
स्वनविन्यास
स्वनवनवमिती,स्वनाांचे प्रयत्ाांिर आवि उच्चारिाांिरआधाररत िर्ि,स्वर-व्यांजन भेद आवि िैविष्ट्ये



स्वनविज्ञान

• स्वन व ां िा भाषेतील अर्िपूिि ध्वनी हे भाषेचे माध्यम असतात.प्रते्य व्यक्तीला पावहजे तेिढे ध्वनी मुखािाटे
वनमािि  रता आले तरी त्यापै ी र्ोडेच भाषेत िापरले जातात.वििाय ए ा भाषेत िापरलेले स्वन दुसऱ्या
भाषेत िापरले जातीलच असे नाही.उदा. मराठी भाषेतील ळ, र्, ष ,ज्ञ असे स्वन अन्य भाषेत िापरले जात
नाहीत.

• िििनात्म भाषाविज्ञानात  ोित्याही भाषेचा अभ्यास  रताना त्या भाषेतील स्वनाांचे िििन  रािे लार्ते.

• स्वनविज्ञान हे भाषेतील स्वनाांची मावहती देिारे स्वतांत्र व्याप िास्त्र असते. 

• प्रते्य स्वन  सा वनमािि होतो , त्यासाठी िावर्ांवियाांमधे्य  ोित्या हालचाली होतात,स्वन िातािरिात  सा
पसरतो,  ानाांना ऐ ू  सा येतो हे स्वनविज्ञान िोधत असते. 

• स्वनविज्ञानाच्या तीन िाखा आहेत.१.उच्चारि ें िीस्वनविज्ञान २. सांचारि ें िी स्वनविज्ञान ३.श्रिि ें िी
स्वनविज्ञान

• यापै ी उच्चारि ें िी स्वनविज्ञानाचा सांबांध भाषािास्त्रािीआहे. सांचारि ें िी स्वनविज्ञान भौवत िास्त्रािी
सांबांवधतआहे तर श्रिि ें िी स्वनविज्ञान िरीरिास्त्रािी सांबांवधत आहे.



ध्वनीवनवमितीची प्रविया

• बासरी, फ्ल्युट,के्लरोनेट,सनईअिी तोांडाने िाजिण्याची िादे्य तुम्ही पावहली असतील आवि
त्यातून येिारे मांजुळ स्वर ऐ लेही असतील.या िाद्याांत ए ा टो ाला तोांडाने हिा भरली
जाते आवि दुसऱ्या टो ाला हिा िाद्यातून बाहेर पडते.पि िाद्य म्हिजे  ाही नुसती हिा
िाहून नेिारी नळी नसते. िाद्याांतून िेर्िेर्ळे, मधुर असे स्वर ऐ ू येत असतात.प्रते्य सूर
 ाढताना िाद मुखािाटेिाद्याच्या नळीत हिा सोडतो आवि ती नळीतून बाहेर
पडण्यापूिी त्या नळीला असिारी िेर्िेर्ळी वििे हाताच्या बोटाांनी अलर्द बांद  रतो, 
उघडतो. त्यामुळे िाद्यातून सुरेल स्वर ऐ ू येतात.िाद्यातील हिेिर हाताच्या बोटाांनी वनयांत्रि
ठेिले  ी विविध स्वर वनमािि होतात हेच तत्व मुखािाटे ध्वनी वनमािि  रण्यामारे्ही आहे.

• मािूस तोांडातील हिेिर त्यासाठी तोांडातयाच िेर्िेर्ळ्या अियिाांनी म्हिजे िावर्ांवियाांनी
वनयांत्रि ठेित असतो.आवि ते अर्दी स्वाभावि पिे मािसा डून होत असते. म्हिजे
ध्वनीवनवमितीची क्षमता मािसा डे नैसवर्ि पिे असते.

• मुखािाटे वनमािि होिाऱ्या आवि भाषेत िापरया जािाऱ्या अर्िपूिि ध्वनीला त्या विविष्ट
भाषेतील स्वन म्हितात.



