
महर्षी दयानंद महाविद्यालय ,  परळ ,  म ंबई
तृतीय िर्षष  मराठी - सत्र ५

अभ्यासपवत्रका ७ - भार्षाशास्त्र

घटक ३

रूवपमविन्यास/पददमविन्यास

सहा. प्रा. आशा क ं भार



रूवपमविचार /पददमविचार
भार्षेतील  पदांची  रचना ,  व्यिस्था  ककंिा  वस्थतीचा  अभ्यास .

• द, आ, र, प ............स्िवनम हा अथषभेदक असतो.

• दार आवि पार .............स्िवनमसमहू अथषिाहक असतो

• उदा. दार आवि पार या स्िवनमरचना सिाषत लहान आवि

अथषपूिष आहते

• या रचनांना रूवपका म्हितात. यांना पद म्हिता येत नाही

• उदा. पार खूप मािसं उभी होती.

दार कोिी आलंय का?

• पारािर खूप मािसं उभी होती.

• दारािर कोिी आलंय का ?

• या पदांत तीन रूवपका आहते

• पार + आ + िर / दार + आ + िर

• पार या शब्दाचे विघटन – प् + आ + र्  

• (असे स्िन वमळतात पि तयांना भावर्षक अथष नाही)

• माळािर हात असेच राबिार!

• भाळािर काय वलवहले आह ेक िास ठाऊक ?

• माळािर/भाळािर – पद

• माळ फार उजाड आह.े

• माळ/भाळ – शब्द आवि अथषदषृ्ट्या विघटन अशक्य 

म्हिून रूवपका

• पाऊस – पा + ऊस

• पांड रंग – पांड  + रंग

• अहमदनगर – अहमद + नगर

• भार्षेच्या अभ्यासकाने भार्षेचे पूिषग्रह बाळगता कामा नय.े

• भार्षेच्या (पद) – भार्षा + ए + च्या (रूवपका)

• भार्षा संस्कृतीचा अविभाज्य घटक असते



शब्द ि रूवपका

• शब्द हा िाक्यातील एक अथषघटक असतो.

• शब्द अनेकाियिी असतात.

• शब्दामध्ये एक ककंिा एकापेक्षा अविक अथषघटक असू शकतात.

• अनेक अथषघटक असिाऱ्या शब्दाचे विभाजन करिे शक्य
असते.

• उदा. कायषकारिभाि – कायष, कारि, भाि

• एकच अथषघटक असिाऱ्या शब्दांचे विभाजन शक्य नसते.

• उदा. हुशार-हुशार, गोड-गोड, िाक्य-िाक्य इतयादी.

• एकच अथषघटक असिारे भावर्षक रूप शब्दही असते आवि
रूवपकाही असते.

• शब्द/पद रूवपकेपेक्षा मोठा असतो. शब्द रूवपकेत सामािला जाऊ
शकत नाही.

• उदा. मोहनने चचंचा पाडल्या.

• शब्दाच्या सीमारेर्षा रूवपकेच्या सीमारेर्षेशी ज ळिाऱ्या असत
नाहीत.

• उदा. मराठी विर्षयाचे विद्याथी

• रूवपका ही अंवतम अथषघटक असते.

• रूवपका एकाियिी असत.े

• रूवपकेमध्ये एकच एक अथषघटक असतो

• रूवपकेचे विभाजन करिे शक्य नसत.े

• उदा. काम, झाड, गाि, वनसगष इतयादी.

• एकाियिी अथषघटक असिारे शब्द तेिढेच रूवपका असतात.

• उदा. तलाि, कडू, शब्द इतयादी

• रूवपका शब्दापेक्षा लहान असते. रूवपका शब्दात सामािून

जािारी असते.

