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१ भा�षक �च�कत्सेचे दृ��कोन

भा�षक �च�कत्सलेा कायमच एका दं्वद्वास सामोरे जावे लागले आहे व ते म्हणजे

रूप �वरुद्ध अथ� / काय�. �च�कत्सा भा�षक रूपांची करावी, त्यांच्या अथ�ची करावी

की भा�षक घटकांच्या काय�ची? भा�षक �च�कत्सा म्हणजे नेमके कसले �ववेचन?

हे ता�त्त्वक दं्वद्व कायमच भा�षक �च�कत्ससे पाहावे लागले आह.े भाषा�वज्ञान

ही भा�षक �च�कत्सचेी एक आधु�नक व वैज्ञा�नक शाखा आह.े ह्या दं्वद्वाकडे

भाषावैज्ञा�नक कसे पाहतात व त्यामागील कारणे कोणती ह्यावर प्रकाश टाकण्याचा

प्रयत्न मी ह्या लेखात करेन. भाषा�वज्ञानातील �सद्धांतांकडे वळण्यापूव� आपण ह्या

दं्वद्वातील दोन्ही पक्षांची ओळख करून घेऊया.

भाषेचे एक अ�तशय महत्त्वाचे काय� म्हणजे संदशेवहन होय. संदशेवहन हे

कायम �चन्हांच्या साहाय्याने होते. �चन्हाची फोड �च�न्हत व �चन्हक अशा दोन

तुकड्यांमध्ये केली जाते. �चन्हक म्हणजे �चन्हाचे भौ�तक रूप व �च�न्हत म्हणजे

एखाद्या �चन्हकाशी जोडला गेलेला अथ�. उदा. ‘रस्ता बंद आह’े हे �च�न्हत

सू�चत करण्यासाठी ⛔ / 🚫 / 🛇 अशी �चन्हके वापरली जातात. �चन्हक व

�च�न्हत �मळून �चन्ह तयार होते. भाषेचे काय�दखेील अशाच प्रकारे चालते.

आंबा ह्या फळाला (�च�न्हताला) मराठीत आंबा, �हन्दीत आम, संसृ्कतात आम्रः

अशी �नर�नराळी नावे (�चन्हके) आढळतात. भा�षक �च�कत्सा करणाऱ्यांनी

�चन्हकांचा अभ्यास करावा की �च�न्हतांचा? हा प्रश्न भाषाभ्यासातले दोन मुख्य

प्रवाह �नम�ण करतो. एका गटाचे मत असे की भाषेचा अभ्यास करण्यासाठी

केवळ �चन्हकांचीच �च�कत्सा करता येऊ शकते. �च�न्हते अगोचर असतात

अथवा �चन्हकाश्रयी असतात. �च�कत्सा केवळ �चन्हकांचीच करता येते. ह्या

प्रकारचा �वचार पारंप�रक व्याकरणपरंपरांमध्ये प्राबल्याने �दसून येतो. ह्या दृष्टीने

भाषेकडे पाहणारी मंडळी रूपवादी ह्या �बरुदाने ओळखली जातात. भारतीय

व्याकरणपरंपरेतील उदाहरणांवरून रूपवादी �वचार आधी समजून घेऊया. पुढील

।। आलोक ।। २ पुष्प प��ले
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पा�णनीय सूत्र पाहा.