िावर्ांविय

• ना पुडी,ना ातील पो ळी

•ओठ,दात,दांतमूल,वजभ

• तोांडाची पो ळी,मृदू
टाळू, ठीि टाळू

• श्वासनवल ा, स्वरयांत्र, स्वरतांत्री, 
पडवजभ



िावर्ांवियाची आ ृती

• सोबतची आ ृती पाहा.

• ही िावर्ांिीयआहेत. म्हिजेआ ृतीत दाखिलेया
इां वियाांमुळे आपिध्वनी उच्चारू ि तो.

• आपि श्वासोश्वास रताना ना ािाटे श्वास घेतो
आवि तो आपया फुफुसात साठितो.

• ध्वनी उच्चारताना हा फुफुसातला साठिलेला श्वास
आपि मुखपो ळीतआितो आवि
आिश्य तेनुसार तो तोांडातून बाहेर फे ताना
 ां ठ,टाळू,दात, ओठ याांनी त्याच्या मार्ाित अडर्ळा
वनमािि  रतो.त्यामुळे मुखािाटे ध्वनी उच्चारले
जातात

• जर आपि मुखािाटे बाहेर पडिाऱ्या हिेला
अडर्ळा वनमािि  ेला नाही तर स्वर वनमािि
होतात.याउलट जर आपि बाहेर पडिाऱ्या हिेला
अडर्ळा वनमािि  ेला तर व्यांजने वनमािि होता.



उच्चारिाांनुसार होिारे स्वनाांचे प्र ार

• सघोष स्वन- जेव्हा  ां ठातील स्वरतांत्री ए मे ी ांच्या जिळ येतात तेव्हा  ां ठद्वाराची पो ळी
वनरूां द होते.त्यामुळे तोांडािाटे बाहेर पडिारी हिा स्वरतांत्री ांना घासून बाहेर पडते आवि
स्वरतांत्री  ां प पाितात अिा अिस्रे्त वनमािि होिाऱ्या स्वनाांना सघोष स्वन असे
म्हितात.उदा. ,र्

• अघोष स्वन – जेव्हा  ां ठातील स्वरतांत्री ए मे ी ांपासून र्ोड्या दूर असतात आवि हिा
तोांडािाटे बाहेर टा ताना स्वरतांत्री  ां प पाित नसतात तेव्हा अघोष स्वन वनमािि होतात.

• नावसक्यस्वन - ां ठातील पडजीभ जेव्हा घिात लोांबत असते तेव्हा  ां ठद्वार बांद होते. या
स्स्र्तीत उच्चार  रण्याचा प्रयत्  ेला तर हिा ना ािाटे बाहेर जाते आवि ना ाांतून
उच्चार होतो.त्याांना नावसक्यस्वन म्हितात.उदा.ि, न, म,ड्.

• मौस्ख स्वन- पडजीभ जेव्हा  ां ठद्वारािी ताठ उभी राहते तेव्हा नावस ावििर बांद होते
आवि  ेिळ  ां ठातून उच्चार होतात. याांना मौस्ख स्वन म्हितात. 



उच्चारि अियिाांची नािे ि स्र्ाने

• आपि जेव्हा बोलत असतो तेव्हा आपया बोलण्यातील प्रते्य स्वनाच्या वनवमितीमारे् ए मोठी यांत्रिा  ायि
 रत असते.ही यांत्रिा  मी जास्त िेर्ाने  ायि  रत असते.

• मुखवििरातून बाहेर पडिाऱ्या हिेला अडिले जाते त्या प्रवियेला प्रयत् असे म्हितात.तर हिा मुखवििरात
ज्या वठ ािी अडिली जाते त्या वठ ािाला उच्चारिस्र्ानम्हितात.

• स्वनवनवमिती उच्चारि स्र्ानआवि प्रय़त् या वन षाांिर अिलांबून असते. या दोन वन षाांिरआधारीत स्वनाांचे
िर्ी रिआता पाहायचेआहेत.

• त्यासाठी परत ए दा िावर्ांवियाांचीआ ृती पाहा.म्हिजे उच्चारि स्र्ान ि उच्चारि अियि नीट  ळतील.