• उदा. मोहन-ने, चचंच-आ, पाड-ल्-या

• रुवपकेच्या सीमारेर्षा शब्दाच्या सीमारेर्षेशी ज ळिाऱ्या असू

शकतात

• उदा. मराठी, विर्षय-आ-च-ए, विद्या-अथष-ई



अनेक अथषघटक असिारे शब्द (अनेकाियिी 

शब्द) ि तयांच्या रूवपका

• कायाषन भि – कायष, आ, अन भि

• हस्तवलवखत – हस्त, वलवखत

• भार्षाशास्त्र – भार्षा, शास्त्र

• कातरिेळ – कातर, िेळ

• आदरांजली – आदर, अंजली

• महान भािपंथ – महान, अन भि, पंथ

• दरूदशषन – दरू,दशषन

एकच अथषघटक असिारे शब्द (एकाियिी

शब्द) ि तयांच्या रूवपका

• वभन्न - वभन्न

• भाजी - भाजी

• वचन्ह - वचन्ह

• अंतर - अंतर

• झाड - झाड

• आंबा - आंबा

• चररत्र - चररत्र

पद- व्याकरविक प्रदिया करून िाक्यात िापरलेले शब्द

शब्द – व्याकरविक प्रदिया न झालेले, शब्दकोशातील शब्द, मूळ/केिल शब्द

रूवपका - व्याकरविक रूपातल्या शब्दाचे सिाषत लहान, अविघटनक्षम आवि अथषपूिष रूप म्हिजे ‘रूवपका’

भार्षेतील पदांचचे विघटन रूवपकांमध्ये होत.े रूवपकांपासूनच पद वनर्मषती होत.े रूवपका भार्षेतील सिाषत लहान

घटक असतो. रूवपकांचे विघटन करता येत नाही. रूवपका भार्षेतील अंवतम अथषपूिष घटक असतात. रूवपका ही

व्याकरिाचा मूल घटक आह.े रूवपमविचार भार्षेच्या अथाषशी संबंवित विचार असतो



रूवपकांचे  दोन प्रकार

• म क्त रूवपका – ज्या रूवपका िाक्यात स्ितंत्रपिे यऊे शकतात, तयांना स्ितःचा अथष

असतो तयांना म क्त रूवपका म्हितात.

• उदा. झाड, मोहन, डोंगर, भोजन, वनसगष, मािूस, प स्तक इ.

• बद्ध रूवपका – ज्या रूवपकांना स्ितःचा अथष नसतो, ज्या िाक्यात स्ितंत्रपिे यऊे

शकत नाहीत, नेहमी द सऱ्या रूवपकांच्या आश्रयाने िाक्यात यतेात अशा रूवपकानंा

बद्ध रूवपका असे म्हितात.

• उदा. झाडाला, मोहनने, डोंगराला, भोजनाचा वनसगाषने, मािसाचा, प स्तकाला इ.



भार्षेत रूवपकांच्या  रचना पद्धतीला महत्त्ि असते

• रूवपकांचा केिळ समूह अथष व्यक्त करीत नाही, तर रूवपकांची विवशष्ट रचना असिारा समूह

अथष व्यक्त करू शकतो. रूवपकांमध्ये आिश्यक बदल करून पदवनर्मषती केली जाते आवि

तयांची विवशष्ट िमाने रचना केल्यास अथषपूिष िाक्य तयार होत.े

• उदा. मी आई साप ददस असे वलवहल्यास तयातून नेमका अथषबोि होत नाही. पि,

‘माझ्या आईला साप ददसला’ असे वलवहल्यास तयातून वनवित अथषबोि होतो.

• ‘म लाकड’े, ‘दिेळातील’ अशा समासय क्त रचना

• ‘शहािी म ल’े, ‘लाल साडी नेसलेली स्त्री’ यांसारख्या पदबंिातमक रचना

• ‘मी आज शाळेत जातो’, ‘वतला गािे म्हिायला आिडते’ यांसारख्या िाक्यातम रचना



रूवपका -रूवपम -रूवपकांतर

• रूवपका – भारे्षतील सिाषत लहान, अंवतम ि अथषपूिष भावर्षक घटकाला ‘रूवपका’ म्हितात.

• रूवपम - रूवपका भारे्षत प्रतयक्ष िािरत असतात तयािरून समान कायष करिाऱ्या रूवपकांचा एक

गट मानता येतो. भार्षेत असे असंख्य गट असतात. रूवपकांच्या अशा गटाला ‘रूवपम’ असे

म्हितात.