सूत्र क्र. १।१।६२
स्वं रूपं शब्दस्याशब्दसंज्ञा।।

ह्या सूत्राचा शब्दशः अथ� असा की (व्याकरणात) शब्द केवळ स्वतःच्या रूपाचेच

�नद�शन करतो. ह्याला अपवाद तां�त्रक संज्ञांचा. ह्या सूत्राचे प्रयोजन कोणत्या

रूपांचा �नद�श स्व-रूपाकडे आहे व कोणत्या रूपांचा स्व-अथ�कडे आहे हे स्पष्ट

करणे असा आह.े

“व्याकरणात जेव्हा एखादी प्र�क्रया सां�गतली जाते, तेव्हा ती रूपावर करण्यात

यावी. अथ�वर नव्ह.े” असे शम� २०००, (पृ. ६८) म्हणतात. अग्नी ह्या शब्दाला अमुक

अमुक प्रत्यय लावा अशी प्र�क्रया सां�गतल्यावर अग्नी ह्या शब्दाच्या अथ�वर ती

प्र�क्रया करायला गेल्यास त्या अथ�चे इतर शब्द (उदा. पावक, ज्वलन) ह्या रूपांवर

चुकीची प्र�क्रया होण्याचा धोका संभवतो, त्यामुळे प्र�क्रया केवळ शब्दरूपांवरच

करावी असे का�शकेत उद्धतृ असल्याचेदखेील शम� २०००, (पृ. ६९) ह्यांनी नोंदवले

आह.े

येथे असा प्रश्न उप�स्थत होतो की प्र�क्रया जर केवळ शब्दरूपांवर झाल्या

(व अथ�वर झाल्या नाहीत), तर अथ�भेद होणार कसा? उदा. �मत्र ह्या केवळ

शब्दरूपावर व्याकर�णक प्र�क्रया घडून मैत्री हे नवे रूप �मळते असे मानले,

तर �मत्र व मैत्री ह्या दोन रूपांमध्ये अथ�भेद करावा कसा? वरील चच�तले रूप

म्हणजेच �चन्हक व अथ� म्हणजेच �च�न्हत. जर अ�ग्न ह्या �चन्हावर (शब्दरूप

अ�ग्न हे �चन्हक + अथ�रूप अ�ग्न हे �च�न्हत) प्र�क्रया करायची म्हटली तर पावक,

ज्वलन ह्या �नराळ्या �चन्हांची संभावना होईलच कशी? अ�ग्न, पावक व ज्वलन ह्या

तीन �चन्हांमध्ये �च�न्हत एकच असले, तरी �चन्हके �नराळी आहते, त्यामुळे पावक

व ज्वलन ही �चन्हे अग्नीसारखी मानून, त्यांवर अग्नीक�रता सां�गतलेली प्र�क्रया

करण्याची संभावनाच होत नाही. संसृ्कताचे व्याकरण सांगताना रूप �नण�यक

।। आलोक ।। ३ पुष्प प��ले
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असल्यामुळे रूपाश्रयी प्र�क्रया सां�गतल्या जातात. उदा. “अकारान्त पु�लं्लगी नामांचे

बहुवचन१ दवेाः असे होते.” हा एक रूपाश्रयी �नयम आह.े कारण नामाचे अकारान्त

असणे व पु�लं्लगी असणे हे रूप�व�शष्ट �नकष आहते, परंतु सव�च भाषांक�रता

असे रूपाश्रयी �नयम सांगता येत नाहीत. पुढील मराठी उदाहरणे पाहा.

(१) अ. वाघ माणसांना खातो.

आ. शेळी गवत खाते.

इ. %शेळी गवताला खाते.२

ह्या वाक्यांमध्ये फरक असा की “खाणे” ह्या �क्रयेचे वाक्य ‘१-अ’मधील कम�

मनुष्य आह.े त्याला -ला हा कम�वाचक प्रत्यय लागू शकतो, परंतु ‘१-अ’ व

‘आ’मधील कम� मनुष्यतेर आह.े त्या वाक्यांतील कम�ना -ला हा प्रत्यय लागू शकत

नाही. त्यामुळेच दुसरे वाक्य ज्यात प्रत्ययाची अनुप�स्थती �दसते, ते पूण�पणे योग्य

आहे व �तसरे वाक्य ज्यात प्रत्ययाची उप�स्थती �दसते, ते �व�चत्र आह.े त्यामुळे

मराठी व्याकरण सांगताना ह्याची नोंद घ्यावी लागते की मनुष्यतेर कम�ना -ला

हा प्रत्यय लागू शकत नाही. हा �नयम रूपाश्रयी नसून अथ�श्रयी आह.े कारण

“मनुष्यतेरत्व” हा गुणधम� गवत ह्या शब्दाच्या अथ�च्या ठायी असून, त्याचा गवत

ह्या ध्व�नरूपाशी काहीही संबंध नाही. त्यामुळे व्याकरणात सां�गतलेले �नयम

१मराठी व्याकरणात बहुवचन हा शब्द न वापरता अनेकवचन हा शब्द वापरला जातो.
संसृ्कत व्याकरणात मात्र बहुवचन असा शब्दप्रयोग केला जातो. ह्याचे कारण असे की संसृ्कतात
एकवचनानंतर �द्ववचन येते व त्यानंतर बहुवचन. मराठीत मात्र असे न होता एकाहून अ�धक
संख्या असणाऱ्या प्रत्यके नामास बहुवचनी मानले जाते. त्यामुळे अन्-एक म्हणणे साथ� ठरते,
परंतु मराठीतून होणाऱ्या भाषावैज्ञा�नक लेखनात मराठीसह इतर भाषांचे वण�नदखेील केले जात
असल्यामुळे अनेकवचनातील सूक्ष्म भेद (उदा. �द्ववचन, �त्रवचन, अल्पवचन) �टपण्याक�रता
अनेकवचन न म्हणता बहुवचन म्हटले जावे असे मलाx वाटते.

२वाक्यारंभी आलेले % हे �चन्ह वाक्य काही भाषकांस योग्य वाटते व काही भाषकांस अयोग्य
वाटते असे दश�वते. ह्याव्य�त�रक्त पूण�तः चुकीच्या वाक्यांना (उदा. माझ्या ह�रण वाघ खा.) ∗ ह्या
�चन्हाने, तर अथ�शून्य वाक्यांना (उदा. रंगहीन �हरव्या कल्पना त्वषेाने झोपतात.) # ह्या �चन्हाने
अं�कत केले जाते. सान्दॉरीनी व क्रोच २००७.

