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वर्णनात्मक भाषाववज्ञान - स्ववनमववचार –

स्वन-स्ववनम-स्वनाांतर (परस्परसांबांध व प्रकार ) :

भाषा ही ध्वनींची बनलेली असते. आपर् आपल्या वाव दंवरियया्ाेे हवे

वततके आवर् हवे तसे ध्वनी वनमाणर् करू शकतो. असदख्य ध्वनी वनवमणती केण्याची क्षमता

आपल्याकडे आहे. असे असले तेी आपर् वाव दंवरियया्ाेे जेवढे वनमाणर् केतो तेवढे च्या

तेवढे ध्वनी भाषेत वापेले जात नाहीत. भाषा कोर्तीही असो त्यामध्ये काही वनवडक

ध्वनीचाच वापे होतो, सवण भाषेमध्ये सामान ध्वनीचा त्याच वनवड ध्वनी समदुायाचा वापे

केला जातो असे ही वदसत नाही ते प्रत्येक भाषेने आपल्या वापेासाठी वनवडलेले ध्वनी हे

वेंवेंळे असू शकतात. एका भाषेतील वववशष्ट ध्वनी दसुऱ्या भाषेत असेलच असद नाही.

कधी कधी एखादा ध्वनी अनेक भाषेमध्ये आढळरे् शक्य आहे, यावरून प्रत्येक भाषेत

वापेर्ाेे ध्वनी वेंवेंळे असतात.वेील ववचाे लक्षात घेता, आधवुनक भाषा ववज्ञानामध्ये

ध्वनी या सदकल्पनेपासनू स्वन-स्ववनम-स्वानदते या त्रहीचा अभ्यास सरुु झालेला वदसतो.

याचा अर्ण असा की, स्वनववज्ञान हे भाषेच्या अभ्यासाचे प्रमखु अदं आहे आधवुनक

भाषाववज्ञानामध्ये ध्वनी या शब्दाऐवजी स्वन हा शब्द वापेला जातो.
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स्वन- सांकल्पना

डॉ. ं.ना.जोंळेके यादनी ‘अवभनव भाषाववज्ञान’ या ग्रदर्ामध्ये स्वनाची व्याख्या

केलेली आहे, ती पढुील प्रमारे्-

“जे मखुावाटे उच्चाेले जातात, जयादचे उच्चाेर् मोठ्या प्रमार्ात अनेकादकडून होते. जे

स्वतदत्रपरे् आवर् एका मांोमां एक असे उच्चाेले जातात. जयादच्या सदयोंातून शब्द बनवता

येतात, असे भाषाध्वनी म्हर्जे स्वन होय.”

या व्याख्याचे वचवकत्सक मदडन केले असता, भाषेत वापेल्या जार्ाऱ्या ध्वनीला

स्वन असे म्हर्तात. भाषेमध्ये ध्वनी कडूनच काही कायण अपेवक्षलेले असते, त्यामळेु भाषेकरेता

उपयकु्त असे कायण करु शकर्ाेा कोर्ताही ध्वनी म्हर्जे स्वन होय असे म्हर्ता येते.

जया ध्वनीमध्ये भाषा ध्वनीत होण्याची क्षमता नाही अर्ाणतच ते ध्वनी स्वन ठेत

नाही, याचा अर्ण स्वनाचा ववचाे केताना स्वनाच्या अदंी भाषाध्वनी बनण्याची क्षमता आहे की

नाही तेवढे पावहले जाते. 
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स्वनाच्या व्याख्या-

१. भाषेत वापेला जार्ाेा ध्वनी म्हर्जे स्वन होय. 

२.भाषाध्वनीत होण्याची क्षमता असर्ाेा लहानात लहान ध्वनींट म्हर्जे स्वन होय.

३. भाषेसाठी उपयकु्त कायण करू शकर्ाेा कोर्ताही ध्वनी म्हर्जे स्वन होय.

४.स्वन म्हर्जे भाषेत वापेला जाण्याची क्षमता असर्ाेा ध्वनी. 

५.मखुावाटे उच्चाेला जार्ाेा ध्वनी म्हर्जे स्वन होय.

६.स्वनवनवमणती ही ववववध अवयवादची सामवूहक कृती असते.

वेील सवण व्याख्या अभ्यासल्या असता स्वनादचे काही वनकष डोळ्यात भेतात, काही लक्षरे्

वदसनू येतात.



e- Content Development Centre

स्वनाची लक्षरे् –

१.व्यविववविष्टता - जेव्हा आपर् स्वनाचे उच्चाेर् केतो त्या स्वनाच्या उच्चाेर्ा वरून त्या

व्यक्तीचे वय, ती परुुष आहे की स्त्री आहे? लहान आहे की मोठी आहे? त्या व्यक्तीची मनवस्र्ती

कशी आहे? हे त्या स्वनाच्या उच्चाेर्ावरून कळते, याचाच अर्ण व्यक्तीवववशष्टता हे स्वनाचे

एक लक्षर् आहे. 