• रूवपम हे गटिाचक नाम असते. रूवपम काल्पवनक असतो. अमूतष असतो. तो प्रतयक्ष भारे्षत िािरत

नाही. प्रतयक्ष भारे्षत िािरत असतात तया विवशष्ट रूवपम गटातील रूवपका.

• उदा. ‘दऊेळ’ ही एक रूवपका आह.े भार्षेत िािरताना किी वतचे रूप ‘दऊेळ’ असते तर किी

‘दिेळ’ असत.े (मी एक दऊेळ पावहल,े मी दिेळात जाते) यािरून ‘दऊेळ’ हा एक रूवपम असून

‘दऊेळ’ ि ‘दिेळ’ ककंिा ‘दिेळात’ अशा दोन रूवपका तया रूवपम गटात िािरतात.

• पाऊस – पािस, ऊन-उन्ह, आंबा-आंब्या इतयादी.



• रूवपकांतर - एका रूवपम गटामध्ये समाविष्ट असलेल्या रूवपकांना तया विवशष्ट रूवपमाची

‘रूवपकांतरे’ असे म्हितात. रूवपकांतर ही संकल्पना रूवपमाच्या संदभाषतच िापरली जात.े रूवपका

आवि रूवपकांतर एकच होत तर रूवपम हा पूिषपिे काल्पवनक असतो.

• रूवपम हा तयाच्या गटात िािरिाऱ्या रूवपकांतरांचा वनदशे असतो. भार्षाविर्षयक लेखनामध्ये

रूवपम हा नेहमी मवहरपी कंसामध्ये दाखविलेला असतो तर रूवपकांतराचे लेखन दोन वतरप्या

रेर्षांमध्ये करतात.

• उदा. { दऊेळ } - / दउेळ /, / दिेळ /

{ आम्ही } - / आम्ही /, / आम्हा /, / आम /

{ त म्ही } - / त म्ही /, / त म्हा /, / त म /

{ उंदीर } - / उंदीर /, / उंदर /



रूवपम विश्लेर्षिाची तत्त्िे

उच्चारिांच्या विभाजनाने प्राप्त झालेल्या रूवपकांचे रूवपमांमध्ये िगीकरि कसे कराियाचे हे जािून

घेऊ. रूवपकांची रूप (Form), अथष (Meaning) आवि विवनयोग (Distribution) या दषृ्टींनी त लना

करून पाहता प ढीलप्रमािे रूवपम गट वमळतात.

१. रूप एकः अथष एकः एक ककंिा समान विवनयोग – काही रूवपका रूपदषृ्ट्या समान असून तयांचे

अथषही समान असतात. तयांचा विवनयोगही अगदी समान असतो, अशा रूवपकानंा एक रूवपम

मानायला काहीच हरकत नसत.े

उदा. ‘किी’, ‘किीचा’, ‘किीला’, ‘किीसाठी’ या उच्चारिातील १.किी २.किी. ३.किी ४. किी

या रूवपका रूप आवि अथष या दोन्ही बाबतीत एकसारख्या आहते. विवनयोगाच्या बाबतीतही

तयांच्यात काहीच फरक नाही. तयाम ळे ‘किी’ या एका रूवपम गटात या चारही रूवपकांचा समािेश

करता येतो.

इतर उदारहिे, रिी-रिीचा-रिीला, ग रूचा-ग रूला-ग रूसाठी, ज्ञानाचा-ज्ञानाला-ज्ञानासाठी इतयादी.



२. रूप वभन्नः अथष वभन्नः वभन्न विवनयोगः व्यिच्छेदक ककंिा िैिम्यषय क्त विवनयोग – काही रूवपका

रूपदषृ्ट्या आवि अथष दोन्ही दषृ्टीने वभन्न असतात. तयांचा विवनयोगही पूिषपिे वभन्न असतो, अशा

रूवपकांना एक रूवपम गटात समाविष्ट करता येत नाही. तयांचे रूवपम वभन्नच मानािे लागतात.

