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प्रस्तावना : 
 बाऴेची ळदु्धता कळी याखरी जात े ककंला याखरी जाली शा बाऴाळास्त्रस Linguists मांच्मा वभोय 
ऩलूीऩावनूच उऩस्थथत झारेरा प्रश्न आशे. कोणतेशी बाऴा अवो, त्माभध्मे तीन प्राभखु्माने घटक अनथुमतू 
अवतात—१. अथथ २. ळब्द ( ककंला लाक्म ) आस्ण ३. लाणी. एका फाजूने ळब्द ककंला लाक्म आस्ण अथथ मांचा 
थलाबावलक वफंधं natural logical अवतो आस्ण प्राचीन लकैदक ऋऴी-व्माकयणकाय-बाऴाळास्त्रस अथथ आस्ण 
ळब्द मांचा थलाबावलक वफंधं अनबुलाने उधतृ कयतात. दवुऱ्मा फाजूने ळब्द, लाक्म आस्ण लाणी मांचा वफंधंवदु्धा 
अवाच थलाबावलकच अवतो. म्शणजेच ळब्द, लाक्म आस्ण अथथ माचंा थलाबावलक वफंधं जाणून तो व्मलस्थथत 
याखणे आस्ण दवुऱ्मा फाजनेू लाणीद्वाये तो ळब्द ककंला लाक्म जवा आशे तवा उच्चायरा जाला, ध्लननत केरा 
जाला जेणे करून ळब्दाथाथरा मोग्मयीतीने ध्लननत जी कयण्माची ऩद्धती आशे नतरा कुठेशी धक्का फवता काभा 
नमे. कोणत्माशी बाऴेची ळदु्धता शी  मा दोन ऩद्धतीने ओऱखरी, तऩावरी जाल ूळकते. 

बाऴेतीर अळदु्धी भखु्मत्लकेरून मा दोन अगंाने कदवनू 
मेते. ळब्द आस्ण अथथ माचं्मातीर अवरेरा थलाबावलक 
वफंधं रपु्त शोलनू त्माजागी बाऴेतीर ळब्द आस्ण त्मांचे 
अथथ शे रोकऩयंऩयानगुत शोत जातात आस्ण ळब्द आस्ण 
अथथ मांच्मातीर थलाबावलक वफंधं नष्ट शोऊन ळब्द आस्ण 
अथथ मांच्मा अनऴुगंाने बाऴेभध्मे नळयरेरी अळदु्धी 
जाननलेत मेते. ळब्द आस्ण अथथ मांचा थलाबावलक वफंधं 
कवा अवतो? 

 स्जथे ळब्दच अथाथरा ऩरयऩणूथयीत्मा अनबव्मक्त कयतो. 
अथाथचा फोध करून घेण्मावाठी ळब्दाखेयीज अन्म कोणत्माशी घटकालय अलरफंनू याशाले रागत नाशी. ळब्दाचा 
उच्चाय ककंला ओऱख शोण्माच्मा षणातच तो ळब्द अथाथरा वदु्धा प्रकानळत करून जातो. जवे वथंकृत बाऴेतीर 
कोणत्माशी ळब्दाच्मा फाफतीत शी लथतसु्थथती कदवनू मेईर. उदाशयण द्यामचे झारे तय `भनषु्म’ शा ळब्द घ्मा. 
भनषु्म शा ळब्द आऩल्मावभोय मेताषणीच भनषु्म म्शणजे भनन कयणाया अवा अथथ फदु्धीभध्मे प्रकानळत शोतो. 
कायण भनषु्म मा ळब्दाभध्मे `भनन’ शा धात ूअनथुमतू आशे. म्शणूनच भाणवारा वलचायळीर प्राणी म्शटर ेआशे. 
