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िनवेदन

भाषािवषयक िविवध ��नां�या संदभ�त िज�ासू वाचकांची जाण अनेक

अंगांनी वाढिवणे हे रा�य मराठी िवकास सं�थेला आपले एक मह�वाचे काय�

वाटते. हे उि�� डो�यांपुढे ठेवून आ�ही पुढील पाच पु�तके या वष� �कािशत

करीत आहोत. यापूव� डॉ. िम�लद मालशे आिण डॉ. गीता भागवत यां�या आ�ही

पुर�कृत वा �कािशत केले�या दोन पु�तकांना (‘आधुिनक भाषािव�ान’ आिण

‘�शासिनक मराठी भाषेचा िवकास’) वाचकांनी उ�म रीतीने दाद िदली आहे.

जाणकारांनी पािरतोिषके देऊन �यांचा स�मान केलेला आहे.

न�याने �कािशत होत असले�या पाच पु�तकांपैकी कालद ृ��ा पिहले

पु�तक आहे. कै. �ा. वासुदेव बळवंत पटवध�न यांचे ‘िश�ण, िश�क व स�याचा

अ�यास�म.’ मंुबई�या हेमंत �या�यानमालेत या िवषयावर िदलेली �या�याने

पु�तक�पाने १९०६ साली �कािशत झालेली होती. परंतु दुद�वाने आज �या

पु�तका�या �ती उपल�ध नाहीत. अ�यास�मात मराठी कशासाठी िशकवायचे

या ��नाचे उ�र जसे �या�यानांत पटवध�नांनी िदले तसेच सव�

िश�ण�मात,सव� �तरांवर मराठीचे �थान आिण �व�प कसे असावे याचे

िववरण केले आहे. हे करताना �या वेळी �यां�या डो�यांसमोर जम�नीतील

भाषािश�णाचा जो आदश� होता, �या�याशी �यांनी आप�याकडील

भाषािश�णा�या व�तु��थतीची तुलना केली आहे. शालेय िश�णाशी िविवध

अंगांनी संबंिधत असलेले आिण �वतं�पणे िलिहले गेलेले अव�चीन मराठी

वा� मयामधील हे पिहले मराठी पु�तक आहे. आ�ही हे पु�तक �कािशत

करताना �याला अ�ाप वत�मानकाळातील शै�िणक पिर��थती�या संदभ�तही

अथ�पूण�ता कशी आहे हे ल�ात यावे या द ृ�ीने अ�यासपूण� ��तावना व

तळिटपांची जोड िदली आहे. आम�या िवनंतीव�न �ा. रमेश पानसे यांनी हे

अ�याव�यक काम केले. गेली पंधरा वष� एक –अ�यासक काय�कत� या ना�याने



�ा. पानसे यांचा पूव��ाथिमक, �ाथिमक आिण �ामीण भागातील मा�यिमक

िश�णाशी िवशेष जवळून संबंध आलेला आहे.

�ा. वा. ब. पटवध�न यांचा पिरचय �यांनी �गट केले�या िवचारांव�न

वाचकांना होईलच. पण आवजू�न आणखी दोन-चार गो��चा उ�ेख इथे

करावयास हवा. पु�या�या फग�सन महािव�ालयात पटवध�न हे इं�जीचे

अितशय नाणावलेले असे �ा�यापक होते. शे�सिपअरची नाटके, आिण शेली,

िकट�, बायरन आदी रोमँिटक कव�ची किवता उ�म रीतीने िशकिव�याब�ल

�यांची महािव�ालयात िवशेष �याती होती. �याचबरोबर मराठीतील �ाचीन

संतकिवतेपासून �यांना समकालीन असणा�या रिविकरण मंडळा�या

किवतेपय�त�या मराठीकिवतेचे ते एक चोखंदळ समी�कही होते. �या. रानडे,

सुधारक�णी गो. ग. आगरकर आदी शंभर–स�वाशे वष�पूव��या मा�यवर

लोकने�यांनी शै�िणक �े�ात मराठीचा पुर�कार करताना जो िवचार केला

होता, �याच िवचारसरणीला ध�न काम करणारे पटवध�न हे एक काय�कत�ही

होते. �यां�या िवषयीची ही पूव�मािहती सांग�याचा उ�ेश मराठीिवषयक �यांनी

केले�या �ितपादनाचे नेमके वजन वाचकां�या ल�ात यावे हा आहे.

दुसरे �कािशत होणारे पु�तक ‘मराठी भाषा : वाढ आिण िबघाड’ – हे कै.

�ी. के. �ीरसागर यां�या भाषािवषयक लेखांचे �ीमती शकंुतला �ीरसागर

यांनी केलेले संकलन आहे. िविवध भाषांतील दज�दार सािह�यावर मनापासून

�ेम करणा�या �ीरसागरांचे हे लेखन वेळोवेळी अनेक िनयतकािलकांतून आिण

वृ�प�ांतून �िस� झालेले होते. आिण �या �या वेळी �वातं�यवीर सावरकर,

किववय� माधवराव पटवध�न आदी भाषाशु�ी�या पुर�क�य�शी �यांनी घेतले�या

वैचािरक झंुजीसाठी गाजलेलेही होते. हे लेख वाचताना आम�या असे ल�ात

आले की भाषाशु�ी, पिरभाषेची घडण, मराठीचे लेखन आिण उ�ारण आदी

आजही चच�त असणा�या ��नांवर �ा. �ीरसागर यांनी जे िवचार �य�त केले

आहेत ते पु�कळ अंशांनी �वीकारले तरी गेले आहेत �कवा अजून �वीकारावेत

इतकी उपयु � त तरी आहेत. िववेचनात �यांनी घेतले�या काही उदाहरणांशी



आपला मतभेदही होईल. तथािप, आप�या भाषे�या संदभ�त सव�सामा�य

िशि�त माणसा�या मनात आज जे जे ��न घुटमळत आहेत �यांचाच

�ीरसागरांनी ‘मराठी भाषा : वाढ आिण िबघाड’ या पु�तकाम�ये परामश�

घेतलेला आहे. �यांचे हे पु�तक लेखक–वाचकां�या मराठीबाबत�या सं�िमत

झाले�या मानिसकतेला िनि�त द ृि�कोनाची आिण आधाराची बैठक

पुरिव�याखेरीज राहणार नाही. कै. �ीरसागरांनी हाताळले�या भाषािवषयक

��नां�या संदभ�त, नंतर�या काळात ��य� काय�नुभव घेतले�या �ीमती

स�वशीला सामंत (िनवृ� उपसंचालक, भाषा संचालनालय) यांची ��तावना

आ�ही या पु�तकाला घेतलेली आहे. तीही िवषया�याच संदभ�त आजची

भािषक ��थती सांगत आव�यक तेव�ा अिधक मािहतीची पुरेशी भर घालणारी

आहे.(पूव�िस�ी : म. सा. प., जुलै-स��बर १९९५) मराठी लेखन आिण

�याकरण स�वशीलाबाईंची �वत:ची एक िविश� भूिमका आहे. ितचा आदर

राख�यासाठी ��तावनेतील काही त�सम श�दांचे लेखन �यां�या मूळ

लेखनानुसार आ�ही ठेवलेले आहे. एवढे कृपया, वाचकांनी समजून �यावे.

ितसरे पु�तक आहे डॉ. िदनेश. द. माहुलकर या बडोदा येथे वा�त�याला

असणा�या आिण ब�याच मराठी मंडळीना अपिरिचत असणा�या आंतररा��ीय

कीत��या भाषावै�ािनकांचे –‘ ‘वृि�: . .’ भाषेचे आिण भाषा�यासाचे िवकसन’

‘वृि�:’ हा पािणनी�या अ�ा�यायी या �ंथातील पिहला श�द आहे. तो शीष�कात

योज�याबाबत डॉ. माहुलकर िवशेष आ�ही होते. �यांचे �हणणे असे आहे की,

िविवध �कारची कंुपणे तोडून पलीकडे जा हा पािणनीचा मं�च

भाषािवकसना�या संदभ�त आज िवशेष अथ�पूण� ठरतो आहे. पािणनीचा हा

िवचार िजतका जुना िततकाच नवाही आहे.

भाषा या िवषयावरील डॉ. माहुलकरांचे आजवरचे सव� लेखन इं�जीतून

झालेले आहे. हे �यांचे पिहलेच मराठी पु�तक �काशनासाठी आ�हांला देऊन

�यांनी रा�य मराठी िवकास सं�थेचा बहुमान केला आहे, अशी आमची

कृत�तेची भावना आहे. डॉ. माहुलकर यां�या िवचारांचा व काय�चा पिरचय



रा�य मराठी िवकास सं�थे�या सं�थापकांपैकीच एक �ये� भाषावै�ािनक डॉ.

अशोक केळकर यांनी ��तावनेत समथ�पणे क�न िदला आहे.�याची पुनरावृ�ी

मी करीत नाही. पण, जगभर झालेली भाषािवषयक िवचारांची गे�या काही

शतकांतील वाटचाल या पु�तकात डॉ. माहुलकर यांनी सुबोध बोली मराठीत

उलगडून दाखिवली आहे ितने वाचक ��तिमत झा�याखेरीज राहाणार नाहीत

एवढे मा� इथे आवजू�न सांगायाला हवे. डॉ. माहुलकर यांनी पािणनीचा ‘वृ�ी’

हा मं� उ�ारत काढलेला वरील िन�कष� तर आपली मान उंचावणारा आहेच.

या पाच पु�तकां�या संचातील चौथे आिण पाचवे ही पु�तके आहेत

अनु�मे �ीमती सुमन बेलवलकर आिण अिवनाश िबनीवाले यांची. या दोघांनी

‘लोकस�ा’ या मा�यवर दैिनका�या सा�तािहक पुरवणीत १९९४ ते ९९

याकाळात जी भाषािवषयक सदरे िलिहली �यांचे हे संकलन आहे. ‘बेलभाषा’

आिण ‘भाषा आप�या सव�चीच’ ही दो�ही पु�तके, भाषािवषयक दोन वेग�या

िवचार�े�ांचा िवनोदा�म शैलीत परामश� घेतात. सुमन बेलवलकर यांना

परभाषकांना मराठी िशकवताना �वभाषेचे आिण महारा��ा�या सं�कृतीचे जे

दश�न झाले ते �यांनी मो�ा खेळकरपणे छो�ाछो�ा लेखांतून िटपले आहे.

िबनीवाले यांनी मराठी भाषकाला वण�माला, िलपी, उ�ार इ�याद��या,

संदभ�त, जगात�या िविवध भाषां�या िव�ातून गमतीजमती सांगत िफरवून

आणले आहे. या दोघांनीही �वत:�या पु�तकाला �या ��तावना िलिह�या

आहेत �याही �यां�या मूळ िववेचनात अिधक भर घालणा�या आहेत.

अिवनाश िबनीवाले यांनी वरील सव� पु�तकांची जुळवाजुळव करताना

वेळोवेळी िवचारिविनमय कर�याम�ये, पु�तकां�या मु�णा�या संदभ�त, िवशेष

सहकाय� केले आहे. �यांचे मी मनापासून आभार मानते. �याच�माणे या �काशन

�क�पात सहकाय� देणारे लेखक, ��तावनाकार यांचेही आ�ही ऋणी

आहोत.तसेच रा�य मराठी िवकास सं�थे�या काय�लयातील माझे सहकारी

अिनता जोशी, किवता महाजन, िगरीश पतके, ��मता जोशी, नेहा मोहोड,

सरोज भंडारी, �योती जोशी यांनीही कामाचा वाटा आनंदाने आिण हौसेने



उचलला आहे. �यां�या सव��या सहकाय�मुळेच िदनांक २७ फे�ुवारी रोजी,

किववय� कुसुमा�जां�या ज�मिदनी ही पु�तके �कािशत होत आहेत. गेली काही

वष� महारा��ात कुसुमा�जांचा वाढिदवस हा मराठी िदवस �हणून साजरा होत

आला आहे. यंदा किववय� आप�याम�ये नाहीत. रा�य मराठी िवकास सं�थेला

�यांचे सहकाय� अनेक �कारे लाभले होते. �यां�या �मृतीला कृता�तापूव�क

अिभवादन क�न भाषािवषयक वेगवेगळे पैलू िद�द�शत करणारी ही पु�तके

आ�ही �यां�या ज�मिदनी �कािशत करीत आहोत.

-सरोिजनी वै�

 



ओळख

माझे जे� सु�� �ा. िदनेश माहुलकर यां�या “ ‘वृ�ी:’ भाषेचे आिण

भाषा�यासाचे िवकसन’’ या �ंथा�या �काशना�या िनिम�ाने �यांची आिण

�यां�या �ंथाची ओळख मराठी वाचकांना क�न दे�याचे काम मा�यावर

सोपव�यात आले ते�हा मला मोठा आनंद वाटला. खरे �हणजे ‘अिभ�ची’

मािसकाची बडोदातली वैभवाची कारकीद�  �या वाचकांना पिरिचत आहे �यांना

बडो�ा�या माहुलकर नावा�या इं�जी�या त�ण �वाहांब�लची सारगभ� िटपणे

आठवत असणार. सािह�य, त�व�ान, भाषा, अशी ि�ितजे �याहाळत माहुलकर

पुढे बडो�ा�या िव�ापीठातील भाषािव�ान िवभागाचे सं�थापक झाले. हे नवी

ि�ितजे धंुड�याचे �यांचे काम चालूच रािहले. गिणती तक� शा�, सं�कृत िश�ा

आिण �याकरण, भाषेचा संगणकीय अ�यास यांची �यात भर पडली.पण एक ना

धड भाराभर ह�यास यातला हा �कार न�हता. �याम�ये, माहुलकरांचा आवडता

श�द वाप�न बोलायचे तर, एका िजवंत बुि�म�ेचे िवकसन होते.’बनचुके’

मानसांचा घडून चुकलेला असतो तो िवकास. िनरंतर ‘िव�ा�य�’चे होत राहते

ते िवकसन. म�यंतरी�या काळात �यांचे मह�वाचे इं�जी �ंथ बाहेर पडले –द

�ाउंडवक�  ऑ�ह मॉडन� लॉिजक १९५९, पाथवेज इन �ल��व��ट�स १९७९, द

�ातीशा�य �िडशन अँड मॉडन� �ल��व��ट�स १९८१, �ी – पािणिनयन

�ल��व��टक �टडीज १९९०, मेथडॉलजी ऑ�ह सोिशयो –िह�टोिरकल

�ल��व��ट�स १९९६. म�यंतरी �यांचे आयिरस मड�क या इं��लश िवदुषीचे ह�

सं�मरण ‘महारा�� टाई�स’ म�ये �कािशत झाले. पाठोपाठ या �ंथा�या �पाने

ते पु�हा एकदा मराठी वाचकां�या भेटीस येत आहेत. अथ�त माहुलकरांची खरी

ओळख या �ंथानेच होईल. �ंथाला ‘वृ�ी:’ या पािणनी�या आ�सू�ाचा मागोवा

घेणारे शीष�क दे�यामागचा आपला अिभ�ाय �यांनीच �ंथारंभी सांिगतलेला

अस�यामुळे मी �याची पुन� � ती करीत नाही. ‘भाषा : बिहरंग’ या पिह�या

भागात मु�यत: भाषे�या ऐितहािसक अ�यासाचे िवकसन हा िवषय मांडलेला

आहे. या मांडणीचा एक आकृितबंध आहे – तो �हणजे युरोपीय िव�ानांनी



सं�कृतपासून घेतलेला पिर�ह आिण नंतर �यांनी सं�कृतिव�ेला िदलेले

भरघोस �ितदान. �ितदान �हणजे नुसती गु�दि�णा न�हे तर परतभेट.

िव�ेषणा�मक भाषािव�ान उप��थत झा�यावर ऐितहािसक भाषािव�ान

मोडीत िनघाले अशी भाबडी समजूत क�न घेणारांनी हा सव� भाग

काळजीपूव�क वाच�याची गरज आहे. खरे �हणजे आम�या माग�या िपढीने

ऐितहािसक भाषािव�ानही पां.दां. गु�यां�या पु�तका�या धाव�या परी�ापारक

वाचनापलीकडे नीट समजून घेतले असे वाटत नाही. काळजीपूव�क वाचन

�हणजे �यातील िवचारांचे �वबु�ीने उपयोजन. उदाहरणाथ�, �करण ४ म�ये

�ासमान�या िनयमानुसार ‘भोधािम’ चे सं�कृत ‘बोधािम’ कसे होते हे

वाच�यानंतर �हदी ठ�ा, धंधा यांचे समांतर मराठीत थ�ा, धंदा कसे होते याची

आठवण �हायला पािहजे, �कवा थो�ा वेग�या वळणाने मराठी उन-उ�हात

कसे होते हे मनात यायला पािहजे. �हेन�र�या िनयमामधला आघात आिण

�यंजने यांमधला खेळ इं�जीमध�या ए�सरसाइज-इ�झट� सार�या �पांम�येही

कसा आढळतो �कवा थो�ा वेग�या वळणाने लोहा-लोआ, लुहार-लुआर या

�हदी-पंजाबी जो�ांत लोआ म�ये लोवर पंजाबीत उ�त अवरोही सूर तर

लुआरम�ये आवर पंजाबीत अवनत आरोही सूर या �पाने हा खेळ कसा िदसतो

याचा शोध �यावासा वाटायला पािहजे. कदािचत यासाठी �ंथाचे दुस�यांदा

सबुरीने वाचन करायला पािहजे. �ंथा�या या पूव�ध�त धम�, त�व�ान,

�वकीय�ेम यांना बाजूला ठेवून मानवी जीवनाचा वै�ािनक िवचार यूरपम�ये

कसा मूळ ध� लागला हाही कथाभाग आलेला आहे. �य � तीिनरपे� �विन-

िनयमांची चच� वाचताना अथ�शा�ा�या अ�यासकांना �याच काळात�या

अ◌ॅडम ��मथ�या मागणीपुरवठा-िनयमांची आिण ‘अ��य ह�त�ेपाची’

आठवण �हावी इतके या दोन क�पांम�ये सा�य आहे.

‘भाषा : अंतरंग’ �ा �ंथा�या उ�राध�त हाच कथाभाग पुढे नेला जातो.

सं�कृतकडून पा�ा�यांनी दुसरा पिर�ह घेतला आहे तो �हणजे, लाइबिन�सने

िदले�या गिणती-ता�ककी ��ीने मानवी जीवनाचा अ�यास पािणनीने केले�या



भाषािव�ेषणा�या �काशात करणे. आपण मा� पािणनी�या �ंथावर गंधपु�प

वाह�याखेरीज काही केले नाही-आम�याकडे एक अमोघ रीितशा� िनम�ण

झाले पण ते लवकरच लयाला गेले असे माहुलकर कळवळून �हणतात. ते

लयाला जा�यापूव� भतृ�हरीने �याला भाषे�या बिहरंगाकडून अंतरंगाकडे आिण

भाषे�या आंतिरक िवकसना�या शोधाकडे ने�याचा िनकराने �य�न कसा केला

याची आठवण मा� आपण ठेवायला पािहजे. चो��कीचा िवचार जावा िततका

पुढे गेला नाही आिण पा�ा�य अजून तरी सं�कृतिव�ेला दुसरे �ितदान क�

शकलेले नाहीत अशी मांडणी ितत�याच कळव�याने माहुलकर करतात.

माहुलकरांनी धंुडलेली िविवध ि�ितजे उजळणारा हा �ंथ भाषे�या

क� ��बदूपासून एका मो�ा पिरघापय�त िव�तारत जातो. ‘पाथवेज इन

�ल��व��ट�स’ पासून सु� होणारा �वास एका द ृ�ीने इथे पुरा होतो. भारताची

बौि�क �वरा�याकडे पु�हा एकदा वाटचाल चालू झाली आहे (बौि�क

�वदेशीचा आ�ह टाळून) �याचे हे आणखी एक �सादिच�ह!

 



मनोगत

१९३९ साली मॅि�क परी�ा पास होऊन मी जे�हा बडोदा कॉलेजात �वेश

केला ते�हा माझा �थम पिरचय झाला तो डॉ. �ी. स. भावे या आम�या

सं�कृत�या �ा�यापकांशी नुकतेच ते जम�नीहून डॉ� टरेट घेऊन परतले होते.

�यामुळे �यां�या वागणुकीवर युरिपअन सं�कृतीची झाक होती व िशकिव�यात

युरपचा बुि�वाद होता. पिह�याच िदवशी ते मा�या �ानावर खुष झाले व

�यािदवसापासून �यांची –माझी आपुलकी वाढत गेली.       

डॉ. भावे जरी सं�कृतचे �ा�यापक होते तरी मराठी, इं�जी, जम�न या

भाषां�या सािह�याचं वाचन उ�म होतं. �यामुळे मी जरी मा�या पदवी–

अ�यासासाठी इं�जी हा िवषय घेतला तरी आम�या मै�ीत खंड पडला नाही.

१९४६ म�ये मी जे�हा इं�जीचा अ�यापक �हणून कॉलेजात नोकरीस लागलो

ते�हा �यांना आनंद झाला. �या सुमारास �यां�याकडे पािणनी – अ�यापनासाठी

पं. मिणशंकर नावाचे गुजराती िव�ान येत. मीही लहानपणापासून तेलंगशा�ी

यां�या माग�दश�नाने ‘अ�ा�यायी’ थोडीफार अ�यासली होती. �यामुळे डॉ. भावे

व मी भेटलो की बहुधा पािणिन हाच आम�या िववेचनाचा िवषय असायचा.

इं�जी िशकिव�यासाठी मला साय�स कॉलेजातील वग�त जावं लागे.

मला िव�ानाची आवड होती, पण काही कारणांमुळे मला तो अ�यास –िवषय

�हणून िशकता आला नाही. साय�स कॉलेजातील �ंथालयात मला एच. जी.

वे�स, �युिलअन ह��ली, बर�ंड रसेल, जे�स जी�स यांचे �ंथ हाताळायला

िमळाले. �यां�या िव�ान –िवचारांनी मी �भािवत तर झालो, पण िव�ानाची

सारी �गती गिणतामुळे झाली यामुळे मला गिणताचं एक आकष�ण वाटल.

गिणताला एक िविश� तक� प�तीचा पाया असतो या रसेल�या िवचारामुळे मी

�या�या एका �े� �ंथाचा पिहला खंड अ�यासला व डॉ. भावे यां�याशी

पािणिन�या िववेचनात �यातील िस�ा�तांचा उपयोग क� लागलो. मा�या या

�य�नानं डॉ. भावे खूष झाले व आपण दोघे हे सव� न�यानं मांडू अशी �यांनी



सूचना केली. मी �या उ�ोगाला लागलो. पण गिणती तक� शा�ातील उ�

थराचा अ�यास कळेनासा झाला. �यासाठी मी �ा. मणेरीकर या गिणता�या

�ा�यापकांना भेटलो. ते मला मदत कर�यास तयार झाले, परंतु �यांनी हा

िवषय कधीच अ�यासला न�हता. �यावेळ�या गिणता�यासा�या सिमती�या

काही कामासाठी डॉ. िफरोझ मसानी येत असत. �यांची व माझी भेट

�ा.मणेरीकरांनी घालून िदली. डॉ. मसानी मूळ मंुबई�या इ���ट�ूट ऑफ

साय�सम�ये गिणताचे �ा�यपक असले तरी �यांची – माझी ओळख झाली �या

वेळी ते अमेिरकेतील एका िव�ापीठात गिणताचे �ा�यापक होते. �यांनी मला

एका सं�याकाळ�या चार तांसात गिणती तक� शा�ा�या उ� च अ�यासाची भूिमका

समजावून िदली. परत जाता –जाता असही सांगून गेले की तू या िवषयावर

भारतीय िव�ा�य�ना उपयोगी पडेल असं सोपं पु�तक िलही.

मी �या उ�ोगाला लागलो. दर�यान�या काळात पु�या�या डे�न

कॉलेजनं भाषािव�ानाचे �ी�मवग� सु� केले. �यात डॉ. भावे व मी व इतर काही

�ा�यापक एकाच बाकावर भाषािव�ान िशकू लागलो. आम�या �या वेळ�या

िश�कांत डॉ. सुनीितकुमार चटज�, डॉ. तारापोरवाला, डॉ. हिन�झवा�ड व

डॉ. ग�पझ� हे होते. युरप�या भाषािव�ानापे�ा अमेिरकन भाषािव�ान िनराळं

होतं. ते अिधक ता�कक व गिणती अस�यामुळे मला ते समजलं, पण पूण�शानं

पटलं नाही. याचं कारण �यात भारता�या परंपरेचा कुठंही उ�ेख होत नसे. ही

उणीव भ�न काढ�याकरता डॉ. मसानी यांनी सुचिवले�या पु�तकात मी �याची

भरपाई करायचं ठरवलं. माझं पु�तक जवळ –जवळ दोनशे पानांचं

ह�तिलिखत बनलं.

आता हे कोण �कािशत करणार हा मा�यापुढे मोठा ��न होता. सव�कडून

नकार आला, कारण असा िवषय कोण�याही िव�ापीठा�या अ�यास�मात

न�हता. शेवटी िनराश होऊन एक िदवशी मी ते बाड मा�या हातानं सूरसागर या

बडो�ातील तलावात फेकून िदलं. मा�या जीवनाचं एक पव� संपलं.



माझ ह�तिलिखत नाहीसं के�यानंतर�या आठवडाभरात ि�िटश

कौ��सलची इंगलंडमधील अ�यासाथ� जा�यासाठी लागणा�या अज�साठी

जािहरात वाचली. �यात तु�ही कुठलं तरी पु�तक �कािशत केलं असलं पािहजे

अशी अट होती. मा�या मनात कालवाकालव झाली. या िनराशेत माझे एक

�काशक िम�, मी लहानसं पु�तक िलिहलं तर छाप�याची �यव�था कर�यास

तयार झाले. पु�तक छापलं गेलं The Groundwork of Modern Logic (1959)

या नावानं. �याच वष� मी इं�लंड�या भूमीवर पाय ठेवले.

माझे वडील इं�लंडम�ये १९३०-३३ या वष�त नोकरीिनिम�ाने रािहले

होते. �यां�या त�डून ितथ�या जीवना�या अनेक गो�ी मी लहानपणापासून

ऐक�या हो�या. �यानंतर कॉलेजात ि���सपल रोम�स, �ा�यापक िटळक, �ा.

साळगावकर यां�याकडून इं�जी सािह�याचे पाठ घेतले होते. �यामुळे

लंडनमधील �या हॉटेलात रा�ी येऊन ठेपलो ितथ�या राह�या�या खोलीची

िखडकी सकाळी सात वाजता उघडून वड��वथ� कवीनं वण�न केले�या �या

शहरा�या िवशाल �दयाचं �पंदन अनुभवून मी माझं ितथलं जीवन सु� केलं.

मा�या जीवनाचं हे दुसरं पव� होतं.

�थम काही मिहने लंडन िव�ापीठातील MT (Machine Translation)

या िवभागात �ा�यापक अ◌ॅ�बी व िकलिम�टर यां�या हाताखाली

सायबरनेिट�स या िवषयाचा अ�यास केला; नंतर क� ि�ज व ऑ��फड� या

िव�ालयांत �ा. अ◌ॅलन व बरो यां�याबरोबर इंडो-युरिपअन व सं�कृत यांचा

अ�यास केला; व शेवटी ए�डबरा िव�ालयात डॉ. हॅिलडे यां�या हाताखाली

‘भाषा व समाज’ या िवषयावर संशोधन केलं. हे सारं �ान मी कणाकाणांनीच

न�हे तर पोती भरभ�न घेतालं, पॅरीस व िजनीवा येथील सो�युर�या �या�यान-

वग�चं मंिदरं �हणून दश�न घेतलं व शेवटी ‘कथ�ज’ या �टीमरनं भारताकडे

ये�यास िनघालो. एका िवशाल �ानसागराकडून भारता�या एका कुजले�या

गटार गंगेत-जाऊन पडणार या दु:खानं शेवटचे अ�ू ढाळले.



मा�या जीवना�या ितस�या पव�ची अपेि�ली होती तशीच सुरवात झाली.

इकडे आड, ितकडे िवहीर या �हणीचा अनुभव घेत माझे इं�जी िवभागातील

�थान व अिधकार डळमळीत कर�या�या कारवाया मी तेथून परत�यापूव�च

सु� झा�या हो�या. वरची जागा मला न देता िशफारसीने बाहेर�या

उमेदवारास िदली गेली. M. A. ला सव� पेपस� इं��लशम�ये असणारा फ�त मीच

या िवभागात होतो. ओ�ड इं��लश, िमडल इं��लश दो�ह�वर माझे खास �भु�व

अस�यामुळे मा�या कारकीद��या पिह�याच वष�पासून ए�. ए. ला मी िशकवीत

आलो; ते पेपस� अ�यास�मातून काढून टाकून माझा गौरव �कवा यश कमी

कर�याने आपोआप माझे मह�व कमी क�न आट�� फॅक�टीमधून माझी बदली

फॅक�टी ऑफ टे�नॉलॉजी येथे केली. हा एक�कारे मानभंग होता. दुसरीकडे

भाषािव�ान �ा न�या िवभागात मु�य अ�यापक �हणून दुस�याच एका नावाचा

उ�ेख कानी आला. मी इं�जी िवभाग सोडला व कुठलीही बढती न अपेि�ता

भाषािव�ान िवभाग चालू केला.

भाषािव�ान या िवभागात मी वीस वष� काम केलं. िवषय अवघड, थोडा

गिणती �व�पाचा यामुळे सािह�य िवभागांनी िव�ा�य�ना घाबरवलं : “तुमचा

�लास जाईल!” यामुळे जे िव�ाथ� लाभले ते परदेशातून येणारे. तरीपण जे

काही न�यानं सांगावसं वाटलं �यासाठी अनेक सं�थांनी मला आमं�ण देऊन

मान िदला याब�ल मला �यांचे आभार मानायला हवेत. टाटा इ���ट�ूट ऑफ

फंडाम�टल िरसच� या सं�थेतील संगणक िवभागाचे मु�य डॉ. नर�सहन यांनी

‘पािणनी�या सू�ांचे गिणतीकरण’ या िवषयावर माझी �या�याने घडवून

आणली, टाटा इ���ट�ूट ऑफ सोिशअल साय��सझ या सं�थेचे डायरे�टर

डॉ. गोरे यांनी ‘भाषा व समाज’ या िवषयावर माझी �या�याने ठेवली; अलीगढ

मु�लीम िव�ापीठातील पदाथ�िव�ान िवभागाचे �मुख (नंतर उपकुलपती) डॉ.

रईस अहमद यांनी माझी ‘गिणती भाषािव�ान’ या िवषयावर �या�यानं

योिजली; मंुबई िव�ापीठाचे डॉ. बॅनज� यांनी ‘िव�सन �या�यानमाले’साठी

मला िनयु�त केलं; डे�न कॉलेजनं न�यानं सु� केले�या �ीमती राधाबाई क�े

�मृित-�या�यानांना मला बोलावून मान िदला. या सव�चे मन:पूव�क आभार



मानताना मला हे कबूल करायला हवं की �या काळात या िनरिनरा�या

�या�यानांत मी जे िवचार मांडले ते �या-�या काळाशी सापे� होते. ते आता जुने

झाले आहेत व �या गिणती तक� शा�ा�या भूिमकेव�न मी ते मांडले तीही आता

पु�कळ मागे पडली आहे. िवशेषत: संगणका�या �वेशानंतर आजची सारी

�ान�यव�था बदलली आहे. �ो. बरो यां�या पु�तकासंबंधी बोलताना मी �यांना

�हटलेलं आठवतं की �यांनी �यात पािणनीपूव�ची �याकरण-�यव�था �प� केली

नाही तसच पािणनीनंतर काय झालं हेही मांडलं नाही. �यामुळे पािणनीचं

भारतीय भाषा�यासातील �थान व �याचं �दान अ�प�च रािहलं आहे.

नोकरीतून िनवृ� होताच हे काय� मी करायचं ठरवलं. तसं प�ही मी डॉ.

बर�ना पाठिवलं. �यांचा आशीव�द आ�यानंतर िव�ापीठ-अनुदान आयोगानं

मला या संशोधनासाठी मदत पाठिवली. �थम माझी भूिमका मी छोटेखानी

पु�तकात- The Prtiakhya Tradition and Modern Linguistics, (1981) –

�प� केली व संशोधन पूण� झा�यानंतर माझं Pre-Pninian Linguistic

Studies, (1990) हे पु�तक �िस� झालं.

या पुढील संशोधनासाठी मी िशमला येथील ‘भारतीय उ� अ�ययन

सं�थान’ या िठकाणी जा�याचा ठरिवलं. िशम�यातील दोन वष�चं वा�त�य

इं�लंड�या खालोखाल सं�मरणीय ठरलं. पूव��या ‘�हॉइसरीगल लॉज’ मधील

दोन सुशोिभत दालानांतलं जीवन, िवशाल �ंथसं�हालय, सुंदर उ�ान,

िहमालया�या िशखरांचं रोज िमळणारं दश�न, िव�ान मंडळ�चा सहवास व

सं�थेचे त�कालीन डायरे�टर डॉ. �ेवाल यांची द�ता यामुळे िशम�याचे

वा�त�य न�या िवचारांना पोषक ठरलं. या सं�थेतफ�  मी जे संशोधन केलं ते

Methodology of Socio-Historical Linguistics या नावानं १९९६ म�ये �िस�

झालं. ‘भाषा’ व ‘भाषािव�ान’ या िवषया�या एकोणीसा�या शतकातील

अ�यासातील उणीवांचा �यात सिव�तर िवचार केला असून सो�युर�या

िवचारांना न�यानं समज�यािशवाय भाषािव�ान पुढे पाऊल टाकू शकणार नाही

हे �प� केलं आहे.



भारतीय भाषा�यासात िजवंतपणा आणायचा असला तर जसा भारतीय

परंपरेचा संपूण� वै�ािनक अ�यास �हायला हवा तसं भाषािव�ानाला ‘िव�ान’

�हणवून �यायचं असलं तर आज�या संगणक ‘आ�ावल�च’ व पािणनी�या

सू�प�दतीचं नवं गिणत रचायला हवं. याचं िववेचन कर�यासाठी िशम�या�या

अ�ययन सं�थेनं एक चच�स� योिजलं परंतु या चच�स�ात भाग घे�यासाठी

जीवनाव�यक न�या दमाचे संगणक–िवशेष� येणारे होते ते आले नाहीत. जी

मंडळी आली ती �ढ पािणनीय �याकरण अ�यासणारी. �यामुळे माझं समाधान

झालं नाही. जे �बंध वाचले गेले ते Essays on Panini (1998) या नावानं मला

संपािदत क�न �िस� करावे लागले.

पु�हा एकदा मी ‘भाषा’ या िवषयािवषयी व �या�या वै�ािनक

अ�यासािवषयी माझी भूिमका सो�या प�तीनं मांडावी असा माझी प�नी

अलकनंदा िहचा आ�ह होता. ितनं �यासाठी हवा तो मराठी िलिह�याचा सराव

मला �हावा यासाठी जे पिर�म घेतले �याब�ल मी ितचा आभारी आहे. मराठीत

एखादा यो�य अथ�� छटा असलेला श�द शोधून काढ�याचं कठीण काम ितनं

केलं आहे. Orientalism ला ‘पूव�िभगम’ हा ितनं सुचिवलेला श�द सव�सामा�य

होईल अशी आशा आहे.

या पु�तका�या लेखनाची सु�वात चांग�या िदवशी व पिव� िठकाणी

�हावी या सिद�छेनं माझे पूव�चे िव�ाथ� व आता आमची आसथेनं िवचारपूस

करणारे िम� �ी. �काश का�ेकर हे आप�या मोटारीनं आ�हांला ग�डे�र या

परमहंस पिर�ाजक वासुदेवानंद सर�वती यां�या पिव� तीथ��थानी िद. ४

न�ह�बर १९९७ या िदवशी घेऊन गेले. तेथील द�मंिदरात बसूनच मी या

पु�तकाचं पिहलं �करण िलिहलं.

माझं हे पु�तक िलहून पूण� �हावं यासाठी �यांनी भाषािव�ान हा �वत:चा

िवषय नसतानाही अतोनात पिर�म घेतले ते �हणजे �ी. िनिशगंध देशपांडे.

न�या न�या वै�ािनक �ंथाचा सतत भरणा ते मा�याकडे करीत रािहले �यांची



सुक�या सौ. मुकुल ितनं िव�ुत-लेखनाचं अवघड काय� अंगीकारलं. या सव�

कुटंुबाचे आभार मानावे िततके थोडे!   

महारा�� शासन पुर�कृत रा�य मराठी िवकास सं�थे�या संचालक डॉ.

सरोिजनी वै� यांनी पु�तका�या �िस�ीसाठी जी आ�था दाखिवली ित�याब�ल

मी �यांचा अ�यंत ऋणी आहे.

िदनेश द. माहुलकर

१०.मयूर अपाट�म�ट, फ�ेहगंज,

बडोदा -३९० ००२

 



��तावना

‘भाषा’ हा या पु�तकाचा मु�य अ�यास-िवषय आहे. गेली दोन-अडीच

लाख वष� माणूस भाषा बोलत आला असला तरी ‘भाषा’ या गो�ीिवषयी

जाणीवपूव�क केलेला ितचा िवचार गे�या चार-पाच हजार वष�वधीतलाच आहे.

जैिवक���ा माणूस हा पशु असला तरी इतर पशूंपे�ा तो वेगळा व अिधक

समथ� झाला तो केवळ भाषेमुळेच. मानवाचा िवकास�मातलं भाषेचं हे मह�व

ल�ात आ�यापासून त�व�ांनी भाषा�यासाकडे आपलं ल� वळिवलं.

अलीकडील काळात, �हणजे गे�या दोनशे वष�त, हा भाषा�यास ‘िव�ान’ या

पदवीला पोचला आहे.

भाषा�यास हा ‘भाषािव�ान’ के�हा झाला याची कालमानातील सीमारेखा

जरी ठरिवता आली नाही तरी �या सम�येमुळे हा अ�यास िव�ाना�या दालनात

दाखल होऊ शकला ती सम�या आजही अगदी ताजी आहे. ती अशी की,

जैिवक���ा माणसं इथून-ितथून सारखी असली तरी �यां�या भाषा वेग�या

का? सदासव�काळ –सव�� माणसं एकच भाषा का बोलत नाहीत? मानवी

भाषां�या या वेगळेपणाचं कारण युरपात�या िव�ानांनी आप�या धम��ंथात

आढळणा�या काही िम�य क�पना मा�य राखून ��ापूव�क �वीकारलं. परंतु

अठरा�या शतका�या सु�वातीपासून ��ेऐवजी बु�ी ही �यांना �े� वाटू

लागली. �याच सुमारास पूव�कडील देशांशी �यांचं दळणवळण वाढू लागलं.

हजारो मैल दूर पूव�कडील देशात युरपात�या भाषांपे�ा अगदी वेग�या भाषा

असतील या सव�सामा�य क�पनेनं �यांनी भारता�या भूमीवर पाय ठेवले. पण

आ�य� हे की भारतात �यांना अगदी वेगळी भाषा आढळ�याऐवजी �यांना ठाऊक

असणा�या �ीक, लॅिटन, जम�िनक या भाषांसारखीच, �कबहुना �यांची बहीण

शोभेल अशी, सं�कृत भाषा आढळली. भाषा ‘वेग�या’ का या ��नाला कलाटणी

िमळून भाषा ‘सार�या’ का असा ��न आता �यां�यापुढे उभा रािहला.

युरपात�या भाषा�यासात हा ��न िनम�ण झाला तो मु�य�वे पूव�कडील



सं�कृत�या �ानामुळे. येथूनच भाषा�यासाचं �व�पांतर भाषािव�ानात होऊ

लागलं असं �हणायला हरकत नाही; इतकंच नाही तर युरपात�या

पूव�िभगमाची (Orientalism) मुहूत�मेढही �याच �णी रोवली गेली. पूव�कडील

सं�कृत�या सं�पश�मुले सा�या भाषा�यासानं वै�ािनक वळण घेतलं ही घटना

आज�या िव�सं�कृती�या अ�यासाचा मह�वाचा भाग ठरली आहे. भारता�या

इितहासात तर ितला गौरवाचं �थान िदलं जातं.

आप�या का�यभाषेचं वण�न करताना मोरोपंतांनी ितला ‘सं�कृत-�ाकृत-

िमि�त या�तव कोणी �हणेल ही कंथा’ असं �हटलं आहे. सं�कृत-�ीक-लिटन-

जम�िनक-िमि�त भाषािव�ानाची पिहली कंथा �गट झाली ती �ा�झ बोप

(इ.स. १७९१-१८६७) या िव�ाना�या इ. स. १८१६ त �िस� झाले�या �ंथात.

सं�कृत भाषा व ितचा प�तशीर �याकरणा�यास हा �ाचीन काळापासून आप�या

देशात�या िश�णातला मह�वाचा िवषय असला तरी या अ�यासाला एक नवं

बौि�क क�दण पुरािव�याचं काम युरोपात�या िव�ानांनी बोप�या या �ंथपासून

सु� केलं हे मा�य करायला हवं. सं�कृत�या �ानाचा उपयोग अशा यो�य �कारे

�हावा ही आ�हांला अिभमान वाटावा अशी गो� होती. तसा अिभमान भारतीय

िव�ानांनी उघडपणे �य�त केला आहे. परंतु िव�ानांनी मा� हा अ�यास

आप�या िव�ान िवषया�या त�व�ानात एक मह�वाचं पिरवत�न आणणारा ठरेल

ही जाणीव ते�हा न�हती व अ�ापही नाही . तशी ती �हावी हा हे पु�तक

िलिह�यामागचा �ांजल उ�ेश आहे.

आज�या िव�ाना�यासामुळे जो एक कूट��न आहे तो असा की िव�ात

अशा अनेक �यव�था आढळतात �यांचं �व�प, आकाशात�या ढगांसारखं,

खूपसं संकुिलत (complex), अ��थर व चंचल असतं. अनेक खगोलीय,

जैिवक. रासायिनक �यव�था संकुिलत व चंचल असतात. पूव� अशी एक

क�पना होती की हे सारं िव� व �यातील िविवध �यव�था घ�ाळात�या

यं�ां�माणे सुघिटत, सुिवरिचत आहेत. कोप�नकस, गॅिलिलओ, �यूटन हे

िव�ानीच न�हे तर �लेटोपासून का�टपय�त�या त�व�ांनीदेखील हीच मा�यता



�गत केलेली आढळते. ित�या आधारावरच युरपची सारी यांि�क सं�कृती

उभारली गेली. १८८० नंतर�य युगात जे�हा िव�ान �वेश केला ते�हा ही ��ा

हळूहळू कमी होत गेलेली आढळते. �यानंतर�या काळात युरपात�या वैचािरक

जगात दोन िविच� िवरोधी गट आढळतात: भाषां�या वैिव�यातून, तुलना�मक

–प�ती वाप�न, सुघिटतता घडिवणारा भाषािव�ान�चा गट. व सुघिटत

संरचनां�या क�पाकडून संकुिलततेकडे झुकणारा पदाथ�िव�ान�चा गट.

भाषािव�ान�नी ‘इंडो –युरिपअन’ ही एक�प सुघिटत कृती घडिवली.

याउलट �यूटनला बाजूला सा�न पदाथ�िव�ान�नी खगोल व परमाणू

यां�यातील संकुल �यव�था �गट के�या. १९२५ �या सुमारास भाषािव�ान��या

‘इंडो –युरिपअन’ या कृतीला भेगा पडू लाग�या; १९४५ त�या अणु –�फोटांनी

संकुल –�यव�थांचं नवं िव� िनम�ण झा�याची �वाही िदली. १९५० नंतरचं

िवसावं शतक ‘�यव�था’ या क�पावर आधारले�या न�या बौि�क संिहतेत

‘उ� गम –व –िवकास’ या िस�ांताचा अ�यास कसा करावा या रह�यात

ग�धळून गेलेलं आढळतं.

एखा�ा सम�येनं जे�हा िव�ांनी ग�धळून जातात ते�हा ते आधारासाठी

आप�या �े�ात�या पूव�सूर��या िवचारांचा पुन�वचार क� लागतात. या

उ�ेिखले�या दोन िव�ानी गटांनी �या पूव�सूर�चा न�यानं शोध सु� केला ते

�हणजे भारताचा पािणनी (इ.स.पू. ४ थं शतक) व युरपचा यु��लड (इ.स.पू. ३

रं शतक) दोघांम�ये एक शतकाचं अंतर होत तरी �यां�या अ�यास प�तीतील

त�वं जवळजवळ सारखीच होती. फरक होता तो केवळ �यां�या अ�यास –

िवषयांचा. पािणनीचा अ�यास –िवषय ‘भाषा’ (�यानं ितला कुठलंही नाव िदलं

नाही) हा होता; यु��लडचा िवषय ‘भूिमती’ हा होता. उपयोग द ृ��ा भूिमतीचा

अ�यास िव�ानात �ह�वाचा व �यापक बनला; पािणिन�या भाषेचा वापर

भारताची सं�कृती बदलत गेली तसा थो�ा िव�ानांपुरता मय�िदत रािहला.

जे�हा पा�ा�य िव�ान�नी या दोघां�याही अ�यास प�तीची तुलना केली ते�हा

�यांना असं आढळून आलं की हे थोर िवचारवंत १९५० नंतर�या िवसा�या



शतकात अवतरले तर ते एकमेकांना समजू शकतील इतकंच नाही तर �यां�या

अ�यासप�ती न�यानं आका� लागले�या िव�ानांना माग�दश�क ठ� शकतील.

िव�ाना�यासात ‘पूव� �हणजे पूव� व पि�म �हणजे पि�म ’ असं नसून पूव�-

पि�मसार�या दुहीतून बाहेर पडून �थल-काल-समाज अस�या

पिरमाणांपलीकडे �तीका�यासात उडी मार�यािशवाय गती-��थत�ची सम�या

कोण�याही िव�ानीला सोडिवता येणार नाही. ख�या िव�ाना�यासाला कुठलंही

कंुपण सहन होत नाही. यु��लड�या पूव�-धरणांना िझडका�न भूिमतीनं मु�तता

िमळिवली होती. याची �वाही फेिल�स �लेइन यानं आप�या वया�या अव�या

तेिवसा�या वष� एरलांगेन िव�ापीठात िदले�या �या�यानात (इ. स. १८७२)

िदली होती. सो�युर �या वेळी लेइपिझग िव�ापीठात अ�यासासाठी दाखल

झाला होता. �या�या कानांवर हे श�द पडले असतील असं मानायला हरकत

नाही. िव�ाना�या अ�यासातून ‘दुही’ (dualities) काढून टाका�या अशी सूचना

�यानं आप�या �या�यानात केलेली आढळते इतकचं नाही तर �तीका�यासात

उडी मार�यािशवाय भाषािव�ान �गट व �गत होणार नाही हेही सांिगतलं

आहे. �विनशा�, �याकरण, श�दशा�, तौलिनक भाषा�यास ही �या�या

काळातील भाषािव�ानाची कंुपण ं होती. अशीच काही कंुपण ं पािणनी�या

काळातही असावीत. ती तोडून पुढे जा असा संदेश �यानं आप�या

भाषािव�ानिवषयी�या ‘अ�ा�यायी’ या �ंथा�या पिह�या सू�ातील पिहला श�द

‘वृि�:’ यात िदला आहे. मा�या या पु�तकाचं शीष�क �हणून मी तो श�द योिजला

आहे; तो अिधक अथ�वाही ठरावा अशी अपे�ा करतो; �कबहुना तो श�द नसून

एक मं� आहे असं मला वाटतं.

गिणता�यासात यु��लड मागे पडला हे खरं, परंतु तो िवसरला गेला

नाही. आजही भूिमतीचा आ� �णेता �हणून �याचा उ�ेख गिणती व िव�ानी

करीत असतात. �या�या तुलनेत पािणनी तसंच सो�युर मानायला हवेत.

सो�युर अकाली वारला. �या�या िशकवणुकीचं पु�तक �या�या िव�ा�य�नी

वग�त केले�या �या�यानां�या न�दीव�न जुळवाजुळव क�न छापलं ते १९१६



साली �� च भाषेत. �याचं इं�जी भाषांतर १९६० साली �गट झालं. ‘भाषा ही

एक �तीक–�यव�था आहे’ हे �या�या िशकवणुकीचं आ�सू� समजाव�याला

रोलंड बाथ� व जाक देिरदा यांचे �ंथ �गट �हायला आणखी एक दशक लागलं.

पािणनीचंही असचं झालं. पािणनीनं वापरलेला ‘वृि�:’ हा श�द फार

सूचक आहे हे सं�कृत�ांना मािहत आहे. पण �याभोवती अनेक िम�यांचं धुकं

पसरलं गेलं. आप�या �वत:�या �यव�थेला एक िनयम मोडून पािणनीनं हा श�द

वापरला आहे असं सांगणारे �याकरणकार आपला हा मोठा शोध आहे असं

मानतात.

पािणनीनं आप�या �ंथारंभी कोण�याही देव –देवतेला नमन केलं नाही

असं �याला ‘पणी’ (�यापारी) मानणारे लोक तो श�द ल�मीवाचक मानतात.

गु�िश�य परंपरा मानणारे लोक या श�दानं तो आप�या िश�यांना आशीव�द देत

आहे असं मानतात. पण ‘वृि�:’ हा श�द गिणती अथ�चा आहे व एखा�ा

िव�ानीलाच तो एक अथ� �य � त करावासा वाटेल. �याचा अथ� ‘वाढ’, ‘िवकास’

असा आहे. �याचा िवकास �कवा वाढ होते असा िनसग�सृ�ीतला वृ�–वेली

यासारखा असतो. पािणनीचा अ�यास–िवषय भाषा होता. आप�या या

अ�यास–िवषया�या अंतरंगात �याला ितचं जे दश�न झालं ते ित�या सदैव

नविन�मित�म त�वांचं. या त�वांचं �ोतक �हणून �यानं हा श�द वापरला असं

�हण�याचं धाडस मी क� इ��छत आहे. नदी ही �या�माणे पव�तात�या

कुठ�यातरी अग�य दरीतून उगम पावते व सदैव पुढे-पुढे आपला माग� िवकिसत

जाते, तीरावर राहणा�या �ाणी वन�पती यांना आप�यात सामावून, बाजू�या

�देशांना फल�ूप करीत वाहत राहते �या�माणे भाषा आपला उगम सु�त ठेवून

पुढील िवकास साधत राहते, अिधकिधक िवशाल होत राहते असं काहीसं

पािणनीला सूिचत करायचं असेल का?

भाषे�या ‘उ� गम-व-िवकास’ यां�यािवषयी�या तक� िवतक��या जा�यातून

या श�दाला सोडवून �याला वरील अथ�नं भाषािव�ानात दाखल केला तर



भारतीय भाषािव�ानाचा तो एक �े� मं� होऊ शकेल इतकंच नाही तर पा�ा�य

िव�ान�ना �यां�या आज�या ‘िवकसनशील �यव�था’ (developmental

systems) या अ�यासात माग�दश�क होऊ शकेल असं मला वाटतं. एके काळी

मा�य भाषा�यास हा आप�या अ�यास-िवषयातील िनयम व �यांचे अपवाद हे

��न सोडिव�यात गक�  होता; मग तो आप�या अ�यास-िवषयाचे घटक व

�यां�या संरचना शोध�यात म�न झाला; �यानंतर तो आप�या अ�यास-िवषयाचा

‘उ� गम-व-िवकास’ कसा झाला यांची रह�यं शोध�यामागे लागला. आज�या

भाषािव�ानापुढे जो ��न आहे तो असा की मानवी म�दूत घडणारी ‘भाषा’

नावाची �ि�या ��थती आहे की गती? ��थती असेल तर कोणताही संगणक

ितला आ�मसात क�न ित�याहून वरचढ ठरेल, पण गती असेल तर ितला

संगणकाला चीत क�न �वत:चा िवजय िस� करावा लागेल.

हा ��न मी िनम�ण केला आहे असं नाही. वर �या ‘�यव�था’ या क�पाचा

उ�ेख केला �या�या अ�यासातून हा ��न िनम�ण झाला आहे. ‘�यव�था’ या

क�पावर अिधि�त असणारं सारं िव�ान आज अशा एका िवचाराशी येऊन

थबकलं आहे की हे सारं िव�च� सदैव गितमान असताना माणसाला �याला

थांबव�याचं, �या�या गतीची ��थती कर�याचा मोह का वाटतो? एका त�व�ानं

एका सुरवंटाला ��न केला: ‘तू तु�या शंभर पायांनी कसा चालतोस? सुरवंट

िवचारात पडला. िबचारा जसजसा िवचार क� लागाला तसतशी �याची गती

बंद झाली व चालू लागताच �याचा िवचार बंद पडला! मानवा�या आज�या

�ाना�यासात असं काहीसं घडत आहे व या सम�येतून बाहेर पडायला माणूस

कुठलातरी बौि�क माग� शोधत आहे.

भाषािव�ान सु� झालं ते अशा िवचारानं की भाषेचा उगम एकच आहे.

पण नदीला जसे फाटे फुटतात तसे काल-व-�थल या पिरमाणांमुळे भाषा

वेग�या बन�या. �या सव�त काहीतरी सा�य आढळतं. ते�हा या सा�याचा

अ�यास क�न �यां�या घडले�या पिरवत�नाचे िनयम हाती लागतील व �यां�या

आधारानं �यांचा उगम ��य�ात सापडला नाहीतरी तो क�पनेनं रचता येईल.



या �य�नासाठी भाषािव�ान�ना आपली पिहली पावलं टाकावी लागली ती

�याकरणा�यासांनी रचले�या ��थर िनयमां�या अधारांनी, सं�कृतचे संिधिनयम

अगदी बालसुलभ �हणून ते �थम हाती आले. �यां�या िनयमाव�या बनिव�या

गे�या. पण काही अपवादांनी आपली डोकी वर काढली. �यांना �ंथां�या

पानां�या पदतळी घातली. पण जसजसा हा ह�यास वाढला तसतशी भाषां�या

अंतरंगातून भलतीच भूते बाहेर पडली. एक +�वशित यांचा संधी ‘एक �वशित’,

पण मग एक +दश यांचा ‘एकादशी’ का? ‘अव +गा�’ या धातूचा �योग

‘अवगा�’ असा असताना कािलदासाने ‘वगा�’ असा केला तो कोण�या

िनयमानं? भाषे�या ‘पिरवत�ना’ चा (change) ��न सोडिवता–सोडिवता

युरपातले भाषािव�ानी थकले. �ुगमानसार�या �े� भाषािव�ानी�या शेवट�या

लेखनात ही कबुली आढळते.

खरं पाहता या सम�येचा उकल अगदी सोपा होता. पण �यासाठी पूव�कडे

पािणनी व �या�या अ�यासाची परंपरा न�यानं हाताळयला हवी होती. पािणनीनं

आप�या �ंथात ‘पिरवत�न’ हा श�द वा क�प वापरलेला नाही. ‘�’ चा ‘�’ होतो

असं तो कधीही �हणत नाही. � �या ऐवजी � �ित�ािपत होतो असं �हण�याची

�याची �था आहे. �या�या या �थेत फार मोठा ता�कक अथ� होता.

जैिमनीसार�या मीमांसकाला तो चटकन कळला. ‘द�य�’ या श�दात

‘दिध+अ�’ असे घटक आहेत, परंतु इथं ‘इ’ चा ‘�’ असा ‘िवकार’ (पिरवत�न)

होतो असं �हणण ं चुकीचं आहे, ‘इ’ �या ऐवजी ‘�’ असं ‘वण��तर’ आहे असं

�हणायला हवं असं तो सांगतो.

पा�ा�यांची िदशाभूल झाली ती पािणनीची ‘�यव�था’ �याला नको �या

काटेरी �याकरणी कंुपणात अडवून ठेव�यामुळे झाली. पािणनीनं जसं आपण

िजचा अ�यास केला �या भाषेला नाव िदलं नाही तशा काल–�थल–मय�दाही

आख�या नाहीत. �या भाषेची सू� �यानं रचली ती एक चंचल गितमान गो�

होती. घटका- घटकांनी व �यां�या संरचनांनी चंचल, िजवंत राहणारी,

�वत:ला घडवत राहणारी गो� आहे याची �याला जाणीव होती. वेदकाळात



‘िवशाखा’ असा एका न��नामाचा एकवचनी �योग होता, आता ‘िवशाखे’ असा

ि�रचनी �योग होतो असं सांग�यानं �यानं आप�या काळातील

खगोल�ानातील �गतीचा पिरचय आपणाला क�न िदला आहे. �या�या या

�थेमुळे �या�या िश�यांनी �या�या न�या न�या ‘वा�तकां’ ची भर घातली. �यांचं हे

करण ं न�यानं येणा�या �याकरणकारांना पसंत पडलं नसावं. याचं कारण मूळ

िनयमांपे�ा व�तकांचीच गद� वाढेल अशी �यांना भीती वाटली असावी. �यां�या

या भीतीचं मूळ ‘�यव�था’ या िवषयात�या एका उदाहरणानं समजिवता येईल.

