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मागील लेखात१ म्हटल्याप्रमाणे वाक्य�वन्यास ह्या �वषयावरील चच� करण्यासाठी

शब्दस्तरावरील भा�षक �च�कत्सा आपण आधी समजून घेतली पा�हजे, परंतु

तत्पवू� �च�कत्सके�रता आवश्यक असणाऱ्या संज्ञांचा आपण �च�कत्सक आढावा

घेऊ. त्यानंतर आपण शब्दस्तरावरील �च�कत्सकेडे वळू.

१ भाषा�वज्ञानातील रूढ प�रभाषांचा पुन�व�चार

भाषा�वज्ञ़ानात हॉकेट (१९६०) ह्यांच्या संशोधनामध्ये भा�षक आकृ�तबंधांची अंतग�त

पुनरावृत्ती (ड्यॲु�लटी ऑफ़् पॅट�न�ग) ह्या भाषेच्या महत्त्वाच्या गुणधम�चा उले्लख

झाला. ह्या गुणधम�चा अथ� असा की भाषेत क�ल्पलेल्या वेगवेगळ्या स्तरांमध्ये

(ध्व�नरूपांचा स्तर, अथ�+शब्द ह्यांचा एक�त्रत स्तर तसेच वाक्यरचनेचा स्तर) समान

आकृ�तबंध सापडतात. त्यामुळे ह्या सव� स्तरांमध्ये काही उपस्तर भाषावैज्ञा�नकांनी

क�ल्पले आ�ण त्यांचा वापर प्रत्यक्ष भाषेत कसा होतो हे दाखवले. ते कसे ते

आता पाहू.

भाषेतील ध्व�नरूपांच्या स्तरामधील सुट्या ध्व�नरूपांना ‘फ़ोन’ अशी संज्ञा

भाषावैज्ञा�नकांनी वापरली. मराठीमध्ये ह्या संज्ञेस स्वन असे म्हणण्यात आले. अशा

स्वनांचे काही समूह असतात. �व�शष्ट प्रसंगात/क्षेत्रात स्वनांच्या समूहातील एखादा

१�नरंजन २०२१.
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�व�शष्ट स्वन �नवडला जातो. उदा. मराठीमध्ये दोन स्वरांच्या मध्ये येणारा मूध�न्य

ड हा आखूड (कमी लांबीचा) असतो. (डबा व कडक ह्या दोन शब्दांमधील ‘ड’ची

लांबी �नराळे आह.े डबा ह्या शब्दात तो तुलनेने अ�धक लांबीचा आह.े) ह्याचा अथ�

‘ड’ व ‘आखूड ड’ ह्या दोन स्वनांपैकी �व�शष्ट प्रसंगात (स्वरमध्यप्रसंग२) दोहोंपैकी

एकाचीच �नवड होते. ज्या प्रसंगांत ‘ड’ येतो, �तथे ‘आखूड ड’ येऊ शकत नाही व

‘आखूड ड’ येतो �तथे ‘ड’ येऊ शकत नाही. त्यामुळे ‘ड’ व ‘आखूड ड’ हे संबं�धत

स्वन मानावे लागतात. अशा संबं�धत स्वनांच्या समूहाला भाषावैज्ञा�नकांनी एका

अक� भूत स्तरावर क�ल्पले व त्यांना ‘फ़ोनीम’ म्हटले. �व�शष्ट प्रसंगात आढळणाऱ्या

स्वनाचा �नद�श करताना त्यास ‘ॲलोफ़ोन’ म्हटले. त्यामुळे ‘फ़ोन-ॲलोफ़ोन-फ़ोनीम’

अशी संज्ञावली तयार झाली. शब्दस्तरावर ह्याच आकृ�तबंधांचे प्रदश�न होत

असल्यामुळे �तथे ‘मॉफ़� -ॲलोमॉफ़� -मॉफ़�म’ अशी संज्ञावली आढळते.

मराठीमध्ये भाषा�वज्ञानावर झालेल्या आजवरच्या लेखनात ह्या सव� संज्ञांसाठी

�व�वध पय�य आढळतात. भाषा�वज्ञान व वाङ्मय�वद्या प�रभाषा कोश व धोंगडे

(१९८३) हे दोघे ‘फ़ोन-ॲलोफ़ोन-फ़ोनीम’ ह्या �त्रकुटास ‘स्व�नका-स्व�नकांतर-

स्व�नम’ अशा मराठी संज्ञा वापरतात. मालशे (२०१६) व गजेंद्रगडकर (१९७९)

मात्र ह्यांक�रता ‘स्वन-स्वनांतर-स्व�नम’ ह्या संज्ञा वापरतात. शब्दस्तरावर ‘मॉफ़� -

ॲलोमॉफ़� -मॉफ़�म’ ह्या �त्रकुटाक�रता भाषा�वज्ञान व वाङ्मय�वद्या प�रभाषा कोश

रू�पका-रू�पकांतर-रू�पम असे पय�य सुचवतो. हचे पय�य धोंगडे वापरताना

�दसतात. मालशे (२०१६) व गजेंद्रगडकर (१९७९) मात्र रू�पका-रू�पकांतर-रू�पम

ह्यांऐवजी पद-पदान्तर-प�दम हे पय�य वापरताना �दसतात.

ह्याखेरीज जे भाषावैज्ञा�नक लेखन मराठीत झाले, त्यातही मुख्यत्वे अशाच

संज्ञांचा वापर करण्यात आल्याचे �दसते. ह्या संज्ञांमध्ये काही अडचणी आहते व
२कडक ह्या शब्दात ‘क’ हा स्वरान्त आहे व तसेच ‘ड’नंतरही स्वराचे उच्चारण होते, त्यामुळे

‘ड’च्या मागे व पुढे दोन्हीकडे स्वराचे उच्चारण होते. अशा प्रसंगास स्वरमध्य प्रसंग म्हणतात.
आकांक्षा पाध्ये ह्या मै�त्रणीने ह्या �ववेचनातील एक उणीव �नदश�नास आणून �दली. व्य�क्तगत
संभाषण २०२१/०६/१८
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त्या सोडवणे मला आवश्यक वाटते. त्या अडचणी आता पाहू.

१. वरील संज्ञांमध्ये आढळणारा -इम प्रत्यय मराठीमध्ये फारच कमी वापरात आह.े

त्याचे अरु�णम, स्व�ण�म, र�क्तम असे फारच तुरळक प्रयोग भाषेत आढळतात.

�शवाय सव�त मोठी अडचण म्हणजे हे सव�च प्रयोग �वशेषणात्मक आहते.

आपल्याला स्व�नम ह्या शब्दप्रयोगातून नाम अपे�क्षत आह.े त्याचे प्रयोग सव�च

भाषावैज्ञा�नकांनी नामासारखे केले आहते. ह्या संज्ञेतून स्वन-स्वनांतर-स्व�नम

ह्यांचे नातेदखेील पुरेसे स्पष्ट होत नाही.

२. -अंतर ह्या प्रत्ययामध्ये दोन घटकांमधील केवळ भेद �दसून येतो, परंतु स्व�नम

व स्वनांतराचे नाते पा�हल्यास कोणत्या प्रसंगात कोणता स्वन उच्चारला

जाईल ह्याची स्पष्ट रचना व �व�शष्ट �नयम भा�षक व्यवहारात आढळतात.