२.ववभेदकता – दोन स्वनामध्ये भेद वदसनू येतो, वेंळेपर्ा वदसनू येतो. एक स्वन दसुऱ्या

स्वनाहून वेंळा वाटतो. काटा-फाटा या उदाहेर्ादमध्ये क व फ हे वेंवेंळे स्वन आहेत. त्यादचे

भाषेत येण्याने शब्द वेंळे बनले आहे. याचाच अर्ण असा की एक स्वन दसुऱ्या स्वनाहून वेंळा

आहे. त्यादच्यामध्ये ववभेदकता हे लक्षर् वदसनू येते.

३.उच्चारर्ातील लववचकता - हे स्वनाचे महत्त्वपरू्ण लक्षर् आहे. आपर् एकच स्वन

वकतीही वेळेमध्ये उच्चारु शकतो म्हर्जेच त्या स्वनाचे उच्चाेर् एकसुे ी नसते. उदा. 

क,ख,ं,घ, हे मेाठची वर्णमाला हे सवण स्वन आहेत. 



e- Content Development Centre

स्ववनम सांकल्पना-

वर्णनात्मक भाषाववज्ञानामध्ये स्वन सदकल्पना समजावनू घेताना पवहल्याददा ध्वनीचा ववचाे

होतो. ध्वनीतून स्वनाची वनवमणती होते. स्वन भाषेचे कायण केतो तेव्हा भाषेत वापेल्या

जार्ाऱ्या स्वनादच प्रवतवनवधत्व जो केतो त्याला स्ववनम असे म्हर्तात. 

स्ववनमाच्या व्याख्या –

१.भाषेत वापेल्या जार्ाऱ् या एखाद्या ध्वनीचे आजूबाजचू्या परेवस्र्तीमळेु ध्वनीचे उच्चाेर्

कसे होते त्या उच्चाेनाचे प्रवतवनवधत्व केतो, त्याला स्ववनम असे म्हर्तात.

२.जयादच्या मध्ये स्ववनक साम्य आहे, जयादच्यातील आजूबाजूच्या परेवस्र्तीमळेु होर्ाेा फेक

अददाजक्षम आहे. अशा ध्वनीच्या समहूाला स्ववनम असे म्हर्तात.

३.भाषा सापेक्ष असे प्रावतवनवधक आदशण उच्चाेर् म्हर्जे स्ववनम होय. 

स्ववनम सदकल्पना ववचाेात घेताना र्ोडक्यात असे म्हर्ता येते की, स्वन

भाषेचे कायण केतात. ते जेव्हा भाषेत प्रत्यक्ष येतात. वेंवेंळ्या वठकार्ी काम केतात. तेव्हा

भाषेत प्रवावहत झालेल्या वेंवेंळ्या स्वनादचा जया प्रवतवनधीच्या नावाने ओळखले जाते, त्या

प्रवतवनधीला स्ववनम सदकल्पना असे म्हर्तात.
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स्वनाांतर –

वर्णनात्मक भाषाववज्ञानामधील स्वन-स्ववनम-स्वनादते ही त्रही स्पष्ट

केीत असताना स्वन हे ध्वनीचे पवहले रूप अर्णसापके्ष असते. स्ववनम प्रवतवनधीक

रूप ते स्वनादते म्हर्जे प्रत्यक्ष व्यवहाेच, स्वन भाषेचे कायण केतात, पर् ते जवे्हा

भाषेमध्ये यतेात तेव्हा त्यादचे रूपादते स्वनादते मध्ये होत.े आपर् भाषेमध्ये जयादचा

वापे केतो त्यादना स्वनादतेे म्हर्नू ओळखतात.

स्वनाांतराची व्याख्या-

१.‘उच्चाेर् दृष््टया वकद वचत वेंळेपर् असर्ाेे जी वभन्न रूपे आपर् भाषेत वापेतो. 

त्यादना स्वनादतेे असे म्हर्तात.

२.‘भाषेत वापेल्या जावू शकर्ाऱ्या ध्वनीला स्वन असे म्हर्तात ते प्रत्यक्ष भाषेत

वापेले जातात ते स्वनादतेे होय. 
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स्वन-स्ववनम-स्वनाांतर अनोन्य सांबांध -

एकाच स्ववनमादच्या ंटात समाववष्ट होर्ाऱ्या ध्वनीना स्वनादते म्हर्तात.