�ीक त�व�ानात अशी एक सम�या आढळते की, समजा एक जहाज आहे व

�याची एकेक लाकडी फळी रोज काढून ित�याजागी नवी फळी जोडली जाते.

याव�न ते जुनं जहाज नवं के�हा झालं हे तु�ही सांगू शकाल का? आधुिनक

�यव�थां�या अ�यासात असे ग�धळात टाकणारे अनेक ��न िनम�न झाले आहेत.

�याला ‘रसेलचा िवसंवाद’ �हणतात तो देखील असाच आहे. रसेल �हणतो :

एका िविश� गावी एक �हावी आहे तो अशा माणसांची दाढी करतो की जे

�वत:ची दाढी करीत नाहीत. मग तो �हावी �वत:ची दाढी करतो की नाही?-

तु�ही काहीही उ�र �ा : ‘हो’ �कवा ‘नाही’, तु�ही भाषे�या एका िवषच�ात

सापडता.

भाषेची ‘�यव�था’ ��थर कर�यामुळे असं घडतं हे ल�ात आ�यामुळे

पािणनी आिण सो�युर यांनी ितचं ��थतीकरण टाळून ितला �तीक-�यव�थेत

�थापन केली व ित�या �यव�थेची पेटी बंद कर�याऐवजी ती उघडी ठेवली.

यामुळे कोण�याही �यव�थेचा ‘उगम-व-िवकास’ हा ��न डावलला जाऊन

�याऐवजी ित�या नविन�मती�म त�वांचा अ�यास, �यां�यात घडिव�या

जाणा�या रचना व रचनांचं रचना�तर कसं होत राहतं हा िवकास�म अ�यासता

यावा.

भाषािव�ानाला अशा परो�रीतीनं हाताळता यावं या उ�ेशानं पािणनीनं

भाषा व ित�यात�या संगती समजिव�यासाठी एक ‘पराभाषा’ (meta-

language) िनम�ण केली. यु��लडनंही एक पराभाषा िनम�ण केली व



ित�यायोगे तो आप�या अ�यासिवषयातील िस�ा�तां�या िस�ी साधू शकला.

पािणनीला �या िस�ी अिभ�ेत हो�या �या यु��लड�या िस���माणे गिणती

�व�पा�या न�ह�या. आप�या सा�या सू�ांचा (algorithms) ‘संगणक’ पािणनी

�वत: बनला व �याची सू�ं ही �यात�या ‘�मृित’ व ‘आ�ावली’ बन�या.

यु��लड�या िस��ना जसं गिणती �व�प होतं तसं पािणनी�या िस��ना

भाषे�या उपयोिगतेचं �कवा अथ� वहनतेचं ‘गिणत’ अिभ�ेत असावं. पण ते इतकं

गूढ होतं की �याचा ठाव घेण ंश�य न�हतं. पािणनी�या या सा�या �य�नाचा रोख

जाणणारा एक िव�ान होऊन गेला तो �हणजे धारा-नरेश भोजदेव (११ वं

शतक). सर�वती-कंठाभरण’ या आप�या �याकरण-�ंथात �यांन या परंपरेचं

सात�य �गट केलं आहे व िजथं या सात�याला खीळ बसते – आधुिनक भाषेत,

जे�हा हा संगणक बंद पडतो – अशी �थळं िनि�त केली आहेत.अशी िठकाणं

भाषेची ‘�यव�था’ बदल�या�या खुणा मान�या आहेत. ‘िवक�प’ हे �या

�यव�थेचा बदलता �म �य � त करणारी त�वं मानली आहेत. आधुिनक

कालमानतं� वाप�न ती भाषा कुठ�या गतीनं व �कारानं बदलत गेली हे

�थूलपणे ठरिवण ं श�य होऊ शकेल. पािणिन-परंपरे�या अ�यासाचं हे रह�य

नंतर�या िव�ानां�या ल�ात आलं नाही. या संबंधात युरिपअन भाषािव�ानात

िववेचन िमळतं, पण �यांना अ�ाप �याचे िस�ा�त बनिवता आले नाहीत.

‘िनरथ�क’ (non-sense) वा�यं बनिव�याचा खेळ काही भाषािव�ान�नी खेळून

पिहला. चो��कीनं एक वा�य बनिवलं : ‘रंगहीन िहर�या क�पना खवळून

झोपतात.’ मग अशा वा�यांना ‘चो��की-वा�ये’ असं �हण�याचा �घात पडला.

पण चो��कीपूव� रसेलनं हा खेळ खेळून पिहला. १९४०त �िस� झाले�या

आप�या एका �ंथात �यानं ‘चतु�कता िदरंगाई िपते’ (Quadruplicity drinks

prorastination) हे वा�य िदलं होतं. कोणताही संगणक असं वा�य िनम�ण

क� शकणार नाही �कवा कोणी ते िनम�ण क�न संगणकाला भरवलं तर तो ते

अथ�हीन �हणून थुंकून टाकील. पण योगायोग असा की गे�या महायु�ा�या

म�यात अमेिरका, इं�लंड, रिशया व �ा�स या रा��ां�या चार पुढा�यांनी एक

भेट-�संग योिजला व यु� चालू ठेवावं की बंद करावं यासंबंधी िवचार-िविनमय



केला. शेवटी �यांनी िनण�य घेतला की हा ��न स�या लांबणीवर टाकावा. �या

वेळ�या लंडन टाई�सनं या चार पुढा�यांचा हा िनण�य जाहीर करताना �यांचा

एक फोटो छापला.�यात �या चौघां�या हातात म�ाचे पेले होते व ते �याचे घोट

घेणार होते. फोटो�या वर मो�ा ठळक अ�रात जे शीष�क छापलं होतं ते :

‘चतु�कता िदरंगाई िपते’. अगदी अथ�पूण�!

संगणकापे�ा मानवी म�दू अिधक िन�मती�म आहे हे वेगळं िस� करायला

नको. जीवना�या अथ�समृ�ीची पेटी कोणी कधीही भाषेने अथवा ित�या

�याकरणानं बंद क� शकणार नाही हेच पािणनी�या ‘वृि�:’ या मं�ाच रह�य

होतं.

‘Colorless green ideas sleep furiously.’ (भारतीय �याकरणकारांनी

अशा वा�यांचा िवचार केला होता. R. H. Robins : A short History of

Linguistics, p.139)

 



१. सोिनयाचा िदवस

�ाचीन काळापासून भाषेसंबंधी �या एका ��नानं माणसाला खूप ग�धळात

टाकलं आहे तो असा की, भाषा वेगवेग�या का असतात? सव��, साव�काल

माणसं एकाचा भाषा का बोलत नाहीत? युरपात�या �या िव�ानांनी या ��नाचं

उ�र दे�याचा �य�न केला �यांनी �यासाठी आप�या ि��ती धम�त�या एका

कथेचा आधार घेतलेला आढळतो. बायबल (जेनेिसस ११) मधली ती कथा

अशी की, पृ�वीवरील माणसांनी देवा�या �वग�पय�त पोच�यासाठी एक उंच

मनोरा बांधायचं ठरवलं. मनोरा खूप उंच उंच रचला गेला आिण एके िदवशी तो

देवा�या नजरेस पडला. आप�याला न िवचारता बांधायला घेतले�या या

मनो�यावर चढून माणसं लौकरच �वग�त पाय ठेवतील हे जाणून देवाला राग

आला. �यानं �या मनोरा बांधणा�या माणसांना शाप िदला की, तु�ही वेगवेग�या

भाषा बोलाल. झालं, लगेच बांधकाम करणारी ती माणसं वेगवेग�या भाषा बोलू

लागली. कोणाचं �हणण ंकोणाला कळेनासं झालं. �यामुळे मनो�याचं बांधकाम

अध�वट रािहलं; माणूस देवा�या �वग�त पाय टाकू शकला नाही.

भाषाभाषांमध�या वेगळेपणामुळे माणसं एकमेकांचं मनोगत समजू शकली

नाहीत, ते�हापासनं ते आतापय�त!

भाषा वेगवेग�या का? या ��नाचं हे उ�र युरपातली माणसं जोपय�त

��ाळू होती तोपय�त �यांना खरं वाटलं. पण सोळा�या शतका�या

सु�वातीपासून �यांना ��ेपे�ा बु�ी �े� वाटू लाग�यानंतर मा� या उ�रानं

�यांचं समाधान होईना. बु�ी ही श � ती �े� मान�यानंतर �ाचीन �ंथ �कवा गु�

यां�यावर िवसंबून राहता येत नाही. कोण�याही गो�ीचा अ�यास अवलोकन व

�योग यां�या सा�ानं कर�याची �यांना न�यानं सवय झाली. जसजशी

युरपकडली माणसं समु�माग�नी इतर देशांकडे जाऊ लागली तशी भाषांची

िविवधता �यांना अिधकच जाणवू लागली. भाषां�या या वैिव�यासंबंधी �यांनी

पु�कळ िवचार केला. परंतु अठरा�या शतकात भारतात पदाप�ण करीपय�त �यांना



वरील ��नाचं बौि�क उ�र सुचलं नाही. ते सुचायला �यां�या हाती एक परीस

लागायला हवा होता तो �यांना भारतात िमळाला. तो परीस �हणजे भारतातली

सं�कृत भाषा.

�या काळात�या भारतात सं�कृत भाषा ही सामा�य लोकांची बोल�याची

भाषा न�हती. ती �ाचीन िव�ानां�या �ंथातली भाषा होती. भारताचं सारं �ाचीन

सािह�य, कला, िव�ान व अ�या�म या भाषेत जोपासलं गेलं होतं. भारतातली

सं�कृती व ितची परंपरा यांचं संर�ण व संवध�न तीन –चार हजार वष� सं�कृत

भाषेनं केलं होतं. या ��ीनं सं�कृत भाषे�या अ�यासाचं मह�व भारतीय

िश�ण�मात �ाचीन काळापासून मा�य झालं होतं.

इितहास���ा पािहलं तर सं�कृत ही काही भारतातली आ� �कवा

अित�ाचीन भाषा न�हे. इ. स. पू. १५०० ते १२०० पय�त�या काळात भरता�या

वाय�य �देशाकडून �या काही जमाती भारतात आ�या �यं�या अनेक बोल�पैकी

ही एक बोली होती. या जमात��या �वेशापूव� भारतात, काही इथ�या, काही

बाहे�न आले�या िन�ॉइड, ऑ���क, �िवड यांसार�या भाषाकुलातील भाषा

बोलणा�या अनेक जमाती राहत हो�या. �यां�या भाषा सं�कृत�याही

अगोदर�या. परंतु या भाषांिवषय�ची त�कालीन काहीही मािहती आज िमळत

नाही. �या भाषा केवळ बोली �व�पात हो�या. इ. स. पू. १५०० �या अगोदर�या

भाषेचे जे काही लेखी नमुने िमळाले आहेत ते �सधू-सं�कृती�या मोञनजो-दडो,

हड�पा, लोथल वगैरे अनेक �थळांतील उ�खननातील अवशेषांत सापडले

आहेत. परंतु या लेखी िच�हांव�न �यांची भाषा कोणती हे ठरिव�या�या

बाबतीत िव�ानांना अ�ाप यश िमळालेलं नाही. यामुळे �याला भारता�या

भािषक भूतकाळाचा अ�यास करायचा आहे �याला आजदेखील सं�कृतपासूनच

सु�वात करावी लागते.

सं�कृतभाषी जमात��या �वेशानंतर भारतातील िविवध जमात�चं, �यां�या

धम�चं, सं�कारांचं, िवचार-भावनांचं जे एकीकरण घडू लागलं �यात सं�कृत



भाषेचं काय� फार मोठं होतं. सं�कृत भाषे�ारा �य�त होणा�या भावना व िवचार

यांची संपदा इतकी िवपुल होती की �या काळातील भारतातील इतर सं�कृती

ितनं भारावून गे�या. सं�कृत�या या संपदेनं �यांनी आप�या भाषा समृ� के�या;

सं�कृतनंही या भाषांना ओव�या मानलं नाही. ितनंदेखील �यांची श�दसंप�ी

हवी ितथं �वीकारली. भाषाभाषां�या या देवघेवीत िवचार-भावनांचं जे संिम�ण

झालं �यानं भारतवासीयांचा मन:�पड घडला गेला.

सं�कृतभाषी जमात�नी आप�याबरोबर आणले�या िविवध बोल�त आपलं

�े� सािह�य रचलेलं होतं. �यांचा आ� �ंथ ‘ऋ�वेद’. िव�सािह�यातील

�ाचीनतम का�य�ंथ �हणून तो �िस� आहे. �यातील ब�याचशा भागांची रचना

भारतात �वेश कर�यापूव� झाली असावी. �यातील िनतांतसुंदर क�पना व

वण�नं, सुमधुर श�द व लय यांना त�कालीनच काय, पण नंतर�या सािह�यातही

तोड नाही. आप�या या सािह�य-संपदेचा �यांना अिभमान वाटावा हे साहिजक

होतं. ित�याइतकं �े� दुसरं काहीही वैभव जवळ नस�यामुळे आप�या या

सािह�य-ल�मीचं र�ण कर�यासाठी �यांनी �थमपासून आटोकाट �य�न केले.

�या काळात �यांना लेखनकला अवगत होती की नाही हा वादाचा िवषय आहे.

�यांना ती अवगत असली तरी भारता�या हवामानात िलिखत �ंथ फार काळ

िटकून राहतील याची खा�ी न�हती. अशा पिर��थतीत �यांनी या सािह�या�या

मौिखक र�णाची जबाबदारी आप�यात�या काही मंडळ�वर टाकली. �यांनी

�या कसोशीनं या सािह�याचं जतन केलं िततकी कसोशी या बाबतीत जगात

इतर� कुठंही आढळत नाही. सािह�यर�णाची �या िव�ानांची ही खंत लौकरच

�या भाषे�या सव�गीण व सखोल अ�यासाची �फूत� बनली.

सािह�याचं र�ण �हणजे ते �या भाषेत रचलं गेलं �या भाषेचं र�ण. �या

भाषेतला एक श�दच काय, पण एक �वनी �कवा आघातदेखील इकडचा ितकडे

न झाला पािहजे. यासाठी दोन गो�ी मह�वा�या असतात. एक, पाठांतर, सारं

सािह�य �मृतीत ठेवायला हवं. �मृतीतही �या�यात फरक होऊ नये, एका

श�दाला जोडून दुसरा श�द आ�यानं साहचय�वशात �यांचं मुळापे�ा वेगळं



िवभाजन होऊ नये �हणून �ाचीन िव�ानांनी पाठांतरा�या िविवध प�ती रच�या,

�यां�या �वन�चा सू�म वै�ािनक अ�यास केला व �या अ�यासाचं ‘िश�ा’ नावाचं

शा� रचलं. दुसरी मह�वाची गो� �हणजे �या भाषेचा िव�ेषणा�मक अ�यास.

या अ�यासाचं काय� िव –आ – कृ �हणजे ‘जोडलेले भाग वेगळे करण’ं,

थोड�यात �याकरण. भाषेतील �वनी व �यांचे �कार, श�द �यांचे वग�, ��यय व

�यां�या �ि�या यांचा िजतका सु�यव��थत अ�यास �ाचीन काळी सं�कृत

भाषे�या बाबतीत झाला िततका जगातील इतर कोण�याही भाषेचा झाला नाही.

हा अ�यास िनि�तपणे के�हा सु� झाला ते सांगण ं कठीण असलं तरी िश�ा,

�ाितशा�य िन� � त या नावांचे �ंथ �याची सा� देत आहेत. या अ�यासाचं

पिरणत �व�प गांधार देशातील शलातुर गावी राहणा�या दा�ी नावा�या �ीचा

मुलगा पािणनी यानं रचले�या ‘अ�ा�यायी’ या �ंथात पाहवयास िमळतं. या

�ंथाचा रचनाकाल सुमारे इ.स.पू. ४५० ते ५०० हा मानला जातो.

भारतातील सं�कृत सािह�या�या संर�णासाठी झाले�या वर

उ�ेिखले�या दोन �य�नांचं िजतक कौतुक आप�याला वाटतं �यापे�ाही

अिधक कौतुक अठरा�या शतकात जे पा�ा�य िव�ान भारतात आले �यांना

वाटलं. सं�कृत भाषेतील सािह�याची मोिहनी �यां�या मनावर पसरली व �यांना

�या सािह�याची केवळ �मृतीनंच न�हे तर कृतीनं, अ�यासानं व अनुवादानं

भरपूर सेवा केली. �यांना खरं कौतुक वाटलं ते सं�कृत भाषे�या

�याकरणा�यासाचं. इतका काटेकोर, प�तशीर अ�यास �यांना व �यां�या

पूव�जांना �वत: �या भाषां�या बाबतीत कधीच साधला न�हता. �हणूनच �या

देशांत पा पािणनीचा �ंथ “मानवी बुि�म�ेची एक �े� अमरिन�मती” ¹ या

श�दांनी गौरिवला गेला.

सं�कृतचा अ�यास करीत असता एक मह�वाची गो� या पा�ा�य

िव�ानां�या ल�ात आली. भाषावैिव�याला सरावले�या �यां�या मनानं दूर-दूर

भारतातली सं�कृत भाषा युरपात�या भाषांपे�ा अगदी वेगळी असेल अशी

क�पना केली होती. पण घडला तो �कार िनराळाच. युरपात�या भाषा आिण



सं�कृत यां�यात हजारो मैलांचं अंतर असलं तरी �यां�या श�दांत �यांना

िवल�ण सारखेपणा आढळला. िफिल�पो सा�से�ी² हा इतािलअन ि��ती

धम��सारक इ. स. १५८३ ते १५८८ �या दर�यान गो�यात रािहला होता. तेथून

आप�या विडलांना िलिहले�या एका प�ात �यानं सं�कृतमधले ‘देव’, ‘सप�’ हे

श�द व सहापासून नऊपय�त�या अंकांची नावं इतािलअन भाषेतील श�दांशी

अगदी जुळती येतात याब�ल आ�य� �य�त केलं. �यानंतर इ. स. १७६७

-६८�या सुमारास भारतातील �� च ि��ती धम��सारक �योरदू³ यालाही लॅिटन

व सं�कृत यां�यात सा�य आढळलं. यासंबंधी �यानं आप�या देशातील एका

िव��सभेकडे पृ�छा केली व उदाहरणादाखल पुढील सं�कृत व लॅिटन श�द

िलहून कळिवले :

सं�कृत            लॅिटन

दान�            dnum

देव�            deus

जानु            gen

म�य�            medius

िवधवा            vidua

यासंबंधात �या िव��सभेकडून �योरदू याला काहीच उ�र आलं नाही.

�वत: �योरदूला मा� अशी ��ा वाटली की आप�या धम�त�या

पुराणकथे�माणे बावेलचा मनोरा बांधायला घे�यापूव� सव� मानवांची भाषा एकच

होती या गो�ीचा हा पुरावा उरलेला असावा. यानंतर नॅथॅिनएल हालहेड⁴

नावा�या ई�ट इंिडआ कंपनीत�या एका अिधका�यानं इ. स. १७७८ साली

‘बंगाली भाषेचं �याकरण’ िलिहलं. �या�या ��तावनेत तो �हणतो : “सं�कृत�या



��दांचं फारसी श�दांशीच न�हे तर लॅिटन व �ीक भाषातील श�दांशी सा�य

पाहून मला फार आ�य� वाटतं.”

युरिपअन िव�ानां�या �वभावात कुठ�याही घटनेमागे �े�ेपे�ा बौि�क

कारण शोध�याची जी िज�ासा जागृत झाली होती ती आता ‘भाषा वेगवेग�या

का?’ या ��नाऐवजी �या�या उलट ‘दूरदूर�या �देशांमधील भाषांम�ये

सारखेपणा का? या ��नाचं िनराकरण कर�या�या मागे लागली. पृ�वीवरील

एकमेकाजवळ�या भौगोिलक िवभागांतील भाषांत थोडाफार सारखेपणा असणं

�वाभािवक आहे, परंतु युरप व अिशआतील भारतासार�या दूर�या �देशात�या

भाषांम�ये बराच सारखेपणा असण ं यामागे काहीतरी गूढ रह�य असावं असं

त�कालीन िवचारवंतांना वाटलं. ई�ट इंिडआ कंपनी�या भारतातील

शासनकाळा�या सुरवातीला कलक�याला �यायाधीश �हणून िव�यम जो�झ¹ या

त�ण वे�श िव�ानाची नेमणूक झाली. इ. स. १७८३ म�ये आप�या वया�या ३७

�या वष� जो�झनं भारता�या भूमीवर पाय ठेवले. जो�झला िविवध भाषा

िशक�याची आवड होती. भारतात ये�यापूव� �याला �ीक व लॅिटन या युरप�या

�ाचीन भाषा, जम�न, �� च, इतािलअन इ�यादी आधुिनक भाषा व अरबी,

फारसी या म�य-पूव�तील भाषा उ�म �कारे येत हो�या. पाठांतरा�या बाबतीत

जो�झची �मरण श�ती अगाध होती. कलक�याला येताच �यानं सं�कृत

िशक�याचा �यास धरला व दोन वष�त ित�यावर उ�म �भु�व िमळवलं.

जो�झला सं�कृत िशक�याची जशी आवड होती तशी भारतातील धम�,

कला, सािह�य, त�व�ान यां�यािवषयी मािहती गोळा कर�याचीही आवड

होती. �यासाठी �यानं भारतात येताच वष�भरात कलक�याला ‘एिशअ◌ॅिटक

सोसायटी’ ही सं�था जानेवारी १७८४ म�ये �थापन केली. या सं�थेत �यानं

रिववार िदनांक २ फेबृआरी १७८६ रोजी एक मह�वाचं भाषण िदलं.

भाषा�यासा�या इितहासात हा िदवस ‘सोिनयाचा’ मानायला हवा. दूर

युरपातील �ीक, लॅिटन इ�यादी भाषा, म�यआिशआतील अवे�तन, फारसी या

भाषा व भारतातील सं�कृत ही भाषा एकमेक�पासून अगदी दूर-दूर असूनही



�यां�यात सा�य का आढळतं, या ��नाला �या काळातील कोणीही िवचावंत

उ�र देऊ शकला नाही. जो�झनं आप�या भाषणात आप�या कुशा�

बुि�म�े�या जोरावर एक ता�कक उ�र सुचिवलं ते असं की या भाषांम�ये जे

सा�य आढळतं ते कुठ�याही दैवी �कवा आक��मक रह�यांमुळे नसून ते एका

ऐितहािसक कारणामुळे आहे. ते कारण असं की या सव� भाषा एकाच मूळ

भाषेपासून उगम पावून इितहास�मात हळूहळू बदलत गेले�या ित�या आवृ�या

आहेत. ती मूळ भाषा जरी आज लु�त झाली असली तरी नंतर�या �या भाषां�या

अ�यासाव�न आपण ितची क�पना क� शकतो⁶.

जो�झनं मांडलेली ही उपप�ी आधुिनक भाषािव�ानाची कोनिशला

बनली इतकेच न�हे तर आधुिनक त�व�ानातील एका मह�वा�या �ानमीमांसेची

ती जननी ठरली आहे. यामुळे ती अ�यंत शा�शु� रीतीनं समजून घेतली

पािहजे.

मनु�याला आप�या संवेदनां�या योगे जी िव�ाची �तीती होते ित�यातून

तो दोन �कारे �ान घडिवतो असं मानलं जातं. एकाच वेळी �कवा एकामागून

एक अशा �मानं घडणा�या काही घटनांमधला संबंध आप�या अनुभवास पु�कळ

वेळा आला तर तो नेहमी सव�� तसा असतो असं �ान मानवी मनात घडिवलं

जातं. उदाहरणाथ�, दूर अंतरावर कोणी तोफ फोडली तर आपणाला �थम

�काश िदसतो व नंतर आवाज ऐकू येतो. अनेकदा असा अनुभव आला तर

आपण असं एक व�तुिन� िनरी�ण रचतो की �काश आिण �वनी यां�यात �काश

हा �वनीपे�ा अिधक लौकर �वास करतो. बहुसं�य अवलोकनांव�न

घडिवलेलं हे �ान एक �कारचं �हटलं जातं. �ानाचा दुसरा �कार असा की ते

अबलोकनापे�ा िविश� क�प, �यां�या �या�या, �मेयं यां�या आधारावर घडवलं

जातं. उदाहरणाथ�, एखादा गिणत� सांगतो की कागदावर काढले�या

कोण�याही आकारा�या ि�कोणा�या अंतग�त कोनांची बेरीज नेहमी १८० अंश

असते. हे �ान �या गिणत�ानं असं�य ि�कोण काढून �यां�या कोनां�या

अंशांची बेरीज क�न मग �या आधारावर रचलेलं असतं असं नाही. असं करणं



�याला श�यही नसतं. पण मग �या�या िवधानाला जी स�यता लाभली आहे ती

कशा�या आधारावर? याचं उ�र असं की �यानं आप�या िविश� ‘भूिमती’ या

�ान�े�ासाठी �बदू, रेषा, कोन, अंश इ�यादी जे क�प �यां�या �या�या �यांचे

संबंध इ�यादी त�वं रचली �यां�या ता�कक आधारांवर �यांचं िवधान खरं आहे

असं �हणता येतं.

सामा�य �यवहारातील या दोन �ान�कारांचा िवचार केला तर जो�झची

उपप�ी कोण�या वग�त टाकावी? ती जशी बहुसं�य अवलोकनां�या माग�नं

घडिवली गेलेली नाही तशी ती कोण�याही �या�या, �मेयं वगैरे त�वांवर

आधारलेली नाही. मग जो�झ�या या उपप�ीवर शा�ीयतेचं िश�ामोत�ब

करायचं की नाही? अ�ापपय�त या ��नाचं उ�र देण ंजरा कठीण होतं. �ढ

तक� शा�ा�या चौकटीत जरी ही उपप�ी बसत नसली तरी ित�यात भरपूर जोम

होता हे नंतर�या भाषा�यासा�या �गतीव�न �प� होतं. िशवाय अ�ापपय�त

कोणीही या उपप�ीला खोडून ित�या जागी नवी उपप�ी ��थािपत केली नाही.

उलट जो�झ�या या उपप�ीनं भािषक संशोधनाचा जो नवा माग� खुला क�न

िदला �या माग�चा अवलंब क�न भाषां�या �व�पासंबंधी व इितहासासंबंधी

िकतीतरी मह�वा�या गो�ी �गट झा�या व वा�तवात �या िस�ही झा�या आहेत.

जो�झ�या या उपप�ीचा नीट िवचार केला तर असं आढळून येतं की

मु�य�वे ‘सा�य’ या त�वावर आधारलेली एक अ�या�ती आहे. सा�य हे त�व

तक� शा�ानं समजावता येत नाही, ते �वयंिस� आहे अशी कबुली �िति�त

तक� �ांनी िदली आहे. दोन अथवा अिधक घटनांतील सारखेपणा ल�ात येताच

�या घटनांना जोडणारी ‘ऐित�’ �हणजे हे अशामुळे असेल अशा अथ�ची

उपप�ी मानवी मनाला सुचते. ही उपप�ी अगदी पूण�शानं खरी असते �कवा

तीच एकमेव ठरते असं नाही. कोणीतरी एक उपप�ी सुचिवतो, �या माग�नं

संशोधन होतं, न�या गो�ी, नवे संबंध िनदश�नाला येतात, मग ती उपप�ी िटकते

अथवा बदलावी लागते �कवा ती सोडून दुसरी रचावी लागते.



साधारणपणे िनरिनरा�या भाषा एकमेक�पासून पु�कळ वेग�या असतात.

परंतु �यां�यातले थोडे श�द जर काही अंशी सारखे आढळले तर �थम आपण

या गो�ीला भािषक उसनवारी �हणतो. ‘अ’ या भाषेनं ‘ब’ या भाषेच� अथवा ‘ब’

नं ‘अ’ चे श�द उसने घेण ं संभवनीय ठरतं. परंतु भाषाभाषांमधील सारखेपणा

खूप श�दां�या बाबतीत व तोही िविश� िनयमांना ध�न घडलेला आढळला तर

ते श�द �या �या भाषां�या इितहास�मात िवकिसत झाले असावेत व �या

आप�या पूव�पार काल�मात एक�प असं मानायला हरकत नाही. जो�झ�या

उपप�ीला चा�स� पस� या तक� �ाना�या मता�माणे abduction �हणजे ‘ऐित�

–अनुमान’ असं मानता येईल.⁷ केवळ भाषा�यासातच न�हे तरे गे�या दोन

शतकात �गत झाले�या ब�याचशा सामािजक िव�ानांम�ये अस�या �कार�या

उपप��ना फार मह�वाचं �थान िदलं गेलं आहे.

पा�ा�य िव�ानांना अवगत झाले�या सं�कृत भाषे�या �ानामुळे �ीक,

लॅिटन, गोिथक, प�शयन इ�यादी भाषांशी सं�कृतचं नातं िनद�शनाला आलं. या

भाषांतील सारखेपणा भारतीय �याकरणकारां�या नजरेस पूव� कधीच आला

नाही. �ीक, रोमन, प�शअन इ�यादी लोकांशी व �यां�या भाषांशी भारतीयांचा

बराच संबंध आला होता. मुसलमानी काळात तर सं�कृतबरोबर फारशी भाषेचा

�सार भारतात पु�कळ झाला होता. परंतु या भाषे�या बाबतीत इथले िव�ान

उदासीन रािह�यामुळे भाषाभाषांमधील सारखेपणा �यां�या िनद�शनाला आला

नाही. हा सारखेपणा जो�झची उपप�ी �िस� झा�यानंतर �गट होताच

सं�कृत�या अ�यासाचं एक नवं अंग व मह�व िव�ानांना �प� होऊ लागलं. �या

��ीनं केले�या सं�कृत�या अ�यासाला एक नवं नाव िदलं गेलं : ‘युरिपअन

सं�कृत िव�ान’.⁸ या अ�यासाला भारतीय �ढ सं�कृत भाषा�यासाची खूप

मदत झाली तरी �याचं उि�� वेगळं अस�यामुळे �याचं वेगळेपण �यानात घेणं

फार मह�वाचं आहे.

जो�झनं कलक�याला �थापन केले�या ‘एिशअ◌ॅिटक सोसायटी’�या

काय�मुळे सं�कृत�या �ानाचा �सार युरपात जोरानं होऊ लागला. अले�झांडर



हॅिम�टन⁹ हा इंगज या सभेचा सभासद होता. �याला सं�कृत भाषा उ�म �कारे

येत होती. भारतातून आप�या देशी परत जात असता वाटेत १८०२ साली पॅिरस

येथे �याला यु�कैदी �हणून राह�याचा �संग आला. ितथे �ीडिरख �ेगेल¹⁰

या जम�न िव�ानाशी �याची मै�ी झाली. हॅिम�टनकडून �ेगेल सं�कृत भाषा

िशकला व लगेच १८०८ साली �ेगेलनं सं�कृत भाषा व भारतीय सं�कृती यांचं

मह�व या िवषयावर एक पु�तक िलिहलं. या पु�तकात �ेगेलनं सं�कृत, �ीक,

लॅिटन, फारसी व जम�िनक या भाषांतील समान श�द उ� धृत क�न, िव�यम

जो�झ�या थोडं पुढं जाऊन, असं �हटलं की या सव� भाषा �या मूळ भाषेव�न

उ��ांत झा�या असं मानावं लागतं ती मूळ भाषा दुसरी-ितसरी कुठली नसून या

सव�त जी अिधक �ाचीन ती �हणजे सं�कृत भाषाच होय.      

�ेगेलनं सं�कृत भाषेला िदलेलं आ��थान �या काळात सव�सामा�य

झालं व �या ��ीनं सं�कृतचा अ�यास युरपात चांगलाच फोफावला. या

अ�यासाचा मु�य रोख सं�कृत ही सव� �ाचीन भाषा आहे या मा�यतेला हाताशी

ध�न ित�या आधारावर भाषाभाषांमधील सा�य �य � त करणा�या �विनिनयमांची

��थािपत कर�याकडे होता. या अ�यासाला �ेगेलनं नाव िदलं : ‘तुलना�मक

�याकरण’.¹¹ हे �याकरण �हणजे संबंिधत भाषां�या वै�ािनक अ�यासप�तीचं

पिहलं पाऊल. तुलना�मक �याकरणामुळे संबंिधत भाषां�या एकि�त

अ�यासाचा एक नवा माग� खुला झाला. तोपय�त भाषापंिडतांना केवळ �याकरण

एवढाच अ�यास ठाऊक होता. कोण�याही भाषेचं �याकरण िकतीही संपूण� व

शा�शु� असलं तरी, जोपय�त �याला तुलना�मक ��ी �ा�त झाली नाही

तोपय�त ते �ान अपुरं, �कबहुना चुकीचं, अस�याचा संभव असतो. खु�

सं�कृत�या बाबतीतच जे�हा हे �तीतीस आलं ते�हा िव�ानांम�ये मोठी गडबड

उडून गेली. ‘ स�याचं मुख सो�या�या पा�ानं झाकलेलं असतं’ असं एक �ाचीन

वचन आहे. पा�ा�यांनी सो�या�या लोभानं ते पा� दूर केलं खरं. पण आप�याला

�यामुळे स�याच दश�न घडलं हे मह�वाचं नाही का? स�य�य अिमतं मुखं य �वं

सुवण�नं अपावृत.
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२. च�-नेमी-�म

�ेगेल यानं सुचिवले�या तुलना�मक �याकरणा�या िदशेनं पािहलं

 पाऊल टाकलं ते डेिनशभाषी रासमुस रा�क¹ यानं. १८१४ त िलिहले�या, परंतु

१८१८ त �िस� केले�या आप�या �ंथात ² �यानं जम�िनक भाषांची बा��टक,

�ला��हक तसंच �ीक व लॅिटन या भाषांची तुलना केली. रा�कानं जरी आप�या

या �ंथात सं�कृत भाषेचा िवचार केला नसला तरी पुढे तो भारतात आला

असताना �याला सं�कृत व �ािवड भाषांचा पिरचय झाला. दुद�वानं दािर� व

अश�त �कृती यां�यामुळे िनम�ण झाले�या वैफा�यानं रा�कचं जीवन अकालीच

संपलं. इत�या अ�प जीवनातही �यानं जे बौि�क काय� केलं �याव�न �याची

गणना थोत िव�ानांत केली जाते.

रा�कनं आप�या �ंथात �ीक व (जम�िनक भाषांपैकी) �ाचीन नॉस� या भाषां�या

तुलनेसाठी घेतले�या श�दांपैकी काही श�द पुढील �माणे आहेत;

�ीक नॉस� अथ�

patr fapir बाप

 phro ber (मी) नेतो

tres prr तीन

thra dyrr दार

dam tamr पाळलेला



chol gall िप�

gun kona �ी

वर िदले�या �ीक व नॉस� श�दां�या आ� �यंजनां�या अवलोकनाव�न

रा�कनं तुलना�मक सािमकारण ंमांडली ती अशी :

प-वग� त-वग� क-वग�

�ीक नॉस� �ीक नॉस� �ीक नॉस�

p- : f- t- : p- - : -

ph- : b- th- : d- ch- : g-

- : - d- : t- g- : k-

भाषाभाषांमधील समानाथ� श�दांत असली �विनसमीकरण ं शोधण ं व ती

प�तशीरपणे-�विनशा�ीय त�वाधारे- मांडण ं हे तुलना�मक प�ती�या

अ�यासाचं पिहलं पा ऊल रा�कनं टाकलं. याकोब ि�म³ यानं जम�िनक भाषां�या

अ�यासावरील आपला �ंथ⁴ �थम १८१९ म�ये �िस� केला होता. �या�या

सुधा�न वाढिवले�या १८८२ �या आवृ�ीत �यानं रा�क�या �विनसमीकरणांचा

अिधक सखोल अ�यास केला. रा�क�या समीकरणांम�ये आढळणा�या तीन



�विनवग�ना �यानं थो�ा वेग�या प�तीनं मांडून �या वग�ना पुढे िदले�या

लघुिच�हांनी संबोिधलं :

�विनवग� नाव लघुिच�ह

p, t, k Tenius      T

ph, th, kh, Aspiratus A

b, d, g Media M

नंतर एक वतु�ळाकार आकृती काढून

ित�या�ारे ि�मनं एक मह�वाचा िनयम समजावून िदला तो असा की �ीक भाषेत

T या वग�चा �वनी असला तर �या�या जागी जम�िनकम�ये A वग�चा �वनी

आढळतो; �ीकम�ये A वग�चा �वनी असला तर जम�िनकम�ये �या िठकाणी M

वग�चा �वनी असतो; व �ीकम�ये M वग�चा �वनी असला तर जम�िनकम�ये �या

िठकाणी T वग�चा �वनी आढळतो. या वतु�ळाकृतीला ि�मनं kreislauf �हणजे

च�-नेिम-�म असं नाव िदलं. ि�म�या या प�तशीर मांडणीमुळे या



समीकरणांचा मूळ शोधक जरी रा�क असला तरी �यां�या�ारे �य � त होणा�या

िनयमाला ‘ि�मचा िनयम’ (Grim’s Law)⁵ असं �हण�याचा �घात पडला.

रा�कचा दुसरा मह�वाचा शोध �हणजे �यानं आप�या १८५१ म�ये �िस�

केले�या नॉस� भाषे�या �याकरणामधील पु�तकात िवशद केलेला

भाषािव�ानातील एक नवा ��ीकोन. नॉस� भाषेत ‘र� त’ या अथ��या श�दाचं

एकवचनी �प *असं आहे व बहुवचनी �प *आहे. या �पांचा एकमेकांशी जो

संबंध आहे तो कसा �प� करता येईल यासंबंधी �यानं जे िवचार मांडले ते फार

अिभनव होते. कोण�याही भाषे�या �याकरणात ितचा इितहास दडलेला असतो.

असं रा�कचं मत होतं. हा इितहास शोधून ित�या �यव�थेत पूव� काय घडलं

असेल या �ानाची मांडणी करण ं फार मह�वाचं आहे.�ाचीन डेिनश भाषे�या

उपल�ध पुरा�याव�न वरील श�दा�या दोन �पांिवषयी रा�कनं असा िवचार

मांडला की बहुवचनी �पा�या �योगात पूव��या काळी श�दा�ती -u- असा

��यय होता. �हणजे * या एकवचनी श�दाचं पूव��या भाषेत बहुवचनी �प *

असं होतं. यानंतर रा�क�या मते, श�दा�ती -u या प��वराचा पिरणाम

अगोदर�या -a- या �वरावर होऊन तो �वरही प� बनला व �विनशा�ा�माणे

�याचं -- असं िच�ह िलिह�यात आलं. ही ि�या झा�यानंतर अशी घटना घडली

की �या भाषेत�या श�दा�तीचे �वर सव�� नाहीसे झाले. या�माणे शेवटी * हे

�प उरलं. रा�क�या या मांडणीला नॉस� भाषे�या इितहासाचा आधार होता

तरीदेखील हा सारा िस�ा�त केवळ हवेतला मनोरा आहे असं ि�मला वाटलं.

�हणून �यानं रा�कचा हा िवचार “स�य अस�यापे�ा चतुर”⁶ आहे असा �यावर

शेरा मारला. खरं तर रा�क�या िवचारांची झेप आप�या काळा�या फार पुढे गेली

होती.

रा�क व ि�म यांनी केले�या तुलना�मक अ�यासात सं�कृतचा अंतभ�व

नसला तरी �यांनी रचलेली तुलना�मक प�ती सं�कृत व इतर भाषां�या तस�या

अ�यासासाठी उपयु � त ठरली. त�पूव�चे िव�ान वेगवेग�या भाषांतील

एकेक�ा श�दातील �वन�ची सुटी- सुटी समीकरण ं मांडीत असत. रा�क व



ि�म यां�या मांडणीव�न भाषांतील श�दां�या �वन��या समूह-�यव�थेचा

अ�यास अिधक मह�वाचा आहे हे �प� झालं भाषेतील �वन��या �यव�था�मक

(structural) अ�यासाचा हा ��ीकोन भाषािव�ा�या �गतीतील एक वै�ािनक

ट�पा ठरला. या गो�ीची साद �याला ��य� ऐकू आली तो �हणजे �ा�झ बोप⁷.

बोपचा पिहला मह�वाचा �ंथ⁸ १८१६ साली �िस� झाला. या �ंथात बोपानं

युरपातील �ीक, लॅिटन वगैरे भाषांची सं�कृतशीतुलना केली. ही तुलना

करताना बोपला एक महत�वाची गो� आढळली. �ेगेलनं सं�कृतशी सा�य

असणा�या सव� भाषांची जननी सं�कृतचा होती असं मत मांडलं होतं.

सं�कृतम�ये काही �वनी व श�दांची �पं �यां�या �ाचीन �व�पात रि�ली गेली

होती �हणून तुलना�मक अ�यासात मूळ भाषेचे �वनी �कवा �पं कशी असतील

याचा अंदाज करताना इतर भाषांपे�ा सं�कृतची मदत अिधक होते ही गो�

बो��या िनदश�नास आली होती. परंतु काही वेळा याच अंदाजासाठी इतर

भाषांची देखील िततकीच मदत होते असं बोपला आढळून आलं. तुलना�मक

प�ती ही एक ता�कक प�ती आहे; ितला या �कवा �या भाषेिवषयी भावना�मक

िज�हाळा वाट�याचं कारण नाही यामुळे भाषा भाषांचा तुलना�मक अ�यास

जसजसा अिधक सखोल होऊ लागला तसं सं�कृत ही सव�त �ाचीन भाषा

आहे. ती िवद�ध आहे, िवशु� आहे असं जे ित�यािवषयी भावना�मक मत बनलं

होतं ते नाहीसं होऊन ित�यािवषयीचं मत अिधक वा�तव बनू लागलं. या ��ीनं

बोपचा �ंथ भाषा�यासातील वा�तिवक अवलोकनाचा आ�ह धरणारा पिहला

मह�वाचा �ंथ ठरला. असली वा�तिवक अवलोकनं �द�शत करताना बोपनं

असंही सुचवून ठेवलं की काही बाबतीत सं�कृतचं �ाचीन �व�प समजून

घे�यासाठी इतर भाषा देखील उपयोगी ठर�याची श�यता आहे. काही

उदाहरणांव�न �यानं तसं �प� क�नही दाखिवलं.”एका भाषे�ारे दुस�या

भाषेवर �काश टाकण,ं एका भाषेत�या �पां�न दुस�या भाषेतील �पं

समजावून देण,ं हे काम बोपपूव� कोणीही केलं न�हतं” असं �हणून सो�युरनं⁹

तुलना�मक प�तीचा खरा जनक हा मान बोपला िदला हे या ��ीनं यो�य आहे.



सं�कृत ही देववाणी होती, ती अ�यंत शु�, ��थर, िनयमब� व

�वत:िस� होती असं मानणा�यांना अथ�तच बोपची ही मतं �चली नाहीत. खु�

बोपनं देखील आपली मतं ठामपणे �य � त केली नाहीत. �याचे बरेचसे िवचार

उ��फूत� असत. पु�कळदा उ��फूत� िवचार व �यांचं प�तशीर िववेचन बराच

कालावधी जातो असं िव�ानां�या इितहासात वारंवार घडलेलं आढळतं.

बोपचे िवचार पु�कळदा उ��फूत� असत हे पुढील एका हकीकतीव�न

�प� होईल. बोप�या वर उ�ेिखले�या �ंथा�या सुधारले�या न�या आवृ�ीचं

इं�जी भाषांतर १८२० साली �िस� झालं.¹0 या �ंथात सं�कृत�या �वरांसंबंधी

बोपनं आपलं एक मह�वाचं अवलोकन नमूद क�न ठेवलं आहे. भाषेचं बोललं

जाणारं �व�प व ितचं िलिहलं जाणारं �व�प यां�यात पु�कळदा मेळ नसतो.

इं�जीत बोलला जाणारा ‘क’ हा �वनी लेखी भाषेत k (king), c (cat), ch

(character), q (queen) अशा अनेक अ�रांनी दश�िवला जातो. सं�कृतचं

बोललं जाणारं �व�प कसं होतं ते आपणाला ित�या लेखी �व�पाव�नच

अंदाजावं लागतं. सं�कृत भाषे�या लेखी �व�पात बोपला एक मोठा दोष

आढळला तो हा की ित�यात�या ब�याच श�दांत चुकीनं ‘अ’ िलिहलेला असतो.

इं�जीत fate हा श�द बोलताना �यातील �वराचा आपण e (ए) असा उ � चार

करतो, पण िलिहतो मा� – a, असा काहीसा िवचार बोप�या मनात घोळत

असावा.�या िठकाणी सं�कृतम�ये ‘अ’ िलिहलेला असतो अशा ब�याच श�दांत

�यां�या उ � चारात ‘ए’ �कवा ‘ओ’ असे �वर असावेत असं बोपला वाटलं. तो

िलिहतो: “असं मानलं तरच सं�कृत व �ीक यांची तुलना करता �यां�यातील

�या श�दांत सा�य आढळतं �यात सं�कृतमधील ‘अ’ �या समीकरणात �ीकम�ये

e आिण o ही अ�रं का आढळतात याचं कारण �प� होईल.’’ आपलं हे

अवलोकन �प� कर�यासाठी �यानं पुढील उदाहरण ंिदली आहेत:

�ीक सं�कृत अथ�



esti asti आहे

ptis patis पती

mbros   ambaram आकाश

बोपला काय सांगायचं आहे ते �या�या �ा वा�यात िततकंसं �प� झालेलं

नाही. �याला सं�कृत�या लेखनात ‘चूक’ आढळते.या चुकी�या लेखनामागे

�याला �तीत होतात ते �वर अगदीच वेगळे. �या�या मते सं�कृत श�द ‘ए��त’,

‘पोित�’, ओ�बर� असे बोलले जात होते; परंतु लेखनात ते चुकीचे िलिहले गेले

आहेत. बोपचे हे सारे िवचार इतके उ��फूत� व अ�प� होते की �यानं �वत:च

आपली �फूत� न� होताच ते सोडून िदले.

१८२० म�ये बोपला �फुरले�या या िवचारामागील शा�ीय त�व

समजायला नंतरचा साठ वष�चा काळ जावा लागाला याव�न बोपचे िवचार

�या�या जीवनकाळा�या िकती पुढे गेले होते ते �प� होईल. सं�कृत भाषा ही

इतकी ��थर, शु� आिण िनयमब� आहे की ित�यात जे �वनी व जी �पं आहेत

तीच खरी, इतर संबंिधत भाषांची �पं पार बदलेली �हणून अशा�ीय ही भावना

त�कालीन िव�ानां�या मनात इतकी �ढ झाली होती की, “सं�कृत भाषेत िजथे

‘अ’ हा �वर आहे ितथे �ीकम�ये ‘ए’ �कवा ‘ओ’ आढळतात, मग मूळ भाषेतला

�वनी कोणता, ‘अ’ की ‘ए/ओ’?’’ या बोपपुढे ठाकले�या ��नाचं उ�र इतर

िव�ानांनीच न�हे तर जणू हतबु� बनले�या बोपनंदेखील असं िदलं की

सं�कृतम�ये जो �वनी तोच मूळ भाषेतला �वनी, �हणजे �ाचीन भाषेत वरील

श�दांत ‘अ’ च होता. �या सं�कृत भाषे�या लेखी ‘अ’ या अ�रा�या उ�ारात

बोप�या अंतम�नाला एके काळी ‘ए’ आिण ‘ओ’ हे �वनी ऐकू आले तो लेखी ‘अ’

कार पु�हा �थानाप� झाला. अ�र आिण �वनी यां�या ल�ात अ�र िवजयी

ठरलं!



पण हे मत पुढील काळात चुकीचं ठरलं. साठ वष�नंतर, �हणजे १८८०

�या सुमारास ब�याचशा िव�ानां�या �यानात ही गो� आली. जोपय�त सं�कृत

भाषा सव� बाबतीत ��थर, शु� व िनयमब� आहे असं मानलं जात होतं तोपय�त

‘अ’ की ‘ए/ ओ’ असे समीकरणात खरं- खोटं काय ते �प� होण ंकठीण होतं

१८७५ �या सुमारास िवलहे�म टॉमसेन¹¹ यानं आप�या एका �या�यानात¹² या

गो�ीला �थम �पश� केला. दुसरा एक िव�ान योहा�ेस ि�मट¹³, हा याच

��नावर िलिहत आहे असे ऐिकवात आ�यानं टॉमसेननं आपलं �या�यान

अ�िस�च ठेवलं. �याच सुमारास एसैआस ते�नेर¹⁴ या �वीिडश िव�ानाला या

��नाचं रह�य �वतं�पणे �तीत झालं व �यावर �यानं आप�या पु�तकाची¹⁵ पाच

पानं �िस� केली, पण कोिल�झ¹⁶ व सो�युर¹⁷ यांनी आधीच आपलं मत बोलून

दाखिवलं आहे असं आढळून आ�यामुळे �यानं आप�या पु�तकाचं छपाईकाम

बंद करिवलं. काल�  �हेन�र¹⁸ यालादेखील या ��नाचं रह�य �वतं�पणे �तीत

झालं होतं असं �या�या लेखनाव�न¹⁹ आढळून येतं.

‘अ’ की ‘ए/ओ’ या समीकरणाचं रह�य सोडिव�यासाठी वरील सव�

िव�ानांना �या एका दुस�या समीकरणाची मदत िमळाली ते �हणजे ‘� : �’

पु�कळशा भाषांम�ये आपणाला � व � हे पय�य एकाच अथ��या श�दा�या दोन

िनरिनरा�या �पांत आढळतात. उदाहरणाथ� सं�कृतम�ये वा� (�. ए.व.) :

वािच (स.ए. व.), पाक : पचित, इं�जीत cook : chicken, इ�यादी. सं�कृत

लॅिटन यांची तुलना केली तर आपणाला सं�कृतम�ये िजथे � आहे ितथे

लॅिटनम�ये � आढळतो. िवशेष मह�वाची गो� अशी की िजथे लॅिटनम�ये अशा

�कारचा � आढळतो ितथे �याचानंतर येणारा �वर अव�यपणे ‘ए’ हा असतो.

सं�कृतम�ये मा� या ‘ए’ �या तुलनेत ‘अ’ आढळतो. उदाहरणाथ�

लॅिटन सं�कृत अथ�

que ca आिण



quinque pance पाच

‘� : �’ �विनसमीकरणाची उपप�ी बोपनंतर�या सव� िव�ानांनी रा�कची

प�त �वीका�न अशी लावली की इथे �ाचीन भाषेत मुळात � व �यानंतरचा

�वर ‘ए’ हे �वनी मु�य मानायला हवेत.’ए’ चा पुरोग �वराआधी ‘�’ हे ��न

�यंजन आ�यामुळे �या ‘�’ चं पुरोगीकरण होऊन �या�या जागी ‘�’ हा पुरोग

(तालुपटलीय) �वनी ��थािपत झाला. या ��ीनं �ाचीन भाषांचा िवचार करता

सं�कृत भाषा बदलली आहे असं मानावं लागेल. उलट लॅिटननं आ� भाषेचा

�वनी कायम ठेवला आहे. ताि�वक प�तीनं सांगायचं तर आ� भाषेत ‘आिण’ या

अथ�चा श�द kwe असा आता मनाला गेला आहे. �याचं �ा�-सं�कृत भाषेत

पिरवत�न ee असं झालं व नंतर�या अव�थेत e या �वराचं पिरवत�न a (अ)

झालं: सं�कृतमधील ‘आिण’ या अथ�चा ‘च’ हा या इितहास�मानं घडिवला

गेला आहे. पुरोग �वराआधी येणा�या प� �यंजनां�या या पुरोगीकरणाला

तालुपटलीय पिरवत�न �कवा ‘ताल�य िनयम’ (Law of Palatals) असं नांव

दे�यात आलं. या टाळा�या िनयमामुळे भाषां�या �विनपिरवत�नातली अनेक

रह�यं खुली झाली. ही रह�यं शोध�याचा माग� सं�कृत�या तुलनेत �ीक व

लॅिटन या भाषांमधून अिधक �प�पणे िदस�यामुळे �या भाषां�या अ�यासाचं

ताि�वक मू�य वाढून सं�कृतचं मू�य जरा कमी झालं. गेऑग� कु�तउस²⁰ या

�ा�यापाकानं या संबंधात १८८५ साली आप�या वग�तील िव�ा�य�पुढे असे

उ� गार काढले की, “न�यानं उदय पावणा�या भाषािव�ानाला एके काळी

सं�कृत भाषा �हणजे अगदी आकाशवाणी आहे असं वाटत असे. ित�यावर सव�

अ�यासूंनी आंधळेपणानं िव�ास ठेवला. आता ितला बाजूला सारावं लागत

आहे. ‘पूव�कडे �काश आहे’ या आतापय�त मा�य झाले�या �हणीऐवजी आता एक

नवी �हण �चारात आणावी लागत आहे. ती �हणजे ‘पूव�कडे अंधार आहे.’’’²¹



सं�कृत�या भा�यातील या च�-नेिम-�माब�ल दु:ख वाटून घे�याचं

कारण नाही. स�य शोध�या�या कामात भावना �कवा �ढ समजुत�पे�ा बौि�क

त�वांना अिधक मह�व असतं. भाषािवषयक संशोधनात कोण�याही एका

भाषेिवषयी आपुलकी, अिभमान, भावना बाळग�याची ज�र नाही. िव�ाना�या

दालनात सव� भाषांचं मू�य सारखंच. स�याचा �काश कधी िवद�ध मान�या

गेले�या भाषेतून जसा �गट होईल तसा तो एखा�ा रानवट बोलीतूनही होऊ

शकेल. तसंच एखादी भाषा िकतीही �ाचीन व सािह�या�या ��ीनं �े� असली

तरी ती ��थर, �वत:िस�, शु� असते असं मानण ं चुकीचं आहे. भाषा ही

नदी�माणे सतत वाहत राहणारी गो� आहे; ितचा �वाह नेहमी बदलत असतो.

हा �वाह ित�या �विन�व�पातून �गट होतो, लेखनातून न�हे. लेखन हे भाषे�या

�वाहाला अडवून ठेवणारं झालं आहे. वाह�या �वाहात ते जा�त काळ िटकत

नसतं. भाषािव�ानीला भाषेचा �वाह अनुभवास हवा. ित�या �वाहात

टाकले�या जा�यात अडकतात ते मासे-ते लौकरच मारतात.
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“I do not believe that Greek, Latin and other European Laguages are

to be considered as derived from Sanskrit ... I feel rather inclined to

consider them altogether as subsequent variations of one original

tongue, which Sanskrit has preserved more perfectly.’’ (Bopp)

“But while the language of the brahmins more frequently enables us

to conjecture the primitive forms of Greek and Latin... the latter may

not infrequently elucidate Sanskrit grammer .’’ (Bopp)  

   “To illuminate one language by means of another, to explain the

forms of one through the forms of the other, that is what no one had

done before him (i.e., Bopp).’’ –F.de Saussure, Course in General

Linguistics. 1916; Eng. ed. 1960. p. 2

‘तुलना�मक �याकरणा’चे आ� �णेते �हणून जरी �ेगेल, रा�क, ि�म व बोप

यांची नावं भाषािव�ाना�या इितहासात िदली जात असली तरी या �कार�या

भाषा�यासाची सुरवात युरपात सुमारे ११५० त इं�जी व आइसलँिडक भाषां�या

तुलना�मक अ�यासानं झाली. �यानं ही सुरवात केली �या िव�ानाचं नाव िमळत



नाही. �याला आ� �याकरणकार असं संबोध�यात येतं. �यानंतर या �कार�या

भाषा�यासाचा उ� गाता �हणून �िस� जम�न गिणती व त�व� लीबिनझ

(१६४६-१७१६) याचं नाव �यावं लागेल. युरपातील हंगेिरअन व िफिनश या

भाषांचा तुलना�मक अ�यास �यानं �थम केलेला आढळतो. �या�यानंतर याच

भाषांचा तुलना�मक अ�यास J. Sajnavics याने आप�या पु�तकात (१७७०) व

S. Gyrmathi याने १७९९ त �िस� केले�या पु�तकात आढळतो. सं�कृत�या

शोधानंतर सं�कृतशी सा�य असणा�या भाषांचा अ�यास इतका मह�वाचा ठरला

की हंगेिरअन व िफिनश यांचा हा तुलना�मक अ�यास िव�ानां�या ��ीआड

झाला असावा.

याच�माणे संबंिधत भाषां�या मूल�ोतािवषयी जी अ�या�ती िव�यम जो�झनं

मांडली तशी �या�या आगोदर लंडन रॉयल सोसायटीचा एक िव�ान सभासद

James Parsons याने १७६७ म�ये मांडलेली आढळते. तो िलिहतो :

“My leisure hours, for some time past, have been employed in

considerering the striking affinity of the languages of Europe; and

finding, every day, new and most engaging entertainment in this

pursuit, I was insensibly led on to attempt following them to their

source.”