।। आलोक ।। ४ पुष्प प��ले
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रूपाश्रयीच असावेत असे मानण्याचे कोणतेही कारण �दसत नाही.

अजु�नवाडकर १९८७, (पृ. ७९) म्हणतात, “व्याकरणाची प्रमाणं : रूप आ�ण

अथ�, रूप हे प्रथम प्रमाण, अथ� हे दुय्यम प्रमाण.” व्याकरणाच्या स्वरूपा�वषयी

बोलणारे हे �वधान आह.े भारतीय व्याकरणे रूपप्रधान असण्याचे कारण असे की

संसृ्कतासह अनेक भारतीय भाषांमधील बहुतांश व्याकर�णक प्र�क्रया रूपलक्ष्यी

आहते. उदा. दवे व मक� ट हे दोन्ही अकारान्त पु�लं्लगी शब्द असल्यामुळे त्यांचे

�च�न्हत �कतीही (!) �भन्न असले, तरी त्यांवर समान व्याकर�णक प्र�क्रया होतात.

पा�णनीय व्याकरणाबाबत चेषे्टने उद्धतृ केले जाणारे पुढील सुभा�षत पाहा.

काचं म�णं काञ्चनमेकसूत्र,े

मुग्धा �नबध्न�न्त �कमत्र �चत्रम्।

�वचारवान्पा�ण�नरेकसूत्र,े

श्वानं युवानं मघवानमाह॥

अ��: अडाणी लोक काचेचा (मणी) सोने आ�ण रत्ने अशा मौल्यवान आ�ण

अगदी क्षुल्लक वस्तू एकाच सूत्रात (दोऱ्यात) गुंफतात यात नवल ते काय? ज्ञानी

अशा पा�णनीनेदखेील श्वान (कुत्रा) युवा (तरुण) मघवान (इन्द्र) ह्यांना एकाच सूत्रात

ओवले आह.े

हा रूपवादी वैयाकरणांना लगावलेला टोला असला, तरीही पा�णनीय

व्याकरणात हे करण्यासाठी ठोस कारण आह.े ते म्हणजे ह्या �तन्ही रूपांवर

समान प्र�क्रया होतात. व्यवस्था म्हणून पा�णनीय व्याकरणात ह्यामुळे कोणताही

दोष उद्भवत नाही, परंतु केवळ रूपाच्या आश्रयाने होणाऱ्या अशा प्र�क्रया हे एक

संसृ्कत व तत्सम भाषांमध्ये आढळणारे लक्षण आहे ह्याचा �वसर व्याकरणाचे

स्वरूप सांगताना पडता कामा नये. इंग्रजीत ‘मॅन’ व ‘कॅन’ ह्या रूपदृष्ट्या समान

�चन्हांचे व्याकरण मात्र वेगळे आह.े संसृ्कताप्रमाणे त्यांचे �लंग रूपात समा�वष्ट

नाही. ते त्यांच्या अथ�नुसार ठरवले जाते. एकाचे �लंग पु�लं्लग आहे तर दुसऱ्याचे

।। आलोक ।। ५ पुष्प प��ले
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नपुंसक�लंग. कारण त्यांच्या �च�न्हतांचे स्वरूप. नामांनी मनुष्य संद�भ�त होत

असल्यास नामांचे �लंग स्त्री�लंग अथवा प�ुलं्लग असते, मनुष्यतेर नामांचे �लंग

कायम नपुंसक�लंग असते असा इंग्रजीचा �नयम आह.े हा �नयम अथ�श्रयी आह.े

अशा वेळी जर एखादा इंग्रज वैयाकरण “व्याकरणाची प्रमाणं दोन : अथ� व रूप.

अथ� हे प्रथम प्रमाण, रूप हे दुय्यम प्रमाण”, असे म्हणाला तर त्यात गैर काय?

गैर हे की व्याकरणाचे स्वरूप पूण�पणे रूपप्रधान अथवा अथ�प्रधान असू

शकत नाही. रूप व अथ� ह्या दोहोंचा �वचार व्याकरणात सारख्याच प्रमाणात होणे

आवश्यक आह.े जर एखादी व्याकर�णक प्र�क्रया रूपाश्रयी असेल, तर त्या प्र�क्रयेचे

वण�न करताना रूप हाच �नकष असावयास हवा व ह्याउलट एखादी व्याकर�णक

प्र�क्रया अथ�श्रयी असेल, तर �तचे वण�न करताना अथ� हाच �नकष असावयास

हवा. काही भाषांमधील व्याकर�णक प्र�क्रया बाहुल्याने रूपाश्रयी असतात (उदा.

