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सस्ं कृतधातुभ्यः ओड़िआधातूनाम् उत्पड़िड़वषयकड़ववेचनम्
थवीर भोई
प्रस्तावना:
संस्कृ तिाङ्मयं वह विविधज्ञानविज्ञानानामागािः । संस्कृ ततः प्राकृ तभाषा जवनमगाविवत प्राकृ तव्याकिणाचायायः । ‘संस्कृ तं तत्र भिं
तत आगतं िा प्राकृ तम’् इवत आचाययहमे चन्द्रस्यैि मतम् । जना यवस्मन् िेशे प्राकृ तस्य यि् रूपं व्यिहिवन्द्त ति् िेशानसु ािं तस्या
भाषाया नामकिणमवप तथैि जायते स्म । 1 भाषाविवभः प्राकृ तभाषां महािाष्ट्री-शोिसेनी-मागधी-पैशाची-अधयमागधीनाम्ना
पञ्चधाङ्गीवियते, ताभ्यश्चानेकापभ्रश
ं भाषाशाखा जवनं लेवभिे । तिनसु ािं मागधीतः पि् यमागधी, ततश्च ़वआभआभाषाजायत ।2
पि् यमागधी एि उड्री-अपभ्रश
ं आसीविवत ़वआभआभाषावििां मतम् । नाट्यशास्त्रकािे ण उवललवखता उड्रजाविभाषा, उड्री अपभ्रश
ं भाषायाः प्रत्नस्िरूपं धाियाञ्चकाि ।3 उड्री-अपभ्रश
ं एि आधवु नक़वआभआभाषायाः स्िरूपं ितयते ।
अन्द्यास्सिाय भाितीयभाषाः संस्कृ तशब्िं व्याकिणं िा उििीकृ त्य आत्मनमलक
ं ु ियवन्द्त । सस्ं कृ तस्य सम्बन्द्धस्सिायस्िवप
भाितीयभाषासु ििीदृश्यते । ़वआभआभाषा सस्ं कृ तस्य सगोत्रत्िािस्या भाषायाः शब्ि-व्याकिणाविनामत्ु पत्तविषयके सस्ं कृ तस्य
प्रत्यक्षससम्बन्द्धो दृ्संङ्गमञ्जायते । ़वआभआभाषायाः कािक-समासप्रकिणेषु संस्कृ तव्याकिणवसद्धन्द्तास््िवचत्
समासतस््िवचच्च विस्तिश ििीदृश्यते । ़वआभआ-िैयाकिणाः सस्ं कृ तव्याकिणस्य अयनमनसु त्ृ य ़वआभआव्याकिणस्य
वनवम्मयवतमकुियत । ़वआभआभाषायां संस्कृ तस्य नैकानां धातन् ां प्रयोगस्संलक्ष्यते । संस्कृ तधातन् ां प्रभािािनेक
़वआभआतभिधातन् ामत्ु पवत्तः अभित् । शोधलेखऽे वस्मन् ‘संस्कृ तधातभ्ु यः ़वआभआधातन् ाम् उत्पवत्तविषयकवििेचनवमवत
विषयमवधकृ त्य यथामवत समासतो प्रस्तय् ते ।
ओड़िआभाषायां धातुस्वरूपड़वचारः ़वआभआभाषायां तत्समधातःु , तभिधातःु िेशजधातश्चु इवत वत्रविधधातन् ां प्रयोगो भिवत । 4 ़वआभआतत्समधातःु नाम
