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भाषांतर अकादमीचा प रचय

भाषांतर अकादमीचा प रचय
भाषांतर अकादमीमध्ये स्वागत आहे

हे पृष्ठि प्रश्नाचे उत्तर दे ते: भाषांतर अकादमी म्हणजे काय?

"भाषांतर अकादमी" स्वतःला सुसज्ज करण्यासाठी कोणालाही, कोठू निही सक्षम करण्याची हेतू आहे जेणेकरुनि ते बायबलच्या सामग्रीचे उच्च दजार्गचे भाषांतर
त्यांच्या स्वतःच्या भाषेत करण्यास सक्षम असतील. भाषांतर अकादमी अत्यंत लव चक बनिण्यासाठी आराखिडीत केली आहे. याचा उपयो पद्धतशीर,
पूवर्गतयारीच्या दृष्टीकोनिातूनि केला जाऊ शकतो कर्शिवा ते फक्त वेळेत शकण्याच्या ( कर्शिवा आवश्यकतेनिुसार दोन्हीसाठी) वापरला जाऊ शकतो. हे संरचनिेत
मॉड्यूलर आहे.
भाषांतर अकादमीमध्ये खिालील वभा आहेत:
• प रचय - भाषांतर अकादमी आ ण अंतभूर्गत शब्द सामग्री सादर करते
• हस्त ल खित प्र क्रिया - "पुढे काय" या प्रश्नाचे उत्तर.
• हस्त ल खित भाषांतर - भाषांतर सद्धांताची मूलतत्त्वे आ ण व्यावहा रक भाषांतर मदत करते
• हस्त ल खित तपासणे - सद्धांत आ ण सवर्वोत्तम पद्धती तपासण्याचे मूलभूत ज्ञानि स्पष्ट करते
पुढे आम्ही आपल्याला शकण्याची शफारस करतो:
उद्भवणारा शब्द प्रकल्प
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आम्ही बायबलचे भाषांतर का करतो?

आम्ही बायबलचे भाषांतर का करतो?
भाषांतर अकादमीचा हेतू आपल्याला बायबल भाषांतरकतार्ग बनिण्यास प्र श क्षत करणे
आहे. येशूचे शष्य म्हणूनि आपल्या लोकांनिा वाढण्यास मदत करण्यासाठी आपल्या भाषेत
दे वाचे वचनि भाषांत रत करणे हे एक महत्त्वाचे काम आहे. आपण या कायार्गसाठी वचनिबद्ध
असणे आवश्यक आहे, आपली जबाबदारी ांभीयार्गनिे घ्या आ ण प्रा र्गनिा करा की प्रभु
आपल्याला मदत करेल.

हे पृष्ठि प्रश्नाचे उत्तर दे ते: आपण बायबलचे भाषांतर का केला पा हजे?
हा वषय समजण्यासाठी, वाचणे चां ले होईल:
उद्भवणारा शब्द प्रकल्प
हस्त ल खित भाषांतराचा प रचय

भाषांतर काय आहे?
परमेश्वर बायबलमध्ये आमच्याशी बोलले ला आहे. त्यानिे बायबल ले खिकांनिा हब्रू, अरॅ मक
व ग्रीक भाषेद्विारे स्वतःचे शब्द ल हण्याची प्रेरणा दली. सुमारे 1400 इ. स. पूवर्ग साधारण ते
इ. स. निंतर 100 पयर्थांत सुमारे 40 व वध ले खिक ल हले होते. हे दस्तऐवज मध्यपूवर्ग, उत्तर
आ फ्रिका आ ण युरोपमध्ये ल हले ेले आहेत. त्या भाषेत त्याचे शब्द रेकॉडर्ग करूनि, दे व खिात्रीपूवर्गक त्या वेळी आ ण त्या ठकाणी लोक तो समजू शकतो.

आज, आपल्या दे शातल्या लोकांनिा हब्रू, अरॅ मक आ ण ग्रीक समजत निाही. परंतु, दे वाच्या वचनिाला त्यांच्या भाषेत भाषांत रत केल्यानिे त्यांनिा ते समजेल!
कोणीतरी "मातृभाषा" कर्शिवा "हृदयाची भाषा" याचा अ र्ग असा होतो की भाषा त्यांनिी प्र म एखिाद्या लहानि मुलाप्रमाणे बोलली आ ण ते जे घरी वापरतात ही
अशी भाषा आहे ज्यामध्ये ते सवार्गत सोयीस्कर आहेत आ ण ते त्यांचे हनि वचार व्यक्त करण्यासाठी वापरतात. आपण सवार्थांनिी आपल्या ह्रदयाच्या भाषेत दे वाचे
वचनि वाचण्यास सक्षम व्हावे अशी आमची इच्छा आहे.
प्रत्येक भाषा महत्वाची आ ण मौल्यवानि आहे. आपल्या भाषेत राष्ट्रीय भाषा म्हणूनि बोलल्या जाणा-या लहानि भाषा अ दीच महत्त्वाच्या आहेत आ ण ते
त्याचप्रकारे अ र्ग व्यक्त करू शकतात. कोणीही त्यांच्या बोली बोलण्यास ल ज्जत निसावे. कधीकधी, अल्पसंख्यांक समाजातील लोक त्यांच्या भाषेबद्दल लाज
वाटतात आ ण त्यांच्या दे शामध्ये बहुसंख्य असले ल्या लोकांमध्ये त्याचा वापर नि करण्याचा प्रयत्नि करतात. स्था निक भाषांपेक्षा राष्ट्रभाषापेक्षा श क्षत तर काही
अ धक महत्त्वाचे, अ धक प्र त ष्ठित कर्शिवा श क्षत निाहीत. प्रत्येक भाषेमध्ये अनिन्य असले ल्या शब्दाचे निर निराळे आ ण छटा असतात. आम्ही ज्या भाषेत सवार्गत
सोयीस्कर आहोत त्या भाषेचा वापर करावा आ ण जे ूनि आम्ही इतरांबरोबर सवर्वोत्तम संवाद साधू.
• पत: टॉड प्राईस, पीएच्.डी. द्विारा "बायबल ट्रान्सले शनि ेरी अँड प्रॅ क्टस" कडू नि घेतले . सीसी बाय-एसए 4.0 *
पुढे आम्ही आपल्याला शकण्याची शफारस करतो:
चां ल्या भाषांतराचे ुण
भाषांतर प्र क्रिया
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उद्भवणिारा शिब्द प्रकल्प
अंतभूर्गत शब्द सामग्री प्रकल्प अ स्तत्वात आहे कारण आम्हाला प्रत्येक भाषेमध्ये
अप्र तबं धित बायबलसंबंधिी सामग्री पाहू इ च्छित आहे.

हे पृष्ठि प्रश्नाचे उत्तर दे ते: घडत असले ला शब्द प्रकल्प काय आहे?
हा वषय समजण्यासाठी, वाचणे चां ले होईल:

येशूनिे त्याच्या शष्यांनिा प्रत्येक जनिसमूहचे शष्य बनिवण्याची आज्ञा दली:

भाषांतर अकादमीचा प रचय

तेव्हा येशू जवळ येऊनि त्यांच्याशी बोलतानिा म्हणाला, “स्व ार्गत आ ण
पृथ्वीवर सवर्ग अ धकार मला दले ला आहे. तेव्हा तुम्ही जाऊनि सवर्ग राष्ट्रांतील
लोकांनिा शष्य करा; त्यांनिा पत्याच्या, पुत्राच्या व प वत्र आत्म्याच्या निावानिे बा प्तस्मा द्या; जे काही मी तुम्हांला आज्ञा पले ते सवर्ग
त्यांनिा पाळण्यास शकवा; आ ण पाहा, यु ाच्या समाप्तीपयर्थांत मी सवर्ग दवस तुमच्याबरोबर आहे.” (मत्तय 28:18-20 IRV)
आम्ही असे वचनि दले आहे की प्रत्येक भाषेतील लोक स्व ार्गत असतील:
"यानिंतर मी पा हले तो सवर्ग राष्ट्रे, वंश, लोक व निर निराळ्या भाषा बोलणारे यांच्यापैकी कोणाला मोजता आला निाही असा, शुभ्र झ े
प रधानि केले ला व हातांत झावळ्या घेतले ला मोठा लोकसमुदाय राजासनिासमोर व कोकर्यासमोर उभा रा हले ला माझ्या दृष्टीस
पडला." (प्रकटीकरण 7:9 IRV)
दे वाच्या वचनिातील हृदयातील शब्द समजूनि घेणे महत्वाचे आहे:
"याप्रमाणे वश्वास वातर्तेनिे व वातार्ग ख्रिस्ताच्या वचनिाच्या द्विारे होते. (रोम. 10:17 IRV)

आम्ही कसे सुरू करू?
प्रत्येक भाषेत अप्र तबं धित बायबलसंबंधिी सामग्रीचे ध्येय आम्ही कसे पूणर्ग करु?
• अंतभूर्गत शब्द सामग्री निेटवकर्ग - इतरांसारखिे मानिाच्या संस्थासह भा ीदारी करूनि
• वश्वासाचा निवेदनि - ज्यांनिा समानि वश्वास आहे त्यांच्याशी कायर्ग करण्याद्विारे
• भाषांतर मा र्गदशर्गक तत्वे - सामान्य भाषांतर सद्धांताचा वापर करूनि
• मुक्त परवानिा - आम्ही मुक्त परवान्याअंत र्गत जे काही तयार करतो ते सोडू नि
• ेटवे भाषा धोरण - ज्ञात भाषेतूनि भाषांतर करण्यासाठी बायबलातील सामग्री उपलब्ध करूनि दे ऊनि

आम्ही काय करतो?
• सामग्री - आम्ही भाषांतर तयार आ ण उपलब्ध मुक्त आ ण अप्र तबं धत बायबल सामग्रीसाठी उपलब्ध करा. संसाधनिे आ ण भाषांतराची एक संपूणर्ग
सूची पाहण्यासाठी http://ufw.io/content/ पहा. ये े काही निमुनिे आहेत:
• खुल्या बायबल कथा - बायबलमधील 50 प्रमुखि क ांपैकी एक क ासंग्रह, नि मर्शितीपासूनि प्रकटीकरण, सुवा तर्शिक आ ण शष्यांसाठी, छापील,
ऑ डओ, आ ण व्ह डओमध्ये (http://ufw.io/stories पाहू)
• बायबल - केवळ एकमात्र प्रेरणा दे णारा, पुरेसा, अ धकृत शब्द ईश्वर वनिाअनिुदा नित भाषांतर, वापर आ ण वतरण (http://ufw.io/bible/ पहा)
यासाठी मुक्त परवानिा अंत र्गत उपलब्ध केला आहे.
• भाषांतर टपा - भाषांतकत्यार्थांनिा भा षक, सांस्कृ तक, आ ण टीका संबंधी मदत करते. ते खिुल्या बायबल क ांनिा आ ण बायबलसाठी मोकळे आहे
(पहा http://ufw.io/tn/).
• भाषांतर प्रश्न - मजकूरच्या प्रत्येक भा ासाठी प्रश्नप त्रका भाषांतरकतर्ते आ ण तपासक त्यांचे भाषांतर योग्य रतीनिे समजू शकतील याची खिात्री
करण्यास सां ू शकतात. खिुल्या बायबलमधील क ा आ ण बायबलसाठी उपलब्ध (http://ufw.io/tq/ पहा).
पुढे आम्ही आपल्याला शकण्याची शफारस करतो:
वश्वासाचे निवेदनि
ेटवे भाषा धोरण
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वश्वासाचे निवेदनि

वश्वासाचे नवेदन
या दस्तऐवजाची अ धकृत आवृत्ती http://ufw.io/faith/. वर आढळते.

हे पृष्ठि प्रश्नाचे उत्तर दे ते: आम्ही काय वश्वास करतो?

वश्वासाचे खिालील वधानि अंतभूर्गत शब्द सामग्री प्रकल्पाच्या सवर्ग सदस्य संस्था आ ण
यो दानिकत्यार्थांनिी सदस्यता घेतली आहे. या ऐ तहा सक पं ाचा एक करार आहे: [प्रे षतीय
'मा र्ग'], [निासीनि क्रिीडा], आ ण [अ निे सयनि मा र्ग]; तसेच लॉसनिे करारामधील.

हा वषय समजण्यासाठी, वाचणे चां ले होईल:
उद्भवणारा शब्द प्रकल्प

आमचा असा वश्वास आहे की ख्रिस्ती वश्वास आव र्जून आवश्यक वश्वास आ ण
प रधिीय सम ुती (रोम 14) मध्ये वभा ले जाऊ शकते.

अत्यावश्यक सम ुती
अत्यावश्यक समजुती म्हणजे ते येशू ख्रिस्ताचे शष्य ठरवतात आ ण त्यास तडजोड कर्शिवा दुलर्ग क्ष कधीच करता येत निाही.
• आम्ही वश्वास करतो की बायबल हे एकमात्र प्रेरणा दे णारे, दे वानिे दले ला, पयार्गप्त, अ धकृत शब्द आहे (1 ेस्सल. 2:13; 2 तीमथ्य. 3:16-17).
• आमचा असा वश्वास आहे की एक दे व आहे, तीनि व्यक्तींमध्ये कायमस्वरूपी अ स्तत्वात आहे: दे व पता, येशू ख्रिस्त आ ण प वत्र आत्मा (मत्तय
28:19; योहानि 10:30).
• आम्ही येशू ख्रिस्ताचे दे वत्व यावर वश्वास ठे वतो (योहानि 1:1-4; फ लप्पै 2:5-11; 2 पेत्र 1:1).
• आम्ही येशू ख्रिस्ताच्या माणुसकीत, त्याच्या कुमारीकेच्या भार्गत जन्म, त्याच्या निष्पाप जीवनिात, त्याच्या चमत्कारांमध्ये, त्याच्या प्राय श्चित आ ण
दुसऱ्यांसाठी सांडले ल्या रक्तातूनि, त्याच्या शारी रक पुनिरुत्थानिानिंतर, आ ण पत्याच्या उजव्या बाजूला बसण्यासाठी झाले ले स्व ार्गरोहण (मत्तय
1:18,25; 1 क रर्शि 15:1-8; इब्री. 4:15; प्रे षत. 1:9-11; प्रे षत. 2: 22-24).
• आमचा असा वश्वास आहे की प्रत्येक व्यक्ती मुळातच पापी आहे आ ण त्यामुळेच अनिंत निरकास पात्र आहेत (रोम. 3:23; यशया 64: 6-7).
• आमचा असा वश्वास आहे की पापापासूनि तारण ही एक दे ण ी आहे, येशू ख्रिस्ताच्या यज्ञासंबंधी मृत्यू आ ण पुनिरुत्थानिानिे प्रदानि केले ल्या, वश्वासानिे
कृपेनिे मळवले ल्या कृतीमुळे निव्हे, तर कृत्यांद्विारे (योहानि 3:16; योहानि 14: 6; इ फस. 2:8-9, तीत. 3:3-7).
• आमचा असा वश्वास आहे की खिऱ्या वस्वासानिे निेहमी प वत्र आत्म्यानिे पश्चिात्ताप आ ण पुनिजर्गन्म केला जातो (याकोब 2:14-26; योहानि 16:5-16;
रोम. 8:9).
• आम्ही प वत्र आत्म्याच्या उप स्थत सेवाकाईवर वश्वास ठे वतो ज्याचे अंत र्गत राहणारे येशू ख्रिस्ताचे शष्य धा मर्शिक जीवनि ज ण्यास सक्षम आहेत
(योहानि 14:15-26; इ फस 2:10; लती 5:16-18).
• आम्ही सवर्ग राष्ट्रांमध्ये, भाषा व लोकसमूहांपासूनि प्रभु येशू ख्रिस्तामध्ये सवर्ग वश्वासाच्या आध्या त्मक ऐक्यावर वश्वास ठे वतो ( फ लप्पै. 2:1-4;
इ फस. 1:22-23; 1 क रर्शि . 12:12,27).
• आम्ही येशू ख्रिस्ताच्या वैय क्तक आ ण शारी रक रीतीवर वश्वास ठे वतो (मत्तय 24:30; प्रे षत. 1:10-11).
• आम्ही दोन्ही जतनि केले ल्या आ ण मावले ल्या पुनिरुत्थानिावर वश्वास ठे वतो; जतनि नि केले ले निरकाध्ये चरंतनि निाश करण्यासाठी पुनिरुत्थानि केले
जाईल आ ण जतनि दे वासह स्व ार्गत सावर्गका लक आशीवार्गद करण्यासाठी पुनिरुत्थानि केले जाईल (मत्तय 9:27-28; मत्तय 16:27; योहानि 14:1-3;
मत्तय 25:31-46).

प रधिीय वश्वास
प रधीय वश्वासां वषयी शास्त्रवचनिांमध्ये जे काही आहे, परंतु ख्रिस्ताचे प्रामा णक शष्य असहमत होऊ शकतात (उदा. बा प्तस्मा, प्रभू भोजनि, स्व ार्गरोहण
इत्यादी). आम्ही या वषयावर सहमतपणे सहमत नि होण्याचे मान्य केले आहे आ ण प्रत्येक लोकसमूहाच्या शष्यांनिा बनि वण्याचा सामान्य उद्दीष्ट (मत्तय 28:
18-20) वर एक त्रतपणे निवडतो.
पुढे आम्ही आपल्याला शकण्याची शफारस करतो:
भाषांतर मा र्गद शर्शिका
मुक्त परवानिा
हक्क, परवानिा, आ ण स्रोत मजकूर
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भाषांतर मा र्गद शर्शिका

भाषांतर मागर्जूद शिर्शिका
या दस्तऐवजाची अ धकृत आवृत्ती http://ufw.io/guidelines/. वर आढळते.
भाषांतरात वापरल्या जाणाऱ्या तत्त्वे आ ण प्र क्रियेच्या खिालील वधानिास सदर सवर्ग
प्रकल्पाच्या सदस्य संघटनिा आ ण यो दानिकत्यार्थांनिी सदस्यता घेतली आहे (https://
unfoldingword.org पहा). या सवर्ग सामान्य सूचनिांनिुसार सवर्ग भाषांतर उपक्रिम राब वले
जातात.

हे पृष्ठि प्रश्नाचे उत्तर दे ते: आपण कोणत्या तत्त्वांचे भाषांतर करतो?
हा वषय समजण्यासाठी, वाचणे चां ले होईल:
उद्भवणारा शब्द प्रकल्प
वश्वासाचे निवेदनि

1. अचक - मूळ मजकूराचा अ र्ग लावत निाही, बदलत निाही कर्शिवा जोडण्या शवाय, अचूकपणे
भाषांतर करा. भाषांतरीत सा हत्यामध्ये मूळ लखिाणाचा अ र्ग य ा र्गपणे शक्य ततका य ा र्गपणे संप्रेषण करणे आवश्यक आहे कारण मूळ प्रेक्षकांनिी
हे समजले असते. (पहा अचूक भाषांतर तयार करा)
2. स्पष्ट - आकलनि उच्च पातळी साध्य करण्यासाठी आवश्यक आहे जे भाषा रचनिा आवश्यक वापरा. यामध्ये मूलभूत अ र्ग स्पष्टपणे शक्य ततक्या
शक्य ततक्या स्पष्टपणे संप्रेषणासाठी आवश्यक असले ल्या मजकूराचे स्वरूप बदलणे आ ण आवश्यकतेनिुसार काही कर्शिवा काही अटी वापरणे
दे खिील समा वष्ट आहे. (पहा स्पष्ट भाषांतर तयार करा)
3. नैस गर्शिक - प्रभावी असले ल्या भाषांची रूपे वापरा आ ण जेणेकरुनि आपल्या भाषेतील परस्पर संवादामध्ये वापरल्या जाणायार्ग प्र त बर्शि बत होतील.
(निैस र्शिक भाषांतर करा)
4. वश्वासयोग्य - आपल्या भाषांतरात कोणत्याही राजकीय, सांप्रदा यक, वैचा रक, सामा जक, सांस्कृ तक, कर्शिवा बौ द्धक पूवार्गग्रह टाळा. मूळ
बायबलची भाषांच्या शब्दसंग्रहासाठी वश्वासू असले ल्या मुख्य शब्दांचा वापर करा. दे व पता आ ण दे व पुत्र यांच्यातील निातेसंबंधाचे वणर्गनि करणारा
बायबलसंबंधी शब्दांसाठी समानि भाषा संज्ञा वापरा. तळटीप कर्शिवा इतर पूरक संसाधनिांमध्ये हे आवश्यक असल्याप्रमाणे स्पष्ट केले जाऊ शकते. (पहा
वश्वासयोग्य भाषांतर तयार करा)
5. अ धिकृत - मूळ भाषेतील बायबलातील वषय बायबलातील सामग्रीच्या भाषांतरासाठी सवर्वोच्च प्रा धकार म्हणूनि वापरतात. अन्य भाषांमध्ये वश्वासाहर्ग
बायबलसंबंधी सामग्री स्पष्टीकरणासाठी आ ण मध्यस्थ स्रोत ग्रं म्हणूनि वापरली जाऊ शकते. (अ धकृत भाषांतर तयार करा पहा)
6. ऐ तहा सक - ऐ तहा सक वषय आ ण तथ्य अचूकपणे संप्रे षत करा, मूळ सामग्रीचे मूळ प्राप्तकतर्ते म्हणूनि समानि संदभर्ग आ ण संस्कृती सामा यक नि
करणाऱ्या लोकांनिा उद्दे शत संदेश योग्य रत्या संप्रेषण करण्यासाठी अत्यावश्यक मा हती प्रदानि करणे. (पहा ऐ तहा सक भाषांतर तयार करा)
7. समान - भावनिा आ ण भावनिेच्या अ भव्यक्तींसह स्त्रोत मजकूराप्रमाणेच हेतू संप्रे षत करा. जतके शक्य असेल ततके, मूळ लखिाणात व वध
प्रकारचे सा हत्य राखिूनि ठे वा, ज्यामध्ये क ा, क वता, बोध आ ण भ वष्यवाणी यांचा समावेश आहे, त्याचप्रमाणे आपल्या भाषेत समानि रूपात संवाद
साधणारे तत्सम स्वरूप दशर्ग वतात. (पहा समानि भाषांतर तयार करा)

भाषांतर गुणिवत्ता ओळख आ णि व्यवस्थापकीय
भाषांतराची ुणवत्ता सामान्यत: मूळ भाषेच्या भाषेत भाषांत रत केले ली वश्वासाहर्गता आ ण भाषेचा प्राप्तकतार्ग वक्त्यासाठी भाषांतरासाठी समजण्यायोग्य आ ण
प्रभावी आहे. आम्ही सुच वले ल्या धोरणामध्ये भा षक समुदायाद्विारे भाषांतराची रूप आ ण संभाषण ुणवत्ता तपासणे आ ण त्या लोकसंख्येतील मंडळीशी
भाषांतराची वश्वासाहर्गता तपासणे यांचा समावेश आहे.
भाषांतर प्रकल्पाची भाषा आ ण संदभार्गनिुसार अवलं बले ल्या व शष्ट पायऱ्या लक्षणीय स्वरुपात बदलू शकतात. सवर्गसाधारणपणे, भाषेच्या टामध्ये भा षक
समुदायाच्या आ ण मंडळीच्या निेतृत्वाखिाली भाषाप्रेमींचे पुनिरावलोकनि केले ेले आहे असे एक चां ले भाषांतर आम्ही मानितो:
1. अचक, स्पष्ट, नैस गर्शिक आ णि समान - मूळ लोकांच्या उद्दे शानिुसार वश्वासू, त्या मंडळी टातील मंडळीनिे आ ण वै श्वक आ ण ऐ तहा सक मंडळीनिे
संरेखिनिात आ ण प रणामस्वरूप:
2. मंडळीद्वारे पुष्टी - मंजूर आ ण मंडळीद्विारे वापरले . (पहा मंडळीला स्वीकृत भाषांतर करा)
आम्ही शफारस करतो की भाषांतर कायर्ग खिालील प्रमाणे असेल:
1. सहयोगी - शक्य असेल त े, शक्य ततक्या जास्त लोकांनिा उपलब्ध असले ल्या उच्चतम ुणवत्तेची आ ण उपलब्ध असले ली, भाषांत रत सामग्रीचे
भाषांतर, तपासा आ ण वतरीत करण्यासाठी आपल्या भाषेशी बोलणाऱ्या इतर वश्वासावर एक त्रतपणे कायर्ग करा. (सहयो ी भाषांतर तयार करा)
2. चाल - भाषांतर कायर्ग पूणर्गतः पूणर्ग होत निाही. सुधारणांद्विारे तयार केल्या जाऊ शकतील जेव्हा त्यांनिा लक्षात येईल तेव्हा ोष्टींनिा चां ल्या प्रकारे
सुच वण्यासाठी भाषेशी कुशल असले ल्यांनिा उत्तेजनि द्या. भाषांतरातील कोणत्याही चुका लवकर शोधल्या जातात त्याप्रमाणेच ते दुरुस्त केल्या
पा हजेत. जेव्हा पुनिरावृत्ती कर्शिवा निवीनि भाषांतर आवश्यक असेल तेव्हा पडताळणीसाठी अनिुवादात्मक पुनिरावलोकनिास दे खिील प्रोत्सा हत करा.
आम्ही अशी शफारस करतो की या चालू असले ल्या कामांवर दे खिरेखि करण्यासाठी प्रत्येक भाषा समुदायाला भाषांतर स मतीची स्थापनिा केली
जाईल. अंतभूर्गत शब्द सामग्री ऑनिलाइनि साधनिांचा वापर करूनि, भाषांतरामध्ये होणारे हे बदल त्व रत आ ण सहजपणे करता येतात. (चालू भाषांतर
तयार करा)
पुढे आम्ही आपल्याला शकण्याची शफारस करतो:
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मुक्त परवाना
स्वातंत्र्यासाठी परवाना

हे पृष्ठि प्रश्नाचे उत्तर दे ते: शब्द सामग्री उघडतानिा वापरकत्यार्थांची स्वतंत्रता काय
आहे?

प्रत्येक भाषेत अप्र तबं धित बायबल सामग्री प्राप्त करण्यासाठी, परवानिा आवश्यक आहे
ज्यामुळे जा तक मंडळीला "अप्र तबं धत" प्रवेश मळतो. मंडळी अप्र तबं धत प्रवेश आहे
तेव्हा आम्ही ही चळवळ अकारण होईल वश्वास. क्रिए टव्ह कॉमन्स ऍ ट्रब्यूशनि-शेअरअके
4.0 इंटरनिॅशनिल लायसन्स बायबलची सामग्री भाषांतर आ ण वतरणासाठी आवश्यक
असले ले सवर्ग अ धकार प्रदानि करते आ ण हे सु नि श्चित करते की वषय निेहमी उघडा राहील.
अन्य ा निोंद केल्या शवाय, आमची सवर्ग सामग्री परवानिा-आधा रत CC BY-SA आहे.

हा वषय समजण्यासाठी, वाचणे चां ले होईल:
उद्भवणारा शब्द प्रकल्प
वश्वासाचे निवेदनि
भाषांतर मा र्गद शर्शिका

• दरवाजा 43 साठी अ धकृत परवानिा https://door43.org/en/legal/license.* वर आढळतो.

क्रिए टव्ह कॉमन्स अ ॅ ट्रिब्यशिन-शिेअर अलाईक 4.0 इंटरनॅशिनल (सीसी बाय-एसए 4.0)
हा परवानिा हा मानिवी वाचनिीय सारांश आहे (आ ण पयार्गय निाही).

तुम्ही स्वतंत्र आहात:
• वाटणिे - सा हत्य कॉपी कर्शिवा कोणत्याही माध्यमात कर्शिवा स्वरूपात पुनि वर्शितरीत
• अनुकलन - पुन्हा मसळणे, रूपांतर आ ण सामग्रीवर बांधकाम करा
कोणत्याही कारणासाठी, व्यावसा यकपणे दे खिील.
जोपयर्थांत आपण परवानिा अटी ला ू करत आहात तोपयर्थांत परवानिाधारक या स्वातंत्र्य निरस्त करू शकणार निाहीत.

खालील अटींच्या अंतगर्जूत:
• वशिेषता - आपण योग्य पत प्रदानि करणे आवश्यक आहे, परवानिा दुवा प्रदानि करणे आ ण दशर्ग वले ले असल्यास बदल झाले आहेत. आपण असे
कोणत्याही उ चत रीतीनिे करू शकता परंतु परवानिाधारकानिे सुच वले ल्या कोणत्याही प्रकारे आपण कर्शिवा आपल्या वापरास मान्यता दे त निाही.
• वाटा से की - आपण पुन्हा मसळणे, रूपांतर आ ण सामग्रीवर बांधकाम केल्यास, आपण मूळ म्हणूनि त्याच परवानिा अंत र्गत आपले यो दानि
वत रत करणे आवश्यक आहे.
कोणितेही अ त रक्त नबर्बंधि - आपण कायदे शीर अटी कर्शिवा तां त्रक उपाय ला ू करू शकत निाही जे कायदे शीर रत्या इतरांनिा परवानिा परवानिे करण्यास
प्र तबं धत करतात

सचना:
आपल्याला सावर्गज निक कायर्गक्षेत्रामधील सामग्रीच्या घटकांसाठी कर्शिवा जे े वापरले ल्या अपवादात्मक कर्शिवा मयार्गदाद्विारे आपल्या वापरास परवानि ी आहे ते े
परवानिा मान्य निाही.
कोणतीही हमी दले ली निाही. आपला हेतू आपल्या वापरासाठी आवश्यक परवानिग्या आपल्याला दे णार निाही. उदाहरणा र्ग, अन्य अ धकार जसे की प्र सद्धी,
ोपनिीयता कर्शिवा निै तक अ धकार आपण सामग्रीचा वापर कसा करतात ते मयार्ग दत करू शकतात.
सा धत कायार्थांसाठी सू चत वधानि: "दरवाजा 43 व र्ग मशनि समुदायाद्विारे तयार केले ला मूळ काम http://door43.org/ ये े उपलब्ध आहे आ ण क्रिएटीव्ह
कॉमन्स रोपण-शेअर अलाईक 4.0 आंतरराष्ट्रीय परवान्याअंत र्गत प्र सद्ध केला जातो (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/ 4.0 /) हे
काम मूळ मधूनि बदलले ेले आहे, आ ण मूळ ले खिकांनिी या कायार्गला मान्यता दले ली निाही. "
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मुक्त परवानिा

दरवा ा 43 ची योगदानकतर्ते वशिेषता
दरवाजा 43 मध्ये स्त्रोत आयात करतानिा, मूळ काम ज्या अंत र्गत उपलब्ध आहे त्याद्विारे खिुल्या परवान्याद्विारे नि दर्शिष्ट केल्याप्रमाणेच करणे आवश्यक आहे.
उदाहरणा र्ग, खिुल्या बायबल क ांनिा वापरले ली कलाकृती स्पष्टपणे या प्रकल्पाच्या मुख्य पृष्ठि वर दशर्ग वली जाते.
दरवाजा 43 वरील प्रकल्पाचे यो दानिकतर्ते हे मान्य करतात की प्रत्येक पृष्ठिाच्या पुनिरावृत्ती इ तहासामध्ये आपोआप आढळणारे श्रेय त्यांच्या कायार्गसाठी पुरेसा
वशेषता आहे. दरवाजा 43 क्रिमांकावरील वश्व मशनि समुदायासाठी दरवाजा 43 वर प्रत्येक यो दानिकतर्ते कर्शिवा त्या प्रभावासाठी काहीतरी सूचीबद्ध केले जाऊ
शकतात. प्रत्येक यो दानिकत्यार्गचे यो दानि त्या कायार्गसाठी पुनिरावृत्ती इ तहासात जतनि केले ले आहे.

स्त्रोत म कर
स्रोत ग्रं केवळ त्यांच्याकडे खिालीलपैकी एक परवानिे असल्यास वापरले जाऊ शकतात:
• CC0 प ब्लक डोमेन डे डकेशिन (CC0)
• CC ऍ ट्रिब्यशिन (CC BY)
• CC ऍ ट्रिब्यशिन-शिेअर अलाईक (CC BY-SA)
• मोफत भाषांतर परवाना
अ धक मा हतीसाठी हक्क, परवानिा, आ ण स्त्रोत मजकूर पहा.
पुढे आम्ही आपल्याला शकण्याची शफारस करतो:
ेटवे भाषा धोरण
हक्क, परवानिा, आ ण स्रोत मजकूर
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ेटवे भाषा धोरण

गेटवे भाषा धिोरणि
• या दस्तऐवजाची अ धकृत आवृत्ती http://ufw.io/gl/.* वर आढळते.

स्पष्टीकरणि

हे पृष्ठि प्रश्नाचे उत्तर दे ते: प्रत्येक भाषा कशी पोहोचू शकते?
हा वषय समजण्यासाठी, वाचणे चां ले होईल:
उद्भवणारा शब्द प्रकल्प

े वे भाषेच्या धोरणाचा हेतू 100% लोक टांनिा तयार करणे हा आहे जे जा तक
ट
मुक्त परवानिा
मंडळीसह बायबलातील सामग्रीस हत आहे जे कॉपीराइट प्र तबंधांपासूनि सोडले जाते
आ ण अप्र तबं धत भाषांतरासह एक त्रत भाषेत उपलब्ध आहे (व्यापक संप्रेषणाची भाषा)
प्र शक्षण आ ण साधनिांचा वापर करूनि ते त्या भाषेत भाषांत रत करण्यात मदत करतात जे ते पूणर्गपणे समजूनि घेतात (त्यांची स्वतःची भाषा). " ेटवे भाषा" ही
एक व्यापक भाषा आहे जी त्या भाषेतील दुसरी भाषा बोलणारे लोक सामग्रीवर प्रवेश मळवू शकतात आ ण ती स्वतःच्या भाषेत भाषांत रत करु शकतात.
जा तक स्तरावर " ेटवे भाषा" मध्ये द्विभा षक भा षकांद्विारे भाषांतराद्विारे, प्रत्येक इतर भाषेमध्ये सामग्री पोहोचू शकते अशा लहानि संख्येपैकी भाषांची संख्या
असते. उदाहरणा र्ग, फ्रिेंच फ्रिॅन्कोफोनि आ फ्रिकेतील अल्पसंख्यक भाषांसाठी ेटवे भाषा आहे, फ्रिेंचमध्ये उपलब्ध असले ली सामग्री फ्रिेंच भाषेमध्ये त्यांच्या स्वत:
च्या भाषेत द्विभा षक भा षकांमध्ये भाषांत रत केली जाऊ शकते.
दे श पातळीवर, दले ल्या सामग्रीच्या प्रवेश मळवण्यासाठी दले ल्या दे शांच्या ेटवे भाषांनिुसार दे शांत र्गत असले ल्या प्रत्येक अल्पसंख्यक भाषेत द्विभा षक
भा षकांसाठी आवश्यक असले ल्या सवार्गत जास्त दळणवळणाची भाषा (कायमचे वास्तव्य करण्यासाठी परदे शातूनि येणे यामुळे ते े दसू नियेत) आहेत.
उदाहरणा र्ग, उत्तर को रयासाठी ेटवे भाषा इंग्रजी आहे, उत्तर को रयातील सवर्ग लोक समूह इंग्रजीतूनि त्यांच्या भाषेत सामग्रीच्या भाषांतराद्विारे पोहोचू शकतात.

प रणिाम
या प्र तकृतीचे दोनि मूलभूत प्रभाव आहेत: सवर्ग प्र म, ती सामग्री निंतर सवर्ग भाषांच्या सामग्रीमध्ये "खिेचण्याची" शक्ती दे ते आ ण ज ातील प्रत्येक भाषेसाठी
( ेटवे भाषा) प्रवेशजो ी भाषा "खिेचण्यास" करण्यात मदत करते. दुसरे म्हणजे, भाषांतराची भाषांतरे मयार्ग दत केली जातात कारण भाषांतरानिे केवळ ेटवे
भाषेत भाषांतर करणे आवश्यक आहे. इतर सवर्ग भाषा केवळ बायबलातील सामग्री भाषांत रत करू शकतात, कारण भाषांतरास समजूनि घेण्यासाठी कोणतीही
भाषा त्यांच्यावर अवलं बुनि निसते.
पुढे आम्ही आपल्याला शकण्याची शफारस करतो:
उत्तरे शोधत आहे
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उत्तरे शोधत आहे

उत्तरे शिोधित आहे
उत्तरे कशिी मळवाल?

हे पृष्ठि प्रश्नाचे उत्तर दे ते: माझ्या प्रश्नांची उत्तरे मला कुठे मळू शकतात?
हा वषय समजण्यासाठी, वाचणे चां ले होईल:

प्रश्नांची उत्तरे मळवण्यासाठी बऱ्याच साधनिे उपलब्ध आहेत:
• भाषांतर अकादमी - हे प्र शक्षण पु स्तका http://ufw.io/ta वर उपलब्ध
आहे आ ण त्यात यासह अ धक मा हती आहे:

भाषांतर अकादमीचा प रचय

◦ प रचय - अंतभूर्गत शब्द सामग्री प्रकल्प समा वष्ट करते
◦ हस्त ल खित प्र क्रिया - "पुढे काय" या प्रश्नाचे उत्तर.
◦ हस्त ल खित भाषांतर - भाषांतर सद्धांताची मूलतत्त्वे आ ण व्यावहा रक भाषांतर मदत करते
◦ हस्त ल खित तपासणे - सद्धांत आ ण सवर्वोत्तम पद्धती तपासण्याचे मूलभूत ज्ञानि स्पष्ट करते
• न क्रिय संवाद कक्ष - संघ 43 समुदायात सामील व्हा, आपल्या प्रश्नांनिा "
• helpdesk चॅनिेलवर पोस्ट करा आ ण आपल्या प्रश्नांची खिऱ्या-वेळेची उत्तरे मळवा (http://ufw.io/team43 वर साइनि अप करा)
• मदतकेंद्र - ईमेल help@door43.org आपल्या प्रश्नांसह
पुढे आम्ही आपल्याला शकण्याची शफारस करतो:
प्र क्रिया हस्त ल खित प रचय

18 / 405

translationAcademy
Process Manual

19 / 405

Process Manual

1. Getting Started

1. Getting Started
प्र क्रिया हस्त ल खत प रचय
स्वागताहर्जू

हे पृष्ठि प्रश्नाचे उत्तर दे ते: हस्त ल खित प्र क्रिया काय आहे?

हस्त ल खित प्र क्रिया पायऱ्या पायऱ्यानिे मा र्गदशर्गक आहे जे एका भाषांत रत प्रकल्पाच्या
सुरुवातीपासूनि ते पूणर्ग होण्यापासूनि भाषांतर संघांनिा काय करावे ला ेल हे त्यांनिा मदत
करते. हे मा र्गदशर्गक भाषांतराचे भाषांत रत आ ण तपासले ल्या घटकांच्या अं तम प्रकाशनिास
प्रारं भक सेटअपमधूनि मदत करेल.

हा वषय समजण्यासाठी, वाचणे चां ले होईल:
उत्तरे शोधत आहे

प्रारंभ करत आहे
भाषांतर एक क्लष्ट कायर्ग आहे आ ण योजनिा आ ण संस्था घेते. एखिाद्या संकल्पनिेतूनि एक संकल्पनिा पूणर्ग, तपासली, वत रत आ ण वापरात भाषांतर
करण्यासाठी आवश्यक पावले आहेत. या हस्त ल खित प्र क्रियामधील मा हती आपल्याला भाषांतर प्र क्रियेतील सवर्ग आवश्यक पावले जाणूनि घेण्यास मदत
करेल.
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2. Setting Up a Translation Team
भाषांतर कायर्जूसंघ प्रस्था पत करणिे
संघ नवडणिे

हे पृष्ठि प्रश्नाचे उत्तर दे ते: मी भाषांतर ट कसा स्था पत करू शकतो?

जेव्हा तुम्ही भाषांतर निवडणे आ ण ट निवडणे सुरू करता तेव्हा व वध प्रकारचे लोक
आ ण भू मका आवश्यक असतात. प्रत्येक संघासाठी आवश्यक असले ल्या व शष्ट पात्रता
दे खिील आहेत.

हा वषय समजण्यासाठी, वाचणे चां ले होईल:
भाषांतर प्र क्रिया

• भाषांतर ट निवडणे - ज्या अनिेक आवश्यक ोष्टी आवश्यक आहेत त्या वणर्गनि करतात
• भाषांतरकत्यार्गची पात्रता - भाषांतरकत्यार्थांनिी आवश्यक कौशल्ये सां ा
• हे लक्षात ठे वा की संघटनिेवरील प्रत्येकानिे त्यांच्याशी सहमत असले ल्या एका वधानिावर स्वाक्षरी करणे आवश्यक आहे (रूपे http://ufw.io/
forms/ वर उपलब्ध आहेत):
◦ वश्वासाचे निवेदनि
◦ भाषांतर मा र्गद शर्शिका
◦ मुक्त परवानिा
• प्रत्येकजण संघाला चां ल्या भाषांतराच्या ुणांचीही जाणीव होणे आवश्यक आहे (पहा चां ल्या भाषांतरांचे ुण).
• या संघाला उत्तरे सां ण्याची रज आहे (पहा उत्तरे शोधणे).

भाषांतर नणिर्जूय
भाषांतर कायर्गसंघानिे अनिेक निणर्गय घेतले आहेत, त्यापैकी बरेच जण प्रकल्पाच्या सुरुवातीलाच योग्य आहेत. खिालील समा वष्ट आहेत:
• भाषांतर काय करायचे ते निवडा - प्र म भाषांतर करणे काय हे ठरवणे आणखिी एक निणर्गय आहे
• स्रोत मजकूर निवडणे - चां ला स्त्रोत मजकूर निवडणे अ तशय महत्वाचे आहे
◦ हक्क, परवानिा, आ ण स्रोत मजकूर - स्त्रोत मजकूर निवडतानिा हक्क समस्यांचा वचार करणे आवश्यक आहे
◦ स्रोत मजकूर आ ण आवृत्ती क्रिमांक - स्त्रोत मजकूराच्या निवीनितम आवृत्तीतूनि भाषांतर करणे सवर्वोत्तम आहे
• वणर्गमाला/स्वायो ता - बऱ्याच भाषांमध्ये वणर्गमालाचे निणर्गय आवश्यक असतात
• आपली भाषा ल हण्यासाठीचे निणर्गय - ले खिनि शैली, वराम चन्हे, निावे, शब्दले खिनि, आ ण इतर निणर्गय भाषांतर करणे आवश्यक आहे
पुढे आम्ही आपल्याला शकण्याची शफारस करतो:
भाषांतर कायर्गसंघ निवडणे
भाषांतर पात्रता
स्रोत मजकूर निवडणे
वणर्गमाला / स्वायो ता
आपली भाषा ल हण्यासाठीचे निणर्गय
भाषांतर काय करायचे ते निवडा
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3. Translating
भाषांतर सुरु होण्यापवर्वी प्र शिक्षणि
भाषांतरापवर्वी काय मा हत असणिे

हे पृष्ठि प्रश्नाचे उत्तर दे ते: मी सुरूवात करण्यापूवर्वीमला भाषांतराबद्दल काय
कळले पा हजे?

आपण या सामग्रीचा भाषांतर करतानिा आपल्याला हस्त ल खित भाषांतर वारंवार
सल्लामसलत करण्याची शफारस केली जाते. आपण भाषांतर प्रारंभ करण्यापूवर्वी, आम्ही
शफारस करतो की आपण भाषांतराचे भाषांतरात आ ण अ र्ग-आधा रत भाषांतरामध्ये
फरक ओळखित निाही तोपयर्थांत आपण हस्त ल खित भाषांतराद्विारे आपला मा र्ग कायर्ग करणे
प्रारंभ करता. बाकीचे उवर्ग रत हस्त ल खित भाषांतर "फक्त वेळेत" शकण्याचे संसाधनि
म्हणूनि वापरले जाऊ शकते.
काही महत्वाचे वषय जे भाषांतर प्रकटीकरण सुरू करण्यापूवर्वी शकले पा हजे:
• चां ल्या भाषांतराचा ण
ु - चां ल्या भाषांतराची व्याख्या
• भाषांतर प्र क्रिया - चां ले भाषांतर कसे केले जाते
◦ स्वरूप आ ण अ र्ग - स्वरूप आ ण अ र्ग यातील फरक
◦ अ र्ग-आधा रत भाषांतर - अ र्ग-आधा रत भाषांतर कसे करावे
आपण प्रारंभ केले ले काही इतर महत्त्वाचे वषय पुढीलप्रमाणे:
• काय भाषांतर करावे ते निवडणे - भाषांतर कसे सुरू करावे यासाठी सूचनिा
• प्र म मसुदा - प्र म मसुदा कसा बनिवायचा
• भाषांतर करतानिा मदत - भाषांतर वापरणे
पुढे आम्ही आपल्याला शकण्याची शफारस करतो:
भाषांतर कायर्गसंघ निवडणे
स्रोत मजकूर निवडणे
वणर्गमाला / स्वायो ता
आपली भाषा ल हण्यासाठीचे निणर्गय
भाषांतर काय करायचे ते निवडा
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हा वषय समजण्यासाठी, वाचणे चां ले होईल:
भाषांतर प्र क्रिया
आम्ही बायबलचे भाषांतर का करतो?

Process Manual

3. Translating :: व्यासपीठ निवडणे

व्यासपीठ नवडणिे
शिफारस केले ले व्यासपीठ

हे पृष्ठि प्रश्नाचे उत्तर दे ते: भाषांतर करण्यासाठी मी कोणते साधनि वापरू
शकतो?

दरवाजा 43 पयार्गवरणशास्त्रामध्ये भाषांतर करण्यासाठी शफारस केले ले व्यासपीठ भाषांतर
स्टु डओ आहे. ये ेच भाषांतर आ ण तपासणी कायर्गसंघ आपले कायर्ग करतील. आपण
Android, Windows, Mac कर्शिवा Linux डव्हाइसवर भाषांतर स्टु डओ सेट अप
करू शकता (अ धक मा हतीसाठी भाषांतर स्टु डओ सेट अप करणे).

हा वषय समजण्यासाठी, वाचणे चां ले होईल:
प्र क्रिया हस्त ल खित प रचय
का द पत्रांचे स्वरूप

इतर पयार्जूय
भाषांतर स्टु डओ वापरत असल्यास आपल्या कायर्गसंघासाठी पयार्गय निाही, तर आपण इतर ऑनिलाइनि कर्शिवा ऑफलाइनि साधनिे वापरण्याचा वचार करू शकता.
लक्षात ठे वा आपण भाषांतर स्टु डओ वापरत निसल्यास सामग्री यूएसएफएम कर्शिवा माकर्गटाउनि स्वरुपात मळ वण्याची आपली जबाबदारी असेल (अ धक
मा हतीसाठी फाइल स्वरूप पहा).
पुढे आम्ही आपल्याला शकण्याची शफारस करतो:
भाषांतर स्टु डओ प्रस्था पत करणे
भाषांतर सुरु होण्यापूवर्वी प्र शक्षण
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3. Translating :: भाषांतर स्टु डओ प्रस्था पत करणे

भाषांतर स्टु डओ प्रस्था पत करणिे
भ्रमणिध्वनीसाठी टीएस अ धिष्ठा पत करणिे

हे पृष्ठि प्रश्नाचे उत्तर दे ते: मी भाषांतर स्टु डओ कसे स्था पत करु?
हा वषय समजण्यासाठी, वाचणे चां ले होईल:

भाषांतर स्टु डओच्या मोबाइल (अँड्रॉइड) आवृत्तीत Google Play Store (https://
व्यासपीठ निवडणे
play.google.com/store/apps/details?
id=com.translationstudio.androidapp) वरूनि कर्शिवा http://ufw.io/ts/
ये ूनि ेट डाउनिलोड करा. आपण प्ले स्टोअरवरूनि इन्स्टॉल केल्यास, आपल्याला एक
निवीनि आवृत्ती उपलब्ध असेल तेव्हा प्ले स्टोअरद्विारे सू चत केले जाईल. आपण अ ॅप्लीकेशनि सामा यक करण्यासाठी इतर डव्हाइसेसवर स्थापनिा APK लोड
करू शकता याची निोंद घ्या.

डेस्कटॉपसाठी टीएस अ धिष्ठा पत करणिे
डेस्कटॉप कर्शिवा लॅ पटॉप सं णकासाठी (Windows, Mac, कर्शिवा Linux) अनिुवाद स्टु डओची निवीनितम आवृत्ती http://ufw.io/ts/ वरूनि उपलब्ध आहे.
प्रोग्राम स्था पत करण्यासाठी, "डेस्कटॉप" वभा ावर जा आ ण निवीनितम रलीझ डाउनिलोड करा. लक्षात ठे वा की आपण अ ॅप्लीकेशनि सामा यक
करण्यासाठी इतर सं णकांवर इन्स्टॉले शनि फाइलची कॉपी दे खिील करू शकता.

टीएस वापरणिे
एकदा प्र तष्ठिा पत केल्यानिंतर, भाषांतर स्टु डओच्या दोन्ही आवृत्ती समानि रीतीनिे काम करण्यासाठी आराखिडीत करण्यात आले आहेत. आपल्याला * भाषांतर
स्टु डओ वापरण्यासाठी इंटरनिेट कनिेक्शनिची आवश्यकता निाही! भाषांतर स्टु डओचा प्र मच उपयो करण्यासाठी वक्तृत्व वधानि, [भाषांतर मा र्गदशर्गकतत्त्वे]
आ ण [मुक्त परवानिे] याशी करार आवश्यक आहे.
प्र म-वापरण्याच्या स्क्रिीनिनिंतर, आपल्याला मुख्य स्क्रिीनिवर आणले जाईल जे े आपण एक निवीनि प्रकल्प तयार करू शकता. एकदा आपले प्रकल्प तयार झाले
की आपण ल ेच भाषांतर करणे सुरु करू शकता. भाषांतरामुळे स्त्रोत मजकुराची चां ल्या प्रकारे समज प्राप्त करण्यासाठी आपल्याला वापरण्यात येणाऱ्या
अ ॅपमध्ये तयार करण्यात मदत होते. लक्षात ठे वा आपले कायर्ग आपोआप जतनि केले जाते. आपण व वध कालावधीनिंतर आपले कायर्ग बॅकअप, सामा यक
करू कर्शिवा अपलोड करू शकता (या कायार्गमध्ये प्रवेश करण्यासाठी यादीचा वापर करा).

टीएस वापरल्यानंतर
1. आम्ही जोरदार शफारस करतो की आपले भाषांतर तपासले ेले (पहा प्र शक्षण आधी वचार सुरू करण्यापूवर्वी).
2. तपासणी पूणर्ग झाल्यानिंतर (कोणत्याही स्तरावर), आपण आपले कायर्ग अ ॅप (यादी → अपलोड) वरुनि अपलोड करू शकता.
3. एकदा अपलोड केल्यानिंतर, आपण आपले काम दरवाजा 43 वर पाहू शकता (प्रकाशनि पहा)
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4. Checking
तपासणिी सुरू करण्यापवर्वी प्र शिक्षणि
तपासण्यापवर्वी

हे पृष्ठि प्रश्नाचे उत्तर दे ते: मी सुरुवात करण्यापूवर्वी तपासण्या बद्दल काय
कळवावे?

आपण ही सामग्री तपासतानिा वारंवार हस्त ल खित तपासणी चा सल्ला घ्यावा असे
शफारसीय आहे. आपण तपासणी सुरू करण्यापूवर्वी, आम्ही शफारस करतो की आपण
प्रत्येक पातळीवर काय आवश्यक आहे हे समजल्या शवाय हस्त ल खित तपासणीद्विारे
आपला मा र्ग कायर्ग करणे प्रारंभ करा. आपण तपासणी प्र क्रियेद्विारे कायर्ग करत असतानिा,
आपणास वारंवार हस्त ल खित तपासणीचा सल्ला घेणे आवश्यक आहे.
पुढे आम्ही आपल्याला शकण्याची शफारस करतो:
तपासणी हस्त ल खित प रचय
तपासणीचे ध्येय
कसे तपासावे
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हा वषय समजण्यासाठी, वाचणे चां ले होईल:
भाषांतर सुरु होण्यापूवर्वी प्र शक्षण

Process Manual

4. Checking :: कसे तपासावे

कसे तपासावे
तपासणिी स्तरांचा हेत

हे पृष्ठि प्रश्नाचे उत्तर दे ते: मी भाषांतर कसे तपासू?

तपासणी स्तरांचा उद्दे श (हस्त ल खित तपासणी पहा) प्रामुख्यानिे [ वश्वासाहर्गतेचे ववरण]
आ ण [भाषांतर मा र्गदशर्गकतत्त्वे] निुसार करण्यात आले ली आहे याची खिात्री करण्यात मदत
करणे हे प्रामुख्यानिे आहे. आणखिी एक कारण असे आहे की त्याचा वापर करणाऱ्या
समुदायाच्या इनिपुट आ ण मालकी वाढवणे.

हा वषय समजण्यासाठी, वाचणे चां ले होईल:
तपासणी सुरू करण्यापूवर्वी प्र शक्षण

स्तर 1 तपासणिी
स्तर 1 तपासणी प्रामुख्यानिे भाषांतर समुदायाद्विारे, भाषा समुदायाकडू नि काही इनिपुटसह. पहा स्तर 1 तपासणी - भाषांतर कायर्गकारणीद्विारे पुष्टी. स्तर 1
तपासणी पूणर्ग केल्यानिंतर, आपल्याला दरवाजा 43 वर अपलोड करण्याचा सल्ला दला जातो (पहा [प्रकाशनि प्र तप ावर]) आ ण तपासणी स्तर 2 वर पहा
(खिाली पहा).

स्तर 2 तपासणिी
स्था निक भाषेच्या समुदायातील प्र त निधी ट मान्य करतात की भाषांतर चां ले आहे (स्तर 2 तपासणी - समुदाय द्विारे पुष्टीकरण) स्तर 2 तपासणी केले आहे हे
सत्या पत करण्यासाठी केले जाते. हे भाषा समुदाय तपासणीसह केले जाते (भाषा समुदाय तपासणी पहा) आ ण मंडळी निेते तपासणे ([मंडळी निेते तपासणी]
पहा). स्तर 2 तपासणी पूणर्ग केल्यानिंतर, आपल्याला दरवाजा 43 वर अपलोड करण्याचा सल्ला दला जातो (पहा [प्रकाशनि प्र तप ावर]) आ ण तपासणी
स्तर 3 वर पहा (खिाली पहा), जर तुमची इच्छा असेल तर.

स्तर 3 तपासणिी
स्तर 3 ची तपासणी केली जाते जेव्हा कमीतकमी दोनि मंडळी निेटवकर्गचे निेते सहमत आहे की भाषांतर एक चां ले आहे (पहा स्तर 3 तपासणी - मंडळी निेतृत्व
करूनि पुष्टीकरण). आपण हे तपासण्याचे स्तर पूणर्ग करतानिा स्तर 3 तपासणी प्रश्नांच्या माध्यमातूनि ([स्तर 3 वर तपासणीसाठी प्रश्न]) कायर्ग करत असल्याची
खिात्री करूनि घ्या. स्तर 3 तपासणी पूणर्ग केल्यानिंतर, आपल्याला दरवाजा 43 वर अपलोड करण्याचा सल्ला दला जातो (पहा [प्रकाशनि प्र तीप ावर]) हे
सवर्वोच्च तपासणी स्तर आहे. ेटवे भाषेनिे [स्रोत मजकूर प्र क्रिया] पूणर्ग करणे आवश्यक आहे
पुढे आम्ही आपल्याला शकण्याची शफारस करतो:
प्रकाशनि प रचय
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5. Publishing
प्रकाशिन प रचय
प्रकाशिन पवार्जूवलोकन

हे पृष्ठि प्रश्नाचे उत्तर दे ते: प्रकाशनि काय आहे?
हा वषय समजण्यासाठी, वाचणे चां ले होईल:

एकदा का दरवाजा 43 वर एक काम अपलोड केले ेले, ते आपल्या उपयोक्ता खिात्यात
तपासणी सुरू करण्यापूवर्वी प्र शक्षण
आपोआप ऑनिलाईनि उपलब्ध आहे. हे स्वयं-प्रकाशनि म्हणूनि ओळखिले जाते. आपल्याला
आपल्या प्रकल्पाच्या वेब आवृत्तीत http://door43.org/u/username/
projectname वर प्रवेश असेल ( ज े username आपले वापरकतार्ग निाव आ ण
projectname हे आपले भाषांतर प्रकल्प आहे). भाषांतर स्टु डओ अ ॅप्स आपल्याला अपलोड केल्यानिंतर आपल्याला योग्य दुवा दे ईल. आपण http://
door43.org वर सवर्ग कामे दे खिील ब्राउझ करू शकता.
आपल्या दरवाजा 43 प्रकल्प पृष्ठिावरूनि आपण हे करु शकता:
• डफॉल्ट स्वरूपनिासह आपल्या प्रकल्पाची वेब आवृत्ती पहा
• आपल्या प्रकल्पाचे दस्तऐवज डाउनिलोड करा (जसे की पीडीएफ)
• आपल्या प्रकल्पासाठी स्त्रोत फायली (यूएसएफएम कर्शिवा माकर्गडाउनि) वर दुवे मळवा
• आपल्या प्रकल्पाबद्दल इतरांशी संवाद साधा
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5. Publishing :: स्रोत मजकूर प्र क्रिया

स्रोत म कर प्र क्रिया
स्रोत म कर प्र क्रिया

हे पृष्ठि प्रश्नाचे उत्तर दे ते: मी माझे ेटवे भाषेतील भाषांतर कसे करू शकतो?

स्त्रोत मजकूर प्रकाशनि सवर्ग ेटवे भाषांसाठी आवश्यक आहे जेणेकरूनि ते इतर भाषांद्विारे
स्त्रोत ग्रं म्हणूनि वापरले जाऊ शकतात. लक्षात घ्या की ही प्र क्रिया फक्त ेटवे भाषेवर
ला ू होते.

हा वषय समजण्यासाठी, वाचणे चां ले होईल:
प्रकाशनि प रचय

पवर्जूतयारी
ेटवे भाषा भाषांतरास स्त्रोत मजकूर बनिण्यापूवर्वी, खिालील आवश्यक आवश्यकता पूणर्ग करणे आवश्यक आहे:
• संपणिर्जू संसाधिन - संपूणर्ग स्त्रोत भाषांत रत करणे आ ण आवश्यक स्तरावर तपासणे आवश्यक आहे. संसाधनिेचे काही भा (उदा. बायबलमधील
काही पुस्तके केवळ अध्यार्ग पुस्तके) प्रका शत होऊ शकत निाहीत.
• तपासणिी - भाषांतर योग्य तपासणी स्तरावर पोहचला असला पा हजे.
• दरवा ा 43 वर - दरवाजा 43 मध्ये प्रका शत होणारी आवृत्ती असणे आवश्यक आहे. जर काम एकापेक्षा जास्त डव्हाइसवर केले ेले तर त्यास
एक त्रत करणे आवश्यक असू शकते. वलीनिीकरण सुलभ करण्यासाठी (एकतर ईमेल help@door43.org कर्शिवा स्लॅ कवर)
• सामग्री-टे क्स चॅनिेलचा वापर करा करण्यासाठी सामग्री तंत्रज्ञानिाची मदत मळवा.
• करार - भाषांतर आ ण तपासणीत सामील झाले ल्या प्रत्येकानिे वधानिांचे वक्तव्य, भाषांतर मा र्गदशर्गकतत्त्वे आ ण मुक्त परवानिा याशी सहमत होणे
आवश्यक आहे. हे एकतर दरवाजा 43 खिात्यांचे द्विार बनिवूनि कर्शिवा का दस्वरुपावर स्वाक्षरी करूनि आ ण त्यांचे अंकीकरण करूनि (स्कॅ निर्शि कर्शिवा
फोटो) केले जाऊ शकते. डाउनिलोड करण्यायोग्य करार रूपासाठी http://ufw.io/forms पहा.

स्रोत म कर वनंती छापील नमना
एकदा आपल्याकडे पूवार्गपेक्षाची आवश्यकता असल्यास, आपण http://ufw.io/pub/ वर स्त्रोत मजकूर वनिंती छापील निमूनिा भरू शकता. छापील
निमूनिाबद्दल काही टपा:
• एक वनिंती तयार करण्यासाठी आपल्याजवळ दरवाजा 43 खिात्यांचा दोर असणे आवश्यक आहे.
• आपण सामील असले ल्या प्रत्येकाची निावे कर्शिवा छद्म शब्द समा वष्ट करणे आवश्यक आहे. आपण त्यांच्यासाठी स्वाक्षरी केले ल्या करारनिामाशी संलग्नि
निसल्यास आपल्याला आपला दरवाजा 43 वापरकतार्ग निाव समा वष्ट करण्याची आवश्यकता असेल.
• लक्षात घ्या की आपण प्र वष्ट केले ली मा हती सावर्गज निक असेल आ ण स्त्रोत मजकूराच्या पुढील भा ाचा भा होईल.
आपला छापील निमूनिा जमा केल्यानिंतर, काहीही नि मावल्यास आपल्याशी संपकर्ग साधला जाईल. एकदा वनिंती मंजूर झाली की, हे प्रकाशनि रां ेत जाईल जे े
वकासक एक स्रोत मजकूर तयार करण्यासाठी कायर्ग करेल. प्रकाशनि प्र क्रिये दरम्यानि आले ले कोणतेही प्रश्न असल्यास आपण वकासकानिे दे खिील संपकर्ग साधू
शकता. प्र क्रिया पूणर्ग झाल्यावर आपल्याला सू चत केले जाईल आ ण आपण कायार्गच्या पीडीएफ (PDF) चे पुनिरावलोकनि करू शकता.

स्त्रोत म कर प्र क्रिया समाप्त करणिे.
स्रोत मजकूर प्रकाशनि प्र क्रिया पूणर्ग झाल्यानिंतर, आपले कायर्ग निंतर उपलब्ध होईल:
• अंतभूर्गत शब्द सामग्री (unfolding Word) वेबसाइटवर ऑनिलाइनि
• पीडीएफ प्रमाणे, अंतभूर्गत शब्द सामग्रीमधूनि डाउनिलोड करण्यायोग्य
• भाषांतर स्टु डओमध्ये वापरण्यासाठी इतर भाषांसाठी स्त्रोत मजकूर म्हणूनि (आधी एक टीएस अद्यतनि आवश्यक असू शकते)
पुढे आम्ही आपल्याला शकण्याची शफारस करतो:
वतरण प रचय
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6. Distributing
वतरणि प रचय
वतरणि वहंगावलोकन

हे पृष्ठि प्रश्नाचे उत्तर दे ते: मी सामग्रीचे वतरण कसे करू शकतो?

सामग्री नि वाचल्या शवाय तो वत रत आ ण वापरली जात निाही. दरवाजा 43 भाषांतर
आ ण प्रकाशनि व्यासपीठ वापरण्याचा एक फायदा हा आहे की तो सामग्री वतरीत
करण्याचे अनिेक मा र्ग प्रदानि करते.

हा वषय समजण्यासाठी, वाचणे चां ले होईल:
प्रकाशनि प रचय

मुक्त परवाना
सामग्रीचे वतरण करण्यास प्रोत्साहनि दे णारा सवार्गत मोठा घटक म्हणजे मुक्त परवानिा आहे जो दरवाजा 43 वरील सवर्ग सामग्रीसाठी वापरला जातो. हा परवानिा
प्रत्येकजण त्यांनिा आवश्यक स्वातंत्र्य दे ते:
• वाटणिे - सा हत्य कॉपी कर्शिवा कोणत्याही माध्यमात कर्शिवा स्वरूपात पुनि वर्शितरीत
• अनुकलन - पुन्हा मसळणे, रूपांतर आ ण सामग्रीवर बांधकाम करा
कोणत्याही कारणासाठी, व्यावसा यकपणे दे खिील.
परवान्याच्या अटींअंत र्गत
पुढे आम्ही आपल्याला शकण्याची शफारस करतो:
सामग्री कशी सामाईक करावी
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6. Distributing :: सामग्री कशी सामाईक करावी

सामग्री कशिी सामाईक करावी
टीएसवरून सामग्री सामा यक करणिे

हे पृष्ठि प्रश्नाचे उत्तर दे ते: मी सामग्री कशी सामाईक करू?

भाषांतर स्टु डओत असले ली सामग्री सामा यक करणे सोपे आहे. ऑफलाइनि
सामा यकरणासाठी (शेअ रर्शि ), टीएस मेनिूवरूनि बॅकअप वै शष्ट्य वापरा. ऑनिलाइनि
सामाईककरणासाठी, टीएस मेनिूमधूनि अपलोड वै शष्ट्य वापरा.

हा वषय समजण्यासाठी, वाचणे चां ले होईल:
वतरण प रचय

दरवा ा 43 वरील सामग्री सामा यक करणिे
जर आपण आपले भाषांतर स्टु डओमधूनि आपले काम अपलोड केले तर ते आपोआप इंटरनिेटवर 43 दरवाजावर दसत आहे. आपली सवर्ग अपलोड केले ली
सामग्री आपल्या वापरकतार्ग खिात्यात दसेल. उदाहरणा र्ग, आपले वापरकतार्ग निाव * testuser असल्यास * आपण http://door43.org/u/testuser/ ये े
आपले सवर्ग काम शोधू शकता. आपण आपले काम इतरांच्या बरोबरीनिे ऑनिलाईनि अपलोड केले ल्या प्रकल्पांनिा दुवा ( लर्शिक) दे ऊनि त्यांनिा सामा यक करू
शकता.

सामग्री सामाईककरणि ऑफलाइन
आपण आपल्या प्रकल्प पानिावरूनि दरवाजा 43 वर दस्तऐवज तयार आ ण डाउनिलोड करू शकता. एकदा आपण हे डाउनिलोड केल्यानिंतर, हाडर्ग कॉपी मु द्रित
करणे आ ण वतरीत करण्यासह आपण त्यांनिा इतरांकडे स्थानिांतरीत करू शकता.
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Introduction
हस्त ल खत भाषांतराचा प रचय
भाषांतर हस्तपु स्तका शिकवण्याचा काय अथर्जू आहे?
ही हस्तपु स्तका भाषांतर सद्धांत शकवते आ ण अन्य भाषांसाठी चां ला भाषांतर कसे
करायचे (ओएलएस) या हस्तपु स्तकेत भाषांतराचे काही तत्त्वे ेटवे भाषा भाषांतरासाठी
दे खिील ला ू होतात. ेटवे भाषेसाठी भाषांतर साधनिांचा संच कसा भाषांत रत करावा
याबद्दल व शष्ट निदर्ते शासाठी, कृपया ेटवे भाषा हस्तपु स्तका पहा. कुठल्याही प्रकारचे
भाषांतर प्रकल्प सुरू करण्यापूवर्वी हे अनिेक प्र तकृतीचा अभ्यास करणे खिूप उपयुक्त ठरेल.
व्याकरणां वषयी असले ल्या इतर प्रतीकृतींनिा केवळ "वेळेत" शकण्याची आवश्यकता
आहे.

हे पृष्ठि प्रश्नाचे उत्तर दे ते: भाषांतर हस्तपु स्तका म्हणजे काय?
हा वषय समजण्यासाठी, वाचणे चां ले होईल:
भाषांतर अकादमीचा प रचय
भाषांतर मा र्गद शर्शिका
उत्तरे शोधत आहे

भाषांतर हस्तपु स्तकेमधील काही ठळक मुद्दे:
• एका चां ल्या भाषेची ुणवत्ता - चां ले भाषांतर प रभा षत करणे
• भाषांतर प्र क्रिया - चां ले भाषांतर कसे मळवायचे
• एक भाषांतर कायर्गसंघ निवडणे - भाषांतर प्रकल्प प्रारंभ करण्यापुवर्वी वचारात घेण्यासाठी काही वस्तू
• भाषांतर करण्यास काय निवडले जावे - भाषांतर करणे प्रारंभ कसे करावे
पुढे आम्ही आपल्याला शकण्याची शफारस करतो:
आम्ही बायबलचे भाषांतर का करतो?
चां ल्या भाषांतराचे ुण
भाषांतर प्र क्रिया
भाषांतर काय करायचे ते निवडा
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ाणिन घेण्याच्या अटी
महत्त्वाचे शिब्द

ाणिन घेणिे

हे पृष्ठि प्रश्नाचे उत्तर दे ते: मला कोणत्या अटी मा हत आहेत?

• टीप: या संज्ञा या हस्तपु स्तकेत वापरल्या जातात. भाषांत रत हस्तपु स्तका
वापरण्यासाठी भाषांतरकत्यार्थांनिा या संज्ञा समजूनि घेणे आवश्यक आहे.*

हा वषय समजण्यासाठी, वाचणे चां ले होईल:
हस्त ल खित भाषांतराचा प रचय

संज्ञा - एक ोष्ट, कल्पनिा कर्शिवा कृती यावर संदभर्ग दे णारा शब्द कर्शिवा वाक्यांश उदाहरणा र्ग,
तोंडात द्रिव ओतण्यासाठी इंग्रजीमधील संज्ञा "पेय" आहे. एखिाद्या समारंभाची संज्ञा एखिाद्या व्यक्तीच्या जीवनिात एक महत्त्वाचे बदल घडवूनि आणते जी
"प रच्छे दाचा वधी" आहे. शब्द आ ण शब्दामध्ये फरक असा आहे की एका शब्दात अनिेक शब्द असू शकतात.
म कर - मजकुराची अशी एक ोष्ट आहे जी भाषानिे भाषेनिुसार एक बोलणारा कर्शिवा ले खिक ऐकणारा कर्शिवा वाचकशी संप्रेषण करीत आहे. बोलणारा कर्शिवा
ले खिकांचा काही व शष्ट अ र्ग लक्षात येतो आ ण म्हणूनिच तो त्या अ ार्गची अ भव्यक्ती करण्यासाठी भाषेचा एक प्रकार निवडतो.
संदभर्जू - प्रश्नातील शब्द, वाक्यांश कर्शिवा वाक्य आसपासच्या शब्द, वाक्ये, वाक्य आ ण प रच्छे द. संदभर्ग मजकूर आहे ज्या आपण ज्या मजकुराची तपासणी
करीत आहात त्या भा ाचा भा घेरले ला आहे. जेव्हा ते भन्न संदभार्थांमध्ये असतात तेव्हा वैय क्तक शब्द आ ण वाक्ये यांचे अ र्ग बदलू शकतात.
स्वरूप - भाषेची संरचनिा पृष्ठिावर कर्शिवा जसे बोलली आहे त्याप्रमाणे. "स्वरूप" म्हणजे भाषेची व्यवस्था आहे त्या पद्धतीनिे- त्यात शब्द, शब्दाचा आदे श,
व्याकरण, मुभा व इतर रचनिांचा समावेश आहे.
व्याकरणि - वाक्यांनिा भाषेत एकत्र ठे वले जातात. त्याच्या व वध भा ांच्या क्रिमानिे असे करावे ला ते, जसे की क्रियापद प्र म कर्शिवा शेवटचे कर्शिवा मध्यभा ी
जाते.
नाम - एक प्रकारचे शब्द जे एखिाद्या व्यक्ती, स्थानि कर्शिवा वस्तुस संदभर्ग दे ते. निाम म्हणजे एखिाद्या व्यक्तीस कर्शिवा ठकाणास ठे वेलेल निाव. भाववाचक निाम
म्हणजे जे आम्ही पाहू कर्शिवा स्पशर्ग करू शकत निाही, जसे "शांतता" कर्शिवा "ऐक्य". ही एक कल्पनिा कर्शिवा अ स्तत्वाची स्थती दशर्गवते. काही भाषा भाववाचक
निाम वापरत निाहीत.
क्रियापद - क्रियेचा संदभर्ग दे णारा एक प्रकारचा शब्द, "चालणे" कर्शिवा "येणे".
आप रवतर्जूक - दुसऱ्या शब्दाबद्दल काहीतरी म्हणणारा एक प्रकारचा शब्द. दोन्ही वशेषण आ ण क्रिया वशेष म्हणजे आप रवतर्गक.
वशिेषणि - निामाबद्दल वशेष मा हती सां णारा शब्द. उदाहरणा र्ग, "उं च" हा शब्द पुढील वाक्यात "मनिुष्य" या निामाबद्दल काहीतरी म्हणतो. * मला एक उं च
माणूस दसतो *.
क्रिया वशिेषणि - क्रियापदबद्दल मा हती सां णारा शब्द. उदाहरणा र्ग, "मोठ्यानिे" हा शब्द पुढील वाक्यात "बोलला" या क्रियापदाबद्दल काहीतरी म्हणतो.
लोकसमुदायाला माणूस मोठ्यानिे ओरडू नि बोलला.
म्हणिी - एक शब्दप्रयो जे अनिेक शब्द वापरते आ ण त्याचा अ र्ग असा होतो की जर शब्द वे ळे असत की ज्या शब्दांचा अ र्ग वे वे ळ्या शब्दांचा वापर केला
असेल त्यापेक्षा ते वे ळे असत. म्हणी यांचे भाषांतर शब्दशः भाषांतर करता येत निाही, म्हणजे व वध शब्दांच्या अ ार्गनिे. उदाहरणा र्ग, "त्यानिे टपाला ला
मारली" इंग्रजीमध्ये ही एक म्हण आहे ज्याचा अ र्ग "तो मरण पावला".
अथर्जू - अंतमुर्गखि कल्पनिा कर्शिवा संकल्पनिा जी पाठ वाचक कर्शिवा श्रोत्यांनिा संवाद साधण्याचा प्रयत्नि करीत आहे. एक बोलणारा कर्शिवा ले खिक भाषेच्या व वध
प्रकारांचा वापर करूनि समानि अ र्ग कळवू शकतात आ ण भन्न लोक त्याच भाषेच्या स्वरूपातील ऐकण्याच्या कर्शिवा वाचण्यापासूनि भन्न अ र्ग समजू शकतात.
अशाप्रकारे आपण पाहू शकता की स्वरूप आ ण अ र्ग एकच निाही.
भाषांतर - ल क्ष्यत भाषेच्या स्वरूपात व्यक्त करण्याचा प्र क्रिया जो अ र्ग ले खिक कर्शिवा वक्त्यानिे स्रोत भाषेच्या स्वरूपात व्यक्त करतो.
स्रोत भाषा - ही भाषा ज्यातूनि भाषेचे भाषांतर केले जात आहे.
स्रोत म कर - मजकूर * ज्यातूनि भाषांतर केले जात आहे.
ल यत भाषा - भाषेमध्ये * ज्या भाषेत भाषांतर केला जात आहे.
ल यत म कर - भाषांतरकत्यार्थांनिे पाठवले ला मजकूर तो स्रोत मजकूर मधूनि अ र्ग भाषांत रत करतो.
मळ भाषा - ज्या भाषेत बायबलमधील मजकूर सुरुवातीला ल हले ेले. निवीनि कराराची मूळ भाषा ग्रीक आहे. जुन्या करारातील बहुतांश मूळ भाषा हब्रू आहे.
त ा प, दानिीएल आ ण एज्राच्या काही भा ांची मूळ भाषा अ ॅरे मक आहे. मूल भाषा निेहमी सवार्गत अचूक भाषा असते ज्यातूनि एक प रच्छे द भाषांत रत केला
जातो.
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व्यापक संप्रेषणिाची भाषा - एक भाषा जी वस्तृत क्षेत्रावर आ ण बऱ्याच लोकांद्विारे बोलली जाते. बऱ्याच लोकांसाठी, ही आपली प हली भाषा निाही, पण ती
भाषा जी त्यांच्या भाषा समुदायाबाहेरील लोकांनिा बोलण्यासाठी वापरते. काही लोक याला व्यापा रक भाषा म्हणतात. बहुतेक बायबल स्त्रोत भाषा म्हणूनि
व्यापक संप्रेषणाची भाषा वापरूनि भाषांत रत केले जाईल.
शिा ब्दक भाषांतर - एक भाषांतर जी ल क्ष्यत मजकूरात स्रोत मजकूराच्या स्वरूपात पुनिरुत्पादनि करण्यावर लक्ष कें द्रित करते, प रणामस्वरूप प रणाम अ र्ग
बदलला तरीदे खिील.
अथर्जू-आधिा रत भाषांतर ( कर्शिवा डायनॅ मक ट्रिांसले शिन) - भाषांतर जी ल क्ष्यत मजकूरातील स्त्रोत मजकूराचे अ र्ग पुनिरुत्पादनि करण्यावर लक्ष केंद्रिीत करते,
जरी प रणामस्वरूप स्वरूप बदलला तरी.
प रच्छिे द - बायबलच्या एका मजकुरा वषयी ज्याबद्दल बोलले जात आहे. हे एक वचनि म्हणूनि लहानि असू शकते परंतु सामान्यत: अनिेक अध्याय आहेत जे
एक त्रतपणे एक वषय कर्शिवा एक ोष्ट सां तात.
गेटवे भाषा - ए ेटवे लँ ग्वेज (जीएल) ही भाषांतराची एक भाषा आहे जी आम्ही एक भाषा म्हणूनि ओळखिली आहे ज्यामध्ये आम्ही आमचे सवर्ग भाषांतर साधनिे
भाषांत रत करणार आहोत. ेटवे भाषा भा षकांद्विारे भाषांतरात ेटवे भाषेचा संच भाषा ही सवार्गत लहानि भाषा आहे ज्याद्विारे सामग्री ज ातल्या प्रत्येक इतर
भाषेत वत रत केली जाऊ शकते.
इतर भाषा - इतर भाषा (ओएलएस) ेटवे भाषा निसले ल्या सवर्ग भाषा आहेत. आम्ही आमच्या बायबल भाषांतर साधनिांनिा ेटवे भाषेमध्ये भाषांत रत करतो
जेणेकरूनि लोक या साधनिे इतर भाषांमध्ये बायबलमध्ये भाषांत रत करण्यासाठी वापरू शकतात.
एंड-युझर बाइबल - हे लोक बायबलमधील भाषांत रत केले ले एक बायबल आहे जेणेकरूनि ते ल क्षत भाषेत स्वाभा वकपणे बोलू शकेल. त्याचा उपयो
क ल सया (चचर्ग) आ ण घर यामध्ये आहे. याउलट, IRV आ ण IEV हे भाषांतर साधनिे आहेत. ते कोणत्याही भाषेत निैस र्शिक रत्या बोलू शकत निाहीत कारण
IRV एक शा ब्दक भाषांतर आहे आ ण IEV म्हणी आ ण अलं कार याचा वापर करणे टाळते, जे एक निैस र्शिक भाषांतर वापरेल. या भाषांतर साधनिांचा वापर
करूनि, भाषांतरकतार्ग अंत-उपयो कतार्ग बायबल तयार करू शकतो.
सहभागी - एक सहभा ी वाक्यामधला एक अ भनिेता आहे. ही क्रिया करणा-या व्यक्ती, कर्शिवा क्रिया प्राप्त करणारा व्यक्ती, कर्शिवा काही मा ार्गनिे सहभा ी
म्हणूनि उल्ले खि केल्या जाऊ शकते. सहभा ी व्यक्ती एक वाक्य असू शकते जे वाक्याच्या कारवाईत भा म्हणूनि सां तल्याप्रमाणे सां तले आहे. उदाहरणा र्ग,
पुढील वाक्यात, सहभा ी खिाली अधोरे खित केले ेले आहेत: योहानि आ ण मरीया यांनिी अं द्रिया याला पत्रे पाठ वले . काहीवेळा सहभा ी अ स्थर असतात,
परंतु ते अजूनिही कृतीचा भा आहेत. या प्रकरणात, सहभा ी * नि हत आहेत *. उदाहरणा र्ग, खिालील वाक्यात, फक्त दोनि सहभा ी यांच्याबद्दल म्हटले आहे:
अं द्रियाला पत्रे मळाले प्रेषक, योहानि आ ण मरीया, नि हत आहेत. काही भाषांमध्ये, ध्व नित सहभा तांनिा सां णे आवश्यक आहे.
पुढे आम्ही आपल्याला शकण्याची शफारस करतो:
भाषांतर काय आहे?
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भाषांतर काय आहे?
व्याख्या

हे पृष्ठि प्रश्नाचे उत्तर दे ते: भाषांतर काय आहे?

भाषांतर एक वे ळी भाषेची प्र क्रिया आहे ज्यामध्ये एखिाद्या व्यक्तीस (भाषांतरकरानिे)
आवश्यक असले ला अ र्ग समजूनि घेता येतो ज्याचा अ र्ग ले खिक कर्शिवा वक्त्यानिे स्त्रोत भाषेत
मूळ प्रेक्षकांशी संवाद साधण्याचा, आ ण निंतर त्या वे ळ्या प्रेक्षकांनिा त्याच अ र्ग व्यक्त
करणे.

हा वषय समजण्यासाठी, वाचणे चां ले होईल:
हस्त ल खित भाषांतराचा प रचय

भाषांतर हे बहुतेक वेळ काम करते असे मानिले जाते, परंतु कधीकधी काही भाषांतरांमध्ये इतर उ द्दष्ट्ये असतात, जसे की स्त्रोत भाषा स्वरूपात पुनिरुत्पा दत
करणे, जसे आपण खिाली पाहू.
शब्दशः आ ण

तशील ( कर्शिवा अ र्ग आधा रत): मुळात दोनि प्रकारच्या अनिुवाद आहेत.

• शब्दशः भाषांतर स्त्रोत भाषेतील शब्द दशर्गवण्यावर समानि प्रा मक अ र्ग असले ल्या ल क्ष्यत भाषेतील शब्दांवर लक्ष कें द्रित करतात. ते स्त्रोत भाषेतील
वाक्यांच्या समानि रचनिा असले ल्या वाक्यांचा वापर करतात. या प्रकारच्या भाषांतरामुळे पाठक स्त्रोत मजकूराची संरचनिा पाहण्यास परवानि ी दे ते,
परंतु वाचकांनिा स्त्रोत मजकूराचा अ र्ग समजणे कठीण कर्शिवा अशक्य होऊ शकते.
• डायनिा मक, अ र्ग-आधा रत भाषांतरे त्याच्या संदभार्गत स्त्रोत भाषा शक्षणाचा अ र्ग दशर्ग वण्यावर कें द्रित करतात आ ण ल क्ष्यत भाषेतील अ र्ग
दशर्ग वण्यासाठी सवार्गत उपयुक्त शब्द आ ण वाक्यांश संरचनिा वापरेल. या प्रकारच्या भाषांतराचा उद्दे श वाचकांनिा स्रोत मजकूराचा अ र्ग समजणे सोपे
करणे आहे. अन्य भाषा (ओएल) भाषांतरकांसाठी हा अनिुवाद पु स्तका मध्ये शफारस केले ली ही भाषांत रत आवृत्ती आहे.
युएलबी हे एक शा ब्दक अनिुवाद बनिण्यासाठी डझाइनि केले आहे, जेणेकरूनि अन्य भाषा भाषांतरकतार्ग मूळ बायबलसंबंधी भाषांचे स्वरूप पाहू शकेल. युएलबी
हे डायनिॅ मक अनिुवाद बनिण्यासाठी डझाइनि केले आहे, जेणेकरूनि अन्य भाषा भाषांतरकतार्ग या प्रकारचे अ र्ग बायबलमध्ये वाचू शकतो. या संसाधनिांचे भाषांतर
करतानिा, कृपया युएलबी शब्दशः भाषांतरीत करा आ ण तमानि पद्धतीनिे युएलबी चा अनिुवाद करा. या संसाधनिां वषयी अ धक मा हतीसाठी ेटवे मॅन्युअल
पहा.
पुढे आम्ही आपल्याला शकण्याची शफारस करतो:
आम्ही बायबलचे भाषांतर का करतो?
चां ल्या भाषांतराचे ुण
भाषांतर प्र क्रिया
स्वरूप आ ण अ र्ग
शा ब्दक भाषांतर
अ र्ग-आधा रत भाषांतर
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भाषांतराबद्दल अ धिक
भाषांतराची प्र क्रिया व वध भाषांमध्ये केली जाते ज्यामध्ये एखिाद्या व्यक्तीस
(भाषांतरकारानिे) आवश्यक असले ला अ र्ग समजूनि घेता येतो ज्याचा अ र्ग एखिाद्या ले खिक
कर्शिवा वक्त्यानिे स्रोत भाषेमध्ये मूळ प्रेक्षकांशी संवाद साधण्याचा आ ण निंतर ल क्ष्यत भाषेत
भन्न प्रेक्षकांनिा तेच अ र्ग व्यक्त करणे.

हे पृष्ठि प्रश्नाचे उत्तर दे ते: भाषांतराबद्दल मला आणखिी काय मा हती पा हजे?
हा वषय समजण्यासाठी, वाचणे चां ले होईल:
भाषांतर काय आहे?
आम्ही बायबलचे भाषांतर का करतो?

लोक पुस्तकांचे भाषांतर का करतात?

सामान्यत: भाषांतरकारकरांनिा त्यांचे कायर्ग करण्याचे वे वे ळे कारण असतात. त्यांच्या कारणास्तव त्यांचा भाषांतर करीत असले ल्या दस्तऐवजाच्या प्रकारावर
आ ण त्यास भाषांतर करण्यास सां तले आहे त्या व्यक्तीच्या रजेवर अवलं बूनि आहे. बायबल अनिुवादाच्या बाबतीत लोक सहसा त्यांचे कायर्ग करतात कारण
मूळ भा षक वाचकांवर बायबल वाचणा-या वाचकांवर आ ण बायबलमधील ग्रं ांचे ऐकणारे प रणाम यावर ज्या प्रकारे प रणाम घड वतात ते बायबलमधील
कल्पनिांनिा प्रभा वत करतात. बायबलमधील दे वाच्या कल्पनिांमुळे येशू ख्रिस्ताद्विारे त्याच्यासोबत चरंतनि जीवनि ज ले जाते म्हणूनि भाषांतरकारांनिा ल क्ष्यत
वाचकांनिा त्यांचे वचार जाणूनि घ्यायचे आहेत.

बायबल भाषांतरकारकरांना आपणि बायबलमधिील कल्पनांचे प्र त न धित्व करण्याची अपेक्षा कशिी करू शिकतो?
आम्ही स्त्रोत मजकूराच्या कल्पनिांचे प्र त नि धत्व करू शकतो असे अनिेक मा र्ग आहेत: आपण त्यांनिा यादीमध्ये ठे वू शकतो, आम्ही त्यांनिा ले खिी पृष्ठिावर कमी
जा ेचा वापर करूनि त्यांचा सारांश करू शकतो, आपण त्यांनिा सुलभ करू शकतो (जसे की आपण सहसा मुलांच्या बायबलमध्ये पुस्तके आ ण इतर प्रकारच्या
बायबल मदत करते), कर्शिवा आम्ही त्यांनिा आकृत्या कर्शिवा तक्त्यामध्ये दे खिील ठे वू शकतो. त ा प, बायबल भाषांतरकार सामान्यतः शक्य ततक्या शक्य
बायबलसंबंधी कल्पनिा सादर करण्याचा प्रयत्नि करतात याचा अ र्ग असाही की ते भाषांतरांमध्ये मूळ दस्तावेज (भ वष्यवाणीसाठी एक भ वष्यवाणी, पत्र
ल हण्याची पत्र, इ तहासाच्या इ तहासाची पुस्तके) सारख्याच प्रकारचे दस्तऐवज तयार करण्याचा प्रयत्नि करतात. तसेच, ते स्त्रोत ग्रं ांमध्ये अ स्तत्त्वात
असले ल्या अनिुवादांमध्ये समान पुनिरावृत्ती करण्याचा प्रयत्नि करतात.

म करात "तणिाव" म्हणि े काय?
तणाव उदाहरणे जेव्हा वाचक एक ोष्ट सहभा ी सहभा ीय पुढे होईल काय चमत्कार, कर्शिवा जेव्हा एक वाचक वादग्रस्त, प्रोत्साहनि, आ ण एक पत्र ले खिक
कर्शिवा मजकूर मध्ये अहवाल आहे की एक संभाषण च्या चेतावणी खिालील. स्तोत्र वाचतानिा वाचक तणावग्रस्त होऊ शकतो, कारण दे वाची स्तुती वे वे ळ्या
मा ार्थांनिी स्तोत्रकत्यार्गवर प रणाम करतो. जुन्या कराराच्या भ वष्यसूचक पुस्तकाचे वाचनि करतानिा, संदेष्ट्याला आपल्या पापांसाठी लोकांची निर्शिदा केल्यामुळे
वाचकांनिा तणाव वाढू शकते कर्शिवा त्यांनिी दे वाला परत वळ वण्याची ताकीद दली आहे. भ वष्याबद्दल दे वानिे दले ल्या वचनिांबद्दल वाचतानिा तणावही जाणवू
शकतो, जसे दे वानिे दले ली वचनिे पूणर्ग केल्यावर कर्शिवा जेव्हा तो त्यांनिा पूणर्ग करेल. चां ले भाषांतरकार स्त्रोत दस्तऐवजांमधील तणावाच्या प्रकारांचा अभ्यास
करतात आ ण ते लक्ष्य भाषेतील तणाव पुन्हा निमार्गण करण्याचा प्रयत्नि करतात.
स्त्रोत स्रोत मजकूरामधील तणाव पुन्हा घड वण्याबद्दल बोलण्याचा दुसरा मा र्ग म्हणजे भाषांतरानिे ल क्ष्यत श्रोतेवर समानि प्रभाव पडला पा हजे की स्त्रोत मजकूर
मूळ प्रेक्षकांकडे होता. उदाहरणा र्ग, जर स्त्रोत मजकूर मूळ प्रेक्षकांनिा दडपशाही असेल, तर ल क्ष्यत अभ्या तांनिा दडपशाही म्हणूनि भाषांतर दे खिील वाटले
पा हजे. ल क्ष्यत भाषेनिे दडपशाही आ ण इतर प्रकारचे संवाद कशा प्रकारे व्यक्त केले याबद्दल भाषांतरकत्यार्गला वचार करावा ला ेल, जेणेकरुनि भाषांतरात
लक्ष्य प्रेक्षकांवर योग्य प्रकारचा प्रभाव पडेल.
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तुमच्या बायबल भाषांतराचे ल य कसे आहे
भाषांतरकतार्जू शिकारीसारखा आहे

हे पृष्ठि प्रश्नाचे उत्तर दे ते: आपल्या बायबल भाषांतरांचा उद्दे श काय असावा?

एक भाषांतरकतार्ग शकारीसारखिा आहे, जर त्याला ठार मारण्याची इच्छा असेल तर त्यानिे
आपली बंदूक प्राण्यावर मारणे आवश्यक आहे. त्याला शकवण्यासारख्या प्रकारचे पशू
मा हत असणे आवश्यक आहे कारण शकारी पक्ष्यांनिा त्याच प्रकारच्या बुलेटसह शूट करीत
निाही कारण ते एक काळवीट मारण्यासाठी वापरतात.

हा वषय समजण्यासाठी, वाचणे चां ले होईल:
भाषांतर काय आहे?
आम्ही बायबलचे भाषांतर का करतो?

जेव्हा आपण इतर लोकांशी बोलतो तेव्हा असेच असते. आम्ही लहानि मुलांशी त्याच वचनिे बोलणार निाही जे आम्ही प्रौढांसाठी म्हणतो. आम्ही आपल्या मत्रांशी
अध्यक्षांच्या कर्शिवा आपल्या दे शाच्या शासकांशी त्याचप्रकारे बोलणार निाही.
या सवर्ग प्रकरणांमध्ये, आम्ही वे वे ळे शब्द आ ण अ भव्यक्ती वापरण्याचा निणर्गय घेतला. उदाहरणा र्ग, जर मी लहानि मुलाबरोबर सुवातार्ग सां त आहे, तर मी
त्याला असे म्हणालो निाही की "पश्चिात्ताप करा आ ण प्रभु तुम्हाला त्याची कृपा दे ईल." त्याऐवजी, मला असे काहीतरी सां ावे ला ेल, "तुम्ही केले ल्या चुकीच्या
ोष्टींबद्दल माफी मा ा आ ण तुम्ही येशूला सां ा क तुम्हाला माफ करा. म तो तुमचे स्वा त करील कारण तो तुम्हाला आवडतो."
प्रत्येक भाषेत, असे शब्द आहेत जे केवळ प्रौढ वापरतात, ते शब्द जे मुले अद्याप शकले ले निाहीत. अ ार्गतच, मुले यांपैकी बऱ्याच शब्दांचा वापर करायला
शकतील. परंतु जर तुम्ही यापैकी बरेच शब्द मुलांनिा एकाच वेळी सां तल्या, तर तुम्हाला ते समजणे अवघड आहे.
याव्य त रक्त, भाषा निवीनि पानिे वाढतात आ ण वृद्धांची संख्या कमी करतात: निवीनि शब्द निेहमी भाषेमध्ये तयार होतात आ ण काही शब्द निेहमी वापरातूनि बाहेर
पडत असतात. हे शब्द मरतात आ ण पानिासारखिे पडतात; हे शब्द त्या जुन्या लोकांनिा मा हत असतात परंतु तरुण लोक कधीही त्यांचा वापर करायला
शकतात. जुनिी पढी निघूनि ेल्यानिंतर, या जुन्या शब्दांचा आता या भाषेत उपयो होणार निाही. जरी ते ल खित स्वरूपात असले तरी, उदाहरणा र्ग एखिाद्या
शब्दकोशात, ते असले पा हजे, तर तरुण लोक कदा चत पुन्हा त्यांचा वापर करणार निाही.
या कारणांमुळे, बायबल भाषांतरकत्यार्थांनिा हे ठरवणे आवश्यक आहे की ते लोक कोण आहेत आ ण ते त्यांचे भाषांतर कशावर करणार आहेत. ये े त्यांच्या
निवडी आहेत:

भ व यासाठी ध्येय
भाषांतरकतार्ग आपल्या मातृभाषेतील लहानि मुले आ ण त्यांच्या मुलांनिा ल क्ष्यत भाषा बोलू शकतात, कारण हे लोक त्यांच्या भाषेचे भ वष्य दशर्गवतात. जर
भाषांतरकतार्ग अशाप्रकारे काम करत असतील तर ते जुन्या शब्दांचा वापर टाळतील ज्यात तरुण लोक शकत निाहीत. त्याऐवजी, ते शक्य ततकी सामान्य,
दररोजच्या शब्दांचा वापर करतील. याव्य त रक्त, असे भाषांतरकतार्ग या इतर नियमांचे अनिुसरण करतील:
1. ते इतर भाषांमधील सामान्य बायबल शब्दांचे ल क्ष्यत भाषेत भाषांत रत करण्याचा प्रयत्नि करत निाहीत. उदाहरणा र्ग, याचा अ र्ग असा होतो की ते
"synagogue" सारखिे बायबलमधील "sinagog" शब्द बदलू नि निंतर त्याचा अ र्ग लोकांनिा शक वण्याचा प्रयत्नि करणार निाही. ते "angel" शब्द
"enjel" सारखिे काहीतरी रूपांत रत करण्याचा प्रयत्नि करणार निाहीत आ ण निंतर त्याचे लक्ष्य ल क्ष्यत वाचकांनिा शक वण्याचा प्रयत्नि करणार
निाहीत.
2. ते बायबलमध्ये सापडले ल्या कल्पनिांनिा संकेत दे ण्याण्यासाठी निवीनि शब्द शोधण्याचा प्रयत्नि करीत निाहीत. उदाहरणा र्ग, ल क्ष्यत भाषेमध्ये "कृपा"
कर्शिवा "प वत्रता" मधील सवर्ग पैलंू चा संकेत निसणारा शब्द निसल्यास भाषांतरकतार्ग आपल्यासाठी निवीनि शब्द तयार करीत निाहीत. त्याऐवजी, ते कायर्ग
करत असले ल्या बायबलमधील उताराच्या शब्दाच्या अ ार्गचा मुख्य भा दशर्ग वण्यास उपयुक्त वाक्ये सापडतील.
3. ते ल क्ष्यत भाषेमध्ये ज्ञात शब्द नि घेणे आ ण त्यांनिा निवे अ र्ग सादर करण्यास वसरत निाहीत. त्यांनिा हे ठाऊक आहे की जर त्यांनिी हे प्रयत्नि केले तर
लोक फक्त निवीनि अ ार्थांकडे दुलर्ग क्ष करतील. प रणामी, लोक आपल्याला संदेश संप्रेषण करू इ च्छत असले ल्या अ ार्गचा ैरसमज करूनि घेतील.
4. ते स्पष्ट आ ण निैस र्शिक आहेत प्रकारे बायबलातील कल्पनिा व्यक्त करणे लक्षात ठे वा. (पहा: स्पष्ट भाषांतर तयार करा, [निैस र्शिक भाषांतर तयार
करा])
जेव्हा भाषांतरकतार्ग या नियमांचे पालनि करतात, तेव्हा आम्ही प रणामी सामान्य भाषेची आवृत्ती म्हणतो. जर आपण त्याच्या प हल्या बायबलमध्ये एखिादी भाषा
प्रदानि करण्यासाठी काम करीत असाल, तर आम्ही शफारस करतो की आपण या मा र्गदशर्गक तत्त्वांचे अनिुसरण करा. इंग्रजीमध्ये सामान्य भाषा आवृत्तीमध्ये
आजची इंग्रजी आवृत्ती आ ण सामान्य इंग्रजी बायबल समा वष्ट आहे. परंतु हे लक्षात ठे वा की आपल्या ल क्ष्यत भाषेमुळे आपण या इंग्रजी आवृत्त्यांमधूनि जे
काही शोधू शकता त्यापेक्षा खिूप वे ळ्या प्रकारे बऱ्याच कल्पनिा व्यक्त करणे आवश्यक आहे.
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बायबल अभ्यासाचे भाषांतर करण्याचे उद्दे श्य
भाषांतरकतार्ग त्यांच्या ख्रिस्ती बंधुभ निींनिा बायबलच्या अभ्यासासाठी पाठवू शकतात जे निवीनि ख्रिस्ती लोकांनिी वाचल्या जात असले ल्या पद्धतीपेक्षा अ धक
हनि आहे. ल क्षत भाषेमध्ये आधीपासूनिच चां ली बायबल आहे जे अ वश्वासी आ ण निवीनि वश्वासणाऱ्यांशी चां ल्या ोष्टी बोलते तर भाषांतरकतर्ते हे
करण्याचा निणर्गय घेऊ शकतात. जर भाषांतरकतार्ग याप्रकारे काम करत असेल तर ते पुढील ोष्टी ठरवू शकतात:
1. बायबलमधील भाषांमध्ये ते आढळणाऱ्या व्याकरणाची अ धक रचनिांचे अनिुकरण करण्याचा प्रयत्नि करा. उदाहरणा र्ग, जेव्हा बायबल म्हणते की
"दे वावरील प्रीती" भाषांतरकतार्ग कदा चत अशक्य असण्याची शक्यता सोडू शकतात. जर ते असे करतात, तर ते "दे व लोकांसाठी प्रेम आहे" कर्शिवा
"दे वाप्रती असले ल्या लोकांसाठी असले ले प्रेम" याचा अ र्ग ते ठर वणार निाही. जेव्हा बायबल म्हणते की, "प्रीती क जी ख्रिस्त येशूमध्ये आमच्यात
आहे" असे भाषांतरकतार्ग म्हणू शकत निाहीत की " ख्रिस्त येशूमुळे कर्शिवा ख्रिस्त येशूमध्ये एक त्रत" असे म्हटले आहे.
2. भाषांतरकतार्ग कर्शिवा संवादातील वे वे ळ्या शब्दांमधील ग्रीक कर्शिवा हब्रू शब्द "मा े उभं आहेत" याबद्दल सां ण्याचा प्रयत्नि करा. उदाहरणा र्ग, ते हे
तळटीपासह करू शकतात.
3. ल क्ष्यत भाषेतील निवीनि शब्दप्रयो शोधण्याचा प्रयत्नि करा जे बायबलमधील शब्दांच्या अ ार्गनिे आणखिी अ ार्गनिे संकेत करतात. भाषांतरकत्यार्थांनिी असे
केल्यास, ते ल क्ष्यत भाषेसह सृजनिशील व्हायला हवे.
आम्ही शफारस करतो की आपण या दुसऱ्या मा ार्गचे अनिुसरण करेपयर्थांत जोपयर्थांत लक्ष्य भाषेमध्ये आधीपासूनिच बायबल भाषांतर आहे जो स्पष्ट आ ण निैस र्शिक
पद्धतीनिे संपकर्ग साधतो.
पुढे आम्ही आपल्याला शकण्याची शफारस करतो:
चां ल्या भाषांतराचे ुण
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स्पष्ट भाषांतरे तयार करा
निैस र्शिक भाषांतर तयार करा
स्पष्ट भाषांतरे तयार करा

Translation
Manual
चचर्ग-स्वीकृत भाषांतरे तयार करा

Defining a Good Translation :: चां ल्या भाषांतराचे ुण

भाषांतर प्र क्रिया

Defining a Good Translation
चांगल्या भाषांतराचे गुणि
चार मुख्य पात्रता

हे पृष्ठि प्रश्नाचे उत्तर दे ते: चां ल्या भाषांतराचे कोणते ुण आहेत?
हा वषय समजण्यासाठी, वाचणे चां ले होईल:

एका चां ल्या भाषांतराचे चार मुख्य ुण आहेत. असेच असले पा हजे:

भाषांतर मा र्गद शर्शिका

• स्पष्ट करा - पहा स्पष्ट भाषांतरे तयार करा
• निैस र्शिक - पहा निैस र्शिक भाषांतरे तयार करा
• अचूक - पहा अचूक भाषांतरे तयार करा
• चचर्ग-स्वीकृत - पहा चचर्ग-स्वीकृत भाषांतरे तयार करा

हस्त ल खित भाषांतराचा प रचय
भाषांतर काय आहे?

आम्ही या ुणांचा चार पायांचे पायटाच्या रूपात वचार करू शकतो. प्रत्येकजण आवश्यक आहे जर एक हाळ असेल, तर स्टू ल उभे राहणार निाही.
त्याचप्रमाणे चचर्गला उपयुक्त व वश्वासू असणे हे यातील प्रत्येक ुण भाषांतरातच असणे आवश्यक आहे.

स्पष्ट
आकलनिशक्तीचा उच्चतम स्तर प्राप्त करण्यासाठी आवश्यक असले ली सवर्ग भाषा रचनिांचा वापर करा. यामध्ये सोप्या संकल्पनिा समा वष्ट आहेत, मजकूर
स्वरूपाची उलट फेरबदल करणे, मूळ शब्दाचा शक्य ततक्या य ायोग्य संवाद साधण्यासाठी आवश्यक ततकी कर्शिवा कमीतकमी संज्ञा वापरणे. स्पष्ट भाषांतरे
कसे बनिवायचे ते जाणूनि घेण्यासाठी स्पष्ट भाषांतरे तयार करा पहा.

नैस गर्शिक
प्रभावी असणाऱ्या भाषा स्वरुपांचा वापर करा आ ण संबं धत भाषांमधील आपली भाषा कशी वापरली जाते हे प्र त बर्शि बत करा. निैस र्शिक भाषांतर कसे करावे
हे शकण्यासाठी निैस र्शिक भाषांतर तयार करा पहा.

अचक
मूल श्रोत्यांनिा समजले निसते तसे मूळ शब्दांच्या अ ार्गपासूनि अचूकपणे बदलणे, बदलणे कर्शिवा अ र्ग जोडणे या शवाय अचूकपणे भाषांतर करा. मजकूरच्या
अ ार्गनिुसार भाषांतर करा आ ण अचूक मा हती, अज्ञात संकल्पनिा आ ण भाषणांच्या प्र तमांचे अचूकपणे निदानि करा. अचूक भाषांतर कसे करावे हे
शकण्यासाठी अचूक भाषांतर करा पहा.

चचर्जू-स्वीकृत
जर भाषांतर स्पष्ट, निैस र्शिक व अचूक आहे, परंतु चचर्ग त्यास मान्यता दे त निाही कर्शिवा स्वीकारत निाही, तर म चचर्गला प्रोत्साहनि दे ण्यासाठी अं तम लक्ष्य प्राप्त
होत निाही. हे भाषांत रत करणे, तपासणी करणे आ ण भाषांतराचे वतरण करणे महत्वाचे आहे. चचर्गला मंजूर केले ले भाषांतर कसे करावे हे शकण्यासाठी चचर्गस्वीकृत भाषांतरे तयार करा पहा.

इतर सहा गुणि
स्पष्ट, निैस र्शिक, अचूक आ ण चचर्गनिे स्वीकृत होण्याव्य त रक्त, उत्तम भाषांतर दे खिील असावेत:
• वश्वासू - पहा वश्वासू भाषांतरे तयार करा
• अ धकृत - पहा अ धकृत भाषांतरे तयार करा
• ऐ तहा सक - पहा ऐ तहा सक भाषांतरे तयार करा
• समानि - पहा समानि भाषांतरे तयार करा
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• सहयो ी - सहयो ी भाषांतरे तयार करा पहा
• वतर्गमानि - पहा वतर्गमानि भाषांतरे तयार करा
पुढे आम्ही आपल्याला शकण्याची शफारस करतो:
स्पष्ट भाषांतरे तयार करा
निैस र्शिक भाषांतर तयार करा
स्पष्ट भाषांतरे तयार करा
चचर्ग-स्वीकृत भाषांतरे तयार करा
भाषांतर प्र क्रिया
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स्पष्ट भाषांतरे तयार करा

स्पष्ट भाषांतर

हे पृष्ठि प्रश्नाचे उत्तर दे ते: मी स्पष्ट भाषांतर कसे तयार करू?

स्पष्ट भाषांतर वाचकांनिा सहजपणे वाचण्यास आ ण समजूनि घेण्यास मदत करण्यासाठी
कोणत्याही भाषा रचनिांचा वापर करेल. यामध्ये मूळ रूपात शक्य ततक्या स्पष्टपणे संवाद
साधण्यासाठी आवश्यक असणारी मजकूर कर्शिवा भन्न रूपातील मजकूर कर्शिवा मजकूर
जोडणे आ ण आवश्यकतेनिुसार काही कर्शिवा काही अटी वापरणे दे खिील समा वष्ट आहे.

हा वषय समजण्यासाठी, वाचणे चां ले होईल:
चां ल्या भाषांतराचे ुण
भाषांतर मा र्गद शर्शिका

हे मा र्गदशर्गक तत्त्वे इतर भाषा भाषांतरांसाठी आहेत, ेटवे भाषेतील भाषांतरांसाठी निाहीत. IRVचा ेटवे भाषेमध्ये भाषांतर करतानिा, आपण हे बदल करू निये.
IRVला ेटवे भाषेमध्ये भाषांतर करतानिा हे बदल करणे आवश्यक निाही, कारण ते आधीपासूनिच पूणर्ग झाले आहेत. स्त्रोत मजकूराचा स्पष्ट भाषांतर तयार
करण्यासाठी ये े काही कल्पनिा आहेत:

सवर्जूनामे तपासा
स्त्रोत मजकूरात सवर्गनिामे तपासा आ ण ते स्पष्ट करा की प्रत्येक सवर्गनिाम कोणास कर्शिवा कशास सू चत करतो. सवर्गनिामे म्हणजे निाम कर्शिवा निाम वाक्यांशऐवजी
वापरले ला शब्द. ते आधीच निमूद केले आहे की काहीतरी पहा.
हे निेहमी स्पष्टपणे तपासा की प्रत्येक सवर्गनिाम संदभर्ग कोणास कर्शिवा काय आहे हे स्पष्ट आहे. हे स्पष्ट निसल्यास, एखिाद्या सवर्गनिामांच्याऐवजी एका व्यक्तीच्या
कर्शिवा वस्तूच्या निावावर ठे वणे आवश्यक असू शकते.

सहभागी ओळखा
पुढील कृती करत आहे हे आपल्याला समजणे आवश्यक आहे. एक स्पष्ट भाषांतर सहभागी ओळखिेल. सहभागी एका घटनिेमध्ये त्या कायर्गक्रिमात सहभा ी
होणारे लोक कर्शिवा ोष्टी आहेत. कतार्ग क जो क्रिया करत आहे आ ण कमर्ग क जे त्याच्यासाठी क्रिया केले ली आहे हे मुख्य सहभागी आहेत. जेव्हा घटना
कल्पनिा एक क्रियापद म्हणूनि पुन्हा दशर्ग वतानिा, त्या घटनिेत कोणि कर्शिवा सहभा ी काय आहेत हे सां णे सहसा आवश्यक असते. सहसा हे संदभार्गवरूनि स्पष्ट
होईल.

स्पष्टपणिे कायर्जूक्रिम कल्पना व्यक्त करणिे.
अनिेक घटना ेटवे भाषेतील निाव म्हणूनि कल्पनिा येऊ शकतात. घटना स्पष्ट भाषांतरासाठी क्रियापद म्हणूनि कल्पनिा व्यक्त करणे आवश्यक असू शकते.
भाषांतर करण्याची तयारी करतानिा, कोणत्याही घटनेसाठी पाहणिे उपयोगी आहे प रच्छे दातील कल्पनिा, वशेषतः जे क्रियापदापेक्षा इतर काही स्वरूपाच्या
रूपात व्यक्त केले जातात. आपण घटना कल्पनिा व्यक्त करण्यासाठी क्रियापद वापरूनि अ र्ग पुन्हा व्यक्त करू शकता का ते पहा. जर, त ा प, आपली भाषा
घटना कल्पनिा व्यक्त करण्यासाठी निाम वापरते आ ण निामाचे प्रकार वापरते, तर ती एखिाद्या घटनिा कर्शिवा क्रियापद या रूपात अ धक निैस र्शिकपणे दसते.
भाववाचक निाम पहा
आपल्याला प्रत्येक घटना संकल्पनिा एका कतर्गरी कलमात बदलण्याची आवश्यकता असू शकते कारण ती खिात्री आहे की हे समजले आहे.

कमर्जूरी क्रियापदे
स्पष्ट भाषांतर कमर्जूरी क्रियापदाला कोणत्याही कतर्जूरी रुपात बदलण्याची आवश्यकता असू शकते. कतर्गरी कर्शिवा कमर्गरी पहा
कतर्जूरी रूपात, कतार्ग म्हणजे वाक्यामध्ये क्रिया करणारा व्यक्ती. कमर्जूरी रूपात, कतार्ग म्हणजे वषय वाक्यामध्ये व्यक्ती कर्शिवा वस्तू यांच्याकडू नि क्रिया करूनि
घेतली जाते. उदाहरणा र्ग, "योहानिानिे चेंडू मारला" हे कतर्गरी वाक्य आहे. "योहानिाकडू नि चेंडू मारण्यात आला" हे कमर्गरी वाक्य आहे.
बऱ्याच भाषांमध्ये कमर्जूरी रूप निसते, फक्त कतर्जूरी रूप अ स्तत्वात असते. या प्रकरणात, कमर्जूरी रूपातील कतर्जूरी रूपामध्ये वाक्य बदलणे आवश्यक आहे.
काही भाषा, त ा प, कमर्जूरी रूप वापरणे पसंत करतात. भाषांतरकत्यार्थांनिी ल क्ष्यत भाषेतील सवार्गत निैस र्शिक स्वरूपातील रूपे वापरावीत.
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प्रत्येक 'चा' चे वाक्यांशि पहा
स्पष्ट भाषांतर करण्यासाठी, आपल्याला "च्या" शी संबंधीत निामातील संबंधांचे अ र्ग ओळखिण्यासाठी प्रत्येक "वाक्यांशा" कडे पाहणे आवश्यक आहे. बऱ्याच
भाषांमध्ये, "चा" ची रचनिा ही बायबलच्या मुळ भाषेत आहेत म्हणूनि वारंवार निाहीत. प्रत्येकाच्या अ ार्गचा अभ्यास करा आ ण "चा" चे वाक्यप्रचार अशा रीतीनिे
व्यक्त करा जे अशा भा ांमधील संबंध स्पष्ट करते.
आपण या ोष्टींची तपासणी केल्यानिंतर आ ण शक्य ततक्या स्पष्टपणे आपले भाषांतर केले निंतर आपल्याला ते स्पष्ट असल्याचे पाहण्यासाठी आपली भाषा
बोलणाऱ्या इतर लोकांकडे वाचण्याची आवश्यकता असेल. काही भा ज्याला ते समजत निाहीत, ते असे होऊ शकतात कारण ते भा स्पष्ट निाही. एकत्र,
आपण तो भा सां ण्याचा स्पष्ट मा र्ग वचार करू शकता. बहुतेक लोकांबरोबर भाषांतर तपासापयर्थांत सवर्ग स्पष्ट आहे.
लक्षात ठे वणे: मूळ संदेशाचा अ र्ग ल क्ष्यत भाषेमध्ये स्पष्ट आ ण स्वाभा वक आहे अशा प्रकारे जसे शक्य तसे अचूक म्हणूनि पुनि: सां त आहे.

स्पष्टपणिे ले खन
स्वतःला हे प्रश्न वचारणे आपल्याला एखिादे भाषांतर तयार करण्यास मदत करू शकते जे स्पष्टपणे संप्रेषण करते:
• वराम चन्ह कर्शिवा श्वास घेता यावे यासाठी वाचकांनिा मदत करण्यासाठी आपण वराम चन्हांचा वापर केला आहे का?
• काय आपण सू चत केले आहे का क जे भा प्रत्यक्ष भाषण म्हणूनि दले आहेत?
• आपण प रच्छे द वभक्त करत आहात का?
• आपण वभा शीषर्गके जोडू नि वचार केला आहे का?
पुढे आम्ही आपल्याला शकण्याची शफारस करतो:
निैस र्शिक भाषांतर तयार करा
स्पष्ट भाषांतरे तयार करा
चचर्ग-स्वीकृत भाषांतरे तयार करा
भाषांतर प्र क्रिया
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नैस गर्शिक भाषांतर तयार करा

नैस गर्शिक भाषांतरे

हे पृष्ठि प्रश्नाचे उत्तर दे ते: मी निैस र्शिक भाषांतर कसे करू?
हा वषय समजण्यासाठी, वाचणे चां ले होईल:

बायबलचे भाषांतर करण्यासाठी ते नैस गर्शिक म्हणजे:
परदे शी भाषेनिे निव्हे तर ल क्ष्यत समूहाच्या सदस्यानिे असे ल हले आहे असे भाषांतर दसते.
ये े निैस र्शिक भाषांतर करण्यासाठी काही कल्पनिा आहेत:

चां ल्या भाषांतराचे ुण
भाषांतर मा र्गद शर्शिका

लहान वाक्ये वापरा
निैस र्शिक ध्वनिीच्या भाषांतरासाठी, काहीवेळा, लांब, मश्र शब्दांसह लहानि, साधे वाक्ये तयार करणे आवश्यक असते. ग्रीक भाषेमध्ये बऱ्याचदा व्याकरणदृष्ट्या
क्लष्ट वाक्य असतात. काही बायबल भाषांतरांमध्ये ग्रीक रचनिांचे अनिुकरण केले आहे आ ण या दीघर्ग वाक्ये आपल्या भाषांतरात ठे वा, जरी ती निैस र्शिक वाटत
निाही कर्शिवा ल क्ष्यत भाषेत ोंधळ निसली तरीही.
भाषांतर करण्याची तयारी करतानिा, तो निेहमीच लहानि वाक्यात लहानि वाक्यात खिं डत करूनि रस्ता पुन्हा लहीता येतो. हे आपल्याला अ धक स्पष्टपणे अ र्ग
पहाण्यासाठी आ ण ते अ धक चां ले भाषांत रत करण्यात मदत करू शकते. बऱ्याच भाषांमध्ये, ुंता ुंतीच्या वाक्यांपासूनि टाळण्यासाठी, वाक्ये फारच ोडीच
असतील कर्शिवा वाक्ये जास्त असतील तेव्हा चां ली शैली असते. म्हणूनिच ल क्ष्यत भाषेतील अ र्ग पुन्हा व्यक्त करतानिा, मूळ वाक्यांपैकी काही वाक्य ोड्या
वाक्यात खिं डत करणे आवश्यक आहे. कारण बऱ्याच भाषांमध्ये केवळ एक कर्शिवा दोनि खिंड टांसह वाक्ये वापरतात, तर लहानि वाक्ये निैस र्शिक भावनिा दे तात.
लहानि वाक्ये वाचकांनिा अ धक चां ल्या समजतील, कारण अ र्ग स्पष्ट होईल. निवीनि, लहानि खिंड आ ण वाक्य यांच्यात स्पष्ट जोडणारे शब्द समा वष्ट करण्याचे
सु नि श्चित करा.
यापेक्षा जास्त वाक्ये लहानि वाक्ये करणे, अ धक मश्र वाक्ये, वाक्य एकमेकांशी ेट संबंधात असले ल्या शब्दांनिा ओळखिा, म्हणजेच ते एक खिंड तयार
करण्यासाठी एक त्रत आहेत. सामान्यत: प्रत्येक क्रिया कर्शिवा कृती शब्दामध्ये क्रियापदाच्या कृतीवर परत जाणे कर्शिवा अग्रे षत करणे या दोन्ही बाजूचे शब्द
असतात. असे स्वत: च्या बाजूनिे उभे राहणारे शब्दांचे व र्वीकरण स्वतंत्र कलम कर्शिवा एक साधे वाक्य म्हणूनि लहीले जाऊ शकते. या प्रत्येक टानिे एक त्रत रत्या
ठे वा आ ण त्या प्रकारे आपल्या वे वे ळ्या कल्पनिा कर्शिवा भा ांमध्ये वभाजनि करा. निवीनि वाक्ये वाचण्यासाठी ते अद्याप अ र्ग तयार आहेत हे सु नि श्चित करा
समस्या असल्यास, आपल्याला एका वे ळ्या पद्धतीनिे दीघर्ग वाक्य वभा जत करण्याची आवश्यकता असू शकते. जेव्हा आपण निवीनि वाक्यांचा संदेश समजता
तेव्हा त्यांनिा ल क्ष्यत भाषेत भाषांत रत करा, अशी प र स्थती निमार्गण करणे जे निैस र्शिक कालावधी आहे आ ण त्यास निैस र्शिक मा ार्गनिे जोडता येईल. निंतर
आपल्या भाषांत रत भाषेचा एखिाद्या सदस्याला तो निैस र्शिक शब्द आहे का हे पाहण्यासाठी वाचूनि तपासा.

आपल्या लोकांना बोलण्याचा मागर्जू लहा
बायबलचा उतारा कर्शिवा धडा वाचा आ ण स्वतःला वचारा, "हा कोणता संदेश आहे?" म त्या भाषेनिे अशा प्रकारचे संदेश संप्रेषण करणाऱ्या मा ार्गनिे असे
भाषांतर कर्शिवा अध्याय भाषांत रत करा.
उदाहरणा र्ग, एखिादे क वता ज्याप्रमाणे, स्तोत्रेसारख्या क वता आहेत, तर तो त्या स्वरूपात रूपांत रत करा म्हणजे आपल्या लोकांनिा क वता म्हणूनि ओळखिले
जाईल.
कर्शिवा, जर निवीनि नियमांमध्ये राहणे योग्य राहण्याचा योग्य मा र्ग आहे, तर आपण त्या भाषेतूनि एक भाषेचे भाषांतर करा.
कर्शिवा जर एखिाद्यानिे काय केले याबद्दलची एक क ा आहे, तर ती एखिाद्या क ेच्या रूपात भाषांतर करा (जी खिरोखिर घडली).
बायबलमध्ये या प्रकारची अनिेक क ा आहेत आ ण या क ांचा भा म्हणूनि लोक एकमेकांनिा ोष्टी सां तात ज्याचे स्वत: चे रूपही असते. उदाहरणा र्ग, लोक
धमक्या दे तात, इशारे दे तात, एकमेकांची स्तुती करतात कर्शिवा दोष दे तात. आपल्या भाषांतराला निैस र्शिक बनि वण्यासाठी, आपल्या भाषेतील लोकांनिा धोक्यांनिा
सामोरे जातानिा, इशारे दे ण्याबद्दल, एकमेकांनिा प्रशंसा कर्शिवा दोष दे णे इत्यादी प्रकारे या प्रत्येक ोष्टीचे भाषांतर करा.
या व वध ोष्टी कशा लहायची हे जाणूनि घेण्यासाठी, आपल्या सभोवताली लोक काय ऐकतात आ ण लोक ज्या ोष्टी बोलतात आ ण करतात त्या ोष्टी
लहूनि ठे वतात, म्हणजे आपण या रूपाशी आ ण शब्दांशी प र चत व्हा ज्यामुळे लोक त्यांचा व वध कारणांसाठी वापर करतात.
ल क्ष्यत लोकांच्या लोकसाधारणपणे वापरल्याप्रमाणे चां ला भाषांतर त्याच शब्दसंग्रह आ ण अ भव्यक्ती वापरेल. त्यांनिा ते वाचणे कर्शिवा ते ऐकणे सोपे आहे.
कोणतीही अस्ताव्यस्त कर्शिवा अजीब वाक्ये असू नियेत. एका जवळच्या मत्राकडू नि एक पत्र म्हणूनि भाषांतर सहजपणे वाचले पा हजे.
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गेटवे भाषा भाषांतरासाठी नाही.
हा वभा IRV आ ण IEVच्या ेटवे भाषेच्या भाषांतरासाठी निाही. हे असे बायबल आहेत जे ल क्ष्यत भाषेमध्ये निैस र्शिक असण्यापासूनि त्यांनिा संरक्षण दे णारी
वै शष्ट्ये आहेत. ते बायबल भाषांतर साधनिे आहेत, शेवटचा-वापरकतार्ग बायबल निाहीत. याबद्दल अ धक मा हतीसाठी, "IRV भाषांत रत करणे" आ ण "IEV
भाषांत रत करणे" ेटवे भाषा हस्त ल खितामध्ये पहा.
पुढे आम्ही आपल्याला शकण्याची शफारस करतो:
स्पष्ट भाषांतरे तयार करा
स्पष्ट भाषांतरे तयार करा
चचर्ग-स्वीकृत भाषांतरे तयार करा
भाषांतर प्र क्रिया
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स्पष्ट भाषांतरे तयार करा

अचक भाषांतर

हे पृष्ठि प्रश्नाचे उत्तर दे ते: मी योग्य भाषांतर कसे तयार करू?

अचक तयार करण्यासाठी याचा अ र्ग असा होतो की भाषांतर हाच संदेश स्त्रोत म्हणूनि
रू चका करतो. ये े अनिुसरण करण्यासाठी काही पावले आहेत:

हा वषय समजण्यासाठी, वाचणे चां ले होईल:
चां ल्या भाषांतराचे ुण
भाषांतर मा र्गद शर्शिका

• एखिाद्या प रच्छे दाचा अ र्ग शोधा.
• मुख्य कल्पनिा ओळखिा
• ले खिकाचे संदेश लक्षात ठे वूनि भाषांतर करा.

अथर्जू शिोधिा
पुढे आम्ही आपल्याला शकण्याची शफारस करतो:
स्पष्ट भाषांतरे तयार करा
निैस र्शिक भाषांतर तयार करा
चचर्ग-स्वीकृत भाषांतरे तयार करा
भाषांतर प्र क्रिया
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चचर्जू-स्वीकृत भाषांतरे तयार करा

मंडळीने-मं र केले ले भाषांतर

हे पृष्ठि प्रश्नाचे उत्तर दे ते: मी मंडळीनिे मंजूर केले ले भाषांतर कसे तयार करू?
हा वषय समजण्यासाठी, वाचणे चां ले होईल:

एका चां ल्या भाषांतराचे प हले तीनि ुण स्पष्ट करा (पहा स्पष्ट करा अनिुवाद तयार करा),
चां ल्या भाषांतराचे
नैस गर्शिक ([निैस र्शिक भाषांतर तयार करा]पहा), आ ण अचक (पहा [अचूक भाषांतर करा]
पहा) या तीनिपैकी प्रत्यक्ष तीनि शब्द भाषांतरांमध्ये वापरले जाणाले शब्द आ ण वाक्ये
भाषांतर मा र्गद शर्शिका
प्रभा वत करतात. जर भाषांतर या तघांपैकी एक निसल्यास, वापरले ल्या शब्दांची फक्त
बदलू नि कर्शिवा क्रिमवारी लावल्यास ही समस्या नि श्चितपणे सोडवता येते. चौ े ुणवत्ता,
मंडळीनिे मंजूर केले ल्या, वापरले ल्या शब्दाशी काही कमी आहे आ ण वापरले ल्या प्र क्रियेशी काय संबंध आहे.

ुण

भाषांतराचे ल य (ध्येय)
बायबलमधील भाषांतराचा उद्दे श केवळ उच्च दजार्गचे भाषांतर तयार करणे निव्हे तर मंडळीद्विारे वापरले ले आ ण आवडणारे उच्च दजार्गचे भाषांतर तयार करणे
होय. उच्च दजार्गचे भाषांतर स्पष्ट, निैस र्शिक आ ण अचूक असणे आवश्यक आहे. पण मंडळीद्विारे वापरल्या जाणाऱ्या व आवडत्या अनिुवादासाठी हे मंडळीनिे
मंजूर केले पा हजे.

मंडळी-स्वीकृत भाषांतर कसे तयार करावे
मंडळी अनिुमो दत भाषेचे भाषांतर करणे हे भाषांतर, तपासणी आ ण वतरणाची प्र क्रिया आहे. या प्र क्रियेत सहभा ी होणारे अ धक मंडळी निेटवकर्ग, अ धक
भाषांत रत केले जातील अशी त्यांची संभावनिा असते.
भाषांतर प्रकल्पाची सुरूवात करण्यापूवर्वी, शक्य ततक्या मंडळी निेटवकर्गसाठी संपकर्ग साधला जावा आ ण भाषांतरांचा भा बनिण्यासाठी प्रोत्सा हत केले जावे
आ ण त्यांच्या काही लोकांनिा भाषांतर समूहाचा एक भा म्हणूनि पाठ वण्यास प्रोत्सा हत केले जाईल. त्यांनिा संपकर्ग साधूनि त्यांचे भाषांतर, भाषांतर उ द्दष्टे,
त्याचे उ द्दष्ट, आ ण त्याची प्र क्रिया यासाठी वचारले पा हजे.
मंडळीनिे स क्रियपणे भाषांतर साधणे आ ण सवर्ग प्रयत्निांचा समन्वय करणे आवश्यक निाही, परंतु हे आवश्यक आहे की जो कोणी भाषांतराचे निेतृत्त्व करत आहे
त्यानिे मंडळी निेटवकर्ग सुरू होण्यापूवर्वी प्राधान्यानिे मंजूर केले जाईल.

मंडळी मान्यता आ णि तपासणिी स्तर
मंडळी-भाषांतराची आवश्यकता तपासणी स्तरावर स्पष्टपणे प्र त बर्शि बत आहे. खिरं तर, तपासणीचे स्तर मुख्यत्वे याचे मोजमाप आहेत की मंडळीनिे भाषांतराची
मान्यता कती सामान्यपणे केली आहे.
• स्तर 1 सां ते की मंडळी मान्यताप्राप्त भाषांतर संघानिे भाषांतराला मान्यता दली आहे.
• स्तर 2 मध्ये म्हटल्याप्रमाणे पाळक आ ण स्था निक मंडळीच्या निेत्यांनिा भाषांतराला मान्यता दली आहे.
• स्तर 3 सां ते की बहुसंख्य मंडळी निेटवकर्गच्या निेत्यांनिा भाषांतराची मान्यता आहे.
प्रत्येक स्तरावर, भाषांतर चाल वणा-या लोकांनिी मंडळी निेटवक्सर्गमधील सहभा आ ण इनिपुटला प्रोत्साहनि द्यावे. या प्र क्रियेचा वापर करूनि, आम्ही शक्य
ततक्या मंडळी निेटवकर्गमध्ये भाषांतराची मंडळीची मालकी प्रोत्सा हत करण्याची आशा करतो. या मान्यतेमुळे, मंडळीला बळकटी दे णे आ ण प्रोत्सा हत
करण्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या भाषांतूनि काहीच अड ळा निसावा.
पुढे आम्ही आपल्याला शकण्याची शफारस करतो:
स्पष्ट भाषांतरे तयार करा
निैस र्शिक भाषांतर तयार करा
स्पष्ट भाषांतरे तयार करा
तपासणी हस्त ल खित प रचय
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वश्वसनीय भाषांतर तयार करा

वश्वसनीय भाषांतर

हे पृष्ठि प्रश्नाचे उत्तर दे ते: वश्वासू भाषांतर काय आहेत?

बायबलमध्ये वश्वासयोग्य असे भाषांतर करण्यासाठी, आपल्या भाषांत भाषांत रत
कोणत्याही राजकीय, सांप्रदा यक, वैचा रक, सामा जक, सांस्कृ तक, कर्शिवा बौ द्धक
पूवार्ग भमुखि ोष्टी आपण टाळाव्या. मूळ बायबलची भाषांच्या शब्दसंग्रहासाठी वश्वासू
असले ल्या मुख्य शब्दांचा वापर करा. दे व पता आ ण दे व पुत्र यांच्यातील निातेसंबंधाचे
वणर्गनि करणारा बायबलसंबंधी शब्दांसाठी समानि भाषा संज्ञा वापरा. तळटीप कर्शिवा इतर
पूरक संसाधनिांमध्ये हे आवश्यक असल्याप्रमाणे स्पष्ट केले जाऊ शकते.

हा वषय समजण्यासाठी, वाचणे चां ले होईल:
चां ल्या भाषांतराचे ुण
भाषांतर मा र्गद शर्शिका

बायबलचे भाषांतरकार म्हणूनि आपले ध्येय म्हणजे त्याच संदेशाचा संवाद साधणे जे बायबलचे मूळ ले खिक संवाद साधण्याचा हेतू करतात. याचा अ र्ग असा
होतो की आपण आपल्या स्वतः च्या संदेशाची कर्शिवा संदेशास जे बायबलनिे म्हटले ले असले पा हजे कर्शिवा तुमच्या मंडळीला बायबलला काय म्हणाले पा हजे
असा वचार करण्यास सां ण्याचा प्रयत्नि करू निये. कोणत्याही बायबल प रच्छे दासाठी, आपण ते काय म्हणते ते संप्रेषण केले पा हजे, ते काय म्हणते ते सवर्ग,
आ ण फक्त ते काय म्हणतो. आपण बायबलमध्ये आपल्या स्वतःच्या कर्शिवा कोणत्याही अन्वया र्ग कर्शिवा संदेश ठे वण्याचा मोह टाळला पा हजे कर्शिवा बायबलच्या
प रच्छे दावर निसले ल्या संदेशावर काही अ र्ग जोडला पा हजे. (एखिाद्या बायबलच्या प रच्छे दाच्या संदेशात नि हत मा हती समा वष्ट आहे. ृ हत ज्ञानि आ ण
अप्रत्यक्ष मा हती.)
पुढे आम्ही आपल्याला शकण्याची शफारस करतो:
एखिाद्या प रच्छे दाचा अ र्ग शोधा.
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दे वाचा पुत्र आ णि दे व पता

दे व एक आहे, आ णि तो प वत्र त्रेक्य म्हणिन अ स्तत्वात
आहे, म्हणि े पता, पुत्र आ णि प वत्र आत्मा

हे पृष्ठि प्रश्नाचे उत्तर दे ते: दे वाचा पुत्र आ ण दे व पता कोण आहेत?
हा वषय समजण्यासाठी, वाचणे चां ले होईल:
वश्वसनिीय भाषांतर तयार करा

बायबल शिकवते की फक्त एकच दे व आहे
जुन्या करार मध्ये:
परमेश्वर हाच दे व आहे; अन्य कोणी निव्हे! (1 राजे 8:60 IRV)
निवीनि करारानिुसार:

येशू म्हणाला,... "सावर्गका लक जीवनि हेच की, तू जो एकच खिरा दे व". (योहानि 17:3 IRV)
(हेही पाहाः अनिुवाद 4:35, इ फस 4: 5-6, 1 तीमथ्य 2: 5, याकोब 2: 19)

ुन्या करारात दे वाच्या तीन व्यक्ती प्रकट होतात.
दे वानिे आकाश व पृथ्वी निमार्गण केली.......दे वाचा आत्मा पाण्यावर तळपत रा हला. "आपण आपल्या प्र तरूपाचा आपल्या सारखिा
मनिुष्य निमार्गण करु." (उत्पत्ती 1:1-2 IRV)
पण या शेवटच्या दवसांत तो आपल्याशी त्याच्या पुत्राद्विारे बोलला...... दे वानिे हे ज सुद्धा पुत्राकरवीच निमार्गण केले . पुत्र हा दे वाच्या
ौरवाचे तेज आहे. तो दे वाच्या स्वभावाचे तंतोतंत प्र तरूप असा आहे........तो पुत्रा वषयी सां तो,... "तू खिूप पूवर्वी ज निमार्गण
केले स. तू तुझ्या हातांनिी आकाश निमार्गण केले स." (इब्री 1:2-3, आ ण 8-10 IRV म्हणजे स्तोत्र 102:25 चे भाष्य करणे)

मंडळी नेहमीच आवश्यक आहे हे सांगणिे आवश्यक आहे की नवीन नयमाने परमेश्वरा वषयी काय म्हटले आहे ते
तीन भन्न व्यक्तींमध्ये अ स्तत्वात असल्याची पुष्टी करून: पता, पुत्र आ णि प वत्र आत्मा.
येशू म्हणाला,..."त्यांनिा पता, पुत्र आ ण प वत्र आत्मा यांच्या निावानिे बा प्तस्मा द्या." (मत्तय 28:19 IRV)
दे वानिे आपला पुत्र पाठ वला,........ दे वानिे आपल्या पुत्राच्या आत्म्याला तुमच्या अंत:करणात पाठ वले आहे. आत्मा “अब्बा”म्हणजे
“ पता” अशी हाक मारतो. ( लती 4:4-6 IRV)
हे सुद्धा पहा: योहानि 14:16-17, 1 पेत्र 1:2
दे वाचा प्रत्येक व्यक्ती पूणर्गपणे परमेश्वर आहे ज्याला बायबलमध्ये "दे व" असे म्हणतात.
परंतु आमच्यासाठी फक्त एकच दे व जो पता तो आहे....... (1 क रर्शि 8:6 IRV)
ोमा त्याला म्हणाला, “माझा प्रभु आ ण माझा दे व!” म येशू त्याला म्हणाला, “तू मला पा हले आहेस म्हणूनि तू वश्वास ठे वला
आहेस, पण ज्यांनिी मला पा हले निाही तरीही त्यांनिी वश्वास धरला ते धन्य आहेत.” (योहानि 20:28-29 IRV)
पेत्र म्हणाला, “हनिन्या, तू तुइया अंत:करणावर सैतानिाला का अ धकार चालू व दे तोस? तू खिोटे बोललास व प वत्र आत्म्याला
फसा वण्याचा प्रयत्नि केलास. तू जमीनि वकलीस, पण त्यातील काही पैसे स्वत:साठी का ठे वले स?......... तू मनिुष्यांशी निाही, तर
दे वाशी खिोटे बोललास!” (प्रे षतांचे कृत्ये 5: 3-4 IRV)
प्रत्येक व्यक्ती इतर दोनि व्यक्तींपेक्षा वे ळा आहे. सवर्ग तीनि व्यक्ती एकाच वेळी स्वतंत्रपणे दसू शकतात. खिाली वचनिामध्ये, दे व पुत्राला बा प्तस्मा दला जातो
ज्यावेळी दे वाचा आत्मा खिाली उतरूनि येतो आ ण दे व पता स्व ार्गतूनि बोलतो.
येशूचा बा प्तस्मा झाला आ ण तो पाण्यातूनि वर आला...... दे वाचा आत्मा एखिाद्या कबुतराप्रमाणे आपणावर उतरतानिा त्याला
दसला.त्याच वेळी आकाशातूनि वाणी झाली की, “हा माझा पुत्र मला परम प्रय आहे....” (मत्तय 3:16-17 IRV)
पुढे आम्ही आपल्याला शकण्याची शफारस करतो:
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पुत्र आ णि पता यांचे भाषांतर
जेव्हा ते दे वाला संद भर्शित करतात तेव्हा संकल्पनिेचे प्र त नि धत्व करणारे बायबल भाषांतरांचे
डु अर 43 सम र्गनि करते

हा वषय समजण्यासाठी, वाचणे चां ले होईल:

बायबलसंबंधिी साक्ष
" पता" आ णि "पुत्र" ही नावे आहेत

हे पृष्ठि प्रश्नाचे उत्तर दे ते: दे वाला संद भर्शित करतानिा या संकल्पनिा महत्वाच्या
का आहेत?

वश्वसनिीय भाषांतर तयार करा

ी परमेश्वर स्वतःला प वत्र शिास्त्रात संबोधितो.

दे वाचा पुत्र आ ण दे व पता

दे वानिे येशूला आपला पुत्र म्हटले असे प वत्र शास्त्रात दशर्ग वले आहे:
त्याचा बा प्तस्मा झाल्यावर येशू त्वरीत पाण्यातूनि वर आला, व … असे म्हणत स्व ार्गतूनि एक वाणी ऐकू आली, “हा माझा प्रय पुत्र आहे. त्याच्या वषयी मी
फार संतुष्ट आहे.” (मत्तय ३:१६-१७ ULT)
प वत्र शास्त्र दशर्ग वते की येशूनिे दे वाला त्याचा पता असे म्हटले :
येशू … म्हणाला, “हे पत्या, स्व ार्गच्या व पृथ्वीच्या प्रभो, मी तुझे स्तवनि करतो … पत्यावाचन पुत्राला कोणीच ओळखित निाही,
आ ण पुत्रावाचन पत्याला कोणीच ओळखित निाही.” (मत्तय ११:२५a, २७ब युएलटी) (हे दे खिील पाहा: योहानि ६:२६-५७)
ख्रिस्ती लोकांनिा असे आढळले आहे की “ पता” आ ण “पुत्र” ही कल्पनिा त्र्येक्यत्वातील प्र म आ ण द्वितीय व्यक्तींच्या एकमेकांमधील सावर्गका लक
निातेसंबंधाचे मुख्यतः वणर्गनि करतात. बाप वत्र शास्त्र खिरंच त्यांचा व वध प्रकारे उल्ले खि करते, परंतु कोणतीही अन्य संज्ञा या व्यक्तींमधील सावर्गका लक प्रेम
आ ण जवळीक प्र त बर्शि बत करू शकत निाहीत कर्शिवा त्या दोघांमधील परस्परावलं बी संबंधही दशर्ग वत निाहीत.
येशूनिे परमेश्वराचे पुढील शब्दांत वणर्गनि केले :
पत्याच्या, व पुत्राच्या, आ णि प वत्र आत्म्याच्या नावात त्यांनिा बाप्तीस्मा द्या. (मत्तय २८:१९ब यु.एल.टी)
जसे ते सावर्गका लक आहेत, तसेच पता आ ण पुत्रामधील जव्हाळ्याचे, प्रेमळ निातेसंबंध सावर्गका लक आहे. पता पुत्रावर प्रती करतो. (योहानि ३:३५-३६;
५:१९-२० युएलटी पाहा)
मी पत्यावर प्रीती करतो,आ ण जसे पत्यानिे मला आज्ञा पले आहे, तसे मी करतो. (योहानि १४:३१ युएलटी)
पुत्र कोणि आहे हे पत्यावाचन कोणिालाच ठाऊक नाही, आ णि पता कोणि आहे हे पुत्रावाचन कोणिालाच ठाऊक नाही.
(लु क १०:२२ब युएलटी)
“ पता” आ ण “पुत्र” या शब्दांद्विारे हे दे खिील सू चत केले जाते की पता आ ण पुत्र यांचा सार समानि आहे; ते दोघेही सावर्गका लक दे व आहे.
येशु म्हणाला, “ पत्या, … पुत्राचा ौरव कर म्हणजे पुत्र तुझे ौरव करील … मी पृथ्वीवर तुझे ौरव केले … आता पत्या, …
गाची नमर्वीती होण्यापुवर्वी माझ्या गौरव तुझ्या वळ होता त्याद्विारे माझा ौरव कर.” (योहानि १७:१, ४अ, ५ युएलटी)
परंतु या शेवटल्या दवसांत, तो [दे व पता] आपल्याबरोबर पुत्राद्विारे बोलला आहे, ज्याला त्यानिे सवर्ग ोष्टींचा वारस म्हणूनि निेमले .
त्याच्याद्विारे त्यानिे हे वश्वही निमार्गण केले . तो दे वाच्या ौरवाचे तेज आ ण त्याच्या अ स्तत्वाचे अगदी अचक प्र त न धित्व आहे.
तो त्याच्या सामथ्यार्गच्या शब्दानिे प्रत्येक ोष्ट एक त्रत ठे वतो. (इब्रीलोकांस पत्र 1: 2-3 ए यूएलटी)
येशु त्याला म्हणाला, “ फ लप्पा, मी बराच काळ तुमच्याबरोबर आहे आ ण तरीही तू मला ओळखित निाही का? ज्याने मला पाहीले
आहे त्याने पत्याला पाहीले आहे. तु असे कसे काय म्हणू शकतोस, ‘आम्हाला पता दाखिवा’?” (योहानि १४:९ युएलटी)

मानवी नातेसंबंधि
मानवी पता आ णि पुत्र प रपणिर्जू नाहीत, परंतु प वत्रशिास्त्र पता आ णि पुत्रासाठी त्या संज्ञेंचा अद्यापही उपयोग करते,

े प रपुणिर्जू आहेत.

आजच्यासारखिे ,प वत्र शास्त्राच्या काळातील मानिवी पता-पुत्राचे निाते येशू आ ण त्याचा पता यांच्यातील निात्याइतके कधीच प्रेमळ कर्शिवा प रपूणर्ग निव्हते. परंतु
याचा अ र्ग असा निाही की भाषांतरकारानिे पता आ ण पुत्राच्या संकल्पनिेला टाळावे. शास्त्रवचनिे या संज्ञांचा उपयो दे व, प रपूणर्ग पता आ ण पुत्र तसेच पापी
मानिव पता आ ण पुत्र यांनिा संद भर्शित करण्यासाठी करतात. दे वाला पता आ ण पुत्र म्हणूनि संबोधतानिा, आपल्या भाषेत असे शब्द निवडा जे मानिवी “ पता”
आ ण “पुत्र” यांच्या संदभार्गत मोठ्या प्रमाणात वापरले जातात. अशाप्रकारे तुम्ही संवाद कराल की ज्याप्रमाणे मानिवी पता आ ण पुत्र यांचा मानिवी सार समानि
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असतो (ते दोघेही मानिव आहेत आ ण समानि मानिवी वै शष्टयांचे भा ीदार आहेत) त्याप्रमाणे दे व जो पता व दे व जो पुत्र यांचा दै वी सार समानि आहे (ते दोघेही
दे व आहेत)

भाषांतर रणिनीती
(१) तुमच्या भाषेमध्ये "पुत्र" आ ण " पता" या शब्दांचे भाषांतर करण्याच्या सवर्ग शक्यतांचा वचार करा. आपल्या भाषेतील कोणते शब्द दै वी "पुत्र" आ ण
" पत्याचे" सवर्वोत्कृष्ट प्र त नि धत्व करतात ते ठरवा.
(२) जर तुमच्या भाषेमध्ये "पुत्रा" साठी एकापेक्षा अ धक शब्द असेल तर "एकुलता एक पुत्र" याच्याशी ( कर्शिवा "प्र म पुत्र" आवश्यक असल्यास) जवळचा
अ र्ग असणाऱ्या शब्दाचा वापर करा.
(३) जर तुमच्या भाषेत " पत्या" साठी एकापेक्षा अ धक शब्द असतील तर "दत्तक पता" ऐवजी "जन्म पता" याच्याशी जवळचा अ र्ग असणाऱ्या शब्दाचा
वापर करा.
(" पता" व "पुत्र" भाषांतर करण्यास मदतीसाठी दे व जो पता व दे वाचा पुत्र unfoldingWord® भाषांतर शब्द पाहा )
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अ धिकृत भाषांतरे तयार करा
एक प्रा धिका रक बायबल भाषांतर बायबल आधा रत सामग्रीच्या अ ार्गसाठी सवार्गत जास्त
हे पृष्ठि प्रश्नाचे उत्तर दे ते: अ धकृत भाषांतर काय आहेत?
अ धकार म्हणूनि मूळ भाषेतील बायबलमधील ग्रंमजकूरांवर आधा रत आहे. जेव्हा
हा वषय समजण्यासाठी, वाचणे चां ले होईल:
बायबलचे दोनि कर्शिवा अ धक भाषांतर बायबलमधील उतारे नि जुमानिता असहमत होतात,
तेव्हा मूळ भाषा ज्या शब्दाचा अ र्ग ठर वण्याचा अं तम अ धकार असतो. काहीवेळा लोक
चां ल्या भाषांतराचे ुण
बायबल भाषांतरांचे खिूपच वद्विानि असतात जे त्यांचे वाचनि करण्यास अभेद्य असतात
भाषांतर मा र्गद शर्शिका
आ ण इतर लोक बायबलच्या एका भन्न भाषांतरानिुसार वश्वासू असतात अशा लोकांशी
भांडण करू शकतात. परंतु त्या बायबल भाषांतरांमध्ये सवार्गत जास्त अ धकार निाही कारण
ते केवळ मूळ लखिाणाचे भाषांतर आहेत. सवर्ग भाषांतर मूळ भाषांमधूनि अ धकृत आहेत.
म्हणूनिच बायबलचे भाषांतर कसे करायचे याचा निणर्गय घेतानिा आपण निेहमी मूळ बायबलची भाषा पहावी.
सवर्ग भाषांतर टांनिा सदस्य निसल्यामुळे बायबलची मूळ भाषा वाचता येत निसल्यामुळे, बायबलचे भाषांतर करतानिा बायबलच्या भाषांचा उल्ले खि करणे निेहमीच
शक्य निाही. त्याऐवजी, भाषांतर टाला भाषांतरावर अवलं बूनि रहावे ला ते जे ते वाचण्यास सक्षम आहेत, त्या बदल्यात, बायबलच्या भाषेवर आधा रत आहेत.
ेटवे भाषेतील बहुतेक भाषांतर बायबलच्या भाषांमधूनि भाषांत रत केले ेले, ज्यामध्ये IRVचा समावेश आहे, परंतु काही भाषांतरांचे भाषांतर आहेत. जेव्हा
भाषांतर मूळ कर्शिवा दोनि कर्शिवा तीनि पायऱ्यांमधूनि काढले जाते तेव्हा त्रुटी सुधारणे सोपे होते.
या समस्येस मदत करण्यासाठी, भाषांतर ट तीनि ोष्टी करू शकतो:
पुढे आम्ही आपल्याला शकण्याची शफारस करतो:
एखिाद्या प रच्छे दाचा अ र्ग शोधा.
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ऐ तहा सक भाषांतरे तयार करा
(http://ufw.io/trans_culture ये े "शास्त्र अनिुवाद - संस्कृती" पहा.)
ऐ तहा सक प रभाषा अनिुवाद अचूकपणे ऐ तहा सक कायर्गक्रिम आ ण तथ्य संप्रे षत
करते. मूळ सामग्रीचे मूळ प्राप्तकतर्ते म्हणूनि समानि संदभर्ग आ ण संस्कृती सामा यक
करणाऱ्या लोकांनिा संदेशाचा योग्य रत्या संप्रेषण करण्यासाठी अत्यावश्यक मा हती प्रदानि
करणे.

हे पृष्ठि प्रश्नाचे उत्तर दे ते: ऐ तहा सक भाषांतर काय आहेत?
हा वषय समजण्यासाठी, वाचणे चां ले होईल:
चां ल्या भाषांतराचे ुण
भाषांतर मा र्गद शर्शिका

ऐ तहा सक अचूकते बरोबर चां ले संवाद साधण्यासाठी तुम्हाला दोनि ोष्टी लक्षात ठे वणे
आवश्यक आहे:
1. बायबल हे एक ऐ तहा सक दस्तऐवज आहे. बायबलच्या इ तहासामध्ये इ तहासाच्या वे वे ळ्या कालखिंडात बायबलचे वणर्गनि केले आहे. म्हणूनि,
जेव्हा आपण बायबलचे भाषांतर करता तेव्हा आपल्याला हे कळते की हे घडामोड घडत आहेत आ ण काय घडले त्याचे काही तपशील बदलू निका.
2. बायबलची पुस्तके एका व शष्ट संस्कृतीतील लोकांसाठी इ तहासात व शष्ट वेळी ल हले ली होती. याचा अ र्ग असा होतो की बायबलमधील काही
ोष्टी मूळ श्रोत्यांनिा आ ण वाचकांकडू नि अ दी स्पष्ट दसत असणार निाहीत जे वे वे ळ्या वेळी आ ण वे वे ळ्या संस्कृतीमधील बायबल वाचतात.
याचे कारण असे की ले खिक व वाचक दोन्ही ले खिकांनिी ल हले ल्या अनिेक पद्धतींशी प र चत होते आ ण म्हणूनिच ले खिकांनिा त्यांनिा स्पष्ट करण्याची
आवश्यकता निव्हती. इतर वेळा आ ण संस्कृतींपासूनि आम्ही या ोष्टींशी प र चत निसतो आ ण म्हणूनि आपल्याला कोणीतरी त्यांनिा आम्हाला
समजावूनि सां ण्याची आवश्यकता आहे. या प्रकारच्या मा हतीला "अप्रत्यक्ष ( कर्शिवा नि हत) मा हती" म्हणतात. ( ृ हत ज्ञानि आ ण अप्रत्यक्ष मा हती
पहा)
भाषांतरकत्यार्थांच्या रूपानिे, आपण ऐ तहा सक तपशीलात अचूकपणे भाषांत रत करणे आवश्यक आहे, परंतु जेव्हा आम्हाला असे वाटते की आमच्या वाचकांनिा
याची आवश्यकता असेल तेव्हा ते याचे स्पष्टीकरण दे खिील प्रदानि करतील जेणेकरुनि ते भाषांतर काय आहे हे समजू शकतील.
पुढे आम्ही आपल्याला शकण्याची शफारस करतो:
एखिाद्या प रच्छे दाचा अ र्ग शोधा.
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समान भाषांतरे तयार करा
समान भाषांतर लक्ष्य भाषेमध्ये समानि भाषेत स्त्रोत भाषेचा कोणत्याही अ र्गपूणर्ग अ र्ग व्यक्त
करते. वशेषत: व शष्ट प्रकारच्या भावनिांनिा संवाद साधणाऱ्या आ ण समानि भावनिांनिा
संवाद साधणाऱ्या ल क्ष्यत भाषेतील रूप निवडणे अशा स्त्रोत मजकूरमधील रूप पहा.
यातील काही स्वरूपाचे अनिुसरण करा.

हे पृष्ठि प्रश्नाचे उत्तर दे ते: समानि भाषांतर काय आहे?
हा वषय समजण्यासाठी, वाचणे चां ले होईल:
चां ल्या भाषांतराचे ुण
भाषांतर मा र्गद शर्शिका

• म्हणी

प रभाषा - म्हणी शब्दांचा एक ट आहे ज्याचा अ र्ग असा असतो की प्रत्येक शब्दाच्या
अ ार्गपासूनि काय समजेल त्यापेक्षा वे ळे आहे. म्हणी, निी तसुत्रे आ ण अलं कार याचे आकलनि निधार्ग रत करा आ ण आपल्या भाषेत समानि अ र्ग असले ल्या
अ भव्य क्तंसह त्यांचे भाषांतर करा.
वणिर्जून - साधारणपणे रुढींचा शब्दशः दुसऱ्या भाषेत भाषांतर करणे शक्य निाही. म्हणीच्या शब्दाचा अ र्ग एका अ ार्गनिे व्यक्त करणे आवश्यक आहे जे इतर
भाषेतील निैस र्शिक आहे.
प्रे षतांची कृत्ये 18: 6: याचे समानि अ र्ग आ ण तीनि भाषांतर ये े आहेत:
• "तुमचे रक्त तुमच्याच मा ी असो! मी निदर्वोष आहे. "(आरएसव्ही)
• “जर तुमचे तारण झाले निाही, तर तो तुमचा दोष असेल! मी जबाबदार निाही." (जीएनिबी)
• "जर दे वानिे तुम्हाला शक्षा केली, तर ते तुमच्यामुळे आहे, माझ्यामुळे निाही!" (टीएफटी)
हे स ळे अपराधी आरोप आहेत. काहीजण "रक्त" कर्शिवा "हरवले " या शब्दासह मुभा वापरत आहेत, तर तृतीय शब्द " शक्षा" शब्द वापरूनि अ धक प्रत्यक्ष
आहे. आपल्या भाषांतराच्या समानितेसाठी, एखिाद्या भावनिात्मक स्वरूपातील एखिादा आरोप दे खिील व्यक्त करणे आवश्यक आहे आ ण जोपयर्थांत लबाडीचा
प्रकार आ ण मुस्लीम भाषा आ ण संस्कृतीसाठी योग्य आहे, तोपयर्थांत मुळात शब्द वापरू शकतो.

अलं कार
व्याख्या - अलं कार एक वशेष मा र्ग आहे जे लक्ष वेधूनि घेण्यासाठी कर्शिवा जे म्हटले आहे त्याबद्दल भावनिा व्यक्त करण्यासाठी काहीतरी म्हणत आहे.
वणिर्जून - संपूणर्ग अलं काराचा अ र्ग वैय क्तक शब्दांच्या सामान्य अ ार्गपेक्षा भन्न आहे.
ये े काही उदाहरणे आहेत:
• मला वखिुरण्यात आले ! वक्त्यानिे शब्दशः वखिुरले ला निव्हता, पण त्याला फार वाईट वाटले .
• मी जे काही बोलतोय म्हणूनि त्यानिे त्याचे कानि बंद केले . याचा अ र्ग, "मी जे काही बोललो होतो ते ऐकायला निकार दला."
• वारा झाडांमध्ये कण्हला . याचाच अ र्ग असा की वृक्षांमधूनि वारे वाहणारा आवाज एखिाद्या व्यक्तीच्या आवाजासारखिा दसत होता.
• संपूणर्ग ज सभेला आले . ज ातील प्रत्येकजण सभेला उप स्थत निव्हता. बहुधा संमेलनिात बरेच लोक होते.
प्रत्येक भाषा व वध अलं कार वापरते. आपण हे करू शकता हे सु नि श्चित करा:
• ओळखिा क अलं कार वापरले जात आहे
• अलं काराचा उद्दे श ओळखिा
• अलं काराचा खिरा अ र्ग ओळखिा
संपूणर्ग अलं काराचा वास्त वक अथर्जू आहे जो आपल्या भाषेत भाषांत रत केले पा हजे, वैय क्तक शब्दांचा अ र्ग निाही जेव्हा आपण वास्त वक अ र्ग समजावूनि
घेता, तेव्हा आपण त्याच भाषेत अ भव्यक्ती निवडू शकता जे समानि अ र्ग आ ण भावनिांनिा संप्रेषण करते.
(अ धक मा हतीसाठी, अलं कार पहा.)

अलं का रक प्रश्न
प रभाषा - अलं का रक प्रश्न आणखिी एक मा र्ग आहेत ज्याचे वाचक वाचकाचे लक्ष वेधूनि घेतात.
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वणिर्जून - अलं का रक प्रश्न हे एक प्रकारचे प्रश्न आहेत जे उत्तरांची अपेक्षा करत निाही कर्शिवा मा हती मा त निाही. ते सहसा काही प्रकारचे भावनिा व्यक्त करतात
आ ण आश्चियर्ग व्यक्त करण्यासाठी, आश्चियर्ग व्यक्त करण्यासाठी कर्शिवा इतर कशाचा तरी छळ, इशारा म्हणूनि उद्दीष्ट करू शकतात.
उदाहरणा र्ग, मत्तय 3:7 पहा “अहो, सापाच्या पल्लांनिो, दे वाचा जो रा ओढवणार आहे त्याच्यापासूनि दूर पळण्याचे तुम्हांला कोणी सुच वले ?"
ये े कोणतेही उत्तर अपे क्षत निाही. वक्ता मा हतीसाठी वचारत निाही; तो त्याच्या श्रोत्यांनिा दटावत आहे. दे वाच्या क्रिोधाच्या या लोकांनिा सावध करणे चां ले
निाही कारण ते पळू नि जाण्याचा एकमेव मा र्ग निाकारतात: त्यांच्या पापांबद्दल पश्चिात्ताप करणे.
आपण एखिादे निवेदनि करतानिा हे वक्तृत्वकले चे प्रश्न पुन्हा सां ण्याची आवश्यकता असू शकते, जर आपल्या भाषेनिे या पद्धतीनिे वक्तृत्वकले चा प्रश्न वापरला
निाही. परंतु लक्षात ठे वा, मूळ हे वक्तृत्वपूणर्ग प्रश्न असल्याप्रमाणे समानि हेतू आ ण अ र्ग कायम ठे वूनि त्याच भावनिा व्यक्त करा. जर आपल्या भाषेनिे भाषण एक
भन्न प्रकारची आकृ तबंधी शब्दाच्या शब्दाचा अ र्ग, अ र्ग आ ण भावनिा संप्रेषण केले असेल तर त्या अलं काराचा वापर करा.
(अलं का रक प्रश्न पहा)

उद्गार
प रभाषा - भावनिा व्यक्त करण्यासाठी भाषा वापरण्याचे उद्गार काढतात. काहीवेळा उद्गारवाचक शब्द कर्शिवा शब्दांचा भावभावनिांच्या अभ्यासा शवाय इतर अ र्ग
निसतो, जसे की इंग्रजीमध्ये "अरेरे" कर्शिवा "वाह" शब्द.
उदाहरणा र्ग, 1 शमुवेल 4:8: निानिा तऱ्हेच्या पीडांनिी हैराण केले ! या श क्तमानि परमेश्वरापासूनि आता आपल्याला कोण वाचवील? (IRV)
ये े "पीडांनिी" म्हणूनि भाषांत रत केले ला हब्रू शब्द काही वाईट ोष्टींबद्दल तीव्र भावनिा व्यक्त करतो. शक्य असल्यास, आपल्या भाषेत उद्गार शोधण्याचा प्रयत्नि
करा जो त्याच भावनिा व्यक्त करतो.

क वता
प रभाषा - काव्याचे काही कारण म्हणजे एखिाद्या ोष्टीबद्दल भावनिा व्यक्त करणे.
वणिर्जून - क वता ही वे वे ळ्या भाषांमधूनि वे वे ळ्या प्रकारे वे ळ्या असू शकतात. या प्रकारे आतापयर्थांत चचर्तेत असले ल्या सवर्ग ोष्टींचा समावेश होऊ शकतो,
जसे की अलं कार आ ण उद्गार. क वता साधारण व्याकरणापेक्षा व्याकरण वे ळ्या पद्धतीनिे वापरली जाऊ शकते कर्शिवा भावनिात्मकतेला अ भव्यक्त
करण्यासाठी शब्दशोध कर्शिवा समानि ध्वनिी कर्शिवा व शष्ट लय असले ले शब्द वापरू शकते.
पहा, उदाहरणा र्ग, स्तोत्र 36:5:
परमेश्वरा, तुझे खिरे प्रेम आकाशापेक्षाही उत्तुं आहे;
तुझी इमानिदारी ढ ांपेक्षा उं च आहे. (IRV)
क वतेची ही वचनिे दोनि ओळींमध्ये एकसारखिीच कल्पनिा पुनिरावृत्ती करते, जी हब्रू काव्यात्मक शैली आहे. तसेच, इब्री मूळ भाषेत कोणतेही क्रियापद निाहीत, जे
सामान्य भाषणापेक्षा व्याकरणाचा भन्न वापर वापरतील. आपल्या भाषेतील क वता वे ळ्या ोष्टी असू शकतात ज्या क वतेच्या रूपात दशर्ग वतात. जेव्हा
आपण क वतांचे भाषांतर करता तेव्हा आपल्या भाषेचा उपयो वाचकांनिा कळू द्या की हे क वता आहे, आ ण त्या कल्पनिेनिे संवाद साधण्याचा प्रयत्नि करत
असले ल्या भावनिांबद्दल बोलणे.
लक्षात ठे वा: मूळ मजकूराची भावनिा आ ण दृ ष्टकोनि संप्रे षत करा. आपल्या भाषेत अशाच प्रकारे संवाद साधत असले ल्या रूपामध्ये त्यांचे भाषांतर करा.
याचा अ र्ग चां ला कसा होऊ शकतो याचा अंदाज ल क्ष्यत भाषेत घ्या अचकता, स्पष्टता, साम्य, आ ण स्वाभा वकपणिे व्यक्त केले
पुढे आम्ही आपल्याला शकण्याची शफारस करतो:
एखिाद्या प रच्छे दाचा अ र्ग शोधा.
अलं कार
वक्तृत्व वषयक प्रश्न
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सहयोगी भाषांतरे तयार करा
बायबलची भाषांतरे सहयोगी आहेत ज्या एकाच भाषेच्या भा षकांच्या समूहाद्विारे
भाषांत रत आहेत. आपले भाषांतर उच्च ुणवत्तेचे आहे याची खिात्री करण्यासाठी,
भाषांत रत सामग्रीचे भाषांतर, तपासणी आ ण वतरीत करण्यासाठी आपली भाषा
बोलणाऱ्या इतर वश्वासावर एक त्रतपणे कायर्ग करा.
भाषांतराची ुणवत्ता सुधारण्यात इतरांनिा मदत करण्याच्या काही मा र्ग ये े आहेत.

हे पृष्ठि प्रश्नाचे उत्तर दे ते: सहयो ी भाषांतरे काय आहेत?
हा वषय समजण्यासाठी, वाचणे चां ले होईल:
चां ल्या भाषांतराचे ुण
भाषांतर मा र्गद शर्शिका

• कोणाचेही भाषांतर मोठ्यानिे वाचा वाक्य व्यव स्थत जोडल्यास त्याला लक्षात घ्या.
त्या व्यक्तीस शब्द कर्शिवा वाक्ये बोलू द्या ज्या योग्य निसतात कर्शिवा अस्पष्ट निाहीत. बदल करा जेणेकरूनि असे दसते की आपल्या समुदायातील
कोणीतरी बोलत असेल.
• आपले शब्दले खिनि तपासण्यासाठी आपले भाषांतर वाचण्यासाठी एखिाद्यास वचारा. आवश्यक निसतानिा आपण वे ळ्या शब्दात शब्दले खिनि केले
असेल. काही शब्द वे ळ्या प र स्थतीत बदलतात, पण काही शब्द प्रत्येक प र स्थतीत समानि राहू शकतात. हे बदल लक्षात घ्या, जेणेकरुनि आपण
आपल्या भाषेच्या शब्दले खिनिावर केले ले निणर्गय इतरांनिा कळतील.
• आपण आपल्या भाषेच्या समुदायातील व वध बोलीभाषांद्विारे सहजपणे ओळखिले जाऊ शकते हे स्वत: ला वचारा. इतरांनिा सां ा की ते आपल्या
संभाषणात स्पष्ट निसले ली एखिादी ोष्ट कशी बोलतील.
आपण मोठ्या प्रेक्षकांनिा वत रत करण्यापूवर्वी भाषांतरामध्ये बदल करा.
लक्षात ठे वा, जर शक्य असेल तर, इतर भाषांतील लोकांनिा एक त्रतपणे काम करा जे आपल्या भाषेचे भाषांतर, भाषांत रत आ ण वतरीत करण्यासाठी
भाषांत रत करते, हे सु नि श्चित करणे की ते उच्चतम ुणवत्ता आहे आ ण शक्य ततक्या अनिेक लोक वाचू आ ण समजू शकतात.
(आपण http://ufw.io/guidelines_collab ये े व्ह डओ पाहू शकता.)
पुढे आम्ही आपल्याला शकण्याची शफारस करतो:
एखिाद्या प रच्छे दाचा अ र्ग शोधा.
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चाल भाषांतर तयार करा
बायबल भाषांतर चाल असले पा हजेत. ते संदेशाचा अ र्ग समजतात का हे पाहण्यासाठी
इतरांसह भाषांतर सामाईक करा. आपले भाषांतर त्यांच्या इनिपुटसह सुधा रत करा. समज
आ ण अचूकता वाढ वण्यासाठी भाषांतराचे संशोधनि निेहमीच चां ली कल्पनिा असते. जेव्हा
एखिाद्याला भाषांतर चां ले बनिवण्याची चां ली कल्पनिा आहे, तेव्हा आपण त्या बदलास
अंतभूर्गत करण्यासाठी भाषांतर संपा दत केले पा हजे. जेव्हा आपण भाषांतर स्टु डओ कर्शिवा
इतर इले क्ट्रॉ निक मजकूर संपादकांचा वापर करता, तेव्हा आपण या प्र क्रियेच्या पुनिरावृत्ती
आ ण सुधारणेस चालू ठे वू शकता.