• मुखवििरात िरच्या बाजुला असतो तो टाळू.टाळूचे दाताां डून घिाच्या वदिेने रे्यास िमाने दांतमूल, पुढची
 वठि टाळू,मार्ची  ठीि टाळू व ां िा मुधाि आवि मृदू टाळू असे ए ूि चार भार् असतात.

• मृदू टाळूच्या मारे् घिात लोांबिारी पडजीभ वदसते.

• मुखवििरात वजभआहे. वतच्या पुढील भार्ाला वजव्हाग्र,वजभ वजरे् सुरू झाली आहे त्या मुखवििरातील
भार्ाला वजव्हामूळम्हितात.वजव्हाग्रापासून मारे् घिाच्या वदिेन वजभेचे िमाने वजव्हाफल ,अग्र
वजव्हापृष्ठ, ें ि वजव्हापृष्ठआवि पश्च वजव्हापृष्ठ असे चार भार् असतात.



उच्चारि स्र्ानािर आधारलेले स्वनिर्ि

• स्वनाांच्या उच्चारिात उच्चारि स्र्ानाला म्हिजे मुखवििरात हिा जेरे् अडविली जाते त्या स्र्ानाला महत्त्व
असते.

•  ां ठ,मृदू टाळू, मुधाि, दांतमूळ,दात, ओठ, ही उच्चारिस्र्ाने आहेत.या स्र्ानाांिरूनस्वनाांचे िेर्िेर्ळे िर्ि
मानले जातात. त्याांचा पररचय  रून घेऊ.

१. ां ठद्वारीयस्वन-स्वरयांत्रातील  ां ठद्वारातून ज्या स्वनाचे उच्चारि होते तो  ां ठद्वारीय स्वन होय.उदा.ह् हा
 ां ठद्वारीय स्वनआहे.

२. मृदुतालव्यस्वन –वजभेचा मार्चा भार् िर उचलून मृदू टाळूच्या जिळ नेला जातो. अिा स्स्र्तीत वनमािि
होिाऱ्या स्वनास मृदुतालव्यस्वनम्हटले जाते.उदा.  ,ख,र्,घ हे म़दुतालव्यस्वनआहेत

३.मूधिन्यस्वन – या स्वनाांची वनवमिती होताना वजव्हाग्र प्रवतिेवष्टत  ेली जाते.आवित्याने टाळूच्या मूधाि या भार्ाला
स्पिि  ेला जातो.उदा. ट, ठ, ड,ढ,ि हे मूधिन्य स्वनआहेत.

४.तालव्यस्वन – वजभेचा पुढचा भार् म्हिजे अग्रवजव्हा ही  वठि टाळूला स्पषि  रते . अिािेळी वनमािि
होिाऱ्या स्वनाांना तालव्यस्वनम्हितात.उदा. चहा मढील च, जर् या िब्दातील ज तसेच ि, य हे तालव्यस्वन
आहेत.

५.दांतमूलीयस्वन- दांतमूल हे उच्चारिस्र्ानआवि वजव्हाग्र व ां िा वजभेचे टो हा उच्चारि अियि असता जे
स्वन वनमािि होतात ते दांतमूलीय स्वन होत.येरे् वजभेचे टो दांतमूलाांना स्पिि  रते ि हिा अडिली जाते उदा. 
त, र्,द,ध,न हे दांतमूलीय स्वनआहेत.



उच्चारिस्र्ानािर आधारलेले स्वनिर्ि

६.दांत्य स्वन-या स्वनाांच्या वनवमितीच्या िेळी दांतमूलाऐिजी िरचे दात हे उच्चारि स्र्ान असते.वजव्हाग्र हा
उच्चारि अियि असतो. ाहीव्यक्ती त,र्,द,ध,न या स्वनाांचे उच्चारि दांत्य पि  रतात.चिदार, चटई या
िब्दाांमधील च तसेच स हे स्वन दांत्यआहेत.

