ि यापदाचे अथ व काळ
ि यापदाचे अथ : ि यापदाव न िवशेषत : आ ा, कत य, संकेत, इ यादी. गो ीचा बोध होतो, यास ‘ि यापदाचा अथ’
हणतात.
अथाचे कार :
अथाचे एकूण चार (४) कार आहेत, ते पुढील माणे –
१) आ ाथ : ि यापदाव न जे हा

य आ ा करणे, आ ा मानणे, िवनंती करणे, उपदेश करणे ा गो ीचा बोध होतो, यास

‘आ ा ी ि यापद’ असे हणतात.
उदा : १) राम जेवण कर . (आ ा करणे)
२) बाबा शाळे त जाऊ का . (आ ा मागणे)
३) मला पिहले ब ीस िमळू दे . ( ाथना)
४)िम स याने वागावे . ( उपदेश )
२) िव यथ : ि यापदाव न जे हा िवधी हणजे कत य, श यता, यो यता, इ छा ा गो ीचा बोध होतो, ते हा यास ‘िव यथ
ि यापद’ असे हणतात.
उदा: १) आपण सामािजक िठकाणी व छता ठे वावी .( कत य )
२)राम तु हच पिहला बॉल खेळावा . ( यो यता)
३) ई र सेवा सदा घडावी. ( इ छा )
४) तो बहदा खोटे बोलत असावा. (तक )
५) मला वळणदार र याने गाडी चालवायला िमळावी . (श यता
)

६) मला जरा पुढे जाऊ ा. ( िवनंती )

३)संकेताथ : ि यापदाव न एक गो दुसरीवर अवलंबन
ू आहे अशा कारचा बोध होतो, ते हा यास ‘संकेताथ ि यापद’
असे हणतात.
उदा : १) जर थोडा अ यास केला असता तर पिहला मांक आला असता.
२)जर वेळेवर आ ही पोचलो असतो तर जागा िमळाली असती.
३) आ हाला जर िनवारा िमळाला तर िकती छान होईल.
४) वाथ : जे हा आ ा, िवधी, संकेत असा काही िवशेष अथ कळत नाही, यांचा वत;चा अथ तेवढाच याव न कळतो,
हणून यास ‘ वाथ ि यापद’ असे हणतात.
या वा यातील ि यापदाव न केवळ काळाचा बोध होतो.
उदा: १) ती मुलगी हशार आहे .
२)तो िच कर आहे .

काळाचे कार
या या : ि यापदाव न ि या कोण या वेळी घडत आहेत, याचा जो बोध होतो, यास काळ असे हणतात.
कालचे एकूण तीन (३) कार पडतात.
१) वतमानकाळ : ि यापदाव न ि या चालू आहे असे समजते, ते हा यास ‘वतमानकाळ’ असे हणतात.
उदा : १) राम खेळतो.
२)िव ाथ गातात.
३) भाकर चालतो..
२) भूतकाळ : ि यापदाव न ि या पूव झाली असे कळते, ते हा यास ‘भूतकाली ि यापद’ असे हणतत.
उदा : १) कु ा पळाला.
२) गाय बसली.
३) जेवण झाले.
३) भिव यकाळ : ि यापदाव न ि या पुढे हायची आहे. असे कळते, यास ‘भिव यकाळ ि यापद’ असे हणतात.
उदा : १) मामा-मामी येतील.
२)आ ही खेळायला जाऊ .
३) ितक मला पैशे देईन.

वतमानकाळाचे कार
१) साधा वतमानकाळ : जे हा ि यापदा या पाव न ि या आता घडत आहे असे समजते ते हा या वा याचा काळ ‘साधा
वतमानकाळ’ असतो.
उदा : १) मी जेवण करतो.
२)आ ही खेळायला जातो.
३) बाबा पे खातो.
४) कोिकला गाते.
२) चालू/अपूण वतमानकाळ : जे हा वा यातील ि यापदा या पाव न ि या वतमानाम ये चालू अस याचा बोध होतो, ते हा
वा याचा काळ ‘चालू/अपूण वतमानकाळ’ असतो.
उदा : १) मी काम करत आहे.
२)मी वयंपाक करत आहे.
३) पूण वतमानकाळ :

जे हा वा या या ि यापदाव न ि या नुकतीच पूण झा याचा बोध होतो, ते हा या वा यात काळ
‘पूण वतमानकाळ’ असतो.
उदा : १) आमचे जेवण झाले आहे.
२)माझे काम झाले आहे.

४) रीित वतमानकाळ : जे हा वा यातील ि यापदव न ती ि या वतमानात सतत घडत अस याची विहवाट/रीत िदसून येत
असेल, तर या वा याचा काळ ‘रीत वतमानकाळ’ असतो.
उदा : १) आ ही खेळत असतो.
२)ती िफरायला जात असतो.

