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१.२ प्रस्तािना   

अधतुनक काळात भाषाभ्यासाच्या तवतवध पद्धती ईदयाला अलेल्या तदसतात. वेगवेगळ्या 

भाषा तज्जज्ञानंी माडंलेल्या भाषेसबंंधीच्या तवचारातूंन अतण तववेचनातून भाषेकडे पाहण्याचे 

हे दृतिकोण तवकतसत झाले अहेत. भाषेला आततहास ऄसतो. तसेच जन्म, तवकास अतण 

मतृ्यू कल्पनेनसुार भाषेच्या ईगमाचा, तवकासाचा, पररवतणनाचा तवचार करता येतो. या 

तवचारातूंन ऐततहातसक भाषाभ्यास पद्धतीचा ईदय झाला. त्यातून भाषेच्या (ईग  पासून) 

अधतुनक कालखडंापयंतच्या भातषक पररवतणनाचा शोध घेतला जाउ लागला. पढेु 

ऐततहातसक भाषाभ्यासाच्या मयाणदा स्पि होउ लागल्या. साधनाचं्या ईपलब्धतेमध्ये ऄनेक 

समस्या तनमाणण होउ लागल्या. भाषेकडे तनयामक दृतिकोनातून पाहण्याचे कोणते धोके 

अहेत, याची नवी माडंणी होउ लागली. भाषेचा आततहास तपासण्यापेक्षा भाषेच्या 

वतणमानकालीन रूपाचंा शोध घेणे ईतचत मानले जाउ लागले. या तवचारातून वणणनात्मक 

भाषाभ्यास पद्धतीचा ईदय झाला. या ऄभ्यासपद्धतीचा प्रभाव भाषाभ्यासावर दीघणकाळ 

पडलेला तदसतो. तकंबहुना भाषेव्यततररक्त ऄन्य ऄभ्यासशाखावरही वणणनात्मक, 

सरंचनावादी तवचाराचंा प्रभाव पडला. ऄलीकडच्या काळात भाषेकडे सामातजक 
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सापेक्षतेच्या दृतिकोनातून पातहले जाउ लागले. त्यातून समाजभाषातवज्ञानाची शाखा 

तवकतसत झाली. यातशवाय तौलतनक भाषाभ्यास, मनोतवशे्लषणात्मक भाषाभ्यास, भौगोतलक 

भाषाभ्यास आत्यातद ऄशा ऄनेक ऄभ्यासपद्धती भाषेच्या ऄभ्यासासाठी योजल्या जातात. 

तथातप प्रस्ततु तववेचनात अपण ऐततहातसक भाषातवज्ञान, वणणनात्मक भाषातवज्ञान अतण 

समाजभाषातवज्ञान या ऄभ्यासशाखाचंा तवचार करणार अहोत.  

१.३ ऐवतहावसक भाषाविज्ञान : तत्त्ि ि स्िरूप 

भाषेच्या भूतकालीन रूपांचा शोध घेणे, भाषेचा आततहास शोधून काढणे म्हणजे ऐततहातसक 

भाषातवज्ञान होय. देश, मानवी वशं, सातहत्य तकंवा कोणताही कलाव्यवहार यांना जसा 

आततहास ऄसतो, तसा भाषेलाही आततहास ऄसतो. प्रवाहीत्व हे नैसतगणक तत्त्व भाषेलाही लागू 

पडते.काळानसुार भाषा बदलत जाते. या पररवतणनामागे तनतित ऄसे कोणतेतरी तत्त्व ऄसते 

ऄसे भाषाभ्यासकाचें मत अहे. ऐततहातसक ऄभ्यासपद्धतीचा पाया रचण्याचे शे्रय सर 

तवल्यम जोन्स यांना तदले जाते.  

सर तवल्यम जोन्स यानंी आ.स. १७८६ मध्ये कलकत्ता येथे भरलेल्या एतशयातिक 

सोसायिीच्या वातषणक ऄतधवेशनात तनबंध वाचताना ऄसे महत्त्वाचे तवधान केले की, 

‚ससं्कृत, ग्रीक, लॅतिन या भाषातं ज ेसाम्य अढळते ते आतके घतनि व खो वर रुजलेले 

अहे की, त्या साम्याचा खलुासा ते केवळ यादृतच्िकतेने (योगायोगाने) घडून अले अहे. 

ऄसे म्हणून भागण्यासारखे नाही. त्या साम्याचा खलुासा करण्यासाठी ही साम्यस्थळे 

ऄसणार् या भाषा कोणत्यातरी एका भाषेपासून ईद्भवलेल्या ऄसल्या पातहजेत, ऄसे मानावे 

लागते अतण ही जी ससं्कृत आत्यादी भाषाचं्या मळुाशी ऄसलेली भाषा मानावी लागते ती 

अज अपणास बहुदा ईपलब्ध नाही.‛ या तवधानामळेु भाषेच्या ऄभ्यासकांना भाषा 

सशंोधनाची नवी तदशा प्राप्त झाली. म्हणून सर तवल्यम जोन्स यानंी वरील तवधानाने 

ऐततहातसक भाषातवज्ञानाचा पाया रचला ऄसे म्हिले जाते. सर तवल्यम जोन्स याचं्या 

तवचारातून १८व्या व १९ व्या शतकात ऐततहातसक अतण तौलतनक भाषातवज्ञान या दोन 

ऄभ्यासशाखामध्ये बरचे सशंोधन झाले.  

भाषेचा आततहास शोधताना भाषेच्या भूतकालीन ऄवस्थाचंा शोध घेत, भूतकाळात भाषा 

कशी बदलत गेली. तसेच भूतकाळापासून वतणमान काळापयंत भाषेत कोणकोणते बदल होत 

अले अहेत, याचा ऄभ्यास ऄतभपे्रत अहे. हे करीत ऄसताना भूतकाळात मागेमागे जाताना 

भाषेच्या पूवाणवस्थेचा शोध घेणे क्रमप्राप्त ऄसते. मराठी भाषेच्या सदंभाणत तवचार करता 

मराठीची प्राचीन ऄवस्था, मध्ययगुीन मराठी, ऄवाणचीन मराठी यातील भाषेच्या ऄवस्थांचा 

शोध घेता येतो. तसा अज ज्ञात ऄसलेल्या ऄवस्थेपासून भाषेच्या भूतकालीन ऄज्ञात 

ऄवस्थेपयंत मागे जात ऄभ्यास करता येतो.  

ऐवतहावसक भाषाभ्यासाच्या दोन पद्धती:  

ऐततहातसक भाषा तवज्ञानाचा ऄभ्यास  दोनपद्धतीने करता येतो.  

१) पुरोगामी पद्धती:  
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भाषेच्या ज्ञात ऄसलेल्या ऄवस्थेपासून ततचा ईत्तरोत्तर, नंतरच्या म्हणजे ऄलीकडच्या 

ऄवस्थाचंा तवकास कसा कसा होत गेला याचा ऄभ्यास करणे,ही परुोगामी पद्धती होय. जसे 

की ससं्कृत–प्राकृत - ऄपभ्रशं – मराठी. 

२) पश्चादगामी पद्धती:  

भाषेचा ज्ञात व्यवस्थेकडून ततच्या मागील ऄवस्थेचा शोध घेत मागेमागे जाणे, म्हणज े

भूतकालीन ऄवस्थेचा शोध घेत जाणे. तहला पिादगामीपद्धती म्हणतात.जेथे भाषेची 

पूवाणवस्था माहीत नसेल ततथे पनुरणचन करणे हा पयाणय स्वीकारला जातो. जसे की मराठी –

ऄपभ्रशं– प्राकृत -  ससं्कृत– वैतदकससं्कृत -  आंडोअयणन - आंडोआरातनयन - आंडो-यरुोतपयन. 

या ज्ञात ऄवस्थानतंर भाषेचे पनुरणचन करावे लागते. ऐततहातसक भाषातवज्ञानात जेव्हा 

भाषेची पूवाणवस्था माहीत नसते तेव्हा पनुरणचन करून भाषेच्या स्वरूपाचा ऄंदाज केला 

जातो. हे पनुरणचनकरण्याच्या दोन पद्धती अहेत. 

१)  तौलवनक वकिं िा  बहुभावषक पुनररचन: 

भाषेतील ध्वनी पररवतणने ही तनयमानसुार घडणारी ऄसतात या गतृहतकावर वर हे पनुरणचना 

अधारलेले अहे. एकाच भाषाकुलातील भाषामधील अंतररक परुावे शोधत मागे मागे जात 

मूळ भाषेचे पनुरणचना करणे ऄपेतक्षत ऄसते. दोन भाषामंध्ये अढळणार्या साम्याच्या अधार े

त्या भाषा एकाच भाषाकुलातील ऄसाव्यात ऄसे मानले जाते. त्या भाषाचंी जननीभाषा 

शोधून काढणे, हे ऐततहातसक भाषातवज्ञानाचे प्रमखु लक्षण ऄसते. त्यासाठी पनुरणचन केले 

जाते ससं्कृत, ऄवेस्ता, ग्रीक, लॅतिन या भाषातील शब्दांच्या साम्यावरून मूळ आंडो-

यरुोतपयन भाषेची पनुरणचना करायचे तकंवा भाषेचा पूवाणवस्थेचा ऄंदाज करायचा, ऄशी ही 

पद्धत अहे. ससं्कृत अतण ऄवेस्ता या भाषेत सात या ऄथाणचे ‘सप्त’ अतण ‘हप्त’ ऄशी रूपे 

तमळतात. लॅतिन भाषेत ‘सेप्तम्’ ऄसे रूप तमळते. म्हणून आंडो-यरुोतपयन भाषेत‘स’ हेच 

पूवणरूप ठरते. 

२) अिंतगरत अथिा एक भावषक पुनररचन:  

भाषेच्या आततहासातील ध्वतनपररवतणन ही सापेक्ष ऄसतात, या गतृहतकावर अधारलेले ह े

पनुरणचन अहे. ‘मरूत’ या ससं्कृत शब्दाच्या तवभतक्तरूपात कधी ‘त’्तर कधी ‘द’् या दोन 

ध्वनींची अंदोलने अढळतात. तसेच मराठीत ‘ससा’ या शब्दाचे ऄनेक वचन ‘ससे’ ऄसे 

होते. पण त्यानंा तवभक्ती प्रत्यय लागला की ‘सशाला’ ऄसे सामान्य रूप होते. मासा-

माशानंा, वासा- वाशानंा  ऄशी रूपे पहावयास तमळतात. त्यामळेु मासे, ससे ही पूवणरूपे होत. 

तर माश,े सशे ही ईत्तररूपे ठरतात. ऄशाप्रकार ेईत्तरोत्तर ऄवस्थेकडे जाणे व पूवाणवस्था 

ऄज्ञात ऄसेल तर ततची पनुरणचना करणे, ही ऐततहातसक भाषाभ्यासाची पिादगामी पद्धती 

होय. ततचा ऄवलंब दोन्ही पनुरणचन पद्धतीत केला जातो.   

ऐततहातसक भाषाभ्यास हा ऐततहातसक साधनसामग्रीच्या अधार े केला जातो. त्यासाठी 

तशलालेख, ताम्रपि, तविावर कोरलेले शब्द, ग्रथं, हस्ततलतखते, भूजणपते्र, ताडपते्र, नाणी, 

मदु्रा, ग्रथंाचंा सतंहता, पते्र, रोजतनशी, तवारीखा, तिपणे, याद्या, सनदा आत्यादी साधनाचंा 

अधार घ्यावा लागतो. मात्र जथेे ही साधने ईपलब्ध नसतात, तेव्हा ईत्खनननही केले जाते 

मात्र. तसे करूनही भाषेची पूवाणवस्था नेमकी कशी होती हे सागंता येत नाही.  
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ऐवतहावसक भाषाभ्यास पद्धतीच्या मयारदा:  

ऐततहातसक भाषाभ्यास पद्धती ऄठराव्या शतकात ईदयाला अली.एकोणीसाव्या शतकाच्या 

ईत्तराधाणत या ऄभ्यासपद्धतीमध्ये काही ऄंततवणरोध तनमाणण झालेले तदसतात. तसेच या 

ऄभ्यासपद्धतीच्या मयाणदा स्पि होउ लागल्यामळेु नतंरच्या भाषा सशंोधकानंी ततच्यावर 

अके्षप घेतले. तवतशि सामातजक पररतस्थतीमळेु काळाच्या ओघात काही भाषा नि होतात, 

तर काही भाषा प्रभावी ठरतात, नव्याने ईदयाला येतात. जनु्या भाषेतील जन्यजनक सबंंध 

शोधताना भाषेच्या पूवाणवस्थेचे स्वरूप नक्की सागंता येत नाही. अधीच्या काळात भाषा 

कोणत्या स्वरूपात बोलली जात होती, याचे नेमके परुावे सापडत नाहीत. ऐततहातसक भाषा 

तवज्ञानाची साधने दतुमणळ ऄसणे, हा एक मोठा ऄडथळा या ऄभ्यास पद्धतीमध्ये येतो. एका 

भाषेपासून ऄनेक भाषा तनमाणण झाल्या, ऄसे मानले तरी मूळ भाषा कशी तनमाणण झाली, 

ततची काय ऄवस्था होती, याचा ऄंदाज करणे ऄशक्यप्राय ठरते. भाषाकुलातील जन्यजनक 

सबंंधाचा शोध घेताना जसे जसे भूतकाळाकडे अपण सरकतो, तसतशी भाषाचंी सखं्या 

कमी होणे ऄपेतक्षत ऄसते, पण ती वाढत जाताना तदसते. भाषाकुळ ही सकंल्पना मानवी 

कुळाआतकी सलुभ नसते, तर ती जतिल अतण गुतंागुतंीची ऄसते. काहीवेळा तलतखत परुावा 

ऄसतो पण तो तवश्वसनीय ऄसणे, त्याचें ध्वनीमूल्य ठरवणे, तलतखत परुाव्याच्या अधार े

भाषेच्या मौतखक स्वरूपाचा ऄंदाज करणे, हे ऄवघड होउन बसते.स्वन पररवतणनाची 

प्रतक्रया घडून गेल्यानतंर प्रत्यक्ष तनरीक्षणासाठी ततचे पूवणरूप ईपलब्ध होउ शकत नाहीत. 

त्यामळेु स्वन पररवतणनाचे भाषेवर घडणार ेपररणाम हेच भाषेचे पूवण साधन ठरते. हा अदान 

अतण सादृश्यता या स्वन पररवतणनाच्या तनयमाला बाधक ठरतात. त्यामळेु कधीकधी 

भाषेतील साम्य शोधणे ऄवघड होउन बसते. पूवीच्या बोलीमध्ये बोलीभेद नव्हते ऄसे, 

गहृीत धरून भाषेची पूवण प्रततमाने बनवावी लागतात. त्यामळेु भाषेच्या वास्तवतेला धक्का 

पोहोचतो.ऄशा ऄनेक मयाणदा ऐततहातसक भाषा तवज्ञानातवषयी सातंगतल्या जातात.   

भाषाकुल सिंकल्पना: 

जगातील ज्जया तवतवध भाषामंध्ये काही शब्दामंध्ये ईच्चार साम्य अढळते. ऄशा भाषा 

एकाच कुळातील ऄसाव्यात ऄसे ऐततहातसक भाषा वैज्ञातनकांचे म्हणणे अहे. त्यातून भाषेचे 

कुलतनि वगीकरणाला प्रारभं झालेला तदसतो. भाषेच्या आततहासाचा ऄभ्यास करणार्या 

सशंोधकांनी भाषेची तवतवध कुळे सातंगतली. एका भाषेपासून दसुरी भाषा ईत्पन्न झाली 

ऄसावी तकंवा पतहली भाषा दसुर् या भाषेत रुपातंरीत झाली ऄसावी, यातून अतण भाषेतील 

जन्यजनक सबंंध शोधण्यातून भाषाकुळ ही सकंल्पना माडंण्यात अली. ससं्कृत, लॅतिन, 

फासी, आंग्रजी, जमणनी या भाषांमधून काही साम्य अढळते, या सामन्याच्या अधार ेया भाषा 

एकाच भाषाकुलातील ऄसाव्यात, ऄसे सशंोधकाचें मत अहे. ससं्कृत- तपत,ृ लॅतिन- पातेर, 

फारसी- तपदर, आंग्रजी- फादर, जमणन - फातेर तकंवा माता, माय, मा मदर तकंवा भ्राता, भाइ, 

भाउ, ब्रदर, या ध्वतनसाम्याच्या जोड्या पातहलयास ससं्कृत, आंग्रजी, तहदंी, मराठी या 

भाषातं काही ध्वनीसाम्य ऄसलेले शब्द तदसतात.  यरुोतपयन भाषाकुळ, द्रातवडी भाषाकुळ, 

हेतमिो सेतमतिक भाषाकुळ,  ऑस्रॉ-एतशयायी भाषाकुळ आत्यादी भाषाकुळे मानली गेली 

अहेत. जगातल्या तवतवध भाषा भाषाकुळामंधून तवभागण्याचे प्रयत्न सशंोधकानी केलेले 

तदसतात. 
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मराठी भाषा ही आंडोयूरोतपयन भाषाकुळातील भाषा अहे. आंडो-यरुोतपयन भाषेच्या आराणी 

शाखेत मराठीचा समावेश केला जातो. अयण भारतीय भाषामध्ये नतंरच्या काळात ससं्कृत-

प्राकृत अतण त्याचें ऄपभ्रशं यातून तनमाणण झालेल्या ईत्तर भारतातल्या तहदंी, मराठी, 

गजुराती, बंगाली या भाषा अतण आराण प्रातंातील ऄवेस्ता, पतशणयन, पशु्त,ु बलचुी, पहलवी 

आत्यादी भाषामंधून बरचे साम्य ऄसलेले तदसते. त्यामळेु या भाषाचें एक कुळ मानण्यात 

अलेले अह.े  ऐततहातसक भाषातवज्ञानात भाषाकुळ सकंल्पना महत्त्वाची मानली गेली.  

१.४ िर्रनात्मक भाषाविज्ञानाची मूलतत्त्िे  

वणणनात्मक भाषातवज्ञान ही भाषाभ्यासाची शाखा एकोतणसाव्या शतकात ईदयाला अली. 

एखाद्या भाषेचे वणणन करणे, हा या ऄभ्यास पद्धतीचा प्रधान हेतू अहे. भाषेकडे पाहण्याच्या 

पारपंररक सकेंत तवचारानंा वणणनात्मक भाषाभ्यासाने िेद तदलेला तदसतो. कोणतीही भाषा 

शे्रष्ठ व कोणतीतरी भाषा कतनष्ठ ऄसते तकंवा भाषेत शदु्ध अतण ऄशदु्ध ऄसे काही ऄसते, हे 

वणणनात्मक भाषा ऄभ्यासाने नाकारले अहे. प्रबळ तकंवा ऄतभजनांची भाषा ही शे्रष्ठ, ईच्च 

दजाणची अतण दबुण  गिाचंी भाषा ही कतनष्ठ दजाणची ऄसते. या समजतुीला वणणनात्मक 

ऄभ्यास पद्धतीने तीव्र तवरोध केला. तसेच भाषेचे व्याकरण ऄभ्यासणे म्हणजेच भाषेचा 

ऄभ्यास यालाही वणणनात्मक भाषाभ्यास नकार देताना तदसते. 

भाषा एक प्रवाही सामातजक ससं्था ऄसते. ती कोणत्या तरी एका कालतबंदूपाशी तस्थर 

ऄसते, ऄसे म्हणून ततचा वस्ततुनष्ठ ऄभ्यास करणे हेच तकण तनष्ठ अहे, ऄसे वणणनात्मक 

भाषातवज्ञान मानते. 