हचे शब्दस्तरावरही पाहावयास �मळते. अशा वेळी नुसता दोन घटकांमधील

भेद दाखवण्यापेक्षा दोन घटकांमधील संबंध व त्यांचे वैक�ल्पकत्व दाखवणारी

संज्ञा असणे आवश्यक.

३. शब्दस्तरावरील रू�पम, रू�पका तसेच रू�पकान्तर ह्या संज्ञा भाषेच्या एका

�व�शष्ट अंगाचा �वचार करणाऱ्या आहते. भा�षक घटक रूप व अथ� ह्या

दोहोंचे �मळून बनले असतात. त्यामुळे रूप ह्या त्यांच्या एकाच अंगावर

भर दणेाऱ्या संज्ञा वापरणे उ�चत नाही. अशा प�र�स्थतीत आपल्याकडे

पद व शब्द हे दोन शब्द उरतात ज्यांमध्ये अथ� व रूप ह्या दोहोंचे एक�त्रत

प्र�त�न�धत्व केले जाते. पद शब्दास पारंप�रक व्याकरणांमध्ये तां�त्रक अथ�

आह.े (पा�णनीय परंपरेत पद म्हणजे सुप् (नामांचे प्रत्यय) अथवा �तङ्

(धातूंचे/��यापदांचे प्रत्यय) हे प्रत्यय लागलेला शब्द म्हणजेच पद होय.) हा

अथ� भाषावैज्ञा�नक �च�कत्सते अ�भप्रेत नाही, त्यामुळे पद हा शब्द वापरणेही

टाळलेले अ�धक इष्ट.

ह्या सव� कारणांनी मी माझ्या लेखनात -इम प्रत्ययाऐवजी संच हा शब्द वापरणार

।। आलोक ।। ४ पुष्प द
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आह.े �व�वध स्वनांच्या समूहास स्वनसंच व �व�शष्ट प्रसंगांत ज्या स्वनांची �नवड

होते त्यांस स्वन�वकल्प असे मी म्हणेन. स्वन�वकल्प म्हटल्यामुळे स्वनसंचात

समा�वष्ट असणाऱ्या �व�वध स्वनांपैकी नेमकी कुणाची �नवड करावी ह्या�वषयीची

�नयमबद्धता संज्ञेत सामावून घेता येऊ शकते.

शब्दस्तरावर पद ही पा�णनीय परंपरेतील तां�त्रक संज्ञा३ पणू�पणे टाळून शब्द

ही संज्ञा मी वापरेन, परंतु शब्द ह्या संज्ञेत उद्भवणारा एक धोका असा की सामान्य

प्रयोगात शब्द कायमच �सद्ध पदांक�रता म्हणजेच सव� व्याकर�णक प्र��या पूण�

झाल्यानंतर हाती पडणाऱ्या प्रयोगसज्ज भा�षक घटकास म्हटले जाते. प्र��येमध्ये

समा�वष्ट असणाऱ्या उपघटकांचे प्र�त�न�धत्व शब्द ही संज्ञा सक्षमपणे करू शकत

नाही, ते पदानेही वास्त�वक होत नाही, म्हणूनच अनेक भाषावैज्ञा�नकांनी पद अथवा

शब्दाऐवजी रूप ही संज्ञा वापरल्याचे �दसते. मी मॉफ़� ह्या संकल्पनेक�रता शब्दांग

हा प्रयोग करेन, त्यामुळे �सद्ध शब्दांच्या उपांगांनादखेील ही संज्ञा लागू करता येऊ

शकेल. मॉफ़�म ह्या संकल्पनेक�रता शब्दांगसंच व ॲलोमॉफ़� ह्या संकल्पनेक�रता

शब्दांग�वकल्प.४

२ शब्दवग�

शब्दांचे वग�करण ही कोणत्याही व्याकरणाची आवश्यकता असते. ह्याचे प्रमुख

कारण भा�षक प्रयोगांमध्ये अनेक आकृ�तबंध �दसतात. कोणत्याही घ�टतामध्ये

आकृ�तबंध असतील, तर त्याच्या शास्त्रीय वण�नात प्रत्यके घटकाचे सुटे वण�न
३पा�णनी ह्या वैयाकरणाने भा�षक �च�कत्सचे्या रूढ केलेल्या पद्धतीस पा�णनीय व्याकरण

परंपरा म्हटले आह.े ह्यामध्ये पा�णनीखेरीज आणखीही वैयाकरणांचा समावेश होतो. (उदा. पतंज�ल)
पद ह्या शब्दाला ह्या परंपरेत एक �व�शष्ट तां�त्रक अथ� आह.े सुप् व �तङ् नावाच्या प्रत्ययसमूहांपैकी
एखादा प्रत्यय धारण करणारे घटक हे ह्या चौकटीत पद म्हणून ओळखले जातात.

४ह्या सव� संज्ञा घडवण्यासाठी सुशान्त दवेळेकर व डॉ. �चन्मय धारूरकर ह्यांच्याशी झालेल्या
चच�ची प्रचंड मदत झाली. तसेच टाळेबंदीच्या काळात संदभ�सामग्री प्रत्यक्ष हाताळणे कठीण झाले
असताना माझी मैत्रीण सा�नका व माझ्या माग�दश�क डॉ. रेणुका ओझरकर ह्यांनी स्वतःकडील
संदभ�साधने तत्परतेने पाहून पुरवलेली मदतदखेील अवश्य नोंदनीय आह.े

।। आलोक ।। ५ पुष्प द
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न करता त्या आकृ�तबंधांचा उले्लख करून वण�नात सं�क्षप्तता आणावी. भा-

षावैज्ञा�नकांनी तसेच वैयाकरणांनी शास्त्रीय वण�नाचे हचे �नकष पाळत भाषेचे

वण�न करण्याचा प्रयत्न आजवर केला आह.े अजु�नवाडकर (१९८७) ह्या परंपरांची

प्रकरण ७ (शब्दवग�) ह्यामध्ये �च�कत्सक नोंद घेताना �दसतात. परंतु कोणत्याही

परंपरेने केलेले वग�करण जसेच्या तसे अथवा पूण�पणे �नद�ष आहे असे मानण्याची

आवश्यकता नसून, त्यांचे �च�कत्सक �ववेचन आपण ह्या लेखात करणार आहोत.

तत्पवू� ह्या वग�करणाच्या नामकरणाबाबत थोड.े

२.१ शब्दजाती की शब्दवग�?

इंग्रजी व्याकरणातील parts of speech ही संकल्पना दशेी भाषांच्या (अव�चीन

भारतीय भाषांच्या) व्याकरणांनी कमीअ�धक प्रमाणात आहे तशीच वापरायला

सुरुवात केली. �तचा �च�कत्सक �वचार पुरेसा झाला नाही. अजु�नवाडकर

(१९८७) ह्या �वषयाची सखोल चच� करतात. वाक्य�वन्यास ह्या �वषयाची चच�

करताना आपल्यालादखेील शब्दांच्या वग�करणासाठी वापरले जाणारे �नकष व

त्या वग�करणाची शास्त्रशुद्धता पाहावी लागणार आह.े शब्दांच्या वग�ना शब्दजाती

तसेच शब्दवग� अशा दोन प्रकारच्या संज्ञा मराठीत प्रच�लत आहते. आपण शब्दवग�

ही संज्ञा वापरणार आहोत. ह्याचे कारण जाती ह्या जन्मतः प्राप्त होणाऱ्या असतात.

