
वचारमंथन - लागणे या श दाचे कती अथ लागतात? 

Page 1 of 2 
 

http://amrutmanthan.wordpress.com/ 

 

वचारमंथन - लागणे या श दाचे कती अथ लागतात? 

येक भाषेत असे अनेक श द असतात क  यांचे संदभा माणे वेगवेगळे अथ होतात. भाषेवर भु व 
असणारे कवी ा अलंकाराचा उ म उपयोग क न घेतात. का यातील कंवा आलंका रक भाषेतील या 
काराला ेष असे हणतात. सं कृत भाषेतील का यांत तर अशा उदाहरणांची रेलचेल आहे. 

सा या ग  संवादात कंवा िलखाणातह  असे यथ  ( कंवा अनेकाथ ) श द वापरले जातात. अशा 
वैिश यपूण  श दां या दु हेर  अथाचा (double meaning) उपयोग क न अनेकदा वनोदह  साधला जातो. 
इं जीम ये अशा काराला pun कंवा paronomasia असे हटले जाते. अशा यथ  श दां या अथापैक  
एखादा अथ अ ील (चावट) असला तर याला double entendre असे हटले जाते. दादा क डके यां या 
मराठ  िच पटांत असे अनेक यथ  संवाद वापरलेले आढळतात. 
रघुनाथ पं डतां या दमयंती वयंवर आ यानामधील िस  "औषध नलगे मला" हे वा य ेषालंकाराचेच 
उदाहरण आहे. इथे नलगे या श दा या वैिश यपूण रचनेमुळे "औषध नलगे मला" आ ण "औषध नल गे 
मला" असे दोन िभ न अथ िनघतात व यातून "अग सखे! मा या दुख याचे ( ेम वराच?े) औषध (राजा) 
’नल’च आहे. या यित र  दुसरे कुठलेह  औषध मला नको (नलगे)" असे दमयंतीचे हणणे प  होते. 
एकाच श दा या वेगवेग या संदभानु प जे व वध अथ होतात यां यामुळे ेष साधला जातो. उदा० कर 
या श दाचे हात, सरकार  कर कंवा प ट , सं ांतीचा कर (ह त न ातील), करणे या धातूचे आ ाथ  प 
असे नेहमीचे अथ आ ण यािशवाय सं कृतमुळे करण, ह ीची स ड, पावसाची गार, चोवीस अंगुळे लांबीचे 
माप असे अनेक अथ आहेत. सं कृतम ये अशा श दांना नानाथ  श द असेह  हटले जाते.   

मराठ मधील बहुतेक लोक य वनोद  लेखक, िचं० व० जोशी, आचाय अ ,े पु० ल० देशपांडे इ याद ंनीह  
मु यतः शा दक कोट ंवर हणजे ेषावरच भर दलेला दसतो. ह  इं जीमधील pun कंवा paronomasia 

चीच उदाहरणे. 
...... 

या संदभात आचाय अ चा एक वनोद ऐकलेला आठवतो. संयु  महारा  ल याची घोषणा अशी होती - 
"मंुबई-बेळगाव-कारवार-डांग-गोवा-िनपाणी सह संयु  महारा  झालाच पा हजे." यावर यशवंतराव च हाण 
यांनी अशी ट का केली होती क  "केवळ झाला पा हजे हट यास काय होते? अगद  झालाच पा हजे असे च 
जोडूनच का हणायला पा हजे?". याला आचाय अ यांनी दलेले उ र अ यंत मािमक होते. ते हणाले, "च 
या अ राचे मह व तु ह  तर  वसरता कामा नय.े आप या आडनावातील च अ र काढले तर उरते काय?" 

च हाण आ ण च+ हाण (वहाण या अथ ) हे देखील ेषाचेच उदाहरण मानावे लागेल. 
...... 

एकदा एका शाळे या मु या यापकांनी पुलंना आ हाने शाळेत बोलावून यांचा स कार केला. पुलं यांना 
दले या खुच वर बसताच या खुच चा हात मोडला. सगळ  पोरं खो खो हसायला लागली. ओशाळलेले 
मु या यापक पुलंना हणाले, “माफ करा. पण हजारवेळा सांगूनह  इकड या सुतारांकडून नीट कामच होत 
नाह .” हजरजबाबी पु.ल. िम कलीने हणाले, “अहो, ‘करवत’ नसेल”. 

...... 
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पु.ल. शंतनुराव कल करां या बरोबर एका समारंभाला यासपीठावर बसले होते. नंतर भाषण करताना ते 
शंतनुरावांब ल हणाले, “शंतनुराव कुठ याह  समारंभाला ‘बो’लाव यािशवाय जात नाह त.” 
...... 

बहुधा याच वनोदाचे कुणीतर  थोडे वकृतीकरण केले होते. एका समारंभात अशाच एका बो लावणा  या 
साहेबाला या या सहका  याने सांिगतले, “साहेब तुम या ’बो’ या खाली डाग पडला आहे.”  

...... 
रामराव यामरावांना वचारतात: " यामराव, पान खाताना तु हाला सुपार  लागते का?" 

यामराव: "होय बुवा. का पण?" 

रामराव: "तु हाला सुपार  लागते तर मग खाता कशाला?" 

हासु ा झाला नानाथ  ’लागणे’ हा धातू वाप न केलेला ेष. 
...... 

असो. नमनाला एवढे तेल खूपच झाले. तर मु य मु ा असा आहे क  संदभा माणे यांच े अनेक 
िभ निभ न अथ होतात असे अनेक श द मराठ तह  आहेत. यातूनच आलंका रक, वनोद  कंवा 
व ा चूर को टपूण लेखन सा य होऊ शकते. 
अशा काह  वैिश यपूण सुरस श दां या व वध अथ छटांचा आपण वचारमंथना या यासपीठाव न शोध 
घेऊ. थम ’लागणे’ हा धातू घेऊ. अमृतमंथन प रवारातील सद यांकडून जमलेले ’लागणे’ या श दाचे व वध 
अथ आपण संकिलत क न एका धा रणीम ये िस  क या. पाहूया आपण कती मजल मा  शकतो ते. 
शंभर  नाह  तर िनदान प नाशी तर  न क च पार करता यावी. 
सूचना: 
१. या अथाची न क  खा ी वाटते असेच अथ सुचवावेत. अदंाजाने सांगू नये.  

२. ’लागणे’ या श दापासून बनणा  या यापदांच े व वध अथ इथे मांडताना याचबरोबर याम ये या 
अथा या श दाचा वा यात कंवा वा चार/ हणीत उपयोग क न तो अथ सहज प  होईल असे येक  
िनदान एक तर  उदाहरण ावे. 
३. एखा ा श दकोशात पाहून व वध अथ उतरवून काढ यापे ा श यतो आठवून, वतः वचार क न, 
शोधून काढावेत. शंका अस यास नंतर श दकोशामधून खा ी क न यावी. यातच खर  या खेळाची गंमत. 
 

 

   

 