हे पृष्ठि प्रश्नाचे उत्तर दे ते: सध्या सुरू असले ले भाषांतरे काय आहेत?
हा वषय समजण्यासाठी, वाचणे चां ले होईल:
चां ल्या भाषांतराचे ुण
भाषांतर मा र्गद शर्शिका

• पुनिरावृत्ती आवश्यक असले ल्या मजकूरास भाषांतर वाचू शकता आ ण त्यास निदर्ते शत करू शकता.
• काय लोकं भाषांतर वाचतात कर्शिवा भाषांतराचे ध्व नि फती ऐकतात?. हे आपल्याला समजण्यास मदत करेल की भाषांतर हा आपल्या समाजात
असाच प्रभाव पडतो की हे मूळ श्रोत्यांपैकी एक होते (उदा: श ल, उत्साहवधर्गक कर्शिवा मा र्गदशर्गनि दे णे)
• त्या भाषांतरामध्ये दुरुस्त्या करणे सुरू ठे वा ज्यामुळे ते अ धक अचूक, अ धक स्पष्ट आ ण अ धक निैस र्शिक होईल. हे उद्दीष्ट निेहमीच स्त्रोत
मजकूरासारखिेच अ र्ग व्यक्त करणे आहे.
लक्षात ठे वा, लोकांनिा भाषांतराचे पुनिरावलोकनि करण्याची आ ण आपल्याला ते अ धक चां ले बनि वण्याबद्दलचे वचार दे ण्यास प्रोत्सा हत करा. या
वचाराबद्दल इतर लोकांशी बोला. जेव्हा बऱ्याच लोकांनिा सहमत आहे की या चां ल्या कल्पनिा आहेत, तेव्हा या भाषांतरामध्ये बदल करा. अशा प्रकारे, भाषांतर
अ धक चां ले आ ण चां ले होईल.
(आपण http://ufw.io/guidelines_ongoing ये े व्ह डओ पाहू शकता.)
पुढे आम्ही आपल्याला शकण्याची शफारस करतो:
एखिाद्या प रच्छे दाचा अ र्ग शोधा.
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भाषांतर प्र क्रिया
भाषांतर कसे करावे

हे पृष्ठि प्रश्नाचे उत्तर दे ते: भाषांतर करण्यासाठी दोनि ोष्टी काय आहेत?
हा वषय समजण्यासाठी, वाचणे चां ले होईल:

भाषांतरासाठी दोनि ोष्टी आहेत:

हस्त ल खित भाषांतराचा प रचय

1. स्त्रोत भाषा मजकूरात अ र्ग शोधा (पहा: मजकूरचा अ र्ग शोधा)
2. ल क्ष्यत भाषेच्या भाषेत अ र्ग पुन्हा सां ा (पहा: अ र्ग पुन्हा सां ा)

चां ल्या भाषांतराचे ुण

भाषांतरासाठी सूचनिा काही वेळा या दोनि ोष्टी लहानि पायऱ्यांमध्ये वभा जत करते.
भाषांतर प्र क्रियेत हे दोनि कसे उपयुक्त आहेत हे खिाली ग्रा फक दशर्ग वते.

पुढे आम्ही आपल्याला शकण्याची शफारस करतो:
एखिाद्या प रच्छे दाचा अ र्ग शोधा.
अ र्ग पुन्हा सां णे
जाणूनि घेण्याच्या अटी
स्वरूप आ ण अ र्ग
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एखाद्या प रच्छिे दाचा अथर्जू शिोधिा.

अथर्जू कसा शिोधिावा

हे पृष्ठि प्रश्नाचे उत्तर दे ते: मी मजकुराचा अ र्ग कसा शोधू?

आपल्याला ज्या मजकुरामध्ये काय म्हणण्याचा प्रयत्नि करायचा आहे हे समजूनि
घेण्याकरता, आपण पाठाच्या अ ार्गचा शोध घेण्याक रता, आम्हाला मदत करण्यासाठी
अनिेक वे वे ळ्या ोष्टी आहेत. ये े काही सूचनिा आहेत:

हा वषय समजण्यासाठी, वाचणे चां ले होईल:
भाषांतर प्र क्रिया

1. आपण भाषांत रत करण्यापूवर्वी तो संपूणर्ग प रच्छे द माध्यमातूनि वाचा. आपण भाषांतर सुरू करण्यापूवर्वी तो संपूणर्ग प रच्छे दाचा मुख्य बर्शिदू समजूनि घ्या.
जर तो एक क ानिक प रच्छे द आहे, जसे की येशूच्या चमत्कारांपैकी एक क ा, मूळ प र स्थती च त्रत करा. कल्पनिा करा की तुम्ही त े होता.
कल्पनिा करा लोकांनिा कसे वाटले .
2. बायबलचे भाषांतर करतानिा आपल्या मूळ मजकुरासह कमानि दोनि आवृत्त्या बायबलचा वापर करतात. दोनि आवृत्त्यांशी तुलनिा करणे आपल्याला
अ ार्गबद्दल वचार करण्यास मदत करेल, जेणेकरुनि आपण फक्त एकाच वणार्गच्या शब्दांचे शब्दशः पालनि करू निका. दोनि आवृत्त्या असाव्यात:
• एक आवृत्ती जी मूळ भाषेच्या स्वरूपाची अनिुसरूनि अनिलॉक लटरल बाइबल (IRV) सारखिीच लक्षणीय आहे.
• एक अ र्ग-आधा रत आवृत्ती, जसे * अनिलॉक डायनिे मक बायबल * (IEV)
पुढे आम्ही आपल्याला शकण्याची शफारस करतो:
जाणूनि घेण्याच्या अटी
अ र्ग पुन्हा सां णे
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अथर्जू पुन्हा सांगणिे

अथर्जू पुन्हा कसे कळवावे

हे पृष्ठि प्रश्नाचे उत्तर दे ते: मी पुन्हा अ र्ग कसा सां ू?

खिालील क्रिमबद्ध पायऱ्यांची सूची आहे. या पायऱ्यांचा हेतू भाषांतरकत्यार्थांनिा भाषांतर
करण्यास मदत करणे हे निैस र्शिक, समजण्याजो ा आ ण अचूक आहे. सवार्गत सामान्य
भाषांतरकत्यार्थांची एक चूक म्हणजे सुसं त मजकूर तयार करण्यासाठी लक्ष्य भाषेतील
निैस र्शिक स्वरूप वापरण्यात अपयशी ठरत आहे. खिालील पायऱ्यांचा अनिुसरण करूनि,
भाषांतरकतार्ग अ धक निैस र्शिक आ ण अ धक समजण्याजोग्या भाषांतराचे उत्पादनि करेल.

हा वषय समजण्यासाठी, वाचणे चां ले होईल:
भाषांतर प्र क्रिया
एखिाद्या प रच्छे दाचा अ र्ग शोधा.

1. स्रोत भाषेतील संपूणर्ग निवडले ले प रच्छे द वाचा. प रच्छे द एक प रच्छे द असू शकतो कर्शिवा क ेत घडले ली एक ोष्ट, कर्शिवा अ दी संपूणर्ग वभा
(काही बायबलमध्ये, प्रत्येक म ळ्यापासूनि पुढील म ळ्यापयर्थांत) असू शकते. एक कठीण मजकूरात, प रच्छे दात केवळ एक कर्शिवा दोनि अध्याय असू
शकते.
2. स्त्रोत भाषेतील स्त्रोत मजकूराकडे नि पाहता, ते ल क्ष्यत भाषेत शा ब्दकपणे सां ा. जरी आपण काही भा वसरू शकत असलो तरीही आपण शेवटी
काय लक्षात ठे वतो ते पुढे सुरू ठे वते.
3. पुन्हा, स्त्रोत भाषा मजकूर पहा. आता ल क्ष्यत भाषामध्ये सवर्गकाही पुन्हा सां ा.
4. स्त्रोत भाषा मजकूरावर पुन्हा आहात, केवळ आपण वसरले ल्या अवयवांवर लक्ष कें द्रित करा आ ण त्यानिंतर हे सवर्ग स्मृतीद्विारे ल क्ष्यत भाषेमध्ये पुन्हा
सां ा.
5. संपूणर्ग प रच्छे द लक्षात घेण्याआधी, ते स्मृतीनिुसार पुन्हा सां तले म्हणूनिच लहा.
6. एकदा ल हल्यानिंतर, आपण काही तपशील दुलर्ग क्ष केले आहे हे पाहण्यासाठी स्रोत भाषेवर पहा. सवार्गत निैस र्शिक ठकाणी अशा कोणत्याही तपशील
घाला.
7. आपण स्त्रोत मजकूरात काहीतरी समजत निसल्यास, '[समजले निाही]' या भाषांतरात लहा आ ण उवर्ग रत इतर प रच्छे दात लहा.
8. आता, आपण काय ल हले ते वाचा. मूल्यांकनि करा क ते तुम्हाला समजते कर्शिवा निाही. सुधा रत करावे त्या भा ांचे निराकरण करा.
9. पुढील वभा ात जा. ते स्त्रोत भाषेत वाचा. काटे कोरपणे पायऱ्या 2 ते 8 अनिुसरण करा.
• पत: परवानि ीद्विारे वापरले ले, © 2013, एसआयएल इंटरनिॅशनिल, शेअ रर्शि अर निेटीव कल्चर, पृ. 59.*
पुढे आम्ही आपल्याला शकण्याची शफारस करतो:
स्वरूप आ ण अ र्ग
जाणूनि घेण्याच्या अटी
शा ब्दक भाषांतर
अ र्ग-आधा रत भाषांतर
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स्वरूप आ णि अथर्जू
वणिर्जून रूप आ णि अथर्जू

हे पृष्ठि प्रश्नाचे उत्तर दे ते: स्वरूप आ ण अ र्ग म्हणजे काय?

मजकुराचे भाषांतर करण्यासाठी वापरले जाणारे दोनि प्रमुखि शब्द "रूप" आ ण "अ र्ग"
आहेत. या संज्ञा बायबलच्या भाषांतरात व शष्ट प्रकारे वापरल्या जातात. त्यांच्याकडे पुढील
व्याख्या आहेत:

हा वषय समजण्यासाठी, वाचणे चां ले होईल:
भाषांतर प्र क्रिया
एखिाद्या प रच्छे दाचा अ र्ग शोधा.
अ र्ग पुन्हा सां णे

• रूप - भाषेची संरचनिा पृष्ठिावर कर्शिवा जसे बोलली आहे त्याप्रमाणे "रूप" म्हणजे
भाषेची व्यवस्था आहे त्या पद्धतीनिे- त्यात शब्द, शब्द क्रिम, व्याकरण, म्हणी व
इतर रचनिांचा समावेश आहे.
• अथर्जू - अंतमुर्गखि कल्पनिा कर्शिवा संकल्पनिा वाचक कर्शिवा श्रोता संवाद साधण्याचा प्रयत्नि करत आहे. एक वक्ता कर्शिवा ले खिक वे वे ळ्या प्रकारच्या
भाषेचा वापर करूनि समानि अ र्ग कळवू शकतात आ ण भन्न लोक त्याच भाषेच्या स्वरूपातील ऐकण्याच्या कर्शिवा वाचण्यापासूनि भन्न अ र्ग समजू
शकतात. अशाप्रकारे आपण पाहू शकता की रूप आ ण अ र्ग एकच निाही.

उदाहरणि
सामान्य जीवनिाचा एक उदाहरण पाहू या. समजा मत्रानिे तुम्हाला खिालील टीप पाठवली:
• "मला खिूप कष्टमय आठवडा आहे. माझी आई आजारी होती आ ण मी माझा सवर्ग पैसा खिचर्ग करूनि डॉक्टरांकडे घेऊनि तला औषध खिरेदी केले
माझ्याजवळ काही शल्लक निाही. माझे मालक मला पुढील आठवड्याच्या अखिेरीपयर्थांत पैसे दे णार निाहीत मला आठवत निाही की मी आठवड्याभरात
कसा काय करणार आहे. मला अन्न वकत घेण्यासाठीही पैसेही निाहीत. "

अथर्जू
मत्रानिे ही टीप पाठ वली असे तुम्हाला का वाटते? फक्त त्याच्या आठवड्यात आपल्याला सां ण्यासाठी? कदा चत निाही. त्याचा खिरे उद्दे श आपल्याला
सां ण्याची अ धक शक्यता आहे:
• "मला तुम्हास पैसे दे ण्याची इच्छा आहे."
हा प्रा मक अथर्जू लक्षात ठे वा की प्रेषक आपल्याशी संप्रेषण करु इ च्छत होते. हे एक अहवाल निाही, परंतु एक वनिंती आहे. त ा प, काही संस्कृतींमध्ये पैसे
मा णी करणे खिूप कठीण होईल - अ दी एक मत्र म्हणूनि त्यांनिी वनिंती पूणर्ग करण्यासाठी स्वरूप समायो जत केले आ ण त्याची आवश्यकता समजूनि घेण्यास
मदत केली. त्यांनिी सांस्कृ तकदृष्ट्या स्वीकायर्ग पद्धतीनिे ल हले की त्यांनिी पैशांची रज भा वली परंतु तुम्हाला उत्तर दे ण्यास भा पाडले निाही. त्यांनिी पैसे
(त्याची आजारी आई) का निाही हे स्पष्ट केले , की त्याच्या रजा तात्पुरत्या होत्या (त्याला पैसे दले ेले निाही), आ ण त्याची स्थती असाध्य होती (निाही अन्न).
इतर संस्कृतींमध्ये, वनिंतीचा आणखिी एक प्रत्यक्ष प्रकार म्हणजे या अ ार्गचा संवाद साधणे अ धक योग्य आहे.

रूप
या उदाहरणात, रूप हे टपचे संपूणर्ग मजकूर आहे. "मला तुम्हाला पैसे दे ण्यास आवडेल!"
आम्ही या अटी सारख्याच प्रकारे वापरतो. रूप आम्ही भाषांतर करीत असले ल्या अध्याय संपूणर्ग मजकूर पहा होईल. अथर्जू मजकूर संवाद साधण्याचा प्रयत्नि
करीत असले ला कल्पनिा कर्शिवा कल्पनिांचा संदभर्ग दे ईल. व शष्ट अ र्ग संप्रेषण करण्यासाठी सवर्वोत्तम रूप भन्न भाषा आ ण संस्कृतींमध्ये भन्न असेल.
पुढे आम्ही आपल्याला शकण्याची शफारस करतो:
शा ब्दक भाषांतर
अ र्ग-आधा रत भाषांतर
अ ार्गचे स्तर
स्वरूपाचे महत्त्व
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स्वरूपाचे महत्त्व

रूप महत्वाचे का आहे?

हे पृष्ठि प्रश्नाचे उत्तर दे ते: स्वरूपाचे महत्व काय आहे?

मजकुराचा अ र्ग सवार्गत महत्वाचा घटक आहे. त ा प, मजकूर स्वरूपात दे खिील फार
महत्वाचे आहे. तो अ ार्गसाठी फक्त "पेटी" पेक्षा अ धक आहे. हे अ र्ग समजले आ ण प्राप्त
झाले त्याप्रकारे प्रभा वत करते. तर रूपाचा अ र्ग हाच असतो.

हा वषय समजण्यासाठी, वाचणे चां ले होईल:
स्वरूप आ ण अ र्ग
भाषांतर प्र क्रिया
एखिाद्या प रच्छे दाचा अ र्ग शोधा.

उदाहरणा र्ग, स्तोत्र 9: 1-2 मधील दोनि भाषांतराच्या रूपातील फरक पहा:

अ र्ग पुन्हा सां णे

निवीनि जीवनि आवृत्ती पासूनि:
मी अ दी मनिापासूनि परमेश्वराची स्तुती करतो. परमेश्वरा, तू ज्या अद्भुत ोष्टी केल्या आहेस त्याबद्दल मी सां ेनि. मी तुझ्या ठायी हषर्ग
व उल्लास पावेनि. सवर्गश क्तमानि दे वा, मी तुझ्या निावाचे स्तवनि ाईनि.
निवीनि सुधा रत मानिक आवृत्तीवरूनि
मी संपूणर्ग मनिापासूनि परमेश्वराची स्तुती करतो;
मी तुझ्या अद्भुत ोष्टींबद्दल सां ेनि.
मी तुझ्यामध्ये हषर्ग व उल्लास पावेनि.
सवर्गश क्तमानि दे वा, मी तुझ्या निावाचे स्तवनि ाईनि.
प हली आवृत्ती मजकूर स्वरूपात ठे वते जी ती क ांबद्दल सां ण्याक रता वापरली जातात त्यापेक्षा भन्न निाही. स्तोत्र प्रत्येक ओळ एक स्वतंत्र वाक्य म्हणूनि
म्हटले आहे.
दुस-या आवृत्तीमध्ये, मजकूराची व्यवस्था केली जाते कारण क वतांचे रेखिाटनि ल क्ष्यत संस्कृतीच्या स्थापीत केले जाते, प्रत्येक कडव्यांच्या पृष्ठिावर वे ळ्या
ओळीवर. तसेच, प हल्या दोनि ओळी एकमेकांबरोबर अधर्ग वराम सह जोडल्या जातात आ ण दुसरी रेषा प रच्छे दाची सुरुवात करते. या ोष्टी दोनि ओळी
एकमेकांशी नि डीत असल्याचे दशर्गवतात- ते समानि ोष्टी सां तो. तसऱ्या आ ण चौथ्या ओळींमध्ये समानि व्यवस्था आहे.
दुस-या आवृत्तीचे वाचक त्यांनिा समजेल की या स्तोत्रानिे क वता कर्शिवा ाणी आहे कारण त्याच्या स्वरूपात आहे, तर प हल्या आवृत्तीचे वाचक आपल्याला हे
समज प्राप्त करणार निाही, कारण मजकूर स्वरूपात ते कळत निव्हते. प्र म आवृत्तीचे वाचक ोंधळले ले असू शकते कारण स्तोत्र ाणे असल्याचे दसत आहे,
परंतु ते एक म्हणूनि सादर केले जात निाही. शब्द आनिंददायक भावनिा व्यक्त आहेत. भाषांतरकतार्ग म्हणूनि, आपण आपल्या भाषेत एक आनिंददायी ाणे व्यक्त
करण्यासाठी रूपाचा वापर करावा.
निवीनि आंतरराष्ट्रीय आवृत्तीमध्ये 2 शमुवेल 18:33b या रूपात पाहा:
"माझ्या पुत्रा अबशालोमा! "माझ्या पुत्रा, माझ्या पुत्रा अबशालोमा! तुझ्याबद्दल मी मेलो असतो तर बरे होते-अरेरे! अबशालोमा!
माझ्या पुत्रा, माझ्या पुत्रा!"
कोणीतरी असे म्हणू शकते की या वाचनिातील अ र्ग असा आहे की, "माझ्या मुलाच्या जा ी अबशालोमाऐवजी मी मरण पावला असे मला वाटते." हे शब्दांमध्ये
असले ल्या शब्दाचा सारांश काढते. पण रूप फक्त त्या सामग्रीपेक्षा बरेच काही संपकर्ग करते. "माझ्या पुत्रा" असे अनिेक वेळा पुनिरावृत्ती, "अबशालोम" या
शब्दाची पुनिरावृत्ती, "अरेरे," या अ भव्यक्तीचे "जर केवळ..." हे सवर्ग एका पत्याच्या वयाच्या तीव्र दुःखिाची तीव्र भावनिा व्यक्त करतात ज्यानिे एक मुल ा
मावला आहे. भाषांतरकत्यार्थांच्या रूपात, आपल्याला शब्दांचा अ र्गच निव्हे तर रूपेचा अ र्ग दे खिील भाषांत रत करणे आवश्यक आहे. 2 शमुवेल 18:33b साठी,
आपण मूळ भाषेत समा वष्ट असले ल्या भावनिांबद्दल व्यक्त करणारी रुपे वापरणे महत्त्वाचे आहे.
म्हणूनि आपल्याला बायबलमधील लखिाणाचे स्वरूप शोधूनि काढावे ला ेल आ ण स्वत: ला वचारावे ला ेल की ते त्या स्वरूपाचे आहे आ ण दुसरे काही निाही.
कशा प्रकारचा दृष्टीकोनि तो व्यक्त करतो? रूपाचे अ र्ग समजूनि घेण्यास आम्हाला मदत करणारे इतर प्रश्न पुढीलप्रमाणे आहेत:
• कोणी ल हले ?
• कोणी प्राप्त केले ?
• कोणत्या प र स्थतीत ते ल हले ?
• कोणते शब्द आ ण वाक्य निवडण्यात आले आ ण का?
• शब्द फार भाव निक शब्द आहेत, कर्शिवा शब्दांच्या क्रिमवारीबद्दल काही वशेष आहे का?
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जेव्हा आपण रूपाचे अ र्ग समजू ला तो, तेव्हा आपण लक्ष्यीकरण भाषा आ ण संस्कृतीत समानि अ र्ग असले ल्या रुपाची निवड करू शकतो.

संस्कृती अथार्जूला प्रभा वत करते
रूपांचा अ र्ग संस्कृतीनिे केला जातो. वे वे ळ्या संस्कृतींमध्ये समानि स्वरूपाचे वे वे ळे अ र्ग असू शकतात. भाषांतरात, ज्या अ ार्गचा अ र्ग समा वष्ट आहे तो
अ र्ग समानिच राहील. याचा अ र्ग मजकूर स्वरूपात संस्कृती तंतोतंत बदलणे आवश्यक आहे. या स्वरूपात मजकूराची भाषा, त्याची व्यवस्था, कोणत्याही
पुनिरावृत्ती कर्शिवा "ओ." असे आवाहनि करणाऱ्या कोणत्याही अ भव्यक्तीचा समावेश आहे. आपण या सवर्ग ोष्टींचे परीक्षण केले पा हजे, त्यांचा अ र्ग काय आहे
हे ठरवणे आवश्यक आहे आ ण निंतर कोणता निणर्गय ल क्ष्यत भाषा आ ण संस्कृतीसाठी सवर्वोत्तम मा ार्गनिे दशर्गवेल हे ठरवणे आवश्यक आहे.
पुढे आम्ही आपल्याला शकण्याची शफारस करतो:
शा ब्दक भाषांतर
अ र्ग-आधा रत भाषांतर
अ ार्गचे स्तर
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अथार्जूचे स्तर

अथार्जूचे स्तर

हे पृष्ठि प्रश्नाचे उत्तर दे ते: अ ार्गचे स्तर काय आहेत?

एका चां ल्या भाषांतरासाठी मूळ भाषेप्रमाणे लक्ष्य भाषामध्ये अ र्ग असणे आवश्यक आहे.
बाइबल स हत, कोणत्याही मजकुरामध्ये अ ार्गचे बरेच वे वे ळे स्तर आहेत. या पातळीत
समा वष्ट आहे:

हा वषय समजण्यासाठी, वाचणे चां ले होईल:
स्वरूप आ ण अ र्ग
एखिाद्या प रच्छे दाचा अ र्ग शोधा.
स्वरूपाचे महत्त्व

• शब्दांचा अ र्ग
• वाक्याप्रचाराचा अ र्ग
• वाक्याचा अ र्ग
• प रच्छे दाचा अ र्ग
• अध्यायाचा अ र्ग
• पुस्तकाचा अ र्ग

शिब्दांचा अथर्जू आहे
आपल्याला असे वाटते की एका मजकूराचा अ र्ग शब्दांमध्ये आहे. परंतु प्रत्येक शब्दाचा संदभर्ग या अ ार्गनिे होतो. म्हणजेच प्रत्येक शब्दाचा अ र्ग वाक्ये, वाक्ये व
प रच्छे दांसह वरील स्तरांनिुसार नियं त्रत केला जातो. उदाहरणा र्ग, संदभार्गच्या आधारावर "दे ण्याची" सारख्या शब्दावर पुढील संभाव्य अ र्ग असू शकतात (उच्च
पातळी):
• भेटवस्तू दे णे
• कोसळणे कर्शिवा खिं डत करणे
• शरण जाणे
• सोडणे
• मान्य करणे
• पुरवठा करणे
• इत्यादी

मोठा अथर्जू उभारणिे
प्रत्येक संदभार्गत प्रत्येक शब्दाचा अ र्ग भाषांतरकत्यार्थांनिे नि श्चित करणे आवश्यक आहे, आ ण निंतर भाषांत रत मजकूरात तोच अ र्ग पुनिरुत्पा दत करणे आवश्यक
आहे. याचा अ र्ग शब्दांचा वैय क्तक रत्या भाषांतर केला जाऊ शकत निाही, परंतु केवळ त्यांच्या अ ार्गनिुसारच जेव्हा ते वाक्ये, वाक्य, प रच्छे द आ ण अध्याय
ज्यामध्ये ते एक भा तयार करतात त्या शब्दांमध्ये एक त्रत केले जातात. म्हणूनिच भाषांतरकत्यार्थांनिे संपूणर्ग प रच्छे द, अध्याय, कर्शिवा पुस्तक जे भाषांत रत केले
आहे त्यानिे ते भाषांत रत होण्याआधी वाचले पा हजे. मोठ्या पातळी वाचूनि, तो समजेल की निचरा असले ल्या प्रत्येक पातळीवर संपूणर्ग कसे जुळते, आ ण ते
प्रत्येक भा ाचे भाषांतर करतील जेणेकरूनि त्या अ ार्गनिे अशा प्रकारे संवाद साधला जातो जे उच्च पातळीसह सवार्गत जास्त अ र्ग प्राप्त करते.
पुढे आम्ही आपल्याला शकण्याची शफारस करतो:
शा ब्दक भाषांतर
अ र्ग-आधा रत भाषांतर
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शिा ब्दक भाषांतर
व्याख्या

हे पृष्ठि प्रश्नाचे उत्तर दे ते: शा ब्दक भाषांतर काय आहेत?

मूळ लखिाणांचे स्वरूपाचे रूपांतर शक्य ततक्या लवकर भाषांतराचे पुनिरुत्पादनि
करण्याचा प्रयत्नि करतात.

हा वषय समजण्यासाठी, वाचणे चां ले होईल:
भाषांतर काय आहे?
भाषांतर प्र क्रिया
स्वरूप आ ण अ र्ग

इतर नावे

जाणूनि घेण्याच्या अटी

शब्दशः भाषांतर दे खिील म्हटले जाते:
• स्वरूप-आधा रत
• शब्दा-साठी-शब्द
• सुधा रत शब्दशः

अथार्जूवारती स्वरूप
एक शब्दशः भाषांतर हा असा आहे की ल क्ष्यत मजकूरात स्रोत मजकूराच्या स्वरूपात पुनिरुत्पादनि करण्यावर प रणाम होतो, प रणामस्वरूप अ र्ग बदलतो
कर्शिवा समजण्यास कठीण आहे. शब्दशः भाषांतराचा एक अत्यावश्यक आवृत्ती भाषांत रत केले जाणार निाही-त्यास त्यांचे वै शष्ट्ये आ ण शब्द स्त्रोत
भाषेसारखिेच असतील. पुढील सवार्गत जवळचे पाऊल ल क्ष्यत भाषेतील सममूल्य शब्दासह स्त्रोत भाषेतील प्रत्येक शब्द पुनि स्थर्शित करेल. भाषेतील
व्याकरणांमधील फरकांमुळे, ल क्ष्यत भाषेतील प्रेक्षक कदा चत अशा प्रकारचे भाषांतर समजणार निाहीत. बायबलचे काही भाषांतरकत्यार्थांनिी असे मानिले आहे
की त्यांनिी स्त्रोत शब्दांचा शब्द ल क्ष्यत मजकूरामध्ये क्रिमानिे ठे वावा आ ण स्त्रोत भाषा शब्दांसाठी केवळ ल क्ष्यत भाषेच्या शब्दाऐवजी वापरला पा हजे. ते
चुकीचा असा वश्वास करतात की हे स्त्रोत शब्दांक रता दे वाचे वचनि म्हणूनि आदर दशर्गवते. परंतु प्रत्यक्षात या प्रकारचे भाषांतर लोकांनिा दे वाचे वचनि
समजण्यापासूनि रोखिते. लोकांनिी आपल्या शब्दाला समजूनि घ्यावे अशी दे वाची इच्छा आहे, त्यामुळे हे बायबल आ ण बायबलचे भाषांतर करण्यासाठी मोठी
आदर दशर्गवते जेणेकरूनि लोक ते समजू शकतील.

शिब्दशिः भाषांतराची कम ोरी
शब्दशः भाषांमध्ये सहसा खिालील समस्या असतात:
• वदे शी शब्द जे ल क्ष्यत प्रेक्षकांद्विारे समजले जात निाहीत
• ल क्ष्यत भाषेत व चत्र कर्शिवा अस्ताव्यस्त शब्द क्रिम आहे
• ल क्ष्यत भाषेमध्ये वापरले कर्शिवा समजत निसले ल्या मुद्यांचे
• ल क्ष्यत संस्कृतीत अ स्तत्वात निसले ल्या वस्तूंची निावे
• ल क्ष्यत संस्कृतीत समजले निसले ल्या प्र ाचे वणर्गनि
• ल क्ष्यत भाषेमध्ये कोणतेही ता कर्शिक संबंध निसले ले प रच्छे द
• क ा आ ण स्पष्टीकरण ज्या ल क्ष्यत भाषेत अ र्ग लावू शकत निाहीत
• अप्रत्यक्ष मा हती बाहेर ठे वली जाते जी आवश्यक अ र्ग समजण्यासाठी आवश्यक आहे

ेव्हा शिब्दशिः भाषांतरासाठी
शब्दशः भाषांतर करण्याचा एकमेव वेळ म्हणजे मुख्य द्विार भाषा सामुग्री, जसे की IRV, भाषांतर करतानिा, इतर भाषा भाषांतरकत्यार्थांकडू नि वापरली जाईल.
IRVचा उद्दे श मूळ भाषेत भाषांतर दशर्ग वतात. असे असूनिही, IRV काटे कोरपणे शब्दशः निाही. हे एक सुधा रत शब्दशः भाषांतर आहे जे ल क्ष्यत भाषा व्याकरण
वापरते जेणेकरुनि वाचक त्यांनिा समजू शकतात (धडा सुधा रत भाषांतरात भाषांतर पहा). ज्या ठकाणी IRV मूळ भाषेचा वापर समजणं अवघड आहे त्या
ठकाणी आम्ही त्यांनिा भाषांत रत करण्यासाठी भाषांतर टपा प्रदानि केले आहेत.
पुढे आम्ही आपल्याला शकण्याची शफारस करतो:
अ र्ग-आधा रत भाषांतर
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शिब्दासाठी शिब्द प्र तस्थापन

व्याख्या

हे पृष्ठि प्रश्नाचे उत्तर दे ते: मी शब्द प्र तस्थेचा शब्द वापरूनि भाषांतर का करू
निये?

शब्दशः प्र तस्थापनि भाषांतर सवार्गत शब्दशः रूप आहे. चां ले भाषांतर करणे हा सवर्वोत्तम
पयार्गय निाही. शब्दशः भाषांतरात स्रोत भाषेतील प्रत्येक शब्दासाठी ल क्ष्यत भाषेमध्ये
समानिा र्वी शब्द वापरला जातो.

हा वषय समजण्यासाठी, वाचणे चां ले होईल:
शा ब्दक भाषांतर
स्वरूप आ ण अ र्ग

शिब्दशिः भाषांतरामध्ये
• एका वेळी एका शब्दावर लक्ष कें द्रित केले जाते.
• निैस र्शिक वाक्य रचनिा, वाक्य रचनिा आ ण ल क्ष्यत भाषेच्या अलं कारांकडे दुलर्ग क्ष केले जाते.
• शब्दशः भाषांतराची प्र क्रिया अ तशय सोपी आहे.
◦ स्त्रोत मजकूरातील प हले शब्द एखिाद्या समानिाच्या शब्दाद्विारे भाषांत रत केले जाते.
◦ निंतर पुढील शब्द केले आहे. वचनि भाषांतर केले जात आहे तोपयर्थांत हे चालू आहे.
• शब्दशः दृष्टीकोनि आकषर्गक आहे कारण हे अ दी सोपे आहे. त ा प, यामुळे खिराब ुणवत्तेचे भाषांतर होते.
शब्दशः बदलीच्या प रणामांमुळे भाषांतर वाचण्यास अवघड असतात. ते बहुतेक ोंधळात टाकतात आ ण चुकीचा अ र्ग दे तात कर्शिवा अ दी अ र्गच निाही. आपण
या प्रकारचे भाषांतर टाळायला पा हजे. ये े काही उदाहरणे आहेत:

शिब्द क्रिम
ये े IRVमध्ये लू क 3:16 चे उदाहरण आहे:
त्या सवार्थांनिा योहानिानिे उत्तर दले ; तो म्हणाला. “मी तुमचा बा प्तस्मा पाण्यानिे करतो, पण एकजण जो माझ्यापेक्षाही सामथ्यर्गशाली
आहे तो येत आहे. त्याच्या वहाणांचे बंद सोडण्यासही मी पात्र निाही. तो तुमचा बा प्तस्मा प वत्र आत्म्यानिे व अग्निीनिे करील.
ते भाषांतर स्पष्ट आ ण समजण्यास सोपा आहे. परंतु समजा, भाषांतरकत्यार्थांनिी शब्दशः पद्धतीचा वापर केला होता. भाषांतर कसे असावे?
ये े, इंग्रजीमध्ये भाषांत रत केले ले शब्द मूळ ग्रीकप्रमाणेच आहेत.
त्या सवार्थांनिा हे सां ूनि उत्तर दले क “मी तुमचा बा प्तस्मा पाण्यानिे करतो, पण एकजण जो माझ्यापेक्षाही सामथ्यर्गशाली आहे तो येत
आहे. त्याच्या वहाणांचे बंद सोडण्यासही मी पात्र निाही. तो तुमचा बा प्तस्मा प वत्र आत्म्यानिे व अग्निीनिे करील.
हे भाषांतर अस्ताव्यस्त आहे आ ण इंग्रजीत अ र्ग निाही.
पुन्हा IRV आवृत्तीकडे पहा. इंग्रजी IRV भाषांतरकत्यार्थांनिी मूळ ग्रीक शब्द क्रिम ठे वला निाही. इंग्रजी व्याकरणाचे नियम पूणर्ग करण्यासाठी त्यांनिी वाक्यात सुमारे
शब्द काढले . त्यांनिी काही वाक्यरचनिा दे खिील बदलल्या. उदाहरणा र्ग, इंग्रजी IRV म्हणते, "योहानिानिे सवर्ग माणसांनिा सां तले ल्या सवर्ग ोष्टींनिा उत्तर दले ."
योहानिानिे सवर्ग ोष्टींनिा उत्तर दले . " ते वे वे ळ्या शब्दाचा वापर वे वे ळ्या शब्दांचा वापर वे वे ळ्या शब्दासाठी करतात कारण ते मजकूर मूळ अ र्ग
समजावूनि सां ण्यास सक्षम होते.
भाषांतरकत्यार्थांनिे ग्रीक मजकूर सारख्या अ र्ग संप्रेषण करणे आवश्यक आहे. या उदाहरणात, IRV अचूक शब्दशः आवृत्तीपेक्षा एक चां ले इंग्रजी भाषांतर आहे.

शिब्द अथर्जू श्रेणिी
याव्य त रक्त, शब्दशः प्र तस्थापनि सामान्यत: सवर्ग भाषांतील बहुतेक शब्दात अनिेक अ र्ग असतात. कोणत्याही एका रां ेत, सहसा ले खिकानिे त्यातील केवळ
एकच अ र्ग मनिावर घेतला होता. एका वे ळ्या उताऱ्यात त्याच्या मनिात भन्न अ र्ग असू शकतो. परंतु शब्दशः भाषांतरात, भाषांतरानिुसार संपूणर्गपणे फक्त एकच
अ र्ग निवडला जातो आ ण त्याचा वापर केला जातो.
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उदाहरणा र्ग, ग्रीक शब्द "ए लोस" मानिवी दूत कर्शिवा एखिाद्या दे वदूताला सू चत करू शकतो.
हाच तो ज्याच्या वषयी प वत्र शास्त्रात ल हले आहे, “पाहा, मी माझ्या संदेशवहकाला माझ्यापुढे पाठवीत आहे. तो तुमच्यापुढे मा र्ग
तयार करील.’ (लू क 7:27)
ये े "ए लोस" हा शब्द मनिुष्याच्या संदेशवाहकाकडे संद भर्शित करतो. येशू बा प्तस्मा करणाऱ्या योहानिा वषयी बोलत होता.
जेव्हा दे वदूत त्यांनिा सोडू नि परत स्व ार्गत ेले (लू क 2:15)
ये े "ए लोस" हा शब्द स्व ार्गतील दे वदूतांनिा सू चत करतो.
शब्दशः भाषांतर प्र क्रिया कदा चत दोनि शब्दांमध्ये समानि शब्द वापरेल, जरी ती दोनि वे वे ळ्या प्रकारचे प्राण्यांनिा संदभर्ग दे ण्यासाठी वापरली जाते. हे वाचकांनिा
ोंधळात टाकेल.

अलं कार
अखिेरीस, अलं कार शब्दशः भाषांतरामध्ये योग्य रत्या सां तली जात निाही. अलं कार म्हणजे ज्या अ र्वी ते बनितात त्या वैय क्तक शब्दांपेक्षा वे ळे आहेत. जेव्हा
ते शब्दशः भाषांतर केले जातात, तेव्हा अलं काराचा अ र्ग हरवला जातो. जरी ते भाषांतरीत केले ेले तरी ते लक्ष्य भाषेच्या सामान्य शब्द क्रिमाचा पाठपुरावा
करतात, वाचक त्यांचा अ र्ग समजू शकणार निाहीत. त्यांनिा योग्य रत्या भाषांतर कसा करायचा हे जाणूनि घेण्यासाठी अलं कार पृष्ठि पहा.
पुढे आम्ही आपल्याला शकण्याची शफारस करतो:
शा ब्दक भाषांतरासह समस्या
अलं कार
अ र्ग-आधा रत भाषांतर
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शिा ब्दक भाषांतरासह समस्या

स्वरूपाचे अथर्जू बदलतात

हे पृष्ठि प्रश्नाचे उत्तर दे ते: बऱ्याच भाषांमध्ये भाषांतरांसह कती समस्या
आहेत?

ल खित भाषांतरात ल क्ष्यत मजकूरात स्त्रोत मजकूर स्वरूपात ठे वा. काही भाषांतरकतर्ते हे
करू इ च्छतात कारण, जसे की आम्ही "स्वरूपाचे महत्त्व" शकण्याच्या प्र तकृतीमध्ये
पा हले , मजकूर स्वरूपात पाठाचा अ र्ग प्रभा वत होतो. त ा प, आपण हे लक्षात ठे वले
पा हजे की वे वे ळ्या संस्कृतीतील लोक वे वे ळ्या प्रकारचे स्वरूप समजूनि घेतात.
वे वे ळ्या संस्कृतींमध्ये समानि स्वरूपाचे बरेच वे वे ळ्या प्रकारे समजले जाऊ शकते.
म्हणूनि मूळ स्वरूपांचे पालनि करूनि बदल करण्याच्या अ ार्गचा रक्षण करणे शक्य निाही.
अ ार्गचा संरक्षणाचा एकमेव मा र्ग म्हणजे मूळ स्वरूपाचा एक निवीनि स्वरुपात बदल करणे
म्हणजे जुन्या संस्कृतीत जुन्या रूपात निवीनि संस्कृतीत समानि अ ार्गनिे संवाद साधणे.

हा वषय समजण्यासाठी, वाचणे चां ले होईल:
शा ब्दक भाषांतर
शब्दासाठी शब्द प्र तस्थापनि
स्वरूप आ ण अ र्ग

व वधि भाषा शिब्द आ णि वाक्ये वेगवेगळे क्रिम वापरतात.
आपण आपल्या भाषांतरात स्त्रोत शब्द क्रिम ठे वल्यास, ते आपल्या भाषेत समजण्यासाठी बोलणाऱ्या लोकांसाठी खिूप कठीण आ ण कधीकधी अशक्य असेल.
आपण ल क्ष्यत भाषेचा निैस र्शिक शब्द क्रिम वापरणे आवश्यक आहे जेणेकरूनि लोक मजकूरचे अ र्ग समजू शकतील.

वेगवेगळ्या भाषा वेगवेगळ्या मुदती आ णि अ भव्यक्तींचा वापर करतात.
प्रत्येक भाषेचे स्वतःचे रूढी व इतर अ भव्य क्त असतात, जसे की ध्वनिी कर्शिवा भावनिांचे प्र त नि धत्व करणारे शब्द. या ोष्टींचा अ र्ग व्यक्त करण्यासाठी, आपण
केवळ प्रत्येक शब्दाचे भाषांतर नि करता, ल क्ष्यत भाषेतील तोच अ र्ग असले ल्या म्हणी कर्शिवा अ भव्यक्तीची निवड करणे आवश्यक आहे. आपण जर फक्त
प्रत्येक शब्दाचे भाषांतर केले तर, म्हणी कर्शिवा अ भव्यक्तीचे चुकीचे अ र्ग असतील.

काही संज्ञा इतर संस्कृतींमध्ये समतोल नाहीत
बायबलमध्ये अशा ोष्टींबद्दलची अनिेक संज्ञा आहेत जी प्राचीनि वजनिदार वस्तू (स्टे डयम, एक ज), पैसे (चांदीचे निाणे) आ ण मापण्याचे साधनि ( हनि, एपा)
यासारख्या अ स्तत्वात निाहीत. प वत्र शास्त्रातील प्राणी ज ातील काही भा ांमध्ये अ स्तत्वात निसतील (कोल्हा, ऊंट). काही संस्कृतींमध्ये इतर शब्द अज्ञात असू
शकतात (बफर्ग, सुंता). त्या प र स्थतीमध्ये या अटींक रता समानिा र्वी शब्द फक्त बदलणे शक्य निाही. मूळ अ र्ग संवाद साधण्यासाठी भाषांतरकत्यार्थांला दुसरा मा र्ग
शोधणे आवश्यक आहे.

बायबलचा अथर्जू सम ावन घेण्याचा हेत होता
शास्त्रवचनिांतील साक्ष ही असे दशर्ग वते की ती त्यांनिा समजायला हवी होती. बायबलचे तीनि भाषांमध्ये ल हले ले आहे कारण दे वाच्या लोकांनिा वापरले ली भाषा
वे ळ्या वेळी भन्न होती. जेव्हा यहुदी बं दवासातूनि परत आले आ ण लोकांनिा आता हब्रू स्मरणात निव्हती, तेव्हा याजकानिे जुन्या करारातील वाचनि अरामी
भाषेत भाषांत रत केले जेणेकरूनि ते त्यांनिा समजू शकतील (निहे 8: 8). निंतर, जेव्हा निवीनि अ भले खि ल हण्यात आले , तेव्हा ते सामान्य कोइनिे ग्रीक भाषेत
ल हण्यात आले , जे हब्रू कर्शिवा अरामी कर्शिवा शास्त्रीय ग्रीक भाषेपेक्षा बहुतेक लोक त्या वेळी बोलत असत, जे सामान्य लोकांनिा समजूनि घेणे क ठण झाले
असते.
हे आ ण इतर कारणांमुळे हे दाखि वतात की लोक लोकांनिा त्याचे शब्द समजूनि घेण्याची इच्छा आहे. म्हणूनिच आपल्याला हे ठाऊक आहे की आपण बायबलचे
अ र्ग भाषांत रत करू निये, तर क्रिम पुनिरुत्पा दत करू निये. स्वरूपांपेक्षा शास्त्रवचनिांचा अ र्ग अ धक महत्त्वाचा आहे.
पुढे आम्ही आपल्याला शकण्याची शफारस करतो:
अ र्ग-आधा रत भाषांतर
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अथर्जू-आधिा रत भाषांतर
प्रस्तावना

हे पृष्ठि प्रश्नाचे उत्तर दे ते: अ र्ग आधा रत भाषांतर काय आहेत?

आम्ही शा ब्दक अनिुवादांवर बारकाईनिे लक्ष दले . आता आपण अ र्ग-आधा रत भाषांतरे
पाहू. या भाषांतारांनिा दे खिील म्हणतात:

हा वषय समजण्यासाठी, वाचणे चां ले होईल:
चां ल्या भाषांतराचे ुण
भाषांतर प्र क्रिया

• अ र्ग-समतुल्य
• मूखिर्गतापूणर्ग
• तमानि

शा ब्दक भाषांतर
स्वरूप आ ण अ र्ग

मुख्य वै शिष्ठवादी
अ र्ग-आधा रत भाषांतारांची प्रमुखि वै शष्ट्ये म्हणजे ते स्त्रोत मजकूराच्या स्वरूपात पुनिरूत्पादनि केल्यावर अ र्ग भाषांतर करण्यास प्राधान्य दे तात. म्हणजेच, ते
स्पष्ट अ र्ग लावण्यासाठी आवश्यक असले ल्या मजकुराचे स्वरूप बदलतात. अ र्ग-आधा रत भाषांतरे बनि वणारे सवार्गत सामान्य प्रकारचे बदल हे आहेत:
• ल क्ष्यत भाषेच्या व्याकरणाशी जुळण्यासाठी शब्द बदलणे
• निैस र्शिक सह परदे शी व्याकरण संरचनिा पुनि स्थर्शित
• ल क्ष्यत भाषेतील तकर्गशास्त्र प्रवाहाच्या सामान्य क्रिमानिुसार जुळणारी कारणे कर्शिवा प रणामांचे क्रिम बदलणे
• पयार्गयी कर्शिवा म्हणी स्पष्ट करा.
• इतर भाषांमधील शब्दांचे स्पष्टीकरण कर्शिवा भाषांतर करा (" ोल् ो ा" = "खिोडाची जा ा")
• स्रोत मजकूरातील अवघड कर्शिवा असामान्य शब्दांसाठी एकच शब्द शोधणे शोधण्याऐवजी सोपे शब्दांसह वाक्यांश वापरा
• ल क्ष्यत संस्कृतीत अज्ञात निसले ल्या अटींप्रमाणे समकक्ष कर्शिवा वणर्गनिांसह पुनि स्थर्शित करणे.
• जोडणाऱ्या शब्दांची पुनि स्थर्शित करा जी ल क्ष्यत भाषेस ल क्ष्यत भाषेच्या शब्दांशी जोडणाऱ्या शब्दांशी वापरत निसतात.
• स्पष्टीकरणासाठी ल क्ष्यत भाषा अलं कार पयार्गय ज्याचा मूळ अलं कार म्हणूनि समानि अ र्ग आहे.
• अंतभूर्गत मा हती समा वष्ट आहे जी मजकूरचा अ र्ग समजूनि घेणे आवश्यक आहे
• अस्पष्ट वाक्यांश कर्शिवा रचनिा स्पष्ट करा

अथर्जू-आधिा रत भाषांतरांची उदाहरणिे
अ र्ग-आधा रत भाषांतर कसे दसते? आम्ही कशाप्रकारे भन्न आवृत्ती एकाच वचनिाला भाषांत रत करतो ते पाहू.
लू क 3:8 मध्ये * योहानि जो बा प्तस्मा दे णारा यानिे बा प्तस्मा घेण्यासाठी आले ली स्वयं-धा मर्शिक लोकांनिा दोष दला.*
वचनिाच्या प हल्या अध्यार्ग भा ात ग्रीक मजकूर खिालीलप्रमाणे दशर्ग वला आहे.
Ποιήσατε οὖν καρποὺς ἀξίους τῆς μετανοίας
इंग्र ी प्रत्येक ग्रीक शब्दाच्या क्रिमानिे त्याच क्रिमानिे काही पयार्गयी इंग्रजी शब्द निवडण्यासह, खिाली आहे.
करा/तयार करा/ निमार्गण करा त्यामुळे योग्य फळ / पश्चिात्तापासाठी अनिुकूल आहे

शिा ब्दक
एक शा ब्दक भाषांतर सहसा शक्य ततक्या शक्य केले ल्या ग्रीक मजकूराचे शब्द आ ण सुव्यवस्थेचे अनिुसरण करेल, जसे की पुढील.
पश्चिात्तापास योग्य अशी फळे द्या (लू क 3:8 IRV)
लक्षात घ्या की हे सुधा रत-शा ब्दक भाषांतर "फळे " आ ण "पश्चिात्ताप" या शब्दांचे पालनि करतो. शा ब्दक क्रिम ग्रीक मजकूर सारखिेच आहे. कारण मूळ पाठात
भाषांतरकारांनिा दशर्ग वण्यासाठी IRV अराखिडीत केले आहे. परंतु हा अ र्ग आपल्या भाषेत संवाद साधण्याचा निैस र्शिक कर्शिवा स्पष्ट मा र्ग निाही.
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अथर्जू-आधिा रत
दुसरीकडे, अ र्ग-आधा रत भाषांतर, शब्द आ ण सुव्यवस्था बदलण्याची अ धक शक्यता असते जर भाषांतरकत्यार्थांनिा वाटत असेल की ते अ र्ग स्पष्ट करण्यास
मदत करतील. या तीनि अ र्ग-आधा रत भाषांतरे वचारात घ्या:
ल व्हर्शि बायबल पासूनि:
... हे सद्ध करा की योग्य कारवाई करूनि तुम्ही पापापासूनि दूर आहात.
निवीनि ल व्हर्शि बायबल पासूनि:
आपण आपल्या पापांबद्दल पश्चिात्ताप केला आहे आ ण दे वाकडे वळला आहात असे आपल्या जीवनिाद्विारे सद्ध करा.
अनिलॉक डायनिॅ मक बायबल कडू नि
ज्या ोष्टी तुम्ही दाखिवूनि दे त आहात की तुम्ही खिरोखिरच आपल्या पापी वतर्गणुकीपासूनि दूर केले आहे!
लक्षात घ्या की या भाषांतरानिे शब्द क्रिम इंग्रजीमध्ये अ धक निैस र्शिक होण्यासाठी बदलला आहे. शब्द "फळे " दे खिील आता दसत निाही. कर्शिबहुनिा, ल व्हर्शि
बायबल भाषांतरानिे IRVच्या भाषांतरांमध्ये जवळजवळ कोणत्याही शब्दाचा वापर केला निाही. त्याऐवजी, "फळे " यापेक्षा अ र्ग-आधा रत भाषांतरांमध्ये "कृती"
कर्शिवा "आपण जसजसे वा ाल." या वचनिात "फळे " एक रूपकाच्या भा म्हणूनि वापरली जातात. या रूपकातील "फळे " या शब्दाचा अ र्ग आहे "एक व्यक्ती
ज्या ोष्टी करतो." (रूपक पहा.)
म्हणूनि या भाषांतरानिे केवळ शब्दांऐवजी संदभर्ग अ ार्गनिे भाषांत रत केले . त्यांनिी "पश्चिात्ताप" या शब्दांऐवजी "पापपूणर्ग वतर्गनिापासूनि दूर वळले " कर्शिवा "आपल्या
पापपूणर्ग वतर्गनिापासूनि दूर वळले " यासारख्या अ धक समजण्यायोग्य वाक्यांचा दे खिील वापर केला कर्शिवा त्यांनिी "आपल्या पापांबद्दल पश्चिात्ताप केला आ ण
दे वाला वळले ." त्यातील सवर्ग अ र्ग समानि आहेत, पण ते स्वरूप अ तशय भन्न आहे. अ र्ग आधा रत भाषांतरामध्ये, अ र्ग कती स्पष्ट आहे.
पुढे आम्ही आपल्याला शकण्याची शफारस करतो:
अ ार्गसाठी भाषांतर
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अथार्जूसाठी भाषांतर

अथार्जूचे महत्त्व

हे पृष्ठि प्रश्नाचे उत्तर दे ते: मी अ ार्गचे भाषांतर का करावे?

जे लोक बायबल ल हतात ते दे वाकडू नि संदेश होते की दे व लोकांनिा समजूनि घेण्यास
इच्छु क होते. या मूळ ले खिकांनिी त्यांच्या भाषेत जे भाषण दले त्या भाषेचा वापर केला
त्यामुळे ते आ ण त्यांचे लोक दे वाच्या संदेशास समजू शकतील. आज लोकांनिा हेच संदेश
समजण्यास उद्युक्त हवे आहे. परंतु आज लोक जे लोक फार पूवर्वीपासूनि बायबलमध्ये
ल हले ेले त्या भाषा बोलत निाहीत. म्हणूनिच आज लोक आज ज्या भाषेत बोलतात त्या
भाषांमध्ये दे वानिे बायबलचे भाषांतर करण्याचे काम आम्हाला दले आहे.

हा वषय समजण्यासाठी, वाचणे चां ले होईल:
अ र्ग-आधा रत भाषांतर
भाषांतर प्र क्रिया
स्वरूप आ ण अ र्ग
आम्ही बायबलचे भाषांतर का करतो?

लोक दे वाच्या संदेश संवाद साधण्यासाठी वापरत असले ल्या व शष्ट भाषा महत्त्वाचे निाही. व शष्ट शब्द जे वापरले जातात ते महत्त्वाचे निाहीत. जे शब्द महत्वाचे
असतात ते म्हणजे काय महत्वाचे आहे. अ र्ग संदेश आहे, शब्द कर्शिवा भाषा निव्हे. आम्ही काय भाषांतर करणे आवश्यक आहे, तर स्रोत कर्शिवा स्रोत भाषेतील
वाक्य कर्शिवा स्वरूपाचे स्वरूप निव्हे तर अ र्ग आहे.
खिाली वाक्यांच्या जोडी पहा.
• रात्रभर पाऊस पडला. / पाऊस रात्रभर पडला.
• योहानिानिे जेव्हा बातमी ऐकली तेव्हा त्याला आश्चियर्ग वाटले . / ही बातमी ऐकूनि योहानि खिूप आश्चियर्गच कत झाला.
• तो उष्ण दवस होता. / दवस उष्ण होता.
• पेत्राचे घर / ते घर जे पेत्राच्या मालकीचे आहे.
आपण पाहू शकता की वाक्यांच्या प्रत्येक जोडीचे समानि अ र्ग आहेत, जरी ते भन्न शब्द वापरत असले तरी. हा एक मा र्ग आहे जे एका चां ल्या भाषांतरात
आहे. आम्ही स्रोत शब्दांपेक्षा भन्न शब्द वापरु शकाल, परंतु आम्ही त्याचा अ र्ग समानिच ठे वू. आम्ही ज्या लोकांनिा आपल्या भाषेसाठी निैस र्शिक आहे अशा प्रकारे
वापरणार असले ल्या शब्दांचा वापर करू. स्पष्ट आ ण निैस र्शिक पद्धतीनिे स्त्रोत मजकूर सारख्या अ र्ग संप्रेषण म्हणजे भाषांतराचा ध्येय आहे.
• पत: बानिर्गवेल, पृ. 19-20, (सी) एसआयएल इंटरनिॅशनिल 1986 मधील उदाहरण, परवानि ीद्विारे वापरले .*
पुढे आम्ही आपल्याला शकण्याची शफारस करतो:
भाषांतर कायर्गसंघ निवडणे
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Before Translating
भाषांतर कायर्जूसंघ नवडणिे
भाषांतर गटाचे महत्व

हे पृष्ठि प्रश्नाचे उत्तर दे ते: मी भाषांतर कायर्गसंघ कसे निवडतो?

बायबलचे भाषांतर करणे खिूप मोठे आ ण अवघड काम आहे ज्यामुळे बरेच लोक साध्य
करू शकतात. हे मॉड्यूल बायबल भाषांतर कायर्गसंघाच्या सदस्यांनिा आवश्यक असले ल्या
कौशल्यांबद्दल आ ण या लोकांच्या ज्या जबाबदाऱ्या ला तील त्या वषयी चचार्ग करेल. काही
लोकांमध्ये अनिेक कौशल्ये आ ण जबाबदाऱ्या असतील आ ण इतरांकडे केवळ काहीच
असतील. पण प्रत्येक बायबल भाषांतर कायर्गसंघास पुरस्कतर्ते असणे आवश्यक आहे हे
सु नि श्चित करणे आवश्यक आहे की हे सवर्ग कौशल्ये टावर दशर्ग वले जातील.

हा वषय समजण्यासाठी, वाचणे चां ले होईल:
चां ल्या भाषांतराचे ुण
भाषांतर काय आहे?
आम्ही बायबलचे भाषांतर का करतो?

मंडळीतील पुढारी
भाषांतर प्रकल्पाची सुरूवात करण्यापूवर्वी शक्य ततक्या मंडळी निेटवकर्गचे संपकर्ग होऊ निये आ ण भाषांतराचा एक भा बनिण्यासाठी प्रोत्सा हत केले जावे आ ण
त्यांच्या काही लोकांनिा भाषांतर टाचा एक भा म्हणूनि पाठ वण्यास प्रोत्सा हत केले जावे. भाषांतर प्रकल्प, त्याचे उ द्दष्ट, आ ण त्याच्या प्र क्रियेत त्यांचे
भाषांतर करणे आवश्यक आहे.

भाषांतर स मती
या मंडळी आ ण मंडळीतील निेते काम मा र्गदशर्गनि करण्यासाठी एक स मती तयार करू शकता, भाषांतरकत्यार्थांनिा निवडा, उद्भवणाऱ्या समस्या सोड वण्यास आ ण
मंडळीला कामासाठी प्रा र्गनिा करण्यास आ ण आ र्शिक सहाय्य करण्यास प्रोत्सा हत करणे चां ले आहे.
ही स मती जे लोक 2 आ ण 3 च्या स्तरांवर अचूकतेसाठी भाषांतर तपासेल ते दे खिील निवडू शकतात.
जेव्हा वेळ येतो तेव्हा ही स मती भाषांतराचे स्वरूप, ते कसे वत रत केले जाईल, आ ण ते मंडळीला भाषांत रत शास्त्रवचनिांचा वापर करण्यास प्रोत्सा हत करू
शकतात याबद्दल निणर्गय घेऊ शकतात.

भाषांतरकतार्जू
हे असे लोक आहेत जे भाषांतर मसुदे तयार करण्याचे काम करतील. भाषांतर स मतीनिे त्यांची नियुक्ती केली जाईल. ते ल क्ष्यत भाषेचे मूळ वक्ता असणारे
लोक असण्याची रज आहे, जे स्त्रोत भाषा ( ेटवे भाषा) अ तशय चां ले वाचू शकतात आ ण समाजामध्ये त्यांच्या ख्रिस्ती वणर्गनिाबद्दल आदर व्यक्त केला
जातो. या ोष्टींबद्दल अ धक तपशीलासाठी, भाषांतरकतार्ग पात्रता पहा.
प्र म मसुदे बनिवण्याबरोबरच हे लोक भाषांतर संघाचे केंद्रि बनितील जे एकमेकांच्या कामाचे परीक्षण करतील, भाषा समुदायाद्विारे भाषांतर तपासेल आ ण स्तर
2 आ ण स्तर 3 तपासणाऱ्यांकडू नि पुनिरावृत्तीसाठी सूचनिा प्राप्त करतील. प्रत्येक पुनिरावलोकनि कर्शिवा तपासणी सत्रानिंतर, हे भाषांतरकतर्ते जबाबदार असले ल्या
बदलांमध्ये बदल करण्यास जबाबदार असतात जेणेकरूनि ते सवर्वोत्तम मा ार्गनिे काय करावे हे संप्रे षत करेल. म्हणूनि ते भाषांतर अनिेक, अनिेक वेळा सुधा रत
होतील.

टं कले खक
भाषांतरकतर्ते स्वत: भाषांतर मसुदे सं णकात कर्शिवा टॅ ब्ले टमध्ये भरत निाही तर टातला कोणीतरी असे करण्याची आवश्यकता आहे. हे असे असण्याची
आवश्यकता आहे जे खिूप चुका केल्या शवाय टाइप करू शकतात. या व्यक्तीला वराम चन्हे योग्य आ ण सातत्यानिे कसे वापरायचे हे दे खिील जाणूनि घेणे
आवश्यक आहे. या व्यक्तीला प्रत्येक फेरीची तपासणी निंतर पुनिरावृत्त्या आ ण सुधार लहावे ला तील.
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भाषांतर परीक्षक
ल क्ष्यत भाषेमध्ये भाषांतर स्पष्ट आहे आ ण ध्वनिी ही निैस र्शिक आहे हे सु नि श्चित करण्यासाठी काही लोकांनिा भाषा समुदायाच्या सदस्यांसह भाषांतरांची चाचणी
घ्यावी ला ते. सहसा ही भाषांतरकतर्ते असतात, परंतु ते इतर लोक होऊ शकतात. या परीक्षकास भाषांतरकत्यार्थांचे वाचनि करणे रजेचे आहे आ ण म ते कसे
समजूनि घेत आहेत हे पाहण्यासाठी प्रश्न वचारतात. या कायार्गचे वणर्गनि करण्यासाठी, इतर पद्धती पहा.

परीक्षक
जे लोक अचूकतेसाठी भाषांतर पाहण्यासाठी निवडले जातात ते लोक असावेत ज्या स्त्रोतांच्या मूळ भाषेतील बायबलची चां ली मा हती आहे. ते स्त्रोत भाषेत
चां ले वाचण्यास सक्षम असले पा हजे. भाषांतर स्त्रोत बायबलमध्ये असले ल्या सवर्ग ोष्टींशी संवाद साधतात याची खिात्री करण्यासाठी ते मूळ स्रोतवर अनिुवाद
तुलनिा करत आहेत. ते लोक असावेत जे भाषांतर कायार्गमध्ये रस घेतात आ ण ज्यांची तपासणी करण्याची चां ली निोकरी करण्याची वेळ आहे. हे चां ले आहे
जर या लोकांनिा व वध मंडळी टातील सदस्य समा वष्ट करू शकतील जो ल क्ष्यत भाषा बोलतात आ ण भाषांतर कोण वापरेल. स्तर 2 परीक्षक त्यांच्या
स्था निक मंडळीतील निेते असावेत. स्तर 3 परीक्षक चचर्गच्या टांच्या निेत्या असावेत कर्शिवा भाषेच्या क्षेत्रामध्ये फार मोठ्या प्रमाणात आदरानिे वा तील. यातील
बऱ्याच लोकांनिा खिूप व्यस्त असल्यानिे वे वे ळ्या पुस्तके कर्शिवा अध्याय वे वे ळ्या लोकांपयर्थांत पोहचवणे चां ले होऊ शकते आ ण संपूणर्ग भाषांतरानिे एक
कर्शिवा दोनि लोकांचा भार पडणार निाही.
पुढे आम्ही आपल्याला शकण्याची शफारस करतो:
भाषांतर पात्रता
स्रोत मजकूर निवडणे
वणर्गमाला / स्वायो ता
आपली भाषा ल हण्यासाठीचे निणर्गय
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भाषांतर पात्रता

भाषांतरकतार्जू कर्शिवा भाषांतर संघाची पात्रता

हे पृष्ठि प्रश्नाचे उत्तर दे ते: भाषांतरकत्यार्थांची पात्रता काय आहे?

भाषांतर कायर्गसंघाचे सदस्य असले ले निवडू नि घेतानिा चचर्गमधील निेत्यांनिी खिालील प्रश्नांचा
वचार केला पा हजे जेव्हा सदस्यांची निवड करतानिा जे भाषांतर संघाचे सदस्य असतील.
या प्रश्नामुळे चचर्ग आ ण समुदाय निेत्यांनिा हे समजेल की त्यांनिी निवडले ल्या लोकांनिा
यशस्वी रत्या बायबल कर्शिवा मुक्त बायबल क ांचं भाषांतर करण्यास सक्षम असेल.

हा वषय समजण्यासाठी, वाचणे चां ले होईल:
भाषांतर कायर्गसंघ निवडणे

1. ल क्ष्यत भाषेचा चां ला वक्ता म्हणूनि ओळखिली जाणारी व्यक्ती आहे का? हे महत्वाचे आहे की व्यक्ती लक्ष्य भाषा फार चां ले बोलते.
• काय हा व्यक्ती ल क्ष्यत भाषा चां ले वाचूनि लहू शकतो?
• ही त्याच्या कर्शिवा तच्या आयुष्यासाठी भाषा समुदायात रहात आहे का? जो भाषा क्षेत्रातूनि फार काळ ज ला आहे तो कदा चत निैस र्शिक
भाषांतर घेण्यास अडचण शकेल.
• या व्यक्तीनिे त्यांची स्वतःची भाषा बोलली त्याबद्दल लोक आदर करतात का?
• प्रत्येक भाषांतरकत्यार्गचे वय आ ण स्था निक भाषा पाश्वर्गभूमी काय आहे? भाषा क्षेत्रातील आ ण व वध वयो टातील वे वे ळ्या ठकाणी
असले ल्या लोकांनिा हे सहसा चां ले असते, कारण वे वे ळ्या ठकाणी व वयो टातील लोक भाषेचा वे ळा उपयो करू शकतात. या
लोकांनिा निंतर त्या सवार्थांनिा चां ल्या ोष्टी सां णाऱ्या मा ार्गबद्दल सहमत होणे आवश्यक आहे.
2. स्रोत भाषेबद्दल व्यक्तीची फार चां ली समज आहे का?
• त्यांनिा कोणत्या पातळीचे शक्षण मळाले आ ण त्यांनिी स्त्रोत भाषेत कौशल्ये कशी मळवली?
• ख्रिस्ती समुदाय हे ओळखित आहे की या व्यक्तीकडे स्त्रोत भाषा बोलण्यासाठी पुरेसा कौशल्य आहे आ ण प्रदानि केले ल्या टपेचा कर्शिवा इतर
व शष्ट फायद्यासाठी वापरण्यासाठी पुरेसे शक्षण आहे का?
• एखिादी व्यक्ती खिुल्या व सोप्या भाषेत स्त्रोत भाषा वाचू आ ण लहू शकतो का?
3. ख्रिस्ताचे अनिुयायी म्हणूनि समाजात समाजाला आदर आहे का? व्यक्ती निम्र आ ण तच्या कर्शिवा तच्या भाषांतर कायार्गबद्दल इतर सूचनिांकडे कर्शिवा
सुधारणे ऐकण्यास इच्छु क असणे आवश्यक आहे. व्यक्ती निेहमी इतरांकडू नि शकण्यासाठी तयार असणे आवश्यक आहे.
• ते ख्रिस्ती कती काळचे आहेत आ ण ते आपल्या ख्रिस्ती समुदायाबरोबर चां ल्या स्थतीत आहेत?
• या व्यक्तीनिे ख्रिस्ताबरोबर शष्य म्हणूनि कसे दाखिवले आहे? बायबलचे भाषांतर करणे अवघड आहे, त्यात बऱ्याच सुधारणेचा समावेश
आहे, आ ण कायर्ग करण्यासाठी समपर्गण आवश्यक आहे.
भाषांतरकतर्ते काही क्षणातच कायर्गरत झाल्यानिंतर, भाषांतर स मतीला हे सु नि श्चित करण्याची रज आहे की ते काम करत आहेत. ते वचारू शकतात:
• त्यांचे काम त्यांचे सहकारी भाषांतरकतार्ग आ ण स्था निक मंडळीच्या निेत्यांच्या अपेक्षा पूणर्ग करते का? (भाषांतरकतार्ग आपल्या भाषांतराची चाचणी
घेण्यास आ ण त्यांची भाषांतरे तपासण्यासाठी तयार आहेत का?)
पुढे आम्ही आपल्याला शकण्याची शफारस करतो:
स्रोत मजकूर निवडणे
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भाषांतर काय करायचे ते नवडा
मी प्रथम काय भाषांतर करावे?

हे पृष्ठि प्रश्नाचे उत्तर दे ते: मी प्र म काय भाषांत रत करावे?

काही क्षणी, भाषांतर संघाला हे लक्षात घ्यावे ला ेल की त्यांनिी प्र म भाषांतर केले पा हजे
कर्शिवा त्यांनिी काही भाषांतर केले असेल तर त्यांनिी निंतर पुढील भाषांतर करणे आवश्यक
आहे. अनिेक कारकांचा वचार करणे आवश्यक आहे:
• मंडळीनिे भाषांतर करायला काय पा हजे?
• भाषांतर कायर्गसंघ कती अनिुभवी आहे?
• या भाषेत कती बायबलसंबंधी मजकूर भाषांत रत केला ेला आहे?

हा वषय समजण्यासाठी, वाचणे चां ले होईल:
चां ल्या भाषांतराचे ुण
भाषांतर काय आहे?
आम्ही बायबलचे भाषांतर का करतो?

या प्रश्नांची उत्तरे सवर्ग महत्त्वाची आहेत. पण हे लक्षात ठे वा:
भाषांतर एक कौशिल्य आहे

ो अनुभवाने वाढत आहे.

कारण भाषांतर हे एक कौशल्य वाढते आहे, यामुळे सामग्रीचे भाषांतर करणे अवघड आहे जेणेकरूनि भाषांतरकतार्ग काही सोप्या पद्धतीनिे भाषांतर करतानिा
कौशल्य शकू शकतात.

भाषांतर अडचणि
वाई क्लफ बायबल भाषांतरकत्यार्थांनिी बायबलच्या व वध पुस्तकांचे भाषांतर करण्याचे क ठण केले आहे. त्यांच्या मानिांकनि प्रणालीमध्ये, भाषांतर करण्यासाठी
सवार्गत क्लष्ट पुस्तके स्तर 5 अडचणी प्राप्त करतात. भाषांतर करण्यासाठी सवार्गत सोपी पुस्तके स्तर 1 आहेत.
सवर्गसाधारणपणे, पुस्तके ज्यामध्ये अ धक अमूतर्ग, काव्यमय आ ण ता त्त्वक रत्या भारले ल्या अटी आ ण कल्पनिांचे भाषांतर करणे अ धक कठीण आहे. अ धक
क ात्मक आ ण ठोस पुस्तके भाषांत रत करणे सहसा सोपे आहे.

अडचणिी स्तर 5 (भाषांतर करण्यास अवघड)
• जुनिा करार
◦ ईयोब, स्तोत्रसं हता, यशया, यमर्गया, यहेज्केल
• निवा करार
◦ रोमकरास पत्र, लतीकरांस पत्र, इ फसकरांस पत्र, फ लप्पैकरांस पत्र, कलस्सैकरांस पत्र, इब्रीकरांस पत्र.

अडचणिी स्तर 4
• जुनिा करार
ले वीय, निी तसूत्रे, उपदे शक, ीतरत्नि, वलाप ीत, दानिीएल, होशेय, योएल, आमोस, ओबद्या, मीखिा, निहूम, हबक्कूक, सफन्या, हाग् य, जखिऱ्या, मलाखिी
• निवा करार
◦ योहानि, 1-2 क रर्शि , 1-2 ेस्सलनिीकरांस, 1-2 पेत्र, 1 योहानि, यहूदा
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अडचणिी स्तर 3
• जुनिा करार
◦ उत्पत्ती, नि र्गम, णनिा, अनिुवाद
• निवा करार
◦ मत्तय, माकर्ग, लू क, प्रे षतांची कृत्ये, 1-2 तीमथ्या, तीताला, फले मोनिाला, याकोब, 2-3 योहानि, प्रकटीकरण

अडचणिी स्तर 2
• जुनिा करार
◦ यहोशवा, शास्ते, रू , 1-2 शमुवेल, 1-2 राजे, 1-2 इ तहास, एज्रा, निहेम्या, एस्तेर, योनिा
• निवा करार
◦ निाही

अडचणिी स्तर 1 (भाषांतर करण्यास सोपी)
• निाही

बायबल कथांमध्ये उघडा
या मानिाकनि प्रणालीच्या अनिुसार, खिुल्या बायबल क ांचं मूल्यमापनि करता आलं निाही तरी, ते अवघड स्तर 1 मध्ये पडले पा हजे. आम्ही शफारस करतो की
तुम्हाला बायबलमधील ोष्टी वाचायला सुरूवात करा. बायबलमधील ोष्टी खिुली केल्यामुळे सुरू करण्याचे अनिेक चां ले कारण आहेत:
• सहजपणे भाषांत रत करण्यासाठी बायबलची क ा खिुली करण्यात आली.
◦ हे मुख्यत्वे क ा आहे.
◦ बरीच कठीण वाक्ये आ ण शब्द सरलीकृत झाले आहेत.
◦ भाषांतरकतार्गनिे मजकूर समजूनि घेण्यास मदत करण्यासाठी बरीच चत्रे आहेत.
• बायबलची क ा वाचायला बायबल कर्शिवा अ दी निवीनि नियमापेक्षा खिूपच लहानि आहे, त्यामुळे हे मंडळीला लवकर पूणर्ग आ ण वत रत केले जाऊ
शकते.
• शास्त्रले खि निसल्यामुळे, बायबलमधील ोष्टी वाचायला अनिेक भाषांतरकत्यार्थांनिी दे वाच्या वचनिाचे भाषांतर केल्याची भीती दूर केली आहे.
• बायबलचे भाषांतर करण्याआधी बायबलमधील निवीनि ोष्टी भाषांत रत केल्यामुळे भाषांतरकत्यार्थांनिा भाषांतर आ ण अनिुभवातूनि प्र शक्षण दले जाते,
जेणेकरूनि जेव्हा ते भाषांतर करतील
बायबल, ते याला चां ल्या पद्धतीनिे करतील. बायबलमधील ोष्टी ल हतानिा भाषांतर कायर्गसंघ प्राप्त होईल:
• भाषांतर तयार करण्याचा आ ण संघाचीची तपासणी करण्याचा अनिुभव
• भाषांतर करणे आ ण तपासणी प्र क्रिया याचा अनिुभव
• दरवाजा 43 भाषांतर साधनिे वापरण्यात अनिुभव
• भाषांत रत ववादांचे निराकरण अनिुभव
• मंडळी आ ण समुदाय सहभा घेण्यास अनिुभव
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• सामग्री प्रका शत आ ण वतरीत करण्यात अनिुभव
• खिुल्या बायबलची शकवण उत्तम साधनि आहे जे मंडळीला शक वण्याचे, हरवले ली सुवातार्ग आ ण भाषांतरकत्यार्थांनिा प्र श क्षत करण्यास शकवते, जे
बायबलबद्दल आहे.
आपण जे काही हवे ते प्रणालीद्विारे आपल्या मा ार्गवर काम करू शकता, परंतु आम्हाला असे आढळले की क ा #31 (http://ufw.io/en-obs-31 पहा) ही
भाषांत रत चां ली ोष्ट आहे कारण हे लहानि आ ण समजण्यास सोपे आहे.

न कषर्जू
शेवटी, मंडळीला त्यांनिी काय भाषांतर करायचे आहे आ ण कोणत्या क्रिमानिे हे ठर वण्याची आवश्यकता आहे. परंतु, भाषांतर हे एक कौशल्य आहे ज्यामुळे
उपयो ात सुधारणा होते आ ण भाषांतर आ ण तपासणी संघ बायबलमधील खिुल्या बायबलची प्रकल्पे भाषांतर करूनि बायबलचे भाषांतर करण्याबद्दल बरेच
काही शकू शकतात आ ण स्था निक मंडळीला भाषांत रत खिुले बायबल क ांनिा अवास्तव महत्त्व दल्यामुळे आम्ही आपली बायबल आधा रत मा हती प्रका शत
करण्यास शफारस करतो.
बायबलमधील ोष्टी ल हतानिा, मंडळीनिे ठरवावे ला ेल की प्रत्येक ोष्ट (उत्पत्ती, नि र्गम) कर्शिवा येशू (निवीनि करारातील सुवातार्ग) सह प्रारंभ करणे अ धक
फायदे शीर ठरेल. दोन्हीपैकी एक ोष्ट म्हणजे, बायबलमधील भाषांतराची स्तर 2 व 3 पुस्तके (उत्पत्ती, रू आ ण माकर्ग) यांच्याशी आम्ही सुरू करतो. शेवटी,
भाषांतर कायर्गसंघास भरपूर अनिुभव आल्यानिंतर, ते अडचणी 4 स्तर आ ण 5 पुस्तके (योहानि, इब्री आ ण स्तोत्रसारखिे) भाषांत रत करु शकतात. जर भाषांतर
संघ या अनिुसूचीचा पाठपुरावा करेल, तर ते खिूप कमी चुका करूनि चां ले भाषांत रत होतील.
पुढे आम्ही आपल्याला शकण्याची शफारस करतो:
भाषांतर पात्रता
स्रोत मजकूर निवडणे
वणर्गमाला / स्वायो ता
आपली भाषा ल हण्यासाठीचे निणर्गय
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स्रोत म कर नवडणिे
स्त्रोत म करासाठी वचारात घेण्याचे घटक

हे पृष्ठि प्रश्नाचे उत्तर दे ते: स्रोत मजकूर निवडतानिा कोणते घटक वचारात
घेतले पा हजेत?

स्रोत मजकूर निवडतानिा, असे अनिेक घटक आहेत ज्यांचे वचार करणे आवश्यक आहे:

हा वषय समजण्यासाठी, वाचणे चां ले होईल:

• वश्वासाचा नवेदन - हा वश्वास वधानि वधानिानिे ल हले ला मजकूर आहे का?
भाषांतर कायर्गसंघ निवडणे
• भाषांतर मागर्जूदशिर्जूक तत्त्वे - भाषांतर मा र्गदशर्गक तत्त्वांसह मजकूर आहे का?
• भाषा - योग्य भाषेतील मजकुराची भाषांतरे आ ण तपासणी योग्य आहे का?
• कॉपीराईट् स, परवाना दे णिे आ णि स्त्रोत म कुरे - कायदे शीर स्वातंत्र्य दे णाऱ्या परवान्याअंत र्गत प्रका शत केले ला मजकूर आहे?
• स्रोत म कर आ णि आवृत्ती क्रिमांक - मजकूर निवीनितम, सवार्गत अद्ययावत आवृत्ती आहे?
• मळ आ णि स्त्रोत भाषा - स्रोत भाषा आ ण मूळ भाषांमधील फरक समजूनि भाषांतर संघाला कळते का?
• मळ हस्त ल खते - भाषांतर संघ यांनिा मूळ हस्तले खि आ ण [मजकूरवार प्रकार] याबद्दल समजते का?
भाषा टातील मंडळीमधील पुढारी हे मान्य करतात की स्त्रोत मजकूर चां ला आहे. HTTP://ufw.io/stories/ वर बऱ्याच स्त्रोत भाषांतूनि खिुला बायबल
क ांचा समावेश आहे. ते े बायबलचे भाषांतर दे खिील आहेत जे इंग्रजीमध्ये भाषांतरासाठी स्त्रोत म्हणूनि वापरतात आ ण लवकरच इतर भाषाही वापरतात.
पुढे आम्ही आपल्याला शकण्याची शफारस करतो:
हक्क, परवानिा, आ ण स्रोत मजकूर
स्रोत मजकूर आ ण आवृत्ती संख्या
मूळ आ ण स्त्रोत भाषा
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हक्क, परवाना, आ णि स्रोत म कर

हे महत्वाचे का आहे?

हे पृष्ठि प्रश्नाचे उत्तर दे ते: स्रोत मजकूर निवडतानिा कोणती कॉपीराइट आ ण
लायस न्सर्शि वचारात घेतली पा हजे?

एखिादे स्त्रोत मजकूर ज्यातूनि भाषांतर करणे आहे ते निवडतानिा, कॉपीराइट / परवानिा
हा वषय समजण्यासाठी, वाचणे चां ले होईल:
प्रसं लक्षात घेता दोनि कारणांसाठी महत्त्वाचे आहे. प्र म, आपण पूवर्ग परवानि ी शवाय
स्रोत मजकूर निवडणे
कॉपीराइट केले ल्या कायार्गमधूनि भाषांत रत केल्यास, आपण कायद्याचे उल्लं घनि करीत
मुक्त परवानिा
आहात कारण भाषांतर सामग्रीच्या मालकासाठी योग्य राखिीव आहे. काही ठकाणी,
कॉपीराइट उल्लं घनि फौजदारी ुन्हा आहे आ ण कॉपीराइट धारकांच्या संमती शवाय
सरकारद्विारे त्यावर खिटला दाखिल केला जाऊ शकतो! दुसरे म्हणजे, जेव्हा एखिादे
कॉपीराइट केले ले काम बंद केले जाते, तेव्हा भाषांतर स्त्रोत मजकूर कॉपीराइट धारकाची बौ द्धक संपत्ती आहे. ते स्त्रोत मजकूराप्रमाणेच त्याचप्रमाणे
भाषांतराचे सवर्ग अ धकार राखिूनि ठे वतात. या आ ण अन्य कारणांसाठी, शब्द उघडणे केवळ कॉपीराइट कायद्याचे उल्लं घनि करीत निसले ले भाषांतरे वत रत
करेल.

आम्ही कोणिता परवाना वापरतो?
शब्द व्यक्त करूनि प्रका शत केले ली सवर्ग सामग्री क्रिए टव कॉमन्स ए ट्रिब्यशिन-शिेयर एलाइक 4.0 लाइसेंस (CC BY-SA) (http://
creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ पहा) अंत र्गत खिाली प्रका शत केली आहे. आमचा वश्वास आहे की हा परवानिा मंडळीला सवार्गत
जास्त मदत आहे कारण भाषांतर आ ण इतर व्युत्पन्नाला परवानि ी दे ण्याइतपत अनिुज्ञेय आहे, परंतु अशा व्युत्पन्नाला प्र तबंधात्मक परवान्यांत र्गत बंद केले जाऊ
शकत निाही. या समस्येवरील संपूणर्ग चचर्तेसाठी, द ख्रिस्टीएनि कॉमन्स (वाचा http://thechristiancommons.com/) वाचा.

स्रोत म कर कसा वापरला

ाऊ शिकतो?

स्त्रोत ग्रं वापरला जाऊ शकतात जर ते सावर्गज निक डोमेनिमध्ये असतील कर्शिवा खिालीलपैकी एकावर उपलब्ध असतील, जे भाषांत रत क्रिए टव्ह कॉमन्स
अ ॅ ट्रब्यूशनि-शेअर अलाईक परवान्याअंत र्गत प्रकाशीत करण्याची परवानि ी दे ते:
• CC0 प ब्लक डोमेन सरेंडर (CC0) (पहा http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/)
• सीसी वशिेषता (सीसीद्वारे) (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ पहा)
• सीसी अ ॅ ट्रिब्यशिन-शिेयर अलाइक (सीसी बाय-एसए) (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ पहा)
• फ्री ट्रिान्सले ट लायसन्स अंत र्गत प्रका शत काम (http://ufw.io/freetranslate/ पहा)
प्रश्नातील इतर सवर्ग कामासाठी, कृपया help@door43.org शी संपकर्ग साधा.
टीप:
• भाषांतर स्टु डओच्या स्त्रोत ग्रं ांमधे येणारे सवर्ग स्त्रोत ग्रं पुनिरावलो कत केले ेले आहेत आ ण स्त्रोत मजकूर म्हणूनि कोणासाठीही वापरण्यासाठी
कायदे शीर आहेत.
• शब्द प्रका शत करण्याआधी कोणत्याही ोष्टी प्रका शत झाल्यानिंतर, वरील स्त्रोतांनिुसार स्त्रोत मजकूर पुन्हा तपासला जाणे आवश्यक आहे. आपण
आपले भाषांतर प्रका शत करण्यास अक्षम आहोत म्हणूनि टाळण्यासाठी आपले स्त्रोत मजकूर तपासा.
पुढे आम्ही आपल्याला शकण्याची शफारस करतो:
स्रोत मजकूर आ ण आवृत्ती संख्या
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स्रोत म कर आ णि आवृत्ती संख्या

आवृत्ती क्रिमांकाचे महत्त्व.

हे पृष्ठि प्रश्नाचे उत्तर दे ते: आवृत्ती क्रिमांक मला स्रोत मजकूर निवडायला कशी
मदत करू शकतात?

वशेषत: शब्द उघडतानिा मोकळ्या प्रकल्पामध्ये, प्रका शत आवृत्त्यांचा मा ोवा ठे वणे
महत्त्वाचे आहे. हे महत्वाचे आहे कारण भाषांतर (आ ण स्त्रोत ग्रं ) वारंवार बदलू शकतात.
प्रत्येक आवृत्तीला ओळखिण्यास सक्षम होणे याबद्दल स्पष्टतेला साहाय्य करण्यास मदत
करते. आवृत्तीचे अंक दे खिील महत्वाचे आहेत कारण सवर्ग भाषांतर निवीनितम स्त्रोत
मजकूरावर आधा रत असावेत. जर स्त्रोत मजकूर बदलला तर, भाषांतर निवीनितम
आवृत्तीशी जुळण्यासाठी अद्ययावत केले पा हजे.

हा वषय समजण्यासाठी, वाचणे चां ले होईल:
स्रोत मजकूर निवडणे
हक्क, परवानिा, आ ण स्रोत मजकूर

भाषांतर प्रकल्प सुरू करण्यापूवर्वी, कृपया आपल्याकडे स्रोत मजकूराचे निवीनितम आवृत्ती असल्याचे सु नि श्चित करा.

आवृत्तीकरणि कायर्जू कसे करते
आवृत्ती क्रिमांक केवळ जेव्हा एखिादे काम सोडले जाते तेव्हाच दले जाते, जेव्हा ते संपा दत केले जातात. पुनिरावृत्ती इ तहास दरवाजा 43 मध्ये ठे वला आहे,
परंतु हे आवृत्ती क्रिमांक दे ण्यात येत असले ल्या कामापेक्षा वे ळे आहे.

प्रत्येक स्त्रोत मजकूर प्रत्येक प्रकाशनिा (आवृत्ती 1, 2, 3, इत्यादी) साठी संपूणर्ग निंबर दला जातो. त्या स्त्रोत मजकूरावर आधा रत कोणतीही भाषांतरे मूळ
मजकूरातील आवृत्ती संख्या घेईल आ ण 1 जोडा (इंग्रजी ओबीएस आवृत्ती 4 मधील भाषांतर आवृत्ती 4.1 होईल). त्या स्त्रोत मजकूरावर आधा रत, कोणतेही
भाषांतर स्त्रोत स्रोत मजकूराचा आवृत्ती क्रिमांक घेईल आ ण 1 जोडेल. (इंग्रजी ओबीएस आवृत्ती 4.1.1 चे भाषांतर होईल). यापैकी कोणत्याही ग्रं ांचे निवीनि
प्रकाशनि त्यांच्या "दशांश स्थानि" 1 निे वाढवतात.
अ धक मा हतीसाठी कृपया http://ufw.io/versioning पहा.

नवीनतम आवृत्ती कुठे शिोधिावी
https://unfoldingword.org निेहमी प्रत्येक स्रोताची निवीनितम प्रका शत आवृत्ती आहे. प्रत्येक संसाधनिांच्या आवृत्ती इ तहासासाठी http://ufw.io/
dashboard ये े डॅशबोडर्ग पृष्ठि पहा. टीपः सामग्री अद्ययावत होण्यापासूनि भाषांतर स्टु डओ आ ण उघडते शब्द अ ॅपमध्ये निवीनितम आवृत्ती निेहमी निसतात.
पुढे आम्ही आपल्याला शकण्याची शफारस करतो:
मूळ आ ण स्त्रोत भाषा
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आपली भाषा ल हण्यासाठीचे नणिर्जूय
ल खत वषयी उत्तर दे ण्यासाठी महत्वाचे प्रश्न

हे पृष्ठि प्रश्नाचे उत्तर दे ते: आपली भाषा ल हण्यासाठी आम्हाला काही निणर्गय
घेण्याची आवश्यकता काय आहे?

जेव्हा एखिादी भाषा प्र म ल हली जाते तेव्हा भाषांतरकत्यार्थांनिे निणर्गय घ्यावा की सवर्ग
ल खित भाषांच्या व शष्ट वै शष्ट्यांची मा हती कशी द्यावी.
या प्रश्नामुळे व्यापक समुदायाला भाषांतरकत्यार्थांनिे स्था निक भाषेत वराम चन्ह, शब्दले खिनि
आ ण बायबलमधील निावे ल हण्याच्या क्षेत्रात ल हण्याच्या काही प्रा मक निणर्गयांची
समज दली असेल. हे कायर्ग कसे करावे यासाठी भाषांतर संघ आ ण समुदायांनिी सहमत
होणे आवश्यक आहे.

हा वषय समजण्यासाठी, वाचणे चां ले होईल:
स्रोत मजकूर निवडणे
भाषांतर कायर्गसंघ निवडणे

• आपल्या भाषेत प्रत्यक्ष कर्शिवा उद्धरण भाषण प्रकाश टाकण्याचा काही मा र्ग आहे का? आपण ते कसे दाखिवायचे?
• वचनि क्रिमांकनि, उद्धरण भाषण आ ण जुनिा करार यांचे निदर्ते श दे ण्याकरता आपण कोणत्या मा र्गदशर्गक तत्त्वांचे पालनि केले आहे? (आपण राष्ट्रीय
भाषेचा प्रकार स्वीकारत आहात? तुम्ही आपल्या भाषेनिुसार अनिुरूपतेसाठी कोणता निणर्गय घेतला आहे?)
• आपण बायबलमध्ये कोणत्या ले खिी मा र्गदशर्गक तत्त्वांचे पालनि केले आहे? आपण राष्ट्रीय भाषा बायबलमध्ये ल हले ली निावे वापरता का? निावे
उच्चारल्या आहेत त्याप्रमाणे आपल्या स्वतःच्या भाषेत मा र्गदशर्गक तत्त्वे आहेत आ ण त्यांनिा अ त रक्त शीषर्गकांची आवश्यकता असल्यास? (हा निणर्गय
समुदायासाठी स्वीकायर्ग आहे का?)
• आपण आपल्या भाषेतील कोणत्याही शब्दले खिनि नियमात लक्ष ठे वले आहे की आपण इतरांसह सामा यक करू इ च्छता, जसे की एखिादा शब्द त्याचे
फॉमर्ग कर्शिवा दोनि शब्द एक त्रत करतो का? (या नियम समुदायांनिा मान्य आहेत का?)
पुढे आम्ही आपल्याला शकण्याची शफारस करतो:
भाषांतर काय करायचे ते निवडा
ले खिनिाचे प्रकार
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वणिर्जूमाला / स्वायो गता

वणिर्जूमाला तयार करणिे

हे पृष्ठि प्रश्नाचे उत्तर दे ते: मी माझ्या भाषेसाठी वणर्गमाला कशी तयार करू
शकेनि?

आपली भाषा आधी ल हले ली निसेल तर आपल्याला एक वणर्गमाला तयार करण्याची
आवश्यकता असेल जेणेकरूनि आपण तो लहू शकता. वणर्गमाला तयार करतानिा वचार
करण्यासाठी अनिेक ोष्टी आहेत, आ ण चां ले तयार करणे फार कठीण असू शकते. हे
खिूप कठीण वाटत असल्यास, आपण ले खिी केले ल्या ऐवजी ध्वनिी फत भाषांतर करू
शकता.

हा वषय समजण्यासाठी, वाचणे चां ले होईल:
भाषांतर कायर्गसंघ निवडणे
स्रोत मजकूर निवडणे

चां ल्या वणर्गमाला आपल्या भाषेच्या प्रत्येक वे ळ्या आवाजाचे प्र त निधीत्व करण्यासाठी एक अक्षर असणे आवश्यक आहे.
जर एखिाद्या शेजारच्या भाषेत आधीपासूनिच वणर्गमाला असेल आ ण जर त्या भाषेमध्ये आपल्या भाषेसारखिीच ध्वनिी असेल तर ते त्यांचे वणर्गमाला घेण्यास चां ले
काम करू शकेल. तसे निसल्यास शाळे त शकले ल्या राष्ट्रीय भाषेतील वणर्गमाला उधार घेणे ही सवार्गत चां ली बाब आहे. त ा प, आपल्या भाषेत ध्वनिी आहे की
राष्ट्रीय भाषा येत निाही, आ ण म्हणूनि आपल्या भाषेतील ध्वनिींचे प्र त नि धत्व करण्यासाठी या वणर्गमाला वापरणे कठीण होईल. त्या बाबतीत, आपल्या भाषेतील
प्रत्येक ध्व निबद्दल वचार करणे चां ले आहे. का दाच्या तुकड्यावर राष्ट्रीय भाषा वणर्गमाला वरपासूनि खिालपयर्थांत लहा. त्यानिंतर प्रत्येक अक्षरापुढे आपल्या
भाषेतील एक शब्द लहा जो त्या ध्वनिीसह सुरू होते कर्शिवा त्यात आवाज आहे. ज्या अक्षरानिे प्रत्येक शब्दात तो ध्वनिी बनितो त्या अक्षराला अधोरे खित करा.
आपल्या भाषेत वापरल्या जाणाऱ्या राष्ट्रीय वणर्गनिामधील अक्षरे असू शकतात. ते ठीक आहे. आता या शब्दांच्या ध्वनिीवर वचार करा ज्यासाठी तुम्हाला कठीण
वेळ ल हण्याची रज आहे, कर्शिवा तुम्हाला यासाठी अक्षर सापडत निाही. जर आवाज हा आवाजासारखिाच आहे ज्यासाठी आपल्याला अक्षर सापडले असेल,
तर कदा चत आपण त्या ध्वनिी इतर ध्वनिीचे प्र त नि धत्व करण्यास संपादीत करू शकता. उदाहरणा र्ग, जर आपल्याकडे "s" द्विारे ध्वनिी दले ला ध्वनिी असेल
आ ण समानि ध्वनिी असेल ज्यामध्ये कोणतेही अक्षर निसल्यास, आपण समानि ध्वनिीक रता अक्षरानिे एक चन्ह जोडू शकता, जसे की ' कर्शिवा ^ कर्शिवा ~ वर
टाकणे. जर आपल्याला असे वाटत असेल की राष्ट्रीय भाषेच्या ध्वनिीमधूनि सवर्ग प्रकारचे फरक आहे त्याप्रमाणे ध्वनिीचा एक ट आहे, तर त्याच अक्षरातील
समूहात बदल करणे चां ले आहे.
एकदा आपण ही क्रिया पूणर्ग केल्यानिंतर आ ण आपल्या भाषेमध्ये आणखिी ध्वनिीचा वचार नि करता, एक क ा लहा कर्शिवा काही हालचाल करूनि लहू शकता.
जसे आपण ल हतो, तेव्हा कदा चत आपण यापूवर्वी वचार केला निव्हता असे ध्वनिी कदा चत शोधले जातील. अक्षरे सुधारणे सुरू ठे वा जेणेकरूनि आपण ही
ध्वनिी लहू शकाल. आपण यापूवर्वी केले ल्या सूचीमध्ये या ध्वनिी जोडा.
आपली भाषा आपल्या भाषेतील अन्य वक्ते यांच्या आवाजासाठी घेऊनि ज्यांनिी राष्ट्रीय भाषा वाचली आहे आ ण त्याबद्दल त्यांनिा काय वाटते हे पहा. कदा चत
काही अक्षरे संपादीत करण्याचा एखिादा वे ळा मा र्ग सुचवेल जे वाचण्यास सहज कर्शिवा सोपे आहे. या इतर लोकांनिा आपण ल हले ली क ा दाखिवा आ ण
त्यांनिा आपल्या शब्दांच्या आ ण शब्द-आवाजाच्या सूचीचा संदभर्ग दे ऊनि ती वाचण्यासाठी शकवा. जर ते सहजपणे ते वाचू शकतात, तर आपले वणर्ग चां ले
आहेत जर हे अवघड असेल तर, वणर्गमालाचे काही भा असू शकतात ज्याला अजूनिही काम सोपे होण्याची आवश्यकता आहे, कर्शिवा त्याच अक्षरानिे वे वे ळ्या
ध्वनिी दशर्ग वल्या जाऊ शकतात, कर्शिवा काही ध्वनिी असू शकतात ज्यासाठी आपल्याला अजुनिही अक्षरे शोधण्याची आवश्यकता आहे.
राष्ट्रीय भाषेत चां ले वाचक असले ल्या आपल्या भाषेच्या इतर वक्त्यासह या वणर्गमालावर कायर्ग करणे सुरु ठे वणे चां ले आहे. आपण वे वे ळ्या ध्वनिींवर चचार्ग
करू शकता आ ण त्यांनिा एक त्रत करण्याचा सवर्वोत्तम मा र्ग ठरवू शकता.
राष्ट्रीय भाषा रोमनि वणर्गमाले खिेरीज अन्य एक ले खिनि प्रणाली वापरत असल्यास, निंतर आपण त्या चन्हे संपादीत करण्यासाठी वापरू शकणारे व वध ुणांचा
वचार करा जेणेकरूनि ते आपल्या भाषेच्या आवाजाचे प्र त नि धत्व करतील. हे सवर्वोत्तम आहे जर आपण चन्हांनिा अशा प्रकारे चन्हां कत करू शकता जे एका
सं णकावर पुनिरूत्पा दत केले जाऊ शकते. (आपण वडर्ग प्रोसेसर कर्शिवा भाषांतर कीबोडर्ग मधील कीबोडर्गसह ले खिनि प्रणालीसह प्रयो करू शकता. Http://
ufw.io/tk/) आपल्याला कीबोडर्ग बनि वण्यात मदतीची आवश्यकता असल्यास,
पुढे आम्ही आपल्याला शकण्याची शफारस करतो:
वणर्गमाला वकास
आपली भाषा ल हण्यासाठीचे निणर्गय
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वणिर्जूमाला वकास

व्याख्या

हे पृष्ठि प्रश्नाचे उत्तर दे ते: शब्दांमध्ये ध्वनिी कसे तयार होतात?

हे अशा शब्दांची प रभाषा आहेत जे आपण शब्दांमधील ध्वनिी कसे बनिवायचे याबद्दल
बोलण्यासाठी वापरतो, तसेच शब्दांच्या काही भा ाचा संदभर्ग असले ल्या शब्दांची व्याख्या
दे खिील करतात.

हा वषय समजण्यासाठी, वाचणे चां ले होईल:
वणर्गमाला / स्वायो ता
स्रोत मजकूर निवडणे

व्यं न
ही अशी ध्वनिी आहे जेव्हा लोक त्यांच्या फुफ्फुसांतूनि वायू फेकतात तेव्हा जीभ, दात कर्शिवा ओठ यांच्या स्थतीमुळे बाधा येते कर्शिवा मयार्ग दत असते.
वणर्गमाले मधील बहुतेक अक्षरे व्यंजनि अक्षरे आहेत. सवार्ग धक व्यंजनि अक्षरांमध्ये फक्त एक आवाज आहे.

स्वर
दात, जीभ कर्शिवा ओठ रोखिल्या शवाय तोंडातूनि श्वास वाहतानिा त्या तोंडातूनि हे आवाज निमार्गण होतात. (इंग्रजीमध्ये, स्वर हा a, e, i, o, u आ ण कधीकधी y
आहेत.)

शिब्दावयव (syl-ab-al)
आसपासच्या व्यंजनिासह कर्शिवा नि केवळ एक स्वर ध्वनिी असले ल्या शब्दाचा एक भा . काही शब्दावयवांमध्ये केवळ एकच अक्षर आहे.

प्रत्यय
शब्दामध्ये जोडले ले काहीतरी जे त्याचा अ र्ग बदलते. हे सुरुवातीस, कर्शिवा अखिेरीस कर्शिवा शब्दाच्या मुख्य भा ात असू शकते.

उगम
शब्दाचा सवार्गत मूलभूत भा ; सवर्ग प्रत्यये काढू नि टाकले जातात तेव्हा काय राहते.

शिब्दाचा भाग
एखिादा शब्द कर्शिवा शब्दाचा एखिादा भा ज्यामध्ये अ र्ग असतो आ ण त्यामध्ये लहानि भा निसले ला अ र्ग असतो. (उदाहरणा र्ग, "शब्दावयव" मध्ये 3 शब्दावयव
आहेत, परंतु केवळ 1 शब्दाचा भा , तर "शब्दावयवा" मध्ये 3 अक्षरे आ ण दोनि ुणधमर्ग आहेत (syl-lab-le s). (अं तम "s" हा शब्दप्रयो आहे ज्याचा अ र्ग
"बहुवचनि."))

शिब्दावयव शिब्द कसा तयार करतात.
प्रत्येक भाषेत ध्वनिी तयार होतात ज्यांत शब्दावयव तयार होतात. प्रत्ययाच्या शब्दाची कर्शिवा एखिाद्या शब्दाची मुळ एक अक्षर असू शकते, कर्शिवा त्यामध्ये अनिेक
शब्दावयव असतील. शब्दसमूह तयार करण्यासाठी शब्दसंग्रह एकत्र करतात ज्यामुळे शब्दाचा भा बनि वण्यासाठी दे खिील एक त्रत होतात. अ र्गपूणर्ग शब्द
बनि वण्यासाठी शब्दाचे भा एकत्र काम करतात.
आपल्या भाषेत शब्दावयव कसे तयार केले जातात आ ण ते शब्दावयव एकमेकांनिा कसे प्रभा वत करतात हे समजूनि घेणे महत्वाचे आहे जेणेकरूनि शब्दले खिनि
नियम तयार करता येतील आ ण लोक आपली भाषा वाचणे सहजपणे शकू शकतात.
स्वर आवाज हा शब्दाव्यांचा मूळ भा आहे. इंग्रजीमध्ये केवळ पाच स्वर प्रतीक आहेत, “a, e, i, o, u”, पण त्यामध्ये 11 स्वरूपाचे स्वर व स्वर आवाज
आहेत आ ण बरेच इतर मा र्ग आहेत. वैय क्तक इंग्रजी स्वरांचे ध्वनिी अशा शब्दांत सापडतात जसे की “beat, bit, bait, bet, bat, but, body,
bought, boat, book, boot.”
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[समाशोधनि चत्र जोडा]
इंग्र ीचे स्वर
तोंडाची स्थती समोर – मध्यभा ी – मा े
ोलाकार ( ोलाकार नि फरवता) ( ोलाकार नि फरवता) ( ोलाकार)
जीभेची उं ची उं च i “ बट” u “बूट”
मध्य उं ची i “ बट” u “बूक”
मध्य e “बेट” u “बट” o “बोट”
खिाली-मध्य e “बेट” o “बॉट”
खिाली ए “बॅट” ए “बॉडी”
(या स्वरांचे प्रत्येक आंतरराष्ट्रीय ध्वन्यात्मक वणर्गमाला यामध्ये स्वतःचे प्रतीक आहे.)
स्वर हे प्रत्येक शब्दाच्या मधला आकार घेते आ ण स्वरांनिा आधी आ ण निंतर स्वरांचा आवाज येतो.
स्पष्टीकरणि हे वाणीचे वणर्गनि करण्यासाठी आवाज कर्शिवा निाकाद्विारे हवा कसे येतात हे वणर्गनि आहे.
बोलण्याची सांगड घालणिे ती ठकाणे ले कर्शिवा तोंडानिे असतात जे े हवा निस्तेज आहे कर्शिवा त्याचा प्रवाह रोखिला जातो. अ भव्यक्तीचे सामान्य मुद्दे म्हणजे
ओठ, दात, दं त (वाद्यवृन्त) कवळी, टाळू (तोंडाचा वरचा भा ), पोकळी (तोंडाचा मऊ भा ), खि निज, आ ण स्वरतंतू ( कर्शिवा ग्लॉट लस).
आ टर्शिक्युलेटसर्जू हे तोंडचे हलणारे भा आहेत, वशेषत: जभेतील काही भा जे हवेच्या प्रवाहाला हळू करते. जभेच्या काही भा ांमध्ये असे होऊ शकते की
जीभेचे मूळ, पाठीमा चा भा , जभेचा टोकदार भा आ ण जभेचे निमुळते टोक. ओठाचा वापर नि करता जीभ तोंडाद्विारे हवा प्रवाह हळू करू शकते. ओठांनिी
बनिले ले ध्वनिी “b," "v," आ ण "m." प्रमाणे व्यंजनि समा वष्ट करतात.
अ भव्यक्ती पद्धती सां ते की हवा प्रवाह कसा हळू आहे. हे संपूणर्ग ांबा (जसे "p" कर्शिवा "b", ज्यास स्टॉप व्यंजनि कर्शिवा स्टॉप असे म्हणतात त्याप्रमाणे)
येऊ शकतात, ज्यात अ तवृद्धी (जसे "f" कर्शिवा "v," असे म्हणतात) कर्शिवा फक्त कर्शि चत प्र तबं धत केले जाऊ शकते (जसे की "w" कर्शिवा "y, अधर्ग-स्वरांनिा
म्हणतात, कारण ते स्वरांप्रमाणे जवळजवळ वनिामूल्य आहेत.)
वॉयसींग हे दाखि वते की वाणी तच्यामाफर्गत पोहचते तेव्हा स्वरतंतू वर हत असतात कर्शिवा निाही. बहुतेक स्वर, जसे “a, e, i, u, o”, आवाज ऐकल्या जातात.
“p,t,k,f." सारख्या व्यंजनिांनिा “b,d,g,v,” कर्शिवा आवाजहीनि (-v) जसे आवाज दला जाऊ शकतो (+v). हे सवर्गप्र म उच्चा रत केले ल्या व्यंजनिांच्या
स्वरूपातील समानि तहर्तेनिे बनिवले ले आहेत. "B, d, g, v" आ ण "p, t, k, f" मधील फक्त फरक (+v आ ण -v) आवाजहीनि आहे.
इंग्र ीतील व्यं न
उच्चारणाचे मुद्दे ओठ दात कवळी टाळू पडदा पडजीभ स्वरयंत्र
वॉयसीं -v/+v -v +v v/+v v/+v -v/+v -v/+v-v
आटर्ते क्युलेटर - व्यवस्थापकाशी
ओठ - ांबवा p / b
ओठ - घषर्गण f / v
जीभ टीप ांबा t / d
कणर्गमधुर / l / r
जभेचा टोकदार भा घषर्गण ch/dg
जभेचा पाठीमा ेल भा ांबा k / g
जभेचा उ म स्त्रोतअधर्ग-स्वर / w / y h /
निाक - पुढील भा / m / n
आवा ाला नाव दे णिे त्यांच्या सु वधांनिा बोलावूनि केले जाऊ शकते. "b" आवाज याला आवाजातील द्विभाषी (दोनि ओठ) ांबवणारा म्हणतात. "f" चा
आवाज एक आवा जक प्रयो ात्मक (ओठ-दात) द्रिवपदा र्ग म्हणूनि ओळखिली जाते. "एनि" ची ध्वनिी आवाजातील दं त प्रधानि (कवळी) निाक म्हणतात.
आवा प्रतीकांचे दोनि प्रकारे केले जाऊ शकतात. एकतर आम्ही आंतरराष्ट्रीय ध्वन्यात्मक वणर्गमाला मध्ये सापडले ल्या ध्वनिीसाठी चन्ह वापरू शकतो कर्शिवा
वाचकानिे ओळखिले ल्या वणर्गमालामधूनि आपण सुप्र सद्ध प्रतीके वापरु शकतो.
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व्यं न तक्ता - कलात्मक सूत्रांचा उल्ले खि नि करता ये े व्यंजनिाचा प्रतीकात्मक चन्ह तक्ता दला जातो. आपण आपल्या भाषेच्या ध्वनिींचा शोध घेत असतानिा,
आपण आवाज करता तेव्हा आपल्या जीभ आ ण ओठांची स्थती व्यक्त करणे आ ण भावनिा व्यक्त करणे, आपण या ले खिातील तक्ता त्या ध्वनिींचे प्र त नि धत्व
करण्यासाठी प्रतीकांसह भरू शकता.
उच्चारणाचे मुद्दे ओठ दात कवळी टाळू पडदा पडजीभ श्वासनि लकेचे कंठातील मुखि
वॉयसीं -v/+v -v/+v -v/+v -v/+v -v/+v -v/+v -v/+v
पद्धत ांबवा p / b t / d k / g
घषर्गण f/ v ch/dg
कणर्गमधुर /l /r
अधर्ग-स्वर /w /y h/
निाक /m /n
पुढे आम्ही आपल्याला शकण्याची शफारस करतो:
आपली भाषा ल हण्यासाठीचे निणर्गय
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कागद पत्रांचे स्वरूप
भाषांतराचे तां त्रक स्वरूप

हे पृष्ठि प्रश्नाचे उत्तर दे ते: कोणते फाईल स्वरूपनि स्वीकायर्ग आहे?

भाषांतराचे, शब्दांचे आ ण वाक्यांमध्ये भाषांतर करण्याचा मोठा भा असतानिाच, हे दे खिील खिरे आहे की भाषांतर एक प्रमुखि पैलू तां त्रक आहे. वणर्गमाला तयार
करणे, टाइप करणे, टाइपसे टर्शि , स्वरूपनि करणे, प्रकाशनि करणे आ ण वतरणासाठी, भाषांतर करण्यासाठी अनिेक तां त्रक पैलू आहेत. हे सवर्ग शक्य
करण्यासाठी, काही मानिके आहेत जे दत्तक ेले आहेत.

यएसएफएम: बायबल भाषांतर स्वरूप
अनिेक वषार्थांपासूनि, बायबल भाषांतरा करीता मानिक स्वरूप यूएसएफएम (यु निफाइड स्टँ डडर्ग फॉरमॅट माकर्गर) या स्वरूपात आहे. आम्ही हा दजार्गही स्वीकारला
आहे.
यूएसएफएम एक प्रकारची माकर्गअप भाषा आहे जी सं णकाच्या प्रणालीला मजकूर समा वष्ट कसा करतो हे सां ते. उदाहरणा र्ग, प्रत्येक अध्याय ''\ c1'' कर्शिवा
''\ c33 \" सारखिे चन्हां कत आहे. वचनि माकर्गर ''\v8" कर्शिवा \"v14" सारखिे दसेल. प रच्छे दाला "\p'' चन्हां कत केले आहेत. अशी आणखिी काही माकर्गर
आहेत ज्याचे व शष्ट अ र्ग आहेत. म्हणूनि यूएसएफएम मधील योहानि 1:1-2 सारखिा अध्याय असा दसेल:
c1
p
v 1 प्रारंभी शब्द होता, शब्द दे वासह होता आ ण शब्द दे व होता.
v 2 तो शब्द सुरूवातीपासूनिच दे वाबरोबर होता.
जेव्हा यूएसएफएम वाचू शकणारा सं णक कायर्गक्रिम हे पाहतो, तेव्हा ते सवर्ग अध्याय माकर्गरांनिा तेच क्रिमानिे (उदाहरणा र्ग, मोठ्या संख्येसह) स्वरू पत करता येते
आ ण सवर्ग श्लोकांची संख्या तशाच प्रकारे (उदाहरणा र्ग, एक लहानि अपरक्रिांट क्रिमांक).
• आम्हाला वापरण्यासाठी सक्षम होण्यासाठी बायबल भाषांतर यएसएफएममध्ये असणिे आवश्यक आहे!
यूएसएफएम निोटे शनिबद्दल अ धक वाचण्यासाठी, कृपया http://paratext.org/about/usfm वाचा.

यएसएफएममध्ये बायबलचे भाषांतर कसे करावे
बहुतेक लोकांनिा यूएसएफएममध्ये कसे लहायचे हे मा हती निाही. आम्ही भाषांतर स्टु डओ तयार केल्या त्या पैकी एक कारण आहे. आपण भाषांतर
स्टु डयोमध्ये भाषांतर करता तेव्हा, आपण जे काही पाहतो ते सामान्य वडर्ग प्रोसेसर दस्तऐवजांसारखिे दसते जे कोणत्याही माकर्गअप भाषेखिेरीज दसत निाहीत.
त ा प, भाषांतर स्टु डओ आपण पहात असले ल्या यूएसएफएम अंत र्गत बायबल भाषांतर स्वरू पत करीत आहे. अशा प्रकारे, जेव्हा आपण भाषांतर
स्टु डओमधूनि आपले भाषांतर अपलोड करता, तेव्हा यूएसएफएममध्ये अपलोड करण्यात आले आहे ते आधीच स्वरू पत केले ेले आहे आ ण तत्काळ ते
व वध स्वरूपांमध्ये प्रका शत केले जाऊ शकते.

भाषांतर यएसएफएम मध्ये रूपांत रत करणिे
जरी यूएसएफएम निोटे शनि वापरूनि केवळ भाषांतरासाठी प्रोत्सा हत केले जात असले तरी, काही वेळा यूएसएफएम माकर्गअप नि वापरता भाषांतर केले जाते. या
प्रकारच्या भाषांतराचा वापर केला जाऊ शकतो, परंतु प्र म यूएसएफएम माकर्गर जोडणे आवश्यक आहे. हे करण्याचा एक मा र्ग म्हणजे भाषांतर स्टु डयोमध्ये
कॉपी आ ण पेस्ट करणे, निंतर काव्या माकर्गर योग्य ठकाणी ठे वा जेव्हा हे केले जाते, तेव्हा भाषांतर यूएसएफएम म्हणूनि नियार्गत करता येईल. हा एक फार
कठीण काम आहे, म्हणूनि आम्ही आपल्या बायबल भाषांतर कायार्गची सुरूवातीपासूनिच भाषांतर स्टु डओ कर्शिवा यूएसएफएमचा वापर करणाऱ्या अन्य
प्रोग्राममध्ये शफारस करतो.

इतर सामग्रीसाठी माकर्जूडाउन
माकर्गडाउनि हे एक सामान्य माकर्गअप भाषा आहे जी इंटरनिेटवरील बऱ्याच ठकाणी वापरली जाते. माकर्गडाउनि हे समानि स्वरुपासाठी व वध स्वरुपात (जसे की
वेब पृष्ठि, मोबाइल अ ॅप्स, पीडीएफ, इत्यादी) वापरले जाऊ शकते.
माकर्गडाउनि बोल्ड आ ण * इटॅ लीक * चे सम र्गनि करते, ज्यात असे ल हले आहे:
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माकर्गडाउनि बोल्ड आ ण * इटॅ लीक * चे सम र्गनि करते.
माकर्गडाउनि यासारखिे शीषर्गलेखिांनिा दे खिील सम र्गनि दे ते:

शिीषर्जूक 1
शिीषर्जूक 2
शिीषर्जूक 3
माकर्गडाउनि दे खिील लर्शिकचे सम र्गनि करते. याप्रमाणे लर्शिक प्रद शर्शित होतात https://unfoldingword.org आ ण असे ल हले आहे.
https://unfoldingword.org
लर्शिकसाठी अनिुकूल शब्द दे खिील सम र्शित आहे, याप्रमाणे:
uW Website(https://unfoldingword.org)
लक्षात घ्या की एचटीएमएल दे खिील वैध माकर्गडाउनि आहे. माकर्गडाउनि वाक्यरचनिेच्या संपूणर्ग सूचीसाठी कृपया http://ufw.io/md ला भेट द्या.

न कषर्जू
यूएसएफएम कर्शिवा माकर्गडाउनिसह चन्हां कत सामग्री मळ वण्याचा सवार्गत सोपा मा र्ग म्हणजे संपादक बनि वण्याक रता वशेषत: आराखिडीत केला आहे. वडर्ग
प्रोसेसर कर्शिवा मजकूर संपादकाचा वापर केल्यास, या चन्हांनिा स्वतः च प्र वष्ट करणे आवश्यक आहे.
• टीप: वडर्ग प्रोसेसरमध्ये बो , इटॅ लीक कर्शिवा अधोरे खित मजकूर बनि वणे, तो बो , इटॅ लीक कर्शिवा माकर्गअप भाषेत अधोरे खित करत निाही. या
प्रकारचे स्वरूपनि नि दर्शि ष्टत चन्हे लहूनि केले जाणे आवश्यक आहे. *
कोणते सॉफ्टवेअर वापरावे यावर वचार करतानिा, कृपया हे लक्षात ठे वा की भाषांतर केवळ शब्दांबद्दल निाही; वचारात घेणे आवश्यक असले ल्या अनिेक
तां त्रक पैलंू वर आहेत. जे सॉफ्टवेअर वापरले ेले आहे, ते लक्षात ठे वा की बायबल भाषांतरकत्यार्थांनिा यूएसएफएममध्ये बसवावे ला ते आ ण माकर्गडाउनि मध्ये
इतर सवर्ग ोष्टी आवश्यक आहेत.
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How to Start Translating
प्रथम मसुदा तयार करा
मी कसे सुरू करू?

हे पृष्ठि प्रश्नाचे उत्तर दे ते: मी प्र म मसुदा कसे करू?
हा वषय समजण्यासाठी, वाचणे चां ले होईल:

• प्रा र्गनिा करा की आपण ज्या भाषेत भाषांतर करीत आहात तो फरक समजूनि
भाषांतर काय करायचे ते निवडा
घेण्यासाठी दे व तुम्हाला मदत करेल आ ण तो आपल्या भाषेतील त्या मा ार्थांचे
संवाद साधण्याचा सवर्वोत्तम मा र्ग शोधण्यात आपली मदत करेल.
स्रोत मजकूर निवडणे
• तुम्ही जर बायबलमधील वृत्तपत्रांची भाषांतरं ाठली असेल, तर त्यातूनि भाषांतर
आपली भाषा ल हण्यासाठीचे निणर्गय
सुरू होण्याआधीची संपूणर्ग क ा वाचा. आपण बायबलचे भाषांतर करत
असल्यास, आपण त्याचा कोणताही भा भाषांत रत करण्याच्या सुरुवातीला
संपूणर्ग अध्याय वाचा. अशा प्रकारे आपण समजू शकाल की आपण ज्या वभा ात भाषांतर करीत आहात ती मोठ्या संदभार्गमध्ये कशी आहे, आ ण
आपण ते अ धक चां ले भाषांत रत कराल.
• आपण ज्याप्रमाणे अनिेक भन्न भाषांतरांमध्ये भाषांतर करण्याची योजनिा करत आहात तो मा र्ग वाचा. IRV तुम्हाला मूळ मजकुराचे स्वरूप पाहण्यास
मदत करेल आ ण IEV तुम्हाला मूळ मजकुराचा अ र्ग समजावूनि घेण्यास मदत करेल. लोक आपल्या भाषेत वापरत असले ल्या स्वरूपात अ र्ग कसे
संप्रेषण करावे याबद्दल वचार करा. कोणतेही बायबल मदत कर्शिवा समालोचनिांमध्ये वाचा की जे आपणास भाषण पत्राचा हा मा र्ग आहे.
• आपण भाषांतर करण्याची योजनिा करत असले ल्या प रच्छे दाचे भाषांतर टपा वाचा.
पुढे आम्ही आपल्याला शकण्याची शफारस करतो:
भाषांतर करतानिा मदत
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भाषांतर करताना मदत
भाषांतर मदत वापरणिे

हे पृष्ठि प्रश्नाचे उत्तर दे ते: भाषांतर करण्यास मला मदत कोठे मळू शकेल?
हा वषय समजण्यासाठी, वाचणे चां ले होईल:
भाषांतर काय करायचे ते निवडा

पुढे आम्ही आपल्याला शकण्याची शफारस करतो:
भाषांतर टपा वापरणे
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मळ आ णि स्त्रोत भाषा
मळ भाषेत म कर सवार्जूत अचक आहे

हे पृष्ठि प्रश्नाचे उत्तर दे ते: मूळ भाषा आ ण स्त्रोत भाषा यात काय फरक
आहे?

प रभाषा - मूलभूत भाषा अशी भाषा आहे ज्यात बायबलचे लखिाण सुरुवातीला ल हले
होते.
वणिर्जून - निवीनि कराराची मूळ भाषा ग्रीक आहे. जुन्या करारातील मूळ भाषेची मूळ हब्रू
आहे. त ा प, दानिीएल आ ण एज्रा यांच्या काही भा ाची मूळ भाषा ही अरॅ मक आहे. मूळ
भाषा निेहमी सवार्गत अचूक भाषा असते ज्यातूनि प रच्छे द भाषांत रत केला जातो.

हा वषय समजण्यासाठी, वाचणे चां ले होईल:
भाषांतर प्र क्रिया
स्रोत मजकूर निवडणे

स्रोत भाषा म्हणजे अशी भाषा ज्यामधूनि भाषांतर केले जात आहे. जर एखिाद्या भाषांतरकत्यार्गनिे मूळ भाषेतूनि बायबलचे भाषांतर केले असेल तर त्याच्या
भाषेसाठी मूळ भाषा आ ण स्त्रोत भाषा समानि आहेत. त ा प, ज्या लोकांनिी मूळ भाषेचा अभ्यास करायला अनिेक वषर्ते घालवले ली आहेत आ ण त्यांनिा स्त्रोत
भाषा म्हणूनि वापरु शकतात. या कारणास्तव, बहुतेक भाषांतरकत्यार्थांनिा त्यांच्या मूळ भाषेच्या मजकूराच्या रूपात मोठ्या संवादाच्या भाषेत भाषांत रत केल्या
ेलेल्या बायबलचा वापर करतात.
पुढे आम्ही आपल्याला शकण्याची शफारस करतो:
अध्याय आ ण वचनि संख्या
मूळ हस्त ल खित
जाणूनि घेण्याच्या अटी
मजकुराचे प्रकार
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मळ हस्त ल खत
मळ लखाणिांचे ले खन

हे पृष्ठि प्रश्नाचे उत्तर दे ते: मूळ भाषेच्या मजकुरा वषयी अ धक मा हती आहे
का?

बायबल कत्येक शतकांपूवर्वी दे वाच्या संदेष्ट्यांनिी व प्रे षतांनिी ल हले होते म्हणूनि दे वानिे
त्यांनिा ल हण्याची आज्ञा दली होती. इस्राएल लोक हब्रू बोलत, त्यामुळे जुन्या करारातील
पुस्तके बहुतेक हब्रू मध्ये ल हले होते ते अश्शूर आ ण बाबेलमध्ये अनिोळखिी र हवासी
असतांनिा, ते अरॅ मक बोलण्यास शकले , म्हणूनिच जुन्या कराराचे काही निंतरचे भा हे
अरॅ मक भाषेत ल हले ेले.

हा वषय समजण्यासाठी, वाचणे चां ले होईल:
स्रोत मजकूर निवडणे

ख्रिस्त येण्याआधी सुमारे शंभर वषार्थांपूवर्वी, ग्रीक भाषेचा व्यापक संवाद झाला. युरोप आ ण मध्य पूवर्तेतील बहुतेक लोकांनिी ग्रीक भाषा ही दुसरी भाषा म्हणूनि
बोलली. म्हणूनि जुन्या कराराचे ग्रीकमध्ये भाषांतर करण्यात आले . जेव्हा ख्रिस्त आला, ज ाच्या त्या भा ातील अनिेक लोक अजूनिही ग्रीक दुसरी भाषा म्हणूनि
बोलत, आ ण निवीनि करारातील पुस्तके सवर्ग ग्रीकमध्ये ल हले ली आहेत.
मा े तर ते े छपाईयंत्र निव्हते, त्यामुळे ले खिकांनिी हे पुस्तक हातानिे ल हले . हे मूळ हस्त ल खित होते. ज्यांनिी हे हस्त ल खिते कॉपी केली त्यांनिी हातानिे तसे केले .
हे हस्त ल खिते दे खिील होते. ही पुस्तके अ तशय महत्वाची आहेत, त्यामुळे कॉपी करणाऱ्यांनिा वशेष प्र शक्षण मळाले आ ण त्यांनिा अचूकपणे कॉपी करण्याचा
प्रयत्नि करावा.
शेकडो वषार्थांपासूनि, लोकांनिी बायबलच्या पुस्तकांचा हजारो प्रती बनिवल्या. ले खिकांनिी ल हले ली हस्त ल खिते सवर्ग मावले कर्शिवा मोडत आहेत, म्हणूनि
आपल्याकडे ते निाहीत. परंतु बऱ्याच काळापयर्थांत आमच्याकडे अनिेक प्रती होत्या. यापैकी काही प्रती अनिेक शंभर वषर्ते आ ण अ दी हजारो वषर्ते टकली आहेत.
पुढे आम्ही आपल्याला शकण्याची शफारस करतो:
अध्याय आ ण वचनि संख्या
मूळ हस्त ल खित
मूळ आ ण स्त्रोत भाषा
जाणूनि घेण्याच्या अटी
मजकुराचे प्रकार
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बायबलची संरचना
बायबल 66 "पुस्तकांनिी" बनिले ली आहे. जरी त्यांनिा "पुस्तके" असे म्हणतात, तरी ते बरीच
मोठी आहेत आ ण कमीतकमी फक्त एक कर्शिवा दोनि पृष्ठि आहेत. बायबलचे दोनि मुख्य भा
आहेत: प हला भा प्र म ल हला ेला आ ण त्याला जुनिा करार म्हटले आहे. दुसरा भा
निंतर ल हला ेला आ ण त्याला निवीनि करार म्हटले आहे. जुन्या करारामध्ये 39 पुस्तके
आहेत आ ण निवीनि करारामध्ये 27 पुस्तके आहेत. (निवीनि करारामधील काही पुस्तके
लोकांसाठी पत्रे आहेत.)

हे पृष्ठि प्रश्नाचे उत्तर दे ते: बायबल कशाप्रकारे आयो जत केले जाते?
हा वषय समजण्यासाठी, वाचणे चां ले होईल:
स्रोत मजकूर निवडणे

प्रत्येक पुस्तक अध्यायामध्ये वभा ले आहे. बहुतांश पुस्तके एकापेक्षा अ धक धडा आहेत, परंतु ओबद्या, फले मोनि, 2 योहानि, 3 योहानि, आ ण यहूदा यांचे
प्रत्येकी एक अध्याय आहेत. सवर्ग अध्याय वचनिांमध्ये वभा ले आहेत.
जेव्हा आपण एखिाद्या वचनिात संदभर्ग घेऊ इ च्छतो तेव्हा आपण प्र म पुस्तकाचे निाव, म अध्याय, आ ण निंतर वचनि लहा. उदाहरणा र्ग "योहानि 3:16" म्हणजे
योहानिाचे पुस्तक, अध्याय 3, वचनि 16.
जेव्हा आपण एकमेकांच्या पुढे असले ल्या दोनि कर्शिवा अ धक वचनिांचा उल्ले खि करतो तेव्हा आपण त्यांच्यात एक ओळ ठे वतो. "योहानि 3:16-18" म्हणजे
योहानि, अध्याय 3, अध्याय 16, 17 आ ण 18 वचनिे.
जेव्हा आपण अध्याय एकमेकांच्या पुढे निसतात तेव्हा आपण त्यांनिा वे ळे करण्यासाठी स्वल्प वराम वापरतो. "योहानि 3: 2, 6, 9" म्हणजे योहानि अध्याय 3,
वचनिे 2, 6 आ ण 9.
अध्याय आ ण वचनि संख्या निंतर, आम्ही वापरले ल्या बायबलच्या भाषांतरासाठी सं क्षप्त रुप दले . खिालील उदाहरणामध्ये "IRV" म्हणजे * अनिलॉक लटरल
बायबल *.
भाषांतर अकादमीमध्ये आपण या प्रणालीचा वापर शास्त्रवचनिांचे कुठू नि आले हे सां ण्यासाठी करतो. त ा प, याचा अ र्ग असा निाही की संपूणर्ग वचनि कर्शिवा
अध्याय संच दशर्ग वले आहे. खिालील मजकूर शास्ते, अध्याय 6, वचनि 28 पासूनि आले आहे, परंतु हे संपूणर्ग वचनि निाही. या वचनिाचा शेवट अ धक आहे. भाषांतर
अकादमीमध्ये, आम्ही केवळ त्या वचनिाचा भा च दशर्गवतो ज्याबद्दल आपण बोलू इ च्छतो.
सकाळी लोक उठू नि बघतात तर बआलची वेदी उध्वस्त झोले ली.... (शास्ते 6:28 IRV)
पुढे आम्ही आपल्याला शकण्याची शफारस करतो:
अध्याय आ ण वचनि संख्या
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अध्याय आ णि वचन संख्या
वणिर्जून

हे पृष्ठि प्रश्नाचे उत्तर दे ते: माझ्या बायबलमधील अध्याय आ ण वचनि संख्या
तुमच्या बायबलमधील ोष्टींपेक्षा वे ळे का आहेत?

जेव्हा बायबलची पुस्तके प हली ल हली ेली होती तेव्हा अध्याय आ ण अध्याय
हा वषय समजण्यासाठी, वाचणे चां
यांच्यासाठी काही वराम चन्हे निव्हती. लोकांनिी निंतर हे जोडले , आ ण निंतर इतरांनिी
बायबलची संरचनिा
बायबलमधील व शष्ट भा शोधणे सोपे करण्यासाठी अध्याय व वचनि दले . एकापेक्षा
अ धक व्यक्तींनिी हे केले म्हणूनि वे वे ळ्या भाषांतरांमध्ये वापरल्या जाणायार्ग भन्न क्रिमांकनि
प्रणाली आहेत. जर IRV मधील क्रिमांकनि प्रणाली आपण वापरत असले ल्या दुसऱ्या
बायबलमध्ये क्रिमांकनि प्रणालीपेक्षा भन्न असेल, तर कदा चत आपण त्या बायबलमधूनि ही प्रणाली वापरु इ च्छत असाल.

ले होईल:

कारणि हा भाषांतर मुद्दा आहे
जे लोक आपली भाषा बोलतात ते इतर भाषेत ल खित बायबल दे खिील वापरू शकतात. जर त्या बायबल आ ण आपल्या अनिुवादात वे वे ळ्या अध्याय आ ण
काव्य संख्या वापरल्या असतील तर ते एक अध्याय आ ण कवी संख्या म्हणतानिा कोणी कोणत्या ोष्टीबद्दल बोलत आहे हे लोकांनिा कळणे कठीण होईल.

बायबलमधिील उदाहरणिे
14 तर मी तुला लवकर भेटेनि, अशी मला अशा आहे, तेव्हा आपण समक्ष बोलू . 15 तुला शांती असो. मत्रमंडळी तुला सलाम सां तात. मत्रमंडळीस ज्याच्यात्याच्या निावानिे सलाम सां . (3 योहानि 1:14-15 IRV)
3 योहानिमध्ये केवळ एक अध्याय आहे म्हणूनि काही आवृत्ती अध्याय संख्यावर चन्हां कत करत निाही. IRV आ ण IEV मध्ये ते अध्याय 1 म्हणूनि चन्हां कत
आहे. याच्या व्य तरीक्त, काही आवृत्त्या 14 व 15 व्या वचनिे दोनि वचनिामध्ये वभा त निाहीत. त्याऐवजी ते वचनि 14 म्हणूनि ते सवर्ग चन्हां कत करतात.
दा वदाचे एक स्तोत्र, जेव्हा तो त्याचा मुल ा अबशालोम पासूनि पळू नि ेला.
1

हे परमेश्वरा, माझे शत्रू कतीतरी झाले आहेत! (स्तोत्र 3:1 IRV)

काही स्तोत्रांमध्ये त्यांच्याअ ोदर स्पष्टीकरण आहे. काही आवृत्त्यांमध्ये स्पष्टीकरण वचनि संख्या दले जात निाही, जसे की IRV आ ण IEV. इतर आवृत्तीत
स्पष्टीकरण वचनि 1 आहे, आ ण प्रत्यक्ष स्तोत्र वचनि 2 पासूनि सुरू होते.
... आ ण दारयावेश मेदी हा सुमारे बासष्ट वषार्थांचा असता राजपदारूढ झाला. (दानिीएल 5:31 IRV)
काही आवृत्त्यांमधील हे दानिीएल 5 चे शेवटचे वचनि आहे. इतर आवृत्त्यांमधील हे दानिीएल 6 चे प हले वचनि आहे.

भाषांतर रणिनीती
1. जर आपल्या भाषेत बोलणारे लोक दुसऱ्या बायबलचा उपयो करतात, तर ते अध्याय आ ण अध्याय ज्या पद्धतीनिे वापरतात त्या निंबरची णनिा
करतात. TranslationStudio APP मधील अध्याय कसे चन्हां कत करावे यावरील सूचनिा वाचा.

भाषांतर पद्धतींचे उदाहरणि लाग
जर आपल्या भाषेत बोलणारे लोक दुसऱ्या बायबलचा उपयो करतात, तर ते अध्याय आ ण अध्याय ज्या पद्धतीनिे वापरतात त्या निंबरची णनिा करतात.
खिालील उदाहरण 3 योहानि 1 पासूनि आहे. काही बायबल 14 आ ण 15 वचनिे म्हणूनि हे मजकूर चन्हां कत करतात आ ण काही जण हे वचनि 14 म्हणूनि
चन्हां कत करतात. आपल्या इतर बायबलप्रमाणेच आपण वचनि संख्या चन्हां कत करू शकता.
14 तर मी तुला लवकर भेटेनि, अशी मला अशा आहे, तेव्हा आपण समक्ष बोलू . 15 तुला शांती असो. मत्रमंडळी तुला सलाम सां तात. मत्रमंडळीस ज्याच्यात्याच्या निावानिे सलाम सां . (3 योहानि 1:14-15 IRV)
14 तर मी तुला लवकर भेटेनि, अशी मला अशा आहे, तेव्हा आपण समक्ष बोलू . तुला शांती असो. मत्रमंडळी तुला सलाम सां तात. मत्रमंडळीस ज्याच्यात्याच्या निावानिे सलाम सां . (3 योहानि 14)
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पुढील स्तोत्र 3 पासूनि एक उदाहरण आहे. काही बायबल स्तोत्राच्या सुरवातीला स्पष्टीकरण चन्हां कत करत निाहीत, आ ण इतरांनिी ती वचनि 1 म्हणूनि
चन्हां कत केली आहे. आपल्या इतर बायबलप्रमाणेच आपण वचनि संख्या चन्हां कत करू शकता.
दा वदाचे एक स्तोत्र,

ेव्हा तो त्याचा मुलगा अबशिालोम पासन पळन गेला.

1 हे परमेश्वरा, माझे शित्र कतीतरी झाले आहेत!
माझ्यावर उठले ले पु कळ आहेत.
2 माझ्या वषयी म्हणिणिारे पु कळ झाले आहेत,
"दे वापासन त्याला काही मदत नाही." * सेला
1 दा वदाचे एक स्तोत्र, जेव्हा तो त्याचा मुल ा अबशालोम पासूनि पळू नि ेला.
2 हे परमेश्वरा, माझे शत्रू कतीतरी झाले आहेत!
माझ्यावर उठले ले पुष्कळ आहेत.
3 माझ्या वषयी म्हणणारे पुष्कळ झाले आहेत,
"दे वापासूनि त्याला काही मदत निाही." सेला
पुढे आम्ही आपल्याला शकण्याची शफारस करतो:
वचनि पुल
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IRV आ णि IEV स्वरुपात्मक चन्हे
वणिर्जून

हे पृष्ठि प्रश्नाचे उत्तर दे ते: IRV आ ण IEV मध्ये काही स्वरूपातील चन्हे काय
दशर्गवतात?

• अनिलॉक लटरल बायबल * (IRV) आ ण * अनिलॉक डायनिॅ मक बायबल *
(IEV) पदन्यूनिता चन्हे, लांब डॅश, कंस, आ ण समास वापरते हे दशर्ग वण्यासाठी
की मजकुराची मा हती तच्या सभोवताली काय आहे.

हा वषय समजण्यासाठी, वाचणे चां ले होईल:
भाषांतर प्र क्रिया
बायबलची संरचनिा

पदन्यनता चन्हे
प रभाषा - पदन्यूनिता चन्हे (...) हे दशर्ग वण्यासाठी वापरले जातात की कोणीतरी त्यांनिी एखिादे वाक्य पूणर्ग केले निाही, कर्शिवा ले खिकानिे जे काही सां तले ते सवर्ग
उद्धृत केले निाही.
मत्तय 9: 4-6 मध्ये, पदन्यूनिता चन्ह दशर्ग वते की येशूनिे पश्चिात्ताप करणाऱ्या मनिुष्याकडे आपले लक्ष वळवल्यावर व त्याच्याशी बोलला तेव्हा त्यानिे
नियमशास्त्राक रता आपली शक्षा पूणर्ग केली निाही:
तेव्हा पहा, नियमशास्त्राच्या काही शक्षकांनिी हे ऐकले आ ण ते आपसात म्हणाले , “हा मनिुष्य तर ईश्वराची निर्शिदा करीत आहे.” त्यांचे
वचार ओळखिूनि येशू म्हणला, “तुमच्या अंत:करणात तुम्ही वाईट वचार का करता? कारण, तुझ्या पापांची क्षमा झाली आहे असे
म्हणणे, कर्शिवा उठू नि चालू ला , असे म्हणणे यातूनि कोणते सोपे आहे? परंतु तुम्ही हे समजूनि घ्यावे की, मनिुष्याच्या पुत्राला, पृथ्वीवर
पापाची क्षमा करण्याचा अ धकार आहे, ..." म येशू त्या पक्षघाती मनिुष्याला म्हणाला, ‘ऊठ! आपला बछानिा घे आ ण घरी जा.’
(IRV)
माकर्ग 11:31-33 मध्ये, पदन्यूनिता चन्ह दशर्गवतो की धा मर्शिक निेत्यांनिी आपली शक्षा पूणर्ग केली निाही कर्शिवा माकर्गनिे ते काय लहीत आहे ते ल हत निाही.
त्या वषयी त्यांनिी आपसात चचार्ग केली आ ण म्हणू ला ले जर आपण तो स्व ार्गपासूनि म्हणावे तर तो म्हणेल, “म त्यावर तुम्ही
वश्वास का ठे वला निाही? परंतु जर आपण तो मनिुष्यांपासूनि आहे असे म्हणावे तर लोक आपणावर रा ावातील, ..." पुढाऱ्यांनिा
लोकांची भीती वाटत होती. कारण सवर्ग लोकांचा वश्वास होता की योहानि खिरोखिर संदेष्टा होता. म त्यांनिी येशूला उत्तर दले ,
“आम्हांला माहीत निाही.” तेव्हा येशू त्यांनिा म्हणाला, “म मीही या ोष्टी कोणात्या अ धकारानिे करीत आहे हे तुम्हांला सां त
निाही.” (IRV)

लांब डॅशि
प रभाषा - लांब डॅश (—) त्याच्याशी संबं धत असले ल्या ोष्टीशी ल ेच संबं धत मा हती सादर करते. उदाहरणा र्ग:
दोघे जण शेतात एकत्र काम करत असतील—त्यातला एक जण वर घेतला जाईल आ ण दुसरा ते ेच राहील. दोनि स्त्रया जात्यावर
धान्य दळत असतील—त्या दोघीतील एक वर घेतली जाईल आ ण दुसरी ते ेच राहील. “म्हणूनि तुम्ही तयार असा, कारण तुम्हांला
माहीत निाही की कोणत्या दवशी तुमचा प्रभु येत आहे. (मत्तय 24:40-41 IRV)

कंस
व्याख्या - कंस "( )" दशर्ग वतात की काही मा हती स्पष्टीकरण कर्शिवा कायर्ग केल्यानिंतरचा वचार आहे.
ती अशी पाश्वर्गभूमीची मा हती आहे ज्यानिे ले खिक त्या जा ेत वाचकांनिा त्याच्या सभोवतालची सामग्री समजण्यास मदत करतो.
योहानि 6:6 मध्ये, योहानिानिे जे क ा ल हत होतो ते त्यानिे खिं डत केले आ ण हे स्पष्ट केले की येशू आधीच काय करणार होता हे त्याला आधीच माहीत होते. हे
कंसामध्ये ठे वले आहे.
5

येशूनिे निजर वर करुनि पा हले तो लाकांचा मोठा समुदाय आपणांकडे येतानिा त्याला दसला. येशू फ लप्पाला म्हणाला, “आपण

या लोकांनिा पुरेशा भाकरी कोठू नि वकत आणाव्या बरे?” 6 ( फ लप्पची परीक्षा पाहण्यासाठी येशूनिे त्याला हा प्रश्न वचारला, कारण
आपण काय करायचे याचा वचार येशूनिे अ ोदरच करुनि ठे वला होता..) 7 फ लप्पनिे उत्तर दले , “ये ील प्रत्येकाला ोडी ोडी
भाकर दली तरी या सवार्थांनिा पुरेशा भाकर वकत घेण्यासाठी आपणा सवार्थांनिा म हनिाभर काम करावे ला ेल.” (योहानि 6:5-7 IRV)
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खिालील कंसामध्ये शब्द निाहीत येशू काय म्हणत होते, परंतु वाचकांनिा काय म्हणत होता की मत्तय वाचकांनिा सां त होता की येशू शब्दांचा वापर करीत होता
ज्यास त्यांनिा त्यांचे वचार आ ण व्याख्या करणे आवश्यक आहे.
दा निएल संदेष्ट्याच्या द्विारे सां तले ला ‘ओसाडीचा अमं ळ पदा र्ग प वत्रस्थानिात’ उभा असले ला तुम्ही पाहाल, (वाचकानिे हे ध्यानिात
आणावे), तेव्हा जे यहूदीयात असतील त्यांनिी डों रात पळू नि जावे; जो धाब्यावर असेल त्यानिे आपल्या घरातूनि काही बाहेर
काढण्याकरता खिाली उतरू निये; आ ण जो शेतात असेल त्यानिे आपले वस्त्र घेण्याकरता माघारी येऊ निये. (मत्तय 24:15-18 IRV)

समास
प रभाषा - जेव्हा मजकूर समासापासूनि ोडे दूर लहण्यास सुरूवात केला जातो तेव्हा याचा अ र्ग असा होतो की मजकुराची ओळ उपरोक्त व त्यापेक्षा कमी
मजकुराच्या ओळीच्या अ दी पुढे आहे जी ते समासापासूनि ोडे दूर लहली निाही.
ही क वता आ ण काही सूच्यांसाठी केले जाते, हे दशर्ग वण्यासाठी की समासापासूनि ोडे दूर लहले ल्या ओळी त्यांच्या वरील ैर-समासापासूनि ोडे दूर
लहले ल्या मा र्गचा भा बनितात. उदाहरणा र्ग:
5तुमच्याबरोबर

राहूनि तुम्हाला मदत करणाऱ्यांची निावे ही:
रऊबेनि वंशातला शदे युराचा मुल ा अलीसूर;
6
7

शमोनि वंशातला सुरीशादै चा मुल ा शलू मयेल;
यहुदा वंशातला अम्मीनिादाबाचा मुल ा निहशोनि; ( णनिा 1: 5-7 IRV)

पुढे आम्ही आपल्याला शकण्याची शफारस करतो:
वचनि पुल
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बायबलचे भाषांतर करताना IRV आ णि IEV कसे वापरावे
IRVआ ण IEV दरम्यानि खिालील फरक लक्षात आल्यास आपण IRV आ ण IEVचा
सवर्वोत्तम उपयो करू शकता, आ ण जर आपण शकलात की या फरकांचे काय मत आहे
ते लक्ष्य भाषा कशी हाताळू शकते.

हे पृष्ठि प्रश्नाचे उत्तर दे ते: बायबलचे भाषांतर करतानिा IRV आ ण IEV
वापरण्याचा सवर्वोत्तम मा र्ग कोणता आहे?

कल्पनेचा क्रिम

भाषांतर काय आहे?

हा वषय समजण्यासाठी, वाचणे चां ले होईल:

आम्ही बायबलचे भाषांतर का करतो?

IRV त्याच क्रिमाने स्त्रोत मजकूरात दसूनि येतील अशा कल्पनिा सादर करण्याचा प्रयत्नि
करतो.

भाषांतराबद्दल अ धक

IEVनिे कल्पनिांनिा क्रिमानिे इंग्रजीमध्ये अ धक निैस र्शिक स्वरुपात सादर करण्याचा प्रयत्नि केला आहे, कर्शिवा तकर्गशास्त्र क्रिमानिे कर्शिवा क्रिमवारीनिुसार क्रिमवारीला
अनिुसरूनि.
जेव्हा आपण अनिुवाद करता तेव्हा, आपण कल्पनिांनिा ल क्ष्यत भाषेमध्ये स्वाभा वक क्रिमामध्ये ठे वले पा हजे. (घटनिांचा क्रिम)
1

पौल, जो येशू ख्रिस्ताचा सेवक, प्रे षत होण्यासाठी पाचारण केले ला आ ण दे वाच्या सुवातर्तेसाठी वे ळा ठे वले ला... 7 हे पत्र सवर्ग
लोकांसाठी आहे जे रोम ये े राहतात, दे वाचे प्रय लोक. (रोम. 1:1,7 IRV)
1

मी, पौल, जो येशू ख्रिस्ताचा सेवक, रोम या शहरामध्ये आपणा सवार्थांसाठी पत्र ल हत आहे. (रोम. 1:1 IEV)

IRVनिे पौलाच्या पत्राची सुरुवात त्याच्या पत्राची केली आहे. 7 व्या वचनिात त्यांचे श्रोते कोण आहेत हे ते सां ू शकत निाहीत. त ा प, IEV अशा शैलीचे
अनिुसरण करते जे आज इंग्रजी आ ण इतर बऱ्याच भाषांमध्ये जास्त निैस र्शिक आहे.

अंतभर्जूत मा हती
IRV सहसा अशा कल्पनिा सादर करतो ज्यांचा ध्व नत करणिे कर्शिवा आकलनि करणे इतर वाचकांनिा समजूनि घेणे महत्वाचे आहे.
IEV निेहमी त्या इतर कल्पनिा स्पष्ट करते. IEV हे आपल्याला स्मरण करूनि दे ण्याक रता हे करतो की आपण मजकूर समजण्यासाठी आपल्या प्रेक्षकांनिा ही
मा हती जाणूनि घेण्याची आवश्यकता असल्यास असे आपण आपल्या भाषांतरात कदा चत करावे.
जेव्हा आपण भाषांतर करता तेव्हा आपण हे ठरवू शकता की आपल्या प्रेक्षकांनिा समा वष्ट केल्या जाणाऱ्या या नि हत कल्पनिांची णनिा कशी केली जाईल.
आपल्या प्रेक्षकांनिा या कल्पनिांस हत मजकूर समजल्या शवाय हे समजल्यास, आपल्याला त्या कल्पनिा स्पष्ट करण्याची आवश्यकता निाही लक्षात ठे वा की
आपण आपल्या श्रोत्यांनिा दुखिावण्याचा प्रयत्नि करु शकता जर आपण निरुपयो ी तत्त्वे वचारात घेत असाल तर त्यांनिा ते समजेल. (पहा ृ हत ज्ञानि आ ण
अप्रत्यक्ष मा हती)
आ ण येशू शमोनिाला म्हणाला, " भऊ निकोस, कारण ये ूनि पुढे तू माणसे धरणारा होशील." (लू क 5:10 IRV)
परंतु येशू शमोनिाला म्हणाला, " भऊ निकोस! आत्तापयर्थांत तू माशे धरले स, पण आत्तापासूनि तू माझे शष्य करण्याक रता माणसे
धरशील (लू क 5:10 IEV)
ये े IEV वाचकास स्मरण दे तो की शमोनि व्यापारानिे (व्यवसायानिे) एक म च्छमार होता. तसेच, सायमनिच्या पूवर्वीच्या कामाबद्दल आ ण भावी कायार्गमध्ये येशू
च त्रत करत असल्याची साम्य दे खिील स्पष्ट करते. याच्या व्य त रक्त, IEVनिे हे स्पष्ट केले आहे की शमोनिाला "माणसे पकडण्यासाठी" (IRV) म्हणजे, "माझ्या
शष्यांनिा बनिण्यासाठी" (IEV) व्हायला पा हजे होते.
जेव्हा त्यानिे येशूला प हले , तेव्हा त्यानिे पाल े पडू नि त्याला वनिंती केली क, "प्रभूजी, आपली इच्छा असली तर मला शुद्ध करण्यास आपण सम र्ग आहात."
(लू क 5:12 IRV)
जेव्हा त्यानिे येशूला पा हले तेव्हा त्यानिे ज मनिीवर खिाली वाकूनि त्याला वनिवणी केली, "प्रभू, मला बरे कर, कारण तूच बरे करण्यास योग्य आहेस जर आपण
सम र्ग आहात!" (लू क 5:12 IEV)
इ े IEVनिे हे स्पष्ट केले आहे की, जो कुष्ठिरो ी होता तो ज मनिीवर अपघातानिे पडला निाही. त्याऐवजी, त्यानिे जाणूनिबुजूनि ज मनिीवर खिाली वाकला. तसेच,
IEVनिे हे स्पष्ट केले की तो येशूला बरे करण्यास सां तो आहे. IRVमध्ये, त्यांनिी फक्त ही वनिंती सू चत करते.
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प्र तकात्मक कृती.
व्याख्या - एक व शष्ट क्रिया व्यक्त करण्यासाठी एखिाद्यानिे एक चन्हां कत क्रिया केली आहे.
IRV हे सहसा प्रतीकात्मक कृती प्रस्तुत करते ज्यातूनि त्याचा अ र्ग स्पष्ट होत निाही. IEV बऱ्याचदा प्र तकात्मक कृतीद्विारे व्यक्त केले ले अ र्ग दे खिील प्रस्तुत करते.
आपण भाषांतर करतानिा, आपण हे ठर वणे आवश्यक आहे की आपल्या प्रेक्षकांनिी एक प्रतीकात्मक कृती योग्य रत्या समजूनि घेतली पा हजे कर्शिवा निाही. जर
आपल्या प्रेक्षकांनिा समजू शकणार निसेल, तर आपण IEV म्हणूनि काय केले पा हजे. (प्र तकात्मक कृती पहा)
प्रमुखि याजकानिे त्याचे कपडे फाडले (माकर्ग 14:63 IRV)
येशूच्या उत्तरास प्र तसाद म्हणूनि, प्रमुखि याजकाला इतका धक्का बसला होता क त्यानिे त्यास आपले बाह्य कपडे फाडू नि टाकले .
(माकर्ग 14:63 IEV)
इ े IEVनिे हे स्पष्ट केले आहे की अपघातानिे प्रमुखि याजक आपले कपडे फाडत निाही. हे दे खिील स्पष्ट करते की ते कदा चत फक्त बाहेरचे कपडे होते जे फाडले
आ ण त्यानिे तसे केले कारण तो दाखिवू इ च्छत होता की तो दुःखिी कर्शिवा क्रिोधी कर्शिवा दोन्ही आहे.
कारण प्रमुखि याजक आपले कपडे फाडत होता, IEVनिे निक्कीच म्हटले आहे की त्यानिे केले . त ा प, जर एखिादी प्रतीकात्मक कृती प्रत्यक्षात आली निाही तर,
त्या क्रियेबद्दल आपल्याला तसे सां ण्याची रज निाही. हे असे उदाहरण आहे:
तुमच्या राज्यपालाच्या उप स्थत; तो आपला स्वीकार करेल कर्शिवा तो तुमचा चेहरा वाढवेल ? "(मलाखिी 1:8 IRV)
आपण आपल्या राज्यपालला अशा भेटवस्तू दे ऊ करण्याची हम्मत करू निये! तुम्हाला मा हती आहे की तो त्यांनिा घेणार निाही.
आपल्याला मा हत आहे की तो तुमच्याशी निाराज असेल आ ण तुमचे स्वा त करणार निाही ! (मलाखिी 1:8 IEV)
ये े प्रतीकात्मक कृती "कोणाचा तरी चेहरा उचलणे," ज्याप्रकारे IRVमध्ये अशाप्रकारे दशर्ग वले जाते, केवळ IEVमध्ये त्याचा अ र्ग प्रस्तुत केला आहे: "तो
तुमच्याशी निाराज होईल आ ण तुमचे स्वा त करणार निाही." याप्रकारे हे प्रस्तुत केले जाऊ शकते कारण मलाखिी वास्त वकपणे एका व शष्ट घटनिेचा संदभर्ग दे त
निाही ज्या प्रत्यक्षात घडल्या. तो फक्त त्या कायर्गक्रिमाद्विारे प्रस्तुत वचारांचा संदभर्ग दे त आहे.

कमर्जूरी क्रियापद रुपे
बायबल हब्रू आ ण ग्रीक दोघेही सामान्यतः निष्क्रिीय क्रियापदाचे रूप वापरतात, तर इतर अनिेक भाषांमध्ये ही शक्यता निसते. जेव्हा IRV मूळ भाषा त्यांनिा
वापरते तेव्हा कमर्गरी क्रियापद रुपे वापरण्याचा प्रयत्नि करतो. त ा प, IEV सहसा या कमर्गरी क्रियापद रुपे वापरत निाही. प रणामी, IEV पुनरर्जूचना अनिेक
वाक्यांश.
जेव्हा आपण भाषांतर कराल, तेव्हा आपण पुढील ोष्टींमध्ये ल क्ष्यत भाषेमध्ये प्रसं मांडू शकतो कर्शिवा कमर्गरी अ भव्यक्ती वापरूनि राज्ये दशर्गवू शकता हे
आपण नि श्चित करणे आवश्यक आहे आपण एखिाद्या व शष्ट संदभार्गत कमर्गरी क्रियापद रुपे वापरू शकत निसल्यास, आपण IEV मध्ये वाक्यांश पुनिरर्गचनिा
करण्याचा एक संभाव्य मा र्ग शोधू शकता. (कतर्गरी कर्शिवा कमर्गरी पहा)

बायबलमधिील उदाहरणिे
कारण त्यांनिी धरले ल्या माशांचा घोळका पाहूनि तो व् त्याच्याबरोबर असले ले सवर्ग जण यांनिा आश्चियर्गच कत केले ेले. (लू क 5:9 IRV)
तो म्हणाला कारण माशांचा घोळका क जो त्यांनिी पकडला होता पाहूनि आश्चियर्गच कत झाला. सवर्ग लोक क जे त्याच्यासोबत ते े
होते ते आश्चियर्गच कत झाले . (लू क 5:9 IEV)
ये े IEV कतर्गरी प्रयो ामध्ये क्रियापद "तो आश्चियर्गच कत झाला" त्याच्याऐवजी IRV कमर्गरी प्रयो ामध्ये क्रियापद "आश्चियर्गच कत केले ेले" वापरतात.
पुष्कळ लोकसमुदाय ऐकण्यास व आपले रो बरे करूनि घेण्यास जमू ला ले . (लू क 5:15 IRV)
याचा प रणाम असा झाला की पुष्कळ लोकसमुदाय येशूजवळ येऊनि त्याच्या शकवणी ऐकण्यास आ ण त्यांच्या आजारांपासूनि
त्यांनिा बरे करण्यास आले होते. . (लू क 5:15 IEV)
ये े IEV IRVचा कमर्गरी क्रियापद रूप "बरे होण्यासाठी" याला टाळतो. हे वाक्यांश पुनिरर्गचनिा करूनि हे करतो. ते म्हणते की आरोग्यदाता कोण आहे: "त्याला
(येशू) त्यांनिा बरे करणे."
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रूपक आ णि इतर अलं कार
प रभाषा - IRV बायबलसंबंधी ग्रं ांमध्ये असले ल्या शक्य ततक्या शक्य भाषणांच्या प्र तमांचे प्र त नि धत्व करण्याचा प्रयत्नि करते.
IEV सहसा या कल्पनिांचा इतर मा ार्थांनिी अ र्ग दशर्गवतो.
जेव्हा आपण भाषांतर कराल, तेव्हा आपल्याला ठरवावे ला ेल की लक्ष्य भाषा वाचक काही प्रयत्निांसह, कर्शिवा काहीच प्रयत्निानिे, काही प्रयत्निानिे आक्षेप घेत
निाहीत. जर त्यांनिा समजावूनि घेण्याचा उत्तम प्रयत्नि करावा ला णार असेल कर्शिवा जर त्यांनिा समजू शकणार निसेल तर तुम्हाला इतर शब्दांचा उपयो करूनि
अलं कारांचा अत्यावश्यक अ र्ग सादर करावा ला ेल.
त्याच्या ठायी प्रत्येक बाबतीत, सवर्ग बोलण्यात व सवर्ग ज्ञानिात संपन्न झालात. (1 क रर्शि 1:5 IRV)
ख्रिस्तानिे तुम्हाला अनिेक ोष्टी दल्या आहेत . त्यानिे त्याचे सत्य बोलण्यासाठी आ ण दे व जाणूनि घेण्यासाठी मदत केली. (1 क रर्शि
1:5 IEV)
पौल "श्रीमंत" या शब्दांत भौ तक संपत्तीचा रूपक वापरतो. जरी तो ल ेच "सवर्ग बोलण्यात व सवर्ग ज्ञानिात" याचा अ र्ग स्पष्ट करतो, तरी काही वाचक कदा चत
समजू शकणार निाहीत. भौ तक संपत्तीचा रूपक नि वापरता, IEV ही कल्पनिा वे ळ्या प्रकारे प्रस्तुत करते. (रूपक पहा)
लांडग्यांमध्ये मेंढरांनिा पाठवावे तसे मी तुम्हाला पाठवतो, (मत्तय 10:16 IRV)
जेव्हा मी तुम्हाला बाहेर पाठ वतो, तर म लांडग्यांसासारखिे धोकादायक असले ल्या लोकांमध्ये आपण मेंढरांप्रमाणे असुर क्षत
रहाल. (मत्तय 10:16 IEV) येशू उपमा वापरतो जो त्याच्या प्रे षतांनिा लांडग्यांसासारखिे मेंढरांप्रमाणे भेडसावत असले ल्या इतरांकडे
जात आहे. काही वाचक कदा चत समजू शकणार निाहीत की प्रे षत मेंढरांसारखिे कसे असतील आ ण इतर लोक लांड े कसे
होतील. IEV स्पष्ट करते की प्रे षत निराधार असतील आ ण त्यांच्या शत्रूंनिा धोकादायक होईल ([उपमा](../figs-simile/
01.md) पहा) >जे तुम्ही नियामशास्त्रानिे "निी तमानि" ठरू पाहता त्या तुमचा ख्रिस्ताबरोबरचा संबंध निाहीसा झाला आहे. तुम्ही
कृपेला अंतराला आहात. ( लती. 5:4 IRV) जर तुम्ही नियमशास्त्राधीनि असण्याचा प्रयत्नि केला तर दे व तुमच्या स्वतःच्या निजरेत
तुम्हाला चां ले सां ू शकेल अशी अपेक्षा असेल तर तुम्ही स्वतःला ख्रिस्तापासूनि वे ळे केले आहे; दे व तुमच्याशी प्रेमळपणे वा णार
निाही. ( लती. 5:4 IEV)
पौल वरोधाभास वापरतो जेव्हा तो नियामशास्त्रानिे निी तमानि म्हणूनि मानिले जाते असे वापरतो. त्यांनिी आधीच त्यांनिा शकवले होते की कोणीही नियमशास्त्राद्विारे
निी तमानि होऊ शकत निाही. IRV निे "निी तमानि" या शब्दाचा वापर करूनि हे सद्ध केले आहे की पौलाला याचा खिरोखिरच वश्वास निव्हता क ते खिरोखिरच
नियमशास्त्राद्विारे निी तमानि होते. IEVनिे हेच स्पष्ट करूनि हेच स्पष्ट केले की इतर लोक जे वश्वास करतात तेच होते. (पहा वरोधाभास)

भाववाचक अ भव्यक्ती
IRV सहसा भाववाचक निाम, वशेषण आ ण शब्दांच्या जाती यातील इतर भा वापरते, कारण ते बायबलमधील मजकूराच्या जवळ जवळ समानितेनिे प्रयत्नि
करते.
IEV अशा भाववाचक अ भव्यक्ती वापरण्याचा प्रयत्नि करीत निाही कारण अनिेक भाषा भाववाचक अ भव्यक्ती वापरत निाहीत.
आपण जेव्हा भाषांतर करता तेव्हा आपल्याला हे ठर वणे आवश्यक आहे की लक्ष्य भाषा या कल्पनिांनिा कसे सादर करते हे प्राधान्य दे ते. (पहा भाववाचक निामे)
त्याच्या ठायी प्रत्येक बाबतीत, सवर्ग बोलण्यात व सवर्ग ज्ञानिात संपन्न झालात. (1 क रर्शि 1:5 IRV)
ख्रिस्तानिे तुम्हाला बऱ्याच ोष्टी दल्या आहेत. त्यानिे त्याचे सत्य बोलण्यासाठी आ ण दे व जाणूनि घेण्यासाठी मदत केली. (1 क रर्शि
1:5 IEV)
ये े IRV अ भव्यक्ती "सवर्ग बोलण्यात" आ ण "सवर्ग ज्ञानिात" हे अमूतर्ग ज्ञानि सूत्र आहेत. त्यांच्याबरोबर एक समस्या हे आहे की कदा चत वाचकांनिा हे कळत
निसेल की बोलण्यासाठी कोण बोलले पा हजे आ ण ते काय बोलतील, कर्शिवा कोण जाणीव करत आहे आ ण त्यांनिा काय मा हत आहे. IEV या प्रश्नांची उत्तरे
दे तो.

न कषर्जू
ोडक्यात, IRV आपल्याला भाषांतर करण्यास मदत करेल कारण हे आपल्याला मूळ बायबलसंबंधी मजकूरांच्या रूपात मोठ्या प्रमाणात समजूनि घेण्यास
मदत करू शकते. IEV आपल्याला भाषांतर करण्यास मदत करू शकते कारण यामुळे IRV मजकूराचा अ र्ग स्पष्ट होण्यास मदत होते आ ण हे दे खिील आपल्या
स्वतःच्या भाषांतरामध्ये बायबलसंबंधी मजकूराला स्पष्ट करण्याच्या व वध संभाव्य मा र्ग दे ऊ शकते.
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दुव्यासह टपा
भाषांतर टपेमध्ये दोनि प्रकारचे दुवे आहेत: भाषांतर अकादमी वषयातील पृष्ठिावर दुवे
आ ण एकाच पुस्तकातील पुनिरावृत्तीत शब्द कर्शिवा वाक्य साठी दुवे.

हे पृष्ठि प्रश्नाचे उत्तर दे ते: भाषांतर टपेमध्ये मी दुवे का वापरले पा हजेत?
हा वषय समजण्यासाठी, वाचणे चां ले होईल:

भाषांतर अकादमी वषय

भाषांतर करतानिा मदत

भाषांतर अकादमी वषयांचा उद्दे श कोणासही, कुठे ही आपल्या भाषेत बायबलचे भाषांतर
कसे करावे याचे मूलभूत ज्ञानि घेण्यास सक्षम करण्यासाठी आहे. वेब आ ण ऑफलाइनि मोबाईल व्हडीओ स्वरुपात फक्त इनि-टाइम शकण्यासाठी ते अत्यंत
लव चक असतात.
प्रत्येक भाषांतर टीप IRV मधील एका वाक्यांशाचे अनिुसरण करते आ ण त्या वाक्यांशाचे भाषांतर कसे करावे यासाठी त्व रत मदत करेल कधीकधी
सूच वले ल्या भाषांतराच्या शेवटी कंसामध्ये एक निवेदनि असेल जे अशा प्रकारे दसू शकते: (पहा: * रूपक *). हरव्या रं ातील शब्द कर्शिवा शब्द भाषांतर
अकादमी वषयाचा एक दुवा आहे. वषयाबद्दल अ धक जाणूनि घेण्यासाठी आपण लर्शिकवर क्लक करू शकता.
भाषांतर अकादमी वषय मा हती वाचण्यासाठी अनिेक कारणे आहेत:
• या वषयाबद्दल जाणूनि घेण्यासाठी भाषांतरकत्यार्गला अ धक अचूकपणे भाषांतर करण्यास मदत होईल.
• भाषांतराची तत्त्वे आ ण धोरणाची मूलभूत समज प्रदानि करण्यासाठी वषय निवडले ेले आहेत.