संसृ्कत) व काही भाषांमधील अथ�श्रयी (उदा. ता�मळ, इंग्रजी). त्यामुळे व्याकरणाचे

प्रमाणप्राधान्य भाषासापेक्ष तर असतेच, परंतु एका भाषेतदखेील ते �नय�मत

असेलच असे नाही. १-अ,आ,इ ह्या उदाहरणांमध्ये पा�हल्याप्रमाणे मराठीतल्या

-ला प्रत्ययाची व्यवस्था अथ�नुसारच लावावी लागते, परंतु अकारान्त पु�लं्लगी �व.

आकारान्त पु�लं्लगी शब्दांच्या बहुवचनाचे �नयम मात्र रूपाच्या आश्रयाने सांगावे

लागतात. इंग्रजीमधील मॅन व कॅन ह्या शब्दांचे �लंग अथ�नुसार सांगावे लागते,

परंतु ‘अ’ �कंवा ‘ॲन’ ह्यांपैकी योग्य शब्दाची �नवड करण्यासाठीचा व्याकर�णक

�नयम रूपाच्या आश्रयाने सांगावा लागतो. (स्वरादी नामांपूव� ‘ॲन’ व व्यजंनादी

नामांपवू� ‘अ’ हा इंग्रजीतील रूपाश्रयी �नयम आह.े उदा. अ गन, ॲन आम�र)

कोशकारांनी करावयाची कामे व वैयाकरणांनी करावयाची कामे पूण�तः वेगळी

नसून, कोणते कोशगत अथ� व्याकर�णक गुणधम�च्या �न��तीस कारणीभूत

ठरतात, हे वैयाकरणांनी पाहणे आवश्यक आह.े माझी व्याकरण�वषयक भू�मका

अथ� व रूप ह्या दोहोंना सापेक्षतेने प्रमाण मानून ठरवली जाईल. केवळ रूपवाद व

केवळ अथ�वाद हे भा�षक �च�कत्सलेा पुरेसा न्याय दऊे शकणार नाहीत. भाषेमधील

।। आलोक ।। ६ पुष्प प��ले
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दोन अ�भव्यक्तींमध्ये भेद उत्पन्न करण्याचे काम रूप अथवा अथ� करू शकतात,

आपल्यासमोर �च�कत्ससेाठी आलेल्या प्रयोगात रूपप्राबल्य आहे की अथ�प्राबल्य

ह्याची �न��ती करून, मगच प्रमाण म्हणून दोहोंपैकी एकाची �नवड करावी. ही

कुठलीही तडजोड नसून हा शास्त्रीय �ववेक आह.े

२ भाषा�वज्ञानाचा इ�तहास

ही चच� भा�षक �च�कत्सचे्या दृ�ष्टकोनाबाबतची होती. ह्या लेखमा�लकेत

भाषा�वज्ञानातील वाक्य�वन्यास ह्या सैद्धां�तक उपशाखेची तोंडओळख आपण

करून घेणार आहोत, परंतु वाक्य�वन्यास ही भाषा�वज्ञान शाखेच्या इ�तहासात

अगदी उ�शरा घडलेली गोष्ट आह.े त्यापूव� आधु�नक भाषा�वज्ञान ह्या �वषयात

असलेले दृ�ष्टकोन व ऐ�तहा�सक पव� ह्यांबाबत �वचार करून, पुढील लेखांत

वाक्य�वन्यास ह्या �वषयाकडे आपण वळू.

२.१ भाषे�तहासशास्त्र पव�

आजवरच्या इ�तहासात �व�वध समाजांमध्ये �नर�नराळ्या �वचारांनी प्रे�रत होऊन

भाषेचा �च�कत्सक अभ्यास करण्यात आला. भारतीय परंपरेमध्ये व्याकरणाला सहा

वेदांगांमध्ये स्थान आह.े वै�दक उच्चारणांचे वण�न करणारी �शक्षाग्रथंांची परंपरा

असो, अथवा पद व पदप्र�क्रयांचे वग�करणात्मक �वश्लेषण करणारी पा�णनीय

व्याकरणाची परंपरा असो सव� परंपरांमध्ये भाषेचा �च�कत्सक अभ्यास आहचे.

भारतीय व्याकरणाची परंपरा ही जगभरातील सव�त जुनी भाषाभ्यासाची परंपरा

मानली जाते. (इमेन्यू १९५५, पृ. १४५, माटीलाल १९९०, पृ. ७). तोलका��यम हे

ता�मळ भाषेतील संगम सा�हत्यकालीन भाषाभ्यासाचे उदाहरण. वरील उदाहरणे

जरी भारतीय असली, तरी वर म्हटल्याप्रमाणे हे केवळ भारताचे वै�शष्ट्य नाही.