़वआभआभाषायां प्रयक्त
ु ा संस्कृ तस्याविकृ तधातिो भिवन्द्त । 5 संस्कृ तधाततु ः उत्पन्द्नविकृ तधातिः ़वआभआतभिधातरू
ु पेण
उच्यन्द्ते ।6 विशद्ध
ु ़वआभआधातःु एि िेशजधातःु कथ्यते । के िलं ़वआभआतत्सम-तभिधातन् ां सम्बन्द्धः संस्कृ तधातवु भः समं
ितयन्द्ते । अत्र मया स्थालीपल
ु ाकान्द्यायेनोिाहिणदृशा के षाञ्चन सस्ं कृ तधातभ्ु यः ़वआभआधातन् ामत्ु पवत्तविषयं
़वआभआसावहत्यगतप्रयोगेण सह प्रस्तय् ते ।
1. तत्समधातुः सस्ं कृ तधातन् ाम् ़वआभआतत्समधातवु भः सत्रा प्रत्यक्षसः सम्बन्द्धः ििीदृश्यते । यतो वह सस्ं कृ तस्य नैकः धातःु अविकृ तरूपेण
पावणनीयधातपु ाठवनवियष्टः अथायनसु ािम् ़वआभआभाषायां प्रयज्ु यते । कश्चन धातःु ़वआभआभाषायां वभन्द्नाथे प्रयोगं लभते ।
तिनसु ािं तत्समधातचु यं समानाथयकतत्समधातःु वभन्द्नाथयकतत्समधातःु च नाम्ना वद्वधा विभक्तंु श्यते ।
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यवस्मन् िेशे यथारिवतः प्राकृ तस्य वनिध्यते ।
तेनैि व्यिहािे ण तद्देशीयं वनरूच्यते ।। संगीत िामोिि, पृ. - 140 ।
2
वहस्टोरिकाल ़रिआ मिफोलोवज, पृष्ठम् -1-2 ।
3
शकिाभीि चण्डालशिि राविडोड्रजाः ।
हीना िनेचिाणां च विभाषा सप्तकीवतयताः ।। नाट् यशास्त्रम्- 17/48 ।
4
सा.व्या.़.व्या., पृ. - 132 ।
5
सा.व्या.़.व्या., पृ. - 132 ।
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सा.व्या.़.व्या., पृष्ठम् – 133 ।
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1.1. समानाथथकतत्समधातुः आचाययपावणवनना यथा धातपु ाठे धातन् ां रूपमथयञ्चापावठ तथैि
़वआभआभाषायामवप प्रयोगं दृग्गोचिी भिवत । अत्र समानाथयकतत्समधातन् ाम्
़वआभआभाषायाः सावहत्यगतप्रयोगेण साकं के षाञ्चन धातन् ामिु ाहिणदृष्ट्या
प्रस्तय् ते । यथा  ‘कम्प’् 7 धातःु चलनाथे सस्ं कृ ते प्रयज्ु यते, ़वआभआभाषायामवप तिथे एि
प्रयोगं लभते । यथा ़वआभआप्रयोगः - महु ुमयहु ु उवठ घोि बन्द्धक
ु ि ध्िवन, कम्पाउवछ बन सह गगन
मद्ध
ु यवन ।।8