जवे `भशात्भा’ शा ळब्द घ्मा. भशान अवा जो आत्भा अवतो त्मारा भशात्भा अव ेम्शणतात. भशात्भा ळब्दाचा 
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अथथ रषात घेण्मावाठी ळब्दच भागथदळथक अवतो. भशात्भा मा ळब्दाचा अथथ त्मा ळब्दातच आशे. ळब्द आस्ण 
अथथ मांचा अवा थलाबावलक वफंधं अवतो. जणू काम ळब्द आस्ण अथथ शे जवे एकाच नाण्माच्मा दोन फाज ू
आशेत. शा थलाबावलक वफंध अन्म कोणत्माशी कायणाभऱेु ज्मालेऱी रपु्त शोतो त्मालेऱी ळब्द आस्ण अथथ मांच्मा 
थलाबावलक वफंधंाच्मा अनऴुगंाने बाऴेभध्मे अळदु्धी कदवनू मेते. जगातीर फशुतांळ बाऴेच्मा फाफतीत त्मातीर 
ळब्द आस्ण अथथ मांच्मा वफंधंातीर थलाबावलक वऩंषु्टात मेलनू त्मा रोकऩयंऩयानगुत शोत याकशल्मा. माचे तीन 
ऩरयणाभ कदवनू मेतात—१. एकच अथथ व्मक्त कयण्मावाठी जात, वभशू, धभथ, देळ, कार, गयजा आस्ण बाऴा ऩयत्ल े
अनेक ळब्दाची यचना, नननभथती झारेरी कदवते. २. अथथ अनबव्मक्त कयण्मावाठी ज्मा ळब्दाची नननभथती केरी जाते 
तो ळब्द एक रोकऩयंऩया वोडरी तय कोणत्माशी अथाथने अथाथळी वफंनंधत नवतो. ३. अथथ अनबव्मक्त 
कयण्मावाठी ज्मा ज्मा ळब्दाची नननभथती केरी जाते तो अथथ आस्ण ळब्द मांच्माभधीर वफंधं कधीच स्थथय 
नवतो. एक उदाशयणच द्यामचे झारे तय `कुत्रा’ शा एक प्राणी आशे. कुत्र्मावफंधंी आऩल्मा भनात एक वकंल्ऩना 
ककंला अथथ अवतो तो व्मक्त कण्मावाठी प्रत्मेक बाऴेत लेगळ्मा ळब्दाची नननभथती झारेरी आशे. बाऴा आस्ण 
त्माभागे अवरेरा वभशू, जात, धभथ, गयजा इत्मादी घटक रऩरेरे अवतात. एकच अथथ व्मक्त कयण्मावाठी प्रत्मेक 
बाऴेत एक नलीन ककंला लेगऱा ळब्द आशे अवे नाशी, तय देळकाऱानवुाय तो वलनळष्ट अथथ व्मक्त कयण्मावाठी त्मा 
बाऴेतीर ळब्द फदररेे आशेत. मालरून ऐलढेच रषात मेते की, ळब्द आस्ण अथथ मांचा थलाबावलक वफंधं वऩंषु्टात 
मेलनू रोकऩयंऩयानगुत वफंधं प्रथथावऩत झारा आस्ण वलथच रोकऩयंऩया अस्थथय अवल्माने ळब्द आस्ण अथथ 
मांच्मातीर वफंधं अस्थथय शोतात. माराच ळब्द आस्ण अथथ मांच्मा वफंधंाच्मा अनऴुगाने आरेरी अळदु्धी म्शणता 
मेईर. 

भी लय नभदू केल्माप्रभाणे ळब्द आस्ण अथथ मांच्मा थलबावलक वफंधंाच्मा अनऴुगाने ळदु्धता जळी नवद्ध 
शोते तळीच ती ळब्द ककंला लाक्म आस्ण लाणी, उच्चायण मांच्मा अनऴुगंाने तऩावरी जाते. लाचकांच्मा वभोय 
ळब्द उऩस्थथत शोण्माच्मा षणीच अथाथचे प्रकाळन शोते. अगदी तद्वत ळब्द ध्लननत शोण्माच्मा षणातच 
ळब्दाच्मा अथाथचे प्रकाळन शोते. इथे ळब्द आस्ण ळब्दारा ध्लननत कयणायी लाणी मांच्मा अनऴुगंाने बाऴेची 
ळदु्धता रषात मेते. ज्मालेऱी लाणी ळब्दारा मोग्मयीतीने ध्लननत करू ळकत नाशी त्मालेऱी लाणीच्मा वदंबाथत 
बाऴेत नभवऱरेरी अळदु्धता अवते. लाणी बाऴेरा एका अथाथने भतूथ थलरूऩ देत अवते. बाऴेरा भतूथ थलरुपऩात 
आणणाऱ्मा लाणीचे थथान अनन्मवाधायण आशे. लाणीभध्मे जय काशी दोऴ अवतीर तय बाऴेतीर ळब्द आस्ण 
त्माचा अथथ व्मलस्थथत ध्लननत शोत नाशी. बाऴेरा भतूथ थलरुपऩात प्रगट कयणायी जी लाणी आशे नतरा लखैयी 
अवे  म्शणतात. शी लखैयी ळयीय आस्ण प्राणनकिमेळी वफंनंधत अवते. ळयीय ककंला प्राणन किमेभध्मे जय काशी 
थलाबावलक ककंला व्मवक्तप्रभादरूऩ दोऴ अवतीर तय लखैयी लाणी ळब्दारा व्मलस्थथत ध्लननत करू ळकत नाशी. 