उदाहरणिे
• संध्याकाळ आ णि सकाळी - हे संपूणर्ग दवस संद भर्शित आहे. दवसाचा दोनि भा संपूणर्ग दवस संद भर्शित करण्यासाठी वापरला जातो. यहुदी संस्कृतीत
दवसाचा प्रारंभ सूयर्वोदय झाल्यानिंतर होतो. (पहा: मे रझम)
• चालणिे - "आज्ञा" (पहा: * रूपक *)
• यास ज्ञात झाले - "हे कळवले " (पहा: * म्हणी *)

पुस्तकात पुनरावृत्ती अवतरणि
कधीकधी एका पुस्तकामध्ये एक वाक्यांश अनिेक वेळा वापरला जातो. जेव्हा हे घडते, तेव्हा भाषांतरात टीपा- हरव्या अध्याय आ ण वचनि संख्या असतील ज्या
आपण क्लक करु शकता-ज्यामध्ये आपण त्या वाक्यांशापूवर्वी भाषांत रत केले ल्या ठकाणी परत घेऊनि जाईल. आपण त्या ठकाणी जायचे असे का अनिेक
कारण आहेत जे े शब्द कर्शिवा वाक्यांश आधी भाषांत रत केला ेला होता:
• हे आपणास हे आपणास स्मरण करुनि या वाक्यांमध्ये भाषांतर करणे सोपे करेल की आपण ते आधीपासूनिच भाषांत रत केले आहे.
• यामुळे आपले भाषांतर जलद आ ण अ धक सुसं त होईल कारण आपल्याला प्रत्येक वेळी त्याच वाक्यांमध्ये भाषांतर करण्याचा स्मरण करूनि दला
जाईल.
जर तुम्ही त्याच वाक्यांशाक रता वापरले ले एखिादे भाषांतर निवीनि संदभार्गनिे बसत निाही, तर तुम्हाला त्याचा भाषांतर करण्याचा निवीनि मा र्ग वचार करावा ला ेल.
या प्रकरणात, आपण याची टीप तयार करूनि भाषांतर कायर्गसंघाकडे इतरांबरोबर चचार्ग करावी.
हे दुवे फक्त आपण ज्या पुस्तकात कायर्ग करीत आहेत त्या पुस्तकात परत टपेवर घेऊनि जातील.

उदाहरणिे
• फलद्रूप आ ण बहु ुणीत व्हा - उत्पत्ती 1:28 मध्ये आपण या आज्ञांचे भाषांतर कसे केले ते पहा.
• सवर्जू े मनीवर रंगणिारे ीव - यामध्ये सवर्ग प्रकारच्या लहानि जनिावरांचा समावेश आहे. उत्पत्ती 1:25 मध्ये आपण याचे भाषांतर कसे केले ते
पहा.
• त्याच्यावद्वारे आशिीवार्जू दत व्हाल - एटी: "अब्राहाममुळे आशीवार्ग दत व्हाल" कर्शिवा "आशीवार्ग दत व्हालकारण मी अब्राहामला आशीवार्ग दत केले ले
आहे." "त्याच्यावद्विारे" असे भाषांतर करण्यासाठी, उत्पत्ती 12:3 मध्ये आपण "आपल्याद्विारे" कसे भाषांत रत केले ते पहा.
पुढे आम्ही आपल्याला शकण्याची शफारस करतो:
भाषांतर टपा वापरणे
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भाषांतर टपा वापरणिे
IRVतन भाषांतर करणिे

हे पृष्ठि प्रश्नाचे उत्तर दे ते: भाषांतर टपेचे वे वे ळे प्रकार कोणते आहेत?

• IRV वाचा. आपण त्या शब्दाचा अ र्ग समजू शकतो का ज्यामुळे आपण आपल्या
भाषेत अचूकपणे, स्पष्टपणे आ ण स्वाभा वक रत्या भाषांतर करू शकता?

हा वषय समजण्यासाठी, वाचणे चां ले होईल:
भाषांतर करतानिा मदत

◦ होय? भाषांतर प्रारंभ करा.
• निाही? IEVकडे लक्ष द्या. IEV आपल्याला IRV मजकुराचा अ र्ग समजूनि घेण्यास मदत करते का?
◦ होय? भाषांतर प्रारंभ करा.
• निाही? मदतीसाठी भाषांतर टपा वाचा.
भाषांतर टपा IRVकडू नि शब्द कर्शिवा वाक्यांश कॉपी केले जातात आ ण निंतर स्पष्ट केले आहेत. इंग्रजीमध्ये, युएलबी समजावूनि सां णारे प्रत्येक टप सारखिी
आहे. ते े बुलेट पॉइंट आहे, IRV मजकूर ठळक आहे आ ण डॅशद्विारे अनिुसरीत केला जातो आ ण निंतर भाषांतरकत्यार्थांसाठी भाषांतर सूचनिा कर्शिवा मा हती आहे.
टीपा या स्वरूपाचे अनिुसरण करतात:
• IRV म कर कॉपी केले - भाषांतरकत्यार्थांसाठी भाषांतर सूचनिा कर्शिवा मा हती.

टपांचे प्रकार
भाषांतर टपेमध्ये बऱ्याच प्रकारच्या टपा आहेत. प्रत्येक प्रकारचे टीप एका वे ळ्या पद्धतीनिे स्पष्टीकरण दे ते. टपा कोणत्या प्रकारच्या आहेत हे जाणूनि
घेण्यासाठी भाषांतरकार बायबलमधील भाषांतराची भाषा त्यांच्या भाषेत भाषांतर करण्याचा सवर्वोत्तम मा र्ग निवडतील.
• प रभाषांसह टीपा - काहीवेळा आपल्याला मा हत निसेल की IRV मधील एखिादा शब्द काय आहे. शब्द कर्शिवा वाक्यरचनिा याच्या सोप्या प रभाषा
अवतरण कर्शिवा वाक्य स्वरूपात नि जोडतात.
• स्पष्टीकरणि दे णिारी टपा - शब्द कर्शिवा वाक्ये याबद्दलचे सोपे स्पष्टीकरण वाक्य स्वरूपात आहेत.
• टपा े भाषांतर करण्याचे इतर मागर्जू सुच वतो - कारण या टपेची अनिेक प्रकार आहेत, ते खिाली अ धक तपशीलानिे स्पष्ट केले आहेत.

स चत केले ले भाषांतर
सू चत केले ल्या भाषांतराचे बरेच प्रकार आहेत.
• समानाथर्वी आ णि समांतर वाक्ये सह टपा - काहीवेळा टपा भाषांतर सूचनिा प्रदानि करतात जी IRV मधील शब्द कर्शिवा वाक्ये पुनि स्थर्शित करू
शकते. हे बदली वाक्यचे अ र्ग बदलल्या शवाय वाक्यात उ चत होऊ शकते. हे समानिा र्वी शब्द आ ण समतुल्य वाक्ये आहेत आ ण दुहेरी अवतरण
चन्हात ल हतात. याचा अ र्ग IRV मधील मजकूर प्रमाणेच आहे.
• वैक ल्पक भाषांतरासह टपा- एक पयार्गयी भाषांतर म्हणजे IRV च्या स्वरुपात कर्शिवा सामग्रीमध्ये सुच वले ला बदल आहे कारण ल क्ष्यत भाषा वे ळ्या
स्वरूपात प्राधान्य दे ऊ शकते. जेव्हा IRV स्वरूप कर्शिवा सामुग्री आपल्या भाषेत अचूक आ ण स्वाभा वक निसते तेव्हा वैक ल्पक भाषांतर वापरावे.
• टपा े IEV भाषांतर स्पष्ट करतात (AT) - जेव्हा IEV IRVसाठी एक चां ला पयार्गय प्रदानि करते, तेव्हा वैक ल्पक भाषांतर प्रदानि करण्यामध्ये
कोणतीही सूचनिा असू शकत निाही. त ा प, काहीवेळा अशा वेळी IEV मधूनि मजकूरात व्य त रक्त आणखिी एक पयार्गय वैक ल्पक भाषांतर प्रदानि
करेल आ ण काहीवेळा ते IEV मधूनि वैक ल्पक भाषांतर म्हणूनि पाठ करेल. त्या बाबतीत, टीप IEV कडू नि मजकूर निंतर "(IEV)" म्हणेल.
• वैक ल्पक अथर्जू असले ल्या टपा - काही टपा वैक ल्पक अ र्ग प्रदानि करतात जेव्हा एखिादा शब्द कर्शिवा वाक्यांश एकापेक्षा अ धक प्रकारे समजू
शकतो. हे घडते तेव्हा, टीप प्र म सवार्गत संभाव्य अ र्ग ठे वले जाईल.
• संभाव्यता कर्शिवा शिक्यता अथार्बंसह टपा - कधीकधी बायबल वद्विानिांनिा खिात्री आहे की बायबलमधील काही व शष्ट वाक्ये कर्शिवा वाक्ये यावर
सहमती दे त निाहीत, यासाठी काही कारणांचा असा आहे: प्राचीनि बायबल ग्रं ांमध्ये करकोळ फरक आहेत, कर्शिवा शब्दाचा एकापेक्षा अ धक अ र्ग
कर्शिवा उपयो असू शकतो, कर्शिवा एखिाद्या शब्दास (जसे की सवर्गनिाम) याचा उल्ले खि एखिाद्या व शष्ट वाक्यात केला जाऊ शकत निाही. या प्रकरणात,
टीप सवार्गत संभाव्य अ र्ग दे ईल, कर्शिवा अनिेक संभाव्य अ र्ग सूची करेल, सवार्गत प्र म संभाव्य अ ार्गसह.
• टपा ी भाषेतील शिब्द ओळखतात - जेव्हा युएलबी मजकूरामध्ये अलं कार असतात, निंतर टपा भाषेच्या त्या अलं काराचे भाषांतर कसे करायचे
याचे स्पष्टीकरण प्रदानि करेल. कधीकधी पयार्गयी भाषांतर (एटी:) प्रदानि केला जातो. भाषांतरकत्यार्थांस मदत करण्यासाठी, भाषांतर अकादमीचा एक
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दुवा दे खिील अ त रक्त मा हती आ ण भाषांतर धोरणांसाठी असेल, ज्यायो े भाषांतरकत्यार्थांनिे त्या प्रकारच्या प्र तमेचा प्रकार योग्य रत्या भाषांत रत
करण्यात मदत केली.
• टपा ो अप्रत्यक्ष आ णि प्रत्यक्ष उद्धरणि ओळखतात - दोनि प्रकारचे उपक्रिम आहेत: प्रत्यक्ष उद्धरण आ ण अप्रत्यक्ष उद्धरण. अवतरण भाषांतर
करतानिा, भाषांतरकत्यार्थांस हे एक प्रत्यक्ष उद्धरण कर्शिवा अप्रत्यक्ष उद्धरण म्हणूनि भाषांतर करायचे की निाही हे ठर वण्याची आवश्यकता आहे. या टपा
भाषांतरकत्यार्थांस ज्या पयार्गयांची आवश्यकता आहे त्या पयार्गयाबद्दल सू चत करेल.
• लांब IRV वाक्यांशिासाठी टपा - कधीकधी अशा निोंदी असतात ज्या वाक्यांश आ ण त्या निोट् सचे भा दशर्ग वणारी स्वतंत्र टपा पाहतात. त्या
बाबतीत, मोठ्या वाक्याचा टप प्र म आहे, आ ण त्याच्या लहानि भा ांची टपा निंतर अनिुसरण करतात. त्याप्रकारे, टपा संपूणर्ग भाषांतर तसेच प्रत्येक
भा ासाठी भाषांतर सूचनिा कर्शिवा स्पष्टीकरण दे ऊ शकतात.
पुढे आम्ही आपल्याला शकण्याची शफारस करतो:
दुव्यासह टपा
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जोडणे

टपेमध्ये वधिान आ णि सवर्जूसाधिारणि मा हती

ोडणिे

वणिर्जून

हे पृष्ठि प्रश्नाचे उत्तर दे ते: काही भाषांतर टपांनिा सुरुवातीला कोणत्याही IRV
मजकूर का निाहीत?

काहीवेळा, टपेच्या सूचीच्या शीषर्गस्थानिी, टपा आहेत जे
मा हती सह प्रारंभ होतात.

ोडणिारे वधिान कर्शिवा सामान्य

ोडणिारे वधिान एका भा ामधील ग्रं आधीचे भा ांमध्ये शास्त्रानिुसार संबं धत कसे आहे
हे सां तो. जोडणाऱ्या वधानिामध्ये खिालील प्रकारची मा हती आहे.

हा वषय समजण्यासाठी, वाचणे चां ले होईल:
भाषांतर करतानिा मदत
भाषांतर टपा वापरणे

• हा वभा सुरूवातीस, मधल्या कर्शिवा अंतराच्या शेवटी असेल
• कोण बोलत आहे
• कोणाशी वक्ता बोलत आहेत
एक सवर्जूसाधिारणि मा हती टप वभा ामधील एकापेक्षा अ धक वाक्यांशाचे मुद्दे सां ते. सामान्य मा हती वधानिांमध्ये दसणारे काही प्रकारचे खिालील मा हती
आहेत.
• सवर्गनिामे असले ली व्यक्ती कर्शिवा ोष्ट
• महत्त्वपूणर्ग पाश्वर्गभूमी कर्शिवा अप्रत्यक्ष मा हती जी वभा ामधील मजकूर समजण्यासाठी आवश्यक आहे
• ता कर्शिक बाबी आ ण निष्कषर्ग
दोन्ही प्रकारच्या टपा आपल्याला प रच्छे द चां ला समजण्यास आ ण आपल्याला भाषांतरासाठी आवश्यक असले ल्या अडचणींपासूनि सावध रहाण्यास मदत
करणे आहे.

उदाहरणिे
हा वभाग सुरुवातीस, सुरू राहतो कर्शिवा प रच्छिे दाचा शिेवट असेल
1येशूनिे

त्याच्या बारा शष्यांनिा ह्या ोष्टी सां ण्याचे संप वल्यावर तो ते ूनि निघाला आ ण ालील प्रांतातील ावांमध्ये फरूनि शकवू

आ ण उपदे श करू ला ला. 2 बा प्तस्मा करणारा योहानि तुरूं ात होता. त्यानिे ख्रिस्त करीत असले ल्या ोष्टी वषयी ऐकले . तेव्हा
योहानिानिे काही शष्यांनिा येशूकडे पाठ वले . 3 आ ण त्याला वचारले , “जो येणार होता, तो तूच आहेस? कर्शिवा आम्ही दुसऱ्याची
वाट पाहावी?” (मत्तय 11:1-3 IRV)
• सामान्य मा हती: - या ोष्टीची एक निवीनि बाजू अशी आहे ज े ले खिक सां ते की बा प्तस्मा दे णारा योहानि शष्यां वषयी येशूनिे काय उत्तर दले .
(पहा: * निवीनि कायर्गक्रिमाचा प रचय *)
ही टप क ाच्या एका निवीनि भा ाच्या सुरवातीस तुम्हाला जा रूक करते आ ण आपल्याला एका पृष्ठिावर एक दुवा दे ते जी त्यांनिा निवीनि घटनिा आ ण त्यांनिा
भाषांत रत करण्याच्या वषयांबद्दल अ धक सां ते.

कोणि बोलत आहे
17

त्याची आपल्यामध्ये णनिा होती आ ण त्याला या सेवेचा वाटा मळाला होता." 18 (त्यानिे आपल्या दुष्टाईच्या मजुरीनिे शेत वकत

घेतले ; तो पाल ा पडल्यानिे त्याचे पोट मध्येच फुटले व त्याची सवर्ग आतडी बाहेर पडली. 19 यरुशले मये ील सवर्ग लोकांनिा हे
समजले . म्हणूनि त्यांनिी त्या शेताचे निाव हकलदमा असे ठे वले . त्यांच्या भाषेत हकलदमा याचा अ र्ग “रक्ताचे शेत” असा होता.)
(प्रे षतांची कृत्ये 1:17-19 IRV)
•

ोडणिारे वधिान: - पेत्र आपल्या वश्वासांकडे आपले वश्वास ठे वतो की त्यांनिी * प्रे षतांची कृत्ये 1:16 * मध्ये सुरुवात केली.

ही टप आपल्याला सां ते की पेत्र दे खिील वचनि17 मध्ये बोलत आहे त्यामुळे आपण आपल्या भाषेत योग्य रत्या ती चन्हां कत करू शकता.
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जोडणे

सवर्जूनामे असले ली व्यक्ती कर्शिवा गोष्ट
20

निंतर यशया फार धीट होऊनि म्हणतो,
“जे मला शोधीत निव्हते त्यांनिा मी सापडलो,
जे माझी चौकशी करीत निसत त्यांनिा मी प्र ट झालो."
21परंतु

दे व इस्राएल लोकां वषयी म्हणतो, “ज्या लोकानिी माझी आज्ञा मोडली,
आ ण मला वरोध केला त्यांच्याकडे सवर्ग दवसभर मी आपले हात पसरले आहेत.” (रोम 10:20-21 IRV)
• सामान्य मा हती: - ये े "मी," "मी," आ ण "माझे" हे शब्द दे वाला सू चत करतात.
ही टप आपल्याला सवर्गनिाम कोण आहे हे कळू दे ते. आपण काहीतरी जोडणे आवश्यक असू शकते जेणेकरूनि वाचकांनिा समजेल की यशया आपल्यासाठी
बोलत निाही, परंतु दे व काय म्हणाला आहे ते उद्धृत करीत आहे.

महत्त्वाची पाश्वर्जूभमी कर्शिवा न हत मा हती
26

दे वाचा दूत फ लप्पाशी बोलला, तो म्हणाला “तयार हो आ ण द क्षणेकडे जा, यरुशले महूनि ाझाकडे जाणाऱ्या रस्त्यानिे जा"

(तो रस्ता वाळवंटातूनि जातो.) 27 म फ लप्प तयार झाला व ेला. रस्त्यात त्याला एक इ ओ पयाचा मनिुष्य भेटला, तो मनिुष्य
षंढ होता. तो इ ओ पयाच्या कांदके राणीकडे उच्च पदावर अ धकारी म्हणूनि कामाला होता. तो राणीच्या खि जन्याचा मुख्य होता.
तो यरुशले मला उपासनिा करण्यासाठी ेला होता. 28 आता तो आपल्या घरी चालला होता. तो त्याच्या र ात बसला होता आ ण
यशया संदेष्टयाचे पुस्तक वाचत होता. (प्रे षतांची कृत्ये: 8:26-28 IRV)
• सामान्य मा हती: - ही फ लप आ ण इ ओ पयातील मनिुष्याच्या क ेचा भा आहे. 27 वा वचनि इ ओ पयाच्या माणसाबद्दलची पाश्वर्गभूमी मा हती
दे ते (पहा: पाश्वर्गभूमी)
ही टीप आपल्याला एका निवीनि भा ाच्या सुरुवातीस आ ण काही पाश्वर्गभूमीच्या मा हतीसाठी सू चत करते ज्यामुळे आपण या ोष्टींची जाणीव असू शकता
आ ण या ोष्टी दशर्ग वण्याच्या आपल्या भाषेचा मा र्ग वापरू शकता. टीपेमध्ये पाश्वर्गभूमी मा हतीच्या पृष्ठिावरील एक दुवा अंतभूर्गत आहे जेणेकरुनि आपण
याप्रकारच्या मा हतीचे भाषांतर कसे करावे ते जाणूनि घेऊ शकता.

106 / 405

Translation Manual

Use the Translation Helps when Translating :: भाषांतर टपा वापरणे :: प रभाषासह टपा

प रभाषासह टपा

वणिर्जून

हे पृष्ठि प्रश्नाचे उत्तर दे ते: जेव्हा टपेमध्ये मला एक व्याख्या आढळते तेव्हा मी
कोणते भाषांतर निणर्गय घेतले पा हजेत?

काहीवेळा आपल्याला IRVमधील शब्दाचा अ र्ग काय आहे हे मा हती निसते. टपेचा अ र्ग
कर्शिवा शब्द कर्शिवा वाक्यांश याचे वणर्गनि आपल्याला याचा अ र्ग काय आहे हे समजायला मदत
करण्यासाठी असू शकते.

हा वषय समजण्यासाठी, वाचणे चां ले होईल:
भाषांतर करतानिा मदत
भाषांतर टपा वापरणे

भाषांतर टपा उदाहरणिे.
शब्द कर्शिवा वाक्यरचनिा यांच्या सोप्या प रभाषा अवतरण कर्शिवा वाक्य स्वरूपात नि जोडता. ये े उदाहरणे आहेत:
जी मुले बाजारात बसूनि आपल्या सोबत्यांनिा हक मारूनि म्हणतात, "आम्ही तुमच्यासाठी पावा वाजवला." (मत्तय 11:16-17 IRV)
• बा ारपेठ - एक मोठे , मोकळा वातानिुकू लत प रसर जे े लोक त्यांची वस्तू वकण्यासाठी येतात.
• पावा - एक लांब, पोकळ वाद्य वादनि जे एका अंतराच्या कर्शिवा एका अंतरावर शटीसारख्या आवाजानिे वाज वले जाते.
उच्च पोशाखि करणारे आ ण चैनिी करणारे लोक राजवाड्यात असतात (लू क 7:25 IRV)
• राज्यांचे रा वाडे - एक मोठे , महा

ृह असले ले राजा ज्यात राहतो

भाषांतर तत्त्वे
• जे शक्य असेल ते आपल्या भाषेचा आधीच वापर करणारे शब्द वापरा.
• शक्य असल्यास ोडक्यात संक्षेप ठे वा
• दे वाच्या आज्ञा आ ण ऐ तहा सक तथ्ये य ायोग्य प्र त नि धत्व.

भाषांतर रणिनीती
आपल्या भाषेत ज्ञात निसले ल्या शब्द कर्शिवा वाक्यांश भाषांत रत करण्यासाठी अ धक मा हतीसाठी अज्ञात भाषांतर करा पहा.
पुढे आम्ही आपल्याला शकण्याची शफारस करतो:
टपा ज्या स्पष्ट करा
भाषांतर टपा वापरणे
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टपा ज्या स्पष्ट करा

वणिर्जून

हे पृष्ठि प्रश्नाचे उत्तर दे ते: टपेमध्ये स्पष्टीकरण पा हल्यानिंतर मला कोणत्या
भाषांतराचा निणर्गय केला पा हजे?

काहीवेळा आपल्याला IRVमध्ये एखिादा शब्द कर्शिवा वाक्यांश काय आहे हे मा हती निसते
आ ण IEVमध्ये हे दे खिील वापरले जाऊ शकते. या प्रकरणात, ते टपेमध्ये स्पष्ट केले
जाईल. हे स्पष्टीकरण आपल्याला शब्द कर्शिवा वाक्यांश समजण्यास मदत करण्यासाठी
असतात. आपल्या बायबलमध्ये स्पष्टीकरणांचे भाषांतर करु निका. त्यांचा अ र्ग समजूनि
घेण्यास मदत करण्यासाठी त्यांचा वापर करा जेणेकरूनि आपण योग्य रत्या बायबलचे
भाषांतर करू शकता.

हा वषय समजण्यासाठी, वाचणे चां ले होईल:
भाषांतर करतानिा मदत
भाषांतर टपा वापरणे

भाषांतर टपा याची उदाहरणिे
शब्द कर्शिवा वाक्ये याबद्दल सामान्य स्पष्टीकरण पूणर्ग वाक्ये ल हतात. ते कॅ पटल अक्षरानिे सुरू होतात आ ण कालावधी (".") सह समाप्त करतात.
मच्छीमार ते े कनिाऱ्याला होते आ ण ते खिाली उतरूनि जाळी धूत होते. (लू क 5:2 IRV)
•

ाळी धित होते - ते पुन्हा मासे पकडण्यासाठी आपल्या मासेमारीचे जाळे धूत होते.

मासेमारी करणारे मासे पकडण्याकरता जाळे वापरत निाहीत हे आपल्याला मा हत निसेल तर तुम्ही वचार कराल की म च्छमार त्यांच्या जाळी साफ करीत का
होते. हे स्पष्टीकरण आपल्याला "धूत होते" आ ण "जाळे " यासाठी चां ले शब्द निवडण्यास मदत करू शकते.
त्यांनिी दुसऱ्या मचव्यातील आपल्या सा ीदारांनिा खिुणावले (लू क 5:7 IRV)
• खुणिावले - ते समुद्रि कनिाऱ्यावरूनि बोलवण्यासाठी खिूप लांब होते, म्हणूनि कदा चत ते त्यांचे हात हलवत, ते हावभाव करीत असतील.
ही टीप आपल्याला मदत करते की लोक कोणत्या प्रकारची हालचाल करतात. ती हालचाल होती की लोक लांबवरूनि बघू शकतील. हे आपल्याला "खिुणावले "
साठी चां ले शब्द कर्शिवा वाक्यांश निवडण्यात मदत करेल.
अ दी तो त्याच्या आईच्या भार्गत असतानिा दे खिील, तो प वत्र आत्म्यानिे प रपूणर्ग असेल . (लू क 1:14 IRV)
• अगदी त्याच्या आईच्या गभार्जूत असताना दे खील - "अ दी" हा शब्द ये े दशर्ग वला आहे की हे वशेषतः आश्चियार्गची बातमी आहे लोक आधी प वत्र
आत्म्यानिे भरले होते पण प वत्र आत्म्यानिे भरले ल्या बाळाच्या जन्माबद्दल कोणीच ऐकले निाही.
ही वाक्ये आपल्याला या वाक्यात "अ दी" शब्द काय आहे हे समजूनि घेण्यास मदत करू शकते, जेणेकरूनि हे दाखि वण्याचा एक मा र्ग आपल्याला शोधता
येईल.
पुढे आम्ही आपल्याला शकण्याची शफारस करतो:
प रभाषासह टपा
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समानाथर्वी आ णि समकक्ष वाक्यांशि टपा

वणिर्जून

हे पृष्ठि प्रश्नाचे उत्तर दे ते: जेव्हा टपेमध्ये दुहेरी अवतरण चन्हे दसतात तेव्हा
मी कोणते निणर्गय घेत आहे?

काही टपा भाषांतर सूचनिा दे तात जी ते IRVकडू नि उद्धृत केले ल्या शब्द कर्शिवा वाक्यांशाची
जा ा घेऊ शकतात. या बदली वाक्यचा अ र्ग नि बदलता वाक्य उ चत होऊ शकते. हे
समानिा र्वी शब्द आ ण समतुल्य वाक्ये आहेत आ ण दुहेरी अवतरण चन्हात ल हतात.
याचा अ र्ग IRV मधील मजकूर प्रमाणेच आहे. अशा प्रकारची टीप आपल्याला इतर ोष्टींनिा
त्याच ोष्टी सां ण्यास मदत करू शकते, जर IRVमध्ये शब्द कर्शिवा वाक्यांश आपल्या
भाषेत स्वाभा वक असा दसत निाही.

हा वषय समजण्यासाठी, वाचणे चां ले होईल:
भाषांतर करतानिा मदत
भाषांतर टपा वापरणे

भाषांतर टपा उदाहरणिे
परमेश्वराचा मा र्ग तयार करा,’ त्याच्या ‘वाटा निीट करा, (लू क 3:4 IRV)
• मागर्जू - "वाट" कर्शिवा "रस्ता"
या उदाहरणात, शब्द "मा र्ग" कर्शिवा "रस्ता" शब्द IRVमध्ये "मा र्ग" शब्दांची जा ा घेऊ शकतात. आपल्या भाषेमध्ये "मा र्ग," "वाट", कर्शिवा "रस्ता" म्हणावे हे
निैस र्शिक आहे कर्शिवा निाही हे आपण ठरवू शकता.
तसेच सेवकही ंभीर असावेत; दुतोंडी निसावेत; (1 तीमथ्य 3:8 IRV)
• सेवक, तसेच - "त्याच प्रकारे, सेवक" कर्शिवा "मंडळीमधील धमर्ग ुरूचा सहकारी, पयर्गवेक्षकसारखिा"
या उदाहरणात, शब्द "त्याच प्रकारे, सेवक" कर्शिवा "मंडळीमधील धमर्ग ुरूचा सहकारी, पयर्गवेक्षकसारखिा" हे शब्द "तसेच सेवकही, यूएएलबी" मध्ये दे खिील
बदलू शकतात. आपण, भाषांतरकत्यार्थांकडू नि, आपल्या भाषेसाठी काय निैस र्शिक आहे ते ठरवू शकता.
पुढे आम्ही आपल्याला शकण्याची शफारस करतो:
भाषांतर टपा वापरणे
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वैक ल्पक भाषांतरा (एटी) सह टपा

वणिर्जून

हे पृष्ठि प्रश्नाचे उत्तर दे ते: निोट् समध्ये "AT:" पहात असतानिा मी कोणते
भाषांत रत निणर्गय घेत आहे?

ल क्ष्यत भाषेला वे ळ्या स्वरूपात कर्शिवा वे ळ्या स्वरूपाची आवश्यकता असल्यास IRVचे
स्वरूप बदलण्याचा पयार्गयी भाषांतर एक संभाव्य मा र्ग आहे. जेव्हा IRV रूप कर्शिवा घटक
चुकीचे अ र्ग दे तील कर्शिवा अस्पष्ट कर्शिवा अनिैस र्शिक असेल तेव्हा पयार्गयी भाषांतर वापरावा.

हा वषय समजण्यासाठी, वाचणे चां ले होईल:
भाषांतर करतानिा मदत
भाषांतर टपा वापरणे

पयार्गयी भाषांतर सूचनिेचा समावेश असू शकतो, उदाहरणा र्ग, अनिावश्यक मा हती स्पष्टपणे
निमूद करणे, कमर्गरी प्रयो ाला कतर्गरी करणे कर्शिवा वक्तृत्वकले चे प्रश्न पुनि वर्शिलोकनि करणे.
टप एक पयार्गयी भाषांतर का आहे आ ण त्या वषयावर स्पष्टीकरण दे णारी पृष्ठिाची लर्शिक आहे हे सहसा समजावूनि दे तात.

भाषांतर टपा उदाहरणिे
"एटी:" सू चत करतो की हा एक वैक ल्पक भाषांतर आहे. काही उदाहरणे आहेत:
लाग असले ली मा हती स्पष्ट करणिे
राजा मेदी व पारसी यांनिी शक्कामोतर्गब केले ला कायदा कर्शिवा हुकूम कधीही रद्द होत निाही कर्शिवा बदलू शकत निाही हे लक्षात ठे व.”
(दानिीएल 6:15 IRV)
• हुकम... बदलला ाऊ शिकत नाही - समजूनि घेण्यासाठी अ त रक्त वाक्य जोडली जाऊ शकते. एटी: हुकूम... बदलला जाऊ शकत निाही. म
त्यांनिी दानिीएलला आणूनि सर्शिहाच्या ुहेत ( पजंऱ्यात) टाकले च पा हजे. (पहा: * स्पष्ट *)
राजाच्या नियमांचे आ ण पुतळे बदलले जाऊ शकत निाहीत, याची स्मरणशक्तीतूनि राजाला काय हवे आहे हे अ धका धक वाक्य सां ते. भाषांतरकत्यार्थांनिा काही
ोष्टी स्पष्टपणे भाषांत रत करणे आवश्यक आहे की मूळ वक्तशीर कर्शिवा ले खिकानिे अ स्थर कर्शिवा अप्रत्यक्षपणे सोडले आहे.
कमर्जूरी ते कतर्जूरी
जो प वत्र आत्म्या वरुद्ध दुभार्गषण करतो त्याला क्षमा केली जाणार निाही. (लू क 12:10 IRV)
• त्याला क्षमा केली ाणिार नाही - हे कतर्गरी क्रियापदासह व्यक्त केले जाऊ शकते. एटी: दे व त्याला क्षमा करणार निाही. हे क्रियापद वापरूनि
सकारात्मक पद्धतीनिे व्यक्त केले जाऊ शकते याचा अ र्ग "क्षमा करणे" च्या उलट आहे. एटी: "दे व त्याला निेहमी दोषी ठरवतो" (पहा: * कतर्गरी कमर्गरी
*)
या भाषांतूनि कमर्गरी वाक्यांचा वापर नि केल्यास भाषांतरकतार्ग या कमर्गरी वाक्यात भाषांतर कसे करू शकतात याचे एक उदाहरण प्रदानि करते.
अलं कार प्रश्न
“शौला, शौला! तू माझा छळ का करतोस?” (प्रे षतांची कृत्ये 9:4 IRV)
• त माझा छळ का करतोस? - या अलं का रक प्रश्नात शौलाला ताकीद दली आहे. काही भाषांमध्ये, एक निवेदनि अ धक निैस र्शिक असेल (एटी): "तू
माझा छळ करत आहेस." कर्शिवा आदे श (एटी): "माझा छळ ांबवा!" (पहा: * अलं का रक प्रश्न *)
भाषांतर सुचनिा ये े भाषांतराचे (एटी) अत्याधु निक प्रश्न भाषांत रत करण्याचा वैक ल्पक मा र्ग प्रदानि करते जर आपल्या भाषेनिे अशा स्वरूपाच्या शब्दाच्या
शब्दाचा वापर एखिाद्याला दडपण्यासाठी केला निाही तर.
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IEVमधिन उद्धरणि असले ल्या टपा

वणिर्जून

हे पृष्ठि प्रश्नाचे उत्तर दे ते: का काही भाषांतर टपा IEVपासूनि कोट् स आहेत?

कधीकधी एक टीप IEV कडू नि भाषांतर सू चत करते. त्या प्रकरणात IEV मधील मजकूर
"(IEV)" द्विारे पाठ वला जाईल.

हा वषय समजण्यासाठी, वाचणे चां ले होईल:
भाषांतर टपा वापरणे
भाषांतर करतानिा मदत

भाषांतर टपा उदाहरणिे.
स्व ार्गत जो राजासनिारूढ आहे तो त्यांचा उपहास करीत आहे (स्तोत्र 2:4 IRV)
स्व ार्गत जो राजासनिारूढ आहे तो हसत आहे (स्तोत्र 2:4 IEV)
या वचनिात म्हटले आहे:
• स्वगार्जूत ो रा ासनारूढ - इ े राजासनिारूढ हे सत्ता दशर्ग वते. तो जे काही बसतो ते स्पष्टपणे निमूद केले जाऊ शकते. AT: "स्व ार्गत सत्तारूढ"
कर्शिवा "स्व ार्गत जो राजासनिारूढ आहे" (IEV) (पहा: मेटोनिेमी आ ण [स्पष्ट])
ये े 'स्व ार्गत जो राजासनिारूढ' वाक्यांश दोनि सुचवले ले भाषांतर आहेत. प्र म स्पष्टपणे व्यक्त करतो की "स्व ार्गत जो राजासनिारूढ आहे" काय दशर्ग वते दुसरे,
असे म्हणतात की तो आपल्या " सर्शिहासनिावर" बसतो आ ण स्पष्टपणे सत्तेच्या कल्पनिां वषयी संकेत दे तो. हा सल्ला IEVकडू नि आहे.
जेव्हा त्यानिे येशूला पा हले , तेव्हा तो पाल ा पडला (लू क 5:12 IRV)
जेव्हा त्यानिे येशूला पा हले , तेव्हा तो ज मनिीवर वाकला . (लू क 5:12 IEV)
या वचनिात म्हटले आहे:
• तो पालथा पडला - "तो ज मनिीवर वाकला " कर्शिवा "त्यानिे ुडघे टे कले आ ण तो ज मनिीवर तो पाल ा पडला "" (IEV)
ये े IEVतील शब्द दुसऱ्या भाषांतर सूचनिेप्रमाणे प्रदानि केले आहेत.
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वैक ल्पक अथर्जू असले ल्या टपा

वणिर्जून

हे पृष्ठि प्रश्नाचे उत्तर दे ते: काही भाषांतर टपेमध्ये भाषांतर क्रिमांक का आले
आहेत?

वैक ल्पक अ र्ग जेव्हा बायबलचे वद्विानिांच्या मते एखिाद्या शब्दाचा कर्शिवा वाक्यांशांचा काय
अ र्ग आहे त्याबद्दल भन्न समज असते.
या चन्हामध्ये IRV मजकूर असेल ज्यानिंतर या शब्दापासूनि सुरू होणारे स्पष्टीकरणासह
"संभाव्य अ र्ग आहेत." अ र्ग मोजले जातात, आ ण प हले म्हणजे बहुतेक बायबलचे वद्विानि
बरोबर मानितात. जर एखिाद्या शब्दाचा अ र्ग एखिाद्या वाचनिाच्या रूपात वापरला जाऊ
शकतो, तर त्याच्याभोवती उद्धरण चन्ह असेल.

हा वषय समजण्यासाठी, वाचणे चां ले होईल:
भाषांतर करतानिा मदत
भाषांतर टपा वापरणे
वैक ल्पक भाषांतरा (एटी) सह टपा

भाषांतरकतार्गनिे याचा अ र्ग लावणे आवश्यक आहे की कोणता अ र्ग भाषांत रत करावा. भाषांतरकतर्ते प्र म अ र्ग निवडू शकतात कर्शिवा जर त्यांनिी त्यांच्या
समाजातील लोक वापरत असले ल्या दुसऱ्या बायबलमधील आणखिी एका शब्दाचे अनिुकरण केले असेल कर्शिवा त्याला इतर अ र्ग दशर्गवू शकतील.

भाषांतर टपा उदाहरणिे
पण तू जाऊनि काही केस आण व त्यांनिा तुझ्या अं रख्यात बांध. याचा अ र्ग माझ्या काही लोकांनिा मी वाचवीनि. (यहेज्केल 5:3
IRV)
• त्यांना तुझ्या अंगरख्यात बांधि - संभाव्य अ र्ग 1) "तुझ्या हातोब्यावर कापड" ("तुझी बाहू") (IEV) कर्शिवा 2) "तुझ्या अं रख्यावर कपड्याच्या
शेवटी" ("तुझे हेम ") कर्शिवा 3) ुंडाळले ल्या कपड्यात ज े ते प ट् यामध्ये दुमडले आहे.
या टपेमध्ये तीनि संभाव्य अ ार्थांनिंतर IRV मजकूर आहे. "तुझ्या ुंडाळले ल्या कपड्यात" असे भाषांतर केले ला शब्द म्हणजे फाटका झ ा. बहुतेक वद्विानिांचा
वश्वास आहे की ते हातोब्याबाहेर आहेत, परंतु हे बेल्टच्या भोवती तळाशी कर्शिवा मध्यभा ी असले ल्या दुहेरी भा ांकडे सुटे भा दशर्ग वतो.
शमोनि पेत्रानिे जेव्हा हे पा हले , तेव्हा तो येशूच्या पाया पडला (लू क 5:8 IRV)
• येशिच्या पाया पडला - संभाव्य अ र्ग 1) '' येशूपुढे झुकला'' कर्शिवा 2) "येशूच्या पायावर वाकूनि" कर्शिवा 3) "येशूच्या पायावर ज मनिीवर पडणे" पेत्र
अपघाताणे पडला निाही. त्यानिे हे येशूसाठी निम्रता आ ण आदर यांचे लक्षण म्हणूनि केले .
या टपानिे हे स्पष्ट केले आहे की "येशूच्या पाया पडला" याचा अ र्ग असा होऊ शकतो. प हला अ र्ग बहुधा योग्य आहे, परंतु इतर अ र्ग दे खिील शक्य आहेत.
आपल्या भाषेमध्ये सामान्य अ भव्यक्ती निसल्यास त्यामध्ये यासारख्या व वध कृत्यांचा समावेश असू शकतो, आपल्याला यापैकी एक संभाव्यता निवडण्याची
आवश्यकता असू शकते जी शमोनि पेत्रानिे अ धक स्पष्टपणे वणर्गनि केले ली आहे. शमोनि पेत्रानिे असे का केले याबद्दल वचार करणे दे खिील उपयुक्त ठरते आ ण
आपल्या संस्कृतीत निम्रतेचा आ ण आदरानिे वा ण्याची पद्धत कशी व्यक्त करेल.
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संभाव्य अथार्बंसह टपा

वणिर्जून

हे पृष्ठि प्रश्नाचे उत्तर दे ते: जेव्हा मी टपेमध्ये "संभाव्य" शब्द पाहतो तेव्हा मी
कोणते निणर्गय घेत आहे?

कधीकधी बायबल वद्विानिांनिा खिात्री आहे की बायबलमधील काही व शष्ट वाक्यांश कर्शिवा
वाक्ये सहसा मान्य निाहीत, कर्शिवा सहमत निाहीत. या साठी काही कारणांचा समावेश आहे:
1. प्राचीनि काळातील बायबल ग्रं ांमध्ये करकोळ फरक आहेत.
2. एका शब्दाचा एकापेक्षा अ धक अ र्ग कर्शिवा वापर असू शकतो.
3. एखिाद्या शब्दास (जसे की सवर्गनिाम) याचा संदभर्ग एका व शष्ट वाक्यात केला जाऊ शकत
निाही.

हा वषय समजण्यासाठी, वाचणे चां ले होईल:
भाषांतर करतानिा मदत
भाषांतर टपा वापरणे

भाषांतर टप्पण्याची उदाहरणिे.
जेव्हा अनिेक वद्विानि म्हणतात की एक शब्द कर्शिवा वाक्यांश म्हणजे एक ोष्ट, आ ण इतर बऱ्याच जणांनिा असे म्हणतात की ते इतर ोष्टींचा अ र्ग आहे, आपण हे
दाखि वतो की ते जे सवार्गत सामान्य अ र्ग दे तात या स्थतींसाठी आमच्या निोट् स "संभाव्य अ र्ग आहेत" पासूनि सुरू होते आ ण निंतर क्रिमां कत सची दे तात.
आम्ही शफारस करतो की आपण दले ला प हला अ र्ग वापरा. त ा प, आपल्या समूहातील लोकांनिा इतर संभाव्य अ ार्थांपैकी एक वापरणाऱ्या दुसऱ्या
बायबलमध्ये प्रवेश असेल तर आपण त्या अ ार्गचा वापर करणे चां ले ठरवू शकता.
शमोनि पेत्रानिे जेव्हा हे पा हले तेव्हा तो येशूच्या पाया पडला आ ण म्हणाला, "प्रभु, माझ्यापासूनि दूर जा कारण मी पापी मनिुष्य
आहे!" (लू क 5: 8 IRV)
• येशिच्या गुडघ्यावर पडला - संभाव्य अ र्ग 1) '' येशूपुढे वाकला '' कर्शिवा 2) "येशूच्या पायावर वाकूनि" कर्शिवा 3) "येशूच्या पायाजवळ ज मनिीवर
पडला होता." पेत्र यो ायो ानिे पडला निाही. त्यानिे हे येशूसाठी निम्रता आ ण आदर यांचे लक्षण म्हणूनि केले .

भाषांतर रणिनीती
1. अशा रीतीनिे असे अनिुवा दत करा की वाचक एकतर एक शक्यता म्हणूनि अ र्ग समजू शकतो.
2. आपल्या भाषेत असे करणे शक्य निसल्यास, एक अ र्ग निवडा आ ण त्या अ ार्गनिे त्याचा अनिुवाद करा.
3. अ र्ग निवडत निसल्यास वाचकांनिा सवर्गसाधारणपणे रस्ता समजणे कठीण होईल, निंतर एक अ र्ग निवडा आ ण त्या अ ार्गनिे त्याचा अनिुवाद करा.
पुढे आम्ही आपल्याला शकण्याची शफारस करतो:
भाषांतर टपा वापरणे
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टपा ज्या अलं कार आहेत

वणिर्जून

हे पृष्ठि प्रश्नाचे उत्तर दे ते: भाषांतर टीप अलं कार आल्याबद्दल मला कसे
कळे ल?

अलं कार हे अशा ोष्टी सां ण्याचा मा र्ग आहेत जे शब्दांचा वापर अ-शा ब्दक मा ार्थांनिी
करतात. म्हणजेच, अलं काराचा अ र्ग त्याच्या शब्दाचा अ धक प्रत्यक्ष अ र्ग निाही. अलं काराचे
वे वे ळे प्रकार आहेत.
भाषांतर टपेमध्ये दले ल्या अलं काराबद्दलच्या अ ार्गबद्दल स्पष्टीकरण असेल. काहीवेळा
वैक ल्पक भाषांतर प्रदानि केला जातो. हे "एटी" असे चन्हां कत केले आहे, जे "वैक ल्पक
भाषांतर" चे प्रारं भक अक्षरे आहेत. त्याचबरोबर भाषांतर अकादमी (टीए) पृष्ठिाचा एक दुवा
दे खिील असेल जो या प्रकारच्या अलं कारासाठी अ त रक्त मा हती आ ण भाषांतर धोरण दे ते.

हा वषय समजण्यासाठी, वाचणे चां ले होईल:
भाषांतर करतानिा मदत
भाषांतर टपा वापरणे
वैक ल्पक भाषांतरा (एटी) सह टपा

अ र्ग भाषांतर करण्यासाठी, आपण अलं काराला ओळखिण्यास आ ण स्त्रोत भाषेमध्ये याचा अ र्ग काय हे जाणूनि घेण्याची आवश्यकता आहे. म आपण ल क्ष्यत
भाषेतील समानि अ ार्गस संवाद साधण्यासाठी एकतर अलं काराचा कर्शिवा प्रत्यक्ष मा र्ग निवडू शकता.

भाषांतर टपा उदाहरणिे
पुष्कळ लोक माझ्या निावानिे येतील व म्हणतील की, ‘मी तोच ( ख्रिस्त) आहे’ आ ण ते पुष्काळांनिा फसवतील. (स्तोत्र 13:6 IRV)
• माझ्या निावानिे - संभाव्य अ र्ग 1) एटी: "माझा अ धकार सां णे" कर्शिवा 2) "दे वानिं त्यांनिा पाठवल्याचा दावा केला आहे." (पहा: मेटॉनिीमी आ ण
[म्हणी])
या टपेमध्ये जे अलं कार आहे त्याला मेटॉनिीमी म्हणतात. वाक्यांश "माझ्या निावात" वक्त्याचे निाव (येशू) संद भर्शित करत निाही, परंतु त्याच्या व्यक्ती आ ण
प्रा धकरणाकडे आहे. टीप दोनि पयार्गयी भाषांतर दे ऊनि यातील मेटॉनिीमीला सां ते. यानिंतर, मेटॉनिीमी वषयीच्या टीए पृष्ठिाशी एक दुवा आहे. मेटॉनिीमी भाषांतर
आ ण सामान्य भाषांतरांसाठी सामान्य धोरणाबद्दल जाणूनि घेण्यासाठी भाषांत रत मेटॉनिीमीज लर्शिकवर क्लक करा. कारण हे वाक्प्रचार एक सामान्य म्हण
आहे, टपेमध्ये टीए पृष्ठिाचा एक दुवा आहे जो म्हणी स्पष्ट करतो.
"अहो, सापाच्या पल्लांनिो! येणाऱ्या क्रिोधापासूनि सुटका करुनि घेण्यासाठी तुम्हांला कोणी सावध केले ? (लू क 3:7 IRV)
• अहो, सापाच्या पल्लांनो - या रूपकामध्ये, योहानि दर्दीची तुलनिा सपाशी करतो, जे घातक कर्शिवा धोकादायक साप होते आ ण वाईट घो षत
करतात. एटी: "आपण वाईट वषारी साप" कर्शिवा "लोकांनिा आपल्यापासूनि दूर राहावे जसे ते वषारी सापांनिा टाळतात" (पहा: रूपक)
या टपेमध्ये जे अलं कार आहे त्याला रूपक म्हणतात. टप रुपक वणर्गनि करते आ ण दोनि वैक ल्पक भाषांतरे दे ते. यानिंतर, रूपकाबद्दल टीए पृष्ठिाशी एक दुवा
आहे. रूपक आ ण सामान्य भाषांतरांसाठी सामान्य धोरणाबद्दल जाणूनि घेण्यासाठी भाषांत रत रूपक यावर लर्शिकवर क्लक करा.
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अप्रत्यक्ष आ णि प्रत्यक्ष उद्धरणि ओळखणिारी टपा

वणिर्जून

हे पृष्ठि प्रश्नाचे उत्तर दे ते: अप्रत्यक्ष आ ण प्रत्यक्ष कोट् स भाषांत रत
करण्यासाठी भाषांतर टपा मला कशी मदत करतील?

दोनि प्रकारच्या उद्धरण आहेत: प्रत्यक्ष उद्धरण आ ण अप्रत्यक्ष उद्धरण. उद्धरण भाषांतर
करतानिा, भाषांतरकत्यार्थांनिा हे प्रत्यक्ष उद्धरण कर्शिवा अप्रत्यक्ष उद्धरण म्हणूनि भाषांतर
करायचे की निाही हे ठर वण्याची आवश्यकता आहे. (पहा: प्रत्यक्ष आ ण अप्रत्यक्ष उद्धरण)

हा वषय समजण्यासाठी, वाचणे चां ले होईल:
भाषांतर करतानिा मदत
भाषांतर टपा वापरणे

जेव्हा IRVमध्ये प्रत्यक्ष कर्शिवा अप्रत्यक्ष उद्धरण असते, तेव्हा टपेला अन्य प्रकारची उद्धरणे
म्हणूनि भाषांतर करण्याचे पयार्गय असू शकतात. भाषांतर सूचनिेची सुरूवात "हे प्रत्यक्ष
उद्धरण म्हणूनि भाषांत रत केले जाऊ शकते:" कर्शिवा "हे अप्रत्यक्ष उद्धरण म्हणूनि भाषांत रत केले जाऊ शकते:" सह प्रारंभ होऊ शकते आ ण त्यानिंतर त्या
प्रकारचे उद्धरण केले जाईल. यानिंतर "प्रत्यक्ष आ ण अप्रत्यक्ष उद्धरण" निावाच्या मा हती पृष्ठिावर लर्शिक येईल ज्यानिे दोन्ही प्रकारचे उद्धरण स्पष्ट केले .
जेव्हा उद्धरणाचे आत आणखिी एक उद्धरण असते तेव्हा प्रत्यक्ष आ ण अप्रत्यक्ष उद्धरणाबद्दल एक टीप असू शकते कारण हे ोंधळात टाकणारे असू शकते.
काही भाषांमध्ये यापैकी एक उद्धरण प्रत्यक्ष उद्धरण आ ण अप्रत्यक्ष उद्धरणासह अन्य उद्धरण यांचे भाषांतर करणे अ धक स्वाभा वक असू शकते. ही मा हती
"उद्धरणामध्ये उद्धरण" निावाच्या मा हती पृष्ठिावर येईल.

भाषांतर टीपा उदाहरणिे
म येशूनिे त्याला आज्ञा केली की, कोणालाही सां ू निकोस (लू क 5:14 IRV)
• कोणिालाही सांग नकोस - हे प्रत्यक्ष उद्धरण म्हणूनि भाषांत रत केले जाऊ शकते: "कोणालाही सां ू निका" अशी मा हती आहे जी स्पष्टपणे सां ू
शकते (एटी): "कोणाला असे सां ू निकोस क तुला बरे करण्यात आले ले आहे" (पहा: "प्रत्यक्ष आ ण अप्रत्यक्ष उद्धरण आ ण [इ लपसीस])
ये े भाषांतर टीप दशर्ग वते अप्रत्यक्ष उद्धरण कसे प्रत्यक्ष उद्धरणामध्ये बदलावे, जर ते लक्ष्य भाषेमध्ये स्पष्ट कर्शिवा जास्त निैस र्शिक असेल.
कापणीपयर्थांत दोन्ही बरोबर वाढू द्या. म कापणीच्या वेळेस मी कापणाऱ्यास सां ेनि की प हल्यानिे निदण जमा करा व जाळण्यासाठी
त्याच्या पेंढ्या बांधा. पण हू माझ्या ोदामात साठवा.” (मत्तय 13:30 IRV)
मी कापणिाऱ्यास सांगेन, "प्रथम कोंडा काढा आ णि त्यांना ाळण्यासाठी मोळीमध्ये बांधिन टाका, पणि गहू माझ्या धिान्याच्या कोठ्यात गोळा करा" आपण अप्रत्यक्ष उद्धरण म्हणूनि हे भाषांतर करू शकता: "मी कापणाऱ्यास सां ेनि क प्र म कोंडा ोळा करा आ ण त्यांनिा जाळण्यासाठी मोळीमध्ये बांधूनि
टाका, निंतर हू माझ्या धान्याच्या कोठ्यात ोळा करा"
ये े भाषांतर टीप अप्रत्यक्ष उद्धरणासाठी प्रत्यक्ष उद्धरण कशी बदलायची हे दाखिवते, जर ते ल क्ष्यत भाषेमध्ये स्पष्ट कर्शिवा जास्त निैस र्शिक असेल.
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लांब IRV वाक्यांशिांसाठी टपा

वणिर्जून

हे पृष्ठि प्रश्नाचे उत्तर दे ते: काही भाषांतरात एखिादी टीप अ ोदरच्या टपेला
पुन्हा ल हतानिा का वाटते?

कधीकधी एका वाक्यासाठी टपा आ ण त्या वाक्यांशाच्या काही भा ासाठी स्वतंत्र टपा
असतात. त्या बाबतीत, मोठ्या वाक्यांशाचे प्र म वणर्गनि केले आहे आ ण निंतर त्याचे भा
स्पष्ट केले आहेत.

हा वषय समजण्यासाठी, वाचणे चां ले होईल:
भाषांतर करतानिा मदत
वैक ल्पक भाषांतरा (एटी) सह टपा

भाषांतर टपा उदाहरणिे

टपा ज्या अलं कार आहेत

पण आपल्या हाटवादीपणानिे पश्चिातापहीनि अंत:करणानिे दे वाचा क्रिोध व य ो चत न्याय यांच्या प्रकटीकरणाच्या दवसासाठी
स्वत:करता क्रिोध साठवूनि ठे वतोस (रोम. 2:5 IRV)
• पणि आपल्या हाटवादीपणिाने पश्चातापहीन अंत:करणिाने दे वाचा क्रिोधि- पौलानिे अशा एका व्यक्तीची तुलनिा करण्यासाठी रूपक अलं कार वापरले
आहे जो द डाप्रमाणे कठोर त्यानिे दे वाच्या आज्ञा पाळण्यास निकार दला. संपूणर्ग व्यक्तीचे प्र त निधीत्व करण्यासाठी ते "निमुनिा" हा शब्द वापरतो.
एटी: "कारण ऐकणे आ ण पश्चिात्ताप करण्यास तुम्ही निकार दे ता" (पहा: रूपक आ ण [मेटोनिीमी])
• हाटवादीपणिाने आ णि पश्चातापहीन अंत:करणिाने - "पश्चिातापहीनि अंत:करणानिे" हा वाक्यांश "हाटवादीपणा" या शब्दाचे स्पष्टीकरण दे तो (पहा:
डबले ट)
या उदाहरणामध्ये प हल्या टप्प्यात रूपकाच्या आ ण मेटोनिीमीचे वणर्गनि केले आहे आ ण दुसऱ्या त्याच प रच्छे दातील दुप्पट स्पष्ट करते.
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भाषांतराच्या शिब्दांचा वापर करणिे

भाषांतर शिब्द

हे पृष्ठि प्रश्नाचे उत्तर दे ते: चां ले भाषांतर करण्यासाठी भाषांतर शब्द मला
मदत कशी करू शकतात?

भाषांतरकत्यार्थांचे कतर्गव्य आहे की, त्याच्या संपूणर्ग क्षमतेनिुसार, प्रत्येक प वत्र शास्त्र भाषांतर
त्यानिे भाषांत रत केल्याचे सु नि श्चित करण्यासाठी याचा अ र्ग असा आहे की त्या प वत्र
शास्त्राच्या उत्तराधार्गच्या ले खिकानिे हा संवाद साधण्याचा हेतू आहे. हे करण्यासाठी, भाषांतर
भाषेच्या संसाधनिांसह प वत्र शास्त्राच्या वद्विानिांनिी तयार केले ल्या भाषेचे भाषांतर करण्यास
आवश्यक आहे.

हा वषय समजण्यासाठी, वाचणे चां ले होईल:
संभाव्य अ ार्थांसह टपा
भाषांतर करतानिा मदत

भाषांतर शब्द वापरण्यासाठी, या चरणांचे अनिुसरण करा:
1. अस्पष्ट कर्शिवा समजूनि घेण्यास कठीण असले ल्या मूळ मजकुरात महत्त्वाचे शब्द आ ण कोणतेही शब्द ओळखिा.
2. "भाषांतर शब्द" निावाचे वभा पहा.
3. आपण महत्त्वपूणर्ग कर्शिवा कठीण म्हणूनि ओळखिले ले शब्द शोधा आ ण प्र म क्लक करा.
4. त्या शब्दासाठी भाषांतर शब्द प्र वष्ट करा.
5. प रभाषा वाचल्यानिंतर, भाषांत रत भाषेत आपण वाचले ल्या प रभाषाबद्दल वचार करूनि पुन्हा प वत्र शास्त्राचे वाचनि वाचा.
6. प वत्र शास्त्राच्या संदभार्गत आ ण व्याख्येस अनिुकूल असले ल्या आपल्या भाषेतील शब्दाचे भाषांतर करण्याच्या संभाव्य मा ार्थांचा वचार करा. आपल्या
भाषेत शब्द व वाक्यसमूहांची तुलनिा करणे उपयो ी असू शकते ज्याचा अ र्ग समानि आहे आ ण प्रत्येकानिे प्रयत्नि करा.
7. आपल्याला सवर्वोत्तम वाटते आ ण ते लहूनि निवडा.
8. आपण ओळखिले ल्या इतर भाषांतर शब्दांसाठी वरील चरणांचे पुनिरावृत्ती करा.
9. जेव्हा आपण प्रत्येक भाषांतर भाषेसाठी चां ला भाषांतर केला असेल तेव्हा संपूणर्ग प रच्छे द भाषांतर करा.
10. इतरांनिा वाचूनि आपल्या भाषांत रत प रच्छे दाचे परीक्षण करा. इतरांनिा अ र्ग समजत निसले ल्या ठकाणी अशा भन्न शब्दात कर्शिवा वाक्यांशामध्ये बदला.
एकदा आपण भाषांतर शब्दासाठी चां ले भाषांतर शोधले की, आपण सतत भाषांतर दरम्यानि त्याचा वापर करावा. जर आपल्याला एखिादे स्थानि
सापडले जे े ते भाषांतर योग्य निसेल तर पुन्हा प्र क्रियेतूनि वचार करा. असे होऊ शकते की समानि अ ार्गसह एक शब्द निवीनि संदभार्गमध्ये चां ले होईल.
प्रत्येक भाषांतर व भाषांतर भाषांत रत करण्यासाठी आपण कोणते शब्द कर्शिवा शब्द वापरत आहात याचा मा ोवा ठे वा आ ण ही मा हती भाषांतर
टीमवर प्रत्येकासाठी उपलब्ध करा. भाषांतर भाषांतरकावरील प्रत्येकजण ते कोणते शब्द वापरत आहे हे जाणूनि घेण्यात मदत करेल.

अज्ञात कल्पना
कधीकधी भाषांतर-शब्द अशा वस्तू कर्शिवा सानिुकूलतेचा संदभर्ग दे ते ज्या लक्ष्य भाषेत अज्ञात आहे. वणर्गनिात्मक वाक्यांशाचा वापर करणे, समानि काहीतरी
बदलणे, दुसयार्ग भाषेतूनि परकीय शब्द वापरणे, अ धक सामान्य शब्द वापरणे कर्शिवा अ धक व शष्ट शब्द वापरणे या संभाव्य निराकरणे आहेत. अ धक
मा हतीसाठी भाषांतर अज्ञात वरील धडा पहा. एक प्रकारचा 'अज्ञात कल्पनिा' हा शब्द ज्यू आ ण ख्रिश्चिनि धा मर्शिक री त रवाज आ ण वश्वासांचा संदभर्ग घेतो.
काही सामान्य अज्ञात कल्पनिाः
स्थानांची नावे जसे की:
• मं दर (एक इमारत जे े इस्राएली दे वाला ब लदानिे अपर्गण करतात)
• ज्यू लोकांचे उपासनिास्थानि (एक इमारत जे े ज्यू लोक दे वाची आराधनिा करण्यासाठी एकत्र येतात)
• ब लदानिी वेदी (ज्याला ब लदानि दले जात होते त्यास दे वाला अपर्गण कर्शिवा अपर्गण म्हणूनि ब लदानि दे ण्यात आले होते.)
ज्या लोकांकडे ऑ फस आहे अशा शीषर्गकांचे शीषर्गक:
• याजक (ज्याला त्याच्या लोकांनिा वतीनिे दे वाला अपर्गण करण्यासाठी निवडले जाते)
• परुशी (येशूच्या काळातील इस्राएली धा मर्शिक निेत्यांचे महत्त्वपूणर्ग ट)
• प्रे षत (व्यक्ती जो ेट दे वाकडू नि येणायार्ग संदेश वतरीत करतो)
• मनिुष्याचा पुत्र
• दे वाचा पुत्र
• राजा (स्वतंत्र शहराचे राज्य, राज्य कर्शिवा दे श).
की प वत्र शिास्त्रासंबंधिी संकल्पना जसे की:
• क्षमा (त्या व्यक्तीला निकार दे ऊ निका आ ण काहीतरी दुखिावण्याक रता त्याच्यावर रा बाळ ू निका)
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• तारण (जतनि करणे कर्शिवा दुष्ट, शत्रू कर्शिवा धोका पासूनि जतनि करणे)
• मोबदला (पूवर्वीची मालकी असले ली एखिादी वस्तू परत वकत घेण्याचा कर्शिवा त्यास कैद करण्यात आला होता)
• दया ( रजू लोकांनिा मदत करणे)
• कृपा (ज्याला त्यानिे अजर्ग केला निाही अशा व्यक्तीला मदत कर्शिवा सन्मानि द्या)
(लक्षात घ्या की हे सवर्ग संज्ञा आहेत परंतु ते इव्हेंट्सचे प्र त निधीत्व करतात, म्हणूनि त्यांनिा क्रिया ( क्रिया) खिंडांद्विारे भाषांत रत करण्याची आवश्यकता असू
शकते.)
भाषांतर भाषेच्या इतर सदस्यांसह कर्शिवा आपल्या चचर्ग कर्शिवा ावातील लोकांनिा भाषांत रत करण्याचा सवर्वोत्तम मा र्ग शोधण्यासाठी या भाषांतर शब्दांच्या
प रभाषांची आपण चचार्ग करण्याची आवश्यकता असू शकते.
पुढे आम्ही आपल्याला शकण्याची शफारस करतो:
वश्वसनिीय भाषांतर तयार करा
अज्ञातांचे भाषांतर करा
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भाषांतर प्रश्नांचा वापर करणिे
भाषांतरकत्यार्थांनिे कतर्गव्य आहे, की प्रत्येक बायबलला दले ल्या भाषांत रत भाषेचा अ र्ग असा
आहे की बायबलमधील रचनिेचा ले खिक त्याच्याशी संवाद साधू इ च्छत होता. असे
करण्यासाठी, बायबलचे वद्विानि, भाषांतरे प्रश्नोत्तरांसह तयार केले ल्या भाषांतर मदतचा
अभ्यास करणे आवश्यक आहे.

हे पृष्ठि प्रश्नाचे उत्तर दे ते: भाषांतर प्रश्न आपल्याला चां ले भाषांतर करण्यास
कशी मदत करू शकतात?
हा वषय समजण्यासाठी, वाचणे चां ले होईल:
भाषांतर करतानिा मदत

भाषांतर प्रश्ने (टीक्यू) IRVच्या मजकूरावर आधा रत आहेत, परंतु त्यांचा वापर कोणत्याही
बायबल भाषांतर तपासण्यासाठी केला जाऊ शकतो. ते बायबलच्या सामग्रीबद्दल प्रश्न
वचारतात, ज्यामुळे ते वे वे ळ्या भाषांमध्ये भाषांत रत होत निाहीत. प्रत्येक प्रश्नासह,
टीक्यू (tQ) त्या प्रश्नासाठी सुच वले ल्या उत्तर प्रदानि करते. आपण आपल्या भाषांतराच्या अचूकतेचा तपासण्याचा एक मा र्ग म्हणूनि प्रश्न आ ण उत्तरे या संचांचा
वापर करू शकता आ ण आपण त्यांनिा भाषा समुदायाच्या सदस्यांसह दे खिील वापरू शकता
समुदाय तपासणी दरम्यानि टीक्यूचा वापर केल्यास भाषांतरकत्यार्थांनिा कळे ल की जर लक्ष्य भाषा भाषांतराद्विारे योग्य ोष्टी सुस्पष्टपणे संप्रेक्षीत आहेत तर जर
बायबलचे भाषांतर ऐकल्या निंतर समुदाय सभासदांनिी प्रश्नांचे उत्तर योग्य प्रकारे दले असेल तर, भाषांतर स्पष्ट आ ण अचूक आहे.

टीक्य बरोबर भाषांतरे तपासणिे
स्वत: ची तपासणी करतानिा टीक्यू वापरण्यासाठी, या पायऱ्यांचे अनिुसरण करा:
1. बायबलचा एखिादा उतारा कर्शिवा अध्याय निवडा
2. "प्रश्न" या वभा ात पाहा.
3. त्या प रच्छे देसाठी प्रश्न प्र वष्टी वाचा.
4. भाषांतराच्या उत्तराकडे लक्ष द्या. इतर बायबल भाषांतरांवरूनि आपल्याला जे मा हत आहे त्याच्याकडू नि उत्तर नि दे ण्याचा प्रयत्नि करा
5. उत्तर प्रद शर्शित करण्यासाठी प्रश्नावर क्लक करा
6. आपले उत्तर बरोबर असल्यास, आपण चां ले भाषांतर केले असेल. पण लक्षात ठे वा, आपल्याला भाषेच्या समाजाशी भाषांतराची चाचणी घ्यावी
ला ते, हे पाहण्यासाठी ते इतरांनिा त्याच अ ार्गशी संवाद साधतात कर्शिवा निाही.
समुदाय तपासणीसाठी टीक्यू वापरण्यासाठी, या पायाऱ्यांचे अनिुसरण करा:
1. एक कर्शिवा अ धक समुदायाच्या सदस्यांक रता एका बायबल अध्यायाचे निवीनि पूणर्ग भाषांतर वाचा.
2. श्रोत्यांनिा फक्त या भाषांतराच्या प्रश्नांचे उत्तर द्या आ ण बायबलच्या इतर भाषांतरांवरूनि जे मा हत आहे त्याचा वापर करू निका. हा भाषांतराची एक
चाचणी आहे, लोकांच्या निव्हे. यामुळे, बायबलचे चां ले ज्ञानि निसले ल्या लोकांशी भाषांतरांची चाचणी करणे अ तशय उपयुक्त आहे.
3. "प्रश्न" या वभा ात पाहा.
4. त्या प्रकरणाचा प हला प्रश्न निोंद वाचा.
5. समाजातील सदस्यांनिा प्रश्नांची उत्तरे दे ण्यास सां ा. त्यांनिा केवळ भाषांतरातूनिच उत्तर दे ण्यासाठी वचार करा.
6. उत्तर प्रद शर्शित करण्यासाठी प्रश्नावर क्लक करा जर समुदायाच्या सदस्यानिे दले ला उत्तर उत्तरांसारखिाच असेल, तर भाषांतर हे स्पष्टपणे योग्य ोष्टीशी
संप्रेषण करीत आहे. जर व्यक्तीनिे प्रश्न कर्शिवा उत्तराला चुकीच्या पद्धतीनिे उत्तरे दे ऊ शकत निसल्यास, भाषांतर चां ले संप्रेषण करू शकत निाही आ ण
यासाठी बदलण्याची आवश्यकता आहे.
7. अध्यायात इतर प्रश्नांसह पुढे चालू ठे वा.
पुढे आम्ही आपल्याला शकण्याची शफारस करतो:
वश्वसनिीय भाषांतर तयार करा
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वणिर्जून

हे पृष्ठि प्रश्नाचे उत्तर दे ते: यूएलटीमध्ये हाळ कर्शिवा जोडले ली वचनिे का आहेत
आ ण मी त्यांचे भाषांतर करावे का?

हजारो वषार्थांपूवर्वी, लोकांनिी प वत्र शास्त्रातील पुस्तके ल हली. त्यानिंतर इतर लोकांनिी हातांनिी हा वषय समजण्यासाठी, वाचणे चां ले होईल:
त्यांची प्रती बनिवूनि त्यांचे भाषांतर केले . त्यांनिी हे काम अत्यंत काळजीपूवर्गक केले आ ण
स्रोत मजकूर निवडणे
काही वषार्थांतच बर्याच लोकांनिी हजारो प्रती बनिवल्या. त ा प, निंतर ज्या लोकांनिी त्यांनिा
मूळ हस्त ल खित
पा हले निंतर ब घतले की त्यांच्यामध्ये ोडा फरक होता. काही निक्कल करणाऱ्यांनिी चुकूनि
काही शब्द सोडले , कर्शिवा काहींनिी त्याप्रमाणे दसणारा दुसरा शब्द चुकीचा घेतला.
कधीकधी, एकतर चुकूनि कर्शिवा त्यांनिा काहीतरी समजावूनि सां ायचे म्हणूनि शब्द कर्शिवा
संपूणर्ग वाक्य त्यांनिी जोडले . आधु निक प वत्र शास्त्र हे जुन्या प्रतींचे भाषांतर आहेत. काही आधु निक प वत्र शास्त्रात यापैकी काही वाक्ये समा वष्ट केली ेली
आहेत. यूएलटीमध्ये, ही जोडले ली वाक्ये सामान्यत: तळटीपांमध्ये ल हली जातात.
प वत्र शास्त्राच्या अभ्यासकांनिी बर्याच जुन्या प्रतींंचे वाचनि केले आहे आ ण त्यांची तुलनिा एकमेकांशी केली आहे. प वत्र शास्त्रात प्रत्येक ठकाणी ज े भन्नता
होती, ते े कोणते शब्द बहुधा बरोबर आहेत हे त्यांनिी शोधूनि काढले आहे. यूएलटीच्या भाषांतरकारांनिी यूएलटीला शब्दांवर आधा रत केले जे शास्त्रज्ञ म्हणतात
की बहुधा बरोबर आहेत. कारण यूएलटीचा वापर करणाऱ्या लोकांनिी इतर प्रतींवर आधा रत प वत्र शास्त्राचा वापर केला असेल, एकतर यूएलटी तळटीपांमध्ये
कर्शिवा unfoldingWord® भाषांतर निोट् समध्ये,यूएलटी भाषांतरकारांनिी काहीवेळा त्यातील काही फरकां वषयी मा हती समा वष्ट केली आहे.
भाषांतरकारांनिा यूएलटीमधील मजकूर भाषांत रत करण्यास आ ण यूएलटीमध्ये केल्याप्रमाणे तळटीपांमधील जोडले ल्या वाक्यां वषयी ल हण्यास प्रोत्सा हत
केले जाते.त ा प, जर स्था निक मंडळींनिा खिरोखिरच ती वाक्ये मुख्य मजकूरात समा वष्ट करायची असतील तर, भाषांतरकार त्यांनिा मजकूरामध्ये ठे वू शकतात
आ ण त्याबद्दल एक तळटीप समा वष्ट करू शकतात.

प वत्र शिास्त्रातील उदाहरणिे
मत्तय १८: १०-११ युएलटीमध्ये ११ व्या वचनिाबद्दल तळटीप आहे.
10

हे पाहा या लहानिातील एकालाही तुच्छ मानिू निका. कारण मी तुम्हांस सां तो की स्व ार्गत त्यांचे दे वदूत माझ्या स्व ार्गतील

पत्याच्या मुखिाकडे सतत पाहतात. 11 [1]
[1]

बरेच अ धकारी, काही प्राचीनि, व. ११ टाका: कारणि मनु याचा पुत्र

े हरवले ले आहेत त्यांना तारायला आला आहे.

योहानि ७:५३-८:१ सवर्वोत्तम जुन्या हस्त लपींमध्ये निाही. त्याला यूएलटीमध्ये समा वष्ट केले ेले आहे, परंतु त्याला सुरवातीस आ ण शेवटी चौकोनिी कंसामध्ये
([]) चन्हां कत केले ले आहे, व ११ व्या वचनिानिंतर त्या ठकाणी एक तळटीप आहे.
53 [निंतर सवर्गजनि आपापल्या घरी ेले … ११ ती म्हणाली, “प्रभो, कोणीच निाही.” येशू म्हणाला, “मी दे खिील तुला दोष लावत
निाही. जा आ ण अजूनि पाप करू निको.”] [२]
[२]

काही प्राचीनि हस्त ल खिते योहानि ७:५३-८:११ चा समावेश करतात.

भाषांतर रणिनीती
जेव्हा मजकूराचे प्रकार असतात तेव्हा तुम्ही वापर करत असले ल्या युएलटी कर्शिवा अन्य आवृत्तीचे अनिुसरण करणे तुम्ही निवडू शकता.
(१) युएलटीमध्ये आहेत त्याप्रमाणेच भाषांतर करा आ ण युएलटीनिे पुरवले ल्या तळटीपांचा समावेश करा.
(२) वचनिाच्या दुसर्या आवृत्तीत भाषांतर करा आ ण तळटीप बदला जेणेकरूनि या प र स्थतीस योग्य असेल.
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भाषांतर पद्धतींचे उदाहरणिाचे लागकरणि
भाषांतराची रणनिीती माकर्ग ७: १४-१८ युएलटीवर ला ू केली ेली आहे, ज्यामध्ये १६ व्या वचनिाबद्दल तळटीप आहे.
१४

त्यांनिे लोकसमुदायाला पुन्हा बोला वले आ ण त्यांनिा म्हटले , “तुम्ही सवर्गजनि, माझे ऐका आ ण समजूनि घ्या. १५ माणसाच्या बाहेर
असे काहीही निसते जे त्याच्या आत जाईल तेव्हाच त्याला अप वत्र करील. परंतु ज्या ोष्टी माणसाच्या आतूनि बाहेर पडतात त्या
माणसाला अप वत्र करतात..” १६ [१]
[१]

काही प्राचीनि हस्त ल खिते १६ व्या वचनिाचा समावेश करतात:

र कोणिा मनु याला ऐकण्यास कान आहेत, त्याने ऐको.

(१) वचनिे यूएलटीमध्ये जसे आहेत तसेच भाषांत रत करा आ ण यूएलटीद्विारे प्रदानि केले ली तळटीप समा वष्ट करा.
१४

त्यानिे लोकसमुदायाला पुन्हा बोला वले आ ण त्यांनिा म्हटले , “तुम्ही सवर्गजनि, माझे ऐका, आ ण समजूनि घ्या. १५ माणसाच्या
बाहेर असे काहीही निसते जे त्याच्या आत जाईल तेव्हाच त्याला अप वत्र करील. परंतु ज्या ोष्टी माणसाच्या आतूनि बाहेर पडतात
त्या माणसाला अप वत्र करतात.” 16 [1]
>
[१]

काही हस्त ल खितांमध्ये १६ व्या वचनिाचा समावेश आहे:
आहेत, त्याने ऐको.

र कोणिा मनु याला ऐकण्यास कान

(२) वचनिाचे दुसर्या आवृत्तीत भाषांतर करा आ ण तळटीप बदला जेणेकरूनि या प र स्थतीस योग्य असेल.
१४

त्यानिे लोकसमुदायाला पुन्हा बोला वले आ ण त्यांनिा म्हटले , “ तुम्ही सवर्गजनि, माझे ऐका व समजूनि घ्या. १५माणसाच्या बाहेर
असे काहीही निसते जे त्याच्या आत जाईल तेव्हाच त्याला अप वत्र करील. परंतु ज्या ोष्टी माणसाच्या आतूनि बाहेर पडतात त्या
माणसाला अप वत्र करतात.” १६ जर कोणा मनिुष्याला ऐकण्यास कानि आहेत, त्यानिे ऐको.” [१]
>
[१]

काही प्राचीनि हस्त लखिीते १६ व्या वचनिाचा समावेश आहे.

पुढे आम्ही आपल्याला शकण्याची शफारस करतो:
अध्याय आ ण वचनि संख्या
मूळ हस्त ल खित
जाणूनि घेण्याच्या अटी
मूळ आ ण स्त्रोत भाषा
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वचन पुल

वणिर्जून

हे पृष्ठि प्रश्नाचे उत्तर दे ते: युएसटीमध्ये काही वचनि संख्या एक त्रत का
असतात, जसे "3-5" कर्शिवा "17-18"?

काही प्रकरणांमध्ये, आपण unfoldingWord® सरलीकृत मजकूर (युएलटी) मध्ये
पहाल की दोनि कर्शिवा अ धक वचनि संख्या एक त्रत केल्या आहेत, जसे की 17-18. यालाच
वचनि पूल म्हणतात. याचा अ र्ग, वाचानिांमधील मा हतीची पुनिरर्गचनिा झाली आहे ज्यामुळे
क ा कर्शिवा संदेश अ धक सहजपणे समजला जाऊ शकतो.

हा वषय समजण्यासाठी, वाचणे चां ले होईल:
बायबलची संरचनिा

29 होऱ्यांची कुळे होती ती ही: लोटानि, शोबाल, सबोनि, अनिा, 30 दशोनि, एसर, दीशानि: सेईर दे शातील त्यांच्या कुळांच्या
यादीनिुसार ही होरींची कुळे आहेत. (उत्पत्ती 36: 29-30 युएलटी)
29-30 होरचे वंशज असले ले लोक सेईर दे शात राहत होते. लोटानि, शोबाल, सबोनि, अनिा, दशोनि, एसर आ ण दीशानि ही
लोकसमूहांची निावे आहेत. (उत्प त्त 36:29-30 युएलटी)
युएलटी मजकूरात, वचनि 29 आ ण 30 वे वे ळे आहेत आ ण सेईरमध्ये राहणाऱ्या लोकांची मा हती 30 वचनिाच्या शेवटी आहे. यूएसटी मजकूरात, वचनिे
जोडले ले आहेत, आ ण सेईरमध्ये राहणाऱ्यांबद्दलची मा हती सुरुवातीला आहे. बर्याच भाषांसाठी, हा मा हतीचा अ धक ता कर्शिक क्रिम आहे.

बायबलमधिील उदाहरणिे
जे े युएलटीमध्ये वचनि पुल आहे, युएलटीमध्ये स्वतंत्र वचनिे असतील.
4-5आमचा दे व परमेश्वर तुम्हाला दे त असले ल्या दे शात तुम्हाला आशीवार्गद दे ईल. जर तुम्ही तुमचा दे व परमेश्वरा याच्या आज्ञा
पाळल्या आ ण आज मी तुम्हाला दे त असले ल्या सवर्ग आज्ञा पाळल्या तर तुमच्यामध्ये कोणीही लोक रीब राहणार निाहीत. (अनिुवाद
15:4-5 युएलटी)
4त ा प, तुमच्यामध्ये कोणीही रीब निसावा (कारण परमेश्वर तुम्हाला वतनि म्हणूनि दे त असले ल्या भूमीत तुम्हाला निक्कीच
आशीवार्गद दे ईल), 5आज मी तुम्हांला दले ल्या या सवर्ग आज्ञा पाळण्यासाठी तुम्ही तुमचा दे व परमेश्वर याची वाणी काळजीपूवर्गक
ऐकली तरच.(अनिु15:4-5 युएलटी).
16-17 पण परमेश्वर त्याला म्हणाला, “मी तुला त्या झाडाची फळे खिाण्याची परवानि ी दे णार निाही ज्यामुळे तुला कोणती कृती
चां ली आ ण कोणती कृती वाईट आहे हे कळे ल. जर तुम्ही त्या झाडाचे कोणतेही फळ खिाल तर तुम्ही ते खिाल्ल्या दवशी निक्कीच
मराल. पण मी तुम्हाला बा ेतील इतर कोणत्याही झाडाची फळे खिाण्याची परवानि ी दे ईनि. (उत्पत्ती 2:16-17 युएसटी)
16 परमेश्वर दे वानिे त्या मनिुष्याला आज्ञा दली, “बा ेतील प्रत्येक झाडाचे फळ तू मुक्तपणे खिा. 17 पण चां ले आ ण वाईट याचे
ज्ञानि करूनि दे णाऱ्या झाडाचे फळ तुम्ही खिाऊ निका, कारण ज्या दवशी तुम्ही ते खिाल त्या दवशी तुम्ही निक्कीच मराल.” (उत्पत्ती
2:16-17 युएलटी)

भाषांतर सचना.
तुमच्या वाचकांनिा स्पष्ट होईल अशा प्रकारे मा हतीचा क्रिम लावा. जर मा हतीचा क्रिम युएलटीमध्ये आहे तसा स्पष्ट असेल तर त्या क्रिमाचा वापर करा. परंतु जर
क्रिम ोंधळात टाकणारा असेल कर्शिवा चुकीचा अ र्ग दे त असेल तर क्रिम बदला जेणेकरूनि ते अ धक स्पष्ट होईल.
(1) जर तुम्ही आधीच्या वचनिातील मा हतीच्या आधी एका वचनिाची मा हती दली तर त्या वचनिांनिा एकत्र करा आ ण दोनि वचनि संख्यांमध्ये संयो चन्ह लावा.
translationStudio मधील अध्याय चन्हां कत कसे करायचे ते पाहा.

लाग केले ल्या भाषांतर धिोरणिांची उदाहरणिे
(1) जर तुम्ही आधीच्या वचनिातील मा हतीच्या आधी एका वचनिाची मा हती दली तर त्या वचनिांनिा एकत्र करा आ ण दोनि वचनिांच्या संख्येमध्ये संयो चन्ह
लावा.
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2 तेव्हा तुझा दे व परमेश्वर जो दे श तुला वतनि करूनि दे त आहे त्यात तुझ्यासाठी तीनि नि रे राखिूनि ठे व. 3 मनिुष्यवध करणाऱ्या
कोणालाही ते े पळू नि जाता यावे म्हणूनि रस्ते तयार कर आ ण जो दे श तुझा दे व परमेश्वर तुला वतनि करूनि दे त आहे त्या दे शाचे तीनि
भा कर. (अनिुवाद 19:2-3 युएलटी)
2-3 तो जे तुला दे त आहे त्या तीनि नि रांनिा तीनि भा ात वभा जत कर. त्यानिंतर प्रत्येक भा ातील एक शहर निवड. लोकांनिा त्या
शहरांमध्ये सहज जाता यावे यासाठी तुम्ही चां ले रस्ते केले पा हजेत. जो कोणी दुसर्याला मारतो तो सुर क्षत राहण्यासाठी त्या
शहरांपैकी एका शहरात पळू नि जाऊ शकतो (अनिुवाद 19:2-3 युएलटी)
पुढे आम्ही आपल्याला शकण्याची शफारस करतो:
अध्याय आ ण वचनि संख्या
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ले खनाचे प्रकार

वणिर्जून

हे पृष्ठि प्रश्नाचे उत्तर दे ते: व वध प्रकारचे ले खिनि आ ण संबं धत समस्या काय
आहेत?

वे वे ळ्या प्रकारची कर्शिवा ले खिनि प्रकार आहेत, आ ण प्रत्येक प्रकारच्या ले खिनिचा स्वतःचा
उद्दे श असतो. कारण हे उद्दे श भन्न आहेत, व वध प्रकारचे ले खिनि वे वे ळ्या प्रकारे
आयो जत केले ले आहे. ते भन्न क्रियापद, भन्न प्रकारचे वाक्य वापरतात आ ण लोकांच्या
आ ण व वध ोष्टींबद्दल जे लहतात त्यांचा संदभर्ग दे तात. हे फरक वाचकांनिा ल हण्याच्या
कारणास लवकर समजूनि घेण्यास मदत करतात आ ण ले खिकाचा अ र्ग सवर्वोत्तम पद्धतीनिे
संवाद साधण्यासाठी ते कायर्ग करतात.

हा वषय समजण्यासाठी, वाचणे चां ले होईल:
आपली भाषा ल हण्यासाठीचे निणर्गय

ले खन प्रकार
प्रत्येक भाषेत खिालील चार मूलभूत प्रकारचे ले खिनि आहे. प्रत्येक प्रकारच्या ले खिनिचा वे ळा उद्दे श आहे.
• कथा कर्शिवा दृष्टांत - एक क ा कर्शिवा कायर्गक्रिम सां ते
• स्पष्टीकरणिात्मक - तथ्य स्पष्ट करते कर्शिवा तत्त्वे शकवते
• प्रक्रिीयात्मक - काहीतरी कसे करायचे ते सां ते
• वाद घालणिारा - एखिाद्यास काहीतरी करण्यास खिात्री करण्याचा प्रयत्नि करते

हा एक भाषांतर मुद्दा का आहे
या वे वे ळ्या प्रकारच्या ले खिनिचे आयोजनि करण्याचा प्रत्येक भाषेचा स्वतःचा मा र्ग आहे. भाषांतरकारकरानिे तो कोणत्या प्रकारचे ले खिनि आहे हे समजूनि घेणे
आवश्यक आहे, ती स्त्रोत भाषेमध्ये कशा प्रकारे आयो जत केली जाते, तसेच त्याची भाषा या प्रकारची ले खिनि कशी कायर्ग करते हे दे खिील मा हती आहे. त्यांनिी
ल हले ल्या पत्रात तो त्या भाषेत वापरला पा हजे ज्यायो े लोक त्यास योग्य रीतीनिे समजूनि घेतील. प्रत्येक भाषांतरात, शब्द, वाक्य आ ण प रच्छे दाचे मा र्ग ज्या
पद्धतीनिे आयो जत केले जातात त्यावरूनि संदेश कसा काय समजेल यावर प रणाम होईल.

ले खन शिैली
खिालील चार मूलभूत प्रकारांसह एक त्रत करता येण्याजो े ले खिनि खिालील प्रमाणे आहेत. या ले खिनि शैलींमध्ये भाषांतरांत निेहमीच आव्हानिे येतात.
• क वता - कल्पनिा आ ण भावनिा एका सुंदर पद्धतीनिे व्यक्त करते
• नी तसुत्रे - ोडक्यात एक सत्य कर्शिवा बुद्धी शकवते
• प्रतीकात्मक भाषा - ोष्टी आ ण घटनिांचे प्र त नि धत्व करण्यासाठी चन्हे वापरतात
• प्र तकात्मक भ व यवाणिी - भ वष्यात काय होईल हे दशर्ग वण्यासाठी प्रतीकात्मक भाषा वापरते
• गृहीतेसंबंधिी प र स्थती - काहीतरी असली होते कर्शिवा काहीतरी निसल्याबद्दल भावनिा व्यक्त करते की काय घडते हे सां ते

प्रवचन वै शिष्ट्ये
भाषेतील वे वे ळ्या प्रकारची ले खिनिमधील फरक त्यांनिा प्रवचनि वै शष्ट्य म्हणू शकतात. एखिाद्या व शष्ट मजकूराचा हेतू कोणत्या प्रकारच्या प्रवचनि वै शष्ट्यांचा
वापर करतात हे प्रभा वत करेल. उदाहरणा र्ग, एका वाक्यात, प्रवचनि वै शष्ट्यांचा समावेश होईल:
• इतर घटनिा आधी आ ण निंतर घडले ल्या घटनिां वषयी सां णे.
• क ा सां णारे लोक
• क ेमध्ये निवीनि घटनिा सादर करणे
• संभाषण आ ण कोट् सचा वापर
• लोकांनिा आ ण ोष्टींनिा निाम कर्शिवा सवर्गनिामांसह संदभर्ग दे त
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भाषा या वे ळ्या प्रवचनि वै शष्ट्यांचा वापर करण्याच्या व वध पद्धती आहेत. भाषांतरकाराला त्याच्या भाषेतील प्रत्येक ोष्टीचा अभ्यास करावा ला ेल
जेणेकरूनि त्याचे भाषांतर योग्य आ ण स्पष्ट पद्धतीनिे योग्य संदेशाशी संवाद साधेल. इतर प्रकारच्या ले खिनिमध्ये इतर प्रवचनि वै शष्ट्ये आहेत.

व शिष्ट प्रवचन मुद्दे
1. नवीन घटनेची ओळख - "एक दवस" कर्शिवा "ते त्याबद्दल आले आहे" कर्शिवा "हे असे कसे घडले ते" कर्शिवा वाचकांनिा संकेत असे म्हटले जाते की
एक निवीनि घटनिा सां ण्या वषयी आहे.
2. नवीन व ुने सहभा गतांची ओळख - भाषांमध्ये निवीनि लोकांनिा ओळखिण्याचे मा र्ग आ ण त्या लोकांनिा पुन्हा संदभर्ग दे ण्याचा मा र्ग आहे.
3. पाश्वर्जूभमी मा हती - ले खिक अनिेक कारणांसाठी पाश्वर्गभूमी मा हती वापरू शकतो: 1) क ेमध्ये आवड निमार्गण करणे, 2) क ा समजण्यासाठी
महत्वाचे आहे की मा हती प्रदानि करण्यासाठी कर्शिवा 3) क ा काहीतरी महत्वाचे आहे का हे स्पष्ट करणे.
4. सवर्जूनामे- त्यांना कधिी वापरावे - भाषेमध्ये सवर्गनिामे कती वारंवार वापरणे याचे निमुनिे आहेत. जर ही पद्धत अवलं बली निाही तर चुकीचा अ र्ग होऊ
शकतो.
5. कथा संपल्यावर - क ा व वध प्रकारच्या मा हतीसह समाप्त होऊ शकते. भाषेमध्ये क ेला मा हती कशी संबं धत आहे हे दशर्ग वण्याचे व वध मा र्ग
आहेत.
6. कोटे शिन आ णि कोट मा र्शिन - भाषेमध्ये कोणीतरी म्हटले आहे त्याबद्दल अहवाल दे ण्याच्या वे वे ळ्या पद्धती आहेत.
7. शिब्द ोडणिी - जोडणी शब्दांचा वापर कसा करायचा याबद्दल भाषणे असतात (जसे "आ ण," "पण", " कर्शिवा" त्यानिंतर ").
पुढे आम्ही आपल्याला शकण्याची शफारस करतो:
पाश्वर्गभूमी मा हती
जोडणारे शब्द व वाक्यांश
निवीनि घटनिांचा प रचय
निवीनि व जुनिे सहभा ी यांचा प रचय
ोष्टींचा क्रिम
काव्य
निी तसुत्रे
उद्धरण आ ण उध्दरण मा जर्शिनि
प्र तकात्मक भाषा
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पाश्वर्जूभमी मा हती
वणिर्जून
जेव्हा लोक एखिादी ोष्ट सां तात, तेव्हा ते सामान्यत: घटनिा घडले ल्या क्रिमानिे सां तात.
घटनिांचा हा क्रिम क ा तयार करतो. क ा पुणर्ग कृतीच्या क्रियापदानिे भरले ल्या आहेत ज्या
क ेला वेळेनिुसार हल वतात. परंतु कधीकधी ले खिक क ेतूनि ोडी वश्रांती घेतो आ ण
आपल्या वाचकांनिा क ा अ धक चां ल्या प्रकारे समजण्यास मदत करण्यास काही मा हती
दे तो. या प्रकारच्या मा हतीस पाश्वर्गभूमी मा हती असे म्हणतात.पाश्वर्गभूमीची मा हती त्यानिे
आधी सां तले ल्या घटनिेपूवर्वी घडले ल्या ोष्टींबद्दल असू शकते, कर्शिवा क ेमध्ये काहीतरी
स्पष्टीकरण दे ऊ शकते, कर्शिवा कदा चत अशा ोष्टीबद्दल असू शकते जी निंतरच्या काळात
घडेल.

हे पृष्ठि प्रश्नाचे उत्तर दे ते: पाश्वर्गभूमीची मा हती काय आहे, आ ण काही मा हती
पाश्वर्गभूमीतील मा हती आहे हे मी कसे दशर्गवू शकतो?
हा वषय समजण्यासाठी, वाचणे चां ले होईल:
ोष्टींचा क्रिम
ले खिनिाचे प्रकार

उदाहरणि – खिाली दले ल्या क ेतील ठळक वाक्ये सवर्ग पाश्वर्गभूमीची मा हती आहेत.
पेत्र आ ण योहानि शकारीच्या प्रवासाला निघाले होते कारण दुसर्या दवशिी त्यांच्या गावात मे वानी होणिार होती. पेत्र हा गावचा उत्तम शिकारी
होता.त्याने एकदा एकाच दवसात तीन वन्य डु करांना मारले ! रानिटी डु कराचा आवाज ऐकू येईपयर्थांत ते झुडपात चालत होते. डु क्कर पळत सुटले , परंतु
त्यांनिी डु क्करास बाण मारण्यास व त्याला ठार करण्यात यश मळ वले . म त्याचे पाय त्यांनी आपल्याबरोबर आणिले ल्या काही दोरीनिे बांधले व ते खिांबावर
बांधूनि घरी घेऊनि ेले. जेव्हा त्यांनिी ते ावात आणले , तेव्हा पेत्राच्या चुलतभावानिे त्या डु क्कराला पा हले आ ण ते त्याचे स्वत: चे डु क्कर असल्याचे समजले .
पेत्रानिे आपल्या चुलतभावाच्या डु क्कराला चुकूनि मारले होते.
पाश्वर्गभूमीतील मा हती बर्याचदा अशा काही ोष्टींबद्दल सां ते ज्या आधी घडली होत्या कर्शिवा खिुप निंतर घडणारआहेत. यांचे उदाहण आहेत: “दुसर्या दवशी
त्यांच्या ावात मेजवानिी होणार होती,” “एकदा त्यानिे एका दवसात तीनि वन्य डु करांनिा मारले ,” आ ण “त्यांनिी आपल्याबरोबर आणले .”
बर्याचदा पाश्वर्गभूमीची मा हती कृतींच्या क्रियापदांऐवजी "असणे" “होता” आ ण “होते” या सारख्या क्रियापदाचा वापर करते. याचे उदाहरणे आहेत "त्याच्या
ावामध्ये दुसऱ्या दवशी मेजवाणी होती," आ ण "पेत्र" हा ावचा उत्तम शकारी होता."
पाश्वर्गभूमीची मा हती अशा शब्दांसह दे खिील चन्हां कत केली जाऊ शकते जी वाचकाला सां ते की ही मा हती क ेच्या घटनिेचा भा निाही. या क ेत, यापैकी
काही शब्द आहेत “कारण,” “एकदा” आ ण “होते”.

ले खक पाश्वर्जूभमीची मा हतीचा उपयोग करू शिकतात:
• त्यांच्या वाचकांनिा क ेमध्ये रस वाटावा यासाठी मदत करणे
• त्यांच्या वाचकांनिा क ेमध्ये काहीतरी समजण्यास मदत करणे
• क ामध्ये काहीतरी महत्वाचे का आहे हे वाचकांचनिा समजूनि घेण्यासाठी मदत करणे
• क ेच्या दे खिाव्या वषयी सां ण्यासाठी
• दे खिाव्याचा समावेश:
• ज े क ा घडली
• केव्हा क ा घडली
• जेव्हा क ेला सुरुवात झाली तेव्हा कोण उप स्थत होते
• जेव्हा क ा सुरु होते तेव्हा काय घडते

कारणि ही भाषांतराची समस्या आहे
• भाषांमध्ये पाश्वर्गभूमीची मा हती आ ण क ानिक मा हती चन्हां कत करण्याचे वे वे ळ्या पध्दती आहेत.
• तुम्ही (भाषांतरकार) बायबलमधील घटनिेचा क्रिम, कोणती मा हती पाश्वर्गभूमी मा हती आहे, आ ण कोणती क ेची मा हती आहे हे मा हत असणे
आवश्यक आहे.
• आपण या क ेचे भाषांतर अशा प्रकारे केले पा हजे ज्यामुळे पाश्वर्गभूमीची मा हती चन्हां कत होईल ज्यायो े आपल्या स्वत: च्या वाचकांनिा घटनिांचा
क्रिम, कोणती मा हती पाश्वर्गभूमीची मा हती आहे आ ण कोणती क ा़ेची मा हती आहे हे समजेल.
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बायबलमधिील उदाहरणिे
हा ारेनिे अब्रामाच्या मुलाला जन्म दला, आ ण अब्रामानिे आपल्या मुलाचे निाव, ज्यास हा ारेनिे जन्म दला, इश्माएल असे ठे वले .
जेव्हा हा ारेला अब्रामापासूनि इश्माएल झाला, तेव्हा अब्राम ८६ वषार्बंचा होता (उत्पत्ती १६:१६ युएलटी)
प हले वाक्य दोनि घटनिेबद्दल सां ते. हा ारेनिे जन्म दला आ ण अब्राहामानिे निाव दले . दुसरे वाक्य जेव्हा त्या ोष्टी घडल्या तेव्हा अब्राम कती वषार्गचा होता
याबद्दलची पाश्वर्गभुमीची मा हती आहे.
जेव्हा येशू शकवू ला ला, तेव्हा येशू स्वत: साधारण तीस वषार्जूचा होता. तो हेलीचा मुल ा, योसेफ (जसे मानिले होते) याचा मुलगा
होता. (लू क ३:२३ युएलटी)
आ ण येशू स्वत: सुमारे ३० वषार्थांचा असतानिा त्यानिे सुरुवात केली. तो हेलीचा मुल ा, योसेफ (जसे ृ हत धरले ेले होते) याचा
मुल ा होता.
या आधीचे वचनि जेव्हा येशूचा बा प्तस्मा झाला त्याबद्दल सां तात. या वाक्यात येशूचे वय आ ण पूवर्गजांची पाश्वर्गभूमी याबद्दल मा हती आहे. क ा ४ थ्या
अध्यायामध्ये पुन्हा सुरू होते ज े येशू अरण्यात जात असल्याचे सां तलं आहे.
म एका शिब्बाथ दवशिी असे झाले क तो शिेतातन
परंतु काही परुशी म्हणाले … (लू क ६:१-२अ युएलटी)

ात होता व त्याचे शि य कणिसे मोडन हातांवर चोळू नि खाऊ लागले .

ही वचनिे क ेचा दे खिावा प्रदानि करतात. शब्बा दवशी धान्याच्या शेतात ही घटनिा घडली. येशू, त्याचे शष्य, आ ण काही परूशी ते े होते, आ ण येशूचे शष्य
धान्याची कणसे मोडू नि ते खिात होते. “पण काही परुशी म्हणाले ….” या वाक्यांशानिे क ेतील मुख्य क्रियाची सुरुवात होते.

भाषांतर पध्दती
भाषांतर स्पष्ट आ ण निैस र्शिक ठे वण्यासाठी लोक तुमच्या भाषेत क ा कसे सां तात याचा तुम्हाला अभ्यास करणे आवश्यक आहे. आपली भाषा पाश्वर्गभूमीची
मा हती कशाप्रकारे चन्हां कत करते ते पाहा. याचा अभ्यास करण्यासाठी आपल्याला काही क ा लहाव्या ला तील. पाश्वर्गभूमीच्या मा हतीसाठी आपली भाषा
कोणत्या प्रकारचे क्रियापद वापरते आ ण कोणत्या प्रकारचे शब्द कर्शिवा इतर खिूण चन्हां कत करतात की काहीतरी पाश्वर्गभूमीची मा हती आहे. जेव्हा आपण
भाषांतर करता तेव्हा त्याच ोष्टी करा, म्हणजे आपले भाषांतर स्पष्ट व निैस र्शिक होईल आ ण लोक ते सहजपणे समजू शकतील.
(१) व शष्ट मा हती ही पाश्वर्गभूमीची मा हती दशर्ग वण्याऱ्या आपल्या भाषेचा मा र्ग वापरा.
(२) मा हतीची पुनिरर्गचनिा करा जेणेकरूनि आधीच्या घटनिांचा प्र म उल्ले खि केला जाईल. (जेव्हा पाश्वर्गभूमीची मा हती खिूप लांब असेल तेव्हा हे निेहमीच शक्य
निसते.)

भाषांतर पद्धतींच्या उदाहरणिाचे लागकरणि
(१) व शष्ट मा हती ही पाश्वर्गभूमीची मा हती दशर्ग वण्याऱ्या आपल्या भाषेचा मा र्ग वापरा. यूएलटी इंग्रजी भाषांतरांमध्ये हे कसे केले ेले यास खिालील उदाहरणे
स्पष्ट करतात.
आ णि येशू स्वत: सुमारे ३० वषार्थांचा असताना त्यानिे सुरुवात केली. तो हेलीचा मुल ा, योसेफ (जसे ृ हत धरले ेले होते).. याचा
मुल ा होता.(लू क ३:२३ युएलटी)
क ेमध्ये काही प्रकारचे बदल आहेत हे दशर्ग वण्यासाठी इंग्रजी भाषा “आ ण” या शब्दाचा वापर करते. "होता" हे क्रियापद दशर्ग वते की ती पाश्वर्गभुमीची माहीती
होती.
त ा प, इतरही बऱ्याच ोष्टी सां ूनि त्यानिे लोकांनिा सुवातार्ग सां तली. परंतू मांड लक हेरोद, यास त्याने त्याच्या भावाची बायको,
हेरो दया हच्याबद्दल, आ ण हेरोदाने केले ल्या त्या सवर्जू वाईट गोष्टींसाठी ताडणि केल्यामुळे, त्यानिे या सवार्गमध्ये याचीही जोड
केली की: त्यानिे योहानिाला तुरुं ात कोडू नि ठे वले . (लू क ३:१८-२० युएलटी)
योहानिानिे हेरोदाला ताडण करण्यापुवर्वी ठळक अक्षरातील वाक्यांश आला आहे. इंग्रजीमध्ये, "केले ले" मधील “होता” हे सहाय्यकारी क्रियापद असे द शर्शि वते की
योहानिानिे त्याला ताडण केले त्यापुवर्वी हेरोदानिे त्या ोष्टी केल्या.
(२) मा हतीची पुनिरर्गचनिा करा जेणेकरूनि आधीच्या घटनिांचा प्र म उल्ले खि केला जाईल. (जेव्हा पाश्वर्गभूमीची मा हती खिूप लांब असेल तेव्हा हे निेहमीच शक्य
निसते.)
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हा ारेनिे अब्रामाच्या मुलाला जन्म दला, आ ण अब्रामानिे आपल्या मुलाचे निाव, ज्यास हा ारेनिे जन्म दला, इश्माएल असे ठे वले .
ेव्हा हागारेला अब्रामापासन इश्माएल झाला, तेव्हा अब्राम ८६ वषार्बंचा होता (उत्पत्ती १६:१६ युएलटी)
>
“ ेव्हा अब्राम ८६ वषार्जूचा होता, तेव्हा हा ारेनिे त्याच्या मुलास जन्म दला, व अब्रामानिे त्याचे निाव
इश्माएल असे ठे वले .”
त ा प, इतरही बऱ्याच ोष्टी सां ूनि त्यानिे लोकांनिा सुवातार्ग सां तली. परंतू मांड लक हेरोद, यास त्याने त्याच्या भावाची बायको,
हेरो दया हच्याबद्दल, आ ण हेरोदाने केले ल्या सवर्जू वाईट गोष्टींसाठी ताडणि केल्यामुळे, त्यानिे या सवार्गमध्ये याचीही जोड केली
की: त्यानिे योहानिाला तुरुं ात कोडू नि ठे वले . (लू क ३:१८-२० युएलटी)
खिाली दले ले भाषांतर योहानिाच्या ताडणास आ ण हेरोदाच्या क्रियांनिा पुनिक्रिर्ग मत करतो.
"तेव्हा मांड लक हेरोद यानिे आपल्या भावाची बायको हेरो दया हच्याशी लग्नि केले , आ ण त्यानिे बरीच
दुष्कृत्ये केली. त्यामुळे योहानिानिे त्यांनिा दोष लावला. परंतु म हेरोदानिे आणखिी खिुप दुष्ट ोष्ट केली.
त्यानिे योहानिाला तुरुं ात कोंडू नि ठे वले ."
पुढे आम्ही आपल्याला शकण्याची शफारस करतो:
जोडणारे शब्द व वाक्यांश
निवीनि घटनिांचा प रचय
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कथेचा शिेवट
वणिर्जून
वे वेळ्या प्रकारच्या मा हती क ेच्या शेवटी दल्या ेल्या आहे. बहुतेकदा ही पाश्वर्गभूमीची
मा हती असते. ही पाश्वर्गभूमीची मा हती क ेचा मुख्य भा असले ल्या क्रियांपेक्षा भन्न
असते. अनिेकदा ही पाश्वर्गभूमीची मा हती आहे. या पाश्वर्गभूमीची मा हती त्या कृतीपेक्षा भन्न
आहे जी क ाचा मुख्य भा बनिते. बायबलचे पुस्तक बर्याच छोट्या छोट्या क ांनिी
बनिले ले आहे जे त्या पुस्तकाच्या मोठ्या क ांचे भा असतात. उदाहरणा र्ग, येशूच्या
जन्माची कहाणी लू कच्या पुस्तकातील मोठ्या क ेतीली एक छोटी क ा आहे. या
क ांपैकी प्रत्येक क ा म मोठी असो कर्शिवा लहानि, तीच्या शेवटी पाश्वर्गभूमीची मा हती असू
शकते.

हे पृष्ठि प्रश्नाचे उत्तर दे ते: एखिाद्या ोष्टीच्या शेवटी कोणत्या प्रकारची मा हती
दली जाते?
हा वषय समजण्यासाठी, वाचणे चां ले होईल:
ले खिनिाचे प्रकार
पाश्वर्गभूमी मा हती

खाली दले ले कथा मा हतीच्या समाप्तीसाठी असले ले उद्दीष्टे आहेत:
• क ेला सारां शत करणे
• क ेमध्ये काय घडले या वषयी एक टप्पणी दे णे
• मोठ्या क ेला एक छोटीशी क ा जोडणे हा एक भा आहे
• क ेचा मुख्य भा संपल्यानिंतर व शष्ट पात्राचे काय होते हे वाचकांनिा सां णे.
• क ेचा मुख्य भा संपल्यानिंतर चालू असले ल्या क्रिया सां णे.
• क ेमध्ये घडले ल्या घटनिांच्या प रणामी क ेनिंतर काय होते ते सां णे

कारणि ही भाषांतरातील समस्या आहे
वे वे ळ्या भाषांमध्ये या प्रकारची मा हती सादर करण्याचे वे वे ळे मा र्ग आहेत. जर तुम्ही (भाषांतरकार) असे करण्याचा आपल्या भाषेतील पध्दतीचा वापर
करत निसाल, तर वाचकांनिा हे मा हत निसेल:
• म्हणजे ही माहीती क ेचा शेवट करत आहे
• मा हतीचा हेतू काय आहे
• मा हती कशी क ेशी संबं धत आहे

भाषांतराचे पध्दती
• आपली भाषा ज्या प्रकारची मा हती व्यक्त करते त्याप्रकारे क ेच्या शेवटी व शष्ट प्रकारच्या मा हतीचे भाषांतर करा.
• याचे भाषांतर करा जेणेकरूनि ही क ा ज्या क ेचा भा आहे त्या क ेशी कसे संबं धत आहे हे लोकांनिा समजेल.
• शक्य असल्यास, क ेचा शेवट अशा प्रकारे भाषांतरीत करा की लोकांनिा समजेल की ती क ा कोठे संपते आ ण पुढची सुरूवात होते.

बायबलमधिील उदाहरणिे
• क ेला सारां शत करणे
आ ण बाकीच्यांनिी कोणी फळ्यांवर, कोणी तारवावरील दुसऱ्या कशावर बसूनि जावे. अशिा प्रकारे असे घडले की आपल्या
सवार्बंना सुर क्षत ठकाणिी आणिले गेले. (प्रे षतांची कृत्ये २७:४४ युएलटी)
• क ेमध्ये काय घडले या वषयी एक टप्पणी दे णे
जादूटोणा करणाऱ्यांपैकी बर्याच जणांनिी आपली पुस्तके एकत्र केली आ ण ती सवार्थांदेखित जाळू नि टाकली. म त्यांनिी त्यांच्या
कमतीची बेरीज केली, आ ण ती चांदीचे ५०,००० तुकडे असल्याचे आढळले . म्हणिन परमेश्वराचे वचन सवर्जूत्र पसरले आ णि
साम यार्जूने प्रबल झाले . (प्रे षतांची कृत्ये १९:१९-२० युएलटी)
• क ेचा मुख्य भा संपल्यानिंतर व शष्ट पात्राचे काय होते हे वाचकांनिा सां णे.
129 / 405

Translation Manual

Just-in-Time Learning Modules :: Writing Styles (Discourse) :: क ेचा शेवट

तेव्हा मरीया म्हणाली, "माझा जीव परमेश्वराची स्तुती करतो, आ ण माझा आत्मा माझ्या तारणाऱ्या दे वा वषयी आनिंद करतो …"
मरीया सुमारे तीन म हने ए लझाबेथ वळ राहीली आ णि आपल्या घरी परत गेली. (लू क १:४६-४७, ५६ युएलटी)
• क ेचा मुख्य भा संपल्यानिंतर चालू असले ल्या क्रिया सां णे.
म ज्यांनिी हे ऐकले ते सवर्ग मेंढपाळांनिी सां तले ल्या ोष्टीमुळे आश्चियर्गच कत झाले . परंतु मरीयेने या सवर्जू गोष्टींचे मनन करून,
त्या आपल्या अंत:करणिात ठे वल्या. (लू क २:१८-१९ युएलटी)
• क ेमध्ये घडले ल्या घटनिांच्या प रणामी क ेनिंतर काय होते ते सां णे
"तुम्हा यहुदी शास्त्र्यांची केवढी दुदर्ग शा होणार, कारण तुम्ही ज्ञानिाची कल्ली घेऊनि ेलात; तुम्ही स्वतः आत ेला निाहीत व जे आत
जात होते त्यांनिा तुम्ही अड ळा केला." तो तेथन बाहेर गेल्यावर, शिास्त्री व परुशिी यांनी त्याचा तीव्र वरोधि केला आ णि
त्याच्या वरूद्ध पु कळ गोष्टींबद्दल यु क्तवाद केला, त्याच्या मुखातन शिब्द नघन त्यात त्याला पकडण्याची वाट पाहत
बसले . (लू क ११:५२-५४ युएलटी)
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काल्पनीक प र स्थती
या वाक्यांशांचा वचार करा: “जर सूयर्ग प्रकाशायचा ांबला तर…,” “सूयार्गनिे प्रकाशनिे
ांबवले तर काय…,” “समजा सूयर्ग प्रकाशू शकला निाही तर…,” आ ण “जर फक्त सूयर्ग
प्रकाशला निसता तर.” आम्ही अशा अ भव्यक्त्यांचा उपयो क ल्पत प र स्थती स्था पत
करण्यासाठी करतो आ ण भ वष्यात काय घडले असेल कर्शिवा भ वष्यात काय घडू शकते
याची कल्पनिा करूनि पण तसे होणार निाही. आम्ही त्यांचा दु:खि कर्शिवा इच्छा व्यक्त
करण्यासाठी दे खिील वापरतो. काल्प निक अ भव्यक्ती बायबलमध्ये बर्याचदा आढळतात.
आपण (भाषांतरकार) त्यांचे भाषांतर लोकांद्विारे करणे आवश्यक आहे

हे पृष्ठि प्रश्नाचे उत्तर दे ते: काल्प निक स्थती काय आहे?
हा वषय समजण्यासाठी, वाचणे चां ले होईल:
ले खिनिाचे प्रकार

वणिर्जून
काल्प निक प र स्थती वास्त वक निसले ल्या प र स्थतीत असते. ते भूतकाळ, वतर्गमानि कर्शिवा भ वष्यकाळ असू शकतात. भूतकाळात आ ण वतर्गमानिात
कपोक ल्पत घटनिा घडल्या निाहीत आ ण भ वष्यातही घडण्याची अपेक्षा निाही.
लोक काही वेळा प र स्थतीबद्दल सां तात आ ण जर त्या अटी पूणर्ग झाल्या तर काय होईल, पण त्यांनिा हे मा हती होते की या ोष्टी घडल्या निाहीत कर्शिवा
कदा चत होणार निाहीत. (अटी म्हणजे "जर." सह सुरू होणारे वाक्यांश)
• जर तो शंभर वषर्ते ज ला असता तर त्यानिे आपल्या निातवाचा निातू पा हला असता. (परंतु त्यानिे तसे करू शकत निाही.)
• जर तो शंभर वषर्ते ज ला असेल तर तो आजही जवंत असता. (पण तो निाही.)
• जर तो शंभर वषार्थांचा असेल तर त्याला आपल्या निातवाचा निातू दसेल. (परंतु कदा चत तसे होणार निाही.)
लोक कधीकधी ज्या ोष्टी घडल्या निाहीत कर्शिवा जे घडण्याची अपेक्षा केले ली निाही त्याबद्दल शुभेच्छा व्यक्त करतात.
• माझी इच्छा आहे की तो आला असता.
• माझी इच्छा आहे की तो इ े असता.
• माझी इच्छा आहे की तो येईल.
ज्या ोष्टी घडल्या निव्हत्या कर्शिवा त्या घडणे अपे क्षत निव्हत्या त्याबद्दल लोक कधीकधी दु:खि व्यक्त करतात.
• जर तो फक्त आला होता.
• जर तो फक्त इ ेच होता.
• जर तो फक्त तो येईल.

कारणि हा भाषांतर मुद्दा आहे
• भाषांतरकारांनिा बायबलमधील वे वे ळ्या प्रकारच्या काल्प निक प र स्थती ओळखिण्याची आ ण ते अवास्तव आहेत हे समजूनि घेणे आवश्यक आहे.
• भाषांतरकारांनिा त्यांच्या स्वतःच्या भाषेचे वे वे ळ्या प्रकारच्या ृहीतक प र स्थतीबद्दल बोलण्याचे मा र्ग मा हत असणे आवश्यक आहे.

बायबलमधिील उदाहरणिे
भतकाळातील काल्पनीक प र स्थती
“हे खिोरा जनिा, तुझा धक्कार असो, हे बे सैदा तुझा धक्कार असो, कारणि तुमच्यामध्ये ी पराक्रिमाची कृत्ये करण्यात आली
ती जर सोर व सदोनि यांच्यामध्ये केली असती तर त्यांनी त्वरेने पवर्वीच गोणिपाट नेसन व अंगाला राख फासन पश्चात्ताप केला
असता. (मत्तय 11:21 IRV)
ये े मत्तय 11:21 मध्ये येशूनिे म्हटले की र सोर आ ण सदोनि या प्राचीनि शहरात राहणारे लोक चमत्कार पाहत होते क जे त्यानिे केले , तर त्यांनिी फार पूवर्वी
पश्चिात्ताप केला असता. सोर व सदोनिच्या लोकांनिीही आपले चमत्कार पा हले निाहीत आ ण पश्चिात्ताप केला निाही. जो म्हणाला क त्यांनिी खिोरा जनिा आ ण
बे सैदाच्या लोकांनिा दं ड ठोठावला ज्यांनिी त्याचा चमत्कार पा हला तरीदे खिील त्यांनिी पश्चिाताप केला निाही.
मा ार्ग येशूला म्हणाली, "प्रभु, त

र येथे असतास तर माझा भाऊ मेला नसता." (योहानि 11:21 IRV)
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मा ार्ग यांनिी असे म्हटले होते की, तची येशू लवकरच येण्याची इच्छा व्यक्त करते. पण येशू लवकर आला निाही आ ण तचा भाऊ मरण पावला.

वतर्जूमानातील काल्पनीक प र स्थती
आ ण कोणीही निवा द्रिाक्षरस जुन्या द्रिाक्षरसाच्या कातडी पशवीत ठे वीत निाही.
पशिवी फोडन बाहेर उसळे ल. (लू क 5:37 IRV)

र तो असे करतो तर नवा द्राक्षरस कातडी

येशूनिे निवीनि द्रिाक्षरस जुनिा द्रिाक्षरसामध्ये घातल्यावर काय होईल ते सां तले . परंतु कोणीही ते करू शकणार निाही. त्यानिे या काल्प निक प र स्थतीचा वापर
उदाहरण म्हणूनि दशर्ग वण्यासाठी केला की काही ोष्टी जुन्या ोष्टींशी जुळवूनि घेण्यास योग्य निसतात. त्यांनिी हे असे केले की लोक हे समजू शकतील की त्याचे
शष्य लोकं पारंप रक पद्धतीनिे जे उपवास करत निाहीत ते उपवास करीत निाहीत.
येशूनिे त्यांनिा उत्तर दले , “जर तुमच्यापैकी एखिाद्याकडे मेंढरू असले व शब्बा
काढणिार नाही काय? (मत्तय 12:11 IRV)

दवशी ते खि ड् यात पडले , तर तो त्याला वर

येशूनिे धा मर्शिक निेत्यांनिा वचारले की, शब्बा दवशी मेंढरू खि ड् यात पडले , तर ते काय करतील? तो असा म्हणत निव्हता की त्यांची मेंढरू खि ड् यात पाडतील.
त्यांनिी या काल्प निक प र स्थतीचा वापर करूनि हे दाखिवूनि दले की, त्यांनिी शब्बा दवशी लोकांनिा बरे करण्याक रता त्याला दोष लावणे चुकीचे होते.

भ व यातील काल्पनीक परीस्थीती
आणिखी, दे वाने ते दवस र थोडेच ठे वले नसते तर कोणिीच वाचले नसते. परंतु त्याच्या निवडले ल्यांमुळे तो ते दवस ोडे
करील. (मत्तय 24:22 IRV)
वाईट ोष्टी घडत असतानिाच भ वष्यातील काळाबद्दल येशू बोलत होता. त्यांनिी सां तले , की जर संकटे आली तर तो बराच काळ टकला असेल तर काय
होईल. तो दवसांपासूनि कती वाईट होईल हे दाखिवण्यासाठी असे केले - इतके वाईट की ते बराच काळ टकले तर कोणीही वाचू शकणार निाही. परंतु निंतर
त्यानिे स्पष्ट केले की दे व त्या संकटाचा काळ कमी करेल, जेणेकरूनि निवडले ला (ज्यांनिा त्यानिे निवडले ला आहे) जतनि केले जाईल.

काल्पनीक प र स्थतीबद्दल भावना व्यक्त करणिे
दु: खि आ ण इच्छा व्यक्त करण्यासाठी लोक कधीकधी काल्प निक प र स्थतीबद्दल बोलतात. दु: खि भूतकाळाबद्दल आहे आ ण शुभेच्छा वतर्गमानि आ ण
भ वष्याबद्दल आहेत.
इस्राएलांनिी त्यांनिा सां तले , “परमेश्वराने आम्हाला मसरमध्येच मारून टाकले असते तर बरे झाले असते कारणि तेथे
आम्हास खावयास लागणिारे सवर्जू प्रकारचे अन्न भरपर होते; परंतु तुम्ही आम्हांस ये े रानिात आणले आहे; ये े आम्ही सवर्गजण
भुकेनिे तडफडू नि मरूनि जाऊ.” ( नि र्गम 16:3 IRV)
इ े इस्राएलांनिा भीती वाटायला ला ली की त्यांनिा वाळवंटात त्रास व भुकेनिे मरूनि जाणे हे सहनि करावे ला णार होते आ ण म्हणूनि त्यांनिी अशी आशा केली की
ते मसरमध्ये रा हले होते आ ण ते े संपूणर्ग पोट भरूनि खिाऊनि मरण पावले होते. ते तक्रिार करत होते, पश्चिात्ताप व्यक्त करीत होते की हे घडले निसते.
मला तुमची कामे माहीत आहेत तुम्ही ंडही निाही व उष्णही निाही. माझी अशिी इच्छिा आहे की, तुम्ही दोन्हीपैकी एककाहीतरी
असावे! (प्रकटीकरण 3:15 IRV)
येशूनिे अशी इच्छा व्यक्त केली की लोक एकतर रम कर्शिवा ंड आहेत, परंतु ते दोन्हीपैकी एकही निाहीत. त्याचा क्रिोध व्यक्त करतानिा ते त्यांनिा शक्षा करत
होता.

भाषांतर रणिनीती
आपली भाषा दशर्गवणारे लोक कसे आहेत हे जाणूनि घ्या:
• की काहीतरी घडू शकले असते, परंतु तसे झाले निाही.
• की आता काहीतरी सत्य असू शकते, परंतु तसे निाही.
• की भ वष्यात काहीतरी घडू शकते, परंतु काही बदल होईपयर्थांत होणार निाही.
• की त्यांनिा कशाची तरी इच्छा आहे, पण तसे होत निाही.
• की काहीतरी घडले निाही याची त्यांनिा दल री आहे.
या प्रकारच्या ोष्टी दशर्ग वण्याच्या आपल्या भाषेच्या मा ार्थांचा वापर करा.
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नवीन घटनांचा प रचय
वणिर्जून

हे पृष्ठि प्रश्नाचे उत्तर दे ते: क ेमध्ये निवीनि घटनिा आम्ही कशी सादर करावी?

जेव्हा लोक एखिादी ोष्ट सां तात, तेव्हा ते एका घटनिेबद्दल कर्शिवा घटनिेच्या मा लके वषयी
सां तात. बऱ्याचदा ते क ेच्या सुरवातीस काही मा हती ठे वतात, जसे की क ा कोणाबद्दल
आहे, ते केव्हा घडली, व कोठे घडली. क ेतील घटनिा सुरू होण्यापूवर्वी ले खिक जी मा हती
दे तात त्याला क ेचा दे खिावा म्हणतात. क ेतील काही निवीनि घटनिांमध्ये दे खिील दे खिावे
असतात कारण त्यामध्ये कदा चत निवीनि लोक, निवीनि वेळ आ ण निवीनि ठकाणे यांचा
समा वष्ट असू शकतो. काही भाषांमध्ये, त्यांनिी ही घटनिा पा हली आहे कर्शिवा दुसर्याकडू नि
ऐकली आहे असे लोक सां तात.

हा वषय समजण्यासाठी, वाचणे चां ले होईल:
ले खिनिाचे प्रकार
ोष्टींचा क्रिम

जेव्हा आपले लोक घटनिांबद्दल सां तात, तेव्हा सुरुवातीला कोणती मा हती ते दे तात? ते त्यामध्ये काही व शष्ट क्रिम ठे वतात का? आपल्या भाषांतरात, क ेच्या
सुरुवातीला आपली भाषा ज्या पध्दतीनिे नि वनि माहीतीचा प रचय करूनि दे ते कर्शिवा स्त्रोत भाषेनिे ज्या पद्धतीनिे केले त्याऐवजी निवीनि घटनिेचा परीचय दे ते यांच्या
पध्दतीचे अनिुसरण करणे आवश्यक आहे. अशा प्रकारे आपले भाषांतर निैस र्शिक वाटतील आ ण आपल्या भाषेत स्पष्टपणे संवाद साधतील.

बायबलमधिील उदाहरणिे
यहुदीयाचा राजा हेरोद याच्या दवसात, अबीयाच्या व ार्गतील खऱ्या नावाचा एक या क होता. आ ण त्याचे पत्नी
अहरोनिाच्या कुळातील होती, व तचे निाव अली शबा होते. (लु क १:५ युएलटी)
वरील वचनिे जखिऱ्याच्या क ेचा प रचय दे तात. पहीला ठळक अक्षरातील वाक्यांस सां तो की ती केव्हा घडली, व पुढील दोनि ठळक अक्षरातील वाक्यांश मुख्य
लोकांचा परीचय दे तात. पुढील दोनि वचनिे असे स्पष्ट करतात की जखिऱ्या आ ण अली शबा वृद्ध होते आ ण त्यांनिा काहीच मूलबाळ निव्हते. हा सवर्ग दे खिावा आहे.
म लू क १: ८ मधील “आ ण असे घडले की” हा वाक्यांश या क ेतील प हली घटनिा ओळखिण्यास मदत करतो:
आ णि असे घडले की तो आपल्या व ार्गप्रमाणे दे वापुढे याजकाचे काम करत असता , याजकांच्या प्र ेनिुसार, मं दरात जाऊनि
परमेश्वरापुढे धुप जाळण्याचे कम करण्यास त्याची चठ्ठी निघाली. (लू क १:८-९ युएलटी)
येशि ख्रिस्ताचा न्म पुढील मागार्जूने झाला. त्याची आई, मरीया, योसेफाशी लग्नि करण्यास वाग्दत्त झाली होती, परंतू ते एकत्र
येण्यापुवर्वी, ती प वत्र आत्म्याद्विारे भर्गवती झाले ली दसली. (मत्तय १:१८ युएलटी)
वरील ठळक वाक्यांमुळे हे स्पष्ट होते की येशू वषयीची एक क ा सादर केली जात आहे. क ा येशूचा जन्म कसा झाला या वषयी सां ेल.
आता हेरोदाच्या काळात यहुदीयाच्या बेथेलहेमात येशिुचा
(मत्तय २:१ युएलटी)

न्म झाल्यानंतर, पाहा, पुवर्तेकडू नि मा ी लोक यरुशले मेस आले .

वरील ठळक वाक्यांशातूनि असे दसूनि येते की मा ी लोकां वषयीची घटनिा येशूचा जन्म झाल्यानंतर घडल्या.
आता त्या दवसांमध्ये योहानि बा प्तस्मा करणारा यहुदीयाच्या रानिात येऊनि घोषणा करू ला ला. (मत्तय ३:१-२२ युएलटी)
वरील ठळक वाक्यांशातूनि हे दसूनि येते की बा प्तस्मा करणारा योहानि मा ील घटनिांच्या वेळी प्रचार करीत आला होता. हे बहुधा सामान्य आहे आ ण येशू केव्हा
निासरे मध्ये राहत होता त्यास संद भर्शित करते.
तेव्हा येशू ालीलाहूनि यादर्ते निेस योहानिाकडे, त्याच्या हातूनि बाप्तीस्मा घेण्यास आला. (मत्तय ३:१३ युएलटी)
“तेव्हा” हा शब्द दशर्ग वतो की मा ील वचनिांमधील घटनिा घडल्याच्या काही वेळेनिंतर येशू यादर्ते नि निदीवर आला.
आता परुशांमधील एक मनु य होता ज्याचे नाव नकदे मस असे होते, तो यहुदीयाचा अ धिकारी होता. हा मनिुष्य रात्री येशुकडे
आला. (योहानि ३:१-२अ युएलटी)
ले खिकानिे प्र म निवीनि व्यक्तीची ओळखि करूनि दली आ ण म त्यानिे काय केले आ ण केव्हा केले याबद्दल सां तले . काही भाषांमध्ये, प्र म त्या वेळेबद्दल
सां णे अ धक निैस र्शिक असेल.
६ जेव्हा पृथ्वीवर प्रलय आला तेव्हा निोहा ६०० वषार्गचा होता. ७ प्रलयाच्या पाण्यामुळे, निोहा, त्याचे मुल े, त्याची बायको, व त्याच्या
मुलांच्या बायका, हे एकत्र तारवामध्ये ेले. (उत्पत्ती ७:६-७ युएलटी)
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६ वा अध्याय उवर्ग रत ७ व्या अध्यायात घडणाऱ्या घटनिांचे वधानि आहे. ६ व्या अध्यायात दे वानिे निोहाला पुर येईल याबद्दल कसे सां तले आ ण निोहानिे त्यासाठी
कशी तयारी केली याबद्दल अ ोदरच सां तले ेले आहे. ७ व्या अध्यायातील ६ व्या वचनिात निोहा आ ण त्याचे कुटुं ब आ ण जहाजात जाणारे प्राणी, पाऊस
सुरू होणे, आ ण पृथ्वीवर पावसामुळे पुर येणे याबद्दल सां णाऱ्या क ेच्या भा ाचा प रचय दला आहे. काही भाषांमध्ये हे स्पष्ट करण्याची आवश्यकता असू
शकते की हे वचनि फक्त घटनिेचा प रचय दे ते कर्शिवा हे वचनि ७ व्या वचनिांतर हल वतो. ६ वे वचनि हे क ेच्या घटनिांपैकी निाही. पूर येण्यापूवर्वी लोक तारवात ेले.

भाषांतर पध्दती
निवीनि घटनिेच्या सुरूवातीस दले ली मा हती आपल्या वाचकांसाठी स्पष्ट आ ण निैस र्शिक असले तर ती यूएलटी कर्शिवा यूएसटीमध्ये आहे तशी भाषांतरीत
करण्याचा वचार करा. निसल्यास, यापैकी एक पध्दती वचारात घ्या:
(१) आपले लोक ठे वतात तशी घटनिेचा परीचय करूनि दे णारी माहीती क्रिमानिे ठे वा.
(२) जर वाचकांनिा व शष्ट मा हतीची अपेक्षा असेल परंतु ती बायबलमध्ये निसल्यास, ती मा हती भरण्यासाठी एखिादा अ नि श्चित शब्द कर्शिवा वाक्प्रचार
वापरण्याचा वचार करा जसे की: “दुसर्या वेळी” कर्शिवा “कोणीतरी.”
(३) जर प रचय संपूणर्ग घटनिेचा सारांश असेल तर, सारांश आहे असे दशर्ग वण्याच्या आपल्या भाषेतील पद्धतीचा वापर करा.
(४) सुरुवातील घटनिेचा सारांश दे णे ल क्ष्यत भाषेत नि वनि असेल तर, घटनिा क ेमध्ये निंतर खिरोखिर घडतील असे निदर्ते शत करा.

भाषांतर पध्दतीच्या उदाहणिाचे लागुकरणि
(१) आपले लोक ठे वतात तशी घटनिेचा परीचय करूनि दे णारी माहीती क्रिमानिे ठे वा.
आता परुशांमधील एक मनु य होता ज्याचे नाव नकदे म असे होते, तो यहुदीयाचा अ धिकारी होता. हा मनिुष्य रात्रीच्या समयी
येशुकडे आला. (योहानि ३:१-२अ युएलटी)
एक मनु य होता ज्याचे नाव नकदे म असे होते. तो परुशिी होता व यहुदी प रषदे चा सदस्य होता.
एका रात्री तो येशुकडे याला.
एका रात्री नकदे म नावाचा मनु य,

ो परुशिी व यहुदी प रषदे चा सदस्य होता, येशूकडे आला.

तो ते ूनि जात असता, त्याने अल्फीचा मुलाग ले वी ह्याला, जकात निाक्यावर बसले ल पाहीले … (माकर्ग २:१४अ युएलटी)
तो ते ूनि जात असता, अल्फीचा मुलगा ले वी जकात निाक्यावर बसले ला होता. येशुनिे त्याला पाहीले
व त्याला म्हणाला …
तो ते ूनि जात असता, जकात निाक्यावर एक मनु य बसले ला होता. त्याचे निाव ले वी होते, व तो
अल्फीचा मुल ा होता, येशुनिे त्याला पाहीले व त्याला म्हणाला …
तो ते ूनि जात असता, जकात निाक्यावर बसले ला, एक कातदार होता. त्याचे निाव ले वी होते, व तो
अल्फीचा मुल ा होता. येशुनिे त्याला पाहीले व त्याला म्हणाला …
(२) जर वाचकांनिा व शष्ट मा हतीची अपेक्षा असेल परंतु ती बायबलमध्ये निसल्यास, ती मा हती भरण्यासाठी एखिादा अ नि श्चित शब्द कर्शिवा वाक्प्रचार
वापरण्याचा वचार करा जसे की: “दुसर्या वेळी” कर्शिवा “कोणीतरी.”
जेव्हा पृथ्वीवर प्रलय आला तेव्हा निोहा ६०० वषार्गचा होता. (उत्पत्ती ७:६ युएलटी) – निवीनि घटनिा कधी घडली याबद्दल लोकांनिी
काही सां ण्याची अपेक्षा केली तर “त्यानिंतर” हा वाक्यांश त्यांनिा ते आधीच निमुद केले ल्या घटनिांनिंतर घडले आहे हे समजण्यास
मदत करू शकतो.
त्यानंतर, जेव्हा निोहा ६०० वषार्गचा होता, तेव्हा पृथ्वीवर प्रलय आला.
समुद्रिाच्या बाजूला पुन्हा तो शकवू लागला. (माकर्ग ४:१अ युएलटी) – ३ अध्यायात येशू एखिाद्याच्या घरी शकवत होता. वाचकांनिा
हे सां ण्याची रज असते की ही निवीनि घटनिा दुसर्या वेळी घडली आहे, कर्शिवा येशू प्रत्यक्षात समुद्रिाकडे ेला होता.
दुसऱ्या वेळेला येशु समुद्रिाच्या बाजूला लोकांस शकवू ला ला.
येशू समुद्रिाकडे ेला आ ण ते े लोकांना पुन्हा शिकव लागला.
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(३) जर प रचय संपूणर्ग घटनिेचा सारांश असेल तर, सारांश आहे असे दशर्ग वण्याच्या आपल्या भाषेतील पद्धतीचा वापर करा.
जेव्हा पृथ्वीवर प्रलय आला तेव्हा निोहा ६०० वषार्गचा होता. (उत्पत्ती ७:६ युएलटी)
आता हे घडले तेव्हा निोहा ६०० वषार्गचा होता आ ण पृथ्वीवर प्रलय आला.
हा भाग काय घडले त्याबद्दल सांगतो तेव्हा पृथ्वीवर प्रलय आला. जेव्हा निोहा ६०० वषार्गचा होता
तेव्हा हे घडले .
(४) सुरुवातील घटनिेचा सारांश दे णे ल क्ष्यत भाषेत नि वनि असेल तर, घटनिा क ेमध्ये निंतर खिरोखिर घडतील असे निदर्ते शत करा.
जेव्हा पृथ्वीवर प्रलय आला तेव्हा निोहा ६०० वषार्गचा होता. प्रलयाच्या पाण्यामुळे, निोहा, त्याचे मुल े, त्याची बायको, व त्याच्या
मुलांच्या बायका, हे एकत्र तारवामध्ये ेले. (उत्पत्ती ७:६-७ युएलटी)
आता हे घडले तेव्हा निोहा ६०० वषार्गचा होता. निोहा, त्याचे मुल े, त्याची बायको, व त्याच्या मुलांच्या
बायका, हे एकत्र तारवामध्ये ेले कारण दे वाने सां गतले होते की प्रलय येईल.
पुढे आम्ही आपल्याला शकण्याची शफारस करतो:
पाश्वर्गभूमी मा हती
निवीनि व जुनिे सहभा ी यांचा प रचय
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ुने सहभागी यांचा प रचय

वणिर्जून
प हल्यांदा जेव्हा एखिाद्या ोष्टीमध्ये लोक कर्शिवा ोष्टींचा उल्ले खि केला जातो, तेव्हा ते
नवीन सहभागी असतात. त्यानिंतर, जेव्हा जेव्हा त्यांनिा निमूद केले जाते, तेव्हा ते ुने
सहभागी असतात.
आता तेथे परुशिांपैकी मनु य होता ज्यांचे नाव नकदे म असे होते ... हा
मनु य. रात्रीच्या वेळी येशूकडे आला ... येशूनिे त्याला उत्तर दले व म्हणाला
... (योहानि ३:१, २अ , ३अ)

हे पृष्ठि प्रश्नाचे उत्तर दे ते: माझ्या भाषांतराचे वाचक ले खिक कोणाबद्दल ल हत
आहेत हे का समजू शकत निाही?
हा वषय समजण्यासाठी, वाचणे चां ले होईल:
शब्दांच्या जाती
ले खिनिाचे प्रकार

प्र म ठळक अक्षरातील वाक्यांश निवीनि भा ीदार म्हणूनि निकदे म याचा प रचय दे ते. प रचय दल्यानिंतर, जेव्हा तो एक जुनिा भा ीदार होतो, तेव्हा त्याला "हा
मनिुष्य" आ ण "त्याला" असे म्हणूनि संबोधले जाते.

कारणि ही भाषांतरातील समस्या आहे
तुमचे भाषांतर स्पष्ट आ ण निैस र्शिक करण्याक रता, सहभा ींनिा अशा प्रकारे संद भर्शित करणे आवश्यक आहे की लोकांनिा ते सहभा ी निवीनि आहे कर्शिवा
त्यांच्याबद्दल आधीच वाचले ले आहे असे सहभा ी आहे हे समजेल. वे वे ळ्या भाषांमध्ये असे करण्याच्या वे वे ळ्या पद्धती आहेत. स्त्रोत भाषा यास करते
तसे निाही तर आपल्या भाषेत यास कसे केले जाते याचे आपण अनिुसरण करायला हवे.

बायबलमधिील उदाहरणिे
नवीन सहभागी
खिाली दले ल्या उदाहरणाप्रमाणेच पुष्कळदा अ त महत्वाचा निवीनि सहभा ी “तो अ स्तत्वात आहे”, जसे की “एक मनिुष्य होता” अशा वाक्यांशासह प र चत
केला जातो. “होता” हा शब्द आपल्याला सां ते की हा मनिुष्य अ स्तत्वात होता. “मनिुष्य” मधील “एक” हा शब्द आपल्याला सां तो की ले खिक त्याच्याबद्दल
प्र मच बोलत आहे. बाकीचे वाक्य सां तात की हा माणूस कोठू नि होता, त्याचे कुटूं ब कोणते आहे आ ण त्याचे निाव काय आहे.
सरा ावच, दानि वंशातला एक मनु य होता , आ ण त्याचे निाव मानिोहा असे होते . (शास्ते १३:२अ युएलटी)
एक निवीनि सहभा ी जो सवार्गत महत्वाचा सहभा ी निसतो अशा व्यक्तीची ओळखि आधीच ओळखिल्या जाणार्या अ धक महत्वाच्या व्यक्तीच्या संबंधात केली
जाते. खिालील उदाहरणात, मानिोहाच्या पत्निीचा उल्ले खि फक्त “त्याची पत्निी” असे म्हणूनि केला आहे. हा वाक्यांश तचा त्याच्याशी असले ल्या निात्यास दशर्ग वतो.
तेव्हा सरा ावचा, दानि वंशातला एक मनिुष्य होता, आ ण त्याचे निाव मानिोह असे होते. त्याची पत्नी वांझ होती तीनिे कधीच मुलास
जन्म दले ला निव्हता. (शास्ते १३:२ युएलटी)
कधीकधी निवीनि सहभा ीचा साधारणपणे निावानिेप रचय दला जातो कारण ले खिक ृ हत धरतात की वाचकांनिा ती व्यक्ती कोण आहे हे मा हत असावे. १ राजे
या पुस्तकाच्या प हल्या वचनिात, ले खिक ृहीत धरतो त्याच्या वाचकांनिा दावीद राजा कोण आहे हे माहीत असावे, म्हणूनि तो कोण आहे हे स्पष्ट करण्याची रज
निाही.
आता दावीद राजा वृध्द झाला, तो म्हातारा झाला होता, व ते त्याला वस्त्रांनिी झाकत असे, परंतू ते त्याला ऊब दे त निसत. (१ राजे
१:१ युएलटी)

ुने सहभागी
जो व्यक्ती आधीपासूनिच क ेत असतो, त्यानिंतर त्याला सवर्गनिामासह संद भर्शित केले जाऊ शकते. खिालील उदाहरणात, मानिोहास “त्याची” या सवर्गनिामासह
संद भर्शित केले जाते, आ ण आहे, आ ण त्याच्या पत्निीस “ती” या सवर्गनिामसह संद भर्शित केले जाते.
त्याची पत्नी वांझ होती तीने कधीच मुलास जन्म दले ला निव्हता. (शास्ते १३:२ युएलटी)
क ेत काय घडत आहे यावर अवलं बूनि जुन्या सहभा ींचा इतर मा ार्थांनिी उल्ले खिही केला जाऊ शकतो.
खिाली दले ल्या उदाहरणात, क ा एका मुलास जन्म दे ण्याच्या बाबतीत आहे, आ ण मानिोहाच्या पत्निीचा उल्ले खि "स्त्री" या संज्ञेद्विारे केला जातो.
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परमेश्वराच्या दुतानिे स्त्रीला दशर्गनि दले व तो तला म्हणाला … (शास्ते १३:३अ युएलटी)
जुन्या सहभा ीचा काही काळासाठी उल्ले खि केला ेला निसेल, कर्शिवा सहभा ींमध्ये संभ्रम निमार्गण झाला असेल, तर ले खिक पुन्हा सहभा ीच्या निावाचा वापर
करु शकतो. खिाली दले ल्या उदाहरणामध्ये, मानिोहाचा उल्ले खि त्याच्या निावानिे केला आहे, जो ले खिकानिे पद्य २ पासूनि वापरला निाही.
म मानोहाने परमेश्वराला प्रा र्गनिा केली. (शास्ते १३:८अ युएलटी)
काही भाषा क्रिया वषयावर एक पुवर्गप्रत्यय ठे वतात जो त्या वषयाबद्दल काहीतरी सां तो. त्यापैकी काही भाषांमध्ये, जेव्हा ते वाक्याचे कतार्ग असतात तेव्हा
जुन्या सहभा ींसाठी निेहमीच संज्ञा वाक्यांश कर्शिवा सवर्गनिामांचा वापर करत निाहीत. क्रियापदावरील चन्ह ऐकणार्याला कतार्ग कोण आहे हे समजण्यासाठी पुरेशी
मा हती दे ते. (पाहा क्रियापद.)

भाषांतर पध्दती
(१) जर सहभा ी निवीनि असेल, तर नि वनि सहभा ीचा परीचय दे ण्यासाठी आपल्या भाषेतील पध्दतींचा उपयो करा.
(२) जर सवर्गनिाम कोणाला संद भर्शित करत आहे हे स्पष्ट निसेल, तर निाम वाक्यांश कर्शिवा निावाचा उपयो करा.
(३) जर एखिाद्या जुन्या सहभा ीला निाव कर्शिवा निाम वाक्यांशानिे संद भर्शित केले जाते असेल, आ ण हा दुसरा निवीनि सहभा ी आहे याचे लोकांनिा आश्चियर्ग वाटत
असेल, तर त्याऐवजी सवर्गनिाम वापरुनि पाहा. जर सवर्गनिाम आवश्यक निसेल कारण लोकांनिा संदभार्गतूनि ते स्पष्टपणे समजत असेल, तर सवर्गनिामास सोडू नि द्या.

भाषांतर पध्दतीच्या उदाहणिांचे लागकरणि
(१) जर सहभा ी निवीनि असेल, तर नि वनि सहभा ीचा परीचय दे ण्यासाठी आपल्या भाषेतील पध्दतींचा उपयो करा.
म योसेफ, ज्याला प्रे षत बणर्गबा असे म्हणत,( ज्याचे भाषांतर बोधपुत्र म्हणूनि केले जाते), तो कुप्र बेटात जन्मले ला ले वी होता…
(प्रे षत ४:३६-३७ युएलटी) – जेव्हा त्याची ओळखि झाली निव्हती तेव्हा वाक्याची सुरुवात योसेफाच्या निावानिे करूनि, कदा चत तो
काही भाषांमध्ये ोंधळात टाकणारा होईल.
कुप्र बेटातील एक मनिुष्य होता जो एक ले वी होता. त्याचे निाव योसेफ असे होते, आ ण त्याला प्रे षतांनिी
बणर्गबा असे निाव दले . ते े कुप्रचा एक ले वी होता ज्याचे निाव योसेफ होते. (याचा अ र्ग बोधपुत्र असा
आहे). कुप्र बेटातील एक ले वी होता ज्याचे निाव योसेफ होते. प्रे षतांनिी त्याला बणर्गबा असे निाव दले ,
ज्याचा अ र्ग बोधपुत्र असा होतो.
(२) जर सवर्गनिाम कोणाला संद भर्शित करत आहे हे स्पष्ट निसेल, तर निाम वाक्यांश कर्शिवा निावाचा उपयो करा.
म असे घडले की जेव्हा तो एका व शष्ट ठकाणी प्रा र्गनिा करीत होता, त्यांनिे समाप्त केली, त्याच्या शष्यांपैकी एकानिे म्हटले , "प्रभु, जशी योहानिानिे आपल्या
शष्यांनिा शकवल्याप्रमाणे आम्हाला प्रा र्गनिा करायला शकवा." (लू क ११:१ युएलटी) -हे अध्यायातील प हले वचनि असल्यामुळे, वाचकांनिा "तो" कोणासाठी
संद भर्शित आहे याचे आश्चियर्ग वाटे ल.
>
म असे घडले जेव्हा येशिुने एका व शष्ट ठकाणी प्रा र्गनिा करण्याचे समाप्त केले , तेव्हा त्याच्या
शष्यांपैकी एकानिे म्हटले , "प्रभु, जशी योहानिानिे आपल्या शष्यांनिा शकवल्याप्रमाणे आम्हाला प्रा र्गनिा
करायला शकवा."
(३) जर एखिाद्या जुन्या सहभा ीला निाव कर्शिवा निाम वाक्यांशानिे संद भर्शित केले जाते असेल, आ ण हा दुसरा निवीनि सहभा ी आहे याचे लोकांनिा आश्चियर्ग वाटत
असेल, तर त्याऐवजी सवर्गनिाम वापरुनि पाहा. जर सवर्गनिाम आवश्यक निसेल कारण लोकांनिा संदभार्गतूनि ते स्पष्टपणे समजत असेल, तर सवर्गनिामास सोडू नि द्या.
योसेफाच्या मालकानिे योसेफला पकडले , आ ण त्याला तुरुं ात टाकले , जे े राजाच्या सवर्ग बं दवानिांनिा ठे वले होते, आ ण योसेफ
ते े रा हला. (उत्पत्ती ३९:२०) - योसेफ हा या क ेमधील मुख्य व्य क्त असल्यामुळे, काही भाषा कदा चत सवर्गनिामाला प्राधान्य दे ऊ
शकतात.
>
योसेफाच्या मालकानिे त्याला पकडले आ ण त्याला तुरुं ात टाकले , जे े राजाच्या सवर्ग बं दवानिांनिा
ठे वले होते, आ ण तो ते े रा हला.
पुढे आम्ही आपल्याला शकण्याची शफारस करतो:
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दाखले
दाखिला हा एक छोटी क ा आहे जे सत्य आहे असे काहीतरी शकवते आ ण समजण्यास
सोपी आ ण वसरणे कठीण अशा प्रकारे धडा दे ते.

हे पृष्ठि प्रश्नाचे उत्तर दे ते: दाखिला काय आहे?
हा वषय समजण्यासाठी, वाचणे चां ले होईल:

वणिर्जून

अलं कार

दाखिला हा एक छोटी क ा आहे जे सत्य आहे असे काहीतरी शकवण्यासाठी सां तली
जाते. दाखिल्यातील घटनिा घडू शकल्या असत्या तरी प्रत्यक्षात त्या घडल्या निाहीत. त्यांनिा फक्त धडा शकवण्यासाठी सां तले जाते जे ऐकणाऱ्यानिे शकायचे
असते. दाखिल्यामध्ये क्व चतच व शष्ट लोकांची निावे असतात. (हे तुम्हाला दाखिला काय आहे आ ण वास्त वक घटनिेचे वणर्गनि काय आहे हे ओळखिण्यात मदत
करू शकते.) दाखिल्यामध्ये सहसा समानि आ ण रूपक यासारख्या शब्दाच्या जाती वापरल्या जातात.
त्यानिे त्यांनिा एक दाखिला सां तला: “एक आंधळा दुसऱ्या आंधळ्याला मा र्ग दाखिवू शकेल काय? ते दोघेही खि ड् यात पडणार
निाहीत काय?" (लू क 6:39 युएलटी)
या दाखिल्यातूनि शकवले जाते की जर एखिाद्या व्यक्तीकडे आध्या त्मक ज्ञानि निसेल, तर तो इतरांनिा आध्या त्मक ोष्टी समजण्यास मदत करू शकत निाही.

बायबलमधिील उदाहरणिे
आ ण लोक दवा लावूनि तो भांड्याखिाली लपवूनि ठे वीत निाही, परंतू उलट तो दवठणीवर ठे वतात म्हणजे तो दवा घरातील सवार्थांनिा
प्रकाश दे तो. “तुमचा प्रकाश लोकांसमोर अशा प्रकारे पडू द्या की ते तुमची चां ली कृत्ये पाहतील आ ण तुमच्या स्व ार्गतील पत्याची
स्तुती करतील. (मत्तय 5:15-16 युएलटी)
हा दाखिला आपल्याला शकवतो की आपण इतर लोकांपासूनि दे वासाठी कसे ज तो ते लपवू निये.
म येशूनिे त्यांनिा आणखिी एक दाखिला सां तला. तो म्हाणाला, “स्व ार्गचे राज्य मोहरीच्या दाण्यासारखिे आहे, तो एका माणसानिे
घेऊनि आपल्या शेतात पेरला. मोहरीचा दाणा सवर्ग दाण्यांहूनि लहानि आहे. पण त्याचे झाड मात्र खिूप मोठे येते, इतके की,
आकाशातील पाखिरे येऊनि त्याच्या फांद्यांवर राहतात.” (मत्तय 13:31-32 युएलटी)
हा दाखिला शकवतो की दे वाचे राज्य सुरुवातीला लहानि वाटे ल, परंतु ते वाढे ल आ ण ज भर पसरेल.

भाषांतर रणिनीती
(1) जर अज्ञात ोष्टी असल्यामुळे एखिादा दाखिला समजणे कठीण असेल, तर तुम्ही अज्ञात वस्तूंच्या जा ी तुमच्या संस्कृतीतील लोकांनिा माहीत असले ल्या
वस्तूंसह त्यात बदल करू शकता. त ा प, धडा समानि ठे वण्याची काळजी घ्या.
(2) दाखिल्याची शकवण अस्पष्ट असल्यास, ते प्रस्तावनिेत काय शकवते त्याबद्दल ोडेसे सां ण्याचा वचार करा, जसे की “येशूनिे ही ोष्ट उदार होण्याबद्दल
सां तली.”

लाग केले ल्या भाषांतर धिोरणिांची उदाहरणिे
(1) जर अज्ञात ोष्टी असल्यामुळे एखिादा दाखिला समजणे कठीण असेल, तर तुम्ही अज्ञात वस्तूंच्या जा ी तुमच्या संस्कृतीतील लोकांनिा माहीत असले ल्या
वस्तूंसह त्यात बदल करू शकता. त ा प, धडा समानि ठे वण्याची काळजी घ्या.
येशू त्यांनिा असेही म्हणाला, “ दवा टोपलीखिाली, कर्शिवा पलं ाखिाली ठे वण्यासाठी आणला जात निाही निा? तो दीपस्तंभावर
ठे वण्यासाठी निाही का?” (माकर्ग 4:21 युएलटी)
जर लोकांनिा दीपस्तंभ म्हणजे काय हे मा हत निसेल, तर तुम्ही त्याऐवजी दुसरे काहीतरी वापरू शकता ज्यावर लोक दवा ठे वतात जेणेकरूनि ते घराला प्रकाश
दे ऊ शकेल.
येशू त्यांनिा असेही म्हणाला, “ दवा टोपलीखिाली, कर्शिवा पलं ाखिाली ठे वण्यासाठी आणला जात निाही
निा? तो उंच फळीवर ठे वण्यासाठी निाही का?”
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म येशूनिे त्यांनिा आणखिी एक दाखिला सां तला. तो म्हाणाला, “स्व ार्गचे राज्य मोहरीच्या दाण्यासारखिे आहे, तो एका माणसानिे
घेऊनि आपल्या शेतात पेरला. तो खिरंच सवर्ग बयांमध्ये सवार्गत लहानि आहे. पण जेव्हा ते उ वते तेव्हा ते बा ेच्या झाडांपेक्षा मोठे
असते. ते झाड बनिते, जेणेकरूनि हवेतील पक्षी येऊनि त्याच्या फांद्यांत घरटे बांधतात." (मत्तय 13:31-32 युएलटी)
बया पेरणे म्हणजे त्यांनिा फेकणे जेणेकरूनि ते ज मनिीवर वखिुरले जातील. जर लोक पेरणीशी प र चत निसतील, तर तुम्ही ला वड असे म्हणू शकता.
म येशूनिे त्यांनिा आणखिी एक दाखिला सां तला. तो म्हाणाला, “स्व ार्गचे राज्य मोहरीच्या दाण्यासारखिे
आहे, तो एका माणसानिे घेतला आ ण आपल्या शेतात त्याची लागव डत केली. तो खिरंच सवर्ग
बयांमध्ये सवार्गत लहानि आहे. पण जेव्हा ते उ वते तेव्हा ते बा ेच्या झाडांपेक्षा मोठे असते. ते झाड
बनिते, जेणेकरूनि हवेतील पक्षी येऊनि त्याच्या फांद्यांत घरटे बांधतात."
(2) दाखिल्याची शकवण अस्पष्ट असल्यास, ते प्रस्तावनिेत काय शकवते त्याबद्दल ोडेसे सां ण्याचा वचार करा, जसे की “येशूनिे ही ोष्ट उदार होण्याबद्दल
सां तली.”
येशि त्यांना असेही म्हणिाला, “ दवा टोपलीखिाली कर्शिवा पलं ाखिाली ठे वण्यासाठी आणला जात निाही हो निा ? तो दीपस्तंभावर
ठे वावे म्हणूनि निाही का आणला जात?” (माकर्ग 4:21 युएलटी)
त्यांनिी उघडपणे साक्ष का द्यावी याबद्दल येशिने त्यांना एक दाखला सां गतला. येशू त्यांनिा असेही
म्हणाला, “ दवा टोपलीखिाली कर्शिवा पलं ाखिाली ठे वण्यासाठी आणला जात निाही हो निा ? तो
दीपस्तंभावर ठे वावे म्हणूनि निाही का आणला जात?” (माकर्ग 4:21 युएलटी)
मग येशिने त्यांना आणिखी एक दाखला सां गतला. तो म्हाणाला, “स्व ार्गचे राज्य मोहरीच्या दाण्यासारखिे आहे, तो एका माणसानिे
घेतला आ ण आपल्या शेतात पेरला. मोहरीचा दाणा सवर्ग दाण्यांहूनि लहानि आहे. पण जेव्हा ते उ वते तेव्हा ते बा ेच्या झाडांपेक्षा
मोठे असते. ते झाड बनिते, जेणेकरूनि हवेतील पक्षी येऊनि त्याच्या फांद्यांत घरटे बांधतात." (मत्तय 13:31-32 युएलटी)
मग दे वाचे राज्य कसे वाढते याबद्दल येशिने त्यांना आणिखी एक दाखला सां गतला. तो म्हाणाला,
“स्व ार्गचे राज्य मोहरीच्या दाण्यासारखिे आहे, तो एका माणसानिे घेतला आ ण आपल्या शेतात पेरला,
मोहरीचा दाणा सवर्ग दाण्यांहूनि लहानि आहे. पण जेव्हा ते उ ते तेव्हा ते बा ेच्या झाडांपेक्षा मोठे असते.
ते झाड बनिते, जेणेकरूनि हवेतील पक्षी येऊनि त्याच्या फांद्यांत घरटे बांधतात."
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काव्य
वणिर्जून
काव्य हा एक अशा मा ार्थांपैकी एक आहे ज्यामध्ये लोक आपले भाषण व लखिाण अ धक
सुंदर बनि वण्यासाठी आ ण तीव्र भावनिा व्यक्त करण्यासाठी आपल्या भाषेचे शब्द आ ण
आवाजा याचा उपयो करतात. क वतेच्या माध्यमातूनि, लोक साध्या काव्यात्मक निसले ल्या
स्वरुपापेक्षा सखिोल भावनिा व्यक्त करू शकतात.निी तसूत्रेसारख्या सत्याच्या वधानिांनिा
क वता अ धक महत्व आ ण सुरेखिपणा दे ते आ ण सामान्य भाषणापेक्षा लक्षात ठे वणे
दे खिील सोपे असते.

हे पृष्ठि प्रश्नाचे उत्तर दे ते: काव्य काय आहे आ ण मी त्यास माझ्या भाषेत कसे
भाषांत रत करू?
हा वषय समजण्यासाठी, वाचणे चां ले होईल:
अलं कार
ले खिनिाचे प्रकार

सामान्यतः काव्यामध्ये काही गोष्टी आढळतात
• अपोस्ट्रोफी यासारखिे अनिेक अलं कार.
• समांतर रेषा (पाहा समांतरता)
• काही कर्शिवा सवर्ग ओळींची पुनिरावृत्ती
सवर्ग दे वदूतांनिो, परमेश्वराची स्तुती करा; त्याच्या सवर्ग सै निकांनिो, त्याची स्तुती करा. सूयर्ग - चंद्रिांनिो परमेश्वराची स्तुती करा.
आकाशातील चमकणाऱ्या ताऱ्यांनिो, त्याची स्तुती करा. (स्तोत्र १४८:२-३ युएलटी)
• समानि लांबीच्या ओळी.
तुला मारले ली माझी हाक ऐक,
परमेश्वरा; माझ्या वव्हळण्याबद्दल वचार कर.
हे माझ्या राजा व माझ्या दे वा, माझ्या हाकेची वाणी ऐक
कारण मी तुलाच प्रा र्गनिा करीत आहे. (स्तोत्र ५:१-२ युएलटी)
• शेवटी कर्शिवा दोनि कर्शिवा अ धक ओळींच्या सुरूवातीस वापरले ला तोच आवाज
"चम चम, चमकणारे छोटी चांदणिी. तु काय आहे याबद्दल मला कसे आश्चियर्ग वाटे ल. " (इंग्रजी यमकातूनि)
• समानि ध्वनिी बर्याच वेळा पुनिरावृत्ती झाला आहे
"पीटर, पीटर, भोपळा खिाणारा" (इंग्रजी यमकातूनि)
आपल्याला दे खिील आढळतात:
• जुनिे शब्द आ ण अ वभार्गव
• निाट्यमय प्र तमा
• व्याकरणाचा भन्न वापर - यासह:
◦ अपूणर्ग वाक्ये
◦ संयोजी शब्दांचा अभाव

आपल्या भाषेत काव्याचा शिोधि घेण्याची काही ठकाणिे
1. ाणे, वशेषतः जुनिी ाणी कर्शिवा मुलांच्या खिेळांमध्ये वापरले ली ाणी
2. धा मर्शिक सोहळा कर्शिवा पुजाऱ्याचे तंत्रमंत्र कर्शिवा जादू रणींचे तंत्रमंत्र
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प्रा र्गनिा, आशीवार्गद आ ण शाप
3.
4. जुनिे अख्यायक

मोहक कर्शिवा कल्पनारम्य भाषणि
मोहक कर्शिवा काल्प निक भाषण क वतेसारखिेच आहे त्यामध्ये ते सुंदर भाषेचा उपयो करतात, परंतु यात क वतांच्या भाषेची सवर्ग वै शष्ट्ये वापरली जात निाहीत,
आ ण क वतेमध्ये उपयो केला जातो ततका त्याचा उपयो होत निाही. भाषेतील लोक प्रय वक्ते बहुधा मोहक भाषणाचा उपयो करतात, आ ण आपल्या
भाषेमध्ये भाषण कशामुळे मोहक बनिते हे शोधण्यासाठी कदा चत हा मजकूराचा सवार्गत सोपा स्त्रोत आहे.

कारणि ही भाषांतरातील समस्या आहे.
• वे वे ळ्या भाषा वे वे ळ्या ोष्टींसाठी कव्याचा उपयो करतात. जर एखिादा काव्यात्मक स्वरुपाचा आपल्या भाषेत समानि अ र्ग होत निसेल तर
आपल्याला त्यास काव्या शवाय ल हण्याची आवश्यकता असू शकते.
• काही भाषांमध्ये, बायबलच्या व शष्ट भा ासाठी काव्याचा उपयो करणे त्यास अ धक बळकट करेल.

बायबलमधिील उदाहरणिे
बायबलमध्ये ाणी, शकवण आ ण भ वष्यवाणीसाठी कव्याचा उपयो केला जातो. जुन्या कराराच्या जवळपास सवर्गच पुस्तकांमध्ये क वता आहेत आ ण बरीच
पुस्तके पूणर्गपणे काव्यानिे बनिले ली आहेत.
… तू माझे कष्ट पा हले आहेस; तुला माझ्या जीवावरच्या संकटाची जाणीव आहे. (स्तोत्र ३१:७ युएलटी)
हे समांतरता याचे उदाहण आहेत, त्यामध्ये दोनि ओळी आहेत ज्याचा अ र्ग एकच आहे.
परमेश्वर, राष्ट्रांचा न्याय करतो; परमेश्वरा परात्परा, माझा न्याय, कारण मी निी तमानि व सा त्वक आहे. (स्तोत्र ७:८ युएलटी)
समांतरतेच्या या उदाहरणामध्ये दे वानिे दावीदासाठी जे करावे आ ण अनिी तमानि राष्ट्राबरोबर दे वानिे जे करावे त्याची तो अपेक्षा करतो याबद्दलचा वरोधाभास
दशर्ग वला जातो. (पाहा समांतरता.)
वर्शिष्टतेनिे केले ल्या पापापासूनि आपल्या सेवकाला राखि; त्यांची सत्ता माझ्यावर नि चालो. (स्तोत्र १९:१३अ युएलटी)
मानिवीकरणाचे हे उदाहरण पापांबद्दल असे बोलते की जणू ते एखिाद्या व्यक्तीवर राज्य करू शकतात. (पाहा मानिवीकरण.)
परमेश्वराचे उपकारस्मरण करा, कारण तो चां ला आहे.
कारण त्याच्या कराराचा वश्वासुपणा सनिातनि आहे.
दे वा धदे वाचे उपकारस्मरण करा,
कारण त्याच्या कराराचा वश्वासुपणा सनिातनि आहे.
प्रभुंच्या प्रभुचे उपकारस्मरण करा,
कारण त्याच्या कराराचा वश्वासुपणा सनिातनि आहे.
(स्तोत्र १३६:१-३ युएलटी)
या उदाहरणात “धन्यवाद द्या” आ ण “त्याच्या कराराचा वश्वासुपणा सनिातनि आहे” या वाक्यांशाची पुनिरावृत्ती केली जाते."

भाषांतर पध्दती
जर स्त्रोत मजकूरामध्ये वापरल्या जाणार्या क वतांची शैली निैस र्शिक असेल आ ण आपल्या भाषेत योग्य अ र्ग दे त असेल तर त्याचा वापर करण्याचा वचार
करा. जर निाही, तर ये े त्यास भाषांतरीत करण्याचे इतर मा र्ग आहेत.
(१) आपल्या क वतांच्या शैलीपैकी एक वापरूनि काव्याचे भाषांतर करा.
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(२) आपल्या शैलीतील मोहक भाषणाचा वापर करुनि क वतांचे भाषांतर करा.
(३) आपल्या सामान्य भाषणाची शैली वापरुनि क वतांचे भाषांतर करा.
जर तुम्ही काव्याचा उपयो करता तर ते अ धक सुंदर होईल.
जर तुम्ही सामान्य भाषेचा उपयो करता तर ते अ धक स्पष्ट होईल.

भाषांतर पध्दतीच्या उदारणिांचे लागुकरणि
जो पुरुष दुष्टाच्या मसलतीप्रमाणे चालत निाही, कर्शिवा पापीजनिांच्या मा ार्गत उभा राहत निाही, कर्शिवा निर्शिदा करणाऱ्यांच्या बैठकीत
बसत निाही. तर परमेश्वराच्या नियमशास्त्रात आनिंत मानितो, व त्याच्या नियमाचे रात्रं दवस मनिनि करतो, तो धन्य. (स्तोत्र १:१-२
युएलटी)
स्तोत्र १:१-२ याचे लोक कसे भाषांतर करतात याचे काही उदारणे खिाली दले ले आहेत.
(१) आपल्या क वतांच्या शैलीपैकी एक वापरूनि काव्याचे भाषांतर करा. (या उदाहरणातील शैलीमध्ये प्रत्येक ओळीच्या शेवटी समानि शब्द आहेत.)
“ पापासाठी प्रवृत्त होत निाही, दे वासाठी अपमानिास्पत असले ल्या ोष्टींची तो सुरुवात करत निाही, जे
दे वावर हसतात त्यांच्याशी तो नाते ठे वणिार नाही. दे वच त्याचा सततचा आनंद आहे,जे दे व योग्य आहे
असे सां तो ते तो करतो, तो त्याबद्दल दवस व रात्र वचार करतो. तो व्यक्ती धन्य”
(२) आपल्या शैलीतील मोहक भाषणाचा वापर करुनि क वतांचे भाषांतर करा.
अशाप्रकारचा व्यक्ती आहे जो खिरोखिरच धन्य आहे: जो दुष्ट लोकांच्या मसलतीचा स्वकार करत निाही
पाप्यांसोबत बोलण्यासाठी रस्त्याच्या बाजूला ांबत निाही जे दे वावर हसतात त्यांच्या मेळाव्यात सामील
होत निाही. त्याऐवजी, त्याला परमेश्वराच्या नियमांमध्ये खिूप आनिंद होतो, आ ण तो रात्रं दवस त्यावर
मनिनि करतो.
(३) आपल्या सामान्य भाषणाची शैली वापरुनि क वतांचे भाषांतर करा.
जे लोक वाईट लोकांचा सल्ला ऐकत निाहीत त्यांनिा खिरोखिर आनिंदात असतात. जे लोक निेहमी वाईट
ोष्टी करत असतात त्यांच्याबरोबर ते वेळ घालवत निाहीत कर्शिवा जे लोक दे वाचा आदर करीत निाहीत
त्यांच्यात सामील होत निाहीत. त्याऐवजी, त्यांनिा परमेश्वराचा नियम पाळणे फार आवडते आ ण ते
त्याबद्दल निेहमी वचार करत असतात.
पुढे आम्ही आपल्याला शकण्याची शफारस करतो:
प्र तकात्मक भाषा
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नी तसुत्रे

वणिर्जून

हे पृष्ठि प्रश्नाचे उत्तर दे ते: निी तसुत्रे काय आहेत, आ ण मी त्यांचे भाषांतर कसे
करु शकतो?