।। आलोक ।। ७ पुष्प प��ले
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अनेक समाजांमध्ये असा अभ्यास झाला आह.े भाषा�वज्ञान अशी भाषेच्या वैज्ञा�नक

अभ्यासाची शाखा �वक�सत होण्याचा इ�तहास आता आपण पाहूया.

आधु�नक भाषा�वज्ञानाची सुरुवात सर �वल्यम जोन्स ह्यांच्या ए�शया�टक

सोसायटीतील १७८६ सालच्या व्याख्यानापासून मानली जाते. त्यांच्या व्याख्यानात

संसृ्कत, लॅ�टन, ग्रीक ह्या सव� भाषा कोण्या एका अज्ञात भाषेपासून जन्मल्या

आहते, जी कालौघात लुप्त झाली आह,े असा �सद्धांत मांडण्यात आला. त्यांच्या

ह्या मांडणीमुळे तौल�नक भाषा�वज्ञान ह्या शाखेचा उदय झाला. ह्या शाखेत

दोन भाषांमधील उच्चार व अथ� ह्यांतील साम्याची कारणमीमांसा केली जाते.

उदाहरणादाखल कोष्टक १ पाहा.

अथ�

भाषा
संसृ्कत ग्रीक लॅ�टन

पाय पद पॉड पेड

वडील �पतर पेतार पेतार

दोन द्व ड्यओु ड्यओु

दहा दश डके डकेम्

कोष्टक १: संसृ्कत, लॅ�टन व ग्रीक भाषांमधील तुलना

(हे कोष्टक कॅम्पबेल २०१३, कोष्टक ५.९ (पृ. १३६-१३८) मधील मा�हतीला

अनुसरून घेण्यात आले आह.े)

�तन्ही भाषांमधील एकाच अथ�च्या शब्दांमध्ये पुष्कळसे साम्य आह.े ह्याची

कारणमीमांसा तौल�नक भाषा�वज्ञानात केली जाते. ह्या कारणमीमांसेनंतर �वल्यम

जोन्स ह्यांच्या मांडणीप्रमाणे एका अज्ञात व अप�र�चत भाषेचे काल्प�नक पूव�रूप

रचले जाते. ते र�चत असल्यामुळे त्याचा वास्तव भाषेशी तसा संबंध नसतो.

भाषांची र�चत पूव�रूपे केवळ काही अंदाज वत�वतात, तौल�नक अभ्यासाच्या

कक्षेपलीकडे जाऊन भाषांच्या इ�तहासाबद्दल वक्तव्य करतात. त्यामुळे ह्या प्रकारच्या

।। आलोक ।। ८ पुष्प प��ले
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अभ्यासास भाषे�तहासशास्त्र असे म्हटले जाते. ऐ�तहा�सक भाषा�वज्ञान असे

नावदखेील प्रच�लत आह,े परंतु ते सं�दग्ध असल्यामुळे मी भाषे�तहासशास्त्र हे

नाव वापरत आह.े ह्या प्रकारच्या अभ्यासात भाषांचा तौल�नक अभ्यास करून

त्यांतून एका पूव�रूपाची रचना केली जाते.

ह्या प्रवाहाच्या �कं�चत �वरुद्ध जाऊन काल� ब्रगमन व हम�न पॉल

ह्या भाषावैज्ञा�नकांनी स्वतःला नववैयाकरण (�नओग्रमॅ�ेरयन्स) म्हणवत,

भाषे�तहासशास्त्रात एक नवा प्रवाह सुरू केला. भाषेच्या कोणत्याही अ�न��त व

र�चत पूव�रूपाशी खेळत न बसता, भाषाबदलाकडे पाहणे जास्त रास्त आहे असे

मानणारा हा वग� होता. एखाद्या भाषेत ठरावीक काळात कोणते �नय�मत बदल झाले

ह्याची नोंद घेणे ही नववैयाकरणांची मुख्य काय�कक्षा होती. नववैयाकरणांनी जरी

तौल�नक भाषाभ्यासकांपेक्षा �कं�चत �नराळी भू�मका घेतली असली, तरीदखेील

भाषे�तहास हा ह्या कालखंडातील अ�तशय कळीचा �वषय ठरला. जेकब �ग्रम

[४ जानेवारी, १७८५ - २० सप्टेंबर, १८६३], हम�न ग्रासमन [१५ ए�प्रल, १८०९ -

२६ सप्टेंबर, १८७७], काल� व्हन�र [७ माच�, १८४६ - ५ नोव्हेंबर, १८९६] अशा

भाषावैज्ञा�नकांनी पूव�युरोभारतीय (प्रोटो-इन्डो-युरो�पयन) भाषेवर बरेच संशोधन

ह्या काळात केले. हा अभ्यास �ल�खत संसाधनांमुळे होऊ शकला, परंतु ज्या

भाषांक�रता �ल�खत संसाधने उपलब्ध नाहीत त्यांचे काय? असा प्रश्नदखेील

ह्याच काळात उप�स्थत झाला. ह्या प्रश्नातून बोलीभाषाशास्त्र (डायलेक्टॉलॉजी) ही

नवी शाखा अभ्यासवतु�ळात जन्मास आली. “एव्हरी वड� हजॅ इट्स ओन �हस्ट्र ी.”

