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संपािकीय णनिेिन
इतिहासाचार्य तिश्वनाथ कातिनाथ राजिाडे र्ांची ‘ज्ञानेश्वरी’ ि ‘ज्ञानेश्वरींिील मराठी भाषेचे

व्र्ाकरण’ हे दोन ग्रंथ इ. स. १९०९ मध्र्े प्रतसद्ध झाले . त्र्ानंिर इ. स. १९६० साली महाराष्ट्र
राज्र्िासनाने त्र्ांच्र्ा ‘ज्ञानेश्वरी’चे पुनमुयद्रण केले ; पण िे करिाना त्र्ांनी तलतहले ली तिृिपि प्रृिािना
िगळली. िरील दोन्ही प्रकरणे, म्हणजे प्रृिािना ि व्र्ाकरण, मराठी भाषेच्र्ा ऐतिहातसक अभ्र्ासाला

बहु मोल असून िी दु र्ममळ झाल्र्ाने त्र्ांची एक संपातदि आिपत्ती काढािी र्ा हे िूने प्रृिुि ग्रंथ प्रतसद्ध होि
आहे . राजिाड्ांच्र्ा मूळ प्रबंधांना िळटीपा, तिषर्सूची ककिा िब्दसूची र्ांची जोड नाही. िी र्ेथे दे ऊन

त्र्ांचे प्रबंध अतधक उपर्ुक्ि करण्र्ाचा प्रर्त्न केला आहे . िसेच त्र्ांच्र्ा प्रृिािनेची ि व्र्ाकरणाची

िैतिष्ट्ये सांगणारा एक तििेचक प्रृिािही र्ा जोडग्रंथास जोडला आहे . र्ा कामीं ‘सातहत्र् संृकपिी
मंडळ’ने पुढाकार घेऊन हा ग्रंथ ृििःचे प्रकािन म्हणून प्रतसद्ध केला र्ासाठी मी ‘मंडळा’चा आभारी आहे .

पुणें
िा. ६ जून १९७८

}
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संपािकीय प्रस्तािना
राजिाडे -ज्ञानेश्वरी १; अनु कूल-प्रतिकूल टीका १; ‘माझी ज्ञानेश्वरी ि तकत्र्ेक िंकाकार’ ३;

राजिाडे र्ांची ज्ञानेश्वरीची प्रृिािना ५; पूियिैतदक भाषा आतण मराठी ७; ज्ञानेश्वरीचा संृकपि निमाध्र्ार्

८; मराठी भाषेंचा जन्मकाळ ११; आद्य मराठी ऐतिहातसक व्र्ाकरणकार १२; पूियप्रर्त्न १३; राजिाडे कपि

व्र्ाकरणाची पाश्वयभतू मका १४; ऐतिहातसक व्र्ुत्पतत्तकार १५; भाषेची कालकपि अिृथान्िरे आतण
ऐतिहातसक व्र्ाकरण १७; प्रृिुि व्र्ाकरणाचे ृिरूप ि त्र्ाच्र्ा मर्ादा १८; तिश्वसनीर् साधन १९;
भाषेच्र्ा जु नेपणाची काही गमके २१; आर्य-भारिीर् पद्धिीने रतचले ले व्र्ाकरण २३; मराठीचे ‘संृकपि’

व्र्ाकरण २५; आग्रह आतण दु राग्रह २६; परृपरतिरुद्ध तिधानें २८; अ-िास्त्रपूि टीका ३०; राजिाडे र्ांचे
भाषातिषर्क किपयत्ि ३१; दे िभक्िीचा बाणा ३४; भाषािैली ३५; थोडे गुणदोष-तििेचन ३६; समारोप ३९.
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णनिेिन
मराठी भाषा ि सातहत्र् र्ांचा सिांगीण तिकास करून त्र्ांना समपद्ध करणे ि सातहत्र्, इतिहास ि

कला र्ा क्षेत्ांिील महाराष्ट्राचा थोर िारसा जिन करणे हे महाराष्ट्र राज्र् सातहत्र् संृकपिी मंडळाचे

उतिष्ट आहे . ज्र्ांच्र्ा सातहत्र् कपिीमुळे मराठी इतिहास, संृकपिी ि िाङ मर् र्ामध्र्े फार मोठी मोलाची भर
पडली आहे , अिा प्रख्र्ाि सातहत्त्र्कांची एकोतणसाव्र्ा ििकांिील ि तिसाव्र्ा ििकािील पतहल्र्ा

जागतिक र्ुद्धाच्र्ा काळापर्ंिची मराठी सातहत्र्ाि झाले ली उच्च िाङमर्ीन सातहत्त्र्क ि सांृकपतिक मूल्र्े

असले ली पुृिके ि त्र्ा िेळेचे सातहत्त्र्क र्ा तिषर्ीचे ज्ञान मराठी िाचकांस उपलब्ध व्हािे म्हणून त्र्ांचे
सातहत्र् प्रकातिि करािर्ाचे धोरण महाराष्ट्र राज्र् सातहत्र् संृकपिी मंडळाने ठरतिले आहे . अिा िऱ्हे चे

सातहत्र् मंडळ एकिर ृििः प्रकातिि करिे अथिा खाजगी प्रकािक ि सातहत्र् संृथा र्ांनी प्रकातिि
करािर्ाचे ठरतिले िर मंडळ त्र्ांना अनु दान दे ण्र्ाचा तिचार करिे .

२. मराठी सातहत्त्र्क िसेच सातहत्र् र्ांची िैली कालपरत्िे बदलि ि तिकतसि होि गेली आहे .

कतििा, कथा, लघुकथा र्ांचा आिर् ि आकपतिबंध कालाप्रमाणे बदलि गेला आहे . िणयनात्मक बदल फार
मोठ्या प्रमाणाि तदसून र्ेिाि. िैचातरक तनबंध ि प्रबंध र्ांच्र्ािील ध्र्ेर्िाद ि ित्त्िप्रतिपादन र्ांमध्र्े निीन

भर पडली आहे . िसेच जीिनमूल्र्े ि सामातजक पतरत्ृथिीिील बदलही प्रकषाने जाणिि आहे ि.
तनरतनराळ्र्ा काळािील सातहत्त्र्कांचा त्र्ा त्र्ािेळच्र्ा पतरत्ृथत्र्नु रूप आपल्र्ा सातहत्र्ािर ठसा
उमटले ला तदसून र्ेिो.

३. मंडळाने हा हे िू साध्र् करण्र्ासाठी तिष्ट्णुिास्त्री तचपळू णकरांची तनबंधमाला नागपूर तिद्यापीठाचे

माजी कुलगुरू ि मंडळाचे माजी सदृर्, डॉ. ति. तभ. कोलिे र्ांजकडे संपादनासाठी सोपतिली आहे .

लोकमान्र् तटळकांच्र्ा केसरीिील तनिडक ले खांचा संग्रह इंग्रजी ि मराठीि संपादन करण्र्ाचे आतण कै.
गोपाळ गणेि आगरकरांचे केसरीिील ि सुधारकािील तनिडक ि दु र्ममळ ले खांचे संपादनाचे काम

मंडळािफे चालू आहे . लोकतहििादी गोपाळराि हरी दे िमुख र्ांच्र्ा समग्र िाङ मर्ाचे संपादन झाले आहे .

कै. राजारामिास्त्री भागिि र्ांचे तितिधज्ञान तिृिार सुबोध पतत्का, कहदु धमयतििेचक, तदनबंधू, इत्र्ादी
तनर्िकातलकांि प्रतसद्ध झाले ले ि आज सहजपणे उपलब्ध नसले ले ि महत्त्िपूणय तनबंधाचे संपादन कार्य

मंडळािफे चालू आहे . तसृटर जेरात्ल्डन र्ांनी संकतलि केले ला “Letters & Correspondence of
Pandita Ramabai” हा १८८३ िे १९१७ र्ा काळािील आंिरराष्ट्रीर् महत्त्िाचा पत्व्र्िहार मंडळाने इंग्रजी
भाषेि प्रकातिि केला असून त्र्ाच्र्ा मराठी अनु िादाचे काम प्रा. सौ. सरोतजनी िैद्य र्ांजकडे सोपतिले

आहे . डॉ. के. सी. कऱ्हाडकर र्ांनी संपातदले ला “बाबा पदमनजी काल ि किपयत्ि” हा ग्रंथ प्रकातिि केला
आहे .

मंडळाच्र्ा र्ा र्ोजनेि आजिर “महात्मा फुले समग्र िाङमर्”, “धमयरहृर्,” र्ा ग्रंथांच्र्ा

तििीर्ािपत्ती प्रतसद्ध झाल्र्ा आहे ि. “महाराष्ट्र मंहोदर्ाचा पूियरंग”, “सेनापिी बापट समग्र िाङमर्,” कै.
आचार्य धमानंद कोसंबी तलतखि “जािककथा भाग” १, २ ि ३ र्ा ग्रंथांचे प्रकािनही झाले आहे . िसेच कै.
आचार्य धमानंद कोसंबी तलतखि “बुद्धलीला सारसंग्रह”, “बुद्ध धमय आतण संघ, बुद्ध संघाचा पतरचर्,
समाधीमागय” इत्र्ादी ग्रंथांच्र्ा पुनमुयतद्रि आिपत्त्र्ा लिकरच प्रकातिि होि आहे ि.
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िरील र्ोजनेि प्रृिुि पुृिक आम्ही समातिष्ट केले आहे . इतिहाससंिोधक कै. ति. का. राजिाडे

र्ांनी मराठी भाषेचे ऐतिहातसक व्र्ाकरण िर्ार व्हािे, र्ा उिेिाने “ज्ञानेश्वरीिील मराठी भाषेचे व्र्ाकरण”

हा तनबंध तलतहला. त्र्ाचप्रमाणे मराठी भाषेचा इतिहास उपलब्ध व्हािा म्हणून बीड-पाटांगण र्ेथे
सापडले ल्र्ा ज्ञानेश्वरीचे मुद्रण-प्रकािन केले ि त्र्ाि तनबंधिजा तिृिपि “प्रृिािना” तलहू न त्र्ाि मराठी
भाषेचा ऐतिहातसक मागोिा घेिला. हे दोन्ही तनबंध आिा पुृिकांच्र्ा बाजाराि तमळि नाहीि. िे दोन्ही

तनबंध पुनः तजज्ञासू िाचकांच्र्ा हािी पडािे म्हणून डॉ. िं. गो. िुळपुळे र्ांनी सतिृिर समीक्षात्मक
प्रृिािना तलहू न महाराष्ट्र राज्र् सातहत्र् संृकपिी मंडळाच्र्ा ृिाधीन केले .

महाराष्ट्र राज्र् सातहत्र्-संृकपिी मंडळाच्र्ा अनेक प्रकल्पांमध्र्े मराठीचे पार्ािुद्ध अध्र्र्न व्हािे

म्हणून मराठी िब्दकोि, मराठी िाङमर्कोि ि मराठी तिश्वकोि हे अत्र्ंि महत्त्िाचे कोि समातिष्ट केले

आहे ि. भाषेच्र्ा िास्त्रिुद्ध अध्र्र्नाचा व्र्ाकरण हा पार्ा आहे . हा पार्ा मजबूि होण्र्ास हे पुृिक
सहार्भूि होईल र्ाि िंका नाही. डॉ. िुळपुळे हे प्राचीन मराठीचे नामिंि पंतडि आहे ि. त्र्ांनी

राजिाडे प्रणीि र्ा दोन तनबंधांना उत्कपष्ट प्रृिािना तलतहली ि आिश्र्क िे थे संतक्षप्ि िा तिृिपि टीपा
तदल्र्ा. र्ाबिल आम्ही त्र्ांचे महाराष्ट्र राज्र् सातहत्र् संृकपिी मंडळाच्र्ा ििीने मनःपूियक आभार मानिो.
िाई

लक्ष्मििास्त्री जोिी

तदनांक ३१ जुलै, १९७९.

अध्र्क्ष,

९ श्रािण िके १९०१

महाराष्ट्र राज्र् सातहत्र् संृकपिी मंडळ.
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ज्ञाने श्वरीची प्रस्तािना
आणि
ज्ञाने श्वरीतील मराठी भाषेचे व्याकरि

अनु क्रमणिका

संपािकीय प्रस्तािना
राजिाडे –ज्ञाने श्वरी
इतिहासाचार्य तिश्वनाथ कािीनाथ राजिाडे र्ांनी त्र्ांना मराठिाड्ाि बीड–पाटांगण र्ेथे

तमळाले ली ज्ञानेश्वरीची पोथी तिला एक तिृिप ि प्रृिािना तलहू न इ. स. १९०९ (िके १८३१) मध्र्े प्रतसद्ध

केली. त्र्ाबरोबरच ‘ज्ञानेश्वरीिील मराठी भाषेचे व्र्ाकरण’ हा आपला प्रबंधही त्र्ांनी त्र्ाच िषी प्रतसद्ध

केला. राजिाड्ांची ही ज्ञानेश्वरीची ‘प्रृिािना’ ि तिचे ‘व्र्ाकरण’ त्र्ांच्र्ा बुतद्धमत्तेची ि व्र्ासंगाची साक्ष
दे ि असून मराठी भाषेच्र्ा ऐतिहातसक अभ्र्ासाला त्र्ांचे िरील दोन्ही प्रबंध अमोल ठरले आहे ि. िे प्रतसद्ध

झाल्र्ाला आिा सत्तर िषे होि आली असून खु ि राजिाड्ांना जाऊनही पन्नास िषे झाली आहे ि. र्ा

कालािधीि मराठी भाषेचा अभ्र्ास पुष्ट्कळच पुढे गेलेला असला िरी अजूनही राजिाड्ांची ‘ज्ञानेश्वरीची
प्रृिािना’ ि त्र्ांचे ‘व्र्ाकरण’ र्ा जोडसाधनांचा उपर्ोग केल्र्ािाचून अभ्र्ासकाचे ि संिोधकाचे पाऊल

पुढे पडि नाही, इिके र्ा दोन प्रबंधांचे महत्त्ि आहे . आधुतनक भाषाभ्र्ासकांचा एक िगय राजिाड्ांच्र्ा
िरील कपिींकडे काहीिा उपेक्षेने पहाि असिो हे खरे असले िरी ही पतरत्ृथिी फार काळ तटकेल असे

िाटि नाही. िणयनात्मक (Descriptive) भाषािास्त्राबरोबर ऐतिहातसक (Historical) भाषािास्त्र म्हणून
काही असिे र्ाची जाणीि जेव्हा आधुतनक अभ्र्ासकांना होईल– आतण िी हळू हळू होि आहे – िे व्हा र्ा
क्षेत्ाि राजिाड्ांनी करून दाखतिले ल्र्ा किपयत्िाची र्थाथय कल्पना र्ेऊन त्र्ांच्र्ा ग्रंथाचे महत्त्ि तििानांस

अतधकातधक पटि जाईल र्ाि मुळीच िंका नाही. सध्र्ा आपल्र्ा र्ा ‘जुन्र्ा ठे िण्र्ा’ िर काहीसे उपेक्षेचे
सािट आले आहे , ही गोष्ट मात् खरी. हे सािट दू र व्हािे ि र्ा प्रतिभािान् भाषािास्त्रज्ञाचे िे ज पुन्हा उठू न
तदसािे हा प्रृिुि संपादनामागील एक हे िू आहे .
अनु कूल–प्रणतकूल टीका
राजिाडे र्ांनी आपली ‘ज्ञानेश्वरी’ प्रतसद्ध केल्र्ानंिर तिच्र्ािर अनु कूल–प्रतिकूल टीका बरीच

झाली. िी सियच र्ेथे तिचाराि घेण्र्ाचे कारण नसले िरी त्र्ांपैकी एकदोन नमुने पहाणे मनोरंजक ठरे ल.
अनु कूल टीकाकारांि ‘लोकमान्र् केसरीकार’ (लो. तटळक?) होिे . त्र्ांनी आपल्र्ा अतभप्रार्ाि र्ा ग्रंथाचा
‘अपूिय ि अमूल्र्’ र्ा तििेषणांनी गौरि करून पुढे म्हटले होिे :

“प्रृिुिची ज्ञानेश्वरी म्हणजे खु ि ज्ञानेश्वरांनी नेिािास भाषेच्र्ा ज्र्ा ृिरूपाि िी सांतगिली त्र्ाच

ृिरूपाि िंिोिंि छापले ला हा महाराष्ट्र िाङमर्ािील बहु मोल ग्रंथ होर्. आधीच एकनाथी ज्ञानेश्वरीने

ज्र्ा महाराष्ट्रीर् समाजास आज अनेक ििके आपल्र्ा गुणांनी मोतहि करून सोडले आहे , त्र्ांस खु ि

ज्ञानेश्वरांच्र्ा िोंडची ज्ञानेश्वरी तमळणे म्हणजे अपूिय लाभ होर् र्ाि िंका नाही. भगिदगीिे िरील उत्कपष्ट
मराठी टीका, िारकरी पंथाची जननी, मनोहर उपमादृष्टान्िांनी गजबजले ले उत्तम काव्र्, आतण सहािे

िषांपूिीच्र्ा नागर मराठीचा नमुना ि मराठीि कागदािर तलतहले ला सिांि जु ना उपलब्ध ले ख, र्ा सिय
दृष्टींनी ज्ञानेश्वरांच्र्ाच अृसल भाषेि छापले ला हा ग्रंथ महाराष्ट्रीर्ांच्र्ा आदरास, कौिुकास ि आश्रर्ास
पात् होईल र्ाि संदेह नाही.” (केसरी, िा. २५-८-१९०८)

पण अनु कूल टीकेपेक्षा प्रतिकूल टीकेचे महत्त्ि अतधक असिे . िी करण्र्ाि बडोद्याचे डॉ. तिष्ट्णू

गोकिद तचपळोणकर प्रमुख होिे . त्र्ांनी ‘ज्ञानप्रकाि’ ि ‘इंदुप्रकाि’ र्ा दोन िपत्तपत्ांिून अनेक ले ख तलहू न
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राजिाडी ज्ञानेश्वरीिर टीकेची झोड उठिली. र्ा टीकेि र्ुत्क्ििादापेक्षा राळ उडिण्र्ािरच अतधक भर
होिा. र्ा तचपळोकरी टीकेची थोडी कल्पना पुढील उिाऱ्र्ािरून र्ेईल. आपल्र्ा पतहल्र्ाच ले खाि िे
म्हणिाि–

“भाषेच्र्ा िंगड्ा इतिहासाच्र्ा गळ्र्ाि ि इतिहासाचे पार् व्र्ाकरणाच्र्ा गळ्र्ाि, िसेच संृकपि

िब्दांस प्राकपि व्र्ाकरणाचे तनर्म ि प्राकपि-मराठी िब्दांस संृकपि व्र्ाकरणािील सूत्े लािून, एखाद्या

तिषर्ाची तचिडातचिड करून, कचचेच्र्ा पानािर दे ऊळ रचण्र्ाची हािोटी म्हणा, कला म्हणा, जी. रा.
राजिाडे र्ांस साधली आहे .…त्र्ांची ज्ञानेश्वरी ही र्ा व्र्ाकरणाची जननी असून हे व्र्ाकरण म्हणजे तिचे

एक िेंबडे , कुरूप पोर आहे . ि र्ा पोराच्र्ा अंगास कोणा भटातभक्षुकांनी अथिा ग्रामजोिी–कुळकण्र्ांनी
रतचले ल्र्ा ि पाथरिट–तिलाटांसारख्र्ा ‘अनाडी’ कामकऱ्र्ांनी कोतरले ल्र्ा एकदोन तिलाले खांिील
दहापाच प्राचीन िब्दरूपी–अिु द्ध िब्दरूपी–कचध्र्ा तचकटिून ि र्ा कचध्र्ा अमुक प्रकारच्र्ा कापडाच्र्ा ि
िसे कापड अमुक प्रांिाि िर्ार होि असे, असे म्हणून राजिाडे हे त्र्ाच्र्ा आईचे माहे र ि आजोळ कोणिे हे
ठरिीि ि िी कोणत्र्ा साली कोणत्र्ा नक्षत्ािर जन्मली ही मातहिी सांगि आहे ि.”

र्ा तचपळोणकरी टीकेि राजिाड्ांची प्रृिािना ि त्र्ांचे व्र्ाकरण र्ािील तिधानांचे िपिीलिार

खंडन करण्र्ाच्र्ा प्रर्त्न असला िरी टीकेची एकंदर पद्धिी िरीलप्रमाणेच, म्हणजे पूियग्रहदू तषि ि
उथळपणाची तदसिे . त्र्ा मानाने श्री. िंकर बळिंि सहस्त्रबुद्धे र्ांनी मॅन्चेृटर र्ेथून केले ली टीका
[तितिधज्ञानतिृिार, ४२-१ (जानेिारी १९११)] पुष्ट्कळच

समिोल आहे . ज्ञानेश्वरीच्र्ा मुतद्रि प्रिींमध्र्े राजिाड्ांचीच

प्रि सिांि प्राचीन आहे हे मान्र् करून िी ज्ञानेश्वरकालीन आहे हा त्र्ांचा तसद्धान्ि मात् श्री.
सहस्त्रबुद्ध्र्ांनी आपल्र्ा समपयक र्ुत्क्ििादाने खोडू न काढला आहे . र्ा कामी त्र्ांना श्री. माडगािकर र्ांना

बीड–पाटांगण र्ेथेच तमळाले ल्र्ा ज्ञानेश्वरीच्र्ा दु सऱ्र्ा प्रिीचा तििेष उपर्ोग झाला ि र्ा दोहींि िीच
अतधक जुनी आतण तिश्वसनीर् होर् हे सांगण्र्ासाठी त्र्ांनी उपर्ुयक्ि ले ख तलतहला.

र्ाप्रमाणे राजिाड्ांच्र्ा प्रिीिर उलटसुलट टीका बरीच झाली. तिला उत्तर दे ण्र्ासाठी म्हणून

त्र्ांनी ‘केसरी’ ि १९११ साली एक ले ख तलतहला. त्र्ाचा तिचार पुढील पतरच्छे दाि केला आहे .
‘मािंी ज्ञाने श्वरी ि णकत्येक िंकाकार’ [राजिाडे ले खसंग्रह, भाग ३ रा, ले ख क्र. ४, पप. २४-३६.]
प्रथम ‘केसरी’ ि प्रतसद्ध झाले ल्र्ा र्ा ले खाि राजिाडे म्हणिाि :–

“….सबंध ग्रंथ (ज्ञानेश्वरी ि ज्ञानेश्वरीचे व्र्ाकरण) बाहे र पडू न पंधरा मतहने लोटले असिील

नसिील. त्र्ा अिधीि र्ा ग्रंथािर तकत्र्ेकांनी िंका ि आिंका र्ांचा इषद िषाि केला. प्रथम डॉ.
तचपळू णकर र्ांचे ‘ज्ञानप्रकािाि’ि ि ‘इंदुप्रकािा’ि पाच-पंचिीस ले ख प्रतसद्ध झाले . नंिर केसरीि र्ा
ग्रंथाचे मार्ममक परीक्षण आले . त्र्ापुढे हतरभक्िपरार्ण साखरे बुिा र्ांनी आपल्र्ा ज्ञानेश्वरीच्र्ा आिपत्तीि

काही िंका प्रदर्मिि केल्र्ा; आतण आिा ‘तितिधज्ञानतिृिारा’च्र्ा गेल्र्ा जानेिारीच्र्ा (१९११) अंकाि
मांचेृटर र्ेथे गेलेले रा. सहस्त्रबुद्धे र्ांची िंकापंचििी नुकिीच प्रकातिि झाली.” (पप. २४)

िरील सियच िंकाकारांतिषर्ी राजिाड्ांच्र्ा मनाि एक प्रकारची उपेक्षाबुद्धी असल्र्ाने िे त्र्ांच्र्ा

िंकांचे तनरसन करण्र्ाच्र्ा भरीस तििेष पडले नाहीि. नाही म्हणािर्ास श्री. सहस्त्रबुद्धे र्ांनी उपत्ृथि
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केले ल्र्ा आक्षेपांना िे िढी त्र्ांनी उपर्ुयक्ि ले खाि थोडक्र्ाि उत्तरे तदले ली आढळिाि. पण िी दे िाना
सुद्धा राजिाड्ांचा ‘अहं ’ जागपि आहे च, असे त्र्ांच्र्ा पुढील प्रृिािनेिरून तदसिे . िे म्हणिाि,

“….राहिा रातहले तिसरे िंकाकार रा. सहस्त्रबुद्धे. र्ा गपहृथांनी आपल्र्ा िंका व्र्ित्ृथि रीिीने

मांडण्र्ाचा आि घािला आहे , अिाििा िाचाटपणा केले ला नाही आतण निीजु नी भाषा म्हणजे कार् िे

समजण्र्ाची लार्की ह्ांच्र्ाि र्ेण्र्ासारखी आहे ; सबब त्र्ांच्र्ा िंकांचे परीक्षण करणे सोर्ीचे ि श्रेर्ृकर
तदसिे . िृिुिः पाहािा ह्ांच्र्ाही िंकांि म्हणण्र्ासारखा िथर्ांि नाही. ज्ञानेश्वरी भाषेचे व्र्ाकरण ह्ांनाही
तबलकूल कळले ले नाही. िे व्हा ह्ांच्र्ा िंकांचे तनरसन करण्र्ाचा खटाटोप न केला िर म्हणजे काही मोठी

तिपतत्त ओढिेल अिांिला प्रकार नाही. िथातप हे नितिके आहे ि, व्र्ाकरणदृष्ट्या ज्ञानेश्वरीचा िौलतनक
अभ्र्ास करािा अिी र्ांची प्रिपतत्त तदसिे, आतण र्ांनी आपल्र्ा िंका व्र्ित्ृथि रीिीने ि आटोपिीर
मांडण्र्ाचा प्रर्त्न केला आहे , म्हणून.… सदर िंकांचे तनरसन करण्र्ाि मी आपला िेळ बऱ्र्ाच नाखु षीने
खचय करिो.” (पप. २४-२५)

र्ाप्रमाणे प्रृिािना करून राजिाडे र्ांनी सहस्त्रबुद्धे र्ांच्र्ा एकूण नऊ आक्षेपांना उत्तरे तदली

आहे ि. खरोखर पातहले िर त्र्ांनी तनरसन असे त्र्ांच्र्ा िीनच िंकांचे केले आहे . पैकी एक व्र्ाकरणदु ष्ट

प्रर्ोगतिषर्क, दु सरी समासदु ष्ट प्रर्ोगतिषर्क ि तिसरी छं दोदु ष्ट प्रर्ोगतिषर्क आहे . परंिु र्ा िांतत्क
बाबी आहे ि. त्र्ा ि सोडल्र्ा िर इिरत्ं त्र्ांचा केिळ िािदू कपणा तदसून र्ेिो. उदाहरणाथय, आक्षेपखंडन
करीि असिाना राजिाड्ांनी केले ली पुढील तिधाने पहािी :–

(१)“अिी तिपरीि परीक्षा साखरे ि तभडे किामुळे करिाि? िर.…ऐतिहातसक व्र्ाकरण म्हणजे

कार्, तनरुंक्ि किािीं िोंडीं लाििाि ि ज्ञानेश्वर कोणिी भाषा बोलि असे र्ा बाबींचे अज्ञान साखऱ्र्ातद
मंडळीि पूणप
य णें बसि असल्र्ामुळें ही मंडळी गारगोटीला तहरा ि तहऱ्र्ाला गारगोटी म्हणून आपला
गाजरपारखेपणा जगजाहीर करीि आहे ि.” (पप. २७)

(२) “व्र्ाकरणाचे, समासाचे ि छं दाचे दु ष्ट ि गांिढळ प्रर्ोग प्राचीनत्िाचे तनदियक असिाि हा

तसद्धान्ि.… महाराष्ट्र िाङमर्ाला लागू पडणार नाही. का म्हणाल िर आपले हे महाराष्ट्र एक प्राचीन ि
फार उच्च कोटीला गेलेल्र्ा अिा संृकपिीचे ि िाङमर्ाचे िंिज आहे . आपण िाङमर्दृष्टीने सुधारले ल्र्ा
त्ृथिीिून सध्र्ा रानटी त्ृथिीि र्ेि आहो. ज्ञानेश्वर काही तनग्रो, रे ड इंतडर्न, नॉसय नािाडी, ककिा ज्र्ूट

आंग्ल नव्हिा. त्र्ाच्र्ापुढे िैतदक, संृकपि, महाराष्ट्रीर्, अपभ्रंि असे सारृिि होिे . व्र्ास, िात्ल्मकी,

कातलदास असे नामांतकि कति त्र्ाने िाचले ले होिे . अतभजाि सारृिि म्हणजे कार् हे िो जाणि होिा.
छं दःिास्त्र िो पढला होिा.…िात्पर्य, दु ष्टप्रर्ोगत्िात् प्राचीनत्ि, हा तसद्धान्ि ज्ञानेश्वराला लागू पडि नाही.

कोणी कदातचत् लािण्र्ास गेलाच िर िो सहस्त्रबुद्धर्ांच्र्ाप्रमाणे उपहासास तनिान्ि पात् होईल.” (पप.
३३)

िरील उिाऱ्र्ािील मिभेद ि कल्पनातिलास ही बाजूस ठे िली िरी हे िंकातनरसन नव्हे हे ृपष्ट

आहे . हाच प्रकार ले खभर तदसिो ि त्र्ामुळे र्ा ले खाचे ृिरूप बरे च गढू ळ झाले आहे . त्र्ाि मुख्र् गोष्ट ही

आहे की, इिरांच्र्ा िंकांचे तनरसन करण्र्ाच्र्ा प्रर्त्नाच्र्ा तनतमत्ताने राजिाड्ांनी त्र्ांना ृििःलाच िाटि
असले ल्र्ा एका मूलभूि िंकेचे तनरसन करण्र्ाची संधी र्ा ले खाने साधून घेिली आहे . िी िंका म्हणजे
आपल्र्ा ज्ञानेश्वरीस तििन्मान्र्िा ि सांप्रदातर्क मान्र्िा तमळे ल की नाही, ही होर्. र्ाबाबि राजिाडे
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ृििः फार सािंक होिे ि ही आपली व्र्था त्र्ांनी र्ा ले खाि बोलू नही दाखिली आहे . िे थे िे म्हणिाि की

आपली ज्ञानेश्वरी सिाि जु नी आहे हे “सहस्त्रबुद्धे र्ांचे साियतत्क आश्वासन एकयादु कया
सहस्त्रबुद्धर्ांनाच िे िढे लागू पडिे . मोठ्या दु ःखाने सांगािे लागिे की, (िे ) इिरांना लागू पडि नाही. का

की, साखरे, तिष्ट्णब
ु ोिा जोग, पांगारकर िगैरे सांप्रदातर्कांना सहस्त्रबुद्धे र्ांचे हे आश्वासन कबूल नाही.

त्र्ांना सांप्रदातर्क अिी जी एकनाथी संतहिा िी िे िढी मान्र् आहे ; माझी संतहिा मान्र् नाही. ह्ा
अमान्र्िे ृिि गेल्र्ा िषी पंढरीस र्ात्ा जमली असिा िरील तत्मूिींनी िे थे जमले ल्र्ा फडकऱ्र्ांस असा
नामी उपदे ि केला की, राजिाड्ांची संतहिा संप्रदार्बाह् आहे , खोटी आहे , सबब िी कोणाही

सांप्रदातर्कानें घेऊ नर्े.” (पप. २६). म्हणून “माझी ज्ञानेश्वरीची प्रि जु नी आहे असे तिधान करणारा रा.
सहस्त्रबुद्धर्ांसारखा एकिरी मनु ष्ट्र् िषयसहा मतहन्र्ांि पैदा झाला ही गोष्ट” राजिाड्ांना समाधानकारक
िाटिे, ि त्र्ािच आपल्र्ा पोथीिील पाठांिी ि रूपांिी जु ळेल अिी ज्ञानेश्वरीची आणखी एक प्रि
माडगािकराना तमळाली र्ा गोष्टीने त्र्ांचे िरील समाधान दु णािले आहे . िे व्र्क्ि करिाना राजिाडे
म्हणिाि,

“.…ज्ञानेश्वरीची खरी संतहिा मी जेव्हां प्रतसद्ध केली, िेव्हां मला अिी भीिी पडली कीं, माझी

संतहिा खरी मानण्र्ाला प्रत्र्ंिर प्रमाण कसे सांपडे ल? मला सांपडले ली पोथी एकच जर जगांि असेल ि

तिला दु सऱ्र्ा कोणत्र्ाही पोथीचा प्रत्र्ंिर पुरािा नसेल, िर सामान्र् लोकांची ि कदातचत् तििानांची
खात्ी करािी किी? ित्कालीन ि ित्पूिय तिलाले ख, िारपटपट ि त्ोटक ले ख र्ांजिरून ज्ञानेश्वरी भाषा
कार् असािी तिचा अंदाजच मला चांगला झाला होिा ि तििानांनाही िो पुढेंमागें मान्र् झाला असिा. परंिु
माझ्र्ा पोथींिल्र्ासारखे पाठ, रूपें िगैरे जींि आहे ि ििी पोथी दु सऱ्र्ा कोणास सांपडली असिां, माझ्र्ा

संतहिेची प्रृथापना चांगली होईल, असें मला िारंिार िाटे . िो सुप्रसंग सध्र्ा आले ला आहे . माझ्र्ा

पोथीसारखीच एक पोथी रा. माडगांिकरांना सांपडले ली आहे .…मुख्र् बाब जी सुत्प्िङरूपांची िी

माडगांिकरांच्र्ा पोथींि बहु िेक माझ्र्ा पोथींिल्र्ासारखीच आहे . त्र्ामुळें झाले कार् कीं, माझी पोथी सिं
छापील पोथींहू न....जु नी आहे , अिी साक्ष रा. सहस्त्रबुद्धर्ांना, म्हणजे रा. माडगांिकरांना मोकळ्र्ा मनानें
दे िां आली. अिा तिऱ्हाईि साक्षीची िाट मी फार तदिस पहाि बसलों होिों. िी माडगांिकरांनी रा.

सहस्त्रबुद्धर्ांच्र्ा िारां ‘तितिधज्ञानतिृिारां’ िून तदली ह्ाबिल मी त्र्ांचा फार आभारीं आहें .”(पप. ३५३६).

सारांि, प्रृिुि ले खाि राजिाड्ांनी आक्षेपकांच्र्ा िंकांना समपयक उत्तरे तििेष कोठे न दे िा,

आपल्र्ा ज्ञानेश्वरीची जु ळी बहीण गिसल्र्ामुळे तिचे खरे पण तसद्ध झाल्र्ाचा आपला आनंदच अतधक व्र्क्ि
केले ला तदसिो, असे म्हणािे लागिे.

राजिाडे यांची ज्ञाने श्वरीची प्रस्तािना
राजिाडे र्ांनी ज्ञानेश्वरीला तलतहले ली प्रृिािना मराठी भाषेच्र्ा इतिहासाच्र्ा दृष्टीने महत्त्िाची

असून त्र्ातििार् इिरही तिषर् िीि आले असल्र्ाने तिचा आिर् थोडक्र्ाि समजून घेणे अिश्र् आहे .
सुमारे िंभर पपष्ांची ही प्रृिािना एकूण ७१ पतरच्छे दांि तिभागली असून र्ा पतरच्छे दांना क्रमांक तदले ले

आहे ि. र्ांपैकी काही पतरच्छे दांिून एकाहू न अतधक तिषर् आले ले असून त्र्ांचा िसा तनदे ि पपष्ाच्र्ा डाव्र्ा

बाजूस ठळक अक्षराि केला आहे . मुळािील ही छपाईची र्ोजना प्रृिुि आिपत्तीि कार्म ठे िली असून
पुढील तििेचनाि कंसािील आकडे पतरच्छे दांचे आहे ि.
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र्ा ‘प्रृिािने’ला प्रारंभ व्र्ाकरणाच्र्ा व्र्ाख्र्ेने झाला असून व्र्ाकरणाच्र्ा तनरतनराळ्र्ा प्रकारांना

कारणीभूि होणारे भाषेचे जे तनरतनराळे भेद–प्रांिकपि, जातिकपि, कलगकपि ि कालकपि त्र्ांची चचा प्रारंभी
केली आहे . (१). त्र्ानंिर प्रांतिक पोटभाषा ि जातिपरत्िे होणारे मुख्र् भाषेचे अपभ्रंि र्ांच्र्ािील फरक

ृपष्ट केला असून मराठीचा तकतरृिानी अपभ्रंि ि मानभािी अपभ्रंि र्ांची चचा केली आहे (२). र्ापुढील
पतरच्छे दाि भाषेची कालकपि अिृथान्िरे सांतगिली असून (३), त्र्ानंिर नागर अथिा तिष्ट मराठीची

व्र्ाख्र्ा केली आहे . “अपभ्रष्ट ककिा प्रांतिक जी नव्हे िी नागर ककिा मराठी समजािी;” िी कपतत्म नाही, िर

सहज ि सियलोकतप्रर् आहे आतण ऐतिहातसक व्र्ाकरण असे तिचेच िक्र् आहे इत्र्ादी (४-८). र्ानंिर
िियमान तिष्ट मराठीचे साधे व्र्ाकरण, पोटभाषांचे अथिा बोलींचे िौलतनक व्र्ाकरण, आधुतनक सगोत्

समकालीन भाषांचे (म्ह. मराठी, गुजराथी, कहदी, बंगाली, इ. चे) िौलतनक व्र्ाकरण ि मराठीचे

ऐतिहातसक व्र्ाकरण र्ांचे ृिरूप सांगन
ू (९-१२), राजिाडे मराठी भाषेच्र्ा इतिहासाकडे िळले आहे ि.
प्रथम त्र्ांनी िाङमर्, सारृिि ि सातहत्र् र्ांमधील भेद ृपष्ट केला असून मराठी सारृििाच्र्ा िोधामुळे
मराठी भाषेचा इतिहाि ि तिचे ऐतिहातसक व्र्ाकरण तलतहणे िक्र् झाले आहे असे सांतगिले आहे . मात्

मराठी सारृििाच्र्ा िोधाप्रमाणे मराठी िाङमर्ाचा (म्ह. लोककथा, लोकगीिे , इ.) िोध अद्याप मुळीच
झाले ला नसल्र्ाने प्रांतिक अथिा अपभ्रष्ट मराठीचा इतिहास समजणे कठीण आहे असेही त्र्ांनी सूतचि
केले आहे (१३). र्ानंिर मराठीच्र्ा ऐतिहातसक व्र्ाकरणाची सामग्री ककिा साधने र्ादीच्र्ा रूपाने तदली

असून (१४), त्र्ा आधारे मराठी भाषेचा मूलारंभ िके ४०० च्र्ा सुमारास मानला आहे (१५-१६). र्ापुढील
काही पतरच्छे द पाली भाषेच्र्ा तििेचनाला तदले ले असून त्र्ांि ‘पाली’ र्ा िब्दाची व्र्ुत्पत्ती, पाली भाषेची
परंपरा ि तिचा आतण संृकपिचा संबंध, पालीचा मूळदे ि, अतिष्ट पालीचा दु िोंडे पणा, र्ुरोतपर्नांचे

पालीिरील सहे िुक प्रेम इत्र्ादी तिषर् आले आहे ि (१७). पालीनंिर राजिाडे प्राकपिाकडे िळले असून
प्राकपि भाषांचे उगम, त्र्ांचे पौिापर्यत्ि, त्र्ांिील माहाराष्ट्रीचे ृथान ि तिचे व्र्ाकरणदृष्ट्या अग्रमान्र्त्ि

इत्र्ादी तिषर् त्र्ांनी चर्मचले आहे ि (१८-२३). महाराष्ट्रदे िाची िसाहि हा राजिाड्ांचा एक आिडिा
तिषर् असून त्र्ाची चचा र्ापुढे आली आहे . प्रारंभीचे दं डकारण्र्, त्र्ाि पतिमे कडू न कोकणाि उिरले ल्र्ा
आर्ांचा झाले ला प्रिेि, र्ा उत्तरणाि त्र्ांच्र्ा भाषेिर झाले ले पतरणाम, िार्मिककार कात्र्ार्नाच्र्ा
िेळेपासून

आढळणारे

माहाराष्ट्री

भाषेचे

नामोल्लेख,

िाििाहनांच्र्ा

राजिटीिील

ि

तििेषिः

‘गाथासप्िििी’ मधील माहाराष्ट्री, त्र्ांनी ृथातपले ला िकसंित् ि त्र्ाचे अ–म्ले छत्ि, ‘िक’ िब्दाचे दोन
अथय, ‘क्षत्प’ िब्दाचे संृकपित्ि इत्र्ादी अनेक तिषर्ांना र्ा तठकाणी ृपिय झाले ला तदसेल (२४-२९).
िाििाहनांची राजिट िके १५० पर्ंि चालली ि त्र्ांच्र्ा पिाि माहाराष्ट्री भाषेचाही पतडि काळ आला.
उत्तरोत्तर तिचा ऱ्हास होि जाऊन िके १५० िे िके ४५० र्ामधील िीनिे िषांच्र्ा काळाि तिचा जो एक
अपभ्रंि महाराष्ट्राि नांदू लागला त्र्ािूनच पुढे मराठी भाषा जन्मली. मंगळिेढे र्ेथील एका (बनािट ि

म्हणून त्र्ाज्र्) िारपटपटाच्र्ा आधारे राजिाड्ांनी िकिषय ४०० हा माहाराष्ट्री–अपभ्रंिाचा अंिकाल ि
मराठीचा जन्मकाल मानला आहे (३०-३४). र्ापुढील पतरच्छे दाि मराठी भाषा सुरू होई िाित्कालपर्ंि
भाषांची परंपरा कोष्टकाच्र्ा रूपाने तदली असून अनु षग
ं ाने, कोणत्र्ाही भाषेचा अपभ्रंि होिांना कार्
पतरत्ृथिी असिे र्ा प्रश्नाचाही तिचार केला आहे (३५). र्ानंिर मराठी भाषेच्र्ा त्ृथत्र्ंिरांचे एक ृथूल
तटपण तदले असून (३८-४१), मराठीच्र्ा भािी अभ्र्ासाच्र्ा तदिा दाखतिल्र्ा आहे ि (४२).

राजिाड्ांच्र्ा ‘प्रृिािने’ चा मुख्र् िातत्त्िक भाग र्ेथे संपला. र्ापुढील भागाि त्र्ांनी प्रृिुि

छापले ल्र्ा ज्ञानेश्वरीच्र्ा मूळ पोथीचा इतिहास, ृिरूप ि िपिील तदला असून तिची अपूिाई परोपरींनी

गातर्ली आहे (४३-५०). त्र्ांच्र्ा दृष्टीने ही ‘अमूल्र्’ पोथी िक १२१२ िे १२४० च्र्ा दरम्र्ान तलतहले ली

असून तिची भाषा ही ज्ञानेश्वरांची तनभेळ मराठी भाषा आहे (५१-५३). िरील मुकुंदराजी पोथीची
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ज्ञानेश्वरीच्र्ा एकनाथी ि एकनाथोत्तरकालीन प्रिींिी िुलना हा र्ा ‘प्रृिािने’च्र्ा उियतरि भागाचा तिषर्
असून ही िुलना करिाना एकनाथी संिोधनाचे ृिरूप, कोणत्र्ाही ग्रंथाच्र्ा मूलृिरूपतसद्धीची पद्धिी,

क्षेपक-तिचार र्ा सारखे काही तिषर् र्ेऊन गेले आहे ि (५४-६३). िेिटी, प्रृिुि मुकुंदराजी प्रिीची
माडगािकरी प्रिीिील काही पाठािरांिी पतहल्र्ा अध्र्ार्ापुरिी स–टीक िुलना करून (६४), ि आठल्र्े
आतण तभडे र्ांची ज्ञानेश्वरीची भाषान्िरे किी सदोष आहे ि िे दाखिून (६५) हे िौलतनक तििेचन संपतिले

आहे . अखेरीस प्रृिुि प्रिीिील मूळ गीिाश्लोकांचे पाठ गीिेच्र्ा प्रचतलि पाठांहून कोठे कोठे तभन्न

सापडिाि त्र्ांची एक र्ादी दे ऊन ि र्ांपैकी बहु िेक सिय पाठभेद केिळ उच्चाराचे आहे ि हे दाखिून (६७),
आतण ज्ञानेश्वरीि फारसी िब्द नाहीि असा तनिाळा दे ऊन (६८-६९) राजिाड्ांनी ही प्रदीघय प्रृिािना
आटोपिी घेिली आहे .

पू िगिैणिक भाषा आणि मराठी
िरील प्रृिािना बारकाईने िाचली असिा असे तदसून र्ेिे की, राजिाड्ांनी आपल्र्ा

व्र्ाकरणासाठी पातणनीर् व्र्ाकरणाची चौकट घेिली असली िरी प्रत्र्क्ष भाषेचा तिचार करिाना िे

पातणनीच्र्ाही मागे जाऊ पहािाि. ‘ज्ञानेश्वरीच्र्ा प्रृिािने’ि त्र्ांनी भाषेच्र्ा परंपरे चा जो िक्िा तदला आहे

(पतर.⬤३५) त्र्ािरून िे पातणतनपूिय आषय भाषा ि त्र्ापूिीचीतह पूियिैतदक भाषा गपहीि धरून मराठीचा र्ा

पूियिैतदक भाषेिी सांधा जोडू पहािाि असे तदसिे . अथात् हा सांधा जोडिाना त्र्ांनी प्राकपतिकोदभि ि
प्रांतिक भाषांच्र्ा मधल्र्ा अिृथा लक्षाि घेिले ल्र्ा आहे ि हे खरे ; िथातप त्र्ांचे लक्ष्र् पूियिैतदक भाषेिर,
की तजची चाहू ल पातणनीर् व्र्ाकरणाि ककिा ग्रांतथक संृकपिाि लागि नाही अिा एका प्राचीनिम लौतकक

ृिरूपाच्र्ा बोलीिर आहे र्ाि िंका नाही. त्र्ांच्र्ा मिे “ग्रांतथक भाषा, प्रांतिक भाषा, जातिक ककिा

गोतत्क भाषा, ि अपभ्रंि असा चिुर्मिध भाषाभेद िैतदक काली होिा” (पतर.⬤१७), ि ज्ञानेश्वरी–मराठीि
र्ा चारही भाषांचे दू रिः उमटले ले पडसाद ऐकू र्ेिाि. राजिाडे र्ांचे हे मि त्र्ांच्र्ा ज्ञानेश्वरीच्र्ा प्रृिुि
प्रृिािनेि ि व्र्ाकरणाि तििके ृपष्टपणे मांडले गेलेले नसले िरी त्र्ाची थोडीफार चाहू ल र्ेथे लागिे च.

“प्राकपि भाषांचे प्रकपतितिकपतिभािाचे नािे लौतकक संृकपिािी नसून संृकपिच्र्ा पूियरूपािी आहे ” र्ा
तसद्धान्िाचे प्रणर्न त्र्ांच्र्ा मिे प्रथम राजारामिास्त्री भागिि र्ांनी ‘प्राकपि भाषेची तितचतकत्सा’ र्ा आपल्र्ा

तनबंधाि केले (पतर.⬤२७). त्र्ा परंपरेने मागे जाि जाि राजिाडे मराठीचे सिय ‘प्रकपतितिकपतिभाि’ र्ा
पूियिैतदक बोलीभाषेि िोधू पहािाि. र्ा दृष्टीने ितिसूर्ा (ज्ञा. ७.३२, राजिाडे –पाठ), हािांपार्ां,

दोनप्रहरां, र्ांसारख्र्ा (त्र्ांच्र्ा मिे) तििचनाच्र्ा आ ककिा आँ प्रत्र्र्ाचा छडा लाििाना ‘पादर्ोः पिति’
र्ा िीषयकाच्र्ा आपल्र्ा एका ले खाि िे म्हणिाि–[राजिाडे –ले खसंग्रह, भाग ३, पप. २६१.]

“.…त्र्ाची परंपरा संृकपिाच्र्ा पूियरूपािीं, म्हणजे िैतदक भाषेिीं ककिा पूियिैतदक भाषेंिीं नेऊन

तभडतिली पातहजे. पातणनीर् लौतकक संृकपिांि ‘आं’ प्रत्र्र्ाची परंपरा सांपडली िरी िाहिा, न सांपडली

िरी िाहिा. कां कीं, मराठीचीं जुनाट मूळें िैतदक भाषेंि ि पूियिैतदक भाषेंि तजिकीं सांपडण्र्ाचा संभि
आहे तििकीं िीं लौतकक संृकपिांि ककिा महाराष्ट्रीि सांपडण्र्ाचा संभि नाहीं.… िैतदकी प्रतक्रर्ेंि पातणतन

सामान्र् प्रत्र्र्ांखेरीज दु सरे कांही तिभत्क्िप्रत्र्र् दे िो. र्ा अिान्िर तिभत्क्िप्रत्र्र्ांचा अथय असा कीं,
छांदस भाषा एक नसून एकाहू न जाृि होत्र्ा, ककिा दोनचार प्रांतिक भाषांचा तमलाफ होऊन एक छांदस

भाषा बनली होिी. उदाहरणाथय, पंथानः ि पंथाः (प्रथमे चें अनेकिचन); व्र्ोमन् ि व्र्ोमतन (सप्िमीचें
एकिचन) इ. अिीं सामान्र् प्रत्र्र्ांहून तनराळे प्रत्र्र् लागले लीं रूपें िैतदक भाषेंि आढळू न आल्र्ाकारणाने
पातणनीला ‘सुपां सुलुक्’ इत्र्ातद सूत् (७. १. ३९) रचािें लागलें .” (पप. २६१).
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ज्ञाने श्वरीचा संस्कृत निमाध्याय
पण र्ापेक्षा राजिाडे र्ांनी ज्ञानेश्वरीच्र्ा निव्र्ा अध्र्ार्ाचे जे संृकपि भाषान्िर केले त्र्ाला त्र्ांनी

तलतहले ल्र्ा टीकेि िरील मि पदोपदी ृपष्ट होिे . र्ा दृष्टीने त्र्ांच्र्ा ज्ञानेश्वरीच्र्ा व्र्ाकरणाला त्र्ांनी

संृकपिाि प्रतििब्दिः भाषान्िर केले ला हा निमाध्र्ार् पूरक ि उपोद्धलक ठरिो. त्र्ािून त्र्ांच्र्ा िरील
मिाला पोषक अिी काही उदाहरणे पुढे तदली आहे ि :–

(१) ‘जाल’ र्ा भूिकालिाचक धािुसातधिाचे तनियचन करिाना िे त्र्ा तठकाणी म्हणिाि– “अस्

चें ििय. िाचक साि म्हणून होिे . उदा., ‘होि साि’. ह्ा साि–चें अिाचीन रूप ‘जाि.’ होि जाि (िो–
िी–िें). अस् चे भूि. िाचक ‘अृि’ असें रूप पुरािन पूियिैतदक कालीं होिें. अिाचीन पूियिैतदक कालीं

अृि–चें ृि असे रूप झाले . नंिर िैतदक ि पातणनीर् कालीं िे रूप तिष्ट भाषेंिून लोप पािलें . परंिु
पातणनीर् ि िैतदक कालीन प्रांतिक ककिा जातिक भाषांि ृि हें रूप तिद्यमान होिें. त्र्ा प्रांतिक, म्हणजे

महाराष्ट्री ि मराठी र्ांच्र्ा पूियज संृकपिकालीन भाषेंिील ृि-चें प्राकपिांि सि असे तनष्ारूप जालें . सि +
ल = जअ + ल = जाल.” (ज्ञानेश्वरी अ. ९ िा, ओ. ३३, पप. २७-२८) िरील व्र्ुत्पादन काल्पतनक ि
अिाृिि आहे , हे सांगणे नकोच.

(२) र्ाप्रमाणेच ‘पतर भोगातचर्े अइलीकडे मे रे’ र्ा चरणािील (ज्ञा. ९–५१) अइल र्ा िब्दातिषर्ी

िे तलतहिाि –“आर–आरात्, आरे . आर म्हणजे समीप (तििेषण). पातणनीर् संृकपिाि आरात् ि आरे हीं
दोनच रूपे ह्ा िब्दाची उपलब्ध आहे ि. ज्ञानेश्वर िर आर–पासून झाले ला आर्ल (आर + ल = आर्ल)
िब्द तििेषणासारखा र्ोजिो. िे व्हा उघड आहे की, पूिय–िैतदक भाषेंि आर िब्द तििेषणासारखा र्ोजीि
ि त्र्ाला सिय तिभक्िींचे तिकरण होि असे. िें तिकरण पातणनीर् संृकपिांि लोपून हा िब्द अव्र्र्त्िाप्रि

पािला. परंिु प्रांतिक भाषांि तिकरणिीलच रातहला. आतण िसाच िो अपभ्रंिरूपाने ज्ञानेश्वरापर्ं ि ि
आपल्र्ापर्ंि पोहोंचला” (ज्ञानेश्वरी, अ. ९ िा, ओ, ५१, पप. ३७)

(३) ‘नां’ हा तनषेधाथयक तनपाि (उदा., ‘ितर तिटे कह नां’ ज्ञा. ९. ५२). त्र्ांनी सं. नञ्–पासून

व्र्ुत्पादू न हा ‘नञ्’ ग्रांतथक संृकपिांि आढळि नसला िरी बोलण्र्ाच्र्ा संृकपिाि ि प्रांतिक भाषांि
तनत्र्ाच्र्ा िापराि होिा असे म्हटले आहे (ज्ञानेश्वरी, अ. ९ िा, ओ. ५२, पप. ३८).

(४) ‘केति’ हे अव्र्र् कित्–पासून (जसे, जेति< र्ित्) व्र्ुत्पादून राजिाडे म्हणिाि, “कित्–

कसे–हा िब्द पातणनीर् संृकपिांि नाही. पूियिैतदक भाषेंि ि प्रांतिक भाषेंि होिा. कत् र्ा सिय नामापासून
कित्. कत् हे सियनाम ि अव्र्र् कतच्चत् र्ा अव्र्र्ांि रातहलें आहे .” (ज्ञानेश्वरी, अ. ९ िा, ओ. ५३, पप. ३९)

(५) ज्ञानेश्वरीि ‘िृिु’ हे नाम स्त्रीकलगी आहे . (उदा; ज्ञा ९–५३). र्ातिषर्ी राजिाडे म्हणिाि–

“िृिु िब्द पातणनीर् संृकपिाि नपुस
ं ककलगी आढळिो. परंिु छं दतस तदिस ह्ा अथी स्त्रीकलगी र्ोतजले ला
सांपडिो. िें च कलग ज्ञानेश्वर ि त्र्ाचे िंिज आपण तह सहजच र्ोजिो. ह्ािरून एिढें तनतिि आहे कीं

पातणनीर् संृकपिाच्र्ा परंपरे पेक्षा िैतदक भाषेची ि प्रांतिक भाषेची परंपरा मराठीनें उचलले ली तदसिे. ”
(ज्ञा. आ. ९ िा, ओ. ५३, पप. ३९). हीच गोष्ट ‘ृिप्न’ र्ा संृकपिांि पुकलगी ि मराठींि नपुंसककलगी
असले ल्र्ा नामाची आहे असें िे सांगिाि. (ज्ञा. ९–९३).
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(६) ‘पाहे पां दू ध पतित् आतण गोड । पाकस तच त्िचेतचर्ा पदरातस आड । पतर िें अव्हे रूतन िे मूड ।

अिु द्ध काइ न घेति ॥’ (ज्ञा. ९.५६) र्ा ओिीिील ृथूलाक्षरांतकि पाठ िाृितिक ‘मूढ’ असा असणार.
र्मकासाठी िो ‘मूड’ असा झाला. र्ेथे मूढ म्हणजे गोतचड, हे ृपष्ट आहे ; पण हा सरलाथय न ृिीकारिा
राजिाडे ‘मूि’ (म्हणजे तचकटले ले , तकडे , इ., अथात् गोतचड, मािा, िगैरे ) असा कोिाि नसले ला पण
त्र्ांच्र्ा मिे ‘बोलत्र्ा संृकपिांि’ असले ला िब्द ि त्र्ाचा िरील अथय ज्ञानेश्वरीच्र्ा आधारे सुचतििाि.
अथात् ही सिय कतिकल्पना होर्.

(७) आहाति (ििय. िप. पु. अ. ि.) ि असौतन (भूि कपदन्ि) ही दोन रूपे त्र्ांनी अनुक्रमे असंति ि

अतसत्िा ककिा अृत्िा र्ा ‘पूियिैतदक ि प्रांतिक रूपां’च्र्ा पासून तनियतचली आहे ि (ज्ञा. ९.५८, टीका पप.
४२).

(८) ‘िि’ हे पंचमीचे िब्दर्ोगी अव्र्र् राजिाडे पूिी सं. ृिि (ृिु – ृिव् = प्रारंभ करणें) पासून

व्र्ुत्पादीि असि. परंिु आिा त्र्ांना िे िात् र्ा ‘फक्ि अव्र्र्ाि रातहले ल्र्ा पंचमीच्र्ा पूियिैतदक
प्रत्र्र्ापासून व्र्ुत्पातदणे ’ अतधक र्ुक्ि तदसिे. (ज्ञा. ९. २६८, टीका पप. ११४).

(९) ‘डािलणे’ र्ा तक्रर्ापदाची व्र्ुत्पत्ती ‘डाि’ र्ा तििेषणापासून सरळ असिाना राजिाडे त्र्ाचा

िोध पूियिैतदक ि प्रांतिक भाषांि घेऊ पहािाि. त्र्ांचे भाष्ट्र् असे :–– “दिय् = To Place at a distance.
दीघय ि दू र र्ाबिल िर–िम–भािीं दिीर्स् ि दतिष्ट िब्द र्ेिाि. ह्ा दिीर्स् ि दतिष्ट िब्दांि मूळ ‘दि’

िब्द आहें . िो मराठी डाि (िा-िी-िें) र्ा िब्दाचा मूळ आहे र्ांि संिर् नाहीं. तिष्ट संृकपिांि ‘दि’ िब्द

आिां ि पातणनीकाळीं तह नव्हिा; परंिु पूियिैतदक ि प्रांतिक भाषांि हा िब्द होिा.” (ज्ञा. ९·४३३; टीका पप.
१५८). राजिाडे र्ांचे िरील म्हणणे क्षणभर मान्र् केले िरी ‘डाि’चा संबध
ं दीघय ि दू र र्ा कल्पनांिी कसा
पोचिो िे सांगणे कतठच आहे .

(१०) ‘तिणािणी’ (ज्ञा. ९.१०५) र्ा िब्दाचे व्र्ुत्पादन त्र्ांनी पुढीलप्रमाणे केले आहे :––

“मराठींि ऊर्णयचें जसें तिण होिें, िसेंच पातणनीर् काळीं प्रांतिक संृकपिांि ऊर्णय चें तिर्णय होि असे, ि त्र्ा
तिर्ण पासून िेतण–णी हा िब्द झाले ला आहे . िे, िी, ऊय् ह्ा धािूंपासून मराठींि ओिणें, िोिणें हा धािु
झाला आहे , ि ऊर्णय र्ा धािूपासून तिणणें हा धािु झाला आहे .” (टीका, पप. ६३)

राजिाड्ांच्र्ा तनियचनाच्र्ा िरील उदाहरणांिून त्र्ांच्र्ा कल्पनािक्िीचा प्रत्र्र् आला िरी ही

कल्पनािक्िी पुष्ट्कळदा िाृििाला सोडू न ृिैर भराऱ्र्ा मारण्र्ाि आनंद मानिे हे तह तदसून र्ेिे. त्र्ांनी

आपल्र्ा मनािी एक पूियिैतदक भाषा कत्ल्पली ि तिचा धागा िे ज्ञानेश्वरीच्र्ा मराठीि िोधू लागले . र्ा
धाग्र्ाला पातणनीच्र्ा व्र्ाकरणाि ि ग्रांतथक संृकपिाि आधार नाहीं हे त्र्ांना ठाऊक होिे ि म्हणूनच त्र्ाि
नसला िरी कोितनतिष्ट ि ग्रंथतनतिष्ट न झाले ल्र्ा ‘बोलत्र्ा संृकपिाि’ िो आहे अिी कल्पना करून त्र्ांनी
हे सिय व्र्ुत्पादन केले ि मराठीची परंपरा थेट पूियिैतदक भाषेपर्ंि नेऊन तभडिली. र्ाि कल्पनेबरोबर एक

प्रकारचा दु रतभमानतह आला ि त्र्ामुळेच त्र्ांचे िरील मि तििन्मान्र् होणे कतठण झाले .[र्ािच भर राजिाड्ांच्र्ा

‘हठात् व्र्ुत्पादना’ची पडली. उदा; आरोगणें–णा हे िब्द एकदा सं. अ–रोगणम्–पासून (ज्ञा. ९·१०२), िर एकदा सं. आरोचनम्–पासून (ज्ञा.
९·३८२) व्र्ुत्पादून र्ा िब्दाचा ‘भक्षणे’ असा ‘काही िरी’ अथय अलीकडील लोक करिाि अिी त्र्ांनी टीका केली. पण हाच अथय बरोबर आहे र्ाची
साक्ष महानुभािीर् ग्रंथांिून पदोपदी तमळिे.]

अनु क्रमणिका

मराठी भाषेचा जन्मकाळ
ज्ञानेश्वरीच्र्ा आपल्र्ा ‘प्रृिािनें’ ि ‘तिष्ट मराठीच्र्ा ऐतिहातसक व्र्ाकरणाच्र्ा रचनेची सामग्री’ र्ा

मथळ्र्ाखाली राजिाड्ांनी प्राचीन ले खांची जी र्ादी पतर. ⬤१४ िर तदली आहे त्र्ा र्ादीच्र्ा अग्रभागी

िक ४१० िील मंगळिेढे–िारपटपट ि िक ६५८ िील तचकुडे –िारपटपट हे दोन ले ख आहे ि. त्र्ांपैकी
पतहल्र्ा, म्हणजे मंगळिेढे–िारपटपटाच्र्ा आधारे , त्र्ांनी िक ४०० (सुमारे ) हा मराठी भाषेचा जन्मकाळ
म्हणून तनतिि केला आहे ि त्र्ाप्रमाणे र्ा िारपटपटाचा आतण त्र्ािरून तसद्ध होणाऱ्र्ा मराठीच्र्ा

जन्मकाळाचा उल्लेख िे आपल्र्ा ‘प्रृिािनें’ ि िारंिार करिाि. परंिु िरील दोन्ही िारपटपट आज उपलब्ध
नसून तििार् िे संपूणयिः बनािट आहे ि हे आिा बहु िेक सिांना मान्र् आहे . त्र्ांिील भाषेचे निीन िळण
डॉ. गुणे

[मराठी भाषेचा कालतनणयर् (भा. इ. सं. मं. षष्संमेलनिपत्त, पप. २८–४०).]

र्ांनी तनर्मििादपणे तसद्ध केले असल्र्ाने हे

ले ख भाषेचा जन्मकाळ ठरतिण्र्ाच्र्ा दृष्टीने प्रमाण मानिा र्ेि नाहीि. त्र्ामुळे प्राकपिाचा अपभ्रंि िके ४५०
पर्ंि चालू न पुढे नष्ट झाला आतण त्र्ाच सुमारास मराठी भाषा उदर् पािली हे राजिाड्ांचे मिही तनराधार

ठरिे . आज िरी िृिुत्ृथिी अिी आहे , की मराठीचा जन्मकाळ इसिीसनाच्र्ा आठव्र्ा ििकामागे नेिा
र्ेि नाही. ‘मरहट्टे ’, म्हणजे मराठे , ि त्र्ांची भाषा र्ांचा पतहला उल्लेख आठव्र्ा ििकाच्र्ा अखेरीस
उद्योिन सूरीने तलतहले ल्र्ा ‘कुिलर्माला’ र्ा ग्रंथाि सापडिो,
१.५)] हे

[पाटण र्ेथील िक ११२८ चा मराठी तिलाले ख, (प्रभाि

प्रतसद्ध आहे . त्र्ाि मरहट्टयांचे िणयन “तदण्णले गतहल्ले उल्लतिरे ”, म्हणजे ‘तदण्णले गतहल्ले’ अिी

भाषा बोलणारे असे केले आहे . हा मराठी भातषकांचा ि त्र्ांच्र्ा भाषेचा प्राचीनिम उल्लेख होर्, आतण िो

आठव्र्ा ििकाच्र्ा अखेरचा आहे . राजिाड्ांनी तिक्रमातदत्र् सत्र्ाश्रर्ाच्र्ा ज्र्ा िारपटपटाचा उल्ले ख केला
आहे *[पाटण र्ेथील िक ११२८ चा मराठी तिलाले ख, (प्रभाि १·५)] िो िारपटपट
p. 77.] सुद्धा

[Indian Antiquary, Vol. VⅠ,

िक ६०२ चा, म्हणजे इसिी सनाच्र्ा सािव्र्ा ििकाच्र्ा अखेरचा आहे. त्र्ाि ‘पन्नास’ हे िुद्ध

मराठी िळणाचे संख्र्ातििेषण आले आहे . सारांि, मराठी भाषे चा उगमकाल जाृिीि जाृि सािव्र्ा
ििकापर्ंि मागे नेिा र्ेईल. िो त्र्ाच्र्ातह मागे नेण्र्ास आधार नाही. राजिाड्ांनी सुद्धा िो पाचव्र्ा

ििकापर्ंि मागे नेण्र्ाचा प्रर्त्न केला र्ाचे कारण त्र्ांनी िक ४५० हा अपभ्रंिाचा अंिकाल मानला हे

होर्. त्र्ामुळे त्र्ांना मराठीचा जन्मकाळ मागे ओढणे क्रमप्राप्ि झाले . िसा िो ओढू नसुद्धा थोडी पोकळी

रातहलीच. िी मग त्र्ांना “पूियभाषा असिानाच उत्तरभाषा अपभ्रंि म्हणून सुरू होिे ” असा न्र्ार् सांगन
ू
त्र्ानु सार “महाराष्ट्री–अपभ्रंि चालूं असिांच मराठी सुरू झाली ि िो मे ल्र्ािर त्र्ाची जागा मराठीने
व्र्ातपली” असे म्हणून भरािी लागली (ज्ञा. प्रृिािना, पप. ५८). एकूण, थोडा कच्चा आधार आतण थोडा
दु राग्रह र्ांचा तमलाफ होऊन त्र्ामुळे मुख्र् तसद्धान्ि खचला. परंिु त्र्ामुळे र्ा एकूण तििेचनास तििेष बाध
र्ेि नाही. असो. ज्ञानेश्वरीच्र्ा ‘प्रृिािने’ चा इिका तिचार करून आपण तिच्र्ा व्र्ाकरणाकडे िळू .
आद्य मराठी ऐणतहाणसक व्याकरिकार
मराठी भाषेचे ‘पंचिार्मिक’ र्ा नािाचे पतहले व्र्ाकरण महानु भाि पंथािील पं. भीष्ट्माचार्य र्ांनी

इसिी सनाच्र्ा चौदाव्र्ा ििकाि रतचले . मराठीच्र्ा एका बोलीचे, गोमंिकाचे, फा. ृटीफन्स र्ांनी

तलतहले ले ि त्र्ांच्र्ानंिर आणखी काही पाद्री मंडळींनी त्र्ाि भर घालू न िाढतिले ले ‘Arte da Lingua
Canarim’ हे व्र्ाकरण इ. स. १६४० मध्र्े प्रतसद्ध झाले . आतण मराठी भाषेचे पातणनी म्हणून ज्र्ांचा गौरि

होिो त्र्ा दादोबांनी आपले मराठी व्र्ाकरण इ. स. १८३६ मध्र्े रचून पूणय केले . मराठी भाषेची िरील िीन

व्र्ाकरणे व्र्ाकरणाच्र्ा त्र्ा त्र्ा क्षेत्ाि पतहली आहे ि र्ाि काही िंका नाही. पं. भीष्ट्माचार्ांचे िातत्त्िक
म्हणून, फा. ृटीफन्स र्ांचे प्रादे तिक बोलीचे म्हणून, ि दादोबांचे िणयनात्मक म्हणून र्ा िीन व्र्ाकरणांना

अनु क्रमणिका

पतहले पणाचा मान तमळिो हे साहतजकच आहे . हा मान मराठीच्र्ा ऐतिहातसक व्र्ाकरणाच्र्ा िाखेि

इतिहासाचार्य तिश्वनाथ कािीनाथ राजिाडे र्ांच्र्ाकडे जािो. त्र्ांचे ‘ज्ञानेश्वरींिील मराठी भाषेचे
व्र्ाकरण’ हे मराठी भाषेचे ऐतिहातसक पद्धिीने रतचले ले पतहले व्र्ाकरण असून िे त्र्ांनी संपातदि केले ल्र्ा

ज्ञानेश्वरीबरोबरच िके १८३१ (इ. स. १९०९) मध्र्े प्रतसद्ध झाले . त्र्ाच्र्ा प्रारंभी ‘प्रकािकाची सूचना’ र्ा
मथळ्र्ाखाली जो दीडपानी मजकूर आहे त्र्ाि म्हटले आहे की, “प्रृिुि व्र्ाकरण ज्ञानेश्वरीचा
व्र्ाकरणिुद्ध अथय करण्र्ाचे एक साधन होईल. तकत्र्ेक लोक (ज्ञानेश्वरीचा) सध्र्ा जो अथय करीि

असिाि िो कसा अिुद्ध असिो, हे र्ा व्र्ाकरणाचे साहा्र्ाने ृपष्ट होणार आहे .” (पप. १) िरील अपेक्षा
तकिी प्रमाणाि सफल झाली िे सांगणे कतठण असले िरी इिके खरे की हे व्र्ाकरण म्हणजे राजिाड्ांच्र्ा

ज्ञानेश्वरीतिषर्क व्र्ासंगाचे ि संिोधनाचे एक पतरपक्व फळ असून िरील ‘सूचने’च्र्ा िेिटी म्हटल्र्ाप्रमाणे
िे “भातिक ि िास्त्रप्रिण महाराष्ट्रास अपयण” करून त्र्ांनी एक महत्कार्य साधले . कच. ति. िैद्य आपल्र्ा

परीक्षणाच्र्ा प्रारंभीच म्हणिाि त्र्ाप्रमाणे, राजिाडे र्ांचे हे व्र्ाकरण “मराठी भाषेच्र्ा िाङमर्ाच्र्ा (?)
इतिहासांि एक क्रांतिकारक ि अत्र्ंि महत्त्िाचें केंद्रृथान होईल, असें म्हणािर्ास हरकि नाहीं.” [कच. ति.
िैद्य र्ांचे “तनबंध आतण भाषणें”, पप. ९७.]

पू िगप्रयत्न
अिा प्रकारचा प्रर्त्न र्ापूिी बीम्स ि होन्लय र्ांनी काही प्रमाणाि केला होिा असे सांगून राजिाडे

र्ांनी आपल्र्ा ज्ञानेश्वरीच्र्ा प्रृिािनेि त्र्ा दोघांिरही काहीिी कडक टीका केली आहे . िे थे िे म्हणिाि :
“बीम्स

[A Comparative Grammar of the Modern Aryan Languages of India, Vols. Ⅰ, Ⅱ and Ⅲ.] ि होन्लय [A Grammar of

Gaudian Languages1 1880.] ह्ांनीं

आधुतनक प्राकपतिकोदभि भाषांचें िौलातनक व्र्ाकरण तलतहिाना ऐतिहातसक

व्र्ाकरणाच्र्ा प्रांिांिही अतिक्रमण करण्र्ाचा आि घािले ला आहे . म्हणजे ह्ा दोघां िै्र्ाकरणांनीं
रचले लीं व्र्ाकरणें िौलतनक ि ऐतिहातसक अिीं तमश्र आहे ि. िौलतनक व्र्ाकरण ि ऐतिहातसक व्र्ाकरण

असा तदक्कालाितछन्न तिधाभेद त्र्ांच्र्ा ध्र्ानांि आले ला नाहीं, हें खरें आहे . परंिु त्र्ांच्र्ा हािून असा तमश्र

प्रकार झाले ला आहे , हें सहज ओळखिां र्ेिें. बीम्स ि होन्लय ह्ांचा मुख्र् गुरु जो बॉप्प त्र्ानेंतह आपल्र्ा
व्र्ाकरणाला िौलतनक म्हटलें आहे .…मराठी, बंगाली, कहदी, आिढी, पंजाबी, कसधी, गुजराथी िगैरे

भाषांिील पुराणग्रंथसंग्रह त्र्ांच्र्ा कालीं अनुपलब्ध असल्र्ामुळें, बीम्स ि होन्लय ह्ांच्र्ा व्र्ुत्पत्तीचा भाग
बराच अपुरा ि काल्पतनक रातहले ला आहे . आधुतनक प्राकपतिकोदभि भाषांचें मूळ ज्र्ा प्राकपि भाषा त्र्ांची

भेट मंडुकप्लु िीनें घेण्र्ातििार् दु सरें गत्र्ंिर ह्ा दोन्ही िै्र्ाकरणांना रातहलें नाहीं. मराठींिील एखाद्या
आधुतनक िब्दाची ककिा प्रत्र्र्ाची पूियपरंपरा पहाण्र्ाची इच्छा झाल्र्ास, त्र्ांना एकदम प्राकपिाच्र्ा

घाटािर जािें लागिें, मध्र्ें तिसािा घेण्र्ास जागा सांपडि नाहीं. म्हणजे महाराष्ट्री, िौरसेनी, मागधी,
अपभ्रंि िगैरे प्राकपि भाषा ि मराठी, बंगाली िगैरे प्राकपतिकोदभि भाषा ह्ांची िृिुिः िे िुलना करीि

असिाि. प्राकपि भाषांचा अंि ि सध्र्ांचा काल ह्ा दोहोंमधील हजार-बारािें िषांि रूपांची किी घडामोड

झाली, हें त्र्ांना माहीि नसिें. त्र्ामुळें, संिर्ृथानीं अिी व्र्ुत्पतत्त असेल ककिा असािी, असें संितर्ि
समाधान करून घेिल्र्ातििार् त्र्ांना दु सरी िोड रातहली नाहीं.” (ज्ञानेश्वरीची प्रृिािना, पप. १२).

राजिाडे र्ांची िरील टीका सियच समथयनीर् आहे असे नाही. कारण बीम्स ि होन्लय र्ांच्र्ा

व्र्ुत्पादनाि कल्पनेचा अंि बराच आहे हे मान्र् करूनसुद्धा त्र्ांना ऐतिहातसक दृतष्टच नव्हिी असें म्हणिां
र्ेि नाही. तििार् राजिाडे र्ांनी त्र्ा दोघांतिरुद्ध घेिले ला जो मुख्र् आक्षेप की िे प्राकपिािरून थेट
मराठीिर उिरिाि, त्र्ामधील भाषेच्र्ा अिृथा लक्षाि घेि नाहीि, िोच आक्षेप थोड्ा अतधकच प्रमाणाि

अनु क्रमणिका

राजिाड्ांच्र्ािरही घेिा र्ेईल; कारण राजिाडे िर तकत्र्ेकदा मधली प्राकपिाचीही पार्री गाळू न
संृकपिािरून थेट मराठीिर र्ेिाि. परंिु समग्र मराठी भाषेचे नसले िरी तिच्र्ा प्रारंभीच्र्ा अिृथेचे
तिश्वसनीर् साधनांच्र्ा आधारे ऐतिहातसक व्र्ाकरण रचण्र्ाचा मान राजिाड्ांकडे जािो हे त्र्ांच्र्ा
तिरोधकांनाही मान्र् करािे लागेल.

महाराष्ट्रािील तििानांनी केले ल्र्ा अिा प्रकारच्र्ा प्रर्त्नांि त्र्ांनी कपष्ट्णिास्त्री गोडबोले ि डॉ.

भांडारकर र्ा दोघांचा तनदे ि केला असून िोतह सौम्र्पणाने केला आहे . पै की कपष्ट्णिाृरर्ांचा प्रर्त्न,

राजिाड्ांच्र्ा मिे , प्राचीन ग्रंथसंग्रहाच्र्ा अभािी लं गडा पडले ला असून डॉक्टर भांडारकरांनी बीम्स

िगैरेंच्र्ा काही क्लप प्त्र्ा नामी खोडल्र्ा असल्र्ा िरी त्र्ांनी ृििंत् ‘ऐतिहातसक’ व्र्ाकरण रचण्र्ाचा आि
घािले ला नसल्र्ामुळे त्र्ांची तिित्ताप्रचुर व्र्ाख्र्ाने राजिाड्ांच्र्ा दृष्टीने टीकेचा तिषर् होऊ िकि
नाहीि. र्ाप्रमाणे र्ा क्षेत्ािील पूियप्रर्त्नांचा धाििा आढािा घेऊन िे म्हणिाि,

“िात्पर्य, सांगण्र्ाचा मुिा एिढाच की, मराठी भाषेचे ऐतिहातसक व्र्ाकरण अद्याप रचािर्ाचे

आहे ” (ज्ञा. .ची प्रृिािना, पतर.⬤१२)

राजिाडे –कृत व्याकरिाची पाश्वगभूणमका
प्राचीन मराठीचा तिचार राजिाडे र्ांच्र्ा मनाि अनेक िषे घोळि होिा ि त्र्ातिषर्ी िे अधूनमधून

तटपणिजा ले ख तलहीिही होिे . पण त्र्ाला खरी चालना त्र्ांच्र्ा हािी ज्ञानेश्वरीची मुकुंदराजी प्रि आली

िे व्हा तमळाली. र्ा प्रिीच्र्ा अभ्र्ासाचे फतलि म्हणजेच त्र्ांचे ‘ज्ञानेश्वरींिील मराठी भाषेचें व्र्ाकरण.’
त्र्ाचा इतिहास सांगिाना ‘सुबन्ितिचार’ र्ा तनबंधाच्र्ा समारोपाि िे म्हणिाि—

“गेलीं िीस िषे मराठी भाषेचे उगम मी िोधीि आहें . जसजसे जु ने ले ख सांपडि गेले िसिसे त्र्ा

ले खांिील भाषेचें पपथःकरण मी करीि असें.

[(उदा., “पाटण र्ेथील िक ११२८ िला मराठी तिलाले ख.” प्रभाि, िषय १, अं. ५).]

कांहीं िषे लोटल्र्ािर असे आढळू न आलें कीं िियमान मराठींिील बरींच रूपें जुन्र्ा मराठींिून तनघाले लीं
आहे ि. इिक्र्ांि मुकुंदराजी ज्ञानेश्वरीचा मला िोध लागला. त्र्ा ज्ञानेश्वरींिील भाषेचा ि इिर त्र्ा कालीं

सांपडले ल्र्ा जु न्र्ा ले खांचा अभ्र्ास करिां असें आढळू न आलें कीं िियमान मराठी भाषा ज्ञानेश्वरी मराठी

भाषेपासून सियृिी तनघाले ली आहे . त्र्ािरून असा एक कामचलाऊ तसद्धान्ि बांधला कीं िियमान मराठी
भाषा ित्पूियकालीन ज्ञानेश्वरी मराठी, अपभ्रंि, महाराष्ट्री, संृकपि ि िैतदक ह्ा भाषांपासून परंपरे ने

तनघाले ली आहे . नंिर ह्ा कामचलाऊ तसद्धान्िाची परीक्षा करूं लागलों. ही परीक्षा करिांना तपिेल ह्ा
जमयन गपहृथाच्र्ा प्राकपि व्र्ाकरणाचा

[Grammatik der Prakrit Sprachen, इ. स. १९००.]

मला बराच उपर्ोग झाला.

ह्ा गपहृथानें त्र्ाच्र्ा िाचनांि आले लीं एकोन एक प्राकपि रूपें सिास्त्र पद्धिीनें एका तठकाणीं संकतलि
केलीं आहे ि. ह्ा ग्रंथांि दोन तठकाणीं मला दोष तदसून आला… … बाकी ज्ञानेश्वरींिील मराठी भाषेचें
व्र्ाकरण तलतहिांना, तपिेलच्र्ा ग्रंथाचा मला चांगला उपर्ोग झाला.… जर तपिेलचा ग्रंथ उपलब्ध नसिा,

िर िररुतच, कात्र्ार्न, हे मचंद्र िगैरे प्राकपि िैर्ाकरणांच्र्ा ग्रंथांचें ि इिर उपलब्ध प्राकपि ग्रंथांचें ि
तिलाले खांचें पपथक्करण ि संकलन करून तपिेलचेंच काम मला करािें लागिें. असा प्रर्त्न करण्र्ाचा
प्रारंभतह मी केला होिा. इिक्र्ांि तपिेलचा ग्रंथ प्रतसद्ध झाला. ह्ा ग्रंथािरून जु न्र्ा मराठीची आतण

अपभ्रंि ि महाराष्ट्री र्ांची सांगड उत्तमोत्तम लागिे, असें तदसून आलें . िथातप ज्ञानेश्वरी मराठी भाषेचें

व्र्ाकरण तलतहल्र्ािर मला असें आढळू न र्ेऊ लागलें कीं केिळ तपिेलने तदले ल्र्ा अपभ्रंिांिील ि

अनु क्रमणिका

महाराष्ट््र्ातद प्राकपि भाषांिील रूपांिरून मराठींिील सिय रूपांची सांगड लागि नाहीं. िे व्हां, िियमान
मराठी रूपांची ि जु न्र्ा मराठी रूपांची िुलना मी पातणनीर् संृकपिािीं करून कार् तनष्ट्पन्न होिें िें पाहू ं

लागलों. िें पाहिांना असे प्रत्र्र्ास आलें कीं मराठींिील एकोनएक लहान ि मोठ्या लकबा भगिान
पातणनीच्र्ा अष्टाध्र्ार्ींि नमूद आहे ि, ि तपिेलचें प्राकपि व्र्ाकरण अनेक बाजूंनीं दोषग्रृि आहे . तपिेलनें
प्राकपि रूपें एका तठकाणी संकतलि केली; परंिु पातणनीर् िास्त्र त्र्ाला अिगि नसल्र्ामुळें, त्र्ाच्र्ा हािून

प्राकपि रूपांचें िगीकरण र्थात्ृथि झालें नाहीं.…ज्ञानेश्वरींिील मराठी भाषेचें व्र्ाकरण तलतहिांना मीं फक्ि
प्राकपि भाषांच्र्ाकडे लक्ष तदलें . त्र्ानें एिढें च झालें कीं मराठी व्र्ाकरणांिील अत्र्ंि ृथूल अिा िेंकडों
बाबींचे उगम कळले . परंिु िेंकडों ृथूल ि सूक्ष्म बाबी ििा च अिोतधि रातहल्र्ा. त्र्ांचे उगम पातणनीर्
िास्त्राच्र्ा साहा्र्ाने प्रृिुि प्रबंधांि िोधून काढू न दाखतिण्र्ाचा प्रर्त्न केला आहे .” (पप. ८६–८७)

िरील प्रदीघय उिारा राजिाडे र्ांनी दामल्र्ांच्र्ा ‘िास्त्रीर् मराठी व्र्ाकरण’ र्ा ग्रंथािर केले ल्र्ा

संिोधनात्मक टीकेिून उदधपि केला आहे . त्र्ांच्र्ा मनांिून हे तििेचन एकदा करािर्ाचेच होिे . िे

करण्र्ास दामल्र्ांचे व्र्ाकरण तनतमत्तमात् झाले , इिकेच. राजिाडे र्ांच्र्ा िरील तनिेदनािरून एक गोष्ट
ृपष्ट होिे की ज्ञानेश्वरीिील मराठी भाषेचे ऐतिहातसक व्र्ाकरण तसद्ध करिाना त्र्ांची दृष्टी पातणनीपर्ंि

पोचले ली नसून अजून िी प्राकपिापर्ंिच मर्ातदि होिी. पुढे दामल्र्ांच्र्ा व्र्ाकरणाचे परीक्षण करण्र्ाच्र्ा
तनतमत्ताने िियमान ि प्राचीन मराठी रूपांची िुलना पातणनीर् संृकपिािी करिाना मराठीिील प्रत्र्ेक

बाबीचा धागा पातणनीपर्ंि जाऊन पोचिो हे ध्र्ानाि आल्र्ािर त्र्ांनी “मराठीिील एकोनएक लकबा
भगिान पातणनीच्र्ा अष्टाध्र्ार्ींि नमूद आहे ि” हा आपला आिडिा तसद्धान्ि बांधला.
ऐणतहाणसक व्युत्पणत्तकार
राजिाडे र्ांची िरील भूतमका लक्षाि घेिा त्र्ांना, त्र्ांच्र्ाच भाषेि बोलािर्ाचे िर, ऐतिहातसक

व्र्ुत्पतत्तकार म्हणिा र्ेईल. ऐतिहातसक व्र्ुत्पत्ती आतण काल्पतनक व्र्ुत्पत्ती र्ांमधील फरक ृपष्ट करिाना
एका तठकाणी िे म्हणिाि :

“ऐतिहातसक व्र्ुत्पत्तीची गति भूिािरून िियमानािर अनु लोम असिे . र्ाृकाच्र्ा तनरुक्िािील

काल्पतनक व्र्ुत्पत्तीप्रमाणे िियमानािरून भूिािर, अिी असेल, अिीतह असेल ि अिीदे खील असेल, अिा

प्रकारची धरसोडीची, प्रतिलोम, अतनतिि ि अककतचत्कर नसिे .… र्ाृकाच्र्ा कालीं िेदभाषा (ि)
पूियिैतदक भाषा.…र्ांचा मागमूसही रातहला नव्हिा. िे व्हा िैतदक िब्दांची अनुलोम ि तनतिि व्र्ुत्पतत्त ऊफय
इतिहास दे ण्र्ाला र्ाृकाचार्ांना साधनच नव्हिे . अिा कचायाि व्र्ुत्पतत्त करण्र्ाचे काम र्ाृकाला

करािर्ाचे असल्र्ामुळे एका च िब्दाच्र्ा दहा दहा प्रतिलोम व्र्ुत्पत्त्र्ा करून असमातहि समाधान मानून
ृिृथ बसणे त्र्ाला अपतरहार्य झाले , ककिा असातह तिकल्प करिा र्ेईल की, ज्र्ा पूियिैतदक भाषेपासून

िैतदकभाषा तनघाली िीिून िैतदक िब्दांची व्र्ुत्पतत्त लािण्र्ाचे साधे ि सरळ कपत्र् र्ाृकाला
इतिहासपद्धिीच्र्ा अज्ञानाृिि माहीि नव्हिे . काहीतह असो, मराठी व्र्ुत्पतत्तकाराला ही र्ाृकीर् दु रिृथा

ग्रािीि नाही. कारण मऱ्हाठीच्र्ा पूिीच्र्ा अपभ्रंि ि महाराष्ट्री र्ा दोन भाषा मराठी व्र्ुत्पतत्तकाराला ऊफय
िब्दे तिहासकाराला ऊफय भाषेतिहासकाराला साहा्र् करण्र्ास अद्यापतह अितिष्ट आहे ि. तििार् संृकपि
ि िैतदक र्ा सख्ख्र्ा ककिा चुलि भाषातह उपलब्ध आहे ि. सबब प्रतिलोम अतनतिि व्र्ुत्पतत्त करण्र्ाचे

संकट मराठी भाषेच्र्ा व्र्ुत्पतत्तकारािर कोसळण्र्ाचा संभिसुद्धा नाही. सुदैिानें ह्ा बाबिीि र्ाृकापेक्षा
मराठी भाषेच्र्ा इतिहासकाराचा रृिा सरळ आहे .… ित्ातप दु सऱ्र्ा एका बाबीि मराठी तनरुक्िकाराचा

अनु क्रमणिका

रृिा अडचणींच्र्ा घोर ि तनतबड अरण्र्ािून जािो. पूियिैतदक िाङमर् तबलकुल नसल्र्ामुळे र्ाृकाला
ग्रंथिाचनाचे ि िैतदक िब्दांचे पूियिैतदक पूियिब्द धुंडण्र्ाचे श्रम नव्हिे . मराठी तनरुक्िकाराला महाराष्ट्री,

संृकपि ि िैतदक ह्ा िीन-चार भाषांिील अफाट िाङमर्ाच्र्ा तनतबड अरण्र्ांिील कोणत्र्ा महाराष्ट्री,
संृकपि ककिा िैतदक झुडुपापासून आपल्र्ाजिळील कोणत्र्ा मराठी धलप्र्ा कािले ल्र्ा आहे ि र्ाचा

तबनचूक पत्ता लािािर्ाचा असिो. भलिी धलपी भलत्र्ाच झाडाची असािी, ककिा एकच धलपी अनेक

झाडांची असािी, ककिा अनेक धलप्र्ा एकच झाडाच्र्ा असाव्र्ाि, अिी तत्तिध िंका मराठी
तनरुक्िकाराला गांगरिून सोडिे . र्ाृकाप्रमाणे असेतह असेल, िसेतह असेल, असे धरसोडीचे उत्तर दे ऊन

भागि नाही. उत्तर तनतिि हिे असिे , कारण िे िक्र् आहे हे माहीि असिे .… िात्पर्य, मराठी तनरुत्क्ि
र्ाृकीर् तनरुक्िीसारखी ृर्ािादी नाही, अिै ििादी आहे .” (राजिाडे ले खसंग्रह, पप. ९७-१००).

र्ाच ले खाि पुढे पातणनीनेही कालाकडे म्हणजे इतिहासाकडे दु लयक्ष केले होिे , ककबहु ना

‘ऐतिहातसक दृष्टीला त्र्ाने मुिाम मारून टातकली होिी’ अिी तिधाने राजिाड्ांनी केली आहे ि. आिा
र्ाृकाचे व्र्ुत्पादन अनुलोम पद्धिीचे नसून प्रतिलोम पद्धिीचे आहे ि र्ाृक कार् ककिा पातणनी कार्, र्ा

दोघांनाही ऐतिहातसक दृष्टी नव्हिी ककिा असली िरी त्र्ांनी तिचा उपर्ोग केला नाही, हे राजिाड्ांचे

म्हणणे जरी तििाद्य असले िरी त्र्ांना ृििःला िी दृष्टी होिी ि तिचा त्र्ांनी सिय त् अिलं ब केला र्ाि मात्
िंका नाही. ककबहु ना र्ाृक ि पातणनी र्ांच्र्ाहू न ृििःचे तनराळे पण (आतण मोठे पणही) दाखतिण्र्ाच्र्ा
हे िूने राजिाडे िरील तििेचन करीि आहे ि असे िाटिे .
भाषेची कालकृत अिस्थान्तरे ि ऐणतहाणसक व्याकरि
भाषेची कालकपि अिृथान्िरे किी होिाि िे सांगिाना राजिाडे म्हणिाि—
“जातिपरत्िानें भाषेंि अपभ्रंि उत्पन्न होिो आतण प्रांिपरत्िानें प्रांतिक भाषाभेद झाले ले असिाि.

परंिु कालाचा भाषेिर जो संृकार ककिा तिकार होिो त्र्ानें अपभ्रंि ककिा भाषाभेद र्ांिून एकतह कार्य होि

नाहीं. कालपरत्िें भाषेला िपद्धत्ि, िारुण्र्, बाल्र् अिा तभन्न अिृथा र्ेिाि; परंिु तिचें ृित्ि कांहीं नाहींसें
होि नाहीं. भाषा िीच; अिृथान्िरें मात्, तनरतनराळीं. िक ९०५ िील चामुंडरार्ाची

(हा ले ख िके ९०५ चा नसून त्र्ानंिर सुमारे सिािे िषांनी कोरले ला असािा असे डॉ. हु ल्टझ इ. चे मि आहे.)] मराठी

िील सोमे श्वराची
चंगदे िाची

[‘अतभलतषिाथंकचिामतण’ ककिा ‘मानसोल्लास’ ग्रंथािील मराठी पदे .]

[पळसदे ि तिलाले ख, िके १०७९.]

[श्रिणबेळगोळ तिलाले ख.

भाषा, िक १०५१

मराठी भाषा, िक ११२८ िील

मराठी भाषा, िक १२१२ िील ज्ञानदे िाची मराठी भाषा, िक १५००

िील एकनाथाची मराठी भाषा ककिा िक १८०० िील तिष्ट्णुिाृरर्ांची भाषा पातहली असिां भाषा मराठीच

आहे हें अतितक्षि मनु ष्ट्र्तह ओळखूं िकिो. इिकेंच कीं, कांही रूपें बरींच जु नीं आहे ि, असें त्र्ाच्र्ा
दृष्ट्युत्पत्तीस र्ेिें. व्र्त्क्ि िीच; िस्त्रें िे िढीं तनराळीं. पुरुष एकच; बाल्र्िारुण्र्िाद्धय क्र्ातद अिृथान्िरें

मात् अनेक.... हीं अिृथान्िरें ि त्र्ांचें ज्ञान िियमान नागर मराठी भाषेच्र्ा व्र्ुत्पत्तीला िैिद्य आणण्र्ास
अत्र्ंि उपर्ुक्ि आहे ि.” (ज्ञा. प्रृिािना, पतर.⬤३)

भाषेची ही कालकपि अिृथान्िरे म्हणजे तिचे ऐतिहातसक व्र्ाकरण रचण्र्ाची मुख्र् साधने होि.

र्ा साधनांच्र्ा आधाराने ि त्र्ांच्र्ा अभ्र्ासाने भाषेचे ऐतिहातसक व्र्ाकरण कसे तसद्ध करिा र्ेिे िे त्र्ांनी
पुढे सांतगिले आहे .

अनु क्रमणिका

राजिाड्ांच्र्ा मिे “तिष्ट मराठी भाषेिील ृिर, िणय, िब्द, प्रत्र्र्, ि अव्र्र्ें ह्ांची आतदपासून,

म्हणजे मराठी भाषेच्र्ा उत्पत्तीपासून, आिांपर्ंि रूपें कसकिीं होि आहे ि, ह्ाचें उदघाटन तिष्ट
मराठीच्र्ा ऐतिहातसक व्र्ाकरणांि केले लें असिें. ह्ा व्र्ाकरणालाच मराठी भाषेची व्र्ुत्पतत्त, िब्दतसतद्ध,

तनरुत्क्ि िगैरे नामान्िरें आहे ि.” (ज्ञा. प्रृिािना, पतर.⬤१२). अिा व्र्ाकरणाच्र्ा साधनांतिषर्ी िे पुढे
म्हणिाि :

“कोणत्र्ातह भाषेचें ऐतिहातसक व्र्ाकरण िर्ार व्हािर्ाला, त्र्ा भाषेंिील आतदपासून आिांपर्ंि

बराच, तनदान कामापुरिा िरी, ग्रंथसमूह ककिा ले खसोपान सांपडला पातहजे त्र्ाच्र्ा अभािीं व्र्ुत्पत्तीचें

काम केिळ कल्पनेिर चाले ल. िसेंच, नु सिी ले खपरंपरा सांपडू न म्हणण्र्ासारखें कार्य होि नाहीं; िर, िी
ले खपरंपरा त्र्ा त्र्ा कालची अृसल पातहजे. अिी ले खपरंपरा ि ग्रंथसंपतत्त ज्र्ा भाषेची उपलब्ध होिे ,

तिची तनरुत्क्ि, ककिा व्र्ुत्पतत्त, ककिा ऐतिहातसक व्र्ाकपति सुकर ि तनतिि होिे .” (ज्ञा. प्रृिािना,
पतर.⬤१२)

अिा प्रकारे अृसल साधनांच्र्ा आधारे िर्ार केले ले मराठी भाषेचे ऐतिहातसक व्र्ाकरण अद्याप

रचािर्ाचे आहे असे म्हणून, ‘त्र्ा रचनेच्र्ा साहा्र्ाथय’ ज्ञानेश्वरीची प्रृिुि आिपतत्त आपण काढीि आहो
असे राजिाडे र्ांनी म्हटले आहे . अिा प्रकारचे प्रर्त्न र्ापूिी बीम्स
Languages, Vols. Ⅰ, Ⅱ, Ⅲ; 1872-79.]

ि होन्लय

[Comparative Grammar of Modern Indo-Aryan

[Grammar of Gaudian Languages, 1880.]

आतण अल्पृिल्प प्रमाणाि

कपष्ट्णिास्त्री गोडबोले र्ांनी करून पातहले , परंिु ‘प्राचीन ग्रंथसंग्रहाच्र्ा अभािी िे लं गडे पडले ’ असाही
आपला अतभप्रार् त्र्ांनी तदला आहे .

प्रस्तुत व्याकरिाचे स्िरूप ि त्या्या मययादिा
मराठी भाषेचे ऐतिहातसक व्र्ाकरण तलतहण्र्ाचा तिचार राजिाडे र्ांच्र्ा मनाि पूिीपासून होिाच.

िी प्रत्र्क्षाि उिरतिण्र्ाची संधी त्र्ांना बीड-पाटांगण र्ेथे तमळाले ल्र्ा ‘ज्ञानेश्वरी’च्र्ा प्राचीन पोथीने आणून
तदली. अथात् त्र्ांचे प्रृिुि व्र्ाकरण ‘ज्ञानेश्वरी’च्र्ा त्र्ा पोथीिर आधारले ले आहे . िसेच िे ऐतिहातसक
व्र्ाकरण असले िरी िे समग्र मराठी भाषेचे ऐतिहातसक व्र्ाकरण नसून ज्ञानेश्वरीपुरिे मर्ातदि आहे .

ित्कालीन िारपट–तिला–ले खांचा त्र्ांनी क्वतचत् आधार घेिला असला िरी िो तििक्र्ापुरिाच आहे . िसेच
त्र्ा काळािील इिर ग्रांतथक सातहत्र्ही त्र्ांनी तिचाराि घेिले ले नाही. महानु भािपंथीर् सातहत्र्ाचा िर

त्र्ाि कोठे उल्लेखही नाही. अथात् त्र्ािेळी िे तििेष ज्ञािही नव्हिे . सारांि, राजिाडे र्ांच्र्ा प्रृिुि
व्र्ाकरणाचे ऐतिहातसक ृिरूप ि महत्त्ि मान्र् करून सु द्धा त्र्ाच्र्ा मर्ादा लक्षाि ठे िल्र्ा पातहजेि. िे

र्ादिकालािील एका तितिष्ट ग्रंथािील भाषेचे ि िेही त्र्ाच्र्ा एका तितिष्ट हृितलतखि पोथीिर

आधारले ले व्र्ाकरण आहे . साहतजकच त्र्ाचा ि त्र्ाच्र्ा र्ा आधारभूि पोथीचा संबध
ं पाहणे अिश्र् आहे ;
कारण ज्ञानेश्वरीची ही पोथी म्हणजे त्र्ा व्र्ाकरणाचा प्राण असल्र्ाप्रमाणे आहे . तिचे संपादन करिाना

राजिाडे र्ांनी जी ििातधक पपष्ांची सतिृिर ‘प्रृिािना’ तलतहली िी र्ा दृष्टीने अभ्र्सनीर् आहे . त्र्ा
प्रृिािनेि त्र्ांनी प्रारंभी व्र्ाकरणाची व्र्ाख्र्ा

[“तिितक्षि लोक, तिितक्षि भाषा, तिितक्षि ृथलीं ि तिितक्षि कालीं कोणत्र्ा

पद्धिीनें बोलिाि ि (तलतहणें मातहि असल्र्ास) तलतहिाि, हें ज्र्ा तनर्मसरणीनें म्हणजे िास्त्राने ृपष्ट केले लें असिें, त्र्ास त्र्ा भाषेचें ित्ृथलीन,
ित्कालीन ि िल्लोकीर् व्र्ाकरण म्हणिाि.” (ज्ञा. प्रृिािना. पतर. ⬤१)] करून

कोणत्र्ाही भाषेचे व्र्ाकरण ृथल, काल ि

लोक र्ा उपाधींनी कसे व्र्ाप्ि असिे िे दाखिून त्र्ापैकी ‘तिष्ट मराठीची ऐतिहातसक व्र्ाकरणक्षमिा’ ृपष्ट
केली आहे .

[(ज्ञानेश्वरी-प्रृिािना पतर. ⬤१-८). “कारण, गेल्र्ा साििे िषांि प्रौढ ि लतलि ग्रंथरचना जेिढी म्हणून झाली िेिढी सिय तिष्ट

मराठींि झाली आहे.” पतर. ⬤७]

अिा प्रकारच्र्ा व्र्ाकरणासाठी लागणारे एक जुने ि अृसल साधन ज्ञानेश्वरीच्र्ा

अनु क्रमणिका

पाटांगणप्रिीच्र्ा रूपाने िके १८२५ ि (म्हणजे इ. स. १९०३) राजिाड्ांच्र्ा हािी आले ि िे त्र्ांनी इ.स.

१९०९ मध्र्े ग्रंथरूपाने प्रतसद्ध केले . त्र्ांच्र्ा मिे ज्ञानेश्वरीची ही पोथी इ. स. १२९० पासून १३१८ पर्ंिच्र्ा
काळाि तलतहले ली असून तिच्र्ािील भाषा इ.स. १२९० िील, म्हणजे प्रत्र्क्ष ज्ञानेश्वरांच्र्ा िेळची , तनभेळ
नागरी मराठी भाषा आहे . र्ा पोथीचे िणयन करून राजिाडे म्हणिाि:

“ह्ा पोथींिील भाषा–जी ज्ञानेश्वर बोलला, जी ज्ञानेश्वरानें नेिािांिील तिले िर तलतहली ि जी

िके १२१२ ि नागर मराठे बोलि–िीच साक्षात् आहे . (पोथीचा) कागद तभकार असिा, अक्षर तगचमीड

असिें,.… आतण भाषा जर ह्ा पोथींिल्र्ाप्रमाणें साक्षात् िक १२१२ िील नागर मराठी असिी, िरी दे खील,

ह्ा एकाच असामान्र् गुणाच्र्ा बळािर, अिा पोथीचा सकौिुक आदर करणें भाग पडलें असिें .… पंढरपूर
[पंढरपूर र्ेथील चौऱ्र्ार्िीचा ले ख (‘प्राचीन मराठी कोरीि ले ख’, सं. िुळपुळे, क्रं. ३४)]

तिलाले खांिल्र्ासारखी ककिा पाटण

र्ेथील िक ११९५ िील

[पाटण र्ेथील र्ादि कसघणाचा तिलाले ख (उपर्ुयक्ि, क्र. २१)] र्ेथील

िक ११२८

िील तिलाले खांिल्र्ासारखी भाषा ह्ा पोथीची आहे . िेव्हां....तनव्िळ भाषेच्र्ा ृिरूपािरून ही पोथी थेट

ज्ञानेश्वरांच्र्ा िेळची आहे , असें िज्ज्ञांना सहज िाडिां आलें असिें.... ही पोथी म्हणजे मराठी भाषेंिील

कागदािर तलतहले ला अत्र्ंि जु ना असा पतहला ले ख होर्. सुदैि कीं, हा ले ख पाठपोट ६४४ पपष्ें आहे ि
सबंध िाबूि आहे .” (ज्ञा.ची प्रृिािना, पतर.⬤५३)

र्ाप्रमाणे कमीि कमी ओिीसंख्र्ा असले ली, प्रतक्षप्ि ओव्र्ा नसले ली, िुद्ध पाठ दे णारी ि फारसी

िब्दांचा िापर चुकूनही न करणारी अिी ही ज्ञानेश्वरीची प्राचीनिम उपलब्ध प्रि ‘मराठी भाषेच्र्ा
व्र्ुत्पत्तीला, व्र्ाकपिीला ि इतिहासाला अत्र्ंि उपर्ोगी पडे ल असा भरंिसा’ िाटल्र्ाने राजिाडे र्ांनी तिचे
संपादन-प्रकािन मोठ्या उत्साहाने केले ि तिला आधारभूि करून ज्ञानेश्वरीिील मराठी भाषेचे
व्र्ाकरणही रचले .
णिश्वसनीय साधन
र्ा व्र्ाकरणासाठी राजिाडे र्ांनी ृिीकारले ले ृि-संिोतधि साधन, म्हणजेच त्र्ांना बीड–

पाटांगण र्ेथे तमळाले ली ज्ञानेश्वरीची हृितलतखि प्रि, पुष्ट्कळच तिश्वसनीर् आहे . ही प्रि राजिाडे

म्हणिाि त्र्ाप्रमाणे ज्ञानेश्वरीच्र्ा तनर्ममिीनंिर-पांचपंचिीस िषांि तलतहले ली असेल िा नसेल; पण िी
एकनाथ–पूिय आहे हे तनतिि, ि ज्ञानेश्वरांनंिर लौकरच, म्हणजे िकिषाच्र्ा िे राव्र्ा ििकाि केव्हािरी
िर्ार झाले ली असणे संभिनीर् आहे . र्ा पोथीिर असे म्हणण्र्ापेक्षा

जणांनी पातहली होिी ि पुढे िर िी राजिाड्ांनी उिे गाच्र्ा भराि नष्ट केली असा प्रिाद आहे.]

[कारण मूळ पोथी राजिाड्ांव्र्तितरक्ि फार थोड्ा

तिच्र्ा मुतद्रि प्रिीिर आक्षेप पुष्ट्कळ

घेिले गेले ि त्र्ांपैकी काहींचे तनरसनही राजिाड्ांनी एक ृििंत् ले ख
(राजिाडे ले खसंग्रह, भाग ३, पप. २४-३६).]

[“माझी ज्ञानेश्वरी ि तकत्र्ेक िंकाकार”

तलहू न केले . त्र्ाबरोबर काही तििानांनी राजिाडी ज्ञानेश्वरीचे प्राचीनत्ि

मान्र् केले इिकेच नव्हे िर िे भाषादृष्ट्या तसद्ध करून दाखतिण्र्ाचा प्रर्त्न केला. अिा तििानांि प्रतसद्ध
संृकपिज्ञ कै. गो. कप. मोडकिास्त्री
नेने

[भाइसंमं. त्ैमातसक, १५.१; १६.१.]

[भाइसंमं. त्ैमातसक, १६.१; संिोधनले खसंग्रह, भा. १.]

ि महानुभाि-सातहत्र्-संिोधक कै. ह. ना.

हे दोघेजण प्रमुख होिे. त्र्ांनी ृििंत् ले ख तलहू न राजिाडी

ज्ञानेश्वरीचे पुराणत्ि तिच्र्ाि आढळणाऱ्र्ा प्राचीन िब्दरूपांच्र्ा आधारे सप्रमाण तसद्ध केले . त्र्ािही नेने

र्ांनी त्र्ा रूपांची ज्ञानेश्वरीच्र्ा समकालीन महानु भािीर् ग्रंथांिील रूपांिी िुलना करून त्र्ा दोहींचे
प्राचीनत्ि िौलतनक अभ्र्ासाने तसद्ध करण्र्ाचा प्रर्त्न केला, िो तििेष महत्त्िाचा म्हटला पातहजे.
उदाहरणाथय, राजिाडी ज्ञानेश्वरीिील उतन ककिा औतन प्रत्र्र्ान्ि धािुसातधिांचा

अनु क्रमणिका

[उदा., “आम्ही पूणक
य ाम होउणन।

जतर आत्मत्ृथिी राहु णन” (ज्ञा. ३.६४). र्ांिील पतहले रूप भूिकालाचे ि दु सरे भतिष्ट्र्कालाचे िाचक आहे .]

आद्य चतरत्ग्रंथािील ििा प्रकारच्र्ा रूपांिरून
एकाक, ३८.] झाला

उलगडा महानु भािांच्र्ा

[उदा., “आम्ही बांधौतन (=बांधूं) : आम्ही दोहौतन (=दोहूं)” लीळाचतरत्

ि ही रूपे भूिकालाप्रमाणे कधीकधी भतिष्ट्र्कालही दियतििाि हे कळले . मूळ राजिाडी

प्रि उपलब्ध नसल्र्ामुळे तिच्र्ा अत्ृित्िातिषर्ीही लोक िका घेऊ लागले होिे ि ही िंका इिक्र्ा थराला
गेली होिी की मुळाि काहीही नसिाना राजिाड्ांनी ज्ञानेंश्वरीच्र्ा मुकुंदराजी प्रिीची ही सपष्टी िपन्र्ािून,

आपल्र्ा प्रतिमे च्र्ा बळािर उभी केली ि तिचा अखेरपर्ंि पाठपुरािा केला असेही कोणी म्हणू लागले .
संपूणय ज्ञानेश्वरी अथपासून इतिपर्ंि ृििःच्र्ा कल्पनािक्िीने भाषेच्र्ा ित्कालीन ृिरूपाि नव्र्ाने तलहू न
काढणे हा राजिाड्ांच्र्ा असामान्र् प्रतिभेचा एका दृष्टीने गौरि होिा ि हे अिक्र्प्रार् कार्य करण्र्ाची

धमकही त्र्ांच्र्ाि होिी, हे खरे ; परंिु िृिुत्ृथिी ििी नव्हिी. ज्ञानेश्वरीची एक फार जु नी अिी प्रि
त्र्ांच्र्ा हािी खरोखरच आली होिी र्ाचा प्रत्र्ंिर पुरािा कालान्िराने उपलब्ध झाल्र्ािर िरील सिय िंका

आपोआपच दू र झाल्र्ा. हा प्रत्र्ंिर पुरािा म्हणजे कै. माडगािकर र्ांना त्र्ांची ‘ज्ञानदे िी’ प्रतसद्ध
झाल्र्ानंिर तमळाले ली ज्ञानेश्वरीची प्रि. र्ा प्रिीचे राजिाडी प्रिीिी (अथात् मुतद्रि प्रिीिी) तिलक्षण

साम्र् असून िी त्र्ा प्रिीच्र्ा उपलत्ब्धृथानी, म्हणजे बीड–पाटांगण र्ेथेच तमळाली. तिची माडगािकर
र्ांनी िेलकागदािर करून ठे िले ली अृसल प्रि प्रा. न. र. फाटक र्ांच्र्ा संग्रही होिी ि िी पातहल्र्ािर
तिची ‘जु ळी बहीण’ जी राजिाडे -प्रि तिच्र्ा अत्ृित्िातिषर्ी िंका उरली

नाही. म्हणूनच

महाराष्ट्रराज्र्िासनाने इ. स. १९५६ मध्र्े नेमले ल्र्ा ज्ञानेश्वरी–संपादन सतमिीनेही राजिाडे –प्रि प्रमाण
समजून तिचीच सुधारले ली आिपत्ती काढण्र्ाचे अंगीकारले ि त्र्ाप्रमाणे िी तसद्ध करून इ. स. १९६१ मध्र्े
प्रतसद्ध केली. िात्पर्य, राजिाडे र्ांनी आपल्र्ा व्र्ाकरणासाठी आधारभूि केले ली ज्ञानेश्वरीची प्रि

तिश्वसनीर् असून मराठी भाषेचे ऐतिहातसक व्र्ाकरण तसद्ध करण्र्ाच्र्ा कामी िी तििेष उपर्ुक्ि आहे
र्ातिषर्ी आिा सियसाधारणपणे मिैक्र् तदसिे .
भाषे्या जु नेपिाची काही गमके
राजिाडे -संपातदि ज्ञानेश्वरीच्र्ा प्रिीि िी भाषादृष्ट्या जु नी, म्हणजे एकनाथपूियकालीन,

असल्र्ाची काही गमके आढळिाि िी अिी :

(१) ज्र्ांिील पूरक नाम, सियनाम ककिा तििेषण आँ-प्रत्र्र्सातधि िपिीर्ान्ि असिे असा तितिष्ट

भािे प्रर्ोग; उदाहरणाथय,

जेणें कृतकायां होइजे (ज्ञा. १.२५); िुिां िरीरपरां नोहािें (३.१८५); अमरीं भाटां होइजे

(६.४५४); िे णें भलतिर्े जाणतचे यां होइजे (८.९); तिकह मनु ष्ट्यां होइजे । मपत्र्ुलोकक (१४.२७०); इ.

िरील प्रकारच्र्ा रचनेसब
ं ध
ं ी राजिाडे र्ांचे म्हणणे असे, की ‘जेणें कपिकार्ां होइजे’ ही

ज्ञानेश्वरीिील रचना ‘र्ेन कपिकार्ेण भूर्ेि’ र्ा संृकपि रचनेचा अनु िाद असून भािे प्रर्ोगाच्र्ा मूळ संृकपि

रचनेला धरून मराठीिही उिेश्र् ि पूरक ही दोन्ही िपिीर्ान्ि आहे ि र्ातिरुद्ध मोडकिास्त्री र्ांचे म्हणणे
असे, की ज्ञानेश्वरी–मराठीि भािे प्रर्ोगािील पूरक आँ–प्रत्र्र्ान्ि प्रथमा असिे ि अिा रूपांना िपिीर्ा
गणणे हे कचत्र् होर्. मोडकिाृरर्ांना उत्तर श्री. नेने र्ांनी तदले असून त्र्ांनी ज्ञानेश्वरीिील िरील रूपांचे

िपिीर्ाऽत्ि त्र्ांची समकालीन अिा महानु भािीर् काव्र्ांिील रूपांिी िुलना करून प्रृथातपि करण्र्ाचा

प्रर्त्न केला आहे . प्राचीन मराठीि एँ ककिा एतन र्ा प्रत्र्र्ांनी तसद्ध होणाऱ्र्ा िपिीर्ेच्र्ा रूपांबरोबर आँ –

अनु क्रमणिका

प्रत्र्र्ान्ि िपिीर्ाही आढळिे (उदा; डोलाँ, िेगाँ, श्रोिाँ, निरसाँ, इ॰) हे दाखिून त्र्ांनी त्र्ांचे आँ–
कारान्ि तक्रर्ातििेषणां (उदा; अितचिां, तनिान्िां; उगेर्ां; इ॰) पासून तभन्नत्ि ृपष्ट केले आहे . सारांि,
मोडक–नेने

[हा िाद ‘राजिाडे —ज्ञानेश्वरोचे पुराणत्ि’ र्ा मथळ्र्ाखाली भा. इ. सं. मं. च्र्ा त्ैमातसकाि (१५.१; १६.१) आला आहे .]

िादाचा तिषर् िरील भािे प्रर्ोगरचनेिील पूरक िब्दाची रूपे प्रथमान्ि मानािी की िपिींर्ान्ि मानािी
इिकाच आहे . ही रूपे सदा आँ–कारान्ि असिाि ि भाषेच्र्ा जु नेपणाची िी एक अचूक खूण होर् र्ातिषर्ी

त्र्ा दोघांचे राजिाड्ांिी मिैक्र् आहे . (उत्तरकालीन मराठीि ही रूपे अ–कारान्ि झाली; उदा॰, ‘तिकह
मनु ष्ट्र्ां होइजे’ १४.२७०, र्ा राजिाडे –प्रिीिील पाठाच्र्ा जागी बंकटीर्ातद प्रिींि ‘मनु ष्ट्र्’ असे रूप
आढळिे . हे भाषेचे अिाचीकरण होर्.)

(२) काही णिभव्ततरूपें :— प्रथमपुरुषी सियनामाची िपिीर्ेची तमर्ाँ ि म्र्ाँ अिीं दोन्ही रूपे मराठींि

कालभेदाने आढळिाि. पैकी राजबाडे –प्रिींि ‘तमर्ाँ’ ि बंकट–प्रिींि ‘म्र्ाँ’ रूप र्ेिें. अथात् भाषेचे

जु नेपण ‘तमर्ाँ’ र्ा रूपाि तदसिे ; कारण सं. मर्ा र्ा रूपाला िे च अतधक जिळ आहे . िसेच िपिीर्ेचा ‘ने’
हा आधुतनक प्रत्र्र् बंकट िगैरेंच्र्ा प्रिींि असला िरी राजिाडे –प्रिीि िो नाही. (उदा., ‘मनू आपण
अनु तष्ली । मग इक्ष्िाकूसी उपदे तिली’, ४.१७, र्ािील ‘मनू’ हे िपिीर्ेचेच पण जुने रूप आहे .)

(३) सामान्यरूपाचा अभाि :— ज्ञानेश्वरीच्र्ा काळािील मराठीि नामाच्र्ा ककिा सियनामाच्र्ा

सामान्र्रूपातिषर्ी अतनर्तमिपणा बराच होिा. नामाला तिभत्क्िप्रत्र्र् ककिा िब्दर्ोगी अव्र्र्
लागण्र्ापूिी कधी त्र्ाचे सामान्र्रूप होई, कधी िे होि नसे, िर कधी तिभत्क्िरूपालाच िब्दर्ोगी लागे. हे

तिन्ही प्रकार, तििेषिः तिसरा, ज्ञानेश्वरीि आढळिाि ि आढळले पातहजेि. त्र्ांिील एखादा न आढळला

िर िे िढ्यापुरिी िी प्रि तिश्वसनीर् नव्हे . र्ा दृष्टीने मोडकांनी तदले ले ‘िुआंतिण’ हे राजिाडे –प्रिीिील
उदाहरण (१.२३४) लक्षणीर् आहे . र्ेथे ‘तिण’ र्ा िब्दर्ोगी अव्र्र्ाचे पूिी ‘िुआँ’ हे िपिीर्ेचे रूप आहे . पण

िे च माडगांिकर, बंकट िगैरेंच्र्ा प्रिीिून ‘िुजतिण’ असे सामान्र्रूपर्ुक्ि रूप र्ेिे. म्हणजे र्ेथेही भाषेचे
अिाचीकरण झाले .

(४) ‘मी बोझललाँ’ (२.५२) र्ासारखी आँ–प्रत्र्र्ान्ि प्रथमपुरुषी कियतररूपे. उत्तरकालीन प्रिींिून

िी ‘मी बोतललों’ अिी अिाचीन होिाि. ज्ञानेश्वरकालीन महानु भाि ग्रंथांिूनही िरीलप्रमाणे आँकारान्ि रूपें
आहे ि (उदा., ‘मी हाटिटीए होउतन आलां :’ गो. चतरत्, २७).

(५) ‘आकािा होउतन िाड’ (१३.११३५) र्ाचे पाठान्िर बंकट इ. च्र्ा प्रिींि ‘आकािाहू तन िाड’

असे होिे . र्ािरून मोडकिास्त्री म्हणिाि की राजिाडे –प्रिीच्र्ा काळी ‘हू न’ हा पंचमीचा प्रत्र्र् घडला

जाि होिा. त्र्ांच्र्ा र्ा म्हणण्र्ास ज्ञानेश्वरकालीन महानु भािीर् ग्रंथांिून आधार तमळिो (उदा., ‘गुंडोचां
माथां होउतन प्रकासु नीगिु असे :’ गो. चतरत्, ४).

(६) तिर्ें मुकुटीं कुसुमें सुगध
ं ें । िोभते भलीं ॥’ (१.१८), ‘इर्ें अिेषेंही भूिें । पैं माझा ठाइं झबबते ।’

(९.६६), ‘आिा दु ःखकल्लोळीं िंळं बते । तिन्हीं भुिनें ।’(११.३१४) र्ांसारख्र्ा रूपांचे अत्ृित्ि. िरील जाड

ठिािील िोभिे, कबबिे ि झळं बिे ही रूपे राजिाड्ांच्र्ा मिे िियमाने लटची आत्मनेपदी आहे ि. त्र्ांचे
व्र्ुत्पादन राजिाडे पुढीलप्रमाणे करिाि :—

१. (सं.) रत्नं िोभिे = (महा.) रअणँ सोभए = (ज्ञा. म.) रत्न िोभे.

अनु क्रमणिका

२. (सं.) रत्नातन िोभन्िे = (महा.) रअणाइँ िोभन्िे = (ज्ञा. म.) रत्नें िोभिे /िें.
ही रूपे प्रृिुि काळी, म्हणजे सध्र्ा, िियमान कपदन्िाची ‘िोभिे ’ िगैरे जी एकिचनी रूपे होिाि

त्र्ांसारखी तदसिाि ि त्र्ामुळेच राजिाडे -ज्ञानेश्वरीचे एक टीकाकार िं. ब. सहस्त्रबुद्धे
जानेिारी १९११.]