िर्रनात्मक भाषाविज्ञानाचे स्िरूप:  

वणणनात्मक ऄभ्यास पद्धतीचा पाया रचण्याचे शे्रय फेतदणना ं दी सोसूरला तदले जाते. त्याने 

भाषेतवषयीची काही मूलभूत तत्त्वे सातंगतली, त्यातून ही ऄभ्यासपद्धती तवकतसत होत 

गेलेली तदसते. भाषेमध्ये कधीही ईत्क्रातंी होत नाही, तर फक्त पररवतणन होते अतण हे 

पररवतणन ऄततशय सथं गतीने होते, ऄसे प्रततपादन सोसूरने केले. त्याने काही महत्त्वाच्या 

सकंल्पना मधले भेद ईलगडून दाखवले. यातूनच त्यानंी या ऄभ्यासपद्धतीचा पाया रचला, 

ऄसे म्हणता येइल.  

१.  भातषक व्यवस्था अतण भातषक वतणन(LangueandParole) 

२.  एककातलक अतण कालक्रतमक (Synchronic and Diachronic) 

३.  तचन्हक अतण तचतन्हत (Signifier and Signified) 

४.  ऄन्वयतनष्ठ अतण गणतनष्ठ(Syntagmaticand Paradigmatic) 

भावषक व्यिस्था आवर् भावषक ितरन: 

दोन व्यक्तींच्या संभाषणामध्ये व एकाच व्यक्तीच्या वेगवेगळ्या सभंाषणामध्ये अपल्याला 

तवतवधता तदसून येते. तरीही या सभंाषणातून सपें्रक्षण घडून येते. कारण त्याच्या मळुाशी 
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लागं म्हणजे भातषक तनयमव्यवस्था ऄसते.ती तनयमव्यवस्था तस्थर ऄसल्यामळेु व्यक्ती 

व्यक्तीनसुार अतण प्रसगंानसुार बदलणार्या संभाषणाचे अकलन होते. 

ही भातषक व्यवस्था समग्र भाषेच्या मळुाशी ऄसते. माणूस प्रत्यक्ष जे सभंाषण करतो त्याला 

भातषक वतणन ऄसे म्हिले अह.े  हे भातषक वतणन म्हणजे प्रत्यक्ष बोलणे. भातषक व्यवस्था ही 

समग्र समाजाची, ससं्कृतीची तनतमणती ऄसते. ईलि भातषक वतणन हे व्यक्तीचे ऄसते. 

व्यक्तीच्या प्रकृतीनसुार ते प्रगि होते अतण ते  अकलनसलुभ ऄसते.  

एक कावलक आवर् कालक्रवमक: 

एककातलक अतण कालक्रतमक या भाषा तवज्ञानाच्या दोन शाखा अहेत. कालक्रतमक 

म्हणजे ऐततहातसक भाषाभ्यास म्हणजे भाषातवज्ञान नव्हे, ऄसे मत सोसूरने तहरीरीने माडंले. 

त्याच्या काळात कालक्रतमक ऄभ्यासाचे प्राबल्य होते. पण त्याच्या मयाणदा स्पिपणे 

जाणवल्यामळेु सोसूरने एककातलक ऄभ्यासपद्धती माडंली ततलाच वणणनात्मक ऄभ्यास 

पद्धती, ऄसेही म्हिले जाते. कोणत्याही एका तबंदूपाशी भाषा तस्थर अह,े ऄसे मानून तवतवध 

भातषक घिकाचंी समग्र व्यवस्था तपासायला हवी. याचा अग्रह त्यानंी वणणनात्मक 

भाषाभ्यासामध्ये धरला. म्हणून एककातलक ऄभ्यासपद्धती हीच महत्त्वाची ऄभ्यासपद्धती 

अहे ऄसे सोसूरनेऄसे म्हणणे अहे. 

वचन्हक आवर् वचवन्हत: 

भाषेची सरंचना कशी होते, हे समजण्यासाठी सोसूरने सातंगतलेल्या तचन्हाचंी सकंल्पना 

समजून घेणे ऄत्यावश्यक अहे. भाषा ही तचन्हाचें बनलेली ऄसते. ह े सागंताना त्यानंी 

‘तचन्हक’ अतण ‘तचतन्हत’ या सकंल्पना सातंगतले अहेत. तचन्हाचें हे दोन भाग ऄसतात. 

तचन्ह म्हणजे  भाषेत वापरले जाणार े ध्वनी अतण तचतन्हत म्हणजे प्राप्त झालेला ऄथण. ह े

स्पि करण्यासाठी त्यानंी कागदाच्या प्रततमेचे ईदाहरण तदले अहे. कागद हा एका बाजूने 

बनलेला नसतो, तर तो दोन बाजूनंी मूतण होत ऄसतो. त्याच प्रमाणे भाषेतील तचन्हे ध्वनी 

अतण ऄथण यातशवाय तसद्ध होत नाहीत. पारपंररक तवचारातील शब्द अतण त्याचा ऄथण 

यालाच सोसूर‘तचन्हक’ अतण ‘तचतन्हत’ ऄसे म्हणतो.  सोसूरच्या या तवचारामंळेु वणणनात्मक 

भाषा ऄभ्यासाला ‘तचन्हमीमासंा’ऄसेही म्हिले जाते. 

अन्ियवनष्ठ आवर् गर्वनष्ठ:  

भातषक तचन्हांची ऄपररवतणनीयताही भातषक तचन्हांवर ऄवलंबून ऄसते. भाषेतील तचन्हेही 

भाषा व्यवस्थेत परस्पराशंी तवरोधसबंंधाने तनगतडत ऄसतात. ज े तचन्ह प्रत्यक्षात ऄसते 

त्याची सागंड ईपतस्थत ऄसलेल्या प्रत्यक्ष तचन्हाशी घालता येते. म्हणजेच ‘कावळा’ ऄसे 

म्हिले की मोर, घबुड, तचमणी आत्यातद ऄन्य तचन्हाशंी त्याचें वैधम्यणयकु्त  नाते तसद्ध करता 

येते.  

कोणत्या तचन्हानतंर कोणते तचन्ह येते, हे भाषेतील दोन प्रकारच्या परस्पर सबंंधावर 

ऄवलंबून ऄसते. एक सबंंध क्रतमक ऄसतो. त्यातून जो घिक तयार होतो त्याला 

ऄन्वयतनष्ठ सबंंध ऄसे म्हणतात. दसुरा सबंंध तचन्हाचं्या ऄथाणच्या अधारावर तनतित होतो. 

भाषेतील ही सरंचना ईभ्या अतण अडव्या ऄक्षाच्या अधार ेस्पि करता येइल. 
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या माडंणीतून वाक्याची सरंचना करता येते. 

 

                 

                 

                 

                  

                   

       

 

लेनर्र ब्लुमफील्र्: 

वणणनात्मक भाषातवज्ञानात ऄमेररकन सरंचनावादी लेनडण ब्लमुफील्ड  यानंी महत्त्वाची भर 

घातली अहे. भाषा एका तपढीकडून दसुर्या तपढीकडे कशी सकं्रतमत होते यातवषयी 

ब्लमुफील्डनी अपली भूतमका माडंली अहे. त्याचं्या मते माणूस अनवुतंशकतेने भाषा 

तशकत नाही. सामातजक सासं्कृततक माध्यमातफे भाषा एका तपढीकडून दसुर्या तपढीकडे 

सकं्रतमत होत ऄसते. व्यक्तीचे बोलणे ती कोणत्या जातीत जन्मली, वशंात जन्माला अली 

यावर ऄवलंबून नसून ही कोणत्या समाजात वाढली, ततच्यावर कोणत्या समाजाचे ससं्कार 

झालेत यावर ऄवलंबून ऄसते. प्राण्याचंी सदंेश व्यवस्था ही जैतवक ऄसते. ती 

अनवुतंशकतेने येत ऄसते. पण मानवी भाषा ही सासं्कृततक ऄसते, ऄसा तनष्कषण ऄमेररकन 

सरंचनावादी तवचारवतंानंी माडंला. 

ब्लमुफील्ड यानंी व्यक्ती-व्यक्तीच्या भातषक प्रयोगापासून ऄमूतण ऄशी भातषक सरंचना वेगळी 

काढण्याचे प्रयत्न केले. त्यासाठी त्यांनी ‘वातचक कृती’ ही सकंल्पना माडंली. 

मानसशास्त्रातील वतणनवादाचा अधार घेत ज्ञान म्हणजे ‘चेतक’ अतण ‘प्रततसाद’ यातील 

सबंंध होय, ऄसे म्हिले. एखाद्या व्यक्तीला भूक लागली अतण त्याला फळ खाण्याची आच्िा 

झाली तर तो फळ हस्तगत करले तकंवा अपल्या सोबतीच्या माणसाला ते देण्यासाठी 

चेतना देइल. समोरच्या व्यक्तीने फळ अणून तदले, तर त्यास प्रततसाद ऄसे म्हणता येइल. 

चेतक अतण प्रततसाद याचं्यामध्ये भाषा ऄसते. त्यामागे वातचक वतणन ऄसते ऄसे 

ब्लमुफील्डनी म्हिले अहे. 

नोम चॉम्सस्की: 

ऄमेररकन सरंचनावादी भाषावैज्ञातनकाचं्या ऄनभुववादी शोधपद्धतीतील ईतणवा चॉम्स्की 

यानंी ईघड केल्या. प्रत्येक भाषेची रचना ऄनन्य ऄसते, हे चॉम्स्कीला मान्य नाही. तो 

भाषेचा तवचार ऄमूतण पातळीवर करू पाहतो. चॉम्स्की यांच्यामते भाषा म्हणजे ‘वातचक 

वतणन’ नसून ‘भातषक ज्ञान व क्षमता’ होय. माणसाकडे ऄसलेली भातषक ज्ञानक्षमता 

कोणत्याही भाषेतील व्यवहाराला कारणीभूत ठरत ऄसते. ऄशी भातषक ज्ञानक्षमतेची 

सकंल्पना नोम चॉम्स्की यानंी माडंली.  या भातषक क्षमतेच्या अधारचे माणूस भाषा 

ईपयोतजत ऄसतो. भाषेत तनतमणतीशीलता हा गणुधमण ऄसतो. त्यामळेु एका व्यक्तीचे सभंाषण 

अकलन करून घेणे, दसुर्या व्यक्तीला शक्य होते. भाषेची तनतमणतीशीलता म्हणजे भाषेची 
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तनयमव्यवस्था, ही तनतमणतीशील ऄसते. भाषा अत्मसात करणे म्हणजे ती तनतमणतीशीलता 

अत्मसात करणे होय. प्रत्यक्ष भातषक वतणनाला चॉम्स्कीने भातषकप्रयोग ऄसे म्हिले अहे. 

या प्रयोगामागील तनयमव्यवस्थेचे ज्ञान होणे, यालाच चॉम्स्की भातषकक्षमता ऄसे म्हणतात.  

१.५ समाजभाषाविज्ञानाचे स्िरूप  

 समाजभाषातवज्ञान ही १९६०नतंर ईदयाला अलेली ऄभ्यास शाखा अहे. मानववशंशास्त्र 

अतण समाज तवज्ञान यांच्या ऄभ्यासशाखातील पद्धतींचा अधार घेउन हा ऄभ्यास केला 

जातो. व्यक्तीचे वय, सामातजक स्तर, वतणनव्यवहार, भातषक सवयी,बोली यानसुार कसे 

तवकल्प बदल घडते. याचा समाजसापेक्ष तवचार समाजभाषातवज्ञान करते. मराठी भाषेत 

‘तू’,‘तमु्ही’,‘अपण’ हे केवळ भातषक तवकल्पन नसून सामातजक सकेंतानसुार होणार े

समाजतवषयक तवकल्पन अहे.(प,ृ१७) मोठ्या तकंवा महनीय व्यक्तीतवषयी अदर व्यक्त 

करताना अपण ‘अपण’ तकंवा ‘तमु्ही’ या अदराथी बहुवचनाचा वापर करतो. यामागे 

तवतशि सामातजक सकेंत अहेत. मोठ्या व्यतक्ततवषयी अदराची भूतमका ऄसते. 

भाषातभव्यक्तीमागे ऄसे सामातजक सकेंत ऄसतात. त्यामुळे समाजात भाषा व्यवहार ह े

व्याकरणाच्या तनयमानसुार चालत नसून, ते सामातजक सरंचना सामातजक सकेंत 

व्यक्तीव्यक्ती सबंंधानसुार चालतात, हे समाजभाषातवज्ञानाने तसद्ध केले अहे. 

रमेश वरखेडे यानंी सामातजक भाषातवज्ञानाची व्याख्या करताना ऄसे म्हिले अहे की, 

‚समाजतवज्ञान व मानववशंशास्त्र याचं्या सहाय्याने भाषेच्या ऄभ्यासात करण्याच्या 

प्रणालीला भाषेचे समाजतवज्ञान म्हणतात‛ (प.ृ१७)समाजभाषातवज्ञानात कुिंुब, जाती, 

वगणव्यवस्था, तलंगभेद, व्यवसायभेद यानसुार भाषेचा ऄभ्यास केला जातो. मध्यम वगण, 

कतनष्ठ वगण अतण ईच्च वगण यानसुारही भाषेत कसे भेद होत जातात, त्याचाही ऄभ्यास 

भाषातवज्ञानाच्या कके्षत येतो. म्हणून समाजभाषातवज्ञान ही भाषा तवज्ञानाची महत्त्वपूणण 

शाखा अहे. 

समाजभाषाविज्ञानाचे वसद्धािंत: 

समाजभाषातवज्ञानाची सकंल्पना एडवड्ण  सपीर (१४४४ – १९३९) अतण त्याचा सहकारी 

बेंजातमन ली वोफण यानी माडंलेल्या भातषक सापेक्षतावादाच्या तसद्धातंामधून तवकतसत 

झालेली तदसते. या दोन सशंोधकांनी भाषा अतण ससं्कृतीच्याअंतरसबंंधाचा ऄभ्यास 

करून भातषक सापेक्षतावादाचा तसद्धान्त माडंला. सतपरच्या मते ‚माणूस भाषेच्या अधारे 

सपूंणण जगाला सामोरा जात ऄसतो. वास्तव जगाची प्रततमा तो अपल्या मेंदूत भाषेच्या 

अधार े ईभी करत ऄसतो. या प्रततमेच्या अधारचे तो जातणवेच्या पातळीवरील भातषक 

व्यवहार करीत ऄसतो. कोणताही मानवी ऄनभुव केवळ भौततकतवश्वाशी तनगतडत नसतो, 

तर व्यक्तीच्या भातषक ईपयोजनाशी तनगतडत ऄसतो. म्हणून माणसाच्या ऄनभुवतवश्वावर 

तलंग, तवभक्ती, काळ, सखं्या आत्यादी मापनवाचक शब्दाचंी सत्ता चालत ऄसते. म्हणज े

व्यक्तीच्या जाणीव-नेणीवेतील जग हे ‘भौततक’ नसून ‘भातषक’ ऄसते. ऄसा दावा सतपर 

यानंी केला अहे. समाजाच्या भातषक  सवयी यानंी माणसाचा जीवनतवषयक दृतिकोन 

तनयतंत्रत होत ऄसतो. कोणत्याही समाजाची जडणघडण त्या समाजाच्या भातषक 
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जडणघडणीवर अधारलेली ऄसते यालाच भातषक सापेक्षतावाद ऄसे म्हिले जाते‛ (समा. 

भाषा,प.ृ१९ )  

बेंजातमन वोफण  यानेही शब्दानंीच भाषेकडे पाहण्याचा दृतिकोन तयार होतो, ऄसा तसद्धातं 

माडंला.‘भरलेले’‘ररकामे’ हे शब्दच त्या वस्तूंकडे पाहण्याची दृिी देत ऄसतात. त्यामळेु 

भौततक कारणामळेु ज्जया गोिी घडतात त्यात भाषेचाही महत्त्वाचा सहभाग ऄसतो, ऄसे 

वोफण चे म्हणणे अहे. या दोघांच्या तवचारातून समाजभाषातवज्ञानाची सकंल्पना अकाराला 

अली अहे. मातभृाषा बोलणार् याच्या मनात सकंल्पनांची साखळी तयार करते अतण या 

सकंल्पनाचं्या अधार ेमाणूस तवश्वाचे ज्ञान प्राप्त करीत ऄसतो. या दोघानंी ऄॅररझोनामधील 

‘होपी’ भाषेचा ऄभ्यास करून, भाषा ही व्यक्तीच्या ऄनभुवायला अकार देत ऄसते, 

मूल्यकल्पना, ऄतभरूची, दृतिकोन या सार्यावर भाषेची सत्ता चालत ऄसते. 

भाषा बदलली की वास्तव बदलते, ऄसेही त्यानंी तसद्ध केले अहे. ईदाहरणाथण मध्यमवगीय 

माणसे एकमेकानंा ऄतभवादन करताना ‘नमस्कार’ हा शब्द वापरतात. तर खेडूत माणसे 

‘रामराम’ म्हणतील.‘जय भीम’,‘जय महाराष्र’ आत्यादी शब्दांनी वेगवेगळ्या या दृतिकोनाचे, 

राजकीय पक्षाचें लोक एकमेकानंा ऄतभवादन करीत ऄसतात. त्या त्या वास्तवात ती ती 

भातषक रूपे तक्रयाशील ऄसतात, ऄसे म्हणता येइल. 

भावषक ितरन आवर् अिकाश: 

‚भाषा व्यवहाराचे तवशे्लषण केवळ शब्द अतण वाक्य याचं्या सरंचनेच्या ऄभ्यासाने पूणण 

होणार नाही. भातषक वतणन व पररतस्थतीचा सदंभण लक्षात घेतल्यातशवाय भाषेचा ऄभ्यास 

पूणण होत नाही.‛ ऄसे मत मॅतलनोवस्की यानंी माडंले तोही मानववशंशास्त्राच्या प्राध्यापक 

होता.(समा. भाषा,प.ृ१९)  त्यानंी पॅतसतफक समदु्रातील Trobriand या  बेिातील अतदम 

ससं्कृतीच्या भाषेचा ऄभ्यास केला. ती भाषा तवचार व्यक्त करण्याचे साधन ऄसण्यापेक्षा 

कृतीचा एक प्रकार म्हणून वापरली जात ऄसे. मॅतलनोवस्कीच्या मते, व्यवहारातील व्यक्तींचे 

बोलणे केवळ भाषण नसते; तर ते भातषक वतणन ऄसते. त्यातून त्याच्या आच्िा-अकाकं्षा, 

भावभावना व्यक्त होत ऄसतात. व्यवसायाच्या भाषेतून बर्याच वेळा तनरथणक वािणारी चचाण  

भावतनक बधं जोडण्याचे कायण करते. भाषा ही मानवी वतणनाचा एक प्रकार अह ेही भूतमका 

ठेउन व भाषा व्यवहाराचा सदंभाण ध्यानी घेउन भाषेचे वणणन, तवशे्लषण देणे सयतुक्तक होइल 

ऄसा तवचार मॅतलनोवस्की यांनी माडंला.  