निी तसूत्रे हे लहानि म्हणी आहेत ज्या सुज्ञ सल्ला दे तात कर्शिवा जीवनिाबद्दल सामान्यतः सत्य
असले ले काहीतरी शकवतात. लोक म्हणींचा आनिंद घेतात कारण ते कमी शब्दांत खिूप
शहाणपण दे तात. बायबलमधील निी तसूत्रे सहसा रूपक आ ण समांतर वापरतात. निी तसूत्रे
हे निरपेक्ष आ ण नि बदलणारे नियम म्हणूनि समजू नियेत. त्याऐवजी, निी तसूत्रे एखिाद्या
व्यक्तीला त्याचे जीवनि कसे ज ायचे याबद्दल सामान्य सल्ला दे तात.

हा वषय समजण्यासाठी, वाचणे चां ले होईल:
रूपक
समांतरता
ले खिनिाचे प्रकार

द्विेष कलह निमार्गण करतो, पण प्री त सवर्ग ुन्ह्यांवर झाकण घालते. (निी तसूत्रे
10:12 युएलटी)
परंतु प्रीती सवर्ग अपराधांवर झाकण घालते. (निी तसूत्रे 10:12 ULT)
निी तसूत्रे पुस्तकातील आणखिी एक उदाहरण ये े आहे.
अरे आळशा, मुं ीकडे जा, तचे वतर्गनि पाहूनि शहाणा हो. तला कोणी धनिी, दे खिरेखि करणारा कर्शिवा अ धपती निसता, ती उन्हाळ्यात
आपले अन्न मळवते, आ ण कापणीच्या दवसांत आपले भक्ष्य जमा करते. (निी तसूत्रे 6:6-8 युएलटी)

कारणि हा भाषांतर मुद्दा आहे
प्रत्येक भाषेला निी तसूत्रे सां ण्याचे आपले स्वतःचे मा र्ग आहेत. बायबलमध्ये बरीच निी तसूत्रे आहेत. लोक आपल्या भाषेत म्हणवल्याप्रमाणे ज्या प्रकारे ते
म्हणतील त्या भाषांतराचे भाषांतर करणे आवश्यक आहे, जेणेकरूनि लोकांनिा ती निी तसूत्रे कळतील आ ण त्यांनिा जे काही शकवले ते समजेल.

बायबलमधिील उदाहरणिे
चां ले निाव वपुल धनिाहूनि इष्ट आहे,
आ ण प्रेमयुक्त कृपा सोन्यारुप्यापेक्षा उत्तम आहे. (निी तसूत्रे 22:1 युएलटी)
याचा अ र्ग असा आहे की भरपूर पैसा असण्यापेक्षा चां ली व्यक्ती बनिणे आ ण चां ली प्र तष्ठिा मळवणे चां ले आहे.
जशी आंब दातांनिा, जसा धूर डोळ्यांनिा,
तसा आळशी मनिुष्य त्याला पाठवणाऱ्यांनिा आहे. (निी तसूत्रे 10:26 युएलटी)
याचा अ र्ग असा की आळशी व्यक्ती त्याला काहीतरी करायला पाठवणाऱ्यांनिा खिूप त्रासदायक असतो.
परमेश्वराचा मा र्ग सा त्वकाला दु र्गरूप आहे,
पण दुष्कमर्ग करणाऱ्यांनिा तो निाशकारक आहे. (निी तसूत्रे 10:29 युएलटी)
याचा अ र्ग असा की, जे योग्य ते करतात त्या लोकांचे परमेश्वर संरक्षण करतो, पण जे दुष्ट आहेत त्यांचा तो निाश करतो.

भाषांतर रणिनीती
जर एखिाद्या निी तसुत्रेचा शब्दशः अनिुवाद करणे निैस र्शिक असेल आ ण तुमच्या भाषेत योग्य अ र्ग असेल तर ते करण्याचा वचार करा. निसल्यास, ये े काही
पयार्गय आहेत:
(1) लोक तुमच्या भाषेत निी तसूत्रे कशी म्हणतात ते शोधा आ ण त्यापैकी एक मा र्ग वापरा.
(2) जर निी तसुत्रेतील काही वस्तू तुमच्या भाषा समूहातील अनिेकांनिा माहीत निसतील, तर त्यांच्या जा ी लोकांनिा माहीत असले ल्या आ ण तुमच्या भाषेत तशाच
प्रकारे कायर्ग करणाऱ्या वस्तू वापरण्याचा वचार करा.
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(3) तुमच्या भाषेतील एक निी तसुत्रे बदला ज्यामध्ये बायबलमधील निी तसुत्रेप्रमाणेच शकवण आहे.
(4) तीच शकवण द्या पण निी तसुत्रेच्या स्वरूपात निाही.

भाषांतर पद्धतींचे उदाहरणि लाग
(1) लोक तुमच्या भाषेत निी तसूत्रे कशी म्हणतात ते शोधा आ ण त्यापैकी एक मा र्ग वापरा.
चां ले निाव वपुल धनिाहूनि इष्ट आहे,
आ ण प्रेमयुक्त कृपा सोन्यारुप्यापेक्षा उत्तम आहे. (निी तसूत्रे 22:1 युएलटी)
लोक त्यांच्या भाषेत निी तसुत्रे म्हणू शकतात अशा मा ार्थांसाठी ये े काही कल्पनिा आहेत.
चां ले धनि मळ वण्यापेक्षा चां ले निाव असणे हे बरे
आ ण चांदी आ ण सोनिे यांच्या ऐवजी लोकांनिी श्रेष्ठि मानिावे.
>
शहाणे लोक धनिसंपत्तीं,
आ ण चांदी आ ण सोनिे यापेक्षा चां ले निाव निवडतात.
>
धनिसंपत्तीं ऐवजी चां ली प्र तष्ठिा मळ वण्याचा प्रयत्नि करा.
धनिसंपत्ती खिरोखिरच मदत करेल का? त्यापेक्षा मला चां ली प्र तष्ठिा मळावी.
(2) जर निी तसुत्रेतील काही वस्तू तुमच्या भाषा समूहातील अनिेकांनिा माहीत निसतील, तर त्यांच्या जा ी लोकांनिा माहीत असले ल्या आ ण तुमच्या भाषेत तशाच
प्रकारे कायर्ग करणाऱ्या वस्तू वापरण्याचा वचार करा.
उन्हाळ्यात

सा बफर्जू, कापणीच्या समयी जसा पाऊस,

तसा मुखिार्गला सन्मानि शोभत निाही. (निी तसूत्रे 26:1 युएलटी)
उन्हाळ्यात थंड वारे वाहणिे कर्शिवा कापणीच्या हं ामात पाऊस पडणे हे निैस र्शिक निाही; आ ण मूखिार्थांचा
सन्मानि करणे हे निैस र्शिक निाही.
(3) तुमच्या भाषेतील एक निी तसुत्रे बदला ज्यामध्ये बायबलमधील निी तसुत्रेप्रमाणेच शकवण आहे.
उद्याची खिात्री करू निकोस,
कारण एका दवसात काय होईल तुला कळणार निाही (निी तसूत्रे 27:1 युएलटी)
आपल्या कोंबडीची संख्या उबवण्यापूवर्वी मोजू निका.
(4) तीच शकवण द्या पण निी तसुत्रेच्या स्वरूपात निाही.
बापाला शाप दे णारा
व तुला आशीवार्गद प्राप्त होवो असे आईला नि म्हणणारा अशा लोकांची एक पीढी आहे,
आपला मळ धुतले ला निसता
आपल्या मते स्वतःला शुद्ध समजणारी अशी एक पीढी आहे. (निी तसूत्रे 30: 11-12 युएलटी)
जे लोक आपल्या आईव डलांचा आदर करीत निाहीत त्यांनिा वाटते की ते निी तमानि आहेत, आ ण ते
आपल्या पापापासूनि दूर होत निाहीत.
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प्र तकात्मक भाषा

वणिर्जून

हे पृष्ठि प्रश्नाचे उत्तर दे ते: प्र तकात्मक भाषा म्हणजे काय आ ण मी ती
भाषांत रत कशी करू?

भाषण आ ण ल खित भाषेत सांके तक भाषा इतर ोष्टी आ ण घटनिांचे प्र त नि धत्व
करण्यासाठी प्रतीकांचा वापर आहे. बायबलमध्ये हे भ वष्यवाणी आ ण वचनिामध्ये
आढळते, वशेषत: भ वष्यामध्ये घडणाऱ्या ोष्टीं वषयीचे स्वप्न आ ण स्वप्नांमध्ये सवार्ग धक
होते. जरी लोक एखिाद्या चन्हाचा अ र्ग ल ेच ओळखित निसले तरी, चन्ह भाषांतरामध्ये
ठे वणे महत्त्वाचे आहे.

हा वषय समजण्यासाठी, वाचणे चां ले होईल:
ले खिनिाचे प्रकार

हा पट सेवनि कर व जाऊनि इस्त्राएल घराण्याबरोबर बोल." (यहेज्केल 3:1)
हे स्वप्न होते. पट सेवनि करणे हे पटावर जे ल हण्यात आले आहे याचे प्र तक आहे, आ ण हे शब्द स्वतः दे वाकडू नि स्वीकारूनि आहेत.

चन्हांची उ द्दष्टे
• प्रतीकवादांचा एक हेतू लोकांनिा एखिाद्या घटनिेचे महत्त्व कर्शिवा तीव्रतेनिे, अ तशय निाट्यमय शब्दांत अ ार्गनिे समजूनि घेण्यास मदत करणे हा आहे.
• प्रतीकवादांचा आणखिी एक हेतू म्हणजे काही लोकांनिा काही ोष्टींबद्दल सां णे जे प्रतीकात्मकता समजत निाहीत अशा व्यक्तींचे खिरे अ र्ग लपूनि
बसते.

कारणि हा भाषांतर मुद्दा आहे
आज जे लोक बायबल वाचतात अशांनिा कदा चत हे ओळखिायला कठीण वाटू शकते की, भाषा ही प्र तकात्मक आहे आ ण त्यांनिा कदा चत चन्ह काय आहे हे
कळत निाही.

भाषांतर तत्त्वे
• प्र तकात्मक भाषा वापरली जाते तेव्हा, प्रतीकांनिा भाषांतरीत करणे महत्त्वाचे आहे.
• मूळ वक्ता कर्शिवा ले खिकानिे केले ल्या चन्हापेक्षा जास्त समजावूनि सां णे दे खिील महत्त्वाचे आहे, कारण प्रत्येकानिे जवंत राहण्याची इच्छा निसण्याची
शक्यता असल्यामुळे ते सहजपणे ते समजण्यास सक्षम होऊ शकतात.

बायबलमधिील उदाहरणिे
यानिंतर मी रात्रीच्या दृष्टांतात प हले तो पहा, एक चौ े श्वापद वक्रिाळ, भयानिक, व अ तशय बळकट असे होते; त्याला मोठे लोखिंडी
दात होते; ते सवर्गकाही चावूनि त्याचा चुरा करी व उरले ले आपल्या पायांखिाली तुडवी; ते अ ोदरच्या सवर्ग श्वापदांहूनि भन्न होते, अ ण
त्याला दहा शर्शि े होती. (दानिीएल 7:7 IRV)
खिालील अधोरे खित चन्हाचा अ र्ग खिाली दानिीएल 7:23-24 मध्ये स्पष्ट केले आहे. प्राणी राज्य दशर्गवतात, लोखिंडी दात एक श क्तशाली सैन्य प्र त नि धत्व
करतात, आ ण शर्शि े श क्तशाली निेत्यांचे प्र त नि धत्व करतात.
त्या व्यक्तीनिे असे म्हटले आहे, 'चौथ्या जनिावराप्रमाणे, ते पृथ्वीवरचे चौ े राज्य होईल जे इतर सवर्ग राज्यांपेक्षा भन्न असेल. संपूणर्ग
दे शाचा निाश केला जाईल, आ ण ती भक्कम द डांच्या पूजेखिाली तुटूनि पडतील. त्यानिे सां तले की, चौ े श्वापद हे पृथ्वीवर चौ े
राज्य होईल. तो त्या पूवर्वीच्या राजांहूनि भन्न असूनि तघा राजांनिा पादाक्रिांत करील. (दानिीएल 7:23-24 IRV)
माझ्याबरोबर बोलत असले ली वाणी कोणाची हे पाहण्यास मी मा े वळलो, आ ण मा े वळू नि पाहतो तो सोन्याच्या समया. आ ण
त्या समयांच्या मध्यभा ी मनिुष्याच्या पुत्रासारखिा होता, .. त्याच्या उजव्या हातात सात समया होत्या, आ ण त्याच्या तोंडातूनि बाहेर
येणारी एक धारदार तलवार होती .... जे सात तारे तू माझ्या उजव्या हातात प हले त्यांचे, आ ण सोन्याच्या त्या सात समयांचे ूज हे
आहे; ते सात तारे हे सात मंडळ्यांचे दूत आहेत, आ ण सात समया ज्या त्या सात मंडळ्या आहेत. (प्रकटीकरण 1:12,16,20 IRV)
या प रच्छे द सात समया आ ण सात तारे यांचा अ र्ग स्पष्ट होतो. दुधारी तलवार दे वाचे वचनि आ ण न्याय दशर्ग वते.
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भाषांतर रणिनीती
1. चन्हासह मजकूर भाषांत रत करा. वारंवार वक्ता कर्शिवा ले खिकानिे निंतर प रच्छे दामध्ये अ र्ग स्पष्ट करते.
2. चन्हासह मजकूर भाषांत रत करा. म तळटीप मधील चन्हे समजावूनि सां ा.

भाषांतर पद्धतींचे उदाहरणि लाग
1. चन्हासह मजकूर भाषांत रत करा. वारंवार वक्ता कर्शिवा ले खिकानिे निंतर प रच्छे दामध्ये अ र्ग स्पष्ट करते.
• यानंतर मी रात्रीच्या दृष्टांतात प हले तो पहा, एक चौथे श्वापद वक्रिाळ, भयानक, व अ तशिय बळकट असे होते. त्याला मोठे
लोखंडी दात होते; ते सवर्जूकाही चावन त्याचा चुरा करी व उरले ले आपल्या पायांखाली तुडवी; ते अगोदरच्या सवर्जू श्वापदांहून भन्न
होते, अ णि त्याला दहा शिर्शिगे होती. (दानिीएल 7:7 IRV) - दानिीएल 7:23-24 मधील स्पष्टीकरण वाचल्यावर लोक काय बोलत असतील
हे समजू शकतील.
2. चन्हासह मजकूर भाषांत रत करा. म तळटीप मधील चन्हे समजावूनि सां ा.
• यानंतर मी रात्रीच्या दृष्टांतात प हले तो पहा, एक चौथे श्वापद वक्रिाळ, भयानक, व अ तशिय बळकट असे होते. त्याला मोठे
लोखंडी दात होते; ते सवर्जूकाही चावन त्याचा चुरा करी व उरले ले आपल्या पायांखाली तुडवी; ते अगोदरच्या सवर्जू श्वापदांहून भन्न
होते, अ णि त्याला दहा शिर्शिगे होती. (दानिीएल 7:7 IRV)
◦ यानिंतर मी रात्रीच्या दृष्टांतात प हले तो पहा, एक चौ े श्वापद 1 वक्रिाळ, भयानिक, व अ तशय बळकट असे होते. त्याला मोठे
लोखिंडी दात होते; 2 ते सवर्गकाही चावूनि त्याचा चुरा करी व उरले ले आपल्या पायांखिाली तुडवी. ते अ ोदरच्या सवर्ग श्वापदांहूनि भन्न
होते, अ ण त्याला दहा शर्शि े होती.3
◦ तळटीप अशी दसेल:

▪

[1]

हा प्राणी एखिाद्या राज्याचे प्रतीक आहे.

▪

[2]

लोखिंडी दात हा साम्राज्यातील श क्तशाली सैन्यासाठी प्रतीक आहे.

▪

[3]

शर्शि हे श क्तशाली राजांचे प्रतीक आहेत.
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प्र तकात्मक भ व यवाणिी

वणिर्जून

हे पृष्ठि प्रश्नाचे उत्तर दे ते: प्र तकात्मक भाषा म्हणजे काय आ ण मी ते कसे
भाषांत रत करू?

प्र तकात्मक भ वष्यवाणी म्हणजे एक प्रकारचा संदेश आहे ज्यानिे दे वानिे संदेष्ट्याला दले ,
जेणेकरूनि संदेष्टा इतरांनिा सां ेल. भ वष्यात दे व काय करेल हे दशर्ग वण्यासाठी हे संदेश
प्र तमा आ ण प्रतीके वापरतात.
या भ वष्यवाण्या असणारी मुख्य पुस्तके यशया, यहेज्केल, दानिीएल, जखिऱ्या आ ण
प्रकटीकरण आहेत. प्र तकात्मक भ वष्यवाण्यांची छोटी उदाहरणे इतर पुस्तके, जसे की
मत्तय 24, माकर्ग 13 आ ण लू क 21 मध्ये आढळतात.

हा वषय समजण्यासाठी, वाचणे चां ले होईल:
ले खिनिाचे प्रकार
प्र तकात्मक भाषा

दे वानिे प्रत्येक संदेश आ ण संदेश काय दला हे दोन्ही बायबल सां ते. जेव्हा दे वानिे संदेश दले , तेव्हा त्यानिे अनिेकदा चमत्कार आ ण दृष्टांत असे स्वप्न व दृष्टांत
असे केले . "स्वप्न" आ ण "दृष्टांत" भाषांतर करण्यात मदत करण्यासाठी स्वप्न (आ ण [दृष्टी] पहा). जेव्हा संदेष्टे यांनिी स्वप्ने आ ण दृष्टांत प हली तेव्हा त्यांनिा
अनिेकदा दे व आ ण स्व ार्ग वषयी प्र तमा आ ण चन्हे दसली. यातील काही चत्रे ही राज्यारोहण आहेत, सोनिेरी दवे आहेत, पांढरे केस असले ली पांढरी व पांढरी
वस्त्रे असले ली एक श क्तशाली व्यक्ती, आ ण आ ाप्रमाणे डोळे आ ण कांस्यसारखिे पाय. यातील काही चत्रे एकापेक्षा अ धक संदेष्ट्यांकडू नि पा हली ेली
आहेत.
ज ा वषयीच्या भ वष्यवाण्यांमध्ये प्र तमांचे आ ण चन्हेही समा वष्ट आहेत. उदाहरणा र्ग, काही भ वष्यवाण्यांमध्ये मजबूत जनिावरे राज्यांचे प्र त निधीत्व करतात,
शर्शि े राजे कर्शिवा राज्यांचे प्र त नि धत्व करतात, एक अज र कर्शिवा सपर्ग भूतलांचे प्र त नि धत्व करते, समुद्रि राष्ट्रांनिा प्र त नि धत्व करते, आ ण आठवडे वेळच्या दीघर्ग
कालावधीचे प्र त नि धत्व करतात. यातील काही चत्रे एकापेक्षा अ धक सुद्धा संदेष्ट्यांकडू नि पा हली ेली आहेत.
भ वष्यवाणी या ज ात वाईटाबद्दल सां ते, दे व ज ाचा न्याय कसा करील आ ण पापाला कशी शक्षा करील आ ण दे व त्याच्या निी तमानि राज्याची निवीनि
ज ामध्ये कशा प्रकारे स्थापनिा करेल. ते स्व र्ग आ ण निरकाशी संबं धत असले ल्या ोष्टी दे खिील सां तात.
बायबलमधील बहुतेक भ वष्यवाण्या क वता म्हणूनि प्रस्तुत केली जातात. काही संस्कृतींमध्ये लोक असे मानितात की क वतेमध्ये काहीतरी म्हटले आहे, तर ते
खिरे कर्शिवा फार महत्वाचे असू शकत निाही. त ा प, बायबलमधील भ वष्यवाण्या खिऱ्या आ ण अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत, म त्या काव्यात्मक स्वरूपात कर्शिवा
क वतेच्या स्वरूपात निसले ल्या सादर केल्या जातात.
काही वेळा भूतकाळात घडले ल्या घटनिांक रता या पुस्तकांमध्ये भूतकाळाचा वापर केला जातो. त ा प, काहीवेळा भूतकाळाचा उपयो भ वष्यात होणाऱ्या
घटनिांसाठी केला जातो. आमच्यासाठी दोनि कारणे आहेत. जेव्हा स्वप्नांत कर्शिवा दृष्टांतात पा हले ल्या ोष्टींबद्दल संदेष्ट्यांनिा सां तले तेव्हा ते भूतकाळाचा वापर
करतात कारण त्यांचे स्वप्न भूतकाळातील होते. भ वष्यातील घटनिांचा संदभर्ग दे ण्यासाठी भूतकाळाचा उपयो करण्यामा ील आणखिी एक कारण असे होते की
त्या घटनिा निक्कीच घडतील. घटनिा इतक्या नि श्चिर्शित होत्या, असं वाटत होतं की ते आधीच झाले ले होते. आम्ही या भूतकाळाचा दुसरा उपयो "सूचक अंदाज"
म्हणूनि करतो. सूचक अंदाज पहा.
या ोष्टींपैकी काही ोष्टी त्यांच्याबद्दलच्या भ वष्यवाण्यांनिंतर घडल्या, आ ण यातील काही ज ाच्या अखिेरीस होतील.

कारणि हा भाषांतर मुद्दा आहे
• काही प्र तमा समजण्यास कठीण आहेत कारण आपण यापूवर्वी कधीही त्यांच्यासारखिी ोष्टी पा हल्या निाहीत.
• ज्या ोष्टी आम्ही कधीही पा हल्या निाहीत कर्शिवा ज्या ज ात अ स्तत्वात निाहीत त्या ोष्टींचे भाषांतर करणे क ठण आहे.
• जर दे व कर्शिवा संदेष्ट्यानिे भूतकाळाचा वापर केला असेल, तर वाचकांनिा हे जाणूनि घ्यायला त्रास होऊ शकते की तो ज्या ोष्टीबद्दल स्पष्टपणे बोलत
होता कर्शिवा ज्या ोष्टी निंतरच्या काळात घडतील त्याबद्दल बोलत होता.

भाषांतर तत्त्वे
• मजकूरातील प्र तमा भाषांत रत करा. त्यांनिा अ र्ग सां ण्याचा आ ण त्यांचा अ र्ग भाषांत रत करण्याचा प्रयत्नि करू निका.
• जेव्हा बायबलमध्ये एकापेक्षा जास्त ठकाणी एक प्र तमा दसते आ ण त्याच प्रकारे त्याच ठकाणी वणर्गनि केले जाते तेव्हा त्या सवर्ग ठकाणी त्यास
भाषांतर करण्याचा प्रयत्नि करा.
• काव्यात्मक स्वरुप कर्शिवा निवे काव्यात्मक रूप आपल्या वाचकांनिा सू चत करतील की भ वष्यवाणी खिरे निाही कर्शिवा महत्त्वाची निाही, अशा स्वरूपाचा
वापर करा जे त्या ोष्टी सू चत करणार निाही.
• कधीकधी वे वे ळ्या भ वष्यवाण्यांमध्ये वणर्गनि केले ल्या घटनिेमध्ये कोणत्या घटनिा होतात हे समजूनि घेणे कठीण आहे. ते प्रत्येक भ वष्यवाणीत दसेल
तसे त्यांनिा फक्त लहा.
148 / 405

Translation Manual

Just-in-Time Learning Modules :: Writing Styles (Discourse) :: प्र तकात्मक भ वष्यवाणी

• काळाचे भाषांतर अशा रीतीनिे करा की ज्या वाचकांनिा समजू शकेल क वक्त्याला काय म्हणायचे आहे. वाचकांनिा सूचक अंदाज समजत निसल्यास
भ वष्य काळ वापरणे मान्य आहे.
• संदेष्ट्यांनिी त्यांच्या वषयी ल हल्या निंतर त्यांच्यातील काही भ वष्यवाण्या पूणर्ग झाल्या. त्यांच्यापैकी काही अजूनि पूणर्ग झाले निाहीत. या भ वष्यवाण्या
पूणर्ग झाल्या कर्शिवा ते कश्या पूणर्ग होतात ते भ वष्यवाणीत स्पष्ट करू निका.

बायबलमधिील उदाहरणिे
खिालील प रच्छे द श क्तशाली अ स्तत्वाचे वणर्गनि करते जे यहेज्केल, दानिीएल आ ण योहानिानिे पा हले होते. या दृष्टांतांत येणाऱ्या प्र तमामध्ये लोकरीसारख्या
पांढ-या केसांचा समावेश आहे, अनिेक पाण्याची आवाज, एक सोनिेरी पट्टा, आ ण उज्वल पतळे सारखिे पाय. त्या संदेष्ट्यांनिा व वध प्रकारचे तपशील मळाले
असले तरी, त्याच प्रकारे त्याचप्रकारचे तपशील भाषांतर करणे चां ले राहील. प्रकटीकरण पासूनि प रच्छे दामध्ये अधोरे खित वाक्ये दे खिील दानिीएल आ ण
यहेज्केल पासूनि प रच्छे द मध्ये उद्भवू
आ ण त्या समयांच्या मध्यभा ी 'मनिुष्याच्या पुत्रासारखिा पायघोळ वस्त्र प रधानि केले ला', आ ण छातीवर 'सोन्याचा पट्टा' बांधले ला
असा कोणीएक माझ्या दृष्टीस पडला. 'त्याचे डोके' व 'केस ब ार्गसारख्या पांढऱ्या लोकारीसारखिे' पांढरे होते; त्याचे डोळे अग्निीच्या
ज्वाले सारखिे होते. 'त्याचे पाय' जणू काय भट्टीतूनि काढले ल्या 'जळजळीत सोनि पतळासारखिे होते आ ण त्याची वाणी अनिेक
जलप्रवाहांच्या ध्वनिीसारखिी होती'. त्याच्या उजव्या हातात सात तारे होते, त्याच्या तोंडातूनि तीक्ष्ण दुधारी तलवार निघाली. त्याची
मृदा 'परमतेजानिे' प्रकाशाणाऱ्या 'सूयार्गसारखिी' होती. (प्रकटीकरण 1:13-16 IRV)
मी पाहत असता,
आसनिे मांडण्यात आली,
आ ण एक पुराणपुरुष आसनिरूढ झाला.
त्याचा पेहराव बफार्गसारखिा पांढरा होता,
आ ण त्याच्या डोक्याचे केस स्वछ लोकरीसारखिे होते. (दानिीएल 7:9 IRV)
मी वर डोळे करूनि पा हले तर ता ाचे वस्त्र प रधानि केले ला आ ण कंबरेस उफाज दे शाच्या शुद्ध सोन्याचा पट्टा घातले ला असा एक
पुरुष माझ्या दृष्टीस पडला. त्याचे शरीर वैडूयर्गमण्यासारखिे असूनि त्याचे मुखि वद्दुलतेसारखिे होते. त्याचे निेत्र पेटले ल्या दपांसारखिे
होते, त्याचे हातपाय उज्वल पतळे सारखिे होते, आ ण त्याचा शब्दाचा ध्वनिी एखिाद्या समुदायाच्या जबजाटासारखिा होता. (दानिीएल
10:5-6 IRV)
तेव्हा पहा! इस्त्राएलाच्या दे वाचे वैभव उजवीकडू नि प्रकट झाले ; त्याचा शब्द महापुराच्या ध्वनिीसारखिा
होता; व त्याच्या वैभवानिे पृथ्वी प्रकट झाली! (यहेज्केल 43:2 IRV)
भूतकाळातील घटनिांचा उल्ले खि करण्यासाठी खिालील प रच्छे द भूतकाळाचा वापर दशर्ग वतो. अधोरे खित क्रियापद मा ील
इ तहासात पहा.
यहुदाच्या कारकीदर्दीत उ ज्जयाह, यो ाम, आहाज आ ण हज्कीया यांच्या काळात आमसचा मुल ा
यशया यानिे यहुदा व यरुशले मचे दशर्गनि पा हले .
हे आकाशा ऐक, अ े पृथ्वी कानि दे , कारण परमेश्वर बोलत आहे:
"मी मुलांचे पालनिपोषण केले , त्यांनिा लहानिाचे मोठे केले तरी ती माझ्याशी फतूर झाली. (यशया
1:1-2 IRV)
खिालील प रच्छे द भ वष्य काळ आ ण भूतकाळ यातील भन्न वापर दशर्ग वतो. अधोरे खित क्रियापद भूतकाळातील उदाहरणे आहेत,
ज्यात भूतकाळातील घटनिा नि श्चितच घडतील हे दशर्ग वण्यासाठी वापरले जातात.
आता ज्या भूमीत वपत्ती आहे ते े हा अंधकार राहणार निाही.
त्यानिे मा ील काळात
जबुलूनि प्रांत व निफताली प्रांत यांची अप्र तष्ठिा केली,
तरी पुढील काळात तो त्याला म हमामय समुद्रितीरीचा प्रदे श, यादर्ग निेच्या पलीकडील प्रांत, राष्ट्रांनिा ालील
बनिवेल.
अंधकारात चालणाऱ्या लोकांनिी मोठा प्रकाश प हला आहे;
मृत्यूछायेच्या प्रदे शात बसणाऱ्यांवर प्रकाश पडला आहे. (यशया 9:1-2 IRV)
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वणिर्जून

हे पृष्ठि प्रश्नाचे उत्तर दे ते: वाक्यांचे प्रकार काय आहेत?

इंग्रजीतील सवार्गत सोपी वाक्य रचनिा कतार्जू आ ण क्रिया करणिारे शब्द समा वष्ट करते:

हा वषय समजण्यासाठी, वाचणे चां ले होईल:
शब्दांच्या जाती

• मुल ा पळाला.

कतार्जू
• कतार्जू ते कोण आहे कर्शिवा वाक्य कशाबद्दल आहे. या उदाहरणांमध्ये, वषय अधोरेखिीत केला आहे:
• मुल ा धावत आहे.
• तो धावत आहे.
कतार्ग सहसा निाम वाक्यांश कर्शिवा सवर्गनिाम असतात. (शब्दांच्या जाती) (आकृत्या-शब्दांच्या जाती) वरील उदाहरणात, "मुल ा" हे निाम वाक्यांश आहे ज्याचे निाम
"मुल ा" आ ण "हे" सवर्गनिाम आहे.
जेव्हा वाक्य एक आज्ञा असते, तेव्हा बऱ्याच भाषांमध्ये तो कतार्ग सवर्गनिाम निाही. लोक हे समजतात की कतार्ग "तू" आहे.
• दरवाजा बंद कर.

वधिेय
वधेय हा त्या वाक्याचा एक भा आहे जो कात्यार्गबद्दल काहीतरी सां ते. त्याच्याकडे सहसा क्रियापद आहे. (पहा: क्रियापद) खिालील वाक्यांमध्ये, "मनिुष्य"
आ ण "ते" कतर्ते आहेत. वधेय अधोरे खित केला आहे आ ण क्रियापद ठळक स्वरुपात आहेत.
• मनिुष्य मजबूत आहे
• त्यानिे कठीण प रश्रम केले .
• त्यानिे ब ीचा तयार केला.

संयुक्त वाक्य
एक वाक्य एकापेक्षा अ धक वाक्यांतूनि बनिता येऊ शकते. खिालील दोनि ओळींमध्ये कतार्ग आ ण वधेय आहे आ ण पूणर्ग वाक्य आहे.
• त्यानिे रताळ्याची ला वड केली.
• त्याच्या पत्निीनिे मक्याची ला वड केली.
खिालील संयुक्त वाक्यमध्ये वरील दोनि वाक्ये आहेत. इंग्रजीमध्ये, संयुक्त वाक्य उभयान्वयी अव्यय यानिे एक त्रत केले ले आहे जसे "आ ण," "पण," कर्शिवा
" कर्शिवा."
• त्यानिे रताळ्याची ला वड केली आ ण त्याच्या पत्निीनिे मक्याची ला वड केली.

खंड (पोटवाक्य)
वाक्यामध्ये खिंड आ ण इतर वाक्येही असू शकतात. खिंड वाक्याप्रमाणे आहेत कारण त्यांच्याजवळ कतार्ग आ ण वधेय आहे परंतु ते सामान्यतः स्वतःच घडत
निाहीत. ये े खिंडाची काही उदाहरणे आहेत. कतर्ते ठळक आहेत, आ ण वधेय अधोरे खित आहेत.
• जेव्हा मका तयार होतो
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• निंतर तने तो उचलला
• कारण तो अ तशय चवदार झाला
वाक्यमध्ये बरेच खिंड असू शकतात आ ण म्हणूनि ते लांब आ ण ज टल होऊ शकतात. परंतु प्रत्येक वाक्यात कमानि एक स्वतंत्र खंड असणे आवश्यक आहे,
म्हणजेच, एक वाक्य जे वाक्य स्वतःच सवर्ग असू शकते. इतर खिंड ज्याला स्वत: हूनि वाक्य दले जाऊ शकत निाही अवलं बत खंड म्हणतात. अवलं बत खिंड
त्यांचे अ र्ग पूणर्ग करण्यासाठी स्वतंत्र खिंडावर अवलं बूनि असतात. खिाली दले ल्या वाक्यात अवलं बत खिंड अधोरे खित आहेत.
• जेव्हा मका तयार होता, तनिे उचलला.
• तनिे उचलल्या निंतर, तनिे घरी निेला आ ण तो शजवला.
• त्यानिंतर तनिे आ ण तच्या पतीनिे तो खिाल्ला, कारण तो अ तशय चवदार झाला.
खिालील वाक्ये पूणर्ग वाक्य असू शकतात. वरील वाक्यात ते स्वतंत्र खिंड आहेत.
• तनिे उचलला.
• तनिे घरी निेला आ ण तो शजवला.
• त्यानिंतर तनिे आ ण तच्या पतीनिे तो खिाल्ला.

तुलनात्मक खंड
काही भाषांमध्ये, खिंडांनिा वाक्याचा भा असले ल्या निामानिे वापरता येऊ शकते. याला "तुलनिात्मक खिंड" असे म्हणतात.
खिालील वाक्यात, "मका क जो तयार झाला" संपूणर्ग वाक्याचा वधेय भा आहे. "जो तयार झाला" हा तुलनिात्मक खिंड "मका" या शब्दाचा वापर केला जातो
जेणेकरूनि तनिे कोणता मका उचलला आहे हे सां ते.
• त्याच्या बायकोनिे मका उचलला क जो तयार होता.
खिालील वाक्यात, "" तची आई, जी खिूपच चडली होती" संपूणर्ग वाक्याचा वधेय भा आहे. तुलनिात्मक खिंड "खिूपच चडली होती" याचा अ र्ग "आई" या
शब्दाचा वापर केला जातो. ती सां ते की तच्या आईला काही मका मळत निाही.
• तनिे तच्या आईला मक्याचा वाटा दला निाही, जी खिूपच चडली होती .

भाषांतर तत्त्वे
• वाक्यरचनिेच्या भा ांसाठी भाषा वे वे ळ्या आहेत (पहा: // मा हती जोडा संरचनिा पृष्ठि //)
• काही भाषांमध्ये तुलनिात्मक खिंड निसतात कर्शिवा ते मयार्ग दत प्रमाणात वापरतात (पहा मा हती वरूद्ध फरक कर्शिवा स्मरण)
पुढे आम्ही आपल्याला शकण्याची शफारस करतो:
शब्द क्रिम
फरक करणे वरुध्द मा हती दे णे कर्शिवा स्मरण करणे
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मा हती रचना
वणिर्जून
वे वे ळ्या भाषा वाक्याच्या भा ांची वे वे ळ्या प्रकारे व्यवस्थापण करतात. इंग्रजीमध्ये,
एक वाक्यात सहसा प्र म कतार्ग, निंतर क्रियापद, निंतर कमर्ग, निंतर इतर वाक्यांश असतात,
याप्रमाणे: पीटरनिे काल त्याच्या घराला रं लावला.

हे पृष्ठि प्रश्नाचे उत्तर दे ते: भाषा एखिाद्या वाक्याच्या भा ाची कशी व्यवस्थापण
करते?
हा वषय समजण्यासाठी, वाचणे चां ले होईल:
वाक्य रचनिा

इतर अनिेक भाषा सहसा या ोष्टी एका वे ळ्या क्रिमानिे लावतात, जसे की: रं लावला
पटरनिे काल त्याच्या घराला.
जरी सवर्ग भाषांमध्ये वाक्यांच्या काही भा ासाठी एक सामान्य क्रिम असला तरी वक्ता कर्शिवा ले खिक कोणती मा हती सवार्गत महत्वाची ठरवतात त्यानिुसार हा
क्रिम बदलू शकतो.
समजा की कोणीतरी प्रश्नाचे उत्तर दे त आहे, "पेत्रानिे काल काय रं वले ?" प्रश्न वचारणारी व्यक्ती आधीपासूनिच कमर्ग "त्याचे घर" व ळता वरील आपल्या
वाक्यातील सवर्ग मा हती जाणूनि आहे: म्हणूनि, ते मा हतीचा सवार्गत महत्वाचा भा बनिते आ ण इंग्रजीमध्ये उत्तर दे णारी व्यक्ती असे म्हणेल "(काल) त्याचे घर
पीटरनि रं वले होते:
हे सवार्गत महत्वाची मा हती प्र म ठे वते, जी इंग्रजीसाठी सामान्य आहे. बऱ्याच इतर भाषांमध्ये सहसा सवार्गत महत्त्वाची मा हती शेवटी ठे वली जाते. मजकूराच्या
प्रवाहामध्ये सवार्गत जास्त महत्त्वाची मा हती सहसा वाचकांसाठी ले खिकानिे ठर वले ली नि वनि माहीती असते. काही भाषांमध्ये निवीनि मा हती प्र म येते आ ण
इतरांमध्ये ती शेवटी असते.

कारणि हा भाषांतराचा मुद्दा आहे
• व वध भाषा वे वे ळ्या प्रकारे वाक्याच्या भा ांची व्यवस्थापनिा करतात. जर आपण (अनिुवादक) स्त्रोतांकडू नि वाक्याच्या भा ाची क्रिमवारी निकल
करता, तर कदा चत आपल्या भाषेत अ र्ग प्राप्त होणार निाही..
• वे वे ळ्या भाषां वाक्यात वे वे ळ्या ठकाणी महत्वपूणर्ग कर्शिवा निवीनि मा हती दे तात. आपण भाषेच्या स्त्रोतामध्ये असले ली महत्वाची कर्शिवा निवीनि
मा हती त्याच ठकाणी ठे वली तर, ती कदा चत ोंधळात पाडील कर्शिवा तुमच्या भाषेत चुकीचे संदेश दे ईल.

बायबलमधिील उदाहरणिे
म ते सवर्ग जेवूनि तृप्त झाले . (माकर्ग ६:४२ IRV)
मूळ ग्रीक स्त्रोताच्या भाषेमध्ये या वाक्यांचा भा वे ळ्या क्रिमामध्ये होता. ते या प्रकारे होता: त्यांनिी सवर्ग खिाल्ले आ ण ते तृप्त झाले .
इंग्रजीमध्ये, याच्या अ र्ग असा आहे की लोकांनिी सवर्गकाही खिाल्ले , परंतू पुढील वचनि असे सां ते की त्यांनिी उरले ल्या भाकरीच्या तुकड्यांनिी भरले ल्या बारा
टोपल्या घेतल्या. हे इतके ोंधळले ले असु निये यासाठी, यूएलटीच्या अनिुवादकांनिी वाक्याचे भा इंग्रजीसाठी योग्य क्रिमामध्ये ठे वले आहे.
दवस संपण्यास सुरुवात झाली, आ ण ते बारा त्याच्याकडे आले व म्हणाले , “लोकसमुदायाला निरोप द्या म्हणजे, भोवतालच्या
ावांत व शेतामळ्यांत जाऊनि, ते उतरतील व खिाण्याची सोय करतील; कारण आपण ये े रानिातल्या ठकाणी आहोत.” (लु क
९:१२ ULT)
या वचनिात, शष्य येशूला काय म्हणतात ते सवर्ग प्र म महत्वाची मा हती ठे वतात - क त्यानिे लोकांनिा जाऊ दले पाहीजे. ज्या भाषांमध्ये महत्वाची मा हती शेवटी
ठे वली जाते, त्या लोकांनिा हे समजले पा हजे की रानिातील ठकाणी असण्याचे त्यांनिी दले ले कारण, येशुला दले ल्या संदेशाचा सवार्गत महत्वाचा भा आहे. ते
कदा चत असा वचार करत असतील की त्या ठकाणाच्या आत्म्यांनिा शष्य घाबरले असावेत, आ ण लोकांनिा अन्न वकत घेण्यास पाठ वणे एका प्रकारे त्यांनिा
आत्म्यांपासूनि वाच वणे आहे. हा चुकीचा संदेश आहे..
“जेव्हा सवर्ग पुरुष तुम्हाला चां ले बोलतील, तेव्हा तुमची केवढी दुदर्ग शा, कारण त्यांच्या वाडव डलांनिी खिोट्या संदेष्ट्यांनिा असेच करत
असत. (लू क ६:२६ IRV)
या वचनिात, मा हतीचा सवार्गत महत्वाचा भा प्र म आहे - ते काय करीत आहेत त्याबद्दल लोकांची "दुदर्ग शा" होणार आहे. जे लोक महत्वाची मा हती शेवटी
यावी अशी अपेक्षा करतात अशा लोकांसाठी हे ोंधळात टाकणारे असू शकते.
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भाषांतर रणिनीती
(१) तुमची भाषा वाक्याचे काही भा कसे व्यवस्था पत करते आ ण आपल्या भाषांतरामध्ये तो क्रिम कसा वापरते याचा अभ्यास करा.
(२) आपली भाषा निवीनि कर्शिवा महत्वाची मा हती कोठे ठे वते याचा अभ्यास करा, आ ण मा हतीचा क्रिम व्यव स्थत करा जेणेकरूनि ती तुमच्या भाषेत केली ेली
त्याप्रमाणे असेल.

भाषांतराच्या रणिनीतीचे लागकरणि
(१) आपली भाषा वाक्याच्या भा ांचे व्यवस्थापम कशी करते याचा अभ्यास करा, आ ण त्या क्रिमाचा आपल्या भाषांतरामध्ये उपयो करा.
मुळ ग्रीक क्रिमातील हे वचनि आहे:
आ ण तो ते ूनि निघाला आ ण त्याच्या मुळ ावात आला, आ ण त्याचे शष्य त्याच्या पाठीमा े आले . (माकर्ग ६:१)
युएलटीनिे यास इंग्रजीसाठी साधारण क्रिमामध्ये ठे वले आहे
आता येशु ते ूनि ेला आ ण त्याच्या मुळ ावी आला, आ ण त्याचे शष्य त्याच्या मा े आले . (माकर्ग ६:१ IRV)
(२) आपली भाषा निवीनि कर्शिवा महत्वाची मा हती कोठे ठे वते याचा अभ्यास करा, आ ण मा हतीचा क्रिम व्यव स्थत करा जेणेकरूनि ती तुमच्या भाषेत केली ेली
त्याप्रमाणे असेल.
दवस संपण्यास सुरुवात झाली, आ ण ते बाराजनि त्याच्याकडे आले व म्हणाले , “लोकसमुदायाला निरोप द्या म्हणजे, भोवतालच्या
ावांत व शेतामळ्यांत जाऊनि, ते उतरतील व खिाण्याची सोय करतील; कारण आपण ये े रानिातल्या ठकाणी आहोत.”(लू क ६:२६
IRV)
जर तुमची भाषा महत्वाची मा हती शेवटी ठे वत असेल तर, तुम्ही वचनिाचा क्रिम बदलू शकता:
आता दवसाचा संप होत आला आहे ,आ ण बाराजनि त्याच्याकडे आले व म्हणाले , “आपण ये े
रानिातील ठकाणी असल्यामुळे, समुदायाला जाऊ द्या जेणेकरुण ते भोवतालच्या ावात व शेतमळ्यात
जाऊनि ते उतरतील व खिाण्याची सोय करतील.”
धक्कार असो, जेव्हा सवर्ग लोक तुमच्या वषयी चां ले बोलतील कारण त्यांच्या पूवर्गजांनिी खिोट्या संदेष्ट्यांनिा तसेच केले . (लू क ६:२६
यूएलटी)
जर तुमची भाषा महत्वाची मा हती शेवटी ठे वत असेल तर, तुम्ही वचनिाचा क्रिम बदलू शकता:
जेव्हा सवर्ग लोक तुम्हाला चां ले बोलतील, जे लोकांच्या पूवर्गजांनिी खिोट्या संदेष्ट्यांशी वा ले तसेच आहे,
तर तुमचे वाईट होईल!
पुढे आम्ही आपल्याला शकण्याची शफारस करतो:
शब्द क्रिम
फरक करणे वरुध्द मा हती दे णे कर्शिवा स्मरण करणे
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वाक्य प्रकार

वणिर्जून

हे पृष्ठि प्रश्नाचे उत्तर दे ते: व वध प्रकारचे वाक्य काय आहेत आ ण ते
कशासाठी वापरले जातात?

वाक्य हे शब्दांचा समूह आहे जे पूणर्ग कल्पनिा व्यक्त करते. वाक्यांचे मूलभूत प्रकार ते
मुख्यत्वे वापरल्या जाणार्या कायार्थांसह खिाली सूचीबद्ध आहेत.
• वधिान - हे मुख्यतः मा हती दे ण्यासाठी वापरले जातात. 'हे एक तथ्य आहे.'
• प्रश्न - मुख्यत्वे मा हती वचारण्यासाठी वापरले जातात. 'तुम्ही त्याला ओळखिता का?_'
• आज्ञाथर्वी वाक्ये - हे मुख्यतः एखिाद्यानिे काहीतरी करण्याची इच्छा कर्शिवा आवश्यकता व्यक्त करण्यासाठी वापरले जातात. 'ते उचला.'
• उद्गार - हे मुख्यतः तीव्र भावनिा व्यक्त करण्यासाठी वापरले जातात. 'अरेरे! ते ला ते!'

कारणिे हा भाषांतर मुद्दा आहे
• वशेष कायर्ग व्यक्त करण्यासाठी भाषा वे वे ळ्या प्रकारचे वाक्य वापरतात.
• बर्याच भाषा एकापेक्षा जास्त कायार्थांसाठी हे वाक्य प्रकार वापरतात..
• बायबलमधील प्रत्येक वाक्य एका व शष्ट वाक्य प्रकाराशी संबं धत आहे आ ण त्याचे व शष्ट कायर्ग आहे, परंतु काही भाषा त्या कायार्गसाठी त्या प्रकारचे
वाक्य वापरत निाहीत.

बायबलमधिील उदाहरणिे
खिालील उदाहरणे यापैकी प्रत्येक प्रकार त्यांच्या मुख्य कायार्थांसाठी वापरले ली दाखिवतात.

वधिाने
प्रारंभी दे वानिे आकाश व पृथ्वी निमार्गण केली. (उत्पती 1:1 युएलटी)
वधानिांमझ्ए इतर कायर्ग दे खिील असू शकतात. (पाहा वधानिे - इतर उपयो )

प्रश्ने
खिालील वक्त्यांनिी मा हती मळवण्यासाठी या प्रश्नांचा वापर केला आ ण ते ज्या लोकांशी बोलत होते त्यांच्या प्रश्नांची उत्तरे दली.
त्यानिे त्यांनिा वचारले . “मी हे करीन असा तुमचा वश्वास आहे का?” “होय, प्रभु,” त्यांनिी उत्तर दले . (मत्तय 9:28 युएलटी)
तो ... म्हणाला, "महाराज, तन होण्यासाठी मी काय केले पा ह े?" ते म्हणाले , "प्रभू येशूवर वश्वास ठे वा, आ ण तुमचे आ ण
तुमच्या कुटुं बाचे तारण होईल." (प्रे षतांची कृत्ये 16:29-31 युएलटी)
प्रश्नांमध्ये अन्य कायर्ते दे खिील असू शकतात. (अलं का रक प्रश्न पाहा)

आज्ञाथर्वी वाक्ये
निर निराळ्या प्रकारची आज्ञा र्वी वाक्ये आहेत: आज्ञा, सूचनिा, सल्ला, आमंत्रणे, वनिंत्या आ ण शुभेच्छा.
आज्ञा दे ऊनि, वक्ता त्याच्या अ धकाराचा वापर करतो आ ण एखिाद्याला काहीतरी करण्यास सां तो.
“बालाका, उभा रहा, आ ण मी काय सां तो ते ऐक. सप्पोराच्या मुला. ( णनिा 23:18 युएलटी)
सूचनिा दे ऊनि, वक्ता एखिाद्याला काहीतरी कसे करायचे ते सां तो.
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… पण जर तुला जीवनिात प्रवेश करायचा असेल तर आज्ञा पाळ. ... जर तुला प रपूणर्ग व्हायचे असेल तर ा, तुझ्याकडे जे आहे
ते वक आ ण रबांनिा दान कर, म्हणजे तुला स्व ार्गत खि जनिा मळे ल ... (मत्तय 19:17ब, 21ब युएलटी)
एका सूचनिेसह, वक्ता एखिाद्याला असे काहीतरी करण्यास कर्शिवा करू निये असे सां तो ज्यामुळे त्या व्यक्तीस मदत होऊ शकते असे त्याला वाटते. खिालील
उदाहरणात, दोन्ही अंध पुरुषांनिी एकमेकांचे निेतृत्व करण्याचा प्रयत्नि केला निाही तर ते सवर्वोत्तम आहे.
“एक आंधळा दुसऱ्या आंधळ्याला मा र्ग दाखिवू शकेल काय? ते दोघेही खिड्डयात पडणार निाहीत काय? (लू क 6:39 युएसटी)
वक्ता कदा चत ज्याचा सल्ला दला जातो अशा टाचा भा होऊ शकतो. उत्पत्ती 11 मध्ये, लोक असे म्हणत होते की त्यांच्यासाठी प्रत्येकासाठी वटा बनिवणे
चां ले आहे.
ते एकमेकांनिा म्हणाले , "चला, आपणि वटा बनिवू आ ण त्या निीट भाजूनि घेऊ." (उत्प त्त 11:3a युएलटी)
एखिाद्या आमंत्रणासह, वक्ता निम्रता कर्शिवा मैत्रीचा वापर करूनि एखिाद्याला हवे असल्यास काहीतरी करावे असे सुच वतो. हे सहसा वक्त्याला वाटते की श्रोत्याला
आनिंद होईल.
आमच्याबरोबर चल आम्ही तुझ्याशी चां ले वा ू; ( णनिा 10:29ब)
वनिंतीसह, वक्ता निम्रतेचा वापर करूनि असे म्हणते की त्याला कोणीतरी काहीतरी करावे असे वाटते. ही वनिंती आहे आ ण आज्ञा निाही हे स्पष्ट करण्यासाठी
यात ‘कृपया’ शब्दाचा समावेश असू शकतो. हे सहसा स्पीकरला फायदे शीर ठरते.
< आम्हाला आ

आमची रोजची भाकरी द्या. (मत्तय 6:11 युएलटी)

< मी तुम्हाला मला माफ समजण्यास सां तो. (लू क 14:18 युएलटी)
एखिाद्या इच्छे निे, एखिादी व्यक्ती त्याला काय व्हायचे आहे ते व्यक्त करते. इंग्रजीमध्ये ते सहसा "शक्य" कर्शिवा "दे ऊ" या शब्दानिे सुरू करतात.
उत्प त्त 28 मध्ये, इसहाकनिे याकोबला सां तले की दे वानिे त्याच्यासाठी काय करावे अशी त्याची इच्छा आहे.
सवर्जूशि क्तमान दे व तुम्हाला आशिीवार्जूद दे वो, तुम्हाला फलदायी बनिवो आ ण तुम्हाला ुणाकार करो. (उत्प त्त 28:3a युएलटी)
उत्प त्त 9 मध्ये, निोहानिे कनिानिचे काय व्हायचे आहे ते सां तले .
शिा पत कनिानि. तो आपल्या भावांच्या सेवकांचा सेवक होवो. (उत्प त्त 9:25b युएलटी)
उत्प त्त 21 मध्ये, हा ारनिे तचा मुल ा मरतानिा पाहू निये अशी तची तीव्र इच्छा व्यक्त केली आ ण म ती त्याला मरतानिा पाहू निये म्हणूनि ती दूर ेली.
मुलाच्या मृत्यूकडे मला पाहू दे त नाही. (उत्प त्त 21:16bब युएलटी)
अ निवायर्ग वाक्यांमध्ये इतर कायर्ते दे खिील असू शकतात. (पाहा आवश्यकता — इतर उपयो .)

उद्गार
उद्गार तीव्र भावनिा व्यक्त करतात. युएलटी आ ण युएसटी, मध्ये, त्यांच्या शेवटी उद्गारवाचक चन्ह (!) असते.
परमेश्वरा, आम्हाला वाचव. आम्ही मरणार आहोत! (मत्तय 8:25ब युएलटी)
(पाहा उद्गारवाचनिे) उद्गारवाचनिे दशर्ग वल्या जाणाऱ्या इतर मा ार्थांसाठी आ ण त्यांचे भाषांतर करण्याचे मा र्ग पाहा.

भाषांतर रणिनीती
(1) वाक्यात व शष्ट कायर्ग आहे हे दाखिवण्यासाठी तुमच्या भाषेच्या पद्धती वापरा.
(2) जेव्हा बायबलमधील वाक्यात वाक्याचा प्रकार असतो जो वाक्याच्या कायार्गसाठी तुमची भाषा वापरणार निाही, तेव्हा भाषांतर धोरणांसाठी खिालील पृष्ठिे
पाहा.
• वधानिे - इतर उपयो
• अलं का रक प्रश्न
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• अज्ञा र्गक - इतर उपयो
• उद्गार
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वधिाने - इतर उपयोग

व्याख्या

हे पृष्ठि प्रश्नाचे उत्तर दे ते: निवेदनिांसाठी इतर कोणते उपयो आहेत?

सामान्यत: मा हती दे ण्यासाठी वधानिांचा वापर केला जातो. कधीकधी ते इतर कायार्थांसाठी
बायबलमध्ये वापरले जातात.

हा वषय समजण्यासाठी, वाचणे चां ले होईल:
वाक्य प्रकार

कारणि हा भाषांतर मुद्दा आहे
जे वधानि बायबल मध्ये वापरले आहे त्या वधानिाचे काही भाषा काही कायार्थांसाठी उपयो करणार निाहीत.

बायबलमधिील उदाहरणिे
वधानिे सहसा मा हती दे ण्यासाठी वापरली जातात. योहानि 1:6-8 मधील सवर्ग वधानिे खिाली दले ली आहेत, आ ण त्यांचे कायर्ग मा हती दे णे आहे.
तो प्रकाशा वषयी साक्ष दे ण्यासाठी एक साक्षीदार म्हणूनि आला, यासाठी की सवर्ग जणांनिी त्याच्याद्विारे वश्वास ठे वावा. योहानि प्रकाश
निव्हता, तर प्रकाशा वषयी साक्ष दे ण्याकरता आला. (योहानि १:६-८ यूएलटी)
एखिाद्याला काय करावे हे सां ण्यासाठी वधानिाचा उपयो आज्ञा म्हणूनि दे खिील केला जाऊ शकतो. खिालील उदाहरणांमध्ये, मुख्य याजकानिी लोकांनिा काय
करावे हे सां ण्यासाठी “होईल” या क्रियापदासह वधानिाचा वापर केला.
त्यानिे त्यांनिा आज्ञा दली, म्हणाला "तुम्हाला करायचे ते हे आहे. तुमच्यापैकी एक तृतीयांश शब्बा दवशी येता त्यांनिी राजमं दरावर
पहारा ठे वावा; आ ण एक तृतीयांश लोकांनिी सुर वेशीत राहावे", आ ण एक तृतीयांश लोकांनिी पहारेकरांच्या मा े वेशीत राहावे (२
राजे ११:५ युएलटी)
सचना दे ण्यासाठी दे खिील वधानिाचा वापर केला जाऊ शकतो. खिाली वक्ता योसेफा भ वष्यात काहीतरी करील असे योसेफास सां त निव्हता; तो जोसेफास
सां त होता की त्याला काय करावे ला ेल.
तला पुत्र होईल, आ ण त्याचे नाव त येशि असे ठे व, कारण तोच त्याच्या प्रजेला त्यांच्या पापांपासूनि तारील. (मत्तय १:२१ युएलटी)
वधनिाचा उपयो वनंती करण्यासाठी दे खिील केला जाऊ शकतो. कुष्ठिरो ी मनिुष्य येशू काय करु शकत होता हे केवळ सां त निव्हता. तो त्याला बरे करण्यास
दे खिील सां त होता.
आ ण पाहा, एक कुष्ठिरो ी त्याच्याकडे आला व त्याच्या पाया पडू नि म्हणाला, "प्रभुजी, तुमची इच्छा असली तर, तुम्ही मला शिुद्ध
करु शिकता." (मत्तय ८:२ युएलटी)
एक वधानि काहीतरी सादर करण्यासाठी दे खिील वापरले जाऊ शकते. त्याच्यामुळे भु म शा पत आहे असे आदामाला सां ण्यानिे, दे वानिे खिरोखिर तीला शाप
दला.
... कारण तुझ्यामुळे भु म शिा पत आहे; (उत्पत्ती ३:१७ युएलटी)
त्याच्या पापांची क्षमा झाली असे त्या मनिुष्याला सां ण्यानिे, मनिुष्यांच्या पापाची येशि क्षमा केली.
जेव्हा येशूनिे त्यांचा वश्वास पाहीला, तो कुष्ठिरो ी मनिुष्याला म्हणाला, "मुला, तुझ्या पापांची क्षमा झाली आहे." (माकर्ग २: ५
युएलटी)

भाषांतर रणिनीती
(१) एखिाद्या वधानिाचे कायर्ग तुमच्या भाषेत योग्यप्रकारे समजले निसल्यास, वाक्याचा नमुना वापरा जो त्या कायार्गला व्यक्त करील.
(२) एखिाद्या वधानिाचे कायर्ग तुमच्या भाषेत योग्यप्रकारे समजले निसल्यास, वाक्याचा नमुना

ोडा जो त्या कायार्गला व्यक्त करील.

(३) जर एखिाद्या वधानिाचे कायर्ग तुमच्या भाषेत योग्यप्रकारे समजले निसल्यास, एक क्रियापदाचे रुप वापरा जो त्या कायार्गला व्यक्त करील.
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भाषांतराच्या रणिणिीतींंच्या उदाहराणिाचे लागकरणि
(१) एखिाद्या वधानिाचे कायर्ग तुमच्या भाषेत योग्यप्रकारे समजले निसल्यास, वाक्याचा निमुनिा वापरा जो त्या कायार्गला व्यक्त करील.
ती एक पुत्राला जन्म दे ईल,आ ण त त्याचे नाव येशिु ठे व, कारण तोच त्याच्या प्रजेला त्यांच्या पापांपासूनि तारील. (मत्तय १:२१
युएलटी)
"तू त्याचे निाव येशूला निाव ठे व" हा वाक्यांश एक सूचनिा आहे. सामान्य निदर्ते शाच्या वाक्याचा निमुनिा वापरुनि त्याचे भाषांतर केले जाऊ शकते.
ती एक पुत्राला जन्म दे ईल. त्याला येशि हे नाव दे , कारण तो त्याच्या लोकांनिा त्यांच्या पापांपासूनि
तारेल.
(२) एखिाद्या वधानिाचे कायर्ग तुमच्या भाषेत योग्यप्रकारे समजले निसल्यास, वाक्याचा निमुनिा जोडा जो त्या कायार्गला व्यक्त करील.
प्रभूजी, कृपा करून मला बरे करा, कारण मला मा हत आहे की तुम्ही इच्छु क असल्यास तुम्ही मला बरे करण्यास सक्षम आहात.
(मत्तय ८: २ यूएलटी)
"मला मा हत आहे तुम्ही करू शकता" चे कायर्ग म्हणजे वनिंती करणे. वधानिाव्य त रक्त, एक वनिंती जोडली जाऊ शकते.
प्रभुजी, मला ठाऊक आहे तुम्ही मला बरे करू शिकता,. तुमची इच्छा असल्यास, कृपया तसे करा.
प्रभुजी, जर तुमची इच्छा असल्यास कृपा करूनि मला बरे करा. मला ठाऊक आहे तुम्ही तसे करू
शिकता.
(३) जर एखिाद्या वधानिाचे कायर्ग तुमच्या भाषेत योग्यप्रकारे समजले निसल्यास, एक क्रियापदाचे रुप वापरा जो त्या कायार्गला व्यक्त करील.
ती एक पुत्राला जन्म दे ईळ, आ ण त त्याचे नाव येशि ठे व, कारण तो त्याच्या प्रजेला त्यांच्या पापांपासूनि तारील. (मत्तय १:२१
युएलटी)
ती एक पुत्राला जन्म दे ईल, आ ण त त्याचे नाव येशि ठे वायला हवे, कारण तो त्याच्या प्रजेला त्यांच्या
पापांपासूनि तारील.
मुला, तुमच्या पापांची क्षमा झाली आहे. (माकर्ग २:५ युएलटी)
मुला, तुझ्या पापांची क्षमा केली आहे.
मुला, दे वानिे तुझ्या पापांची क्षमा केली आहे.
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अज्ञाथर्वी - इतर उपयोग
वणिर्जून
अज्ञा र्वी वाक्ये मुख्यतः एखिाद्यानिे काहीतरी करण्याची इच्छा कर्शिवा आवश्यकता व्यक्त
करण्यासाठी वापरली जातात. बायबलमध्ये, कधीकधी आज्ञा र्वी वाक्यांचे इतर उपयो
दे खिील आहेत.

हे पृष्ठि प्रश्नाचे उत्तर दे ते: बायबलमध्ये अज्ञा र्वी वाक्यासाठी दुसरे कोणते
उपयो आहेत?
हा वषय समजण्यासाठी, वाचणे चां ले होईल:
वाक्य प्रकार

कारणि ही भाषांतरातील समस्या आहे
बायबलमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या काही कायार्गसाठी काही भाषा आज्ञा र्वी वाक्याचा उपयो करत निाहीत.

बायबलमधिील उदाहरणिे
वक्ते बऱ्याचदा आपल्या वाचकांनिा काहीतरी करण्यास सां ण्यासाठी कर्शिवा वचारण्यासाठी निेहमीच आज्ञा र्वी वाक्याचा वापर करतात. उत्प त्त २६ मध्ये, दे व
इसहाकाशी बोलला आ ण त्याला मसर दे शात जाऊ निये तर दे व त्याला जे े राहण्यास सां ल
े ते े राहावे असे सां तले .
तेव्हा दे वानिे त्याला दशर्गनि दले व तो म्हणाला, "खाली मसरात

ाऊ नकोस; मी सां ेनि त्या दे शात राहा. (उत्पत्ती २६: २ युएलटी)

कधीकधी बायबलमधील आज्ञा र्वी वाक्यांचे आणखिी उपयो असतात

गोष्टी घडवन आणिणिारे आज्ञाथर्वी
घडू नि यावी अशी आज्ञा दे ऊनि दे व ोष्टी घडवूनि आणू शकतो. येशूनिे त्या माणसानिे बरे व्हावी अशी आज्ञा येशुनिे त्या मानिसाला बरे केले . आज्ञेचे पालनि
करण्यासाठी त्या माणसाला काहीही करता आले निाही, परंतु येशूनिे त्याला आज्ञा दे ऊनि बरे केले . (या संदभार्गत, "शुद्ध व्हा" ही आज्ञा म्हणजे "बरे व्हा" म्हणजे
आसपासच्या इतरांनिा हे समजेल की त्या माणसाला पुन्हा स्पशर्ग करणे सुर क्षत आहे.)
"माझी इच्छा आहे. शिुद्ध हो ल ेच त्याचे कुष्ठि जाऊनि तो शुद्ध झाला. (मत्तय ८:३ युएलटी)
उत्प त्त १ मध्ये, दे वानिे प्रकाश असावा अशी आज्ञा केली, आ ण त्यास आज्ञा दे ऊनि त्यानिे ते अ स्तत्वात आणले . बायबलच्या इब्रीसारख्या काही भाषांमध्ये आज्ञा
आहेत ज्या तृतीय पुरुषात आहेत. इंग्रजीमध्ये तसे निाही, आ ण म्हणूनिच तृतीय पुरुष आज्ञेला यूएलटी प्रमाणे सामान्य, द्वितीय-पुरुष आज्ञेमध्ये बदलले पा हजे:
दे व बोलला, "प्रकाश होवो," आ ण प्रकाश झाला. (उत्पत्ती १:३ युएलटी)
तृतीय-पुरुष आज्ञा असले ल्या भाषा मूळ इब्रीचे अनिुसरण करू शकतात, जे इंग्रजीमध्ये "प्रकाश असणे आवश्यक आहे" असे काहीतरी म्हणूनि भाषांतरीत
करतात.

आज्ञाथर्वी

े आशिीवार्जूद म्हणिन कायर्जू करतात

बायबलमध्ये, दे व आज्ञा र्वीचा उपयो करूनि लोकांनिा आशीवार्गद दे तो. ते यास दशर्ग वते की त्यांच्यासाठी त्याची काय इच्छा आहे.
दे वानिे त्यांनिा आशीवार्गद दला व त्यांनिा म्हणाला, "फलद्रूप व्हा, आ ण बहुगु णित व्हा. पृथ्वी भरुन टाका, आ ण ती सत्तेखाली
आणिा. समुद्रिातील मासे, आकाशातील पक्षी, आ ण पृथ्वीवर संचार करणारे सवर्ग प्राणी यावर सत्ता चालवा."

आज्ञाथर्वी

े स्थती म्हणिन कायर्जू करतात.

एक आज्ञा र्वी वाक्य स्थती सां ण्यासाठी दे खिील वापरले जाऊ शकते जीच्या अंत र्गत काहीतरी होईल. निी तसूत्रे प्रामुख्यानिे जीवनि आ ण बर्याच वेळा
घडणार्या ोष्टींबद्दल सां तात. खिाली दले ले निी तसूत्रे ४: ६ या वचनिाचा उद्दे श मुख्यतः आज्ञा दे णे निाही,परंतु र लोक शहाणपणाची आवड धरतात तर घडावे
म्हणूनि काय अपेक्षा करू शकतात हे शक वण्यासाठी आहे.
ज्ञानिास सोड नकोस आ ण ते तुझे संक्षण करील;
त्याच्यावर प्रती कर म्हणजे ती तुझा सांभाळ करील. (निी तसूत्रे ४:६ युएलटी)
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खिाली दले ल्या निी तसूत्रे २२:६ या वचनिाचा उद्दे श जर लोकांनिी आपल्या ले करांनिा त्यांनिी ेले पाहीजे असे मा र्ग शक वतात तर घडू नि यावे म्हणूनि लोक काय
अपेक्षा करू शकतात हे शक वण्याचा आहे.
त्यानिे जावे तो मा र्ग मुलास शिकव
आ ण जेव्हा तो वृद्ध होईल तेव्हा तो त्या सुचनिांपासूनि परावृत्त होणार निाही (निी तसूत्रे २२:६ युएलटी)

भाषांतर पध्दती
(१) बायबलमधील एखिाद्या कायार्गसाठी लोक आज्ञा र्वी वाक्याचा वापर करत निसेल तर त्याऐवजी वधानि वापरूनि पाहा.
(२) एखिादे वाक्य एखिादी ोष्ट घडवूनि आणण्यासाठी वापरले जाते हे लोकांनिा समजत निसेल जे घडले आहे ते जे म्हटले आहे त्याचा प रणाम आहे असे
दशर्ग वण्यासाठी जोडणारे शब्द वापरा जसे "म्हणूनि".
(३) लोक अट म्हणूनि आज्ञेचा वापर करत निसेल तर त्याचे “जर” आ ण “त्यानिंतर” या शब्दासह वधानि म्हणूनि भाषांतर करा.

भाषांतर पद्धतींच्या उदाहरणिाचे लागकरणि
(१) बायबलमधील एखिाद्या कायार्गसाठी लोक आज्ञा र्वी वाक्याचा वापर करत निसेल तर त्याऐवजी वधानि वापरूनि पाहा.
शिुध्द हो. (मत्तय ८:३ब युएलटी)
“तु आता शुध्द झालास.”
“मी आता तुला शुध्द करतो.”
दे व बोलला, “ प्रकाश होवो,” आ ण प्रकाश झाला. (उत्पत्ती १:३ युएलटी)
दे व बोलला, “आता प्रकाशि होवो” आ ण प्रकाश झाला.
दे वानिे त्यांनिा आशीवार्गद दला व त्यांनिा म्हणाला, "फलद्रूप व्हा, आ ण बहुगु णित व्हा. पृथ्वी भरुन टाका, आ ण ती सत्तेखाली
आणिा. समुद्रिातील मासे, आकाशातील पक्षी, आ ण पृथ्वीवर संचार करणारे सवर्ग प्राणी यावर सत्ता चालवा.(उत्पत्ती १:२८ युएलटी)
दे वानिे त्यांनिा आशीवार्गद दला व त्यांनिा म्हणाला, “माझी इच्छिा तुमच्यासाठी आहे की तुम्ही फलद्रुप,
आ ण बहुगु णित. पृथ्वी भरुन टाकवी आ ण ती सत्तेखाली आणिावी. मला वाटते तुम्ही समुद्रिातील
मासे, आकाशातील पक्षी, आ ण पृथ्वीवर संचार करणारे सवर्ग प्राणी यावर सत्ता चालवावी.
(२) एखिादे वाक्य एखिादी ोष्ट घडवूनि आणण्यासाठी वापरले जाते हे लोकांनिा समजत निसेल जे घडले आहे ते जे म्हटले आहे त्याचा प रणाम आहे असे
दशर्ग वण्यासाठी जोडणारे शब्द वापरा जसे "म्हणूनि".
दे व बोलला, “ प्रकाश होवो,”आ ण प्रकाश झाला. (उत्पत्ती १:३ युएलटी)
दे व बोलला, ‘प्रकाश होवो,’ म्हणिन प्रकाश झाला.
दे व बोलला, “प्रकाश असायलाच हवा;” प रणिाम म्हणिन,प्रकाश झाला.
(३) लोक अट म्हणूनि आज्ञेचा वापर करत निसेल तर त्याचे “जर” आ ण “त्यानिंतर” या शब्दासह वधानि म्हणूनि भाषांतर करा
त्यानिे जावे तो मा र्ग मुलास शकव, आ ण जेव्हा तो वृद्ध होईल तेव्हा तो त्या सुचनिांपासूनि परावृत्त होणार निाही. (निी तसूत्रे २२:६
युएलटी).
असे भाषांतर करा:
“ र तू मुलास त्यानिे ज्या मा ार्गनिे ेले पाहीजे तो शकवतोस,
तर जेव्हा तो वृध्द होईल तेव्हा तो त्या सुचनिांपासूनि परावृत्त होणार निाही.”
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उद्गार
वणिर्जून

हे पृष्ठि प्रश्नाचे उत्तर दे ते: उद्गाराचे भाषांतर करण्याचे मा र्ग कोणते आहेत?

उद्गार हे शब्द कर्शिवा वाक्ये आहेत जे तीव्र भावनिा जसे आश्चियर्ग, आनिंद, भय कर्शिवा क्रिोध यास
हा वषय समजण्यासाठी, वाचणे चां
दशर्ग वतात. युएलटी व युएसटीमध्ये, सहसा त्यांच्या शेवटी उद्गारवाचक चन्ह (!) असतात.
वाक्य प्रकार
चन्ह दशर्गवते की हा उद्गार आहे. लोकांनिी काय म्हटले त्याबद्दलची प र स्थती आ ण त्याचा
अ र्ग ते कोणत्या भावनिा व्यक्त करतात हे आम्हाला समजण्यास मदत करतो. मत्तय ८
मधील खिाली दले ल्या उदाहरणामध्ये, वक्ते अ तशय भयभीत झाले आहेत. मत्तय ९ मधील
उदाहरणामध्ये, वक्ते आश्चियर्गच कत झाले आहेत, कारण त्यांनिा अ ोदर कधीही पाहीले निव्हते असे काहीतरी घडले .

ले होईल:

प्रभुजी, आम्हांला वाचवा, आम्ही बुडत आहोत.” (मत्तय ८:२५ युएलटी)
जेव्हा येशूनिे त्यामधूनि भूत काढू नि टाकले तेव्हा पूवर्वी मुका असले ला तो पुरुष बोलू ला ला. लोकांनिा याचे आश्चियर्ग वाटले व ते म्हणाले ,
“इस्राएलमध्ये याआधी असे कधीही पाहण्यात आले निाही.” (मत्तय ९:३३ युएलटी)

कारणि ही भाषांतरातील समस्या आहे
वाक्यातूनि तीव्र भावनिा संप्रे षत होते हे दशर्ग वण्यासाठी भाषांमध्ये वे वे ळे मा र्ग आहेत.

बायबलमधिील उदाहरणिे
काही उद्गारामध्ये असे शब्द आहेत जे भावनिेला दशर्ग वते. खिालील वाक्यांमध्ये "अहाहा" आ ण "हाय" आहेत. "अहाहा" हा शब्द ये े वक्त्याचे आश्चियर्ग दाखिवते.
अहाहा, दे वाच्या बुध्दी व ज्ञानि यांची संपत्ती कती अ म्य आहे ! (रोम. ११:३३ युएलटी)
खिाली दले ला शब्द "हाय" हा

दोनि अ तशय भयभीत होता यास दशर्ग वतो.

जेव्हा दोनिानिे पाहीले की हा परमेश्वराचा दूत होता तेव्हा
दूत मी प्रत्यक्ष प हला आहे!" (शास्ते ६:२२ युएलटी).

दोनिानिे वलाप केला, "हाय, हे प्रभू परमेश्वरा! खिरोखिरच परमेश्वराचा

काही उद्गार जरी ते प्रश्न निसतात तरी "कसे" कर्शिवा "का," या प्रश्नांच्या शब्दानिे सुरू होतात . खिाली वाक्यातूनि असे दसूनि येते की
दे वाचे निणर्गय कती हण आहेत या वषयी वक्ता आश्चियर्गच कत झाला आहे.
त्याचे निणर्गय कती हण आहेत, व त्याचे मा र्ग अ म्य आहेत (रोम ११:३३ब युएलटी)
बायबलमधील काही उद्गारांमध्ये मुख्य क्रियापद निसतात. खिाली उद्गार असे दशर्ग वते की वक्ता ज्याच्याशी बोलत आहे त्याचा तरस्कार करतो.
अरे मूखिर्ग व्यक्ती! (मत्तय ५:२२ युएलटी)

भाषांतर पध्दती
(१) जर आपल्या भाषेत एखिाद्या उद्गारामध्ये एका क्रियापदाची आवश्यकता असल्यास, एक क्रियापद जोडा. बऱ्याचदा चां ले क्रियापद "आहे" कर्शिवा "आहेत"
हे आहेत.
(२) तीव्र भावनिा दशर्ग वणारे आपल्या भाषेतील उद्गारवाचक शब्दाचा उपयो करा.
(३) भावनिा दशर्ग वणाऱ्या वाक्यासह उद्गारवाचक शब्दाचे भाषांतर करा.
(४) अशा शब्दांचा वापर करा जे वाक्याच्या भा ावर जोर दे तील ज्याद्विारे तीव्र भावनिा उत्पन्न होतील.
(५) जर लक्षीत भाषेत तीव्र भावनिा स्पष्ट निसल्यास, तर त्या व्यक्तीला कसे वाटले हे सां ा.
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भाषांतर पद्धतींच्या उदाहरणिाचे लागकरणि
(१) जर आपल्या भाषेत एखिाद्या उद्गारामध्ये एका क्रियापदाची आवश्यकता असल्यास, एक क्रियापद जोडा. बऱ्याचदा चां ले क्रियापद "आहे" कर्शिवा "आहेत"
हे आहेत.
अरे तू मुखिर्ग मनिुष्या ! (मत्तय ५:२२ब युएलटी)
“तू एक मुखिर्ग व्यक्ती आहेस!”
अहाहा, दे वाच्या बुध्दीची व ज्ञानिाची संपत्ती कती अ म्य आहे ! (रोम ११:३३ब युएलटी)
“अहाहा, दे वाच्या बुध्दीची व ज्ञानिाची संपत्ती खिुप अ म्य आहे!”
(२) तीव्र भावनिा दशर्ग वणारे आपल्या भाषेतील उद्गारवाचक शब्दाचा उपयो करा. खिाली प्र म सुच वले ल्या भाषांतरात, “वाह” हा शब्द दशर्ग वतो की ते च कत
झाले होते. दुसर्या सुच वले ल्या भाषांतरात “अरे निाही” ही अ भव्यक्ती दाखिवते की काहीतरी भयंकर कर्शिवा भयानिक घडले आहे.
ते फारच आश्चियर्गच कत झाले व म्हणाले , “त्यानिे सवर्गकाही चां ले केले आहे. तो ब हऱ्यांनिा ऐकण्यास आ ण मुक्यांनिा बोलावयासही
लावतो.” (माकर्ग ७:३७ युएलटी)
ते फारच आश्चियर्गच कत झाले व म्हणाले , 'वाह! त्यानिे सवर्गकाही चां ले केले आहे. तो ब हऱ्यांनिा
ऐकण्यास आ ण मुक्यांनिा बोलावयासही लावतो.”
हाय हाय, हे प्रभू परमेश्वरा! खिरोखिरच परमेश्वराच्या दूतास मी प्रत्यक्ष प हले आहे!" (शास्ते ६:२२ब युएलटी).
“अरे नाही, प्रभु परमेश्वरा! परमेश्वराच्या दूतास मी प्रत्यक्ष प हले आहे!”
(३) भावनिा दशर्ग वणाऱ्या वाक्यासह उद्गारवाचक शब्दाचे भाषांतर करा.
"हाय हाय, हे माझ्या प्रभु परमेश्वरा! कारण परमेश्वराच्या दूतास मी प्रत्यक्ष प हले आहे!" (शास्ते ६:२२ युएलटी).
"हे प्रभू परमेश्वरा, माझ्या सोबत काय होईल? कारण परमेश्वराच्या दूतास मी प्रत्यक्ष प हले आहे!"
हे प्रभू परमेश्वर! "सहाय्य कर, कारण परमेश्वराच्या दूतास मी प्रत्यक्ष प हले आहे!"
(४) अशा शब्दांचा वापर करा जे वाक्याच्या भा ावर जोर दे तील ज्याद्विारे तीव्र भावनिा उत्पन्न होतील.
त्याचे निणर्गय कती हनि आहेत, व त्याचे मा र्ग अ म्य आहेत (रोम ११:३३ब युएलटी)
"त्याचे निणर्गय खप हनि आहेत व त्याचे मा र्ग अत्यंत अ म्य आहेत
(५) जर लक्षीत भाषेत तीव्र भावनिा स्पष्ट निसल्यास, तर त्या व्यक्तीला कसे वाटले हे सां ा.
जेव्हा दोनिानिे पाहीले की हा परमेश्वराचा दूत होता, तेव्हा दोनिानिे वलाप केला, "हाय हाय, हे माझ्या प्रभू परमेश्वरा! कारण
परमेश्वराच्या दूतास मी प्रत्यक्ष प हले आहे!" (शास्ते ६:२२ युएलटी).
हा परमेश्वराचा दूत होता हे दोनिच्या लक्षात आले . तेव्हा तो भयभीत झाला व म्हणाला, "हाय हाय,
हे प्रभू परमेश्वरा! परमेश्वराच्या दूतास मी प्रत्यक्ष प हले आहे!" (शास्ते)
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ोडणिारे शिब्द व वाक्यांशि

वणिर्जून

हे पृष्ठि प्रश्नाचे उत्तर दे ते: जोडणारे शब्द मजकूराच्या काही भा ांमध्ये
वे वे ळ्या पध्दातीनिे सामील होण्यासाठी कसे कायर्ग करतात?

मानिव म्हणूनि, आपण आपले वचार वाक्प्रचार व वाक्यांमध्ये ल हतो.आम्हाला सहसा
वे वे ळ्या पध्दतीनिे एकमेकांशी जोडले ल्या वचारांची मा लका संप्रे षत करायची असते. ोडणिारे शिब्द व वाक्प्रचार हे वचार एकमेकांशी कसे जोडले ले
आहे यास दशर्ग वतात. उदाहरणा र्ग, ठळक अक्षरातील जोडणाऱ्या शब्दांचा उपयो करूनि खिालील वचार कसे संबं धत आहेत हे आम्ही दशर्गवू शकतो:
• पाऊस पडत होता, म्हणिन मी माझी छत्री उघडली.
• पाऊस पडत होता, पणि माझ्याकडे छत्री निव्हती. म्हणिन मी खिुप भजलो.
जोडणारे शब्द कर्शिवा वाक्प्रचार वाक्यामध्ये वाक्प्रचार कर्शिवा उपवाक्यास जोडू शकतात.ते वाक्य एकमेकांनिा जोडू शकतात. कशाप्रकारे अ ोदरचा खिंड निंतरच्या
खिंडास म्हणजे जोडणाऱ्या शब्दास संबंधीत आहे हे दशर्ग वण्यासाठी ते संपुणर्ग खिंड एकमेकांस दे खिील जोडू शकतात. बर्याचदा, संपूणर्ग खिंडास एकमेकांनिा
जोडणारे जोड शब्द एकतर उभान्वयी अव्यय कर्शिवा क्रिया वशेषण असतात.
पाऊस पडत होता, पण माझ्याकडे छत्री निव्हती, म्हणूनि मी खिुप भजलो.
आता मी माझे कपडे बदलले पाहीजे. म मी मर चहाचा एक प्याला पईनि आ ण शेकोटीनिे स्वत:स उब दे ईल.
वरील उदाहणामध्ये, आता हा शब्द त्यांच्यामधील संबंध द शर्शिवत मजकुरातील दोनि छोट्या खिंडास जोडतो. . यापूवर्वी घडले ल्या एखिाद्या ोष्टीमुळे (म्हणजे तो
पावसात भजला होता) वक्त्यानिी आपले कपडे बदलावे, रम चहा प्यावा आ ण स्वतःला रम करावे.
कधीकधी लोक जोडणारे शब्द वापरू शकणार निाहीत कारण वाचकांनिा वचारांमधील संबंध समजूनि घेण्यासाठी संदभार्गनिे मदत करावी अशी ते अपेक्षा करतात.
जतका इतर भाषांमध्ये केला जातो तेवढा काही भाषांमध्ये जोडणाऱ्या शब्दांचा उपयो केला जात निाही. ते कदा चत म्हणतील:
• पाऊस पडत होता. माझ्याकडे छत्री निव्हती. मी खिुप भजलो.
तुम्हाला (भाषांतरकार) ल क्ष्यत भाषेमध्ये सवार्गत निैस र्शिक आ ण स्पष्ट असले ली पद्धत वापरण्याची आवश्यकता असेल. परंतु सवर्गसाधारणपणे,जेव्हा शक्य
असेल तेव्हा जोडणाऱ्या शब्दांचा वापर करण्यानिे बायबलमधील कल्पनिा जास्त स्पष्टपणे समजण्यास मदत होते.

कारणि ही भाषांतरातील समस्या आहे
• आपल्याला प रच्छे द, वाक्ये आ ण बायबलमधील वाक्यांच्या भा ांमधील संबंध आ ण जोडणारे शब्द आ ण वाक्यांश जोडत असले ल्या वचारांमधील
संबंध समजण्यास कशी मदत करू शकतात हे समजूनि घेणे आवश्यक आहे.
• वचारांचा कसा संबंध आहे हे दशर्ग वण्याचे प्रत्येक भाषेचे स्वतःचे मा र्ग आहेत..
• आपल्या भाषेत निैस र्शिक आहे अशा प्रकारे वचारांमधील संबंध वाचकांनिा कसे समजूनि घेता येईल हे आपल्याला मा हत असणे आवश्यक आहे.

भाषांतर सध्दांत
• मूळ वाचकांनिा समजले असेल अशा वचारांमधील समानि निाते वाचकांनिा समजू शकेल अशा प्रकारे आपल्याला भाषांतर करण्याची आवश्यकता आहे.
• जोडणारा शब्द वापरला ेला की निाही हे ततके महत्वाचे निाही जतके वाचक कल्पनिांमधील संबंध समजण्यास सक्षम आहेत..

व वधि प्रकारचे संबंधि
कल्पनिा कर्शिवा घटनिा यांच्यामधील संबंधाचे प्रकार खिाली सूचीबद्ध आहेत. हे व वध प्रकारचे संबंध व वध प्रकारचे जोडणारे शब्द वापरुनि दशर्ग वले जाऊ
शकतात. जेव्हा आपण काहीतरी ल हतो कर्शिवा अनिुवा दत करतो, तेव्हा योग्य जोडणारा शब्द वापरणे महत्वाचे आहे जेणेकरुनि हे संबंध वाचकांनिा स्पष्ट होतील.
आपल्याला अ त रक्त मा हती हवी असल्यास, प्रत्येक प्रकारच्या जोडणीची व्याख्या आ ण उदाहरणे असले ल्या पृष्ठिाकडे निदर्ते शत करण्यासाठी फक्त रं ीत,
हायपर लर्शिक्ड शब्दावर क्लक करा.
• अनिुक्रि मक उपवाक्य – दोनि घटनिांमधील काळाचा संबंध ज्यामध्ये एक घडते आ ण निंतर दुसरी घडते.
• एकाच वेळी येणारे – एकाच वेळी घडणाऱ्या दोनि कर्शिवा अ धक घटनिांमधील वेळ संबंध.
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• पाश्वर्गभुमीतील उपवाक्य – एक वेळेचा संबंध ज्यात प हले उपवाक्य दुसर्या घटनिेची सुरूवात होते त्या वेळी घडणार्या एका दीघर्ग घटनिेचे वणर्गनि करते,
ज्याचे वणर्गनि दुसर्या उपवाक्यात केले आहे.
• अपवादात्मक संबंध – एक उपवाक्य लोक कर्शिवा वस्तूंच्या टाचे वणर्गनि करते, आ ण दुसरे उपवाक्य एक कर्शिवा अ धक वस्तू कर्शिवा टातील लोक
व ळू नि टाकते.
• क ल्पत स्थती – प हली घटनिा घडते तेव्हाच दुसरी घटनिा घडेल. कधीकधी जे घडते ते इतर लोकांच्या कृतींवर अवलं बूनि असते.
• वास्त वक स्थती – अशी जोड जी काल्प निक वाटते परंतु ती आधीच नि श्चित कर्शिवा सत्य असते, जेणेकरूनि स्थती घडू नि येईल याची हमी दली जाते.
• उलट- ते - वास्त वक स्थती – एक जोड जी काल्प निक वाटते परंतु ते आधीच नि श्चित आहे की ते सत्य निाही. हे दे खिील पाहा: क ल्पत वधानिे.
• लक्षीत संबंध – ता कर्शिक संबंध ज्यात दुसरी घटनिा प हल्या घटनिेचा हेतू कर्शिवा ध्येय असते.
• कारण आ ण प रणाम संबंध – ता कर्शिक संबंध ज्यात एक घटनिा दुसर्या घटनिेचे कारण असते, म्हणजे प रणाम.
• परस्पर वरोधी संबंध – एक ोष्ट भन्न कर्शिवा दुसर्याच्या वरोधात वणर्गनि केली जात आहे.

बायबलमधिील उदारणिे
मांस व रक्तांचा मी सल्ला घेत निाही. माझ्यानिंतर झाले ल्या प्रे षतांकडे यरुशले मेस वर जात निाही. त्याऐव ी, मी अरे बयात ेलो व
द म ष्कता परत आलो. मग तीनि वषार्गनिंतर. मी यरुशले मेस कयफाला भेटावयास ेलो, व त्याच्यासह पंधरा दवस राहीलो . ( लती
१:१६ब-१८ युएलटी)
“त्याऐवजी” या शब्दानिे अशा एका ोष्टीची ओळखि करुनि दली जी आधी सां तले ल्या शब्दाशी तुलनिा करते. ये े पौलानिे काय केले निाही व त्यानिे काय केले
यामधील फरक आहे. “म ” हा शब्द घटनिांच्या अनिुक्रिमाचा प रचय करुनि दे तो. ते कशाचातरी प रचय दे ते जे पौलानिे द मष्कात परत आल्यावर केले .
तथा प, जो कोणी या लहानि आज्ञांमधील एक मोडतो आ णि इतरांनिा तसे करण्यास शक वतो त्यास स्व ार्गच्या राज्यात अ तशय
लहानि म्हणतील. परंत जो कोणी त्या पाळतो व त्या शक वतो, त्यास स्व ार्गच्या राज्यात मोठा म्हणतील. (मत्तय ५:१९ युएलटी)
“त ा प” हा शब्द या भा ाला या अ ोदरच्या भा ाशी जोडते, जो यापूवर्वी आले ल्या वभा ानिे या वभा ाचे कारण दले असल्याचे दशर्ग वत आहे. “त ा प”
एका वाक्यापेक्षा मोठ्या असले ल्या वभां ानिे जोडते. “आ ण” हा शब्द एकाच वाक्यात फक्त दोनि क्रियांचा संबंध जोडतो, म्हणजे आज्ञा मोडणे आ ण इतरांनिा
शकवणे. या वचनिात “पण” हा शब्द दे वाच्या राज्यामध्ये एका लोकांच्या समुहाला काय संबोधले जाईल याची दुसऱ्या समुहाला काय संबोधले जाईल यात
तुलनिा करतो.
आम्ही कोणासमोरही अडखिळण म्हणूनि काहीही ठे वत निाही, ेणिेकरून आमच्या सेवेची अप कतर्वी होऊ निये. त्याऐव ी, आम्ही
सवर्ग ोष्टींमध्ये दे वाचे सेवक म्हणूनि स्वत: ची प्रशंसा करतो. (२ क रर्शि ६:३-४ युएलटी)
ये े “जेणेकरुण” हा शब्द जे आधी आले त्यामा ील कारण म्हणूनि जोडला जातो; पौल अडखिळण ठे वत निाही याचे कारण आहे की त्याची सेवा बदनिाम व्हावी
अशी त्याला इच्छा निाही. “त्याऐवजी” हा शब्द पौल जे म्हटला होता क तो करणार निाही (अडखिळण ठे वणे) असे करतो त्याची तुलनिा करतो ( तो दे वाचा सेवक
आहे हे त्याच्या कृत्यांतूनि सध्द होते)

सामान्य भाषांतर पध्दती
व शिष्ट पध्दतीसाठी वरील प्रत्येक प्रकारचे

ोडणिारे शिब्द पाहा

वचारांमधील संबंध यूएलटीमध्ये दशर्ग वण्याची पध्दत निैस र्शिक असेल आ ण आपल्या भाषेला योग्य अ र्ग प्राप्त होत असेल तर त्याचा वापर करण्याचा वचार
करा. जर निाही, तर ये े काही इतर पयार्गय आहेत.
(१) जोडणाऱ्या शब्दांचा उपयो करा (जरी यूएलटी एकही वापरत निाही).
(२) एकच वापरणे व चत्र असेल आ ण त्याच्या शवाय लोकांनिा वचारांधील योग्य संबंध समजेल तर जोडणाऱ्या शब्दाचा वापर करा.
(३) व वध जोडणारे शब्द वापरा.

भाषातंरातील पध्दतीच्या उदाहरणिाचे लागुकरणि
(१) जोडणाऱ्या शब्दांचा उपयो करा (जरी यूएलटी एकही वापरत निाही).
येशु त्यांनिा म्हणाला, “चला माझ्या मा े या, व तुम्हाला माणसे धरणारे असे मी करीनि.” म ल ेच त्यांनिी जाळी सोडली व त्याच्या
मा े ेले. (माकर्ग १:१७-१८ युएलटी)
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ते येशुच्या मा े ेले कारण त्यानिे त्यांनिा सां तले होते. काही भाषांतरकारांनिा हे उपवाक्य “म्हणूनि” असे चन्हां कत करण्याची इच्छा आहे.
येशु त्यांनिा म्हणाला, “चला माझ्या मा े या, व तुम्हाला माणसे धरणारे असे मी करीनि." म्हणिन ल ेच
त्यांनिी जाळी सोडली व त्याच्या मा े ेले.
(२) एकच वापरणे व चत्र असेल आ ण त्याच्या शवाय लोकांनिा वचारांमधील योग्य संबंध समजेल तर जोडणाऱ्या शब्दाचा वापर करु निका.
त ा प, जो कोणी या लहानि आज्ञांमधील एक मोडतो आ णि इतरांनिा तसे करण्यास शक वतो त्यास स्व ार्गच्या राज्यात अ तशय
लहानि म्हणतील. परंत जो कोणी त्या पाळतो व त्या शक वतो, त्यास स्व ार्गच्या राज्यात मोठा म्हणतील. (मत्तय ५:१९ युएलटी)
काही भाषा ये े जोडणाऱ्या शब्दाचा वापर नि करणे पसंत करतात कारण त्यांच्या शवाय अ र्ग स्पष्ट आहे आ ण त्यांचा वापर करणे अनिैस र्शिक असेल. त्यांचे
कदा चत असे भाषांतर होऊ शकेल:
त ा प, जो कोणी या लहानि आज्ञांमधील एक मोडतो, इतरांनिा तसे करण्यास शक वतो त्यास स्व ार्गच्या
राज्यात अ तशय लहानि म्हणतील. जो कोणी त्या पाळतो व त्या शक वतो, त्यास स्व ार्गच्या राज्यात
मोठा म्हणतील.
मांस व रक्तांचा मी ल ेच सल्ला घेत निाही. माझ्यानिंतर झाले ल्या प्रे षतांकडे यरुशले मेस वर ेलो निाही. त्याऐव ी, मी अरे बयात
ेलो व द म ष्कता परत आलो. मग तीनि वषार्गनिंतर. मी यरुशले मेस कयफाला भेटावयास ेलो, व त्याच्यासह पंधरा दवस राहीलो .
( लती १:१६ब-१८ युएलटी) ( लती १:१६-१८ युएलटी)
काही भाषांनिा ये े “त्याऐवजी” कर्शिवा “म ” या शब्दांची आवश्यकता निसते. ते अशाप्रकारे भाषांतर करतात:
मांस व रक्तांचा मी ल ेच सल्ला घेत निाही, व माझ्यानिंतर झाले ल्या प्रे षतांकडे यरुशले मेस वर ेलो
निाही. मी अरे बयात ेलो व द म ष्कता परत आलो. तीनि वषार्गनिंतर मी यरुशले मेस कयफाला भेटावयास
ेलो, व त्याच्यासह पंधरा दवस राहीलो.
(३) व वध जोडणारे शब्द वापरा.
त ा प, जो कोणी या लहानि आज्ञांमधील एक मोडतो आ णि इतरांनिा तसे करण्यास शक वतो त्यास स्व ार्गच्या राज्यात अ तशय
लहानि म्हणतील. परंत जो कोणी त्या पाळतो व त्या शक वतो, त्यास स्व ार्गच्या राज्यात मोठा म्हणतील. (मत्तय ५:१९ युएलटी)
“त ा प” यासारख्या शब्दाऐवजी, एखिाद्या भाषेच्या पुढील भा ाचे कारण दले त्यापूवर्वी एक वभा असा होता हे सू चत करण्यासाठी एखिाद्या वाक्यांशाची
आवश्यकता असू शकते. तसेच, “परंतु” हा शब्द लोकांच्या दोनि टांमधील भन्नतेमुळे ये े वापरला जातो. परंतु काही भाषांमध्ये “परंतु” हा शब्द दशर्ग वतो की
त्यापूवर्वी काय घडले यामुळे त्यानिंतर जे घडते ते आश्चियर्गकारक आहे. म्हणूनि “आ ण” हा शब्द त्या भाषांसाठी स्पष्ट असेल. ते त्याचे भाषांतर कदा चत असे
करतील:
त्या कारणिाने, जो कोणी या लहानि आज्ञांमधील एक मोडतो आ ण इतरांनिा तसे करण्यास शक वतो
त्यास स्व ार्गच्या राज्यात अ तशय लहानि म्हणतील.आ णि जो कोणी त्या पाळतो व त्या शक वतो, त्यास
स्व ार्गच्या राज्यात मोठा म्हणतील.
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ोडणिारा- अनुक्रि मक वेळ संबंधि

काळाचा संबंधि

हे पृष्ठि प्रश्नाचे उत्तर दे ते: मी अनिुक्रि मक वेळेच्या संबंधासह खिंडाचे भाषांतर
कसे करावे?

काही जोडणारे दोनि वाक्ये, खिंड, वाक्ये कर्शिवा मजकूराच्या भा ांमध्ये वेळेचे संबंध स्था पत
करतात.

अनुक्रि मक खंड
वणिर्जून
अनिुक्रि मक खिंड हा काळासंबंधी आहे जो दोनि घटनिांनिा जोडतो ज्यामध्ये एक घडते आ ण निंतर दुसरी घडते.

कारणिे हा भाषांतराचा मुद्दा आहे
भाषा वे वे ळ्या प्रकारे घटनिांचा क्रिम दशर्गवतात; काही क्रिमानिे वापरतात, काही जोडणारे शब्द वापरतात, काही सापेक्ष काळ वापरतात (सापेक्ष काल हा एक
काळ आहे जो संदभार्गतील संदभर्ग बर्शिदूच्या संबंधात वेळ दशर्गवतो.) "म ", "निंतर", "पाठोपाठ", "त्यानिंतर", "पुवर्वी", "प्र म," आ ण "जेव्हा" असे शब्द
जोडणारे शब्द अनिुक्रिम दशर्गवू शकतात. अनिुवादकांनिा खिात्री असणे आवश्यक आहे की ते घटनिांचा क्रिम त्यांच्या भाषेत निैस र्शिक पद्धतीनिे संप्र षत करतात.
यासाठी मूळ भाषांपेक्षा क्रिमांच्या खिंडांची वे ळ्या पध्दतीनिे आवश्यकता असू शकते.

ओबीएस आ णि बायबलमधिील उदाहरणिे
ेव्हा योसेफ त्याच्या भावांकडे आला तेव्हा त्यांनिी त्याचे अपहरण केले आ ण काही ुलाम व्यापाऱ्यांनिा वकले . (ओबीएस स्टोरी 8
फ्रिेम 2)
प्र म योसेफ आपल्या भावांकडे आला आ ण निंतर त्यांनिी त्याचे अपहरण केले आ ण त्याला वकले . “ ेव्हा” या जाेडणाऱ्या शब्दामुळे आम्हाला हे कळते. हा
क्रिम स्पष्टपणे आ ण योग्य रत्या संप्रेषण करण्याचा सवर्वोत्तम मा र्ग अनिुवादकानिे ठरवणे आवश्यक आहे.
माझ्या तोंडाला ते मधासारखिे ोड ला ले , पण मी ते खिाल्ल्यानंतर माझे पोट कडू झाले . (प्रकटीकरण 10:10ब युएलटी)
प हल्या खिंडाची घटनिा प्र म घडते आ ण शेवटच्या खिंडाची घटनिा निंतर घडते. आम्हाला हे "नंतर" जोडणाऱ्या शब्दामुळे माहीत आहे. हा क्रिम स्पष्टपणे आ ण
योग्य रत्या संप्रेषण करण्याचा सवर्वोत्तम मा र्ग अनिुवादकानिे ठरवणे आवश्यक आहे.
कारण वाईट टाकावे व चां ले घ्यावे हे त्या मुलाला समजू ला ण्यापवर्वी ज्या दोनि राजांच्या भीतीनिे तू घाबरला आहेस त्यांचा दे श
उजाड होईल.(यशया 7:16 युएलटी)
प हल्या खिंडाची घटनिा दुसऱ्या खिंडाच्या घटनिेनिंतर येते. प्र म त्यांनिा ज्या दे शाची भीती वाटते ते उजाड होईल आ ण निंतर मुलाला वाईटाला निकार दे णे आ ण
चां ले निवडणे कळे ल. “पवर्वी या जाेडणाऱ्या शब्दामुळे आम्हाला हे कळते."त ा प, या क्रिमातील खिंड निमूद केल्यानिे तुमच्या भाषेतील घटनिांचा चुकीचा क्रिम
कळू शकतो. अनिुवादकाला क्रिम बदलावा ला ेल जेणेकरूनि खिंड ज्या क्रिमानिे घडतात त्या क्रिमानिे येतील. कर्शिवा मूळ भाषेतील मजकुराचा क्रिम पाळणे आ ण
क्रिमाचा क्रिम चन्हां कत करणे शक्य आहे जेणेकरूनि ते वाचकांनिा स्पष्ट होईल. हा क्रिम स्पष्टपणे आ ण योग्य रत्या संप्रेषण करण्याचा सवर्वोत्तम मा र्ग तुम्ही
(अनिुवादक) ठरवणे आवश्यक आहे.
म मरीया त्या दवसांत उठली आ णि ती पहाडी प्रदे शातीत, यहूदाच्या एका ावास घाईघाईनिे ेली, आ णि ती जखिऱ्याच्या घरात
ेली आ णि अलाी शबेला अ भवादनि केले . (लू क 1:39-40 युएलटी)
ये े सामान्य जोडणारा शब्द “आ णि” चार घटनिांनिा जोडतो. या अनिुक्रि मक घटनिा आहेत—प्रत्येक घटनिा त्याच्या आधीच्या घटनिांनिंतर घडतात. आम्हाला हे
मा हत आहे कारण या घटनिा घडण्याचा एकमेव मा र्ग आहे. त्यामुळे इंग्रजीमध्ये, "आ ण" हा सामान्य जोडणारा शब्द यासारख्या घटनिांचा क्रिम स्पष्ट
करण्यासाठी पुरेसा आहे. जर हे दे खिील या क्रिमास तुमच्या भाषेत स्पष्टपणे आ ण योग्य रत्या संप्रे षत करते की निाही हे तुम्हाला ठरवावे ला ेल.
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भाषांतर रणिणिीती
जर तुमच्या भाषेत घटनिांचा क्रिम स्पष्ट असेल, तर क्रिम जसा आहे तसा अनिुवा दत करा.
(1 )जोडणारा शब्द स्पष्ट निसल्यास, असा जोडणारा शब्द वापरा जो क्रिम अ धक स्पष्टपणे संप्रेषण करतो.
(2) खिंडाचा क्रिम अस्पष्ट करणाऱ्या क्रिमानिे असल्यास, खिंड अ धक स्पष्ट असले ल्या क्रिमानिे ठे वा.

लाग केले ल्या भाषांतर पध्दतींची उदाहरणिे
(1) जोडणारा शब्द स्पष्ट निसल्यास, असा जोडणारा शब्द वापरा जो क्रिम अ धक स्पष्टपणे संप्रेषण करतो.
म मरीया त्या दवसांत उठली आ णि ती पहाडी प्रदे शातीत, यहूदाच्या एका ावास घाईघाईनिे ेली, आ णि ती जखिऱ्याच्या घरात
ेली आ णि अलाी शबेला अ भवादनि केले . (लू क 1:39-40 युएलटी)
म मरीया त्या दवसांत उठली मग ती पहाडी प्रदे शातीत, यहूदाच्या एका ावास घाईघाईनिे ेली. मग
ती जखिऱ्याच्या घरात ेली आ णि मग अली शबेला अ भवादनि केले .
कारण वाईट टाकावे व चां ले घ्यावे हे त्या मुलाला समजू ला ण्यापवर्वी ज्या दोनि राजांच्या भीतीनिे तू घाबरला आहेस त्यांचा दे श
उजाड होईल.(यशया 7:16 युएलटी)
कारण अशी वेळ येईल जेव्हा मुलाला वाईट टाकावे व चां ले घ्यावे हे त्या मुलाला समजू ला ेल, पणि
त्या समयापुवर्वी, ज्याच्या दोनि राजांनिा तुम्ही घाबरता तो दे श ओसाड होईल.
(2) खिंड क्रिम अस्पष्ट करणाऱ्या क्रिमानिे असल्यास, खिंड अ धक स्पष्ट असले ल्या क्रिमानिे ठे वा.
मुलाला वाईट टाकावे व चां ले घ्यावे हे त्या मुलाला समजूनि येईल त्यापवर्वी ज्याच्या दोनि राजांनिा तुम्ही घाबरता तो दे श उजाड
होईल.
घटनिेच्या अनिुक्रिमांबद्दल अ धक मा हतीसाठी, घटनिा क्रिम पाहा.
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ोडा

वेळ संबंधि

हे पृष्ठि प्रश्नाचे उत्तर दे ते: एकाच वेळेचा संबंध असले ल्या उपवाक्याचे भाषांतर
मी कसे करु शकतो?

काही कनिे दोनि वाक्यांश, उपवाक्ये, वाक्ये कर्शिवा मजकूरातील काही भा ांमध्ये वेळ संबंध
स्था पत करतात.

ऐकाच वेळी येणिारे उपवाक्य
वणिर्जून
एकाच वेळी येणारे उपवाक्य एक वेळेचा संबंध आहे जो एकाच वेळी घडणार्या दोनि कर्शिवा अ धक घटनिांनिा जोडतो.

कारणि ही भाषांतरातील समस्या आहे
भाषांमध्ये बर्याच वे वे ळ्या मा ार्थांनिी सू चत केले जाते की घटनिा एकाच वेळी घडतात. एकाचवेळी घडणार्या घटनिांनिा कारणीभूत ठरत आहेत की निाहीत
यावर आधा रत या पध्दती भन्न असू शकतात. एकाच वेळी घडणार्या घटनिांनिा सू चत करणारे संबंधीत शब्द आहेत जसे “जेव्हा,” “म्हणूनि” आ ण “दरम्यानि”.
बायबलमध्ये बर्याचदा घटनिांमधील संबंध असल्याचे सां तले जात निाही परंतु ते एकाच वेळी घडल्याचे फक्त सां तले जाते. वेळेचे संबंध केव्हा सू चत केले
जाते आ ण केव्हा ते सू चत केले जात निाही हे आपणास (भाषांतरकार) मा हत असणे आवश्यक आहे जेणेकरूनि आपण ते स्पष्टपणे संप्रेषण करू शकाल.
एकाच वेळी येणारे उपवाक्य एकाच वेळी घटनिा घडल्या आहेत असे संप्रे षत करते परंतु एका घटनिेमुळे दुसरी घटनिा घडली असे सु चत करत निाही. ते एक
कारण -आ ण -प रणामी संबंध असेल.

ओबीएस व बायबलमधिील उदाहरणिे
योसेफानिे आपल्या धन्याची चां ली सेवा केली, आ णि दे वानिे योसेफास आ शवार्गद दला. (ओबीएस क ा ८ रचनिा ४)
योसेफ एका श्रीमंत सरकारी अ धकाऱ्याचा ुलाम होता तेव्हा दोनि घटनिा घडल्या: योसेफानिे चां ली सेवा केली, आ ण दे वानिे योसेफाला आशीवार्गद दला. या
दोहोमधील अ र्ग-प रणाम (कारण आ ण प रणाम) संबंध असल्याचे कर्शिवा प्र म घटनिा घडली आ ण निंतर दुसरी घटनिा घडण्याचे कोणतेही संकेत निाहीत.
परंतू सत्यात मी तुम्हास सां तो की एलीयाच्या काळादरम्यान बऱ्याच वधावा होत्या. (लू क ४:२५ब युएलटी)
“दरम्यान” हा जोडणारा शब्द आपणास स्पष्टपणे सां तो की एकाच वेळी दोनि ोष्टी घडल्या, परंतू एका घटनिेमुळे दुसरी घटनिा घडली निाही.
व लोक जखिऱ्याची वाट पाहत होते , आ णि मं दरात येण्यास त्याला उशीर ला ल्यामुळे त्यांनिा आश्चियर्ग वाटले . (लू क १:२१ युएलटी)
लोक एकाच वेळी वाट पाहत होते व आश्चियर्ग करीत होते. साधारण जोडणारा शब्द “आ णि” यास सु चत करतो.
सा तो वर जात होता, ते आकाशाकडे निरखिूनि पाहत होते तेव्हा अचानिक, शुभ्र वस्त्र प रधानि केले ले दोनि पुरुष त्यांच्याजवळ उभे
राहीले . (प्रे षत १:१० युएलटी)
एकाच वेळी तीनि घटनिा घडल्या – शष्यांचे पाहणे, येशुचे वर जाणे, आ ण दोनि पुरुषांचे उभा राहणे. जो़डणारे शब्द “तेव्हा” व “ से” आपणास असे सां तात.

भाषांतर पध्दती
जर एकाच वेळी उपवाक्य चन्हां कत करण्याची पध्दत आपल्या भाषेमध्ये दे खिील स्पष्ट असेल, तर एकाच वेळी येणारे उपवाक्य जसे आहेत तसे भाषांत रत
करा.
(१) एकाच वेळी येणारे उपवाक्य एकाच वेळी घडत होते यास जर जोडणारे शब्द स्पष्ट करत निसेल, तर जोडणाऱ्या शब्दाचा वापर करा जो हे अ धक स्पष्टपणे
संप्रेषण करतो.
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(२) एकाच वेळी येणारे उपवाक्य कोणत्या उपवाक्याशी जोडले ले आहे, व ते एकाच वेळी घडत आहे असे स्पष्ट निसेल, तर जोडणाऱ्या शब्दानिे सवर्ग उपवाक्यांनिा
चन्हां कत करा.
(३) जर आपली भाषा एकाच वेळेत येणारे म्हणूनि जोडणार्या शब्दांचा वापर करण्यापेक्षा वे ळ्या पध्दतीनिे घटनिां चन्हां कत करत असेल, तर त्या पध्दतीचा
वापर करा..

भाषांतर पध्दतीच्या उदाहणिाचे लागकरणि
वरती दले ल्या यादीतील भाषांतर पध्दतींनिुसार, खिाली, बायबलमधील प्रत्येक वचनि तीनि वे वे ळ्या पध्दतीनिे पुन्हा सां ण्यात येईल. प्रत्येक पुन्हा केले ल्या
वधानिाजवळ भाषांतर पध्दतीत वापरले ल्या जाणऱ्या वचनिासमानि वचनि असेल.
व लोक जखिऱ्याची वाट पाहत होते , आ णि मं दरात येण्यास त्याला उशीर ला ल्यामुळे त्यांनिा आश्चियर्ग वाटले . (लू क १:२१ युएलटी)
(१) आता

ेव्हा लोक जखिऱ्याची वाट पाहत होते, तेव्हा त्याला मं दरात येण्यास उशीर ला ल्यामुळे त्यांनिा आश्चियर्ग वाटले .

(2) आता

ेव्हा लोक जखिऱ्याची वाट पाहत होते, त्याला मं दरात येण्यास उशीर ला ल्यामुळे त्यांनिा आश्चियर्ग दे खील वाटले .

(3) आता लोक जखिऱ्याची वाट पाहत होते, त्याला मं दरात येण्यास उशील ला ल्यामुळे त्यांनिा आश्चियर्ग वाटले .
सा तो वर जात होता, ते आकाशाकडे निरखिूनि पाहत होते तेव्हा, अचानिक, शुभ्र वस्त्र प रधानि केले ले दोनि पुरुष त्यांच्याजवळ
उभे राहीले . (प्रे षत १:१० युएलटी)
(१) आ ण
राहील.

सा तो वर जात होता, ते आकाशाकडे निरखिुण पाहत होते त्या वेळे दरम्यान, अचानिक, शुभ्र वस्त्र प रधानि केले ल दोनि पुरुष त्यांच्याजवळ उभे

(२) आ ण
राहीले .

सा तो वर जात होता, ते आकाशाकड निरखिूनि पाहत होते तेव्हा, अचनिाक, त्याच वेळी शुभ्र वस्त्र प रधानि केले ल दोनि पुरुष त्यांच्याजवळ उभे

(३) तो वर जात असता, ते आकाशाकडे निरखिुण पाहत होते, तेव्हा शुभ्र वस्त्र परीधानि केले ले दोनि पुरुष त्यांच्याजवळ उभे राहीले ले त्यांनिी पाहीले .
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ोडा

वेळ संबंधि

हे पृष्ठि प्रश्नाचे उत्तर दे ते: पाश्वर्गभुमीची माहीती दे णाऱ्या उपवाक्यांचे भाषांतर
मी कसे करू शकतो ?

काही कनिे दोनि वाक्प्रचार, उपवाक्ये, वाक्ये, कर्शिवा मजकूरातील काही भा यांच्यामध्ये वेळ
संबंध स्था पत करतात.

पाश्वर्जूभमी उपवाक्य
वणिर्जून
पाश्वर्गभुमीतील उपवाक्य असे आहे जे चालू असले ल्या ोष्टीचे वणर्गनि करते. म , त्याच वाक्यात, आणखिी एक उपवाक्य त्या समयी प्रारंभ होणाऱ्या घटनिेला
सू चत करते. या घटनिा दे खिील एकाच वेळी घडणार्या घटनिा आहेत परंतु त्यांचा पाश्वर्गभूमीतील घटनिा आ ण मुख्य घटनिे याचा पुढील संबंध आहे कारण
आधीपासूनिच घडत असले ल्या घटनिेत इतर घटनिाची पाश्वर्गभूमी आहे, जी लक्ष कें द्रित करते. पाश्वर्गभूमीतील घटनिा, मुख्य घटनिेसाठी कर्शिवा प्रसं ांसाठी समयाची
चौकट कर्शिवा इतर संदभर्ग प्रदानि करते.

कारणि ही भाषांतरातील समस्या आहे
भाषा वे वे ळ्या मा ार्थांनिी वेळेत बदल घडवूनि आणतात. तुम्ही (भाषांतरकार) आपल्या स्वत: च्या भाषेत स्पष्टपणे संवाद साधण्यासाठी हे वेळेतील बदल मूळ
भाषेत कसे दशर्ग वले ेले आहेत हे समजूनि घेणे आवश्यक आहे. पाश्वर्गभूमीतील उपवाक्ये अनिेकदा कें द्रित असले ल्या घटनिांच्या खिूप आधी सुरू झाले ल्या वेळेला
दशर्ग वतात. स्त्रोत भाषा आ ण लक्ष्य भाषा या दोन्ही पाश्वर्गभूमीतील घटनिांशी कशा संवाद साधतात हे भाषांतरकारास समजूनि घेणे आवश्यक आहे. काही इंग्रजी
शब्द जे पाश्वर्गभूमीतील घटनिा दशर्ग वतात ते आहेत “आता,” “केव्हा,” “तर”, “दरम्यानि.” ते शब्द एकाच वेळी घडणारे प्रसं दे खिील दशर्गवू शकतात. फरक
सां ण्यासाठी, जर सवर्ग घटनिांचे महत्त्व ततकेच समानि आहे आ ण त्याच वेळी प्रारंभ झाला, तर स्वत:ला वचारा. तसे असल्यास, कदा चत त्या एकाच वेळी
घडणाऱ्या घटनिा असाव्यात. परंतु जर एखिादी घटनिा घडत असेल व दुसरी घटनिा घडण्यास सुरुवात झाली असेल, तर सध्या घडत असले ली घटनिा कदा चत
इतर घटनिाची पाश्वर्गभूमी असावी.पाश्वर्गभूमीतील घटनिा सू चत करणारे काही सामान्य वाक्ये आहेत “त्या दवसांत” आ ण “त्यावेळी.”

ओबीएस आ णि बायबलमधिील उदाहरणिे
ेव्हा शलमोनि वृध्द झाल, त्यानिे त्याच्या दे वतांची उपासनिा दे खिील केली. (ओबीएस क ा १८ रचनिा 3)
ज्या समयी जेव्हा शलमोनि वयातीत झाल्या तेव्हा त्यानिे परदे शी दे वतांची उपासनिा करण्यास सुरवात केली. वृध्द होणे ही पाश्वर्गभूमीची घटनिा आहे. इतर दे वतांची
उपासनिा करणे ही मुख्य घटनिा आहे.
आ ण त्याचे आईवडील दरवषर्वी यरूसले मला वल्हांडण सणासाठी जात असत. व जेव्हा तो 12 वषार्थांचा होता, तेव्हा ते निेहमीप्रमाणे
सणासाठी वर जात असत. (लू क २:४१-४२ युएलटी)
पहीली घटनिा —यरुशले मस जाणे — घडत आहे व खिुप पुवर्वी तीची सुरुवात झाली. आपण हे "दरवषर्वी" या शब्दामुळे समजूनि घेऊ शकतो.” यरूसले मला जाणे
ही पाश्वर्गभूमीतील घटनिा आहे. त्यानिंतर "जेव्हा तो बारा वषार्थांचा होता" तेव्हा सुरू झाले ल्या घटनिांचा प्रारंभ होतो. म्हणूनि ेव्हा तो बारा वषार्जूचा होता तेव्हा येशू
व त्याच्या कुटुं बाची वल्हांडण सणासाठी यरुशले मेस जाण्याची व शष्ट वेळ ही मुख्य घटनिा आहे.
व असे झाले की, ते ते े असतानाच , तीचे बाळं पण होण्याचे दवस पुणर्ग भरले . (लु क २:६ युएलटी)
बे लहेममध्ये राहणे ही पाश्वर्गभूमीतील घटनिा आहे. बाळाचा जन्म ही मुख्य घटनिा आहे.
आ ण त बयर्ग कैसर ह्याच्या राज्याच्या पंधराव्या वषर्वी ेव्हा पंतय पलात यहूदीयाचा अ धकारी होता ; हेरोद ालीलाचा मांड लक,
त्याचा भाऊ फ लप्प हा इतुरीया व त्राखिोनिीती ह्या दे शांचा मांड लक व लू स निय अ बले निेचा मांड लक होता; आ ण हन्ना व कयफा
यांच्या प्रमुखि याजक होण्यादरम्यान; तेव्हा जखिर्याचा मुल ा योहानि ह्याला रानिात दे वाचे वचनि प्राप्त झाले . 3म तो
यादर्ते निेजवळच्या स ळ्या प्रदे शात पापांच्या क्षमेसाठी पश्चात्तापाचा बा प्तस्मा घ्यावा अशी घोषणा करत फरला.
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व त बयर्ग कैसर याच्या कार कदर्दीच्या पंधराव्या वषर्वी — पंतय पलात यहुदीचा अ धकारी असताना, व हेरोद ालीलाचा मांड लक
होता, व त्याचा भाऊ फ लप्प इतुरीया व त्राखिोनिीती या दे शांचा मांड लक व लु स निय अ बले निेचा मांड लक होता, हन्ना व कयफा
यांच्या प्रमुखि याजकीय पदा दरम्यान — दे वाचे वचनि जखिऱ्याचा मुल ा योहानि यास रानिात प्राप्त झाले . (लू क ३:१-२ युएलटी)
हे उदाहरण पाच पाश्वर्गभूमीतील उपवाक्यांसह प्रारंभ होते (स्वल्प वरामानिे चन्हां कत केले ले), “करत असतानिा” आ ण “दरम्यानि” या शब्दांनिी पाश्वर्गभूमी म्हणूनि
चन्हां कत केले . म मुख्य घटनिा घडते: “दे वाचा संदेश योहानिास प्राप्त झाला.”

भाषांतर पध्दती
जर आपल्या भाषेतील पाश्वर्गभूमीचे उपवाक्ये चन्हां कत केले ल्या पध्दती दे खिील स्पष्ट असतील, तर पाश्वर्गभूमीतील उपवाक्ये जसे आहेत तसे भाषांतरीत करा.
(१) जर संबंधीत शब्द पाठपुरावा करत असले ले शब्द पाश्वर्गभूमीतील उपवाक्ये आहेत असे जर स्पष्ट करत निाही, तर संबंधीत शब्दाचा वापर करा जो अ धक
स्पष्टपणे संप्रेषण करतो.
(२) जर आपली भाषा संबंधीत शब्द वापरण्याऐवजी पाश्वर्गभूमीतीली उपवाक्ये वे ळ्या प्रकारे चन्हां कत करीत असेल (जसे की भन्न क्रियापदांचा वापर
करूनि), तर त्या पध्दतीनिे वापर करा..

भाषांतर पध्दतीच्या उदारणिांचे लागकरणि
व त बयर्ग कैसर याच्या कार कदर्दीच्या पंधराव्या वषर्वी — ेव्हा पंतय पलात यहुदीयाचा अ धकारी होता, व हेरोद ालीलाचा
मांड लक होता, व त्याचा भाऊ फ लप्प इतुरीया व त्राखिोनिीती या दे शांचा मांड लक व लु स निय अ बले निेचा मांड लक होता, प्रमुखि
याजक हन्ना व कयफा यांच्या दरम्यान — दे वाचे वचनि जखिऱ्याचा मुल ा योहानि यास रानिात प्राप्त झाले . (लू क ३:१-२ युएलटी)
(१) जर संबंधीत शब्द पाठपुरावा करत असले ले शब्द पाश्वर्गभूमीतील उपवाक्ये आहेत असे जर स्पष्ट करत निाही, तर संबंधीत शब्दाचा वापर करा जो अ धक
स्पष्टपणे संप्रेषण करतो.
हे ज्या काळात घडले तेव्हा पंतय पलात यहुदीयाचा अ धकारी होता, व त्या काळादरम्यान जेव्हा हेरोद ालीलाचा मांड लक
होता, व त्या काळादरम्यान जेव्हा त्याचा भाऊ फ लप्प इतुरीया व त्राखिोनिीती या दे शांचा मांड लक होता, व त्या काळादरम्यान
जेव्हा लु स निय अ बले निेचा मांड लक होता, व त्या काळादरम्यान दे खील जेव्हा हन्ना व कयफा प्रमुखि याजक होते — जेव्हा दे वाचे
वचनि जखिऱ्याचा मुल ा योहानि यास रानिात प्राप्त झाले .
(२) जर आपली भाषा संबंधीत शब्द वापरण्याऐवजी पाश्वर्गभूमीतीली उपवाक्ये वे ळ्या प्रकारे चन्हां कत करीत असेल, जसे क्रियापदांच्या भन्न रुपांसह, तर त्या
पध्दतीनिे वापर करा.
पंतय पलात यहुदीयात अ धिकार गा वत होता, व हेरोद ालीलावर राज्य करीत होता, आ ण त्याचा भाऊ फ लप्प इतुरीया व
त्राखिोनिीती या दे शांवर राज्य करीत होता, व लु स निय अ बले निवर राज्य करीत होता, व हन्ना व कयफा प्रमुखि याजक होते— तेव्हा
दे वाचे वचनि जखिऱ्याचा मुल ा योहानि यास रानिात प्राप्त झाले .

वेळ संबंधि

ोडणिार्या शिब्दांमधिील भन्नतेचे उदाहरणि:

||
| ------------------------ | -------------------------------------------- | पाश्वर्गभुमीतील दे खिावा | त्या दवसांत परमेश्वराचे वचनि दु मर्शिळ होते;| |
पाश्वर्गभूमीची पुनिरावृत्ती |भ वष्याणीचा दृष्टांत वारंवार होत निव्हता. | |मुख्य घटनिेचा प रचय |त्या समयी, ेव्हा एली | |पाश्वर्गभुमी |ज्याची दृष्टी मंदावण्यास
सुरुवात झाली होते म्हणूनि तो स्पष्ट पाहू शकत निव्हता,| |एकाच समयाची पाश्वर्गभुमी |आपला पलं ावर पडला होता. |एकाच समयाची पाश्वर्गभुमी | दे वाचा
दप अ न मालवला नव्हता, | |एकाच समयाची पाश्वर्गभुमी |आ णि शमुवेल परमेश्वराच्या मं दरात झोपण्यास पडला होता,| | एकाच समयाची पाश्वर्गभुमी |
जे े दे वाचा कोश होता. | |मुख्य घटनिा |परमेश्वराने शिमुवेलास हाक मारली, | |अनिुक्रि मक घटनिा |, कोण म्हणाले “मी ये े आहे.” (१ शमु ३:१-४
युएलटी) |
वरील उदाहरणात, प हल्या दोनि ओळी दीघर्गकाळ चालू असले ल्या स्थतीबद्दल बोलतात. ह सवर्गसाधारण, दीघर्गकालीनि पाश्वर्गभूमी आहे. " त्या दवसांत" या
वाक्यांशातूनि आपल्याला हे समजते.” मुख्य घटनिेच्या प रचयानिंतर ("त्यावेळी,"), एकाच वेळी घडले ल्या पाश्वर्गभूमीच्या बर्याच ओळी आहेत. प हली “जेव्हा,”
या शब्दानिे प र चत केली ेली आहे आ ण निंतर , "आ ण" हा शब्द जोडू नि आणखिी तीनिसह शेवटची आली आहे” पाश्वर्गभुमीतील उपवाक्ये "जे े" या शब्दाद्विारे
प र चत केले ेले आहे ते पाश्वर्गभुमीतील उपवाक्याबद्दल त्यापुवर्वी आणखिी ोडे स्पष्ट करतात. म मुख्य घटनिा घडते, त्यानिंतर अ धक घटनिा घडतात.
भाषांतरकारांनिा ही भाषा त्यांच्या भाषेत दशर्ग वण्याच्या सवार्गत चां ल्या पध्दतीचा वचार करणे आवश्यक आहे.
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ोडा - ध्येय (उद्दे शि) संबंधि

ता कर्शिक नाती

हे पृष्ठि प्रश्नाचे उत्तर दे ते: मी ध्येय (हेतू) निाते कसे अनिुवा दत करू?

काही जोडणी मजकूराच्या दोनि वाक्यांश, खिंड, वाक्ये यांच्यात ता कर्शिक संबंध स्था पत करतात.

ध्येय ( कर्शिवा उद्दे शि) संबंधि
वणिर्जून
ध्येय निातं हे एक ता कर्शिक निातं आहे ज्यात दुसरी घटनिा प हल्या घटनिेचा हेतू कर्शिवा ध्येय असते. एखिादी ोष्ट ध्येयपूणर्ग निातेसंबंध बनिण्यासाठी, एखिाद्यानिे प्र म
घटनिेला दुसर्या घटनिेचे कारण होईल या हेतूनिे केले पा हजे.

कारणि ही भाषांतराची समस्या आहे
प वत्र शास्त्रात, ध्येय कर्शिवा उद्दीष्ट एकतर प्र म कर्शिवा दुसऱ्या वेळी सां तले जाऊ शकते. परंतु काही भाषांमध्ये, ध्येय कर्शिवा उद्दीष्ट निेहमीच समानि स्थतीत
(प्र म कर्शिवा द्वितीय) एकतर असणे आवश्यक आहे जेणेकरूनि ते ता कर्शिक निाते समजूनि घेतले जावे. आपल्याला (अनिुवादक) दोनि भा ांमधील संबंध समजूनि
घेणे आ ण त्या आपल्या भाषेत अचूकपणे संप्रे षत करणे आवश्यक आहे. यासाठी दोनि घटनिांचा क्रिम बदलण्याची आवश्यकता असू शकते. एक दुसर्याचे ध्येय
कर्शिवा हेतू असल्याचे दशर्ग वण्यासाठी दे खिील व शष्ट शब्दांची आवश्यकता असू शकते. इंग्रजीमध्ये ध्येय संबंध दशर्ग वण्यासाठी सामान्यतः वापरले जाणारे शब्द
“क्रिमानिे,” “त्या क्रिमानिे” कर्शिवा “असे असतात.” हे महत्वाचे आहे की भाषांतरकारानिे असे शब्द ओळखिले की जे लक्ष्य उद्दीष्टास सू चत करतात आ ण त्या
निात्याचा निैस र्शिक मा ार्गनिे अनिुवाद करतात.

ओबीएस आ णि बायबलमधिील उदाहरणिे
ती रा ावली आ ण तीनिे योसेफावर खिोटे आरोप केले
8 फ्रिेम 5 ओबीएस)

ेणिेकरुन त्याला अटक झाली आ णि तुरुंगात पाठ वण्यात आले (क ा

योसेफला अटक करुनि तुरूं ात पाठवावं या म हले चा ध्येय कर्शिवा हेतू हा खिोटा आरोप आहे.
दोनि, योआशाचा मुल ा, मद्यानापासन लप वण्यासाठी द्रिाक्षकुडांत व्हाची झोडणी करीत होता. (शास्ते 6: 11 बी यूएलटी)
ये े पूवर्ग नियुक्त वाक्यांश फक्त “ते” परंतु “क्रिमानिे” या शब्दानिे सुरू होतो.
आता जर मला तुमच्या दृष्टीनिे कृपा वाटली असेल तर मला तुमचे मा र्ग दाखिवा ेणिेकरून मी तुम्हाला ओळख शिकेन आ णि
तुमच्या दृष्टीने कृपा प्राप्त होईल. लक्षात ठे वा की हे राष्ट्र आपले लोक आहेत. ”( नि र्गम 33::13 यूएलटी)
दे वाला जाणणे आ ण दे वाची कृपादृष्टी मळ वत राहणे हे मोशेचे ध्येय कर्शिवा हेतू आहे.
" तच्या ुठ्यातूनि काही धान्य काढा आ ण तीला सरवा सोडा, आ ण तला फटकारू निका." (रू 2:16 यूएलटी)
बोवाजचे ध्येय कर्शिवा उद्दीष्ट त्या पुरुषांनिा त्यांच्या पेंढ्यातुनि धान्य काढायला लावण्याची सूचनिा दे तात व ते ोळा(सरवा) करूनि रु ला ठे वतात.
… मेंढपाळ एकमेकांनिा म्हणाले , “आपण खिरोखिर बे ले हेमला जाऊ या. आ णि ज्या गोष्टी घडल्या त्या पाहूयात ज्या प्रभूनिे
आम्हाला कळ वल्या आहेत (लू क २:१:15 ULT)
बे लहेमला जाण्याचा उद्दे श होता जे घडले ते पाहणे. ये े उद्दे श चन्हां कत केले ला निाही आ ण कदा चत त्याचा ैरसमज होऊ शकेल.
“… जर तुम्हाला

ीवनात प्रवेशि करावयाच असेल तर आज्ञा पाळा.” (मत्तय १ :17: १ U ULT)

आज्ञा पाळण्याचे ध्येय म्हणजे जीवनिात प्रवेश करणे.
त्यापासूनि उजवीकडे कर्शिवा डावीकडे वळू निका

ेणिेकरून आपणि

थे
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मोशेनिे इस्राएल लोकांनिा दले ल्या सूचनिांकडे दुलर्ग क्ष नि करण्यामा ील उद्दे श म्हणजे ते यशस्वी व्हावेत.
पण जेव्हा द्रिाक्षवेली लावणाऱ्यांनिी मुलाला पा हले तेव्हा ते आपसात म्हणाले , ‘हा वारस आहे. चला, आपण याला मारूया आ ण
त्याचा वारसा ताब्यात घेव . ’म्हणूनि त्यांनिी त्याला धरले , आ ण द्रिाक्षमळ्याच्या बाहेर फेकले व त्याला ठार मारले . (मत्तय 21:
38-39 ULT)
वारसांनिा ठार मारणाऱ्यांनिी द्रिाक्षवेली उत्पादकांचा उद्दे श असा होता की त्यांनिी त्याचा वारसा घ्यावा. ते दोन्ही कायर्गक्रिमांचे नियोजनि म्हणूनि सां तात, त्यामध्ये
केवळ “आ ण” सह सामील होतात. त्यानिंतर “म्हणूनि” हा शब्द प हल्या घटनिेचे अहवाल दशर्ग वतो, परंतु दुसरा कायर्गक्रिम (ध्येय कर्शिवा उद्दे श) सां तले ला निाही.

भाषांतर धिोरणिे
जर आपली भाषा उ द्दष्ट कर्शिवा हेतूचे संबंध मजकूराप्रमाणेच वापरत असेल तर त्या त्याप्रमाणे वापरा.
1. ोल वधानिाचे बांधकाम अस्पष्ट असल्यास, त्यास अ धक स्पष्ट असले ल्या ठकाणी बदला. २. जर वधानिांच्या क्रिमामुळे ध्येयवादी वधानि
वाचकांसाठी अस्पष्ट कर्शिवा ोंधळात पडते तर आदे श बदला.

अनुवा दत धिोरणिांची उदाहरणिे लाग केली
(१) ध्येय वधानिांचे बांधकाम अस्पष्ट असल्यास, त्यास अ धक स्पष्ट असले ल्या ठकाणी बदला.
" तच्या ुठ्यातूनि काही धान्य काढा आ ण तीला सरवा सोडा, आ ण तला फटकारू निका." (रू 2:16 यूएलटी)
पेढ्यांमधूनि तच्यासाठी काही धान्य काढा आ ण तीला सोडा
निर्शिदा करु निये."

ेणिेकरुन ती वेच शिकेल आ ण तची

… मेंढपाळ एकमेकांनिा म्हणाले , “आपण खिरोखिर बे लहेमला जाऊ या, आपणि घडले ल्या या गोष्टी आपणि पाहू या ज्याला
प्रभुनिे आम्हास सां तले .” (लू क २:१:15 ULT)
… मेंढपाळ एकमेकांनिा म्हणाले , “आपण खिरोखिर बे ले हेमला जाऊ या,
गोष्टी आपणि पाहू शिक ही ोष्ट प्रभुनिे आम्हाला सां तली.”

ेणिेकरून घडले ल्या या

(२) जर वधानिांच्या क्रिमामुळे ध्येय वधानि वधानि अस्पष्ट कर्शिवा वाचकांसाठी ोंधळात पडत असेल तर आदे श बदला.
“… तुम्हाला

ीवनात प्रवेशि करायचा असेल तर आज्ञा पाळा.” (मत्तय १ :17: १ U ULT)
“… ीवनात प्रवेशि करू इ च्छित असल्यास आज्ञा पाळा.” कर्शिवा: “… आज्ञा पालनि करा” “…
ीवनात प्रवेशि करू इ च्छित असल्यास आज्ञा पाळा.” कर्शिवा: "… आज्ञा पाळा ेणिेकरून आपणि
ीवनात प्रवेशि करू शिकता."

पण जेव्हा द्रिाक्षवेल लावणाऱ्यांनिी मुलाला पा हले तेव्हा ते आपसात म्हणाले , ‘हा वारस आहे. चला, आपण याला मारूया आ णि
त्याचा वारसा ताब्यात घेऊया. (मत्तय 21: 38-39 ULT)
(१) आ ण (२)
पण जेव्हा द्रिाक्षवेल लावणाऱ्यांनिी मुलाला पा हले तेव्हा ते आपसात म्हणाले , ‘हा वारस आहे. चला, आपण याला मारूया आ णि
त्याचा वारसा ताब्यात घेऊया म त्यांनिी त्याला धरले द्रिाक्षमळ्याच्या बाहेर निेऊनि त्याला ठार केले . (मत्तय 21: 38-39 ULT)
पण जेव्हा द्रिाक्षवेल उत्पादकांनिी मुलाला पा हले तेव्हा ते आपसात म्हणाले , ‘हा वारस आहे. चला,
आपण याला मारूया ेणिेकरून आपणि त्याचा वारसा ताब्यात घ्या ’म्हणूनि त्यांनिी त्याला धरले ,
त्याला द्रिाक्षमळ्याच्या बाहेर फेकले व ठार मारले ेणिेकरुन त्यांनी त्याचा वारसा ताब्यात घ्यावा.
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ोडणिी-कारणि- आ णि- नकाल नाती

ता कर्शिक नाती

हे पृष्ठि प्रश्नाचे उत्तर दे ते: मी कशा प्रकारे कारण- निकाल ताकर्कीक निाते
भाषातंरीत करू शकतो?

काही जोडणी मजकूराच्या दोनि वाक्यांश, खिंड, वाक्ये यांच्यात ता कर्शिक संबंध स्था पत
करतात.

कारणि-आ णि-प रणिाम संबंधि
व्याख्या
कारण आ ण परीणाम हे एक ता कर्शिक निाते असते ज्यात एक कायर्गक्रिम म्हणजे कारणि कर्शिवा दुसर्या कायर्गक्रिमाचे कारण. त्यानिंतर दुसरी घटनिा म्हणजे प हल्या
कायर्गक्रिमाचा नकाल.

कारणि ही भाषांतराची समस्या आहे
कारण आ ण प रणाम निातेसंबंध पुढे पाहू शकतात - "मी वाय केले कारण मला एक्स व्हावे असे वाटले ." परंतु सामान्यत: हे मा े वळू नि पहात असते - “एक्स
झाले आ ण म्हणूनि मी वाय केले .” तसेच निकालाच्या आधी कर्शिवा निंतर कारण सां णे शक्य आहे. बर्याच भाषांमध्ये कारण आ ण निकालासाठी प्राधान्य दले
जाते आ ण ते वाचकांच्या वरुद्ध क्रिमानिे असल्यास ते ोंधळात टाकणारे आहे. इंग्रजीमध्ये कारण-आ ण-प रणाम संबंध दशर्ग वण्यासाठी वापरले ले सामान्य शब्द
“कारण,” “म्हणूनि,” “म्हणूनि” आ ण “for” आहेत. यापैकी काही शब्द ध्येय संबंध दशर्ग वण्याक रता दे खिील वापरले जाऊ शकतात, म्हणूनि भाषांतरकारांनिा
ध्येय संबंध आ ण कारण-आ ण-प रणाम संबंधातील फरक याची जाणीव असणे आवश्यक असते. दोनि घटनिा कशा जोडल्या आहेत हे भाषांतरकारांनिा समजणे
आवश्यक आहे आ ण निंतर त्यांचे भाषेत स्पष्टपणे संवाद साधणे आवश्यक आहे.
जर कारण आ ण प रणाम वे वे ळ्या वचनिामध्ये सां तले ेले आहेत, तरीही ते एका वे ळ्या क्रिमानिे लावणे शक्य आहे. जर आपण वचनिाचा क्रिम बदलला
असेल तर अशा प्रकारे पुन्हा व्यव स्थत केले ल्या वचनिाच्या टाच्या सुरूवातीस वचनि क्रिमांक जोडा. यास व्हीट ब्रज म्हणतात.

ओबीएस आ णि बायबलमधिील उदाहरणिे
यहूदी आश्चियर्गच कत झाले , कारणि शौलानिे वश्वासणाऱ्यांनिा ठार मारण्याचा प्रयत्नि केला होता आ ण आता त्यानिे येशूवर वश्वास
ठे वला! (क ा 46 फ्रिेम 6 ओबीएस)
कारणिहा शौलमधील बदल आहे - त्यानिे येशूवर वश्वास ठे वणाऱ्या लोकांनिा ठार मारण्याचा प्रयत्नि केला होता आ ण आता त्यानिे स्वत: येशूवर वश्वास ठे वला
आहे. नकाल म्हणजे यहूदी च कत झाले . “कारण” या दोनि कल्पनिांनिा जोडते आ ण त्यामा ील ोष्टी एक कारण असल्याचे सू चत करते.
पहा, समुद्रिावर एक मोठे वादळ उठले ज्यामुळे निाव लाटांनिी झाकली ेली. (मत्तय 8:24 यूएलटी)
कारणि हे एक मोठे वादळ आहे आ ण नकाल हा आहे की बोट लाटानिे झाकली ेली होती. दोनि कायर्गक्रिम "असे म्हणूनि" जोडले ले आहेत. लक्षात घ्या की
“म्हणूनि की” हा शब्द बर्याचदा ध्येय संबंध दशर्ग वतो, परंतु ये े संबंध कारण आ ण प रणाम आहेत. कारण समुद्रिाला वचार करता येत निाही आ ण म्हणूनिच
ध्येय निाही.
दे वानिे सातव्या दवसाला आशीवार्गद दला आ ण ते प वत्र केले ,कारणि त्यानिे आपल्या नि मर्शितीमध्ये केले ल्या सवर्ग कायार्गपासूनि वश्रांती
घेतली. (उत्प त्त 2: 3 यूएलटी)
नकाल हा आहे की दे वानिे सातव्या दवशी आशीवार्गद दले आ ण प वत्र केले . कारणि कारण त्यानिे आपल्या कामातूनि सातव्या दवशी वश्रांती घेतली.
“ रीब ते धन्य,कारणि तुमचे राज्य दे वाचे आहे. (लू क 6:२० ULT)
नकालहा आहे की रीब आशीवार्ग दत आहेत.कारणि हे आहे की दे वाचे राज्य त्यांचे आहे.
यहोशवाची सुंता करुनि घेतले ल्या त्या जा ीच यहोशवाची सुंता केली. कारणि त्यांच्या मुलाची सुंता केली ेली निाही. (यहोशवा 5: 7
ULT)
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नकाल हा आहे की यहोशवानिे वाळवंटात जन्मले ल्या मुला व पुरुषांची सुंता केली. कारणि हे होते की ते प्रवास करीत असतानिाच त्यांची सुंता झाली निव्हती.

भाषांतर धिोरणिे
जर आपली भाषा मजकूर प्रमाणेच कारण-आ ण-प रणाम संबंध वापरते, तर त्या जशा आहेत तसे वापरा.
1. कलमांचा क्रिम वाचकासाठी ोंधळात टाकत असेल तर क्रिम बदला.
2. जर कलमांमधील संबंध स्पष्ट निसेल तर अ धक स्पष्ट जोडणारे शब्द वापरा.
3. ज्या उताऱ्यामध्ये एखिादे वचनि निाही त्यामध्ये जोडणारे शब्द ठे वणे अ धक स्पष्ट असल्यास, तसे करा.

अनुवा दत धिोरणिांची उदाहरणिे लाग केली
दे वानिे सातव्या दवसाला आशीवार्गद दला आ ण ते प वत्र केले , कारणि त्यानिे आपल्या नि मर्शितीमध्ये केले ल्या सवर्ग कायार्गपासूनि
वश्रांती घेतली. (उत्प त्त 2: 3 यूएलटी)
(१) दे वानिे आपल्या सृष्टीत केले ल्या सवर्ग कामांतूनि सातव्या दवशी वसावा घेतला. म्हणिनच त्यानिे सातव्या दवशी आशीवार्गद दे ऊनि ते प वत्र केले .
रीब, धन्य कारणिदे वाचे राज्य तुमचे आहे. (लू क :20:२० ULT)
(1) जे तुम्ही रीब आहात त्या दे वाचे राज्य आहे. म्हणिन, रीब धन्य आहेत.
(२) धन्य रीब, कारणि तुमचे दे वाचे राज्य आहे.
() कारणि

रबांनिा धन्य कारणि तुमचे दे वाचे राज्य आहे.
पहा, समुद्रिावर एक मोठे वादळ उठले ज्यामुळे निाव लाटांनिी झाकली ेली. (मत्तय 8:24 यूएलटी)

(१) पहा, बोट लाटानिे झाकली ेली कारणि समुद्रिावर एक प्रचंड वादळ उठले .
(२) पहा, समुद्रिावर एक प्रचंड वादळ उठले , त्याचा परीणिाम हा लाटानिे निाव झाकूनि ेली.
(३) पहा, कारणि समुद्रिावर एक प्रचंड वादळ उठले , होडी लाटांनिी झाकली ेली.
तोपयर्बंत सवर्ग ोंधळामुळे प्रमुखि काही सां ू शकला निाही, म्हणूनि त्यानिे पौलाला ढीवर आणण्याचा आदे श दला. (प्रे षतांची कृत्ये
21:34 ULT)
(१) प्रमुखिानिे पौलाला कल्ल्यात आणण्यास सां तले . कारणि सवर्ग ों ाटामुळे तो काहीच सां ू शकला निाही.
(२) कारणि सवर्ग ोंधळामुळे प्रमुखि काही सां ू शकला निाही, म्हणूनि त्यानिे पौलाला कल्ल्यात आणण्यास सां तले .
() सवर्ग ों ाट झाल्यामुळे प्रमुखि काही सां ू शकला निाही, म्हणिन त्यानिे पौलाला डावर आणण्याचा आदे श दला.
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ोडणिे - वरोधिाभास संबंधि

ता कर्शिक नाती

हे पृष्ठि प्रश्नाचे उत्तर दे ते: मी कशा प्रकारे वरोधाभास संबध भाषातंरीत करू
शकतो?

काही जोडणारे दोनि वाक्ये, पोटवाक्य, वाक्य कर्शिवा मजकूरातील काही भा ांमध्ये ता कर्शिक
संबंध स्था पत करतात.

वरोधिाभास नातेसबंधि
वणिर्जून
तुलनिात्मक सबंध अभ्यास ता कर्शिक संबंध आहे ज्यात एक कायर्गक्रिम कर्शिवा वस्तू वप रत कर्शिवा दुसर्यास वरोध असतो.

हे भाषांतर प्रकरणि आहे कारणि
प वत्र शास्त्रात, बऱ्याच घटनिा घडल्या निव्हत्या कारण लोक सामील होते कर्शिवा त्यांच्याकडू नि अपे क्षत असे होते. कधीकधी लोक अशा प्रकारे वा ले की
अपे क्षत निव्हते, चां ले की वाईट. बर्याचदा तो दे व कायर्ग करीत होता, घटनिा बदलत होता. या घटनिा बर्याचदा महत्वाच्या असत. हे वरोधाभास
भाषांतरकारांनिी समजूनि घेणे आ ण संवाद साधणे महत्वाचे आहे. इंग्रजीमध्ये, वरोधाभासाचे संबंध बर्याचदा “परंतु,” “जरी,” “जरी,” “जरी,” “अद्याप,”
कर्शिवा “त ा प” या शब्दानिे दशर्ग वले जातात.

ओबीएस आ णि बायबलमधिील उदाहरणिे
जेव्हा तुम्ही मला ुलाम म्हणूनि वकले तेव्हा तुम्ही वाईट ोष्टी करण्याचा प्रयत्नि केला परंतु दे वानिे वाईटाचा चां ल्यासाठी उपयो
केला! (क ा 8 फ्रिेम 12 ओबीएस)
योसेफाच्या भावांची योसेफाची वक्रिी करण्याची वाईट योजनिा पुष्कळ लोंकानिा तारण्याच्या दे वाच्या चां ल्या योजनिेशी वरोधाभास आहे . “परंतु” हा शब्द
वरोधाभास दशर्ग वतो.
कोण मोठा आहे, जे मेजावर जेवतात कर्शिवा सेवा दे णारे? मेजावर बसूनि बसणारा तोच निाही काय? तरी मी तुमच्यात सेवा करणारा
म्हणूनि आहे. (लू क २२:२ U ULT)
येशू मानिवी निम्रपणे वा तो त्या अ भमानिानिे येशू तुलनिा करतो. वरोधाभासाला “अद्याप” शब्दानिे चन्हां कत केले आहे.
… आ ण त्याला साखिळ्यांनिी बांधले ल्या आ ण बेड्या घालू नि तुरुं ात ठे वण्यात आले होते आ ण त्याचे तुकडे तुकडे करुनि त्याला
भूतानिे पळवूनि अरण्यात निेले. (लू क 8: 29 ब ULT)
हे अनिपे क्षत आहे की ज्यास साखिळ्यांनिी बांधले ले आहे त्यांनिा तो मोडू शकेल. ये े, "त्याचे बंधनि तोडणे" ही क्रिया क्रियापद अनिपे क्षत घटनिेचे तीव्र चन्ह
दशर्ग वते.
[दावीद] ला दे वाला अनिुकूल वाटले आ ण त्यानिे याकोबाच्या घरासाठी निवासस्थानि शोधू शकेल का अशी वचारणा केली. तथा प,
शलमोनिानिे त्याच्यासाठी घर बांधले .परंतु परात्पर हा हातांनिी बनिवले ल्या घरात राहत निाही. (कृत्ये 7: 46-48a ULT)
ये े दोनि वरोधाभास आहेत, जे “त ा प” आ ण “परंतु” सह चन्हां कत आहेत. प हला वरोधाभास दशर्ग वतो की जरी दा वदानिे दे वाच्या घरासाठी एक जा ा
शोधण्यास सां तले परंतु ते शलमोनिानिेच बांधले . म आणखिी एक फरक आहे कारण शलमोनिानिे दे वासाठी घर बांधले असले तरीसुद्धा लोक बांधतात त्या
घरात दे व राहत निाही.

भाषांतर धिोरणिे
जर आपली भाषा वरोधाभास संबध मजकूर प्रमाणेच वापरत असेल तर ती तशीच वापरा.
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(१) कलमांमधील वरोधाभासी संबंध स्पष्ट निसल्यास, जोडणारा शब्द कर्शिवा वाक्यांश वापरा जे अ धक व शष्ट कर्शिवा अ धक स्पष्ट आहे. (२) जर आपल्या
भाषेमध्ये वरोधाभासी संबंधाचा दुसरा कलम चन्हां कत करण्यासाठी अ धक स्पष्ट असेल तर दुसर्या कलमावर जोडणारा शब्द वापरा. () जर आपली भाषा
भन्न मा ार्गनिे वरोधाभास संबंध दशर्ग वते तर ती मा र्ग वापरा.

अनुवा दत धिोरणिांची उदाहरणिे लाग केली
1. कलमांमधील वरोधाभासी संबंध स्पष्ट निसल्यास, जोडणारा शब्द कर्शिवा वाक्यांश वापरा जे अ धक व शष्ट कर्शिवा अ धक स्पष्ट आहे.
कोण मोठा आहे, जो मेजावर बसतो कर्शिवा सेवा करणारा? मेजावर बसणारा तोच निाही काय? तरी मी तुमच्यात सेवा करणारा
म्हणूनि आहे. (लू क २२:२ U ULT)
कोण मोठा आहे, जे टे बलावर बसते कर्शिवा सेवा दे णारा? टे बलावर बसूनि बसणारा तोच निाही काय? त्या
व्यक्तीसारखा नाही, मी सेवा करणारा म्हणूनि तुमच्यामध्ये आहे.
1. जर आपल्या भाषेमध्ये वरोधाभास संबंधाचा दुसरा कलम चन्हां कत करणे अ धक स्पष्ट असेल तर दुसर्या कलमावर जोडणारा शब्द वापरा.
… आ ण त्याला साखिळ्यांनिी आ ण बेड्या घालू नि तुरुं ात ठे वले आ ण तुरुं ात टाकले आ ण त्याला तुरूं ातूनि सोडले आ ण भुतानिे
त्याला अरण्यात निेले. (लू क 8: 29 ब ULT) (लू क 8:29 यूएलटी)
… आ ण त्याला साखिळ्यांनिी बांधले ल्या आ ण बेड्या घालू नि ठे वण्यात आले होते आ ण तरीही त्याचे
तुकडे तुकडे करुनि त्याला भूतानिे पळवूनि अरण्यात निेले.
1. जर आपली भाषा भन्न प्रकारे भन्नता दशर्ग वते, तर त्या मा ार्गनिे वापरा.
[दावीद] ला दे वाच्या दृष्टीनिे कृपा वाटली, आ ण त्यानिे याकोबाच्या घरासाठी निवासस्थानि सापडेल काय
असे वचारले . तथा प, शलमोनिानिे त्याच्यासाठी घर बांधले . परंतु परात्पर हा हातांनिी बनिवले ल्या घरात
राहत निाही. (कृत्ये 7: 46-48a ULT), [दावीद] दे वाच्या दृष्टीनिे कृपा झाले आ ण याकोबाच्या घरासाठी
तुम्हाला निवासस्थानि सापडेल काय असे वचारले . पणि तो म्हणजे शलमोनि, दावीद नाही जो दे वासाठी
घर बांधतो. री शिलमोनाने त्याचे घर बांधिले असले तरी, सवर्वोच्च दे व हा हातांनिी बनिवले ल्या घरात
राहत निाही.

177 / 405

Translation Manual

Just-in-Time Learning Modules :: Sentences :: जोडणारे शब्द व वाक्यांश :: जोडणे — वास्त वक प र स्थती

ोडणिे — वास्त वक प र स्थती

नयमबध्द संबंधि

हे पृष्ठि प्रश्नाचे उत्तर दे ते: मी वास्त वक प र स्थतीचे भाषांतर कसे करावे?

नियमबध्द संबंध जोडणारे शब्द दोनि उपवाक्यास जोडतात असे सू चत करण्यासाठी की त्यापैकी एक घडेल तेव्हा दुसरे घडेल. इंग्रजीमध्ये, नियमबध्द उपवाक्य
जोडण्याचा सवार्गत सामान्य मा र्ग म्हणजे "जर ... निंतर." बयार्गचदा, त ा प, असे आहेत "म " हा शब्दाचे वधानि केले निाही.

वास्त वक प र स्थती
वणिर्जून
वास्त वक स्थती ही एक अशी स्थती आहे जी काल्प निक वाटते परंतु वक्त्याच्या मनिात ती प र स्थती आधीच नि श्चित कर्शिवा खिरी आहे. इंग्रजीमध्ये, तथ्यात्मक
स्थती असले ले वाक्य "तरीही," "पासुनि," कर्शिवा "हे प्रकरण आहे" असे शब्द वापरूनि हे दशर्गवू शकते की ही वास्त वक स्थती आहे व काल्प निक स्थती निाही.

कारणि हा अनुवादाचा मुद्दा आहे
काही भाषा काही ोष्टी नि श्चित कर्शिवा सत्य असल्यास अट म्हणूनि सां त निाहीत. या भाषांतील अनिुवादक मूळ भाषांचा ैरसमज करूनि घेतात आ ण ही स्थती
अ नि श्चित आहे असे वाटू शकते. त्यामुळे त्यांच्या अनिुवादात चुका होतील. स्थती नि श्चित कर्शिवा खिरी आहे हे अनिुवादकांनिा समजले तरी वाचकांचा ैरसमज होऊ
शकतो. या प्रकरणात, नियमबध्द वधानिाऐवजी वस्तु स्थतीचे वधानि म्हणूनि भाषांतर करणे चां ले होईल.

ओबीएस आ णि बायबलमधिील उदाहरणिे
“ र परमेश्वर दे व आहे तर, त्याची उपासनिा करा !” (क ा 19 फ्रिेम 6 ओबीएस)
एलीया सवर्ग लोकांजवळ आला आ ण म्हणाला, “तुम्ही कती दवस तुमचा वचार बदलत राहणार? परमेश्वर र दे व असेल तर
त्याचे अनिुसरण करा. पण जर बआल दे व असेल तर त्याचे अनिुसरण करा.” तरीही लोकांनिी त्याच्या एकाही शब्दाचे उत्तर दले
निाही.. (1 राजे 18:21 युएलटी)
या वाक्यात काल्प निक स्थती सारखिीच रचनिा आहे. "जर परमेश्वर दे व असेल तर" अशी स्थती आहे. जर ते खिरे असेल, तर इस्राएल लोकांनिी यहोवाची
उपासनिा केली पा हजेh. पण संदेष्टा एलीया यहोवा दे व आहे की निाही असा प्रश्नि करत निाही. कर्शिबहुनिा, यहोवा हाच दे व आहे याची त्याला इतकी खिात्री आहे
की निंतरच्या उताऱ्यात तो त्याच्या सवर्ग यज्ञांवर पाणी ओततो. त्याला खिात्री आहे की दे वच खिरा आहे आ ण म्हणूनि तो पूणर्गपणे ओले केले ले यज्ञ दे खिील जाळतो.
पुनि:पुन्हा, संदेष्ट्यांनिी शकवले की यहोवा दे व आहे, म्हणूनि लोकांनिी त्याची उपासनिा केली पा हजे. लोकांनिी यहोवा दे व असूनिही त्याची उपासनिा केली निाही.
वधानि कर्शिवा सूचनिा वस्तु स्थतीच्या स्वरूपात मांडूनि, ए लया इस्राएल लोकांनिा त्यांनिी काय करावे हे अ धक स्पष्टपणे समजावे याचा प्रयत्नि करत आहे.
““मुल ा आपल्या व डलांचा आदर करतो, आ ण सेवक आपल्या धन्याचा आदर करतो. र मी बाप आहे, तर माझा सन्मानि कुठे
आहे? र मी ुरु आहे, तर माझ्याबद्दल आदर कुठे आहे? माझ्या निावाचा तरस्कार करणाऱ्या याजकांनिो, असे सवर्गश क्तमानि
परमेश्वर म्हणतो. (मलाखिी 1:6 युएलटी)
यहोवानिे असे म्हटले आहे की तो इस्राएलाचा पता आ ण स्वामी आहे, म्हणूनि जरी हे काल्प निक स्थतीसारखिे वाटत असले तरी ते "जर" या शब्दानिे सुरू होते,
ते काल्प निक निाही. मुल ा आपल्या व डलांचा सन्मानि करतो या निी तसुत्रेपासूनि या वचनिाची सुरुवात होते. प्रत्येकाला मा हत आहे की ते योग्य आहे. पण
इस्राएल लोक यहोवाचा आदर करत निाहीत. वचनिातील दुसरे निी तसुत्रे म्हणते की सेवक आपल्या धन्याचा सन्मानि करतो. प्रत्येकाला मा हत आहे की ते योग्य
आहे. पण इस्राएल लोक यहोवाचा आदर करत निाहीत, त्यामुळे तो त्यांचा स्वामी निाही असे दसते. पण परमेश्वरच स्वामी आहे. इस्राएल लोक चुकीचे आहेत हे
दाखिवण्यासाठी यहोवा एका काल्प निक स्थतीचा वापर करतो. नियमबध्द वधानि सत्य असले तरीही निैस र्शिक रत्या उद्भवले ल्या स्थतीचा दुसरा भा घडत
निाही.

भाषांतर धिोरणिे
जर काल्प निक स्थतीचे स्वरूप वापरणे ोंधळात टाकणारे असेल कर्शिवा वाचकाला असे वाटे ल की वक्ता वाक्याच्या प हल्या भा ात काय म्हणत आहे याबद्दल
शंका घेत असेल तर त्याऐवजी वधानि वापरा. "पासुनि" कर्शिवा "तुम्हाला मा हत आहे की ..." कर्शिवा "हे खिरे आहे की ..." असे शब्द अ र्ग स्पष्ट करण्यासाठी
उपयुक्त ठरू शकतात.
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लाग केले ल्या भाषांतर धिोरणिांची उदाहरणिे
“ र परमेश्वर दे व आहे तर, त्याची उपासनिा करा!” (क ा 19 फ्रिेम 6 ओबीएस)
“हे खरे आहे की परमेश्वर दे व आहे, म्हणूनि त्याची उपसानिा करा!”
“मुल ा आपल्या व डलांचा आदर करतो, आ ण सेवक आपल्या धन्याचा आदर करतो. र म मी बाप आहे, तर माझा सन्मानि
कुठे आहे? र मी स्वामी आहे, तर माझ्याबद्दल आदर कुठे आहे? माझ्या निावाचा तरस्कार करणाऱ्या याजकांनिो, तुम्हास असे
सवर्गश क्तमानि परमेश्वर म्हणतो. (मलाखिी 1:6 युएलटी)
“मुल ा आपल्या व डलांचा आदर करतो, आ ण सेवक आपल्या धन्याचा आदर करतो. तर म मी बाप
आहे, तर माझा सन्मानि कुठे आहे? तर मी स्वामी आहे, माझ्याबद्दल आदर कुठे आहे?
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ोडणिे — वस्तु स्थतीच्या वरुद्ध स्थती

नयमबध्द संबंधि

हे पृष्ठि प्रश्नाचे उत्तर दे ते: मी वस्तु स्थतीच्या वरुद्ध प र स्थतीचे भाषांतर कसे
करावे?

नियमबध्द संबंध दोनि उपवाक्यास जोडतात ते सू चत करण्यासाठी की त्यापैकी एक घडेल
तेव्हा दुसरे घडेल. इंग्रजीमध्ये, नियमबध्द उपवाक्य जोडण्याचा सवार्गत सामान्य मा र्ग म्हणजे "जर … निंतर." बयार्गचदा, त ा प, हे आहेत "म " हा शब्दाचे
वधानि केले ले निाही.

वस्तु स्थतीच्या वरुद्ध प र स्थती
वणिर्जून
वस्तु स्थतीच्या वरुद्ध स्थती ही अशी स्थती आहे जी काल्प निक वाटते, परंतु वक्त्याला आधीच खिात्री आहे की ती सत्य निाही.

कारणिे हे भाषांतराचा मुद्दा आहे
सहसा असे कोणतेही वशेष शब्द निसतात जे वस्तु स्थती- वरोधी स्थती दशर्गवतात. ले खिकानिे असे ृहीत धरले आहे की वाचकांनिा हे मा हत आहे की ती खिरी
स्थती निाही. या कारणास्तव ती सत्य निाही हे जाणूनि घेण्यासाठी अनिेकदा भर्शित मा हतीचे ज्ञानि आवश्यक असते. जर या प्रकारची स्थती अनिुवादकांनिा संवाद
साधणे कठीण असेल, तर त्यांनिी वक्तृत्व वषयक प्रश्न कर्शिवा नि हत मा हती यासाठी वापरले ल्या धोरणांचा वचार करू शकतात

ओबीएस आ णि बायबलमधिील उदाहरणिे
परंतू

र बआल दे व असेल, तर त्याची उपासनिा करा! (क ा 19 फ्रिेम 6 ओबीएस)

एलीया सवर्ग लोकांजवळ आला आ ण म्हणाला, “तुम्ही कती दवस तुमचा वचार बदलत राहणार?? जर परमेश्वर दे व असेल तर
त्याचे अनिुसरण करा. पण बआल दे व असेल, तर त्याचे अनिुसरण करा.” तरीही लोकांनिी त्याला एका शब्दानिेही उत्तर दले निाही.
(1 राजे 18:21 युएलटी)
बआल दे व निाही. बआल दे व असू शकतो असे ए लया सुचवत निाही आ ण लोकांनिी बआलाचे अनिुसरण करावे अशी त्याची इच्छा निाही. पण ते जे करत होते ते
चुकीचे आहे हे दाखिवण्यासाठी एलीयानिे नियमबध्द वधानिाचा वापर केला. वरील उदाहरणामध्ये, आम्ही दोनि प र स्थती पाहतो ज्यांचे रचनिा समानि आहे.
प हली, “जर यहोवा दे व असेल तर,” ही वस्तु स्थती आहे कारण एलीयाला खिात्री आहे की ते खिरे आहे. दुसरी, "जर बआल दे व आहे," ही वस्तु स्थतीच्या
वरुद्ध आहे कारण एलीयाला खिात्री आहे की ते खिरे निाही. लोक या दोन्ही ोष्टी तुमच्या भाषेत सारख्याच प्रकारे म्हणतील कर्शिवा ते वे वे ळ्या प्रकारे म्हणतील
का याचा तुम्ही वचार केला पा हजे.
पण त्याच्या स्त्रीनिे त्याला उत्तर दले , “ र परमेश्वराला आपल्याला मारून टाकायचे असते, तर त्यानिे आपल्या हातूनि संपूणर्ग
होमापर्गण व अपर्गण यांचा स्वकार केला निसता. त्यानिे आम्हाला या सवर्ग ोष्टी दाखिवल्या निसत्या आ ण यावेळी त्यानिे आम्हाला या
ोष्टी सां तल्या निसत्या. ” (शास्ते13:23 युएलटी)
मनिोहाच्या पत्निीला वाटते की तच्या सशतर्ग वधानिाचा दुसरा भा सत्य निाही, म्हणूनि प हला भा दे खिील सत्य निाही. दे वाला त्यांचे होमापर्गण मळाले ; म्हणूनि,
त्याला त्यांनिा मारूनि टाकायचे निाही.
>
“आम्ही मसर दे शात मांसाच्या भांड्याभोवती बसूनि भरपूर जेवत होतो तेव्हा आम्हांला परमेश्वराच्या हातूनि मरणि आले असते तर
पुरवले असते.” ( नि र्गम 16ब:3 युएलटी)
अ ार्गत इ े बोलणारे लोक इ जप्तमध्ये मरण पावले निाहीत, आ ण म्हणूनि ही वस्तु स्थती वरोधी स्थती आहे जी इच्छा व्यक्त करण्यासाठी वापरली जाते.
“हे खिोरजीनि, तुझी केवढी दुदर्ग शा होणार! हे बे सदा, तुझी केवढी दुदर्ग शा होणार! र तुमच्यामध्ये जी पराक्रिमी कृत्ये घडली ती
सोर व सीदोनिात घडली असती तर त्यांनिी मा ेच ोणपाट व राखि अं वार घेऊनि पश्चात्ताप केला असता." (मत्तय 11:21
युएलटी)
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इंग्रजी वाचकाला हे माहीत आहे की ही शेवटची दोनि उदाहरणे वस्तु स्थतीच्या वरुद्ध आहेत कारण प हल्या भा ात वापरले ल्या भूतकाळातील क्रियापदांमुळे (ते
घडू शकतील अशा ोष्टी निाहीत). शेवटच्या उदाहरणामध्ये दुसरा भा दे खिील आहे जो “असेल” या शब्दाचा वापर करतो. हे शब्द दे खिील काही घडले निाही
असे सू चत करतात.