[तितिधज्ञानतिृिार,

र्ांनी “नपुंसककलगी बहु िचनी कत्र्ाला एकिचनी तक्रर्ापद ज्ञानेश्वर लािी” असे म्हणून

ज्ञानेश्वरीच्र्ा भाषेिर धे डगुजरीपणाचा आक्षेप घेिला होिा. त्र्ाला सतिृिर उत्तर राजिाड्ांनी एक
ृििंत् ले ख

[माझी ज्ञानेश्वरी ि तकत्र्ेक िंकाकार, पप. २८-३०. (राजिाडे ले खसंग्रह, भा. ३).] तलहू न

तदले . त्र्ाि त्र्ांनी िरील

रूपांचे प्राचीनत्ि दाखिून िी आत्मनेपदी रूपे होि असे ृपष्टपणे म्हटले आहे . पण अिोकाच्र्ा तिलाले खाि
अंििः तदसून त्र्ानंिर लु प्ि झाले ले आत्मनेपद एकदम ज्ञानेश्वरीि कसे उपटले र्ाचे उत्तर राजिाड्ांनी
तदले ले नाही. त्र्ामुळे िरील रूपे आत्मनेपदी न मानिा िी अतनर्तमि मानािी लागिाि.

(७) राजिाडे –प्रिीिील पुढील िब्दांची कंसाि तदले ली रूपे एकनाथोत्तरकालीन प्रिींिून

आढळिा :—

कलभा< सं. कलह (कळं भा, ६.१६); एकएकािें (एकमे कांिें, १.१६३); धूमरजाची कपजरी

(धुरपटरजाची–, ९.१२४) ; घरणी (गपतहणी, १४.८६); पांचाखरी (पंचाक्षरी, २.८५); अिृिरीं (अिसरीं,
६.१५२); इ. िब्दरूपांचे हे जु नेपण राजिाडे –प्रिीच्र्ा तिश्वसनीर्िे चे एक प्रमाण आहे .
आयग–भारतीय पद्धतीने रणचले ले व्याकरि
राजिाडे आपल्र्ा व्र्ाकरणाच्र्ा निमात्न्हकाच्र्ा िेिटीं म्हणिाि :
“दादोबानें आपलें व्र्ाकरण इंग्रजी व्र्ाकरणािरून रतचलें आहे . संृकपि, महाराष्ट्री ि अपभ्रंि

ह्ांच्र्ा व्र्ाकरणािरूनच मराठी व्र्ाकरण रतचलें पातहजे. इंग्रजी डे ली प्रेर्रमधील प्रर्ोग संध्र्ेंिील
न्र्ासांना लािण्र्ासारखें च दादोबाचें कपत्र् होिें. पातणनीसारखा सूर्य सोडन, इंग्रजी कंदील घेिल्र्ामुळें
दादोबा जागोजागीं उपहसनीर् झाला आहे .”

राजिाड्ांची िरील टीका प्रखर असली िरी िी पूणयिः समुतचि नाही. कारण िे म्हणिाि

त्र्ाप्रमाणे दादोबाने आपले व्र्ाकरण इंग्रजी व्र्ाकरणािरून रतचले हे खरे असले िरी त्र्ामागे ििीच सबळ

कारणे होिी. एक िर दादोबांची ही कपिी इ. स. १८३६ मधील, म्हणजे अव्िल इंग्रजीच्र्ा काळािील असून
त्र्ािेळी मराठीच्र्ा ऐतिहातसक व्र्ाकरणाच्र्ा साधनांचा अभािच होिा म्हटल्र्ास चाले ल. त्र्ािेळी भाषेचे

िणयनात्मक व्र्ाकरणच िक्र् होिे ि िे रचण्र्ाचे काम दादोबांनी पुष्ट्कळ बरे केले . दु सरी गोष्ट म्हणजे त्र्ांनी
इंग्रजीच्र्ा व्र्ाकरणपद्धिीचे अंधानु करण केले

नसून अिश्र् िे थेच तिच िापर केला आहे .

नामतिभत्क्िप्रकरणी त्र्ांना नामाच्र्ा आठ तिभक्त्र्ांची नांिे इंग्रजीं िीलप्रमाणे Nominative, Accusative,
Instrumental इ. अिी अथयसूचक ठे ििा आली असिी; पण िसे न करिा त्र्ांनी िी पातणनीर् पद्धिीप्रमाणे

प्रथमा, तििीर्ा, िपिीर्ा इ. अिी क्रमिाचकच ठे िलीं आहे ि. त्र्ांनी फरक केला ि पतरभाषा इंग्रजी
व्र्ाकरणाच्र्ा िळणा. िर नेली िी आख्र्ाितिभक्िीच्र्ा बाबिीि नेली. िे थे मात् पातणनीर् लकारांची नािे
न िापरिा त्र्ांनी िियमान, भूि, भतिष्ट्र् इ. इंग्रजी पतरभाषाच िापरली. पण कच. ति. िैद्य
१३४.] र्ांनी

[तनबंध आतण भाषणे, पप.

दाखतिल्र्ाप्रमाणे मराठीिील तक्रर्ापद–प्रतक्रर्ा संृकपिाहू न इिकी तभन्न ि इंग्रजीिी इिकी
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जु ळिी आहे की िी ृपष्ट करण्र्ासाठी दादोबांनी संृकपि पतरभाषा सोडू न इंग्रजी व्र्ाकरणाचा आधार

घेिला हे सरळच झाले . त्र्ाबिल त्र्ांना बोल लािणे र्ोग्र् नाहीं. उलट राजिाड्ांनीं मात्
आख्र्ािप्रकरणी पातणनीर् दितिध लकारांच्र्ा चौकटीचा अिलं ब करून त्र्ा चौकटीि ज्ञानेश्वरीिील
तक्रर्ापदरूपांना हट्टाने बसतिण्र्ाचा प्रर्त्न केला. त्र्ांचा हा प्रर्त्न अनेक तठकाणी फसल्र्ाचे आपणास

तदसून र्ेईल. उदाहरणाथय, लङ सारखा भूिकाळ ककिा लु ट ककिा लप ट सारखे भतिष्ट्र्काळ िे ज्ञानेश्वरी–
मराठीिर लादूं पाहिाि, पण प्रत्र्क्षाि िे िसे नसल्र्ाने त्र्ांनी ृिीकारले ली ही चौकट त्र्ा तठकाणी तढली

पडिे . तििार्, िैद्यांनी दाखतिल्र्ाप्रमाणे, दादोबा ि डॉ. भांडारकर र्ांनी रूढ केले ल्र्ा काही प्रघािांस

ृििः राजिाडे ही प्रसंगी बळी पडले आहे ि. आख्र्ाितिभक्िीिील प्रथम पुरुष, तििीर्ा पुरुष ि उत्तम पुरुष
ही संृकपिािील पुरुषांची नािे ि क्रम सोडू न उलटा क्रम ि तनराळी नािे दादोबांनी प्रथम इंग्रजी धिीिर

तदली आतण डॉ. भांडारकरांनीं आपल्र्ा संृकपिच्र्ा पाठ्यपुृिकांि िीच पद्धि ृिीकारली. र्ामुळे िी

इिकी रूढ झाली की पातणनीर् पद्धिीचा आग्रहाने अिलं ब करणाऱ्र्ा राजिाड्ांनी सुद्धा पुरुषांची नािे
जरी जुनीच िापरली िरी त्र्ांचा जुना क्रम त्र्ानी सोडला ि सप्िमात्न्हकाि सियत् उत्तम पुरुष, मध्र्म

पुरुष ि प्रथम पुरुष र्ा दादोबा–प्रणीि इंग्रजी क्रमानें ज्ञानेश्वरी–मराठीच्र्ा आख्र्ाितिभक्िीची पाहणी
केली. त्र्ांचे हे करणे गैर झाले असे नव्हे ; पण रूढीचा ककिा सिर्ीचा प्रभाि तकिी असिो त्र्ाचे हे एक

गमक आहे , इिकेच. व्र्ाकरणाची पद्धिी ककिा पतरभाषा र्ांना िसेच पातहल्र्ास तििेष महत्त्ि नाही. हा

व्र्ािहातरक सोर्ीचा भाग आहे ि िी सोर् जी चांगल्र्ा रीिीने पाहील िी पद्धिी, िी पतरभाषा चांगली.

अथात् राजिाड्ांनी पातणनीर् पतरभाषेचा ककिा संृकपि व्र्ाकरणपद्धिीचा अिलं ब केला एिढ्यामुळे त्र्ांचे
ज्ञानेश्वरीचे व्र्ाकरण श्रेष् िा कतनष् ठरि नाहीं.
मराठीचे ‘संस्कृत’ व्याकरि
मराठी भाषा अपभ्रंिोत्पन्न आहे असे राजिाडे म्हणि असले िरी ज्ञानेश्वरीचे प्रृिुि व्र्ाकरण तसद्ध

करिाना त्र्ांचे मुख्र् लक्ष प्राकपि–अपभ्रंिािर नसून िे संृकपिािर, अथात् पातणनीर् संृकपिािर ि िैतदक

भाषेिर आहे हे पदोपदीं तदसिे . त्र्ांच्र्ा र्ा सांृकपतिकिे ला, म्हणजे संृकपिाकडील प्रिपत्तीला, प्रारंभ
प्रकरणांच्र्ा नामकरणापासूनच होिो. व्र्ाकरणिास्त्राच्र्ा संृकपि पद्धिीस अनु सरून त्र्ांनी आपल्र्ा

ग्रंथािील प्रत्र्ेक प्रकरणाला ‘आत्न्हक’ म्हटले आहे . ‘आदे िते िहास’ (िणयतिकार) ि तनपािे तिहास

(अव्र्र्े) ही प्रकरणांची नािेही त्र्ांचे संृकपिपतरभाषाप्रेमच दाखतििाि. ‘अजन्ि’ (म्ह. ृिरान्ि) िब्द ि
‘हलन्ि’ (म्हणजे हकारान्ि) िब्द ही पतरभाषाही त्र्ाच नमुन्र्ाची आहे . िी तििेष जाणििे िी तक्रर्ापदांचे

तभन्न काळ ि अथय र्ांच्र्ा नामकरणाि. िे थे त्र्ांनी दादोबांनी रूढ केले ली पतरभाषा न िापरिा लट , तलट,
लोट इ. दितिध ल–कारांची पातणनीर् पतरभाषा तनरपिादरीत्र्ा िापरली आहे . त्र्ामुळे त्र्ांचे हे व्र्ाकरण
पातणनीर् पतरभाषेिी पतरचर् नसणाऱ्र्ा िाचकाला दु गम
य होिे . ऐतिहातसक दृष्ट्या पहािा पातणनीर्
पतरभाषाच र्ोग्र् आहे र्ाि िंका नाही; कारण कच. ति. िैद्य

[तनबंध आतण भाषणें, पप. १३४.]

म्हणिाि त्र्ाप्रमाणे ‘र्ा

पतरभाषेने ऐतिहातसक संबंध कार्म राहू न िो आपल्र्ा डोळ्र्ांसमोर सदोतदि असिो.’ पण िे िढ्यामुळे
तक्रर्ापदांचे काळ ि अथय र्ांची िाचक पतरभाषा इंग्रजीच्र्ा व्र्ाकरणािरून घेिल्र्ाबिल राजिाड्ांनी

दादोबांना दोष तदला आहे िे मात् बरोबर नाही. कारण िैद्यांनी म्हटल्र्ाप्रमाणे ‘मराठीिील तक्रर्ापदाची
िाढ संृकपि, म्हणजे मूलभूि रूपापासून इिकी तभन्न झाली आहे की, तिचा ृििंत् तिचार केल्र्ास हरकि

पडणार नाहीं.’ ही िाढ पुष्ट्कळ अंिीं इंग्रजी भाषेिील तक्रर्ापदांच्र्ा प्रतकर्ेिी जु ळणारी असल्र्ाने तिचे

ृिरूप तििद करिाना दादोबांनी इंग्रजीिील पतरभाषेचा अिलं ब केला हे साहतजकच झाले . राजिाडे मात्
त्र्ांच्र्ा ृिभािानु सार पातणनीर् पतरभाषा कटाक्षाने र्ोजिाि ि तिचा पुरृकारही करिाि.

अनु क्रमणिका

परंिु राजिाड्ांची ही संृकपि-प्रिपत्ती पतरभाषेपुरिी मर्ातदि रातहले ली नाही. तिने त्र्ांच्र्ा र्ा

व्र्ाकरणाचा गाभाच व्र्ापला आहे . ज्ञानेश्वरीच्र्ा भाषेची प्रत्र्ेक बाब थेट संृकपिापर्ंिच नव्हे िर त्र्ाही

पूिीच्र्ा, म्हणजे पूियिैतदक भाषेपर्ंि नेऊन तभडतिण्र्ाचा त्र्ांचा अट्टाहास आहे . “ज्ञानेश्वरी-मराठीपर्ंि
सिय बाबींची परंपरा अव्र्ाहि लागली आहे ” असे िे समारोपाि म्हणिािही. र्ा आग्रहामुळे ककिा
दु राग्रहामुळे, प्राकपिकाळी लोप पािले ल्र्ा तििचनाचे ि प्रत्र्र्ी चिुथी तिभक्िीचे ज्ञानेश्वरीपुरिे त्र्ांनी

पुनरुज्जीिन केले आहे . िसेच, धािूंची तसद्धी तििद करिाना त्र्ांचे परृमैपद ि आत्मनेपद आतण सेट ि
अतनट हे संृकपिािील भेद त्र्ांनी ज्ञानेश्वरीच्र्ा मराठीिही कत्ल्पले आहे ि. त्र्ाप्रमाणेच, प्राकपिाि लु प्ि

झाले ले लु ट ि लप ट हे अनु क्रमे प्रथम ि तििीर् भतिष्ट्र्काळ, लङ हा भूिकाळ, तलङ हा तिध्र्थय आतण लप ङ
हा संकेिाथय र्ांचा त्र्ांनी ज्ञानेश्वरीि जीणोद्धार केला आहे . परंिु िसे करण्र्ाला सबळ आधार नाही.

र्ाचे एक उदाहरण ग्रंथाच्र्ा प्रारंभीच तदसिे . िे थे ‘िणे तिहास’ प्रकरणी ृिरांचे िगीकरण करिाना

राजिाड्ांनी प्लु ि अथिा तत्मात्क, उदात्त, अनु दात्त ि ृितरि हे िैतदक भाषेिील ृिरप्रकार

ज्ञानेश्वरीच्र्ा भाषेिही आहे ि असे सूतचि केले आहे . (पतरच्छे द क्र. ४). र्ािर कच. ति. िैद्यांची राृि टीका
[तनबंध आतण भाषणें, पप. ११२.] अिी,

की “हे ृिर िैतदक भाषेच्र्ा िाढीच्र्ा िेळेसच नाहीसे होि चालले होिे.

िैतदक ब्राह्णग्रंथांि–तििेषिः गद्याि–हे ृिर नाहीि, पातणनीर् ककिा पािञ्जल संृकपिाि िर िे नाहीिच;
प्राकपिािही िे नाहीि. मराठीने ही जु नी िऱ्हा पुन्हा चालू केली नसािी असा आमचा समज आहे . ” अिी

टीका होणार र्ा अपेक्षेनेच जणू राजिाड्ांनी आपल्र्ा तििेचनाि “ज्ञानेश्वरी ृिराि िाचीि ि िाचिाि”
असे समथयनपर कारण दे ऊन “आषयभाषेप्रमाणे ज्ञानेश्वरी भाषेलाही ृिर आहे ि ि आषयकालापासून

आिापर्ंि उदात्त, अनु दात्त ि ृितरि अिा ृिरांि बोलण्र्ाची परंपरा कार्म आहे ” असे आपले मि

तनःिंकपणे मांडले आहे . तिसगातिषर्ीही िे असेच म्हणिाि : “तिसगय अपभ्रंिाि नाही; ज्ञानेश्वरीि आहे .”
पण ज्ञानेश्वरीि आहे म्हणजे सियत् आहे असे नव्हे , िर केिळ ित्सम िब्दांि आहे ; िदभिांि तिसगय नाही.
अथात् ज्ञानेश्वरींि तिसगय आहे हे राजिाड्ांचे म्हणणे अतिव्र्ाप्ि असून िे त्र्ांच्र्ा सांृकपतिक बुद्धीचे,

म्हणजे ज्ञानेश्वरीभाषेचा संबध
ं साक्षात् संृकपिािी जोडण्र्ाच्र्ा प्रिपत्तीचे द्योिक मानािे लागिे . त्र्ांची ही
प्रिपतत्तच त्र्ांना चिुथीच्र्ा िेँ ककिा थेँ र्ा प्रत्र्र्ािरील िैकत्ल्पक अनु ृिाराच्र्ा िोधाथय पातणनीच्र्ा

‘अणोऽप्रगपह्ृर्ानु नातसकः ।’ र्ा सूत्ापर्ंि जाण्र्ास लाििे . िाृितिक पहािा, िैद्य म्हणिाि त्र्ाप्रमाणे,

प्राकपिाि अनेक ृिर तिकल्पाने अनु नातसक होिाि हा राजिाड्ांनींच तदले ला आधार र्ा बाबिीि पुरेसा
होिा.

आग्रह–आणि िु राग्रह
राजिाड्ांच्र्ा ृिभािाि जो आग्रह आतण क्वतचत् दु राग्रहही होिा त्र्ाचे प्रतिकबब त्र्ांच्र्ा प्रृिुि

कपिीिही पडले ले पुढील काही उदाहरणांिरून तदसेल.

‘तिर्ें मुकुटीं कुसुमें सुगध
ं ें । िोभिें भलीं’ (१.१८) र्ािील ‘िोभिें’ र्ांसारखीं रूपें िाृितिक पहािा

अ–तनर्तमि म्हटली पातहजेि. राजिाडे –ज्ञानेश्वरीचे एक टीकाकार श्री. सहस्त्रबुद्धे र्ांनी त्र्ांना
‘चमत्कातरक’ म्हटले , कारण त्र्ांना त्र्ांि अनेकिचनी किा ि एकिचनी तक्रर्ापद असा प्रकार तदसला.

त्र्ांना उत्तर दे ऊन राजिाड्ांनी ही रूपे ‘चमत्कातरक’ िाटलीं िरी िीं ििीं नसून िीं आत्मनेपदीं,
व्र्ुत्पतत्ततसद्ध रूपे आहे ि असे आग्रहपूियक प्रतिपातदले . परंिु हें इिक्र्ािरच थांबले नाही. ज्ञानेश्वरीच्र्ा

भाषेि अतनर्तमिपणा र्ेईल ही कल्पनाही त्र्ांना असह् िाटली ि त्र्ांनी िळमळीने तलतहले —[राजिाडे -
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ले खसंग्रह, भाग ३, पप. ३१.] “ज्ञानेश्वर

म्हणजे काही िैदू नव्हे ककिा पारिी नव्हे . ज्ञानेश्वर हे तििान् ब्राह्मणांच्र्ा

कुळांि जन्मले असून व्र्ाकरणातद िास्त्रें, संृकपिातद भाषा ि िेदातद ग्रंथ मार्ममकपणे पढले ले होिे . त्र्ांच्र्ा

माथीं असले िैदूचे प्रर्ोग मारणें िु द्ध िेडगळपणा आहे ....ज्ञानेश्वरांच्र्ा सबंध ज्ञानेश्वरींि िैदूला िोभेल
असा एकही व्र्ाकरणदु ष्ट प्रर्ोग नाहीं. आतण ज्र्ा ज्ञानेश्वरीच्र्ा पोथींि असले प्रर्ोग असिील िी पोथी
चुकले ली ि धे डगुजरी आहे .”

‘ितिसूर्ां जो प्रकािु ’ (७.३२) असा पाठ घेऊन त्र्ािील ‘ितिसूर्ां’ र्ा पदािील तििचनाचा

पुरृकार राजिाड्ांनी र्ा व्र्ाकरणाि केलाच आहे (पतरच्छे द क्र. ८). त्र्ाचा पाठपुरािा त्र्ांनी अन्र्त्ही
केला. र्ा दृष्टीने त्र्ांचा ‘पादर्ोः पिति’ र्ा मथळ्र्ाचा ले ख

[राजिाडे-ले खसंग्रह, भाग ३, पप. २५९-२६३.]

उल्लेखनीर्

आहे . त्र्ाि त्र्ांनी ‘हािांपार्ां’ (पडणे), ‘दोन प्रहरां’, ‘दु पारां’ आतण ‘बे’ (बे एकें बे; बे दु णें चार., इ॰), <
सं. िे , र्ा चार उदाहरणांनी मराठीिील तििचनाच्र्ा अत्ृित्िाची जाणीि करून तदली आहे . िरील चार

रूपे एकिचनाची िा अनेकिचनाची नसून िी तििचनाची आहे ि असे प्रतिपादन करून िी ििी न मानणांरे
डॉ. गुणे ि रा. तभ. जोिी र्ांच्र्ासारख्र्ांना उिेिून राजिाडे िरील ले खाि म्हणिाि–

“.…जोिी हो कीं गुणे हो, जमयनी (ि) तिकले ला असो कीं कोंकणांि पढले ला असो, त्र्ाने मराठींि

भाषेच्र्ा तनरुक्िीसंबध
ं ानें जीं काहीं तिधानें करािर्ाचीं िीं जरा जपून केलीं पातहजेि. जोिी, गुणे, भारदे

िगैरे इसमांचें होिें कार् कीं, ज्र्ा तिषर्ासंबंधीं िे तलहािर्ाला तनघिाि त्र्ाचा आगातपच्छा त्र्ांना तबलकुल
माहीि नसिो. बाब कोणिी, तिचें ृिरूप कार्, तिचा तिृिार केिढा, तिची परंपरा किी, इत्र्ातद

िपतिलाचें ृिप्नही र्ा लोकांना नसिें. जीभ उचलािी आतण टाळ्र्ाला लािािी ककिा ले खणी यार्ािी आतण
र्दृच्छे ने िेळीं सुचेल िें खरडािें, अश्र्ांिला मासला र्ा लोकांचा तदसिो.…” (पप. २६२).

राजिाडे र्ांची िरील टीका अनगयल ि पूियग्रहदूतषि िर आहे च, पण तििार् िी तनराधारही आहे .

तििेषिः डॉ. गुणे र्ांच्र्ा ‘भाषािास्त्रप्रिेतिका’ (An Introduction to Comparative Philology) र्ा

ग्रंथातिषर्ीं “जमयन पंतडिांचा आश्रर् सोडू न मराठी भाषेच्र्ा प्रांिांि जेव्हा सारांिकार (डॉ. गुणे) प्रिेि
करिो, िे व्हा त्र्ाचे अज्ञान िात्काल उघडकीस र्ेिें” हा त्र्ांचा अतभप्रार् (पप. २६२) अत्र्ंि अनु दारपणाचा
आहे . तििार् त्र्ाि तििेष िथर्ही नाहीं. कारण डॉ. गुणे र्ांनी केले ले मराठी भाषेचे तिश्लेषण अिास्त्रीर्

आहे असे म्हणणे धाडसाचें होईल. पण तलतहण्र्ाच्र्ा अतभतनिेिाि राजिाडे हे सिय तिसरिाि ि

ृिमिाचाच आग्रह धरिाि. हा त्र्ांचा ृिभाि आहे , हे च खरे . पण हाच ृिभाि त्र्ांना क्वतचत्
अृिाभातिकपणे िागािर्ास लाििो. र्ाचे एक उत्तम उदाहरण म्हणजे प्राकपिािील चिुथी तिभक्िीच्र्ा
प्रकरणी त्र्ांनी केले ला िररुचीसारख्र्ा प्राकपि िै्र्ाकरणांचा उपहास ि तपिेलसारख्र्ा पािात्र्
िै्र्ाकरणाचा पुरृकार. राजिाड्ांच्र्ाकडू न िरी हे सियृिी अनपेतक्षि होिे . पण प्रांकपिाि चिुथी होिी र्ा

ृिमिाच्र्ा पुष्ट्यथय त्र्ांना र्ा तठकाणी तपिेलचा आधार यार्ािा लागला आहे खरा. िे म्हणिाि, “प्राकपिाि
चिुथी नाहीं, असा दडपेबाजीचा तनर्म प्राकपि िै्र्ाकरण दे िाि. परंिु चिुथीच्र्ा एकिचनाचीं रूपे

तपिेलनें दहािीस तदलीं आहे ि. त्र्ािरून.…प्राकपि िै्र्ाकरणांची दृतष्ट पातणनीप्रमाणें सिंकष नव्हिी असें
म्हणािें लागिें.…” (पतर. ⬤८). राजिाड्ांचे हे तपिेल–तपसे पाहू न कच. ति. िैद्यांना सुद्धा आिर्य िाटले
आहे . पण िे ृपष्टपणे म्हणिाि

[तनबंध आतण भाषणे, पप. ११७.] की

“आद्य प्राकपि व्र्ाकरणकार िररुची ‘तििचनृर्

बहु िचनम्’, ‘चिुथर्ाः षष्ी’ अिीं सूत्ें दे िो, त्र्ांचा अनादर करून तपिेलच्र्ा दहािीस उदाहरणांिर आमचा
भरिसा बसािर्ाचा नाहीं.”

अनु क्रमणिका

परस्परणिरुद्ध णिधाने
तििेचनाच्र्ा ओघाि क्वतचत् काही परृपरतिरोधी तिधाने राजिाड्ांनी केली आहे ि. त्र्ांच्र्ा

हर्ािीि त्र्ांच्र्ा ज्ञानेश्वरीची ि व्र्ाकरणाची तििीर् आिपत्ती तनघिी िर कदातचि त्र्ांनी िी दु रुृि केलीही
असिी. परंिु दु दैिाने िसे झाले नाही ि त्र्ांच्र्ा पुढील तिधानांिील परृपरतिरोध िसाच राहू न गेला :—

(१) ‘ज्ञानेश्वरींि तििचन नाहीं’ असें पतर. ६ ि िर म्हणून पुढें पतर. २० ि ‘ज्ञानेश्वरींि दहापांच

ृथलीं अकारान्ि पुकल्लगी नामांच्र्ा तििचनाचीं रूपें र्ेिाि’ असें सांगून त्र्ांचे सोदाहरण तििेचनही केले
आहे .

(२) अिीच धरसोड चिुथी तिभक्िीतिषर्ी झाली आहे . ‘चिुथी महाराष्ट्रीि ि अपभ्रंिांि क्वतचत्

आढळिे ’ असे पतर. ४ मध्र्े म्हणून पुढे पतर. ८ ि ‘प्राकपिांि चिुथी नाही असा दडपेबाजीचा तनर्म प्राकपि
िै्र्ाकरण दे िाि; परंिु चिुथीच्र्ा एकिचनाची रूपे तपिेलने दहािीस तदली आहे ि, त्र्ांिरून प्राकपि

िै्र्ाकरणांचीं दृतष्ट पातणनीप्रमाणें संियकष नव्हिी’ अिी टीका केली आहे . राजिाड्ांची ही टीका त्र्ांच्र्ा
पतहल्र्ा तिधानाला िर तिरोधी आहे च; पण तििार् िी त्र्ांच्र्ा ृि–भािालाही तिरोधी आहे . कारण िी
करिाना त्र्ांनी ृिकीर्ांचा पक्ष सोडू न तपिेलसारख्र्ा परकीर्ांचा पक्ष ि िोही चुकीने ृिीकारला आहे .

र्ाच तपिेलतिषर्ी त्र्ांनी अन्र्त् “पियिी आतण प्रचंड गड र्ांच्र्ामध्र्े जे अंिर िे तपिेल ि पातणतन
र्ांच्र्ामध्र्े आहे ” असे म्हटले आहे .[सुबन्ितिचार (भाइसंम.ं िके १८३४, पप. ८७.)]

(३) तिभत्क्िप्रत्र्र् लागण्र्ापूिी होणाऱ्र्ा नामाच्र्ा सामान्र्रूपाचा आरंभ तििीर्ेपासून होिो हे

ृिमि मांडिाना राजिाडे पतर. ९ मध्र्े म्हणिाि :– “आधुतनक िै्र्ाकरण....सामान्र्रूपाचा आरंभ
िपिीर्ेपासून करिाि िो चुकीचा होिा.” पण िे च राजिाडे पुढे इकारातद तिन्ही कलगी नामांची रूपे म्हणून
जी दे िाि िी पाहिा त्र्ांच्र्ा सामान्र्ीकरणाला आरंभ तििीर्ेपासून नव्हे िर िपिीर्ेपासून झाले ला तदसिो.
(उदा., डोला, किचू, पाणी. इ.) सारांि, िैद्य

[तनबंध आतण भाषणे, पप. १२७.]

म्हणिाि त्र्ाप्रमाणे, तििीर्ेपासून

सामान्र्रूप होिे ही राजिाड्ांची समजूि त्र्ांनीच तदले ल्र्ा इिर नामांच्र्ा रूपांना तिरोधी आहे .

(४) नामांच्र्ा अनेकिचनी सामान्र्रूपांिरील अनु ृिाराचा िोध घेिाना राजिाड्ांनी अिीच

धरसोड केली आहे . एकदा िे म्हणिाि की, “हा अनुनातसक आगंिुक, म्हणजे प्राकपिेिर आर्यभाषांिन
ू
ककिा भाषांच्र्ा संसगानें, मराठींि आला असला पातहजे.” असे म्हणून र्ा तठकाणी त्र्ांनी पल्हिी ककिा जुने

फारसी र्ा भाषेिील ‘आन्’ र्ा अनेकिचनी प्रत्र्र्ाचा आधार व्र्ुत्पत्तीदाखल घेिला आहे (पतर. ⬤९). परंिु
पुढे पतर. ४२ ि “हा अनु नातसक फारसीचा संसगय होण्र्ाच्र्ा पूिी मराठीि आला; अथात् संृकपिांिील
षष्ीच्र्ा ि तििीर्ेच्र्ा आन्-पासून र्ाची उत्पतत्त आहे ” अिी तिधाने करिाना त्र्ांनी आपल्र्ा पूिीच्र्ा
तिधानांिील फारसी ‘आन्’ प्रत्र्र्ाचा आधार सोडू न तदले ला तदसिो.

(५) प्रथमे प्रमाणे तििीर्ेची रूपे बनतिण्र्ाची लकब मराठीने अपभ्रंिापासून उचलली,

माहाराष्ट्रीपासून नाही, असे सांगून राजिाडे पुढील व्र्ापक तिधान करिाि :– “अपभ्रंिाने ज्र्ा ज्र्ा पद्धति
सुरू केल्र्ा त्र्ा त्र्ा मराठीने चालू ठे तिल्र्ा” (पतर. ⬤५). पुढे िियमाने लटच्र्ा, म्हणजे िियमानकाळाच्र्ा
संदभाि मात्“लटमध्र्ें मराठीनें अपभ्रंिाला सोडू न महाराष्ट्रीचें जाृि अनु करण केले आहे . तलङ, लोट ि
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लङ मध्र्ेंतह महाराष्ट्रीचेंच मराठीनें अनुकरण केले ले आढळिें” असे िे म्हणिाि (पतर. ⬤४४). र्ािील
तिरोध ृपष्ट आहे .

(६)र्ातििार्, आपले व्र्ाकरण इंग्रजी व्र्ाकरणािरून रचल्र्ाबिल दादोबांना दोष दे ऊन (पतर.

⬤७८) ृिि: तक्रर्ापदाच्र्ा पुरुषांच्र्ा नािांचा क्रम १. उत्तम पुरुष, २. मध्र्म पुरुष, ि ३. प्रथम पुरुष असा
इंग्रजी व्र्ाकरणपद्धिीप्रमाणे ठे िण्र्ाि राजिाडे ही काही प्रमाणाि त्र्ा दोषाचे धनी झाले आहे ि.

िरील सिय तिसंगिींचें एक समथयन िक्र् आहे . िे म्हणजे, राजिाड्ांनी हे व्र्ाकरण तलहू न

हािािेगळे केल्र्ािर त्र्ानंिर त्र्ांचा हाि त्र्ािरून तफरला नसािा. िसा िो तफरिा िर िरील तिसंगिी
त्र्ाि कदातचत् रातहल्र्ा नसत्र्ा.
अिास्त्रपू त टीका
िै्र्ाकरण हा भाषेचे िास्त्र तसद्ध करणारा िास्त्रकार असिो. िास्त्रकाराने आपल्र्ापुढील िृिूकडे

ृिच्छ दृष्टीने पहािे. त्र्ाि पूियग्रह, अतितरक्ि ृिातभमान, मदमत्सर, िैर्त्क्िक कनदा ककिा अिहे लना

र्ासारखे मनोतिकार आड र्ेऊ नर्ेि. राजिाड्ांना र्ा गोष्टीची जाणीि नाही असे नाही. त्र्ांनी ृििःच
एका तठकाणी िास्त्रतििेचनाि तदसून र्ेणाऱ्र्ा पूियग्रहदू तषि ि अश्लायार् टीकेचा तनषेध केला आहे . बीम्सच्र्ा

व्र्ाकरणातिषर्ी तलतहिाना िे ज्ञानेश्वरीच्र्ा ‘प्रृिािने’ि म्हणिाि :–“बीम्सच्र्ा ग्रंथांि दु सरा एक अपूिय ि

अक्षम्र् अथिा गांिढळ दोष आहे . िो हा कीं, ठांई ठांई रागिे षातद तिकारांचें अप्रृिुि प्रदियन हा ग्राम्र्
ग्रंथकार करिो.” (पतर.⬤११) पण राजिाड्ांनीही नेमके हे च केले आहे . त्र्ांच्र्ा ृिभािाची घडणच अिी

होिी की, तलतहण्र्ाच्र्ा भराि त्र्ांना िरील ित्त्िाचा तिसर पडे ि मग त्र्ांच्र्ा हािून िरील सिय दोषांनी
र्ुक्ि अिी कडक जहरी टीका प्रतिपक्षािर केली जाई. र्ाची उदाहरणे त्र्ांच्र्ा सियच तलखाणाि
सापडिाि. प्रृिुि ग्रंथांिील त्र्ांच्र्ा टीकेचे काही मासले पुढे तदले आहे ि:–

(१) ज्ञानेश्वरीच्र्ा ‘प्रृिािने’ि मराठीच्र्ा ृिकत्ल्पि तकतरृिानी ि मानभािी अपभ्रंिािर केले ली

टीका (पतर. ⬤२) अतिष्ट असून तििार् अर्ोग्र् आहे . कारण गोव्र्ािील तकतरृिाँि ग्रंथकार ककिा
दे िािरील मानभाि ग्रंथकार आपापल्र्ा अपभ्रंि (?) भाषेला पोटभाषेच्र्ा र्ोग्र्िेला आणण्र्ाच्र्ा हे िूने

ग्रंथरचना करीि होिे हे राजिाड्ांचे म्हणणे बरोबर नाही. िे त्र्ा त्र्ा तठकाणी रूढ असले ल्र्ा ‘दे िी’ भाषेि
तलहीि होिे हे च खरे . तििार्, ‘मानभािी अपभ्रंि’ असा तनराळा आहे च कोठे ? ज्ञानेश्वरीची मराठी आतण
मानभािांच्र्ा ‘सािी ग्रंथां’ची मराठी एकच नाही कार्? िात्पर्य, राजिाड्ांची िरील टीका सियृिी अनुतचि
आहे .

(२) “बीम्स म्हणिो त्र्ाप्रमाणे ‘च’ चीं तचर्ा, तचर्े, चेतन ही रूपे िपत्तसुखाथय बनतिले ली

नाहीि….हव्र्ा त्र्ा तसद्धीला िाटिील िी मनःकत्ल्पि कारणे दे ण्र्ाि बीम्स ि होन्लय ह्ांचा हािखंडा
आहे !!! Philology म्हणजे भाषेच्र्ा िरीराचे िास्त्र होर्. जु ने मराठी ग्रंथ न िोधल्र्ामुळे त्र्ा भाषेचे
इंतद्रर्तिज्ञान, िारीरज्ञान त्र्ांना पारखे झाले , आतण अनेक बाबींि खऱ्र्ाला सोडू न कुड्ाला जाण्र्ाचा पंथ
त्र्ांनी ृिीकारला.” (ज्ञा. व्र्ा; पतर. ⬤७)
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⬤८)

(२) “प्राकपिांि चिुथी नाही, असा दडपेबाजीचा तनर्म प्राकपि िै्र्ाकरण दे िाि.” (ज्ञा. व्र्ा; पतर

(३) “अपभ्रंिांि ‘घोडअहे गणु’ असें षष्ीचें एकिचन (अनेकिचन?) होिें, त्र्ािरून प्रथमेचें

अनेकिचन ‘घोडे ’ असें झालें असें िो (होन्लय ) म्हणिो. परंिु, हे सिय गप्पाष्टक आहे .” (ज्ञा. व्र्ा; पतर.
⬤४२).

(४) “पातणनीसारखा सूर्य सोडू न, इंग्रजी कंदील घेिल्र्ामुळे दादोबा जागोजागीं उपहसनीर्

झाला आहे .” (ज्ञा. व्र्ा; पतर. ⬤७८)

राजिाड्ांची िरील टीका िास्त्रीर् ग्रंथाि न िोभणारी िर आहे च; पण तििार् काही तठकाणी िी

असत्र्ािर आधारले ली आहे . उदाहरणाथय, ‘अनेकिचनतिषर्क अनु नातसकाचा छडा बीम्स ककिा होन्लय ह्ा
दोघांिून एकानेतह लातिला नाही; इिकेच नव्हे िर हा प्रश्नच त्र्ांनी काढला नाहीं’ असे राजिाडे म्हणिाि

(पतर.⬤९), िे व्हा त्र्ांना ‘Anuswara which evidently points back to the ण of the Prakrit genitive’
र्ा बीम्सच्र्ा तिधानाचा तिसर पडले ला तदसिो. इिकेच नव्हे िर िो छडा लाििाना त्र्ाने णाम्, आन् ि

आतन र्ा तिन्ही प्रत्र्र्ांकडे बोट दाखतिले आहे ि त्र्ाि फारसीचा आन् प्रत्र्र् तनष्ट्कारण ओढण्र्ाची चूक

केले ली नाही हे ही राजिाडे सांगि नाहीि. िसेच, होन्लय च्र्ा अनेकिचनतिषर्क तििेचनाला िे ‘गप्पाष्टक’
म्हणिाि िे व्हा ‘भक्िजन’, ‘बार्कामंडळी’ र्ांसारखे मराठी प्रर्ोग पाहू न त्र्ा गप्पाष्टकािील सत्र्ांिाची
जाणीि होिे . दादोबांप्रमाणे आपणही काही िेळ पातणनीसारख्र्ा सूर्ाला सोडू न इं ग्रजी कंदील हािी घेिला
र्ाची जाणीि टीकेच्र्ा भराि राजिाड्ांना राहाि नाही. षष्ीच्र्ा ‘च’ प्रत्र्र्ाची बीम्सची मीमांसा िे त्र्ाज्र्
ठरतििाि हे ठीकच आहे ; पण िसे करिाना त्र्ाने प्रथम र्ा ‘च’ चे व्र्ुत्पादन सं. ‘त्र्’ पासून केले असल्र्ाने
त्र्ाचे ऋण सांगण्र्ास मात् िे तिसरिाि.

राजिाड्ांच्र्ा टीकेचा भर बीम्स, होन्लय ि थोड्ा प्रमाणाि दादोबा र्ांच्र्ािर आहे . त्र्ा मानाने

डॉ. भांडारकरांतिषर्ी िे संभाळू न तलतहिाि. िरील तिघांच्र्ा कपिींचे र्ेथे समथयन करािर्ाचे नाही; पण
त्र्ांनी आपापली व्र्ाकरणे केव्हा ि कोणत्र्ा पतरत्ृथिीि तलतहली िे पातहल्र्ािाचून त्र्ांना दोषाहय ठरतििा

र्ेणार नाही. पैकी बीम्सचे िौलतनक (ऐतिहातसक नव्हे ) व्र्ाकरण इ. स. १८७२ िे ७९ र्ा काळािील असून
त्र्ाि तििेतचले ल्र्ा सािही आर्यभाषा त्र्ाला पूणयपणे अिगि होत्र्ा असे म्हणणे धाडसाचे होईल. त्र्ाच्र्ा
प्रृिािनेि “while awaiting for some Bopp or Grimm to arise’ असे म्हणून त्र्ाने आपल्र्ा अभ्र्ासाच्र्ा

ि प्रर्त्नाच्र्ा मर्ादा मान्र्ही केल्र्ा आहे ि. िीच गोष्ट काही प्रमाणाि होन्लय ि तग्रर्रसन र्ांचीही आहे .
त्र्ांपैकी कोणीच तनदोषत्िाची बढाई मारले ली नाही. दादोबांचे व्र्ाकरण िर त्र्ाही पूिीचे, म्हणजे इ. स.
१८३६ िील असून त्र्ांची झेपही फार मर्ातदि आहे . िाृितिक पाहिा राजिाड्ांनी त्र्ांची मराठी भाषेचे

पतहले व्र्ाकरणकार म्हणून पाठ थोपटािर्ास पातहजे होिी. पण ृि-भाि आड आला आतण िसे न करिा
उलट त्र्ांनी दादोबांना धारे िर धरले .
राजिाडे यांचे भाषाणिषयक कतृगत्ि
डॉ. केिकरांनी राजिाड्ांिरील आपल्र्ा ले खाि त्र्ांच्र्ा भाषातिषर्क कामतगरीचा गौरि

करिाना म्हटले आहे : “राजिाड्ांच्र्ा अनेक कामतगऱ्र्ांपक
ै ी सिाि अतधक मोठी कामतगरी कोणिी हे
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ठरिून त्र्ांचे िणयन करािर्ाचे झाले िर त्र्ांस भाषािास्त्रज्ञ म्हणािे लागेल आतण त्र्ांची गणना अत्र्ंि

मोठ्या िै्र्ाकरणाि करािी लागेल. हे मचंद्र आतण िररुची र्ांचे प्रर्त्न राजिाड्ांच्र्ा प्रर्त्नाच्र्ा दृष्टीने

काहीच नाहीि. इतिहासाचार्य ककिा इतिहाससंिोधक हे नाि राजिाड्ांस दे ण्र्ाि आपण त्र्ांच्र्ा कार्ाचे

अज्ञान दाखिू. त्र्ांच्र्ा बौतद्धक कार्ाचे गुरुलघुत्ि माझ्र्ा मिे (१) भाषािास्त्रज्ञ (२) िैर्ाकरण, (३)
िब्दसंग्राहक ि (४) इतिहाससंिोधक र्ा अनु क्रमाने आहे .” डॉ. केिकरांचा िरील अतभप्रार् र्थाथय आहे

असे राजिाड्ांचे भाषातिषर्क ले खन पाहू न िाटिे . र्ा क्षेत्ािील त्र्ांच्र्ा अभ्र्ासाचा पतरपाक म्हणजे

त्र्ांची ज्ञानेश्वरीची ‘प्रृिािना’, ज्ञानेश्वरीिील मराठी भाषेचे व्र्ाकरण ि तिङन्ि तिचार आतण सुबन्ि
तिचार र्ांसारखे िोधतनबंध. त्र्ांिून, तििेषिः त्र्ांच्र्ा िोधतनबंधांिून, त्र्ांचे काही व्र्ाकरणतिषर्क तिचार
उदधपि करण्र्ासारखे आहे ि. त्र्ािरून त्र्ांच्र्ा दृतष्टकोनाची कल्पना र्ेईल :–

“व्र्ाकरणिास्त्र हे समाजिास्त्राचे ि इतिहासिास्त्राचे ि मानििंििास्त्राचे मोठे उपकारक आहे .

समाजिास्त्राि, इतिहासिास्त्राि ि मानििंििास्त्राि िौलतनक ि ऐतिहातसक व्र्ाकरणिास्त्राच्र्ा साहा्र्ाने

अनेक गोष्टींचा उलगडा होि असिो ि िो इिर कोणत्र्ातह िास्त्रांच्र्ा साहा्र्ाने जसा व्हािा िसा समपयक
होि नाही.” (सुबन्ितिचार, पप. ९०).

“व्र्ाकरण हे प्रार्ोतगक िास्त्र नाही; आिलोकतनक िास्त्र आहे .” (ले खसंग्रह, भा. २, पप. १२).
“व्र्ाकरण म्हणजे बोलू नचालू न फोड. र्ा फोडीचे िास्त्र, फोड होणे िक्र् नाही िे थपर्ंि न्र्ािर्ाचे

असिे . जेथे अन्िर् लागि नाही, जेथे कलगिचनतिभत्क्ि कळि नाही, िे थे व्र्ाकरणिास्त्र इिर िास्त्रांप्रमाणे
थांबिे .” (ले खसंग्रह, भा. २, पप. २७).

व्र्ाकरणक्षेत्ािील राजिाड्ांचे कार्य बहु तिध आहे . तििेषिः िगयण आतण तनरुक्ि र्ा दोन िाखांि

िे तििेष प्रभािी आतण प्रज्ञार्ुक्ि िाटिे . राजिाडे जसे व्र्ातचकीषुय िसेच नैरुक्िही होिे . िसेच मराठी
भाषेच्र्ा सीमान्ि धािूंचे संिोधन ि संकलन करून त्र्ांनी जो धािुपाठ तसद्ध केला िोही त्र्ांच्र्ा

बुतद्धिैभिाची साक्ष दे िो. मराठी भाषेचे पातणनी दादोबांना म्हणिाि, राजिाड्ांना म्हणि नाहीि. अथात्
पातणनी ि दादोबा र्ांि महदं िर असून त्र्ांच्र्ािील साम्र् त्र्ांच्र्ा त्र्ा त्र्ा भाषेिील प्रथमकियत्िापुरिेच

आहे . जसे पातणनीने संृकपिाचे िसे दादोबांनी मराठीचे व्र्िृथापन करण्र्ाचा पतहला मान तमळतिला.

राजिाड्ांचे किपयत्ि िरील दोघांच्र्ाहू न तनराळे आहे ि एका दृष्टीने सरसही आहे . त्र्ांच्र्ाच िब्दांि
[राजिाडे –ले खसंग्रह, भा. २, पप. २८.]

सांगािर्ाचे िर “पातणतन िेदभाषेचें ि प्रचतलि संृकपि लोकभाषेचें व्र्ाकरण

रचीि होिा; लोकभाषेचें ऐतिहातसक व्र्ाकरण रचीि नव्हिा.” राजिाड्ांचा दृतष्टकोण अतधक व्र्ापक
आहे . िे भाषेच्र्ा केिळ िणयनात्मक तििेचनािर संिुष्ट नाहीि. त्र्ापलीकडे ककिा मागे जाऊन भाषेचा

इतिहास िोधािा ही त्र्ांची खरी भूक आहे . भाषेच्र्ा इतिहासाची त्र्ांची कल्पनाही व्र्ापक आहे . ‘प्राकपतिक
भाषांचा ि िाङमर्ाचा इतिहास’ र्ा आपल्र्ा तनबंधाि िे म्हणिाि :—

“मराठी भाषेचा इतिहास म्हणजे कार्? हा इतिहास म्हणजे एक बंडच आहे . त्र्ाचे अनेक भाग ि

उपकरणे आहे ि....भाषा म्हटली म्हणजे तिचे खालील अिर्ि सियमान्र् असिाि: (१) उच्चार, (२)

उच्चाराच्र्ा खु णा ऊफय अक्षरे, (३) िब्द, (४) िाक्र्, (५) आगम, आदे ि, प्रत्र्र् इत्र्ादी, (६) ृिर ि
आघाि. हे सहा अिर्ि मािपभाषेिून अपत्र्भाषेि कोणत्र्ा रूपान्िरांनी उिरले ि अपत्र्भाषेच्र्ा

जन्मापासून अद्यिन हर्ािीपर्ंि त्र्ा रूपान्िरांि कोणकोणिे फेरफार झाले र्ा बाबींची तनर्मबद्ध हकीकि

अनु क्रमणिका

सांगणे म्हणजे मराठी भाषेचा इतिहास तलतहणे. मािपभाषेला दु सरी अपत्र्े ि चुलिे मामे असल्र्ास त्र्ा
सोदरांच्र्ा ि चुलत्र्ामामांच्र्ा रूपांहून तिितक्षि अपत्र्ाचे रूप कोणत्र्ा बाबीि समतिषम आहे ि का आहे

र्ाचाही ऊहापोह भाषेच्र्ा इतिहासाि करण्र्ापासून त्र्ा भाषेचे रूप ठळकपणे ि िैतिष्ट्याने ध्र्ानाि

र्ेण्र्ास मागय होिो. िसेच ज्र्ा समाजाि, संृकपिीि ि हिापाण्र्ाि मािपभाषा जन्मली ि िाढली त्र्ा
समाजाहू न, संृकपिीहू न ककिा हिापाण्र्ाहू न तनराळ्र्ा पतरत्ृथिीि अपत्र्भाषा जन्मल्र्ामुळे ि िाढल्र्ामुळे

अपत्र्ाचे रूप कसे ि तकिी बदलले िगैरे प्रश्नही र्ाच इतिहासाि पडिाि.” (राजिाडे ले खसंग्रह, पप.
१०१).

िरील उिारा ृपष्टपणे सांगिो की इिर र्ुरोपीर् भाषािास्त्रज्ञांप्रमाणे राजिाड्ांच्र्ा मिे ही भाषेचे

ऐतिहातसक व्र्ाकरण ि भाषेचा इतिहास र्ा एकाच अथाच्र्ा संज्ञा होि. भाषेचे पपथक्करण आतण भाषेचा

इतिहास र्ांपैकी पातणनीने पपथःकरण अनु पम केले असले िरी “िैतदक भाषेिून संृकपि भाषेि िब्द र्ेिाना

त्र्ांच्र्ांि फेरबदल कोणत्र्ा तनर्मांनी झाले हे सांगण्र्ाचे ृिप्नसुद्धा त्र्ाच्र्ा ग्रंथाि नाहीं” असे पुढे
राजिाडे म्हणिाि. िसेच “हे कालदु लयक्ष्र् त्र्ाने मुिाम केले .... ि कालाकडे म्हणजे इतिहासाकडे दु लयक्ष्र्

केल्र्ामुळे पातणनीच्र्ा तनरुपम कपिीि मोठाच दोष घुसला आहे ” असेंही त्र्ांचे ृपष्ट मि आहे (उपर्ुयक्ि, पप.
१०२–१०३). र्ेणेप्रमाणे मराठी भाषेचा इतिहास रचािर्ाचा म्हणजे (१) कोि ऊफय तनघंटू, (२) तनरुक्ि,
(३) व्र्ाकरण, (४) आदे िपतत्का, ि (५) िाक्र्ेतिहास ऊफय सातहत्र्ाचा इतिहास असे पाच ग्रंथ तसद्ध
करण्र्ाची आिश्र्किा त्र्ांनी सांतगिली आहे . र्ांपक
ै ी राजिाड्ांनी ज्ञानेश्वरीिील मराठी भाषेचे

ऐतिहातसक व्र्ाकरण िर रतचले च, पण एकूण मराठी लोकभाषेच्र्ा ऐतिहातसक व्र्ाकरणाची त्र्ांनी

पूियिर्ारी करून ठे िली. त्र्ांची भाषातिषर्क ृफुट तटपणे म्हणजे र्ा पूियिर्ारीचाच भाग होि. आतण हे सिय
कार्य त्र्ांनी अत्र्ंि प्रतिकूल पतरत्ृथिीि केले . सरकार, संृथातनक ककिा तिद्यापीठे र्ांपक
ै ी कोणाचाही

आधार नसिाना, तििान त्र्ातिषर्ी उदासीन असिाना, तिरोधक टपून बसले ले असिाना आतण

सियसामान्र् िाचकिगय तिन्मुख असिाना राजिाड्ांनी मराठी भाषेचे जे िास्त्रकार्य केले त्र्ाला इतिहासाि
िोड नाही. पतरत्ृथिीपुढे िाकणे त्र्ांच्र्ा ृिभािािच नव्हिे . ‘सुबन्ितिचार’ र्ा तनबंधाि सद्यःकालीन
पतरत्ृथिीतिषर्ी िे म्हणिाि : “ही त्ृथिी काही उत्साहतिघािक नाही. संकट र्ािे िर असेच र्ािे. ह्ा

संकटािच आपल्र्ा कियबगारीची खरी परीक्षा आहे .” (पप. ८८) उपर्ुयक्ि परीक्षेला राजिाडे उिरले ि
त्र्ांनी महाराष्ट्राच्र्ा हािी अृसल ज्ञानेश्वरीबरोबर तिचे व्र्ाकरणही तदले हे त्र्ांचे मोठे पण.
िे िभततीचा बािा
राजिाडे हे दे िासाठी फतकरी पिकरून इतिहास ि भाषासंिोधन करणारे राष्ट्रभक्ि होिे . त्र्ांची

दे िभक्िी आतण संिोधनप्रेम र्ांि अतधक उत्कट कार् होिे िे सांगणे कतठण आहे . त्र्ामुळेच त्र्ांच्र्ा

राष्ट्रीर् ृिरूपाच्र्ा तलखाणाि त्र्ांच्र्ािील संिोधक जागा असले ला तदसिो, आतण संिोधनपर

ले खनािही त्र्ांचा राष्ट्रीर् बाणा उठू न तदसिो. र्ेथे र्ा दु सऱ्र्ा प्रकाराची थोडी उदाहरणे पाहािर्ाची
आहे ि.

िाृितिक पाहािा ज्ञानेश्वरीची प्रृिािना कार् ककिा तिचे व्र्ाकरण कार्, हे दोन्ही तिषर् केिळ

संिोधनाचे ककिा तिित्तेचे. त्र्ांच्र्ा तििेचनाि दे िभक्िीच्र्ा भािनेला तििेष अिसर नाही. परंिु

राजिाड्ांचा मनःकपडच दे िभक्िाचा असल्र्ामुळे त्र्ांच्र्ा संिोधनपर तलखाणािही िरील भािना नकळि
प्रकट होिे . र्ा दृष्टीने त्र्ांनी बीम्सच्र्ा व्र्ाकरणािील उिारा दे ऊन त्र्ािर केले ले एकिाक्र्ी भाष्ट्र्

अनु क्रमणिका

(“भोसल्र्ांच्र्ा िेळी आंिढ्यािले लोक पोटे बांधून कामे करीि होिे!!!” पतर. ⬤११), र्ुरोतपर्न तििानांचे
मात्सर्य ि करंटलक्षण र्ांिर उठतिले ली झोड (पतर. ⬤१५), त्र्ांच्र्ा पालीिरील मिलबी प्रेमाचा केले ला
दं भृफोट (पतर. ⬤१७), ‘बाटे तगरीच्र्ा कल्पना पसरतिण्र्ाि भूषण मानणाऱ्र्ा िोधकां’ चा केले ला उपहास
(पतर. ⬤२९) इत्र्ातद ‘प्रृिािने’िील ृथळे उल्लेखनीर् आहे ि. व्र्ाकरणाि िर प्रतिपक्षाचा आतण तििेषिः

र्ुरोतपर्न िैर्ाकरणांचा ि दादोबांचा समाचार घे िाना त्र्ांच्र्ा ले खणीला तिलक्षण धार र्ेिे आतण त्र्ा
भराि िे तलहू नर्े िे तलहू न जािाि. िास्त्रीर् ले खनाि रागिे षातद तिकारांचे प्रदियन नको असे आिजूयन
सांगून िे ृििःच अिा प्रकारचे प्रदियन करण्र्ाि रमून जािाि. मग त्र्ांना ज्ञानेश्वरीच्र्ा कोणा संपादकाने

दर प्रिीकाच्र्ा ि पदाच्र्ा नंिर ज्ञानेश्वरी टीका ओव्र्ांचे िुकडे पाडू न तदली िर िे ‘आधुतनक चोचले ’
िाटिाि (ज्ञा. प्रृिा., पतर. ⬤६६) आतण कोणी मराठीच्र्ा ले खनपद्धिीि सुधारणा सुचतिली िर त्र्ांच्र्ा

दृष्टीने िो ‘िैर्ाकरणंमन्र्’ ठरिो (ज्ञा. व्र्ा., पतर. ⬤४५). परंिु हा राजिाड्ांचा ृिभाि आहे . िे िढा
िगळल्र्ास त्र्ांच्र्ा सियच तलखाणाि जी राष्ट्रभक्िीची प्रखर भािना आढळिे िींच र्ेथेही तदसून र्ेईल.

त्र्ांच्र्ा मनािून मराठी भाषेची उज्ज्िल पूियपरंपरा सांगन
ू तिचा साद्यन्ि इतिहास कथन करािर्ाचा होिा ि

तिच्र्ाभोििी बसू पाहणारी इंग्रजी व्र्ाकरणपद्धिीची चौकट दू र सारून तिला तिचेच ‘जु ने ठे िणे’
असले ल्र्ा पातणनीर् व्र्ाकरणाच्र्ा आकपतिबंधाि बसिािर्ाची होिी. ‘परृथ’ होि असले ल्र्ा आपल्र्ा
मार्भाषेला िे ‘ृि-ृथ’ करू पाहाि होिे . त्र्ासाठी त्र्ांचा हा सारा आटातपटा होिा. म्हणूनच ज्ञानेश्वरीच्र्ा

आपल्र्ा पोथीची एक जु ळी बहीण माडगािकरांना गिसली हे कळल्र्ािर त्र्ांना परमानंद झाला ि िो

त्र्ांनी बोलू नही दाखतिला. त्र्ांचे नाणे खरे च होिे ; पण नाणे नु सिे खरे असून चालि नाही, त्र्ाचे खरे पण

जगाच्र्ा बाजाराि तसद्ध व्हािे लागिे . िसे िे व्हािे एिढ्यासाठी राजिाड्ांनी र्ा प्रदीघय ‘प्रृिािने’चा प्रपंच
केला आतण नंिर त्र्ा खऱ्र्ा ठरले ल्र्ा नाण्र्ाचे पैलू जगाला दाखिले . साहतजकच एका तितिष्ट ध्र्ेर्ाने

प्रेतरि झाले ल्र्ा र्ा भाषािास्त्रज्ञाचे काही रागलोभ त्र्ाच्र्ा तलखाणाि तदसून आले िर त्र्ाि आिर्य नाही.

पण त्र्ा रागलोभांच्र्ा मागे एक प्रकारची पोटतिडीक आहे हे तिसरून चालणार नाही. ही पोटतिडीक
ृिदे ि, ृिधमय आतण ृिभाषा र्ा तिहींतिषर्ी आहे . िसेच िी व्र्क्ि होिाना कोठे िडजोडीची भाषा नाही.

सारे काम रोखठोक आहे . त्र्ांचा प्रतिपक्षी साधा ‘चुकि’ नाही, िर ‘िोंडघिी पडिो!’ पण
राजिाड्ांसारख्र्ांच्र्ाकडू न असा पराभि व्हािर्ाला सुद्धा काही पूियपुण्र्ाई लागि असणारच!
भाषािैली
भाषािास्त्रीर् ले खनाि िैलीची अपेक्षा ककिा चचा करणे हे केव्हाही अर्ोग्र्च. कारण जे

बोलू नचालू न िास्त्रीर् तलखाण आहे त्र्ाि िैलीचे गुण कोठू न सापडणार? पण राजिाडे र्ांची ृििःची अिी

एक खास िैली होिी आतण िे काहीतह तलहोि, त्र्ांची ही िैली त्र्ा ले खनाि अचूकपणे प्रगट होई. त्र्ांच्र्ा
मनािील आिेि ले खनाि ओजोगुणाच्र्ा रूपाने अििरे ि त्र्ासरिी िे अतििर् धारदार आतण भेदक असे

काही तलहू न जाि. भाषेच्र्ा इतिहासासारखा, व्र्ाकरणासारखा तिषर् त्र्ांनी िैर्ाकरणाला र्ोग्र् अिा

तमिव्र्र्ानेच हािाळला आहे ि त्र्ांची तििेचने िाचिाना िैर्ाकरणाला तप्रर् असणाऱ्र्ा ‘अधयमात्ालाघिा’
चा िरचेिर प्रत्र्र् र्ेिो. पण त्र्ािसुद्धा त्र्ांची मार्ममकिा तदसून र्ेिे. आपल्र्ा तििेचनाच्र्ा िेिटी
तकत्र्ेकदा िे एखादा साियतत्क तसद्धान्ि सहज सांगून जािाि; उदाहरणाथय,

(भाषेच्र्ा कालकपि अिृथान्िरांतिषर्ी) “व्र्त्क्ि िीच; िस्त्रें िे िढीं तनराळीं. पुरुष एकच,

बाल्र्िारुण्र्िाद्धय क्र्ातद अिृथान्िरें मात् अनेक.” (ज्ञा. प्रृिा., पतर. ⬤३)

अनु क्रमणिका

“उदार, लतलि, अतभजाि ि नागर गद्यपद्यबंध जो तनमाण होिो त्र्ाला सारृिि अिी

अनन्र्सामान्र् संज्ञा आहे .” (ज्ञा. प्रृिा., पतर.⬤१३)

“अतिष्ट लोकांच्र्ा ठार्ी जु न्र्ाला तचकटण्र्ाचा ि नव्र्ाला धरण्र्ाचा परृपरतिरोधी दु िोंडी गु ण

असिो.” (ज्ञा. प्रृिा., पतर. ⬤१७)

“पूियभाषा असिांनाच उत्तरभाषा अपभ्रंि म्हणून सुरू होिे,” ि “उत्तरभाषा लोकमान्र् होि

असिांना पूियभाषा काही काल तटकाि धरून रहािे .” (ज्ञा. प्रृिा., पतर. ⬤३५)

“अपभ्रष्ट भाषा र्ा िब्दाऐिजीं सुलभोच्चारप्रिण भाषा अिी पतरभाषा र्ोजल्र्ास, हा िादच

तमटिो.” (ज्ञा. व्र्ा., पतर. ⬤३)

⬤५)

“परंपरा ि इतिहास हे तनरुक्िीचे दोन नेत् होि. िद्व्र्तितरक्ि ही आंधळी होर्.” (ज्ञा. व्र्ा., पतर.

“Philology म्हणजे भाषेच्र्ा िरीराचे िास्त्र होर्.” (ज्ञा. व्र्ा., पतर. ⬤१७)
क्वतचत् मधूनच राजिाड्ांच्र्ा कल्पनेला पंख फुटिाि आतण मग तिला मराठी व्र्ाकरणािील

‘चान्ि षष्ी’ चे तििेचन चालू असिाना, र्ा ‘च’ ने िै्र्ाकरणांना तदले ले नाना प्रकारचे गोिे पाहू न, मी मी

म्हणणाऱ्र्ा नािाड्ांना िादळाि कभगरीसारखे गरगर तफरतिणाऱ्र्ा एतरर्लची आठिण होिे . (ज्ञा. व्र्ा.,
पतर. ⬤१६) अत्र्ुक्िी हाही राजिाडी िैलीचा एक तििेष असून िो “मराठीिील िब्दप्राचुर्ाची बरोबरी

पपथिीिरील इिर कोणत्र्ाही भाषेला करिां र्ािर्ाची नाही.” (ज्ञा. प्रृिा., पतर. ⬤८) र्ासारख्र्ा

तिधानािून जाणििो. उपहास ि उपरोध र्ांचा रंग िर पदोपदी उधळले ला आहे . त्र्ाचे ‘व्र्ाकरणा’ िील
काही मासले र्ापूिी पातहले च आहे ि. पुढे ‘प्रृिािने’ िून एकदोन दे िो :—

“र्ुरोतपर्न लोक िनृपतििास्त्र तजिक्र्ा बारकाईने रचिाि, तििक्र्ाच बारकाईने कहदू लोकांनी

व्र्ाकरणिास्त्राची रचना केले ली आहे . त्र्ामुळे पपथक्करणान्िी त्र्ांना जे असंख्र् ि सूक्ष्म भेद सहज तदसिाि
िे र्ुरोतपर्नांच्र्ा अश्रद्धे चे तिषर् होिाि. बाब अज्ञानोजपंतभि हे काडपणाची असल्र्ामुळे लक्ष्र् दे ण्र्ासारखी
नसून, तनिान्ि तिरृकरणीर् आहे .” (पतर. ⬤६)

“र्ुरोपािील िीनचारिे िषांिल्र्ा उपटसुंभ राष्ट्रांना भारििषाच्र्ा थोर, प्रौढ ि संभातिि

पुरािनत्िाचा हे िा िाटिो, हे त्र्ांच्र्ा लघुमनाचे द्योिक आहे . बकाल करंयांना गभयश्रीमंिीचा हे िा िाटािा,

ह्ाि काही निल नाही! िास्त्रीर् िोधाि मात्सर्ाचा आिेि आणणे मार्ािी असुरांनाही लज्जाृपद होर्.”
(पतर. ⬤१५)

राजिाड्ांची िब्दर्ोजनाही पाहण्र्ासारखी आहे . सध्र्ाचे भत्क्िमागी लोक त्र्ांना ‘गचाळ’

िाटिाि, ओव्र्ांचे पदच्छे द करून ज्ञानेश्वरी छापणे हे त्र्ांच्र्ा दृष्टीने आधुतनक ‘चोचले ’ ठरिाि, आतण
एखादा तसद्धान्ि त्र्ांच्र्ा मिाने ‘कमजोर’ न होिा उलट ‘तिरजोर’ च होिो. राजिाड्ांची भाषा खास
मऱ्हाठी िळणाची आहे . तिला ृिकीर् िब्दांचे प्रेम असले िरी परकीर् िब्दांचे िािडे ही नाही. त्र्ामुळे िे

अनु क्रमणिका

हािािी र्ेणारा िब्द िापरून मोकळे होिाि; िो िब्द िाङमर्ीन आहे की नाही हा तिचार िे करीि बसि
नाहीि. साहतजकच त्र्ांच्र्ा भाषेि एक प्रकारचा आिेि ककिा रोखठोकपणा आला आहे . थोडक्र्ाि, त्र्ांची
भाषा त्र्ांच्र्ाप्रमाणे आहे .
थोडे गुििोषणििेचन
राजिाड्ांच्र्ा ज्ञानेश्वरीच्र्ा प्रृिािनेचे ि व्र्ाकरणाचे एकूण ृिरूप िरीलप्रमाणे आहे . ही दोन्ही

प्रकरणे ृथूलमानाने ज्ञानेश्वरीसंबध
ं ीच असली िरी त्र्ांचे तिषर् तभन्न आहे ि. पतहले इतिहासिजा असून
दु सरे उघडच िैर्ाकरतणक आहे . असे असले िरी काही गुणदोष र्ा दोन्ही प्रकरणांना समान आहे ि.
त्र्ातििार् प्रत्र्ेकाचे काही ृििंत् गुणदोष आहे ि िे तनराळे च. र्ा दोन्ही प्रकारांची थोडक्र्ाि चचा करून
र्ा प्रृिािनेचा समारोप करािर्ाचा आहे .

गुणांच्र्ा बाजूस सियप्रथम म्हणजे राजिाड्ांची असामान्र् प्रतिभा. ज्ञानेश्वरीच्र्ा एका जु न्र्ा

पोथीचे तनतमत्त करून मराठी भाषेची पूियपरंपरा िोधण्र्ाचे ि त्र्ा भाषेचे ऐतिहातसक व्र्ाकरण रचण्र्ाचे जे

त्र्ांनी र्ोतजले त्र्ािच त्र्ांची प्रतिभािक्िी तदसून र्ेिे. हे तिषर् त्र्ांच्र्ा मनाि बरे च तदिस घोळि होिे ि
ज्ञानेश्वरीच्र्ा पाटांगणी प्रिीचे तनतमत्त करून त्र्ांच्र्ा प्रतिभेने त्र्ांना आकार तदला. संिोधनतिषर्ाच्र्ा

तनिडीि प्रतिभेचा भाग जरूर असिो ि त्र्ाचा उपर्ोग करूनच राजिाड्ांनी आपल्र्ा मनािील अनेक

िषांच्र्ा कल्पनेला मूिय ृिरूप तदले . ही प्रतिभा जिी तिषर्ाच्र्ा तनिडीि ििीच त्र्ाच्र्ा उद्धाटनािही
तदसून र्ेिे. प्रतिपाद्य तिषर्ाचे संपूणय ृिरूप साकल्र्ाने डोळ्र्ापुढे असल्र्ातििार् त्र्ाचे उद्धाटन इिक्र्ा

व्र्ित्ृथिपणे ि अचूकपणे झाले नसिे . िपतिलाबाबि बोलािर्ाचे िर पूियिैतदक भाषेपासून ज्ञानेश्वरीच्र्ा

भाषेपर्ंि जु ळिून दाखतिले ली साखळी, मराठीिील षष्ी तिभक्िीच्र्ा चान्ि तििेषणांचा ि नामांच्र्ा

‘सामान्र्रूपा’चा केले ला उकल, पातणनीच्र्ा दितिध ‘ल’ कारांचा मराठीच्र्ा आख्र्ाितिभक्िीि घेिले ला

िोध, मराठी तनपािांचे केले ले तनरुक्ि इत्र्ातद गोष्टी केिळ प्रतिभासाध्र् म्हणून दाखतििा र्ेिील. हे डॉ.
भांडारकरांनासुद्धा साधले नाही; मग इिरांतिषर्ी बोलािर्ासच नको. अनेक िषांच्र्ा िपिर्ेने ि
त्र्ाहीपेक्षा एक प्रकारच्र्ा आंितरक प्रेऱणेने राजिाड्ांना जणू तदव्र् दृष्टी लाभली होिी आतण तिच्र्ा

प्रकािाि त्र्ांनी ही अिघड िाट चोखाळली. िी िाट रुळले ली नव्हिी; निीनच होिी. िी तकिी अिघड
आहे िे त्र्ांनी ‘प्राकपतिक भाषांचा ि िाङमर्ाचा इतिहास’ र्ा आपल्र्ा ले खाि पुढील िब्दांमध्र्े सांतगिले

आहे :“तनरुक्िीचें हें कपत्र् हु कमी नाहीं. िैतदक,संृकपि, महाराष्ट्री, अधयमागधी िगैरे ग्रंथ िाचिा िाचिा

पूियभाषांिील िब्दांची पिात्कभाषांिील म्हणजे मराठीिील िब्दांिी सांगड घालू न द्यािर्ाची असिे . ही
हािोटी केिळ अनु भिानें र्ेणारी आहे . हजारो चुका कराव्र्ा, िेकडोंदा भलत्र्ा पूियिब्दाची भलत्र्ाच

मराठी िब्दांिी लग्ने लािून द्यािीं ि नंिर खरीं िधूिरें सापडली असिा खोटीं लग्ने तनलय ज्जपणें मोडू न

टाकािीं, असे टक्केटोणपे खािा खािा िब्दिास्त्राचे जोसपण आंगी बाणि असिे , एऱ्हिी नाही. र्द्यतप
जोसपण आंगी बाणले ित्ातप मराठीिील िाटे ल त्र्ा िब्दाचे महाराष्ट्री ककिा संृकपि गणगोि कोणीही

जोिी िाडकन् तबनचूक सांगू िकि नाही. पूियभाषेिील ग्रंथ िाचीि असिाना ृमपति, उपत्ृथति ि कल्पकिा
र्ा त्र्ींची ज्र्ा मानाने कपपा होईल त्र्ा मानाने मराठी िब्दांच्र्ा संृकपि गणगोिाचे तटपण करून ठे िािर्ाचे

असिे . अिी तटपणे ज्र्ाने दोन-चार िपे केली त्र्ाला तनरुक्िाचार्ांच्र्ा पदिीिर न्र्ार्ानें हक्क सांगिा
र्ेिो.” (रा. ले खसंग्रह, पप. १००–१०१). र्ा पदिीिर ृििः राजिाड्ांचा हक्क तकिपि पोचिो हा प्रश्न
बाजूस ठे िला िरी िरील अ-हतलि ि म्हणून अिघड िाट चोखाळिाना िे क्वतचि कोठे चुकले माकले

असिील; परंिु िे िढ्यामुळे त्र्ांच्र्ा कार्ाचे महत्त्ि कमी होि नाही. उलट, धडपडि, ठे चाळि का होईना,

अनु क्रमणिका

पण त्र्ांनी मुक्काम गाठला ि मराठी भाषेच्र्ा ऐतिहातसक व्र्ाकरणाचा पार्ा रचला हे त्र्ांचे खरे किपयत्ि आहे

त्र्ांचा दु सरा गुण म्हणजे दीघोद्योग. त्र्ाच्र्ा अभािी नुसिी प्रतिभा खु रटू न गेली असिी प्रतिभेला व्र्ासंगाचे

खिपाणी तमळाले िरच िी फोफाििे, एरव्ही अल्पकाळ फुलू न सुकून जािे हे खिपाणी राजिाड्ांनी तिला
भरपूर तदले . िे जन्माचे व्र्ासंगी होिे ; नव्हे , व्र्ासंग हे त्र्ांचे िेडच होिे . त्र्ांची ज्ञानेश्वरीची प्रृिािना

िाचिाना त्र्ांचा चौफेर व्र्ासंग पदोपदी जाणििो. संृकपि–प्राकपि–मराठी िर त्र्ांना करिलामलकित्
होत्र्ाच; पण त्र्ांचे इंग्रजीखेरीज इिर र्ुरोपीर् भाषांिून झाले ले अभ्र्ासही त्र्ांना पतरतचि होिे , र्ाची

साक्ष त्र्ांच्र्ा ‘प्रृिािने’ि तमळिे . त्र्ांच्र्ा व्र्ासंगाचा एक तििेष हा की दु धाची सार् त्र्ािच मुरून जािी
त्र्ाप्रमाणे िो त्र्ांच्र्ा तठकाणी मुरून गेला असल्र्ाने िे आपल्र्ा पांतडत्र्ाचे ओझे कोठे िागििाना तदसि
नाहीि. त्र्ांच्र्ा र्ा ‘प्रृिािने’ला कार् ककिा व्र्ाकरणाला कार्, तििेष कोठे िळटीपा िगैरे नाहीि. हे

त्र्ांच्र्ा ‘सहज’ व्र्ासंगाचेच लक्षण आहे . िकयिुद्ध मांडणी हा त्र्ांच्र्ा र्ा दोन्ही कपिींि तदसून र्ेणारा तिसरा
गुण. त्र्ांचे तसद्धांि कोणास पटोि िा न पटोि, िे ज्र्ा पद्धिीने त्र्ांनी मांडले िी पद्धिी तनदोष आहे . र्ाचे
एक उदाहरण द्यािर्ाचे िर पाली भाषा ही र्ुरोपीर् िैर्ाकरण म्हणिाि त्र्ाप्रमाणे िैतदक भाषेच्र्ा

बरोबरीची नसून िी पातणनीर् भाषेची छार्ा आहे र्ा तसद्धान्िाची राजिाडे र्ांनी केले ली उभारणी पाहािी
(ज्ञा. प्रृिा., पतर. ⬤१७). िी आग्रही िाटे ल, पण िी िकयिुद्ध आहे . भाषेचा इतिहास ककिा तिचे

ऐतिहातसक व्र्ाकरण रचण्र्ाला बुद्धीची आतण िकाची जी एक तिृि लागिे िी राजिाड्ांपािी

असल्र्ामुळे त्र्ांची एितिषर्क तििेचने नीटस ि तनिळ उिरली आहे ि. त्र्ांि कोठे भोंगळपणा ककिा

गलथानपणा आढळणार नाही. त्र्ांच्र्ा ले खनािील काटे कोरपणाचे मूळ ले खकाच्र्ा िकयिुद्ध बुतद्धमत्तेि
आहे .

र्ाप्रमाणे अनेक दु र्ममळ गुणांचा संगम राजिाड्ांच्र्ा तठकाणी झाले ला असून त्र्ामुळे त्र्ांच्र्ा

तलतहण्र्ाला एक तनराळे च िेज चढले आहे . र्ाचा अथय त्र्ांचे तलतहणे तनदोष आहे असा मात् नव्हे . त्र्ािील

दोषांची ककिा उतणिांची र्ादी दे ण्र्ाि काही अथय नाही. प्रथम भाषेचा ‘आदे िते िहास’ न सांगिा एकदम
ऐतिहातसक व्र्ाकरणाला हाि घालणे र्ामुळे त्र्ांच्र्ा ज्ञानेश्वरीच्र्ा व्र्ाकरणाचा पार्ाच अिास्त्रीर् झाला

आहे . कारण कोणत्र्ाही भाषेचे ऐतिहातसक व्र्ाकरण तिच्र्ा आदे िते िहासािर उभारले जािे , ककबहु ना
त्र्ाचा एक भाग असिे . पण राजिाड्ांनी आधी कळस ि मग पार्ा (की जो िेिटपर्ंि रचला गेलाच

नाही) कल्पून प्रथमग्रासेच मतक्षकापाि केला आहे . पण अिा प्रकारे त्र्ांच्र्ा प्रृिुि कपिीिील दोषदियन

करण्र्ाचे कारण नाही. त्र्ांच्र्ा गुणांप्रमाणे त्र्ांचे दोषही उघड आहे ि, िे कोणीही तटपू िकेल. हे सिय दोष
ज्र्ा एका मूलप्रिपत्तीिून तनमाण झाले िी म्हणजे राजिाड्ांचा आग्रह ककिा दु राग्रह. त्र्ांच्र्ा ृिभािाची
काही उदाहरणे मागे तदलीच आहे ि. मुख्र् म्हणजे, “मराठीिील एकोनएक लहान ि मोठ्या लकबा
भगिान पातणनीच्र्ा अष्टाध्र्ार्ीि नमूद आहे ि” र्ा आपल्र्ा आिडत्र्ा तसद्धान्िाच्र्ा पोषणाथय त्र्ांची
ले खणी सदै ि तसद्ध असले ली तदसिे . इिकेच नव्हे िर पातणनीच्र्ाही मागे जाऊन पूियिैतदक बोली भाषेि

मराठीचे सिय ‘प्रकपतितिकपतिभाि’ िे िोध पाहािाि. र्ाप्रमाणे मराठी भाषेचे बीज दहा हजार िषांपूिीच्र्ा
एका बोलीि िोधण्र्ाची कल्पना प्रतिभासंपन्न िाटली िरी िी धाडसीच म्हटली पातहजे. तििार्, िी

व्र्िहार्यही नाही. पण राजिाडे , आपल्र्ा दु राग्रही ृिभािानु सार, तिला हट्टाने व्र्िहाराि आणू पाहािाि

आतण र्ेथेच नेमके त्र्ांचे िास्त्र लटके पडिे . मग तपिेलातद पािात्र् िैर्ाकरणांचा उद्धार करून त्र्ांना ‘िेषं
कोपेन पूरर्ेत्’ र्ा सुभातषिाचा आश्रर् करािा लागिो. जे मराठी भाषेचे िे च प्रृिुिच्र्ा ज्ञानेश्वरीचे.
आपणास बीड-पाटांगण र्ेथे तमळाले ली ज्ञानेश्वरीची पोथी म्हणजे ‘तििेककसधु’कार मुकुंदराज र्ाने
ृििःसाठी तलहिून घेिले ली प्रि होर् असा आग्रह न धरिा, उपलब्ध प्रिींमध्र्े सिांि अतधक प्राचीन पाठ
दे णारी ही प्रि आहे इिकेच त्र्ांनी म्हटले असिे िर पुढील सिय िाद कदातचत् टळले असिे , आतण आपले
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म्हणणे लोकांना न पटल्र्ामुळे संिापाच्र्ा भराि मूळ पोथीच नाहीिी करून टाकण्र्ाचा प्रसंगही त्र्ांच्र्ािर
आला नसिा. पण र्ेथेही पुन्हा राजिाड्ांचा ृिभाि आड आला आतण त्र्ामुळे त्र्ांनी प्राणपणाने

तमळतिले ल्र्ा, जोपासले ल्र्ा ि पुरृकारले ल्र्ा ‘ज्ञानेश्वरी’ चे त्र्ांच्र्ा टीकाकारांनी अक्षरिः िाभाडे काढले .

खरोखर पातहले असिा, एिढा एक दु राग्रह बाजूस ठे िला िर त्र्ांच्र्ा ज्ञानेश्वरीच्र्ा प्रृिािनेि आतण
व्र्ाकरणाि िािगे असे कार् होिे ? उलट, जे काही होिे िे बािनकिी सोनेच होिे . त्र्ाला सोनाराचा थोडा
गुण लागला होिा, इिकेच. पण िो बाजूला काढू न पातहल्र्ास मूळचे सोने आपल्र्ा िु द्ध ृिरूपाि प्रगट
होईल र्ाि काही िंका नाही.
समारोप
र्ा प्रृिािनेचा समारोप कै. गो. कप. मोडकिास्त्री र्ांच्र्ा िब्दांि करणे उतचि होईल. ‘राजिाडे –

ज्ञानेश्वरीचें पुराणत्ि’ र्ा आपल्र्ा उपर्ुयक्ि ले खाच्र्ा िेिटी त्र्ांनी म्हटले आहे ,

“एखाद्या तिषर्ाचा अभ्र्ास र्थाित् होण्र्ास ‘बाबािाक्र्ं प्रमाणम्’ ही दृतष्ट न ठे तििां अभ्र्ासकाने

दोषैकदृक् अिश्र् बनलें पातहजे. पूिाचार्ांनीं केले ले प्रबंध त्र्ानें जरूर िाचािे; पण त्र्ांिील प्रत्र्ेक तिधान
िकयककयि पद्धिीनें पारखूनच घेिलें पातहजे. अिाच दृष्टीनें राजिाड्ांचे ग्रंथ भक्िीनें पण तचतकत्सेनें

र्थालब्ध मी िातचिों. त्र्ांच्र्ा ग्रंथांिील गुणांप्रमाणें दोषही मी पाहिों. गुणाबरोबर दोषाकडे दृतष्ट प्रत्र्ेक
अभ्र्ासकानें ठे िािी; म्हणजे मराठी भाषेचें अध्र्र्न पार्ािुद्ध होईल. अमुक एक गोष्ट सूतर म्हणिाि
म्हणूनच खरी, ही मुग्ध दृतष्ट टाकून द्यािी. एखाद्या तिषर्ािरील आद्य ले खकाच्र्ा हािून चुका होणें

मनु जिीलानुसार साहतजक आहे . पण चुका त्र्ा चुका. त्र्ा करणारा मनु ष्ट्र् आद्यले खक असो िा इिर

कोणी असो. त्र्ा चुका ज्र्ास आढळिील त्र्ानें, इिर लोकांच्र्ा तहिाकतरिां, चिाठ्यािर आतणल्र्ाच
पातहजेि. अिा िंकेखोर ि डोळस भक्िाची ककमि केिळ तचतकत्साहीन ि अंधश्रद्ध भक्िाहू न केव्हांही
अतधक आहे .”

***

अनु क्रमणिका

राजिाडे यांची
िंाने श्वरीची प्रस्तािना

अनु क्रमणिका

श्री

प्रस्तािना
पणर्छे ि क्र.
व्याकरिाची व्याख्या;प्रांतकृत भाषाभेि; जाणतकृत भाषाभेि; झलगकृत भाषाभेि; कालकृत
भाषाभेि.

व्याकरिाची व्याख्या

⬤१. तिितक्षि लोक तिितक्षि भाषा तिितक्षि ृथलीं ि तिितक्षि कालीं

कोणत्र्ा पद्धिीनें बोलिाि ि (तलतहणें मातहि असल्र्ास) तलतहिाि, हें ज्र्ा
तनर्मसरणीनें, ह्मणजे िास्त्रानें ृपष्ट केले लें असिें त्र्ास त्र्ा भाषेचें ित्ृथलीन,
ित्कालीन ि िल्लोकीर् व्याकरि ह्मणिाि. ह्ा िाक्र्ांि व्र्ाकरण ह्ा िब्दाला

ृथल, काल ि लोक र्ा उपाधींनी मुिाम तितिष्ट केलें आहे . कां कीं, ह्ा िीन
प्रांतकृत भाषाभेि

उपाधींचा ृपिय तजला नाहीं अिी भाषा मागें झाली नाहीं ि पुढें होणार नाहीं.
प्रृिुिकालची, म्हणजे िक १८२९ िली मराठी भाषा घेिली, िर असें आढळू न

र्ेईल कीं, प्रांिपरत्िें ही भाषा ककतचत् ककतचत् बदलि जाि सरहिींिर इिर
भाषांिीं तमसळू न जाि आहे . म्हणजे तनव्िळ प्रांिपरत्िें मराठी भाषेचे पांचपंचिीस

पोटभेद होि आहे ि. िसें च, प्रांिपरत्िाप्रमाणें च जातिपरत्िानें तह भाषा बदलि
असिे, ह्ाचा तह अनु भि सियत् आहे . ब्राह्मणाची मराठी भाषा कुणब्र्ाच्र्ा मराठी

भाषेहून ककतचत् तभन्न असिे , हें ृपष्ट आहे . त्र्ाप्रमाणेंच, पारिाची गुजराथी
जाणतकृत भाषाभेि

अमदाबादी िाण्र्ाच्र्ा गुजराथीहू न तनराळी आहे , हें एखादा सामान्र् मनु ष्ट्र् तह

ओळखूं िकेल. कोकणांिील कोळ्र्ाची मराठी कोकणांिील भंडाऱ्र्ाच्र्ा ककिा

पािाण्र्ा प्रभूच्र्ा मराठीहू न तभन्न असिे इिकें च नव्हे , िर बंदरी कोळ्र्ाची मराठी

भाषा डोंगरी कोळ्र्ाच्र्ा मराठी भाषेहून तभन्न असिे . मराठींि हा भाषाभेद ृथल ि
जाति र्ा दोन उपाधींनी च िे िढा अितछन्न झाला आहे , असें समजू नर्े. स्त्रीझलगकृत भाषाभेि

पुरुषभेद तह मराठींि भाषाभेदाला कारण होिो. हा भेद ृथल ककिा जाति ह्ांनीं

केले ल्र्ा भेदांइिका उत्कट नसिो. ित्ातप, असा भेद इंग्रजी, कानडी िगैरे भाषांि
नाहीं ि मराठींि आहे , ही बाब केिळ क्षुल्लक च समजिां र्ेि नाही. ृथल, जाति,

कलग ह्ांच्र्ाप्रमाणें च कालानें तह भाषेंि फेरफार होिो. उदाहरणाथय, १८२९ िील

िियमान मराठी, १५२९ िील एकनाथी मराठी, १२१२ िील ज्ञानेश्वरी मराठी ि
६५८ िील धनगरी मराठी,

[हा उल्लेख तचकुडे िारपटपटाचा (ग्रंथमाला, िषय १, अं. १०) आहे. परंिु हा

िारपटपट बनािट असल्र्ाने िो तिचाराि घेिा र्ेि नाही.]

परृपरांहून तभन्नािृथा आहे ि, हें जुनी

बाडें िाचणारा मनु ष्ट्र् सहज सांगूं िकिो. त्र्ांि पुन्हां हें ध्र्ानांि ठे तिलें पातहजे
कीं, िक १२१२ ि ज्ञानेश्वराच्र्ा िेळीं, दे ितगतर, नागपूर, मािळ, कोंकण ि

कारिार र्ा तठकाणीं बोलली जाणारी मराठी तभन्न होिी. िक १२१२ ि
चोखामेळ्र्ाचें मराठी ज्ञानोबाच्र्ा मराठीहू न तभन्न होिें, हें तह तिसरिां कामा नर्े.

अनु क्रमणिका

कालकृत भाषाभेि

िात्पर्य, ृथल, काल ि जाति ह्ांनीं मराठी भाषा अितछन्न ि तभन्नािृथ झाले ली

आहे . कलगभेद तििेष उत्कट नसल्र्ामुळें जमे स न धरणें सोर्ृकर पडिें इिकेंच.
नाहीं िर, िो तह जमे स धरणें जरूर होिें; कारण, मराठी भाषा बोलणाऱ्र्ा तकत्र्ेक

जािींि तस्त्रर्ा पुकल्लगी प्रर्ोग करिाि; आतण ह्ा जािीं प्रार्ः कानडी मुलखाच्र्ा
जिळील तमरज, कोल्हापूर, सोलापूर िगैरे प्रांिांि आढळिाि. पुकल्लगी प्रर्ोग
करणाऱ्र्ा महाराष्ट्रांिील ह्ा जािी पूिी भाषािंिानें मराठ्या
रूप.]

[‘मराठी’ र्ाचे अनेकिचनी

नसाव्र्ा, असा तसद्धान्ि तबनहरकि बांधािा.

प्रांणतक भाषा; अपभ्रंि; णकणरस्तानी अपभ्रंि; मानभािी अपभ्रंि.
⬤२. कोणत्र्ा तह भाषेचे प्रांिपरत्िें जे भेद होिाि त्र्ांना प्रांतिक पोटभेद

प्रांणतक भाषा

अथिा पोटभाषा म्हणिाि. ह्ा प्रांतिक पोटभाषा त्र्ा त्र्ा प्रांिांिील ब्राह्मणातद सिय
जाति बोलिाि. िु द्धािु द्ध ककिा भ्रष्टाभ्रष्ट हीं तििेषणें ह्ा प्रांतिक पोटभाषांना

लाििां र्ेि नाहींि. कारण, नमुनेिजा जी मुख्र् भाषा तिच्र्ा इिकी च थोर परंपरा

ह्ा प्रांतिक भाषांची बहु िेक असिे . इिकें च कीं, ह्ा प्रांतिक भाषांना नमुनेिजा
मुख्र् भाषेचें सियराष्ट्रमान्र्त्ि नसिें. उदाहरणाथय, ज्ञानेश्वरानें खानदे िी मराठींि
कांहीं अभंग रचले ले आहे ि,
िाटि नाहीि.]

[हे अभंग गाथर्ांिून ज्ञानेश्वरांच्र्ा नािािर तदले ले असले िरी िे त्र्ांचे

िे ित्कालीन दे ितगतर र्ेथील मराठी भाषेहून तभन्न असून तिनोदाथय

रचले ले आहे ि. कोणत्र्ा तह पोटभाषेचा तिनोदाथय जेथें उपर्ोग झाला िे थें त्र्ा
पोटभाषेचें गौणत्ि प्रृथातपि झालें , हें उघड आहे . परंिु, ह्ा गौणत्िािरून

खानदे िी मराठी भाषेला अपभ्रष्ट ककिा अिुद्ध म्हणून चालािर्ाचें नाहीं. अपभ्रंि हा
अपभ्रंि

प्रकार तनराळा च आहे ; ि िो नमुनेिजा मुख्र् भाषेिल्र्ाप्रमाणें प्रांतिक पोटभाषांि
तह सांपडिो. प्रार्ः जातिपरत्िें भाषेचे जे पोटभेद होिाि त्र्ांना मुख्र्भाषेचे अपभ्रंि

म्हणिाि. कोणत्र्ा तह समाजांि भाषेचा अपभ्रंि बालांच्र्ा ठार्ीं सहज संभििो.
िदनंिर, अतितक्षि तस्त्रर्ा, िूद्र िगैरे लोक अपभ्रष्ट उच्चार ि प्रर्ोग करिांना फार
आढळिाि. सिांि अत्र्ंि अपभ्रंि कहदू समाजांि र्ेऊन रातहले ले दै त्र्, असुर,
िक पल्हि, र्िन, मुसलमान, र्हु दी, िगैरे जातिबाह् लोक ह्ांच्र्ा हािून

पराकाष्टेचा होिो. उच्चार, प्रत्र्र्, प्रर्ोग, कलग, िचन, ह्ा सिांचा हे म्ले च्छ लोक
दु रुपर्ोग करिाि. पारिी, र्हु दी, अरब, इंग्रज, फ्रेंच, मोगल, जपानी, िगैरे
म्ले च्छ लोक संृकपि, गुजराथी, मराठी िगैरे भाषांचा उच्चार ि प्रर्ोग तकिी अिुद्ध

ि अपभ्रष्ट करिाि, िें पातहलें म्हणजे अपभ्रंिोत्पत्तीचें खरें कारण ध्र्ानांि र्ेऊ

लागिें. ह्ा लोकांच्र्ा उच्चार करण्र्ाच्र्ा नाड्ा च तिरके उच्चार करण्र्ाला

लार्क अिा जन्मतसद्ध असिाि. ‘अ’ चा ‘ॲ’, ‘ए’ चा ‘ॲ’, ‘ि’ चा ‘ट’ िगैरे उच्चार

अनु क्रमणिका

णकणरस्तानी अपभ्रंि

म्ले च्छ लोकांच्र्ा बोलण्र्ांि फार र्ेिाि. असले िोंड िाकडें िासून झाले ले उच्चार

िूद्रातद िगांच्र्ा अपभ्रंिांि आढळि नाहींि. जोडाक्षरांची तित्त व्र्ंजनें ि कठोर
व्र्ंजनांचीं मपदु व्र्ंजनें करण्र्ाकडे

बालिूद्रादींची प्रिपतत्त तििेष असिे .

बालिूद्रातदकपि अपभ्रंि लोकमान्र् नसल्र्ामुळें तभन्नभाषात्िाला कारण समजला
जाणें सियथा अर्ुक्ि होर्. हाच तनर्म म्ले च्छातदकपि अपभ्रंिाला लागूं करणें

सिास्त्र आहे . अपभ्रंिोत्पतत्त किी होिे, हें नीट ध्र्ानांि न आल्र्ामुळें, Linguistic

Survey of India, Vol. Ⅶ मध्र्ें, मराठी भाषेसंबध
ं ानें तलतहिांना ग्रीर्रसन्नें
अपभ्रंिाची प्रांतिक पोटमाषांिीं भेसळ केले ली आहे . गोव्र्ाच्र्ा तकतरृिािांची

मराठी भाषा ककिा ठाण्र्ाच्र्ा तकतरृिांि कोळ्र्ांची मराठी भाषा तनव्िळ
कोकणांिील प्रांतिक मराठी पोटभाषेचे अपभ्रंि होि. ह्ा अपभ्रष्ट भाषेंि पोिुयगीज
तमिनऱ्र्ांनीं बार्बलपुराण

[फा. ृटीफन्स-कपि ‘तक्रृिपुराण’ (इ. स. १६१४). हे पुराण अपभ्रष्ट भाषेि

नव्हे , िर नागर मराठी भाषेि तलतहले ले आहे असे ृििः ग्रंथकार म्हणिो (“हें सिय मराठीर् भासेन तलतहलें
आहे .”—प्रृिािना, पप. ९४).]

तलतहलें आहे . िेिढ्यानें अपभ्रष्टत्ि जाऊन, ृििंत् प्रांतिक

भाषेच्र्ा प्रौढ पदिीस िी र्ेिे, असें िाटि नाहीं. कोकणांिील तकतरृिािांच्र्ा
अपभ्रंिांि दहापांच चोपडी

[हीं ‘चोपडीं’ नसून चांगले ग्रंथ आहे ि ि िेही अनेक आहे ि.] फार

िर

छापले लीं आढळिील. परंिु, महाराष्ट्रांि मानभाि म्हणून जे लोक आहे ि, त्र्ांनी
अतििूद्रांच्र्ा मराठी अपभ्रंिांि पाचचारिे ग्रंथ तलतहले ले आहे ि

[िरील तिधान चूक आहे.

मानभािांचे ग्रंथ अतििूद्रांच्र्ा मराठी अपभ्रंिाि नव्हे , िर चांगल्र्ा प्रौढ ि सुसृं कपि मराठी भाषेि आहे ि.]

मानभािी अपभ्रंि

त्र्ांचा ग्रीर्रसन्ला पत्ता सुद्धा नाहीं. केिळ ग्रंथत्िामुळे मानभािी अपभ्रंि
ज्र्ाप्रमाणें पोटभाषेच्र्ा र्ोग्र्िे ला र्ेि नाहीं, त्र्ाप्रमाणें च गोमांिक ककिा साष्टी

र्ेथील तकतरृिािांचा क्षुद्र अपभ्रंि तह पोटभाषेच्र्ा पदिीला पोहोचि नाहीं. र्द्यतप
अपभ्रंि ृििंत् भाषाभेद उत्पन्न करीि नाही, ित्ातप पोटभाषेंि तनरतनराळे प्रकार
उत्पन्न करिो, हें उघड आहे . पोटभाषेंिील ह्ा उपभेदांि कोणत्र्ा तह कारणानें

जर ग्रंथसंपतत्त तनमाण झाली, िर िो उपभेद ृििंत् पोटभाषेच्र्ा मानाला पात्

होण्र्ाची तचन्हें दाखतििो. गोव्र्ांिील तकतरृिािी भाषेचा ि दे िािरील मानभािी
भाषेचा असा च मासला उडाले ला आहे . इिर जबरदृि कारणांच्र्ापुढें त्र्ांच्र्ा

ह्ा महत्त्िाकांक्षेची डाळ तिजली नाहीं, ही बाब अलातहदा. पोिुयगीज भाषेच्र्ा

जु लमापुढें तकतरृिािी मराठी अपभ्रंि तफका पडला; आतण नागर मराठीखालीं

मानभािी अपभ्रंि तचरडू न गेला. कालांिरानें हे दोन्ही अपभ्रंि नष्ट होऊन नागर

मराठी त्र्ा त्र्ा प्रांिांि ि जािींि प्रचतलि होईल, हें सांगािर्ाला नकोच.

[महानुभािांच्र्ा भाषेतिषर्ीचे िरील सियच तििेचन तनखालस चूक आहे . ‘मानभािी अपभ्रंि’ असा तनराळा नसून
त्र्ांच्र्ा ‘सािी ग्रंथां’ची ि ज्ञानेश्वरीची भाषा एकच आहे . िसेच मानभािांना आपली भाषा ृििंत् पोटभाषेच्र्ा
मानाला पात् करािर्ाची होिी हे म्हणणेतह बरोबर नाही.]

कालकृत भाषेचीं अिस्थान्तरें .
⬤३. जातिपरत्िानें भाषेंि अपभ्रंि उत्पन्न होिो आतण प्रांिपरत्िानें प्रांतिक भाषाभेद झाले ले

असिाि. परंिु कालाचा भाषेिर जो संृकार ककिा तिकार होिो त्र्ानें अपभ्रंि ककिा भाषाभेद र्ांिून एक तह

कार्य होि नाहीं. कालपरत्िें भाषेला िपद्धत्ि, िारुण्र्, बाल्र् अिा तभन्न अिृथा र्ेिाि; परंिु तिचें ृित्ि
कांहीं नाहीसें होि नाहीं. भाषा िीच; अिृथान्िरें , मात्, तनरतनराळीं. िक ९०५ िील चामुंडरार्ाची
[श्रिणबेळगोळ तिलाले ख, िके ९०५ (?);]

मराठी भाषा, िक १०५१ िील सोमे श्वराची

अनु क्रमणिका

[मानसोल्लास ककिा

अतभलातषिाथयकचिामतण, िके १०५१;]

मराठी भाषा, िक ११२८ िील चंगदे िाची

[पळसदेि तिलाले ख, िके ११२८;]

मराठी

भाषा, िक १२१२ िील ज्ञानदे िाची मराठी भाषा, िक १५०० िील एकनाथाची मराठी भाषा ककिा िक
१८०० िील तिष्ट्णुिाृरर्ाची

[तचपळू णकर : तनबंधमाला.]

भाषा पातहली असिां भाषा मराठी च आहे हें अतितक्षि

मनु ष्ट्र् तह ओळखूं िकिो; इिकें च कीं, कांहीं रूपें बरींच जुनीं आहे ि, असें त्र्ाच्र्ा दृष्ट्यत्ु पत्तीस र्ेिें.
व्र्त्क्ि िी च; िस्त्रें िे िढीं तनराळीं. पुरुष एक च, बाल्र्िारुण्र्िाद्धय क्र्ातद अिृथान्िरें, मात्, अनेक. मुख्र्

नागर भाषेप्रमाणें च, हीं अिृथान्िरें प्रांतिकभाषांच्र्ा ठार्ीं दृश्र्मान होिाि; परंिु, अपभ्रंिाच्र्ा ठार्ीं होि
नाहींि. कारण अपभ्रंि हा अिृथान्िरांच्र्ा िरचा िात्पुरिा मल ऊफय तिकार होर्. िो भाषेच्र्ा कोणत्र्ा तह

अिृथेंि जातिधमाप्रमाणें तितिष्टतनर्मानु सार भासमान होिो. मुख्य झकिा प्रांणतक भाषेच्र्ा तितिष्ट अिृथेचा
कतनष् जािींि अपभ्रंि होिो. त्र्ा अपभ्रंिाची प्रगति ििकेंच्र्ा ििकें प्रार्ः चालि नाहीं. चालली च, िर,
कालान्िरानें मूळभाषेहून अत्र्ंि तिलक्षण असें रूप धारण करिे . इंग्रजी, लािीन, जमयन, रतिर्न, पोतलि

िगैरे भाषा मूळ आर्यभाषेचे परंपतरि अपभ्रंि होि. ह्ा अपभ्रंिांिीं सध्र्ां आपल्र्ाला कियव्र् नाहीं. कालानें

भाषेचीं अिृथान्िरें होिाि, हा मुख्र् मुिा आहे . हीं अिृथान्िरें ि त्र्ांचें ज्ञान िियमान नागर मराठी भाषेच्र्ा
व्र्ुत्पत्तीला िैिद्य आणण्र्ास अत्र्ंि उपर्ुक्ि आहे ि.

नागर अथिा णिष्ट मराठी; प्रांणतक भाषांत िाङमयाभाि.
नागर अथिा णिष्ट मराठी

⬤४. प्रांतिक पोटभाषा, अपभ्रंि, अिृथान्िरें , िगैरे िब्द ज्र्ा

मुख्र् मराठी भाषेच्र्ा अपेक्षेनें र्ोतजले तिला नागर अथिा तिष्ट मराठी अिी
संज्ञा आहे . अपभ्रष्ट ककिा प्रांतिक जी नव्हे िी नागर ककिा तिष्ट मराठी

समजािी. नागर अथिा तिष्ट मराठी िियमानकालीं पुणें प्रांिांिील ब्राह्मण ि
उच्च मराठे बोलिाि. िीनिें िषांपूिी नागर मराठी पैठणचे ब्राह्मण बोलि ि
तलहीि. आतण साििें िषांपूिी नागर मराठी दे ितगरीच्र्ा भोििालील
प्रांिांि ब्राह्मणातद उच्च िणय िापरीि. म्हणजे प्रार्ः सियमान्र् ग्रंथकिे ि

पुढारी राज्र्किे जी भाषा िापरिाि िी भाषा नागर म्हणजे तिष्ट मराठी
भाषा होर्. मग, ृििः ग्रंथकिा प्रसंगििें पुणें प्रांिांि राहो ककिा नागपूर

प्रांिांि राहो. र्ेथें एक मोठा चमत्कार लक्षांि घेण्र्ासारखा आहे . ग्रंथकिा
गोव्र्ांिला असो, कोल्हापूरचा असो, पुण्र्ांिला असो, पैठणचा असो ककिा

नागपूरचा असो, त्र्ाची तलतहण्र्ाची भाषा एकसारखी असिे . गोव्र्ांिला

ग्रंथकिा घरीं गेंगाणें बोले ल; परंिु ग्रंथांि एकनाथी, रामदासी ककिा

तचपळोणकरी च मराठी तलहील. ही च ग्रंथाची भाषा, तनर्मानें दरबारची
भाषा असिे . इंदूरास धनगराचें राज्र्
होर्.]

प्रांणतक भाषांत िाङमयाभाि

[इंदूरचे होळकर राजघराणे मूळचे धनगरजािीचे

आहे ि िंजािरास िातमल भाषा आहे ; ित्ातप दरबारी

[िरील तिधान

िंजािरी भाषेला मात् लागू पडि नाही. कारण तिचे िळण खरेखुरे अपभ्रष्ट आहे .] तलतहण्र्ाची

ि

बोलण्र्ाची भाषा ग्रंथकारांची मराठी च असिे . म्हणजे अंिःसंमिीनें

ज्ञानेश्वर–तचपळोणकरातद प्रासातदक ग्रंथकारांची मराठी भाषा महाराष्ट्रानें

नागर ठरतिले ली आहे . ह्ा नागर अथिा ग्रांतथक मराठी भाषेचें ऐतिहातसक

व्र्ाकरण दे ण्र्ाचें प्रृिुि ृथलीं र्ोतजलें आहे . कोंकणी, कोल्हापुरी, गंगेरी

[‘गंगेरी’ म्हणजे गंगानीरची ककिा गोदाकाठची भाषा. गंगेरी तिड्ाची पाने प्रतसद्ध आहे ि.],

खानदे िी, िऱ्हाडी िगैरे प्रांतिक पोटभाषांचें तह ऐतिहातसक व्र्ाकरण दे िां
र्ेिें िर उत्तम होिें. परंिु, त्र्ा भाषांि ग्रंथरचना म्हणण्र्ासारखी अथिा

अनु क्रमणिका

बहु िेक तबलकुल न झाल्र्ामुंळें ि गोमांिकी अपभ्रंिांि जी थोडीिी झाली

आहे िी अलीकडील दोन-अडीचिें िषांिील असल्र्ामुळें, त्र्ा पोटभाषांचा

पूिेतिहास अज्ञाि रातहला आहे . अथात् त्र्ांचें ऐतिहातसक व्र्ाकरण
रचण्र्ाचीं साधनें अत्ृित्िांि नाहींि. असिीं िर, नागर मराठीच्र्ा

ऐतिहातसक व्र्ाकरणरचनेला कांहीसें साहा्र् होण्र्ाचा संभि होिा.
मानभािी अपभ्रंिांि जु ना ग्रंथसंग्रह तनदान पांचिें िषांचा िरी आहे . परंिु,
त्र्ा लोकांच्र्ा हे कटपणामुळें त्र्ांचे अत्र्ंि जु ने मराठी गद्यपद्य ग्रंथ अद्याप
अप्रतसद्ध रातहले आहे ि.
प्रतसद्ध झाले आहे ि] िे व्हां

[िरील पतरत्ृथिी आिा बदलली असून महानुभािांचे अनेक जुने ग्रंथ

त्र्ांचा तह नागर मराठीच्र्ा ऐतिहातसक व्र्ाकरणाला

फारसा उपर्ोग होण्र्ाचा संभि नाहीं. मानभािांचे दहािीस गद्यपद्य ग्रंथ
र्द्यतप छापले ले आहे ि, ित्ातप िे सिय अलीकडील िीनिें िषांिील

आहे ि–अथात्, मानभािी अपभ्रंिाचें, पूियचतरत् कांहीं काल अज्ञाि
राहणार, असा रंग तदसिो.

णिष्ट ि अणिष्ट मराठी
⬤५. नागर ऊफय ग्रांतथक ऊफय संृकपि मराठी प्रांतिक ऊफय लौतकक ऊफय प्राकपि मराठीहू न तभन्न

असिे . िखयडकर, गोडबोले ि जोिी र्ांनीं जीं व्र्ाकरणें रतचलीं आहे ि िीं नागर ऊफय संृकपि ऊफय तिष्ट
मराठींचीं आहे ि; प्रांतिक, लौतकक, प्राकपि, ककिा अपभ्रष्ट मराठीचीं नाहींि. िसेंच हीं तिन्हीं व्र्ाकरणें

िियमान तिष्ट मराठीचीं आहे ि; दोनिें, िीनिें, पांचिें, साििें ककिा हजार िषांपलीकडील तिष्ट मराठीचीं

नाहींि. तिद्यमानकालीं तिष्ट मराठीचें रूप कार् आहे , िें िखयडकरातद िै्र्ाकरणांच्र्ा ग्रंथांिरून कळिें;
तिष्ट मराठीच्र्ा तिद्यमान रूपाचीं आतदपासून आिापर्ंिची परंपरा कळि नाहीं. िी कळण्र्ाचा राजमागय
म्हटला म्हणजे तिष्ट मराठीचें ऐतिहातसक व्र्ाकरण होर्.

णिष्ट मराठी कृणिम नाहीं, सहज आहे.
⬤६. नागर अथिा ग्रांतथक अथिा संृकपि अथिा तिष्ट मराठी मुिाम कोणीं बनतिलीं, अिांिला

प्रकार नाहीं, हें सिांना माहीि च आहे . िी आपोआप बनि आली आहे ि तिष्ट ग्रंथकारांच्र्ा ग्रंथांि ि उच्च
ब्राह्मणांतद जािींच्र्ा मुखांि सांप्रि तिचें िाृिव्र् आहे . प्रांतिक, प्राकपि ककिा अपभ्रष्ट मराठी अतितक्षि,

गांिढळ, ि तिद्याहीन लोक बोलि असिाि, हें आपण पहािों आतण तिष्टांचें ग्रांतथक बोलणें त्र्ांना सहज

अथिा तििेष श्रम न पडिां कळिें, ही तह रोजच्र्ा अनु भिाची गोष्ट आहे . ग्रांतथक मराठींि कोणत्र्ा तह
सकमयक धािूचीं कमींि कमीं सुमारें १५०० रूपें होिाि ि िीं ग्रंथांि िुद्ध म्हणून र्ोजण्र्ास कोणिी च

हरकि नाहीं. परंिु, ह्ा १५०० रूपांपैकीं फार च थोडीं रूपें प्राकपि लोक र्ोजिाि. िे िढ्यािरून हीं १५००
रूपें व्र्ाकरणकारांनी कपतत्म िऱ्हे नें बनतिली, असें म्हणणें िेडगळपणाचें होईल. हीं सिय १५०० रूपें भाषेंि

तिष्टमान्र् आहे ि, ि ग्रंथांि आढळण्र्ाचा संभि असिो. ही किीं बनिाि, त्र्ाचे तितिष्ट तनर्म व्र्ाकरणकार
िोधून काढू न बसतििाि. त्र्ामुळें, िंकाखोर ि अिास्त्रज्ञ तिऱ्हाइिांना िीं कपतत्म असािीं, असें अज्ञलीले नें

म्हणािेंसें िाटिें. िै्र्ाकरणांच्र्ा ृिुत्र् ि दीघय उद्योगाचें अिडं बर पाहू न, हे िंकाखोर लोक गांगरून
जािाि ि अिडं बराचे ठार्ीं कपतत्मत्िाचा आरोप करण्र्ाचें धाष्ट्यय करिाि. हा प्रंकार इिर िास्त्रांसंबंधानें
असा च आढळण्र्ांि र्ेिो. िनृपतििास्त्रांि िांदुळाच्र्ा २००० जाति सांतगिले ल्र्ा पातहल्र्ा, म्हणजे

अनु क्रमणिका

अिज्ज्ञ इसम आिर्ानें गांगरून जाऊन, त्र्ा भर्ंकर आंकड्ािर तिश्वास ठे िीि नाहीं. असली गांिढळ
अिज्ज्ञिा तकत्र्ेक र्ूरोतपर्न तििानांच्र्ा ठार्ीं आढळण्र्ांि आली आहे . र्ूरोतपर्न लोक िनृपतििास्त्र

तजिक्र्ा बारकाईनें रचिाि, तििक्र्ा च बारकाईनें कहदू लोकांनीं व्र्ाकरणिास्त्राची रचना केले ली आहे .
त्र्ामुळे पपथक्करणान्िीं त्र्ांना जे असंख्र् ि सूक्ष्म भेद सहज तदसिाि िे र्ूरोतपर्नांच्र्ा अश्रद्धे चे तिषर्
होिाि. बाब अज्ञानोजपंतभि हे काडपणाची असल्र्ामुळें, लक्ष्र् दे ण्र्ासारखी नसून, तनिांि तिरृकरणीर्
आहे .

णिष्ट मराठीची ऐणतहाणसक व्याकरिक्षमता.
⬤७. तिष्ट मराठीचें च िे िढें ऐतिहातसक व्र्ाकरण िक्र् आहे . कारण असें कीं, गेल्र्ा साििें िषांि

प्रौढ ि लतलि ग्रंथरचना जेिढी म्हणून झाली िे िढी सिय तिष्ट मराठींि झाली आहे . गोमांिकी अपभ्रंिांि
कांहीं तकतरृिािी धमयपुृिकें ि पांचचार व्र्ाकरणें झालीं आहे ि. परंिु त्र्ांि एक तितचत्पणा आहे .

व्र्ाकरणें म्हणून जेिढीं झालीं आहे ि िे िढीं पोिुयगीज ककिा इंत्ग्लि भाषेंि आहे ि आतण इिर पुृिकांची
तलतप प्रार्ः रोमन आहे . त्र्ामुळें संभातििपणा र्ेण्र्ाला जी बद्धमूलिा लागिे िी र्ा अपभ्रंिाला तमळाली
नाहीं. तििार्, ह्ा अपभ्रंिांि झाले ली क्षुद्र ग्रंथरचना अगदीं अलीकडली आहे . ििांि, हा अपभ्रंि बोलणारे

बाये दहा हजारांहून जाृि नसून, त्र्ांनीं आक्रतमले ला प्रांि अध्र्ा पाऊण िालु क्र्ाएिढा तह नाहीं.
क्र्ाथोतलक तमिनऱ्र्ांच्र्ा उपदव्र्ापानें हा अपभ्रंि तलतपतनतिष्ट आतण िो तह रोमनतलतपतनतिष्ट झाला इिकें

च. ह्ाहू न ह्ाला जाृि ककमि नाहीं. कोंकणी पोटभाषेचा हा तकतरृिािी अपभ्रंि आहे . ह्ांिील धमयपुृिकें

कोंकणांिील कहदू च्र्ा िाचण्र्ांि र्ेि नाहींि, हें सांगािर्ाला नको च. त्र्ामुळें कोंकणांिील पोटभाषेिर
ककिा तिष्ट मराठीिर ह्ा अपभ्रंिाचा कांहीं च पतरणाम झाले ला नाहीं. पोिुयगीज राज्र् कहदु ृथानांिून नष्ट
झालें िर ह्ा अपभ्रंिाचा मागमूस तह रहाणार नाहीं.

[आज पोिुतय गजांचे राज्र् नष्ट झाले आहे; पण मराठीचा तकतरृिािी अपभ्रंि

पूिी होिा िसाच आहे.]

णिष्ट मराठीची सिगलोकणप्रयता.
⬤८. तिष्ट मराठींि सािआठिें िषांपासूनची ग्रंथरचना असून, िी महाराष्ट्रांिील सिय प्रांिांिल्र्ा ि

बडोदें , इंदूर, ग्िाले र, बुंदेलखंड, िंजािर, गुत्ती, बल्लारी िगैरे सिय संृथानांिल्र्ा मराठी लोकांना
आदरणीर् झाले ली आहे . ज्र्ा भाषेंि मुकुंदराज, ज्ञानेश्वर, सूर्ज्
य र्ोतिषी,
कार िर नव्हे ?] एकनाथ,

[हा सूर्ज्
य र्ोतिषी कोण? ‘ज्र्ोतिषरत्नमाला’

रामदास, िुकाराम, मोरोपंि, तचपळोणकर िगैरे प्रासातदक ग्रंथकारांनीं ग्रंथरचना

केली िी तिष्ट भाषा महाराष्ट्रांिील सिय प्रांिांिील ि जािींिील लोकांस सारखी च मान्र् व्हािी, ह्ांि कांही

आिर्य नाहीं. प्रांतिक बोलणे प्रांिापुरिें ि जातिक बोलणें जािीपुरिें; परंिु ग्रांतथक बोलणें ि तलतहणें सिय

महाराष्ट्राकरिां आहे . प्रांतिक पोटभाषांच्र्ा लहानसहान लकबा आतण जातिक भाषणांिले (भाषांिले ?)
बातलि अपभ्रंि ग्रांतथक राजभाषेच्र्ा तिष्ट दरबारांि लु प्ि होिाि ि एक च एक तनभेळ अिी मराठ्यांची

मार्भाषा दे िांिील सिय लोकांच्र्ा अतभमानाचा, कौिुकाचा ि सहज प्रेमाचा तिषर् होिे . मराठ्यां ना
ृिभाषेचा इिका अतभमान जो िाटिो िो उगा च फुकाचा नाहीं. मराठी भाषेंिल्र्ा िब्दप्राचुर्ाची बरोबरी

पपथिीिरील इिर कोणत्र्ा तह भाषेला करिां र्ािर्ाची नाहीं. िसें च, कोणिा तह गूढ ककिा सूक्ष्म अथय नाना

िऱ्हांनीं र्थेष्ट व्र्क्ि करण्र्ाची तिची ित्क्ि अप्रतिम आहे . तििार् अनेक थोर प्रासातदक ग्रंथकारांनीं तिला
आपल्र्ा उदात्त, गंभीर, लतलि ि रम्र् तिचारांचें तनिेदन केलें असल्र्ामुळें तिच्र्ािरील महाराष्ट्रीर्ांची
भत्क्ि िु क्लें दु ित् उत्तरोत्तर िधयमान त्ृथिींि आहे .
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ितगमान णिष्ट मराठीचें साधें व्याकरि
⬤९. तिष्ट मराठीच्र्ा सद्यःकालीन रूपाचें िैिद्य करणारी जी तनर्मसरणी तिला तिष्ट मराठीचें साधें

व्याकरि म्हणिाि. साध्र्ा व्र्ाकरणाचा िु द्ध मासला म्हटला म्हणजे दादोबा पांडुरंग िखयडकर र्ांचे

मराठी व्र्ाकरण होर्. गोडबोल्र्ांच्र्ा मराठी व्र्ाकरणांि क्वतचत् मराठी भाषेचा महाराष्ट्री भाषेिीं ि संृकपि

भाषेिीं संबध
ं दाखतिण्र्ाचा ृथूल प्रर्त्न केला आहे . रामचंद्र तभकाजी जोिी र्ांचें Higher Marathi
Grammer इंग्रजींि असल्र्ामुळें ि केिळ िालोपर्ोगी असल्र्ामुळें, त्र्ाचा नामतनदे ि न केला िरी

चालण्र्ासारखा आहे . जोिी र्ांच्र्ा व्र्ाकरणांि व्र्ुत्पत्तीचा पूणय अभाि आहे . अनेक संृकपिोत्पन्न ि
महाराष्ट्रर्ुत्पन्न िब्दांना िे दे श्र् समजिाि, इिकें च नव्हें िर, तकत्र्ेक अरबी ि फारसी िब्दांना तह िे ह्ा

च मातलकेंि गोंििाि. इिकें अज्ञान ज्र्ा ग्रंथांि आढळिें त्र्ा ग्रंथाला तििेष मान दे ण्र्ाचें कारण तदसि

नाहीं. जोश्र्ांच्र्ा व्र्ाकरणांि मराठी भाषेच्र्ा इतिहासासंबंधानें प्राृिातिक जो छोटा भाग आहे त्र्ाचें सिय
श्रेर् भांडारकरांच्र्ा िुइल्सन ले क्चरांना

[Wilson Philological Lectures, Bombay, 1914.]

आहे . भांडारकरांच्र्ा

िुइल्सन ले क्चरांि जीं व्र्ंगें आहे ि िीं जोश्र्ांच्र्ा प्राृिातिक भागांि उिरलीं आहे ि, हें सांगािर्ाला
नकोच.

पोटभाषांचें अथिा बोलींचें तौलणनक व्याकरि
⬤१०. प्रांतिक पोटभाषा ि अपभ्रंि (िियमान ि भूि) ह्ांच्र्ा व्र्ाकरणािीं तिष्ट मराठी भाषेच्र्ा

व्र्ाकरणाची िुलना केली असिां, मराठ्यांच्र्ा पोटभाषांचे अथिा बोलींचे तौलणनक व्याकरि तसद्ध होिें.
असलें औपभातषक िौलतनक व्र्ाकरण मराठी भाषेंि नाहीं. इंग्रजींि १९०५ पर्ंि नव्हिें. Linguistic

Survey of India नामक ग्रंथमाले च्र्ा सािव्र्ा खंडांि असलें व्र्ाकरण रचण्र्ाचीं साधनें तमृटर ग्रीर्रसन्
र्ांनीं नॉिेिील डाक्टर ृटे न् कोनौ र्ांच्र्ा हृिें १९०५ ि Specimens of the Marathi Language ह्ा
नांिाखालीं सरकारच्र्ा खचानें प्रतसद्ध केलीं आहे ि. प्रांतिक पोटभाषा, जाकिक पोटभाषा ऊफय बोली ि

अपभ्रंि, असे िीन भाग करून, मासले तदले असिे , म्हणजे ह्ा ग्रंथाला जाृि िैिद्य आलें असिें . हें च ह्ा

ग्रंथाचें मुख्र् व्र्ंग आहे . दर बारा कोसांिर ि प्रत्र्ेक जािींि बोली बदलिे . ह्ा बोलींि तकत्र्ेक रूपें ि िब्द
इिके पुरािन ि चमत्कातरक असण्र्ाचा संभि असिो कीं त्र्ांच्र्ा साहा्र्ानें मुख्र् मराठी भाषेंिील
तकत्र्ेक रूपांची ि िब्दांची परंपरा ओळखिां र्ेिे.