सिंदेश िहनक्षमता: 

सदंेशवहन करणे भाषेचे कायण अहे. बोलणारा अतण सदंेश ग्रहण करणारा यांच्यामध्ये 

भातषक सपें्रषणाची प्रतक्रया घडते. दोन्ही बाजूनंा शब्दातील सकेंत व्यवस्थेचे ज्ञान ऄसणे 

अवश्यक ऄसते. या सकेंत व्यवस्थेच्या ज्ञानाला नोऄम चॉम्स्की यानंी ‘भातषक क्षमता’ 

ऄसे म्हिले अह.े भाषासपें्रषण व्यवहार हा भातषक सरंचनेवर ऄतधतष्ठत ऄसतो. भातषक 

सरंचनेवर सामातजक सरंचनेचा ऄंमल चालतो. यातूनच डेल हाआम्स यानंी सदंेशवहन 

क्षमतेची सकंल्पना माडंली. भाषा तशकताना कोण कुणाशी कुठे कशातवषयी बोलतो 

त्याच्याशी सबंंतधत सामातजक तनयमाचें ज्ञान अवश्यक ठरते, यालाच सदंेश वहनक्षमता 

ऄसे म्हणतात. 
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भावषक भािंर्ार ि लघुक्षेत्र े: 

समाजभाषातवज्ञानात भातषका भाडंार अतण भाषेची लघकेु्षते्र या सकंल्पना महत्त्वाच्या 

अहेत. कोणत्याही समाजाचे एक भातषक भाडंार ऄसते ते ही सकंल्पना गम्पझण यांनी 

माडंली. एका तवतशि प्रदेशातील लोक परस्पर तवतनमयासाठी ज्जया भाषा तकंवा बोलींचा 

प्रयोग करतात, या सवांचा तमळून एक भातषक कोश तयार होतो. ईदाहरणाथण मुंबइत मराठी, 

तहदंी, गजुराती, आंग्रजी आत्यादी भाषा तसेच कोकणी, मालवणी, खानदेशी,वर् हाडी आत्यादी 

बोली वेगवेगळ्या लोकाकंडून बोलल्या जातात. तसेच औद्योतगक जीवनातील ऄनेक शब्द 

या प्रदेशात वापरले जातात. यातून मुंबइचा भातषक कोष तयार होतो. कोणत्या के्षत्रात 

कोणते शब्द वापरायचे यातून भाषेची लघ ुके्षते्र तसद्ध होतात. 

सकंल्पनाके्षत्रानसुार भातषक कोशातील कोणती शब्द रूपे वापरायची हे ठरत ऄसते. 

त्यामळेु त्या त्या सकंल्पनाके्षत्राचा म्हणून एक भाषातनधी ऄसतो, त्याला लघकेु्षत्र ऄसे 

म्हिले जाते. या लघकेु्षत्रात शब्दाचें ऄथण तनतित केले जातात. भारतात एकाच शब्दाला 

वेगवेगळ्या के्षत्रात वेगवेगळे ऄथण ऄसण्याची शक्यता तनमाणण होते.भातषक समाजाच्या 

शब्दकोषात  भातषक लघकेु्षते्र कायणरत ऄसतात. खेळ या भातषक लघकेु्षत्रात वेगवेगळ्या 

प्रकारचे हे शब्द वापरले जातात. ईदाहरणाथण तक्रकेिमध्ये धावसखं्या, गोलंदाज, फलंदाज, 

यिीरक्षक, चौकार, षिकार तकंवा कबड्डी मध्ये चढाइ, पकडआत्यादी शब्द वापरले जातात. 

धमणके्षत्रामंध्ये स्वगण-नरक, पाप-पणु्य, तपियाण, ईपास, तदडंी, वारी, भक्ती, तीथणके्षत्र, पारायण 

आत्यादी शब्द वापरले जातात. वतृ्तपत्राच्या भाषेत सदु्धा वैतशि्यपूणण शब्द येतात. जसे की, 

लाठीमार, बडतफण , तनलंतबत, नक्षलवादी, ऄततरकेी, मोचाण, धरणे, तहसंाचार आत्यादी 

थोडक्यात त्या त्या भातषक कोशावर त्या त्या के्षत्रातील व्यावसातयक, अतथणक, सामातजक 

स्तर याचंा प्रभाव ऄसतो. सकंल्पनाके्षत्र बदलले की शब्दाचंी ईच्चाररूपेही बदलतात. 

ईदाहरणाथण ज्जयाला अपण तादूंळ म्हणतो त्याला धातमणक व्यवहारात ‘ऄक्षता’ ऄसे म्हिले 

जाते. नारळाला ‘श्रीफळ’ म्हणतात. देवाला वाढलेल्या जेवणाला ‘नैवेद्य’ म्हिले जाते. 

हळदीला ‘भडंारा’ ऄसा शब्द वापरला जातो. देवाचे पजुारी वेगवेगळ्या नावाने ओळखले 

जातात. स्मशान, मंतदर, घर, शाळा, न्यायालय आत्यादी वेगवेगळ्या ऄवकाशात वेगवेगळ्या 

शब्दाचंा वापर केला जातो.  

भाषा आवर् सामावजक घर्र्: 

वेगवेगळ्या समाजाच्या भाषेत तवतवध शब्दाचं्या वस्तूंसाठी वैतशि्यपूणण शब्द वापरले 

जातात, त्यातून त्या समाजाची तवतशि तवचारसरणी जीवनसरणी लक्षात येते. तभल्लाचं्या 

भाषेत दारूसाठी, कोकणी, मालवणी भाषेत माशासंाठी अतण ऄतहराणी बोलीत शेती व 

प्रातणमात्रासंाठी ऄनेक प्रकारचे शब्द अढळतात. एतस्कमो लोकाचं्या भाषेत बफाणसाठी 

ऄनेक प्रकारचे शब्द अढळतात. बारीक बफण , कोरडा बफण , मउ बफण  आत्यातद. कोकणीत 

माशाचं्या तवतवध प्रकारासाठी, खेकड्याचं्या प्रकारासाठी ऄनेक शब्द वापरले जात हातात. 

ईदा. तझगें, कोळंबी, जवला तकंवा माशासंाठी बोंबील, सरुमय, बागंडा, पेडवे, कली आत्यादी 

ऄनेक शब्द वापरले जातात. तभल्लाचं्या बोलीत दारूसाठी १८ शब्द वापरले जातात. 

यावरून त्याचं्या जीवनातील मद्यपे्रम तकंवा दारूचे स्थान लक्षात येते. 
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मानववशंशास्त्र भाषा तवज्ञानात गोत्रवाचक शब्दावलीचा ऄभ्यास केला जातो. वेगवेगळ्या 

नातेसबंंधांना वेगवेगळी नावे तदली जातात. वडील, काका, मावसा, मामा ऄशी मराठी नावे 

अहेत. पण आंग्रजीत वडील सोडून आतरानंा ऄंकल ऄसेच म्हिले जाते.  

भाषाभेद: 

भाषेचा समाजशास्त्रीय ऄंगाने तवचार करताना समाजातील भाषाभेदांचा तवचार करावा 

लागतो. वय, तलंग, व्यवसाय यानसुार ऄनेक भाषाभेद पहावयास तमळतात. वयानसुार 

लहान मलुाचंी भाषा, तरुणाचंी भाषा, वदृ्धाचंी भाषा आत्यादी भाषा भेद तदसतात. स्त्री अतण 

परुुषाचंी भाषा तलंगभेदानसुार केली जाते. तर सोनार, सतुार, लोहार,हमाल, चमणकार हे 

व्यवसायानसुार केले जाणार े भेद अहेत. कायाणलय, शासन यानसुारही ऄनेक प्रकारचे 

भाषाभेद ऄसलेले तदसतात. 

भाषा आवर् बोली: 

सामातजक भाषातवज्ञानात बोलीतवज्ञानालाही महत्त्व तदले जाते. ऄनौपचाररक सजं्ञापन 

व्यवहार हा बोलीमधून होतो.  बोलीचे स्वरूप ह ेमौतखक ऄसते. बोली नैसतगणक स्वरूपात 

समाजात रूढ ऄसतात बोलीना के्षत्रीय भाषाभेद ऄसे ही म्हिले जाते. भाषेचा प्रयोग 

औपचाररक सदंभाणत केला जातो, तर बोली ऄनौपचाररक व्यवहारासंाठी वापरल्या जातात. 

मराठी भाषा ही सपूंणण महाराष्रात प्रमाणभाषा म्हणून वापरली गेली, तरी खानदेश, वर् हाड, 

मराठवाडा, कोकण या वेगवेगळ्या प्रदेशात बोलींचे प्राबल्य ऄसलेले तदसते.  

बोलीभूगोल ही बोलीच्या ऄभ्यासाची ऄध्यायन शाखा अहे. भौगोतलक सीमारषेा याचं्या 

अधार े भाषा भेदाचंा ऄभ्यास करणे, हे या ऄभ्यासशाखेचे महत्त्वाचे ईतद्दि अहे. के्षत्रीय 

सवेक्षणाच्या अधार ेभाषा बादलाचा नकाशा तयार करण्याचे काम बोलीतवज्ञानात ऄतभपे्रत 

अहे. देशाच्या तवतशि भागामध्ये वापरल्या जाणार्या बोलीचा ऄभ्यास या शाखेऄंतगणत 

केला जातो. बोलीचे ईच्चार, व्याकरण, शब्दसगं्रह,म्हणी, वाक्प्रचार, ससं्कृती, लोककथा, 

लोकगीते, लोकनाि्य याचंा ऄभ्यास बोली भूगोलाच्या कके्षत येतो.  बोलीचे सामातजक 

स्थान, व्यवसाय, तवतशिता बोलीची शैली, ततची भातषक वैतशि्ये, शब्दसगं्रह यानसुार 

बोलीचे नमनेु सकंतलत करून ततचे वणणन, तवशे्लषण केले जाते सामातजक बोली तवज्ञानात 

वगण व जात तलंग धमण आत्यादींच्या मळेु कसे बदल होत जातात त्याचा ऄभ्यास केला जातो. 

मराठी भाषेच्या प्रभावके्षत्रातमालवणी, खानदेशी, वर् हाडी, नागपरुी,महारी, धनगरी, तभलोरी, 

बजंारा, पावराआत्यातद ऄनेक बोली बोलल्या जातात.बोली अतण समाज यांचा घतनष्ठ सबंंध 

ऄसतो. तसेच दैनतंदन जीवन व्यवहाराना सक्षमपणे तोलून धरण्याची क्षमता बोलीमध्ये 

ऄसते.  

व्यािसावयकािंची बोली: 

समाजातील तवतवध व्यवसातयक भातषक भाडंारात भर घालताना तदसतात. भातषकभाडंार 

म्हणजे  भाषेचा शब्दकोश म्हणता येइल. तकंवा भाषेत वापरल्या जाणार्या तवतशि प्रकारच्या 

लाक्षतणक प्रयोगांचा सघंात ऄसेही म्हणता येइल. वेगवेगळे व्यवसाय करणार ेलोक स्वतःची 

भाषा वापरत ऄसतात. ईदाहरणाथण ‘सोने गडगडले’,‘चादंी भडकली’,‘कादंा पडला’ ऄसे 

शब्दप्रयोग व्यवसायाच्या ऄनषुंगाने केले जातात. हमाल, शेतकरी, पोलीस, कामगार 
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ज्जयोततषी तकंवा न्हावी, तेली, सोनार आत्यादी पारपंररक व्यवसातयकतवतशि बोली बोलत 

ऄसतात. त्याचंी ऄवजार,े तसेच तवतशि प्रकारच्या तक्रया, त्याचें वाचक शब्द वेगवेगळे 

ऄसतात. त्याचें ऄथण व्यवसायतवतशि ऄसतात. त्यातून व्यावसातयक बोलींचा ईदय होतो.  

सािंकेवतक बोली: 

समाजातील वेगवेगळे गि गपु्तभाषाचंा वापर करत ऄसतात. त्यानंा साकेंततक बोली 

म्हणतात. ईदाहरणाथण व्यापारी के्षत्रात दलालाचंी भाषा ऄसते. सैतनकाचंी भाषा तकंवा शाळा 

महातवद्यालयातील मलुाचंी त्यांच्या गिापरुती मयाणतदत ऄसलेली भाषा या साकेंततक बोली 

म्हणता येतील.  

भाषा सिंपकर : 

व्यापार अतण राज्जयकारभाराच्या तनतमत्ताने जगाच्या वेगवेगळ्या भागात वसाहती तनमाणण 

झाल्या, तेथे तवतवध भाषा बोलणार ेलोक एकमेकाचं्या सपंकाणत अले. त्यातून एकमेकाचं्या 

भाषेची देवघेव झाली. ततथे काही नवीन, तमश्रभाषा जन्माला अल्या. ऄशासकंररत, 

तमश्रभाषेला तपजीन भाषा ऄसे म्हिले जाते. तपजीन भाषा ही भाषेची प्रारतंभक ऄवस्था 

ऄसते. त्यातील एका गिाची भाषाही ऄतधक प्रबळ अतण दसुर् या गिाची भाषाही काहीशी 

कतनष्ठ मानली जाते. जसे की मजरुाचंी, कतनष्ठवगीयाचंी भाषा ही कमी महत्त्वाची मानली 

जाते. मात्र कालातंराने दोघाचं्या भाषेतील सकंररत रूप सपें्रक्षणासाठी वापरले जाते. तपजन 

भाषा ही कुणाचीही मातभृाषा नसते. तर ती केवळ व्यापार, व्यवसायासाठी वापरली जाते. 

काही काळानतंर ती भाषा तस्थर होत राहते. जगात मलेतशया, तसगंापूर, नागालडँ, श्रीलंका, 

मॉररशस आत्यादी प्रातंात ऄशा तपजीन भाषा तनमाणण झालेल्या तदसतात. 

तपजीन भाषा काही काळ वापरली गेली की ततचे के्षत्र हळूहळू वाढत जाते. ती तस्थर होते. 

ततची व्याकरतणक सरंचना सूक्ष्म होउ लागते. ऄशा भाषेला राजप्रततष्ठा प्राप्त झाली की, 

ततचे रूपातंर तक्रऑळ भाषेत होते. पढेु त्या भाषेतून ग्रथंव्यवहार, पत्रव्यवहार, ज्ञानव्यवहार 

सरुू होतात. ऄशा तपजीन भाषा पासून तयार झालेल्या तकतीतरी भाषा तक्रऑळ भाषा 

म्हणून प्रस्थातपत झालेल्या तदसतात. मराठी ही सदु्धा एक तमश्रभाषा अहे. ऄसे काही 

सशंोधकांनी म्हिले अह.े ऄशाप्रकार े समाजभाषातवज्ञानात ऄनेक सकंल्पना महत्त्वाच्या 

मानल्या जातात. भाषेचा समाजाशी घतनष्ठ सबंंध ऄसतो. त्यामळेु ऄन्य भाषातवज्ञानाहून 

समाजभाषातवज्ञानाला सवाणतधक महत्त्व तदले जाते. 

१.६ समारोप 

                                                                  

                                                                         

                                                                      

                                                                   

                                                                      

                         



 

 

भाषा शास्त्राच्या तवतवध शाखा   

 

13 

                                                    ,                         

                                                                      , 

         ,                                                             

                                    

१.७ स्िाध्याय 
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४.                                 

       

१)                

२)                  
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१)                                        

२)                           

३)                                                       

४)                                          

१.८ सिंदभर  

१. मराठीचा भातषक ऄभ्यास, सपंा, म.ु श्री. कानडे, स्नेहवधणन पतब्लकेशन, पणेु, १९९४.  

२. समाजभाषातवज्ञान, रमेश वरखेडे, शब्दालय प्रकाशन. श्रीरामपूर.  
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२  

स्वननमनवन्यास 

घटक रचना  

२.१  ईदे्दश 

२.२  प्रस्तावना 

२.३  स्वन सकंल्पना 

२.४  स्वनाचें गणुधमम/ लक्षणे 

२.५  स्वननम अनण स्वनातंरे 

२.६  स्वननम अनण स्वनातंर ेयांचे लेखननचन्ह  

२.७  स्वननमाचे प्रकार 

२.८  सवमनाम अनण स्वनातंर ेयाचंा परस्पसबंंध 

२.९  स्वननम नवशे्लषणाची तत्त्वे / तं े 

२.१० समारोप 

२.११ स्वाध्याय 

२.१२ सदंभमग्रथंसूची 

२.१ उदे्दश   

१)  स्वन सकंल्पना, स्वनाचें गणुधमम समजून घेणे. 

२)  स्वननम अनण स्वनातंर ेया संकल्पना समजून घेणे. 

३)  स्वननमाच्या प्रकाराचें नववेचन करणे. 

४)  स्वननम अनण स्वनातंर ेयांचा परस्पसबंंध ऄभ्यासणे. 

५)  स्वननम नवशे्लषणाची तत्त्वे/ तं े स्पष्ट करणे. 

२.२ प्रस्तावना   

भाषा ही मौनखक प्रनिया ऄसून ती मखुावाटे ननमामण केली जाते. पण भाषेचा मौनखक 

ऄभ्यास कमी प्रमाणात होतो व नतच्या नलनखत स्वरूपाला ऄनधक महत्त्व नदले जाते. मळुात 

भाषा ही ध्वननयकु्त अहे. म्हणून भाषेचा नवचार करताना ध्वनननवचार, स्वननमनवचार, 

पनदमनवचार, वाक्यनवचार या टप्पप्पयातून करावा लागतो. 

भाषा ही ध्वनींची बनलेली ऄसते. माणूस तोंडावाटे नवनवध ध्वनी ननमामण करत ऄसतो. 

ईदा. खोकणे, नशकंणे, चकुचकुणे; तसेच बाह्य वातावरणातून पशूपक्षयाचंा अवाज, 

वेगवेगळ्या वाहनांचा अवाज आत्यादी ध्वनी ननमामण होत ऄसतात. पण हे ध्वनी म्हणजे 

भाषा नव्हे. म्हणून भाषावैज्ञाननकानंी साधा ध्वनी अनण भाषेतला ध्वनी यातंील ऄंतर 
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नमटनवण्यासाठी ‘ध्वनी’ अनण ‘स्वन’ या दोन सकंल्पना गहृीत धरल्या व त्यानसुार स्वनाची 

व्याख्या केली. ती पढुीलप्रमाणे – 

  ‚मखुावाटे येणार ेव भाषेत वापरले जाणार ेऄथमयकु्त ध्वनी म्हणजेच स्वन होय.‛ 

ना. गो. कालेलकर याचं्या मते, भाषा ही एका नवनशष्ट स्वनमानलकेचा ईपयोग करून ननमामण 

केलेल्या सकेंतानंी समाजाचे व्यवहार चालवणारी सामानजक ससं्था अहे. ज्या नवनशष्ट 

स्वननम व्यवस्थेचा ईपयोग भाषा करते ती ननन त स्वननमांनी बनलेली अनण ससुवंादी 

ऄसते. 

थोडक्यात ध्वनींनशवाय भाषेला ऄनस्तत्त्व नसते. प्रत्येक भाषेत काही ठरानवक ध्वनी 

ठरानवक पद्धतीने वापरले जातात यालाच भाषेची स्वननम व्यवस्था म्हणतात. 

२.३ स्वन सकंल्पना   

भाषेचे द्रव्य म्हणजे स्वन ऄसे सोस्यूर याने म्हटले. स्वन याचा ऄथम तोंडावाटे ननघणार े

ऄसखं्य ध्वनी नव्हे तर भाषेत वापरल्या जाणाऱ्या ऄथमपूणम ध्वनींना स्वन ऄसे म्हणतात. 

अपण बोलत ऄसतो तेव्हा अपल्या मखुावाटे वेगवेगळे ध्वनी ईत्पन्न करीत ऄसतो. 

अपल्या वानगनन्द्रयाद्रार े अपण ऄसखं्य ध्वनी ननमामण करू शकतो. ऄसखं्य ध्वनींची 

नननममती करण्याची अपल्या वानगनन्द्रयांची क्षमता ऄफाट अह.े वानगनन्द्रयादं्रार ेमाणूस जेवढे 

ध्वनी ननमामण करतो नकंवा करू शकतो तेवढे सगळेच ध्वनी भाषेत वापरले जात नाहीत. 

कोणत्याही भाषेत काही ननवडक ध्वनींचाच वापर केलेला ऄसतो. त्यामळेु प्रत्येक भाषेत 

वापरले जाणार ेध्वनी स्वतं  ऄसतात. 

भाषेमध्ये ईपयकु्त ऄसे कायम करू शकणारा कोणताही ध्वनी म्हणजे स्वन. ज्या ध्वनीकडे 

भाषाध्वनी होण्याची क्षमता नसते तो स्वन ठरत नाही. ईदा. क, ख, ग, घ, त, थ, प, स 

आत्यादी काही स्वन अहेत कारण त्याचंा भाषेत वापर होतो. मा  हसण्याचा ह ं ह ं ह“ं 

अवाज, रडण्याचा उं“ उं“ अवाज, केकाटणे, अरोळी देणे आ. ध्वनी भाषाध्वनीचे काम 

करत नाहीत म्हणून त्यानंा स्वन म्हणता येत नाही. 