भाषांतर धिोरणिे
जर तुमच्या भाषेत वस्तु स्थतीच्या वरुद्ध प र स्थती स्पष्ट असेल, तर त्यांचा वापर करा.
(1) जर या स्थतीमुळे वाचकाला असे वाटू ला ले की वक्ता खिोट्या ोष्टीवर वश्वास ठे वतो, तर इतरांनिी वश्वास ठे वले ल्या ोष्टी म्हणूनि स्थती पुन्हा सां ा.
(2) जर या स्थतीमुळे वाचकाला असे वाटू ला ले की वक्ता सुचवत आहे की प हला भा सत्य आहे, तर ते सत्य निाही असे वधानि म्हणूनि पुन्हा वधानि करा.
(3) जर स्थती काहीतरी व्यक्त करत असेल जे घडले निाही परंतु वक्त्याला ते व्हावे असे वाटते, इच्छा म्हणूनि त्याचे पुन्हा वधानि करा.
(4) जर प र स्थती अशी काही व्यक्त करत असेल जे घडले निाही, तर ते निकारात्मक वधानि म्हणूनि पुन्हा त्याचे वधानि करा.
(5) बर्याचदा वतर्गनिातील बदलासाठी तकर्गशुद्ध यु क्तवाद करण्यासाठी तथ्यात्मक आ ण वस्तु स्थतीच्या वरुद्ध प र स्थती वापरली जाते. अनिुवादकांनिा त्यांचे
भाषांतर करण्याचा सवर्वोत्तम मा र्ग जाणूनि घेण्यासाठी धडपड होत असल्यास, त्यांच्या भाषा समुदायामध्ये हे कसे केले जाते यावर चचार्ग करणे उपयुक्त ठरू
शकते. जर कोणी लोकांनिा त्यांचे वतर्गनि बदलण्यासाठी पटवूनि दे ण्याचा प्रयत्नि करत असेल तर ते ते कसे करतात? या प र स्थतींचे भाषांतर करतानिा समानि
धोरणे स्वीकारणे शक्य आहे.

लाग केले ल्या भाषांतर धिोरणिांची उदाहरणिे
(1) जर या स्थतीमुळे वाचकाला असे वाटू ला ले की वक्ता खिोट्या ोष्टीवर वश्वास ठे वतो, तर इतरांनिी वश्वास ठे वले ल्या ोष्टी म्हणूनि स्थती पुन्हा सां ा.
परंतू

र बआल दे व असेल, तर त्याची उपासनिा करा! (क ा 19 फ्रिेम 6 ओबीएस)
जर तुमचा वश्वास आहे की बआल हा दे व आहे, तर त्याची उपासनिा करा!

(2) जर या स्थतीमुळे वाचकाला असे वाटू ला ले की वक्ता सुचवत आहे की प हला भा सत्य आहे, तर ते सत्य निाही असे वधानि म्हणूनि पुन्हा वधानि करा.
जर बआल दे व निसेल तर तुम्ही त्याची उपासनिा करू निये!
पण त्याच्या स्त्रीनिे त्याला उत्तर दले , “ र परमेश्वरास आम्हाला मारण्याची इच्छिा असती, तर त्यानिे आपल्या हातूनि संपूणर्ग होमापर्गण व अपर्गण यांचा स्वकार
केला निसता. त्यानिे आम्हाला या सवर्ग ोष्टी दाखिवल्या निसत्या आ ण यावेळी त्यानिे आम्हाला या ोष्टी सां तल्या निसत्या. ” (शास्ते13:23 युएलटी)
"परमेश्वराला आम्हाला मारायचे नाही, कर्शिवा तर त्यानिे आपण दले ले होमापर्गण व अपर्गण यांचा
स्वकार केला निसता."
(3) जर स्थती काहीतरी व्यक्त करत असेल जे घडले निाही परंतु वक्त्याला ते व्हावे असे वाटते, इच्छा म्हणूनि त्याचे पुन्हा वधानि करा.
“आम्ही मसर दे शात मांसाच्या भांड्याभोवती बसूनि भरपूर जेवत होतो तेव्हा आम्हांला परमेश्वराच्या हातूनि मरणि आले असते तर
पुरवले असते.” ( नि र्गम 16ब:3 युएलटी)
“आम्हाला परमेश्वराच्या हातूनि मरणि आले असते तर बरे झाले असते…”
(4) जर प र स्थती अशी काही व्यक्त करत असेल जे घडले निाही, तर ते निकारात्मक वधानि म्हणूनि पुन्हा त्याचे वधानि करा.
“ हे खिोरजीनि, तुझी केवढी दुदर्ग शा होणार! हे बे सदा, तुझी केवढी दुदर्ग शा होणार! र तुमच्यामध्ये जी पराक्रिमी कृत्ये घडली ती
सोर व सीदोनिात घडली असती तर त्यांनिी मा ेच ोणपाट व राखि अं वार घेऊनि पश्चात्ताप केला असता." (मत्तय 11:21
युएलटी)
“हे खिोरजीनि, तुझी केवढी दुदर्ग शा होणार! हे बे सदा, तुझी केवढी दुदर्ग शा होणार! तुमच्यामध्ये जी
पराक्रिमी कृत्ये घडली ती सोर व सीदोनिात घडली नाही. र ती तेथे घडली असती तर त्या लोकांनी
मा ेच ोणपाट व राखि अं वार घेऊनि पश्चात्ताप केला असता."
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(5) बर्याचदा वतर्गनिातील बदलासाठी तकर्गशुद्ध यु क्तवाद करण्यासाठी तथ्यात्मक आ ण वस्तु स्थतीच्या वरुद्ध प र स्थती वापरली जाते. अनिुवादकांनिा त्यांचे
भाषांतर करण्याचा सवर्वोत्तम मा र्ग जाणूनि घेण्यासाठी धडपड होत असल्यास, त्यांच्या भाषा समुदायामध्ये हे कसे केले जाते यावर चचार्ग करणे उपयुक्त ठरू
शकते. जर कोणी लोकांनिा त्यांचे वतर्गनि बदलण्यासाठी पटवूनि दे ण्याचा प्रयत्नि करत असेल तर ते ते कसे करतात? या प र स्थतींचे भाषांतर करतानिा समानि
धोरणे स्वीकारणे शक्य आहे.
परंतू

र बआल दे व असेल, तर त्याची उपासनिा करा! (क ा 19 फ्रिेम 6 ओबीएस)
बाल हाच खिरा दे व आहे का? तुम्ही त्याची उपासनिा करावी का?

“हे खिोरजीनि, तुझी केवढी दुदर्ग शा होणार! हे बे सदा, तुझी केवढी दुदर्ग शा होणार! र तुमच्यामध्ये जी पराक्रिमी कृत्ये घडली ती
सोर व सीदोनिात घडली असती तर त्यांनिी मा ेच ोणपाट व राखि अं वार घेऊनि त्यांनी पश्चात्ताप केला असता." (मत्तय 11:21
युएलटी)
“हे खिोरजीनि, तुझी केवढी दुदर्ग शा होणार! हे बे सदा, तुझी केवढी दुदर्ग शा होणार! तुम्ही सोर आ ण
सदोनिपेक्षा चां ले आहात असे तुम्हाला वाटते, पण तुम्ही निाही! तुम्ही पा हले ली पराक्रिमी कृत्ये पाहूनि
त्यांनिी फार पूवर्वीच ोणपाट निेसूनि व राखि अं ावर घेऊनि त्यांनी पश्चात्ताप केला असता! तुम्ही
त्यांच्यासारखेच असावे!”
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ोडणिे — काल्प नक प र स्थती

नयमबध्द संबंधि

हे पृष्ठि प्रश्नाचे उत्तर दे ते: मी काल्प निक प र स्थतीचे भाषांतर कसे करावे?

नियमबध्द जोडणारे शब्द दोनि उपवाक्यास जोडतात असे सू चत करण्यासाठी की त्यापैकी एक घडेल तेव्हा दुसरे घडेल. इंग्रजीमध्ये, नियमबध्द उपवाक्य
जोडण्याचा सवार्गत सामान्य मा र्ग म्हणजे “जर … निंतर” या शब्दांसह. बयार्गचदा, त ा प, असे शब्द आहेत, "म " हा शब्दाचे वधानि केले निाही.

काल्प नक स्थती
वणिर्जून
एक काल्प निक स्थती ही अशी स्थती आहे ज्यामध्ये दुसरी घटनिा ("तर" खिंड) फक्त तेव्हाच घडेल जेव्हा प हली घटनिा ("जर" खिंड) घडते कर्शिवा काही प्रकारे
पूणर्ग होते. कधीकधी जे घडते ते इतर लोकांच्या कृतींवर अवलं बूनि असते.

कारणि हा अनुवादाचा मुद्दा आहे
काहीतरी काल्प निक स्थती आहे की निाही हे अनिुवादकांनिा समजणे महत्त्वाचे आहे जेणेकरूनि ते योग्य प्रकारे भाषांतर करतात. उदाहरणा र्ग, इस्राएलास दे वानिे
दले ली काही अ भवचनिे इस्राएलानिे दे वाची आज्ञा पाळली की निाही यावर आधा रत नियमबध्द होती. त ा प, दे वानिे इस्राएलास दले ली अनिेक अ भवचनिे
नियमबध्द निव्हती; इस्राएल लोकांनिी आज्ञा पाळळी कर्शिवा निाही पाली, परंतू दे व ही अ भवचनिे पाळणार होता. तुम्हाला (अनिुवादक) या दोनि प्रकारच्या
वचनिांमधील फरक मा हत असणे आ ण प्रत्येकाशी तुमच्या स्वतःच्या भाषेत अचूकपणे संवाद साधणे महत्त्वाचे आहे. तसेच, काहीवेळा स्थती ज्या क्रिमानिे
घडतील त्यापेक्षा वे ळ्या क्रिमानिे निमूद केल्या जातात. जर ल क्ष्यत भाषा उपवाक्ये वे ळ्या क्रिमानिे दशर्गवत असेल, तर तुम्हाला ते समायोजनि करावे ला ेल.

ओबीएस आ णि बायबलमधिील उदाहरणिे
दे वानिे लोकांनिा आशीवार्गद दे ण्याचे आ ण त्यांचे संरक्षण करण्याचे अ भवचनि दले , र त्यांनिी या नियमांचे पालनि केले तरच. पण तो
म्हणाला की र त्यांनिी त्यांचे पालनि केले निाही तर तो त्यांनिा शक्षा करेल (क ा 13 फ्रिेम 7 ओबीएस)
या चौकटीत दोनि काल्प निक प र स्थती आहेत. या दोन्ही स्थतींमध्ये, प हली घटनिा ("जर उपवाक्य") "तर" खिंडानिंतर सां तली जाते. जर हे अनिैस र्शिक कर्शिवा
ोंधळात टाकणारे असेल, तर उपवाक्य अ धक निैस र्शिक क्रिमानिे पुन्हा मांडले जाऊ शकतात.प हली काल्प निक स्थती आहे: जर इस्राएल लोकांनिी दे वाची आज्ञा
पाळली, तर दे व त्यांनिा आशीवार्गद दे ईल आ ण त्यांचे संरक्षण करील. Tदुसरी काल्प निक स्थती आहे: जर इस्राएल लोकांनिी दे वाची आज्ञा पाळली निाही, तर दे व
त्यांनिा शक्षा करील.
जर तुम्ही योग्य ते केले तर तुम्हाला स्वीकारले जाणार निाही काय? (उत्पत्ती 4:7अ युएलटी)
काईनिानिे जे योग्य ते केले तर त्याला स्वीकारले जाईल. काईनिाला स्वीकारण्याचा एकमेव मा र्ग म्हणजे योग्य ते करणे.
… र ही योजनिा कर्शिवा हे काम मनिुष्याचे असेल, तर ते उधळू नि लावले जाईल. पण
करू शकणार निाही. (प्रे षत 5:38ब-39अ युएलटी)

र ते दे वाचे असेल, तर तुम्ही त्यांचा पाडाव

ये े दोनि काल्प निक स्थती आहेत: (1) ही योजनिा मनिुष्याची आहे हे खिरे असेल, तर ती उधळली जाईल;
(2) ही योजनिा दे वाची आहे हे खिरे असेल, तर ती उधळू नि लावता येणार निाही.

भाषांतर धिोरणिे
(1) उपवाक्याच्या क्रिमानिे काल्प निक स्थती ोंधळात टाकणारी असेल, तर उपवाक्याचा क्रिम बदला.
(2) दुसरी घटनिा कुठे आहे हे स्पष्ट निसल्यास, "तर" यासारख्या शब्दानिे तो भा

चन्हां कत करा.
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लाग केले ल्या भाषांतर धिोरणिांची उदाहरणिे
(1) उपवाक्याच्या क्रिमानिे काल्प निक स्थती ोंधळात टाकणारी असेल, तर उपवाक्याचा क्रिम बदला.
दे वानिे लोकांनिा आशीवार्गद दे ण्याचे आ ण त्यांचे संरक्षण करण्याचे अ भवचनि दले , र त्यांनिी या नियमांचे पालनि केले तरच. पण तो
म्हणाला की र त्यांनिी त्यांचे पालनि केले निाही तर तो त्यांनिा शक्षा करेल (क ा 13 फ्रिेम 7 ओबीएस)
जर लोकांनिी या नियमांचे पालनि केले तर दे वानिे अ भवचनि दले की तो त्यांनिा आशीवार्गद दे ईल आ ण
त्यांचे संरक्षण करील. परंतु र त्यांनिी या नियमांचे पालनि केले निाही, तर दे वानिे सां तले की तो त्यांनिा
शक्षा करील.
(2) दुसरी घटनिा कुठे आहे हे स्पष्ट निसल्यास, "तर" यासारख्या शब्दानिे तो भा

चन्हां कत करा.

दे वानिे लोकांनिा आशीवार्गद दे ण्याचे आ ण त्यांचे संरक्षण करण्याचे अ भवचनि दले , र त्यांनिी या नियमांचे पालनि केले तरच. पण तो
म्हणाला की र त्यांनिी त्यांचे पालनि केले निाही तर तो त्यांनिा शक्षा करेल (क ा 13 फ्रिेम 7 ओबीएस)
जर लोकांनिी या नियमांचे पालनि केले , तर दे वानिे अ भवचनि दले की तो त्यांनिा आशीवार्गद दे ईल आ ण
त्यांचे संरक्षण करील. पण र त्यांनिी या नियमांचे पालनि केले निाही, तर दे वानिे सां तले की तो त्यांनिा
शक्षा करील.
… र ही योजनिा कर्शिवा हे काम मनिुष्याचे असेल, तर ते उधळू नि लावले जाईल. पण
करू शकणार निाही. (प्रे षत 5:38ब-39अ युएलटी)

र ते दे वाचे असेल, तर तुम्ही त्यांचा पाडाव

… र ही योजनिा कर्शिवा हे काम मनिुष्याचे असेल, तर ते उधळू नि लावले जाईल. पण
असेल, तर तुम्ही त्यांचा पाडाव करू शकणार निाही;
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अपवादात्मक उपवाक्य– एकत्र करणिे

अपवादात्मक नातेसंबंधि

हे पृष्ठि प्रश्नाचे उत्तर दे ते: अपवादात्मक उपवाक्याचे भाषांतर मी कसे करु
शकतो?

वणिर्जून
अपवादात्मक निातेसंबंधाचा संबंधक एक कर्शिवा अ धक ोष्टींनिा कर्शिवा लोकांनिा टामधूनि व ळतात.

कारणि ही भाषांतरातील समस्या आहे
इंग्रजीमध्ये प्र म टाचे (भा १) वणर्गनि करूनि आ ण निंतर त्या टात जे निाही आहे त्यांनिा “त्याखिेरीज,” “परंतु निाही,” “व्य त रक्त”, “या शवाय” "जोपयर्थांत
निाही", ”“ त ा प… निाही,” आ ण “केवळ”(भा २) या शब्दांव्दारे सु चत करूनि दशर्ग वले जाते.एक कर्शिवा अ धक वस्तू कर्शिवा लोक एका टातूनि व ळले ेले
आहेत, काही भाषांमध्ये अशा प्रकारे सू चत केले जात निाही. त्याऐवजी, त्यांच्याकडे असे करण्याचे इतर मा र्ग आहेत. काही भाषांमध्ये या प्रकारच्या रचनिेला अ र्ग
निाही कारण भा २ मधील अपवाद भा १ मधील वधानिास वरोध दशर्ग वत आहे. भाषांतरकारांनिा हे समजूनि घेणे आवश्यक आहे की टात कोण ( कर्शिवा काय)
आहे आ ण कोणास ( कर्शिवा कशास) त्यांच्या भाषेमध्ये अचुकपणे संवाद साधण्यासाठी व ळले जाते.

ओ.बी.एस व बायबलमधिील उदाहरणिे
दे वानिे आदामाला सां तले की बा ेतल्या बरे आ ण वाईटाचे ज्ञानि करूनि दे णाऱ्या झाडावरच्या फळा खेरी , कोणित्याही
झाडावरचे फळ ते खिाऊ शकतात (ओबीएस क ा १ फ्रिेम ११)
परंतु जर तू ती सोडवणार निाही तर मला सां म्हणजे मला कळे ल, कारण ती तुझ्या शिवाय सोड वणारा कोणिीच नाही, व मी
तुझ्यानिंतर आहे. (रु ४:४ब युएलटी)
दा वद त्या दवसाच्या संध्याकाळपासूनि ते दुसऱ्या दवसाच्या संध्याकाळपयर्थांत त्यांचा संहार करीत राहीला. ४०० तरूण पुरषांखेरी
जे उं टांवर बसूनि पळू नि ेले, एकही पुरुष वाचला नाही (१ शमुवेल ३०:१७ युएलटी)
पुरुष म्हणाला, “पहाट होत आहे, मला जाऊ दे .”याकोब म्हणाला, “तु मला आ शवार्गद दे त निाही तोपयर्बंत मी तुला जाऊ दे णार
नाही.” (उत्पत्ती ३२:२६ युएलटी)

भाषांतर पध्दती
जर स्त्रोत भाषेमध्ये अपवादात्मक उपवाक्य चन्हां कत केले ला मा र्ग आपल्या भाषेत दे खिील स्पष्ट असेल, तर अपवादात्मक उपवाक्याचे त्याचप्रकारे भाषांतर
करा.
(१) बर्याचदा भा २ मधील अपवाद भा १ मध्ये दुलर्ग क्षत असले ल्या एखिाद्या ोष्टीचा वरोधाभास दशर्ग वतो. या प्रकरणात, भाषांतरकार निकारात्मक हटवूनि
आ ण “केवळ” यासारख्या शब्दाचा वापर करुनि वरोधाभासा शवाय समानि वाक्यांश सां ू शकतो.”
(२) उपवाक्याचा क्रिम उलट करा जेणेकरूनि अपवाद प्र म निमूद केला जाईल, आ ण निंतर मोठ्या टाचे निाव दुसरे ठे वले जाईल.

भाषांतर पध्दतीच्या उदाहणिाचे लागकरणि
(१) बर्याचदा भा २ मधील अपवाद भा १ मध्ये दुलर्ग क्षत असले ल्या एखिाद्या ोष्टीचा वरोधाभास दशर्ग वतो. या प्रकरणात, भाषांतरकार निकारात्मक हटवूनि
आ ण “केवळ” यासारख्या शब्दाचा वापर करुनि वरोधाभासा शवाय समानि वाक्यांश सां ू शकतो.”
दा वद त्या दवसाच्या संध्याकाळपासूनि ते दुसऱ्या दवसाच्या संध्याकाळपयर्थांत त्यांचा संहार करीत राहीला. ४०० तरूणि
पुरषांखेरी एकही पुरुष वाचला नाही जे उं टांवर बसूनि पळू नि ेले, (१ शमुवेल ३०:१७ युएलटी)
• भा १: (एकही पुरुष नाही वाचला)
• भा २: ( ४०० तरूण पुरषांखेरी )
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दा वद त्या दवसाच्या संध्याकाळपासूनि ते दुसऱ्या दवसाच्या
संध्याकाळपयर्थांत त्यांचा संहार करीत राहीला. केवळ ४०० तरूण पुरष
वाचले ; ते उं टांवर बसूनि पळू नि ेले, (१ शमुवेल ३०:१७ युएलटी)

परंतु जर तू ती सोडवणार निाही, तर मला तसे सां म्हणजे मला कळे ल, कारण तुझ्या शिवाय ती सोड वण्यास कोणिीच नाही,
आ ण मी तुझ्या निंतर आहे.
परंतु जर तू ती सोडवणार निाही, तर मला तसे सां म्हणजे मला कळे ल, कारण ती सोड वण्यास
कुळातील तुच प्रथम आहेस [केवळ तुच ती सोडव शिकतो], व मी तुझ्या निंतर आहे.
पुरुष म्हणाला, “पहाट होत आहे, मला जाऊ दे ." याकोब म्हणाला, “तु मला आ शवार्गद दे त निाही तोपयर्बंत मी तुला जाऊ दे णार
नाही.” (उत्पत्ती ३२:२६ युएलटी)
पुरुष म्हणाला, “पहाट होत आहे, मला जाऊ दे ." याकोब म्हणाला, “ र केवळ तु मला आ शवार्गद
दला तरच मी तुला जाऊ दे ईल.”
(२) उपवाक्याचा क्रिम उलट करा जेणेकरूनि अपवाद प्र म निमूद केला जाईल, आ ण निंतर मोठ्या टाचे निाव दुसरे ठे वले जाईल.
दे वानिे आदामाला सां तले की बा ेतल्या बरे आ ण वाईटाचे ज्ञानि करूनि दे णाऱ्या झाडाच्या फळाखेरी , कोणित्याही झाडाचे फळ
ते खिाऊ शकतात (ओबीएस क ा १ फ्रिेम ११)
दे वानिे आदामाला सां तले की तो बरे वाईट याचे ज्ञानि करूनि दे णाऱ्या झाडाचे फळ तो खिाऊ
शकतनाही, परंतू तो बा ेतील इतर कोणित्याही झाडाचे फळ खिाऊ शकतो.
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Grammar
व्याकरणि वषय
व्याकरणाचे दोनि मुख्य भा आहेत: शब्द आ ण रचनिा. रचनिेमध्ये आपण वाक्यांश, खिंड
आ ण वाक्य बनि वण्यासाठी शब्द एकत्र कसे ठे वले .

हे पृष्ठि प्रश्नाचे उत्तर दे ते: इंग्रजी व्याकरणाबद्दल काही मूलभूत मा हती काय
आहे?

शिब्दांच्या ाती - भाषेतील सवर्ग शब्द जे श्रेणीला संबं धत असतात त्यांनिा शब्दांच्या जाती
म्हणतात. (पहाशब्दांच्या जाती)
वाक्ये - जेव्हा आपण बोलतो तेव्हा आपण आपले वचार वाक्यांमध्ये आयो जत करतो. एक वाक्य सहसा एखिाद्या घटनिेबद्दल कर्शिवा एका प र स्थती वषयी
कर्शिवा स्थतीची स्थती याबद्दल पूणर्ग वचार असतो. (वाक्य रचनिा पहा)
• वाक्य वधानिे, प्रश्न, आदे श कर्शिवा उद्गार असू शकतात. (उद्गार पहा)
• वाक्यांमध्ये एकापेक्षा जास्त खिंड असू शकतात. (वाक्य रचनिा पहा)
• काही भाषांचे दोन्ही कतर्गरी आ ण कमर्गरी वाक्य आहेत. (कतर्गरी कर्शिवा कमर्गरी पहा)
मालकी - यावरूनि असे लक्षात आले आहे की दोनि निामांचा संबंध आहे. इंग्रजीमध्ये "दे वाचे प्रेम" कर्शिवा "दे वाच्या प्रीतीत" कर्शिवा "त्याच्या प्रेमात" म्हणूनि
संबंधवाचक सवर्गनिाम म्हणूनि "'चे' 'म्हणूनि चन्हां कत केले आहे. (मालकी पहा)
अवतरणि (कोटे शिन) - अवतरण म्हणजे एखिाद्यानिे काय म्हटले आहे त्याचे अहवाल.
• अवतरणाचे साधारणपणे दोनि भा आहेत: कोणी सां तले आ ण कोणी काय म्हणाले त्याबद्दल मा हती. (कोटे शन्स आ ण कोटस मा जर्शिनि पहा)
• अवतरण एकतर प्रत्यक्ष कोट कर्शिवा अप्रत्यक्ष कोट असू शकतात. (प्रत्यक्ष आ ण अप्रत्यक्ष अवतरण पहा)
• कोट् स त्यांच्या आत कोट् स दे खिील असू शकतात. (कोट् समध्ये उद्धरणांमधे पहा)
• वाचकांनिा काय समजेल ते समजणे सोपे करण्यासाठी कोट् स चन्हां कत केले जाऊ शकतात. (कोट चन्हां कत पहा)
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भाववाचक नामे
भाववाचक निामे ही एक संज्ञा आहे जी दृष्टीकोनि, ुण, घटनिा कर्शिवा प र स्थतीचा संदभर्ग दे ते.
या अशा ोष्टी आहेत ज्या शारी रक दृ ष्टकोनिातूनि पा हल्या कर्शिवा स्पशर्ग केल्या जाऊ शकत
निाहीत, जसे की आनिंद, वजनि, ऐक्य, मैत्री, आरोग्य आ ण कारण. हा भाषांतराचा मुद्दा
आहे कारण काही भाषा व शष्ट कल्पनिा अमूतर्ग निामानिे व्यक्त करू शकतात, तर इतरांनिा ती
व्यक्त करण्यासाठी वे ळ्या मा ार्गची आवश्यकता असते.

हे पृष्ठि प्रश्नाचे उत्तर दे ते: भाववाचक निाम काय आहे आ ण मी माझ्या
भाषांतरात त्यांच्या संबंध कसा जोडू शकतो?
हा वषय समजण्यासाठी, वाचणे चां ले होईल:
शब्दांच्या जाती
वाक्य रचनिा

वणिर्जून

लक्षात ठे वा संज्ञा हे शब्द आहेत जे एखिाद्या व्यक्ती, ठकाण, वस्तू कर्शिवा कल्पनिेला संद भर्शित करतात. भाववाचक निामे ही निामे आहेत जी कल्पनिांचा संदभर्ग
घेतात. हे दृष्टीकोनि, ुण, घटनिा, प र स्थती कर्शिवा त्या कल्पनिांमधील संबंध असू शकतात. या अशा ोष्टी आहेत ज्या शारी रक दृ ष्टकोनिातूनि पा हल्या कर्शिवा
स्पशर्ग केल्या जाऊ शकत निाहीत, जसे की आनिंद, शांती, नि मर्शिती, चां ुलपणा, समाधानिीपणा, न्याय, सत्य, स्वातंत्र्य, सूड, मंदपणा, लांबी, वजनि आ ण बरेच
काही.
बायबलसंबंधी ग्रीक आ ण इंग्रजीसारख्या काही भाषा भाववाचक निामांचा वापर करतात. ते क्रियांनिा कर्शिवा ुणांनिा निावे दे ण्याचा एक मा र्ग प्रदानि करतात.
निावांसह, जे लोक या भाषा बोलतात ते संकल्पनिांबद्दल बोलू शकतात जसे की ते ोष्टी आहेत. उदाहरणा र्ग, भाववाचक निाम वापरल्या जाणार्या भाषांमध्ये
लोक म्हणू शकतात, “मी पापाच्या क्षमतेवर वश्वास ठे वतो.” परंतु काही भाषा भाववाचक निामे फार वापरत निाहीत. या भाषांमध्ये,वक्त्याला "क्षमा" आ ण
"पाप" असे दोनि निाम असू शकतात परंतु ते समानि अ र्ग इतर मा ार्थांनिी व्यक्त करेल. उदाहरणा र्ग, ते असे म्हणतील की "माझा वश्वास आहे की पाप केल्यावर
दे व लोकांनिा क्षमा करण्यास तयार आहे."

कारणि हा भाषांतर प्रकरणि आहे
आपण ज्या बायबलचे भाषांतर करता त्यामध्ये काही कल्पनिा व्यक्त करण्यासाठी अमूतर्ग निामांचा वापर केला जाऊ शकतो. आपली भाषा कदा चत अशा काही
कल्पनिांसाठी भाववाचक निाम वापरू शकत निाही. त्याऐवजी ते या कल्पनिा व्यक्त करण्यासाठी वाक्यांश वापरू शकतात. हे वाक्यांश भाववाचक संज्ञाचा अ र्ग
दशर्ग वण्यासाठी इतर प्रकारचे शब्द जसे की वशेषण, क्रियापद कर्शिवा क्रिया वशेषण वापरतील. उदाहरणा र्ग, “त्याचे व न काय आहे?” "त्याचे व न कती
होते?" म्हणूनि व्यक्त केले जाऊ शकते कर्शिवा “ कती भारी आहे?”

बायबलमधिील उदाहरणिे
लहानपणिापासनचआपल्याला प वत्र लखिाण मा हत आहे… (2 तमथ् ी 3:15a)
भाववाचक निाम बालपनि याचा अ र्ग असा होतो क जेव्हा कोणी मुल होते
परंतु समाधिाना बरोबर भक्ती करणिे हे एक मोठा फायदा आहे. (1 तीमथ्य 6: 6 ULT)
"धा मर्शिकता" आ ण "समाधानिीपणा" या संज्ञा निामधमर्ग आ ण संतुष्ट असावेत. भाववाचक संज्ञा “प्राप्त” म्हणजे एखिाद्याला फायदा
कर्शिवा मदत करणारी ोष्ट.
आज तारणि या घरात आला आहे, कारण तोही अब्राहामचा मुल ा आहे. (लु क 19: 9 यूएलटी) ये े
ये े संज्ञा “तारण” म्हणजे सुटका केल्या जाणे होय.
काहीजण उशिीर लावत असल्याचे मानितात म्हणूनि दे व त्याच्या अभीवचनिाबद्दल उशीरा हालचाल करत निाही (२ पेत्र: 3:9a ULT)
भाववाचक निाम “उशीरा” वे ात निसणे ह्याला संदभर्वीत करते क ज्याच्याबरोबर काहीतरी केल्या जाते.
तो दोन्हीही अंधारात लपले ल्या ोष्टी प्रकाशात आणतील आ ण अंतःकरणातील हेत प्रकट करेल. (1 क रर्शि करास 4: 5 ब यूएलटी)
एखिादी भाववाचक संज्ञा निैस र्शिक असेल आ ण आपल्या भाषेत योग्य अ र्ग दे त असेल तर ते वापरण्याचा वचार करा. निसल्यास, ये े आणखिी एक पयार्गय आहे:

भाषातंराची रणिनीती
एखिादी भाववाचक संज्ञा निैस र्शिक असेल आ ण आपल्या भाषेत योग्य अ र्ग दे त असेल तर ते वापरण्याचा वचार करा. निसल्यास, ये े आणखिी एक पयार्गय आहे:
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(१) भाववाचक संज्ञाचा अ र्ग दशर्ग वणार्या वाक्यांशासह वाक्याचा शब्दरचनिा करा. संज्ञाऐवजी निवीनि वाक्यांश भाववाचक संज्ञा व्यक्त करण्यासाठी क्रियापद,
क्रिया वशेषण कर्शिवा वशेषण वापरला जाईल. शास्त्रवचनिाच्या उदाहरणाच्या खिाली वैक ल्पक भाषांतरे समा वष्ट केली जातात.

भाषातंराच्या रणिनीतीचे लागकरणि करणिे
(१) भाववाचक संज्ञाचा अ र्ग दशर्ग वणार्या वाक्यांशासह वाक्याचा शब्दरचनिा करा. संज्ञाऐवजी निवीनि वाक्यांश भाववाचक संज्ञा व्यक्त करण्यासाठी क्रियापद,
क्रिया वशेषण कर्शिवा वशेषण वापरला जाईल. शास्त्रवचनिाच्या उदाहरणाच्या खिाली वैक ल्पक भाषांतरे समा वष्ट केली जातात.
… बालपणिापासन तुला प वत्र लखिाण मा हत आहे…
आपण लहापणिापासनच आपल्याला प वत्र लखिाण मा हत आहे.
परंतु भक्ती बरोबर समाधिान हा एक मोठा फायदा आहे. (1 तीमथ्य 6: 6 ULT)
पण भक्तीशिील आ ण समाधिानी राहणे खिूप फायदे शिीर आहे. पण जेव्हा आपण भक्तीशिील आ ण समाधिानी असतो तेव्हा आपल्याला खिूप फायदा होतो.
पण जेव्हा आपण दे वाचा सन्मान करतो आ ण त्याच्या आज्ञा पाळतो आ ण आपल्याकडे जे काही असते त्यात आनिंदी असतो तेव्हा आपल्याला खिूप फायदा
होतो.
आज या घराला तारणि मळाले आहे कारण तोही अब्राहामाचा पुत्र आहे. (लु क 19: 9 यूएलटी)
आज या घरातले लोक तारणि केले गेले आहेत… आज दे वानिे या घरातल्या लोकांना तारले आहे…
परमेश्वर त्याच्या अ भवचनिां वषयी उशीर करीत निाही जसे काही त्याला उशिीर असे संबोधतात. (2पेत्र:3:9a ULT)
परमेश्वर त्याच्या अ भवचनिां वषयी उशीर करीत निाही जसे काही त्याला उशिीर असे संबोधतात.
तो अंधारामध्ये लपले ल्या ोष्टी प्रकाशात आणील आ ण अंतःकरणातील हेत प्रकट करेल. (1 क रर्शि कर 4: 5 ब यूएलटी)
तो अंधारामध्ये लपले ल्या ोष्टी प्रकाशात आणेल आ ण लोकांना ज्या गोष्टी करायच्या आहेत आ णि
ज्या गोष्टी त्यांना कराव्याशिा वाटतील त्या प्रगट करील.
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कतर्जूरी कर्शिवा कमर्जूरी
काही भाषेमध्ये दोन्ही कतर्गरी आ ण कमर्गरी वाक्य आहेत. कतर्गरी वाक्यामध्ये कतार्ग क्रिया
करतो. कमर्गरी वाक्यामध्ये कत्यार्गकडू नि क्रिया करूनि घेतली जाते. ये े अशी काही उदाहरणे
जी त्याच्या कायार्गसहीत आहेत जी अधोरे खित करण्यात आली आहेत:
• कतर्गरी: माझ्या वडीलांनी २०१० ला घर बांधले आहे.
• कमर्गणी: घर 2010 साली बांधण्यात आले .

हे पृष्ठि प्रश्नाचे उत्तर दे ते: कतर्गरी आ ण कमर्गरी काय आहे आ ण मी कमर्गरी शब्द
कसे भाषांत रत करू?
हा वषय समजण्यासाठी, वाचणे चां ले होईल:
वाक्य रचनिा
क्रियापदे

ज्या भाषांमध्ये कमर्गणी वाक्ये वापरली जात निाहीत अशा भाषांतरकारांनिा ते बायबलमध्ये
सापडले ले कमर्गणी वाक्य कसे भाषांत रत करतात हे मा हत असणे आवश्यक आहे. इतर
अनिुवादकांनिा कमर्गणी वाक्य कधी वापरावे आ ण कतर्गरी स्वरूप कधी वापरायची हे ठरवणे आवश्यक राहील.

वणिर्जून
काही भाषांमध्ये वाक्यांच्या कतर्गरी आ ण कमर्गरी दोन्ही प्रकार आहेत.
• कतर्गरी स्वरूपात, कतार्ग क्रिया करतो आ ण निेहमी उल्ले खि केला जातो. *कमर्गणी स्वरूपात, या कत्यार्गकडू नि क्रिया करूनि घेतली जाते, आ ण जो क्रिया
करतो त्याचा निेहमी उल्ले खि केला जात निाही
खिालील कतर्गरी आ ण कमर्गरी वाक्यांच्या उदाहरणांमध्ये, आम्ही या वषयावर अधोरेखिीत केले आहे.
• कतर्गरी; माझ्या व डलांनी 2010 मध्ये घर बांधले .
• कमर्गणी घर 2010 साली माझ्या व डलांकडू नि बांधण्यात आले .
• कमर्गणर्वी घर 2010 साली बांधण्यात आले . (हे कोणी केले ते सां त निाही.)

कारणि हा भाषांतर मुद्दा आहे
सवर्ग भाषा कतर्गरी स्वरूप वापरतात. काही भाषा कमर्गणी स्वरूप वापरतात आ ण काही त्या वापरत निाहीत. काही भाषा केवळ काही व शष्ट उद्दे शांसाठी कमर्गणी
वापरतात आ ण त्या स्वरूपाच्या सवर्ग भाषांमध्ये कमर्गणी स्वरूप समानि हेतूंसाठी वापरला जात निाही.

कमर्जूणिी चा हेत
• वक्ता ज्या व्यक्तीनिे कर्शिवा ज्या ोष्टीवर कृती केली होती त्याबद्दल बोलत आहे, कृती केले ल्या व्यक्तीबद्दल निाही.
• वक्ता हे सां ू इ च्छत निाही की कृती कोणी केली.
• ही क्रिीया कोणी केली हे वक्त्याला मा हती निाही.

कमर्जूणिी पद्धतीसंबंधिी भाषांतराची तत्त्वे
• ज्या भाषांतरकारांची भाषा कमर्गणी स्वरुपाचा वापर करीत निाहीत त्यांनिा ही कल्पनिा व्यक्त करण्याचा दुसरा मा र्ग शोधणे आवश्यक आहे.
• ज्या भाषेत कमर्गणी स्वरुपाचे भाषांतरकार आहेत त्यांनिा बायबलमधील एका व शष्ट वाक्यात कमर्गणी का वापरले आहे हे समजूनि घेणे आवश्यक आहे
आ ण त्या वाक्याच्या भाषांतरात त्या हेतूसाठी कमर्गणी रूप वापरायचे की निाही हे ठरवणे आवश्यक आहे.

प वत्र शिास्त्राच्या कथेतील उदाहरणिे
म त्यांच्या निेमबाजांनिी भर्शितीवरूनि तुमच्या सै निकांवर ोळ्या झाडल्या आ ण राजाच्या काही सेवकांनिा ठार मारले गेले. आ ण तुमचा सेवक उ रया हत्ती
ह्यालाही ठार मारले गेले. (२ शमुवेल ११:२४ ULT)
याचा अ र्ग असा होतो की शत्रूच्या तरंदाजांनिी तटावरूनि बाण सोडले आ ण उरीयास हत राजाचे कत्येक लोक मारण्यात आले . मुद्दा राज्याचे सेवक आ ण
उरीया यांच्याबाबतीत काय घडले ते, त्यांनिा बाण मारणाऱ्यांनिा मा हत निव्हते. कमर्गणी प्रकाराचा उद्दे श राजाच्या कमर्गचा-यावर आ ण उरीयाकडे लक्ष कें द्रित करणे
हा आहे.
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जेव्हा शहरातील लोक पहाटे उठले आ ण पहा बआलच्या वेदीची मोडतोड केले ली होती. (शास्ते 6: 28 अ ULT)
ते ील लोकांनिी बालच्या वेदीच्या बाबतीत काय घडले ते पा हले , परंतु ते कोणी तोडू नि टाकले हे त्यांनिा ठाऊक निव्हते. ये ील कमर्गणी स्वरूपाचा हेतू शहरातील
लोकांच्या दृष्टीकोनिातूनि हा कायर्गक्रिम सां णे आहे.
त्याच्या ळ्यात जात्याचा द ड ठे वला

ावा आ ण त्याला समुद्रिात फेकले

ावे (लू क 17: 2 a ULT) हे त्याच्यासाठी अ धक चां ले होईल.

हे अशा प र स्थतीचे वणर्गनि करते ज्यात एखिाद्या व्यक्तीला त्याच्या ळ्यात असले ल्या जात्याच्या तळीसह समुद्रिात टाकावे. कमर्गणी प्रकाराचा हेतू या व्यक्तीस
काय होते त्यावर लक्ष कें द्रित करणे हा असतो. व्यक्तीला या ोष्टी कोण करते हे महत्वाचे निाही.

भाषांतर रणिनीती
आपली भाषा आपण अनिुवाद करीत असले ल्या प रच्छे दाच्या प्रमाणेच एक कमर्गणी स्वरूप वापरत असल्यास, एक कमर्गणी स्वरूप वापरा. कमर्गणी
स्वरूपा शवाय भाषांतर करणे अ धक चां ले ठर वल्यास ये े काही रणनिीती आहेत ज्यांचा आपण वचार करू शकता.
(१) कतर्गरी वाक्यात समानि क्रियापद वापरा आ ण कुणी कर्शिवा कोणत्या कृतीनिे केले ते सां ा. आपण हे करत असल्यास, क्रिया प्राप्त करणार्या व्यक्तीवर लक्ष
कें द्रित करण्याचा प्रयत्नि करा. (२) कतर्गरी वाक्यात समानि क्रियापद वापरा आ ण कोणानिे कर्शिवा कृती केली हे सां ू निका. त्याऐवजी “ते” कर्शिवा “लोक” कर्शिवा
“कोणीतरी” सारखिे सामान्य अ भव्यक्ती वापरा. (३) भन्न क्रियापद वापरा.

भाषांतराच्या धिोरणिांची उदाहरणिे लाग केली
1. कतर्गरी वाक्यात समानि क्रियापद वापरा आ ण क्रिया कोणी केली ते सां ा. आपण असे केल्यास, क्रिया प्राप्त झाले ल्या व्यक्तीवर लक्ष कें द्रित करण्याचा
प्रयत्नि करा.
भाकरीवाल्याच्या रस्त्यावरुनि त्याला दररोज एक भाकरी दे ण्यात आली. ( यमर्गया:३७;२१ ब)
रा ाच्या सेवकांनी यमर्गयाला भटाऱ्याच्या रस्त्यावरुनि रोज भाकर दली.
(२) कतर्गरी वाक्यात समानि क्रियापद वापरा आ ण कृती कोणी केली हे सां ू निका. त्याऐवजी “ते” कर्शिवा “लोक” कर्शिवा “कोणीतरी” सारखिे सवर्गसामान्य
अ भव्यक्ती वापरा.
त्याच्या ळ्यात तळी ठे वली

ावी आ ण त्याला समुद्रिात फेकले

ावे तर बरे होईल. (लू क 17: 2aयूएलटी)

त्यांनिी त्याच्या ळ्यात एक तळी ठे वावी आ ण त्याला समुद्रिात फेकले तर बरे होईल. कोणीतरी त्याच्या
ळ्यात एक भारी दगड ठे वला आ ण त्याला समुद्रिात फेकले तर त्याच्यासाठी ते बरे होईल.
स क्रिय वाक्यात भन्न क्रियापद वापरा.
भाटाऱ्याच्या रस्त्यावरुनि त्याला दररोज एक भाकरी दे ण्यात आली. ( यमर्गया :37:21 ULT)
त्याला भाटाऱ्याच्या रस्त्यावरुनि दररोज एक भाकर मळाली.
पुढे आम्ही आपल्याला शकण्याची शफारस करतो:
भाववाचक निामे
शब्द क्रिम
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फरक करणिे वरुध्द मा हती दे णिे कर्शिवा स्मरणि करणिे
वणिर्जून
काही भाषांमध्ये, निामास सुधा रत करणारे वाक्ये निामासह दोनि भन्न उद्दे शांसाठी वापरले
जाऊ शकतात. ते एकतर (१) इतर समानि ोष्टीतूनि निामाला वभक्त करू शकतात कर्शिवा
(२) ते निामा वषय अ धक मा हती दे ऊ शकतात. ती मा हती वाचकांसाठी निवीनि असू
शकते, कर्शिवा वाचकास आधीपासूनि कदा चत मा हत असले ल्या एखिाद्या ोष्टीचे स्मरणपत्र
असू शकते. इतर भाषा निामाला इतर समानि ोष्टींपासूनि वभक्त करण्यासाठी निामासह
सुधा रत वाक्यांशाचा उपयो करतात. जेव्हा या भाषा बोलणारे लोक एखिाद्या निामासह एक
सुधा रत वाक्यांश ऐकतात तेव्हा ते असे मानितात की त्याचे कायर्ग एका ोष्टीला दुसर्या
समानि ोष्टीपासूनि वे ळे करणे आहे.

हे पृष्ठि प्रश्नाचे उत्तर दे ते: जेव्हा एखिादा वाक्यांश एखिाद्या निामासह वापरला
जातो, तेव्हा इतरांपासूनि निामाला वभक्त करणारे वाक्यांश व माहीत कर्शिवा
स्मरण करुण दे णारे वाक्यांश यांच्यामध्ये काय फरक असतो?
हा वषय समजण्यासाठी, वाचणे चां ले होईल:
शब्दांच्या जाती
वाक्य रचनिा

(१) समानि ोष्टींमध्ये फरक करणे आ ण (२) एखिाद्या ोष्टीबद्दल अ धक मा हती दे णे, यांच्यामध्ये असले ल्या भन्नतेला चन्हां कत करण्यासाठी भाषा
स्वल्प वरामाचा वापर करतात. स्वल्प वरामां शवाय, खिाली असले ले वाक्य संवाद साधते की ते वे ळे करीत आहे:
• मरीयेनिे तच्या ब हणिीला

ी खप आभारी होती काही अन्न दले .

◦ जर तची बहीण आभारी होती तर, "जी आभारी होती" हा वाक्यांश या मरीयाच्या ब हणीला दुसऱ्या बहीणीपासूनि जी सहसा आभारी
निव्हती वे ळे करते.
स्वल्प वरामानिे, वाक्य अ धक मा हती दे त आहे:
• मरीयेनिे तच्या ब हणिीला,

ी खप आभारी होती काही अन्न दले .

◦ मरीयेच्या ब हणीबद्दल आपल्याला अ धक माहीती दे ण्यासाठी याच वाक्यांशाचा उपयो केला जावू शकतो. जेव्हा मरीयानिे तला अन्न दले
तेव्हा मरीयाच्या ब हणीनिे कसा प्र तसाद दला याबद्दल हे आपल्याला सां ते

कारणि ही भाषांतराची समस्या आहे
• बायबलच्या बर्याच स्त्रोतांच्या भाषेत निामाला दुसर्या समानि ोष्टींपासूनि वे ळे करण्यासाठी आ ण निामा वषयी अ धक माहीत दे ण्यासाठी
वाक्यांशांचा उपयो केला जातो जे निामाची सुधारणा करतात. तुम्ही (भाषांतरकार) प्रत्येक प्रकरणात ले खिकाच्या अ ार्गचा कोणाता हेतू आहे यास
समजूनि घेणे आवश्यक आहे.
• काही भाषांमध्ये वाक्यांशाचा उपयो केला जातो जे इतर समानि ोष्टीपासूनि निामाला केवळ वे ळे करण्यासाठी निामाची सुधारणा करतात. अ धक
मा हती दे ण्यासाठी वापरल्या जाणार्या वाक्यांशाचे भाषांतर करतानिा, या भाषा बोलणार्या भाषांतरकारांनिा वाक्यांशाला निामापासूनि वभक्त करणे
आवश्यक आहे. अन्य ा, जे लोक ते वाचतात कर्शिवा ऐकतात, त्यांनिा असे वाटे ल की हा वाक्यांश इतर समानि ोष्टींपासूनि निामास वभक्त करण्यासाठी
आहे.

बायबलमधिील उदाहरणिे
इतर शिक्य असले ल्या गोष्टींपासन एका गोष्टीला वेगळे करण्यासाठी उपयोगात येणिारा शिब्द व वाक्यांशि यांची
उदाहरणिे :
( हे सहसा भाषांतरात कोणतीही समस्या उद्भवत निाहीत.)
परम प वत्र स्थानापासूनि प वत्र स्थानाला वे ळे करण्याचा पडदा आहे. ( नि र्गम २६:३३ब युएलटी)
“प वत्र” आ ण “परम प वत्र” हे शब्द एकमेकांपासूनि आ ण इतर कोणत्याही ठकाणापासूनि दोनि वे ळ्या ठकाणांनिा भन्न करतात
एक मुखिर्ग मुल ा आपल्या बापाला दुःखि दे तो, अ ण

ीने त्याला

न्म दला तीला क्ले श दे तो. (निी तसूत्रे १७:२५ युएलटी)
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"जीनिे त्याला जन्म दला" हा वाक्यांश ज्या स्त्रीस पुत्र क्ले श आहे तच्यामध्ये फरक करतो . तो सवर्ग स्त्रयांसाठी मुखिर्ग निाही, पण त्याच्या आईसाठी आहे.

शिब्द आ णि वाक्य यांची उदाहरणिे
ातात:

ी अ त रक्त मा हती कर्शिवा एखाद्या गोष्टीबद्दल स्मरणि दे ण्यासाठी वापरली

(हे भाषा वापरत निसले ल्या भाषांसाठी ही भाषांतरातील समस्या आहे.)
… कारण तुझे न्याय्य नणिर्जूय चां ले आहेत. (स्तोत्र ११९:३९ब युएलटी)
"न्याय" हा शब्द आपल्याला सहज स्मरण करूनि दे तो की दे वाचे निणर्गय न्याय्य आहेत. ते त्याच्या न्याय्य निणर्गयांचा त्याच्या अन्यायी निणर्गयामध्ये भेद करीत निाही,
कारण त्याचे सवर्ग निणर्गय न्याय्य आहेत.
सारा

ी ९० वषार्जूची आहे तीला मूल कसे होऊ शकते? - (उत्पत्ती १७:१७-१८ युएलटी)

“ जी ९० वषार्थांची आहे” या वाक्यांशामुळे सारेला पुत्र होईल हे अब्राहामाला वाटले निाही. तो सारा निावाच्या एका स्त्रीचा अन्य सारा निावाच्या स्त्री जी वे ळ्या
वयाची होती तीच्यामध्ये फरक करत निाही, आ ण तो कोणालाही तच्या वयाबद्दल काही निवीनि सां त निव्हता. त्यानिे केवळ असा वचार केला निाही की एक स्त्री
जी एवढी वयस्कर याहे तीला मुल होऊ शकते
मी घड वले ल्या मानिवाला भुतलावरूनि निष्ट करीनि. (उत्पत्ती ६:७ युएलटी)
“मी ज्यांनिा घड वले आहे” हा वाक्यांश दे व आ ण मानिवजातीमधील निातेसंबंधाची एक आढवण आहे. या मानिवजातीला निष्ट करुनि टाकण्याचा अ धकार दे वाला
होता याचे हेच कारण आहे. दे वानिे निमार्गण केली निाही अशी आणखिी कोणतीही मानिवजात निाही.

भाषांतर रणिनीती
वाचकांनिा एखिाद्या निामासह असले ल्या वाक्यांशाचा हेतू समजत असेल तर, वाक्यांश आ ण निाम एकत्र ठे वण्याचा वचार करा. कारण भाषा शब्द कर्शिवा वाक्यांश
यांचा निामासह वापर केवळ एका ोष्टीला दुसऱ्या ोष्टीपासूनि भन्न करण्यासाठी करतात, मा हती कर्शिवा स्मरण करूनि दे ण्यासाठी वापरल्या जाणार्या
वाक्यांशांचे भाषांतर करण्यासाठी ये े काही रणणीती आहेत.
(१) वाक्याच्या दुसर्या भा ामध्ये मा हती ठे वा आ ण त्याचा हेतू दशर्ग वणाऱ्या शब्दांनिा जोडा. (२) ही केवळ अ त रक्त मा हती आहे हे व्यक्त करण्यासाठी
आपल्या भाषेतील मा ार्थांपैकी एका मा ार्गचा उपयो करा. असे कदा चत एखिादा लहानि शब्द जोडू नि, कर्शिवा प्रयो बदलण्याच्या मा ार्गद्विारे होऊ शकते. कधीकधी
प्रयो ामधील बदल वराम चन्ह, जसे कंस कर्शिवा स्वल्प वराम यांनिी दशर्ग वले जाऊ शकतात.

भाषांतर पद्धतींच्या उदाहरणिाचे लागकरणि
(१) वाक्याच्या दुसर्या भा ामध्ये मा हती ठे वा आ ण त्याचा हेतू दशर्ग वणाऱ्या शब्दांनिा जोडा.
• मी अशिा लोकांना द्वे ष करतो े नरथर्जूक मतर्वीची सेवा करतात (स्तोत्र 31: 6 IRV) - " निरुपयो ी मूतर्वी" म्हणत, दा वद सवर्ग मूतर्वी बद्दल टप्पणी
करीत होता आ ण त्यांनिा त्यांची सेवा करणाऱ्यांनिा द्विेष दे ण्याचे कारण दे त आहे. तो मौल्यवानि मूतर्वीपासूनि निजर्वीव मूतर्तीं यांच्यात फरक करीत निव्हता.
जे नरथर्जूक मुतर्तींनिा पुजतात त्यांचा मी द्विेष करतो (स्तोत्र ३१:६ युएलटी)
“ निर र्गक मूतर्वी” असे म्हणूनि, दावीद सवर्ग मूतर्तींबद्दल भाष्य करीत होता आ ण त्यांची पुजा करणाऱ्यांचा तरस्कार करण्याचे कारण दे त होता. तो निर र्गक मूतर्तींंचा
मुल्यवानि मुतर्तींमध्ये फरक करत निव्हता़.
कारणि मुतर्वी नरथर्जूक आहेत, जे लोक त्यांची पुजा करतात त्यांचा मी तरस्कार करतो.
… कारण तुझे न्याय्य निणर्गय चां ले आहेत. (स्तोत्र ११९:३९ब युएलटी)
… कारण तुझे निणर्गय चां ले आहेत कारणि ते न्याय्य आहेत.
सारेला,

ी ९० वषार्जूची आहे, तीला पुत्र होऊ शकतो का? (उत्पत्ती १७:१७ब युएलटी)

“जी ९० वषार्गची आहे” हा वाक्यांश सारेच्या वयाचे एक स्मरणपत्र आहे. अब्राहाम प्रश्न का वचारत होता ते सां ते. त्याला अशी अपेक्षा निव्हती की जी स्त्री एवढी
वयस्कर आहे ती मूलाला जन्म दे ऊ शकेल
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ेव्हा ती ९० वषार्जूची असनाही सारा मुलाला जन्म दे ऊ शकते काय?

मी परमेश्वराचा धावा करील, ो स्तुतीसपात्र आहे. (२ शमुवेल २२:४अ युएलटी) एकच परमेश्वर आहे. “जो स्तुतीसपात्र आहे" हा
वाक्यांश परमेश्वराचा धावा करण्यास एक कारण दे तो.>
मी परमेश्वराचा धावा करील, कारण तो स्तुतीस पात्र आहे
(२) ही केवळ अ त रक्त मा हती आहे हे व्यक्त करण्यासाठी आपल्या भाषेतील मा ार्थांपैकी एका मा ार्गचा उपयो करा.
तु माझा पुत्र आहे, ज्यावर मी प्रेम करतो. मी तुझ्या वषयी संतुष्ट आहे. (लू क ३:२२ युएलटी)
तु माझा पुत्र आहेस. मी तुझ्यावर प्रेम करतो आ ण मी तुझ्या वषयी संतुष्ट आहे.
माझ्या प्रेमाचा स्वकार करून, तु माझा पुत्र आहेस. मी तुझ्या वषयी संतुष्ट आहे.
पुढे आम्ही आपल्याला शकण्याची शफारस करतो:
दुहेरी निकारात्मक
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दुहेरी नकारात्मक
दोनि निाकारात्मक तेव्हा होतात जेव्हा एका खिंडात दोनि शब्द असतात जे प्रत्येक "निाही"
याचा अ र्ग व्यक्त करते. दुहेरी निकारात्मक वचार वे वे ळ्या भाषांमध्ये खिूप भन्न ोष्टी
आहेत. दुहेरी निकारात्मक ोष्टींनिी अचूकपणे आ ण स्पष्टपणे वाक्ये भाषांतर करण्यासाठी,
आपल्याला बायबलमध्ये दुहेरी निकारात्मक अ र्ग काय आहे हे आ ण आपल्या भाषेत हे
वचार कसे व्यक्त करायचे हे जाणूनि घेणे आवश्यक आहे.

हे पृष्ठि प्रश्नाचे उत्तर दे ते: दुहेरी निकारा र्वी म्हणजे काय?
हा वषय समजण्यासाठी, वाचणे चां ले होईल:
शब्दांच्या जाती
वाक्य रचनिा

वणिर्जून
निकारात्मक शब्द म्हणजे तो शब्द क ज्याचा अ र्ग "निाही" असे आहे. उदाहरणे "निाही", "निव्हे", "काहीही निाहीत" "कोणीही निाहीत," "काही निाहीत,"
"कोठे ही निाही" "कधीही निाही", "आणी निाही", "कोणताही निाही" आ ण " शवाय." तसेच, काही शब्दांमध्ये उपस र्ग कर्शिवा प्रत्यय आहेत ज्याचा अ र्ग "निाही"
जसे की या शब्दाचे अधोरे खित भा : “आनिंदी नसणिे,”शिक्य नसणिे,” आ ण “ बन कामी.” काही प्रकारच्या शब्दांचा निकारात्मक अ र्ग दे खिील असतो, जसे की
“उणीव” कर्शिवा “निाकारणे” कर्शिवा “लढा” कर्शिवा “वाईट”
जेव्हा वाक्यचे दोनि शब्द असतात ज्या प्रत्येकानिे "निाही" असा अ र्ग व्यक्त केला तर दुहेरी निकारात्मकता येते.
तसा आम्हाला अ धकार नाही असे निाही… (2 ेस्सलनिीकाकरांस पत्र 3:9 IRV) आ ण यापेक्षा अ धक
आत्म वश्वासानिे शप घेण्यापासूनि निाही झाला,… (इब्री 7:20 IRV)
दुजर्गनिाला शक्षा चुकणार नाही हे मी टाळी दे ऊनि सां तो. (निी तसूत्रे 11:21 IRV)

कारणि हा भाषांतर मुद्दा आहे
दुहेरी निकारात्मक वचार वे वे ळ्या भाषांमध्ये खिूप भन्न ोष्टी आहेत.
• काही भाषांमध्ये, जसे स्पॅ निश, एक दुहेरी निकारात्मक निकारात्मकांवर भर दे तो. खिालील स्पॅ निश वाक्य No ví a nadie शब्दशः, "मी कोणालाही
दसत निाही." असा आहे. त्यात क्रियापद आ ण 'nadie' आ ण 'no' असे दोन्ही शब्द आहे, ज्याचा अ र्ग "कोणीही निाही." दोनि निकारात्मक
एकमेकांशी करारनिामा म्हणूनि पा हल्या जातात आ ण वाक्य म्हणजे "मी कोणालाही पा हले निाही."
• काही भाषांमध्ये, दुसरे निकारात्मक, प हले वाक्य रद्द करते, सकारात्मक वाक्य बनिवते. म्हणूनि, "तो मूखिर्ग निाही" म्हणजे "तो बु द्धमानि आहे."
• काही भाषांमध्ये दुहेरी निकारात्मकतेनिे एक सकारात्मक वाक्य तयार केले आहे, परंतु ते एक कमकुवत वधानि आहे. म्हणूनि, "तो मूखिर्ग निाही" म्हणजे
"तो काहीसा बु द्धमानि आहे."
• काही भाषांमध्ये, जसे की बायबलची भाषा, दुहेरी निकारात्मक एक सकारात्मक वाक्य तयार करू शकते आ ण बऱ्याचदा वधानिाला बळकटी दे ते.
म्हणूनि, "तो मूखिर्ग निाही" याचा अ र्ग "तो बु द्धमानि आहे" कर्शिवा "तो खिूप हुशार आहे" असाही होऊ शकतो.
वाक्ये दुहेरी निकारात्मकतेनिे आपल्या भाषेत अचूकपणे आ ण स्पष्टपणे भाषांतर करण्यासाठी, आपल्याला बायबलमध्ये दुहेरी निकारात्मक अ र्ग आ ण आपली
भाषा त्याच कल्पनिा कशी व्यक्त करायची हे जाणूनि घेणे आवश्यक आहे.

बायबलमधिील उदाहरणिे
… म्हणजे ते न फळ होणार नाहीत. (तीताला पत्र 3:14 IRV)
याचा अ र्ग "म्हणजे ते फलदायी होतील."
सवर्गकाही त्याच्याद्विारे झाले आ ण जे काही झाले ते त्याच्या शवाय झाले नाही. (योहानि 1:3 IRV)
दुहेरी निकारात्मकता वापरुनि योहानिानिे यावर भर दला की दे वाच्या पुत्रानिे सवर्ग काही निमार्गण केले . दुहेरी निकारात्मक साध्या सकारात्मकपेक्षा अ धक मजबूत
वधानि करते
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भाषांतर रणिनीती
दुहेरी निैस र्शिक असल्यास आ ण आपल्या भाषेतील सकारात्मक अ भव्यक्तीसाठी वापरल्यास, त्यांचा वापर करण्याचा वचार करा. अन्य ा, तुम्ही या धोरणांचा
वचार करू शकता:
1. जर बायबलमध्ये दुहेरी निकारात्मकतेचा उद्दे श फक्त सकारात्मक वधानि करणे असेल आ ण जर ते आपल्या भाषेमध्ये असे करणार निसतील तर दोनि
निकारात्मक ोष्टी काढू नि टाका जेणेकरूनि ती सकारात्मक असेल.
2. जर बायबलमध्ये दुहेरी निकारात्मकतेचा उद्दे श मजबूत सकारात्मक वधानि करणे आहे आ ण जर तो आपल्या भाषेमध्ये असे करणार निसल्यास, दोनि
निकारात्मक काढू नि टाका आ ण "बरीच" कर्शिवा " नि श्चितपणे" यासारख्या बळकट शब्द कर्शिवा वाक्यांशात ठे वले पा हजे.

भाषांतराचे तंत्रज्ञानाचे उदाहरणि लाग
1. जर बायबलमध्ये दुहेरी निकारात्मकतेचा उद्दे श फक्त सकारात्मक वधानि करणे असेल आ ण जर ते आपल्या भाषेमध्ये असे करणार निसतील तर दोनि
निकारात्मक ोष्टी काढू नि टाका जेणेकरूनि ती सकारात्मक असेल.
• कारण आपल्या सवार्थांच्या दुबर्गलते वषयी ज्याला सहानिुभूती वाटत नाही, असा आपला प्रमुखि याजक नाही. (इब्री 4:15 IRV)
◦ "कारण आपल्या सवार्थांच्या दुबर्गलते वषयी ज्याला सहानिुभूती वाटते, असा आपला प्रमुखि याजक आहे."
• … म्हणजे ते न फळ होणार नाहीत. (तीताला पत्र 3:14 IRV) "…म्हणजे ते निष्फळ होतील."
1. जर बायबलमध्ये दुहेरी निकारात्मकतेचा उद्दे श मजबूत सकारात्मक वधानि करणे आहे आ ण जर तो आपल्या भाषेमध्ये असे करणार निसल्यास, दोनि
निकारात्मक काढू नि टाका आ ण "बरीच" कर्शिवा " नि श्चितपणे" यासारख्या बळकट शब्द कर्शिवा वाक्यांशात ठे वले पा हजे.
• दु र्जूनाला शिक्षा चुक णार नाही हे मी टाळी दे ऊनि सां तो… (निी तसूत्रे 11:21 IRV)
◦ "दुजर्गनिाला खात्रीने शक्षा होणार हे मी टाळी दे ऊनि सां तो…"
• सवर्गकाही त्याच्याद्विारे झाले आ ण जे काही झाले ते त्याच्या शिवाय झाले नाही. (योहानि 1:3 IRV)
◦ "सवर्गकाही त्याच्याद्विारे झाले . त्यानिे न श्चतपणिे सवर्गकाही निमार्गण केले जे बनि वण्यात आले ले आहे."

पुढे आम्ही आपल्याला शकण्याची शफारस करतो:
क्रियापदे
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पदन्यनता

वणिर्जून

हे पृष्ठि प्रश्नाचे उत्तर दे ते: पलीकडे काय आहे?

जेव्हा एखिादा वक्ता कर्शिवा ले खिक सामान्यत: वाक्यात असावा असे एक कर्शिवा अ धक शब्द
सोडू नि दे तो तेव्हा पदन्युनिता उद्भवते. वक्ता कर्शिवा ले खिक हे करतात कारण त्यांनिा हे मा हत
आहे की ऐकणारा कर्शिवा वाचक वाक्याचा अ र्ग समजूनि घेईल आ ण जेव्हा ते े असले ले
शब्द ऐकतो कर्शिवा वाचतो तेव्हा त्याच्या मनिातले शब्द पुरवतो. उदाहरणा र्ग:

हा वषय समजण्यासाठी, वाचणे चां ले होईल:
अलं कार
वाक्य रचनिा

तर दुष्ट न्यायाच्या दवशी उभे राहू शकत निाहीत. कर्शिवा पापी नतीमानांच्या बैठकीत बसणिारच नाही(स्तोत्र 1:5b)
दुसर्या भा ात पदन्युनिता आहे कारण “निी तमानि लोकांच्या बैठकीत कर्शिवा पापी” हे पूणर्ग वाक्य निाही. वक्त्यानिे असे ृहीत धरले आहे की ऐकल्या जाणार्यास
हे समजेल की पापी मा ील कलमामधूनि कृती भरूनि धा मर्शिक लोकांच्या सभेत काय करणार निाहीत. भरले ल्या कृतीसह, संपूणर्ग वाक्य संपुष्टात येईल:
... कर्शिवा पापी निी तमानिांच्या सभेत उभे राहणिार निाहीत.

येथे दोन प्रकारच्या पदन्युनता आहे
1. वाचकांनिा संदभार्गमधूनि व ळले ले शब्द कर्शिवा शब्द पुरवावे ला तात तेव्हा संबं धत पदन्युनिता होत. सामान्यत: वरील शब्दात मा ील शब्दात हा शब्द
असतो.
2. व ळले ले शब्द कर्शिवा शब्द संदभार्गत निसतात तेव्हा एक परीपुणर्ग पदन्युनिता होते, परंतु वाक्यांश भाषेमध्ये इतके सामान्य असतात की वाचकांनिा या
सामान्य वापरामधूनि कर्शिवा प र स्थतीच्या स्वरुपामुळे काय हाळ होते ते पुरवणे अपे क्षत असते.

हे भाषांतर प्रकरणि आहे कारणि
अपूणर्ग वाक्ये कर्शिवा वाक्ये दसणारे वाचक कदा चत मा हतीच मावत निसतील हे कदा चत त्यांनिा ठाऊक निसते. कर्शिवा मा हती हाळ आहे हे वाचकांनिा
समजेल, परंतु मूळ मा हती निसल्यानिे कोणती मा हती हाळ आहे हे त्यांनिा ठाऊक असू शकत निाही बायबलसंबंधी भाषा, संस्कृती कर्शिवा मूळ वाचकांप्रमाणे
प र स्थती. या प्रकरणात, ते चुकीची मा हती भरतील. कर्शिवा वाचकांनिा पदन्युनितेचा ैरसमज होऊ शकतो जर त्यांनिी त्याच प्रकारे पदन्युनितेचा वापर नि केल्यास

बायबलमधिील उदाहरणिे
सापेक्ष पदन्युनता
तो लबानिोनिला वासराप्रमाणे आ णि सदीन्याना एका बैलसारखा निाकारतो. (स्तोत्र29:6 ULT)
आपले शब्द ोडके असावेत आ ण चां ली क वता करावी अशी ले खिकाची इच्छा आहे. भरले ल्या मा हतीसह संपूणर्ग वाक्य असेः
तो लबानिोनिला वासराप्रमाणे व ळतो आ ण तो बनवतो सदोन्यानिा वगळतो एका बैलप्रमाणे.
म्हणूनिच आपण कसे चालता ते काळजीपूवर्गक हा - मखर्जूपणिाने नव्हे तर शिहाणिपणिाने. (इ फस 5:१:15)
वाचकांनिा या वाक्यांच्या दुसर्या भा ात समजले पा हजे अशी मा हती प हल्या भा ातूनि भरली जाऊ शकते:
आपण कसे चालता हे काळजीपूवर्गक पहा - चला मूखिर्गपणाचा निसूनि चला शहाणपणानिे,

नरपेक्ष पदन्युनता
जेव्हा तो जवळ आला, तेव्हा त्यानिे वचारले , “मी तुमच्यासाठी काय करावे अशी तुमची इच्छा आहे?” म्हणूनि तो म्हणाला, “स्वामी,
मला पुन्हा पहायचे आहे.” (लू क 18: 40 ब-41 यूएलटी)
असे दसते की त्या व्यक्तीनिे अपूणर्ग वाक्यात उत्तर दले कारण त्याला निम्र व्हायचे होते आ ण त्यानिे ेट येशूला बरे होण्याची वचारणा केली निाही. त्याला हे
ठाऊक होते की येशूला समजेल की तो त्याला बरे करू शकतो जेव्हा येशू त्याला बरे करील. संपूणर्ग वाक्य असे असेल:
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"प्रभू, माझी इच्छिा आहे की तुम्ही मला बरे करावे म्हणि े मला कदाचीत माझी दृष्टी मळे ल."> तीत
यांनिा… दे व पता आ णि आमचा तारणिारा ख्रिस्त येशि कडन कृपा व शिांती . ( ततास 1: 4 यूएलटी)

ले खिकानिे असे ृहीत धरले आहे की वाचक आशीवार्गद कर्शिवा इच्छा या सामान्य प्रकारास ओळखिेल, म्हणूनि त्यानिे पूणर्ग वाक्य समा वष्ट करण्याची रज निाही, जे
असे होतेः
तीत ह्याला… दे व पता आ ण आपला तारणारा ख्रिस्त येशू याच्याकडू नि तुला कृपा व शिां त मळावी.

भाषातंराची रणिनीती
जर पदन्युनिता निैस र्शिक असेल आ ण आपल्या भाषेत योग्य अ र्ग दे त असेल तर ते वापरण्याचा वचार करा. निसल्यास, ये े आणखिी एक पयार्गय आहे:
(१) हाळ शब्द अपूणर्ग वाक्यांश कर्शिवा वाक्यात जोडा.

भाषातंराच्या धिोरणिांची उदाहरणिे लाग केली आहेत
(1) हाळ शब्द अपूणर्ग वाक्यांश कर्शिवा वाक्यात जोडा.
म्हणूनिच वाईट लोक न्यायाच्या दवशी उभे राहू शकत निाहीत कर्शिवा पापी नतीमानांच्या सभेत उभे राहू शकत निाहीत. (स्तोत्र
1:5)
म्हणूनि दुष्ट न्यायाच्या दवशी उभे राहू शकत निाहीत आ ण पापी लोक धिा मर्शिक लोकांच्या सभागृहात
उभे राहू शकत निाहीत.
जेव्हा तो जवळ आला, तेव्हा त्यानिे वचारले , “मी तुमच्यासाठी काय करावे अशी तुमची इच्छा आहे?” तो म्हणाला, “प्रभु, यासाठी
की मला माझी दृष्टी मळावी.” (लू क 18:40b-41)
जेव्हा तो मनिुष्य जवळ आला, त्यानिे येशूला वचारले , “मी तुमच्यासाठी काय करावे अशी तुमची इच्छा
आहे?” तो म्हणाला, “प्रभु, मला तु बरे करावेअशिी माझी इच्छिा आहे. यासाठी की मला पुन्हा दृष्टी
मळावी.”
तो लबानिोनिला वासराप्रमाणे आ णि सदोनाला एका बैलसारखे सोडू नि दे तो.( स्तोत्र २९:६)
तो लबानिोनिाला वासराप्रमाणे आ ण तो बनवतो सदोनि सोडन दे तो बैलासारखे
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'तुम्हीचे' रूपे

एकवचनी, संयुक्त, आ णि अनेकवचनी

हे पृष्ठि प्रश्नाचे उत्तर दे ते: तुम्हीचे वे ळ्या प्रकारचे स्वरूप काय आहेत?

"आपण" या शब्दावर कती लोकांनिी "आपण" शब्दांचा उल्ले खि केला आहे अशा शब्दांवर
काही भाषांतूनि एकापेक्षा अ धक शब्द आहेत एकवचनी प्रकार म्हणजे एक व्यक्ती आ ण
अनेकवचनी प्रकार म्हणजे एकापेक्षा अ धक व्यक्ती. काही भाषांमध्ये सुद्धा संयुक्त प्रकार
आहेत जो दोनि लोकांनिा संद भर्शित करतो, आ ण काहींचे अन्य प्रकार असतात ज्यांनिा तीनि
कर्शिवा चार जण असतात.

हा वषय समजण्यासाठी, वाचणे चां ले होईल:
'तू' ची रूपे - एकवचनिी
'तुम्ही' या शब्दाची 'रूपे' - दुहेरी/अनिेकवचनिी

आपण http://ufw.io/figs_younum ये े व्ह डओ पाहू शकता.
कधीकधी बायबलमध्ये एखिाद्या स्त्रीशी बोलत असतानिाही बोलणारा "तुम्ही" हे एकवचनिी रूप वापरतात.
• एकवचनिी सवर्गनिामे जी टांनिा संद भर्शित करतात

औपचा रक आ णि अनौपचा रक
बोलणारा आ ण ज्या व्यक्तीनिे बोलले आहे त्या व्यक्तीमधील निातेसंबंधांवर आधा रत काही भाषांमध्ये "तुम्ही" एकापेक्षा जास्त प्रकार आहेत. लोक वयस्कर,
कर्शिवा उच्च प्रा धका रक व्यक्तीशी कर्शिवा जेव्हा फार ओळखिीच्या निसले ल्या अशा एखिाद्या व्यक्तीशी बोलतानिा "आपण" या औपचा रक प्रकाराचा वापर
करतात. लोक वयस्कर निसले ल्या व्यक्तीशी बोलतानिा कर्शिवा ज्याला उच्च अ धकार निसले ले कर्शिवा कौटुं बक सदस्य कर्शिवा जवळचे मत्र त्यांच्याशी बोलत
असतांनिा अनौपचा रक प्रकाराचा वापर करतात.
आपण http://ufw.io/figs_youform ये े व्ह डओ पाहू शकता.
हे भाषांतर करण्याच्या मदतीसाठी, आपण असे सुच वतो की आपण असे वाचू शकता:
• "आपण" याचे प्रकार - औपचा रक कर्शिवा अनिौपचा रक
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'तुम्ही' या शिब्दाची 'रूपे' - दुहेरी/अनेकवचनी

वणिर्जून

हे पृष्ठि प्रश्नाचे उत्तर दे ते: 'तुम्ही' हा शब्द अनिेकवचनिी कर्शिवा एकवचनिी
असल्यास मला कसे कळे ल?

काही भाषांमध्ये जेव्हा "तुम्ही" हा शब्द एकाच व्यक्तीला सू चत करतो तेव्हा "तुम्ही" या
शब्दाचे एकवचनिी रूप असते, आ ण जेव्हा "तुम्ही" हा शब्द एकापेक्षा अ धक व्यक्तींनिा
सू चत करतो तेव्हा अनिेकवचनिी रूप असते. जेव्हा "तुम्ही" हा शब्द केवळ दोनि लोकांच्या
संदभार्गत वापरतात तेव्हा काही भाषांमध्ये "तुम्ही" हा शब्द दुहेरी स्वरूपात दे खिील असतो.
यापैकी एक भाषा बोलणाऱ्या अनिुवादकांनिा निेहमी वक्त्याचा अ र्ग काय आहे हे मा हत
असणे आवश्यक आहे जेणेकरूनि ते त्यांच्या भाषेतील “तुम्ही” या शब्दासाठी योग्य शब्द
निवडू शकतील. इतर भाषांमध्ये, जसे इंग्रजी, त्यामध्ये एकच प्रकार आहे, ज्याचा वापर
लोक कतीही लोकांनिा संद भर्शित करण्यासाठी करतात.

हा वषय समजण्यासाठी, वाचणे चां ले होईल:
'तुम्हीचे' रूपे
सवर्गनिामे
शब्दांच्या जाती

बायबल हे प हल्यांदा इब्री, अरामी व ग्रीक भाषेमध्ये ल हले ेले होते. या भाषांमध्ये सवर्ग "तू" या शब्दाचे एकवचनिी रूप आहे आ ण "तुम्ही" या शब्दाचे
अनिेकवचनिी रूप आहे. जेव्हा आपण त्या भाषेमध्ये बायबल वाचतो, तेव्हा सवर्गनिाम आ ण क्रियापद रूप आपल्याला दशर्ग वतो की "तुम्ही" हे एका व्यक्तीस
कर्शिवा एकापेक्षा अ धक व्यक्ती सू चत करते. त ा प, ते फक्त दोनि लोक कर्शिवा दोनिपेक्षा जास्त लोकांनिा संद भर्शित करते की निाही हे ते आम्हाला दशर्गवू शकत
निाही. जेव्हा सवर्गनिाम आपल्याला “तुम्ही” हा शब्द कती लोकांनिा सू चत करतो हे दशर्गवत निाही, तेव्हा वक्ता कती लोकांशी बोलत होता हे पाहण्यासाठी
आपल्याला संदभर्ग पाहण्याची आवश्यकता आहे.

कारणिे हा भाषांतर मुद्दा आहे
• "तुम्ही" या शब्दाचे वे ळे एकवचनिी, दुहेरी आ ण अनिेकवचनिी रूपे असले ली भाषा बोलणाऱ्या अनिुवादकांनिा निेहमी वक्त्याचा अ र्ग काय आहे हे
मा हत असणे आवश्यक आहे जेणेकरूनि ते त्यांच्या भाषेत "तुम्ही" या शब्दासाठी योग्य शब्द निवडू शकतील.
• कतार्ग एकवचनिी कर्शिवा अनिेकवचनिी आहे यावर अवलं बूनि अनिेक भाषांमध्ये क्रियापदाचे वे वे ळे रूप दे खिील असतात. त्यामुळे “तुम्ही” या अ ार्गचा
असा कोणताही सवर्गनिाम निसला तरीही, या भाषांच्या अनिुवादकांनिा हे मा हत असणे आवश्यक आहे की वक्ता एका व्यक्तीचा कर्शिवा एकापेक्षा जास्त
व्यक्तींचा संदभर्ग दे त आहे.
"तुम्ही" हा शब्द एका व्यक्तीचा कर्शिवा एकापेक्षा जास्त व्यक्तींनिा संद भर्शित करतो की निाही हे अनिेकदा संदभर्ग स्पष्ट करेल. तुम्ही वाक्यातील इतर सवर्गनिाम
पा हल्यास, ते तुम्हाला वक्ता कती लोकांनिा संबो धत करत होते हे समजण्यास मदत करतील.

बायबलमधिील उदाहरणिे
जब्दीचे मुल े याकोब व योहान, हे त्याच्याकडे आले , आ ण त्याला म्हणाले , “ ुरुजी, आम्ही आपणाजवळ जे मा ू ते आपण
आमच्यासाठी करावे अशी आमची इच्छा आहे.” 36 तेव्हा तो त्यांनिा म्हणाला, “मी तुमच्यासाठी काय करावे अशी तुमची इच्छा
आहे?” (माकर्ग 10:35-36 युएलटी)
येशू याकोब व योहानि, या दोघांनिा वचारत आहे, क त्यानिे त्यांच्यासाठी काय करावे अशी त्यांची इच्छा आहे. जर ल क्ष्यत भाषेमध्ये "तुम्ही" या शब्दाचे दुहेरी
रूप असल्यास, त्याचा वापर करा. जर ल क्ष्यत भाषेमध्ये दुहेरी रूप निसल्यास अनिेकवचनिी रूप योग्य असेल.
येशूनिे आपल्या दोनि शष्यास पाठ वले आ ण असे सां तले की, “तुम्ही जे ाव पुढे दसते त्या ावात जा. तुम्ही ावात जाताच,
ज्याच्यावर कोणी बसले निाही असे शर्शि रू तुम्हाला बांधले ले आढळे ल. त्यास सोडा व माझ्याकडे त्यास घेऊनि या. (माकर्ग
11:1-2युएलटी)
संदभर्ग हे स्पष्ट करतो की येशू दोनि लोकांनिा संबो धत करत आहे. जर ल क्ष्यत भाषेमध्ये "तुम्ही" या शब्दाचे दुहेरी रूप असल्यास, त्याचा वापर करा. जर ल क्ष्यत
भाषेमध्ये दुहेरी रूप निसल्यास अनिेकवचनिी रूप योग्य असेल.
दे वाचा आ ण प्रभु येशू ख्रिस्ताचा सेवक, याकोब याजकडू नि, दे वाच्या लोकांचे “बारा वंश” जे ज भर वखिुरले ले आहेत त्यांनिा
सलाम! माझ्या बंधूंनिो, ज्या ज्या वेळी तुमच्यावर निर निराळया परीक्षा येतील तेव्हा तुम्ही स्वत:ला अत्यंत आनिंद मानिा, कारण
तुम्हांला माहीत आहे की, तुमच्या वश्वासाच्या परीक्षेमुळे धीर निमार्गण होतो. (याकोब 1:1-3 युएलटी)
याकोबानिे हे पत्र अनिेकांनिा ल हले , म्हणूनि "तुम्ही" हा शब्द अनिेक लोकांनिा संद भर्शित होतो. ल क्ष्यत भाषेत "तुम्ही" या शब्दाचा अनिेकवचनिी रुप असल्यास,
त्याचा उपयो ये े करणे सवर्वोत्तम होईल.
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"तुम्ही" हा शिब्द कती लोकांना संद भर्शित करतो याबाबतची धिोरणिे
(1) "तुम्ही" हा शब्द एका व्यक्तीला कर्शिवा एकाहूनि अ धक व्यक्तींला संद भर्शित करतो की निाही हे ते सां तात का ते पाहण्यासाठी भाषांतर निोट् स पाहा.
(2) "तुम्ही" हा शब्द एका व्यक्तीचा कर्शिवा एकाहूनि अ धक व्यक्तींचा संदभर्ग घेतो की निाही हे तुम्हाला दशर्गवेल असे काही बोलते का ते पाहण्यासाठी यूएसटी
पहा.
(3)जर तुमच्याकडे बायबल असेल जे अशा भाषेत ल हले ले आहे ज्यात "तू" एकवचनिी रुप "तुम्ही" अनिेकवचनिी रुप यात फरक स्पष्ट करते, तर त्या
बायबलमध्ये "तुम्ही" या शब्दाचे कोणते रूप आहे ते पाहा.
(4) वक्ता कोणाशी बोलत होता आ ण कोणी प्र तसाद दला हे पाहण्यासाठी संदभर्ग पाहा.
आपण http://ufw.io/figs_youdual ये े व्ह डओ पाहू शकता.
पुढे आम्ही आपल्याला शकण्याची शफारस करतो:
'तू' ची रूपे - एकवचनिी
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'त' ची रूपे - एकवचनी

वणिर्जून

हे पृष्ठि प्रश्नाचे उत्तर दे ते: 'तुम्ही' हा शब्द एकवचनिी आहे हे मला कसे
कळे ल?

काही भाषांमध्ये जेव्हा “तुम्ही” हा शब्द एकाच व्यक्तीला संद भर्शित केला जातो तेव्हा
"तुम्ही" या शब्दासाठी एकवचनिी रुप आहे, व जेव्हा "तुम्ही" हा शब्द एकापेक्षा जास्त
व्यक्तींनिा संद भर्शित केला जातो तेव्हा त्याचे अनिेकवचनिी रुप आहे. जे भाषांतरकार यापैकी
एक भाषा बोलतात, वक्त्याला काय म्हणायचे आहे हे माहीत असण्याची रज आहे,
जेणेकरूनि "तुम्ही" यासाठी असले ल्या योग्य शब्दाची ते निवड करु शकतील.
इंग्रजीसारख्या इतर भाषांमध्ये फक्त एकच रूप आहे, ज्याचा लोक कती लोकांचा संदभर्ग
घेत आहे याचा वचार नि करता वापर करतात.

हा वषय समजण्यासाठी, वाचणे चां ले होईल:
शब्दांच्या जाती
'तुम्हीचे' रूपे
सवर्गनिामे

बायबल सवर्गप्र म इब्री,अरामी आ ण ग्रीक भाषांमध्ये ल हले ेले होते. या सवर्ग भाषांमध्ये “तुम्ही” चे एकवचनिी रूप आ ण “तू” चे अनिेकवचनिी रूप आहे.
जेव्हा आपण त्या भाषांमध्ये बायबलचे वाचनि करतो, तेव्हा सवर्गनिाम आ ण क्रियापद आपल्याला "तू” शब्दाचा संदभर्ग एका व्यक्तीसाठी कर्शिवा एकापेक्षा जास्त
व्यक्तींसाठी आहे हे दशर्ग वतो. जेव्हा आपण तू ची भन्न रूपे निसले ल्या भाषेतील बायबल वाचतो तेव्हा वक्ता कती लोकांशी बोलत होता हे पाहण्यासाठी
आपण संदभर्ग पा हला पा हजे.

कारणि हा भाषांतर मुद्दा आहे
• “तुम्ही” याचे व शष्ट एकवचनिी आ ण अनिेकवचनिी रुपे असणारी भाषा बोलणारे भाषांतरकारांनिा त्यांच्या भाषेत “तुम्ही” यासाठी योग्य शब्द निवडता
यावा म्हणूनि वक्त्याचे म्हणणे काय होते हे निेहमीच मा हत असणे आवश्यक आहे.
• कतार्ग एकवचनिी कर्शिवा अनिेकवचनिी आहे यावर अवलं बूनि अनिेक भाषांमध्ये क्रियापदाचे भन्न रूप आहेत. तरीही “तुम्ही” याचा अ र्ग असले ले असे
कोणतेही सवर्गनिाम निसले तरीही या भाषांच्या भाषांतरकारांनिा हे जाणूनि घेणे आवश्यक आहे की वक्ता एका व्यक्तीचा उल्ले खि करीत आहे कर्शिवा
एकापेक्षा अ धक.
"तुम्ही" हा शब्द एका व्यक्तीला कर्शिवा एकापेक्षा जास्त व्यक्तींला संद भर्शित करत आहे की निाही हे संदभर्ग निेहमीच स्पष्ट करते. जर तुम्ही वाक्यातील इतर
सवर्गनिामांकडे पा हले तर ते तुम्हाला वक्ता बोलत असले ल्या लोकांची संख्या जाणूनि घेण्यास मदत करतील. कधीकधी ग्रीक आ ण इब्री भा षक लोकांच्या
समुहाशी बोलत असले तरीही “तू” या एकवचनिी स्वरुपाचा वापर करतात. (पाहा ‘तू’ या शब्दाची रुपे – समुदायासाठी एकवचनिी आहे .) े

बायबलमधिील उदाहरणिे
तो म्हणाला, “या सवर्ग ोष्टी मी माझ्या तरुणपणासूनि पाळल्या आहेत.” जेव्हा येशूनिे हे ऐकले , तेव्हा तो त्याला म्हणाला, "तुझ्यात
अजूनि एका ोष्टीची उणीव आहे. सवर्ग ोष्टी जेवढ्या तुझ्या जवळ आहेत, सवर्ग वकूनि ते रबांनिा वाट, म्हणजे स्व ार्गत तुला संपत्ती
मळे ल — म ये, माझ्या मा े चल.” (लू क १८:२१,२२ यु.एल.टी) जेव्हा त्यानिे “मी” असे म्हटले , तेव्हा शासक त्याच्या स्वतःबद्दल
बोलत होता. यावरूनि असे दसूनि येते की जेव्हा येशू “तू” असे म्हणाला तेव्हा तो फक्त शासकाला संद भर्शित करत होता. तर ज्या
भाषांमध्ये "तुम्ही” चे एकवचनिी आ ण अनिेकवचनिी रूप आहेत ये े त्यांनिा एकवचनिी स्वरुपाची आवश्यकता आहे.
दे वदुत त्याला म्हणाला, स्वत:स “वस्त्र पांघरूनि" घे व तुझ्या वाहणा घाल.” म त्यानिे तसे केले . तो त्याला म्हणासा, “ तुझे बाह्य
वस्त्र पांघर व माझ्या मा े ये.” (प्रे षत १२:८ युएलटी)
संदभर्ग हे स्पष्ट करतो की दे वदूत एका व्यक्तीशी बोलत होता आ ण दे वदूतानिे आज्ञा दल्याप्रमाणे केवळ एका व्यक्तीनिे ते केले . तर “तुम्ही” चे एकवचनिी आ ण
अनिेकवचनिी रुप असले ल्या भाषांनिा ये े “तुम्ही स्वतः” आ ण “तुमचे” यासाठी एकवचनिी रुपाची आवश्यकता आहे. तसेच, जर क्रियापदांनिा एकवचनिी आ ण
अनिेकवचनिी कत्यार्गसाठी भन्न रूपे असतील, तर म “वस्त्र पांघरणे” आ ण “घालणे” या क्रियापदांनिा एकवचनिी कत्यार्गला निदर्ते शत करणारे रुप असणे
आवश्यक आहे.
आमचा समानि वश्वासात असले ला खिरा मुल ा तीत याला. या उद्दे शासाठी मी तुला क्रिेतेमध्ये सोडले , की जे अजूनि अपूणर्ग रा हले
होते ते त व्याव स्थत करावेस व मी तुला निदर्ते शत केल्याप्रमाणे प्रत्येक नि रात वडील निेमावेत…. त मात्र सु शक्षणाला शोभणाऱ्या
अशा ोष्टी बोल. (तीताला पत्र 1:4,5; 2:1 युएलबी)
पौलानिे हे पत्र तीत निावाच्या एका व्यक्तीला ल हले . या पत्रामधील “तू” हा शब्द बहुतेक वेळा फक्त तीताला संद भर्शित करतो.
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"तुम्ही" हा शिब्द कती लोकांना संद भर्शित करतो हे शिोधिण्याची रणिणिीती
(१) “तुम्ही” एका व्यक्तीला कर्शिवा एका पेक्षा जास्त व्यक्तीला संद भर्शित करतो का निाही हे पाहण्यासाठी निोंदींनिा पाहा.
(२) “तुम्ही” हा शब्द एक व्यक्ती कर्शिवा एकापेक्षा जास्त व्यक्तींला संद भर्शित करते हे दाखि वण्यसाठी तो शब्द काही सां तो का निाही हे पाहण्यासाठी युएसटीकडे
पाहा.
(३) तुमच्याकडे अशा भाषेत ल हले ले एखिादे बायबल आहे जे “तुम्ही” या अनिेकवचनिी रुपातूनि "तू" या एकवचनिी रुपात फरक करते, तर त्या वाक्यांतील "तू"
चे बायबलमध्ये कोणते रुप आहे हे पाहा
(४) वक्ता कती लोकांशी बोलत आहे आ ण कोणी प्र तसाद दला हे पाहण्यासाठी संदभर्ग पाहा.
तुम्ही https://ufw.io/figs_younum वरील व्हडीयो दे खिील पाहू शकता.
पुढे आम्ही आपल्याला शकण्याची शफारस करतो:
'तुम्ही' या शब्दाची 'रूपे' - दुहेरी/अनिेकवचनिी
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व्यापक नाम वाक्यांशि

वणिर्जून

हे पृष्ठि प्रश्नाचे उत्तर दे ते: सामान्य निाम वाक्यांश काय आहेत आ ण मी त्यांचे
भाषांतर कसे करु शकतो?

सामान्य संज्ञा वाक्ये व शष्ट व्यक्ती कर्शिवा ोष्टींपेक्षा सामान्य लोक कर्शिवा ोष्टी यांस
संद भर्शित करतात. हे निेहमीच निी तसूत्रांमधे घडते, कारण निी तसूत्रे सवर्गसामान्य लोकांबद्दल
खिरे असले ल्या ोष्टींबद्दल सां ते.

हा वषय समजण्यासाठी, वाचणे चां ले होईल:
शब्दांच्या जाती

जो पुरुष निखिार्यावर चालला तर त्याचे पाय पोळणार निाहीत काय?
जो पुरुष आपल्या शिे ार्याच्या स्त्रीशिी गमन करतो तो असा आहे;
ो कोणिी तला स्पशिर्जू करतो तो निदर्वोष असणार निाही. (निी तसूत्रे 6:28 युएलटी)
वरील अधोरे खित शब्दकोश व शष्ट व्यक्तीला संदभर्ग दे त निाहीत. ते या ोष्टी करणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीचा संदभर्ग दे तात.

कारणि हा भाषांतर मुद्दा आहे
व वध भाषांमध्ये हे दशर्ग वण्याचे वे वे ळे मा र्ग आहेत की संज्ञा वाक्ये सवर्गसाधारणपणे एखिाद्या ोष्टीचा संदभर्ग दे तात. तुम्ही (अनिुवादकानिे) या सामान्य
कल्पनिांचा तुमच्या भाषेत निैस र्शिक पद्धतीनिे संदभर्ग घ्यावा.

बायबलमधिील उदाहरणिे
नी तमान संकटांतूनि मुक्त होतो, आ ण त्याच्या जा ी दु र्जून सापडतो. (निी तसूत्रे 11:8 युएलटी)
वरील ठळक वाक्ये एखिाद्या व शष्ट व्यक्तीचा संदभर्ग दे त निाहीत तर योग्य ते करणार्या कर्शिवा दुष्ट असले ल्या कोणालाही संद भर्शित करतात.
ो धिान्य अडकवन ठे वतो त्याला लोक शाप दे तात; (निी तसूत्रे 11:26 युएलटी)
हे एका व शष्ट माणसाला सू चत करत निाही, परंतु कोणती व्यक्ती ज्यानिे धान्य वकत घेण्यास निकार दला त्यास संद भर्शित करते.
सज्जनाला परमेश्वराचा प्रसाद घडतो, परंतु दुष्टपणिाच्या युक्ती यो णिार्याला तो दोषी ठरवतो. (निी तसूत्रे 12:2 युएलटी)
"एक चां ला माणूस" हा वाक्यांश एखिाद्या व शष्ट मनिुष्याचा उल्ले खि करत निाही, परंतु जो कोणी चां ला आहे त्याचा उल्ले खि करतो. "वाईट योजनिा बनिवणारा
मनिुष्य" हा शब्द एका व शष्ट मनिुष्याचा उल्ले खि करत निाही परंतु कोणताही व्यक्ती ज्यानिे चुकीच्या योजनिा आखिल्या आहेत त्याचा उल्ले खि करतो.

भाषांतर रणिनीती
तुमची भाषा व शष्ट व्यक्ती कर्शिवा ोष्टींऐवजी सामान्यपणे लोक कर्शिवा ोष्टींचा संदभर्ग दे ण्यासाठी युएलटी प्रमाणेच शब्द वापरत असल्यास, समानि शब्द
वापरण्याचा वचार करा. निसल्यास, ये े काही धोरणे आहेत ज्याता तुम्ही वापर करु शकता.
(1) निाम वाक्यांशामध्ये "the" या इंग्रजी शब्दाचा वापर करा.
(2) निाम वाक्यांशामध्ये "a" या इंग्रजी शब्दाचा वापर करा.
(3) "कोणताही व्यक्ती" कर्शिवा "कोणीही" म्हणूनि "कोणतेही" या शब्दाचा वापर करा.
(4) "लोक" हे अनिेकवचनिी रूप वापरा.
(5) आपल्या भाषेत स्वाभा वक आहे त्या कोणत्याही इतर मा ार्गनिे वापरा.

भाषांतर पद्धतींचे उदाहरणि लागकरणि
(1) निाम वाक्यांशामध्ये "the" या इंग्रजी शब्दाचा वापर करा.
सज्जनाला परमेश्वराचा प्रसाद घडतो, परंतु दुष्टपणिाच्या युक्ती यो णिार्याला तो दोषी ठरवतो. (निी तसूत्रे 12:2 युएलटी)
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"सज्जनाला परमेश्वराचा प्रसाद घडतो, परंतु दुष्टपणिाच्या युक्ती यो णिार्याला तो दोषी ठरवतो."
(निी तसूत्रे 12:2)

(2) निाम वाक्यांशामध्ये "a" या इंग्रजी शब्दाचा वापर करा.
पुरुष जो धान्य अडकवूनि ठे वतो त्याला लोक शाप दे तात. (निी तसूत्रे 11:26युएलटी)
"एका पुरुष "जो धान्य अडकवूनि ठे वतो त्याला लोक शाप दे तात."
(3) "कोणताही व्यक्ती" कर्शिवा "कोणीही" म्हणूनि "कोणतेही" या शब्दाचा वापर करा.
पुरुष जो धान्य अडकवूनि ठे वतो त्याला लोक शाप दे तात. (निी तसूत्रे 11:26युएलटी)
"कोणिताही पुरुष "जो धान्य अडकवूनि ठे वतो त्याला लोक शाप दे तात."
(4) "लोक" हे अनिेकवचनिी रूप वापरा.
पुरुष जो धान्य अडकवूनि ठे वतो त्याला लोक शाप दे तात. (निी तसूत्रे 11:26युएलटी)
"कोणिताही पुरुष "जो धान्य अडकवूनि ठे वतो त्याला लोक शाप दे तात."
(5) आपल्या भाषेत स्वाभा वक आहे त्या कोणत्याही इतर मा ार्गनिे वापरा.
पुरुष जो धान्य अडकवूनि ठे वतो त्याला लोक शाप दे तात. (निी तसूत्रे 11:26युएलटी)
" ो कोणिी धान्य अडकवूनि ठे वतो त्याला लोक शाप दे तात."
पुढे आम्ही आपल्याला शकण्याची शफारस करतो:
जेव्हा पुरूषा र्वी शब्द स्त्रीयांचा समावेश करतात
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ावा आ णि या

वणिर्जून

हे पृष्ठि प्रश्नाचे उत्तर दे ते: "जा" कर्शिवा "या" हा शब्द एखिाद्या व शष्ट वाक्यात
ोंधळू नि टाकल्यास मी काय करू?

वे वे ळ्या भाषांमध्ये "जा" कर्शिवा "या" या शब्दांचा वापर करण्याबाबत भन्न मा र्ग आहेत
आ ण तीबद्दल बोलतानिा "घ्या" कर्शिवा "आणणे" या शब्दांचा वापर करावा. उदाहरणा र्ग, जेव्हा ते म्हणतात की एखिाद्या व्यक्तीनिे त्यांनिा बोलावले आहे तेव्हा
इंग्रजी बोलणारे म्हणतात "मी येत आहे," तर स्पॅ निश भाषा बोलणारे म्हणतात की "मी जात आहे." आपण "वाचणे" आ ण "येणे" (तसेच "घ्या" आ ण
"आणणे") या शब्दाचे भाषांतर करणे आवश्यक आहे जे आपल्या वाचकांनिा समजतील की कोणत्या दशेनिे लोक जात आहेत.

कारणि हा भाषांतर मुद्दा आहे
वे ळ्या भाषांमध्ये तीबद्दल बोलण्याचे वे वे ळे मा र्ग आहेत. आपल्या भाषेच्या वापरण्यापेक्षा बायबलची भाषा कर्शिवा आपली स्रोत भाषा "जा" आ ण "या"
कर्शिवा "घ्या" आ ण "आणणे" या शब्दांचा वापर करू शकते. जर आपल्या भाषेत हे शब्द निैस र्शिक रत्या भाषांत रत झाले निाहीत तर आपल्या वाचकांनिा दशा
निदर्ते शक कोण जात आहेत याबद्दल ोंधळू नि जाऊ शकतात.

बायबलमधिील उदाहरणिे
निंतर परमेश्वर निोहाला म्हणाला, "तेव्हा तुझ्या कुटुं बातील सवार्थांनिा घेऊनि तारवात जा". (उत्पत्ती 7:1 IRV)
काही भाषांमध्ये, यामुळे लोकांनिा असे वाटते की परमेश्वर तारवात होता.
परंतु माझ्या बापाच्या दे शात त्याच्या घरी तू जाशील आ ण ते माझ्या मुलाकरीता निवरी मुल ी द्यावयाचे निाकारतील. तर म तू
माझ्या शप ेतूनि मोकळा होशील.’ (उत्पती 24:41 IRV)
अब्राहाम आपल्या सेवकाशी बोलत होता. अब्राहामचे निातेवाईक तेवढ्या दूर राहतात, ज े तो आ ण त्याचा सेवक उभा होता आ ण तो आपल्या दासाला
त्यांच्याकडे जाण्याची इच्छा करीत होता, अब्राहामाकडे निाही,
“तुमचा दे व परमेश्वर दे त असले ल्या प्रदे शात तुम्ही जात आहात. त्याचा ताबा घेऊनि तुम्ही ते े राहाल. म इतर राष्ट्रांप्रमाणे आपणही आपल्यावर राजा निेमावा
असे तुम्हाला वाटे ल. (अनिुवाद 17:14 IRV)
मोशे जं लात लोकांशी बोलत आहे. दे वानिे त्यांनिा जो दे श वतनि म्हणूनि दे त आहे तसे केले निाही. काही भाषांमध्ये, ते म्हणायला अ धक अ र्गपूणर्ग होईल, "जेव्हा
तुम्ही ज मनिीवर ेलेला आहे ..."
योसेफ व मरीयेनिे त्याला यरूशले मच्या मं दरात आणूनि त्याला प्रभूकडे आणावे. (लू क 1:22 IRV)
काही भाषांमध्ये, कदा चत योसेफ व मरीयेनिे येशूला मं दरात निेले कर्शिवा घेतले
तेव्हा पहा, त्याचवेळी याईर निावाचा एक मनिुष्य आला, ते ील सभास्थानिाचा तो अ धकारी होता. त्यानिे येशूच्या पाया पडू नि त्याला
आपल्या घरी येण्याची वनिंती केली. (लू क 8:41 IRV)
तो येशूशी बोलला तेव्हा तो त्याच्या घरी निव्हता. तो येशूला त्याच्या घरी त्याच्याबरोबर जाण्यासाठी इ च्छत होता.
काही काळानिंतर त्याची पत्निी अली शबा रोदर रा हली, परंतु ती पाच म हनिे सावर्गज निक ठकाणी ेली निाही. (लू क 1:24 IEV)
काही भाषांमध्ये, हे स्पष्टपणे म्हणता येईल की ए लझाबे सावर्गज निक ठकाणी आली निाही.

भाषांतर रणिनीती
IRVमध्ये वापरले ला शब्द निैस र्शिक असेल आ ण आपल्या भाषेत योग्य अ र्ग दे ईल तर त्याचा वापर करण्याचा वचार करा. निसल्यास, ये े इतर धोरणे आहेत.
1. "जा", "ये", "घ्या" कर्शिवा "आणणे" हा शब्द वापरा जो आपल्या भाषेत निैस र्शिक असेल.
2. योग्य अ र्ग व्यक्त करणाऱ्या दुसऱ्या शब्दाचा वापर करा.
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भाषांतर पद्धतींचे उदाहरणि लाग
1. "जा", "ये", "घ्या" कर्शिवा "आणणे" हा शब्द वापरा जो आपल्या भाषेत निैस र्शिक असेल.
• परंतु माझ्या बापाच्या दे शिात त्याच्या घरी त
24:41 IRV)

ाशिील आ णि ते माझ्या मुलाकरीता नवरी मुलगी द्यावयाचे नाकारतील. (उत्पत्ती

◦ परंतु माझ्या बापाच्या दे शात त्याच्या घरी तू येशील आ ण ते माझ्या मुलाकरीता निवरी मुल ी द्यावयाचे निाकारतील.
• काही काळानंतर त्याची पत्नी अली शिबा गरोदर रा हली, परंतु ती पाच म हने सावर्जू

नक ठकाणिी गेली नाही. (लू क 1:24 IEV)

काही काळानिंतर त्याची पत्निी अली शबा रोदर रा हली, परंतु ती पाच म हनिे सावर्गज निक ठकाणी आली निाही.
1. योग्य अ र्ग व्यक्त करणाऱ्या दुसऱ्या शब्दाचा वापर करा.
• तुमचा दे व परमेश्वर दे त असले ल्या प्रदे शिात तुम्ही

ात आहात. त्याचा ताबा घेऊन तुम्ही तेथे राहाल..... (अनिुवाद 17:14 IRV)

“तुमचा दे व परमेश्वर दे त असले ल्या प्रदे शात तुम्ही याल, त्याचा ताबा घेऊनि तुम्ही ते े राहाल.
• नंतर परमेश्वर नोहाला म्हणिाला, "तेव्हा तुझ्या कुटुं बातील सवार्बंना घेऊन तारवात

ा"... (उत्पती 7:1 IRV)

◦ नंतर परमेश्वर नोहाला म्हणिाला, "तेव्हा तुझ्या कुटुं बातील सवार्बंना घेऊन तारवात
• काही काळानंतर त्याची पत्नी अली शिबा गरोदर रा हली, परंतु ती पाच म हने सावर्जू

ा"...

नक ठकाणिी गेली नाही. (लू क 1:24 IEV)

काही काळानिंतर त्याची पत्निी अली शबा रोदर रा हली, परंतु ती पाच म हनिे सावर्गज निक ठकाणी आली निाही.

207 / 405

Translation Manual

Just-in-Time Learning Modules :: Grammar :: निाममात्र वशेषण

नाममात्र वशिेषणि
वणिर्जून
काही भाषांमध्ये वशेषणानिे वणर्गनि केले ल्या ोष्टींच्या व ार्गचा संदभर्ग घेण्यासाठी वशेषण
वापरला जाऊ शकते. जेव्हा ते निामाप्रमाणे कायर्ग करते. उदाहरणा र्ग, "श्रीमंत" हा शब्द एक
वशेषण आहे. ये े दोनि वाक्ये आहेत जी दशर्गवतात की "श्रीमंत" एक वशेषण आहे.

हे पृष्ठि प्रश्नाचे उत्तर दे ते: निामांसारखिे कायर्ग करणाऱ्या वशेषणांचे भाषांतर मी
कसे करू शकतो?
हा वषय समजण्यासाठी, वाचणे चां ले होईल:
शब्दांच्या जाती

श्रीमंत मनु याकडे मोठ्या संख्येत मेंढरे व ुरेढोर होती. (२ शमुवेल १२:२
IRV)
"श्रीमंत"हे वशेषण "मनिुष्य" या शब्दाच्या आधी येते आ ण "मनिुष्य" याबद्दल सां ते.
तो श्रीमंत होणिार नाही; त्याची संपत्ती टकणार निाही. (ईयोब १५:२९अ ULT)
"श्रीमंत" हे वशेषण "असणे" या क्रियापदानिंतर येते व "तो" या शब्दाचे वणर्गनि करते.
ये े एक वाक्य आहे जे दशर्ग वतो की "श्रीमंत" दे खिील एक निाम म्हणूनि कायर्ग करू शकते.
श्रीमंताने अध्यार्ग शेकेलपेक्षा जास्त दे ऊ निये, आ ण गरीबाने कमी दे ऊ निये . ( नि र्गम ३०:१५ब ULT)
नि र्गम ३०:१५ मध्ये, "श्रीमंत" हा शब्द "श्रीमंत" या वाक्यांशामध्ये संज्ञाम्हणूनि कायर्ग करतो आ ण तो श्रीमंता लोकांसाठी संद भर्शित करतो. " रीब" हा शब्द
दे खिील एक संज्ञा म्हणूनि कायर्ग करतो आ ण रीब लोकांनिा संद भर्शित आहे.

कारणि हा भाषांतरातील मुद्दा आहे
• बाबायबलमध्ये पुष्कळदा वशेषणे लोकांच्या टाचे वणर्गनि करण्यासाठी संज्ञा म्हणूनि वापरले जातात.
• काही भाषा अशा प्रकारे वशेषणे वापरत निाहीत.
• या भाषांचे वाचक कदा चत असे वाटत असेल की मजकूर एका व शष्ट व्यक्तीबद्दल बोलत आहे जेव्हा ते खिऱ्या अ ार्गनिे लोकांच्या समूहाबद्दल बोलत
असतात ज्यांचे वशेषण वणर्गनि करते.

बायबलमधिील उदाहरणिे
दुजर्गनिाचा राजदं ड नी तमानाच्या वतनिात चालणार निाही. (स्तोत्र १२५:३ IRV)
ये े "निी तमानि" येे े लोक आहेत जे धा मर्शिक आहेत, एक व शष्ट निी तमानि व्यक्ती निाही. जे सौम्य ते धन्य (मत्तय 5: 5 IRV)
े सोम्य ते धन्य. (मत्तय ५:५अ ULT)
"सौम्य" ये े सवर्ग लोक जे सौम्य आहेत, एक व शष्ट सौम्य व्यक्ती निाही.

भाषांतर रणिनीती
जर तुमची भाषा लोकांच्या व ार्गला संद भर्शित करण्यासाठी वशेषणाला संज्ञा म्हणूनि वापरत असतील तर अशा प्रकारे वशेषणांचा वापर करण्याचा वचार करा.
जर ती व चत्र वाटत असेल कर्शिवा जर अ र्ग अस्पष्ट कर्शिवा चुकीचा असेल तर ये े दुसरा पयार्गय आहे:
(१) वशेषणानिे वणर्गनि केले ल्या संज्ञाच्या अनिेकवचनिी स्वरूपासह वशेषण वापरा.

भाषांतर पद्धतींच्या उदाहरणिाचे लागकरणि
(१) वशेषणानिे वणर्गनि केले ल्या संज्ञाच्या अनिेकवचनिी स्वरूपासह वशेषण वापरा.
दुजर्गनिाचा राजदं ड नी तमानाच्या वतनिावर चालणारच निाही (स्तोत्र १२५: ३ IRV)
दुजर्गनिाचा राजदं ड नीतीमान लोकांच्या वतनिांवर चालणारच निाही.
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सौम्य ते धन्य आहेत. (मत्तय ५:५ IRV)
े लोक सौम्य आहेत ते धन्य.
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गोष्टींचा क्रिम
वणिर्जून
बायबलमध्ये, प्रंसं निेहमी घडले ल्या क्रिमानिे सां तले जात निाहीत.कधीकधी निुकत्याच
बोलले ल्या प्रसं ापेक्षा पूवर्वीच्या समयात घडले ल्या एखिाद्या ोष्टीवर चचार्ग करण्याची
ले खिकाची इच्छा असते. हे वाचकांसाठी ोंधळात टाकणारे असु शकते.

हे पृष्ठि प्रश्नाचे उत्तर दे ते: काही प्रसं ते घ टत झाले ल्या क्रिमानिे का सूचीबद्ध
निाहीत, आ ण मी त्यांचे भाषांतर कसे करू?
हा वषय समजण्यासाठी, वाचणे चां ले होईल:
ले खिनिाचे प्रकार
क्रियापदे

कारणि ही भाषांतरातील समस्या आहे

वाचकांनिा कदा चत वाटे ल की त्या घटनिा सां तल्या ेल्या त्या क्रिमानिे घडल्या आहेत. त्यांनिा प्रसं ांचा योग्य क्रिम समजण्यास मदत करणे महत्वाचे आहे.

बायबलमधिील उदाहरणिे
त्यानिे त्यात याचीही जोड दली: त्यानिे योहानिाला तुरुं ात कोंडू नि ठे वले . म असे झाले की, जेव्हा सवर्ग लोकांचा बा प्तस्मा झाला,
येशूचा सुद्धा बा प्तस्मा झाला. (लु क ३:२०-२१ युएलटी)
हे योहानिाला तुरूं ात टाकल्यानिंतर योहानिानिे येशूचा बा प्तस्मा केल्या यासारखिे वाटू शकते, परंतु योहानिाला तुरूं ात टाकले जाण्यापूवर्वी योहानिानिे येशूचा
बा प्तस्मा केला.
यहोशवानिे लोकांनिा सां तल्याप्रमाणे, सात याजक सात रण शर्शि े घेऊनि परमेश्वरापुढे पुढे आले व रण शर्शि े फंु कली, आ ण
परमेश्वराच्या कराराचा कोश त्यांच्या मा े निघाला. परंतू यहोशवानिे लोकांनिा आज्ञा केली व म्हणाला, "जयघोष करू निका तुमचा
आवाज ऐकू जावू दे ऊ निका, जोपयर्थांत मी तुम्हाला जयघोष करण्यास सां त निाही तोपयर्थांत तुम्ही एक शब्दही तोंडातूनि काढू निका.
निंतर तुम्ही जयघोष करा.” (यहोशवा ६:८,१० युएलटी)
सैन्यानिे आपला मोचार्ग आधीच सुरू केल्यावर जयघोष नि करण्याचा आदे श यहोशवानिे दला होता असे वाटे ल, पण ते कूच करण्यापूवर्वीच त्यानिे तो आदे श दला
होता
ुंडाळीचे शक्के फोडू नि ती उघडण्यास कोण पात्र आहे?” (प्रकटीकरण ५:२ युएलटी)
एका व्यक्तीनिे प्र म ुंडाळी उघडणे आवश्यक आहे आ ण निंतर त्याचे शक्के फोडले पा हजेत असे दसते, परंतु ुंडाळी उघडण्याच्या आधी ुंडाळीला बंद
केले ले शक्के फोडणे आवश्यक आहे.

भाषांतर पध्दती
(१) जर तुमची भाषा अ ोदरच उल्ले खि केले ल्या प्रसं ाच्या पुवर्वी एखिादा प्रसं घडला आहे असे दशर्ग वण्यासाठी वाक्यांश व समयाच्या शब्दांचा उपयो करत
असेल, तर त्यापैकी एकाचा उपयो करण्याचा वचार करा.
(२) जर तुमची भाषा अ ोदरच उल्ले खि केले ल्या प्रसं ाच्या पुवर्वी एखिादा प्रसं घडला आहे असे दशर्ग वण्यासाठी क्रियापद काळ कर्शिवा पैलू यांचा उपयो करत
असेल, तर त्याचा उपयो करण्याचा वचार करा. ( वरील वभा पाहा “पैलू” क्रियापद.)
(३) आपली भाषा प्रसं घडले ल्या क्रिमानिे सां ण्यास प्राधान्य दे त असेल तर, त्या प्रसं ाला पुनिर्गक्रि मत करण्याचा वचार करा जेणेकरुनि ते त्या क्रिमानिे राहतात.
यासाठी दोनि कर्शिवा अ धक वचनिे एकत्र ठे वण्याची आवश्यकता असू शकते (जसे की ५-६) (पाहा वचनि पुल.)

भाषांतर पद्धतींचे उदाहरणिाचे लागकरणि
(१) जर तुमची भाषा अ ोदरच उल्ले खि केले ल्या प्रसं ाच्या पुवर्वी एखिादा प्रसं घडला आहे असे दशर्ग वण्यासाठी वाक्यांश व समयाच्या शब्दांचा उपयो करत
असेल, तर त्यापैकी एकाचा उपयो करण्याचा वचार करा.
२० त्यानिे त्यात याचीही जोड दली: त्यानिे योहानिाला तुरुं ात कोंडू नि ठे वले . म असे झाले की, जेव्हा सवर्ग लोकांचा बा प्तस्मा झाला,
येशूचा सुद्धा बा प्तस्मा झाला. (लु क ३:२०-२१ युएलटी)
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२० परंतू म हेरोदानिे… योहानिाला तुरुं ात कोंडू नि ठे वले होते. २१ योहानाला तुरुंगात टाकण्यापुवर्वी,
जेव्हा सवर्ग लोक योहानिाच्या हातूनि बा प्तस्मा घेत होते, येशुनिे दे खिील बा प्तस्मा घेतला.

ुंडाळीचे शक्के फोडू नि ती उघडण्यास कोण पात्र आहे.? (प्रकटीकरण ५:२ब युएलटी)
त्याचे शक्के फोडल्यानंतर ुंडाळी उघडण्यास कोण पात्र आहे?
(२) जर तुमची भाषा अ ोदरच उल्ले खि केले ल्या प्रसं ाच्या पुवर्वी एखिादा प्रसं घडला आहे असे दशर्ग वण्यासाठी क्रियापद काळ कर्शिवा पैलू यांचा उपयो करत
असेल, तर त्याचा उपयो करण्याचा वचार करा.
यहोशवानिे लोकांनिा सां तल्याप्रमाणे, सात याजक सात रण शर्शि े घेऊनि परमेश्वरापुढे ते पुढे आले व रण शर्शि े फंु कली, परंतू
यहोशवानिे लोकांनिा आज्ञा केली व म्हणाला, "जयघोष करू निका तुमचा आवाज ऐकू जावू दे ऊ निका, जोपयर्थांत मी तुम्हाला जयघोष
करण्यास सां त निाही तोपयर्थांत तुम्ही एक शब्दही तोंडातूनि काढू निका. निंतर तुम्ही जयघोष करा."
८ यहोशवानिे लोकांनिा सां तल्याप्रमाणे, सात याजक सात रण शर्शि े घेऊनि परमेश्वरापुढे चालले , जसे ते
पुढे चालले , त्यांनिी जोरात रण शर्शि े फंु कली १० परंतू यहोशवानिे लोकांनिा आज्ञा दली होती
, "जयघोष करू निका. जोपयर्थांत मी तुम्हाला जयघोष करण्यास सां त निाही तोपयर्थांत तुम्ही एक शब्दही
तोंडातूनि काढू निका. म निंतरच तुम्ही जयघोष करा."
(३) आपली भाषा प्रसं घडले ल्या क्रिमानिे सां ण्यास प्राधान्य दे त असेल तर, त्या प्रसं ाला पुनिर्गक्रि मत करण्याचा वचार करा जेणेकरुनि ते त्या क्रिमानिे राहतात.
यासाठी दोनि कर्शिवा अ धक वचनिे एकत्र ठे वण्याची आवश्यकता असू शकते (जसे की ५-६).
८ यहोशवानिे लोकांनिा सां तल्याप्रमाणे, सात याजक सात रण शर्शि े घेऊनि परमेश्वरापुढे चालले ते पुढे आले व रण शर्शि े फंु कली, परंतू
यहोशवानिे लोकांनिा आज्ञा केली व म्हणाला, "जयघोष करू निका तुमचा आवाज ऐकू जावू दे ऊ निका, जोपयर्थांत मी तुम्हाला जयघोष
करण्यास सां त निाही तोपयर्थांत तुम्ही एक शब्दही तोंडातूनि काढू निका. निंतर तुम्ही जयघोष करा." (यहोशवा ६:८,१० युएलटी )
८,१० यहोशवानिे लोकांनिा आज्ञा केली, व म्हणाला, "जयघोष करू निका. जोपयर्थांत मी तुम्हाला जयघोष
करण्यास सां त निाही तोपयर्थांत तुम्ही एक शब्दही तोंडातूनि काढू निका. म निंतरच तुम्ही जयघोष करा."
म यहोशवानिे लोकांनिा सां तल्याप्रमाणे, सात याजक सात रण शर्शि े घेऊनि परमेश्वरापुढे चालले , जसे ते
पुढे चालले , त्यांनिी जोरात रण शर्शि े फंु कली…
ुंडाळीचे शक्के फोडण्यास व ती उघडण्यास कोण पात्र आहे? (प्रकटीकरण ५:२ब युएलटी)
शक्के फोडण्यास व ुंडाळी उघडण्यास कोण पात्र आहे?
आपणास व्हडीयो पाहण्याची इच्छा असल्यास https://ufw.io/figs_प्रसं .
पुढे आम्ही आपल्याला शकण्याची शफारस करतो:
पाश्वर्गभूमी मा हती
जोडणारे शब्द व वाक्यांश
निवीनि घटनिांचा प रचय
वचनि पुल
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ाती

वणिर्जून

हे पृष्ठि प्रश्नाचे उत्तर दे ते: इंग्रजीत शब्दांच्या जाती म्हणजे काय आहे?

शब्दांच्या जाती या शब्दांच्या श्रेणी आहेत. वे वे ळ्या प्रकारच्या शब्दांच्या वाक्यात
वे वे ळी कायर्ते आहेत. सवर्ग भाषांमध्ये शब्दांच्या जाती आहेत आ ण भाषेतचे सवर्ग शब्द
शब्दांच्या जातीशी संबं धत आहेत. बऱ्याच भाषांमध्ये शब्दांच्या जाती हे मूलभूत भा
आहेत, काही भन्नतांसह, आ ण काही भाषांपेक्षा यापेक्षा अ धक श्रेण्या आहेत. ही
शब्दांच्या जातीची यादी निाही, परंतु त्या मूलभूत श्रेणींचा समावेश आहे.

हा वषय समजण्यासाठी, वाचणे चां ले होईल:
व्याकरण वषय

क्रियापदे असे शब्द आहेत जे एकतर क्रिया (जसे की येणे, जाणे, खिाणे) कर्शिवा असणे (जसे क आहे, होते) व्यक्त करतात. अ धक तपशीलवार मा हती
क्रियापदा वर आढळू शकते.
नामे हे शब्द आहेत जे एक व्यक्ती, स्थानि, ोष्ट कर्शिवा कल्पनिांचे प्र त नि धत्व करतात. सामान्य निाम सामान्य आहेत, म्हणजेच ते कोणत्याही व शष्ट घटकाचे
(मनिुष्य, शहर, दे श) संदभर्ग दे त निाहीत. निावे, कर्शिवा व शष्ट निाव, एक व शष्ट अ स्तत्व पहा (पेत्र, यरुशले म, इ जप्त). (अ धक मा हतीसाठी पहा), निाव कसे
भाषांतर करायचे
सवर्जूनामे निामांचे स्थानि घेतात आ ण असे शब्द समा वष्ट करतात ज्याप्रमाणे ते, ती, ती, आपण, ते आ ण आम्ही. सवर्गनिामांवर अ धक तपशीलवार पृष्ठिे सवर्गनिाम
वर आढळू शकतात.
उभयान्वयी अव्यये हे शब्द आहेत जे वाक्ये कर्शिवा वाक्यांश जोडतात. उदाहरणे समा वष्ट आ ण, कर्शिवा, पण, साठी, अद्याप, कर्शिवा. काही उभयान्वयी अव्यये
जोडले ले असतात: दोन्ही/आ ण; दोन्हीही निाही; निाहीतर, फक्त तेच निाही तर. याबद्दल अ धक मा हती जोडणाऱ्या शब्दा वर आढळू शकते.
शिब्दयोगी अव्यये असे शब्द आहेत जे निाम कर्शिवा क्रियापद याला निाम कर्शिवा क्रियापदाबद्दल अ धक तपशीलानिे जोडतात. उदाहरणा र्ग, "ती मुल ी तच्या
व डलांकडे धावत ेली ." ये े "कडे" असे शब्दले खिनि असे आहे की, तच्या व डलांच्या संबंधात मुलीच्या धावण्याच्या दशेनिे (कृती) निदर्ते शत करते. दुसरे
उदाहरण म्हणजे " येशू भोवती दर्दी झाली" संख्या वाढली. " शब्दयो ी अव्ययासह वाक्यांश भोवती येशूच्या संबंधात दर्दीचे स्थानि सां ते शब्दयो ी अव्ययाची
काही उदाहरणे च्याला, च्यापासूनि, आत, बाहेर, वर, सोबत, च्या शवाय, च्यावर, च्याखिाली, समोर, पाठीमा े, निंतर, च्यासमोर, च्यामध्ये, आरपार.
उपपदे हे असे शब्द आहेत जे वक्ता एखिाद्या ोष्टीचा उल्ले खि करीत आहेत कर्शिवा निाही हे दशर्ग वण्यासाठी निामासह वापरले जातात की त्यांचे श्रोते ओळखिणे
सक्षम असावे. इंग्रजी मध्ये हे शब्द आहेत: "a", an, the. a आ ण an शब्दाचा अ र्ग एकच आहे. जर एक वक्ते म्हणतो की " a dog, तो त्याच्या श्रोत्याला
तो कुत्राबद्दल कोणत्या ोष्टीबद्दल बोलत आहे याची तो अपेक्षा करीत निाही; हे कुत्रेबद्दल ते सवर्गप्र म जे काही सां तात ते कदा चत असेल. कुत्रा, तो सहसा
व शष्ट कुत्राचा संदभर्ग दे त असतो आ ण त्याच्या श्रोत्याला तो कोणत्या कुत्राबद्दल बोलत आहे त्याची तो अपेक्षा करतो. इंग्रजी बोलणारे दे खिील the वापरुनि
दशर्ग वण्यासाठी करतात की ते काहीतरी बोलत आहेत उदाहरणा र्ग, ते म्हणू शकतात की "The elephant is a large animal" आ ण सामान्य हत्तीचा
संदभर्ग दे तात ठरा वक हत्तींचा निाही. सामान्य निाम वाक्यांश वर याबद्दल अ धक मा हती सापडू शकते.
वशिेषणिे असे शब्द आहेत जे निामांचे वणर्गनि करतात आ ण संख्या, आकार, रं आ ण वयानिुसार अशा ोष्टी व्यक्त करतात. काही उदाहरणे आहेत: बरेच, मोठे ,
निळा, जुनिे, हुशार, कले ले. काहीवेळा लोक कशाबद्दल काही मा हती दे ण्यासाठी वशेषण वापरतात, आ ण काहीवेळा लोक त्यांचा वापर एका वस्तूचा दुसऱ्या
भा ामध्ये फरक करण्यासाठी करतात. उदाहरणा र्ग, माझे वृद्ध वडील वशेषण वृद्ध मध्ये फक्त माझ्या व डलांबद्दल काहीतरी सां ते. पण माझ्या सवार्गत मोठ्या
ब हणीत सवार्गत मोठा शब्द हा असा ओळखि करतो की माझ्या एखिाद्या ब हणीच्या दुसऱ्या इतर बहीणीबद्दलची अ धक मा हती फरक सां णाऱ्या कर्शिवा स्मरण
करूनि दे णारे वर आढळू शकते.
क्रिया वशिेषणिे असे शब्द आहेत जे क्रियापद कर्शिवा वशेषणांचे वणर्गनि करतात आ ण अशा ोष्टींनिा कसे, केव्हा, कोठे , का आ ण कती प्रमाणात अनिेक इंग्रजी
क्रिया वशेषणे ly प्रत्ययामध्ये समाप्त होतात. क्रिया वशेषण काही उदाहरणे: हळू हळू , निंतर, लांब, हेतुपुरस्सर, अ तशय.
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मालकी
वणिर्जून
इंग्रजीमध्ये व्याकरणाचे स्वरूप जे सामान्यतः मालकीला दशर्ग वते ते लोक आ ण वस्तू कर्शिवा
लोक आ ण इतर लोक यांच्यात व वध प्रकारचे संबंध दशर्ग वण्यासाठी दे खिील वापरले
जाते.इंग्रजीमध्ये, व्याकरणीय संबंध “च्या” या शब्दाचा वापर करूनि, व “s” या अक्षराचा
वापर करूनि, कर्शिवा मालकी सवर्जूनामाचा वापर करूनि दशर्ग वले जातात. माझ्या आजोबांचे
घर आहे हे दशर्ग वण्यासाठी खिालील उदाहरणांचे वे वे ळे मा र्ग आहेत.

हे पृष्ठि प्रश्नाचे उत्तर दे ते: मालकी काय आहेत आ ण मी अशा वाक्यांशांचे
भाषांतर कसे करू शकतो?
हा वषय समजण्यासाठी, वाचणे चां ले होईल:
शब्दांच्या जाती
वाक्य रचनिा

• माझ्या आजोबा चे घर
• माझ्या आजोबाचे घर
• त्यांचे घर
व वध प र स्थतींसाठी मालकीचा वापर इब्री, ग्रीक आ ण इंग्रजी भाषेत केला जातो. ये े वापरल्या जाणार्या काही सामान्य प र स्थती आहेत.
• मालकी – कोणाकडे काहीतरी असणे.
◦ माझे कपडे – माझ्या मालकीचे कपडे
• सामा जक निातेसंबंध - एखिाद्याचे दुसऱ्याबरोबर काही प्रकारचे सामा जक संबंध आहेत.
◦ माझी आई - ज्या स्त्रीनिे मला जन्म दला, कर्शिवा ज्या स्त्रीनिे माझी काळजी घेतली.
◦ माझे शक्षक - व्यक्ती जो मला शकवतो
• समाज - एखिादी व शष्ट ोष्ट एखिाद्या व शष्ट व्यक्ती, ठकाण कर्शिवा वस्तूशी संबं धत असणे.
◦ दा वदाचे आजारपण– आजार जो दा वद अनिुभवत आहे
◦ परमेश्वारचे भय – परमेश्वराशी संबं धत असतानिा मानिवासाठी योग्य असले ली भीती
• सामग्री – कशामध्ये काहीतरी असणे.
◦ कपड्यांची पशवाी – एक पशवी जीच्यामध्ये कपडे आहेत, कर्शिवा कपड्यांनिी भरले ली पशवी
• भाव व संपुणर्ग: दुसऱ्याचा भा असले ली ोष्ट.
◦ माझे डोके – डोक जे माझ्या श रराचा भा आहे
◦ घराचे छत – छत जे घराचा भा आहे
काही भाषांमध्ये मालकीचा एक वशेष प्रकार आहे, ज्यास अ वभाज्य मालकी म्हणतात. त्याच्या मालकीचा प्रकार तुम्ही मावू शकता अश्या ोष्टींंच्या वरुध्द,
तुमच्यापासूनि काढू नि नि टाकता येणाऱ्या ोष्टींसाठी वापरला जातो. वरील उदाहरणांमध्ये, माझे डोके आ ण माझी आई अ वभाज्य मालकीची (कमीतकमी काही
भाषांमध्ये) आहेत, तर माझे कपडे* कर्शिवा माझे शक्षक उपे क्षणीय मालकीचे उदाहणे आहेत. जे अप रवतर्गनिीय वरूद्ध अ वभाज्य असे मानिले जाणारे
भाषेनिुसार भन्न असू शकते.

कारणि हा भाषांतरचा मुद्दा आहे
• जेव्हा एखिादी व्यक्ती दुसर्याला ताब्यात घेण्याच्या व्याकरणात्मक संबंधात असते तेव्हा तुम्हा (भाषांतरकारांनिा) दोनि संज्ञेद्विारे प्रस्तुत दोनि
कल्पनिांमधील संबंध समजूनि घेणे आवश्यक आहे.
• तुमचा स्त्रोत प रच्छे दाचे बायबल वापरत असले ल्या प्रत्येक प र स्थतील व्याकरणात्मक मालकीचा काही भाषा वापर करत निाही
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बायबलमधिील उदाहरणिे
मालकी – खिालील उदाहणामध्ये, मुलाकडे पैसे होते.
धाकट्या मुलानिे … निष्काळजीपणे ज ूनि आपली संपत्ती वाया घातली. (लु क १५:१३ब)
सामा

क संबंधि – खिालील उदाहरणामध्ये, शष्य योहानिाकडू नि शकले ले लोक होते.
निंतर योहानाचे शि य त्याच्याकडे आले . (मत्तय ९: १४ ए यूएलटी)

समा

– खिालील उदाहरणामध्ये, शुभवतर्गमानि हे पौलाशी संबं धत असले ला संदेश आहे कारण तो त्याची घोषणा करतो.
माझ्या सुवातर्तेनिुसार, मेलेल्यांतूनि उठवले ला, दा वदाच्या संतानिामधील, येशू ख्रिस्ताची आठवण ठे व. (२ तमथ्यी २:८ युएलटी)

सामग्री – खिालील उदाहणामध्ये, मुकुट बनि वण्यासाठी वापरली जाणारी सामग्री सोन्याची होती.
त्यांच्या डोक्यावरसोन्याच्या मुकट याप्रमाणे काहीतरी होत (प्रकटीकरण ९:७ब)
सामग्री - खिालील उदाहरणामध्ये, कपामध्ये पाणी आहे.
जो कोणी तुम्हांला पेलाभर पाणिी पण्यास दे तो… तो आपल्या प्र तफळास मुकणार निाही. (माकर्ग ९:४१ आय,आर, व्ही)
संपणिर्जूतेतील एक भाग - खिालील उदाहरणामध्ये, दरवाजा हा राजवाड्याचा एक भा होता.
पण उरीया रा ाच्या रा वाड्याच्या दाराशिी न न रा हला. (२ शमुवेल ११:९ आय,आर, व्ही)
समहाचा भाग - खिालील उदाहरणामध्ये, "आम्हाला" संपूणर्ग समूहाला आ ण "प्रत्येकजण" वैय क्तक सदस्याला संद भर्शित करते.
आता आपल्यापैकी प्रत्येकाला ख्रिस्ताच्या दानिाच्या मोजमापानिुसार कृपा दली ेली आ े. (इ फस ४:७ युएलटी)

घटना आ णि मालकी
कधीकधी एक कर्शिवा दोन्ही निामे भाववाचक निामे असतात जे एखिाद्या घटनिेला कर्शिवा क्रियाला सू चत करतात. खिालील उदाहरणात, भाववाचक निाम ठळक
अक्षरामध्ये आहेत. हे फक्त काही संबंध आहेत जी दोनि निामादरम्यानि संभाव्य असतात, तेव्हा त्यापैकी एका घटनिेला संद भर्शित करतात.
कतार्जू - कधीकधी “च्या” निंतरचा शब्द प्र म निाम दले ल्याद्विारे क्रिया कोण करेल हे सां तो. खिाली दले ल्या उदाहरणामध्ये, योहानाने लोकांना बा प्तस्मा
दला.
योहानिाचा बा प्तस्मा स्व ार्गतूनि कर्शिवा मनिुष्याकडू नि होता का? उत्तर मला द्या." (माकर्ग ११:३०)
खिालील उदाहरणामध्ये, ख्रिस्त आपल्यावर प्रीती करतो.
कोण आम्हाला ख्रिस्ताच्या प्रेमापासूनि वे ळ करेल ? (रोम.३:३५)
कमर्जू - काहीवेळा "च्या" निंतरचा शब्द कोण कर्शिवा काहीतरी काय होईल असे सां तो. खिालील उदाहरणामध्ये, लोक पैशिावर प्रेम करतात.
कारण पैशिाप्रती प्रेम सवर्ग प्रकारच्या दुष्टतेचे मुळ आहे. (१ तमथ्यी ६:१०अ युएलटी)
उपकरणि –काहीवेळा “च्या” निंतर येणारा शब्द कसे होईल हे सां तो. खिालील उदारणामध्ये, दे व शित्रुंना तलवारीने लोकांना पाठवन त्यांना शिक्षा करील.
तर तलवारीचे भय धरा, कारण क्रिोध तलावरीचे शिासन घेऊनि येतो. (ईयोब १९:२९अ युएलटी)
प्र त न धित्व - खिाली दले ल्या उदाहरणामध्ये, योहानि आपल्या पापांबद्दल पश्चिात्ताप करीत असले ल्या लोकांनिा बा प्तस्मा दे त होता. त्यांनिा पश्चिात्ताप होत आहे हे
दशर्ग वण्यासाठी त्यांचा बा प्तस्मा करण्यात आला. त्यांच्या बा प्तस्माने त्यांच्या पश्चात्तापाचे प्र त न धित्व केले .
अरण्यात बा प्तस्मा करत आ ण पापांच्या क्षमेसाठी पश्चातापाचा बा प्तस्मा या वषयी घोषणा करत योहानि आला. (माकर्ग १:४
युएलटी)
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दोन नामांमध्ये काय संबंधि आहे या वषयी शिकण्याच्या रणिणिीती
(१) दोनि संज्ञांमधील संबंध समजूनि घेण्यात ते तुम्हाला मदत करतात का हे पाहण्यासाठी भोवतालच्या वचनिाचे वाचनि करा.
(२). यु.एस.टी मध्ये वचनिाचे वाचनि करा. काहीवेळा ते संबंध स्पष्टपणे दशर्ग वते.
(3). निोंदी याबद्दल काय म्हणतात ते पाहा.

भाषांतर रणिनीती
दोनि संज्ञांमधील व शष्ट संबंध दशर्ग वण्याचा मालकी हा स्वाभा वक मा र्ग असल्यास, त्याचा उपयो करण्याचा वचार करा. जर हे समजणे व चत्र कर्शिवा कठीण
असेल, तर या ोष्टींचा वचार करा.
(१) एक संज्ञा दुसर्याचे वणर्गनि करते हे दशर्ग वण्यासाठी वशेषणाचा वापर करा.
(२) दोन्ही कसे संबं धत आहेत हे दशर्ग वण्यासाठी क्रियापदाचा वापर करा.
(३) जर एखिादी संज्ञा एखिाद्या घटनिेला संद भर्शित करत असेल, तर त्याचे क्रियापद म्हणूनि भाषांतर करा.

भाषांतर पद्धतींचे उदाहरणिाचे लागकरणि
(१) एक संज्ञा दुसर्याचे वणर्गनि करते हे दशर्ग वण्यासाठी वशेषणाचा वापर करा..
जो कोणी तुम्हाला पण्यासाठी पेलाभर पाणिी दे ईल … त्याच्या प्र तफळाला मुकणार निाही. (माकर्ग ९:४१ युएलटी)
जो कोणी तुम्हाला पण्यासाठी पेला ज्यात पाणिी आहे दे ईल … त्याच्या प्र तफळाला मुकणार निाही.
क्रिोधिाच्या दवशिी संपत्ती निरुपयो ी आहे. (निी तसुत्र ११:४अ युएलटी)
दे व आपला क्रिोधि प्रकट करतो त्या दवशिी संपत्ती निरुपयो ी आहे.
कर्शिवा:
आपल्या क्रिोधिामुळे दे व लोकांना शिक्षा दे तो त्या दवशिी संपत्ती निरुपयो ी आहे.
(३) जर एखिादी संज्ञा एखिाद्या घटनिेला संद भर्शित करत असेल, तर त्याचे क्रियापद म्हणूनि भाषांतर करा. (खिालील उदाहणामध्ये, ते े दोनि मालकी निातेसंबंध
आहेत, “यहोवाची शक्षा” आ ण “तुझा दे व.”)
लक्षात आणा की तुमचा दे व यहोवा याची शिक्षा हे मी तुमच्या ले करांनिा सां त निाही, ज्यांनिा माहीत निाही कर्शिवा पाहीले निाही.(अनिु
११:२अ युएलटी)
लक्षात आण की तुम्ही ज्या दे वाची उपासना करता, त्या यहोवाने मसरच्या लोकांना कसे शिासन
केले हे तुझ्या ले कारांनिा मी बोलत निाही, ज्यांनिा माहीत निाही कर्शिवा पाहीले निाही.
दुष्टाचे शिासन तुम्ही फक्त निरीक्षण कराल व पाहाल . (स्तोत्र ९१:८ युएलटी)
कसे यहोवा दुष्टास शिासन करतो हे तुम्ही फक्त नि रक्षण कराल व पाहाल..
तुम्हाला प वत्र आत्म्याचे दान प्राप्त होईल. (प्रे षत २:३८ब युएलटी)
तुम्हाला प वत्र आत्मा,

ो तुम्हाला दे व दे ईल प्राप्त होईल.
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क्रियापदे

वणिर्जून

हे पृष्ठि प्रश्नाचे उत्तर दे ते: क्रियापद काय आहेत आ ण त्यांच्याशी कोणत्या
प्रकारच्या ोष्टीचा संबंध आहे?

क्रियापद हे असे शब्द आहेत जे एखिाद्या कृती कर्शिवा घटनिेचा संदभर्ग दे तात कर्शिवा त्याचा
उपयो ोष्टींचे वणर्गनि कर्शिवा ओळखिणे यासाठी केला जातो. "कृतीपेक्षा" पेक्षा
"घटनिा"अ धक सामान्य आहे. "घटनिा" म्हणजे घडणाऱ्या ोष्टी जसे मृत्यू. कायर्गपूणार्गत्मक
क्रियापद ("आहे") असण्याच्या स्थतीचे वणर्गनि करते.

हा वषय समजण्यासाठी, वाचणे चां ले होईल:
शब्दांच्या जाती

उदाहरणिे खिालील उदाहरणांमध्ये क्रियापद अधोरे खित केले आहेत.
• योहानि धिावला. ("धावणे" एक क्रिया आहे.)
• योहानिानिे केळ खाल्ले . ("खिाणे" एक क्रिया आहे.)
• योहानिानिे माकर्गला पा हले . ("पाहणे" एक घटनिा आहे.)
• योहानि मृत्य पावला. ("मरणे" एक घटनिा आहे.)
• योहानि उंच आहे. ("उं च आहे" हा वाक्यांश योहानिाचे वणर्गनि करते. "आहे" हा शब्द क्रियापद आहे जो "योहानि" या शब्दाला "उं च" या शब्दाशी
जोडतो.)
• योहानि सुंदर दसतो. ("सुंदर दसतो" हा वाक्यांश योहानिाचे वणर्गनि करते. " दसतो" हा शब्द क्रियापद आहे जो "योहानि" या शब्दाला "सुंदर" या
शब्दाशी जोडतो.)
• योहानि माझा भाऊ आहे. ("माझा भाऊ आहे" हा वाक्यांश योहानिाची ओळखि दे तो.)

लोक कर्शिवा गोष्टी

े एक क्रियापदाशिी संबं धित आहेत

क्रियापद सहसा एखिाद्याबद्दल कर्शिवा कशाबद्दल काहीतरी सां ते. वरील सवर्ग उदाहरण वाक्ये योहानिाबद्दल काहीतरी सां तात. "योहानि" हा त्या वाक्यांचा कतार्जू
आहे. इंग्रजीमध्ये कतार्ग सहसा क्रियापदाच्या आधी येतो.
कधीकधी क्रियापदाशी संबं धत दुसरी व्यक्ती कर्शिवा ोष्ट असते. खिालील उदाहरणांमध्ये, ठळक शब्द हे क्रियापद आहे आ ण उद्धृत वाक्यांश कमर्जू आहे.
इंग्रजीमध्ये कमर्ग सहसा क्रियापदाच्या निंतर येतो.
• त्यानिे "दुपारचे" ेवणि केले
• त्यानिे " ाणे" गायले .
• त्यानिे "पुस्तक" वाचले .
• त्यानिे "पुस्तक" पा हले
काही क्रियापदांमध्ये कमर्ग निसते.
• सूयर्ग सहा वाजता उगवला.
• योहानि चां ला झोपला.
• योहानि काल पडला.
इंग्रजीतील बर्याच क्रियापदांसाठी, ज े कमर्ग वाक्यात महत्त्वाचा निसतो, क्रिमाचे वधानि केले जाऊ शकत निाही.
• तो रात्रीच्या वेळी कधीही
• तो सदै व गातो.
• तो चां ले म वाचतो.
• तो पाहू शकत निाही.

ेवत नाही.

काही भाषांमध्ये,जरी कमर्ग फार महत्वाचे निसले तरी एखिाद्या कमार्गची आवश्यकता असले ली क्रियापद निेहमीच घेणे आवश्यक आहे. जे लोक या भाषा बोलतात ते
असे वाक्य वरील प्रमाणे म्हणतील.
• तो रात्रीच्या वेळी कधीही आहार घेत नाही
• तो सदै व गाणिे गातो.
• तो शिब्द चां ले वाचतो.
• तो काहीही पाहू शकत निाही.
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कतार्जू आ णि कमर्जू क्रियापदावर चन्हां कत करणिे.
काही भाषांमध्ये, क्रियापद व्यक्ती कर्शिवा त्याच्याशी नि डीत ोड्याफार भन्न ोष्टींवर अवलं बूनि असू शकते. उदाहरणा र्ग, जेव्हा कधी एक व्यक्ती असते तेव्हा
कधीकधी इंग्रजी भाषेमध्ये क्रियापदांच्या शेवटी "s" ठे वतात. इतर भाषांमध्ये, क्रियापदावर चन्हां कत केल्यानिे कतार्ग “मी,” “तू” कर्शिवा “तो” ; एकवचनिी, दुहेरी
कर्शिवा अनिेकवचनि; निर कर्शिवा मादी, कर्शिवा मानिव कर्शिवा ैर-मानिवी हे दशर्गवू शकते.
• ते दररोज केळी खातात. (कतार्ग "ते" एकापेक्षा अ धक व्यक्ती आहेत.)
• योहानि दररोज केळी खातो. (कतार्ग "योहानि" एक व्यक्ती आहे.)

वेळ आ णि काळ
जेव्हा आपण एखिाद्या घटनिेबद्दल सां तो, तेव्हा आम्ही सहसा हे सां तो की ते भूतकाळात, वतर्गमानि काळात कर्शिवा भ वष्यकाळात आहे. कधीकधी आम्ही
"काल", "आता" कर्शिवा "उद्या" यासारख्या शब्दांसह असे करतो.
काही भाषांमध्ये क्रियापद त्याच्याशी संबं धत वेळेनिुसार ोडे वे ळे असू शकते. क्रियापदावर अशा प्रकारचे चन्हां कत करणे याला "काळ" असे म्हणतात.
भूतकाळात घडले ली घटनिा कधी कधी इंग्रजी भा षक क्रियापदाच्या शेवटी "ed" लावतात.
• कधीकधी मरीया मटनि बनवते.
• काल मरीयानिे मटनि बनवले . ( तनिे भूतकाळात असे केले .)
काही भाषांमध्ये भा षक वेळेबद्दल काहीतरी सां ण्यासाठी काही शब्द जोडू शकतात. जेव्हा क्रियापद भ वष्यात काहीतरी संद भर्शित करेल तेव्हा इंग्रजी बोलणारे
"will" शब्द वापरतात.
• उद्या मरीया मटनि बनवेल.

पैल
जेव्हा आपण एखिाद्या घटनिेबद्दल सां तो, तेव्हा कधीकधी आम्ही हे दाखिवू इ च्छतो की काही काळानिे घटनिेची कशी प्र ती झाली कर्शिवा घटनिा दुसऱ्या
कायर्गक्रिमाशी कशी संबं धत आहे. यास पैल असे म्हणतात. घटनिा दुसऱ्या कायर्गक्रिमाशी कर्शिवा वतर्गमानि समयाशी कशी संबं धत आहे हे दशर्ग वण्यासाठी इंग्रजी
भा षक काहीवेळा "is" कर्शिवा "has" हे क्रियापद वापरतात आ ण निंतर क्रियापदाच्या शेवटी "s," "ing", कर्शिवा "ed" हे शब्द जोडतात.
• मरीया दररोज मटनि बनवते. (हे मरीया निेहमी करते त्याबद्दल काहीतरी सां ते.)
• मरीया मटनि बनवत आहे. (मरीया सध्या करण्याच्या प्र क्रियेत आहे त्याबद्दल सां ते.)
• मरीयानिे मटनि बनवले , आ ण योहानि घरी आला. (हे साधारणपणे मरीया आ ण योहानिानिे केले ल्या ोष्टीं वषयी सां ते.)
• ज्यावेळी मरीया मटनि बनवत होती, योहानि घरी आला. (हे योहानि घरी आला तेव्हा मरीया काहीतरी करत होती या प्र क्रियेबद्दल सां ते)
• मरीयानिे मटनि बनवले ले आहे, आ ण तला वाटते क आपण खिायला यावे. (हे मेरीनिे केले ल्या एखिाद्या ोष्टीबद्दल सां ते जे अजूनिही संबं धत आहे.)
• योहानि घरी येईपयर्थांत मरीयानिे मटनि बनवले ले होते. (हे काहीतरी घडण्याआधी मरीयानिे भूतकाळात पूणर्ग केले ल्या ोष्टीबद्दल सां ते.)
पुढे आम्ही आपल्याला शकण्याची शफारस करतो:
वाक्य रचनिा
कतर्गरी कर्शिवा कमर्गरी
भ वष्यसुचक भुतकाळ
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ेव्हा पुरूषाथर्वी शिब्द स्त्रीयांचा समावेशि करतात
बायबलमध्ये, काहीवेळा "पुरुष", "बंधू" आ ण "मुले" हे शब्द केवळ पुरुषांनिाच संद भर्शित
असतात. ज्या ठकाणी ले खिकाचा अ र्ग पुरुष आ ण स्त्रया या दोघांचाही आहे ते े तुम्ही
(भाषांतरकार) अशा मा ार्गनिे भाषांतर करणे आवश्यक आहे जे पुरुषांनिा दले ला अ र्ग
मयार्ग दत करत निाही.

हे पृष्ठि प्रश्नाचे उत्तर दे ते: जेव्हा "बंधू" कर्शिवा "तो" हे पुरुष कर्शिवा महीला या
कोणासही संद भर्शित केले जाऊ शकते, तेव्हा मी त्यांचे भाषांतर कसे करावे?
हा वषय समजण्यासाठी, वाचणे चां ले होईल:
सवर्गनिामे

वणिर्जून

व्यापक निाम वाक्यांश

काही भाषांमध्ये सामान्यत: पुरुषांनिा संद भर्शित करणारा शब्द पुरुष आ ण स्त्रया दोघांनिाही
संद भर्शित करण्यासाठी सामान्यपणे वापरला जाऊ शकतो. उदाहरणा र्ग, बायबलमध्ये काही वेळा “बंधू” असे म्हटले जाते, तेव्हा ते बंधू व ब हण या दोहोंनिा
संद भर्शित असते.
तसेच काही भाषांमध्ये, “तो” आ ण “त्याला” या पुरुषा र्वी सवर्गनिामांचा उपयो कोणत्याही व्यक्तीसाठी जर ती व्यक्ती पुरुष आहे की स्त्री हे महत्वाचे निसेल तर
सामान्यपणे केला जाऊ शकतो. खिालील उदाहरणात, सवर्गनिाम “त्याचे” असा आहे, परंतु ते पुरुषांपुरते मयार्ग दत निाही.
शहाणा पुत्र त्याच्या बापाला सुखिी करतो.
पण मूखिर्ग मुल ा त्याच्या आईला अ तशय दु:खिी करतो. (निी तसूत्रे १०:१ युएलटी)

कारणि हा भाषांतरातील समस्या आहे
• काही संस्कृतींमध्ये “पुरुष,” “बंधू” आ ण “पुत्र” यासारख्या शब्दांचा उपयो फक्त पुरुषांनिा संद भर्शित करण्यासाठी केला जाऊ शकतो. जर हे शब्द
भाषांतरात अ धक सामान्य मा ार्गनिे वापरले ेले, तर लोक वचार करतील की जे बोलले जात आहे ते म हलांनिा ला ू होत निाही.
• काही संस्कृतींमध्ये, “तो” आ ण “त्याला” हे पुरुषा र्वी सवर्गनिाम फक्त पुरुषांनिाच संद भर्शित करतात. जर एक पुरुषा र्वी सवर्गनिामाचा वापर केला जातो तर
लोक वचार करतील की जो काही बोलले ेले आहे ते म हलांनिा ला ू होत निाही.

भाषांतर तत्त्वे
जेव्हा एखिादे वधानि पुरुष आ ण स्त्रया या दोघांनिाही ला ू होते, तेव्हा त्याचे भाषांतर अशा प्रकारे करा की लोकांनिा ते समजेल की ते दोघांनिाही ला ू आहे.

बायबलमधिील उदाहरणिे
आ ण आता, बंधिनो,दे वाची कृपा जी मासेदो नियाच्या मंडळ्यांनिा दे ण्यात आली आहे. हे तुम्ही जाणूनि घ्यावे असे आम्हांला वाटते. (२
क रर्शि . ८:१ युएलटी)
हे वचनि क रर्शि मधील वश्वासणाऱ्यांनिा संबो धत केले जात आहे, केवळ पुरुषांनिा निव्हे, तर पुरुष व स्त्रीयांना दे खिील.
म येशूनिे आपल्या शष्यांस म्हटले , “जर कोणी माझ्या मा े येऊ इ च्छत असेल तर त्याने स्वत:ला नाकारावे आ ण आपला
वधस्तंभ उचलू नि घ्यावा व माझ्यामा े यावे." (मत्तय १६:२४-२६ युएलटी)
येशू फक्त पुरुषांनिाच बोलत निव्हता, तर पुरुष व स्त्रया यांनिा दे खिील बोलत होता.
सावधिान: कधीकधी पुरुषांनिा संद भर्शित करण्यासाठी वशेषतः पुरुषा र्वी शब्द वापरले जातात. असे शब्द वापरू निका ज्यामुळे लोकांनिा असे वाटे ल की त्यामध्ये
स्त्रीयांचा समावेश आहे. खिालील शब्द वशेषतः पुरुषांबद्दल आहेत.
मोशेनिे म्हटले , जर एखादा मुले निसतानिा मेला, तर त्याच्या भावाने त्याच्या पत्निीबरोबर ववाह करावा आ ण त्याच्या भावासाठी
मुले होऊ द्यावी (मत्तय २२:२४ युएलटी)

भाषांतर रणिनीती
जर लोकांनिा हे समजेल की “पुरुष,” “बंधू” आ ण “तो” यासारख्या पुरुषा र्वी शब्दांमध्ये स्त्रीयांचा असु शकतो तर त्यांचा वापर करण्याचा वचार करा. अन्य ा,
जेव्हा ते स्त्रीयांचा समावेश करतात, तेव्हा या शब्दांसाठी भाषांतर करण्याचे काही मा र्ग ये े आहेत.
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(१) पुरुष आ ण स्त्रयांसाठी वापरता येणाऱ्या निामाचा उपयो करा.
(२) पुरुषांनिा संद भर्शित करणाऱ्या शब्दाचा व स्त्रीयांनिा संद भर्शित करणाऱ्या शब्दाचा उपयो करा.
(३) पुरुष आ ण स्त्री या दोहोंसाठी वापरल्या जाणाऱ्या सवर्गनिामांचा उपयो करा.

भाषांतर पद्धतींच्या उदाहरणिाचे लागकरणि
(१) पुरुष आ ण स्त्रयांसाठी वापरता येणाऱ्या निामाचा उपयो करा.
मुखिर्ग मरतो त्याप्रमाणेच ज्ञानिी पुरुष मरतो. (उपदे शक २:१६ब युएलटी)
"मुखिर्ग मरतो त्याप्रमाणेच “ज्ञानिी व्यक्ती मरतो."
"मुखिर्ग लोक मरतात त्याप्रमाणेच “ज्ञानिी लोक मरताता”
(२) पुरुषांनिा संद भर्शित करणाऱ्या शब्दाचा व स्त्रीयांनिा संद भर्शित करणाऱ्या शब्दाचा उपयो करा.
बंधिंनो, आ शयामध्ये आमच्यावर जी संकटे आली त्या वषयी तुम्हाला ठाऊक निसावे अशी आमची इच्छा निाही. (२ क रर्शि १:८) पौल हे पत्र पुरुष व स्त्रीया या दोहोंनिा ल हत होता.
“बंधि व बहीणिींनो आ शयामध्ये आमच्यावर जी संकटे आली त्या वषयी तुम्हाला ठाऊक निसावे अशी
आमची इच्छा निाही. (2 करीं १:८)
(३) पुरुष आ ण स्त्री या दोहोंसाठी वापरल्या जाणाऱ्या सवर्गनिामांचा उपयो करा.
"जर कोणी माझा मा े येऊ इ च्छत असेल, तर त्यानिे स्वत: ला निाकारावे, आपला वधस्तंभ उचलावा, आ ण माझ्यामा े यावे.
(मत्तय १६:२४ युएलटी)
इंग्रजी भा षक, केवळ पुरुषांनिाच निव्हे तर ते सवर्ग लोकांनिा ला ू होतात हे दशर्ग वण्यासाठी “तो,” “तो स्वतः” आ ण “त्याचे” हे पुरुषा र्वी एकवचनिी सवर्गनिाम
"ते," "ते स्वत:," व "त्यांचे" या अनिेकवचनिी सवर्गनिाम जे लर्शि ास चन्हां कत करत निाहीत यामध्ये बदल करू शकता.
“जर लोक माझ्या मा े येऊ इ च्छतात तर, त्यांनी त्यांच्या स्वत:चा, निकार करावा, त्यांंचा वधस्तंभ
उचलावा, व माझ्या मा े यावे.”
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Word Order
शिब्द क्रिम

वणिर्जून

हे पृष्ठि प्रश्नाचे उत्तर दे ते: "शब्द क्रिम" म्हणजे काय?

बहुतांश भाषांमध्ये वाक्यांच्या काही भा ाची क्रिमवारी करण्याचा सामान्य मा र्ग असतो. हे
सवर्ग भाषांमध्ये समानि निाही. भाषांतरकत्यार्थांनिा त्यांच्या भाषेत सामान्य शब्द क्रिम काय आहे हे
मा हत असणे आवश्यक आहे.

हा वषय समजण्यासाठी, वाचणे चां ले होईल:
व्याकरण वषय
शब्दांच्या जाती
वाक्य रचनिा

वाक्याचा मुख्य भाग

बहुतांश वाक्यांमध्ये तीनि मूलभूत महत्त्वाचे भा असतात: कतार्ग, कमर्ग, आ ण क्रियापद. कतार्ग आ ण कमर्ग सामान्यत: निाम (उदा., व्यक्ती, स्थानि, वस्तू कर्शिवा
कल्पनिा) कर्शिवा सवर्गनिाम म्हणूनि ओळखिले जातात. क्रियापद क्रिया कर्शिवा अ स्तत्व स्थती दशर्ग वतो.

कतार्जू
कतार्ग सहसा वाक्य काय आहे याबद्दल आहे. हा सहसा काही कृती करतो कर्शिवा वणर्गनि केले जात आहे.
कतार्ग कतर्जूरी असू शकतो; तो काहीतरी करतो, जसे की ाणे, कर्शिवा काम करणे, कर्शिवा शकवणे.
• पेत्र ाणे चां ले ातो.
कत्यार्गमध्ये काहीतरी केले जाऊ शकते.
• पेत्रानिे चां ला आहार दला.
एखिाद्या वषयाचे वणर्गनि केले जाऊ शकते कर्शिवा ते स्थतीत केले जाऊ शकते, जसे आनिंदी, दुःखिी कर्शिवा रा ानिे असू शकते.
• तो उं च आहे.
• मुल ा आनिंदी आहे.

कमर्जू
कमर्जू बरेचदा ही ोष्टी आहे जी कतार्ग निेहमीच काहीतरी करतो आहे.
• पेत्रानिे चेंडू मारला.
• पेत्रानिे पुस्तक वाचले .
• पेत्रानिे ीते ायली.
• पेत्रानिे चां ले अन्न खिाल्ले .

क्रियापद
क्रियापद क्रिया कर्शिवा अ स्तत्व स्थती दशर्ग वतो.
• पेत्र ाणे चां ले ातो.
• पेत्र ात आहे.
• पेत्र उं च आहे.
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प्राधिान्य दले ले शिब्द क्रिम
सवर्ग भाषांमध्ये प्राधान्य दले ले शब्द क्रिम आहेत. खिालील उदाहरणे काही भाषांसाठी "पेत्रानिे चेंडू मारला" मध्ये कतार्ग, कमर्ग आ ण क्रियापदाचा क्रिम दशर्ग वतो.
काही भाषांमध्ये, जसे की इंग्रजी, कतार्ग- क्रियापद-कमर्ग असा क्रिम आहे.
• पेत्रानिे चेंडू मारला.
काही भाषांमध्ये कतार्ग-कमर्ग- क्रियापद असा क्रिम आहे.
• पेत्रानिे मारला चेंडू.
काही भाषांमध्ये क्रियापद-कतार्ग-कमर्ग-असा क्रिम आहे.
• मारला चेंडू पेत्रानिे.

शिब्द क्रिमामध्ये बदल
शब्द क्रिम बदलल्यास वाक्य बदलू शकते:
• प्रश्न कर्शिवा आदे श आहे काय
• स्थतीची वणर्गनि करते (ते आनिंदी आहेत. ते उं च आहेत.)
• एक अट व्यक्त करते, जसे की "जर" या शब्दासह
• चे स्थानि आहे
• वेळ घटक आहे
• क वतेत आहे
शब्द क्रिम दे खिील बदलू शकतात
• जर वाक्याच्या एका व शष्ट भा ावर काही जोर असेल तर
• जर वाक्य खिरोखिर वषयाव्य त रक्त इतर कशासाठी आहे

भाषांतर तत्त्वे
• आपल्या भाषेमध्ये कोणता प्राधान्य दले ला शब्द क्रिम वापला जातो हे जाणूनि घ्या.
• आपल्या भाषेचा प्राधान्य दले ला शब्द क्रिम वापरा, जोपयर्थांत त्यास आपल्या भाषेत बदलण्यासाठी काही कारण निाही.
• वाक्याचे भाषांतर करा जेणेकरूनि ते अ र्ग अचूक आ ण स्पष्ट होईल जेणेकरूनि ते निैस र्शिक वाटू शकते.
आपण http://ufw.io/figs_order ये े व्ह डओ पाहू शकता.
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उद्धरणि आ णि उध्दरणि मा

र्शिन

वणिर्जून

हे पृष्ठि प्रश्नाचे उत्तर दे ते: उध्दरण मा जर्शिनि म्हणजे काय आ ण मी त्यांनिा कोठे
ठे वले पा हजे?

जेव्हा कोणी म्हणत आहे की कोणीतरी काहीतरी बोलतो, तेव्हा आम्ही निेहमी सां तो की
कोण बोलले , कोणाशी बोलले , आ ण त्यांनिी काय सां तले . कोण बोलले आ ण कोणाशी बोलले याबद्दलची मा हती उद्धरण मा जर्शिनि असे म्हटले जाते. त्या
व्यक्तीनिे काय म्हटले आहे त्याला उद्धरण असे म्हणतात. (याला कोट दे खिील म्हटले जाते.) काही भाषांमध्ये उध्दरण मा जर्शिनि हा प्र म, शेवटच्या कर्शिवा
कोटे शनिच्या दोनि भा ांमध्येही येऊ शकतो.
उध्दरण मा जर्शिनि खिाली अधोरेखिीत आहेत.
• ती म्हणिाली, "भोजनि तयार आहे. या आ ण खिा.’’
• "भोजनि तयार आहे. या आ ण खिा.’’ ती म्हणिाली
• "भोजनि तयार आहे," ती म्हणिाली "या आ ण खिा.’’
तसेच काही भाषांमध्ये, उध्दरण मा जर्शिनिमध्ये एकापेक्षा अ धक क्रियापद असू शकतात.
पण त्याच्या आईनिे उत्तर दले आ ण म्हणिाली, ते “निाही, त्याला योहानि असे म्हणावे.” (लू क 1:60 युएलटी)
कोणीतरी काहीतरी बोलले हे ल हतानिा, काही भाषा अवतरण चन्हांमध्ये कोट (काय बोलले होते) ठे वतात ज्याला अवतरण चन्ह (“”) असे म्हणतात. काही
भाषा अवतरणाच्या आसपास इतर चन्हे वापरतात, जसे की हे कोनि उध्दरण चन्ह («»), कर्शिवा दुसरे काहीतरी.

कारणिे हा भाषांतर मुद्दा आहे
• भाषांतरकत्यार्थांनिी त्यांच्या भाषेत उध्दरण मा जर्शिनि ठे वणे आवश्यक आहे.
• अनिुवादकांनिी हे ठरवणे आवश्यक आहे की त्यांनिा उध्दरण मा जर्शिनिमध्ये एक कर्शिवा दोनि क्रियापदे असावीत ज्याचा अ र्ग "म्हटला आहे" असा असतो
• कोणते अवतरण चन्ह वापरावे हे भाषांतरकत्यार्गनिे ठरवण्याची आवश्यकता आहे

बायबलमधिील उदाहरणिे
उध्दरणि आधिी उध्दरणि मा

र्शिन

तेव्हा खऱ्या दे वदूताला म्हणिाला “हे मला कसे समजेल? कारण मी वृद्ध मनिुष्य आहे, आ ण माझी पत्निीसुद्धा वृद्ध झाली
आहे.” (लू क 1:18 युएलटी)
म जकातदारही बा प्तस्मा करुनि घ्यावयास आले होते. आ ण ते त्याला म्हणिाले “ ुरुजी, आम्ही काय करावे?” (लू क 3:12
युएलटी)
तो त्यांना म्हणिाला, “ जे तुम्हाला सां तले आहे त्यापेक्षा अ धक काही घेऊ निका." (लू क 3:13 युएलटी)

उध्दरणि मा

र्शिन नंतर उध्दरणि
म याबाबतीत परमेश्वराचे मनि प रवतर्गनि झाले . तो म्हणिाला “ते घडणार निाही,” (अमोस 7:3 युएलटी)
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दोन उध्दरणि भागांमधिील उध्दरणि मा

र्शिन

तो म्हणिला "मी त्यांच्यापासूनि आपले तोंड लप वल," आ ण त्यांचा शेवट कसा होणार आहे ते मी पाहीनि; कारण ती कुटील पीढी
आहे, ही मुले अ वश्वसनिीय आहे." (अनिुवाद 32:20 युएलटी)
कारण —असे परमेश्वर म्हणितो—पाहा, असे दवस येत आहेत माझे लोक, इस्त्राएल आ ण यहुदा यांचा बं दवास उलटवीनि.
( यमर्गया 30:3अ युएलटी)

भाषांतर रणिनीती
(1) उध्दरण मा जर्शिनि कुठे ठे वावे हे ठरवा.
(2) "म्हटले " या अ ार्गचे एक कर्शिवा दोनि शब्द वापरायचे की निाही ते ठरवा.

