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‘Khirswami and Sayanacharya’ in the View of Dhatupathved

ধাতু পাঠেভেদর দৃ ি েত

ীর ামী ও সায়ণাচায
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Abstract
Dhatupatha is one of the important part among the five parts of 'Vyakaran Shastra'. Though many similarities of
Dhatupatha are found in 'Kshirtarangini' and 'Madhabiya Dhatubritty' books, there are many differences too. The
discussion about the difference is main here. In some dhatu sutras the differences of Dhatupatha are seen at the
same time the differences of meaning too. Between the two books 'Madhabiya Dhatubritty' book is more
authentic.
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Article

ব াকরণ শাে র প িবধ অ হল – সূ পাঠ, ধাতু পাঠ, গণপাঠ, উণািদপাঠ এবং িল ানু শাসন। ধাতু েক আ য়
কের ধাতু পাঠ রিচত হেয়েছ। ধাতু র ল ণ
ধাতু ঃ”। িবিবধ
ভে

দৃ

ীর ামী। পূ ব ভারতীয় ধাতু পােঠর

বািদ, অদািদ

হয়। ধাতু সূ

কখন বা

ভৃ িত দশিট গেণ
ীর ামী কতৃ ক িভ

বা সায়নাচায কতৃ ক ধাতু সূ
ধাতু পাঠগত

বয়াকরণগণ বেলেছন – “দধািত িবিবধং শ

প ধারণকারী শ েক ধাতু বেল। পি ম ভারতীয় ধাতু পাঠ

র ামীর পু

সায়ণাচায।

সে

েভদ

িভ

পং যঃ স

ীরতরি নী , যার

মাধাবীয়া ধাতু বৃ ি

েণতা

, যার রচিয়তা মায়াণ পু

ীর ামী ও সায়ণাচােযর মেধ ধাতু পাঠগত িভ তা নানা
েপ বা অিতির

ধাতু অথবা অিতির

কট হেয় উেঠেছ। তেব অিধক

েল

ধাতু সংেযােগ পিঠত হেয়েছ, আবার কখন

ধাতু সংেযােগ পিঠত হওয়ায় উভেয়র মেধ

ে ই উভয় আচােযর ধাতু পাঠগত সাদৃ শ পিরলি ত

হয়।
“কুিথ পু িথ লু িথ ম
কেরেছন।অপরপে

িহংসাসংে শেয়াঃ” ইত াকাের

ীর ামী

“কুিথ পু িথ লু িথ মিথ মা িহংসাসংে শেয়াঃ” এই

কেরেছন। সায়নাচায পিঠত ধাতু সূ

ামী। আবার

ীরতরি নীকােরর মেত ‘িষধু ’ ধাতু

সায়নাচায ‘িষধু ’ ধাতু র পাঠ না কের ‘িষধ’ ধাতু র পাঠ কেরেছন। এই িষধু বা িষধ ধাতু
ক কের উভয় আচায য ধাতু সূ

পাঠ কেরেছন, সই সূ

পাঠ

কাের সায়নাচায ধাতু সূ িটেক পাঠ

‘মিথ’ ধাতু িটর উে খ কেরন িন

ধাতু িটেক সায়নাচায ‘মা ’ কের পাঠ কেরেছন। গত েথ

বািদগণীয় ধাতু সূ

ামী পিঠত ‘ম ’
যু

বািদগণীয়; যােক

সংখ ায় িভ তা পিরলি ত হয়।এ

ে

সূ

সংখ ায় িভ তার কারণ হল সায়নাচায কতৃ ক অিতির

ভােব – “ম

অথক ‘ সকৃ’, ‘ কৃ’

ীরতরি নীকার কতৃ ক পিঠত ধাতু সূ িট হল – “শীকৃ

সকৃ

কৃ

িক

ভৃ িত আ েনপদী ধাতু র

িক গত থাঃ”। পর

ে

িবেলাডেন” ধাতু সূ

হয়, িক

মাধবীয়াধাতু বৃ ি কার কতৃ ক পিঠত উ

পাঠ করা। গিত

ধাতু সূ িটেত ‘শীকৃ’ ধাতু িট
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অনু পি ত।‘শীকৃ’ ব তীত অপরাপর ধাতু িলেক িতিন কের উদাহরণও