अशाच �कारची अ�या�ती ‘Lord Monboddo’ या टोपणनावावर Ancient

Metaphysics (Vol. I-IV, 1779-99, p. 326) हे �ंथ िलिहणा�या James

Burnett या�या मनात घोळत होती. तो �हणतो:

“when we find that two languages practise the three great arts of

lanugage, derivation, composition, and flexion in the same way we

may conclude that one language is the original of the other, or that

way are both dialects of the same language.”     
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३. गुण-वृ��ची संरचना

िव�यम जो�झ�या भाषणानंतर�या पाऊणशे वष��या काळात तुलना�मक

भाषा�यासाठी सं�कृत िकती उपयोगी पडते हे ठरिवताना �या ��ीनं केले�या

ित�या गुणव�े�या बाबतीत जे चढउतार झाले �यांचा अ�यास भाषािव�ाना�या

रचनेसाठी माग�दश�क ठरतो. तो करताना तुलना�मक प�तीची अिधकािधक

ता�कक बनत गेलेली भूिमका व भाषां�या अ�यासा�या बाबतीत घडली जाणारी

नवी संरचना�मक प�ती, या गो�ी मह�वा�या ठरतात. १८६१ साली �िस�

झाले�या ओगु�त �ेइखेर¹ यां�या �ंथानं संसकृतचं ित�या समकालीन �ाचीन

भाषां�या संबंधात काय �थान राहणार आहे हे अगदी िनि�त झालं. सव�

िव�ानांनी सं�कृत ही �ीक, लॅिटन, अवे�तन, गोिथक इ�यादी �ाचीन भाषांची

जननी नसून ती �यां�यासमवेत उ��ा�त होत गेलेली �यांची भिगनी मानायला

हवी असं एकमतानं िनव�ळा िदला. या सव� भाषांची मूळ जननी आपणाला आज

�तीत होण ं अश�य असलं तरी या सव� भाषाभिगन�च कुळ एकच होतं असं

तुलना�मक भा�या�यासाधारे न�ी झालं. मग या भाषाकुळाचं नाव काय? िविवध

नावं सुचिवली गेली. शेवटी मा�य झालं व �चारात आलं ते िव�यम जो�झचा

समकालीन पदाथ�िव�ानी व इिज��शअन िलपीचा �थम वाचक टॉमस यंग² यानं

‘काट�रली िर��ू’ �या १८१३ मधील आप�या एका लेखात सुचिवलेलं ‘इंडो-

युरिपअन’ हे नाव.

इंडो-युरिपअन भाषाकुळाचा इितहास साधारपणे गे�या चार ते पाच

हजार वष�चा जुना आहे असं ते�हापासून मानलं गेलं आहे.या भाषाकुळाचा

अ�यास केवळ एकाच भाषेला �ाधा�य देऊन होणार नाही. कधी सं�कृत, कधी

�ीक व लॅिटन व जम�िनक व �ला��हक इतकंच न�हे तर कधी या कुळां�या

जवळपास इतर भाषा कुळां�या- उदाहरणाथ�, �ािवड, िफनो-उि�क इ.

अ�यासाव�न करता येईल. हे सारं शा�शु� रीतीनं कर�यासाठी तुलना�मक

�याकरणाची त�कक प�ती, मूळ भाषे�या रचनेसाठी आव�यक असणा�या



�विनशा�ीय संगती, �या �या िविश� भाषां�या �याकरणातून �गट होणारी

�यांची अंतग�त रचना�मकता, पुरात�विव�ाना�या संशोधना�ारे �गट होणारे

�ाचीन भाषांचे पुरावे इ�यादी अनेक गो��चा �यात भाग असला पािहजे हे

सव�मा�य झालं.

१८६१ पय�त�या या काळात िविवध िव�ानांनी भाषांची एकमेकीशी तुलना

क�न �प� होणारी �विनसमीकरण ं शोधली व वण�शा�ानं मा�य केले�या

िच�हप�त�नी ती मांडली. हे करीत असता �ेइखेर�या मनात असा िवचार

आला की भाषाभाषां�या या समीकरणांव�न इंडो-युरिपअन या कुला�या

मूलभूत भाषे�या �वन�ची, श�दांची व �प-�यव�थे�या अनुमािनत �ि�येची

पुनर�चना (reconstruction) आपण मांडू शकू. ही पुनर�चना कशी करायची

याचं िववेचन �ेइखेरनं आप�या �ंथात³ केलं व असले पुनर�िचत श�द हे इंडो-

युरिपअन�या �यवहारातील ��य� श�दांऐवजी उपल�ध भाषां�या अ�यासाव�न

ठरिवले�या ताि�वक �व�पाचे आहेत हे �प� कर�यासाठी �यांना तारांिकत

क�न िलिह�याची �था �यानं घालून िदली. �ेइखेरचा हा �य�न िन�ववादपणे

�तु�य असला व मा�य झाला तरी �यानं या पुनर�िचत श�दांनी बनिवले�या भाषेत

एक छोटीशी लघुकथा िलिह�याचं धाडस केलं. नंतर�या िव�ानांना �याचा हा

�य�न वै�ािनक ���ा बािलश वाटला. सं�कृत, �ीक, लॅिटन इ�यादी

भाषां�या उपल�ध साम�ी�या आधारे व तुलना�मक �याकरणा�या शा�ीय

प�तीनं या भाषाकुळा�या मूळ भाषेची जी अनुमािनत रचना आपण क� शकतो

ती �या भाषेचं अ�सल �व�प नसून ितची केवळ आकृती �कवा ता�कक �ितकृती

असते. जसजसा हा भाषा�यास �गत होत जाईल, �ाचीन भाषांतील

�विन�यव�थांची नवनवी त�वं �गट होतील तसतशी आपण क��पलेले �वनी,

श�द, �पं इ�यादी पुन:पु�हा न�यानं रचावे लागतील. उदाहरणाथ�, ‘घोडा’ या

अथ��या पुढील भाषातील श�दां�या �विनसमीकरणांव�न

सं�कृत : ava



लॅिटन : equus

गोथीक : aiha

�ीक : hippos

अवे�तन : aspa

सुरवाती�या भाषा�यासूंनी मूळ भाषेतला जो श�द क��पला तो �थम *

akvas असा होता. तुलना�मक िववेचन जसजसं अिधक ताि�वक बनलं तसं या

क��पले�या श�दाचं �प बदलून �या जागी *ak, vas, नंतर *ek, vos

इ�यादी �पांची �मानं रचना झाली व १९ �या शतकाअखेर जे �प मा�य ठरलं

ते *ekw -o-s असं दश�िवलं गेलं. तेही कशाव�न बदललं जाणारा नाही?

असंच जर होत राहणार असलं तर तो मूलभूत ��न िनम�ण होतो तो असा की,

या पुनर�चनेचं मह�व काय? सदैव दूर दूर पळणा�या या मृगजळामागे धाव�यात

काय अथ�?        

कोणताही भाषा�यासू या ��नाच समप�क उ�र �याकाळी देऊ शकला

नाही आिण तरीही �यांना तुलना�मक �याकरण व पुनर�चना या ता�कक

करामत�ची आवड होती �यांनी �यांनी हा खेळ चालू ठेवला. कदािचत या

करमतीतच �यांना आनंद वाटत असावा. अशाच एका ता�कक करमतीचा

िवल�ण नमुना सो�युर⁴ या �ितभावंत ��वस भाषािव�ानी�या १८७९ म�ये

�िस� झाले�या �बंधात⁵ आढळून येतो. हा �बंध सो�युरनं आप�या वया�या

अव�या एकिवसा�या वष� पॅरीस िव�ापीठा�या �नातक परी�ेसाठी िलिहला

होता. सो�युरनं िव�ापीठात पदाप�ण केलं �या सुमारास बहुतेक सव� िव�ानांना

अशी खा�ी पटली होती की सं�कृत भाषेची �यंजन-�यव�था इंडो-युरिपअन

कुळा�या मूळ भाषेशी बरीच एकिन� रािहली असली तरी ितची �वर-�यव�था



मा� मूळ भाषेत�या �यव�थेपे�ा बरीच बदलेली आहे. इंडो-युरिपअन कुळा�या

मूलभूत �वर-�यव�थेिवषयी �यां�या लेखात व िववेचनात जे नवे िवचार सु�

झाले होते �यात सो�युर�या या �बंधानं फार मह�वाची भर घातली इतकंच

नाही तर एकंदर तुलना�मक प�तीची ता�ककता िकती चोख व सूचक करता

येईल या ��ीनं �याचा �बंध आजपय�त�या भाषा�यासात अि�तीय मानला

जातो. पुनर�चने�या संबंधात वर उ�ेिखले�या ��नाचं समप�क उ�रही �यात

आढळतं.

सो�युर�या �बंधातील िवचार समजून �यायचे असले तर भाषेतील

एकाच अथ��या दोन अथवा अिधक श�दांतील �याकरणी �पात जे �विनपाय�य

आढळतात �यांचा अ�यास करायला हवा. असली �प साधारणत: दोन

�कारची असतात : िवभ��त-��यय लावताना करावी लागणारी, उदाहरणाथ�,

मासा/ माशाला यात स श हा पय�य व अ�याितक ��यय लावताना करावी

लागणारी �पं. उदाहरणाथ�, मुिन/मौन यातला उ औ हा पय�य.

सं�कृत�या �ढ �याकरणकारांनी सं�कृत भाषेतील दोन िविश� �वर-

पय�यांना ‘गुण’ व ‘वृ�ी’ अशी नावं िदली होती. हे पय�य समजिव�यासाठी

�यांनी

अ            इ/ई            उ/ऊ            ऋ/ऋृ            लृ

या पाच �वरांना मूलभूत �वर मानले. िविश� �याकरणी�पात या �वरांचे

अनु�मे

अ            ए            ओ            अर्            अल्

असे पय�य आढळतात. या व�न �यांनी असं मानलं की हे नवे वण� �या

मूलभूत �वरांचे ‘गुण’ होत. ते�हा वरील �ाथिमक �वरां�या जागी अन�मे

आ            ऐ            औ            आर्            आल्



असे वण� ��थािपत होतात ते�हा �यांना मूलभूत �वरांची ‘वृ�ी’ असं नाव

िदले. ‘गुण’ व ‘वृ�ी’ ही नावं �वन��या गिणती पिरमाणांची �ोतक असावीत.

उदा. ३ २ = ६ (गुण), ३² = ९ (वृ�ी) सं�कृत �याकरणकारांना या

पय�य�यव�थेत सं�कृत भाषे�या मूलभूत मानले�या �वरांचं दोन पाय�यांनी

घडलेलं पिरमाणातमक दीघ�करण (quantitative lengthening) �तीत झालं

असावं असं �प� आहे.

सं�कृत �माणे �ीक भाषेतही �वर-पय�य होते, पण �ाचीन �ीक

�याकरणकारांना या घातेनातालं रह�य उमगलं नाही. युरपात�या भाषा�यासूंना

ते�हा सं�कृत �याकरणाचं �ान झालं ते�हा �यांना सं�कृत �याकरणकारां�या या

संबंधी�या िनरी�णाचं कौतुक वाटलं. ि�मनं �थम या गो�ीचा �वतं�पाने

अ�यास केलेला आढळतो. �वरां�या पय�य-घटनेला �यानं ablaut असं नाव

िदलं. या घटनेत न�या वण�चं ��थापन होतं ते �या श�दां�या अथ�पिरवत�नामुळे

होत असावं असं �याला वाटलं : उदा. इं�जीत वत�मानकाळवाचक sing

भूतकाळवाचक sang होतो. बोपला ि�मचा हा ��ीकोन मा�य झाला नाही.

�वन��या पिरवत�नाला ‘अथ�’ हा कारण ठ� शकत नाही असं �याचं मत होतं.

आप�या एका �ंथात⁶ �यानं अस�या �विनपाय�यांचं िववरण ‘भार’ या

�विनत�वांमुळे होतं असं मतं मांडलेलं आढळतं. ि�म�माणे बोपचं हे मत

िववादा�पद बनलं.

सो�युरनं आप�या �बंधात सं�कृतमधील गुण-वृ�ी नावानं ओळख�या

जाणा�या या �वर-पय�यांचं खरं रह�य उलगडून दाखिवलं. या �वर-

पय�यां�या मुळाशी जसं �वनीपिरवत�न नाही तसं अथ�मुळे �यां�यात दुस�या

�वन�चं ��थापन होतं असंही नाही. सं�कृतमधील गुण-वृ�ी हे �कार इंडो-

युरिपअन काळात�या भाषां�या मूलभूत �विन�यव�थेतील एका िविश� �वर-

रचनेचा आिव�कार आहे. इंडो- युरिपअन�या ��ीनं सं�कृतकडे पािहलं तर

सं�कृत �याकरणकारांची गुण-वृ�ीची मीमांसा, एखा�ा गवं�ानं जिमनीवर

�या फारशा बसिव�या �या भ�न झा�यानंतर �या बसिवणा�या कलाकारा�या



मूळ आकृतीची क�पना नस�यानं �यांची वेगळीच आकृती बनावी, तसा काहीसा

�कार घडला आहे असं वाटतं.

इंडो-युरिपअन कुळात�या भाषांम�ये घडणा�या या िविश� �ि�येला

सो�युरनं ‘�वर-पिर�मा’ (apaphony) असं नाव िदलं आहे. सं�कृत, �ीक

वगैरे भाषांमधील गुण-वृ�ी या �ि�या या �वर-पिर�मेचे �या �या भाषांतील

�ाचीन अवशेष आहेत. सं�कृत भाषे�या आवलोकनाव�न सं�कृत

�याकरणकारांना गुण, वृ�ी हचोयवायाव: (अ�ा�यायी, ६-१-७८) इ�यादी

िनयम िनि�त करताना �या िनयमांनी �य� त होणा�या घटनांमागे काहीतरी

रचना �तीत झाली होती हे न�ी, पण �या रचनेची जुळवाजुळव केवळ

सं�कृत�या अ�यासाव�न करता ये�यासारखी न�हती. याचे कारण सं�कृतचे

�वर इतर भाषां�या तुलनेत मूळ भाषेत�या �वरांपे�ा बरेच बदलले होते.

सं�कृत�या ऐवजी �ीक भाषेतील �वर �यामानानं फारसे न बदल�यामुळे �ीक

भाषे�या सखोल अ�यासाव�न �या मूलभूत �वर-पिर�मेचं रह�य खुलं

हो�याची श�यता अिधक होती. �यामुळे सो�यूरनं पुढील �ीक श�दांमधील

�वर-पय�यांवर नजर रोखली.

ptomai            pte            eptmai

(s)kha            (s)khos      eskhn

वरील श�दांत जे �वर-पय�य आढळतात ते असे :

                   (शू�य �कवा लोप)

आता �ीकमधील पुढील उदाहरण �या

Lepo                  Lloipo                  lipon      

यात



ei                  oi                  i

असे �वर-पय�य आढळतात. या दोन �वर-पय�यांची तुलना केली तर

असं आढळून येतं की पिह�या पय�य-�यव�थेत आपण जर i हां श�द घातला तर

दो�ही �यव�था एक� करता येतील

e + i                  o + i                   + i

याव�न असा अंदाज करता येतो की मूळ पय�य-�यव�थेत संयु�त �वर

होता; �यातील पिहला e �कवा o होता व दुसरा i होता. तसंच या पिर�मे�या

तीन अव�था हो�या. ei ही �या पिर�मेची सामा�य अव�था होती; e �या जागी

o ही ितची िदघ�व�था होती व e �या (शू�य अभाव) ही शू�याव�था होती. ही

पिर�मा आकृती�या सा�ानं पुढील�माण ंदाखिवता येईल :

पिर�मा

शू�याव�था            सामा�य अव�था            िदघ�व�था

i                      ei                   oi  

�ीक भाषेतील या �वर- पिर�मे�या आधारावर सो�युरनं असं मत मांडलं

की इंडो – युरिपअन कुळाम�ये जी आ� पिर�मा होती ित�या अव�था

पुढील�माण ंहो�या :

शू�य      सामा�य            दीघ�

अ            आ

ही पिर�मा आप�याला सं�कृतमधील पुढील श�दां�या �पात आढळते.

शू�य सामा�य दीघ�



अदभुत द�नोित अदा�य

(� �) (द-) (-दा-)

ज�ाित हसित हा�य

(ह�) (ह-) (हा-)

इंडो – युरिपअन�या या पिर�मेतील सामा�य अव�थेत�या ‘अ’ पुढे ‘इ’

व ‘उ’ हे �वर आ�यानंतर �या संयु � त �वरांची पिर�मा पुढील�माणे घडली

गेली :

शू�याव�था सामा�य अव�था दीघ�व�था

इ अइ आइ

अउ आउ

या �कारची पिर�मा इंडो – युरिपअन (�हणजे सं�कृत, अवे�तन व

फारसी या भाषांची �ोत भाषा) भाषेत िनम�ण झाली असावी व ित�यात

कालांतरानं पुढील सं�थापन घडलं असावं :

शू�याव�था सामा�य अव�था दीघ�व�था



इ ए (अइ) ऐ (आइ)

ओ (अउ) औ (आउ)

हे सं�कृतम�ये आढळतं. यातले ‘ए’ व ‘ओ’ हे �वनी मुळात संयु�त �वर

असले तरी सं�कृतम�ये ते �वतं� �वर बनले. सं�कृत �याकरणकरांना या

�वरां�या मूळ ‘संयु�त’ �व�पाची जाणीव असावी व �हणूनच �यांनी या �वरांना

दीघ� मानलं आहे. या बाबतीत युरपातील िव�ानांनी सं�कृत �याकरणकरांना

शाबासकी िदली आहे. याच �मानं

ऋ अऋ(अर्) आऋ(आर्)

लृ अलृ(अल्) आलृ(आल्)

अशी ही पिर�मा पुढे नेता येते, या सव� पिर�मेची सं�कृतातील

उदाहरण ंपुढील �माणे आहेत :

िजत जेतु� अजैष�

�ुत �ोतु� अ�ौष�

कृत कतु�� काय�

�लृ��त * क�पते -



सो�युरनं �प� केले�या मूलभूत �वर-पिर�मेचा हा िस�ा�त भाषेतील

�यव�थे�या अ�यासा�या ��ीनं सुरेख व सयु �� तक वाटतो.

�या�या या मांडणीमुळे भाषािव�ाना�या अ�यासात अनेक मह�वा�या

त�वांची भर पडली. �वर-पिर�मे�या चौकटीत सं�कृतमधील ‘गुण’ व ‘वृि�’

या गो�ी अिधक �वाभािवकपणे समजािव�या गे�यामुळे एखा�ा �याकरणाचा

अ�यास िकतीही काटेकोरपणे झालेला असला तरी �या अ�यासाला तुलना�मक

�याकरणा�या चौकटीत बसिव�याखेरीज �याचं खरं रह�य �प� होत नाही ही

गो� सव�मा�य झाली. एक सामा�य ��ा�त देऊन सांगायचं झालं तर असं

समजा की एखा�ा �ाचीन इमारती�या दगडांवर पूव� एक िवशाल िच�

कोरलेलं होतं. ती इमारत ढासळून पडून जिमनीखाली गडप झा�यानंतर

शेकडो वष�नंतर पुराव�तुशा��ांना खोदकामात �या िवशाल िच�ाचा एक

फलक िमळतो. �याव�न �या िच�ाचा काहीच बोध होत नाही. समजा की तो

फलक असा आहे :

�याला उलट –सुलट िनरिनरा�या िदशांनी पाहून काहीच बोध होत

नाही. कोणीतरी �हणतो ही आकृती मूळ िच�ात�या एखा�ा प�या�या पायाची

असावी. ते मत मा�य होतं, नंतर काही वष�नी दुसरा फलक सापडतो तो असा :

पिह�या फलकातील प�या�या पाया�माणे हा पाय वाटत नाही. मग या

दोन फलकांची जुळवा –जुळव केली जाते व कोणीतरी �यांना पुढील�माणे

जोडतो :



जुळवणूक उ�म झाली पण अ�ापही मूळ िच�ाची उ�कल होत नाही.

इतकं न�ी की या फलकांवरील आकृती प�या�या पायाची नाही. आणखी काही

काळानंतर दुसरे काही फलक हाती येतात व सबंध िच� आता �प� होतं ते

हरणा�या मुखाकृतीचं :

अशाच िरतीनं तुलना�मक �याकरणाचा अ�यास भाषा-भाषांतीमधील

�विन�ित�ापना�या जुळवाजुळवीसाठी बहुमोल ठरतो.

सो�युर�या शोधानं आणखी एक गो� िनदश�नाला आली. पण ती �याचे

िव�ालयीन �ा�यापक काल�  �ुगमान⁷ यांनी आप�या एका �बंधात⁸ अगोदरच

�प� केली अस�यानं मूळ संशोधकाचा मान �ुगमानलाच �ायला हवा. �ुगमान

यांनी आप�या �बंधात असं िनदश�नाला आणलं की सं�कृत भाषेत जसे ‘ऋ’ व

‘लृ’ हे �वर आढळतात व �यां�या गुण-वृि� अव�था ‘अर्-आर्’ व ‘अल्-

आल्’या िमळतात �याच धत�वर आप�याला सं�कृतम�ये ‘अ�-आ�’ व ‘अ�-

आ�’ या गुण-वृि� अव�था आढळतात. सं�कृत �याकरणकरां�या नजरेस ही

गो� आली नाही. उदाहरणाथ�,

अ�/अ�      आ�/आ�

ह��त             जघान

गमन             जगाम

ही पिर�मा वर िदले�या, सो�युर�या पिर�मेचाच भाग मानली तर ितची

शू�याव�था कोणती? सं�कृतात वरील श�दां�या या शू�याव�थेची जी �पं

िमळतात ती अशी :



हत

गत

या �पांसंबंधी �ुगमान यानं असं मत �य�त केले की

शू�याव�था सामा�य अव�था दीघ�व�था

? अ� आ� आ�

? अ�

या �यव�थेत िजथं ��निच�हं मांडली आहेत ितथं भाषा�यव�थे�या ��ीनं

जी शू�याव�था क�पायला हवी ती � व � या �वन�ची �वराव�था असायला

हवी. तसे �वर सं�कृतम�ये नस�यानं ते दश�िव�यासाठी �ुगमाननं * व * अशी

िच�हं वापरली व असा िस�ा�त मांडला की इंडो – युरिपअन कुळा�या मूळ

भाषेत�या * व * या �वरांचं सं�कृतम�ये ‘अ’ हे �ित�ापन झालं. याचा अथ�

असा की �या िठकाणी ‘हत’, ‘गत’ सार�या सं�कृत श�दां�या �वर-पिर�मे�या

�यव�थेत ‘अ’ हा �वनी आढळतो �या िठकाणी मूळ भाषेतले �वर * व * असे

होते. ते�हा ‘हत’ व ‘गत’ या श�दांची इंडो – युरिपअन पुनर�चना �ुगमाननं * व

* अशी केली. �ुगमान व सो�युर यांचे इंडो – युरिपअनमधील �वर-पिर�मेचे

िस�ा�त पर�परपूरक इतकंच न�हे तर भािषक अ�ाताचा वेध घेणारे ठरले.

�यां�या िस�ा�तावर आधारले�या मूळ भाषे�या एकंदर �वर-पिर�मेचं जे

संरचना�मक �प�ीकरण मा�य झालं ते असं :

शू�याव�था सामा�य अव�था दीघ�व�था



β अβ

इ अइ आइ

उ अउ आउ

ऋ अऋ आऋ

* *      लृ अलृ आलृ

* अ* आ*

* अ* आ*

�ुगमान व सो�युर यां�या या संशोधना�या माग�नं हाती आलेली �ाचीन

भाषेची �वर-�यव�था मा�य केली तर सं�कृत�या �ढ �याकरणाचे िनयम थोडे

िनराळे, पण अिधक सयु��तक बनतील. या ��ीनं िलिहलेलं पिहले सं�कृत

�याकरण �हणजे ड��यू. डी. ��हटनी (१८२७-१८९४) याचं Sanskrit

Grammer (१८७९) �यानंतर ए. ए. मॅकडोनल (१८५४-१९३०) यानं१९३०

साली िलिहले�या आप�या Vedic Grammer या �ंथानं या अ�यासाला पिरपूण�

केलं.

या अ�यासानंतर असा ��न उ�वतो की �ढ सं�कृत �याकरणाची वाट

काय? �ढ �याकरणातील िनयम खोटे �कवा िनकामी नाहीत. मा� इंडो-

युरिपअन या रचने�या ��ीनं ते कधीकधी पारदश� असले (उदा. ए, ओ यांना

संयु � त �वर मानणे) तरी कधीकधी ते अपारदश� ठरतात (उदा. मत/गमन,



ह��त या जो�ांचे वा�तव �व�प). हे िवधान केवळ सं�कृत �याकरणािवषयीच

न�हे तर कोण�याही एका भाषे�या संबंधात खरं �हणावं लागेल. तुलना�मक

प�तीचा अवलंब क�न भाषां�या इितहासात भूतकाळात घडले�या गो�ी

ल�ात न घेता �याकरणकारानं एखा�ा भाषे�या �यव�थेचा िवचार क�न ितचं

�याकरण िलिहलं तर ते अपूण�च ठरणार. काही अंशी चुकीचं देखील! �कबहुना

भाषे�या अ�यासात ‘काय?’ �कवा ‘कसं?’ या ��नापुढे जाऊन ‘का?’ या

��नाच उ�र तो देऊ शकणार नाही. �ढ �याकरणांची असली ऐितहािसक

अपारदश�कता आधुिनक भाषािव�ानातील तुलना�मक प�ती�या

भाषा�यासािशवाय कधीच कळली नसती.

संदभ� व टीपा

१.      August Schleicher, 1821-1868

२.      Thomas Young, 1773-1829

३.      Compendium der Vergleichende Grammatik, 1861

४.      Ferdinand de Saussure 1857-1913

५.      Mmoire sur le systme primitif des voyelles dans les langues

indo-europeennes, 1879

६.      Vocalismus, 1827

७.      Karl Brugmann 1849-1919

८.      Nasalis Sonans in der indo-germanische Grundsprache,1876

*�वर-�व�प * व * हे �वनी सं�कृतम�ये उरले नसले तरी इं�जीतील

button व bottom या श�दांतील अं�य �वन�व�न �यांचे उ�ार �यानात येतील.



लृ या �वराचा उ�ार देखील इं�जीतील cattle, bottle अस�या श�दांतील

अं�य �वनीव�न �प� होईल. मा� हे श�द इं�ज माणूस बोलतो �या�माणे

बोलायला हवेत. ** सं�कृतमधील ‘कृ’ हे अ�र ‘�+ऋ’ याचं �ोतक आहे

तसं ‘लृ’ हे अ�र नाही हे ल�ात ठेवावं. ‘लृ’ �हणजे ‘ल्+ऋ’ असं नाही, ‘लृ’ हे

‘ल्’ या �यंजनाचं �वर�प आहे. ‘�+ लृ’ यांचं लेखन ‘�लृ’ असं केलं जातं.

सं�कृतात हे लेखन ‘�लृ��त’ या एकाच श�दापुरतं मय�िदत आहे �याचा उ�ार

वर िदले�या इं�जी श�दांतील अं�य �वनीसारखा करायला हवा.

 



४. ‘िश�यािद�छे� पराजय�’

िव�यम जो�झ उपप�ीपासून �ुगमान-सो�युर यां�या िस�ांतापय�त आपण

जी वाटचाल केली ितची मु�य फल�ुती ही की �ाचीन भारताचा भािषक

इितहास अ�यासायचा असला तर सं�कृत�या अ�यासापासून सु�वात करावी

लागते हे खरं, परंतु सं�कृतचा अ�यास केवळ भारतीय परंपरे�या अ�यासापुरता

मय�िदत ठेवून करता येणार नाही. तुलना�मक �याकरणानं आप�याला

सं�कृतचा अ�यास इंडो-युरिपअन�या क�दणात व इतर भाषां�या साहचय�त

करायला िशकवलं. या माग�नं जाता सं�कृतचा इितहास िलहायचा झाला तर

भारता�या वाय�य व उ�र िदशेकडील �देशांकडे बघायला हवं इतकंच नाही

तर �याही पलीकडील युरपातील �देशांचा िवचार करायला हवा. �या दूर-

दूर�या देशांकडून सं�कृतकडे पाह�याची ��ी आपण आ�मसात केली तर असं

आढळून यीएल की इितहासकारा�माणे भाषािव�ानीला भाषां�या भूतकाळाचा

िवचार करताना परो� ��ीची फार आव�यकता आहे. भाषािव�ानातील

तुलना�मक �याकरण प�तीनं ही ��ी �ा�त होऊ शकते ही या िव�ानाची फार

मोठी देणगी आहे.

भाषािव�ाना�या अ�यासाला जी शा�ीयता लाभली ती सं�कृत भाषेचं

�विनशा� रचणा�या िव�ानां�या कसोशीमुळे. ‘िश�ा’ नावाचे �ंथ रचणा�या

िव�ानांनी सं�कृत भाषेतील �वन�चा व �यांचे उ�ार करणा�या मौिखक

इंि�यांशी संबंध दाखिवणा�या िनयमांचा िजतका कसोशीनं अ�यास केला

िततका इतर कोण�याही देशात�या अ�यासूंनी केला न�हता. यामुळे

भाषािव�ाना�या शा�ीय अ�यासाची बैठक भाषेतील �वन��या अ�यासाव�नच

�हायला हवी हा भारतीय िव�ानांचा ��ीकोण सव�मा�य झाला.

आणखीही फार मह�वाची गो� सं�कृत�या अ�यासाव�न �ा�त झाली ती

ही की कोण�याही अ�यासाला �वत:ला िव�ान �हणवून �यायाचं असलं तर

�याचा आधार �या क�पांवर व त�वांवर करायचा व �यां�या आधारानं जी



िवधानं, �मेयं व िस�ांत रचायचे ते सारं तक� �ा� हवं. �या�माणे �लेटोने

आप�या ‘अकॅडमी’त भूिमतीचे �ान ही �वेशाची अट ठरवली �याच चालीवर

आनंदवध�नाने �याकरणकारांना ‘�थमेिह िव�ांसो वैयाकरणा:’ �हणून अिभवादन

केले. ही तक� �ा�ता सा�य कर�यासाठी �थम आप�या त�वांना मन �कवा अथ�

या क�पांवर आधारले�या मानसशा�ीय उपप��पासून श�य तो दूर ठेवलं

पािहजे इतकंच नाही तर ‘भाषा जगते, ती वाढते, बदलते, मरते, इ’.

भाषािवषयक मानवक��पत जीवधारणांपासून दूर ठेवलं पािहजे; सं�कृतची

�याकरणप�ती पूव�पासून अ�यंत तक� �ाही ठेवली गेली यात शंका नाही.

भाषािव�ाना�या सु�वातीला अ�यासाला सं�कृत �विनशा�ाचं व

�याकरणप�दतीचं हे वै�ािनक माग�दश�न लाभलं नसतं तर भाषािव�ान इत�या

लौकर �गत पावू शकलं नसतं.

सं�कृत �विनशा� व �याकरणा�यास यां�या मदतीनं जे�हा युरपात

भाषािव�ान चांगलंच फोफावलं �या वेळी असं एक मत �गट झालं की भाषां�या

तुलना�मक अ�यासाव�न जे�हा एखादी भाषािव�ानी एखा�ा िविश�

�विनसमीकरणाला ‘�विनपिरवत�नाचा िनयम’ असं संबोिधतो ते�हा हा िनयम जर

वै�ािनक मानायचा असला तर �याला �या भाषे�या िविश� संदभ�त अपवाद

असू शकणार नाही.¹ मागे दुस�या �करणात आपण �या ‘ि�म�या िनयामा’चा

िवचार केला तो �विनपिरवत�नाचा िनयम �ीक व लॅिटन यांची जे�हा जम�िनक

भाषांशी तुलना केली जाते ते�हा ��ो�प�ीस येतो. �या ��ीनं या भाषांतील

पुढील श�द तपासू :

सं�कृत      �ीक जम�िनक (गोिथक)

pitr patr fadar

bhrtar      phr:ter brothar



dnt odnt      tunthu

atm ekatn hund

या उदाहरणात सं�कृत व �ीक या भाषांतील श�दां�या म�यात व अ�ती

येणारा t हा �वनी गोिथकम�ये काही श�दांत d (media) व इतर श�दांत th

(aspirate) आढळतो. �हणजे आप�यापुढे दोन समीकरण ंउभी राहतात :

t : th

t : d

यातलं शा�ीय कोणतं?

�ढ �याकरणात एखा�ा िनयमाला अपवाद मानले जातात. �या वयोवृ�

भाषािव�ान��या मनावर या �ढ �याकरणाचा पगडा बसला होता ते �हणू

लागले की वरील दोन समीकरणांपैकी पािहलं हे िनयम मानावं व दुसरं �याचा

अपवाद मानावं. यावर न�या, त�ण भाषािव�ान�नी असा ��न केला की

‘ि�मचा िनयम’ हा वै�ािनक िनयम असला तर तो अपवादरिहत असायला

पािहजे. दुसरं असं की, समीकरण हे िनयम मानून पिहलं �याचा अपवाद का

मानू नये? असं जर करता येत असलं तर िनयिमत काय अिनयिमत काय याला

काहीही धरबंध राहणार नाही व भाषा�यास ख�या अथ�नं ‘िव�ान’ होऊ

शकणार नाही.    

िव�ाना�या अ�सल कसोटीवर भाषा�यासाचं भिवत�य असं डळमळू

लागलं ते�हा सं�कृत ‘िश�ा’कारांनी सं�कृतची जी एक गो� कसोशीनं

जोपासली होती ितचा फार उपयोग झाला. याची �वाही काल�  �हेन�र या�या

१८७५ �या �बंधात² िमळते. �हेन�र एकदा नोकरी�या कामािनिम� एका गावी



हॉटेलात रािहला होता. बराच वेळ िबछा�यात पडून झोप येईना �हणून �यानं

भाषािव�ानाचं एक जाडजूड पु�तक वाचायला घेतलं. �यात छापले�या वरील

सार�या श�दांव�न नजर िफरिवताना �यानं एक अवलोकन नमूद केलं व

�याला वरील कूट ��नाचं उ�र सुचलं. सं�कृत ‘िश�ा’कारांनी सं�कृत

श�दातील �वराघात (जो येथे �वरावरील ितर�या रेषेनं दाखिवला आहे)

काळजीपूव�क न�दून ठेवला अस�यानं �हेन�रला आढळून आलं की जे�हा सं�कृत

व �ीकमधील t �वराघातापूव� येतो ते�हा जम�िनक�या समीकरणात d

आढळतो, परंतु हा t जे�हा �वराघातानंतर येतो ते�हा जम�िनक�या समीकरणात

th आढळतो.

सं�कृतमधील �वराघाताचा हा पुरावा �हेन�र�या अवलोकनात आला ते�हा

एकंदर भाषािव�ानात तीन गो�ी �प� झा�या. पिहली अशी की �हेन�रकालीन

त�ण भाषािव�ानी ‘िनयमाला अपवाद नसतात’ या गो�ीचा जो उदोउदो

करतात तो यो�य आहे. �हेन�र�या अवलोकनानं दुसरी गो� �प� झाली ती अशी

की वरील दोन समीकरण ं दोन वेगवेगळे िनयम आहेत; एक िनयम व दुसरा

�याचा अपवाद असा �यांचा एकमेकांशी संबंध नाही. अवलोकनानं �वराघात ही

गो� सं�कृत पाठकारांनी इत�या काळजीपूव�क न�दून ठेवली नसती तर

आपणाला हा शोध लागण ं कठीण होतं अशी कबुली �हेन�रनं िदली आहे.

�हेन�र�या शोधानं ितसरी मह�वाची गो� साधली ती अशी की भाषे�या वै�ािनक

अ�यासात ित�यातील �या घटकांचा िवचार भाषािव�ानी करतो ते घटक

ित�या कोण�या भाषागत पिरसरात आढळतात यांचं सू�म अवलोकन �यानं

करायला हवं. भाषेतील ��येक घटकाचा भाषागत पिरसर भाषा�यासात �प�

�हायला हवा हे वै�ािनक त�व ते�हापासून भाषा�यासात दाखल झालं.

�ीम�या िनयमाचा िवचार करता �हेन�र�माणेच �ासमान यालाही एका

अडचणीला त�ड �ावं लागलं. �ासमान हा त�कालीन जम�नीतील एक �िस�

गिणती होता व भाषािव�ान, िवशेषत: वेदा�यास, हा �या�या आवडीचा छंद



होता. सं�कृतमधील काही श�दांची गोिथकमधील श�दांशी तुलना करता �याला

असं आढळून आलं की

सं�कृत गोिथक अथ�

omi ana-iuan मी जाणतो

nigha ags उ�हाळा

िजथे गोिथकम�ये b व d हे �वनी येतात �यां�या समीकरणात सं�कृतम�ये

ि�म�या िनयमा�माणे bh व dh हे �वनी असायला हवेत. पण तसे ते वरील

उदाहरणात आढळत नाहीत. मग हे ि�म�या िनयमाचे अपवाद मानावेत का?

�ासमान हा गिणती अस�यानं �या�या बु�ीला ही गो� पट�यासारखी न�हती.

या उदाहरणांचं सू�म अवलोकन करता �याला एक वैिश�� आढळलं ते असं

की �या �या श�दात b : b �कवा d : d अशी समीकरण ं िमळतात �या वेळी

सं�कृतमधील श�दात �या b/d यां�यापुढे एक दुसरा हकारयु � त �फोटक �वनी

असतो. *याव�न �यानं असा अंदाज केला की मूलभूत भाषेत �थम एकामागून

एक येणारे असे दोन हकारयु � त �फोटक �वनी असावेत, व �यातला पिहला

कालांतरानं हकाररिहत बनला असावा. �हणजे वर िदले�या सं�कृत श�दांची

मूळ �पं

* bhodhmi

* nidhgha

अशी मानवी �यायोगे bh : b व dh : d ही समीकरण ं ि�म�या

िनयमानुसार िस� होतात. जरी असे श�द सं�कृत�या कोशात आढळत नसले

तरी या िनयमाला पािणनी�या �याकरणात आधार* आहे. �ासमान�या या



िवचारानं ‘�विनिनयमांना अपवाद नसतात’ या िनयमांचं समथ�न होतं इतकंच

न�हे तर भाषा�यासातील �यव�थांतग�त घटनेसंबंधी�या �ाना�या िदशेनं �याचा

िवचार एक मह�वाचं पाऊल ठरणार होतं.

सं�कृत �याकरणकारांचं वर उ�ेिखलेलं ऋण मा�य के�यानंतर

भाषािव�ाना�या अ�यासामुळे सं�कृतकडे बघ�याचा ��ीकोन शा�ीय ��ीनं

थोडा बदलावा लागला तर �यात सं�कृतचा अवमान नसून आपण िमळिवले�या

न�या �ानाचा उपयोग, औदाय�ची सुरवात जशी घरापासून करावी लागते

�या�माणे आप�या भाषेपासून करायला हवा. सं�कृत �याकरणातली एक साधी

गो� उदाहरणादाखल घेऊ. सं�कृत िशकणा�या िव�ा�य�ला ‘संिधिनयम’

िशकावे लागतात. पण ‘संिध’ �हणजे काय असं जे�हा तो िव�ाथ� आप�या

िश�काला िवचारतो ते��जा िश�क एवढंच सांगतात की ‘संिध’ �हणजे सं�कृत

भाषेत एका �विनजवळ दुसरा �वनी आला की �यांना एकमेकाशी जोड�याचा

िनयम. भाषािव�ानानं ‘संिध’ या घटनेकडे पाह�याची यापे�ा अिधक �यापक

��ी िनम�ण केली आहे. �याकरणकारांनी कसोशीनं रचलेले संिधिनयम �हणजे

�या �या भाषेत घडले�या �वन��या पिरवत�न व ��थापन या �ि�यां�या जणू

गोठून गेले�या मुशी असतात.³ या मुश�चा अ�यास क�न �यां�या �ारा भाषे�या

�व�पात काय काय घडामोडी होत हो�या, कोणते �वनी बळकट, कोणते

िनब�ल ठरत होते, �यांचे पिरसर काय होते, �यांचे कोणते उ�ारगुण कशा�कारे

बदलत होते या सव� ऐितहािसक मािहतीची शा�शु� मांडणी केली तर �या

मािहतीचा �या �या भाषेचं सव�गीण बदलणारं �व�प समजायला पु�कळ

उपयोग होऊ शकतो. भाषा ही एका अशी �यव�था असते की िजचे घटक

एकमेकांशी िविश� गुणांनी बांधले जाऊन िविश� गटात व िविश� रचनेत

गोठवले जातात. �यां�या या ि�येमुळे भाषेची �यव�था �वत:ची अशी एक रचना

साधू लागते. कोण�याही भाषेची रचना ही अगदी पूण��वाला पोचलेली, �हणजे

पूण�शानं समतुल नसते. भाषा ही सतत �यवहारात वापरली जात अस�यानं

ित�या रचनेत सदैव एक �कारचं अ�थैय� असतं. भाषे�या �विन�यव�थे�या

अ�यासाव�न ित�यातले कोणते �वनी ��थर व कोणते अ��थर होते हे शोधता



येतं. अ��थर �वनी हे �या भाषेला िविश� िदशेला कलंडून टाकणारे घातक

असतात. उलट काही �वनी �या भाषे�या �थैय��वृ�ीला आधारभूत बनतात.

भाषे�या संिधिनयमांचा अ�यास या ��ीनं ित�या ऐितहािसक अ�यासासाठी

फार मह�वाचा ठरतो. सं�कृत�या संिधिनयमां�या अ�यासाव�न हे कसं �प�

होतं ते पाहू.

सं�कृतम�ये मु�य�वे एका श�दा�या अंती येणारा �वनी व पुढील श�दा�या

सुरवातीस येणारा �वनी यांचा एकमेकांशी जो मेळ होतो �याला ‘संिध’ असं

�हणतात.या �ि�येत बहुधा श�दा�ती येणारा �वनी आपले उ�ारणगुण बदलत

असे. याव�न असं �हणायला हरकत नाही की श�दा�त हा पिरसर सं�कृत

भाषे�या �यव�थेत अ��थर होता. या �या�या अ��थरतेची सा� अशी की

नंतर�या �ाकृत भाषांत हे श�दांत �वनी लोप पावले; उदा. जग� – जग, राज�

–राजा, िव�ु� – वी�ु – वीज. इ.

भाषेतील िनरिनरा�या पिरसरातील िनरिनरा�या �वन��या ‘संिध’या

�ि�येचा अ�यास केला तर ित�यात अनेक �कार आढळतात. काही �वनी

दुस�या �वन�ना आप�यासारखे बनिवतात, काही वेळा सारखे �वनी एकमेकां�या

सांि��यात आ�यामुळे िवस�श बनतात. �याकरणां�या अ�यासात अस�या

िविवध �कारांची नुसती यादी केली जाते. पण केवळ यादी क�न भागणार

नाही. या �कारांव�न भाषेत साक�यानं काय घडत होतं ते समजायला हवं.

�वन��या या िविवध घटनां�या योगे भाषेची �यव�था कशा �कारे चिलत बनत

राहते व ितची ही चािलतता ित�या नंतर�या इितहासात कशी वळण ंघेत जाते

याची सा� पटवायला हवी.

सं�कृत�या अ�यासाव�न ित�यात�या श�दा�ती अथवा पदा�ती येणा�या

�वनीत अिधक �माण ‘�’ या �वनीचं होतं.* सं�कृतम�ये नामांना जे ��यय

लागतात �यात �थम िवभ�ती�या एकवचानाचा ��यय ‘�’ हा आहे. हा ‘�’



िकती िविवध �कारे आपले वेष बदलत होता हे पुढील उदाहरणांव�न �प�

होईल :

१. राम� करोित = : (िवसग�) राम: करोित

२. राम� आग�छित = (लोप) राम आग�छित

३. राम� ग�छित = उ रामो ग�छित

४. राम� �ासते = � राम�ासते

५. राम� टीकते = � राम�ीकते

६. हिर� चलित = श् हिर�लित

७. हिर� ग�छित = र् हिरग��छित

‘�’ या �वनी�या अ��थरतेला तुलना�मक अ�यासाव�न काय पुरावा

िमळतो तो पाहू. ‘केश’ या सं�कृत श�दाची अवे�तन gasa शी तुलना करता

मुळात तो ‘केस’ असा असावा असे िदसते. अवे�तन hvasura शी तुलना करता

सं�कृत ‘�शुर’ हा श�द मुळात ‘�वसुर’ असा असावा. या दो�ही उदाहरणांत

मुळात�या ‘�’ चं ताल�यीकरण झालं आहे. हाच �कार िलथुआिनअन smakr

ची सं�कृत ‘�म�ु’ तुलना करता आढळतो. �हणजे मूळ श�द, ‘�म�ु’ असावा.

या�या उलट �कारही आढळतो. �हणजे ‘श्’ नंतर येणारा ‘�’ देखील ताल�य

बनतो; उदा. खोताजीज saha (ससा) व�न असं अनुमान काढता येतं की मूळ



श�द ‘शस’ असा असावा. या उलट �कार ‘शु�क’ �या बाबतीत झाला. अवे�तन

huska (मऊ) व�न �या आधी�या भाषेत suska होऊन नंतर येणा�या भाषेत *

(�) मुळे अगोदर�या ‘�’ चे ताल�य�व�प बनलं. “ष�’ या श�दाचा इितहासही

काहीसा असाच आहे. मूळ इंडो-युरिपअन satus असा श�द काला�तराने sats

बनून सं�कृतम�ये sat �पानं उरला.

आता सं�कृतम�ये इतर काही �योगांत येणा�या ‘�’ चा िवचार क�.

सं�कृतात ‘�तृ’ (पंचम गण) या ि�यापदाची �पं ‘�तृणोित’ ‘त�तार’ अशी

आढळतात. या �पांत �त ~ त असे पय�य आढळतात. याचा अथ� असा आहे की

�याकरणी �पांत ‘�’ चा लोप होत असे. हा लोप ‘तारा’ या सं�कृत श�दात

�प� आहे. जम�िनक भाषेत तो िटकून रािहला आहे; उदा इं��लश star

या�माणे जम�िनक sneu-s (इं��लश : sneeze) शी तुलना करता सं�कृत ‘त�’

(�शकणे) हा धातू मुळात ‘�न�’ असा मानावा लागेल. याच ��ीनं सं�कृत

‘प�य’ व ‘�पश्’ (हेर) हे श�द एकमेकांचे संबंधी आहेत व �याचा मूळ धातू ‘�पश्’

मानावा लागेल (लॅिटन : specio)

वरील िववेचनाव�न सं�कृतमधील ‘�’ हा काही पिरसरात अितशय

अ��थर होता याची खा�ी पटेल. याच िववेचनाचं सू� हातात ध�न आपण जरा

खोल पा�यात िश�. ‘न+िछ�ते’ या श�दांचा संधी करायचा असला तर

सं�कृत �याकरणकार असे िनयम देतात (अ�ा�यायी, ६.१.७३-७६) की

पिह�या श�दा�तीचा �वर व पुढील श�दातील ‘छ्’ यामधे ‘�’ हे �यंजन घालावे :

न+ � िछ�ते

यानंतर दुस�या िनयमाने(अ�ा�यायी, ८.४.४०) हा संधी

न+ � + िछ�ते

असा क�न ‘न��छ�ते’ असे �प बनवावे. या संिधिनयमांकडे बघून कोणी

असा ��न करील की ‘न’ आिण ‘छ्’ याम�ये ‘�’ का घालायचा? तो ‘�’ कुठून



येतो? सं�कृत�या �याकरणात या ��नांना उ�र नाही. *सं�कृत

�याकरणकारांचं संिध-�कारांचं अवलोकन अितशय सू�म होतं. यामुळे या

‘�’ला कुठंतरी आधार असावा एवढंच आपण मानू शकतो.

आता या �काराकडे तुलना�मक व ऐितहािसक ��ीकोनातून बघू.

सं�कृत व �ीक यां�यातील पुढील समानाथ� श�दांची तुलना करता

सं�कृत             �ीक

छाया             Skia

िछ�             skhizo

 

असं आढळून येतं की सं�कृत ‘छ्’ हा मुळात�या इंडो-युरिपअनमधील sk

व�न बनला असावा. ‘छ्’�या या मूळ �व�पात दोन �यंजनं होती व �यात �थम

‘�’ होता. �या अथ� ‘निछ�ते’ म�ये संधी होता तो

� + अ + �+ क + इ

या �वन�म�ये होता. तो �या �ि�येनं झाला ित�या नंतर�या पाय�या

पुढील�माणे असा�यात :

� + अ + � + � + इ

� + अ + � + � + इ

� + अ + � + छ् + इ



या संधीत ‘�’ घाल�याची ज�र उरत नाही. �यामुळे ‘�’ कुठून आला,

�कवा ‘�’च का? असले ��न उ�वत नाहीत. सं�कृत �याकरणकारांना आप�या

भाषेचा फार पूव�चा इितहास माहीत नस�याने �यांना आप�या

�याकरण�यव�थेत असा ‘आगंतुक’ � आणावा लागला.

याव�न आपण एक िन�कष� काढू शकतो तो हा की सं�कृत �याकरणाचा

अ�यास करताना िजथं-िजथं आपणाला असं का?’ हा ��न पडतो ितथं �याचं

समाधानकारक उ�र सं�कृत �याकरणात िमळालं नाही तर इंडो-युरिपअन�या

अ�यासाकडे बघायला हवं. याचं आणखी एक उदाहरण घेऊ या.

सं�कृत �याकरणकार ‘ग�’ या धातू�या वत�मानकाळाची �पं

बनिव�यासाठी ‘ग�’ �या ऐवजी ‘ग�छ्’ असं �प आधारभूत �हणून �या असं

सांगतात. या िठकाणी आपण �यांना िवचारलं ‘असं कां ?’ तर ते सांगतात की

सं�कृत �याकरणकारांना हा ‘आदेश’ आहे. ‘आदेश’ हा मा�य करायचा असतो,

�या�या बाबतीत ‘असं कां? ’ असा ��न िवचारायचा नसतो. खरं पाहता �ान हे

‘पिर��नेन’ िमळतं असं सांगणा�या गु�ंना हा ‘आदेश’ �ावा लागावा हा �यां�या

शा�ाचा दोष मानावा लागेल . युरपातले भाषािव�ानी असला ‘आदेश’ मा�य

क�न �व�थ बसले नाहीत. �यांनी आप�या िव�ाना�या ��ीनं ‘ग�छ्’ कडे

पािहलं. ित�यातून �यांना �या�या पूव��व�पाचं जे दश�न झालं ते �मा�माने

पुढील�माणे उलगडत गेलं.

सं�कृत ‘ग�छ्’ =       � + अ+ � + छ

� + अ+ � + �

� + अ+ � + �

� + अ+ � + �

� + म + � + � (�ुगनचा िनयम)



या भाषाशा��ांनी जे इंडो-युरिपअन �प रचलं ते

*gw + m + s + k = gwmsk-

‘आदेश’ चा दंड उभा�न ‘ग�’ च ‘ग�छ्’ करा असं सांग�याची आता

ज�र उरली नाही. * या इंडो-युरिपअन �पाव�न ‘ग�छ्’ हे �प सरळपणे

िस� होतं. ‘आदेश’ चा दंड उभारणारा आ� सं�कृत �याकरणकार आज हयात

असता तर �याला या आप�या पा�ा�य िश�यां�या परी��नाचं व �यासंबंधी

संशोधन क�न िमळिवले�या �यां�या उ�राचं कौतुक वाटून मान डोलवून �यानं

न�ी �हटलं असतं : ‘िश�या� इ�छे� पराजय�’ * ⁴

सारांश, इंडो-युरिपअनची �यव�था िनम�ण कर�यासाठी िजतका

सं�कृतचा उपयोग झाला िततकाच सं�कृतचं भूतकाळातलं अ�ात �प

समज�यासाठी इंडो-युरिपअनचा उपयोग झाला. पर�परांना उपयोगी

पडणा�या या भाषा�यासांनी १९ �या शतका�या अखेर�या दशकात मानवा�या

�ानशा�ाला नवी िदशा देऊन एक नवं िव�ान िनम�ण केलं याची �वाही

त�कालीन सव� िव�ानांनी िदली आहे. *⁵

संदभ� व टीपा

१.      ‘ Sound laws know exception.’ (A Leskien, 1876)

२.      Karl verner : Eine ausnahme der ersten lautverschiebung 1875

 “The sandhi alternations of sanskrit are largely the fossilized remains

of an earlier period.” (W. S. Allen. Sandhi, Mouton, 1962, p. 33)

४.      �या सू�ांचा उपयोग केला आहे ती पुढील�माणे आहेत :

७.३.७७ इषगिमयमां छ:I



६.१.७३ छे चI

८.४.४० �तो: �ुना �ु:I

  “It is the boast of modern discovery to have made the world more

thinkable and human life more full of meaning in a thousand ways;

and before the century reaches its close, comparative philology, that

is, the History of Language will have attained no mean rank in the

great sisterhood of sciences whose task is to explore the History of

man.” R. Seymour Conway and W. H. D. Rouse, traslators of ‘A

comparative Grammar of the Indo-German languages’ by Karl

Brugmann, vol. II, 1891, preface (p. xiii)

*या ��ीनं आप�या ‘� � � �’ इ. लेखनप�तीपे�ा इं�जी (�कवा

�विनशा�ीय) िलपी अिधक उपयोगी ठरते : k, kh, g, gh: t, th, d, dh; इ.

*(शला�) अ�यासे चच�I (अ�ा�यायी ८ : ४. ५४)

*�ो. अ◌ॅलन यांनी ऋ�वेदातील ऋचांची या ��ीनं एक सहज-गणना

केली. �यां�यात अिधकात अिधक वेळा पदा�ती येणा�या चार �वन�ची

गणनसं�या �यांना पुढील�माणे आढळली :

� - १४०, � -११०, � -३२, �् -१४

(W. S. Allen, sandhu, Mouten, p. 69n)

*ऋ�वेदात पदा�ती�या ‘�’ पुढे ‘�’ आला तर �या दोघांत ‘त’ उ�ारण

कर�याची �था होती. उदा. ‘योधो न श�ू� �स वना �यृ�जते (१.१४३.५) याचा

पदपाठ ‘श�ू�I स:I’ असा िदलेला आहे.

*पािणनी�या ‘अ�ा�यायी’�माणे पुढील पाय�या माना�या लागतात :



७.३.७७ : इ�, ग�, व य� या धातंू�या शेवट�या वण��या ऐवजी छ् हा वण�

िश� ��ययांपूव� ठेवावा:

ग� + श = ग� + अ

गछ् + अ

६.१.७३ : छ् या वण�पूव��या अ नंतर � ठेवावा :

ग� छ् + अ

८.४.४० : दं�य वण�चा लगेच येणा�या ताल�य वण�शी गो� झाला तर

दं�य वण�चा अनु�मे ताल�य वण� होतो : ग� छ् + अ = ग�छ

 



५. इितहासा�या क�दणात सं�कृत

कोण�याही भाषेचा वै�ािनक अ�यास व ित�या ऐितहािसक �व�पातील

�ाचीन अवशेषां�या मदतीिशवाय होऊ शकत नाही हे गे�या �करणात�या

िववेचनाव�न �प� झालं. या ��ीनं कोण�याही भाषे�या अ�यासासाठी ित�यात

िलिहले गेलेले जुने �ंथ हे अस�या अ�यासाची मह�वाची साधनं बनतात.

सं�कृत, �ीक, लॅिटन, अवे�तन, गोिथक वगैरे िवद�ध भाषां�या बाबतीत सव�

�ाचीन समाजांनी आपाप�या जु�या �ंथांचं संर�ण फार कसोशीनं केलं

अस�यामुळे �यांचा अ�यास भाषािव�ाना�या उभारणीला फार मोलाचा ठरला.

सं�कृत भाषेचा �याकरणा�मक अ�यास अगदी काटेकोरपणे �ाचीम

भारतात भरपूर झाला असला तरी ितला ित�या ऐितहािसक क�दणात जडवून व

तुलना�मक प�ती वाप�न ितचा अ�यास आप�याकडे झाला नाही. सं�कृत�या

अस�या अ�यासाची जाणीव पा�ा�य िव�ानांनी आपणाला िदली. ऐितहािसक

अ�यासाची ही आव�यकता पा�ा�यांकडून जाणूनही अस�या अ�यासाचं

वै�ािनक मह�व आप�या िव�ानांना फारसं वाटलं नाही. याला दोन कारणं

होती एक� या ऐितहािसक ��ीमुळे सं�कृत�या �यांनी मानले�या �याकरण

-�यव�थेत ग�धळ उडेल अशी �यांना भीती वाटत असावी. दुसरं �हणजे

सं�कृतला ितला ित�या ऐितहािसक क�दणात जोडायचं इतकंच न�हे तर ित�या

�यापक पिरसरातील इतर भाषांशी ितला जोडायचं या दो�ही गो��ना �ाचीन

परंपरागत अ�यासात �थान न�हतं.