‘पल’् 13 धातःु संस्कृ ते गत्यथयकोऽवस्त, ़वआभआभाषायामवप गत्यथे प्रयज्ु यते ।
यथा -

गण15् धातःु संख्याथे संस्कृ ते प्रयज्ु यते, ़वआभआभाषायामवप गणनाथे प्रयोगो
दृश्यते । यथा ़वआभआप्रयोगः- मातृभव् ममातृ-भाषािे ममता याहृिे जनवम नावहुँ,
ताकु येबे ज्ञानी गणिे गवणबा अज्ञानी िवहबे कावहुँ ?16

 फल् 17 - धातिु यम् ़वआभआभाषायां तत्समधात-ु ‘फल’ रूपेण विशिणाथे
प्रयज्ु यते । यथा ़वआभआप्रयोगः - मयायिाप्रकृ वत-पथे िेले बाधा
7

़वआभआप्रयोगः- िाजाहोइबे शर् जने । प्रजा पीवआभबे किधने ।22

‘शप’् 11 भ्िाविगणीयधातःु सस्ं कृ ते आिोशाथे प्रयज्ु यते, ़वआभआभाषायामवप
भत्सयनाथे प्रयङु ् क्ते । यथा-

़वआभआप्रयोगः- अबहेले धबलकािका हासे, पलाइबे शिभे िरु् ुँ तिासे ।14


1.2 ड़भन्नाथथकतत्समधातुः – संस्कृ तस्य कश्चन धातःु ़वआभआभाषायां वभन्द्नाथे
प्रयोगः ईक्ष्यते । यथा  वपन्द्ड्21 भ्ििाविगणीयधातःु संस्कृ ते संग्रहाथे प्रयज्ु यते, पिम् ़वआभआभाषायां
ताडनाथे प्रयोगो भिवत । यथा -



़वआभआप्रयोगः - के बा भत्सयनाअमङ्गले । तोते शवं पलाबा्यबले ।12


़वआभआप्रयोगः - बावन्द्धवल येबेणी मुँु आबासे थाइ,
शाप अन्द्ते येबेणी बावन्द्धवब पवु ण ।20

‘गल’् 9 चिु ाविगणीयधातःु स्रिणाथे संस्कृ ते प्रयङु ् क्तः, ़वआभआभाषायामवप
प्रस्रिणाथे प्रयोगो लभते । यथा ़वआभआप्रयोगः - तहुुँ गवलला िससाि । वक अबा िेबापटान्द्ति ।10



फले वसनाएवह फल ।18
 बन्द्ध् 19 - धातिु यम् ़वआभआभाषायां तत्समधात-ु ‘बन्द्ध’ रूपेण बन्द्धनाथे
प्रयज्ु यते । यथा -

पश्23 चिु ाविगणीय धातःु संस्कृ ते बन्द्धाथे प्रयज्ु यते पिम् ़वआभआभाषायां
प्रिेशाथे प्रयोगो लभते । यथा ़वआभआप्रयोगः - चिणे शिण पवशला । लङ्का गमने मागयिल
े ा ।।24

2. तद्भवधातुः संस्कृ तधातन् ाम् ़वआभआतभिधातवु भस्साकं पिोक्षसः सम्बन्द्धः संदृश्यते ।
़वआभआभाषायां प्रयक्त
ु ः सस्ं कृ तस्य विकृ तधातःु तभिधातरुु च्यते । सस्ं कृ तधातषु ु
िणायगम- आिेश-लोपाविवनयामाननसु त्ृ य ़वआभआतभिधातन् ानत्ु पवत्तभयिवत ।
़वआभआभाषायां संस्कृ तस्यानेकधातन् ामीषत् रूपपरिितयनेन सह धातपु ाठे पवठताथे
प्रयोगा ििीदृश्यन्द्ते ।
संस्कृतधातुतः ओड़िआतद्भवधातौ उत्पिेः ड़नयामाः - संस्कृ तधातिु ः
़वआभआतभिधातषु ु उत्पवत्तसमये के षाञ्चन वनयमाननक
ु ु ियवन्द्त । ते वनयमाः सवन्द्त 1. कुत्रवचत् स्ििगयस्य पञ्चमिणयस्य लोपागमो भिवत ।
2. सस्ं कृ तधातो सयं क्त
ु िणयः िकाि-यकािावििणायनां लोपो भिवत ।
3. कुत्रवचत् संस्कृ तधातो ऋकािाविस्ििस्य लोपो भिवत ।
4. कुत्रवचत् संस्कृ तधातो अन्द्त्यस्थहलस्य लोपो भिवत ।
5. कुत्रवचत् संस्कृ तधातो उपधास्ििो िीघो भिवत ।
6. उपसगयस्य हलन्द्तिणयस्य लोपे सवत स्थाने स्थाने पि् यस्ििो िीघो भिवत ।
7. धातो वद्वत्िलोपे सवत पि् यस्ििो िीघो भिवत ।
8. कुत्रवचत् िणयपरििृवत्तः (एकिणयस्य स्थाने अपििणयस्यागमः), अनेकत्र िणायनां
वस्थवतपरििृवत्तः जायते ।
9. अनेकत्र संस्कृ तधातस्ु थः यकाि-िकािस्य सम्प्रसािणं भिवत ।