आधु णनक सगोि समकालीन भाषांचे तौलणनक व्याकरि
⬤११. बंगाली, कहदी, आिढी, पंजाबी, कसधी, गुजराथी िगैरे आधुतनक सगोत् प्राकपतिकोदभि तिष्ट

भाषांच्र्ा व्र्ाकरणांिीं तिष्ट मराठी भाषेच्र्ा व्र्ाकरणाची िुलना केली असिां, आधु णनक प्राकृणतकोदभि
समकालीन भाषांचें तौलणनक व्याकरि तसद्ध होिें. प्रत्र्ेक भाषेंिील गूढें इिर सगोत् भाषांच्र्ा िुलने नें
सहज उकलिाि, हा िौलतनक व्र्ाकरणापासून पतहला फार्दा आहे . तििार्, आर्यभाषा कोणत्र्ा, अनार्य

कोणत्र्ा, हे िगीकरण िौलतनक व्र्ाकरणानें सुलभ होिें. आधुतनक प्राकपतिकोदभि भाषांचें िौलतनक

व्र्ाकरण मराठी भाषेंि अद्याप रचलें गेलें नाहीं. इंग्रजींि असलीं दोन व्र्ाकरणें आहे ि:— (१) Beames’

Comparative Grammar of the Modern Aryan Languages of India (1872-1879); आतण (२)
Hoernle’s Grammar of the Gaudian Languages (1880). दोन्हीं व्र्ाकरणें व्र्ुत्पत्तीच्र्ा कामांि

ऐतिहातसक बाजूनें लं गडीं आहे ि. कां की, इ. स. १८८० पर्ंि आधुतनक प्राकपतिकोदभि [मराठी िगैरे]
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भाषांिील जुना ग्रंथसंग्रह व्हािा तििका प्रतसद्ध झाला नव्हिा ि जो झाला होिा िो र्थात्ृथि समजण्र्ाची

ऐपि दोघांची तह नव्हिी. ह्ाप्रमाणें च, १८८० पुढील पंचिीस िषांि प्राकपि भाषांची [महाराष्ट्री, मागधी

िगैरे] जी बारीक छान ि पपथक्कपति जमयनींि झाली िी बीम्स ि होन्लय र्ांच्र्ा कालीं झाली नसल्र्ामुळें
आधुतनक प्राकपतिकोदभि भाषांचें िगीकरण करण्र्ांि दोघे तह िोंडघिीं पडले ले आहे ि. तििार्, बीम्स्ला
संृकपि ि प्राकपि भाषांचें व्र्ाकरण र्थािथा च माहीि होिें, असें तदसिें. होन्लय चा बहु िेक सगळा भर पुरभई
भाषेिर असून, इिर भाषांकडे िो ओझरिें लक्ष दे िो. बीम्स्च्र्ा ग्रंथांि दु सरा एक अपूिय ि अक्षम्र् अथिा

गांिढळ दोष आहे . िो हा कीं, ठाईं ठाईं रागिे षातद तिकारांचें अप्रृिुि प्रदियन हा ग्राम्र् ग्रंथकार करिो.
मराठे लोक ि मराठी भाषा र्ांच्र्ािर त्र्ाचा कटाक्ष तििेष आहे . एक मासले िाईक उिारा ह्ा ग्रंथकाराचें

मनोगि कळण्र्ास पुरें आहे . आपल्र्ा व्र्ाकरणाच्र्ा पतहल्र्ा खंडाच्र्ा ११० व्र्ा पपष्ािर हा ग्रंथकार
र्ेणेप्रमाणें तलतहिो :—

“Even after seventy years of British rule, the country (Orissa) still bears the traces of

the rapacity and oppression of the Marathas. The Oriyas had to learn the language of their
conquerors and a few Marathi words have passed into their language. The Bhosla’s tanks,

roads, bridges and dykes are still in existence and are constructed on a princely scale, as

they were not hampered with any scruple about paying their workpeople. This little point
should be remembered by those who reproach the English for the inferiority of their public
works. Whatever we (English) do is paid for.”

भोसल्र्ांच्र्ा िेळीं आंिढ्यािले लोक पोटें बांधून कामें करीि होिे!!! ह्ा दोन ग्रंथकारांखेरीज,

भागििी बोलीिर िेबर, कसधी भाषेिर रंप, िगैरेनीं कांहीं तनबंध तलतहले ले आहे ि.

णिष्ट मराठी भाषेचें ऐणतहाणसक व्याकरि
⬤१२. तिष्ट मराठी भाषेंिील ृिर, िणय, िब्द, प्रत्र्र्, ि अव्र्र्ें ह्ांचीं आतदपासून म्हणजे मराठी

भाषेच्र्ा उत्पत्तीपासून आिांपर्ंि रूपें कसकिीं होि आहे ि, ह्ांचे उद्घाटन तिष्ट मराठीच्र्ा ऐणतहाणसक
व्याकरिांत केले लें असिें. ह्ा व्र्ाकरणाला च मराठी भाषेची व्युत्पणत्त, िब्िणसणद्ध, णनरुव्तत िगैरे नामान्िरें

आहे ि. कोणत्र्ा तह भाषेचें ऐतिहातसक व्र्ाकरण िर्ार व्हािर्ाला, त्र्ा भाषेंिील आतदपासून आिांपर्ंि
बरा च, तनदान कामापुरिा िरी, ग्रंथसमूह ककिा ले खसोपान सांपडला पातहजे. त्र्ाच्र्ा अभािीं व्र्ुत्पत्तीचें

काम केिळ कल्पनेिर चाले ल. िसें च, नुसिी ले खपरंपरा सांपडू न म्हणण्र्ासारखें कार्य होि नाहीं? िर,
िी ले खपरंपरा त्र्ा त्र्ा कालची अृसल पातहजे. अिी ले खपरंपंरा ि ग्रंथसंपतत्त ज्र्ा भाषेची उपलब्ध होिे,

ककिा व्र्ुत्पतत्त ककिा ऐतिहातसक व्र्ाकपति सुकर ि तनतिि होिे . बीम्स ि होन्लय ह्ांनीं आधुतनक
प्राकपतिकोद्भि भाषेंचें िौलतनक व्र्ाकरण तलतहिांना ऐतिहातसक व्र्ाकरणाच्र्ा प्रांिांि तह अतिक्रम

करण्र्ाचा आि घािले ला आहे . म्हणजे ह्ा दोघां िै्र्ाकरणांनीं रचले लीं व्र्ाकरणें िौलतनक ि
ऐतिहातसक अिीं तमश्र आहे ि. िौलतनक व्र्ाकरण ि ऐंतिहातसक व्र्ाकरण असा तदक्कालाितछन्न तिधा भेद

त्र्ांच्र्ा ध्र्ानांि आले ला नाहीं, हें खरें आहे . परंिु त्र्ांच्र्ा हािून असा तमश्र प्रकार झाले ला आहे , हें सहज

ओळखिां र्ेिें. बीम्स ि होन्लय ह्ांचा मुख्र् गुरु जो बॉप्प [फ्रान्झ बॉप्प (Franz Bopp)(इ. स. १७९१–१८६७) प्रतसद्ध जमयन
भाषािास्त्रज्ञ.] त्र्ानें

तह आपल्र्ा व्र्ांकरणाला िौलतनक म्हटलें आहे . कालदृष्ट्या अिाचीन ि प्राचीन आतण

तदग्दृष्ट्या राष्ट्रीर्, प्रांतिक ि अपभ्रष्ट अिा सिय भाषांचा परामिय घेण्र्ाचा बॉप्पचा मनोदर् होिा. म्हणजे
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समकालीन ि तभन्नकालीन भाषांची िुलना करण्र्ाचा त्र्ाचा तिचार होिा. मराठी, बंगाली, कहदी, आिढी,

पंजाबी, कसधी, गुजराथी िगैरे भाषांिील पुराण ग्रंथसंग्रह त्र्ांच्र्ा कालीं अनु पलब्ध असल्र्ामुळें, बीम्स ि
होन्लय ह्ांचा व्र्ुत्पत्तीचा भाग बरा च अपुरा ि काल्पतनक रातहले ला आहे . आधुतनक प्राकपतिकोद्भि भाषांचें
मूळ ज्र्ा प्राकपि भाषा त्र्ांची भेट मंडुकप्लु िीनें घेण्र्ातििार् दु सरें गत्र्ंिर ह्ा दोन्ही िै्र्ाकरणांना रातहलें

नाहीं. मराठींिील एखाद्या आधुतनक िब्दाची ककिा प्रत्र्र्ाची पूियपरंपरा पहाण्र्ाची इच्छा झाल्र्ास, त्र्ांना

एकदम प्राकपिाच्र्ा घाटािर जािें लागिें, मध्र्ें तिसािा घेण्र्ास जागा सांपडि नाहीं. म्हणजे महाराष्ट्री,
िौरसेनी, मागधी, अपभ्रंि िगैरे प्राकपि भाषा ि मराठी, बंगाली िगैरे प्राकपतिकोद्भि भाषा ह्ांची िृिुिः िे
िुलना करीि असिाि. प्राकपि भाषांचा अंि ि सध्र्ांचा काल ह्ा दोहोंमधील हजारबारािें िषांि रूपांची

किी घडामोड झाली, हें त्र्ांना माहीि नसिें. त्र्ामुळें, संिर्ृथानीं अिी व्र्ुत्पतत्त असेल ककिा असािी,
असें संितर्ि समाधान करून घेण्र्ातििार् त्र्ांना दु सरी िोड रातहली नाहीं.
कपष्ट्णिास्त्री गोडबोले

र्ांनीं रचले ल्र्ा मराठीच्र्ा साध्र्ा व्र्ाकरणांि मराठीच्र्ा रूपांचा

महाराष्ट्रीच्र्ा रूपांिीं संबध
ं दाखतिण्र्ाचा अल्पृिल्प प्रर्त्न केले ला आहे ; आतण बीम्स ि होन्लय

र्ांच्र्ाप्रमाणें च त्र्ांचा प्रर्त्न प्राचीन ग्रंथसंग्रहाच्र्ा अभािीं लं गडा पडले ला आहे . डाक्टर भांडारकर र्ांनीं
िूइल्सन ले क्चरांि आधुतनक प्राकपतिकोद्भि भाषा ि प्राकपि भाषा ह्ांच्र्ा संबंधासंबध
ं ानें कांहीं तििेचन केलें

आहे . त्र्ांि बीम्स िगैरे सारख्र्ांच्र्ा कांहीं क्लप प्त्र्ा नामी खोडल्र्ा आहे ि. डाक्टरांनीं ृििंत् ऐणतहाणसक
व्र्ाकरण रचण्र्ाचा आि घािले ला नसल्र्ामुळें त्र्ांचीं तिित्ताप्रधुर व्र्ाख्र्ानें प्रृिुि ृथलीं टीकेचा तिषर्

होऊं िकि नाहींि. िात्पर्य, सांगण्र्ाचा मुिा एिढा च कीं, मराठी भाषेचें ऐतिहातसक व्र्ाकरण अद्याप
रचािर्ाचें आहे . कोणत्र्ा तह र्ुरोतपर्न भाषेंि ककिा आधुतनक प्राकपतिकोद्भि भाषेंि िें अद्याप रचले लें
नाहीं. त्र्ा रचनेच्र्ा साहा्र्ाथय ज्ञानेश्वरीची प्रृिुि आिपतत्त कातढली आहे .

मराठी भाषेचा इणतहास; मराठी सारस्िताचा इणतहास; मराठी िाङ्मयाचा इणतहास; सारस्ित
िास्त्रींय ि कलात्मक ग्रंथसमूह; साणहत्य; पद्धणतग्रंथ.
मराठी भाषेचा इणतहास

⬤१३. गेल्र्ा पंचिीस िषांि आतण तििेषिः

गेल्र्ा दहा िषांि मराठी भाषेंिील पुरािन िाङ्मर्ाचा

ि सारृििाचा संग्रह ि प्रकाि इिका तिलक्षण
झाला, कीं णिष्ट मराठी भाषेचा इणतहास ि णिष्ट

मराठी सारस्िताचा इणतहास रचिां र्ेणें सध्र्ां बरें च
सुगम झालें आहे . त्र्ांि तििेष महत्त्िाची बाब ही कीं
मराठी सारस्िताचा इणतहास

िक ४०० पासून िक १८०० पर्ंिचे मराठी िारपटपट ि
तिलाले ख सांपडू न प्रतसद्ध झाले ले आहे ि. िारपटपट ि
तिलाले ख

र्ांच्र्ाप्रमाणें

च

जु न्र्ा

अृसल

हृितलतखि पोथर्ा तह िेंकडोनें सांपडल्र्ा आहे ि.
त्र्ामुळें मराठी ग्रंथकारांची कालतनर्मणति ि पूिापरिा

ठरतिण्र्ाचें काम बरें च सुकर झालें असून, मराठी

अनु क्रमणिका

मराठी िाङ्मयाचा इणतहास

सारृििाचें ृिरूप र्थात्ृथि कळण्र्ास तह उत्तम
मागय झाला आहे . मराठी भाषेचें ि प्रर्ोगांचें गद्यपद्य
रूप आतदपासून आिांपर्ंि कसकसें होिें त्र्ाचा

परंपतरि प्रपंच मराठी भाषे्या इणतहासांत केले ला
असिो. आतण मराठी भाषेंिील आद्य ग्रंथापासून

आधुतनक ग्रंथापर्ंिच्र्ा ग्रंथसंग्रहाच्र्ा आंिर ि बाह्
सारस्ित िास्त्रींय ि कलात्मक ग्रंथसमूह.

ृिरूपाचें

कालानु क्रतमक ि तिषर्ानु क्रतमक जें

म्हितात.

मराठी

तििेचन ि िणयन त्र्ाला मराठी सारस्िताचा इणतहास
भाषे्या

िाङ्मर्ाचा इतिहास म्हटलें

इतिहासाला

मराठी

असिां तह अंििः

िोभण्र्ासारखें आहे . कारण, भाषेंत जें जें म्हणून

बोललें जािें ककिा तलतहलें जािें िें िें सिय िाङ्मय
होर्.

[सध्र्ा ज्र्ाला लोकिाङ्मर् म्हणिाि त्र्ालाच राजिाडे ,

‘िाङ्मर्’ म्हणि आहे ि. सातहत्र् ि सारृिि त्र्ाहू न तनराळे .]

िाङ्मर्ांि सारृििाचा समािेि होिो. बरीिाईट ही
साणहत्य पद्धणतग्रंथ

छान िाङ्मर्ांि नसिे . िी तनिड सारस्ित करिें.
उदार, लतलि, अतभजाि ि नागर गद्यपद्य बंध जो

तनमयण होिो त्र्ाला सारस्ित अिी अनु व्र्सामान्र्
संज्ञा आहे . गतणि, ज्र्ोतिष, रसार्ण, िानृपत्र्,
प्रातणजाि, िकय, न्र्ार्, िेदान्ि, कपतष, तिल्प िगैरे
िास्त्रांिर ि कलांिर जो ग्रंथसमूह तनमाण होिो,

त्र्ाला सारस्ित ही संज्ञा नाहीं, त्र्ाला त्र्ा त्र्ा

तिषर्ािरील िास्त्रीर् ककिा कलात्मक ग्रंथसमूह
म्हणून साधें च नांि दे िाि. गद्यपद्य सारृिि प्रबंध

ज्र्ांच्र्ा साहा्र्ानें िर्ार होिाि त्र्ा छं द, अलं कार,
व्र्ाकरण,

कोि

सारृििाचें

िें

िगैरे

ग्रंथांना

नामातभधान आहे . सातहत्र् हें
उपकरण

साणहत्य

असें

सारृिि नव्हे ;

आहे .

िास्त्रग्रंथांिीं

िकातदपद्धतिग्रंथांचा जो संबंध िोच सारृििािीं
सातहत्र्ाचा आहे . सातहत्र्ा सारृििाची पद्धति होर्.

गोडबोले (१८६६), बीम्स (१८७२), होन्लय (१८८०), तग्रर्सयन (१९०५) िगैरे मराठी भाषेचे मराठी

ि इंग्रजी िै्र्ाकरण गेल्र्ा दहा िषांि झाले ल्र्ा िोधांमुळें इिके मागें पडले आहे ि कीं मराठी भाषेच्र्ा

उत्पत्तीसंबध
ं ानें, ग्रंथसंग्रहासंबंधानें, िपतद्धसंबध
ं ानें ि ृिभािासंबध
ं ानें त्र्ांचीं मिें िज्ज्ञांना फार च
मागासले लीं िाटण्र्ाची तनतिति आहे . ह्ाचा िपिील पुढें त्र्ा त्र्ा ृथलीं तदला आहे .

मराठी सारस्िता्या िोधामुळें, मराठी सारस्िताचा इणतहास िर सुकर झाला च; परंिु त्र्ाबोबर

मराठी भाषेचा इणतहास ि मराठी भाषेचें ऐणतहाणसक व्याकरि हीं सहजासहजीं सुकर झालीं. तिन्हीं प्रांि
अन्र्ोन्र्व्र्ाप्ि असल्र्ामुळें, एकाच्र्ा िोधाबरोबर इिरांचा तह इतिहास ि ृिरूप कळणें अपतरहार्य होिें.

अनु क्रमणिका

मराठी सारस्िताचा जसा जारीनें िोध झाला िसा मराठी िाङ्मयाचा अद्याप मुळीं च झाला नाहीं.

प्रांतिक, जातिक, अपभ्रष्ट अिा लोककथा, दं िकथा, गाणीं, पिाडे , लािण्र्ा, ह्मणी, िगैरे िाङ्मर् अृसल
रूपानें िोधून काढािर्ाचें अद्याप रातहलें च आहे .

णिष्ट मराठी्या ऐणतहाणसक व्याकरिा्या रचने ची सामग्री
⬤१४. मराठी भाषेचें सारृिि ि तििेषिः िारपटपटीर् ि तिलाले खीर् िाङ्मर् अलीकडे जसजसें

सांपडू ं लागलें िसििी मराठीच्र्ा ऐतिहातसक व्र्ाकरणाची िक्र्िा उत्तरोत्तर संभाव्र् होऊं लागली.

आजपर्ंि ऐतिहातसक व्र्ाकरणाला उपर्ुक्ि असे जेिढे जु ने ले ख उपलब्ध ि प्रकातिि झाले आहे ि त्र्ा
सिांची र्ाद खालीं दे िो :–
(१)

िक ४१० िील मंगळिेढें र्ेथील मराठी िारपटपट [प्रभाि, धुळें.]

(२)

िक ६५८ िील णचकुडे र्ेथील मराठी िारपटपट [तिश्विपत्त, कोल्हापुर]

(३)

(४)
(५)

(६)
(७)

(८)

[मंगळिेढें ि तचकुडे हे दोन्ही

िारपटपट बनािट ि म्हणून अतिश्वसनीर् होि.]

[मंगळिेढें ि तचकुडें हे

दोन्ही िारपटपट बनािट ि म्हणून अतिश्वसनीर् होिे.]

िक ६०२ पासून िक १२०० पर्ंिच्र्ा महाराष्ट्रांिील ि कोंकणांिील िारपटपट ि तिलाले ख
र्ांिील मराठी िब्द [इंतडर्न आंतटक्वरी, एतपग्रातफर्ा इंतडका, एतपग्रातफर्ा कनातटका,
िगैरे]

िक ९०५ िील चामुंडरायाचा मराठी तिलाले ख [तिश्विपत्त.]

[श्रिणबेळगोळचा ले ख िेक १०३८–

३९ मधील असािा.]

िक १०५१ िील अणभलणषताथगझचतामिींिील मराठी पदें [अतभलतषिाथयकचिामणीच्र्ा
दोन पोथर्ा डे क्कन काले जांिील संग्रहांि आहे ि; ि एक पोथी िंजािरांिील
सरृििीमहालांि आहे .तिश्विपत्त.]

िक १०३७–१०४० िील ले ख [Epi. Ind., Vol. 1., pp. 343 and f.]

िक ११०९ िील परळ र्ेथील मराठी तिलाले ख [इंग्रज सरकारी बंगल्र्ांिील]
िक ११२८ िील पाटण र्ेथील मराठी तिलाले ख [प्रभाि]

(८अ) िक ११३०–११५० चंदकपि पपतथराजरासउ [ब्रज. नागरीप्रचारणी सभेची छापील प्रि
(९)

(१०)
(११)
(१२)
(१३)
(१४)
(१५)
(१६)
(१७)

अतिश्वसनीर्]

िक ११९५–९८ िील पंढरपूर र्ेथील चौऱ्र्ार्िीचा मराठी तिलाले ख (ग्रंथमाला)

िक ११८२ िील कातलदासाच्र्ा रघुिि
ं ािरील हे माद्रीच्र्ा टीकेंि आले ले मराठी िब्द
(नंदगीकरांचा रघुिि
ं )

िक १२१२ िील ज्ञानेश्वरी (मजजिळील प्रृिुि पोथी मुकुंदराजाची आहे .)

िक १२७८ िील परिु रामोपदे िांिील मराठी उिारा (मराठ्यांच्र्ा इतिहासाचीं साधनें,
खंड ८, प्रृिािना).

िक १३१९ िील िेंगुल्र्ाजिळील मठ र्ेथील मराठी तिलाले ख (म. इ. सा.. खं. ८. प्र.)
िक १२३३ िील पंढरपूर र्ेथील चोखामेळ्र्ाचा तिलाले ख (ग्रंथमाला)
िक १२८९ िील नागािें र्ेथील मराठी तिलाले ख (ग्रंथमाला)
िक (सुमारें ) १३०० मधील पंचिंत् (महाराष्ट्रकति)
िक १३०० मधील मराठी कोकिास्त्र (प्रभाि)

(१७अ) िक १३१६ िील मुग्धािबोधमौत्क्िक (गुजराथी) ध्रुिसंपातदि.

अनु क्रमणिका

(१८)

िक १४११ िील तमरजेच्र्ा तकल्ल्र्ाचा मराठी मोडी िारपटपट (ग्रंथमाला)

(२०)

िक १४९४ िील मंगळिेढें र्ेथील मराठी तिलाले ख (ग्रंथमाला)

(१९)
(२१)
(२२)

(२३)
(२४)
(२५)
(२६)
(२७)

(२८)
(२९)
(३०)

िक १४५२ ि िक १४६३ िील िाई र्ेथील दोन मराठी मोडी िारपटपट (तिश्विपत्त)
िक १५२५ िील(सुमारें ) दासोपंिाचीं पदें ि गीिा (महाराष्ट्रसारृिि ि महाराष्ट्रकति)
िक १४९७ िील खानदे िांिील सोनगीरच्र्ा तकल्र्ािरील तिलाले ख (ग्रंथमाला)
मराठींिील अनु नातसकाची पूियपरंपरा (तनबंध, ग्रंथमाला)
मराठींिील ‘ल’ प्रत्र्र् (तनबंध, तिश्विपत्त)

मराठी छं द (तनबंध, सरृििीमंतदर िै मातसक पुृिक)

िक १३९६ िील दु गादे िीच्र्ा दु ष्ट्काळाचा मराठी फमान (सरृििीमंतदर)
मराठी िब्दांची व्र्ुत्पतत्त (ग्रंथमाला ि सरृििीमंतदर)

ृटे फेन्सकपि इ. स. १६४९ िील कोंकणी अपभ्रंिांि उच्चारले लें ि रोमन तलपींि तलतहले लें
(छापले लें नव्हे ) तिृिपुराण (मंगलोर र्ेथें इ. स. १९०७ ि रोमन तलपींि छापले लें .)
इ. स. १५७२ िील मराठी–फारिी (म. इ. सा., खं १, ले खांक १) ले ख.

िक १४६३ ि १४७९ िील कलब र्ेथील दोन मराठी पत्ें (म. इ. सा., खं. ८, प्रृिािना)

गेल्र्ा पांच िषांि इिके जुने मराठी ले ख उदर्ास आले ले आहे ि. त्र्ांि अपभ्रष्ट मराठी, कोंकिी

मराठी, खानिे िी मराठी ि णिष्ट मराठी, ह्ा चारींचें लहानमोठे मासले आले ले आहे ि. तििार्,

दु गादे िीच्र्ा दु ष्ट्काळाच्र्ा फमानांि मुसलमानी–मराठी अपभ्रंि अथिा मराठी–णपिाचभाषा इचा मासला
पहािर्ास सांपडिो. ृटे फेन्सच्र्ा तिृिपुराणांि कोंकिी–णपिाचीचा मासला आढळिो. ृटे फेन्सनें

िासोपंत ि जनािग न र्ांचे प्रौढ िब्द गोव्र्ाच्र्ा कोकिी–णपिाचींत गोतिले आहे ि. इ. स. १६४९ िील

ृटे फेन्स इ. स. १५०० िील ककिा त्र्ाहू न तह जु नी भाषा तलतहिो. असें होणें साहतजक च होिें. ज्ञाने श्वर,
मुकुंिराज, नामिे ि, िासोपंत, गंगाधरसरस्िती, िगैरे तिष्ट ग्रंथकारांचे ग्रंथ िाचून, ृटे फेन्स तिष्ट मराठी

तिकला ि तिच्र्ांच कोंकिी–णपिाचीची भेसळ करून त्र्ानें आपलें पुराण तनर्ममलें . अथात्, इ. स. १५००
िील ग्रांतथक तिष्ट मराठी भाषा त्र्ाच्र्ा आंगिळणीं पडली. परभाषेसंबध
ं ानें असा चमत्कार होणें अपतरहार्य
आहे . इ. स. १८८० िील कुंटे इ. स. १७४० िील पोपची इंग्रजी भाषा ऋणषनामक काव्र्ांि िापरिो; आतण
१७२० िील आणडसनचें इंग्रजी णिष्ट्िुिास्त्री णचपळू िकर १८८० ि ज्ञानप्रकािांि तलतहिो.कोणिी तह तिष्ट
भाषा परदे िृथाला ग्रंथािरून तिकािी लागिे; आतण ज्र्ा कालचे ग्रं थ त्र्ाच्र्ा हािांि पडिील त्र्ा कालची
तिष्ट भाषा िो सहज नक्कलण्र्ाचा प्रर्त्न करिो.

अनु क्रमणिका

मराठी भाषेचा मूलारं भ : िक सुमारे ४००; यूरोणपयनांचे मात्सयग ि करं टलक्षि; बीम्स.
मराठी भाषेचा मूलारं भ : िक सुमारे ४००

⬤१५. िरील सिय ले खांि अत्र्ंि जु ना मराठी

ले ख िक ४१० िील आहे .

[िके ४१० चा मंगळिेढें–िारपटपट

अृसल नसल्र्ाने िो प्राचीनिम नाही हे र्ापूिी टीपांिून सांतगिले च आहे .]

अथात्, िक ४१० त मराठी भाषा बनून कांहीं काल

गे ला होता. आजपर्ंि इ. स. १३००, इ. स. १०००, इ.
स. ९००, इ. स. ७०० िगैरे सन मराठीच्र्ा मूळारंभाचे

र्ूरोतपर्न लोक दे ि असि. परंिु, िे मराठीला इिकी

अलीकडे ओढण्र्ांि मोठी भर्ंकर चूक करीि हें आिां
तसद्ध आहे . कहदु ृथानांिील प्रत्र्ेक िृिु िृिुिः असेल
त्र्ाहू न बरी च अिाचीन भासतिण्र्ाची खोड बहु िेक
सिय र्ूरोतपर्नांना सारखी च आहे . खोडीचें कारण

उघड आहे . कहदु ृथानांिील अने क िृिूंचा इतिहास,
परंपरा,पुरािन तनदे ि र्ांची मातहिी ह्ा लोकांना प्राय़ः

िुटपुज
ं ी ि िरिर असिे . तििार्, र्ूरोपीर्न िृिूपेक्षां
एखादी प्राचीन भारिीर् िृिु अिाचीन आहे , असें

ठरतििां आलें िर ृितपिरांना पातहल्र्ाचा आनंद ह्ा
यूरोणपयनांचे मात्सयग ि करं टलक्षि.

लोकांना होिो. तनदान, भारिीर् िृिु र्ूरोतपर्न
िृिूहून फार प्राचीन नाहीं, इिकें िरी ह्मटल्र्ातििार्
त्र्ांना समाधान िाटि नाहीं. ह्ा मात्सर्ाला कार्

म्हणािें? र्ूरोपांिील िीनचारिें िषािल्र्ा उपटसुंभ
राष्ट्रांना

भारििषाच्र्ा

थोर,

प्रौढ

ि

संभातिि

पुरािनत्िाचा हे िा िाटिो, हें त्र्ांच्र्ा लघुमनाचें

द्योिक आहे . बकाल करंयांना गभयश्रीमंिाचा हे िा

िाटािा, ह्ांि कांहीं निल नाहीं! िास्त्रीर् िोधांि

मात्सर्ाचा आिेि आणणें मार्ािी असुरांना तह

लज्जाृपद होर्. भांडारकर, ते लंग ि नाना पािगी
ह्ांचें तह मि एित्प्रकरणीं माझ्र्ासारखें च आहे .

बीम्सनें कहदी, गुजराथी ि पंजाबी र्ांचा प्रारंभ

बीम्स

इसिीच्र्ा ११ व्र्ा ििकांि, मराठीचा प्रारंभ १३ व्र्ा
ििकांि, आिढींचा प्रारंभ चौदाव्र्ा ििकांि ि
बंगालीचा प्रारंभ सिराव्र्ा ककिा अठराव्र्ा ििकांि
घािला

आहे !

िक

१०५१

ि

रचले ल्र्ा

अणभलणषताथगझचतामिींि, कहदी, लाटी, बंगाली ि
मराठी पदें तदले लीं णिश्विृत्ताि मीं छातपलीं आहे ि.

मराठी भाषेची गभयादिस्था– िक १५०-िक ४०० पयंतचें अराजक.

अनु क्रमणिका

⬤१६. सुमारें िक १५० पासून िक ४०० पर्ंि महाराष्ट्रांि भर्ंकर अराजक माजलें

[Bhandarkar’s ‘Dekkan,’ Section Ⅸ]. ह्ा अराजकाच्र्ा अमदानींि तिष्ट महाराष्ट्री भाषा लोपि

जाऊन, िक ४०० च्र्ा सुमारास मराठी भाषा बनलीं गेली. िाििाहन राजांच्र्ा िीनिें िषांच्र्ा राजिटींि
(िकपूिय १५०₋िक १५०) महाराष्ट्री भाषेंि तिपुल सारृिि झालें . िाििाहन राजांना संृकपिापेक्षां
महाराष्ट्री प्राकपि जाृि पतरतचि होिी. “मोदकैः पतरिाडर् मां” िगैरे कोया िाििाहनांच्र्ा संबंधानें
प्रतसद्ध आहे ि. िाििाहनांच्र्ा अमलांि तिलाले खांची भाषा तह प्राकपि च असे. िाििाहनांच्र्ा

रातिर्िीनंिर िीनिें िषें जें अराजक माजलें त्र्ांि महाराष्ट्रीचा लोप झाला; म्हणजे महाराष्ट्री भाषेचा

पुरृकिा असा कोणी सरपटाट रातहला नाहीं. िक ४०० च्र्ा सुमाराला मराठी भाषा दे िांि प्रचतलि होऊं
लागली. परंिु, महाराष्ट्रीची मान्र्िा मराठीला, अथात् च नािीन्र्ामुळें, तमळाली नाहीं. त्र्ामुळें, तिलाले ख

ि िारपटले ख बहु िेक सिय संृकपि भाषेंि होऊं लागले . अिोकाच्र्ा कालापासून िाििाहनांच्र्ा अंिापर्ंि

(िकपूिय ३००-िक १५०) महाराष्ट्री, पाली, िगैरे प्राकपिांि ले ख तलतहले जाि िे िक ४०० नंिर संृकपिांि
तलतहले जाऊ लागले (Bhandarkar’s ‘Dekkan,’ Section Ⅸ) अिी टीका डा. भांडारकरांनीं केले ली
आहे . ह्ा फरकाचें कारण, मात्, त्र्ांनीं तदले लें नाहीं. जु नी महाराष्ट्री बुडाली होिी ि निी मराठी तिष्ट

गणली जाि नव्हिी; सबब, संृकपिाचा उपर्ोग िक ४०० नंिर जाृि होऊ लागला. मराठीचा अगदीं च

उपर्ोग होि नव्हिा, असें नाहीं. कांहीं उपर्ोग होि होिा, हें िक ४१० िील मराठी िारपटपटािरून [मंगळिेढें
िारपटपट (पूिोतल्लतखि ि बनािट).] ृपष्ट

आहे . ज्र्ांना संृकपि समजे त्र्ांच्र्ाकतरिां संृकपि भाषा िापरीि आतण

इिरांकतरिां ित्कालीन लौतकक भाषा जी मराठी िी िापरीि.

पाली िगैरे प्राकृत भाषा िकपूिग १५०० पासून िकोत्तर १५० पयंत चालल्या; पाली िब्िाची
व्युत्पणत्त;

अनु क्रमणिका

पाली िगैरे प्राकृत भाषा िकपू िग
१५०० पासून िकोत्तर १५० पयंत
चालल्या.

⬤१७. िक १५० पासून ित्पूिी १५०० िषे प्राकपि भाषा

(पाली-महाराष्ट्री-िौरसेनी-मागधी-पैिाची) आर्ाििांि प्रथम

(B. C. 1500-700) अतितक्षि लोकांि ि नंिर (B. C. 700A. D. 200) तिष्ट लोकांि चालू होत्र्ा असें तदसिें. कारण,
िकापूिी एक हजार िषांचे प्राकपि ककिा पाली ले ख नुकिे च

सांपडले ले आहे ि. सिांि आपल्र्ाला माहीि असले ली अिी

अत्र्ंि जु नी प्राकपि भाषा म्हटली म्हणजे जीस पातल, पातळ
ककिा पाली, पाळी म्हणिाि िी होर्. पातल प्राकपि भाषा आहे ,

असें साियतत्क मि आहे . उदाहरणाथय, मोझे त्व्हक्टोर आन्री

(Henry) आपल्र्ा पाली व्र्ाकरणांि असें च मि प्रतिपातदिो.
(Le Palie est une langue pracritique Grammaire Palie,
p. 2, 1904 A. D.) पाली ह्ा िब्दाची व्र्ुत्पतत्त अतनतिि आहे ,

असें त्व्हक्टोर आन्री म्हणिो (Grammaire Palie, p. 1). ड ि
ल ह्ांच्र्ा अभेदासंबंधानें तलतहिांना, आपल्र्ा व्र्ाकरणाच्र्ा

५६ व्र्ा कलमांि पठ्, िाचणें, र्ा धािूपासून पाणल िब्द

तनघाला असल्र्ास, पतठि = पतढअ = पतडअ = पतलअ =
पातलअ = पातल अिा परंपरे नें िो तनष्ट्पन्न व्हािा, अिी सूचना
आन्री करिो. ह्ा परंपरें ि प चा पा कसा झाला ि अंत्र् अ चा
लोप कार् कारणानें झाला, िे सांगणें दु रापाृि आहे . ह्ा च

व्र्ाकरणाच्र्ा १७४ व्र्ा पपष्ािर, पातल म्हणजे तलतहण्र्ाची

ओळ, पंत्क्ि, पाठ असा अथय िो दे िो ि त्र्ािरून भाषेला पाणल

हें नांि पडलें असािें, असें सुचतििो. परंिु, एकदरींि पाणल र्ा

तितिष्टभाषाथयक िब्दाची व्र्ुत्पतत्त आपल्र्ाला तनःसंदेह माहीि
नाहीं, असें हा िै्र्ाकरण प्रांजलपणें नमूद करिो. तहब्रू भाषेला

बार्बल भाषा असें नांि दे णें तजिपि र्ोग्र् आहे तििपि च

बौद्धांच्र्ा पतित् ग्रंथांच्र्ा भाषेला पाणल भाषा हें नांि दे णें र्ोर्
आहे , अिी तह टीका ह्ा िै्र्ाकरणानें केली आहे . (Dire “le
palie”, c’est done exactement comme si l’on disait “la

Bible” pour “l’he’breu”. Grammaire Palie, page1).
सारांि, पातल िब्दाची खात्ीलार्क व्र्ुत्पतत्त आपल्र्ाला
माहीि नाहीं, असें आन्री म्हणिो. मोझे आन्रीचा तििेष उल्लेख

करण्र्ाचें कारण असें कीं, ह्ा फ्रेंच िै्र्ाकरणानें आपलें पातल
पाली िब्िाची व्यत्पणत्त

भाषेचें व्र्ाकरण इ. स. १९०४ ि तलतहलें आहे . म्हणजे १९०४
पर्ंि पातल र्ा िब्दाची व्र्ुत्पतत्त र्ूरोपांि माहीि नाहीं, हें उघड
आहे . माझ्र्ा मिें, पाली िब्दाची व्र्ुत्पतत्त र्ेणेंप्रमाणें :–
प्रकट = पाअड = पाअल = पाल.

अनु क्रमणिका

पाल िब्दाचें स्त्रीकलग पाली अथिा पाळी. प्रकट अथिा पाली भाषा म्हणजे िी कीं जी सामान्र्

लोकांि प्रचतलि असिे . डलर्ोरभेदः। आडतिकं = आलतिकं, आळतिकं. पाली िीच पातल; जसें मिीमति. इ. इ. इ.

एिंच, पाली, पातल, पाळी ककिा पातळ भासा म्हणजे सहज येिारी ककिा प्रकट भाषा होर्. प्रकट

भाषा म्हणजे मूळ जन्मभाषा. बौद्धांचे ग्रंथ ज्र्ा मूळ भाषेंि तलतहले तिला कसव्हलिीपांिील लोक पाली भाषा
ककिा मूळ भाषा म्हणूं लागले . ह्ाहू न ह्ा िब्दांि जाृि गूढ नाहीं. बुद्ध जी भाषा बोलला त्र्ा भाषेला
कसहली लोक भक्िीनें ि अतभमानानें पाली अथिा मूळ भाषा म्हणिाि.

[पाली भाषेच्र्ा संबध
ं ाि झुल ब्लोक र्ांचे पुढील

तिचार र्ा तठकाणी नमूद करण्र्ासारखे आहे ि:–]

“पातल ही बौद्ध धमयग्रंथांची एकटीच भाषा आहे असे नाही. आजिागार्ि अप्रतसद्ध अिा एका भाषेि इ. स. नंिर दु सरे ििक

संपण्र्ाच्र्ापूिी तलतहले ले धमयपदाचे काही त्ुतटि भाग खोिानच्र्ा आसपास सापडले आहे ि (संपादक: सनार, JAS., 1898, Ⅱ, 193₋). (तिच्र्ा)
ृिरूपािरून काव्र्नाटकांिील प्राकपिांपेक्षा र्ा भाषेचे ृिरूप अलीकडले िाटिे.... काही बौद्धग्रंथ, तििेषिः महािृिु ि लतलितिृिर, हे ज्र्ा

एका तिलक्षण भाषेि तलतहले आहे ि तिच्र्ामध्र्े संृकपि, पातल ि प्राकपि र्ा िीन भाषांची िाटे ल ििी तमसळ केले ली तदसिे....िात्पर्ाथय, कोणत्र्ा
खरोखरीच्र्ा भाषात्ृथिीचे हे ग्रंथ तनदियक होिील िे ठरतिणे सिय िऱ्हे ने अिक्र् आहे . िुलनात्मक व्र्ाकरणाने र्ा ग्रंथांचा अथय लािण्र्ास मदि
होईल, परंिु खुि त्र्ाला त्र्ांचा काही उपर्ोग नाही.”

(झुल ब्लोक: मराठी भाषेचा तिकास: िा. गो. परांजपेकपि
मराठी भाषांिर: पप. ८–९)

परंिु, पाली ही मूळ भाषा नसून, िी तजच्र्ापासून तनघाली अिी तिच्र्ाहू न तह जुनी भाषा दाखिून दे िां र्ेिे.
ब्राह्मणांिील जी संृकपि भाषा िी ही भाषा होर्. तहला च डा. भांडारकर Middle Sanskrit ककिा पातणनीर्

संृकपि भाषा म्हणिाि. Weber, Victor Henry िगैरे लोक तहला च “ancetre inconnu” म्हणजे “अज्ञान
पूियज” म्हणिाि. डा. भांडारकर तजला Classic संृकपि म्हणिाि तिला Weber िगैरे र्ूरोतपर्न लोक
पातणनीर् संृकपि चुकीनें समजिाि, इिकें च. पाली भाषा Classic संृकपिाची म्हणजे तिष्ट संृकपिाची

पुत्ी नसून भतगनी आहे , असें हे लोक िृिुिः म्हणिाि; परंिु पाली Middle संृकपिाची म्हणजें पातणनीर्

संृकपिाची छार्ा ि Vedic संृकपिाची म्हणजे आषय संृकपिाची ृनु षा आहे , हें (१) आषय भाषा, (२)
पातणनीर् भाषा, ि (३) संृकपि भाषा अिा िीन पार्ऱ्र्ा त्र्ांच्र्ा लक्षांि आणूंन तदल्र्ा म्हणजे, त्र्ांना िे व्हां
च पटे ल, असें िाटिें. पालीची परंपरा अिी आहे :–
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िरील िपक्षािरून डा. भांडारकरांचें म्हणणें ृपष्ट व्हािेंसें िाटिें.

पाली भासा पाणिनीय भाषेची छाया आहे, आणि महाराष्ट्री भाषा संस्कृत भाषेची छाया आहे.
र्ूरोपीर्न लोक daughter, grand-daughter, mother, sister, िगैरे िब्द र्ोजून व्र्थय

घोटाळ्र्ांि पडिाि ि अतभमानाला ककिा दु रतभमानाला पेटिाि. िे जर “छार्ा” हा िब्द र्ोजिील िर
पुष्ट्कळ गैरसमज दू र होईल. पातणनीर् भाषेची पाली भासा ही छार्ा आहे आतण संृकपि भाषेची महाराष्ट्री

भाषा छार्ा आहे , असें भांडारकरांचें म्हणणें आहे , आतण िें अगदीं बरोबर आहे . पातणनीर् भाषा तिष्ट लोक
बोलि आतण पाली भासा तिष्टेिर लोक बोलि. त्र्ाप्रमाणें च संृकपि भाषा तिष्ट बोलि आतण महाराष्ट्री
भाषा तिष्टेिर लोक बोलि.

कालान्िरानें पाली भासा एका धमाची पूज्र् भाषा झाली. िो िाक्र्मुमीनें काढले ला बौद्धधमय होर्.

बुद्धाचा धार्ममक अििार कीकट दे िांि झाला, असें भागिि पुराणांि म्हटलें आहे (१-३-२४); आतण
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टीकाकारानें कीकट म्हणजे गर्ाप्रदे ि असा खुलासा केला आहे . म्हणजे पाली भासा बुद्धाच्र्ा िेळीं

गर्ाप्रदे िांि तिष्टेिर लोक िेंकडों िषे बोलि असि. चािुियण्र्ाचा ि कमय मागाचा आश्रर् करणारे जे ब्राह्मण
त्र्ांची भाषा पातणनीर् संृकपि असे; आतण एकजािीचा ि र्ानमागाचा आश्रर् करणारा जो गौिमबुद्ध त्र्ाची
भाषा प्राकपिजनांची पाली असे.

ििः कलौ संप्रिपत्ते संमोहार् सुरतिषां ।

बुद्धो नामांजनसुिः कीकटे षु भतिष्ट्र्ति ।। (भागिि पुराण १-३-२४)
टीका:—कीकटे मध्र्े गर्ाप्रदे ि.े

ऋग्िेदांि तह ह्ा कीकट दे िाचा उल्लेख आला आहे :—
कक िे ऋण्ित्न्ि कीकटे षु गािो.

र्ाृक :— कीकटो नाम दे िो अनार्यतनिासः । तनरुक्ि, ६-३२.

पालीचा मूळिे ि
ऋग्िेदकालीं कीकट दे िांि अनार्य रहाि असि. सध्र्ां आपण ज्र्ांना कैकाडी म्हणिों ि र्ूरोतपर्न

लोक ज्र्ांना Gypsy

[Gypsy(तजप्सी)म्हणजे अ-तनकेि, भटकी जमाि.]

म्हणिाि त्र्ांचा हा मूळदे ि असािा. ह्ा प्रांिांि

आर्ांनीं िसाहि केल्र्ािर कैकाडी लोकांचे अपभ्रष्ट उच्चार आर्ांच्र्ा कतनष् जािींि ि तिष्टेिर लोकांि

तिरले आतण प्रकटी ऊफय पाअडी ऊफय पाअली ऊफय पाली उफय पाळी ऊफय पातळ भासा प्रचतलि झाली.

भाषा अतिष्ट लोकांच्र्ा िोंडीं जाऊन जो अपभ्रंि झाला, त्र्ा अपभ्रंिालां च प्राकपि भाषा म्हणिाि, असें जें

डा. भांडारकर म्हणिाि, िें िरील हकीकिीिरून खरें आहे असें तदसिें. डाक्टरांचें तिधान प्राकपि
भाषासंबध
ं ानें आहे ि िरील हकीकि पाली भाषेसब
ं ंधानें आहे . परंिु, िे िढ्यानें डाक्टरांचा तसद्धान्ि कांहीं
कमजोर होि नाहीं; उलट तिरजोरच होिो. कारण पाली भासा ह्ा िब्दाचा अथय प्राकपि भाषा असा च आहे .

पातणनीचा काल डा. भांडारकर सुमारे िकपूिय ८०० धरिाि. परंिु ब्राह्मणांचा अगदीं िेिटला

काल िकपूिय १५०० जर त्र्ांना मान्र् असेल िर, पातणनीचा तह काल त्र्ांनी िो च धरल्र्ास, त्र्ांच्र्ा
उपपत्तीला ज्र्ाृि सामथर्य र्ेईल.

पाणिनीय भाषा ि पाली भासा यां्या संबंधासंबंधानें यूरोणपयन णिद्वानांचा गैरसमज
पातणनीर् भाषेची म्हणजे ब्राह्मणकालीन तिष्ट भाषेची छार्ा ज्र्ाअथी पाली भासा आहे , त्र्ा अथी िी

पातणनीर् भाषेइिकी च िेदभाषेिीं संबद्ध आहे . इिकें च कीं ब्राह्मणकालीन भाषा पातणन्र्ातद तिष्ट

िै्र्ाकरणांच्र्ा उपदे िानें तनर्मबद्ध होि आहे ; आतण तिष्टेत्तर लोकांची जी पाली भासा िी होि नाहीं.
त्र्ामुळें िेदभाषेंिील कांहीं आषयरूपें ि लकबा पाली भाषेंि सांपडाव्र्ा, हें साहतजक आहे . (१) ळ, ळह हे

उच्चार; (२) ऱ्हृिदीघाकडे दु लयक्ष्र्, जसें छं दृसुखाथय, रमिी, चेत्िा; (३) िैकत्ल्पक ृिरसंतधत्ि; (४)
िपिीर्ेचा िैतदक प्रत्र्र् एतभः अथिा र्ेतभः; (५) तििेषणतििेष्ट्र्ांपैकीं एखाद्याला च तिभत्क्िप्रत्र्र् लािण्र्ांि
धरसोड; (६) कमयतण प्रर्ोगापेक्षां कियतर प्रर्ोगाचें बाहु ल्र्; (७) धािुसातधिाच्र्ा िैतदक त्िान प्रत्र्र्ाचें

आतधक्र्; ह्ा साि लकबांिरून र्ूरोपीर्न लोकांनीं असें ठरतिलें आहे कीं पातणनीर् भाषेहून पातल भासा
जु नी आहे . पातल भासेहून पातणनीर् भाषा जाृि तिष्ट, तनर्मबद्ध ि सुधारले ली आहे , असें जर हे लोक

म्हणिील, िर त्र्ांना पातल ि पातणनीर् भाषा र्ांच्र्ामधील भेद उत्तम कळला असें म्हणिां र्ेईल. कोणत्र्ा
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तह भाषेच्र्ा बाल्र्ािृथेंि कमयतण प्रर्ोगापेक्षां कियतर प्रर्ोगाचा उपर्ोग जाृि होिो. तिष्ट ि सुधारले ल्र्ा
लोकांना कमयतण प्रर्ोग पेलण्र्ाचें सामथर्ं र्ेिें. िें सामथर्य गांिढ्यांना नसिें. पातणनीर् भाषेंि िब्दांच्र्ा आि

ृिरसंतध अगदीं तनर्मानें होिो च. हा तनर्म तिष्ट लोक पाळूं िकिाि; तिष्टेिरांना इिकी तनर्मनित्क्ि

नसिे . र्ेतभः = एतभः = एतहः = ऐः अिा परंपरे नें तिष्टांनीं िपिीर्ेचें अनेकिचन ऐः प्रत्र्र्ानें करण्र्ाचा

तकत्र्ेक ृथलीं प्रघाि पाडला. तिष्टेिर जुना र्ेतभः च प्रत्र्र् घेऊन बसले . तिष्टेिर ऱ्हृिदीघाकडे दु लयक्ष्र्
करिाि; असलें दु लयक्ष्र् तिष्टांना ि सभ्र्ांना खपि नाहीं. करोिी, रमिी, चराति असलीं रूपें अतिष्ट पालींि
ि िैतदक भाषेंि सांपडिाि; परंिु पातणनीर् तिष्ट ि सभ्र् भाषेंि ही धरसोड अजीबाि बंद केले ली आहे .
पाली भाषेच्र्ा ह्ा साि तह लकबा आधुतनक अतिष्ट मराठींि आढळिाि. छं दःसौकर्ाथय ऱ्हृिदीघाकडे

कुकिींच्र्ा मराठींि हमे ि दु लयक्ष्र् होिें. तिष्टेिर मराठी िक्िे कमयतण प्रर्ोगाचा कियतरपेक्षां कमी उपर्ोग
करिाि. ळ, ळ्हचा उच्चार अतिष्ट मराठींि फार आहे . सारांि, ह्ा साि तह लकबा अतिष्टत्िाच्र्ा द्योिक

आहे ि; श्रेष्त्िाच्र्ा द्योिक नाहींि. त्र्ांना तमठी मारून, पातणनीर् भाषेला अिाचीन ि कपतत्म ठरतिण्र्ाच्र्ा
िपथा खटपटींि य़ूरोतपर्न लोक पडे ल आहे ि, ह्ांि तबलकुल संिर् नाहीं.

अणिष्ट पालीचा िु तोंडे पिा.
अतिष्ट लोक तिष्ट भाषेचा अपभ्रंि करण्र्ांि तजिके चपळ असिाि, तििकेच जु न्र्ापुराण्र्ा आषय

िब्दांना ि प्रत्र्र्ांना तचकटू न बसण्र्ांि पटाईि असिाि. अतिष्ट लोकांचे हे परृपरतिरुद्ध चाळे आजपर्ंि

अनेक र्ूरोपीर्न लोकांना फसिीि आले आहे ि. त्र्ांच्र्ा भाषेंि ज्र्ा अथी अत्र्ंि जुनेपुराणें िब्द
सांपडिाि, त्र्ा अथी त्र्ांची भाषा ित्कालीन तिष्ट भाषेहून जुनी असािी, असें जों क्षणभर मानािें, िों
िियमान तिष्ट भाषेचे अपभ्रंि करण्र्ांि हे लोक गुंिले ले पाहू न, निी भाषा बनतिण्र्ाच्र्ा खटपटींि हे आहे ि,

असें दृष्ट्युत्पत्तीस र्ेिें. ‘कत्त्िान’ िब्दांि िैतदक ‘त्िान’ प्रत्र्र् पाहू न पाली भासा िैतदक भाषेच्र्ा जोडीला

नेऊन जों बसिािी, िो ‘दत्तित्’ िब्दाचा ‘तदन्निा’ अपभ्रंि पाहू न पातणनीर् संृकपिापासून ही पतिि होि

चालली आहे , असें म्हणणें भाग पडिें. मराठींि तह हाच चमत्कार दृष्टीस पडिो. “जात्र्ािी” हें जु नें रूप
अतिष्ट लोकांच्र्ा िोंडीं जों ऐकािें, िो “घराप” हें अपभ्रष्ट रूप त्र्ाच िाक्र्ांि आढळू न र्ेिें.

र्ान्िः असत्न्ि = जाँि आहाति = जाँिाहाति = जाँत्र्ाति = जाँत्र्ािी ; अिी जात्र्ािी ि

जाँत्र्ािी ह्ा जु न्र्ा रूपांचीं परंपरा आहे . ‘जात्र्ािी.’ बिल आधुतनक तिष्ट लोक “जािाि” असें रूप
र्ोजिाि :

जािाहाति = जािाति = जािाि.

परंिु, अतिष्ट लोक जाँत्र्ार्ी ककिा जात्र्ािी हें जु नें अपभ्रष्ट रूप च धरून बसले आहे ि. पण एिढ्यानें िे
जु नी भाषा बोलिाि, असें म्हणण्र्ांि अथय नाहीं. कारण,

घरापासौतनर्ां = घरापासौतन = घरापासौन = घरापास = घराप

ह्ा परंपरे नें अतिष्ट लोकांनी ‘घराप’ हें अपभ्रष्ट रूप बनतिले लें पाहू न, िे निी भाषा िर्ार करीि आहे ि,
असा तसद्धान्ि बसिािा लागिो. िात्पर्य, अतिष्ट लोकांच्र्ा ठार्ीं जुन्र्ाला तचकटण्र्ाचा ि नव्र्ाला
धरण्र्ाचा परृपरतिरोधी दु िोंडी गुण असिो, हा तसद्धान्ि आहे . ह्ा दु िोंडी गुणाच्र्ा कोणत्र्ा तह एका च
िोंडाला पाहू न, पालीसारख्र्ा अतिष्ट भाषांचे गुणधमय ि जािगोि ठरिूं जाणें अिास्त्र आहे .

अनु क्रमणिका

सारस्ितामुळें पाली आज आहे असें समजतें.
गौिमबुद्ध जर न जन्मिा आतण पाली भासेंि न बोलिा ि तलतहिा, िर पाली भासेची आठिण आज

न रहािी. पाली ऊफय प्राकपि गौिम बुद्धाच्र्ा पूिी हजार िषे होिी. परंिु, िींि सारृिि ककिा िाङ्मर्
नसल्र्ामुळें, तिची मातहिी तह कोणास नाहीं. बुद्धानंिर िींि धार्ममक सारृिंि होऊ लागलें ि बौद्ध लोकांची
िी धार्ममक भाषा बनली. त्र्ामुळें, िी आज उपलब्ध ि माहीि होि आहे .

युरोणपयन लोकांचें पालीिरील प्रेम सहेतुक आहे.
र्ूरोतपर्न लोकांना पालीची जी इिकी बेसुमार गोडी लागले ली तदसि आहे , तिला कारण आहे .

पाली भासा ज्र्ा बौद्ध लोकांची धमयभाषा आहे िे लोक र्ूरोपीर्न लोकांप्रमाणें च चािुियण्र्यतिहीन ि

आचारहीन आहे ि. ह्ा समानधमातििार्, पाली ग्रंथांिर र्ूरोपीर्न तििानांचा इिका भर असण्र्ाचें दु सरें

असें कारण आहे कीं, तिृिी धमाचा एकोनएक ृिभाि बौद्ध धमाि सांपडिो, ि तिृिी धमय बौद्ध धमाची
नक्कल आहे , अिी खात्ी होिें. अिी ज्र्ा अथी िृिुत्ृथति आहे , त्र्ा अथी पाली भासा संृकपि भाषेहून,

पातणनीर् भाषेहून ि िैतदक भाषेहूनतह पुरािन आहे , अिएि ब्राह्मणांच्र्ा िेदभाषेहून श्रेष् आहे , अिी तसतद्ध
करण्र्ाकडे र्ुरोतपर्नांच्र्ा मनाचा फार ओढा असिो. ब्राह्मणांपासून ककिा ब्राह्मणांच्र्ा िडलांपासून उसनें

घेिल्र्ाची लाज ह्ा लोकांना फार िाटिे ; इिकी कीं, ज्र्ांच्र्ािीं केिळ धमाच्र्ा नकले चा बादरार्ण संबंध,

त्र्ा बौद्ध लोकांच्र्ा पालीला तह पातणनीर् भाषेची नक्कल म्हटले लें ह्ांना खपि नाहीं. इिकें च नव्हे , िर,
पाली भासा िैतदक भाषेहून कह पुरािन आहे , असें तनराधार मि प्रृथातपल्र्ातििार् त्र्ांना समाधान िाटि
नाहीं.

पाली भासा पाणिनीय भाषेची छाया आहे हें ठरणिण्यास तोडगा
पाली भासा िैतदक भाषेच्र्ा बराबरची नाहीं, हें ठरतिण्र्ाला िोडगा आहे . पालीचें छार्ारूप

भाषान्िर र्ूरोपीर्न लोक पातणनीर् भाषेंि दे िाि, िैतदक भाषेंि ककिा संृकपि भाषेंि दे ि नाहींि. ह्ाचा

अथय इिका च कीं पाली भासेची छार्ा पातणनीर् भाषेंि साधम्र्ामुळें दे णें तजिकें सोर्ीचें आहे , तििकें िैतदक
ककिा संृकपि भाषेंि दे णें सोर्ीचें नाहीं.

िेिांत अपभ्रष्ट उच्चार असुर लोक इसिीपूिी ६०००—२०००

अनु क्रमणिका

िेिांत अपभ्रष्ट उच्चार

पातणनीर् भाषेची छार्ा जिा पाली ऊफय प्रकटी ऊफय प्राकपि

भाषा, ििा िैतदक आषय भाषेची छार्ा असले ली उपलब्ध नाहीं.

कारण, आषयकालीं अनार्य लोकांिर आषयभाषा लादण्र्ाचा प्रसंग
उद्भिण्र्ास म्हणण्र्ासारखें कारण झालें नाहीं. ित्ातप, असुर्ा
दे िांिील असुर लोकांिीं संबंध आला असिां, दु ष्ट उच्चार आर्ांच्र्ा

कानािर र्ेऊं लागले , असें म्हणण्र्ास आधार आहे . “िे ऽसुरा
‘हे ऽलर्ो हे लर्’ इति कुिंन्िः पराबभूिुः । िृमात् ब्राह्मणेन न
म्ले त्च्छििै नापभातषििै । म्ले च्छो ह िा एष र्दपिब्दः । िृमान्न

ब्राह्मणो म्ले च्छे त् ।” अिी ििपथश्रुति आहे . ही श्रुति ब्राह्मणकालीं
रचली आहे , हें तिच्र्ा भाषेिरून उघड तदसि आहे . परंिु, हींि
पुरािन काळीं अपभ्रष्ट उच्चार करणाऱ्र्ा असुरांचा पराभि झाला, असें

िणयन आहे . म्हणजे आषयकालीं आषय िब्दांचा असुर लोक अपोच्चार
असुर लोक
इसिीपू िी ६०००—२०००

अथिा अपभ्रंि करीि. हे असुर म्हणजे असूर्ा ककिा असुर्ा दे िांिील

लोक. असुर्ा दे ि इराणच्र्ा पतिमे स र्ूफ्रेटीस ि टै ग्रीस र्ा नद्यांच्र्ा

भोंििी आहे . असुर्ा दे िांि असुरांनीं मोठी पाििाहि इसिीसनापूिी
६००० पासून २००० पर्ंि केली. अथाि आषय ‘अरर्ः’ िब्दाचा

‘अलर्ः’ असा अपभ्रंि असुरांच्र्ा िोंडू न इसिीपूिी ३००० िषांच्र्ा
सुमारास झाला असला पातहजे. “तपक”, “नेम”, “िामरस” िगैरे
िब्द असुर भाषेंिून आषयभाषेंि जे आले म्हणून िबरृिामी म्हणिो, िे
ह्ाच कालांि आले . बार्बलांि Molochians

मुलें बळी देिाि अिा मोलक नािाच्र्ा सेतमतटक दे िाचे भक्ि.]

[Molochians : ज्र्ाला लहान

म्हणून एका लोकांचें

नांि र्ेिें िे च हे म्ले च्छ असािेि आतण म्लें च्छ हे असुरांपैकीं होिे, हें

िरील श्रुिीिरून तसद्ध होि च आहे . अव्र्क्ि उच्चार करणें हा

असुरांचा मुख्र् उच्चारदोष होिा. ‘म्ले च्छ अव्र्क्िे िब्दे ।’ धािुपाठ
२०५.

प्रांणतक, जागणतक झकिा गोिीय आषग भाषा
ज्र्ा अथी आषय िब्दांचा असुर लोक अपभ्रंि करीि, त्र्ा अथी आषय भाषेचा अपभ्रंि होिा, असें

म्हणािें लागिें. अपभ्रंिाखेरीज, आषयभाषेच्र्ा प्रांतिक ककिा गोत्ीर् तिभाषा तह असाव्र्ा, असें तदसिें.

कारण, दे िाः–दे िासः,दे िैः–दे िते भः, त्िानं–त्िीनं–त्िाः अिीं अनेक रूप एकाच तिभक्िीचीं ि िचनाचीं

ज्र्ा भाषेंि सांपडिाि त्र्ा भाषेंि प्रांतिक ककिा गोत्ीर् ककिा जातिक पोटभेद असले पातहजेि, ह्ांि सं िर्
नाहीं. िसेंच कपि बिल कुट, किय बिल काट, गपह बिल गेह, िगैरे कतठण ि सोपे उच्चार ज्र्ा भाषेंि एका च
िेळीं आढळिाि त्र्ा भाषेंि पोटभेद असले पातहजेि, असें मातनल्र्ािांचन
ू गत्र्ंिर नाहीं. िात्पर्य, ग्रांतथक

भाषा, प्रांतिक भाषा, जातिक ककिा गोतत्क भाषा, ि अपभ्रंि, असा चिुर्मिध भाषाभेद िैतदक कालीं होिा.
पैकीं, म्ले च्छ ि असुर लोकांनीं केले ला अपभ्रंि िैतदक आर्ांना तबलकुल खपि नसे ि िो त्र्ांच्र्ा

तिरृकाराचा तिषर् होि असे. प्रांतिक ि गोतत्क भाषातिकार ककिा भेद प्रबल ि सियमान्र् झाल्र्ास तिष्ट ि
ग्रांतथक भाषेंि समािेतिला जाई, आतण दु बल
य झाल्र्ास लु प्ि होई. प्रांतिक ककिा गोतत्क पोटभाषा बोलणारे
आर्य पडल्र्ामुळें तिरृकाराचें कारण नसे.

अनु क्रमणिका

युरोणपयन णिद्वान णिरुद्ध डॉ. भांडारकर
ह्ा ज्र्ा प्रांतिक ककिा जातिक ककिा गोतत्क िेदकालीन पोटभाषा त्र्ांच्र्ापैकीं एकीपासून ककिा

सिांपासून पाली भासा उद्भिली, असें र्ूरोतपर्नांचें ह्मणणे आहे . पाली पातणनीर् ऊफय ब्राह्मण भाषेची

प्राकपि छार्ा आहे , असें डा. भांडारकरांचें मि आहे . पैकी खरें कोणिें, ह्ाचा तनणयर् मागें झाला च आहे .

पालीचा अक्षरिः ि रूपिः िजुयमा ककिा तिपतरणाम जसा पातणनीर् भाषेंि िंिोिंि होिो िसा िैतदक भाषेंि
ककिा िैतदक भाषेच्र्ा कोणत्र्ा तह पोटभेदांि [माहीि असल्र्ास] होि नाहीं. त्र्ा अथी पाली भासा
िेदकालीन भाषेच्र्ा कोणत्र्ा तह पोटभेदांपासून तनघाली नसून, पातणनीर् भाषेची छार्ा ऊफय प्राकपि

प्रतिकपति आहे . पातणन्र्ातद तिष्टांच्र्ा भाषणांिून ि ग्रंथांिून लु प्ि झाले लीं कांहीं िैतदक रूपें ि िब्द
अतिष्टांच्र्ा प्राकपि, प्रकट, ऊफय पाली भाषेंि सांपडिाि इिकें च. िे िढ्यानें र्ुरोतपर्नांचा तसद्धान्ि
प्रृथातपि होणें अिघड आहे .

अनायां्या नु सत्या संसगयादनें िंाले ला अपभ्रंि
कीकटनामक गर्ाप्रदे िांि ब्राह्मणेिर आर्ांना अनार्य कीकटांच्र्ा संसगानें अपभ्रष्ट उच्चार

करण्र्ाचा िाण लागला आतण कालान्िरानें हा िाण बळािून, पाली ऊफय प्रकट ऊफय प्राकपि भासा जन्मास

आली. अनार्ाच्र्ा संसगानें ब्राह्मणांना दे खील अपोच्चार ि अपभाषण करण्र्ाची संिर् लागण्र्ाची भीति
होिी. एिदथय ब्राह्मणानें अनार्य म्लें च्छासारखे अपभ्रष्ट उच्चार करू नर्े, असा इिारा त्र्ाकालीं उच्छपंखल
ब्राह्मणांना ित्कालीन तिष्टांनीं तदला सारांि, तिष्ट भाषेचा अपभ्रंि अनार्ाच्र्ा संसगानें तह होणें िक्र्
असिो.

अनायांनी केले ला आंतर अपभ्रंि
आर्यभाषा अनार्य उच्चारूं ि र्ोजूं लागले असिां जो अपभ्रंि होिो, िो उच्चारापुरिा च थांबि नाहीं,

िर, कलग, िचन, प्रत्र्र्, िगैरे भाषेच्र्ा आंिर रचनेंि तह त्र्ा त्र्ा अनार्ांच्र्ा भाषेच्र्ा ृिभािानु रूप
फेरफार करिो. असला आंिर अपभ्रंि होऊन, पाली भासा बनले ली नाहीं. फक्ि संसगाचा अथिा

सांसर्मगक अपभ्रंि होऊन पाली भासा पातणनीर् भाषेची छार्ा बनली. संसगानें श्र्ापणय इत्र्ातद तकत्र्ेक

ब्राह्मणजाति अपूि ह्मणजे असंृकपि भाषा बोलि असें तिृिपि िणयन ऐिरे र् ब्राह्मणाच्र्ा प्रथम खंडाच्र्ा ३५
व्र्ा अध्र्ार्ांि आलें आहे . िी च ही पाली असािी.

[िैतदक भाषा(िकपूिय ६०००–३०००) आतण ब्राह्मणभाषा ऊफय पातणनीर् भाषा

(िकपूिय ३०००–१५००) ह्ांच्र्ा िेळीं अपभ्रष्ट भाषा होिी, हें िरील मुद्यांिरून ृपष्ट आहे . र्ुरोपीर्नांच्र्ा एित्संबंधानें कल्पना अद्याप फार अृपष्ट
आहे ि. इ. स. १९०४ ि राप्सन र्ेणेंप्रमाणें तलतहिो :–These Prakrits cannot be traced back to Vedik Sanskrit, or to the period of the

Brahmanas or even to the date of the earliest Sanskrit of the Epics! (In what degree was संृकपि a spoken language?) A. D.
1904, J. R. A.S.

राृपन पातणनीला िकपूिय ३०० ला आणून ठे ििो! कालाचा असा गोंधळ केल्र्ामुळें, र्ुरोतपर्नांच्र्ा संृकपिप्राकपिभाषातिषर्क बहु िेक

सिय कल्पना तह तितचत् ि असंभाव्र् होिाि; मग तसद्धन्ि िर होिील च!!! (राजिाडे –टीप).

१८. मगध–सुरसेन णपसाचपुर

पाली भासा गौिमबुद्धाच्र्ा पुढें पन्नासिंभर िषे चालू न, नंिर तिचें प्रर्ाण कसहलिीपांि झालें .

कसव्हलिीपांि गेल्र्ापासून, िी बौद्ध लोकांची धार्ममक भाषा बनली ि मािपभाषेची त्ृथर कळा तिला आली.

पाली भासा म्हणजे मगधांिील ककिा कोसलांिील प्राकपि भाषेचा बुद्धाच्र्ा िेळचा पोटभेद. िो पोटभेद

अनु क्रमणिका

बौद्धधमीर्ांनीं र्द्यतप त्ृथर ि मपि बनतिला, ित्ातप मगध दे िांिील मागधी प्राकपि ित्कालीन संृकपिाची
मगधदे िांिील छार्ा म्हणून नांदि होिी च. मथुरादे िांि जी संृकपिाची छार्ा होिी तिला िौरसेनी असें

नांि पडलें . आतण तपिाच लोक जी छार्ारूप संृकपि बोलि तिला पैिाची असें अतभधान होिें. मागधी,

सौरसेनी ि पैसाची हीं तििेषणें ि तििेष्ट्र्ें मगध, सूरसेन ि पैसाच ह्ा दे ििाचक िब्दांिरून पडलीं आहे ि.
िियमान बहार म्हणजे मगध; मथुरेभोंििालील जो प्रांि िो सूरसेन; आतण प्रृिुिच्र्ा तपसािर प्रांिाच्र्ा

उत्तरे कडील जो प्रांि िो तपसाच. मगधदे ि कोणिा ह्ासंबंधानें िाद नाहीं. सूरसेनदे िाचा उल्लेख मनु ृमपिींि
र्ेणेंप्रमाणें आला आहे .

कुरुक्षेत्ं च मत्ृर्ाि पंचालाः िूरसेनकाः ॥ [मनु . अ. २, श्लो. १९]
हा िब्द भारि ि हतरिंि ह्ांि र्ेिो.

पेिािर = तपसािर = तपसाउर = तपसाचपुर, अिा परंपरे नें आधुतनक पेिािर िब्द साधला

असल्र्ानें, पेिािरच्र्ा उत्तरे कडील काफतरृथान, कोतहृिान, तचत्ळ ि अंििः काश्मीर िगैरे प्रांिांिील

पुराण भाषा तपसाचांची होर्, ह्ांि संिर् नाहीं. अलीकडे [इ. स. १९०४, Journal, R. A. S., pp. 725731] तग्रर्रसन्चें तह मि असें च झाले लें आहे .

पौण्रकाश्चौरद्रणिडााः कांबोजा यिनााः िकााः ।
पारिा पल्हिाश्चीनााः णकराता िरिााः खिााः ।।
[मनु , अ.१०, श्लोक ४४].
ह्ा श्लोकांि उल्लेतखले ले जे दरद िे च Dard होि. त्र्ांची भाषा पैसाची िगांिील होर्, असें िरील

भाषागणकांचें मि आहे .

अपक्रामिु भूिातन तपिाचाः सियिो तदिं ।
संध्र्ेिील ह्ा श्लोकाधांि ह्ा तपसाचांचा तनदे ि आहे . िैतत्तरीर् संतहिेंि दे खील र्ांचें नांि र्ेिें.

पैिाच तििाहाचा उल्लेख ृमपतिकारांनीं केले ला प्रतसद्ध आहे . मुळीं, हे लोक अनार्य होिे ि आर्ांचे ित्ु होिे .

ह्ांच्र्ा संसगानें तकत्र्ेक आर्य क्षतत्र् तक्रर्ालोपानें आर्यत्िापासून च्र्ुि होऊन दरद झाले ; ि मूळ आर्यभाषा
अपभ्रष्ट उच्चारानें बोलूं लागले .

िनकैृिु तक्रर्ालोपातदमाः क्षतत्र्जािर्ः ।
िपषलत्िं गिा लोके ब्राह्मणादियनेन च ।।

(मनु, अ.१०; श्लोक ४३)

ऐणतहाणसक दृष्ट्या अथिा कालाि्छे िानें महाराष्ट्रींचें अियादचीनत्ि. पणहली प्राकृत-सौरसनी; िे ि
कोि? िु सऱ्या प्राकृतमागधी ि पैसाची; णतसरी प्राकृत : महाराष्ट्री

अनु क्रमणिका

⬤ १९ सूरसेन, मगध ि तपसाउर ह्ा प्रांिांि पातणनीर् भाषेच्र्ा प्रांिपरत्िें िीन तनरतनराळ्र्ा छार्ा

झाल्र्ा. त्र्ांिल्र्ा त्र्ांि पतहली छार्ा सूरसेनदे िांि झाली. कारण आर्ांचें भरिखडांिील पतहलें नागर
िसतिृथान ह्मटलें म्हणजे सरृििी ि दृषििी र्ा दोन पतित् नद्यांमधील जो ब्रह्माििय प्रांि िो होर्.
सरृििीदृषित्र्ोदे िनद्योर्यदन्िरम् ।
िं दे ितनर्ममिं दे िं ब्रह्माििं प्रचक्षिे ।।

( मनु , अ. २, श्लोक १७ )

िे ि कोि ?
सरृििी ि दृषििी र्ा दोन नद्यांमधील प्रदे ि दे िांनीं प्रथम िसाहि करून िर्ार केला आतण

त्र्ाला ब्रह्माित्तय असें नांि पडलें , असा ह्ा श्लोकाचा अथय आहे . दे ि म्हणजे आपणा कहदु ृथानांिील आर्ांचे

मूळ पूियज. दे ि म्हणजे ईश्वर, gods नव्हे . असुरांिीं, म्हणजे इंग्रज लोक ज्र्ा दे िाला Assyria म्हणिाि
त्र्ा दे िांिील पुरािन रतहिािांिीं, ज्र्ांचें हाडिैर असले लें िेदांि िर्मणलें आहे िे हे दे ि होि. हे दे ि कोण िें
नीट न उलगडल्र्ामुळें रा. रा. ऱ्हीस डे त्व्हस ह्ा श्लोकांिर अिी अज्ञ ि पोरकट टीका करिो:––

“That, according to the ब्राह्मणs, is the land created by the gods–as if, other lands

were not. (Here), the priestly authors of that famous manual (मनु ृमपति) have thrown off all
disguise.”

(Journal R. A. Society, for 1904., p. 93 )

दे ि ह्ा िब्दाचा नीट अथय उलगडला असिा, म्हणजे ब्राह्मण सत्र् ि इतिहासतसद्ध जें होिें िें च तलहीि

आहे ि, असें ऱ्हीस डे त्व्हस्च्र्ा लक्ष्र्ांि आलें असिें. असो. ब्रह्माित्तािेजारील जो मथुराप्रांि त्र्ा प्रांिांि
आर्ांची कालान्िरानें िसाहि पसरून भाषेंि प्रथम अपभ्रंि सुरू झाला. त्र्ाला च प्रौढदिेंि सौरसेनी असें
नांि पडलें .

कुरुक्षेत्ं च मत्ृर्ाि पंचालाः िूरसेनकाः ।
एष ब्रह्मर्मषदे िो िै ब्रह्माित्तादनन्िरः ।

िु सऱ्या प्राकृत मागधी ि पैसाची

(मनु , अध्र्ार् २, श्लोक २०)

कुरुक्षेत्, मत्ृर्दे ि, पंचाल ि सूरसेन ह्ा दे िांि

आर्ांचा प्रसार झाल्र्ानंिर, त्र्ांच्र्ा िसाहिी पू िेस मगध ि
पतिमेस तपसाउर प्रांिांि कार्म झाल्र्ा ककिा त्र्ा प्रांिांना
ृपिय करूं लागल्र्ा. अिा त्ृथिींि मागधी ि पैसाची ह्ा दोन

प्राकपि भाषा ित्तिेिृथ मूळ लोकांच्र्ा संसगानें उच्चारापभ्रंि

होऊन अत्ृित्िांि आल्र्ा. पूिेस ि पतिमेस िसाहिी

झाल्र्ानंिर आर्ांची दृतष्ट दक्षणतदिेकडे िळली आतण
दं डकारण्र्ांि त्र्ांनीं प्रिेि केला. दं डकारण्र्ांि िसाहि ि

कार्मची िसति झाल्र्ािर, महाराष्ट्री नांिाची प्राकपि भाषा

अनु क्रमणिका

णतसरी प्राकृत : महाराष्ट्री

िे थे जन्मास आली. दं डकारण्र्ांि जे आर्य िसाहि करण्र्ास

गेले त्र्ांनीं आपल्र्ा िसाहिीस महाराष्ट्रदे ि, आपल्र्ास
महाराष्ट्रीर् लोक ि आपल्र्ा भाषेस महाराष्ट्री भाषा अिीं

अतभमानाचीं नांिें तदलीं. ऋग्िेद, ब्राह्मण, रामार्ण, भारि,

ह्ा ग्रंथांिील उल्लेखांिरून आर्ाच्र्ा िसाहिींचें पूिापरत्ि ि

ऐतिहातसक क्रम ठरले ले प्रतसद्ध आहे ि. सबब, त्र्ांचा र्ेथें
िपतिल दे ि नाहीं.

महाराष्ट्रीचें उच्चारदृष्ट्या अियादचीनत्ि
⬤ २०. ऐतिहातसकदृष्ट्या म्हणजे कालदृष्ट्या (१) सौरसेनी (२) मागधी ि पैसाची (३) महाराष्ट्री,

असा क्रम लागिो. उच्चारदृष्ट्या तह हा च क्रम असले ला आढळू न र्ेिो.
उदाहरणाथय, एक पातणनीर् तक्रर्ापद घेिों :—
१

पातणनीर् भाषा

:—

िियिे

२

पाली

:—

िट्टति

सौरसेनी

:—

िट्टतद

मागधी

:—

िट्टतड

पैसाची

:—

िट्टति

महाराष्ट्री

:—

िट्टइ

{

३
४

पातणनीर् भाषेंि िपत् धािूचें िियमानकालीं िपिीर्पुरुषीं एकिचनीं आत्मनेपदीं िियिे असें रूप होिें.

प्राकपिांि प्रार्ः परृमैपद साियतत्क आहे . ‘त्तय’ चा ट्ट सिय प्राकपिांि सामान्र् आहे . ‘ति’ ची ‘तद’ सौरसेनींि

होिे . पैसाचींि मपदु व्र्ंजनें नसल्र्ाकारणानें ‘ति’ ची ‘ति’ च कार्म रहािे . मागधींि सौरसेनी ‘तद’ ची ‘तड’
होिे . महाराष्ट्रांि ‘ति’ ची ‘इ’ होिे . ‘ति’ ची ‘तद’ होणें तजिकें सजािीर् ि सुलभ आहे तििकें ‘इ’ होणें

सजािीर् ि सुलभ नाहीं. ‘ति’ ची ‘तद’ पतहल्र्ा पार्रीचा अपभ्रंि झाले ला तदसिो. ‘ति’ ची ‘इ’ व्हािर्ाची

म्हणजे ति, तद, तड, तढ, तह, इ अिा परंपरेनें होईल. म्हणजे ‘इ’ होणें पतहल्र्ा पार्रीचा अपभ्रंि नसून,
पतहल्र्ा अपभ्रंिाच्र्ा अपभ्रंिाचा अपभ्रंि आहे . अथांत्, उच्चारदृष्ट्या पातणनीर् भाषेपासून, सौरसेनीहू न
महाराष्ट्री दू रिर आहे .

दु सरें उदाहरण भूिकालिाचक धािुसातधि तििेषणांचे घेिों :—
१

पातणनीर् भाषा

:—

कपि

२

पाली

:—

कि

सौरसेनी

:—

कद

मागधी

:—

कड

पैसाची

:—

कि

३

{

अनु क्रमणिका

४

महाराष्ट्री

:—

कअ

र्ेथें पाली ि पैसाची पातणनीर् भाषेच्र्ा जिळ, नंिर सौरसेनी, नंिर मागधी ि नंिर महाराष्ट्री असा

उच्चारापभ्रंि तदसिो. िृमात्, उच्चारदृष्ट्या तह महाराष्ट्री भाषा सौरसेनी, मागधी, पैसाची ि पाली ह्ांच्र्ा
अलीकडची ठरिे .

व्याकरिदृष्ट्या महाराष्ट्रीचें अग्रमान्यत्ि.
⬤२१. इतिहासदृष्ट्या ि उच्चारदृष्ट्या महाराष्ट्री जर पाली, सौरसेनी, मागधी ि पैसाची ह्ा चार

भाषांहून अिाचीन ठरिे, िर िररुचीसारख्र्ा िै्र्ाकरणानें “िेषं महाराष्ट्रीित्” हें सूत् उच्चारून सौरसेनी,
मागधी ि पैसाची ह्ा भाषांना गौणत्ि कां तदलें , असा प्रश्न उद्भििो. ह्ा प्रश्नाला उत्तर असें आहे कीं,

िररुचीनें जेव्हां आपलें व्र्ाकरण रचलें िे व्हां ह्ा तिन्ही भाषांिल्र्ा पेक्षां महाराष्ट्रींि उत्कपष्ट सारृिि

तनमाण झालें होिें ि िी राजभाषा र्ा नात्र्ानें नांदि होिी. उत्कपष्ट सारृिि तमळाल्र्ानें ि दरबारीं प्रिेि
झाल्र्ानें महाराष्ट्रीला नागरत्ि, ि राजमान्र्त्ि ि तिष्टमान्र्त्ि र्ेऊन, िी तििानांच्र्ा ि रतसकांच्र्ा
आदरास पात् झाली. ह्ा च बलित्तर कारणाच्र्ा जोरािर दं डीनें आपल्र्ा काव्र्ादिांि महाराष्ट्रीला सिय
प्राकपि भाषांि उत्कपष्ट ठरतिलें .

महाराष्ट्राश्रर्ां भाषां प्रकपष्टं प्राकपिं तिदु ः ।।
ह्ाच तिष्टगुणसंपन्नत्िामुळें िी िै्र्ाकरणांच्र्ा तनरीक्षणाचा तिषर् झाली ि व्र्ाकरणदृष्ट्या

तिच्र्ाहू न प्राचीन परंिु सारृििाभािामुळें तिच्र्ाहू न हीन अिा इिर भाषांना उपमान झाली. तिष्ट

महाराष्ट्रीचें व्र्ाकरण रचलें ह्मणजे इिर प्राकपि भाषांचें व्र्ाकरण बव्हं िानें त्र्ांि आलें च, असा तसद्धान्ि
झाला. इिर प्राकपि भाषांच्र्ा ठोकळ ठोकळ दहा पांच लकबा दाखिून तदल्र्ा, ह्मणजे झालें . महाराष्ट्रीच्र्ा

हिाल्र्ािर सिय काम भागलें . अिा दृष्टीनें, ह्मणजे िै्र्ाकरणांच्र्ा दृष्टीनें महाराष्ट्री भाषेला अग्रमान्र्त्ि
आले लें आहे . बाकी, कालदृष्ट्या, इतिहासदृष्ट्या, जन्मदृष्ट्या ि उच्चारदृष्ट्या महाराष्ट्री भाषा ह्ा तिन्ही
भाषांहून अिाचीन आहे .

पालींि बौद्ध लोकांचें फक्ि धार्ममक िाङ्मर् आहे . आख्र्ातर्का नांिाच्र्ा कहाण्र्ा आहे ि; परंिु

त्र्ांना कादं बरीच्र्ा िोडीला आणून बसतििां र्ेि नाहीं. सौरसेनींि ि अधयमागधींि जैनांचें धार्ममक
िाङ्मर्–ृिोत्ें िगैरे आहे . पैसाचींि एकटी बपहत्कथा िेिढी झाले ली प्रतसद्ध आहे . परंिु, िी लु प्ि होऊन,

आिां त्र्ा भाषेंिील एखाददु सरें िाक्र् नाटकांिून जेिढें सांपडिें िे िढें च. इिर भाषांिील सारृििाची
अिी दु दयिा असल्र्ामुळें, महाराष्ट्रींिील तितिध सारृििांचे िेज सापेक्षिेनें फार च चमकंू लागलें ि तिच्र्ा
पाठीमागून व्र्ाकरणप्रदे िांि दाृर्िपत्तींने जाणें त्र्ांच्र्ा कपाळीं आलें .

पाली–मागधी–सौरसेनी–पैसाची यांचा जन्मकाल
⬤ २२. मथुरा अथिा सौरसेन (नंिरचें नांि) प्रांिांि िसाहि झाली, िे व्हां सौरसेनी प्राकपि उत्पन्न

झाली; मगध दे िांि िसाहि झाली, िे व्हां मागधी झाली; तपसाउरांि पैसाची तनघाली; आतण महाराष्ट्रांि

अनु क्रमणिका

िसाहि झाल्र्ािर महाराष्ट्री अििीणय झाली. मागधी प्राकपिाचें पूिय रूप जी पाली िी िकपूिय १५०० च्र्ा
सुमारास मगधांि सुरूं झाली. त्र्ांच्र्ा तह पूिी सौरसेनीचा प्रारंभ झाला असािा; कारण िो प्रांि ब्रह्माििाच्र्ा
जिळ आहे . परंिु, सौरसेनींि सारृिि नसल्र्ामुळें तिचा आतद ि मध्र् ृपष्टपणें तनदे तििां र्ेि नाहींि.

पाली ि सौरसेनी ह्ांच्र्ानंिर पैसाची तपसाउरांि उदर्ास आली असािी. बपहत्कथेखेरीज हींि सारृिि

असल्र्ाचें प्रतसद्ध नसल्र्ामुळें ि खु ि बपहत्कथा लु प्ि झाल्र्ामुळें, ह्ा तह प्राकपिाचा आतदमध्र् नक्की ठरतििां
र्ेि नाहीं. िहाबाजगढी ऊफय कपूदयतगरी र्ेथील अिोकाच्र्ा तिलाले खांि पैसाची भाषेचा एक पोटभेद

दृष्टीस पडिो. िसें च नाटकांि कोठें एखादें दु सरें िाक्र् पैसाचींि र्ेिें. कपष्ट्णर्जुिेद संतहिे िर पैसाची
भाषेंि [आधुतनक पैसाची?] टीका आहे ; परंिु, िी तह अद्याप प्रतसद्ध झाले ली नाहीं. ह्ापलीकडे पैसाचीच्र्ा
ज्ञािाज्ञाि सारृििाची जाृि मातहिी उपलब्ध नाहीं.

महाराष्ट्रीचें णनराळे पि
⬤ २३. महाराष्ट्रभाषेची गोष्ट ह्ा दोन्ही तिन्ही भाषांहून तनराळी आहे . तिचा जन्मकाल बरा च नक्की

ठरतििां र्ेण्र्ासारखा आहे . कारण, दतक्षणारण्र्ांि आर्ांची िसाहि केव्हां झाली ि सारृििाचा उदर्

महाराष्ट्रींि तकिपि झाला, ह्ांची हकीकि इिर भाषांच्र्ापेक्षां महाराष्ट्री भाषेसंबध
ं ानें जाृि खुलासेिार ि
तिश्वसनीर् तमळण्र्ाची िक्र्िा आहे .

पाणिनी्या िेळीं (िकपूिग १५००) महाराष्ट्रिे ि नव्हता ि महाराष्ट्री भाषा नव्हती; िं डकारण्य
होतें.
⬤२४. पातणतन आपल्र्ा व्र्ाकरणांि प्राकपि भाषांचा उल्लेख तबलकुल करीि नाहीं. त्र्ा अथी प्राकपि

भाषा ब्राह्मण भाषेपासून तिलग होऊन ृपष्टपणें तभन्न भासण्र्ाच्र्ा पू िी पातणतन झाला असला पातहजे हें

उघड आहे . मागें १७ व्र्ा रकान्र्ांि पातणनीचा काल सुमारें िकपूिय १५०० असािा असें ह्मटलें आहे . आतण,

एकंदर गोळाबेरीज पहािां, हा च काल प्रार्ः बरोबर असािा असें िाटिें. आिां, पातणतन िाल्ि, पांचाल,
कंबोज िगैरे दे िांचीं नांिें दे िो. परंिु दतक्षणेंिील पांड्, चोल इत्र्ातद दे िांचीं नािें दे ि नाहीं. त्र्ा अथी, िीं
त्र्ाला ि त्र्ाच्र्ा समाजाला माहीि नव्हिीं. माहीि असिीं िर िो िीं द्यािर्ाला चुकिा ना. कारण िो

अत्र्ंि आृथेिाईक िै्र्ाकरण होिा. पातणतन किध्र्पियिाच्र्ा उत्तर बाजूचे कुमुित्, नड्ित् ि िेिृित् ह्ा
िीन दे िांचा उल्लेख करिो; परंिु, किध्र्पियिाच्र्ा दतक्षणबाजूच्र्ा प्रांिांचें नांि सुद्धा काढीि नाहीं. पातणतन

ज्र्ाला िेिृित् ह्मणिो त्र्ा च दे िांिील मोठ्या नदीला पुढें संृकपि भाषेंि िेत्ििी (िेिस् = िेत्) ह्मणूं
लागले . िेत्ििीला च सध्र्ां बेटिा म्हणिाि आतण ह्ा नदीिरील मुख्र् िहराला तभलसा, भेळसा, भेळसें
(िेिस् = िेडस = बेळस = बेळसें = भळसें) असें अतभधान आहे . ह्मणजे किध्र्पियिाच्र्ा उत्तरबाजूचे जे

दे ि िे पातणनीला माहीि होिे, दतक्षणेकडील नव्हिे , ही तसद्ध गोष्ट आहे . किध्र्पियिाच्र्ा दतक्षणे स घोर
अरण्र् आहे , हें त्र्ाला माहीि होिें. परंिु, िे थें लोकित्ृि झाले ली त्र्ाला माहीि नव्हिी. असिी िर,

िे थील लोकांच्र्ा ि दे िांच्र्ा नांिांि कांहीं िै्र्ाकरतणक तििेष असले ला िो अिश्र् सांगिा. ज्र्ा अथी
सांगि नाहीं, त्र्ा अथी पातणनीच्र्ा कालीं ह्मणजे िकपूिय १५०० च्र्ा सुमारास दं डकारण्र्ांि किध्र्ाच्र्ा
दतक्षणेस आर्ांची िृिी झालीं नव्हिी, अथिा, होि असल्र्ास, िी इिक्र्ा मुग्धािृथेंि होिी कीं
तिच्र्ािरून दे ि ि प्रांि ि ित्ृथ लोक र्ांना तितिष्ट नांिें पडलीं नव्हिीं.

अनु क्रमणिका

आयग पणश्चमे कडू न कोंकिांत उतरले ि तेथून घाटांनीं िं डकारं ण्यांत णिरले . िकपूिग १५००–
१०००; िार्ततककार कात्यायन १०००-६०० िकपूिग; अिोक िकपूिग ३५०; िररुणच कात्यायन
िकपूिग ३००; पतंजणल िकपूिग २२५.
⬤ २५. पातणनीच्र्ा कालीं पतिमे स सध्र्ांच्र्ा गुजराथेंिून ि पूिेस ककलगांिून दतक्षणेकडे जाण्र्ाचा

आर्ांचा उपक्रम चालला होिा. एक दोन ििकांि पूिप
य तिम तकनारा ि बहु िेक सिय द्रतिडदे ि त्र्ांनीं
आक्रमण केला. ह्मणजे दं डकारण्र्ाला चाऱ्ही तदिांनीं गराडा घािला. नंिर, दं डकारण्र्ािर हल्ला

करण्र्ास सुरिाि केली. भाषेिरून जर ग्रंथांचा कालानुक्रम लातिला िर असें तदसिें कीं भारिाचा कांहीं

भाग ब्राह्मणकालाच्र्ा ह्मणजे पातणनीर् कालाच्र्ा अगदीं िेिटल्र्ा पादांिील आहे आतण बराच भाग
पातणनीर् कालाच्र्ा नंिरचा आहे . भारिीर् सभापिाची भाषा ह्ा दु सऱ्र्ा भागापैकीं तदसिे िे व्हां त्र्ांिील

मजकूर पातणनीच्र्ा नंिरच्र्ा कालाला अनुलक्षून असािा, हें साहतजक च आहे . सहदे िानें पतिम
तकनाऱ्र्ाचे जे दे ि कजकले त्र्ांि िूपारक, दं डक आतण करहाटक ह्ा िीन दे िांचीं नांिें आहे ि. पैकीं
िूपारक ह्मणजे सध्र्ांचें सुपारें असून, प्राचीन कालीं उत्तर कोंकणाचा बरा च भाग त्र्ांि समातिष्ट होि असे.
दं डक म्हणजे दं डकारण्र् नव्हे ; िर िूपारकाच्र्ा दक्षणेचें जें कोकण िें. हा सब्द सध्र्ां डं डाराजापुरी ककिा

दं डाराजापुरी ह्ा िब्दांि रातहले ला आहे . दं डक र्ा संृकपि िब्दाचें दं डअ हें महाराष्ट्री प्राकपि असून डं डअ

हें सौरसेनी प्राकपि आहे . आतण ह्ा दोहोंचीं डं डा ि दं डा अिी गुजराथी ि मराठी रूपें सध्र्ां तिद्यमान
आहे ि. दं डा ककिा डं डा हा िब्द कोंकणांिील ि सह्पियिांिील मूळच्र्ा लोकांचा असून त्र्ाचा अथय
डोंगरांचा उिरिा लांब फांटा असा आहे . दांड, डांड, डांग, डं ग, डु ं ग, डोंगर, डोंगरी, िगैरे िब्द

सह्ाद्रींिील कोळी लोकांि अद्याप तह प्रचतलि आहे ि. हे कोळ उफय कोल लोक सह्पििािरील मूळचे
रतहिासी असािे. दं डाराजापूर प्रांिांिून घाटानें िर चढलें ह्मणजे करहाटक प्रांि लागिो. ह्मणजे

दं डकारण्र्ािर पतिमे कडू न हल्ला आर्ांनीं समुद्रतकनाऱ्र्ानें कोंकणांिील घाटांनीं केला, हें ृपष्ट आहे . आतण

हा च मागय सोपा, सुलभ ि ृित्ल्पष्ट घषयणाचा होिा. आर्य पतिमेकडू न दतक्षणेंि कसे उिरले , त्र्ाचा हा
िपिील र्ेथें मुिाम तदला आहे . कारण, कोंकणांिील भाषेिर ह्ा उत्तरणाचा पतरणाम घडले ला आहे .
कऱ्हाडाकडू न कपष्ट्णेच्र्ा खोऱ्र्ांिून, नािकाकडू न गोदािरीच्र्ा खोऱ्र्ांिून आतण तिदभाकडू न पाइनगंगेच्र्ा

खोऱ्र्ांिन
ू , थोड्ाच ििकांि आर्ांच्र्ा दं डकारण्र्ांि कार्मच्र्ा ि भरभराटीच्र्ा िसाहिी झाल्र्ा आतण
िकपूिय १००० च्र्ा सुमारास दं डकारण्र्ाचें दं डकारण्र्त्ि ृनानमंत्तिधींि िे िढें रातहलें .
िार्ततककार कात्यायन १०००-६०० िकपू िग
बुद्धाच्र्ा पूिी कांहीं ििकें ि त्र्ाच्र्ािेळीं दं डकारण्र् कपष्ट्णा ि गोदािरी ह्ांच्र्ा खोऱ्र्ांनीं लोकांनीं

अगदीं गजबजून गेलें होिें, अिीं िणयनें बौद्ध जािकांिून आहे ि. [Foulkes, in Indian Antiquary, Vol.

XVI] िीं ृथूळ मानानें तिश्वसनीर् मानण्र्ाला कांहीं हरकि तदसि नाहीं. महरट्ट, महाराष्ट्र हें नांिसुद्धां
त्र्ाकालीं तसद्ध झाले लें असािें, असा संिर् र्ेिो. िकपूिय सहािेंच्र्ा सुमारास कात्र्ार्ननामक िै्र्ाकरण
झाला, त्र्ानें किध्र्पियिाच्र्ा दतक्षणेकडील मतहष्ट्मत् प्रदे िाचा ि नातिक िहराचा उल्लेख केला आहे .

ह्मिींची उत्पतत्त पुष्ट्कळ ज्र्ा दे िांि होिे िो दे ि मतहष्ट्मत्. मतहष्ट्मिी ही त्र्ा दे िाची राजधानी. अिाचीन
कालीं, महू , महे श्वर, िगैरे नांिांि ह्ा दे िाचें नांि ओळखूं र्ेण्र्ाजोगें आहे . सध्र्ा ह्ा प्राचीन मतहष्ट्मत्

प्रांिाला नेमाड अिी संज्ञा असून अद्याप तह ह्ा प्रांिाची उत्तम ह्मिींबिल ि हल्र्ांबिल ख्र्ाति आहे . इिकी
कीं दहापांच हजार जनािर ह्ा प्रांिांिून दरिषी बाहे रदे िांि रिाना होिें.

अनु क्रमणिका

अिोक िकपूिग ३५०

बौद्ध जािकें ि कात्र्ार्न िै्र्ाकरण ह्ांच्र्ा नंिर

दं डकारण्र्ांिील आर्यलोकांचा ि अथात् त्र्ांच्र्ा िसाहिींचा,

प्रांिांचा, ि ृथलांचा उल्लेख मगध दे िाचा ि आर्ाििाचा

चक्रििी राजा जो अिोक मौर्य त्र्ाच्र्ा तिलािासनांि झाला
आहे [िकपूिय ३५०]. त्र्ानंिर थोड्ा च अिधीनें [िकपूिय
३००]

िररुतचनामक

प्राकपि

िै्र्ाकरण

झाला.

ह्ानें

महाराष्ट्रीभाषेचें व्र्ाकरण तलहू न तिच्र्ा नांिाचा उल्लेख तह केला

आहे [िेषं महाराष्ट्रीित्]. अथात्, महाराष्ट्रदे ि त्र्ाला माहीि
होिा हें उघड आहे [िकयपूिय ३००]. िररुचीचें गोत् र्द्यतप

कात्र्ार्न होिें ित्ातप िे िढ्यािरून िो ि िार्मिककार
कात्र्ार्न एकच होिे, असें ह्मणिां र्ेि नाहीं. कारण,

अिोकाच्र्ा तिलाले खांि तनरतनराळ्र्ा तदिांकडील ज्र्ा पांचचार

प्रकारच्र्ा

प्राकपि

भाषा

र्ेिाि

त्र्ा

िररुचीच्र्ा

व्र्ाकरणांिील पैसाची िगैरे भाषांहून ककतचत् जु न्र्ा भासिाि.

अथात् िररुचीच्र्ा व्र्ाकरणांिील प्राकपि भाषांच्र्ा रूपांहून ज्र्ा

अथी अिोकाच्र्ा तिलाले खांिील प्राकपि भाषा पुरािन आहे ि,
त्र्ा अथी िार्मिककार कात्र्ार्न जर िररुतच असिा िर त्र्ाच्र्ा

प्राकपि व्र्ाकरणांिील भाषांचें रूप अिोकाच्र्ा तिलाले खांिील
प्राकपि भाषांच्र्ा रूपाहू न जु नें, तनदान त्र्ांच्र्ा सारखें िरी,

असलें पातहजे होिें. िसा ज्र्ा अथी प्रकार नाहीं त्र्ा अथी प्राकपि
भाषांचा िै्र्ाकरण जो िररुतच िो कात्र्ार्न िार्मिककाराहू न

तनराळा असून अिोकानंिरचा असािा असें ह्मणणें भाग पडिें.

बुद्धा्या तनिाणानंिर ३०० िें िषांनीं पालीिै्र्ाकरण जो
कच्चा’-यनो िो झाला, असें व्हानसंग म्हणिो. बुद्ध िकपूिय ५६१
ि ८० व्र्ा िषी िारला ि ६०५ ि तनिाणांि त्र्ानें आपल्र्ा

िर्ाच्र्ा ३६ व्र्ा िषी प्रिेि केला. ह्मणजे पालीिै्र्ाकरण जो
कच्चायनो िो िकपूिय ३०५ च्र्ा सुमारास हर्ाि होिा.
पालीिै्र्ाकरण ि प्राकपििै्र्ाकरण जर एक च व्र्त्क्ि असेल,
िररुणच कात्यायन िकपू िग ३००

िर महाराष्ट््याणि प्राकपि भाषांचें व्र्ाकरण रचणारा िररुणच
कात्यायन ककिा कच्चायनो िकपूिय ३०० ि होिा ि िो
अिोकानंिर (िकपूिय ३५०) झाला. िार्ततककार कात्यायना

(िकपूिय ६००) ला झिध्य पियिाजिळील मणहष्ट्मत दे िाच्र्ा ि
नातिक िहराच्र्ा पलीकडे िणक्षिापथांतील दे िांची मातहिी

नव्हिी. िार्ततककार कात्यायन जर अिोकानंिर झाला असिा
िर दतक्षणेंिील पांड् िगैरे दे ि त्र्ानें उल्लेतखले असिे; कारण
अिोकानें िे उल्लेतखले आहे ि. िे व्हां कात्यायन िार्ततककार

कात्यायन (िकपूिय ६००-७००) ि पाली ि इिर प्राकपि िकपू िग
३०० भाषांचा िै्र्ाकरण जो िररुणच कात्यायन ककिा कच्चायनो
(िकपूिय ३००) िो, हे दोन तभन्न व्र्त्क्ि तभन्न काळीं झाले , हें
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उघड आहे . पिंजतल “िाररुचं काव्र्ं” ह्मणून जो उल्लेख करिो

िो ह्ा प्राकपि िै्र्ाकरणाच्र्ा नांिाचा करिो ककिा िार्मिककार
कात्र्ार्नाचा करिो, िें ृपष्ट करण्र्ास सध्र्ां साधन नाहीं.
पतंजणल िकपूिग २२५

बौद्धधमातभमानी

प्राकपििै्र्ाकरण

अिोक

िररुतच

(िकपूिय

कात्र्ार्न

३५०)

[िकपूिय

ि

३००],

ह्ांच्र्ानंिर भाष्ट्र्कार पिंजतल [िकपूिय २२५] झाला. पतंजणल

ह्ानें तिदभय, अपरान्ि, आंध्र, पांड्, केरल, िगैरे दतक्षणेंिील
अनेक प्रांिांचीं िकपूिग ि लोकांचीं नांिें तनदे तिलीं आहे ि. ह्ाचा
काल लक्ष्र्ांि घेिां, असा तनदे ि होणें अपतरहार्य होिें. परंिु,

त्र्ाच्र्ा ग्रंथांि महाराष्ट्राचा नामतनदे ि आले ला आढळळा नाहीं.

ित्ातप, ित्पूिय जो िररुतच त्र्ानें आपल्र्ा प्राकपि व्र्ाकरणांि
महाराष्ट्री भाषेचा उल्लेख केला असल्र्ामुळें, महाराष्ट्रदे िाचा

उल्लेख त्र्ा िब्दांि गर्मभि आहे . अिोकानें रात्ृटक ककिा ररक

असा उल्लेख रट्टांचा, पेटेतनक असा उल्लेख पैठणच्र्ा लोकांचा,
अपरान्ि असा उल्लेख उत्तर कोंकणांिील लोकांचा, भोज असा
उल्लेख अिाचीन िैदभािील लोकांचा, ि सतिर् असा उल्लेख
कपष्ट्णािीरीर् लोकांचा केला आहे .

महाराष्ट्री भाषेचा प्रारं भ िकपूिग १०००–७००
⬤ २६. र्ेणेंप्रमाणें िररुतच कात्र्ार्नाच्र्ा िेळेपासून [िकपूिय ३००] महाराष्ट्री भाषेचा उल्लेख

नामतनदे िानें झाले ला साधार सांपडिो. िररुचीनें महाराष्ट्री भाषेचें व्र्ाकरण रचलें , ह्मणजे िी भाषा
त्र्ाच्र्ापूिी व्र्ाकरणरचनेच्र्ा र्ोग्र् होण्र्ास दोनचार ििकांचा िरी अितध पातहजे. ह्मणजे िकपूिय ७००

च्र्ा सुमारास, अथिा साक्र्मुतन बुद्धाच्र्ा िेळेपर्ंि आपण र्ेऊन ठे पलों. त्र्ा सुमारास महाराष्ट्री भाषेचा
प्रारंभ झाला असािा. भाषेच्र्ा नांिांि दे िाच्र्ा ि लोकांच्र्ा नांिांचा समािेि प्रार्ः होिो च होिो.

दं डकारण्र्ांि आर्ांनीं िकपूिय १५०० पासून १००० पर्ंि िसाहि केली आतण िसाहि करिांना ि नंिर

ृिाृथर् तमळाल्र्ािर िकपूिय ७०० च्र्ा सुमारास महाराष्ट्री भाषा तितिष्ट रूपानें भासूं लागली. पुढें िकपूिय
३०० च्र्ा सुमारास तिला िररुतच हा व्र्ाकरणकार तमळाला. र्ेथपासून ह्मणजे िकपूिय ३०० पासून िकोत्तर
२०० पर्ंि ह्मणजे ५०० िषे महाराष्ट्रीचीं अत्र्ंि भरभराटीचीं गेलीं. त्र्ांचा िपतिल खालीं दे िों.

मौयग ४००-२५०. िु ंग ि काण्िायन २ ०-१५०; णिक्रमाणित्य िकपूिग १३५; िातिाहन उफग
िाणलिाहन िक०; णजिंत महाराष्ट्री ि मे लेली संस्कृत भाषा; पणहला काणलिास संित् २० - संित्
११५; तत्कृत ग्रंथ; गाथासप्तितींत काणलिासाचा उल्लेख; काश्मीरचा प्रिरसेन णिक्रम संित्
११५-१४५
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मौयग ४००-२५०. िु ंग ि काण्िायन

⬤ २७. चंद्रगुप्िमौर्ाचा ककिा अिोकमौर्ाचा िंि िकपूिय

२५० च्र्ा सुमारास समाप्ि झाला. िदनंिर, िु ग
ं ांचे राज्र् सुरू झालें .

२ ०-१५०.

त्र्ांना

एकीकडे

सारून

काण्िार्न

नामक

ब्राह्मण

राजांनीं

सारपटाज्र्ाची पेििाई केली.(िक-पूिय २००). ह्ा काण्िार्नांचा

पराभि तसमुख िाििाहनानें केला (िकपूिय १५०); ि सारपटाज्र्
चालतिण्र्ाचा आि घािला. ह्ा सुमारास ककलगांनीं ककलगांि ि

िकांनीं पंजाबांि राज्र्ें ृथातपलीं. कालान्िरानें िकांनीं आपल्र्ा
णिक्रमाणित्य िकपूिग १३५

राज्र्ाचा तिृिार माळव्र्ांि उज्जनीपर्ंि नेऊन, सिय आर्ाििय

िकमर् करण्र्ाचा प्रसंग आतणला. िे व्हां, िकपूिय १३५ च्र्ा सुमारास

उज्जनीस तिक्रमातदत्र् नामेंकरून एक अलौतकक िीरराजा उत्पन्न
झाला आतण त्र्ानें िकांचा मोठा पराभि केला. िे व्हांपासून

तिक्रमसंित् सुरू झाला. िकांची उचलबांगडी र्द्यतप माळव्र्ांिून
झाली, ित्ातप अपरान्िांि (नात्ृि परः अंिः प्रांिः र्ृमात्

[सेिुबंध,

उच्छिासक ७, श्लोक ४३, रामदासकपि टीका:–“अन्िः प्रान्िेऽत्न्िके नािे ृिरूपे च
मनोहरे ॥”]

िातिाहन उफग िाणलिाहन िक०

= ज्र्ाच्र्ापलीकडे प्रांि नाहीं, समुद्र आहे िो दे ि) ि

अपरान्िाजिळील जु न्नर िगैरे घाटािरील प्रांिांि त्र्ांची तचकाटी

कांहीं काल (सुमारें पन्नास िषे) होिी. िी तचकाटी तिक्रमसंित् १३५

ि ि इ. स. ७८ ि एका िाििाहन राजानें िकांचा पूणय पराभि करून

कार्मची सोडतिली. ह्ा िेळेपासून िाििाहनसंित् सुरूं झाला.
िकांचा प्रचंड ि प्राणघेण्र्ा पराभि करणाऱ्र्ा ह्ा दोन्ही पराक्रमी
िीरराजांचा गाथासप्िििींि उल्लेख आला आहे . िो असा:[महाराष्ट्री]

संिाहणसुहरसिोतसएण दे न्िे ण िुह करे लक्खम् ।

चलणेण तिक्कमाइत्तचतरअँ अणुतसत्क्खअं तिृसा ॥६४॥
[संृकपि]

गाथासप्िििी-ििक ५.

संिाहनसुखरसिोतषसेन ददिा िि करे लाक्षाम्(अथिा लक्षम्) ।

चरणेन (अथिा चलनेन) तिक्रमातदत्र्चतरिं अनु तितक्षिं िृर्ाः ॥
[महाराष्ट्री]

आिण्णाइँ कुलाइं दी त्व्िअ जाणत्न्ि उण्णइं णेउम् ।

गोरीअ तहअअदइओ अहिा सालाहण णतरन्दो ॥६७॥
[संृकपि]

गाथासप्िििी–ििक ५.

आपन्नातन (ककिा आपणातन) कुलातन िािेि जानीि उन्नकि नेिुम् ।
गौर्ा हृदर्दतर्िोऽथिा िाििाहननरेन्द्रः ॥६७॥
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गाथासप्िििी ऊफय ७०० गाथांचा संग्रह हाल साििाहनानें केला, असें सप्िििीच्र्ा पतहल्र्ा

ििकाच्र्ा तिसऱ्र्ा गाथेंि हाल ृििः च तलतहिो. अथात्, हाल साििाहनाच्र्ा पूिी झाले ले हे तिक्रमातदत्र्
ि साििाहननरें द्र असले पातहजेि. पैकीं, िकपूिय १३५ व्र्ा िषी िकातद म्ले च्छांचा ज्र्ानें कोरुर र्ेथें

पराभि केला आतण ज्र्ाच्र्ा नांिानें तिक्रमसंित् नमयदेच्र्ा उत्तरे स प्रचतलि झाला, िो च हा तिक्रमातदत्र्
असािा. आतण िकर्िनपल्हिातद म्ले छांचा पराभि करून गोब्राह्मणांचा प्रतिपाल करणाऱ्र्ा अिा कोण्र्ा
िरी िाििाहनकुलोत्पन्न राजाचा उल्लेख साििाहननरें द्र र्ा नांिानें गाथेंि केले ला असािा. िाििाहन

आतण िािकर्मण हे दोन िब्द एका च अथाचे िाचक असल्र्ामुळें, िार्ुपुराणांि तिसरें ज्र्ाचें नांि र्ेिें िो
िािकर्मण हा साििाहननरेंद्र असेल. नाणेघाटांि ह्ांचे तचत् तदले लें आहे . ह्मणजे िक ० नंिर हाल झाला
ि त्र्ाच्र्ापूिीच्र्ा तिक्रमातदत्र् ि िाििाहन ह्ा दोन पराक्रमी िीरपुरुषांचा उल्लेख त्र्ानें संग्रह केले ल्र्ा

गाथांिून र्ेिो. हा हाल प्राकपि भाषांचा मोठा भोक्िा होिा. तपटसयननें बुंदीहू न आतणले ल्र्ा गाथासप्िििीच्र्ा
प्रिीची समात्प्ि र्ेणेंप्रमाणें तदली आहे (Peterson’s 3rd Report):—

‘‘राएण तिरइआए कुन्िलजणिअइणेण हाले ण ।
सत्तसई अ समत्तं सत्तममज्झासअं एअम् ।।

इति सप्िम ििकम् । इति श्रीमत्कुन्िलजनपदे श्वर प्रतिष्ानपत्तनाधीि ििकणोपनामक िीतपकणात्मज
मलर्ििीप्राणतप्रर्

कालापप्रिियकिियिमयधीसख

मलर्ित्र्ुपदे िपत्ण्डिीभूि

त्र्क्िभाषा.

त्र्ृिीकपिपैिातचकपत्ण्डिराजगुणाढ्यतनर्ममिभृमीभिदबपहत्कथाितिष्टसप्िमांिािलोकनप्राकपिातदिाक्र्ं
-चकप्रीि

कतिित्सल

हालाद्युपनामक

श्रीसाििाहननरें द्रतनर्ममिा

िु तचरसप्रधाना काव्र्ोत्तमा सप्िित्र्िसानमगात् ।।”

तितिधान्र्ोत्क्िमर्प्राकपिगीगुंतफिा

ह्ा समाप्िींिील हकीकि पूियपरंपरागि (कथासतरत्सागरसदृि) आले ली असून तिश्वसनीर्

तदसिे . हींि महाराष्ट्री, मागधी, िौरसेनी, पैिाची ि अपभ्रंि अिा पांच भाषांिर प्रेम ठे िणारा हाल राजा

होिा, असें ह्मटलें आहे . कािंत्व्र्ाकरणाचा प्रिियक ििगिमग ि बपहत्कथा पैिाचींि तलतहणारा गुिाढ्य
ह्ाच्र्ा पदरीं होिे असें तह ह्मटले आहे . परंिु, ह्ा बाहे रच्र्ा तिफारसी झाल्र्ा. खु ि गाथासप्िििींि प्राकपि
भाषांिरचें आपलें प्रेम हालानें र्ेणेंप्रमाणें कटाक्षानें व्र्क्ि केलें आहे :—
(महाराष्ट्री)

अतमअं पाअडकव्िं पतढउं सोउं अ जे ण आणत्न्ि ।

कामृस ित्तित्न्िं कुणत्न्ि िे कहँ ण लज्जत्न्ि ।।२।।
(संृकपि)

गाथासप्िििी – ििक १

अमपिं प्राकपिकाव्र्ं पतठिुं श्रोिुं च र्े न जानत्न्ि ।
कामृर् ित्त्िकचिां कुिंत्न्ि िे कथं न लज्जन्िे ।।

णजिंत महाराष्ट्री ि मे लेली संस्कृत भाषा

ह्ा गाथेंि प्राकपिकाव्र्ाला हाल अमपि ह्मणजे तजिंि ह्मणिो. अथात्, संृकपिकाव्र्ाला िो मपि

ककिा मेलेलें समजिो हें उघड आहे .

अनु क्रमणिका

महाराष्ट्रींि कोयितध गाथा आमच्र्ापूिी झाल्र्ा होत्र्ा असें तह हा राजा नमूद करिो :[महाराष्ट्री]
सत्त सिाइं कइिच्छले ण कोडीअ मज्झआरत्म्म ।
हाले ण तिरइआइं सालं काराणँ गाहाणम् ।।३।।
[संृकपि]

गाथासप्िििी–ििक १

सप्िििातन कतिित्सले न कोटे मयध्र्े ।

हाले न तिरतचिातन सालं काराणं गाथानाम् ।।:
ह्मणजे िकपूिय ७०० पासून िक ० पर्ंि महाराष्ट्रींि तिृिपि सारृिि तनमाण झालें होिें, असें हाल

ह्मणिो. गाथासप्िििींि (तनणयर्सागरी) तदले ल्र्ा किींची र्ादी पातहली ह्मणजे हालाचें तिधान
अतििर्ोक्िीचें नसून तनव्िळ र्थाथय होिें, असें तदसून र्ेिें.

गाथासप्िििींि हालानें ृििःच्र्ा बऱ्र्ा च गाथा ि णिक्रमराजाची एक गाथा (२/३४) तदली आहे .

हा तिक्रमराजा बहु िः प्रतसद्ध तिक्रमातदत्र् असािा. ह्ा च सुमाराला ‘‘सेिुबध
ं ’’ नामक सिोत्कपष्ट प्राकपि
काव्र्ाचा किा जो काणलिास िो झाला. प्रिरसेन राजानें काव्र् रचलें ि कातलदासानें िें सुधारलें , असें ह्ा
काव्र्ाच्र्ा पतहल्र्ा उच्छिासकाच्र्ा निव्र्ा गाथेंि ह्मटलें आहे .
[महाराष्ट्री]

अतभणिराआरद्धा चुक्कक्खतलएषु तिहतडअपतरट्टतिआ ।

मे तत्त व्ि पमुहरतसआ तणव्िोढु ं होइ दु क्करं कव्िकहा ।।९।।
[संृकपि]

अतभनिराजारब्धा च्र्ुिृखतलिे षु तिघतटिपतरृथातपिा ।
मैत्ीि प्रमुखरतसका तनिोढु ं भिति दु ष्ट्करं काव्र्कथा ।।

पणहला काणलिास संित् २० - संित् ११५
राजिरंतगणींि तलतहल्र्ाप्रमाणें प्रिरसेन कतलिषय ३१५९ ि राज्र्ािर आला. त्र्ािेळीं िो

अतभनिराजा ह्मणजे गादीिर निीन आले ला राजा असिांना, त्र्ाने सेिुबध
ं नामक प्राकपिकाव्र् आरंतभलें

आतण कातलदासाकडे सुधारण्र्ास तदलें . असलें श्रीमंिांचें काव्र् सुधारून आद्यन्ि सारख्र्ा र्ोग्र्िे चें करणें

जन्मापासून मरे पर्ंि तमत्त्ि अबातधि ठे िण्र्ाप्रमाणें च अिघड आहे , अिी कातलदासानें उत्कपष्ट उपमा
र्ोतजली आहे . कतलिषय ३१५९ म्हणजे तिक्रमसंित् ११५ र्ेिो.
तत्कृत ग्रंथ

अनु क्रमणिका

१ अतभज्ञानिाकुंिल, २ तिक्रमोियिी ि ३ मालतिकात्ग्नतमत्, हीं िीन संृकपिप्राकपि नाटकें ह्ा

कातलदासाचीं होि. पैकीं, भेळिाचा राजा अत्ग्नतमत् आतण मालतिका ह्ांचें ऐतिहातसक िपत्त ह्ा

कातलदासाला समीपिर असून, िें त्र्ाच्र्ा नायकले चा तिषर् होण्र्ाजोगें होिे . तिक्रमोियिींिील राजा
तिक्रम ऐतिहातसक तिक्रमातदत्र्ाचें काव्र्रूपक असण्र्ाचा संभि आहे . अतभज्ञानिाकुंिल तह ह्ा च
कातलदासाचें असािें, असें त्र्ांिील िु द्ध सौरसेनीिरून िाटिें, मे घदू ि जर ह्ाचें च असेल िर
एित्समकालीन जो अश्वघोष त्र्ानें त्र्ाची नक्कल केली असेल. मग, एिढें मात् कबूल करािें लागेल कीं,
तदङ्नागानां पतथ पतरहरन् ृथूल हृिािले पान् ।
ह्ा ओळींिील तदङ्नाग िब्द बुद्धधमानुर्ार्ी पांचव्र्ा ििकांिला जो तदङ्नाग त्र्ाचा िाचक

नसून, इिर िब्दांप्रमाणें सहज िे थें पडला आहे आतण तदङ्नाग बौद्धािीं त्र्ा िब्दाचा संबध
ं जोडण्र्ांि
टीकाकरांनीं केिळ पदरची मखलािी केले ली आहे . परंिु, मतल्लनाथाची मातहिी इतिहाससमर्मथि आहे असें

मानलें िर, हें मेंघदू ि काव्र् तदङ्नागाचा समकालीन जो दु सरा कातलदास त्र्ाच्र्ा पदरीं बांधािें लागेल ि
अश्वघोषाचा नक्कल्र्ा त्र्ाला ठरिािा लागेल. कतनष्ट्कानें जमतिले ल्र्ा बुद्धमंडळांि असणारा हा अश्वघोष
कतनष्ट्काच्र्ा [संित् ० (Fleet) पासून संित् ३४० (भांडारकर)] कोणत्र्ा तह काळांि असला, ित्ातप ह्ा
पतहल्र्ा कातलदासाच्र्ा काळाला अिरोध होि नाहीं.
गाथासप्तितींत काणलिासाचा उल्लेख
काश्मीरचा प्रिरसेन णिक्रम संित् ११५-१४५
गाथासप्िििींि १-२१, १-६८ ह्ा दोन गाथा कातलराअ ि कालइि ह्ा प्राकपि नांिांिर आहे ि. त्र्ा

कातलदासाच्र्ा असाव्र्ा, असा बळकट संिर् र्ेिो. इिकें च कीं कातलदास असें नांि नाहीं. परंिु,

‘ज्ञानदे ि’ बिल ‘ज्ञानराज’ असा पर्ार् र्ोजण्र्ाची चाल फार पुरािन आहे , हें लक्ष्र्ांि घेिलें असिां,
कातलराज ह्मणजे कातलदास असण्र्ाचा संभि आहे . कातलदासाचा आश्रर्दािा जो प्रिरसेन त्र्ाच्र्ा तह
कांहीं गाथा सप्िििींि तदल्र्ा आहे ि.