त्यांमध्ये बदल होऊ शकत नाही, परंतु एखाद्या वग�चे �व�शष्ट �नकष पूण� केल्यास

भाषेतील शब्द कोणत्याही वग�चे सदस्य होऊ शकतात. पुढील उदाहरण पाहा.

(१) अ. रस्त्यावर दगड पडला.

आ. तो दगड माणूस आह.े

वरील दोन्ही उदाहरणांत दगड हा शब्द वापरण्यात आला आह,े परंतु दोन्ही

वाक्यांत त्याचे काय� वेगळे आह.े ह्याक�रता एक भा�षक पुरावा असा की १-अ

मधील दगड बहुवचनी अथ�ने येऊ शकतो. उदा. रस्त्यावर दगड पडले. १-आ

।। आलोक ।। ६ पुष्प द
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मधील वाक्याबाबत मात्र तसे नाही. त्या वाक्यातील दगड ह्या शब्दास वचन हा

अथ�च गैरलागू आह.े ह्या दोन्ही वाक्यांत दगड ह्या शब्दात कोणताही उघड बदल

�दसत नसला, तरी काय�तील बदल आपल्याला सहज पाहायला �मळतो. ध्व�नरूपे

�व�वध काय� करू शकतात, परंतु काय��भन्नत्वामुळे �जतके प्रयोग �ततकी �भन्न रूपे

मानण्याची गरज नाही. वरील उदाहरणात दगड ह्या शब्दाची दोन वेगळी रूपे

मानण्याची गरज नाही. वास्त�वक तसे मानणे �वसंगत ठरेल, कारण रूपस्तरावर

त्यांच्यात भेद मानण्यासाठी कोणतेही कारण नाही. ह्याउलट शब्दरूपांपासून �वलग

असणाऱ्या शब्दवग�च्या पातळीवर त्यांना नेऊन ठेवल्याने शब्दरूपे �कतीही �भन्न

काय� करू शकतात असे मानता येते व वग�करण सुलभ होते. काय�च्या स्तरावरील

भेद रूपाच्या स्तरावर आणू नयेत.

२.२ काही संकल्पना

शब्दांचे वग�करण �शकताना शब्दांग�वज्ञानातील दोन संकल्पनांची मा�हती घेणे

आवश्यक ठरते, ती आपण आधी करून घेऊ.

२.२.१ सामान्याथ� �व. केवल-संबंधाथ�

प्रत्यके भाषकाच्या मनात कुठेतरी त्याला येणाऱ्या सव� शब्दांचा संग्रह असतो. ह्या

शब्दसंग्रहात केवळ शब्द व त्यांचे अथ� असतात. सामान्याथ� ही संज्ञा आपण

वाक्य�वचारात व शब्दांच्या वग�करणात वारंवार वापरणार आहोत. सामान्याथ�

शब्दाला जन्मतःच प्राप्त होतो. तो वाक्यरचनेतील अन्वयावरून ठरत नाही.

सामान्याथ� कोणत्याही संबंधांमुळे प्राप्त होत नाहीत. सामान्याथ�मध्ये काय मोडते व

वाक्यरचनेतील संबंधांवरून काय ठरवले जाते हे पाहण्यासाठी पुढील उदाहरणे

पाहा.

।। आलोक ।। ७ पुष्प द
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(२) अ. आई बाळाकडे पाहते.

आ. बाळ आईकडे पाहते.

ह्या उदाहरणांत आई व बाळ ह्या दोन शब्दांचा सहभाग आह.े ह्या दोन्ही

शब्दांचे सामान्याथ� (ह्या प्रयोगांत व इतरत्रही) आई व बाळ हचे आहते. परंतु

दोन्ही उदाहरणांत होणाऱ्या अथ�बदलाचे कारण काय? बाळ आ�ण आई ह्यांना

लागत असलेला प्रत्यय (-कड)े ह्या पडणाऱ्या फरकास कारणीभूत आहे असे �दसते.

वाक्याचा अथ� केवळ सामान्याथ�वर अवलंबून असता, तर ह्या दोन वाक्यांमध्ये फरक

उद्भवलाच नसता कारण त्यांतील सहभागी शब्द सारखेच आहते. त्यांच्यात फरक

उद्भवतो तो -कडसेदृश संबंधदश�क शब्दांगांमुळे. भा�षक शब्दांच्या स्वरूपावरून

त्यांचे दोन ढोबळ वग� मानता येतात, ज्यातील प�हला हा सामान्याथ�चा असतो व

दुसरा हा ‘-कड’ेसदृश संबंधांचा असतो. ह्या शब्दांमधून केवळ दोन घटकांमधील

संबंधच �च�न्हत केला जातो. अशा शब्दांना मी केवल-संबंधाथ� म्हणेन. इंग्रजीत ह्या

गटांना ले��कल (सामान्याथ�) व ग्रमॅ�ॅटकल/फंक्शनल/स्ट्रक्चरल (केवल-संबंधाथ�)

मी�नंग असे म्हटले जाते.

ह्यांमध्ये भेद मानण्याक�रता मेंदू�वज्ञानातून (न्यरूोसायन्स) एक असाही पुरावा

दतेा येऊ शकतो की मेंदूतील व�न�के हे चेताक्षेत्र केवळ सामान्याथ�च्या संग्रहाचे काम

करते. ह्या चेताक्षेत्रात �बघाड झाल्याने व्याकर�णकदृष्ट्या योग्य, परंतु अथ�हीन वाक्ये

रुग्णाकडून रचली जातात. ह्याउलट ब्रोका चेताक्षेत्रात �बघाड झाल्याने अथ�पूण�

शब्दांसह व्याकर�णकदृष्ट्या चुकीची वाक्ये घडवली जातात. ह्याचा अथ� संबंधाथ�क

व सामान्य अथ� मेंदूतदखेील सुटे हाताळले जातात. सामान्याथ� व केवल-संबंधाथ�

वेगवेगळ्या प्रकारे परस्परसंबंध घडवून भाषेची अ�भव्यक्ती घडवून आणण्यात मदत

करतात. हे कसे घडते ह्या�वषयीची स�वस्तर चच� वाक्य�वचाराच्या �सद्धांताच्या

वेळी येईलच.

।। आलोक ।। ८ पुष्प द
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२.२.२ व्याकर�णक गुण

शब्दवग��व�शष्ट व्याकर�णक गुण ही एक नवी संकल्पना आपण आता पाहणार

आहोत. व्याकरणात काही शब्दवग�ना ठरावीक गुण असतात. आपण मागे पा�ह-

ल्याप्रमाणे शब्दवग� हे एक संबंध�व�शष्ट वग�करण आह.े पारंप�रक व्याकरणांच्या

उलट शब्दांचे वग�करण आपण केवळ प्रयोगानंतर करणार आहोत. प्रयोगापूव�

कोणत्याही शब्दाला वग� नसणारच आह.े अशा काही शब्दवग�ना �व�शष्ट व्याकर-

�णक गुण असतात. ह्या व्याकर�णक गुणांतून आपल्याला अशी मा�हती �मळते जी

अथ�दृष्ट्या केवळ त्या शब्दवग�तील शब्दांनाच लागू होऊ शकते. �व�वध वग�ना

�व�वध गुण असू शकतात. शब्दवग�ची मा�हती घेताना व्याकर�णक गुणांचा �वचार

अटळ आहे व व्याकर�णक गुण ही संकल्पनाच त्या चच�त वाचकासमोर नव्याने

उभी ठाकू नये म्हणून ती आधी स्पष्ट केली आह.े आता आपण नाम ह्या शब्दवग�ची

ओळख करून घेऊ.