वेद-�ंथांचा काल सामा�यत: इ. स. पूव� १५०० ते इ. स. पूव� ८०० हा

मानला जातो. या काला�या उ�राध�त �यांना �यव��थत �प िदलं गे�यामुळे या

�ंथांना ‘संिहता’ असं �हण�याचा �घात पडला असावा व �यांचा अ�यास

करणारे िव�ान िनरिनरा�या कुळाचे अस�यानं �यांनी िलिहले�या �या �या

शाखां�या भािषक अ�यासांना ‘�ाितशा�य’ हे नाव �चारात आलं. या

वेदकाला�या उ�राध�त�या एखा�ा बोलीचं मा�य, �िश� �प ग�भाषेत िवशेष



�माणात वापरलं जात असावं. हे ितच �प उपिनष� या �ंथांपासून �प�पणे

िदसू लागलं. त�पूव��या वेद-�ंथांत जी भाषा आढळते ती श�द व

�याकरण���ा बरीच वेगळी अस�याची जाणीव सं�कृत भाषा�यासूंना होती.

�यांनी ितला ‘छांद�’ असं उ�ेिखलं आहे. (�ाचीनांनी �यांना छांद� आिण

सं�कृत �हटले �यांना आधुिनक मंडळी अनु�मे वैिदक सं�कृत आिण अिभजात

सं�कृत �हणतात.) ऋ�वेदापासून ‘�ा�ण’ �ंथांपय�तची भाषा ही ‘छांद�’ आहे

व ितची कालमय�दा इ. स. पू. १५०० ते इ. स. पू. ८०० मानली तर सं�कृतची

कालमय�दा इ. स. पू. १००० मानावी लागेल.

�या काळात (इ. स. पू. ५ वं शतक) सं�कृत�या �याकरणाची रचना पूण�

झाली �या काळात छांद� ही सामा�य �यवहारातून नाहीशी होऊन समजायला

बरीच कठीण झाली असावी. �हणूनच या�क या िव�ानानं या भाषेतील अवघड

श�दांचे अथ� समजिव�यासाठी ‘िन��त’ (नीर् +उ�त- उलगडून सांिगतलेले)

नावाचा �ंथ तयार केला. अशाच �कारचा �य�न �याकरणां�या बाबतीत झाला

असावा. ‘�ाितशा�यं’ ही वेगवेगळी �याकरण ं होती. या सव� �याकरणांत जे

सव�सामा�य िनयम होते �यांचं एकीकरण कर�यात आलं व ते ‘सामा�य’ या

नावानं वापरात आलं. पािणनीनं आप�या अ�ा�यायीत जे छांद� भाषेचे िनयम

िदले आहेत ते या ‘सामा�य’ सं�हातले असावेत.

भारतात ‘छांद�’ �कवा वैिदक ही भाषा केवळ धा�मक �यवहारात िटकून

रािहली, बाकी�या इतर सव� �ान-िव�ानांची भाषा ‘सं�कृत’ (�हणजे अिधकृत,

सं�कािरत) �हणिवली गेली. या दोन भाषांमधली दरी भ�न काढ�याचा �य�न

कोणीच केलेला आढळत नाही. पा�ा�यांना या देशात पाउल टाकताच �या

�ाचीन भारतीय भाषेची �थम ओळख झाली ती सं�कृतची. सं�कृतचा �यांचा

अ�यास जसजसा पिरणत झाला तशी �यांना आप�या ऐितहािसक अ�यासा�या

आवडीमुळे सं�कृत�या पूव��या वैिदक भाषेची ओळख क�न घे�याची इ�छा

झाली. ‘�ीडिरख रोझेन’¹ यानं १८३० साली ऋ�वेदा�या काही भागातील

भाषेचे नमुने �िस� केले. पािणनीनं आप�या अ�ा�यायीत पु�कळ िठकाणी



वैिदक भाषेचे िनयम िदले असले तरी बहुतांशी हे �थान �या�या सू�बंधां�या

शेवटी िदलेलं आढळतं; नंतर�या �याकरणकारांनी तर �या सव� िनयमांना एक�

क�न पिरिश�ात ढकलून िदलं. रोझ��या �य�नामुळे ऐितहािसक���ा

सं�कृतपे�ा �ाचीन �हणून वैिदक भाषे�या िनयामांचं पारडं वर जाऊ लागलं व

१८७५ म�ये ��हटनीनं² जे�हा आपलं सं�कृत �याकरणावरील पु�तक �िस� केलं

ते�हा इितहास���ा आव�यक ितथं �यानं वैिदक भाषे�या िनयमांना आ�

�थान िदलं. लौकरच १८९६ �या सुमारास ओ�डेनबग�³ यानं आप�या एका

�ंथात सं�कृत�या अ�यासापे�ा वैिदक भाषेच मह�व ठासून सांिगतलं. तो

िलिहतो: “सं�कृतमधील महाका�यं ही काही फार �ाचीन नाहीत. उलट वैिदक

ऋचांमधील सािह�य व भाषा िकती �ाचीन आहेत...भाषािव�ान�ना या �ाचीन

भाषेचा सा�ंत इितहास रच�याचं नवं साहस अंगीकार�याचं आ�हान हे वैिदक

सािह�य देत आहे. ‘’ या काय�ला मदत �हावी या उ�ेशानं मकडोनेल⁴ या

िव�ानानं वैिदक भाषे�या �याकरणावरील आपला �ंथ १९१० त �िस� केला.

वैिदक आिण सं�कृत या दोन ऐितहािसक अव�थां�या एकाच भाषा�वाहाला

आता नवं नाव िमळालं – इंिडक. भारता�या भूमीवर भारता�या �ाचीन भाषे�या

ऐितहािसक अ�यासाची भूिमका इत:पर इंिडककडे पाहून घडली जाणार होती.

इंडो-युरिपअनपे�ा �कवा इंडो-युरिपअनपय�त एकदम लांब उडी

मार�यापूव� इंिडकचा अ�यास करण ं मह�वाचं होतं. इंिडकमुळे वैिदकपासून

सं�कृतपय�त एक सरळ रेषा आखता आली इतकंच न�हे तर ती रेषा पुढे �ाकृत,

पाली, अप�ंश व आधुिनक भारतीय भाषांपय�त लांबिवता आली. सं�कृत�या

अिधकारशाही िनयमांमुळे िथजून गेले�या भाषे�या वर�या कठीण थराखालाचा

िजवंत बोलभाषेचा �पश� भाषा�यासूंना आ�हादक वाटला व हाच खरा भारतीय

भाषािव�ानाचा िवषय �हावा अशी �यांना जाणीव झाली.

इंिडकमुळे घडलेली भाषा�यासाची ही नवी ��ी युरपात�या

भाषािव�ाना�या बाबतीत काही दशकांपूव� िनम�ण झाली होती. ितचा

इितहासही मह�वाचा आहे. जोपय�त युरपातील �ान�े�ावर �ीक व लॅिटन या



भाषांनी घडिवले�या सं�कृतीचा पगडा होता तोपय�त ‘िवद�ध’ भाषा या

�माणभूत भाषा मान�या जात हो�या व िजवंत बोलभाषांना काहीच �थान

न�हतं. पण या बोलभाषांपैकी रोमा�स व जम�िनक कुळात�या भाषांचा

तुलना�मक अ�यास जसा मूळ ध� लागला तशी भाषािव�ाना�या अ�यासात

एक नवी �ांती घडू लागली. �ंथात िथजून गेले�या �ीक व लॅिटन या िवद�ध

भाषांची वरची पुटं खरवडून काढ�यानंतर �यां�या खालचं िजवंत र�त

भाषा�यासासाठी अिधक मह�वाचं वाटू लागलं. अशी जाणीव ि�मचा

समकालीन �ीडिर� डी�स⁵ यानं आप�या रोमा�स भाषांचं �याकरण

(१८३६-३८) या �ंथात �थम �य�त केली आहे. परंतु ती कोणी ल�ात घेतली

नाही. बोपानं १८१६ तील आप�या �ंथांन तुलना�मक अ�यासाची जी सुरवात

केली ती �हेन�र, �ासमान वगैर�चे �विनसमीकरणाचे िनयम �िस� झाले �या

सुमारापय�त, �हणजे १८८० पय�त, उ�ांकास पोचली होती. या समीकरणांमुळे

व भाषािव�ाना�या तुलना�मक अ�यासातील रचना�मक प�तीमुळे िव�ानाचं

एक मह�वाचं साधन आप�या हातात आ�याचा आनंद व गौरव त�कालीन

‘न�य-�याकरणकार’⁶ �हणिव�या गेले�या िव�ानांना झाला होता. तशात इंडो-

युरिपअन�या रचनेमुळे �ाचीन, अ�ात भाषेची एका �ितसृ�ी िनम�ण कर�याची

श�ती �ा�त झा�याचा अिभमानही �यांना वाटत होता.त�कालीन जम�नीतील

लाइप��सक िव�ापीठ हे या न�य-�याकरणकारांचं मु�य क� � बनलं याचा

िव�ापीठात १८७० साली शुखाट�⁷ या त�ण भाषािव�ानीची �ा�यापक-पदावर

नेमणूक झाली. ते पद �वीकारताना शुखाट�नं जे भाषण केलं �यात �यानं तोपय�त

�गत झाले�या भाषािव�ानाच परामश� घेऊन काही शंका �य�त के�या.

शुखाट��या टीकेचा रोख १८६१ साली �िस� झाले�या �ेइखेर�या �ंथात

उभारले�या इंडो-युरिपअन�या आखीवरेखीव, िनरपवाद पुनर�चनेिव�� होता.

�याला हा भाषा�यास, �याची प�ती व ितनं घडिवलेली इंडो-युरिपअन ही वाक

सृ�ी हा सारा उप�म बराचसा कृि�म वाटत होता. या सा�या अ�यासानं

भाषेची एक कोरीव दगडी मूत� बनिवली आहे, पण ितचं िजवंतपण कुठंही �तीत

होत नाही असे उ� गार शुखाट�नं काढले.



शुखाट�ला आप�या भाषाणात�या िवचारांची �ेरणा �ीडिर� िदए�या

१८३६-३८ म�ये �िस� झाले�या ‘रोमा�स भाषांचं �याकरण’ या �ंथानं िमळाली

होती. बोपपासून �ेइखेरपय�त�या तुलना�मक भाषा�यासाला उ� पद �ा�त

हो�याला �या गो�ी कारणीभूत झा�या �यांचा अभाव रोमा�स व जम�िनक

भाषां�या अ�यासात �प�पणे जाणवत होता. एकतर या भाषांत �यां�या िवद�ध

�व�पाचं �िश�, मा�य असं एकिजनसी �प न�हतं आिण �यां�या ��य� िजवंत

श�दांव�न जी पुनर�चना कर�याचा �य�न झाला ती पुनर�चना �यां�यात�या

पुराण समज�या गेले�या भाषांशी कुठंही सम�प होत न�हती. �यां�यात बोल�चं

वैपु�य, �यांची िविवधता व �यांचं इतर भाषांशी व आपापसात इतकं संिम�ण

होतं की �यांचा प�तशीर अ�यास जवळजवळ अश�य होता. कशाव�न इंडो-

युरिपअन कुळातही असं झालं नसेल?

शुखाट�ला िदएची ही भूिमका मह�वाची वाटली. बोल�ची िविवधता व

�यां�यातलं संिम�ण ही तर �प� गो� होती. िवद�ध भाषांचं एकिजनसी

�याकरणी �प �याला कृि�म वाटलं. �याकरणात आढळणा�या लॅिटन या भाषा

बोलणारे समाज �याला अश�य वाटले. िवशाल भौगोिलक पिरसरात कोणतीही

भाषा इथून-ितथून सारखी राहू शकत नाही ही गो� डो�याआड (�कवा

कानाआड) करता ये�यासारखी नाही. यामुळेच न�यानं �याकरणकारां�या

भाषेसंबंधी�या क�पनेवर, �यां�या तुलना�मक प�तीवर व �यां�या पुनर�चने�या

िस�ा�तावर शुखाट�नं १८८५ म�ये िलिहले�या �ंथात⁸ खडसून आ�ेप घेतले.

�या सुमारास शुखाट�नं तुलना�मक भाषा�यासावर हे आ�ेप घेतले �या

सुमारास सो�युर लाइप��सक िव�ापीठात आपला अ�यास पुरा क�न पॅरीस

िव�ापीठात सं�कृतचा �ा�यापक बनला होता. पॅरीस�या भाषािव�ान��या एका

सं�थेचं िचटणीस हे पदही तो सांभाळीत होता. �या िनिम�ानं �याचा त�कालीन

युरपात�या िजिनवा, �ाग, ��हए�ा, कझान इ�यादी िठकाण�या भाषािव�ान�शी

पिरचय झाला होता. या सव��या मनात भाषेिवषयी एक नवी जाणीव आली

होती ती ही की �ा�यि�क �व�पात भाषा ही एकिजनसी नसून ती आप�या



बोल��या वैिव�यात व दैनंिदन नािव�यात जगते. एकिजनसीपणाची व ित�या

आधारावर मानले�या ित�या एक�वाची पुनर�चना हा िव�ानांनी घडिवलेला एक

ताि�वक खेळ आहे. या ताि�वक खेळामुळे ��य� व�तु��थती डो�याआड होऊन

मानवी �यवहारात भलतेच दुरा�ह िनम�ण हो�याची भीती आहे.

शुखाट�नं भाषे�या �वाभािवक व�तु��थतीिवषयीची िनम�ण केलेली ही

जाणीव लाइप��सक काही िव�ानांना पटली. उदाहरणाथ�, �ुगमान व देल�ुक

यां�या १८७८ मध�या शोधिनबंधात⁹ ती �प� आहे. परंतु इंडो-युरिपअन�या

पुनर�चनेचं �यांनी हाती घेतलेलं काम १९०० त पूण� होईपय�त ते मूग िगळून

�व�थ बसले. �या वष� शुखाट�नं¹⁰ पु�हा एकदा तुलना�मक भाषा�यासावर

जोराचा ह�ा केला. �याला कोणी उ�र दे�यास धजलं नाही. सो�युरचा

िव�ाथ� (व पुढे पॅरीस िव�ापीठात भाषािव�ानाचा �ा�यापक बनलेला)

आं�वान मेये¹¹ यानं मा� उ� गार काढले की “आ�ही भाषािव�ानी १९०० �या

सुमारास अशा सीमेपय�त येऊन ठेपलो की ित�यापलीकडे पाऊल टाकणं

�यानंतर अश�य होतं.’’

न�या भाषा�यासानं आता आपलं पाऊल कुठं व कसं टाकावं हे शोध�याचं

काम सो�युर व मेये यांनी हाती घेतलं. १९०९ साली िजिनवा िव�ापीठानं

सो�युरला भाषािव�ानावर �या�यानं दे�याचं िनमं�ण केलं. सो�युरनं ते

आनंदानं �वीकारलं व १९०६ पासून �यानं आप�या �या�यानांचा उप�म सु�

केला. �याच वष� मेयेनं इंडो-युरिपअन�या अ�यासावर कोलेज द �ा�स या

सं�थेतफ�  �या�यानं िदली. ही �या�यानं पु�तक�पानं १९०८ साली �िस�

झाली.¹² आप�या या पु�तकाला िलिहले�या ��तावने�या पिह�याच वा�यात

मेयेनं अशी कबुली िदली की, “पूण��वानं भािषक एक�व कुठंही सापडत नाही.”

शुखाट�चा नामिनद�श न करता �याचा िवजय मेयेनं घोिषत केला.

सो�युरचा देखील हाच �ि�कोन होता हे �या�या िव�ा�य�नी १९१६

साली �िस� केले�या �या�या �या�यानां�या पु�तकात¹³ �प� आहे. सो�युर व



मेये यां�या िवचारांनी �ेिरत झाले�या झूल �लोक यानं १९३४ साली आपला

‘इंडो-आय�न’¹⁴ हा �ंथ �िस� केला. भारतीय भाषां�या अ�यासाला आव�यक

असणा�या ‘इंिडक’ या भूिमकेचा आिव�कार या �ंथात पूण��वानं पाहावयास

िमळतो. कोण�याही �देशातील समाज जसा सं�कृतीत एकिजनसी नसतो तसा

तो भाषा�यवहारातही नसतो. माणसं बोलतात �या बोली दोन त�वां�या अंिकत

असतात. पिहलं त�व ितचं �वत:चं पिरवत�न व दुसरं भाषाभाषांचं पिरसरण.

पिरवत�नाचा पिरसर ‘काल’ आहे तर पिरसरणाचा पिरसर ‘�थल’ आहे. या

दोन पिरसरां�या अंिकत असले�या बोली आपली �यव�था घडवीत उ��ा�त

होतात. ही �यव�था सा�य कर�या�या माग�त अनेक अडचणी असतात. पिरसर

बदलत जातात; जनजात��या िप�ा बदलतात; बोल�या जाणा�या बोली

बदलत जातात. तरीपण या सव� �थल-काल-लोक या बंधनांना बाजूस ठेवून

आप�या �ान�यवहारासाठी िव�ान एखादी �िश� संभाषण कृती घडवीत

राहतात. सं�कृत ही एक अशी �िश� कृती (a-culturated artefact) होती; ती

��य� बोली न�हती.

भारतातील बोल�चा दीघ� काल�म, �यांचा िवशाल भौगोिलक पिरसर,

अ�यंत िविवध अशा जमात��या सं�कृत�नी रंगलेला �यांचा दैनंिदन वापर या

सव� गो��चा िवचार केला तर या बोल�चं जे �वत�न होत गेलं ते जु�या िव�ानांनी

मानलं तसं एका िदशेनं सरळ रेषेत घडणारं न�हतं. ते इतकं सरिमसळ�पी होतं

की �याचं सु�प� दश�न घडण ंकठीण आहे.

सं�कृत कोशकारांना ‘आटवी’(रान) हा श�द अगदी �वाभािवक वाटला

होता; पण वैिदक बोलीत तो ‘आतवी’ असा आढळतो. सं�कृत ‘वन’ (रान) हा

श�द रामायणात एके िठकाणी ‘वृ�’ अशा अथ�नं वापरलेला आढळतो, पण

वैिदक बोलीत तो सर�स ‘वृ�’ या अथ�नंच येतो. वैिदकाम�ये ‘अध�’ या अथ�नं

‘िनम’ श�द आढळतो; मराठीत तो अनेकदा आढळतो, पण इतर भाषांत तो

िमळत नाही. सं�कृतम�ये ‘कु�ा’ या अथ�चा श�द ‘�न’ आहे. तुलना�मक

प�तीनं इंडो-युरिपअन श�द *Kwon असा असावा. परंतु श पासून Kw



घडवायला मधली एक ‘�’ अव�था�ोतक श�द अ�ाप असायला हवा. तसा तो

आता भारता�या वाय�य सरह�ीवरील ितराही (Tirh) भाषेत * (चूं) असा

िमळाला आहे.

वैिदका�या व वाय�य सरहा�ीकड�या �देशात�या भाषां�या

अ�यासाव�न एक गो� �प�पणे िनदश�नाला येते ती ही की �ाचीन काळी

इराण-अफगािण�तानपासून पंजाबपय�त�या �देशाभर इंिडक बोली पसरले�या

हो�या. �यातले काही फरक आप�या नजरेत चटक� भारतात. उदा.

ऋ�वेदा�या भाषेत काही श�दां�या िविश� पिरसरात ‘�’ हा �वनी आढळतो;

सं�कृतम�ये मा� �याचा संपूण� आभाव आहे. वैिदकम�ये प�, भ� असे धातू

आहेत; तेच सं�कृतम�ये प�, भ� असे आढळतात. सं�कृत�या � या धातू�या

िठकाणी वैिदकम�ये भृ धातू िमळतो. खु� वैिदकम�येही सव�� सारखेपणा नाही.

अि� (न. डोळा) या श�दाचं �. ि�. / बहु. ‘अ�ािण’ असं ऋ�वेदात िमळतं;

परंतु अथव�वेदात ‘अ�ीणी’ असं िमळतं. अ��थ (न. हाड) याचं अथव�वेदातील

ब. ब. �प ‘अ�थीनी’ आहे; उलट ऋ�वेदात ‘अ�थािन’ असं आहे. वेडात

आढळणा�या ई�श्, ता�श्, या�श् या श�दानऐवजी �ा�ण�ंथात ई�श,

ता�श, या�श अशी �पं िमळतात. ऋ�वेदात येणारी तक�, तक� (�याला) ही

�पं नंतर�या वैिदकम�ये कुठंही आढळत नाहीत. तो’ या अथ��या सव�नामाची

ए. व. �पं सं�कृतम�ये पुढील�माणे आहेत. स:, त�, तेन, त�मै, त�मात,

त�य, त��म�. वैिदकम�ये ‘तेन’ �या बरोबरीनं ‘तेना’, ‘त�मै’ �या बरोबरीनं

‘त�मए’, ‘त��म�’ �या बरोबरीनं ‘स��म�’ अशीही �पम िमळतात. ‘त�मा�’

�या ऐवजी ‘स�मा�’ असं �प छांदो�य-उपिनषदात िमळतं. ‘न’ या अ�ययाचे

वैिदक बोलीत दोन अथ� होते; १. नकार, २. सारखा. (उपमे�या �योगात ‘प�ा

शाखा न ‘ �हणजे ‘िपकले�या शाखेसारखे’) ‘न’ या अ�ययाचे हे दो�ही �योग

ऋ�वेदात पु�कळ आहेत; अथव�वेदात दुसरा अथ� �िचतच आढळतो;

�ा�ण�ंथात व नंतर�या सं�कृतम�ये तो मुळीच नाही.



सं�कृतमुळे झाक�या गेले�या बोल�वराचा पडदा इ. स. पू. सहा�या

शतकात उचलला गेला. �या शतकात गौतम बु� व महावीर यांनी आपाप�या

धम�ची िशकवण सामा�य जनतेला �यां�या बोलभाषांतून िदली. सं�कृत

नाटकातून व �िचत �वतं�पणे �गट झाले�या या बोल�ना ‘�ाकृत’ ही सं�ा

सव�सामा�यपणे िदली जाते. वर�िच हा या �ाकृतांचा पिहला �याकरणकार .

�या�यानंतर हेमचं�, क�ायन, िविव�म, माक� �डेय, ल�मीधार इ�याद�नी

�ाकृतां�या �याकरणावर िलिहलं आहे. �ाकृतांचा हा अ�यास ��य�

बोली�पापे�ा �यां�या सािह�यात�या �िश� �पांचा अस�यामुळे �ाकृतां�या

ख�या अ�यासासाठी भाषािव�ान�ना पुन� पा�ा�यांचीच वाट पहावी लागली.

१८३४ ते १८३६ �या दर�यान जे�स ि��सेप¹⁵ यानं अशोककालीन

(इ.स.पू. २५६ – २३०) िशलालेखां�या िलपीचं कोडं उलगड�यापासून

�ाकृतां�या ख�या अ�यासाची सुरवात झाली. अशोकाचे िशलालेख भारता�या

िनरिनरा�या भागांत िवखुरलेले आहेत. �यांचं आरेखन �या �या �देशात�या

�ाकृतात केलेलं आहे. या िशलालेखां�या अ�यासाव�न �ाकृतांचं भौगोिलक

िव�तरण व �यापर�वे बोलीभेद ही मह�वाची गो� भाषा�यासा�या क�ेत आली.

यानंतर १८९० ते १९१० या वीस वष�त सर ऑरेल �टेइन¹⁶ यानं उ�र

भारतापलीकडील चीनी तुक� �तान�या तुफ�न, खोतान इ�यादी �देशात

केले�या उ�खननात इ. स. १०० �या सुमाराचे कुशान-सं�कृती-काळातील जे

�ंथ शोधून काढले �याव�न त�कालीन �ाकृतात िलिहलेलं बरंच लेखन हाती

आलं. म�ययुगीन �ाकृतांची ही अिधकृत मािहती िमळा�यानंतर या िवषयावरचा

पिहला मह�वाचा �ंथ िपशेल¹⁷ यानं १९०० साली जम�न भाषेत �िस� केला.

आतापय�त जी मािहती उपल�ध झाली आहे ती देखील अजून अपुरी आहे

असं पु�कळदा वाटतं . उदा. मराठीत िजथं ‘दोन’ असं आपण �हणतो ितथं

�हदीत ‘दो’ �हटलं जातं व गुजरातीत ‘बे’ असा श�द आहे. या सा�या गो�ीचा

िवचार करायचा �हटला तरी िकती ��न उ�वतात. मराठी व �हदी ‘दो’ हा

श�द सं�कृत �ी/�ा याव�न आला �हटलं तर मराठीतला न कुठून आला?



गुजरातीत ‘बे’ आहे, पण मराठीत नाही असं ���ता येत नाही. कारण मराठीत

बारा, बावीस, ब�ीस, बेचाळीस असे ‘ब’ ने सु� होणारे श�द आहेत. लॅिटनम�ये

bipes biped अस�या श�दांत ‘ब’ आहे. मराठीतील ‘दो’ ला ‘दु’ असा पय�य

िमळतो.. दुरकी (दोन), दुत�डी, दुचाकी, दुभंग इ. पाली भाषेत दुबे, दुितय हे

श�द िमळतात. लॅिटनम�ये duo, duplex, इं�जीत two, अंि�अनम�ये duti

(दुस�न) लेिटशम�ये duceles (दोन चाकांची गाडी) असे श�द िमळतात.

आज�या भाषांतील पिरवत�न व पिरसरण हे गंुतागंुतीचे िवषय आहेत. या

अ�यासाला इितहास, भूगोल व समाजशा� यांचा पाया असावा लागतो. तसंच

या अ�यासासाठी सुंदर पैलू पाडले�या िवद�ध भाषांइतकं पृ�वी�या मातीशी

िनगिडत असले�या समाजा�या बोल�चंही मह�व आहे. यासाठी �ंथालयातील

आराम-खु�य� सोडून ड�गर कपारीत�या अ�ात, खेडवळ �देशात �हडण

मह�वाचं आहे. नवं भाषािव�ान हे या ��ीनं एका सामािजक आ�हान आहे.     
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६. लॅिरजीअलचा िस�ातं

शुखाट�नं १८७०-८५ या पंधरा वष��या अवधीत इंडो-युरिपअन�या

अ�यासावर, िवशेषतः या अ�यासातील �विन पिरवत�ना�या िनयमांवर ल�

क� ि�त क�न जी टीका केली ित�यामुळे या अ�यासाला आपली भूिमका,

आप�या अ�यासािवषयाचं �व�प, आपली प�ती व उि��ं न�यानं तपास�याचा

पिहला �संग �ा�त झाला. िव�ाना�या �गतीसाठी असली टीका अव�य असते.

शुखाट��या टीकेमुळे तीन मह�वाचे फरक भाषािव�ानात घडून आले: �थम

�हणजे भाषािव�ानात ‘भाषा’ या अ�यासिवषयाची जी �याकरणीय पु�तकी

भूिमका होती ती बदलून भाषा �हणजे लोकां�या िजभेवरील िजवंत बोली हे मत

िनि�त झालं. �यामुळे �याकरण,ं श�दकोष व श�दाथ��ामा�यवादी अ�यास

यां�या बंधनातून सुटून ��य� सामािजक पिरसरात वापरलं जाणारं सं�ेषण

साधन या ��ीनं भाषेचा अ�यास – या न�या भूिमकेमुळे भाषािव�ानाला बरंच

मोकळं वातावरण िमळालं. दुसरं असं की बोल�ना भौगोिलक पिरसर असतो व

�या पिरसरात वावरताना �यां�यात अनेक �कारची िविवधता िनम�ण होते.

भाषां�या ऐितहािसक अ�यासानं िनम�ण केले�या �यां�या �व�पाचा, कुळां�या

व मुळा�या आदश� �व�पापे�ा भौगोिलक अ�यासातील या स�यदश�

अवलोकनाचं मू�य अिधक ठरलं. �यामुळे भाषां�या केवळ एक माग� ऐितहािसक

अ�यासापे�ा भौगोिलक अ�यासानं भाषािव�ानाची क�ा थोडी �यापक

झाली.ितसरं असं की केवळ �विन –िनयमांचा अ�यास यापे�ा या िनयामांमुळे व

समीकरणांमुळे िस� होणारी भाषारचना व ित�याजोगे मानवजाती�या �गतीवर

जो �काश टाकता येईल �याचं मह�व अिधक गणलं पािहजे. थोड�यात,

शुखाट��या टीकेमुळे क�पनेचे पंख लावून वाटेल �या �कारे आकाशात �वैरपणे

�हडणा�या भाषािव�ानाला जिमनीवर पाय ठेवून चाल�या�या वा�तवादी

भूिमकेचा �वीकार करावा लागला.



भाषािव�ानाचा या न�या ��ीकोनातून अ�यास करणा�या �ाडर¹ या

िव�ानाचा �ंथ १८९० म�ये �िस� झाला. �यात �यानं असं सुचिवलं की सव�

इंडो-युरिपअन भाषांचे भौगोिलक���ा दोन मह�वाचे िवभाग पाडता येतील.

ते असे की �या भाषा (�ीक, लॅिटन, के��टक व जम�िनक) युरप�या पि�मेकडे

आढळतात �यां�यात ‘१००’ या सं�या वाचक श�दा�या आ� �थानी � हा �वनी

आढळतो व �या भाषा (बा��टक- �लािवक, इंडो-आयरॅिनअन, आम�िनअन व

आ�बेिनअन) पूव�कडे आहेत �यां�यात �या श�दां�या आ� �थानी श्/� हा �वनी

आढळतो. याची काही उदाहरण ंपुढील �माणे आहेत:

भाषा पि�मेकडे पूव�कडे भाषा

�ीक he-katon atam सं�कृत

लॅिटन      Kentum satam अवे�तन

आयिरश Ke: *imtas िलथुआिनअन

गोिथक       hund      soto �लािवक (जुनी)

वरील श�दातील K: s/ या समीकरणानुसार �ाडरनं पि�मेकडील

भाषांना के�तु� (Kentum) व पूव�कडील भाषांना सत� (satom) अशा सं�ा

िद�या. या दोन गटांना िवभागणा�या रेषेचा म�यभाग युरपचा दि�णेकडील

�देश अस�यानं तो �देश इंडो-युरिपअन जमातीचं मूळ वसित�थान मानला व

ितथून �या जमातीचे दोन गट पूव� व पि�म िदशांकडे पसरले असं मत �यानं

�य�त केलं.



�ाडरचं मत ‘िस�ा�त’ �हणून �वीका�न ब�याच भाषािव�ान�नी �या

िदशेनं संशोधन केलं. सव�त मह�वाचा शोध �हणजे १९०६ साली तुक� �तानची

राजधानी अंकारा या शहरा�या पूव�स ९० मैलांवर �योगाजकोय (Bgaz-koy)

या गावी पुराव�तुशा��ांना उपल�ध झालेली एक �ाचीन सं�कृती. ही सं�कृती

इ. स. पू. २५०० ते १२०० या काळातील िहटाइट (Hittite) सं�कृती होती असं

मा�य झालं. ित�यात सापडले�या लेखनाचा अ�यास होऊन ितथली एक

मह�वाची भाषा –िजला िहटाइट हे नाव दे�यात आलं-इंडो-युरिपअन कुळाची

होती असं �हो�नी² यानं १९१५ साली िस� केलं. इंडो-युरिपअन कुळा�या

आतापय�त�या उपल�ध भाषांत वैिदक ही सव�त �ाचीन होती. आता वैिदकपे�ा

हजार वष�अगोदरची जुनी अशी एक इंडो-युरिपअन भाषा हाती आली.

�या सुमारास िहटाइट सं�कृतीचा शोध लागला �या�या थोडं अगोदर

�हणजे १९०१ पासून दहा-पंधरा वष� आज�या चीन�या पि�मेस िचनी तुक� �तान

या �देशात तुफ�न या िठकाणी पुराव�तुिव�ान�नी खोदकाम केलं. �यातून जे

�ाचीन अवशेष हाती आले �यात इ. स. �या ६ �या ते ८ �या शतकात�या भाषेचे

नमुने िमळाले. या भाषेला तोखािरअन (Tocharian) अ�म नाव िदलं गेलं.

ित�या दोन बोली A आिण B या सं�ांनी संबोिध�या जातात.

िहटाइट व तोखािरअन या भाषांचे शोध भाषािव�ान���ा फार मह�वाचे

होते. �ाडर�या िस��ताची परी�ा घे�यासाठी हा एक सुयोग होता. या दो�ही

भाषा �ाडरनं क��पले�या पूव� भागात �हणजे ‘सत�’ िवभागात हो�या.

साहिजकच सव�ची अपे�ा होती की �यां�यात ‘१००’ वाचक जे श�द असतील ते

श्/� नं सु� होणारे असणार. पण ��य�ात जे आढळलं ते अगदी उलट,

�हणजे िहटाइटमधला श�द होता तो व तोखािरअनमधला होता तो (A) Knt

(B) Kante �हणजे दो�ही � नं सु� होणारे.* यामुळे �ाडरचा इंडो-युरिपअन

भाषां�या पूव�-पि�म िवभागणीचा िस�ा�त पार कोलमडून पडला इतकंच नाही

तर इंडो-युरिपअन समाजा�या मूळ �देशाची व �थलांतराची �याची क�पनाही

साफ खोटी ठरली. इंडो-युरिपअन भाषाकुळा�या ताि�वक इितहासाला या



��य� भौगोिलक पुरा�यानं चांगलाच हादरा बसला. भाषािव�ाना�या त�वांनी

व प�त�नी रचलेला भाषेचा ‘ताि�वक’ इितहास व ��य�ातला भौगोिलक

पुरावा हे पर�परांना पूरक असले तरच एखादा िस�ा�त िटकू शकतो हे

यानंतर�या भाषािव�ानातलं मह�वाचं त�व बनलं.

िहटाइटचा शोध दुस�या एका गो�ीमुळे इंडो-युरिपअन अ�यासाला फार

सहायभूत झाला. मागे �करण ३ म�ये सो�युर�या एका �वर-पिर�मे�या

िववेचानासंबंधी मािहती िदली आहे. तशीच आणखी एक पिर�मा �या�या

१८७९ �या �बंधात आढळते.

ितची �ीक भाषेतील उदाहरण ंपुढील�माणे आहेत :

phmi                  phme                  phats

histmi                     -                  stats

  -                  dnum                  datus

या उदाहरणात जी �वर-पिर�मा आढळते ती अशी :

--                  --                  -a-

या पिर�मेचा मागे अ�यािसले�या इंडो-युरिपअन मूलभूत �वर-

पिर�मेशी मेळ कसा घालायचा हा ��न सो�युरपुढे होता. �यासाठी �यानं

आप�या �बंधात जे िववेचन केलं आहे ते भाषा�तग�त संरचनांचं रह�य हुडकून

काढणा�या �या�या �े� बुि�म�ेचं िनदश�क आहे.

मागे पान २७ वर िदले�या �ीक उदाहरणांचा पु�हा िवचार क�.

ptomai            pte            eptmai



(s)kh             (s)khos      eskhon

या �पांकडे जरा िनरा�या ��ीनं पािह�यास जो �म आढळतो तो असा:

-t-             -t-            -t-

-kh-            -kh-            -kh-

�यव�था ���ा तो

+ c*             + c             + c

असा मांडता येईल. सो�युर�या मते इंडो-युरिपअनमधील सव� धातंू�या

मूळ�पात e हा �वर होता �हणून �यानं �ीकमधील या �वर-पिर�मेचं मूळ

�व�प

e +c             o + c             + c

असं असावा असं मानालं. या मा�यते�या आधारे �यानं �ीकमधील

ि�यापदांची

--            --            -a-

ही पिर�मा समजिव�यासाठी असं अ�या�त धरलं की या िठकाणी

�या जागी मुळात e + c

�या जागी मुळात e + c

a �या जागी मुळात + c



अशी �यव�था होती. यात मुळातलं �यंजन कोणतं होतं यावर सो�युरनं

असं उ�र िदलं की ते �यंजन रक ईष�-�वर (sonant) होता. �याचे दोन

उ��वनी होते व ते दश�िव�यासाठी सो�युरनं A व * अशी िच�हे योिजली. ती

िच�हं वाप�न �यानं वर उ�ेिखले�या ि�यापदांची ताि�वक �पं पुढील�माणे

समजावली :

phmi चं मूळ �प ph-A-mi

phne चं मूळ �प ph-*-ne

phots चं मूळ �प ph- -ts

तसेच

histmiचं मूळ �प hist-A-mi

statsचं मूळ �प st--ts

dnumचं मूळ �प d-*-num

datusचं मूळ �प d- –tus

आपण क��पले�या A व * या �विन िच�हांचा सो�युरनं ईष�-�वर-�प

�यव�छेदक दश�कांश’ (coefficients sonantiques) अशी सं�ा िदली व

�यां�यासंबंधी असा िनयम रचला की या �यंजनांमुळे �यां�या आधी येणारा

आघातयू�त e हा �वर a �कवा o बनून दीघ� होतो. जर आघात नाहीसा

झा�यामुळे हा �वर लु�त झाला असला तर दश�कांश �ह�व       a बनतो. हे

िनयम पुढील�माणे थोड�यात मांडता येतील:

१. A            



२. *            

३.             a

सो�युरची ही उपप�ी ता�कक असली तरी ितला एक मह�वाचा आधार

सं�कृतम�ये होता. सं�कृत धातंूिवषयी िवचार करता सो�युरला असं आढळून

आलं की सं�कृतमधील बहुसं�य धातंूची (उदा. प�, स�, खा� इ.)

�विन�यव�था ‘�यंजन + �वर +�यंजन’ अशी असते. परंतु या िनयमाला थोडे

अपवाद आहेत; उदा. �था, धा, दा, इ. सो�युरनं ठरवलं की मूळ इंडो –

युरिपअनम�ये या अपवादांची �यव�था िनयिमत धातंू�माणे ‘�यंजन + �वर

+�यंजन’ अशीच करायची. �हणजे ‘�था’ सार�या धातूमधील मूळ �यव�था

�यंज            �वर             �यंजन

��            आ            *

अशी मानून तारांिकत जागी कुठलंतरी �यंजन असावं असं मानायचं. ते

कोणतं याचा शोध करता सो�यु�स� असं आढळून आलं की सं�कृतमधील ‘�था’

या धातूचं �ीक�या ste या ि�यापदाशी सा�य आहे व या दोन धातंूची �यव�था

पुढील�माणे मांडायला हरकत नाही :

सं�कृत      -      s t h

�ीक       -       s t  e

या �या�या तुलनेव�न दोन िन�कष� िनघतात : सं�कृतपे�ा �ीकची

�वर�यव�था मूळ इंडो –युरिपअनशी अिधक िमळती अस�यानं �ीकम�ये आहे

तो �वर, �हणजे e मुळात�या भाषेत होता व कधी-कधी धातू�या �पात�या या

�वराचं �थानपिरवत�न होऊन सव� �यंजनं एक� येऊ शकत होती. याव�न

सं�कृत�या ‘�था’चा इितहास �थम



सं�कृतपूव� – sthe

व त�पूव�

इंडो -युरिपअन – steh

असा असावा. या �मानं िवचार केला तर मूळ धातूची जी �विन-�यव�था

आपण मा�य केली ती �हणजे ‘�यंजन + �वर +�यंजन’ अशी िस� होते. हे जे

दुसरं �यंजन होतं ते ईष�-�वर-�प (आिण �हणून सघोष) असावं व �या�या

बाबतीत

A       

हा िनयम लागू पडत अस�यानं A हे िच�ह �या घोष-�वनीचा दश�कांश

�हणून आपण वापरलं �या घोष-�वनीचं उ�ारण h असं असावं.  

सो�युरची ही उपप�ी तुलना�मक���ा िकतीही सयु��तक असली तरी

ती मांडली गेली �या काळापय�त उपल�ध भाषांतील कुठ�याही �कारचा पुरावा

ित�या आधाराला न�हता. तथािप सो�युरची उपप�ी �यांना पटली �यात हेम�न

�योलर³ मु�य होता. �योलर हा सेिमिटक भाषांमधील एका िविश� �कार�या h

या घोष-�वनीला �विनशा�ात लॅ�रजीअल (laryngeal) ही सं�ा होती. तीच

सं�ा �योलरनं सो�युर�या या �वनीसाठी १८८० पासून �चारात आणली.

�योलरनंतर आ�बेत� �युनी⁴ यानं ही सं�ा चालू ठेवून ितचे काही उपवण�

असावेत अशी सूचना मांडली. हे उप�वनी शोध�याचं काम हो�गर पेडेरसेन⁵

यानं १८९३ म�ये केलं. *सो�युर�या या िस�ा�ताचा यानंतर िक�येक वष� कोणी

काहीही समाचार घेतला नाही.

१९२७ साली ये�झ कुिरलोिवच⁶ या पोलंड�या भाषािव�ांनीनं आप�या

एका लेखात िहटाइटकडे ल� वेधलं व असं दाखिवलं की सो�युरनं इंडो

-युरिपअनमधील �वर-पिर�मा समजिव�यासाठी जो घोष-�वनी केवळ



तक�धारे िनम�ण केला तो �वनी िहटाइटम�ये ��य�पणे अ��त�वात होता.

मलरनं सुचािवलेलं ‘लॅ�रजीअल’हे नाव कुिरलोिवचनं मा�य केलं व �यानंतर वा

िस�ा�ताला ‘लॅ�रजीअल िस�ा�त’ हे नाव �चारात आलं.

या िस�ा�ता�माणे सं�कृतमधील ‘धा’, ‘�था’ व ‘दा’ या धातंू�या इंडो

-युरिपअनमधील �व�पा��बंधी अशी उपप�ी मांड�यात आली की �यांची मूळ

�पे

dhe*,              ste*,             de*

अशी मानावी व �यातील तारांिकत जागी तीन �कारचे लॅ�रजीअल

उप�वनी होते असं क�पावं. �यापैकी पिह�या श�दात�या �वनीला H1 ,

दुस�यात�या �वनीला H2 व ितस�यात�या �वनीला H3 असे संबोध�यात आले व

�या�माणे वरील धातंूची मांडणी

dheH1            steH2            deH3

अशी कर�यात आली. लॅ�रजीअल �वनीमुळे या धातंूमधील e या �वराचे

पिरवत�न पुढील�माणे झाले:

* dheH1 dhH dh dh

* steH2 stH sth

* deH3      dH d d

वरील उदाहरणात लॅ�रजीअल �वनी e या �वरानंतर आला आहे. तोच

जर e �या पूव� आला तर e ची अनु�मे e, a व o ही पिरवत�नं �या�या तीन



�कारांत नंतर�या भाषांतून झालेली आढळतात. उदाहरणाथ�,

अथ� इं-युo िहटाइट      सं�कृत greek      लॅिटन

‘असणे’ H1 es *esh as ei es

‘समोर’ H2

enti      

*ant anti anti ante

‘हाड’ H3

esti      

*astai asthi osteon os

या िस�ा�तानं सं�कृतमधील आणखी काही श�दांचं रह�य उलगडलं

जातं. धातंू�या अंती येणा�या च मूळ �प aH असं क��पता येतं. तसच �या

धातंू�या अंती (ई) व (ऊ) येतात �यांची �पं iH व uH अशी मान�यास हरकत

नाही. �या योगे सं�कृतमधील ‘नी’ व ‘हू’ या धातंू�या मूळ �पांचा अंदाज करता

येतो तो असा: या धातंू�या मूळ �पात संयु�त �वर असून �यानंतर लॅ�रजीअल

�वनी येत असावा. या ��ीनं �यांची मूळ �पं neiH व heuH अशी मानता येतील.

लॅ�रजीअल�या पिरणामामुळे ei �या जागी ay/y (अ�/आ�) व eu �या जागी

av/v (अ�/ आ�) िनम�ण झाले व �यानंतर�या काळात लॅ�रजीअल �वनी लोप

पावला:

इं-यु       सं�कृत

ई/ऊ ए/ओ अ�/ अ� आ�/ आ�



neiH n (नी) नी�वा नेतू� नयित      नायक

heuH h (हू) हूत होम� हवन जुहाव

िहटाइटचा शोध व �यामुळे िनम�ण झालेला लॅ�रजीअल िस�ा�त यांनी

सं�कृतचंच न�हे तर सा�या इंडो –युरिपअन या उप�माचं �े� खूप ढवळून

िनघालं “लॅ�रजीअलवरचं लेखन इतकं िवपुल आहे की वष�मागून वष� जशी

जातात तसतशी �यांची सूची वाढतच आहे; इतकी की ितचा केवळ संि��त

इितहास िलहायचा झाला तरी िक�येक �ंथ िलहावे लागतील,’’ असे उ� गार

एिमल बँ�हिन�त⁷ या भाषािव�ानीनं १९६२ साली िलिहले�या आप�या

‘िहटाइट व इंडो -युरिपअन’ या �ंथा�या सुरवातीसच काढले आहेत. इंडो

-युरिपअन भाषांचा महासागर जसा �चंड िव�तृत आहे तसा तो �चंड खोलाही

आहे ही जाणीव या उ� गारां�या मुळाशी आहे.
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   Jerzy Kurylowwicz: ‘a indo- europen et * hittite’ (symbolae

Grammaticae in Honorem Ioannis Rozwadowski, Cracow, 1927, p.



95-104)

७.      E. Benveniste

* भारतातील उ�र �देशातील उ�र काशी�या काही भागात ‘बंगानी’

(bangani) नावाची बोली बोलली जाते. ितचा अ�यास करणारे सी. पी. झोलर

(C. P. Zollar) यांनी नमूद केलं आहे की ित�यात ‘१००’ वाचक श�द Konto

असा आहे.

* c = consonant (�यंजन)

* सं�कृतम�ये नवम गणा�या धातंूना ‘ना’ हे िवकरण लागतं. ‘ना’ या

िवकरणाची �यंजनांनी सु� होणा�या weak ��ययांपूव� ‘�’ अशी �पं होतात.

उदा. �ी (िवकत घेणे):

�ी + ना + ित = �ीणाित

�ी + नी + म: = ि�णीम:

�ी + � + अ��त = �ीण��त

पेडेरसन�या मते ‘ना’ �या या �पात मूळ ��यय

n + H

असा असावा.

 



७. इंडो –युरिपअनचा नवा नकाशा

िहटाइट व तोखािरअन या भाषां�या शोधांनी इंडो -युरिपअनचा नकाशा

पार बदलून टाकला इतकंच नाही तर इंडो –युरिपअन�या अ�यासासाठी

आतापय�त भारत व युरप या �देशांवर अ�यासूंचं ल� क� ि�त झालं होतं ते आता

िवक� ि�त होऊन भूम�य –समु�ाकडील आिशया मायनरपासून चीन�या

उ�रेकडील �सकीयांगपय�त�या चं�कोराकृ�ी �देशावर क� ि�त झालं. इंडो –

युरिपअनभाषी लोक म�य युरपकडून इराणमाग�नं उ�र भारतात इ.स.पू.१५००

�या सुमारास दाखल झाले असं आतापय�त मानलं गेलं होतं. िहटाइत�या

शोधानं हे �प� झालं की इंिडकभािषक जमात�चं अ��त�व म�य-पूव�त इ.स.पू.

९००० ते २५०० �या सुमारास होतं व तोखािरअन ही जरी पु�कळ नंतरची भाषा

असली तरी ित�या �विन�यव�थेव�न हे �प� िदसतं की िचनी –तुक� �तान या

भागातही इंडो –युरिपअनभाषी समाजाचं अ��त�व �ाचीन काळी होतं. आिशया

मायनर (स�याचा तुक� �तान) व िचनी – तुक� �तान या दोन दूरदूर�या �देशांत

‘१००’ या सं�ये�या नावातला आ� �वनी एकच असून �यामध�या �देशांत तो

वेगळा आहे याव�न असं �प� होतं की मूळ इंडो –युरिपअनभाषी लोक �थम

या �देशां�या म�यात �हणजे रिशअन �टे�स या भागात राहत असावेत व �यांचं

िव�तरण आिशया मायनर व िचनी तुक� �तान या भूभागांकडे झा�यानंतर �या

म�यात�या �देशात आले�या इतर जमात��या साहचय�मुळे � या मूळ �वनीचं

श्/� असं पिरवत�न घडून आलं असावं

� � श्/� �

आिशया-मायनर रिशअन �टे�स िचनी – तुक� �तान

आिशया मायनर�या �देशात�या उ�खननाव�न पुराव�तुशा��ांनी

तेथील सं�कृत�चं बरंच सू�म अवलोकन �िस� केलं आहे. �याव�न



तुक� �तान�या अनातोिलया या �देशात इ. स.पू. ३००० ते २००० या काळात

आठ िविवध भाषा हो�या. �यापैकी Luwain व Calaic या �ादेिशक बोल�ची –

�या इंडो-युरिपअन असा�यात – उपल�ध मािहती फारच अपुरी आहे.सेिमिटक

कुळात�या दोन मह�वा�या भाषा, सुमेिरअन (Sumerian) व अ�ािडअन

(Akkadian) यांचा या �देशांत लेखनासाठी खूप वापर केला जात होता. �यांना

िवद�ध भाषांचा मान असून राजकीय �यवहारात �यांचा उपयोग कायदे, करार

वगैरे िलिह�यात केला जात होता. बाकी�या भाषांपैकी हुिरअन (Hurrian) �या

काळातलं नाव हु�रली –ही बहुसं�य जनतेची बोली असावी. बािबलोनमधे

लोकि�य असलेलं व या बोलीत िलिहलेलं ‘िगलगामेश’ (Gilgamesh) नावाचं

महाका�य या �देशात सापडलं आहे. तसचं या �देशात�या िमत�ी (Mitanni)

लोकांचा राजा तु��(Tushratta) यानं इ. स. पू. १४०० �या सुमारास या

बोलीत िलिहलेलं एक सुदीघ� प� िमळालं आहे. सव�त मह�वाचं �हणजे

िक�ुली (Kikkuli) नावा�या िमत�ी अ�िव�ात��ानं घो�ांची परी�ा व

�यांची कवायत यावर या बोलीत िलिहलेले चार मृ�फलक हाती आले आहेत.

या फलकांवरील िक�ुली�या लेखनात aika (एक), tera (ि�), panza

(पंच), satta (स�त), na (नव), wartanna (वत�न, वतु�ळाकार फेरा) हे श�द

आढळतात. हे श�द जरी अगदी सं�कृत नसले तरी इंिडकचे आहेत हे न�ी असं

भाषािव�ान�चं मत आहे. िमत�ी लोकां�या राजांची नावं –ऋतम�य, वृ�ा� –

तसंच �यां�या देवांची नावं – इ�दर, िम�श्, नाशितअ- हीदेखील इंिडक

भाषेतील आहेत. या व�न असा अंदाज केला जातो की अनातोलीया�या या

�देशातील �जा जरी हुिरअन बोली बोलत असली तरी ितचे रा�यकत� हे कुठले

तरी इंिडक-भाषी असावेत.          

वेदां�या अ�यासाव�न वेदकाळापूव� म�य आिशया व उ�र भारत या

�देशात िविवध �ाकृत बोली असा�यात या भाषािव�ान��या समजुतीला म�य-

आिशयात�या या शोधांनी मह�वाची पु�ी िमळते. म�य पूव�कडून भारता�या

िदशेनं अनेक बोली बोलणा�या जमाती आ�या. �यात�या काही भारतात येऊन

पोच�या, काही सरह�ीजवळ�या �देशात इत�तत: िवखुर�या गे�या. इंिडक-



भाषा- कुटंुबाचा अ�यास करताना वैिदक, अवे�तन, सं�कृत, जुनी फारसी,

�ाकृत, पाली या भाषां�या बरोबरीनं म�यपूव�त�या पा�तो, कािफरी इ�यादी

बोल�चाही अ�यास करायला हवा. या संबंधात एमेनो¹ याचे उ�गार मह�वाचे

आहेत तो �हणतो, “भारत –इराण यां�या सरह�ीमधील �देश

भाषािव�ान���ा अ�यंत मह�वाचा असला तरी �याकडे कोणीही ल� िदलेलं

नाही. �यातील भािषक पुरा�या�या अभावी इंडो –आय�न �कवा आयरॅिनअन या

भाषाकुलातील बोल�चं िभ�ीिच� खंिडतच राहील.”

भारता�या वाय�य सरह�ीजवळचा �देश िबकट भौगोिलक कारणांमुळे व

ितथं राहणा�या पहाडी जमात��या �हसकपणामुळे अ�ाप अ�ात रािहला

असला तरी �ाचीन काळी �याचा इितहास मह�वा�या घटनांनी �यापलेला

होता. इंिडक जमात�ची ये-जा याच �देशातून होत होती. इथ�या न�ा, पव�त,

व वन�ी यांनी मोिहत झाले�या वैिदक कव�नी आप�या भाषेला नवन�या

�व�पात नटिवली. नंतर�या काळात �िस� झालेला गंधार देश, �यातलं

पु�षपुर (पेशावर) हे नगर व त�िशला िव�ापीठ इितहास�िस� आहेत.

पािणनी या �े� भाषािव�ानीचं ज�म�थान शलातुर याच �देशातलं.

अले�झांडरची �वारी (इ.स.पू. ३२६) याच �देशाकडून झाली. याच �देशात

भारतीय, �ीक, इिज��शयन िव�ान एकमेकांना भेटले असावेत. या �देशावर

रा�य करणा�या �ीक �ितिनध�नी आिण पुढे �वतं� झाले�या राजांनी

(उदा.िदमेि�ओस इ.स.पू. २०० -१९०, िमनांडर इ.स.पू. १५५ – १३०,

इ.स.पू. १८०-१६०) �ीक व भारतीय सं�कृत�च व कलांचं एकीकरण

कर�याचा �य�न केला होता. किन�क (इ.स.१२०-१४४) या कुशानवंशी

राजाचं वण�न ‘गांधारचा राजा’ असं आढळतं व �याची राजधानी पु�षपुर

असावी असं इितहासकार सांगतात. किन�कानं �ीक, आय�, बौ�,

झोरोअ◌ॅ�टर इ�यादी सव� धम�ना उ�ेजन िद�याचे दाखले आहेत. �या�या�म

�ो�साहनानं नागाजु�न, अ�घोष, �सुिम�, चरक यांसार�या िव�ानांना

राजा�य िमळून �या �देशात िविवध िव�ांचा िव�तार झाला. या �देशात

आढळून येणा�या अशोका�या (इ.स.पू. २७३-२३२) िशलालेखां�या



अ�यासाव�न या �देशातील भािषक संिम�णाचं िच� डो�यासमोर �प� उभं

राहतं. या �देशातील अशोकाची वचनं पैशाची नावा�या �ाकृतात असून �या

िलपीत ती कोरली आहेत ती खरो�ी िलपी या भागात सव�सामा�य �यवहारात

वापरली जात होती. ही खरो�ी िलपी अ◌ॅरमेइक या म�य-पूव� �देशातील

भाषे�या िलपीव�न घडली गेली होती. अशोका�या िशलालेखां�या खाली �कवा

बरोबरीनं अ◌ॅरेमॅइक भाषेत व �िचत �ीक भाषेत �या �या भाषां�या िलपीत

�यांचं भाषांतर केलेलं आढळतं. याव�न पैशाची, अ◌ॅरेमॅइक, �ीक इ�यादी

भाषा बोलणा�या �य�ती इथे राहत असा�यात �कवा ये-जा करीत असा�यात.

�यातील काही दुभाषी, ितभाषी अस�याचा संभव आहे. आप�या बोलीत

सािह�य रच�याचे य�नही इथं होत अस�यास नवल नाही. आता उपल�ध

नसलेला, पण �या काळी �िस� असलेला, गुणा� नावा�या लेखकानं या

पैशाची या �ाकृतात िलिहलेला, ‘बृह�कथा नावाचा �ंथ, तसेच मुळातलं

‘पंचतं�’ व ‘िमली�दप�हो’ सार�या कृती अस�या �य�नांची ��य फळे होत.

�या बोल�ना सं�कािरत कर�याचे �य�न झाले व या �य�नांना यश�वी

बनिव�यासाठी �या मा�य बोलीत �ंथ रचना झाली अशा बोल�चं �ान भािषक

इितहासात कायम रािहलं. बाकी�या सामा�य �यवहारा�या बोली काल�वाहात

लु�त झा�या. बलुिच�तान �देशात जाहुइ नावाची �िवड कुळातली भाषा

बोलणारा मोठा जनसमूह आहे हे �ान ि�िटश कालापय�त कोणालाच न�हतं.

बोल�ची मा�यास �पांपय�त ये�याची धडपड, �यासाठी घडलं जाणारं �यांचं

�याकरण, �या �याकरणा�या कचा�ातून सुटलेली बोल�ची �वाभािवक �पं,

बोलीबोल�ची देवघेव इ�यादी अनेक गो��चा अ�यास भाषािव�ानीनां या

भूभागा�या संबंधात करायचा आहे. यासाठी जी मािहती हवी ती

पुराव�तुिवदां�या व �वाशां�या �य�नांनी उपल�ध झाली आहे.या बोल��या

�े�ातला भािषक इितहास मा� अगदी मुका आहे. या गो�ीचा खेद वाटून

जो�झनं एकेिठकाणी �हटलं आहे: “िकती दु:खाची गो� की अले�झांडरबरोबर

भारताकडे जे �ीक आले �यांनी अथवा बॅ���अन राजपु�षांशी �यांचा िक�येक



वष� संबंध आला अशांनी या �देशात जे�हा �वेश केला ते�हा �यांना इथं कोण�या

बोली आढळ�या यासंबंधी काहीही िलहून ठेवलेलं नाही.”²

भारता�या �ाचीन इितहासा�या ��ीनं वरील �देशातली मह�वाची

घटना �हणजे इ.स.पू.३२६ म�ये झालेली अले�झांडरची भारतावरील �वारी.