वतमाणकालचा उपयोग
१) लवकर होणारी ि या दशव यासाठी .
उदा : १) तु ही जेवण चालू करा, मी येतोच. ( येईन )
२) वतमानकाली ि या घडते हे दशव यासाठी (साधा वतमान)
उदा : १) मी आंबा खातो.
२)मी पोळी करतो.
३) ि कालबािधत स य असलेले िवधान करताना.
उदा : १) पृ वी सूयाभोवती िफरते.
२)सूय पूवस उगवतो.
४) एखादी ि या सतत घडते अ या अथ .
उदा : १) मी नेहमीच गात असतो.
५) भूतकाळातील घटना वतमानकाळात सांगतात....
उदा : १) िशवाजी हणतात.( हणाले )
६) अवतरण िच हातील ि या दशिव यासाठी .
उदा : १) राजकारणी हणतात, ‘काळजी नको, मी तु या पाठीशी आहे ’.
७) लगतचा भूतकाळ सांगताना ( संिनिहत भूत)
उदा : १) आ ही पोहलो, तोच तु ही हजर !

भूतकाळाचे कार
ि यापदाव न ि या पूव झाली असे जे हा समजते ते हा ि यापद ‘भूतकाळ’ असते.
१) साधा भूतकाळ : ि या नुकतीच घडली असा बोध होतो ते हा यास ‘साधा भूतकाळ’ हणतात.
उदा : १) मी जेवण केले.
२)मी अ यास केला.
२) चालू/अपूण भूतकाळ : ि या भूतकाळात चालू अस याचा अथबोध होतो, ते हा यास ‘चालू/अपूण भूतकाळ’ हणतात.
उदा : १)मी जेवण करत होतो.
२)मी अ यास करत होतो.
३) पूण भूतकाळ : ि या भूतकाळात पूण झा याचा बोध होतो, ते हा यास ‘पूण भूतकाळ’ हणतात.
उदा : १) मी जेवन केले होता.
२)मी अ यास केला होता.
४) रीित भूतकाळ : ि या भूतकाळात सतत घडत अस याची विहवाट/रीत िदसून येते, ते हा यास ‘रीित भूतकाळ’ असे
हणतात.
उदा : १) मी जेवण करत असे .
२)मी अ यास करत असे.

भूतकाळाचा उपयोग
१) वतमानकाळातील अपूण ि या संप या या बेतात आहे. अशा अथ
उदा : १) ते पहा िवमान आले.
२)मी पहातोतर ते उभे होते.
२)

ि या पूव घडली हे सांगताना (साधा भूतकाळ)
उदा : १) आ ही वेळेवर पोहोचलो.

३) एखादी ि या भिव यकाली खा ीने होणार या आथ .
उदा : १) िनकाल लागला, िक मी अिधकारी झालो हणून समज.
४) संकेताथ अस यास (संभव )
उदा : १) रमेश लवकर िनगला तर ठीक.
५) आता या घटनेनंतर, पण ताबडतोब घडणा या ि येब ल.
उदा : १) तु ही चालू करा , मी आलोच!

भिव यकाळ
ि यापदाव न ि या पुढे हायची आहे असे जे हा समजते ते हा ‘भिव यकाळ’ असतो.

भिव यकाळाचे कार
१) साधा भिव यकाळ : जे हा ि या भिव यात घडे ल इतकाच अथबोध होतो,ते हा यास साधा भिव यकाळ हणतात.
उदा : १) मी जेवण करे ल.
२)मी काम करे न.
२) चालू/अपूण भिव यकाळ : जे हा ि या भिव यात चालू अस याचा बोध होतो, जे हा यास चालू/अपूण भिव यकाळ हणतात.
उदा : १) मी जेवण करत असेन.
२)मी काम करीत असेन.
३) पूण भिव यकाळ : जे हा ि या भिव यात पूण झा याचा बोध होतो, यास पूण भिव यकाळ हणतात.
उदा : १) मी जेवण केले असेन.
२)मी काम केले असेन.
४) रीित भिव यकाळ : जे हा ि या भिव यात सतत घडत अस याची विहवाट िकंवा रीत िदसून येत असे ल,ते हा यास रीित
भिव यकाळ असे हणतात.
उदा : १) मी जेवण करत जाईन.
२)मी काम करीत जाईन.

भिव यकालाच उपयोग
१) संकेत दशिव यासाठी
उदा : १) जर तु ही अ यास केला तर यश वी होत राहाल.
२) इ छा य कर यासाठी
उदा : १) मला जेवण हवे होते.
३) अश यता दशिव यासाठी
उदा : १) सगळे च कामचुकार कसे असतील.
४) ि या भिव यात घडले हे दशिव यासाठी
उदा : १) पुढ या वष काम िमळे ल.
५) संभवता दशव यासाठी
उदा : १) मामा आज घरी असतील.