इिर अनेक किींचा उद्धार गाथासप्िििींि झाले ला मागें सांतगिला च आहे .

िकसंित् िक, यिन, पारि, खि, खरोष्ट िगैरे म्ले छांनीं स्थापले ला नाहीं; िकसंित् धमगकृत्यांत
योजतात, तस्मात् तो म्ले छ नाहीं; िक िब्िाचे िोन अथग; सात=साफ
⬤ २८. िकपूिय १५० पासून िकोत्तर १५० पर्ंि ३०० िषे राज्र् करणाऱ्र्ा ह्ा िाििाहनांच्र्ा

अमदानींि महाराष्ट्री भाषेचा अत्र्ंि उत्कषय झाला. उत्कषाचें कारण िाििाहनांचा पराक्रम ि राज्र्तिृिार
होर्. पराक्रमाचें तचन्ह िाििाहनांनीं ृथातपले ला िाकसंित्सर असून, राज्र्तिृिाराचें ृमारक महाराष्ट्री
भाषेचा उपर्ोग इिर भाषांना मागें सारून सिय भारििषांि ग्रंथले खनांि होऊं लागला, हें होर्.

िाकसंित्सर िक नांिाच्र्ा म्ले छ लोकांनीं ृथातपला, असा भांडारकरातद तििानांचा समज आहे . परंिु, िो
तनराधार आहे , असें खत्ीनें म्हणिां र्ेण्र्ास प्रमाणें आहे ि.

अनु क्रमणिका

(१) प्रथम, धमयकपत्र्ांि म्ले छांनीं ृथातपले ला काल भारििषांि कधीं तह मान्र् झाला नाहीं ि होणार

नाहीं. फसली, अरबी, तहजरी, जलाली, इसिी िगैरे अनेक सन र्ेथें आगंिुकांनीं सुरू केले , परंिु,
धमयकपत्र्ांि त्र्ांपैकीं एकाचा तह प्रिेि झाला नाहीं. िाकसंित्सराचा ज्र्ाअथी धमयकपत्र्ांि प्रिेि झाले ला

आहे , त्र्ाअथी हा संित्सर म्ले छांनीं सुरू केले ला नसला पातहजे, हा तनिर्. (२) िककालाचा Vonones
मूलोत्पादक धरला असिां, कतनष्ट्काला इसिी २८३-३०६ ि ढकलािा लागिो. कतनष्ट्काला इसिी ३०० ि
आतणला ह्मणजे इसिीच्र्ा पतहल्र्ा ििकांिील अश्वघोषाला इसिी ३०० ि ओढािा लागिो. परंिु,
व्हानसंग, तचनी संर्ुक्िरत्नाकार, Record of Indian Patriarchs, िगैरे तचनी ग्रंथांि कतनष्ट्काचें

अश्वघोषािीं समकालीनत्ि प्रख्र्ातपले लें आहे (Takakusu on िसुबंधु, in J. R. A. S. for 1906). िे व्हां,
कतनष्ट्काला इसिीच्र्ा प्रारंभाच्र्ा जिळ नेणें जरूर आंहे, अथांत्. व्होनोतनस िककालोत्पादक होऊं िकि

नाहीं. (३) Maues ि Gondophares हे समकालीन होिे . पैकीं, Maues िक होिा ि Gondophares
पारद (Parthian) होिा. ह्ा दोघांनीं कालगणना िककालानें केली, असें भांडारकरांचें ह्मणणें आहे . र्ेथें
असा तिरोध र्ेिो कीं, पारद िकांचा नार्नाट करणारा असून िकांचा च काल कसा चालिील ? आपला

काल सुरू करील. िे व्हां Maues ि Gondophares ज्र्ा कालानें गणना करिाि, िो भारििासी तिसऱ्र्ा च
कोणािरी चक्रििी ि पराक्रमी राजाचा असला पातहजे. िो बहु िः तिक्रमसंित् असािा (Fleet, J. R. A. S.
for 1906). (४) िकसंित् नमयदेच्र्ा दतक्षणेस प्रचतलि आहे ि उत्तरे स तिक्रमसंित् आहे . असें असून उत्तर
कहदु ृथानांि मथुरा, साकेि िगैरे ृथलीं राज्र् करणारे म्ले छ िकसंििाचा उपर्ोग करीि, असें ह्मणणें

िृिुत्ृथतितिरोधक होिें. प्रार्ः म्ले छ लोक ज्र्ा प्रांिांि जाि त्र्ा प्रांिांि प्रचतलि असले ला काल प्रथम
र्ोजीि. जसें, इंग्रज िीसचाळीस िषांपूिी फसली ककिा तहजरी सनानें कहदु ृथानांि कालगणना करीि.

िक, पारद, र्िन, िगैरेंचीं राज्र्ें कहदु ृथानांि फार िषे न तटकल्र्ामुळें, त्र्ांना आपले सन (असले च िर)
इकडे प्रचतलि करण्र्ाला प्रार्ः अितध ि ृिाृथर् सांपडलें नाहीं. म्ले छ लोकांनीं िक काल ृथातपला

नसािा, असें म्हणण्र्ास हीं इिकीं तिरोधी कारणें आहे ि. आिां िककाल िाििाहन राजांनीं नमयदेच्र्ा
दक्षणेस ृथातपला, ह्ा तिधानाला पोषक अिीं कारणें दे िों :िकसंित् धमगकृत्यांत योजतात, तस्मात् तो म्ले छ नाहीं.
िक िब्िाचे िोन अथग
सात = साक
(१) अत्र्ंि बलित्तर कारण हें कीं, म्ले छांनीं सुरू केले ला कोणिा तह काल कहदू लोकांच्र्ा

धमयकपत्र्ांि ग्राह् धरला जाणें केिळ अिक्र् आहे . अथात्, िककाल ज्र्ाअथी धमयकपत्र्ांि ग्राह् धरला

जािो, त्र्ाअथी िो कोणा िरी कहदू राजानें ृथातपले ला काल आहे . (२) र्ुरोतपर्न ि आतिर्ातटक तििान

लोक िक ह्ा िर्थी िब्दानें चकले ले आहे ि. िक ह्मणजे म्ले छ असा एक अथय सियत् मान्र् आहे . परंिु िक
र्ा िब्दाच्र्ा दु सऱ्र्ा अथाकडे बहु िेकांनीं कानाडोळा केला आहे . दु सरा अथय हा. िक ह्मणजे िाििाहन

अथिा िालिाहन राजे, अथिा त्र्ा राजांपक
ै ीं कोणी िरी एक प्रख्र्ाि िककिी ककिा कालकिी व्र्त्क्ि.
नाणेघाटांिील पांडिले ण्र्ांि जीं सहा सनाम तचत्ें कोरले ली आहे ि त्र्ांि ‘‘कुमारो हकु तसतर’’ हें एका
राजपुत्ाचें नांि आहे . हा हकु िब्द सकु िब्दाचें च (स चा ह होऊन) दु सरें रूप आहे . असा स चा ह

आंध्रभपत्र्ांच्र्ा दु सऱ्र्ा एका नांिांि झाले ला आहे . िार्ुपर
ु ाणांिल्र्ा र्ादींिील साििें नांि ‘‘हाला’’ चें आहे .
हें नांि ‘साल’ असें तह प्रतसद्ध आहे . ह्ा ‘‘साला’’ चें च संृकपि ‘‘िाल’’ होऊन, ‘‘िालो हालनपपेतपच,’’ असें
तत्कांडिेषांि रूप आले लें आहे . दे िीनाममालें ि ‘‘सालाहणत्म्म हलो’’ असें सातद रूप र्ेिें. िात्पर्य, स ि ह
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र्ा उच्चारांची अदलाबदल आंध्रभपत्र्ांच्र्ा ले खांि होिे . हा सकु ककिा हकु राजपुत् मोठा पराक्रमी
असल्र्ामुळें, त्र्ाची मूर्मि इिर पराक्रमी स्त्रीपुरुषांबरोबर नाणेघाटांि कोरले ली आहे . ह्ा सािकर्मणपुत् सकु

राजपुत्ािरून सकुसंित्सर सुरू झाला. सकु हें रूप (१) िक १०४९ िील तिलारांचे िारपटपट (JBBRAS

for 1904), (२) िक ११९५ िील पंढरपुरच्र्ा चौऱ्र्ािीच्र्ा तिलाले खांि सहासािदां (ग्रंथमाला), (३) िक
१२३३ िील चोख्र्ामेळ्र्ाच्र्ा तिलाले खांि (ग्रंथमाला), (४) िक १२८९ िील नागांि र्ेथील तिलाले खांि

(ग्रंथमाला), िक १३१९ िील मठ र्ेथील तिलाले खांि (म. इ. सा. खंड ८, प्रृिािना, पपष् ३३), ि इिर
अनेक ृथलीं आले ला(लें ) आहें . (३) अिोकाच्र्ा िेळीं दतक्षणेंि रट्ट, सत्त, आंध्र ि भोज असे पतिम,
दतक्षण, पूिय ि उत्तर तदिेस क्षतत्र् िसाहि करून ि अनार्य लोकांना कजकून होिे . त्र्ांपैकीं, सतिर् ककिा

सत्त ककिा सतलर् म्हणून जे क्षतत्र् होिे त्र्ांचेंच नांि साििाहन र्ा िब्दांिील ‘साि’ र्ा अिर्िांि दृष्टीस
पडिें. ह्ा ‘साि’ िब्दाचीं दोन रूपें असि; एक साल ि दु सरें साक. साक (ककिा सक) रूप मढरीपुि

सकसेन (संृकपि िकसेन) ह्ा नांिांि गोचर होिें. नाणेघाटांिील सहा तचत्ांि एका तचत्ाचें नांि

‘‘महारठी’’ आहे . ह्ा रठी ककिा रट्टाची मदि घेऊन सत्त ककिा साि ककिा साल ककिा साक र्ांनी म्ले छांचा
पराभि केले ला आहे . हा ‘सतत्तअ’ िब्द ित्क्िक, सतत्तअ अिा परंपरे नें उदभिले ला आहे .
(१)

िक्ि = सत्त = साि = साल

( संृकपि िाल, संृकपि अपभ्रंि िातल )

(२)

िक्ि = सक्क = साक

{

मुक्ि =मुक्क, मुत्त

संृकपि िाक, िाक हें तििेषण समजून त्र्ाचें मूळ
प्रकपति िक, अिीं अज्ञ संृकपिज्ञांची व्र्ुत्पतत्त.

रक्ि = रत्त, रग्ग
िगैरे क्ि ची त्त ककिा, क्क अिा अंिाचीं दु हेरीं रूपें महाराष्ट्रींि ि महाराष्ट्रींच्र्ा अपभ्रंिांि होिाि.
(३) साल (िपक्षतििेष) िपक्षाला महाराष्ट्रांि साक, साग म्हणण्र्ाचा पतरपाठ पुरािन आहे .

डोंगरािरील लोक िर साक असा च उच्चार करिाि. ह्मणजे ल चा क महाराष्ट्रींि ि मराठींि होिो.
िािपणय ककिा सप्िपणय = साििण्ण ककिा सत्तिण्ण = साििाण = साअिाण = साकिाण = सागिाण.
(४) पुराणांि तह परंपरा अिी च सांतगिली आहे .

िाििाहन राज्र्ाच्र्ा जन्मापासून िातलिाहन िककाल सुरू झाला अिी पौरातणक परंपतरि मातहिी आहे .
ज्र्ोतिषांची तह परंपतरि मातहिी अिी च आहे . मुहूिंमाियडाच्र्ा िेिटीं
रर्ंकेंद्रपतरतमिे िषे िातलिाहनजन्मिः ॥
असा

उल्लेख

आहे .

अच्र्ुिरार्ाच्र्ा

हतरहर

र्ेथील

िक

१४६०

िील

तिलाले खांि

‘‘िातलिाहनतनणीििकिरुषक्रमागिे ’’ असे िब्द आहे ि. ‘‘िातलिाहनापासून ह्मणजे िातलिाहन राजाच्र्ा

जन्मापासून तनघणाऱ्र्ा’’ असा ‘‘िातलिाहनतनणीि’’ ह्ा समृिपदाचा अथय आहे . मजजिळ िि ४१० िील
िारपटपटांि ‘‘साळीिान सक’’ असे िब्द आहे ि. गुजयरराजा दु सरा दड्ड र्ाच्र्ा ले खांि ३८० ही िकसंित्सरानें
च गणना केले ली आहे . िात्पर्य, िक हें कहदु राजाचें नांि आहे , अिी भािना ि ृपष्ट मातहिी परंपरे नें ह्ा
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दे िांि आहे . ज्र्ाच्र्ा जन्मापासून ही कालगणना सुरूं झाली, िो बहु िः कुमार हकु अथिा सकु साििाहन

असािा. साििाहनसकिरुस महणजे िाििाहनिंिांिील िक अथिा सक अथिा सकु अथिा हकु
राजपुत्ाच्र्ा ककिा राजाच्र्ा जन्मापासून धरले लें िषय.

क्षिप िब्ि फारसी नाही; क्षिपणत िब्ि ब्राह्मिांत ि संणहतेंत येतो; क्षिपणत िब्ि सी-यू-कीं त
येतो.
⬤ २९. िककाल, िाककाल, िकनपपकाल, िाििाहनिककाल, िातलिाहन िक, सकु, संके,

िाके, साळीिान सके अिा नाना रूपांनी हा काल उल्लेतखले ला सांपडिो ि ही सिय रूपें िक्ि ह्ा मूळ
िब्दाचे अपभ्रंि आहे ि. दतक्षणेकडील लोक कपष्ट्णेंि ककिा गोदें ि ृनान करिांना परम श्रद्धे नें

“िातलिाहनिका” चा जो उच्चार करिाि, िो पतित् ि अम्ले च्छ आहे , अिा समजु िीनें करिाि. सोंिळ्र्ांि
ि धमयकपत्र्ांि म्ले च्छ िब्द उच्चारण्र्ाची तकळस कहदु लोकांना फार प्राचीन काळापासूनची आहे . [िृमात्
ब्राह्मणेन न म्ले तछिैि] िी चाल िकनामक म्ले छांच्र्ा

क्षतणक अमदानींि त्र्ांनी सोडली असेल, हें

कालत्र्ी तह संभक्ि नाही. िकसाल म्लें छृथातपि नाही, कहदु ृथातपि आहे , एिढें गपहीि धरून पुढें

चालण्र्ास, हें एक च कारण बस आहे . परंिु, आर्ांचा ि म्ले छांचा बेटीव्र्िहार होि असे, आर्य धमयकपत्र्ांि

म्ले छकाल र्ोजीि, िगैरे बाटे तगरीच्र्ा कल्पना पसरतिण्र्ांि भूषण मानणाऱ्र्ा िोधकांना असले तिपरीि
अपतसद्धान्ि फार च गोड िाटिाि, असें तदसिें. अपतसद्धान्िांना पोषक असा दु सरा एक असाःच िब्द आहे .
िो िब्द “क्षत्प” हा होर्. डा. भांडारकर हा िब्द Persian
क्षिप िब्ि फारसी नाही

[?]

‘Satrap’ िब्दापासून संृकपिांि ‘क्षत्प’ र्ा रूपानें आला, असें

ृिच्छ सांगिाि. (History of Dekkan, Section V). Persian
म्हणजे Modern Persian िर नव्हे च. िे व्हां Persian म्हणजे Old

Persian असा डाक्टरांचा गर्मभिाथय असािा. Modern Persian

इसिीच्र्ा १० व्र्ा ििकापासून आिापर्ंिची समजण्र्ाची चाल
आहे ; ि Old Persian चिथर्ा ििकापासून दहाव्र्ा ििकापर्ंिची
फारसी भाषा, असा संकेि आहे . त्र्ापूिी पाल्हिी, आिेृिी िगैरे

क्षिपणत िब्ि ब्राह्मिांत ि संणहतेंत भाषा होत्र्ा. त्र्ांि हा िब्द ‘षोइत्पैति’ अिा रूपानें र्ेिो. परंिु, हा
येतो.

िब्द िैतत्तरीर् संतहिेंि ि ब्राह्मणांि (िैतत्तरीर् संतहिा, प्रथमकांड,
अष्टमप्रपाठक, अनु िाक १४ ि िैतत्तरींर् ब्राह्मण प्रथमकांड, षष्टः
प्रपाठकः) “क्षत्णां क्षत्पतिरतस”, “क्षत्ाणां क्षत्पतिरसीत्र्ाह ।

क्षत्ाणामे िैनं क्षत्पकि करोति ।” िगैरे ृथलीं आिेृत्र्ाच्र्ा पूिीपासून
र्ेि

आहे . िे व्हां हा िब्द फारिींिून ककिा आिेृिींिून उसना

घेिले ला नाही; मूळ संृकपिांिला च आहे . संृकपिांिून आिेृिींि
उसना घेिला असण्र्ाचा संभि मात् जाृि आहे . क्षत्पति िब्द

पंजाब ि अफगातणृथान ह्ा प्रान्िांि बोलल्र्ा जाणाऱ्र्ा पैिाची
उच्चारांि सत्प, सत्पति, असा होऊन “सत्प” अिा रूपानें ग्रीक,

क्षिपणत िब्ि सी-यू-कीं त येतो.

पल्हि िगैरे लोकांि प्रचतलि झाला. क्षत्प ि महाक्षत्प र्ा िब्दांची
अिी परंपरा असल्र्ामुळें, एखाद्या िाििाहनाची बार्को एखाद्या

कहदू क्षत्पाची ककिा महा क्षत्पाची मुलगी असून, म्ले च्छ नसूं िकेल.
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क्षत्प, महाक्षत्प, ह्ा कहदु ृथानांि, तििेषिः पतिम कहदु ृथानांि त्र्ा

कालीं प्रचतलि असले ल्र्ा पदव्र्ा म्ले च्छ उडाणटप्पूंनीं घेिले ल्र्ा
आहे ि. क्षत्पति ह्ाचा अपभ्रंि होऊन छत्पति असा िब्द पतिम

कहदु ृथानांि हजारो िषे प्रचतलि होिा ि िो िीनिें िषामागें
तििाजीच्र्ा तबरुदािलींि प्रतिष्ट होऊन, अद्याप तह अजरामर आहे .
क्षिपणत-छिपणत

ही

पणश्चम

झहिु स्थानचा राजा जो णििाजी
त्याची पििी होते .

ह्ा क्षत्पति, छत्पति िब्दाचा उल्लेख सी-र्ू-कींि (Beals’
Translation) आला आहे . नरपति, हर्पति, गजपति ि क्षत्पति,
असे चार प्रकारचे राजे कहदु ृथानांि असून, पतिम कहदु ृथानांिील

राजांना क्षत्पति-छत्पति, ही पदिी लाििाि, असें सी-र्ू-कींि
(A. D. 600) ह्मटलें आहे . तििाजी पतिम कहदु ृथानांि झाला, िेव्हां
त्र्ाला क्षत्पति-छत्पति ही पदिी इतिहासोक्ि, िास्त्रोक्ि ि

रूतढर्ुक्ि तमळाली, ह्ांि तबलकुल संिर् नाहीं. व्र्ुत्पत्तीची चूक
झाल्र्ामुळें, डाक्टरांनीं म्ले छांचीं आर्ांिीं लग्नें लािून तदलीं आहे ि!

सातिाहनां्या साम्राज्याबरोबर महाराष्ट्रीचें साम्राज्य
⬤ ३०. तििज्जनचकोरचंद्र अिा ह्ा महाराष्ट्री प्राकपि भाषेला तिरसा प्रमाण करणाऱ्र्ा िाििाहनांची

ऊफय िाकराजांची तरर्ासि िक १५० पर्ंि चालली. िकपूिय १५० ि सीमुख िाििाहनानें सुंग ि काण्िार्न

िंिांचा नाि करून मगधाचें कसव्हासन ृििःच बळकातिलें . िे व्हांपासून िकोत्तर १५० पर्ंि िाििाहनांची
छाप उत्तर ि दतक्षण कहदु ृथानांि चांगली बसले ली होिी, िी इिकी कीं, त्र्ांच्र्ा राज्र्ाला िीन समुद्रांचा–
पूिय, पतिम, दतक्षण–ृपिय होिो, अिी ह्ण च पडू न गेली. ह्ा राजकीर् छापीबरोबर त्र्ांच्र्ा भाषेची म्हणजे

महाराष्ट्रीची तह छाप भारििषाि सियत् बसली. कातलदास माळव्र्ांि ि काश्मीरांि राहि असे, परंिु

त्र्ांच्र्ा नाटकांिील प्राकपि भाषा अंििः महाराष्ट्री आहे . गाथासप्िििींि तदले ली तिक्रमराजाची गाथा

ककिा काश्मीरच्र्ा प्रिरसेनाची गाथा ककिा काश्मीरृथ प्रिरसेन-तिरतचि सेिुबध
ं ाची भाषा महाराष्ट्री च
आहे . राजकीर् सारपटाज्र्ाबरोबर ि िजनाबरोबर भाषेचें तह सारपटाज्र् ि िजन िाढिें. इसिीच्र्ा १७ व्र्ा ि १८
व्र्ा ििकांि र्ुरोपांि सियत् फ्रेंच भाषेचें जसें सारपटाज्र् झालें ककिा एकोतणसाव्र्ा ि तिसाव्र्ा ििकांि

कहदु ृथानांि जसें परक्र्ा इंग्रेजीचें सारपटाज्र् झाले लें आहे , िो च प्रकार िकपूिय १५० पासून िकोत्तर १५०
पर्ंि ि पुढें कह कांहीं काल महाराष्ट्रीचा झाला. पेिव्र्ांच्र्ा अमदानींि खु ि तदल्लीचे पाििाहा मराठी तलहू ं ि

बोलूं लागले आतण कार्ृथ लोक ि रजपूि राजे मराठी मार्ने घोकंू लागले ककिा ह्ैसूरचे कानडीअप्पा
मराठींि तहसाब ठे िूं लागले . हा सिय प्रभाि राजकीर् सारपटाज्र्ाचा ि सामथर्ाचा होर्.

िातिाहनां्या साम्राज्याची धू ळधाितत्समिेत महाराष्ट्री भाषेचा पणडत काळ; िक १५०-४५०
पयंतचे महाराष्ट्रांतील णकत्येक संस्थाणनक;महाराष्ट्रीचा ऱ्हास ि अंत.
⬤ ३१. िक १५० नंिर िाििाहनांचें सारपटाज्र् नष्ट झालें . तितिष्ट कारण कार् िें मातहि नाहीं.

तनत्र्ाप्रमाणें अंिृथ दौबयल्र् ि बतहःृथ अनार्ांचें प्राबल्र् हींच कारणें असािीं. िाििाहनांच्र्ा
आपूियपतिमसमुद्र राज्र्ांि लहानमोठे संृथातनक होिे . त्र्ांपैकीं महाराष्ट्राच्र्ा उत्तरे स ि पतिमेस कांहीं

राष्ट्रकूट होिे त्र्ांनीं बंड केलें . चेतददे िांि कलचूरींनीं आपला िक सुरू केला (िक १७०). दतक्षणेंि
कदं बांनीं ि म्ले छ पल्लिांनीं आपापलीं ृििंत् संृथानें ृथातपलीं. अभीर, कपडार, पुकलद, िक, िगैरेनीं तह
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दं गे माजिले . अिी िाििाहनांच्र्ा राज्र्ाची िोचनीर् िािाहि झाली. त्र्ाबरोबर महाराष्ट्री भाषेला तह
पतडिकळा लागली. िक १५० पासून िक ४५० पर्ंि सुमारें िीनिें िषय महाराष्ट्रांि कोणी चक्रििी राजा

नव्हिा; लहान लहान संृथानें ि मिास होिे . नमयदेच्र्ा उत्तरे स िक २५० च्र्ा सुमारास गुप्िांचें सारपटाज्र्
सुरू झालें . समुद्रगुप्िाच्र्ा जर्ृिंभांि (िक २४६-२९६) दतक्षणेंिील कांहीं संृथातनकांचीं नांिें र्ेणेंप्रमाणें
दृष्टीस पडिाि (Fleet’s गुप्ि Inscriptions)

राजा

दे ि

िक १५०-४५० पयंतचे

१

महें द्र

कोसल (रार्पूर-संबळपूर)

महाराष्ट्रांतील णकत्येक

२

व्र्ाध्रराज

महाकांिार (किध्र्ाद्रीच्र्ा आसपासचा डोंगराळ

३

मंटराज

केरल (मलबार)

४

महें द्र

तपष्टपुर (तपठापूर-मद्रास)

५

ृिातमदत्त

कोट्टूर (नातिक, कोटरें )

६

दमन

एरण्डपल्ल (एरंडोल-खानदे ि)

७

तिष्ट्णुगोप

कांची (कांचीिरम्)

८

नीलराज

अिमुक्ि (अनतभज्ञाि)

९

हत्ृििमय

िेंगी (िारंगल-मछलीपट्टम्)

१०

उग्रसेन

पालक्क (अनतभज्ञाि)

११

कुबेर

दे िराष्ट्र (कऱ्हाड-सािारा तजल्हा, सध्र्ाचें

१२

१२ धनंजर्

कुृथलपुर (कोठलू र)

संस्थाणनक

मुलूख)

दे िराष्ट्रें, र्ेथें जु ने अििेष फार आहे ि.)

महाराष्ट्रीचा ऱ्हास ि अंत.
पैकीं व्र्ाद्यराज, ृिातमदत्त, दमन ि कुबेर हे संृथातनक किध्र्ातद्र, नातिक, खानदे ि, ि कऱ्हाड र्ा

प्रांिांभोििीं िक २५०-३०० च्र्ा सुमारास राज्र् करीि होिे, आतण गुप्िांना कदातचत् करभार दे ि होिे . ह्ा

संृथातनकांची िजनदारी बेिाची च पडल्र्ामुळें, महाराष्ट्री भाषेचा बोज रहािा िसा रातहला नाहीं ि िी

भाषा उत्तरोत्तर मागसि चालली. िाििाहनांच्र्ा कारकीदीि पैठण हें प्राकपि तििानांचें ि सरृििीभक्िांचें
माहे रघर बनलें होिें. िें ह्ा िीनिें िषांि मोडू न, िक ४५० च्र्ा सुमारास महाराष्ट्री भाषा ि सारृिि ह्ांचा
अंि झाला.

अपभ्रंि
⬤ ३२. िक १५० पासून िक ४५० पर्ंिच्र्ा अिधींि महाराष्ट्री भाषा अपभ्रष्ट झाली. नागर

महाराष्ट्राचे पुरृकिे जे िाििाहन राजे आतण िदातश्रि तििान ि प्रतिभासंपन्न ग्रंथकार त्र्ांचें तनर्मन
नाहींसें झाल्र्ाबरोबर महाराष्ट्री भाषा सियृिीं अनागर लोकांच्र्ा हािांि गेली आतण अपभ्रष्ट झाली. नागर
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महाराष्ट्रीं ऐन रंगांि असिां, अनागर अपभ्रंि केिळ खालच्र्ा प्रिीच्र्ा अनागर लोकांि होिा. ह्ा

अपभ्रंिाची परंपरा फार पुरािन आहे . म्ले च्छो ह िा एष र्दपिब्दः, िृमान्नब्राह्मणो म्ले च्छे त्, िगैरे इिारे

ििपथश्रुिींिून सांपडिाि. ह्मणजे ब्राह्मणकालीं संृकपि उच्चारांचे अपभ्रष्ट उच्चार म्ले च्छातद अनार्य लोक ि

त्र्ांच्र्ा संसगानें खालच्र्ा प्रिीचे आर्य लोक करूं लागले होिे, असा अथय होिो. हा म्ले च्छकपि ि
अनागरार्यकपि अपभ्रंि ृििंत् भाषेच्र्ा र्ोग्र्िे ला ब्राह्मणकालीं आला नव्हिा. परंिु कालान्िरानें त्र्ाची

व्र्ात्प्ि समाजांि अिोनाि होऊन, िी प्रकट-पअड-पअल-पाल-पाली (स्त्रीकलग) भाषेच्र्ा रूपानें प्रतसद्ध
झाली. ह्ाच सुमारास सौरसेनी, मागधी, पैिाची ि महाराष्ट्री, ह्ा तह प्रकट ऊफय अपभ्रष्ट भाषा
तनरतनराळ्र्ा प्रांिांि सुरू झाल्र्ा. ह्ा प्रकट भाषा बहु जनमान्र् झाल्र्ािर त्र्ांना अपभ्रंिाच्र्ा िगािून

काढू न ृििंत् भाषांच्र्ा मान्र् िगांि घालणें िै्र्ाकरणांना इष्ट तदसलें , ि त्र्ांना प्राकपि भाषा असें अतभधान
प्राप्ि झालें . संृकपि ि प्राकपि असे आर्यभाषेचे दोन मान्र् पोटभेद झाले ; आतण ह्ांच्र्ा खेरीज जें अपभाषण
त्र्ाला अपभ्रंि ह्णूं लागले . सारांि, अपभ्रंि व्र्ात्प्िमान् झाला ह्मणजे त्र्ाला ृििंत् भाषा ह्मणािर्ाचें ि

त्र्ा नव्र्ा झाले ल्र्ा ृििंत् भाषेचा जो दु सरा अपभ्रंि त्र्ाला अपभ्रंि ह्मणािर्ाचें, असा िै्र्ाकरणी प्रघाि
प्रचतलि झाला.

प्राकपिं संृकपिं चैिदपभ्रंि इति तत्धा॥

मागधी-अपभ्रंि, िौरसेनी-अपभ्रंि, ि पैिाची-अपभ्रंि
⬤ ३३. कांहीं काल संृकपि, आतण मागधी, िौरसेनी, पैिाची ि महाराष्ट्री ह्ा पांच मुख्र् भाषा

असून, अपभ्रंि हा ृििंत् भाषामे द ह्मणून गणला जाि नव्हिा. परंिु कालान्िरानें संृकपि ि ह्ा चारी

प्राकपि मागसि जाऊन, अपभ्रंिांचें ि प्राकपि पोटभाषांचें राज्र् सुरू झालें . मागधी-अपभ्रंि, िौरसेनी-

अपभ्रंि, पैिाची-अपभ्रंि ि महाराष्ट्री-अपभ्रंि, असे चार मुख्र् अपभ्रंि प्रचतलि झाले . िक १५० च्र्ा
सुमारास िातलिाहनांचें महाराष्ट्रांिील सारपटाज्र् नष्ट झाल्र्ापासून िक ४५० ि चालु क्र्ांचें सारपटाज्र् सुरू
होईिोंपर्ंि महाराष्ट्री-अपभ्रंि महाराष्ट्रांि प्रचतलि होिा. नमयदेच्र्ा उत्तरे स मौर्ांचें सारपटाज्र्

िकसंििापूिी सुमारें दीडिें िषाच्र्ा सुमारास नष्ट झालें . िे व्हांपासून िक २०० च्र्ा सुमारास गुप्िांचें
सारपटाज्र् सुरू होईपर्ंि मागधी-अपभ्रंि, िौरसेनी-अपभ्रंि ि पैिाची-अपभ्रंि नमयदेच्र्ा उत्तरे स प्रचतलि
झाले . अपभ्रंिाचे हे चार भाषापरत्िें भेद झाले ; प्रांिपरत्िें ि जातिपरत्िें जे भेद झाले त्र्ांपक
ै ीं तकत्र्ेकांचीं

नांिें र्ेणेंप्रमाणें :–१ िाकारी, २ ढक्की, ३ दातक्षणात्र्, ४ चूतलकापैिाची, ५ चांडाली, ६ आभीरी, ७
अिंतिजा, ८ प्राच्र्ा, ९ पांचाली, १० मालिी, ११ गोडी, १२ ओड्री, १३ काकलगी, १४ कनाटकी, १५
द्रातिडी, १६ गुजयरी, १७ अधयमागधी. ि महाराष्ट्री-अपभ्रंि. िक, र्िन, तकराि, ददय , खि, पल्लि, िगैरे

तपिाच लोक िकपूिय १५० पासून सुमारें िक ४५० पर्ंि भरिखंडांिील तनरतनराळ्र्ा भागांि राज्र्किे र्ा
नात्र्ानें पसरले होिे . ित्संबध
ं ानें पैिाची भाषेचे ११ भेद प्राकपि िै्र्ाकरणांनीं उल्लेतखले ले आहे ि.
कांचीदे िीर्पांड्े च पांचालगौडमागधम् ।
व्राचडं दातक्षणात्र्ं च िौरसेनं च कैकर्म् ।
िाबरं द्रातिडं चैि एकादि तपिाचकाः ।

सारांि, सुमारें िक ४५० पर्ंि पांचपंचिीस अपभ्रंि भरिखंडांि उत्पन्न झाले . पैकीं, अिंतिज
अपभ्रंिासंबंधानें एक बाब र्ेथें नमूद करिों. प्रो. परिु रामपंि पाटणकर, बनारस, र्ांनीं गेल्र्ा िषी उज्जनी
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प्रांिांिील रांगडी बोलीच्र्ा व्र्ुत्पत्तीिर एक लहानसा तनबंध तलहू न, त्र्ांि असें दाखतिण्र्ाचा प्रर्त्न केला

आहे कीं, मराठी ि रांगडी ह्ांचा कांहीं िरी संबध
ं आहे . कोणिा तितिष्ट संबध
ं आहे िें, मात्, त्र्ांनीं नीट
उलगडू न दाखतिलें नाहीं. अिंतिजा भाषेची नाि सध्र्ाची रांगडी भाषा आहे . त्र्ा अिंतिजा भाषेची उत्पतत्त
र्ेणेंप्रमाणें :–

आिंती स्थान्माहाराष्ट्री-िौरसेन्यास्तु संकरात् ।।
(माकंडे र् in Pischel’s Grammatik)
िे व्हां, महाराष्ट्रीचे कांहीं गुण रांगडींि तदसािे, हें राृिच आहे .

महाराष्ट्री-अपभ्रंि िक ४०० ्या सुमारास मृत िंाला.
⬤ ३४. ह्ा पाचपंचिीस अपभ्रंिांिून महाराष्ट्री-अपभ्रंिािीं प्रृिुि ृथळीं तििेष कियव्र् आहे . हा

अपभ्रंि िाििाहनसारपटाज्र्ाच्र्ा अंिापासून ह्मणजे सुमारें िक १५० पासून चालु क्र्ांच्र्ा सारपटाज्र्ाच्र्ा
प्रारंभापर्ंिच्र्ा ह्मणजे िक ४५० च्र्ा पर्ंिच्र्ा काळामध्र्ें उदर्ास आला. ह्ाचें ृिरूप कसें होिें, िें

मुख्र्िः हे मचंद्राच्र्ा तसद्धहे मचंद्रम् नांिाच्र्ा व्र्ाकरणाच्र्ा ३२९ पासून ४४६ पर्ंिच्र्ा सूत्ांिरून कळिें.
हे मचंद्राची हर्ाि िक १०१० पासून िक १०९४ पर्ंि होिी. ह्ा िेळीं महाराष्ट्री-अपभ्रंि महाराष्ट्रांिील
लोक बोलि असि कीं कार् ? ह्ा प्रश्नाला, नाहीं, असें ृिच्छ उत्तर दे िां र्ेण्र्ाला साधनें आहे ि. िीं हीं

:– िक १०५१ िील अतभलतषिाथय कचिामणींिील पदें तजला मराठी भाषा ह्मणिाि ि जी ज्ञानेश्वर बोलि ि

तलहीि असे िींि आहे ि. िक ९०५ िील चामुंडरार्ाचा तिलाले ख तह मराठी भाषेंि च आहे . िक ६५८ िील

तचकुडे र्ेथील ले खाची भाषा तह मराठी आहे . इिकें च नव्हे िर, िक ४१० िील मंगळिेढें र्ेथील िारपटपट
तह मराठी भाषेंिला आहे .

[हे िारपटपट बनािट असल्र्ाचे मागे सांतगिले च आहे.]

ह्मणजे मराठी भाषा ह्मणून ज्र्ा भाषेला

आपण ह्मणिों, तिच्र्ांिील अत्र्ंि जु ना ले ख िक ४१० पर्ंि गेलेला आहे .
सांतगिले च आहे .]

[हे िारपटपट बनािट असल्र्ाचे मागे

आिां, इिकें उघड आहे कीं. िक १०५१ िल्र्ा मराठी भाषेच्र्ा रूपाहू न ित्तत्पूिीच्र्ा ले खांची

भाषा उत्तरोत्तर जाृि जाृि जु नाट आहे . परंिु ह्ा सिय ले खांिील भाषा मराठी आहे , अपभ्रंि नाहीं. ह्ाचा
अथयकार् होिो? ह्ाचा अथय असा होिो कीं, महाराष्ट्री-अपभ्रंि िक ४०० च्र्ा सुमारास संपून, मराठी

भाषेला प्रारंभ झाला ि हे मचंद्रानें ज्र्ा अपभ्रंिाचें व्र्ाकरण रतचलें िो अपभ्रंि त्र्ाच्र्ा कालीं मपि होिा.
मराठी भाषा िक ६०२ पासून िक ११२८ पर्ंि महाराष्ट्रांि चालू होिी, ह्ा बाबीला दु सरा तह अिांिर
पुरािा आहे . ह्ा अिधींिील चालु क्र्, राष्ट्रकूट, तिलार, र्ादि िगैरे महाराष्ट्रांिील राजांचे जे संृकपि

िारपटपट आहे ि त्र्ांिून ृथळोृथळीं अृसल मराठी िब्द सांपडिाि. िक ६०२ िील तिक्रमातदत्र्
सत्र्ाश्रर्ाच्र्ा िारपटपटांि ‘‘पन्नास’’ हा िब्द आले ला आहे . हा िब्द महाराष्ट्रीप्राकपिांिील ककिा महाराष्ट्री-

अपभ्रंिांिील नाहीं. महाराष्ट्रींि ि अपभ्रंिांि पण्णासं, पण्णासा, पन्ना, अिीं रूपें र्ेिाि. िक ६०२ पासून
िक ११२८ पर्ंि िारपटपटांिून आले ल्र्ा अृसल मराठी िब्दांची र्ादी प्रभाि मातसकांिील पाटण र्ेथील

िक ११२८ िील तिलाले खांि तदली आहे (पप. १४-१७). िात्पर्य, मराठी िक ४०० च्र्ा सुमारास सुरू

झाली, हें अृसल पुराव्र्ानें तसद्ध आहे ि हे मचंद्रानें ज्र्ा अपभ्रंिाचें व्र्ाकरण रचलें िो अपभ्रं ि िक ४००
च्र्ा सुमारास मपि झाला होिा, असें ह्मटल्र्ािांचन
ू गत्र्ंिर नाहीं.
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(मराठी भाषा सुरू होईताित्कालपयंत भाषांची परं परा); पूिगभाषा असतांनाच उत्तर भाषा अपभ्रंि
म्हिून सुरूं होते ; उत्तर भाषा लोकमान्य होत असतांना, पूिगभाषा कांही काल णटकाि धरून
रहाते.
⬤ ३५. मराठी भाषा िक ४०० च्र्ा सुमारास सुरूं होईिाित्कालपर्ंि भाषांची परंपरा माझ्र्ा मिें

र्ेणेंप्रमाणें तदसिे :–

संृकपि.

प्राकपि.

ऋतष :-

िैतदक भाषा :-

िकपूिय

१०,०००

पासून िकपूिय

३०००.

पातणतन :-

ब्राह्मण भाषा :-

िकपूिय

३०००

पासून िकपूिय

१५००.

पिंजतल :-

संृकपि भाषा :-

िकपूिय

१५००

पासून िकपूिय

२००.

पाली भाषा :-

िकपूिय

१५००

पासून िकपूिय

४००

सौरसेनी भाषा :-

िकपूिय

१५००

पासून िकोत्तर

१५०

मागधी भाषा :-

िकपूिय

१५००

पासून िकोत्तर

१५०

पैिाची भाषा :-

िकपूिय

१५००

पासून िकोत्तर

१५०

महाराष्ट्री भाषा :-

िकपूिय

१०००

पासून िकोत्तर

१५०

सौरसेनी-अपभ्रंि
प्राकपतिक.

मागधी-अपभ्रंि

िक ॰ पासून

पैिाची- ,, िगैरे

िकोत्तर ४५०

महाराष्ट्री- ,,

पर्ंि

ब्रज
मैतथल
बंगाली
ओढी
कातश्मरी
प्राकपतिकोद्भब

नेपाली

िक ४०० पासून आिांपर्ंि
ह्मणजे िक १८३० पर्ंि.
िगैरे

पंजाबी
कसधी
गुजराथी
रांगडी
मरांठी
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पू िगभाषा असतांनाच उत्तर भाषा अपभ्रंि म्हिून सुरूं होते .
कालाचे आंकडे तकत्र्ेक ृथलीं िंभर दोनिें िषे अलीकडे पलीकडे होऊं िकिील, हें सांगािर्ास

नको. एक बाब, मात्, पूणप
य णें तनतिि आहे . िी ही कीं, मराठी भाषा िक ४०० च्र्ा सुमारास सुरूं झाली.
र्ेथें एक गोष्ट लक्ष्र्ांि घेिली पातहजे. पूियभाषा प्रचतलि असिांना च उत्तरभाषा अपभ्रंि ह्ा नात्र्ानें सुरूं

झाल्र्ा होत्र्ा. ह्मणजे ब्राह्मण-संृकपि प्रचतलि असिांना पाली भाषा अपभ्रंि ह्मणून सुरूं झाली ि ब्राह्मणसंृकपि प्रचारांिून गेल्र्ािर ित्ृथानीं अतधष्ातपि झाली. पालीभाषा प्रचतलि असिांना, मागधीभाषा
अपभ्रंिरूपानें सुरूं झाली ि पालीभाषा आटोपल्र्ािर ित्ृथानापन्न झाली. िसें च, महाराष्ट्री भाषा चालूं

असिां च महाराष्ट्री-अपभ्रंि सुरूं झाला ि महाराष्ट्री नष्ट झाल्र्ािर तिची जागा त्र्ानें पटकातिली.

महाराष्ट्री-अपभ्रंि चालू असिां च मराठी सुरूं झाली ि िो मे ल्र्ािर त्र्ाची जागा मराठीनें व्र्ातपली. [मराठी
भाषेच्र्ा उत्पत्तीतिषर्ी राजिाड्ांनी अन्र्न्न थोडे तनराळे मि व्र्क्ि केले आहे . ‘मराठींिील ल प्रत्र्र्’ र्ा आपल्र्ा तनबंधाि िे ह्मणिाि,

‘‘महाराष्ट्रीपासून मराठी इ. स. १००० च्र्ा सुमारास तिलग झाली असे डॉ. भांडारकरांचे ह्मणणे आहे . िी इ. स. ५०० च्र्ा सुमारास

महाराष्ट्रीपासून तभन्न झाली असे मी ह्मणिों. ....इ. स. ५०० च्र्ा पलीकडे मराठी जाणे अिक्र् आहे . ित्पूिी महाराष्ट्री होिी ृिाथी ‘ल’ प्रत्र्र्ाची
व्र्ात्प्ि तजिकी मराठीि आहे तििकी महाराष्ट्रींि नव्हिी. तनव्िळ तक्रर्ापदांच्र्ा रूपांना मराठीि ‘ल’ प्रत्र्र् लागि नाहीं. हा च मराठींि
महाराष्ट्रींि मुख्र् व्र्ािियक तििेष आहे . (राजिाडे -ले खसंग्रह, भा. ३, पप. २०९)]

उत्तर भाषा लोकमान्य होत असतांना, पू िगभाषा कांही काल णटकाि धरून रहाते .
एका भाषेच्र्ा ृथलीं दु सरी भाषा र्ेि असिांना, आणीक एक चमत्कार दृष्ट्यत्ु पत्तीस र्ेिो. निी

अपभ्रष्ट भाषा आृिे आृिे लोकमान्र् होि असिांना, जु नी मुमूषय भाषा कांहीं काल प्रतितष्ि ग्रंथकार ि
लोक तलहीि ि बोलि असिाि. पाली, िौरसेनी, महाराष्ट्री िगैरे प्राकपि भाषा लोकमान्र् होि असिांना,

ब्राह्मण-संृकपि ि पािंजल-संृकपि प्रतिष्ि लोकांि प्राचतलि होिें च. अपभ्रंि सुरू होि असिां,

महाराष्ट्री-प्राकपि प्रतितष्ि ग्रंथकार तलहीि च असि. आतण मराठी उदर्ास र्ेि असिांना ििक-दोन
ििक अपभ्रंिाला प्रतितष्ि ग्रंथकार तिसरले नव्हिे . संृकपि, प्राकपि ि अपभ्रंि, ह्ांचा लोप झाला असिां
तह, िक ४०० च्र्ा नंिरचे नाटककार ह्ा तिन्ही भाषा प्रतितष्ि ह्मणून आपल्र्ा नाटकांि र्ोजीि असि, ि
अप्रतितष्ि ज्र्ा मराठी िगैरे भाषा त्र्ांचें नांि तह काढीि नसि. प्रतितष्ि ग्रंथकार जुन्र्ा मे लेल्र्ा भाषांना

तचकटू न राहिाि, ह्ा तिधानाला पोषक अिीं दोन प्रमाणें दे िों. प्रथम : पिंजलीचें जें संृकपि िें च भिभूति,
हषय, हे मातद्र, िगैरेंचें संृकपि आहे . िसेंच कालीदासाचें जें प्राकपि िेंच हे मचंद्राचें प्राकपि आहे . ह्मणजे हे

प्रतितष्ि उत्तरकालीन ग्रंथकार मे लेल्र्ा भाषा र्ोजीि आहे ि, हें ृपष्ट आहे . तििीर् : िूद्रक, तििाखदत्त,
बाण, श्रीहषय, नारार्णभट्ट, जर्दे ि, भिभूति, इत्र्ातद नाटककार, महाराष्ट्र, माळिा, काश्मीर, ओतढर्ा,

प्रर्ाग इत्र्ातद तनरतनराळ्र्ा प्रांिांि राहणारे असून, सियच महाराष्ट्री, िौरसेनी, अपभ्रंि, िगैरे भाषा
र्ोजिाि. तििार्, प्राकपिांि काव्र् रचिांना महाराष्ट्रीचा उपर्ोग करािा ि गद्य बोलिांना िौरसेनी

िापरािी, िगैरे तनर्म सातहत्र्ग्रंथकार दे िाि; मग नाटककार कोणत्र्ा तह प्रांिांिला असो ि श्रोिपिगय
िाटे ल त्र्ा प्रदे िांिला असो. ह्ाचा अथय कार्? उदाहरणाथय, मथुराप्रांिांिील लोक श्रीहषाच्र्ा िेळीं कार्
दोन भाषा बोलि होिे, काव्र्ाकतरिां महाराष्ट्री ि गद्याकतरिां िौरसेनी ? िसें च, नाटकांिरून असें तदसिें

कीं, नार्क संृकपि बोलिो, नातर्का महाराष्ट्रींि गािे ि िौरसेनींि बोलिे , सेिक मागधींि तिनंिी करिो,

मे व्हणा िाकारींि बकिो, चोर ढक्की बोलिाि ि चांडाल चांडाली िापरिाि, आतण ह्ा सिय भाषा एका च
घरांि चालिाि. िे व्हां, हा प्रकार कार् आहे ? िकसंििाच्र्ा प्रारंभीं होऊन गेलेला कालीदास एका च
पात्ाच्र्ा िोंडू न महाराष्ट्री ि िौरसेनी अिा दोन भाषा िदििो, हें दे खील जरा चमत्कातरक च आहे . परंिु

त्र्ा कालीं महाराष्ट्री भाषा उन्नि ि नागर त्ृथिीप्रि पािून िाििाहनराजांच्र्ा पाकठब्र्ामुळें भरिखंडांि
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सियत् मान्र् ि ग्राह् झाले ली होिी. िे व्हां, महाराष्ट्रबाह् प्रांिांि तह तिचा प्रचार स्त्रीपुरुषांि अव्र्ाहि होिा,
असें समजून चालिां र्ेईल. परंिु िकाच्र्ा पांचव्र्ा ििकाच्र्ा पुढें झाले ले जे बाण, श्रीहषय, इत्र्ातद

नाटककार िे तह महाराष्ट्री, िौरसेनी िगैरे एकाहू न जाृि भाषा एका च पात्ाच्र्ा िोंडीं घालिाि, हा

चमत्कार कोठला? िकाच्र्ा पांचव्र्ा ििकाच्र्ा सुमारास महाराष्ट्री भाषा मरून दोनिीनिें िषे झालीं होिीं

ि अपभ्रंि मुमूषुद
य िेंि होिा, हें िर िक ४१० िील मराठी तिलाले खािरून ृपष्ट आहे . िे व्हां बाण, श्रीहषय
िगैरे किी गिानु गतिकन्र्ार्ानें मपिसंृकपिाप्रमाणें च, मपि महाराष्टी, मपि िौरसेनी ि मुमष
ू य अपभ्रंि र्ोजीि
होिे, र्ांि संिर् नाहीं. जर्दे िाच्र्ा कालीं महाराष्ट्री मे ली होिी, अपभ्रंि मे ला होिा ि मराठी भाषा चांगली

नािांरूपाला र्ेि चालली होिी; िसें च, िौरसेनी मरून तिच्र्ा जागीं जु नी व्रज भाषा आले ली होिी. ित्ातप

प्रसन्नराघिांि महाराष्ट्री ि िौरसेनी– कातलदासाची ि िररुचीची महाराष्ट्री ि िौरसेनी – जर्दे ि
र्ोजिो. त्र्ांि दु सरी एक नकले ची गोष्ट अिी कीं जर्दे ि राहणारा ओतढर्ा प्रांिांिला. जु न्र्ा ओतढर्ेचा
मागधीकडे संबध
ं . असें असून, ओढीर्ा, ककिा ित्पूियकालीन मागधी भाषा न र्ोजिां, जर्दे ि ज्र्ाअथी
महाराष्ट्री ि िौरसेनी भाषा र्ोजिो, त्र्ाअथी िो सातहत्र्िास्त्रकारांच्र्ा उपदे िाला अनु सरून
गिानु गतिकन्र्ार्ानें मपि ि मुमूषय भाषांि तलहीि आहे , हें उघड आहे . हा अचरटपणा कपष्ट्णाजीपंि िेषे िगैरे
नु कत्र्ा िीनिें िषापलीकडील नाटककारांनीं तह केले ला आहे . असो, गिानु गतिकाृिि ि
पुराणतप्रर्िेृिि मपि ि मुमूषय भाषांि नाटकें तलतहण्र्ाच्र्ा ह्ा लकबीनें तकत्र्ेक र्ुरोतपर्न टीकाकारांना

चकतिलें आहे . कालदृष्ट्या पहािें िर लोकांि एक भाषा प्रचतलि आहे असें तदसिें ि नाटककारांच्र्ा

ग्रंथांि पहािें िर मपि ि मुमूषय भाषा र्ोजले ल्र्ा दृष्टीस पडिाि. त्र्ािरून ह्ा टीकाकारांना अिी िंका आली
कीं, संृकपि, प्राकपि ि प्राकपतिक अपभ्रंि, ह्ा कपतत्म भाषा िर नसाव्र्ा? तकत्र्ेक उिािळे ि दु ष्टबुतद्ध

टीकाकार, िर इिक्र्ा तह थराला गेले कीं, ही सिय ब्राह्मणांची फसिेतगरी असािी! ह्ा दु सऱ्र्ा बातलि
टीकाकारांकडे लक्ष्र् दे ण्र्ांि हांिील नाहीं. कपतत्मभाषािाद्यांची िंका, मात्, सकारण होिी. तिचा पतरहार
िर झाला च आहे . जैनमहाराष्ट्री, जैनिौरसेनी िगैरे भाषांचा तह प्रकार िरच्र्ाप्रमाणें च आहे . जु नी मपि

महाराष्ट्री भाषा आपली धमयग्रंथभाषा ह्मणून जैन ग्रंथकार समजि. आपले धमयिास्त्रग्रंथ जसे मपि संृकप िांि

अद्याप तह रचले जािाि, िो च प्रकार जैनधमयग्रंथांचा आहे . िात्पर्य, भारिखंडांिील ग्रंथकारांचा मपिभाषांि
तलतहण्र्ाचा ओढा तििेष असिो, हें उघड आहे .

‘‘A Peep into the early history of India’’ (J. B. B. R. A. S. 1901, Vol. XX) ह्ा चटकदार

तनबंधांि डॉक्टर भांडारकर र्ांनीं खालील तिधानें केलीं आहे ि. (1) Another peculiarity of this period
(from about the beginning of the second century before Christ to about the end of the fourth

century after) was the use of the Pali or the current Prakrit language in Inscriptions. (2) But
now (from about the end of the fourth century after Christ) we find that Sanskrit rose in

importance and the vernaculars were driven out of the field. तिृिपूिय २०० पासून तिृिनंिर ४००
पर्ंि प्राकपिांचें सारपटाज्र् होिें; परंिु ४०० नंिर प्राकपिांना गचांडी तमळू न संृकपि ित्ृथानापन्न कां झाली,

ह्ाचें कारण, डाक्टरांनीं असें तदलें आहे कीं, Brahmanism चा उदर् झाला, त्र्ामुळें प्राकपि मागें पडल्र्ा ि
संृकपि पुनः उदर्ास आली. ह्ा चमत्काराचें खरें कारण मी जे िर तदलें आहे िें आहे . महाराष्ट्री िगैरे

प्राकपि भाषा िक २०० च्र्ा सुमारास मे ल्र्ा. पुढें दोन-अडीचिें िषे अपभ्रंि प्रचतलि होिा. िो तह िक ४००
च्र्ा सुमारास मरून, आधुतनक मराठी िगैरे प्राकपतिकोदभि भाषा जन्मास आल्र्ा. परंिु, त्र्ांना

तििन्मान्र्िा नसल्र्ामुळें, त्र्ांचा उपर्ोग ह्मणािा िसा होि नसे. डाक्टर भांडारकरांनीं िपत्ततनरूपण बराबर

केले लें आहे ; परंिु िपत्ताचें कारण, मात्, जें द्यािें िें तदलें नाहीं. संृकपि भाषेचा पुनरुदर् ि Brahmanism
चा पुनरुदर् हीं एका च कारणाचीं कार्े आहे ि. बौद्धधमय ि प्राकपि भाषा मे ल्र्ामुळें संृकपि भाषा ि
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Brahmanism उदर्ास आलीं. बौद्धधमाचा अृि ि प्राकपि भाषांचा मपत्र्ु हीं कारणें असून, Brahmanism ि
संृकपि भाषा र्ांचा उदर् हीं सोदर कार्े आहे ि. संृकपि भाषेच्र्ा पुनरुदर्ाचें Brahmanism हें कारण
नाहीं, प्राकपि भाषांचा मपत्र्ु हें कारण आहे .

मराठी उफग िे िी
⬤३६. िक ४०० च्र्ा सुमारास मराठी भाषा सुरूं झाली, िे व्हां, अपभ्रंि नष्ट होि चालला होिा ि

महाराष्ट्री भाषा मपि झाली होिी, ह्ाला दु सरें एक प्रमाण आहे . िक ४५० च्र्ा सुमारास महाराष्ट्रांि

चालु क्र्ांचें राज्र् सुरूं झालें . चालु क्र्ांच्र्ा अमदानींि जे िारपटपट ि तिलाले ख खोदले गेले िे प्रार्ः सिय
संृकपि भाषेंि आहे ि, िाििाहनांच्र्ा कारकीदीिल्र्ा प्रमाणें प्राकपिांि ककिा अपभ्रंिांि नाहींि. ह्ाचा अथय
असा होिो कीं, महाराष्ट्री ि अपभ्रंि मपि ि मुमूषय त्ृथिींि चालु क्र्ांच्र्ा िेळीं होिे . िे व्हां, सहज च त्र्ांनीं

त्र्ा मपि ि मुमूषय भाषांचा उपर्ोग केला नाहीं. मराठीचा उपर्ोग करािा ह्मटलें िर िी भाषा राजमान्र् झाली

नव्हिी, नुकिी च उदर्ास र्ेि चालली होिी. ित्ातप, िक ४१० िील मंगळिेढच्र्ा िारपटपटािरून ि िक
६५८ िील तचकुड्ांच्र्ा िारपटपटािरून असें तदसिें कीं, सामान्र् लोकांचें सिय तलखाण मराठी भाषेंि च
चाललें होिें. तििार् हा तह एक प्रश्न उभा रहािो कीं, चालु क्र्राजांचें दफ्िर, राज्र्ाचे तहिोब िगैरे,
कोणत्र्ा भाषेंि तलतहले जाि असे? संृकपि भाषा दफ्िरांिील कारकुनांस र्ेि असेल हें संभिि नाहीं.

िसेंच सामान्र् लोकांस ह्मणजे पाटीलकुळकण्र्ांस उिेिून जीं सरकारी आज्ञापत्ें जाि असिील िीं

संृकपिांि तलतहलीं जाि असि, हे तह तिधान असंभाव्र् च तदसिें. मराठी ऊफग िे िी. िे व्हा असें ह्मणणें प्राप्ि
होिे कीं, चालु क्र्राजे राज्र्ांिील सामान्र् व्र्िहार ित्कालीन दे िभाषेंि च करीि असले पातहजेि.

असामान्र् व्र्िहार ह्मणजे तितिष्ट दे णग्र्ा िगैरे संबंधीचे आज्ञाले ख ककिा दानले ख तििान ि तिष्ट
ब्राह्मणांना उिेिून तलतहल्र्ामुळें, िे िे िढे संृकपिभाषेंि कोरले जाि. इिर सिय व्र्िहार त्र्ा त्र्ा दे िभाषेंि

च होि होिे . चालु क्र्ांच्र्ा सारपटाज्र्ांि मुख्र्िः दोन भाषा सामान्र् लोकांि प्रचतलि असि :– १ मराठी ि २

कानडी. ह्ा दोन भाषांि सामान्र् तलखाण होि असे. पैकीं मराठी भाषेला दे श्र्, दे िी अिी संज्ञा असे .
ज्ञानेश्वर मराठीला दे िी ह्मणिो. हे मचंद्राच्र्ा दे िीनाममालें िील दे िी िब्द प्रार्ः ित्कालीन मराठी च

आहे ि. इिकेंच कीं, िपत्तसुखाथय ि संृकपिभाषारूपाथय बहु िेक दे िी िब्दांना त्र्ानें संृकपि पेहराि
थोडाबहु ि तदला आहे .

िक ९०० पयेत मराठींत सारस्िताभाि.
⬤ ३७. आिांपर्ंि जे जुने मराठी ले ख उपलब्ध झाले आहे ि त्र्ांि अत्र्ंि जु ना ले ख ह्मटला ह्मणजे

िक ४१० िील मंगळिेढें र्ेथील िारपटपट होर्. हा ले ख ि ह्ाच्र्ानंिरचे जुने मराठी ले ख ह्ांची समग्र र्ादी

मागें चिदाव्र्ा रकान्र्ांि तदली आहे . त्र्ािरून पहािां, असें तदसिें कीं, िक ४०० पासून िक ९०० पर्ंि
मराठी भाषा केिळ बोलण्र्ांि र्ेि होिी, तिच्र्ांि सारृिि उत्पन्न झालें नव्हिें. अभंग, पदें , भूपाळ्र्ा,
कहाण्र्ा िगैरे िाङमर् ह्ा तह काळीं उत्पन्न झालें असण्र्ाचा पूणय संभि आहे . परंिु िक ९०० पर्ंिचें हें

िाङमर् अद्याप उपलब्ध नाहीं. िे व्हां, सध्र्ांपुरिें िरी असें च ह्मणणें भाग आहे कीं, िक ९०० पर्ंि मराठींि
सारृिि नव्हिें.

िक ९०० नं तर नागर मराठी.
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⬤ ३८. िक ९०० पासून पुढें मराठी सारृििाला प्रारंभ झाला. [‘‘ज्ञानेश्वरांच्र्ा अगोदर तनिपतत्त,

मुकुंदराज, सहदे ि भाडळी, अतभ ॰ कचिामणीिील पद्यकार र्ांनीं ग्रंथरचना केले ली आहे .’’ (राजिाडे :
भा. इ. सं. मं. इतििपत्त िके १८३४, पप. १३२; िके १८३६, पप. १७८)] सारृििाचें अगदीं पतहलें उदाहरण
ह्मटलें ह्मणजे अतभलतषिाथयकचिामणींिील पदांचें होर्. िदनंिर तनिपतत्त, ज्ञानेश्वर, िगैरे नागर ग्रंथकार

उदर्ास आले ि त्र्ांनीं मराठीला नागर केली. हे माडपंिाच्र्ा िेळीं दरबारचें सिय तलखाण मोडी मराठींि
होि असे.

मराठीला फारिीचा संसगग िक १२००-१५००.
⬤३९. ज्ञानेश्वरानंिर मुसलमानांचें राज्र् महाराष्ट्रांि झालें . त्र्ामुळें मराठीला फारसी ि अरबी

भाषांचा संसगय घडला. ह्ासंबध
ं ीं तििेचन मराठ्ां्या इणतहासा्या साधनां्या आठव्या खंडाच्र्ा
प्रृिािनेंि साद्यन्ि केले लें आहे . सबब, त्र्ा िपतिलांि र्ेथें पडि नाहीं. मुसलमानी तरर्ासिींि जनादय न,
दासोपंि, एकनाथ िगैरे नामांतकि ग्रंथकार मराठींि झाले .

स्िराज्य िक १५०० पासून िक १७३९ पयंत.
⬤ ४०. नंिर ृिराज्र्ाचा काळ आला. त्र्ांि रामदास- मोरोपंिातद ग्रंथकार ि सभासदातद

बखरकार झाले .

इंग्रजीचा संसगग िक १७३९-१८३०
⬤ ४१. िक १७३९ नंिर मराठीला इंग्रजीचा संसगय झाला. िो सध्र्ां आपण पहाि च आहों.

(येथिर्या णििेचनाचा आढािा)
⬤४२. मराठी भाषेच्र्ा त्ृथत्र्ंिरांचें ृथूळ तटपण हें असें आहे . आजपर्ंि तमळाले ल्र्ा ले खांिरून १

मराठी भाषेचा इतिहास, २ मराठी भाषेचें ऐतिहातसक व्र्ाकरण, ३ मराठी भाषेचें तनरुक्ि ि, ४ मराठी
भाषेंिील सारृििाचा इतिहास, अिीं चार प्रकरणें नामी रीिीनें सजििां र्ेण्र्ासारखीं आहे ि. ह्ा एकेक
तिषर्ाला एकएक ृििंत् ग्रंथ च अपयण केला पातहजे.

(प्रस्तुत ज्ञाने श्वरी-णिषयक तपिील)
⬤४३ िक १८१८ ि मराठी भाषेिील जुने ले ख ि ग्रंथ िोधण्र्ास मी प्रारंभ केला िे व्हांपासूनच्र्ा

बारा िषांि जी महत्त्िाची ले खप्रात्प्ि झाली तिच्र्ािरून ही त्ोटक हकीकि र्ेथपर्ंि तदली. आिां, प्रृिुि
छापले ल्र्ा ज्ञानेश्वरी-संबंधानें िपिील दे ऊन, ही प्रृिािना संपतििों.

पोथीचें मूलस्थान

अनु क्रमणिका

⬤४४. बाले घाटीं बीडिहरीं पाटांगण नांिाचें एक दे िृथान आहे . िे थें िके १८२५ ि ही ज्ञानेश्वरीची

प्रि सांपडली. इिर दहािीस ज्ञानेश्वऱ्र्ा िे थें पडल्र्ा होत्र्ा त्र्ांि ही प्रि एका कोनाड्ांि पोथर्ांच्र्ा

तढगांि लोळि पडली होिी. मठातधपति जे मथुरानाथ गोसािी त्र्ांनीं मला ही प्रि नजर केली ि तहचा र्ोग्र्
उपर्ोग करण्र्ास कळकळीनें सांतगिलें .

पोथीचें रूप.
[राजिाडे र्ांनी संपातदि केले ल्र्ा ज्ञानेश्वरीच्र्ा प्रृिुि आिपत्तीचे एक तनरीक्षण Journal Asiatique च्र्ा प्रथम िषाच्र्ा (इ. स. १९०९) खंडाि पप.
५६४ पासून पुढे आले आहे .]

⬤४५. ही प्रि सबंध िाबूि आहे . पानें ३२२ असून, पाठपोट तमळू न पपष्ं, अथात्, ६४४ आहे ि.

पानाची लांबी ९ इंच ि रुंदी ४ ³/₄ इंच आहे . दर पपष्ास बारापासून चौदापर्ंि ओळी आहे ि. अक्षर उत्कपष्ट
िळणदार असून, र्ेथूनिे थून एकहािचें आहे . प्रार्ः प्रत्र्ेक पान कागदाची दु हेरी घडी गोंदानें तचकटिून

एकजीि केले लें आहे . ह्मणजे गोंद काढू न पान उघडलें असिां, आंि पोट कोरें आहे आतण पाठीिरील
क्षेत्फळाचीं दोन पपष्ें करून िर तलतहले लें आहे . िात्पर्य, कागद आंिून गोंदानें तचकटिून दु हेरी जाड
केले ला आहे . िाई लाखी असून, अद्याप अक्षरें पूणय िाबूि आहे ि. अक्षराचें िळण ित्कालीन मराठी आहे .

सोबि जोडले ल्र्ा फोटोिरून पानाचें ि अक्षराचें ृिरूप ध्र्ानांि र्ेईल. प्रत्र्ेक पानाचे चारी कोपरे मुिाम
िाटोळे केले ले आहे ि. कागद िुरटीच्र्ा पाण्र्ानें धुिला असल्र्ामुळें, िो जलतनभयर् झाला आहे . तिरामाच्र्ा

उभ्र्ा रे घा ि ओव्र्ांचे अंक िांबड्ा िाईनें तलतहले आहे ि ; आतण संृकपि श्लोकांिर िांबडी काि फासली

आहे . लांकडाच्र्ा फळीिर सुिळी बांधून, िी आंखणी कागदािर दाबून रे घा पाडले ल्र्ा आहे ि. अक्षर
िेळूच्र्ा ले खणीनें तलतहलें आहे . पतहल्र्ापासून अखेरच्र्ा पानापर्ंि अक्षरांची लांबीरुंदी एकसारखी आहे .

ह्मणजे एकाच टोकाच्र्ा पांचपन्नास ले खण्र्ा ले खकानें जिळ िर्ार करून ठे तिल्र्ा असल्र्ा पातहजेि.
ले खक तलहण्र्ाचा धंदा जन्मभर करणारा असून ृिकमयकुिल होिा. असें तदसिें.

ले खनिु णद्ध
⬤ ४६. ले खनिुद्धीकडे पहािां, िी प्रार्ः केिळ तनदोष आहे . क्ितचत् एखादें अक्षर गळाले लें

आढळिें. परंिु अिीं ृथलें सबंद पोथींि फार च थोडीं सांपडिाि. गळले लीं अक्षरें , गळल्र्ा तठकाणीं
काकपद V दे ऊन, समासांि दाखतिलीं आहे ि. ह्मणजे पोथी संपल्र्ािर मुळािीं कसोिीनें िाडू न
बतघिले ली आहे .

णिद्व्छु णद्ध.
⬤ ४७. पोथी िाचणाऱ्र्ा मालक तििानानें कोठें कोठें समासािर िोध घािले ले आढळिाि.

मालकाचे अक्षर ले खकाच्र्ा अक्षराहू न तभन्न आहे .

भाषािु णद्ध
⬤ ४८. व्र्ाकरणदृष्ट्या पोथींिील रूपें अत्र्न्ि िुद्ध तलतहले लीं आहे ि. ह्मणजे ज्ञानेश्वराच्र्ा िेळीं

नागर मराठी भाषेचें जें रूप होिें िें अक्षरिारा जसेचेंिसे ह्ा पोथींि दाखतिले लें आहे . ऱ्हृि, दीघय,

अनु क्रमणिका

अनु ृिार,

अनु नातसक,

कान्हा,

मात्ा,

उकार,

इकार,

र्ेथूनिे थून

सबंद

पोथींि,

प्रार्ः,

ित्कालीनव्र्ाकरणदृष्ट्या िु द्ध तलतहले ले आहे ि. ज्र्ा िब्दाचा ि रूपाचा जो उच्चार िो ििाचा िसा च
अक्षरांनीं िठिले ला आहे . अगदीं एक सुद्धां अपिाद नाहीं. इिकी िुद्ध पोथी संृकपिांि तह सांपडणें कतठण.

प्राकपिांि, िर, िी केिळ अनु पमे र् आहे . ह्ा पोथीचें मराठी भाषािास्त्राला ि तनरुक्िाला फार च साहा्र्
होईल.

णिद्वन्मंन्यिु णद्ध झकिा अिु णद्ध
⬤ ४९. ही पोथी कोण्र्ा तििन्मंन्र्ानें पुनः एकदां िु द्ध केले ली आहे . ज्ञानेश्वरकालीन रूपें

एकनाथाच्र्ा ककतचत् पूिी बदलू न आधुतनक होि होिीं. अिा काळीं, ही पोथी कोणा गपहृथाच्र्ा हािीं पडू न,
त्र्ानें हजारों ृथलीं गंधाचा ि गेरूचा उपर्ोग करून मूळ पाठ बुजिून टातकले आहे ि. गंध ि गेरू हलक्र्ा
हािानें खरडू न काढू न मूळ पाठ मीं प्रृिुि छापील प्रिींि तदले आहे ि.

[राजिाडे र्ांच्र्ा िरील कपत्र्ातिषर्ी "त्र्ांनी िे

(पाठ) छापणिण्याऐिजी छपणिले हे अत्र्ंि गैर केले " अिी टीका डॉ. तचपळोणकर र्ांनी केली होिी (ज्ञानप्रकाि, ले . ७).]

गंध ि गेरू

ह्ांच्र्ा ले पाखालील मूळ पाठ ज्ञानेश्वरकालीन व्र्ाकरणदृष्ट्या िु द्ध होिे, िे ह्ा गपहृथाला अिुद्ध िाटू न,

त्र्ानें ही मखलािी केली आहे . परंिु, िी मखलािी तह फार च काळजीनें ि सफाईनें केली आहे . सारांि, ही
पोथी, ले खक, मालक, ि मखलािीकार, ह्ा तिन्ही उत्कपष्ट लोकांच्र्ा हािून जािजाि मथुरानाथ
गोसाव्र्ांच्र्ा िारा माझ्र्ा हािांि आली. िी जिीची ििी महाराष्ट्रांिील तििानांच्र्ा सेिस
े छापून सादर
केली आहे .

पोथीचे आद्यन्त.
⬤ ५०. श्रीमहागणपिर्ेनमः ॥, असा पोथीचा प्रारंभ आहे . पोथीची समात्प्ि र्ेणें प्रमाणे:–
ऐसें र्ुगीं ितर कली । आतण महाराष्ट्रमंडलीं ।
श्री गोदाितरचां कुलीं । दतक्षतणलीं ॥८४॥

िे थ भुिनैकपतित् । अनातदपंचक्रोिक्षेत् ।

जगाचें जीिनसूत् । जेथ श्रीमहालसा ॥८५॥

िे थ इंदुिि
ं तिलासु । जो सकलकलां तनिासु ।
न्र्ार्ािें पोखीि तक्षिीिु । श्रीरामचंद्रु ॥८६॥
िैं माहे िान्िर्संभि
ू ें । श्रीतनिपतत्तनाथसुिें ।

केलें ज्ञानदे िें गीिे । दे िीकार ले णें ॥८७॥

ऐिं भारिाचां गािीं । भीष्ट्मनामीं प्रतसद्धपिी ।
श्रीकपष्ट्णांजुयनीं बरिी । जे गोतष्ट केली ॥८८॥

जें उपतनषदाचें सार । सियिास्त्राचें मातहएर ।
परमहं सीं सरोिर । सेतिजे जें ॥८९॥

तिर्े गीिे चा कलिु । संपूणय हा अष्ादिु ।
ह्मणे तनिपतत्तदासु । ज्ञानदे िो ॥९०॥

पुडुिी पुडुिीं पुडुिीं । इर्ा ग्रंथा पुण्र्संपत्ती ।
सियसुखीं सियभि
ू ीं । संपूणय होइजो ॥९१॥

अनु क्रमणिका

ॐ ित्सतदतिश्रीमद्भगिद्गीिासूपतनषत्सु ब्रह्मतिद्यार्ां र्ोगिास्त्रे श्रीकपष्ट्णाजुयनसंिादे मोक्षर्ोगो नाम

अष्ादिोध्र्ार्ः ॥ तहरण्र् । श्रीकपष्ट्णापयणमृिु ॥१८॥ ले खनं श्रीकपष्ट्णापयणमृिु । श्री ++++
सारपटाज्र्लक्ष्मीृिरूपीश्वरा गुरुकपपालु नारार्ण पािु मां ॥

र्ेथें ज्ञानेश्वरीचा अखेर झाला. ९० व्र्ा ओिीच्र्ा "दासु ॥ ज्ञानदे िो" पासून "पािु मां" पर्ंिच्र्ा

सिय ओळी आतळत्र्ाच्र्ा िांबड्ा िाईनें मूळले खकानें तलतहल्र्ा होत्र्ा. त्र्ांपैकी ९१ िा अभंग संपेिोंपर्ंिचीं
िांबडीं अक्षरें एका गपहृथानें काळ्र्ा िाईनें तगरतिलीं आहे ि. आंिून िांबडी िाई तदसिे ि िरून काळ्र्ा

िाईचीं ओबडधोबड तगरिणी डोळ्र्ांि सलिे . ह्ा गपहृथानें ८४ व्र्ा ओिीपासून ९१ व्र्ा ओिीपर्ंिचीं काळीं
ि िांबडीं अिीं सिय च अक्षरें काळ्र्ा िाईनें तगरतिलीं आहे ि. कारण, ह्ा गपहृथाच्र्ा हािांि ही पोथी आली,
िे व्हां पोथीच्र्ा ह्ा िेिटल्र्ा पपष्ािरचीं अक्षरें घासटू न अगदीं पुसटू न गेलीं होिीं. िे व्हा ृपष्टिे करिां िीं
काळ्र्ा िाईनें तगरिणें त्र्ाला भाग पडलें . परंिु, तगरिणाऱ्र्ाला मूळ ले खका इिकें सुंदर तलतहिां र्ेि

नसल्र्ामुळें िळिले लें प्रत्र्ेक अक्षर बेढब बनलें आहे . मूळ अक्षराची सफाई, ह्ा तगरिणाऱ्र्ाच्र्ा धसाड्ा
हािानें, अगदीं तनघून गेली आहे . आिां इिकें खरें आहे कीं तगरतिणाऱ्र्ानें जर घासटू न पुसटू न जाि

चालले लीं अक्षरें तगरिून िाबूि राखलीं नसिीं, िर ह्ा पोथीच्र्ा समाप्िीचीं हीं अक्षरें ि ओव्र्ा आपणांस
पहािर्ास न सांपडत्र्ा. ह्ा दृष्टीनें पातहलें ह्मणजे, ह्ा गपहृथानें अक्षरें तगरिून बचािण्र्ांि जगािर मोठा
उपकार केला आहे , त्र्ांि संिर् नाहीं. ह्ा िेिटल्र्ा पानाचे दोन्ही बाजूचे समास ि समासांच्र्ा मधील बोट

अधयबोट जागा फाटू न गेली होिी िी तह ह्ा मनु ष्ट्र्ानें ृिकालीन कागदाच्र्ा िुकड्ांनीं डागडू ज केली
आहे . मूळले खकानें तलतहले ल्र्ा ज्ञानेश्वरीच्र्ा पोथीच्र्ा समाप्िीच्र्ा ओव्र्ांचा ि अक्षरांचा हा िपिील
झाला. समाप्िीच्र्ा िेिटल्र्ा ओळीिरून असें तदसिें कीं, ले खकाला संृकपि भाषा र्ेि नव्हिीं.

आहे :–

“पािु मां” नंिर दु सऱ्र्ा एका मनु ष्ट्र्ानें तलतहले ली ि तनराळें च िळण असले ली एक ओिी र्ेणेंप्रमाणें

(१) िके बारा ििें बारोत्तरें । िैं टीका केली ज्ञानेश्वरें ।
सत्च्चदानंद बाबा आदरें । ले खक जाला ॥९२॥

ह्ा ओंिीच्र्ा अक्षरांचें िळण उपतरतनर्मदष्ट गपहृथाच्र्ा िळणासारखें नाहीं. तििार् अक्षरांची िाई

उपतरतनर्मदष्ट गपहृथाच्र्ा िाईहू न जु नी आहे . ह्मणजे ही ओंिी उपतरतनर्मदष्ट गपहृथाच्र्ा आधीं कोणी िरी
तलतहले ली आहे , ि तिच्र्ािर ९२ चा आंकडा टातकला आहे .

ह्ा ९२ व्र्ा ओिीच्र्ा खालीं एक संृकपि श्लोक ९२ व्र्ा ओंिीच्र्ा िळणाहू न तनराळ्र्ा िळणांि

तलतहले ला आहे . त्र्ाची िाई ९२ व्र्ा ओिीच्र्ा िाईहू न तनराळी ि जु नी तदसिे . हा श्लोक र्ेणेंप्रमाणें :–
(३) श्रीसद्गुरुमुकुंदे न दत्ता ज्ञानेश्वरी िु भा ॥

तिद्याधरार् तिष्ट्र्ार् ृिीए ृित्िं न िोभिे ॥१॥छ॥
९२ िी ओिी ि हा श्लोक ह्ांच्र्ा मध्र्ें खालील खरडले ली ह्मणजे प्रथम तलहू न नंिर ले खणीनें

खरडू न ि पुसून टातकले ली एक ओळ आहे . हें अक्षर िरल्र्ा तिन्ही अक्षरांहून अगदीं तनराळें ि तकरटें आहे .
ओळ र्ेणेंप्रमाणें:–
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(२) हें पुृिक तिश्वनाथु कोनेर धोलर दे िनु रकर
ह्ा िीन ले खांपक
ै ीं तिसरा ले ख कालदृष्ट्या सिांच्र्ा आधींचा, पतहला ले ख िदनंिरचा आतण

दु सरा ले ख िेिटचा आहे .

पोथीचा काळणनिगय
⬤ ५१. समाप्िीच्र्ा ह्ा िीन ले खांिरून खालील तनगमनें प्राप्ि होिाि. [१] मूळले खकानें ज्र्ा

प्रिीिरून आपली प्रि उिरून घेिली त्र्ा प्रिींि ि अथात् उिाऱ्र्ांि "िके बारा ििें" इत्र्ातद ओिी
नव्हिी. [२] िी ओिी ज्ञानदे िानंिर कोणी िरी रतचले ली आहे . िी ओिी सतच्चदानंदबािानें तह रतचले ली
नाही. कारण, ज्ञानदे ि ि सत्च्चदानंदबािा र्ांच्र्ा कालीं बाबा असें रूप प्रचतलि नसून बािा असें रूप

प्रचतलि होिें. िप्िा = बप्पा = बापा = बािा =बाबा, अिी उच्चारपरंपरा आहे . सत्च्चदानंदबािानें ही ओंिी
तलतहली असिी, िर बािा असा पाठ आला असिा. मजजिळ ज्ञानेश्वरीच्र्ा इिर सुमारें पन्नास पोथर्ा

आहे ि, त्र्ांपक
ै ीं एकींि तह बािा असा पाठ नाहीं, बाबा असाच पाठ आहे . ह्मणजे सत्च्चदानंदबािा
िारल्र्ािर त्र्ाच्र्ा कोण्र्ा चाहत्र्ानें ित्ृमरणाथय ही ओंिी रतचले ली आहे . अथात्, प्रृिुि छातपली गेलेली

प्रि ज्र्ा मूळ प्रिीिरून केली, िी मूळ प्रि सत्च्चदानंदबािाच्र्ा मपत्र्ूच्र्ा आधीं तलतहले ली होिी. [३] ही
मूळ प्रि सद्गुरु मुकुंदानें तिद्याधर नामक तिष्ट्र्ाला तदली. सत्च्चदानंदबािाच्र्ा मपत्र्ूच्र्ा अगोदर असणारा

हा मुकुंद मुकुंदराज ज्र्ाला ह्मणिाि िो च होर्. दु सरा कोणी मुकुंद िक १२१२ पासून िक १२४० पर्ंि
हर्ाि नव्हिा. मुकुंदराजाची हर्ाि िक ११५८ पासून १२५८ पर्ंि होिी, (ग्रंथमाला, मुकुंदराज). िात्पर्ं,
मुकुंदराजानें आपला तिष्ट्र् जो तिद्याधर त्र्ाला आपल्र्ाजिळील ज्ञानेश्वरीची प्रि बक्षीस तदली. िीच ही

मजजिळ असले ली प्रि होर्. ही प्रि सत्च्चदानंदबािाच्र्ा मपत्र्ूच्र्ा अगोदर ह्मणजे िक १२४० च्र्ा अगोदर
ि िक १२१२ च्र्ा नंिर केव्हां िरी तलतहले ली आहे . ह्ा प्रिीचा उत्तम, मजबूि, िलम ि कमािले ला
कागद; उत्तमोत्तम िाई; कसले ल्र्ा ले खनकुिल ले खकाचें र्ेथूनिे थून एकिळणी अक्षर, पातहलें ह्मणजे

असें कबूल करणें भाग पडिें कीं, ही प्रि िर्ार करण्र्ास पुष्ट्कळ द्रव्र् लागलें असािें ि ज्र्ा धन्र्ाकतरिां ही
प्रि िर्ार केली िो धनी श्रीमान असािा. मुकुंदराज होर्सळिंिीर् जर्ंिपाळाचा गुरु होिा, ि त्र्ाला

अथात् उत्तम द्रव्र् ि उत्तम राजदरबारी ले खक तमळिण्र्ासारखे होिे . दतरद्र्याच्र्ा हािून अिी प्रि िर्ार
होणें अिक्र् आहे . ही प्रि तलहू न काढण्र्ास, इिक्र्ा काळजीनें, सुबकपणानें ि सफाईनें उिरून घेण्र्ास
ि मुळाबरहु कूम िपासण्र्ास िषय दोन िषे लागलीं असािीं. ह्मणजे सुमारें हजारपांचिें रुपर्ांच्र्ा खालीं ह्ा

प्रिीला खचय पडला नसािा. िे व्हां, असली ही द्रव्र्साध्र् प्रि िर्ार करतिणारा राजगुरु मुकुंदराज च

असला पातहजे. सारांि, ही प्रि मुकुंदराजाची आहे ि ही िक १२१२ पासून िक १२४० पर्ंिच्र्ा काळांि

केव्हां िरी तलतहले ली आहे . एका च िब्दानें सांगािर्ाचें ह्मटलें , िर असें ह्मणणें प्राप्ि होिें की,
महाराष्ट्रग्रंथसंग्रहांि ही ज्ञानदे िीची प्रि केिळ "अमूल्य" आहे .

पोथीचें स्थलान्तर
⬤५२. मुकुंदराजाचा तिष्ट्र् जो तिद्याधर-आपल्र्ाला ही दे णगी िोभि नाहीं, आपण तहचे मालक

होण्र्ास र्ोग्र् नाहीं, असें उद्गार काढणारा जो तिद्याधर-त्र्ाच्र्ा हािून ही पोथी तिश्वनाथु कोनेर धोलर
दे िनु रकर र्ाच्र्ा िाब्र्ांि गेली ि त्र्ाच्र्ा िारा परंपरे नें बीड र्ेथील पाटांगणांि र्ेऊन दाखल झाली.

अनु क्रमणिका

पोथींतील िक १२१२ तली णनभेळ नागर मराठी भाषा
⬤५३. िलम कागदाची मजबुिी, बारीक पण घोसदार अक्षराची एकिळणी सफाई, मालकाची

द्रव्र्संपन्निा, िगैरे पोथीच्र्ा गुणांचें अनु िादन केलें . परंिु, ह्ा सामान्र् गुणांहून दु सरा एक असामान्र् गुण

ह्ा पोथींि आहे . िो हा. ह्ा पोथींिील भाषा-जी ज्ञानेश्वर बोलला, जी ज्ञानेश्वरानें नेिािांिील तिले िर

तलतहली, ब जी िक १२१२ ि नागर मराठे बोलि-िी च साक्षात् आहे . कागद तभकार असिा, अक्षर

तगचमीड असिें, ि मालक ििदतरद्री असिा, आतण भाषा जर ह्ा पोथीिल्र्ाप्रमाणें साक्षात् िक १२१२
िील नागर मराठी असिी, िरी दे खील, ह्ा एकाच असामान्र् गुणाच्र्ा बळािर, अिा पोथीचा सकौिुक

आदर करणें भाग पडलें असिें. ज्ञानेश्वरांच्र्ा पुण्र्ाईनें ि मुकुंदराजांच्र्ा श्रीमंिीनें उत्तम कागद ि उत्तम

अक्षर ह्ांच्र्ा जोडीला िक १२१२ िील तनभेळ नागर मराठी भाषा आपल्र्ाला उपलब्ध झाली आहे . िे व्हां,

ह्ा प्रिीचें कौिुक करािें िेिढे थोडें च आहे . पंढरपूनर र्ेथील िक ११९५ िील तिलाखेखांिल्र्ासारखी

ककिा पाटण र्ेथील िक ११२८ िील तिलाले खांिल्र्ासारखी भाषा ह्ा पोथीची आहे . िे व्हां, मुकुंदराजाचा

उल्ले ख ज्र्ांि केला आहे असा श्लोक र्द्यतप ह्ा पोथीच्र्ा समाप्िींस नसिा, ित्ातप दे खील तनव्िळ
भाषेच्र्ा ृिरूपािरून ही पोथी थेट ज्ञानेश्वराच्र्ा िेळची आहे , असें िज्ज्ञांना सहज िाडिां आलें असिें.
प्रथम मीं जेव्हां ही पोथी पाटांगणांि अधूनमधून िाचून पातहली, िे व्हां भाषेिरून प्रथमदियनींच लक्ष्र्ांि आलें

कीं, ही प्रि एखाद्या ज्ञानेश्वरकालीन प्रिीची नक्कल आहे . पुढें अक्षराच्र्ा िळणाचा जेव्हां तिचार करूं

लागलों, िे व्हां असें तह दृष्ट्युत्पत्तीस आले कीं, ह्ा पोथींिील अक्षरें पंढरपूर र्ेथील िक ११९५ िील
तिलाले खांिल्र्ा अक्षरांसारखीं आहे ि. आतण समाप्िीिील मुकुंदराजाच्र्ा श्लोकाचें जेव्हां मनन केलें , िे व्हां
िर अिी पक्की खात्ी झाली कीं, ही पोथी खु ि मुकुंदराजाची आहे , ि िी त्र्ानें आपला नरपट ि श्रद्धाळू तिष्ट्र्

जो तिद्याधर त्र्ाला बक्षीस तदली होिी. िेिटीं, सत्च्चदानंदबािा संबंधीची ओिी मूळप्रिींि नाहीं, हें जेव्हां
पातहलें , िे व्हां िक १२४० च्र्ा पूिीची ह्मणजे सत्च्चदानंदबािाच्र्ा मपत्र्ूच्र्ा पूिीची ही पोथी आहे , असें ठाम

मि झालें . आतण मराठी भाषेच्र्ा व्र्ुत्पत्तीला ि व्र्ाकपिीला ि इतिहासाला ही प्रि अत्र्ंि उपर्ोगी पडे ल
असा भरंिसा िाटला. पंढरपूर र्ेथें पोलीस चािडींि ि पंढरपूर तजल्ह्ांि जेिढे ह्मणून र्ादिकालीन
तिलाले ख आहे ि िे िढ्यांिील अक्षरांचें िळण र्ा पोथीिील अक्षरांच्र्ा िळणासारखें आहे . ही पोथी ह्मणजे

मराठी भाषेंिील कागदािर तलतहले ला अत्र्ंि जु ना असा पतहला ले ख होर्. सुदैि कीं हा ले ख पाठपोट

६४४ पपष्ें आहे ि सबंध िाबूि आहे . कागदािर तलतहले ला इिका जु ना ले ख ककिा इिकी जु नी पोथी डे क्कन
काले जांिील संग्रहांि ककिा आनंदाश्रमांिील संग्रहांि नाहीं. अथात्, ह्ा पोथीिरून हें तह तसद्ध होिें कीं

ज्ञानेश्वरकालीं कागद हा पदाथय प्रचारांि होिा. डे क्कन काले जांि एक कागदाची पोथी िक १२०० च्र्ा
पूिीची आहे , ह्मणून िे थील संग्रहालर्ाच्र्ा लार्ब्ररीर्नच्र्ा सांगण्र्ांि आलें . परंिु, िी पोथी साक्षात्

पातहल्र्ातििार् ि तिला कसास लािल्र्ातििार् तिच्र्ासंबंधानें तनिर्ानें कोणिें च तिधान ग्राह् करिां र्ेि
नाहीं.

तंजािर येथें असले ली भारद्वाजी प्रत िक १५१५.
⬤५४. एकनाथानें िुद्ध केले ल्र्ा प्रिींि ितिषर्क उल्ले खाच्र्ा कांहीं एकनाथी ओंव्र्ा र्ेि असिाि.

ज्ञानेश्वरीच्र्ा िोधाची ले खनकामासाठी एकनाथानें िक १५०६ िारणसंित्सरीं संपूणय केली. त्र्ा ओव्र्ा
अथात् च प्रृिुि छापल्र्ा गेलेल्र्ा मुकुंदराजाच्र्ा प्रिींि नाहींि. ह्मणजे, ह्ा पोथीिर िु द्धािुद्धाची जी

मखलािी केली आहे िी तह एकनाथाच्र्ा पूिीची आहे ; नंिरची असिी िर एकनाथी ओव्र्ांचा समािेि
मखलािीकारानें अिश्र्मे ि केला असिा. कारण, िुद्धािद्ध करणारा मखलािीकार मोठा साक्षेपी गपहृथ

अनु क्रमणिका

तदसिो. एकनाथानें आपली िु द्ध प्रि िक १५०६ िारणांि िर्ार केली. त्र्ाच्र्ा पुढें ९ िषांनीं िक १५१५
िील एक पोथी िंजािरांिील ग्रंथसंग्रहांि माझ्र्ा पहाण्र्ांि आली. तहची समात्प्ि अिी :–
“िके पंधरा ििें सािोत्तकर । िारणनाम संित्सकर ।

एका जनादय नें अत्र्ादकर । गीिा-ज्ञानेश्वरी-प्रिी िुद्ध केली ॥१॥
ग्रंथु पूिी च अतििुद्ध । पतर पाठांिरें िु द्धाबद्ध ।

िे िोधुतनर्ां र्ेितं िध । प्रति िुद्ध तसद्धज्ञाने श्वरी ॥२॥

नमो ज्ञानेश्वरा तनष्ट्कळं का । ज्र्ाचे गीिे ची िातचिां टीका ।
ज्ञान होर् लोकां । अतिभातिका ग्रंथार्मथर्ां ॥३॥

श्रीिके पंधरा ििें पंधरा, तिजर्संित्सर, उत्तरार्णे, फाल्गुनमासे, िु क्लपक्षे, सप्िमी, रतििासरे ,

गीिा संपूणय । श्रीकपष्ट्णापयणमृिु । गोदादतक्षणभागे राजधातन अहमदानगरृथाने फरिरामात्मज-नपकसहभारिाजगोत्ोत्पन्नेन । ग्रंथो तलतखिः संपूणयमृिु ॥.”

िके १५१५ च्र्ा फाल्गुन िु क्ल सप्िमीला रतििार र्ेिो, िे व्हां, ही प्रि िक १५१५ िील आहे , ह्ांि

संिर् नाहीं. एकनाथानें िुद्ध केले ल्र्ा प्रिीिरून ही प्रि उिरून घेिले ली आहे . अथात् एकनाथी प्रि किी

असेल िें तहच्र्ािरून िाडिां र्ेिें. पैठणपासून जिळ असले ल्र्ा अहमदनगर िहरीं फरिरामात्मज नपकसह
भारिाज र्ानें ही प्रि उिरली. भारिाज ह्मणजे भारदे . नगर र्ेथील ज्र्ा भारद्यांनीं ऊफय भारिाजानें कांहीं
िषांपूिीं एकाचे दोनचार ज्ञानेश्वर केले होिे त्र्ांचा च कोणी पूियज हा नपकसह भारिाज असािा. र्ािरून असें

तदसिें कीं, ज्ञानेश्वरीचें पठण ह्ा भारद्यांच्र्ा कुळांि िंिपरंपरे नें आहे . ह्ा प्रिींि (१) भाद्रपदमास
कतपलाषष्ी, इत्र्ातद ि (२) र्ा ज्ञानेश्वरी पाठीं, इत्र्ातद, दोन ओंव्र्ा नाहींि. िंजािर र्ेथील प्रिीिील
अध्र्ार्िार ओंिीसंख्र्ा र्ेणेंप्रमाणें आहे .
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९०४७
कुंटे आपल्र्ा प्रिीला एकनाथी प्रि ह्मणिाि. कुंयांच्र्ा प्रिींि ९०३७ ओंव्र्ा आहे ि. त्र्पेक्षां

अनु क्रमणिका

कुंयांची प्रत. कुंटे आपल्र्ा प्रिीला एकनाथी प्रि ह्मणिाि. कुंयांच्र्ा प्रिींि ९०३७ ओंव्र्ा आहे ि. त्र्ापेक्षां
ह्ा िंजािरी प्रिींि १० ओंव्र्ा जाृि आहे ि.

मुकुंिराजा्या प्रतींतील ओंिीसंख्या.
⬤ ५५. िंजािरांिील भारिाजी प्रि ि कुंयांची एकनाथी ह्मणून ह्मटले ली प्रि ह्ांि प्रत्र्ेकीं ९०४७

ि ९०३७ ओंव्र्ा आहे ि. प्रृिुि छापले ल्र्ा मुकुंदराजाच्र्ा प्रिींि अध्र्ार्िार ओंिीसंख्र्ा अिी आहे :–
अध्र्ार्

ओंव्र्ा

अध्र्ार्

ओंव्र्ा

१

....

....

२७३

२

....

....

३७४

३

....

....

२७१

४

....

....

२२२

५

....

....

१७८

६

....

....

४९४

७

....

....

२०५

८

....

....

२६९

९

....

....

५३०

१०

....

....

३१०

११

....

....

६९८

१२

....

....

२४४

१३

....

....

११६३

१४

....

....

३७१

१५

....

....

५९३

१६

....

....

४७२

१७

....

....

४३१

१८

....

....

१७९१

८८९२

सोनारी प्रतींतील ओिीसंख्या
⬤ ५६. िाईस एका सोनाराच्र्ा र्ेथें सांपडले ली ज्ञानेश्वरीची एक प्रि आहे िींि ओंव्र्ा सोनारी

प्रतींतील अध्र्ार्िार र्ेणेंप्रमाणें आहे ि :ओिीसंख्या.
अध्र्ार्

ओंव्र्ा

अध्र्ार्

ओंव्र्ा

१

....

....

२९९

२

....

....

४३६

३

....

....

३५१

४

....

....

२५४

५

....

....

२२०

६

....

....

५३९

७

....

....

२३६

८

....

....

२९३

९

....

....

६१७

१०

....

....

४७१

११

....

....

७५९

१२

....

....

२७२

१३

....

....

११८६

१४

....

....

४६४
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१५

....

....

६१४

१६

....

....

५२९

१७

....

....

४६८

१८

....

....

१८६३

९८५१

भराड्या्या प्रतींतील ओंिीसंख्या

होिी :-

⬤ ५७. अकलू ज र्ेथील एका भराड्ापािीं एक ज्ञानेश्वरीची पोथी होिी िींि ओंिींसंख्र्ा र्ेणेंप्रमाणें

ओंिीसंख्या.
अध्र्ार्

ओंव्र्ा

अध्र्ार्

ओंव्र्ा

१

....

....

३२२

२

....

....

४८८

३

....

....

३१८

४

....

....

२६७

५

....

....

२०९

६

....

....

५४४

७

....

....

२३९

८

....

....

२९८

९

....

....

५६९

१०

....

....

३७९

११

....

....

७६२

१२

....

....

२६६

१३

....

....

१२०५

१४

....

....

४१३

१५

....

....

६२०

१६

....

....

४९७

१७

....

....

४६१

१८

....

....

१८८७

९७३४

उद्बोधनाथी प्रतींतील ओंिीसंख्या.
⬤ ५८. िाई र्ेथें उद्बोधनाथसंप्रदार्ी खेडकर हतरदास आहे ि त्र्ांच्र्ाजिळील प्रिीकांच्र्ा पोथींि

ज्ञानेश्वरीच्र्ा ओंव्र्ांची संख्र्ा ९०३४ आहे . ही प्रि संप्रदार्परंपरे नें आले ली आहे , असें हतरदास ह्मणिाि.

माडगांिकरी छापील प्रतींतील ओंिीसंख्या
⬤ ५९. रा. रा. माडगांिकर र्ांनीं एक पाठांिरें दे ऊन ज्ञानेश्वरी छातपली आहे ; परंिु जिीं प्रतसद्ध

करािी ििी जाहीररीिीनें प्रतसद्ध केली नाहीं. तिची एका प्रि कै. कािीनाथपंि परब र्ांनीं मला तदली. ही

प्रि िर्ार करिांना माडगांिकर र्ांनीं क, ख, ग, घ, च, छ, ज, झ, ट, ठ, ड, अिा एकंदर ११
तनरतनराळ्र्ा प्रिी पाठान्िरांकतरिां जमतिल्र्ा होत्र्ा. पैकीं नव्र्ाजुन्र्ा तकिी, िगैरेंचा िपिील त्र्ांनीं
तदला नाहीं. त्र्ांनीं आपल्र्ा प्रिीला उपोद्धाि िगैरे कांहीं च मातहिी तदली नाहीं. त्र्ामुळें अकरा तह प्रिींि

सारख्र्ा च ओंव्र्ा होत्र्ा ककि प्रत्र्ेक प्रिींिील ओंिीसंख्र्ा तनरतनराळी होिी, र्ासंबध
ं ानें कांहीं च सांगिा

अनु क्रमणिका

र्ेि नाहीं. प्रार्ः ओंिीसंख्र्ा तनरतनराळ्र्ा पोथर्ांि तभन्नतभन्न असली च पातहजे, असें मजजिळील पन्नास

पोथर्ांिरून मी खात्ीनें सांगूं िकिों. माडगांिकरांनीं हा प्रपंच केला नसल्र्ामुळें त्र्ांनी छातपले ल्र्ा
प्रिींिील च िे िढ्या ओंव्र्ांची संख्र्ा र्ेथें दे िों.
अध्याय

ओंव्या

अध्याय

ओंव्या

१

....

....

२७५

२

....

....

३७५

३

....

....

२७६

४

....

....

२२५

५

....

....

१८०

६

....

....

४९७

७

....

....

२१०

८

....

....

२७१

९

....

....

५३५

१०

....

....

३३५

११

....

....

७०८

१२

....

....

२४७

१३

....

....

११७०

१४

....

....

४१५

१५

....

....

५९८

१६

....

....

४७३

१७

....

....

४३३

१८

....

....

१८११

९०३४

णनळोबा्या मतें ओंिीसंख्या.
⬤ ६०. तनळोबाच्र्ा गाथेंिील ज्ञानेश्वरीच्र्ा ओंव्र्ांची संख्र्ा दहा हजार आहे .
िर्ा ृथळीं केला भगिद्गीिाअथय ।
दहासहस्त्र ग्रंथ पूणय झाला ॥९७॥
ज्ञानेश्वरचतरत्, तनळोबाकपि ॥

णचद्धनमतें ओंिीसंख्या; भारद्यां्या प्रतींतील ओंिीसंख्या; क्षपक; (सोनारी प्रतीतींल क्षे पक
ओव्या); एकनाथाला ज्ञाने श्िरीची अस्सल प्रत णमळाली नव्हती; केिळ णबनअस्सल म्हिज
नतकल पो्या ताडू न ग्रंथांचें मूळ णनभेळ स्िरूप णसद्ध होत नाहीं.
⬤ ६१. तचद्धनृिामी भक्िकथामपिसारांि
करी निसहस्त्र पन्नास (९०५०) ।
ओंिी गीिाथय ज्ञानेश्वरी ॥ १४६,

भारद्यां्या प्रतींतील ओंिीसंख्या

अनु क्रमणिका

अध्र्ार् ९ (कभगारकर)

भारद्यांच्र्ा पोथीिील ओिीसंख्र्ा ९००९ आहे .

क्षपक
⬤ ६२. र्ेणेंप्रमाणें तनळोबाच्र्ा १०००० पासून मुकुंदराजाच्र्ा ८८९२ पर्ंि तनरतनराळ्र्ा पोथर्ांि

ओंिीसंख्र्ा आहे . पैकीं, मुकंदराजाच्र्ा पोथीिील ८८९२ चा आंकडा मूळ धरणें कालदृष्ट्या ि भाषादृष्ट्या
प्रिृि च नव्हे , िर आिश्र्क आहे . ह्ा ८८९२ हू न जेिढ्या ओंव्र्ा जाृि सांपडिील िे िढ्या सिय क्षेपक
होि. परीक्षेकतरिां प्रृिुि प्रिींिील पतहला अध्र्ार् घेिों ि सोनारी प्रिींिील पतहला अध्र्ार् घेिों, आतण,

सोनारीं प्रिींिील क्षेपक ओंव्र्ा संृकपि श्लोकांच्र्ा ि मराठी ओंव्र्ांच्र्ा अनु क्रमानें दे िों. तनळोबाची

दहाहजार ओंव्र्ांची प्रि मला उपलब्ध झाली नाहीं. सबब, तिच्र्ा खालोखाल ओंव्र्ांची संख्र्ा मजजिळील
सोनारी प्रिींि असल्र्ाकारणानें िुलनेकतरिां सोनारी प्रि च घेिली आहे .
मुकुंदराजाच्र्ा
ओंिीनंिर

प्रिींिील

कोणत्र्ा

सोनारी प्रिींिील क्षेपक ओंिी ककिा ओंव्र्ा
आंकड्ासह.
क्षे पक :–

२८ व्या ओंिी नंतर

(१)

कीं ज्ञानामपिाची सरीिा ।
मुमुक्षसाधकां िपतषिां ।
अज्ञानदातरद्रें पीडिां ।
कामधे नु हे ॥२९॥

१०० व्या ओंिी नंतर

(२)

जो तिक्रमें महामे रु ।
िे जृिी प्रिापें भाृकरु ।
जर्ाचीर्ा बळा नेणिे पारु ।
ऐसा िीर ॥१०२॥

१४८ व्या ओंिी नंतर

(३)

आधीं च बळाचा महामे रु ।
ितर अिलं बीला अिसरु ।
र्ेणें काळासीं ही हीमज्िरु ।
प्रगटों पाहे ॥१५०॥

२७३ व्या ओंिी नंतर

(२५) जे उत्तरमीमांसा उपतनषदें ।
िीर्ें मथुनीर्ां मुकुंदें ।
तनरुतपजैल आनंदें ।
पाथुय जेणें उमजे ॥२८७॥

२७३ व्या ओंिी नंतर

(२६) िेदीं तत्कांडतनरोपण ।
कमय उपासना ज्ञान ।
िें ृिर्ें ची कपष्ट्ण आपण ।
बोतधति पाथासी ॥२८८॥

माडगांिकरांच्र्ा प्रिींि खालील दोन ओंव्र्ा क्षेपक आहे ि.

अनु क्रमणिका

२४१ व्या ओंिी नंतर

ऐसें पाथय तिर्े अिसरीं ।
ह्मणे दे िा अिधारीं ।
र्ा कल्मषाची थोरी ।
सांगैन िुज ॥२४२॥

२६५ व्या ओंिी नंतर

ऐसें दे खोतन सकल ।
अजुयनें आपुलें कुळ ।
मग ह्मणे राज्र् िें केिळ ।
तनरर्भोग ॥२६७॥

आहे ि.

सोनारी प्रिींिल्र्ा िेिटल्र्ा िीन ओंव्र्ा कुंयांनीं पतहल्र्ा अध्र्ार्ांि क्षेपक ह्मणून नमूद केल्र्ा

माडगांिकरांच्र्ा प्रिीच्र्ा पतहल्र्ा अध्र्ार्ांिल्र्ा दोन्ही क्षेपक ओंव्र्ा सोनारी प्रिींि पाठभेदानें

आल्र्ा आहे ि.

एकनाथाला ज्ञाने श्िरीची अस्सल प्रत णमळाली नव्हती.
मजजिळील इिर सिय पोथर्ांच्र्ा पतहल्र्ा अध्र्ार्ांिील क्षेपक सोनारी प्रिींिील क्षेपकांि आले

आहे ि. ज्र्ाअथी सोनारी प्रिींि ओिीसंख्र्ा ९८५१ आहे ि तनळोबाच्र्ा प्रिींि १०००० ओंव्र्ा होत्र्ा,
त्र्ाअथी तनळोबाच्र्ा प्रिींि सोनारी प्रिींिल्र्ाहू न १४९ क्षेपक जाृि होिे, हें उघड आहे . िंजािरी प्रिींि

ओंव्र्ा ९०४७ आहे ि, िे व्हां िींि १५५ क्षेपक मुकुंदराजाच्र्ा प्रिीहू न जाृि आहे ि. िंजािरची प्रि
एकनाथाच्र्ा प्रिीनंिर ९ िषांनीं ह्मणजे िक १५१५ ि िर्ार केली असल्र्ामुळें, एकनाथाच्र्ा प्रिींि सुमारें

९०४७ ओंव्र्ा असाव्र्ा, असें ह्मणण्र्ास हरकि नाहीं. भारद्यांच्र्ा प्रिीप्रमाणें एकनाथी प्रिींि ९००९ ओंव्र्ा
होत्र्ा असें जरी धरलें , िरीं तह एकनाथाच्र्ा प्रिींि ११७ क्षेपक रातहले च होिे , असें ह्मणािें लागिें. ह्मणजे

एकनाथाला ज्ञानेश्वरीची अृसल प्रि तमळाली नव्हिी, ह्ांि तबलकुल संिर् नाहीं. क्षेपक असले ल्र्ा पोथर्ा

एकनाथाच्र्ा हािांि पडल्र्ा, ि भाषा, औतचत्र्, पुनरुत्क्ि, असंभि, िगैरे प्रमाणांनीं त्र्ानें आपली प्रि

आपल्र्ा समजु िीप्रमाणें िु द्ध करून घेिली. परंिु, इिकें कह करून आपल्र्ा िु द्ध केले ल्र्ा प्रिींि क्षेप क
रातहले नसिील च, अिी खात्ी त्र्ाची त्र्ाला च पटली नाहीं. सबब, उतिग्न होऊन त्र्ानें खालील
िापोत्क्ि प्रकट केली:–

र्ा ज्ञानेश्वरीपाठीं । जो टीका करील मऱ्हाटी ।

िे णें रत्नखतचिाच्र्ा िाटीं । जाण नरोटी ठे तिली! ॥१॥
पाठीं ह्मणजे नंिर, असा अथय तकत्र्ेक अप्रबुद्ध करिाि! पाठीं ह्मणजे पाठांि, ओंव्र्ांि.

ज्ञानेश्वरीच्र्ा मूळ ओंव्र्ांि जो कोणी आपल्र्ा टीकारूप ओंव्र्ा करून समासािर तलहू न ठे िील, त्र्ानें

रत्नखतचि िाटाच्र्ा भोंििीं नरोया ठे तिल्र्ासारखें होईल, असा एकनाथाचा िाप आहे . आतण हा िाप

अक्षरिः खरा होिा. ज्ञानेश्वरीनंिर कोणी ओंव्र्ा करूं नर्ें, असा नाथांचा आिर् नाहीं. िर, ज्ञानेश्वरीच्र्ा

पोथीच्र्ा पानांच्र्ा समासांिर ज्ञानेश्वरी िाचिांना िल्लीन होऊन तकत्र्ेक लोक ज्र्ाृि तििदीकरणाथं
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ृफूिींनें टीकारूप ओंव्र्ा भातिकपणानें ि प्रेमानें तलहू न ठे िीि. ह्ा ओव्र्ा नकल करणारे ले खकलोक

मूळांि अज्ञानानें घुसडू न दे ि. त्र्ामुळें, मूळ कोणिें ि प्रतक्षप्ि कोणिें, िें कह कळण्र्ाची मारामारी क्ितचत्
प्रसंगीं पडे . ह्ा घोंटाळ्र्ाला अनुलक्षून नाथांनीं ही िापोत्क्ि प्रगट केली आहे . मजजिळील ज्ञानेश्वरीच्र्ा

पोथर्ांिरून प्रक्षेपांचा समािेि तनरतनराळ्र्ा प्रिींि कसा झाला, िें उत्तम कळिें. एका पोथीच्र्ा समासािर
टीका ह्मणून जी ओंिी तलतहली असिे, िी च दु सऱ्र्ा एखाद्या ित्पिात्क पोथींि मूळांि प्रतिष्ट केले ली
आढळिे . ििांि, हु बेहूब ज्ञानेश्वराच्र्ा धिीिर जर ओंिी बनली गेली असेल, िर िी मूळ ओंव्र्ांिून तनिडू न

काढण्र्ास पंचाईि पडिे . सुत्प्िङंतं िरूपें, िब्द, औतचत्र्, िगैरे साधनांनीं प्रक्षेप तनिडू न कातढिां र्ेिील.
परंिु, हीं साधनें िोधक संपादकाच्र्ा हािीं समग्र असलीं पातहजेि. अिीं साधनें एकनाथाच्र्ा कालीं

उपलब्ध नव्हिीं, हें िर कार्, परंिु, िीं सध्र्ां तह असािीं ििीं उपलब्ध नाहींि. आिां इिकें खरें आहे कीं,
ज्ञानेश्वराच्र्ा पूिीचे ि िेळचे मराठी तिलाले ख ि िारपटपत्ें सध्र्ां उपलब्ध झालीं आहे ि. त्र्ांिरून

ज्ञानेश्वरीची भाषा किी असली पातहजे हें सूक्ष्म रीिीनें सांगिां र्ेईल. परंिु, ज्ञानेश्वरकालीन िब्दकोि
अद्याप मराठींि िर्ार व्हािर्ाचा आहे . त्र्ामुळें, अमूक िब्द ज्ञानेश्वरींि र्ेऊं िकेल ककिा िकणार नाहीं, हें

सांगण्र्ास साधन नाहीं. िसें च, धमयकोि, दृष्टान्िकोि, इतिहासकोि, िगैरे कोिांचा आपल्र्ाकडे अभाि

असल्र्ामुळें, ज्ञानेश्वरोत्तरकालीन पोथर्ांिील प्रक्षेप तनिडू न काढणें सध्र्ां दे खील प्रार्ः दु घय ट आहे .
एकनाथाच्र्ा िेळीं, िर सियृिीं च दु घयट होिें. ििांि, फक्ि १००-१५० च क्षेपक त्र्ानें आपल्र्ा प्रिींि र्ेऊं
तदलें ही कांहीं लहानसहान गोष्ट नाहीं. साक्षात्, मुकुंदराजाची पोथी मला न तमळिी, िर भाषा, िब्द,

औतचत्र्, पुनरुत्क्ि िगैरेंच्र्ा जोरािर एकनाथाच्र्ा इिकी तह िु द्ध प्रि मला िर्ार करिां आली नसिी.
आली असिी कीं नसिी, ह्ा िंकेची केिळ कल्पना च करािर्ाला नको.

केिळ णबनअस्सल म्हिज नतकल पो्या ताडू न ग्रंथांचें मूळ णनभेळ स्िरूप णसद्ध होत नाहीं.
मूळ अृसल प्रि उपलब्ध नसिां, अकरा पोथर्ांची िुलना करून, माडगांिकरांनीं जी ओंिीसंख्र्ा

तदली आहे , िींि १४२ क्षेपक रातहले च आहे ि. मूळ अृसल प्रि ककिा प्रिीची प्रि उपलब्ध नसिां, कोणत्र्ा

तह ग्रंथाचा मूळ मजकूर नक्की अमुक होिा, हें अगदीं तबनचुक ठरतििां र्ेणें केिळ अिक्र् आहे . जुन्र्ा
ग्रंथकारांच्र्ा Variorum editions र्ूरोतपर्न तििान लोक काढिाि, त्र्ांच्र्ा िु द्धािु द्धिे ची परीक्षा ह्ा
न्र्ार्ानें च केली पातहजे. भारिासारख्र्ा ग्रंथांना तह हा च दं डक लागू आहे . अृसल प्रिीच्र्ा अभािी,

िाटे ल त्र्ानें िाटे ल िो भाग प्रतक्षप्ि समजािा ि त्र्ाच्र्ा मरिुकड्ा बलािर िाटिील िीं अनु मानें काढािीं.
िास्त्रदृष्ट्या दोहोंची तह ककमि िून्र् आहे . ृर्ात्पक्ष सदा डळमतळि च असिो.

नकलकारांनीं मूळ ज्ञाने श्वरीची छाटाछाट केले ली नाहीं; प्रक्षे पांनीं भरती केली आहे.
⬤ ६३. सत्च्चदानन्दबािानें तलतहले ल्र्ा ज्ञानेश्वरीच्र्ा मूळ प्रिींि क्षेपकांची उत्तरोत्तर जाृि भरिी

झाली; परंिु मूळ ओंव्र्ा काढू न टाकून कमिी मात् कोणत्र्ा तह पोथींि झाले ली तदसि नाहीं. चुकून

एखाददु सरी मूळ ओंिी ले खकानें गाळले ली पोथर्ांिून आढळिे. पण, जाणूनबुजून ज्ञानेश्वरी ओंिी मूळ

ग्रंथांिून काढू न टाकण्र्ाचें धाष्ट्यय कोण्र्ा तह ले खकानें केले लें आढळि नाहीं, कारण, भत्क्िमागी लोक

ज्ञानेश्वराच्र्ा िब्दाला केिळ ईश्वरीिचन समजि आतण तििान जे असि त्र्ांना मुळाची सह्रदर्िा असे.
त्र्ामुळें, मूळ ज्ञानेश्वरीच्र्ा ओंव्र्ांि कटाई झाले ली नाहीं. झालें कार्? िर, टीकाकारांच्र्ा समासािर
तलतहण्र्ाच्र्ा खोडीनें, मूळग्रंथांि क्षेपकांची खोगीरभरिी मात् जाृि झाली. ओंव्र्ांचा अनु क्रम एखाद्या
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पोथींि बदलले ला आढळिो. ह्मणजे मागची पुढें ि पुढची मागें, असा व्र्ुत्क्रम दृष्टीस पडिो. परंिु, सबंद
ओंिी ककिा ओंव्र्ा गाळले ल्र्ा कोणत्र्ा तह सबंद पोथींि आढळि नाहींि.

ज्ञानेश्वरीच्र्ा पाठांि क्षेपक ओंव्र्ा कोणी निीन करून घालूं नर्े, असा तनबंध ज्र्ानें केला त्र्ा

एकनाथानें ृििः क्षेपक ओंव्र्ा रचून ज्ञानेश्वरींि घािल्र्ा नाहींि, हें उघड च आहे . परंिु, तकत्र्ेकांचें असें

ह्मणणें आहे कीं, "एकनाथानें ज्ञानेश्वरीच्र्ा बऱ्र्ाच ओंव्र्ांिील चरणांची तफरिातफरि केली आहे "
(कभगारकर, ज्ञानेश्वरमहाराज र्ांचा कालतनणयर्, पपष्ट ७२-७३). कभगारकरांनीं अिा चरणांची तफरिातफरि
केले ल्र्ा ह्मणून चार ओंव्र्ा तदले ल्र्ा आहे ि. त्र्ा चाऱ्ही मुकुंदराजी प्रिींि नाहींि ि त्र्ांची त्र्ा त्र्ा ृथलीं

आिश्र्किा तह नाहीं. पांचव्र्ा अध्र्ार्ांिील "बुतद्धतनिर्ें आत्मज्ञान" इत्र्ातदक ओंिीसंबध
ं ानें कभगारकर
असा प्रश्न करिाि कीं, ही ओंिी प्रतक्षप्ि समजली िर श्लोकाच्र्ा टीकेची ज्ञानेश्वरकपि मूळ ओिी कोणिी

िी दाखिून तदल्र्ातििार् ही ओंिी निी ककिा जु नी र्ाचा नीटसा खुलासा होणार नाहीं (कभगारकर, पपष्
७२-७३). परंिु, मुकुंदराजी प्रिीिरून पहािां, प्रत्र्ेक श्लोकांिील, प्रत्र्ेक पदाची टीका ज्ञानेश्वर हटकून

करिो च, असें ह्मणिां र्ेि नाहीं. उदाहरणाथय, दु सऱ्र्ा अध्र्ार्ांिील १८ ि २० र्ा श्लोकांिरील ज्ञानेश्वरी

टीका पहा. १८ व्र्ा श्लोकांिील अनातिनः ि अप्रमे र्ृर् ह्ा दोन पदांचें भाषान्िर ज्ञानेश्वरानें तदलें नाहीं.

२० व्र्ा श्लोकांिील एका तह पदाचें भाषान्िर ज्ञानेश्वरी टीकेंि नाहीं. २१ व्र्ा श्लोकाची तह ही च दिा आहे .
ह्मणजे, जेथें, तििेष कांहीं भानगड नाहीं, प्रार्ः पुनरुत्क्ि ि गौरि आहे िे थें ज्ञानेश्वर प्लु ति करिो. िो च
प्रकार पांचव्र्ा अध्र्ार्ांिील ििुिर्ः इत्र्ातद श्लोकाचा झाला आहे . मूळ श्लोकांिील प्रत्र्ेक पदाचा अथय
ज्ञानश्वरानें तदला नाहीं. सिय टीका दृष्टान्िांनीं च भरून कातढली आहे . प्रत्र्ेक श्लोकांिील प्रत्र्ेक पदाचें
भाषांिर ज्ञानेश्वर तनर्मानें दे िो च, अिी जर गोष्ट असिी, िर कभगारकरांचें ह्मणणें सर्ुत्क्िक तदसलें

असिें. ििी गोष्ट नाहीं, त्र्ाअथी ही “बुतद्धतनिर्ें आत्मज्ञान” इत्र्ातदक ओंिी प्रतक्षप्ि आहे ि िी एकनाथांनीं
केली आहे , असें तह ह्मणिि नाहीं. मजजिळ कोंकणांिील मालिण िहरीं सांपडले ली एक पोथी आहे,
िींि ह्ा प्रतक्षप्ि ओिीचा पाठ असा आहे :–

बुतद्धतनिर्े आत्मज्ञान । ब्रह्मरूप भाति आपणाआपण ।
ब्रह्मतनष्ा राखे पुणय । अतहर्मणति ॥८८॥

नाहीं.

ित्परार्ण हें पद ह्ा पाठांि नाहीं. िे व्हां, ह्ा अिा पाठाच्र्ा ओंिीिर एकनातथत्ि तह आरोतपिां र्ेि

मातहि असले ले सिय क्षेपक मूळांि घालण्र्ाचा सोनारी प्रिीचा िर बाणा च आहे . त्र्ा प्रिींि ही

ओिी नाहीं. तहच्र्ा ऐिजीं.

अनु भिें बुतद्ध भरुनी । भोगिीिी मना करुनी ।

मग िें तच इंतद्रर्भुिनीं । िषाि करीिी ॥११६॥
अिी ओंिी आहे . सोनारी प्रि एकनाथाच्र्ा नंिरची आहे . तिच्र्ांि ज्र्ा अथी "बुतद्धतनिर्ें" ही ओंिी नाहीं
त्र्ाअथी ही ओंिी एकनाथाची िर नव्हे च, परंिु, एकनाथकालीन तह नाहीं. कोणी नंिर रतचले ली आहे . ह्ा

ओिीचा पाठ दोन िऱ्हांचा सांपडिो. एकनाथी चार चरणांचा ि चार र्मकांचा एक पाठ; आतण साडे िीन
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चरणांचा दु सरा पाठ. िृमात्, एकनाथानें हा प्रक्षेप घािले ला नाहीं, ह्ातनषर्ीं िंका नको. इिकें च नव्हे,
िर एकनाथानें ज्ञानेश्वरींि एक तह प्रक्षेप घािले ला नाहीं, हा तनर्म समजािा.