लखैयी लाणीभध्मे ळयीय इंकिमाभध्मे वलळेऴतः जीब शा अत्मतं भशत्लाचा ळयीय अलमल आशे. ळयीय अलमल 
अवरेल्मा स्जबेरा किमास्न्लत कयणायी प्राणन किमा भदं अवेर तय स्जबेरा जाड्मता मेलनू ळब्दाचे उच्चायण 
व्मलस्थथत शोत नाशी. ऩरयणाभतः लाणीदोऴ आस्ण बाऴा अळदु्धी. ळब्दाचा उच्चाय व्मलस्थथत न करू ळकणायी, 
फोफडे फोरणायी भरुे ककंला भाणवे मांच्मा वदंबाथतथ अव ेकदवनू आरे आशे की, जीबेभध्मे अवणायी प्राणनकिमा 
भदंालरेरी अवते. त्माभऱेु स्जबेरा जाड्मता मेलनू जीब ळब्दाचा व्मलस्थथत उच्चाय करू ळकत नाशी. स्जबरेा 
कामाथस्न्लत कयणाया भेंदचूा जो बाग आशे तो जय disturb ककंला damage झारा अवेर तय त्माचा ऩरयणाभ 
स्जबेलय शोऊन लाणीदोऴ speech disorder वबंलतो. लाणीदोऴ, स्जबेरा मेणायी जाड्मता व्मक्तीच्मा भाननवक 
स्थथतीळी वदु्धा वफंनंधत अवते. व्मवक्तच्मा भनालय ज्मालेऱी खूऩ ताण-तणाल आरेरा अवतो त्मालेऱी तो 
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भाननवक ताण प्राणाच्मा भाध्मभातनू ळयीय इंकिमे-स्जबेलय ऩरयणाभ कयतो. माची व्मक्ती भानवळास्त्राने 
ववलथतय चचाथ वदु्धा केरी आशे. शा लाणीच्मा अनऴुगाने अवणाया थलाबावलक दोऴ झारा. 

लाणीभध्मे कदवनू मेणाया व्मवक्तप्रभादरूऩ दोऴ वदु्धा खऩू ननणाथमक ठयतो. लाणीचा आस्ण व्मक्ती घेत 
अवरेल्मा अन्न-जराचा, व्मवक्त कयीत  लेगलेगळ्मा व्मवनांचा खूऩच जलऱचा वफंधं आशे. याष््गरुू वभथथ 
श्रीयाभदावांनी अवे म्शटरे आशे: `जैवे घ्माले अन्न | तवैे व्शाले भन ||१|| जैवे घ्माले ऩाणी | तवैी व्शाली लाणी ||२||’ 

लाणीरा ळदु्ध ठेलण्मावाठी व्मक्तीरा आशाय-वलशायाचे ननमभ वांनगतरेरे आशेत. ऩयंत ु व्मक्ती  त्माकडे 
जाणीलऩलूथक दरुथष कयतो आस्ण लाणीचा दोऴ जडतो. लखैयी लाणीद्वाये ध्लननत केरे जाणाये ळब्द व्मलस्थथत 
उच्चायरे जाले म्शणून लाणीरा अळदु्ध फनवलणा-मा घटकाऩावनू व्मवक्तने दयू याकशरे ऩाकशजे. ळब्दारा व्मलस्थथत 
ध्लननत कयण्माचे ज्मांचे कामथ ककंला व्मलवाम अवतो त्मांनी भांवाशाय, भद्यऩान करू नमे. भांवाशाय शा तभप्रधान 
घटक आशे आस्ण लाणीळी वफंनंधत अवणाया ळयीय अलमल म्शणजे जीब आस्ण ती आशे किमाप्रधान. स्जबलेय 
तभोगणुाचा प्रबाल अवनू चारणाय नाशी. अन्मथा जीब ळब्दाचा व्मलस्थथत उच्चाय कयणाय नाशी. तफंाख ू
तत्वभ ऩदाथाांच्मा वेलनाने जीब जड शोऊन ळब्दचा व्मलस्थथत उच्चाय कयण्माच्मा रामकीची याशत नाशी. 