लाग केले ल्या भाषांतर धिोरणिांची उदाहरणिे
(1) उध्दरण मा जर्शिनि कुठे ठे वावे हे ठरवा.
तो म्हणिाला, “म्हणूनि, तुमच्यातील प्रमुखि आहेत त्यांनिी आमच्याबरोबर खिाली यावे. जर त्या माणसाची काही चुक असेल तर
त्याच्यावर आरोप ठे वावा. ” (प्रे षतांची कृत्ये 25:5 युएलटी)
तो म्हणिाला, "म्हणूनिच, ज्यांनिा शक्य आहे त्यांनिी आमच्या बरोबर ते े जावे. जर त्या मनिुष्यानिे काही
चूक केली असेल तर त्याच्यावर दोषारोप ठे वावा.”
"म्हणूनिच, ज्यांनिा शक्य आहे त्यांनिी आमच्या बरोबर ते े जावे. जर त्या मनिुष्यानिे काही चूक केली
असेल तर त्याच्यावर दोषारोप ठे वावा,” तो म्हणिाला."
"म्हणूनिच, ज्यांनिा शक्य आहे, तो म्हणिाला, त्यांनिी आमच्या बरोबर ते े जावे. जर त्या मनिुष्यानिे काही
चूक केली असेल तर त्याच्यावर दोषारोप ठे वावा.”
(2) "म्हटले " या अ ार्गचे एक कर्शिवा दोनि शब्द वापरायचे की निाही ते ठरवा.
पण त्याच्या आईनिे उत्तर दले आ णि म्हणिाली, “निाही. त्याऐवजी, त्याला योहानि असे म्हणावे.” (लू क 1:60 युएलटी)
पण त्याच्या आई उत्तरली, “निाही. त्याऐवजी, त्याला योहानि असे म्हणावे.”
पण त्याच्या आईनिे म्हणिाली, “निाही. त्याऐवजी, त्याला योहानि असे म्हणावे.”
पण त्याच्या आईनिे असे उत्तर दले , ती म्हणिाली “निाही. त्याऐवजी, त्याला योहानि असे म्हणावे.”
पुढे आम्ही आपल्याला शकण्याची शफारस करतो:
प्रत्यक्ष आ ण अप्रत्यक्ष उद्धरणे
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प्रत्यक्ष आ णि अप्रत्यक्ष उद्धरणिे
वणिर्जून

हे पृष्ठि प्रश्नाचे उत्तर दे ते: प्रत्यक्ष आ ण अप्रत्यक्ष उध्दरण म्हणजे काय?

दोनि प्रकारचे उद्धरण आहेत: प्रत्यक्ष उद्धरण आ ण अप्रत्यक्ष उद्धरण.

हा वषय समजण्यासाठी, वाचणे चां ले होईल:

सवर्गनिामे
जेव्हा कोणीतरी मुळ वक्त्याच्या दृ ष्टकोनिातूनि एखिाद्या व्यक्तीनिे जे सां तले आहे त्याचा
अहवाल दे तो तेव्हा प्रत्यक्ष उध्दरण घडते. लोक सहसा अशी अपेक्षा करतात की या प्रकारचे
क्रियापदे
उद्धरण मूळ वक्त्याच्या अचूक शब्दांचे प्र त नि धत्व करेल. खिाली दले ल्या उदाहरणात,
उद्धरण आ ण उध्दरण मा जर्शिनि
योहानिानिे स्वतःचा उल्ले खि करतानिा “मी” असे म्हटले असेल, म्हणूनि योहानिाच्या शब्दांचा
अहवाल दे णारा निवेदक योहानिाला संद भर्शित करण्यासाठी उध्दरणामध्ये “मी” हा शब्द
वापरतो. हे योहानिाचे अचूक शब्द आहेत असे दशर्ग वण्यासाठी, बर्याच भाषांमध्ये उद्धरण चन्हाच्या दरम्यानि शब्द टाकतात: “.”

• योहानि म्हणाला, “मला माहीत निाही कोणत्या समयी माझे येणे होईल.”
जेव्हा वक्ता एखिादानिे जे म्हटले आहे त्याचा अहवाल दे तो तेव्हा अप्रत्यक्ष उध्दरण येते, परंतू या मुद्यात, वक्ता मुळ व्यक्तीच्या दृष्टीकोनिातूनि निाही तर त्याऐवजी
आपल्या स्वत:च्या दृष्टीकोणातूनि त्याचा अहवाल दे त आहे. या प्रकारच्या उध्दरणामध्ये सामान्यत: सवर्गनिामांमध्ये बदल असतो आ ण त्यामध्ये बऱ्याचदा वेळ,
शब्द निवडी आ ण लांबी यातील बदल असतात. खिालील उदाहरणात, वणर्गनिकतार्ग उध्दरणामध्ये योहानिाला “तो” म्हणूनि संबोधत आहे आ ण “करील” या
शब्दानिे निदर्ते शत केले ला भ वष्य काळ बदलण्यासाठी “होईल” या शब्दाचा उपयो करतो.
• योहानि म्हणाला की त्याला माहीत निाही कोणत्या समयी त्याचे येणे होईल.

कारणि ही भाषांतरातील समस्या आहे
काही भाषांमध्ये, अहवाल दले ले भाषण प्रत्यक्ष कर्शिवा अप्रत्यक्ष उध्दरणाद्विारे व्यक्त केले जाऊ शकते. इतर भाषांमध्ये, इतरांपेक्षा एकाचा वापर करणे अ धक
निैस र्शिक आहे. दुसऱ्याऐवजी एकाचा अ र्ग ला ु केल्यानिे काही व शष्ट अ र्ग प्राप्त होऊ शकतात.तर प्रत्येक उध्दरणासाठी, भाषांतरकारांनिा प्रत्यक्ष उध्दरण म्हणूनि
कर्शिवा अप्रत्यक्ष उध्दरण म्हणूनि भाषांतर करणे उत्तम आहे की निाही हे ठर वण्याची रज आहे.

बायबलमधिील उदाहरणिे
खिाली दले ल्या उदाहरणांतील वचनिांमध्ये प्रत्यक्ष आ ण अप्रत्यक्ष असे दोन्ही उध्दरण आहेत. खिाली दले ल्या स्पष्टीकरणातील वचनिाला, आम्ही उद्धृत केले ल्या
शब्दांनिा ठळकपणे चन्हां कत केले आहे.
म त्यानिे त्याला कोणालाही नि सां ण्याची आज्ञा केली, परंतू, “जा, स्वत:स मुख्य याजकाला दाखिव आ ण मोशेनिे जे नियम दले
त्यानिुसार, त्यांनिा एक साक्ष म्हणूनि आपल्या शुध्दीकरणासाठी अपर्गण कर .” (लू क ५:१४ युएलटी)
• अप्रत्यक्ष उध्दरण: कोणिालाही न सांगण्याची त्यानिे त्याला आज्ञा केली,
• प्रत्यक्ष उध्दरण: परंतू त्याला सां तले , “ ा, स्वत:स मुख्य या कला दाखव …”
परुश्यांनिी जेव्हा त्याला वचारले की, दे वाचे राज्य केव्हा येईल, त्यानिे त्यांनिा उत्तर दले व म्हणाला, “दे वाच राज्य दृश्य स्वरुपात येत निाही. आ ण ते असे
म्हणणार निाही , पाहा. ते ये े आहे!' कर्शिवा 'ते ते े आहे! कारण पाहा, दे वाचे राज्य तुमच्यामध्ये आहे. (लु क १७:२०-२१ युएलटी)
• अप्रत्यक्ष उध्दरण: परुशांनिी वचारले असता दे वाचे राज्या केव्हा येईल,
• प्रत्यक्ष उध्दरण, त्यानिे त्यांनिा उत्तर दले व म्हणाला “दे वाचे राज्य दृश्य स्वरुपात येत नाही. आ णि ते असे म्हणिणिार नाहीत, ‘पाहा. ते येथे आहे!’
कर्शिवा ‘ते तेथे आहे!’ कारणि पाहा, दे वाचे राज्य तुमच्यामध्ये आहे.”
• प्रत्यक्ष उध्दरण: आ ण ते असे म्हणणार निाही, ‘पाहा, ते येथे आहे!’ कर्शिवा, ‘ते तेथे आहे!’

भाषांतर पध्दती
जर स्त्रोत मजकूरामध्ये वापरले ला एका प्रकारचे उध्दरण आपल्या भाषेत चां ले कायर्ग करत असेल तर त्याचा वापर करण्याचा वचार करा.त्या संदभार्गत
वापरले ले एका प्रकारचे उध्दरण आपल्या भाषेसाठी निैस र्शिक निसेल तर या पध्दतींचे अनिुसरण करा.
(१) जर प्रत्यक्ष उध्दरण आपल्या भाषेत चां ले कायर्ग करत निसेल तर त्यास अप्रत्यक्ष उध्दरणामध्ये बदला.
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(२) जर अप्रत्यक्ष उध्दरण आपल्या भाषेत चां ले कायर्ग करत निसेल तर ते प्रत्यक्ष उध्दरणामध्ये बदला.

भाषांतर पध्दतीच्या उदारणिांचे लागकरणि
(१) जर प्रत्यक्ष उध्दरण आपल्या भाषेत चां ले कायर्ग करत निसेल तर त्यास अप्रत्यक्ष उध्दरणामध्ये बदला.
म त्यानिे त्याला कोणालाही नि सां ण्याची आज्ञा केली, तर, “ ाऊन, स्वत:स मुख्य या काला दाखव आ णि मोशिेने
दले त्यानुसार, त्यांना एक साक्ष म्हणिन आपल्या शिुध्दीकरणिासाठी अपर्जूणि कर.” (लू क ५:१४ युएलटी)

े नयम

म त्यानिे त्याला कोणालाही नि सां ण्याची आज्ञा केली, तर ाऊन स्वत:स या कास दाखव आ णि
मोशिेने े नयम दले त्यानुसार, त्यांना एक साक्ष म्हणिन आपल्या शिुध्दीकरणिासाठी अपर्जूणि कर
असे सां गतले .
(२) जर अप्रत्यक्ष उध्दरण आपल्या भाषेत चां ले कायर्ग करत निसेल तर ते प्रत्यक्ष उध्दरणामध्ये बदला.
म त्यानिे त्याला कोणिालाही न सांगण्याची आज्ञा केली, तर, “जाऊनि, स्वत:स मुख्य याजकाला दाखिव आ ण मोशेनिे जे नियम
दले त्यानिुसार, त्यांनिा एक साक्ष म्हणूनि आपल्या शुध्दीकरणासाठी अपर्गण कर.” (लू क ५:१४ युएलटी)
त्यानिे त्याला आज्ञा केली "कोणिालाही सांग नको. तर जा आ ण स्वत:स याजकाला दाखिव आ ण
मोशेनिे जे नियम दले त्यानिुसार, त्यांनिा एक साक्ष म्हणूनि आपल्या शुध्दीकरणासाठी अपर्गण कर."
आपणास व्हडीयो दे खिील पाहण्यासा इच्छा असेल तर https://ufw.io/figs_उध्दरण.
पुढे आम्ही आपल्याला शकण्याची शफारस करतो:
उध्दरणातील उध्दरण
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अवतरणि चन्हांकन
वणिर्जून
उवर्ग रत मजकूरातील प्रत्यक्ष अवतरणास चन्हां कत करण्यासाठी काही भाषा अवतरण
चन्हांचा उपयो करतात. इंग्रजी “अवतरणाच्या त्वरीत अ ोदर व" त्वरीत निंतर चन्हाचा
वापर करते.

हे पृष्ठि प्रश्नाचे उत्तर दे ते: वशेषतः जेव्हा अवतरणांमध्ये अवतरणे असतात,
तेव्हा अवतरण चन्हां कत कसे केले जाऊ शकते?
हा वषय समजण्यासाठी, वाचणे चां ले होईल:
प्रत्यक्ष आ ण अप्रत्यक्ष उद्धरणे

• योहानि म्हणाला, "मला मा हती निाही की मी केव्हा येईनि."
अप्रत्यक्ष अवतरणांसह उद्धरण चन्हे वापरली जात निाहीत.
• योहानि म्हणाला की त्याला मा हती निव्हते की तो केव्हा येईल."
इतर अवतराणांध्ये अवतरांचे अनिेक स्तर असतात तेव्हा कोण काय म्हणत आहे हे वाचकांनिा समजणे अवघड होऊ शकते. दोनि प्रकारच्या अवतरण चन्हांची
अदलाबदल केल्यानिे सावध वाचकांनिा त्यांचा मा ोवा ठे वण्यास मदत होईल. इंग्रजीमध्ये, बाह्यतम अवतरणात दुहेरी अवतरण चन्हे असतात, आ ण त्यामधील
पुढच्या अवतरणामध्ये एकेरी चन्हे असतात. जर ते े तसरा अंत केले ले अवतरण असेल तर त्या अवतरणाला पुन्हा दुहेरी अवतरण चन्हे असतात.
• म रया म्हणाली, "योहानि म्हणाला, 'मला मा हती निाही की मी केव्हा येईनि.' "
• बॉब म्हणाला, "म रयेनिे मला सां तले , 'योहानि म्हणाला, "मला मा हती निाही की मी केव्हा येईनि." ' "
काही भाषा इतर प्रकारच्या उद्धरण चन्हांचा उपयो करतात: ये े काही उदाहरणे आहेत: ‚ ‘ ’ „ “ ” ‹ › « » ⁊ — .

बायबलमधिील उदाहरणिे
खिालील उदाहरणे य़ुएलटीमध्ये वापरले ल्या अवतरण चन्हां कत केले ले प्रकार दशर्गवतात.

एक स्तर असले ले अवतरणि
प्रत्यक्ष उद्धरणाच्या पहील्या स्तरात दुहेरी अवतरणाचे चन्हे आहे.
तेव्हा राजानिे उत्तर दले , “म्हणजे तो एलीया तश्बी आहे.” (२ राजे १:८ युएलटी)

दोन स्तर असले ले अवतरणि
प्रत्यक्ष अवतरणाच्या दुसऱ्या स्तरामध्ये त्याच्याभोवती एकेरी उध्दरण चन्हे असतात. तुम्हाला ते स्पष्टपणे दसण्यासाठी आम्ही त्यास छापले आहे व ठळक
वाक्यांशात मु द्रित केले आहे.
त्यांनिी त्याला वचारले , "'आपली बा

उचलन चाल', असे ज्यानिे तुला सां तले तो कोण पुरुष आहे?” (योहानि ५: १२ युएलटी)

…. त्यानिे शष्यांपैकी दोघांनिा असे सां ूनि पाठवले , “तुम्ही समोरच्या ावात जा. ते े जाताच ज्याच्यावर कोणी कधीही बसले निाही
असे एक शर्शि रू बांधले ले तुम्हांला आढळे ल. त्यास सोडा व माझ्याकडे आणा. जर ' तुम्ही त्यास का सोडता'? असे कोणी
तुम्हांला वचारले , तर ‘प्रभला याची गर आहे' असे तुम्ही सां ा.” (लू क १९:२९-३१ युएलटी)

तीन स्तर असले ले उद्धरणि
प्रत्यक्ष अवतरणाच्या तसऱ्या स्तरामध्ये त्याच्याभोवती दुहेरी अवतरण चन्हे असतात. तुम्हाला ते स्पष्टपणे दसण्यासाठी आम्ही त्यास छापले आहे व ठळक
वाक्यांशात मु द्रित केले आहे.
म अब्राहाम म्हणाला, “कारण मला असे वाटले , 'या ठकाणामध्ये परमेश्वराचे भय मुळीच निाही, म्हणूनि माझ्या प त्निसाठी ते मला
ठार करतील.' शवाय, ती खिरोखिर माझी बहीण आहे, माझ्या बापाची मुल ी, पण माझ्या आईची मुल ी निाही; म्हणूनि ती माझी
बायको झाली. जेव्हा दे वानिे मला माझ्या बापाचे घर सोडायला लावले व ठक ठकाणी प्रवास करावयास लावला, तेव्हा मी तीला
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म्हणालो, ' माझी पत्निी म्हणूनि तू माझ्याशी हा वश्वासुपणा दाखिव: ज्या ठकाणी आपण जाऊ, माझ्या वषयी असे म्हण "तो माझा
भाऊ आहे." ' " (उत्पत्ती २०:११-१३ युएलटी)

चार स्तर असले ले अवतरम
प्रत्यक्ष अवतरणाच्या चौथ्या स्तरामध्ये एकेरी अवतरण चन्हे असतात. तुम्हाला ते स्पष्टपणे दसण्यासाठी आम्ही त्यास छापले आहे व ठळक वाक्यांशात मु द्रित
केले आहे.
ते त्याला म्हणाले , “आम्हाला एक पुरुष भेटायला आला जो आम्हाला म्हणाला, 'ज्या राजानिे तुम्हाला पाठ वले त्याच्याकडे परत
जा, व त्यास म्हणा, "परमेश्वर असे म्हणतो: 'इस्त्राएलामध्ये कोणिी दे व नाही म्हणिन त एक्रिोना दे वता बआल- बब याला
वचारपुस करावयास माणिसे पाठ वलीस काय? म्हणिन ज्या पलं गावर त पडले ला आहेस त्यावरून त खाली उतरणिार
नाहीस: त्याऐव ी, त न श्चत मरशिील.'" ' " (२ राजे १:६ युएलटी)

अवतरणि चन्हांकन पध्दती
वाचकांनिा प्रत्येक उद्धरण कोठे सुरू होते आ ण कोठे समाप्त होते हे पाहण्यास आपण मदत करू शकता असे काही मा र्ग ये े आहेत जेणेकरुनि कोण काय
बोलले हे त्यांनिा अ धक सहजपणे कळे ल.
(१) प्रत्यक्ष अवतरणाचे स्तर दशर्ग वण्यासाठी दोनि प्रकारच्या उध्दरण चन्हांची अदलाबदल करा. इंग्रजी दुहेरी अवतरण चन्ह आ ण एकेरी अवतरण चन्हांची
अदलाबदल करते.
(२) अप्रत्यक्ष कोट् सची आवश्यकता निसल्यामुळे, कमी अवतरण चन्हे वापरण्यासाठी एक कर्शिवा अवतरणामधील काहींचे अप्रत्यक्ष अवतरण म्हणूनि भाषांतर
करा. (प्रत्यक्ष आ ण अप्रत्यक्ष उद्धरण पाहा)
(3) जर अवतरण खिूप लांब आहे आ ण त्यामध्ये अवतरणाचे अनिेक स्तर आहेत, तर एकूण मुख्य अवतरण लावा, आ ण त्याच्या आत प्रत्यक्ष अवतरणांसाठी
केवळ अवतरण चन्हांचा वापर करा.

अवतरणि चन्हांकनाच्या उदाहरणिांचे लागुकरणि
(१) खिाली यूएलटीतील मजकूरात दशर्ग वल्याप्रमाणे प्रत्यक्ष अवतरणाचे स्तर दशर्ग वण्यासाठी दोनि प्रकारच्या अवतरण चन्हांची अदलाबदल करा.
ते त्याला म्हणाले , “आम्हाला एक पुरुष भेटायला आला जो आम्हाला म्हणाला, 'ज्या राजानिे तुम्हाला पाठ वले त्याच्याकडे परत
जा, व त्यास म्हणा, "परमेश्वर असे म्हणतो: 'इस्त्राएलामध्ये कोणी दे व निाही म्हणूनि तू एक्रिोनिा दे वता, बआल-जबूब याला वचारपुस
करावयास माणसे पाठ वलीस काय? म्हणूनि ज्या पलं ावर तू पडले ला आहेस त्यावरूनि तू खिाली उतरणार निाहीस; त्याऐवजी, तू
नि श्चित मरशील.' "'" (२ राजे १:६ युएलटी)
(२) अप्रत्यक्ष कोट् सची आवश्यकता निसल्यामुळे, कमी अवतरण चन्हे वापरण्यासाठी एक कर्शिवा अवतरणामधील काहींचे अप्रत्यक्ष अवतरण म्हणूनि भाषांतर
करा. इंग्रजीमध्ये, “तो” हा शब्द अप्रत्यक्ष अवतरणाचा प रचय दे ऊ शकतो. खिाली दले ल्या उदाहरणात, “ते” या शब्दानिंतरचे सवर्ग काही संदेशवाहकांनिी राजाला
काय म्हटले याचे अप्रत्यक्ष अवतरण आहे. त्या अप्रत्यक्ष अवतरणामध्ये, काही प्रत्यक्ष अवतरणे दुहेरी व एकेरी अवतरण चन्हांसह अधोरे खित केले आहेत.
ते त्याला म्हणाले , “आम्हाला एक पुरुष भेटायला आला जो आम्हाला म्हणाला, 'ज्या राजानिे तुम्हाला पाठ वले त्याच्याकडे परत
जा, व त्यास म्हणा, "परमेश्वर असे म्हणतो: 'इस्त्राएलामध्ये कोणी दे व निाही म्हणूनि तू एक्रिोनिा दे वता, बआल-जबूब याला वचारपुस
करावयास माणसे पाठ वलीस काय? म्हणूनि ज्या पलं ावर तू पडले ला आहेस त्यावरूनि तू खिाली उतरणार निाहीस; त्याऐवजी, तू
नि श्चित मरशील.'"'" (२ राजे १:६ युएलटी)
त्यांनिी त्याला सां तले की त्यांनिा एक पुरुष भेटायला आला जो त्यांनिा म्हणाला, 'ज्या राजानिे तुम्हाला
पाठ वले त्याच्याकडे परत जा, व त्यास म्हणा, 'परमेश्वर असे म्हणतो: "इस्त्राएलामध्ये कोणी दे व निाही
म्हणूनि तू एक्रिोनिा दे वता, बआल-जबूब याला वचारपुस करावयास माणसे पाठ वलीस काय? म्हणूनि
ज्या पलं ावर तू पडले ला आहेस त्यावरूनि तू खिाली उतरणार निाहीस; त्याऐवजी, तू नि श्चित
मरशील."'"
(3) जर अवतरण खिूप लांब आहे आ ण त्यामध्ये अवतरणाचे अनिेक स्तर आहेत, तर एकूण मुख्य अवतरण लावा, आ ण त्याच्या आत प्रत्यक्ष अवतरणांसाठी
केवळ अवतरण चन्हांचा उपयो करा.
ते त्याला म्हणाले , “आम्हाला एक पुरुष भेटायला आला जो आम्हाला म्हणाला, 'ज्या राजानिे तुम्हाला पाठ वले त्याच्याकडे परत
जा, व त्यास म्हणा, "परमेश्वर असे म्हणतो: 'इस्त्राएलामध्ये कोणी दे व निाही म्हणूनि तू एक्रिोनिा दे वता, बआल-जबूब याला वचारपुस
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करावयास माणसे पाठ वलीस काय? म्हणूनि ज्या पलं ावर तू पडले ला आहेस त्यावरूनि तू खिाली उतरणार निाहीस; त्याऐवजी, तू
नि श्चित मरशील.'"'" (२ राजे १:६ युएलटी)
ते त्याला म्हणाले ,
आम्हाला एक पुरुष भेटायला आला जो आम्हाला म्हणाला, 'ज्या राजानिे
तुम्हाला पाठ वले त्याच्याकडे परत जा, व त्यास म्हणा, "परमेश्वर असे
म्हणतो: "इस्त्राएलामध्ये कोणी दे व निाही म्हणूनि तू एक्रिोनिा दे वता, बआलजबूब याला वचारपुस करावयास माणसे पाठ वलीस काय? म्हणूनि ज्या
पलं ावर तू पडले ला आहेस त्यावरूनि तू खिाली उतरणार निाहीस;
त्याऐवजी, तू नि श्चित मरशील."'"
पुढे आम्ही आपल्याला शकण्याची शफारस करतो:
उध्दरणातील उध्दरण
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उध्दरणिातील उध्दरणि

वणिर्जून

हे पृष्ठि प्रश्नाचे उत्तर दे ते: उध्दरणातील उध्दरण म्हणजे काय आ ण कोण काय
म्हणत आहे हे समजूनि घेण्यात मी वाचकांनिा कशी मदत करू शकतो?

एका उद्धरणामध्ये अवतरण असू शकते, आ ण इतर अवतरण चन्हातील अवतरणात
त्यांच्यामध्ये अवतरणे असू शकतात. जेव्हा उध्दरणामध्ये अवतरण दले आहेत, तेव्हा
आपण त्यास अवतरणांच्या स्तराबद्दल बोलू शकतो आ ण अवतरणाचे प्रत्येक एक स्तर
आहे. जेव्हा अवतरणाच्या आत अवतरणाचे पुष्कळ स्तर असतात, तेव्हा श्रोत्यांनिा आ ण
वाचकांनिा हे मा हत असणे कठीण असते की कोण काय म्हणत आहे. काही भाषा ते सोपे
बनि वण्यासाठी प्रत्यक्ष अवतरण आ ण अप्रत्यक्ष अवतरण यांचे संयोजनि वापरतात.

हा वषय समजण्यासाठी, वाचणे चां ले होईल:
प्रत्यक्ष आ ण अप्रत्यक्ष उद्धरणे

कारणिे हा भाषांतर मुद्दा आहे
1. जेव्हा अवतरणामध्ये अवतरण असते, तेव्हा श्रोत्याला मा हत असणे आवश्यक आहे की सवर्गनिाम कोण आहे. उदाहरणासाठी जर अवतरणामध्ये
अवतरण आहे ज्यामध्ये "मी" शब्द आहे, तर श्रोत्याला हे जाणूनि घेणे आवश्यक आहे की "मी" हा शब्द अंत र्गत आतील अवतरणाचा कर्शिवा बाहेरील
अवतरणाचा संदभर्ग आहे.
2. अवतरणामध्ये अवतरण चन्ह असतात तेव्हा काही भाषा वे वे ळ्या प्रकारचे अवतरण वापरुनि स्पष्ट करतात. इतरांसाठी काही अप्रत्यक्ष अवतरण
आ ण ते काहींसाठी प्रत्यक्ष अवतरण वापरु शकतात.
3. काही भाषा अप्रत्यक्ष अवतरण वापरत निाही.

बायबलमधिील उदाहरणिे
केवळ एक स्तर असले ले उद्धरणि
परंतू पौल म्हणाला, “मी, जन्मत:च रोमी निा रक आहे.” (प्रे षतांची कृत्ये 22:28 युएलटी)

दोन स्तरांसह उद्धरणि
येशूनिे त्यांनिा उत्तर दले , "सांभाळा कोणीही तुम्हांला फसवू निये. कारण माझ्या निावानिे पुष्कळ येतील. ते म्हणतील, 'मी ख्रिस्त
आहे,’ आ ण ते पुष्कळ लोकांनिा फस वतील". (मत्तय 24:4-5 युएलटी)
येशू त्याच्या शष्यांनिा म्हणाला हे सवार्गत बाह्यस्तर आहे. दुसरा स्तर म्हणजे इतर लोक काय सां तील.
येशूनिे उत्तर दले , “मी राजा आहे असे तू म्हणतोस." (योहानि 18:37 युएलटी)
बाह्यस्तर येशू पलातास काय म्हटला हा आहे. दुसरा स्तर हा पलात येशूबद्दल काय बोलला त्याबद्दल आहे.

केवळ तीन स्तर असले ले उद्धरणि
अब्राहाम म्हणाला, “... मी तला म्हणालो, 'तू माझी पत्निी म्हणूनि हा वश्वास दाखिवावा: आपण जकडे जाऊ तकडे, हा माझा
भाऊ आहे, असे माझ्या वषयी सां ." (उत्पत्ती 20:1 11अ,13 युएलटी)
बाह्यस्तर अब्राहाम अबीमले खिास काय म्हटला हा आहे. दुसरा स्तर हा अब्राहाम त्याच्या पत्निीला काय बोलला त्याबद्दल आहे. तसरा स्तर हा त्याला त्याच्या
पत्निीनिे काय म्हणावे अशी त्याची इच्छा याबद्दल आहे. (आम्ही तसरा स्तर अधोरे खित केला आहे.)

चार स्तर असले ले उद्धरणि
ते त्यास म्हणाले , “आम्हाला एकजण भेटायला आला होता त्यानिे आम्हाला सां तले ,.ज्या राजानिे तुला पाठवले आहे त्याच्याकडे
परत जा आ ण त्याला सां , “परमेश्वर असे म्हणतो: 'इस्राएलमध्ये दे व नाही म्हणिन तुम्ही बआल- बब, एक्रिोनचा दे व
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याच्याशिी सल्लामसलत करण्यासाठी माणिसे पाठवली होती का? म्हणिन त ज्या पलं गावर गेला आहेस त्यावरुन त खाली
येणिार नाहीस; त्याऐव ी, त नक्कीच मरशिील.'"'" (2 राजे 1:6 युएलटी)
बाह्यस्तर दूतांनिी राजास काय म्हटले हा आहे. दूसरा स्तर म्हणजे जो दूतांनिा भेटला होता त्यांनिी त्यांनिा जे सां तले तो आहे. तसरे म्हणजे दूतांनिी राजाला काय
सां ावे अशी त्या माणसाची इच्छा होती. चौ े म्हणजे परमेश्वरानिे जे सां तले तो आहे. (आम्ही चौ ा स्तर अधोरे खित केला आहे.)

भाषांतर रणिनीती
काही भाषा फक्त प्रत्यक्ष उद्धरण वापरतात. इतर भाषा प्रत्यक्ष उद्धरण आ ण अप्रत्यक्ष उद्धरणाचे संयोजनि वापरतात. त्या भाषांमध्ये ते व चत्र वाटू शकते
आ ण ेट अवतरणांचे अनिेक स्तर असल्यास कदा चत ोंधळात टाकणारेही असू शकते.
(1) सवर्ग अवतरणाचे प्रत्यक्ष अवतरण म्हणूनि भाषांतर करा.
(2) एक कर्शिवा काही अवतरण अप्रत्यक्ष अवतरणे म्हणूनि भाषांत रत करा (प्रत्यक्ष आ ण अप्रत्यक्ष उद्धरण पाहा)

लाग केले ल्या भाषांतर धिोरणिांची उदाहरणिे
(1) सवर्ग अवतरणाचे प्रत्यक्ष अवतरण म्हणूनि भाषांतर करा. खिाली दले ल्या उदाहरणामध्ये आम्ही अप्रत्यक्ष अवतरण युएलटीमध्ये अधोरे खित केले आहेत आ ण
अवतरण ज्याच्या खिाली आपण प्रत्यक्ष अवतरणामध्ये बदलले आहेत.
फेस्तानिे पौलाचे प्रकरण राजाला समजावूनि सां तले . तो म्हणाला, “फे लक्सनिे तुरुं ात ठे वले ला एक कैदी ये े आहे. त्यामुळे या
प्रकरणाशी संबं धत ोष्टींबाबत मी अ नि श्चित आहे. मी वचारले या गोष्टीबद्दल तुझा न्याय होण्यासाठी त यरुशिले मस ाणिार.
परंतू पौलानिे बादशिहाच्या नणिर्जूयासाठी त्याला कोठडीत ठे वण्याची मा णी केली," तेव्हा मी त्याला कैसरकडे पाठवण्यापयर्बंत
कोठडीत ठे वण्याचा आदे श दला." (प्रे षत 25:14ब, 20-21 युएलटी)
फेस्तानिे पौलाचे प्रकरण राजाला समजावूनि सां तले . तो म्हणाला, ये े एका व शष्ट माणसाला
फे लक्सनिे कैदी म्हणूनि सोडले होते. या प्रकरणाशी संबं धत ोष्टींबद्दल मी अ नि श्चित होतो. मी त्याला
वचारले , या गोष्टीबद्दल तुझा न्याय होण्यासाठी त यरुशिले मस ाणिार काय?' परंतू पौल म्हणाला,
'बादशिहाच्या नणिर्जूयासाठी मला कोठडीत ठे वावे,' तेव्हा मी पहारेकऱ्यास म्हणालो, 'त्याला
कैसरकडे पाठवण्यापयर्बंत त्यास कोठडीत ठे वा.'"
(2) एक कर्शिवा काही अवतरणे अप्रत्यक्ष अवतरणे म्हणूनि भाषांतर करा. इंग्रजीमध्ये "की" शब्द अप्रत्यक्ष अवतरणापूवर्वी येऊ शकतो. हे खिालील उदाहरणात
अधोरे खित केले आहे. अप्रत्यक्ष अवतरणामुळे बदलले ली सवर्गनिामे दे खिील ठळक आहेत.
म परमेश्वर मोशेला म्हणाला, “इस्राएल लोकांची कुरकुर मी ऐकली आहे; त्यांच्याशी बोल आ ण त्यांनिा सां , 'संध्याकाळी तुम्ही
मांस खिाल आ ण सकाळी पोटभर भाकर खिाल. म्हणजे मी तुमचा दे व परमेश्वर आहे हे तुम्ही जाणाल.'" ( नि र्गम 16: 11-12
युएलटी)
म परमेश्वर मोशेला म्हणाला, “इस्राएल लोकांची कुरकुर मी ऐकली आहे; त्यांनिा सां की 'संध्याकाळी
ते मांस खिातील आ ण सकाळी ते पोटभर भाकर खिातील. म्हणजे मी त्यांचा दे व परमेश्वर आहे हे ते
जाणतील.'"
ते त्यास म्हणाले , “आम्हाला एकजण भेटायला आला होता त्यानिे आम्हाला सां तले , 'ज्या राजानिे तुला पाठवले आहे त्याच्याकडे
परत जा, आ ण त्याला सां , “परमेश्वर असे म्हणतो: 'इस्राएलमध्ये दे व निाही म्हणूनि तुम्ही बआल-जबूब, एक्रिोनिचा दे व याच्याशी
सल्लामसलत करण्यासाठी माणसे पाठवली होती का? म्हणूनि तू ज्या पलं ावर ेला आहेस त्यावरुनि तू खिाली येणार निाहीस;
त्याऐवजी, तू निक्कीच मरशील.'"'" (2 राजे 1:6 युएलटी)
त्यांनिी त्यास सां तले की एकजण त्यांना भेटायला आला होता जो त्यांना म्हणाला, 'ज्या राजानिे तुला
पाठवले आहे त्याच्याकडे परत जा, आ ण त्याला सां की परमेश्वर असे म्हणतो: 'इस्राएलमध्ये दे व
निाही म्हणूनि तुम्ही बआल-जबूब, एक्रिोनिचा दे व याच्याशी सल्लामसलत करण्यासाठी माणसे पाठवली
होती का? म्हणूनि तू ज्या पलं ावर ेला आहेस त्यावरुनि तू खिाली येणार निाहीस; त्याऐवजी, तू निक्कीच
मरशील.'"
पुढे आम्ही आपल्याला शकण्याची शफारस करतो:
अवतरण चन्हांकनि
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सवर्जूनामे
वणिर्जून
सवर्गनिाम असे शब्द आहेत ज्यांचा लोक एखिाद्या व्यक्तीला कर्शिवा एखिाद्या ोष्टीला संद भर्शित
करण्यासाठी निामाऐवजी उपयो करतात. काही उदाहरणे आहेत “मी,” “तू,” “तो,” “ते,”
“हे,” “ते,” “तो स्वत:,” “कोणीतरी,” व इतर पुरुषवाचक सवर्गनिाम सवर्गनिामांचा सवार्गत
सामान्य प्रकार आहे.

हे पृष्ठि प्रश्नाचे उत्तर दे ते: सवर्गनिाम म्हणजे काय आ ण काही भाषांमध्ये
सवर्गनिाम कोणत्या प्रकारचे आहेत?
हा वषय समजण्यासाठी, वाचणे चां ले होईल:
शब्दांच्या जाती

पुरुषवाचक सवर्जूनामे
पुरुषवाचक सवर्गनिामानि लोकांनिा कर्शिवा ोष्टींनिा संद भर्शित करतात, व वक्ता स्वत:स, तो बोलत असले ल्या व्यक्तीस, कर्शिवा एखिाद्या व्यक्तीस कर्शिवा कशाला तरी
संद भर्शित करत असल्याचे दशर्ग वतात. पुरुषवाचक सवर्गनिामे प्रदानि करतात अशा प्रकारच्या माहीती खिाली दले ल्या आहेत. इतर प्रकारचे सवर्गनिाम यापैकी काही
मा हती दे खिील दे ऊ शकतात.

पुरुष
• प्र म पुरुष - वक्ता आ ण संभाव्य इतर (मी, आम्ही)
◦ वशेष आ ण समावेशक "आम्ही"
• द्विीतीय पुरुष - व्यक्ती कर्शिवा लोक जे वक्ते बोलत आहेत आ ण शक्यतो इतर (आपण)
◦ तुम्हीचे रूपे
• तृतीय पुरुष - वक्त्या व्य त रक्त इतर कोणीतरी कर्शिवा काहीतरी व ज्यांनिा तो बोलत आहे (तो, ती, ती, ते)

वचन
• एकवचनि - एक (मी, तू, तो, ती, ते)
• अनिेकवचनि - एकापेक्षा अ धक (आम्ही, तुम्ही, ते लोक)
◦ टाला संद भर्शित करणारी एकवचनिी सवर्गनिामे
• दुहेरी - दोनि (काही भाषांमध्ये दोनि व्यक्ती कर्शिवा दोनि ोष्टींसाठी सवर्गनिामे आहेत.)

लर्शिग
• पु ल्लं ी - तो
• स्त्री ल्लं ी - ती
• निपुसक ल्लं ी- ते

वाक्यामधिील दुसऱ्या शिब्दांशिी असले ला संबंधि
• क्रियापदाचा कतार्ग: मी, तू, तो, ती, ते, आपण, ते लोक
• क्रियापदाचा कमर्ग कर्शिवा शब्दयो ी अव्यय: मी, तुम्ही, त्याला, त्याला, तीला, त्यास, आम्हास, त्यांनिा
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• निामासह षष्टी: माझे, तुझे, त्याचे, तचे, त्याचे, आमचे, त्यांचे
• निामा शवाय षष्ठिी: माझा, तुमचा, त्याचा, तचा, त्याचे, आपले , त्यांचे

सवर्जूनामांचे इतर प्रकार
आत्मवाचक सवर्जूनामे त्याच वाक्यात असले ल्या इतर निाम कर्शिवा सवर्गनिामांस सद भर्शित करते: मी स्वत:, तू स्वतः, तो स्वत:, ती स्वत:, ते स्वत:, आपण स्वत:,
तुम्ही स्वत:, ते स्वत:.
• योहानिानिे स्वतः ला आरशात पा हले . "स्वतः ला " हा शब्द योहानिास संद भर्शित करतो.
प्रश्नाथर्जूक सवर्जूनामे प्रश्न तयार करण्यासाठी वापरला जातो ज्यास उत्तर दे ण्यासाठी फक्त होय कर्शिवा निाही याची रज असते: काय, कोणते, कोण, कोणाला,
कोणाचे.
• कोणिी घर बांधले ?
संबंधिी सवर्जूनामे संबंधी उपवाक्याला चन्हां कत करतात. संबंधी सवर्गनिामे, कोण, कोणाला, कोणाचे, कोणते व ते हे वाक्याच्या मुख्य भा ामधील एखिाद्या
निामाबद्दल अ धक मा हती दे तात. कधीकधी, संबंधी क्रिया वशेषणे केव्हा व कोठे हे संबंधी सवर्गनिामे म्हणूनि वापरले जाऊ शकतात.
• मी घर प हले क े योहानाने बांधिले . "जे योहानिानिे बांधले " हे उपवाक्य मी कोणते घर पा हले यास सां ते.
• मी मनिुष्य पाहीला ज्याने घर बांधिले . "ज्यानिे घर बांधले " हे उपवाक्य मी कोणता मनिुष्य प हला यास सां ते.
दशिर्जूक सवर्जूनामे यांचा वापर एखिाद्यावर कर्शिवा एखिाद्या ोष्टींकडे लक्ष केंद्रित करण्यासाठी व वक्ता व एखिाद्या ोष्टीतील अंतर दशर्ग वण्यासाठी केला जातो: हा, हे,
ते, त्या.
• तू हे ये े पा हले आहे का?
• त े ते कोण आहे?
जेव्हा व शष्ट संज्ञा संद भर्शित केली जात निाही तेव्हा अ न श्चत सवर्जूनामे वापरले जातात: अ नि श्चित सवर्गनिामे आहेत: कोणतेही, कोणीही, कोणीतरी, काहीही,
काहीतरी, व काही. काहीवेळा वैय क्तक सवर्गनिाम हे सवर्गसामान्यपणे वापरले जाते: तुम्ही, ते, तो कर्शिवा ती. काहीवेळा यासाठी पुरुषवाचक सवर्गनिाम
सवर्गसामान्यपणे वापरले जाते: तू, ते, तो कर्शिवा ते.
• तो कोणिाशिीही बोलू इ च्छत निाही.
• कोणिीतरी ते नि श्चित केले परंतु कोणी मला मा हत निाही.
• ते म्हणतात की तुम्ही झोपले ल्या कुत्र्यास जा ृत करू निये.
मा ील उदाहरणामध्ये, "ते" आ ण "तुम्ही" सवर्गसाधारणपणे लोकांनिा संद भर्शित करते.
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प्रथम, द्वतीय कर्शिवा तृतीय पुरुष
सामान्यतः वक्ता स्वत:ला "मी" आ ण ज्या व्यक्तीस तो बोलत आहे त्यास "तुम्ही" म्हणूनि
संबो धत करतो. कधीकधी बायबलमध्ये वक्ता स्वत:स कर्शिवा ज्या व्यक्तीस तो बोलत आहे
त्यास "मी" कर्शिवा "तुम्ही" याव्य त रक्त इतर संज्ञांनिी संबो धत करतो.

हे पृष्ठि प्रश्नाचे उत्तर दे ते: प्र म, द्वितीय व तृतीय व्यक्ती काय आहेत आ ण
जेव्हा तृतीय व्यक्तीचे स्वरुप तस-या व्यक्तीचा संदभर्ग दे त निसेल तेव्हा मी
भाषांतर कसे करू?
हा वषय समजण्यासाठी, वाचणे चां ले होईल:

वणिर्जून

ृहीत ज्ञानि आ ण अंत निर्शि हत मा हती स्पष्ट करणे
सवर्गनिामे

• प्रथम पुरुष - अशा प्रकारे वक्ता सामान्यपणे स्वतः ला संबो धत करतो.
इंग्रजीमध्ये "मी" आ ण "आम्ही" सवर्गनिाम वापरले जाते. (तसेच: मी, माझे,
माझी; आम्ही, आमचा, आमचे)
• द्वतीय पुरुष - अशा प्रकारे वक्ता सामान्यपणे व्यक्तीला कर्शिवा बोलत असले ल्या लोकांनिा संबो धत करतो. इंग्रजीमध्ये "तुम्ही" हे सवर्गनिाम वापरले
जाते. (तसेच: तुझे, तुमचे)
• तृतीय पुरुष - अशा प्रकारे वक्ता सामान्यपणे कोणालातरी संबो धत करतो. इंग्रजीमध्ये "तो," "ती," "ते" आ ण "ते" असे सवर्गनिाम वापरले जातात.
(तसेच: त्याला, त्याचे, तला, तचे, त्याचे; त्यांनिा, त्यांचे, त्यांचे) "मनिुष्य" कर्शिवा "स्त्री" यासारख्या निाम संज्ञा तृतीय पुरुष आहे.

कारणि हा भाषांतर मुद्दा आहे
कधीकधी बायबलमध्ये वक्त्या स्वतःला कर्शिवा ज्या लोकांनिा तो बोलत होता त्यांनिा संबो धत करण्यासाठी तृतीय पुरुष वापर करतो. वाचक कदा चत असा
वचरा करतील की वक्ता इतर कोणाचातरी संदभर्ग दे त होता. त्यांनिा कदा चत समजले निाही की त्याच्या म्हणण्याचा अ र्ग "मी" कर्शिवा "तुम्ही" असा होता.

बायबलमधिील उदाहरणिे
काहीवेळा लोकांनिी स्वतःला संबो धत करण्यासाठी "मी" कर्शिवा "मला" ऐवजी तृतीय पुरुष उपयो केला.
म दावीद शौलास म्हणाला “तुझा दास
त्याच्या बापाचे मेंढरे” राखित असे (१ शमुवेल १७:३४ यु.एल.टी)
दावीदानिे स्वत:ला तृतीय पुरुष “तुझा दास” म्हणूनि संबो धत केले आ ण “त्याच्या” या सवर्गनिामाचा वापर केला. तो आपली निम्रता शौलासमोर दाखि वण्याठी
स्वत:स शौलाचा सेवक म्हणूनि संबो धत करत होता
म परमेश्वरानिे वादळातूनि ईयोबाला उत्तर दले व म्हणाला:
“… दे वाच्या बाहूप्रमाणे तुझे आहेत काय? त्याच्या आवाजाप्रमाणे तुला जर्गनिा करता येते काय?” (ईयोब ४०:६, ९ यु.एल.टी)
दे वानिे स्वत: ला "दे वाच्या" आ ण "त्याच्या" या शब्दांनिे तृतीय पुरुषामध्ये संबो धत केले . आ ण तो शक्तीशाली आहे यावर जोर दे ण्यासाठी असे केले .
कधीकधी लोक एखिाद्या व्यक्तीला कर्शिवा ते बोलत असले ल्या लोकांनिा संबो धत करण्यासाठी "तूम्ही" कर्शिवा "तुमचे" ऐवजी तृतीय पुरुषाचा वापर करतात.
अब्राहामानिे उत्तर दले व म्हणाला, “पाहा, मी धुळ व राखि असुनिहीस पमेश्वराशी बोलण्याचे मी साहस करत आहे; (उत्पत्ती 18:27
यूएलटी)
अब्राहाम परमेश्वराशी बोलू ला ला, आ ण त्यानिे परमेश्वराला "तू" ऐवजी "माझा प्रभू" म्हमूनि संबो धत केले . दे वापुढे त्याची निम्रता दशर्ग वण्यासाठी त्यानिे असे
केले .
जर तुम्ही प्रत्येक णि त्याच्या भावाला आपल्या मनिातूनि क्षमा करीत निाही, तर त्याचप्रमाणे माझा पता दे खिील तुमचे करील .
(मत्तय १८:३५ यु.एल.टी)
"प्रत्येक जण" असे म्हटल्यानिंतर, येशूनिे "तुमच्या" ऐवजी "त्याच्या" या तृतीय व्यक्तीचा वापर केला.
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भाषांतर रणिनीती
जर तृतीय पुरुषाचा अ र्ग "मी" कर्शिवा "तुम्ही" वापरल्यानिे तो निैस र्शिक असेल आ ण आपल्या भाषेला योग्य अ र्ग दे त असेल, तर त्याचा वापर करण्याचा वचार
करा. जर निाही, तर ये े काही इतर पयार्गय आहेत.
(१) सवार्गनिाम "मी" कर्शिवा "तुम्ही" याबरोबर तृतीय पुरुषाच्या वाकांशाचा वापर करा
(२). तृतीय पुरषाऐवजी फक्त प्र म पुरुष ("मी") कर्शिवा द्वितीय पुरुष ("तुम्ही") वापरा.

भाषांतर पद्धतींचे उदाहरणिांचे लागुकरणि
(१) सवार्गनिाम "मी" कर्शिवा "तुम्ही" याबरोबर तृतीय पुरुषाच्या वाक्यांशाचा वापर करा.
म दावीद शौलास म्हणाला “तुझा दास
त्याच्या बापाचे मेंढरे” राखित असे (१ शमुवेल १७:३४)
म दावीद शौलास म्हणाला, “मी, तुझा दास, माझ्या बापाची मेंढरे राखित असे.”
(२). तृतीय पुरुषाऐवजी फक्त प्र म पुरुष ("मी") कर्शिवा द्वितीय पुरुष ("तुम्ही") वापरा.
म परमेश्वरानिे भयंकर वादळातूनि ईयोबला उत्तर दले व म्हणाला,"
… दे वाच्या बाहूप्रमाणे तुझ्याकडे आहे काय? त्याच्या आवाजाप्रमाणे जर्गनिा करता येते काय?”
(ईयोब ४०:६, ९ यु.एल.टी)
म परमेश्वरानिे भयंकर वादळातूनि ईयोबला उत्तर दले व म्हणाला,": ... माझ्याप्रमाणिे तुझ्याकडे बाहू आहे काय? माझ्या आवाजाप्रमाणे तुला जर्गनिा करता
येते काय?”
जर तुम्ही प्रत्येक णि त्याच्या बंधुला मनिापासूनि क्षमा करीत निाही, तर माझा स्व र्वीय पता दे खिील तुमचे तसेच करील. (मत्तय
१८:३५ यु.एल.टी)
जर तुम्ही प्रत्येक णि तुमच्या बंधुला मनिापासूनि क्षमा करीत निाही, तर माझा स्व र्वीय पता दे खिील
तुमचे तसेच करील..
पुढे आम्ही आपल्याला शकण्याची शफारस करतो:
'तुम्हीचे' रूपे

234 / 405

Translation Manual

Just-in-Time Learning Modules :: Pronouns :: अनिन्य आ ण सवर्गसमावेशक "आम्ही"

अनन्य आ णि सवर्जूसमावेशिक "आम्ही"

वणिर्जून

हे पृष्ठि प्रश्नाचे उत्तर दे ते: अनिन्य आ ण समावेशक "आम्ही" काय आहे?
हा वषय समजण्यासाठी, वाचणे चां ले होईल:

काही भाषांत "आम्ही:" एक समावेशक रूप म्हणजेच "मी आ ण आपण" आ ण अनिन्य
सवर्गनिामे
रूप याचा अ र्ग "मी आ ण दुसरे कोणी पण आपण निाही ." अनिन्य रूपामध्ये व्यक्तीला
बोलू नि दले जात निाही. सवर्गसमावेशक रूपामध्ये व्यक्तीशी बोलले जात आहे आ ण शक्यतो
इतर. हे "आम्हाला," "आपले ," "आमचा" आ ण "स्वतः" साठी दे खिील खिरे आहे. काही
भाषांमध्ये यातील प्रत्येकासाठी सवर्गसमावेशक रूप आ ण अनिन्य रूप आहेत. ज्या भाषांतरकत्यार्थांच्या भाषेमध्ये या शब्दासाठी वे ळा वशेष आ ण समावेशक
स्वरूपात स्वतंत्रपणे बोलले ले आहेत त्यांनिा वक्ता काय अ र्ग आहे हे समजूनि घेणे आवश्यक आहे जेणेकरुनि ते कोणते रूप वापरावे हे ठरवू शकतील.
चत्रे पहा. उजव्या बाजूस लोक आहेत जो वक्ता बोलत आहेत ते लोक आहेत. पवळ्या हायलाइटमध्ये समावेशक "आम्ही" आ ण अनिन्य "आम्ही" कोण आहे
ते दशर्ग वतात.

कारणि हा भाषांतर मुद्दा आहे
बायबल हे प हल्यांदा इब्री, अरॅ मक व ग्रीक भाषेमध्ये ल हले ेले होते. इंग्रजीप्रमाणेच, या भाषांमध्ये "आम्ही" साठी स्वतंत्र वशेष आ ण समावेशक रूप
निाहीत. ज्या भाषांत भाषांतरकत्यार्थांच्या वे वे ळ्या अनिन्य आ ण सवर्गसमावेशक स्वरूपाच्या स्वरूपातील "आम्ही" म्हणजे काय ते समजूनि घेण्याची आवश्यकता
आहे जेणेकरूनि ते ठरवू शकतील की आम्ही कोणत्या प्रकारचा "आम्ही" वापरु शकतो.

बायबलमधिील उदाहरणिे
पण तो त्यांनिा म्हणाला, “तुम्ही त्यांनिा काही खिावयास द्या.”ते म्हणाले , “आम्ही जाऊनि या सवर्ग लोकांसाठी अन्न वकत घ्यावे असे
तुम्हांला वाटते काय? आमच्या जवळ फक्त पाच भाकरी आ ण दोनि मासे या शवाय काही निाही.” (लू क 9:13 IRV)
प्र म खिंडामध्ये, शष्य येशू आपल्यामध्ये कती अन्न आहे हे सां त आहेत, म्हणूनि हे "आम्ही" समावेशक स्वरूपाचा कर्शिवा वशेष प्रकारचा असू शकतो. दुस-या
खिंडात, शष्य त्यांच्यापैकी काहींनिा अन्न वकत घेण्या वषयी बोलत आहेत, जेणेकरूनि "आम्ही" एक वशेष रूप असेल, कारण येशू अन्न वकत घेणार निाही.
ते जीवनि आम्हास प्रकट वण्यात आले . आम्ही ते पा हले आहे; त्या वषयी आम्ही साक्ष दे तो; आ ण त्या अनिंतकाळच्या
जीवनिा वषयी आम्ही तुम्हांला घोषणा करीत आहोत. ते जीवनि पत्याबरोबर होते आ ण ते आम्हाला प्रकट वण्यात आले . (1योहानि
1:2 IRV)
योहानि त्या लोकांनिा सां त आहे ज्यांनिा येशू आ ण इतर प्रे षतांनिी काय पा हले आहे हे पा हले निाही. म्हणूनि "आम्ही" आ ण "आमच्या" च्या वशेष
स्वरूपातील भाषांमध्ये या वचनिातील वशेष स्वरांचा वापर केला जाईल.
……तेव्हां मेंढपाळ एकमेकांनिा म्हणाले , ‘चला, आपणि बे ले हेमला जाऊ या आ ण घडले ली जी ोष्ट दे वानिे आम्हांला कळ वली
ती पाहू या.” (लू क 2:15 IRV)
मेंढपाळ एकमेकांशी बोलत होते. जेव्हा ते म्हणाले , "आपण", तर ते होते त्यात ते बोलत होते लोक - एकमेकांनिा.
त्या दवसात एकदा असे झाले की, येशू त्याच्या शष्यांसह निावेत बसला. आ ण तो त्यांनिा म्हणाला, “आपणि सरोवराच्या
पलीकडाच्या बाजूला जाऊ या.” निंतर ते निावेत बसले . (लू क 8:22 IRV)
जेव्हा येशूनिे म्हटले की "आपण", तेव्हा तो स्वत: आ ण ज्या शष्यांनिा तो बोलू ला ला त्या वषयी बोलत होता, म्हणूनि हा समावेशी स्वरूपाचा होता.
पुढे आम्ही आपल्याला शकण्याची शफारस करतो:
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'तुम्ही' या शिब्दाची रूपे" - औपचा रक कर्शिवा अनौपचा रक
(आपण http://ufw.io/figs_youform ये े व्ह डओ पाहू दे खिील शकता.)

वणिर्जून

हे पृष्ठि प्रश्नाचे उत्तर दे ते: "तुम्ही" या शब्दाचे औपचा रक आ ण अनिौपचा रक
काय आहेत?
हा वषय समजण्यासाठी, वाचणे चां ले होईल:

काही भाषा "तुम्ही" या शब्दाचा औपचा रक रूप आ ण "तुम्ही" या शब्दाचा अनिौपचा रक
रूप यांच्यात फरक करतात. हे पृष्ठि प्रामुख्यानिे अशा लोकांसाठी आहे ज्यांच्या भाषेत हा
फरक आहे.

'तुम्हीचे' रूपे
सवर्गनिामे

काही संस्कृतींमध्ये लोक मोठ्या कर्शिवा अ धकारात असले ल्या एखिाद्याशी बोलतानिा औपचा रक "तुम्ही" वापरतात आ ण त्यांच्या स्वत:च्या वयाच्या कर्शिवा
त्यापेक्षा कमी वयाच्या कर्शिवा कमी अ धकार असले ल्या व्यक्तीशी बोलतानिा ते अनिौपचा रक "तू" हा शब्द वापरतात. इतर संस्कृतींमध्ये, लोक अनिोळखिी
लोकांशी कर्शिवा त्यांनिा चां ले ओळखित निसले ल्या लोकांशी बोलतानिा औपचा रक "तुम्ही" आ ण कुटुं बातील सदस्य आ ण जवळच्या मत्रांशी बोलतानिा
अनिौपचा रक "तू" या शब्दांचा वापर करतात.

कारणिे हा भाषांतर मुद्दा आहे
• बायबल हे इब्री, अरामी व ग्रीक भाषेमध्ये ल हले ेले होते. या भाषांमध्ये "तुम्ही" या शब्दाचे औपचा रक आ ण अनिौपचा रक रूपे निाहीत.
• इंग्रजी आ ण इतर अनिेक स्त्रोत भाषांमध्ये "तुम्ही" या शब्दाचे औपचा रक आ ण अनिौपचा रक स्वरूप निाहीत.
• "तुम्ही" या शब्दाचे औपचा रक आ ण अनिौपचा रक रुप असले ल्या भाषेत स्त्रोत मजकूर वापरणाऱ्या अनिुवादकांनिा त्या भाषेत ती रुपे कशी वापरले
जातात हे समजूनि घेणे आवश्यक आहे. त्या भाषेतील नियम कदा चत अनिुवादकाच्या भाषेतील नियमांसारखिे निसतील.
• अनिुवादकांनिा त्यांच्या भाषेतील योग्य रुप निवडण्यासाठी दोनि भा षकांमधील संबंध समजूनि घेणे आवश्यक आहे.
• येशूशी बोलत असले ल्या लोकांद्विारे "तुम्ही" हा शब्द वापरणे कधीकधी अनिुवादकांसाठी वशेषतः कठीण असते. कारण येशू दे व आहे, लोक
त्याच्याशी बोलत असतानिा काहींनिा निेहमी औपचा रक स्वरूप वापरायचे असते, परंतु येशूबद्दलचे वास्त वक निाते आ ण भावनिा ओळखिणे महत्त्वाचे
आहे. परुशी आ ण सदुकी हे येशूचे शत्रू बनिले आ ण ते त्याच्याबद्दल वशेष आदरानिे बोलले असण्याची शक्यता निाही. तसेच, जेव्हा येशू पलातासोबत
होता तेव्हा त्याला आदरानिे निव्हे तर ुन्हे ाराप्रमाणे वा वले ेले.

भाषांतर तत्त्वे
• वक्ता आ ण तो बोलत असले ली व्यक्ती कर्शिवा लोक यांच्यातील संबंध समजूनि घ्या.
• तो ज्या व्यक्तीशी बोलत आहे त्याबद्दल वक्त्याचा दृष्टीकोनि समजूनि घ्या.
• तुमच्या भाषेतील रुप निवडा जे त्या निातेसंबंध आ ण वृत्तीसाठी योग्य असेल.

बायबलमधिील उदाहरणिे
तेव्हा परमेश्वर दे वानिे आदामाला हाक मारुनि म्हटले , “त कोठे आहेस?” (उत्पती 3:9 युएलटी)
दे वाचा अ धकार मनिुष्यावर आहे, म्हणूनि ज्या भाषांमध्ये “तुम्ही” या शब्दाचे औपचा रक आ ण अनिौपचा रक रूपे आहेत त्या भाषा कदा चत ये े अनिौपचा रक
रूप वापरतील.
यफील महाराज, सुरुवातीपासूनि या स ळ्या ोष्टींचा काळजीपूवर्गक अभ्यास मी केला आहे, म्हणूनि मला असे वाटले की, या सवर्ग
घटनिां वषयी आपणिांला व्यव स्थत मा हती लहावी, हे मी यासाठी ल हत आहे की, जे काही तुम्हाला शक वण्यात आले ते खिरे
आहे, हे तुम्हांला समजावे. (लू क 1:3-4 युएलटी)
लू कनिे यफीलास "सवार्गत श्रेष्ठि" म्हटले .वहे आपल्याला दाखिवते की यफील कदा चत एक उच्च अ धकारी होता ज्यास लू क महानि आदर दाखिवत होता. ज्या
भाषांमध्ये "तुम्ही" या शब्दाचे औपचा रक रूप आहे त्या भाषांचे वक्ते कदा चत ये े त्या रुपाचा वापर करतील.
'हे आमच्या स्व ार्गतील पत्या, तुझे निाव प वत्र मानिले जावो. (मत्तय 6:9 युएलटी)
येशूनिे आपल्या शष्यांनिा शकवले ल्या प्रा र्गनिेचा हा भा आहे. काही संस्कृती औपचा रक "तुम्ही" या शब्दाचा वापर करतील कारण दे व अ धकारात आहे. इतर
संस्कृती अनिौपचा रक "तू" या शब्दाचा वापर करतील कारण दे व आपला पता आहे.
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भाषांतर रणिनीती
ज्या अनिुवादकांच्या भाषेत “तुम्ही” या शब्दाचे औपचा रक आ ण अनिौपचा रक रूपे आहेत त्यांनिा त्यांच्या भाषेतील “तुम्ही” या शब्दाचे योग्य स्वरूप
निवडण्यासाठी दोनि भा षकांमधील संबंध समजूनि घेणे आवश्यक आहे.

औपचा रक कर्शिवा अनौपचा रक "तुम्ही" या शिब्दाचा वापर करण्याचे ठर वणिे
1. वक्त्यांमधील निातेसंबंधांवर लक्ष कें द्रित करा.
• वक्ता दुसऱ्यावर अ धकारी आहे का?
• वक्ता इतरांपेक्षा वयस्कर आहे का?
• वक्ते कुटुं बातील सदस्य, निातेवाईक, मत्र, अनिोळखिी कर्शिवा शत्रु आहेत का?
2. तुमच्याकडे “तुम्ही” असे औपचा रक आ ण अनिौपचा रक स्वरूप असले ल्या भाषेत बायबल असल्यास ते कोणत्या स्वरूपात वापरले जाते ते पाहा.
त ा प, लक्षात ठे वा की त्या भाषेतील नियम तुमच्या भाषेतील नियमांपेक्षा वे ळे असू शकतात.

भाषांतर रणिनीती लाग
इंग्रजीमध्ये "तुम्ही" या शब्दाचे औपचा रक आ ण अनिौपचा रक प्रकार निाहीत, म्हणूनि आम्ही इंग्रजीमध्ये दाखिवू शकत निाही की "तुम्ही" या शब्दाच्या
औपचा रक आ ण अनिौपचा रक प्रकारांचे भाषांतर कसे करावे. कृपया वरील उदाहरणे व चचार्ग पाहा.
पुढे आम्ही आपल्याला शकण्याची शफारस करतो:
'तुम्ही' या शब्दाची 'रूपे' - दुहेरी/अनिेकवचनिी
'तू' ची रूपे - एकवचनिी
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े समहांना स चत करतात

वणिर्जून

हे पृष्ठि प्रश्नाचे उत्तर दे ते: मी लोकांमधील समूहांनिा संदभर्ग दे त असले ल्या
एकवचनिी सवर्गनिामांचे भाषांतर कसे करू?

बायबल इब्री, अरे मक आ ण ग्रीक भाषेमध्ये लहण्यात आले आहे. जेव्हा “तुम्ही” हा शब्द
फक्त एका व्यक्तीला सू चत करतो तेव्हा या भाषांमध्ये “तू” असे एकवचनिी रूप असते
आ ण जेव्हा “तुम्ही” हा शब्द एकापेक्षा जास्त व्यक्तींनिा सू चत करतो तेव्हा त्याचे
अनिेकवचनि असते. त ा प, काहीवेळा बायबलमधील वक्ते लोकांच्या टाशी बोलत असले
तरीही ते “तू” या एकवचनिी रूपाचा वापर करतात. जेव्हा तुम्ही बायबल इंग्रजीमध्ये वाचता
तेव्हा हे स्पष्ट होत निाही कारण इंग्रजीमध्ये "तुम्ही" कुठे एकवचनि आहे आ ण कुठे "तुम्ही"
अनिेकवचनिी आहे हे दशर्गवणारे भन्न रूपे निाहीत. परंतु, तुम्ही एखिाद्या भाषेत बायबल
वाचल्यास, ज्याचे वे ळे स्वरूप आहे तर तुम्ही ते पाहू शकता.

हा वषय समजण्यासाठी, वाचणे चां ले होईल:
'तुम्हीचे' रूपे
'तू' ची रूपे - एकवचनिी
सवर्गनिामे

तसेच, जुन्या कराराचे वक्ते आ ण ले खिक बहुतेक अनिेकवचनिी सवर्गनिामांसह "ते," ऐवजी एकवचनिी सवर्गनिाम "तो" असले ल्या लोकांच्या टांनिा संद भर्शित
करतात.
शेवटी, जुन्या कराराचे वक्ते आ ण ले खिक दे खिील त्यांनिी समूहाचा एक भा म्हणूनि केले ल्या कृतींचा संदभर्ग दे तात, जेव्हा, खिरोखिर संपूणर्ग ट सामील होता तेव्हा
ते म्हणतात 'मी' असे केला.

कारणि हा भाषांतर मुद्दा आहे
• बऱ्याच भाषांसाठी, "तुम्ही" या शब्दाच्या सामान्य रूपात बायबल वाचणारी भाषांतरकत्यार्थांनिा हे जाणूनि घेणे आवश्यक आहे की वक्ता एका व्यक्तीशी
कर्शिवा एका पेक्षा जास्त लोकांशी बोलत होते की निाही.
• काही भाषांमध्ये एखिादी व्यक्ती एकापेक्षा जास्त व्यक्तींशी बोलतानिा कर्शिवा च्याबद्दल बोलतानिा एकवचनिी सवर्गनिाम वापरत असल्यास ती ोंधळात
टाकणारी असू शकते.

बायबलमधिील उदाहरणिे
1 आता हे लक्षात घ्या की तुम्ही तुमची निी तमत्वाची कृत्ये लोकांनिी बघावी म्हणूनि त्यांच्यासमोर करू निका, अन्य ा तुम्हाला
तुमच्या स्व र्वीय पत्याकडे प्र तफळ मळणार निाही. 2 म्हणूनि जेव्हा तुम्ही दानिधमर्ग करता तेव्हा जसे ढों ी लोक सभास्थानिात आ ण
रस्त्यावर करतात तसे स्वतःसमोर कणार्ग वाजवू निका, जेणेकरूनि लोकांकडू नि त्यांची स्तुती व्हावी. मी तुम्हाला खिरे सां तो, त्यांनिा
त्यांचे प्र तफळ मळाले आहे. (मत्तय 6:1-2 युएलटी)
येशू एका जमावाला म्हणाला. त्यानिे वचनि 1 मध्ये "तुम्ही" हा शब्द अनिेकवचनि म्हणूनि वापरले आ ण "तुम्ही" हा शब्द एकवचनि म्हणूनि 2 वचनिातील प हल्या
वाक्यात वापरले . म शेवटच्या वाक्यात त्यानिे पुन्हा अनिेकवचनि वापरले .
दे व या सवर्ग ोष्टी बोलला: “मी याव्हे तुझा दे व आहे, तुम्ही मसरमध्ये ुलाम होता तेव्हा मीच तुम्हाला ते ूनि ुलाम रीतूनि सोडवूनि
आणले . “माझ्या शवाय इतर कोणत्याही दै वतांची त उपासनिा करु नियेस." ( नि र्गम 20:1-3 युएलटी)
दे वानिे इस्राएलाच्या प्रत्येक माणसाला हे सां तले . त्यानिे त्यांनिा मसरमधूनि बाहेर आणले होते आ ण सवर्ग लोकांनिी त्याच्या आज्ञांचे पालनि केले पा हजे असे
त्याला वाटले , परंतु त्यांच्याशी बोलतांनिा त्यानिे ये े तु या शब्दाच्या एकवचनिी रूपाचा उपयो केला.
परमेश्वर असे सां तो,
“अदोमाचे तीनि पाप काय
पण चार अपराध झाले ,
म्हणूनि मी शासनि करण्यापासूनि माघार घेणार निाही,
कारण त्याने तलवारीनिे त्याच्या भावाचा पाठला केला
आ ण अ जबात दया केली निाही.
त्याचा रा कायम भडकत रा हला,
आ ण आपला संताप सतत बाळ ला." (अमोस 1:11 युएलटी)
परमेश्वरानिे या ोष्टी अदोम राष्ट्रा वषयी सां तल्या, केवळ एका व्यक्तीबद्दल निाही.
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आ ण मी रात्री उठलो, स्वतः आ ण माझ्यासोबत काही माणसे. आ ण मी रात्री वाडीनिे वर जात होतो आ ण मी भर्शितीकडे लक्षपूवर्गक
पाहत होतो. आ ण मी मा े वळू नि दरीच्या दारातूनि आत ेलो आ ण परत आलो. (निहेम्या 2:12अ,15 युएलटी)
निहेम्यानिे स्पष्ट केले की यरुले मच्या भर्शितीच्या त्याच्या पाहणी दौऱ्यावर त्यानिे इतर लोकांनिा त्याच्यासोबत आणले . पण तो दौर्याचे वणर्गनि करत असतानिा, तो
फक्त म्हणतो “मी” हे आ ण ते केले .

भाषांतर रणिनीती
(1) लोकांच्या समूहाचा संदभर्ग दे तानिा सवर्गनिामाचे एकवचनि स्वरूप निैस र्शिक असेल तर ते वापरण्याचा वचार करा.
• तुम्ही ते वापरू शकता की निाही हे वक्ता कोण आहे आ ण ज्या लोकांबद्दल तो बोलत आहे कर्शिवा कोणाशी बोलत आहे त्यावर अवलं बूनि असू शकते.
• हे वक्ता काय म्हणत आहे यावर दे खिील अवलं बूनि असू शकते.

भाषांतर रणिनीती लाग
(1) एकवचनि रूप असले ले सवर्गनिाम जर लोकांच्या एका टाचा संदभर्ग दे तानिा स्वाभा वक निसेल, कर्शिवा जर वाचकांनिा ते ोंधळले असेल तर सवर्गनिामांचे
अनिेकवचनि वापरा.
परमेश्वर असे सां तो,
“अदोमाचे तीनि पाप काय
पण चार अपराध झाले ,
म्हणूनि मी शासनि करण्यापासूनि माघार घेणार निाही,
कारण त्याने तलवारीनिे त्याच्या भावाचा पाठला केला
आ ण अ जबात दया केली निाही.
त्याचा रा कायम भडकत रा हला,
आ ण आपला संताप सतत बाळ ला." (अमोस 1:11 युएलटी)
परमेश्वर असे सां तो,
“अदोमाचे तीनि पाप काय
पण चार अपराध झाले ,
म्हणूनि मी शासनि करण्यापासूनि माघार घेणार निाही,
कारण त्यांनी तलवारीनिे त्यांच्या बंधिंचा पाठला केला
आ ण अ जबात दया केली निाही.
त्यांचा रा कायम भडकत रा हला,
आ ण त्यांनी संताप सतत बाळ ला." (अमोस 1:11 युएलटी)
आ ण मी रात्री उठलो, मी स्वतः आ ण माझ्यासोबत काही माणसे. आ ण मी रात्री वाडीनिे वर जात होतो, आ ण मी भर्शितीकडे
लक्षपूवर्गक पाहत होतो. आ ण मी मा े वळलो, आ ण मी खिोऱ्याच्या वेशीनिे प्रवेश केला आ ण मी परतलो. (निहेम्या 2:12अ,15
युएलटी)
आ ण मी रात्री उठलो, मी स्वतः आ ण माझ्यासोबत काही माणसे. आ ण आम्ही रात्री वाडीनिे वर जात
होतो, आ ण आम्ही भर्शितीकडे लक्षपूवर्गक पाहत होतो. आ ण आम्ही मा े वळलो, आ ण आम्ही
खिोऱ्याच्या वेशीनिे प्रवेश केला आ ण आम्ही परतलो. (निहेम्या 2:12अ,15 युएलटी)
पुढे आम्ही आपल्याला शकण्याची शफारस करतो:
'तुम्ही' या शब्दाची 'रूपे' - दुहेरी/अनिेकवचनिी
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न वाचक सवर्जूनामे

वणिर्जून

हे पृष्ठि प्रश्नाचे उत्तर दे ते: निजवाचक सवर्गनिाम म्हणजे काय?

सवर्ग भाषांमध्ये असे दशर्गवण्याचे मा र्ग आहेत की समानि व्यक्तीनिे वाक्यात दोनि वे वे ळ्या
भू मका पूणर्ग केल्या आहेत. इंग्रजीमध्ये असे निजवाचक सवर्गनिामाचा वापर करूनि केले जाते.
हे सवर्गनिाम आहेत जे एखिाद्याला कर्शिवा एखिाद्या वाक्यात आधीच निमूद केले ल्या ोष्टीचा
संदभर्ग दे तातत. इंग्रजीत निजवाचक सवर्गनिामे आहेत: “मी स्वतः,” “तू स्वतः,” “तो स्वतः,”
“ती स्वतः,” “ते स्वतः,” “आम्ही स्वतः,” “तुम्ही स्वतः” आ ण “ते स्वतः.” इतर भाषांमध्ये
हे दशर्गवण्यासाठी इतर मा र्ग असू शकतात.

हा वषय समजण्यासाठी, वाचणे चां ले होईल:
सवर्गनिामे
वाक्य रचनिा

कारणिे हा भाषांतर मुद्दा आहे
• एकच व्यक्ती वाक्यात दोनि भन्न भू मका भरते हे दाखिवण्याचे भाषांचे वे वे ळे मा र्ग आहेत. त्या भाषांसाठी, अनिुवादकांनिा इंग्रजी प्र तक्षेपी सवर्गनिामांचे
भाषांतर कसे करावे हे मा हत असणे आवश्यक आहे.
• इंग्रजीतील निजवाचक सवर्गनिामांची दे खिील इतर कायर्ते आहेत.

न वाचक सवर्जूनामांचा वापर.
• हे दाखि वण्यासाठी की समानि व्यक्ती कर्शिवा ोष्टी एका वाक्यात दोनि भन्न भू मका भरतात
• वाक्यात व्यक्ती कर्शिवा वस्तूवर जोर दे ण्यासाठी
• कोणीतरी काहीतरी एकट्यानिेच केले आहे हे दाखि वण्यासाठी
• कोणीतरी कर्शिवा काहीतरी एकटे असल्याचे दशर्ग वण्यासाठी

बायबलमधिील उदाहरणिे
निजवाचक सवर्गनिामे एकच व्यक्ती कर्शिवा वस्तू वाक्यामध्ये दोनि भन्न भू मका भरतात हे दाखिवण्यासाठी वापरले जातात.
जर मी माझ्या स्वत: वषयी लोकांनिा सां तले तर लोक त्या ोष्टी मानिणार निाहीत. (योहानि 5:31 युएलटी)
तेव्हा यहूघांचा वल्हांडण सण जवळ आला होता आ ण सणा अ ोदर पु कळ लोक स्वत:स शुद्ध करायला दे शातूनि वर यरुशले मेस
ेले. (योहानि 11:55 युएलटी)
निजवाचक सवर्गनिामे वाक्यामध्ये एखिाद्या व्यक्तीवर कर्शिवा वस्तूवर जोर दे ण्यासाठी वापरली जातात.
येशि स्वत: बा प्तस्मा दे त निसे, तर त्याचे शष्य त्याच्या वतीनिे लोकांनिा बा प्तस्मा दे त असत (योहानि 4:2 युएलटी)
तेव्हा त्यांनिी लोकसमुदायाला सोडले आ ण येशू जसा निावेत होता तसाच त्यांच्याबरोबर त्यास घेऊनि ेले. त्याच्यासोबत इतर निाव
दे खिील होत्या. म एक जोरदार वादळ उठले आ ण लाटा मचव्यात आदळत होत्या, त्यामुळे मचवा आधीच पाण्यानिे भरला. परंतु
येशि स्वत: मा च्या बाजूस वरामावर उशास घेऊनि झोपी ेला. (माकर्ग 4:36-38 युएलटी)
एखिाद्या व्यक्तीनिे काहीतरी एकट्यानिे केले आहे हे दशर्ग वण्याक रता निजवाचक सवर्गनिाम वापरले जातात.
जेव्हा येशूला समजले की ते येऊनि त्याला राजा बनिवण्यासाठी बळजबरीनिे पकडणार आहेत, तेव्हा तो पुन्हा एकटाच डों रावर
ेला. (योहानि 6:15 युएलटी)
निजवाचक सवर्गनिाम हे कोणीतरी कर्शिवा काहीतरी एकटे असल्याचे दशर्ग वण्यासाठी वापरले जातात.
म शमोनि पेत्रही त्याच्यामा ूनि आला व डग्यात आत ेला. तेव्हा ता ाची वस्त्रे पडले ली आ ण जो रुमाल त्याच्या डोक्याला होता,
तो ता ाच्या वस्त्राबरोबर निाही, तर वे ळा एकीकडे ुंडाळले ला पडले ला त्यानिे पा हला. (योहानि 20: 6-7 युएलटी)
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भाषांतर रणिनीती
जर एखिादी निजवाचक सवर्गनिाम आपल्या भाषेत समानि कायर्ग करत असल्यास, त्याचा वापर करण्याचा वचार करा. निसल्यास, ये े काही इतर योजनिा आहेत.
(1) काही भाषांमध्ये लोक क्रियापदावर काहीतरी ठे वतात हे दाखिवण्यासाठी की क्रियापदाचा कमर्ग कत्यार्गसारखिाच आहे.
(2) काही भाषांमध्ये लोक एखिाद्या व शष्ट व्यक्ती कर्शिवा वस्तूचा वाक्यात व शष्ट ठकाणी उल्ले खि करूनि त्यावर जोर दे तात.
(3) काही भाषांमध्ये लोक त्या शब्दास काहीतरी जोडू नि कर्शिवा दुसऱ्या शब्दासह एक व शष्ट व्यक्ती कर्शिवा वस्तूवर जोर दे तात.
(4) काही भाषांमध्ये "एकटे " असा शब्द वापरूनि कोणीतरी एकट्यानिे काहीतरी केल्याचे लोक दाखि वतात.
(5) काही भाषांमध्ये लोक ते कुठे होते हे सां णारे वाक्यांश वापरूनि काहीतरी एकटे असल्याचे दाखिवतात.

लाग केले ल्या भाषांतर धिोरणिांची उदाहरणिे
(1) काही भाषांमध्ये लोक क्रियापदावर काहीतरी ठे वतात हे दाखिवण्यासाठी की क्रियापदाचा कमर्ग कत्यार्गसारखिाच आहे.
जर मी माझ्या स्वत: वषयी साक्ष दली तर माझी साक्ष खिरी निाही (योहानि 5:31)
जर "मी एकट्यानिे स्वतःची साक्ष दली, तर माझी साक्ष खिरी निाही."
तेव्हा यहूद्यांचा वल्हांडण सण जवळ आला होता; आ ण पुष्कळ लोक वल्हांडणाच्या अ ोदर स्वत:स शिुद्ध करून घ्यायला
बाहेर ावांहूनि वर यरुशले मेस ेले. (योहानि 11:55)
"तेव्हा यहूद्यांचा वल्हांडण सण जवळ आला होता; आ ण पुष्कळ लोक वल्हांडणाच्या अ ोदर
स्वतःच्या शिुध्दीकरणिासाठी बाहेर ावांहूनि वर यरुशले मेस ेले."
(2) काही भाषांमध्ये लोक एखिाद्या व शष्ट व्यक्ती कर्शिवा वस्तूचा वाक्यात व शष्ट ठकाणी उल्ले खि करूनि त्यावर जोर दे तात.
त्याने स्वत: आमचे वकार घेतले आ ण आमचे रो वा हले . (मत्तय 8:17 युएलटी)
त्यानेच आमचे वकार घेतले आ ण आमचे रो वा हले ."
तरी येशि स्वतः बा प्तस्मा करत निसे, तर त्याचे शष्य करत असत. (योहानि 4:2)
बा प्तस्मा करणारा येशि नव्हता तर त्याचे शष्य करत असत."
(3) काही भाषांमध्ये लोक त्या शब्दास काहीतरी जोडू नि कर्शिवा दुसऱ्या शब्दासह एक व शष्ट व्यक्ती कर्शिवा वस्तूवर जोर दे तात. इंग्रजीमध्ये निजवाचक
सवर्गनिामास जोडले जाते.
पण फ लप्पाची परीक्षा घेण्यासाठी येशूनिे हे सां तले , कारण तो काय करणार आहे हे त्याला स्वतःला माहीत होते. (योहानि 6:6)
(4) काही भाषांमध्ये "एकटे " असा शब्द वापरूनि कोणीतरी एकट्यानिे काहीतरी केल्याचे लोक दाखि वतात.
जेव्हा येशूला समजले की ते येऊनि त्याला राजा बनिवण्यासाठी बळजबरीनिे पकडणार आहेत, तेव्हा तो स्वत: पुन्हा डों रावर ेला.
(योहानि 6:15)
जेव्हा येशूला समजले की ते येऊनि त्याला राजा बनिवण्यासाठी बळजबरीनिे पकडणार आहेत, तेव्हा तो
पुन्हा एकटाच डों रावर ेला.
(5) काही भाषांमध्ये लोक ते कुठे होते हे सां णारे वाक्यांश वापरूनि काहीतरी एकटे असल्याचे दाखिवतात.
त्यानिे ता ाची वस्त्रे पडले ली व जो रुमाल त्याच्या डोक्याला होता पा हला. तो ता ाच्या कपड्यासह पडले ला निव्हता तर वे ळा
एकीकडे ुंडाळू नि पडले ला होता (योहानि 20:6ब-7 युएलटी)
"त्यानिे ता ाची वस्त्रे पडले ली व जो रुमाल त्याच्या डोक्याला होता पा हले . तो ता ाच्या कपड्यासह
पडले ला निव्हता तर वे ळा एकीकडे ुंडाळू नि त्याच्या स्वतःच्या ागी पडले ला होता."
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सवर्जूनामे - त्यांना कधिी वापरावे
वणिर्जून

हे पृष्ठि प्रश्नाचे उत्तर दे ते: सवर्गनिाम वापरावे कर्शिवा वापरु निये हे मी कसे ठरवू?

जेव्हा आपण बोलतो कर्शिवा ल हतो, तेव्हा आम्ही निेहमी निाम कर्शिवा निावाला पुन्हा नि
वापरता लोक कर्शिवा ोष्टींनिा संद भर्शित करण्यासाठी सवर्गनिामांचा वापर करतो. ससहसा,
आपण प हल्यांदा एका क ेमध्ये एखिाद्याला संद भर्शित करतो तेव्हा आम्ही वणर्गनिात्मक
वाक्यांश कर्शिवा निावाचा वापर करतो. पुढील वेळी आपण सामान्य व्यक्ती कर्शिवा निावानिे त्या
व्यक्तीचा उल्ले खि करू. जोपयर्थांत आपल्याला वाटते की आपले प्रेक्षक सहज समजतील की
सवर्गनिाम कोणास संद भर्शित करते, तोपयर्थांत आपण त्याच्या निावाला सवर्गनिामासह संद भर्शित करू
शकतो.

हा वषय समजण्यासाठी, वाचणे चां ले होईल:
सवर्गनिामे
वाक्य रचनिा

नकदे म नावाचा एक मनु य होता. नकदे म परुशिी लोकांपैकी एक असन, यहूदी लोकांचा एक पुढारी होता. हा मनु य
रात्रीच्यासमयी येशूकडे आला. येशूनिे उत्तर दले व त्याला म्हणाला … (योहानि ३:१, २अ, ३अ युएलटी)
योहानि ३ मध्ये, निकदे माचा प्र म संज्ञा आ ण त्याच्या निावासह उल्ले खि केला ेला आहे. म त्याचा उल्ले खि "हा मनिुष्य" या संज्ञेसह केला जातो. म त्यास
“त्याला” या सवर्गनिामानिे संबोधले जाते.
प्रत्येक भाषेत निेहमीच्या पध्दतीनिे लोक आ ण ोष्टींनिा संद भर्शित करण्यासाठी नियम व अपवाद आहेत.
• काही भाषांमध्ये, एखिादा प रच्छे द कर्शिवा अध्यायामध्ये प हल्यांदा एखिाद्या ोष्टीचा उल्ले खि केला जातो तेव्हा त्यास सवर्गनिामऐवजी संज्ञेसह संद भर्शित
केले जाते.
• काही भाषांमध्ये, क ेत मुख्य पात्राची ओळखि झाल्यानिंतर, त्यास सहसा सवर्गनिामासह संबोधले जाते. काही भाषांमध्ये व शष्ट सवर्गनिामे असतात जे
फक्त मुख्य पात्राला संद भर्शित करतात.
• काही भाषांमध्ये, क्रियापदाला चन्हां कत केल्यामुळे लोकांनिा कतार्ग कोण आहे हे जाणूनि घेण्यास मदत होते. (पाहा क्रियापद.) यापैकी काही
भाषांमध्ये, प्रेक्षक कतार्ग कोण आहे हे समजण्यासाठी मदत व्हावे म्हणूनि या चन्हावर अवलं बूनि असतात. वक्ते सवर्गनिाम, संज्ञा वाक्यांश कर्शिवा योग्य
निावाचा वापर तेव्हाच करतात जेव्हा त्यांनिा कतार्ग कोण आहे यावर एकतर भर द्यायाचा असतो कर्शिवा स्पष्ट करायचे असते

कारणि हा भाषांतर मुद्दा आहे
• भाषांतरकारांनिी त्यांच्या भाषेसाठी चुकीच्या वेळी सवर्गनिामाचा वापर केल्यास ले खिक कोणा वषयी बोलत आहेत हे वाचकांनिा कदा चत समजणार निाही
• भाषांतरकारांनिी वारंवार मुख्य पात्राचा निावानिे उल्ले खि केला, तर काही भाषांचे प्रेक्षक ती व्यक्ती मुख्य पात्र आहे हे समजू शकणार निाहीत, कर्शिवा
त्यांनिा असे वाटे ल की त्याच निावाचे एक निवीनि पात्र आहे.
• जर भाषांतरकार चुकीच्या वेळी सवर्गनिाम, संज्ञा कर्शिवा निावांचा वापर करत असतील, तर लोक कदा चत असा वचार करतील की संद भर्शित करत
असले ली व्यक्ती कर्शिवा वस्तू यावर काही वशेष भर दला जात आहे.

बायबलमधिील उदाहरणिे
खिालील उदाहरण अध्यायाच्या सुरुवातील आढळते. काही भाषांमध्ये सवर्गनिाम कोणाला संद भर्शित करत आहे हे स्पष्ट होत निाही.
म येशू पुन्हा सभास्थानिात आला, आ ण ते े वाळले ल्या हाताचा एक मनिुष्य होता. तो शब्बा
पाहण्यासाठी काही लोक त्याला बारकाईनिे पाहात होते. (माकर्ग ३:१-२ युएलटी)

दवशी त्याला बरे करतो की काय हे

खिालील उदाहरणामध्ये, प हल्या वाक्यात दोनि पुरुषांची निावे आहेत. दुसऱ्या वाक्यात कोणास "तो" म्हटले आहे हे कदा चत स्पष्ट निाही.
काही दवसांनिंतर अ ग्रप्पा रा ा आ ण बणर्वीका फेस्तास आदर दे ण्यासाठी कैसरीयाला आले . निंतर तो ते े बरेच दवस
रा हल्यावर, फेस्तानिे पौला संबंधीत ोष्टी राजाला सादर केल्या…. (प्रे षतांची कृत्ये: २५:१३-१४)
येशू मत्तयच्या पुस्तकाचे मुख्य पात्र आहे, परंतु खिाली दले ल्या वचनिांत त्याला चार वेळा निावानिे संबोधले आहे.यामुळे काही भाषांतील भाषकांनिा असे वाटे ल की
येशू मुख्य पात्र निाही. कर्शिवा ते असा वचार करू ला ले की क ेत येशू निाव असले ल्या एकापेक्षा जास्त व्यक्ती आहेत. कर्शिवा कदा चत असे वचार करत
असतील की कोणताही भर दले ला निसतानिाही, त्याच्यावर काही प्रमाणात भर दला जात आहे.
त्या वेळी येशि शब्बा दवशी धान्याच्या शेतातूनि ेला. त्याच्या शष्यांनिा भुक ला ली व त्यांनिी कणसे तोडण्यास सुरुवात केली व ते
खिाऊ ला ले .परंतु जेव्हा परूश्यांनिी हे पा हले , तेव्हा ते येशिला म्हणाले , “पाहा, तुझे शष्य शब्बा दवशी करणे जे बेकायदे शील
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आहे त्या ोष्टी ते करतात.” तेव्हा येशि त्यांनिा म्हणाला, “दा वदाला व त्याच्याबरोबरच्या माणसांनिा भूक ला ली तेव्हा त्यानिे काय
केले , हे तुम्ही वाचले निाही काय?"
निंतर येशि ते ठकाण सोडू नि त्यांच्या सभास्थानिात ेला. (मत्तय १२:१-९ युएलटी)

भाषांतर रणिनीती
(१) कोणास कर्शिवा कशासाठी सवर्गनिाम संद भर्शि केले जात आहे हे तुमच्या वाचकांनिा स्पष्ट निसेल तर निाव कर्शिवा एक निामाचा वापर करा.
(२) एखिादी संज्ञा कर्शिवा निावाची पुनिरावृत्ती केल्यास लोक हे वचार करतात की मुख्य पात्र हे मुख्य पात्र निाही, कर्शिवा ले खिक त्या निावानिे एकापेक्षा जास्त
व्यक्तींबद्दल बोलत आहे, कर्शिवा ते े भर निसतानिाही, कोणावरतरी भर दला जातो,तेव्हा त्याऐवजी सवर्गनिामाचा वापर करा.

भाषांतर पद्धतींच्या उदाहरणिाचे लागकरणि
(१) कोणास कर्शिवा कशासाठी सवर्गनिाम संद भर्शि केले जात आहे हे तुमच्या वाचकांनिा स्पष्ट निसेल तर निाव कर्शिवा एक निामाचा वापर करा.
पुन्हा तो सभास्थानिात ेला, आ ण ते े वाळले ल्या हाताचा एक मनिुष्य होता. काही परूशी तो शब्बा दवशी त्या मनिुष्याला बरे
करतो का हे पाण्यासाठी त्याला बारकाईनिे पाहत होते. (माकर्ग ३:१-२)
पुन्हा येशि सभास्थानिात ेला, आ ण ते े वाळले ल्या हाताचा एक मनिुष्य होता. काही परूशी तो
शब्बा दवशी त्या मनिुष्याला बरे करतो का हे पाण्यासाठी येशिुला बारकाईनिे पाहत होते.
(२) एखिादी संज्ञा कर्शिवा निावाची पुनिरावृत्ती केल्यास लोक हे वचार करतात की मुख्य पात्र हे मुख्य पात्र निाही, कर्शिवा ले खिक त्या निावानिे एकापेक्षा जास्त
व्यक्तींबद्दल बोलत आहे, कर्शिवा ते े भर निसतानिाही, कोणावरतरी भर दला जातो,तेव्हा त्याऐवजी सवर्गनिामाचा वापर करा.
त्या समयी येशि शब्बा दवशी धान्याच्या शेतातूनि ेला. त्याचे शष्य भुकेले होते, आ ण त्यांनिी कणसे तोडण्यास सुरुवात केली व ते
खिाऊ ला ले . परंतू जेव्हा परुशांनिी हे पाहीले , तेव्हा ते येशिुला म्हणाले , "पाहा, तुझे शष्य शब्बा दवशी करणे जे बेकायदे शील
त्या ोष्टी निते करतात.” तेव्हा येशि त्यांनिा म्हणाला, “दा वदाला व त्याच्याबरोबरच्या माणसांनिा भूक ला ली तेव्हा त्यानिे काय केले ,
हे तुम्ही वाचले निाही काय?" निंतर येशि ते ठकाण सोडू नि त्यांच्या सभास्थानिात ेला. (मत्तय १२:१-९ युएलटी)
याचे भाषांतर असे केले जाऊ शकते:
त्या समयी येशि शब्बा दवशी धान्याच्या शेतातूनि ेला. त्याचे शष्ट भुकेले होते आ ण त्यांनिी कणसे
तोडण्यास सुरुवात केली व ते खिाऊ ला ले . परंतू जेव्हा परुशांनिी हे पाहीले , ते त्यास म्हणाले , “पाहा,
तुझे शष्य शब्बा दवशी करणे जे बेकायदे शील आहे त्या ोष्टी ते करतात.” परंतू तो त्यांनिा म्हणाला,
“जेव्हा दा वद व त्याच्याबरोबर असले ले माणसे भुकेले होते, तेव्हा त्यानिे काय केले , हे तुम्ही वाचले
निाही काय?” म तो ते स्थानि सोडू नि त्यांच्या सभास्थानिात ेला.
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अज्ञातांचे भाषांतर करा
बायबलचे भाषांतर करण्याचे काम करत असतानिा, आपण (भाषांतरकार) स्वत:स कदा चत
असे वचारत असाल: "जेव्हा माझ्या संस्कृतीमधील लोकांनिी कधीच या ोष्टींनिा पाहीले
निसेल व आपल्याकडे त्यांच्यासाठी शब्द निसेल, तेव्हा सर्शिह, अं जराचे वृक्ष, पवर्गत, याजक,
कर्शिवा मं दर यासारख्या शब्दांचे भाषांतर मी कसे करावे?

हे पृष्ठि प्रश्नाचे उत्तर दे ते: मी माझ्या वाचकांनिा प र चत निसले ल्या कल्पनिांचे
भाषांतर कसे करू शकतो?
हा वषय समजण्यासाठी, वाचणे चां ले होईल:
वाक्य रचनिा

वणिर्जून

अज्ञात स्त्रोत या अशा ोष्टी आहेत ज्या मजकूरामध्ये घडतात त्या आपल्या संस्कृतीच्या लोकांनिा मा हत निसतात. अनिफो ीं वडर्ग®भाषांतर शब्दांचे पृष्ठिे व
अनिफो ीं वडर्ग® भाषांतर निोंदी ते काय आहेत हे समजूनि घेण्यास आपली मदत करतील. तुम्हाला ते समजल्यानिंतर, तुम्हास त्या ोष्टींनिा संद भर्शित
करण्यासाठी मा ार्थांचा शोध घेणे आवश्यक आहे जेणेकरूनि जे लोक तुमचे भाषांतर वाचतील त्यांनिा ते काय आहे हे समजेल.
ते त्याला म्हणाले , “पाच भाकरी व दोनि मासे, याखिेरीज आमच्याकडे काहीच निाही.” (मत्तय १४:१७ युएलटी)
भाकर हे एक व शष्ट अन्न आहे जे धान्याला बारीक दळू नि तेल टाकूनि एक त्रत केले जाते, आ ण म त्या मश्रणाला भाजले जाते जेणेकरूनि ते कोरडे होते.
(धान्य हे एका प्रकारचे वत आहे.) काही संस्कृतींमध्ये लोकांजवळ भाकरी निाही आ ण ते काय आहे हे त्यांनिा माहीत निाही.

कारणि ही भाषांतरातील समस्या आहे
• बायबलमध्ये असले ल्या काही ोष्टी कदा चत वाचकांनिा ठाऊक निसतील कारण त्या ोष्टी त्यांच्या संस्कृतीचा भा निाहीत.
• वाचकांनिा त्यामध्ये उल्ले खि केले ल्या काही ोष्टी माहीत निसल्यामुळे मजकूर समजण्यास अडचण येऊ शकते.

भाषांतर पध्दती
सर्शिह, अं जराचे झाड, पवर्गत, पुजारी कर्शिवा मं दरासारख्या शब्दांचे मी भाषांतर कसा करू शकेनि जेव्हा माझ्या संस्कृतीतल्या लोकांनिी या ोष्टी पा हल्या निाहीत
आ ण त्यांच्याकडे काही शब्द येत निाही?
• शक्य असल्यास आपल्या आधीपासूनिच आपल्या भाषेचा भा असले ले शब्द उपयो करा.
• शक्य असल्यास अ वभार्गव छोटा ठे वा.
• दे वाच्या आज्ञा आ ण ऐ तहा सक तथ्ये अचूकपणे सादर करा..

बायबलमधिील उदाहरणिे
म्हणूनि मी यरुशले मेस निाशाचे ढ ार, व कोल्हांचे वस्तीस्थानि असे करीनि. ( यमर्गया ९:११अ युएलटी)
कोल्हे हे कुत्र्यांसारखिे वन्य प्राणी आहेत जे ज ातील फक्त काही भा ात राहतात. म्हणूनि त्यास बर्याच ठकाणी ओळखिल्या जात निाहीत.
खिोट्या संदेष्ट्यां वषयी सावध राहा, जे मेंढरांच्या वेशात तुमच्याकडे येतात, परंतू आतूनि ते क्रिुर लांडगे आहेत. मत्तय ७:१५ युएलटी
जे े भाषांतर वाचले जातील ते े लांड े राहत निसतील, तर वाचकांनिा हे समजणार निाहीत की ते भयंकर, कुत्र्यांसारखिे जं ली प्राणी आहेत जे मेंढरांवर हल्ला
करतात व त्यांनिा खिातात.
त्यांनिी त्याला गंधिरस मसळले ला द्रिाक्षरस दला, परंतू त्यानिे तो पला निाही . (माकर्ग १५:२३ युएलटी)
लोकांनिा ंधरस म्हणजे काय ते मा हत निसते आ ण ते एक औषध म्हणूनि वापरले ेले होते.
… ज्यानिे मोठ्या ज्योती निमार्गण केल्या त्याचे… (स्तोत्र १३६:७अ युएलटी)
काही भाषांमध्ये सूयर्ग आ ण आ सारख्या प्रकाश दे णाऱ्या ोष्टींसाठी संज्ञा असतात, परंतु त्यांच्याकडे दव्यांसाठी सामान्य शब्द निसतात.
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तुमची पापे… बफार्जूसारखिी पांढरी होतील. (यशया १:१८ब युएलटी)
ज ातील बर्याच भा ातील लोकांनिी बफर्ग पाहीले ला निाही, परंतु त्यांनिी तो कदा चत चत्रांमध्ये पा हला असेल.

भाषांतर पध्दती
तुमच्या भाषेत ज्ञात निसले ली संज्ञा तुम्ही भाषांत रत करू शकता त्यासाठी ये े मा र्ग आहेत:
(१) अज्ञात संज्ञा म्हणजे काय कर्शिवा वचनिाचे भाषांतर केले जाण्यासाठी अज्ञात संज्ञे वषयी काय महत्वाचे आहे याचे वणर्गनि करणाऱ्या वाक्यांशाचा उपयो करा.
(२) जर असे केल्यानिे ऐ तहा सक तथ्य चुकीच्या पध्दतीनिे सादर केले जात निाही तर आपल्या भाषेतील काही समानि पयार्गयांचा उपयो करा.
(३) दुसर्या भाषेतूनि या शब्दाची निकल करा, आ ण लोकांनिा ते समजूनि घेण्यास मदत व्हावी म्हणूनि एक सामान्य शब्द कर्शिवा वणर्गनिात्मक वाक्यांश जोडा.
(४) अ ार्गनिे अ धक सामान्य असणाऱ्या शब्दाचा उपयो करा.
(५) अ ार्गमध्ये अ धक स्पष्ट असले ला शब्द कर्शिवा वाक्यांश यांचा उपयो करा.

भाषांतर पध्दतीच्या उदारणिाचे लागकरणि
(१) अज्ञात संज्ञा म्हणजे काय कर्शिवा वचनिाचे भाषांतर केले जाण्यासाठी अज्ञात संज्ञे वषयी काय महत्वाचे आहे याचे वणर्गनि करणाऱ्या वाक्यांशाचा उपयो करा.
खिोट्या संदेष्ट्यां वषयी सावध राहा, जे मेंढरांच्या वेशात तुमच्याकडे येतात, परंतू आतूनि ते क्रिुर लांडगे आहेत. (मत्तय ७:१५ युएलटी)
खिोट्या संदेष्ट्यां वषयी सावध राहा, जे मेंढरांच्या वेशात तुमच्याकडे येतात, परंतू आतन ते फार भुकेले
व घातक असे प्राणिी आहेत.
“क्रिुर लांड े” ये े एका रुपकाचा भा आहे, म्हणूनि हे रुपक आहे असे समजण्यासाठी वाचकांनिा हे मा हत असणे आवश्यक आहे की ते मेंढरांसाठी अ तशय
घातक आहेत.
(जर मेंढरे दे खिील अज्ञात असतील, तर तुम्हाला मेंढराचे भाषांतर करण्यासाठी भाषांतराच्या पध्दतीतील एका पध्दतीचा उपयो करण्याची, कर्शिवा, भाषांतर
पध्दतीचा उपयो करूनि इतर कशानिेतरी रुपकाला बदलण्याची जर आहे. पाहा भाषांतरीत रुपक.)
“पाच भाकरी व दोनि मासे, याखिेरीज आमच्याकडे काहीच निाही.” (मत्तय १४:१७ युएलटी)
धिान्याच्या बीयांना भा न केले ल्या पाच भाकरी व दोनि मासे, याखिेरीज आमच्याकडे काहीच निाही.
(२) जर असे केल्यानिे ऐ तहा सक तथ्य चुकीच्या पध्दतीनिे सादर केले जात निाही तर आपल्या भाषेतील काही समानि पयार्गयांचा उपयो करा.
तुमची पापे… बफार्जूसारखिी पांढरी होतील. (यशया १:१८ब युएलटी) हे वचनि बफार्गबद्दल निाही. काहीतरी पांढरे कसे असेल हे
लोकांनिा समजण्यासाठी ते अलं कारामध्ये बफार्गचा करतात.
तुमची पापे … दुधिासारखिी पांढरी होतील.
तुमची पापे … चंद्रासारखिी पांढरी होतील.
(३) दुसर्या भाषेतूनि या शब्दाची निकल करा, आ ण लोकांनिा ते समजूनि घेण्यास मदत व्हावी म्हणूनि एक सामान्य शब्द कर्शिवा वणर्गनिात्मक वाक्यांश जोडा.
निंतर त्यांनि येशुला गंधिरस मसळले ला द्रिाक्षरस दे ण्याचा प्रयत्नि केला, परंतू त्यानिे तो पण्यास निकार दले . परंतू त्यानिे तो पण्यास
निकार दला. (माकर्ग १५:२३ युएलटी) – "औषध" या सामान्य शब्दाचा वापर केल्यास ंधरस म्हणजे काय हे लोकांनिा अ धक
चां ले समजेल.
निंतर त्यांनिी येशुला द्रिाक्षरस जो गंधिरस नावाच्या औषधिामध्ये मसळले ला होता तो दे ण्याचा प्रयत्नि
केला. परंतू त्यानिे तो पण्यास निकार दला.
“पाच भाकरी व दोनि मासे, याखिेरीज आमच्याकडे काहीच निाही.”(मत्तय १४:१७ युएलटी) – ते कशापासूनि (बीयाणे) बनि वले जाते
व त्याला कसे तयार केले जाते (दळणे व भाजणे) असे जर वाक्यांशासह सां तले ेले तर भाकर म्हणजे काय हे लोकांनिा चां ले
समजेल.
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बीयाने दळन भा ले ल्या पाच भाकरी व दोनि मासे याखिेरीज आमच्याकडे काहीच निाही.

(४) अ ार्गनिे अ धक सामान्य असणाऱ्या शब्दाचा उपयो करा.
म्हणूनि मी यरुशले मेस निाशाचे ढ ार, व कोल्हांचे वस्तीस्थानि असे करीनि. ( यमर्गया ९:११अ युएलटी)
मी यरुशले मेस निाशाचे ढ ार, व

ंगली कुत्र्यांचे वस्तीस्थानि असे करीनि.

“पाच भाकरी व दोनि मासे, याखिेरीज आमच्याकडे काहीच निाही.”(मत्तय १४:१७ युएलटी)
पाच भा ले ले अन्न व दोनि मासे याखिेरीज आमच्याकडे काहीच निाही.
(५) अ ार्गमध्ये अ धक स्पष्ट असले ला शब्द कर्शिवा वाक्यांश यांचा उपयो करा.
… ज्यानिे मोठ्या ज्योती निमार्गण केल्या त्याचे… (स्तोत्र १३६:७अ युएलटी)
ज्यानिे सुयर्जू व चंद्र निमार्गण केले त्याचे
पुढे आम्ही आपल्याला शकण्याची शफारस करतो:
निक्कल कर्शिवा उसनिे शब्द
निावे कशी भाषांत रत करावीत
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नक्कल कर्शिवा उसने शिब्द

वणिर्जून

हे पृष्ठि प्रश्नाचे उत्तर दे ते: दुसऱ्या भाषेतूनि शब्द काढणे म्हणजे काय आ ण मी
हे कसे करू शकतो?

कधीकधी बायबलमध्ये अशा ोष्टींचा समावेश होतो ज्या आपल्या संस्कृतीचा भा निसतात
आ ण आपल्या भाषेमध्ये कदा चत काही शब्द निसतील. त्यात लोकांसाठी व ठकाणे
दे खिील समा वष्ट आहेत ज्यासाठी आपल्याकडे निावे निसतील.

हा वषय समजण्यासाठी, वाचणे चां ले होईल:
अज्ञातांचे भाषांतर करा

जेव्हा असे घडते तेव्हा आपण बायबलमधूनि आपल्या स्वतःच्या भाषेत शब्द "उसनिे" घेऊ
शकता. याचा अ र्ग असा की आपण मूलतः इतर भाषेतूनि तो कॉपी करा. हे पृष्ठि सां ते की शब्द "उसनिे" कसे घ्यावेत. (आपल्या भाषेत निसले ल्या ोष्टींसाठी
शब्दांचे भाषांतर करण्याचे इतर मा र्ग आहेत. पहा अज्ञात भाषांत रत करा)

बायबलमधिील उदाहरणिे
त्यानिे वाटे वर अं जराचे झाड प हले (मत्तय 21:19 IRV)
आपल्या भाषेत बोलल्या ेलेल्या कुठल्याही अंजीर झाडे, तर अशा वृक्षाचे निाव आपल्या भाषेत ठे वले जाऊ शकत निाही.
त्याच्या भोवताली सराफीम उभे होते; त्या प्रत्येकाला सहा पंखि होते; दोहोंनिी तो आपले तोंड झाकी, दोहोंनिी तो आपले पाय झाकी व दोहोंनिी उडे. (यशया 6:2
युएलबी)
आपल्या भाषेत कदा चत या प्रकारचे प्राणी अ स्तत्वात निाही.
मलाखिीच्या द्विारे इस्त्राएलास प्राप्त झाले ले परमेश्वराचे वचनि. (मलाखिी 1:1 IRV)
जे लोक आपल्या भाषेचा वापर बोलण्यासाठी करतात त्यात मलाखिी हे निाव असू शकत निाहीत.

भाषांतर रणिनीती
दुसऱ्या भाषेतील शब्द घेतानिा याबाबत जा रूक असणे अनिेक ोष्टी आहेत.
• व वध भाषा व वध स्क्रिप्ट वापरतात जसे की हब्रू, ग्रीक, लॅ टनि, स र लक, दे वनिा री आ ण को रयनि स्क्रिप्ट. या स्क्रिप्ट त्यांच्या अल्फाबेट्समधील
अक्षरांचे प्र त नि धत्व करण्यासाठी भन्न आकार वापरतात.
• समानि स्क्रिप्ट वापरणाऱ्या भाषा वे ळ्या स्क्रिप्टमधील अक्षरे वे वे ळ्या शब्दांनिी सां तात. उदाहरणा र्ग, जमर्गनि लोक बोलतांनिा, "j" शब्द तशाच
प्रकारे करतात, ज्या प्रकारे लोक इंग्रजी बोलतात ते अक्षर "y" वापरतात.
• भाषा सवर्ग एकाच ध्वनिी कर्शिवा ध्वनिीच्या जोड्या निाहीत. उदाहरणा र्ग, इंग्रजी भाषेतील "think" मधे अनिेक भाषांमधील सॉफ्ट "th" ध्वनिी निाही आ ण
काही भाषा "stop" प्रमाणे "st" सारख्या ध्वनिीच्या संयो ानिे शब्द वापरू शकत निाहीत.
शब्द उसनिे घेण्यासाठी अनिेक मा र्ग आहेत.
1. आपली भाषा आपण ज्या भाषेत भाषांतर करीत आहात त्या भाषेतूनि भन्न स्क्रिप्ट वापरत असल्यास, आपण आपल्या भाषेतील स्क्रिप्टच्या संबं धत
पत्र आकारानिे प्रत्येक अक्षर आकार बदलू शकता.
2. इतर शब्दानिे ते उच्चारूनि आपण शब्द शब्दले खिनि करू शकता, आ ण त्यास आपली भाषा सामान्यतः त्या अक्षरे घो षत केल्याची मा हती द्या.
3. आपण इतर भाषेप्रमाणेच शब्द उच्चारू शकता आ ण आपल्या भाषेच्या नियमांनिुसार जुळण्यासाठी शब्दले खिनि समायो जत करू शकता.

भाषांतर पद्धतींचे उदाहरणि लाग
1. आपली भाषा आपण ज्या भाषेत भाषांतर करीत आहात त्या भाषेतूनि भन्न स्क्रिप्ट वापरत असल्यास, आपण आपल्या भाषेतील स्क्रिप्टच्या संबं धत
पत्र आकारानिे प्रत्येक अक्षर आकार बदलू शकता.
• ָיְנַפְצ

 הָ֤יְנַפְצ- हब्रू अक्षरामध्ये एका माणसाचे निाव आहे.
◦ "सपन्या" - रोमनि अक्षरांमध्ये तेच निाव
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इतर शब्दानिे ते उच्चारूनि आपण शब्द शब्दले खिनि करू शकता, आ ण त्यास आपली भाषा सामान्यतः त्या अक्षरे घो षत केल्याची मा हती द्या.
• सपन्या - हे माणसाचे निाव आहे..
◦ "सपन्या" - हे निाव इंग्रजीमध्ये आहे, परंतु आपण आपल्या भाषेच्या नियमांनिुसार ते उच्चारू शकता.

3. आपण इतर भाषेप्रमाणेच शब्द उच्चारू शकता आ ण आपल्या भाषेच्या नियमांनिुसार जुळण्यासाठी शब्दले खिनि समायो जत करू शकता.
• सपन्या - आपल्या भाषेमध्ये "z" निाही तर आपण "s" वापरू शकता. जर आपल्या ले खिनि प्रणाली "ph" वापरू शकत निाही तर आपण
"f" वापरू शकता. "i" कर्शिवा "ai" कर्शिवा "ay" सह आपण "i" कर्शिवा "मी" कसे म्हणू शकता यावर आधा रत.
◦ "सपन्या"
◦ "सेफा निया"
◦ "सेफानिया"
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नावे कशिी भाषांत रत करावीत

वणिर्जून

हे पृष्ठि प्रश्नाचे उत्तर दे ते: मी कशा प्रकारे निावाचे भाषातंर करू शकतो जे
माझ्या संस्कृतीला निवीनि आहेत?

बायबलमध्ये बऱ्याच लोकांच्या, लोकांच्या टांची आ ण स्थानिांची निावे आहेत. यातील
काही निावे व चत्र वाटतील आ ण सां णे क ठण आहे. कधीकधी वाचकांनिा काय निाव आहे
हे कदा चत मा हती निसते आ ण काहीवेळा त्यांचे निाव काय आहे हे समजूनि घेणे आवश्यक
असू शकते. हे पृष्ठि आपल्याला या निावांचे भाषांतर कसे करू शकेल हे पाहण्यात आ ण
आपण त्यांनिा त्यांच्याबद्दल काय जाणूनि घेणे आवश्यक आहे हे लोकांनिा समजण्यास मदत
करू शकेल.

हा वषय समजण्यासाठी, वाचणे चां ले होईल:
अज्ञातांचे भाषांतर करा

नावांचा अथर्जू
बायबलमध्ये बहुतेक निावांनिा अ र्ग आहेत. बहुतेक वेळा, बायबलमधील निावे फक्त लोक आ ण ठकाणे ओळखिण्यासाठी वापरली जातात. परंतु काहीवेळा
निावांचा अ र्ग वशेषतः महत्त्वपूणर्ग असतो.
हा मलकीसदे क, शाले माचा राजा व परात्पर दे वाचा सेवक होता; अब्राहम जेव्हा राजांनिा ठार मारूनि परत आला तेव्हा यानिे त्याला
सामोरे जाऊनि आशीवार्गद दला. (इब्री. 7:1 IRV)
ये े ले खिक "मलकीसदे क" हे निाव प्रामुख्यानिे ज्याचे निाव होते त्या व्यक्तीचा उल्ले खि करण्यासाठी आ ण "शाले माचा राजा" या शीषर्गकावरूनि असे म्हटले आहे
की त्यानिे एका व शष्ट शहरावर राज्य केले .
• मलकीसदे कच्या निावाचा अ र्ग "निी तमत्वाचा राजा" आ ण त्याचे शीषर्गक "शाले मचा राजा" याचा अ र्ग "शांतीचा राजा" असा होतो. (इब्री. 7:2 IRV)
ये े ले खिक मलकीसदे कचे निाव आ ण शीषर्गक याचा अ र्ग स्पष्ट करतो, कारण त्या ोष्टी त्या व्यक्तीबद्दल आम्हाला अ धक मा हती दे तात. इतर वेळा, ले खिक
एका निामाचा अ र्ग समजावूनि सां त निाही कारण वाचकाला आधीच अ र्ग मा हत आहे. प रच्छे द समजूनि घेण्यासाठी जर निामाचा अ र्ग महत्त्वाचा असेल तर
आपण मजकूर कर्शिवा तळटीपमध्ये अ र्ग समा वष्ट करू शकता.

कारणि हा भाषांतर मुद्दा आहे.
• वाचकांनिा कदा चत बायबलमधील काही निावे मा हती निसतील. एखिाद्या व्यक्तीचे निाव कर्शिवा स्थानि कर्शिवा त्यास काहीतरी निाव दले आहे कर्शिवा निाही हे
त्यांनिा कदा चत मा हत निसेल.
• प रच्छे द समजूनि घेण्यासाठी वाचकांनिा एका निामाचा अ र्ग समजूनि घेणे आवश्यक असू शकते.
• काही निावांमध्ये वे वे ळे ध्वनिी कर्शिवा ध्वनिीचे ध्वनिी असू शकतात जे आपल्या भाषेत वापरले जात निाहीत कर्शिवा आपल्या भाषेत सां ण्यास अ प्रय
आहेत. या समस्येवर उपाययोजनिा करण्यासाठी, उसनिे शब्द पहा.
• बायबलमधील काही लोक आ ण ठकाणांमध्ये दोनि निावे आहेत. वाचकांनिी हे लक्षात घेतले निसेल की दोनि निावे समानि व्यक्ती कर्शिवा स्थानिाचा उल्ले खि
करतात.

बायबलमधिील उदाहरणिे
तुम्ही यादर्ते न उतरूनि यरीहोस आला. यरीहोच्या निा रकांनिी आ ण अमोरी यांच्यासह तुमच्याशी लढाई केली. (यहोशवा 24:11
IRV)
वाचकांनिा कदा चत मा हत निसेल की "यादर्ते नि" हे निदीचे निाव आहे, "यरीहो" हे शहराचे निाव आहे आ ण "अमोरी" म्हणजे लोकांच्या एका टाचे निाव.
ती म्हणाली, "मला पाहणाऱ्याला मी याही ठकाणी मा ूनि प हले काय?" त्यामुळे या वहरीचे निाव बैर-लहाय-रोई असे पडले ;
(उत्पत्ती 16:13-14 IRV)
वाचकांनिा दुसरी वाक्ये समजत निसेल तर त्यांनिा "बैर-लहाय-रोई" म्हणजे "मला पाहणाऱ्या जवंताची वहीर".
तनिे त्याचे निाव मोशिे ठे वले आ ण म्हणाली, "कारण मी त्याला पाण्यातूनि बाहेर काढले ." ( नि र्गम 2:11 IRV)
वाचकांनिा हे समजले निाही क तनिे असे का म्हणले जर त्यांनिा मा हत निाही क मोशे निाव हब्रू "ते बाहेर काढा" या शब्दासारखिे वाटते.
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शिौलाला तर त्याचा वध मान्य होता (प्रे. कृ. 8:1 IRV)
<म इकुन्यात असे झाले क, पौल आ ण बणर्गबा मळू नि सभास्थानिात ेले (प्रे. कृ. 14:1 IRV)
वाचकांनिा कदा चत हे कळणार निाही की शौल व पौल एकाच व्यक्तीचा उल्ले खि करतात.

भाषांतर रणिनीती
1. जर संदभर्ग वाचकांनिा सहजपणे समजत निसेल तर त्यास काय निाव दले पा हजे, आपण ते स्पष्ट करण्यासाठी एक शब्द जोडू शकता.
2. जर वाचकांनिा याबद्दल काय म्हटले आहे हे समजूनि घेण्यासाठी निावाचा अ र्ग समजूनि घेणे आवश्यक असेल तर, त्याचे निाव कॉपी करा आ ण त्याचा
अ र्ग कर्शिवा मजकूरामध्ये कर्शिवा तळटीपमध्ये त्याचा अ र्ग सां ा.
3. कर्शिवा वाचकांनिा त्याबद्दल काय सां तले आहे हे समजूनि घेण्यासाठी निावाचा अ र्ग समजूनि घेणे आवश्यक असल्यास आ ण त्या निावाचा वापर फक्त
एकदाच केला जातो, निाव कॉपी करण्याऐवजी निावाचे अ र्ग भाषांत रत करा.
4. जर एखिादी व्यक्ती कर्शिवा ठकाणाचे दोनि वे वे ळी निावे असतील तर एक निाव बहुतेक वेळा आ ण अन्य निावाचा वापर करा जेव्हा त्या व्यक्तीनिे कर्शिवा
एका व्यक्तीपेक्षा जास्त निाव असले ल्या ठकाणाबद्दल कर्शिवा जेव्हा एखिाद्या व्यक्तीला कर्शिवा ठकाणास ती ोष्ट का दली जाते याबद्दल काही म्हटले
जाते. जेव्हा स्त्रोत मजकूराचे निाव कमी वारंवार वापरले जाते तेव्हा तळटीप लहा.
5. कर्शिवा एखिाद्या व्यक्ती कर्शिवा स्थानिाचे दोनि भन्न निावे असल्यास, स्त्रोताच्या मजकूरात कोणते निाव दले जाते ते वापरा आ ण एक निाव जोडा जे दुसरे
निाव दे ते.

भाषांतराचे तंत्रज्ञानाचे उदाहरणि लाग
1. जर संदभर्ग वाचकांनिा सहजपणे समजत निसेल तर त्यास काय निाव दले पा हजे, आपण ते स्पष्ट करण्यासाठी एक शब्द जोडू शकता.
• तुम्ही यादर्ते न उतरूनि यरीहोस आला. यरीहोच्या निा रकांनिी आ ण अमोरी यांच्यासह तुमच्याशी लढाई केली. (यहोशवा 24:11 IRV)
◦ तुम्ही यादर्ते ननदी उतरूनि यरीहो या शिहरी आला. यरीहोच्या निा रकांनिी आ ण अमोरी या वंशिासह तुमच्याशी लढाई केली.
• त्याच घटकेस कत्येक परुशी येऊनि म्हणाले , "ये ूनि निघूनि जा, कारण हेरोद तुम्हाला जीवे मारायला पाहत आहे." (लू क 13:31 IRV)
◦ त्याच घटकेस कत्येक परुशी येऊनि म्हणाले , "ये ूनि निघूनि जा, कारण रा ा हेरोद तुम्हाला जीवे मारायला पाहत आहे.
2. जर वाचकांनिा याबद्दल काय म्हटले आहे हे समजूनि घेण्यासाठी निावाचा अ र्ग समजूनि घेणे आवश्यक असेल तर, त्याचे निाव कॉपी करा आ ण त्याचा
अ र्ग कर्शिवा मजकूरामध्ये कर्शिवा तळटीपमध्ये त्याचा अ र्ग सां ा.
• तनिे त्याचे निाव मोशिे ठे वले आ ण म्हणाली, "कारण मी त्याला पाण्यातूनि बाहेर काढले ." ( नि र्गम 2:11 IRV) * तनिे त्याचे निाव मोशिे ठे वले ,
ो 'बाहेर काढले ल्यासारखे दसतो', आ ण म्हणाली, "कारण मी त्याला पाण्यातूनि बाहेर काढले .
3. कर्शिवा वाचकांनिा त्याबद्दल काय सां तले आहे हे समजूनि घेण्यासाठी निावाचा अ र्ग समजूनि घेणे आवश्यक असल्यास आ ण त्या निावाचा वापर फक्त
एकदाच केला जातो, निाव कॉपी करण्याऐवजी निावाचे अ र्ग भाषांत रत करा.
• …ती म्हणाली, "मला पाहणाऱ्याला मी याही ठकाणी मा ूनि प हले काय?" त्यामुळे या वहरीचे निाव बैर-लहाय-रोई असे पडले ; (उत्पत्ती
16:13-14 IRV)
◦ …ती म्हणाली, "मला पाहणाऱ्याला मी याही ठकाणी मा ूनि प हले काय?" त्यामुळे या वहरीचे निाव मला पाहणिाऱ्या
वहीरअसे पडले ;

वंताची

4. जर एखिादी व्यक्ती कर्शिवा ठकाणाचे दोनि वे वे ळी निावे असतील तर एक निाव बहुतेक वेळा आ ण अन्य निावाचा वापर करा जेव्हा त्या व्यक्तीनिे कर्शिवा
एका व्यक्तीपेक्षा जास्त निाव असले ल्या ठकाणाबद्दल कर्शिवा जेव्हा एखिाद्या व्यक्तीला कर्शिवा ठकाणास ती ोष्ट का दली जाते याबद्दल काही म्हटले
जाते. जेव्हा स्त्रोत मजकूराचे निाव कमी वारंवार वापरले जाते तेव्हा तळटीप लहा. उदाहरणा र्ग, प्रे षत 13 पूवर्वी पौलाला "शौल" असे म्हटले जाते
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आ ण प्रे षत 13 निंतर "पौल." प्रे षत 13: 9 सोडू नि, आपण निेहमी त्याचे निाव "पौल" असे भाषांतर करू शकता, जे े ते त्याचे निाव दोन्ही बद्दल
बोलत आहे.
• … शिौल निावाचा एक तरुण मनिुष्य (प्रे. कृ. 7:58 IRV) … पौल निावाचा एक तरुण मनिुष्य
◦ तळटीप अशी दसेल:

▪ [1] बहुतेक आवृत्त्या ये े शौल असे सां तात, परंतु बायबलमध्ये बहुतेक वेळा त्याला पौल म्हणतात.

या घटनिेनिंतर, तुम्ही याप्रकारे भाषातंरीत करू शकता:
• परंतुशिौल, ज्याला पौलही म्हणित,
प रपूणर्ग होता;

ो प वत्र आत्म्याने प रपणिर्जू होता; (प्रे. कृ. 13:9) *परंतु शिौल, ज्याला पौलही म्हणत, जो प वत्र आत्म्यानिे

1. कर्शिवा एखिाद्या व्यक्तीचे कर्शिवा ठकाणाचे दोनि निावे असल्यास स्त्रोताच्या मजकूरात कोणते निाव दले जाते ते वापरा, आ ण इतर निाव दले ले तळटीप
जोडा. उदाहरणा र्ग, आपण "शौल" असे लहू शकता जे े मूळ मजकूरात "शौल" आ ण "पौल" आहे जे े स्रोत मजकुरामध्ये "पौल" आहे.
• शिौल नावाचा एक तरुणि मनु य (प्रे. कृ. 7:58 IRV)
◦ शिौलनिावाचा एक तरुण मनिुष्य
◦ तळटीप अशी दसेल:

▪ [1] हाच तो मनिुष्य आहे ज्याला पौलानिे प्रे षत 13 मध्ये सुरुवात केली.

•
◦ परंतु शिौल, ज्याला पौलही म्हणत, जो प वत्र आत्म्यानिे प रपूणर्ग होता; (प्रे. कृ. 13:9) *परंतु शिौल, ज्याला पौलही म्हणत, जो प वत्र
आत्म्यानिे प रपूणर्ग होता;
निंतर ोष्ट स्पष्ट करण्यात आल्या निंतर निाव बदलले , तुम्ही याप्रकारे भाषातंर करू शकता.
• म इकुन्यात असे झाले क,पौलआ ण बणर्गबा मळू नि सभास्थानिात ल
े े (प्रे. कृ. 14:1 IRV)
• म इकुन्यात असे झाले क,पौलआ ण बणर्गबा मळू नि सभास्थानिात ल
े े
◦ तळटीप अशी दसेल:

▪ [1] प्रे षत 13 पूवर्वी शौल म्हटले ला हाच तोच मनिुष्य होता.

पुढे आम्ही आपल्याला शकण्याची शफारस करतो:
निक्कल कर्शिवा उसनिे शब्द
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गृ हत ज्ञान आ णि अप्रत्यक्ष मा हती
• गृ हत ज्ञान जे काही बोलते ते त्याच्या प्रेक्षकांनिा कळण्यापूवर्वीच कळते आ ण
त्यांनिा काही मा हती दे तो. वक्ता प्रेक्षकांची मा हती दोनि प्रकारे दे त आहेत:
• स्पष्ट मा हती वक्ता सरळ काय बोलतो.
• अप्रत्यक्ष मा हती म्हणजे वक्ता सरळ सां त निाही कारण तो अपेक्षा करतो की
त्याच्या प्रेक्षकांनिी ते जे काही सां तो त्यातूनि ते शकू शकाल.

हे पृष्ठि प्रश्नाचे उत्तर दे ते: माझे भाषांतर कळ वले ले ज्ञानि आ ण अप्रत्यक्ष
मा हती मूळ संदेशाच्या स्पष्ट मा हतीसह कसे संप्रे षत करते हे मला कसे
समजू शकेल?

वणिर्जून
जेव्हा कोणी बोलतो कर्शिवा ल हतो तेव्हा त्याला काहीतरी व शष्ट असे वाटते की त्याला लोकांनिी जाणूनि घ्यावे कर्शिवा त्याबद्दल वचार करावा. सामान्यत: ते
सरळपणे हे सां तात. ही स्पष्ट मा हती आहे.
वक्त्यानिे असे ृहीत धरले आहे की या मा हतीचे आकलनि करण्यासाठी त्यांनिा त्यांच्या ोष्टींबद्दल आधीच वचार करणे आवश्यक आहे. साधारणपणे तो या
ोष्टी लोकांनिा सां त निाही, कारण ते आधीच त्यांनिा ओळखितात. याला गृ हत ज्ञान म्हणतात.
वक्ता निेहमीच सवर्ग ोष्टी सरळ स मत करत निाही जेणेकरूनि तो आपल्या श्रोत्यांनिा जे काही सां तो त्यातूनि ते शकावे अशी अपेक्षा करतो. तो सरळ म्हणत
निसला तरीही तो लोकांनिा जे काही सां ेल त्याच्याकडू नि मा हती मळण्याची अपेक्षा आहे अप्रत्यक्ष मा हती.
सहसा, प्रेक्षकांनिा प्रत्यक्ष मा हती सह

े गमा वले ले ( ृहीत ज्ञानि) एक त्रत करून अंतभर्जूत मा हती सम ते जी वक्ता सरळ त्यांनिा सां तो.

कारणि हा भाषांतर मुद्दा आहे
सवर्ग तीनि प्रकारची मा हती वक्त्याच्या संदेशाचा भा आहे. या प्रकारची मा हती हाळ झाल्यास श्रोत्यांनिा संदेश समजणार निाही. कारण ल क्ष्यत भाषेमध्ये अशा
भाषेत आहे जी बायबलमधील भाषांपेक्षा फार वे ळी आहे आ ण प्रेक्षकांसाठी बनिवते जी बायबलमध्ये लोकांपेक्षा खिूप वे ळ्या वेळी आ ण ठकाणी राहते,
अनिेक वेळा गृ हत ज्ञान कर्शिवा संदेशामधूनि अंतभर्जूत मा हती हाळ आहे. दुसऱ्या शब्दांत, आधु निक वाचकांनिा सवर्ग ोष्टी माहीत निाहीत ज्या बायबलमधील
मूळ भा षक आ ण श्रोत्यांनिा मा हत होते. जेव्हा संदेश समजूनि घेण्यासाठी या ोष्टी महत्त्वाच्या असतात तेव्हा आपण या मा हतीत मजकूर कर्शिवा तळटीपमध्ये
समा वष्ट करू शकता.

बायबलमधिील उदाहरणिे
म कोणीएक शास्त्री येऊनि त्याला त्याच्याकडे म्हणाला, " ुरुजी, आपण जे े जाल ते े मी आपल्या मा े येईनि." येशू त्याला
म्हणाला, "खिोकाडांनिा बळे व आकाशातील पाखिरांनिा कोटी आहेत, परंतु मनिुष्याच्या पुत्रास डोके टे कण्यास ठकाण निाही." (मत्तय
8:20 युएलबी)
येशूनिे म्हटले निाही की कोल्हा आ ण पक्षी कशासाठी छद्रि आ ण घरट्यांचा वापर करतात, कारण त्यांनिी असे ृ हत धरले की ले खिकानिे ओळखिले असते की
कोल्हे छद्रिात झोपतात आ ण पक्षी त्यांच्या कोटीमध्ये झोपतात. हे गृ हत ज्ञान आहे.
येशूनिे ये े सरळ "मी मनिुष्याचा पुत्र" असे म्हणले निाही परंतु, जर ले खिकाला आधीपासूनि मा हती निसेल तर म ते खिरे असेल ेणिेकरून तो शिक शिकेल
कारणि येशिने स्वत: ला अशिा मागार्जूने संद भर्शित केले . तसेच, येशिने स्पष्टपणिे सां गतले नाही की त्याने पु कळ प्रवास केला आ णि दररो झोपायला
त्याला एक घर त्याला मळाले नाही. ती अप्रत्यक्ष मा हती की जेव्हा ले खिकानिे म्हटले की तो त्याचे डोके टे कण्यास कोठे ही ठकाण निव्हते.
हे खिोरा जनिा, तुझी केवढी दुदर्ग शा होणार! हे बे सैदा, तुझी केवढी दुदर्ग शा होणार! कारण तुमच्यामध्ये जी पराक्रिमाची कृत्ये घडली ती
सोर व सदोनि यांत घडली असती तर त्यांनिी मा ेच ोणपाट व राखि अं ावर घेवूनि पश्चिात्ताप केला असता. पण मी तुम्हाला सां तो
क न्यायाच्या दवशी सोर व सदोनि यांनिा तुमच्यापेक्षा सोपे जाईल. (मत्तय 11:21, 22 युएलबी)
येशूनिे असे ृ हत धरले की ज्या लोकांनिा तो ओळखित होता ते सोर व सदोनि लोक अ तशय दुष्ट होते आ ण न्यायाचा दवस म्हणजे दे व प्रत्येक व्यक्तीचा न्याय
करील. येशू हे दे खिील जाणत होता की ज्या लोकांनिी त्याला वश्वास ठे वला आहे की ते चां ले आहेत आ ण पश्चिात्ताप करण्याची आवश्यकता निाही. येशूला
त्यांनिा या ोष्टी सां ण्याची आवश्यकता निव्हती. हे सवर्ग गृहीत ज्ञान आहे.
अप्रत्यक्ष मा हतीचा एक महत्वाचा भाग ये े असे आहे की ज्या लोकांशी त्यानिे बोलले होते, त्यांनिी पश्चिात्ताप केला निाही, तर सोर व सदोनि लोकांच्या
लोकांपेक्षा अ धक कठोर निणर्गय घेतले जातील.
तुमचे शष्य मंडळीतील व डलांच्या परंपरेचे उल्लं घनि का करतात? कारण जेवणापूवर्वी ते हात धुत निाहीत . (मत्तय 15:2 युएलबी)
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व रष्टांच्या परंपरेतील हा एक उत्सव होता ज्यामध्ये लोक खिाण्यापूवर्वी स्वच्छतेनिे आपले हात धुवायचे. लोक असा वचार करतात की धा मर्शिक बनिण्यासाठी त्यांनिा
सवर्ग वृद्ध जनिांच्या परंपरेचे अनिुकरण करावे ला ले . हे ृहीत ज्ञानि होते े परुशिी येशिशिी बोलत होते त्यांना अपे क्षत अशिी अपेक्षा होती. हे सांगन, ते
आपल्या शि यांना परंपरा न पाळण्याचा आरोप करीत होते आ णि म्हणिनच ते नी तमान नसावे. हे अप्रत्यक्ष मा हती आहे की त्यांनिी त्याला जे सां तले
ते समजूनि घ्यावे.

भाषांतर रणिनीती
जर वाचकांनिा पुरेशी कल्पनिा मळाली असेल तर ते संदेश समजूनि घेण्यास सक्षम असण्याची शक्यता आहे आ ण त्यास स्पष्टपणे कळत असले ल्या महत्वाच्या
मा हतीसह, म हे ज्ञानि अ स्थर सोडणे आ ण अप्रत्यक्ष मा हती अंतः स्था पत करणे चां ले आहे. वाचकांनिा संदेश समजत निाही कारण यापैकी एक
त्यांच्यासाठी हाळ आहे, तर या धोरणांचे अनिुसरण करा:
1. वाचक संदेशाचा अ र्ग समजू शकत निसल्यास त्यांनिा व शष्ट ृ हत ज्ञानि निसल्यामुळे त्या ज्ञानिास स्पष्ट मा हती म्हणूनि प्रदानि करा.
2. वाचक संदेशाचा अ र्ग समजू शकत निसल्यास त्यांनिा काही अप्रत्यक्ष मा हती निसल्यास ती मा हती स्पष्टपणे निमूद करा, परंतु अशा प्रकारे करण्याचा
प्रयत्नि करा जे सू चत निाही की मूळ प्रेक्षकांसाठी मा हती निवीनि होती.

भाषांतर पद्धतींचे उदाहरणि लाग
1. वाचक संदेशाचा अ र्ग समजू शकत निसल्यास त्यांनिा व शष्ट ृ हत ज्ञानि निसल्यामुळे त्या ज्ञानिास स्पष्ट मा हती म्हणूनि प्रदानि करा.
येशू त्याला म्हणाला, "खिोकाडांनिा बळे व आकाशातील पाखिरांनिा कोटी आहेत, परंतु मनिुष्याच्या पुत्रास डोके टे कण्यास ठकाण निाही." (मत्तय 8:20 युएलबी)
- ृहीत ज्ञानि हे होते की कोल्हे त्यांच्या छद्रिात झोपतात आ ण पक्षी त्यांच्या घरटयात झोपतात.

* येशू त्याला म्हणाला, "खिोकाडांनिा बळे व आकाशातील पाखिरांनिा कोटी आहेत, परंतु मनिुष्याच्या पुत्रास डोके टे कण्यास ठकाण निाही."
* **पण मी तुम्हाला सां तो क न्यायाच्या दवशी सोर व सदोनि यांनिा तुमच्यापेक्षा सोपे जाईल** (मत्तय 11:22 युएलबी) - असा समज झाले ला होता की सोर व सदोनिचे लोक अ
* ...पण मी तुम्हाला सां तो क न्यायाच्या दवशी जी दुष्ट सोर व सदोनि यांनिा तुमच्यापेक्षा सोपे जाईल
* कर्शिवा:
* ...पण मी तुम्हाला सां तो क न्यायाच्या दवशी दुष्ट सोर व सदोनि यांनिा तुमच्यापेक्षा सोपे जाईल
* **तुमचे शष्य व डलांच्या परंपरेचे उल्लं घनि का करतात? कारण <u> जेवणापूवर्वी ते हात धुत निाहीत </u>.** (मत्तय 15:2 युएलबी) - ृहीत धरले जाणारे ज्ञानि ही असे होते क
तुमच्या शष्यांनिी या बोधक ेचा अ र्ग काय आहे? ते औपचा रक हातानिे निी तमत्त्व धा मर्शिक री त रवाज करत निाहीत जेव्हा ते खिातात.
1. वाचक संदेशाचा अ र्ग समजू शकत निसल्यास त्यांनिा काही अप्रत्यक्ष मा हती निसल्यास ती मा हती स्पष्टपणे निमूद करा, परंतु अशा प्रकारे करण्याचा
प्रयत्नि करा जे सू चत निाही की मूळ प्रेक्षकांसाठी मा हती निवीनि होती.
• मग कोणिीएक शिास्त्री येऊन त्याला त्याच्याकडे म्हणिाला, "गुरु ी, आपणि ेथे ाल तेथे मी आपल्या मागे येईन." येशि त्याला
म्हणिाला, "खोकाडांना बळे व आकाशिातील पाखरांना कोटी आहेत, परंतु मनु याच्या पुत्रास डोके टे कण्यास ठकाणि नाही."
(मत्तय 8:19, 20 IRV) पूणर्ग मा हती अशी आहे की येशू स्वतः मनिुष्याचा पुत्र आहे. इतर अप्रत्यक्ष मा हती अशी की जर तो येशुचे अनिुयायी
बनिू इ च्छत होता तर त्याला घराबाहेर येशूसारखिे ज ता आले असते.
◦ येशू त्याला म्हणाला, "खिोकाडांनिा बळे व आकाशातील पाखिरांनिा कोटी आहेत, परंतु मनिुष्याच्या पुत्रास डोके टे कण्यास ठकाण
निाही." जर आपण माझ्या मा े जाऊ इ च्छत असाल, तुम्ही रहा जसा मी राहतो."
• पणि मी तुम्हाला सांगतो क न्यायाच्या दवशिी सोर व सदोन यांना तुमच्यापेक्षा सोपे ाईल (मत्तय 11:22 युएलबी) - अत्यावश्यक
मा हती अशी आहे की दे व केवळ लोकांचा न्यायच करणार निाही; तो त्यांनिा शक्षा करील. हे स्पष्ट केले जाऊ शकते.
◦ ...पण मी तुम्हाला सां तो क न्यायाच्या दवशी जी दुष्ट सोर व सदोनि यांनिा तुमच्यापेक्षा सोपे जाईल
◦ ...पण मी तुम्हाला सां तो क न्यायाच्या दवशी सोर व सदोनि यांनिा तुमच्यापेक्षा सोपे जाईल ज्यांचे लोक दुष्ट होते.
आधु निक वाचकांनिा बायबलमधील लोकांनिा आ ण त्यातील प्र म वाचले ल्या लोकांनिा मा हत निसतील. हे त्यांच्यासाठी एक वक्ता कर्शिवा ले खिक काय म्हणतो हे
समजूनि घेणे आ ण वक्ता ज्या ोष्टी बाकी आहेत त्यांनिा जाणूनि घेणे त्यांनिा कठीण वाटू शकते. भाषांतरकत्यार्थांनिा काही ोष्टी स्पष्टपणे भाषांत रत करणे
आवश्यक आहे की मूळ वक्तशीर कर्शिवा ले खिकानिे अ स्थर कर्शिवा अप्रत्यक्षपणे सोडले आहे.
पुढे आम्ही आपल्याला शकण्याची शफारस करतो:
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गृहीत ज्ञान आ णि अंत नर्शि हत मा हती स्पष्ट करणिे

वणिर्जून

हे पृष्ठि प्रश्नाचे उत्तर दे ते: जर काही स्पष्ट मा हती आमच्या भाषेत ोंधळात
टाकणारी, अनिैस र्शिक कर्शिवा अनिावश्यक वाटली तर मी काय करावे?

काही भाषांमध्ये निैस र्शिक ोष्टी बोलण्याच्या पध्दती आहेत परंतु इतर भाषांमध्ये भाषांत रत
केल्यावर त्याचे वे ळे च उच्चारण होते. याचे एक कारण असे आहे की काही भाषा स्पष्टपणे
सां तात आ ण काही इतर भाषा अव्यक्त मा हती म्हणूनि त्या सोडू नि दे तात.

हा वषय समजण्यासाठी, वाचणे चां ले होईल:
ृ हत ज्ञानि आ ण अप्रत्यक्ष मा हती

कारणिे हा भाषांतर मुद्दा आहे
आपण ल क्ष्यत भाषेतील सवर्ग स्पष्ट मा हती लक्ष्य भाषेतील सुस्पष्ट मा हतीमध्ये भाषांत रत केल्यास, ल क्ष्यत भाषा ती मा हती स्पष्ट करत निसल्यास ती परदे शी,
अनिैस र्शिक कर्शिवा कदा चत अनिाकलनिीय असू शकते. त्याऐवजी, ल क्ष्यत भाषेत अशा प्रकारच्या मा हतीस निष्का सत करणे चां ले .

बायबलमधिील उदाहरणिे
तर अबीमले खि हल्ला करायला ढीपयर्थांत आला आ ण त्यांच्या वरुध्द लढला आ ण त्यास आग लावन
दरवाज्याजवळ आला. (शास्ते 9:52 इ.एस.व्ही)

ाळण्यासाठी बुरुजाच्या

बाइबलच्या इब्री भाषेमध्ये वाक्यामधील संबंध दशर्ग वण्यासाठी "आ ण" यासारखिे उभयान्वयी अव्ययासह बहुतेक वाक्ये प्रारंभ करणे सामान्य होते. इंग्रजीत असे
करणे अशक्य आहे, इंग्रजी वाचकांसाठी खिूप कंटाळवाणेपणा आहे, आ ण अशी धारणा येते की ले खिक अ श क्षत होते. इंग्रजीत बऱ्याच प्रकरणांमध्ये
वाक्यरचनिांमधील संबंधांची कल्पनिा सोडणे सवर्वोत्तम आहे आ ण उभयान्वयी अव्ययानिे स्पष्टपणे भाषांत रत केले जात निाही.
बायबलसंबंधीय इब्रीमध्ये काहीतरी अग्निीनिे जाळले होते असे म्हटले जाणे साधारण होते. इंग्रजीमध्ये, अग्निीची कल्पनिा जाळण्याच्या कायार्गत समा वष्ट केली
आहे आ ण म्हणूनि ती दोन्ही कल्पनिा स्पष्टपणे सां ायला अनिैस र्शिक आहे. काहीतरी पूणर्गपणे जाळले आहे असे म्हणणे पुरेसे आहे आ ण अ ग्निची कल्पनिा
अस्पष्ट ठे वा
परंतु शता धपतीनिे उत्तर दले आ णि म्हणिाला, “प्रभु, आपण माझ्या घरी यावे इतकी माझी योग्यता निाही…" (मत्तय 8:8 युएलटी)
बायबलच्या भाषांमध्ये, बोलण्याच्या दोनि क्रियापदासह प्रत्यक्ष क नि करणे सामान्य होते. . एका क्रियापदानिे कृती दशर्ग वली आ ण दुसर्यानिे वक्त्याच्या शब्दांची
ओळखि करूनि दली. इंग्रजी भा षक असे करत निाहीत, म्हणूनि दोनि क्रियापदे वापरणे हे अ तशय अनिैस र्शिक आ ण ोंधळात टाकणारे आहे. इंग्रजी
वक्त्यासाठी, बोलण्याची कल्पनिा उत्तर दे ण्याच्या कल्पनिेत समा वष्ट आहे. इंग्रजीमध्ये दोनि क्रियापदांचा वापर करणे म्हणजे एकपेक्षा दोनि वे ळे भाषणांनिा
सु चत करते. म्हणूनि इंग्रजीत केवळ बोलण्याची एक क्रियापद वापरणे चां ले .

भाषांतर रणिनीती
(1) स्रोत भाषेची सुस्पष्ट मा हती ल क्ष्यत भाषेमध्ये निैस र्शिक दसते, तर ती स्पष्ट मा हती म्हणूनि ती भाषांत रत करा.
(2) सुस्पष्ट मा हती ल क्ष्यत भाषेत निैस र्शिक वाटत निसल्यास कर्शिवा अनिावश्यक कर्शिवा ोंधळात टाकणारी वाटत असल्यास, स्पष्ट मा हती अव्यक्त ठे वा.
वाचकांनिा संदभार्गवरूनि ही मा हती समजली तरच असे करा. तुम्ही वाचकाला उताऱ्याबद्दल प्रश्न वचारूनि याची चाचणी घेऊ शकता.

भाषांतर पद्धतींचे उदाहरणि लागकरणि
(1) स्रोत भाषेची सुस्पष्ट मा हती ल क्ष्यत भाषेमध्ये निैस र्शिक दसते, तर ती स्पष्ट मा हती म्हणूनि भाषांत रत करा
• या धोरणाचा वापर करुनि मजकूरामध्ये काही बदल होणार निाही, म्हणूनि ये े कोणतीही उदाहरणे दले ली निाहीत.
(2) सुस्पष्ट मा हती ल क्ष्यत भाषेत निैस र्शिक वाटत निसल्यास कर्शिवा अनिावश्यक कर्शिवा ोंधळात टाकणारी वाटत असल्यास, स्पष्ट मा हती अंतभूर्गत करा.
वाचकांनिा संदभार्गवरूनि ही मा हती समजली तरच असे करा. तुम्ही वाचकाला उताऱ्याबद्दल प्रश्न वचारूनि याची चाचणी घेऊ शकता.
तर अबीमले खि हल्ला करायला ढीपयर्थांत आला आ ण त्यांच्या वरुध्द लढला आ ण त्यास आग लावन
दरवाज्याजवळ आला. (शास्ते 9:52 इ.एस.व्ही)
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अबीमले खि हल्ला करायला ढीपयर्थांत आला आ ण त्यांच्या वरुध्द लढला आ ण त्यास
( कर्शिवा) … आग लावण्यासाठी बुरुजाच्या दरवाज्याजवळ आला.

ाळण्यासाठी.

इंग्रजीमध्ये, हे स्पष्ट आहे की या वचनिाची क्रिया सुरुवातीस संबंधक “आ ण” नि वापरता मा ील वचनिाच्या क्रियेचे अनिुसरण करते, म्हणूनि ती व ळण्यात आली
आहे. तसेच, “अ ग्निनिे” हा शब्द व ळण्यात आला होता, कारण ही मा हती “जाळणे” या शब्दाद्विारे स्पष्टपणे दली जाते. “त्यास जाळणे” या शब्दाचे पयार्गयी
भाषांतर “त्यास आ लावणे” असे आहे. इंग्रजीमध्ये "जाळणे" आ ण "अग्निी" या दोन्ही शब्दांचा वापर करणे स्वाभा वक निाही, म्हणूनि इंग्रजी अनिुवादकानिे
त्यापैकी फक्त एक निवडावा. "दार कसे जळे ल?" असे वचारूनि वाचकांनिा अंत निर्शि हत मा हती समजली आहे की निाही हे तुम्ही तपासू शकता. त्यांनिा हे
अ ग्निद्विारे असे माहीत होते, तर त्यांनिा भर्शित मा हती समजली आहे. कर्शिवा, तुम्ही दुसरा पयार्गय निवडल्यास, तुम्ही वचारू शकता, “ज्या दरवाजाला आ
ला ली त्याचे काय होते?” जर वाचकांनिी "ते जळते," असे उत्तर दले तर त्यांनिा भर्शित मा हती समजली आहे.
परंतु शता धपतीनिे उत्तर दले आ णि म्हणिाला, “प्रभु, आपण माझ्या घरी यावे इतकी माझी योग्यता निाही…" (मत्तय 8:8अ
युएलटी)
परंतु शता धपतीनिे उत्तर दले , “प्रभु, आपण माझ्या घरी यावे इतकी माझी योग्यता निाही"
इंग्रजीमध्ये, शता धपतीनिे बोलू नि प्र तसाद दले ली मा हती "उत्तर दले " या क्रियापदामध्ये समा वष्ट केली आहे, म्हणूनि "सां तले " हे क्रियापद अव्यक्त सोडले
जाऊ शकते.आपण वाचू शकता की वाचकांनिा मा हती करूनि समजावूनि घेता येईल की "सेनिा धकारानिे उत्तर कसे दले ?" जर त्यांनिा कळले होते की ते
बोलल्यामुळे होते, तर त्यांनिा अप्रत्यक्ष मा हती समजली आहे. "शता धपतीनिे उत्तर कसे दले ?" असे वचारूनि वाचकांनिा अंत निर्शि हत मा हती समजली आहे का
ते तुम्ही तपासू शकता. जर त्यांनिा ते बोलू नि दली असे समजले असेल तर त्यांनिा भर्शित मा हती समजली आहे.
त्याने आपले तोंड उघडले शि आ ण त्यांनिा शक वले , तो म्हणाला, (मत्तय 5: 2 युएलटी)
तो त्यांना शकवू ला ला, आ ण म्हणाला, ( कर्शिवा) त्यानिे असे म्हणूनि, त्यांनिा शक वले ,
इंग्रजीमध्ये, जेव्हा येशू बोलला तेव्हा त्यानिे तोंड उघडले अशी मा हती समा वष्ट करणे फार आश्चियर्गकारक आहे. ती मा हती “ शकवले ले” आ ण “म्हणणे” या
क्रियापदांमध्ये समा वष्ट केली आहे, जेणेकरूनि ते वाक्यांश व ळले जाऊ शकते आ ण ती मा हती अस्पष्ट राहते. त ा प, "त्यानिे आपले तोंड उघडले " ही एक
म्हण आहे जी भाषणाची सुरूवात दशर्ग वते, जेणेकरूनि मा हती समा वष्ट केली जाऊ शकते कर्शिवा ती अव्यक्त दे खिील ठे वली जाऊ शकते.
पुढे आम्ही आपल्याला शकण्याची शफारस करतो:
मा हती पूणर्ग कधी ठे वावी
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मा हती पणिर्जू कधिी ठे वावी

वणिर्जून

हे पृष्ठि प्रश्नाचे उत्तर दे ते: मी अनिावश्यक मा हती कधी स्पष्ट करू निये?

कधीकधी ृहीत ज्ञानि कर्शिवा अंतभूर्गत मा हती स्पष्टपणे नि सां णे चां ले . हे केव्हा करू निये
याबद्दल हे पृष्ठि काही दशा दे ते.

हा वषय समजण्यासाठी, वाचणे चां ले होईल:
ृ हत ज्ञानि आ ण अप्रत्यक्ष मा हती
ृहीत ज्ञानि आ ण अंत निर्शि हत मा हती स्पष्ट करणे

भाषांतर तत्त्वे
• एखिाद्या वक्त्यानिे कर्शिवा ले खिकानिे जाणूनिबुजूनि काहीतरी अस्पष्ट ठे वल्यास, ते अ धक स्पष्ट करण्याचा प्रयत्नि करू निका.
• जर मूळ श्रोत्यांनिा वक्त्याचा अ र्ग समजला निसेल तर ते इतके स्पष्ट करू निका की तुमच्या वाचकांनिा ते व चत्र वाटे ल जे मूळ श्रोत्यांनिा समजले निाही.
• तुम्हाला काही ृहीत ज्ञानि कर्शिवा अंतभूर्गत मा हती स्पष्टपणे सां ायची असल्यास, ते अशा प्रकारे करण्याचा प्रयत्नि करा ज्यामुळे तुमच्या वाचकांनिा असे
वाटणार निाही की मूळ प्रेक्षकांनिा त्या ोष्टी सां ण्याची रज आहे.
• जर संदेश ोंधळात टाकत असेल कर्शिवा मुख्य मुद्दा काय आहे ते वाचकांनिा वसरायला लावत असेल तर अस्पष्ट मा हती स्पष्ट करू निका.
•
◦ तुमच्या वाचकांनिा आधीच समजले असेल तर ृहीत ज्ञानि कर्शिवा अंतभूर्गत मा हती स्पष्ट करू निका.

बायबलमधिील उदाहरणिे
भक्षकातूनि भक्ष्य;
उग्रातूनि मधुर (शास्ते 14:14 युएलटी)
हे एक कोडे होते. शमशोनि हे जाणूनिबुजूनि अशा प्रकारे बोलला की त्याचा काय अ र्ग आहे हे त्याच्या शत्रूंनिा कळणे कठीण जाईल. हे स्पष्ट करू निका की खिाणारा
आ ण मजबूत ोष्ट हा सर्शिह होता आ ण खिायला ोड ोष्ट मध होती.
तेव्हा येशू त्यांनिा म्हणाला, "परूशी व सदूकी यांच्या खि मरा वषयी सावध असा." तेव्हा ते आपापसात वचार करूनि म्हणाले ,
“आपण भाकरी घेतल्या निाहीत म्हणूनि तो असे म्हणत आहे.”... (मत्तय 16:6,7 युएलटी)
ये े संभाव्य अ र्गपूणर्ग मा हती आहे की, परूशी आ ण सदूकी यांच्या चुकीच्या शकवणुकींपासूनि शष्यांनिा सावध राहावे. पण येशूंच्या शष्यांनिा ते समजले निाही.
त्यांनिा वाटले की येशू खिरे खिमीर आ ण भाकरी या वषयी बोलत होता. म्हणूनि "खिमीर" हा शब्द ये े खिोट्या शकवणुकीचा उल्ले खि आहे हे स्पष्टपणे सां णे
योग्य ठरणार निाही. येशूनिे मत्तय 16:11 मध्ये जे म्हटले ते ऐकल्यावर शष्यांनिा समजत निव्हते.
मी भाकरी वषयी तुम्हांला बोललो निाही, हे तुम्हांला कसे समजत निाही?” परूशी व सदूकी यांच्या खि मरा वषयी सावध राहा: तेव्हा
त्यांनिा समजले की, त्यानिे त्यांनिा भाकरीच्या खि मरा वषयी सावध राहण्यास सां तले निव्हते, पण परूशी आ ण सदूकी यांच्या
शकवणुकी वषयी सावधानि राहायला सां तले होते. (मत्तय 16:11,12 .युएलटी)
येशूनिे फक्त भाकरीचा वषय सां तला निाही हे स्पष्ट केल्यानिंतर त्यांनिा समजले की तो परुश्यांच्या खिोटया शकवणुकीबद्दल बोलत होता. म्हणूनि मत्तय 16: 6
मध्ये प रपूणर्ग मा हती स्पष्टपणे सां णे चुकीचे आहे.

भाषांतर रणिनीती
आम्ही शफारस करतो की अनिुवादकांनिी अ धक स्पष्ट करण्यासाठी या प्रकारचा उतारा बदलू निये, या पृष्ठिावर कोणतीही भाषांतर धोरणे निाहीत.

लाग केले ल्या भाषांतर धिोरणिांची उदाहरणिे
आम्ही शफारस करतो की अनिुवादकांनिी अ धक स्पष्ट करण्यासाठी या प्रकारचा उतारा बदलू निये, या पृष्ठिावर कोणतेही भाषांतर धोरण ला ू केले ले निाही.
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बायबलसंबंधिी अंतर

वणिर्जून

हे पृष्ठि प्रश्नाचे उत्तर दे ते: मी बायबलमध्ये असले ल्या लांबी आ ण अंतराचे
भाषांतर कसे करू शकतो?

खिालील संज्ञा अंतर कर्शिवा लांबीसाठी सवार्गत सामान्य उपाय आहेत जे मूलतः बायबलमध्ये
वापरले ेले होते. यापैकी बहुतेक हाताच्या आकारावर आ ण हातावर आधा रत आहेत.

हा वषय समजण्यासाठी, वाचणे चां ले होईल:
[[rc://mr/ta/man/translate/translate-decimal]]

अपूणार्थांक
• हाताची रुं दी ही माणसाच्या हाताच्या तळव्याची रुं दी होती.
• वीत कर्शिवा वीतभर ही बोटांनिी पसरले ल्या माणसाच्या हाताची रुं दी होती.
• ग ही माणसाच्या हाताच्या कोपरापासूनि सवार्गत लांब बोटाच्या टोकापयर्थांतची
लांबी होती.
• "लांब" ग केवळ यहेज्केल 40-48 मध्ये वापरण्यात आले आहे. ही सामान्य ज अ धक वीतची लांबी आहे.
• स्टे डयम (बहुवचनि, स्टे डया) एका व शष्ट फूटरेसचा संदभर्ग दे ते ज्याची लांबी सुमारे 185 मीटर होती. काही जुन्या इंग्रजी आवृत्त्यांनिी या शब्दाचे
भाषांतर “फरलाँ ” असे केले आहे, जे निां रले ल्या शेताच्या सरासरी लांबीला संद भर्शित करते.

खिालील तक्त्यातील मे ट्रक मूल्ये जवळ आहेत परंतु बायबलसंबंधी मापाच्या बरोबरीची निाहीत. बायबलसंबंधी मापे वेळोवेळी आ ण ठकाणानिुसार अचूक
लांबीमध्ये भन्न असू शकतात. खिालील समतुल्य सरासरी मोजमाप दे ण्याचा प्रयत्नि आहे.
मुळ मापे

मीटरचे माप

हाताची रुं दी

8 सेंटीमीटर

वीत

23 सेंटीमीटर

ज

46 सेंटीमीटर

“लांब” ज

54 सेंटीमीटर

स्टाडीया

185 मीटर

भाषांतर तत्त्वे
1. बायबलमधील लोकांनिी मीटर, लटर आ ण कलोग्रॅम यांसारखिे आधु निक मापे वापरली निाहीत. मूळ मापांचा वापर केल्यानिे वाचकांनिा हे समजण्यास
मदत होऊ शकते की बायबल खिरोखिर फार पूवर्वी अशा काळात ल हले ेले होते जेव्हा लोक हे माप वापरत असत.
2. आधु निक मापांचा वापर केल्यानिे वाचकांनिा मजकूर अ धक सहजपणे समजण्यास मदत होऊ शकते.
3. तुम्ही कोणतेही माप वापरता, शक्य असल्यास मजकूर कर्शिवा तळटीपमधील इतर प्रकारच्या मापाबद्दल सां णे चां ले होईल.
4. तुम्ही बायबलसंबंधी मापे वापरत निसल्यास, मोजमाप अचूक असल्याची कल्पनिा वाचकांनिा नि दे ण्याचा प्रयत्नि करा. उदाहरणा र्ग, जर तुम्ही एका
जाचे भाषांतर “.46 मीटर” कर्शिवा “46 सेंटीमीटर” असे केले तर, वाचकांनिा वाटे ल की मोजमाप अचूक आहे. “अधार्ग मीटर,” “45 सेंटीमीटर”
कर्शिवा “50 सेंटीमीटर” असे म्हणणे चां ले होईल.
5. काही वेळा मोजमाप अचूक निाही हे दाखिवण्यासाठी "सुमारे" हा शब्द वापरणे उपयुक्त ठरू शकतो. उदाहरणा र्ग, लू क 24:13 म्हणते की अम्माऊ
यरुशले मपासूनि 60 स्टॅ डया होता. याचे भाषांतर यरुशले मपासूनि “सुमारे दहा कलोमीटर” असे केले जाऊ शकते.
6. जेव्हा दे व लोकांनिा सां तो की एखिादी ोष्ट कती लांब असावी आ ण जेव्हा लोक त्या लांबीनिुसार ोष्टी बनिवतात तेव्हा भाषांतरात "सुमारे" हा शब्द
वापरू निका. निाहीतर एखिादी ोष्ट कती लांब असावी याची दे वाला पवार्ग निव्हती असा आभास होईल.

भाषांतर धिोरणिे
(1) युएलटी मधील मोजमापाचा वापर करा. हे त्याच प्रकारचे मोजमाप आहेत जे मूळ ले खिक वापरत असे. त्यांचे शब्दले खिनि अशा प्रकारे करा जसे ते समानि
वाटतात कर्शिवा युएलटीमध्ये शब्दले खिनि केले आहेत त्याप्रमाणे असेल. (पाहा निकल करा कर्शिवा शब्द उधार घ्या.)
(2) युएलटीमध्ये दले ल्या मे ट्रक मापाचा वापर करा. यूएसटीच्या अनिुवादकांनिी मे ट्रक सस्टीममध्ये रक्कम कशी दशर्गवायची हे आधीच शोधूनि काढले आहे.
(3) तुमच्या भाषेत आधीच वापरले ली मोजमाप वापरा. हे करण्यासाठी तुम्हाला तुमचे मोजमाप मे ट्रक सस्टीमशी कसे संबं धत आहे हे जाणूनि घेणे आ ण
प्रत्येक मोजमाप काढणे आवश्यक आहे.
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(4) युएलटी मधील मोजमाप वापरा आ ण मजकूर कर्शिवा निोटमध्ये तुमच्या लोकांनिा माहीत असले ली मोजमाप समा वष्ट करा.
(5) तुमच्या लोकांनिा माहीत असले ली मापे वापरा, आ ण युएलटी मधील मोजमाप मजकूरात कर्शिवा निोटमध्ये समा वष्ट करा.

भाषांत.
भाषांतर धिोरणिे लाग
खिालील सवर्ग धोरणे नि र्गम 25:10 वर ला ू आहेत.
त्यांनिी बाभळीच्या लाकडाचा कोश बनिवावा. त्याची लांबी अडीच हात असावी; त्याची रुं दी दीड हात असेल; आ ण त्याची उं ची दीड
हात असेल. ( नि र्गम 25:10 युएलटी)
(1) युएलटी मधील मोजमापाचा वापर करा. हे त्याच प्रकारचे मोजमाप आहेत जे मूळ ले खिक वापरत असे. त्यांचे शब्दले खिनि अशा प्रकारे करा जसे ते समानि
वाटतात कर्शिवा युएलटीमध्ये शब्दले खिनि केले आहेत त्याप्रमाणे असेल. (पाहा निकल करा कर्शिवा शब्द उधार घ्या.)
"त्यांनिी बाभळीच्या लाकडाचा कोश बनिवावा. त्याची लांबी अडीच हात असावी; त्याची रुं दी दीड हात
असावी; आ ण त्याची उं ची दीड हात असावी."
(2) युएलटीमध्ये दले ल्या मे ट्रक मापाचा वापर करा. यूएसटीच्या अनिुवादकांनिी मे ट्रक सस्टीममध्ये रक्कम कशी दशर्गवायची हे आधीच शोधूनि काढले आहे.
"त्यांनिी बाभळीच्या लाकडाचा कोश बनिवावा. त्याची लांबी एक मीटर असावी; त्याची रुं दी दोन
तृतीयांशि असावी; आ ण त्याची उं ची दोन तृतीयांशि असावी."
(3 )तुमच्या भाषेत आधीच वापरले ली मोजमापे वापरा. हे करण्यासाठी तुम्हाला तुमचे मोजमाप मे ट्रक सस्टीमशी कसे संबं धत आहे हे जाणूनि घेणे आ ण
प्रत्येक मोजमाप काढणे आवश्यक आहे. उदाहरणा र्ग, आपण मानिक मीटर लांबी वापरूनि ोष्टी मोजल्यास, आपण त्याचे भाषांतर खिालीलप्रमाणे करू शकता.
त्यांनिी बाभळीच्या लाकडाचा कोश बनिवावा. त्याची लांबी एक मीटर असणे आवश्यक आहे; त्याची
रुं दी मीटरच्या दोन तृतीयांशि असावी; आ ण तची उं ची मीटरच्या दोन तृतीयांशि असावी.”
(4) युएलटी मधील मोजमाप वापरा आ ण मजकूर कर्शिवा निोटमध्ये तुमच्या लोकांनिा माहीत असले ली मोजमाप समा वष्ट करा. खिालील मजकूरात दोन्ही
मोजमाप दशर्ग वली आहेत.
"त्यांनिी बाभळीच्या लाकडाचा कोश बनिवावा. त्याची लांबी अडीच हात (एक मीटर) असणे आवश्यक
आहे; त्याची रुं दी एक आ णि अधिार्जू हात (मीटरच्या दोन तृतीयांशि) असावी; आ ण तची उं ची एक
आ णि दीड हात (मीटरच्या दोन तृतीयांशि) असावी."
(5) तुमच्या लोकांनिा माहीत असले ली मापे वापरा, आ ण युएलटी मधील मोजमाप मजकूरात कर्शिवा निोटमध्ये समा वष्ट करा. खिालील टपांमध्ये युएलटी
मोजमाप दशर्ग वली आहेत.
"त्यांनिी बाभळीच्या लाकडाचा कोश बनिवावा. त्याची लांबी एक मीटर; 1 त्याची रुं दी मीटरच्या दोन
तृतीयांशि असावी; 2 आ ण त्याची उं ची एक मीटरच्या दोन तृतीयांशि असावी.”
तळटीप यासारखिे दसतील:
"त्यांनिी बाभळीच्या लाकडाचा कोश बनिवावा. त्याची लांबी एक मीटर असणे आवश्यक आहे; 1 त्याची
रुं दी मीटरच्या दोन तृतीयांशि असावी; 2 आ ण त्याची उं ची मीटरच्या दोन तृतीयांशि असावी.”
तळटीप यासारखिे दसतील:
[1]

अडीच हात

[2]

दीड हात
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बायबलमधिील मुल्य
वणिर्जून
एखिाद्या व शष्ट भांड्यात कती भरता येईल हे सां ण्यासाठी खिाली दले ल्या संज्ञा
बायबलमध्ये वापरल्या जाणार्या मापाचे सवार्गत सामान्य एकक आहेत. भांडे आ ण
मोजमाप दोन्ही द्रिव (जसे द्रिाक्षरस) आ ण कोरडे घनि (जसे की धान्य) यासाठी दले जातात.
दशमानि मुल्ये बायबलमधील मापांशी तंतोतंत समानि निसतात. बायबलमधील मापे कदा चत
वेळोवेळी आ ण जा ोजा ी तंतोतंत प्रमाणात भन्न आहेत. खिाली समतुल्य म्हणजे सरासरी
मोजमाप दे ण्याचा प्रयत्नि.