भारता�या भूमीवर ते पिह�या युरिपअनाचं पाऊल होतं. आप�या �ाचीन

भाषाबंधु�वाची आठवण �या काळात, भारतीय काय, �कवा युरिपअन काय,

कुणालाच रािहलेली िदसत नाही. अले�झांडर�या आ�मणानंतर जवळ-जवळ

हजार वष�पय�त भारताची वाय�य सरह� उघडी होती. राजा अशोकानं

बौ�धम�य लोकांसाठी हा माग� मोकळा ठेवला इतकंच नाही तर बौ�धम��या

र�णासाठी व �सारासाठी �या माग�वर गंुफा, िवहार, इ�यादी तयार करवून

�यां�या आसपास�या �देशात आपले िशलालेख कोरवून ठेवले. या हजार

वष��या काळात �या अनेक जमाती �या बाजूनं भारतात आ�या �या सा�या

भारतीय �जेत सामावून गे�या.याचं एक सुंदर उदाहरण आजही भारता�या

नकाशा�या म�यात उभं आहे ते �हणजे म�य-�देशातील िविदशाजवळील

िभलसा या गावी असलेला एक �तंभ. हा �तंभ हेिलओडोरोसचा �तंभ³ या

नावानं �िस� आहे. अ��तआ��कदस (इ. स. पू. १४०-१३०) या त�िशले�या

�ीक राजानं हेिलओडोरोस याला आपला राजदूत �हणून िविदशाचा राजा

भगभ� याजकडे पाठिवलं होतं. हेिलओडोरोसनं उभारले�या �तंभावर

आप�याला �वत:ला वासुदेवभ � ती (भागवतधम�) आवड�याचं जाहीर केलं

आहे. समाज-समाजांचं घडत जाणारं हे संिम�ण इतकं सुरेख होतं की �या

वेळ�या या �देशात या देशचं कोण व परदेशचं कोण हे सांगण ं कठीण झालं

असावं.

बौ�धम�य व म�यमवग�य रा�यक�य�नी घडवून आणलेली एकी इ.स.

�या सात�या शतका�या म�यापय�त िटकून रािहली. राजा हष�वध�न (इ. स. पू.

६०६-६४७) याचा काळ या एकीकरणाचा उ�ांक मानावा लागेल. हष�वध�नानं

घडवून आणले�या भारतीय ऐ�याचं वण�न त�कालीन सं�कृत लेखक बाणभ�



या�या ‘हष�चिरत’ या �ंथात, �वत: हष�वध�नानं िलिहले�या ‘नागानंद’ या

नाटकात व त�कालीन िचनी �वासी िहउएन-�संग (अथवा युवान �वांग)⁴ यानं

भारतात केले�या (इ. स. पू.६३०-६४३) �वासवण�नात िमळते.

िहउएन-�संग या बु�धम�य िव�ानाला स�मान�यासाठी हष�वध�नानं

आपली राजधानी कनौज येथे मोठा दरबार भरवला. या दरबाराला हष�वध�नाचे

वीस मांडलीक राजे हजर होते. िहउएन-�संगचा स�मान मो�ा थाटात पार

पडला. �यानंतर हष�वध�नानं एक मोठी िमरवणूक काढून आप�या पाहु�याला

तीथ��े� �याग इथं नेलं. ितथं भारता�या सव� धम��या साधंूना व िव�ानांना दानं

दे�यात आली. सव�धम�सिह�णू हष�वध�न अशा �कारचे दानधम�चे �संग आप�या

रा�यात दर पाच वष�नी घडवून आणीत असे. इ.स.पू. ६४३ म�ये योिजलेला

�याग येथील हा समारंभ �या�या कारकीद�तला शेवटचाच ठरला कारण

�यानंतर लौकरच �याचं देहावसान झालं. इतकंच नाही तर �यानं साधलेली

भारताची एकताही ही लु�त झाली.

हष�वध�न रा�यावर आला �यापूव� पि�म बंगालचा (गौडचा) राजा नर��

गु�त –शशांक (इ. स. ६०५) यानं बु�धम�यांवर श� उगारलं होतं. गया इथं

�या बोिधवृ�ाखाली बु�ाला �ान �ा�त झालं �या बोिधवृ�ाचं छेदन केलं गेलं.

हष�वध�नानं असली असिह�णुता रोधून ठेव�यात जरी यश िमळिवलं तरी �या�या

मृ�यूनंतर बु�धम�चं भारतात भिव�य ठीक नाही अशी जी �चता िहउएन-

�संग�या लेखनात डोकावते ती खरी झाली. नालंदा िव�ापीठा�या �या

�ंथसं�हालयात बसून या िचनी िव�ानानं बु�धम�चा अ�यास केला ते

हष�वध�ना�या मृ�यूनंतर थो�ाच अवधीत (इ. स. ६५५ म�ये) भ�मीभूत केलं

गेलं.

भारता�या पूव� िदशेला ही असिह�णूता �गत होत होती �याच वेळी पि�म

िदशेकडे दुसरी असिह�णूता आपले पाय रोवू लागली. म�यपूव�त इ�लामचा

सं�थापक मुह�मद याचा मृ�यू (इ. स. ६३२) झा�यानंतर �या�या जागी उमर



हा पिहला खलीफ बनला. �या�या सेनापतीनं जे�हा अले�झांि�या हे शहर

�जकलं ते�हा खलीफ उमर याला सेनापतीनं तेथील �िस� �ंथसं�हालायाचं

काय करायाचं यासंबंधी िवचारलं. उमरनं �याला कळिवलं: “�ीक लोकांनी

िलिहले�या ितथ�या �ंथांत कुराणात जे �हटलं आहे तेच सांिगतलं असेल तर

�या �ंथांचा काहीच उपयोग नाही आिण �यात जर कुराणािव�� काही असेल

तर ते �ंथ जाळ�या�या लायकीचे आहेत,’’ असं �हणतात की नऊशे वष�पय�त

काळजीपूव�क सांभाळ�या गेले�या �या अमोल �ंथांना आग लाव�यात आली व

�या आगीचा उपयोग सैिनकांना �नानाकरता पाणी तापिव�यासाठी केला गेला.⁵

म�य-पूव� व पूव�-भारत या भागात हा िवनाश चालू होता �या वेळी

भारता�या पि�म िकना�याला इ�लामधम� अरबी �यापारां�या नावा नांगर�या

जाऊ लाग�या. अरबांचा पुढारी मुह�मद िबन-कािसम यानं इ. स. ७१२ म�ये

�सध �ांत �जकला. �या काळी पंजाबातून वाहणारी ह�ा �कवा घ�गर नदी �सध

�ांता�या उ�र भागात �सधू नदीला िमळत होती. हीच पूव��या काळात

सर�वती �हटली जात असावी. ही नदी न�या अरबी जे�यांची आ�मणसीमा

ठरली. सव� धम�ब�ल सिह�णुता दाखिवणा�या राजा हष�वध�नाचं युग संपलं,

आता या पुढील इितहास आप�याला िदसायला नको या भीतीनं की काय,

�सधमधली ती सर�वती लैकरच वाळवंटात लु�त झाली.

मूळचे अरब�तानातले अरब इ. स. �या ७ �या शतकापासून जसजसे

म�यापूव�कडे सरकू लागले तसतसं ितथ�या इंडो-युरिपअन कुळात�या भाषा व

बोल�वर अरबीच वच��व वाढू लागालं. �या काळात म�यपूव�त�या देशात इंडो-

युरिपअन कुळात�या भाषा बोलणा�या दोन मो�ा जमाती हो�या : मीड व

प�सक. मीड जमातीचा पुढारी झोरो�तर यानं इ. स. पूव� १००० म�ये एका न�या

धम�ची �थापना केली होती. ही �याची धम�रचना ‘अवे�ता’ व ‘गाथा’ नावा�या

�ंथांत �िथत केली गेली होती. अरबां�या ह��यांना िभऊन मी�झ जमातीचा

एक समूह म�य-पूव�कडून समु�माग�नं भारता�या पि�म िकना�यावरील संजाण

गावी इ. स. �या ७ �या शतकात येऊन पोचला. * हेच भारतात ‘पारसी’



�हणिवले गेले. पारसी हे आप�या अ��नपूजे�या धम�मुळे भारतात सुरि�तपणे

राहू शकले, परंतु �यांना �कवा भारतीयांना आपण एकमेकांचे भाषाबंधू आहोत

याची जाणीव �या काळात �कवा �यानंतरही झालेली िदसत नाही.

म�य-पूव�त राहणारी दुसरी मह�वाची इंडो-युरिपअनभाषी जमात

प�सकांची होती.�यांची भाषा पा�सक ही इंडो-युरिपअन कुळातली होती. या

जमातीनं अरबां�या आ�मणापुढे नमतं घेऊन इ�लाम धम� �वीकारला. हा धम�

�वीकार�यापूव�चा �यां�या भाषेचा नमुना बॅिबलोनकडून एकवाताना⁶ या

गावाकडे जाणा�या वाटेवर असणा�या बेिह�तुन⁷ नावा�या पव�ता�या एका

अितशय उंच खडकावर कोरले�या लेखात िमळतो. हा लेख �या जमाती�या

दािरअ�⁸ या राजानं आप�या इ. स. पूव� ५९१-५४८ �या दर�यान�या

राजवटीत कोरवून घेतला होता. या �ाचीन पा�सकव�न पुढे म�ययुगीन

काळात पहेलवी व नंतर प�शअन �कवा फारसी या भाषा िवकास पाव�या. इ. स.

११७५ म�ये अफगािण�तानातील हेरात⁹ गाव�या आ�नेय िदशेकडील पव�तमय

�देशात�या घूर या परग�याचा पुढारी महंमद घूरी यानं जे�हा उ�र भारतातील

मुलातानावर ह�ा क�न ते �जकलं ते�हा या प�तू वा तािजकभाषी

इ�लामधम�यांचा भारतात �थम �वेश झाला. भारतात�या लोकां�या व आप�या

मूळ�या भाषाबंधु�वापे�ा आप�यातील धा�मक िवरोधाची �यांना जाणीव इत:पर

�भावी ठरणार होती.

महंमद घूरी�या मुलातानावरील ह��यानंतर थो�ाच वष�त �या एका

�चंड ह��यातून भारताचा बचाव झाला तो �हणजे चंगीझखान (इ. स.

११६२-१२२७) या मंगोलवंशी पुढा�यानं केलेला इ. स. १२२१-२२ मधला ह�ा.

�सधू नदीपय�त येऊन �या�या सैिनकांनी पि�म पंजाबपय�त लुटमार केली.

लौकरच ही लाट परत गेली. याच मंगोलवंशी लोकांनी आणखी दोन

शतकांनंतर, १४ �या शतकात, इ�लाम धम� �वीकारला.* दर�यान�या काळात

�यांचा तुक� लोकांशी संबंध आला. हे इ�लामधम� तुक�-मंगोल-�यांना चुगताई

असं नाव होतं- हे भारतावर ह�ा क�न �यावर �वािम�व गाजिवणारे मुघल



�हणिवले गेले. चंगीजखान�या वंशातला काबुलाचा राजा बाबर यानं इ. स.

१५२५ म�ये भारतावर ह�ा क�न मुघलांचं रा�य सु� केलं. या मुघल

घरा�याचा शेवटचा राजा बहादूरशहा इ. स. १८५७ म�ये इं�जां�या हातात

सापडला व रंगून (��देश) येथील तु�ंगात इ. स. १८६२ म�ये वया�या ८७ �या

वष� वारला.

मुघल राजे रिसक, स�दय�भो�ते होते. िवलासी राहणीचे, बिगचे व

फुलझाडांचे ते शौकीन होते. संगीतानं भा�न जाणारे, िच�कला व �थाप�य

जोपासणारे होते इतकंच न�हे तर भाषा�ेमीही होते. �यां�या भाषेचा मु�य िवषय

होता ते �वत: ��येक मुघ राजानं आ�मवृ� िलिहलं आहे. बाबारानं आपलं

आ�मवृ� तुक� भाषेत िलिहलं आिण नंतर�या राजांनी प�शयनम�ये. या प�शयन

भाषेचं व त�कालीन उ�र भारतीय भाषां�या संगमाचं एक नावं अ�र िनम�ण

झालं ते �हणजे उदू�  ! इंडो-युरिपअन कुळातली ही सव�त लहान भाषा –

िस�डरेला!

इ. स. पूव� ३२६ म�ये भारता�या भूमीवर पाय ठेवणारा अले�झांडर हा

पिहला युरिपअन. इ. स. �या ७ �या शतकापासून अराबांचं म�य-पूव�त सा�ा�य

सु� झा�यानंतर युरप व भारत यां�यातील जिमनीवरील दळणवळणाचा माग�

बंद झाला. �हणून समु�ाव�न दुसरा माग� शोध�याचा �य�न पोतु�गाल या

युरिपअन रा��ानं पंधरा�या शतकात सु� केला. �या रा��ाचा दय�वद� वा�को-

द-गामा यानं नवा समु�ी माग� शोधला. २० मे १४९८ या िदवशी भारता�या

पि�म िकना�यावर �यानं पाऊल ठेवलं. भारता�या भूमीवर पाऊल ठेवणारा हा

दुसरा युरिपअन. इ. स. पू. ३२६ म�ये उ�रेत अले�झांडरनं आखलेली

भारताची भा�य रेखा वा�को-द-गामानं वळवून दि�णेत नेली-भूमीव�न

सागराकडे!

आता या न�या माग�नं युरपचे �यापारी, धम� �चारक व िज�ासू

भारताकडे येऊ लागले. भारताची सं�कृती झपा�ानं बदलू लागली. या



काय�त पा�ा�यांची जी बहुमोल मदत झाली ती भारता�या �ाचीन भाषां�या

अ�यासासाठी. या अ�यासाचं वै�ािनक �व�प जसं पा�ा�यां�यामुळे घडलं

गेलं तसं �यांचं म�यपूव�शी व युरपशी नातंही �यां�यामुळे �प� झालं. हा सारा

इितहास िजतका सुरस आहे िततका तो रह�यपूण�ही.

या अ�यासाची सुरवात झाली ती कलक�या�या ए��लनेड रो या

भागातील समु�िकना�यावरील चंडपाल घाटाला िद. २५ स��बर १८७३ रोजी

इं�लंडहून येणारं ‘�ॉकोडाइल’ (मगर) नावाचं जहाज नांगारलं �या

िदवसापासून. या िदवशी िव�यम जो�झ आप�या हातात आपण �वत: बारा

वष�पूव� िलिहलेलं (१७७१) ‘प�शअन भाषेचं �याकरण’ घेऊन या जहाजातून

उतरला. प�शअन भाषा ही �या वेळ�या रा�य-व-�यापार-�यवहाराची भाषा

होती. �ान-िव�ानाची भाषा सं�कृत होती. जो�झनं दोन वष�त सं�कृतवर

�भु�व िमळिवलं व सं�कृत आिण पिश�अनच न�हे तर �ीक, लॅिटन, गोिथक

इ�यादी युरपात�या भाषा एकमेक��या बिहणी आहेत-�यांची आई एकच असावी

असा आपला शोध िद. २ फे�ुआरी १८७६ या िदवशी जाहीर केला. युरिपअन

िवचारवंतां�या पौव��य देशांशी आले�या संबंधातून उमलले�या ‘पूव�िभगम’

(Orientalism) या वेलीवर उमललेलं हे पिहलं गोड फुल ठरणार होतं.

भारत, म�य-पूव� व युरप या �देशात�या भाषां�या एकसू�ी अ�यासाची

मुहूत�मेढ जो�झ�या१७८६ मध�या या उपप�ीनं झाली असे भाषािव�ानाचे सव�

इितहासकार �हणतात. १७७१ म�ये आंकेितल दु पेरॉँ¹⁰ यानं अवे�ताचा आपला

अ�यास आधीच क�न ठेवला होता. १७९९ त रोझेटा �टोनचा शोध

लाग�यानंतर थो�ाच वष�त टॉमस यंग यानं १८१५ साली इिज��शअन भाषेचं

कोडं उलगडलं. १८३४ ते १८३८ या वष�त जे�स ि��सेपनं¹¹ अशोकाचे

िशलालेख उकलून भारता�या म�ययुगीन भाषां�या अ�यासाचा माग� खुला

केला. एच.सी. रॉली�सन¹² या�या बेिह�तुन�या िशलालेखां�या अ�यासानं

(इ.स.१८५१) भारतीय, आयरॅिनअन व �ािवड या भाषां�या संगमाची क�न

िदलेली जाणीव ही या सा�या भाषा�यासाची सुरंगी कमान ठरली. ऑरेल



�टेइननं¹³ १८९० ते १९१० मधील आप�या शोधांनी हा सारा अ�यास चीन�या

‘रेशमी’र��यापय�त पोचिवला.

िवसा�या शतकात�या भारतीयांना या पा�ा�यांनी जे भाषाभांडार उपल�ध

क�न िदलं �याव�न �यांना पु�कळ नवे िस�ा�त रचता आले असते. पण तसं

काही घडलं नाही. आ�ही आम�या नव-का�यात, नव-कथांत आिण

रा��वादा�या सािह�यात एवढे गक�  होतो की या �ाचीन भाषेितहासाकडं ल�

�ायला कुणाला फुरसत होती? हा सारा इितहास िलहायला एखादा �ंथ

िवशाल �ंथही अपुरा पडेल. तथािप या सा�या अ�यासाला एक जुनी युरिपअन

शेजारीण भेट�याचा जो आनंद झाला तो मा� �य � त के�यािशवाय राहवत

नाही.

इ.स.पू. ५०००-३००० �या दर�यान इंडो-युरिपअन भाषी जनसमुदाय

मुख�वे कॅ��पअन समु�ा�या पूव�स अराल समु�ा�या भोवताल�या अमू दय� व

िसर दय� या न�ां�या �देशात पसरलेला असावा. मग चीन-रिशया यांना

जोडणा�या �देशात�या मंगोल, तुक�  वगैरे भट�या जमात�चे �यां�यावरील

आ�मण वाढत गेले व �यामुळे इंडो-युरिपअनभाषी लोक आपला �देश सोडून

उ�र पि�म िदशेनं युरपकडे व दि�ण-पूव� िदशेनं म�य-पूव�कडे सरकू लागले.

या दोन िदशांत िवखुर�या गेले�या इंडो-युरिपअन गटांना अनु�मे युरिपअन

गट व एिशयािटक गट अशी नावं देता येतील. या दोन गटां�या मधला �देश,

�हणजे रिशयात�या �हो�गा नदी�या �वाहापासून यूरल (Ural)

पव�तरांगेपय�तचा �देश, हा �या जमात�नी �यापला �यां�या भाषा िफनो-उि�क

या भाषाकुळा�या हो�या. इंडो-युरिपअनपे�ा हे भाषाकुळ अगदी वेगळं होतं.

इंडो-युरिपअन या कुळाची इंडो-आयरॅिनअन ही शाखा वेगळी

फुट�यापूव� �या कुळाचा िफनो-उि�क कुळाशी सहवास घडला असावा. याचे

काही ��य� दाखले िमळाले तरच या दोन शेजारण�चा इितहास �प� होईल

असं भाषािव�ान�ना वाटलं. या ��ीनं ए�. याकोबसोन¹⁴ यानं १९२२ साली



िलिहले�या आप�या �बंधात हा िवषय हाताळला व हवे असलेले दाखले

आप�या �बंधात �ा�त क�न िदले.

याकोबसोननं जे मु�े मांडले आहेत �यात पुढील मह�वाचे आहेत. �या�या

मते �या �वन��या बाबतीत इंडो-आयरॅिनअन व िफनो-उि�कचे �वनी जुळते

येतात. याव�न या दोन भाषाकुळांची फारकत हो�यापूव� �यांची एकमेकांशी

मै�ी झाली असली पािहजे. उदाहरणाथ�, ‘१००’ वाचक श�द

सं�कृत – atam : अवे�तन satam

पुनर�चना *

पुढे िदले�या िफनो-उि�क श�दांव�न हीच पुनर�चना खरी ठरते.

Finnish : sata votyak : u

Mordwin : ado Vogul : *t

*eremis : suqo Ostyak      : st :

Zyuyan : o

याचा अथ� िफनो-उि�क भाषांनी हा श�द इंडो-आयरॅिनअनव�न घेतला

�या वेळी ती एक�प भाषा होती.

याकोबसोनचा दुसरा मु�ा असा की इंडो-युरिपअन S चं आयरॅिनअनम�ये

जे h असं पिरवत�न घडलं तसं कोण�याही िफनो-उि�क कुळातील बोली�या S



चं घडलेले आढळत नाही. �या अथ� या पिरवत�ना�या काळात या जमाती

वेग�या झा�या असा�यात. याचे दाखले :

(एक) सं�कृत - sura            :      अवे�तन – ahura

िफनो-उि�क बोल�मधील श�द :

Mordwin       : azoro

Votyak             : uzir

Zyryan             : ozir

(दोन) सं�कृत – vasar      :      अवे�तन - xinhar

िफनो-उि�क श�द :

Mordwin       : sazor

ceremis       : suzar

Finnish            : sisar

(तीन) सं�कृत – stu            :      अवे�तन - hatu

िफनो-उि�क

Mordwin       : se

ितसरा मु�ा असा की इंडो-युरिपअन�या zh, jh या �वन�चं इंिडकम�ये

घडलेलं h हे पिरवत�न िफनो-उि�क बोलीम�ये आढळत नाही :

सं�कृत –      varh            :            अवे�तन – varza



िफनो – उि�क श�द :

Finnish       : aras

Mordwin       : ur

याकोबसोन�या मते िफनो-उि�क बोल�नी जसे इंडो-आयरॅिनअन श�द

उसने घेतले तसे �या बोल�कडून इंडो-आयरॅिनअननंदेखील काही श�द घेतले;

उदा.

(एक) Hungarian : hab Sanskrit : kapha

Veps : kobe Avestan : kafa

Samoyede : khw Persian : kaf

(दोन) Finnish      : kuoppa

Lapp : gupp Sanskrit : kupa

ceremis : kup

Votyak : gop

(तीन) Hungarian : szilank Sanskrit : alk



Finnish : sale

सं�कृतकडून इंडो-युरिपअनकडे �वास करताना िफनो –उि�क

भाषां�या अ�यासामुळे वाटेत एक मह�वाचा िवसावा िमळाला आहे. तुलना�मक

�याकरणप�तीमुळे भाषां�या उगमाकडे जा�याचा र�ता मोकळा झाला तरी �या

र��यावरील ऐितहािसक ट�पे भाषां�या भौगोिलक िवतरणा�या अ�यासानंच

�प� होतात हे त�व �यामुळे िनि�त झालं, कसं ते पुढील उदाहरणाव�न �प�

होईल. सं�कृत�या ‘अभ�क’ (बालक) याशा�दािवषयी िवचार करता पूव��या

काही िव�ान�नावाटतं की या श�दाचा संबंध

�ीक             :      Orphans

लॅिटन             :       Orphanus

यां�याशी असावा. परंतु �ीक/ लॅिटनम�ये या श�दाचा अथ� ‘िवभ�त’.

‘टाकून िदलेला’ असा आहे. वैिदकम�ये ‘अभ�’ याचा अथ� ‘लहान’ हा आहे. *

यामुळे या दोन श�दांचं सा�य मानावं की नाही यािवषयी शंका होती. आता

िफनो-उि�क भाषां�या �ानानं

Finnish       :       orpo, orvo

Lap            :      varbes

हे श�द ‘िवभ�त’, ‘टाकलेला’ अशा अथ�नं �या भाषांत िमळतात. तसंच

Armenian      :      orb

Gothic            :       arbi



या भाषांत �याच अथ�चे श�द िमळतात. याव�न असं अनुमान काढता येतं

की िफनो-उि�क भाषांचा श�द या इतर भाषांनी उसनवारीनं घेतला असावा. या

सव� श�दांचं मूळ ि�यापद िहटाइटम�ये ‘harp’ (िवभ�त िहने) असं िमळतं.

वैिदकमधील ‘अभ�’ (लहान) व सं�कृतमधील ‘अभ�क’ यांना समान श�द अ�ाप

इतर� आढळले नाहीत.

�विनशा�ाचं साधन हातात घेऊन व सं�कृतच बोट ध�न इंडो-

युरिपअन�या शोधाथ� िनघाले�या भाषािव�ानाला आप�या वै�ािनक प�तीनं

वाटचाल करता करता िफनो-उि�क भाषाकुळापय�तपोचून थोडा िवसावा

�यावा लागला आहे. हा एक िवल�ण योगायोग आहे. ‘िवल�ण’ अशा अथ�नं

की सं�कृतचा शोध लागून तुलना�मक प�ती�या सा�ानं भाषािव�ानाला

संबंिधत भाषां�या सामा�य उगमभाषेची ताि�वक रचना करता आली ही गो�

आज�या �ानमाग�तील मोठी िस�ी होती यात शंका नाही. आतापय�त

िव�ाना�या कळसाला पोच�यासाठी दोनच ता�कक माग� मा�य होते, िनगमन

(deductive) व िवगमन inductive) तक� शा����ा या दो�ही माग�चा पु�कळ

अ�यास झाला. परंतु दोन ब�याच अंशी सार�या िदसणा�या, पण वेगवेग�या

िठकाणी राहाणा�या मुली एकमेक��या बिहणी असा�यात व �यांची आई एकच

असावी या सामा�य �यवहारी तक�ला िव�ानात �थान न�हतं. �यवहारातील या

सामा�य क�पनेला भाशा�यासात मो�ा मानाचं �थान िमळून �यायोगे

ऐित�ा�या शोधाथ� िनघाले�या मानवाला तक�पे�ाही अिधक मह�वाचं असं

काही तरी हाती लागावं ही गो� ‘िवल�ण’ नाही का? तुलना�मक अ�यासामुळे

‘उ�वन’ (genetic) हा एक नवा तक� माग� मनु�यां�या हाती यावा ही �याची

िवल�ण िस�ी होती यात शंका नाही.

आता ‘योगायोग’ अशा अथ�ने की भाषािव�ान आप�या शैशवाव�थेत

�हणजे भारतातील सं�कृत भाषे�या सा�ानं आिशया व युरप यातील भाषां�या

संबंधावर �काश टाक�यापूव��या काळात आपली पिहली पावलं टाकायला

िशकलं ते िफनो-उि�क�या �े�ात! याची जाणीव पु�कळ भाषािव�ान�ना



न�हती. िव�यम जो�झ�या एक शतकभर अगोदर ज�मले�या �यूटनचा

समकालीन गिणती व त�व� लीबिनझ (१६४६-१७१६)¹⁵ यानं युरपातील

िफनलंडमधील लॅप लोकांची िफिनश भाषा (लॅप आ�� ट�क महासागरा�या

िकनारी, िफन बा��टक समु�ा�या िकनारी, भाषाकुल एक, पण लोक वेगळे) व

हंगेरीतील हंगेिरअन भाषा या जरी एकमेक�पासून आठशे मैल दूर अस�या तरी

�यां�या �याकरिणक सा�य आहे. �हणून �यांचा उगम कुठ�यातरी एका सामा�य

भाषेत झाला असला पािहजे हे �या भाषां�या �प�यव�थे�या सा�याव�न

ताडलं. बोप�याही पूव�चा हा भाषा�यास इंडो-युरिपअन�या �े�ातला नसला

तरी तुलना�मक प�तीचा पिहला शोध व ितची �थम घडण एका थोर गिणती

त�व�चतका�या हातून �या �े�ात झाली¹⁶ हे मा�य करायला हवं. काही अंशी

अ�ात रािहले�या या �चतका�या िवचारातच आज�या युगातील संगणक

िस�ीचं रह�य दडलेलं होतं व �यायोगेच �याचं अंतरंग खुलं होणार.

मग ��न उरतो तो असा की या अ�यासाचा युरपाता�या िव�ानांना िवसर

का पडावा? आज�या �य��तपूजावादी समाज�यव�थेत या गो��ची कारण ंदेणं

सोपं आहे. पूव�िभगमाचं कौतुक करता करता जम�न िव�ानांना आपला अहं

इंडो-युरिपअन�या �ाचीनतेनं व राजकीय मह�वामुळे पोसण ंिजतकं श�य होतं

िततकं िफनो-उि�कसार�या सामा�य व ित�हाईत �े�ामुळं श�य न�हतं. दुसरं

कारण असं की अनुभववादा�या (empiricism) भूिमकेवर जे ��य� व

�योगग�य असतं तेच वै�ािनक मानलं जातं ही भूिमका १९ �या शतका�या

सुरवातीपासून वैि�क मा�यता पावली होती. भाषा िव�ानातील �विनिनयमांची

लोकि�यता यामुळेच सव�तोमुखी झाली. भाषे�या अंतरंगात �वनीखेरीज इतर

काही असण ं श�य न�हतं अशी �यावेळची ठाम समजूत होती. यामुळे भाषेची

रचना ‘यांि�की’ �याकरणानं घडली जाते असं मानलं गेलं. भाषा ही मानवी

िवचारश�तीची मूस आहे; ती �विनपिरवत�नापे�ा सज�नाते�या माग�नं पुढे जाते

ही ��ी अ�ाप आली न�हती. भाषेचं बा�ांग कळलं पण ितच अंतरंग मा�

अ�ाताच रािहलं. ते शोधण हे यानंतर�या भाषािव�ान�पुढचं �येय ठरलं.
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५.      A. J. Toynbee : A Shidy of History (Oxford, 1947, p. 518)

६.      Ecbatane

७.      Behistun

८.      Darius

९.      Herat

१०.      Anquetil du Perron, 1731- 1805

११.      James Prinsep, 1799- 1840

१२.      H. C. Rawlinson, 1810-1895

१३.       Sir Aurel Stein, 1862-1943



१४.      H. Jacobsohn : Arier and Ugrofinnen (GoHingon, 1922)

१५.      G.W. Leibniz. 1646-1716

   “...he (Leibniz) is the first known scholar to propose that all these

Languages were derived from a common prehistoric ancestor.’’ J. T.

Waterman, Perspectives in Linguistics, Chicago, 1863, p. 14)

* भारतात आलेले पारसी हे झोरोि�अन �हणिवले जातात. झोरो�तर

याचा धम� पाळणारे यिझदी (Yezidi) लोक इराण-इराक या देशां�या पव�तीय

�देशात अ�ाप आहेत. (‘Yazidiस in Iran face extermination’, by Amir

Taheri, The Times of India. 9-12-1982)

*तैमुरलंग (इ. स. १३६२-८०) हा तुक� , �याचे अनुयायी मुघल) या

राजानंतर दोनशे वष�नी इ�लामचा म�गोल जामात�वरील �भाव संपला.

सोळा�या शतकात ब�याच म�गोल जामात�नी महायान बु�धम� �वीकारला.

* अभ�को न कुमारको िध ित�� नवं रथ� |

 



८. गु�-शु�-युती

शु�ा�या ता�याला लौिकक इं�जीत दोन नावं आहेत : �भात-तारा व

सायं-तारा. लीबिनझ (१६४६-१७१६) हा युरपात�या अठरा�या शतकातील

भा�या�यासाचा शु�ाचा तारा मानला तर तो जसा तुलना�मक प�तीचा �भात-

तारा होता तसाच या भाषा�यासावर शुखाट��या टीकेमुळे (१८७० ते १८८५ �या

दर�यान) जी सं�याकाळ ओढवली �यावेळी तो सायं-तारा बनून पु�हा

ि�ितजावर चमकू लागला.

या पु�तका�या पिह�या �करणा�या सु�वातीला भाषाभाषांमधील

वैिव�यासंबंधी बायबलमधली जी गो� सांिगतली ितचा मिथताथ� �याला

आप�या वया�या िवशी�या आतच समजला तो �हणजे लीबिनझ. �वाभािवक

भाषां�या वैिव�यामुळे आपण मानव एकमेकांपासून भावना�मक ���ा िवभ � त

झालो आहोत इतकंच नाही तर एकमेकांना झाले�या बौि�क �ानापासूनही

वंिचत राहतो. सामा�य �यवहाराचं �कवा सािह�याचं जाऊ �ा, पण बौि�क

�ाना�या देवघेवीसाठी तरी मानवांनी एकच वैि�क भाषा रचायला हवी.

सुदैवानं गिणत ही तसली भाषा रचली गेली होती व ती सव� जगभर िव�ानाचं

मु�य मा�यम व सा�य बनली होती. सव�सामा�य �वाभािवक भाषा �या �या

समाजा�या दैनंिदन �यवहारापुर�या मय�िदत रािह�या, पण गिणत हे वैि�क

बनलं होतं. जगात सव�� सदासव�काळ ३+२=५ हे स�य कोणीही नाकारणार

नाही अथवा ते �या �तीकात मांडलं आहे �यातही कोणी दोष काढला नाही. मग

अस�या ‘�तीक’-भाषेचा अ�यास पुढे नेला व ितची रचना तक� ���ा सुिनि�त

केली तर जगातलं िकतीतरी बौि�क �ान झपा�ानं पुढं जा�याची व साव�ि�क

बन�याची श�यता आहे हे िवचार �ा वयात लीबिनझ�या मनात चमकून गेले.

गिणत �हणजे अंक�पी �तीकांचा वापर क�न गणण,ं मोजण,ं मापणं

इ�यादी ि�या करण ंएवढंच लीबिनझला अिभ�ेत न�हतं. कुठ�याही �तीकांनी

व �यां�या ता�कक संयोजनेनं सुिनि�त अथ� �य � त कर�याचं तं� �हणजे गिणत



असं �याला सुचवायचं होतं �यासाठी �यानं १६६६ साली De Arte

Combinatoria नावाचं पु�तक िलहून ars combinatoria �हणजे ‘�तीक-

संयोजन-कला’ असं �यापक नाव या शा�ाला िदलं. या �कार�या शा��ारा

बौि�क �ानात ऐ�य साध�याचं लीबिनझचं �व�न साकारलं ते १८४७ त �िस�

झाले�या जॉज� बूल¹ (१८१५-१८६४)* या�या ‘तक� शा�चं �गीती िव�ेषण’ या

छो�ाशा पु�तकात. अ◌ॅिर�टॉटल�णीत �ढ तक� रचनांना लीबिनझ�या

�तीक-संयोजन प�तीनं मांडलं तर �यां�यातील िकतीतरी गो�ी चुकी�या

आहेत हे �प� होतं इतकचं न�हे तर ित�यातून वैचािरक संशोधना�या अनेक

न�या वाटा �गट होऊ शकतात हे बूलनं शोधलं. बूल�या या �य�नामुळे �याचं

नाव इं�लंडभरात बरचं गाजलं. याच सुमारास तुलना�मक भाषािव�ानालाही

युरपात नवा भर आला होता. �वन��या समीकरणातून िकतीतरी नवी स�यं �गट

होऊ लागली होती व भाषां�या �ाचीन इितहासात दडले�या गो�ी न�यानं

आका� लाग�या हो�या. लीबिनझ�या बु�ीतून उगम पावले�या या दोन गंगा-

यमुनांना आपला संगम साधायला मा� �या काळी कुठंही �याग सापडलं नाही.   

शुखाट��या टीकेनंतर भाषािव�ानात जो ‘गलबला’ (सो�युर² ) माजला

�यातून बाहेर पडायला भाषािव�ान�ना �या काळी माग� िमळेना. आपण

लाइप��सक िव�ापीठात िशकत असताना हा गलबला इतका वाढला होता की

भाषािव�ान �हणजे काय ते आप�याला कळेनासं झालं होतं असे उ�गार

सो�युर आप�या वग�त काढीत असे. असं �याचे िव�ाथ� सांगतात.आपण आता

भाषािव�ानाची नवी मांडणी करावी असा िनध�र क�न सो�युरनं या

िव�ाना�या ‘भाषा’ या अ�यास-िवषयाचं �व�प, �या�या अ�यासा�या प�ती व

या अ�यासा�या उि��ांची प�तशीर मांडणी करायाचं ठरिवलं. तशी संधीही

�याल लौकरच िमळाली.िजिन�हा िव�ापीठानं �याला ‘भाषािव�ान व इंडो-

युरिपअन’ या िवषयावर �या�यानं दे�याचं िनमं�ण िदलं. १९०६ ते १९११पय�त

�यानं आप�या �या�यानांची तीन स�ं पुरी केली. दुद�वानं १९१३ साली �याचं

अकाली देहावसान झालं. �या�या �या�यानां�या वग�त केले�या िट�पण�व�न

�या�या िव�ा�य�नी १९१६ साली एक पु�तक �िस� केलं.³ भाषािव�ाना�या



अ�यासात या पु�तकानं एक म�वंतर घडवून आणलं. पण ते पु�तक �� चम�ये

अस�यामुळे इं��लशभाषी �देशात �याचा फारसा बोलबाला झाला नाही.

िहच दशा लीबिनझ�या �ितक-संयोजन-कलेची झाली. १९०० साली

पॅरीस येथे भरले�या आंतररा��ीय त�व�ान पिरषदेत भाग घे�यासाठी

इं�लंडहून �हाइटहेड व रसेल हे ितथं गेले. लीबिनझ�या िवचारांची �ेरणा

घेऊन न�या तक� रचना घडिवणा�या बूल. �ेगे, पेआनो इ�यादी �े� गिणती

त�व�ांचे िवचार व �यां�या ता�कक प�ती जाणून ते भारले गेले. इं�लंडात परत

येताच �यांनी हा सव� अ�यास इं�जीत मांड�यासाठी पु�कळ पिर�म क�न

१९१० ते १९१३ पय�त�या काळात तीन िवशाल �ंथ⁴ �कािशत केले. “तुमचे �ंथ

अथपासून-इयीपय�त िकती जणांनी वाचले?’’ असं जे�हा कोणीतरी रसेलला

�यासुमारास िवचारलं ते�हा तो उ�रला : “अव�या ितघांनी – �हाइटहेडनं, मी

व आम�या टाइपजुळा�यानं!’’

�या गंगा-यमुना आप�या संगमासाठी �यागाचा शोध करीत हो�या ते

�यांना १९१३ पय�त तरी सापडलं नाही हे �प� आहे. लौकरच १९१४ साली

पिह�या महायु�ाची रणभेरी वाजली. युरपात�या रा��ांची मोडतोड झाली

अनेकांची जीवनं उ�व�त झाली; युरपातील सुंदर सं�याकाळ लौकरच

म�यरा�ीचा भयाण काळोख बनली. यातून कसंबसं �वत:ला साव�न युरप

उठून बसतं न बसतं तोच १९३९ म�ये दुस�या महायु�ा�या तोफा गरज�या.

युरपातील हवालिदल झालेले लोक अमेिरकेकडे आ�यासाठी धावले. अमानुष

�ूरता, र�तपात व शेवटी �चंड नरसंहार करणारा अणु-बॉँब!

१९४५ साल�या ऑग�ट मिह�यात जपान�या िहरीिशमो व नागासाकी या

शहरांवर अणु-बॉँब झोकले गेले �याच मिह�यात भय��त युरपातून अमेिरकेत

येऊन (१९४१साली) �थाियक झाले�या युरिपअन भाषािव�ानी रोमां

याकोबसोन⁵ यानं �यूयॉक� मधील एका सं�थेत भाषािव�ानावर �या�यानं िदली.

ही भाषण ं �यांनी मन:पूव�क ऐकली �यात (पुढे मानवसं�कृतीशा�� �हणून



�िस�ीस आलेला) ले��ह��ॉस⁶ हा होता याकोबसोन�या �या�यानांनी तो

इतका �भािवत झाला की लगेच �यानं भाकीत केलं की “पदाथ�िव�ानात अणु-

िस�ा�तानं जे काय� केलं आहे त�म सामािजक िव�ानात भाषािव�ान िनि�तच

करणार !’’ अणु-िव�ाना�या िस�ा�तानी िनम�ण केले�या बॉँब�या �चंड

संहारश � तीिवषयी नुकतंच �यांनी ऐकलं होतं �यांना ले��ह-��ॉस�या या

वा�यानं चांगलाच हादरा बसला. या िव�ानाचा �णेता कोण ? अशी सव��

िवचारपूस झाली. याकोबसोननं सो�युरचं नाव जाहीर केलं. कोण सो�युर?

कुठला? �याचे �ंथ कोणते? अशी सव�� �ु�छा झाली. सो�युर मूळचा ��वस,

��व�झरलंडहून जम�नीत िश�णासाठी गेलेला, पॅरीस िव�ापीठात सं�कृतचा

�ा�यापक बनलेला, �याची पु�तकं �� चम�ये िलिहलेली ... इ�यादी फुटकळ

गो�ी अमेिरके�या यु�ािवजया�या उ�मादात कुठंच िव�न गे�या.

मग अमेिरकनांना सो�युर समाजला का? असं जर कोणी िवचारलं तर

�याला �प�पणे उ�र �ावं लागतं : ‘मुळीच नाही.’ याची अनेक कारण ं देता

येतील. एकतर सो�युरचं सारं लेखन �� चम�ये होतं; �या�या िव�ा�य�नी

संपािदले�या ‘कोस�’ या �ंथाचं इं�जी भाषांतरदेखील फारच उिशरा �हणजे

१९६० साली �गट झालं. दुसरं �हणजे इं�जांना सो�युर मुळीच समजला

नाही.⁷ िव� गेन�टाइन (१८८९-१९५१)⁸ या�या भाषा-िव�ेषणिवषयक

त�व�ानाचा �या काळात इं�लंडभरात उदोउदो होत असताना सो�युरचा

कोणी नामिनद�शही केलेला आढळत नाही. ितसरं असं की �या तुलना�मक

भाषािव�ानात सो�युरनं सव��े� कामिगरी केली होती तो अ�यास अनेक िवद�ध

भाषां�या �ानामुळे, पुराव�तुिवदांनी शोधून काढले�या �ाचीन भाषां�या

अ�यासामुळे व न�यानं �गट झाले�या युरपातील भौगोिलक बोलीवैिव�यामुळे

इतका अ��द बनला होता की दोन महायु�ांमध�या तीस वष��या दीघ�

अवकाशात जवळ-जवळ लु�त झाला होता. आणखीही एक मह�वाचं कारण

असं होतं की सो�युर�या मतांना युरपात�या रने देकात� (१५९६-१६५०) या

त�व�ापासून�या �ानमाग�ची जी पा��भूमी होती ितचं �ान अ�प�पणेच न�हे

तर काही अंशी िवपरीतपणे अमेिरकेत पसरलं होतं. भाषािव�ाना�या संदभ�त



या �ानमाग�चा पिरचय क�न दे�यासाठी नोअम चो��की⁹ यानं ‘कात�िझअन

भाषािव�ान’ नावाचं पु�तक १९६६ साली िलिहलं. �यावर जी �खर टीका

युरपात�या िव�ानांनी¹⁰ केली �याव�न अमेिरकनांना आपलं अ�ान चांगलंच

�तीतीस आलं. मग भारतात अमेिरके�या �या भाषािव�ानाचा १९५५ पासून

बोलबाला झाला ते कुठलं व कसं �गटलं? अमेिरकेला दुस�या महायु�ात

िमळाले�या िवजयामुळे व �यामुळे सव� रा��ांचं पुढारीपण लाभ�यामुळे

भारताला आप�या �वतं�या�या सु�वाती�या काळात पररा��ांकडून �या

शै�िणक मदती िमळा�या �यात भाषािव�ाना�या अ�यासासाठी अमेिरकेकडून

मोठी देणगी िमळाली. अमेिरकेनं आप�या �यापारीवृ�ीचा �या वेळीच पिरचय

क�न िदला हे काह�नी ओळखलं कारण या भाषािव�ानावर Made in U. S.

A. असा ठळक िश�ा मारला होता इतकचं न�हे तर जािहरातवाजी�या

�वृ�ीनुसार काही भारतीयांना �या�या �सारासाठी मधाची बोटंही चाटवली

होती. अमेिरकेत ितचं �वत:चं असं भाषािव�ान यु�काळात कसं िनम�ण झालं

या घटनेचं सव�नाच कुतूहल वाटलं. िवशेष तपास करता असं आढळलं की

दुस�या महायु�ात अमेिरकेला यश िम��याचं एक कारण असं होतं की

अमेिरका व जपान यां�यात पसरले�या िवशाल पॅिसिफक महासागरातील

अनेक बेटांवर अमेिरकेनं त�काळ क�जा िमळवून ितथं आपले ल�करी तळ

िनम�ण क�न िवमानं उतरिव�याची सोय केली होती. या बेटांवर राहणा�या

जमात��या भाषा िशक�यासाठी व �यांना वश कर�यासाठी अमेिरकन

सरकारला ितथ�या अनेक िमशनरी सं�थांची मदत �यावी लागली. या िमशनरी

सं�थांतील पा�ांनी आप�या धम��चारासाठी ितथ�या भाषांचा अ�यास काही

सो�या शाळकरी प�त�नी केला होता व �या भाषांसाठी लेखनप�तीही तशाच

सो�या, �यवहारी माग�नी तयार के�या हो�या. हा िमशनरी अ�यास ‘अमेिरकन

भाषािव�ान’ �हणिवला गेला व तो खपिव�यासाठी उ�म छपाईची पु�तकं

भारतीय बाजारात आली. ती छातीशी ध�न आमचे िव�ान िव�ापीठातील

दालनांत भरणा�या पिरसंवादांम�ये ‘भाषािव�ानी’ �हणून िमरवू लागले. या



सा�या नाटकी �यवहारात युरपचं भाषािव�ान व आमचा �याकरणा�यास कुठंच

��ीआड झाले!

हा तोटा झाला; तशी न�याची बाजूही होती. १९५१ नंतर�या दशकात

अमेिरकेला जागितक राजकारणात अ�ेसर�वाचा मान िमळाला होता. �यामुळे

आपलं पुढारीपण िटकिव�यासाठी अमेिरकेला आप�या त�ण िपढीला जे

िश�ण �ायचं होतं ते न�या ��ीचे. यासाठी अमेिरकेनं युरपातील िव�ापीठां�या

धत�वर रचलेले आप�या िव�ापीठातील पारंपािरक �व�पाचे अ�यास�म

झटकून टाकून नवे �ानमाग� खुले केले. �यात दोन मह�वाचे होते ते �हणजे

‘परमाणु-िव�ान’ व ‘संगणक-िव�ान’. लीबिनझ�या बु�ीतून उगम पावले�या

गंगा-यमुनांना शेवटी आप�या संगमासाठी �याग सापडलं ते अमेिरकेत. जरी

अणूचं पिहलं िवभाजन इं�लंडातील �योगशाळेत घडलं होतं व पिहले संगणक

(पा�काल, लीबिनझ व बॅबेज यांचे)¹¹ युरपात बनिवले गेले होते तरी या दो�ही

िव�ानांचा अ�यास अमेिरकेत वाढीस लागला. लीबिनझचं १ व ० या दोन

सं�यांचं संगणक अंकगिणत संगणक –िस�ा�तात एकदम अथ�पूण� ठरलं;

बूलचं ‘बीजगिणत’ ¹² ही �या संगणकांची भाषा बनली; व पािणनीची सू�प�ती

ही �या गिणती भाषेची िनयमावली बनली. ही �या संगणकांची भाषा बनली; व

पािणनीची सू�प�ती ही �या गिणती भाषेची िनयमावली बनली. पािणनी व

लीबिनझ हे एकमेकांना भेटले ते अमेिरकेत. या �यां�या भेटीला आपण गु�-

शु�- युती हे नाव देऊ. जगा�या अ�याधुिनक बौि�क अ�यासाची मुहूत�मेढ

�यां�यामुळे झाली!

�या �यूटनवादी िव�ानाची व �यातून िनम�ण झाले�या भौितकवादाची

पकड युरप�या �ानपरंपरेवर होती ती आइन�टाइन�या (१८७९-१९५५)

सापे�ता िस�ातानंतर (१९१५) सैल झाली. �यातूनच न�या परमाणु-

िस�ा�ताचा ज�म झाला. ‘अणोरणीया� महतो महीया�’ असा िव�ात

संचारा�यासाठी �या न�या गिणती रचना ह�या हो�या �यांचा शोध सु� झाला.

तक� शा�ात �या�माणे अिर�टॉटल व �याची तक�  प�ती बूल�या



बीजगिणतामुळे मागे पडली �या�माणे यु��लडची भूिमती व ितची

पूव�धारणाप�ती युरपात�या बोलयायी (१८०२- १८६०)¹⁴ इ�याद��या

यु��लडेतर भूिमित रचनांमुळे मागे पडली. या सव� न�या गिणती रचनांना

बीजगिणतीय आकार दे�यासाठी फेिल�स �लेइन (१८४९-१९२५) यानं १८७२

म�ये ‘एरलांगेर �ो�ाम’¹⁵ नावाचा एक नवा गिणती काय��म जाहीर केला होता.

यात भूिमती, बीजगिणत व गिणतीय िव�ेषण या वेग�या रचनांचं एकीकरण

करण ं कसं श�य आहे हे �प� कर�यात आलं व ते समज�यािशवाय आता

गिणत-िवषयात एक पाऊलही पुढं टाकता येणार नाही असं िस� कर�यात

आलं. पण तसं करायच तर सव� बौि�क �ानात ठाण मांडून बसलेली �ीक

त�व�ांची ता�कक िनगमन-प�ती ढासळून पडेल अशी भीती गिणत�ांना वाटू

लागली. मग काय करायचं? असं जे�हा �यात�या एकानं �लेइनला िवचारलं

ते�हा �लेइन �हणाला: “गिणत�ांपे�ा ते जे �तीकं िनम�ण करतात ती अिधक

शहाणी असतात. �यांना िवचारा.’’ �लेइनच हे उ�र लीबिनझला आवडलं

असतं व पािणनीलादेखील. �यानं तर ‘वृि�:’ असा आशीव�दही देऊन ठेवला

होता. आप�या सव� सू�रचनेची सुरवात �यानं या श�दानं केली आहे. ‘वृि�’

कोणाची ? कोण�याही �य�तीची अथवा समाजाची न�हे. आपण �वत: िनम�ण

केले�या �तीक-�यव�थेची! �या भारतानं �ाचीन काळी ‘०’ हे �तीक िनम�ण

क�न सा�या आिशयाखंडात�या गिणतशा�ात �ाण भरला, कुठलाही संगणक

हाती नसताना �या भारतीय रचनाकारांनी हजारो सू�ां�या ‘�मृित’¹⁶ गंुफ�या

�या देशाला भाषेचा ‘वै�ािनक’ अ�यास �हणजे का या ��नाचं उ�र देता आलं

नसेल असं वाटत नाही. कदािचत ते उ�र इतकं सरळ व सोपं होतं की �यावर

फारसा िवचार कर�याची कोणाला गरज वाटली नसावी. मीमांसाकार जैिमनी

यानं ‘द�य�’ या सं�कृतमधील श�द�योगावर भा�य करताना असं �हटलं आहे

की या वचनात ‘दिध+अ�’ या श�दातील ‘इ’ व ‘अ’ यांचा � झाला आहे तो

�विनिवकार नाही , इथं ‘वण��तर’ झालं आहे: वण��तरं अिवकार:|¹⁷ जैिमनीचा

हा सहजो�गार भारतीय �ानपरंपरेतील �तीक-रचनेचा आधार �तंभ आहे!

पण �यावर िकतीजणांनी िवचार केला आहे?



भाषा �हणजे अ�रं न�हेत ; भाषा �हणजे �वनी न�हेत; भाषा �हणजे श�द

न�हेत; भाषा �हणजे वा�य न�हेत. भाषा �हणजे �तीक-�यव�था! जी कधीही

��थर नसते. ित�यात जे घडतं ते पिरवत�न न�हे; ित�यात जे घडतं ते

�ितयोजन. एकोणीसा�या शतकातले युरपातले िव�ान भाषे�या �वन��या

पिरवत�नामागे लागून वात चुकले. �यांनी या पिरवत�ना�यासातून िनम�ण केली

ती एक ��थर, िथजलेली इंडो-युरिपअन. ित�यामुळे �यांचा सारा भाषा�यासही

िथजून गेला. पािणनीनं आप�या काळातली सदैव बदलत राहणारी वैिव�यपूण�

बोली, ितची �थलकाळा�माणे बदलणारी �पं अ�यासून सू� रचली व हीच

�था चालू ठेवा असा आप�या िश�यांना आदेशही देऊन ठेवला. काही शतकं

�यां�या अनुयायांनी �याची �था चालू ठेवून �या�या रचनेत ते वा�तकांची भर

घालीत रािहले. मग एक िदवशी कोणीतरी ही सारी ‘वृ�ी’ बंद क�न ‘सं�कृत’

या नावानं ितला ��थर क�न िथजवून टाकलं. मंद वा�यावर िमणिमणणा�या

पण�या िवझ�या. �याकरण नावाचा एक नवा कंिदल ज�मास आला.

सं�कृत भाषे�या या कंिदला�या �काशझोतानं िव�यम जो�झनं १७८६

साली सा�या युरपभरात नवा �ानाची जागृती केली. नंतर�या थो�ाच वष�त

रा�क (१७८७-१८३२), ि�म (१७८५-१८६३), बोप (१७९१-१८६७) व हंुबो�ट

(१७६७-१८३५)¹⁸ यांनी या न�या भाषा �यासात ल� घातलं ते�हा हाच कंिदल,

अ�ाउ�ीनचा जादूई िचराग बनून, �या अ�यासाला श�दशा�ीय जंजाळातून

सोडवून िव�ाना�या �े�ात आणून सोड�यास उपयोगी ठरला. रा�क व ि�म हे

जरी सं�कृत� न�हते तरी �यांना भाषां�या वण��यव�थांचं जे दश�न झालं ते न�या

गिणती �व�पाचं होतं. भाषािव�ानाचं उि�� काय या ��नाचं उ�र देताना

ि�मनं आप�या �ंथात �हटलं आहे की “�थलकालाबरोबर बदलणा�या आप�या

भाषेतील ��थर त�वांचा शोध’’¹⁹ हे! फेिल�स �लेइनला ि�मचं हे उि�� पटलं

असावं, कारण �याचा ‘एरलांगेर’ काय��म याच �कारचा होता. बोप हा

सं�कृतचा तसंच प�शअन, �ीक, लॅिटन, गोिथक वगैरे भाषांचा िव�ान

होता.�यानं िविवध भाषां�या �प�यव�था तुलना�मक प�तीनं अ�यासून

�यां�यात काल�मानं �ितयोजन कसं होतं जातं याचा अ�यास केला, व �या



भाषां�या ��थर त�वां�या �याकरिणक रचनांचा शोध केला.ि�म व बोप यांचा

समकािलन हंुबो�ट याचे िवचार तर फारच मोलाचे आहेत व �यामागील

बीजगिणतीयरह�य अलीकडील काळात सु�प� झालं आहे. युरपातला �िस�

जम�न त�व� का�ट (१७२४- १८०४)²⁰ यानं १८७१ साली आपला �े� �ंथ

(‘िवशु� बुि�त�वांचा िव�ेषणा�मक अ�यास’) �िस� केला. या �ंथावर

हड�र²¹ या भाषा�यासूनं अशे टीका केली की या �ंथात कुठंही का�टनं मानवी

भाषेिवषयी काहीही िलिहलेलं नाही. जर मानवी बुि�त�वांचं िव�ेषण करायाचं

तर मनु�यांना आप�या बु�ीचा िवकास �या साधनानं साधता येतो �या भाषेचा

िवचार केला नाही तर ती सव� चच� पोकळ ठरते. हड�रचं हे मत हंुबो�टला पटलं

व का�ट�या अ�यासातील ही उणीव भ�न काढ�याचं �यानं ठरिवलं. जावा

बेटावर राहणा�या एका जमाती�या ‘कावी’ या �ाचीन भाषेवर िलिहले�या

आप�या �ंथा�या²² ��तावनेत �यानं आपले िवचार िव�तारानं मांडले आहेत.

भाषाभाषांमधील काही �वनी समान आढळतात हे तो मा�य करतो, परंतु �या

�वन�ची समीकरण ंमांडून ती जणू िनसग�चे कायदे (laws) आहेत असं �हणणं

�याला चुकीचं वाटलं. �या�या मते ही समीकरण ं �हणजे केवळ सापे� संबंध

(correlations) आहेत. तो �हणतो: “भाषा ही काही व�तू नाही, ि�या नाही,

�कवा ��थर गो� नाही. ती एक �वत:ला सदैव �णो�णी घडवत जाणारी

(arzeugung) �यव�था आहे. ितचे �वनी, श�द, �प इ�यादी ��थर मानून

�यांचा तुलना�मक अ�यास कारण ं हा अशा�ीय उप��याप आहे. खरा

भाषा�यास ित�यात�या �तीकां�या िजवंत सृजनश�तीचा अ�यास असायला

हवा.”