२.३ नाम

भट (१९९४) ह्यांनी नोंदवल्याप्रमाणे नाम हा अनेक सामान्याथ�चा संग्रह असतो.

उदाहरणाथ� घोडा हा शब्द पाहा. घोडा म्हटल्यावर जी मान�सक प्र�तमा डोळ्यासमोर

येते �तची वै�शष्ट्ये कोणती? चार पायांचे जनावर, एक केसाळ शेपूट, दोन डोळे

वगैरे वगैरे… परंतु इथे एक मेख आह.े अशी कल्पना करा की एखादी व्यक्ती

घोड्याचे �चत्र काढत आह.े त्या �चत्रात एक पाय काढायचा �शल्लक असला,

तरीही त्या �चत्रात घोडा आहे असे म्हणता येते. समजा �चत्रातील घोड्याची केवळ

बाह्यरेषाच काढली असेल व आतला एकही अवयव �दसत नसेल, तरीही ते �चत्र

घोड्याचेच आहे हे सांगता येते. एवढचे कशाला घोड्याचा पाय काढायला नुकतीच

सुरुवात केली असेल, तरीदखेील हा घोडा काढला जात असावा असा अंदाज

आपण बांधतोच. भले �चत्र पूण� होईस्तोवर असे लक्षात येते की आपला अंदाज

।। आलोक ।। ९ पुष्प द
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चुकला, परंतु ह्यातील लक्षणीय बाब अशी की केवळ पाय पाहूनही घोडा, हत्ती,

वाघ, �संह अशा प्राण्यांचा भास आपल्याला होतो. ह्यावरून असे लक्षात येते की

नाम म्हणजे एक अणुरूपी घ�टत नसून; अनेक संकल्पनांचा तो एक पुंजका असतो.

एखादी प्र�तमा घोडा म्हणून ओळखली जाण्यासाठी �कती गोष्टी आवश्यक आहते

ह्याचे ठाम वस्त�ुनष्ठ वण�न सांगता येत नाही. उदाहरणाथ� घोड्याचा केवळ पायच

�दसला, तर �न��तच त्याला कोणी घोडा म्हणणार नाही, त्याऐवजी त्यास घोड्याचा

पाय असेच म्हटले जाईल. घोड्याचे केवळ धड �दसले तर मात्र कदा�चत काही

लोक त्याला घोडा म्हणतील. मघाशी पा�हल्याप्रमाणे घोड्याची केवळ बाह्यरेषा

असलेल्या �चत्रालादखेील आपण घोडाच म्हणतो. ह्याचा अथ� ज्या मान�सक

संकल्पनेला आपण घोडा म्हणून ओळखतो �तला पाय, शेपूट, डोळे हे सव� असावेच

अशी त्या संकल्पनेची आवश्यकता नसते. इंग्रजीत ह्याला क्लस्टर इफेक्ट म्हटले

जाते. नाम कायम अशा प्रकारे संकल्पनांच्या पुंजक्याच्या स्वरूपातच पाहायला

�मळते. ५

ही सव� नाम ह्या शब्दवग�च्या स्वरूपाची व त्यातल्या गुंतागुंतीची मा�हती होती,

परंतु आपल्याला प्रयोगात येणाऱ्या शब्दांमधल्या कोणत्या शब्दांना नाम म्हणावे

हे ओळखण्यासाठी एक ठोस चाचणी लागेल. त्यामुळे आता त्याच्या व्याकर�णक

स्वरूपाकडे पाहू. नाम ह्या शब्दवग�त पुढील व्याकर�णक गुण असतात.

२.३.१ �लंग

संसृ्कतात �लंग ह्या शब्दाचा अथ� �चन्ह असा होतो. कोणतीही गोष्ट ओळख-

ण्यासाठीचे �चन्ह. मानव प्राण्यामध्ये शारी�रकीच्या दृष्टीने दोन मुख्य शरीररचना

आढळतात व त्यातील प्राथ�मक भेद दाखवणाऱ्या अवयवांना (�चन्हांना) �लंग

म्हणण्यात आले व त्यामुळे आज �लंग ह्या शब्दाचा मय��दत अथ� आपल्याला माहीत
५प्राचीन ग्रीसमधील मेगारीय तत्त्वज्ञानाच्या शाखेतील प्र�सद्ध तत्त्ववेत्ता युबु�लडीस् ह्याने धान्याचे

�कती दाणे एकत्र केले की त्यांची रास होते असे एक प्र�सद्ध कोडे तत्त्वज्ञांसमोर ठेवले होते. हहेी
त्या स्वरूपाचेच कोडे आह.े

।। आलोक ।। १० पुष्प द

ु

सरे
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आह.े व्याकरणात मात्र ह्या मय��दत अथ�कडे दुल�क्ष करून �लंग ह्या शब्दाचा �चन्ह

इतकाच अथ� घ्यायचा आह.े उदा. दगड मारला, वीट मारली, शस्त्र मारले ह्या तीन

प्रयोगांमध्ये तीन वेगळे प्रत्यय ��यापदावर �दसून येतात. नामाचे वर सां�गतलेले

स्वरूप पा�हले तर ही �तन्हीही नामेच आहते, परंतु वेगवेगळ्या प्रकारे ��यापदावर

प्र��या घडवून आणत आहते. ह्या व्याकर�णक भेदाचे लक्षण सांगणारे घटक

म्हणजे �लंग होय. अनेक भाषांमध्ये नामांचे �लंग ��यापदांचे व्याकर�णक वत�न

ठरवते. वर पा�हलेल्या मराठी उदाहरणांमध्ये नामांची �लंगे ��यापदांचे वत�न ठरवत

होती. हे सव�च भाषांबाबत खरे नाही. संसृ्कत ही अपवादभूत भाषा आह.े६

(३) अ. रामः

राम.३पु.ंएव

आम्रफलं

आंबा

खाद-�त

खा-वत�.३.एव

राम आंबा खातो.

आ. सीता

सीता.३पुं.एव

आम्रफलं

आंबा

खाद-�त।

खा-वत�.३.एव

सीता आंबा खाते.

ह्या दोन्ही वाक्यांमध्ये खाण्याची ��या करणाऱ्याचे �लंग वेगवेगळे आह,े परंतु

��यापदावर ते �दसत नाही. ह्याचा अथ� संसृ्कतमध्ये �लंग नाही असा होतो का?