ারা

‘ িক’ ধাতু র উে খ পাওয়া যায় ১। পািণনীয়ধাতু পাঠব াখ াকারক বৗ িব বা

পিঠত ধাতু সূ ে

‘ িক’ ধাতু িটর একার সহেযােগ দ বেণর
কান কান আচাযগণ উ

ধাতু িটেক ‘সীকৃ’

েপ পাঠ কেরন। এই প পাঠ মাধবীয়াধাতু বৃ ি কােরর মেত

ীরতরি নীকার পিঠত ধাতু সূ ে র

ধাতু েকই একার সহেযােগ দ বেণর
ীরতরি নীকার

-

ধাতু সূ ে

দ বেণর

ােন তা বেণর পাঠ কের ‘শীকৃ’

ারে ই বতমান।এ

‘শীকৃ’ এবং ‘ িক’ ক কন পৃ থ

ে র উদয় হয় য, যিদ ‘ িক’
ীকার করা হয়, তেব
যিদ

ধাতু দু িটর মেধ একিটেক হণ কের একই কায িস

হত,

ােন তালব বণ পােঠ অেথর ভদ ঘেট।উ

“কখ হসেন”- সানাচায পিঠত ধাতু সূ িট
ধাতু সূ িটেক ক
অথাৎ

কের মায়ণপু ে র সে ভে

ামীমতেক অবল ন কের বেলেছন য

কারেণই পৃ থ

পৃ থ

ধাতু দু িটেক সূ ে

বািদগেণ উপল

উে খ

হয়। ‘কখ’ ধাতু পরৈ পদী। উ

র ামীপু ে র ধাতু সূ গত পাঠেভদ দখা যায়। ভে

ীর ামী এই সূ িটেক “খখ হসেন” কের পাঠ করেছন। উভয়াচায ধু মা িভ
া

হন িন, অিপ চ, িভ িভ

কখিত। চকাখ ইত ািদ। অপরপে

েপ উদাহরণও
ামী

দ

দান কেরেছন। সায়নাচায

অিতির

মে য়াচায

র ামীপু

েপ ধাতু সূ িটেক পাঠ
দ

উদাহরণ িল হল – খখিত। খখা

“কিচ দীি ব নেয়াঃ” ইত াকাের য ধাতু সূ িটেক পাঠ কেরেছন, সই ধাতু সূ ে
সে

ীকার

ভােব পাঠ কেরেছন? সূ ে

করেত হত না। তদু ের সায়নাচায

পৃ থ

েপ ধাতু

ীর ামী। “ অস দ ােদঃ ােন তালব ািদ পিঠ া২থেভদাৎ পু নঃ পাঠঃ” ২।

কেরেছন

কের

েল

ােন তালব বণ ইত ািদ পাঠ কের ‘শীকৃ’ ক

অিধক বণ বা অিধক শ েক পিরত াগ কের উ
তেব অিধক বণসংেযাজন সূ ে

মে য়াচায

ােন তালব বণ কের পাঠ কেরেছন। মাধবীয়াধাতু বৃ ি কােরর মেত

অনাষপাঠ। ীর ামী এই ‘সীকৃ’ ধাতু িটর দ বেণর
কেরেছন, যা

দান কেরেছন। পু ষকােরর

উদাহরণ িল হল –

ভৃ িত।

ীরতরি নীকার

আচায সায়ন ‘কিচ’ ধাতু িটর

‘কািচ’ ধাতু িটেক পাঠ কেরেছন। ফলতঃ ধাতু পােঠ িভ তা এেস পড়েছ। ধাতু দীপ
ামীর ন ায় ‘কািচ’ ধাতু িটেক উ