स्ववनम आवर् स्वनादतेे यादचा एकमेकादशी असर्ाेा सदबदध हा घटक आवर् घटक सभासद

यादच्यातील नात्यासाेखा असतो. स्ववनम ही कल्पना आहे ते स्वनादतेे ही स्ववनम कल्पनेची

प्रात्यवक्षके आहेत. भाषेत स्ववनम वापेला जात नाही ते त्याची स्वनादतेे वापेले जातात.

स्ववनमाचा भाषेत वापे होताच त्याचे स्वनादतेात रूपादते होते स्वनादतेे म्हर्जे

स्ववनमाची वस्र्तीय परेवतणने होत. स्ववनम कल्पनेची तुलना कुटुदब कल्पनेशी केता येईल.

उदा. ‘काकडे’ हे एक कुटुदब आहे ते काकडे कुटुदबातील संळे मार्से ववठ्ठल, रुवक्मर्ी,

ज्ञानदेव, जनाबाई, वशवाजी, सदभाजी, हे संळी मार्से काकडे कुटुदबाचे सभासद आहेत. प्रत्यक्ष

समाजात हे सभासद म्हर्जे कुटुदबातील मार्से काम केीत असतात. तसेच भाषेतही स्वनादतेे

कायण केतात. स्वनादतेे हे सभासद असतात ते स्ववनम हे कुटूदब असते. स्ववनम हे कुटुदब

स्वनादतेे त्याचे सभासद असा हा अनोन्य सदबदध आहे.



e- Content Development Centre

स्वन-स्ववनम-स्वनाांतर याांचे भाषेतील लेखन –

स्वनाचे लेखन – उदा. क, ख, ं, घ, 

स्ववनमाचे लेखन – उदा. /क/,/ख/,/ं/,/घ/ अशा दोन वतेप्या ेेषेत केतात ते स्वनादतेाचे

लेखन मात्र व णंवाेीत केावे लांते. उदा. ‘ं’ हा एक स्वन आहे त्याचे स्ववनम लेखन /ं/ 

अशा दोन वतेप्या ेेषेमध्ये केले जाते. ते स्वनादतेाचे लेखन कसे केावे. 

स्वनादतेाचे लेखन -

उदा.  (ं१)     

/ं/         (ं२)

(ं३)

याचा अर्ण असा की ‘ं’ हा जेव्हा भाषेमध्ये येवू लांतो. उदा. दंंाधे, ंौतम, ंोकुळ, 

तेव्हा ‘ं’ या स्वनादचे

( दंंाधे) - ं१

/ं/              (ंौतम)   - ं२

(ंोकुळ)  - ं३ अशी स्वानदतेे वदसनू येतात.
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साराांि-

वर्णनात्मक भाषाववज्ञानामध्ये स्वन-स्ववनम-स्वनादते ही त्रही पेस्पेावलदबी

आहे. स्ववनम ही वर्णनात्मक भाषाववज्ञानातील महत्त्वाची सदकल्पना आहे. स्ववनमववचाे हा

वर्णनात्मक भाषाशास्त्राचा मळूाधाे आहे. भाषेत स्ववनमाची काटकसे असते.

वेील सवण ववचाेादती आपल्याला असे स्पष्ट केता येते की १. भाषेत वापेला

जाऊ शकर्ाऱ्या ध्वनीला स्वन म्हर्तात आवर् भाषेत प्रत्यक्ष वापेले जातात ते स्वनादतेे होय.

२. स्वन म्हर्जे भाषेत वापेला जाण्याची क्षमता असर्ाेा ध्वनी त्यामळेु स्वनादचा ववचाे

केताना कोर्तीही वववशष्ट भाषा डोळ्यासमोे नसते. स्वनादतेाचा ववचाे हा भाषा वनेपेक्ष

नसतोच काेर् ते स्वतः भाषेत अर्णपरू्णता केतात. ३.स्वनादचा ववचाे म्हर्जे ध्वनीची

पेीक्षाच, एखादा ध्वनी भाषा ध्वनीत होण्याची क्षमता आहे की नाही हे पाहूनच त्याला स्वन

ठेवायचे. स्वनादतेाच्या अभ्यासाची प्रविया परू्णपरे् भाषा ववज्ञानाच्या कके्षतील आहे. ४.

स्वनववचाे सवण भाषादच्या अभ्यासाची पायेी म्हर्ून उपयकु्त आहे ते स्वनादतेाचा ववचाे हा

वववशष्ट भाषेपुेताच मयाणवदत असतो. स्वन-स्ववनम-स्वनादते ही त्रही वर्णनात्मक भाषाववज्ञान

यामध्ये फाे महत्त्वाची मानली जाते



e- Content Development Centre