तर तसे नाही. �लंगानुसार संसृ्कत नामांच्या प्र��येत फरक पडतोच. (उदा. दवे

६पुढे �दलेली उदाहरणे संसृ्कतमधली असल्यामुळे बऱ्याच वाचकांना ती अप�र�चत असू शकतात.
अप�र�चत भाषांतील वाक्ये दतेाना त्यांची छाया �दली जाते. प�हल्या ओळीत वाक्याचे उच्चारण,
दुसऱ्या ओळीत मराठी छाया आ�ण शेवटच्या ओळीत मुक्तानुवाद अशा प्रकारे छायालेखन केले
जाते. ह्या छायालेखनाक�रता मुंबई �वद्यापीठाच्या भाषा�वज्ञान �वभागाने छायालेखन �नयमावली
प्र�सद्ध केली आह.े (�नरंजन २०२०) मी �तचे अनुसरण करून ह्या लेखात छायालेखन केले आह.े
मी वापरलेल्या छायांगांची उकल छायांगसूचीत पाहता येईल. �शवाय भाषा�वज्ञान �वभागाने ही
�नयमावली ��ए�टव्ह कॉमन्स श्रये�नद�शन सम�वतरण ४.० ह्या परवान्यासह �वत�रत केली असल्याने
‘??’मध्ये आम्ही ही संपूण� �नयमावली पुन�व�त�रत करत आहोत.

।। आलोक ।। ११ पुष्प द

ु

सरे
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ह्या अकारान्त पु�लं्लगी शब्दाचे बहुवचन दवेाः तर वन ह्या अकारान्त नपुंसक�लंगी

शब्दाचे बहुवचन वना�न) त्यामुळे संसृ्कतात �लंग आहे असेच म्हणावे लागते.

सव�च भाषांमध्ये �लंग आढळते का? तर नाही. बाङ्ला हे अशा भाषांचे

एक उदाहरण आह.े राम, सीता, वन, घर, वाडी अशा �व�वध शब्दांचा वापर

करून बनवलेली वाक्ये बाङ्लामध्ये सारखीच चालतात. संसृ्कताप्रमाणे इतर

शब्दांगप्र��यांमध्यदेखेील ह्या शब्दांची रूपे �लंगवार बदलताना �दसत नाहीत.

त्यामुळे ह्या भाषेतील नामांना �लंग हा व्याकर�णक गुण नसतोच असे �वधान करता

येते.

अथ�धा�रत �लंग

काही भाषांची �लंगव्यवस्था अथ�धा�रत असते. अशा �लंगव्यवस्थते शब्दांचा

अथ� पाहून त्यांचे �लंग ठरवले जाते. सोपे उदाहरण इंग्रजीचे. इंग्रजी नामांच्या

वग�करणाचे पुढील प्रकार पडतात. मानवी नर पु�लं्लगी, मानवी माद्या स्त्री�लंगी

व इतर जवळपास सव�७ नपुंसक�लगी असे त्यांचे सरळ सोपे वग�करण. हे

वग�करण अथ�धा�रत आह.े ता�मऴमध्यदेखेील अशाच प्रकारची �लंगव्यवस्था

आढळते. समज येण्यापूव�च्या वयातील बाळांसाठी ता�मऴमध्ये नपुंसक�लंगी नाम

आह८े. ता�मऴमधील नपुंसक�लंग एरवी इंग्रजीप्रमाणेच मानवेतरांक�रता वापरले

जाते. कोंकणी भाषेत केवळ प्रौढ �स्त्रयांक�रताच९ स्त्री�लंगी रूपे वापरली जातात.

कुमा�रकांक�रता नपुंसक�लंग वापरले जाते. ह्या सव� अथ�धा�रत �लंगव्यवस्था

आहते.
७काही अपवाद पुढील अनु�दनीवर नोंदवल्याचे आढळते. ड्रुइड इन्फॉम��टक (ऑक्टो. २०१७).

मेटफॅ़�रकल जेन्डर इन इं��श: फे़�म�नन बोट्स, मॅस्क्यु�लन टूल्स ॲन्ड न्यटुर ॲ�नमल्स. दुवा:
https://www.druide.com/en/reports/metaphorical-gender-english-feminine-
boats-masculine-tools-and-neuter-animals

८अनुशा रामसुब्रमणी; व्य�क्तगत संभाषण २०२१/०६/१५
९साधारणतः �तशीच्या पुढील.

।। आलोक ।। १२ पुष्प द

ु

सरे
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व्याकर�णक �लंग

ह्याउलट ज्या भाषांमध्ये �लंगांक�रता कोणताही �नकष आढळत नाही त्या भाषांमध्ये

केवळ व्याकर�णक �लंग आढळतात. उदाहरणाथ� मराठीत दगड हा शब्द पु�लं्लगी

आह.े त्यामुळे पुरुषांसोबत व दगडांसोबत घडणाऱ्या भा�षक प्र��या सारख्याच

आहते. ह्याचे कारण पुरुषांमध्ये व दगडांमध्ये काही साम्य आहे हे नाही.

व्याकर�णक �लंग असणाऱ्या भाषांमध्ये एखाद्या नामास �व�शष्ट �लंग का �दले

जाते ह्याचे कोणतेच ठोस कारण दतेा येत नाही. मराठीत डास पु�लं्लगीच असतो.

पाल स्त्री�लंगीच असते. वास्त�वक डासाची मादी अथवा पालीचा नर अ�स्तत्वात

असतो, परंतु आपण भा�षकदृष्ट्या त्यांना �व�शष्ट �लंगांमध्यचे पाहतो. दशेपांडे

(१९६८) ‘मी आ�ण माझा शत्रपुक्ष’ ह्या लेखात “सशीच्या मागे धावणारा ससा”

असा प्रयोग करतात. तेवढा उले्लख नसता तर सशासदखेील ह्या रांगेत बसवता

येईल.

काही भाषांमध्ये ध्वनीवर आधा�रत �लंगव्यवस्था असते. बऱ्याच भारतीय

भाषांमध्ये आकारान्त शब्द स्त्री�लंगी असतात. हे व्याकर�णक �लंगव्यवस्थचेेच

उदाहरण आह.े काही भाषावैज्ञा�नकांच्या मते पूण�तः अथ�धा�रत �लंगव्यवस्था

असू शकतात, परंतु �लंगव्यवस्थते कोणताच आकृ�तबंध नाही व सव�च नामांना

यादृ��क �लंग �दले जाते असे होऊ शकत नाही.

�लंगांच्या ह्या व्यवस्थकेडे पाहता तो एक सातत्ययुक्त पट्टा आहे असे म्हणता येईल.

पुढील आकृतीत त्याचे दृश्यरूप दाखवण्यात आले आह.े (ह्या आकृतीमध्ये जरी

उले्लख नसला, तरी इंग्रजीहून अ�धक अथ�धा�रत व मराठीहून अ�धक व्याकर�णक

�लंगव्यवस्था असू शकतात.)

ह्या आकृतीनुसार इंग्रजी ही इतर भाषांहून अ�धक अथ�धा�रत �लंगव्यवस्था

आह,े तसेच मराठी ही इतर भाषांहून अ�धक व्याकर�णक �लंगव्यवस्था आह.े पूण�तः

व्याकर�णक �लंगव्यवस्था असू शकत नाहीत ह्या �वधानाशी मात्र मी असहमत

आह.े मराठी हे अशा व्यवस्थचेे एक उत्तम उदाहरण आहे असे मला वाटते, परंतु

।। आलोक ।। १३ पुष्प द

ु

सरे
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अथ�धा�रत व्याकर�णक

इंग्रजी ता�मऴ कोंकणी मराठी

आकृती १: �लंगव्यवस्थतेील सातत्य

ही चच� इथे अप्रस्ततु आह.े ती ह्या मा�लकेत पुढील भागांमध्ये करेन. कॉब�ट

(१९९१) ह्यांचे �लंगव्यवस्थवेरील काम ह्या सव� चच�स अत्यतं उपयुक्त ठरले.