७.ओष्ट्यस्वन-ज्या स्वनाांचा उच्चार  रताना दोन्ही ओठाांचे साहाय्य होते ते स्वनओष्ट्यस्वनम्हिूनओळखले
जातात. प,फ,ब,भ ,म हे ओष्ट्यस्वन होत.

८. दांत्योष्ठ स्वन – फ या स्वनाचा उच्चार नेहमीचओष्ट्य होतो असे नाही.इांग्रजीतील Far,Cofee या िब्दाांतील
फ चा उच्चार ओष्ट्य नाही. ॉफी, साफ याांसारख्या िब्दाांतील फ चा उच्चार दांत्योष्ठ आहे. ारि येरे्
उच्चारिस्र्ान दोन्ही ओठ नाहीत तर िरचे दात िखालचे ओठ वमळून येरे् उच्चारिस्र्ान बनलेले आहे.त्यामुळे
असाप्र ारे उच्चारलेया फ या स्वनाला दांत्योष्ठ म्हिािे.



प्रयत्ाांिर आधाररत स्वनिर्ि

• स्वरयांत्रातून सघोष व ां िा अघोष स्वरूपात बाहेर पडलेली हिा मुखवििरात  ोठेतरी
अडिली जािे म्हिजे प्रयत्.

• ही हिा मुखवििरात  ोठेही पूििपिे अडविली रे्ली  ी त्या प्रयत्ाला अिरोध म्हितात. 
अर्ाित हिेची ही अडििू  ाही  ाळच होऊ ि ते.अडििु ीच्या या स्स्र्तील
अिरेधस्स्र्ती म्हितात. हा स्स्र्ती  धीअर्दी  मी म्हिजे न जाििण्याइत ीही असू
ि ते. धी ती जाििण्याइत ी मोठीही असू ि ते.

• उदा.  ाम हा िब्द उच्चारताना म ची अिरोधस्स्र्ती िून्यआहे. पि अम्मा असा िब्द
उच्चारताना म ची अिरोधस्स्र्ती जास्तआहे हे जाििते.

• हिेची अडििू व ां िा अिरोधस्स्र्ती दूर  ेली जाण्याच्या वियेलास्फोट असे म्हितात.

• प्रयत्ाांिर आधारलेले स्वनिर्ि प्रयत् , अिरोध आविस्फोट या तीन तत्वाांिर आधारलेले
आहेत.



प्रयत्ाांिर आधाररत स्वनिर्ि

• स्पििस्वन –मुखवििरातज्या स्वनाांच्या वनवमितीत प्रर्म अिरोध होतो आवि मर् त्याांचास्फोट होतो अिा
स्वनाांना स्पििस्वनम्हितात. उदा.  ,र्,ट,ड,प,ब हे स्पििस्वनआहेत. या स्वनाांच्या वनवमितीतस्फोटाला
महत्त्वअसते.त्यामुळे  ाही भाषािास्त्रज्ञ यालास्फोट स्वन व ां िा स्फोट स्वन असेही म्हितात.

• घषि स्वन- मुखवििरातआलेली हिा जर पूििपिे अडिली नाही, उलट मुखवििरात जी र्ोडीिी फट असेल
त्यातून ती बाहेर सारली रे्ली तर घषि स्वन वनमािि होतात.या स्वनाांच्या उच्चारिािेळी हिा मुखवििरातील
अियिाांना घासून बाहेर पडते म्हिून हे घषि स्वन ठरतात.उदा.ि, स हे घषि स्वनआहेत.तसेच इांग्रजीतील
फ Far सारख्या िब्दाांतील –हा घषि स्वनआहे.

• पावश्वि स्वन- बाहेर पडिाऱ्या हिेला मुखवििरात मधोमधअडर्ला वनमािम  ेला तर ती वजभेच्या दोन्ही
 डाांनी बाहेर पडते. अिािेळी वनमािि होिाऱ्या स्वनाांना पावश्वि स्वन म्हितात.ल,ळ हे पावश्वि स्वनआहेत.

•  ां वपत स्वन- वजभेचे टो टाळूच्या अर्दी जिळ नेले आवि तेरे् ते  ां पन पािले  ी अिा स्स्र्तीत  ां वपत
स्वन वनमािि होतात.उदा. र हा  ां वपत स्वनआहे.