ধাতু সূ ে র

ে

অ ীকার কেরছন। দীি

ে

ও ব নাথক কিচ

এবং কািচ ধাতু দু িট আ েনপদী।
ীরতরি নীকার
কেরেছন। এে ে
‘িববাস’ অেথ
িক

পিঠত “ ু ছা িব ৃ েতৗ” ধাতু সূ িটেক সায়নাচায “ ু ছা িব ৃ েতৗ” কের পাঠ

কবলমা

য ধাতু পাঠগত ভদই িবদ মান তা নয় , ধাতু র অথগত ভদও িবদ মান।

ামী ‘উিছ’ ধাতু েক

সায়নাচায ‘উিছ’ ধাতু িটর

ীকার কের বা

পাঠ কেরেছন।

হেয় পেড়েছ। তেব

সে

ীরতরি ণ া । মেন

হওয়ার কারণ

স াদক

া ঃ” ৩। সায়নাচায
পাঠ কেরেছন, সই

েপ ধাতু সূ

ােন ‘উ ী’ ধাতু র সম অেথ পাঠ করায় ধাতু পাঠ িভ

ধাতু পাঠ িভ
ধাতু সূ

হণ কের “উিছ িববােস”

বািদগেণ পরৈ পদী ‘ তজ’ ধাতু র িনিমে

েল

ীর ামী স ূ ণ িভ

হল –“কজ মেদ’’। মাধবীয়াধাতু বৃ ি
ীর ামী –‘কজ মেদ’ ইিত পঠিত”

আচায সায়ন মেন কেরন য – “উিছ ইিত

ে র পাদিটকায় উ
৪

।

েপ ধাতু সূ

“ তজ পালেন”

েপ য

পাঠ কেরেছন। ামী পিঠত ধাতু সূ িট

মেতর সমথেন বলা হেয়েছ – “অস সূ স

ােন
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ীরতরি নীকার “ টৃ
সায়নাচায “ টৃ
অিতির

ডৃ

টৃ উ ােদ” ইত াকাের য ধাতু সূ িট পাঠ কেরেছন, সই ধাতু সূ িটেক

টৃ উ ােদ”

েপ পাঠ কেরেছন। অতএব সায়নাচায

ামী অেপ ায় ‘ ডৃ ’ ধাতু িটেক

ভােব পাঠ কেরেছন। তেব ‘ ডৃ ’ ধাতু িটেক ‘ টৃ ’ ধাতু র আে িড়ত পাঠ েপ ীকার কেরেছন। তাই

ামী বেলেছন – “এনং
শ

18

ডৃ ইিত পঠি

আে িড়ত ’’

৫

। দু ইবার বা িতনবার উ ািরত শ েকই আে িড়ত

বেল। ন াস ে বলা হেয়েছ – “আে ড়েত আিধেক েনাচ েত”। সু তরাং ামীমেত ‘ ডৃ ’ আে িড়ত হওয়ায়

ধাতু পােঠর আিধক বশতঃ
ু িট িবশরেণ”

ামীর সে সায়নাচােযর উ

বািদগণীয় ধাতু সূ

ধাতু সূ ে

পাঠেভদ দৃ

পাঠ করেলও সায়নাচায “ ু িটিবশরেণ”

হয়।

ীরতরি নীকার “ িট

েপ ধাতু সূ িট পাঠ কেরেছন।

অতএব সায়নাচায ামী পিঠত বা ীকৃত ‘ িট’ ধাতু িটেক অ ীকার কেরেছন। তেব কাশকৃৎ ধাতু পােঠ উ
সূ িট অন ভােব পিঠত হেয়েছ – ‘ ু িট

িবশরেণ িবকােশ চ’

