘ଆ’  ନ ିଉ ାରଣ କରଥିା  ିI ଉଦାହରଣ ରୂପ: 
 ଓଡ଼ଆି ଶ   ବାଥୁଡ ିଉ ାରଣ 
 ଆସୁଛ ି   ଆସଛ ି

(େକ ୁଝରର ଆନ ପରୁ ଅ ଳେର ବ ବହୃତ) 
 ଖାଉଛ ି   ଖାଆଛ ି

(େକ ୁଝରର ଆନ ପରୁ ଅ ଳେର ବ ବହୃତ) 
 େଦଖାଉଛ ି େଦଖାଛ ି

(େକ ୁଝରର ଆନ ପରୁ ଅ ଳେର ବ ବହୃତ) 
ଆମ ଓଡ଼ଆିେର ବ ବହୃତ ଅସମାପିକା ିୟା ସହତି କରି େଯାଗ କର ି

େକାଥପ େକାଥନ କରିଥା  ିI  
 ଓଡ଼ଆି ଶ   ବାଥୁଡ ିଉ ାରଣ 
 ଆସ ି   ଆସିକରି 
 ଖାଇ    ଖାଇକର ି
 େନଇ (େନଇ ଯାଅ) େନଇକର ି

(େନଇକରି ଯାଅ) 
ବାଥୁଡ଼ ିସଂ ଦାୟେର ମ  ବଭିି  କାର ତ ୟ େଯାଗ କର ିଲି  

ନି ୟ କରାଯାଇଥାଏ I ଉଦାହାରଣ ରୂପ -  
 ପୁଲି    ୀଲି  
 ଢା ୁଆ   ଢା ୁଳୀ 
 େଟାକଳା   େଟାକଳୀ  
 ଘରଭ ା   ଘରଭା ୀ 
 ବଗାଳଆି   ବଗାଳଆିଣୀ 
 େହ ାବୁଝା  େହ ାବୁଝାଣୀ  
 କ  ହଆି   କ  ହଆି ଣୀ 
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 ପା ୍  ଣିଆ  ପା ୍  ଣିଆଣୀ 
ବଚନ ଦୁ ରୁି ବଚିାରକେଲ ବହୁବଚନେର ‘ଗୁଡକି’ ‘ଗୁଡାକ’, ‘ମାନ’ 

ପରବିେ  ‘ଗା’ ବ ବହାର କରିଥା ,ି ଯଥା:  
 ଓଡ଼ଆି ଶ   ବାଥୁଡ ିଉ ାରଣ 
 ଘରଗୁଡକି   ଘରଗା  
 ପିଲାମାେନ   ପିଲାଗା  

ପୁରୁଷ ଦୃ ିରୁ ବଚିାରକେଲ ଆେମ ସାଧାରଣତଃ ତନି ି କାର ପରୁୁଷ 
ବ ବହାର କରିଥାଉ, ଥମ ପରୁୁଷ, ତିୀୟ ପୁରୁଷ, ତୃତୀୟ ପରୁୁଷ 
ଅନୁସାେର ବାକ  ିୟାପଦ କ ାର ପୁରୁଷ, ବଚନକୁ ଅନୁସରଣ କରଥିାଏ 
I ଠି  େସହପିରି ବାଥୁଡ ି ସଂ ଦାୟର େଲାକମାେନ ମ  
କେଥାପେକାଥନେର ପୁରୁଷର ବ ବହାର ଅନୁସାେର ବାକ  ୟିାପଦ, 
କ ାର ପରୁୁଷ ବଚନକୁ ଉ ାରଣ କରିଥା  ିI ଉଦାହରଣ ରୂପ:  
ଓଡ଼ଆି   ବାଥୁଡ ିଉ ାରଣ  

ଥମ ପରୁୁଷ, ଏକବଚନ– ମଁୁ // ମଇୁଁ (ମୁଇଁ ପଢୁେଛଇ)ଁ 
ତୀୟ ପୁରୁଷ ଏକବଚନ– ତୁେମ // ତୁଇଁ (ତୁଇଁ ପଢୁେଛ) 

ତୃତୀୟ ପରୁୁଷ ଏକବଚନ – େସ// ସିଏ ( ସିଏ ପଢୁଛ)ି 
ବାଦ, ବଚନ ଓ ରୂଢ ି ଦୃ ିରୁ ବଚିାର କେଲ ବାଥୁଡ ି ସଂ ଦାୟର 