(प्रस्तुत मुकुंिराजी प्रत ि माडगािकर-प्रत यांतील काही पाठांची तुलना); तौलणनक पध्ितीनें
मूळाचा थांग नक्की लागतोच असे नाही.
⬤ ६४. अृसल प्रिीच्र्ा अभािीं, तनव्िळ दहा पांच पोथर्ा घेऊन प्रतक्षप्िाप्रतक्षप्ि तनिडण्र्ांि जसें

फारसें ह्मणण्र्ाजोगें र्ि र्ेि नाहीं, िसें च ह्ा पद्धिीनें मूळप्रिींची मूळ अृसल भाषा तह नक्की ठरतिणें
दू रापाृि होिें. माडगांिकरांनीं अकरा तनरतनराळ्र्ा प्रिी घेऊन जे पाठ ठरतिले आहे ि, िे मुकुंदराजाच्र्ा

प्रिींिील मूळपाठांिीं िाडू न पातहले असिां, िरील तिधानाची सत्र्िा प्रिीि होईल. सबब, कांहीं पाठ
दोन्ही प्रिींिीलं घेऊन िुलना करिों.
अध्याय पणहला मुकुंिराज
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हा ॐकाव्र्ां रािो

िास्त्रां

(१४)

३५

तसहाणें

िाहणें

०

(१५)

३५

प्रेम

प्रमे र्

०

(१६)

४०

सुखाडलें

सुरिाडलें

०

(१७)

४१

नागरां

नागरा

नागरां

(१८)

४२

आगली

आगळी

०

(१९)

अनु क्रमणिका

(८ अ)

६२

दे आिें

द्यािें

पतरसणेर्ा

(२०)

१०९

काज

कां जें

०

(२१)

११३

जूझिी

जुंझिी

०

(२२)

११५

िे र्ा

िर्ा

०

(२३)

११९

ॐइतचलें

िरतचले तन

०

(२४)

१२५

रार्ाचेर्ाबोला

राजर्ातचर्ा बोला

राजाचेर्ा

(२५)

१५६

रासौभा

सडा

०

(२६)

१६६

बाणिातर

बाणितर

०

(२७)

१७०

सकलै

सकळ

०

(२८)

१७१

आपणपेर्ां

आपणर्ां

आपणर्ांिें

(२९)

२६४

आिां इर्ा िेत्ऱ्हं जें तजआिें ।

आिां र्ािरी जें ज्र्ािें ।

(३०)

तजआिें ।

िे र्ापासौतन हें बरिें

िर्ापासौतन हें बरिें ।

जे िस्त्रें संडौनु साहािे ।

जें िस्त्रें सांडूतन साहािे ।

बाण एर्ांचे ॥२६४॥

बाण र्ांचे ॥२६५॥

ृपष्टीकरण :–
(१) माडगांिकर, कुंटे , साखरे , िगैरेंच्र्ा प्रिींि दे खा, दे खां असा पाठ आहे . ह्ा पाठानें बरोबर

अथय लागि नाहीं. अंतगकभाि हें नाम आहे . िें अिर्ि ककिा ृमपति र्ा िब्दांिीं जोडिां र्ेि नाहीं. व्र्ाकरण

आड र्ेिें. साखऱ्र्ांच्र्ा प्रिींि कांहीं िरी गडबडगुंडा केला आहे . २ ऱ्र्ा ओंिीपासून १९ व्र्ा ओंिीपर्ंि
रूपक आहे . त्र्ांि,

१ दे ि=गणेि

१२ पदें =रत्नें

२ िब्दब्रह्म=गणेिमूर्मि

१३ मिी=पल्लिसडका

३ िणय=िपु

१४ षड्दियनें=साहाभुजा

४ ृमपति=अिर्ि

१५ िकय=परिु (१ भुजा )

५ रे खा=अंतगकभाि

१६ न्र्ार्=अंकुि (२ ” )

६ अथयिोभा=लािण्र्ाची टे ि

१७ िेदान्ि=मोदक (३ ” )

७ पुराणें=मतणभूषणें

१८ भग्नदं ि=बौद्धमिसंकेिु (४ ” )

८ पदपद्धति=खेिणें

१९ िरदहृि=सत्तकयिाद (५ ” )

९ पद्यबंध=अंबर

२० अभर्हृि=धमयप्रतिष्ा (६ ” )

१० सातहत्र्=िाणें

२१ िपड
ं ादं ड=तििेक

११ काव्र्नाटकें=क्षुद्रघंतटका

२२ समग्रदं ि=संिाद

अनु क्रमणिका

२३ सूक्ष्मे क्षणु=उन्मे ष

२७ उपतनषदें =कुसुमें

२४ दोन्ही-तममांसा=दोनी कान

२८ अकार=चरणर्ुगुल

२५ मुतन=अतल

२९ उकार=उदर

२६ िै िािै ि=दोनीं गंडृथलें

३० मकार=मृिक

असें हें गणेिदे िाचें रूपक आहे . त्र्ांि नंिर उपमानांना जिीं उपमेर्ें आहे ि, िसें, दे खा हा पाठ ३

ऱ्र्ा ओंिींि घेिला असिां, अंतगकभाि ह्ा उपमानाला उपमे र् उपलब्ध होि नाहीं. िे व्हां, रे खा हा च

मुकुंदराजाच्र्ा प्रिींिील पाठ प्रिृि आहे . रे खा ह्मणजे काव्र्रचना. अंतगक ह्मणजे इंतद्रर्ांसंबध
ं ीं,
अिर्िांसंबध
ं ीं. भाि ह्मणजे अिर्िांच्र्ा िारा तिकारांचें प्रदियन. हां रे खा िब्द चिथर्ा अध्र्ार्ाच्र्ा २१५ व्र्ा
ओंिींि ि सहाव्र्ा अध्र्ार्ाच्र्ा १८ व्र्ा ओंिींि आला आहे .

जें सातहत्र् आतण िांिी । हे रे खा तदसे बोलिी ॥ अध्र्ार् ५, ओिी २१५ ॥
निल बोलतिर्े रे खेची िाहाणी । अध्र्ार् ६, ओिी १८॥

ह्ा दोन्ही ृथलीं रेखा ह्ा िब्दाचा अथय काव्र्रचना असा आहे . रेखा हा पाठ घेऊन, पतहल्र्ा

अध्र्ार्ांिील ह्ा चौथर्ा ओिीच्र्ा प्रथमाधाचा अथय असा:–

गणेिा! ृमपिी ह्ा िुझे अिर्ि आहे ि ि काव्र्रचना ही िुझ्र्ा मनांिील तिकारांची ि तिचारांची

अिर्ििारा प्रदियक आहे .

माडगांिकरांच्र्ा टीपांि तह हा पाठ नाहीं. मजजिळील सोनारी प्रिींि रे खा असा च पाठ आहे .
(२) माडगांिकरातद प्रिींि ठे ि असा पाठ आहे . िो पाठ घेऊन अथय असा होिो. िे थ ह्मणजे

अिर्िरूप ज्र्ा ृमपिी त्र्ांच्र्ा ठार्ीं, अथयिोभा ही लािण्र्ाचा साठा आहे . ृमपिींचा जो अथय िो लािण्र्ाचा
साठा कसा समजािर्ाचा?आिां मुकुंदराजाच्र्ा प्रिींिील टे ि पाठ घेऊन कार् अथय होिो िो पहा. टे ि
ह्मणजे नखरा. िे थ ह्मणजे आंतगकभािरूप जी काव्र्रचना तिच्र्ा ठार्ीं, अथयिोभा ही सौंदर्ाच्र्ा
नखऱ्र्ाप्रमाणें आहे . काव्र् ह्मणजे प्रतिभोत्पतदि ग्रंथरचना.

(३) माडगांिकरांचा िें हा पाठ व्र्ाकरणदृष्ट्या दु ष्ट आहे . ‘ि’ ह्ा सियनामाचें नपुंसककलगीं प्रथमेचें

एकिचन िें. ‘िें’ हें ‘मतणभूषणें’ ह्ा नपुंसककलगीं प्रथमे च्र्ा अनेकिचनाचें तििेषण होऊं िकणार नाहीं. ‘ि’

ह्ा सियनामाचें नपुस
ं ककलगीं प्रथमे चें अनेकिचन ज्ञानेश्वरकालीं ‘तिर्ें’ असें होि असे. िे व्हा ‘तिर्ें’ हा पाठ
िु द्ध आहे ि िो च मुकुंदराजाच्र्ा प्रिींि आहे . माडगांिकरांनीं टीपेंि पाठभेदांि ‘तिर्ें’ हा िु द्ध पाठ तदला
आहे ि ‘िें’ हा अिु द्ध पाठ मूळांि ृिीकारला आहे .

(४) पद्यबंध ि गद्यबंध असे दोन प्रकारचे बंध सातहत्र्िास्त्रांि सांतगिले आहे ि. पैकीं पद्यबंधांना

रंगीि छिाची उपमा ज्ञानेश्वरांनीं तदली आहे . पदबंध ह्ा सामातजक िब्दाला कांहीं अथय च नाहीं. पदबंध हा

जर एकप्रकारचा बंध ह्मणजे प्रबंध समजला, िर दु सऱ्र्ा प्रकारचा बंध कोणिा? प्रत्र्र्बंधाचा! िात्पर्य,
पदबंध हा अपपाठ आहे . माडगांिकरांच्र्ा तटपांि तह हा ककिा इिर कोणिा तह पाठभेद तदले ला नाहीं.

अनु क्रमणिका

(५) ‘ि’ ह्ा सियनामाचें स्त्रीकलगी प्रथमे च्र्ा अनेकिचनाचें रूप ‘तिर्ा’ असें ज्ञानेश्वरकालीं होि

असे. सबब, ‘त्र्ा’ हा अपपाठ आहे , कारण व्र्ाकरणदु ष्ट आहे .

(६) व्र्ासातदकांच ह्ा तििेषणाचीं प्रथमे चीं रूपें अिीं होि:–
पु. प्र. ए. व्र्ासातदकांचा
न. प्र. ए. व्र्ासातदकांचें

स्त्री. प्र. ए. व्र्ासातदकांची
पु. प्र. अ. व्र्ासातदकांचे

न. प्र. अ. व्र्ासातदकांचीं

स्त्री. प्र. अ. व्र्ासातदकांतचर्ा
मिी ह्ा अनेकिचनी रूपाचें तििेषण व्र्ासातदकांतचर्ा हें अनेकिचनी रूप आहे . “व्र्ासातदकांची”

हें एकिचनी रूप व्र्ाकरणदु ष्ट आहे . माडगांिकरांच्र्ा प्रिींि ही सबंद ओंिी िाकडीतिकडी ि अिुद्ध
छातपली आहे .

दु ष्ट.

(७) ‘तिर्ा’ हें पल्लिसडका र्ा अनेकिचनी स्त्रीकलगी िब्दाचें तििेषण आहे . सबब, ‘िे’ हें रूप

(८) िपिीर्ा एकिचन हिें. हाि तिसंिाद धरीि नाहींि, िर तिसंिादानें िस्त्रें धरिाि. तिसंिादें

ह्मणजे एकमे काच्र्ा तिरुद्ध. षड्दियनांपक
ै ीं प्रत्र्ेक दियन इिर दियनाच्र्ा तिसंिादी ह्मणजे तिरुद्ध आहे ,
असा ज्ञानेश्वरांचा आिर्.

(८ अ) सत्कारिाद कोणिा? तिसंिादी िकय िर उल्ले तखला च आहे . र्ेथें सत्तकांचें मंडण आहे .
(९) जातलर्ां हें रूप व्र्ाकरणदु ष्ट आहे . जाले र्ां हें रूप र्ेथें िु द्ध आहे .
(१०) कपिकार्यिान्= कपिकार्ां.

[‘कपिकार्यिान्= कपिकार्ां’ हें समीकरण बरोबर नाहीं. र्ातिषर्ीं मोडकिास्त्री म्हणिाि,

“त्र्ांचे (म्ह. राजिाडे र्ांचे) मिें आँ-चें मूळ िान् हा प्रत्र्र् आहे . पण हें म्हणणें मुळींच ठरि नाहीं. मूळ संृकपिाच्र्ा दृष्टीनेंच कपिकार्यिान् हें रूप
गचाळ ि त्र्ाज्र् आहे. कमयधारर्ानंिर िान्-प्रत्र्र्ाचा तनषेध संृकपि व्र्ाकरण कतरिें.” [भाइसंमं. त्ै; १५.१.१५]]

कपिकार्ां हें रूप

व्र्ाकरणदु ष्ट. िान् प्रत्र्र्ान्ि सिय संृकपिरूपें ज्ञानेश्वरींि प्रथमे च्र्ा एकिचनीं पुकलगी आँकारान्ि होिाि.
(११) मुकुंदराजी पाठ ृपष्ट ि चांगला आहे , हें तदसलें च आहे .

(१२) िसति + ृथ = िसइ + ठ्ठ = िसैठ (तििेषण), िसैठा-ठी-ठें . िसैठा असें पुत्ल्लं गी रूप ह्ा

च अध्र्ार्ाच्र्ा २२८ व्र्ा ओंिींि आलें आहे . िसौठ हें रूप व्र्ुत्पतत्तदु ष्ट आहे .

(१३) करउन-तन-तनर्ां-नु अिीं अपभ्रंिांिील रूपें. त्र्ांचीं करुन-तनर्ां-नु , अथिा करौन-तन-

तनर्ां-नु अिीं रूपें ज्ञानेश्वरकालीं होि. करोन-तन-तनर्ां-हीं ओर्ुक्ि रूपें ज्ञानेश्वरकालीं अृथानक होि.
ओर्ुक्ि रूपें पुढें िीनिें िषानीं प्रचारांि आलीं.
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(१४) मुकुंदराजी पाठ प्रिृि आहे , हें उघड आहे .
(१५) जीव्=जीिाण (िियमानकालिाचक धािुसातधि)

तिक्ष=तिखाण=तसहाण, णा-णी-णें.

िहाणें हें रूप ज्ञानेश्वरोत्तरकालीन आहे , ज्ञानेश्वरकालीन नाहीं.
(१६) मुकुंदराजी पाठ प्रिृि तदसिो च आहे .
(१७) सुखाडलें

[‘सुरिाडलें ’ हाच पाठ बरोबर आहे. ज्ञानेश्वरींि ि ित्कालीन इिर िाङ्मर्ांि ‘सुरिाड’ हा िब्द नेहमीं र्ेिो.

त्र्ाचा अथय समपतद्ध, उत्कषय, ऐश्वर्य, सुकाळ असा असून िो सु-िपतद्ध ककिा सुिपयतद्ध (सं. दु िपयतद्ध र्ा िब्दाच्र्ा अनुकरणाने) र्ा संृकपि िब्दापासून
व्र्ुत्पातदिा र्ेिो. हा िब्द ‘सुरिाड’ आहे , ‘सुखाड’ नाहीं, हे श्री. नेने र्ांनीं र्मकांच्र्ा पुराव्र्ानें ि िौलतनक पहाणींने ृपष्ट केलें आहे .
(संिोधनले खसंग्रह, भा. २, पप. ३९-४०).]

हा पाठ मुकुंदराजी असून, मजजिळील ज्ञानेश्वरीच्र्ा प्राचीन कोिांि आहे.

ख मधील र आतण ि हीं दोन अक्षरें तनराळीं करून सुरिाडलें असा अपपाठ बनला आहे . सुख पासून
तक्रर्ापद सुखाडणें.

(१८) नगरिान्=नागरिां=नागरां.
(१९) अग्र=अग्ग=आग+ल (ृिाथयक), ला, ली, लें . ल चा ळ हा उच्चार ज्ञानेश्वरोत्तरकालीन

आहे . मुकुंदराजाच्र्ा सबंद पोथींि ळ हा उच्चार तबलकुल नाहीं.
(२०) द्यािें हें रूप व्र्ुत्पतत्तदु ष्ट आहे .

घेर्ािें, दे आिें, नेआिें, अिीं रूपें ज्ञानेश्वरकालीं होि.

(२१) काज हें प्रश्नाथयकसियनाम ज्ञानेश्वरकालीं होिें. त्र्ाच्र्ा दोन्ही अक्षरांचा तिभाग करून ‘कां

जें’ असा अपपाठ बनला. अथात् अथय तह अनथािह झाला.

(२२) र्ुद्ध=जु ज्झ=जूझ. जू िर अनु नातसक ककिा अनु ृिार ज्ञानेश्वरकालीं नव्हिा.
(२३) िर्ा हें रूप ज्ञानेश्वरकालीन व्र्ाकरणाच्र्ा दृष्टीनें दु ष्ट आहे . िे हाचा, िे आचा िेर्ाचा, हीं रूपें

ज्ञानेश्वरकालीं ि चांगदे िकालीं प्रचतलि होिीं.

(२४) अि+ईषत्=ओइच; ओइच+इल्ल=ओइतचल्ल=ओइतचल,
ला-ली-लें . ओइतचलें ह्मणजे अत्र्ंि थोडें .

(२५) रार्ाचा (पु.) = रार्ाचेर्ा (पु. च. ए.) बोला (पु. च. ए.) रार्ाची (स्त्री.) =रार्ातचर्ा (स्त्री.

सप्िमी एकिचन)

िे व्हां बोला ह्ा पुत्ल्लं गी चिुथीच्र्ा एकिचनी रूपापाठीमागें स्त्रीकलगी रार्ातचआ हें तििेषणरूप

र्ेणें व्र्ाकरणदृष्ट्या दु ष्ट आहे .
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(२६) राति - उद्भ्रम = रातस – उष्ट्भिं = रास + उष्ट्भा = रासौभां = रासौभा. रास मोडू न

िाऱ्र्ानें पखलण जी होिे तिला रासौभा ह्मणिाि. रासौभा हा िब्द कळिनासा होऊन समासािर सडा असा
जो त्र्ा िब्दाचा अथय तदला होिा, िो च मूळांि ले खकांनीं प्रतिष्ट केला.

(२७) बाणरूप पाण्र्ाचा पाऊस पाडू ं लागले , िे व्हां, ‘बाणिातर’ हा पाठ र्ोग्र् आहे . ‘बाणितर’ हा

पाठ सियथा अिुद्ध आहे .

(२८) सिै, सकलै , दोघै, अिीं, रूपें ज्ञानेश्वरकालीं होिीं.
(२९) आपण ह्ाचें भाििाचक नाम आपणपें, त्र्ाचें चिुथीचें एकिचन आपणपेंर्ां.
आपण ह्ाचें चिुथीचे नपुस
ं ककलगीं एकिचन आपणआं, आपणर्ां. पैकीं मुकुंदराजी पाठ आपणपेर्ां

हा अथाला उतचि आहे .

[३०] माडगांिकरांची ही सबंद ओंिी व्र्ाकरणदु ष्ट आहे ि अिा व्र्ाकरणदु ष्ट ओंव्र्ा त्र्ांच्र्ा प्रिींि

िेकडों आहे ि.

(प्रस्तुत मुकुंिराजी प्रत ि माडगािकर-प्रत यांतील काही पाठांची तुलना); तौलणनक पद्धतीनें मूळाचा
थांग नक्की लागतोच असें नाही.
र्ेणेंप्रमाणें माडगांिकरांच्र्ा िौलातनक प्रिींि हजारों अपपाठ आहे ि. इिकेंच नव्हे , िर

व्र्ाकरणदृष्ट्या एथून िे थून सिय प्रि दु ष्ट आहे . कुंटे , साखरे , िगैरेंच्र्ा प्रिींसंबंधानें, िर बोलािर्ाला च
नको. जसा एखादा पारिी ककिा र्ुरोपीर्न मराठी भाषा कलग, िचन, तिभत्क्ि िगैरेंचा चुथडा करून
बोलिो, त्र्ाच धिीिर, कुंटे , साखरे , माडगांिकर िगैरेंच्र्ा आधुतनक प्रिींि अपभ्रष्ट मराठी भाषा
र्ोतजले ली आहे . हे ज्ञानेश्वरकालीन व्र्ाकरण ज्र्ाला समजलें त्र्ाच्र्ा प्रिीिीस सहज र्ेईल. िी प्रिीिी
र्ािी ि ज्ञानेश्वरकालीन िुद्ध मराठी भाषा किी होिी, हें कळािें, एिदथय ही मुकुंदराजी प्रि छातपली आहे .

मूळ प्रि उपलब्ध नसिां, इिर तकिी तह प्रिींची िुलना करून मूळ पाठ ठरतिण्र्ाचा प्रर्त्न केला.

ित्ातप मूळपाठ अमुक च असेल, हे तनिर्ानें सांगिां र्ेि नाहीं, हें िरील र्ादीिरून ृपष्ट आहे . प्रार्ः असें

तह होऊं िकिें कीं, मूळपाठ तटपांि रहािो ि अपपाठ मुख्र् ग्रंथांि तिराजमान होिो. Variorum edition
काढण्र्ांि हा चमत्कार अपतरहार्य असिो. कातलदासातद संृकपिप्राकपि नाटककारांच्र्ा नाटकांच्र्ा

अतनतििकालीन दहा पांच पोथर्ा घेऊन िौलतनक प्रिी बनतिल्र्ा असिां, मूळग्रंथकाराच्र्ा मूळप्रिीपासून
त्र्ा तकिी अपभ्रष्ट असूं िकिील िें माडगांिकरांच्र्ा ज्ञानेश्वरीच्र्ा प्रिीिरून चांगलें ध्र्ानांि र्ेिें.

ज्ञाने श्वरीचे अपभ्रष्ट पाठ ि त्या पाठांचीं भ्रामक भाषान्तरें ; आठल्यांचें भाषान्तर; व्याकरिदृष्ट्या
भाषान्तरांची िु ष्टता
⬤ ६५. सारांि, आजपर्ंि जेिढ्या ह्मणून ज्ञानेश्वरीच्र्ा प्रिी छातपल्र्ा गेल्र्ा आहे ि, त्र्ा सिय

अिु द्ध ि अतिश्वसनीर् आहे ि. ित्ातप, त्र्ा लोकांि प्रचतलि आहे ि. सध्र्ां भत्क्िमागीं लोक इिके गचाळ
झाले आहे ि कीं व्र्ाकरण, व्र्ुत्पतत्त, इतिहास, िास्त्र र्ांची त्र्ांना तबलकुल पिा रातहले ली नाहीं. िाटे ल िें
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तचिाड त्र्ांच्र्ा हािीं तदलें ि िें ज्ञानेश्वराचें, नामदे िाचें ककिा िुकारामाचें आहे असें सांतगिलें ह्मणजे िें
त्र्ांना तिरसामान्र् होिें. खरें , खोंटें , तिश्वाृर्, अतिश्वाृर् हा भेदभाि िे करीि नाहींि त्र्ामुळें झालें आहे

कार् कीं, त्र्ांना ज्ञानेश्वरीचा खरा अथय तह कळिनासा झाला आहे . कोल्हापूरचे भािे, पनिेलचे आठल्र्े, ि

पुण्र्ाचे तभडे ह्ांनीं ज्ञानेश्वरीचा अथय करण्र्ाचा प्रर्त्न केला आहे . परंिु ृपष्टपणें सांगािर्ास कांही हरकि
तदसि नाहीं कीं, हे सिय व्र्ाख्र्ािे अथपासून इतिपर्ंि अपव्र्ाख्र्ान करीि गेलेले आहे ि. पैकीं, आठल्र्ांचें

भाषान्िर अगदीं कुचकामाचें ि किडीमोल आहे . त्र्ापेक्षां भािे र्ांचे भाषांिर ककतचत् बरें ह्मणिां र्ेईल.
आतण साखरे बािांच्र्ा िोंडचें ह्मणून ज्र्ास रा. तभडे नामातभधान दे िाि िें ह्ा दोहींपेक्षां िु द्ध आहे . परंिु,

तिन्ही भाषान्िरांसंबध
ं ानें असें ह्मणािें लागिें कीं, ह्ा तिही गपहृथांना घेिले ली कामतगरी तबनचुक

बजािण्र्ाचा अतधकार आले ला नव्हिा. ह्ा तिधानाची सत्र्िा भासमान होण्र्ाकतरिां, ज्ञानेश्वरीची अगदी
पतहली ओंिी घेिों, तिचा ह्ांनीं कार् अथय केला आहे िो दे िों ि ह्ांच्र्ा चुका कोठें झाले ल्र्ा आहे ि िें
दाखतििों. भािें र्ांचें भाषान्िर आिां मागसलें असल्र्ामुळें, त्र्ाची परीक्षा र्ेथें करीि नाहीं.

आठल्यांचें भाषान्तर:– हे मूळ, अनातद, िेदप्रतिपातदि, ओंकाररूप परमे श्वरा! िुला नमृकार

असो. हे आपल्र्ा आपण जाणणाऱ्र्ा आत्मृिरूपा! िुझा जर्जर्कार असो.

णभड्यांचें भाषान्तर:– हे तनगुण
य ब्रह्मा आत्मरूपा, िूं सिांचा आतद असून िुझें िेदांनीं िणयन केले लें

आहे ि िुझ्र्ा ृिरूपास जाणणारा िूं ृििः च आहे स. िुला माझा नमृकार असो; आतण िुझा जर्जर्कार
होिो.

आठल्यांचें भाषान्तर
पैकीं, आठल्र्े र्ांच्र्ा भाषान्िरांिील प्रत्र्ेक िब्द चुकले ला आहे . (१) प्रथम, िे नामरूपरतहि जें

परब्रह्म त्र्ाला परमे श्वर ह्ा नांिानें संबोधिाि. (२) दु सरें , परब्रह्माला िे अनातद ह्मणिाि. (३) तिसरें, िें

िेंदांनीं प्रतिपातदि आहे , असा भ्रम त्र्ांनीं करून घेिला आहे . आतण (४) चौथें, परब्रह्म आपल्र्ाआपण

जाणणारें आहे , असा दु ग्रयह त्र्ांच्र्ा ठार्ीं झाले ला आहे . आिां, ह्ा चारी तिधानांपैकीं एक तह तिधान सिास्त्र
नाहीं. (१) परमे श्वर ही कोटी परब्रह्माहू न तनराळी, खालच्र्ा दजाची ि ित्पिात्क आहे , हें सियश्रुि च आहे .

ह्ा ओंिींि परमे श्वराचें नांि नाहीं, इिकेंच नव्हे , िर परब्रह्माचें तह नांि नाहीं. कारण, परब्रह्माचें जर नांि

यार्ािें िर िें सगुण ह्मणजे नामरूपसतहि होिें. सबब, ज्ञानेश्वरांनीं ह्ा सबंद ओंिींि त्र्ाचा नामतनदे ि केला
नाहीं. एिढें च नव्हे , िर ित् ह्ा सियनामानें तह त्र्ाचा उल्ले ख केला नाहीं. ज्ञानेश्वरांचीं हीं सिय धोरणें

आठल्र्ांनीं झुगारून तदलीं आहे ि ि आपले गाढ अज्ञान प्रकट केले लें आहे . (२) प्रपंच, मार्ा, परमे श्वर,
ह्ा कोटींना अनातद हें तििेषण लाििाि. कारण प्रपंच हा अनातद ि अनंि असून, केिळ व्र्क्िमध्र् आहे .

ित् ही िृिु सियत् ि सियदा आद्य च असणार. तिला अनातद हें तििेषण लािणें अर्ुक्ि आहे . (३) ही तनगुण
य
िृिु आजपर्ंि कोणाला तह संपूणय कळले ली नाहीं. कळण्र्ाचा प्रर्त्न पुष्ट्कळांनीं केले ला आहे . त्र्ा प्रर्त्न

करणाऱ्र्ांपैकी च िेद होि. त्र्ांना तह िी आकळले ली नाहीं. सबब, ज्ञानेश्वरांनीं िेदप्रतिपाद्य असा िब्द
र्ोजले ला आहे . िेदप्रतिपातदि असा िब्द मुिाम र्ोजला नाहीं. परब्रह्म जर िेदांनीं प्रतिपातदि केलें असेल,

िर िें िेदांहून गौण ठरूं लागेल. िेदांनीं एिढें च केलें आहे कीं, परब्रह्माचें प्रतिपादन करण्र्ाचा प्रर्त्म

केले ला आहे . ह्ा पलीकडे त्र्ांनीं कांहीं केले लें नाहीं. एिढ्या च कतरिां, ज्ञानेश्वरांनीं प्रतिपातदि हा िब्द

टाळले ला आहे . िो दु ष्ट िब्द आठल्र्ांनीं अंधदृष्टीनें मुिाम किटाळला आहे . सिृिूचें आकलन करिां
करिां िेद टें कीस आले , असे उद्गार ज्ञानेश्वरींि ि अमपिानु भिांि अनेक ृथलीं आहे ि. (४) ृिसंिद्य
े ा र्ा
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पदाचा िर िब्दाथय तह आठल्र्ांस झाला नाहीं. ृिसंिद्य
े ा ह्मणजे आपल्र्ाआपण जाणणाऱ्र्ा, असा अनथय

आठल्र्े च करूं जाणोि. सत् तचत् च आहे . त्र्ाला आपलें संिद
े न आपण च करण्र्ाची कोणिी अपेक्षा

आहे ? कार् त्र्ाचें संिद
े न कधीं लोप पािलें होिें कीं िें पुनरतप करून घेण्र्ाचें त्र्ाला कारण पडािें ? कार्
साखर कधीं कडू झाली होिी कीं तिनें आपली गोडी आपण च चाखून पहाण्र्ाचें मनांि आणािें ? िर, असें
तिपरीि कदातप होणें नाहीं. संिद्य
े कोणाला? इिरांना, ृििःला नव्हे . ृि ह्मणजे जीिात्मा, त्र्ाला संिद
े न
होण्र्ाचा तिषर्. िें संिद
े न तह संपूणय होईल च असा भाग नाहीं. ज्र्ाचें संिद
े न, ज्र्ा सिृिूचें संिद
े न करून

घेण्र्ाचा प्रर्त्न जीिात्म्र्ानें करणें संभाव्र् आहे , अिा ििृिूला, असा ृिसंिद्य
े ा ह्ा पदाचा अथय आहे . तचत्

संबंधानें नाना कोया ज्ञानेश्वरांनीं अमपिानु भिांि केले ल्र्ा आहे ि. त्र्ांचा जर पतरचर् आठल्र्ांनीं करून
घेिला असिा, िर िे असे बरळिे ना. ृि आतण पर असे दोन प्रकारचे आत्मे कत्ल्पले ले आहे ि. ह्ांना च

जीिात्मा ि परमात्मा अिा संज्ञा आहे ि. संतित् ही दोघांना सामान्र् आहे . ह्ा संतिद्िारा जीिात्म्र्ाला
परमात्म्र्ािीं ऐक्र् होण्र्ाचा संभि असिो. संतित्प्रिीति न झाली, िर ऐक्र् होण्र्ाचा ह्मणजे परमात्मसंिद
े न

होण्र्ाचा मागय खुंटिो. हें सिय लक्ष्र्ांि घेऊन ज्ञानेश्वरांनीं ृिसंिद्य
े हें पद र्ोतजले लें आहे ; आतण त्र्ाला
पोषक ह्मणून आत्मरूपा असें पद घािलें आहे . जीिात्म्र्ानें संिद्य
े कां, िर जीिात्मा ि परमात्मा हे दोन्ही तह
आत्मरूप ह्मणजे आत्मा च आहे ि. आत्मा एि आत्मरूपः । जीिात्मा ि परमात्मा हा भेद भ्रांतिमूलक आहे . िी

भ्रांति उडू न गेली म्हणजे दोन्ही एक च आहे ि, अिी प्रिीति होिे . सारांि, ह्ा ओिींि एक कारणपरंपरा

गोतिली आहे . सिृिु आद्य आहे ; कारण, अनातद जे िेद त्र्ांनीं तिची प्रतिपतत्त करण्र्ाचा प्रर्त्न केला आहे ;

परंिु, िो प्रर्त्न सफल झाले ला नाहीं. कां कीं ही सिृिु जीिात्म्र्ाला च संिद्य
े आहे , इिरांना नाहीं. कां
िर, जीिात्मा ि परमात्मा आत्मरूप आहे ि.
णभड्यांचें भाषान्तर
आठल्र्ांच्र्ा इिका घोटाळा तभड्ांनीं केले ला नाहीं. त्र्ाला कारण सद्गु रुमुख. नानाबोिा साखरे

र्ांच्र्ासारख्र्ांच्र्ा व्र्ाख्र्ानाच्र्ा श्रिणानें तभडे ककतचत् िाळ्र्ािर रातहले ले तदसिाि मात्. परंिु,

अनतधकातरत्िाृिि िे तह ह्ा ओंिीचा अथय करिांना भ्रांि झाले ले आहे ि. "िुझें िेदांनीं िणयन केले लें आहे ",

असें संपूण-य तक्रर्ा-द्योिक िाक्र् तभड्ांनीं र्ोतजलें असून, "िुझ्र्ा ृिरूपास जाणणारा िूं ृििः च आहे स"
असें तह िाक्र् र्ोजून ृिमुखदियनदोष िे आठल्र्ांच्र्ा प्रमाणें च करिाि. आठल्र्ांच्र्ाप्रमाणें अनातद,

परमे श्वर, िगैरे बाष्ट्कळ िब्द मात् िे र्ोजीि नाहींि. हा सद्गु रुसंगिीच्र्ा साित्र्ाचा पतरणाम. ह्ा ओंिींि
कारणपरंपरा आहे , ह्ाची प्रिीति तभड्ांना तह झाले ली तदसि नाहीं.
व्याकरिदृष्ट्या भाषान्तरांची िु ष्टता
िेदान्ििास्त्रानतभज्ञिे च्र्ा मुळें ओंिीचा अथय भाषान्िरकारांना कसा लागला नाहीं, त्र्ाचा हा

िपतिल झाला. आिां व्र्ाकरणानतभज्ञिे ृिि त्र्ांच्र्ा चुक्र्ा किा झाल्र्ा आहे ि िें दाखतििों.
ॐ नमो आद्या । िेदप्रतिपाद्या ।

जर् ृिसंिद्य
े ा । आत्मरूपा ॥१॥
अिी ओिी आहे . अन्िर् :– आद्या िेदप्रतिपाद्या नमो; ृिसंिद्य
े ा आत्मारूपा जर्. र्ेथें नमो ि जर्

हीं रूपें आज्ञाथी तििीर्पुरुषाचीं अनेकिचनाचीं आहे ि.
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संृकपि

प्राकपि

अपभ्रंि

मराठी

नमि

नमह

नमहु

नमू,ँ नमो

जर्ि

जर्ह

जर्हु

जर्ू,ँ जर्ो, जर्

नम् ि जी ह्ा धािूंचीं रूपें ग्रंथारंभीं नांदींि आणण्र्ाचा पतरपाठ प्राकपि ि संृकपि ग्रंथांि अनेक

ृथलीं आढळिो. गाथासप्िििींि, सेिुबंधांि ि कपूयरमंजरींि नांदींि नमह ि जअइ हीं रूपें आलीं आहे ि.

नमह-नमहु -नमो ह्मणजे िुह्मीं नमृकार करा. जर् ह्ा धािूचा अथय मराठींि “कोणासाठीं िरी जर्िब्द
उच्चारणें” असा झाला आहे . उदाहरणाथय, जर् िंकरा (िंकराचा जर्कार करा). िेव्हां, पतहल्र्ा ओिीचा
व्र्ाकरणदृष्ट्या अथय असा :–

“आद्या िेदप्रतिपाद्या नमृकार करा; ृिसंिद्य
े ा आत्मरूपाचा जर्कार करा;” ज्ञानेश्वर श्रोत्र्ांना

ृितहिाथय आद्याला नमृकार ि प्रणाम करािर्ाला सांगिाि ि त्र्ाचा जर्कार करािर्ास सांगिाि.नांदींि
श्रोत्र्ांना इष्टदे ििे ला नमृकार करण्र्ास सांगण्र्ाची चाल संृकपि ि प्राकपि नाटकांि ि काव्र्ांि आहे . िी

च परंपरागि चाल ज्ञानेश्वरांनीं उचलले ली आहे . ज्ञानेश्वरांनीं ज्ञानेश्वरी श्रोत्र्ांना उिेिून मुिाम तलतहले ली

आहे ; ृििःला उिेिून तलतहले ली नाहीं. एितिषर्क उल्ले ख ज्ञानेश्वरींि अनेक आहे ि; बहु िेक प्रत्र्ेक
अध्र्ार्ांि आहे ि. िे व्हां, ह्ा ओंिींिील तक्रर्ापदें तििीर्पुरुषीं अनेकिचनीं आज्ञाथी आहे ि, हें ठीक च
आहे .

आठल्र्े ि तभडे परब्रह्माला सांगिाि कीं, िुझा जर्जर्कार असो! परब्रह्माचा जर्जर्कार नव्हिा

कधीं, कीं िुझा जर्जर्कार असो, असा आिीिाद किीनें त्र्ास दे ण्र्ाचें धाष्ट्यय ि औद्धत्र् करािें. “िुला
नमृकार असो” (आठल्र्े), “िुला माझा नमृकार असो.” (तभडे ), ह्ा तह भाषान्िराला हा च दोष
लागिो. तििार् ग्रंथकत्र्ानें आपण एकयानें च नमृकार करण्र्ापेक्षां, श्रोत्र्ांसह नमृकार करणें जाृि
सौजन्र्ाचें आहे . ज्ञानेश्वर, िर, सौजन्र्ाचे केिळ पुिळे च होिे . िे व्हां त्र्ांच्र्ा िोंडू न, िुला माझा नमृकार
असो, अिी उद्धि िाणी कदातप तह तनघािर्ाची नाहीं.

िेदान्ििास्त्रदृष्ट्या ि व्र्ाकरणदृष्ट्या आठल्र्े, तभडे , कुंटे ि माडगांिकर ह्ांच्र्ा प्रिींि असे

हजारो दोष आहे ि. मासल्र्ाकतरिां, एका च ओंिींिील दोष दाखतिले . जाृि दाखतिण्र्ास प्रकपि ृथलीं

अिकाि नाहीं. तििार्, हे दोष दाखतिण्र्ाचें काम हतरभत्क्िपरार्ण कभगारकरबुिा र्ाणीं केसरींि अनेक

िेळां केले लें आहे . भारदे उफय भारिाज ह्ांच्र्ा चपयटपंजरीचा, िर, त्र्ांनीं “ज्ञानेश्वरमहाराज र्ांचा
कालतनणयर् ि संतक्षप्ि चतरत्” र्ा टीकाप्रबंधांि चांगला च धुव्िा उडतिला आहे . आठल्र्ांच्र्ा चुक्र्ा तह

त्र्ांनीं अन्र्त् चांगल्र्ा दाखतिले ल्र्ा आहे ि. ह्ा गपहृथांनीं जर ज्ञानेश्वरीच्र्ा अथाचें पुृिक छापलें , िर,
ज्ञानेश्वरीच्र्ा नांिािर तचिाड ि गचाळ बाडें भत्क्िमागी लोकांि जो खोया िेदान्िाचा ि भोळे पणाचा प्रसार
करिाि त्र्ाला कांहीं आळा पडू न ऐतिहातसक ि प्रागतिक मागाला भत्क्िमागी लोक लागिील.

⬤ ६६. प्रृिुि मुकुंदराजी प्रिींि प्रत्र्ेक श्लोक त्र्ा श्लोकािरील ओंव्र्ांच्र्ा मध्र्ें कोठें िरी

तलतहला आहे . आधुतनक प्रिींि मूळ संृकपि श्लोक प्रथम दे ऊन, नंिर त्र्ाच्र्ािरील टीकाओव्र्ा दे ण्र्ाचा

जो प्रघाि तदसिो, िो मूळचा ज्ञानेश्वराचा नाहीं. ज्ञानेश्वरांनीं ओिीबंधांि ज्ञानेश्वरी अिी रतचली कीं मूळ
संकपि श्लोक मुळीं च न तदला, ित्ातप व्र्ाख्र्ानाच्र्ा ओघाला िुटकपणा र्ेऊं नर्े. अलीकडील तकत्र्ेक
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पोथर्ांि दर प्रिीकाच्र्ा ि पदाच्र्ा नंिर ज्ञानेश्वरी टीका ओव्र्ांचे िुकडे पाडू न सुद्धां तदले ली असिे . हा तह
प्रकार मूळ ज्ञानेश्वराचा नव्हे . हे सिय चोचले आधुतनक आहे ि.

⬤ ६७. प्रृिुि प्रिींि मूळ संृकपि श्लोकांचे पाठ प्रचतलि गीिे च्र्ा पाठांहून कोठें कोठें तभन्न

सांपडिाि. त्र्ांची र्ाद खालीं दे िों. [ही र्ादी र्ेथें िगळली आहे . त्र्ाची कारणे राजिाडे र्ांच्र्ा तििेचनाि च अंिभूिय आहे ि.]

ज्र्ांच्र्ा पाठीमागें नक्षत्ाचें तचन्ह काढलें आहे त्र्ांखेरीज बाकीचे सिय पाठभेद उच्चाराचे आहे ि.

सनक्षत् पाठभेदांपक
ै ीं तह बरे च पाठभेद उच्चाराचे च पाठभेद असािे, असें ह्मणिां र्ेईल. उदाहरणाथय, िी

बिल ति, र्े बिल ए, च्र् बिल च. कातिराजः, एषां, चिंति, हे पाठभेद उच्चाराचे पाठभेद न समजले , िर
िे ृििंत् पाठभेदांि गणले जािील. ले खकाला उच्चार करण्र्ाची िी ृिभाितसद्ध ि दे ितसद्ध सिंर् होिी
तिच्र्ा अनु रोधानें त्र्ानें हे उच्चारपाठ तदले आहे ि. ह्ा उच्चारपाठांचें िगीकरण र्ेणेंप्रमाणें करिां र्ेिें.
(१) ऋ बिल रु. जसें, ऋिे बिल रुिे
(२) ए बिल ऐं.जसें, िेतत्त बिल िैतत्त

(३) तनरनु नातसकाबिल सानु नातसक. जसें, इि बिल इिँ आतण मे बिल में

(४) स, ि ि क्ष ह्ांच्र्ा पूिी तिसगयलोप. जसें, एतभसिं, भक्ि श्रद्धर्ा, उच्चैश्रिस
(५) रे फानंिर तित्त. जसें, कीर्मत्त, धम्मय, कम्मय, िैियत्तान्.
(६) च्र् बिल च. जसें, चिंति

(७) च्छ बिल छ. जसें, गछति

(८) द्ध बिल त्ध. जसें, र्ोगात्धनंजर्
(९) द्धर् बिल ध्र्. जसें, र्ुध्र्

(१०) ध्र् बिल द्धर्. जसें र्ुद्धर्ृि
(११) ब बिल ि. जसें, तकत्ल्िषं

(१२) ि बिल ष. जसें, गुडाकेषः

(१३) ि बिल स. जसें, अिक्िः बिल असक्िः
(१४) रु बिल ऋ.जसें, अिप
(१५) ष बिल जसें दु ःपूर

(१६) स बिल ि. जसें, सपष्टं बिल िपष्टं

(१७) त्त्ि बिल त्ि. जसें, ित्त्ि बिल ित्ि

(१८) ि बिल ृर्. जसें, पूज्र्ि बिल पूज्र्ृर्.
हे पाठभेद ककिा उच्चारभेद ले खकानें चुकून केले आहे ि, असें नाहीं. त्र्ाच्र्ा िेळची ि प्रांिांिली

सामान्र् मंडळी जे उच्चार करीि, िे ह्ा ले खकानें नमूद केले आहे ि. मुकुंदराजी ज्ञानेश्वरींिील संृकपि

श्लोकांिल्र्ा अक्षरांचे जे उच्चार िर नमूद केले आहे ि, त्र्ािरून संृकपि उच्चारांचा अपभ्रंि गोदािरीिीरीं
िक १२०० च्र्ा सुमारास कसा होि असे, िें कळण्र्ाचें एक उत्कपष्ट साधन उपलब्ध झालें आहे .

ज्ञाने श्वरींत फारसी िब्ि नाहींत
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⬤६८. मुकुंदराजी ज्ञानेश्वरींि ह्मणजे कोणत्र्ा तह ज्ञानेश्वरीच्र्ा तिश्वसनीर् ि अप्रतक्षप्ि प्रिींि

फारसी िब्द आढळि नाहींि.

[िरील तिधान अगदी िंभर टक्के बरोबर नाही. कारण र्ादिकालािील कोरीि ले खांिून काही फारसी

िब्द आढळि असल्र्ाने ज्ञानेश्वरींिही एखाददु सरा फारसी िब्द असणे िक्र् आहे .]

ज्ञानेश्वरी िक १२१२ ि रचली गेली ि

त्र्ानंिर मुसलमानांचा महाराष्ट्राला ृपिय झाला. ित्पूिी र्द्यतप िंभर िषे ह्मणजे िक ११०० पासून
नमयदेपलीकडे मुसुलमानांचें राज्र् सुरू झालें होिें. ित्ातप महाराष्ट्राला ि मराठी भाषेला मुसुलमानी ि

फारसी िब्दांचा ृपिय झाला नाहीं. िो िक १२०० नंिर पांच पन्नास िषांनीं मुसुलमानी अंमल जारी
झाल्र्ािर झाला. अथात्, ज्ञानेश्वरींि फारसी िब्द साहतजक च आढळि नाहींि. इंग्रजी भाषेच्र्ा

ृपिासंबध
ं ानें असा च प्रकार झाले ला आढळिो. बंगाल, मद्रास िगैरे दे िांि र्द्यतप इंग्रजांचा अंमल बसून

पन्नास िंभर िषें लोटलीं, ित्ातप इंग्रजी िब्द मराठींि िक १७३९ नंिर र्ेऊं लागले . ित्पूिी गोलं दाज,

कडाबीन, पलटण, िगैरे कांहीं डच, फ्रेंच, पोिुयगीज िगैरे लष्ट्करी िब्द मराठींि आले , परंिु इंग्रजी िब्द
आले नाहींि. कारण उघड आहे . मराठ्यांच्र्ा लष्ट्करांि ज्र्ा खालच्र्ा प्रिीच्र्ा र्ूरोतपर्न तिपार्ांचा संबध
ं

आला िे प्रथम प्रथम प्रार्ः पोिुयगीज, डच, फ्रेंच िगेंरे असि, इंग्रज नसि. िक १२०० पूिी मुसुलमानी
तिपार्ांचा प्रिेि कल्र्ाणी र्ेथील चालु क्र्ांच्र्ा ि दे ितगरीच्र्ा र्ादिांच्र्ा सैन्र्ांि झाला असािा, असें
ह्मणण्र्ास पुरािा आहे . िक १०५१ ि तलतहले ल्र्ा अतभलतषिाथयकचिामणींि आठ प्रकारचें सैन्र् िर्मणले लें

आहे ; त्र्ांि म्ले च्छ सैन्र्ाचा उल्ले ख आहे . म्ले च्छ ह्मणजे मुसुलमान. अथात्, कदातचत् कांहीं लष्ट्करी िब्द
मराठी भाषेंि िक १०५१ च्र्ा सुमारास आले असण्र्ाचा संभि आहे . खु ि अतभलतषिाथयकचिामणींि च िेजी
(घोडा) हा फारसी िब्द आला आहे . कहगु, पोिास िगैरे र्ािनी िब्द ह्ाच्र्ा तह पूिी कहदु ृथानांिील प्राकपि

ि अथात् संृकपि भाषांि व्र्ापारसंबध
ं ानें प्रचतलि झाले होिे . हा पोिास िब्द र्ािनी आहे , फारसी नाही; ि
हा फार प्राचीन कालापासून संृकपि भाषेंि प्रतिष्ट झाला आहे . िेव्हां हा पोिास िब्द ज्ञानेश्वरींि सांपडला
असिां, िो फारसी ह्मणून गणण्र्ांि हािील नाहीं. तनिाण, दादर, िखार मोहरें , हे िा िगैरे िब्द कभगारकर
र्िनी ह्मणजे फारसी समजिाि. परंिु, िे अृसल मराठी आहे ि. संृकपि तनःसाण ह्मणजे नगारा. ह्ाचा
मराठी अपभ्रंग तनसाण, तनिाण. हा पटहाथयक तनिाण िब्द फारसी तनिान (ध्िजपिाका) िब्दासारखा च

उच्चारांि आहे . परंिु, ह्ा दोहोंि अथयभेद आहे . मराठी तनिाण ह्मणजे नगारा ि फारसी तनिान [ण]
ह्मणजे ध्िजपिाका. संृकपि दरदर=प्राकपि दादर. दर = तििर. संृकपि िषागपह = प्राकपि िखाअर =
मराठी िखार. संृकपि मुखहर = प्राकपि मुहअर = मराठी मोहर (रा, री, रें ). संृकपि ह्रद्यन् = तहअिा =
मराठी हे िा. हे िा = मनींची उत्कट ओढ. सारांि, ज्ञानेश्वरींि फारसी ककिा अरबी िब्द नाहींि.

(मराठी भाषे्या ऐणतहाणसक व्याकरिाचे सूतोिाच)
⬤ ६९. ज्र्ाअथी मुकुंदराजी ज्ञानेश्वरींि फारसी िब्द नाहींि त्र्ाअथी ज्ञानेश्वरकालीन ह्मणून

नांिाजले ल्र्ा कोणत्र्ा तह अृसल ले खांि प्रार्ः फारसी िब्द र्ेणें दु मीळ आहे . ििांि, फारसी उभर्ान्िर्ी
अव्र्र्ें ज्र्ा ज्ञानेश्वरकालीन ह्मणतिणाऱ्र्ा ले खांि र्ेिील िो ले ख अिाचीन ह्मणजे मुसुलमानी

तरर्ासिीिला तबनधोक समजािा. उदाहरणाथय, कभगारकरकपि "श्रीज्ञानेश्वरमहाराज र्ांचा कालतनणयर् ि
चतरत्" ह्ा तनबंधाच्र्ा ६० ि ६१ र्ा पपष्ांिर तदले लीं िक ११२९ ि िक ११३५ सालचीं दोन्हीं पत्ें अृसल
नसून बनािट आहे ि. कारण त्र्ा दोन्हीं ले खांि फारसी ‘कीं’ हें उभर्ान्िर्ी अव्र्र् आलें आहे . फारसींि के
असें उभर्ान्िर्ी अव्र्र् आहे त्र्ाचें मराठी की, कीँ. हें कीँ अव्र्र् रामदास ि तििाजी र्ांच्र्ानंिर मराठींि

रूढ झालें . ज्ञानेश्वरकालीं ि ज्ञानेश्वराच्र्ा पूिी फारसी ‘कीं’ ककिा इंग्रजी that र्ा उभर्ान्िर्ी

अव्र्र्ाच्र्ाबदला जे, जेँ असें उभर्ान्िर्ी अव्र्र् तनर्मानें र्ोजीि. ह्ा ‘कीं’ खेरीज, कभगारकरांच्र्ा ह्ा
दोन्ही पत्ांि इिर आणीक अिीं िेकडों रूपें आहे ि कीं त्र्ांच्र्ािरून ह्ा पत्ांचा बनािटपणा ृपष्ट करून

अनु क्रमणिका

दाखतििां र्ेईल. कभगारकरच्र्ा पत्ांिील हीं िेकडों रूपें आधुतनक ि बनािट कां, हें नीट लक्ष्र्ांि र्ेण्र्ास,
मराठी भाषेचें ऐतिहातसक व्र्ाकरण अथिा नुसिें ज्ञानेश्वरीचें व्र्ाकरण तचतकत्सक िाचकांपढ
ु ें मांडलें

पातहजे. मराठी भाषेचें हें ऐतिहातसक व्र्ाकरण र्ेथें च द्यािर्ाचें .परंिु, मराठी भाषेच्र्ा त्ृथत्र्ंिरांची त्ोटक
हकीकि ि मुकंदराजी पोथीचा िपिील दे िां दे िां च फार तिृिार झाला. सबब, ऐतिहातसक व्र्ाकरण
पुढील भागािर टाकणें अपतरहार्य आहे . िोंपर्ंि सरृििीमंतदरातद मातसक पुृिकांिील मराठीच्र्ा
ऐतिहातसक व्र्ाकरणािरील माझे तनबंध तजज्ञासूंना एित्प्रकरणीं बरे च उपर्ोगाचे होिील असें िाटिें.

(प्रस्तुत ग्रंथाची िु खंडी योजना)
⬤ ७०. ज्ञानेश्वरींि एकंदर जी ओिीसंख्र्ा आहे तिचा सरासरीनें तनम्मा भाग पतहल्र्ा बारा

अध्र्ार्ांि र्ेिो; आतण बाकीचा तनम्मा भाग रातहले ल्र्ा सहा अध्र्ार्ांि र्ेिो. प्रृिुि पतहला खंड ह्ा
पतहल्र्ा बारा अध्र्ार्ांचा आहे . ह्ा खंडाला दु बोध िब्दांच्र्ा अथांची र्ाद तदली आहे .

(पुढील अभ्यासा्या णििा)
⬤ ७१. ज्ञानेश्वराचें चतरत्, नाथपंथाची हकीकि, ज्ञानेश्वराचा िेदान्ि, भत्क्िमागाच्र्ा अनातदतसद्ध

ि ऐतिहातसक परंपरे चें िणयन, िगैरे अनेक तिषर्ांिर बहु ि तििेचन करण्र्ासारखें आहे . िें, ज्ञानेश्वरांचे
इिर अृसल जुने ग्रंथ तमळू न छापण्र्ाचा र्ोग आल्र्ास, र्थािकाि करिां र्ेईल.
॥ नटकृततांडिणिकटााः पंणडतटीकााः स्फुरं णत गीतायां ॥
॥ रं भालास्यणिलासा जयणत ज्ञाने श्िरी तासु ॥

***
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राजिाडे यांचे
ज्ञाने श्वरींतील मराठी भाषेचें व्याकरि

अनु क्रमणिका

ज्ञाने श्वरींतील मराठी भाषेचें व्याकरि
[राजिाडें र्ांचे िरील व्र्ाकरण “हा एक मराठीच्र्ा ऐतिहातसक व्र्ाकरणाचा पूियप्रर्त्न आहे , पण मातहिी अपुरी आहे,” असा अतभप्रार् झुल ब्लोक
र्ांनी व्र्क्ि केला होिा (मराठी भाषेचा तिकास-परांजपेकपि भाषान्िर, पप. ५६).]

ज्ञाने श्वरींतील मराठी भाषेचें व्याकरि
१. ज्ञानेश्वरीच्र्ा प्रृिािनेंि मराठी भाषेला ृथूल इतिहास सांतगिला. र्ेथें ज्ञानेश्वरींिील मराठी

भाषेचें व्र्ाकरण दे िों.

प्रस्तुंत व्याकरिांतील प्रकरिें
२. व्र्ाकरणांि खालील प्रकरणें र्ेिील :–
१. िणे तिहास

२. आदे िते िहास

३. नामतिभत्क्िप्रत्र्र्ेतिहास

४. तक्रर्ातिभत्क्िप्रत्र्र्ेतिहास
५. तनपािेतिहास.

पैकी दु सऱ्र्ा प्रकरणाचा, ह्मणजे आदे िते िहासाचा प्रपंच िेिटीं करण्र्ाचा तिचार आहे . [हा तिचार

कल्पनेिच राहू न गेला. प्रत्र्क्षाि राजिाडे र्ांनी आदे िते िहासाचा तिचार केले ला नाही. िो पुढे ृििंत् पुृिकरूपाने करण्र्ाचा तिचार त्र्ांनी र्ा
व्र्ाकरणाच्र्ा अखेरीस बोलू न दाखतिला आहे .]

िब्दांिील कोणत्र्ा तह िणाचा ककिा िणयसमुदार्ाचा नाि करून

त्र्ाच्र्ा ृथानीं जो निा िणय र्ेिो त्र्ाला आदे ि ह्मणिाि. आर्यभाषा, पातणनीर् भाषा, प्राकपि भाषा, अपभ्रंि
भाषा ि मराठी भाषा, अिी परंपरा आहे . िे व्हा अपभ्रंिांिून मराठींि र्ेि असिां, िब्दांिील कोणत्र्ा िणाचा

ककिा िणयसमुदार्ाचा नाि होऊन ित्ृथानीं कोणत्र्ा नव्र्ा िणाचा आदे ि होिो, त्र्ाचा प्रपंच ह्ा प्रकरणांि

व्हािर्ाचा आहे . मराठी अपभ्रंिोत्पन्न असल्र्ामुळें, दृतष्ट प्रार्ः अपभ्रंिापर्ंि पोहोंचिािर्ाची आहे . प्राकपि

ककिा संृकपि िब्दांिीं मराठी िब्दांिील िणांची िुलना करण्र्ाचें मुख्र् प्रर्ोजन नाहीं. ह्ा
आदे िप्रकरणाला च र्ुरोतपर्न िै्र्ाकरण Phonology ककिा Phonetics ह्मणिाि.

[Phonology ि Phonetics हे

िब्द तभन्नाथी आहे ि. Phonology ह्मणजे कोणत्र्ातह भाषेच्र्ा इतिहासाि तदसून र्ेणारे िणयतिकार, िर Phonetics ह्मणजे ध्ितनिास्त्र ककिा
भाषेिील ध्िनींच्र्ा तनर्ममिीचा ि श्रुिीचा अभ्र्ास आतण त्र्ांचे तिश्लेषण. परंिु पुष्ट्कळदा हे दोन िब्द त्र्ांि भेद न करिां परृपराथी िापरले जािाि.
Phonetics, Phonology ि Phoneme र्ांच्र्ा ब्लू मफील्ड–कपि व्र्ाख्र्ा पुढीलप्रमाणे आहे ि :–]
Phonetics: The science, study, analysis and classification of sounds.
Phonology: The study of the changes & etc. of speech-sound during the history of a language or a dialect.
Phoneme: “A minimum unit of distinctive sound-feature.”

अनु क्रमणिका

प्रथमाव्न्हक
३. ििे णतहास
ििग
अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ऋ, ऌ,
[सानुनातसक ृिर.]
त्र्ांच्र्ािर

[राजिाडे -मिानुसार दीघय ऋ-प्रमाणे दीघय ऌ- ही ज्ञानेश्वरीि नाही.]

क्, ख्, ग्, घ्, ङ, च्, छ, ज्, झ्, ञ्,

अिी खूण दे ऊन दाखतिले आहे.]

ए, ऐ, ओ, औ,–

[र्ा पाच दं त्र्िालव्र् व्र्ंजनांचे तनराळे पण

ट, ठ्, ड्, ढ्, र्ण, त्, थ्, द, ध्, न्, प्, फ्, ब्, भ्, म्, य्, र, ल, व्, ि,

ष्,स्, ह, :, [तिसगय. (हा ृििंत् िणय आहे कार्?)] असे ५२ िणय ज्ञानेश्वरींि आहे ि.

४. स्िर
अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ऋ, ऌ, ए, ऐ, ओ, औ, असे १२ ृिर आहे ि.
(१) ऱ्हृि अथिा एकमात्क :– अ, इ, उ, ऋ, ऌ.

(२) दीघय अथिा तिमात्क:– आ, ई, ऊ, ए, ऐ,* ओ, औ

[ ऐ (अ+इ) आतण औ (अ+उ) हे संर्क्
ु ि ृिर आहेि.

त्र्ांचा समािेि इिर दीघय ककिा तिमात्क ृिरांि करिां र्ेणार नाही. र्ेथून पुढील ृिरप्रकारांची केिळ िक्र्िा सूतचि केली आहे . हे ृिरांचे
िगीकरण नव्हे .]

(३) प्लु ि

[ज्ञानेश्वरींि प्लु ि ृिर आहे ि ि ज्ञानेश्वरींिील सिय ृिर उदात्त, अनुदात्त ि ृितरि असिाि हीं राजिाड्ांचीं तिधानें

अ–िाृिि िाटिाि. िरील ृिरप्रकार िैतदक भाषेंि असले िरी त्र्ानंिर लौकरच िे नाहीसे झाले .]

(४) उदात्त

[ज्ञानेश्वरींि प्लु ि ृिर आहे ि ि ज्ञानेश्वरींिील सिय ृिर उदात्त, अनुदात्त ि ृितरि असिाि हीं राजिाड्ांचीं तिधानें

अ–िाृिि िाटिाि. िरील ृिरप्रकार िैतदक भाषेंि असले िरी त्र्ानंिर लौकरच िे नाहीसे झाले .]

(५) अनु दात्त

:– सिय ृिर.

[ज्ञानेश्वरींि प्लु ि ृिर आहे ि ि ज्ञानेश्वरींिील सिय ृिर उदात्त, अनुदात्त ि ृितरि असिाि हीं राजिाड्ांचीं तिधानें

अ–िाृिि िाटिाि. िरील ृिरप्रकार िैतदक भाषेंि असले िरी त्र्ानंिर लौकरच िे नाहीसे झाले .]

(६) ृितरि

अथिा तत्मात्क :– सिय ृिर.

:–सिय ृिर.

[ज्ञानेश्वरींि प्लु ि ृिर आहे ि ि ज्ञानेश्वरींिील सिय ृिर उदात्त, अनुदात्त ि ृितरि असिाि हीं राजिाड्ांचीं तिधानें

अ–िाृिि िाटिाि. िरील ृिरप्रकार िैतदक भाषेंि असले िरी त्र्ानंिर लौकरच िे नाहीसे झाले .]

(७) सानु नातसक :– सिय ृिर.

:– सिय ृिर.

(८) तनरनुनातसक :– सिय ृिर.
इणतहास
(१) जसे आषय भाषेला ृिर आहे ि, िसे च ज्ञानेश्वरी भाषेला आहे ि. ज्ञानेश्वरी ृिरांि िाचीि ि

िाचिाि.

[र्ा दृष्टीने ज्ञानेश्वरीिील पुढील ओिी सूचक आहे :– “िैसी गाणीि िें तमरिी । गीिेंतिण रंगु दािी । िे लोभाचां बंधु ओिी । केली

तमर्ां ॥” (ज्ञा. १८.१७२०).]

सध्र्ां तह पुरातणक पुराण, हतरदास कथा, आतण बार्का िटसातित्ी िगैरे कहाण्र्ा

ृिरांि सांगिाि. सारांि, आषयकालापासून आिांपर्ंि उदात्त, अनु दात्त ि ृितरि अिा ृिरांि बोलण्र्ाची

परंपरा कार्म आहे . इिकें च कीं िियमान मराठींि व्र्िहारांिील गद्य बोलण्र्ांि ृिर फार माफक
र्ोजिाि.

(२) संृकपिांिील दीघय ऋ ज्ञानेश्वरी मराठींि नाहीं.
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(३) मराठींिील अनुनातसकाची परंपरा आषयकालापासूनची आहे . एित्संबंधीं तििेचन ग्रंथमाला

मातसकपुृिकांि साद्यन्ि केलें आहे .

[राजिाडे ले खसंग्रह, भा. २ (संकीणय तनबंध), पप. १८१. अनुनातसकतिषर्क र्ा तििेचनाचे

िात्पर्य राजिाडे पुढीलप्रमाणे सांगिाि :– “पातणतनकालीन संृकपि, िदुत्तरकालीन महाराष्ट्री ि महाराष्ट्रीच्र्ा पुढें अिाचीन मराठी अिी ही

जागिी परंपरा आज िीन हजार िषे चालि आली आहे . दधध र्ा िब्दांिील िैकत्ल्पक अनुृिार पातणनीच्र्ा कालीं जसा संृकपि भाषेंि होिा, िसा
च िो िदुत्तरकालीन महाराष्टींिील दधह ह्ा िब्दांि होिा, ि िसा च िो अिाचीन दहीं ह्ा मराठी िब्दांि आहे .” (पप. १९१)]

(४) ऋ, ऋ, ऌ, ऐ आतण औ हे पांच ृिर अपभ्रंिांि नव्हिे . ज्ञानेश्वरी-मराठींि आहे ि. अपभ्रंि

िक ४०० च्र्ा सुमारास नष्ट झाला ि त्र्ा च सुमारास मराठी सुरू झाली.

मराठीच्र्ा सुरिािीस भारििषांि संृकपिाचें पुनरुज्जीिन झालें , आतण मराठींि संृकपि िणय ि िब्द तिरले .

[िरील कलमािील काही तिधाने तििाद्य आहे ि. िक ४०० च्र्ा सुमारास नष्ट झाला िो अपभ्रंि नव्हे , िर प्राकपि भाषा. ककबहु ना अपभ्रंिाला जन्म

दे ऊन त्र्ा सुमारास प्राकपि लु प्ि झाली. िसेच मराठीचा जन्मकाळही िक ४०० इिका मागे जाऊ िकि नाही. ज्र्ा तचकुडे ि मंगळिेढे िारपटपटांच्र्ा
आधारे राजिाडे िो मागे नेऊ पहािाि िे बनािट आहे ि.]

५. व्यंजनें .
[व्र्ंजनांचे िरील िगीकरण सदोष आहे. उदा., ‘ह’ हा महाप्राण असून त्र्ाचा ककिा तिसगाचा समािेि कंठ्य व्र्ंजनांि करणे र्ोग्र् नाही. िसेच,

च्-िगािील इिर दं त्र्िालव्र्ांप्रमाणे ‘ञ्’ – ला अत्ृित्िच नाही. ‘र’ आतण ‘व्’ हे अधयृिर आहे ि. र्ापेक्षा पुढील प्रकारचे िगीकरण अतधक र्ुक्ि
होईल :—

कंठ् : क्, ख्, ग्, घ्.

तालव्य : च्, छ, ज्, झ्.

िं त्यतालव्य : च्, छ, ज्, झ्.
मूधगन्य : ट, ठ्, ड्, ढ्.
िं त्य : त्, थ्, द, ध्.

ओष्ट्ठ् : प्, फ्, ब्, भ्.

नाणसतय : ङ, र्ण, न्, म्.
अधगस्िर : य्, व्.
द्रि : र, ल.

ऊष्ट्मे : ि, ष्, स्.
महाप्राि : ह.]

कंठ् : – क्, ख्, ग्, घ्, ङ, ह :.

तालव्य :– च्, छ, ज्, झ्, ञ्, य्, ि.
िं त्यतालव्य :– च्, छ, ज, झ्, ञ्.
मूधगन्य :– ट, ठ्, ड्, ढ्, र्ण, र, ष्.
िं त्य :– त्, थ्, द, ध्, न्, ल, स्
ओष्ट्ठ् : – प्, फ्, ब्, भ्, म्.
िं त्यौष्ट्ठ् : – व्.

नाणसतय :– (अनु ृिार) ∸.
(१) एकंदर ४० व्र्ंजनें आहे ि. मागील ृिराला तिमात्क करण्र्ाचा धमय त्र्ांच्र्ा ठाईं असल्र्ानें,

अनु ृिार ि तिसगय र्ांची गणना व्र्ंजनांि केली आहे . तिसगय अपभ्रंिांि नाहीं; ज्ञानेश्वरींि आहे .

[ज्ञानेश्वरींि

तिसगय आहे िो ित्सम िब्दांि आहे , िद्भि िब्दांि नाही.]

(२) दं त्र्िालव्र् व्र्ंजनें संृकपिांि नाहींि; महाराष्ट्रींि ि अपभ्रंिांि आहे ि. ‘र्ः’ बिल महाराष्ट्रींि

ि अपभ्रंिांि ‘जो’ र्िो त्र्ाचा उच्चार िालव्र् नसून दं त्र्िालव्र् आहे . िृिुिः संृकपिांिील िालव्र् ‘च’ चा
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उच्चार ‘च्र्’ च्र्ा जिळ जिळ असिो. मराठी पोथर्ांिून ‘तिचार’ हा िब्द ‘तिच्र्ार’ असा तलतहले ला फार

आढळिो. ‘ज्र्ोतिस्’ हा संृकपि िब्द ‘जोइस’ असा महाराष्ट्रींि होिो. ह्मणजे ‘ज’ िील ‘र्’ काढू न
टाकण्र्ाकडे महाराष्ट्रीची प्रिपतत्त तदसिे . ह्मणजे िालव्र् ज अथिा ज्र् र्ांचा दं त्र्िालव्र् ज करण्र्ाकडे

महाराष्ट्रीची प्रिपतत्त होिी, असें ह्मणणें प्राप्ि होिें. ही प्रिपतत्त मराठीनें उचलले ली आहे . [िरील प्रिपत्ती मराठीि
तनरपिाद िर नाहीच; उलट र्ा संबंधाि काही ृथूल तनर्मही आहे ि. ित्सम िब्दाि मूळचा िालव्र् उच्चार कार्म असला िरी त्र्ािही ‘चोर’ ककिा

‘राजा’ र्ासारखे अपिाद तदसिािच. िद्भि िब्दांिही मूळचा िालव्र् उच्चार तनरपिाद रीत्र्ा कार्म राहिो असा केिळ ‘इ’ र्ा ृिरापूिी (उदा.,
तच, तजणें, तझजणे इ॰). ‘ए’ पूिीचा िालव्र् उच्चार तनरपिाद नाही; कारण ‘माझेतन’ ककिा ‘िुझेतन’ र्ासारख्र्ा रूपांि दं त्र्िालव्र् आहे . अ, उ
आतण ओ र्ा ृिरांच्र्ा पूिी मात् िालव्र् र्ेि नाही.]

(३) ‘ळ’ हा िणय आर्यभाषेंि

[आर्यभाषेि म्हणजे िैतदक संृकपिाि असे राजिाड्ांचे म्हणणे असेल िर िैतदक ‘ळ’ हा ‘ड्’ चा

पर्ांर् आहे . (उदा; अत्ग्नमीडे - ककिा अत्ग्नमीळे - पुरोतहिम्, ऋग्िेद, १.१.१), त्र्ाचा ल-िी संबंध नाही.]

आहे ; संृकपिांि नाहीं;

प्राकपिांि ि अपभ्रंिांि आहे ; ज्ञानेश्वरींि नाहीं; ित्पिात्क मराठींि ि ितदिर ित्समकालीन ले खांि आहे .

िक ११९५ िील पंढरपूर र्ेथील चौऱ्र्ार्िीच्र्ा तिलाले खांि ि िक ४१० िील मंगळिेढच्र्ा तिलाले खांि
[मंगळिेढ्याचा िारपटपट आहे , तिलाले ख नाही; ि िोही बनािट, अथाि अतिश्वसनीर् आहे.]

आहे . ह्ािरून असें तदसिें कीं,

संृकपि उच्चारांचें अनुकरण करण्र्ाकडे ज्ञानेश्वराचा व्र्त्क्ििः ककिा जातििः ककिा प्रांििः ओढा होिा.
एथून िे थून मजजिळील सगळ्र्ा सबंद ज्ञानेश्वरींि ‘ळ’ हा िणय नाहीं.

[ळ-चा अभाि ही ज्ञानेश्वरीच्र्ा राजिाडे प्रिीची

एक लकब इिकेच म्हणिा र्ेईल. कारण र्ा प्रिीिी समान असणाऱ्र्ा माडगािकर-प्रिीि ळ-कार आहे . िसाच िो र्ादिकालीन महानुभाि

ग्रंथांिूनही तनत्र् तदसिो. ‘लीळाचतरत्ा’ च्र्ा िर िो नािािच आहे . र्ा ‘ळ’ चे ृटे न कोनौ र्ांचे तनर्मन (JRAS. 1902) राजिाड्ांनी साियतत्क
नाही असे साधार सांतगिले आहे . (राजिाडे -ले खसंग्रह, भा. ३, पप. १९४-१९६).]

(४) ङ ि ञ् हे नातसक्र् ज्ञानेश्वरींिील प्राकपतिकोद्भि ऊफय अपभ्रंिोद्भि िब्दांि नाहींि;

संृकपिसम िब्दांि, अथात् तिकल्पेकरून आहे ि.

[हे दोन नातसक्र् ित्सम िब्दांि असले िरी िे परसिणाच्र्ा रूपाने नसून

अनुृिाराच्र्ा रूपाने आहे ि (उदा; अंकुर, चंचल). त्र्ािही ञ् च्र्ा उच्चाराची पतरणिी न् च्र्ा उच्चाराि झाली आहे . (उदा; पञ्च >पंच).]

(५) ि ि ष् महाराष्ट्रींि ि अपभ्रंिांि नाहींि; ज्ञानेश्वरींि आहे ि.
(६) ज्ञानेश्वरींि दोन प्रकारचे िणय आहे ि:– महाराष्ट्रींिून ि अपभ्रंिांिून आले ले िणय ि ज्ञानेश्वरानें

संृकपिांिून घेिले ले िणय. ज्ञानेश्वरीच्र्ा िद्भि भागांि प्रार्ः पतहला प्रकार आढळिो ि ित्सम भागांि
दु सरा प्रकार सांपडिो.

(७) र्ेथें एिढें सांतगिलें पातहजे कीं ज्ञानेश्वरींि दोन प्रकारचे िब्द आहे ि:– िद्भि आतण ित्सम.

िद्भि म्हणजे अपभ्रंिापासून अपभ्रंि होऊन तनघाले ले . ित्सम ह्मणजे संृकपिसम असा र्ेथें तितिष्ट अथय

समजािा. ित्सम ह्मणजे अपभ्रंिसम ककिा महाराष्ट्रीसम असे तह दोन अथय होऊं िकिील; परंिु िे र्ेथें
उक्ि नाहींि.

(८) ज्ञानेश्वरींि िेंकडा पंचिीस पासून िीस िब्द ित्सम र्ेिाि. िक ११२८ िील पाटण र्ेथील

तिलाले खांि िेंकडा पंधरा िब्द ित्सम र्ेिाि. िक १०५१ िील अतभलतषिाथयकचिामणींिल्र्ा पदांि
िेंकडा साहासष्ट िब्द ित्सम र्ेिाि. िक ६५८ िील तचकुडे
पण त्र्ामुळे राजिाड र्ांच्र्ा मुख्र् प्रमेर्ास बाधा र्ेि नाही.]

िक ४१० िील मंगळिेढे
र्ेि नाही.]

[िरील दोन्ही िारपटपट बनािट ि म्हणून अतिश्वसनीर् आहेि.

र्ेथील िारपटपटांि िेंकडा चौऱ्र्ार्िी िब्द ित्सम र्ेिाि. आतण

[िरील दोन्ही िारपटपट बनािट ि म्हणून अतिश्वसनीर् आहे ि. पण त्र्ामुळे राजिाड र्ांच्र्ा मुख्र् प्रमेर्ास बाधा

र्ेथील िारपटपटांि िेंकडा दहा ित्सम र्ेिाि. ह्मणजे ित्सम िब्द अगदीं प्रारंभापासून मराठी
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ले खांि र्ेिाि. अलीकडील तिष्ट ले खक ि लोक िे िढे मराठींि संृकपि िब्द फार र्ोजिाि ि पूिीची

ज्ञानेश्वरातद मंडळी कमी र्ोजीि, असें ह्मणण्र्ाला कांही तििेष आधार नाहीं. महाराष्ट्रीभाषेंिील
गाथासप्ििति, सेिुबंध िगैरे ग्रंथांि संृकपि िब्द ककिा ित्सम िब्द िेंकडा एखाददु सरा सांपडल्र्ास

नकळे . िी च कथा अपभ्रंिासंबंधानें आहे . असें असून अपभ्रंिोत्पन्न मराठींि संृकपिसम ऊफय ित्सम िब्द

मूळापासून च कां बरें आढळिाि? उत्तर:– पूिय चालु क्र्ांच्र्ा रातिर्िीचा प्रारंभ ि मराठी भाषेचा प्रारंभ
समकालीन आहे .

[मराठी भाषेचा जन्मकाळ आठव्र्ा ििकाच्र्ा मागे जाऊ िकि नसल्र्ाने राजिाडे र्ांचे िरील म्हणणे तनराधार ठरिे.

तििार् चालु क्र्ांची भाषा कानडी असािी.]

चालु क्र्ांच्र्ा अमदानींि संृकपि भाषेला राजमान्र्त्ि, तिष्टमान्र्त्ि ि

तििन्मान्र्त्ि आलें होिें आतण महाराष्ट्री ि अपभ्रंि लोपल्र्ा होत्र्ा. बौद्धधमय ि जैन धमय र्ांचा पाडाि
झाल्र्ामुळें प्राकपि भाषांचा तह पाडाि झाल्र्ासारखा च झाला. चालु क्र्राजे सनािनधमातभमानी पडल्र्ानें

संृकपि भाषेला पुनरुत्तेजन तमळालें , ि सामान्र् लोकांच्र्ा बोलण्र्ांिील जी मराठी भाषा िींि तह संृकपि

िब्दांचा कमजाृि प्रिेि झाला. ले खक ककिा िक्िा तििान नसला, िर कमी प्रिेि होई; ि असला िर
जाृि होई. तिषर् लौतकक कामधंद्याचा असला िर कमी ृपिय होई; िास्त्रीर् असला िर जाृि होई.

(९) संृकपि ही िुद्ध ि तिष्ट भाषा मानून, िींिील िब्दांिल्र्ा िणांचा नाि ककिा फेरबदल होऊन

जे निीन अतिष्ट िब्द बनले त्र्ांना अपभ्रष्ट हें तििेषण लागूं लागलें . ह्ा न्र्ार्ानें महाराष्ट्री संृकपिाचा
अपभ्रंि, अपभ्रंि अथिा अिहट्टभासा महाराष्ट्रीचा अपभ्रंि ि मराठी अिहट्टभासेचा अपभ्रंि समजण्र्ाची

चाल आहे . हें बोलणें संृकपिदृष्टीनें झाले . प्राकपिदृष्टीनें सिय तिचार अगदी उलट होिो. संृकपि िब्दांिील
िणांचा नाि ककिा फेरबदल होऊन जे निीन िब्द बनले िे संृकपिेिर िब्द होि, असें तह उत्तरोत्तर बोलिां
र्ेईल. अपभ्रष्टभाषा र्ा िब्दाऐिजीं सुलभोच्चारप्रिणभाषा अिी पतरभाषा र्ोजल्र्ास, हा िाद च तमटिो.
प्रथमात्न्हक समाप्ि

अनु क्रमणिका

णद्वतीयाव्न्हक
६. नामणिभव्ततप्रत्ययेणतहास
ज्ञानेश्वरींि सिय नामें (अथात् तििेषणें) ृिरान्ि आहे ि. अ, अँ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ऐ, औ, हे ९ ृिर

पुकल्लगी नामांच्र्ा अंिीं आढळिाि.

[हे तिधान पूणयपणे बरोबर नाही. कारण ज्ञानेश्वरीि अँकारान्ि पुकल्लगी नामे नाहीि, ि राजिाडे

र्ांनी न सांतगिले ली ओकारान्ि नामे आहे ि (उदा., डोहो, निलाओ, मेहो, इ.). त्र्ामुळे संख्र्ा ९ च राहिे.]

(१) ृिरान्िित्िाचा धमय मराठीनें अपभ्रंि ि महाराष्ट्री भाषांपासून िंिपरंपरे नें घेिला.
(२) ज्ञानेश्वरींि तििचन नाहीं. हा तह धमय मराठीनें अपभ्रंिापासून उचलला आहे .

(३) मराठींि आठ तिभक्त्र्ा आहे ि. हा धमय मराठीनें संृकपिांिून, महाराष्ट्रींिून ि अपभ्रंिांिून

घेिला आहे . चिुथी महाराष्ट्रींि ि अपभ्रंिांि क्वतचत् आढळिे .

(४) ऐ, औ, हे ृिर िब्दाच्र्ा अंिीं महाराष्ट्रींि ि अपभ्रंिांि र्ेि नाहींि; ज्ञानेश्वरींि र्ेिाि.

७. पुझल्लगी नामें
अकारतिल्ह्ानें पुकल्लगी नामांच्र्ा तिभक्िींची रूपें दे िों ि त्र्ांचा इतिहास सांगिों.
अकारान्त पुझल्लगी नामांचें एकिचन
संस्कृत

महाराष्ट्री

अपभ्रं ि

जु नें मराठी

निें मराठी

मूळिब्द :– पुत्

पुत्त

पुत्त

पूि

पूि

प्रथमा :– पुत्स्

पुत्तो

पुत्तु

पूिु

पूि

तििीर्ा :– पुत्म्

पुत्तम्

पुत्तु

पूिु

पूि

िपिीर्ा :– पुत्ेण

पुत्तेण

पुत्तेण-पुत्तें

पूिें-पूिेन

पुिानें

चिुथी :– पुत्ार्

पुत्ताअ

पूिा-पूिातस-

पूिास-ला, िें

पंचमी :– पुत्ात्

पुत्ताउ, पुत्ताकहिो,

पुत्ताहु - हु ँ

पुत्तात्तो

-िेँ , थेँ
पूिाहू न-िून,

पूिाहू न-िून

-हू तन, - हतनर्ाँ,
-िूतन, िूतनर्ाँ,
पूिौतन, पूिौनु,
पूिाँिु
षष्ी :– पुत्ृर्

पुत्तृस

पुत्तृसु, पुत्तह

पूिा

पूिाचा-ची-चें;
पूिा

सप्िमी :– पुत्े

पुत्तत्म्म-पुत्ते

पुकत्त-पुत्ते-पुत्तें

अनु क्रमणिका

पूिीं, पूिें, पूिाँिु

पूिाँि-पूिीं

पुत्तकह
संबोधन :– पुत्

पुत्त-पुत्ता

पुत्त-पुत्ते

पूिा, पूि

पुिा

अकारान्ि पुकल्लगी एकिचनाचीं रूपें ज्ञानेश्वरींि र्ेणेंप्रमाणें र्ेिाि :–
मूळिब्द :– गणेि, अनु ग्रह, दे ि, संिर्, तदअ, ठार्, राअ, ठाअ.

प्रथमा :– गणेिु, अनु ग्रहो, दे ओ, संिर्ो, तदओ, ठार्, सूर्ुय, तिृमो, आश्रो.

तििीर्ा :– गणेिु, सौरसु, पूरु, परागु, ठाओ, अतभप्राओ, अंिराओ, तिृमो.
िपिीर्ा :– ईश्वरेँ , राणेन, सेिुगुडेन (पंढरपूर)

[िपिीर्ेची ही दोन रूपे पंढरपूर र्ेथील चौऱ्र्ार्िीच्र्ा ले खािील

आहे ि. [३.११; ५.३१].]

चिुथी :– सागरा, ठार्ा, सूर्ािेँ , र्ोगभ्रष्टातस.

पंचमी :– मे घाहू तन, मे घौतन, समुद्रौतन, समुद्रािु, मूडाहू तन.

षष्ी :– नातभकाराचा, उजलाचें, व्र्ासाची, दे िा, कपष्ट्णा, बोला, भीष्ट्मा.
सप्िमी :– घधट, उदर्ीँ, ठाँइँ, संिइँ, िेले (पु.), प्राप्िे (पु.), ग्रामांिु.
संबोधन:– तिदग्धा, पाथा, कपष्ट्णा, कपष्ट्णें, तिठ्ठले , गोकिदे .

[कपष्ट्णे, तिठ्ठले , गोकिदे र्ांसारखी रूपे स्त्रीकलगी

ममत्ििाचक असून िी ज्ञानेश्वरीि र्ेि नाहीि.]

िब्दर्ोगी :– तििेकाितर, अथािि, व्र्ापारालागौतन, क्षणिेत्ऱ्हं , अजुयनेँधस, महे ितेँ स, धमेँ तिण,

कल्पांिुिऱ्े हीँ, िाढिेनधस, क्षणिांचौतन.

(१) प्रथमा:– अपभ्रंिांि तनर्मेंकरून अकारान्ि पुकल्लगी नामाचें एकिचन उकारान्ि होिें. [हा उकार
क्वतचत् अनेकिचनांि तह तदसिो; उदा; “कपष्ट्णु ऐसें बोलिे जाले ” [ज्ञा. ९.३३]]

जु न्र्ा ज्ञानेश्वरींि तह िो च प्रकार प्रार्ः

आढळिो. फक्ि, य् आतण व् हे दोन उष्ट्मिणय ि ह हा महाप्राण ज्र्ा िब्दांचा उपान्त्र् असिो त्र्ा िब्दांचें

एकिचन ओकारान्ि होिें; जसें, अनु ग्रहो, दे ओ, संिर्ो, संजर्ो, कटाहो, तिजर्ो. र्ान्त्र्, िान्त्र् ककिा
हान्त्र् िब्दांपासून मराठींि जीं मूळरूपें र्, ि ककिा ह र्ांचा लोप होऊन बनलीं त्र्ांचें एकिचन ओकारान्ि
तनर्मानें होिें:–

संस्कृत

प्राकृत

अपभ्रंि

जु नें मराठी

१.

तिृमर्

तिृमअ

तिृमअ

तिृमा+उ=तिृमो

२.

आश्रर्

आस्त्रअ

आस्त्रअ

आस्त्रा+उ=आस्त्रो-श्रो

३.

दे ि

दे उ

दे उ

दे अ+उ=दे ओ, दे िो

४.

तदिस

तदअस

तदअह

तदअ+उ=तदओ

ह्ा चारी ृथलीं िृिुिः ‘उ’ प्रत्र्र् च लागले ला आहे , परंिु संतधकार्ानें ‘ओ’ दृश्र्मान होिो.
हा एकििनी ‘उ’ प्रत्र्र् संृकपि असू, प्राकपि ओ, अपभ्रंि उ, अिा परंपरे नें आला आहे , द्रातिड

भाषासंसगानें आले ला नाहीं. ‘अस्’ प्रत्र्र्ाचा ‘उ’ प्रत्र्र् पणिू आहे . [र्ा बाबिींि कच. ति. िैद्यांचें मि तभन्न आहे. िे

ह्मणिाि, “ज्ञानेश्वराच्र्ा काळींही बोलण्र्ाच्र्ा भाषेंि ‘उ’ प्रत्र्र् नाहींसा झाला होिा. ककबहु ना र्ापूिीही हा प्रत्र्र् बोलण्र्ांि नसािा.” (तनबंध
आतण भाषणें, पप. ११९).]

अनु क्रमणिका

हा ‘उ’ प्रत्र्र् दु सऱ्र्ा एका उ पासून तभन्न आहे . घेउनु , कीरु, िगैरे िब्दांच्र्ा िेिटीं जो उ र्ेिो िो

िैतदक ि संृकपि भाषांिील उ अव्र्र्ाचा पणिू होर्.

[जुन्र्ा मराठीि सियत् आढळणाऱ्र्ा उ–काराची िरील उपपत्ती ृििंत्

असली िरी िी मान्र् होण्र्ासारखी नाही. त्र्ापेक्षा अकारान्ि पुकल्लगी नामांच्र्ा एकिचनाचा ‘उ’ हा प्रत्र्र् अतिदे िाने इिर िब्दांनाही लागला असे
मानणे अतधक र्ुक्ि होईल.]

होिो.

ककमु, नु िगैरे संृकपि िब्दांि जुडून ि िैतदक भाषेंि ृििंत् प्रचार ह्ा उ-अव्र्र्ाचा

(२) णद्वतीया:– प्रथमे प्रमाणें. अकारान्ि पुकल्लगी नामांच्र्ा तििीर्ेच्र्ा एकिचनाचें रूप संृकपिांि

‘पुत्म्’ ि महाराष्ट्रींि ‘पुत्तम्’ असें होिें, परंिु अपभ्रंिांि पुत्तु असें च रहािें. िे व्हां प्रथमे प्रमाणें च तििीर्ेची
रूपें बनतिण्र्ाची लकब मराठीनें अपभ्रंिापासून उचलली आहे , महाराष्ट्रीपासून ककिा संृकपिापासून

उचलली नाहीं. आतण असें च होणें अपतरहार्य होिें. अपभ्रंिानें ज्र्ा ज्र्ा पद्धिी सुरू केल्र्ा त्र्ा मराठीनें
चालू ठे तिल्र्ा.

(३) तृतीया:– महाराष्ट्री ‘पुत्तेण’ पासून अपभ्रंिानें पुत्तेण ि पुत्तेँ अिीं दोन रूपें बनतिलीं. पुत्तेण–

मधील ‘ण’ चा अनु नातसक बनिून पुत्तेँ हें रूप साधलें . ह्ािरून असें तदसिें कीं, अपभ्रंि बोलणारे लोक

कांही काल पुत्तेर्ण असा व्र्ंजनान्ि उच्चार करीि असि. कालान्िरानें ‘र्ण’ चा सहज च अनु नातसक बनला ि
पुत्तेँ हें सानुनातसक रूप तसद्ध झालें . ह्ा दोन रूपांिरून मराठींि ण-चा ‘न’ होऊन पूिेन ि पूिेँ अिीं दोन
रूपें बनलीं. ज्ञानेश्वरींि मे घेँ, ईश्वरेँ , जाणिेन, पतढर्ंिेन हीं रूपें र्ेिाि. पंढऱपूर र्ेथील चौऱ्र्ार्िीच्र्ा
तिलाले खांि पंतडिें, नार्कें, गु (मु) द्रे न, राणेन, सेिुगुडेन अिीं दोन्ही प्रकारचीं रूपें आहे ि.

[ितरल रूपांपक
ै ी

जाणिेन, पतढर्ंिेन, राणेन ककिा सेिुगुडेन र्ा रूपांि मूळ प्रातिपतदके अनुक्रमे जाणिा, पतढर्ंिा, राणा ि सेिुगुडा र्ाप्रमाणे आकारान्ि आहे ि.
त्र्ामुळे राजिाड्ांचे तििेचन बरोबर असले िरी िरील रूपे त्र्ाची उदाहरणे होऊ िकि नाहीि.]

ईश्वरेँ र्ा िपिीर्ेच्र्ा रूपाला ‘धस’ हा प्रत्र्र् लागून ईश्वरेँ धस रूप होिें. संृकपि सम
‘कस’ र्ा प्रत्र्र्ाचे व्र्ुत्पादन सं. सतहिम् पासून करणे अतधक र्ुक्ि आहे .]

[र्ापेक्षा िपिीर्ेच्र्ा

र्ा िब्दाचें अपभ्रष्ट रूप सिँ असें होिें. सिँ-ची

एकिचनी सप्िमी सधि, सिेँ अिी होिें. सधि-चें मराठी रूप सइँ, ि त्र्ाचा अपभ्रंि धस.
(सं) ईश्वरे ण समम् = (अप.) ईश्वरेँ सधि

(म.) ईश्वरेँ धस (ईश्वरासह).

अजुंनेँ = अजुयनानें; अजुयनेँ धस = अजुयनासह.
इंतद्रर्ेँ = इतद्रर्ानें; इंतद्रर्ेँ धस = इंतद्रर्ासह.

(जुनें मराठी) ईश्वरेँ धस = (िियमान मराठी) ईश्वरािीं.
हा ‘धस’ प्रत्र्र् सह-पासून तनघाले ला नाहीं. कारण महाराष्ट्रींि ि अपभ्रंिांि सहमधील ह िसा च

रहािो. परंिु सम-मधील म चा अपभ्रंिांि िँ होिो. सप्िमीच्र्ा ‘धस’ र्ा रूपािीं इंतद्रर्ेँ र्ा िपिीर्ेच्र्ा रूपाचा

संर्ोग होऊन हा िपिीर्ा-सप्िमी र्ोग झाला आहे . संृकपिांि, महाराष्ट्रींि ि अपभ्रंिांि समम् िब्द िपिीर्ा
घेिो; सबब, धस िब्द मराठींि तह िपिीर्ा घेिो.

ज्ञानेश्वरींि असिेतन, मे घाचेतन िगैरे इकारान्ि िपिीर्ेच्र्ा एकिचनाचीं रूपें र्ेिाि. ‘उ’

अव्र्र्ाप्रमाणें ही ‘इ’ अव्र्र् आहे . ‘मे घाचेतन मुखें’, ‘कपडाचेतन तमसें’ असे प्रर्ोग ज्ञानेश्वरींि आढळिाि. ‘इ’

पादपूरणाथी महाराष्ट्रींि ि अपभ्रंिांि र्ोजिाि. करुनु , करुतन ह्ा जोडींिील दु सऱ्र्ा िब्दां िील जी अंत्र्

अनु क्रमणिका

‘इ’ िी मे घाचेतन ह्ा रूपांिील इ-हू न तनराळी आहे . कारणें तक्रर्ापद-तिचारांि दे णार आहें .

[हा तिचार पुढे

पतरच्छे द क्र. ६४ मध्र्े आला आहे .]

(४) चतुथी :– प्राकपंिांि चिुथी नाहीं, असा तनर्म िै्र्ाकरणांनीं केला आहे . परंिु, तपिेल

आपल्र्ा ग्रामातटकांि पुत्ताअ (पु.), इत्त्थत्ताए, दे ित्ताए (दे ित्िार्), िगैरे एकिचनी चिुथीची रूपें दे िो.
त्र्ािरून असें ह्मणािें लागिें कीं, चाऱ्ही प्राकपिांिून, अथात् महाराष्ट्रींिून चिुथी अजीबाि लु प्ि झाली

नव्हिी. लु प्ि झाली नव्हिी, र्ाला एक सबळ आधार आहे . जु न्र्ा मराठींि ‘पूिा’ असें जें रूप आहे त्र्ाची
िंिपरंपरा अन्र्था सोपपतत्तकत्िेंकरून दाखतििां र्ेि नाहीं. महाराष्ट्रींि संृकपि पुत्ार्-पासून पुत्ताअ,
अपभ्रंिांि महाराष्ट्री पुत्ताअ-पासून पुत्ता ि अपभ्रंिांिील पुत्ता-पासून मराठी पूिा, अिी परंपरा असली
पातहजे. पैकीं महाराष्ट्री पुत्ताअ हें रूप उपलब्ध आहे ; अपभ्रंिांिील पुत्ता हें रूप उपलब्ध नाहीं. परंिु, िें

अपभ्रंिांि क्वतचत् प्रचारांि होिें, ह्ांि संिर् नाहीं. चिुथीच्र्ा ृथलीं षष्ीच्र्ा रूपांचा उपर्ोग करण्र्ाचा
प्रचार जसजसा प्राध्र्ान्र्ेंकरून होऊं लागला, िसििीं मूळ चिुथींची रूपें लोप पािि चाललीं, हें खरें

आहे . िथातप चिुथी अतजबाि लोप पािली नाहीं. िे व्हां, महाराष्ट्रींिील लु लप्सु चिुथीचे जें पुत्ताअ रूप
त्र्ापासून अपभ्रंििारा मराठींिील पूिा हें चिुथीच्र्ा एकिचनाचें रूप साधलें गेलें, हें ृपष्ट आहे .

[प्राकपिांि

चिुथी लु प्ि नव्हिी, िर लु लप्सु होिी र्ा िरील मिाला आधार अपभ्रंि ग्रंथांिूनही तमळिो. त्र्ांि णकरदहो (णार्कुमार. १.८.१२), रार्हो
(णार्कुमार. ३.१८.१९६), सार्रगर्कह सतमलकह (सािर्धम्म दोहा, २) अिी चिुथींची रूपे आढळिाि.]

मराठींि आसपास असा एक िब्द आहे . पैकीं पास, पाकस, पासून हीं रूपें पाश्वय, पाश्वे, पाश्वात् ह्ा

रूपांपासून तनघालीं; आतण आस, आकस, आसून ही रूपें आश्वय, आश्वे, आश्वात्आस, आसे, आसाहु ँ, अिा
परंपरे नें तनघालीं. पूिातस-धस हें रूप चिुथीचें एकिचन पूिा+सप्िमीचें एकिचन आतस-धस तमळू न बनलें
आहे . पूिा+आतस-धस= पूिातस-धस.

पूिास असें अकारान्ि रूप मजजिळील ज्ञानेश्वरींि ककिा चौऱ्र्ार्िीच्र्ा तिलाले खांि एक तह

नाहीं, पुत्तृस ह्ा षष्ीच्र्ा एकिचनी रूपापासून जर मराठी पूिास रूप तनघालें असिें, िर हें रूप

ज्ञानेश्वरींि हटकून सांपडिें. तििार्, षष्ीच्र्ा एकिचनी रूपापासून पूिातस हें रूप तनघालें नाहीं, हें तिधान

करण्र्ाला दु सरें एक प्रमाण आहे . पूिाँतस असें चिुथीचें अनेकिचनी रूप जुन्र्ा ज्ञानेश्वरींि सांपडिें.
संृकपि पुत्ृर्, महाराष्ट्री पुत्तृस ि अपभ्रंिांिील पुत्तृसु ह्ा षष्ीच्र्ा एकिचनी रूपांपासून जर मराठी

पूिास हें रूप तनघालें असिें, िर अनेकिचनी पूिाँतस हें मराठी रूप संृकपि-महाराष्ट्री-अपभ्रंि षष्ीच्र्ा
अनेकिचनापासून तनघािर्ास हिें होिें. परंिु, िसें िें तनघाले लें नाहीं.

पूिा+ (अनेकिचनािा अनुनातसक)+ आतस-धस= पूिाँतस अिी ह्ा अनेकिचनी रूपाची

पपथक्कपति आहे . पुत्ाणाम्-पुत्ताणम् ह्ा संृकपि-अपभ्रष्ट षष्ीच्र्ा अनेकिचनी रूपापासून कोणत्र्ा तह

उपार्ानें पूिाँतस हें रूप साधिां र्ेि नाहीं. िृमात्, पुत्ृर्, पुत्ाणाम् ह्ा षष्ीच्र्ा रूपांपासून मराठी
चिुथीचीं रूपें तनधालीं नाहींि.

पूिे धस हें रूप जसें िपिीर्ा ि सप्िमी ह्ा दोन तिभक्त्र्ांच्र्ा संर्ोगानें बनलें आहे , िसेंच पूिातस-

तस हें तह रूप चिुथी (पूिा) ि सप्िमी (आतस-धस) ह्ांच्र्ा संर्ोगानें बनलें आहे .

[असा दोन तिभक्त्र्ांचा संर्ोग

मानण्र्ापेक्षा (ब्लोकही िसा मानिाि) जुन्र्ा तिभत्क्िरूपांना निीन प्रत्र्र् लागून ही रूपे तसद्ध झाली असे समजणे अतधक र्ुक्ि होईल.

नामतिभक्िीची ही मधली अिृथा असून मराठीिील नामाच्र्ा ‘सामान्र्रूपा’ चे बीज र्ा अिृथेि आहे . (पहा : िं. गो. िुळपुळे, “र्ादिकालीन
मराठी भाषा” आ. दु सरी, १९७३ पप. २३६-२३७).]

अनु क्रमणिका

पूिेँ धस (िप. ए.) ि पूिातस-धस (च. ए.) ह्ा रूपांसब
ं ंधानें बीम्सनें फार च घोटाळा केला आहे . हीं

दोन्ही रूपें िो पूिािीँ-सीँ अिीं तलतहिो, ि पूिास+ई (िपिीर्ा अनेकिचनाचा प्रत्र्र्) असा त्र्ाचा तिग्रह
करिो.

[बीम्सनें ‘पूिािीँ-सीँ ’ असें उदाहरण च तदले ले नाही. त्र्ासाठीं त्र्ानें ‘दे ि’ हा िब्द घेिला आहे. मुख्र् ह्मणजे, िो िपिीर्ेचे उभर्िचनी

प्रत्र्र् िपिीर्ेच्र्ा अनेकिचनी रूपािरून व्र्ुत्पातदिो. (“Marathi has plural forms for all its methods of forming the instrumental.”), बीम्स
: MAL, भा. २, पप. २७१-२७२.] परंिु

आहे ि, हें ृपष्ट आहे .

जु नीं मराठी रूपें माहीि नसल्र्ामुळें ह्ा असंबद्ध क्लप प्त्र्ा त्र्ानें रचल्र्ा

िियमानमराठींि ‘ला’ प्रत्र्र् लागून पूिाला असें रूप अलीकडे दोन-अडीचिें िषे होिें. हा ‘ला’

प्रत्र्र् तििाजीच्र्ा ि रामदासाच्र्ा कालापर्ंि नव्हिा. हा ‘ला’ फारसी ‘रा’ ह्ा चिुथीच्र्ा ककिा तििीर्ेच्र्ा
प्रत्र्र्ापासून र-चा ल उच्चार करून घेिले ला आहे . बीम्स

[Comp. Grm. Of MAL., Vol. Ⅱ, p, 260.]

िगैरे

िै्र्ाकरण ‘लाग’ धािूपासून ‘ला’ तनष्ट्पन्न करिाि. परंिु हा लाग-धािूत्पन्न ‘ला’ तििाजी ि रामदास
ह्ांच्र्ा अंिापर्ंि मराठींि मुळींच नव्हिा, हें त्र्ांना माहीि नव्हिें. एित्संबध
ं ीं साग्र तििेचन मराठ्यांच्र्ा
इतिहासाच्र्ा साधनांच्र्ा आठव्र्ा खंडाच्र्ा प्रृिािनेंि केले लें आहे .

अकारान्ि पुकल्लगी नामांच्र्ा चिुथींच्र्ा एकिचनाचें एक िेँ न्त्र् रूप होिें; जसें, पूिािेँ . मजजिळील

िीनिें िषांच्र्ा सुमारच्र्ा गुरुचतरत्ाच्र्ा एका पोथींि गुरूथेँ , घराथेँ अिीं थेँ न्त्र् रूपें र्े िाि. मंगलोर र्ेथें
रोमन तलपींि छापले ल्र्ा कोकणी-पैिाची तिृिपुराणांि तह हें थेँ न्त्र् रूप र्ेिें (इ. स. १६००).

[राजिाडे

र्ांनी ‘तिश्विपत्त’ मातसकाि (इ. स. १९०८, क्र. ८) “ृटे फेन्सचें तिृिपुराण’ हा ले ख तलतहले ला असून त्र्ाि त्र्ाच्र्ा भाषेचा उपहास करिांना

त्र्ाचे “अपभातषत्ि, म्ले च्छत्ि ि अतिष्टोच्चातरत्ि” िर्मणले आहे. र्ेथे ‘पैिाची’ ही त्र्ा नािाची प्राकपि भाषा अतभप्रेि नसून गांिढळ लोकांची भाषा
इिकाच त्र्ा िब्दाचा अथय आहे . िसेच ‘तिृिपुराण’ इ. स. १६०० मधील नसून १६१४ मधील आहे .]

मजजिळील ज्ञानेश्वरींि (िक

१२१२ सुमारें ) हे थेँ न्त्र् रूप क्वतचत् र्ेिें. पंढरपूर र्ेथील चौऱ्र्ार्िीच्र्ा तिलाले खांि (िक ११९५) “श्री
तिठ्ठलरािा अथे” अिीं पदें आलीं आहे ि. [पंढरपूर ले खािील हा पाठ “श्रीतिठलरार्ा अथे” असा आहे (ृिंभ २, ओळ २२).]
िात्पर्य, चिुथीचा ‘िें’ प्रत्र्र् अथे र्ा संृकपि िब्दापासून तनघाला आहे .

(संृकपि) अथे = (महाराष्ट्री) अत्थे= (अपभ्रंि) अथथे= (जु नाट मराठी) थे अगर थेँ = (जुनें

मराठी) िेँ .

पूिािे हा अनुनातसकान्त्र् िब्द पूिािे असा तनरनु नातसक तलतहला ि उच्चारला िरी सिास्त्र आहे .

अणोऽप्रगपह्ृर्ानु नातसकः ।८।४।५७, ह्ा पातणनीर् सूत्ान्िर्ें संृकपिांि बहु ि ृिर तिकल्पेंकरून
सानुनातसक उच्चारीि. महाराष्ट्री, अपभ्रंि, ह्ांना तह हा च तनर्म लागूं असे. मराठींि तह अनुनातसक
तिकल्पेंकरून उच्चारिाि.

(५) पंचमी :– अपभ्रंिांिील पुत्ताहु ँ ह्ा सानुनातसक रूपािरून मराठी पूिाहू न हें रूप

अनु नातसकाचा न बनून झालें आहे ; ि पुत्तािो- पुत्तािोँ ह्ा महाराष्ट्री ि अपभ्रष्ट रूपांिरून पुत्तािोन हें जुनें

मराठी रूप साधलें गेलें आहे . पुत्तािु असें तह रूप पैिाचींि र्ेिें. पूिाहू न ह्ा रूपाच्र्ा धिींिर िो-चा िू
होऊन पूिािून हें रूप तनष्ट्पन्न झालें . ‘इ’ हें पादपूरक लागून पूिाहू तन, पूिािोतन, पूिािूतन, हीं रूपें बनलीं.

ह्ा रूपांच्र्ा िेिटीं क्वतचत् दीघय ई र्ेऊन-हु नी, -िुनी, -हू नी, -िूनी, अिीं रूपें होिाि. ही दीघय ई सुद्धा
पादपूरक च आहे .

अनु क्रमणिका

पूिािोतन ह्ा रूपांिील िो-च्र्ा धिीिर पूिाहू तन ह्ा रूपांिील हू -चा हो होऊन पूिाहोतन असें रूप

होिें. हो-चा ओ होऊन संतधकार्ानें पूिौतन असें रूप बनिें. ‘उ’ पादपूरक लागून पूिौनु असें तह रूप क्वतचत्

होिें. इर्ाँ हें पादपूरक लागून करौतनर्ाँ-िील इर्ाँच्र्ा धिीिर घरौतनर्ाँ असें तह रूप आढळिें. ह्ा इर्ाँ-चा
छडा तक्रर्ापदतिचारांि करणें इष्ट आहे . [हा तिचार पुढे पतरच्छे द क्र. ६४ मध्र्े केला आहे .]

महाराष्ट्रींिील पुत्तात्तो ह्ा रूपािरून लु प्ि अपभ्रंििारा पूिाँिु असें तह एक रूप ज्ञानेश्वरींि र्ेिें.

पूिाँिु ह्ा रूपांिील िा-िरील अनुनातसक परंपरादृष्ट्या आगंिुक आहे . मराठींि तिकल्पानें िाटे ल िो ृिर
ि ऊष्ट्म सानु नातसक होिो, ही तह बाब लक्षांि ठे तिली पातहजे.

होऊन ह्ा ऊन-प्रत्र्र्ान्ि धािुसातधिापासून हू न प्रत्र्र् तनघाला, अिी डॉक्टर भांडारकर
Philological Lectures, पप. २५५-२५६.]

[Wilson

र्ांची व्र्ुत्पतत्त होिी. परंिु िी महाराष्ट्री ि अपभ्रंि भाषांची तिृिपि तचतकत्सा

ि पपथक्कपति होण्र्ापूिीची, ह्मणजे िीस-पंचिीस िषांपूिीची होिी. िक ९०० पासून िक १२०० पर्ंिच्र्ा
कोणत्र्ा तह तिलाले खांि ककिा ग्रंथांि पंचभ्र्थी होऊन हें धािुसातधि र्ोजले लें आढळि नाहीं. ह्मणजे
परंपरादृष्ट्या ि इतिहासदृष्ट्या हू न हा प्रत्र्र् होऊन-पासून साधला जाणें अिक्र् आहे .

[राजिाड्ांनीं अन्र्त्

होतन, हू तन हे प्रत्र्र् सं. पिपासून व्र्ुत्पातदले आहे ि. (चंद्रापासौतन= चंद्रृर् पिात्, संृकपि ज्ञा. ९.२४, पप. २२) िेथें िे ह्मणिाि: “पासीं र्ाची

पाश्वय, आश्वय िगैरे िब्दांपासून आजिर मी व्र्ुत्पतत्त करीि होिों; परंिु पि िब्दापासून व्र्ुत्पतत्त खरी.” र्ा बाबिीि भांडारकरांचे व्र्ुत्पादनच र्ोग्र्
आहे . िे ह्मणिाि :– “हू न is the absolutive of हो and equivalent to होऊन, having become’, which yields an ablative sense more

directly.” (WPL, p. 255). डॉ. कोलिे र्ांनी ह्मटल्र्ाप्रमाणे “होऊन हे धािुसातधि पंचम्र्थी १२१२ पूिी तिलाले खातदकांि िापरले ले नसले िरी

र्ादिकालीन ग्रंथांि िे तिपुल प्रमाणाि र्ोजले ले आढळिे.” उदा., “मी हाटिटीए होउतन आलां”- गो. चतरत् २७. (श्रीगोकिदप्रभुचतरत्,
प्रृिािना, पप. ४४-४६). पण हा व्र्ुत्पतत्ततिषर्क मिभेदाचा प्रश्न आहे .]

िद्व्र्तितरक्ि िी आंधळी होर्.

परंपरा ि इतिहास हे तनरुक्िीचे दोन नेत् होि.

कोंकणांिील लोक ह-च्र्ा ऐिजी स उच्चारून घरसून, मुब
ं ईसून िगैरे अपभ्रष्ट रूपें करिाि.
(६) षष्ठी :– (सं.) पुत्ृर् = (महा.) पुत्तृर् = (अप.) पुत्तह = (मरा.) पूिा, अिा परंपरेनें

मराठींि षष्ीचें एकिचन आलें आहे .

हेँ िब्देँ तिण संिातदजे । इंतद्रर्ाँ नेणिाँ भोतगजे ।

बोला आधद झोंतबजे । प्रमे र्ातस ॥ अध्र्ार् १, ओिी ५८ ॥
िे णेँ िेँ आितरजे । भीष्ट्मा िधल रातहजे ।

ह्मणे द्रोणािेँ पतरतसजे । िुझीँ सकलीँ ॥ अध्र्ार् १, ओिी १२३ ॥
ह्ा दोन ओव्र्ांि बोला ि भीष्ट्मा हीं बोल ि भीष्ट्म ह्ा दोन अकारान्ि पुकल्लगी नामांच्र्ा षष्ीच्र्ा

एकिचनाचीं रूपें आहे ि. “तपिाच्र्ा हािीं”, “रामा करीं” िगैरे प्रर्ोगांि तपिाच्र्ा ि रामा हीं दोन रूपें

तपिाच्र् ि राम ह्ा अकारान्ि नपुंसक ि पुकल्लगी नामांच्र्ा षष्ीच्र्ा एकिचनाचीं आहे ि. हे प्रर्ोग
अलु क्समासाचे समजणें अिास्त्र आहे .

[ज्ञानेश्वरींिील अिा समासांची कांही उदाहरणें नमूद करून श्री. सहस्त्रबुद्धे र्ांनीं

माडगांिकरांना सांपडले ल्र्ा नव्र्ा पोथीहू न राजिाड्ांची पोथी अिाचीन आहे असें भासतिण्र्ाचा प्रर्त्न केला होिा. (‘तितिधज्ञानतिृिार’,
जानेिारी १९११). परंिु त्र्ांनी तदले ल्र्ा उदाहरणांिील (उदा॰, तिजर्ािपतत्त, प्रणिापतटची, भेदाभाॐ इ॰) अनुक्रमें तिजर्ा, प्रणिा ि भेदा ही रूपे

षष्ीच्र्ा एकिचनाचीं आहे ि ि हे िब्द सामातसक नाहींि असें दाखिून राजिाड्ांनीं िरील िंकेचें तनरसन केलें आहे. (राजिाडे -ले खसंग्रह, भा.
३, पप. ३१).]

अनु क्रमणिका

संृकपि

महाराष्ट्री

अपभ्रंि

मराठी

अत्

अत्र्

एत्थु-त्र्ुँ

एथून

अत्त्र्

अत्थच्च

एत्र्ुच्च-एत्थुच्च
ँ

एथूनच, एथच,
एतथच (सं.)

र्ेथें त्र्-पासून च्च-च तनघाले ला आहे. (िररुतच ३-२७)

[िररुचीचे सूत् पुढीलप्रमाणे आहे :– “त्र्थर्द्यां चछजाः

।” म्हणजे, त्र्, थर् आतण द्य र्ांऐिजी अनुक्रमे च, छ, ज असे आदे ि होिाि. जसें, तनत्र्-तणच्च; तमथर्ा-तमच्छा; तिद्या-तिज्जा.]

तनघाले ला च्च-च मराठींि तिभत्क्िरूपांना लाििाि; जसें,

हा त्र्-पासून

संृकपि

महाराष्ट्री

अपभ्रंि

मराठी

ग्राम+त्र्

=गाम+च्च=

गािँ+च्च=

गािाँच

ग्रामृर्+त्र्

=ग्रामृस+च्च=

गािँह+च्च=

गािाँच

र्ेणेंप्रमाणें गािाँच, पूिाच, नातभकाराच, उजलाच, व्र्ासाच, िगैरे चकारान्ि मूळिब्द साधले

जािाि. िृिुिः, त्र्-पासून तनघाले ल्र्ा ह्ा च-ला षष्ीचा अथय ृिाथी नाहीं. षष्ीच्र्ा रूपाला जोडला

जाऊन षष्ीचें उसनें सामथर्य त्र्ाच्र्ा ठार्ीं भासमान होिें, इिकें च. खरें पातहलें िर, संृकपिांिील त्र्-चा
च ृिभाि ह्ा मराठी च-चा आहे . ह्मणजे त्र्-प्रमाणें च ह्ा च-ला तह सािी तिभक्त्र्ांचे प्रत्र्र् लागिाि.
जसें :–

संृकपि
पु.

मराठी
स्त्री.

न

पु.

स्त्री.

न.

प्र :– अत्ृर्ः,

अत्त्र्ा,

अत्त्र्म्

पूिाचा,

पूिाची,

पूिाचेँ

ति. :–अत्त्र्म्

अत्त्र्ाम्,

अत्त्र्म्

पूिाचा,

पूिाची,

पूिाचेँ

िप. :–॰त्र्ेन्

॰ त्र्र्ा,

॰ त्र्ेन

॰चेन-॰चेँ , ॰तचर्ा-आ, ॰ चेन-॰चेँ
॰चँधस ॰ तचर्ाधस ॰ चेँ धस ॰ चेनतस
॰ चेनतस [मुळांि ‘चेितस’ असें मुद्रणदोषर्ुक्ि रूप आहे.]
॰ चेर्ा, ॰तचर्े, ॰चआ, ॰चेर्ा

च :– ॰त्र्ाि,

॰त्र्ार्ै

॰त्र्ार्.

॰चेर्ािेँ , ॰ तचर्ेिेँ, ॰चआिेँ , ॰चेर्ािेँ
॰ चेर्ातस, ॰तचर्ेधस, ॰चआधस ॰ चेआधस

पं :– ॰त्र्ात्,

॰त्र्ार्ाः

॰त्र्ात्,

॰ चेर्ाहू तन-न,

तचर्ाहू तन-न, चेआहू तन-न

ष :– ॰त्र्ृर्,

॰त्र्ार्ाः,

॰त्र्ृर्,

॰चेर्ा, ॰तचर्ा,

॰चआ,

॰चेर्ा

स :– ॰त्र्े,

॰त्र्ार्ाम्,

॰त्र्े,

॰चेर्ाँ, ॰कचर्ाँ,

॰चेआ,ँ

॰चेर्ाँ

अनु क्रमणिका

सं :–

॰त्र्,

॰त्र्े,

॰त्र्.

॰चा, ॰ची,

॰चा

ह्मणजे षष्ीच्र्ा रूपांना लागून झाले ले हे चान्ि िब्द तििेषणें उफय नामें आहे ि.
त्र्-पासून तनघाले ला हा ‘च’, मूळिब्द, पंचमीचें रूप ि सप्िमीचें रूप, ह्ांना जोडला जाऊन

तििेषण नामें बनिाि ि त्र्ांना सािी तिभक्त्र्ा तिन्ही कलगीं होिाि; जसें,
तिभत्क्िरूप

चान्ि तििेषण

मूळ िब्द:– गािँ (पु.)

गािँचा-ची-चेँ

पंचमी :– गािाँहू न

गािाँहू नचा-ची-चेँ

सप्िमी:– गाधि-िीँ

गाधि चा-ची-चेँ , गािीँ चा-ची-चेँ

प्रथमा, तििीर्ा, िपिीर्ा ि चिुथी ह्ा चार तिभक्त्र्ांच्र्ा रूपांना हा ‘च’ लागून तििेषणें होि

नाहींि; कारण ृपष्ट आहे . [कारण र्ा चार तिभक्त्र्ा तििेषणात्मक नाहीि.]

ह्ा चान्ि तििेषणांना ि नामांना त्र्ा त्र्ा तिभक्िीचें सामथर्य र्ेिें; जसें,
पंचमी :– गािाँहू नचा तनरोप = ग्रामाद िािा
षष्ी :– गािाँचा आकार = ग्रामृर् उत्पन्नम्

सप्िमी :–गाधि चा गोंधळ = ग्रामे भिा अव्र्िृथा
मूळरूप :– गािँचा गांिढा = ग्रामृथो = ग्रामीण

ह्ा चान्ि तििेषणांना खरीखुरी षष्ी समजून, होल्नय, बीम्स, भांडारकर िगैरे नामांतकि िै्र्ाकरण

फार बुचकळ्र्ांि पडले . तकत्र्ेक ृर्-ृस पासून च-ची व्र्ुत्पतत्त करीि. परंिु अपभ्रंिांि ककिा महाराष्ट्रींि

ककिा संृकपिांि ृर्-ृस ह्ांची रूपें पुढील कलगाप्रमाणें तफरि नाहींि, ही बाब त्र्ांच्र्ा उपपत्तीच्र्ा आड
र्ेई. तकत्र्ेक असें ह्मणि कीं, व्रज िगैरे उत्तर गौड प्राकपतिकोद्भि भाषांिील क-पासून हा ‘च’ झाला आहे !

व्रज भाषेंि ‘क’ आल्र्ानंिर मराठी ‘च’ बनला, असा ह्ा तिधानाचा अथय होिो. परंिु हा मराठी ‘च’ िक
११२८ ि कार्म बनला होिा. (भाृकराचार्ांचा तिलाले ख, पाटण).
‘िािाची लोतट’, ‘मढीचेन माप’, ‘भूपाचें सूक
ं ’ अिी चान्ि तििेषणांची रूपे र्ेिाि.] ह्मणजे

[पाटणच्र्ा तिलाले खाि ‘िामाचा िीसोिा’,

िक ११२८ च्र्ा अगोदर दोनिीनिें िषें

िो मराठींि आहे . सारांि, र्ा क-च्र्ा तिरुद्ध नाना अडचणी दत्त ह्मणून पुढें उभ्र्ा राहिाि. असे
नानाप्रकारचे गोिे ह्ा ‘त्र्-ज-च’

[त्र्-पासून जन्मले ला ‘च.’ राजिाडे सं. त्र्>प्रा. च्च> मराठी च अिी व्र्ुत्पतत्त मानिाि.]

नें

िै्र्ाकरणांना तदले ले पातहले , ह्मणजे मी मी ह्मणणाऱ्र्ा नािाड्ांना िादळांि कभगरीसारखे गरगर
तफरतिणाऱ्र्ा एतरर्लची आठिण होिे !

होल्नंनें िर ह्ा त्र्-ज-च ला

[त्र्-पासून जन्मले ला ‘च.’ राजिाडे सं. त्र्>प्रा. च्च> मराठी च अिी व्र्ुत्पतत्त मानिाि.]

अगदीं च तझडकारून तदलें आहे . िो ह्मणिो (Comp. Gram. p. 238) :– The Marathi चा is
sometimes identified with the Sanskrit suffix त्र् (Beames). This theory assumes, that an old

suffix has in comparatively modern times changed into an affix; for the Marathi चा is not added
to the base (as the Sanskrit suffix), but to the oblique form, i. e., to the old Genitive. Such a
change would be altogether unique, without any analogy or evidence to support it.