उदा. हत्ती, झाड, चभंत, मी, आम्ही, तू, त म्ही, रमा इतयादी

३. रूप वभन्नः अथष एकः पूरक विवनयोग – काही रूवपका रूपदषृ्ट्या वभन्न असतात पि तयांचा अथष एकच

असतो. अशा रूवपकांचा विवनयोग जर पूरक असेल तर तयांना एका रूवपम गटात समाविष्ट करता येते.

उदा. इंवललशमिील नामांच्या अनेकिचनाचे प्रतयय. ‘ब क’ – ‘ब क्स’, ‘डॉग’ – ‘डॉलज’, ‘हाऊस’ – ‘हाउवजज’

या भावर्षक रूपांमध्ये अनेकिचनांच्या ‘स’, ‘ज’, ‘इज’ या रूवपका आहते. तया रूपदषृ्ट्या वभन्न आहते, पि

तया सिाांचा अथष एकच आह.े तसेच तयांचा विवनयोगही पूरक आह.े तया अनेकिचनाचा अथष व्यक्त करतात.

म्हिून तयांचा अनेकिचनाचे प्रतयय या एका रूवपम गटात समािेश करता येतो. अथाषची समानता ही एक

रूवपम असण्याची म ख्य अट आहे आवि ती इथे पाळली जात.े

याचप्रमािे, दऊेळ-दिेळ, उंदीर-उंदर, जा-गे (गेला), ये-आ (आला) इतयादी.



४. रूप वभन्नः अथष एकः िैकवल्पक ककंिा म क्त विवनयोग – काही रूवपका रूपदषृ्ट्या वभन्न असतात.

तयांचा अथष मात्र एकच असतो. पि तयांचा विवनयोग िैिम्यषय क्त नसतो तर तयांच्यात िैकवल्पक पयाषय

असतो. तेव्हा अशा रूवपकांचा समािेशही एका रूवपम गटात करता येतो.

उदा. ‘रामाने’, ‘रामानी’, ‘रामानं’ या भावर्षक रूपांतील ‘ने’, ‘नी’, ‘नं’ या रूवपका रूपदषृ्ट्या वभन्न

आहते. पि तयांचा अथष मात्र एकच आह.े प्रतयेक व्यक्ती आपल्या बोलीप्रमािे यातील क ठलीही रूवपका

िापरू शकत.े क्ववचत एकच व्यक्ती एकदा एक रूवपका, द सऱ्या िेळी द सरी रूवपकाही िापरू शकत.े

तयाअथी तयांच्यामध्ये िैकवल्पक पयाषय आह.े तयाम ळे तयांना स्ितंत्र रूवपम मानता येिार नाही. या

तीनही रूवपकांना एकाच रूवपमाची रूवपकांतरे मानता येते.

याचप्रमािे, रामाचे-रामाच,ं माझ्यान-ेमाझ्यानी-माझ्यान,ं दशेाने-दशेानी-दशेानं ही स द्धा िैकवल्पक

ककंिा म क्त विवनयोगाची उदाहरिे आहते.



रूवपकांतराचे  प्रकार

• स्िवनमाश्रयी रूवपकांतर – जी रूवपकांतरे विवशष्ट स्िवनमांशीच सयंोग पाितात ककंिा तयांच्या आश्रयाने जोडली

जातात, अशा रूवपकांना ‘स्िवनमाश्रयी रूवपकांतर’ असे म्हितात.

• उदा. मराठीतील नकारदशी शब्दांच्या रूवपम गटातील ‘अन’् आवि ‘अ’ ही रूवपकातंरे विवशष्ट स्िवनमांनाच जोडून

येतात. जसे की ‘अन्’ हे रूवपकांतर स्िरस्िवनमाला जोडून येते आवि ‘अ’ हे रूवपकातंर व्यंजनस्िवनमालाच जोडून

येते.

• अन्-आचार-अनाचार, अन्-ओळखी-अनोळखी, अ-पचन-अपचन, अ-रवसक-अरवसक याप्रमािे ‘अन्’ ि ‘अ’ ही

रूवपकांतरे विवशष्ट स्िवनमांशीच संयोग पाितात ककंिा तयांच्या आश्रयानेच जोडली जातात. अशा रूवपकांना

स्िवनमाश्रयी रूवपकांतरे असे म्हितात.