धातपु ाठः – भ्िाविगण ।

ମୁହୁମହ
ମୁ ୁ ଉଠି ଘ ୋର ବନ୍ଧୁ କର ଧ୍ୱନି, କମ୍ପୋଉଛି ବନ ସହ ଗଗନ ମୁର୍ଦ୍ନ
ମ ି ।। पविनी पञ्चम सगय -1.1, स्ि.गं.ग्र. ।
9
गल स्रिणे । धातपु ाठः, चिु ाविगणः ।
8

10

ତହୁ ଗଳିଲୋ ରସସୋର । କି ଅବୋ ଘେବୋ ପଟୋନ୍ତର । श्री.भा.महा. -1.1.35 ।

11

धातपु ाठः, भ्िाविगणः ।

12

ଘକବୋ ଭର୍ତ୍ମନୋ ଅମଙ୍ଗଘଳ । ଘତୋଘତ ଶଂପିଲୋ ବୋକୟବଘଳ । श्री.भा.महा. 1.14.40 ।

13

धातपु ाठः, भ्िाविगणः ।

14

ଅବଘହଘଲ ଧବଳ କୋରକୋ ହୋଘସ, ପଲୋଇଘବ ଶରଘଭ େୂ ରୁ ତରୋଘସ । -मेघित् -

पब् यमघे – 470, स्ि.गं.ग्र.।
15
गण संख्याने, धातपु ाठः, चिु ाविगणः ।
16

ମୋତୃ ଭୂମି ମୋତୃ -ଭୋଷୋଘର ମମତୋ ଯୋ ହୃ ଘେ ଜନମି ନୋହିଁ,

उपयक्त
े -आगमेन-लोपावि
ु वनयमान् परिशीलनाि् ज्ञायते यि् सस्ं कृ तधातषु ु िणायिश
संभय् ़वआभआतभिधातन् ामत्ु पवत्तजाययते । वनयमावनमानिु िीकृ त्य संस्कृ तधातिु ः
़वआभआतभिधातषु ु विपरिणमन्द्ते । तद्यथा -

18

ମର୍ମୋେୋ ପ୍ରକୃ ତ-ି ପଘେ ଘେଘଲ ବୋଧୋ

ଫଘଳ ସିନୋ ଏହି ଫଳ । के .गौ.-1.1,स्ि.गं. ग्र. ।
19

बन्द्ध बन्द्धने । क्र्याविगणः । धा.पा., पृ.- 45 ।

20

ବୋନ୍ଧିଲି ଘଯ ଘବଣୀ ମୁ ଆବୋଘସ େୋଇ,

ଶୋପ ଅଘନ୍ତ ଘଯ ଘବଣୀ ବୋନ୍ଧିବ ି ପୁଣି । मेघित् -उत्तिमेघ-251, क. िा.ग्र., पृ.-11 ।
21
वपवड संघाते, धातपु ाठः, भ्िाविगणः ।

ତୋକୁ ଘଯଘବ ଜ୍ଞୋନୀ-ଗଣଘର ଗଣିବୋ ଅଜ୍ଞୋନୀ ରହିଘବ କୋହିଁ ? अर्घययथाली - मातृभव् म,

22

ରୋଜୋ ଘହୋଇଘବ ଶୂଦ୍ରଜଘନ । ପ୍ରଜୋ ପୀଡିଘବ କର ଧଘନ । श्री. भा.महा. - 2.7.38 ।

स्ि.गं.ग्र. ।

23

पश बन्द्धने, धातपु ाठः, चिु ाविगणः ।

17

24

ଚରଘଣ ଶରଣ ପଶିଲୋ । ଲଙ୍କୋ ଗମଘନ ମୋଗମ ଘେଲୋ ।। श्री.भा. महा. -2.7.24 ।

विफला विशिणे । भ्िाविगणः । धा.पा., पृ.- 12 ।
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2.1. आदेशः ़वआभआभाषायां संस्कृ तधातषु ु िणायिश
े ो भत्् िा तभिधातन् ामत्ु पवत्तः भिवत । यथा 25
 ‘कथ’् चिु ाविगणीयधातःु िा्यप्रबन्द्धाथे प्रयज्ु यते, ़वआभआभाषायां ‘कथ’्
धातो थकािं हकािािेशो भिवत । यथा -