अनु क्रमणिका

हीं िाक्र्ें तलतहिांना होल्नय अनेक तठकाणीं घसरला आहे : (१) संृकपि त्र्-पासून तनघाले ला

मराठी प्रत्र्र् ‘चा’ नसून ‘च’ आहे . (२) चा प्रत्र्र् (होल्नयचा) मूळ िब्दाला लागि नाहीं. असें िो ह्मणिो.
परंिु, घरचँ, गािँच, िगैरे ृथलीं लक्षाितध मूळिब्दांना (‘base’ of Hoernle) हा प्रत्र्र् लागिो, हें मीं ृपष्ट
करून दाखतिलें आहे . (३) इतिहास ि परंपरा ह्ांचा दाखला ऊफय evidence होल्नयला माहीि नव्हिा. िो

मीं िर भरपूर दाखतिला आहे . (४) आिां एक बाब रातहली, तिभक्िीच्र्ा रूपाला हा ‘त्र्’ ककिा इिर
कोणिा तह सतफक्स् अतफक्ृप्रमाणें, मराठींि, संृकपिांि ककिा इिर कोणत्र्ा तह गौड भाषेंि लागल्र्ाची
analogy ऊफय सदृििा होल्नयला हिी आहे . िी तह भरपूर दाखतििां र्ेिे. संृकपि अत्, ित्, र्त्, हीं रूपें

पूियिैतदककालचीं सप्िमीचीं आहे ि. ह्ांना ‘त्र्’ सतफक्स् अतफक्ृप्रमाणें लागिो. मराठींि िर पूिेँ धस,
पूिाधस ह्ा रूपांि िपिीर्ेच्र्ा पूिेँ ि चिुथीच्र्ा पूिा ह्ा रूपांना धस ि आधस हे प्रत्र्र् लागले ले मागें

दाखतिले च आहे ि. िे व्हां सादृश्र्ाचें प्रमाण ि खेरीज ृििः मराठीच्र्ा लकबीचें प्रमाण, अिीं दोन अिांिर
प्रमाणें तह उपलब्ध आहे ि. िृमात् मराठी ‘च’ संृकपि त्र्-पासून तनघाला आहे , हें तसद्ध आहे .

बीम्स म्हणिो (Comp. Gram., Vol. Ⅱ, p. 390) की, In old Marathi, this suffix (च) has a

lengthened form तचर्ा, तचर्े, चेतन; but this additional syllable is merely added to eke out the
metre.” च-चीं तचर्ा, तचर्े, चेतन हीं रूपें िपत्तसुखाथं बनतिले लीं नाहींि, हे िर दाखतिलें च आहे . हव्र्ा

त्र्ा तसद्धीला िाटिील िीं मनःकत्ल्पि कारणें दे ण्र्ािं बीम्स ि होल्नय ह्ांचा हािखंडा आहे !!! Philology
ह्मणजे भाषेच्र्ा िारीराचें िास्त्र होर्. जु ने मराठी ग्रंथ न िोधल्र्ामुळें त्र्ा भाषेचें इंतद्रर्तिज्ञान, िारीरज्ञान
त्र्ांना पारखें झालें , आतण अनेक बाबींि खऱ्र्ाला सोडू न कुड्ाला जाण्र्ाचा पंथ त्र्ांनीं ृिीकारला.

ह्ा च – चा पत्ता प्राकपिांि तह लागिो. िुह्मेच्चर्ं ि अह्मेच्चर्ं अिीं रूपें र्ुष्ट्माकं ि अृमाकं र्ा

षष्ीच्र्ा रूपांचीं महाराष्ट्रींि सांपडिाि. िुह्च्च
े र्-िरून िुमच ि अह्ेच्चर्-िरून आमच अिीं चान्ि रूपें
मराठींि होिाि. िुह्च्च
े र् ि अह्ेच्चर् हीं तििेषणें आहे ि, त्र्ाप्रमाणें िुमच ि आमच हीं तह मराठींि तििेषणें

आहे ि. िुह्केर ि अह्केर हीं महाराष्ट्रींि दु सरीं तििेषणें आहे ि, त्र्ांिरून कहदी केर, के, क हे षष्ीचे

प्रत्र्र् तनघाले . आतण िुह्च्च
े र् ि अह्ेच्चर् ह्ांिील च्च-िरून मराठी षष्ीचा च (चा-ची-चें) हा प्रत्र्र्
तनघाला. बंगाली षष्ीचा प्रत्र्र् ‘एर’ केर-पासून तनघाला आहे . अपभ्रंिांि ‘आर’ प्रत्र्र् लागून िुह्ार,
अह्ार, िुहार, महार, अिीं रूपें होिाि. सारांि, कांहीं गोंड भाषांनीं केर-चा आश्रर् केला आतण मराठीनें

एच्चर्, च्चर्, च्च, च प्रत्र्र्ाचा आश्रर् केला. हा महाराष्ट्री ‘च्च’ त्र्-पासून तनघाला आहे हें िर दाखतिलें च
आहे .

[मराठी षष्ीच्र्ा ‘च’ प्रत्र्र्ाचे िरील व्र्ुत्पादन ब्लोक र्ांच्र्ा मिाने ‘कपतत्म’ आहे . (मभाति. § २०२). िसेच अलीकडे आल्फ्रेड माृटर

र्ांनी सुचतिले ले (GOM§110) तच < प्रा. चेि, चेअ, चेर्, तचअ< सं. चैि हे व्र्ुत्पादनही मान्र् होण्र्ाजोगे नाही. त्र्ापेक्षा ृटे न कोनाउ र्ांच्र्ा

कल्पनेिरून तग्रर्सयन र्ांनी िैकत्ल्पक म्हणून तदले ली ि ब्लोक र्ांनी उदधपि केले ली उपपत्ती (मभाति.§ २०२) अतधक सर्ुत्क्िक आहे . र्ा
उपपत्तीनुसार एका कपत्र्ाथी धािुसातधिापासून िरील ‘च’ प्रत्र्र्ाचे व्र्ुत्पादन करिा र्ेईल. र्ा धासा. तििेषणाचा उपर्ोग चान्ि तििेषणाप्रमाणे

केल्र्ाची उदाहरणे आहे ि. उदा., “राजकपत्र्ं (=राजाचे) उद्यानम्” (महािृिु, संपा. सेनार, २¿५४७). र्ा ‘कपत्र्’ िरून मराठी ‘च’ र्ेणे अतधक
िक्र् आहे . र्ातिषर्ीचे तग्रर्सयन र्ांचे ह्मणणे A. Kuhn’s Zeitschrift, Vol. XXXVIII, pp. 486, 490 र्ेथे पाहािर्ास तमळे ल. त्र्ािील एक उिारा
प्रृिुि संपादकाने आपल्र्ा “र्ादिकालीन मराठी भाषा” (आ. दु सरी, १९७३) र्ा ग्रंथाच्र्ा पप. २४० िर तदला आहे .]

(७) सप्तमी :– (संृकपि) पुत्े, (महाराष्ट्री) पुत्तत्म्म-पुत्ते, (अपभ्रंि) पुतत्त-पुत्ते पुत्तेँ-पुत्तधह, अिा

परंपरेनें पूधि, पूिे, प्राप्िे, िेले, ठाइँ, दीइँ,

[ज्ञानेश्वरींि ‘दी’ असें सप्िमीचे एकिचनी रूप र्ेिें (१८.११२१), ‘दीइँ’ असे र्ेि नाहीं.]

समइँ, िगैरे सप्िमीच्र्ा एकिचनाचीं रूपें तनघालीं आहे ि.
त्र्-पासून तनघाले ला ‘च’ प्रत्र्र् लागून पूधि च, ठाइँच, सिइँच, अिीं तििेषणें होिाि. सप्िमीच्र्ा

रूपांना पंचमीचा ‘हू तन’ प्रत्र्र् लागिो ; जसें, घधर हू तन.

अनु क्रमणिका

(८) संबोधन :– महाराष्ट्री ि अपभ्रंि रूपांिरून पूि, पूिा हीं संबोधनाचीं रूपें सातधलीं जािाि.

अपभ्रंिांि पुत्ते असें एकारान्ि संबोधनाचें जें रूप र्ेिें त्र्ाच्र्ा धिीिर कपष्ट्ण र्ा िब्दाचें संबोधन कपष्ट्णे असें

जु न्र्ा अभंगांिून सांपडिें. कपष्ट्णे, तिठ्ठले , तिठे ही रूपें भत्क्िदियक ि प्रेमदियक समजिाि; हीं स्त्रीकलगाचीं
रूपें नाहींि, हें ृपष्ट आहे . [हें तिधान मान्र् करणे कतठण आहे . कारण िरील उदाहरणांि मूळ प्रातिपतदकच पुकल्लगाचें स्त्रीकलगी केल्र्ानें
त्र्ाचीं हीं संबोधनाचीं रूपेंही स्त्रीकलगीच मानणें भाग आहे.]

गोकिदे असें रूप अभंगांिून आढळिें.

कारण तिठ्ठले ह्ा संबोधनरूपाचा मूळ िब्द तिठ्ठल असा आहे .

(९) (िब्दर्ोगी अव्र्र्ाच्र्ा मागें र्ेणाऱ्र्ा तिभक्त्र्ा) :–
मजजिळील ज्ञानेश्वरींि िब्दर्ोगी अव्र्र्ांच्र्ा मागें र्ेणाऱ्र्ा अकारान्ि पुकल्लगी नामांच्र्ा तिभक्त्र्ा

र्ेणेंप्रमाणें च होिाि:–

तििीर्ा एकिचन :– कल्पान्िुिऱ्े हीँ, मोक्षिाँचौतन, क्षणलग, गािँभतर, क्षणितर.
िप. ए. :– उपार्ेँ तिण, धमे ँ हीन.

च. ए. :– पापािाँचौतन, व्र्ापारालागौतन, अथािि, अजुयनाप्रति, ृिगालाकग.
ष. ए.

[र्ा सदरािील राजिाडे र्ांनी तदले लीं उदाहरणे षष्ी तिभक्िीचीं किी होऊ िकिाि िे समजणें कतठण आहे .]

:–

रसाआँिु, नार्कापासौतन, पाखाणामातझ, कानाकरधि, द्रोणापाधस.
कोणत्र्ा तह िब्दर्ोगी अव्र्र्ाच्र्ा मागें प्रथमा, पंचमी, सप्िमी ि संबोधन ह्ा तिभक्त्र्ांचीं रूपें र्ेि

नाहींि. सधि-पासून तनघाले ला ‘धस’ िपिीर्ेचा ि आश्वे-पासून तनघाले ला ‘आधस’ चिुथीचा जोड प्रत्र्र्
झाल्र्ामुळे धस ि अधस-तस हीं दोन अव्र्र्ें तिभत्क्िप्रत्र्र्ांि गणलीं पातहजेि.

िरील कोष्टकािरून तदसिें कीं, ज्र्ाप्रमाणें संृकपिांि िब्दर्ोगी अव्र्र्ामागें नामांच्र्ा तनरतनराळ्र्ा

तिभक्त्र्ा र्ेिाि, त्र्ाप्रमाणें च ज्ञानेश्वरकालीन मराठींि िब्दर्ोगी अव्र्र्ामागें नामाच्र्ा तनरतनराळ्र्ा
तिभक्त्र्ा र्ेिाि. िांतिक ृिभाि िो हा च.

[‘िब्दर्ोगी अव्र्र्ाच्र्ा मागें र्ेणाऱ्र्ा तिभक्त्र्ा’ र्ा मथळ्र्ाखालील राजिाडे र्ांचें

सियच तििेचन अिास्त्रीर् िाटिें. कारण िब्दर्ोगी अव्र्र्ाच्र्ा मागें नामाचें तिभत्क्िरूप नव्हे , िर त्र्ाचें ‘सामान्र्रूप’ र्ेिें, ि िें अमुक एका
तिभक्िीचें असें म्हणिा र्ेि नाहीं. त्र्ामुळें कोणत्र्ातह िब्दर्ोगी अव्र्र्ाच्र्ा मागें तितिष्ट तिभक्त्र्ांचीं रूपें र्ेि नाहींि र्ा म्हणण्र्ाला कांही अथय
उरि नाहीं. िसेंच, िपिीर्ा ि चिुथी र्ांचे अनुक्रमें धस ि आतस हे उघड प्रत्र्र् असिाना त्र्ांना अव्र्र्ें कसें म्हणिां र्ेईल?]

िियमान मराठीनें िब्दर्ोगी अव्र्र्ांपुरिी ही तनरतनराळ्र्ा तिभक्त्र्ा करण्र्ाची चाल अलीकडे

दोन-अडीचिें िषे ह्मणजे रामदासानंिर मोतडली आहे . सध्र्ा सिय िब्दर्ोगी अव्र्र्ांच्र्ा मागें अकारान्ि
पुकल्लगी नामाचें एक च आकारान्ि रूप र्ेिें. अनेकतिधिा मोडू न एकतिधिा ृिीकारण्र्ाचा जो व्र्ृि
भाषा म्हणजे तिश्लेषणात्मक ककिा Analytical भाषा; उदाहरणाथय, इंग्रजी भाषा.]

[‘व्र्ृि’

भाषांचा ृिभाि िो र्ेथें अमलांि आला आहे .

ह्ा च एकतिध आकारान्ि रूपाला आधुतनक िै्र्ाकरण सामान्र्रूप ह्मणिाि. परंपरा माहीि नसल्र्ामुळें

ह्ा सामान्र्रूपासंबंधानें बीम्स, होल्नय िगैरे पािात्र् िै्र्ाकरणांनीं बरें च अकांडिांडि केलें आहे .

त्र्ासंबध
ं ानें जें कांहीं तलहािर्ाचें िें पुकल्लगी नामांच्र्ा अनेकिचनाचा तिचार झाल्र्ािर तलतहणें प्रिृि
होईल.

[सामान्र्रूपातिषर्ीचें राजिाडे र्ांचें तििेचन पुढे पतरच्छे द क्र. ४-२१, २२ मध्र्े थोडें ि पतरच्छे द क्र. ४२-२ मध्र्े थोडें आलें आहे . त्र्ांचे

तनष्ट्कषय दोन :– (१) ज्ञानेश्वर कालीन मराठीि सामान्र्रूप नाहीं, ि (२) िियमानकालीन मराठींिील सामान्र्रूप ज्ञानेश्वरी मराठींिील
तिभत्क्िरूपांिरून आले लें आहे . र्ांचा तिचार पुढे केला आहे .]

अनु क्रमणिका

(१०) तचकुडे र्ेथील िक संित् ६५८ िील तिजर्ातदत्र् चालु क्र्ाच्र्ा मराठी िारपटपटांि

(‘तिश्विपत्त’ मातसक पुृिक)
र्ेिाि

[जानेिारी १९०७ (अंक १०).] अकारान्ि

पुकल्लगी नामांच्र्ा एकिचनाचीं खालील रूपें

[तचकुडे िारपटपट हा बनािट असल्र्ामुळें त्र्ांिील िब्दरूपांचीं तचतकत्सा करण्र्ांि कांही अथय नाहीं ि त्र्ांचा आधार घेणेंही र्ोग्र् नाहीं.

आज हा िारपटपट कोणीही मान्र् करीि नाहीं.]:–

प्रथमा :– सिातनकु, ग्राम, िोिलः, पुज
ं .

तििीर्ा :– तिजर्ं, कटकमेतलकार, सपयर्ाग.
िपिीर्ा :– पेिन
े , ग्रामेन.

चिुथी :– मूतलका, रार्ा, दे िा, राणा, सौनारा, क्षेत्जा, अनातमका.
पंचमी :– पाषाणि, उिरि, भ्र्ंिरि, ॰ असि, ॰ क्षर्ि.
षष्ी :– दे िा, ग्रामा.

सप्िमी :– तदसािरे , िदनंिरे , मृिके, तदसािरी.
हीं रूपें अपभ्रंिांिील रूपांिीं िाडू न पहािां तदसून र्ेईल कीं, िक ६५८ ि मराठी रूपें अपभ्रंिांिून

आृिे आृिे तनसटू न पक्कीं मराठी बनि चाललीं होिीं. िैिद्याथय : (१) अपभ्रंिांि अकारान्ि पुकल्लगी

नामांच्र्ा प्रथमेंचें एकिचन तनर्मानें उकारान्ि असिें. ह्ा िक ६५८ िील िारपटपटांि ‘उ’ काढू न टाकून,

अकारान्ि एकिचन करण्र्ाकडे प्रिपतत्त तदसिे . ही प्रिपतत्त ज्ञानेश्वरींि तह तदसून र्ेिे. (२) तििीर्ेचा तह ‘उ’
ह्ा िारपटपटांि काढू न टाकला आहे . अपभ्रंिांि ‘उ’ तनर्मानें असिो. (३) िारपटपटांि ‘इन’ प्रत्र्र्ान्ि

िपिीर्ारूपें आहे ि. हा ‘न’ िृिुिः अनु नातसकासारखा उच्चारािर्ाचा आहे . (४) चिुथीचीं रूपें
अपभ्रंिांिल्र्ाप्रमाणें ि ज्ञानेश्वरींिल्र्ाप्रमाणें आकारान्ि आहे ि. (५) िस्-पासून तनघाले ल्र्ा त्तो (पुत्तात्तो)

प्रत्र्र्ापासून ‘ि’ प्रत्र्र् िारपटपटांि र्ोजला आहे . अपभ्रंिांि िस्-चा ‘िो’ होिो. (६) अपभ्रंिांि षष्ी

ृसुकारान्ि ककिा हकारान्ि असिे . ह्ा िारपटपटांि ज्ञानेश्वरींिल्र्ाप्रमाणें तनव्िळ आकारान्ि आहे . (७)
अपभ्रंिांिल्र्ाप्रमाणें ि ज्ञानेश्वरींिल्र्ाप्रमाणें र्ेथें सप्िमी एकारान्ि ि ईकारान्ि [इँकारान्ि] आहे .
अपभ्रंिांि इ-िर अनु नातसक नाहीं, ज्ञानेश्वरींि आहे ; ह्ा िारपटपटांि ई दीघय असून तिच्र्ािर अनुनातसक
नाहीं. ह्मणजे, अपभ्रंि ि ज्ञानेश्वरी ह्ांच्र्ामध्र्े ह्ा िारपटपटांिील भाषेचें रूप पडिें.

८. अकारान्त पु झल्लगी नामांचें णद्विचन
(११) ज्ञानेश्वरींि दहा पांच ृथलीं अकारान्ि पुकल्लगी नामांच्र्ा तििचनाची रूपें र्ेिाि; जसें :–
ह्मणौतन उदकी

हान रसु । काँ पिनी

ितिसूँर्ा जो प्रकािु । िो मी तच जाण ॥

जो ृपिु य ।

अध्र्ार् ७, ओिी ३२ ॥
र्ेथें ितिसूर्ाँ हें रूप सप्िमीच्र्ा तििचनाचें आहे . कारण, सूर्य ह्ा िब्दाचें सप्िमीच्र्ा एकिचनाचें

रूप सूर्मर्ँ असें ज्ञानेश्वरींि होिें; ि अनेकिचनी रूप सूर्ी

असें होिें. ॰ सूर्ाँ असे रूप ह्ा दोहोंपैकी नाहीं.

“प्रभात्ृम ितिसूर्यर्ोः” ह्ा प्रिीकांिील सूर्र्
य ोः हें सप्िमीचें तििचन आहे ि त्र्ाचे भाषान्िर ज्ञानदे िानें

अनु क्रमणिका

ितिसूर्ाँ असें तििचनी केलें हे . उदकीं, एिनीं, ह्ा जिा एकिचनी सप्िम्र्ा आहे ि, ििी च ितिसूर्ाँ ही
तििचनी सप्िमी आहे .

सारांि, तििचनाची आठिण, अंधुक आठिण, ज्ञानेश्वराच्र्ा िेळीं होिी.

[हें म्हणणे बरोबर नाहीं. राजिाडे

र्ांनीं तदले ले ितिसूर्ां हें तििचनाचें ज्ञानेश्वरींिील एकमेि उदाहरणही तनरपिाद नाहीं; कारण इिर पोथर्ांिून र्ा तठकाणीं ‘ितिसूर्ीं’ असा पाठ
तमळिो ि िोच बरोबर तदसिो. तचकुडे -िारपटपट बनािट असल्र्ानें त्र्ांिील उदाहरणें कुचकामी होि. उरिां उरलीं ित्कालीन महानुभािीर् ग्रंथांिून
र्ेणारीं ‘उपानौ’ ककिा ‘उपाहानौ’ र्ासारखीं रूपें (उदा; लीळाचतरत्, एकाक ७०, ७१). हीं रूपें म्हणजे सं. उपानहौ र्ा तििचनी रूपाचा अपभ्रंि
असून िेिढ्यािरून िीं मराठी तििचनाचीं रूपें ठरि नाहींि. तििार्, अिीं उदाहरणें उपानह, कर, चरण, चक्रिाक र्ांसारख्र्ा तित्ि ककिा जोडी
अतभप्रेि असले ल्र्ा िब्दांपुरिींच सांपडिाि, हेंही ध्र्ानांि घेण्र्ासारखें आहे.)]

तचकुडे र्ेथील िक ६५८ िील मराठी िारपटपटांि

ग्रामौ, िौ, पाषाणौ, ग्रामा, अिीं तििचनाचीं रूपें आली आहे ि.
होि.] प्राकपिांि

[तचकुडे िारपटपट प्रमाण नसल्र्ाने त्र्ािील उदाहरणे गैरलागू

तििचन नाहीं, असें प्राकपि िै्र्ाकरण म्हणिाि खरें ; परंिु तचकुडे र्ेथील ६५८ िील

िारपटपटािरून ि ज्ञानेश्वरींिील ितिसूर्ा ह्ा रूपािरून प्राकपतिकोद्भि मराठी भाषेंि िें कांहीं काल होिें,
ह्ांि तबलकूल संिर् नाहीं. कोणिा तह प्रचार आृिे आृिे लोप पाििो. प्राकपि िै्र्ाकरण तििचन

अजीबाि एकदम काढू न टाकिाि, िें जरा चमत्कातरक ि आकत्ृमक भासिें. िक ६५८ ि िक १२१२ ि
जर मराठींि तििचन आढळिें िर महाराष्ट्री ि महाराष्ट्री-अपभ्रंि बोलणारांि िें प्रचारांि असलें पातहजे.
प्राकपिांि चिुथी नाहीं, असा दडपेबाजीचा तनर्म प्राकपि िै्र्ाकरण दे िाि. परंिु चिुथीच्र्ा एकिचनाचीं

रूपें तपिेलनें दहािीस तदलीं आहे ि. त्र्ािरून, एक िर, प्राकपि िै्र्ाकरणांची दृतष्ट पातणनीप्रमाणें सियकष

नव्हिी, असें म्हणािें लागिें ; ककिा तििचनाचा ि चिुथीचा लोप करण्र्ाची सुधारणा करण्र्ाचें मनांि
र्ेऊन त्र्ांनीं हा तनर्म आपल्र्ा व्र्ाकरणांि घालू न तदला असािा, असा पक्ष काढािा लागिो.

[राजिाड्ांची

िरील तिचारसरणी सियथैि चुकली आहे असें मि व्र्क्ि करून कच. ति. िैद्य र्ांनी प्राकपिांि चिुथी ही तनराळी तिभक्िी नाहीं (‘चिुथर्ाः षष्ी’) र्ा

िररुचीच्र्ा मिाचा पुरृकार केला आहे. िे म्हणिाि : “प्राचीन िै्र्ाकरण िररुतच र्ाजला आधुतनक िै्र्ाकरणंमन्र्ांच्र्ा पंक्िीला बसतिणें-ि िेंही
राजिाड्ांनीं-हें उतचि नाहीं, ि धडधडीि तिरोधी आहे .” (तनबंध आतण भाषणें , पप. ११७).]

हा दु सरा पक्ष काल्पतनक नाही. भाषा

सुधारण्र्ाचा आंि घालण्र्ाचे िारें िै्र्ाकरणांना कधीं कधीं परभाषासंसगानें र्ेिें. परिां, अनुनातसकािर
हल्ला करण्र्ाचा बूट आपल्र्ा इकडील िै्र्ाकरणंमन्र्ांनीं

[हे ‘िै्र्ाकरणंमन्र्’ ह्मणजे बहु धा रा. तभ. जोिी असािे. इ. स.

१८९८ मध्र्े का. ना. साने, रा. प. गोडबोले आतण िं. रा. हाििळणे र्ांनी मराठीच्र्ा िुद्धले खनाि काही सुधारणा सुचतिणारे एक पत्क काढले .

पुढे १९०४ साली हाििळण्र्ांचे ‘मराठी भाषेची ले खनपद्धति’ हे पुृिकही प्रतसद्ध झाले . परंिु िरील तिघांपैकी कोणी िै्र्ाकरणी नव्हिा. िसा
पाकठबा िरील ‘मुतनत्र्ा’ ला रा. गो. भांडारकर आतण रा. तभ. जोिी र्ांच्र्ाकडू न तमळाला. त्र्ामुळे ि ‘सुबन्ि-तिङ्न्ि तिचारा’ि राजिाड्ांनी रा.

तभ. जोिांचा जो उपहास केला आहे त्र्ािरून िरील उल्लेख त्र्ांचा असािा असे िाटिे. (डॉ. गं. ना. जोगळे कर र्ांच्र्ा मराठी
व्र्ाकरणेतिहासािरील अप्रकातिि प्रबंधाच्र्ा आधारे.)]

काढले ला सियश्रुि च आहे .

९. अकारान्त पु झल्लगी नामांचे अने किचन
संृकपि

महाराष्ट्री

अपभ्रंि

मराठी

प्र. :– पुत्ाः

पुत्ता

पुत्त

पूि

ति. :–पुत्ान्

पुत्ते

पुत्ता-पुत्त

पूिा, पूिाँ

िप. :–पुत्ैः

पुत्तेतह-कह-धह

पुत्ततह-कह-धहप

पूधि, पूिीँ

पुत्तेतह-कह-धह

पूिीँ तस

च. :– पुत्ेभ्र्ः
पं. :– पुत्ेभ्र्ः

पूिाँ, पूिाँतस-धस, पूिाँिे
पुत्ताओ,

पुत्तहु

पुत्ताउ,

पूिाँहू न-तन-तनर्ाँ
पूिाँिोन-तन-तनर्ाँ

अनु क्रमणिका

पुत्तात्तो

पूिौतन-तनर्ाँ, पूिौनु

ष. :– पुत्ाणाम्

पुत्ताण-णं-णँ

पुत्ताहँ, पुत्तहँ, पुत्ताणं

पूिाँ (चा-ची-चें)

स. :– पुत्ेषु

पुत्तेसु-सुं-सुँ

पुत्तधह, पुत्तेधह, पुतत्तधह

पूिीँ

सं. :– पुत्ाः

पुत्ता, पुत्ताहो

पुत्तहोँ-हो

पूिाँहो, पूिहो.

मजजिळील ज्ञानेश्वरींि अकारान्ि पुकल्लगी नामांच्र्ा एकिचनाचीं रूपें र्ेणेंप्रमाणें र्ेिाि–
प्रथमा :– तििेष, भाि, गणेि, अतभप्रार्े, ठार्े, रार्.

तििीर्ा :– तििेष, भाि, गणेि, अतभप्रार्े, ठार्े, रार्े, भािाँ, रार्ाँ.

िपिीर्ा :– पंतडिीँ, दे िीँ, भधट-टीँ, लोकपाधल, सज्जनीँ, अतभप्राईँ, ठार्ीँ, रार्ीँ, गािीँ, दे िीँ सीँ,
पंतडधि, दे धि.

चिुथी :– रसाँ, दे िाँ, मे घाँतस, मे घाँिेँ , भूिाँिें, रार्ाँ, ठार्ाँ.
पंचमी :– सनकातदकाँहू तन, मूडाँहू तन, मे घांिु, मे घांिूतन.
षष्ी :– दोखाँची, पार्ाँ, तदआँ.

सप्िमी :– चरणीँ, िरंगीँ, बाहीँ, पार्ीँ, ठाइँ.

संबोधन :– बापा, प्रातणगणहो, जनहो, लोकहो, पूिाँहो-होँ.

िब्दर्ोगी :– अथािँि, दोखाँितर, रसाँलागौतन, कल्पिेऱ्हीँ, धमीँ हीन, दे िीँ तिण, अिर्िाँमातझ.
(१२) प्रथमा :– अपभ्रंिांिील पुत्तपासून मराठी पूि. ज्ञानेश्वरींि ठार्, रार्, िगैरे र्कारान्ि

नामांची ठार्े, रार्े, अिीं एकारान्ि रूपें केिल दियनी एकारान्ि आहे ि. िृिुिः िीं अकारान्ि च आहे ि. र्चा उच्चार ‘र्े’ करण्र्ाकडे जुन्र्ा मराठीचा कल फार; जसें, होर् बिल होर्े, जार् बिल जार्े; िसें च ठार्
बिल ठार्े, ि रार् बिल रार्े.
(१३)

तििीर्ा

:–

पुत्ता

ह्ा

अनु नातसकीकरणाचें कारण पुढें तदलें आहे .

रूपापासून

अनु नातसकीकरणानें

पूिाँ

असें

रूप

होिें.

(१४) िपिीर्ा :– अपभ्रंिांिील पुत्तधह-पासून पूिीँ. धस प्रत्र्र् लागून पूिीँ धस. पुत्तधह = पुत्त+ +

इँ = पुत्तँ + इँ = पूधि-िीँ.

(१५) चिुथी :– अपभ्रंिांिील चिुथीच्र्ा अनेकिचनाचीं रूपें उपलब्ध नाहींि. चिुथीच्र्ा

एकिचनाचें जें ‘पूिा’ रूप त्र्ाच्र्ािर अनु नातसक दे ऊन, पूिाँ हें रूप साधलें आहे .
(१६) पंचमी :– पुत्तहु ँ = पुत्त +

+ हु ँ = पूिाँहू न – तन–तनर्ाँ.

(महाराष्ट्री) पुत्तात्तो = पुत्ता +
(महाराष्ट्री) पुत्ताउ= पुत्ता +

(१७) षष्ी :– पुत्तहँ = पुत्त +

+ त्तो = पूिाँिोन- तन-तनर्ाँ, पूिाँिून-तन-तनर्ाँ.

+ उ = पूिौन-तन-तनर्ाँ.

+ अँ = पूिाँ.

अनु क्रमणिका

(१८) सप्िमी :– पुतत्तधह = पुतत्त +
(१९) संबोधन :– पुत्तहोँ = पुत्त +
पुत्तहो = पुत्त +

+ इँ = पूधि-िीँ.
+ होँ = पूिाँहोँ.

+ हो = पूिाँहो.

पुत्तहो = पूिहो-होँ.

(२०) िब्दर्ोगी :– एकिचनाप्रमाणें च अनेकिचनांि िब्दर्ोगी अव्र्र्ांच्र्ा मागें तनरतनराळ्र्ा

तिभक्त्र्ांचीं रूपें र्ेिाि.

तििीर्ा :– पूििेऱ्हीँ, इ-इ. [इत्र्ातद, इत्र्ातद.]
िपिीर्ा :– पूिीँ तिण, इ-इ.
चिुथी :– पूिाँिि, इ-इ.

षष्ी [मागे (९) मध्र्ेही राजिाडे र्ांनी ‘पाधस’ हे षष्ीचे िब्दर्ोगी अव्र्र् ह्मणून तदले

आहे .]

:– पूिाँपाधस, इ-इ.

(२१) र्ेणेंप्रमाणें अकारान्ि पुकल्लगी नामांच्र्ा अनेकिचनाचीं रूपें आहे ि. पैकीं, प्रथमे च्र्ा

रूपांसंबध
ं ानें तििेष कांहीं नमूद करण्र्ासारखें नाहीं. तििीर्ेपासून संबोधनाच्र्ा रूपांसंबध
ं ानें, मात्, एक

बाब तिचाराहय आहे . (ति.) पूिाँ, (िप.) पूधि-िीँ, (च.) पूिाँ-तस-िेँ , (पं.) पूिाँहू न-तन-तनर्ाँ, (ष.) पूिाँ,
(स.) पूिीँ, (सं.) पूिाँहो, ह्ा सहा तिभक्त्र्ांच्र्ा रूपांि अनु नातसक तनर्मानें आढळिो. ह्मणजे ह्ा सहा

तिभक्त्र्ांि अनुनातसक हा अनेकिचनाचें तचन्ह आहे , असें ह्मणािें लागिें. हा अनुनातसक कोठू न आला?
ह्ाची परंपरा कार्? की, हा मराठीनें आगन्िुक आतणला?

अपभ्रंिांि िपिीर्ा, षष्ी, सप्िमी ि संबोधन, ह्ा चार अनेकिचनी तिभत्क्िप्रत्र्र्ांचे अंत्र् ृिर

सानुनातसक आहे ि; चिुथीचें अनेकिचनी रूप उपलब्ध नाहीं; आतण तििीर्ा ि पंचमी र्ांच्र्ा प्रत्र्र्ाचे अंत्र्
ृिर तनरनु नातसक आहे ि. हा पंचमीचा ‘हु ’ ि तििीर्ेचा ‘आ’ तिकल्पाच्र्ा तनर्मानें सानु नातसक असूं िकेल.
परंिु हु ँ-िरचा अनुनातसक मागील िा-िर कोणत्र्ा तह तनर्मानें र्ेऊं िकणार नाहीं. हा च प्रकार
संबोधनाचा तह आहे . होँ-िरचा अनुनातसक मागील िा-िर कसा र्ेणार?

महाराष्ट्रींि िपिीर्ा, षष्ी ि सप्िमी, ह्ा िीन अनेकिचनी तिभत्क्िप्रत्र्र्ांचे अंत्र् ृिर

अपभ्रंिांिल्र्ाप्रमाणें च सानुनातसक आहे ि, आतण पंचमी ि संबोधन ह्ा दोन तिभत्क्िप्रत्र्र्ांचे अंत्र् ृिर

सानुनातसक नाहींि. महाराष्ट्रींि चिुथीचें अनेकिचन एकिचनाप्रमाणें उपलब्ध नाहीं. पंचमी ि संबोधन,
ह्ा तिभक्त्र्ांच्र्ा प्रत्र्र्ाचे अंत्र् ृिर तिकल्पाच्र्ा बलािर सानु नातसक होऊ िकिील. परंिु, दोन्ही
प्रत्र्र्ांिील (पुत्ताउ, पुत्ताहो) ‘उ’ ि ‘हो’ ह्ा अक्षरांमागील त्ता-िर अनु नातसक कोणत्र्ा तनर्मानें र्ेणार?

अपभ्रंिांि ि महाराष्ट्रींि तिकल्पाच्र्ा सिलिीनें कोणिा तह ृिर तिकल्पानें सानु नातसक होऊं

िकिो. परंिु मराठींिील िपिीर्ा, चिुथी, पंचमी, षष्ी, सप्िमी ि संबोधन ह्ा तिभक्त्र्ांचें अनु क्रमें इँ, अँ,
हू न-िून, अँ, इँ. ि हो, ह्ा प्रत्र्र्ांच्र्ा मागील अनु क्रमें त्त, त्त, त्त-त्ता, त्त, तत्त ि त्ता ह्ा अक्षरांिर
अनु नातसक आिश्र्क असािा लागिो, िैकत्ल्पक असून चालि नाहीं. िेव्हां, मराठींिील ह्ा
अनेकिचनाच्र्ा अनु नातसकाची पंरपरा अपभ्रंि तकिा महाराष्ट्री भाषांच्र्ा िारा लागणें िक्र् तदसि नाहीं.

अनु क्रमणिका

अथात्, हा अनु नातसक आगंिुक, ह्मणजे प्राकपिे िर आर्य भाषांिून ककिा भाषांच्र्ा संसगानें मराठींि

आला असला पातहजे.

पल्हिी ि जु नें फारसी ह्ा भाषांि ‘आन्’ प्रत्र्र् लागून अनेकिचन होिें; जसें मतलक्, मतलकान्.

संृकपिांि अकारान्ि पुकल्लगी नामांच्र्ा तििीर्ेचें अनेकिचन ‘आन्’ प्रत्र्र् लागून होिें. िसें च षष्ीचा
अनेकिचनी ‘आम्’ प्रत्र्र् लागण्र्ापूिी, अजन्ि पुकल्लगी, नपुंसककलगी ि स्त्रीकलगी नामांचें अनेकिचन

‘आन्’ प्रत्र्र् लागून होिें; जसें, दे िान् + आम्, कमलान्+ आम्, नदीन्+आम्, गुरून+आम्, तपिपन् +
आम्, तिद्यान् + आम्, धीन् + आम्, इ. इ. ह्मणजे, ‘आन्’ हा संृकपिांि अनेकिचनाचा एक प्रत्र्र् आहे ि

िो तििीर्ा ि षष्ी ह्ांच्र्ा प्रत्र्र्ांच्र्ा आधीं लागिो. पल्हिींि ि फारिींि तह हा ‘आन्’ प्रत्र्र् तििीर्ेच्र्ा
अनेकिचनी प्रत्र्र्ाच्र्ा आधीं लागिो; जसें, िाहान् + रा. मराठींि तह तििीर्ेपासून संबोधनापर्ंिच्र्ा

अनेकिचनी प्रत्र्र्ांच्र्ा आधीं अनुनातसक लागिो. िेव्हां, आन् = आँ = , अिा परंपरे नें मराठींि
अनु नातसक अनेकिचनाचा एक प्रत्र्र् बनला आहे ि िो तििीर्ेपासून सबोधनापर्ंिच्र्ा अनेकिचनी
तिभत्क्िप्रत्र्र्ांच्र्ा पूिी अंगांना लागिो. मराठींिील अनुनातसकाची परंपरा ही अिी आहे .

[पुढें क्र. ४२ मध्र्ें “हा

अनुनातसक फारसीचा संसगय होण्र्ाच्र्ा पूिी मराठींि आला. अथात् संृकपिांिील षष्ीच्र्ा ि तििीर्ेच्र्ा ‘आन्’ पासून र्ाची उत्पतत्त आहे र्ांि संिर्
नाहीं.” अिी िरील परंपरे च्र्ा तिरुद्ध तिधाने ृििः राजिाड्ांनीच केली आहे ि. र्ाचा अथय त्र्ांच्र्ा तलतहण्र्ाि तिसंगिी आहे . तििार्, अनेकिचनी

अनुनातसक फारसींिील ‘आन्’ र्ा प्रत्र्र्ापासून आला हे त्र्ांचें पतहलें ह्मणणेंही कोणाला मान्र् होण्र्ासारखे नाही. (पहा:– कच. ति. िैद्यः तनबंध
आतण भाषणें, पप. १२९).]

हा अनु नातसक मराठींिल्र्ा तिन्ही कलगांच्र्ा नामांच्र्ा तििीर्ेपासून संबोधनापर्ंिच्र्ा

अनेकिचनी रूपांचें तनर्ितचन्ह आहे .

ह्ा अनेकिचनतिषर्क अनुनातसकाचा छडा बीम्स ककिा होल्नय ह्ा दोघांिून एकानें तह लातिला

नाहीं; इिकें च नव्हे , िर हा प्रश्न च त्र्ांनीं काढला नाहीं.

[ही टीका तनराधार ि म्हणून चुकीची आहे . बीम्सनें र्ा

अनुनातसकाचा छडा लािला आहे . िो लाििांना त्र्ानें म्हटलें आहे , “Precisely similar are the Marathi forms which are strictly analogous

to the singular oblique forms of each class, only differing by the insertion of anuswara which eviently points back to the ‘ण’ of the
Prakrit genitive.” (A Comp. Grm. Of M. A. L., Vol. Ⅱ . p. 221).] पातहलें

िर, मराठींिील तिभक्िींकडे जो िरिर तह

पाहील, त्र्ाला हा अनु नातसक पदोपदीं भेटेल. ििांि, पहाणारा जर िै्र्ाकरण असेल, िर त्र्ाच्र्ा
कटाक्षांि िो प्रथमदियनीं र्ेईल, आतण त्र्ाचें कुळगोि िो धुंडािर्ाला लागेल.

बीम्स ि होल्नय र्ा दोन्ही िै्र्ाकरणांनीं िचनप्रकरणीं बर च तलतहलें आहे . त्र्ांि िियमान

मराठींिील सामान्र् रूपानें त्र्ास फार छळलें . ज्ञानेश्वरकालीन मराठींि तिभत्क्िप्रत्र्र् ककिा िब्दर्ोगी

अव्र्र्ें ह्ांच्र्ा पूिी नामांचें सामान्र्रूप होि नसे, हें िर केले ल्र्ा पपथक्करणािरून तसद्ध च आहे . िथातप,

ृपष्टिे कतरिां ज्ञानेश्वरकालीन अकारान्ि पुकल्लगी नामांचे एकिचनी ि अनेकिचनी प्रत्र्र् र्ेथें दे िों आतण
त्र्ांची िुलना िियमान मराठी प्रत्र्र्ांिीं करिों.

प्रत्यय
जु नें मराठी
एकिचन

निें मराठी
अनेकिचन

एकिचन

अनेकिचन

१. उ*

–

–

–

२. उ*

॰-आँ

॰-आ

॰-आँ

३. इन-इँ-इँधस

इँ*- इँ*-इँधस

इं*-एँ*-आनँ*-

इं *- आँनी *- आँहीँ-
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आिीँ

आँिीँ

आस-आला-आिेँ

आँस-आँला-आंिेँ-आँना

४. आ-आतस-आिेँ -थेँ

आँ-आँतस- आँिेँ-

५.

आहू न-तन-

आँहून-तन-तनर्ाँ,

आिून-तन-

आँिून-तन-तनर्ाँ.

ओतन-तनर्ाँ,

ओतन-तनर्ाँ

आहू न-

आँहून-

आनु, आिु

आँिु

आँिून

आँिून

आिोन-तन-

आँिोन-तन-तनर्ाँ
आ

आँ

तनर्ाँ,
तनर्ाँ,

तनर्ाँ
६. आ
७. इ*-ए*

आँथेँ

आँ
ई*

ई*-आँि

ई*-आँि

८. आ–॰

हो-आँहो-॰

आ

िब्दर्ोगी अव्र्र्ें

िब्दर्ोगी अव्र्र्ामागें

िब्दर्ोगी अव्र्र्ामागें मूळ प्रातिपतदकाला

तिभक्त्र्ा र्ेिाि.

लागिो.

तनरतनराळ्र्ा

आँनो-हो

(एकिचनी) आ ि (अनेकिचनी ) आँ प्रत्र्र्

* नक्षत् ज्र्ा प्रत्र्र्ांिर आहे त्र्ांच्र्ा आधीं प्रातिपतदकाच्र्ा अंत्र् ृिराचा, झणजे अ-चा लोप होिो. (राजिाडे ).

(२२) प्रथमा :– नव्र्ा मराठीनें एकिचनाचा उ-प्रत्र्र् सोडू न तदला आहे .
चिुथी :– नव्र्ा मराठींने आतस-आँतस ह्ा प्रत्र्र्ांिील इ-च्र्ा ऐिजीं ‘अ’ ठे तिला आहे . फारसी ‘रा’

प्रत्र्र्ािरून ‘ला’ प्रत्र्र् घेिला आहे ि ह्ा ला-च्र्ा मागें आतस प्रत्र्र्ाच्र्ा धिीिर ‘आ’ लािून, ‘आला’
असा प्रत्र्र् बनतिला आहे .

[मराठी ला < फारसी रा, र्ा िरील व्र्ुत्पादनातिषर्ी मागे िळटीपेंि तलतहले च आहे . िसेच ‘आला’ असा

प्रत्र्र् मानणे अिास्त्रीर् आहे . ‘आ’ हा सामान्र्रूपाचा होणारा तिकार आहे.] अनेकिचनाचा

असे अनेकिचनी प्रत्र्र् साधले आहे ि.

अनु नातसक र्ेऊन आँला, आँना,

पंचमी :– आहू न-आिून, आतण आँहून-आँिून हे दोन च प्रत्र्र् नव्र्ा मराठीनें ृिीकारले आहे ि.
षष्ी :– जु न्र्ा मराठीचे च प्रत्र्र् नव्र्ा मराठीनें ठे तिले आहे ि. चकारान्ि आँच-आच तििेषणें

असल्र्ामुळें िीं षष्ी प्रत्र्र्ांि गणणें अिास्त्र आहे .

सप्िमी :– जु न्र्ा मराठींिील ई- ई प्रत्र्र् नव्र्ा मराठीनें िसे च ृिीकारून तििार्, आि-आँि

हे निे प्रत्र्र् बनतिले आहे ि.
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संबोधन :– ‘आ’ ि ‘हो’ हे प्रत्र्र् नव्र्ा मराठीनें कार्म ठे तिले आहे ि. आँहो प्रत्र्र्ािील

अनु नातसकाचा नकार बनिून आन्हो हे रूप प्रथम बनलें आतण नंिर न्हो-मधील महाप्राण काढू न टाकून ‘नो’
असा प्रत्र्र् बनला.

नव्र्ा मराठींि, चिुथी, पंचमी, षष्ी, सप्िमी, ि संबोधन ह्ांच्र्ा एकिचनाच्र्ा ि अनेकिचनाच्र्ा

प्रत्र्र्ांि फरक फक्ि अनुनातसकाचा आहे . ह्ा पांच तिभक्त्र्ांचे जु ने प्रत्र्र् सोडू न तदले आतण नव्र्ा

प्रत्र्र्ांकडे पातहलें , िर असें तदसून र्ेिें कीं, ह्ा पांची तिभक्त्र्ांचे एकिचनी ि अनेकिचनी प्रत्र्र् आ-नें

सुरू होिाि. अनेकिचनी आ-िर अनु नातसक असिो, एिढा च कार् िो एकिचनी प्रत्र्र् ि अनेकिचनी
प्रत्र्र् र्ांजमध्र्ें भेद आहे .

नव्र्ा मराठींि तििीर्ा ि िपिीर्ा ह्ा तिभक्त्र्ांनीं तह हा च मागय ृिीकारून चिुथर्ातद पांच

तिभक्त्र्ांच्र्ा प्रत्र्र्ांचें अनुकरण केलें आहे . िें असें :– अपभ्रंिांिील पुत्तधह ह्ा रूपािरून जुन्र्ा मराठींि

पूिीँ-धि अिीं िपिीर्ेचीं अनेकिचनी रूपें होिाि. हीं रूपें जु न्र्ा मराठींि अकारान्ि पुकल्लगी नामाचीं होिाि.
अकारान्ि सियनामांच्र्ा िपिीर्ेच्र्ा अनेकिचनाचीं रूपें एधह प्रत्र्र् लागून होि. अपभ्रंिांि िपिीर्ेच्र्ा
अनेकिचनाचें पुत्तेधह असें एक रूप आहे . (सं.) पुत्ःै = (महा.)
होिें.]

[र्ेथें मुळांि मुद्रणदोष असून महाराष्ट्रींि पुत्तधे ह असें रूप

पुत्ेधह =(अपभ्रंि) पुत्तेधह= (जुनें मराठी) पूिेधह. हें रूप, अकारान्ि पुकल्लगी नामाचें र्द्यतप

मजजिळील ज्ञानेश्वरींि नाहीं, ित्ातप िक १२०० ि पूिेधह असें रूप भाषेंि प्रचतलि होिें, ह्ांि संिर्
नाहीं. कारण, िपिीर्ेच्र्ा अनेकिचनाचीं हीं धह कारान्ि रूपें िक १२८९ िील नागांि र्ेथील तिलाले खांि
सांपडिाि.

[नागांि तिलाले खांि धह कारान्ि रूपें नाहींि. काही इँ- ईकारान्ि रूपे आहे ि; उदा.,मतथ प्रतिपाळािें (ओ. २७), बाळगोपाझळ

घेिलें (ओ. १३) (िुळपुळे : प्राचीन मराठी कोरीि ले ख, पप. २८८-२८९)]

सियनामांना िर, हा िपिीर्ेच्र्ा अनेकिचनाचा धह

कारान्ि प्रत्र्र् तनर्मानें लागिो. सारांि, पूिेधह हें रूप जु न्र्ा मराठींि अपभ्रंिांिील पुत्तेधह ह्ा रूपािरून

आले लें आहे . पूिेधह ह्ा रूपांिील अनु नातसकाचा नकार बनिून आतण न् ि ह ह्ांचा ृथलतिपर्ास करून
पूिेत्न्ह असें रूप साधलें आहे . महाप्राण काढू न टाकून पूिेतन असें रूप बनलें . चिुथर्ातद सिय तिभक्त्र्ांचे

प्रत्र्र् नव्र्ा मराठींि आ-आतद आहे ि. त्र्ांच्र्ा अनु करणानें पूिेतन ह्ा रूपांिील ए-च्र्ा ऐिजीं आ उच्चारला
जाऊं लागला. कारण, सामान्र् लोकांचा कल, प्रार्ः, एकतिधिे कडे ि सुलमोच्चाराकडे असिो. िात्पर्य,
पूिातन असें रूप नव्र्ा मराठींि बनलें . परंिु, एकतिधिेंच्र्ा दृष्टीनें ह्ा रूपांि एक न्र्ूनिा रातहली होिी.

इिर चिुथर्ातद तिभक्त्र्ांच्र्ा अनेकिचनी रूपांिील अनु नातसक ह्ा पूिातन रूपांि नव्हिा. िो तह दे णें

एकतिधिेृिि भाग पडलें . र्ेणेंप्रमाणें, पूिाँतन-धन हें सानुनातसक रूप तसद्ध झालें . एिढ्यानें च, ह्ा

िपिीर्ेच्र्ा अनेकिचनी रूपाचे खेळ आटोपले , असें नाहीं. (अनेकिचन) पूिाँ + धन, असे इिर
तिभक्त्र्ांप्रमाणें तिभाग पाडू न, िपिीर्ा एकिचनाथय पूिा, असें रूप बनतिलें ; आतण तन-धन ह्ा अनेकिचनी
प्रत्र्र्ाचे एकिचनप्रत्र्र्रूप नें (मोत्र्ें, मोिीं) असें केलें . तमळू न िपिीर्ेच्र्ा एकिचनाचें पूिानेँ हें रूप
अििीणय झालें . सारांि, नव्र्ा मराठींि, िपिीर्ेच्र्ा अनेकिचनी रूपािरून िपिीर्ेचें एकिचनी रूप साधलें
गेलें आहे .

[िपिीर्ेच्र्ा ‘नें’ र्ा प्रत्र्र्ाची िरील व्र्ुत्पतत्त अतभनि असली िरी सहज मान्र् होण्र्ासारखी नाहीं. एक िर िैद्य ह्मणिाि त्र्ाप्रमाणें

िी ‘त्क्लष्ट ि दूरान्िर्ी’ झाली आहे ; ि मुख्र् ह्मणजे हा ‘नें’ प्रत्र्र् प्राचीन नसून सिय अिाचीन भारिीर् आर्य भाषांि िो अलीकडे उत्पन्न झाले ला

आहे . िसेंच मराठींि अनेकिचनी ‘नीं’ प्रत्र्र् असला िरी कहदींि िो एकिचनाप्रमाणें ‘नें’ च आहे. त्र्ामुळें िपिीर्ेच्र्ा अनेकिचनी रूपािरून

िपिीर्ेचे एकिचनी रूप तसद्ध झाले हे राजिाडे र्ांचे म्हणणे आक्षेपाहय ठरिे. र्ा प्रत्र्र्ाच्र्ा अतधक तििेचनासाठी ब्लोक र्ांचे ‘मराठी भाषेचा
तिकास,’ पतरच्छे ज २०१ पहा.)]

हा च प्रकार तििीर्ेच्र्ा रूपासंबध
ं ानें नव्र्ा मराठींि झाले ला आहे . अपभ्रंिांि पुत्ता असें तििीर्ेचें

अनेकिचन आहे . त्र्ािरून जु न्र्ा मराठींि पूिाँ ि नव्र्ा मराठींि तह पूिाँ असें रूप आलें . अनुनातसक हा

जु न्र्ा ि नव्र्ा मराठींि अनेकिचनाची तनर्िैक खूण आहे . िी तििीर्ेच्र्ा अनेकिचनाचें ज पूिाँ रूप त्र्ांि

अनु क्रमणिका

आहे . िे व्हां, अनु नातसक काढू न टाकून तनरनु नातसक जें पूिा रूप िें तििीर्ेच्र्ा एकिचनाचें रूप बनलें .

िृिुिः, महाराष्ट्रींि ककिा अपभ्रंिांि पुत्ता असें तििीर्ेच्र्ा एकिचनाचें रूप नाहीं. तििीर्ेच्र्ा एकिचनाचें
पुत्तु असें उकारान्ि एक च रूप आहे . एकतिधिा ि अनु करण ह्ांच्र्ा नादानें तििीर्ेपासून संबोधनापर्ंिचे
नव्र्ा मराठींिील सिय तिभत्क्ि-प्रत्र्र् आ-आतद झाले आहे ि.
ह्मणजेच आकारान्ि आहे .] चिुथीपासून

[तिभत्क्िप्रत्र्र् आ-आतद नाहींि, िर सामान्र्रूप आ-अन्ि,

संबोधनापर्ंिचे प्रत्र्र् आ-आतद होिे च. त्र्ांच्र्ा जोडीला तििीर्ा ि

िपिीर्ा ह्ांच्र्ा प्रत्र्र्ांना तह नव्र्ा मराठीनें आणून सोडलें .

र्ेणेप्रमाणें नव्र्ा मराठींि तििीर्ातद सिय तिभक्त्र्ांच्र्ा प्रत्र्र्ांचा प्रारंभ एकिचनांि आ-नें ि

अनेकिचनांि आँ-नें होिो.

दे ि, ह्ा अकारान्ि पुकल्लगी नामाला एकिचनी ‘आ’ जोडला ह्मणजे दे िा असें रूप होिें. ह्ा दे िा ि

दे िाँ रूपांना च दादोबा िगैरे आधुतनक िै्र्ाकरण सामान्र्रूप ह्मणिाि. हे आधुतनक िै्र्ाकरण एकिचनी

ि अनेकिचनी सामान्र्रूपांचा प्रारंभ िपिीर्ेपासून करीि. िो चुकीचा होिा. कारण, सामान्र्रूपांचा प्रारंभ
तििीर्ेच्र्ा एकिचनापासून होिो, हें िर दाखतिलें आहे .

[राजिाडे र्ांचे िरील मि कच. ति. िैद्य र्ांनाही मान्र् नाही. कारण

प्रथमा, तििीर्ा ि संबोधन र्ा िीन तिभक्िी एक प्रकारच्र्ा (Strong ककिा Direct cases) असून सामान्र्रूपाला प्रारंभ िपिीर्ेपासून होिो असेंच
समजणें र्ुक्ि आहे .] तििीर्ेपासून

संबोधनापर्ंिच्र्ा तिभत्क्िप्रत्र्र्ांच्र्ा पूिी अकारान्ि पुकल्लगी नामांचें

अकारान्ि पुकल्लगी नामांचेच नाहीं, िर सिय प्रकारच्र्ा नामांचे.] जें

[केिळ

एकिचनी ि अनेकिचनी सियसाधारण रूप होिें त्र्ाला

सामान्र्रूप ह्मणिाि. ह्ाला च र्ूरोतपर्न लोक Oblique form

[“Oblique case : A collective term for all

declensional cases other than the nominative and vocative.” Pei and Gaynor: A Dictionary of Linguistics.]

असें नांि दे िाि.

ह्ा सामान्र्रूपाचें तििेचन तिन्ही कलगी नामांच्र्ा तिभक्त्र्ांचा ऊहापोह संपल्र्ानं िर सामग्ऱ्र्ानें करणें इष्ट
आहे .

(२३) आिां, एकदोन बाबींचा उल्लेख करून आत्न्हक संपतििों.
बाब पणहली

:– निें मराठी

जु ने मराठी

संृकपि

एकिचन

:– पुरुषानें केले न

पुरुषें-केले न

पुरुषेण कपिे न

अनेकिचन

:– पुरुषांनीं केले नीं

पुरुषीँ केले हीँ

पुरुषैः कपिैः

त्र्ानें केले न ि त्र्ांनीं केले नी, त्र्ानें ह्ंटले न ि त्र्ांनी ह्ंटले तन, हे प्रर्ोग िे न कपिेन ि िैः कपिैः,

िे न भतणिे न ि िैः भतणिैः, ह्ा संृकपि रूपांचीं भाषांिरें आहे ि. हे प्रर्ोग कोकणांि ि दे िांि दोन्हीं ृथलीं
र्ोजिाि.

िें काम त्र्ांनीं केले तन आन मी तनघालों = ित्कमय कपिैृिैः हन्ि अहं तनगयिः
(ि) िैः = िे धह = िे त्न्ह = िे र्ातन = त्र्ातन = त्र्ानीँ

(केल) कपिैः = केले धह = केले त्न्ह = केले धन = केले नीँ
आधुतनक िै्र्ाकरण केले न ि केले कन हीं रूपें चुकले लीं तक्रर्ापदें समजिाि. परंिु ििी गोष्ट नसून

हीं ‘केल’ ह्ा तििेषणाचीं अनु क्रमें िपिीर्ेच्र्ा एकिचनाचीं ि अनेकिचनाचीं रूपें आहे ि ि सियथैि
व्र्ाकरणदृष्ट्या िु द्ध आहे ि. िर तदले ले प्रर्ोग सिािपिीर्ेचे मासले आहे ि.

अनु क्रमणिका

ज्ञानेश्वरींि पुरुषीँ गेलेर्ाँ, दे िीँ अििरले र्ाँ, असे सतिसप्िमीचे प्रर्ोग र्ेिाि.
बाब िु सरी :– मालिण र्ेथील िीन ले खांि बैसक ि पुरुस ह्ा अकारान्ि पुकल्लगी नामांच्र्ा

प्रथमेच्र्ा अनेकिचनाचीं रूपें बैसके ि पुरुसे अिीं आलीं आहे ि.

[मालिणचे िके १५८५ मधील हे िीन ले ख राजिाड्ांनी

प्रथम ‘सरृििी-मंतदर’ र्ा मातसकाि प्रतसद्ध केले . पुढे िे त्र्ांच्र्ा ‘संकीणय तनबंधां’ (ले खसंग्रह, भाग २ रा) ि समातिष्ट झाले . (पप. २१३-२१८).

त्र्ांिील िरील रूपांची उपपतत्त लािण्र्ाकतरिां त्र्ांनी ‘मराठींिील नामतिभक्त्र्ांचें समग्र िंिािलोकन ि पपथक्करण’ केलें (ले खसंग्रह, भा. २, पप.
१९२-२१२). मूळ ले खांिील (क्र. ३) ओळ अिी आहे :–

हे ग्रामपुरुसे समृि बैसके बैसोनु केले .” (ओ. १८)

र्ािील पुरुसे हें रूप िपिीर्ेचें (अपभ्रष्ट) ि बैसके हें रूप ‘बैसक’ र्ा स्त्री. नामाचें सप्िमीचें आहे . अथात् राजिाडे म्हणिाि त्र्ाप्रमाणें हीं
प्रथमेच्र्ा अनेकिचनाचीं रूपें नाहींि ि त्र्ामुळे त्र्ांच्र्ा मुळाचा िोध घेण्र्ासाठीं बंगालीकडे धाि घेण्र्ाचें कारण नाहीं.]

महाराष्ट्री ि

महाराष्ट्रीअपभ्रंि ह्ांपासून तनघाले ल्र्ा जुन्र्ा ि नव्र्ा मराठींि अकारान्ि पुकल्लगी नामांच्र्ा प्रथमे च्र्ा

एकिचनाचीं रूपे एकारान्ि होि नाहींि. िे व्हां, ह्ा जु न्र्ा मालिणी रूपांचा माग दु सरीकडे पातहला
पातहजे. बंगाली ि ओढ्या भाषांि अकारान्ि पुकल्लगी नामांच्र्ा प्रथमे च्र्ा अनेकिचनाचीं अिीं एकारान्ि रूपें
होिाि; जसें,

एकिचन

अने किचन

जन

जने

कुमार

कुमारे

िे व्हां, बैसके ि पुरुसे ह्ा अनेकिचनी रूपांचा बंगाली एकारान्ि अनेकिचनी रूपांिीं चांगला मे ळ

बसिो. िक १५८५ ि एकारान्ि अनेकिचन करणाऱ्र्ा मालिण र्ेथील लोकांचा पूिकय हदी, बंगाली ि ओढ्या
लोकांिीं कांही संबंध होिा कीं कार्?

णद्वतीयाव्न्हक समाप्त

अनु क्रमणिका

तृतीयाव्न्हक
१०. अँकारान्त पु झल्लगी नामें
[अिा प्रकारच्र्ा नामांचे अत्ृित्ि संितर्ि आहे . सं. ग्राम र्ांिील ‘म’ चे ‘िँ’ मध्र्े रूपान्िर होऊन त्र्ा ‘िँ’ मधील अनुनातसक पूियृिरािर जाि
असल्र्ाने ‘गािँ’ असें ले खन आढळि असलें िरी त्र्ाचा उच्चार ‘गाँि’ असाच आहे . पण ही बाब िंकाृपद आहे.]

मकारान्ि संृकपि नामांपासून महाराष्ट्री, अपभ्रंि ह्ा परंपरे नें अँकारान्ि मराठी नामें आलीं आहे ि.

िीं अकारान्ि पुकल्लगी नामाप्रमाणें च चालिाि. क्वतचत् अनुनातसक तिकल्पेंकरून दे ि नाहींि.
उदाहरणाथय:–

एकिचन

अने किचन

मूळिब्द :– गािँ
प्रथमा :– गािँ, गाओ, गाउ

गािँ

तििीर्ा :– गािँ, गाओ, गाउ

गािँ

िपिीर्ा :– गािेँ

गािीँ इ. इ. इ.

११. आकारान्त पु झल्लगी नामें
आकारान्ि पुकल्लगी नामें महाराष्ट्रींि ककिा अपभ्रंिांि नाहींि. संृकपिांि आहे ि; परंिु, त्र्ांचा

मराठी आकारान्ि पुकल्लगी नामांिीं कांहींएक संबध
ं नाहीं. मराठींिील आकारान्ि पुकल्लगी नामें प्रार्ः मूळचीं

अकारान्ि तििेषणें असून, पुकल्लगाचा ‘आ’ प्रत्र्र् लागून बनले लीं आहे ि. हा ‘ओ’ प्रत्र्र् संृकपि एित् ि
इदं सियनामांपासून महाराष्ट्रीिारा ि अपभ्रंििारा मराठींि आला आहे .
हा अक्षरिपद्धीचा प्रत्र्र् लागूनही तसद्ध होिाि. (उदा., सं. घोटक > प्रा. घोडअ > म. घोडा).]

र्ेईल.

[षष्ात्न्हक, पतरच्छे द २८, २९ पहा.]

[र्ातििार् ही नामे अक (> प्रा. अअ > म. आ)

त्र्ाचा खु लासा सियनामप्रकरणांि

आकारान्ि पुकल्लगी नामांचीं रूपें महाराष्ट्रींि ि अपभ्रंिांि नसल्र्ामुळें

िुलनाथय र्ेथें, अथात्, दे िां र्ेि नाहींि.
एकिचन

अने किचन

मूळ िब्द :– डोला, जाणिा.
प्रथमा :– डोला, जाणिा

डोले , जाणिे

तििीर्ा :– डोला, जाणिा

डोले , जाणिे

डोले न, तन-तनर्ा-तनर्ां
िपिीर्ा:– जाणिे न, तन-तनर्ा-तनर्ां

डोलाँ, जाणिाँ

चिुथी :– डोले र्ा, जाणिे र्ा

डोले र्ाँ, जाणिेर्ाँ

पंचमी :– डोले र्ाहु तन, जाणिे र्ाहु तन

डोले र्ाँहु तन, जाणिे र्ाँहु तन

षष्ी:– डोले र्ा, जाणिेर्ा

डोले र्ाँ, जाणिेर्ाँ

सप्िमी :– डोलाँ, जाणिाँ, आले र्ाँ

डोलाँ, जाणिाँ, आलाँ, बुडणाँ

अनु क्रमणिका

बुडणेर्ाँ, पंधरािाँ
संबोधन:– डोलाहो, जाणिाहो,

डोले नोँ, जाणिेनोँ

जाणिे र्ाहो, तिसाँिेर्ा, सुहािेर्ा
चान्ि तििेषण :– डोले र्ाच, जाणिे र्ाच

डोले र्ांच, जाणिे र्ांच

िब्दर्ोगी :– डोले नतिण, इ. इ. इ.

डोलाँतिण, इ. इ. इ.

(१) मूळिब्द डोल, जाणि, दीपल, होँ ि, बुडण. पुकल्लगी ‘आ’ प्रत्र्र् लागून डोला, जाणिा,

दीपला, होँ िा, बुडणा.

(२) प्रथमा :– संृकपि एित् र्ा सियनामापासून महाराष्ट्री-अपभ्रंििारा प्रथमे चें एकिचन एह, हा,

आ; ि अनेकिचन एए, हे , ए.

जाणि + आ = जाणिा
जाणि + ए= जाणिे

✹ र्ेथें अ + ए ह्ांचा संतध होिाना अ-चा लोप होिो.
(३) तििीर्ा :– प्रथमे प्रमाणें.
(४) िपिीर्ा :– संृकपि एित् ह्ा सियनामापासून महाराष्ट्री-अपभ्रंििारा िपिीर्ेचें एकिचन एएण;

अनेकिचन ✹ र्ाँ, आँ.

जाणि + एन = जाणिेन
जाणि + आँ = जाणिाँ

एएण = एण = एन (ण = न)
जाणिे न + धस = जाणिेनधस

जाणिाँ + धस = जाणिाँधस, डोलाँधस

(५) चिुथी :– एित्पासून अपभ्रंििारा एकिचन एर्ा, अनेकिचन एर्ाँ.
जाणि + एर्ा = जाणिे र्ा
जाणि + एर्ाँ = जाणिे र्ाँ

जाणिे र्ा + आतस = जाणिेर्ातस
जाणिे र्ाँ + आतस = जाणिेर्ाँतस
(६) पंचमी :– अपभ्रंििारा एर्ाहु तन, एर्ाँहु तन.
जाणि + एर्ाहु तन = जाणिेर्ाहु तन
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जाणि + एर्ाँहु तन = जाणिेर्ाँहु तन
िूतन, िौतन, हु तन, हु नु, हु तनर्ा, हु तनर्ाँ, हौतन, हौनु, हीं तनरतनराळीं रूपे आहे ि, हें अकारान्ि

पुकल्लगी नामांच्र्ा प्रकरणांि सांतगिलें च आहे .

(७) षष्ी :– अपभ्रंििारा एकिचनी एर्ा; अनेकिचनी एर्ाँ.
जाणि + एर्ा = जाणिे र्ा
जाणि + एर्ाँ = जाणिे र्ाँ
(८) सप्िमी :– अपभ्रंििारा एकिचनी एर्ाँ अथिा आँ; अनेकिचनीं आँ.
जाणि + एर्ाँ = जाणिे र्ाँ
अथिा

जाणि + आँ = जाणिाँ
जाणि + आँ = जाणिाँ

जाणि + इर्े = जाणतिर्े

जाणि + इर्ाँ = जाणतिर्ाँ
(९) संबोधन :– ृपष्ट आहे .
(१०) चान्ि तििेषण :– अपभ्रंििारा एकिचन एर्ाच; अनेकिचन एर्ांच.
जाणि + एर्ाच = जाणिे र्ाच

जाणि + एर्ांच = जाणिे र्ांच.

च-ला पुन्हां तिन्ही कलगी आ, इ, ऐँ प्रत्र्र् लागिाि.
(११) िब्दर्ोगी :–
ति :– डोलािेत्ऱ्हँ, डोलािाँचौतन, डोलाितर, डोले िेऱ्हीँ
िप :– डोले नतिण, डोलाँतिण

ष :– डोलाआँिु, डोलापासौतन, डोलाँिि, इ. इ. इ.
(१२) एकनाथी ऊफय मध्र्मराठींि डोले र्ा ह्ा रूपाचा डोलर्ा असा अपभ्रंि झाला; आतण

िियमानमराठींि डोळ्र्ा असा झाला.

डोले र्ा = डोळ्र्ा अथिा डोलर्ा = डोळ्र्ा
जाणिे र्ा = जाणिर्ा = जाणत्र्ा
आले र्ा = आलर्ा = आल्र्ा
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िे र्ाचेर्ा = िर्ाचर्ा = त्र्ाच्र्ा, इ. इ. इ.
(१३) धािा, तपिा, भोक्िा, किा िगैरे िब्द संृकपिांि ऋकारान्ि होिे , िे मराठींि आकारान्ि

झाले आहे ि ि िे आकारान्ि पुकल्लगी नामांप्रमाणें चालिाि.
कत्तेर्ाचेर्ा = कत्तयर्ाचर्ा = कत्र्ाच्र्ा

(१४) िेगाँ, पराँ, कपिकार्ाँ, भाटाँ, इत्र्ातद िपिीर्ेच्र्ा अनेकिचनाचीं रूपें ज्ञानेश्वरींि आढळिाि.

ह्ांि िेग, पर, कपिकार्य, भाट, असे अकारान्ि पुकल्लगी मूळिब्द िृिुिः आहे ि. परंिु िपिीर्े च्र्ा
अनेकिचनापुरिे अतिदे िानें त्र्ांना िेगा, परा, कपिकार्ा, भाटा असे आकारान्ि पुकल्लगी िब्द समजणें
जरूर आहे .

[राजिाड्ांचें हें ह्मणणें मोडकिाृरर्ांना ‘सियथा भ्रांि’ िाटिे. कारण ‘प्रृिुि आँकारान्ि रूप केिळ अनेकिचनांिच आढळिे असे

नाही, िर एकिचनांिही आढळिें (उदा., “जेणें कपिकार्ां होइजे । ” ज्ञा. १.२५) मोडकिास्त्री हीं रूपें िपिीर्ेचीं न मानिां प्रथमेचीं समजिाि. िीं

तििेषेंकरून भािे प्रर्ोगांि र्ेिाि ब त्र्ांिील पूरक सव्र्र् (नाम, सियनाम िा तििेषण) आँ-प्रत्र्र्ान्ि असिें. श्री. नेने र्ांनी मात् राजिाडे -मिाचा
पाठपुरािा केला आहे . (भाइसंमं. त्ैमातसक, १५.१; १६.१).]

(१५) िियमानमरांठींि आकारान्ि पुकल्लगी नामांच्र्ा रूपांि खालीलप्रमाणें मध्र्मराठीिारा अपभ्रंि

ककिा फेरबदल झाले आहे ि :–

ज्ञा.

म.

ि.

िपिीर्ा एकिचन :–

डोले न

डोळे न

डोळ्र्ानेँ

िपिीर्ा अनेकिचन :–

डोलाँ

डोळे धह

डोळ्र्ानीँ

िपिीर्ेच्र्ा अनेकिचनािरून एकिचनाचें रूप एकतिधिेृिि बनले आहे .
चिुथी िगैरे :– डोले र्ा ह्ा पदांिील ‘ए’ ृिर काढू न टाकून ि डोला ह्ा पदांिील अंत्र् ‘आ’

काढू न टाकून िियमान मराठीनें डोळ्र्ा असें रूप बनतिलें . मध्र् मराठींिील रूप डोलर्ा असें होिें. डोळ्र्ा
हें सामान्र्रूप एकतिधिे ृिि तसद्ध करून तिभक्िींचे प्रत्र्र् िियमानमराठी लाििे .

१२. इकारान्त पु झल्लगी नामें
एकिचन

संृकपि

महाराष्ट्री

अपभ्रंि

ज्ञानेश्वरी

मूळ िब्द :– अत्ग्न

अत्ग्गं

अत्ग्ग

हतर, आतग

प्र :– अत्ग्नस्

अग्गी

अग्गी

आगी, आतग, हतर-री.

ति:– अत्ग्नम्

अत्ग्गं

अत्ग्गं

आगी-तग, हतर-री

िप :– अत्ग्नना

अत्ग्नणा

अत्ग्गण, अत्ग्गं आगी, आगीधस, हरी, हरीधस.

च. :– अग्नर्े

–

–

आगी, आगीतस-धस-थेँ -िेँ
हरी, हरीतस-धस-थेँ -िेँ
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पं. :– अग्नेः

अग्गीकहिो

अत्ग्गहेँ

अत्ग्गत्तो
ष. :– अग्नेः

अत्ग्गणो

आगीहू तन-िूतन,
हरीहू तन-िूतन

अत्ग्गहेँ

आगी, हरी

अत्ग्गृस
स. :– अग्नौ

अत्ग्गत्म्म

अत्ग्गधह

आगी, हरी

सं. :– अग्ने

अत्ग्ग-ग्गी

अत्ग्ग-ग्गी

आगी हो, हरीहो

चान्ि :– –

–

–

आतगच, हतरच

िब्दर्ोगी –

–

–

हतरिाँचौतन, हरीतिण,
हरीआँिु

अने किचन
प्र. :– अग्नर्ः

अग्गी

अग्गी

आगी, हरी

ति. :– अग्नीन्

अग्गी

अग्गी

आगी, हरी

िप. :– अत्ग्नतभः

अत्ग्गतह-

अत्ग्नतह-

आगीँ, हरीँ

कह-धह

कह-धह

च. :– अत्ग्नभ्र्ः
पं. :– अत्ग्नभ्र्ः

–
अग्गीकहिो,

–

आगीँ, हरीँ

अत्ग्गहु ँ

आगीँ हू तन, हरीँ हू तन

अत्ग्गहां-हु ँ

आगीँ, हरीँ

अत्ग्गधह

आगीँ, हरीँ

अत्ग्गहोँ

आगीनोँ, हरीनोँ

अत्ग्गत्तो
ष. :– अत्ग्ननां

अत्ग्गणाणां-णाँ

स. :– अत्ग्नषु

अत्ग्गसुसुं-सुँ

सं :– अग्नर्ः

अग्गी,
अत्ग्गणो

चान्ि :– –

–

–

आगीँ च, हरीँ च

िब्दर्ोगी :– –

–

–

आगीँ तिण, आगीँ िि, इ. इ.

(१) िियमान मराठी हरीनेँ ि हरीँ नीँ अिीं िपिीर्ेचीं रूपें करिे .
(१) प्रथमा :– अपभ्रंिापासून.

(२) तििीर्ा :– अपभ्रंिापासून. अनुृिाराखेरीज.

(३) िपिीर्ा :– एकिचन अनु ृिार काढू न ि दीघय करून; अनेकिचन धह-ची इँ करून.

(४) चिुथी :– महाराष्ट्रींि ि अपभ्रंिांि नाहीं, मराठींि आहे . ह्ािरून असें अनु मान तनघिें कीं

महाराष्ट्रींि इकारान्ि पुकल्लगी नामांचीं चिुथींचीं रूपें एका कालीं असािीं.
(५) पंचमी :– अपभ्रंिापासून.
(६) षष्ी :– अपभ्रंिापासून.
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(७) सप्िमी :– अपभ्रंिापासून.

(८) संबोधन :– अपभ्रंिापासून.

१३. ईकारान्त पु झल्लगी नामें
एकिचन

अने किचन

प्र. :– तििेकी, तििेतकर्ा

तििेकी, तििेतकर्े

ति. :– तििेकी, तििेतकर्ा

तििेकी, तििेतकर्े

िप. :– तििेतकर्ेँ -धस

तििेकीँ, तििेतकर्ाँ-धस

च. :– तििेतकर्ा-तस-िेँ

तििेतकर्ाँ-तस-िेँ

पं. :– तििेतकर्ाहु तन

तििेतकर्ाँहु तन

ष. :– तििेतकर्ा

तििेतकर्ाँ

स. :– तििेतकर्ाँ

तििेतकर्ाँ

सं. :– तििेतकर्ा, लाघतिर्ा

तििेकीँ, तििेतकर्ाँ-हो, तििेतकर्ानोँ

चान्ि. :– तििेतकर्ाच

तििेतकर्ाँच

सब्दर्ोगी :– तििेतकर्ातिण

तििेतकर्ाँतिण

(१)

प्रथमा :– आ ि ए प्रत्र्र् तिकल्पानें लागिाि.
तििेकी + आ = तििेतकर्ा अथिा तििेकी
तििेकी + ए = तििेतकर्े अथिा तििेकी

(२)

तििीर्ा :– प्रथमे प्रमाणें.

(३)

िपिीर्ा :– तििेकी + एँ = तििेतकर्ेँ

तििेकी + आँ = तििेतकर्ाँ अथिा तििेकीँ

(४)

चिुथी :– तििेकी + आ = तििेतकर्ा

(५)

पंचमी :– तििेकी + आहु तन = तििेतकर्ाहु तन

(६)

षष्ी :– तििेकी + आ = तििेतकर्ा

(७)

सप्िमी :– तििेकी + आँ = तििेतकर्ाँ

तििेकी + आँ = तििेतकर्ाँ

तििेकी + आँहुतन = तििेतकर्ाँहु तन

तििेकी + आँ = तििेतकर्ाँ
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(८)

संबोधन :– तििेकी + आहो = तििेतकर्ाहो

(९)

तििेतकर्ा पदांिील इ-चा लोप करून तििेक्र्ा असें सामान्र् रूप िियमानमराठीनें बनिलें

(१०)

पाणक्र्ा-पाणक्र्ेः सैंपाक्र्ा-सैंपाक्र्े; अिीं रूपें िियमानमराठींि होिाि; परंिु, तििेकी-

तििेकी + आँहो = तििेतकर्ाँहो, तििेतकर्ानोँ, तििेकीँ

आतण तििेक्र्ानेँ , तििेक्र्ाँनीँ अिीं िपिीर्ेचीं रूपें तसद्ध केलीं.

तििेकी.

१४. उकारान्त पुझल्लगी नामें
इकारान्त पुझल्लगी नामांप्रमािें चालतात.
एकिचन

अने किचन

प्र. :–

गुरु

गुरू

ति. :–

गुरु

गूरू

िप. :–

गुरू-धस

गुरू-ँ धस

च. :–

गुरू-तस-िेँ

गुरू-ँ तस-िेँ

पं. :–

गुरूहु तन

गुरूँहुतन

ष. :–

गुरु

गुरूँ

स. :–

गुरु

गुरूँ

सं. :–

गुरू, बंधू, बंधो; कसधू, कसधो;

गुरूँ

चान्ि :–

गुरुच

गुरूँच

िब्दर्ोगी :–

गुरूतिण, िि

गुरूँतिण, िि

(१) गुरूनेँ , गुरूँनीँ अिीं िपिीर्ेचीं रूपें िियमानमराठींि होिाि.

१५. ऊकारान्त पुझल्लगी नामें
ईकारान्ि पुकल्लगी नामांप्रमाणें प्रार्ः चालिाि.
एकिचन
प्र. :– किचू, बहू

अने किचन

[‘बहू ’ हें तििेषण असल्र्ाने र्ेथे उदाहरण होऊ िकि नाहीं.]

किचू, बहू

ति. :– किचू, बहू

किचू, बहू

िप. :– किचुिेँ, बहु िेँ-धस

किचुधि, बहु धि, किचुिाँ, बहु चाँ-धस

च. :– किचुिा, बहु िा-तस-िेँ

किचुिाँ, बहु िाँ-तस-िेँ

अनु क्रमणिका

पं. :– किचुिाहु तन

किचुिाँहु तन

ष. :– किचुिा, बहु िा

किचुिाँ, बहु िाँ

स. :– किचुधि, बहु धि

किचुधि, बहु धि

सं. :– किचुिा हो

किचुिाँ हो

चान्ि :– किचुिाच

किचुिांच

िब्दर्ोगी:–किचूिाँचौतन,

किचुिाँतिण, इ. इ. इ

[किचुिाँिांचौतन असे पातहजे. बहु धा मुद्रणदोष असािा.]

किचुिेँ तिण

(१) कपपालू , दर्ालू , िगैरे नामें ि तििेषणें ह्ा च सदरांि पडिाि.

(२) कपपाळू नेँ, कपपाळूँ नीँ, किचिानेँ , किचिाँनीँ, अिीं रूपें िियमान मराठींि होिाि

१६. ऐकारान्त ि औकारान्त ि पुझल्लगी नामें
ऐकारान्ि पुकल्लगी नामें आतण औकारान्ि नामें िीं ज्र्ा पुकल्लगी नामांचे अपभ्रंि असिाि त्र्ाप्रमाणें

चालिाि.

दलिई = दलिै

अनु भि = अनु भौ

आठि-उ = आठौ

मांडि = मांडौ

िपिीर्ा :–

दलिैए,ँ

दलिँ ई-दलिीँ

चिुथी :–

दलिैर्ा,

दलिैर्ाँ
तृतीयाव्न्हक समाप्त

अनु क्रमणिका

चतुथयादव्न्हक
१७. नपुसकझलगी नामांचे अंत्य स्िर
१७. ज्ञानेश्वरींि नपुककलगी नामांच्र्ा िेिटीं, अ, अँ, इ,

ई, उँ ि एँ हे सहा ृिर सांपडिाि.

अँकरान्ि ि इकारान्ि नपुसककलगी नामें अकारान्ि ि ईकारान्ि नामांप्रमाणें चालिाि.

१८. अकारान्त नपुसकझलगी नामें

प्र.
ति.

{

संृकपि

महाराष्ट्री

अपभ्रंि

मराठी

१. फलं

फलं

फलु

फल, फलु

१. फलातन

फलाइँ

फलइँ

फलेँ

(१) बाकी रूपें पुकल्लगाप्रमाणें.
(२) िपिीर्ेचीं बीजाँ (अनेकिचन), तिश्वाँ, िांझाँ, अिीं पुकल्लगांिल्र्ाप्रमाणें रूपें सांपडिाि.
(३) पंचमीचें दादरें हुतन

[‘दादर’ (= तजना; पार्ऱ्र्ांची िाट) हें नाम नपुंसककलगीच आहे असे त्र्ाच्र्ा उल्लेखािरून (ज्ञा. १२.

५५; ६. २७१) िरी तनतििपणें म्हणिा र्ेि नाहीं. आज िे पुकल्लगी िापरांि आहे .]

(४)

असें रूप आढळिें.

[र्ेथें मूळ प्रिीि ४ हा आंकडा नजरचुकीनें गळला आहे ि त्र्ामुळें पुढील आकडे ही चुकीचे पडले आहेि.]

चारुृथला असें रूप आढळिें.

सप्िमीचें

(५) िियमानकालिाचक धािुसातधिें अकारान्ि असल्र्ास ह्ा सदरांि पडिाि :–
िाजि-िाजिें;

अरडांि-अरडांिें;

खांखाि-खांखािें;

तनतद्रि-तनतद्रिें

(६) तमथुन, समाधान, कुिल, जन्म, मान, मनु ष्ट्र्पण, बीज, साधारण, हे िब्द िरीलप्रमाणें

चालिाि.

१९.

ईकारान्त नपुंसकझलगी नामें

एकिचन

अने किचन

प्र :– पाणीँ

पातणर्ेँ

ति :– पाणीँ

पातणर्ेँ

िप :– पातणर्ें-धस

पाणीँ-धस
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च :–पातणर्ा-तस-िे

पातणर्ाँ-तस-िेँ

पं :–पातणर्ाहु तन

पातणर्ाँहु नु

ष :–पातणर्ा

पातणर्ाँ

स :– पाणीँ

पाणीँ

सं :–पातणर्ाहो

पातणर्ाँहो-नोँ

(१) पाणीँ, मोिीँ, दहीँ हे िब्द पानीर्, मौत्क्िक, दतधक ह्ा संृकपि िब्दांपासून पातणअ, मोतत्तअ,

दतहअ अिा परंपरे नें आले आहे ि. िे व्हां, अकारान्ि नपुंसकनामांची तक्रर् त्र्ांना लागू आहे .
एकिचन
प्र :– पातणअ

अनेकिचन

[(राजिाडे -टीप) तकरकोळ माल

किकणारे लोक दहीअ, मोिीअ, पाणीअ, असे प्लु ि उच्चार अद्याप तह
करिाि.]

पातणएँ

िप :– पातणएँ

पातणइँ

च :– पातणर्ा

पातणर्ाँ

स :– पातणइँ

पातणइँ

(२) िातर िब्द पाणीँ िब्दाप्रमाणें चालिो. प्रथमे च्र्ा एकिचनीं अनु नातसक मात् नसिो.
(३) पाण्र्ा असें सामान्र्रूप करून पाण्र्ानेँ , पाण्र्ाँनीँ अिीं िपिीर्ेचीं रूप िियमान मराठीनें केलीं.

२०. उकारान्त नपुंसकझलगी नामें
एकिचन

अनेकिचन

प्र. :– गोरुँ

गोरुिेँ

ति. :–गोरुँ

गोरुिेँ

िप. :–गोरुिेँ-धस

गोरुिीँ-धस

च. :–गोरुिा-तस-िेँ

गोरुिीँ-तस-िेँ

पं. :– गोरुिाहु तन

गोरुिाँहु तन

ष. :–गोरुिा

गोरुिाँ

स. :–गोरुधि

गोरुधि

सं. :–गोरुहो

गोरुँहो-नोँ

चान्ि :–गोरुिाच

गोरुिाँच

अनु क्रमणिका

(१) इकारान्ि नपुस
ं क नामांच्र्ा सारखा च र्ा

[राजिाडे नेहमी ‘ह्ा’ असे दियक सियनामाचें रूप करिाि. त्र्ामुळे

िरील दोन तठकाणी ‘र्ा’ असे रूप तलतहण्र्ाि हृिदोष ककिा मुद्रणदोष असािा.] नामांचा

ृिभाि आहे .

(२) िीरुँ, हातिरुँ, तटतटभु,ँ कपपरुँ, पाटाउँ, आिालु ँ , कुंकुँ, िगैरे िब्द ह्ा सदरांि पडिाि.
(३) िृिुिः गुिा, कपपिा, आिाल्िा, तटतटभ्िा, असें सामान्र्रूप िियमान मराठींि व्हािर्ाचें; परंिु,

उच्चारसौकर्ाथय गुरा, कपपरा, आिाळा, असें होिें. कुंकुँ र्ा िब्दा चें कुंक्व असें होिें. कारण, क्ि-चा उच्चार
तिष्ट मराठीला करिां र्ेिो. अतिष्ट लोक कुंका असें च सामान्र्रूप करिाि.

२१. एँकारान्त नपुंसकझलगी नामें
संृकपि एित् ि इदं सियनामांपासून अपभ्रंििारा तनघाले लें हें , एँ सियनामं लागून हीं तििेषणें ऊफय

नामें झालीं आहे ि. होणेँ (भिनं), िानािेँ (िर्मणिव्र्ं), सोनेँ (सुिणय) आतिसालेँ (आतिसालर्ं)
बरोबर नाही. ज्ञानेश्वरीिील आतिसालेँ हा िब्द सं. आतमषालर् र्ापासून तसद्ध होिो.],

आलेँ (आगिं), अहं िेचेँ (अहं िेच), हीं

नपुंसक नामें अकारान्ि मूळ िब्दांना नपुस
ं कतचन्ह जो एँ प्रत्र्र् िो लागून झालीं आहे ि.
एकिचन

अनेकिचन

प्र. :– तदसणेँ

तदसणीँ

ति. :– तदसणेँ

तदसणीँ

िप. :– तदसणेन-धस

तदसणीँ-धस

च. :– तदसणेर्ा-तस-िेँ

तदसणेर्ाँ-तस-िेँ

पं. :– तदसणेर्ाहु तन

तदसणेर्ाँहु तन

ष. :– तदसणेर्ा

तदसणेर्ाँ

स. :– तदसणेर्ाँ, तदसणाँ

तदसणाँ

आपणपाँ, केलाँ, पुढाँ
सं. :– तदसणेँ हो

तदसणीँ हो

चान्ि :– तदसणेर्ाच

तदसणेर्ाँच

(१) प्रथमा :– तदसण + एँ = तदसणेँ

तदसण + ई = तदसणीँ

(२) िपिीर्ा :– तदसण + एन = तदसणेन

तदसण + ई = तदसणीँ

(३) चिुथी :– तदसण + एर्ा = तदसणेर्ा

तदसण + एर्ाँ = तदसणेर्ाँ

(४) सप्िमी :– तदसण + आँ = तदसणाँ

अनु क्रमणिका

[ही व्र्ुत्पत्ती

तदसण + एर्ाँ = तदसणेर्ाँ
(५) िृिुिः पहािां हे एँकारान्ि िब्द अकारान्ि च आहे ि. चौदाव्र्ा कलमांि जे अकारान्ि िब्द

सांतगिले , िे प्रार्ः संृकपिसम असिाि; ि ह्ा सिराव्र्ा कलमांिील िब्द िद्भि असिाि. संृकपिसम
‘दियन’ िब्द अकारान्ि नु पंसक िब्दाप्रमाणें चालिो; ि िद्भि ‘तदसण’ िब्द एँकारान्ि नपुंसक िब्दाप्रमाणें
चालिो. तदसण, आल, सोन, िानाि, आतिसाल, अहंिेच, हे िब्द िृिुिः अकारान्ि आहे ि. अकारान्ि
नपुंसककलगी िब्दांचा हा दु सरा प्रकार समजणें प्रिृि तदसिें. ह्ा दु सऱ्र्ा प्रकारांिील िब्द प्रार्ः तििेषणें
असिाि.

(६) ए काढू न टाकून तदसण्र्ा, आल्र्ा, िानािर्ा, अहं िेच्र्ा, असें सामान्र्रूप िियमानमराठी

बनतििे. अनेकिचनी सामान्र्रूप अंत्र् ृिरािर अनु नातसक दे ऊन होिें, हा साियतत्क तनर्म.

चतुथयादव्न्हक समाप्त

अनु क्रमणिका

पंचमाव्न्हक
२२. आकारान्त स्त्रीझलगी िब्ि
एकिचन
संृकपि

महाराष्ट्री

मूळिब्द :– माला

अपभ्रंि

मराठी

माला

माला

माला

प्र :– माला

माला

माला

माला

ति :– मालाम्

मालम्

मालम्

माला

िप :– मालर्ा

मालाअ

मालाअ

माला-धस-

च :– मालार्ै

मालाए

मालाए

माले -तस-िेँ

पं :– मालार्ाः

मालाकहिो, मालत्तो

मालहे

मालािु, मालाहु तन

ष :– मालार्ाः

मालअ

मालहे

माला

स :– मालार्ां

मालाए, मालअ

मालधह

माला, माले

सं :– माले

माले

माले

माले

चान्ि :– –

–

–

माले च

िब्दर्ोगी :– –

–

–

मालातिण,
माले मातझ

अने किचन
संृकपि

महाराष्ट्री

अपभ्रंि

मराठी

प्र :– मालाः

माला

माला

माला

ति :– मालाः

माला

माला

माला

िप :– मालातभः

मालाधह

मालाधह

मालीँ-धस

च :– मालाभ्र्ः

–

–

मालाँ-तस-िेँ

पं :– मालाभ्र्ः

मालाकहिो

मालहु

मालाँहु तन, मालाँिु

ष :– मालानां

मालाणं

मालहु

मालाँ

स :– मालासु

मालासुँ

मालहु

मालाँ

सं :– मालाः

माला

माला

मालाँहो, मालाहो,
मालानोँ

चान्ि :– –

–

–

मालाँच

िब्दर्ोगी :– –

–

–

मालाँतिण, मालाँिि
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मालाँमातझ
(१) प्रजा, कला, िाचा, तटतटर्ा, िगैरे िब्द ह्ा सदरांि पडिाि.
(२) भुज, भाष, आगतलक, हािँ, जाणीि, मार्, िगैरे अकारान्ि स्त्रीकलगी िब्द मूळचे भुजा, भाषा,

आगतलका, हािाँ, जाणीिा, मार्ा असे होिे ; सबब प्रथमे च्र्ा एकिचना खेरीज अन्र्त् िे माला िब्दाप्रमाणें
चालिाि. फक्ि, प्रथमे चें एकिचन अकारान्ि होिें.

(३) माले (एकिचन), मालाँ (अनेकिचन) अिीं सामान्र्रूपें करून, माले नेँ ि मालाँनीँ अिीं

िपिीर्ेचीं रूपें िियमान मराठी बनतििे .

२३. इकारान्त स्त्रीझलगी िब्ि
संस्कृत

महाराष्ट्री

अपभ्रंि

मराठी

मूळ िब्द :– बुतद्ध

बुतद्ध

बुतद्ध

बुतद्ध

प्र :–
ति:–
िप :–
च :–
पं :–
ष :–
स :–
सं :–
चान्ि :–
िब्दर्ोगी :–

१ बुतद्धः

१ बुद्धी

१ बुद्धी

१ बुतद्ध – द्धी

२ बुद्धर्ः

२ बुद्धी

२ बुद्धी

२ बुद्धी

१ बुकद्ध

१ बुकद्ध

१ बुकद्ध

१ बुतद्ध- द्धी

२ बुद्धीः

२ बुद्धी

२ बुद्धी

२ बुद्धी

१ बुद्धर्ा

१ बुद्धीइ

१ बुद्धीए, बुद्धी

१ बुद्धी-धस

२ बुतद्धतभः

२ बुद्धीधह

२ बुद्धीधह

२ बुद्धीँ- तद्ध-धस

१ बुद्धर्ै

१–

१–

१ बुद्धीँ-तस-िेँ

२ बुतद्धभ्र्ः

२–

२–

२ बुद्धीँ-तस-िेँ

१ बुद्धर्ाः

१ बुद्धीइ

१ बुद्धीहु ँ

१ बुद्धीहु तन

२ बुतद्धभ्र्ः

२ बुद्धीसुंिो

२ बुद्धीहु ं

२ बुद्धीँ हु तन

१ बुद्धेः

१ बुद्धीइ

१ बुतद्धहे

१ बुद्धी

२ बुद्धीनां

२ बुद्धीणं

२ बुतद्धहु

२ बुद्धीँ

१ बुद्धौ

१ बुद्धीइ

१ बुतद्धधह

१ बुद्धी-धद्ध

२ बुतद्धषु

२ बुद्धीसुं

२ बुतद्धहु ँ-धह

२ बुद्धी

१ बुद्धे

१ बुद्धी

१ बुद्धी

१ बुद्धी

२ बुद्धर्ः

२ बुद्धी

२ बुद्धी

२ बुद्धीँ हो

१–

१–

१–

१ बुतद्धच

२–

२–

२–

२ बुद्धीँ च

१–

१–

१–

१ बुद्धीतिना, बुद्धीिि

अनु क्रमणिका

२–

२–

२–

२ बुद्धीँ तिना,
बुद्धीँ िि

(१) राति, तनगुति, गोतठ, आकद, धतण, पातठ, ृिुति, र्ोतन, िगैरे िब्द ह्ा सदरांि पडिाि.
(२) तस्त्र ि लतक्ष्म िब्द जेव्हां ऱ्हृिान्ि असिाि िेव्हां बुतद्ध िब्दाप्रमाणें चालिाि.

[हे तिधान बरोबर नाहीं;

कारण ज्ञानेश्वरींि स्त्री ि लक्ष्मी हे िब्द दीघांन्िच असून िे पुढील पतरच्छे दांि तदले ल्र्ा ‘दे िकी’ िब्दाप्रमाणे चालिाि.]

होिाि.

(३) बुद्धी, बुद्धीँ, अिीं सामान्र्रूपें िियमान मराठी करिे ि बुद्धीनें, बुद्धीँ नीँ अिी िपिीर्ेचीं रूपें

२४. ईकारान्त स्त्रीझलगी िब्ि
एकिचन

अने किचन

प्र :– दे िकी

दे ितकर्ा

ति :– दे िकी

दे ितकर्ा

िप :– दे ितकर्ा-धस

दे िकीँ, दे िधक-धस

च :– दे ितकर्े-तस-िेँ

दे ितकर्ाँ-तस-िेँ

पं :– दे ितकर्ाँिु, दे ितकर्ाहु तन

दे ितकर्ाँिु, दे ितकर्ाँहु तन

ष :– दे ितकर्ा, दे ितकर्े

दे ितकर्ाँ

स :– दे िकी, दे ितकर्े

दे िकीँ-धक, दे ितकर्ाँ

सं :–दे ितक-की, िियतिर्े, बाइर्े

दे ितकर्ाँहो

चान्ि :– दे ितकर्ेच

दे ितकर्ाँच

िब्दर्ोगी :– दे िकी सिेँ, दे ितकर्ा तिण

दे ितकर्ाँ सिेँ, दे ितकर्ाँ तिण

(१) संृकपि नदी ि महाराष्ट्री नई िब्दाच्र्ा रूपांिरून हीं रूपें आलीं आहे ि.
(२) स्त्री ि लक्ष्मी िब्द दीघान्त्र् असिाि िे व्हां दे िकी िब्दाप्रमाणें चालिाि.
(३) ज्ञानेश्वरींि इकारान्ि स्त्रीकलगी िब्दांचीं कांहीं रूपें ईकारान्ि स्त्रीकलगी िब्दांच्र्ा रूपांप्रमाणें ि

ईकारान्ि स्त्रीकलगी िब्दांचीं कांहीं रूपें इकारान्ि स्त्रीकलगी िब्दांच्र्ा प्रमाणें होिाि. जसें, किणी-कितण,
परी-पतर, स्त्री-तस्त्र, आतणकी-आतणतक, दीठी-दीतठ, इ. इ. इ.

(४) जाली, जूझिी, गरुई, थोरी, िाषी, सुखाची, तमलणी, श्री, मुंगी, पपथिी िगैरे िब्द असे

चालिाि.
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(५) दे िकी, दे िक्र्ा अिीं सामान्र्रूपें करून दे िकीनें, दे िक्र्ाँनीं अिीं िपिीर्ेचीं रूपें िियमान

मराठी करिे .

२५. उकारान्त स्त्रीझलगी िब्ि
एकिचन

अनेकिचन

प्र :– मािु

मािू

ति :– मािु

मािू

िप :– मािू-धस

मािू-ँ धस

च :– मािू-तस-िेँ

मािू-ँ तस-िेँ

पं :– मािूहुतन

मािु ँ हु तन

ष :– मािू

मािू ँ

स :– मािू-िू ँ

मािू ँ

सं :– मािू

मािू ँ हो

चान्ि :– मािूच

मािू ँ च

िब्दर्ोगी :– मािूतिण

मािू ँ तिण

२६. ऊकारान्त स्त्रीझलगी िब्ि
एकिचन

अनेकिचन

प्र :– बहू
[बहू (सं. बहु ) हें तििेषण असून िे तिकारी नाहीं. राजिाडे र्ांना बहू <

बहु िा

सं. िधू असे िर सुचिािर्ाचें नसेल? पण त्र्ा अथी हा िब्द ज्ञानेश्वरींि
नाहीं.]

ति :– बहू

बहु िा

िप :– बहु िा-धस

बहु िीँ-धि-धस

च :– बहु ि-े तस-िेँ

बहु िाँ-तस-िेँ

पं :– बहु िािु

बहु ं िाँिु

ष :– बहु िा

बहु िाँ

स :– बहू

बहू ँ

सं :– बहु -हू

बहु िाँहो

चान्ि :– बहु िच
े

बहु िाँच

िब्दर्ोगी :– बहु िा तिण

बहु िाँ तिण

(१) भ्रू, सासू, उजू, कपपालू , िगैरे िब्द असे चालिाि.

अनु क्रमणिका

(२) सासु

आहे .]

[सासु ककिा सासा असा िब्द ज्ञानेश्वरींि नाहीं. राजिाडे तकत्र्ेकदा ज्ञानेश्वरीबाह् उदाहरणे दे िाि त्र्ाचे हे उदाहरण

िब्द ऱ्हृिान्ि असिो िे व्हां मािु िब्दाप्रमाणें चालिो; ि सासु िब्द सासा असा आकारान्ि असिांना

आकारान्ि स्त्रीकलगी िब्दाप्रमाणें चालिो.

२७. एकारान्त ि ऐकारान्त स्त्रीझलगी िब्ि
से, सिे, झटे , जांभ,ै एकिंकै, चािटै िगैरे स्त्रीकलगी िब्द इकारान्ि ि ईकारान्ि स्त्रीकलगी

िब्दांप्रमाणें चालिाि.

एकिचन

अनेकिचन

प्र :– से, जांभै

से, जांभर्
ै ा

िप :– से-धस, जांभर्
ै ा-धस

सेँ -धस, जांभर्
ै ाँ-धस

च :– से-तस-िेँ , जांभर्
ै े-तस-िेँ

सेँ -तस-िेँ जांभर्
ै ाँ-तस-िेँ

२८. (स्त्रीझलगी नामांचे कांही णिणिष्ट स्िरान्त)
(१) गािी = गाई, गाइ िब्द प्रथमे च्र्ा एकिचनाखेरीज ईकारान्ि ि इकारान्ि स्त्रीकलगी

िब्दाप्रमाणें चालिो.

एकिचन

अने किचन

प्र :– गार्, गार्े

गाई, गार्ा (गाईर्ा)

िप :– गाई, गार्ा

गाँई

च :– गाई, गार्े

गाँ ई, इ. इ.

(२) हतरद्रा = हलद्दा, हलद्दी = हलदा, हलदी, हलतद.
हा िब्द आकारान्ि, इकारान्ि ककिा ईकारान्ि स्त्रीकलगी िब्दांप्रमाणें चालिो. आ ककिा ई प्रत्र्र्

स्त्रीकलगी अजातििाचक िब्दांना महाराष्ट्रींि ि अपभ्रंिांि तिकल्पानें लागिाि. त्र्ामुळें बरे च स्त्रीकलगी

मराठी िब्द आकारान्ि ि ईकारान्ि स्त्रीकलगी िब्दांप्रमाणें तिकल्पानें चालिाि. हा च ृिभाि िरिारिरिारी-िरिारा, िियणूक-िियणुकी-िियणुका, िगैरे िियमान मराठी स्त्रीकलगी िब्दांि अनु करणानें तदसून
र्ेिो.

(३) ओकारान्ि ि औकारान्ि स्त्रीकलगी िब्द ज्ञानेश्वरींि नाहींि.

[हें म्हणणें तििकें बरोबर नाहीं. कारण

ज्ञानेश्वरींि ‘िरो’ (= रोजची अन्नसामग्री) हें स्त्रीकलगी नाम ओकारान्ि आहे (“जैं बीं तच िरोसी िेंचे” ज्ञा. १.२५६). ‘लीळाचतरत्ा’ िही हा िब्द आहे
(पूिाधय २६७, २८७).]

ित्प्त्का = बत्प्पका = बाइका;

बाइका + आऊ = बाइकाऊ = बाइको = बार्को = बार्काउ अथिा बार्काऊ.

अनु क्रमणिका

एकिचन

अने किचन

प्र :– बार्को (बाइकाऊ)

बार्का (बाइकािा)

हा िब्द उकारान्ि ि अकारान्ि स्त्रीकलगी िब्दाप्रमाणें कांहीं रूपांि चालिो.
बार्को िब्द ज्ञानेश्वरींि नाहीं; बाई आहे ि िो ईकारान्ि स्त्रीकलगी िब्दाप्रमाणें चालिो.
(४) भुज, भाष, हािँ, मुठ, चूल, िाि, िगैरे अकारान्ि ककिा अँकारान्ि स्त्रीकलगी िब्द आकारान्ि

ककिा इकारान्ि स्त्रीकलगी िब्दांचे अपभ्रंि आहे ि. ह्ांचीं प्रथमे चीं एकिचनी रूपें मात् अकारान्ि होिाि.
बाकी सिय रूपें ज्र्ा आकारान्ि ककिा इकारान्ि िब्दांपासून हे अकारान्ि िब्द तनघाले त्र्ांच्र्ाप्रमाणें होिाि.
भुज = भुजा; भाष =भाषा; मुठ = मुतष्ट; चूल = चूतल; इ. इ. इ.
(५) र्ुत्क्ि-र्ुगिी, भत्क्ि-भगिी, पंत्क्ि-पांिी अिीं िं िें ज्ञानेश्वरीच्र्ा कालीं होिीं. र्ुत्क्ि चें

अनेकिचन र्ुक्िी; परंिु र्ुगिी चें अनेकिचन र्ुगतिर्ा.
िित्,

भत्क्ि—भक्िी
भगिी—भगतिर्ा;
पंत्क्ि—पंक्िी
पांिी—पांतिर्ा
पंगिी—पंगतिर्ा;

असा िं िप्रकार ित्सम ि िद्भि िब्दांचा ज्ञानेश्वरकालीं होिा. हे दोन्ही प्रकार िियमानमराठींि

तमश्र होऊन, ित्सम ि िद्भि स्त्रीकलगी इकारान्ि ि ईकारान्ि िब्दांचीं दोन अनेकिचनें होिाि.
भत्क्ि–भक्िी, भक्त्र्ा
पंत्क्ि–पंक्िी, पंक्त्र्ा

र्ुत्क्ि–र्ुक्िी, र्ुक्त्र्ा
पांिी– पांिी, पांत्र्ा

र्ुगिी– र्ुगिी, र्ुगत्र्ा इ. इ. इ.
(६) दे िी, नारी, कसही, श्रीमिी हे िब्द इकारान्ि तकिा ईकारान्ि स्त्रीकलगी िब्दांप्रमाणें तिकल्पानें

ज्ञानेश्वरकालीं चालि.

षष्ी :– नारीँ माझातर अथिा नातरर्ाँमाझातर अिीं दोन्ही रूपें होि. पैकीं पतहलें इकारान्ि स्त्रीकलगी

िब्दांचें रूप िियमान मराठींि रातहलें आहे .

अनु क्रमणिका

(७) इ, ई ि उ, ऊ हे स्त्रीकलगी िब्दांचे अंत्र् ृिर एकमेकांच्र्ा ृथानीं बदलले ले ज्ञानेश्वरींि हमेि

सांपडिाि.

त्र्ामुळें

इकारान्ि

स्त्रीकलगी

िब्द

ईकारान्िासारखा

उकारान्िासारखा चालले ला आढळिो. उलट तह प्रकार होिो.

ि

(८) बीज= बीअ हा िब्द ज्ञानेश्वरींि अकारत्न्ि नपुस
ं क ककिा

उकारान्ि

स्त्रीकलगी

िब्द

ईकारान्ि ककिा इँकारान्ि

नपुंसक, ह्मणजे धब, बीँ असा आहे . िो िियमान मराठींि बी असा अंत्र् ृिरािरून स्त्रीकलगी होऊन त्र्ाचें
अनेकिचन तबर्ा होिें; ज्ञानेश्वरींि तबर्ें होि असे.

(९) िियमानमराठींि अंत्र् ृिराचा लोप करण्र्ाकडे प्रिपतत्त आहे . त्र्ामुळें, माला-माळ, बुतद्ध-बुध,

मािु-माि, असे अकारान्ि स्त्रीकलगी िब्द बनले आहे ि. ही लोपप्रिपतत्त ज्ञानेश्वर, कालीं च सुरू झाली होिी.

२९. टीका (नामतिभत्क्िरूपांिरील)
(१) पुकल्लगी िब्दांच्र्ा अंत्र्ास अ, अँ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ऐ, औ असे ९ ृिर र्ेिाि. स्त्रीकलगी

िब्दांच्र्ा अंत्र्ास अ, अँ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ए, ऐ असे ९ ृिर र्ेिाि. आतण नपुंसककलगी िब्दांच्र्ा अंत्र्ास

अ, अँ, इ, इँ, उँ , एँ असे ६ ृिर र्ेिाि. पैकी ऐ ि औ हे ृिर ज्र्ांच्र्ा अंिीं आहे ि िे िब्द इकारान्ि,
ईकारान्ि, उकारान्ि ककिा ऊकारान्ि िब्दांप्रमाणें चालिाि. ह्मणजे मराठी ह्ा प्रकरणीं अपभ्रंिाला धरून
आहे .

(२) सिय तिभत्क्िप्रत्र्र् अपभ्रंिोत्पन्न आहे ि.
(३) संृकपि त्र् पासून तनघाले ला ‘च’ हा प्रत्र्र् त्र्-च्च-च अिा परंपरे ने अपभ्रंिांिून आला आहे .
(४) अपभ्रंिाला सोडू न तनराळीं रूपें ज्ञानेश्वरी मराठीनें जीं केलीं िीं आकारान्ि ि ईकारान्ि

पुकल्लगी िब्दांचीं आतण एँकारान्ि नपुंसककलगी िब्दांचीं. कारण, आकारान्ि पुकल्लगी मूळिब्द अपभ्रंिांि
नव्हिे . िेव्हां त्र्ांना तिभत्क्िप्रत्र्र् निीन िोधून काढािे लागले . त्र्ा कामीं संृकपि एित् ि इदं सियनामांचीं

अपभ्रंििारा तनष्ट्पन्न झाले लीं आ, ए इत्र्ातद रूपें ज्ञानेश्वरी मराठीला हािािीं सांपडलीं. ईकारान्ि पुकल्लगी
िब्दांच्र्ा प्रथमे च्र्ा ि तििीर्ेच्र्ा एकिचनाला ि अनेकिचनाला तह हा च तनर्म तिकल्पानें लागूं झाला.

तिकल्पानें लागू होण्र्ास कारण असें कीं इन् प्रत्र्र्ोत्पन्न जी महाराष्ट्री ि अपभ्रंि र्ांिील ‘ई’ तिचीं रूपें
अगोदर होिीं च.
संृकपि

महाराष्ट्री

अपभ्रंि

मराठी

हृिी

=

हत्थी

=

हत्त्थ

=

हत्ती, हािी, हाथी

हत्ृिनः

=

हत्थी

=

हत्थी

=

हत्ती, हािी, हाथी

िे व्हां िीं ठे िन
ू तििार्, आ, ए प्रत्र्र् लािून तििेतकर्ा, तििेतकर्े अिीं िैकत्ल्पक रूपें केलीं.

अनु क्रमणिका

एँकारान्ि नपुंसककलगी िब्द अपभ्रंिांि नव्हिे. िे व्हां एित्सियनामोत्पन्न ‘एँ’ सियनामाचीं रूपें लािून

मराठीला त्र्ांचीं रूपें तसद्ध करणें भाग पडलें .

ज्ञानेश्वरकालीन मराठीनें हीं एित्सियनामोत्पन्न ि इदं सियनामोत्पन्न रूपें च संकटसमर्ीं प्रत्र्र्ाथय

कां घेिलीं? िर सियनामोत्पन्न प्रत्र्र् घेण्र्ाचा हा ृिभाि मराठीला संृकपिापासून ि आषयभाषेपासून

िंिपरंपरे नें तमळाले ला आहे . संृकपिांिील एकोनएक नामतिभत्क्िप्रत्र्र् आषयपूिय भाषेंिील सियनामांपासून
तनघाले ले आहे ि.

िियमान मराठींिील िपिीर्ेचे नेँ -नीँ प्रत्र्र्, चिुथीचा ला प्रत्र्र् ि सप्िमीचा

अकारान्ि पुकल्लगी िब्दांच्र्ा प्रतक्रर्ेंि ऊहापोह केला आहे .

आहे ि.

ि प्रत्र्र् र्ासंबध
ं ानें

िात्पर्य, ज्ञानेश्वरकालीन मराठींिील प्रार्ः सिय तिभत्क्िप्रत्र्र् अपभ्रंिांिून अपभ्रष्ट होऊन आले ले

पंचमाव्न्हक समाप्त

अनु क्रमणिका

षष्ठमाव्न्हक
[हृिदोष आहे . षष्ात्न्हक असे पातहजे.]

३०. सिगनामें: मी
एकिचन
संृकपि

महाराष्ट्री

अपभ्रंि

मराठी

प्र. :– अहम्

अहत्म्म, अत्म्म, त्म्म.

हउँ

मी, मीँ

ति. :– मा, माम्

अत्म्म, तम

मइँ

मी, मीँ, मज

िप. :– मर्ा

मए, मइ

मइँ

तमर्ा, तमर्ाँ, म्र्ा,
माधस, मजधस, मज

च. :– मे , मह्म्

—

—

मज, मातस, मािेँ
मतस, मजतस

पं. :– मत्

मज्झत्तो, ममाकहिो

मज्झु

मजहु तन

ष. :– मे , मम

मज्झ

मज्झु

मज

स. :– मतर्

मइ, तम

मइँ,

मीँ, मज

चान्ि :– —

*मे च्चअ

—

माझ

िब्दर्ोगी :– —

—

—

मजप्रति,-लातग, तमर्ाँतिना,
मजिि, मजिाँचौतन,
मीँ िाँचौतन, इ. इ.

(१) र्ेथें मराठीचीं रूपें महाराष्ट्रीिीं जु ळिाि, अपभ्रंिांिीं जु ळि नाहींि. हे मचंद्रानें तदले ला

अपभ्रंि महाराष्ट्रीचा अपभ्रंि तदसि नाहीं. महाराष्ट्रीचा अपभ्रंि तनराळा असािा.
मी
अने किचन
संृकपि

महाराष्ट्री

अपभ्रंि

मराठी

प्र. :– िर्म्

अह्मे

अह्मे, अह्मइँ

आह्मीँ, आधह्म

ति. :– अृमान्, नः

अह्मे

अह्मे, अह्मइँ

आह्माँ

िप. :– अृमातभः

अह्माधह

अह्मेधह

आह्मीँ, आधह्म

च. :– अृमभ्र्ं, नः

—

—

आह्माँ, आह्माँतस, आह्माँिेँ , आमिेँ

पं. :– अृमत्

अह्मासुंिो

अह्महा

अह्माँहु तन

ष. :– अृमाकं, नः

अह्मं

अह्महँ

आह्माँ
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स. :– अृमासु

अह्मेसु

अह्मासु

आधह्म

चान्ि :– —

अह्मेच्चअ

—

आमच

िब्दर्ोगी :– —

—

—

आह्माँ प्रति, आह्मीँिाँचौतन,
आह्माँ िि, इ. इ.

(१) र्ेथे मराठीचीं रूपें अपभ्रंिािीं जु ळिाि ि महाराष्ट्रीिीं िर तकत्र्ेक ृथळीं त्र्ाहू न जु ळिाि.
मजकतरिां, मजहू न ह्ा रूपांच्र्ा धिींिर िियमान मराठींि त्र्ाजकतरिां, ज्र्ाजकतरिां,

र्ाजकतरिां, तिजकतरिां, तजजकतरिां, इजकतरिां, इजहू न, अिीं रूपें केिळ अनु करणानें होिाि.

३१. तू ँ
एकिचन
संस्कृत

महाराष्ट्री

अपभ्रंि

मराठी

प्र. :– त्िम्

िुम्

िुहुँ

िू ँ

ति. :– त्िाम्, त्िा

िुम्

िइँ, पइँ

िू,ँ िुज

िप. :– त्िर्ा

िुमाइ

िइँ, पइँ

िुिाँ, िुआ,ँ िुजधससीँ-िुज,

च. :– िुभ्र्म्, िे

—

—

िुज, िूज, िु ँ धस-सीँ-तस, िुजतस,
िूिेँ, िुहिेँ

पं. :– त्ित्

िुज्झ

िुज्झु, िउँ , िुध्र

िुजहु तन

ष. :– िि, िे

िुज्झ

िुज्झु

िुज

स. :– त्ितर्

िुइ

िइँ, पइँ

िू,ँ िुज

सं. :– —

—

—

िु

चान्ि :– —

⧧िेच्चअ

—

िुझ

िब्दर्ोगी :– —

—

—

िुआँ तिण, िुजिि,
िू ँ िांचौतन, िुजिाँचौतन, इ.

तू ँ
अने किचन
संृकपि
प्र :– र्ूर्म्

महाराष्ट्री
िुह्मे

अपभ्रंि
िुह्मइँ
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मराठी
िुह्मीँ, िुधह्म, िुह्मी, िुतह्म

ति :– र्ुष्ट्मान्, िः

िुह्मे

िुह्मइँ

िुह्मीँ, िुधह्म, िुह्मी, िुतह्म

िप :– र्ुष्ट्मातभः

िुह्मेकह

िुह्मेधह

िुह्मीँ-धस

च :– र्ुष्ट्मभ्र्ं, िः

—

—

िुह्माँ-तस-िेँ , िुमिेँ

पं :– र्ुष्ट्मत्

िुह्मासुंिो

िुह्महँ

िुह्माँहु तन

ष :– र्ुष्ट्माकं, िः

िुह्म

िुह्महँ

िुह्माँ

स :– र्ुष्ट्मासु

िुह्मेसु

िुह्मासु

िुधह्म

चान्ि :– —

िुह्मेच्चअ

—

िुमच

िब्दर्ोगी :–

—

—

िुह्मीँ िांचौतन, िुह्माँिांचौतन, िुह्माँ
िि, इ. इ.

(१) कांहीं थोड्ा बाबींि महाराष्ट्रीिीं जु ळि नाहीं.

३२. अ ि इ
इदम् ह्ा संृकपि सियनामाचीं अकारान्ि ि इकारान्ि अंगें होिाि. महाराष्ट्रींि, अपभ्रंिांि ि

मराठींि तह ही लकब रातहली आहे .

(१) पुकल्लग
एकिचन

अनेकिचन

प्र :– आ

ए

ति :– आ

ए

िप :–एँ, इर्ा, र्ा, र्र्ा-धस

इधह, इहीँ, ई-धस

च :– इर्ा, र्र्ा, र्ा-तस-िेँ

इर्ाँ, र्ाँ, र्र्ाँ-तस-िेँ

पं :– इर्ा-, र्र्ा-, र्ा-हु तन

इर्ाँ, र्र्ाँ-र्ाँ-, हु तन

ष :– इर्ा, र्र्ा, र्ा

इर्ाँ, र्र्ाँ, र्ाँ

स :–इँ, इर्े, र्े, इए, इधह, इर्ा

इँ, र्र्ाँ, र्ाँ, इधह

सं :– ए, आ

एँहो, आँहो

चान्ि :– र्र्ाच, र्ाच, इर्ाच

र्र्ाँच, र्ाँच, इर्ाँच

िब्दर्ोगी :– इर्ा लातग, र्र्ा परौिेँ र्ा प्रति, र्र्ा तिण

र्र्ाँ परौिेँ , र्ाँ प्रति, इ. इ.
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(२) स्त्रीकलग
एकिचन

अनेकिचन

प्र :– ए

इर्ा, र्ा

ति :– ए

इर्ा, र्ा

िप :– इर्ा, तर्र्ा, र्ा-धस

इधह-धस

च :– इर्े, र्े-तस-िेँ

इर्ाँ, र्ाँ-तस-िेँ

स :– इर्ा

इर्ाँ

चान्ि :– इर्ेच

इर्ांच, र्ांच

सं :– ए

आँहो

िब्दर्ोगी :– इर्े िि, इर्ा तिण, इ.
(३) नपुस
ं ककलग
प्र :– एँ

इर्ेँ , र्ेँ , तर्र्ेँ

िप :– एँ

इधह- हीँ

स :– इहीँ, इधह, इँ, इर्े

इर्ाँ, र्ाँ

(१) अपभ्रंिांि इदम् चें सप्िमीचें एकिचन ‘इतथ’ असें होिें; त्र्ािरून मराठी ‘इथें’ हा िब्द

तनघाला आहे . एित्ची सप्िमी ‘एत्थ’ होिे; त्र्ािरून ‘एथें’ तनघाला आहे . िियमान मराठींिील जेथें, तजथें;
िे थें, तिथें; कोठें (कोध्र), कुठें (कुध्र); ह्ा जोडींचा तह इतिहास असा च आहे . (अत्) अथे, हथे, (ित्)

िथे, (र्त्) जथे, (कुत्) कुथे, कुठे ; हे िब्द एथें-इथें, िे थें-तिथें, कोठें -कुठें , ह्ा जोड्ांहून अगदीं तभन्न

आहे ि, ि िे िियमान कालीं महाराष्ट्रींिील अडाणी लोक र्ोजिाि. इदाकण (स. ए.) पासून दाधण (आिां).
अिः (स. ए.) = अिा = आिाँ. अपभ्रंि एिँधह = एधि, िेधि, केधि, जेधि, हीं तह, सप्िमीचीं रूपें आहे ि.