वर उ�ेिखले�या सव� भाषािव�ान�ना केवळ �विनपिरवत�नापे�ा

�ितयोजन व �या�या त�वांचं दश�न हे भाषािव�ाना�या अ�यासाचं मह�वाचं

उि�� वाटत होतं. पिरवत�न हे �विनशा�ा�या �ा�यि�क आधारे मांडता येतं, हे

खरं परंतु �याजोगे भाषे�या ‘��थर’ त�वांचं रह�य उकलता येत नाही.

भाषािव�ाना�या भाषेत बोलायचं झालं तर असं समजा की एखा�ा मूळ भाषेत

* � हा �वनी होता. हा � �वनी नंतर�या एका भाषेत � हा असाच रािहला व



दुस�या भाषेत � असा ‘पिरव�तत’ झाला तर आपण ही दुसरी भाषा बोलणा�या

लोकांना तो मूळ � �वनी बोलायला अवघड होता �हणून �यांनी तो बदलला असं

�हणू शकत नाही. �यांना � बोलता येतो �यांना � बोलण ंअवघड का �हावं? या

सा�या गो�ीव�न �विनसमीकरण ंमांडण ं�हणजे काही मोठा शोध लावण ंअसं

नसून केवळ काय सापे� आहे हे �प� करण ंआहे. भाषे�या अ��थरतेचं ते एक

त�य असतं, पण ित�या िवकासश � तीचा तो उलगडा (explaination) होऊ

शकत नाही.

दुस�या एका सा�या उदाहरणानं पिरवत�न व �ितयोजन यां�यातील

फरक समजिवता येईल. सं�कृतम�ये ‘१’ या सं�थेसाठी ‘एक’ हा श�द आहे व

तो सं�कृतम�ये ‘एक�वशित,’ ‘एक��श�’ वगैरे श�दांत ‘एक’ असाच आढळतो.

परंतु ‘११’ ही सं�या बोलताना मा� ‘एकादश’ असं बोलावं लागतं. इथं पूव��या

सं�कृतभाषी लोकांना ‘एकदश’ बोलण ं काही अवघड न�हतं. पण मग �यांनी

‘एक’ चं ‘एका’ का केलं? �यामागे तर कुठलंही �विनशा�ीय कारण नाही.

अस�या गो��वर भा�य करताना बोपचा अनुयायी शेरेर²³ यानं आप�या एका

�ंथात थोडं भीत-भीत असं �हटलं की आप�या उदाहरणात कुठ�यातरी

‘�मादी’ �ितयोजनेमुळे²⁴ असं घडलं असावं. सं�कृतमधील सं�यापठन�मात

पुढे येणा�या ‘�ा-दश’ या श�दामुळे �या�या अगोदर�या ‘एकादश’ श�दातील

‘एक’ ऐवजी ‘एका’ असं �ितयोजन ‘चुकून’ झालं असावं.

शेरेर�या या भा�यामुळे भाषािव�ानात नवे ��न उदभवले. एकतर, या

�मादामागे जी अपवादा�मक व अ�याकरणीय �ेरणा आहे ती कशी

समजवायची? दुसरं असं की एका बोलणारानं केलेला हा �माद सव�जण कसा

क� लागतात? आिण ितसरं असं की हा �माद �या वेळी घडतो �या वेळी सव�

िव�ानांनी मानलेला ‘कारण पिरणाम’ यांचा �म बदलून आधी पिरणाम व

कारण नंतर (पिरणाम कारण) असा कसा बनतो? भिव�यात काय येणार हे

मानवी मनाला कळून �याअ�वये ते आधीच �यासाठी तयारी कशी क� शकतं?



थोड�यात, काळ हे त�व मागे कसं जातं? �कवा मानवी मनाला भिव�य�ानाची

श�ती कशी साधते?

��न अवघड होते. �थमत: �यांचं मह�वही कोणा�या नजरेत आलं नाही.

पण हे मा�य करायला हवं की शेरेरनं मांडले�या ‘�मादी �ितयोजन’ या

क�पामुळे आपण भाषािव�ाना�या अ�यासा�या अशा एका मु�ापाशी येऊन

ठेपलो की �या िठकाणी सामा�य िव�ाना�यासातील िनगमन ही तक� प�ती

कुचकामाची ठरते व ित�याऐवजी मानवी मना�या सृजनश�ती�या �हणजे

�ितयोजन त�वांचा शोध न�यानं करावा लागतो. या ��ीनं िवचार केला तर

बूल�माणे शेरेर हादेखील ‘एका न�या युगाचा माणूस’ होता. शेरेर�या िवचारांचं

मह�व सो�युरला चांगलं पटलं होतं. �याचे �ा�यापक ओ�थोप व �ुगमान यांनी

�या�यािवषयी काढलेले उ� गार²⁵ सो�युर�या चांगले �यानात रािहले असावेत.

“शेरेरनं आप�या ‘�मादी �ितयोजने’�या िवचारानं भाषा�यासात एक सर�स

‘समानीकरणा’चं जे त�व (principle of levelling) दाखल केलं आहे �यामुळे

काही भाषासंशोधक ग�धळून गेले आहेत. परंतु भाषािव�ाना�या अ�यासापुरतं

बोलायचं तर हे त�व आजपय�त�या सव� �याकरिणक �ढ�िव�� आहे �हणून

�या�यािवषयी अिव�ास �गटझाला तरी न�या िवचारां�या त�ण

अ�यासकां�या मनात �यामुळे नवी सुगी �गट होईल असं आ�हांला वाटतं,”

असं �यांनी �हटलं आहे. सो�युरला �यांचे हे िवचार �चतनीय वाटले असावेत.

न�या िवचारकां�या त�ण अ�यासकांत तो आघाडीवर होता आिण �हणूनच

आप�या ‘कोस�’ म�ये �यानं �विनपिरवत�नापे�ा भाषेत �ितयोजन कसं होत

राहतं यावर िवशेष भर िदला आहे. भाषे�या �यव�थेत जी िविवधता असते व

समानीकरण या त�वानुसार ित�यात सदैव जे �ितयोजन घडत राहतं यािवषयी

ओ�थोप व �ुगमान यांनी जरी सहमतीचे िवचार मांडले तरी �यांनी “आपण या

�े�ात धािर�� क�न फार वर न जाता आप�या कुवती�माणे बेता�या उंची

इतकंचवर उड�याचा �य�न केला आहे.” असं �हटलं आहे. सो�युरला �यां�या

पलीकडे वर उडावंसं वाटलं!



आिण �हणूनच �यानं ‘कोस�’ म�ये एक अगदी सरळ ��न िवचारला आहे:

“�ितयोजन हा �कार अगदी �प�पणे पािहला तर काय आहे? लोकांना

सामा�यत तो पिरवत�न वाटतो. पण खरोखर तो पिरत�न आहे का? ... अगदी

�प� भाषेत बोलायचं तर हा �कार पिरत�न नसून सव�सामा�य मानवी मनातील

ते एक नविन�मतीचं त�व आहे... �ितयोजन या त�वामागे भाषे�या रचनेतील

घटकां�या पर�परसंबंधांचे भान आिण �ान असतं... �यासाठी अथ� हा

आव�यक आहे. �विनपिरवत�नात अथ�चं काहीच काय� नसतं, �ितयोजनेत अथ�

असलाच पािहजे.”²⁶

सो�युरनं मांडले�या िवचारां�या ��ीनं ओ�थोप व �ुगमान यांनी

िलिहले�या �बंधाचा नीट अ�यास केला तर असं आढळून येतं की �यांचही मत

असं होतं की, “माणसांची भाषा आिण ित�यात ती जे नावी�य ओतत राहतात या

गो�ी केवळ �विनशा�ा�या ताि�वक चच�नं समजिवता येत नाहीत. �यासाठी

भाषांतील �विनपिरवत�नाची असं�य आवत�नं, �यां�यात न�यानं घडत राहणारी

�याकरिणक �पं व �यांचे अथ�, व अलीकडे िवचारात घेतली जाणारी

�ितयोजनेची उदाहरण ं यांचा एकि�त िवचार करायचा �हटला तर या सव�

भािषक गो��चा िवचार करणारं एक �यापक िव�ान हवं. पूव��या तुलना�मक

भा�या�यासात केवळ �विनशा�ावर भर िदला गे�यामुळे भाषा�यापारांमागील

मानसशा�ीय त�वांकडे दुल�� झालं आिण �यामुळे पु�कळ �माद घडले

आहेत.या �मादां�या मुळाशी जे कारण होतं ते हे की बा�त: पिरवत�न

वाटणा�या काही घटनां�या पोटात जी मानसशा�ीय त�वं काय� करीत असतात

�यांची आपणाला जाणीव झाली नाही व झाली तरी ती वै�ािनक रीतीनं कशी

मांडावी यािवषयी अ�ान होतं. मौिखक अवयावां�ारा �विन�प बा�ांग धारण

क�न ��य�ात अवतर�यापूव� भाषाघटकांतअस�या मानिसक त�वांची धारणा

झालेली असते.’’²⁷ ओ�थोप व �ुगमान यां�या अवतरणातील शेवट�या

वा�यातील आशय एका स�या उदाहरणानंसमाजािवता येईल तो असा की

मराठी बोलणा�या माणसानं आप�या वाक�योगातालं नाम अ�ाप न उ�ारताही



ते पु��गी आहे की �ी�लगी आहे हे तो ते बोल�याआधी�या िवशेषणा� ती�या

�कवा सव�नामा� ती�या �योगात कसं ठरवू शकतो? उदाहरणाथ�,

काळा            कोळी            �याचा             मुलगा

             ∎                           ∎

िपवळी            पाकोळी            �याची             मुलगी

                                 ∎                          ∎

आप�या काळातलं भाषािव�ान �ढ �विनशा�ीय व �याकरिणक

बे�ांम�ये अडकून पडलं आहे असं सो�युराला वाटत होतं. �यासाठी �याची

इ�छा होती की ब�या भाषािव�ान�नी भाषां�या िक�येक शतकां�या उ��मणात

जी त�व �यां�यात लपून नवसज�नाचं काय� करीत राहतात �यांचा अ�यास

करायला हवा. यासाठी ओ�थोप व �ुगमान यांचा मानसशा�ाचा आधार �याला

पसंत नसावा, कारण कोण�याही िव�ानात एकदा मानसशा�ाला �वेश

िमळाला की जो मनोिनगमवाद (psychologism) बोकाळतो तसं काही

भाषािव�ानात होऊ नये असं �याला वाटलं असावं. भाषां�या उ��मणत�वां�या

अ�यासानं �यां�यात संततपणे घडत राहाणारं �ितयोजन �यांना “एका

�यव�थेतून दुस�या �यव�थेत ‘’ साकार�यात कसं मदत�प होतं याचा िवचार

करायला हवा असं �याला वाटलं. �यासाठी भाषांचा बीजगिणती अ�यास

�हायला हवा. �यायोगे सांधे जोडण ंहे भाषािव�ानाचं काय� �हायला हवं.’’

सो�युरनं �या वेळी हे िवचार �गट केले �यावेळी �ुगमान²⁸ हयात होता.

शेरेरनं १८६८ म�ये मांडले�या ‘�मादी �ितयोजन’ या त�वामुळे भाषािव�ानानं

आता न�या िदशेनं पुढील �वास करायला हवा याची आपणाला जाणीव

झा�याची कबुली �यानं आप�या Morphologische Untercushungen

(१८७८) या �ंथा�या ��तावनेत िदली होती. �या�या सु�िस� Grundriss या

�ंथाची (मूळ �ंथ १८८६-१९००) दुसरी आवृ�ी १९१६ त �िस� झाली.



ित�यात �विनिनयामांची ‘अंध िनि�तता’ (blind necessity) आिण �यांचे

‘यांि�कशरीरशा�ीय’ (mechanical-physiological) िनण�य या संबंधी �यानं

अवा�रही िलिहलं नाही असं �यां�या �ंथांचा सू�म अ�यास करणा�या अ◌ॅना

मॉरपुग� डेिवज²⁹ या िवदुषीनं �हटलं आहे. आप�या िवषयाचं वै�ािनक �व�प

िटकिव�यासाठी �विनशा�ीय उपप�ीपे�ा अिधक �यापक अशा दुस�या

एखा�ाउपप�ीची ज�र आहे याची �ुगामानला खा�ी पटली असावी, असं

ितला वाटतं, एकोिणसा�या शतकात �विन िनयमानं सु� झाले�या

भाषािव�ानाची पिरपूत� १९१६ म�ये �िस� झाले�या �ुगामान�या या �ंथानं

झाली असं �हटलं तर न�या युगा�या भाषा�यासाचा उष:कालदेखील �याच वष�

�िस� झाले�या सो�युर�या ‘कोस�’ म�ये �गट झाला असं �हणायला हवं. या

उषे�या �काशात �थम �गटला तो �भात-तारा-लीबनीझ! �याकरणा�या

कंिदलाची �कवा अ�ाउ�ीन�या चीरागाची आता ज�र न�हती.
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Century Linguistics’ (Shidies in the History of Western Linguistics.

ed. T. Bynon and F. R. Palmer, Cambridge, 1986)

    R. Rask (1787-1832): Underspgelse om det gamle nordiske eller

islandske sprogs oprindelse. Copenhagen, 1818.

* बुलचं नाव भारतापय�त आलं होतं हे ‘टाइमस ऑफ इंिडया’�या स��बर

११, १८८६ �या अंकातील एका सदरातील पुढील वा�यांव�न �प� होईल.

कोण आहे हा बूल? ...जरी �याचं नाव व कीत� भारतापय�त पोचली नसली तरी



तो एका न�या युगाचा माणूस आहे. ‘अ◌ॅथेिनयम’ नावा�या मािसकात जॉज�

बूलची िव�ा�थनी व नंतर �याची प�नी (१८५५-६४)िहनं असं िलिहलं आहे

(ऑग�ट २३, १८८४) की जर बूल व ता�कािलन तक� � जे�ह�स (W.

S.Jevans, १८३५-८२) यां�यात मतभेद असला तरी जी�हॉ�सनं असे उ� गार

काढले आहेत की, ‘बुलचं जीवन हा मानवी बुि�म�े�या वैचािरक �े�ातील एक

मह�वाचा ट�पा आहे. �यानं तक� शा�ा�या �े�ात अशी �ांती केली आहे की

अ◌ॅिर�टॉटल�या �ाचीन युगापासून आजपय�त�या �ान�े�ा�या इितहासात

ितला तोड नाही.’’

*उदाहरणाथ�, इंडो-युरिपअन ap, सं�कृत *pas ap*sआपस, �ीक

appos, प�शअन b.

 



९. न�या िदशाचंा शोध

युरोपात�या १९ �या शतका�या सु�वाती�या भाषािव�ाना�या

संशोधकांपैकी �मुख भाषािव�ानी ि�म (१७८५ -१८६३) या�या मृ�यूची

शतसंव�सरी १९६३ साली अमेिरकेत साजरी होणार होती. �या िनिम�ानं जॉन

वॉटरमन¹ यानं ‘भाषािव�ानातील ��ीकोन’ नावाचं एक छोटंसं पु�तक �िस�

केलं. आप�या या पु�तकात वॉटरमननं युरपात�या एक शतकभरा�या

भाषािव�ानाची वाटचाल �प� केली. अमेिरकेत �िस� झालेलं हेच पिहलं

पु�तक होतं की �यात भाषां�या अ�यासात युरपात�या ि�मपासून

सो�युरपय�त�या भाषा�यासूंनी �विनरचनां�या आधारावर जी संरचना-प�ती

रचली व इंडो-युरिपअनची उभारणी केली �यांचा थोड�यात, पण प�तशीरपणे

परामश� केलेला आढळतो.

वॉटरमनचं पु�तक �िस� झालं �याच सुमारास, �हणजे १९६३-६४

सालात, िव�यम �ाइट² यानं ‘सामािजक भाषािव�ान’ नावाचा नवा भाषा�यास

आता �ढ करायला हवा असा िवचार मांडला. हा िवचार आपणाला कसा

सुचला हे सांगताना �ाइट िलिहतो :

“१९४९ �या उ�राध�त व १९५० �या सु�वातीस मी जे�हा

भाषािव�ानाचा िव�ाथ� होतो ते�हा जे भाषािव�ान �ढ होतं ते मु�य�वे नव-

�लूमफी�ड-वाद�चं, मन �कवा अथ� अस�या क�पांना दु�नही �पश� न करणारं

होतं. सुदैवानं मी िजथं िशकत होतो ितथं �हणजे बाक� ली िव�ापीठात सािपर

या�या िवचारांचं मोहन आ�हांला िद�या जाणा�या भाषािवषयक िवचारां�या

पावरोटीत घातलेलं असायचं...

माझं अमेिरकेतलं िश�ण संप�यानंतर १९५६ ते १९५८ ही दोन वष� मी

भारतात रािहलो. १९५६ म�ये एके िदवशी पु�यात जॉन ग�पझ� या�याशी

िवचार-िविनमय करीत असता भाषां�या अ�यासात �यां�या सामािजक



�व�पाचा िवचार �ामु�यानं दाखल करायला हवा ही क�पना मला चाटून

गेली.”

याच सुमारास िव�यम लाबो�ह³ – हा िश�णानं जरी आ�ोिगक

रसायनशा�ाचा िव�ाथ� होता तरी आवड �हणून भाषािव�ानाकडे वळला

होता, �यानं िलिहलं :

“१९६१ माझी कोलंिबया िव�ापीठातील उिरएल वेइनरेइख या�याशी

ओळख झाली. तो मा�यापे�ा वयानं थोडा मोठा होता व �यानं १९६६ म�ये मला

व मा�वन हेरझोग याला आप�याला एक िनबंध िलिह�यात साहा�य

कर�यासाठी बोलािवलं. आ�ही ितघांनी तो �बंध टे�सास िव�ापीठात १९६६

�या एि�ल २९-३० रोजी भरले�या एका पिरसंवादात वाचला गेला. या �बंधाचा

भर भाषा ही एक ऐितहािसक पिरमाणात घडली जाणारी �यव�था असून ितचा

अ�यास सामािजक ��ीनंच �हायला हवा या गो�ीवर होता.”

खरं पाहता ��हटनी (१८२७-१८९४)⁴ या १९ �या शतकातील �िस�

सं�कृत� व अमेिरकन भाषािव�ानीनं “भाषा हे मानवी सामािजक �यव�थेत व

�या �यव�थे�या संदभ�त घडवलं जाणारं मह�वाचं संवाद-साधन आहे” हा

िवचार मांडलेला होता. ��हटनी�या या िवचारानं भारावून जाऊन

सो�युरनंदेखील भाषां�या िन�वळ �विनसमीकरणां�या अ�यासाकडून भाषे�या

�यापक सामािजक �व�पा�या अ�यासाकडे आपण वळलो असा आप�या

‘कोस�’म�ये (१९१६) िनव�ळा िदला आहे. भाषािव�ाना�या अ�यासात भाषेचं

�व�प समजून घे�यासाठी ित�या ऐितहािसक पिरवत�नशीलतेचा अ�यास

अ�याव�यक आहे असं �लूमफी�डनं आप�या ‘भाषा’ (१९३३)⁵ या �ंथात �हटलं

आहे. एकंदरीत भाषे�या वै�ािनक अ�यासासाठी ित�या ऐितहािसक

पिरवत�नशीलतेचा व ित�या सामािजक चौकटीचा अ�यास आव�यक आहे हे

िवचार खु� अमेिरकेतील भाषा�यासात अगोदरच �गट झाले असताना १९६३ ते



१९६६ या दोन-तीन वष�त �यांचा अगदी न�यानं भारपूव�क उ�ार का करावा

लागला?

याचं कारण असं की अमेिरकेत �या ‘िमशनरी’ भाषा�यासाची रचना

१९४५ नंतर झाली ित�यात या दो�ही गो��ना �थान न�हतं. एका अ-वै�ािनक

�यवहारवादानं अमेिरकन िव�ान �या वेळी झपाटले गेले होते. या गो�ीचं ��य

�व�प �हणजे झेिलग हॅरीस⁶ याचं ‘संरचना�मक भाषािव�ानातील रीती’

(१९५१) हे पु�तक. या पु�तकाचं अमेिरकेत एवढं कौतुक झालं की �वत:

हॅरीसनं जरी �हटलं की “मी माझंच पु�तक जे�हा पु�हा वाचलं ते�हा मला ते

कळलं नाही” तरी ते कौतुक ओसर�याऐवजी ि�गुिणत झालं! हॅरीस�या या

पु�तका�या नावातला एकच श�द पुरे होता, तो �हणजे ‘संरचना’. १९५१ पासून

१९६१ पय�त या श�दानं अमेिरकनांना वेड लावलं होतं. �यामुळे ‘संरचना’ हा

क�प नवा नसून रा�क-ि�म यां�यापासून सो�युरपय�त�या युरपात�या

भाषािव�ान�नी या ��ीनंच भाषांचा अ�यास केला असं वॉटरमनला आप�या

पु�तकात न�यानं �प� करावं लागलं. अमेिरकनां�या या श�दा�या कौतुकामुळे

�यांचं युरपातील भाषािव�ाना�या इितहासाचं अ�ान मा� �गट झालं. हे

अ�ान पुढेही बरीच वष� िटकलं. १९६८ �या माच� मिह�यात पॅिरसजवळील

नांतेरे िव�ापीठातील �थाप�यिवभागातील िव�ा�य�नी आप�याला िशकिव�या

जाणा�या अ�यास�मािव�� बंड पुकारलं. या अ�यास�मातील जो एक

�ि�कोन िशळा झाला होता तो काढून टाकून नवा �ि�कोन �वीका�न पुढं

जायला हवं अशी �यांची मागणी होती. तो जुना �ि�कोन होता ‘संरचनावाद’.

िव�ा�य��या या बंडानंतर दीड मिह�यांनी नांतेरे�या एका सूचना-पटावर एका

अ�यापकानं ठळक अ�रांत िलिहलं.

“जगा�या इितहासात मे १९६८ हा केवळ पॅिरस मधील िव�ा�य��या

बंडाचा मिहना �हणून न�हे तर युरपम�ये संरचनावादाचा मृ�युघंट वाज�याचा

मिहना �हणून नमूद करायला हवा.”



अमेिरकेत या मृ�युघंटेचा काहीही पडसाद उमटला नाही.

युरपपासून फारकतले�या व एका अ- वै�ािनक �यवहारवादानं

झपाटले�या अमेिरकन ‘िमशनरी’ भाषािव�ानानं संरचनावादाचा झ�डा उभा�न

�वत:चा जो उदोउदो चालिवला होता �या�या अशा�ीयतेवर �यानं �थम

जारोचा ह�ा केला तो �हणजे नोअम चो��की ⁷ यानं. नव�या आंतररा��ीय

भाषािव�ानी पिरषदे�या १९६२ या वष��या अिधवेशनात �यानं ‘भाषावै�ािनक

िस�ा�ताचा ताि�वक पाया’ हा िनबंध वाचला. �याची सुधारलेली आवृ�ी

‘भाषावै�ािनक िस�ा�तातील आधुिनक सम�या’ या नावानं १९६४ साली �िस�

झाले�या ‘भाषेची संरचना’ या �ंथात िदली आहे. मानवी भाषेसंबंधी ‘नवे’

�हटले जाणारे सव� आधुिनक िस�ा�त सतरा�या शतकातील युरपमधील रने

देकात� (१५९६-१६५०) या त�व�ानं मांडले�या िवचारांना त�ड दे�यास

असमथ� असून अमेिरकन भाषािव�ान��या न�या संरचना प�ती तक� शा����ा

िकती चुकी�या आहेत हे चो��कीनं आप�या िनबंधात �प� केलं. या िनबंधा�या

अगदी पिह�या पिर�छेदात चो��की िलिहतो:

माणूस हा पोपटासाराखं अनुकरण करणारा �कवा श�दाला श�द जोडून

वा�य िनम�ण करणा�या यं�ासारखा नाही. तसा तो असता तर �याला आप�या

भाषेत बदल घडवून आणता आला नसता... भाषा बोलण ं�हणजे ऐकलेले श�द

जसे�या तसे बोलण ंअसं नसून �यां�या अथ�चे इतर व �यांना संवादी असे दुसरे

श�द अथवा रचना योजण ं हे मानवी भाषा�यवहाराचं ल�न आहे. भाषे�या या

नविन�मित�मतेचं �व�प �यात �प� केलं जात नाही अशा भािषक �कवा

�याकरिणक िस�ा�तांचा उपयोग बेताचाच आहे, असं समजावं.’’

भाषे�या नविन�मित�मतेिवषयी िलिहताना चो��कीनं दोन िस�ा�तांची

चच� केली आहे, एक ��हटनीचा व दुसरा हंूबो�टचा. ��हटनीचा िस�ा�त

�याला मुळीच पटला नाही, कारण ��हटनी�या मते “भाषा �हणजे एक खिजना,

मनु�यांनी आपले िवचार �गट कर�यासाठी बनिवलेला श�दांचा व �योग-



िनयमांचा पेटारा.’’ युरपातला जो भाषािव�ानी चो��कीला िवशेष आवडला तो

�हणजे हंूबो�ट. भाषे�या नविन�मित�मतेिवषयी हंूबो�टनं जे �हटलं आहे ते

जम�न भाषेत, इं�जीत भाषांतर न करता, चो��कीनं उ�ृत केलं आहे ते असं :

(die sparche) मास daahervon endlichen Mittein einem unendlishen

Geprauch machen.(याचं इं�जी भाषांतर : (Language) must therefore

make unlimited use of limited means) याचा आशय असा की भाषा ही एक

अशी �यव�था आहे की जी माणसाला �यानं आ�मसात केले�या थो�ा

रचनां�या आधारे दुस�या अनंत रचना घडिव�याची �मता देते. लहान मूल

आप�या अ�ानाव�थेत भाषा िशकतं �हणजे ही �मता िमळिवतं. �या युरिपअन

त�व�ाना�या िवचारांवर हंुबो�टचे हे िवचार आधारलेले होते �यािवषयी

चो��कीनं आप�या या िनबंधात अवा�रही िलिहलं नाही तसंच हंुबो�टवर

अमेिरकेत १८८५ साली दोन पु�तकं⁸ िलिहली गेली होती �यांचाही उ�ेख केला

नाही.

ि�मची शतसंव�सरी १९६३ साली साजरी झाली. �यानंतर चारच वष�नी

येणारी �ा�झ बोप (१७११-१८६७) या भाषािव�ाना�या दुस�या सं�थापकाची

शतसंव�सरी कुठं साजरी झा�याचं ऐिकवात नाही. आप�या

�विनसमीकरणां�या िनयमामुळे ि�म अमेिरकेत लोकि�य झाला होता (�या�या

‘परी –कथा’ तर लोकि�य हो�याच) तसं बोपचं न�हतं. बोप हा तुलना�मक

प�तीनं भाषां�या �प-�यव�थांचा अ�यास करणारा िव�ान होता. याब�ल

सो�युरनं �याला भाषािव�ानाचा आ� सं�थापक हा मान िदला होता. बोपचे

�ंथ समजायला �ाचीन भाषांचा ऐितहािसक अ�यास ज�र होता. आणखीही

दुस�या गो��चं �ान ज�र होतं. या सव� गो��ची चच� पी. ए.बेरबुग� यानं

‘�ल�वा’ या मािसका�या १९५० मधील आप�या लेखात िव�तृतपणे केली होती.⁹

ती कोणी फारशी िवचारात घेतलेली आढळत नाही. बोपिवषयीचा अिधक

सखोल अ�यास िमशेल फूको ¹⁰ या �िस� �� च त�व�ा�या १९६६ म�ये �िस�

झाले�या �ंथात �गट झा�यानंतर बोपकडे भाषािव�ान�चं ल� गेलं.



देकात��या मृ�यूनंतर (१६५०) युरपात जी ‘ताि�वक �याकरण’

(grammaire gmrale) नावाची िवचार�णाली सु� झाली ित�यात�या

भाषािवषयक भूिमकेनं बोपचा अ�यास आकार पावला होता. ही िवचार�णाली

�ांसम�ये मा�यता पावली होती कारण ितचा उ� गाता िस�वे� द सासी

(१७५७-) हा¹¹ पॅिरसम�ये सेिमिटक भाषांचा �ा�यापक होता व ‘ताि�वक

�याकरणा’ वरील �याचा आ� �ंथ १७९९ म�ये �िस� झाला होता. या सुमारास

नेपोिलअननं इिज�तवर �वारी के�यानं �ांसचं इं�लंडशी वैर झालं �यामुळे हा

मह�वाचा भाषा-त�व -िवचार इं�लंडकडे पोचला नाही. बोप�या िवचारांची

घडण “साचीनं आप�या या �ंथात बोसुए (Bossuet) या सेिमिटक

भाषा�यासू�या िव�ेषण-प�तीला लीबिनझ�या ता�ककी –गिणत- प�तीची

जी जोड िदली होती”¹² ित�यातून आकारली होती. बोपला हे कसं समजलं व

मह�वाचं वाटलं ते जाण�यासाठी �या�या जीवनाची थोडी मािहती आव�यक

आहे.

बोपचा ज�म जम�नीतील आश�हेनबुग� या गावी १७९१ म�ये झाला.

ितथ�या शालेय िश�णात गिणत हा �याचा आवडीचा िवषय होता. वया�या २१

�या वष� तो उ� अ�यासासाठी पॅरीसला गेला व ितथं �यानं दहा वष� िश�ण

घेतलं. ज�मानं जम�न असूनही िश�णानं तो �� च बनला. पॅरीसला �यानं �थम

सं�कृतचा अ�यास केला. नंतर सासीशी पिरचय झाला. सासी हा उ�म

सं�कृत� असून सेमेिटक भाषांचा �ा�यापक होता. लौकरचा सासी हा

�ांसम�ये १८२२ म�ये �थापन झाले�या ‘सोिसएने आिशआितक’ या सं�थेचा

पिहला अ�य� �हणून नेमला गेला. बोप जे�हा ब�लनम�ये १८२२ साली

भाषािव�ानाचा �ा�यापक बनला ते�हा �यानं सासी�या ‘ताि�वक �याकरणा’�या

��ीनं ि�म�या �विनसमीकरणांवर टीका करणारा �ंथ (पिहली आवृ�ी १८२७;

दुसरी १८३६) िलिहला. �यात �यानं भाषांचा वै�ािनक अ�यास �यां�या

�विन�यव�थांऐवजी �प�यव�थांवर व तुलनेबरोबर ‘िवरोध’ या त�वानुसार

करायला हवा असं आपलं मत �गट केलं.



�ांसमधील आप�या वा�त�यात बोपनं अनेक भाषािव�ान�चे त�व�ांचे व

गिणत�ांचे िवचार आ�मसात केले. �ेगेल, हेड�र, का�ट, हंुबो�ट, सासी

यां�या िवचारांचा �यानं चांगला अ�यास केला. पण या सव�त �याला �याचे

िवचार भाषा�यासाठी अ�यंत सखोल वाटले तो �हणजे गिणती –तक� �

लीबिनझ. �तीक �यव�थांची सारी ताि�वक भूिमका व �यां�या तुलना�मक –

िवरोधा�मक अ�यासा�या प�ती �यानं लीबिनझ�या लेखनाव�न समजून

घेत�या व �यांचं �ा�यि�क िन�पण �वाभािवक भाषां�या �प-�यव�थां�या

अ�यासा�ारा कर�याचं �येय ठरिवलं .

युरपात�या न�या तक� शा�ाचा पाया लीबिनझनं घातला हे आता

सव�सामा�य झालं आहे. यासाठी �यानं गिणती ��ीचा उपयोग के�यामुळे तो

त�व�ांत फारसा लोकि�य बनला नाही. आप�या नव –तक�  प�तीमुळे

अ◌ॅिर�टॉटल�णीत �ढ िस�ा�तांना ध�ा बसेल व �यामुळे आपणाला त�व�

वाळीत टाकतील या क�पनेनं लीबिनझनं आपलं लेखन शेवटपय�त �िस� केलं

नाही. जॉज� बूलनं लीबिनझ�या गिणती –तक�  िवचारांना उजेडात आणलं. हे

करीत असता �यानं �याचे भाषािवषयक िवचारही �गट केले. १८३९ साली

�िस� झाले�या ‘क� ि�ज अ◌ॅ�ड ड��लन मॅिथमॅिटकल जन�ल’ मधील आप�या

एका लेखात बूल िलिहतो :

“मा�या या �बंधात भाषा �हणजे ‘िच�हांचा पेटारा’ असं न मानता भाषा

�हणजे ‘िवचारािभ�य  � ती �तीक –�यव�था’ असं मी मानलं आहे. जे िवचार

�य �त करायचे असतात ते या �यव�थेत�या घटकांचे पा�थव गुण व अथ� यां�या

िनयमांनी घड�या जाणा�या �तीक –संरचना होत असं मी मानलं आहे.”   

भाषेचा घटक �वनी �कवा श�द नसून ‘�तीक’ (semeion) असतात असं

जॉन लॉक¹³ , (१६३२-१७१४) पासूनचे युरपातले त�व� मानीत आले व

लीबिनझनंही तेच मानलं. �तीक �हणजे कुठलं तरी पा�थव िच�ह (�वनी, रंग,

िच�, अ�र, शरीर-भाव इ.) व अथ�, �हणजेच िच�हांक (Signifier) व अथ�क



(Signified) या दोघांच यु�म असतं. या यु�माचे दोन भाग वेगळे करता येत

नाहीत. “एकाच कागदाची वरील बाजू व मागील बाजू यां�या�माणे’’

(सो�युर)¹⁴ ते एकमेकांशी जोडलेले असतात. या �तीक-�यव�थेनं आपण

कुठलीही िवचार-संिहता घडवू शकतो.

भाषा ही एक �तीक-�यव�था (semiotic) आहे असं मान�यानं

भाषािव�ाना�या अ�यासात िनम�ण झाले�या िकतीतरी असंब� ��नांचं

िनराकरण करता येतं. श�द आिण अथ� हे एकमेकांशी कसे जोडले जातात हा

िक�येक युगं च�चला गेलेला िवषय हा एक ‘मित�म’ (‘deformation’ – R.

Bartles) ठरतो कारण �तीक हे मुळातच �वनी व अथ� यांचं यु�म मानलं जात

अस�यानं �यांना वेगळं करण ं ही आप�या एकांगी बु�ीची चूक ठरते.

�याच�माणे भाषा ही ता�कक की �याकरिणक? या ��नाचे उ�र सरळ आहे.

�याकरण व तक�  हे भाषे�या �तीक-�यव�थेकडे पाह�याचे दोन ��ीकोन आहेत.

केवळ िच�हांक-�यव�थेचा िवचार केला तर ती �याकरिणक वाटते व अथ�क-

�यव�थेचा िवचार केला तर ता�कक वाटते. परंतु हे ��ीकोन के�हातरी एकि�त

करावे लागतात. ि�मला भाषािव�ाना�या अ�यासाचं उि�� �हणजे

“�थलकाळात बदलणा�या भाषे�या ��थरत�वांचा अ�यास’’ असं वाटलं ते

�वाभािवक होतं. भाषा (बोल�यातली) ही सदैव चंचल, अ��थर व वैिव�यपूण�

�यव�था असते. काही �यावहािरक काराणांसाठी (उदा. लेखन, िश�ण,

कोशरचना इ. ) ितचं �प ��थर मानून �कवा ठरवून ित�यात�या घटकांचे वग�,

�यांचे एकमेकांशी होणारे संबंध, �यांचे �योग व िनयम शोधावे �कवा ठरवावे

लागतात. कोण�याही भाषे�या �यव�थेत ितचे घटक कालत�वा�या पूव�पार

संबंधांनी तसचं �थलत�वा�या सहवासी संबंधांनी गंुफले जातात. यामुळे

भाषा�यासात भाषेचा एककािलक (synchronic) व काल�िमक (diachronic)

असे दो�ही ��ीकोन एकि�त क�न एक �यापक साव�कािलक (panchronic)

��ीकोन िनम�ण करावा लागतो. �ढ �याकरणा�यासापे�ा हा ��ीकोन अगदी

िनराळा आहे. याचं एक साधं उदाहरण सो�युरनं िदलं आहे. इं�जीत foot

(पाय) या श�दाचं बहुवचन feet असं होतं. सामा�यत: भाषािव�ानात न



िशरणारे �याकरणकार या �पाला �ढ इं�जीत एकवचन-बहुवचन या

�प�यव�थेतला ‘अपवाद’ मानतात. परंतु या �पांकडे ऐितहािसक ��ीनं

पािहलं तर �यां�यात अपवादा�मक असं काही नाही. या श�दांची मुळात�या

�ाची इं�जीतील �पं पुढील�माणे होती:

ft      :      * fti

कालांतरानं बहुवचना�या अं�य -* या पुरोग �वराचा -- या (पा��)

�वरावर पिरणाम होऊन तो -- असा पुरोग �वर बनला.�हणजे जी नवी �पं

�तीयोिजत झाली ती अशी :

t      :      fti

यानंतर �या काळात�या इं�जीतील सारे अं�य �वर लु�त झा�यानं fti चं ft

असं �प �थापन झालं.यानंतर �या काळात सबंध इं�जी �वर-�यव�थेत एक

ऊ�व�गती (िजला The Great Vowel Shift असं नाव िदलं जातं) �तीयोिजत

झाली. ित�यायोगे -- चे -- व -- चे -*- असं �तीयोजन झालं. या सा�या

�तीयोजाने�या काल�िमक पाय�या पुढील�माणे मांडता येतील:

ft : * fti

ft : fti

T       ft : ft

f : f t

याव�न आधुिनक लेखन [foot (fut) : feet (fit)] असं बनलं

या उदाहरणाव�न भाषेतील �प�यव�थेत एककािलक व ऐितहािसक

यांचा कसा िमलाफ होत गेला आहे हे �प� होईल. �ढ �याकरणानं मानलेली



‘िनयिमत’ व ‘अिनयिमत’ �कवा ‘अपवाद�प’ हा �कार िकती कृि�म आहे व ‘

‘ऊ’ चा ‘ई’ होतो’ असलं �विनशा�ीय िवधान िकती अथ�हीन आहे हे याव�न

ल�ात येईल असं सो�युरनं �प� केलं आहे.

भाषाही �थलकाळात संततपणे घडत राहणारी �तीक-�यव�था मानली

तर ित�यात घडणारे �यापार हे पिरवत�न व �तीयोजन या दो�ही �कारचे

असतात. पिरवत�न �य��तसापे� �कवा समाजसापे� असतं; �तीयोजन हे

�यव�थासापे� असतं. �यामुळे ते अिधक �यापक, परो� व ता�कक ठरतं.

पािणनीला जरी पिरवत�न मा�य असलं तरी �या�या ‘आ�ा�यायी’ची भूिमका

�तीयोजनवाडी आहे. �तीयोजने�या मुळाशी जी �ि�या मा�य करावी लागते ती

पिरवत�नासारखी मौिखक-शारीिरक-यांि�क नसून शेरेर यानं मानलेली

अथ�मूल-मानिसक-समानीकरणा�मक मानावी लागते.या ��ीनं पािहलं तर

जु�या भूिमितकारां�माणे यु��लड�णीत भूिमती व यु��लडेतर भूिमती असे भेद

कर�याऐवजी आपली �थलसंिहता (topology) �यापक क�न फेिल�स

�लेइननं जसे हे ितचे िविश� िवभाग मानले �या�माणे भाषािव�ानात �हायला

हवं हा िवचार �ामु�यानं पुढं आला.
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१०. इितहासाचा मागोवा

इ. स. १७५५ साली इं��लश भाषेचा पिहला श�दकोश �या िव�ानानं एका

हाती, कोणा�याही आ�थक मदतीिशवाय, तयार केला �याचं नाव आज सव�ना

ठाऊक आहे, तो �हणजे सॅ�युअल जॉनसन (१७०९-१७८४). �या अल�  ऑफ

चे�टरफी�ड या �ीमंताकडे सात वष�पूव� या काय�साठी मदत मागायला गेला

ते�हा चे�टरफी�डनं �याला वाटेला लावलं. परंतु श�दकोश �िस� होणार हे

ऐकताच चे�टरफी�डनं तो आपणाला ‘अप�ण’ करावा व �याब�ल यो�य तो

आ�थक मोबदला दे�याची इ�छा �द�शत करताच जॉनसननं �वािभमानी भाषेत

चे�टरफी�डला जे प� िलिहलं ते इं�जी भाषा जोपय�त िजवंत राहील तोपय�त

वाचलं जाईल असे जॉनसन�या अनेक चाह�यांनी उ� गार काढले आहेत.

पदाथ�चा �पश�गुण हा �यांचा ‘�ाथिमक’ �वभाव नाही हे सांगणा�या आप�याच

देशचा त�व� बाकली¹ यानं हे मत आप�याला पटत नाही हे िस� कर�यासाठी

जॉनसननं आप�या िम� पिरवारा�या देखत लंडनमधील �या �लीट ��ीटमधून

तो नेहमी ये-जा करीत असे ितथ�या एका दगडाला जोरानं लाथ मा�न ‘हे

पाहा माझे बाकलीचे खंडन!’ असे उ�गार काढले �याच जॉनसननं

चे�टरफी�ड�या संप�ीवर अिधक जोरानं लाथ हाणून िदलेलं उ�र

सर�वतीचा महान िवजय ठरला. ल�मी�या दा�यातून सर�वतीची मु � तता एका

सिह��यकापे�ा एका श�द�ान�न केली हे मह�वाचं आहे. तो िदवस होता -७

फे�ुवारी १७५५!

जॉनसनचा िम�वग� मोठा होता. �लीट ��ीटवरील एका सामा�य

मधुशालेत �थापन केले�या ‘मंडळा’ तील आप�या खुच�ला तो ‘सव� सुखाचं

�सहासन’ �हणत असे व या �सहासनावर तो बसला की �या�याभोवती

जमणा�या िम�ांत जॉशुआ रेन��स हा िच�कार, एडमंड बक�  हा व � ता, िगबन

हा इितहासकार, अ◌ॅडम ��मथ हा अथ�शा��, शेिरडन हा नट, गो�ड��मथ

हा कादंबरीकार, बॉझवेल हा चिर�कार आिण िव�यम जो�झ हा



पौव��यिव�ािवशारद हे असत. अनेक भाषांवर �भु�व असणा�या जो�झला �यानं

“अ�यंत �बु� मानवपु�”¹² मानलं होतं. याच जो�झनं २ फे�ुवारी १७८६ साली

कलक�याला रॉयल एिशअ◌ॅिटक सोसायटीत जे भाषण केलं �यात�या �या�या

एका वा�यानं पौव��य व पाि�मा�य भाषां�या तुलना�मक अ�यासाची मुहूत�मेढ

उभारली गेली. युरप�या इितहासात पंधरा�या शतकात �ीक व लॅिटन भाषां�या

�ानामुळे जी नव-�ान-जागृती (Renaissance) झाली ित�यानंतर�या

युरपातली ही दुसरी मह�वाची �ान-जागृती होती. पिहलीनं ‘�ीक –क� �ी –

�ानवाद’ (Greeco-contusm) उसळून आला; दुसरीनं ‘पौव��यवादा’ ची

�चंड लाट आणली.

जो�झ�या भाषणानंतर युरपचे िव�ान पौव��य देशां�या भाषा, धम�,

सं�कृती यां�या अ�यासाकडे वळले. परंतु �यां�यात दोन वग� बनले. जो�झनं

भारताची सं�कृती व सं�कृत भाषा याकडे काह�ना वळिवलं –हा एक वग�.

दुसरा वग� �या अगोदरच म�य –पूव�तील भाषा व �यांची सं�कृती यांचा अ�यास

क� लागला होता. सॅ�युअल जॉनसननं या म�यपूव�चं कौतुक,

का�पिनकरी�या, आप�या छो�ाशा History of Rasselas, Prince of

Abyssinia (1759) या कादंबरीत केलं आहे. आप�या आजारी आई�या भेटीस

जा�यासाठी पुरेसे पैसे जवळ नस�यानं �काशकाकडून ते िमळिव�यासाठी एका

आठव�ाभरात िलहून काढले�या कादंबरीत भारतातील सुरत व ‘इंदो�तानची

राजधानी’ आ�ा यांचा उ�ेख आहे. बाकी सव� कथानकाची पा��भूमी इिज�त व

ितथले ‘िपरािगद’ यांची आहे. या कादंबरीची अनेक भाषांत भाषांतरं झाली.

कृ�णशा�ी िचपळूणकर यांनी मराठीत ‘शाळाप�का’ �या अंकातून १८७१

पासून �मशः भाषांतर क�न पु�तक�पानं ती १८७६ साली ‘रासेलस’ या

नावानं �िस� केली. �या वेळ�या महारा��ात ती सव�� वाचली गेली.

भारतातील गुजरातमधील �या सुरत गावाचा उ�ेख जॉनसननं आप�या

‘रासेलस’म�ये केला आहे �यािवषयी �यानं कुठं वाचलं �कवा ऐकलं असेल

याब�लची मािहती िमळत नाही. परंतु िव�यम जो�झपूव� भारतात आले�या एका



�� च �य�तीचं नाव कदािचत �या�या कानावर पडलं असावं. ती �य�ती �हणजे

आंकेितल दु पेर� (१७३१-१८०५).³ �या वष� जॉनसनचं ‘रासेलस’, �िस�

झालं (१७५९) �याच वष� आंकेितल सुरत या गावी पारसी लोकां�या ‘अवे�ता’

या धम��ंथाचं भाषांतर करीत होता. लौकरच ते पूण� क�न, इतर अनेक �ंथांची

ह�तिलिखतं घेऊन, १७६१ साली तो इं�लंडमधील ऑ�सफड� इथं गेला. ितथं

तो १७७१ पय�त ‘अवे�ता’ चा अ�यास करीत रािहला. नंतर आपले शेवटचे

िदवस �यानं पॅिरसम�ये काढले.

आंकेितलसार�या अ�यासूंमुळे �ांसम�ये जी पौव��य सं�कृती पोचली ती

म�य-पूव�ची-इराण�या ‘अवे�ता’ची. ही भाषा व सं�कृत यां�यातला सा�यसंबंध

िव�यम जो�झ�या नजरेत भरला होता. अरबी, िह�ू, पहेलवी, फारसी या म�य-

पूव�कडील भाषा �यानं भारतात पाऊल टाक�यापूव� अ�यािस�या हो�या. परंतु

भारतात�या सं�कृतात�या ‘शकु�तल’ व ‘गीतगो�वद’ नं �या�यावर अशी काही

मोिहनी घातली की हा सव� अ�यास एकि�त कर�यास �याला वेळ िमळाला

नाही. भारतातील आप�या अव�या अकरा वष��या वा�त�यात या हजारो

वष�पूव��या पौव��य सं�कृत�ना तो कसा गवसणी घालू शकणार?

आंकेतील आिण िव�यम जो�झ यां�या�माणे पौव��य सं�कृत�चं �या�या

क�पनाश�तीला जबरद�त आकष�ण वाटलं तो �हणजे नेपोिलअन

(१७६९-१८२१) त�ण वयातच �यानं अले�झांड�या चिर�ात पौव��य

देशांिवषयी अनेक ‘सुरस व चम�कािरक गो�ी’ वाच�या हो�या.आिण �हणूनच

�� च रा�य�ांतीनंतर १७९६ साली जे�हा तो इटलीतील �� च सै�याचा अिधपती

बनला ते�हा �यानं इिज�तवर �वारी कर�याचा बेत आखला. या बाबतीत �याचा

उ�ेश िजतका ल�करी िवजयाचा होता �यापे�ाही अिधक �ान-िवजयाचाही

होता. इिज�तकडे नेणा�या आप�या जहाजाचं नाव �यानं L’Orient असं ठेवलं.

आप�याबरोबर �यानं �� च िव�ानांचा एक मोठा ताफा नेला होता. यातले बरेच

िव�ान �यानं �वत: पॅरीसम�ये �थापन केले�या ‘अँ��त�यु द’ एिज�त या सं�थेत

िस�वे� द सासी या�या हाताखाली िशकलेले होते.



जरी इिज�तवरील आ�मणात नेपोिलअनचा नािवक पाडाव झाला तरी

�या�या सै�यातील एका गोलंदाजानं भाषािव�ाना�या अ�यासात एका महान

शोधाची भर घातली. इिज�त�या अले�झांि�आ या बंदरा�या पूव�स ९० िक. मी.

दूर रोझेटा या गावाजवळ िचणले�या एका �भतीतून जु�या िल�या कोरलेला एक

दगड �यानं शोधून आणला. इिज�तचा राजा पाचवा टोलेमी (१९६ इ. स. पू.)

याचा एक करार या ��तरावर हायरो��लिफक (१४ ओळी), डेमॉिटक (३२

ओळी) व �ीक (५४ ओळी)अशा तीन िल�यांत कोरलेला होता.यात�या

हायरो��लिफक िलपीचा �थम उकल करणा�या (१८२१ म�ये) झां-�ांझा

शांपोिलआँ (१७९०-१८२४)⁴ याचं नाव केवळ भाषािव�ाना�या व

पुरवा�तुिव�ां�या अ�यासातच न�हे तर सा�या म�य-पूव�कडील

इितहासा�यासात अमर झालं आहे.

शांपोिलआँ जणू कुठलंतरी जुनं अ�ात िव� न�यानं शोधून

काढ�यासाठीच ज�माला होता. �ांसमधील िफझाक (figeac) हे �याचं ज�म

�थान. �या�या ज�मा�या वेळी मं� िव�ा जाणणा�या जाकूऊ नावा�या एका

माणसाला आणावं लागलं. �यानं शांपोिलआँ�या आई�या पलंगाखाली

कुठ�यातरी औषधी वन�पत�चा धूर केला व मं� �हटला : “तु�या या

�सववेदनेतून असा मुलगा ज�मास येईल की तो ये�या अनेक शतकांना

�ान�काश पुरवील.’’ मग बाळ ज�मला. �सूितकाय�साठी ितथं असलेला �� च

डॉ�टर या बाळाला पाहून आ�य�चिकत झाला. बाळाचा रंग ऑिल�ह

फळासाराखा होता. केस पूव�कडील लोकांसारखे काळे-कुळकुळीत होते व

डोळे काळे असले तरी �यां�या पांढ�या भागात िपवळी छटा होती! बाळाच

बालपण फारसं सुखात गेलं नाही; भीती आिण �चता या सदैव �या�या पाठीशी

हो�या. तो अडीच वष�चा असताना �या गावी एक �चंड वादळ झालं. घराचं

छ�पर उडून गेलं, बाळाचं काय झालं �हणून आईवडील मा�यावर �याला

झोपवलं होतं ितथं गेले. मा�यावरील आकाशिखडकीवरील दोन उंच खांबांम�ये

�याचा पाळणा अडकला होता. डोकं उंचावून, हात लांब पस�न बाळ टकमक

आकाशाकडे पाहत होता. या अव�थेत, लहानशा �ॉमी�यूस�माणे, आपणाला



आकाशात एका अपूव� ल�ख �काशाचं दश�न झालं असं तो नंतर आप�या

आईला सांगत असे.

सं�कृतमुळे भाषािव�ाना�या अ�यासात जसा इंडो-युरिपअन या �ो�-

भाषेचा शोध लागला तसा शांपोिलआँनं रोझेटा (Rosetta) ��तरावरील

हायरो��लिफक�या केले�या उकलामुळे िक�येक शतकं झोपी गेलेली सारी

इिज��शअन सं�कृती जागी झाली. पण या दो�ही पौव��य मैि�ण�ची एकमेक�शी

भेट �हायला व ओळख पटायला एक शतक थांबावं लागलं. इं��लश आिण �� च

यां�या राजकीय वैरामुळे, �ांसम�ये सासी�या काळापासून जो सेमेिटक

भाषांचा अ�यास झाला �याची इंडो-युरिपअन िव�ानांनी कधीच दखल घेतली

नाही. तसं �हटलं तर िह�ू, अवे�तन, अरबी या भाषांत िलिहले�या धम��ंथांचा

अ�यास करणारे �या �या समाजाचे अनेक िव�ान भारतात होते, पण या भाषा

�ल�छां�या �हणून �यांचा कोणाही भारतीयानं अ�यास केला नाही. इं��लशां�या

आगमानानंतर �यां�या व जम�न िव�ानां�या ‘सं�कृत’ �ेमामुळे पूव�िभगमापे�ा

‘�ीकवाद’ व �यातून िनम�ण झालेला ‘युरपक� �ी’ ��ीकोन आम�या बु�ीला

अिधक �गितपर वाटला. �हणूनच सं�कृतभाषी आय�चं मूळ वसती�थान युरपात

कुठंतरी होतं हे आ�हाला �वाभािवक व रोचक वाटलं.

�या सं�कृत भाषेवर िभ�त ठेवून आ�ही या क�पना उराशी बाळग�या

ित�या �यव�थेत बोपपासून�या भाषािव�ान�ना आप�या वै�ािनक तुलना-

प�ती�या मदतीनं काही ‘िवसंगतता’ आढळून आली; आधी ित�या �वर-

�यव�थेत, नंतर ित�या �यंजन-�यव�थेत, मग उरलं काय? हा शोध सं�कृत�या

‘सदोष’ �यव�थेचा �ोतक �हणून न�हे तर भाषािव�ाना�या ‘वै�ािनक’

प�तीचा िवजय �हणून मह�वाचा मानायला हवा. भाषािव�ानाचं उि��

‘�थळकाळाबरोबर बदलणा�या भाषे�या ��थर त�वांचा अ�यास’ असं ि�मनं

िनि�त केलं होतं. पण या अ�यासातून हाती लागली ती सं�कृतची ��थर �हणून

मानली गेलेली त�वचं मुळी बदलेली आढळली तर काय करणार? हाच ��न

सो�युर�या लॅ�रजीअल�या िस�ा�तानं खडा केला. �याला आ�ही उ�र देऊ



शकलो नाही. १९२० नंतरचं इं�जांचं व आमचं भाषािव�ान सं�कृत – क� �ी �ढ

इंडो- युरिपअन�या समीकरणातच घुटमळत रािहलं. या काळात�या एकाही

िव�ानानं सो�युर�या मूळ �बंधाचा (१८७९) अ�यास कर�याचा �य�न केला

नाही. �यानं सो�युर�या ‘कोस�’ या �� च �ंथाचं �थम इं�जी भाषांतर (१९६०)

केलं तो वेड बा��कन⁵ आप�या ��तावनेत िलिहतो : “�याचा (सो�युरचा)

ि�िजअन िशलालेखांचा व िलथुआिनअन बोल�चा अगदी उ� च दज�चा अ�यास

इतका अिभनव होता की �यामुळे िजिन�हा िव�ापीठातील �याची १९०६-११

मधील �या�यानं ऐकणा�या िव�ा�य�ना �या�या �े� बौि�क गुणांनी आक�षत

केलं असावं.” बा��कन�या या वा�यातील ग�भताथ� इंडो-युरिपअन�या इं�ज

पंिडतां�या �यानात आला नाही. आम�याकडील या िवषयाचे पंिडत तर इंडो-

युरिपअनला सोडून अमेिरकेतील िमशनरी छ� –छायेत के�हाच पळून गेले

होते!

सो�युर�या अगोदर िलथुआिनअन भाषेचा अ�यास ओगु�त �ेइखर

(१८२१ -६८)⁶ यानं आप�या १८५६-७ म�ये छापले�या �ंथात केला होता. तो

सो�युरला उपयोगी वाटला असेल. �ेइखरलादेखील भाषा �हणजे केवळ

�विन�यव�था एवढंच हे मा�य न�हतं. परंतु ितचं अंतरंग कसं समजवावं यासाठी

�यानं डा�वन�या उ��ांित–त�वाचा आ�य घेऊन Darwinian Theory and

Linguistics (1863)⁷ हे पु�तक िलिहलं. �यातील �ेइखरचा भाषा ही

िनस��य�व�था (organic) आहे हा िवचार सो�युरला पटला नाही हे �या�या

‘कोस�’ मधील उदगाराव�न⁸ �प� आहे.

मग सो�युर आप�या भाषािव�ाना�या अ�यासात जी नवी िदशा आिण

न�या प�ती सांगू पाहत होता �यांची �ेरणा �याला केवळ आप�या �वत:�या

िवचारातून सुचली की दुस�या कोणा�या? या ��नाचं उ�र देण ंकठीण आहे.

�या�या १८७८मधील �बंधा�या आधी तीस वष� पॅरीसमधील सेमेिटक भाषांचा

िव�ान अन��त रनां (१८२३-१८९२)⁹ यानं, L Avenir de la science हे पु�तक

१८४८ म�ये िलिहलं होतं (परंतु �यानं ते १८९० म�ये �िस� केलं.) यातील



काही िवचार सो�युर�या कानांवर आले असतील का? रनां हा येशूि��ताचा

पिहला व�तुिन� चिर�कार; तो सेमेिटक भाषांचा िव�ान होता व या भाषां�या

अ�यासामुळे, भाषां�या वै�ािनक अ�यासासाठी, केवळ ‘समय’ या त�वापे�ा

अिधक �यापक अशा ‘िवरोध’ या भूिमकेचा आ�य �यायला हवा असा िवचार

�याने या पु�तकात �य�त केला होता. हा िवचार रनांला जम�िनक भाषां�या

अ�यासाव�न सुचला असं �यानं �हटलं आहे. इंडो-युरिपअन कुळात�या

श�दांची �कवा �विनसमीकरणांची फारच थोडी त�वं जम�िनक भाषांत

आढळतात, आिण तरीदेखील जम�िनक कुटंुब हे इंडो-युरिपअन कुळात गणलं

जातं, असं का? हा रनांपुढील मह�वाचा ��न होता. या संबंधात �यानं

मांडले�या काही िवचारांचे पडसाद सो�युर�या लेखनात आढळतात. उदा.