• स्पििसांघषी स्वन- ाहीस्वनाांच्या उच्चारिाांचा आरांभ स्पििस्वनाांप्रमािे म्हिजे अिरोध होऊन होतो.स्पिि स्वन
वनवमितीत अिरोधस्स्र्तीच्या पाठोपाठ लरे्चस्फोट व्हािा लार्तो.पिअसास्फोट चट न न होता तो हळूहळू
होत रे्ला असता जे स्वन वनमािि होतात त्याांना स्पिि सांघषी स्वन म्हितात. उदा.च,ि,ज,झ हे स्वन



प्रयत्ाांिर आधाररत स्वनिर्ि

• अनुनावस स्वन – अनुनावस स्वनाांची वनवमिती स्पििस्वनाांप्रमािेच होते. स्पििस्वनाांच्या वनवमितीच्या िेळी
नावस ा वििर बांद असते.ते खुले ठेिले  ी अनुनावस स्वन वनमािि होतो. ड्., ि्,न्,म् हे अनुनावस स्वन
आहेत

• तावडत स्वन- वजभेचे टो टाळूच्या अर्दी जिळ नेले आवि तेरे्  ां वपत स्वनाांच्यािेळी  रतो तसे अने 
आधात न  रता ए चआघात  ेला तर तावडत स्वन वनमािि होतात.उदा. सड व ां िा घोडा मधील ड हा
तावडत स्वनआहे.

• महाप्रािस्वन-हिेचा लोट मुखवििरातून बाहेर पडून उत्पन्न झालेया स्वनाला प्राि म्हितात . ज्या स्वनाांच्या
उच्चारिाांच्या िेळी हिा जोराने बाहेर लोटली जाते म्हिजेचज्या व्यांजनाांच्या उच्चारिात हिेचा लोट वमसळला
जातो त्याांना महाप्रािस्वन म्हितात उदा. ह, आवि  ोित्याही व्यांजनात ह वमसळला  ी होिारी व्यांजने
म्हिजे ख,फ,ढ, ठ ,र्, ि, ष ही सर्ळी महाप्रािस्वन असतात

• अल्पप्रािस्वन-ज्या व्यांजन स्वनाांच्या उच्चारिाांत बलिान हिेचा झोत नसतो त्याांना अल्पप्रािस्वन म्हितात. 
उदा.ह न वमसळलेले स्वन अल्पप्रािअसतात उदा.  ,प,ट,ज,च,त ,स हे अल्प्प्राि स्वनआहेत.



स्वरआवि व्यांजन स्वन –भेद,प्र ार

• ज्या स्वनाांच्या उच्चारिाच्यािेळी मुखवििरात प्रत्यक्षस्पिि न होता हिा बाहेर जाते ते स्वर स्वन होत.

• अ,आ,इ,ई,उ,ऊ,ए,ऐ,ओ,औहेस्वरस्वनआहेत  ारि त्याांच्या उच्चारिाच्यािेळी हिा मुखवििरात अडविली

जात नाही.

• व्यांजनवनवमितीच्या िेळी हिा मुखवििरात एखाद्या िाांवर्वियाच्या सहाय्याने अडविली जाते आवि मर् वतचा
स्फोट  ेला जातो. ,ख,र्,घ िरै्रे ज्ञ पयंतचे स्वन ही व्यांजने आहेत.

• स्वरआवि व्यांजन स्वनाांच्याबाबतीत भेद दाखिण्यासाठी ए परांपरार्त र्म मानले जाते. ते म्हिजे
उच्चारि सहाय्य.व्यांजनस्वनाांचे उच्चारि सामान्यतः स्वरस्वनाांच्या सहाय्याखेरीज होऊ ि त नाही.याउलट
स्वरस्वनाांचे उच्चारि  ोिाच्याही सहाय्याखेरीज होते.