३३. ए
एित् सियनामापासून महाराष्ट्री ि अपभ्रंििारा हें झालें आहे .
(१) पुकल्लग एकिचन
महाराष्ट्री
प्र .:– एसो

अपभ्रंि
एहो, एह

मराठी
हा [राजिाडे अन्र्त् ह्मणिाि कीं “एिद, इदम् ि अदस्
पासून िीन ह तनघिाि. पतहले दोन ह सतन्नकपष्ट अथय

दाखतििाि ि तिसरा ह तिप्रकपष्ट अथय दाखतििो.”(ज्ञानेश्वरी,
अ. ९ िा, ओ. १, पप. १)]

ति. :– एअम्

एहु

हा
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िप. :– एएण

एएण

एणेँ , र्ेणें-धस

च. :– —

—

—

पं. :– एआकहिो

एत्तहे

एर्ाहु तन, र्ेर्ाहु तन

ष. :– एअृस

एअहाँ

एर्ा, र्ेर्ा

स. :– एत्थ, एअत्ृसँ

एइँ

एहीँ, एथ, र्ेहीँ, र्ेथ

चान्ि :– —

—

एर्ाच, र्ेर्ाच

िब्दर्ोगी :– —

—

एणेँ तिण, हा िांचौतन, एर्ा िि

(१) पुकल्लग अनेकिचन
महाराष्ट्री

अपभ्रंि

मराठी

प्र :– एए

एइ

हे

ति. :– एए

एइ

हे

िप. :– एएधह

एएधह

एधह-हीँ, र्ेधह-हीँ-धस

च. :– —

—

एआँ, एर्ाँ, र्ेर्ाँ-तस-िेँ

पं. :– एएकहिो

—

एर्ाँहु तन, र्ेर्ाँहु तन

ष. :– एआण

एआण

एर्ाँ

स. :– एएसुँ

—

एहीँ, र्ेहीँ

चान्ि :– —

—

एर्ाँच, र्ेर्ाँच

िब्दर्ोगी :– —

—

एधह तिण, हे िांचौतन, एर्ाँ िि
(२) स्त्रीकलग एकिचन

महाराष्ट्री

अपभ्रंि

मराठी

प्र. :– एसा, एस

एह

हे

ति. :– एअम्

एहु

हे

िप. :– एआए

—

एर्ा, र्ेर्ा, एर्े

च. :– —

—

एर्े

पं. :– —

—

एर्ाहु तन

ष. :– —

—

एर्ा

स. :– —

—

एर्े

चान्ि :– —

—

एर्ेच
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(२) स्त्रीकलग अनेकिचन
प्र. :– एआओ

—

एर्ा

िप. :– एआधह

—

एधह

ष. :– एआण

—

एआँ, एर्ाँ

(३) नपुस
ं ककलग
प्र. :– १ एअम्

एहु

एँ, हेँ

२ एआइँ

—

*एँ, *हेँ

बाकी रूपें पुकल्लगाप्रमाणें.
(१) िियमान मराठींि र्ा (स) ि ह्ा (स) असे दोन समहाप्राण ि अमहाप्राण उच्चार र्ेिाि. पैकी

र्र्ा-पासून ‘र्ा’ झाला आहे , ि एर्ा-पासून ‘ह्ा’ झाले ला आहे . ‘ए’ सियनामाच्र्ा प्रथमेच्र्ा रूपांना महाप्राण
घेण्र्ाची लकब आहे च.

(२) र्ेथें एक तििेष सांगण्र्ासारखा आहे . ‘इ’ ि ‘ए’ ह्ा सियनामांची रूपें ईकारान्ि पुकल्लगी

िब्दांना, आकारान्ि पुकल्लगी िब्दांना ि एँकारान्ि नपुंसककलगी िब्दांना तिभत्क्िप्रत्र्र् ह्मणून लागिाि.
कधीं इ-चीं रूपें लागिाि ि कधीं ए-चीं रूपें लागिाि. उदाहरणाथय,

(अ) िैसें माझे र्ा भक्िीतिण (९·४३२). ह्ा ृथलीं भक्िी हें पद भत्क्ि ह्ा स्त्रीकलगी िब्दाचें िपिीर्ेचें

एकिचन आहे . भत्क्ि िब्दाचें तििेषण ‘माझी’. ‘माझी भत्क्ि’ ह्ा तििेषणतििेष्ट्र्ाची एकिचनी िपिीर्ा िीन

िऱ्हांनीं होईल. (१) मातझर्ा भक्िीतिण, (२) माझेर्ा भक्िीतिण, ककिा (३) माझे र्े भक्िीतिण. पैकीं दु सरी
िऱ्हा िरील उदाहरणांि आहे .

(आ) िे ति माझे र्े भक्िीतिण (९·४२२). र्ेथें तिसरी िऱ्हा आहे .

पैकीं,

िें र्ा नपुंसककलगी सियनामाचीं चान्ि एकिचनी दोन रूपें होिाि:– (१) िे र्ाच, (२) तिर्ाच.

(इ) कक तिर्ाचें पिुत्ि िािो जालें (९.४३८) ह्ा उदाहरणांि दु सरें रूप र्ोतजलें आहे .
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(ई) ‘आटतिर्े अलं कारीं’. (८.१७६). ‘आटिा अलं कार’ ह्ाचीं एकिचनी सप्िमीचीं िीन रूपें

होिाि :– (१) आटिाँ अलं कारीं, (२) आटिे र्ाँ अलं कारीं, ककिा (३) आटतिर्े अलं कारीं. पैकीं तिसरें
रूप िरील उदाहरणांि आढळिें.

इिरत् तह हा च ऊह करािा.

३४. त
(१) पुकल्लग
महाराष्ट्री
प्र :–
ति :–
िप :–
च :–
ष :–
स :–

अपभ्रंि
१ सो

सो

िो

२ िे

िे

िे

१ िं

िं

िो

२ िे

िे

िे

१ िे ण

िें

िे ण, िेणेँ-धस

२ िे धह

िे धह

िे धह, िे हीँ; तिधह-धस

१—

—

िे र्ा-तस-िेँ , िेआ, िे हा, त्र्ा

२—

—

िे र्ाँ, िेआँ, िे हाँ-तस-िेँ , त्र्ा

१ िृस

िृसु, िह

िे र्ा, िेआ, िे हा

२ िाणं

िाणं

िे र्ाँ, िेआँ, िे हाँ

१ ित्म्म

िहु ँ, [र्ेथें राजिाडे -प्रिींि ‘िद्रु’

िे र्ा, तिर्े, िे थ, िैं, तिर्ा

आहे . िो मुद्रणदोष होर्.]

ित्थ
चान्ि :–

मराठी

िधह,

२ िे सु

िधह

िे र्ाँ

—

—

िे र्ाच, िेआच, िे हाच.
िे र्ाँच, िेआच
ँ , िे हाँच

िब्दर्ोगी :–

—

—

िे िांचौतन, िेर्ाँ िि, तिधहतिण, िे र्ा अिसरीं, तिर्ाअिसरीं, तिर्े अिसरीं
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(२) स्त्रीकलग
महाराष्ट्री
प्र :–

अपभ्रंि

मराठी

सा

िे

१ सा

ति :–
िप :–
च :–
ष :–
स :–

२ िाओ

िाॐ (ओ)

तिर्ा

१ िं

िं

िे

२ िे

िे

तिर्ा

१ िीए, िीअ

िाए

तिर्ा-धस

२ िाधह

िाधह

तिधह-धस

१—

—

तिर्े-तस-िेँ

२—

—

तिर्ाँ-तस-िेँ

१ तिृसा, िीए

िहे

तिर्े

२ िाणं

िाण, िाहँ, िहँ

तिर्ाँ

१ िीए, िीअ

िीए

तिर्े

२ िासु

िधह

तिर्ाँ

चान्ि :–

—

—

तिर्ेच,
तिर्ाँच

िब्दर्ोगी :–

—

—

िे िांचौतन, तिर्ा तिना, तिर्े

साधठ, तिर्ाँ िांचौतन, तिर्ाँ तिना
तिर्ाँ साधठ

(३) नपुस
ं ककलग
महाराष्ट्री
प्र :–
िप :–

अपभ्रंि

मराठी

१ िं

िं, िु

िेँ

२ िे

िे

तिर्ेँ , त्र्ेँ , िेँ

—

—

िे न, िे ण, िे णेँ तिधह

बाकी पुकल्लगाप्रमाणें.
(अ) सप्िमीचीं िैँ ि िे थ हीं कालिाचक ि ृथलिाचक तक्रर्ातििेषणें ज्ञानेश्वरींि आहे ि.

३५. ज
ज (जो, जी, जें) हें सियनाम ि-प्रमाणें हु बेहुब चालिें.
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३६. क (अपभ्रंि)
[हें ि र्ापुढील दोन सियनामे राजिाडे अपभ्रंिािील समजिाि.]

(१) नपुस
ं ककलग
एकिचन

प्र. :– केँ

ति. :– केँ

िप. :– केँ, केधि, केति
च. :– काँ
ष. :– काँ

स. :– कै, कइँ, कतहॅ, कहीँ, केधह
चान्ि :– कैँ च, केँ हाच

(१) अनेकिचन नाहीं; ि स्त्रीकलग ि पुकल्लग तह नाहीं.

३७. किि (अपभ्रंि)
(१) ह्ा िब्दाचीं किण, कव्हण, कोण, कोण्ह, कोण्ही, कोणी अिीं रूपें सांपडिाि. पैकीं

िेिटल्र्ा दोन खेरीज करून बाकीच्र्ांचीं रूपें पुकल्लगी अकारान्ि, स्त्रीकलगी ईकारान्ि ि नपुंसककलगी
एँकारान्ि िब्दांप्रमाणें होिाि.

कोण्ही ि कोणी ह्ांचीं प्रथमेच्र्ा एकिचनाचीं तिन्हीं कलगी रूपें कोण्ही, कोण्हीँ, कोत्ण्ह, कोत्ण्हँ,

कोणी, कोणीँ कोतण, कोधण अिीं होिाि. ह्ांना बाकीचीं रूपें नाहींि.

३८. काह (अपभ्रंि)
(१) (चिुथी एकिचन) काह्ा, (षष्ी एकिचन) काहा, (सप्िमी एकिचन) काधह, (चान्ि)

काहाच, एिढींच रूपें ज्ञानेश्वरींि सांपडिाि.

(२) काहीँ, काधह, काँधह, काँहीँ, काइ, काई, काँइ, काँई, कातर्, कार्े, कार्. हा िब्द केिळ

ककिा प्रश्नाथयक तििेषण आहे . हा तिन्ही कलगांना सिय तिभक्िींि सिय िचनीं लागिो. हा अव्र्र् नाहीं,
कारण तििेषणांप्रमाणें नामांना हा लागिो. हा िब्द अपभ्रंिांिील काइ-पासून तनघाला आहे .
(३) काइ एक, काधह एक, काइ र्ेक, काँइ र्ेक असा तह जोड होिो.
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३९. एक, इत्याणि
(१) पुझल्लग
एक, अनेक, अनेग, आतणक, आन, आनान, एकैक, अमुक, बहु िेक, ह्ांचीं पुकल्लगीं प्रथमे च्र्ा

एकिचनीं अकारान्ि ककिा एकारान्ि रूपें होिाि. जसें, एक-एके, इ. इ. प्रथमे च्र्ा एकिचनीं अकारान्ि
ककिा उकारान्ि रूपें होिाि. जसें, एक-एकु. बाकीं रूपें अकारान्ि पुकल्लगाप्रमाणें.
(२) स्त्रीझलग
एकातद िब्दांचीं स्त्रीकलगी अंगें एतक इत्र्ातद इकारान्ि होिाि. हे िब्द इकारान्ि स्त्रीकलगी

िब्दांप्रमाणें चालिाि.

(३) नपुंसकझलग
एकातद िब्द अकारान्ि नपुंसककलगी िब्दांप्रमाणें चालिाि.

४०. एर, सिग, सकल
पुझल्लग
एकिचन

अनेकिचन

प्र. :– एर, एरू, एरु

एर, एरै

सिय

सिय, सिै

सकल, सकलु

सकल. सकलै

एरएर

एरएरै

बाकी रूपें अकारान्ि पुकल्लगी िब्दांच्र्ाप्रमाणें.
(१) ‘एर’चें स्त्रीकलग एतर.
एकिचन

अनेकिचन

प्र. :– एतर, एरी

एरी

(२) सिय, सकल, हे िब्द तिन्हीं कलगीं सारखे चालिाि.
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४१. ऐस, कैस, जैस, तैस, इतक, इ.
(१) ऐस, ऐसैस, एिढ, एिुल, एिुक, एउि, एसण

(२) काइस, कैस, कैसैस, केिढ, केिुलं, केिुक, केउि, केसण, तकउि
(३) जैस, जैसैस, जेिढ, जेिुल, जेिुक, जेउि, जेसण, तजउि
(४) िैस, िैसैस, िे िढ, िे िुल, िेिुक, िे उि, िे सण, तिउि
(५) इिढ, इिुल, इिुक, इउि, इसण, इउल

ह्ा पांच िगांिील िब्दांचीं रूपें पुकल्लगी आकारान्ि, स्त्रीकलगी ईकारान्ि ि नपुंसककलगी एँकारान्ि

िब्दांच्र्ा प्रमाणें होिाि. जसें, ऐसा, ऐसी, ऐसें इ. इ. इ.
(अ)

(आ)

संृकपि

अपभ्रंि

मराठी

ईदृि

अइस

इस*

कीदृि

कइस

कैस, काइस

िादृि

िइस

िैस

र्ादृि

जइस

जैस

एिादृि

एआइस

ऐस, एस

अन्र्ादृि

अण्णातरस (म.)

अनाइस (अनार्ासें),

अण्णाइस

अनातरस

सदृि

सतरस

सतरस

सदृक्ष

सतरख

सातरख

एत्तुल

एिुल

* इत्तुल

इिुल

जेत्तुल

जेिुल

िे त्तुल

िे िुल

केत्तुल

केिुल

एतत्तअ

एिी-ति

इतत्तअ

इति-िी

िे तत्तक

िे िी-ति

जेतत्तअ

जेिी-ति

केतत्तअ

केिी-ति

िियमान मराठी
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एति + क = एतिक = एिुक (इ-चा उ होऊन)

इतत्त + क = इतिक = इिुक (इ-चा उ होऊन) = इिक

िे तत्त + क = िे तिक = िे िुक (इ-चा उ होऊन) = तििक

जेतत्तक + = जेतिक = जेिुक (इ-चा उ होऊन) = तजिक

केतत्त + क = केतिक = केिुक (इ-चा उ होऊन) = तकिक
एस + ण = एसण

िे स + ण = िे सण

जेस + ण = जेसण

केस + ण = केसण
(इ)

(उ)

संृकपि

अपभ्रंि

मराठी

इर्त्

एिड

इिढ, इिल (ड = ल)

एिाित्

एआिड

एिढ, एिल

िाित्

िे िड

िे िढ, तििल

र्ाित्

जेिड

जेिढ, तजिल

तकर्त्

केिड

केिढ, तकिल

इिुल = इउल = इिल (‘िु’ चा उ होऊन)
केिुक = केउअ = केउि (‘अ’ चा लोप ि ‘ि’ चें आतधक्र्)

(ऊ)

ल प्रत्र्र् लागून.
एिढाल, इिुलाल, इ. इ

४२. जेती, तेती, केती, एती
(१) जेिी, िेिी, केिी, एिी हीं सियनामें ईकारान्ि पुकल्लग ि स्त्रीकलग ह्ांसारखीं आतण ईकारान्ि

नपुंसक िब्दांसारखीं चालिाि.

४३. संख्यािाचक
एक:–

पु. प्र. ए.

एकु-एक;

अनेक॰

एक-एके

स्त्री. प्र. ए.

एतक-की;

अनेक॰

एकी

न. प्र. ए.

एक-एकु;

अनेक॰

एक-एकेँ

नकार :– अनेक-अनेग (पु.)
अनेकी-अनेगी (स्त्री.)
अनेक-अनेग (न.)

अनु क्रमणिका

णद्व :–
पुझल्लग एकिचन
प्र. ति. :– दोतन, दोन्ही, दोनी, दोन्हीँ, दोघै
िप. च. ष. स. :– दोँ, दोधह, दोहीँ, दोहोँ
चान्ि :– दोहीँ च

संृकपि

महाराष्ट्री

मराठी

िौ

दोत्ण्ण

दोतन

िौ

बेत्ण्ण, तबत्ण्ण

बीणी

िे

बे

बे

तिगुण

दु उण

दू ण

तिधाकार

दोधार

दोधार (री तनिडु ं ग, िरिार)

िप.

:– िाभ्र्ां

दोकह

दोकह-हीँ

पं.

:–िाभ्र्ां

दोसुंिो

दोहीँ हु तन

ष.

:–िर्ोः

दोण्हं

दोहीँ, दोहोँ

प्र. ति :–

णि:– महाराष्ट्री

मराठी

प्र. :– तित्ण्ण

तिनी. तिन्ही, तिन्हीँ, िीघ, िीघै

िप. :– तिकह

तिधह-हीँ

ष. :– तिण्हं

तिधह-हीँ

चान्ि :– —

तिधह च

चतुर्

:– महाराष्ट्री

अपभ्रंि

मराठी

प्र.

:– चत्तातर

चातर

च्र्ारी, चौघ, च्र्ाऱ्ही

ति.

:– चउओ

—

चौ

िप.

:– चउकह

—

चौधह-हीँ

ष.

:– चउण्हं

—

चौहोँ, चौँ, चहू ँ

चान्ि

:– —

—

चौहीँ च

पंचन्

:– महाराष्ट्री

अपभ्रंि

मराठी

प्र.

:– पंच

—

पाँचै

िप.

:– पंचधह

पंचधह

पांचीँ
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ष.

:– पंचण्हं

पंचहँ

पांचीँ

षष्

:– महाराष्ट्री

अपभ्रंि

मराठी

प्र.

:– छा

छह

सा, साहै, साहीँ

िप.

:– छकह

—

साधह

ष.

:– छण्हं

—

साहीँ, साहाँ

चान्ि

:– —

—

साहीँ च, साहाँच

सप्िन्

:– महाराष्ट्री

मराठी

प्र.

:– सत्त

साि, सािै, सािें (न.)

िप.

:– सत्तधह

सािीँ

ष.

:– सत्तण्हं

सािाँ

चान्ि

:– —

सािाँच

अष्टन्

:– महाराष्ट्री

मराठी

प्र.

:– अट्टठ

आठ, आठै

िप.

:– अट्टठधह

आकठ-ठीँ

ष.

:– अट्टठण्हं

आठाँ

चान्ि

:– —

आठाँच

निन्

महाराष्ट्री

मराठी

प्र.

:– नि

नौ, नि, निै

िप.

:– निकह

निीँ

ष.

:–निण्हं

निाँ

ििन्

महाराष्ट्री

मराठी

प्र.

:– दह

दाहा, दाही

िप.

:– दहकह

दाहीँ

ष.

:–दहण्हं

दाहाँ

महाराष्ट्री

अपभ्रंि

मराठी

११

एआरह

एग्गारह

अकरा

१२

बारह

बारह

बारा

१३

िे रह

िे रह

िे रा

१४

चोद्दह

चउद्दह

चौदा
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१५

*पण्णरह

पण्णरह

पन्हरा

१६

सोळह

सोळा

सोला

१७

*सत्तरह

*सत्तरह

सिरा

१८

—

अट्टठरह

अठरा

१९

—

एगूणकिसा

एकूणतिस

२०

—

िीसइ

िीस, तिसा (अतिष्ट)

२१

एक्किीसं

—

एकिीस

२२

बािीसं

—

बािीस

२३

िे िीसं

—

िे िीस

२४

चउव्िीसं

—

चोिीस

२५

पणिीसं

—

पंचिीस

३०

िीसं

—

िीस

३२

बत्तीसं

—

बत्तीस

महाराष्ट्री

अपभ्रंि

३५ पणिींस

मराठी
पसिीस

४० चालींस

चाली

॰चाळ, चाळी, चाळीस
(िियमान मराठी)

५० पण्णासं, पण्णासा,

पन्नास

पव्णा, ॰पण्णं, ॰िण्णं
५१ एकिण्णं

एकािन

५३ िे पण्णं

त्ेपन्न

६० सकटठ

सातठ-ठ

६१ एकसकटठ

एकसट

७० सत्तकर, ॰हत्तकर

सत्तर, ॰हत्तर

८० असीइं

ऐसी

९० नउई

नव्िद (निदि, निदह) ॰नि

१००

१. सअ

एकस, िंभर (स+भर)

२. सआइँ

दोतन सेँ = दोनिें

१००० सहृस

सहस्त्र [‘हजार’ हें संख्र्ातििेषण िाृितिक फारसी; पण
राजिाड्ांनीं िें सं. सहस्त्र-पासून व्र्ु त्पातदलें आहे . (ज्ञा.
अ. ९, ओ. ५८, पप. ४२.)]

१००००० सिसहृस

सेँ सहस्त्र, लक्ष, लाख
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१००००००० कोडी

कोडी

४४. क्रमिाचक
महाराष्ट्री

अपभ्रंि

मराठी

पढतमल्ल

पतहल

पतहल, एकसर

तबइज्ज

}

* दोसर
िइअ
* िे सर
तिइज्ज

—

}

तिइज्ज

{

बीज

{

िीज

दु सर
तिसर

चउत्थ

चउत्थ

चौथ

पंचम

—

पाँचि

छट्टठ * षषम

—

साि, साहाि

सत्तम

सत्तम

सािि

अट्टठम

अट्टठम

आठि

दसम

दहम

दहाि

एक्कारसम

—

अकराि
िंभराि
सहस्त्राि

[‘सहस्त्राि’

पासून

पुढील

क्रमिाचके

काल्पतनक आहे ि.]

लक्षाि
कोतडर्ाि
कोयाि

}

*िियमानकालीन मराठी

४५. अंििाचक

¼

संृकपि

महाराष्ट्री

मराठी

पाद

पाअ

पाि, पािक (कपत्िा) [‘पािक’ इ. मापिाचक िब्द ि ‘पािकी’
इ. पाढे िाचक िब्द र्ांिील ‘क’ प्रत्र्र् राजिाडे सं. कपत्िा-पासून
व्र्ुत्पातदिाि.]
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½

अधय

अड्ढ

आड, आडक (तनमक) (कपत्िा)

साधय

साड्ढ

साड, साडे ॰

¾

पादोन

पाअउण

पाऊण, पाऊणक (कपत्िा)

१¼

सपाद

सिाअ

सिा, सिाक (कपत्िा)

१½

द्व्र्धय

तदिड्ढ

दीड, तदडाि (क्रमिाचक), तदडक (कपत्िा)

२½

अधयिपिीर्

अड्ढाइज्ज

अडीच, अतडचाि, अतडचक (कपत्िा)

३½

अधयचिुथय

अद्धुट्टठ

आउट, औट, औटाि, औटक (कपत्िा)

५½ [मूळ प्रिीि ४½

साधयपंच

साड्ढपंच

साडपाँच, साडे पाँच

एकाधय

एक्काद्ध

एकाध (धा), एखाद (दा) ि. म. [िियमानकालीन मराठी.]

—

—

दीडसेँ

असे छापण्र्ाि मुद्रणदोष
आहे .]

१५०

४६. (१) (संकीिग संख्यािाचकें)
संृकपि

महाराष्ट्री

मराठी

—

एक्किारं

एकिार

—

एकिेलं

एकोल

एकदा

—

तिकपत्िा, तिक

एकदा

दु क्खु त्तो, दु क्कं

दु क, दु कय (रेफ उसना)

(अधयमागधी)
तत्कपत्िा, तत्क

तिक्खुत्तो, िक्कं

तिक, तिकय

(अधयमागधी)
बहु कपत्िा

बहु हुत्तं

बहू ि

चिुष्ट्क

चउक्क

चौक

(२)

[हा ‘उजळणी’ िरील संपूणय पतरच्छे द उघडच ज्ञानेश्वरी-बाह् आहे .]

(फारसी)

उजळणी (उज्जिलतनका) = परिाचा

एकः तिकपत्िा िौ

= एके दु कय दोन

एकः तत्कपत्िा त्र्ः. त्ीतण

=एके तिकय िीन

एकः तिगुणः िौ

=एके दू णे दोन

एकः तत्गुणः त्ीतण

= एके तिणे िीन

एकः एकेन (गुतणिः) एकः

=एक एकेँ एक
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दि एकेन दि

= दहा एकेँ दहा

दि पंचतभः (गुतणिः) पंचाित्

= दहा पाँचीँ पन्नास

दि नितभः नितिः

=दहा नव्िेँ नव्िद

दि दितभः ििं

= दहा दाहीँ िंभर

ििं ििातन दिसहस्त्रं

= िंभर िंभर दहा हजार (‘हजार’ फारसी)

(३) संृकपि ित्सम रूपें तह ज्ञानेश्वरींि सांपडिाि;

जसें :– िि, एकादि, प्रथम, षोडस, इ. इ.

४७. आत्मन्
आत्मन् िब्दाचें महाराष्ट्रींि अप्प ि अप्पण असे दोन अपभ्रंि होिाि. त्र्ांिरून मराठींि आप ि

आपण असे अपभ्रंि आहे ि.

पुकल्लग
एकिचन

अनेकिचन

प्र. :– आपु, आपण

आप, आपण

िप. :– आपेँ , आपणेँ

आपीँ, आपणीँ

च. :– आपा, आपणा

आपाँ, आपणाँ

स. :– आधप, आपधण

आपीँ, आपणीँ

चान्ि :– आपाच, आपणाच

आपांच, आपणांच
स्त्रीकलग

प्र. :– आतप, आपी, आपणी, आपतण

आपी, आपणी
नपुंसककलग

प्र. :– आपेँ , आपणेँ

आपीँ, आपणीँ

िप. :– आपेन, आपेँ , आपणेन, आपणेँ

आपीँ, आपणीँ

स. :– आपाँ, आपणेर्ाँ, आपणाँ

आपाँ, आपणाँ
(भाििाचक) आपणपेँ

प्र. :– आपणपेँ

आपणपीँ

स. :– आपणपाँ

आपणपाँ

चान्ि :– आपणपेर्ाच

आपणपेर्ाँच
(आिपतत्तिाचक)
आपाप-पी-पेँ
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आपैसा-सी-सेँ
आपुल
आपुला-ली-लेँ

४८. णििेषिणििेष्ट्यणिभव्तत
(१) तििेष्ट्र्ाची जी तिभत्क्ि िी च तििेषणाची असिे.

[उदाहरणाथय, ‘उदारे प्रतसद्धे ’ (१२·१); ‘पातणलगें हंस’ें

(६·१७७); ‘माह्ेरें श्रीमंिे’ (९·३); इत्र्ातद. र्ा तििेषणांना राजिाड्ांनी ‘तििेष्ट्र्तनयान तििेषणें’ म्हटले आहे.]

अपभ्रंि ह्ांचें च अनु करण मराठी करिे .

संृकपि, महाराष्ट्री ि

(२) क्वतचत् तििेषण अतिभत्क्िक राहिें; जसें,
(अ) िाम चरणीँ (सप्िमी एकिचन)
(आ) मांट झाडी (प्रथमा एकिचन)

(इ) एरी कडे (चिुथी एकिचन स्त्रीकलग)

(ई) किणी कडे (चिुथी एकिचन स्त्रीकलग)
(उ) परम गिी (प्रथमा एकिचन)

(ऊ) मत्र्य लोक (चिुथी एकिचन)

(ऋ) जांि क्षणीं (सप्िमी एकिचन)

४९. िचन
एकिचनाचे ि अनेकिचनाचे प्रत्र्र् ज्ञानेश्वरी मराठींि प्रार्ः अपभ्रंििारा ि क्वतचत् महाराष्ट्रीिारा

आले आहे ि, हें मागील िपतिलािरून ृपष्ट आहे . आकारान्ि पुकल्लगी िब्द महाराष्ट्रींि ि अपभ्रंिांि
नाहींि. सबब मराठीनें एित् ि इदम् ह्ा सियनामांपासून तनघाले ल्र्ा ए ि अ ह्ा सियनामांच्र्ा रूपांची मदि

प्रत्र्र्ाथय घेिली आहे . ही गोष्ट होन्लय ि बीम्स र्ांना माहीि नव्हिी. त्र्ांना ‘घोडा’ र्ा आकारान्ि िब्दाचें
अनेकिचन जें ‘घोडे ’ ह्मणून होिें, त्र्ांिील ‘ए’ कसा आला िें कळे ना. होन्लय म्हणिो,

“There can be no doubt, that these so called nom-plur-forms are elliptic phrases,

[Elliptic phrase ककिा Ellipsis म्हणजे “The omission of a word or words considered essential for grammatical completeness, but

not for the conveyance of the intended meaning.” (व्र्ाकरणदृष्ट्या आिश्र्क, पण अथयदृष्ट्या अनािश्र्क अिा एक िा अनेक िब्दांचा
लोप.) (Pai and Gaynor: A Dictionary of Linguistics.)]

which must be filled up by supplying some collective

noun like लोक, गन,” (Hoernle : Grammar, p. 243)

अपभ्रंिांि ‘घोडअहे गणु’ असें षष्ीचें एकिचन (अनेकिचन?) होिें, त्र्ािरून प्रथमेचें अनेकिचन

‘घोडे ’ झालें , असें िो ह्मणिो (Hoernle: Grammar, p. 214). परंिु, हें सिय गप्पाष्टक आहे , हें सांगािर्ास
नको. बीम्सचा तह प्रकार होन्लय सारखा च झाला आहे.

[बीम्सने नामांच्र्ा अनेकिचनी रूपांची चचा केली आहे. िी करिांना

त्र्ाने (१) Uniform ि (२) Multiform असे दोन प्रकार कत्ल्पले असून पतहल्र्ाि कहदी, पंजाबी, गुजराथी ि बंगाली आतण दु सऱ्र्ाि मराठी ि कसधी

र्ा भाषांचा समािेि केला आहे . परंिु बीम्सने होन्लय प्रमाणे र्ा अनेकिचनी रूपांना ‘elliptic phrases’ असें कोठें ही म्हटले ले नाही. (Comp. Grm.
Of MAL, 2. 198-209).]
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५०. सामान्यरूप (नामांचें)
ििंमान मराठींि ज्र्ाला सामान्र्रूप ह्मणिाि िें ज्ञानेश्वरी-मराठींिील तिभत्क्िरूपांिरून आले लें

आहे , होन्लय ह्मणिो त्र्ाप्रमाणें इिर गौड भाषांिून िाटे ल िे व्हां, िाटे ल िसें घेिले लें नाहीं. िियमान मराठींि

अकारान्ि पुकल्लगी िब्दांचें सामान्र् रूप ज्ञानेश्वरी-मराठींिील तिभत्क्िरूपांिरून कसें तनघालें िें मागें

सांतगिलें आहे . बाकीच्र्ा प्रकारांचा र्ेथें तनदे ि करिों. िपिीर्ेच्र्ा ‘नीं’ ि ‘नें’ प्रत्र्र्ांची प्रतक्रर्ा ि ित्पूिी
होणारे इिर तिभत्क्िसामान्र्रूपसम िब्दांचें सामान्र्रूप र्ांची मोड अकारान्ि िब्दांच्र्ा िपिीर्ेच्र्ा
रूपाप्रमाणें च आहे .

पुझल्लग
ज्ञानेश्वरी रूप
आकारान्ि:- डोले र्ा–र्ाँ

एकनाथी रूप

िियमान मराठींिील सामान्र्रूप

डोलर्ा–र्ाँ

डोळर्ा, डोळर्ाँ

इ :– हतर–री;–रीँ –धर

हरी–रीँ

हरी, हरीँ

ई :– तििेतकर्ा–र्ाँ

तििेतकर्ा–र्ाँ

तििेक्र्ा, तििेक्र्ाँ

उ :– गुरु–रू–रुँ–रूँ

गुरू–
ँ रूँ

गुरू, गुरूँ

ऊ :– बहू , बहु धि

बहू , बहु धि

बहू –बहु िा–बव्हा–बहिा;
बहू ँ–बहु िाँ–बव्हाँ–बहिाँ

नपुंसकझलग
अकारान्ि:– पुकल्लगाप्रमाणें
इ–इँ :– पातणर्ा–र्ाँ

पातणर्ा–र्ाँ

पाण्र्ा–ण्र्ाँ

उँ :– गोरुिा–िाँ

गोरुिा–िाँ

गुरा–राँ

कुंकुिा–िाँ

कुंकुिा–िाँ

कुंक्वा–क्वाँ
कुंका–काँ

एँ :– तदसणेर्ा–र्ाँ

तदसणेर्ा–र्ाँ

तदसण्र्ा–ण्र्ाँ

आले र्ा–र्ाँ

आलर्ा–र्ाँ

आलर्ा–ल्र्ाँ

आतलर्ा–र्ाँ
स्त्रीझलग
आ :– माला–ले , मालाँ

माले –लाँ

माले –लाँ
सासे–सासाँ

इ:– बुतद्ध–द्धी, बुद्धीँ

बुद्धी–द्धीँ

बुद्धी–बुद्धीँ

ई:– दे िकी–तकर्ा,

दे िकी–तकर्ा,

दे िकी–दे िक्र्ाँ

दे ितकर्ाँ

दे ितकर्ाँ

मुंगी–मुंग्र्ाँ
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स्त्री–तस्त्रर्ाँ
तस्त्रर्े–तस्त्रर्ाँ
उ:– धे नू–नूँ

धे नू–नूँ

धे नू–नूँ, सासू–सासूँ

ऊ:–बहू –बहू ि–
े बहु िा

—

बहु ि–
े िाँ

बहू ँ–बहू धि–बहु िाँ

—

सासुि–
े सासुिाँ

(अ) िियमान मराठी अकारान्ि स्त्रीकलगी िब्द आकारान्ि ककिा इकारान्ि िब्दांपासून तनघाले

असल्र्ास, (त्र्ांची) आकारान्ि ककिा ईकारान्ि स्त्रीकलगी िब्दांच्र्ाप्रमाणें सामान्र्रूपें होिाि:—
कींि (कपपा) :– तकिे–िाँ

मठ (मुतष्ट) :– मुठी–मुठीँ

(आ) हळद िगैरे िब्द आकारान्ि ककिा इकारान्ि चालिाि. (कलम २४).
हळद (हलद्दा, हलद्दी) :– हळदे –दाँ; हळदी–दीँ
फांक (फक्की, फतक्कका) :– फाके–काँ; फाकी–कीँ

डाळ (तिदला, तिदला [पुनरुक्िी अनािश्र्क. कदातचि हा िब्द ‘तिदली’ असा असेल. िसें असल्र्ास मुद्रणदोष.]) :–

डाळे –ळाँ; डाळी–ळीँ

(इ) तकत्र्ेक स्त्रीकलगी िब्द इकारान्ि ककिा ईकारान्ि आतण उकारान्ि ककिा ऊकारान्ि

असल्र्ामुळें, दोन्हींप्रमाणें चालिाि:–
सासु:– सासू–सूँ

सासू:– सासिे–सासिाँ
सासा:– सासे–सासाँ
तस्त्र:– स्त्री–स्त्रीँ

स्त्री:– तस्त्रर्े–र्ाँ

५१. सिगनामांचें सामान्यरूप
ज्ञानेश्वरी
अ, इ :– इर्ा, र्र्ा, र्ा,

एकनाथी
र्ा, इर्ा

िियमान मराठी
र्ा (पु. न.), इ (स्त्री)

इर्े, र्े, इ. इ.
इर्ाँ, र्र्ाँ, र्ाँ, इ. इ र्ाँ, इर्ाँ

र्ाँ (पु. स्त्री. न.)

ए :– एआ, एर्ा;

र्ा, एर्ा

ह्ा (पु. न.), तह (स्त्री.)

एऑ, एर्ाँ

र्ाँ, एर्ाँ

ह्ाँ (पु. स्त्री. न.)

ि :– िे र्ा, तिर्े, तिर्ा

िर्ा, िर्े

त्र्ा (पु. न.), ति (स्त्री.)

िे र्ाँ, तिर्ाँ, इ. इ.

िर्ाँ, तिर्ाँ

त्र्ाँ (पु. स्त्री. न)

अनु क्रमणिका

जैस :– जैसेन, जैसेर्ा, इ. इ.

जैसर्ा, जैतसर्ा

जिा, जश्र्ा

जैसेर्ाँ, जैतसर्ाँ, इ.

जैसर्ाँ, जैतसर्ाँ

जिाँ, जश्र्ाँ

र्ाचप्रमाणें अिा, ििा, किा इ. इ. इ.
सारांि, िियमान मराठींिील सामान्र्रूप ज्ञानेश्वरी मराठींिील तिभत्क्िरूपांिरून तनपजलें आहे .

भाषेचा एकतिधिे कडे कल आहे .

५२. अने किचनाचा अनु नाणसक
अनेकिचनाचा अनु नातसक ज्ञानेश्वरकालीं होिा. िक ११२८ िील चांगदे िाच्र्ा पाटण र्ेथील

तिलाले खांि िो आहे . त्र्ािरून, हा अनु नातसक फारसीचा संसगय होण्र्ाच्र्ा पूिी मराठींि आला. अथात्,
संृकपिांिील षष्ीच्र्ा ि तििीर्ेच्र्ा आन्–पासून र्ाची उत्पतत्त आहे र्ांि संिर् नाहीं.

५३. झलग
ज्ञानेश्वरींि खालील िब्दांचीं कलगें महाराष्ट्रींिल्र्ाप्रमाणें होिाि, संृकपिांिल्र्ाप्रमाणें होि नाहींि.
संृकपि

महाराष्ट्री

ज्ञानेश्वरी

िियमान मराठी

प्रािपष् (स्त्री.)

पाउस (पु.)

पाऊस (पु.)

—

िरत् (स्त्री.)

सरअ (पु.)

सरा (पु.)
सराई (स्त्री.)

जन्मन् (न.)

जम्म (पु.)

जन्म (न.)

जन्म (पु.)

तिरस् (न.)

तिर (पु.)

तिर (न.)

तिर (पु. न.)

नर्न (न.)

णअण (पु.)

—

नर्न (पु.)

दे ह (पु.)

—

दे ह (न.)

—

गतरमन् (पु.)

गतरमा (स्त्री.)

गतरमा (स्त्री.)

—

गतरिँ
मतहमन् (पु.)

मतहमा (स्त्री.)

मतहमा (स्त्री.)

मतहमा (स्त्री.)

अंजतल (पु.)

अंजली (स्त्री.)

अंजतल (स्त्री.)

अंजुळी (स्त्री.)

चौर्य (न.)

चोतरआ (स्त्री)

चोरी (स्त्री.)

तनतध (पु.)

तनतध (स्त्री. पु.)

तनतध (स्त्री. पु.)

ग्रंतथ (पु.)

गंठी (स्त्री.)

गांतठ (स्त्री.)

बाहु (पु.)

बाहा (स्त्री.)

बाहा (स्त्री.)
आतद (स्त्री.)
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दु गय (न.)
ृनेह (न.)
िृिु (स्त्री.)
रोमा (स्त्री.)
बली (स्त्री.)
राजत्िं (न.), रातणमा (स्त्री.), रातणि (स्त्री.) इ. इ. इ.

ह्ा तह बाबींि मराठीचा ृिभाि महाराष्ट्री ि अपभ्रंि र्ांच्र्ाप्रमाणें आहे .
षष्ठमाव्न्हक समाप्त

अनु क्रमणिका

सप्तमाव्न्हक
णक्रयाणिभव्ततप्रत्ययेणतहास
५४. कतगणर स्िाथे
ितगमाने लट्
परस्मैपिं अणनट्

उत्तमपुरुष
मध्र्मपुरुष
प्रथमापुरुष

महाराष्ट्री

अपभ्रंि

मराठी

१. हसातम

हसउँ

हसेँ , हसोँ

२. हसामो–मु

हसहु ँ

हसोँ, हसूँ

३. हसतस

हसतस–तह

हसतस

४. हसह

हसहु

हसा

५. हसइ

हसइ

हसे

६. हसंति

हसधह

हसति

परस्मैपिं अणनट्
१ :–जाणेँ , लाजेँ, नाचरेँ (नाचेँ ?), तभर्ेँ , पाहेँ , जु झेँ, बोलेँ , नेधेँ, ह्मणोँ, दे खोँ
२ :–जाणोँ, नेणोँ, पूसोँ, पाहोँ, बोलोँ, नेघोँ.

३ :–जाणतस, सांघतस, पितस, नोलखतस, पतरर्सतस, सूंतस, देँ तस, घेँ तस, होँ तस.
४ :–जाणा, सांघा. बोला.

५ :–दे खे, ह्मणे, पडे , पिे, चढे , नेणे, दीसे, पािे, रुपे, हसै, तसिै, दे , घे, दे इँ घेई, ह्मणो.

६ :–फूटति, भेटति, लगति, तमरिति, पिति, ठाकति, पींतथ, जींतथ, िराति, आहाति, नेँ घति,

िीकेति, नव्हाति, साहाति. ठाँति, आतथ, ह्मणतथ, दीसतथ, िींतथ, लाहाँकि, करँति, होँ ति.
तकत्र्ेक एकाक्षरी धािू प्रथमपुरुषीं अनेकिचनीं ति बिल तथ घेिाि.

तकत्र्ेक धािू प्रथमपुरुषीं अनेकिचनीं उपान्त्र् अ चा आ ककिा ए करिाि.
तकत्र्ेक धािू प्रथमपुरुषीं एकिचनीं ऐ हा अन्त्र् ृिर ए बिल घेिाि.

तकत्र्ेक धािू प्रथमपुरुषीं अनेकिचनीं उपान्त्र् अ ककिा आ िर अनुनातसक ठे ििाि. हा अनुनातसक

संृकपिांिील अनु ृिाराचा िंिज आहे .

एकाक्षरी धातू
पी :– १ तपए, २. तपओँ, ३. पीतस, ४. तपर्ा, ५. पीए. ६. पींति–तथ

अनु क्रमणिका

पा :– १ पाए, २. पािोँ, ३. पातस, ४. पा, ५. पाए, ६. पांति–तथ

ए :– १ एई, ए, ऐँ. २. एिोँ, ३. एतस, ४. एर्ा, ५. एई, ए, ६. एंति–तथ, र्ंति.

न + ए :– १ नैए–
ँ र्ेँ , नएँ. २. नैएिोँ, ३. नैर्ेतस, ४. नैर्ा, ५. नैए, नर्े, नैर्े, नए, ६. नैर्तं ि,

नएंति, नर्ंति

न + दे :– १ नेंदी, २. नेंदों, ३. नेंतदतस, ४. नेदा, ५. नेंदी, ६. नेंतदति.

जे धािू प्रथमपुरुषाच्र्ा अनेकिचनीं प्रत्र्र्ापूिी इडागम घेिाि, त्र्ांना र्ेथें सेट ह्मटलें आहे ; जसें

:–कतरति.

जे इडागम घेि नाहींि िे अतनट; जसें :–हसति.

जे तिकल्पानें इडागम घेिाि िे िेट; जसें :–मानति, मातनति.
लट्टमध्र्ें मराठीनें अपभ्रंिाला सोडू न महाराष्ट्रींचें जाृि अनु करण केलें आहे . तलङ, लोट ि लङ

मध्र्ें तह महाराष्ट्रीचें च मराठीनें अनुकरण केले लें आढळिें. ह्ाचा अथय इिका च कीं हे मचंद्र ज्र्ा अपभ्रंिाचें

व्र्ाकरण दे िो त्र्ाहू न तनराळा अपभ्रंि महाराष्ट्रांि होिा. त्र्ा तनराळ्र्ा अपभ्रंिापासून ज्ञानेश्वरी मराठी

तनष्ट्पन्न झाली आहे . हा तनराळा अपभ्रंि महाराष्ट्रीहू न इिका थोडा तभन्न असािा कीं त्र्ाला अपभ्रंि असें तभन्न
नामातभधान तह िोभि नाहीं. ही टीका कपदन्िांना तह लागिे . सारांि, एकंदर पुरािा पहािां, ज्ञानेश्वरी

मराठी ककतचत् उच्चारांि फेरबदल झाले ल्र्ा अपभ्रंिापासून तनघाली आहे , हे मचंद्राच्र्ा अपभ्रंिापासून
तनघाले ली नाहीं, असें तिधान करण्र्ाकडे प्रिपतत्त होिे .

िियमान मराठींि हा लट कतििेंि र्ेिो; बोलण्र्ांि क्वतचत् र्ेिो.
ृिाथे, कमयतण, भािे, प्रर्ोजक ि सन्नन्ि हे सिय धािुसंज्ञक आहे ि, ि ह्ांना लडातद होिाि. िे व्हां

धािूंची तसतद्ध प्रथम दे ऊन नंिर लकार तदले पातहजेि. पंरिु, र्ेथें प्रथम ृिाथे लकार तदले आहे ि ि नंिर
कमयतण, भािे, प्रर्ोजक ि सन्नन्ि धािूंची तसतद्ध किी होिे िी सांतगिली आहे .
परस्मैपिं सेट्

उ. पु.
म. पु.
प्र. पु.

महाराष्ट्री

अपभ्रंि

मराठी

१. कतरतम, करे तम

कतरतम, करउँ

करीँ

२. करे मो

करहु ँ

करूँ

३. करे तस

—

कतरतस

४. करे ह

—

करा

५. करे इ

—

करी

६. करें ति

—

कतरति

परस्मैपिं सेट्
१ :– मानीँ, गीलीँ, स्त्रजीँ, धरीँ, संहारीँ
२ :– मानूँ, गीलूँ , स्त्रजू,ँ धरूँ, संहारूँ
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३ :– मतितस, संतडतस, तिचातरतस, मतनतस, कचतितस

५ :– दािी, उठी, घाली, नेंदी, अपीं, त्र्जी, फेडी, ग्रासी

६ :– तलतहति, सेतिति, आप्लतिति, तनितडति, रुणझुतणति, सुचीति, करीति
आत्मने पिं अणनट्
महाराष्ट्री

मराठी

१. मण्णे, मणे (मन्र्े)

मणे, ह्मणे

५. लग्गए, अंदालए, तझज्जए, तखज्जए (क्षीर्िे )

लगे, लागे, अंदोले , तझजे, तखजे

६. गज्जंिे, िोभंिे, िाजंिे, र्ुध्र्न्िे

गाजिे , िोभिे, िाजिे , जु झिे

[माहाराष्ट्री प्राकपिाि

‘र्ुध्र्न्िे’ असें ित्सम रूप न राहिां िे ‘जुज्झन्िे’ असें होईल.]

“तिर्ें मुकुटीं कुसुमें सुगध
ं ें । िोभते भलीं (अ. १ ला) ।। [इिर प्रिींिून ‘िोभिीं’ असा पाठ आहे .]
सेट ि अतनट र्ा दोन्ही िगाि सकमयक ि अकमयक धािू र्ेिाि. आत्मनेपदाचीं कांहीं रूपें

ज्ञानेश्वराच्र्ा कालीं होिीं.

[ज्ञानेश्वरींिील आत्मनेपदाचीं रूपें हा मिभेदांचा तिषर् असून त्र्ाची चचा प्रृिुि आिपत्तीच्र्ा प्रृिािनेि केली

आहे .]

५५. णिणधणलङ
[मराठींि तितधतलङ नाहीं. िर ‘इजे’ प्रत्र्र्ानें जीं कमयतण रूपें होिाि, त्र्ांनाच तिध्र्थय प्राप्ि होिो. म्हणजे, रूप कमयणीचें ि अथय तिधीचा असें
मानािें लागिें. प्राकपिांिही तिध्र्थी रूपांचा पार्ा ‘ज्ज’ प्रत्र्र्ान्ि कमयतणच आहे . (पहा : भांडारकर: WPL, पप. २१५-२१६).]

संृकपि

महाराष्ट्री

अपभ्रंि

मराठी

१ नमे र्ं

णमे ज्जा–ज्ज,

—

नतमजे

णमे ज्जातम
२ नमे म

णमे ज्जाम

—

नतमजे

३ नमे :

णमे ज्जा,

णमी

नमी, नतमजे,

णमे ज्जातस,

णतमज्जसु

नतमजसु

णमे ज्जासु
४ नमे ि

णमे ज्जाह

णमे ज्जहु

नतमजे

५ नमे त्

णमे ज्जा–ज्जइ

णमे ज्ज

नतमजे

६ नमे रन्

णमे ज्जा–ज्ज

—

नतमजे

िियमान मराठींि तितधतलङ चांगला रातहला आहे .
िियमान मराठी
१ मी जाइनज्जा, खाइनज्जा, जेिन
े ज्जा

महाराष्ट्री
जाज्जा, खाज्जा, जेमेज्जा

अनु क्रमणिका

२ आह्मी जाउँज्जा, खाऊँज्जा, जेिूँ ज्जा

जाज्जाम, खाज्जाम, जेमेज्जाम

३ िूं जाज्जा, खाज्जा, जेिज्जा

जाज्जा, खाज्जा, जेमेज्जा

४ िुह्मीं ” ” ”

जाज्जाह, खाज्जाह, जेमेज्जाह

५. िो खाज्जाइ, जाज्जाइ, जेिज्जाइ

जाज्जइ, खाज्जाइ, जेमेज्जइ

६. िे खाज्जािील, जाज्जािील, जेिज्जािील

जाज्जा, खाज्जा, जेमेज्जा

अलीकडील दादोबातद मराठी िै्र्ाकरण तितधतलङ्चा हा ‘ज्जा’ प्रत्र्र् ‘जा’ कल्पून सहार्

तक्रर्ापद समजि. मराठींि उच्चारांि सदा तित्त ज्जा र्ेिो, हें त्र्ांनीं लक्ष्र्ांि घेिलें नाहीं. िियमान मराठींि

अनु करणानें जाईन, जािील, अिीं रूपें ‘जा’ हा ृििंत् सहार्धािु कल्पून होिाि. त्र्ानें ही दादोबातदकांची
तदिाभूल झाली.

[दादोबांची तदिाभूल झाले ली नाहीं. कारण िियमान मराठींि जुना तितधतलङ रातहले ला नसून ‘जा’ हा सहार् धािुच आहे.

त्र्ाचा तितधतलङ्च्र्ा माहाराष्ट्रीिील ‘ज्जा’ प्रत्र्र्ािीं संबंध नाहीं. (तच. ति. िैद्य: तनबंध आतण भाषणें, पप. १३८).] ज्ञानेश्वरींि

तिन्हीं पुरुषीं

ि दोन्ही िचनीं एक जेकारान्ि च रूप आढळिें. फक्ि मध्र्मपुरुषाच्र्ा एकिचनीं क्वतचत् ‘ज्जसु’ हा प्रत्र्र्
आढळिो; ककिा ‘ई’ हा प्रत्र्र् आढळिो; जसे, कतरजसु, दीजसु, करीँ, देँ ई, धरीँ, ठे िीँ, तिचारीँ, इ. इ. इ.
(िूं) जाज्जा, खाज्जा ह्ांचे उच्चार खात्जा, जात्जा असे तह सध्र्ां करिाि.

कतरजे, जातणजे, होइजे, हतरजे, पातहजे, कतथजे, धतरजे, घेतपजे, रातखजे, जीतिजे, तनरतखजे,

सेतिजे, हातणजे, गाइजे, िगैरे िेंकडों रूपें तितधतलङ।चीं ज्ञानेश्वरींि आहे ि.
हा तलङ बीम्स ि होन्लय र्ांना ओळखिां आला नाहीं.

५६. आज्ञायां लोट्
[र्ेथें न सांतगिले ला ‘लोट’चा एक प्रकार राजिाड्ांनीं अन्र्त् दाखतिला आहे . त्र्ांि लोट चें सिय पुरुषीं, िचनीं ि कलगी एकच रूप होिे. जसें,

“आगा कुलाचेर्ा चोखटपणा न लगा । आतभजात्र्ें झनें श्लाघा । व्र्ुत्पत्तीचा ही िाउगा । सोसु कां िाहा ॥ (ज्ञा. ९.४२७). िुळा : िियमान मराठींि :
‘पचि नाहीं. िर कां खा?’]

महाराष्ट्री

अपभ्रंि

मराठी

१. हसामु, हसमु

—

हसोँ, हसूँ

२. हसामो, हसह्म, हसेह्म

हसाहु ँ

हसोँ

३. हस, हससु, हसेतह

हसु, हससु, हसेतह

हसीँ, हस, हससु

४. हसह

हसहु , हसेहु

हसा, हसाँ

५. हसउ

हसउ

हसो

६. हसंिु

हसंिु, हसधह

हसिु

१. ह्मणोँ, िानूँ, गणू,ँ दे खो

२. ह्मणोँ, िानूँ, गणोँ, दे खोँ
दे ई, दे .

३. करीँ, जाण, कर, जाणैँ, आइक, आइकै (आइकेइँ = आइकेतह), पाहे . उपसाहे , दे ख, जाणसु,

अनु क्रमणिका

४. दे खाँ, अिधारा, आइकाँ, पतरर्साँ, करा, दे र्ाँ, घेर्ाँ, नेर्ाँ.

५. जलो, फीटो, सूटो, असो, अिधातरजो, दे ओ, घेओ, तजओ, करो, करू.
६. दे िु,ँ कतरिु, असिु, मातरिु, घेँ िु, एँिु, जीँ िु, पीँ िु–थु.
करसु, कीजसु िगैरे रूपें आत्मनेपदीं आहे ि.

होिाि.

िियमान मराठींि (१) हसों, (२) हसों, (३) हस, (४) हसा, (५) हसो, (६) हसोि, अिीं रूपें

५७. अनद्यतनभूते लङ (सेट ि अतनट)
संृकपि

प्राकपंि

मराठी

१. आसम्, अहसम्

आकस

(असँ) असेँ , (हसँ) हसेँ , करीँ

२. आृम अहसाम

आसीमो-आसीमु

असोँ, हसीँ, करूँ

३. आसीस्, अहसस्

आतस, आसीस्

असस, हसस, करीस

४. आृथ, अहसि

—

असा–साँ, हसा–साँ, कराँ

५. आसीत्, अहसत्

आतस

आत्मनेपद–असे, हसे, करी
परृमैपद–असि, हसि, करीि

६. आसन्, अहसन्

—

असि, हसि, करीि

लङ पुढे असिां, संृकपिांि धािूंच्र्ा मागें जो अडागम होिो, िो मराठींि होि नाहीं; प्राकपिांि तह

क्वतचत् होई. न होण्र्ाकडे च प्राकपिांि प्रिपतत्त होिी, िी मराठींने अनपिाद कार्म केली. भूिाथे तितहिृर्

प्रत्र्र्ृर् ृथाने ृिरान्िात् ही, सी, हीअ इत्र्ेि आदे िा भित्न्ि; व्र्ंजनान्िाद्धािोः परृर् भूिाथे तितहिृर्
प्रत्र्र्ृर् ृथाने इअ आदे िो भिति । अडागमलोपो तिकल्पेन भिति; र्था:-अकाषीत् = कासी, काही, काहीअ, अकासी
अृथात् = ठासी, ठाही, ठाहीअ, अठासी
अग्रहीत् = गेत्ण्हअ

िैतदक ले ट्टमध्र्ें तह कधींकधीं अडागम होि नसे.
ह्ा लङ्ला दादोबा रीतिभूि ह्मणे ि िो मराठींिील जु न्र्ा िियमानापासून, ह्मणजे लट्टपासून

तनघाला, असें प्रतिपादी.
उदाहरण:–

ििं कपष्ट्णु ह्मणे पांडुसुिा । िो िैिृििु जैं होंिा ।
िैं आह्मीं नसों ऐसी तचत्ता । प्रिीति िुज ॥ ४०॥

अनु क्रमणिका

(अध्र्ार् ४ था)

र्ेथें ह्मणे (प्रथमपुरुष एकिचन) ि नसों (उत्तमपुरुष अनेकिचन) अनद्यिनभूिे लङ§चें आहे .
िे थे िीन्ही लोक डं डतलि । मे रुमंदार आंदोलि ।
समुद्रजल उसलि । आकाििेऱ्ही ॥ १५५॥

(अध्र्ार् १ ला)

र्ेथें डं डतलि, आंदोलन हीं लङ§चीं प्रथमपुरुष अनेकिचनाचीं रूपें आहे ि; ि उसलि हें

प्रथमपुरुषाचें एकिचन आहे .

[िरील दोन्ही तठकाणी मुळाि ‘लु ङ’ असे नजरचुकीने छापले आहे .]

१. अहसम् पासून मराठी (अ) हसँ. अन्त्र् अँ चा एँ करण्र्ाचा मराठीचा ृिभाि. िदनु रोधानें हसेँ.

हसँ असा उच्चार अतिष्ट अद्यातप करिाि.

२. अहसामु पासून (अ) हसाउँ , हसोँ.
३. अहसस् पासून (अ) हसस.
४. अहसह पासून (अ) हसा.

५. अहसत् पासून (अ) हसि ककिा (हसअ = हस = हसे) हसे. (‘हस’ उच्चार अतिष्ट लोक

करिाि.)

६. अहसन् पासून (अ) हसँि, हसि.
दादोबा, गोडबोले , बीम्स ि होन्लय हे सिय ह्ा लङ्ला लट समजि. परंिु असतस (लट) ि असस

(लङ) ह्ांिील भेदाचें कारण कार्, हा प्रश्न सोडतिण्र्ाचा प्रर्त्न त्र्ांनीं केला नाहीं.

होिाि.

िियमान मराठींि (१) हसें, (२) हसों, (३) हसस, (४) हसा, (५) हसे, (६) हसि, अिीं रूपें

हा लङ िियमान मराठींि फार र्ोजिाि.

[राजिाडे र्ांचे लङतिषर्क िरील सियच तििेचन तििाद्य आहे. कारण मराठींि

संृकपिमधील ‘लट’ िरून आले ला ऐतिहातसक िियमान (Historic Present) हा एकच काळ असून त्र्ाच्र्ा रूपांना संदभानुसार िियमान–भूि–
भतिष्ट्र् असे तभन्नाथय प्राप्ि होिाि. लङ पूिीच लु प्ि झाला. मराठींि िो नाहीं. त्र्ामुळे त्र्ाचा उल्लेख न करणारे दादोबातद िैर्ाकरण दोषाहय ठरि

नाहींि. (िुळपुळे : र्ा. का. म. § १७०) िैद्यांना मात् राजिाड्ांनीं दाखिून तदले ले लङ्चे अत्ृित्त्ि मान्र् तदसिें. (तनबंध आतण भाषणें, पप. १३६१३७).]

५८. लु ङ
लु ङ्चा मागमूस मराठींि तबलकुल रातहले ला नाहीं. एक रूप मात् रातहलें आहे . िें ‘होत्था’ हें होर्.

हें अधयमागधींिील आहे . परंिु मराठींि ज्र्ा अथी िें अद्याप आहे , त्र्ा अथी महाराष्ट्रींि तह असािें.
अभूत् = अहोत्था = होत्था = होथा = होिा = होँ िा.
४७ व्र्ा कलमांिील “िो िैिृििु जैं होंिा” ह्ा चरणांिील होंिा हें रूप लु ङ्चें आहे .

अनु क्रमणिका

भित् पासून झाले लें जें िियमानकालिाचक धािुसातधि तििेषण ‘होंि’ त्र्ाच्र्ा धिीिर ह्ा लु ङ

‘होंिा’ रूपाचीं तिन्हीं कलगीं होंिा, होंिी, होंिें, अिीं रूपें अनु करणानें ज्ञानेश्वरकालीं च झालीं. ह्मणजे ह्ा
रूपाच्र्ा उगमाची आठिण ज्ञानेश्वरकालीं च बुजून तकत्र्ेक ििकें झालीं होंिीं.

[कलगिचनानुसार रूपें बदलि

असिांना िीं धािुसातधिाचीं न मानिां ‘लु ङ’ चीं, म्हणजे एका आख्र्ािाचीं, किी मानिां र्ेिील? अथात्, मराठींि लु ङ्चा तनरपिाद लोप झाले ला
आहे . िरील ‘होंिा’ हें रूप लु ङ्चें नाही.]

५९. णलट्
[मुळांि मथळा दे ण्र्ाचें राहू न गेले आहे .]

अनद्यिनपरोक्षभूिे तलट मराठींि नाहीं. महाराष्ट्रींि ककतचत् होिा; ह्मणजे एखाद्या धािूचें

एखाददु सरें रूप होिें. िसें च मराठींि अस, आह धािूचें ‘आहा’ असें अनद्यिनभूिे तलट्टचें रूप आहे ;
जसें:–

“िो तिश्वासें मातरिां तरपु । तनिटू तन घािला दपुय ।

आतण जेर्ाचा आहा कंपु । िापसांकस॥ १०५१ ॥ (अ. १८)
ह्मणजे, ज्र्ामुळें िापसांना कंप झाला.
संृकपि

मराठी

१. आस
२. आतसम
३. आतसथ
४. आस
५. आस

आह (उच्चारदाढ्याथय आहा)

६. आसुः
अनद्यिनपरोक्षभूिे तलट चें साऱ्र्ा ज्ञानेश्वरींि हें एक च रूप आहे . हें रूप िियमान मराठींि नाहीं.

६०. प्रायोभते णनष्ठान्तप्रयोग एि प्राकृते दृश्यते
[हा काळ (लु ट, ककिा First Future) प्राकपिकाळींच लु प्ि झाला. अथात् मराठींि त्र्ाची अपेक्षा नाहीं ि िो अत्ृित्िािही नाहीं. िो आहे असें

म्हणण्र्ाि मुख्र् अडचण म्हणजे मराठींिील जुन्र्ा भतिष्ट्र्ाथी ि नव्र्ा संकेिाथी रूपांना कलगतिकार होि असल्र्ानें िीं धािुसातधि तििेषणें मानािीं
लागिाि. त्र्ामुळें बीम्स ि होन्लय र्ांनीं हा ‘लु ट’ ओळखण्र्ाचा प्रश्न तनमाण होि नाहीं. कारण संृकपिांिील प्रमाणें मराठींि दोन भतिष्ट्र्काळ

नाहींि, एकच आहे . र्ा बाबिींि कच. ति. िैद्य राजिाड्ांिी सहमि तदसिाि (तनबंध–भाषणें, पप. १३९). पण लप ट्टच्र्ा बाबिींि मात् त्र्ांना बीम्सची
उपपत्ती अतधक ग्राह् तदसिे (सदर, पप. १३९).]

महाराष्ट्रींि ‘क्ि’ ि ‘क्िििु’ प्रत्र्र् लागून झाले लीं धािुसातधि तििेषणें भूिकालाचें बरें च काम

करीि. िो च तकत्ता मराठीनें –ह्मणजे महाराष्ट्रीच्र्ा नािींनें-तगरतिला आहे . लङ्च्र्ा बरोबरीनें ‘क्ि’ ि
‘क्िििु’ प्रत्र्र् लागून झाले लीं धािुसातधिें मराठींि भूितक्रर्ादियनाथय र्ोजिाि. ह्ा ‘क्ि’ ि ‘क्िििु’
प्रत्र्र्ांचा प्रपंच र्ोग्र् ृथलीं पुढें तिृिारानें केला आहे . (कलम ६० पहा.)

अनु क्रमणिका

६१. अनद्यतनभणिष्ट्यणत लु ट्§
संृकपि

मराठी

१. पूरतर्िात्ृम

पुरतििाहेँ , पुरतििोँ (िियमान मराठी)

२. पूरतर्िाृमः

पुरतििाहोँ, पुरतििोँ (ि. म.)

३. पूरतर्िातस

पुरतििाहातस, पुरतििातस, पुरतििास (ि. म.)

४. पूरतर्िाृथ

पुरतििाहाँ, पुरतििाँ (ि. म.)

५. पूरतर्िा

पुरतििा, पुरतििा (ि. म.)

६. पूरतर्िारः

पुरतििे , पुरतििे–पुरतििेति (ि म.)

कंसांिील रूपें िियमान मराठींि भूिहे िुहेिुमद्भािे र्ोतजिाि : जसें, ‘जर मी जािों िर िो र्ेिा.’
संृकपिांि हा काळ संर्ुक्ि आहे . पूरतर्िप र्ा नामाच्र्ा प्रथमे च्र्ा एकिचनाला अस् धािूच्र्ा

िियमानकालाचीं रूपें उत्तम ि मध्र्म पुरुषीं लाििाि ि प्रथम पुरुषीं लािीि नाहींि, आतण प्रथम पुरुषाच्र्ा
अनेकिचनीं नामाचें प्रथमे चें अनेकिचन र्ोजिाि. िो च प्रकार हु बेहुब मराठींि होिो. हा लु ट बीम्स ि
होन्लय र्ांना माहीि नाहीं. िियमान मराठी कतििेंि हें रूप र्ोजिाि; बोलण्र्ांि क्वतचत् र्ेिें.

६२. भणिष्ट्यणत लृ ट् (अणनट्)
संृकपि

महाराष्ट्री

मराठी

१. हतसष्ट्र्ातम

हसेतहतम

हसेँ + ल = हसैन

२. हतसष्ट्र्ामः

हसेतहमो

हसूँ + ल = हसूँ

३. हतसष्ट्र्तस

हसेतहतस

हसतस + ल = हससील

४. हतसष्ट्र्थ

हसेतहत्था, हसेतहह

हसा + ल = हसाल

५. हतसष्ट्र्ति

हसेतहइ

हसेइ + ल = हसैल

६. हतसष्ट्र्तं ि

हसेकहति

हसति + ल = हसिील

भणिष्ट्यणत लृ ट् (सेट्)
महाराष्ट्री

मराठी

१. कतरृसातम, कतरतहतम

करीँ + ल = करीन

२. कतरृसामो-मु, कतरतहमो

करूँ + ल = करूँ

३. कतरृसतस, कतरतहतस

कतरतस + ल = कतरसील

४. कतरृसथ, कतरतहत्था

करा + ल = कराल

५. कतरृसइ, कतरतहइ

करी + ल = करील

अनु क्रमणिका

६. कतरृसंति, कतरकहति

कतरति + ल = कतरिील
कतरतहतम = कतरइइँ = करीँ
कतरतहमु = कतरइउँ = कऱ्र्ुँ = करूँ
कतरतहतस = कतरइतस = कतरतस
कतरतहत्था = कतरइहा = कऱ्र्ा = करा
कतरतहइ = कतरइइ = करी
कतरकहति = कतरइंति = ककरति = कतरति

अिीं लप ट्टचीं

[र्ा सबंध पतरच्छे दांि मूळ प्रिींि नजरचुकीनें ‘लप ट’ च्र्ा ऐिजी ‘लु ट’ असे छापलें आहे .]

महाराष्ट्रीपासून

मराठींि रूपें तनपजिाि. िीं लट्टच्र्ा रूपांसारखीं च कानाला भासिाि. िे व्हा लप टरूपें ि लटरूपें ह्ांिील
भेद दाखतिण्र्ाकतरिां मराठीने लप ट्टच्र्ा रूपांना ृिाथे ल प्रत्र्र् ज्ञानेश्वरकालीं तिकल्पानें लािला.

तिकल्पानें लािला असें ह्मणण्र्ाचें कारण कीं, ल प्रत्र्र्ाखेरीज साधीं लप ट्टचीं रूपें ज्ञानेश्वरींि सांपडिाि.

िक ११२८ िील पाटण र्ेथील तिलाले खांि उघटे ि िांहति हीं रूपें ‘ल’ प्रत्र्र्ाखेरीज लप ट्टचीं आहे ि.
ृिाथे ल लागिो, हें बीम्स ि होन्लय र्ांना सोपपतत्तक सांगिां आलें नाहीं.

[मराठींिील हा (एकमेि) भतिष्ट्र्काळ कांही

अंिीं संृकपि ‘लप ट’ चा िारस ि कांही अंिीं ििय॰च्र्ा रूपांना ‘ल’ प्रत्र्र् जोडू न साधले ला काळ आहे . म्हणजेच, राजिाडे ि बीम्स–होन्लय र्ा
दोघांच्र्ाही म्हणण्र्ांि िथर्ांि आहे . र्ा प्रश्नाचे सतिृिर तििेचन प्रृिुि ले खकाच्र्ा ‘र्ादिकालीन मराठी भाषा’ र्ा ग्रंथांि आलें आहे . (§१७१) ]

िियमान मराठींि (१) हसेन, (२) हसूँ, (३) हसिील, (४) हसाल, (५) हसेल, (६) हसिील,

अिीं रूपें होिाि. हा लप ट िियमान मराठींि फार र्ोजिाि.

६३. हेतुहेतुमद्भािे लृ ङ
संृकपि

महाराष्ट्री

मराठी

१. अकतरष्ट्र्म्

कतरृसम्

करीँ + इल = करीन

२. अकतरष्ट्र्ाम

कतरृसामु

कऱ्र्ूँ = करूँ + इल = करूँ

३. अकतरष्ट्र्स्

कतरृसस्

कतरस + इल = कतरसील

४. अकतरष्ट्र्ि

कतरृसह

कऱ्र्ा = करा + ल = कराल

५. अकतरष्ट्र्त्

कतरृसइ

करी + इल = करील

६. अकतरष्ट्र्न्

कतरृसन्ि

कतरि + इल = कतरिील

भूिकालांिल्र्ाप्रमाणें र्ेथें तह अडागमाचा लोप झाले ला आहे . लप ट चीं ि लप ङ चीं रूपें सारखीं च

तदसिाि. इिकें च कीं अथाि भेद आहे . र्द्यहतमदमकतरष्ट्र्म् = जर मी हें करीन, ह्ा िाक्र्ांि ‘करीन’ हें

लप ङ चें रूप आहे . हा लप ङ बीम्स ि होन्लय र्ांना माहीि नाहीं. [िैद्यांच्र्ा मिेंही हा लप ङ मराठींि नाहीं. िे म्हणिाि,
“कतरष्ट्र्ातम र्ाचा मराठींि मागमूस नाहीं, मग अकतरष्ट्र्म् र्ाचा कोठू न असेल?” (तनबंध–भाषणें, पप. १३९). तििार् लप ङ्चीं रूपें लप ट्टसारखी
तदसिाि हें राजिाड्ांनाही मान्र् आहे. मग िीं लप ङ्चींच आहे ि असें मानण्र्ास आधार कार्? सारांि, हा लकार मराठींि नाहीं.]

६४. आठ लकार

अनु क्रमणिका

र्ेणेंप्रमाणें, (१) िियमाने लट, (२) तितधतलङ, (३) लोट, (४) अनद्यिनभूिे लङ, (५) भूिे लु ङ,

(६) अनद्यिनभतिष्ट्र्ति लु ट, (७) भतिष्ट्र्ति लप ट, ि (८) तक्रर्ार्ाः अतनष्ट्पत्तौ हे िुहेिुमदभािे लप ङ, असे
आठ

[खरोखर िीनच (लट, लु ट ि लोट).] लकार

महाराष्ट्री िारा मराठींि उिरले आहे ि. पैकीं भूिे लु ङ चें होत्था

= होंिा एिढें एक च रूप राकहले आहे . भतिष्ट्र्ति लप ट ि लप ङ. र्ांचीं रूपें तदसण्र्ांि ि बोलण्र्ांि एक च
भासिाि; परंिु त्र्ांचे उगम अगदीं तनरतनराळे आहे ि. िियमाने लट मध्र्ें परृमैपद ि आत्मनेपद आहे .

तितधतलङ ि लोट र्ांि तह मध्र्मपुरुषाच्र्ा एकिचनीं आत्मनेपद आहे . िियमाने लट आतण भतिष्ट्र्ति लप ट ि
लप ङ ह्ांि तकत्र्ेक धािू प्रत्र्र्ांच्र्ा पाठीमागें इडागम घेिाि ि तकत्र्ेक घेि नाहींि. इडागम घेणाऱ्र्ा

धािूंना सेट ि न घेणाऱ्र्ांना अतनट ह्मटलें आहे . तकत्र्ेक धािू िेट, ह्मणजे इडागम तिकल्पानें घेणारे तह
आहे ि. जसें:–

िो करी — सेट
िो उपकरे — अतनट

}

िेट

हा इडागम घेण्र्ाचा ि न घेण्र्ाचा ककिा तिकल्पानें घेण्र्ाचा गुण मराठींने महाराष्ट्रीपासून घेिला

आहे . महाराष्ट्रींि हस् चें हसेतम ि कप चें कतरतम ककिा करे तम अिी रूपें कां होिाि, िें उलगडण्र्ाचें काम
र्ेथें अप्रृिुि आहे .

(१) लट, (२) तलट, (३) लु ट, (४) लप ट, (५) ले ट, (६) लोट, (७) लङ, (८) तलङ, (९) लु ङ,

ि (१०) लप ङ, असे मूळचे दहा लकार. पैकीं िैतदक ले ट संृकपिांि लोप पािला होिा. तलट महाराष्ट्रींि
बहु िेक लु प्ि झाला होिा; आतण लु ङ तह लोपि च होिा. तितधतलङ ि आिीर्मलङ महाराष्ट्रींि एक झाले

होिे . त्र्ामुळें (१) लट, (२) तलङ, (३) लोट, (४) लङ, (५) लु ङ, (६) लु ट, (७) लप ट, ि (८) लप ङ असे

आठ च लकार ज्ञानेश्वरी मराठीि दृष्टीस पडिाि.[ज्ञानेश्वरी-मराठींि अितिष्ट असले ले लकार आठ नसून िीनच आहेि ि िे

म्हणजे (१) लट, (२) लु ट ि (३) लोट, हे मागें िळटीपांिून सांतगिलें च आहे . र्ा प्रश्नाच्र्ा अतधक तििेचनासाठी प्रृिुि ले खकाचे ‘र्ादिकालीन
मराठी भाषा,’ पतरच्छे द §१६९ िे § १७२ पहािे.]

६५. कमगणि ि भािे : पणहला प्रकार
संृकपिांि कमयतण धािूंस र्, इर् प्रत्र्र् लागिाि. ित्ृथानीं महाराष्ट्रींि प्रार्ः ज्ज, इज्ज आदे ि

होिो. त्र्ाचा मराठींि ज आदे ि होिो.

तक्रर् = कतरज्ज = कतरज
गम्र् = गतमज्ज = गतमज
तक्रर् = तकज्ज = कीज

कतरज, गतमज, कीज ह्ा कमयतण धािूंना बहु िेक सिय लकार होिाि.
कमगणि गम्
गम्र् = गतमर् = गतमज्ज = गतमज

अनु क्रमणिका

लट्
महाराष्ट्री

मराठी

१ गतमज्जातम

गतमजेँ

२ गतमज्जामु

गतमजोँ

३ गतमज्जतस

गतमजतस

४ गतमज्जह

गतमजा

५ गतमज्जइ

गतमजे

६ गतमज्जंति

गतमजति
णिणधणलङ

[तक्रर्ापदांचीं कमयतण रूपेंच तिध्र्र्ी िापरलीं जाि असल्र्ानें कमयणीचा आणखी तितधतलङ हा प्रकार अिक्र् आहे . (मागें ५५ व्र्ा पतरच्छे दाची
िळटीप पहािी.)]

१ गतमज्जेज्जा

गतमजे

३ गतमज्जेज्जासु

गतमजसु

६ गतमज्जेज्जा

गतमजे
लोट्

१ गतमज्जामु

गतमजोँ

५ गतमज्जउ

गतमजो

६ गतमज्जंिु

गतमजिु
लृ ट्

१ गतमतज्जतहतम

गतमजैन

५ गतमतज्जतहइ

गतमजैल

६ गतमतज्जकहति

गतमजिील
कांहीं धातूंचीं कमगणि रूपें

अनु क्रमणिका

१ हतरतसज्जइ = हतरतषजे

११ लतहज्जइ = लातहजे

२ आरुत्व्िज्जइ = आरतिजे

१२ त्च्छतिज्जइ = तसतिजे (ृपपि)

३ होईज्जइ = होइजे

१३ बुतझज्जइ = बुतझजे

४ अनु भतिज्जइ = अनु भतिजे

१४ ठातिज्जइ = ठे तिजे

५ धतरज्जइ = धतरजे

१५ गेत्ण्हज्जइ = घेइजे

६ जतरज्जइ = जतरजे

१६ भतणज्जइ = ह्मतणजे

७ ितरज्जइ = ितरजे

१७ कतरज्जइ = कतरजे

८ हतरज्जइ = हतरजे

१८ तजइज्जइ = जीजे (जीव्)

९ तदज्जइ = दीजे

१९ तजतणज्जइ = जीतणजे (जी)

१० रतमज्जइ = रतमजे

२० तभज्जइ = तभजे
२१ जातणज्जइ = जातणजे, नेतणजे

िियमान कपदन्ि :– गतमजि (िा – िी – िें)
भूि कपदन्ि :– गतमजेल (ला – ली – लें )
भतिष्ट्र् अव्र्र्ी कपदन्ि :– गतमजिां

िियमान गद्य मराठींि हीं रूपें नाहींि; लु प्ि झालीं. जातणजे, ह्मतणजे, ह्मणजे, िगैरे एखाद्दु सरें

रूप रातहलें आहे . परंिु, िियमान पद्यांि हीं रूपें र्ेिाि.

ह्ाचा अथय इिका च कीं, पद्यांि पांचसहािें िषांपूिींचीं रूपें र्ोतजले लीं चालिाि. ह्ा दृष्टीनें

पहािां, संृकपि नाटकांि, महाराष्ट्री पद्यांि ि सौरसेनी गद्यांि र्ोतजले ली ज्र्ा अथी आढळिे, त्र्ा अथी

महाराष्ट्री सौरसेनीहू न िपद्ध असािी, असें ह्मणणें भाग पडिें. ऐतिहातसक दृष्ट्या पहािां सौरसेनी

महाराष्ट्रीहू न प्राचीन आहे . प्रथमदियनीं हा तिरोधसा भासिो खरा; परंिु, ह्ाला उत्तर आहे ; िें असें कीं,
राजकीर् दृष्ट्या महत्त्िाची ि सियसामान्र् भाषा कतििेंि र्ोजून, सिय दे िांिील ि प्रांिांिील श्रोत्र्ांना
आपली कतििा सारखी च कळािी, असा कातलदासातद किींचा आिर् असािा.

६६. कमगणि ि भािे : िु सरा प्रकार
महाराष्ट्रींि धािूला व्ि ककिा ि प्रत्र्र् लागून कमयतण ि भािे रूपें होिाि. त्र्ांपासून मराठींि ‘ि’

प्रत्र्र् लागून कमयतण ि भािे रूपें होिाि. भािे रूपें प्रथमपुरुषीं एकिचनीं िे िढीं चालिाि. हा गु ण मराठीनें
संृकपिपासून घेिला आहे . मराठींि किा प्रार्ः चिुयथर्यन्ि ककिा चकारान्िाच्र्ा िपिीर्ान्ि असिो.
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संृकपि

महाराष्ट्री

मराठी

भूर्िे

हु व्िइ

होििे

लू र्िे

लु व्िइ

लििे

पतरश्रूर्िे

पतरसुव्िइ

पतरसिे

जीव्र्िे

तजव्िइ

तजििे

जीर्यिे

जीरइ

तजरिे

िीर्यिे

िीरए

िरिे

पूर्यिे

पूरइ

पुरिे

रम्र्िे

रम्मइ

रमिे

गम्र्िे

गम्मइ

गमे

गपह्िे

घेप्पइ

घेंपे, घेििे

ृथीर्िे

ठीअइ

ठे ििे

दृश्र्िे

दीसए

दीसे

लभ्र्िे

लब्भइ

लाभे

ृपपश्र्िे

तसप्पइ

कसपे

तक्रर्िे

कीरइ

करिे

ज्ञार्िे

णव्िइ

जाणिे, नेणिे

भण्र्िे

भण्णइ

ह्मणिे, ह्मतणपे

मराठींि सिय कमयतण ि भािे रूपें आत्मनेपतद ि अतनट असिाि. सबब,
हु व्िइ = हु व्िए = हु व्ििे = होििे
भण्णइ = भण्णए = भणिे

पाठीमागील िकारामुळें ि अकारामुळें पुढील एकाराला िेकारादे ि होिो.
भािे लट् ि लङ
सकमयक:– मािें, िूिें, िेर्ािें, माझे न, िूझेन, िे र्ाचेन िें काम करिे, करिे ना, ककिा न करिे.
मािें इ. इ. िीं कामें करिति, करिति ना, इ. इ.

अकमयक:– मािें इ. इ. हसिे, हसिे ना, न हसिे.
लट्

सकमयक:– मािें काम करिैल
मािें कामें करििील

अकमयक:– मािें हसिैल

कपदन्ि:– करिि, हसिि, इ. इ.
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करिल, हसिल, इ. इ.
घेपे, नोडिे, तरगिे, घलिे, नांगिे, पसरिे, िचिे, इत्र्ातद अनेक रूपें ज्ञानेश्वरींि आहे ि. प्रर्ोजक, सन्नन्ि,
नामधािू िगैरेचीं भािे रूपें होिाि.

प्रर्ोजक:– करति— करतिि
मारति— मातरि

हसति— हसतिि
ज्ञानेश्वरींि ह्ा भािे रूपांचा मूळचा अथय राहू न तििार् तकत्र्ेक ृथलीं िक्र्ाथय तह प्रिीि होिो.

िियमान मराठींि मूळचा अथय जाऊन केिळ िक्र्ाथय च िे िढा रातहला आहे .

होन्लय ह्ा भािे रूपांना प्रर्ोजक समजे. परंिु हीं प्रथमपुरुषीं च िे िढीं कां चालिाि, िें त्र्ानें

लक्ष्र्ांि घेिलें नाहीं.

कमयतण :– तक्रर्िे = कतरज्जइ = कतरजे
भािे :– तक्रर्िे = तकरइ = करिे

प्रर्ोजक :– करापर्ति = कारािेइ = करिी

िव्र्त् :– कत्तयव्र् = करव्ि = कराि (िा-िी-िें) (तििेषण)
प्रथमपुरुषीं एकिचनी भािे रूप सदा एकारान्ि असिें, ि प्रर्ोजक रूप ईकारान्ि असिें.
हा भािे िियमान मराठींि बोलण्र्ांि फार र्ेिो.
प्रयोजक कमगणि ि भािे
आरोप्र् = आरोतपज (आरोतपजे, आरोतपजो)

{ आरोप्र् = आरोपि (आरोपिे)
कराप्र् = करतिज (करतिजे)

{ कराप्र् = करिि (करििे)
मान्र् = मातनज (मातनजे)

{ मान्र् = मानि (मानिे)
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६७. णिच् प्रयोजनायां (सेट्)
मराठींि प्रर्ोजक धािु बनतिण्र्ाचे खालील प्रकार आहे ि:—
(१) धािूच्र्ा उपधे स िपतद्ध ककिा गुण होऊन प्रर्ोजक बनिें; जसें, तफट–फेड; फुट–फोड; तभड–

भेट; दप–दाप; पड–पाड; भर–भार, सुट–सोड; मर–मार; मन–मान; लि–लाि; िच–िांच; उघडी–
उघाडी; इ. इ.

संृकपिांि तणचाचा अथय सिय तणजन्ि रूपांि असिो च असा तनर्म नाहीं. िो च प्रकार मराठींि

होिो. दु सऱ्र्ाकडू न तक्रर्ा करतिण्र्ाचा हे िु प्रर्ोजकसातधि धािूंि असिो. संृकपि प्रर्ोजकसातधि धािु
तसद्ध समजून त्र्ांची पुन्हा प्रर्ोजकरूपें मराठी बनतििे ; जसें,
फेड–फेडतिणें; फोड–फोडतिणें; इ. इ.

ह्ा प्रर्ोजकसातधि धािूंचा मराठींि साध्र्ा धािूंप्रमाणें उपर्ोग होिो. बाकी महाराष्ट्रींि हीं

प्रर्ोजक रूपें होिीं; जसें,

प्रथमपुरुष एकिचन
संृकपि

महाराष्ट्री

मराठी

*उद्धटापर्ति

उग्घाडइ

उघाडी

पािर्ति

पाडइ

पाडी

मारर्ति

मारइ

मारी

नािर्ति

नासइ

नािी

मानर्ति

माणइ

मानी

दपयर्ति

दापइ

दापी

घटर्ति

घडे इ

घडी

(२) संृकपि आपर्, महाराष्ट्री आि पासून मराठींि ‘अि’ आगम धािूला होऊन प्रर्ोजक धािु

बनिो; जसें,

प्रथमपुरुष एकिचन
संृकपि

महाराष्ट्री

मराठी

*हसापर्ति

हहािेइ

हसिी

*रमापर्ति

रमािेइ

रमिी

*करापर्ति

करािेइ

करिी

*घटापर्ति

घडािेइ

घडिी

*हारपर्ति

हारिइ

हारिी
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*गमापर्ति

गमािेइ

गमािी, गमिी (घालिी)

उत्थापर्ति

उटठिेइ

उठिी

ृथापर्ति

ठिेइ

ठे िी, ठिी (अतिष्ट)

*हतरपर्ति

हीरिइ, हीरइ

हीरिी, हीरी

रोपर्ति

रोव्िेइ

रोिी

(३) संृकपि प मराठींि प रहािो; जसें,
संृकपि

मराठी

आरोपर्ति

आरोपी

अपलापर्ति

अपलापी

(४) संृकपि अर् बिल मराठींि आल होिो; जसें,
ग्राहर्ति

घाली (घेआली)

प्रर्ोजना तिितक्षि असिां, प्रर्ोजक धािु तनर्मानें सेट असिाि.
प्रथमपुरुष एकिचन
कत्तयतर
लट :–

हसिी

तलङ :–

हसतिजे, हसतिज्जा, हसिज्जा

लोट :–

हसिो

लङ :–

हसिी

लप ट :–

हसिील
कमयतण

लट :–

हसतिजे

लोट :–

हसतिजो

लु ट:–

हसतिजैल

हा प्रर्ोजक िियमान मराठींि कार्म आहे .
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६८. सन् प्रणक्रया
मराठींि इच्छाथयक धािू महाराष्ट्रीिारा आले आहे ि:–
संृकपि

महाराष्ट्री

मराठी

बुभक्ष
ु

बुभक्
ु ख

बुभक
ु (णें)

तचतकत्स्

तचइच्छ

चेच (णें)

तपपत्स्

प्र्ास

तनतदध्र्ास (?)

ध्र्ास

इत्सं

ईर

तरत्स्

रे च

इिर तक्रर्ापदांप्रमाणें ह्ांचे लकार होिाि. हे सन्नन्ि धािू िियमान मराठींि आहे ि.

६९. यङ प्रणक्रया
पौनःपौन्र्िाचक धािू मराठींि फार आहे ि. िे अथात् महाराष्ट्रींिून ि अपभ्रंिांिून आले ले आहे ि.
महाराष्ट्री

मराठी

ढं ढल्ल

ढें ढालणें

डं डल्ल

डं डळणें

ढं ढुल्ल

धुंडालणें

जग्ग

जागणें

चंकम्म

चँकिणें

भांभािणें, जगणें, गागजणें, केंकाटणें, बोंबलणें, गागणें, िुडुंबणें, िािडणें, चाचपणें, गांगरणें,

फोफािणें, लोलिणें, रोरिणें, खोंकणें, िगैरे िेकडों धािू पौनःपौन्र्िाचक आहे ि.
हे धािू िियमान मराठींि आहे ि.

७०. नामधातू
महाराष्ट्री

मराठी

दु क्खातम

दु खेँ
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सुहातम

सुहेँ

धिलइ

ढिले

सुक्कधह

सुके

संझाअइ

सांझािेँ

सुहाअइ

सुहािे

कलासणें, दमदमणें, कडकडणें, कुरकुरणें, तकरतकरणें, खळखळणें, घुमघुमणें, थरथरणें,

िेगािणें, एकािटणें, धगधगणें, फुरफुरणें, तमसतमसणें, सळसळणें, तसमतसमणें, सुळसुळणें, दु खदु खणें,

िगैरे िेकडों धािू आहे ि. परंिु, ह्ांचा तिृिारानें ऊहापोह करणें िब्दतसद्धीच्र्ा प्रांिांिलें आहे . संृकपिांि
नामधािूंना सिय लकार होिाि. परंिु त्र्ांिल्र्ा त्र्ांि प्रथमपुरुष एकिचन प्रार्ः आढळिें. त्र्ा च धिीिर
सांझािणें, कळमळणें, िगैरे नामधािूंचें प्रथमपुरुष एकिचन मराठींि र्ोजिाि.
िियमान मराठींि हे धािू िेकडों आहे ि ि होिाि.

सप्तमाव्न्हक समाप्त
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अष्टमाव्न्हक
७१. कृिन्तें
कपदन्िें दोन प्रकारचीं; व्र्र्ी ि अव्र्र्ी. व्र्र्ी कपदन्िें िियमान, भूि ि भतिष्ट्र् ह्ा िीन काळीं

होिाि. अव्र्र्ी कपदन्िें भूि ि भतिष्ट्र् र्ा दोन काळीं होिाि. तकत्र्ेक व्र्र्ी कपदन्िें साियकातलक असिाि.

७२. ितगमान कृिन्तें
[र्ेथें ककिा ‘सुबन्ि प्रतक्रर्ें’ि न तदले लें ‘णमुल’ म्ह॰ िियमान॰ धािुसातधि रूप राजिाड्ांनीं ज्ञानेश्वरीच्र्ा ९ व्र्ा अध्र्ार्ांि तदलें आहे (‘पतर िर्ा

फेना आंिु पांतां’ ९.६७). तक्रर्ापदाच्र्ा ििय॰ सातधिाला अम् ककिा अनां प्रत्र्र् लागून मराठीि णमुल होिें असें िे म्हणिाि (ज्ञा. ९ िा अध्र्ार्, पप.
४७)]

कतगणर परस्मपि अणनट्
संृकपि

महाराष्ट्री

मराठी

भित्

होन्ि

होँ ि

सत्

सन्ि

साँि

*असत्

*असन्ि

असि

प्राप्नित्

पािन्ि

पािँि

भणत्

भणन्ि

ह्मणि

ददत्

दे न्ि

देँ ि

परृमैपदांिील िियमान कपदन्िांना पुकल्लगीं आ, स्त्रीकलगीं ई ि नपुंसककलगीं एँ आदे ि होिाि; ि हे

िब्द आकारान्ि (पुकल्लगी), ईकारान्ि (स्त्रींकलगीं) ि एँकारान्ि नपुंसककलगीं िब्दांप्रमाणें चालिाि. क्वतचत्
अकारान्ि नपुंसक िब्दाप्रमाणें चालिाि; जसें, ित्तयि–ित्तयिेँ.

कतगणर आत्मने पि
संृकपि

महाराष्ट्री

मराठी

तिक्षमाण

तसखाण

तसहाण (णा, णी, णेँ )

कपष्ट्र्माण

तकृसाण

तकरसाण (णा, णीं, णेँ )

जीिमान

जीिाण

जीिाण (णा, णी, णेँ )

क्रेर्माण = तकराण, जानान = जाण, इ. इ.
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कतगणर परस्मैपि सेट्
करीि, मानीि, धरीि, घालीि, तलहीि, िगैरे सेट तक्रर्ापदांची िियमान कपदन्िें ‘इि’ आगम

होऊन होिाि. आ, ई, एँ हे प्रत्र्र् पुं-स्त्री-नपुंसककलगीं अनु क्रमें लागिाि; जसें; कुियत्-कतरन्ि-करीि.
ईकार महाराष्ट्रींिून आला आहे .

मगणि ितगमान कृिन्तें
होइजि, अतसजि, ह्मतणजि, पातिजि, कतरजि, इत्र्ातद.
प्रयोजक ितगमान कृिन्तें
हसतिि, ह्मणतिि, करतिि, इ. इ. इ.
भािे ितगमान कृिन्तें
हसिि, ह्मणिि, करिि, इत्र्ातद.

हीं िियमान कपदन्िें िियमान मराठींि जिीचीं ििीं आहे ि.

७३. भूत कृिन्तें
परोक्षानद्यिन भूिाचीं कपदन्िें मराठींि नाहींि. कारण परोक्षानद्यिन भूि मराठींि नाहीं ि

महाराष्ट्रींि बहु िेक नाहीं च.

सामान्र् भूिकालाथयक कपदन्िें संृकपिांि क्ि (ि) ि क्िििु (िित्) हे दोन तनष्ाप्रत्र्र् धािूला

लागून होिाि. पैकीं क्िििु प्रत्र्र् कियतर होिो आतण क्ि प्रत्र्र् कमयतण ि भािे होिो. िो च प्रकार मराठींि
होिो. इिकें च कीं मराठी, महाराष्ट्री ि अपभ्रंि ह्ांि भूिकपदन्िांना जे आदे ि होिाि, त्र्ांिर आपली
इमारि रचिे . कधीं महाराष्ट्रींिील रूपें जिीचीं ििीं च घेिे ि कधीं महाराष्ट्रींिील रूपांच्र्ा िेिटला अ
गाळिे . परंिु सदा तनष्ाप्रत्र्र्ांन ककिा त्र्ांच्र्ा महाराष्ट्रींिील रूपांना ‘ल’ हा ृिाथी प्रत्र्र् जोडिे .

[र्ा

ृिाथी ‘ल’ प्रत्र्र्ाचें अतधक तििेचन राजिाडे र्ांनी अन्र्त् केलें आहे . (पहा : तिश्विपत्त १९०७, अं. १) िेथें भ तिष्ट्र्ाथी ल ि भूिाथी ल र्ांमधील भेद
ृपष्ट करिांना िे म्हणिाि:– “हा ृिाथी ‘ल’ प्रत्र्र् तििेषणाला लागला म्हणजे िो कलगा प्रमाणें तफरिो; परंिु खऱ्र्ा खऱ्र्ा तक्रर्ापदांच्र्ा रूपांना

लागला म्हणजे सहजच तफरि नाहीं. कारण तितधतलङंताचीं रूपें कांहीं तििेषणें नाहींि. िेव्हां भतिष्ट्र्कालीन ‘ल’ प्रत्र्र् भूिकालीन ृिाथी ‘ल’
प्रत्र्र्ाहू न तनराळा नाहीं. (राजिाडे ले खसंग्रह, भा. ३, पप. २०८).]

अणनट्
(१)

जेथें महाराष्ट्रींिील अंत्र् कार्म रहािो
संृकपि

महाराष्ट्री

मराठी

िप्ि

ित्त

िाि + ल = िािल

खाि

खत्त

खािल

अनु क्रमणिका

गुतफि

गुत्थ

गुथल

त्ुतटि

िुट्ट

िुटल

पतिि

पड्ड

पडल

कपष्ट

कड्ढ

काढल

खाि

खण्ण

खाणल, खणल

तसक्ि

तसत्त

सीिल
(२)

जेथें महाराष्ट्रींिील अ चा लोप होिो
जाि

जाअ

जाअल = जाहल = जाल (जाअ + ल)

आगि

आअअ

आल

कपि

तकअ

केल (तकअ + ल = क्र्ल = केल)

नीि

तणअ

नेल (तणअ + ल)

मपि

तमअ

मे ल (तमअ + ल)

ृनाि

न्हाअ

न्हाल

त्ृथि

तटठअ

ठे ल
(३)

जेथें संृकपिांिील ि रहािो
गपहीि

गेत्ण्हअ

घेिल

उपात्त

पात्त

पािल

आत्त

आत्त

आिल

तहि

तहअ

तहिल

तजि

तजअ

कजिल

भूि

होअ

भूिल (ला-ली-लें )

उतदि

उतदअ

उदै ल (उतदअ + ल)
[हें उदाहरण ‘ि’ रातहल्र्ाचे होऊ िकि नाहीं.]

सेट्
(१) जेथें महाराष्ट्रींिील अंत्र् अ तिकल्पानें कार्म रहािो.

अनु क्रमणिका

संृकपि

महाराष्ट्री

मराठी

कारातपि

करातिअ

करतिर्ल, करतिल

तिज्ञातपि

तिण्णतिअ

तिनतिर्ल, तिनतिल

मातनि

मातणअ

मातनर्ल, मातनल

तलतखि

तलतहअ

तलतहर्ल, तलतहल

अर्मपि

अत्प्पअ

अर्मपर्ल, अर्मपल

करतिर्ल इत्र्ातद रूपें ज्ञानेश्वरीच्र्ा िीनिें िषे पूिीचीं आहे ि.
(२) जेथें संृकपिांिील अंत्र् ि तिकल्पानें कार्म रहािो
भतणि

भतणअ

ह्मतणिल, ह्मतणर्ल (काव्र्)

संख्र्ातपि

संघतिअ

सांतघिल, सांतघर्ल (काव्र्)

हातरि

हातरअ

हातरिल, हातरर्ल (काव्र्)

ज्ञाि

—

जातणिल, जातणर्ल

ह्मतणिल = ह्मणिल = ह्मंटल असे रूप िियमान मराठींि झालें आहे . (‘ह्मंिल’ अतिष्ट)
(३) जेथें महाराष्ट्रींिील अंत्र् अ कार्मचा गेला आहे
बंतधि

बांतधर्

बांतधल (बांतधर्ल)

रतक्षि

रत्क्खअ

रातखल (रातखअल)

उत्तातरि

उिातरअ

उिातरल

उितरअ

उितरल

र्ोतजि

जोतड्डअ

जोतडल

तितहि

तितहअ

तितहल

(४) तकत्र्ेक रूपें महाराष्ट्रींिील ककिा संृकपिांिील रूपांना ल प्रत्र्र् लागून बनलीं आहे ि. त्र्ांि

िकार ककिा अकार तदसि नाहीं, त्र्ामुळें सकपिियनीं िीं तितचत् िाटिाि इिकें च.
संृकपि

महाराष्ट्री–अपभ्रंि

मराठी

दा :– दत्त

तदन्न

तदन्नल, तदन्हल, तदधल, तदल

धाव् :– धातिि

धातिण्ण

धातिन्नल

भर्ण :– भतणि

भतणण्ण

ह्मतणन्नल

अनु क्रमणिका

(िियमान)

उड्डी :– उड्डीन

—

उतडन्नल, उडल (ििय.)

ि :– िीणय

तसण्ण

तसनल

िण्ण

िाणल

मी :– मीन

—

तमनल

पच् :– पक्व

पक्क, तपक्क

तपकल, पाकल (प्रर्ोजक),

ε
ृि :– ृिीणय
ε

तपकेल (तपकतिल = तपकइल)
तभद :– तभन्न

—

तभनल

फर्ण :– फांट

—

फाँटल

अव् :– ऊि

—

उिल

उत्पद :– उत्पन्न

उप्पण्ण

उपनल

नी :– नीि

—

नीतणल

र्ुध् :– र्ुद्ध

—

जु तझन्नल

(५) तकत्र्ेक धािू ल प्रत्र्र्ाच्र्ा आधीं उच्चारसौकर्ाथय आ लाििाि.
भी

तबह

तबहाल, तभर्ाल, भ्र्ाल

तनरी

तनगा, तरगा

तनगाल, तरगाल

बुड्

—

बुडाल

भर्ण

—

ह्मणाल (िियमान)

जी

—

जीआल

पा

—

तपआल

ज

—

तजराल

—

तिआल

ε
िी

िी–िीि–िीअ पासून, पातहलें िर, तिअल, तिर्ल असें रूप व्हािें. परंिु उच्चारदाढ्याथय अ ची

िपद्धी करून तिआल असें रूप बनलें आहे .

िरील रूपांिरून तदसून र्ेईल कीं अतनट धािूंच्र्ा रूपांच्र्ा ल प्रत्र्र्ामागे इ नसिे ि सेट घािूंच्र्ा

रूपांच्र्ा ल प्रत्र्र्ामागे इ असिे . इकारर्ुक्ि रूपें तनर्मानें सकमयक धािूंचीं आहे ि. िे व्हां असा तनर्म

पडला कीं सकमयक धािूंचीं तनष्ारूपे इकारर्ुक्ि करािर्ाचीं ि अकमयक धािूंचीं तनष्ारूपें इकारतिरतहि
करािर्ाचीं; जसें,

अनु क्रमणिका

अकमयक

सकमयक

बांधल

बांतधल

जोडल

जोतडल

तििेषल

तििेतषल

तिकरल

केल

आकलल

आकतलल

र्ेथें त्ुतटि-िुट्ट-िुटल प्रमाणें जोड्ड, तििेष्ट्ष, तिकरय, आकल्ल अिीं तनष्ारूपें अकमयक धािूंचीं

कल्पून व्र्िहार केले ला आहे . त्र्ामुळें केिळ धािूला च ‘ल’ प्रत्र्र् जोडल्र्ाचा भास होिो. हीं सिय कपदन्िें
कमयतण ि भािे होिाि.

क्वतचत् ृिराघािाथय तित्त ल्ल ज्ञानेश्वरींि आढळिो; जसें, पाहल्ला.
हीं भूिकपदन्िें िियमान मराठींि कतििेंि जिींचीं ििीं आहे ि. धातिन्नल िगैरे रूपें िियमान मराठींि

बोलण्र्ांि ि गद्यांि सध्र्ा नाहींि.

कमगणि भूतकृिन्तें
कमयतण जकारान्ि रूप घेऊन ि त्र्ाला सेट समजून इकार लाििाि ि नंिर ल (िल = अल =

ल) प्रत्र्र् लाििाि.

अनु भतिज + इ + ल = अनु भतिजेल (ला-ली-लें )
दीज + इ + ल = दीजेल (ला-ली-लें )
जु झ + इ + ल = जु झेल (ला-ली-लें )

िुदातह िगािील धािूंस कियतर ि कमयतण र् आगम होिो, िे व्हां
र्ुध्र्िे (कियतर) = जु ज्झए = जु झल (ला-ली- लें )

र्ुध्र्िे (कमयतण) = जु ज्झए = जु झेल (ला-ली- लें )

होिाि.

तपकल–तपकेल; उपजल–उपजेल; तदसल–तदसेल; लोपल–लोपेल; िगैरे कियतर ि कमयतण रूपें

िियमान मराठींि कतििेंि हीं रूपें क्वतचत् आढळिाि; बोलण्र्ांि नाहींि.
प्रयोजक कृिन्तें
करतिर्ल = करतिल (ला-ली-लें )

पांगुलतिर्ल = पांगुलैल (ला-ली-लें )
तनरोतपर्ल = तनरोतपल (ला-ली-लें )

अनु क्रमणिका

आभारतिर्ल = आभारै ल (ला-ली-लें )

तिक्ष्र्ातपर्ल = तिक्षातपल (ला-ली-लें )
कमगणि
करतिजेल (ला-ली-लें ); तनरोतपजेल (ला-ली-लें ) इ. इ. इ.
भािे भूत कृिन्तें
करि–करिल (ला-ली-लें ); हसि–हसिल (ला-ली-लें )
प्रयोजक भािे
करतिि–करतििल (ला-ली-लें ); हसतिि–हसतििल (ला-ली-लें )
हीं सदा प्रथमपुरुषीं चालिाि.

प्रयोग
हीं, कपदन्िें मराठींि कमयतण ि भािे र्ोजिाि; ह्मणजे प्रथमपुरुषाच्र्ा एकिचनीं ि अनेकिचनीं

र्ोजिाि. किा सदा िपिीर्ान्ि असिो.
च्र्ाँ; िुिाँ, िे णें, तिर्ा
आह्मीं, िुह्मीं, िे हीं, तिहीं

}

=

{

काम केलें , कामें केलीं
स्त्री केली; तस्त्रर्ा केतलर्ा
खांबु केला, खांब केले

िियमान मराठींि ह्ा कपदन्ि तििेषणांची सिा िपिीर्ा ि सति सप्िमी ककिा सिे चिुथी होिे :–

७४. सता तृतीया, सणत सप्तमी ि सते चतुथी
[र्ांचीं ज्ञानेश्वरींिील उदाहरणे :– (सिा िपिीर्ा) सेंदे द्रुति राहे कापुरें । िेचले णन तह ॥ (१८·४२०); (सति सप्िमी) जैसें प्रगटले यां गभस्ती ।
अिेषही मागय दीसति । (२·२६१). मोडकिाृरर्ांच्र्ा मिें ृिर्ंििी (Absolute) सप्िमी ज्ञानेश्वरींि नाहीं; मराठींिील ृिर्ंििी िपिीर्ेचा

संृकपिांिील सप्िमीिीं घोटाळा होऊन िी आली. श्री. नेने मात् राजिाड्ांच्र्ा प्रमाणें र्ा दोन्ही ृिर्ंििी तिभक्िी मानिाि. त्र्ासाठीं त्र्ांनीं
प्राकपि–अपभ्रंिांिून सति सप्िमीचीं उदाहऱणेंही तदलीं आहे ि (भा इ सं मं. त्ै. १५·१; १६·१). र्ुरोपीर् िैर्ाकरणांपैकी कोणीही अिा प्रकारच्र्ा
रचनेचा तिचार केले ला नाहीं. िो प्रथम राजिाड्ांनीं केला. पण त्र्ांचें िरील सियच तििेचन संृकपिमूल आहे.]

एकिचन

अनेकिचन

त्र्ानें काम केले न

त्र्ानीं काम केले नीं

त्र्ानें कामें केलींन

त्र्ानीं कामें केलींनीं

त्र्ानें स्त्री केलीन

त्र्ानीं स्त्री केलीनीं

त्र्ानें तस्त्रर्ा केल्र्ान

त्र्ानीं तस्त्रर्ा केल्र्ानीं

त्र्ानें खांब केलान

त्र्ानीं खांब केलानीं

त्र्ानें खांब केले न

त्र्ानीं खांब केले नीं

अनु क्रमणिका

सणत सप्तमी*
(ज्ञानेश्वरी मराठी) कामें, काम केले र्ां, केतलर्ां = कामें, काम केल्र्ां (िियमान मराठी).
सते चतुथी
कामें, काम केले र्ा, केतलर्ा = कामें, काम केल्र्ा, केल्र्ास (ि. म.)
हीं कपदन्िें कमयतण असल्र्ामुळें कमय पुं–स्त्री–नपुंसक असेल त्र्ाप्रमाणें एकिचनी ि अनेकिचनी

आ–ए, ई–इर्ा, एँ–ईँ, हे प्रत्र्र् लागिाि.

केला–केले ; केली–केतलर्ा; केलेँ –केलीँ.
प्राकपिांि प्रर्ोजक कमयतण कपदन्िाचीं दोन रूपें होिाि, त्र्ािरून मराठींि तह दोन होिाि.
संृकपि

महाराष्ट्री

मराठी

कातरि

कातरअ, करातिअ

कतरिल (कातरअल),
करतिल (करतिर्ल)

हातसि

हातसअ, हसातिअ

हतसिल (हातसअल),
हसतिल (हसतिर्ल)

िोतषि

सोतसअ, सोसतिअ

िोतषिल, िोषतिल

िोतषि

िोतसअ, िोसतिअ

िोतषिल, िोषतिल

७५. कत्तगणर ततितु
क्िििु प्रत्र्र् कत्तयतर होिो.
संृकपि

महाराष्ट्री

मराठी

कपििान्

तकअिां

तकअ + ल + आँ = तकअलाँ
= केलाँ [उदा., ‘मी बोतललाँ’ (ज्ञा. २.५२). उत्तरकालीन प्रिींिून हें च रूप ‘बोतललों’ असें
आढळिें.]

पुझल्लग
१. अहं ृनानं कपििान् अत्ृम = मीं ृनान केलाँ

२. िर्ं ृनानं कपििन्िः ृमः = आह्मीं ृनान केलोँ

३. त्िं ृनानं कपििान् अतस = िूं ृनान केलाँतस, केलातस
४. र्ूर्ं ृनानं कपििन्िः ृथ = िुह्मीं ृनान केलाँ, केला
५. स ृनानं कपििान् अत्ृि = िो ृनान केला
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६. िे ृनानं कपििन्िः सत्न्ि = िे ृनान केले
अकारान्ि पुकल्लगी िब्दाप्रमाणें च आँकारान्ि पुकल्लगी िब्दाचें प्रथमे चे अनेकिचन एकारान्ि होिें :

केलाँ–केले .

मीं ृनान केलाँ, हा प्रर्ोग सध्र्ां अतिष्ट लोकांि ऐकंू र्ेिो ; तिष्ट लोकांि नाहीं.
स्त्रीझलगी
संृकपि

महाराष्ट्री

मराठी

कपिििी

तकअिह

तकअ + ल + अइ = केल–
अइ = केल + ई + अइ = केलीए = केल्र्े

१. अहं ृनानं कपिििी अत्ृम = मीं ृनान केलीए

२. िर्ं ृनानं कपिित्र्ः ृमः = आह्मीं ृनान केलोँ
३. त्िं ृनानं कपिििी अतस = िूं ृनान केलीएतस

४. र्ूर्ं ृनानं कपिित्र्ः ृथ = िुह्मीं ृनान केल्र्ा, केतलर्ा
५. सा ृनानं कपिििी अत्ृि = िी ृनान केली

६. िाः ृनानं कपिित्र्ः सत्न्ि = त्र्ा ृनान केतलर्ा
मराठींि ृिाथे ल प्रत्र्र् लागून क्ि ि क्िििु ह्ांचीं रूपें महाराष्ट्रीिारा किीं उत्पन्न होिाि, हें

बीम्स ि होन्लय र्ांना तबलकुल समजलें नाहीं.

िियमान मराठींि ‘मी ृनान केलाँ’ हा प्रर्ोग नाहीं ि केलातस बिल केलास होिें.

७६. भणिष्ट्य कृिन्तें : कतगणर
(१) होष्ट्र्माण हें एक च भतिष्ट्र् कपदन्ि महाराष्ट्रींिून मराठींि आलें आहे .
(२) किय, भोक्िप, र्ािप िगैरे िब्दांिील िप प्रत्र्र्ाच्र्ा ऐिजीं णप –णार प्रत्र्र् लागून एक भतिष्ट्र्

कपदन्ि मराठींि होिें. भिपय ह्ा िब्दाचें अपभ्रंििारा भत्तार, भािार, भिार, असें रूप मराठींि होिें. ि च्र्ा

ऐिजीं ण करून भरणार असें रूप मराठींि होिे . हीं णार प्रत्र्र्ान्ि रूपें तििेषणें असिाि िे व्हां त्र्ांना पंस्त्री-नपुंसककलगीं आ. ई. एँ हे प्रत्र्र् अनु क्रमें लागिाि. जेव्हां तििेषणें नसिाि, िे व्हां अनद्यिनभतिष्ट्र्ति

लु ट प्रमाणें ह्ाचा प्रर्ोग होिो. संृकपिांि लु ट मध्र्ें िप चें प्रथमे चें एकिचन प्रथमपुरुषाच्र्ा

अनेकिचनाव्र्तितरक्ि सिय कलगीं, सिय पुरुषीं ि सिय िचनीं र्ोजिाि. त्र्ाप्रमाणें च मराठींि िर ‘णार’ सियत्
र्ोजिाि; जसें,
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लु ट्
संृकपि

मराठी

१. कत्ता अत्ृम

करणार

२. कत्ता ृमः

करणार

३. कत्ता अतस

करणार

४. कत्ता ृथ

करणार

५. कत्ता

करणार

६. कत्तारः

करणार

िाटल िर मराठींि ‘आह’ ह्ा तक्रर्ापदाचीं िियमान काळाचीं रूपें जोडिाि. परंिु न जोडलीं

असिां चालिें. ह्मणजे लु ट्टचे सिय गुण ह्ा ‘णार’ मध्र्ें आहे ि. िे व्हां िें संृकपि लु ट्टचें िंिज आहे ह्ांि संिर्
नाहीं.

िप चा अपभ्रंि िा होऊन ‘पुरतििा’ असें तह रूप होिें ि त्र्ाला तह लु ट चे सिय गुण असले ले

तदसिाि. िे व्हां, िा आतण णार अिीं दोन रूपें मराठींि अनद्यिनभूिे लु ट चीं तिद्यमान आहे ि. पैकीं णार हें

रूप ज्ञानेश्वरांच्र्ा अभंगांि र्ेिें. हा णार प्रत्र्र् मराठींनें कोठू न आतणला ककिा निा ृिर्ंृफूिीनें बनतिला,

िें सांगिां र्ेि नाहीं. बहु िः हा ज्ञानेश्वरीहू न तह जुना आहे . ह्ा लु ट चा पत्ता बीम्स ि होन्लय र्ांना लागले ला
नाहीं. हा भतिष्ट्र् िियमानमराठींि फार र्ोजिाि.

७७. भणिष्ट्य कृिन्तें : कमगणि ि भािे
संृकपिांि िव्र्त् (िव्र्), अनीर्र (अनीर्), र्त् (र्), क्र्प् (र्), ण्र्त् (र्), आतण केतलमर

(एतलम), असे प्रत्र्र् ह्ा कमयतण ि भािेकपदन्िाचे आहे ि. क्वतचत् कियतर प्रर्ोग होिाि.
(सं.) तव्य = (महा॰) अव्ि = (म॰) आि
संृकपि

महाराष्ट्री

मराठी

कियव्र्

कतरअव्ि

कराि

हतसिव्र्

हतसअव्ि

हसाि

भतििव्र्

होइअव्ि

होआि

अपभ्रंिांि इएव्िउँ , एव्िउँ , एिा असे प्रत्र्र् असून, त्र्ांचें अनु करण मराठी करीि नाहीं ;

महाराष्ट्रीचें अनु करण करिे .

तििेषणें असल्र्ामुळें ह्ांना पुं–स्त्री–नपुंसकीं आ, ई, एँ हे प्रत्र्र् अनु क्रमें लागिाि
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कमगणि
त्र्ानें काम करािें

त्र्ानीं काम करािें

त्र्ानें कामें करािीं

त्र्ांनी खांब िासािा
त्र्ानीं खांब िासािे
त्र्ानें भुई उकरािी

त्र्ानीं भुर्ा उकरातिर्ा–व्र्ा
भािे
त्र्ानें
तिनें

जगािें, मरािें, रहािें, हसािें इ. इ.

तहण

बसािें, रडािें, पडािें, लिंडािें.

त्र्ानीं

दे र्ािें, घेआिें, सुआिें, गािें, र्ािें, जािें.
कतगणर

िो दू ध प्र्ािा, असें मी इत्च्छिों

िी लु गडें नेसािी, असें िो ह्मणिो इ. इ. इ.

ह्ा कपदन्िाचा नामाप्रमाणें उपर्ोग होिो :– करािें लागे, सांगािें फािे, करािें होर्, नाही. हे

भतिष्ट्र् कपदन्ि िियमानमराठींि फार र्ोजिाि.

(संस्कृत) अनीय = (मराठी) अणिय = िेँ
दियनीर्

दसतणर्, दे खण (णा-णी-णें)

कियनीर्

कसतणर्

तिक्षणीर्

तसहातणर्

दसतणर्ा, कसतणर्ा, तसहातणर्ा, िगैरे संबोधनात्मक प्रर्ोग नामदे ि, िुकाराम, ज्ञानेश्वर र्ांच्र्ा

अभंगांि र्िाि.

करणीर्= करणें; िल्हणीर् = बोलणें; मरणीर् = मरणें िगैरे रूपें ह्ा प्रत्र्र्ाचीं मराठींि आहे ि.

इदं कमय मे करणीर्मत्ृि = हें काम मला करणें आहे . हा ल्र्ुट (अन) प्रत्र्र्ासारखा च भासिो, परंिु
त्र्ाहू न तभन्न आहे . हा सकमयक असल्र्ास कमय घेिो; ल्र्ुट घेि नाहीं.
हें कपदन्ि िियमान मराठींि फार र्ोजिाि.
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य=ज
‘र्’ पासून तनघाले लीं जकारान्ि कपदन्िें सध्र्ा मराठींि नामें झालीं आहे ि ि कपदन्ित्िाची त्र्ांची

ओळख बुझाली आहे .
संृकपि

प्राकपि

मराठी

पेर्

पेज्ज

पेज (स्त्री.)

ि्र्

सेज्ज

सेज (स्त्री.)

खाद्य

खाज्ज

खाजें

माद्य

माज्ज

माज

कार्य

कज्ज

काज (ज्ञानेश्वरींि प्रश्नाथयक)

िाह्

िोज्झ

िोझें

मे र्

मे ज्ज

मे ज (मोजण्र्ाचें)

आर्य

अज्ज

अजा

िाद्यर्ंत्

िज्जर्ंत्

िाजंत्ें

िंध्र्

िांज्झ

िांझ

गुह्

गुज्झ

गूज

भोज्र्

भोज्ज

भोजें

७८. अव्ययी कृिन्तें : भूताथीं
अव्र्र्ी कपदन्िें भूिाथी ककिा भतिष्ट्र्ाथी असिाि.
भूताथी
क्त्िा (त्िा), ल्र्प् (र्) ि णमुल (अम्) हे प्रत्र्र् लागून संृकपिांि भूिाथी अव्र्र्ी कपदन्िें होिाि.
(सं.) त्िा = (महा.) ऊि = (म.) ऊन, ऊणन, उणन
संृकपि

महाराष्ट्री

मराठी

जी :– तजत्िा

जेऊण

तजणून

भू :– भूत्िा

होऊण, होअऊण

होऊन

हस् :– हतसत्िा

हतसऊण

हसून

दृि :– दृष्टिा

दटठू ण

दाटू न

पा :– पीत्िा

पीऊण

तपऊन
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दियय् :– दियतर्त्िा

दाऊण

दािून

गपह :– गपहीत्िा

घेत्तण
ू

घेऊन

अपभ्रंिांि करेति, पांलेति िगैरे इकारान्ि अव्र्र्ें होिाि, त्र्ांच्र्ा धिीिर ऊन प्रत्र्र्ान्ि अव्र्र्ाला

ज्ञानेश्वरींि इकार हमे ि लागिो :– तजणूतन, हसूतन, इ. इ. केिळ अकारान्ि ऊन प्रत्र्र्ान्ि अव्र्र्
ज्ञानेश्वरींि नाहीं.

अपभ्रंिांि त्प्पणु, तपणु, तिणु असे उकारन्ि प्रत्र्र् ह्ा अव्र्र्ाचे आहे ि. त्र्ांच्र्ा धिीिर ज्ञानेश्वरींि

तह िारंिार ह्ा अव्र्र्ाला उकार पादपूरक लागिो :– करुनु , घेउनु, हसुनु, इ. इ.

केिळ र् प्रत्र्र् लागून ज्ञानेश्वरींि भूिाथी अव्र्र्ी कपदन्िें होि नाहींि. मागधींि होिाि. त्र्ांपैकीं

तकत्र्ेकांि इर्ा हा प्रत्र्र् लागिो; जसें, पेतहर्ा, साँपेतहर्ा, समुपेतहर्ा, अणुपातलर्ा. संप्रेक्ष्र् = साँपेतहर् =
साँपेतहर्ा.

क्ष्र् = तक्षर्. र् = इर्. इर्+आ = इर्ा. अिा परंपरे नें हा ‘र्ा’ प्रत्र्र्ोत्पन्न इर्ा प्रत्र्र् झाला आहे .

त्र्ाचा उपर्ोग ज्ञानेश्वरींि ऊन प्रत्र्र्ाला पादपूरक ह्मणून होिो. हें इर्ा पादपूरक अंिीं अनु नातसक घेऊन
इर्ाँ असें रूप तनर्मानें धारण करिें.

घेऊन + इर्ाँ = घेऊतनर्ाँ

ह्मणून + इर्ाँ = ह्मणूतनर्ाँ
सारांि, त्िा प्रत्र्र्ापासून झाले ला ऊन ि र् प्रत्र्र्ापासून झाले ला इर्ा असे दोन्ही प्रत्र्र्

ज्ञानेश्वरी मराठींि एकामागून एक एकदम लागिाि ि दोन्ही चालींचा बोज एकदम राखिाि.
एका ‘कर’ धािूच्र्ा भूिाथीँ अव्र्र्ी कपदन्िांचीं रूपें इिकीं होिाि:–

करून, करुन, करूतन, करुतन, करूनु, करुनु , करूतनर्ाँ, करुतनर्ाँ, करूनी, करुनी; पैकीं

करून, करुन हीं रूपें ज्ञानेश्वरींि नाहींि; िियमान मराठींि आहे ि. इ ज्ञानेश्वरांनंिर सुटली.

प्रर्ोजक सातधि धािूंचीं रूपें, ह्मणौतन, ह्मणिून; करौतन, करिून; हसौतन, हसिून; नागौतन,

तिकासौतन अिीं होिाि ि त्र्ांच्र्ा िेिटीं इ, उ ि इर्ाँ हीं पादपूरकें लागिाि.
नोहु तन, नेंदुतन, िगैरे अकरणरूपें होिाि.

धािूच्र्ा मागें उपसगय असिां र् प्रत्र्र् भूिाथी अव्र्र्ी कपदन्ि होण्र्ास संृकपिांि जरूर असिो.

त्र्ाचा मागमूस मराठींि कांहीं िब्दांि रातहला आहे .