़वआभआप्रयोगः - भङ्गायाइ पािे के चोषागला िन्द्ते
खण्ड-खण्ड हेला वक वबहन वनमन्द्त36े
 वज 37 - संस्कृ ते प्रयक्त
ु ो वजधातिु यणायगमात् ़वआभआभाषायां ‘वजण’् तभिधातत्ु िेन प्रयज्ु यते । यथा -

़वआभआप्रयोगः- िाजा पछ्
ु छा कले कवहला हसं । हे लोमपाि- बंश अबतश
ं
।।26
 ‘पत’् 27 संस्कृ तवमि ़वआभआभाषायामवप पतनाथे प्रयज्ु यते । ़वआभआभाषायां
‘पत’् धातो तकािं डकािािेशो भिवत । यथा -

़वआभआप्रयोगः - नावहुँ विश्वेभीमकु ये समिे वजवणब,
तु पवु ण िेखाउ ताि एछाि गाण्डीि ।38
 बन्द्ध39् - संस्कृ ते प्रयक्त
ु ो बन्द्धधातःु िणायगमात् ़वआभआभाषायां ‘बान्द्ध’तभिधातत्ु िेन प्रयज्ु यते । यथा -

़वआभआप्रयोगः - सेवह पथे चावल तोवलवब कुसमु पवआभब येते नयने ।।28
 ‘बधु ’्
सस्ं कृ तवमि ़वआभआभाषायामवप अिगमनाथे प्रयज्ु यते ।
़वआभआभाषायां ‘ बधु ’् धातो धकािं झकािािेशो भिवत । यथा-

़वआभआप्रयोगः - बावन्द्धवल ये बेणी मुँु आबासेथाइ,
शाप अन्द्ते ये बेणी बावन्द्धवब पवु ण ।40

29

़वआभआप्रयोगः - सखी बोइले, सवख बवु झवल नावहुँ, के मन्द्ते वथला आशा मला
के पाइुँ ?30
2.2. आगमः संस्कृ तधातषु ु िणायगमेनावप ़वआभआभाषायां धातरू
ु पं विितयते । यथा 31
 ‘िन्द्ि’्
धातःु संस्कृ तवमि ़वआभआभाषायां िोिनाथे प्रयज्ु यते ।
़वआभआभाषायां ‘िन्द्ि’् धातो आकािागमो भिवत । यथा ़वआभआप्रयोगः - ता चावहुँ वबहङ्ग-मख
ु े कावन्द्िला से बन, बवहला वनश्वास रूपे
32
प्रखि पबन ।।
 िी 33 - संस्कृ ते प्रयक्त
ु ः िीधातिु यणायगामात् ़वआभआभाषायां ‘वकण’् तभिधातत्ु िेन प्रयज्ु यते । यथा-

2.3. लोपः संस्कृ तधातषु ु िणयलोपेनावप ़वआभआभाषायां धातरू
ु पं परिितयते । यथा –
41
 खाि् - संस्कृ ते प्रयक्त
ु ः खाद्धातःु िणयलोपात् ़वआभआभाषायां ‘खा’तभिधातत्ु िेन प्रयज्ु यते । यथा़वआभआप्रयोगः- गोरुङ्कु मुँु मणइ वनज भाइसरि
खाउवछ मुँु ता मा’ि गोिसछआभाइ ।42
 गन्द्ु ज् 43 - संस्कृ ते प्रयक्त
ु ो गन्द्ु जधातःु िणयलोपात् ़वआभआभाषायां ‘गजु ’् तभिधातत्ु िेन प्रयज्ु यते । यथा़वआभआप्रयोगः - वबहगं वमथनु े कुजवन्द्त, मत्तमधपु ये गजु वन्द्त । (भागित) ।44