स्वन जेव्हा सटेुसटेु ऄसतात तेव्हा त्यानंा स्वतःचा ऄथम नसतो पण त्याचंी रचना झाली की 

त्यानंा स्वतं  ऄथम लागतो. भाषेत नेहमी स्वनाचं्या रचना वापरल्या जातात. ईदा. ‘नव’, 

‘का’, ‘स' 

‘नव’, ‘का’, ‘स' या सट्ु्टया सट्ु्टया स्वनानंा ऄथम नाही, पण ‘नवकास' या एका शब्दाच्या 

रचनेला ऄथम अहे. त्यामळेु स्वन हे नेहमी रचनेच्या दृष्टीने लक्षात घेतले जातात. 

२.४ स्वनाचें गणुधमम/ लक्षणे    

स्वनामंध्ये पढुील गणुधमम अवश्यक अहेत:  

१)  भाषाध्वनी ऄसण्याची क्षमता 

२)  व्यनक्तनवनशष्टता 
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३)  नवभेदकता 

४)  लवनचकता 

१) भाषाध्वनी असण्याची क्षमता: 

भाषाध्वनी ऄसण्याची क्षमता हे स्वनाचें पनहले अनण प्रधान लक्षण होय. वागेंनद्रयादं्रार े

ऄसखं्य ध्वनी ननमामण केले जातात परतं ु सवमच ध्वनींना स्वन म्हणता येत नाही. ज्या 

ध्वनींचा भाषेत वापर केला जातो त्यानंाच स्वन म्हणतात. म्हणून ध्वनीच्या ऄंगी भाषाध्वनी 

ऄसण्याची क्षमता ऄसणे गरजेचे अहे. 

२) व्यनिनवनशष्टता: 

भाषा ही एकेका व्यक्तीकडून बोलली जाते त्यामळेु स्वनाचें ईच्चारण व्यनक्तनवनशष्ट ऄसते. 

ईच्चारणावरून बोलणाऱ्याचे नलंग, वय, त्याची मननस्थतीसदु्धा लक्षात येते. नसुते बोलणे 

ऐकून बोलणारा कोण अहे याचा ऄंदाज अपल्याला व्यनक्तनवनशष्टता यामळेुच लागू शकतो. 

३) नवभेदकता: 

नवभेदकता हे स्वनाचे महत्वाचे लक्षण अहे. एक स्वन हा अपल्या वैनशष््टयपूणम ईच्चारामळेु 

दसुऱ्या स्वनापासून वेगळा ठरतो त्यामळेु शब्दाचें वेगळेपण लक्षात येते.  

ईदा. 'काटा' अनण 'फाटा' या दोन शब्दाचंा स्वननक पररसर जरी सारखा ऄसला तरी 'क' 

अनण 'फ' या वेगवेगळ्या ईच्चारणामंळेु ते वेगळेवेगळे झालेले अहेत. 

४) लवनचकता: 

भाषेत स्वन एकापाठोपाठ एक याप्रमाणे जलद गतीने ईच्चारले जातात तरीही अपल्याला 

एक शब्द कोठे सपंला, वाक्य कोठे सपंले, वाक्यात कोणत्या शब्दावर जोर अहे हे कळते. 

म्हणजेच स्वनाचे ईच्चारण लवनचक ऄसते. 

२.५ स्वननम आनण स्वनातंर े  

स्वननम हा भाषानवज्ञानातील ऄत्यतं महत्त्वाचा ऄसा स्वनांचा सबंोध अहे. स्वनाचंा सचं 

म्हणजे स्वननम. अंनशक ईच्चारसाम्य ऄसलेल्या स्वनांचा एक गट केला जातो; हा गट 

सोयीसाठी केलेला ऄसतो, या गटाला स्वननम म्हटले जाते.   

स्वननम हा भाषेतला लघतुम व ऄंनतम घटक ऄसल्यामळेु त्याचे नवभाजन करता येत नाही.  

ईदा. चर = च + ऄ + र 

    कर = क + ऄ + र           

याचे नवभाजन अणखी होउ शकत नाही म्हणून त्यानंा ‘ननरवयव' ऄसे म्हणतात.  
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भाषेतील ध्वनींमध्ये ऄथमननणामयक क्षमता ऄसते. दोन शब्दातील ऄथमभेद दाखवण्याचे कायम 

ध्वनी करत ऄसतात. त्यामळेु दोन शब्द वेगळे ठेवता येणे शक्य होते. भाषेतील ऄशा स्वन 

लक्षणांना स्वननम म्हणतात. 

स्वननम भाषानवज्ञानामध्ये ईच्चाराशी सबंंनधत अहे. त्याचा नलनखत भाषेशी काही सबंंध 

नसतो.  

ईदा. आंग्रजी भाषेतील Catch, Match या शब्दामंधे ऄनिुमे ५ लेनखम अहेत, तर २ 

स्वननम अहेत. ‘Catch’ या शब्दात ‘क ॅ' अनण 'च' हे दोन स्वननम अहेत. ‘Match’ या 

शब्दात ‘मॅ' अनण 'च' हे दोन स्वननम अहेत.  

स्वननम हे सटेुसटेु ऄसल्यामळेु ते स्वतं  स्वरूपात ऄनस्तत्वात ऄसतात. ईदा. फार, कार, 

मार, गार या शब्दामंध्ये यातील अद्याक्षर हे स्वतं  स्वननम अहेत, ईरलेले सगळे स्वन 

अहेत. 

ईदा. फार = फ + अ + र 

     मार = म + अ + र 

     गार = ग + अ + र 

ज्या शब्दामंध्ये स्वननक साम्य अहे, ज्याचं्यातील अजूबाजूच्या पररनस्थतीमळेु होणारा 

फरक, होणार ेपररवतमन ऄंदाजक्षम अहे ऄशा ध्वनींच्या समूहास ‘स्वननम’ म्हणतात अनण 

या समूहात समानवष्ट ऄसणाऱ्या ध्वनींना ‘स्वनातंरे' म्हणतात. 

कोणताही स्वननम हा स्वनांतराच्या रुपाने मूतम होतो, म्हणजेच स्वनातंराच्या रूपाने 

ईच्चारला जातो. भाषेत स्वननम नसतो तर स्वनातंर ेऄसतात. स्वननमाच्या गटात समानवष्ट 

केलेल्या प्रत्येक ध्वनीला त्या स्वननमाची स्वनातंर े म्हणतात. कोणतीही स्वनातंर े

स्वननमसापेक्ष ऄसतात. 

स्वननम ही एक ऄमूतम कल्पना अहे. स्वननम काल्पननक ऄसतो अनण स्वनातंर ेही स्वननम 

कल्पनेची प्रात्यनक्षके ऄसतात. भाषेत स्वननम वापरला जात नाही तर स्वनातंर े वापरली 

जातात. भाषेमध्ये स्वननम हे साधारणपणे केवळ चाळीस- पन्नास आतके ऄल्प प्रमाणात 

ऄसतात. पण ते स्वननम एक  येउन हजारो रुनपमे तयार होतात. स्वननम हा भाषेमध्ये 

नेहमी ऄमूतम स्वरुपात ऄसतो, तो स्वनातंराच्या रूपाने भाषेत प्रकट होतो. तो फक्त कानानंा 

ऐकू येतो.  

एखादा स्वन हा ईच्चार अनण त्यातील ऄंतरामळेु वेगवेगळ्या पद्धतीने ऐकू येतो. ईदा. ‘ग' 

हा स्वन. 

* ‘ग’चे नवनवधतापूणम ईच्चार अढळतात.  

   (बाग, जागी, गलुाम, नागपूर, गती) 

१)  बाग - ‘बाग’ शब्दात 'ग' चा ईच्चार स्फोटहीन अहे.  
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२)  जागी - ‘जागी' शब्द ईच्चारताना 'ग' चा ईच्चार थोडा पढुील बाजूस होतो.  

३)  गलुाम - येथे 'ग' चा ईच्चार तोंडात थोडा मागील बाजूस होतो. 

४)  नागपरु - येथे 'ग' चा ईच्चार स्फोटहीन नसून 'क' कडे झकुणार ेअहे. 

५)  गती - गती शब्द ईच्चारताना 'ग' चा ईच्चार सरळ, साधा अहे. 

ऄशाप्रकार े'ग' या स्वनाचे ‘ग'१, ‘ग’२, ‘ग’३, ‘ग’४, ‘ग’५ ऄसे ईच्चार अढळतात.  

२.६ स्वननम आनण स्वनातंर ेयाचें लेखननचन्ह   

स्वननम अनण स्वनातंर ेयाचें लेखन करण्याची एक नवनशष्ट पद्धत अहे. स्वननम हा नेहमी 

नतरप्पया रषेेत नलनहला जातो, तर त्याची स्वनातंर ेचौकटी कंसात नलनहली जातात.  

   ईदा.  

          /  /  स्वननम 

          [  ]  स्वनातंर े

          /ग/ = [ग१], [ग२], [ग३], [ग४], [ग५]  

          /ड/ = [ड१], [ड२], [ड३], [ड४] 

 * स्वन अनण स्वनातंर ेदाखवताना पढुील अकृतीतून दाखवतात  

 

२.७ स्वननमाचे प्रकार   

स्वननमाचे दोन भाग पडतात. 

१) खनंडत स्वननम 

२) खडंानधनित स्वननम 
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१) खंनित स्वननम : 

''ज्याचंा ईच्चार वेगळेपणाने करता येतो त्याला खनंडत स्वननम म्हणतात.‛ 

खनंडत स्वननम ऄथम प्रगटीकरण करण्याचे काम करतात. खनंडत स्वननमाच्या अधारानशवाय 

कोणताही भाषाव्यवहार पूणम करता येत नाही. या स्वननमाला साधारणतः नलपीमध्ये नचन्ह 

ऄसते. हे स्वननम सटेुसटेु ऄसतात. ते भाषेत मबुलक प्रमाणात ऄसतात. त्याचंा ईच्चार 

अपण वेगळेपणाने करतो.  

ईदा. क, ख, ग, घ, प, फ, ब, भ, म  

खनंडत स्वननम एकदम ईच्चारता येत नाहीत. ते परस्परानसुारी ऄसतात. म्हणजे ते 

एकामागोमाग एक ऄसे ईच्चारले जातात.  

ईदा. 'क' अनण 'ख' हे दोन खनंडत स्वननम अहेत. ते एकदम ईच्चारता येत नाहीत.  

२) खंिानधनित स्वननम: 

‚जे स्वननम स्वतं पणे ईच्चारता येत नाहीत, ज्याचंा ईच्चार खनंडत स्वननमाबंरोबर करावा 

लागतो त्यानंा खडंानधनित स्वननम ऄसे म्हणतात.‛          

बोलणाऱ्या व्यक्तीने स्वनावर नदलेला अघात, स्वनातील अरोह- ऄवरोह, नाकावाटे बाहेर 

येणारा श्वास, त्याच्या गतीवर अधारलेले स्वन व त्याचें ईच्चारण यामळेु भाषेत ऄथम व्यक्त 

होतो. ऄथम व्यक्त करणाऱ्या या ईच्चारणाला खडंानधनित स्वननम म्हणतात. बोलताना 

माणूस एखाद्या लयीत बोलतो, कधी स्वनावंर जोर देतो, कधी स्वनांचा ऄस्पष्ट ईच्चार 

करतो. म्हणजेच ईच्चारणामध्ये चढ-ईतार ऄसतात, सरुाचं्या लयीमध्ये अघात ऄसतो; 

माणूस बोलता बोलता मध्येच थाबंतो अनण ह ेसगळे प्रकट करण्यासाठी भाषेत कोणतेही 

लेखन नचन्ह नसते यालाच खंडानधनित स्वननम म्हटले जाते.  

खडंानधनित स्वननमाच्या ईच्चारणाच्या वेळी बोलणारा माणूस हा भाषेमध्ये कोठे थाबंतो 

त्यानसुार ऄथम बदलत जातो. 

ईदा. ‘ती फार हुशार अह'े 

या वाक्यात एकन तपणे स्वनाचंा ईच्चार केल्यास त्यातून ऄथमबोध होणार नाही. तर 

खडंानधनित स्वननमाचे सहाय्य घेतले तर 'ती फार हुशार अहे' हा ऄथम स्पष्ट होतो. म्हणून 

ध्वनी, शब्द, पद अनण सपूंणम वाक्यबंध लक्षात घ्यावा लागतो. ध्वननप्रवाह कमी जास्त 

अघातानसुार वापरावा लागतो.  

* खंिानधनित स्वननमाचे प्रकार: 

१) ऄवधी 

२) बलाघात 

३)  सरुाचंा चढईतार 
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४) सीमासधंी 

५) नानसक्यरजंन 

१) अवधी: 

एखाद्या ध्वनीचे ईच्चारण कमीत कमी वेळात नकंवा वेळ लावून करता येत ऄसेल तर ऄशा 

रीतीने लागणाऱ्या वेळाला ऄवधी म्हणतात. ध्वनीच्या ईपयोजनामध्ये वेळ म्हणजे ऄवधी 

याला महत्त्व नदले जाते. स्वराचंा ईच्चार नकंनचत काळ लाबंवून त्यांना दीघमत्व हा गणुधमम  

देता येतो. 

   ईदा.  नवणा  –  नवणकाम करा. 

         वीणा  –  एक वाद्य 

२) बलाघात:   

बोलत ऄसताना अपण शब्दावंर नवनशष्ट पद्धतीने अघात देतो त्याला 'बलाघात' ऄसे 

म्हणतात. एखाद्या शब्दावरील नकंवा ऄक्षरावरील अघातामळेु ऄथमभेद घडून येतो. हा 

अघात दोन प्रकार ेऄसतो. 

i)  शब्दातील ऄक्षरावर नदलेला अघात  

ii)  वाक्यातील शब्दावंर नदलेला अघात 

i) शब्दातील अक्षरावर नदलेला आघात:  

जेव्हा नवनशष्ट शब्दातील ऄक्षरावर अघात नदला जातो तेव्हा त्या अघातानसुार त्याचा ऄथम 

स्पष्ट होतो. 

   ईदा. नवद्या, कन्या, नभन्न 

यानठकाणी अद्याक्षरावर अघात नदल्यामळेु ऄथम स्पष्ट होतो. 'नवद्या' या शब्दात ‘नव' वर 

अघात द्यावा लागतो, 'कन्या' शब्दात ‘क' वर अघात द्यावा लागतो, तर ‘नभन्न’ 

ईच्चारताना ‘नभ’वर अघात नदला जातो. 

ii) वाक्यातील शब्दावर असलेला आघात: 

वाक्यातील नवनशष्ट शब्दावर नदलेल्या अघातानसुार ऄथमभेद घडून येतो.  

   ईदा. अज पाउस पडणार अहे. 

अज पाउस पडणार अहे. 

येथे पनहल्या वाक्यात 'अज’ अनण दसुऱ्या वाक्यातील 'अहे' या शब्दावंर अघात नदल्याने 

ऄथम बदल झाला अहे. म्हणजेच नवनशष्ट शब्दावर नदलेल्या अघातामळेु दोन्ही वाक्याचंा 

ऄथम बदलला अहे. 
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३) सुरावली (सुराचा चढउतार): 

माणसाच्या बोलण्यातील स्वराच्या चढईतारामळेु ऄथमभेद घडून येतो. सरुावली म्हणजेच 

सरुाचा चढईतार होय. याला ऄनतुान ऄसेही म्हटले जाते. प्रत्येक व्यक्तीच्या बोलण्यात 

सरुाचंा चढईतार होतच ऄसतो. लेखनामध्ये नवधानाथी वाक्याचे प्रश्नाथमक नकंवा 

ईद्गारवाचक वाक्य करायचे ऄसेल तर ते ते नचन्ह देउन केले जाते. तर बोलताना 

सरुावलीचा चढईतार करून नवधानाथी वाक्याचे प्रश्नाथमक नकंवा ईद्गारवाचक वाक्य केले 

जाते. 

ईदा.  

           तो निकेट खेळतो.  (नवधानाथी वाक्य) 

           तो निकेट खेळतो.  (प्रश्नाथमक वाक्य) 

           तो निकेट खेळतो.  (ईद्गारचक वाक्य) 

          तो काम करतो.  (नवधानाथी वाक्य) 

           तो काम करतो.  (प्रश्नाथमक वाक्य) 

           तो काम करतो.  (ईद्गारचक वाक्य) 

४) सीमासंधी: 

सीमासधंी म्हणजे वाक्यामध्ये नदलेला खडं नकंवा नवराम. वाक्यातील नवराम बदलल्यावर 

ऄथमबोध होतो. 

   ईदा. 

          तू गावाला जाउ नये. 

          तू गावाला जाउन ये. 

          नकती सामान अह े

          नकतीसा मान अह े

          मद्यपान करू नये 

          मद्यपान करून ये. 

५) नानसक्यरजंन: 

नानसक्यरजंन यामळेु ऄथमभेद सभंवतो. कोणत्याही ध्वनीचा ईच्चार नानसक्यसनहत व 

नानसक्यरनहत ऄसू शकतो. काही स्वननमांच्या सदंभामत नानसक्यसनहत ईच्चाराने ऄथमभेद 

होतो. 
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ईदा. रागं, ऐशंी, कंप, अंबा 

ऄशाप्रकार े भाषेमध्ये खनंडत स्वननम व खडंानधनित स्वननमामळेु भाषेचे सौंदयम वाढते. 

स्वननम व खडंानधनित हे दोन्ही स्वननम ईच्चारणाशी सबंंनधत अहेत. नलनखत भाषेशी 

त्याचा सबंंध फार थोडा अहे. कधीकधी भाषेतील स्वर व व्यजंने एक  येउन जो ऄथम 

प्रकट होत नाही तोच ईच्चारणाच्या प्रकटीकरणामळेु, बलाघातामळेु, सरुावलीमळेु नवनवध 

पद्धतीने ऐकू येतो. त्यामळेु खनंडत स्वननम व खडंानधनित स्वननमामळेु भाषेला एक प्रकारचे 

चैतन्य ऄनधक प्रभावीपणे प्राप्त होते. 

२.८ स्वननम आनण स्वनातंर ेयाचंा परस्पसबंधं   

• स्वननम काल्पननक सबंोध अहे, तर स्वनातंर े ही स्वननम कल्पनेची प्रात्यनक्षके 

ऄसतात. म्हणजेच स्वननमाला भाषेत ऄनस्तत्त्व नसते. भाषेत ऄनस्तत्वात ऄसतात ती 

स्वनातंर.े 

• स्वननमाच्या गटात समानवष्ट केलेल्या प्रत्येक ध्वनीला त्या स्वननमाची स्वनातंर े

म्हणतात. 

• भाषेत वापरल्या जाणाऱ्या, एकमेकाशंी स्वननकदृष््टया साम्य ऄसणाऱ्या स्वनातंरानंा 

एक  घेउन त्याचंा गट बननवला जातो. या गटाला स्वननम नावाने ओळखले जाते. 

भाषेत ऄसे ऄनेक गट ऄसतात. 

• स्वनाचंा संच म्हणजे स्वननम तर स्वनातंर ेएका कुटंुबासारखे ऄसतात. 

• दोन शब्द ऄथमदृष््टया वेगळे राखणे हे स्वननमाचे कायम ऄसते. म्हणजे स्वननम 

ऄथमनवभेदक ऄसतो. स्वनातंराचा नवचार स्वननमसापेक्ष करावा लागतो. 