हे पृष्ठि प्रश्नाचे उत्तर दे ते: बायबलमधील मापांच्या मुल्याचे मी कसे भाषांतर
करू शकतो?
हा वषय समजण्यासाठी, वाचणे चां ले होईल:
[[rc://mr/ta/man/translate/translate-decimal]]

| प्रकार | मूळ मोजमाप | लटर | | -------- | -------- | -------- | | कोरडे | ओमेर | २ लीटर | | कोरडे | पायली | २२ लीटर | | कोरडे | मण |
२२० लीटर | | कोरडे | कोर | २२० लीटर | | कोरडे | सेह | ७.७ लीटर | | कोरडे | ले ेक| ११४-८ लीटर | | द्रिव | मेट्रेटे | ४० लीटर | | द्रिव | शेर |
२२ लीटर | | द्रिव | हीनि | ३.७ लीटर | | द्रिव | काब | १.२३ लीटर | | द्रिव | लॉ | 0.३१ लीटर |

भाषांतर तत्त्वे
• बायबलमधील लोकांनिी मीटर, लटर आ ण कलोग्राम यासारख्या आधु निक मापांचा वापर केला निाही. मूळ मापांचा उपयो केल्यामुळे वाचकांनिा हे
समजण्यास मदत होते की बायबल खिरोखिरच अशा काळात ल हले ेले होते जेव्हा लोकांनिी त्या मापांचा उपयो केला.
• आधु निक मापांचा वापर केल्यामुळे वाचकांनिा मजकूर अ धक सुलभतेनिे समजण्यास मदत होते.
• आपण ज्या काही मापांचा वापर करता, ते मजकूर कर्शिवा तळटीपातील इतर प्रकारच्या मापांबद्दल सां ण्यास चां ले होईल.
• आपण बायबलसंबंधी उपाय वापरत निसल्यास, वाचकांनिा मोजमाप तंतोतंत असल्याची कल्पनिा दे ण्याचा प्रयत्नि करू निका. उदाहरणा र्ग, जर तुम्ही
एक हनि "3.7 लीटर" म्हणूनि भाषांत रत केले , तर वाचकांनिा असे वाटते की मोजमाप अ दी 3.7 लटर आहे, 3.6 कर्शिवा 3.8 निव्हे. "अडीच लीटर"
कर्शिवा "चार लीटर" यासारख्या अंदाजे मोजमाप वापरणे चां ले .
• जेव्हा दे व लोकांनिा एखिादी ोष्ट कती वापरायची आहे ते सां तो आ ण जेव्हा लोक त्या प्रमाणात त्याचा वापर करण्यास त्याच्याप्र त आज्ञाधारक
असतात तेव्हा भाषांतरात “याबद्दल” म्हणू निका. अन्य ा ही समज दली जाईल की त्यांनिी कती वापर केला याचा दे व वचार करत निाही.

ेव्हा मो मापाचे एकक नमद केले

ाते

भाषांतर पध्दती
(१) यूएलटी मधील मोजमापांचा वापर करा. मूळ ले खिकांनिी वापरले त्यासमानि पध्दतीचे मापे आहेत. ज्या पद्धतीनिे ते वाटताच त्याप्रमाणे कर्शिवा यूएलटीमध्ये
शब्दले खिनि करण्याच्या पद्धतीनिे त्यांचे लखिाण करा. (पाहा शब्दांची निकल करा कर्शिवा उसणे घ्या.)
(२) यूएसटी मध्ये दले ले मीटरसंबंधी मोजमापाचा वापर करा. यूएसटीच्या अनिुवादकांनिी मीटरसंबंधी व्यवस्था प्रमाणात कशी सादर करावी हे आधीच शोधूनि
काढले आहे.
(३) आपल्या भाषेत आधीपासूनि वापरले ल्या मापाचा वापर करा. असे करण्यासाठी आपले मोजमाप मीटरसंबंधी व्यवस्था कशी संबं धत आहे हे मा हत असणे
आ ण प्रत्येत मापांचा शोध घेणे आवश्यक आहे.
(४) युएलटीमधील मापांचा वापर करा आ ण मजकूर कर्शिवा निोंदीमध्ये आपल्या लोकांनिा मा हत असले ल्या मापांचा समावेश करा.
(5) आपल्या लोकांनिा मा हत असले ल्या मोजमापांचा वापर करा आ ण युएलटी मधील मोजमाप मजकूरामध्ये कर्शिवा निोंदीमध्ये समा वष्ट करा.

भाषांतर पध्दतीचे लागकरणि
खिालील दले ल्या पध्दती सवर्ग यशया ५ : १० वर ला ू आहेत.
कारण दहा बघे द्रिाक्षमळा केवळ एक ब रस दे ईल; आ ण एक मण बी एक पायली धान्य दे ईल. (यशया ५:१० युएलटी)
(१) यूएलटी मधील मोजमापांचा वापर करा. मूळ ले खिकांनिी वापरले त्यासमानि पध्दतीचे मापे आहेत. ज्या पद्धतीनिे ते वाटताच त्याप्रमाणे कर्शिवा यूएलटीमध्ये
शब्दले खिनि करण्याच्या पद्धतीनिे त्यांचे लखिाण करा. (पाहा शब्दांची निकल करा कर्शिवा उसणे घ्या.)
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"कारण दहा बघे द्रिाक्षमळा फक्त एक बथ रस दे ईल, आ ण एक मणि बी एक पायली धान्य दे ईल."

(२) यूएसटी मध्ये दले ले मीटरसंबंधी मोजमापाचा वापर करा. यूएसटीच्या अनिुवादकांनिी मीटरसंबंधी व्यवस्था प्रमाणात कशी सादर करावी हे आधीच शोधूनि
काढले आहे.
"कारण दहा बघे द्रिाक्षमळा केवळ २२ लटर रस दे ईल, आ ण एक २२० लटर बी केवळ २२ लटर
धान्य दे ईल."
"कारण दहा बघे द्रिाक्षमळा केवळ २२ रस दे ईल, आ ण बीयांच्या दहा टोपल्या केवळ एक टोपली
धान्य दे ईल."
(३) आपल्या भाषेत आधीपासूनि वापरले ल्या मापाचा वापर करा. असे करण्यासाठी आपले मोजमाप मीटरसंबंधी व्यवस्था कशी संबं धत आहे हे मा हत असणे
आ ण प्रत्येत मापांचा शोध घेणे आवश्यक आहे.
"कारण दहा बघे द्रिाक्षमळा केवळ सहा गॅलन रस दे ईल, आ ण साडे सहा बशिेल्स बी केवळ २०
क्वाट्र्जू स धान्य दे ईल."
(४) युएलटीमधील मापांचा वापर करा आ ण मजकूर कर्शिवा निोंदीमध्ये आपल्या लोकांनिा मा हत असले ल्या मापांचा समावेश करा.
"कारण दहा बघे द्रिाक्षमळा केवळ एक बथ(सहा गॅलन) रस दे ईल, आ ण एक मणि ( साडे सहा
बशिेल्स) बी केवळ एक एफा (२० क्वाट्र्जू स) धान्य दे ईल."
(5) आपल्या लोकांनिा मा हत असले ल्या मोजमापांचा वापर करा आ ण युएलटी मधील मोजमाप मजकूरामध्ये कर्शिवा निोंदीमध्ये समा वष्ट करा.
“ कारण दहा बघे द्रिाक्षमळा केवळ २२ लटर रस दे ईल 1, आ ण २२० लटर 2 बी केवळ २२ लटर
धान्य दे ईल3.”
तळटीपा अशा दसतील:
[१] एक ब
[२] एक मण
[3] एक एफा

ेव्हा मापाचे एकक स चत केले

ाते

कधीकधी इब्रीमध्ये मुल्याचे व शष्ट एकक नि दर्शिष्ट केले जात निाही परंतु केवळ संख्या वापरली जाते. या प्रकरणांमध्ये, यूएलटी आ ण यूएसटीसह बर्याच इंग्रजी
आवृत्त्या "माप" या शब्दाला जोडतात.
जेव्हा २० मापे धान्याच्या राशीजवळ आला, तेव्हा हातात दहाला त, आ ण जेव्हा द्रिाक्षकंु डांतूनि ५० मापे भरूनि काढण्यास आला,
तेव्हा केवळ २० मळते. (हग् ाय २:१६ युएलटी)

भाषांतर पध्दती
(१) एकक शवाय संख्या वापरुनि शब्दशः भाषांतर करा.
(२) “माप” कर्शिवा “प्रमाण” कर्शिवा “रक्कम” यासारखिे सामान्य शब्दाचा वापर करा.
(३) योग्य पात्राचे निाव वापरा, जसे धान्यासाठी “टोपली” कर्शिवा द्रिाक्षरसासाठी “भांडे”.
(४) आपण आधीच आपल्या भाषांतरात वापरत असले ल्या मोजमापाचे एकक वापरा.

भाषांतर पध्दतीच्या उदाहणिाचे लागकरणि
खिालील दले ल्या पध्दती सवर्ग हाग् य २ : ६ वर ला ू आहेत.
जेव्हा २० मापे धान्याच्या राशीजवळ आला, तेव्हा हातात दहाला त, आ ण जेव्हा द्रिाक्षकंु डांतूनि पन्नास मापे भरूनि काढण्यास
आला, तेव्हा केवळ २० मळते. (हग् ाय २:१६ युएलटी)
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(१) एकक शवाय संख्या वापरुनि शब्दशः भाषांतर करा.
जेव्हा २० धान्याच्या राशीजवळ आला, तेव्हा हातात दहाला त, आ ण जेव्हा द्रिाक्षकंु डांतूनि ५० भरूनि
काढण्यास आला, तेव्हा केवळ २० मळते.
(२) “माप” कर्शिवा “प्रमाण” कर्शिवा “रक्कम” यासारखिे सामान्य शब्दाचा वापर करा.
जेव्हा २० प्रामाणि धान्याच्या राशीजवळ आला, तेव्हा हातात दहाला त, आ ण जेव्हा द्रिाक्षकंु डांतूनि
पन्नास प्रमाणि भरूनि काढण्यास आला, तेव्हा केवळ २० मळते.
(३) योग्य पात्राचे निाव वापरा, जसे धान्यासाठी “टोपली” कर्शिवा द्रिाक्षरसासाठी “भांडे”.
जेव्हा २० टोपले धान्याच्या राशीजवळ आला, तेव्हा हातात दहाला त, आ ण जेव्हा द्रिाक्षकंु डांतूनि ५०
भांडे भरूनि काढण्यास आला, तेव्हा केवळ २० मळते.
(४) आपण आधीच आपल्या भाषांतरात वापरत असले ल्या मोजमापाचे एकक वापरा.
जेव्हा २० लटर धान्याच्या राशीजवळ आला, तेव्हा हातात दहा लटर ला तात, आ ण जेव्हा
द्रिाक्षकंु डांतूनि ५० लटर भरूनि काढण्यास आला, तेव्हा केवळ २० लटर मळते.
पुढे आम्ही आपल्याला शकण्याची शफारस करतो:
अपूणार्थांक
ृहीत ज्ञानि आ ण अंत निर्शि हत मा हती स्पष्ट करणे
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बायबलसंबंधिी व न

वणिर्जून

हे पृष्ठि प्रश्नाचे उत्तर दे ते: मी बायबलमध्ये वजनिांच्या मूल्यांचे भाषांतर कसे
करू शकतो?

खिालील संज्ञा बायबलमधील वजनिाची सवार्गत सामान्य एकके आहेत. "शेकेल" या शब्दाचा
अ र्ग "वजनि" असा आहे आ ण इतर अनिेक वजनिांचे वणर्गनि शेकेलच्या संदभार्गत केले आहे. यातील काही वजनिाचा वापर पैशासाठी केला जात होता.यातील
काही वजनिांचा वापर पैशासाठी केला जात असे. खिालील तक्त्यातील मे ट्रक मूल्ये बायबलसंबंधी मापांच्या बरोबरीची निाहीत. बायबलसंबंधी मापे वेळोवेळी
आ ण ठकाणानिुसार अचूक प्रमाणात भन्न होते. खिालील समतुल्य फक्त सरासरी मोजमाप दे ण्याचा प्रयत्नि आहे.
मळ मो माप

शिेकेल

ग्राम

कलोग्रॅम

शेकेल

1 शेकेल

11 ग्रॅम

-

बेकाह

1/2 शेकेल

5.7 ग्रॅम

-

पीम

2/3 शेकेल

7.6 ग्रॅम

-

1/20 शेकेल

0.57 ग्रॅम

-

मनि

50 शेकेल

550 ग्रॅम

1/2 कलोग्रॅम

कक्कार

3,000 शेकेल

-

34 कलोग्रॅम

ेराह

भाषांतर तत्त्वे
1. बायबलमधील लोकांनिी मीटर, लटर आ ण कलोग्रॅम यांसारखिे आधु निक मापांचा वापर केला निाही. मूळ मापांचा वापर केल्यानिे वाचकांनिा हे
समजण्यास मदत होऊ शकते की बायबल खिरोखिर फार पूवर्वी अशा काळात ल हले ेले होते जेव्हा लोक ही मापे वापरत असत.
2. आधु निक मापांचा वापर केल्यानिे वाचकांनिा मजकूर अ धक सहजपणे समजण्यास मदत होऊ शकते.
3. आपण जे माप वापरता, ते शक्य असेल तर, मजकूर कर्शिवा तळटीपमध्ये इतर प्रकारचे माप सां णे चां ले आहे.
4. तुम्ही बायबलसंबंधी मापे वापरत निसल्यास, मोजमाप अचूक असल्याची कल्पनिा वाचकांनिा नि दे ण्याचा प्रयत्नि करा. उदाहरणा र्ग, जर तुम्ही एका
ेराहचे भाषांतर “.57 ग्रॅम” असे केले तर वाचकांनिा वाटे ल की मोजमाप अचूक आहे. "अधार्ग ग्रॅम" असे म्हणणे चां ले होईल.
5. काही वेळा मोजमाप अचूक निाही हे दाखिवण्यासाठी "सुमारे" हा शब्द वापरणे उपयुक्त ठरू शकते. उदाहरणा र्ग, 2 शमुवेल 21:16 म्हणते की
ल्या ाच्या भाल्याचे वजनि 300 शेकेल होते. याचे भाषांतर “3300 ग्रॅम” कर्शिवा “3.3 कलोग्रॅम” असे करण्याऐवजी “साधारण साडेतीनि कलोग्रॅम”
असे केले जाऊ शकते.
6. जेव्हा दे व लोकांनिा सां तो की एखिाद्या ोष्टीचे वजनि कती असावे आ ण जेव्हा लोक ते वजनि वापरतात तेव्हा भाषांतरात "सुमारे" म्हणू निका.
अन्य ा, वस्तूचे वजनि निेमके कती असावे याची दे वाला पवार्ग निाही, असा आभास निमार्गण होईल.

भाषांतर रणिनीती
1. युएलटीमधील मोजमाप वापरा. हे त्याच प्रकारचे मोजमाप आहेत जे मूळ ले खिक वापरतात. त्यांचे शब्दले खिनि अशा प्रकारे करा जे ते जसे आवाज
करतात कर्शिवा युएलटीमध्ये शब्दले खिनि केले आहेत त्याप्रमाणे आहे. (पाहा शब्द निकल कर्शिवा उसणे घ्या.)
2. युएलटीमध्ये दले ले मे ट्रक माप वापरा. यूएसटीच्या अनिुवादकांनिी मे ट्रक सस्टीममध्ये रक्कम कशी दशर्गवायची हे आधीच शोधूनि काढले आहे.
3. तुमच्या भाषेत आधीच वापरले ली मोजमाप वापरा. हे करण्यासाठी, तुमची मोजमाप मे ट्रक सस्टीमशी कशी संबं धत आहे हे तुम्हाला मा हत असणे
आ ण प्रत्येक मोजमाप काढणे आवश्यक आहे.
4. युएलटीमधील मोजमाप वापरा आ ण मजकूर कर्शिवा निोटमध्ये तुमच्या लोकांनिा माहीत असले ली मोजमापांचा समावेश करा.
5. तुमच्या लोकांनिा माहीत असले ली मापे वापरा आ ण युएलटीमधील मोजमाप मजकूरात कर्शिवा निोटमध्ये समा वष्ट करा.

भाषांतर रणिनीती लाग
खिालील सवर्ग धोरणे नि र्गम 38:29 वर ला ू आहेत.
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ओवाळीच्या अपर्गनिातील अपर्गण केले ले पतळ 70 कक्कार व 2,400 शिेकेल होते . ( नि र्गम 38:29 युएलटी).
1. युएलटीमधील मोजमाप वापरा. हे त्याच प्रकारचे मोजमाप आहेत जे मूळ ले खिक वापरतात. त्यांचे शब्दले खिनि अशा प्रकारे करा जे ते जसे आवाज
करतात कर्शिवा युएलटीमध्ये शब्दले खिनि केले आहेत त्याप्रमाणे आहे. (पाहा शब्द निकल कर्शिवा उसणे घ्या.)
"ओवाळीच्या अपर्गनिातील अपर्गण केले ले पतळ 70 कक्कार व 2,400 शिेकेल होते."
1. युएलटीमध्ये दले ले मे ट्रक माप वापरा. यूएसटीच्या अनिुवादकांनिी मे ट्रक सस्टीममध्ये रक्कम कशी दशर्गवायची हे आधीच शोधूनि काढले आहे.
"ओवाळीच्या अपर्गनिातील अपर्गण केले ले पतळ 2,400 कलोग्रम होते."
1. तुमच्या भाषेत आधीच वापरले ली मोजमाप वापरा. हे करण्यासाठी, तुमची मोजमाप मे ट्रक सस्टीमशी कशी संबं धत आहे हे तुम्हाला मा हत असणे
आ ण प्रत्येक मोजमाप काढणे आवश्यक आहे.
"ओवाळीच्या अपर्गनिातील अपर्गण केले ले पतळ 5,300 पौंड होते."
1. युएलटीमधील मोजमाप वापरा आ ण मजकूर कर्शिवा निोटमध्ये तुमच्या लोकांनिा माहीत असले ली मोजमापांचा समावेश करा.
“ओवाळीच्या अपर्गनिातील अपर्गण केले ले पतळ 70 कक्कार 2,380 कलोग्रॅम आ ण 2,400 शिेकेल
(26.4 कलोग्रॅम) होते.”
1. तुमच्या लोकांनिा माहीत असले ली मापे वापरा आ ण युएलटीमधील मोजमाप मजकूरात कर्शिवा निोटमध्ये समा वष्ट करा.
“ओवाळीच्या अपर्गनिातील अपर्गण केले ले पतळ 70 कक्कार आ णि 2,400 शिेकेल होते. 1”
तळटीप असे दसेल:
[1]

हे एकूण सुमारे 2,400 कलोग्रॅम होते.

पुढे आम्ही आपल्याला शकण्याची शफारस करतो:
[[rc://mr/ta/man/translate/translate-decimal]]
अपूणार्थांक
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बायबलसंबंधिी पैसा

वणिर्जून

हे पृष्ठि प्रश्नाचे उत्तर दे ते: मी बायबलमधील पैशाच्या मूल्यांचे भाषांतर कसे
करू शकतो?

जुन्या कराराच्या सुरुवातीच्या काळात, लोक त्यांच्या धातूंचे वजनि करतात, जसे की चांदी
आ ण सोनिे, आ ण वस्तू खिरेदी करण्यासाठी त्या धातूचे व शष्ट वजनि मोजायचे. निंतर, लोकांनिी निाणी बनिवण्यास सुरुवात केली ज्यामध्ये प्रत्येकामध्ये व शष्ट
धातूचे प्रमाण असते. डॅ रक हे असेच एक निाणे आहे. निवीनि कराराच्या काळात लोक चांदी आ ण तांब्याची निाणी वापरत असे.
खिालील दोनि तक्ते जुनिा करार (ओटी) आ ण निवीनि करार (एनिटी) यामध्ये आढळले ल्या पैशांचे काही सुप्र सद्ध घटक दशर्गवतात. जुनिा करार घटकाची सारणी
दशर्ग वते की कोणत्या प्रकारच्या धातूचा वापर केला ेला आ ण त्याचे वजनि कती होते. निवीनि करार घटकाची सारणी दशर्ग वते की कोणत्या प्रकारचे धातू
वापरले ेले होते आ ण दवसाच्या वेतनिाच्या ते कती कमतीची होती हे दशर्ग वते.
ुना करारामध्ये घटक

धिात

व न

डॅ रक

सोन्याचे निाणे

8.4 ग्रॅम

शेकेल

व वध धातू

11 ग्रॅम

कक्कार

व वध धातू

33 कलोग्रॅम

नवीन करारामध्ये घटक

धिात

दवसाचे व न

दीनिार / दीनिारी

चांदीचे निाणे

1 दवस

ड्रक्मा

चांदीचे निाणे

1 दवस

माइट

तांब्याचे निाणे

1/64 दवास

शेकेल

चांदीचे निाणे

4 दवस

कक्कार

चांदी

6,000 दवस

भाषांतर तत्त्वे
वषार्गनिुवषर्ते बदलत असल्यानिे आधु निक पैशाची मूल्ये वापरू निका. त्यांचा वापर केल्यानिे बायबलचे भाषांतर जुनिे आ ण चुकीचे होईल.

भाषांतर रणिनीती
जुनिा कराररामधील बहुतेक पैशाचे मूल्य हे त्याच्या वजनिावर आधा रत होते. म्हणूनिच जुन्या करारातील या वजनिांचे भाषांतर करतानिा,बायबलसंबंधीचे वजनि
पाहा. निवीनि करारातील पैशाच्या मूल्याचे भाषांतर करण्यासाठी खिालील धोरणे आहेत.
(1) बायबलमधील शब्द वापरा आ ण ते शब्दले खिनि ते जसे वाटते तसे करा. (पहा शब्द निकरल करा कर्शिवा उधार घ्या.)
(2) पैशाचे मूल्य ते कोणत्या धातूपासूनि बनिवले ेले आ ण कती निाणी वापरण्यात आली यानिुसार त्याचे वणर्गनि करा.
(3) बायबलच्या काळातील लोक एका दवसाच्या कामात कती कमाई करू शकत होते या संदभार्गत पैशाच्या मूल्याचे वणर्गनि करा.
(4) बायबलसंबंधी संज्ञा वापरा आ ण मजकूर कर्शिवा तळटीपमध्ये समतुल्य रक्कम द्या.
(5) बायबलसंबंधी संज्ञा वापरा आ ण तळटीपमध्ये स्पष्ट करा.

भाषांतर धिोरणिे लाग
भाषांतर धोरणे सवर्ग खिाली लू क 7:41 वर ला ू आहेत.
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एकाकडे 500 दीनिार आ ण दुसऱ्याकडे, 50 दीनिार दे णे होते. (लू क 7:41ब युएलटी)
1. बायबलमधील शब्द वापरा आ ण ते शब्दले खिनि ते जसे वाटते तसे करा. (पहा शब्द निकरल करा कर्शिवा उधार घ्या.)
“एकाला 500 दीनार,आ ण दुसऱ्याला, 50 दीनिार दे णे होते.”
(2) पैशाचे मूल्य ते कोणत्या धातूपासूनि बनिवले ेले आ ण कती निाणी वापरण्यात आली यानिुसार त्याचे वणर्गनि करा.
“एकाला 500 चांदीचे नाणिे, आ ण दुसऱ्याला, 50 चांदीचे निाणे दे णे होते.”
(3) बायबलच्या काळातील लोक एका दवसाच्या कामात कती कमाई करू शकत होते या संदभार्गत पैशाच्या मूल्याचे वणर्गनि करा.
“एकाली 500 दवासचे वेतन,आ ण दुसऱ्याला, 50 दवसाचे वेतनि दे णे होते.”
(4) बायबलसंबंधी संज्ञा वापरा आ ण मजकूर कर्शिवा तळटीपमध्ये समतुल्य रक्कम द्या.
“एकाला 500 दीनार 1, आ ण दुसऱ्याला 50 दीनार0 दे णे होते. 2”
तळटीप यासारखिे दसतील:
[1] 500 दवासाचे वेतनि [2] 50 दवसाचे वेतनि
(5) बायबलसंबंधी संज्ञा वापरा आ ण तळटीपमध्ये स्पष्ट करा.
“एकाला 500 दीनार,1 आ ण दुसऱ्याला, 50 दीनिार दे णे होते.” (लु क 7:41 युएलटी)
[1]

एक दीनिार म्हणजे लोक एका दवसाच्या कामात कमावणारी चांदीची रक्कम होती.

पुढे आम्ही आपल्याला शकण्याची शफारस करतो:
निक्कल कर्शिवा उसनिे शब्द
अज्ञातांचे भाषांतर करा
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हब्र म हना

वणिर्जून

हे पृष्ठि प्रश्नाचे उत्तर दे ते: हब्रू म हनिे काय आहेत?

बायबलमध्ये वापरले ला हब्रू दनिद शर्शिकेत बारा म हनिे आहेत. पाश्चिात्य दनिद शर्शिकेच्या वपरीत, त्याचा प हला म हनिा उत्तर ोलाधर्गच्या वसंत ऋतुमध्ये सुरु होतो.
कधीकधी म हन्याला (अबीब, जव्ह, सवनि) असे म्हटले जाते आ ण काहीवेळा त्याला इब्री दनिद शर्शिका वषर्ग (प हला म हनिा, दुसरा म हनिा, तसरा म हनिा)
म्हटले जाते.

कारणि हा भाषांतर मुद्दा आहे
• वाचक कदा चत त्याबद्दल कधीच नि ऐकले ल्या म हनिे वाचूनि आश्चियर्गच कत होतील आ ण त्यांनिा असे वाटे ल की त्या म हन्यांचा उपयो ते कोणत्या
म हन्यांशी करतात.
• वाचकांनिा कदा चत कळणार निाही की "प हले म हनिा" कर्शिवा "दुसरा म हनिा" हे हब्रू दनिद शर्शिकेच्या प हल्या कर्शिवा दुसऱ्या म हन्याशी संबं धत आहे,
इतर कोणतेही दनिद शर्शिका निाही.
• हब्रू दनिद शर्शिकेच्या प हल्या म हन्यात केव्हा होणार हे वाचकांनिा कदा चत मा हती निसते.
• एका व शष्ट म हन्यामध्ये घडले ल्या ोष्टीबद्दल शास्त्रवचनिे काही सां ू शकतात, परंतु वाचकांनिा त्याबद्दल जे सां तले आहे त्याबद्दल पूणर्गपणे
समजण्यास सक्षम राहणार निाही जर त्यांनिा मा हत निसेल की त्या वषार्गतील कोणत्या ऋतूमध्ये आहे

हब्र म हन्यांची यादी
ही हब्रू म हन्यांची एक यादी आहे ज्यात भाषांतरां वषयी उपयुक्त मा हती असू शकते.
अबीब - (बाबेलच्या हद्दपारानिंतरचा हा म हनिा नसान आहे.) हा हब्रू दनिद शर्शिकेचा प हला म हनिा आहे. दे वानिे इस्राएल राष्ट्राला इ जप्तमधूनि बाहेर आणले
तेव्हा त्याचे चन्ह होते. वसंत ऋतूच्या सुरुवातीस जेव्हा उ शरा पावसाळा आला आ ण लोक त्यांची पके कापू ला तात. तो माचर्ग शेवटच्या भा ात आ ण
पाश्चिात्य दनिद शर्शिकेवरील प हला भा ए प्रल आहे. एबी 10 वर वल्हांडण सण साजरा होण्याआधी, बेखिमीर भाकरीचा उत्सव बरा झाला, आ ण काही
आठवड्यांनिंतर कापणीचा सण साजरा करण्यात आला.
व्ह - हब्रू दनिद शर्शिकेचा हा दुसरा म हनिा आहे. हे कापणीच्या हं ामात होते. हा मे म हन्याच्या प हल्या भा ादरम्यानि ए प्रलच्या शेवटच्या भा ादरम्यानि आ ण
पाश्चिात्य दनिद शर्शिकेवर असतो.
सवान - हब्रू दनिद शर्शिकेचा हा तसरा म हनिा आहे हा कापणीचा हं ाम आ ण कोरड्या ऋतूच्या सुरुवातीच्या शेवटास आहे. ही मे म हन्याच्या शेवटच्या आ ण
जूनि म हन्याच्या प हल्या दवसाच्या पाश्चिणी दनिद शर्शिकेवर असते. सवानि 6 वर आठवड्याचा उत्सव साजरा केला जातो.
तामुज़ - हब्रू दनिद शर्शिकेचा चौ ा म हनिा हा आहे. हे कोरड्या हं ामाच्या दरम्यानि आहे. हे जूनिच्या शेवटच्या भा ात आ ण जुलै म हन्याच्या प हल्याच दवशी
पाश्च्यात दनिद शर्शिकेवर होते.
एब - हब्रू दनिद शर्शिकेचा पाचवा म हनिा आहे. हे कोरड्या हं ामाच्या दरम्यानि आहे. हे जुलैच्या शेवटच्या भा ात आ ण ऑ स्टच्या प हल्या आठवड्यात
पाश्च्यात दनिद शर्शिकेवर असते.
एलु ल - हब्रू दनिद शर्शिकेचा हा सहावा म हनिा आहे. हे कोरड्या हं ामाच्या शेवटी आ ण पावसाळी हं ामाच्या सुरुवातीस आहे. हे ऑ स्टच्या शेवटच्या भा ात
आ ण सप्टें बरच्या प हल्या भा ामध्ये पाश्च्यात दनिद शर्शिकेवर होते.
एथ नम - हब्रू भाषेचा सातवा म हनिा हा आहे. हे प्रारं भक पावसाळी हं ामात होते ज्यामुळे पेरणीसाठी जमीनि मऊ पडेल. हे सप्टें बरच्या शेवटच्या भा ामध्ये
आ ण ऑक्टोबरच्या प हल्या आठवड्यात पाश्च्यात दनिद शर्शिकेवर असते. ोळा करण्याचे पवर्ग आ ण प्राय श्चिताचा दवस ह्या म हन्यात साजरा केला जातो.
बुल - हब्रू दनिद शर्शिकेमधील आठवा म हनिा आहे. हे पावसाळ्यात घडते जेव्हा लोक त्यांच्या शेतात निां रतात आ ण बी पेरतात. हे ऑक्टोबर शेवटल्या भा ात
आ ण निोव्हेंबरच्या प हल्या आठवड्यात पाश्च्यात दनिद शर्शिकेवर होते.
कस्ले व - हे हब्रू कॅलें डरच्या निवव्या म हन्यामध्ये आहे. ते पेरणीच्या हं ामाच्या शेवटी आ ण ंड हं ामाच्या सुरुवातीस आहे हे निोव्हेंबरच्या शेवटच्या भा ात
आ ण डसेंबरच्या प हल्याच दवशी पाश्च्यात दनिद शर्शिकेवर होते.
टे बेथ - हा हब्रू दनिद शर्शिकेचा दहावा म हनिा आहे. पाऊस आ ण हमवषार्गव असू शकेल अशा ंड हं ामादरम्यानि आहे. डसेंबरच्या शेवटच्या भा ादरम्यानि आ ण
जानिेवारीच्या प हल्या भा ामध्ये पाश्च्यात दनिद शर्शिकेवर असतो.
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शिेबाट - हा हब्रू दनिद शर्शिकेचा अकरावा म हनिा आहे. हा वषार्गचा सवार्गत ंड म हनिा आहे आ ण यामध्ये प्रचंड पाऊस पडतो. हे जानिेवारीच्या शेवटच्या भा ामध्ये
आ ण फेब्रुवारीच्या प हल्याच दवशी पाश्च्यात दनिद शर्शिकेवर होते.
अदार - हा हब्रू दनिद शर्शिकेचा बारावा व अं तम म हनिा आहे. हे ंड हं ामादरम्यानि आहे हे फेब्रुवारी शेवटच्या भा ात आ ण माचर्ग म हन्याच्या प हल्याच दवशी
पाश्च्यात दनिद शर्शिकेवर होते. अदारमध्ये या सणाला पुरीम असे म्हटले जाते.

बायबलमधिील उदाहरणिे
<ब्लॉककोट> आजच्या दवसात तुम्ही अबीब म हन्यात इ जप्तमधूनि बाहेर जात आहात . ( नि र्गम 13: 4 IRV)
वषार्गतील प हल्या म हन्याच्या चौदाव्या दवसाच्या सं धप्रकाशापासूनि तुम्ही बेखिमीर भाकर खिाल्लीच पा हजे म हन्याच्या वीसदवसांच्या संध्याकाळपयर्थांत. ( नि र्गम 12:18 IRV)

भाषांतर रणिनीती.
आपल्याला स्पष्ट म हनिे बद्दल काही मा हती करणे आवश्यक असू शकते ( ृ हत ज्ञानि आ ण अप्रत्यक्ष मा हती)
1. हब्रू म हन्याची संख्या सां ा.
2. त्या म हन्यांचा उपयो करा जे लोकांनिा ओळखितात.
3. म हनिा स्पष्टपणे कोणत्या हं ामामध्ये झाला याचे वणर्गनि करा.
4. म हन्याच्या दृष्टीनिे हं ामाच्या दृष्टीनिे वेळ लक्षात घ्या. (शक्य असल्यास, हब्रू म हन्याचा दवस दाखिवण्यासाठी तळटीप वापरा.)

भाषांतर पद्धतींचे उदाहरणि लाग
खिालील उदाहरणे या दोनि अध्याय वापरतात.
• त्या वेळी तुम्ही अबीब म हन्या मध्ये मला आधी दसू शकाल, जे या उद्दे शासाठी नि श्चित आहे. या म हन्यात तुम्ही मसरमधूनि बाहेर पडला आहात.
( नि र्गम 23:15 IRV)
• हे आपल्यासाठी नेहमीच एक नयम असेल की सातव्या म हन्यातील, म हन्याच्या दहाव्या दवशिी, तुम्ही स्वत:ला नम्र केले पा ह े आ णि
काही काम करू नये. (ले वीय 16:29 IRV)
1. हब्रू म हन्याची संख्या सां ा.
• त्या वेळी, आपण या वषार्गसाठी वषार्गतील प हला म हनिा मध्ये माझ्यासमोर हजर होईल, जे या उद्दे शासाठी नि श्चित आहे. या म हन्यात तुम्ही
मसरमधूनि बाहेर पडला आहात.
2. त्या म हन्यांचा उपयो करा जे लोकांनिा ओळखितात.
• त्या वेळी, तुम्ही माचर्ग म हन्या मध्ये मला आधी दसू शकाल, जे या उद्दे शासाठी नि श्चित आहे. या म हन्यात तुम्ही मसरमधूनि बाहेर पडला
आहात.
• तुमच्याक रता निेहमीच एक नियम असेल की ज्या दवशी मी सप्टें बरच्या शेवटी निवडतो तेव्हा तुम्ही स्वत:ला निम्र केले पा हजे आ ण काही
काम करू निये."
3. म हनिा स्पष्टपणे कोणत्या हं ामामध्ये झाला याचे वणर्गनि करा.
• सात म हनिे म हन्याच्या दहाव्या दवशी, शरद ऋतूतील, आपल्यासाठी निेहमीच एक नियम असेल. तुम्ही स्वत:ला निम्र केले पा हजे आ ण
काही काम करू निये.
4. म हन्याच्या दृष्टीनिे हं ामाच्या दृष्टीनिे वेळ लक्षात घ्या.
• हे आपल्यासाठी निेहमीच एक नियम असेल की ज्या दवशी मी लवकर शरद ऋतूतील निवडू
काम करू निये.
◦ तळटीप अशी दसेल:
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• [1] हब्रू म्हणतो, "सातव्या म हन्याचा, म हन्याच्या दहाव्या दवशी."
पुढे आम्ही आपल्याला शकण्याची शफारस करतो:
क्रिमवाचक संख्या
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संख्या
वणिर्जून

हे पृष्ठि प्रश्नाचे उत्तर दे ते: मी संख्यांचे भाषांतर कसे करू?

बायबलमध्ये अनिेक संख्या आहेत. त्यांनिा शब्दात ल हले जाऊ शकते, जसे ("पाच") कर्शिवा
अंक म्हणूनि "५". काही संख्या खिूप मोठ्या असतात, जसे की "दोनिशे" (२००), "बावीस
हजार" (२२०००), कर्शिवा "शंभर दशलक्ष" (१००,०००,०००.) काही भाषांमध्ये या सवर्ग
क्रिमांकांसाठी शब्द निसतात. अंकांचे भाषांतर कसे करावे आ ण शब्दात कर्शिवा संख्येत ते
कसे लहायचे हे भाषांतरकारांनिी ठर वण्याची रज आहे.

हा वषय समजण्यासाठी, वाचणे चां ले होईल:
अज्ञातांचे भाषांतर करा

काही संख्या अचूक आहेत आ ण इतर पूणर्ग आहेत.
अब्राहम हा ८६ वषार्गचा होता जेव्हा हा ारेला अब्राहामापासूनि इश्माएल झाला. (उत्पत्ती १६:१६ युएलटी)
शहाऐंशी (८६) ही एक अचूक संख्या आहे.
त्या दवशी साधारण ३००० लोक मरण पावले . ( नि र्गम ३२:२८ युएलटी)
ये े तीनि हजार (३०००) ही संख्या एक पूणर्ग संख्या आहे. कदा चत त्यापेक्षा ोडे अ धक असू शकते कर्शिवा त्याहूनि ोडे कमी. "साधारण" हा शब्द दशर्ग वतो की
ती एक अचूक संख्या निाही.

कारणि ही भाषांतरातील समस्या आहे
यापैकी काही संख्यांसाठी काही भाषांमध्ये शब्द निाहीत.

भाषांतर तत्त्वे
• अचूक संख्यांचे भाषांतर अ धक बारीकक रत्या आ ण वशेष रुपात केले जावे.
• पूणर्ग संख्याचे अ धक सामान्यपणे भाषांतर केले जाऊ शकते.

बायबलमधिील उदाहरणिे
यारेद जेव्हा १६२ वषार्गचा झाला तेव्हा तो हनिोखिाचा बाप झाला. हनिोखिाचा बाप झाल्यावर, यारेद ८०० वषर्ते ज ला. तो आणखिी मुले
व मुलींचा बाप झाला. यारेद ९६२ वषर्ते ज ला, आ ण म तो मरण पावला. (उत्पत्ती ५:१८-२० युएलटी)
१६२, ८००, व ९६२ या संख्या अचूक आहेत आ ण त्या संख्येच्या शक्य ततक्या जवळ काहीतरी म्हणूनि भाषांत रत केले पा हजे.
आमची बहीणी, तू सहस्त्रावधिींची लक्षावंधिीची माता हो (उत्पत्ती २४:६० युएलटी)
ही पूणर्ग संख्या आहे. ते म्हणू शकत निाही कती वंशज तला असावेत, पण ती त्यापैकी एक प्रचंड संख्या होती.

भाषांतर पध्दती.
(१) अंकाचा वापर करूनि संख्या लहा.
(२) त्या अंकांसाठी आपल्या भाषेतील शब्द कर्शिवा मुख्य भाषेतील शब्द वापरूनि संख्या लहा.
(३) शब्दांचा वापर करूनि संख्या लहा, आ ण त्याच्यानिंतर संख्या कंसात ठे वा.
(४) मोठ्या संख्येसाठी शब्दांनिा एक त्रत करा.
(५) फार मोठ्या पूणर्ग संख्यांसाठी एक सवर्गसाधारण अ भव्य क्तचा उपयो करा आ ण त्यानिंतर कंसामध्ये संख्या लहा.
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भाषांतर पद्धतींच्या उदाहरणिाचे लागकरणि
आम्ही आमच्या उदाहरणांमध्ये खिाली दले ल्या वचनिााचा उपयो करू:
आता,पाहा, मी फार मेहनित करूनि यहोवाच्या मं दरासाठी १००,००० कक्कार सोनिे, १,०००,००० कक्कार चांदी तयार केले
आहे, आ ण पतळ व लोखिंड मोठ्या प्रमाणात आहे. (१ इ तहास २२:१४ युएलटी)
(१) अंकाचा वापर करूनि संख्या लहा.
मी यहोवाच्या मं दरासाठी १००,००० कक्कार सोनिे, १,०००,००० कक्कार चांदी तयार केले आहे,
आ ण पतळ व लोखिंड मोठ्या प्रमाणात आहे.
(२) त्या अंकांसाठी आपल्या भाषेतील शब्द कर्शिवा मुख्य भाषेतील शब्द वापरूनि संख्या लहा.
मी यहोवाच्या मं दरासाठी एक लक्ष कक्कार सोनिे, दहा लक्ष कक्कार चांदी तयार केले आहे, आ ण
पतळ व लोखिंड मोठ्या प्रमाणात आहे.
(३) शब्दांचा वापर करूनि संख्या लहा, आ ण त्याच्यानिंतर संख्या कंसात ठे वा.
मी यहोवाच्या मं दरासाठी एक लक्ष (१००,०००) कक्कार सोनिे, दहा लक्ष (१,०००,०००) कक्कार
चांदी तयार केले आहे, आ ण पतळ व लोखिंड मोठ्या प्रमाणात आहे.
४) मोठ्या संख्येसाठी शब्दांनिा एक त्रत करा.
मी यहोवाच्या मं दरासाठी शिंभर ह ार कक्कार सोनिे, एक ह ार ह ार कक्कार चांदी तयार केले
आहे, आ ण पतळ व लोखिंड मोठ्या प्रमाणात आहे.
(५) फार मोठ्या पूणर्ग संख्यांसाठी एक सवर्गसाधारण अ भव्य क्तचा उपयो करा आ ण त्यानिंतर कंसामध्ये संख्या लहा.
मी यहोवाच्या मं दरासाठी मोठ्या प्रमाणिात सोने (१००,००० कक्कार), चांदीच्या कमंतीच्या दहापट (१,०००,०००
कक्कार) तयार केले आहे, आ ण पतळ व लोखिंड मोठ्या प्रमाणात आहे.

सुसंगतता
आपल्या भाषांतरांमध्ये सातत्य ठे वा. संख्या कर्शिवा अंकां याचा वापर करूनि संख्यांचे भाषांतर कसे केले जाईल हे ठरवा. सुसं त असण्याचे वे वे ळे मा र्ग
आहेत.
• प्रत्येक वेळी संख्येला दशर्ग वण्यासाठी शब्दांचा वापर करा. (आपणाकडे खिूप लांब शब्द असू शकतात.)
• सवर्ग वेळी संख्येला दशर्ग वण्यासाठी अंकांचा वापर करा.
• संख्येला दशर्ग वण्यासाठी आपल्या भाषेत असले ल्या शब्दांचा त्याच्यासाठी वापर करा व आपल्या भाषेत त्याच्यासाठी निसले ल्या संख्यांसाठी अंकांचा
वापर करा.
• कमी संख्येसाठी शब्द आ ण उच्च संख्येसाठी संख्या वापरा.
• काही शब्दांपेक्षा जास्त शब्दांची आवश्यकता असले ल्या संख्येसाठी शब्दांचा वापर करा व ोडक्या शब्दापेक्षा अ धक शब्दांची आवश्यकता असले ल्या
संख्येसाठी अंकांचा वापर करा.
• संख्या दशर्ग वण्यासाठी शब्दांचा वापर करा, आ ण त्यांच्यानिंतर कंसामध्ये संख्या लहा.

युएलटी आ णि युएसटी मधिील सुसंगतता
• अनिफो ीं वडर्ग®शब्दश: मजकुर* ( युएलटी) व अनिफो ीं वडर्ग®सरलीकृत मजकूर (युएलटी) एक ते दहा संख्यांसाठी शब्दांचा उपयो करा व दहा
वरील सवर्ग संख्यांसाठी अंकाचा उपयो करा.
आदाम जेव्हा १३० वषार्गचा झाला, तेव्हा त्याच्या सारखिा, त्याच्या प्र तरुपाच्या मुलाचा तो पता झाला, व त्यानिे त्याचे निाव शे असे
ठे वले . आदाम शे ाचा पता झाल्यावर, तो ८०० वषर्ते ज ला. तो अनिेक मुले व मुलींचा पता झाला. आदाम ९३० वषर्ते ज ला आ ण
म तो मरण पावला. (उत्पत्ती ५:३-५ युएलटी)
पुढे आम्ही आपल्याला शकण्याची शफारस करतो:
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क्रिमवाचक संख्या

वणिर्जून

हे पृष्ठि प्रश्नाचे उत्तर दे ते: क्रिमवाचक वचनि काय आहेत आ ण मी त्यांचे
भाषांतर कसे करु शकतो?

बायबलमध्ये क्रिमवाचक संख्या प्रामुख्यानिे वापर मुख्यतः यादीतील एखिाद्या ोष्टीचे स्थानि
सां ण्यासाठी केला जातो.
तसेच दे वानिे मंडळीत कत्येकांनिा निेमले आहे, प्रथम प्रे षत, दुसरे संदेष्टे,
तसरे शक्षक, शवाय अद्भुत कृत्ये करणारे (1 क रर्शि 12:28अ युएलटी)

हा वषय समजण्यासाठी, वाचणे चां ले होईल:
संख्या

ही कारभाऱ्यांची एक सूची आहे ज्यानिा दे वानिे त्याच्या आदे शानिुसार मंडळीला दली.

इंग्र ीमध्ये क्रिमवाचक वचन
इंग्रजीतील बहुतांश क्रिमवाचक संखिेला शेवटी फक्त "-th" निे जोडले ले आहे.
| वचनि | वचनि | क्रिमवाचक संख्या | | -------- | -------- | -------- | | 4 | चार | चौ ा | | 10 | दहा | दहावा | 100 | शंभर | शंभरावा | |
1,000 | एक हजार | एक हजारावा |
इंग्रजीतील काही क्रिमवाचक संख्या हे त्या निमुन्याचे पालनि करीत निाहीत.
| वचनि | वचनि| क्रिमवाचक संख्या | | -------- | -------- | -------- | | 1 | एक | प्र म | | 2 | दोनि | द्वितीय | | 3 | तीनि | तृतीय | | 5 | पाच |
पाचवा | | 12 | बारा | बारावा |

कारणि हा भाषांतर मुद्दा आहे
सूचीतील वस्तूंचा क्रिम दशर्गवण्यासाठी काही भाषांमध्ये वशेष क्रिमांक निसतात. याला सामोरे जाण्याचे वे वे ळे मा र्ग आहेत.

बायबलमधिील उदाहरणिे
प हली चठ्ठी यहोयारीबाची निघाली, दुसरी यदायाची, तसरी हारीमाची, चौथी सोरीमाची… ते वसावी दलायाची, आ ण
चो वसावी माज्याची. (1 इ तहास 24:7-18 युएलटी)
लोकांनिी च ठ् या टाकल्या आ ण दले ल्या क्रिमानिे यापैकी प्रत्येकाकडे एक ेली.
त्यात तुम्ही मौल्यवानि रत्निांच्या चार रां ा लावा. प हल्या रां ेत लाल, पुष्कराज आ ण मा णक असणे आवश्यक आहे. दुसऱ्या
रां ेत पाचू, निीलकांत आ ण हरा असणे आवश्यक आहे. तसऱ्या रां ेत तृणमणी, सुयर्गकांत व पद्मरा असणे आवश्यक आहे.
चौ या रां ेत लसणा, ोमेद आ ण यास्फे असणे आवश्यक आहे. ही सवर्ग रत्निे सोन्याच्या कोंदणात जडवावीत. ( नि र्गम 28:17-20
युएलटी)
हे रत्निाच्या चार रां ेचे वणर्गनि करते. प हली पंक्ती कदा चत वरची पंक्ती आहे आ ण चौ ी पंक्ती कदा चत खिालची पंक्ती आहे.

भाषांतर रणिनीती
तुमच्या भाषेत क्रिमवाचक संख्या असल्यास आ ण त्यांचा वापर केल्यानिे योग्य अ र्ग मळत असल्यास, त्यांचा वापर करण्याचा वचार करा. निसल्यास, ये े वचार
करण्यासाठी काही धोरणे आहेत:
(1) प हल्या वस्तुसह "एक" वापरा आ ण उवर्ग रतासह "दुसरा" कर्शिवा "पुढील" वापरा.
(2) एकूण वस्तुची संख्या सां ा आ ण निंतर त्यांनिा कर्शिवा त्यांच्याशी नि डीत ोष्टींची यादी करा.
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भाषांतर पद्धतींचे उदाहरणि लाग
(1) वस्तुची एकूण संख्या सां ा आ ण प हल्या पदा ार्गसह "एक" आ ण उवर्ग रत "दुसरा" कर्शिवा "पुढील" वापरा.
प हली चठ्ठी यहोयारीबाची निघाली, दुसरी यदायाची, तसरी हारीमाची, चौथी सोरीमाची… ते वसावी दलायाची, आ ण
चो वसावी माज्याची. (1 इ तहास 24:7-18 युएलटी)
24 चठ्या होत्या प हली चठ्ठी यहोयारीबाची निघाली, दुसरी यदायाची, दुसरी हारीमाची, दुसरी
सोरीमाची… दुसरी दलायाची, आ ण शिेवटची माज्याची निघाली.
24 चठ्या होत्या प हली चठ्ठी यहोयारीबाची निघाली, पुढची यदायाची, पुढची हारीमाची, पुढची
सोरीमाची… पुढची दलायाची, आ ण शिेवटची माज्याची निघाली.
बा ेला पाणी दे ण्यासाठी एक निदी एदे निच्या बाहेर ेली. त ूनि ती वभा जत होऊनि तच्या चार निद्या बनिल्या. प हलीचे निाव पशोनि
आहे. ती हवीलाच्या संपूणर्ग प्रदे शात वाहते, ज े सोनिे आहे. त्या ज मनिीचे सोनिे चां ले आहे. ते े मोती आ ण ोमेद रत्नि दे खिील
आहे. दुसऱ्या निदीचे निाव होनि आहे. ही कुशाच्या संपूणर्ग दे शात वाहते. तसऱ्या निदीचे निाव टाय ग्रस आहे, जी अश्शूराच्या पूवर्तेकडे
वाहते. चौथी निदी फरात आहे. (उत्प त्त 2:10-14 युएलटी)
बा ेला पाणी दे ण्यासाठी एक निदी एदे निच्या बाहेर ेली. त ूनि ती वभा जत होऊनि तच्या चार निद्या
बनिल्या. एकीचे निाव पशोनि आहे. ही हवीलाच्या संपूणर्ग प्रदे शात वाहते, ज े सोनिे आहे. त्या ज मनिीचे
सोनिे चां ले आहे. ते े मोती आ ण ोमेद रत्नि दे खिील आहे. पुढच्या निदीचे निाव होनि आहे. ही
कुशाच्या संपूणर्ग दे शात वाहते. पुढच्या निदीचे निाव टाय ग्रस आहे, जी अश्शूराच्या पूवर्तेकडे वाहते.
शिेवटची निदी फरात आहे. (उत्प त्त 2:10-14 युएलटी)
(2) एकूण वस्तुची संख्या सां ा आ ण निंतर त्यांनिा कर्शिवा त्यांच्याशी नि डीत ोष्टींची यादी करा.
प हली चठ्ठी यहोयारीबाची निघाली, दुसरी यदायाची, तसरी हारीमाची, चौथी सोरीमाची… ते वसावी दलायाची, आ ण
चो वसावी माज्याची. (1 इ तहास 24:7-18 युएलटी)
त्यांनिी 24 च ठ् या टाकल्या. यहोयारीब, यदाया, हारीमाची, सोरीम … दलाया आ ण माज्या यांच्या
च ठ् या निघाल्या
पुढे आम्ही आपल्याला शकण्याची शफारस करतो:
अपूणार्थांक
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अपणिार्बंक

वणिर्जून

हे पृष्ठि प्रश्नाचे उत्तर दे ते: अपूणार्थांक काय आहेत आ ण मी त्यांचे भाषांतर कसे
करु शकतो?

अपूणार्थांक हा एक प्रकारचा क्रिमांक आहे जो एखिाद्या ोष्टीच्या समानि भा ांनिा कर्शिवा
लोकांच्या कर्शिवा ोष्टींच्या मोठ्या टात समानि टांनिा संबो धत करतो. वस्तू कर्शिवा वस्तूंचे
ट दोनि कर्शिवा अ धक भा ांमध्ये कर्शिवा टांमध्ये वभा ले ला आहे आ ण एक अपूणार्थांक
म्हणजे त्यापैकी एक कर्शिवा अ धक भा कर्शिवा ट.

हा वषय समजण्यासाठी, वाचणे चां ले होईल:
संख्या

आ ण तुम्ही एक तृतीयांश कप द्रिाक्षरस पेयापर्गण केला पा हजे. ( णनिा 15:7 IRV)
कप म्हणजे द्रिाक्षरस आ ण अन्य द्रिव मोजण्यासाठी वापरले ले पात्र. ते कप पात्राचे तीनि समानि भा
फक्त एक भा भरूनि त्यातील प रमाण दे तात

वभा जत करण्याचा वचार करीत होते आ ण त्यापैकी

एक तृतीयांश जहाजे निष्ट झाली. (प्रकटीकरण 8:9 IRV)
ते े अनिेक जहाजे होती. जर त्या सवर्ग जहाजांची तीनि समानि टांमध्ये वभा ली ेली तर जहाजाचा एक ट निष्ट झाला.
इंग्रजीतील बहुतांश अंश फक्त संख्येच्या शेवटी "-th" जोडले जाते.
संपणिर्जू भागांची संख्या:

अपणिार्बंक

चार

चौ ा

दहा

दहावा

शंभर

शंभरावा

एक हजार

एक हजारावा

इंग्रजीतील काही अपूणार्थांक त्या निमुन्याचे पालनि करीत निाहीत.
संपणिर्जू भागांची संख्या:

अपणिार्बंक

दोनि

अधार्ग

तीनि

तृतीय

पाच

पाचवा

कारणि हा भाषांतर समस्या आहे: काही भाषा अपूणार्थांक वापरत निाहीत. ते फक्त भा
कर्शिवा समूह कती समा वष्ट आहे हे सां ण्यासाठी अपूणार्थांक वापरत निाही.

कर्शिवा टांबद्दलच चचार्ग करू शकतात परंतु ते समूह कती मोठा आहे

बायबलमधिील उदाहरणिे
बाशानिची भूमी मोशेनिे मनिश्शेच्या अध्यार्ग वंशाला दली होती. उरले ल्या दुसऱ्या अध्यार्ग वंशाला यादर्ते निच्या प श्चिमेकडील काही जमीनि यहोशवानिे दली. त्यांनिा
आशीवार्गद दे ऊनि यहोशवानिे निरोप दला. (ईयोब 22:7 IRV)
मनिश्शेचे ोत्र दोनि टांमध्ये वभा ले ेले. "मनिश्शेच्या अध्यार्ग वंशाला" शब्दाचा अ र्ग त्यातील एक ट होय. "इतर अधार्ग" हा शब्द इतर समूहाला सू चत करतो.
ते चार दे वदूत या घटकेसाठी, या दवसासाठी, या म हन्यासाठी, या वषार्गसाठी तयार ठे वले होते. पृथ्वीवरील एक तृतीयांश लोकांनिा मारण्यासाठी हे दे वदूत
सोडण्यात आले . (प्रकटीकरण 9:15 IRV)
जर सवर्ग लोक तीनि समानि टांमध्ये वभा ले ेले तर एका टातील लोकांची संख्या कमी होईल.
तुम्ही एक चतु ार्थांश कप द्रिाक्षरस पेयापर्गण तयार करावे. ( णनिा 15:5 IRV)
ते द्रिाक्षरस कपाचे चार समानि भा ांमध्ये वभाजनि करूनि त्यापैकी एकाचे प रमाण तयार करण्याचा वचार करतात.
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भाषांतर रणिनीती
आपल्या भाषेतील अपूणार्थांक योग्य अ र्ग दे ईल तर त्याचा वापर करण्याचा वचार करा. निसल्यास, आपण या धोरणांवर वचार करू शकता.
1. वस्तूला वभाजीत होणाऱ्या भा कर्शिवा टांची संख्या सां ा आ ण निंतर संद भर्शित भा ांचा कर्शिवा टांची संख्या सां ा.
2. वजनि आ ण लांबी सारख्या मापनिांसाठी, आपल्या लोकांनिा कदा चत IEVच्या यु निटची मा हती असेल कर्शिवा यु निट वापरा.
3. मोजमापांसाठी, आपल्या भाषेत वापरल्या जाणाऱ्या लोकांनिा वापरा. हे करण्यासाठी तुम्ही मापीय प्रणालीशी आपले मोजमाप कसे संबं धत आहे
आ ण प्रत्येक माप कसे मोजले पा हजे हे जाणूनि घेणे आवश्यक आहे.

भाषांतर पद्धतींचे उदाहरणि लाग
1. वस्तूला वभाजीत होणाऱ्या भा

कर्शिवा टांची संख्या सां ा आ ण निंतर संद भर्शित भा ांचा कर्शिवा टांची संख्या सां ा.

• एक तृतीयांशि समुद्राचे रक्त झाले . (प्रकटी. 8:8 IRV)
◦ ते असे होते की वभा जत समुद्रिाचे तीनि भा ांमध्ये, आ ण समुद्रि एक भा रक्त बनिले .
• तेव्हा त्या गोऱ्ह्या बरोबर तुम्ही अन्नापर्जूणिसुध्दा आणिले पा ह े. हे अन्नापर्जूणि तीन दशिमांशि एफा स पटाचे अधिार्जू कप तेलात
मसळले ले असले पा ह े. ( णनिा 15:9 IRV)
◦ ... निंतर आपण दहा भा ांमध्ये वभा जत केले आ ण दोनि भा ांमध्ये एक तेल वभा जत केले वभा जत करणे आवश्यक आहे.
निंतर अधार्ग कप तेलासह त्यातील तीनि भा स पटाचे मश्रण करा. म आपण ोऱ्ह्याबरोबर तो अन्नापर्गण अपर्गण करावा
2. मापनिासाठी, IEVमध्ये दले ल्या मापांचा वापर करा. मापीय प्रणालीमधील रकमेचे प्र त निधीत्व कसे करायचे हे IEVच्या भाषांतरकत्यार्थांनिी
आधीपासूनिच मोजले आहे.
• शिेकेलचे दोन तृतीयांशि (1 शमुवेल 13:21 IRV)
◦ आठ ग्रॅम चांदीचे (1 शमुवेल 13:21 IEV)
• तीन दशिमांशि एफा स पटाचे अधिार्जू कप तेलात मसळले ले. ( णनिा 15:9 IRV)
◦ दोनि लटर जैतूनिाच्या तेलामध्ये मसळू नि साडे सहा लटर एफा स पट. ( णनिा 15:9 IRV)
3. मोजमापांसाठी, आपल्या भाषेत वापरल्या जाणाऱ्या लोकांनिा वापरा. हे करण्यासाठी तुम्ही मापीय प्रणालीशी आपले मोजमाप कसे संबं धत आहे
आ ण प्रत्येक माप कसे मोजले पा हजे हे जाणूनि घेणे आवश्यक आहे.
• तीन दशिमांशि एफा स पटाचे अधिार्जू कप तेलात मसळले ले. ( णनिा 15:9 IRV)
सहा क्वाट्र्ग स एफा स पटाचे दोनि क्वाट्र्ग स तेलासह मश्रण.
पुढे आम्ही आपल्याला शकण्याची शफारस करतो:
क्रिमवाचक संख्या
बायबलसंबंधी पैसा
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प्र तकात्मक कृती
वणिर्जून
प्रतीकात्मक क्रिया ही अशी एखिादी ोष्ट आहे जी कोणीतरी व शष्ट कल्पनिा व्यक्त
करण्यासाठी करत असतो. उदाहरणा र्ग, काही संस्कृतीत लोक "होय" म्हणण्यासाठी
आपले डोके वर व खिाली करतात कर्शिवा “निाही” असे म्हणण्यासाठी आपले डोके उजवी
डावी कडे करतात. प्रतीकात्मक क्रियांचा अ र्ग सवर्ग संस्कृतीमध्ये समानि ोष्टीत होत निाही.
बायबलमध्ये, कधीकधी लोक प्र तकात्मक कृती करतात आ ण काहीवेळा ते केवळ
प्र तकात्मक कृतीला संद भर्शित करतात.

हे पृष्ठि प्रश्नाचे उत्तर दे ते: प्र तकात्मक क्रिया काय आहे आ ण मी त्याचे
भाषांतर कसे करू?
हा वषय समजण्यासाठी, वाचणे चां ले होईल:
अज्ञातांचे भाषांतर करा

प्र तकात्मक क्रियांची उदाहरणिे
• काही संस्कृतींमध्ये लोक जेव्हा मै त्रपूणर्ग होण्यास तयार आहेत तेव्हा हे दशर्ग वण्याक रता ते हस्तोंदलनि करतात.
• काही संस्कृतींमध्ये लोक एकमेकांनिा आदर दाखिवण्यासाठी जेव्हा ते भेटतात तेव्हा ते झुकतात.

कारणि हा भाषांतर मुद्दा आहे
कृतीचा एका संस्कृतीत एक अ र्ग व वे ळा अ र्ग असु शकतो कर्शिवा दुसऱ्या संस्कृतीमध्ये अ र्गच निसु शकतो उदाहरणा र्ग, काही संस्कृतीत भुवया उं चावणे म्हणजे
"मी आश्चियर्गच कत आहे" कर्शिवा "आपण काय म्हटले ?" इतर संस्कृतींमध्ये याचा अ र्ग "होय" असा होतो.
बायबलमध्ये, लोकांनिी अशा ोष्टी केल्या ज्याचा त्यांच्या संस्कृतीत व शष्ट अ र्ग होता. जेव्हा आपण बायबल वाचतो, जर आपण आजच्या आपल्या संस्कृतीत
याचा जो अ र्ग आहे यावर आधा रत कृतीचा अ र्ग लावला तर एखिाद्याच्या म्हणण्याचा काय अ र्ग होतो हे आम्हाला कदा चत समजू शकणार निाही.
बायबलमधील लोकांनिी प्र तकात्मक कृतीचा उपयो केला तेव्हा त्यांनिा काय म्हणायचे होते ते आपण (भाषांतरकार) समजूनि घेणे आवश्यक आहे. जर कृतीचा
अ र्ग आपल्या स्वत: च्या संस्कृतीत तोच निसेल, तर क्रियेचा अ र्ग काय आहे याचे भाषांतर कसे करावे हे आपण शोधण्याचे आवश्यक आहे.

बायबलमधिील उदाहरणिे
आ ण पाहा, एक माणूस आला ज्याचे निाव याईर असे होते, व तो सभास्थानिाचा अ धकारी होता. आ ण येशिुच्या पाया पडन,
त्याच्या घरी येण्याची त्याला वनिंती केली. (लू क ८:४१ युएलटी)
प्र तकात्मक कृतीचा अ र्ग: येशूला मोठा मानि दे ण्याक रता त्यानिे असे केले .
पाहा, मी दाराजवळ उभा आहे आ ण दार ठोकत आहे. जर कोणी माझी वाणी ऐकूनि दार उघडेल, तर मी त्याच्याजवळ आत जाईनि,
व त्याच्याबरोबर जेवीनि, आ ण तो माझ्याबरोबर जेवील. (प्रकटीकरण ३:२० युएलटी)
प्र तकात्मक क्रियांचा अ र्ग: जेव्हा लोकांनिा असे वाटते की कोणीतरी त्यांच्या घरात आपले स्वा त करावे, तर ते दरवाजाजवळ उभे राहत असे व त्यास ठोठो वत
असे.

भाषांतर पध्दती
बायबलमधील लोकांसाठी प्र तकात्मक कृती म्हणजे काय हे लोकांनिा योग्य प्रकारे समजले असेल तर ते वापरण्याचा वचार करा. निसल्यास, त्या भाषांत रत
करण्यासाठी काही पध्दती ये े आहेत.
(१) व्यक्तीनिे काय केले आ ण त्यानिे हे का केले ते सां ा.
(२) व्यक्तीनिे काय केले ते सां ू निका, परंतु त्याचा काय अ र्ग आहे ते सां ा.
(३) आपल्या स्वत: च्या संस्कृतीतील एका क्रियेचा उपयो करा ज्याचा समानि अ र्ग आहे. हे केवळ क वता, बोधक ा आ ण उपदे शांमध्ये करा. जेव्हा खिरोखिर
एक व्यक्ती होता ज्यानिे व शष्ट कृती केली तेव्हा प्रत्यक्षात असे करू निका.
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भाषांतर पद्धतींच्या उदाहरणिाचे लागकरणि
(१) व्यक्तीनिे काय केले आ ण त्यानिे हे का केले ते सां ा.
आ ण येशिुच्या पाया पडन (लू क ८:४१ युएलटी)
तो त्याचा मोठा आदर करीत आहे हे दशर्ग वण्यासाठी याईर येशुच्या पाया पडला.
पाहा, मी दारा वळ उभा आहे व दार ठोकीत आहे. (प्रकटीकरण ३:२० युएलटी)
पाहा, मला आत येऊ द्या असे वचारत, मी दारावर उभा राहोत व दार ठोकतो,
(२) व्यक्तीनिे काय केले ते सां ू निका, परंतु त्याचा काय अ र्ग आहे ते सां ा.
आ ण येशिुच्या पाया पडन (लू क ८:४१ युएलटी)
याईरनिे येशुचा मोठा आदर दशर्ग वला.
पाहा, मी दारा वळ उभा आहे व दार ठोकीत आहे. (प्रकटीकरण ३:२० युएलटी)
पाहा, मी दारावर उभा राहतो व मला आत येऊ द्या असे तुम्हास वचारतो.
(३) आपल्या स्वत: च्या संस्कृतीतील एका क्रियेचा उपयो करा ज्याचा समानि अ र्ग आहे.
आ ण येशिुच्या पाया पडन (लू क ८:४१ युएलटी) – प्रत्यक्षातयाईरनिे असे केले असल्यानिे, आपण आपल्या स्वत: च्या संस्कृतीद्विारे
क्रियेला बदलू निये.
पाहा, मी मी दारा वळ उभा आहे व दार ठोकीत आहे.
(प्रकटीकरण ३:२० युएलटी) – येशु एका खिऱ्या दाराजवळ उभा निव्हता.
त्याऐवजी तो लोकांशी निातेसंबंध तयार करण्याच्या इच्छे वषयी बोलत होता.
म्हणूनि जेव्हा संस्कृतीत घरात शरण्याची इच्छा असते तेव्हा एखिाद्याचा घसा साफ करणे सभ्य असेल, आपण त्याचा उपयो करू
शकता.
पाहा, मी दाराजवळ उभा आहे व माझा घसा साफ करतो.
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Figures of Speech
अलं कार
अलं काराला वशेष अ र्ग आहेत जे त्यांच्या वैय क्तक शब्दांच्या अ ार्गसारख्या निाहीत.
अलं काराचे वे वे ळे प्रकार आहेत. या पृष्ठिामध्ये बाइबलमध्ये वापरल्या जाणा-या काही
लोकांच्या सूची आ ण त्यांच्या व्याख्या करण्यात आल्या आहेत.

हे पृष्ठि प्रश्नाचे उत्तर दे ते: काही अलं कार काय आहेत?

व्याख्या
अलं कार हे अशा ोष्टी सां ण्याचा मा र्ग आहेत जे शब्दांचा वापर अ-शा ब्दक मा ार्थांनिी करतात. म्हणजेच, अलं काराचा अ र्ग त्याच्या शब्दाचा अ धक प्रत्यक्ष अ र्ग
निाही. अ र्ग भाषांतर करण्यासाठी, आपण अलं काराला ओळखिण्यास आ ण स्त्रोत भाषेमध्ये याचा अ र्ग काय अलं कार जाणूनि घेण्याची आवश्यकता आहे. म
आपण ल क्ष्यत भाषेतील समानि अ ार्गस संवाद साधण्यासाठी एकतर अलं काराचा कर्शिवा प्रत्यक्ष मा र्ग निवडू शकता.

प्रकार
अलं काराचे वे वे ळे प्रकार आहेत. जर आपल्याला अ त रक्त मा हती हवी असेल तर प्रत्येक अलं कारात प रभाषा, उदाहरणे आ ण व्ह डओ असले ल्या
पृष्ठिावर निदर्ते शत केले जाण्यासाठी रं ीत फक्त क्लक करा.
• अपोस्टोफी - अपॉस्ट्रॉफी अलं कार आहे ज्यामध्ये एखिादा वक्ता त्या व्यक्तीस प्रत्यक्ष संबो धत करतो जो ते े निाही, कर्शिवा एखिाद्या व्यक्तीस निसले ली
ोष्ट सां ते.
• पु ययमक - पुष्ययमक म्हणजे शब्दांची एक जोडी कर्शिवा खिूपच लहानि वाक्यांश याचा अ र्ग क तीच ोष्ट आहे आ ण ती त्याच वाक्यांशामध्ये वापरली
जातात. बायबलमध्ये, दुहेरी अनिेकदा क वता, भाकीत, आ ण एक कल्पनिा जोर दे ण्यासाठी प्रवचनिात वापरले जातात.
• यु क्तवाद - यु क्तवाद म्हणजे सौम्य कर्शिवा वनियशील मा र्ग ज्याचा उल्ले खि अ प्रय कर्शिवा ला जरवाणी आहे. जे लोक ते ऐकतील कर्शिवा वाचतील
त्यांच्यावर आक्षेप टाळण्याचा हेतू आहे.
• हें डडायस - हें डडायसमध्ये कल्पनिा "आ ण," शी संबं धत दोनि शब्दांसह व्यक्त केली जाते, जेव्हा एका शब्दाचा वापर इतर सुधा रत करण्यासाठी
केला जाऊ शकतो.
• अ तशिोयोक्ती - अ तशोयोक्ती म्हणजे मुद्दाम फु वूनि सां णे म्हणजे वक्त्याची भावनिा कर्शिवा त्याबद्दल मत व्यक्त करणे.
• सद्ध प्रयोग - सद्ध प्रयो शब्दांचा एक ट आहे ज्याचा अ र्ग असा असतो की प्रत्येक शब्दाच्या अ ार्गपासूनि काय समजेल त्यापेक्षा वे ळे आहे.
• [ वरोधिाभास] - वरोधाभास अलं कार आहे ज्यामध्ये वक्त्यानिे संवाद साधण्याचा अ र्ग त्या शब्दाचा प्रत्यक्ष अ र्ग आहे.
• लटॉटे स - वप रत अ भव्यक्तीचे उल्लं घनि करूनि केले ल्या ोष्टीबद्दल लटॉटे स हे प्रभावशाली निवेदनि आहे.
• मे र म - मे रजम म्हणजे अलं कार आहे ज्यामध्ये एखिाद्या व्यक्तीला त्याच्या काही भा ांची यादी करूनि कर्शिवा त्यातील दोनि अत्यंत भा ांबद्दल बोलू नि
काहीतरी म्हटले आहे.
• रूपक - रूपक अलं कार आहे ज्यामध्ये एक संकल्पनिा दुस-या, असंबं धत संकल्पनिेच्या जा ी वापरली जाते. हे असं ऐकत आहे की असंबं धत
संकल्पनिा सामान्य कशात आहेत. म्हणजेच, रूपक दोनि असंबं धत ोष्टींमधील एक स्पष्ट तुलनिा आहे.
• मेटॉनीमी - मेटॉनिीमी हे अलं कार आहे ज्यामध्ये एखिादी ोष्ट कर्शिवा कल्पनिा आहे जी स्वतः च्या निावानिे निाही असे म्हणतात, परंतु त्याच्याशी नि डीत
असले ल्या एखिाद्या निावावरूनि. मेटॉनिीमी शब्द कर्शिवा वाक्यांश आहे ज्यात त्याच्याशी संबं धत असले ल्या ोष्टीसाठी पयार्गय म्हणूनि वापरले जाते.
• समांतरता - समांतरतामध्ये दोनि वाक्ये कर्शिवा रचनिा म्हणजे संरचनिेमध्ये कर्शिवा कल्पनिांप्रमाणेच वापरली जातात. हे संपूणर्ग इब्री बायबलमध्ये आढळते,
सामान्यतः स्तोत्रे आ ण निी तसूत्रे पुस्तके क वता.
• चेतनगुणिोक्ती - चेतनि ुणोक्ती अलं कार आहे ज्यामध्ये एखिाद्या व्यक्तीची अशी कल्पनिा कर्शिवा ोष्ट निाही जी ती व्यक्ती होती आ ण लोक ज्या ोष्टी
करतात कर्शिवा त्यांच्याकडे असले ले ुण आहेत अशा ोष्टी करू शकतात.
• पवार्जूनुमा नत भतकाळ - पूवार्गनिुमा नित भूतकाळ हा एक प्रकार आहे ज्यात काही भाषा भ वष्यात घडणाऱ्या ोष्टींचा संदभर्ग घेतील. हे कधीकधी
भ वष्यवाणीमध्ये केले जाते की हे कायर्गक्रिम निक्कीच होईल.
• अलं का रक प्रश्न - अलं का रक प्रश्न हा एक प्रश्न आहे जो मा हती मळण्याव्य त रक्त अन्य कशासाठीही वापरला जातो. सहसा हे वषय कर्शिवा
श्रोत्याबद्दलचे वक्त्यांचे मत दशर्ग वते. बऱ्याचदा ते दडपण्यासारखिे कर्शिवा ओरडण्यासाठी वापरले जाते, परंतु काही भाषांचेही अन्य उद्दे श आहेत.
• उपमा - उपमा दोनि ोष्टींची तुलनिा आहे जे साधारणपणे सारखिेच समजले जात निाही. हे एका व शष्ट ुणधमार्गवर लक्ष कें द्रित करते ज्यात दोनि ोष्टी
सामाईक असतात आ ण त्यात शब्दशः तुलनिा "तुलनिा करणे," "जसे" कर्शिवा "पेक्षा" शब्दांचा समावेश आहे.
• सनेकडॉक - सनिेकडॉक हा अलं कार आहे ज्यामध्ये 1) एखिाद्या ोष्टीचा एक भा संपूणर्ग वस्तूचा संदभर्ग दे ण्यासाठी वापरला जातो, कर्शिवा 2) संपूणर्ग
वस्तूचे निाव वापरण्यासाठी त्यातील एक भा वापरला जातो.
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अपॉस्ट्रिॉफी
व्याख्या

हे पृष्ठि प्रश्नाचे उत्तर दे ते: अपॉस्ट्रॉफी निावाचे अलं कार काय आहे?

अॅस्ट्रोट्रोफी हा शब्दालं कार आहे ज्यामध्ये वक्ता आपले ऐकत असले ल्यांवरूनि आपले लक्ष
वळवतो व एखिाद्याशी कर्शिवा एखिादी ोष्टी वषयी बोलतो ज्याबद्दल त्याला ठाऊक आहे की
त्याचे ऐकू शकत निाही.
आपल्या श्रोत्यांनिा त्याचा संदेश कर्शिवा त्या व्यक्तीबद्दल कर्शिवा त्याच्या ोष्टीबद्दलच्या भावनिा
अ दी दृढ मा ार्गनिे सां ण्यासाठी तो असे करतो.

हा वषय समजण्यासाठी, वाचणे चां ले होईल:
अलं कार

कारणि ही भाषांतराची समस्या आहे
बर्याच भाषांमध्ये अॅस्ट्रोटॉफी वापरले जात निाही, व त्यामुळे वाचक ोधळू नि जाऊ शकतात. त्यांनिा कदा चत आश्चियर्ग वाटे ल की वक्ता कोणाशी बोलत आहे,
कर्शिवा वचार करत असेल की ज्या ोष्टीं कर्शिवा लोक ऐकू शकत निाही त्यांनिा बोलणारा हा वक्ता वेडाच आहे.

बायबलमधिील उदाहरणिे
लबोवाच्या डों रांनिो, तुमच्यावर द हवर नि पडो (२ शमुवेल १:२१ युएलटी)
शौल राजा लबोवा पवर्गतावर मारला ेला व दा वदानिे त्याबद्दल दु:खिाचे ीत ायले . या पवर्गतांवर दव कर्शिवा पाऊस पडू निये अशी त्याची इच्छा आहे असे त्यांनिा
सां ूनि, त्यानिे दाखि वले की तो कती दु:खिी आहे.
यरुशले मे, यरुशले मे, संदेष्ट्यांनिा ठार करणारे व तुझ्याकडे पाठवले ल्यांवर द ड् मार करणारे. (लू क १३:३४अ युएलटी)
येशू यरुशले मधील लोकांबद्दल त्याच्या शष्यांसमोर आ ण परुश्यांच्या समुहासमोर आपली भावनिा व्यक्त करीत होता.यरुशलमेस जसे तीचे लोक ऐकू शकतात
असे ेटपणे बोलू नि, त्यानिे त्यांच्या वषयी कती सखिोल काळजी घेतली हे येशूनिे दाखिवूनि दले .
परमेश्वराच्या आज्ञेद्विारे त्यानिे त्या वेदी वरुद्ध हे शब्द उच्चारले : "हे वेदी, हे वेदी! परमेश्वर म्हणतो,पाहा, ... मानिवांच्या अस्थी
तुझ्यावर जाळील." (१ राजे १३: २ युएलटी)
दे वाचा मानिुस वेदीस बोलत आहे जणू काय ती ऐकू शकते, परंतू खिरेपाहता ते े उभा असले ल्या राजाला तो बोलू इ च्छत होता.

भाषांतर पध्दती
जर अपॉस्ट्रॉफी निैस र्शिक असेल आ ण आपल्या भाषेत योग्य अ र्ग प्रदानि करत असेल, तर त्याचा वापर करण्याचा वचार करा. परंतु जर अश्याप्रकारे बोलण्याची
पध्दत लोकांनिा ोंधळात टाकणारी असेल तर, वक्तास लोक कर्शिवा वस्तू यांच्या वषयी आपला संदेश व भावनिा त्यांना सां त असल्याप्रमाणे त्याचे ऐकत
असले ल्या लोकांशी बोलावे. खिालील उदाहरण पाहा.

भाषांतर पध्दतीच्या उदाहरणिाचे लागकरणि
परमेश्वराच्या आज्ञेद्विारे त्यानिे त्या वेदी वरुद्ध हे शब्द उच्चारले : "हे वेदी, हे वेदी! परमेश्वर म्हणतो,पाहा, ... मानिवांच्या अस्थी
तुझ्यावर जाळील." (१ राजे १३: २ युएलटी )
त्यानिे वेदीबद्दल असे म्हटले : "या वेदीबद्दल परमेश्वर म्हणतो. 'पाहा, ... ते मानिवांच्या अस्थी तीच्यावर
जाळतील."
गलबोवाच्या डोंगरांनो,तुमच्यावर द हवर व पाऊस नि पडो. (२ शमुवेल १:२१अ युएलटी)
>
से गलबोवाच्या या डोंगरांकरीता, त्यांच्यावर द हवर व पाऊस पडू निये.

278 / 405

Translation Manual

Just-in-Time Learning Modules :: Figures of Speech :: दुप्पट काम

दुप्पट काम

वणिर्जून

हे पृष्ठि प्रश्नाचे उत्तर दे ते: अनिेकवचनिी काय आहेत आ ण मी त्यांचे भाषांतर
कसे करु शकतो?

आम्ही दोनि शब्द कर्शिवा खिूप लहानि वाक्ये संद भर्शित केले ला "दुहेरी" शब्द वापरत आहोत
ज्याचा अ र्ग एकच ोष्ट कर्शिवा त्याच ोष्टीशी अ दी जवळ आहे आ ण ते एकत्र वापरले
जातात. बऱ्याचदा ते "आ ण" या शब्दासह सामील होतात. बऱ्याचदा ते दोनि शब्दांनिी
व्यक्त केले ल्या कल्पनिावर जोर दे ण्यासाठी कर्शिवा त्यात वाढ करण्यासाठी वापरतात.

हा वषय समजण्यासाठी, वाचणे चां ले होईल:
अलं कार

कारणि हा भाषांतर मुद्दा आहे
काही भाषांमध्ये लोक दुहेरी वापरत निाहीत. कर्शिवा ते दुहेरी वापरू शकतात, परंतु केवळ काही व शष्ट प र स्थतींमध्येच, म्हणूनि काही वचनिांमध्ये दुप्पट त्यांच्या
भाषेत अ र्ग प्राप्त होऊ शकत निाही. लोक कदा चत वचार करतील की वचनि दोनि कल्पनिा कर्शिवा क्रियांचे वणर्गनि करीत आहे, जेव्हा ते केवळ एकाचे वणर्गनि करत
असेल. या प्रकरणात, दुभाषेद्विारे व्यक्त केले ला अ र्ग व्यक्त करण्यासाठी भाषातंरकारानिा आणखिी काही मा र्ग शोधण्याची आवश्यकता असू शकते.

बायबलमधिील उदाहरणिे
त्याच्याकडे लोक आहेत वखुरले ले आ ण लोकांमध्ये वखुरले ले (एस्तेर:3:8 ULT)
अधोरे खित शब्दांचा अ र्ग समानिच आहे. एक त्रत याचा अ र्ग असा की तो "फार वृद्ध" होता.
त्यानिे आपल्यापेक्षा अ धिक नी तमान आ ण चांगल्या दोनि माणसांवर हल्ला केला. 1 राजे 2: 32
याचा अ र्ग असा होतो की ते त्याच्यापेक्षा "अ धक निी तमानि" होते.
तुम्ही खोटे आ ण बहक वणिारे शब्द तयार करण्याचे ठर वले आहे (दानिीएल 2:9 IRV)
याचा अ र्ग असा आहे की त्यांनिी खिोटे बोलण्याचे ठर वले होते, जे असे म्हणण्याचा आणखिी एक मा र्ग आहे की त्यांनिी लोकांनिा फसवायचे ठर वले .
दोषहीन आ ण दाग वरहीत कोकऱ्यासारखिा (1 पेत्र 1:19 IRV)
याचा अ र्ग असा की तो कोकऱ्यासारखिा होता ज्यामध्ये काही दोष निाही - एकही निाही.

भाषांतर रणिनीती
जर दुहेरी निैस र्शिक असेल आ ण आपल्या भाषेत योग्य अ र्ग दे त असेल तर, एकच वापरण्याचा वचार करा. निाही तर, या धोरणांचा वचार करा.
1. फक्त शब्दांपैकी एक भाषांतर करा
2. शब्दाचा अ र्ग अ धक तीव्र करण्यासाठी दुहेरी वापरले असल्यास, एखिाद्या शब्दाचे भाषांतर करा आ ण "खिूप" कर्शिवा "महानि" कर्शिवा "अनिेक"
यासारख्या तीव्र शब्दात सामील करा.
3. जर दुहेरीचा उपयो अ र्ग तीव्र कर्शिवा जोर दे ण्यासाठी केला असेल तर, आपल्या भाषेचा एक मा र्ग त्यानिुसार वापरा.

भाषांतर रणिनीती लाग
1. फक्त शब्दांपैकी एक भाषांतर करा
तुम्ही खोटे आ ण फसवणिारे शब्द तयार करण्याचे ठर वले आहे. (दानिीएल 2: 9 ब)
“तुम्ही खोटे सां ण्यासाठी ोष्टी तयार करण्याचे ठर वले आहे.”
1. शब्दाचा अ र्ग अ धक तीव्र करण्यासाठी दुहेरी वापरले असल्यास, एखिाद्या शब्दाचे भाषांतर करा आ ण "खिूप" कर्शिवा "महानि" कर्शिवा "अनिेक"
यासारख्या तीव्र शब्दात सामील करा.
त्याच्याकडे लोक आहेत वखुरले ले आ ण लोकांमध्ये वखुरले ले (एस्तेर:3:8 ULT)
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"तो एक माणूस आहे खप पसरले ला>

(3) दुहेरीचा अ र्ग तीव्र करण्यासाठी कर्शिवा जोर दे ण्यासाठी वापरला जात असल्यास, आपल्या भाषेच्या त्यापैकी एक मा र्ग वापरा.
… कोकरा सारखिा दोष नसले ल्या आ ण दाग वरहीत. (1 पेत्र 1: 19 ब ULT)
• इंग्रजी यावर “कोणत्याही” आ ण “अ जबात” वर भर दे ऊ शकते.
“… कोकरा सारखिा कोणिताही दोष नसले ला.”
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शिष्टोक्ती

वणिर्जून

हे पृष्ठि प्रश्नाचे उत्तर दे ते: व्याजोक्ती म्हणजे काय?

व्याजोक्ती हा अ प्रय, ला जरवाणी कर्शिवा सामा जक रत्या अस्वीकायर्ग ोष्टीला संद भर्शित
करण्याचा एक सौम्य कर्शिवा सभ्य मा र्ग आहे जसे की मृत्यू कर्शिवा सामान्यत: खिाज ीत केले
ेलेले कायर्गक्रिम.
… त्यांनिा शौल व त्याचे पुत्र

हा वषय समजण्यासाठी, वाचणे चां ले होईल:
अलं कार

लबोवा डों रात पडले ले आढळले . (१ इ त १०:८ब युएलटी)

याचा अ र्ग शौल आ ण त्याचे मुल े "मरण पावले ". हे व्याजोक्ती आहे कारण शौल व त्याचे पुत्र पडले ले होते हे महत्त्वाचे निव्हते पण ते मृत झाले आहेत.
कधीकधी लोकांनिा मृत्यू वषयी प्रत्यक्ष बोलायला आवडत निाहीत कारण ते दु:खिद आहे.

कारणि हा भाषांतराचा मुद्दा आहे
वे वे ळ्या भाषा वे वे ळ्या व्याजोक्ती वापरतात. लजर मूळ भाषा स्त्रोताच्या भाषेप्रमाणेच समानि व्याजोक्ती भाषा वापरत निसेल, तर वाचकांनिा त्याचा अ र्ग
काय आहे हे समजत निाही आ ण त्यांनिा असे वाटते की ले खिक शब्दांच्या शब्दशः अ र्ग सां तो

प वत्र शिास्त्रातील उदाहरणिे
.... ज े एक ुहा होती. शौल त्याचे पाय झाकण्यासाठी आत ेला. (१ शमुवेल २४:३ब युएलटी)
मूळ श्रोत्यांनिी असा समज केला असता की शौल शौचालय म्हणूनि वापर करण्यासाठी त्या ुहेत ेला, परंतु ले खिकास त्यांचा अपमानि करणे कर्शिवा वच लत
करणे टाळयाचे होते, म्हणूनि त्याने स्पष्टपणिे सां गतले नाही शौलानिे ुहेत काय केले कर्शिवा काय सोडले .
तेव्हा मरीया दूतास म्हणाली, “ हे कसे होईल, कारण मला पुरुष ठाऊक निाही ?” (लू क १:३४ युएलटी)
सौम्य असावे म्हणूनि, मरीयानिे एखिाद्या पुरुषाशी कधीही संभो केला निाही असे म्हणण्यासाठी व्याजोक्तीचा उपयो केला.

भाषांतर रणिनीती
जजर व्याजोक्ती निैस र्शिक असेल आ ण आपल्या भाषेस योग्य अ र्ग दे त असेल, तर ते वापरण्याचा वचार करा. निाही तर, ये े इतर पयार्गय आहेतः
(१) आपल्या स्वत: च्या संस्कृतीद्विारे व्याजोक्तीचा वापर करा.
(२) जर माहीती आक्षेपाहर्ग निसेल तर ती व्याजोक्ती शवाय सां ा.

भाषांतर पद्धतींचे उदाहरणिा े लागकरणि
(१) आपल्या स्वत: च्या संस्कृतीद्विारे व्याजोक्तीचा वापर करा.
… ज े एक ुहा होती. शौल त्याचे पाय झाकण्यासाठी आत ेला. (१ शमुवेल २४:३ब युएलटी) –
काही भाषा याप्रमाणे व्याजोक्तींंचा वापर करत असतील:
“… ज े ुहा होती. शौल एक छद्र खणिण्यास ुहेच्या आत ेला”
“… ज े ुहा होती . शौल काही समय एकांत घालावा यासाठी ुहेच्या आत ेला”
परंतू मरीया दुतास म्हणाली, “हे कसे होईल, कारण मला पुरुष ठाऊक निाही?” (लु क १:३४ युएलटी)
परंतु मरीया दुतास म्हणाली, “हे कसे होईल, कारण मी पुरुषाबरोबर न ले निाही?”
(२) जर माहीती आक्षेपाहर्ग निसेल तर ती व्याजोक्ती शवाय सां ा.
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त्यांनिा शौल व त्याचे पुत्र

लबोवा डों रात पडले ले आढळले . (१ इ तहास १०:८ब युएलटी)

“त्यांनिा शौल व त्याचे पुत्र

लबोवा डों रात मरणि पावले ल आढळले .”
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हें डडाईस

वणिर्जूणि

हे पृष्ठि प्रश्नाचे उत्तर दे ते: हेडींडायस म्हणजे काय आ ण मी कसे वाक्यांशांचे
भाषांतर कसे करू शकतो?

जेव्हा वक्ता “आ ण” याज शी जोडले ले दोनि शब्द वापरुनि एकच कल्पनिा व्यक्त करतो
तेव्हा त्याला हेंडीडाईस म्हणतात. हेनि डडाईस मध्ये दोनि शब्द एकत्र काम करतात.
सामान्यत: शब्दापैकी एक म्हणजे प्रा मक कल्पनिा आ ण दुसरा शब्द पुढील प्रा मक
शब्दांचे वणर्गनि करतो.

हा वषय समजण्यासाठी, वाचणे चां ले होईल:
अलं कार
शब्दांच्या जाती

… स्वतःचे राज्य आ णि गौरव (1 ेस्सल. 2:12 IRV)
जरी "राज्य" आ ण "वैभव" दोन्ही निामे आहेत, "वैभव" प्रत्यक्षात हे कोणत्या प्रकारच्या राज्याचे आहे हे सां ते: ते म्हणजे वैभव कर्शिवा एक वैभवशिाली
राज्य.
जेव्हा ते एकल व्यक्ती, वस्तू कर्शिवा घटनिेचा संदभर्ग घेतात तेव्हा “आ ण” द्विारे जोडले ले दोनि वाक्ये दे खिील हेंडीडाईस असू शकतात.
आम्ही आमच्या महानि दे व आ ण तारणिारा येशि ख्रिस्त च्या धिन्य आशिा आ णि च्या गौरवाने प्रकट होण्याची उत्सुकतेने वाट
पहात आहोत. ( ततास 2: 13 ब यूएलटी)
ततास पत्र 2:13 मध्ये दोनि हेनिडाईस आहेत. “धन्य आशा” आ ण “वैभवी प्रकट होणे” याच ोष्टीचा उल्ले खि करते आ ण येशू ख्रिस्ताचे परत येणे अपे क्षत व
आश्चियर्गकारक आहे ही कल्पनिा बळकट करते. तसेच, “आपला महानि दे व” आ ण “तारणारा येशू ख्रिस्त” यांचा उल्ले खि दोनि व्यक्ती निव्हे तर एका व्यक्तीचा
आहे.

कारणि हा भाषांतर मुद्दा आहे
• बर्याचदा हेनिडीडाईस मध्ये भाववाचक संज्ञा असते. काही भाषांमध्ये समानि अ ार्गनिे संज्ञा असू शकत निाही.
• बर्याच भाषा हेनिडीडाईस वापरत निाहीत, म्हणूनिच लोकांनिा हे समजत निाही की दुसरा शब्द पुढील शब्दांचे वणर्गनि करीत आहे.
• बर्याच भाषा हेनिडीडाईस वापरत निाहीत, म्हणूनि लोकांनिा हे समजत निाही की केवळ एक व्यक्ती कर्शिवा वस्तू म्हणजे दोनि निाही.

बायबलमधिील उदाहरणिे
कारण मी तुम्हाला मुख आ णि शिहाणिपणि दे ईन… (लू क 21: 15 ए ULT)
“मुखि” आ ण “शहाणपण” संज्ञा आहेत, परंतु या शब्दात “शहाणपणा” मुखिातूनि काय येते याचे वणर्गनि केले आहे.भाषांतर रणनिीती
जर तुम्ही इच्छु क आ ण आज्ञाधारक असल्यास… (यशया 1: 19 ए ULT)
“इच्छु क” आ ण “आज्ञाधारक” वशेषण आहेत, परंतु “इच्छु क” “आज्ञाधारक” असे वणर्गनि करतात.

भाषांतर पद्धतींचे उदाहरणि लाग
जर हेडींडाईस निैस र्शिक असतील आ ण आपल्या भाषेत योग्य अ र्ग दे त असतील तर ते वापरण्याचा वचार करा. निसल्यास, ये े इतर पयार्गय आहेतः
(१) वणर्गनि करणार्या संज्ञाला त्याच ोष्टीचा अ र्ग असले ल्या वशेषणासह पयार्गय द्या. (२) वणर्गनि करणार्या संज्ञाला त्याच वाक्याचा अ र्ग लावा. (३) एक समानि
क्रिया वशेषणसह वणर्गनि करणारे वशेषण पुनि स्थर्शित करा. (४) त्याच ोष्टीचा अ र्ग असणार्या भाषणाचे इतर भा वापरा आ ण एक शब्द कर्शिवा वाक्यांश
दुसर्याचे वणर्गनि करतात हे दशर्गवा. (५) केवळ एक ोष्ट म्हणजे आहे हे अस्पष्ट असल्यास वाक्यांश बदला म्हणजे ते स्पष्ट होईल.

भाषातंराच्या धिोरणिांची उदाहरणिे लाग केली आहे
(१) वणर्गनि करणार्या संज्ञाला त्याच ोष्टीचा अ र्ग असले ल्या वशेषणासह पयार्गय द्या.
कारण मी तुम्हाला मुख आ ण शिहाणिपणिा … (लू क 21: 15 ए ULT)
मी तुम्हाला शिहाणिे शिब्द दे ईन…
283 / 405

Translation Manual

Just-in-Time Learning Modules :: Figures of Speech :: हें डडाईस

दे वासाठी योग्य अशा मा ार्गनिे चाला, ज्याने तुम्हाला स्वत: च्या राज्यात आ णि गौरवाने मध्ये बोल वले . (1 ेस्सलनिीकाकर 2:
12 ब यूएलटी)
तुम्ही दे वाच्या योग्यतेच्या मा ार्गनिे चालावे, ज्यानिे आपल्याला त्याच्या स्वत: च्या गौरवी राज्यात असे
म्हटले आहे.
(२) वणर्गनि करणार्या संज्ञाला त्याच वाक्याचा अ र्ग लावा.
कारण मी तुम्हाला मुख आ णि शिहाणिपणिा … (लू क 21: 15 ए ULT) >
कारण मी तुम्हाला शिहाणिपणिाचे शिब्द दे तो.
तुम्ही दे वाला योग्य अशा मा ार्गनिे चालायला पा हजे, ज्यानिे तुम्हाला त्याच्या स्वत: च्या राज्यात आ णि गौरवामध्ये बोल वले . (1
ेस्सली 2: 12 ब यूएलटी)
आपण दे वाच्या योग्यतेनिे चालावे, जे तुम्हाला त्याच्या स्वत: च्या गौरवाने राज्य असे म्हणतात.
(3) एक समानि क्रिया वशेषणसह स्पष्टीकरणात्मक वणर्गनिाचे स्पष्टीकरण द्या.
जर तुम्ही इच्छु क आ ण आज्ञाधारक असल्यास (यशया 1:19 IRV) >
जर तुम्ही स्वेच्छिेने आज्ञाधिारक असल्यास…
(4) त्याच ोष्टीचा अ र्ग असणार्या भाषणाच्या इतर भा ाची जा ा घ्या आ ण एक शब्द कर्शिवा वाक्यांश दुसर्याचे वणर्गनि करतात हे दशर्गवा.
जर तुम्ही स्वेच्छिेने आज्ञाधिारक असल्यास(यशया 1:19 ULT)
"आज्ञाधारक" वशेषण "आज्ञाधारक" या क्रियेसह बदलले जाऊ शकते.
जर तुम्ही स्वेच्छेनिे आज्ञा पाळल्यास …
(4) आ ण (5) केवळ एकाच ोष्टीचा अ र्ग आहे हे अस्पष्ट असल्यास वाक्यांश बदला म्हणजे ते स्पष्ट होईल.
आम्ही आपला महान दे व आ णि तारणिहार येशि ख्रिस्ताची धिन्य आशिा आ णि वैभव प्राप्त होण्याची उत्सुक आहोत. ( ततास
2: 13 ब यूएलटी)
येशूचे प्रकट होण्याची आमची आशा आहे हे स्पष्ट करण्यासाठी “ ौरव” या निावाचे निाव वशेष " ौरवशाली" केले जाऊ शकते. तसेच, “येशू ख्रिस्त” या
वाक्यांशाच्या अग्रभा ी स्थानिांत रत केले जाऊ शकते आ ण "महानि दे व आ ण तारणारा" या येशू ख्रिस्ताचे वणर्गनि करणाऱ्याशी संबं धत खिंडात ठे वले जाऊ
शकते.
आम्ही ज्याची वाट पाहत आहोत ते प्राप्त करण्यासाठी आम्ही आतुर आहोत, आपला खरा दे व
व तारणिारा येशि ख्रिस्ताचा धिन्य आ णि गौरवशिाली दे खावा .
पुढे आम्ही आपल्याला शकण्याची शफारस करतो:
दुप्पट काम
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अ तशियोक्ती आ णि सामान्यीकरणि

वणिर्जून

हे पृष्ठि प्रश्नाचे उत्तर दे ते: अ तशयोक्त्या काय आहेत? सामान्यीकरण काय
आहेत?

वक्ता कर्शिवा ले खिक निक्कीच त्याच शब्दाचा उपयो म्हणू शकतो ज्याचा अ र्ग जे खिरे आहे ते
खिरे आहे, जसे की सामान्यतः सत्य असते कर्शिवा अ तशोयोक्ती म्हणूनि. म्हणूनिच निवेदनि
कसे समजूनि घ्यावे हे ठरवणे कठीण होऊ शकते.

हा वषय समजण्यासाठी, वाचणे चां ले होईल:
अलं कार

• दर रात्री इ े पाऊस पडतो.
1. वक्त्यानिे याचा अ र्ग असा शब्दशः खिरा असतो जर त्याचा अ र्ग असा की दररोज इ े खिरोखिर पाऊस पडतो.
2. भाषकाचा अ र्ग असा आहे सामान्यीकरणि जर तो असा असेल तर ये े बर्याच रात्री पाऊस पडतो.
3. वक्ताचा अ र्ग म्हणजे अतीशियोक्ती असे म्हणायचे असेल तर पाऊस पडण्यापेक्षा जास्त पाऊस पडतो, सामान्यत: पावसाचे प्रमाण कर्शिवा
वारंवारतेबद्दल दृढ वृत्ती व्यक्त करण्यासाठी जसे की रा ावले ले कर्शिवा आनिंदी असणे त्याबद्दल
अ तशिोयोक्ती: हा अलं कार आहे जे अ तशयोक्ती वापरते वक्ता मुद्दाम फार तीव्र कर्शिवा अ दी असत्य वधानिानिे काहीतरी वणर्गनि करते, सामान्यत: याबद्दल
त्याच्या मजबूत भावनिा कर्शिवा मत दशर्गवण्यासाठी. तो लोकांनिा अ तशयोक्ती आहे हे समजण्यास ते अपेक्षा करतात.
ते एका दगडावर दुसरे दगड राहू दे णार निाहीत (लू क 19:44 IRV)
हे अ तशयोक्ती आहे. याचा अ र्ग असा होतो की शत्रू यरूशले म पूणर्गपणे उद्ध्वस्त करतील.
मोशे मसरी लोकांच्या सवर्जू शिहाणिपणिामध्ये शिकला होता.(प्रे षतांची कृत्ये 7: 22 ए यूएलटी)
या अतीशयोक्तीचा अ र्ग असा आहे की तो मसरचे शक्षण दे ऊ शकले ले सवर्ग काही शकला होता.
सामान्यीकरणि: हे असे वधानि आहे जे बहुतेक वेळा कर्शिवा बऱ्याच घटनिांमध्ये खिरे आहे जे ते यासाठी अजर्ग करु शकतात.
ज्यानिे शक्षणाकडे दुलर्ग क्ष केले त्याला दा रद्र्य आ णि ला
(निी तसूत्रे १:18:१:18)

असेल, परंतु सन्मान

ो सुधिारनेपासन शिकतो त्याला मळे ल.

• या सवर्गसाधारण प्राधान्यक्रिमानिे जे लोक सूचनिा दुलर्ग क्षत करतात आ ण जे सुधारणेतूनि शकतात त्यांच्याशी काय होते हे सामान्यपणे काय होते हे
सां तात.
“आ ण जेव्हा तुम्ही प्रा र्गनिा करता तेव्हा ज्यांनिा दे व माहीत निाही अशिा परराष्ट्रीयासारखे होऊ नका. ते नरथर्जूक बडबड करतात.
कारणि आपणि फार बोलल्याने आपले म्हणिणिे ऐकले ाईल असे त्यांना वाटते. (मत्तय 6:7)
हे सामान्यीकरण वदे शी लोक काय करण्यासाठी प्र सध्द होते याबद्दल सां ते. अनिेक वदे श्यांनिी हे केले . काहींनिी केले निाही तर काही फरक पडत निाही. मुद्दा
असा होता की ऐकणाऱ्यांनिी या निामां कत प्र ेमध्ये सामील होऊ निये. जरी सामान्यीकरण "सवय," "निेहमी," "काहीही निाही" कर्शिवा "कधीही निाही" सारखिे
मजबूत-शब्द असावा असा त्याचा अ र्ग असावा असे निाही तरीही "सवर्ग", "निेहमी", "काहीही निाही, " कर्शिवा" कधीही निाही." बहुतेक वेळा "बहुतेक," बहुतेक
वेळा," "महत्प्रयासानिे" कर्शिवा "क्व चतच ".

कारणि हा भाषांतर मुद्दा आहे
1. वाचकांनिा हे समजण्यास सक्षम असणे आवश्यक आहे की एखिादे वधानि पूणर्गपणे खिरे आहे कर्शिवा निाही.
2. वाचकांनिा हे लक्षात येते की वधानि पूणर्गपणे सत्य निाही, तर त्यांनिा हे कळले आहे की ते अ तशयोक्ती आहे, सामान्यीकरण कर्शिवा खिोटे आहे. (जरी
बायबल पूणर्गपणे सत्य आहे, तरीही ते निेहमी सत्य सां त निसले ल्या लोकांबद्दल सां तो.)
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बायबलमधिील उदाहरणिे
अ तशियोक्तीचे उदाहरणिे
जर तुझा उजवा हात तुला पाप करायला प्रवृत्त करतो तर तो तोडन टाक.दोनि हात असूनि निराकात नि वझणाऱ्या अग्निीत
जाण्यापेक्षा……. (माकर्ग 9: 43 IRV)
जेव्हा येशू म्हणाला क तुझा हात काप, तेव्हा त्याच्या म्हणण्याचा असा अ र्ग होता की ज्या भयंकर ोष्टी केल्या पा हजेत त्या ोष्टी करा पण आपण पाप करू
निये. त्यानिे हा अ तशयोक्ती वापरला हे सद्ध करण्यासाठी कती पाप करणे ांबवणे हे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
इस्राएलांशी सामनिा करायला प लष्टे ही सध्द झाले . प लष्ट्यांचा सेनिासा र कनिाऱ्यावर जेवढे वाळू चे कण असतील तेवढे सै निक
त्यांच्याकडे होते. सेनिासा र वशाल होता. (1 शमुवेल 13:5 IRV)
प लष्टी सैन्य मोठ्या संख्येनिे होते ही भावनिा व्यक्त करण्याच्या हेतूनिे ठळक वाक्यांश अ तशयोक्ती आहे. याचा अ र्ग असा की प लष्टी सैन्यात पु कळ पु कळ
सै निक होते
परंतु जसा त्याचा अ भषेक तुम्हाला प्रत्येक ोष्ट शकवते आ ण ते सत्य आहे आ ण ते खिोटे निाही आ ण ज्याप्रमाणे त्यानिे तुम्हाला
शक वले आहे, त्याप्रमाणेच राहा. (१ योहानि 2: 27 ब ULT)
ह एक अतीशयोक्ती आहे. हे आत्म वश्वास व्यक्त करते की दे वाचा आत्मा आपल्याला ज्या ोष्टी आपल्याला मा हत असणे आवश्यक आहे त्या सवर्जू गोष्टी
बद्दल शिकवते. दे वाचा आत्मा आपल्याला मा हत असले ल्या सवर्ग ोष्टींबद्दल शकवत निाही.
जेव्हा त्यांनिा तो सापडला तेव्हा ते त्याला म्हणाले , “प्रत्येक णि तुला शोधत आहे.” (माकर्ग 1:37 ULT)
शष्यांचा असा अ र्ग असा होऊ शकत निव्हता की शहरातील प्रत्येकजण येशूचा शोध घेत आहे, परंतु बरेच लोक त्याला शोधत आहेत कर्शिवा येशूचे सवर्ग जवळचे
मत्र त्याचा शोध करीत आहेत. त्यांनिा आ ण इतर बर्याचजणांनिा त्याची चर्शिता वाटत होती ही भावनिा व्यक्त करण्याच्या उद्दे शानिे ही अ तशयोक्ती आहे.

सामान्यीकरणिची उदाहरणिे
कोणिती चांगली गोष्ट निासरे मधूनि बाहेर येऊ शकते का? (योहानि 1: 46 ब यूएलटी)
शष्यांनिी त्याला सां तले की, सवर्गजण त्याला शोधत आहेत. ते कदा चत याचा अ र्ग असा होत निाही की शहरातील सवर्ग लोक त्याला शोधत होते परंतु तेच अनिेक
लोक त्याला शोधत होते कर्शिवा येशूचे जवळचे मत्र त्याला शोधत होते.
त्यापैकीच त्यांच्या स्वतःच्या संदेष्ट्यांनिी म्हटलं आहे की, “ क्रिेतीय नेहमी खोटारडे, वाईट पशि, आळशिी पोटाचे
असतात.” ( ततास 1:12 यूएलटी)
हे एक सामान्यीकरण आहे ज्याचा अ र्ग असा आहे की क्रिेतीयांची अशीच प्र तष्ठिा होती कारण सवर्गसाधारणपणे क्रिेतीयांचे असेच वतर्गनि होते. हे अपवाद होते की
शक्य आहे.
आळशिी हात माणिसाला गरीब बनवतो, पणि मेहनती माणिसाच्या हातात संपत्ती असते. (निी तसूत्रे 10: 4 ULT)
हे सामान्यतः सत्य आहे आ ण हे बहुतेक लोकांच्या अनिुभवावर प्र त बर्शि बत करते. हे शक्य आहे की काही प र स्थतींमध्ये अपवाद असतील.

सचना
असे समजू निका की काहीतरी अ तशयोक्ती आहे कारण ते अशक्य वाटले आहे. दे व चमत्का रक ोष्टी करतो.
……. त्यांनिा येशू निावेकडे येतानिा दसला, तो समुद्राच्या पाण्यावरुन चालत होता आ ण निावेकडेच येत होता. (योहानि 6:19
IRV)
हे अ तशयोक्ती निाही. येशू खिरोखिर पाण्यावर चालत होता. हे शब्दशः वधानि आहे.
असे समजू निका की "सवर्ग" हा शब्द निेहमीच एक सामान्यीकरण आहे, ज्याचा अ र्ग "सवार्गत."
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परमेश्वर सवर्जू मा ार्गत न्यायी आहे. तो आपल्या सवर्जू कृत्यात कृपाळू आहे. (स्तोत्र 145:17 IRV)
परमेश्वर सदै वी न्यायी आहे. हे संपूणर्ग सत्य वधानि आहे.

भाषांतर रणिनीती
जर अ तशयोक्ती कर्शिवा सामान्यीकरण निैस र्शिक असेल आ ण लोक ते समजूनि घेतील आ ण असे समजत निाहीत की हे खिोटे आहे, तर त्याचा वापर करण्याचा
वचार करा. निसल्यास, ये े इतर पयार्गय आहेत.
1. अ तशयोक्ती शवाय अ र्ग व्यक्त करा.
2. एक सामान्यीकरण साठी, हे "सामान्यतः" कर्शिवा "बहुतांश प्रकरणांमध्ये" सारखिे वाक्यांश वापरूनि सामान्यीकरण आहे हे दशर्गवतात.
3. सवर्गसाधारण कारणासाठी, "सवार्गत" कर्शिवा "जवळजवळ" असे एक शब्द जोडा जेणेकरूनि सामान्यीकरण योग्य निाही.
4. "सवर्ग", "निेहमी"," "काहीही निाही" कर्शिवा "कधीही निाही" असे शब्द असले ले सामान्यीकरण करण्यासाठी हे शब्द हटवायचे आहे.

भाषांतर पद्धतींचे उदाहरणि लाग
1. अ तशयोक्ती शवाय अ र्ग व्यक्त करा.
इस्राएलांशी सामनिा करायला प लष्टे ही सध्द झाले . प लष्ट्यांचा सेनिासा र कनिाऱ्यावर
सेनासागर वशिाल होता. (1 शमुवेल 13:5 IRV)

ेवढे वाळचे कणि असतील तेवढे सै नक त्यांच्याकडे होते.

इस्राएलांशी सामनिा करायला प लष्टे ही सध्द झाले . तीस हजार र , र चाल वण्यासाठी सहा हजार र , आ ण सैन्यदलांची एक मोठी संख्या.
1. एक सामान्यीकरण साठी, हे "सामान्यतः" कर्शिवा "बहुतांश प्रकरणांमध्ये" सारखिे वाक्यांश वापरूनि सामान्यीकरण आहे हे दशर्गवतात.
बोधिाचा आव्हेर करण्याला दा रद्र्य व लज्जा ही प्राप्त होतात … (निी तसूत्रे 13:18 IRV) सवर्जूसाधिारणिपणिे, बोधाचा आव्हेर करण्याला दा रद्रि्य व लज्जा
ही प्राप्त होतात
आ ण जेव्हा तुम्ही प्रा र्गनिा करता तेव्हा पराराष्ट्रीयांसाराखिे होऊ निका. ते निर र्गक बडबड करतात. कारण आपण फार बोलल्यानिे आपले म्हणणे ऐकले जाईल
असे त्यांनिा वाटते. (मत्तय 6:7) "आ ण जेव्हा तुम्ही प्रा र्गनिा करता तेव्हा सवर्जूसाधिारणिपणिे परराष्ट्रीयांसाराखिे निका. ते निर र्गक बडबड करतात. कारण आपण
फार बोलल्यानिे आपले म्हणणे ऐकले जाईल असे त्यांनिा वाटते."
1. सवर्गसाधारण कारणासाठी, "सवार्गत" कर्शिवा "जवळजवळ" असे एक शब्द जोडा जेणेकरूनि अतीशयोक्ती कर्शिवा सामान्यीकरण योग्य निाही.
तेव्हा सवर्जू यहूदीया दे श व सवर्जू यरूशले मकर त्याच्याकडे लोटले . (माकर्ग 1:5 IRV)
तेव्हा

वळपास सवर्जू यहूदीया दे श व

वळपास सवर्जू यरूशले मकर त्याच्याकडे लोटले ." कर्शिवा

**पुष्कळ** यहूदीया दे शातील व **पुष्कळ** यरूशले मकर त्याच्याकडे लोटले ."
1. "सवर्ग", "निेहमी"," "काहीही निाही" कर्शिवा "कधीही निाही" असे शब्द असले ले सामान्यीकरण करण्यासाठी हे शब्द हटवायचे आहे.
• तेव्हा सवर्जू यहूदीया दे श व सवर्जू यरूशले मकर त्याच्याकडे लोटले . (माकर्ग 1:5 IRV)
• यहूदीया दे श व यरूशले मकर त्याच्याकडे लोटले .

287 / 405

Translation Manual

Just-in-Time Learning Modules :: Figures of Speech :: म्हणी

म्हणिी
म्हणी हे शब्दांच्या समूहाचे बनिले ले अलं कार आहे जे संपूणर्ग शब्दाच्या अ ार्थांवरूनि काय
समजेल त्यापेक्षा वे ळे आहे. संस्कृतीच्या बाहेरील कोणत्याही व्यक्तीला संस्कृतीमध्ये
असण्या शवाय कोणतीही ोष्ट प्रत्यक्षात समजली जाऊ शकत निाही. प्रत्येक भाषा
रूढीपरंपरांचा वापर करते. काही इंग्रजी उदाहरणे आहेत:

हे पृष्ठि प्रश्नाचे उत्तर दे ते: म्हणी काय आहेत आ ण मी त्यांचे भाषांतर कसे करु
शकतो?
हा वषय समजण्यासाठी, वाचणे चां ले होईल:
अलं कार

• तू माझा पाय ओढत आहेस (याचा अ र्ग, "तू मला खिोटे सां त आहेस")
• लफाफा ढकलू निका (याचा अ र्ग, "त्याच्या शखिरांवर काहीच फरक पडत
निाही")
• हे घर पाण्याच्या खिाली आहे (याचा अ र्ग असा की, "या घरासाठी कबाकी असले ली रक्कम त्याच्या वास्त वक मूल्यापेक्षा अ धक आहे.")
• आम्ही लाल शहर रं वले ले आहे (याचा अ र्ग असा की, "आम्ही आज रात्री शहराभोवती फरत आहोत फार उत्सुकतेनिे साजरे करत आहेत")

वणिर्जून
म्हणी एक शब्द आहे ज्याचा वापर करणाऱ्या भाषा कर्शिवा संस्कृतीच्या लोकांसाठी वशेष अ र्ग असतो. वाक्यांश तयार करणारे वैय क्तक शब्दांच्या अ ार्थांवरूनि
एखिाद्या व्यक्तीला काय समजेल यापेक्षा त्याचे अ र्ग भन्न आहे.
त्यानिे यरुशले माला जाण्याच्या दृढ निश्चियानिे तोंड तकडे वळ वले . (लू क 9:51 IRV)
शब्द "तोंड तकडे वळ वले " एक म्हण आहे याचा अ र्ग क "ठर वले ."
काहीवेळा लोक एखिाद्या संस्कृतीत मुळीच ओळखिू शकतात, पण ते कदा चत अ र्ग व्यक्त करण्याचा अवाढव्य मा र्ग असल्यासारखिे वाटू शकते.
आपण त्रास करुनि घेऊ निका, कारण आपण माझ्या छपराखाली यावे इतकी माझी योग्यता निाही. (लू क 7:6 IRV)
वाक्यांश "माझ्या छपराखिाली यावे" एक म्हण आहे याचा अ र्ग क "माझ्या घरी या."
या शब्दांनिा तुमच्या कानामध्ये खोलवर

ाऊ दे . (लू क 9:44 IRV)

या मु क्तचा अ र्ग "काळजीपूवर्गक ऐका आ ण मी काय सां तो ते लक्षात ठे वा."
उद्दे शि: जेव्हा कोणी असामान्यपणे काहीतरी वणर्गनि करतो तेव्हा एखिाद्या संस्कृतीत म्हणी काहीशा दुघर्गटनिाग्रस्त होऊ शकतात. परंतु, जेव्हा हा असामान्य मा र्ग
संदेशाला सशक्तपणे कळवतो आ ण लोकांनिा हे स्पष्टपणे समजते, तेव्हा इतर लोक ते वापरणे सुरू करतात. ोड्या वेळानिे, त्या भाषेत बोलण्याची ही एक
सामान्य पद्धत आहे.

कारणि हा भाषांतर मुद्दा आहे
• लोक बायबलची मूळ भाषा ओळखित निाहीत तर बायबलमधील मूळ भाषेतील मुखिर्गपणा सहज समजू शकतात. लोक स्त्रोत भाषा बायबलमध्ये आहेत
अशा मुख्यार्थांनिा सहजपणे ैरसमज करूनि घेऊ शकतात, जर त्यांनिा त्या संस्कृतीच्या संस्कृतीबद्दल मा हती निसेल तर.
• मुळात शब्दशः भाषांतर करणे (प्रत्येक शब्दाच्या अ ार्गनिुसार) निरुपयो ी भाषा श्रोते त्यांनिा काय समजत निाहीत हे समजू शकणार निाहीत.

बायबलमधिील उदाहरणिे
सवर्ग इस्राएल लोक हेब्रोनि ये े दावीदाकडे जमले . ते त्याला म्हणाले , “आम्ही तुझे भाऊबंद आहोत, तुझ्याच रक्तामांसाचे आहोत."
(1 इ तहास 11:1 IRV)
याचा अ र्ग, "आम्ही आ ण तुम्ही एकाच वंशाचे आहात, एकच कुटुं ब."
इस्राएल लोक तर मोठ्या धिैयार्जूने चालले होते. ( नि र्गम 14:8 एएसव्ही)
याचा अ र्ग, "इस्राएल लोक निराधार निघाले ."
परमेश्वरा माझे डोके वर करणिारा आहेस. (स्तोत्र 3:3 IRV)
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याचा अ र्ग, "जो मला मदत करतो तो."

भाषांतर रणिनीती
जर आपल्या भाषेत म्हणी स्पष्टपणे समजला असेल, तर त्याचा वापर करण्याचा वचार करा. जर निसल्यास, ये े काही इतर पयार्गय आहेत.
1. म्हणी वापरल्या शवाय शब्दाचा अ र्ग भाषांतर करा.
2. एक वे ळी म्हण वापरा ज्याचा लोक आपल्या भाषेत समानि अ र्ग आहे.

भाषांतर पद्धतींचे उदाहरणि लाग
1. म्हणी वापरल्या शवाय शब्दाचा अ र्ग भाषांतर करा.
• सवर्ग इस्राएल लोक हेब्रोनि ये े दावीदाकडे जमले . ते त्याला म्हणाले , “आम्ही तुझे भाऊबंद आहोत, तुझ्याच रक्तामांसाचे आहोत." (1 इ तहास 11:1
IRV) *… पहा, आम्ही सवर्गच एकाच राष्ट्राचे आहोत.
• त्याने यरुशिले माला ाण्याच्या दृढ नश्चयाने तोंड तकडे वळ वले . (लू क 9:51 IRV)
◦ तो पोहोचण्याच्या नधिार्जूराने, त्यानिे यरुशले मकडे जाण्यास सुरुवात केली.
• आपण माझ्या छताखाली यावे इतकी माझी योग्यता निाही. (लू क 7:6 IRV)
◦ आपण माझ्या घरी यावे इतकी माझी योग्यता निाही.
1. जे लोक आपल्या भाषेत समानि अ र्ग आहेत त्या म्हणीचा वापर करा.
• या शिब्दांना तुमच्या कानिामध्ये खिोलवर जाऊ दे (लू क 9:44 IRV)
◦ जेव्हा आपण हे शब्द मी तुम्हाला सां तो तेव्हा सवर्जू कान उघडन ऐका
• माझे डोळे रडन क्षीणि झाले आहेत. (स्तोत्र 6:7 IRV)
◦ मी माझे डोळ्यांनी रडत आहे
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वडंबन
व्याख्या
वडंबनि हा एक अलं कार आहे ज्यामध्ये वक्त्याचा संवाद करण्याचा हेतू खिरतर शब्दाच्या
शब्दश:हा अ ार्गच्या वरुध्द असतो. कधीकधी एखिादी व्यक्ती दुसर्याचे शब्द वापरुनि असे
करते, परंतु तो त्याच्याशी सहमत निसल्याप्रमाणे संवाद करतो. एखिादी ोष्ट जी असली
पा हजे तच्यापेक्षा ती वे ळी कशी आहे कर्शिवा एखिाद्याचा एखिाद्या ोष्टीवरील वश्वास कसा
चुकीचा कर्शिवा मूखिर्गपणाचा आहे यावर जोर दे ण्यासाठी लोक असे करतात. हे बर्याचदा
वनिोदी असते.

हे पृष्ठि प्रश्नाचे उत्तर दे ते: वडंबनि काय आहे आ ण मी ते कसे भाषांत रत करू
शकतो?
हा वषय समजण्यासाठी, वाचणे चां ले होईल:
अलं कार

येशू त्यांनिा म्हणाला, “जे निरो ी आहेत त्यांनिा वैद्याची रज निाही, पण जे रो ी आहेत, त्यांनिा वैद्याची रज आहे. मी धा मर्शिकांस
निाही तर पाप्यांस पश्चिाताप करण्यासाठी बोलावण्यास आलो आहे." (लू क ५:३१-३२ युएलटी)
जेव्हा येशू "धा मर्शिक लोक" यांच्याबद्दल बोलला, तेव्हा तो खिरोखिर धा मर्शिक लोकांबद्दल बोलत निव्हता, परंतु जे लोक अयोग्यपणे असे मानित होते की ते धा मर्शिक
आहेत त्यांनिा बोलत होतो. वडंबनिाचा उपयो करूण, येशू म्हणाला क की ते इतरांपेक्षा चां ले आहेत आ ण त्यांनिा पश्चिात्ताप करण्याची आवश्यकता निाही
असा वचार करणे चुकीचे आहे.

कारणि ही भाषांतरातील समस्या
जर एखिाद्याला हे समजत निाही की वक्ता वडंबनिाचा उपयो करत आहे, तर तो वचार करेल की वक्ता आपल्या बोलण्यावर खिरोखिर वश्वास ठे वतो.
उताऱ्याच्या अ ार्गचा हेतू काय आहे याच्या वरुध्द असले ला अ र्ग तो समजूनि घेईल.

बायबलमधिील उदाहरणिे
“आपल्या स्वत:च्या रूढी प्रस्था पत करण्यासाठी दे वाच्या आज्ञा दूर करण्यात तुम्ही कती पटाईत आहात. (माकर्ग ७:९ युएलटी)
ये े येशू स्पष्टपणे चुकीच्या ोष्टी केल्याबद्दल परूश्यांचे कौतुक करतो. वडंबनिेद्विारे, तो प्रशंसेच्या उलट बोलतो: तो बोलतो की आज्ञा पाळण्यात फार अ भमानि
बाळ णारे परुशी दे वापासूनि इतके दूर आहेत की त्यांच्या परंपरा दे वाच्या आज्ञा मोडत आहेत हे त्यांनिा कळत दे खिील निाही. वडंबनिाचा वापर केल्यामुळे
परुश्यांचे पाप अ धक स्पष्ट व भयावह होतात.
परमेश्वर म्हणतो; “आपला वाद सादर करा" याकोबाचा राजा म्हणतो "आपल्या मूतर्तींसाठी आपले सवर्वोत्तम यु क्तवाद सादर करा. "
त्यांनी आपले वाद आमच्याकडे आणिावे; त्यांनी पुढे यावे व काय घडेल ते आम्हास व दत करावे, ेणिेकरूणि या गोष्टी
आम्हाला चांगल्याप्रकारे कळतील. “त्यांनी मागील पवार्जूनुमानात्मक घोषणिांबद्दल सांगावे, ेणिेकरून आम्ही त्यांच्यावर
वचार करू आ णि ते कसे पणिर्जू झाले हे सम न घेऊ." (यशया ४१:२१-२२ युएलटी)
लोकांनिी मूतर्वीची पूजा केली जणू काय त्यांच्या मूतर्तींनिा ज्ञानि कर्शिवा सामथ्यर्ग आहे, आ ण असे केल्यामुळे परमेश्वर त्यांच्यावर क्रिोधीष्ट होता. म्हणूनि त्यानिे वडंबनिेचा
उपयो केला आ ण भ वष्यात काय होईल हे सां ण्यासाठी त्यांच्या मूतर्तींनिा आव्हानि दले . मूतर्वी हे करू शकत निाहीत हे त्याला ठाऊक होते, परंतु ते करू
शकतात असे बोलण्याद्विारे, त्यानिे मूतर्तींची ट्टा केली, आ ण त्यांची अक्षमता अ धक स्पष्ट केली, आ ण लोकांनिी त्यांची उपासनिा केल्याबद्दल त्यांनिा दटावले .
तुला प्रकाश व अंधाकाराला त्याच्या कायर्गस्थळी निेता येईल काय?
त्यांच्यासाठी त्यांच्या घरी परत जाणारा रस्ता तुला सापडेल काय?
नसंशिय तुला ठाऊक असेल, कारणि त्यावेळी त न्माला असावास; “तुझ्या आयु याची संख्या मोठी आहेे!” (ईयोब
३८:२०,२१ युएलटी)
ईयोबला वाटले की तो शहाणा आहे. ईयोब इतका शहाणा निव्हता हे दाखिवण्यासाठी परमेश्वरानिे वडंबनिेचा उपयो केला. वरील दोनि अधोरे खित वडंबनि आहेत.
ते जे बोलतात याच्या वरुध्द असले ल्या ोष्टीवर ते जोर दे तात, कारण ते इतके स्पष्टपणे खिोट आहेत. त्यांते यावर जोर दे तात की ईयोब शक्यतो प्रकाशाची
नि मर्शिती केल्याबद्दल दे वाच्या प्रश्नांची उत्तरे दे ऊ शकत निाही कारण बऱ्यात वषार्गपयर्थांत ईयोबाचा जन्म झाला निव्हता.
तुम्ही अ ोदरच समाधानिी झाला आहात! तुम्ही आधीच श्रीमंत झाला आहात! आम्हाला सोडू नि तुम्ही राज्य करायला सुरुवात
केली, तुम्ही खिरोखिर राज्य करावे अशी माझी इच्छा आहे, जेणेकरूनि आम्ही दे खिील तुमच्या बरोबर राज्य केले असते (१ क रर्शि .
४:८ युएलटी)
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क रर्शि ये ील लोक स्वतःला फार शहाणे, स्वयंपूणर्ग, आ ण प्रे षत पौलाच्या कोणत्याही सूचनिेची रज निसले ले समजत असे. ते कती अ भमानिानिे वा त आहेत
व शहाणे असण्यापासूनि ते खिरोखिर कती दूर आहेत हे दाखि वण्यासाठी, जणू काय पौलानिे त्यांच्याशी सहमत आहे असे बोलू नि, वडंबनिेचा उपयो केला.

भाषांतर पध्दती
जर आपल्या भाषेमध्ये वडंबनिा योग्य प्रकारे समजली जात असेल तर ती निमुद केली आहे त्याप्रमाणेच भाषांतरीत करा. जर निाही, ये े इतर काही पध्दती
आहेत.
(१). एखिादा ज्यावर वश्वास ठे वतो त्या वषयी वक्ता बोलत आहे असे दशर्ग वणाऱ्या पध्दतीनिे त्याचे भाषांतर करा.
(२) ले खिकाच्या शब्दश: बोलले ल्या शब्दांमध्ये वडंबनिा आढळत नाही, परंतूपरंतु त्याऐवजी वास्त वक अ र्ग वक्त्याच्या शब्दांच्या शब्दश: अ ार्गच्या उलट
सापडतो.

भाषांतर पद्धतींच्या उदाहरणिाचे लागकरणि
(१). एखिादा ज्यावर वश्वास ठे वतो त्या वषयी वक्ता बोलत आहे असे दशर्ग वणाऱ्या पध्दतीनिे त्याचे भाषांतर करा.
“आपल्या स्वत:च्या रूढी राखिण्यासाठी दे वाच्या आज्ञेचा नकार तुम्ही कती पटाईत करता. (माकर्ग ७:९ युएलटी)
तुम्ही ेव्हा दे वाच्या आज्ञा नाकारता तेव्हा तुम्हाला वाटते की आपणि चांगले करत आहोत
जेणेकरूनि तुम्ही आपल्या रूढी राखिाव्यात!
आपल्या रूढी राखिण्यासाठी दे वाच्या आज्ञा नाकारणिे चांगले आहे असे तुम्ही वागता!
मी धिा मर्शिकास निाही, तर पाप्यास पश्चिाताप करण्यासाठी बोला वण्यास आलो. (लु क ५:३२ युएलटी)
मी े लोक आपणि धिा मर्शिक आहोत असा वचार करतात त्यांनिा निाही, तर पाप्यास पश्चिाताप
करण्यासाठी बोला वण्यास आलो.
(२) वडंबनिाच्या वधानिाचा वास्त वक, हेतूपूणर्ग अ र्ग भाषांतरीत करा.
“आपल्या स्वत:च्या रूढी राखिण्यासाठी दे वाच्या आज्ञेचा नकार तुम्ही कती पटाईत करता. (माकर्ग ७:९अ युएलटी)
आपल्या रुढी राखिण्यासाठी

ेव्हा तुम्ही दे वाची आज्ञा नाकारता तेव्हा तुम्ही भयानक गोष्टी करता!

परमेश्वर म्हणतो; “आपला वाद सादर करा" याकोबाचा राजा म्हणतो "आपल्या मूतर्तींसाठी आपले सवर्वोत्तम यु क्तवाद सादर करा. "
त्यांनी आपले वाद आमच्याकडे आणिावे; त्यांनी पुढे यावे व काय घडेल ते आम्हास व दत करावे, ेणिेकरूणि या गोष्टी
आम्हाला चांगल्याप्रकारे कळतील. “त्यांनी मागील पवार्जूनुमानात्मक घोषणिांबद्दल सांगावे, ेणिेकरून आम्ही त्यांच्यावर
वचार करू आ णि ते कसे पणिर्जू झाले हे सम न घेऊ." (यशया ४१:२१-२२ युएलटी)
परमेश्वर म्हणतो; “आपला वाद सादर करा" याकोबाचा राजा म्हणतो "आपल्या मूतर्तींसाठी आपले
सवर्वोत्तम यु क्तवाद सादर करा.आम्हाला या ोष्टी चां ल्याप्रकारे कळाव्यात म्हणूनि तुमच्यामूतर्वी आपले
स्वत:चे वाद घेऊन आमच्याकडे येऊ शिकत नाही कर्शिवा काय घडेल हे ाहीर करण्यासाठी पुढे
येऊ शिकत नाही. आम्ही त्यांचे ऐकू शकत निाही कारण त्यांनिी मा ील पूवार्गनिुमानिात्मक घोषणांबद्दल
सां ण्यास त्यांना बोलता येत नाही म्हणूनि त्यांच्या वचार आम्ही करू शकरत निाही व ते कसे पुणर्ग
झाले हे समजूनि घेऊ शकत निाही
तुला प्रकाश व अंधाकाराला त्याच्या कायर्गस्थळी निेता येईल काय?
त्यांच्यासाठी त्यांच्या घरी परत जाणारा रस्ता तुला सापडेल काय?
नसंशिय तुला ठाऊक असेल, कारणि त्यावेळी त न्माला असावास;
तुझ्या आयु याची संख्या मोठी आहेे! (ईयोब ३८:२०,२१ युएलटी)
तुला प्रकाश व अंधाकाराला त्याच्या कायर्गस्थळी निेता येईल काय? त्यांच्यासाठी त्यांच्या घरी परत
जाणारा रस्ता तुला सापडेल काय? प्रकाशि व अंधिकाराची नमर्वीती कशिी झाली हे तुला माहीत
असल्यासारखे त वागतोस, से त त्या ठकाणिी होतास; से त नमर्वीतीएवढा ना आहेस, पणि
त नाहीस!
पुढे आम्ही आपल्याला शकण्याची शफारस करतो:
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नकारात्मक वधिान
वणिर्जून

हे पृष्ठि प्रश्नाचे उत्तर दे ते: निकारात्मक वधानि काय आहे?

निकारात्मक वधानि हा एक अलकांर आहे ज्यामध्ये वक्ता दोनि निकारात्मक शब्दांचा कर्शिवा
तो उद्दे शीत असले ल्या अ ार्गच्या वरुध्द असले ल्या शब्दासह निकारत्मक शब्दाचा उपयो
करूनि एका तीव्र सकारात्मक अ ार्गला व्यक्त करतो. निकारात्मक शब्दांची काही उदाहरणे
"निाही," "निव्हे," "काहीही निाही" आ ण "कधीही निाही." "चां ले " याच्या उलट "वाईट"
आहे. कोणीतरी असे म्हणतो की काहीतरी "वाईट निाही" याचा अ र्ग असा की ते अ तशय
चां ले आहे.

हा वषय समजण्यासाठी, वाचणे चां ले होईल:
अलं कार

कारणि ही भाषांतरातील समस्या आहे
काही भाषा निकारात्मक वधानिाचा उपयो करत निाही. जे लोक या भाषा बोलतात त्यांनिा कदा चत हे समजू शकत निाही की लायटोट् सचा वापर करूनि वधानि
खिरोखिरच एक सकारात्मक अ र्ग बळकट करते. त्याऐवजी कदा चत ते असा वचार करतील की ते वधानि सकारात्मक अ र्ग कमकुवत करतो कर्शिवा रद्द करतो.

बायबलमधिील उदाहरणिे
बंधूंनिो, कारण तुम्हा स्वत: लाही माहीत आहे, की आमचे तुमच्याकडे येणे नरथर्जूक निव्हते. (१ ेस्सल. २:१ युएलटी)
निकारात्मक वधानिाचा उपयो करूनि, पौलानिे भर दला की त्यांच्याबरोबर त्यांची भेट खप उपयुक्त होती.
म जेव्हा दवस उजाडला, तेव्हा पेत्राला काय झाले होते, यावर शपायांमध्ये लहान खळबळ उडाली निव्हती. (प्रे षतांची कृत्ये:
१२:१८ युएलटी)
निकारात्मक वधानिाचा उपयो करूनि, सै निकांमध्ये पेत्राला काय झाले याबद्दल अ तशिय उत्साह व चर्शिता होती. (पेत्र तुरूं ात होता, व ते े काही शपाई
त्याच्यावर पहारा दे त असतानिाही, जेव्हा दे वदुतानिे त्याला बाहेर काढले तेव्हा तो सुटला. म्हणूनि ते खिूप हैराण झाले ).
परंतू, यहुदातील प्रांता, हे बे लहेमा,
तू यहूद्यांच्या पुढाऱ्यांमध्ये क नष्ठ आहेस असे मुळीच नाही,
कारण तुझ्यापासूनि एक शासक निघेल
जो माझे लोक इस्त्राएल यांचा प्र तपाळ करील” (मत्तय २:६ युएलटी)
निकारात्मक वधानिाचा उपयो करूनि, संदेष्ट्यानिे असा दावा केला की बे लहेम हे एक अ तशिय महत्त्वाचे शिहर असेल.

भाषांतर रणिनीती
जर निकारात्मक वधानिाला योग्य रीतीनिे समजूनि घेतले असेल, तर त्याचा वापर करण्याचा वचार करा.
(१) जर निकारात्मकतेसह अ र्ग स्पष्ट होत निसेल, तर तीव्रतेनिे सकारात्मक अ र्ग लावा.

भाषांतर पद्धतींच्या उदाहरणिाचे लागकरणि
१) जर निकारात्मकतेसह अ र्ग स्पष्ट होत निसेल, तर तीव्रतेनिे सकारात्मक अ र्ग लावा.
बंधूंनिो, कारण तुम्हा स्वत:लाही माहीत आहे, की आमचे तुमच्याकडे येणे नरथर्जूक नव्हते. (१ ेस्सल. २:१ युएलटी)
“बंधूंनिो तुम्हा स्वत:लाही माहीत आहे, आमची तुम्हाला दले ली भेट अ धिक चांगली होती.”
म जेव्हा दवस उजाडला, तेव्हा पेत्राला काय झाले होते, यावर शपायांमध्ये लहान गोंधिळ उडाला नव्हता. (प्रे षतांची कृत्ये:
१२:१८ युएलटी)
“म जेव्हा दवस उजाडला, तेव्हा पेत्राच्या बाबतीत काय घडले होते, यावर शपायांमध्ये मोठी
खळबळ उडाली होती,”
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कर्शिवा:
“म जेव्हा दवस उजाडला, तेव्हा शपायांनिा पेत्राला काय झाले होते या वषयी अ तशिय चर्शिता होती.”
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अवयव आवृत्ती
व्याख्या
अयवय आवृत्ती हा अलं कार आहे, ज्यामध्ये एखिादी व्यक्ती दोनि अं तम भा ांबद्दल बोलू नि
काहीतरी संद भर्शित करते. अं तम भा ांचा संदभर्ग दे ऊनि, वक्ता त्या भा ातील प्रत्येक ोष्ट
समा वष्ट करण्याचा वचार करतो.

हे पृष्ठि प्रश्नाचे उत्तर दे ते: अवयव आवृत्ती या शब्दाचा अ र्ग काय आहे व
त्यामध्ये असले ल्या वाक्यांशांचे मी भाषांतर कसे करू शकतो?
हा वषय समजण्यासाठी, वाचणे चां ले होईल:
अलं कार

प्रभु दे व म्हणतो, “मी अल्फा व ओमेगा, आहे. मी सवर्गसम र्ग, जो आहे, जो
होतो आ ण जो येत आहे.” (प्रकटीकरण १:८ युएलटी )
“मी अल्फा व ओमेगा, प हला व शिेवटला, आदी व अंत असा आहे. (प्रकटीकरण २२:१३, युएलटी)
अल्फा व ओमेगा ग्रीक वणर्गमाले तील प हली व शेवटची अक्षरे आहेत. हे एक अवयव आवृत्ती आहे ज्यामध्ये सुरुवातीपासूनि शेवटपयर्थांत सवर्गकाही समा वष्ट
केले ले आहे. याचा अ र्ग सावर्गका लक असा आहे.
… हे स्वगर्जू व पृ वीच्या प्रभु, मी तुझी स्तुती करतो…. (मत्तय ११:२५ युएलटी)
स्वगर्जू व पृ वी एक अवयव आवृत्ती आहे ज्यामध्ये अ स्तत्वात असले ली प्रत्येक ोष्ट समा वष्ट आहे.

कारणि ही भाषांतरील समस्या आहे
काही भाषा अवयव आवृत्तीचा वापर करत निाहीत. त्या भाषांतील वाचकांनिा असे वाटते की वाक्यांश फक्त उल्ले खि केले ल्या ोष्टींनिा ला ू होतो. त्यांच्या
कदा चत हे लक्षात येणार निाही की त्या दोनि ोष्टी आ ण त्यामध्ये असले ल्या सवर्ग ोष्टींनिा ते संद भर्शित करते.

बायबलमधिील उदाहरणिे
सुयार्जूच्या उगवतीपासन ते मावळतीपयर्बंत परमेश्वराच्या निावाची स्तुती होवो. (स्तोत्र ११३:३ युएलटी)
हा अधोरे खित केले ला वाक्यांश एक अवयव आवृत्ती आहे कारण तो पूवर्ग व प श्चिम आ ण त्यामध्ये असले ल्या सवर्गत्राबद्दल बोलतो. याचा अ र्ग "सवर्गत्र".
जे त्याचा आदर करतात त्यांनिा तो आशीवार्गद दे ईल, तरुणि आ णि वृद्ध या दोहोंनिा . (स्तोत्र ११५: १३)
हा अधोरे खित केले ला वाक्यांश एक अवयव आवृत्ती आहे कारण तो वृध्द लोकांबद्दल व तरुण लोकांबद्दल व त्यांच्यामध्ये असले ल्या प्रत्येकजनिाबद्दल बोलतो.
याचा अ र्ग "प्रत्येकजण."

भाषांतर रणिनीती
जर अवयव आवृत्ती निैस र्शिक असेल आ ण आपल्या भाषेत योग्य अ र्ग प्रदानि करत असेल तर त्यास वापरण्याचा वचार करा. निसल्यास, ये े इतर पयार्गय आहेतः
(१) भा ांचा उल्ले खि नि करता अवयव आवृत्ती काय संद भर्शित करते त्यास ओळखिा.
(२) अवयव आवृत्ती कशाला संद भर्शित करते यास ओळखिा व भा ांचा समावेश करा.

भाषांतर पद्धतींच्या उदाहरणिाचे लागकरणि
(१) भा ांचा उल्ले खि नि करता अवयव आवृत्ती काय संद भर्शित करते त्यास ओळखिा.
हे स्वगर्जू व पृ वीच्या प्रभु, मी तुझी स्तुती करतो . (मत्तय ११:२५ब युएलटी)
हे सवर्जू गोष्टींच्या प्रभू, मी तुझी स्तुती करतो.
सुयार्जूच्या उगवतीपासन ते मावळतीपयर्बंत, परमेश्वराच्या निावाची स्तुती होवो. (स्तोत्र ११३:३ युएलटी)
सवर्जू ठकाणिांमध्ये लोकांनिी परमेश्वराच्या निावाची स्तीती करावी .
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(२) अवयव आवृत्ती कशाला संद भर्शित करते यास ओळखिा व भा ांचा समावेश करा.
हे पत्या, स्वगर्जू व पृ वीच्या प्रभु, मी तुझी स्तुती करतो . (मत्तय ११:२५ब युएलटी)
हे पत्या, स्वगार्जूत व पृ वीवर
स्तुती करतो.

े काही आहे त्यांचा समावेशि करून, सवर्जू गोष्टींच्या प्रभु, मी तुझी

जे त्याचा आदर करतात त्यांनिा तो आशीवार्गद दे ईल, तरुणि आ णि वृद्ध या दोहोंनिा. (स्तोत्र ११५: १३ युएलटी)
जे त्याचा आदर करतात ज्या सवार्बंना, म ते तरूणि कर्शिवा वृध्द असो याची पवार्ग नि करता तो त्यांनिा
आशीवार्गद दे ईल.
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रूपक

वणिर्जून

हे पृष्ठि प्रश्नाचे उत्तर दे ते: रूपक काय आहे आ ण मी कशाप्रकारे बायबलच्या
उताऱ्यातील भाषांतर कसे करू शकतो?

रूपक एक भाषण आहे ज्यामध्ये एक संकल्पनिा दुसऱ्यासाठी वापरली जाते आ ण त्यामध्ये
दोनिमधील तुलनिात्मक कमीत कमी एक आहे. दुसऱ्या शब्दात, रूपकामध्ये, कोणीतरी एक
ोष्ट बोलते जसे की ती वे ळी ोष्ट होती कारण लोक त्या दोनि ोष्टी एकसारखिे कसे आहेत
याबद्दल वचार करू इ च्छत असतात.

हा वषय समजण्यासाठी, वाचणे चां ले होईल:
अलं कार
उपमा अलं कार

जसे उदाहरण, कोणीतरी असे म्हणेल, ज्या मुलीवर मी प्रेम करो ती लाल ुलाब आहे.
मुल ी आ ण ुलाब खिूप भन्न ोष्टी आहेत, परंतु वक्ता मानितो की ते एक प्रकारे एकसारखिे आहेत. ऐकण्याचे कायर्ग म्हणजे ते एकसारखिे कसे आहेत हे समजूनि
घेणे.

रूपकाचे भाग
वरील उदाहरणावरूनि असे दसूनि येते की रूपकाचे तीनि भा आहेत. या रूपकात, स्पीकर "मला आवडत असले ल्या मुली" बद्दल बोलत आहे. हा वषय आहे.
ऐकणार्यानिे तच्यात आ ण “लाल ुलाब” यांच्यात काय समानि आहे याचा वचार करावा अशी वक्ताची इच्छा आहे. लाल ुलाब म्हणजे प्र तमा ज्याची त्यानिे
मुलीशी तुलनिा केली. बहुधा त्याला ऐकण्याची इच्छा आहे की ते दोघेही सुंदर आहेत. हा तो वचार आहे जी मुल ी आ ण ुलाब दोघेही सामा यक करतात
आ ण म्हणूनि आम्ही याला तुलना बर्शिदू दे खिील म्हणू
प्रत्येक रूपकाचे तीनि भा असतात:
वषय, ले खिक / वक्त्यानिे त्व रत केले ली चचार्ग केली.
प्र तमा, भौ तक वस्तू (वस्तू, कायर्गक्रिम, क्रिया इ.) जो वक्ता वषयाचे वणर्गनि करण्यासाठी वापरतो.
वचार प्र तमा आ ण वषय कसे समानि आहेत याचा वचार केल्यावर शारी रक प्र तमा ही अमूतर्ग संकल्पनिा कर्शिवा ुणवत्ता ऐकणार्याच्या मनिात येते.
बर्याचदा, रूपकातील वचार बायबलमध्ये स्पष्टपणे निमूद केले ले निाहीत, परंतु ते केवळ संदभार्गतूनि सू चत केले जातात. ऐकणार्या कर्शिवा वाचकाला सहसा
स्वत: च्या युक्तीचा वचार करणे आवश्यक असते.
या अटी वापरुनि, आम्ही असे म्हणू शकतो की रूपक म्हणजे बोलण्याचा एक आकृती आहे जो वक्त्याचा वषया वर वचार ला ू करण्यासाठी शारी रक प्र तमा
वापरतो.
सामान्यत: ले खिक कर्शिवा वषय वषयी काहीतरी व्यक्त करण्यासाठी एक रूपक वापरतात, ज्यामध्ये वषय आ ण दरम्यानि कमानि एक गुणिांक तुलना
( वचार) असते. प्र तमा. अनिेकदा रूपकांमध्ये, वषय आ ण प्र तमा स्पष्टपणे सां तले जातात, परंतु वचार केवळ अंतभूर्गत असतात. वषय आ ण प्र तमा
यांच्यातील समानितेबद्दल वचार करण्यासाठी वाचकांनिा / श्रोत्यांनिा आमं त्रत करण्यासाठी आ ण ले खिक वक्ता निेहमीच एक रूपक वापरतात जे वचार आहे
कळवले .
आपला संदेश अ धक बळकट करण्यासाठी, त्यांची भाषा अ धक स्पष्ट करण्यासाठी, त्यांच्या भावनिा अ धक चां ल्याप्रकारे व्यक्त करण्यासाठी, दुसर्या मा ार्गनिे
सां णे कठीण आहे असे काहीतरी सां ण्यासाठी कर्शिवा लोकांनिा त्यांचा संदेश लक्षात ठे वण्यास मदत करण्यासाठी वक्ता सहसा रूपकांचा वापर करतात.
काहीवेळा वक्ता त्यांच्या भाषेत सामान्यतः असे रूपक वापरतात. त ा प, काहीवेळा वक्ता असामान्य रूपके आ ण अ द्वितीय अशी रूपके दे खिील वापरतात.
जेव्हा एखिाद्या भाषेमध्ये रूपक फारच सामान्य झाले आहे, तेव्हा बर्याचदा ते एक “कमर्गणी” रूपक बनितात, असामान्य रूपकांच्या उलट, ज्याचे आम्ही वणर्गनि
करतो “कतर्गरी”. कमर्गणी रूपके आ ण कतर्गरी रूपक प्रत्येकास भाषांतर समस्येचा एक वे ळा प्रकार आहे, ज्याची आपण खिाली चचार्ग करू.

कमर्जूणिी रूपके
निष्क्रिीय रूपक ही एक रूपक आहे जी भाषेमध्ये इतकी वापरली ेली आहे की त्याचे भाषक यापुढे ती एक संकल्पनिा दुसर्यासाठी उभी राहूनि मानित निाहीत.
भाषाशास्त्रज्ञ यास बर्याचदा “मृत रूपक” म्हणतात. निष्क्रिीय रूपके अत्यंत सामान्य आहेत. इंग्रजीतील उदाहरणांमध्ये “मेज पाय,” “कुटं ब झाड,” “पुस्तक
पान” (पुस्तकातील पानि म्हणजे) कर्शिवा “क्रिेनि” (म्हणजे भारी भार उचलण्यासाठी मोठी मशीनि). इंग्रजी भा षक केवळ या शब्दांचा एकापेक्षा जास्त अ र्ग
असल्याचा वचार करतात. बायबलमधील हब्रूमधील कमर्गणी रूपकांच्या उदाहरणांमध्ये “शक्ती” दशर्ग वण्यासाठी “हात” हा शब्द वापरणे, “उप स्थती”
दशर्ग वण्यासाठी “चेहरा” हा शब्द वापरणे आ ण भावनिा कर्शिवा निै तक ुण बोलणे जसे की ते “वस्त्र” आहेत.
रूपकांची रूपरेषा जोडी रूपक म्हणूनि काम करत आहेत
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रूपक बोलण्याचे अनिेक मा र्ग संकल्पनिांच्या जोडीवर अवलं बूनि असतात, ज े एक मूलभूत संकल्पनिा वारंवार भन्न अंत निर्शि हत संकल्पनिा असते. उदाहरणा र्ग,
इंग्रजीमध्ये, दशा "वर" (प्र तमा) सहसा "अ धक" कर्शिवा "अ धक चां ले " ( वचार) च्या संकल्पनिा दशर्गवते. अंत निर्शि हत संकल्पनिांच्या या जोडीमुळे आपण
"पेट्रोलची कर्शिमत वाढत आहे",अत्यंत बु द्धमानि माणूस" आ ण वरोधाभासी कल्पनिा दे खिील दे ऊ शकतो: "तापमानि खिाली जात आहे, ”आ ण“ मला खिुप
कमीपणा जाणवत आहे
जोडले ल्या संकल्पनिांचा ज ातील भाषांमध्ये रूपकात्मक हेतूंसाठी सतत वापर केला जातो कारण ते वचारांचे आयोजनि करण्याचे सोयीचे मा र्ग आहेत.
सवर्गसाधारणपणे, लोक अमूतर्ग ुण (जसे की शक्ती, उप स्थती, भावनिा आ ण निै तक ुण) यासारखिे बोलणे पसंत करतात जणू ते शरीराचे अवयव आहेत कर्शिवा
जणू काही त्या पा हल्या कर्शिवा ठे वल्या जाऊ शकतात अशा वस्तू आहेत कर्शिवा जणू त्या घटनिा आहेत ते घडले म्हणूनि पा हले जाऊ शकते.
जेव्हा या रूपकांचा वापर सामान्य पद्धतीनिे केला जातो तेव्हा बोलणारे आ ण प्रेक्षक त्यांनिा प्र तकात्मक भाषण म्हणूनि मानितात हे फारच कमी आहे.
इंग्रजीमधील रूपकांची उदाहरणे जी अप र चत आहेत
• “उष्णता वाढली आहे अधिीक.” अ धक म्हणूनि बोलले जाते.
• “आमच्या वादाबरोबर आपण पुढे ाऊया.” जे ठरवले ेले ते करणे म्हणजे चालणे कर्शिवा पुढाकार असे बोलले जाते.
• “तुम्ही तुमच्या सद्धांताचा बचाव करा.” यु क्तवाद युद्धाच्या रूपात बोलले जाते.
• “ प्रवाह शब्द” पातळ द्रिव्यासाठी बोलल्या ेला आहे.
इंग्रजी भा षक यास रूपकात्मक अ भव्यक्ती कर्शिवा भाषणाचे आकडेवारी म्हणूनि पाहत निाहीत, म्हणूनिच त्यांचे अन्य भाषांमध्ये भाषांतर करणे अशा प्रकारे
चुकीचे ठरेल ज्यामुळे लोक त्यांच्याकडे लाक्ष णक भाषण म्हणूनि वशेष लक्ष दे तील. बायबलसंबंधी भाषांमध्ये या प्रकारच्या रूपकाच्या महत्त्वपूणर्ग निमुन्यांच्या
वणर्गनिासाठी, कृपया बायबलसंबंधी प्र तमा - सामान्य निमुनिे आ ण ती पृष्ठिे आपल्यास निदर्ते शत करतील.
निष्क्रिीय रूपक अशा दुसर्या भाषेत अनिुवा दत करतानिा त्यास रूपक मानिू निका. त्याऐवजी त्या भाषेसाठी कर्शिवा ल क्ष्यत भाषेत संकल्पनिेसाठी सवर्वोत्कृष्ट
अ भव्यक्ती वापरा.

कतर्जूरी रूपक
ही रूपके आहेत जी लोकांनिा एक संकल्पनिा म्हणूनि ओळखितात जी दुसयार्ग संकल्पनिेसाठी उभी असते, कर्शिवा एखिादी ोष्ट दुसर्या ोष्टीसाठी. रूपक लोकांनिा
एका ोष्टीची दुसरी ोष्ट कशी आहे याबद्दल वचार करण्यास प्रवृत्त करतात, कारण बर्याच प्रकारे दोनि ोष्टी अ दी भन्न असतात. संदेशास सामथ्यर्ग आ ण
असामान्य ुण दे णे म्हणूनि लोक या रूपकांनिा सहज ओळखितात. या कारणास्तव, लोक या रूपकांकडे लक्ष दे तात. उदाहरणा र्ग,
परंतु जे लोक माझ्या निावाचा आदर करतात त्यांच्यासाठी चां ुलपणा उ वत्या सूयार्गप्रमाणे चमकेल. (मलाची 4: 2 ए यूएलटी)
ये े, दे व त्याच्या तारणाबद्दल असे बोलत आहे की जणू ज्याच्यावर त्यानिे प्रेम करतात त्यांच्यावर प्रकाश टाकण्यासाठी सूयर्ग उ वतो. तो सूयार्गच्या करणांबद्दल
जणू पंखि असल्यासारखिे बोलतो. तसेच, तो या पंखिांबद्दल असे बोलत आहे की जणू ते आपल्या लोकांनिा बरे करण्यासाठी औषध आणत आहेत. ये े आणखिी
एक उदाहरण आहे:
आ ण तो त्यांनिा म्हणाला, “जाऊनि त्या कोल्ह्याला सां ा…” (लू क १३:32)
ये े, “तो कोल्हा” राजा हेरोदे स संद भर्शित करते. येशू ऐकत असले ल्या लोकांनिा निक्कीच हे समजले की येशू हेरोदावर कोल्ह्याची व शष्ट वै शष्ट्ये लावण्याची
त्यांची इच्छा आहे. त्यांनिा कदा चत हे समजले होते की येशू हेरोड वाईट आहे हे संप्रे षत करण्याचा हेतू आहे, एकतर धूतर्गपणे कर्शिवा वध्वंसक, प्राणघातक कर्शिवा
ज्यानिे त्याच्या मालकीचे निसले ले कर्शिवा या सवर्ग ोष्टी घेतल्या.
स क्रिय रूपकांनिा योग्य अनिुवाद करण्यासाठी भाषांतरकाची वशेष काळजी आवश्यक आहे. असे करण्यासाठी आपल्याला प्र तमेचे भा आ ण अ र्ग कसे तयार
करण्यासाठी ते एकत्र कसे कायर्ग करतात हे समजूनि घेणे आवश्यक आहे.
येशू त्यांनिा म्हणाला, “मी जीवनि दे णारी भाकर आहे. जो माझ्याकडे येतो त्याला कधीही भूक ला णार निाही आ ण जो माझ्यावर
वश्वास ठे वतो त्याला कधीही तहानि ला णार निाही. ” (योहानि 6:35 यूएलटी)
या रूपकात येशू स्वतःला जीवनिाची भाकर असे म्हणतो. वषय हा “मी” (म्हणजे येशू स्वत:) आ ण प्र तमा ही “भाकर” आहे. भाकर हे त्या ठकाणी आ ण
वेळेत खिाल्ले ले प्रा मक अन्न होते. भाकर आ ण येशूमधील साम्य म्हणजे लोकांनिा ज ण्यासाठी दोघांचीही रज आहे. ज्याप्रमाणे शारी रक जीवनि
ज ण्यासाठी लोकांनिा अन्न खिाण्याची रज आहे तसेच अनिंतकाळचे जीवनि प्राप्त करण्यासाठी लोकांनिी येशूवर वश्वास ठे वला पा हजे. रूपकाचा वचार
म्हणजे “जीवनि”. या प्रकरणात, येशूनिे रूपकाची मध्यवतर्वी कल्पनिा सां तली, परंतु बर्याचदा युक्ती केवळ सू चत केली जाते.
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रूपकाचे हेत
• रूपकाचे एक हेतू लोकांनिा अशा ोष्टींबद्दल शक वण्यासारखिे आहे जे त्यांनिा मा हत निसतात ( वषय) ते अशा एखिाद्या ोष्टीसारखिे आहे जे त्यांनिा
आधीपासूनि मा हत आहे (प्र तमा).
• आणखिी एक उद्दे श म्हणजे एखिाद्या व शष्ट ुणवत्तेची ुणवत्ता असणे कर्शिवा ती ुणवत्ता अत्यंत वे ानिे असल्याचे दशर्गवणे होय.
• लोकांनिा प्र तमेबद्दल वाटत असले ल्या वषयाबद्दल त्याच मा ार्गनिे वचार करणे हा आणखिी एक उद्दे श आहे.

कारणि ही एक अनुवाद समस्या आहे
• लोक ओळखित निाहीत की काहीतरी एक रूपक आहे. दुसऱ्या शब्दात, ते अक्षरशः वधानिासाठी रूपक चुकवू शकतात आ ण अशाप्रकारे ते ैरसमज
करतात.
• एखिाद्या व्यक्तीनिे प्र तमेच्या रूपात वापरल्या जाणाऱ्या ोष्टीशी प र चत निसावे आ ण म्हणूनि रुपक समजण्यास सक्षम निाही.
• जर वषय मांडला निसेल तर लोक काय वषय आहे हे मा हत निाही.
• वक्ता त्यांनिा समजूनि घेण्यास इच्छु क असले ल्या ोष्टींची तुलनिा लोक कदा चत करू शकत निाहीत. जर त्या तुलनिेत या मुद्द्यां वषयी वचार करण्यास
अपयशी ठरले तर त्यांनिा रूपक समजणार निाही.
• लोकांनिा असे वाटते की ते रूपक समजतात परंतु ते तसे करत निाहीत. जेव्हा ते प वत्र शास्त्राच्या संस्कृतीच्या ऐवजी त्यांच्या संस्कृतीशी तुलनिा
करण्याच्या बर्शिदू ला ू करतात तेव्हा हे घडते.

भाषांतर मल्ये
• लक्ष्य प्रेक्षकांनिा स्पष्ट स्वरूपाचे रूप सां ा म्हणजे मूळ प्रेक्षकांसाठी.
• मूळ श्रोत्यांनिा वाटते त्यापेक्षा लक्ष्य दशर्गकांनिा एक रूपक अ धक अ र्ग स्पष्ट करू निका.

प वत्र शिास्त्रामधिन उदाहरणिे
हा शब्द ऐका, तुम्ही, बाशिानची गायी , (आमोस 4:1 यूएलटी)
या रूपकामध्ये आमोस शोमरोनिी उच्च-श्रेणीच्या स्त्रयाशी बोलतो (हा वषय "तुम्ही" आहे) जसे की ते ाई होती (प्र तमा). या स्त्रया आ ण ायींच्या तुलनिेत
त्यानिे कती तुलनिा केली हे आमोस सां त निाही. तो वाचकांनिा त्यांच्याबद्दल वचार करू इ च्छतो आ ण त्याच्या संस्कृतीच्या वाचकांनिी असे सहजपणे करावे
अशी अपेक्षा आहे.
संदभार्गत, आपण पाहू शकतो की याचा अ र्ग स्त्रया ायींप्रमाणे आहेत ज्या मोठ्या आहेत आ णआ ण त्यांनिा फक्त स्वत: ला खिायला आवडत. जर आपण
वे ळ्या संस्कृतीशी तुलनिा करण्याच्या बर्शिदूंचा उपयो केला, जसे की ती ाई प वत्र आहेत आ ण त्याची पूजा केली पा हजे, आपल्याला या वचनिातूनि चुकीचा
अ र्ग प्राप्त होईल.
लक्षात ठे वा: अमोसला खिरंच असं म्हणायचं निाही की स्त्रया ायी आहेत. तो त्यांच्याशी मनिुष्यांप्रमाणे बोलतो.
आ ण तरीही, परमेश्वरा, तू आमचा पता आहेस. आम्ही माती आहोत.तु आमचा कंु भार आहात ; आ ण आम्ही सवर्ग तुमच्या हाताचे
काम आहोत. (यशया 64:8 यूएलटी)
वरील उदाहरणामध्ये दोनि संबं धत रूपक आहेत. "आम्ही" आ ण "तुम्ही" हे वषय आहेत आ ण प्र तमा "माती आ ण" कंु भार आहेत." कंु भार आ ण परमेश्वर
यांच्यात तुलनिा करण्याच्या हेतूनिे हेच खिरे आहे की दोन्ही आपल्या सामग्रीमधूनि जे काही हवे ते बनिवतात: कंु भार मातीतूनि काय हवे ते करतो आ ण दे व त्याच्या
लोकांनिा जे हवे ते करतो.कंु भारच्या मातीच्या आ ण "आम्हाला" दरम्यान तुलना करण्याच्या बर्शिदूचा अथर्जू असा आहे की माती कर्शिवा दे वाच्या लोकांना
काय होत आहे याबद्दल तक्रिार करण्याचा अ धिकार नाही.
येशू त्यांनिा म्हणाला, "ऐका आ णि परुशिी व सदूकी यांच्या ख मरा वषयी सावधि असा." शष्य एकमेकांस म्हणाले , "आपण
भाकरी घेतल्या निाहीत म्हणूनि ते असे आहे." (मत्तय 16:6-7 यूएलटी)
येशूनिे ये े एक रूपक वापरले , परंतु त्याच्या शष्यांनिा हे समजले निाही. जेव्हा त्यानिे "खि मर" म्हटले तेव्हा ते म्हणाले की तो भाकरीबद्दल बोलत होता, परंतु
"खि मर" त्याच्या रूपकातील प्र तमा होती आ ण हा वषय परुशी व सदूकी यांच्या शकवणीचा वषय होता. शष्यांनिा (मूळ प्रेक्षक) समजले निाही की येशू काय
बोलत आहे, येशूचा अ र्ग स्पष्टपणे ये े स्पष्ट करणे चां ले होणार निाही.
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भाषांतर रणिनीती
जर लोक मूळ वाचकांनिा समजू शकतील अशा प्रकारे रूपक समजतील तर पुढे जा आ ण त्याचा वापर करा. लोक योग्य प्रकारे हे समजत असल्याची खिात्री
करण्यासाठी अनिुवाद चाचणी घेण्याचे सु नि श्चित करा. जर लोक हे समजत निाहीत कर्शिवा समजत निाहीत तर ये े काही इतर धोरणे आहेत.
1. जर रूपक स्त्रोत भाषेतील एक सामान्य अ भव्यक्ती असेल कर्शिवा एखिाद्या प वत्र शास्त्रीय भाषेत ("मृत" रूपक) एक निमुनिेदार संकल्पनिा अ भव्यक्त
करेल, तर आपल्या भाषेस प्राधान्य दले ले सोपा मा र्ग मुख्य कल्पनिा व्यक्त करा.
2. जर रूपक एक "प्रत्यक्ष" रूपक असल्याचे दसत असेल तर, आपण जर असे वाटते की ल क्ष्यत भाषा दे खिील या रूपकाचा वापर प वत्र शास्त्रामध्ये
सारख्याच ोष्टी अ ार्गस त्याच अ ार्गनिे करते. . आपण असे केल्यास, भाषा समुदाय योग्य रत्या समजेल याची खिात्री करण्यासाठी त्याचे परीक्षण करा.
3. जर ल क्ष्यत प्रेक्षकांनिा हे एक रूपक समजत निसेल तर त्या रूपकास समीकरणामध्ये बदला. काही भाषा "जसे" कर्शिवा "जसे." शब्द जोडू नि असे
करतात. रूपक पहा.
4. ल क्ष्यत दशर्गकांनिा प्र तमा मा हत निसेल तर, त्या प्र तमेचे भाषांतर कसे करावे यावरील कल्पनिांसाठी भाषांतर अज्ञात पहा.
5. जर ल क्ष्यत प्रेक्षक त्या अ ार्गसाठी प्र तमा वापरत निसतील तर त्याऐवजी आपल्या स्वत: च्या संस्कृतीच्या प्र तमेचा वापर करा. याची खिात्री करा की ही
एक प्र तमा आहे जी बायबलच्या वेळी शक्य आहे.
6. जर ल क्ष्यत दशर्गकांनिा वषय काय आहे हे मा हत निसेल तर वषय स्पष्टपणे सां ा. (त ा प, मूळ प्रेक्षकांनिा वषय काय होता हे मा हत निसल्यास हे
करू निका.)
7. जर ल क्ष्यत दशर्गकांनिा अपे क्षत बर्शिदूची तुलना वषय आ ण प्र तमे दरम्यानि मा हत निसेल तर स्पष्टपणे सां ा.
8. यापैकी कोणतीही योजनिा समाधानिकारक निसल्यास, एक रूपक नि वापरता स्पष्टपणे कल्पनिा सां ा.