२.३.२ संख्या

एखाद्या नामाने �नद��शत वस्तूचंी संख्या ह्या व्याकर�णक गुणावरून लक्षात येते.

प्रत्यके भाषेत नामांची संख्या दश�वण्याच्या �नर�नराळ्या पद्धती असतात. पारंप�रक

व्याकरणांमध्ये ‘वचन’ असे ज्याला म्हटले जाते ते ह्या गुणाशी संबं�धत असले, तरी

ते हचे नाही. ह्याचे प्रमुख कारण वचन म्हणताना रूपांचे आकृ�तबंध वैयाकरणांच्या

डोळ्यासमोर असतात. भाषा�वज्ञानात नामांचा गुण म्हणून ओळखली जाणारी

संख्या ही त्याहून �कं�चत �नराळी आह.े �तच्यात अथ�ला महत्त्व आह.े पुढील

उदाहरणे पाहा.

(४) अ. मुली पोहायला गेल्या.

आ. पशू �हसं्र असतात.

४-अ व ४-आ ह्या दोघांमध्ये ��यापदावर बहुवचन आहे असे पारंप�रक

व्याकरणाच्या पद्धतीनुसार म्हणता येते, परंतु संख्या व वचन ह्यांच्यात भेद केला

तर भा�षक वापराच्या एका महत्त्वाच्या तप�शलाचे वण�न करता येते. ४-अ ह्या

वाक्यात एकाहून अ�धक मुली पोहायला गेल्या असे वक्त्याला खरोखरीच म्हणायचे

।। आलोक ।। १४ पुष्प द

ु

सरे
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आह.े त्यामुळे पोहायला जाणाऱ्यांच्या ‘संख्ये’चा �तथे �नद�श आह.े ४-आ ह्या

वाक्यात मात्र असे नाही. जरी बहुवचनी प्रत्यय ��यापदावर वापरला गेला असला,

तरी एकाहून अ�धक पशूच �हसं्र असतात व एकटा पशू �हसं्र नसतो असे ते वाक्य

त्या व्यक्तीस म्हणायचे नसून, �तथे केवळ जा�तवाचक अथ� प्रतीत होत आह.े पशू

ह्या वग�त मोडणारे सव� �हसं्र असतात हे �तथे म्हणायचे आह.े अथ�च्या दृष्टीने

संख्या हा व्याकर�णक गुण आह,े वचने ही संख्यांच्या रूपांमध्ये होणारे आकृ�तबंध

दाखवण्याक�रता आहते. कोणत्या शब्दांगांनी नामाची �कती संख्या �नद�श�त होते

ह्यावरून त्या संख्यांची नावे ठरवली जातात.

मराठीमध्ये नामांच्या संख्येत दोन प्रकारचे भेद आढळतात. ज्या नामांची संख्या

एक असते१० त्या सव�वर एकसंख्येच्या प्र��या होतात. ज्या नामांची संख्या एकाहून

अ�धक असते त्यांवर बहुसंख्येच्या प्र��या होतात. सव� भाषांचे असेच आहे का?

तर नाही. ह्यासाठीदखेील संसृ्कत अपवादभूत ठरते. संसृ्कतात एकसंख्येनंतर

�द्वसंख्या येते व त्यानंतर बहुसंख्या येते. भाषांमधील संख्यांचे पुढील भेद कॉब�ट

(२००१) ह्यांनी नोंदवले आहते.

एकसंख्या

नामाने �नद��शत वस्तचूी संख्या जेव्हा एक असते तेव्हा त्यावर एकसंख्येच्या प्र��या

होतात. अनेकदा एकसंख्यांची रूपे �वशेष अथ� दाखवतात. जा�तवाचक अथ� हे

एकसंख्यांच्या रूपांचे वै�शष्ट्य आह.े पुढील उदाहरणे पाहा.

(५) अ. मी एक �कलो तांदूळ आणला.

आ. �संह जंगलात राहतो.

इ. वाघ शेळी खातो.
१०वास्त�वक दीड. “दीड वाजला” हा प्रयोग पाहा. ह्यात असे �दसते की मराठीची बहुसंख्या

दीडानंतर सुरू होते.

।। आलोक ।। १५ पुष्प द

ु

सरे
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‘५-अ’सदृश प्रयोगाची नोंद अजु�नवाडकर (१९८७, पृ. ११६) घेतात. एका

�कलोत अनेक तांदळाचे दाणे असल्याने त्या उदाहरणातील तांदूळ अनेकवचनी

नाम मानावे का? असा प्रश्न अजु�नवाडकर उप�स्थत करतात. त्यांचा हा प्रश्न योग्य

आह,े परंतु इथे नोंदनीय मुद्दा हा आहे की ह्या प्रकारच्या प्रयोगांतून नामाने �नद��शत

संख्येचा अथ�बोधच होत नाही आह.े त्यामुळे त्यास एकवचन व अनेकवचन ह्यांपैकी

कोणतेही नाव दणेे योग्य नाही. भाषा�वज्ञानात ह्या प्रकारच्या रूपांना जा�तवाचक

रूपे म्हटले जाते. त्यांमध्ये संख्येचा बोध होत नसतो. ५-आ,इ ह्या उदाहरणांकडे

पा�हले असता जंगलात एकच �संह राहतो का? एकच वाघ एकाच शेळीला खातो

का? तर असे नसून वरील सव� �वधानांमध्ये एकसंख्येच्या रूपांत �दसणाऱ्या

नामांमध्ये जा�तवाचन होत आह.े �संह (ह्या जातीचे पशू) जंगलात राहतात. वाघ

(ह्या जातीचे पशू) बकरी (ह्या जातीचे पशू) खातात हे त्यातून प्रतीत होणारे अथ�

आहते.

��संख्या

�द्वसंख्या हा काही भाषांमध्ये आढळणारा �वशेष आहे (उदा. संसृ्कत, प्राचीन ग्रीक,

गॉ�थक). नामाने �नद��शत वस्तचूी संख्या जेव्हा दोन असते तेव्हा �द्वसंख्यांचे प्रयोग

केले जातात. �द्वसंख्या हा बऱ्याचशा प्राचीन भाषांचा �वशेष आह.े

(६) अ. राम्-एण

राम-क�व

आम्रफलं

आंबा-एव

खाद-ते।

खा-भूत

रामाने आंबा खाल्ला.

आ. राम्-एण

राम-क�व

आम्रफले

आंबा-२

खाद्-इते।

खा-२.भूत

रामाने (दोन) आंबे खाले्ल.

।। आलोक ।। १६ पुष्प द

ु

सरे
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��संख्या

�त्रसंख्या ही �द्वसंख्येहून दुम�ळ आह.े नामांनी �नद��शत वस्तूचंी संख्या तीन

असताना �त्रसंख्या वापरली जाते. कॉब�ट (१९९१, पृ. २१) लॅ�रके-वाका�सहू

नावाच्या भाषेचा उले्लख करतात. �तच्यात �त्रवचनी रूपे आढळतात.