• स्वननमामध्ये वैधम्यमयकु्त नवननयोग ऄसतो. तसेच स्वननम हा सकंल्पनात्मक गट 

ऄसतो, तर स्वनातंर ेत्या गटाचे प्रत्यक्ष ईच्चारले जाणार ेसभासद ऄसतात. 

२.९ स्वननम नवश्लेषणाची तत्त्वे / ततं्रे   

भाषावैज्ञाननक भाषेतील ऄनेक ईच्चार गोळा करतात अनण मग त्याचे नवशे्लषण करून 

स्वननम, पनदम ननन त करतात. भाषेमध्ये स्वननम कोणते व नकती हे ओळखण्याचे तत्त्व / 

तं  भाषानवज्ञानात ननन त करण्यात अले अहे. कोणत्याही भाषेतील स्वननम ननन त 

करण्यासाठी या तत्त्वाचा नवचार केला जातो. स्वननम नवशे्लषणाची ही तत्त्वे वा तं े 

पढुीलप्रमाणे- 

१) पूरक नवननयोग 

२) वैकनल्पक/ मकु्त नवननयोग 

३) वैधम्यमयकु्त नवननयोग/ व्यवच्छेदक नवननयोग 

४) काटकसरीचे तत्त्व 
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१) पूरक नवननयोग: 

एका स्वननमाची नभन्न नभन्न स्वनातंर े स्पष्ट करण्यासाठी पूरक नवननयोग हे तत्त्व वापरले 

जाते. स्थानपरत्वे नभन्न पण ऄथमननणामयक नसलेले स्वन पूरक नवननयोगाने दाखवले 

जातात. 

ईदा. 

          काट - कॉट  

          कट - कप 

 २) वैकनल्पक/ मिु नवननयोग: 

वैकनल्पक नकंवा मकु्त नवननयोग हे दोन नभन्न स्वननमामंध्येही ऄसू शकते नकंवा स्वननमाचे ते 

वैकनल्पक रूपही ऄसू शकते. काही स्वन दोन प्रकार े ईच्चारले जातात. तर काही 

व्यनक्तपरत्वे नभन्न नभन्न ईच्चारले जातात.  

   ईदा. 

          जपान, जहाज 

   'जहाज'मधील 'ज' अनण 'जपान'मधील 'ज' वेगवेगळ्या पद्धतीने ईच्चारले जातात.  

              नकंवा 

          मी काम करने/ करीन.  

          मी दार ईघडेन/ ईघडीन.  

पनहल्या वाक्यात करने/ करीन यामधील 'र’े, 'री' हे स्वन मकु्त नवननयोग अहेत. तर दसुऱ्या 

वाक्यात ईघडेन/ ईघडीन यामधील 'डे', 'डी' हे स्वन मकु्त नवननयोग अहेत. ते व्यनक्तपरत्वे 

नभन्न नभन्न ईच्चारले जातात. 

३) वैधर्मयमयुि नवननयोग/ व्यव्छेेदक नवननयोग: 

एका स्वनाच्या जागी त्याच स्वननक पररसरात दसुरा स्वन येतो व तो नवभेदक ऄसतो, 

म्हणूनच त्याला स्वननम ऄसे म्हटले जाते. व्यवच्छेदक नवननयोगाच्या पद्धतीने त्या नवनशष्ट 

भाषेतील स्वननम सखं्या ननन त करता येते. 

कोणतेही दोन स्वननम परस्परापंासून वेगळे अहेत ह े वैधम्यमयकु्त नवननयोग तत्वाने सागंता 

येते.  

ईदा. 

          काट - खाट  

          काय – गाय 
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४) काटकसरीचे तत्त्व: 

काटकसर या तत्वात भाषेतील ऄनावश्यक स्वन टाळले जाते. अपल्या वानगनन्द्रयाजवळ 

ऄसखं्य ध्वनी ननमामण करण्याची क्षमता ऄसते. तरीही कोणत्याही भाषेत ३० ते ४० पेक्षा 

ऄनधक स्वननम अढळत नाहीत. कमीत कमी ध्वनींच्या सहाय्याने भाषा अपले भानषक 

व्यवहार साधत ऄसते. काटकसरीच्या तत्त्वामळेुच भाषेतील अवश्यक नसलेले स्वन 

टाळले जातात. 

ईदा. ससं्कृत वणममालेतील सवमच स्वन मराठी वणममालेत स्वीकारले गेले नाहीत. ‘ऊ' हा 

ससं्कृत स्वन मराठीत फारसा वापरला जात नाही म्हणून तो मराठी वणममालेतून काढण्यात 

अला. 

ऄनावश्यक ते गाळून टाकणे म्हणजे काटकसरीचे तत्त्व ऄसे वणमनात्मक भाषावैज्ञाननकांचे 

मत अहे. काटकसरीचे तत्त्व वापरून ज्या गोष्टी सामान्य अहेत त्याचंी काटकसर केली 

जाते अनण ज्या ऄसामान्य अहेत त्याच फक्त नोंदवल्या जातात. 

२.१० समारोप   

ऄशाप्रकार े ध्वनींनशवाय भाषेला ऄनस्तत्त्व नसते. प्रत्येक भाषेत काही ठरानवक ध्वनी 

ठरानवक पद्धतीने वापरले जातात यालाच भाषेची स्वननम व्यवस्था म्हणतात. स्वननम ही 

एक ऄमूतम कल्पना ऄसून तो काल्पननक ऄसतो अनण स्वनातंर े ही स्वननम कल्पनेची 

प्रात्यनक्षके ऄसतात. भाषेत स्वननम वापरला जात नाही तर स्वनातंर ेवापरली जातात. 

आपली प्रगती तपासा: 

१) स्वन - स्वननम - स्वनातंर े  

२.११ स्वाध्याय   

दीघोत्तरी: 

१)  स्वन म्हणजे काय ते सागूंन स्वननम अनण स्वनातंर े या संकल्पना सोदाहरण स्पष्ट 

करा. 

२)  स्वनाचंी लक्षणे ऄथवा गणुधमम कोणते ते सागूंन स्वननमनवन्यास या सकंल्पनेचा 

सनवस्तर परामशम घ्या.  

३)  स्वन स्वननम अनण स्वनातंर े या सकंल्पना माडूंन मराठी भाषेतील स्वननम ननन त 

करण्याची तत्त्वे स्पष्ट करा. 

टीपा : 

१)  स्वन सकंल्पना 

२)  स्वननम अनण स्वनातंरे 
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३)  स्वननमाचे प्रकार 

४)  स्वननम नवशे्लषणाची तत्त्वे / तं े 

५)  स्वननम अनण स्वनातंर ेयांचा परस्पसबंंध 

एका वाक्यात उत्तर ेनलहा: 

१) भाषेचे द्रव्य म्हणजे स्वन ऄसे कोणी म्हटले? 

२) खनंडत स्वननम म्हणजे काय? 

३) खडंानधनित स्वाननम म्हणजे काय? 

४) स्वननम म्हणजे काय? 

५) स्वनातंराचे लेखन कशा पद्धतीने केले जाते? 

२.१२ सदंभमग्रथंसूची   

• कालेलकर ना. गो., ध्वनननवचार, (द.ुअ.), मौज प्रकाशन, मुंबइ, १९९० 

• काळे कल्याण व आतर (सपंा), वणमनात्मक भाषानवज्ञान स्वरूप अनण पद्धती, गोखले 

एज्यकेुशन सोसायटी, नानशक 

• काळे कल्याण व आतर (सपंा), अधनुनक भाषानवज्ञान, प्रनतमा प्रकाशन, पणेु, (द.ुअ.) 

२००३ 

• गजेंद्रगडकर श्री. न., भाषा अनण भाषाशास्त्र, नव्हनस प्रकाशन, पणेु, द.ु अ. 

• गोनवलकर लीला, वणमनात्मक भाषानवज्ञान, अरती प्रकाशन, डोंनबवली, १९९२ 

• मालशे स. ग.ं व आतर (सपंा), भाषानवज्ञान ऐनतहानसक व वणमनात्मक, पद्मगधंा 

प्रकाशन, पणेु, (नत. अ.), २००५   

• मटकर ऄलका, मराठी भाषेचा भाषावैज्ञाननक ऄभ्यास, शब्दालय प्रकाशन, २०१५. 

 

***** 
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३ 

रुपिमपिन्यास 

प्रिय प्रिद्यार्थयाांनो. 

रुप्रिमप्रिन्यास या प्रतसऱ्या घटकात रूप्रिका,रूप्रिम आप्रण रूप्रिकाांतर या सांकल्िनेचा 

अभ्यास कराियाचा आहे. 

घटक रचना  

३.० उप्रिष्टे 

३.१ िस्तािना  

३.२ समारोि   

३.३ सरािासाठी काही िश्न  

३.० उपिष्ट े

१)  प्रिद्यार्थयाांना रूप्रिम प्रिचाराची माप्रहती देणे. 

२)  प्रिद्यार्थयाांना रुि,रुप्रिम रूप्रिकाांतर या सांकल्िना समजून देणे 

३) रूि आप्रण रुप्रिका या समजून देणे 

४) रूप्रिका आप्रण शब्द याांचे िरस्िरसांबांध स्िष्ट करणे. 

५) रूप्रिका आप्रण रूप्रिम यातील िेगळेिण स्िष्ट करणे. 

६)  प्रिद्यार्थयाांना रूप्रिमाांच्या िकाराची माप्रहती करून देणे 

७) रूप्रिकाांतर ही सांकल्िना समजून देऊन िकाराची माप्रहती देणे. 

३.१ प्रस्तािना  

भाषाप्रिज्ञानात रुप्रिम प्रिचाराला अनन्यसाधारण असे महत्त्ि आहे. भाषाप्रिज्ञानात स्िन, 

स्िप्रनम, स्िनाांतर ही जशी साखळी आहे तशीच रुप्रिका, रुप्रिम आप्रण रुप्रिकाांतर ही 

साखळी आहे. स्िप्रनम प्रिचार आप्रण रूप्रिमप्रिचार एकमेकाांिर अिलांबून आहेत. शब्द या 

सांजे्ञत प्रनमााण झालेली सांप्रदग्धता टाळण्यासाठी आप्रण भाषेच्या अभ्यासाला अप्रधक 

काटेकोरिणा येण्यासाठी भाषाप्रिज्ञाना रुि/ रूप्रिका ही सांज्ञा िािरली आहे. स्िप्रनमानांतर 

भाषेत िािरला जाणारा अथािूणा घटक म्हणजे रूप्रिम असतो. शब्दाांतील आप्रण िाक्यातील 

अथािूणा घटक म्हणून च रूप्रिमाकडे िाप्रहले जाते. रूप्रिम हा भाषेतील लघतु्तम अथािूणा 

घटक असतो.रुप्रिमाांच्या अभ्यासालाच रुप्रिमप्रिचार असे म्हणतात. रूप्रिम प्रिचारातील 

रूप्रिका, रूप्रिम, रूप्रिकाांतर या सांजे्ञला िद, िदीम, िदाांत्तर असे ही म्हटले जाते. या 

सांकल्िना आप्रण तयाांचे स्िरुि खालीलिमाणे समजून घेता येईल. 
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१) रुपिका म्हणजे काय?: 

शब्द ही सांज्ञा अप्रतशय ढोबळ आहे. जनु्या िारांिररक व्याकरणामध्ये 'शब्द' ही िाररभाप्रषक 

सांज्ञा केिळ कोशातील अथा या अथाानी िािरली आहे. तया अथााशी भाषा प्रिज्ञानातील या 

शब्द कल्िनेचा गोंधळ होऊ नये म्हणून भाषा प्रिज्ञानाने  रुप्रिम प्रकां िा िप्रदम या स्ितांत्र सांज्ञा 

प्रनिडल्या आहेत. रुप्रिका, रुप्रिम, रूप्रिकाांतर या तीन कल्िना स्िन, स्िनाांतर ि स्िप्रनम या 

कल्िनाांनी समाांतर आहेत. रूप्रिका म्हणजे भाषेतील अथािूणा असा छोटा घटक होय. 

अथादृष्टया रूप्रिकाांचे प्रिभाजन होत नाही. रूप्रिकाांना व्याकरप्रणक अथा असतो. ज्यािमाणे 

स्िन हे भाषा प्रनरिेक्ष असतात तसेच रूप्रिका ही भाषा प्रनरिेक्ष असते. रूिप्रिचार कोशगत 

अथााशी सांबांप्रधत असतो. ितयेक रूप्रिका अथाप्रनणाायक असते. एखादी रूप्रिका ही 

रूप्रिकाांतर असलेच असे नाही. रुप्रिका म्हणजे भाषेतील लघतु्तम साथा घटक होय. 

उदाहरणाथा आकाश, गांगा, सूया, आत, मी, जमीन, दकुान, कागद, िेन, झाड, दगड िही 

स्िगा नरक, तो इतयादी या रूप्रिका आहेत.या रुप्रिकेचे प्रिभाजन होत नाही केल्यास तयास 

अथा िाप्त होत नाही. म्हणून रुप्रिका म्हणजे लहानात लहान अथािूणा घटक म्हणजे रूप्रिका 

असे म्हटले जाते. 

रुपिका ि शब्द तुलना:  

शब्द सांज्ञा आिणास िररचयाची आहे. रूप्रिका ि शब्द याांच्यात नेमका कोणता ररक आह.े 

हे जाणून घेण्यासाठी रूप्रिकेची कल्िना स्िष्ट होईल. शब्द हा रुप्रिकेिेक्षा मोठा घटक आहे. 

एखाद्या शब्दात अनेक रूप्रिका असू शकतात जसे की उदाहरणाथा सूयािकाश, मानसशास्त्र, 

सधुारकें द्र, िाठशाळा, मीठभाकर, साखरभात अशी सामाप्रसक शब्दात दोन रूप्रिका 

असतात जसे  

१)  सूया + िकाश 

२)  मानस  +  शास्त्र 

३)  सधुार +  कें द्र 

४)  िाठ +  शाळा 

५)  मीठ +  भाकर 

६)  साखर +  भात 

िरील उदाहरणािरून हे लक्षात येते की, रूप्रिका ही शब्दािेक्षा लहान आहे. ती लहान 

असली तरी त ुअथािूणा असते. शब्द आप्रण रूप्रिका यातील भेद स्िष्ट कळण्यासाठी िढुील 

उदाहरण िाहाता येईल. 

१)' गुरूजीने िगाात प्रिेश केला':  

या िाक्यात गरुूजी,िगाात,ििेश,कर हे शब्द आहेत. अथाातच तया रुप्रिका ही आहेत. तयाांना 

अथा आह.े हा तयाांचा अथा तयाांना रुढीने प्रदलेला आहे. तयाांचा अथा आिणाला कोशामध्ये 
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प्रमळू शकतो. िरांत ु *'ने'  'त' ' ला'* याांना कोणताच अथा नाही म्हणून हे शब्द नाहीत, तर 

केिळ ितयय आहेत िण ते शब्द नसले तरी रूप्रिका आहेत. तयाांना व्याकरप्रणक अथा 

असतो. 'ने' ही रुप्रिका 'गरुूजी' या रुप्रिकेला जोडल्याने 'त' ही रूप्रिका 'िगाा ' या रूप्रिकेला 

जोडल्याने आप्रण 'ला' ही रूप्रिका 'के' (कर) या रूप्रिकेला जोडल्याने िाचकाला अथाबोध 

होऊ शकतो. तयाांच्या सहकायााप्रशिाय भाप्रषक व्यिहार िणुा होऊ शकत नाही. रूप्रिकेच्या 

सांदभाात हे लक्षात घेतल्यास शब्द ि रूप्रिका याांच्यातील िेगळेिणा प्रदसून येतो. 

उदाहरणाथा खेळाडूनी उतसाहाने सामना प्रजांकला. 

उिरोक्त िाक्यात नी, ने, ला, या रूप्रिका आहेत याांना कोशागत कुठलाच अथा नाही िरांत ु

व्याकरप्रणक अथा िाक्याला अथािाप्त होण्यासाठी या रूप्रिका महतिाच्या आहेत. खेळाडू 

+नी (िचनितयय) प्रजांक +ला (प्रिभक्ती ितयय तसेच काळदशाक ही ितयय ) या िाक्यात 

नी,ला,या रूप्रिका आहेत कारण तयाांना व्याकरप्रणक अथा आहे. या रुप्रिकामळेु िाक्याला 

अथािाप्त होत असतो. शब्द ही सांकल्िना अनेक प्रठकाणी अनेक अथााने िािरली जाते. 

शब्दकोशातील शब्द, िाक्यातील शब्द, समासातील शब्द, साप्रधत शब्द इतयादी. िाक्यात 

येणारा शब्द आप्रण तयाचे शब्दरूि प्रिप्रशष्ट िध्दतीने येते. म्हणून रूप्रिमप्रिचारात 'रूप्रिका' या 

घटकाला प्रिशेष महत्त्ि आहे. 

रूपिम म्हणजे काय?: 

भाषा प्रनरिेक्ष रूप्रिका जेव्हा भाषासािेक्ष होतात तयाांना रूप्रिम असे म्हटले जाते. 

उदाहरणाथा :- िैशाली सुांदर नतृय करते. 

िरील िाक्यात िैशाली, सुांदर, नतृय, करते या एकुण चार रूप्रिका आहेत.या रूप्रिकाांचे 

िाक्यात ितयक्ष िािर केल्यामुळे तया रूप्रिम ठरतात. प्रिप्रशष्ट भाषेतील लघतु्तम साथा रूि 

म्हणजे रूप्रिम होय. रुप्रिम हे काल्िप्रनक असतात. रुप्रिम अथाप्रनणाायक असते. रूप्रिमाचे ही 

प्रिभाजन करता येत नाही. रूप्रिकाांतराच्या सादृश्य गटाला रूप्रिम म्हणतात. उदाहरणाथा  

{घर } या रूप्रिमेत िढुील रूप्रिकाांतर ेसामािलेली आहेत. घरा/ घराने/ घरानां/ घरानी /घरिण 

रूप्रिकाांतर ेइतयादी 'घर' रुप्रिमेचे रूप्रिकाांतर ेआहेत. रुप्रिमही अथाप्रनणाायक असते. 

ज्यािमाणे भाषेत स्िप्रनम योजलेले नसतात तर भाषेत स्िनाांतर े असतात. तयाचिमाणे 

िाक्यात रूप्रिमे नसतात तर रूप्रिकाांतर ेअसतात. रुप्रिम ही अमूता कल्िना आहे. ितयक्ष मतुा   

रुप्रिकाांतर ेअसतात. रूप्रिमाांची कल्िना मळुातच अथााशी सांबांप्रधत आहे. ज्याांना व्यिहारी 

जगात अथा आहे प्रकां िा शब्दकोशात ज्याांना अथा आहे. अशा रुप्रिमाांचा समािेश 

आशयबोधक रूप्रिम होतो. याांचा िािर भाषेत स्ितांत्रिणे होतो. मकु्त रूप्रिमाांचा अांतभााि 

आशयबोधक रूप्रिमामध्ये होतो. कायाकार रूप्रिमे ही सतत आशयबोधक रूप्रिमाला जोडून 

येतात तयाांना बध्द रुप्रिमे असे ही म्हटले जाते. 

रुपिम पिपनयोग: 

प्रिप्रनयोग म्हणजे उियोग प्रकां िा िािर होय. भाषेत रुप्रिमाचा िािर अशा िद्धतीने होतो. याचा 

प्रिचार प्रिप्रनयोगात केला जातो. रुप्रिमाचा प्रिप्रनयोग तीन िकार ेकेला जातो. 
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१) िैधम्यायकु्त प्रकां िा व्यिच्छेदक प्रिप्रनयोग. 