़वआभआप्रयोगः - न जावण मुँु पइले बोले पिािश
सबजु ावण बाबएु पशािे वकणवन्द्त महाशय हे ।34

घण् य 45 - संस्कृ ते प्रयक्त
ु ो घण् धय ातःु िणयलोपात् ़वआभआभाषायां ‘घिु ’् तभिधातरू
ु पेण प्रयुज्यते । यथा ़वआभआप्रयोगः - हेषािबे रुतगवत धाइुँले घोटक,

 चष् - संस्कृ ते प्रयक्त
ु ः चषधातिु यणायगमात् ़वआभआभाषायां ‘चोष’तभिधातत्ु िेन प्रयज्ु यते । यथा 35

36

ଭଙ୍ଗୋଯୋଇ ପୋଘେ ଘକ ଘଚୋଷୋଗଲୋ େଘନ୍ତ

ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ଘହଲୋ କି ବିହନ ନିମଘନ୍ତ कृ षक सङ् गीत, स्ि.गं.ग्र., पृ. - 357 ।
25

कथ, िा्यप्रबन्द्धे । धातपु ाठः, चिु ाविगणः ।

ରୋଜୋ ପୁଚ୍ଛୋ କଘଲ କହିଲୋ ହଂସ । ଘହ ଘଲୋମପୋେ – ବଂଶ ଅବତଂଶ ।। कोवटब्रह्माण्ड
सन्द्ु ििी, वद्वतीय छान्द्ि - 41 ।
27
धातपु ाठः,भ्िाविगणः ।
26

ଘସହି ପଘେ ଚୋଲି ଘତୋଳିବ ି କୁ ସମ
ୁ ପଡିବ ଘଯଘତ ନର୍ଘନ ।। प्रणय बललिी - प्रथम
सगय, स्ि.गं.ग्र., पृ. -141 ।
29
बधु अिगमने । धातपु ाठः, भ्िाविगणः ।
28

ସଖୀ ଘବୋଇଘଲ, ସଖି ବୁ ଝଲ
ି ି ନୋହିଁ, ଘକମଘନ୍ତ ଥିଲୋ ଆଶୋ ମଲୋ ଘକପୋଇ ?

30

तपवस्िनी सप्तम सगय, स्ि.गं.ग्र. पृ. - 116 ।
31
िवि िोिने । धातपु ाठः, भ्िाविगणः ।
32

ତୋ ଚୋହିଁ ବିହଙ୍ଗ-ମୁଘଖ କୋନ୍ଦିଲୋ ଘସ ବନ, ବହିଲୋ ନିଶ୍ୱୋସ ରୂଘପ ପ୍ରଖର ପବନ ।।

37

वज जये । भ्िाविगणः, धा.पा., पृ.- 12 ।

38

ନୋହିଁ ବିଘଶ୍ୱ ଭୀମକୁ ଘଯ ସମଘର ଜିଣିବ,

ତୁ ପୁଣି ଘେଖୋଉ ତୋକୁ ଏଛୋର ଗୋଣ୍ଡୀବ । िेणीसंहाि, िा.ना.ग्र., पृ.-33।
39

बन्द्ध बन्द्धने । क्र्याविगणः, धा.पा., पृ.- 45 ।

40

ବୋନ୍ଧିଲି ଘଯ ଘବଣୀ ମୁ ଆବୋଘସ େୋଇ,

ଶୋପ ଅଘନ୍ତ ଘଯ ଘବଣୀ ବୋନ୍ଧିବ ି ପୁଣି । मेघित् -उत्तिमेघ-251, क.िा.ग्र., पृ.-11 ।
41

खादृ भक्षसणे । भ्िाविगणः, धा.पा., पृ.- 4 ।

42

ଘଗୋରୁଙ୍କୁ ମୁ ମଣଇ ନିଜ ଭୋଇ ସରି

ଖୋଉଛି ମୁ ତୋ ମୋ’ର ଘଗୋରସ ଛଡୋଇ । कृ षक सङ् गीत-कृ षकि आत्मकथा, स्ि.गं.ग्र., पृ.-354
।
43
गवु ज अव्यक्ते शब्िे । भ्िाविगणः, धा.पा., पृ.- 6 ।