• उदा. ‘च’ या रूवपमाची एक दन्ततालव्य ‘च’ आवि द सरे दन्तय ‘च’ अशी दोन रूवपकांतरे आहते. यापैकी दन्ततालव्य

रूप ‘ई’ ि ‘य’ (रामाची-रामाच्या) या ििाषपूिी येते. तर दन्तय रूप अन्य ििाांपूिी येत.े (उदा. ‘ए’ या ििाषपूिी यतेे

जसे की, ‘कामाच’े) विवशष्ट स्िवनमांशीच ही रूवपकांतरे संयोग पाितात म्हिून तयांना स्िवनमाश्रयी रूवपकांतरे असे

म्हितात.

• उदा. इंग्रजी भार्षेतील अनेकिचन या रूवपमाचा विचार करता ‘स्’, ‘ज्’, ‘इज’् ही रूवपकांतरे स द्धा विवशष्ट

स्िवनमांशीच जोडली जातात, तयाम ळे ही रूवपकांतरेदखेील स्िवनमाश्रयी रूवपकातंरेच होत. जसे की ‘ब क्स’्,

‘डॉलज’्, ‘हाउवजज’्, ‘स्टोरीज’्, ‘मॅन्गोज्’, ‘पेवन्सल्स्’, ‘कॅटस्’, ‘रोवजज्’ इतयादी.



• रूवपमाश्रयी रूवपकांतर - जी रूवपकांतरे विवशष्ट रूवपमांशीच संयोग पाितात ककंिा तयांच्या आश्रयाने

जोडली जातात, अशा रूवपकांना ‘रूवपमाश्रयी रूवपकांतर’ असे म्हितात.

• उदा. ‘समोरचा’ आवि ‘मिला’ या शब्दांतील अन िमे ‘चा’ ि ‘ला’ ही रूवपकांतरे दियाविशेर्षि

अव्ययाचे विशेर्षिांत रूपांतर करण्याचे व्याकरविक कायष करतात. कायष एकच आह,े पि ‘चा’ हे

रूवपकांतर ‘समोर’ या दियाविशेर्षि अव्ययाप ढे तर ‘ला’ हे रूवपकांतर ‘मध्ये’ या दियाविशेर्षि

अव्ययाप ढे येते. म्हिजेच विवशष्ट रूवपमांच्या आश्रयानेच ही रूवपकांतरे संयोग पाितात. अशा

रूवपकांना रूवपमाश्रयी रुवपकांतरे म्हितात.

• उदा. ‘जा’ या िातूचे भूतकाळी रूप ‘गे’ असे होते. ‘ये’ या िातूचे ‘आ’ असे रूप होते. अशी रूपे फक्त

विवशष्ट रूवपमांच्या बाबतीतच होत असल्याने तयांना ‘रूवपमाश्रयी रूवपकांतर’ असे म्हितात.

• उदा. जा-जातो-गेलो, हो-होईल-झाले, ये-येतो-आला, कर-करतो-केले इतयादी. तसेच इंग्रजी भारे्षतील

रन-चाईल्ड-वचल्डरन हे रूवपमाश्रयी रूवपकांतराचे उदाहरि होय.



• शून्य रूवपकांतर – मराठीत बहुतेक नामांचे अनेकिचन करण्यासाठी अनेकिचनाचे प्रतयय असतात.

परंत सिषच नामांना अनेकिचनाचे प्रतयय लागत नाहीत. उदा. ‘किी’ या नामाचे अनेकिचन ‘किी’

असेच राहत.े येथे प्रतयय प्रतयक्ष ददसत नसला तरी तयाचे अवस्तति गृवहत िरले जात.े हा अदशृ्य प्रतयय

म्हिजेच ‘शून्य प्रतयय’ होय.

• म्हिूनच िरील नामाच्या बाबतीत काहीही प्रतयय लागत नाहीत असे न म्हिता, शून्य प्रतयय लागतो

असे म्हटले जाते. हा शून्य प्रतयय इतर अनेकिचनी प्रतययांच्या जोडीने अनेकिचनाचे रूवपकांतर म्हिून

दाखविता येतो. अशा शून्य प्रतययालाच ‘शून्य रूवपकांतर’ असे म्हितात.