(प्रत्यके शब्दास त्याचा स्वतःचा इ�तहास आह.े) हे बोलीभाषाशास्त्रज्ञांचे ब्रीद होते.

भाषा�वज्ञानाच्या इ�तहासातील हे भाषे�तहासशास्त्राचे पव� होते.

२.२ भाषावैज्ञा�नक संरचनावाद

फे�द�ना दे सोसू्यर [२६ नोव्हेंबर, १८५७ - २२ फेब्रवुारी, १९१३] ह्या �स्वस

भाषावैज्ञा�नकाने भाषे�तहासशास्त्राच्या पद्धतीवर व वण्य��वषयावरच प्रश्न�चन्ह

।। आलोक ।। ९ पुष्प प��ले



भाषाभ्यासातील वाद व प्रवाद �नरंजन, २०२१

�नम�ण केले. भाषावैज्ञा�नक मंडळींनी तोवर भाषेच्या स्वरूपाचे वण�न करण्याचा

फारसा प्रयत्न केलाच नव्हता. भाषे�तहासशास्त्रात भाषा हा एखादा दवेदत्त अभ्यास्य

�वषय मानून �तच्या स्वरूपाची चच� न करता केवळ भाषाबदलांवर लक्ष कें �द्रत

केले जात होते. एखाद्या ज्ञानशाखेत �तच्या वण्य��वषयाच्या स्वरूपाबद्दलच पुरेशी

चच� होत नसेल, तर अभ्यासक मंडळी कुठेतरी चुकत आहते असे म्हणायला

हवे. भाषा ही एक �नय�मत व्यवस्था आह.े �तच्यावर भाषे�तहासशास्त्रज्ञांनी अनेक

शतकांचे ओझे लादले आहे व ते ओझे �नजभाषकांना कधीच जाणवत नाही.

त्यामुळे भाषेच्या स्वरूपाचा अभ्यास �तच्यातील बदलांकडे पाहून नव्ह,े तर

�तच्या संरचनेकडे पाहूनच करता येऊ शकतो ह्या �वचाराला भाषा�वज्ञानातील

संरचनावाद म्हटले जाते.

सोसू्यरने सव�प्रथम भाषेचा एकका�लक अभ्यास व कालक्र�मक अभ्यास ह्यात

फरक करायला सुरुवात केली. काळाच्या (कोणत्याही) एका टप्प्यावर बोलली व

समजली जाणारी भाषा एक स्वतंत्र व्यवस्था घेऊन जगत असते. त्या व्यवस्थलेा

�तचे स्वतःचे �नयम असतात. �च�कत्सादखेील त्या अनुषंगानेच व्हायला हवी. “In

it’s own terms” (भाषेचे वण�न �तच्या रचनेनुसार करणे.) हे संरचनावाद्यांचे

ब्रीदवाक्य. ह्यामुळे भाषेच्या स्वरूपाकडे लक्ष दणे्याची भाषा�वज्ञानात गरज

भासू लागली. भाषा �चन्हांतून व्यक्त केली जाते हे मत मुख्यत्वे सोसू्यरने

पुरसृ्कत केले. भाषावैज्ञा�नक अभ्यासाची पूण� �दशाच बदलणारे हे �वचार

भाषा�वज्ञानातील संरचनावादास कारणीभूत ठरले. त्यानंतर संरचनावादाची अनेक

तत्त्वे नाकारली गेली असूनदखेील सोसू्यरपुरसृ्कत भा�षक स्वरूप अजूनही बऱ्याच

अंशी �सद्धांतांमध्ये जपले गेले आह.े सोसू्यरचे ह्यापुढील �ववेचन भाषेच्या दोन

अंतग�त घटकांबद्दलचे आह.े ते घटक म्हणजे भाषा व भाषण.

भाषा व भाषण भाषा ही प्रत्यकेाने आत्मसात केलेली व समाजाकडून स्वीकारली

गेलेली �नयमा�ध��त �चन्हव्यवस्था आह.े भाषण म्हणजे केवळ (भाषा�नरपेक्ष)

।। आलोक ।। १० पुष्प प��ले
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उच्चारण. त्यामुळे भाषण हे कायमच भाषा�ध��त असणार. भाषे�वना भाषण

केवळ अथ�हीन बडबड करण्यासारखे आह.े भाषेची रचना म्हणजे �तचे व्याकर�णक

आकृ�तबंध. कोणत्या शब्दगटास कोणते �वकार होतात, कोणत्या रचना भाषेत

अग्राह्य मानल्या जातात ह्या सगळ्याची एक�त्रत नोंद म्हणजे भा�षक रचना.