२) िूरक प्रिप्रनयोग 

३)  िैकप्रल्िक  

पिपनयोग: 

१) व्यिच्छेदक पिपनयोग :  

*एकच रुि, एकच अथा* 

रूप्रिमाांचे भाषेत उियोजन होताना जेव्हा एकच अथा ि एकच रूि आप्रण एकच प्रिप्रनयोग 

होतो तेव्हा व्यिच्छेदक प्रिप्रनयोग होतो. उदाहरणाथा नदी, नदीने, नदीकाठाने, नदीमळेु, 

नदीियांत इतयादी शब्दाांमध्ये नदी हेच रूि तयाच अथााने उियोगात आलेले आह ेतयामळेु ते 

एकच मानने योग्य आहे. 

२) रुि पिन्न ि अथा पिन्न :  

 रूप्रिमाांचे रुि प्रभन्न  असते ि तयाचा अथा सिास्िी प्रभन्न असतो अशा रूप्रिमाच्या सांदभाात 

व्यिच्छेदक प्रिप्रनयोग असतो. 

िूरक पिपनयोग: 

िूरक प्रिप्रनयोगात अल्िरूि प्रभन्नता असली तरी अथाात समानता असते. अशा रुप्रिमाांचा 

समािेश यात होतो. ही िेगिेगळी रूिे एकमेकाांच्या जागी कधीही येत नाहीत. 

 उदाहरणाथा    करणे ---  करतो 

                     होणे   --  झाले 

                     जाणे  -   जातो 

                    असणे  -   असतो 

िरील उदाहरणात रूप्रिम रूि दृष्टीने प्रभन्न आहेत िरांत ुभाषेत तयाांचा उियोग एकाच अथााने 

होतो. प्रशिाय ते एकमेकाांच्या जागी कधीच येत नाहीत म्हणून तयाांचा प्रिप्रनयोग िूरक ठरतो. 

३) िैकपपिक पिपनयोग: 

ज्या रूप्रिमाांचे रुि िेगळे असते िरांत ु अथादृष्टीने रुप्रिम एकच असतात, अशा रूप्रिमाांच्या 

प्रिप्रनयोगाला िैकप्रल्िक प्रिप्रनयोग म्हणतात. 

उदाहरणाथा :- तयाने, तयाांनी,तयानां. 

मराठीत काही शब्दाांच्या बाबतीत एक रुि असते िरांत ु तयाचा अथा प्रभन्न असतो अशी 

उदाहरणे व्यिच्छेदक प्रिप्रनयोगाची होत. 
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उदाहरणाथा  कर -  हात 

                  कर - करणे 

                  कर - होळी सणाचा दसुरा प्रदिस 

                  कर - टॅक्स 

रुि एकच आहे िरांत ुअथा प्रभन्न प्रभन्न आहेत. 

रुपिमाांचे प्रकार:  

१) अनन्यसाधारण रुपिम:  

रूप्रिम प्रनप्रित करताना तयाांच्या प्रिभाजनाचा भाग हा साथा  असणे आिश्यक आहे.प्रिप्रशष्ट 

शब्द प्रिप्रशष्ट शब्दाबरोबर आल्यास तया शब्दाना अथा िाप्त होतो.दसुऱ्या शब्दाबरोबर 

आल्यास अथा िाप्त होत नाही.ही शब्दाची जोडी अनन्यसाधारण अशी असते तयास 

अनन्यसाधारण रूप्रिम असे म्हणतात. 

उदाहरणाथा १)अकारप्रिल्हे=अकार+प्रिल्हे 

-प्रिल्हे' चा अथा लागत नाही 

२) घरगतुी=घर+गतुी 'गतुी' चा अथा लागत नाही. 

३) हातखांडा=हात+खांडा 'खांडा' याचा अथा लागत नाही. 

२) *प्रमलन रूप्रिम* 

दोन िेगिेगळे रूप्रिम एकत्र येऊन निीन रूप्रिम तयार होते तयास प्रमलन प्रकां िा प्रमश्र रुप्रिम 

असे म्हणतात.  

उदाहरणाथा: 

१) करतो - तो - ओ - ए 

२) बोलतो - तो - ओ - ए 

ओ, ए या ितययात प्रलांग, िचन अशी दोन्ही काया करण्याची क्षमता ज्या रूप्रिमात असते 

तयास प्रमलन रूप्रिम असे म्हणतात. दोन अथााचे प्रमलन रूप्रिमात असते. प्रमलन रुप्रिमाांना 

व्याकरप्रणक अथा ही असतो. 

३) मकु्त रूपिम:  

जी रूप्रिमे भाषेत स्ितांत्र येतात तयाांना मकु्त रूप्रिमे असे म्हणतात. 

 उदाहरणाथा आकाश, सशुील, िैशाली, माणूस, आांबा, ढग, देि, गरुुजी इ. 
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४) बध्द रूपिम:  

जी रूप्रिमे कधीच स्ितांत्र येत नाहीत ते दसुऱ्या रुप्रिमाांना जोडून आल्यामळेुच अथा िाप्त 

होतो तयास बध्द रूप्रिम असे म्हणतात. 

उदाहरणाथा: 

१) माणसुकी ---- की 

२) आांब्याचे ----- याचे 

३) देिाांचा ----- चा 

४)  सरुखे ---- स ु

५) तो ---- ओ 

६) असाधरण --- अ 

७)  दररोज ----- दर 

की, याचे, चा, स,ु मो, आ, दर, इतयादी रूप्रिमे जोडून आल्यामळेु तयास बध्द रूप्रिम असे 

म्हणतात. 

ही बध्द रुप्रिमे, रूप्रिमाांच्या सरुूिातीला प्रकां िा शेिटी जोडून येतात याचा अथा शब्दसाप्रधत 

ितयय, प्रिकारदशाक ितयय आप्रण उिसगा याांचा समािेश बध्दरुप्रिमात होतो. 

रुपिकाांतराचे प्रकार:  

रूप्रिका, रूप्रिम आप्रण रूप्रिकाांतर या सांकल्िना एकमेकाांिर असून तया िरस्िरिूरक 

आहेत.रूप्रिका ही भाषाप्रनरषेक्ष असतात. भाषाप्रनरषेक्ष रुप्रिका भाषासािेक्ष होतो म्हणजेच 

रूप्रिकाांना भाषेत ितयक्षात िािरले जाते तयास रूप्रिम असे म्हणतात. रूप्रिकाांचे भाषेत 

ितयक्ष िािर झाल्यािर तया रुप्रिकाांमध्ये बदल होतो. िरांत ु हा बदल अथाभेदक नसतो. 

म्हणून अशा रूप्रिकाांना तयाच रूप्रिकाांचे रुप्रिकाांतर ेअसे म्हणतात 

उदाहरणाथा  'माणूस' या रूप्रिकेची माणसा, माणसात, माणसाांचा, माणसाची, माणसाांमळेु, 

माणसाचे, ही रूप्रिकाांतर ेआहते. भाषेत ितयक्षात रूप्रिकाांतरचे असतात. रूप्रिकाांचा सादृश्य 

गट म्हणजे रुप्रिकाांतर असते. रूप्रिकाांतर हे भाषेतसािेक्ष असतात. ितयेक रुप्रिकाांतर हे 

रूप्रिका असतेच. उदाहरणाथा  

'माणूस' ही रुप्रिका आहे. 'माणूस' या रूप्रिकाांचा ितयक्ष भाषेत (िाक्यात) जेव्हा िािर होतो 

तेव्हा रुप्रिम होते. जसे की, 

तो माणूस चाांगला आहे, या िाक्यातील 'माणूस' ही रुप्रिका भाषेत ितयक्षात िािरल्यामळेु 

प्रतला रूप्रिम म्हटले जाते. तया माणसात चाांगला गणु आहे. या िाक्यात रुप्रिमाांच्या रुिात 

बदल झाला िरांत ुअथाात बदल झाला नाही अशािेळी रूप्रिकाांतर होते. 



   

 

भाषा      

 

32 

भाषेत असतात ती रूप्रिकाांतरचे असतात. रूप्रिकाांतराचे िप्रतप्रनप्रधति करणारा घटक म्हणजे 

रूप्रिम असतो. रूप्रिम हे काल्िप्रनक असतात. आिण 'रळ'  असा शब्द िािरतो िरांत ुरळ 

नािाची िस्तू िास्तिात नसते ती काल्िप्रनक आहे म्हणून 'रळ' ही रुप्रिम आहे. िरांत ु

ितयक्षात असतात ते अांबा, प्रचांच, िेरू, डाप्रळांब, प्रसतारळ, रामरळ, प्रचकू, केळी याांना 

रुप्रिकाांतर े म्हटले जाते. या सिा शब्दाचे िप्रतप्रनप्रधति 'रळ' हा शब्द करतो म्हणून तयास 

रूप्रिकाांतर म्हटले जाते. रुप्रिकाांतर सांकल्िना समजल्यािर तयाांचे िकार िढुीलिमाणे 

िाहाता येईल.  

रूप्रिकाांतराचे एकुण तीन िकार िडतात. तयाची माप्रहती िढुीलिमाणे िाहाता येईल 

१. स्िपनमाश्रयी रूपिकाांतर: 

 रूप्रिमाांचे रूप्रिकाांतर होताना रूप्रिमाच्या रूिात (स्िनाचा) स्िन्यातमक बदल होता तयास 

स्िप्रनमाश्रयी रूप्रिकाांतर असे म्हणतात. 

उदाहरणाथा  

१)  देऊळ -  देिळात 

२)  िैसा  - िैशामळेु 

िरील उदाहरणात 'ऊ' ऐिजी 'ि' हे स्िन आले आहे. दसुऱ्या उदाहरणात 'स' ऐिजी 'श' 

स्िन आले आहे. रुप्रिमाच्या रुिात स्िन्यातमक बदल होतो तेव्हा स्िप्रनमाश्रयी रूप्रिकाांतर 

असे म्हटले जाते. अशीच काही उदाहरणे िढुीलिमाणे साांगता येतात. 

उदाहरणाथा  १) मासा -  माशाला  

            २) ससा - सशाला 

             ३) रासा - राशाचा इतयादी. 

२) रूपिमाश्रयी रूपिकाांतर :  

रूप्रिमाांच्या बाह्य रूिात बदल झाला की, रूप्रिकाश्रयी रुप्रिकाांतर होते. रुप्रिकाांतर े

रूप्रिमाच्या मूळ रूप्रिमाांशी सांबांप्रधत असतात. 

उदाहरणाथा  

 १) करतो -  केला 

 २) मारतो - मेला 

  ३) जातो  - गेला 

 ५) हो - झाले  

 ६) अस - आह े
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 ७) ये - आला 

अशािकार े रुप्रिमाांच्या बाह्य अांगात बदल झाला की, रूप्रिमाश्रयी रुप्रिकाांतर असे म्हटले 

जाते. 

३) शून्य रूपिकाांतर:े  

भाषेतील काही रूिाचे अनेकिचन होताना मूळ रूि जसेच्या तसे रहाते तयात काहीही बदल 

होत नाही तयास शून्य रूप्रिकाांतर ेअसे म्हणतात 

उदाहरणाथा:  

एकिचन अनेकिचन ितयय 

िक्षी  = िक्षी = ० 

देि  =  देि = ० 

खडू =  खडू = ० 

लाडू =  लाडू = ० 

िोिट =  िोिट = ० 

साि =  साि = ० 

मोर =  मोर = ० 

किी =   किी = ० 

िरील रूिाचे अनेकिचन होताना रूि जसेच्या तसे रहाते. तयास कोणतेही ितयय लागत 

नाही म्हणून तयास शून्य रूप्रिकाांतर असे म्हटले जाते. 

रुि आपण प्रपिया:  

भाषेतील सिाात लहान ि अथािूणा घटक म्हणजे रूप्रिम होय. रूप्रिमाचे शब्द कसे बनतात हे 

िढुील िकारच्या िप्रियेनी प्रसध्द होते हे िढुीलिमाणे साांगता येतील. 

अ) प्रत्यय प्रपिया:  

शब्दाांना अनेक िकारचे ितयय लािून भाषेतील रुिे तयार होतात.या ितययानी रूप्रिमाच्या 

अथाात िाढ होते हे ितयय चार िकारचे आहेत. 

१) िूिाप्रत्यय: 

धातूच्या िूिी म्हणजेच अगोदर जे  ितयय लागतात तयास िूिाितयय असे म्हणतात. 

उदाहरणाथा:-  अ - भाि 
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                    गै - समज 

                    प्रि - ज्ञान 

                    प्रन - रोगी 

                    प्रन - लाज्ज 

२) उत्तरप्रत्यय: 

धातू प्रकां िा अांगाच्या शेिटी हे ितयय लािले जातात तयाांना उत्तर ितयय असे म्हणतात. 

उदाहरणाथा:- खारट, शहाणिणा, ओढाळ गािकी 

िरील उदाहरणात ट,िणा,ळ,की,हे उत्तर ितयय आहेत. 

पिकारी प्रत्यय:  

घरात, दारात, गािाची, उांदरािासून, माझ्यामळेु  

िरील धातूला त,ची, िासून,मळेु ही प्रिकारी ितयय लागली आहेत. 

३) मध्यप्रत्यय :  

येथे ितयय अांगाच्या प्रकां िा धातूच्यामध्ये येतो. मध्यितययाची उदाहरणे सांस्कृत, लॅटीन, 

ग्रीक इ. प्रिदग्ध भाषेमध्ये प्रिशेषतः आढळतात. सांस्कृतमधील प्रियािदाचा सातिा गण 

यासाठी िप्रसद्ध आहे.उदा:  

अरबी धातू/अांग:  

१) क-त-ब 

रूिे:- काताब- मराठी अथा- 

तयाने प्रलप्रहले 

प्रतप्रक्तब-    मी प्रलप्रहते 

काताब (मध्यितयय आ) 

प्रतप्रक्तब ( मध्यितयय त,इ) 

प्रछद छीनप्रत (मध्यितयय न ) 

खोदणे तो खोदतो न 

िरील उदाहरणात मूळ धातूच्या अांगात मध्यितयय आलेले प्रदसतात. 
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४) अपतररक्त प्रत्यय: 

हे ितयय धातूच्या अगोदर नांतर प्रकां िा मध्यभागी येत नाहीत तर हे ितयय धातूच्या 

उच्चाराबरोबर येतात अशािकारचे ितयय सांस्कृत भाषेत मोठ्या िमाणात आहेत. हे ितयय 

प्रिप्रशष्ट प्रचन्हाांनी दाखिले जातात. 

उदा:-  कऊ - मी खातो 

          कऊ -  तू खातोस 

         नकऊ - तो खात आह े

कडे,कडें , कडे   

िरील उदाहरणात उभ्या ि ऊकार, उभ्या, ि प्रतरकस रषेा म्हणजे अप्रतररक्त ितयय आहे. 

आ) शून्यप्रत्यय :  

शून्यितयय ही सदु्धा एक महत्त्िाची िप्रिया आहे. मूळ धातूचे अनेकिचन होताना ितयय 

शून्य लागलेले असतात तयाांना शून्य ितयय असे म्हणतात. 

एकिचन -अनेकिचन- ितयय 

१)  लाडू  = लाडू  =  ० 

२)  देि = देि   = ० 

३) दासी = दासी  = ०  

४)  िोिट = िोिट = ० 

िरील धातूचे अनेकिचन होताना  ितयय शून्य लागतात तयास शून्य ितयय असे म्हणतात. 

आ) पिरािृती:  

सांिणुा धातू प्रकां िा तयाचे अांश याांची िनुराितृ्ती होते तयास प्रिराितृी असे म्हणतात. 

उदाहरणाथा  

सामानसमुान, टांगळमांगळ, म्हातार ेकोतार,े कडकडाट, खडखडाट इतयादी. 

इ) अांगादेश: 

ज्यािेळी सांिूणा धातूच्या रूिालाच दसुऱ्या सांिूणािणे प्रभन्न अशा रुिाचा आदेश असतो 

तयास सिाादेश/अांगादेश  असे म्हणतात. 

उदाहरणाथा 

होतो - झाला 
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जातो - गेला 

येतो - आला  

िरील उदाहरणात हो-झा, जा-गे, ये-आ असे मूळ रूिालाच अांगालाच आदेश तयास अांगादेश 

असे म्हणतात. 

इ) शब्दिम: 

शब्दाांचा िम बदलल्यास तया शब्दाचा अथा ही बदलतो तयास शब्दिम असे म्हणतात. 

उदाहरणाथा:- 'धनिती' या शब्दाचा िम बदलल्यास 'ितीधन' असा हास्यास्िद अथााची 

प्रनप्रमाती होते तयास शब्दिम असे म्हणतात. 

सामापसक शब्द: 

दोन स्ितांत्र मकु्त रूप्रिम एकत्र येऊन ज्या शब्दाांची प्रनप्रमाती होते तयास सामाप्रसक शब्द असे 

म्हणतात. 

उदाहरणाथा:  

सशुीलिकाश, रामकृष्ण, मीठभाकर, साखरभात , कमलनयन, रामसीता, दयानांद  इतयादी. 

अशािकार ेदोन शब्दाांच्या एकत्र येण्याने जो निा (साप्रधत) रूप्रिम तयार होतो.तयामध्ये तया 

दोन शब्दाांच्या अथाािेक्षा कधी कधी िेगळा, अप्रधक व्यािक अथा आलेला असतो. 

अभ्यस्त शब्द: 

समासरचनेमध्ये दोन मकु्त रूप्रिम एकत्र येऊन एकेक िेगळा, निा साप्रधत शब्द तयार होतो. 

तर अभ्यास्तामध्ये एकाच रूप्रिमाची िनुराितृ्ती होऊन निीन शब्द तयार झालेला असतो 

तयास अभ्यस्त शब्द असे म्हणतात. अभ्यस्त शब्दाांचे िकार खालीलिमाणे साांगता येईल. 

१) िुणााभ्यास्त शब्द: 

या िकारच्या शब्दाांमध्ये शब्दाांची िणुािणे िनुराितृ्ती झालेली असते, तयास िणुााभ्यास्त शब्द 

असे म्हणतात. 

*नाम :-  हळहळ,बडबड, प्रचिप्रचि, 

*प्रिशेषण :-  गारगार,ऊनऊन, मऊमऊ, 

*प्रियािद :- लखलख, मळमळ, गणुगणु,भणुभणु, 

*अव्यय :- लटुुलटुु,बडबड,ऊनऊन, मळूुमळूु इ. 
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२) अांशात्मक अभ्यस्त: 

मूळ शब्दाांमध्ये अांशतः बदल झालेला असतो तयास अांशातमक अभ्यस्त शब्द असे म्हटले 

जाते. 

नाम िळािळ, लािालि, धािाधाि, 

प्रिशेषण :-  गरमागरम 

अव्यय :- िटािट,दारोदार, काठोकाठ 

३.२ समारोि   

उिरोक्त िकरणात रूप्रिका, रूप्रिम, रूप्रिकाांतर या सांकल्िना स्िष्ट केल्या आहते. 

रूिप्रिचार, तयाचे, स्िरूि िकार तयाचबरोबर शब्द, ितयय, िद, ि शब्दप्रसध्दी या सिा 

घटकाांचा अांतभााि या िकरणात होतो. शब्द, शब्दाांच्या प्रिप्रिध जाती, ितययाांचे प्रिप्रिध 

िकार प्रिशेषणातमक ि शब्दप्रसध्दी करणार े ि शब्दाांच्या एकत्र येण्यातून प्रसद्ध होणार े

सामाप्रसक शब्द या सिाांचा समािेश रुप्रिमप्रिचारात होत असतो म्हणूनच शब्द, ितयय ि 

िद या व्याकरणातील कल्िनाांच्या आधार े रूप्रिमाचे स्िरूि स्िष्ट केले असले तरी 

रुप्रिमकल्िनेतील भाषाप्रिज्ञानाची िेगळी ि स्ितांत्र दृष्टी लक्षात घ्याियास हिी 

३.३ सरािासाठी काही प्रश्न  

१) रूप्रिका, रूप्रिम आप्रण रूप्रिकाांतर या सांकल्िना स्िष्ट करा. 

२) रुप्रिका आप्रण शब्द यातील ररक प्रिशद करा 

३) रूप्रिम म्हणजे काय? साांगून रूप्रिमाचे िकार स्िष्ट करा. 