• मराठीतील अनेकिचन या रूवपमाच्या रूवपकांतराबरोबरच शून्य रूवपकांतरही वमळते. उदा.

{मराठीतील अनेकिचन} - /आ/, /ई/, /ए/, /या/, / o / इ.

• मराठीतील ‘प रूर्ष’, ‘ग रू’, ‘केस’, ‘किी’, ‘पेरू’, ‘वचकू’, ‘दगड’ या रूवपकांचे अनेकिचन अन िमे ‘प रूर्ष’,

‘ग रू’, ‘केस’, ‘किी’, ‘पेरू’, ‘वचकू’ असेच राहते. अनेकिचनाचे कायष घडूनही शब्दाच्या रुपात बदल

घडत नाही. तो बदल अदशृ्य स्िरुपात असतो. यालाच ‘शून्य रूवपकांतर’ असे म्हटले जाते. गवितात

शून्यदशषक म्हिून / o / असे वचन्ह िापरतात म्हिून हे शून्य रूवपकांतर दाखविण्यासाठी िापरले जात.े



रूवपमांचे  प्रकार

१. अनन्यसािारि रूवपम – जेव्हा एखादे रूवपम एक ककंिा अतयंत मयाषददत अशा संदभाषत िापरले

जाते ककंिा विवशष्ट रूवपमावशिाय भारे्षत क ठेच आढळत नाही, अशा सिषसािारिपिे विवनयोग न

होिाऱ्या रूवपमाला ‘अनन्यसािारि रूवपम’ असे म्हितात. अशा रूवपमांना स्ितःचा असा वनवित

अथषही नसतो. रूवपमविचारात भावर्षक रूपाच्या अथाषला महत्त्ि असते.

उदा. ग ती (घरग ती), तंडि (भांडितंडि), खंडा (हातखंडा), भडी (भडीमार), िाय (िायफळ),

विल्हे (विल्हिेाट, अकारविल्ह)े, पांढराफटक, सरळसोट, ि िांिार, बेफाम इतयादी.

२. वमलन रूवपम - एखादा रूवपम दोन वनरवनराळ्या रूवपमांच्या वमश्रिाने बनलेला असतो तयाला

‘वमलन रूवपम’ असे म्हितात.

उदा. मराठीतील दियापदांना लागिारे ‘ओ’, ‘ए’ (बसतो, बसते) हे प्रतयय ‘चलंग’ आवि ‘िचन’ या

दोहोंचेही कायष करतात. म्हिूनच तयांना वमलन रूवपम असे म्हितात.



३. आशयसूचक रूवपम – काही रूवपमांना स्ितःचा वनवित अथष असतो, म्हिजे ते व्यिहारातील

पदाथाांचा वनदशे करतात. अशा रूवपमांना ‘आशयसूचक रूवपम’ असे म्हितात.

उदा. हात, इच्छा, झाड, गित इ. रूवपमांचे उच्चारि करताच तयातून विवशष्ट अथाषचा बोि होतो.

म्हिून ते आशयसूचक रूवपम होत. आशयसूचक रूवपम म्हिजेच ‘िात’ू ककंिा ‘मूलरूप’ होत.

४. कायषसूचक रूवपम – काही रूवपमांना स्ितःचा अथष नसतो. म्हिजे ते व्यिहारातील कोितयाही

मूतष-अमूतष पदाथाषचा वनदशे करत नाहीत. पि ते वनरवनराळ्या साथष रुपांना जोडण्याचे कायष करतात.

तयांच्यातील संबंि स्पष्ट करण्याचे कायष करतात. अशा रूवपकांना ‘कायषसूचक रूवपम’ असे म्हितात.

उदा. मराठीतील विभक्तीचे प्रतयय ‘ने’, ‘ला’, ‘चा’ इतयादी. या रूवपमांना स्ितःचा अथष नाही. पि ते

वनरवनराळ्या साथष रूपांना जोडण्याचे कायष करतात, तयांच्यातील संबंि स्पष्ट करण्याचे कायष करतात.