नळषकांनी भांवाशाय आस्ण भद्यऩान का करू नमे? माचे कायण लाणी शे वभाज, वलद्याथी प्रफोधनाचे भखु्म वाधन 
आशे आस्ण ती लाणी जय भांवाशाय आस्ण भद्यऩानाच्मा वेलनाने प्रबावलत झारी, जड झारी तय लाणीद्वाये प्रफोधन 
शोऊ ळकणाय नाशी. ऩाश्चात्म रोक त्मांच्मा त्मांच्मा बाऴेच्मा ळब्दांचे वुद्धा उच्चाय व्मलस्थथत करू ळकत नाशी. 
एखाद्या ळब्दाचा उच्चाय कयामरा बायतीमांना जेलढी ळवक्त energy खचथ कयाली रागते त्माऩेषा ककतीतयी 
अनधक energy ऩाश्चात्मांना ळब्दाचे उच्चाय कयण्मावाठी कयाली रागत.े माचे कायण ते डुकयाचे आस्ण गाईचे 
भांव घेतात. डुकय आस्ण गाईचे भांव शे जरतत्ल प्रधान अवते. लाणी कश अग्नीतत्ल प्रधान अवते. डुकय ककंला 
गाईचे भांव घेतल्मालय ळब्द उच्चायणावाठी आलळक अवरेरे जीबेभधीर अग्नीतत्ल भदंालते. जरतत्ल अनधक 
प्रफऱ शोऊन स्जबेरा जाड्मता मेते आस्ण ऩरयणाभतः ळब्दाचा उच्चाय व्मलस्थथत शोत नाशी. ऩाश्चात्म याष्ट्रातीर 
थंड शलाभान शा वदु्धा घटक आशे. ऩयंत ु शलाभान आस्ण जरतत्लप्रधान आशाय शे घटक एकत्र मेलनू जीब 
अनधक जड शोते. त्माभऱेु ळब्दाचा उच्चाय वशज शोत नाशी. स्जबेरा खूऩच आड-लेडे घ्माल ेरागतात. म्शणनू 
ज्मांचा व्मलवाम लाणीरा धरून आशे ककंला ज्मांना भतं्रऩठण कयालमाचे अवते त्मांनी भांवाशाय टाऱाला अवा 
वाधा ननमभ वांनगतराजातो. ऩयंत ु ददैुलाने एखादा ननमभ ऩाऱा अवे म्शटरे की, ज्मांनी ननमभ वानंगतरेरा 
अवतो त्माच्मालय ळोऴकव्मवक्त म्शणून टीका शोते ना !!! बगलान याजऴी भन ु भशायाजाने अवे ऩषु्कऱ व्मवक्त 
आस्ण वभाजकशताचे ननमभ वांनगतरे आशे. त्मांच्मावलऴमी वभाजाचा आज काम दृष्टीकोन आशे?  तय शा झारा 
लाणीभध्मे अवरेरा व्मवक्तप्रभाददोऴ.  

लय नभदू केरेरे दोनशी प्रकायचे दोऴ वथंकृत बाऴा ज्मांनी ऩयुथकृत आस्ण प्रचनरत कयण्माचा प्रमत्न 
केरा त्मा बाऴेभध्मे कदवनू मेत नाशी. ळब्द आस्ण अथथ मांचा थलाबावलक वंफधं अफानधत ठेलरा आस्ण 
ळब्दाच्मा उच्चायणावाठी लाणी ळदु्धीलय बय कदरा. ळब्द उच्चायणाचा वफंधं ळब्द अथाथळी अवल्माने ळब्द 
उच्चाय फदरेरे नाशीत. ऩरयणाभतः बाऴा प्रथभऩावनू आशे तळी वलळदु्ध थलरुपऩात अनादी काऱाऩावनू चारत 
आरेरी आशे. 
 