तपवस्िनी, प्रथम सगय, स्ि.ग.ं ग्र.पृ.- 95 ।

44

33

डुिीि् रव्यविवनमये । क्र्याविगणः, धा.पा., पृ.- 44 ।

34

ନ ଜୋଣି ମୁ ପଇଘଲ ଘବୋଘଲ ପରୋ େଶ

ବିହଙ୍ଗ ମିେଘୁ ନ କୁ ଜନ୍ତି,

ସବୁ ଜୋଣି ବୋବୁ ଏ ପଶୋଘର କିଣନ୍ତି ମହୋଶର୍ ଘହ ।। कृ षक सङ् गीत, स्ि.ग.ं ग्र., पृ. - 353 ।
35

चष भक्षसणे । भ्िाविगणः, भ्िाविगणः, धा.पा., पृ.- 19 ।

ଗଣୁଗୁଣୁ ଶବ୍ଦ କରିବୋ ।

ମତ୍ତ ମଧୁପ ଘଯ ଗୁଞ୍ଜନ୍ତି । (ଭୋଗବତ) । पण् यचन्द्र ़वआभआ भाषाकोश, वद्वतीयखण्ड, पृ.-2234
।
45
घण् य भ्रमणे । भ्िाविगणः, धा.पा., पृ.- 10 ।
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घघयरिघिु ाइ चि उगारि पािक ।
 ‘स्फुट्’46 भ्िाविगणीयधातःु सस्ं कृ तवमि ़वआभआभाषायां विकसनाथे प्रयज्ु यते ।
पिम् ़वआभआभाषायां ‘स्फुट्’ धातो सकािस्य लोपो जायते । यथा -

9. सियसाि व्याकिण, प. नािायण महापात्र, श्री श्रीधि िास, वनउ ष्टुडेण्टस् ष्टोि,
कटक, 2014 ।
10. सािस्ित व्यािहारिक ़वआभआ व्याकिण, डा. कृ ष्ट्णचन्द्र प्रधान, श्री
ब्रजवकशोि होता, श्री भास्कि प्रधान, सत्यनािायण बक
ु स्टोि, कटक, 2014 ।