भाषां�या अ�यासात �ाचीन-अव�चीन असा कालभेद कर�यामुळे

‘िव�ान���ा’ जुनं काय व नवं काय यांचं मू�य कसं ठरवायचं हा मह�वाचा

िवचार दाखल झाला होता. या संबंधात सो�युर िलिहतो : “िलथुआिनयन

भाषेचे नमुने इ. स. १५४० नंतरचे िमळतात, पण याचा अथ� असा नाही की

दहा�या शतकापासून आले�या जु�या �लािवक �कवा ऋ�वेदा�या सं�कृतपे�ा

ितचं मू�य कमी आहे.” (पान २१६) सो�युर�या या िवचारांवर रनां�या

िवचाराची �प� छटा उमटली आहे. सो�युर�या ‘कोस�’ म�ये चौ�या भागात

�यानं जे िवचार �गट केले आहेत �यातले बरेच रनां�या िवचारांशी िमळते

येतात. पान १९१-२ वर सो�युर िलिहतो : “भाषािव�ाना�या अ�यासात

भाषांमधली भौगोिलक िविवधता हे अगदी पिहलं अवलोकन �हणता येईल.

वै�ािनक अ�यासाचं पिहलं पाऊल, अगदी �ीकां�या काळापासून, या

अवलोकनानं िनि�त केलं. दोन बोली वेग�या आहेत असं ल�ात आ�यानंतर

एखादा माणूस �यांचं सा�य शो�यला जातो. आधुिनक भाषािव�ानात सा�य या

त�वावर आधारले�या अनेक भाषाकुळांचा अ�यास झाला. पण �यासाठी

�यां�यातील िविवधता का झाकून ठेवावी लागली? या कुळामधील िविवधतेची

तुलना केली तर अिधक �यापक संबंध �यानात येतात. िफनो-उि�क आिण

इंडो-युरिपअन, �कवा इंडो-युरिपअन आिण सेिमिटकयांचा असा अ�यास



कर�याचे �य�न झाले. पण अशा अ�यासाला फारच कठीण सम�यांना त�ड

�ावं लागतं. यासाठी भाषािव�ानानं कोणती प�ती अथवा कोणता माग�

शोधावा?” सो�युरनं मांडले�या या िवषयाला ध�न रनांनं १८७८ साली (�या

वष� सो�युरनं आपला लॅ�रजीअल �वनीसंबंधीचा �बंध �कािशत केला) सॉरब�

येथे On the services Rendered by Philology to the Historical Sciences

हे आपलं �या�यान िदलं. सो�युर�या कानांवर �यातले िवचार पडले नसतील

असं वाटत नाही.

िलबिनझ, हेड�र, का�ट, हंुबो�ट �ेगेल, वगैरे अगदी पिह�या िपढी�या

भाषािव�ान�त रनांची गणना करावी लागते ती अशा अथ�नं की या सव�ना

‘भाषा’ ही गो� मानवानं आप�या उ��ांतीत िमळिवलेली महान िस�ी वाटत

होती. आप�या पशुअव�थेवरील तो �याचा िवजय होता तसंच आप�या

भिव�यात�या �गतीची िक�ीही ित�यात दडलेली होती. या ��ीनंच रनांला

भाषािव�ान हे एक ‘नवं िव�ान’ वाटत होतं. या िव�ानाचे �ेिरत पौव��य देशांत

आहेत, �याचे ‘डॉ  �टर’ पाि�मा�य देशांत िनम�ण होतील ही �याची आशा होती.

यासाठी पूव� व पि�म असं िवरोधाभासी ‘नाटक’ काढून टाकून �या जागी ‘न�या

िव�ाना’ ला ��थािपत करावं असं �याला सुचवायचं होतं. सारी मानवजात �या

बाबेल�या मनो�यात परमे�री शापानं िवभ � त झाली ती या ‘न�या िव�ाना’नं

एक�प होईल अशी �याची आशा होती.

भाषां�या तुलना�मक अ�यासानं ‘सा�य’ हे त�व हाताशी घेऊन समानधम�

भाषांना एक� आणून �यांची ‘कुळं’ बनिवली खरी. परंतु �यां�यात जे समान

न�हतं ते �यानं आप�या िदवाणखा�यातील गािल�यांखाली दडवून टाक�यानं

ख�या िव�ाना�यासा�या त�वांना हरताळ फासला ही रनांची टीका सो�युर�या

कानी गेली नसेल असं वाटत नाही. शेरेरचं मत पट�यामुळे �यानं जसं

‘समानीकरण’ या रीतीला भाषािव�ानात मानाचं �थान िदलं तसं रनांचं मत

पट�यामुळे �यानं ‘भाषा’ या आप�या अ�यासिवषयाला केवळ इितहासा�या

कंुपणात न बांधता �याला भूगोला�या िविवध – पिरमाणी �यापक �े�ात आणून



सोडलं. या ��ीनं भाषां�या कुल�यव�थांना पुन�वचार करायला हवा असं वाटून

आप�या ‘कोस�’ मधील �करण ५.५ यात सो�युर िलिहतो :

“भाषा ही ती बोलणा�या माणसां�या मनांनी अगदी एकरेषावत� अशी

घडिवलेली �यव�था नाही. ित�या �यव�थेत अशा अनेक घटना घडले�या

असतात की �यांचं �या बोलणा�यांना काहीसु�ा भान नसतं �ढीगत त�वांमुळे

�गट होणा�या एका चुकी�या िवचाराकडे मी तुमचं ल� वेधू इ��छतो तो असा

की, कोणतंही भाषाकुळ अगदी सु�वातीपासून कोणा एका िविश� भाषा�भेदात

(Language Type) ती जखडलेली राहत, पण असे होत नाही. एखा�ा

भाषाकुळात�या भाषा कोण�या िविश� ��पात मोडतात असा ��न िवचारणं

�हणजे भाषा या पिरवत�ना�मक �यव�था आहेत हे िवसरण.ं याचा अथ� असा

होतो की भाषां�या उ��ांतीत कुठंतरी एक ��थर –त�व आहे. �या �यव�थेवर

कुठलंही बंधन नाही ित�यावर असं एखादं बंधन लादण ं िकतपत यो�य आहे

?... इंडो-युरिपअन कुळातील भाषांचं उदाहरण �या.ित�या आ��व�पाची जी

पुनर�चना मा�य झाली आहे ित�यात�या अनेक गो��त नंतर�या भाषांत इतका

फरक झाला, आिण काह�त तर �या इत�या अ��य झा�या, की ित�या

कुळात�या �हट�या जाणा�या इं��लश, अम�िनअन, आयिरश या भाषा अगदी

वेग�या भािषक �भेदात घाला�या कां असा ��न उ�वतो... या सव� िवचारातून

एकच सारांश िनघतो तो हा की, न बदलणारं असं एकाही त�व भाषांत कुठंही

आढळत नाही.’’ (पान २२८-३०)

इंडो-युरिपअन कुळा�या अितबंिद�त क�पाचा हा अंत एका न�या

भाषािव�ाना�या अ�यासाचं नवसज�न ठरलं.

वर िदले�या पिर�छेदात सो�युरनं जो िवचार मांडला आहे तो मु�य�वे

�ांस व रिशया या देशातील िव�ानांत �ामु�यानं आढळतो. �या इं�जांनी

पूव�कडील देशांवर, िवशेषत: भारतावर, आपलं �वािम�व �थापन केलं �यातील

एक सो�युरचा समकालीन लॉड� कझ�न (१८५९-१९२५)¹⁰ या�या िवचारात



इितहासापे�ा भूगोला�यासाचं मह�व अिधक आढळतं. लंडनमधील ‘पौव��य व

आि�कन िव�ा�यास सं�था’ या सं�थेत भाषण करताना �यानं सांिगतलं की,

“पूव� हे एक असं िव�ापीठ आहे की िजथं िव�ा�य�ला आपली शेवटची पदवी

कधीच िमळिवता येत नाही.” कझ�न�या या वा�याचा असा अथ� होता की

पौव��य देशांवर रा�य करणा�याला ��येक �णी नवन�या िवरोधी ��नांना त�ड

�ावं लागतं व ते �या�यानं सुटत नाहीत. कझ�न�या काळात पौव��य देशांवर

�वािम�व गाजिवणा�या �या�या देशबांधवांना दोन महान श�ूंना त�ड �ावं

लागलं, �� च व रिशयन. �ा�स�या द लेपे�स (१८०५-१८९४) या इंिजिनअरानं

१८५९-६९ या दशकात सुएझचा कालवा बांधून पूव� व पि�म यांमधील

भौगोिलक सीमारेषा पुसून टाकली. �ांसम�ये नेपोिलअननं �थापन केले�या

‘सोिसएने द जेऑ�ाफी अ◌ॅ�ड पािर’ या सं�थेत सुएझ काल�या�या िवचारांनी

आकार घेतला होता. आप�या देशातही भूगोला�यासाला वािहलेली सं�था

असावी असं कझ�नला वाटलं व अशी सं�था १९१२ साली �थापन झाली ते�हा

ित�यापुढे भाषण करताना कझ�न �हणाला :

“आपण भूगोलाला इितहासाची दासी मानतो... पण भूगोला�यासापासून

आपण जरा िवचिलत झालो तर आपणाला भू�तरशा�, �ािणशा�,

सं�कृितशा�, रसायन, पदाथ�िव�ान इ�यादी अनेक शा�ांत िशरावं लागतं.

�हणून मला वाटतं की भूगोला�यास हे सव� िव�ाना�यासाचं आिद-िव�ान

मानायला हवं.” �� चां�माणे रिशयानांनादेखील भूगोलाचं मह�व पटलं व �यांनी

आपली दि�णपुव�कडील सरह� चीन, मंगोिलया व भारत या रा��ांपासून

रि��यासाठी अनेक िव�ान�ना ितथं अ�यासाथ� पाठिवलं. �यात�या िसएग व

िसगे�लग¹¹ यांनी िचनी तुक� �तान या भा�गात ‘तोखािरअन’ भाषा शोधून

काढली. िजतकं राजकारणात िततकंच िव�ाभासात भूगोला�यासानं एक मोठं

पिरवत�न घडवून आणलं.

एका बाजूस सेिमिटक भाषा व दुस�या बाजूस तोखािरअन. िफनो-उि�क

इ�यादी भाषांनी �यापले�या �देशात वावरणारे इंडो-युरिपअनभाषी लोक



आप�या बोल�ची आिण सं�कृत�ची देवघेव करीत करीत आिशया-मायनर.

इराण, अफगािण�तान या वाटेनं भारतापय�त येऊन पोचले. आप�या इंडो-

युरिपअन भाषाकुळातला आदश� व ��थर मानून �या�यात�या िनयमांनी सारं

‘भाषािव�ान’ उभार�याचं �यां�या वंशजांचं �व�न हे �व�नच ठरावं हे काय

सांगायला हवं? या ��ीनंच ‘िददा�केिलकॉन¹² नावा�या �ंथाचा लेखक �ुगो

िलिहतो : �याला आप�या मायदेशाचं �ेम वाटतं तो �ाना�यासातला अगदी

कोवळा िव�ाथ� समजावा; �याला हे िव�िच माझे घर’ असं सव� रा��ांिवषयी

�ेम वाटतं तो जरा समंजस मानावा; पण �याला हे सारं िव� अगदी परकं

वाटतं तो पूण� प� मानावा.’’ आिण �हणूनच सो�युरनं भाषेचा अ�यास ‘केवळ

भाषा �हणून व केवळ भाषेसाठीच’ करायाचं ठरिवलं.

जे�हा एखादं िव�ान आप�या अ�यासिवषया�या �व�पात, �याला

अ�यास�या�या प�तीत आिण �या अ�यासा�या उि��ात काहीच ताळमेळ ठेऊ

शकत नाही इतकंच न�हे तर �याला अ�यासणा�या िव�ांनात संकुिचत जातीय,

रा��ीय, वा ता�व�ािनक वृ�ी बळावतात अशा िव�ानाचं भिव�य िनराशाजनक

ठरतं. अशा िव�ानाला पार नवं �व�प दे�यािशवाय ग�यंतर नसतं.

भाषािव�ाना�या अ�यासात अशा गो�ी �मश: �गट झा�या व �या अ�यासाचं

�व�प इतकं बदलत गेलं की सो�युरनंतर�या अध�शतकात भाषािव�ान हे

केवळ नावाचं िव�ान �हणून रािहलं. सो�युरचा अकाली मृ�यू हे �या�या नाशाचं

कारण ठरलं. पण �यापे�ाही अिधक मह�वाचं कारण हे की भाषािव�ान�ना

भाषां�या इितहासाकडून �यां�या भूगोलाकडे वळ�यासाठी आव�यक ती

भूिमका व प�ती शोधता आ�या नाहीत. असं का झालं? या शतकांत

पौव��यािभगमािवषयी¹³ �यांनी सखोल अ�यास केला व �यांचा पौव��य

िव�ानांनी आदरपूव�क उ�ेख केला आहे �यांनी एकमुखानं �हटलं आहे की. “हे

सु�प� आहे आिण सव�ना पटेल अशी गो� आहे की पा��यांपे�ा पौव��यांना,

आ�मा �कवा �� अशा इंि�यातील गो��चा िवचार करण,ं �यानचं �यान करणं

अगदी सहज व �वाभािवकपणे श�य असतं व �यामुळेच �यानचं जीवन सुस�

बनत असावं, परंतु �या ��य �कवा इंि�यग�य गो�ी आहेत �यां�यात �यांना



कुठलीही �यव�था शोधता आली नाही.’’ (मॅ�डोन�ड) भाषािव�ान हे एका असं

िव�ान होतं की �या�या बाबतीत आ�ही आम�या पूव�जांची िदशा तर

िवसरलोच, पण नवी साधनं हाती असतानाही नवा माग� शोधू शकलो नाही.

युरपातील इतर िव�ाना�यासात असं झालं नाही हे �प� कर�याकरता पुढे

िदलेला इितहास माग�दश�नासाठी उपयोगी पडावा �हणून िदला आहे.

युरप�या इितहासात तीन �ांितकारी िवचारवंत एकमेकांपासून एक-एक

दशका�या अंतरांर ज�मले; कोपरिनकस १४७३ म�ये, मा�टन �युथर १४८३

म�ये व पॅरासे�सस १४९३ म�ये¹⁴ कोपरिनकस�या ‘सूय�-क� �ी िस�ा�तानं

ि��ती धम��या एका मह�वा�या मा�यतेला व �यव�थेला उखडून टाकलं. याचं

अ�यंत धािर�पूण� �ा�यि�क मा�टन �युथरनं रोम�या पोप�या आ�ा

च�हा�ावर जाळ�यानं जनतेला क�न िदलं. कोपरिनकस�या िस�ा�तानं

दुसरं एक रह�य झुगा�न िदलं ते हे की मानव व िनसग� यां�यासंबंधीची अशी

मा�यता होती की देवानं ही सारी सृ�ी व ित�यावरील िनसग� मानवांना पृ�वीवर

सुखानं राहता यावं �हणून देणगी �पानं घडवून िदले आहेत. न�या

िस�ा�तानुसार मानव हा िनसग�चा अंश आहे, तो िनसग��या धीन आहे,

िनसग��या �ानानं व उपयोगानं तो आपलं जीवन सुकर क� शकेल, पण

यासाठी �याला िनसग��या िनसग��या िनयमांचं पिर�मपूव�क संशोधन करावं

लागेल. से�ससनंतर िक�येक वष�नी सामा�य वग�त एक माणूस ज�मास आला.

१५१४ �या सुमारास तो दि�ण जम�नीत एका खाणीत कामगार �हणून नोकरी

करीत होता. �यानंतर तो ितथ�या धातुकामा�या भ�ीत काम क� लागला,

आिण �यानंतर �यानं रसायन हा िवषय �ायोिगक रीतीनं हाताळत वै�कीय

�यवसाय सु� केला. बाझल (Basle) येथील िश�ण सं�थेत डॉ�टर �हणून तो

नोकरीस लागला. डॉ�टरी �यवसायातील आप�या पिह�या �या�यान-

�योगाला �यानं आमं�ण िदलं ते ितथ�या रसायनं करणा�या वैदंूना व व�त�यानं

श�ि�या करणा�या ना��ांना. �यां�यासमोर �यानं �थम �या काळापय�त उ��ू

िव�ानांत मा�यता पावले�या गेलन या �ीक आिण अ◌ॅ��हसेना या प�शयन

वै�ांचे �ंथ जाळून टाकले. नंतर �यानं लॅिटन ऐवजी सामा�य लोकांना



समजणा�या जम�न बोलभाषेत �या�यान िदलं व से�सस या �ाचीन वै�ाचा

काळा�या पुढे धावणारा िवचार आपण पुढे चालवतो आहोत हे सुचिव�यासाठी

�याने ‘पॅरासे�सस’ हे नाव धारण केले.

पॅरासे�ससचा हा अिभमान व उ�ोग �याथ� न�हते, कारण रो�यांना िद�या

जाणा�या औषधात िनरिनरा�या धातंूचा उपयोग क�न �यांना जीवनदान

दे�या�या कामात �याची िचिक�सा उपयोगी ठरली. �या�या लोहभ�मानं अनेक

रोगी बरे झाले. धातंूचा अ�यास व �यांचा औषधी �योग यािवषयात

पॅरासे�ससचा ��ीकोन फारच अिभनव ठरला. �यामुळे �याला ‘रसायनाचा

�युथर’�हणून गौरावो�यात आलं.

पॅरासे�ससचा काळापय�त युरपातील िव�ान खगोल-�यव�थां�या

अवलोकाना�मक अ�यासात दंग होते. पॅरासे�ससनं �यांना िनसग�- �यव�थां�या

�ायोिगक अ�यासाकडे वळिवलं. १८ �या शतका�या उ�राध�त होलबाख¹⁵ यानं

पॅरासे�सस�या िवचारांवर आधािरत असा आपला �ंथ, िनसग�-�यव�था,

�िस� केला. ते�हापासून मानवी �ानात एक नवा िवषय व नवी प�त दाखल

झाली. खगोल-�यव�थांपे�ा िनसग�-�यव�था वेग�या आहेत हे पॅरासे�ससच

मत जरी आपणाला पटलं तरी होलबाख�या �ंथातील िनसग� आपणास पटत

नाही अशा आशयाचं मत त�कालीन जम�नीचा �े� कवी �योटे

(१७४९-१८३२)¹⁶ यानं �य � त केलं . तो िलिहतो: “�या अपे�ेनं मी होलबाखचं

हे पु�तक उघडलं �यानं ती अपे�ा मुळीच पूण� झाली नाही. िनसग� – आमचा

आवडता िवषय! �यािवषयीचे होलबाखचे िवचार वाचून मी अगदी िनराश

झालो. काळो�या रा�ी�या अंधारात आ�ही चाचपडायला लागलो. या

काळोखात फळाफुलांनी समृ� अशी ही पृ�वी, ित�यावरील आकाशात

लुकलुकणारे तारे ...सारं सारं नाहीसं झालं. आम�या आशा, आकां�ा, क�पना

यांचा मनमोकळेपणा कुठंच लु�त जाला. अगदी िख�. पोकळ मनांनी आ�ही

िनसग�चे गुलाम बनलो.’’



होलबाख हा जडवादी िव�ानी, �योटे हा कवी; एक �� च, दुसरा जम�न.

या दोघां�यातील फरक हा िजतका रा��ीय परंपरांचा, िततकाच �वभावांचा.

पण खरा फरक होता मानवा�या �ान- िवषयांचा. �या सुमारास हा फरक �गट

होऊ लागला �या वेळी पॅरासे�सस याचा अनुयायी हेलमो�ट (१५७७ -१६४४)¹⁷

यानं एक नवा सम�वया�मक ��ीकोन मांडला. खगोलापे�ा िनसग� हा जरी

आता मह�वाचा अ�यास –िवषय बनला तरी तो संपूण�तया गितमान �कवा

संपूण�तया ��थ�या�मक नाही. �याचं अंशत: ��थर व अंशत: गितमान असं

�व�प असतं. या दोन अंशांना अगदी काटेकोरपणे वेगळं करता येत नाही. गती

आिण ��थती या एकीला जोडून एक �कवा एकीतून एक अशा यु�म-घटना

असा�यात. या िस�ा�ताला �या काळात lactrochemistry असं नाव िदलं गेलं.

हेलमो�टचा अनुयायी याकोब बोए�हे (१५७५-१६४४)¹⁸ यानं या

िस�ा�तािवषयी असे उ�गार काढले की “अशा �कारचा िनसग� क��पला नाही

तर �याची खरी त�वं कधीच कळणार नाहीत व मानवाला �याचा उपयोग क�न

घेता येणार नाही.”

होलबाख, हेलमो�ट व �योमे यांचे िवचार िलबिनझला पटले व

हेलमो�टचा मुलगा �ा��सस (१६१८-१६९९) या�याशी जे�हा पॅिरसम�ये मै�ी

झाली ते�हा लीबिनझला हे िवचार चांगलेच अ�यासायला िमळाले. या मताचे

िव�ानी �यांना मा�य असणा�या िनसग�-�यव�थां�या घटकांना अणू न मानता

‘रचनागभ�’ (archeus), �हणजे रचनांनी आकारत जाणारे घटक, मानू लागले.

अस�या �यव�थांत ��थती व गती या दो�ही अथवा एकम�कीशी संवािदत राहून

सा�य होत जातात असं �यांचं मत होतं. या िवचारां�या आधारे िकएलमेयेर

(१७६५-१८४४)¹⁹ यानं मानवी व इतर सव� जीव आप�या गभ�व�थेत आप�या

कुळा�या पूव� रचनां�या ��थत�चा �म संि��त�पानं संिचत क�न ठेऊन

िवकसतात असा िस�ा�त ²⁰ मांडून �याचं �ा�यि�कही तो �योगशाळेत िशकवू

लागला. हा िस�ा�त व �याचे �योग पाहून �योटेनं आपला िम� हेड�र

(१७४४-१८०३)²¹याला एक प�ात िलिहलं :



“कोण�याही सजीव देहात �याचे �वत:चे रचनागभ� िनगूढ असतात. असा

एखादा आंिशक नमुना व �या�या रचनागभ��या िनयमावली�या पाय�यांची

िक�ी आप�या हाती आली तर आप�याला �या जीवाचा सारा �पंच कसा

िवकसत गेला हे सांगता येईल इतकंच नाही तर जीव रचनां�या िवकास�मी

आवृ�या क�पून आपण �यां�या का�पिनक ��थत�मधील क�ांचाही िवचार

क� शकू.”

�योटे या कवीतून �योटे हा िव�ानी िनम�ण झाला ही अपूव� गो� िस�

कर�यासाठी आणखी काय पुरावा हवा?

कोपरिनकसपासून सो�युर�या मृ�यूपय�त�या कालमानातील

�ाना�यासाची ही वळण ंमांड�याचा उ�ेश हा की या अ�यासात िकतीतरी गो�ी

अशा �मानं आकार घेत गे�या की जु�या �यव�था, �यांची मोडजोड व �यातून

िनम�ण होणा�या न�या �यव�था यांचा �ा�यि�क �हणून उपयोग �हावा. यांि�क

खगोल-�यव�थांतून रचनागभ� िनसग�-�यव�था व �यां�यातून िनम�ण होणा�या

�तीक-�यव�था हा क�प�म �ाना�यास���ा जसा सूचक आहे तसा �यांचा

समाजसापे� िवचार उ� च�ूंनी शा��ंथात क�डले�या �ढ�कडून साम�यांची

िनसग�कडील वाटलाच हा अ�यासही मह�वाचा आहे. न�या भाषािव�ाना�या

अ�यासाची ही नांदी हीच अपे�ा आहे.

या सव� िववेचनांती एक असं मत �गट करावसं वाटतं की िव�ात�या

कोण�याही िवषया�या �यव�था अ�यास�यासाठी असं मानलं पािहजे की या

अ�यासाला जसं केवळ यांि�क त�वाधारे मांडता येत नाही तसं केवळ

आ�या��मक त�वाधारेही मांडता येत नाही. टी. एच. ह��ली²² या िव�ान-

त�व�ानीनं आप�या एका पु�तकात �हटले आहे की “त�वा�यासात माझं असं

एक अवलोकन आहे की �यात भौितकवाद व अ�या�मवाद ही दोन टोकं

आप�यात�याच एका असंब�तेची ल�ण ं आहेत. ही असंब�ता �हणजे

आपणाला भौितक �कवा आ��मक अंशांचं संपूण� �ान होण ं श�य आहे ही



मा�यता!” हा िवचार उचलून धरणा�या मॅ�डूगल यानं असं मत �गट केलं आहे

की याचा अथ� असा नाही की ‘हेही खरं व तेही खरं.’ जी भूिमका आप�याला

मा�य होते व जो माग� आपणाला अिभ�ेत असतो �या माग�वर पुढचं पाऊल

टाक�याची प�ती व साधनं शोधण ं हे मह�वाचं आहे. याचं उदाहरण देताना

मॅ�डूगलनं १८६५ म�ये ओगु�त केकुले²³ यानं बेनिझन या रासायिनक

पदाथ�तील घटकांची �यव�था �प� कर�यासाठी जी नवी �तीक-रचना केली

ितचा उ�ेख केला आहे. सहा काब�न व सहा हाय�ोजन अणू�ंया �या�या षडंगी

�तीक-रचनेमुळे सा�या सजीव-रसायनिव�ानाची उभारणी झाली, हजारो नवी

रसायनं तयार करता येऊन �ायोिगक रसायनिव�ानात �ांती घडली.

“गिणत�ापे�ा तो जी �तीकं घडिवतो ती �या�यापे�ा शहाणी असतात,” हे

फेिल�स �लेइनचे उ� गार िकती खरे ठरले! फुलातला मध गोळा करणारी

माशी �हणजे ‘मधमाशी’ एवढं सांिगतलं की भाषािव�ान संपलं, पण ही माशी

मधाची घनता जाणून तो �यात जा�तीत जा�त राहू शकेल असं मेणाचं ष� कोनी

‘मधुकोश’ बनवू लागली ते�हा ती मधमाशी बनली हे सांगायला गिणती व

िव�ानी यांची ज�री आहे.
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११. भाषे�या अंतरंगाकडील वाट

एक शतकभर पिर�म क�न ‘इंडो-युरिपअन’ नाकाचा नवा मनोरा

रच�यानं बायबलमधील िसनार पव�तावरील बाबेला�या अध�वट रािहले�या

मनो�याचं ‘बाबेल िवमु� ती’¹ कर�यात भाषां�या तुलना�मक-ऐितहािसक-

भौगोिलक भाषा�यासाला जे यश िमळालं ते जरी आज�या इतर िव�ानां�या

िस�ीइतकं नजरेत भरणारं न�हतं तरी भाषा�यासाला बौि�क िव�ाना�या

प�ती�या िशखरावर ने�या�या ��ीनं मह�वाचं होतं. इंडो-युरिपअन हा असला

अ�यास-प�तीचा एक �े� नमुना (मोडेल) होता इतकंच नाहीतर िवद�ध

भाषांचं संशोधन करणा�या िव�ानां�या बु�ीला अनेक अंगांनी तो आ�हान�प

होता. अजूनही युरपात या िवषयाला वािहलेलं संशोधन लेख-व-�ंथ �पानं

�िस� होत असतं; इंडो-युरिपअन या िवषयाला वािहलेली अनेक पाि�कं

�िस� होत असतात व िविवध िव�ापीठांत �यावर �ितवष� चच�स�ं होत

असतात. भारतातील िव�ा�यासात मा� हा िवषय �ािणसं�हालयातील

डायनोसारचा सापळा या �पात उरला आहे.

�यावेळी युरपात भाषािव�ान फोफावलं होतं �यावेळी ितथ�या

िव�ापीठांत न�यानं दाखल होऊ पाहणा�या िव�ा�य�पुढे गिणत �कवा

भाषािव�ान हीच काय ती �े� बौ��दक िवषयातली पसंदगी असे. गौस या

सव��े� गिणत�ापुढे ती होती व �यानं �थम भाषािव�ान हा िवषय पसंत केला,

परंतु अगदी शेवट�या घटकेला गिणत हा िवषय िशक�याचं ठरिवलं. एका �े�

िवचारवंताला भाषािव�ानानं गमावलं खरं, पण  � त�या युगातले गिणत िवषयाचे

अनेक िव�ान भाषािव�ानाचा कौतुकानं अ�यास कारीतानी काह�नी तर �यात

मह�वाची भर घातली आहे.

भाषािव�ानाची आिण इतर िव�ाना�यासांची, िवशेष क�न

गिणत�यासाची, ही जी मै�ी होती ित�यात जरी, अमेिरकन

�य �� तवादीपणामुळे, थोडी ढील आली तरी १९५० नंतर�या काळात ती न�यानं



िनम�ण हो�याचा योग आला. याचं मु�य कारण संगणकादी नवी यं�ं,

संगणका�या तांि�क भाषां�या सू�प�तीमुळे, िव�ाना�यासातील ‘�यव�था’ या

क�पामुळे, सो�युरनं मांडले�या ‘य��छा’ या संक�पनेमुळे व िनसग�-

�यव�थां�या अ�यासात �गटले�या ‘रचनागभ�’ या क�पामुळे भाषेसाठी जर नवा

वर शोधावा लागला तर तो ितचं अंतरंग ओळखू शकेल असा गिणत-

�े�ातालाच असायला हवा असं सव�नाच वाटू लागलं.

िवसा�या शतका�या म�यात, मनु�य हा इतर पशूंपे�ा िवशेषतः पु�छहीन

महाकाय वानरांपे�ा –कोण�या बाबतीत वेगळा व उ� च मानावा असा वै�ािनक

��न िनम�ण झाला. या ��नाला जोडूनच तो दुसरा ��न मानविव�ाना�यासात

िनम�ण झाला तो असा की मानवात�या ‘नैस�गक’ व ‘सां�कृितक’ या दोन

�वृ���या सीमारेखांत काप कुठं व कसा करावा? मानवाला सं�कृती साधली व

ित�याजोगे तो इतर �ा�यांपासून वेगळा, आ�थक �गित�वण बनला तो कसा?

ले��ह-�ॉस�या काळात या सव� ��नांना एक वेगळं �प आलं : मानवातील

सं�कृित�वणता �या�यात�या नैस�गक �वणतेपे�ा कोण�या घटकांमुळे वेगळी व

उ� च मानावी?

या ��नाचं उ�र दे�यासाठी ले��ह-�ॉसनं �थम �ॉयड² या

मनोिव�ेषणिव�ानी�या िवचारांचा आधार घेतला व असं मत मांडलं की

मानवात ‘जाणीव’ व ‘नेणीव’ अशा अव�था आढळतात. �यातील ‘नेणीव’-

अव�था पूण�शी िनसग�धीन �हणजे जीवशा�ीय िनयमांनी िनयंि�त आहे, परंतु

‘जाणीव’-अव�था मानवानं आप�या �य�नशील कृत�नी व �ानसाधनेनं आप�या

अलीकड�या उ��ांतीत न�यानं िव�तारली आहे. अ�ापय�त�या �ान�यासानं

नेिणवाव�थेला �पश� न करता केवळ जािणवेलाच सव�िधक मह�व िदलं.

कदािचत ही गो� अ◌ॅिर�टॉतलसार�या त�व�ानं ‘माणूस हा िवचार�धान

�ाणी’ आहे अशी �या�या के�यामुळे, �कवा म�ययुगीन ि��ती धम��या

इंि�यदमना�या उपदेशामुळे, �कवा ‘मी जाणतो, �हणून मी आहे’ (cogito,

ergo sum) या देकात��या ता�व�ािनक भूिमकेमुळे मानवात�या नेणीव



अव�थेचा अ�यास झाला नाही व �यामुळे �या�या सु�त �य �� तम�वाचा पुण�शानं

कधीच सुरिचत अ�यास झाला नाही. यानंतर तरी मानवा�या मनात नेिणवेचा

जो िन�न �तर आहे �याचा अ�यास �हायला हवा. हा िन�न �तर �ॉयड�या मते,

मनात�या मनात ल� िगकते�या अ�यासानं शोधता येईल. युंगचं ³ उ�र

मानवात�या �व�न व िम�य यां�या अ�यासानं तो ��गोचर होईल.

मािलनो�ह��कचं ⁴ मत वनवासी जमात��या रीितिरवाजां�या अ�यासानं �गट

होईल आिण ले��ह-�ॉस�या मते मानवा�या म�दूतील ‘भाषा’ या �ेरणे�या

‘अंतरंगी’ अ�यासानं होईल, असं होतं. मनु�याला देवानं भाषा ही देणगी िदली

अथवा मानवानं ती आप�या जैिवक उ��ांतीत �ा�त केली असं काहीही �हटलं

तरी मनु�याला जी सं�कृित�वणता साधते ती �याला आप�या बालपणात,

�हणजे नेिणवाव�थेत �ा�त होणा�या’भाषा’ या साधनेमुळेच, ले��ह-�ॉसचं मत

याकोबसनची �या�यानं ऐक�यानंतर ठाम झालं होतं.

ले��ह-�ॉसचं मत सव�नाच पटलं असं नाही. याला अनेक कारण ंहोती.

भाषा या गो�ीचं जे �याकरणी ��ल� �व�प सव�जण शाळकरी वयात नाखुषीनं

िशकतात �यानं मानवाचा वैि�क िवकास होतो या गो�ीवर कोणाचीही ��ा

बसणार न�हती. �या �ानात �यवहारोपयोगी साधनांनी मोजता-मापता येणारे

�योग न�हते.�कबहुना �विनशा�ातील र-ट-फ �कवा लेखनातील ग-म-भ-न

यांनी मानवी सं�कृती पुढे गेली आहे. यावर कुणाचाही िव�ास न�हता.

रसेलसार�यां�या मते तर भाषेनं वैचािरक ग�धळ िनम�ण केला आहे असं होतं.

भाषेखेरीज �ानाचे अनेक माग� मानावापुढे असतात. यामुळे ले��ह-�ॉसपुढे जो

��न होता तो सो�युर�या मूलगामी िवचारांना सु�प� कर�याचा. सो�युरनं �या

अथ�नं ‘भाषा ही मानवा�या िवकासाची �ेरणा मानली ती देकात�, लॉक,

लीबिनझ इ�यादी त�व�ांना मा�य असणारी ‘�तीक-�यव�था होती. या

�तीकातील �वनी हा पा�थव अंश, व िनद�श हा अपा�थव अंश यांचा संपृ�त संबंध

�या ‘य��छा’-त�वात घडतो �याचं सो�युरनं केलेलं िववेचन कोणीच नीट

समजून घेतलं न�हतं. ‘�तीक’ तसंच ‘य��छा’-त�व या क�पां�माणे सो�युरचे

इतरही पु�कळ िवचार नीटपाने अ�यासले गेले न�हते. काहीतर िवपय��त



�व�पात आज�या भाषािव�ानात वावरत आहेत. �याचा पुढील एक िवचार

पाहा. आप�या ‘कोस�’�या ��तावना िवभागा�या पाच�या �करणात सो�युर

�हणतो:

“भाषा ही एका �तीक-�यव�था आहे. ��येक �तीक-�यव�था �वत:ची

एक रचना घडवीत राहते.अशा रचने�या अ�यासासाठी ��येकानं ितचं अंतरंग

व बिहरंग यां�यातला फरक नीट िशकायला हवा... मी ‘भाषे’ची जी �यव�था

केली आहे ित�यातून सा�या बिहरंगी त�वांना वगळलं आहे. एखा�ा �यव�थेचं

अंतरंग आिण बिहरंग यांना कसं वेगळं करायाचं हे ठरवायचं असेल तर पुढील

िनयम वापरावा: जे जे �या �यव�थेला या ना �या �कारे िवकिसत हो�यास

हेतु�प बनतं ते ित�या अंतरंगाचं त�वं मानावं.’’

सो�युरनं वर मांडले�या िवचाराधारे भाषािव�ान रचायचं झालं तर ते

भाषा या �यव�थेत�या ‘��थर’ त�वांपे�ा, �हणजे तुलनेपे�ा, ‘अ��थर’

त�वां�या. �हणजे िवरोध (difference) यां क�पाधारे रचलं तर आधुिनक सूचक

होऊ शकेल, न�या भाषािव�ानाचा हा ओनामा �हायला हवा. �ढ �याकरणानं व

तुलना�मक भाषािव�ानानं – जे बहुतांशी िवद�ध भाषां�या �याकरणी �पाचा

आधार घेत आलं-जी सुरवात केली ती श�दाकोशांतग�त, �याकरणी, बंिद�त

झाले�या भाषे�या �व�पाव�न . �हणूनच भाषां�या चौकटी बनवून �यांना नावं

िमळाली. ��य� �यवहारात�या िविवध अ��थर त�वांना �पश� न के�यामुळे

भाषां�या संततपणे बदलणा�या नाविन�मित�म अंगांचा �ाचीन �याकरणात

तसंच आधुिनक भाषािव�ानात �वेश झालाच नाही. यामुळे सारा भाषा�यास

िन�वळ बिहरंगी बनला.

ले��ह-�ॉस�या मते मानवाचा मानव �हणून जो िविश� जैिवक गुण आहे

तो �हणजे �याला ‘भाषा’ येते. याचा अथ� असा की �या�या जैिवक िवकासात

�याचा म�दू अशा �कारे घडला गेला की तो कोणतीही �तीक-�यव�था बनवून

ितला साधन �हणून ते वाप�न ते साधन ह�या �या पिरमाणाम िवकासावू



शकला.�थल, काळ, संदभ�, अिभभाव अशा अनेक पिरमाणांत �या साधनाचा

आकार �कवा �यव�था बदलते. या सा�या िवकास �ि�येचं ��यानुकरण �कवा

‘मॉडे�लग’ करण ं �या काळी श�य झालं नाही. भाषेचं लेखन, गिणताचं

अंकरेखाटन, संगीताचं नोटेशन अशा अनेक �कारांचं ‘मॉडे�लग’ झालं, पण

�यात ि�येपे�ा ��थरताच व िवकासापे�ा रेखीवताच �भावी ठरली. ले��ह-�ॉस

या�यावर िलिहले�या एका पु�तकाचा लेखक एडमंड लीच⁵ �हणतो :

“िम�य, संगीत, �व�नं यां�यात जे काही सामा�य आहे ते हे की, ले��ह-

�ॉस�या श�दांत, ही सारी काळ या त�वाला डावलाणारी मानिसक ‘यं�’

आहेत.संगीताचा पिहला ठेका �कवा सूर गायका�या अ�ात मनात घडिव�या

जाणा�या िविश� रागदारी�या पूण� �पात�या शेवट�या सुरानं आधीच िनि�त

होतो. �व�नांचं �कवा िम�यांचंही तसचं होतं. �यांचा आिद आिण अंत एकमेकांना

िभडलेले असतात. अस�या गो��ना जे�हा आपण पायरी-पायरीनं समज�याचा

�य�न करतो ते�हा असं आढळून येतं की �यां�या अ�ात �व�पातला अिव�कार

आपणाला कळेनासा होतो. मानवानं सं�कृती िनम�ण केली तरी िनसग�शी

जोडलेली आपली नाळ कायम ठेवली आहे. बा� कालमानात �य�त होणा�या

एकरेषावत�, सह�िथत घटकांचं, बहु�तरीय यांि�की �व�प उमलावणारं

क�प-बीजगिणत (semantic algebra, p.35)�यानं आप�या अंतय�मात

छपवून ठेवलं आहे. �याला कोण�याही वग�करणी, �याकरणी, गिणती जा�यात

पकडून ठेवता येणार नाही.’’

लहान मूल आप�या बालवयात आपली मातृभाषा सहजग�या आ�मसात

करतं.या वयात �या�या म�दूत बुि�-त�व पूण�शानं िवकास पावलेलं नसतं. अशा

या वयात कुणाचही �याकरण न घोकता, कुठलाही पिर��न न िवचारता, ते मूल

�वत:�या भाषािव�ात मु�तपणे संचा� लागतं. आपली भाषा घडवू लागतं,

ह�या �या �तीकांना समजू शकतं, घडिव�या गेले�या �तीकां�या रचना

सहजग�या उकलू शकतं. एका गिणत�ानं आप�या लहा मुलािवषयी अशी एक

आठवण िलहून ठेवली की तो नुकताच ए बी सी िलहायला लागला ते�हा एकदा



मी �याला िवचारलं की तुला कोणता मिहना आवडतो? �यावर तो छोटा मुलगा

�हणाला : ‘स��बर’ ‘का ?’ असं मी िवचारलं ते�हा तो �हणाला, ‘तो िकती सहज

िलिहता येतो’ असं �हणून �यानं
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‘मा�या ल�ात हे कधीच आलं न�हतं,’ असं �या गिणत�ानं⁶ �हटलं आहे.

गौस⁷ या नामांिकत गिणती�या लहानपणातील अशी कहाणी आहे की तो �या

�ाथिमक शाळेत िशकत होता ितथ�या �या�या वग�िश�काला एका दुपारी

आप�या खुच�त बसून झोपेची डुलकी �यायची होती. �हणून �यानं वग�त�या

मुलांना एक गिणत करायला सांिगतलं ते असं की

१+२+३+४+५+६+ ......

असे शंभरपय�त अंक िलहून �या सव� अंकांची बेरीज पाटीवर िलहा.

मा�तरांना वाटलं की हा सव� गिणती �यायाम करायला अध� तास तरी लागेल.

तेवढा वेळ डुलकीला पुरे, असा िवचार क�न मा�तर खुच�वर बसून पाय लांब

करणार तोच आठ वष�चा एक मुलगा ‘सर, माझं उ�र!’ असं �हणून आपली

पाटी पुढं क�न �यां�यासमोर उभा रािहला. �यानं उ�र िलिहलं होतं : ५०५०.

ते पाहून मा�तर ग�धळले. �यांनी �वत: अशी कधी बेरीज केली न�हती. �यांची

झोप उडाली व ते �वत: बेरीज करायला लागले. �या मुलाचं उ�र खरं होतं.

पण �यानं ते इत�या लौकर कसं िमळिवलं �हणून मा�तरांनी �याला िवचारलं.

�यानं समजिवलं, समजा

१+२+३+४+५+६ +७+8+ ....



अशा सं�या �मात, पिह�या व शेवटून पिह�या, दुस�या व शेवटून

दुस�या इ. अशा अंकांची बेरीज 

सारखीच असते; उदा. १+८ = २+७ = ३+६ = ४+५ = ९ चार वेळा ९

�हणजे ३६. याचा िनयमानं १ ते १०० पय�त�या सं�यांची बेरीज ५०५० इतकी

होईल. बाल वयात गौसला सुचलेला अंकरचनेसंबंधीचा हा िनण�य �या�या

अिभजात बुि�म�ेचा गुण होता. या गो�ीला आपण ‘�ितभा’ �हणतो. लहान

मुलां�या भाषा�ाना�या मुलाशी अशीच �ितभा दडलेली असते. �यवहारा�या

चार �भतीत �यांचं शरीर �िढमा�य �याकरणी भाषा�यासात �यांचं मन क�डल

गेलं की �यां�या म�दूतलं क�पक ‘अकाल-यं�’ बंद पडत असावं.

युरपातील म�ययुगीन काळात अ◌ॅिर�टॉटल�या त�व�ानावर

आधारलेली ‘साव�धारिणक �याकरण’.नावाची एक त�व�ानाची काही

िव�ानांनी मांडली होती. या त�व�ांना ‘मोिड�टी’ (modistae) �हणत.�यां�या

मते भाषेचं अंतरंग हे ‘ता�कक’ �व�पाचं असतं व मुखावाटे बाहेर पडतं ते ितचं

‘बा��व�प ‘�याकरणी’ असत. अंतरंगातील ‘राम’ व चालण’ं हे घ�तक

बा�ांगात ‘राम चालतो’ असे बनतात. भाषेचे अंतरंग हे ता�कक असून सव�

मानवी समाजात ते एकाच �पात मानवी म�दूत �जलेला असतं; िविश� भाषांची

�याकरण ंही केवळ �याची बा�ांगं असतात. असाच काहीसा िवचार सो�युर�या

‘भाषा’ (langue) व ‘बोलण’ं (parole) व चो��की�या ‘श�ती’

(competence) व ‘कृती’ (performance) या िवचारात �गट झाला आहे. या

सव� अ�या�त��या मुळाशी ‘अकाल-त�व’ व ‘�णा�णानं �गट होणारं, पायरी-

पायरीनं जाणारं बा� �व�प’ असा वै�ािनक फरक अस�यानं �याचं आज�या

िव�ानातील िववेचन जाणण ंमह�वाचं आहे.

कारण पिरणाम, �हणजे आधी कारण व नंतर �याचा पिरणाम अशा सा�या

�यवहारी कालमानाला मानणा�या िव�ानाला आइन�टाइन�या सापे�ता-

िस�ा�तानं बाजूस सार�यानंतर, �हणजे १९२५ नंतर�या युगात, जे नावं िव�ान

आकार पावू लागलं ते �हणजे परमाणु-िव�ान. �यूटननंतर�या काळात पदाथ�चे



घटक कोणते यािवषयी िव�ान�त मतभेद होता, काह��या मते ते घटक

लहरी�प आहेत; इतरां�या मते ते अणु�प आहेत. १९ �या शतकाअखेर�या

पदाथ�िव�ानात �यांचं लहरी�प बरंच मा�यता पावलं व �यासाठी हॅिम� टन⁸ या

िव�ांनीनं (हॅिम� टोिनअन) समीकरणांचं गिणत रचलं. या गिणताधारे

खगोलल�ी सापे�ता-िस�ा�त घडिवता आला तरी परमाणुल�ी

पदाथ�िव�ानाला �यामुळे बराच जिटल �व�प आलं. पी. ए. एम. िडरॅक⁹ या

�िस� पदाथ�िव�ांनीनं १९२९ त अशी कबुली िदली की “जरी पदाथ� व रसायन

या िवषयात आपण पु�कळ �गती केली असली तरी एक मोठी अडचण ही आहे

की या िव�ानातील हॅिम� टोिनअन समीकरणांनी परमाणूचंं रह�य उलगडण ंहे

फार �माचं होऊन बसलं आहे.’’ १९३० साली �याला आपण परमाणु-

िव�ानावरील सव�मा�य परंतु अितशय अवघड �ंथ याच गिणताधारे िलहावा

लागला.

िव�ाना�या �गतीत नवे िवचार व नवे �योग करण ं हे िजतकं �ह�वाचं

असतं िततकंच �ढ �णाली झुगा�न देण ं �ह�वाचं ठरतं. परमाणु –िव�ानात

वर उ�ेिखले�या �ढ �णालीची पकड सैल कर�याचं �ेय िरचड� फाइनमन¹⁰

याला िदलं जातं. फाइनमन आप�या एका �ंथात िलिहतो : “आपण िकती

िविच� दुिनयेत राहत आहोत िजथं आपलं �ान�े�ातलं पुढचं पाऊल अशा

रोखानं टाकावं लागतं की �यायोगे गेली दोन हजार वष� मानवजातीनं जो

मूख�पणा आचरला असेल तोच आपणाला पुढे ठेवावा लागतो.” फाईनमनला

अस�या दोन मुख�पणांना त�ड �ावं लागलं . पिहला, लहरीिस�ा�तावर

आधारले�या हॅिम�टोिनअन समीकरणांचा व दुसरा न�यानं उपजलेला. सारं

साठीचं दशक अमेिरकेत नवं, नवं, आणखी नवं, अशा नािव�यवेडानं भारलेलं

होतं. अशा दशकात िश�ण�मात एक नवं गिणत दाखल कर�यात आलं ते

‘सेट’-िस�ा�ताचं. फाइनमनला आप�या छो�ा मुलांना गिणत िशकवताना

�याचा पिरचय झाला. तो िलिहतो : “लहान मुलां�या िश�णात अलीकडे ‘नवं

गिणत’ नावाची टूम िनघाली आहे. या गिणताचा रा��ीय शाळांत फार



झपाटयानं �चार होत आहे. मुलां�या आईविडलांची �यानं ितरपीट उडवून

िदली आहे.” “फाइनमननं या नव-गिणताची मुळीच दखल घेतली नाही. उलट

�यानं या तथाकिथत नव-गिणताचा बुडबुडा �लेड�या धारदार पातीनं कापावा

तसा कापून टाकला. मुलांना िशकवला जाणारा हा गिणत �कार िकती खो�ा

�चारकी थाटाचा ‘ढ�गी शहाणपणा होता हे �यानं अमेिरकेतील

िश�णखा�यातील अिधका�यांना दाखवलं. �यात�या न�या �हणिव�या जाणा�या

�या�या केवळ शा��दक, अथ�हीन पोकळ श�द होते, �या�या मते िव�ानाला

लागलेला हा नवा रोग होता. ‘सेट’- प�तीत�या ‘कप’ (U) व ‘कॅप’ (⋂) या

�तीकांची पदाथ�िव�ानाला कधीच ज�र वाटली नाही.”¹¹ सारं �ढ तसंच

सारं नवीन �वीकारणीय असतं असं मुळीच नाही. �ान�े�ात�या एका संकुिचत

समजुतीचा पडदा फाइनमननं फाडून टाकला. नंतर �याने आपलं सारं ल�

दुस�या गो�ीवर क� ि�त केलं. पदाथ�िव�ानाचा �यानं िजथं अ�यास केला �या

अमेिरके�या एम.आय.टी. या सं�थेनं उ� च पदाथ�िव�ाना�या अ�यासात

हॅिम�टनची रीत वगळून ला�ांज ¹² याची रीत मा�य केली होती. पदाथ�चे

घटक लहरी�प नसून अणु�प आहेत या मा�यतेवर ला�ांजची समीकरणं

आधारलेली होती. �यां�यात �थल-काळ यां�याऐवजी ‘काय�’¹³ या क�पाला

�ह�व होतं, आप�या शालेय िश�णातील शेवट�या वष�त फाइनमनला आपला

िश�क अ�म बॅडर¹⁴ या�याकडून ती िशकायला िमळाली होती. पण �या

काळात �याला ितथं मह�व वाटलं नाही.

१९४१ सालातील एका सं�याकाळी फाइनमन ि���टन येथील नासो

हॉटेलात एका पाट�ला गेला असताना ितथं युरपकडून आले�या हब�ट� येहले¹⁵

नावा�या पदाथ�िव�ानीशी �याची भेट झाली. िव�ानातील गो��िवषयी

बोलताना फाइनमननं �याला ��न केला : “�थळ-काळ यां�याऐवजी ‘काय�’ या

क�पाला क� �वत� मानून परमाणु-िव�ान रच�याचा काही माग� तुला ठाऊक

आहे का?” यावर हब�ट� ‘नाही’ असं उ�र देऊन नंतर चाचरत �हणाला, “पण

मला असं आठवतं की िडरॅकनं ला�ांज समीकरण ं वाप�न असं कर�याचा



�य�न सात-आठ वष�पूव� िलिहले�या एका �बंधात केला होता.” दुस�या

िदवशी दोघांनी ि���टन�या �ंथालयातून तो �बंध¹⁶ शोधून काढला.

फाइनमनला हवं ते रचनागभ� िवकास�वण गिणत हाती येताच परमाणु-

िव�ाना�या अ�यासाची नवी िदशा गवसली. ला�ांज�या अ�ात रािहले�या

�तीक-�यव�थेनं एक �ांती केली. िव�ानात पुढचं पाऊल यो�य �या

�तीकांनीच टाकतां येतं हे फेिल�स �लेइनचं मत पु�हा एकदा िव�ान��या

��ययास आलं. ला�ांज�या गिणत-�यव�थेला हाताशी घेऊन फाइनमननं

स��बर १९६१ ते मे १९६३ या दोन वष�त िदले�या �या�यानांनी अिभनव

पदाथ�िव�ान रचलं. �या �या�यानांचं �ंथ�पानं �काशन १९६३ ते १९६५ या

वष�त झालं.

फाइनमन�या या िवचारानं ‘�यव�था’ या क�पात ‘िवकास’ या क�पाची

फार मह�वाची भर पडली. काही �यव�थांतील घटक एकरेषावत� काळात पुढे

तसचं मागे जाऊ शकतात, उदा. आगगाडीचे डबे. पण काही �यव�थांत ते श�य

नसतं. उदा. अंडं फोडून �याचं आमलेट बनिव�यानंतर ते आमलेट आपली

पूव�व�था आ�मून पु�हा अंडं बनू शकत नाही. फाइनमननं ‘काळ’ या क�पाला

परमाणुिव�ानातून कसा ग�ू िदला ते जर अ�यासलं तर भाषे�या ‘िन�न’

�तरा�या अ�यासाला थोडी मदत होऊ शकेल. इले��ॉनची ऊज� (E)

मोज�यासाठी िडरॅक�या समीकरणात जे �माण होतं �याला ‘काळ’ (t) या

त�वानं गुणावं लागत असे : Et समजा, फाइनमन �हणाला, या�या उलट

बोलायचं आहे, �हणजे – (Et) हवं असलं, तर आपण (-E)(t) �कवा (E)(-t)

असं �हणू शकतो. यातील दुस�या पदानं असं सूिचत केलं जातं की

इले��ॉन’मागे’ जात आहे. काळ मागे जाऊ शकतो!

आप�या �ंथािवषयी बोलताना फाइनमन िलिहतो: :मी योिजले�या न�या

गिणती प�तीनं आपणाला काय�कारण व िनि�तता यांच जे �ान िमळतं ते म�ी

उ� कोटीचं आहे. पण ते अशा एका �तीक- प�तीनं िमळालं आहे की िज�या

रचनेचा मूळ उ�ेश अगदी िनराला होता... गिणती िवचारातील क�प नवन�या



�तीक-�यव�थांना ज�म देतात. �यात�या काही िव�ाचं रह�य उकल�याला

उपयोगी पडतात... िजतका ‘भाषा’ आिण ‘अनुभव’ यां�यािवषयीचा िवचार

करावा ितत�या �या गो�ी एकमेकीनपासून वेग�या वाटतात...भाषां�या अनेक

�यव�था आपण साधू शकतो, �यांचे अनेक िनयम गोठवू शकतो, �यातला काही

तक� िनयिमत, काही सामािजक िवचारां�या िनयमांनी बांधले�या... कसंही

असलं तरी �तीकां�ारा जे क�प �य�त होतात �यांना जोपय�त आपण

िव�ाराचाने�या संबंधात हाताळू शकत नाही तोपय�त आपण िव�ाचं �ान

िमळवू शकत नाही...�थल, काळ हे क�प अणू�ंया िव�ात अ��त�व धारण क�

शकत नाहीत, ते अनाव�यक आहेत हे आपण पािहलं. मग ‘सं�या’ या

क�पाचीही तीच गत कशाव�न होणार नाही? आिण �हणूनच माझं असं मत

आहे की गिणताला पौव�धारिणक मान�याची �ढी झुगा�न �याला रचनागभ�

मान�याची नवी �था सु� करायला हवी... सव� िव�ानानुभावाला ��थर सां�य-

�ातीकांनी मांड�याची जी �था अनेक शतकांपासून �ढ आहे ती आता

सोडायला हरकत नाही कारण ‘अनुभव’ हा ��थर तुक�ा- तुक�ांनी

बनलेला नसतो. एखा�ा �ि�येचा िवकास �कवा िव�ताय� �पात तो �गट

होतो.’’ फाइनमन�या या ��ीमुळे एका ‘अ-काल-�थल’ बीजगिणती िव�ाचं

दालन उघडलं गेलं. �ानाचा घटक ��थर अणू, परमाणू �कवा लहर नसून तो

एका रचनागभ� (archeus) �हणजे संयोगी रचना उलगडत, िवकासात जाणारा

असतो हे िनि�त झालं.

फाइनमन आिण चो��की हे दोघेही एम. आय. टी. या अमेिरकेत�या उ�

संशोधन सं�थेतले िव�ान, दोघेही बुि�वादी, गिणती. एक अणू�ंया दोबळ

िव�ाकडून परमाणू�ंया अितसू�म िव�ात िश� पाहत होता. दुसरा भाषे�या

बा��व�पाकडून ित�या अंतरंगी िव�ात िश� पाहत होता. फाइनमनला

आपला माग� िडरॅकनं केले�या ला�ांज�या गिणता�या नवसज�नानं गवसला;

चो��कीला के. ए�. लॅ� ली¹⁷ यानं िलिहले�या मानव-म��त�क-िव�ानावरील

�बंधानं सुचिवला. या दो�ही �ानमाग�चा शोध व �यां�या�ारा साधणा�या

�गतीची िदशा या दोन गो�ी दोन दशकां�या समयावकाशात घड�या. परंतु



फाइनमनला आपली �े�ात िजतकं यश लाभलं िततकं चो��कीला लाभलं

नाही. याचं कारण फाइनमन�या संबंधात वर िदले�या मािहतीव�न �प�

होईल.अगदी वर�या अ�यासाव�नदेखील दो�ही गो�ी नजरेत भरतील.