। সায়নাচােযর ন ায়

৬

মে য়াচাযও

“ ু িটিবশরেণ” পাঠ কেরন।
তাডনােথ

ীর ামী “তূ ডৃ

কেরেছন। অথাৎ সায়নাচায
কেরেছন। ধাতু দীপ

উকার সহেযােগ ধাতু িটেক পাঠ কেরেছন, আর

ামী দীঘ উকার যােগ পাঠ

ে এবং চা ধাতু পােঠ সায়নাচােযর মেতর সমথন পাওয়া যায়। আবার শাকটায়নাচায

ামীর মতেকই সমথন কেরেছন
মায়ণপু

তাডেন” পাঠ কেরেছন। সায়নাচায সিটেক “তু ডৃ তাডেন” কের পাঠ

সায়নাচায “িজ ি

। ভে

৭

র ামীর পু

ীর ামী ারা পিঠত “িজ জৃ অিভভেব” ধাতু সূ িটেক

অিভভেব” কের পাঠ কেরন। অতএব

ামী পিঠত ‘জৃ ’ ধাতু িটেক সায়নাচায ‘ি ’

কের পাঠ কেরেছন। পু ষকােরও সায়নাচােযর মতিটর সমথন পাওয়া যায়

৮

। এ

েল িজ আিদ ধাতু র অথ

অিভভব।
ভে

র ামীর পু

ধাতু সূ িটেক মায়ণপু

ীর ামী িদবািদগেণ “ সু িনরসেন”

যু

হয়। িক

পাঠ কেরেছন, সই

সায়নাচায “ ু সু অদেন” কের পাঠ কেরেছন। উভয় আচােযর মেধ এই

ও ধা থগত সাদৃ শ অনু পি ত।
অেথ

েপ য ধাতু সূ

ামী মেত িতম, তীম, ি ম ও ীম িদবািদগেণর এই ধাতু চতু য় আদীভাব

সায়নাচায তীম এবং ীম ধাতু র পাঠ কেরন িন। িতিন আদীভাব অেথ িতম, ি ম এবং

ি ম ধাতু য়েক পাঠ কেরেছন। ািদগেণ ‘ধূ ’ ধাতু ক নাথক। ামী পাঠানু সাের – “ধূ
সায়নাচায উ

ধাতু িটর ঊকারেক

িশব ামী এবং আচায কাশ প

কের পাঠ কেরেছন – “ধু
ীর ামী ন ায় উ

ীিতবলনেযাঃ।(৫/১৫) ধাতু সু িটেক সায়নাচায “ ৃ
তু দািদগেণ

েল ধাতু গত

ক েন”(৫/১০)।

ক েন”(৫/৯)। সায়নাচােযর মেত

ধাতু িটেক পাঠ কেরেছন।

ামী পিঠত “ ৃ

ীিতপালনেযাঃ” (৫/১৪) কের পাঠ কেরন।

ীর ামী “ জজ ঝঝ চছ পিরভাষেন”(৬/২১) পাঠ করেলও মাধব সেহাদর সায়নাচায

“জজ চচ ঝঝ পিরভাষনস জনেযাঃ”(৬/২০)কের ধাতু সূ িটেক পাঠ কেরেছন। অথাৎ সায়নাচায

ীর ামী

পিঠত ‘চছ’ ধাতু র

ীর ামী

ােন ‘চচ’ ধাতু র পাঠ কেরেছন। এ

েল ধা থ িভ তাও আেছ।

‘িবিচ ’ ধাতু র পাঠ কেরেছন – “ িবিচ পৃ থ ভােব”(৭/৫)। অপরপে
িবিজ পৃ থ ভােব”(৭/৫)ধাতু সূ

দািদগেণ

সায়নাচায ‘িবিজ ’ ধাতু

পাঠ কেরেছন। মে য়রি ত ও ভে াজী দীি তও

পাঠ কেরেছন (মাধবীয়াধাতু বৃ ি , ১নং পাদটীকা, পৃ া- ৪৯৭)। তু দািদগেণ

ীকার কের “

ামী ন ায় ‘িবিচ ’ ধাতু র

ীর ামী কতৃ ক “তৃ িহ িহিস
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িহংসায়া ” (৭/২৪) ইত াকাের পিঠত ধাতু সূ িটেক সায়নাচায “তৃ হ িহংসায়া ” (৭/২৪) এবং “িহিস
িহংসায়া ” (৭/২৫) কের পাঠ কেরেছন। তনািদগেণ এ প ধাতু পাঠ িভ তা দখা যায় না।
ীরতরি ণী