़वआभआप्रयोगः - तापे अवधकति मलली फुवटला, अवधकबास ताि अङ्गु
छुवटला ।।47
 ‘ज्वल’् 48 भ्िाविगणीयधातःु संस्कृ तवमि ़वआभआभाषायां िीप्तत्यथे प्रयज्ु यते ।
़वआभआभाषायां ‘ज्िल’् धातो िकािलोपो जायते । यथा - ज्िल् ़वआभआप्रयोगः - बेवनहृियिे खिति होइ जड़लला प्रीवत-अनल,49
ओड़िआभाषायां संस्कृतधातूनां ड़वड़शष्टो प्रयोगाः संस्कृ तस्य ‘गम’् 50 धातो ‘इषगु वमयमां छः’ 51 इवत अष्टाध्यायीसत्र् णे छकािािेशो
भत्् िा लट्लकािे ‘गच्छवत’ इवत रूपं वसध्यवत । ़वआभआभाषायां विना छकािािेशने
एि ‘गम’् धातो प्रयोगो लभते । यथा ़वआभआप्रयोगः - गवमला के ते काल से धिाधिे , बालावििही कामी यक्षस कातिे ।52
सस्ं कृ तधातन् ाम् ़वआभआभाषायां तत्सम-तभिधातरू
ु पेण एि प्रयोगा लभन्द्ते ।
संस्कृ तधातभ्ु य ़वआभआधातन् ामत्ु पवत्तः अभित,् यतो वह ़वआभआतत्समधातन् ां मल
् ं
संस्कृ तमेि । संस्कृ तस्य प्रायेण 70 धातन् ां प्रयोगः ़वआभआभाषायां तत्समरूपेण
वियते । तत्र 200 संस्कृ तधातन् ां तभिरूपेण ़वआभआभाषायां प्रयोगा प्राप्तयन्द्ते ।
काले काले ़वआभआभाषा संस्कृ तस्य धातन् ां व्याकिणस्य च साहाय्येन
स्िसमस्यािवलमपाकिोवत
।
ईदृक्षसः
सस्ं कृ तधातभ्ु यः
नैकानाम्
़वआभआधातन् ामत्ु पवत्तिभित् ।
संस्कृत - सन्दभथग्रन्थसूची 1. अष्टाध्यायीसत्र् पाठः, संपािकः - ब्रह्मित्त वजज्ञास,ु श्री िामलाल कपिु रस्ट,
बहालगढ, सोवनपत, 2007 ।
2. धातपु ाठः, संपािकः - स्िावमियानन्द्ि सिस्िवत, िैविक-यन्द्त्रालय, अजमेि,
अष्टमं संस्किणम,् 1985 ।
3. नाट्यशास्त्रम्, भितमवु न, सपं ािकः - डा. िविशक
ं ि नागि, परिमल
पवब्लके शन्द्स, विलली, प्रथम संस्किण, 1981 ।
4. महाभाष्ट्यिीवपका, सम्पािकौ - प्रो. अभ्यंकि के .वभ. तथा वलमे वभ. वप.,
भण्डाकिप्राच्यविद्या – अनसु ंधानके न्द्रम,् पनु ा, 1970 ।
5. संगीत िामोिि, शभु ङ्कि, अनिु ाि - डा. हरििाम आचायय, पवव्लके शन वस्कम,
जयपिु , 1998 ।
ओड़िआ - सन्दभथग्रन्थसूची6. आधवु नक ़वआभआ व्याकिण, डा. धनेश्वि महापात्र, वकताब महल, कटक,
2015 ।
7. गगं ाधिग्रन्द्थािली, गगं ाधि मेहिे , िास ब्रिस,ब्रह्मपिु , द्वतीय सस्ं किण, 1961 ।
8. िाधानाथग्रन्द्थािली, िाधानाथिाय,कटक रेवडं कम्पनी, कटक,1962 ।

46
47

स्फुट,विकसने । धातपु ाठः, भ्िाविगणः ।
ତୋଘପ ଅଧିକତର ମଲ୍ଲୀ ଫୁ ଟଲ
ି ୋ, ଅଧିକ ବୋସ ତୋର ଅଙ୍ଗୁ ଛୁ ଟଲ
ି ୋ ।। तपवस्िनी, अष्टम

सगय- 122, स्ि.गं.ग्र. ।
48
ज्िल, िीप्तौ । धातपु ाठः, भ्िाविगणः ।
ଘବନି ହୃ େର୍ଘର ଖରତର ଘହୋଇ ଜଳିଲୋ ପ୍ରୀତି-ଅନଳ, स्ि.गं.ग्र.- के िािगौिी.1.1 ।
गम्लृ गतौ, धातपु ाठः, भ्िाविगणः ।
51
अष्टाध्यायीसत्र् पाठः- 7.3.77 ।
49
50

ଗମିଲୋ ଘକଘତ କୋଳ ଘସ ଧରୋଧଘର, ବୋଳୋବିରହୀ କୋମୀ ଯକ୍ଷ କୋତଘର ।
स्ि.गं.ग्र.- मेघित् - पब् यमघे - 10, पृ. -1 ।
52
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