फाइनमन �ढ पदाथ�िव�ानातील गिणती िवचारां�या शृंखला तोडायला तयार

झाला इतकंच न�हे तर �यानं गिणताचं �व�पच बदलून टाकलं; �याला

नाविन�मित�म केलं. चो��कीनं भाषा�यासात पदाप�ण केलं �यावेळी सो�युरचा

‘�तीक-�यव�था’ हा िवचार हाताशी असताना, हंुबो�टचा ‘मय�िदततेकडून

अमय�िदततेकडे’ जा�या�या मानवी म�दू�या श�तीचा िस�ा�त ठाऊक

असतानाही तो �ढ �याकरणाची ‘संतत’ �यव�था सोडू शकला

नाही.सो�युर�या लेखनात भाषा ही एक िवल�ण र�य ‘बीजगिणत’ (algebra)

आहे; ती एक संरचना�मक ‘आकृती’त आहे; ती एक संगीताची ‘सुरावली’

आहे... अशा िविवध क�पना चो��कीपुढे असूनही तो केवळ ‘पारोल’ व ‘लांग’

या सो�युर�या क�पांना न�हते ते अथ� देत रािहला.

सो�युरनंतर जो ताि�वक गिणती भाषा�यास �थम नजरेस आला तो

चो��की�या १९५७ मधील ‘वा�या�वया�या संरचना’¹⁸ या पु�तकात. या

पु�तका�या लाखो �ती खप�या असं �हणतात. या पु�तकात�या ‘वा�या�वय’

हा श�द छ�मी होता. ‘��हए�ा वतु�ळा�या �डो�फ कान�प या तक� �ानं १९३४

म�ये छापले�या आप�या �ंथा�या¹⁹ नावात तो श�द �थम वापरला होता, पण

�या श�दाआधी �यानं ‘ता�कक’ हे िवशेषण वापरलं होतं. संगणकां�या यं�-

भाषांचा उ�व कान�प�या या ‘ता�कक वा�यबंधा’तून होणार होता. हा यं�-

भाषांतील काही क�प, �ि�या व �यापार समजिव�यासाठी त�कालीन तक� �

कुठंकुठं �वाभािवक भाषेतील, िवशेषत: इं��लशमधील उदाहरण ं देत असत.

यं�-भाषांचा अशा त�हेचा गिणती अ�यास चो��कीनं १९६३ म�ये �कािशत

झाले�या ‘गिणती मानसशा�ाचा अ�यास भाग २’²⁰ या �ंथात समािव�

झाले�या लेखात पूण��वास नेला. या लेखात चो��कीनं �या चार गिणती

भाषां�या �यव�था अ�यास�या �यातली एकही �वाभािवक भाषे�या



िवकासत�वांना अथवा िन�मित�मतेला �पश� क� शकली नाही. काळा�या

पायरी पायरीनं घडणा�या �माला फाइनमन जसा पदतळी घालू शकला तसं

चो��की क� शकला नाही. �या रेषा�मक �मािवषयी लॅ� ली धो�याची सूचना

देत होता ती चो��की ल�ात घेऊ शकला नाही. अमेिरकनांची अधू ��ी हीच

चो��की�या भाषािव�ानाची फल�ुती! यं� हे बोलून-चालून यं�ाच; �याला

िकतीही गती िदली, �या�या घटकांत िकतीही वाढ केली, �या�या

सू�िनयमांचा कसाही िकतीही �म गोठवला तरी ते यं� नविन�मित�म अथवा

िवकसनशील अशा ‘भाषा’ या �यव�थेला घडवू शकत नाही. चो��कीनं जे

‘गिणती भाषािव�ान’ रचलं �यात बूल-�णीत ‘सेट’-िस�ा�त रसेल�णीत

तक� शा� वीनर-वॉयमन-�णीत �विनयमयं�-िस�ा�त²¹ अस�या उ�, परंतु

��थर गिणती रचनांचा अंतभ�व होता. परंतु जीविव�ानात न�यानं आकार घेत

असले�या िवकास�म-�यव�था (development systems) या क�पाचा यात

कुठंही �पश� न�हता.चो��कीची िन�मित�म (generative) �याकरणाची क�पना

फोल ठरली. ही गो� त�कालीन �े� तक� � ता��क� , �लीनी, रोझेन��यूम

वगैर�नी मा�य केली. भाषा हे लहान मुलां�या म�दूत टंिकत होत नाही, ती

बालकां�या मनात बीज�पानं �जते, फुलते, उमलते, पांगरते या

िवकासि�येला अिभ�य�त करणारं गिणत जोपय�त िनम�ण होऊ शकलं नाही

तोपय�त भाषेचं अंतरंग समजणार न�हतं हे िनि�त!
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१२. उपसंहार

�यू मे��सकोतील अ◌ॅलॅमोगोद�¹ या गावा�या वाय�य िदशेस साठ

मैलांवर असले�या एका वाळवंटातील झोन�दा देल मुएत�² (‘मृ�यूचा �वास’)

येथे सोमवार जुलै १६, १९४५ रोजी पहाटे ५:२९:४५ वाजता पृ�वीवरील मानव-

िन�मत पिहला अणु-बॉँब-�फोट-�योग यश�वीपणे कर�यात आला. असं

सांगतात की तो �चंड �फोट पाहून ‘ि�मूत�’³ नावा�या या �क�पाचे धुिरण�व

�यानं केलं �या सं�कृतभाषा�ेमी पदाथ� िव�ानी रॉबट� ओपेनहायमर⁴ यानं

उदगार काढले : “कालो*��म लोक�यकृ� �वृ�:”⁵ काळाचं इतकं ��य�,

इंि�यगोचर पण भयंकर �ा�यि�क ओपेनहायमर याला �या �णी िदसलं की

�याचं वण�न कर�यासाठी �याला भारतीय त�व�ाना�या सं�कृतभाषेचा आ�य

�यावा लागला.

िव�ान हे �योगिन� असतं; �योगानं �या�या िस�ा�तांना बळकटी येते.

गीतेनं वापरलेला ‘काल’ हा श�द गूढाथ� होता, पण या �णी मा� तो ��य�

बनला. िव�ानातला ‘काळ’ हा कुठ�यातरी साधनानं (उदा. गोलक,

वालुकायं�, घिटकापा�, घ�ाळ इ.) मोजता येणारं एक पिरमाण आहे;

�तीक�पात ते गिणतात मांडलं जातं. गीतेचा ‘काल’ हा सा�या पदाथ�मा�ाला

�यापून �याचा अंत क�न उरणारा क�प आहे. मानवानं �याला िवनाश �कवा

मृ�यू मानलं �याचं �व�प �हणजे ‘काल’. पिरमाण या �व�पातील काळाला

आइन�टाइन�या सापे�ता िस�ा�तांनी (१९०५;१९१५) नाहीसं क�न टाकलं

होतं; �यामुळेच तर मानव झोन�दा देल मुएत�त ‘काल’. ��य�पणे �वृ� क�

शकला. ओपेनहायमर याला ��य�ात िदसलं ते गीतेतलं लोक�य करणारं

िवराट स�य होतं –अजर, अमर. हे स�य जे�हा ��य� बनलं ते�हा �याची

श � ती िकती �चंड होती की याचा अनुभव ही आज�या युगातील मानवा�या

�ायोिगकिव�ान�यासातील एक महान िस�ी होती; �या�या क�पकतेची,

बु�ीची, यं�कृतीची ती �चंड झेप होती. �यानंतर �या�या सा�या वैि�क



�ानिनयोजनाची प�ती या �क�पानं आखली जाणार होती. तसा �याचा

िस�ा�त लगेच �गट झाला १९४६ साली, महान �फोट¹⁶ या नावानं!

भाषािव�ाना�या ��ीनं िस�ा�ताचं मह�व हे की अठरा�या शतकातील

युरपात�या भाषा�यासापुढे भाषेचा उदगम –व –िवकास हा ��न िनम�ण

होऊन �यानं �या अ�यासाला जसं िव�ान�वृ� केलं तसं आता

पदाथ�िव�ानापुढे िव�ाचा उदगम- व िवकास या ��नानं केलं. आतापय�तचं

पदाथ�िव�ान पदाथ�ची घटना, ��थती व �यां�यात�या िनयमांचा अ�यास

एव�ापुरतं मय�िदत होतं. �यात िव�रचना, मानव, �याचं मन, �याचा

समाज, �याची �तीकं यांचा अंतभ�व न�हता.’महान �फोटा’ नंतर�या

िव�ान�यासाला जी नवी िदशा गवसली ित�या �व�पाची आप�या �े�ात�या

अ�यासापुरती जाणीव भाषािव�ान�ना एक शतकभर अगोदर झाली. ही नवी

िदशा �हणजे वैिव�याचा अ�यास, �या अ�यासातून उकलत जाणारं ‘िवकास’

(development) हे त�व व �या�या अ�यासातून होणा�या �या�या �ोतांच �कवा

उदगमाचं ताि�वक दश�न या सव�ना �या एका सू�ानं बांधायचं ते �हणजे केवळ

मानवी मन.

एकोणीसा�या शतकातील िव�ाना�यासात ही जाणीव भाषािव�ानानंतर

भू�तर-िव�ानात व जीव- िव�ानात �गट झाली. अनु�मे जे�स हटन⁷ व चा�स�

डा�वन⁸ हे �या िव�ानांचे �णेते होत. या सा�या िव�ानांत मांडलं गेलेलं त�व

एकच, पण ते िविवध िव�ानांत िविवधपणे �गट झा�यामुळे ते एकाच प�तीनं

हाताळता येईल का हा मानवापुढे खडा झालेला नवा ��न होता. या �ानमाग�चं

दश�न युरपात�या िव�ानांना कोपरिनकसा�या काळापासून झालं होतं.

ते�हापासूनच या �ानमाग�ला अनुसर�यासाठी जी बौि�क साधनं हाताशी

�यावी लागली ती चार आहेत असं न�ी कर�यात आलं होतं. ती �हणजे

अवलोकन, तक� , गिणत व �योग या साधनांनी �या �या �ानिवषयाचं आकलन

कर�या�या धडपडीत मानवाला आप�या या चार �ान-साधनांनादेखील

अिधकािधक धारदार, काटेकोर, परो� बनवावं लागलं. आइन�टाइननं



सापे�ता-िस�ा�त रचला खरा, गिणतानं तो सयु��तक ठरिवला, पण परो�

�योगानं तो िस� करता आ�यािशवाय �या�यावर िव�ानाचं िध�ामोत�ब होणार

न�हतं. या �योगासाठी आव�य ती �योगशाळा िव�ाइतकी िवशाल हवी होती.

ती कशी िमळणार? सुदैवानं १९१८ साली होणा�या ख�ास सूय��हणानं ती

उपल�ध क�न िदली. पृ�वीवरील दोन वेगवेग�या िठकाण�या �योगशाळांनी

तो िस�ा�त �योगिस� झा�याची �वाही िदली. ए�डगटन⁹ या िव�ानीनं तो

�योग िस� झा�याची तार आइन�टाइनला पाठिवली �यावेळी आइन�टाइन

आप�या �योगशाळेत इतर काही लेखनात दंग होता. तर वाचून �याची से�ेटरी

आनंदभारानं धावत-धावत गेली व �याला �हणाली, “सर,तुमचा िस�ा�त

�योगानं िस� झा�याची तार आली�’’ आपण िलिहत असले�या कागदांव�न

नजर वर न करता शांतपणे आइन�टाइन ितला �हणाला, “तुला �यािवषयी

शंका वाटत होती का ?’’

आइन�टाइन�या या �योगसा� सापे�ता-िस�ांतानंतर ‘िव�ान’ हा

िवषय सव�मा�य �ानिवषय बनून �यावर अनेक पु�तकं िलिहली गेली. �या

सव�चा मु�य आशय हा की �ाना�या साधनेसाठी िव�ानानं जे चार आधार�तंभ

मानले – अवलोकन, तक� , गिणत व �योग – �यांचं रह�य काय? तक�ची आ�

रचना जरी �ीकां�या काळात अ◌ॅिर�टॉटलनं केली तरी आधुिनक काळात

लीबिनझ व �यानंतर बूल यांनी ती साफ अमा�य ठरवून तक� प�ती रच�या. या

न�या तक� प�तीदेखील एकीमागून एक कोलमडून पडायला लाग�या. �ेगे¹⁰

या�या �यव�थेला �योडल यानं चीत केलं. मग िव�ानात तक� �यव�था असते ती

कोणती? कोण�या तक� �यव�थे�या आधारावर िव�ान आपले पाय घ� रोवून

उभं राहतं?

असाच ��न गिणता�या बाबतीत िनम�ण झाला. �लेटोसार�या �े�

त�व�ानं आप�या अ◌ॅकॅडमीत �वेश क� इ��छणा�या िव�ा�य�ना ‘तु�हाला

जर यू��लडची भूिमती येत नसेल तर �वेश बंद’ असा इशारा िदला. गिणती

��व�थांनीच स�यदश�न घडू शकते असं वाटून �यानं आप�या लोकशाहीत



कव�ना �थान नाही असं �प� �हटलं. पण यानोस बोइलाइ¹¹ यानं १८३१ साली

िलिहले�या अव�या २६ पानां�या एका पुरवणीत हजारो वष� मा�य झाले�या

यू��लड�या भूिमतीला एका फंुकरीनं उडवून भूिमती-रचना कुठ�याही वैि�क

स�यावर अिधि�त नसून मानवी मा�यतेवर रच�या जातात असं िस� केलं.

लौकरच यू��लडेतर �यव�था �गट झा�या.

तक�  आिण गिणत यां�यानंतर अवलोकन याची पाळी आली. ‘अवलोकन

�हणजेच िव�ास’ (To see is to believe) असं जरी युरपातले लोक शेकडोशे

वष� �हणत आले तरी अनेक ने�ाभास (पा�या�या पे�यात टाकलेली काडी

सरळ आहेकी वाकडी आहे?) समजिव�यासाठी कुठ�यातरी अ�या�त�चा

आधार �यावा लागे. जून २०, १८७७ म�ये आपला गिणती िम� डेडेिक�ड¹²

याला िलिहले�या प�ात, दोघांची मातृभाषा जम�न असूनही त�कालीन

िव�ाना�या �� च भाषेत का�टोर¹³ या �े� गिणत�ानं िलिहलं : “अवलोकन

�हणजे अिव�ास!”

िव�ानाचे भ�म �हटले गेलेले आधार�तंभ अशा रीतीनं एकामागून एक

कोलमडून पडायला लाग�यानंतर �याचा शेवटचा आधार उरला तो केवळ

�योग! खगोल �कवा परमाणू यां�यातील िस�ा�तासाठी �योगशाळा िनम�ण

करण ं जवळ जवळ अश�यच. �यामुळे शेवटी उरतं काय तर मानवी म�दू व

�यातील �ितक-�यापार. �यातही �थल, काल, काय�, कारण, िनयम, रचना,

�यव�था असले क�प व अथ�, स�य, अस�या,सै�दाय�, पिव� असली मू�यं

अ�तंगत झाली. मग उरला तो िवषय एकच: िव�ातील िनसग�- �यव�था व या

�यव�थेत मानव व �या�या म�दूत घडणा�या �तीक- �यव�था. या िवषयाची

सु�प� मांडणी रॉजर पे�ोझ¹⁴ या िव�ांनीनं आप�या ‘राजाचं नव मन’ (१८८९)

या �ंथात �थम केली. �याची भूिमका समजायला पुढील आकृती उपयोग

ठरेल:



मानवी म�दू, �याची �तीक-�ि�या व ित�या योगे िनम�ण होणारी क�प-

�यव�था एवढंच उि�� ठेवून करावया�या या अ�यासा�या (�याला ह�ी

mrthodology �हणजे ‘रीितशा�’ हे नाव िमळालं आहे) बाबतीत दोन मतं

आहेत. एक मत असं की मानवी भाषा ही �ि�या मानवी म�दू�या िवकासात

इया�या अलीकडे िनम�ण झाली आहे की ितला िव�ाचा व मानवाचा उ�गम-

व-िवकास ही सम�या कधीच उकळता येणार नाही. या बाबतीत �ाने�र

�हणतात �या�माणे पव�ताव�न उत�न पुढे पुढे वाहत जाणा�या नदीला

आप�या उगमाकडे परतता येत नाही �कवा वर-वर वाढणा�या वृ�ाला आप�या

जिमनीत�या मुळांना �पश� करता येत नाही तसं घडणार. मग हा ह�यास

कशाला? दुसरं मत असं की ��येक युगातली माणसं ‘हे कसं श�य होईल?’

असं िवचारीत आली. पण नंतर�या युगात �या गो�ी श�य झा�या असं आढळतं

भाषा ही �तीक-�यव�था मानली तर �या िविवध िच�हं- �यव�था मानव आप�या

सामािजक पिरसरात घडवू शकतो �यांना तो आपला अ�यास-िवषय मानून

�यांचा िवकास व उ�गम यांचा बौि�क आराखडा तो िनम�ण क� शकतो.

भाषािव�ानात इंडो-युरिपअन हा असा आराखडा िनम�ण झाला.तासाचा

पदाथ�िव�ानात सापे�ता �कवा परमाणु-िस�ा�त हे असेच आराखडे

आहेत.�यात जरी िव�ान�ना अनेक �कारची मोडजोड करावी गली तरी ते



आराखडे सयु��तक असले तर �यात�या अनेक गो�ी कालांतरानं ‘त�य’

ठरतील.

�तीक-�यव�था, ितचा िवकास व उ�गम यांचा अ�यास क� पाहणा�या

िव�ानांना या �णी जो एक यु��तबाज ��न िवचाराला जातो तो असा की

�तीक-�यव�थां�या अ�यासानं िमळणारं �ान हे �ानच राहतं, ते कधी

अनुभवात �पांतिरत िहत नाही, असं का? हा ��न िवचारणारांना हे ठाऊक

असायला हवं की ‘�ान’ आिण ‘अनुभव’ यांची कधीच भेट होत नसते. पाणी हा

�वाही पदाथ� दोन हाय�ोजन अणू आिण एक ऑ��सजन अणू यांनी बनलेला

आहे असे आपण िव�ानात िशकतो, �ितकांनी मांडतो व �योगानं िस� करतो.

पण आपण जे�हा पा�यात हात घालतो व �याचा ‘ओलेपणा’ अनुभवतो �या

ओलेपाणा�या अनुभवाला समजिव�याला िव�ानाची �तीक-�यव�था िथटी

पडते. मग �ान �हणजे काय? अनुभव की �तीक?

यावर िव�ान�चं मत असं आहे की अनुभव हा अनुभवच राहतो व तो �या

�या �य�तीपुरता मय�िदत असतो. माझी दाढदुखी ही मा�या अनुभवाचा भाग

असते, ती दुस�याची कधीच होत नाही. �तीक ही वा�तुमा�ां�या �ानक�पांची

सामािजक िच�हं असतात; �यांची आपण आपापसात देवघेव क� शकतो. दगड

या व�तूचं द-ग-ड हा श�द मराठी समाजा�या भाशेता�म �तीकआहे. ‘हा दगड

जड आहे’ असं जे�हा आपण �हणतो ते�हा या उ �� तत दगड या श�दा�या जागी

आपण ती व�तू ठेवीत नसतो; जवळ पडले�या या व�तूकडे बोट दाखवून एक

�तीक वापरतो. या �तीकाचंही �तीक आपण बनवू शकतो. ‘ ‘दगड’ हा तीन

अ�री श�द आहे’, असा िज�हा आपण बोलतो ते�हा आपण �या व�तूिवषयी न

बोलता ित�या मराठीत�या �तीकािवषयी बोलतो.

अनुभव आिण �तीक यां�यातला हा फरक कळला तर वर िदले�या

��नाचं उ�र सरळ आहे. अनुभव हा �ानाचा िवषय खरा, पण तो

�तीकांिशवाय आका� शकत नाही. �तीकां�या �ारे आकारले�या �ानाला मग



आपण एकमेकात वाटू शकतो, हजारो वष� �मृतीत जतन क� शकतो, लेखनात

वाप�न िचर�थायी क� शकतो, �यां�या �यव�था घडवून वा�तुमा�ाला

आप�या क�पने�माणे िनरिनराळे आकार देऊ शकतो. अनुभव हा अनुभवच

राहतो, �ान मा� वाढत राहतं.

�हणूनच िव�ानी हा �या ��पांची व �यां�या �तीकांनी आपलं िव�ान

घडवीत राहतो �याची प�त समजवून घेण ंहा आज�या रीितशा�ाचा मह�वाचा

भाग आहे. �योगशाळेत �योग करणारा िव�ानी हॉटेलात जातो ते�हा तो

ितथ�या वेटरला ‘मला H2O दे’ असं �हणत नाही; ‘मला पाणी दे’ असं �हणतो.

िव�ानीला आप�या �तीकांचा उपयोग कोण�या अथ�-�यव�थेत कशा �कारे

करावा हे ठाऊक असतं. आप�या िव�ानासाठी तो जी �तीकं घडिवतो, �यांची

�व�पं �यां�या रचना, िनयम, उपयोग, अथ� घडवीत �यांचा िवकास साधीत

राहतो, �यां�या रचनेनं �याला आप�या िव�ाना�या फटीतून िव�दश�न घडत

राहत. हे करीत असता �या�यापुढे जे उि�� असतं ते �या-�या िवषयाचं खोल

अंतरंगी �व�प कळावं हे असतं. ही गो� आप�याकडील िव�ानांना

भाषा�यासा�या बाबतीत फार पूव� �तीत झाली होती. �या काळात�या भाषे�या

संबंधात �ाचीन िश�ाकारांनी जी �यंजन�यव�था रचली ती �विनशा�ाधािरत

अगदी सोपी, सरळ व सुरिचत होती. तीच आपण िशकू शकतो; उदा.
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या �यव�थेत पाच (�फोटक) वग�चे �वनी व �यांचे पाच �कार�या

उ� चारणातील �कार असे पंचवीस घटक नीट मांडले होते. परंतु पािणिन या

भाषािव�ान� आप�या ‘अ�ा�यायी’ �या सु�वातीस जी वण�माला मा�य केली

आहे ित�यात ही �यव�था नाही. उदा. तो ‘कप�’ असं दोन (� व �) वण�च

एक सू� देतो; दुसरं ‘जबगडदश्’ असं पाच वण�च देतो; इ. पूव�ची सु�यव�था

िव�कटून �यानं जे काही ‘िविच�’ केलं ते का याचं �ान �याची उि��ं व न�या

�यव�थेचं �याचं रीितशा� अ�यास�यािशवाय होणार नाही. पािणनीचं उि��

अ� लोकांना सं�कृतभाषा िशकव�याचं मुळीच न�हतं; रीितशा�ाधारे मा�य

भाषे�या �तीक�यव�थेला अिधक सयु �� तक �व�प दे�याचं होतं. हे

समज�यासाठी एक सोपं उदाहरण घेऊ. सं�कृतमधील क�प, क�द, क�ठ,

प�·क, इ�यादी श�द- �यात अनुनािसक वण� असतात असे – घेतले तर असं

आढळतं �यां�यातील अनुनािसक वण� व �या पुढे येणारा �यंजन-वण� यांचा वग�

एकच असतो; � व प एकाच प –वग�तले, � व द हे त –वग�तले, � व ठ

एकाच ट वग�तले, तसंच �· व क एकाच वग�तले. हा उ� चारण िनयम ल�ात

येताच पािणनी अथवा �या�यापूव��या कोणीतरी �याकरणकारानं या सा�या

अनुनािसक वण�साठी एक �तीक (∸) बनवून आप�या रीितशा�ाला अिधक

सयु  �� तक केलं : कंप, कंद, कंठ, पंक. �यायोगे वण��यव�थेत काटकसर

झाली, लेखन सुलभ झालं व �या भाषे�या अंतरंगातील एका िनयमाचं दश�नही

झालं. आज एखा�ा पा�ा�य माणूस सं�कृत िशकतो ते�हा �याला सं�कृतमधील

(∸) या �तीकांच �विनशा�ीय काय� (function) �या�यापुढे येणा�या

�यंजना�या वग�तील अनुनािसक वण�चं असतं असं ‘�ान’ आपण देऊ शकतो.

उ� चारण करण ं �कवा ऐकण ं हा अनुभव, पण �तीक हे �ान�यव�थेचं मु�य

मा�यम व साधन बनतं.

लीबिनझ �कवा सो�युर �या �तीक-�यव�थेची तरफदारी करीत होते

ितला �यां�यानंतर�या युरपातील भाषािव�ानी समजू शकले नाहीत;

�याच�माणे पािणनी�या रीितशा�ाला- िवशेषत:�या�या सू�वलीबधांना-

आम�याकडील भाशा�यासू समजू शकले नाहीत. यामुळे आधुिनक



भाषािव�ाना�या अ�यासात अनेक खोटे, अप�चारी ��न िनम�ण केले गेले

आहेत. याचं एक साधं उदाहरण असं की मराठी िशकिवणारा िश�क व सव�

मराठी-भाषी लोक ‘कृ�ण’ हा सं�कृत श�द ‘�ु� ण’ असा बोलाता�. सं�कृत ‘ऋ’

या �वराचं व � या �यंजनाचं उ� चारण नंतर�या (�ाकृत) काळात त�पूव�होतं

तसं रािहलं नाही. बोली बदलत राहतात; �यां�यातील उ�रणां�माणे लेखन

मा� बदलत नाही. बोलण ंही नैस�गक ि�या आहे; लेखन ही सामािजक �ढी

आहे. खु� गीतेचा कृ�ण �वत: जरी भारतात आला व �हणाला, ‘माझं नाव कृ�ण

आहे’ तर महारा��ाचे ‘�ु� ण’ �हणणारे लोकच काय, पण गुजरातचे ‘��ण’

�हणणारे व राज�थानचे ‘ि�� न’ �हणणारे लोकही �याला ओळखू शकणार

नाहीत; लेखनानं मा� ओळखतील.

िव�ानाचं उि�� �तीक-�यव�था िनम�ण क�न �या �या

अ�यासिवषयाचा िवकास व उ�गम यांचा शोध कर�याचं असतं. �या�माणे

पािणनीनं आप�या काळातील भाषेसंबंधात केलं. हे करीत असता �यानं हे

रीितशा� रचलं �या�या िनयमानं �या �यव�थेतील सं�ा, सू�, सू�बंध रचून

�या�ारा ह�या �या �प�यव�थेची िस�ी �ा�त होईल याची काळजी घेतली.

दुद�वानं पािणनीनं घडिवले�या रीितशा�ासारखं शा� इतर भाषां�याच न�हे तर

इतर अ�यासिवषयां�या बाबतीत रचलं न गे�यामुळे आमची ही िव�ान- प�ती

पुढे �गत झाली नाही.

कोण�याही �तीक-�यव�थेला रीितशा�ा�या भूिमकेचा व त�वांचा आधार

असावा लागतो तो असा की �या �यव�थेला दोन �कारे अंतमु�ख बनावं लागतं :

एक, �वत:�या रचनेत अंतग�त सुसंगती कोण�या तक� प�तीनं साधली आहे हे

�प� कर�यासाठी. या �काराला आइन�टाइननं अंतग�त सुयु � तता (inner

perfection) असं नाव िदलं आहे. दुसरं, आपली रचना �ाना�या िविवध

अ�यासिवषयांसाठी वापरली जात असता ितची आकृितक सम�ी

(representational isomorphism) साधताना िनम�ण होणा�या पूण�पूण�ते�या

बाबतीत जी काळजी �यावी लागते ती सु�प�पणे मांड�यासाठी. या �काराला



आइन�टाइननं ‘बा� समथ�न’ (external confirmation) असं नाव िदलं आहे.

पािणनीसार�या िव�ानानं आपले सारे पिर�म भाषेसार�या अ�यंत चंचल

�यव�थे�या रीितशा�ावर ख�च�यामुळे �याची �तीक-�यव�था थो�ाच

शतकांत िनकामी ठरली. उलट यु��लडची �तीक-�यव�था �या मानानं काळात

बरीच िटकाव ध�न रािहली. �ढ पदाथ�िव�ानात यु��लडची �यव�था सुसंगत

ठरली. पण जे�हा खगोल�यव�थांचा अ�यास सु� झाला ते�हा ती मागे पडली व

न�या यु��लडेतर �यव�था रचा�या लाग�या. �हणूनच तर आइन�टाइनला �ढ

पदाथ�िव�ानापलीकडे जाऊन आपला सापे�ता-िस�ा�त मांडता आला.

आम�याकडे एक �े� दज�चं रीितशा� िनम�ण होऊन ते लौकरच

लयाला गेलं. �या बाबतीत युरपातला िव�ान�यास नवन�या �तीक-रचना

घडवीत रािहला. या उ�ोगातच ितथ�या िव�ानांना िव�ासंबंधी नवनवे शोध

लागले. यामुळे आज�या ‘वै�ािनक’ रीितशा�ाची भूिमका �थम समजून

�यायला हवी. ‘भािषक’ रीितशा� हे �यां�या तुलनेत दु�यम ठरतं. या दो�ही

रीितशा�ांना एकमेकांची ज�र आहे ही जाणीव हेच अलीकडील वीस वष��या

िव�ाना�यासाचं मह�वाचं �दान आहे.

आज�या िव�ाना�यासा�या ��ीनं पािहलं तर एका �यापक िव�घटनेत सा�या

िनसग�-�यव�था घड�या गे�या व या िनसग�-�यव�थांतील कुठ�यातरी एका

िनसग�-�यव�थेतील इतर �ा�यां�माणे मानवाची घडण झाली. मानवा�या या

घडणीत �याचा अनुभव व �या�या म�दूला �ा�त झालेली �तीक-�ि�या यांचा

िवकास झाला. या दो�ही गो��नी �याचा िव�ान�यास जसा �गत होणार होता

तशी �यां�या िनयं�णाची पकडही �या�यावर बसणार होती. इंि�यानुभव�ारा

तो जसा आपलं जैिवक अ��त�व व �याचा िवकास साधू शकला तसा �तीक-

�ि�ये�ारा तो आपलं सामािजक व संवािद�व �याचा िवकास साधू शकला :



मानवी भाषांची मुळं जशी �या-�या माणसां�या जैिवक िवकासात �ा�त

झाले�या म�दूतील पेशीत¹⁵ �तलेली असतात तशी ती �या म�दूला जे समाज-

संवािद�व लाभलेलं असतं �यात �तलेली िव�ान���ा याचा अथ� असा की

‘भाषा’ ही मानवा�या जैिवक व सामािजक वातावरणातील घटकांनी िनि�त

होणारं एक संकुल (complex) �हणून अ��त�व धारण करते. मूल ज�मतं ते

आप�या म�दूत हे संकुल घेऊन ज�मतं मराठी-भाषी समाजात ते मराठी बोलू

लागतं; जपानी समाजात जपानी बोलतं. मानवी म�दूतलं हे संकुल, या �कवा

�या िविश� भाषेचा वापर कर�यापूव�चं, कसं असेल हा आज�या ‘म��त�क-

िव�ाना’ चा (Neuroscience) िवषय आहे. या िवषयावरचा पिहला मा�य �ंथ

एिरक कॅ�डेल¹⁶ यानं १९८५ साली िलिहला.

म��त�किव�ानावरील पिहला मह�वाचा शोध पॉल �ोका¹⁷ यानं १८६१

साली िलिहले�या एका �बंधात िमळतो. �ोका�या शोधानंतर �हे�नके¹⁸ यानं

म�दूतील, भाषेशी संबंिधत अशा, दुस�या एका क� �ाचा शोध लावला. �ोका व

�हे�नके यांनी शोधलेली क� �ं म�दू�या अनु�मे डा�या व उज�या भागात असून

�यांना �या नसगु�छांनी जोडलेलं आहे �याला areuate fasciculus असं नाव

आहे. या ित�ही गो��चा शोध फार मह�वाचा होता. या संबंधात सो�युरनं

िलिहलं : “या संशोधनाव�न हे �प� होतं की बोलभाषेत जे दोष िनम�ण होतात

ते लेखी भाषेशी संबंिधत असतात इतकंच नाही तर भाषे�या िविश�



ि�येपलीकडे म�दूत अशी एक सामा�य मेधा (faculty) असावी की िज�यामुळे

�तीक-ि�या श�य होत असावी.” (कोस�, १०-११) सो�युरचा तक�  खरा

ठरला. कारण लौकरच असं �प� झालं की याच क� �ात व �यांना जोडणा�या

नसगु�छामुळे अ�र-लेखनाची, हाता�या बोटां�या हालचाल�ची (अंक

मोजताना, वा� वाजिवताना, िवणकाम करताना, इ.) ि�या श�य होते.

यानंतर याच िव�ानात िविवध वा�दोषांची िचिक�सा झाली. िनरिनरा�या

औषधी रसायनांनी म�दू�या सव�सामा�य अव�थेत काय फरक घडून येतात ते

अ�यासलं गेलं. मे�कॅलीन नावा�या एका कॅ�टस वन�पती�या रससेवनानं

मानवा�या क�पकतेत गमतीदार फरक होत असत. �याचा अ�यास हॅवेलॉक

एिलस यानं केला व अ◌ॅ�डस ह��लीनं¹⁹ तर �वत:वरच हा �योग करवून

घेऊन �या रसाचा म�दूवर अंमल होत असता िलिहलेलं ‘संिव�ीची दारं’ हे

�याचं पु�तक खूप गाजलं. म��त�किव�ाना�या अलीकडील अ�यासाला दोन

नवी वै�ािनक साधनं िमळाली आहेत. पािहलं, म�दू�या िविवध भागांत श�ि�या

कर�यासाठी िकरणो�सग� साधनं वाप�न �यात घडणा�या सू�म हालचाल�चं

बा�त: िदसू शकणारं िच�ण व दुसरं, संगणकां�या सा�ानं या सव�

घटना�माचं गिणतीकरण. संगणकां�या सा�ानं के�या जाणा�या गिणती

अ�यासाला मह�वाची चालना िमळाली ती फे�ुआरी २८, १९५३ या िदवशी

�िस� जीवपेशीिव�ानी वॉटसन व ि�क यांनी D N A या नावानं ओळख�या

जाणा�या जीवपेशीत�या एका रसायना�या मांडले�या helix या रचनेनं. या

शोधानं जीवपेश��या अ�यासात �तीक-�यव�थेचा िशरकाव झाला व जैिवक

अ�रमाला (genetic alphabets) रच�याचं मह�वाचं काय� सु� झालं.

या सव� अ�यासशाखांनी मानवी भाषे�या मुळाशी असले�या �तीक-मेधेचा

सुसंगत अ�यास कर�याची संधी भाषािव�ानी�यां दाराशी आणून ठेवली आहे.

ितचं ते कसं �वागत करतात व उपयोग करतात याकडे सव� िव�ानांचे ल�

लागलं आहे.



आतापय�तचा सारा िवचार ‘भाषा’ हा िव�ानाचा िवषय आहे व तो

वै�ािनक प�तीनंच हाताळला पािहजे असं मानून केला. १८१६ त �िस�

झाले�या सो�युर�या ‘कोस�’ पय�त�या एका शतकभरा�या भाषा�यासात मु�य�वे

िव�ान��ीनंच ‘भाषा’ हा िवषय, इितहास (िवकास) व भूगोल (िव�तारण) या

पिरमाणांत, कसा हाताळला गेला याकडे �� पुरिवलं. ते करीत असता कुठं-

कुठं काही ‘ता�व�ािनक’ ��न िनम�ण झाले. �यांचा आता थोड�यात परामष�

घेऊ.

भाषेसंबंधी जे आ� ता�व�ािनक ��न िनम�ण झाले ते �ीक काळात.

पिहला ��न असा की भाषा ही िनसग�द� गो� (physis) मानावी की �ढी-

िन�मत (thesis)? याचं उ�र असं िदलं गेलं की भाषेचा सारा आधार मानवी

उ�ारण �ि�येवर अस�यामुळे ती िनसग�िन�मत मानावी पण ितची सारी घडण

सामािजक पिरसरात होत अस�यानं ती �ढी-िन�मतही मानावी. दुसरा ��न

असा की भाषा ही जर उ�ारण �ि�येवर आधारलेली असते असं मानलं तर

ितचा �व�प िदवसानुिदवसअिधक िनयिमत(analogic) होत जातं की

िव�कळीत, अिनयिमत (anomalic) ? भारतातील िव�ानांना आपली भाषा ‘

�ल� ��छत’ होत आहे अशी भीती वाटत होती तशी �ीकांनाही आपली भाषा

‘बाब�िरक’ होत आहे अशी भीती वाटत होती. तसं होऊ नये �हणून या दो�ही

सं�कृत�त ‘�याकरण’ या �यव�थेची रचना झाली. इथूनच भाषे�या सामािजक

पिरसरात व �यां�यािवषयी�या त�व�ानात नवे ��न िनम�ण झाले.

सॉ�ेिटसानंतर �लेटो व अ◌ॅिर�टॉटल यांनी जे त�व�ान रचलं �याचा

मु�य रोख �यां�या काळातील ‘सोिफ�ट’ या नावानं ओळख�या जाणा�या

भाषा�यासूंिवरोधी होता. सोिफ�टाचं मत असं होतं की जसं मानवी अनुभवाचं

�े� िविवध असतं तसं मानवी भाषे�या अिभ�य � तीचं �े�देखील वेगवेगळं

असतं. भाषेचा �यवहार एकाच �याकरणानं �कवा तक� शा�ानं िनि�त करता

येणार नाही. हे समजिव�यासाठी सोिफ�टांिन ‘उ��तिवलास’ (rhetoric)

नावाचे �ंथ िलिहले. �यात �यांनी मानवी �यवहारातील भाषेचे िविवध उपयोग



�प� केले, �यांना �याकरणानं बंद करता येत नाही. मराठी भाषेतील उदाहरणं

�ायची झाली तर सामा�य �यवहारात आपण ‘नळ आला’ असं �हणतो, �याचा

अथ� ‘नळाला पाणी आलं’ असा असतो. ‘पायात बूट घाल’ असं आई सांगते

ते�हा लहान मुलालाही कळतं की बूट हा पायावर घालायचा असतो. गाडीनं

�वास करताना ‘नागपूर आलं’ याचा अथ� गाडी नागपूरला पोचली¹ असा

असतो. ‘सूय� उगवला’ �हणजे सकाळ झाली असं आपणाला कळतं; सूय�ला

कोणी आिण कुठं उगवलं असं आपण िवचारीत नाही. सोिफ�टांचं मत असं की

�याकरणापे�ा �यवहारानंच भाषा घडत जाते व ती आपण सहज समजू शकतो.

�यासाठी �याकरण �कवा तक� शा� यांची ज�र नाही.

सोिफ�टांचं हे मत �लेटो अ◌ॅिर�टॉटल यांना पटलं नाही. िव�ात स�य

कुठंतरी दडलेलं आहे व ते शोध�यासाठी आपणाला बु�ी ही एकच श � ती

वापरली पािहजे व ित�या पायावरच �ान-िव�ानांची उभारणी �हायला हवी

असा �यांचा आ�ह होता. अ◌ॅिर�टॉटलनं रचले�या तक�ला शह दे�यासाठी

सोिफ�ट पुढीलसारखी उदाहरण ं देत –सैपाकखोलीत िव�तव आहे;

सैपाकखोली घरात आहे; �हणून घरात िव�तव आहे,’ हा तक�  सयु �� तक आहे,

मग ‘पायात ठणका आहे; पाय बुटात आहे; �हणून बुटात ठणका आहे’ असं

�हणण ंसयु �� तक का नाही?

सोिफ�टां�या िवचारांचा अ�यास �हायला हवा हा िवचार युरपात �थम

हेगेल²⁰ यानं मांडला व �ीक त�व�ानाचा इितहास िलिहणा�या �ोटे (Grote)

या िव�ानानं आप�या �ंथाचा सातवा खंड �या िवचारांना वािहला. तरीदेखील

ि��ती धम�चा पगडा जोपय�त जनते�या मनावर होता तोपय�त सोिफ�टां�या

बाजूनं बोलायला कोणीही पुढं आलं नाही. �यांचा कैवार घेणारा आधुिनक

त�व� �ीडारेख नी�से²¹ हा होय.

�ांसम�ये संरचनावादािव�� जी बौि�क बंडाळी माजली �या वेळी नी�से

�िस�ीस आला. राजकीय, सामािजक, सािह��यक, कला�मक �वातं�या�या



या काळात सव�नाच ‘भाषा’ या गो�ीचा न�यानं िवचार करायला हवा असं वाटू

लागलं. ‘��हएना वतु�ळा’ चा सं�थापक मोिर�झ ि�क²² यानं उदगार काढले

की, “जगात�या महान त�व�ांनी ‘भाषा’ नावाची काहीतरी �वाभािवक �ि�या

आहे ितचा गंभीरपणे िवचार केला असता त�व�ाना�या इितहासाला एक

िनराळंच वळण िमळालं असतं.” या काळातले भाषािव�ानी िवद�ध भाषांना

हाताशी घेऊन �यां�या भूतकाळा�या अ�यासात गक�  होते. भाषािव�ाना�या

�विनशा�ीय िनयमांवर जे�हा शुखाट�नं जोराचा ह�ा केला ते�हा रिशयातील

कझान (Kazan) येथील भाषािव�ानी²³ बोदुअँ द कुत�ने, �याचा िव�ाथ�

�ुसझेव��क व सो�युर या ितघांनी – ते एकमेकांना भेटले होते –

�विनशा�ाऐवजी वण��यव�था रच�याचं काय� हाती घेतलं. �यामुळे पूव�चा

�वन�चा अ�यास, �यां�यात होणारं पिरवत�न, या पिरवत�नांमुळे होणारी भाषेची

संरचना व ित�यातला ऐितहािसक बदल हे िवचार मागे पडले. परंतु न�या

वण��यव�था कशा रचा�या याचे सो�युर�या ‘कोस�’ मधील िवचार जसे कोणी

समजून घेतले नाहीत तसा �याचा ‘भाषा’ ही एक �तीक-�यव�था आहे हा

िवचारही कोणाला समजला नाही. अस�या �तीक-�यव�थेची मांडणी कशी

करावी हे समजिवणारा �ेगे²⁴ या गिणत�ाचा ‘क�प-�यव�था’ (१८७९) हा

अव�या ८२ पानांचा �ंथ अ�ाप ��ीस पडण ंकठीण!

सोिफ�टां�माणे इं�लंडमधील त�व� िव� गेन�टाइन²⁵ यानं

भाषा�यासा�या �ढ �याकरणप�तीवर बंड पुकारलं. तो �हणतो : जेवणा�या

टेबलाशी बस�यानंतर मी �हणतो, Salt, please I want salt, please असं

कधीच बोलत नाही. मग Salt, please हेच ‘वा�य’ असं का मानू नये?

ए�डगटन या पदाथ�िव�ानीनं �याची री ओढली : ‘दोन आिण दोन �हणजे चार’

असं मी �हणतो ते�हा दोन �हणजे एक+एक असं मला कळतं, पण ‘आिण’

�हणजे काय? आप�या दैनंिदन भाषेत�या �योगांचं �याकरण कोणाजवळही

नसतं आिण तरीदेखील आपला �यवहार सुरळीत चालतो. ‘हे पु�तक वाचून

टाक’ असं �हटलं तर ते पु�तक वाच�यानंतर कोणी ते घराबाहेर फेकून देत



नाही. सं�कृतसार�या िवद�ध भाषेतही असे �योग होते. अ�ययांना ��यय

लागत नाही �हणून �यांना ‘अ�यय’ �हणतात असं �याकरणकार सांगताना

आढळतात. पण ‘न�तं’ (रा�ी) या अ�ययाला ि�तीयेचा ��यय आधीच

लागलेला आहे. ‘शनै: शनै:’ या श�दाला तृतीया बहुवचनाचा ��यय आधीच

लागला आहे व �याचा वापर ि��व योजनेनं होतो. तुकारामा�या गाथेत ‘सुख

पिडले सांठवणे I स�ा वेचे शने शने II (११४०) असा �योग आहे. पण या

�योगावर कोणी िवचार केलेला आढळत नाही. ‘शन’ याचा �ाचीन काळात

‘दगड’ असा आठ होता. पव�ताळ �देशातून वाहणा�या न�ां�या �वाहाला

ओलांडून जा�याकरता पा�यातील दगडांवर सांभाळून हळू-हळू एकेक पाय

ठेवीत जावं लागतं, �यामुळे या �योगाला (दगडा-दगडांनी) ‘हळूहळू’ असा

अथ� आला.

सोिफ�टां�या िवचारसरणीला अलीकडील काळात �या त�व�ानानं

उचलून धरलं आहे �याला ‘िवघटनवाद’ (Deconstruction) हे नाव आहे व

�याचा आजचा अ�व�यू �� च त�व� जाक देिरदा²⁶ याला भारता�या ४८ �या

रा��िदनािनिम� भारतात ये�याचं आमं�ण िदलं गेलं. िडस�बर १९९६-

जानेवारी १९९७ मधील भारतातील आप�या वा�त�यात �यानं िद�ी व इतर

िठकाणी �या�यानं िदली. �यां�हां िवषय होता “अनृतांच रा�य, रा�याचा

अपलाप.’’²⁷ माणसानं भाषा �ा�त क�न इतर �ा�यांपे�ा तो �े� ठरला हे

मा�य, पण इतर �ाणी- �यांना जी �तीकं साधतात �यांनी –फ�त ‘त�य’

जाणतात; �यांना ‘स�य’ जाण�याची बु�ी नाही; पण माणसाला स�याशी

अपलाप कर�याची श�ती कुठून आली, का आली... या ��नांची उ�रं भाषे�या

िव�ान�पे�ा त�व�ांनी �ायची आहेत असं देिरदांचं मत आहे. सो�युर िजवंत

असता तर �याला देिरदांचं मत पटलं असतं का नाही याब�ल शंका आहे कारण

�यानं आप�या ‘कोस�’म�ये अगदी �प�पाने �हटलं आहे: “भाषा कधीही चुकत

नाही.’’²⁸



भाषा ही �तीक-�यव�था मानली तरच भाषािव�ानाला आपण �या�या

स�य �व�पात पाहू शकतो व भाषेचं खरं �व�प आपणाला कळतं. पािणनीचा

�ंथ ही एक �तीक-�यव�था आहे. अस�या �तीक-�ंथांना �ाचीन काळी

आप�याकडे ‘िस�ांत’ �हणत. या संबंधात जॉन �युर२९ नावा�या इं�जानं

१८३५ �या सुमारास िलिहले�या ‘मतपरी�ा’ या सं�कृत पु��तकेत िलहून

ठेवलेली आठवण ल�ात घे�यासारखी आहे. �हदवािसयां�या

धम�धम�िवचारांपे�ा �यांचे गिणत-िस�ा�त अिधक मह�वाचे आहेत हे एका

सामा�य इं�जानं ताडलं असं तो िलिहतो. या इं�जाचं नाव लॅ�सेलॉट

िव��क�सन.³⁰ िव��क�सन हा म�यभारतात भोपाळ, िसहोर इ�यादी िठकाणी

ई�ट इंिडया कंपनी�या नोकरीत होता. खगोल, गिणत या िवषयांवर तेथील

िव�ानांशी चच� करीत असता तो पा�ा�यांचे कोपरिनकसा�या

िस�ा�तािवषयीचे िवचार �यां�यापुढे मांडीत असे. �या वेळी �याला असं

आढळून आलं की कोपरिनकसानं �या �कारचं खगोलशा� रचलं तसं

‘िस�ा�त’ �ंथ िलिहणारांनी िकतीतरी शतकं अगोदर रचलं होतं. पण ते न

समज�यामुळे �कवा आप�या �ढीि�यतेमुळे नंतर�या भारतीयांनी पुराणात�या

वां�यांवरच आपली उपजीिवका चािलिवली होती.ही पिर��थती सुधार�यासाठी

िव��क�सननं आप�याभोवती �या िव�ानांना गोळा केलं �यात सोमनाथ अथवा

सुभा(बा)जी बापू नावाचे महारा��ीय गृह�थ होते. िव��क�सननं �यांना �ाचीन

‘िस�ांतां’चं मह�व पटवून �यातील खगोल गिणत कोपरिनकसा�या

िस�ा�ताला ध�न अस�यामुळे जनतेला ते दे�यास �वृ� केलं. सुभाजीनं �या

��ीनं मराठीत ‘िस�ा�तिशरोमिण�काश’ नावाचा �ंथ १८३६ म�ये िलिहला.

�याचं १८३७ म�ये ओंकार भट यानं �हदीत भाषांतर केलं व आप�या �ंथाला

नाव िदलं ‘भूगोलसार’.³¹ सुभाजी व ओंकार यांनी िलिहले�या �ंथां�या आधारे

�योितग�णाना िकती िबनचूक करता येतात यासंबंधी िव��क�सननं ‘एिशयािटक

सोसायटी’�या १८३७ �या अंकात (४०१) एक लेख िलिहला.

सुभाजीनं एका इं�जा�या नादी लागून भलतेच िवचार मांडले आहेत अशी

इतर िव�ानांनी �या�यावर टीका केली. परंतु सुभाजी उ�म गिणत� होता व



िव��क�सनची ओळख हो�यापूव� १८२४ पासून तो या िवषयावर िवचार करीत

होता असं �यानं आप�या अिवरोध�काश नावा�या �ंथात �हटलं आहे. �या�या

िवषयी िव��क�सन काय �हणतो ते �या�या १८३७ �या लेखाव�न जाणून घेणं

नाहा�वाचं आहे. िव��क�सन िलिहतो : (म�य भारतात) कोटा यािठकाणी

नोकरीत असताना माझा ‘िस�ा�त’ �ंथांशी चांगला पिरचय झाला. नंतर

िसहोरला बदली झा�यावर सुभाजी बापू या िव�ानाशी या िवषयावर चच�

करताना �या�या त�ख गिणती बु�ीचा मला चांगलाच अनुभव आला. पा�ा�य

खगोल-गिणत�चं व पौव��य ‘िस�ा�त’ पंिडतांचं एकमत आहे हे जाणून

सुभाजीलाही आ�य� वाटलं. िवचारश�तीत तो फार �े� होता व इतर पंिडतांवर

�याचा चांगला �भाव होता. पृ�वी गोल आहे, ती �वत:�या आसाभोवती िफरते व

सूय�भोवती िफरते असं मान�याने िकती तरी खगोलगणना िबनचूक करता

येतात हे �या�या ��ययास आलं. आप�या पूव�जांनी केले�या गिणती िवचारांना

बाजूला सा�न आप�या काळात�या पंिडतां�या खुळचट पौरािणक क�पनांना

नावं ठेवून तो �यां�यावर िचडत असे. काही बाबतीत तर तो आधुिनक होता.

समु�पय�टन, तसच िवधवापुन�ववाह, यांसार�या सामािजक बाबतीत तो न�या

मताचा होता.

िव��क�सन�या बैठकीत�या पा�ा�यांनी सुभाजीचं भरपूर कौतुक केलं.

१८३४ म�ये �यांनी सुभाजीला हवा असलेला ‘भू-गोल’ चांदीचा बनवून �याला

नजर केला. या िदवसाची जी हकीगत ‘एिशयािटक सोसायटी’ �या न�द वहीत

िमळते ती अशी : ‘सुभाजीला चांदीचा भू-गोल व दोन कलमदा�या असलेली

एक सुंदर व�तू भेट दे�यात आली. ित�यावर एका भारतीय पंिडत ‘िस�ा�त’

िशक�यासाठी �या भू-गोलाचा कसा उपयोग करावा हे आप�या िव�ा�य�ना

िशकवीत आहे असं िच� कोरलं होतं. कलमदा�यां�या खाली �थानका�या

मिहरपीवर बारा राशी-िच�हं कोरली होती व �यां�या खाली सं�कृत �ोकही

िलिहलेले होते. ही सुंदर व�तू सुभाजीला ग�हन�र-जनरल-इन-कौ��सल यांनी

योिजले�या बहुमान �संगी भरत दे�यात आली.’ *



सो�युर�या �तीक-�यव�थेचा िवचार १९६४ साली न�यानं मांड�याचा

�य�न दोन �� च िव�ानांनी केला : रोलंड बाथ� यानं ‘�तीक-�यव�थेची

मूलत�वं’³² या पु�तकात व देिरदा यानं एका �बंधात. देिरदाचं अ�यंत �भावी

पु�तक ‘�तीक-�यव�थेिवषयी’³³ याचं इं�जी भाषांतर गाय�ी च�वत� ��प�हाक

िहनं १९७७ म�ये �िस� केलं. या पु�तकातील देिरदाचा ‘सो�युर’ वरील िनबंध

हा आज�या एका �� च िव�ानाचे एका �े� भाषािव�ानीवरील िवचार या ��ीनं

फार मह�वाचा आहे.

सो�युरनं ‘�तीक’ या घटकात िनसग� व सं�कृती या दो�ही क�पांना

अिवभा�यपणे जोडलं आहे असं सांगून देिरदा िलिहतो : “बोलण ं(उ� चारण)

ही ि�या मानवी िवकासात �थम गणली गेली व लेखन दु�यम मानलं गेलं हे

खरं, पण उ� चारणाकडून लेखनाकडे जातानाच मानवाला �तीकांचं रह�य

कळलं. पण यामुळे एक िवरोध (difference) िनम�ण झाला. या िवरोधा�या

पोटी देकात�पासून�या त�व�ांनी ��येक व�तुमा�ात ��थती व गती यांना वेगळं

मानून गतीला ��थतीत गोठिव�याचा �य�न केला. �यूटननं गिणतात हा �योग

केला, आज चो��की हा भाषे�या बाबतीत असाच �योग करीत आहे. �ढ

धम�नी जसं नीतीचं काटेरी कंुपण उभा�न ख�या धम�त�वांना िवकसू िदलं नाही

तसं आजचे भाषािव�ानी भाषेला जु�या व न�या �याकरणी बंिदशी रचून �यांना

िवकसू न दे�याचा उप�म करीत आहेत. भाषे�या िजवंतपणाला, ित�या

िन�मती�मतेला कोणीही �पश� करीत नाही. याचं कारण भाषािव�ानाला

�थमपासूनच �विनशा�ाशी जोड�यात आलं यामुळे हा �कार झाला आहे.

माणूस हा �तीकं िलिहणारा, खोदणारा, �चतणारा �ाणी आहे असं सांगून

भाषािव�ानाचा अ�यास करणारं एक तरी पु�तक आहे का? या �तीकांत �याचा

संवाद, िवचार, िम�यं, क�प, �व�नं, इतकंच न�हे तर �याचा �विन, ताल, तान

इ�यादी सारं काही अंकुरतात.”

देिरदाचे हे िवचार वाचताना आठवण होते ती उमर ख�याम (उमर अल्-

ख�यामी, १०४८-११२६) या �िस� खगोल-गिणत�ा�या एका �बायाची. तो



�हणतो : “अय अस –िझ�- ए नादान... हे नादान, पोकळ शू�य! शा�ततेचा

आिण अनंततेचा शोध घे�या�या वेडानं, �हदकडून आले�या तु�या पोकळीतून

सं�यांची जी भुतावळ जागी झाली, ित�याशी मी मुकाबला केला... िन थकलो.

मग गु�नं सांिगतलं, आता यवनां�या भूिमतीचा अ�यास कर. पायथागोरस�या

अह�तानला उराशी ध�न रा�ंिदवस मी �या�या ‘पा�य’�या �बदूपुढील सं�या

गणायला बसलो... �या हूर�नी तर मला पार चीत केलं. आता ि�ये, तु�या

गालावर �ळणा�या रेशमी केशवलयांआड लपले�या या इव�याशा ितळाचं

कौतुक क�न तरी मला िवसावा िमळेल का?”

अ�यते�या अपार कृ�णिववरात िशर�यािशवाय स�याचं दश�न होण ंश�य

नसतं.         
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‘वृ�ी:’ हा श�द गिणती अथ�चा आहे. �याचा अथ� ‘वाढ’, ‘िवकास’ असा

आहे. �याचा िवकास �कवा वाढ होते असा पदाथ� िनसग� सृ�ीतला वृश-

वेली यासंारखा �कवा नदी-ओढा यासंारखा असतो. पािणनीचा

अ�यास-िवषय ‘भाषा’ होता. आप�या या अ�यास-िवषया�या अंतरंगात

�याला ितचं जे दश�न झालं ते ित�या सदैव नविन�मती�म त�वाचं. या

त�वाचंं �ोतक �हणून �यानंा हा श�द वापरला असं �हण�याचं धाडस मी

क� इ��छत आहे.

नदी ही �या�माणे पव�तात�या कुठ�यातरी अग�य दरीतून उगम पावते

व सदैव पुढे पुढे आपला माग� िवकिसत करीत जाते, तीरावर राहणा�या

�ाणी, वन�पती यानंा आप�यात सामावून, बाजू�या �देशानंा फल�ूप

करीत वाहत राहते, �याच�माणे भाषा आपला उगम गु�त ठेवून पुढील

िवकास साधत राहते. अिधकािधक िवशाल होत राहते...

-िदनेश द. माहुलकर
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