ে

ািদগেণ

– “খব ভূ ত দু ভােব”(৯/৬২) ধাতু সূ িট পিঠত হেলও মাধবীয়াধাতু বৃ ি েত “খচ

ভূ ত দু ভােব”(৯/৬৩) ইত াকাের পিঠত হেয়েছ। চু রািদগেণ

ীরতরি ণী

ে

র েণ”(১০/৬৩), “ছু ট ছদেন”(১০/৬৬), “পু ট সংচূ ণেন”(১০/৬৭) ইত ািদ ধাতু সূ

ীর ামী কতৃ ক পিঠত “পল
িল মাধবীয়াধাতু বৃ ি

ে

যথা েম “পাল র েণ”(১০/৬৩), “চু ট ছদেন”(১০/৬৬) এবং “মু ট সংচূ ণেন”(১০/৬৭) কের পিঠত হেয়েছ।
চু রািদগণীয় এই ধাতু সূ
দৃ া বতমান

িলর মেধ উভয় আচােযর ধাতু পাঠগত

দু িট একই িবষয়েক ক

থেক ব লাংেশ উভেয়র মেধ সাদৃ শ
নানািবধ িদেক এই দু িট
অবল ন কের উ
েপ

বল ভােব বতমান। িক

১।

কের লখা। ধাতু পােঠর, ধা েথর িদক
একই িবষয়েক ক

কের লখা হেলও

ে র মেধ বশ িকছু বসাদৃ শ ও িবদ মান। সই বসাদৃ শ িলর মেধ একিট িদেক

আেলাচনা করা হেয়েছ মা । ধাতু পােঠর দৃ ি েত পািণিন পর রােক অনু সরণ করেল
ে র

অপিরসীম। বতমােন ধাতু পাঠ

ীকার করা হয়। অতএব

ীর ামী

অনু সরণ পূ বক ধাতু পাঠ ে র অধ য়ন করাই
তথ সূ

হয়। এত ব তীত এ প অেনক

ীর ামী ও সায়নাচােযর মেধ ।

ীর ামী ও সায়নাচােযর

মাধবীয়াধাতু বৃ ি

েভদ দৃ

দ

মত িলর

িলর মেধ মাধবীয়াধাতু বৃ ি েক
িত অনাদর

দশন না কের সায়নাচােযর মত

য়।

–
ীরতরি নী , ৬নং পাদটীকা , পৃ া – ২৮ , প নদ

মান

স( াঃ)িলিমেটড , সংবৎ- ২০১৪

২। মাধাবীয়াধাতু বৃ ি , পৃ া – ৭৭ , তারা বু ক এেজি , ১৯৮৩
৩। মাধাবীয়াধাতু বৃ ি , ১নং পাদটীকা , পৃ া – ৯৭ , তারা বু ক এেজি , ১৯৮৩
৪। মাধাবীয়াধাতু বৃ ি , ১নং পাদটীকা , পৃ া – ১০০ , তারা বু ক এেজি , ১৯৮৩
৫।

ীরতরি নী , সূ সংখ া - ১৯৬ , পৃ া – ৫২ , প নদ

স( াঃ)িলিমেটড , সংবৎ- ২০১৪

৬।

ীরতরি নী , ৪নং পাদটীকা , পৃ া- ৫৬ , প নদ

স( াঃ)িলিমেটড , সংবৎ- ২০১৪

৭।

ীরতরি নী , ৩নং পাদটীকা , পৃ া- ৫৮ , প নদ

স( াঃ)িলিমেটড , সংবৎ- ২০১৪

৮।

ীরতরি নী , ১নং পাদটীকা , পৃ া- ১৪৪ , প নদ

স( াঃ)িলিমেটড , সংবৎ- ২০১৪