େଲାକମାେନ ଚଳତି ବାଦ, ବଚନ ଓ ରୂଢ ି ଭିତେର କଛି ିମା ାେର 
ଭି ତା  ପରିଲ ିତ େହାଇଥାଏ; ଯଥା– 
େଛଳ ିଗୁତୁରିଆ, ପାଣିକୁ େଦ େନ ହୁଏ ଛାନଆି– (ଭୟାଳୁ); 
େଢେମଣା ଉ ିଛ–ି (ଘେର ଖାଇବାକୁ ନଥାଇ ଉପାସ ରହବିା) 
ଘରଅଛ ି ାର ନାହ, ଘରଣୀ େନ ଟୁ ାଇ ନାହ– (ଟସର) 
ଖ ିଏ ଧାନେର ଉେଣଇଶ ିପାଇ ଅଗାଳ ି– (ଡାହା ମିଛୁଆ) 
େର ାଳଆି ଗେ ଇ, େପଟ ବାେଟ ଛୁଆ ଧରି, ପିଠବିାେଟ ରେ ଇ – 
(ଡ ା) 
ବସିଥାେର କୁଜ ିବୁଢୀ ମୁଇଁ ଯାଉଛ ିସରେଗ ଉଡ ି– (ଝଡେିପାକ) 
ଟପିି ନଗା କୁଳ ିଆଣବି ଯେବ ,ଆମର ମନକୁ ମହବି େତେବ (େକ ୁ) 
ପିଢାକୁ ଡ ଲା ନାଉ,ପୁଅ ଝଅି କଥା େଯଣକି ିଯାଉ, ତୁ ର ଆ ର େହଉ 
( ାଥପର) 
ଦଶ େଗାଡ, ତନି ିମୁ  ଏ ଜଣକ କଏିେର ଭାଇ (ଚାଷୀ ହଳ ଲ ଳ) 
ବାଥୁଡ ିସଂ ଦାୟେର ଚଳତି େକତକ ଶ ାବଳୀ: 
ବାଥୁଡ ିଶ   ଅଥ  
ଇଁ  ି   ଏପର ି
େସଗୁଳା   େସଗୁଡାକ 
କେଟହ   ଟେିକବ ି
ସିେଠ   େସଠାେର 
ଇନାେଗ   ବ ମାନ 
ଭରରାତ ି   ମ ରା ୀ 
ଯୁଅ   ଯାଅ 
ମେକ   େମାେତ 
ଠାଣ ୁ   ଠାରୁ 
େତେଭଇଁ   ତଥାପି 

କେିସଇଁ   କଣ ପାଇଁ 
କେଟ   ଟେିକ 
ରଣଭଣ   ଅସନା 
ମରଚ   ଲ ା 
ବାଢୁଣୀ   ଝାଡୁ 
ଅଥାନବାସିଆ  ଯାଯାବର 
ଘଟୁକୁଛ ି   େଦୗଡବିା 
ବାଥୁଡ ିଶ   ଅଥ 
ଆରସି   ଆଇନା 
ଟା ର   ପଥର 
ନୁଟା   ଢାଳ 
ଶଆିଳ   ବଲୁିଆ 
େକଁଚୁଆ   ଜଆି 
କେଲଇ   ଝଡେିପାକ 
କରୁକୁଟ ି   କାଇ 
ତୁଣ   ତରକାରୀ 
ଟେକାଳା   ଯୁବକ 
ଟେକାଳୀ   ଯୁବତୀ 
ଅଜର ନଟ ି  ଘ  
େଭସି ିଆ  ମଜାଳଆି 
େହ ାବୁଝା   ଅବୁଝା 
େଛରଗବର  ଭୟଭୀତ 
େଠଟ    ମରୁଭୂମି ସଦୃଶ  
ପକାହୁ ୁଳା  ପଡଉିଠ ିଦଉଡ ି

ବାଥୁଡ ି ସଂ ଦାୟର କେଥାପ କେଥାନ ସମୟେର ଚଳତି େକତକ 
ବାକ  : 
େକକେଳ ଯାଉଛ – (କୁଆେଡ ଯ଼ାଉଛ) 
ଇନାନ ି ତୁଇଁ େଫରି ଆସିେବ – (ଏେବ ତୁ େଫରିଆସିବୁ) 
ଇଠକି ିଆସ – (ଏଠାକୁ ଆସ) 

ଯଦ ି ଏଭଳ ି ଭାବେର ଗେବଷଣା କରାଯାଏ ବାଥୁଡ ି ସଂ ଦାୟର 
େଲାକମାନ  ଉ ାରଣେର ବହୁଭି ତା ପରଲି ିତ େହାଇଥାଏ, ଏହା 
ଗେବଷଣା ସାେପ  I ଯୁଗ ବଦଳୁଛ,ି ଚଳଣି ବଦଳୁଛ,ି ଶାସନ ବ ି
ବଦଳୁଛ।ି ବାଥୁଡସିଂ ଦାୟର ିତ ି ନ ବଦଳବି କାହକ?ି ଆଶାଦୂରାଶା 
େଦଇ ଗତ ିକରୁ ବା ବାଥୁଡ ିସଂ ଦାୟ ଏେବ ଜାଗିଉଠେିଲଣି ।  ବାଥୁଡ ି
ଜାତରି େଲାକମାେନ ସମୟ ସହ ତାଳ େଦଇ ଆଗକୁ ବଢବିାକୁ 
ଲାଗିେଲଣି େତଣ ୁ ବ ମାନ ଭାଷାର ମ  ପରବି ନ ଘଟଲିାଣ ି ।    
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