कायषसूचक रूवपम म्हिजेच ‘प्रतयय’ होत.



रूवपम प्रदिया

१) योग प्रदिया – या प्रदियेमध्ये िातूमध्ये काहीतरी भर पडत असत.े म्हिजेच िातंूना प्रतययांची जोड

वमळते. तयािरून तयाचे खालील प्रकार पडतात.

अ) प्रतयय प्रदिया – योग प्रदियेचा हा एक म ख्य प्रकार आह.े चार प्रकारचे प्रतयय िातूंना लागू

शकतात. ते प ढीलप्रमािे आहते.

• पूिषप्रतयय – हे प्रतयय नेहमी िातंूच्या आरंभी येतात. दियारूप िातूंच्या पूिी ते आल्यास तयांनाच

‘उपसगष’ म्हितात. पूिष प्रतययांनी िातूच्या अथाषमध्ये भर पडत.े

उदा. पडजीभ, बेपिाष, नालायक, बेजबाबदार इतयादी.

• मध्यप्रतयय – हे प्रतयय िातूच्या अंतभाषगात येत असतात. मराठी भार्षेमध्ये अशाप्रकारचे प्रतयय

आढळत नाहीत. परंत , अरेवबक, वहबू्र भार्षेत मध्य प्रतयय सराषस आढळतात.

उदा. ‘क-त-ब’ हा अरेवबकमिील खंवडत दियािातू आह.े तयाला मध्य प्रतयय लागून

तयापासून ‘वयवक्तब’ (तो वलवहतो), ‘वतवक्तब’ (ती वलवहते), ‘काताब’ (तयाने वलवहले) अशी रूपे

वमळतात.



• उत्तर प्रतयय – हे प्रतयय िातूच्या नंतर येतात. मराठीतील सगळे विकारी प्रतयय हे उत्तर प्रतयय

आहते.

उदा. शाळेत, घराचा, बसला, तयाचे, रामने इतयादी. मराठीतील सािक प्रतययही उत्तर प्रतयय

म्हिूनच येतात. जसे की कमाई, पाटीलकी, चपळाई इतयादी.

• अवतररक्त प्रतयय – मराठीत पदविचारात अवतररक्त प्रतयय महत्त्िाचे मानले जात नाहीत. अवतररक्त

प्रतयय म्हिजेच ‘खंवडताविष्ठीत स्िवनम’ होत. ‘बलाघात’, ‘स्िराघात’, ‘नावसक्यकरि’, ‘मात्राकाल’

हे सिष अवतररक्त प्रतयय होत. हे सिष लेखी भारे्षत िापरत नाहीत. पि बोली भार्षेत तयांचा िापर

ददसतो. फक्त नावसक्यकरिासाठी ‘अन स्िार’ हे वचन्ह िापरले जाते.

ब) शून्यप्रतयय – शून्यप्रतयय ही स द्धा एक महत्त्िाची योग प्रदिया आह.े ती प्रतयय प्रदियेचाच एक भाग

मानता येईल. परंत ही प्रदिया होताना िातूमध्ये क ठलीच भर पडत नाही. मात्र िातूला लागिाऱ्या

प्रतययांचे कायष होत असत.े म्हिजेच मराठीमध्ये काही शब्दांची अनेकिचने होताना तया शब्दांमध्ये

कोितीच भर पडत नाही. पि शब्दात अनेकिचनाचे कायष घडत.े

उदा. केस-केस, प रूर्ष-प रूर्ष, पेरू-पेरू, दगड-दगड इतयादी.



क) अभ्यास ककंिा विरािृत्ती – अभ्यास म्हिजेच ‘प नरािृत्ती’. संपूिष िातू ककंिा तयाचा अंश यांची

प नरािृत्ती करून ते िातंूच्या आगेमागे जोडून निीन शब्द तयार होतात, तयांना ‘अभ्यस्त शब्द’ असे

म्हितात.

उदा. भरभर, चटचट, पटपट, कटकट, िटिट, आरपार, लगबग, चटपट, ि सफ स इतयादी.