झटकपत्र् = झडकतरअ = झडकतर = झडकर (िियमान मराठी)
झाकपत्र् = झाकतरअ = झाकतर = झांकर( िियमान मराठी)
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घोकपत्र् = घोकतरअ = घोकतर = घोकर (िियमान मरीठी)
तत्िा = त्ता = ताँ [राजिाड्ांच्र्ा मिें हीं भूि॰ कपदन्िें त्र्ांनीं अन्र्त् (ज्ञा. अध्र्ार् ९, पप. ४७) तदले ल्र्ा ििय॰ िाचक ‘णमुल’ रूपांहून तभन्न
आहे ि. पण र्ा दोहींच्र्ा अंिीं ‘िाँ’ र्ेि असल्र्ानें िीं बाह्िः सारखीं तदसिाि. (मागें ६० व्र्ा पतरच्छे दांिील िळटीप पहा.)]

अधयमागधींि क्िा चा अपभ्रंि त्ता होऊन हें कपदन्ि होिें; जसें,
िंतदत्िा = िंतदत्ता
गंत्िा = गंत्ता

नीत्िा = नेत्ता
ज्ञानेश्वरींि धािूच्र्ा पुढें िाँ प्रत्र्र् लागून भूिाथी अव्र्र्ी कपदन्ि होिें; जसें,
िंतदत्िा = िंतदिाँ
र्ात्िा = जािाँ
नीत्िा = नेिाँ

कपत्िा = कतरिाँ

र्ुद्ध्िा = जु झिाँ
उदाहरण,

“कां कामना तह न कतरिां । अिसांि घडे पांडुसुिा ।
पतर िार्कांड न जु झिां । लागे जैसें ॥ १०३॥

गुल नेणिां िोंडीं । घािला दे तच गोडी ॥ १०४॥
हे रूप िियमान मराठींि फार र्ेिें.

(अध्र्ार् १८ िा)

तत्िा = त्तािं = तानाँ
अधयमागधींि क्त्िा चा त्ताणं अपभ्रंि होिो.
भूत्िा = भतित्ताणं

कपत्िा = करे त्ताणं
त्र्ा च धिीिर मराठींि क्त्िा, त्ताणं, िानाँ अिा परंपरे नें आले ला िानाँ प्रत्र्र् धािूंना लागून

भूिाथी अव्र्र्ी कपदन्िें होिाि.
भूत्िा = होिानाँ

र्ात्िा = जािानाँ

नीत्िा = नोिानाँ इ. इ.

हें रूप िियमान मराठींि अति र्ेिें.
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७९. भणिष्ट्य अव्ययी कृिन्त
तुम् = उम् = उँ , ऊँ
संृकपि

महाराष्ट्री

मराठी

जेिुं

तजतणउं

तजणूँ

गपहीिुं

घेत्तुं

घेउँ

रतमिुं

रतमउं

रमूँ

मिुं

मतरउँ

मरूँ

ज्ञापतर्िुं

जाणािेउं

जाणिूँ

तनमापतर्िुं

तणम्मािेउं

तनमयिूँ

तनमािुं

तणम्माउं

धन मूय

किुं

काअउं

करूँ

तजणोँ, घेओ,ँ रमोँ, जाणिोँ, करोँ अिीं तह रूपें सांपडिाि.

करुँ, मरुँ, अिीं ऱ्हृि रूपें तह होिाि. हें कपदन्ि िियमान मराठींि अति र्ेिें.

८०. संयुतत णक्रयापिें
व्र्र्ी कपदन्िाच्र्ा पुढें अस् ि भू िगैरे धािूंच्र्ा रूपांची जोड दे ऊन संर्ुक्ि तक्रर्ापदें होिाि. िे व्हां

प्रथम अस् ि भू ह्ा धािूंचे लकार दे िों.

अस्
लट :– १ असेँ , २ असूँ, असोँ, ३ असतस, ४ असा–साँ, ५ असे, अतथ, ६ असँति, असति, आतथ.
तितधतलङ :– अतसजे, असज्जा.

लोट :– १ असेँ -सूँ, २ असोँ, ३ अस, ४ असा–साँ, ५ असो, ६ असिु.
लङ :– १ असेँ , २ असोँ, ३ असस, ४ असा–साँ, ५ असे, ६ असि.
लु ट :– असिा, असणार.

लप ट :– १ असैन, २ असूँ, ३ असिील, ४ असाल, ५ असैल ६ असिील.
कमयतण :– अतसजे, अतसजो, अतसजैल, अतसजि, अतसजेलें.
प्रर्ोजक :– असतिणें.

व्र्र्ी कपदन्ि :– असि (िा-िी-िेँ ), साँि (साँिा-िी-िें), आतथल (ला-ली-लें )

असल (ला-ली-लें ), (लाँ-ल्र्ेँ -लेँ ), असाि (िा-िी-िें)

अव्र्र्ी कपदन्ि :– असूतन, असिाँ, असूतनर्ाँ, असूँ.
भािे, िक्र्ाथयक :– असिे.
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नस्
िरच्र्ा प्रमाणें

आह् [र्ातििार् सं. आभा र्ा धािूपासून झाले लें ‘आहा’ हें तभन्न तक्रर्ापद राजिाडे मानिाि. (‘भूिाभासु आहे ’-सं. भूिाभासः आभाणत. ज्ञानेश्वरी ९
िा अध्र्ार्, ओ. ७८ टीका).] (अस्

नाहींि.

चें हकारान्ि रूप)

लट :– १ आहेँ , २ आंहोँ, ३ आहातस, आहे तस, ४ आहा–हाँ, ५ आहे , ६ आहाति. इिर लकार
१ नात्ृम = नाधह-हीँ

५ नात्ृि = नातथ = नाधह –हीँ

६ नसत्न्ि = नातथ = नाधह –हीँ

ज्ञानेश्वरींि ‘नाहीं’ ह्ा िब्दाचा तक्रर्ातििेषणाप्रमाणें तह उपर्ोग होिो.

‘नाहींि’ हा िब्द ज्ञानेश्वरींि नाहीं, आधुतनक आहे . “दोन्ही नाहीं” असा अनेकिचनी प्रर्ोग अध्र्ार्

२ ओिी १०४ र्ेथें आला आहे . हा तक्रर्ातििेषण नाधह-हीँ ‘नातप’ –पासून तनघाले ला आहे .
भू

[हें सहार् तक्रर्ापद क्वतचत् िसें न राहिां ित्पूियिब्दािीं जोड होऊन अखंड तक्रर्ापद होिें असें राजिाडे म्हणिाि ; उदा., अखंडहो < सं.
अखंडीभू (ज्ञानेश्वरी ९.२२५, टीका)]

(व्हाँति)

लट :–१ होइँ-ई, होएँ, र्ेँ . २ होऊँ-िोँ. ३ होतस. ४ होआ-िा, व्हा. ५ होइ-ई, होए-र्े. ६ होँ ति
तितधतलङ :– होज्जा, होइजे.

लोट :– १ होँ, होऊँ-िोँ. २ होऊँ-िोँ. ३ हो, होँ ई, ४ होआँ-िाँ, व्हाँ. ५ हो, होिो. ६ होँ िु.

लङ :– १ होइँ-ईँ, होएँ-र्ेँ . २ होऊँ-िोँ. ३ होस. ४ होआ-िा, व्हा. ५ होइ-ई, होए-र्े. ६ होँ ि.
लु ङ :– (होत्था) होिा (िा-िी-िें)
लु ट :– होिा, होणार.

लप ट :– १ होईन. २ होऊँ. ३ होँ सील. ४ होआल. ५ होईल. ६ होँ िील
कमयतण :– होईजे, होइजो, होइजैल, होइजि, होइजेलेँ
प्रर्ोजक :– होतिणें
िी-िेँ)

व्र्र्ी कपदन्ि :– होँ ि (िा-िी-िें), भूिल (ला-ली-लेँ ), होआि, व्हाि. हि (लाँ-ल्र्ेँ -लेँ ), (िाअव्र्र्ी कपदन्ि :– होउतन, होतन–नु–तनर्ां; होऊँ–होँ; होिाँ.
भािे :– होििे.

नभू
लट :– १ नोहेँ , नव्हेँ . २ नहोँ, नोहोँ, नव्होँ, न्हिोँ. ३ नव्हतस, न्हितस, नोहोँ तस ४ नोहाँ, नव्हाँ. ५

नोहे , न्हिे, नव्हे , नव्है. ६ नोहोँ ति, न्हिँति, न्हिति, नव्हाति, नव्हँति.
इ.

लोट :– १ नोहोँ. २ नोहोँ. ३ नोहोँ. ४ नोहाँ, नव्हाँ. ५. नोहो, नहो. ६ , नोव्होँ िु, नव्हँिु, नििु, इ.
कमयतण :– न्हतिजे, न्हतिजि, इ. इ.
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व्र्र्ी कपदन्ि :– नहोँ ि–नव्हि (िा-िी-िें), न होआि-नव्हाि (िा-िी-िें)
अव्र्र्ी कपदन्ि :– नोहोतन, नव्हिाँ, नोहोतनर्ाँ, नोहू ँ.

८१. ितगमान कृिन्ताचीं संयुतत रूपें
कतगणर अस्
पुझल्लगी अकारान्त
एकिचन

अनेकिचन

१. मी कतरिु आहेँ

आह्मीं कतरि आहोँ

२. िूं कतरिु आहे तस

िुह्मीं कतरि आहा

३. िो कतरिु आहे

िे कतरि आहाति–आतथ, कतरिाति (कतरिाि)
कंसांिील रूपें िियमान मराठींिील आहे ि.

१. कतरिु असेँ, कतरिुसेँ

कतरिसोँ, कतरि असोँ

२. कतरिु असतस, कतरिुतस

कतरिसा, कतरि असा

३. कतरिु असे, कतरिुसे

कतरि असति-आतथ, कतरिाति
पुझलगी आकारान्त

१. कतरिा असेँ , आहेँ

कतरिे असोँ, आहोँ

२. कतरिा अतस, आहे तस

कतरिे आहा, असा

३. कतरिा असे, आहे

कतरिे आतथ, कतरिेति (कतरत्र्ाति, िियमान अतिष्ट)
स्त्रीझलगी ईकारान्त

१. कतरिी आहेँ , असेँ

कतरतिर्ा आहोँ, असोँ

२. कतरिी आहे तस, असतस

कतरतिर्ा आहा-असा (कतरिा)

३. कतरिी आहे , असे

कतरतिर्ा आतथ (कतरत्र्ाति, कतरिाति, करिाि)
नपुंसक एँकारान्त

१. कतरिेँ आहेँ , असेँ (कतरिेँ )

कतरिीँ आहोँ, असोँ (कतरिोँ)

२. कतरिेँ आहे तस, असतस (कतरिेँ स)

कतरिीँ आहाँ, असा (कतरिा)

३. कतरिेँ आहे , असे (कतरिसे)

कतरिीँ आतथ, कतरिाति (करिाि)
कमगणि

३. कतरजि आहे , असे, कतरजिसे

कतरजि आतथ, कतरजिाति
प्रयोजक

३. करािा आहे , असे

करािे आकथ, करािेति, िोळगािेति इ. इ.

करािी आहे

करातिर्ा आतथ

करािेँ आहे

करािीँ आतथ
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प्रयोजक कमगणि
३. करतिजि आहे – असे, करतिजिसे, करतिजिाहे .
३. करतिजि आहाति – आतथ, करतिजिाति.

भािे
३. करिि आहे –असे, करििसे, करििाहे
३. करिि आतथ, करििाति

अस् चीं, भूिकालीन ि भतिष्ट्र्कालीन रूपें िियमान कपदन्िांना िर प्रमाणें लागिाि :–करीि,

कतरिा, कतरिी, कतरिें असे, असैल, इ. इ.

िियमान मराठींि िो, िी, िें करीि आहे , असें नु सिें ‘करीि’ रूप र्ेिें.
ज्ञानेश्वरींि अकारान्ि पुकल्लगी िियमान कपदन्िाचीं अिीं तह रूपें र्ेिाि–
एकिचन

अनेकिचन

१. मी कतरिु

आह्मी कतरि

२. िूं कतरिु

िुह्मी कतरि

३. िो कतरिु

िे कतरि

अपभ्रंिांि िट्ट हा धािु लट मध्र्ें असा चालिो :–
१. िट्टउँ

िट्टहु ँ

२. िट्टतस

िट्टह

ह्मणजे उत्तमपुरुषाचे उँ ि हु ँ प्रत्र्र् ि मध्र्मपुरुषाचे तस ि ह प्रत्र्र् अपभ्रंिांि आहे ि. िे घेऊन

िियमान मराठी र्ेणेंप्रमाणें रूपें करिे :–

पुझल्लग
१. कतरिु + उँ = कतरिोँ
२. कतरिु + हु ँ = कतरिोँ

३. कतरिु + तस = कतरिोतस–स
४. कतरि + ह = कतरिा
५. कतरिु

= कतरिो

६. कतरि + आतथ = कतरिातथ = कतरिाति = कतरिाि.
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स्त्रीझलग
१. कतरिी +

= कतरिीएँ = कतरत्र्ेँ = कतरिेँ

२. कतरतिर्ा + हु ँ = कतरतिर्ोँ = कतरत्र्ोँ = कतरिोँ
३. कतरिी + तस = कतरिीस

४. कतरतिर्ा + ह = कतरत्र्ा = कतरिा

५. कतरिी = कतरिीए = कतरत्र्े = कतरिे

६. कतरतिर्ा + आतथ = कतरतिर्ातथ = कतरत्र्ातथ = कतरत्र्ाि = कतरिाि.
नपुंसक
१. कतरिेँ

२. कतरिीँ + हु ँ = कतरत्र्ुँ = कतरिोँ
३. कतरिेँ + तस = कतरिेँ स
४. कतरिीँ + ह = कतरिा
५. कतरिेँ

६. कतरिीँ, करिाि.

लट च्र्ा ऐिजीं हा संर्ुक्ि प्रकार िियमान मराठींि प्रचतलि आहे .
भू कतगणर
ितगमान–भूत–भणिष्ट्य
१. मी कतरिु, कतरिा, कतरिी, कतरिेँ होईँ–एँ, होईन, इ. इ. इ. अस् प्रमाणें.
भूत

मी करीि होँ िोँ
१

मी कतरिी होँ िीएँ
मी कतरि होँ िेँ
राजा होँ िा

३

राणी होँ िी
माकड होँ िेँ

‘होिा’ (लु ङ)

[मराठींि लु ङ नाहीं हें पूिी सांतगिले च आहे . पण ‘होिा’ हें त्र्ाचें एकमेि अितिष्ट रूप राजिाडे मानिाि.]

भूिकालाचें प्रथमपुरुषाचें एकिचन आहे . राजा होिा, राणी होिी, ह्ा िाक्र्ांि होिा, होिी, हे भूिकाळ

आहे ि; िियमानकाळ नाहीं. होँ िा-िी-िेँ हीं िियमान कपदन्िें तह आहे ि. परंिु त्र्ांपासून िरील िाक्र्ांिील

होिा, होिी, हीं तभन्न आहे ि. मूळ (लु ङ) होिा = अभूत्. अनु करणानें िियमान कपदन्िाप्रमाणें कलगप्रत्र्र्
मराठींने ह्ा लु ङ्च्र्ा रूपाला लािले .
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८२. भूत व्ययी कृिन्ताचीं संयुतत रूपें
कमगणि
१. त्र्ानें केलें , केला, केली

२. त्र्ानें केलें आहे , केला आहे , केली आहे
३. त्र्ानें केलें असे, केला असे, केली असे

४. त्र्ानें केलें होिें, केला होिा, केली होिी
भािे
१. मला जालेँ , जालें आहे , जालें असे, जालें होिें, इ. इ. लङ्च्र्ा-बरोबरीनें िियमान मराठींि हीं

रूपें प्रचतलि आहे ि. अथिा, खरें पहािां, लङ पेक्षा ह्ांचा च प्रर्ोग िियमान मराठींि फार होिो.
कतगणर
६१ व्र्ा कलमांि भूि व्र्र्ी कियतर कपदन्िाची व्र्ुत्पतत्त तदली आहे . र्ेथें प्रकार दे िों :–
(१)

१. मीं केलाँ + उँ = केलोँ

२. आह्मीं केलाँ + हु ँ = केलोँ
३. िू ँ केलाँ + तस = केलाँतस
४. िुह्मी केलाँ + ह = केलाँ
५. िो केला = केला

६. िे केले आतथ = केले ति, आतणले ति
(२)

मी केलाँ आहे , आह्मी केले आहोँ, िुह्मीं केले आहा

मी केलाँ असे

मी केलाँ होँ िोँ, इ. इ. इ.

(३)

(४)

िियमान मराठींि (३) केलास, (६) केले ि, अिीं रूपें होिाि.
संयुतत कृिन्त णििेषिें
पुकल्लग

स्त्रीकलग

नपुंसककलग

होँ ि साँिा

होँ ि साँिी

होँ ि साँिेँ

अनु क्रमणिका

जाला साँिा

जाली साँिीं

जालेँ साँिेँ

िियमान मराठींि ‘होत्सािा’ एिढें एक च संर्ुक्ि कपदन्ि तििेषण रातहलें आहे .

८३. इतर सहायधातू
(१) जाल [हा धािू नसून भूि. धािुसातधि तििेषण आहे .]
(जन्) जाि = जाअ+ल = जाअल, जाहल, जाल (ला-ली-लें ). हे रूप िियमान कपदन्िांना

लागिें :–

िो बोलिा जाला.
िी बोलिी जाली.
िें बोलिें जालें .

(२) या = जा

जा ह्ा धािूचीं रूपें िियमान, भूि ि भतिष्ट्र् कपदन्िांना लागिाि :–
िो होँ िु जाए

िो धतरला जाई
िो धरूँ जाई

िो धरूतन जाई

(३) ई = ए

ए धािूचीं रूपें भतिष्ट्र् कपदन्िांना लागिाि :–
घेऊतन र्े
घेऊँ र्े

घेिोँ नैए

(४)

बैस, दे , घे, राह, आिड, पाह, सर, लाग, सक, िक, लाभ, लाह, ल्हा, टाक, ठाक, घाल, ह्मण

िगैरे धािूंचीं रूपें भतिष्ट्र् कपदन्िांना अकरण ि सकरण लागिाि:–

होँ दे , होऊँ दे इ,ँ उरोँ नेँ दी; करूतन घे; होउतन रातहला; करूँ आिडे ; िोचूँ पाहतस; होँ पाँिसे; सांडूँ

पाँिी; उिरोँ सरला; दे िोँ लागें; करूँ सके; दे िोँ िकतस; कोपोँ लाभे; पव्होँ न ल्हाँति; करूतन टातकजे; करूँ
ह्मणे इ. इ. इ.

पाह हें रूप महाराष्ट्रींिून पांच धािूंपासून तनष्ट्पन्न होिें:–

(दृि) पि = पह. (प्रर्ोजक) पाह; त्र्ाचें कमयतण ‘पातहजे’.
प्रकाि = पआह = पाह

प्राथ्य = पाह (अपभ्रंि) = पा

अनु क्रमणिका

प्राप् = पाि, (कमयतण) पातिजे = पाइजे = पातहजे
प्राहय = पाह

पि धािूत्त्पन्न कमयतण ‘पातहजे’ दे तखजे ह्ा अथी र्ोजिाि. पि = पह = पाह (प्रर्ोजक). िृर्

रूपं अधुना पश्र्तस = िे र्ाचें रूप आिां पाहे (ज्ञा. १८.३९९).
प्रकाि धािूत्पन्न पाह धािू र्ेणेंप्रमाणें र्ोजिाि :–
सूर्ो पाहे = सूर्य प्रकािे

तदिो पाहे = तदिस प्रकािे

सूर्े पातहजे = सूर्ेण प्रकाश्र्िे .
प्राथ्य धािूत्पन्न पा र्ेणेंप्रमाणें र्ोजिाि:–

दे ऊं पाए = दे ण्र्ास प्रार्मथिो, इत्च्छिो.
हों पांिसे = होण्र्ास इत्च्छिो.

तमर्ा िें पातहजे = मर्ा ित्प्राथर्यिे.
प्राप् धािूत्पन्न पातहजे र्ेणेंप्रमाणें र्ोजिाि :–

मला िें पातहजे = िन्मे प्राप्र्िे

प्राहय धािूत्पन्न पाह र्ेणेंप्रमाणें र्ोजिाि :--

त्िं किुं अहय तस = िूं करूं पाहतस

त्िर्ा कपिं अहर्यिे = िुिां केलें पातहजे.

हे पांची प्रकार ज्ञानेश्वरींि आढळिाि.

(५) गम्

िियमान मराठींि ह्ा धािूची भूिाथी कपदन्िें िियमान, भूि ि भतिष्ट्र् कपदन्िांना लागिाि. (१) मी

र्ेऊन गेलों. (२) मी र्ेि गेलों. (३) मी मातरला गेलों.

आहे , असे, असैन, ह्ांचे आणीक जोड तदले िरी खपिाि.
हे सिय सहा्र् धािू िियमान मराठींि प्रचतलि आहे ि.

८४. कांहीं धातूंचीं एकटींिु कटीं रूपें
व्हल (चलने) ह्ा धािूचें कमयतण ‘भले ’ हें एक च रूप ज्ञानेश्वरींि सांपडिें ि िें िेँ , िो , िी, िैसा,

िैसें, िैसी ह्ा सियनामाच्र्ा रूपांिीं जोडले लें आढळिें :–
भले िें, भले िैसा, इ. इ.

आिड् धािू भलप्रमाणें च िागिो.

अनु क्रमणिका

८५. अकरिरूप
धािूंच्र्ा मागें न ककिा पुढें ना ककिा मागेंपुढें नाधह-हीँ हे तनषेधाथयक िब्द लागून अकरणरूपें

होिाि. नि हा िब्द मागें लागिो.

न लगे = लागे ना = नाकह लागे, लागे नाहीं, नि लगे.

न लगति = लागति ना = नाधह लागति, लागति नाधह, नि लागति
नातप = नातभ = नातह. अनुनातसक आगंिुक आहे .
नैि = नि.

नैि गंिव्र्ं = नि जािें. [‘नि जािें’ ही िब्दिोड बरोबर नाही. ‘न िजािें’ असे पातहजे. (सं.

व्रज्>िजणे)]

नोहोतन, नोको, नको, नेँ घे, नेँ दे , नु बझ
ु े , नेतणजे, नाकले , इ. इ. इ.
(महाराष्ट्री) नकुण (लोट) = नकु = नको (नकुरु, मा कुरु)
जाऊँ नको = र्ांिुं (िैतदक तििीर्ा एकिचन) मा कुरु.
िेंतह नको = िदतप मा कुरु.

नको हें तक्रर्ातििेषण असिें िे व्हां िें नु कम् ह्ा संृकपि तनपािापासून तनघालें आहे , असें समजािें.
मूळ धािूचा ककिा त्र्ाच्र्ा रूपाचा आद्य ृिर नकार घेिो.
न+होउतन = नोहोतन.
न+बुझे = नु बुझे.

न+को = नोको

न+अकले = नाकले

हे सिय प्रकार मराठींि कतििेंि ि गद्यांि प्रचतलि आहे ि.

८६. कांहीं मराठी धातू
संृकपि

महाराष्ट्री

मराठी

हस्

हस

हस ए

कप

कर

कर ई

जी

जअ

जी ए

जी

तजण

तजण ए

संतच

संतच

साँच ए

सू

सि

सू ए

प्रसु

पसि

पसि ए

प्रृनु

पण्हअ

पान्ह ए

आरु

आरि

आरि ए

नी

णे, णअ

ने ई
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आनी

आण

आण ई

पतरणी

पतरण

पणय ई

उड्डी

उड्ड

उड ए

दा

दे

दे ई

भू

हो, हि

हो ई, हि ए

अनु भू

अनु भि

अनु भि ई

धप

धर

धर ए, ई

िप

िर

िर ई, ए

स

सर

सर ए

हृ

हर

हर ए

िप

िर

िर ए

जप

जर

जर ए

अिसप

ओसर

ओसर ए

प्रसप

पसर

पसर ए, ई

मप

मर

मर ए

उत्तप

उत्तर

उत्तर ए

उत्कप

उक्कर

उरक ए, ई

उत्कप

उतक्कर

उकर ई

ृमप

सर

सर, ृमर ए

तिृमप

तिसर

तिसर ए

गै

गा

गा ए

तनद्रा

तनिा

नीद ए

जीव्

तजअ

जी ए

आरुह

आरुह

आरोह ए

धू

धाि

धु ए

(तज) घ्रा

आइग्घ

चघल ए, ई

पा

पीअ

पी ए

ृथा

ठा

ठा ए

उत्था

उटठ

उठ इ

दं ि

डस

डस ए

खाद

खा

खाद, खा ए, ई

आकलप्

अतल्लि

आतलि, आलि ए, ई

अनु क्रमणिका

मुच्

मुंच

मोच ई

ृपपि

फुस्, फास्

पुस ई, फाँस ए, ई

कपष्

कतरस

कतरष ए

िष्य

ितरस

ितरष ए

हष्य

हतरस-ख

हतरष, हतरख ए

आत्ुट

आिुड

आिुड ए

त्ुयति

िुट्ट, िोड

िुट ए, िोड ई

मील

मे ल, तमल्ल

तमल ए, मेल ए

उन्मील

उत्म्मल

उमल ए

ृफुट

फुट्ट

फुट ए

धा

धा

धा ए

जार्िे (जन्)

जाअ

जा ए

मा

माअ

मा ए

िा

िाअ

िा ए

तनमा

तणम्मा

तनम ए

तनिा

तणव्िा

तनि ए

प्रतिभा

पतडहाअ

पतढअ ए

प्रतिभास्

पतडहास

पतडहास ए

ृना

ण्हा

न्हा ए

नपत्

णच्च

नाच ए

र्ुध्

जु ज्झ

जु झ ए

मन्

मण्ण

मण ए, ह्मण ए

कुप्

कुप्प

कोप ए

नि

णृस, णास

नि, नाि ए

रुष्

रुस

रुस ए

दु ष्

दु स

दु ष ए,दोष ए

पि

पास

पाह ए

क्रुि

कोक्क

कोक ए

चल

चल्ल, चल

चल ए, चाल ए

पतरचल

पअल्ल

पल ए

जेम्

जेम

जेि ए

रुच्

रुच्च

रुच ए

अनु क्रमणिका

लग्

लग्ग

लग, लाग ए

िच्

–

िच ए

तिश्रम्

िीसम

तिसंि ए [मुळ प्रिींि

‘तिसंघ ए’ असे आहे . अथात्
मुद्रणदोष.]

गर्ण

गण

गण ई

िेष्ट

िेढ

िेढ ई

प्रकाि

पअआस

पाह ए

प्राथर्यिे

पाह

पातहजे (कमयतण)

संख्र्ा

संघ

सांघ ए

आतिकर्णय

आइकण्ण

आइक ए

इ

ए

ए, ई (एइजे,

उतद

उदे

उदे ई (उदै जे,

ृिस्

सस

सास ए

उच्छिस्

ऊसस

उसस ए

संधा

संढ

सांड, संड ए, ई

भी

तबह

भी, तबह ए

तच

तचण

तचण ई

पतरश्रु

पतरसुण

पतरस ए

प्राप्

पाि, पाअ

पाि ए, पा ए

व्र्ाप्

िाि

िाि ए

िक्ष

िच्च

टाँच ई

िक्

सक

सक ए

ृिप

ठर

ठर ए

तछद

कछद

कछद ए, तछद ए

भंज्

भंज्

भांज ए

भुज्

भुज
ं

भुज
ं ए

र्ुज्

जु ज्ज

जु ग ए

प्रर्ुज्

पउं ज

पुंज ए

ज्ञा

जाण

जाण ए, ई

नज्ञा

णआण

नेण ए, ई

अनु क्रमणिका

कमयतण)
कमयतण)

तिक्री

तितक्कण

तिक ए, ई

ग्रंथ्

गंठ

गांठ ई

ग्रह

गेण्ह

घे ई

भर्ण

भण

ह्मण ए

चमत्कप

—

चमकि (प्रर्ो.) ई

८७. ज्ञाने श्वरी्या आठव्या अध्यायांतील मराठी धातू
महाराष्ट्रींिून मराठींि धािू कसे उिरले िें िरील र्ादीिरून ृपष्ट आहे . ज्ञानेश्वरीच्र्ा आठव्र्ा

अध्र्ार्ांिील मराठी धािू कोणत्र्ा संृकपि धािूंपासून तनघाले , त्र्ाची र्ादी पतहल्र्ा ओिीपासून िेिटल्र्ा
ओिीपर्ंि दे िों :–

ह्मतणिलें (भर्ण)

आइका (आतिकर्णय)

अिधातरलें (अिधातर)

जाला (जन्)

पूतसलें (प्रच्छ)

कोंदलें (कुन्द)

तनरोतपजो (तनरूतप)

पािें (प्राप्)

सांघां (संख्र्ा)

गालू तन (गल)

पतरर्सें (पतरश्रु)

घेिलें (गपह)

बोलां (िल्ह)

हालिलें (हल)

भरे (भप)

तनमणें (तनमा)

जातणजतस (ज्ञा)

उठीति (उत्था)

दे खां (दृि)

फूटे (ृफुट)

पिडला (प्रिपत्)

मोडौतन (मुतड खंडने)

होर्े (भू)

पातहजे (प्रकाि)

ओसणिां (अिसद)

प्रसिति (प्रसू)

िचे (िच्)

िाढे (िपध्)

आलें (आगम्)

सांचला (संतच)

आहे (अस्)

रचे (रच्)

ओलगति (अिलग्)

पािां (पि)

ओगरूतन (अिगप)

दीसति (दृि)

तनगे (तनगा)

करुं (कप)

लागे (लग्)

नैर्े (इ)

दे ( (दा)

तिर्े (िी)

अनु क्रमणिका

तनफजिी (तनष्ट्पातद)

संिरूतन (संिप)

आणीति (आनी)

जलों (ज्िल)

तमलौतनर्ां (मील)

पतडलीं (पत्)

अतधकरूतन (अतधकप)

धूिली (धू)

भ्रंिे (भ्रंि)

रूलै (रूढ, महाराष्ट्री)

भोतगजे (भुज्)

उिली (व्र्े)

उपाजयलें (उपाज्य)

बुडाला (बुड्ड, महाराष्ट्री

सीणें (िप)

= बुन्द तनिामने)

आलतिजे (आकलप्)

सांतडलें (संधा)

उपिमी (उपिम्)

उबािेन (उष्ट्माय्)

मैलें (मा)

तिसकुसे (तिकुस्)

झांकलें (झष् संिरणें)

मे कलीति (मेख, नामधािू)

मानिें (मन्)

आदलले र्ा (आदल)

फीटे (त्ृफट)

पलिां (पतरचल)

िूटे (त्ुट)

चूकिािेर्ा (चुक्क, महाराष्ट्री)

आटे (अट गिौ)

ठाके (ृथा)

ठे तिली (ृथातप)

भले (व्हल)

भेदली (तभद)

जागिां (जागप)

गमे ली (गम्)

भीजे (तभद)

नेले (नी)

जीिे न (जीव्)

सांतधलें (संधा)

आठिे (आृिु)

धरुतन (धप)

ृमरािें (ृमप)

दातिजिसे (दृि)

भािािें (भ्राव्)

िोधूतन (िुध्)

घालािें (ग्रह)

पूतजजति (पूज्)

िियिु (िपत्)

िोषतिजे (िुष्)

अभ्र्ासूतन (अभ्र्ास्)

अपे (अपय)

कोप (कुप्)

उरे (उियर)

टाकी (टक्)

पािलें (प्राप्ि)

लाति (लू )

पतरहसिु (पतरश्रु)

मीनले (तमल)

धाइजे (धी)

चले (चल)

समािसे (संमा)

नीमणें (तनमा)
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तजए (जीव्)

एकािटणें (एक, नामधािू)

तभए (भी)

कलगटले (लग्, नामधािू)

चरे (चर)

उपातसति (उपास्)

तसरे (तश्र)

िाखाणािा (व्र्ाख्र्ा)

तथरािले (त्ृथरार्)

साहािे (सह)

बैसोतन (उपतिि)

उपाइली (उत्पद)

सूतन (सू)

झाडू तन (झट)

संभ्रमे (संभ्रम्)

तनिडू तन (तनिट)

आकलले तन (आकल)

अव्हे रुनु (अिधीर)

मांडिु (मंड्)

आिडे (आिपत्)

फुडें (ृफुट)

िाढिें (िपध्)

उमाणलें (उन्मा)

दु भिें (दु ह)

उलं डु तन (उल्लंड्)

उतसटा (उत्च्छष्)

बुचुकलले (बुध् (बुज्झ)

सांतसनले (संसद)

[राजिाड्ांनींच अन्र्त् हा धािू पातणनीर् धािुपाठांिील

‘तसन्व्’ र्ा धािूपासून व्र्ुत्पातदला आहे ि त्र्ािरून ‘पातणनीर् धािुपाठांिील धािू
काल्पतनक नाहींि’ असा तनष्ट्कषय काढला आहे . (ज्ञानेश्वरी, अ. ९, ओ. ४, पप. ६).]

+कल)

ओललें (आिल)

घडे (घट)

दू खे (दु ःख्)

कलासति (तखल, नामधािू)

चेइले र्ा (तचत्)

कोंडलें (कुड् िैकल्र्े)

कसपिी (ृपपि)

राहले र्ां (रह)

लोटिी (लट)

तिलसे (तिलस्)

तजरति (जप)

सरे (सप)

सूचि (सूच्)

पूरे (पप)

नि (नि)

त्र्जी (त्र्ज्)

पूसे (ृपपि)

उघडले र्ां (उद्घट)

संपडे (संपत्)

तनरुंधी (तनरुध्)

तिसंचे (तिसंतच)

सेतिला (व्से)

उपजे (उत्पद)

िाउतन (िह)

ठके (टक्)

भेटणें (तभड्)

पौढले र्ां (प्रहु ड् प्रािरणे)

तगितसि (गिेष्)

ओलखािे (अिलक्ष)

अकचिें (तचत्)

तरगि (तनगा)

ितरपतडला (उपतरपत्)

िके (िक्)
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भ्रमुतन (भ्रम्)

पातरखािे (परीक्ष)

अनु भिले र्ा (अनु भ)ू

जूंिले र्ाँ (र्ुज्)

आिे (अत् बंघने)

प्रतिभासे (प्रतिभास्)

तिझौतन (तिध्मै)

आप्लिे (आप्लु )

उतदिें (उद्यम्)

पेलुतन (प्रेर)

थरे (ृत्)

गाजति (गज्य)

सांभालािें (संभाल)

डािली (द्रािीर्स = डािीर्

लाहु तन (लभ्)

= डािा, नामधािू)

गिली (गिेष्)

पीकलें (पच्)

दाटे (दट)

जोडलें (र्ुज्)

टाकी (टक्)

िीटे (तिट)

िोडिति (अिकष्य)

आंिगणें (िग् गिौ)

बहु डे (प्रहु ड्)

अनु मातनति (अनु मन्)

िसिा (िस्)

आरूढति (आरुह)

िरील दोन्ही र्ाद्यांिरून तदसिें कीं ज्ञानेश्वरींिील बहु िेक सिय धािू संृकपिांिून साक्षात् ककिा

महाराष्ट्रीिारा आले आहे ि. अठरा तह अध्र्ार्ांि हा च प्रकार आहे .
अष्टमाव्न्हक समाप्त

अनु क्रमणिका

निमाव्न्हक
८८. तणद्धतप्रणक्रया
संृकपिांिील सिय ितद्धि प्रत्र्र् ृििा ककिा महाराष्ट्रीिारा अथिा अपभ्रंििारा प्रतितनतधरूपानें

ज्ञानेश्वरींि र्ेिाि. त्र्ांचा सामग्ऱ्र्ानें तिचार आदे िप्रतक्रर्ेंि करणार आहे . र्ेथें पांच चार प्रत्र्र्ांचा च
िे िढा तनदे ि करिों.

(त्यप्) त्य = च्च = च

हा प्रत्र्र् संृकपिांि अमा, इह, क्व, ितसल –प्रत्र्र्ान्ि ि त्ल–प्रत्र्र्ान्ि अव्र्र्ांपढ
ु ें होिो.

ितसलप्रत्र्र्ान्ि ि त्लप्रत्र्र्ान्ि अव्र्र्ें पंचम्र्थी ि सप्िम्र्थी आहे ि, िे व्हां मराठींि, िब्दांच्र्ा पंचमीला
ि सप्िमीला हा प्रत्र्र् लागून, तििार् अनु करणानें प्रथमेला ि षष्ीला लागिो.
संृकपि

मराठी

इहत्र्

इँच

ित्त्र्

िे थच

अत्त्र्

एथच

ििृत्र्

िे थूनच

र्िृत्र्

जेथूनच

र्त्त्र्

जेथच

कुत्त्र्

कोठच

तनत्र्

तनच्च [प्राकपि रूप ‘तणच्च’ पातहजे.]
नीच इ. इ. इ.

मराठींि प्रथमा, पंचमी, षष्ी ि सप्िमी ह्ांच्र्ा रूपानें हा प्रत्र्र् र्ेणेंप्रमाणें लागिो :–
प्रथमा:– घर–घरच, गांिच, रामच, नदीच, रमाच, सुंदरच
पंचमी:– घराहू नच, गांिाहू नच, नदीहू नच, सुंदराहू नच
षष्ी:– घराच, गांिाच, रामाच, नदीच, रमे च, सुंदराच

सप्िमी:– घधर च, राधम च, नदीँ च, राधम च, सुंदधर च.
नामांच्र्ा ि अथात् तििेषणांच्र्ा प्रथमा, पंचमी, षष्ी ि सप्िमीप्रमाणें च तक्रर्ातििेषणांच्र्ातह

सप्िमीखेरीज तिभक्िी ह्ा त्र् = च प्रत्र्र्ामागें होिाि :–
प्रथमा (कत्ल्पि)

िे थच

पंचमी

िे थूनच

सप्िमी

िे धथ च

अनु क्रमणिका

हा त्र्ज

[त्र्-ज म्हणजे ‘त्र्’ पासून झाले ला.]

व्र्र्ी कपदन्िांना र्ेणेंप्रमाणें लागिो.

प्रत्र्र् सिय नामांना लागिो. पैकीं िियमान ि भूि ि भतिष्ट्र्

ि. कप. करिा–करिे र्ाच (चा, ची, चें), करत्र्ाच (ि. म.)

करिी–कतरतिर्ेच (चा, ची, चें), करिीच (ि. म.)
करिें–करिे र्ाच (चा, ची, चें), करत्र्ाच (ि. म.)

भू. कप. केल–केले र्ाच (चा, ची, चें), केल्र्ाच (ि. म.)

केली–केतलर्ेच (चा, ची, चें), केलीच (ि. म.)

केलें –केले र्ाच (चा, चो, चें), केल्र्ाच (ि. म.)

भ. कप. कराि–करािेर्ाच (चा, ची, चें) करािर्ाच (ि. म.)

करािी–करातिर्ेच (चा, ची, चें), करातिर्ेच (ि. म.!)
करािें–करािेर्ाच (चा, ची, चें), करािर्ाच (ि. म.)

भ. कप. करण–करणेर्ाचे (चा, ची, चें), करण्र्ाच (ि. म.)

ह्ा चान्ि नामांना ि तििेषणांना सिय तिभत्क्िप्रत्र्र् लागिाि :–
करिे र्ाचेन, करिे र्ाचेर्ा, करतिर्ातचर्ा, करिे र्ातचर्े, करतिर्ेचेन, करतिर्ेचेर्ा, करतिर्ेतचर्ा,

करिे र्ातचर्े इ. इ. इ.

त्ि = त्ति = प्पि = पि
िैतदक त्िन = संृकपि त्ि = महाराष्ट्री प्पण = मराठी पण.
संृकपि

महाराष्ट्री

अपभ्रंि

मराठी

दलपतित्ि

दलिइत्तण

दलिइप्पण

दलिैपण

सादृश्र्ं

सतरसत्तण

सतरसप्पण

सतरसेपण

कोमलत्ि

कोँ िलत्तण

कोिलप्पण

कोिले पण

दासीत्ि

दातससण

दातसप्पण

दासीपण

मदीर्त्ि

मज्झत्तण

मज्झप्पण

माझे पण

मराठींि ‘पण’ प्रत्र्र्ाच्र्ा मागें तकत्र्ेक पुकल्लगी िब्दांना एकारादे ि तिकल्पानें होंिो, ि

नपुंसककलगी िब्दांना प्राचुर्ानें होिो.

आत्मन् ह्ा िब्दाचें भाििाचक ‘आपणपें’ होिें.

आत्मन्+ आत्मन् = आत्मात्मन् = (भाि.) आत्मात्म्र्ं.

संृकपि त्म्र् = महाराष्ट्री प्र्; जसें, माहात्म्र्ं = माहाप्र्ं (महाराष्ट्री)

िसें, आत्मात्म्र्ं....आप्पणाप्र्ं (महाराष्ट्री) = आपणापेँ = आपणपेँ (मराठी)

अनु क्रमणिका

िाद्धय क्र्ं (िपद्धात्म्र्ं) = िपद्धाप्र्ं (महाराष्ट्री) = िपद्धाप्र् (मराठी)

[र्ाच धिीिर राजिाडे अतधक (सं.

आतधक्र्म्) हे भाििाचक नाम मानिाि. िे म्हणिाि—“तििेषण अतधक ि भाििाचक नाम अतधक र्ा दोन्ही िब्दांचीं रूपें ज्ञानेश्वरकालीन मराठींि
सारखीं च तदसिाि. परंिु सूक्ष्म अभ्र्ासानें त्र्ांचें तभन्नत्ि ओळखिां र्ेिें. (उदा; “अहो िान्हे र्ांची लागे झटे । ितर िेणें अतधकें तच पान्हा फुटे ।”
ज्ञा. ९, १८ टीका)]

‘पण’ ह्ा प्रत्र्र्ाला पुकल्लगी आ प्रत्र्र् लागून ‘पणा’ होिो :-- दळिैपणा, माझे पणा, इ. इ.
‘पण’ हा प्रत्र्र् ज्ञानेश्वरींि ित्ता,

[ित्–त्ि, ककिा िें-पण (भाििाचकत्ि)]

र्ोतजले ला आढळिो.

भाि ह्ा अथी नामाप्रमाणें

(तल्) ता = ई = ऐ
बहु चकै, सदथै, चक्रित्तैं, तनकििै, चािटै , एकिंकै, ग्राहकै िगैरे भाििाचक नामें ज्ञानेश्वरींि

सापडिाि.

ग्राहकिा = ग्राहकई (आ च्र्ाबिल मराठींि स्त्रीकलगी ई प्रत्र्र् तनर्ि आहे ) = ग्राहकै =

तगऱ्हाइकी.

संृकपिांि (िल) िा प्रत्र्र् भाि, धमय ककिा समुदार् दाखतििो.
चक्रित्तै, चक्रित्ती ह्मणजे चक्रिर्मत्तपण, चक्रिर्मत्तिा.

गुरुिा = गरुििी ह्ा भाििाचक िब्दांि िा बिल ईकारान्ि िी ज्ञानेश्वरींि आहे . ह्ा िी ची ई

मराठींि झाली.

ग्राहकिा = ग्राहकिी = ग्राहकई = ग्राहकै = तगऱ्हाइकी.

नाहीं.

पीनिा ह्ा िब्दाचें पीणआ असें महाराष्ट्रींि रूप होिें; परंिु त्र्ाचा ृिीकार मराठीनें केले ला तदसि

गतरिँ, लतघिँ, हािँ, मैत्, िैराग, धीरुं, िीरुं, साहाज, कोंितलक िगैरे भाििाचक िब्दांचा तिचार

आदे िप्रतक्रर्ेंि र्ेईल.

८९. स्िाथे ल
मिुबथयक (लच्) ल प्रत्र्र् (फेन = फेनल) संृकपिांि आहे . िो महाराष्ट्रींि ि मराठींि ृिाथयक

झाला आहे . ृिाथयक ह्मणजे मूळ अथाि फेर न करणारा. जसें :–

(संृकपि) अंध = (महाराष्ट्री) अंधल = (मराठी) अंधल (ला-ली-लें )
(संृकपि) एक = (अपभ्रंि) एकल = (मराठी) एकल (ला-ली-लें )
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ह्ा ल प्रत्र्र्ाची व्र्ात्प्ि मराठींि इिकी तिलक्षण आहे कीं महाराष्ट्री ि अपभ्रंि ह्ांच्र्ापासून

तभन्नत्िेंकरून ओळखण्र्ास मराठीची ही एक च एक तनर्ि खूण आहे . हा प्रत्र्र् मराठींि ि ज्ञानेश्वरींि (१)
तक्रर्ापदें , (२) कपदन्िें, (३) नामें, (४) सियनामें, (५) तििेषणें, (६) तक्रर्ातििेषणें, ि (७) तनपाि, ह्ा
साऱ्र्ांना लागिो. ह्मणजे मराठींिील िब्दोदधीच्र्ा सिय िाखा ह्ा प्रत्र्र्ानें व्र्ातपल्र्ा आहे ि. संृकपिांि ि

महाराष्ट्रींि हा प्रत्र्र् नामांना ि तििेषणांना िे िढा लागे. मराठीनें संृकपिापासून ि महाराष्ट्रीपासून हा धमय

घेऊन, तििार् इिर अितिष्ट िब्दिगांना हा धमय लािण्र्ाची लकब ज्ञानेश्वरांच्र्ा पूिी िीनिें िषांपासून
निीन ृििः तनमाण केली आहे .

(१) तक्रर्ापदांना ल प्रत्र्र्

आहे .

भतिष्ट्र्ति लप ट्टच्र्ा ि लप ङ्च्र्ा सिय रूपांना ल प्रत्र्र् कसा लागिो िें ५२ व्र्ा कलमांि दाखतिलें

(२) कपदन्िांना ल प्रत्र्र्
कमयतण क्ि ि कत्तयतर क्िििु ह्ा दोन्हीं कपदन्िांना ल प्रत्र्र् कसा लागिो िें ६० ि ६१ ह्ा दोन

कलमांि दाखतिलें आहे .

[हें ६१ व्र्ा कलमािच दाखतिलें आहे . कलमांना क्रमांक दे ण्र्ाि मूळ प्रिींि घोटाळा झाले ला आहे.]

हा ल

प्रत्र्र् िक ९०५ िील चामुंडरार्ाच्र्ा तिलाले खांि, ह्मणजे िक १०१० पासून िक १०९४ पर्ंि असले ल्र्ा
हे मचंद्राच्र्ा पूिी तिद्यमान होिा. हे मचंद्र ज्र्ा अपभ्रंिाचें (प्राकपिाचा िर उल्लेख करािर्ाला च नको)

व्र्ाकरण दे िो िो अपभ्रंि तनदान महाराष्ट्रांि िरी त्र्ाच्र्ा कालीं तिद्यमान नव्हिा, हें तसद्ध करण्र्ास एिढी
एक च बाब पुरे आहे . कपदन्िांना ल प्रत्र्र् लागल्र्ाचें हे मचंद्र एक तह सूत् दे ि नाहीं. बाकी त्र्ाच्र्ा
पूिीपासून िो मराठींि होिा, हें िक ९०५ िील तिलाले खािरून ृपष्ट आहे .
(३) नामांना ल प्रत्र्र्
तिष्ट्णु = तिठ्ठु = तिष्टुल = तिठ्ठल

काकु = काउ = काउला

कपष्ट्ण = कन्ह = कान्हु ल

राजा = राउ = राउल

गोकिद = गोंदु = गोंदु ल

पादु का = पाउ = पाउल

दादु = दादु ला

छार्ा = साअ = सािली

बाबु = बाबुल
(४) तििेषणांना ल प्रत्र्र्
चांग = चांगल (ला-ली-लें )

पीि = पीअ = तपिल (ला-ली-लें )

श्र्ाम = सांि = सांिल (ला-ली-लें ) इ. इ. इ.
(५) तक्रर्ातििेषणांना ल प्रत्र्र्

अनु क्रमणिका

जेव्ह+ल = जेव्हल = जेव्हधल (सप्िमी)
िे व्ह+ल = िे व्हल = िे व्हधल (सप्िमी)

केव्ह+ल = केव्हल = केव्हधल (सप्िमी)
एव्ह+ल = एव्हल = एव्हधल (सप्िमी)

(६) सियनामांना ल प्रत्र्र्
इि+ल = इिल; तििल; तजिल; तकिल
(७) तनपाि

[मुळांि र्ा आंकड्ांिील + ि = र्ा खुणा नजरचुकीनें तिपर्यृि पडल्र्ा आहे ि.]

अम् (थोडें सें)+ल = अमळ (अमळ इकडे र्े)

द्राक् = ड्डाक = टाक+ ल = टाकलँ (घाईनें). सद्रागागिः = िो टाकलँ आला.
अत्+ल = एथल
ित्+ल = िे थल

भतुबथगक (इलच्) इल प्रत्यय
संृकपि इल = महाराष्ट्री इल्ल = मराठी इल
संृकपि महाराष्ट्री

अधयमागधी

अपभ्रंि

मराठी

प्रथम

पढतमल्ल

पतहल

पतहल

(ला-ली-लें )

उपतर

उितरल्ल

—

ितरल

(ला-ली-लें )

पुरस्

पुतरल्ल

—

पुतढल, पुढैल

(ला-ली-लें )

पूिय

—

—

पुर्मिल

(ला-ली-लें )

दतक्षण

दत्क्खतणल्ल

—

दतक्षतणल

(ला-ली-लें )

बतहस्

बातहतरल्ल

—

बातहतरल

(ला-ली-लें )

आतद

आतदल्ल

—

आतदल

(ला-ली-लें )

मध्र्

मत्ज्झल्ल

—

मातझल

ितरल, पतढल, बातहतरल िगैरे ज्ञानेश्वरकालीन िब्द िियमान मराठींि िरल, पुढल, बाहे रल असे

उच्चारिाि. त्र्ामुळें िियमान मराठींि नु सिा ल प्रत्र्र् लागलासें तदसिें. पंरिु हा ल ज्ञानेश्वरकालीन इल
प्रत्र्र्ाचा अपभ्रंि आहे .

आल, आलु िगैरे प्रत्र्र्ांचा तिचार आदे िप्रतक्रर्ेंि होईल.

अनु क्रमणिका

(मतुप्) भत्, ित्
हे प्रत्र्र् महाराष्ट्रींि ि ज्ञानेश्वरींि िन्ि ि मन्ि होिाि ि अकारान्ि पुकल्लगी ि नपुंसककलगी

िब्दाप्रमाणें ि आकारान्ि स्त्रीकलगी िब्दाप्रमाणें चालिाि.
संृकपि

महाराष्ट्री

मराठी

भत्क्िमत्

भत्क्ििन्ि

भत्क्ििन्ि ककिा मन्ि

धनित्

धनमन्ि

धनिन्ि

हनु मत्

हणुमन्ि

हणमन्ि

गुणित्

गुणमन्ि

गुणिन्ि

(प्राकृत) इम = इिँ
घोतटिँ, गाळीिँ, भतरिँ िगैरे ितद्धिांचा तिचार आदिप्रतक्रर्ेंि करणें प्रिृि आहे .
(तणस) ताः = ता–ताँ
अिः = आिाँ

उभर्िः = उभर्िा–िाँ

ृिभाििः = ृिभाििा–िाँ
ृििः = ृििा–िाँ

इल्ल = एल
िियमान मराठींि एल प्रत्र्र् तनष्ाप्रत्र्र्ान्ि भूिकपदन्िांना लागिो.
गेल+एल = गेलेल (ला-ली-लें )
मे ल+एल = मे लेल, इ. इ. इ.

ह्मतणिल, ह्मतणअल, ह्मतणर्ल, ह्मणाल, ह्मिंल, ह्मटलँ ह्ा रूपांि संृकपि, महाराष्ट्री, अपभ्रंि,

ज्ञानेश्वरी मराठी, एकनाथी मराठी ि िियमान मराठी ह्ांचें प्रतिकबब तदसिें.

९०. कृत्प्रत्यय
आ–ई–इर
हे कपत्प्रत्र्र् धािूंना लागून मराठींि नामें होिाि :–
लपी, थपी, सांडी, तिखु री, पाडी, िोडी, मोडी.

र्ािा, जािा, तनगा, चाबा, लातजर, हतसर, नातचर, इ. इ. इ. [हे िब्द ज्ञानेश्वरींि

लपीथपी (१४.९), सांडीतिखुरी (९.३९), र्ािाजािा (१४.३३७) र्ाप्रमाणें सामातसक ृिरूपांि र्ेिाि.]

अनु क्रमणिका

बाकी जे अनेक कपत्प्रत्र्र् ज्ञानेश्वरींि आढळिाि त्र्ांचा तिचार आदे िप्रतक्रर्ेंि करणें सोईचें आहे .
जे िब्द पदाथयिाची नव्हि िे तनपाि अथिा अव्र्र्.

[अव्र्र्ाची िरील व्र्ाख्र्ा तकिपि बरोबर आहे?]

िे दोन

प्रकारचे :–तिकपि आतण अतिकपि. ज्र्ांना तिभत्क्िकार्य होिें िे तिकपि; होि नाहीं िे अतिकपि. संृकपिांिून
जसेचे िसे जें आले िे ित्सम; अपभ्रंि होऊन आले िे िद्भि. तकत्र्ेक तनपाि तक्रर्ेचीं तििेषणें असिाि.

तकत्र्ेक िब्दांचा ककिा िाक्र्ांचा अन्िर् करिाि. तकत्र्ेक उदगारिाचक असिाि; ि तकत्र्ेक केिळ
पादपूरक असिाि. हे प्रकार अिास्त्रिे ृिि संृकपि व्र्ाकरणांि नाहींि. र्ेथें लौतककाथानें तदले आहे ि.

९२. पािपूरक णनपात
संृकपि

महाराष्ट्री

अपभ्रंि

ज्ञानेश्वरी

िियमान मराठी

(१)

तचत्

तचअ

—

तच, ची

च

(२)

अतप

तभ

—

तह, धह, ही, हीँ

तह

(३)

त्िै

प्पइ

—

पैँ

पैँ पाँ

(४)

तकम्

—

—

काँ

कां

(५)

उ

—

उ

उ (घेउनु )

(६)

इ

—

इ

इ (घेउतन)

इ

(७)

इर्ां

—

इर्ां

इर्ां

तकल

तकर

—

तकरु, कीरु,

की

(९)

तकन्नु

तकणो

—

—

तकनी, कनी

(१०)

हन्ि

--

—

हान

आन्, आतण, न्, नी, िो

(८)

—

(मागधी)

कीर, कीँ

आन् िसा बोले ल? ब्राह्मण
तन दारू पीईल? अिा

प्रकारची व्र्िृथा आतण
सरकारनें केली !
(११)

िाित्

—

(१२)

ित्ऱ्हय

—

ििँ

ििँ
—

ििँ, िों, िर (िअ बिल)
—

िर

९३. उदगारिाची
संृकपि
१.

जर्

२.

आर्य

महाराष्ट्री
—
अज्ज

अनु क्रमणिका

अपभ्रंि

मराठी

—

जर्

—

जी

३.

ॐ

४.

नमो

५.

अंग

६.

—

—

ॐ

—

नमो

—

—

अगा, आगा, हांगा, गा

हं हो

—

—

हाँहो

७.

हे

—

—

हे

८.

अहो

—

—

अहो, आहो

९.

रे

—

—

रे

१०.

अरे

—

—

अरे , अरे रे

११.

ए.

—

—

ए

१२.

अर्े

—

१३.

रै

—

—

रर्ा

१४.

बि

—

—

बा, पाँ

१५.

ओ

—

—

ओ, िो

१६.

अिे

—

—

अिो

१७.

तधक्

—

—

तधक्-ग्, तधतग (इ

१८.

हं हो जर्

—

—

हाँ जी

१९.

ओ तकम्

—

—

हो काँ

२०.

िप्िर

बप्पु

—

बापु

२१.

िप्त्ी

बप्पी

—

बाई

२२.

हा तधक् हा

हध्धी

—

हात् तिच्र्ा बतहन!

णमु

तधक् च

भातगनेंर्

}

अइ

हध्धी

च बातहणेअ

}

अतर् (संभािनार्ाम्)

पादपूरक)

२३.

हा तधक् हा तधक् च

२४.

ऱ्हीच्छ (लज्जार्ां)

—

—

इश्ि

२५.

हातलक

—

—

हल्र्ा

२६.

गदय भ

—

—

गाढि

हतद्ध

हात् तिच्र्ा

२७.

—

—

धू

धूत्

२८.

—

—

हु ं

हु ँ

२९.

—

—

आम

र्ािँ,

३०.

—

—

िं

ि (िाक्र्ोपन्र्ासे)

३१.

—

—

नु

न् (काम करिो न्)

अनु क्रमणिका

आिर्े)

र्ँि

(तनमंत्णे,

३२.

—

—

ऊ

ऊँ (गहार्ाम्)

३३.

—

—

िले

व्हले , भले (तनधारणे)

३४.

—

—

मातम

माइ, मातम (आमंत्णे)

३५.

—

—

मणे

मणे, ह्मणे (तिमिे)

३६.

—

—

जेण, िे ण

जेत्ते, जेहेत्ते (लक्षणे)

३७.

—

—

जणु

जणु(इिाथे)

—

—

अहा

३८.

अह

९४. उभयान्ियी
तकत्र्ेक अन्िर्ी तनपाि िब्दािब्दांचा अन्िर् कतरिाि; तकत्र्ेक िब्दांचा ि तक्रर्ापदांचा अन्िर्

कतरिाि; तकत्र्ेक गौण ि मुख्र् िाक्र्ांचा अन्िर् कतरिाि आतण तकत्र्ेक ृििंत् िाक्र्ांचा अन्िर्
कतरिाि.

१.

संृकपि

महाराष्ट्री

इदानीम्

इदाकण

सप्िमी

अपभ्रंि
(सौरसेनी

इदं ची दाधण

मराठी
दातण-धण-णी-णीँ

२.

—

—

इतथ

इथेँ

३.

—

—

तजतथ

तजथेँ

४.

—

—

तितथ

तिथेँ

५.

—

—

कुध्र

कुठेँ

६.

—

—

एत्थ

एतथ, एथ, एथेँ , र्ेथेँ, र्ेथ

७.

—

—

िे थ

िे तथ, िे थ, िे थेँ

८.

—

—

जेत्थ

जेथ, जेथें, जेतथ

९.

—

—

कोध्र

कोठेँ

१०.

अत्

अत्थ

—

अथे, हथे

११.

ित्

ित्थ

—

ित्थ, *िथे

१२.

र्त्

जत्थ

—

जत्थ, *जथे

१३.

*कत्

कत्थ

—

कठे

१४.

कुत्

कुत्थ

—

कुथे

१५.

अिः

अिा

—

आिाँ

१६.

एिमतप

—

एिँइ-धह

एधि, र्ेधि

१७.

कथमतप

—

केिँइ

केधि

अनु क्रमणिका

१८.

िथातप

—

िे िइ
ँ

िे धि

१९.

र्थातप

—

जेिइ
ँ

जेधि

२०.

इिरथातप

—

एरिँइ

एरधि-एऱ्हधि

२१.

र्ाित्

—

र्ािँ

जिँ, (जोँ)

२२.

िाित्

—

िािँ

ििँ, (िोँ)

२३.

इर्त्

—

*इिँ

*इिँ

२४.

एिाित्

—

—

एिँ

२५.

तकर्त्

—

—

*केिँ

२६.

इर्त् िारम्

*एिहिा

—

एधिाँ

२७.

तकर्त् िारम

*केिहिा

—

केधिाँ

२८.

र्ाित् िारम्

*जेिहिा

—

जेधिाँ

२९.

िाित् िारम्

*िे िहिा

—

िे धिॉ

३०.

एधिाँ = एहिाँ = एव्हाँ

३१.

िे धिाँ = िे हिाँ = एव्हाँ

३२.

जेधिाँ = जेहिाँ = जेव्हाँ

३३.

केधिाँ = केहिाँ = केव्हाँ

३४.

एव्ह+ल = एव्हल = एव्हधल (सप्िमी)

३५.

िे व्ह+ल = िे व्हल = िे व्हधल (सप्िमी)

३६.

जेव्ह+ल = जेव्हल = जेव्हधल (सप्िमी)

३७.

केव्ह+ल = केव्हल = केव्हधल (सप्िमी)

३८.

कैसें, कैसेतन, कैसाँ, काइसेतन, काइसाँ, काइसेँ (कासर्ा, काश्र्ा, कािा)

३९.

जैसें, जैसेतन, जैसाँ

४०.

िैसें, िैसेतन, िैसाँ

४१.

ऐसें, एसेतन, ऐसाँ

४२.

जैँ (ज ची सप्िमी)

४३.

िैँ (ि ची सप्िमी)

४४.

कैँ (क ची सप्िमी)

४५.

नकैँ, नकधह (क ची सप्िमी)

४६.

कातह-धह-ही-हीँ (काह ची सप्िमी)

४७.

काइ-ई-र्-र्ी-र्े-ई-इँ, ईँ

४८.

काँ (कैँ = काइँ = काँर् = काँअ = काँ)

अनु क्रमणिका

र्ेऱ्हधि

र्ऱ्हधि-

४९.

िे थौतन, िे थुतन, िे थौतनर्ाँ, िे थूतनर्ाँ, िे थुनु

५०.

जेथौतन इ. इ.

५१.

कोठौतन इ. इ.

५२.

र्ेथौतन, एथौतन इ. इ. इ.

५३.

(र्र्मह) जत्ऱ्हँ, जऱ्हीँ, जऱ्हैँ (र्र्मह अतप), जतर, जर

५४.

(ित्ऱ्ह) ित्ऱ्हँ, िऱ्हीँ, िऱ्हैँ (ित्ऱ्हय अतप), ितर, िर

५५.

(एिर्मह) एतर, एऱ्हीँ इ.इ.

५६.

र्ऱ्हधि ित्ऱ्हँ

५७.

ना (न)

५८.

ना ितर, ना ित्ऱ्हँ

५९.

ना र्ऱ्हधि ित्ऱ्हँ

६०.

जिँ जिँ–ििँ ििँ

६१.

न, नह [राजिाडे- —
व्र्ुत्पादन : सं. नञ्

—

(ज्ञाने. अ. ९िा, ओ.

न, ना [एक ‘ना’ र्ा अव्र्र्ांि दोन्ही Neither-nor हें अथय
व्र्क्ि होिाि हें राजिाड्ांनीं ज्ञानेश्वरीच्र्ा ९ व्र्ा

अध्र्ार्ांिील पुढील ओव्र्ांिरील टीकेंि दाखतिलें आहे :–

५२ टीका).]

“करी ना करिी” (९.१२६); “तनर्मी ना तनिारी”
(९.१२७); “घेपे ना दीजे” (९.१७४).]

६२.

नु कम्

—

—

नको

६३.

नाम

नािँ

—

नाँ (र्ेिोस नाँ?)

६४.

नह-नह

—

—

ना-ना

६५.

नान्र्था

—

ण अण्णह

नाना (िसेंच)

६६.

अतप

तभ

—

तह-ही-धह-हीँ-ईँ-इँ

६७.

कक (िा)

—

—

धक, कीँ (अथिा), काँ (ककआ = क्र्ाँ =

६८.

पुनः

—

पुणु

पुणु, पण

६९.

र्त्

ज्ज

ज्ज

जें, जेँ

७०.

माङ (तनषेध)

—

—

मा, मंग (अतिष्ट), मग (तितध). िो आला;

काँ)

मग, मी गेलों = िो आला; नाहीं, मी गेंलों
= िो आला; नंिर, मी गेलों.

७१.

अनंिर

—

—

नंिर, नंितर

७२.

अम्

—

—

अमळ (अम + ल) (िियमान)

७३.

सपतद

सअइँ

—

सइँ-ईँ

७४.

मध्र्

मज्झ

—

मातझ-तज (सप्िमी)

७५.

मध्र्गपहे

मज्झअरत्म्म —

अनु क्रमणिका

माझातर-धर

७६.

उपतर

ितर

—

उपतर, ितर, िर, िरौतन, िरौतनर्ाँ इ. इ.

७७.

साहज्र्ेन

—

—

साहाजेँ, साहाज

७८.

नातप

—

—

नातह-धह-हीँ-हीं, नतह

७९.

बतहस्

बातहर

—

बातहर, बातहरी, बातहरौतन,

८०.

अभ्र्न्िरा

तभिरा

—

तभिरा

८१.

नाम एकं

—

—

नािँ एक, नािेक [र्ाचें व्र्ुत्पादन राजिाडे

पुढीलप्रमाणें करिाि :–नव्र्कम् (अव्र्र्) = नव्र्ानें

(नािेक); नव्र्नव्र्कम् = नािांनािां (नव्र्ानव्र्ानें)-ज्ञाने.
अ. ९ िा, ओ. ७१ टीका.]

८२.

एकिेलम्

—

—

एकोल, र्ेकोल

८३.

सपतद ह

—

—

सइँघ = सैँ घ

८४.

आदौ

—

—

आधद-धध-दी [ज्ञाने. ९.७९ मध्र्ें (“िे तच कत्ल्पिी

प्रकपति पुरे । आतण भूिाभासु आकद तच सरे ”) राजिाडे हें

‘िमभािदियक अव्र्र्’ मानिाि. व्र्ुत्पतत्त : आधद < सं.
आदौ-िमां िीर्यिे (ज्ञा. ९.७९ टीका).]

८५.

झट

—

—

झडकतर, झाकतर

८६.

*भतणत्िा

—

—

ह्मणौतन, ह्मणुतन, ह्मणुनु इ. इ.

८७.

परंिु

—

—

परंिु, पतर [राजिाडे व्र्ुत्पादन : पतर = परं अतप = परं
तभ = परं तह = परं इ = पधर –पतर. पर = परं (ज्ञाने. अ.
९ िा, ओ. २ टीका).] (सप्िमी)

८८.

अद्यातप

अज्झुइँ

—

अझुइँ, अझुही, अझुइँ, आझुँ (अजून,

नतकर

—

—

नतकरे, नाहीं तकर (अतिष्ट), नाहीं कीं

९०.

सहसा

—

—

सहसा

९१.

बलें

—

—

बलें

९२.

दू रे

—

—

दू धर, दू रौतन-तनर्ां

९३.

पुरस्

पुढ

पुढ

पुढेँ, पुढाँ, पुढौतन, पुढाराँ, पुढौिें, पुडुिें,

मागय

मग्ग

—

[मागाँ ि माघौिें हीं रूपें राजिाडे अनुक्रमें (सं.) मा + अग्रं

८९.

९४.

िियमान)
(तिष्ट)

पुडुिीँ (सप्िमी)

ि मा+अग्रभूि र्ांपासून व्र्ुत्पातदिाि. त्र्ांच्र्ा मिें अग्रें =

आगाँ, म्हणजे पुढें, ि त्र्ाच्र्ा उलट मागाँ. मराठींि आगेंमागें असें म्हणिािच. (ज्ञानेंश्वरी, अ. ९. ओ. ६८, १००
िरील टीका).] मागें,

मागाँ, मागौतन, माघाराँ,

माघुिी-माघौिी-िें-िा.
९५.

अन्ि

—

—

आँिु, आँिौतन, आँिौि (तििेंषण)

९६.

कदातप

कइँतभ

—

कधीं

अनु क्रमणिका

९७.

—

—

ितहल्ल

ितहलें -ला-ली

९८.

सियदा

—

—

—

९९.

सदा

—

—

—

१००.

तकम्

—

कैँ

कार्, काज

१०१.

नैि

—

—

नि

१०२.

सुधा (उगीच, —

—

सुद्धां (िो सुद्धां आला = िो तिनाकारण

तनष्ट्फळ)

आला = िो दे खील नको असिां उगीच
आला)

१०३.

समम्

—

—

सिेँ, समेँ

१०४.

साम्र्ेन

—

—

सतिर्ाँ, सातिर्ाँ

१०५.

एकसर

—

एक्कसतरअँ

एकसरेँ

१०६.

तनर्मेन

—

णेम

नेहमीँ

१०७.

ित्काल

*िात्काल

िालाँ

िात्काल

१०८.

कल्र्

कल्ल

—

काल

१०९.

अद्ये

अतज्ज

—

आतज, (आज)

११०.

उदर्े

—

—

उदर्ाँ, (उद्या)

१११.

परे द्यु

—

—

परिाँ [परे द्यु>परिाँ = उद्याच्र्ा परिां; पूिेद्यु>परिाँ =

११२.

ितदिरेद्यु

—

—

िे रिाँ

११३.

इिरे द्यु

—

—

एरिाँ

११४.

पूिेद्यु

—

—

(पुरिाँ) परिाँ [परेद्यु>परिाँ = उद्याच्र्ा परिां;

११५.

प्रभाि

—

—

पहाट

११६.

तदिा

तदअ

—

तदआ, तदहा

११७.

तिप्रहर

दु प्पहर

—

दु पार

११८.

संध्र्ा

—

—

सांझ-ज

११९.

उषतस

—

—

औषीँ-षी-िी

औषसे

कालच्र्ा परिां (राजिाडे )]

पूिेद्यु>परिाँ = कालच्र्ा परिां (राजिाडे )]

अििीं-सीं

१२०.

अिाक्, आरात्

—

—

अरौिें

१२१.

प्राक्, पारात्*

—

—

परौिें

१२२.

सनात्

—

—

झनें, झणीँ

१२३.

सांप्रिं,

—

—

साँपेँ, सांपेचें

सांप्रत्र्म्

अनु क्रमणिका

१२४.

इिरिेलार्ाम्

—

—

एरिेळीं

१२५.

अन्र्त्

अत्ण्णअ

—

आतण

१२६.

भ्राम्र्त्

—

—

भिंि (िा, िी, िें)

१२७.

मुखर

मोहर

—

मोहर, (मोऱ्ह)

१२८.

संमुखर

—

—

सँमोहर, सामोर

१२९.

खाि

खाअ

—

खाल (खाअ+ल), खालाँ, खालौतन इ. इ.

१३०.

िारतर्त्िा

—

—

िारून-तन इ. इ.

१३१.

ितचत्िा

—

—

िांचूतन इ. इ.

१३२.

लतगत्िा

—

—

लाग, लागौतनर्ाँ, इ. इ.

१३३.

तिना

—

—

तिण, िीण, तिना

१३४.

प्रति

—

—

प्रति

१३५.

अतडत्िा

—

—

अडौतन, इ. इ.

१३६.

ृिि

िि

—

िि, ृिि

१३७.

कारणेन

—

—

कारणेँ

१३८.

कट

—

—

कड, कडेँ , कडाँ, कडौतन

१३९.

पाश्वय

—

—

पातस-धस, पासौतन, पासाि

१४०.

कपिे

—

—

कतरिाँ

१४१.

साधयम् (सद्यीम्

सतड्ढम

—

साधठ (ृर् अथे पासून हा िब्द आला

१४२.

र्म

—

—

जिल-कल (सप्िमी)

१४३.

पर्ंि

िेत्ऱ्हँ, िेतर (सप्िमी)

१४४.

भर

भर, भतर (सप्िमी)

१४५.

हीन

हीन

१४६.

क्षेम

िैतदक)

खेिँ

नाहीं)

खेॐ (दे खिखेॐ)

[* हीं रूपें (ित्थ, जत्थ) अपभ्रंिांिील आहे ि; मराठी नाहींि.]

िांचौतन हें अव्र्र् िाक्र्ांना तह जोडिें; जसें,
“िारा आभाल तच फेंडी । िांचौतन सूर्ािें न घडी ॥ १२२५ ॥ (अध्र्ार् १८ िा)

अनु क्रमणिका

९५. (आिखी कांहीं णनपात)
िि हें िब्दर्ोगी अव्र्र् ििँ, िि र्ा तक्रर्ातििेषणाहू न तनराळें आहे . होन्लय साधठ हें अव्र्र् (ि)

ृर्ाथे पासून व्र्ुत्पातदिो. परंिु, िसा प्रकार नाही. कारण, ‘िे र्ा साकठ’ र्ा ृथलीं िेर्ा हें षष्ीचें रूप असून

तििार् ृर्ाथे ह्ांिील ृर् तह षष्ीचा प्रत्र्र् आहे . ह्मणजें षष्ीच्र्ा ृर् ला आतणक एक ृर् लागल्र्ासारखा
होिो. िृर् = िृस = िहो = िे र्ा अिी परंपरा आहे .
रामृर् = रामृस = रामह = रामा
रामा + ृर्ाथे = ृसात्थें = साधठ

असें होऊं लागेल. सबब ृर्ाथे पासून साधठ तनघालें नाहीं.
आहे .

सध्रीं हें िेदांि ि साधयम् हें संृकपिांि अव्र्र् आहे . त्र्ापासून साधठ तनघालें असें मानणें च उतचि

अव्र्र्ांची परंपरा आदे िप्रतक्रर्ेंि र्ेणार असल्र्ामुळें, महाराष्ट्रींिील ि अपभ्रंिांिील रूपें र्ेथें

क्वतचत् तदलीं आहे ि.

अधध, पैकीं, िातर िगैरे रूपें अध (अधस्), पैक (समुदार्), िार (घाि) िगैरे िब्दांच्र्ा सप्िम्र्ा

असल्र्ामुळें र्ेथें तदलीं नाहींि.

‘झनेँ ’ नकाराथी असिें िे व्हा िें ‘सनात् न’ र्ा दोन अव्र्र्ांपासून तनघाले लें असिें.
सनात् (तनरंिर)

न सनात्, ककिा सनात् न (तनरंिर नाहीं, तनिर्ानें नाहीं)
झनें ह्ा अव्र्र्ाचे अथय ज्ञानेश्वरींि दोन च आहे ि :—तनिर्ानें आहे ककिा तनिर्ानें नाहीं, ह्ा

अथी. [िंनें ककिा िंिीं हें अव्र्र् ज्ञानेश्वरींि नेहमीं नकाराथीच र्ेिें. त्र्ाचीं होकाराथी उदाहरणें राजिाड्ांनी तदलीं असिीं िर बरें होिें.]
अधस् ह्ा िब्दाचें महाराष्ट्रींि हे टठ असें रूप होिें. त्र्ािरून मराठी हेँ ट.

अपभ्रंिांि करे ति असें भूिाथी अव्र्र्ी कपदन्ि आहे , त्र्ापासून करति-कि हा तनपाि ज्ञानेश्वरींि

झाला आहे . िेर्ा करकि = त्र्ाच्र्ा करून. ‘र’ चा ‘ड’ होऊन त्र्ाच्र्ाकडू न.

चिुथीचा िे–िेँ प्रत्र्र् िृिुिः तनपाि आहे ि िो अथे ह्ा रूपापासून तनघाला आहे . ‘थ’ चा ‘ि’

मराठींि इिर ृथलीं तह झाले ला आहे ; उदाहरणाथय,

कतरि+आतथ = कतरिातथ = कतरिाति; होत्था = होिा.
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चिुथीचा तस-धस प्रत्र्र् तह तनपािाचा च िेष आहे . पाधस = िाधस = आधस = धस. मग [िंनें ककिा िंिीं
हें अव्र्र् ज्ञानेश्वरींि नेहमीं नकाराथीच र्ेि.ें त्र्ाची होकाराथी उदाहरणें राजिाड्ांनी तदलीं असिीं िर बरें होिें.]

िब्द तह कल्पािर्ाला नको.

‘आश्वय’ हा कत्ल्पि

िियमान मराठींिील चिुथीचा ला प्रत्र्र् लागौतन ह्ा तनपािाचा अििेष धरल्र्ास, त्र्ाचा तह तनदे ि

र्ेथें करणें उतचि आहे . हा ‘ला’ प्रत्र्र् रामदास ि तििाजी ह्ांच्र्ानंिर प्रचतलि झाला. त्र्ाच्र्ािर फारसी

तििीर्ेचा ि चिुथीचा प्रत्र्र् जो ‘रा’ त्र्ाचा अनुकरणात्मक संृकार घडला, र्ांि संिर् नाहीं. [र्ा ‘ला’
प्रत्र्र्ाचा फारसी ‘रा’ िीं संबध
ं नसून िो सं. √लग् धािूत्पन्न असल्र्ाचे मागे म्हटलें च आहे .]

९६. णििेषिणििेष्ट्य
ज्ञानेश्वरींि बहु िेक सिय तििेषणें तििेष्ट्र्तनयान आहे ि. ह्मणजे तििेष्ट्र्ाचें जें कलग, िचन ि तिभत्क्ि

असेल िें च तििेषणाचें असिें. अतिकपि तििेषण क्वतचत् आढळिें. िे थें िें तििेष्ट्र्ािीं समृि आहे , असें

समजािें. अतिकपि तििेषणें प्रार्ः ित्सम ि क्वतचत् िदभि असिाि. िरिमभाि प्रत्र्र् ज्ञानेश्वरींि नाहींि.
पंचमीनें ि सप्िमीनें िारिम्र् दाखतिलें जािें.

[उदाहरणाथय, “जें सकळ गुह्ां गोसािी । पणििां राओ॥ ” (ज्ञा. ९.४७). परंिु

र्ापेक्षां चान्ि षष्ीचा उपर्ोग अतधक तदसिो; “धमाचें तनजधाम । िेकितच उत्तमाचें उत्तम ।” (ज्ञा. ९.४८). पण त्र्ातहपेक्षां पतरस, परौि, पतस,
पासाि, पासौतन ि हू तन हीं िब्दर्ोगी अव्र्र्ें िापरून िरिमिाचक भाि अतधक व्र्क्ि होिो; उदा., गुरुसेिेपरौिा मागुय (१३.४४४); चंद्रापासौतन
तनितििें (९.२४); रंभह
े ु तन बरतिर्ा (१८.९२४); इ.] संृकपि

िरिमभाििाचक तििेषणें मराठींि िदभािाने र्ेऊन सामान्र्

तििेषणें झालीं आहे ि. लघीर्ान् = लहान; नििर = निथर; पातपष् = पातपट (ल). िारिम्र्भािाचा गुण

मराठीनें महाराष्ट्रीपासून घेिला आहे . संृकपिांि तह िरिमप्रत्र्र्ािांचन
ू नुसत्र्ा पंचमीनें िरिमभाि
दाखतिल्र्ाचीं उदाहरणें आहे ि.

९७. संणध
महाराष्ट्रीप्रमाणें च मराठींि हलन्ि

[र्ेथे मुळाि नजरचुकीनें ‘अजन्ि’ असें पडलें आहे. पण राजिाड्ांना ‘हलन्ि’ अतभप्रेि

आहे हें उघड आहे . (अजन्ि = ृिरान्ि; हलन्ि = हकारान्ि, व्र्ंजनान्ि)]

िब्द नाहींि. िे व्हां हलसंतध मराठींि नाहींि.

ृििंत् िब्दांिील आद्यन्ि ृिरांचे संतध महाराष्ट्रीप्रमाणें च मराठींि तिकल्पानें होिाि. ईँ(तह) ह्ा अव्र्र्ाचा
मागील िब्दाच्र्ा अन्त्र् ृिरािीं क्वतचत् संतध होिो.
भलिें+ईँ = भलिैँ

एर्ां कौरिां भलिैँ जालें ॥१८१॥ अध्र्ार् २ रा ॥

समासांि अच्संतध [दोन ृिरांचा संतध; ृिरसंतध.] तिकल्पानें होिो.
(१) उदोअृिूंचा ककिा उदर्ाृिांचा
(२) दे हअहं िेचें ककिा दे हाहंिेचें

(३) तप्रर्उपकारु धकिा तप्रर्ोपकारु
(४) दीनउदो धकिा तदनोदर्

(५) संसारअडिीं ककिा संसाटिीं

(६) फलअतभलाखी ककिा फलातभलाषी

अनु क्रमणिका

ज्ञानेश्वरींि प्रातिपतदकाला ककिा पदाला तिभत्क्िप्रत्र्र् लागिांना कोठें अच्संतध होिाि ि कोठें

होि नाहींि, त्र्ासंबध
ं ानें साद्यन्ि तिचार आदे िप्रतक्रर्ेनंिर करणें र्ोग्र् होईल.

९८. समास
िैतदककालापासून आर्ांचें बोलणें दोन प्रकारचें असले लें आढळिें ; (१) तिभक्िीनें तिकपि िब्दांची

र्ोजना करून ि (२) अतिकपि िब्द जसेचे िसे च ठे ऊन. पैकी दु सऱ्र्ा बोलण्र्ाला सामातसक बोलणें

ह्मणिाि. ह्ा भाषेंि एक अतधकपि िब्द दु सऱ्र्ा आिंकपि िब्दाच्र्ा पुढें ककिा मागें बोलू न तिभक्िीचा
अध्र्ाहार केले ला असिो. िेिटीं अस् ककिा नास् धािूचीं रूपें र्ोजिाि.
समृि

व्र्ृि

गपह िार प्रिेिः = गपहृर् िातर प्रिेिः अत्ृि

कपि गपह िार प्रिेिः अर्म् = गपहृर् िातर प्रिेिः अनेन कपिः अत्ृि

अिाचीन ि नै्र्ातर्क संृकपिांि ह्ा समृि भाषेचा प्रचार अति आढऴिो.
व्र्ृि बोलणें तह मूऴचें समृि च होिें.

गपह ृर् िार इ प्रिेि स् अन् एन कप ि स् अस् ति.
अिा तनरतनराऴ्र्ा िब्दांचा समास करून ही भाषा झाली आहे . िात्पर्य, मूळचें बोलणें समृि,

ह्मणजें अतिकपि िब्दांनीं च आर्य चालिीि, असे तदसिें. सिास्त्र तिचार करणारे जे नै्र्ातर्क त्र्ांनीं हा
मूऴचा प्रकार ृिीकातरले ला तदसिो.

मराठींि तह संृकपिांिल्र्ा प्रमाणें अत्र्ल्प प्रमाणािर समृि बोलणें आहे .
िं ि = िनु मनजीिें

हसिखें ळि

बहु व्रीही = दोिाडकसग गाईं

बसिाउठिा

ित्पुरुष = िलहाि

बोलबाल (बोलला)

}

खादिमोदिा
िाचं िाचं

कमयधारर् = ज्ञानडोला
अव्र्र्ीभाि = हािलग
इत्र्ातद बहु िेक सिय प्रकारचे समास ज्ञानेश्वरींि आढळिाि.

९९. उपसगग
िदभि धािूंना उपसगय लािण्र्ाची चाल ज्ञानेश्वरी मराठींि नाहीं. गतिसंज्ञक अव्र्र्ें मराठी

ृििंत्पणें धािूंना लािीि नाहीं. संृकपि सगतिक धािू मराठींि िदभािानें आले आहे ि.
अनु भतिजे (अनु )
सांठणें (सम्)

पतडभासणें (प्रति)

अनु क्रमणिका

उडणें (उत्)
तनगे (तनर)

ओलं बणें (अि) इ. इ.

१००. प्रयोग
संृकपिांिल्र्ा प्रमाणें ज्ञानेश्वरींि कियतर, कमंतण ि भािे असे िीन प्रर्ोग आहे ि. त्र्ांचीं उदाहरणें

निव्र्ा अध्र्ार्ांिील दे िों.
मुळांि पाहू न घािले आहेि.]

समजािें.

[उदाहरणांपुढील कंसाि तदले ले ओव्र्ांचे आकड मुळाि नाहींि. अभ्र्ासकांच्र्ा सोर्ीसाठी िे संपादकानें

कारकप्रतक्रर्ा मध्र्कालीन भ्रष्ट संृकपिांिील ककिा महाराष्ट्रींिील आहे असें

(१) अिधान दे इजे (कमयतण तितधतलङ) अिधानं दीर्ेि । (१)
(२) प्रतिज्ञोत्तर आइकाँ (किंतर सकमंक लोट

म्ह. लोट्टचें आहे .)] प्रतिज्ञोत्तरं

[मुळांि ‘लट’ असें आहे िी नजरचूक असािी. कारण रूप आज्ञाथी,

आतिकणयर्ि । (१)

(३) न बोलें (कियतर अकमयक लट) न िल्हातम । (२)

(४) मले सांतसनले (कियतर क्ििति कपदन्ि) मालाः संतसद्धिन्िः । (४)
(५) माउली बालक तरझिी (तणतच कियतर) मािा बालकं अजयर्ति (६)
(६) पतढर्ो हो (कियतर लोट) प्रेम भििु । (७)
। (७)

(७) (आह्मीं) सलगी कतरि आहों (कियतर लट + ििंमान सकमयक कपदन्ि) संलग्निां कुियन्िः ृमः
(८) सारृििें पढों तसतकजे (कमयतण लट + भतिष्ट्र् कपदन्ि) सारृििे न पतठिुं तिक्ष्र्िे । (८)
(९) पतरमलें काइ िुरुंबािें (कमयकण िव्र्ति भतिष्ट्र् कपदन्ि) कक पतरमले न िर्मपिव्र्म् । (११)
(१०) (मी) ह्मणों (कियतर लट अपभ्रंि ऊँ प्रत्र्र्) अहं भणातम (१२)
(११) तिचातरजो (भािे लोट) तिचार्यिाम् (१२)

(१२) बोलु ृिीकराल (कियतर लप ट सकमयक) िचनं ृिीकतरष्ट्र्थ । (१४)
(१३) िुह्मीं संिोतषजे (कियतर तितधतलङ) र्ूर्ं संिुष्ट्र्ेि । (१६)

(१४) िुह्मीं घेिले आहा (कियतर क्ििति + लट) र्ूर्ं गपहीििन्िः ृथ । (१७)
(१५) हें जाणािलें (तणतच क्ि) इदं ज्ञातपिम् । (१९)

(१६) (मी) बोतललां (कियतर क्ििति उत्तमपुरुष एकिचन) अहं उक्ििान् । (१९)
(१७) चांदणें

[राजिाडे - ज्ञानेश्वरींि ‘चांतदणें’ असा पाठ आहे .]

+ लट (आह) चंतद्रमा पाच्र्माणः अत्ृि । (२०)
(१८) पाणीं कथजिािें

तपकतिजि आहे (कमयतण तणतच िियमान कपदन्ि

[रा. ज्ञानेश्वरींि ‘िोतथजिािें’ असा पाठ आहे.]

अिोत्ृिारतर्िव्र्ं न लगति । (२१)

न लगे (तणतच िव्र्ति + लट) पानीर्ं

(१९) (मी) लातजलों (कियतर क्ििति + अपभ्रंि ऊँ लट) अहं लतज्जििान् । (२१)
(२०) िब्दब्रह्म तनतदजे (कियतर तितधतलङ) ब्रह्मं तनद्रे त् (२२)

(२१) िब्दु मािलले र्ां (मािलला ह्ा आकारान्ि िब्दाची सप्िमी) िब्दे मातपिे (२२)

(२२) (तमर्ां) पतढर्ंिेर्ां होआिें (कमयतण िव्र्ति. पतढर्ंि + ित् = पतढर्ंिेर्ां) मर्ा तप्रर्ित्

भतििव्र्म् । (२३)

(२३) अथुं िाट पाहे (पि –पह सकमयक कियतर लट अतनट) अथों मागं पश्र्ति । (२७)

अनु क्रमणिका

(२४) अतभप्राॐ अतभप्रार्ािें तिर्े (सकमयक कियतर लट. अतभप्रार्ाथें = अतभप्रार्ािें) अतभप्रार्ः

अतभप्रार्ं प्रतििेति । (२७)

(२५) आमुिें गोडां करािें (कमयतण िव्र्ति. गोड + ित् गोडां) र्ुष्ट्मातभः अृमान्प्रति गुडित्

कियव्र्म् । (३०)

(२६) बीज िुज सांतघजैल (कमयतण लप ङ) बीजं िे संख्र्ातपष्ट्र्िे । (३४)
(२७) कापडाची होंति कार् पेटी (कियतर लु ङ) पेतटका अभूत् । (७५)

(८०)

(२८) आर्मड दीसति (कमयतण लट) दर्यः दृश्र्न्िे । ; भूिें गमति (कमयतण लट) भूिातन अतधगम्र्न्िे ।
(२९) भूिजाि मािें भािी (तणतच लट. मािें चिुथीचा अथय कमय) भूिजािं मां भािर्ति । (८४)
(३०) उपपत्ती िुज सांतघितलर्ा (कमयतण सकमयक) मर्ा उपपत्तर्ः िे संख्र्ातपिाः । (६८)
(३१) कोंम तनगिाति (कियतर सकमयक + कपदन्ि) निपल्लिाः तनर्यन्िः सत्न्ि । (७३)
(३२) दू धािें तिख ह्मणति (कियतर सकमयक लट) दु ग्धं तिषं मन्र्न्िे । (१४१)

(३३) मािें मानु ष मानीति (कियतर सकमयक लट) मां मानु षं मानर्त्न्ि । (१४१)
(३४) र्र्ा अतभप्रार्ा तिसरतस (किंतर लट) इमं अतभप्रार्ं तिृमरतस । (१४२)

(३५) ृथूलदृष्टी दे तखजे मािें (भािे लट) मां प्रति ृथूलदृष्ट्या दृश्र्िे । (१४३)
(३६) अमपिें अमरां न्हतिजे

[र्ा तितिष्ट भािे प्रर्ोगािील ‘अमराँ’ हें रूप राजिाडे ि नेने िपिीर्ान्ि, िर मोडकिास्त्री प्रथमान्ि

मानिाि. र्ा िादाचा उल्लेख प्रृिािनेि ‘भाषेच्र्ा जुनेपणाचीं कांही गमकें’ र्ा िीषयकाखाली पप. २१ िर केला आहे .]

अमरित् न भूर्िे । (१४३)

(भािे लट) अमपिेन

(३७) कसहें कुहां घािलें (भािे भूि कपदन्ि) कसहे न कूपे हिम् । (१४८)
(३८) सांउली न पांिां (भािे भतिष्ट्र् कपदन्ि) छार्ां न दृष्टिा (१४८)

(३९) कोण्हीर्ेकु कांजी तपआला (कियतर क्िित्) कोऽतप कांतजकां पीििान् अत्ृि । (१५०)
(४०) घेपे ना दीजे (भािे लट) गपह्िे न दीर्िे । (१७४)

(४१) इर्ें िार्ाणीं असिु (कियतर लोट अकमयक) इमातन व्र्थातण सन्िु । (१८५)

(४२) आपुलें उत्तमत्ि नाठिे (भािे लट) आत्मार्ं उत्तमत्िं न आृिूर्िे । (२२२)
(४३) काइ पुरे ह्णिे (भािे लट) अलं इति कथं भण्र्िे । (२२९)

(४४) ऐसें एकत्िें मानिे । तिश्व िे र्ा (भािे लट) िृमै तिश्वं मान्र्िे । (२४६)

(४५) कोणें कैं उपातसला नोहें (क्ििति कियतर + आह कियतर) केन कदा अहं उपातसििान् नात्ृम

। (२६१)

(४६) आकािें िसािें, िार्ू नसािें, पािकें दाहािें, जलें िषािें = आकािेन िाृिव्र्ं, िार्ुना

नाृिव्र्ं, पािकेन दग्धव्र्ं, जले न िर्मषिव्र्म् । (२८०)

(४७) जे आपण तच होि (कियतर लङ) र्े ृिर्ं अभिन् । (३०४)

(४८) मािें तच जेणें पातिजे (भािे लट) मां प्रति र्ेन प्राप्र्िे ित्पुण्र्म् । (३१३)
(४९) मी न पतिजे (कमयतण लट) अहं न प्राप्र्े । (३१६)

(५०) जें आतथले पण तमरिी (तणतच लट) र्त् संपन्निां मंडर्ति । (३६४)
(५१) जेणें पेटी तनक्षेतपली (कमयतण क्ि) र्ेन पेतटका तनतक्षप्िा । (४२०)
(५२) िे णें मािें ृमतरलें (भािे क्ि) िे न मामुतिश्र् ृमपिम् । (४३८)
(५३) जे जन्मले (कमयतण क्ि) िे जन्म प्राप्ििन्िः । (४३९)

(५४) तजकह मी ओलािा केला (कमयतण क्ि) र्ैरहं आश्रर्ः (आद्रय ृथानं) कपिः । (४४४)

(५५) कोण कोणा पाहिसें जाणिे ना (भािे लट) कः कं पश्र्ति न ज्ञार्िे । (१८·१५८०)
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(५६) पतर िेर्ा तह हें क्षेत् नेणिे तच (भािे लट) परं िृर्ातप एित् क्षेत्ं न ज्ञार्िे । (१३·६९)
ितगमान मराठी
ज्ञानेश्वरी मराठी

िियमान मराठी

(सकमयक कियतर) रामु गार्े मातरिु

रामा गार् मातरिो

(अकमयक कियतर) रामु गाईिें मातरिु

रामा गाईस मातरिो

(कमयतण) रामें गार्े मातरली

रामानें गार् मातरली

(भािे) रामें गाईिें मातरलें

रामानें गाईस मातरलें

पंिोजी मुलास मातरिो ि पंिोजी मूल मातरिो ह्ा दोन िाक्र्ांि अथयभेद आहे . दु सऱ्र्ांि मातरिो

ह्मणजे जीि घेिो आतण पतहल्र्ांि मातरिो ह्मणजे छड्ा, काठ्या, बुक्के, चपराका मातरिो.
नजरजुकीने उलटे छापले गेले आहे. म्हणजे ‘पतहल्र्ांि’ ि ‘दु सऱ्र्ांि’ र्ा िब्दांची उलटापालट झाली आहे .] रामा

ठार कतरिो आतण रामा गाईस मातरिो ह्मणजे काठी, िरिार, इत्र्ादींनीं प्रहार कतरिो.

[हे िाक्र् मुळाि

गार् मातरिो ह्मणजे

पतहलें तक्रर्ापद सकमयक आहे ि दु सरें अकमयक आहे . रामानें गाईस मातरली, हें िाक्र् ऐतिहातसक

दृष्ट्या अिु द्ध आहे . श्रेष् ग्रंथकारांच्र्ा प्रचारांि आल्र्ास िु द्ध मानून कसा िरी तनिाह करािा लागेल.

मराठींि भािे तक्रर्ापद चिुथीप्रत्र्र्ान्ि नामाच्र्ा कलगाप्रमाणें चालिें, असा तनर्म करािा लागे ल. हा सिय
घोंटाळा दादोबानें केला आहे . त्र्ानें स, ला, िें हे चिुथीचे प्रत्र्र् तििीर्ेचे कत्ल्पले . िसे कत्ल्पण्र्ास
ऐतिहातसक आधार कांहीं एक नाहीं.
संृकपि
मह्ं, मे पानीर्ं रोचिे

ज्ञानेश्वरी

िियमान मराठी

मज, मािें पाणीं रुचे

मािें, मला, पाणीं रुचिें

र्ेथे मािें, मला ह्ा चिुथर्ा आहे ि, ‘तस’ ि ‘िें’ हे चिुथीचे प्रत्र्र् ज्ञानेश्वरकालीं होिे . त्र्ांचा अथय

कधीं कमय असे, कधीं संप्रसारण असे. िियमान मराठींि तह िो च प्रकार आहे . स, ला, िें हे तििीर्ेचे प्रत्र्र्

मानणें अनैतिहातसक आहे . दादोबानें आपलें व्र्ाकरण इंग्रजी व्र्ाकरणािरून रतचलें आहे . संृकपि,

महाराष्ट्री ि अपभ्रंि ह्ांच्र्ा व्र्ाकरणािरून च मराठी व्र्ाकरण रतचलें पातहजे. इंग्रजी डे ली प्रेर्रमधील
प्रर्ोग संध्र्ेंिील न्र्ासांना लािण्र्ासारखें च दादोबाचें कपत्र् होिें. पातणनीसारखा सूर्य सोडू न, इंग्रजी
कंदील घेिल्र्ामुळें दादोबा जागोजागीं उपहसनीर् झाला आहे .

होणें नाहीं (भिनीर्ं नात्ृि) ि होआिें नाहीं (भतििव्र्ं नात्ृि) असे प्रर्ोग ज्ञानेश्वरींि र्ेिाि. र्ेथें

होणें ि होआिें ही भतिष्ट्र् कपदन्ि नामें आहे ि. हीं एँकारान्ि नपुस
ं क िब्दांप्रमाणें चालिाि. होणेर्ा,
होआिेर्ा, इ. इ. इ.

निमाव्न्हक समाप्त
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(समारोप)
र्ेणेंप्रमाणें (१) िणे तिहास, (२) िब्दतिभत्क्िप्रत्र्र्ेतिहास, (३) तक्रर्ातिभत्क्िप्रत्र्र्ेतिहास ि (४)

तनपािेतिहास, असे चार भाग र्ेथपर्ंि संपलें .
सुटला आहे.] त्र्ांि

[िरील तििेचनांिून िाक्र्रचनेचा तिचार, प्रर्ोगतिचाराचा अपिाद केल्र्ास,

ज्ञानेश्वरी मराठी भाषेचा सांगाडा ज्र्ा तिरांनीं ि ृनार्ून
ं ीं ि धमन्र्ांनीं ि मांसपेिींनीं िाणून

धतरला ि आच्छातदला आहे , त्र्ांचा मागमूस ि पूियृिरूप अपभ्रंिांि, महाराष्ट्रींि ि संृकपिांि कसें होिें िें

दाखतिलें आहे . त्र्ािरून असें तदसिें कीं ज्ञानेश्वरी मराठीपर्ं ि सिय बाबींची परंपरा अव्र्ाहि लागली आहे .
तकत्र्ेक िैतदक बाबी संृकपिांि गळाल्र्ा; तकत्र्ेक संृकपि बाबी महाराष्ट्रींि ि अपभ्रंिांि नाहींिा झाल्र्ा ि

तकत्र्ेक महाराष्ट्री बाबी ज्ञानेश्वरी मराठींि लु प्ि झाल्र्ा. परंिु कोणत्र्ा बाबी कोठें लु प्ि झाल्र्ा, हें आिां
नक्की कळलें . िंकेला जागा रातहली नाहीं. िणय, िब्द, धािू ि तनपाि ह्ांिली अिी एक तह प्रधान बाब
रातहली नाहीं कीं तजचें मूळ दाखतिलें गेलें नाहीं.
दाखतिले लीं नाहींि. र्ा बाबीचा तिचार च र्ेथें केले ला नाहीं.]

[िरील तिधान अतिव्र्ाप्ि आहे . कारण प्रृिुि व्र्ाकरणांि िब्दांचीं मूळें

िसें च, हे मचंद्र ज्र्ा अपभ्रंिाचें व्र्ाकरण दे िो, त्र्ाहू न

तनराळ्र्ा अपभ्रंिापासून [हा ‘तनराळा’ अपभ्रंि म्हणजे ‘जैन माहाराष्ट्री’ र्ा नािाने ओळखला जाणारा अपभ्रंि होर् हे प्रृिुि ले खकानें
आपल्र्ा ‘र्ादिकालीन मराठी भाषा’ र्ा ग्रंथांि दाखतिलें आहे . (पप. २९-६७).]

मराठी तनघाली, असें ह्मणण्र्ाकडे प्रिपतत्त होिे.

इिकें च नव्हे , िर मराठी ज्र्ा अपभ्रंिापासून तनघाली िो अपभ्रंि महाराष्ट्रीहू न फारसा तभन्न नसािा, असें

तह ह्मणणें प्रिृि िाटिें. गोडबोले , होन्लय , बीम्स िगैरे िै्र्ाकरणांनी ज्र्ा िेंकडो बाबींची परंपरा दाखतिली
नव्हिी ककिा चुकीची दाखतिली होिी, िी र्ेथें पार्ािुद्ध दाखतिली आहे .

७८ कलमापर्ंि संृकपि, महाराष्ट्री, अपभ्रंि ि मराठी रूपें जीं तदलीं त्र्ांिरून आदे ि प्रतक्रर्ा तसद्ध

व्हािर्ाची आहे .

[आधी रूपतिचार ककिा व्र्ाकरण ि नंिर आदेिप्रतक्रर्ा हा क्रम र्ेथे उलटा झाला. िाृितिक पहािा रूपतिचार

आदे िप्रतक्रर्ेच्र्ा पार्ािर उभा केला पातहजे. आधीं Phonology, ि त्र्ाच्र्ा आधारािर Morphology, असा तनर्म आहे .]

परंिु, प्रातिपतदक

ि धािू महाराष्ट्रींिून ि अपभ्रंिांिून कोणत्र्ा रूपानें आले , िें अद्याप तििेतचलें नाहीं. सबब आदे िप्रतक्रर्ा
र्ेथें इिक्र्ांि दे िां र्ेि नाहीं. ज्ञानेश्वरींिील एकोन एक िब्द ि धािू अपभ्रंिांिून ककिा महाराष्ट्रींिून ककिा

संृकपिांिून कसे आले िें दाखतिल्र्ािर, मग आदे िप्रतक्रर्ेचे सामान्र् ि तििेष तनर्म दे णें सोईचें होईल.
ह्ा खटाटोपाला पांचचारिें अष्टपत्ी पपष्ें लागािीं, असा अदमास आहे . करिां, आदे िप्रकरणाचें तििेचन

एखाद्या ृििंत् पुृिकांि च करणें भाग आहे . होन्लय , बीम्स, भांडारकर, ृटे न कोनौ ि ग्रीर्रसन र्ांनीं
आदे िप्रकरणािर जें कांहीं तलतहलें आहे त्र्ाचा तिचार िेथें केला जाईल.
संपूिग
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णिषयसूणच
अकरणरूप
अच्र्ुिरार् ( –चा ले ख)
अनु नातसक
अनेकिचनी अनु नातसक
अपभ्रंि
अपभ्रंि (अिंतिज)
अपभ्रंि (हे मचंद्राचा)
अपभ्रंि –भेद
अपरान्ि
‘अतभलतषिाथयकचिामतण’ (सोमे श्वरकपि)
‘अतभज्ञानिाकुंिल’
अंििाचक िब्द
अिोक मौर्य ( –चे ले ख)
अश्वघोष
‘अष्टाध्र्ार्ी’ (पातणतन –कपि)
असुर लोक
असुर्ा दे ि
आख्र्ाि तिभत्क्ि (पुरुषांची नांिें)
आठल्र्े, कप. ना.
आत्मनेपद
आदे िते िहास
आन्री, मोझे त्व्हक्टोर
ऑत्ब्लक् केस्
‘आिे द कलग्िा कानारी’
इच्छाथयक धािू
उद्गारिाची तनपाि
उद्योिनसूरी
उपसगय
उभर्ान्िर्ी तनपाि
‘ऋतष’ काव्र्
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एकाक्षरी धािू
एतरर्ल (‘टें पेृट’ मधील)
एतलतिक फ्रेजेस्, एतलत्प्सस् ि टीप, (टी.)
कच्चार्नो (िैर्ाकरण)
कतनष्ट्क
कियतर ृिाथें
कमयतण ि भािे
कागद (ले खनसातहत्र्)
काण्िार्न (राजिंि)
कािंत्व्र्ाकरण
कात्र्ार्न
कालकपि भाषाभेद
कातलदास (‘सेिुबध
ं ’ कार)
तकतरृिानी अपभ्रंि
कीकट दे ि
कुंटे , म. मो.
कुमार हकु / सकु
‘कुिलर्माला’
कपत्प्रत्र्र्
कपदन्िें
–अव्र्र्ी भतिष्ट्र्
–अव्र्र्ी भूि
–कमयतण भूि
–प्रर्ोजक
–प्रर्ोजक कमयतण
–प्रर्ोजक भािे
–भतिष्ट्र् कियतर
–भतिष्ट्र् कमयतण ि भािे
– भािे भूि
–भूि
–िियमान
कपष्ट्णर्जु िेदसंतहिा
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केिकर, श्री. व्र्ं.
कोंकणी –तपिाची
‘कोकिास्त्र’ (मराठी)
कोनाउ, ृटे न
कोलिे, ति. तभ.
कोळ, कोळी (लोक)
क्रमिाचक तििेषणें
तक्रर्ातिभत्क्िप्रत्र्र्ेतिहास
‘तक्रृिपुराण’
‘गाथासप्िििी’
गुणाढ्य
गुणे, पां. दा.
‘गुरुचतरत्’ पोथी
गोडबोले , कपष्ट्णिास्त्री
गोडबोले , रा. प.
गोंड भाषा
गोंडोफेरीस (Gondophares)
गोिमबुद्ध –भाषा
तग्रम, जेकब
तग्रर्रसन, जॉजय
च (प्रत्र्र्)
चंगदे ि
चिुथी तिभत्क्ि
चामुंडरार्
–चा ले ख
चालु क्र्ांची भाषा
तचकुडे –िारपटपट
तचद्धन (भत्क्िकथासारामपि)
तचपळोणकर, ति. गो.
चोखामेळ्र्ाचा तिलाले ख
छांदस भाषा
जनादय नृिामी
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जर्दे ि
जर्ंिपाळ (होर्सळ)
जातिकपि भाषाभेद
जु ने मराठी ले ख (र्ादी)
जैन धमयग्रंथ
जैन माहाराष्ट्री
जोगळे कर, गं. ना.
जोग, तिष्ट्णुबोिा
जोिी, रा. तभ.
रंप (कसधीचे व्र्ाकरणकार)
ित्सम िब्द
ितद्धिप्रतक्रर्ा
िरिमभाि ि टीप
िखयडकर, दादोबा पांडुरंग (‘दादोबा’ पहा)
िुळपुळे, िं. गो. (टी.), (टी.)
िे लंग, का. रर्ं.
िैतत्तरीर् संतहिा
दड्ड (तििीर्, गुजयरनपप)
दं डक –अरण्र्
दं डकारण्र्
दरद (Dards)
दं त्र्िालव्र् व्र्ंजने
दादोबा
दामले , मो. के.
दासोपंि : पदें ि गीिा
दु गादे िीदु ष्ट्काळिणयन
दे ि (व्र्ाख्र्ा)
‘दे िीनाममाला’
तििचन
नागांिें तिलाले ख
नाणेघाट –पांडिले णें
नामधािू
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नामतिभत्क्ि
– – चीं नािे
– –प्रत्र्र्ेतिहास
– –रूपांिरील टीका
नातसक्र् िणय
तनपाि
‘तनरुक्ि’ (र्ाृक)
तनरुक्िाचार्य
तनरुत्क्ि
तनळोबा –गाथा
नेने, ह. ना. (टी.)
पंढरपूर –चौऱ्र्ार्िीचा ले ख
पिंजतल
‘पंचिंत्’
‘पंचिार्मिक’
‘परिु रामोपदे ि’
परृमैपद
परळ तिलाले ख
पतरभाषा
पल्हिी (भाषा)
पळसदे ि तिलाले ख (टी.),
पांगारकर, ल. रा.
पाह ि गेनॉर (Pai and Gaynor (टी.))
पाटण तिलाले ख (टी.)
पाटणकर, परिु रामपंि
पाटांगण (बीड)
पातणतन
पातणनीर् ‘ल’ कार
पातणनीर् व्र्ाकरण
पादपूरक तनपाि
‘पाली’ भाषा
– –चा मूळप्रदे ि
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– –ची परंपरा
– –बौद्धधमीर्ांची
– –ि पातणनीर् भाषा
– –ि र्ुरोतपर्न पंतडि
– –िब्दाची व्र्ुत्पतत्त
पािगी, नाना
तपिेल, हमान
पीटरसन्
पुरभई भाषा
पुकल्लगी नामें
पूियिैतदक भाषा
‘पपत्थिराजरासउ’ काव्र्
पेिािर (व्र्ुत्पतत्त)
पैठण
पैिाची
– – चा अपभ्रंि
– –चे भेद
पौनःपौन्र्िाचक धािू
प्रिरसेन
प्रर्ोग
प्रर्ोजक धािू
‘प्रसन्नराघि’
प्राकपि भाषा
– –चा जन्मकाळ
प्राकपतिकोदभि भाषा
प्रांिकपि भाषाभेद
फाटक, न. र.
फारसी भाषा
फारसीचा पतरणाम (टी.)
फारसी िब्द
फॉल्के (Foulke)
तफलॉलजी (व्र्ाखा)
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फोनॉलजी (टी.)
फोनीम् (Phoneme) (टी).
फोनेतटक्स (टी.)
बॉप्प, फ्रान्झ
‘बार्बलपुराण’
बीम्स, जे.
‘बपहत्कथा’
ब्रह्माििय प्रदे ि
ब्लू मफील्ड (टी.)
ब्लोक्, झुल (टी.)
‘भक्िकथासारामपि’ (तचद घनकपि)
भगिद्गीिा –पाठभेद
भागिि, राजारामिास्त्री
भागििी बोली
भांडारकर, रा. गो. (टी.)
भारदे , ति. ए.
भािे लटू ि लङ
भािे (ज्ञानेश्वरीचे अथयकार)
भाषाभेद
तभडे , बा. अ.
कभगारकर, श्री. र.
भीष्ट्माचार्य (पं.)
मंगळिेढे िारपटपट
मंगळिेढे तिलाले ख (?)
मठ तिलाले ख
मथुरानाथ गोसािी
‘मनु ृमपति’
मराठी
– –आतण इंग्रजी
--आतण फारसी
--खानदे िी
--गंगेरी

अनु क्रमणिका

--गोमांिकी
– –चा इतिहास
– –चा तकतरृिानी अपभ्रंि
– –चा जन्मकाळ
– –चा मानभािी अपभ्रंि
– – चा मूलारंभ
– – ची उत्पतत्त
– – छं द
-- िील अनु नातसक
-- नागर
-- तपिाच भाषा
-- फारसी ले ख
– – भाषेचा इतिहास
– –‘ल’ प्रत्र्र्
– –िाङ्मर्ाचा इतिहास
– – तिष्ट ि अतिष्ट
– –सारृििाचा इतिहास
मतल्लनाथ
महाभारि
महाराष्ट्राची िसाहि
महाराष्ट्री
महाराष्ट्री अपभ्रंि
‘महािृिु’ १३८ (टी.)
मतहष्ट्मत् दे ि
मॉएस (Maues)
मागधी
मागधी अपभ्रंि
माडगािकर रा. ति,
मानभािी अपभ्रंि
‘मानसोल्लास’
माकंडे र्
मालिण ले ख
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‘मालतिकात्ग्नतमत्’
माृटर, आल्फ्रेड
तमरज तकल्ला िारपटपट
मुकुंद, मुकुंदराज
मुकुंदराज प्रि –ले खन
‘मुग्धािबोधमौत्क्िक’ (गुजराथी)
‘मुहूियमािंड’
‘मे घदू ि’
मोडक, गो. कप.
मोलोतकअन्स
र्ाृक
रांगडी बोली (उज्जनी)
‘राजिरंतगणी’
राजिाडे , ति. का.
– –आग्रह आतण दु राग्रह
– –गुणदोषतििेचन’
--दे िभक्िीचा बाणा
– –भाषािैली
राजिाडे ज्ञानेश्वरी
राप्सन
ऱ्हीस डे त्व्हड
लकार (आठ)
लङ
लट (िियमाने)
‘ल’ प्रत्र्र् (ृिाथे)
कलगकपि भाषाभेद
कलगतिचार
तलट
लीळाचतरत्
लु ङ
लु ट
लोट (आज्ञार्ाम्)
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िचन
िररुतच
िणे तिहास
िाई िारपटपट
िाङ्मर् –व्र्ाख्र्ा
‘िार्ुपुराण’
िक्रमसंित्
तिक्रमातदत्र्
तिक्रमातदत्र् सत्र्ाश्रर्ाचा िारपटपट
‘तिक्रमोियिी’
तिद्याधर (मुकुंदराज –तिष्ट्र्)
तितधकलङ
ििेषण –तििेष्ट्र्
िश्वनाथ दे िनु रकर
तिष्ट्णुिास्त्री (तचपळू णकर)
तिसगय
िुइल्सन् तफलॉलॉतजकल ले क्चसय (भांडारकर)
िेट धािू
िेबर (भागििीचें व्र्ाकरण)
िैद्य, कच. ति.
व्र्ंजन –िगीकरण
व्र्ृि भाषा
व्र्ाकरण
– –ऐतिहातसक
– –िौलतनक
– –व्र्ाख्र्ा
– –साधें
व्हानसंग
व्हे तरओरम एतडिन
व्होनोतनस
िकसंित्
ििपथश्रुति
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िबरृिामी
िियिमय
िहाबाजगढी तिलाले ख
िाििाहन राजिंि
‘िास्त्रीर् मराठी व्र्ाकरण’ (दामले )
तििाजी
िु ग
ं / सुंग (राजिट)
िेषे, कपष्ट्णाजीपंि
श्रिणबेळगोळ ले ख
श्रीगोकिदप्रभुचतरत्
संकीणय संख्र्ािाचकें
संख्र्ािाचक िब्द
सतच्चदानंद बाबा
सिा िपिीर्ा
सति सप्िमी
सिे चिुथी
संतध
समास
समुद्रगुप्िाचा जर्ृिंभ
संर्ुक्ि कपदन्ि तििेषणे
संर्ुक्ि तक्रर्ापदे
सियनामें
सहस्त्रबुद्धे, िं. ि.
सहार्धािू (इिर)
साक्र्मुतन बुद्ध
साखरे , नानाबुिा
साििाहन
– –िािकणी
– –तसमुख
– –हाल
‘सािी ग्रंथ’ (महानु भािांचे)
साने, का. ना. (टी.)
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सामान्र्रूप (टी.)
– –चा अभाि
– –नामांचें
– –सियनामांचें
सीमुख (िाििाहन)
सी –र्ू –की
‘सुतबन्ििचार’ (राजिाडे )
सूर्यज्र्ोतिषी
सेट धािू
‘सेिुबध
ं ’
सोनगीर तकल्ला िेलाले ख
सोमे श्वर
सौरसेनी
सौरसेनी अपभ्रंि
ृटीफन्स (फा.)
ृिर
– –इतिहास
– –िगीकरण
हतरहर तिलाले ख
हािबळणे, िं. रा.
हु ल्ट्टझ
हे मचंद्र
होन्लय
होळकर घराणे
ळ
क्षत्प
क्षत्पति
ज्ञानदे ि
– –खानदे िी भाषेिील अभंग
– –ची टीकापद्धति
ज्ञानेश्वरी
– –एकनाथी प्रि आतण क्षेपक
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– –ओिीसंख्र्ा
– –च्र्ा प्रिी
– –उद्बोधनाथी
– –एकनाथी
– –कुंटे
– –तचद्धन
– –तनळोबा
– –बंकट
– –भराडी
– –भारिाजी
– –माडगािकरी (मुतद्रि)
–-मालिणी
– –मुकुंदराजी
– –सोनारी
– –िील गणेिरूपक
– –िील क्षेपक ओव्र्ा
– –पोथीचे आद्यन्ि
– –पोथीचा कालतनणयर्
– –पोथीची ले खनिु तद्ध इ.
– –पोथीचें िणयन
– –पीथीची भाषा
– –मुकुंदराजी –माडगािकरी प्रिींची
पाठिुलना
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िब्िसूणच
(महत्िाचे िब्ि सूचींत णिले आहे त. संक्षेपांचा खु लासा :- अ = अव्यय; टी = टीपा; तप्र = तणद्धतप्रत्यय;
धा = धातु; प्र = प्रत्यय; भूषासा = भूतकालिाचक धातुसाणधत; सिग = सिगनाम)
अ (सिय)
अइल
अखंड हो-णें
अनाइस (सिय)
अनातरस (सिय)
अनु भिणें
अनु भौ
अपरान्ि
अमराँ
असणें
असौतन
आगतलक
आगली
आतग
आठउ/ि
आत्मन्
आप/आपण (सिय)
आपणणें
आपणपेर्ा
आरोगण/णें
आिालु ँ
आतिसालें
आसपास
आह
‘आहा’
आहाति
इ (सिय)
इिक (सिय)
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इिुल (सिय)
इल (मिुबथयक)
इिँ (िप्र.)
इिढ (सिय)
उजळणी
उडणें
ए (सिय)
ए (धा)
एक इ. (सिय)
एकिंकै
एिी (सिय.)
एिुल (सिय.)
एर (सिय.)
एल (िप्र.)
एिढ (सिय.)
ऐ (िप्र.)
ऐस (सिय)
‘ओइतचलें ’
ओलं बणें
क (सिय.)
कत्त्िान
करणें
किण
काज
काह
कीं
कुंकुँ
कपि
कपिकार्ां
केिी (सिय.)
केिुक (सिय.)
केिुल (सिय.)
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केिढ (सिय.)
केति
कैस (सिय.)
क्िििु (प्र.)
गम (धा.)
गाइ/ई
गार्
गािँ
गुरु
गोरूँ
ग्राहकै
‘घराप’
च (िप्र)
चािटै
छत्पति
छार्ा
ज (सिय.)
जर्
जाणिा
जाणीि
‘जात्र्ािी’
जांभै
जाला (भूधासा.)
जूझिी
जे/जें (अ.)
जेिी (सिय.)
जेिुल (सिय.)
जेिढ (सिय.)
जैस (सिय.)
झटे
झनें (नकाराथीं) ि टीपा
तटतटभुँ
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तटतरर्ा
टे ि
डािलणें
डोल
ि (सिय.)
िा/िाँ (िप्र.)
िि
िू ँ (सिय.)
िे जी
िे िी (सिय.)
िे िुल (सिय.)
िे िढ (सिय.)
िैस (सिय.)
दं डक-अरण्र्
दं डा/डं डा
दलिै
दादर
तदङ्नाग
तदन्निा
तदसणें
दे ि
दे िकी
नए
नको
न दे
नमणें
नमो
न होणें
नाँ
नागराँ
नातथ
नािांनािां
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नाह/ही
तनगणें
तनिाण
तनकििै
नें (िप. प्र.)
नोको
पंगिी
पतडभासणें
पण (िप्र.)
पद्यबंध
पन्नास
परिाँ
पा
पाटाउ
पाणी
पांिी
पाली
पािक/कीं
पाहणें (पंचमूल धािु)
कपपरुँ
पी धा.)
पुरतिणें
पूि
पोिास
फल
बहु चकै
बहू
बाइको
बाई
‘बाणिातर’
बीं
बुतद्ध
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भल ( व्हल)
भलिै
भाष
भुज
मत्-ित्
महारठी
मागां/माघौिें
मांडौ
मािु
मार्
माला
मी (सिय.)
मूड
मोहरें
र्ुगिी
रासौभा
रे खा
‘ल’ (प्र.) (टी.)
‘ल’ (ृिाथें) (टी.)
‘ला’ (प्र.)
‘ला’ (चिुथी प्र.)
िखार
िजणें
िरो
िसैठ
िृिु
िांचौतन
तिणािणी
किचू
तििेकी
िीरूँ
िपत्
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िेदप्रतिपाद्य
‘व्र्ासातदकांतचर्’
िक
िक्ि
‘ितिसूर्ाँ’
सकल (सिय.)
‘सत्तकयिादु ’
सतत्तअ
सत्प
सदथैं
सतरस (सिय.)
सिय (सिय.)
सिे
सांडणें
साकठ
साि = साक
सातरख
सासु
तस/कस (चिुथी प्र.)
तसहाणें
‘सुखाडलें ’
सुंग (राजिंि)
सुरिाड
से
ृिप्न
‘ृिसंिद्य
े ा’
हजार
हतर
हं सणें
हातिरुँ
हािँ
कहगु
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हे िा
होणें
होंि साँिा-िी-िें
‘होँगा’/‘होत्र्ा’
क्षत्प
क्षत्पति
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मंडळाची प्रकािने
(१)

धमगरहस्य
(तििीर्ािपत्ती) ले खक श्री. के. ल. दप्िरी, पपष्े १६ + २०८, ककमि रु. १६-००

(२)

आसरा
ले खक श्री. ति. भा. उजगरे , पपष्े १६ + १६९, ककमि रु. ११-००

(३)

हु तात्मा िामोिर हरी चापे कर यांचे आत्मिृत्त
संपादक श्री. ति. गो. खोबरे कर, पपष्े ११५, ककमि रु. ३-००

(४)

Letters & Correspondence of Pandita Ramabai
संपादक – प्रा. अ. तभ. िहा, पपष्े ४६१, ककमि रु. ३५-००

(५)

िणलत साणहत्य : एक अभ्यास
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