अल्पसंख्या

नामाने �नद��शत वस्तूचंी संख्या जेव्हा ३-५ एवढी असते तेव्हा काही भाषांमध्ये

अल्पसंख्यादश�क शब्दांग वापरले जाते. ज्या भाषांमध्ये अल्पसंख्यादश�क शब्दांग

आह,े त्या भाषांमध्ये बहुसंख्यादश�क शब्दांग असतेच.

बहुसंख्या

ज्या भाषांमध्ये नामांना संख्या हा व्याकर�णक गुण असतो, त्या भाषांमध्ये बहुसं-

ख्यादश�क शब्दांग असतेच. एकसंख्या, �द्वसंख्या, �त्रसंख्या व अल्पसंख्या ह्या

सव�हून अ�धक संख्या असलेल्या नामांक�रता बहुसंख्यादश�क शब्दांग वापरले

जाते.

आणखी थोडे

आपल्याला प�र�चत असणाऱ्या बहुतांश भाषांमध्ये असे फारच क्व�चत होते

की �नद��शत नामांची संख्या बदलूनही वाक्यात कोणताच फरक पडत नाही.

थोडक्यात संख्या हा व्याकर�णक गुण आपल्याला माहीत असणाऱ्या बहुतांश

भाषांमध्ये असतोच. इथे हे नोंदवायला हवे की हदेखेील साव��त्रक नाही. जपानी

ही अपवादभूत भाषांपैकी एक.

।। आलोक ।। १७ पुष्प द

ु

सरे
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(७) अ. �मची-नी

रस्त्या-वर

इनु-गा

कुत्रा-अ�व

इमास

सा��

रस्त्यावर कुत्रा आह.े

आ. �मचीनी

रस्त्यावर

इनु-गा

कुत्रा-अ�व

ज्य-ु�पकी

दहा-गणक

इमास

सा��

रस्त्यावर दहा कुत्रे आह.े
(पवू� पाटणकर; व्य�क्तगत संभाषण २०२१/०६/१५)

ह्या दोन वाक्यांकडे पा�हल्यास असे लक्षात येईल की कुत्रा हे नाम दोन्हीकडे

वेगवेगळ्या संख्येने येत आह.े ‘७-अ’मध्ये एक कुत्रा आह,े ‘७-आ’मध्ये दहा कुत्रे

आहते, परंतु ��यापद (इमास) तसेच आह.े इतकेच नव्हे तर नामदखेील (इनु)

तसेच आह.े ह्याचा अथ� जपानी भाषेत नामांना संख्या हा गुण शब्दांगस्तरावर

नाही असा होतो. ज्याप्रमाणे बाङ्ला भाषेत �लंग हा गुण नाही असे आपण पा�हले,

त्याचप्रमाणे जपानीत संख्या नाही हे लक्षात घ्यायला हवे. ७-आ ह्या उदाहरणात दहा

कुत्र्यांचा �नद�श करण्याक�रता शब्दांगस्तरावर काहीही घडत नसून वाक्य�वन्यासात

हा अथ� दश�वला जात असल्याचे �दसते व त्यामध्ये व्याकर�णक प्र��यांचा अभाव

�दसतो. दहा ह्या संख्यानामासोबत नाम आल्यामुळे �तथे येणाऱ्या नामाची संख्या

दहा आहे हे कळले, ह्यासाठी भा�षक �नयम कोणताच �दसला नाही.

२.३.३ व्यक्ती

पारंप�रक व्याकरणांमध्ये रूढ असणाऱ्या पुरुष ह्या संकल्पनेसाठी मी व्यक्ती ही

नवी संज्ञा वापरणार आह.े संसृ्कत वैयाकरण उत्तम, मध्यम, प्रथम असे तीन पुरुष

मानतात. मराठी वैयाकरणांनी इंग्रजी व्याकरणातली प्रथम, �द्वतीय व तृतीय पुरुष

अशी नावे स्वीकारली, परंतु कुठल्याच काळात भारतीय वैयाकरणांनी पुरुष ह्या

शब्दाने ओढवलेला लैं�गक पूव�ग्रह दूर करण्याचा प्रयत्न केला नाही. माझ्या लेखनात

।। आलोक ।। १८ पुष्प द

ु

सरे
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असल्या पूव�ग्रहदू�षत संज्ञांना मी स्थान दणेार नाही. ह्या मांडणीत मी प्रथम व्यक्ती,

�द्वतीय व्यक्ती व तृतीय व्यक्ती अशा �लंग�नरपेक्ष संज्ञा वापरेन.

कोणत्याही प्रयोगातील नाम एखाद्या व्य�क्तवाचक अथ�सहच येते. व्य�क्तवाचक

अथ�चे तीन सव�श्रतु भेद आहते, ते पुढीलप्रमाणे.

प्रथम व्यक्ती

कोणत्याही भा�षक प्रयोगाला �कमान एक वक्ता असतो. मनोगतातील भा�षक

प्रयोगांमध्यदेखेील जो �वचार करणारा आह,े तोच त्या प्रयोगाचा वक्तादखेील मानला

जाऊ शकतो, कारण ती अ�भव्यक्ती त्याच्या कल्पनेतली असते, त्याच्या �वचारांमधून

आली असते. त्यामुळे कोणत्याही भा�षक प्रयोगातली प्रथम व्यक्ती म्हणजे ते वाक्य

बोलणारा/बोलणारी. बहुवचनामध्ये प्रथम व्यक्तीचे दोन गट पडतात.

१. समावेशक

२. असमावेशक

प्रथम व्यक्तीतील समावेशक प्रयोगात प्रत्यक्ष श्रोत्यांचा समावेश असतो. अस-

मावेशक प्रयोगात प्रत्यक्ष श्रोत्यांना वगळले जाते. प्रत्यक्ष श्रोत्याच्या भू�मकेतून

पुढील दोन उदाहरणे पाहा.

(८) अ. [समावेशक]आपण गोव्याला गेलो होतो.

आ. [असमावेशक]आम्ही गोव्याला गेलो होतो.

दोन्ही वाक्यांमध्ये श्रोते आहते. ८-अ हे वाक्य जी व्यक्ती ऐकेल, ती व्यक्ती

गोव्याच्या दौऱ्यात वक्त्यासोबत असेल. ह्याच्या बरोब्बर उलट ८-आ हे वाक्य

ऐकणारा श्रोता गोव्याच्या दौऱ्यात वक्त्यासोबत नव्हता असा बोध आपल्याला होतो.

हा भेद सव� भाषांमध्ये करता येत नाही. उदा. हीच वाक्ये �हन्दीमध्ये भाषांत�रत

करून पाहा.

।। आलोक ।। १९ पुष्प द

ु

सरे
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(९) [�हन्दी]हम

१.बव

गोवा

गोवा

गए

जा.पू

थे

भूत.सा��

आम्ही/आपण गोव्याला गेलो होतो.

८-अ,आ ह्यांचे अथ� ९ ह्या एकाच वाक्यातून व्यक्त होतात. संदभ�नुसार त्याचे

अथ� बदलतात, परंतु ह्या दोन अथ�साठी वेगळी प्रकट रूपे मात्र �हन्दीत अनुप�स्थत

आहते. ह्याला �हन्दीतील दोन रूपांचा अपवाद आह.े ती म्हणजे ‘अपना घर’ व

‘हमारा घर’. ह्यातील प�हला प्रयोग समावेशक आहे व दुसरा असमावेशक.