िातूच्या उत्तरांशाची प नरािृत्ती करून तयापूिी ‘वब’ हे अक्षर जोडून ककंिा अन्य अक्षर जोडूनही

अभ्यस्त शब्द बनविले जातात.

उदा. कागदवबगद, मोटारवबटार, भाजीवबजी, सामानस मान, म्हातारेकोतारे, टंगळमंगळ इतयादी

ककंिा पैसाचपैसा, मजाचमजा, िरचेिर इतयादी.

काहीिेळा िातूच्या रुपाची नसून अथाषची प नरािृत्ती केली जात.े

उदा. गदीवगदी, दगडिोंडा, कागदपत्र, मेिावमठाई इतयादी.

दकतयेकिेळा ध्िनींच्या अन करिाची प नरािृत्ती केली जाते तयातूनही अभ्यस्त शब्द तयार केले जातात.

उदा. खडखडाट, कडकडाट, गडगडात, दकरदकर इतयादी.



२) लोप प्रदिया – या प्रदियेमध्ये िातूतील काही ध्िनींचा लोप होतो आवि मग तया िातूचा इतर

शब्दांशी संबंि येतो. ही प्रदिया दोन प्रकारांनी घडते.

अ) स्िरलोप – ज्यािेळी िातूतील स्िराचा लोप होतो तेव्हा तया प्रदियेला ‘स्िरलोप’ असे

म्हितात.

उदा. पाटील-पाटलाला, उंदीर-उंदराला, दऊेळ-दिेळात इतयादी. या रठकािी मूळ िातूतील

अन िमे ‘ई’ ि ‘ऊ’ या स्िरांचा लोप झालेला आह.े

ब) व्यंजनलोप – ज्यािेळी िातूतील व्यंजनाचा लोप होतो तेव्हा तया प्रदियेला ‘व्यंजनलोप’ असे

म्हितात.

उदा. म लगी-म ली, टक्कल-टकलािर, गाय-गाई इतयादी. या रठकािी मूळ िातूंतील अन िमे ‘ग’,

‘क’, ‘य’ या व्यंचनांचा लोप झालेला आह.े



३) आदशे प्रदिया – आदशे म्हिजे एखाद्या मूळ िातूतील एखाद्या ध्िनीच्या जागी द सरा ध्िनी येिे होय.

जसे की ‘घोडा’ या शब्दाचे अनेकिचन करताना शेिटच्या ‘आ’ एिजी ‘ए’ या स्िराचा आदशे होतो. या

प्रदियेलाच ‘आदशे प्रदिया’ असे म्हितात. आदशे प्रदिया तीन प्रकारांनी घडते.

अ) व्यंजनादशे – मूळ शब्दातील एखाद्या ध्िनीच्या जागी द सऱ्याच एखाद्या व्यजंनाचा आदशे होि.े

उदा. मासा-माशाने, दऊेळ-दिेळात इतयादी. या रठकािी ‘स’ ऐिजी ‘श’ आवि ‘उ’ ऐिजी ‘ि’ असे

व्यंजनाचा आदशे झाला आह.े

ब) स्िरादशे – मूळ शब्दातील एखाद्या ध्िनीच्या जागी द सऱ्याच एखाद्या स्िरांचा आदशे होि.े

उदा. डोकं-डोकी, घोडा-घोडे, बायको-बायका, माझा-माझी इतयादी. या रठकािी ‘अ’ ऐिजी ‘ई’, ‘आ’

ऐिजी ‘ए’, ‘ओ’ ऐिजी ‘आ’, ‘आ’ ऐिजी ‘ई’ असा स्िरांचा आदशे झालेला आह.े

क) सिाषदशे – काहीिेळा एखाद्या संपूिष शब्दालाच ककंिा िातूलाच द सऱ्या संपूिषपिे वभन्न शब्दाचा ककंिा

िातूचा आदशे होतो.

उदा. मी अभ्यास करीत होतो - माझा अभ्यास झाला, तो जातो – तो गेला, तो येतो – तो आला इतयादी.

दियापदांची रूपे ितषमानातून भूतकाळात बदलताना शब्द पूिषच बदलला जातो.



िन्यिाद!