• शु्रतीर्म्यतेच्या दृष्टीनेही स्वरआवि व्यांजन स्वनाांमधे्य भेद वदसतो. स्वर हे अवध शु्रतीर्म्य असतात. त्यामानाने

व्यांजन  मी शु्रतीर्म्य असतात.



स्वरस्वनाांची िैविष्ट्ये

• स्वरस्वन प्रिाही असतात म्हिजे त्याांचे उच्चारि दीघि ाळपयंत लाांबिता येते.

• स्वर हे मुखर व ां िा शु्रतीर्म्य असतात

• स्वरस्वनाांच्या उच्चारिाला व्यांजन स्वनाांच्या मदतीची र्रज नसते.

• स्वरस्वनाांच्या उच्चारिात हिा मुखवििरात  ोठेही उच्चारिस्र्ान आवि उच्चारि अियि
याांचा साक्षात स्पिि होऊन अडिलेली नसते.

• स्वरस्वन हे सामान्यतः सघोष असतात.

• स्वरस्वनाांचे उच्चारि लाांबिता येत असयाने स्वराांचे ऱ्हस्वआवि दीघि असे दोन प्र ार
पडतात उदा.अ,आइ,ई, उ,ऊ



स्वराांचे प्र ार व ां िा िर्ि

• अधिस्वर-ज्या स्वनाांच्या उच्चारिात येिार अडर्ळा अर्दी  मीत  मी असतो त्याांना व्यांजन न म्हिता
अधिस्वर असे म्हितात. उदा.य,ि

• अग्रस्वर-ज्या स्वराांचा उच्चार होताना वजभेचे अग्र टाळूच्या वदिेने उचलले जाते त्या स्वराांना अग्रस्वर
म्हितात. उदा. इ

• मध्यस्वर-ज्या स्वराचा उच्चार होताना वजभेचा मध्यभार् टाळूच्या वदिेने उचलला जातो तो मध्यस्वर. उदा.अ

• पश्चस्वर –ज्या स्वराचा उच्चार होताना वजभेचा मार्ील भार् टाळूच्या वदिेने उचलला जातो तो पश्चस्वर . 
उदा.उ

• उच्चस्वर- जीभ जर  ोित्याही स्वराचा उच्चार  रताना टाळूच्या वदिेने जास्त िर उचलली रे्ली तर तो त्या
स्वराचा उच्चस्वर होतो.

• मानस्वर-ज्या स्वराांच्या स्वरूपाबद्दल वनवश्चती असते म्हिजे  ोित्याही प्र ारचा मतभेद नसतो त्याांना
मानस्वरम्हितात.हे स्वर वनवश्चत मानून भाषेतील अन्यस्वराांचे मूयमापन  रता येते. उदा. इ, ए, ऍ, आ, 
उ,ओ, ऑ हे मानस्वर ठरतात.



डॅवनयल जोन्सचा स्वरचौ ोन

ए उ उच्च

ऍ ओ उच्चतरमध्य

ऑ वनम्नतरमध्य

आ आ वनम्न

इ,ए,ऍ,आ,उ,ओ,ऑआविआघात युक्तआ हे आठ
मानस्वर डॅवनयल जोन्स या भाषािास्त्रज्ञाने ए ा
वत्र ोिाच्या सहाय्याने आलेस्खत  ेले. यालाच
डॅवनयल जोन्सचा स्वरचौ ोन असे
म्हितात. ाहीजित्याला स्वरवत्र ोि असेही
म्हितात.

वजभेचा अग्र,पश्च या आ ृतीत वदसतो. 

इ चा उच्चार  रताना वजभेचा अग्र टाळू डे
उचलला जातो.

उ चा उच्चार  रताना वजभेचा िेिटचा भार्
टाळू डे उचलला जातो.

ए,ऍ,हे उच्चार  रताना वजभेचा मध्यभार् टाळू डे
उचलला जातो.

ओअसे म्हिताना वजभेचा मध्यभार् बराच िर
उचलला जातो.

ऑआविआ हे उच्चार  रताना वजभ टाळूच्या
वदिेने िर उचलली जात नाही तर खाली ढ लली
जाते.

अग्र

पश्च

इ



धन्यिाद!