४)  रूप्रिकाांतर म्हणजे काय? साांगून रूप्रिकाांतराचे िकार सोहाहरण प्रलहा. 

५) रूि आप्रण िप्रकयाचे स्िरूि स्िष्ट करा. 

    .  

१.               

२.       

३.                 

४.                  

                                   

१.                  
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२.                       

३.                         

४.                     

 

 

***** 



  39 

४   

अथथविन्यास 

प्रिय प्रिद्यार्थयाांनो, 

अथथप्रिन्यास या चौर्थया घटकात खालील उपघटकाचा अभ्यास कराियाचा आहे. 

घटक रचना  

४.०  उप्रिष्ट े

४.१  िस्तािना  

४.२ अथाथचे स्िरूप  

४.३  अथथ म्हणजे िप्रतमा 

४.४  सरािासाठी काही िश्न  

४.५  सदंभथग्रथं सूची  

४.० उविष्ट े

१) अथथप्रिन्यास या घटकाची प्रिद्यार्थयाांना माप्रहती करून देणे 

२) अथथप्रिचाराचे स्िरूप उलगडून दाखप्रिणे. 

३)  अथथप्रिचार या घटकांच्या िकाराची माप्रहती प्रिद्यार्थयाांना देणे 

४)  शब्द आप्रण अथथ याचें परस्परसबंंध स्पष्ट करणे. 

५)  अथथ, अथथ सहसबंंध स्पष्ट करणे 

६)  अथथके्षत्र ही सकंल्पना प्रिद्यार्थयाांना समजून सागंणे. 

४.१ प्रस्तािना  

जीिनाच्या प्रिप्रिध के्षत्रात प्रिचारप्रिप्रनमयाचे साधन म्हणून आपण भाषा िापरत असतो. 

ित्येक भाषेतील सिेंषण ह ेशब्द ि िाकयाचं्या माध्यमातूनच होतो. ित्येक िेळी शब्दाचंा, 

िाकयाचंा अथथ लक्षात घेऊनच भाषेचा व्यिहार होतो. भाषेतील शब्दाचंा ि िाकयाचंा अथथ 

कोणत्या पध्दतीने घ्यािा हे सांगणे कठीण असते. 

इ.स.१९५७ मध्ये चॉमस्कीने अथथप्रिचार हा भाषाप्रिज्ञानाचा अत्यतं महत्त्िाचा घटक 

मानला.भाप्रषक सदंेशनासाठी अथथप्रिचार या घटकाची आिश्यकता िाटली. स्िप्रनम, रूप्रपम, 

ि िाकय यांचा प्रिचार करताना त्यातून व्यक्त होणारा 'अथथ ' हा महत्त्िाचा आहे याचे महत्त्ि 

भाषाभ्यासकानंा समजले. एखादा शब्द प्रकंिा िाकयांचा अथथ व्यक्ती, स्थळ, िय, प्रलंग, 

सदंभथ, पररप्रस्थतीनसुार बदलत असतो. त्यामळेु अथथ म्हणजे नेमके काय? प्रकंिा अथाथची 
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व्याख्या करणे अिघड आहे, तरीही अथाथचे स्िरूप, अथाथचे प्रसध्दातं, अथाथचे िकार, यातून 

अथथ सकंल्पना समजण्यास मदत होईल. 

४.२ अथाथचे स्िरूप  

अथाथची व्याख्या करणे कठीण असले तरी अथाथचे स्िरूप लक्षात घेणे महत्त्िाचे 

आहे.अथाथच्या सदंभाथत काही िश्न प्रनमाथण होतात. अथाथचे स्िरूप लक्षात घेण्यासाठी 

भाषाप्रिज्ञानाने सापं्रगतलेले तीन मागथ आहेत त्याची माप्रहती पढुीलिमाणे पाहाता येईल. 

१)  शब्दानंा जो अथथ िाप्त होतो प्रकंिा असतो तो प्रनप्रित करणे. 

उदा:- सशुील, पाणी, प्रसताफळ, उंदीर,घोडा, प्रचमणी इ.शब्दातून िस्तू, पशूपक्षी, व्यक्ती 

लक्षात येते. शब्दातून लक्षात येणाऱ्या अथाथने िाकयाथथ , कळतो आप्रण त्यातून अथथ सदंेशन 

लक्षात येतो. 

२)  अथाथच्या सदंभाथत काही िश्न प्रनमाथण होतात ते म्हणजे नेमका अथथ कशात असतो? 

शब्दाचे िाकयात उपयोजन केल्यामळेु त्याला अथथ येतो की, सिथ शब्द एकत्र 

असल्यामळेु त्यास अथथ िाप्त होतो? 

शब्दाचंा अथथ महत्िाचा की िाकयांचा महत्िाचा?बऱ्याच िेळेस िाकयाच्या सदंभाथतच शब्दाथथ 

महत्िाचा ठरतो. प्रकंिा शब्दालंा अथथ येतो. 

उदा;- १) तझेु नाि काय आहे? 

         २) पाण्यात नाि असते 

िरील िाकयात 'नाि' या शब्दाचे अथथ प्रभन्नप्रभन्न आहेत. हा प्रभन्न पणा िाकयात शब्दाचंा 

िापर केल्यामळेु आला आहे. 

३) भाप्रषक सिेंषणाच्या सदंभाथत च अथाथचे प्रििेचन करताना िाकयांचा अथथ लक्षात घ्यािा 

लागतो. शब्दानंा अथथ येतो तो िाकयाच्या सदंभाथत आप्रण िाकयाला अथथ िाप्त होतो 

भाप्रषक व्यिहाराच्या सदंभाथत कारण शब्द, रूप्रपका यांना फक्त शब्दकोशीय अथथ 

असतो. त्याना जो अथथ खऱ्या अथाथने िाप्त होतो, त्यांचा िापर जेव्हा भाप्रषक 

व्यिहारासाठी िाकयात केला जातो. 

अथथ म्हणजे वनदेश:  

ित्येक शब्द कोणत्या तरी िस्तू, व्यक्ती, स्थल, कृती, गणु प्रकंिा कृतीतील गणुिैप्रशष््टयांचा 

प्रनदेश करतात.तो प्रनदेश म्हणजेच त्या शब्दाचा अथथ असतो. 

उदा:-पेन, पसु्तक, िैशाली, सशुील, हैद्राबाद, लातूर, धरणे, मारणे, रडणे, सुदंर, थंड, कडू 

इत्यादी. 
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िरीलपैकी मारणे, धरणे, रडणे ही प्रियापदे कृतीचा प्रनदेश करतात. सुदंर, थंड, कडू 

यासारखे शब्द गणुाचा प्रनदेश करतात तर हळूिार, झरझर, पटपट ही प्रियाप्रिशेषणे 

कृतीच्या पध्दतीचा प्रनदेश करताना प्रदसतात. 

परतं ुिरील प्रसद्ातंािर आके्षप घेतला जातो. तो म्हणजे भाषेतील सिथच शब्द प्रनदेश करीत 

नसतात. परतं,ु पण, ि आप्रण चा, ची, चे हे शब्द कशाचा ही प्रनदेश करू शकत नाहीत, 

तसेच स्िगथ, नरक, या शब्दांनी प्रनदेश होणाऱ्या िस्तूंना अप्रस्तत्ि नाही. त्या काल्पप्रनक 

आहेत त्यामळेु अथथ म्हणजे प्रनदेश ही व्याख्या खरी ठरू शकत नाही. 

४.३ अथथ म्हणजे प्रवतमा 

ित्येक शब्द आपल्या मनात कोणती तरी िप्रतमा प्रनमाथण करीत असतो प्रकंिा एखाद्या शब्द 

उच्चारताच एक िप्रतमा आपल्या डोळ्यासमोर उभे राहते म्हणून अथथ म्हणजे िप्रतमा ही 

व्याख्या समोर येते. 'आई' हा शब्द उच्चारताच आईची िप्रतमा आपल्या डोळ्यासमोर उभी 

राहाते. िप्रतमा म्हणजे त्या शब्दाचा अथथ असतो.त्याचिमाणे गाय, घोडा, बैल, कुत्रा, गरुूजी, 

हे शब्द उच्चारताच त्याचं्या िप्रतमा डोळ्यासमोर उभी रहातात. 

िरील  उपपत्तीत काही उणीिा आहेत. ज्यािमाणे 'आई' हा  शब्द उच्चारताच ित्येकाच्या 

मनात एकच िप्रतमा कशी प्रनमाथण होईल. त्यासाठी सिाांची आई एकच असायला हिी पण 

व्यिहारात तसे शकय नसते. ित्येकाच्या मनात त्याच्या आईची िेगिेगळी िप्रतमा प्रनमाथण 

होईल. 

'दूध' हा शब्दाचा उच्चार करताच ित्येकाच्या मनात प्रनमाथण होणारी िप्रतमा सारखीच 

असेल असे म्हणता येणार नाही तर कुणाला दधुाचा पाढंरपेणा चटकन जाणिेल तर कुणाला 

दूध देणारी कप्रपला गाय दृष्टीस येईल तर कुणाला दधुातील मधरुता चटकन जाणिेल. 

यािरून हे लक्षात येते की, िप्रतमा या व्यप्रक्तसापेक्ष असतात एकच िप्रतमा एका शब्दातूंन 

प्रनमाथण होईल असे म्हणता येत नाही.'सुदंर' या शब्दाचा उच्चार करताच ित्येकाच्या मनात 

त्या व्यक्तीच्या कल्पनेनसुार सुदंर स्त्री,सुदंर फळे, सुदंर शटथ  अशी अनेक व्यक्तीपरत्िे 

अन्यिप्रतमा प्रनमाथण होऊ शकतात म्हणून अथथ म्हणजे िप्रतमा ही उपपत्ती अथथपूणथ आहे 

असे म्हणता येत नाही. 

४.४ अथथ म्हणजे सकंल्पना   

शब्दाचंा अथथ दाखप्रिण्यासाठी अथथ म्हणजे िप्रतमा ही उपपत्ती आपण अभ्यासली या 

उपपत्तीत काही उणीिा असल्यामळेु अथथ म्हणजे सकंल्पना ही उपपत्ती पढेु आली 

आहे.िरील उपपत्तीपेक्षा अथथ म्हणजे सकंल्पना ही उपपत्ती  व्यापक आहे कारण सकंल्पना 

या शब्दाचंा अदृश्य, दृश्य, िास्ति ि काल्पप्रनक सत्य,असत्य, व्यािहाररक,अव्यिहाररक 

अशा अनभुिाचा समचु्यय होतो 

उदा:- घर, देऊळ, ऑप्रफस, सामाप्रजक बापं्रधलकी, प्रिधानसभा, शहाणपणा, सौंदयथ, 

एकात्मता, गोड, आंबट, पळणे, आम्ही इ. शब्द म्हणजे सकंल्पना आहेत कारण त्यातून 

दृश्य आप्रण अदृश्य अनभुि साकार होतो. म्हणून अथथ म्हणजे सकंल्पना ही अथाथची व्याख्या 
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बरीच व्यापक ठरते परतं ुया व्याख्येत अपरुपेणा आहे. सकंल्पना काय हेच नककी ठरिता 

येत नाही बरचे शब्द असे आहते की, त्यातून सूप्रचत होणाऱ्या सकंल्पनेबिल एकमत होणार 

नाही. 

सखु ि दुुःख ही सकंल्पना व्यप्रक्तसापेक्ष आहे. सखुाचा अनभुि दसुऱ्यासाठी लागू पडेल ह े

प्रनप्रित नसते.एकाला होणार े दुुःख दसुऱ्याला कदाप्रचत सखुाचा अनभुि देऊन जाईल 

म्हणून अथथ म्हणजे सकंल्पना हा प्रसध्दातं देखील फसिा आहे. 

अशाचिकार ेअथथ म्हणजे काय? हा िश्न बधु्दी कंुठीत करणारा आहे कारण अथाथचा अथथ 

ठरप्रिताना भाषाशास्त्राला मयाथदा पडतात त्या प्रठकाणी मानसशास्त्राचा आधार घ्यािा 

लागतो. 

अथथविन्यास: 

*अथाथचे प्रकार*: 

शब्दानंा जो अथथ िाप्त होतो त्याच्या भाप्रषक उपयोजनानसुार शब्दाथाथच्या स्तरािर अथाथचे 

िकार पढुीलिमाणे करता येतात. 

१)  सांकल्पवनक अथथ:  

ित्येक शब्दास एक मखु्य अथथ असतो. तो शब्द उच्चारताच त्या शब्दाचा िथम अथथ लक्षात 

येतो त्यास साकंल्पप्रनक अथथ असे म्हणतात. त्या शब्दामंध्ये कल्पना प्रमसळलेल्या 

असतात. 

उदा:-'आई' हा शब्द आहे परतं ुत्यात स्त्री, िौढ, माणूस, मायाळूपण, मादी, प्रििाप्रहत असे 

अथथघटक सामािलेले असतात त्यास साकंल्पप्रनक अथथ असे म्हणतात. 

'पाणी'हा शब्द आहे परतं ुत्यात एक द्रव्य पदाथथ, तहान शमप्रिण्याचे साधन, प्रनतातं गरजचेी 

एक िस्तू असे अनेक अथथ घटक त्या शब्दात सामािलेले असतात. ित्येक शब्दात एक 

साकंल्पप्रनक अथथ असतो. ित्येक शब्दाचंा साकंल्पप्रनक अथथ म्हणजे त्या शब्दाचा मूळ अथथ 

असतो. त्याचा तो मूळगाभा असतो. एखाद्या शब्दाचें मूलघटक सागंता येतात यास 

साकंल्पप्रनक अथथ असे म्हणतात. 

२) गुणव्यंजक अथथ :  

 शब्दाचंा साकंल्पप्रनक अथथ कायमच रहातो. परतं ु त्या शब्दाला भाप्रषक व्यिहारात िेगळा 

अथथ िाप्त होतो. हा िेगळा अथथ पणुथपणे साकंल्पप्रनक अथाथपेक्षा िेगळा नसून साकंल्पप्रनक 

अथाथसहच येतो. पण साकंल्पप्रनक अथाथपेक्षा तो िेगळा असतो त्यास  गणुव्यजंक अथथ असे 

म्हणतात. 
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उदा:  

१) िागायला तो राजा माणूस आह:े 

या िाकयात 'राजा' या शब्दाचा साकंल्पप्रनक अथथ कायमच आहे पण प्रदलदारपणा, 

खानदाणीितृी, हा गणुव्यजंक अथथ त्याला िाप्त आलेला आहे. 

२) तुम्ही हाडाचे मास्तर आहात: 

या िाकयात 'हाडं' या शब्दाचा अथथ केिळ शरीरातील हाडं एिढाच अथथ होत नाही तर तमु्ही 

प्रिद्यार्थयाांना तळमळीने प्रशकिता, िामाप्रणकपणाने ताप्रसका घेता, प्रिद्यार्थयाांच्या 

अडीअडचणी सोडिता, तमुच्या प्रिषयािर तमुचा चागंले िभतु्ि आहे.तमुची प्रशकप्रिण्याची 

पद्त चागंली आहे अशा मास्तरानंा हाडाचे मास्तर आहात असे म्हटले जाते. 

३) ते घर चांगले आह ेतेथे मलुगी देण्यास हरकत नाही: 

अशा रचनेत 'घर' या शब्दाचंा अथथ केिळ दगड धोंडयानी बाधंलेली प्रनिाऱ्याची जागा 

एिढाच अथथ होत नाही तर घरातील माणस ंसभ्य ससुसं्कृत, सखुिस्तू, श्रीमंत, िप्रतप्रित, 

मायाळू, माणूसपणाचे आहेत हे सूप्रचत होते. िरील िाकयातील 'घर' या शब्दाचा अथथ 

साकंल्पप्रनक अथाथपेक्षा िेगळा आहे. 

४) 'गरीबांची चटणी भाकरी गोड करून घ्या': 

असे जेव्हा म्हटले जाते तेव्हा 'चटणीभाकर' एिढाच अथथ त्यातून सूप्रचत होत नाही तर 

गरीबानंी केलेला पाहुणचार असा अथथ सूप्रचत होतो. 

गणुव्यजंक अथाथची अशीच काही उदाहरणे खालीलिमाणे आहेत. 

१) प्रतच्या गोड गळ्यातून सुदंर स्िर बाहेर पडले. 

२) तो म्हणजे नसुता बैलोबाच 

३) त्या गाढिाच ंकशाला ऐकतोस? 

४) ती अगदी गरीब गाय आहे. 

३) शैलीगत अथथ:  

मानिी व्यिहारात खपुदा शब्दाचंा  िापर शैलीदार असतो. ित्येक व्यक्तीची बोलण्याची, 

शब्द िापरायची प्रिप्रशष्ट अशी पध्दत असते त्यालाच शैली असे म्हणतात. व्यक्तीच्या शब्द 

प्रनिडीमागे त्या व्यक्तीचे िय, ितृ्ती, सिय, ससं्कार, प्रशक्षण, व्यिसाय, सामाप्रजक दजाथ, 

पररसर इत्यादी अनेक गोष्टी कारणीभूत असतात. व्यक्ती त्यानसुार शब्दाचंी प्रनिड करतो 

त्यास शैलीगत अथथ असे म्हणतात.   

उदा:- 

१)  `मी भोजन करते. 
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२)  `मी जेिते. 

३)  `मी खाऊन घेते. 

४)  `मी भाकरतकुडा खाते. 

५)  `मी डबा खाते. 

६) मी एकदाचे प्रगळते. 

पोटाची आग शमप्रिण्याच्या या िप्रियेला समान अथाथचे अनेक शब्द आहेत. शब्दाची प्रनिड 

व्यक्तीचे िय, प्रशक्षण, सामाप्रजक दजाथ, परीसर, ससं्कार यानसुार शब्दाचंा िापर केला जातो 

त्यालाच शैलीगत अथथ असे म्हणतात.अशीच काही शैलीगत अथाथची उदाहरणे पढुीलिमाणे 

आहेत. 

१)  श्रीमखु, तोंड, मकुुट, मखु, थोबाड, चेहरा. 

२)  पद, पाय, तंगडे, टागं, चरण. 

३) माता, आई, माय, जननी, माऊली, मातोश्री, जन्मदात्री, मम्मी. 

४) भािपर अथथ : 

स्ितुः:च्या मनातील भाि व्यक्त करण्यासाठी िक्ता आिाजाची चढउतार करतो आप्रण 

त्यामळेु काही शब्दाचें उच्चारण आघातयकु्त होते. त्यामळेु शब्दानंा जो अथथ िाप्त होतो त्यास 

भािपर अथथ असे म्हणतात. 

उदा:- खालील रचनेत 'शहाणा' या शब्दाचे कसे प्रिप्रिध भािपर अथथ होतात हे प्रदसून येते. 

१)  असशील *शहाणा* तर आपल्या घरचा. 

२) फार *शहाणा* आहेस बडबडू नकोस. 

३) आमचा बाळ खरच *शहाणा* आहे बर ंकाय?  

िरील तीनही िाकय रचनेत प्रिप्रशष्ट सरुािलीमळेु अनिुमे प्रिरोध,तचु्छता, िेमळपणा हे भाि 

सूप्रचत झाले आहेत. 

१)  तमु्ही हुशार आहात (सरळ सरळ हुशार) 

२)  माहीत आहे तमु्ही फार हुशार आहात (उपहासात्मक) 

िरील पप्रहल्या िाकयात सरळ सरळ अथथ आह ेतर दसुऱ्या िाकयात उपहासात्मकता आहे. 