��तीय व्यक्ती

संभाषणातील श्रोता ही �द्वतीय व्यक्ती असते अशी ढोबळ समजूत आह,े परंतु हा

शब्द वापरणे पूण�पणे उ�चत नाही. ज्याला उदे्दशून वाक्य आहे ती संभाषणातील

�द्वतीय व्यक्ती असते. उदा. अशी कल्पना करा की ‘क’, ‘ख’ व ‘ग’ ह्या तीन

जणांचे संभाषण चालू आह.े ‘क’ ‘ख’ला उदे्दशून म्हणतो, “तू कालच मला भेटली

होतीस.” �तघे ह्या संभाषणाच्या वेळी उप�स्थत असल्याने ‘ग’दखेील ह्या वाक्याचा

‘श्रोता’ आहचे, परंतु हे वाक्य त्याला उदे्दशून म्हणणे ‘क’ला अ�भप्रेत नाही. अशा

वेळी श्रोतृत्व हा �नकष �द्वतीय व्यक्ती ह्या संकल्पनेक�रता अ�तव्याप्त ठरतो. त्यामुळे

�द्वतीय व्यक्ती ही संभाषणातील उदे्द�शत व्यक्ती असते असे म्हणणे जास्त सयु�क्तक

ठरते.

तृतीय व्यक्ती

�द्वतीय व्यक्ती व तृतीय व्यक्ती ह्यांच्यातील एकमेव फरक असा की �द्वतीय व्यक्ती

ही भा�षक प्रयोगात उदे्द�शत असते, तृतीय व्यक्ती अनुदे्द�शत असते.

तृतीय व्यक्तीचे दोन उपभेद पुढीलप्रमाणे -

।। आलोक ।। २० पुष्प द

ु

सरे
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१. सामीप्यवाचक नामे

२. दूरत्ववाचक नामे

पुढील प्रयोग पाहा.

(१०) अ. हे पुस्तक घरी घेऊन जा.

आ. ते पुस्तक मला आणून द.े

१०-अ ह्या वाक्यात ज्या पुस्तकाचा �नद�श होत आहे ते पुस्तक वक्त्याच्या जवळ

आहे असे कळते, ह्या उलट १०-आ मध्ये �नद��शत पुस्तक वक्त्यापासून दूर आहे

असा अथ�बोध होतो. हा फरक सामीप्यवाचन व दूरत्ववाचनामुळे उद्भवणारा आह.े

�लंग, वचन व व्यक्ती ह्यांखेरीज �वभक्ती हा नामांचा व्याकर�णक गुण भाषा�व-

ज्ञानात मानला जातो. त्याची स�वस्तर चच� आपण ह्या लेखमा�लकेतील पुढील

भागात करू.

२.४ आदराथ�

हा एक अथ� अनेक भाषांमधून व्यक्त केला जातो. हा काही एका प्रमाणात

व्य�क्तत्वदश�क अथ� आह,े कारण �न�द�ष्ट व्यक्तीच्या सामा�जक स्थानानुसार ह्याचा

प्रयोग केला जातो. एखाद्या व्यक्तीबाबत बोलताना �तच्या वयामुळे अथवा कतृ�त्वामुळे

जर �तला आदर दणेे आवश्यक असेल, तर आदराथ� वाक्ये रचली जातात. बऱ्याच

भारतीय भाषांमध्ये हा अथ� बहुवचनी रूपांतून व्यक्त होतो. मागे पा�हल्याप्रमाणे

इथेही आपल्याला हे �दसून येईल की बहुवचनी रूपांमधून संख्येचा �नद�श न होता

वेगळेच काहीतरी �नद��शत होत आह.े पुढील उदाहरणे पाहा.

।। आलोक ।। २१ पुष्प द

ु

सरे
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(११) अ. तुम्ही/आपण मला शक्ती �दलीत.

आ. [�हन्दी]आप

२.बव

=ने

क�व

मुझे

१.दा�व

श�क्त

शक्ती

दी

द.ेप.ूभूत

‘११-अ’प्रमाणे.

इ. [मलयाळम्]�न-ङ्ङळ्

२-बव

एन्-इक्यऽ

१-दा�व

श�क्त

शक्ती

त-न्नु

द.ेपू.भूत

‘११-अ’प्रमाणे.
(डॉ. �चन्मय धारूरकर, क्लारा वडक्कन; व्य�क्तगत संभाषण २०२१/०६/१२)

आदराथ� व्यक्त करण्याक�रता बहुवचनाची शब्दांगे न वापरता स्वतंत्र रचना

असणाऱ्या भाषादखेील आहते. पुढील उदाहरणे पाहा.

(१२) अ. [बाङ्ला]आप�न

२.बव

आमा=के

१=दा�व

शो�क्त

शक्ती

�दलेन

द.ेप.ूभूत.बव

‘११-अ’प्रमाणे. (बहुसंख्या�नदश�क बहुवचन)
(प्रज्ञा दत्त, डॉ. �चन्मय धारूरकर; व्य�क्तगत संभाषण २०२१/०६/१२)

१२-अ ह्या वाक्यात वापरले गेलेले /आप�न/ हे रूप केवळ आदराथ� सव�नाम

म्हणून वापरले जाते.

(१३) अ. [संसृ्कत]सः

३.एव

मह्यं

१.दा�व

श�कं्त

शक्ती

ददा�त

द.े३.प.ूभूत

त्याने मला शक्ती �दली.

।। आलोक ।। २२ पुष्प द

ु

सरे
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आ. भवान्

३.एव

मह्यं

१.दा�व

श�कं्त

शक्ती

ददा�त।

द.े३.एव.प.ूभूत

‘११-अ’प्रमाणे.
(अदै्वत रुमड;े व्य�क्तगत संभाषण २०२१/०६/१२)

१३-अ ह्या व १३-आ ह्या उदाहरणांतील ��यापदांची रूपे सारखी आहते, परंतु

नोंदनीय बाब ही की दोन्ही रूपे एकवचनी आहते व तृतीय व्यक्तीतील आहते.

इतर भाषांमध्ये आ�धक्याने ही रूपे आपण �द्वतीय व्यक्तीत व बहुवचनात पा�हली

आहते. �हन्दीमध्यहेी तृतीय व्यक्तीतील ��यापदांची रूपे आदराथ�त वापरली गेलेली

�दसतात.

थोडक्यात अथ� स्तरावर व्यक्ती ह्या व्याकर�णक गुणाचा व आदराथ�चा काही

प्रमाणात संबंध आह,े परंतु शब्दांगस्तरावर त्यात कोणतीही वै��क जुळणी �दसत

नाही.

छायांगसूची

अ�व अ�भधानपर �वभक्ती. १७

एव एकवचन. ११, १६, २२

क�व कतृ�त्वपर �वभक्ती. १६, २१

गणक गणक. १७

दा�व दानपर �वभक्ती. २१, २२

पुं पु�लं्लग. ११

पू पूण�. १९, २१, २२

।। आलोक ।। २३ पुष्प द

ु

सरे
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बव बहुवचन. १९, २१

भूत भूतकाळ. १६, १९, २१, २२

वत� वत�मान काळ. ११

सा�� साहाय्यक ��यापद. १७, १९

१ प्रथम व्यक्ती. १९, २१, २२

२ �द्वतीय व्यक्ती. १६, २१

३ तृतीय व्यक्ती. ११, २२
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