रचनावाद्यांच्या मते भाषाभ्यासात अशा भा�षक रचनेचा अभ्यास केला जाऊ

शकतो. ह्या त्यांच्या भू�मकेमुळे रचनावादी पव�नंतरच भाषावैज्ञा�नक �च�कत्सा

साथ� होऊ लागली असे म्हटल्यास अ�तशयोक्ती ठरू नये. भाषा व भाषण ह्याऐवजी

भाषाव्यवस्था व भाषाव्यवहार हे पय�यी शब्ददखेील वापरले जाऊ शकतात.

सोसू्यरच्या ह्या रचनावादाचा प्रभाव पुढील अनेक वष� भाषावैज्ञा�नकांवर होता.

युरोपातील प्राग भाषावैज्ञा�नक वतु�ळावर सोसू्यरच्या �वचारांचा प्रचंड प्रभाव होता.

रोमन याकोबसन [११ ऑक्टोबर, १८९६ - १८ जुलै १९८२], �नकोलाय ट्रुबेट्झकॉय

[१६ ए�प्रल, १८९० - २५ जून, १९३८] हे ह्या वतु�ळातील अग्रगण्य भाषावैज्ञा�नक.

३ तत्त्वप्राचलाधा�रत दृ��कोन

१९४३ सालची घटना आह.े दुसरे महायुद्ध सुरू होते. जपान आ�ण अमे�रका

ह्यांच्यातील तणाव वाढतच होता. राबॉल ह्या पापुआ न्यू �गनी दशेाच्या बंदरावर

जपानी सैन्याने अमे�रकी सैन्याचा तळ वेढला होता. अमे�रकी वैमा�नकांनी त्या

जागेस ‘डडे एन्ड’ असे नाव ठेवले होते, कारण अमे�रकी वैमा�नक �तथून सुटायचा

प्रयत्न करताच जपानी वैमा�नक त्यांचा वेध घेत असत. ह्यावरून हे उघड होते की

जपानी सैन्याला अमे�रकी सैन्याचे गुप्त संदशे �मळत होते व त्यामुळे ते सावध होऊन

त्यांच्यावर हल्ला करत होते. अशा वेळी अकरा दै्वभा�षक नावाहोंना अमे�रकी सैन्याने

पाचारण केले. नावाहोंची मातृभाषा जपानी सैन्याला कधीच उलगडता आली नाही.

त्या अकरा जणांच्या मदतीने लवकरच अमे�रकेने त्या प्रदशेावर आपले वच�स्व

।। आलोक ।। ११ पुष्प प��ले
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प्रस्था�पत केले व तेही अ�तशय कमी मनुष्यहानीसह.३

ही ऐ�तहा�सक घटना नमूद करण्यामागचे कारण असे की �हच्यामुळे

भाषा�वज्ञानात कोड-टॉकर �वरोधाभास हा एक चच�चा �वषय �नम�ण झाला.

�वरोधाभास असा की नावाहो भाषा एका बाजूला इंग्रजीपेक्षा इतकी वेगळी आहे

की जपान्यांना उलगडता आली नाही. तीच नावाहो इतकी इंग्रजीसारखी आहे

की इंग्रजी सेनापतींनी �दलेले सव� संदशे नावाहोंना अचूकपणे भाषांत�रत करता

आले व इ��तांपय�त पोहोचवता आले. ह्या दोन्ही गोष्टी एकत्र कशा काय असू

शकतात? एखादी भाषा एकाच वेळी दुसऱ्या भाषेपेक्षा �नराळी व सारखी कशी

असू शकते? ह्याचे उत्तर शोधण्यासाठी भाषावैज्ञा�नकांनी काही भा�षक तत्त्वे व

प्राचले मानली. तत्त्व म्हणजे असे भा�षक सत्य जे सव� भाषांमध्ये आढळतेच

आढळते. वाक्य�वन्यासाचा �सद्धांत पाहताना आपल्याला तत्त्वांची ओळख होईल.

तत्त्वांच्या उलट प्राचले मात्र भाषावार बदलणारी असतात. उदा. प्रश्नाथ�क शब्दांचे

स्थान भा�षक प्राचलांमुळे ठरते. पुढील वाक्ये पाहा.

(२) अ. रामने आंबा खाल्ला का?

आ. [�हन्दी]क्या रामने आम खाया?

इ. [इंग्रजी]�डड राम ईट अ मँगो?

�हदंी व इंग्रजी (२-आ,इ) उदाहरणांमध्ये अनुक्रमे ‘क्या’ व ‘�डड’ हे प्रश्नाथ�क

घटक वाक्यारंभी आलेले �दसतात. ह्याउलट मराठी २-अ उदाहरणातील ‘का’ मात्र

वाक्याच्या शेवटी आलेला �दसतो. प्रश्नाथ�क घटक वाक्यारंभी असावा की शेवटी

हे भा�षक प्राचलाने �न��त केले जाते. ह्याला प्राचल म्हणण्याचे कारण असे की

ते सव� भाषांमध्ये समान आढळत नाही.
३बेकर २००१, पृ. १-२.