उदा:-'फार छान िागलास' हे िाकय िेगळ्या सरुात उच्चारले तर त्याचा अगदी प्रिरुद् 

म्हणजे िाईट िागलास असा अथथ होतो. 
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५) *परािवतथत अथथ*:  

िक्ता प्रकंिा लेखक एखाद्या शब्द एका प्रिप्रशष्ट अथाथने िापरतो; परतं ु  ऐकणाऱ्या श्रोत्यालंा 

प्रकंिा िाचकाला िेगळाच अथथ जाणितो त्यास परािप्रतथत अथथ असे म्हणतात. 

उदा : 

१) येथे उत्तम जोडे प्रमळतात. 

२) त्याची कल्पना सुदंर आहे 

३)  िरच्या मजल्यािर एक खोली खाली आहे. 

४) या कप्रितेचे आता मानसशास्त्रीय प्रिशे्लषण करू या. 

५)  ह्याचा डबा ररकामी आहे. 

िरील िाकयात िक्ता जेिणाचा डबा ररकामी आहे या उिेशाने बोलतो परतं ुश्रोत्यानंा त्याच्या 

डोकयात अककल नाही, असे म्हटले आह ेअसा अथथ घेतात अशा या िप्रियेला परािप्रतथत 

अथथ असे म्हणतात. 

६) *साहचयथपर अथथ*: 

भाप्रषक उपयोजनात काही शब्दाचें साहचयथ अतूट असते.ते एकमेकानंा सतत जोडून 

येतात.एक शब्द आला की दसुरा शब्द त्याबरोबर येतोच.काही माणसे जशी एकमेकानंा 

धरून रहातात तसेच काही शब्द हे एकमेकानंा सतत प्रचकटून असतात त्यास साहचयथपर 

अथथ असे म्हणतात. 

उदाहरणाथथ:   

१) बापं्रधलकी म्हटल्यािर ती सामाप्रजकच असते. 

२)  साप्रहप्रत्यक सिुप्रसद् असतो. 

३) सपंाचा इशारा प्रदला जातो. 

४)  अध्यक्ष माननीय असतात. 

५)  िाचायथ/आमदार लाडके असतात. 

६)  बातम्या ठळक असतात. 

७) पाहुण्याचंा िेळ हा नेहमी अमूल्य असतो. 

८) प्रनधन म्हटले की, दुुःखद असतेच. 

९)  अप्रभनदंन म्हटले की,ते हाप्रदथक असतेच. 

१०) पत्रात नमस्कार हा सिेम असतोच. 
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११) कोणतीही सभा जाहीर असतेच. 

अशािकार ेहाप्रदथक अप्रभनदंन, पाहुण्याचंा िेळ अमूल्य, प्रनधन द:ुखद, पत्रात सिेम, प्रिनतंी 

प्रिशेष, सभा जाहीर, सोहळा सपंन्न अशा शब्दाचं्या जोड्या असतात त्या जोडयातून जो 

अथथ व्यक्त होतो त्यास साहचयथपर अथथ असे म्हणतात. भाप्रषक व्यिहारात अशा िकारच्या 

साहचयथपर शब्दाचंी परपंरा असते. 

७) *विषयाथथ*:  

काही िेळा एकच िाकय पण त्यातील शब्दाचा िम बदलल्यास िाकयांचा अथथ बदलतो 

त्यास प्रिषयाथथ असे म्हणतात. 

उदा:   

१) मुंबईहून मी आलो. 

२) मी मुंबईहून आलो. 

३) मी काल मुंबईहून आलो. 

िरील तीनही िाकयातील अथथ एकमेकासंारखे िाटत असले तरी िेगळे आहेत हे लक्षात 

येईल.भाषेच्या व्यिहारात अशािकारची योजना करून प्रिषय अथथ सूप्रचत केला जातो. 

उदाहरणाथथ:- काल सजंय गािाला गेला याचा सरळ अथथ होऊ शकतो तसेच 'काल' हा 

शब्द अगोदर आल्याने काल गेला परिा नव्हे असा ही अथथ असू शकतो. याऐिजी सजंय 

काल गािाला गेला असे म्हणताच 'सजंय गेला अशोक नव्हे असा अथथ होऊ शकतो. 

अशािकार ेरचनेत बदल करून मखु्य प्रिषय कोणता आहे प्रकंिा िाकयातील अथाथचा िमखु 

हेतू कोणता आहे हे दाखिता येते अशा ररतीने जो अथथ आलेला असतो त्याला प्रिषयाथथ  

असे म्हणतात. 

३)  रूप ि अथथ संबंध:  

भाषेची दोन महत्त्िाची अंगे आहेत. एक म्हणजे उच्चार आप्रण दसुर े म्हणजे तो उच्चारला 

असलेल्या शब्दाचा अथथ; भाषेचा उच्चार प्रलप्रहण्यातून बोलण्यातून व्यक्त होतो त्यास रूप 

असे म्हटले जाते. या रूपाचा  आप्रण अथाथचा सबंंध कोणत्या पातळीिरचा असतो हे पाहणे 

अप्रतशय महत्त्िाचे आहे. 

रूप आप्रण अथथ याचा सबंंध िामखु्याने दोन िकाराचा असतो. 

१) अनेकाथथता 

२) समानाथथता 
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१) *अनेकाथथता*: 

ज्यािेळी एकच रूप असते पण त्यापासून प्रभन्न अथथ प्रनमाथण होतात अशा सबंंधासं 

अनेकाथथता असे म्हटले जाते. 

उदा:- भूक लागली,टेच लागली, मनाला लागले या रचनेत 'लागणे' हे एकच रूप असेल तर 

त्याचे अथथ ित्येक िेळी बदलतात. 'गोटा' हे एकच रूप आहे परतं ु हा शब्द प्रभन्न प्रभन्न 

अथाथने िापरला जातो. जसे की, 

नदीतला गोटा 

चमन गोटा 

खोबर गोटा 

साबण गोटा 

अशािकारचे पढुील उदाहरणे पहाता येईल."गाडी' हे एकच रूप परतं ुबैलगाडी, आगगाडी, 

स्कूटरगाडी, मालगाडी, घोडागाडी, िडारगाडी, मोटारगाडी असे प्रभन्न अथथ सूप्रचत होतात. 

अशािकार ेरूप एकच पण अथथ अनेक असतात त्यास अनेकाथथता असे म्हणतात. 

२) *समानाथथता*: 

प्रभन्न प्रभन्न रूपे आप्रण एकच अथथ ज्या सबंंधातून सूप्रचत होतो,त्यास समानाथथता असे 

म्हणतात. 

उदा:   

१) कन्या, मलुगी, पोरगी, काटी, सपुतु्री, इ. 

२) पाणी, नीर, तोय, जल, जीिन 

३) बायको, पत्नी, मंडळी, भायाथ, अधाांप्रगनी, कारभारणी इ. 

 ४) बाई, स्त्री, अंतरुी, अस्तरुी, नारी, मादी, मप्रहला, काप्रमनी, शप्रक्त इ. 

िरील उदाहरणात रूप प्रभन्न प्रभन्न असून अथथ एकच असतो, त्यास समानाथथता असे 

म्हणतात. 

*४) अथथ ि अथथसंबंध*: 

भाषेतील शब्दाच्या अथाांना अनेक छटा असतात. या छटांनाच अथाथचा सबंंध असे म्हटले 

जाते. अथथ आप्रण अथथ यातील सबंंध दोन िकारचा असतो. 

१)  *अथथ समािेश* 

२)   *अथथप्रिरोध प्रकंिा बप्रहष्कृती* 
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१) *अथथ समािेश*: 

जेव्हा एका शब्दाच्या अथाथत दसुऱ्या अथाथचा समािेश होतो, त्यास अथथसमािेश असे 

म्हणतात. 

दसुऱ्या शब्दातं सागंायच ंझाल्यास एका शब्दाचे अथथ घटक दसुऱ्या शब्दाचं्या अथथ घटकात 

समाप्रिष्ट झालेली असतात. 

उदा "बाई' या शब्दाचा अथथ घटकात िौढ, मादी, मानि या शब्दाचे अथथघटक 

 सामाप्रिष्ट झालेले आहेत. 

२) *अथथबवहष्कृती/ अथथविरोध*:  

दोन शब्दाचं्या अथथघटकात प्रकमान एक अथथ घटक प्रिरोधी असेल तर ते शब्द प्रिरुद्ाथी 

शब्द असतात हा अथथप्रिरोध मखु्यतुः: चार िकारचा असतो. 

अ) *विपयाथयी विरोध*:  

यात शब्दातील अथथप्रिरोधाच्या सीमारषेा स्पष्ट असतात म्हणजेच एक शब्द हा दसुऱ्या 

शब्दाचं्या पूणथ प्रिरोधात असतो तेथे प्रतसरा एखाद्या प्रिरोधी शब्द सभंित नाही. 

उदा:   

उजेड -  अंधार 

पास  - नापास 

नर -     मादी 

चागंला - िाईट 

रोगी - प्रनरोगी 

रात्र - प्रदिस 

येथे दोन शब्द एकमेकाचं्या प्रिरोधी अथथ स्पष्ट करतात. 

ब) *बहुविध विरोध अथथ*: 

जेव्हा एखादया शब्दाचं्या प्रिरोधी एकापेक्षा अनेक शब्द प्रिरोधी असतात त्यास बहुप्रिध 

प्रिरोध असे म्हणतात. 

उदाहरणाथथ , रगंसजं्ञा ताबंडा, प्रहरिा, पोपटी, प्रनळा, काळा, पाढंरा, प्रपिळा हे बहुप्रिध 

प्रिरोधाचे शब्द होत. एखादी िस्तू काळी असेल याचा अथथ ती प्रनळी असेल अशी नाही. ती 

प्रपिळी पाढंरी असू शकेल. तसेच गित नसेल मग झडुुप, झाड, िेल, प्रनिडुंग काय िाटेल ते 

दसुर ेअसू शकते. 
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याचिमाणे मानि,पशू,पक्षी,प्रकटक हे बहुप्रिध प्रिरोधाचे शब्द आहेत. 

क) *धुव्रात्मक विरोध*:  

यात प्रिरोधाची दोन टोके असतात. एका टोकापासून दसुऱ्या टोकापयांत तर-तम भािाने 

ििास करता येतो, त्यास धवु्रात्मक प्रिरोध असे म्हटले जाते. 

उदा:-थंड ि गरम ही सिेंदनांची दोन टोके मानली तर कोमट अप्रधक गरम, अप्रधक थंड 

अशा अनेक शकयता येतात. अशी िेगिेगळी अथथछटा प्रनमाथण होतात. अशािकार े दोन 

टोकात जे मधले शब्द असतात त्यामळेु धवु्रात्मक प्रिरोध सूप्रचत होतो. 

ड) *व्यत्यासात्मक विरोध*: 

या िकारच्या प्रिरोधात बहुतेक प्रदशाचंा प्रिरोध असतो.उदा:-िर-खाली 

मागे -पढेु 

डािा-उजिा 

व्यापारी-ग्राहक 

प्रशक्षक-प्रिद्याथी 

या शब्दातील प्रिरोध हा व्यत्यासात्मक प्रिरोध आहे.यातील प्रिरोध या िकारचा असतो. 

०४ *घटक विश्लषेण*: 

घटक प्रिशे्लषण हे शब्दाचं्या सांकल्पप्रनक अथथ स्पष्ट करण्यासाठी िापरले जाते. त्यामळेु एक 

फायदा असा होतो की, एकच अनभुि के्षत्रातील दोन शब्दाचं्या अथाथतील सबंंध स्पष्ट 

होतो.समानाथी आप्रण प्रिरूध्दाथी शब्द प्रनप्रित करण्यास अशा प्रिशे्लषणाची मदत होते. 

'बाई' या शब्दात ती िाणी, मानि, हे अथथघटक आहेत तर नर, माततृ्ि, नाते हे अथथघटक 

नाहीत. 

'िडील' या शब्दात िाणी, मानि नर, नाते हे घटक सामािलेले आहेत तर माततृ्ि ह े

अथथघटक सामािलेला नाही.अथथघटक आहते ह े (+) अथथघटक नाहींत ह े (-) या प्रचन्हाने 

दाखप्रिले जाते. अशािकार े घटक प्रिशे्लषणाने भाषेतील शब्दाशंब्दातील साम्य,फरक, 

परस्परसबंंध समजतो. घटक प्रिशे्लषणाचा अथथप्रिन्यासातील उपयोग महत्िाचा 

आहे.शब्दाशब्दातील सबंंध घटक प्रिशे्लषणाने नेमकेपणाने स्पष्ट होतात. शब्दाथथ आप्रण 

िाकयािर यांना जोडणारा घटक प्रिशे्लषण हा महत्त्िाचा दिुा आहे. घटक प्रिशे्लषणाचे दोन 

शब्दातील व्याकरप्रणक सबंंध देखील दाखिता येतात. 

*अथथक्षेत्र संकल्पना*: 

अथथप्रिचारात अथिा अथथप्रिन्यासात अथथके्षत्र सकंल्पना हा एक महत्िाचा प्रिषय आहे. 

ित्येक भाषेत जे शब्द असतात. त्याची रचनाबद् योजना असते. एखादी सकंल्पना प्रतचे 
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प्रिप्रिध घटक दाखप्रिणार े प्रिप्रिध शब्द यात जो परस्पर सबंधं असतो, म्हणून एक अथथके्षत्र 

प्रसद् होते. उदाहरणाथथ :- 'रगं' हे एक अथथके्षत्र आहे. मराठीत अथथके्षत्र खालील िमाणात 

प्रिभागलेले आहे जसे:- पाढंरा, काळा, प्रपिळा, प्रनळा, नारगंी, पोपटी, प्रहरिा, पारिा, 

आकाशी, सेंद्री, डाळंबी, अबोली, गलुाबी, चदंेरी, रूपेरी, सोनेरी, मोतीया, भगिा, तपप्रकरी, 

शेिाळी, अंप्रजरी, प्रकरमीझी, लाल, इ. शब्दरगं या एका अथथके्षत्रात येतात. कदाप्रचत 

जगातील इतर भाषेत एिढे रगंदशथक शब्द असतीलच असे नाही आप्रण काही भाषेत यापेक्षा 

देखील िेगिेगळ्या आप्रण जास्त छटा असलेल्या रगंाची सकंल्पना असू शकते. 

अशािकार ेित्येक शब्दास अनेक उदाहरणे देता येतील. उदाहरणाथथ 'भाऊ'  हे एक अथथके्षत्र 

आह.े या अथथके्षत्रात चलुतभाऊ, मामेभाऊ, अप्रतभाऊ, साित्रभाऊ, मािसभाऊ, 

सख्खाभाऊ, साडभाऊ, अशा शब्दानंी 'भाऊ' या मराठी शब्दाचें अथथके्षत्र व्यापलेले आह े

पण इंग्रजीसारख्या भाषेत 'Brother' (ब्रदर) एिढा एकच शब्द या सकंल्पनेसाठी आहे. 

यािरुन नातेसबंंधातील व्यापक भािना मराठी भाषेतील शब्दािरून प्रदसून येते. प्रिप्रिध 

िकारच्या प्रिया, िस्तू, व्यक्ती याबाबतीत असे अथथके्षत्र दाखिता येते. 

उदाहरणाथथ 'िाणी' या एका अथथके्षत्रात मानि, पशपुक्षी, कीटक, जलचर, िनचर े इत्यादी 

शब्दाचंा समािेश होतो तर 'मानि' या अथथके्षत्रात आप्रदमानि, स्त्री-परुुष, मलुगा मलुगी, 

आधपु्रनक मानि इत्यादी शब्दाचंा समािेश होतो. 'स्िच्छ करणे' या कल्पनेशी जे अथथके्षत्र 

प्रनगप्रडत आहे. त्यात अंघोळ करणे, स्नान करणे, धणेु धिुणे, प्रिस्कळणे, झटकणे, प्रनिडणे,  

न्हाणे, गाळणे साफ करणे, सारिणे इत्यादी प्रियादशथक शब्दांचा समािेश होतो. 

अशािकार े 'अथथके्षत्र' ही सकंल्पना घटक प्रिशे्लषणाशी अप्रतशय जिळची आहे. एकाच 

अनभुि के्षत्राशी सबंंप्रधत असे अनेक शब्द एका अथथके्षत्राखाली नेमका फरक कसा आहे, हे 

अथथके्षत्र सकंल्पनेमळेु समजते. प्रिशेषतुः परकीयभाषा आत्मसात करण्यासाठी या 

सकंल्पनेचा अप्रतशय चागंला उपयोग होतो. एखाद्या भाषेतील नातेदशथक शब्दाचंा समूह 

आपणास ती भाषा बोलणायाथ लोकाचंी ससं्कृती कशी असेल याची कल्पना येते. एखाद्या 

शब्दात जेिढे जास्त अथथके्षत्र असेल त्यािरून ती भाषा बोलणाऱ्या मानिाचे अनभुि के्षत्र 

अप्रधक व्यापक आह े ह े लक्षात येते. उदाहरणाथथ रगंदशथक सजं्ञा ज्या भाषेत अप्रधक 

असतील ती भाषा बोलणारा समाज अप्रधक असेल, ती भाषा बोलणारा समाज अप्रधक उच्च 

अप्रभरुचीचा असेल असे अनमुान काढता येते. 

अशािकार े या सकंल्पनेचा उपयोग एखादी भाषा बोलणारा मानििशं सासं्कृप्रतक दृष््टया 

कोणत्या पातळीिर आहे हे अजमािता येते. 

४.४ सरािासाठी काही प्रश्न  

१) अथथप्रिचाराचे स्िरूप स्पष्ट करा. 

२)  अथथप्रिचाराप्रिषयी माडंलेल्या प्रिप्रिध उपपत्तीचे स्िरूप उलगडून दाखिा. 

३) अथथप्रिचाराच्या िकार सोदाहरण प्रलहा. 

४)  अथथप्रिचार म्हणजे काय? सागूंन रूप आप्रण अथथ सबंंध स्पष्ट करा. 
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५) अथथप्रिचाराचे स्िरूप सागूंन अथथ आप्रण अथथ सबंंध प्रिशद करा. 

६) अथथप्रिचाराचे स्िरूप सागूंन अथथ घटक प्रिशे्लषण सकंल्पना स्पष्ट करा. 

७)  अथथप्रिचाराची सकंल्पना प्रिशद करून अथथके्षत्र सकंल्पना स्पष्ट करा. 

 ४.५ सदंभथग्रथं सूची  

१) कदम महेंद्र मराठीचे िणथनात्मक भाषाप्रिज्ञान-स्नेहिधथन पप्रब्लप्रशगं हाऊस पणेु 

िथमाितृी  १ जानेिारी, २००३. 

२)  गोप्रिलकर लीला- िणथनात्मक भाषाप्रिज्ञान आरती िकाशन  डोंप्रबिली पूिथ िथमाितृ्ती 

जानेिारी,१९९२. 

३)  गोर ेदादा-कैलाश पप्रब्लकेशन्स औरगंपरुा औरगंाबाद िथमा ितृ्ती जलैु १९९९. 

४) मालशे स.ग.आप्रण इतर भाषाप्रिज्ञान: िणथनात्मक आप्रण ऐप्रतहाप्रसक पद्मगधंा िकाशन 

पणेु  चौथी आितृ्ती २६ऑकटोबर, २०१०. 

५) कानडे म.ुश्री.(सपंा) मराठीचा भाप्रषक अभ्यास, स्नेहिधथन, पणेु, १९९४. 

६) काळे, कल्याण,सोमण अंजली (सपंा.) िणथनात्मक भाषाप्रिज्ञान: स्िरूप आप्रण पध्दती, 

गोखले एज्यकेुशन सोसायटी, नाप्रशक १९८५. 

७) काळे, कल्याण, अंजली सोमण(सपंा) आधपु्रनक भाषाप्रिज्ञान: सरंचनािादी आप्रण 

सामान्य िप्रतमा, पणेु १९९९. 

८) पुंडे द. प्रद सलुभ भाषा प्रिज्ञान स्नेहिधथन पप्रब्लप्रशगं हाऊस पणेु िथमाितृी फेब्रिुारी 
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