।। आलोक ।। १२ पुष्प प��ले
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महत्त्वाचे
भाषा�वज्ञान हे नैस�ग�क �वज्ञानांप्रमाणे �नगामी �वज्ञान नाही व ते असूही

शकत नाही. भाषा�वज्ञान हे �नसग�तः �वगामी आह.े त्यामुळे इथे “सव�

भाषांमध्ये आढळणारे सत्य” असे म्हटले गेले असले, तरी त्याची व्याप्ती

आजवर भाषावैज्ञा�नकांनी अभ्यासलेल्या भाषांपुरतीच मय��दत आहे हे

�वसरता कामा नये. �वगामी तक�ने “आजवर कोणालाच पांढरा कावळा

�दसला नसल्यामुळे, सव� कावळे काळे असतात.” असे म्हणता येत असले,

तरी पांढरा कावळा कधीतरी कोणाला �दसण्याची शक्यता कायम असते.

तसे झाल्यावर कावळ्याची व्याख्या बदलते इतकेच. त्यामुळे भाषे�वषयी

�सद्धांतन केले गेले, तरी त्या �वधानास �वपरीत जाणारी भाषा आढळू

शकते. तसे झाल्यास �सद्धांतात बदल करावा लागतो.

भाषांचे वण�न करताना अशा प्रकारे काही वै�श्वक मूल्ये (तत्त्व) व काही

वै�वध्यपूण� मूल्ये (प्राचले) ह्यांचा वापर करणे हे तत्त्वप्राचलाधा�रत दृ�ष्टकोनाचे

प्रमुख वै�शष्ट्य होय. रचनावादात व तत्त्वप्राचलाधा�रत दृ�ष्टकोनात नेमका फरक

असा की रचनावादामध्ये प्रत्यके भाषेकडे एक स्वतंत्र व्यवस्था म्हणून पा�हले जाते.

अगदी एकच भाषा दोन वेगवेगळ्या काळात बोलली जात असेल, तरी त्या स्वतंत्र

व्यवस्था आहते असेच म्हटले जाते. ह्या प्रकारे दोन भाषांमधील वेगळेपणाचे वण�न

करता येते, परंतु त्यांतील साम्याची कारणमीमांसा करता येत नाही. प्रत्यके मानवी

मूल जन्माला आल्यानंतर ठरावीक कालावधीत आजूबाजूच्या समाजाची भाषा

आत्मसात करते. ह्याचा अथ� प्रत्यके मानवी भाषेत काही प्रमाणात साम्य आह.े एक

व्यवस्था म्हणून मानवी भाषेतील साम्य नाकारण्याची चूक टोकाच्या रचनावादात

घडते. ह्यापेक्षा तुलनेने समावेशक व जास्त उपयुक्त �वचार तत्त्वप्राचलाधा�रत

दृ�ष्टकोनाचा आह.े

ह्या दृष्टीमुळे भाषा�वज्ञानातील अनेक मूलभूत �सद्धांत बदलले जाऊ लागले
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व चॉम्स्कीप्रणीत रूपांतरणात्मक व्याकरण आकार घेऊ लागले. चॉम्स्कीप्रणीत

व्याकरणात भाषेचा ग�णती �नयमांप्रमाणे अभ्यास करता येतो. एखाद्या भाषेतील

सव� प्रयोग सांगता येणे शक्य नाही, परंतु त्या भाषेतील सव� साधु व असाधु

प्रयोग सांगू शकेल अशी �नयमव्यवस्था सांगता येऊ शकते. त्या नोंदीस आधु�नक

भाषा�वज्ञानात व्याकरण असे म्हणतात.

१९५७ साली नोम चॉम्स्की ह्यांच्या �सन्ट�ॅक्टक स्ट्रक्चस� ह्या ग्रथंाचे

प्रकाशन झाले. भाषेच्या ग�णती व �न�म��तक्षम �च�कत्सचेी सुरुवात ह्या

काळात झाली. ह्या �च�कत्समेुळे वाक्य�वन्यासात भाषावैज्ञा�नकांनी नेत्रदीपक

प्रगती केली. चॉम्स्कीप्रणीत वाक्य�वन्यासाचा �च�कत्सक अभ्यास करण्याक�रता

पद�वज्ञानातल्या काही संकल्पनांची पक्की ओळख असणे अ�तशय आवश्यक आह,े

त्यामुळे पुढील लेखात आपण पद�वज्ञानातील काही महत्त्वपूण� संकल्पनांची ओळख

करून घेणार आहोत.
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