अनुवाद धिोरणिे उदाहरणिे लाग
1. जर रूपक स्त्रोत भाषेतील एक सामान्य अ भव्यक्ती असेल कर्शिवा एखिाद्या प वत्र शास्त्रीय भाषेतील ("मृत" रूपक) स्वरुपात एक निमुनिेदार संकल्पनिा
अ भव्यक्त करेल, निंतर मुख्य कल्पनिा आपल्या भाषेद्विारे सवार्गत सोपा मा ार्गनिे व्यक्त करा.
• निंतर याईर निावाचा सभास्थानिाचा एक अ धकारी आला आ ण त्यानिे त्याला पा हले तेव्हा त्याच्या पायावर पडला (माकर्ग 5:22 उलटी)
◦ म याईर निावाचा एक सभास्थानिाचा अ धकारी आला, त्यानिे जेव्हा त्याला पा हले तेव्हा तो म्हणाला, ताबडतोब त्याच्या समोर झुकला.
1. जर रूपक एक "प्रत्यक्ष" रूपक असल्याचे दसत असेल तर, आपण जर असे वाटते की ल क्ष्यत भाषा दे खिील या रूपकाचा वापर प वत्र शास्त्रामध्ये
सारख्याच ोष्टी अ ार्गस त्याच अ ार्गनिे करते. आपण असे केल्यास, भाषा समुदाय योग्य रत्या समजेल याची खिात्री करण्यासाठी त्याचे परीक्षण करा.
• तुमच्या कठोर हृदयामुळे त्याने तुम्हाला हा नयम ल हला, (माकर्ग 10:5 यूएलटी)
◦ तुमच्या कठोर हृदयाच्या कारणानिे त्यानिे तुम्हाला हे नियम ल हले , यामध्ये कोणताही बदल निाही - परंतु ल क्ष्यत प्रेक्षक हे रूपक योग्य रत्या
समजूनि घेतात हे सु नि श्चित करण्यासाठी त्याची चाचणी घेतली पा हजे.
1. जर ल क्ष्यत प्रेक्षकांनिा हे एक रूपक समजत निसेल तर त्या रूपकास समीकरणामध्ये बदला काही भाषा "जसे" कर्शिवा "जसे." शब्द जोडू नि असे
करतात.
• आ णि तरीही, परमेश्वरा, त आमचा पता आहेस; आम्ही तुझी माती आहोत. त आमचा कंु भारआहेस; आ णि आम्ही सवर्जू तुझ्या हाताचे काम
आहोत. (यशया 64:8 यूएलटी)
◦ आ ण तरीही, परमेश्वरा, तू आमचा पता आहेस. आम्ही माती सारखिेआहोत तू कंु भारासारखिा आहेस; आ ण आम्ही सवर्ग तुझ्या हाताचे काम
आहे.
1. ल क्ष्यत दशर्गकांनिा प्र तमा मा हत निसेल तर, त्या प्र तमेचे भाषांतर कसे करावे यावरील कल्पनिांसाठी भाषांतर अज्ञात पहा.
• शिौला, शिौला, त माझा छळ का करीत आहेस? पराणिीवर लाथ मारणिे तुला कठीणि. (प्रे षतांची कृत्ये 26:14 यूएलटी)
◦ शौला, शौला, तू माझा छळ का करीत आहेस? तुला एक कोरीव काठीवर लादणे कठीण आहे
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1. जर ल क्ष्यत प्रेक्षक त्या अ ार्गसाठी प्र तमा वापरत निसतील तर त्याऐवजी आपल्या स्वत: च्या संस्कृतीच्या प्र तमेचा वापर करा. याची खिात्री करा की ही
एक प्र तमा आहे जी प वत्र शास्त्राच्या वेळी शक्य आहे.
• आ णि तरीही, परमेश्वरा, त आमचा पता आहेस; आम्ही तुझी माती आहोत. त आमचा कंु भारआहेस; आ णि आम्ही सवर्जू तुझ्या हाताचे काम
आहोत. (यशया 64: 8 यूएलटी)
◦ "आ ण तरीही, परमेश्वरा, तू आमचा पता आहेस; आम्ही लाकूड आहोत. तू आमची कापण्याची सूरी आहेस; आ ण आम्ही सवर्ग आपल्या
हातात काम आहे. "
◦ आ ण तरीही, परमेश्वरा, तू आमचा पता आहेस; आम्ही दोरी आहोत. तू आमचा वणकर आहेस; आ ण आम्ही सवर्ग आपल्या हातात काम
आहे."
1. जर ल क्ष्यत दशर्गकांनिा वषय काय आहे हे मा हत निसेल तर वषय स्पष्टपणे सां ा. (त ा प, मूळ प्रेक्षकांनिा वषय काय होता हे मा हत निसल्यास हे
करू निका.)
• परमेश्वर

वंत आहे; माझ्या खडकाची स्तुती करा. माझ्या तारणिाचा दे व महान आहे. (स्तोत्र 18:46 यूएलटी)

◦ परमेश्वर जवंत आहे; तो माझा खिडक आहे. त्याची स्तुती करा. माझ्या तारणहार दे व उं च होवो.
1. जर ल क्ष्यत दशर्गकांनिा अपे क्षत बर्शिदूची तुलना वषय आ ण प्र तमे दरम्यानि मा हत निसेल तर स्पष्टपणे सां ा.
• परमेश्वर

वंत आहे; माझ्या खडकाची स्तुती करा. माझ्या तारणिहार दे व उंच होवो. (स्तोत्र 18:46 यूएलटी)

◦ परमेश्वर जवंत आहे; त्याची प्रशंसा केली जाऊ शकते कारण तो माझा खिडक आहे ज्यापासूनि मी माझ्या शत्रूंकडू नि लपवू शकतो. माझ्या
तारणहार दे व उं च होवो.
• शिौला, शिौला, माझा छळ त का करतोस? पराणिीवर लाथ मारणिे तुला कठीणि. (प्रे षतांची कृत्ये 26:14 यूएलटी)
◦ तू माझ्याशी लढा आ ण बैलासारखिे स्वत: ला दु: खि दे तोस जो आपल्या मालकाच्या एका धारदार छडीनिे मारतो.
1. यापैकी कोणतीही योजनिा समाधानिकारक निसल्यास, एक रूपक नि वापरता स्पष्टपणे कल्पनिा सां ा.
• मी तुम्हाला माणिसांचा कोळी (मासे पकडणिारा) बनव शिकेन. (माकर्ग 1:17 यूएलटी)
◦ मी तुम्हाला माणसांनिा पकडावयास शक वनि .
◦ आता आपण मासे ोळा करा. मी तुम्हाला लोकांनिा एक त्रत करण्यास योग्य करतो . व शष्ट रूपकांबद्दल अ धक जाणूनि घेण्यासाठी, प वत्र
शास्त्रासंबंधी प्र तमा - सामान्य निमुनिे पहा.
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लक्षणिालं कार

वणिर्जून

हे पृष्ठि प्रश्नाचे उत्तर दे ते: लक्षणालं कार काय आहे?

लक्षणिालं कार हे अलं कार आहे ज्यामध्ये एक वस्तू कर्शिवा कल्पनिा त्याच्या स्वत: च्या निावानिे
निाही असे म्हणतात, परंतु तच्याशी नि डीत असले ल्या एखिाद्या निामाच्या निावावरूनि.
लक्षणिालं कार एक शब्द कर्शिवा वाक्यांश आहे जो तच्याशी संबं धत आहे अशा एखिाद्या
ोष्टीसाठी पयार्गय म्हणूनि वापरला जातो.

हा वषय समजण्यासाठी, वाचणे चां ले होईल:
अलं कार

आ ण त्याचा पुत्र येशू याचे रक्त आम्हाला सवर्ग पापांपासूनि शुद्ध करते. (1 योहानि 1:7 IRV)
रक्त ख्रिस्ताच्या मृत्यूचे प्र त नि धत्व करते
त्यानिे प्याला घेतला त्याच पद्धतीनिे प्रभू भोजनि झाल्यावर, म्हटले , हा प्याला हा माझ्या रक्तातील एक निवीनि करार आहे, ते
तुमच्यासाठी ओतले जात आहे (लू क 22:20 IRV)
प्याला प्याल्यामध्ये असले ल्या द्रिाक्षरसाचे प्र त नि धत्व करते.

लक्षणिालं कार वापरला

ाऊ शिकतो

• काहीतरी संद भर्शित करण्याच्या छोट्या मा ार्गनिे
• त्याच्याशी जोडले ल्या भौ तक वस्तूच्या निावासह एक अमूतर्ग कल्पनिा आणखिी अ र्गपूणर्ग बनिवण्यासाठी

कारणि हा भाषांतर मुद्दा आहे
बायबल अनिेकदा लक्षणालं कार वापर करते. काही भाष्यांचे वक्ते लक्षणालं कार वापरले जात निाही आ ण जेव्हा ते बायबलमध्ये वाचतात, तेव्हा त्यांनिा ते
ओळखिू शकत निाही. जर ते सलोखिा ओळखित निाहीत तर, त्यांनिा रस्ता समजणार निाही कर्शिवा आणखिी वाईट वाटे ल, त्यांनिा रस्ता चुकूनि कळे ल. जेंव्हा एखिाद्या
लोखिंडाचा वापर केला जातो, तेव्हा लोक यास काय दशर्गवतात हे समजूनि घेण्यास सक्षम असणे आवश्यक आहे.

बायबलमधिील उदाहरणिे
यहोवा दे व त्याला त्याच्या व डलांचा, दा वदाचा सर्शिहासन दे ईल. (लू क 1:32 IRV)
एक सर्शिहासनि एक राजाच्या अ धकार प्र त नि धत्व. " सर्शिहासनि" हे "रा ा अ धिकार", "रा पद" कर्शिवा "शिासन" या शब्दाचा एक शब्द आहे. याचा अ र्ग दे व
त्याला राजा बनिण्याकरता राजा दा वदाला अनिुसरूनि राजा बनिवेल.
ताबडतोब त्याची * तोंड उघडण्यात आले (लू क 1:64 IRV)
ये े तोंड बोलण्याची शक्ती दशर्गवते. याचा अ र्ग असा की तो पुन्हा बोलू शकला.
… ज्यानिे आपल्याला येणाऱ्या क्रिोधिापासुन पळण्यास सुचीत केल? (लू क 3: 7 IRV)
"क्रिोध" कर्शिवा "रा " हा शब्द " शक्षा" असा एक शब्द आहे. दे व लोकांवर अ तशय रा ावला होता आ ण प रणामी तो त्यांनिा शक्षा करील.

भाषांतर रणिनीती
जर लोकांनिी सहज त्या भू भार्गतील शब्द समजले तर ते वापरण्याचा वचार करा. अन्य ा, ये े काही पयार्गय आहेत.
(१) लक्षणालं कार ज्याचे प्र त नि धत्व करते त्याच्या निावाबरोबरच वापरा. (२) लक्षणालं कार ज्या वस्तूंचे प्र त नि धत्व करते त्या निावाचेच निाव वापरा.
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भाषांतर पद्धतींचे उदाहरणि लाग
1. हे त्या लक्षणालं कार निावाच्या निावाचा वापर करते हे दशर्गवते.
• त्यानिे प्याला घेतला त्याच पद्धतीनिे प्रभू भोजनि झाल्यावर, म्हणले , हा प्याला हा माझ्या रक्तातील एक निवीनि करार आहे, ते तुमच्यासाठी ओतले जात
आहे." (लू क 22:20 IRV)
• "त्यानिे प्याला घेतला त्याच पद्धतीनिे प्रभू भोजनि झाल्यावर, म्हणले , हा प्याला हा माझ्या रक्तातील एक निवीनि करार आहे, ते तुमच्यासाठी ओतले
जात आहे."
या वचनिात दुसरे लक्षणालं कार दे खिील आहे: प्याला, (त्यात असले ल्या द्रिाक्षरसाचे प्र त नि धत्व करते) ख्रिस्तानिे आपल्यासाठी रक्ताद्विारे केले ले निवीनि करार
दे खिील दशर्गवते.
(२) लक्षणालं कार ज्या वस्तूचे प्र त नि धत्व करते त्या ोष्टीचे निाव वापरा.
• प्रभू दे व त्याला त्याचा पूवर्गज दावीद याचे रा ासन दे ईल. (लू क 1:32 IRV)
◦ "प्रभू दे व त्याला त्याचा पूवर्गज दावीद याचे रा ा अ धिकार दे ईल."
◦ "प्रभू दे व त्याला त्याचा पूवर्गज दावीद याच्यासारखिा त्याला रा ा बनवील."
• कोणी तुम्हाला येणाऱ्या क्रिोधिापासन पळण्यास सावध केले (लू क 3:7 IRV)
◦ "कोणी तुम्हाला दे वाच्या येणाऱ्या शिक्षेपासन पळण्यास सावध केले ?"
काही सामान्य चन्हांबद्दल जाणूनि घेण्यासाठी, बायबलची प्र तमा - सामान्य मेटोनिीमीज पहा.
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समांतरता
वणिर्जून

हे पृष्ठि प्रश्नाचे उत्तर दे ते: समांतरता म्हणजे काय?

समांतरता एक काव्यमय साधनि आहे ज्यात दोनि वाक्यांश कर्शिवा उपवाक्य जे रचनिा कर्शिवा
कल्पनिा समानि आहे त्यांचा एक त्रत उपयो केला जातो: खिालील समांतरतेचे काही प्रकार
आहेत.

हा वषय समजण्यासाठी, वाचणे चां ले होईल:
अलं कार

• दुसरे उपवाक्य कर्शिवा वाक्यांश यांचा अ र्ग प हल्या वाक्यासारखिाच असतो. यास
समानिा र्वी समांतर असे म्हणतात.
• दुसरे वाक्य पहील्या वाक्याचे स्पष्टीकरण दे ते कर्शिवा अ ार्गला मजबूत करते.
• दुसरे वाक्य पहील्या वाक्यामध्ये जे सां तले ेल आहे त्यास पूणर्ग करते.
• दुसरे वाक्य असे काहीतरी सां ते जे प हल्या वाक्याचा वरोधाभास असतो, परंतु त्याच समानि कल्पनिेत भर पडते.
ससमांतरता सामान्यतः जुन्या करारात आढळते, जसे स्तोत्रे व निी तसूत्रे या पुस्तकांमध्ये. जसे की स्तोत्रे आ ण निी तसूत्रे ही पुस्तके. हे निवीनि कराराच्या ग्रीक
भाषेतील, चार शुभवतर्गमानि व प्रे षतांच्या पत्रांमध्ये दे खिील आढळते.
हा ले खि केवळ समानिा र्वी समांतरतेबद्दलच चचार्ग करेल, ज्या प्रकारात दोनि समांतर वाक्यांशांचा अ र्ग एकच आहे, कारण हाच प्रकार भाषांतरासाठी समस्या सादर
करतो. लक्षात ठे वा की आपण सारखिाच अ र्ग असले ला लांब वाक्यांश कर्शिवा उपवाक्य यासाठी "समानिा र्वी समांतरता" हा शब्दाचा उपयो करतो आम्ही
“प्र त लपी” या संज्ञेचा शब्द कर्शिवा अ दी लहानि वाक्यांशांसाठी उपयो करतो ज्याचा अ र्ग मुळात समानि आहे व त्यास एक त्रत वापरले जाते.
मूळ भाषेच्या क वतेमध्ये, समानिा र्वी समांतर यांचे अनिेक प रणाम आहेत:
• हे दशर्ग वते की एखिादी ोष्ट एकापेक्षा जास्त वेळा आ ण एकापेक्षा जास्त मा ार्थांनिी सां णे खिूप महत्वाचे आहे.
• हे ऐकणार्यास वे वे ळ्या मा ार्थांनिी कल्पनिा दे ऊनि त्याचा अ धक खिोलवर वचार करण्यास मदत करते.
• हे भाषेस अ धक सुंदर बनिवते आ ण त्यास बोलण्याच्या सामान्य पद्धतीपेक्षा वरती घेऊनि येते.

कारणि ही भाषांतरातील समस्या आहे
काही भाषा समानिा र्वी संमातरचा उपयो करत निाहीत. कोणीतरी एकच ोष्ट दोनिवेळा सां तली म्हणूनि एकतर त्यांनिा व चत्र वाटे ल, कर्शिवा, ती बायबलमध्ये
असल्यामुळे, ते असा वचार करतील की या दोनि वाक्यांशाच्या अ ार्गत काही फरक असणे आवश्यक आहे. त्यांच्यासाठी ते सुंदर ऐवजी ोंधळात टाकणारे
ठरेल. त्यांनिा हे समजणार निाही की वे वे ळ्या शब्दांद्विारे कल्पनिेची पुनिरावृत्ती केल्यानिे ते कल्पनिेवर जोर दे ते.

बायबलमधिील उदाहरणिे
तुझे वचनि माझ्या पाऊलांसाठी दवा आहे
आ ण माझा मा ार्गसाठी प्रकाश आहे. (स्तोत्र ११९:१०५ युएलटी)
शक्षेचे दोन्ही भा असे रूपक आहेत की दे वाचे वचनि लोक कसे ज तात हे शकवतात. ही एकेरी कल्पनिा आहे. “ दवा” आ ण “प्रकाश” या शब्दाचा अ र्ग
सारखिाच आहे कारण ते प्रकाशाला संद भर्शित करतात. “माझे पाय” आ ण “माझा मा र्ग” हे शब्द संबं धत आहेत कारण ते चालणाऱ्या व्यक्तीला संद भर्शित
करतात. चालणे े ज णे यासाठी असले ले एक रुपक आहे.
तू त्याला आपल्या हातच्या कृत्यांवर प्रभुत्व करावयास लावले आहे;
तू सवर्गकाही त्याच्या पायाखिाली ठे वले आहेस (स्तोत्र ८:६ युएलटी)
दोन्ही ओळी सां तात की दे वानिे मनिुष्याला प्रत्येक ोष्टीचा शासक बनि वले आहे. “राज्य करणे” हे ोष्टी “त्याच्या पायाखिाली” ठे वण्यासारखिेच आहे आ ण
“तुझ्या [दे वाच्या] हातचे कृत्ये” ही “सवर्ग ोष्टी” यासारखिीच कल्पनिा आहे.
व्यक्ती जे सवर्गकाही करतो ते परमेश्वर पाहतो
आ ण तो ज्या सवर्ग मा ार्गनिे जातो त्यावर निजर ठे वतो. (निी तसुत्रे ५:२१ युएलटी)
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प हला वाक्प्रचार आ ण दुसरा वाक्प्रचार यांचा समानि अ र्ग आहे.या दोनि वाक्यांशांमध्ये तीनि कल्पनिा समानि आहेत.“पाहणे” हे “निजर ठे वणे” यास संबंधीत
आहे, “ सवर्ग काही… करतो” हे “सवर्ग मा ार्गनिे… जातो, यास संबंधीत आहे ”आ ण “व्यक्ती” "तो” या शब्दाशी संबं धत आहे.
तुम्ही सवर्ग राष्ट्रांनिो, परमेश्वराचे स्तवनि करा;
तुम्ही सवर्ग लोकांनिा, त्याला उं च करा! (स्तोज्ञ ११७:१ युएलटी)
या वचनिाचे दोन्ही भा सवर्गत्र लोकांनिा परमेश्वराची स्तुती करण्यास सां तात. ‘स्तुती करणे’ आ ण ‘उं च करणे’ या शब्दाचा अ र्ग एकच आहे. ‘परमेश्वर’ आ ण
‘त्याला’ हे शब्द एकाच व्यक्तीला सू चत करतात. ‘तुम्ही सवर्ग राष्ट्रांनिो’ आ ण ‘तुम्ही सवर्ग लोकांनिो’ या संज्ञा समानि लोकांनिा सू चत करतात.
कारण परमेश्वराचा आपल्या लोकांबरोबर वाद आहे,
आ ण तो न्यायालयात इस्त्राएलाशी लढाई करेल. (मीखिा ६:२ब युएलटी)
या वचनिाचे दोनि भा असे सां तात की परमेश्वराचा त्याच्या लोक, इस्राएल यांच्यामध्ये ंभीर मतभेद आहेत. हे दोनि भन्न मतभेद कर्शिवा लोकांचे दोनि भन्न ट
निाहीत.

भाषांतर पध्दती
बहुतेक प्रकारच्या समांतरतेसाठी, उपवाक्य कर्शिवा वाक्यांश या दोहोंचे भाषांतर करणे चां ले आहे. समानिा र्वी समांतरतेसाठी,जर आपल्या भाषेतील लोकांनिा हे
समजत असेल की काहीतरी दोनिदा बोलण्याचा उद्दे श म्हणजे एकेरी कल्पनिेला बळकट करणे होय, तर दोन्ही उपवाक्याचे भाषांतर करणे चां ले आहे. परंतु जर
आपली भाषा या प्रकारे समांतरतेचा उपयो क करत निसेल तर खिालीलपैकी एक भाषांतर रणणीतीचा वापर करण्याचा वचार करा.
(१) दोन्ही उपवाक्यांच्या कल्पनिा एकत्र करा.
(२) जर ते म्हणतात ते खिरोखिर सत्य आहे हे दशर्ग वण्यासाठी उपवाक्य एकत्रीत वापरले जाते असे दसत असेल , तर तुम्ही दोन्ही उपवाक्यांच्या कल्पनिा एक त्रत
करू शकता आ ण “खिरोखिर” कर्शिवा “ नि श्चितपणे” अशा सत्यावर जोर दे णाऱ्या शब्दांचा समावेश करू शकता.
(३) जर उपवाक्ये त्यातील कल्पनिा तीव्र करण्यासाठी एक त्रत वापरले जाते असे दसत असेल, तर तुम्ही दोन्ही उपवाक्यांच्या कल्पनिा एक त्रत करु शकता व
“खिूप,” “पूणर्गपणे” कर्शिवा “सवर्ग” यासारख्या शब्दांचा उपयो करू शकता.

भाषांतर पद्धतींच्या उदाहरणिाचे लागकरणि
(१) दोन्ही उपवाक्यांच्या कल्पनिा एकत्र करा.
आतापयर्थांत तुम्ही माझ्याबरोबर फसवे ीरीनिे वा ला आहात व माझ्याशी खिोटे बोलले आहात. (शास्ते १६:१३,युएलटी)
ती खिूप अस्वस्थ आहे यावर जोर दे ण्यासाठी दलीलानिे दोनिदा ही कल्पनिा व्यक्त केली.
आतापयर्थांत तुझ्या खिोटे पणानिे मला फस वले आहेस.
व्यक्ती जे सवर्गकाही करतो ते परमेश्वर पाहतो आ ण तो ज्या सवर्ग मा ार्गनिे जातो त्यावर निजर ठे वतो. (निी तसुत्रे ५:२१ युएलटी)
"सवर्ग मा ार्थांनिे तो जातो" हा वाक्यांश "सवर्ग तो करतो" यासाठी एक रुपक आहे.
परमेश्वर एक व्यक्ती करत असले ल्या सवर्ग ोष्टींवर लक्ष ठे वतो.
कारण परमेश्वराचा आपल्या लोकांबरोबर वाद आहे, आ ण तो न्यायालयात इस्त्राएलाशी लढाई करेल. (मीखिा ६:२ब युएलटी)
ही समांतरता लोकांच्या एका टाशी यहोवाच्या मनिात असले ल्या एका ंभीर मतभेदाचे वणर्गनि करते. जर हे अस्पष्ट असेल, तर वाक्यांश एकत्र केले जाऊ
शकतात:
कारण परमश्वराचा आपले लोक इस्त्राएल याच्याशी वाद आहे.
(२) जर ते म्हणतात ते खिरोखिर सत्य आहे हे दशर्ग वण्यासाठी उपवाक्य एकत्रीत वापरले जाते असे दसत असेल , तर तुम्ही दोन्ही उपवाक्यांच्या कल्पनिा एक त्रत
करू शकता आ ण “खिरोखिर” कर्शिवा “ नि श्चितपणे” अशा सत्यावर जोर दे णाऱ्या शब्दांचा समावेश करू शकता.
व्यक्ती जे सवर्गकाही करतो ते परमेश्वर पाहतो आ ण तो ज्या सवर्ग मा ार्गनिे जातो त्यावर निजर ठे वतो. (निी तसुत्र ५:२१ युएलटी)
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व्यक्ती सवर्गकाही करतो ते परमेश्वर खिरोखिर पाहतो.

तू त्याला आपल्या हातच्या कृत्यांवर प्रभुत्व करावयास लावले आहे; तू सवर्गकाही त्याच्या पायाखिाली ठे वले आहेस (स्तोत्र ८:६
युएलटी)
तु त्याला आपल्या निमार्गण केले ल्या सवर्ग ोष्टींवर नि श्चितच प्रभुत्व करण्यावयास लावले आहे .
३) जर उपवाक्ये त्यातील कल्पनिा तीव्र करण्यासाठी एक त्रत वापरले जाते असे दसत असेल, तर तुम्ही दोन्ही उपवाक्यांच्या कल्पनिा एक त्रत करु शकता व
“खिूप,” “पूणर्गपणे” कर्शिवा “सवर्ग” यासारख्या शब्दांचा उपयो करू शकता.
आतापयर्थांत तुम्ही माझ्याबरोबर फसवे ीरीनिे वा ला आहात व माझ्याशी खिोटे बोलले आहात. (शास्ते १६:१३,युएलटी)
तुम्ही माझ्यासाठी केले ले सवर्गकाही खिोटे आहे.
व्यक्ती जे सवर्गकाही करतो ते परमेश्वर पाहतो आ ण तो ज्या सवर्ग मा ार्गनिे जातो त्यावर निजर ठे वतो. (निी तसुत्रे ५:२१ युएलटी)
व्य्कती करत असले ल्या सवर्ग ोष्टींकडे परमेश्वर पुणर्गपणे पाहतो.
पुढे आम्ही आपल्याला शकण्याची शफारस करतो:
चेतनि ुणोक्ती
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समान अथार्जूसोबत समांतरता

वणिर्जून

हे पृष्ठि प्रश्नाचे उत्तर दे ते: समानि अ ार्गसह समांतरता काय आहे?

समान अथार्जूसह समानतावाद हे क वतेचे साधनि आहे ज्यात एक ज टल कल्पनिा दोनि
कर्शिवा अ धक वे वे ळ्या प्रकारे व्यक्त केली आहे. दोनि वाक्यांश तशीच ती कल्पनिा आहे
यावर जोर दे ण्यासाठी वक्ता हे करू शकतात. यास "पयार्गयी समांतरता" असेही म्हणतात.

हा वषय समजण्यासाठी, वाचणे चां ले होईल:
अलं कार
समांतरता

टीप: आपण समानि अ र्ग असले ल्या दीघर्ग वाक्यांश कर्शिवा खिंडांसाठी "समानि अ ार्गनिे
समांतर" हा शब्द वापरतो. आम्ही शब्दांक रता निक़ल हा शब्द वापरतो कर्शिवा अ तशय लहानि वाक्ये ज्याचा अ र्ग मुळात समानि ोष्ट आहे आ ण एकत्र वापरला
जातो.
मनिुष्याचे मा र्ग परमेश्वराच्या दृष्टीसमोर आहेत; आ ण तोच त्यांच्या सवर्ग वाटा निीट करतो. (निी तसुत्रे 5:21 IRV)
प्र म अधोरे खित वाक्यांश आ ण दुसरा रेखिां कत शब्द समानि ोष्ट अ र्ग. या दोनि वाक्यांमध्ये तीनि वचार आहेत जे समानि आहेत. "पाहतो", "पाहतो", "" सवर्ग
ोष्टी... घेतात "आ ण" एक व्यक्ती "याच्याशी परस्पर संबंधात" प्रत्येक ोष्टी ... करत आहे "असे संबोधले जाते.
काव्यातील समानिा र्वी समांतरतामध्ये अनिेक प्रभाव आहेत:
• हे दशर्गवते की एकापेक्षा अ धक वेळा आ ण एकापेक्षा अ धक मा ार्थांनिी काहीतरी फार महत्वाचे आहे.
• हे ऐकणारा आपल्या वचारांनिा वे ळ्या प्रकारे वचारूनि मदत करते.
• ते भाषा अ धक सुंदर करते आ ण बोलण्याची सामान्य पद्धत वापरते.

कारणि हा भाषांतर मुद्दा आहे
काही भाषांमध्ये लोक अशी अपेक्षा करत निाहीत की कोणीतरी दोनिदा एकच ोष्ट सां ू शकेल, अ दी वे वे ळ्या प्रकारेही. त्यांनिा अशी अपेक्षा आहे की जर
दोनि वाक्ये कर्शिवा दोनि वाक्ये असतील तर त्यांचे भन्न अ र्ग असणे आवश्यक आहे. म्हणूनि त्यांनिा हे समजत निाही की कल्पनिांचा पुनिरावृत्ती ही कल्पनिांवर जोर
दे ण्यासाठी कायर्ग करते.

बायबलमधिील उदाहरणिे
तुझे वचनि माझ्या पावलांसाठी दव्यासारखिे व माझ्या मा ार्गवर प्रकाशासारखिे आहे. (स्तोत्र 119:105 IRV)
वाक्ये दोन्ही भा असे रूपक आहेत की दे वाचे वचनि लोक कसे ज तात हे शकवतात. " दवा" आ ण "प्रकाश" हे शब्द एकाच अ ार्गसारखिेच आहेत कारण ते
प्रकाश दशर्गवतात, आ ण "माझे पाय" आ ण "माझे मा र्ग" हे शब्द एकमेकांशी संबं धत आहेत, कारण ते एका व्यक्तीला चालणे पहातात.
सवर्ग राष्ट्रांनिो, परमेश्वराची स्तुती करा, सवर्ग लोकांनिो, त्याचे स्तवनि करा. (स्तोत्र 117:1 IRV)
या वचनिातील दोन्ही भा ांमध्ये सवर्गत्र लोकांनिा परमेश्वराचे स्तवनि करणे असे सां तले जाते. 'स्तुती' आ ण 'स्तवनि' या शब्दाचा अ र्ग एकच आहे, 'परमेश्वर'
आ ण 'त्याचे' एकाच व्यक्तीचा संदभर्ग दे तात, आ ण 'तुम्ही सवर्ग राष्ट्रे' आ ण 'सवर्ग लोक' त्याच लोकांनिा सू चत करतात.
परमेश्वराचा त्याच्या लोकांबरोबर वाद आहे; तो इस्त्राएलाबरोबर वाद करणार आहे. (मीखिा 6:2 IRV)
या वचनिातील दोनि भा ांमध्ये असे म्हटले आहे की, आपल्या लोकांच्या, इस्त्राएल लोकांशी ंभीर मतभेद आहेत. हे दोनि वे ळे मतभेद निाहीत कर्शिवा लोकांच्या
दोनि भन्न ट निाहीत.

भाषांतर रणिनीती
आपली भाषा बायबल भाषेसारखिीच म्हणते तशीच समांतरता वापरते, म्हणजेच एकच कल्पनिा मजबूत करण्यासाठी, तर आपल्या भाषांतरात ते वापरणे योग्य
ठरेल. परंतु जर आपल्या भाषेत या पद्धतीनिे समांतरता वापरली निाही तर पुढील भाषांतर तंत्रांचा वापर करण्याचा वचार करा.
1. दोन्ही खिंडांच्या कल्पनिांनिा एक त्रत करा.
2. जर असे दसूनि आले की खिंड हे एक त्रतपणे दशर्ग वण्यासाठी वापरतात की ते जे काही बोलतात ते खिरोखिर सत्य आहे, आपण "खिऱ्या" कर्शिवा
"निक्कीच" यासारख्या सत्यावर जोर दे णाऱ्या शब्दांचा समावेश करू शकता.
3. असे दसूनि येते की त्यांच्यामध्ये कल्पनिा अ धक तीव्र करण्यासाठी या वचनिा एकत्र वापरल्या ेल्या असल्यास, आपण "खिूप", "पूणर्गपणे" कर्शिवा
"सवर्ग" असे शब्द वापरू शकता.
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भाषांतराचे तंत्रज्ञानाचे उदाहरणि लाग
1. दोन्ही खिंडांच्या कल्पनिांनिा एक त्रत करा.
• आतापयर्थांत तुम्ही मला फसवले आ ण मला खिोटे सां तले . (शास्ते 16:13, IRV) - डेलीलांनिी ही कल्पनिा दोनि वेळा अ भव्यक्त केली की
ती अ तशय अस्वस्थ होती.
◦ आतापयर्थांत आपण आपल्या असत्यानिे मला फस वले .
• मनिुष्याचे मा र्ग परमेश्वराच्या दृष्टीसमोर आहेत; आ ण तोच त्याच्या सवर्ग वाटा निीट करतो. (निी तसूत्रे 5:21 IRV) - "त्यांनिी घेतले ले सवर्ग मा र्ग"
हा "सवर्ग तो करतो." यासाठी रुपक आहे.
◦ परमेश्वर प्रत्येक ोष्टीकडे लक्ष दे तो एक व्यक्ती करत निाही.
• परमेश्वराचा त्याच्या लोकांबरोबर वाद आहे; तो इस्त्राएलाबरोबर वाद करणिार आहे. (मीखिा 6:2 IRV) - या समांतरतेमध्ये एका
व शष्ट टातील लोकांबद्दल सां तले आहे की यहोवाच्या लोकांचा एक ट आहे. हे अस्पष्ट असल्यास, वाक्यांश एकत्र केले जाऊ शकतात:
◦ परमेश्वराचा त्याच्या लोकांबरोबर वाद आहे, इस्त्राएल.
2. जर असे दसूनि आले की खिंड हे एक त्रतपणे दशर्ग वण्यासाठी वापरतात की ते जे काही बोलतात ते खिरोखिर सत्य आहे, आपण "खिऱ्या" कर्शिवा
"निक्कीच" यासारख्या सत्यावर जोर दे णाऱ्या शब्दांचा समावेश करू शकता.
• मनु याचे मागर्जू परमेश्वराच्या दृष्टीसमोर आहेत; आ णि तोच त्याच्या सवर्जू वाटा नीट करतो. (निी तसूत्रे 5:21 IRV)
◦ यहोवा खिरोखिरच व्यक्ती जे करतो ते सवर्गकाही पाहतो.
3. असे दसूनि येते की त्यांच्यामध्ये कल्पनिा अ धक तीव्र करण्यासाठी या वचनिा एकत्र वापरल्या ेल्या असल्यास, आपण "खिूप", "पूणर्गपणे" कर्शिवा
"सवर्ग" असे शब्द वापरू शकता.
• आतापयर्बंत तुम्ही मला फसवले आ णि मला खोटे सां गतले . (शास्ते 16:13, IRV)
◦ आपण केले ले सवर्ग माझ्यासाठी खिोटे आहे.
• मनु याचे मागर्जू परमेश्वराच्या दृष्टीसमोर आहेत; आ णि तोच त्याच्या सवर्जू वाटा नीट करतो. (निी तसूत्रे 5:21 IRV)
◦ यहोवा पूणर्गपणे सवर्गकाही पाहतो जे व्यक्ती करते.
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चेतनगुणिोक्ती

वणिर्जून

हे पृष्ठि प्रश्नाचे उत्तर दे ते: चेतनि ुणोक्ती अलं कार म्हणजे काय?

चेतनि ुणोक्ती हे अलं कार आहे ज्यामध्ये कोणीतरी काहीतरी बोलतो की जणू काही प्राणी
कर्शिवा लोक करू शकतात. लोक सहसा असे करतात कारण यामुळे आपण ज्या ोष्टी पाहू
शकत निाही त्यांच्याबद्दल बोलणे सोपे होते:जसे:

हा वषय समजण्यासाठी, वाचणे चां ले होईल:
अलं कार

ज्ञानि घोषणा करीत निाही काय? (निी तसूत्रे 8:1 IRV)
पाप दाराशी टपूनि आहे (उत्पती 4:7 IRV)
लोक दे खिील असे करतात कारण लोकांसोबतच्या निातेसंबंधासारख्या संपत्तीसारख्या ैर-मानिवीय ोष्टींशी लोकांच्या संबंधांवर बोलणे कधीकधी सोपे असते.
आपण दे वाची आ ण संपत्तीची सेवा करु शकत निाही. (मत्तय 6:24 IRV)

कारणि हा भाषांतर मुद्दा आहे
• काही भाषा चेतनि ुणोक्ती वापरत निाहीत.
• काही भाषा व शष्ट प र स्थतीत केवळ चेतनि ुणोक्ती वापरतात

बायबलमधिील उदाहरणिे
आपण दे वाची आ ण संपत्तीची सेवा करु शकत निाही. (मत्तय 6:24 IRV)
येशू संपत्ती वषयी बोलतो, जसे की तो मालक होता ज्याची सेवा कदा चत लोक करतील. पैशावर प्रेम करणे आ ण त्यावर आपले निणर्गय दे णे हा त्याचा ुलाम
म्हणूनि सेवा करणे हे आपल्या धन्याची सेवा करेल.
ज्ञानि घोषणिा करीत निाही काय? सुज्ञपण आपल्या वाणिीची ग र्जूना करीत निाही काय? (निी तसूत्रे 8:1 IRV)
ले खिक लोकांनिा शहाणपण आ ण समजण्या वषयी बोलतो, जसे की ते लोकांनिा शक्षण दे ण्यासाठी बाहेर येणारी स्त्री आहेत. याचा अ र्ग ते काही लपले ले
निाहीत, परंतु हे स्पष्ट आहे की लोकांनिी त्यावर लक्ष दे णे आवश्यक आहे.

भाषांतर रणिनीती
जर चेतनि ुणोक्ती स्पष्टपणे समजले असेल, तर ते वापरण्याचा वचार करा. जर हे समजले निसेल तर, ते भाषांतर करण्यासाठी काही इतर मा र्ग आहेत.
1. हे स्पष्ट करण्यासाठी शब्द कर्शिवा वाक्यांश जोडा.
2. वाक्ये शब्दशः समजली जाऊ नियेत हे दशर्ग वण्यासाठी "जसे" कर्शिवा "सारखिे" असे शब्द वापरा.
3. चेतनि ुणोक्ती शवाय भाषांतर करण्याचा एक मा र्ग शोधा.

भाषांतर पद्धतींचे उदाहरणि लाग
1. हे स्पष्ट करण्यासाठी शब्द कर्शिवा वाक्यांश जोडा.
• …पाप दाराशी टपूनिआहे (उत्पती 4:7 IRV) - दे व पापाबद्दल बोलतो क पाप हे जं ली जनिावरासारखिे आहे ज्याला हल्ला करण्याची संधी
मळण्याची प्रतीक्षा आहे. हे दाखिवते की पाप कती ंभीर आहे. या धोक्यास स्पष्ट करण्यासाठी अ त रक्त वाक्यांश जोडले जाऊ शकते.
*…पाप दाराजवळ आहे, तुमच्यावर हल्ला करण्याची प्रतीक्षा करीत आहे
1. वाक्ये शब्दशः समजली जाऊ नियेत हे दशर्ग वण्यासाठी "जसे" कर्शिवा "सारखिे" असे शब्द वापरा.
• …पाप दाराशिी टपन आहे (उत्पती 4:7 IRV) - याचे "जसे" या शब्दासह भाषांत रत केले जाऊ शकते.
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ंगली प्राणिी तुमच्यावर हल्ला करण्याची प्रतीक्षा करीत आहे

1. चेतनि ुणोक्ती शवाय भाषांतर करण्याचा एक मा र्ग शोधा.
• … अ दी वारा व समुद्र दे खील त्याचे ऐकतो (मत्तय 8:27 IRV) - पुरुष "वारा आ ण समुद्रिा वषयी सां तात क जसे ते ऐकू शकतात" आ ण येशूचे
अनिुकरण करू शकतात जसे लोक करतात. आज्ञाधारकपणाचा वचार नि करता त्यांचे शष्य हे येशूवर नियंत्रण ठे वूनि भाषांतर केले जाऊ शकते.
◦ तो अ दी वारा व समुद्र यांच्यावर नयंत्रणि ठे वतो.
टीप: आम्ही "चेतनि ुणोक्ती" ची आपली प रभाषा वाढवली आहे ज्यात "झूमोर फजम" (इतर ोष्टी जसे की त्यांच्याकडे प्राण्यांची वै शष्ट्ये होती) आ ण
"मानिववंशशास्त्र" ैर-मानिवीय ोष्टीं वषयी बोलणे जेणेकरूनि त्यांच्याकडे मानिवी वै शष्ट्य आहेत असे समा वष्ट करणे समा वष्ट आहे.
पुढे आम्ही आपल्याला शकण्याची शफारस करतो:
अपॉस्ट्रॉफी
बायबलातील प्र तमा - सामान्य निमुनिे
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भ व यसुचक भुतकाळ
वणिर्जून

हे पृष्ठि प्रश्नाचे उत्तर दे ते: भ वष्य सां णारा भूतकाळ काय आहे?

भ वष्यसुचक भूतकाळ हा एक अलं कार आहे ज्यामध्ये भुतकाळाचा उपयो भ वष्यात
होणाऱ्या ोष्टींनिा संद भर्शित करण्यासाठी केला जातो. घटनिा निक्कीच घडतील कधीकधी हे
दाखि वण्यासाठी भ वष्यवाणीमध्ये केले जाते.

हा वषय समजण्यासाठी, वाचणे चां ले होईल:
अलं कार
क्रियापदे

म्हणूनि माझे लोक ज्ञानिाच्या अभावामुळे बं दवासात ेले.
त्यांच्यातील उच्चपदस्थांची उपासमार होत आहे, व त्यांतील लोकसमुदायास
पण्याास काहीच निाही. (यशया ५:१३ युएलटी)
वरील उदाहरणांमध्ये, इस्राएल लोक अजूनि बं दवासात ेले निव्हते, परंतु दे व त्यांच्या बं दवासात जाण्याबद्दल असे बोलला जणू काय ते अ ोदरच ेले आहेत
कारण त्यानिे असा निश्चिय केला होता की ते नि श्चित बं दवासात जातील.

कारणि हा भाषांतर मुद्दा आहे
भ वष्यातील घटनिांच्या संदभार्गत भ वष्यकाळात वापरल्या जाणाऱ्या भूतकाळाची जाणीव निसले ल्या वाचकांनिा हे ोंधळात टाकणारे असू शकते.

बायबलमधिील उदाहरणिे
इस्राएल लोकांमुळे यरीहोस कडक बंद केले होते. कोणीही बाहेर ेले निाही आ ण कोणीही आत आले निाही. तेव्हा परमेश्वर
यहोशवाला म्हणाला, “ पाहा, मी यरीहो, व त्याचे राजे आ ण त्याचे शक्तीशाली योध्दे तुझ्या हाती दले आहेत." (यहोशवा ६:१-२
युएलटी)
कारण आमच्यासाठी बाळ जन्मला आहे, आम्हाला पुत्र दला आहे;
व खिांद्यावर सत्ता राहील; (यशया ९: ६ युएलटी)
वरील उदाहरणात, परमेश्वरानिे भ वष्यात होणाऱ्या ोष्टीं वषयी असे सां तले जसे त्या आधीच घडल्या होत्या.
हनिोखि, आदामापासूनिचा सातवा मनिुष्य, यानिेसुद्धा या लोकां वषयी असाच संदेश दला आहे, “पाहा! लाखिो प वत्र जनिांसोबत प्रभु
आला. (यहूदा १:१४ युएलटी)
हनिोखि भ वष्यात जे होईल त्याबद्दल बोलत होता, परंतु त्यानिे "प्रभू आला" असे म्हटले तेव्हा त्यानिे भुतकालाचा उपयो केला.

भाषांतर पध्दती
जर भूतकाळ निैस र्शिक असेल आ ण आपल्या भाषेत योग्य अ र्ग प्रदानि करीत असेल तर, याचा वापर करण्याचा वचार करा. जर निाही, तर ये े काही इतर पयार्गय
आहेत.
(१) भ वष्यातील घटनिांनिा संद भर्शित करण्यासाठी भ वष्यकाळाचा उपयो करा.
(२) जर ते तत्कालीनि भ वष्यात कशालातरी संद भर्शित करत असेल, तर त्यास दशर्ग वणाऱ्या रूपाचा उपयो करा.
(३) काही भाषा लवकरच काहीतरी घडेल हे दशर्ग वण्यासाठी वतर्गमानि काळाचा वापर करतात.

भाषांतर पद्धतींच्या उदाहरणिाचे लागकरणि
(१) भ वष्यातील घटनिांनिा संद भर्शित करण्यासाठी भ वष्यकाळाचा उपयो करा.
कारण आमच्यासाठी बाळ

न्मला आहे, आम्हाला पुत्र दला आहे. (यशया ९:६अ युएलटी)

कारण आमच्यासाठी बाळ

न्मला येईल, आम्हाला पुत्र दला
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(२) जर ते तत्कालीनि भ वष्यात कशालातरी संद भर्शित करत असेल, तर त्यास दशर्ग वणाऱ्या रूपाचा उपयो करा.
परमेश्वर यहोशवाला म्हणाला, “ पाहा, मी यरीहो, व त्याचे राजे आ ण त्याचे शक्तीशाली योध्दे तुझ्या हाती दले आहेत." (यहोशवा
६:१-२ युएलटी)
परमेश्वर यहोशवाला म्हणाला, पाहा, मी यरीहो, व त्याचे राजे, व त्याचे शक्तीशाली योध्दे तुझ्या हाती
दे णिार आहे.
(३) काही भाषा लवकरच काहीतरी घडेल हे दशर्ग वण्यासाठी वतर्गमानि काळाचा वापर करतात.
तेव्हा परमेश्वर यहोशवाला म्हणाला, “ पाहा, मी यरीहो, व त्याचे राजे आ ण त्याचे शक्तीशाली योध्दे तुझ्या हाती दले आहेत."
(यहोशवा ६:१-२ युएलटी)
परमेश्वर यहोशवाला म्हणाला, पाहा मी यरीहो, व त्याचे राजे आ ण त्याचे शक्तीशाली योध्दे तुझ्या हाती
दे त आहे.
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वक्तृत्व वषयक प्रश्न
वक्तृत्व प्रश्न हा एक प्रश्न आहे जो वक्ता वचारतो जेव्हा वक्त्याला एखिाद्या वषयी मा हती
मळवण्यापेक्षा आपली मनिोवृत्ती व्यक्त करण्यास अ धक रस असतो. वक्ता तीव्र भावनिा
व्यक्त करण्यासाठी कर्शिवा ऐकणार्यांनिा एखिाद्या ोष्टीबद्दल खिोलवर वचार करण्यास
प्रोत्सा हत करण्यासाठी वक्तृत्व वषयक प्रश्नांचा वापर करतात. बहुतेकदा आश्चियर्ग व्यक्त
करण्यासाठी, ऐकणाऱ्याला ताडण करण्यासाठी कर्शिवा फटकारण्यासाठी , कर्शिवा
शकवण्यासाठी बायबलमध्ये अनिेक वक्तृत्व वषयक प्रश्न आहेत. काही भाषांचे वक्ते इतर
उद्दे शांसाठी दे खिील वक्तृत्व वषयक प्रश्नांचा वापर करतात.

हे पृष्ठि प्रश्नाचे उत्तर दे ते: वक्तृत्व वषयक प्रश्न काय आहेत आ ण मी त्यांचे
भाषांतर कसे करु शकतो?
हा वषय समजण्यासाठी, वाचणे चां ले होईल:
अलं कार
वाक्य प्रकार

वणिर्जून
वक्तृत्व वषयक प्रश्न हा असा एक प्रश्न आहे ज्यामध्ये एखिाद्या ोष्टीबद्दल वक्त्याचा दृष्टीकोनि कठोरपणे व्यक्त जातो. बऱ्याचदा वक्ता मा हतीचा शोध घेत
निसतात, कर्शिवा, जर तो मा हती वचारत असेल तर, सामान्यत: वचारण्यासाठी उद्भवले ल्या प्रश्नाची ती मा हती निसते. मा हती मळवण्यापेक्षा वक्त्यास आपली
मनिोवृत्ती व्यक्त करण्यात जास्त रस असतो.
जे जवळ उभे होते ते म्हणाले , “त दे वाच्या मुख्य या काचा अपमान करीत आहेस काय?" (प्रे षतांची कृत्ये २३:४ युएलटी)
जे लोक पौलाला हा प्रश्न वचारत होते ते वचारत निव्हते की तो दे वाच्या मुख्य याजकांचा अपमानि करीत आहे. त्याऐवजी त्यांनिी हा प्रश्न पौलावर मुख्य
याजकांचा अपमानि केल्याचा आरोप करण्यासाठी केला.
बायबलमध्ये अनिेक वक्तृत्व वषयक प्रश्नांचा समावेश आहेत. हे वक्तृत्वकीय प्रश्न कदा चत हेतूसाठी वापरले जात असावे: वृत्ती कर्शिवा भावनिा व्यक्त करणे,
लोकांनिा ताडण करणे, लोकांनिा मा हत असले ल्या एखिाद्या ोष्टीची आठवण करूनि दे ऊनि काहीतरी शकवणे आ ण त्यास निवीनि काहीतरी ला ू करण्यास
प्रोत्सा हत करणे, कर्शिवा त्यांनिा बोलयाचे आहे अशा ोष्टीची ओळखि करुनि दे णे.

कारणि ही भाषांतरातील समस्या आहे
• काही भाषांमध्ये वक्तृत्व वषयक प्रश्नांचा उपयो केला ेला निाही; त्यांच्यासाठी एक प्रश्न निेहमी मा हतीसाठी वनिंती असतो.
• काही भाषांमध्ये वक्तृत्वपूणर्ग प्रश्नांचा उपयो केला ेला आहे, परंतु उद्दे शांसाठी ते वे ळे आहेत कर्शिवा बायबलमध्ये असल्यापेक्षा अ धक मयार्ग दत.
• भाषांमधील या फरकांमुळे कदा चत काही वाचकांचा बायबलमधील वक्तृत्व वषयक प्रश्नांचा ैरसमज होऊ शकतो.

बायबलमधिील उदाहरणिे
अजुनिही इस्त्राएलाच्या राज्यावर तुम्ही राज्य करीत निाही का? (१ राजे २१:७ युएलटी)
ईजबेलनिे राजा अहाबला आधीपासूनि मा हत असले ल्या एखिाद्या ोष्टीची आठवण करूनि दे ण्यासाठी वरील प्रश्नाचा उपयो केला: त्यानिे अजूनिही इस्राएलच्या
राज्यावर राज्य केले . फक्त म्हणण्यापेक्षा, वक्तृत्व वषयाच्या प्रश्नानिे तचे म्हणणे अ धक दृढ केले होते कारण तनिे फक्त तेच सां तले होते कारण अहाबला तो
मुद्दा स्वतः मान्य करायला भा पाडले ेले. ती असे सु चत करत होती की, तो इस्राएलाचा राजा असल्यानिे त्या माणसाची मालमत्ता घेण्याची त्याच्याकडे शक्ती
होती
कुमारी आपले दा गने, वधि आपला पोषाख वसरेल काय? तरी माझे लोक मला असंख्य दवस वसरले आहेत. ( यमर्गया २:३२
युएलटी)
आपल्या लोकांनिा आधीपासूनि मा हत असले ल्या एखिाद्या ोष्टीची आठवण करुनि दे ण्यासाठी दे वानिे वरील प्रश्नाचा उपयो केला: एक तरुण स्त्री आपले दा निे
कधीही वसरणार निाही कर्शिवा निववधू तचा पोषाखि वसरणार निाही. म त्या ोष्टींपेक्षा जो अत्यंत श्रेष्ठि आहे त्याचा वसर पडल्याबद्दल त्यानिे आपल्या लोकांनिा
फटकारले .
मी भार्गशयातूनि बाहेर आलो तेव्हाच का मी मेलो निाही? (ईयोब ३:११ युएलटी)
ईयोबानिे तीव्र भावनिा दशर्ग वण्यासाठी वरील प्रश्नाचा उपयो केला. हा वक्तृत्वक प्रश्न तो जन्मला त्याच वेळी मेला निाही म्हणूनि तो कती दु:खिी होता यास व्यक्त
करतो. तो ज ू निये अशी त्यानिे अपेक्षा केली.
आ ण माझ्या बाबतीत अशी कोणती ोष्ट घडली की माझ्या प्रभूच्या आईनिे माझ्याकडे यावे? (लू क १:४३ युएलटी)
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अ ल शबानिे तच्या प्रभूची आई तच्याकडे आली याचे तला आश्चियर्ग वाटले आ ण कती आनिंद झाला हे दशर्ग वण्यासाठी वरील प्रश्नाचा उपयो केला.
कर्शिवा तुमच्यातला कोणता माणूस आहे? ज्याला त्याच्या मुलानिे भाकर मा तली, तर तो त्याला द ड दे ईल? (मत्तय ७:९ युएलटी)
येशूनिे वरील प्रश्नांचा उपयो लोकांनिा त्यांनिा माहीत असले ल्या ोष्टीची आठवण करूनि दे ण्यासाठी केला: एक चां ला पता कधीच आपल्या मुलास काहीतरी
वाईट खिाण्यास दे णार निाही. हा मुद्दा ओळखिूनि, येशू त्यांच्या पुढील वक्तृत्वक प्रश्नासह दे वाबद्दल त्यांनिा शकवू शकला:
म्हणूनि, तुम्ही जे वाईट असता आपल्या मुलांनिा चां ल्या दे णग्या कशा द्याव्यात हे कळते तर तुमचा पता जो स्व ार्गत आहे जे त्याला
मा तात त्यांनिा कती चां ल्या दे णग्या दे ईल? (मत्तय ७:११ यूएलटी)
येशूनिे प रणामकारक मा ार्गनिे शक वण्यासाठी या प्रश्नाचा उपयो केला की जे दे वाला मा तात त्यांनिा तो चां ल्या दे णग्या दे तो.
दे वाचे राज्य कशिासारखे आहे, आ णि मी त्याची कशिाबरोबर तुलना करु? ते एका मोहरीच्या दाण्यासारखिे आहे. तो दाणा एका
मनिुष्यानिे घेतला व आपल्या बा ेत लावला… (लू क १३:१८-१९ युएलटी)
येशूनिे तो जे काही बोलणार आहे त्याचा परीचय दे ण्यासाठी वरील प्रश्नाचा उपयो केला. तो दे वाच्या राज्याची तुलनिा एखिाद्या ोष्टीशी करणार होता. अशा
प र स्थतीत, त्यानिे दे वाच्या राज्याची तुलनिा एका मोहरीच्या दाण्याशी केली.

भाषांतर रणिनीती
वक्तृत्व वषयक प्रश्नाचे अचूक भाषांतर करण्यासाठी, प्र म तुम्ही खिात्री करुनि घ्या की आपण ज्या प्रश्नाचे भाषांतर करीत आहात हा एक वक्तृत्वक प्रश्न आहे व
तो मा हतीचा प्रश्न निाही. स्वतःला वचारा, “प्रश्न वचारणार्या व्यक्तीला प्रश्नाचे उत्तर आधीच मा हत आहे काय?” तसे असल्यास, हा वक्तृत्व वषयक प्रश्न
आहे. कर्शिवा, जर कोणीही प्रश्नाचे उत्तर दे त निसेल, तर ज्यानिे हे वचारले त्याला उत्तर मळण्याची अपेक्षा होती काय? निसल्यास, हा एक वक्तृत्व वषयक प्रश्न
आहे.
जेव्हा आपल्याला खिात्री होते की प्रश्न वक्तृत्व वषयक आहे, तर खिात्री करूनि घ्या की तुम्हाला वक्तृत्व वषयक प्रश्नाचा हेतू समजतो. ऐकणाऱ्याला उत्तेजनि दे णे
कर्शिवा ताडण करणे कर्शिवा शरम वाटणे यासाठी हा आहे का? हा निवीनि वषय आणण्यासाठी आहे का? हा दुसरे काही करण्यासाठी आहे का?
जेव्हा आपल्याला वक्तृत्व वषयक प्रश्नाचे उद्दे श्य मा हत असतात, तेव्हा लक्ष्य भाषेमध्ये त्या उद्दे शाला व्यक्त करण्याचा सवार्गत निैस र्शिक मा ार्गचा वचार करा. हे
प्रश्न कर्शिवा वधानि कर्शिवा उद्गार म्हणूनि असू शकते.
जर वक्तृत्व वषयक प्रश्न वापरणे निैस र्शिक असेल आ ण आपल्या भाषेत योग्य अ र्ग दशर्ग वत असेल तर तसे करण्याचा वचार करा. निसल्यास, ये े इतर पयार्गय
आहेतः
(१) प्रश्नानिंतर उत्तरास जोडा. (२) वक्तृत्व वषयक प्रश्नाला वधानिात कर्शिवा उद्गारात बदला. (३) वक्तृत्व वषयक प्रश्नाला वधानिात बदला आ ण निंतर एका
छोट्या प्रश्नासह त्याचे अनिुसरण करा. (४) प्रश्नाचे रूप बदला जेणेकरूनि ते आपल्या भाषेत संवाद साधेल जो मूळ वक्तानिे आपल्या भाषेत संवाद साधला आहे.

भाषांतर पद्धतींच्या उदाहरणिाचे लागकरणि
(१) प्रश्नानिंतर उत्तरास जोडा.
कुमारी आपले दा गने, वधि आपला पोषाख वसरेल काय? तरी माझे लोक मला असंख्य दवस वसरले आहेत! ( यमर्गया २:३२
युएलटी)
कुमारी आपले दा निे, वधू आपला पोषाखि वसरेल काय? नक्कीच नाही! तरी माझे लोक मला
असंख्य दवस वसरले आहेत!
कर्शिवा तुमच्यातला कोणता माणूस आहे, ज्याला त्याच्या मुलानिे भाकर मा तली, तर तो त्याला द ड दे ईल? (मत्तय ७:९ युएलटी)
कर्शिवा तुमच्यातला कोणता माणूस आहे, ज्याला त्याच्या मुलानिे भाकर मा तली, तर तो त्याला द ड
दे ईल? तुमच्यातला कोणिीही तसे करणिार नाही!
(२) वक्तृत्व वषयक प्रश्नाला वधानिात कर्शिवा उद्गारात बदला.
दे वाचे राज्य कशिासारखे आहे? आ णि मी त्याची कशिाबरोबर तुलना करु? ते एका मोहरीच्या दाण्यासारखिे आहे. (लू क
१३:१८-१९अ युएलटी)
दे वाचे राज्य यासारखे आहे. ते मोहरीच्या दाण्यासारखिे आहे …
313 / 405

Translation Manual

Just-in-Time Learning Modules :: Figures of Speech :: वक्तृत्व वषयक प्रश्न

त दे वाच्या मुख्य या काचा अपमान करतोस काय? (प्रे षत कृत्ये 23:4ब युएलटी) (प्रे षत २३:४ युएलटी)
त दे वाच्या मुख्य या काचा अपमान करू नये!
मी गभार्जूशियातन बाहेर पडलो तेव्हाच का मी मेलो नाही? (ईयोब ३:११अ युएलटी)
मी गभार्जूशियातन बाहेर पडलो तेव्हा मरुन गेले असतो तर बरे झाले असते!
आ णि माझ्या बाबतीत अशिी कोणिती गोष्ट घडली की माझ्या प्रभच्या आईने माझ्याकडे यावे? (लू क १:४३ युएलटी)
माझ्या प्रभुची आई माझ्याकडे आली आहे हे की अद्भुत आहे!
(३) वक्तृत्व वषयक प्रश्नाला वधानिात बदला आ ण निंतर एका छोट्या प्रश्नासह त्याचे अनिुसरण करा.
इस्त्राएलाच्या राज्यावर अ ुनही तुम्ही राज्य करीत नाही का? (१ राजे २१:७ युएलटी)
तुम्ही अजुनिही इस्त्राएलाच्या राज्यावर राज्य करीता करीत नाही का?
(४) प्रश्नाचे रूप बदला जेणेकरूनि ते आपल्या भाषेत संवाद साधेल जो मूळ वक्तानिे आपल्या भाषेत संवाद साधला आहे.
कर्शिवा तुमच्यातला कोणता माणूस आहे, ज्याला त्याच्या मुलानिे भाकर मा तली, तर तो त्याला द ड दे ईल? (मत्तय ७:९ युएलटी)
जर तुमच्या मुलानिे तुम्हाला भाकर मा तली, तर तुम्ही त्याला दगड द्याला का?
कुमारी आपले दा गने, वधि आपला पोषाख वसरेल काय? तरी माझे लोक मला असंख्य दवस वसरले आहेत! ( यमर्गया २:३२
युएलटी)
कुमारी आपले दा गने वसरेल काय, व वधि आपला पोषाख वसरेल काय? तरी माझे लोक मला
असंख्य दवस वसरले आहेत
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उपमा अलं कार
वणिर्जून

हे पृष्ठि प्रश्नाचे उत्तर दे ते: उपमा अलं कार काय आहे?

उपमा अलकांर म्हणजे सामान्यता समानि निसले ल्या दोनि ोष्टींची केले ली तुलनिा. उपमा दोनि
ोष्टींमध्ये समानि असणार्या व शष्ट ुणधमार्गवर लक्ष कें द्रित करते, आ ण त्यामध्ये
"सारखिे," "जसे," कर्शिवा "पेक्षा" अशा शब्दांचा समावेश असतो.

हा वषय समजण्यासाठी, वाचणे चां ले होईल:
अलं कार

आ ण जेव्हा त्यानिे लोकसमुदायास पा हले , तेव्हा त्याला त्यांचा कळवळा
आला, कारण मेंढपाळ नसले ल्या मेंढरांसारखे ते कष्टी व निराश होते. (मत्तय ९:३६ युएलटी )
येशूनिे लोकांची तुलनिा मेंढपाळ निसले ल्या मेंढराशी केली आहे. सुर क्षत स्थानिांमध्ये निेण्यासाठी उत्तम मेंढपाळ निसल्यास मेंढरे घाबरुनि जातात. लोकसमुदाय
त्यासारखिाच होता कारण त्यांच्याकडे चां ले धा मर्शिक पुढारी निव्हते.
पाहा, लांडग्यांमध्ये से मेंढरास पाठवावे तसे मी तुम्हांस पाठवीत आहे, म्हणूनि तुम्ही सापांसारखे चतुर आ ण
कबुतरांसारखे नरुपद्रवी असा. (मत्तय १०:१६ युएलटी)
येशूनिे त्याच्या शष्यांची तुलनिा मेंढरांसोबत आ ण त्यांच्या शत्रूची लांडग्यांसोबत केली आहे. लांड े मेंढरांवर हल्ला करतात. येशूचे शत्रूं त्याच्या शष्यांवर हल्ला
करतील.
कारण दे वाचे वचनि जवंत आ ण कायर्ग करणारे आहे आ ण कोणित्याही दुधिारी तलवारीपेक्षा अ धक धारदार आहे. (इब्री. ४:१२
युएलटी)
दे वाच्या वचनिाची दुधारी तलवारीबरोबर तुलनिा केली जाते. दुधारी तलवार म्हणजे एक हत्यार जे सहजपणे एखिाद्या माणसाच्या दे हाला कापू शकते. एका
व्यक्तीच्या हृदय आ ण वचार यामध्ये काय आहे हे दाखि वण्यासाठी दे वाचे वचनि फार प्रभावी आहे.

उपमा अलं काराचा उद्दे शि
• उपमा काहीतरी अज्ञात असले ली ोष्ट ज्ञानि असले ल्या ोष्टीशी कशाप्रकारे समानि आहे याबद्दल शक वते.
• उपमा एका व शष्ट ुणधमार्गवर भर दे ते, कधीकधी अशा प्रकारे ज्यामुळे लोकांचे लक्ष वेधूनि घेतले जाते.
• उपमा मनिात एक चत्र तयार करण्यात मदत करतात कर्शिवा वाचक जे काही वाचत आहे त्याचा अ धक पुणर्गपणे अनिुभव घेण्यास त्यांनिा मदत करतात.

कारणि ही भाषांतरातील समस्या आहे
• कदा चत लोकांनिा दोनि वस्तू समानि कशा आहेत हे मा हती निसेल.
• कदा चत लोक तुलनिा करत असले ल्या दोन्ही ोष्टींशी प र चत निसतील.

बायबलमधिील उदाहरणिे
ख्रिस्त येशूच्या एका चांगला सै नकाप्रमाणिे माझ्याबरोबर दु:खि सोस. (२ तीमथ्य २:३ युएलटी)
या उपमेमध्ये, पौलानिे दु:खि सोसण्याची तुलनिा सै निकांच्या सहनिशीलतेची केली आहे,आ ण तो तीमथ्याला त्यांच्या उदाहरणाचे अनिुकरण करण्याचे प्रोत्साहनि
दे तो.
“कारण जशी वीज आकाशाच्या एका बाजूपासूनि दुसऱ्या बाजूपयर्थांत चमकते, तसेच मनिुष्याच्या पुत्राचे होईल. (लू क १७:२४
युएलटी)
मनिुष्याचा पुत्र वीजेसारखिा कसे असेल हे या वचनिात सां ण्यात आले निाही. परंतु संदभार्गमध्ये आपण त्याआधीच्या अध्यायातूनि समजू शकतो की ज्याप्रमाणे
वज अचानिक चमकते आ ण प्रत्येकजण त्यास पाहू शकतो, त्याप्रमाणे मनिुष्याचा पुत्र अचानिक येईल आ ण प्रत्येकजण त्याला पाहू शकतील. कोणालाही
त्याबद्दल सां तो येणार निाही.
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भाषांतर पध्दती
जर लोकांनिा उपमा अलं काराचा अचूक अ र्ग समजेल, तर त्याचा वापर करण्याचा वचार करा. जर त्यांनिा समजणार निसेल, तर ये े काही पध्दती आहेत त्याचा
उपयो तुम्ही करू शकता:
(१) दोनि ोष्टी कशा समानि आहेत हे लोकांनिा कळत निसल्यास, त्या कशाप्रकारे समानि आहेत ते सां ा. त ा प, मूळ प्रेक्षकांनिा अ र्ग स्पष्ट निसल्यास असे करू
निका. (२) लोक जर तुलणा केली जात असले ल्या ोष्टीशी प र चत निसल्यास, आपल्या संस्कृतीतील एखिाद्या ोष्टीचा उपयो करा. ते बायबलच्या संस्कृतीत
वापरले जात होते याची खिात्री करा. जर तुम्ही या पध्दतीचा उपयो केला, तर तुम्ही मूळ ोष्ट तळटीपमध्ये ठे वू शकता. (३) दुसर्याशी तुलनिा नि करता केवळ
त्या ोष्टीचे वणर्गनि करा.

भाषांतर पद्धतींच्या उदाहरणिांचे लागकरणि
१) दोनि ोष्टी कशा समानि आहेत हे लोकांनिा कळत निसल्यास, त्या कशाप्रकारे समानि आहेत ते सां ा. त ा प, मूळ प्रेक्षकांनिा अ र्ग स्पष्ट निसल्यास असे करू
निका.
पाहा,लांडग्यांमध्ये से मेंढरास पाठवावे, तसे मी तुम्हांस पाठवीत आहे. (मत्तय १०:१६अ युएलटी) - लांडग्यांनिी घेरले ल्या
मेंढरांवर संकट येते त्याप्रकारच्या संकटात येशुचे शष्य पडतील याची अशा संकटाशी तुलनिा केली जाते.
पाहा, मी तुम्हाला दुष्ट लोकांमध्ये पाठ वतो व ेव्हा लांडण्यांमध्ये मेंढरे असतात तेव्हा संकटात
असतात तसे त्यांच्याद्विारे तुम्ही संकटात पडाल..
कारण दे वाचे वचनि जवंत आ ण कायर्ग करणारे आहे आ ण कोणित्याही दुधिारी तरवारीपेक्षा धारदार आहे. (इब्री ४:१२अ युएलटी)
कारण दे वाचे वचनि जवंत आ ण कायर्ग करणारे आहे आ ण एका अ तशिय ती णि दुधिारी तरवारीपेक्षा
अ धिक शिक्तीशिाली आहे.
(२) लोक जर तुलणा केली जात असले ल्या ोष्टीशी प र चत निसल्यास, आपल्या संस्कृतीतील एखिाद्या ोष्टीचा उपयो करा. ते बायबलच्या संस्कृतीत वापरले
जात होते याची खिात्री करा. जर तुम्ही या पध्दतीचा उपयो केला, तर तुम्ही मूळ ोष्ट तळटीपमध्ये ठे वू शकता.
पाहा, लांडग्यांमध्ये से मेंढरास पाठवावे, तसे मी तुम्हांस पाठवीत आहे.(मत्तय १०:१६अ युएलटी)- जर लोकांनिा मेंढरे आ ण
लांड े काय आहेत , कर्शिवा लांड े मेंढरांनिा मारतात आ ण खिातात हे मा हत निसेल, तर तुम्ही इतर दुसऱ्या प्राण्यांचा वापर करू
शकता जे दुसऱ्या इतरांनिा मारतात.
पाहा, कुत्र्यांमध्ये

से कोंबडीच्या पल्लांना पाठवावे तसे मी तुम्हाला पाठवीत आहे.

शिी कोंबडी आपल्या पल्लांना आपल्या पंखाखाली एकत्र करते, तशी कतीवेळा तुझ्या मुलांनिा एकत्र करण्याची माझी इच्छा
होती, परंतु तुम्हीची इच्छा निव्हती! (मत्तय २३:३७ब युएलटी)
शिी एक आई आपल्या बाळावर बारकाईने न र ठे वते, तशी कतीवेळा तुझ्या मुलांनिा एकत्र
करण्यास मी इच्छीत होतो, परंतू तुम्ही निाकारले !
जर तुमझ्यामध्ये मोहरीच्या दाण्यासारखा वश्वास असला … (मत्तय १७:२०)
जर तुमचा वश्वास एका लहान बी ासारखा अ दी लहानि असेल,
(३) दुसर्याशी तुलनिा नि करता केवळ त्या ोष्टीचे वणर्गनि करा.
पाहा, लांडग्यांमध्ये
पाहा,

से मेंढरांना पाठवावे तसे मी तुम्हाला पाठ वतो. (मत्तय १०:१६अ युएलटी)
े लोक तुला हानी करू इच्छिीतात त्यांच्यामध्ये मी तुला पाठ वतो.

शिी कोंबडी आपल्या पल्लांना आपल्या पंखाखाली एकत्र करते, तशी कतीवेळा तुझ्या मुलांनिा एकत्र करण्याची माझी इच्छा
होती, परंतु तुम्हीची इच्छा निव्हती! ( (मत्तय २३:३७ब युएलटी))
कतीवेळा तुझे संरक्षणि करण्याची माझी इच्छा होती, पण तुम्ही निाकारले !
पुढे आम्ही आपल्याला शकण्याची शफारस करतो:
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उपलक्षणि

वणिर्जून

हे पृष्ठि प्रश्नाचे उत्तर दे ते: उपलक्षण शब्दाचा अ र्ग काय आहे, आ ण मी या
ोष्टी माझ्या भाषेत कशा भाषातंरीत करू शकतो?

उपलक्षण ही भाषणाची एक आकृती आहे ज्यात वक्ता संपूणर्ग ोष्टीचा संदभर्ग घेण्यासाठी
एखिाद्या वस्तूचा काही भा वापरतो कर्शिवा संपूणर्ग भा ाचा संदभर्ग घेण्यासाठी वापर करतो.
माझा

ीव प्रभुला ोर मानितो. (लू क 1:46 IRV)

हा वषय समजण्यासाठी, वाचणे चां ले होईल:
अलं कार

प्रभु जे करत होता त्याबद्दल मरीया खिूप आनिं दत होती, म्हणूनि तनिे "माझा जीव," म्हणजे तच्यातील आंत रक, भावनिात्मक भा म्हणजे, तच्या संपूणर्ग
स्वबद्दल उल्ले खि करण्यासाठी सां तले .
परूशिी लोक त्यास म्हणाले , "पाहा, शब्बा

दवशी करू निये ते हे का करतात…?" (माकर्ग 2:24 IRV)

परुश्यांनिो, जे उभे होते ते सवर्ग एकाच वेळी एकाच शब्दानिे बोलत निाहीत. त्याऐवजी, त्या टाचे प्र त निधीत्व करणाऱ्या एका माणसानिे हे शब्द सां तले .

कारणि हा भाषांतर मुद्दा आहे.
• काही वाचक कदा चत उपलक्षण ओळखित निाहीत आ ण म्हणूनि शब्दांचा शब्दशः वधानि म्हणूनि चुकीचा अ र्ग लावू शकतात.
• काही वाचकांनिा हे समजले असेल की ते शब्द अक्षरशः समजत निाहीत, परंतु त्यांनिा अ र्ग काय आहे हे मा हत निसते.

बायबलमधिील उदाहरणि
मी आपल्या हाताने केले लीसवर्ग कामे अ ण प रश्रम यांचे नि रक्षण केले . (उपदे शक 2:11 IRV)
“माझे हात” हे संपूणर्ग व्यक्तीसाठी एक उपलक्षण आहे कारण व्यक्तीच्या कतृर्गत्वामध्ये स्पष्टपणे हात आ ण बाकीचे शरीर आ ण मनि यांचा सहभा होता. त्या
व्यक्तीचे प्र त नि धत्व करण्यासाठी हात निवडले जातात कारण ते शरीराचे अवयव असतात जे कामात ेट ुंतले ले असतात..

भाषांतर रणिनीती
जर उपलक्षण निैस र्शिक असेल आ ण आपल्या भाषेत योग्य अ र्ग दे ईल तर त्याचा वापर करण्याचा वचार करा. तसे निसल्यास, ये े दुसरा पयार्गय आहे:
1. वशेषतः उपलक्षण संबं धत असले ली स्थती.

भाषांतर पद्धतींचे उदाहरणि लाग
1. वशेषतः उपलक्षण संबं धत असले ली स्थती.
2. "माझा ीव प्रभुला ोर मानितो." (लू क.1:46 IRV)
• " प्रभुला थोर मानतो."
• … परूशिी लोकांनिी त्याला म्हटले (माकर्ग 2:24 IRV)
◦ … परूशिांचे प्र त नधिी त्याला म्हणाले …
• … मी माझ्या हाताने केले ली सवर्ग कामे अ ण प रश्रम यांचे न रक्षणि केले (उपदे शक 2:11 IRV)
◦ मी केले ली सवर्ग कामे अ ण प रश्रम यांचे नि रक्षण केले .
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पुढे आम्ही आपल्याला शकण्याची शफारस करतो:
लक्षणालं कार
बायबलातील प्र तमा - सामान्य मेटॉनिीमीज
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Biblical Imagery
बायबलातील प्र तमा

वणिर्जून

हे पृष्ठि प्रश्नाचे उत्तर दे ते: सामान्यतः कोणत्या प्रकारच्या प्र तमा बायबलमध्ये
वापरल्या जातात?

काल्प निक म्हणजे अशी भाषा ज्यामध्ये प्र तमा दुसऱ्या कल्पनिासह जोडली जाते
जेणेकरूनि प्र तमा कल्पनिा प्रस्तुत करते. यात रूपक, निक्कल, चुंबकीय शृंखिले , आ ण
सांस्कृ तक निमुनिा यांचा समावेश आहे. भाषेत यापैकी बहुतेक ोष्टी प्र तमा आ ण
कल्पनिांमधील जोड्यांप्रमाणे असतात, परंतु काही निाही. बायबलातील प्र तमा या पृष्ठिांवर
बायबलमध्ये प्र तमांचे प्र तरूप सां ा.

हा वषय समजण्यासाठी, वाचणे चां ले होईल:
अलं कार
रूपक
लक्षणालं कार

बाइबलमध्ये सापडले ल्या जोड्यांची पद्धत हब्रू आ ण ग्रीक भाषेसाठी निेहमी अ द्वितीय
असते. या निमून्यांनिा ओळखिणे उपयुक्त आहे कारण ते वारंवार भाषांतरकत्यार्थांनिा त्यांच्या भाषांत रत करण्याच्या समस्येच्या समस्येनिे प्रस्तुत करतात. एकदा
भाषांतरकत्यार्थांनिा हे भाषांतर आव्हानिे कशी हाताळतात त्यानिुसार वचार करतील, ते त्याच निमुन्यांत कुठे ही त्यांनिा भेटण्याची तयारी ठे वतील.

रूपक आ णि उपमा मध्ये सामान्य नमुने
रूपक उद्भवते, जेव्हा एखिादया ोष्टीबद्दल बोलतात की ती वे ळी आहे. प्रभावीपणे प्र म ोष्ट वणर्गनि करण्यासाठी वक्ता हे करतो. उदाहरणा र्ग, "माझे प्रेम
लाल आहे, लाल ुलाब" मध्ये, वक्ता स्त्रीचे वणर्गनि सुंदर आ ण निाजूक म्हणूनि करतात, जसे की ती एक फूल होती.
उपमा हे एक रूपकाच्या रूपात आहे, परंतु ते प्रेक्षकांनिा संकेत म्हणूनि "जसे" कर्शिवा "जसा" असे शब्द वापरतात, ते अलं कार आहे. उपमा प्र तमेचा वापर
करूनि एखिादे उदाहरण म्हणे, "माझे प्रेम म्हणजे लाल, लाल ुलाबा सारखिे आहे."
"रूपक आ ण उपमामध्ये कल्पनिांमधील जोड्यांचे समानि निमुनिे दाखिवणारे पृष्ठिांच्या दुव्यांसाठी बायबलमधील प्र तमा - सामान्य निमुनिे पहा."

सामान्य मेटोनीमी
मेटोनिीमीमध्ये, एखिादा वस्तू कर्शिवा कल्पनिा त्याच्या स्वतःच्या निावामुळे निव्हे तर एखिाद्यास त्याच्याशी नि डीत असले ल्या निावाच्या निावानिे ओळखिली जाते.
"बायबलमधील काही सामान्य चचर्तेतील सूचीक रता बबलीकल इमेजरी - कॉमनि मेटामेनिीज पहा"

सांस्कृ तक नमुना
सांस्कृ तक निमुनिा हे जीवनिाच्या कर्शिवा वतर्गनिच्या भा ांची मानि सक चत्रे आहेत. या चत्रांबद्दल कल्पनिा आ ण बोलण्याची ही चत्रे आम्हाला मदत करतात.
उदाहरणा र्ग, अमे रकनि बऱ्याच ोष्टींचा वचार करतात जसे, ववाह आ ण मैत्री, जसे की ते मशीनि होते. अमे रकनि म्हणतील, "त्यांचा ववाह मोडू नि टाकला
आहे," कर्शिवा "त्यांची मैत्री पुढे पूणर्ग वे ानिे जात आहे."
बायबल अनिेकदा दे व असे म्हणतात की तो मेंढपाळ होता आ ण त्याचे लोक मेंढरे आहेत. हा सांस्कृ तक निमुनिा आहे.
परमेश्वर माझा मेंढपाळ आहे; मला काही उणे पडणार निाही. (स्तोत्र 23:1 IRV)
निंतर दे वानिे इस्राएलला मेंढपाळासारखिे निेले. त्यानिे त्याच्या लोकांनिा मेंढ्यासारखिे वाळवंटात निेले. (स्तोत्र 78:52 IRV)
बायबलमधील काही सांस्कृ तक निमुनिा प्राचीनि नि जकच्या पूवर्ग संस्कृतीमधील इ तहासापेक्षा आ ण इटा लयनि लोकांनिीच निव्हे तर मोठ्या प्रमाणात वापरल्या
जात असे.
"बायबलमधील सांस्कृ तक निमुन्यांची यादी करण्यासाठी बायबलमधील प्र तमा - सांस्कृ तक निमुनिा पहा."
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बायबलातील प्र तमा - सामान्य नमुने
हे पृष्ठि मयार्ग दत मा ार्थांनिी एक त्रत केले ल्या कल्पनिांची चचार्ग करते. (अ धक ज टल
जोडीबद्दलच्या चचर्तेसाठी, बायबलची वणर्गनिशैली - सांस्कृ तक प्र तकृती पहा.)

हे पृष्ठि प्रश्नाचे उत्तर दे ते: बायबलमध्ये कोणत्या कल्पनिांचा उपयो इतर
कल्पनिांनिा सू चत करण्यासाठी केला जातो?
हा वषय समजण्यासाठी, वाचणे चां ले होईल:

वणिर्जून

बायबलातील प्र तमा

रूपक
सवर्ग भाषांमध्ये, बहुतेक रुपकांचा कल्पनिांच्या जोडीचा व्यापक रूपावरूनि आला ज्यामध्ये
उपमा अलं कार
एक कल्पनिा दुसऱ्याची प्र त नि धत्व करतो. उदाहरणा र्ग, काही भाषांमध्ये, उंची ला "खिूप"
असे जोडणे आ ण "खिूप जास्त" सह "खिाली कमी" असे जोडणे, जेणेकरूनि उंची "खिूप"
दशर्गवेल आ ण खाली कमी "जास्त निाही" दशर्गवते. हे असे होऊ शकते कारण जेव्हा
ढ ाऱ्यामध्ये भरपूर काहीतरी असते तेव्हा त्या ढी जास्त असतील. म्हणूनि एखिाद्या ोष्टीला काही पैसे मोजावे ला तील तर काही भाषांमध्ये लोक असे
म्हणतील की कर्शिमत उंच आहे, कर्शिवा एखिाद्या शहरामध्ये त्याच्यापेक्षा जास्त लोक आहेत, तर आम्ही असे म्हणू शकतो की लोकांची संख्या तप्पट झाली आहे.
त्याचप्रमाणे जर कोणी बारीक होऊनि वजनि कमी केले तर आपण असे म्हणू की त्यांचे वजनि खाली गेले आहे.

बायबलमधील निमुन्यांची बऱ्याचदा हब्रू आ ण ग्रीक भाषेसाठी अ द्वितीय आहेत. या निमून्यांनिा ओळखिणे उपयुक्त आहे कारण ते वारंवार भाषांतरकत्यार्थांनिा
त्यांच्या भाषांत रत करण्याच्या समस्येच्या समस्येनिे प्रस्तुत करतात. एकदा भाषांतरकत्यार्थांनिा हे भाषांतर आव्हानिे कशी हाताळतात त्याबद्दल वचार करतात, ते
कुठे ही त्यांनिा भेटण्यास तयार होतील.
उदाहरणा र्ग, बायबलमध्ये जोडणीचा एक निमुनिा म्हणजे "वा णे" यासह चालणे एक प्रकारच्या वा णूकीसह चालणे. स्तोत्र 1:1 मध्ये दुष्ट व्यक्तीच्या सल्ल्याचे
अनिुसरण करूनि, दुष्ट लोक काय करतात ते दाखिवतात.
धन्य तो पुरुष जो दुजर्गनिांच्या मसलतीनिे चालत निाही (स्तोत्र 1:1 IRV)
हा निमुनिा स्तोत्र 119:32 मध्येदेखिील दसूनि येत आहे. दे वाच्या अज्ञांच्या मा ार्गवर चालत असतानिा दे वानिे आज्ञा दल्याप्रमाणे केले आहे. धावणे चालण्यापेक्षा
जास्त प्रखिर असल्यानिे, ये े चालण्याची कल्पनिा संपूणर्ग मनिानिे दली जाऊ शकते.
मी तुझ्या आज्ञांच्या मा ार्गनिे धावतो. (स्तोत्र 119:32 IRV)

कारणि हा भाषांतर मुद्दा आहे
या निमुन्यांची ओळखि करूनि दे ऊ इ च्छत असले ल्या प्रत्येकाला तीनि आव्हानिे:
1. बायबलमधील व शष्ट रूपका पहात असतानिा, हे निेहमीच स्पष्ट निसते की दोनि ोष्टी एकमेकांशी जोडल्या जातात. उदाहरणा र्ग, हे स्पष्टपणे होऊ
शकत निाही की अ भव्यक्ती हा दे व आहे जो कमरबंदसारखिा मला सामथ्यर्ग दे तो. (स्तोत्र 18:32 IRV) निै तक ुणवत्तासह कपड्यांची जोडीवर
आधा रत आहे. या प्रकरणात, कमरबंदाची प्र तमा ताकद दशर्गवते.("बाइबलमधील इमॅ जरी-मॅनि-मेड ऑब्जेक्ट् स" मध्ये "कपडे निै तक ुणवत्ता
दशर्गवतो" पहा.)
2. एखिाद्या व शष्ट अ भव्यक्तीकडे पहात असतानिा, भाषांतरकत्यार्थांनिे हे कशास सू चत करते की निाही. हे केवळ आसपासच्या मजकुराचा वचार करूनि
केले जाऊ शकते. सभोवतालचा मजकूर आपल्याला दशर्ग वतो, उदाहरणा र्ग, " दवा" म्हणजे कंटे निरला तेल दे ण्यासाठी आ ण प्रकाश दे ण्यासाठी एक
बाक, कर्शिवा " दवा" एक प्र तमा आहे जी जीवनिास सू चत करते. ("बाइबलमधील इमॅ रझरी-निॅचरल फेनिोमेनिा" मध्ये "अ ग्नि कर्शिवा एलएएमपी
जीवनिाचे प्र त नि धत्व करते" पहा)
3. राजे 7:50 मध्ये, दीप कटोरे एक सामान्य दव्यावरील वात निट निटके करण्यासाठी एक साधनि आहे. 2 शमुवेल 21:17 मध्ये इस्राएलचा दवा राजा
दा वदाच्या जीवनिास सू चत करतो. जेव्हा त्याच्या माणसांनिा चर्शिता होती की त्यानिे "इस्राएलाचा दवा काढू नि" टाकला तर त्याला कदा चत मारण्यात
येईल.
पेले, दीप, कातरी, कटोरे, चमचे व धुपाटणी ही शुद्ध सोन्याची करवली होती. (1 राजे 7:50 IRV)
तेव्हा रेफाई वंशातला इशबी-बनिोब.......त्यानिे दा वदाला मारायचा बेत केला; पण सरूवेचा पुत्र अबीशय यानिे दा वदाचा बचाव
केला; त्या प लष्ट्याला त्यानिे ठार मारले . म दा वदाच्या लोकांनिी त्याला शप घालू नि सां तले , “पुन्हा आपण आमच्याबरोबर
लढाईला येऊ निका; इस्राएलाचा दीप आपण मालवू निये.” (2 शमुवेल 21:16-17 IRV)
1. कल्पनिांच्या या जोड्यांच्या आधारे अ भव्यक्ती वारंवार क्लष्ट पध्दतीनिे एक त्रत होतात. याव्य त रक्त, ते वारंवार सह एक त्रत करतात- आ ण काही
बाबतीत-सामान्य मेटॉनिीमीज आ ण सांस्कृ तक निमुनिे आधा रत आहेत. (बायबॅकल इमेजरी - कॉमनि मेटॉनिीमीज आ ण बायबे लकल इमेजरी सांस्कृ तक निमुनिे पहा)
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उदाहरणा र्ग, खिालील 2 शमुवेल 14:7 मध्ये, "जळता कोळसा" हा मुलाच्या जीवनिासाठी एक प्र तमा आहे, जे लोक त्याचे वडील कसे लक्षात ठे वतील याचे
प्र त नि धत्व करतात. तर इ े दोनि जोड्या आहेत: मुलाच्या जीवनिावर जळत असले ल्या कोळशाच्या जोड्या आ ण आपल्या व डलांच्या स्मृतीत असले ल्या
मुलाच्या जोड्या.
ते म्हणाले , 'त्या माणसाला ठार करा. आ ण त्याचा त्या केला आहे. तो आपल्या भावाचा जीव घेणाऱ्या त्या प्राण्यांनिा मरणातूनि
उठ वतो. आ ण म्हणूनिच ते वारसांचा दे खिील निाश करतील. याप्रकारे माझा उरले ला निखिारा वझवूनि टाकूनि माझ्या पतीचे निाव व
संतती भूतलावरूनि निष्ट करायला ते पाहत आहेत.” (2 शमुवेल 14:7 IRV)

बायबलमध्ये चत्राची सची म्हणिन दुवे
खिालील पृष्ठिांमध्ये, बायबलमध्ये इतरांचे प्र त नि धत्व करणाऱ्या काही कल्पनिांची सूची आहे, बायबलमध्ये असले ल्या उदाहरणांसह. ते प्र तमा प्रकारानिुसार
आयो जत केल्या जातात:
•
•
•
•
•

बबलीकल इमेजरी - बॉडी पाट्र्ग स आ ण ह्यूमनि क्वा लटीज
बबलीकल इमेजरी - मानिवी वा णूक - दोन्ही शारी रक आ ण ब र-भौ तक क्रिया, शतर्वी आ ण अनिुभव यांचा समावेश होतो
बबलीकल प्र तमा - वनिस्पती
बबलीकल प्र तमा - निैस र्शिक प्रसं ोपणा
बबलीकल प्र तमा - मॅनि-मेड ऑब्जेक्ट
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बायबलातील प्र तमा - सामान्य मेटॉनीमी
बायबलमधील काही सामान्य मेटोनिीमीज खिालीलप्रमाणे वणार्गनिे सूचीबद्ध आहेत. सवर्ग
मोठ्या अक्षरातील शब्द कल्पनिा दशर्गवतात. हा शब्द ज्या प्रत्येक वचनिामध्ये प्र तमा आहे
त्यामध्ये शब्द अप रहायर्गपणे दसत निाही, परंतु शब्द प्रस्तुतीकरण करतो अशी कल्पनिा
आहे.

हे पृष्ठि प्रश्नाचे उत्तर दे ते: बायबलमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या काही सामान्य
मेटोनिीमी कशा वापरतात?
हा वषय समजण्यासाठी, वाचणे चां ले होईल:
बायबलातील प्र तमा

पात्र कर्शिवा प्याला त्यात काय आहे हे दशिर्जू वतो

लक्षणालं कार

माझे पात्र काठोकाठ भरूनि वाहत आहे. (स्तोत्र 23:5 IRV)
पात्रामध्ये खिूप काही आहे क हे पात्राच्या वरच्या बाजूनिे वाहते.
कारण जतक्यांदा तुम्ही ही भाकर खिाता व प्याला पता ततक्यांदा तुम्ही प्रभूचे येणे होईपयर्थांत त्याचे स्मरण करता. (1 क रर्शि .
11:26 IRV)
लोक प्याला पत निाहीत. ते प्याल्याच्या आत जे आहे ते पतात.

तोंड भाषणि कर्शिवा शिब्द दशिर्जूवते.
मूखिार्गचा निाश त्याच्या तोंडामुळे होतो. (निी तसूत्रे 18:7 IRV)
पण, मी तुम्हाला आपल्या मुखिानिे धीर दला असता. (ईयोब 16:5 IRV)
याप्रकारे तुम्ही आपल्या तोंडानिे माझ्या वरुद्ध आपली ोरवी मरवलीत, माझ्या वरुद्ध हवे ततके बोलतात. ते मी ऐकले आहे. (यहेज्केल 35:13 IRV)
या उदाहरणांमध्ये तोंड व्यक्ती काय म्हणतो ते संद भर्शित करते.

एखाद्या व्यक्तीची आठवणि त्याच्या वंशि ांना दशिर्जूवते.
एखिाद्या व्यक्तीची आठवण त्याच्या वंशजांनिा दशर्गवते, कारण ती म्हणजे ज्यांनिा त्यांचे स्मरण व आदर दे णारे. जेव्हा बायबल म्हणते की कोणाचीतरी आठवण
संपली, तर त्याचा अ र्ग असा होतो की त्याचे कुठले च वंशज उरले निाहीत कर्शिवा त्याचे वंशज सवर्ग मेलेले आहेत.
तू राष्ट्रांनिा धमकावले आहेस;
दुजर्गनिांचा तू निाश केला आहेस;
तू त्याचे निाव सदासवर्गकाळासाठी पुसूनि टाकले आहेस.
वैऱ्यांचा समूळ निाश झाला आहे.
त्यांचा कायमचा निायनिाट झाला आहे.
जी शहरे तू उजाड केली त्यांची आठवणदे खिील निाहीसी झाली आहे. (स्तोत्र 9:5-6 IRV)
दे शातूनि त्याची आठवण बुजेल (ईयोब 18:17 IRV)
वाईट करणाऱ्यांची आठवणसुद्धा पृथ्वीवर राहू निये
म्हणूनि परमेश्वर त्यांनिा वन्मुखि करतो. (स्तोत्र 34:16 IRV)

एक व्यक्ती लोकांचा समह दशिर्जूवते
कारण दुजर्गनि आपल्या मनिातील हावेची शेखिी मरवतो;
लो भष्ट मनिुष्य परमेश्वराचा त्या करूनि त्याला तुच्छ मानितो. (स्तोत्र 10:3 IRV)
हे एका व शष्ट दुष्ट व्यक्तीला निाही परंतु सामान्य लोकांनिा संद भर्शित करते.
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एखाद्या व्यक्तीचे नाव त्याच्या वंशि ांना प्र त न धित्व करते
ाद — यांच्यावर हल्ले खिोरांची टोळी हल्ला करील, त ा प तो त्यांच्या पछाडीवर हल्ला करील.
आशेराचे अन्न पौ ष्टक होईल; तो राजाला योग्य अशी मष्टान्ने पुरवील.
निफताली हा मोकळी सुटले ली ह रणीच होय; तो सुंदर भाषणे करणारा होईल. (उत्पती 49:19-21 IRV)
ाद, आशेर आ ण निफताली या निावांची निावे केवळ त्या पुरुषांनिाच निव्हे तर त्यांच्या वंशजांनिा दे खिील संद भर्शित करतात.

एक व्यक्ती स्वत: आ णि त्याच्याबरोबर असले ले लोक यांना प्र त न धित्व करते.
म अब्राम मसर दे शात जाऊनि पोहचला, तेव्हा ती स्त्री फार सुंदर आहे असे मसऱ्यांनिी प हले . (उत्पती 12:14 IRV)
ये े "अब्राम" असे सां त असतानिा अब्राम आ ण त्याच्यासोबत प्रवास करणारे सवर्ग लोक दशर्ग वते. लक्ष अब्रामावर होते.

वधिणिे हे मारणिे दशिर्जू वते.
त्याच्या हातानिे धावता राक्षसी सपर्ग वर्शिधला आहे. (ईयोब 26:13 IRV)
याचा अ र्ग त्यानिे सपर्गचा वध केला.
पहा, येशू ढ ांसह येत आहे! प्रत्येक व्य क्त त्याला पाहील, ज्यांनिी त्याला भोसकले ते सुद्धा त्याला पाहतील. पृथ्वीवरील सवर्ग लोक
त्याच्यामुळे आक्रिोश करतील, होय, असेच होईल! आमेनि. (प्रकटीकरण 1:7 IRV)
"ज्यांनिी त्याला भोसकूनि मारले " हे ज्यांनिी येशूचा वध केला हे दशर्ग वते.

पाप (घोर अपराधि) त्या पापांसाठी शिक्षा दशिर्जूवते
परमेश्वरानिे आपले अपराध त्याच्या निावावर केले . (यशया 53:6 IRV)
याचा अ र्ग असा होतो की यहोवानिे स्वतःवर दं ड ठोठावला की आपल्या सवार्थांकडे यायला हवा होता.
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बायबलसंबंधिी प्र तमा - वस्ता रत रूपक
एक वस्ता रत रूपक हे एक स्पष्ट रूपक आहे जे एकाच वेळी अनिेक प्र तमा आ ण अनिेक
कल्पनिा वापरते. हे एका साधारण रूपक च्या उलट आहे, जे फक्त एकच प्र तमा आ ण
एकच कल्पनिेचा वापर करते. वस्ता रत रूपक आ ण ज टल रूपक यांच्या मधील फरक हा
आहे की वस्ता रत रूपक ले खिक/वक्त्यानिे स्पष्टपणे सां तले ले असते, परंतु ज टल रूपक
स्पष्टपणे सां तले ले निसते.

हे पृष्ठि प्रश्नाचे उत्तर दे ते: वस्ता रत रूपक काय आहे?
हा वषय समजण्यासाठी, वाचणे चां ले होईल:
रूपक
उपमा अलं कार

वस्ता रत रूपकाचे स्पष्टीकरणि
एका रूपकाचा वापर करतानिा, ले खिक/वक्ता काही तात्काळ वषयाबद्दल अमूतर्ग कल्पनिा व्यक्त करण्यासाठी, वषय आ ण प्र तमा यांच्यात तुलनिा करण्याच्या
कमानि एक बर्शिदूसह भौ तक प्र तमेचा वापर करतात. वस्ता रत रूपकामध्ये, ले खिक/वक्ता स्पष्टपणे वषय सां तो, आ ण निंतर अनिेक प्र तमांचे वणर्गनि करतो
आ ण अनिेक कल्पनिा संवाद साधतो.
यशया 5:1ब-7 मध्ये, यशया संदेष्टा इस्राएल राष्ट्र ( वषय) यांच्या दे वाप्रती अ वश्वासूपणा आ ण त्याचे लोक म्हणूनि त्यांच्याशी केले ला करार याच्याबद्दल
असले ली दे वाची निराशा (कल्पना) व्यक्त करण्यासाठी द्रिाक्षमळ्याच्या (प्र तमेचा) वापर करतो. शेतकरी आपल्या मळ्याची काळजी घेतात आ ण एखिाद्या
शेतकऱ्याच्या द्रिाक्षमळ्यात वाईट फळ आल्यास तो निराश होतो. जर एखिाद्या द्रिाक्ष मळ्यात बराच काळ फक्त वाईट फळ आले तर शेतकरी शेवटी त्याची
काळजी घेणे ांबवतो.
1ब माझ्या प्रय व्यक्तीचा द्राक्षमळा डों राच्या अ तशय सु पक श्रृं ावर होता. 2 त्यानिे ते खणिन, त्यातले दगड काढले , आ ण ते
उत्तम प्र तची द्रिाक्षवेल लावली. त्यानिे मध्यभागी एक बुरु बांधिला आ ण द्राक्षकंु डे दे खिील बांधली. त्याने द्राक्षे येण्याची वाट
पा हली, पणि त्यातन ंगली द्राक्षे नघाली. 3 म्हणूनि आता, यरुशले मकरांनिो आ ण यहूदाचा लोकांनिो ; माझा आ ण माझ्या
द्रिाक्षमळ्याचा न्याय करा बरे. 4 माझ्या द्रिाक्षमळ्यासाठी आणखिी करायचे राहीले , जे मी केले निाही? ेव्हा मी द्राक्षे दे ण्याची वाट
पाहत असता, तेव्हा त्याने ंगली द्राक्षे का दली? 5 आता मी माझ्या द्रिाक्षमळ्याचे काय करीनि ते सां तो. मी त्याचे कंु पनि काढू नि
टाकीनि; म्हणजे मी त्याचे कुरणात रुपांतर करीनि; मी त्याची भर्शित पाडीनि आ ण ती तुडवली जाईल. 6 मी ते उध्वस्त करीनि, आ ण
त्यास कोणी छाटणार निाही कर्शिवा कुदळणार निाही. त्याऐवजी, काटे आ ण सराटे उ तील. त्यावर पाऊस पाडू निका अशी आज्ञा मी
मेघांनिा आज्ञा करीनि. 7 कारण सवर्जूशि क्तमान परमेश्वराचा द्राक्षमळा म्हणि े इस्राएलचे घराणिे आ ण त्यातील त्याची मनिमोहक
ला वड म्हणजे यहुदचे लोक. त्याने न्यायाची वाट पा हली, पणि त्याऐव ी तेथे अपहार; नी तमत्तेची अपेक्षा केली परंतु,
त्याऐव ी, आक्रिोशि आढळन आला. (यशया 5:1ब-7 युएलटी)

बायबलमधिील इतर उदाहरणिे
स्तोत्र 23 मध्ये, स्तोत्रकतार्ग दे व ( वषय) त्याच्या लोकांसाठी खिूप महत्व आ ण काळजी (कल्पना) दाखि वण्याचा या पध्दतीचे वणर्गनि करण्यासाठी मेंढपाळाच्या
भौ तक प्र तमेचा उपयो करतो. मेंढपाळ मेंढरांसाठी काय करतात याच्या अनिेक पैलंू चे स्तोत्रकतार्ग वणर्गनि करतो (त्यांनिा कुरणात आ ण पाण्याकडे निेतो, त्यांचे
संरक्षण करतो इ.). दे व त्याची काळजी कशी घेतो (त्याला जीवनि, धा मर्शिकता, सांत्वनि इ. दे तो) याच्या अनिेक पैलंू चे दे खिील स्तोत्रकतार्ग वणर्गनि करतो. मेंढपाळ
मेंढरांनिा आवश्यक ते दे तात, त्यांनिा सुर क्षत ठकाणी घेऊनि जातात, त्यांची सुटका करतात, त्यांनिा मा र्गदशर्गनि करतात आ ण त्यांचे संरक्षण करतात. दे व त्याच्या
लोकांसाठी जे करतो ते या कृतींसारखिे आहे.
1 परमेश्वर माझा मेंढपाळ आहे; मला काही उणे पडणार निाही.
2 तो मला हरव्या ार कुरणात बस वतो;
तो मला सं पाण्यावर नेतो
3 तो माझा जीव ता ातवाना करतो;
तो मला आपल्या निावासाठी निी तमा ार्गनिी चाल वतो.
4 मृत्यूछायेच्या दरीतूनिही मी जात असलो तरी,
मी कसल्याही अ रष्टाला भणार निाही कारण तो माझ्याबरोबर आहे;
तुझी आकडी व तुझी काठी मला धीर दे तात. ( स्तोत्र 23:1-4 युएलटी)

कारणिे हा भाषांतर मुद्दा आहे
• प्र तमा इतर ोष्टींचे प्र त नि धत्व करतात हे लोकांनिा कळत निाही.
• प्र तमा म्हणूनि वापरल्या जाणार्या ोष्टींशी लोक कदा चत प र चत निसतील.
• वस्ता रत रूपक अनिेकदा इतके हनि असतात की अनिुवादकाला रूपकाद्विारे निमार्गण झाले ला सवर्ग अ र्ग दाखिवणे अशक्य असतो.
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भाषांतर तत्त्वे
• वस्ता रत रूपकाचा अ र्ग लक्ष्य प्रेक्षकांनिा ततकाच स्पष्ट करा जसा तो मूळ प्रेक्षकांसाठी होता.
• मूळ प्रेक्षकांनिा जेवढे स्पष्ट होते त्यापेक्षा ल क्ष्यत प्रेक्षकांनिा त्याचा अ र्ग अ धक स्पष्ट करू निका.
• जेव्हा एखिादी व्यक्ती वस्ता रत रूपक वापरते, तेव्हा तो काय सां ण्याचा प्रयत्नि करत आहे याचा एक महत्त्वाचा भा प्र तमा असतात.
• जर ल क्ष्यत प्रेक्षक काही प्र तमांशी प र चत निसतील, तर तुम्हाला त्यांनिा प्र तमा समजण्यात मदत करण्याचा काही मा र्ग शोधावा ला ेल जेणेकरूनि ते
संपूणर्ग वस्ता रत रूपक समजू शकतील.

भाषांतर रणिणिीती
मूळ वाचकांनिा ते जसे समजले असेल तसे तुमच्या वाचकांनिा समजले तर समानि वस्ता रत रूपक वापरण्याचा वचार करा. निसल्यास, ये े काही इतर धोरणे
आहेत:
(1) जर ल क्ष्यत प्रेक्षकांनिा असे वाटत असेल की प्र तमा शब्दशः समजल्या पा हजेत, तर “जैसे” कर्शिवा “जसे” असे शब्द वापरूनि रूपकाचे उपमा म्हणूनि
भाषांतर करा. हे फक्त प हल्या कर्शिवा दोनि वाक्यात करणे पुरेसे असू शकते. (2) ल क्ष्यत प्रेक्षकांनिा प्र तमा मा हत निसल्यास, ते भाषांतर करण्याचा एक मा र्ग
शोधा जेणेकरूनि त्यांनिा प्र तमा काय आहे हे समजू शकेल. (3) ल क्ष्यत प्रेक्षकांनिा अजूनिही समजत निसेल, तर ते स्पष्टपणे सां ा.

लाग केले ल्या भाषांतर धिोरणिांची उदाहरणिे
(1) जर ल क्ष्यत प्रेक्षकांनिा असे वाटत असेल की प्र तमा शब्दशः समजल्या पा हजेत, तर “जैसे” कर्शिवा “जसे” असे शब्द वापरूनि रूपकाचे उपमा म्हणूनि
भाषांतर करा. हे फक्त प हल्या कर्शिवा दोनि वाक्यात करणे पुरेसे असू शकते. उदाहण म्हणूनि स्तोत्र 23:1-2 पाहा.
यहोवा माझा मेंढपाळ आहे; मला काही उणे पडणार निाही.
तो मला हरव्या कुरणात बस वतो;
तो मला सं पाण्याजवळ नेतो. (युएलटी)
असे भाषांत रत केले जाऊ शकते:
“परमेश्वर माझ्यासाठी मेंढपाळासारखिा आहे, त्यामुळे मला काही उणे पडणार निाही.
एखाद्या मेंढपाळाप्रमाणिे जो आपल्या मेंढरांनिा हरव्या ार कुरणात ब सवतो आ ण त्यांनिा सं पाण्याजवळ निेतो, यहोवा मला
शांतपणे आराम करण्यास मदत करतो."
(2) ल क्ष्यत प्रेक्षकांनिा प्र तमा मा हत निसल्यास, ते भाषांतर करण्याचा एक मा र्ग शोधा जेणेकरूनि त्यांनिा प्र तमा काय आहे हे समजू शकेल.
माझ्या प्रय व्यक्तीचा द्राक्षमळा डों राच्या अ तशय सु पक श्रृं ावर होता.
त्यानिे ते खणिन, त्यातले दगड काढले , आ ण ते े उत्तम प्र तची द्राक्षवेल लावली.
त्यानिे मध्यभा ी एक बुरु बांधिला आ ण द्राक्षकंु डे दे खिील बांधली.
त्यानिे द्रिाक्षे येण्याची वाट पा हली, पण त्यानिे ंगली द्राक्षे दली. (यशया 5:1बी-2 युएलटी)
असे भाषांत रत केले जाऊ शकते:
माझ्या प्रय व्यक्तीचा डों राच्या अ तशय सु पक श्रृं ावर द्राक्षेचा मळा होता.
त्यानिे ती मीन खणिली, आ ण त्यातले द ड काढले , आ ण ते े उत्तम प्र तची द्राक्षवेल लावली.
त्यानिे त्याच्या मध्यभा ी एक बुरु बांधला आ ण द्राक्षकंु डही बांधिले ेथे तो द्राक्षरस काढ शिकतो.
त्यानिे द्रिाक्षे येण्याची वाट पा हली, पण त्यानिे ंगली द्राक्षे दले े द्राक्षरस बन वण्यास योग्य नव्हते.
(3) ल क्ष्यत प्रेक्षकांनिा अजूनिही समजत निसेल, तर ते स्पष्टपणे सां ा.
परमेश्वर माझा मेंढपाळ आहे; मला काही उणे पडणार निाही. (स्तोत्र 23:1 युएलटी)
“परमेश्वर मेंढराची काळजी घेणाऱ्या मेंढपाळासारखिी माझी काळ ी घेतो, म्हणूनि मला काही उणे
पडणार निाही.”
सेनिा धश परमेश्वराचा द्रिाक्षमाळा म्हणजे इस्त्राएलाचे घराणे आहे,
आ ण त्याची मनिोहर ला वड म्हणजे यहुदाचे लोक आहेत;
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त्यानिे न्यायाची अपेक्षा केली, परंतू त्याऐवजी अपहार;
नि तमत्तेची अपेक्षा केली, परंतू त्याऐवजी आक्रिोश आढळला. (यशया 5:7 युएलटी)
असे भाषांत रत केले जाऊ शकते:
कारण सेनिाधीश परमेश्वराचा द्रिाक्षमळा इस्राएलच्या घराण्याचे प्र त न धित्व करतो,
आ ण यहुदाचे लोक त्याच्या मनिोहर ला वडी प्रमाणिे आहेत;
त्यानिे न्यायाची अपेक्षा केली, परंतू त्याऐवजी अपहार आढळला;
नि तमत्तेची अपेक्षा केली, परंतू त्याऐवजी आक्रिोश आढळला.
कर्शिवा असे:
म्हणिन सा शिेतकरी वाईट फळ दे णिाऱ्या, एका द्राक्षमळ्याची काळ ी घेण्याचे थांब वतो
परमेश्वर इस्त्राएल आ ण यहुदा यांचे संरक्षणि करण्याचे थांब वल,
कारणि े योग्य आहे ते करत नाहीत.
त्यानिे न्यायाची अपेक्षा केली, परंतू त्याऐवजी अपहार आढळला;
नि तमत्तेची अपेक्षा केली, परंतू त्याऐवजी आक्रिोश आढळला.
पुढे आम्ही आपल्याला शकण्याची शफारस करतो:
बायबलातील प्र तमा - सामान्य निमुनिे
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Biblical Imagery – Common Metaphors in the Bible
बायबलसंद भर्शि कल्पना - शिरीराचे भाग आ णि मानवी गुणिधिमर्जू
शरीरातील अवयव आ ण मानिवी ुण यांचा समावेश असले ल्या बायबलमधील काही
सामान्य उपमा आ ण रुपक खिाली वणर्गमाले च्या क्रिमानिे सूचीबद्ध केले आहेत. सवर्ग मोठ्या
अक्षरारातील शब्द एक कल्पनिा दशर्ग वणाऱ्या प्र तमेची ओळखि करूण दे तात. प्र तमेचा
व शष्ट शब्द प्र तमेचा उपयो करणाऱ्या प्रत्येक वचनिात दसणार निाही, परंतु मजकूर काही
प्रमाणात प्र तमेच्या संकल्पनिेला संप्रे षत करेल.

हे पृष्ठि प्रश्नाचे उत्तर दे ते: बायबलमध्ये प्र तमा म्हणूनि वापरल्या जाणाऱ्या
शरीराचे काही भा आ ण मानिवी ुण यांचे उदाहरण कोणते आहेत?
हा वषय समजण्यासाठी, वाचणे चां ले होईल:
बायबलातील प्र तमा - सामान्य निमुनिे
रूपक

शिरीर लोकांच्या समहाचे प्र त न धित्व करते.

लक्षणालं कार

आता तुम्ही ख्रिस्ताचे शिरीर अहात व वैय क्तकरीत्या त्याचे अवयव आहात.
(१ क रर्शि . १२:२७ युएलटी)
त्याऐवजी, प्रीतीनिे सत्य बोलू नि, ख्रिस्त जो मस्तक आहे त्याच्यामध्ये सवर्ग प्रकारे वाढावे, ज्याच्याद्विारे सबंध शिरीर प्रत्येक अवयवाच्या
कायार्गच्या प रमाणानिुसार, जोडले जाते व अ स्थबंधनिात एकत्र केले जाते, यामुळे आपली रचनिा प्रीतीमध्ये होण्यासाठी शि रराची
वाढ होते
या वचनिांमध्ये, ख्रिस्ताचे शरीर ख्रिस्ताचे अनिुसरण करणाऱ्या लोकांच्या समुहाचे प्र त नि धत्व करते

एक बंधि एखाद्या व्यक्तीचा नातेवाईक, सहकारी कर्शिवा सोबती यांचे प्र त न धित्व करतो
कारण मदर्ग खिय यहुदी हा राजा अहश्वेरस याच्या निंतर दुसऱ्या क्रिमांकावर होता, व यहुदी लोकांमध्ये फार ोर होता. व त्याला त्याच्या
बंधिु समुदायात पसंती होती … (एस्तेर १०:३अ युएलटी)

एक कन्या नगर कर्शिवा शिहर याच्या लगत असले ल्या गावाला दशिर्जू वते
एक आई आवती भोवती गाव असले ल्या शिहराला दशिर्जूवते
यहूदाच्या वंशातील काहीजण खिेड्यात आपापल्या शेतात राहात होते: कयार्ग अबार्गमध्ये व त्याच्या खिेड्यांत; व दबोनिामध्ये व
त्याच्या खिेड्यांत; यकब्सेलामध्ये व त्याच्या खिेड्यांत… (निहेम्या ११:२५ युएलटी)

मुख हे एखाद्याची उप स्थती, दृष्टी, ज्ञान, सम , लक्ष, कर्शिवा न्याय यास दशिर्जू वते
म एस्तेरनिे तच्या कृत्याची पुनिरावृत्ती केली आ ण ती राजाच्या मुखासमोर बोलली. (एस्तेर ८:३अ युएलटी)
तू आपले मुख का लप वतोस व आमचा क्ले श व आमता छळ का वसरतोल ? (स्तोत्र ४४:२४ युएलटी)
एखिाद्याचा चेहरा एखिाद्यापासूनि लप वणे म्हणजे त्याकडे दुलर्ग क्ष करणे होय.
अ धपतीचे मुख संपादण करण्यास पुष्कळ लोक झटतात; (निी तसूत्रे २९:२६ युएलटी)
जर कोणी दुसऱ्या व्यक्तीच्या मुखिाचा शोध घेत असेल तर, त्याला अशी आशा असते की त्या व्यक्तीचे त्याच्याकडे लक्ष जाईल.
परमेश्वर म्हणतो —तु मला घाबरत निाहीस का — कर्शिवा माझ्या पुढे र र कापत निाहीस का?( यमर्गया ५:२२ युएलटी)
इस्त्राएलाच्या घराण्यातील प्रत्येक पुरुष जो आपल्या ह्रदयात आपल्या मुतर्वी वा वतो, कर्शिवा आपले अपराधाचे अडखिळण आपल्या
दृष्टी पुढे ठे वतो, व निंतर संदेष्ट्याकडे येतो — मी, परमेश्वर, त्याच्या मुतर्वीच्या संख्येनिुसार त्याला उत्तर दे ईल (यहेज्केल १४:४ युएलटी)
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एखिाद्याच्या मुखिासमोर काहीतरी ठे वणे म्हणजे त्याकडे लक्षपूवर्गक पाहणे कर्शिवा त्याकडे लक्ष दे णे होय.

मुख पुढे असले ल्या गोष्टींना दशिर्जू वते
म ह ाक, राजाच्या द्विारासमोर असले ल्या शहराच्या मोकळ्या जा ेत मदर्ग खियाकडे ेला. (एस्तेर ४:६ युएलटी)
ती त्याच्या समोर त्याच्या पाया पडली व रडली व अ ा ी हामानिाचे अनि र्ग आ ण त्यानिे रचले ले कट हे रद्द करावे म्हणूनि तनिे त्याला
काकुळतीनिे वनिवनिी केली. (एस्तेर ८:३ब युएलटी)

मुख एखाद्या गोष्टीच्या पृष्ठभागाला दशिर्जू वते
संपुणर्ग दे शाच्या पृष्ठभागावर दुष्काळ होता. (उत्पत्ती ४१:५६अ युएलटी)
तो चंद्रिाचे मुख झाकूनि टाकीतो व त्यावर आपले मेघ पस रतो. (ईयोब २६:९ युएलटी)

पता एखाद्याच्या पुवर्जू ाला दशिर्जूवतो
पुत्र एखाद्याच्या वंशिाला दशिर्जूवतो
परंतू ते वर्शिष्ठिपणे वा ले , ते व आमचे पुवर्जू . व त्यांनिी आपली मानि ताठ केली व तुझ्या आज्ञा मानिल्या निाहीत. (निहेम्या ९:१६
युएलटी)
“ तुझ्या सेवकांचे जे तुझ्या निामानिे आमचे राजे, पुढारी, वडील, व दे शातील सवर्ग लोकांशी बोलले त्यांचे आम्ही ऐकले निाही. हे
परमेश्वर,न्यायत्व तुझेच आहे …” (दानिीएल ९:६-७अ युएलटी)

हात एखाद्याची शिक्ती, नयंत्रणि, कायर्जू कर्शिवा कृती यास दशिर्जूवते
परमेश्वर माझ्या हाताद्वारे पाण्याच्या लोंढ्याप्रमाणे माझ्या शत्रुंवर तुटुनि पडला. (१ इ तहास १४:११ युएलटी)
“परमेश्वर माझ्या हाताद्विारे तुटुनि पडला” म्हणजे “परमेश्वरानिे माझ्या शत्रुंवर तुटुनि पडण्यासाठी माझा उपयो केला.”
तुझ्या हाताला तुझे सवर्ग वैरी ला तील; तुझ्या उ व्या हातात जे तुझा द्विेश करतात ते पडतील. (स्तोत्र २१:८ युएलटी)
“तुझ्या हाताला तुझे सवर्ग वैरी ला तील” म्हणजे “ तुझ्या शक्तीनिे तु तुझ्या सवर्ग वैऱ्यांनिा पकडशील.”
पाहा, उध्दार करू शकत निाही इतका परमेश्वराचा हात तोकडा झाला निाही. (यशया ५९:१ युएलटी)
“त्याच्या हात तोकड निाही” म्हणजे तो दुबर्गळ निाही .

मस्तक, टोक, वर कर्शिवा कोणित्याही गोष्टीच्या सवार्जूत वरच्या भागाला दशिर्जूवते.
व राजानिे आपल्या हातात असले ले सुवणर्गदंड एस्तरकडे पुढे केला, तेव्हा एस्तेरनिे जवळ येऊनि सुवणर्गदंडाच्या टोकाला स्पशर्ग केला.
(एस्तेर ५:२ब युएलटी)

मन वचाराच्या व भावनेच्या कृतीला दशिर्जू वते
बवाजानिे खिाणे व पणे केल्यावर, त्याचे चत्त प्रसन्न झाले , व तो जाऊनि धान्याच्या राशीच्या कडेला निजला. (रु ३:७अ युएलटी)
सातव्या दवशी, जेव्हा राजाचे मन द्रिाक्षरसानिे आनिं दत झाले असत… (एस्तेर १:१०अ युएलटी)
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हृदय एखाद्याच्या मनोवृत्तीला दशिर्जू वते
म अहश्वेरोस राजा बोलला व एस्तेर राणीला वचारले , “तो कोण, पुरुष आहे? हा पुरुष कोठे आहे, जो असे करण्याचे धिाडस
करतो?” (एस्तेर ७:५ )
या संदभार्गत, धाडस करणे म्हणजे

वर्शिष्ठि कर्शिवा उन्मत्त होणे

नेत्र दृष्टी, ज्ञान, सम , लक्ष कर्शिवा नणिर्जूय यास द शिर्शिवतात
कारण राणीची बाब सवर्ग स्त्रयांकडे जाईल , यामुळे त्या आपल्या पतींनिा तुच्छ सम तील … (एस्तेर १:१७अ युएलटी)

नेत्र एखाद्याच्या मनोवृत्तीला दशिर्जू वतात
… परंतू तू ग वर्शिष्ठ, उन्मत्तपणिाच्या दृष्टीच्या लोकांनिा खिाली आणतोस ! (स्तोत्र १८:२७ब युएलटी)
व्यक्ती

वर्शिष्ठि आहे असे उन्मत्तपणाची दृष्टी दाखि वते.
दे व

वर्शिष्ठि पुरुषाला दीनि करतो, व नम्र वृत्तीच्या मनिुष्याला वाच वतो. (ईयोब २२:२९ युएलटी)

निम्र वृत्ती दशर्ग वते की व्यक्ती दीनि आहे

मस्तक, शिासक, पुढारी, इतरांवर अ धिकार असले ल्या व्यक्तीला दशिर्जू वते
प्रत्येक कुळातील पुरुष, पुवर्जू ांच्या घराण्यातला प्रमुख, आपल्या कुळातील पुढारी म्हणूनि तुझ्याबरोबर सेवा करावी ( णनिा १:४
युएलटी)
त्यानिे सवर्गकाही आपल्या पायाखिाली ठे वले व त्याला सवार्बंचे मस्तक म्हणिन मंडळीला दले , जी त्याचे श रर आहे, जो सवार्थांनिी
सवर्गकाही भरतो त्याची प रपुणर्गता. (इ फस १:२२-२३ युएलटी)

धिनी एखाद्याला कृती करण्यास उत्ते

क करण्याच्या कोणित्याही गोष्टीला दशिर्जू वतो

कोणीही दोन धिन्याची, कारण तो एकाचा द्विेश करील व दुसऱ्यावर प्रीती करील, कर्शिवा एकाशी निष्ठिावानि असेल व दुसऱ्याचा
तरस्कार करील. तुम्ही दे वाची व धनिाची सेवा करू शकत निाही. (मत्तय ६:२४ युएलटी)
दे वाची सेवा करणे म्हणजे दे वाकडू नि प्रेरणा घेणे. पैशाची सेवा करणे म्हणजे पैशानिे प्रे रत होणे.

मुख म्हणि े भाषणि कर्शिवा शिब्द
मुखिार्गचे मुख हे त्याचा निाश आहे. (निी तसुत्रे १८:७ युएलटी)
मी माझ्या मुखिानिे तुला बळ दले असते. (ईयोब १६:५ युएलटी)
या संदभार्गमध्ये मुखि एखिाद्या व्यक्तीच्या बोलण्याला संद भर्शित करते

नाम व्यक्तीकडे असले ल्या नावाला दशिर्जू वते
“आपला दे व शिलमोनाचे नाव आपल्या निावापेक्षा श्रेष्ठि करो, व त्याचे सर्शिहासनि आपल्या सर्शिहासनिाहूनि मोठे करो.” (१ राजे १:४७
युएलटी)
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परमेश्वर म्हणतो, “पाहा, मी माझ्या थोर नामाची शप वाहीली आहे,”. संपुणर्ग मसर दे शाततील कोणताही यहुदी पुरुषाच्या
मुखिात “माझे नाव निघणार निाही .” ( यमर्गया ४४:२६ युएलटी)

एखिाद्याचे निाव महानि आहे, याचा अ र्ग असा की तो महानि आहे.
तुझ्या सेवकाच्या प्रा र्गनिेकडे व जे सेवक तुझ्या नामाचे भय बाळ ण्यात आनिंद मानितात त्यांच्या प्रा र्गनिेकडे तुझे कानि दे (निहेम्या
१:११ युएलटी)
एखिाद्याच्या निावाची भीती बाळ णे म्हणजे त्याचा सन्मानि करणे.

नाव एखाद्याची कीतर्वी कर्शिवा प्र तष्ठा यास दशिर्जू वते
तुम्ही यापुढे आपल्या भेटवस्तू आ ण आपल्या मूतर्तींसह माझे प वत्र नाव अप वत्र करणार निाही. (यहेज्केल २०:३९ युएलटी)
दे वाच्या निावाचा अपमानि करणे म्हणजे त्याच्या प्र तष्ठिेला दा लावणे, म्हणजेच लोक त्याच्याबद्दल कसे वचार करतात यास अप वत्र करणे.
कारण तू जे राष्ट्रांमध्ये अप वत्र केले , ते मी माझे थोर नाम प वत्र करील… (यहेज्केल ३६:२३ युएलटी)
दे वाचे निाव प वत्र करणे म्हणजे दे व प वत्र आहे हे लोकांनिा दाखिवूनि दे णे.
तुझा दे व परमेश्वर याच्या नावामुळे तुझे सेवक फार दुर दे शाहूनि आले आहेत, कारण आम्ही त्याच्या वषयी व त्यानिे मसर दे शात
केले ल्या सवर्ग ोष्टीं वषयी ऐकल आहे. (यहोशवा ९:९ युएलटी)
वास्त वकता अशी आहे की ते पुरुष म्हणाले त्यांनिी परमेश्वरा वषयी ऐकले , हे “परमेश्वराच्या निावामुळे” म्हणजे परमेश्वराच्या कीतर्वीमुळे यास दशर्ग वते.

नाव एखाद्याची शिक्ती, अ धिकार, पद, कर्शिवा स्थती यास दशिर्जू वते
अहश्वेरोश राजाच्या नावात ते ल हण्यात आले , व ते राजाच्या मुद्रिीकेनिे मोहरबंद केले ेले. (एस्तेर ३:१२ब युएलटी)

नाक क्रिोधिास दशिर्जू वते
तेव्हा परमेश्वरा तुझ्या फटकारण्यानिे … तुझ्या तुझ्या नाकपुड्यातील श्वासाच्या झपाट्यानिे पृथ्वीचे पाय उघडे पडले . (स्तोत्र १८:१५
युएलटी)
तुझ्या नाकपुड्यातील झपाट्यानिे जलाशयाची रास झाली. ( नि र्गम १५:८अ युएलटी)
त्याच्या नाकपुड्यातुन धुर निघत होता, व जळता अग्निी त्याच्या मुखिातूनि निघत होता.(२ शमुवेल २२:९अ युएलटी)
परमेश्वर, परमेश्वर, दे व दयाळू व कृपाळू , मंदक्रिोधि असा आहे … ( नि र्गम ३४:६अ युएलटी)
इब्री भाषेत, रम झाले ले निाक, श्वासाचा झपाटा कर्शिवा एखिाद्याच्या निाकपुड्यांतूनि येणारा धूर यासारख्या प्र तमांस हत क्रिोधाला दशर्ग वते. “ रम निाक” या वरुध्द
“लांब निाक” आहे. इब्री सा हत्यातील “मंदक्रिोध” हा वाक्यांशाचा अ र्ग “लांब निाक” असा आहे. एक लांब निाक धीरास दशर्ग वते, म्हणजे त्या व्यक्तीचे निाक रम
होण्यास बराच वेळ ला तो.

पुत्र प्राण्याच्या संततीला दशिर्जूवते
आ ण त्यानिे पत्रे ( घोडेस्वार, सरकारी खिेचर, सांडणींच्या स्वाराद्विारे) पाठ वले … (एस्तेर ८:१०अ युएलटी)

कश्याचातरी पुत्र हे एखाद्या गोष्टीचे गुणि सामा यक करणिाऱ्या एखाद्या वस्तलु दशिर्जू वते
कोणतेच दुष्टाचे पुत्र त्याच्यावर अत्याचार करणार निाही. (स्तोत्र ८९:२२ब युएलटी)
दुष्ट व्यक्ती हा दुष्टाचा पुत्र आहे .
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बं दवानिाच्या आरोळ्या तुमच्यासमोर येवो;
तुझ्या बळाच्या साम ार्गनिे मृत्युच्या पुत्रांचा बचाव कर. (स्तोत्र ७९:११ युएलटी)
ये े मृत्यूचे पुत्र असे लोक आहेत जे इतरांनिा मारण्याचा कट करतात.
आपणसुद्धा पुवर्वी आपल्या शरीराच्या वाईट वासनिांप्रमाणे वा ले , आपल्या श रराच्या व मनिाच्या इच्छा पुणर्ग करत होते. इतरांप्रमाणे
आम्ही स्वभावानिे क्रिोधिाची मुले होतो. (इ फस २:३ युएलटी)
ये े असले ले क्रिोधाची मुले हे आहेत ज्याच्यावर दे व क्रिोधा वष्ट आहे.

ीभ एक व्यक्ती कर्शिवा लोकांच्या समुहाद्वारे बाेलली

ाणिाऱ्या भाषेला दशिर्जूवते

प्रत्येक पुरुषानिे आपल्या घरात राज्य करावे, व आपल्या लोकांच्या भाषेत बोलावे. (एस्तेर १:२२ब युएलटी)

भाषांतरातील पध्दती
भाषांतर पध्दती बायबलसंबंधी प्र तमा – सावर्गज निक निमुनिे.
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बायबलातील प्र तमा - मानवी वागणिक
मानिवी वतर्गनि समा वष्ट बायबलमधील काही प्र तमा खिाली सूचीबद्ध आहेत: सवर्ग मोठ्या
अक्षरातील शब्द प्र तमा दशर्गवतो. हा शब्द ज्या प्रत्येक वचनिामध्ये प्र तमा आहे त्यामध्ये शब्द
अप रहायर्गपणे दसत निाही, परंतु शब्द प्रस्तुतीकरण करतो अशी कल्पनिा आहे.

हे पृष्ठि प्रश्नाचे उत्तर दे ते: बायबलमधील ोष्टींबद्दल जे काही लोक वापरतात
त्या काही उदाहरणे काय आहेत?

वाकले ले हे नराशि झाल्यास प्र त न धित्व करते

बायबलातील प्र तमा - सामान्य निमुनिे

पतनि पावणार्या सवार्थांनिा परमेश्वर आधार दे तो, व वाकले ल्या सवार्थांनिा उभे
करतो. (स्तोत्र 145:14 IRV)

हा वषय समजण्यासाठी, वाचणे चां ले होईल:

रूपक
लक्षणालं कार

प्रसती वेदना एक नवीन प र स्थती साध्य करण्यासाठी आवश्यक असले ली व्यथा दशिर्जू वते.
हे सीयोनिकन्ये, तुला कापरे भरू दे ; प्रसूत होणार्या स्त्रीप्रमाणे तुला वेदनिा होऊ दे ;
कारण तू आता शहराबाहेर जाशील, शेतात वस्ती करशील व बाबेलपयर्थांतही जाशील,
ते े तुझी सुटका होईल.
ते े परमेश्वर तुला तुझ्या वैर्यांच्या हातूनि सोडवील. (मीखिा 4:10 IRV)
कारण ‘राष्ट्रावर राष्ट्र व राज्यावर राज्य उठे ल’ आ ण जा ोजा ी दुष्काळ, मर्या व भू मकंप होतील; पण या सवर्ग ोष्टी वेदनिांचा
प्रारंभ आहेत. (मत्तय 24:7-8 IRV)
माझ्या मुलांनिो, तुमच्यामध्ये ख्रिस्ताचे स्वरूप निमार्गण होईपयर्थांत मला पुन्हा तुमच्यासंबंधी प्रसू तवेदनिा होत आहेत. ( लतीकरांस पत्र
4:19 IRV)

काहीतरी म्हटले

ाणिे हे त्या गोष्टीचे आहे असे प्र त न धित्व करते

इस्राएलाचा प वत्र प्रभू तुझा उद्धारकतार्ग आहे; त्याला सवर्ग पृथ्वीचा दे व म्हणतात. (यशया 54:5b IRV)
कारण तो खिरोखिरच संपूणर्ग पृथ्वीचा दे व आहे.
जो मनिाचा सुज्ञ त्याला समंजस म्हणतात. (निी तसूत्रे 16:21a IRV)
याचे कारण असे की तो खिरोखिर समजूनि घेणारा आहे.
त्याला परात्पराचा पुत्र म्हणतील. (लू क 1:32 IRV)
कारण तो खिरोखिरच सवर्वोच्च दे वाचा पुत्र आहे.
म्हणूनि ज्याचा जन्म होईल त्याला प वत्र, दे वाचा पुत्र, असे म्हणतील. (लू क 1:35 IRV)
कारण तो खिरोखिर दे वाचा पुत्र आहे.
प्रत्येक प्र म जन्मले ला निर प्रभूसाठी प वत्र म्हटला जावा. (लू क 2:23 IRV)
कारण तो खिरोखिरच प्रभूला सम पर्शित असेल.

स्वच्छिता दे वाच्या उद्दे शिांसाठी मान्य आहे असे दशिर्जूवते
निंतर निोहानिे परमेश्वरासाठी वेदी बांधली; आ ण त्यानिे सवर्ग शुद्ध पशू व सवर्ग शुद्ध पक्षी यांतले काही घेऊनि त्या वेदीवर त्यांचे होमापर्गण केले . परमेश्वरानिे त्या
अपर्गणाचा सुवास घेतला.... (उत्पती 8:20 IRV)
म सातव्या दवशी याजकानिे पुन्हा त्याची तपासणी करावी आ ण चट्टा बुजत चालला असल्यास व तो कातडीत पसरला निसल्यास
याजकानिे त्याला शुद्ध ठरवावे. ते साधे खिवंद होय; त्या माणसानिे आपली वस्त्रे धुऊनि शुद्ध व्हावे. (ले वीय 13:6 IRV)
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शिुद्धीकरणि कर्शिवा शिुध्द करणिे हे दे वाच्या उद्दे शिासाठी काहीतरी स्वीकृती दे ण्यासारखे आहे.
म त्यानिे ते ूनि निघूनि परमेश्वरासमोरील वेदीजवळ जाऊनि तच्यासाठी प्राय श्चत्त करावे; ोर्ह्याचे ोडे रक्त आ ण बकर्याचे ोडे
रक्त घेऊनि त्या वेदीच्या चारही बाजूंच्या शर्शि ांनिा लावावे. आ ण ोडे रक्त घेऊनि त्यानिे आपल्या बोटानिे सात वेळा तच्यावर शर्शिपडू नि
ती इस्राएल लोकांच्या अशुद्धतेपासूनि शुद्ध व प वत्र करावी. (ले वीय 16:18-19 IRV)
कारण त्या दवशी तुम्हांला शुद्ध करावे म्हणूनि तुमच्यासाठी प्राय श्चत्त करण्यात येईल; परमेश्वरासमोर तुम्ही आपल्या सवर्ग
पापांपासूनि शुद्ध ठराल. (ले वीय 16:30 IRV)

अशिुद्धपणिा दे वाच्या उद्दे शिांसाठी मान्य नसल्याचे दशिर्जूवते.
पशूंपैकी ज्यांचे खिूर वभा ले ले कर्शिवा दुभं ले ले आहेत, व जे रवं करतात ते सवर्ग तुम्ही खिावेत; पण,, जे केवळ रवं करणारे कर्शिवा
ज्यांचे केवळ खिूर वभा ले ले आहेत ते पशू खिाऊ नियेत; उं ट हा रवं करतो पण त्याचा खिूर वभा ले ला निाही, म्हणूनि तो उं ट तुम्ही
अशुद्ध समजावा. (ले वीय 11:3-4 IRV)
त्यांच्यापैकी कोणी मरूनि एखिाद्या वस्तूवर पडला तर तीही अशुद्ध समजावी; म ते लाकडी पात्र, वस्त्र, कातडे, तरट, कर्शिवा
कोणत्याही कामाचे हत्यार असो ते पाण्यात टाकावे व संध्याकाळपयर्थांत अशुद्ध समजावे; म ते शुद्ध होईल. (ले वीय 11:32 IRV)

काहीतरी अशिुद्ध बनवन दे वाच्या उद्दे शिांसाठी नकार दे ता येण्या ोगा.
कोणी अशुद्ध वस्तूला म्हणजे अशुद्ध वनिपशूच्या शवाला, अशुद्ध ग्रामपशूच्या शवाला अ वा सरपटणार्या अशुद्ध प्राण्याच्या शवाला
निकळत शवल्यानिे अशुद्ध झाला तर तो दोषी ठरेल. (ले वीय 5:2 IRV)

काही गोष्टी काढन टाकल्या गेल्यापासन ते वेगळे केले

ात असल्याचे दशिर्जू वतात

उज्जीया राजा आमरण कोडी रा हला; तो कोडी असल्यामुळे एका घरात निराळा राहत असे; त्याला परमेश्वराचे मं दर वज्यर्ग झाले , व
त्याचा पुत्र यो ाम हा राजघराण्याचा कारभारी होऊनि दे शाच्या लोकांचे शासनि करू ला ला. (2 इ तहास 26:21 IRV)

काही गोष्टी काढन टाकल्या गेल्यापासन ते मारले गेले याला दशिर्जू वतात
म्हणूनि तुम्ही शब्बा पाळावा; तो तुमच्यासाठी प वत्र आहे; जो कोणी तो भ्रष्ट करील त्याला अवश्य जवे मारावे; जो कोणी त्या
दवशी काही काम करील त्याचा स्वजनिांतूनि उच्छे द व्हावा. ( नि र्गम 31:14-15 IRV)
त्या दवशी जो मनिुष्य आपल्या जवाला दं डनि करणार निाही त्याचा स्वजनिातूनि उच्छे द व्हावा. कोणाही मनिुष्यानिे त्या दवशी कसले ही
काम केले तर मी त्याला स्वजनिांतूनि निाहीसा करीनि. (ले वीय 23:29-30 IRV)
पण जवंतांच्या भूमीतूनि त्याला काढू नि टाकले . (यशया 53:8 IRV)

कोणिापुढे तरी येणिे आ णि

ाणिे हे त्याची सेवा दशिर्जू वते.

आपले लोक धन्य होत; हे आपले सेवक, ज्यांनिा आपणासमोर सतत उभे राहूनि आपल्या शहाणपणाचा लाभ होत असतो ते धन्य
होत. (1 राजे 10:8 IRV)
निीती व न्याय ही तुझ्या राजासनिाचा पाया आहेत. (स्तोत्र 89:14 IRV)
निीती व न्याय ही ये े चेतनि ुणोक्ती आहेत. (चेतनि ुणोक्ती पहा)
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दारूबा ी वेदना दाखवते आ णि दारू न्याय याचे प्र त न धित्व दाखवते
खिूपच दारू व्यक्तीला कमकुवत करते आ ण तो घाबरूनि जातो. त्याचप्रमाणे, जेव्हा दे व लोकांनिा न्याय दे तो तेव्हा ते कमजोर होतात आ ण व चत्र होतात.
म्हणूनिच द्रिाक्षरसाचा वचार दे वाच्या न्यायदानिाला सू चत करण्यासाठी वापरला जातो.
तू आपल्या लोकांनिा कठीण प्रसं दाखिवला आहेस;
तू आम्हांला जणू काय झोकांड्या खिाण्यास लावणारा द्रिाक्षरस पाजला आहेस. (स्तोत्र 60:3 IRV)
स्तोत्रसं हता पासूनि आणखिी एक उदाहरण.
दे व दुष्टांनिा शासनि करण्यास तयार आहे.
तो एकाला खिाली आणतो व दुसरा उं चावतो.
परमेश्वराच्या हातात फेसाळे ल्या द्रिाक्षरसाचा पेला आहे.
तो पेला वषयुक्त द्रिाक्षरसानिे भरले ला आहे आ ण तो द्रिाक्षरस ओतेल
आ ण दुष्ट लोक तो शेवटच्या ेंबापयर्थांत पतील. (स्तोत्र 75:8 IRV)
प्रकटीकरणापासूनि एक उदाहरण
तोही ‘दे वाच्या क्रिोधाच्या प्याल्यात निरा घातले ला’ त्याचा क्रिोधरूपी द्रिाक्षारस पईल, आ ण प वत्र दे वदूतांसमक्ष व कोकर्यासमक्ष
त्याला ‘अग्निी व ंधक’ यांपासूनि पीडा होईल. (प्रकटीकरण 14:10 IRV)

खाणिे हे नष्ट करणिे याचे प्र त न धित्व करते
दे वानिे त्याला मसर दे शातूनि बाहेर आणले आहे;
त्याचे बळ रानिबैलाच्या बळासारखिे आहे.
तो आपल्या शत्रुराष्ट्रांनिा ग्रासूनि टाकील,
त्यांच्या हाडांचा चुराडा करील,
आपल्या बाणांनिी त्यांनिा छे दूनि टाकील. ( णनिा 24:8 IRV)
"खिाणे" या शब्दासाठी आणखिी एक शब्द अधाशीपणे खिाणे वापरला जातो.
यास्तव अग्निीची ज्वाला धसकट खिाऊनि टाकते व वाळले ल्या वताचे अग्निीत भस्म होऊनि जाते
तसे त्यांचे मूळ कुजले ल्या पदा ार्गसारखिे होईल; त्यांचा फुलवरा धुळीसारखिा उडू नि जाईल, (यशया 5:24 IRV)
यशया पासूनि आणखिी एक उदाहरण.
परमेश्वर रसीनिाच्या योद्ध्यांचा त्याच्यावर वरचष्मा करील, त्याच्या शत्रूंनिा उठवील.
पूवर्तेकडू नि अराम्यांनिा व प श्चमेकडू नि प लष्ट्यांनिा उठवील;
ते तोंड पसरूनि इस्राएलास ळू नि टाकतील. (यशया 9:11-12 IRV)
अनिुवादापासूनि एक उदाहरण
वधले ल्यांचे, पाडाव केले ल्यांचे
आ ण शत्रूंच्या केसाळ मस्तकांचे रक्त पाजूनि
मी माझ्या बाणांनिा मस्त करीनि;
माझी तलवार मांस भक्षील.’ (अनिुवाद 32:42 IRV)

गाढ नद्रा कर्शिवा होण्यावर हे प रणिाम दशिर्जू वते.
म परमेश्वर दे वानिे आदामाला ाढ निद्रिा आणली, आ ण तो झोपला. (उत्पत्ती 2:21 IRV)
त्याच्या माहात्म्यानिे तुम्ही घाबरे होणार निाही काय?
त्याचा धाक तुम्हांला वाटणार निाही काय? (ईयोब 13:11 IRV)
तेव्हा परमेश्वराचा आत्मा माझ्यावर उतरला; तो म्हणाला.... (यहेज्केल 11:5 IRV)
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तर पाहा, आता प्रभूचा हात तुला प्र तकूल आहे, तू आंधळा होशील. (प्रे षतांची कृत्ये: 13:11 IRV)

कोणिीतरी अनुसरणि करणिे त्याला नष्ठावंत बनणिे याचे प्र त न धित्व करते.
ते लोक मसरहूनि आले तेव्हा इस्राएल लोकांनिा तू त्यांच्या पूवर्गजांनिा अमं ळ बनिवले स. ते इतर दे वतांच्या मा े ेले; , त्या
आजूबाजूच्या राष्ट्रांच्या त्या दे वतांनिी, आ ण ते त्यांच्यापुढे झुकले . लोकांनिी परमेश्वराचा कोप ओढावला कारण ते परमेश्वरापासूनि
परावृत्त झाले आ ण त्यांनिी बआल आ ण अष्टोरे दै वतांची पूजा केली.
सीदोन्यांची दे वी अष्टोरे आ ण अम्मोन्यांचे अमं ळ दै वत मलकोम यांच्या निादी शलमोनि ला ला. (1 राजे 11:5 IRV)
जे लोक माझ्या वरुद्ध ेले ते कधीही त्या प्रदे शात पाऊल टाकणार निाहीत. पण माझा सेवक काले ब वे ळा होता. तो माझे अनिुकरण
पूणर्गपणे करतो. म्हणूनि मी त्याला त्यानिे आधी पा हले ल्या प्रदे शात घेऊनि जाईनि. आ ण त्याच्या वंशजांनिा तो प्रदे श मळे ल. ( णनिा
14:23-24 IRV)

समोर आहे, त्याच्या बरोबर असणिाऱ्या, कर्शिवा त्याच्या इतर सेवकांसमवेत रा ाचे अनुसरणि करणिे, हे त्याची सेवा
करणिे याचे प्र त न धित्व करते
‘पाहा, तुझे तारण येत आहे; पाहा, वेतनि त्याच्याजवळ आहे व पा रपत्य त्याच्यासमोर आहे.”’ (यशया 62:11 IRV)
त्याच्यापुढे निी तमत्त्व चाले ल व त्याची पावले इतरांनिा मा र्गदशर्गक होतील. (स्तोत्र 85:13 IRV)

वारस यामध्ये कायमचे काहीतरी असणिे आवश्यक आहे
“म राजा जे त्याच्या उजवीकडे आहेत त्यांनिा म्हणेल, या, जे तुम्ही माझ्या पत्याचे आशीवार्ग दत आहात! जे तुमच्यासाठी तयार
केले आहे त्या राज्याचे वतनिदार व्हा. हे राज्य ज ाच्या स्थापनिेपासूनि तयार केले आहे. (मत्तय 25:34)
दे वाचे पूणर्ग आशीवार्गद दे वाचा कायमस्वरूपी मालकी म्हणूनि दला जातो ज्याला राजा बोलत आहे.
बंधुजनिहो, मी असे म्हणतो की, मांस व रक्त यांनिा दे वाच्या राज्याचे वतनि मळू शकत निाही. आ ण वनिाशीपणाला अ वनिाशीपणाचे
वतनि मळत निाही. (1 क रर्शि . 15:50 IRV)
लोक आपल्या अं तम स्वरूपात दे वाचे राज्य प्राप्त करू शकत निाहीत, तर ते अद्यापही त्यांच्या मत्यर्ग शरीरात आहेत.
एक वारसा काही व्यक्ती कायमस्वरूपी मालकीची असते.
तू त्यांनिा आपल्या वतनिाच्या डों रावर आणूनि लावशील; ( नि र्गम 15:17 IRV)
ज्या पवर्गतावर ईश्वराचे पुजूनि त्याची उपासनिा केली जाईल ती कायमस्वरुपी असेल.
आमच्या अधमार्गची आ ण आमच्या पापांची क्षमा कर, आ ण तुझा वारसा म्हणूनि आम्हाला घे. ( नि र्गम 34:9 IRV)
मोशेनिे दे वाला वनिंती केली की त्यानिे इस्राएली लोकांनिा त्यांच्या खिास र हवाशांनिा, म्हणजेच कायमचे लोक त्याच्या मालकीचे म्हणूनि स्वीकारले .
म्हणजे त्यामुळे तुमचे अंतश्चक्षू प्रका शत होऊनि त्याच्या पाचारणामुळे निमार्गण होणारी आशा कोणती, ‘प वत्र जनिांमध्ये’ त्यानिे
दले ल्या ‘वतनिाच्या’ वैभवाची समृद्धी केवढी, (इ फस. 1:18 IRV)
दे व त्याच्यासाठी कायम राहणार असले ल्या सवर्ग लोकांनिा दे व आणेल ते अद्भुत ोष्टींनिा कायमस्वरूपी मालकी समजले जाईल.
वारस हे कोणीतरी कायमस्वरूपी काहीतरी आहे
कारण तू ज ाचा वारस होशील, हे अ भवचनि अब्राहामाला कर्शिवा त्याच्या संततीला नियमशास्त्राच्या द्विारे निव्हते, तर वश्वासामुळे
प्राप्त होणार्या निी तमत्त्वाच्या द्विारे होते. (रोम. 4:13 IRV)
आश्वासनि होते की अब्राहाम आ ण त्याचे वंशज कायमस्वरूपी ज प्राप्त करतील.
परमेश्वर या काळाच्या शेवटी पुत्राच्या द्विारे आपल्याशी बोलला आहे; त्यानिे त्याला सवर्ग ोष्टींचा वारस करूनि ठे वले . (इब्री. 1:2 IRV)
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दे वाचा पुत्र सवर्ग ोष्टी कायमस्वरूपी ताब्यात घेईल.
निोहाच्या वश्वासाच्याद्विारे त्यानिे ज ाला दोषी ठरवले , आ ण वश्वासानिे प्राप्त होणारे जे निी तमत्त्व त्याचा तो वतनिदार झाला. (इब्री.
11:7 IRV)
निोहाला धा मर्शिक अ धकार म्हणूनि धा मर्शिकता प्राप्त झाली.

खाली पडणिे मरण्याचे प्र त न धित्व करते
तुझे दवस पुरे झाले आ ण तू जाऊनि आपल्या पतरांबरोबर निजलास म्हणजे तुझ्या पोटच्या वंशजाला तुझ्यामा ूनि स्थापूनि त्याचे
राज्य स्थर करीनि. (2 शमुवेल 7:12 IRV)
‘तू सौंदयार्गनिे कोणापेक्षा वरचढ आहेस? चल, खिाली उतर, आ ण बेसुंत्यांबरोबर जाऊनि पड.’
तलवारीनिे वधले ल्यांमध्ये ते पडतील; मसरला तलवारीच्या हवाली केले आहे; तला व तच्या सवर्ग समूहास ओढू नि न्या. (यहेज्केल
32:19-20 IRV)

रा वट कर्शिवा सत्तारूढ नयंत्रणि नयं त्रत करते
अशासाठी की, जसे पापानिे मरणाच्या यो े राज्य केले तसे कृपेनिे निी तमत्त्वाच्या यो े सावर्गका लक जीवनिासाठी येशू ख्रिस्त आपला
प्रभू याच्याद्विारे राज्य करावे. (रोम. 5:21 IRV)
यास्तव तुम्ही आपल्या शरीरवासनिांच्या अधीनि नि व्हावे म्हणूनि पापानिे तुमच्या मत्यर्ग शरीरात राज्य करू निये; (स्तोत्र 6:12 IRV)

वश्रांती घेणिे कर्शिवा स्थलांतर करणिे ही कायमची फायदे शिीर प र स्थती दशिर्जूवते
तची सासू निामी तला म्हणाली, “तुझे कल्याण व्हावे म्हणूनि तुझ्यासाठी एखिादे स्थळ मला पाहायला निको काय? (रू 3:1 IRV)
म्हणूनि मी रा ानिे शप वाहूनि म्हणालो, हे माझ्या वसाव्यात नि श्चत येणार निाहीत. (स्तोत्र 95:11 IRV)
“हे सवर्गकाळ माझे वश्रामस्थानि आहे; ये े ( सयोनि) मी राहीनि, कारण तशी मी इच्छा केली. (स्तोत्र 132:14 IRV)
राष्ट्रे त्याला शरण येतील; त्याचे निवासस्थानि ौरवयुक्त होईल. (यशया 11:10 IRV)

उठणिे, उभे राहणिे अ भनय प्र त न धित्व करते
आमच्या साहाय्या र्ग ऊठ, आपल्या वात्सल्यानिुसार आमचा उद्धार कर. (स्तोत्र 44:26 IRV)

काही पाहण्यास काही लोक तेथे प्र त न धित्व करतात
तुझ्याशी इमानिदार असणाऱ्याला तू कुजण्याचा अनिुभव येऊ दे णार निाहीस; (स्तोत्र 16:10 IRV)

वक्रिी करणिे एखाद्याच्या नयंत्रणिाचे वतरणि करणिे प्र त न धित्व करते. खरेदी एखाद्याच्या नयंत्रणिातन काढण्याचे
प्र त न धित्व करते
परमेश्वरानिे त्यांनिा (इस्राएल लोकांनिा) अराम-निहराईमचा राजा कुशनि- रशा ईम त्याच्या हाती दले . (शास्ते 3:8 IRV)

बसणिे हे सत्ता करणिे आहे
वात्सल्याचे सर्शिहासनि स्थापले आहे; त्यावर दा वदाच्या डेर्यात कोणीएक सत्य निष्ठि वराजमानि होईल. (यशया 16:5 IRV)
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उभे राहणिे हे यशिस्वी रत्या प्र तकार करणिे याचे प्र त न धित्व करते.
अशा रीतीनिे दुष्ट लोक उभे राहणार निाहीत, कर्शिवा निी तमानि लोकांच्या मंडळीत पापी असणार निाहीत. (स्तोत्र 1:2 IRV) (this is
wrong verse, plz check it.)

चालणिे वागणिक दशिर्जूवते आ णि वाट (मागर्जू) वतर्जून दशिर्जूवते.
जो पुरुष दुजर्गनिांच्या मसलतीनिे चालत निाही; पापी जनिांच्या मा ार्गत उभा राहत निाही; तो धन्य. (स्तोत्र 1:1 IRV)
कारण निी तमानिांचा मा र्ग परमेश्वराला अव त असतो, पण दुजर्गनिांचा मा र्ग निष्ट होतो. (स्तोत्र 1:6 IRV)
असत्याचा मा र्ग माझ्यापासूनि दूर कर. (स्तोत्र 119:28 IRV)
मी तुझ्या आज्ञेच्या मा ार्गनिे धावतो. (स्तोत्र 119:32 IRV)
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बायबलातील कल्पना - नैस गर्शिक प्रसंगोपात
निैस र्शिक समस्येचा समावेश असले ल्या बायबलमधील काही प्र तमा खिाली सूचीबद्ध आहेत:
सवर्ग मोठ्या अक्षरातील शब्द प्र तमा दशर्गवतो. हा शब्द ज्या प्रत्येक वचनिामध्ये प्र तमा आहे
त्यामध्ये शब्द अप रहायर्गपणे दसत निाही, परंतु शब्द प्रस्तुतीकरण करतो अशी कल्पनिा
आहे.

हे पृष्ठि प्रश्नाचे उत्तर दे ते: बायबलमधील प्र तमा म्हणूनि वापरल्या जाणाऱ्या
निैस र्शिक ोष्टींची काही उदाहरणे कोणती?
हा वषय समजण्यासाठी, वाचणे चां ले होईल:
बायबलातील प्र तमा - सामान्य निमुनिे

प्रकाशि एखाद्याच्या चेहऱ्यावर प्रकाशि पाडते (हे सहसा चेहऱ्याशिी
ुळते परंतु कोणिाच्या तरी अ स्तत्वाचे प्र त न धित्व करते)

रूपक
लक्षणालं कार

हे परमेश्वरा, तू आपले मुखितेज आमच्यावर पाड. (स्तोत्र 4:6 IRV)
यांनिी आपल्या तलवारीनिे दे शाची मालकी मळवली असे निाही,
यांच्या बाहुबलानिे यांनिा वजयप्राप्ती झाली असेही निाही,
तर तुझा उजवा हात, तुझा भुज व तुझे मुखितेज यांनिी ती झाली,
कारण यांच्यावर तुझी कृपादृष्टी होती. (स्तोत्र 44:3 IRV)
त्यांनिा माझे मुखितेज उतरवता येत निसे. (ईयोब 29:24 IRV)
हे परमेश्वरा, तू तुझ्या मुखिप्रकाशात चालतात. (स्तोत्र 89:15 IRV) #### प्रकाश चां ुलपणा दशर्गवते, आ ण अंधकार वाईटपणा
दशर्ग वतो >पण तुझा डोळा सदोष असला तर तुझे संपूणर्ग शरीर अंधकारमय होईल. यास्तव, तुझ्यातील प्रकाश जर अंधार असला,
तर तो अंधार केवढा! (मत्तय 6:23 IRV) #### छाया कर्शिवा अंधकार हे मृत्यूचे प्र त नि धत्व करतात >तरी तू आम्हाला कोल्हे
राहतात त्या ठकाणी ठे चले आ ण मृत्युछायेनिे आच्छादले . (स्तोत्र 44:19 IRV) #### अ ग्नि वशेषतः प्रेम कर्शिवा क्रिोध या तीव्र
भावनिा व्यक्त करते > आ ण अनिीती वाढल्यामुळे पुष्कळांची प्रीती ंडावेल. (मत्तय 24:12 IRV)
असले प्रेम महाजलांच्यानिेही वझणार निाही. ( ीतरत्नि 8:7 IRV)
कारण माझ्या कोपानिे आ ला ली आहे आ ण अधोलोकाच्या तळापयर्थांत ती पसरले ली आहे. (अनिुवाद
32:22 IRV)
म्हणूनि इस्त्राएलावर परमेश्वराचा कोप भडकला. (शास्ते 3:8 IRV)
हे ऐकूनि परमेश्वर कोपला आ ण याकोबावर त्याचा अग्निी पेटला; इस्त्राएलावर त्याचा कोप भडकला. (स्तोत्र 78:21 IRV)

अग्नी कर्शिवा दवा

ीवन दशिर्जू वतात

ते म्हणतात क, 'ज्यानिे आपल्या भावाचा प्राणघात केला त्याला आमच्या स्वाधीनि कर, आपल्या भावाचा वध केला आहे म्हणूनि त्याचा प्राण त्याच्या भावाबद्दल
घेऊ.' आ ण तुझ्या त्या वारसाचाही निाश करू. या प्रकारे माझा उरले ला निखिारा वझवूनि टाकूनि माझ्या पतीचे निाव व संतती भूतलावरूनि निष्ट करायला ते पाहत
आहेत. (2 शमुवेल 14:7 IRV)
आपण आमच्याबरोबर लढाईला येऊ निका, इस्त्राएलाचा दीप आपण मालवू निये. (2 शमुवेल 21:17 IRV) त्याच्या पुत्राकडे मी एक
वंश राहू दे ईनि, म्हणजे माझ्या निावाची स्थापनिा व्हावी म्हणूनि मी यरुशले म नि र निवडले आहे त्यात माझा सेवक दा वद याची ज्योती
माझ्यासमोर निरंतर जळत राहील. (1 राजे 11:36 IRV)
त ा प दा वदाक रता त्याचा दे व परमेश्वर यानिे त्याचा दीप यरूशले मेत कायम राहू दला, त्याच्या पश्चिात
त्याच्या पुत्राची त्यानिे स्थापनिा केली. (1 राजे 15:4 IRV) >तरी दुष्टाचा दीप मालवेल, त्याच्या अग्निीची
ज्वाला झळकणार निाही. त्याच्या डेऱ्यातला प्रकाशाचा अंधकार होईल, त्याचा लामण दवा वझूनि
जाईल. (ईयोब 18:5-6 IRV)
तू माझा दीप उजळतोस; परमेश्वर माझा दे व, माझ्या अंधकाराचा प्रकाश
करतो. (स्तोत्र 18:28 IRV)
चेपले ला बोरू तो मोडणार निाही. (यशया 42:3 IRV)
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एक वस्तृत

ागा सुरक्षा, नभर्जूयता आ णि सह तेने प्र त न धित्व करते

माझ्या वपत्काली ते माझ्यावर चालू नि आले तेव्हा परमेश्वर माझा आधार
झाला.
त्यानिे मला प्रशस्थ स्थळी बाहेर आणले ; तो माझ्या वषयी संतुष्ट होता म्हणूनि
त्यानिे मला सोडवले . (स्तोत्र 18:18-19 IRV)
तू माझ्या पावलांसाठी प्रशस्त जा ा केली आहेस,
म्हणूनि माझे पाय घसरले निाहीत. (2 शमुवेल 22:37 IRV)
तू मनिुष्यांनिा आमच्या डोक्यावरूनि स्वारी करायला लावले ;
आम्ही अग्निीत व पाण्यात सापडलो,
तरी तू आम्हाला बाहेर काढू नि समृद्ध स्थळी आणले स. (स्तोत्र 66:12 IRV)

एक अरुं द

ागा संकट कर्शिवा अडचणिी दशिर्जू वतात
हे माझ्या न्यायदात्या दे वा, मी तुझा धावा करतो;
मला या तू पेचांतूनि मोकळे केले आहेस.
माझ्यावर कृपा कर आ ण माझी प्रा र्गनिा ऐक. (स्तोत्र 4:1 IRV)
वेश्या खिोल खिाचेसारखिी आहे,
आ ण परस्त्री अरुं द कूपासारखिी आहे. (निी तसूत्रे 23:27 IRV)

शिुद्ध आवा व कणिर्जूमधिुर नै तक गुणिवत्ता (भावना, दृ ष्टकोन, भावना,
ीवन) याला दशिर्जू वतो.
परमेश्वर माझ्यापुढे चालू नि पाण्याच्या लोंढ्याप्रमाणे माझ्या शत्रूवर तुटूनि
पडला. (2 शमुवेल 5:20 IRV)
तो आपल्या शत्रूंनिा प्रचंड पुरा सह शेवट करेल. (निहेम्या 1:8 IRV)
माझा जीव खिेदानिे ळू नि जातो. (स्तोत्र 119:28 IRV)
मी पाण्यासारखिा ओतला ेलो आहे. (स्तोत्र 22:14 IRV)
यानिंतर असे होईल क, मी मनिुष्यमात्रावर आपल्या आत्म्याचा वषार्गव करीनि.
(ईयोब 2:28 IRV)
हे माझ्या दे वा, माझा जीव आतल्या आत खिन्न झाला आहे. (स्तोत्र 42:6
IRV)
म्हणूनि परमेश्वरानिे क्रिोधाची वृष्टी आमच्यावर केली आहे, ती फार मोठी आहे.
(2 इ तहास 34:21 IRV)

पाणिी दशिर्जू वते क कोणिीतरी काय म्हणितो
बायकोच्या कटकटी सतत ळणाऱ्या ठपक्यांप्रमाणे आहेत. (निी तसूत्रे
19:13 IRV)
त्याचे ओठ कमळाप्रमाणे असूनि त्यांतूनि ंधरस स्त्रवतो. ( ीतरत्नि 5:13
IRV)
माझा आक्रिोश जलधारांप्रमाणे वाहत आहे. (ईयोब 3:24 IRV)
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मनिुष्याच्या तोंडचे शब्द खिोल पाण्यासारखिे आहेत, ते वाहता ओढा व
ज्ञानिाचा झरा असे आहेत. (निी तसूत्रे 18:3 IRV)

वाहते पाणिी आपत्ती दशिर्जूवते
मी खिोल पाण्यावरूनि आलो आहे, आ ण लोंढा माझ्यावरूनि जात आहे.
(स्तोत्र 69:2 IRV)
पाण्याचा लोंढा माझ्यावरूनि जाऊ दे ऊ निकोस. (स्तोत्र 69:15 IRV)
वरूनि आपले हात लांब कर; व महापुरातूनि, परक्यांच्या हातातूनि, मला
सोडवूनि मुक्त कर. (स्तोत्र 144:7 IRV)

पाण्याचा झरा काहीतरी याचे उत्पत्ती दशिर्जू वतो
परमेश्वराचे भय जीवनिाचा झरा होय. (निी तसूत्रे 14:27 IRV)

खडक सुरक्षा याला दशिर्जू वतो
आमच्या दे वा शवाय दु र्ग कोण आहे? (स्तोत्र 18:31 IRV)
हे परमेश्वरा, माझ्या दु ार्ग, माझ्या उद्धारका. (स्तोत्र 19:14 IRV)
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बायबलातील प्र तमा - मानव न मर्शित वस्त
बायबलमधील मानिव- नि मर्शित वस्तूंचा समावेश असले ल्या काही प्र तमा वणर्गक्रिमानिुसार खिाली
सूचीबद्ध केल्या आहेत. सवर्ग मोठ्या अक्षरातील शब्द प्र तमा दशर्गवतो. हा शब्द ज्या प्रत्येक
वचनिामध्ये प्र तमा आहे त्यामध्ये शब्द अप रहायर्गपणे दसत निाही, परंतु शब्द प्रस्तुतीकरण
करतो अशी कल्पनिा आहे.

हे पृष्ठि प्रश्नाचे उत्तर दे ते: बायबलमध्ये वापरण्यात आले ल्या लोकांची काही
उदाहरणे कोणती आहेत?
हा वषय समजण्यासाठी, वाचणे चां ले होईल:
बायबलातील प्र तमा - सामान्य निमुनिे

पतळ साम यर्जू दशिर्जू वतात

रूपक
लक्षणालं कार

त्यामुळे माझे दं ड पतळी धनिुष्य वाकवतात. (स्तोत्र 18:34 IRV)

बंधिने नयंत्रणि प्र त न धित्व करतात
चला आपण त्यांची बंधनिे तोडू नि टाकू, आपणांवरील त्यांचे पाश फेकूनि टाकू (स्तोत्र 2:3 IRV)

कपडे नै तक गुणि (भावना, वृत्ती, आत्मा,

ीवन) दशिर्जू वतात.

दे व मला सामथ्यार्गचा कमरबंद दे तो. (स्तोत्र 18:32 IRV)
निी तमत्ता त्याचे वेष्टनि, आ ण सत्यता त्याचा कमरबंद होईल. (यशया 11:5 IRV)
माझे वरोधी अपमानिानिे व्याप्त होतील. झग्याप्रमाणे ते लज्जा पांघरतील. (स्तोत्र 109:29 IRV)
मी त्याच्या वैर्यांनिा लज्जेनिे वे ष्टत करीनि; पण त्याच्या मस्तकावर त्याचा मुकुट झळकेल.” (स्तोत्र 132:18 IRV)

पाशि (तारेद्वारे कायर्जू करणिारे प यांसाठी हलकी

ाळी) मृत्यचे प्र त न धित्व करतात.

कारण तो पारध्याच्या पाशापासूनि घातक मरीपासूनि तुझा बचाव करील. (स्तोत्र 91:3 IRV)
मृत्यूच्या बंधनिांनिी मला वेष्टले , मला अधोलोकाच्या यातनिा झाल्या, मला उपद्रिव व क्ले श झाले , (स्तोत्र 116:3 IRV)
दुजर्गनिांच्या पाशांनिी मला वेष्टले , (स्तोत्र 119:61 IRV)
दुजर्गनिांनिी माझ्यासाठी पाश मांडला आहे, (स्तोत्र 119:110 IRV)
दुजर्गनिास त्याच्याच हातच्या पाशात त्यानिे ुंतवले आहे. (स्तोत्र 9:16 IRV)
तर ते त्या राष्ट्रांत मसळले , आ ण त्यांचे आचार शकले , त्यांनिी त्यांच्या मूतर्तींची पूजा केली; त्या त्यांनिा पाशरूप झाल्या. (स्तोत्र 106:35-36 IRV)
या प्रकरणात पाश दुराचारपणा करण्याचा संकल्प होता, ज्यामुळे मृत्युकडे जाते.

एक तंब एक घर, भवन, एखाद्याच्या घरात राहणिारे लोक, वंशिांना दशिर्जूवते.
परंतु दे व तुझा निाश करील; तो तुला धरूनि डेर्यातूनि खिेचूनि काढील. (स्तोत्र 52:5 IRV)
दुजर्गनिांचे घर कोसळते, सरळांचा तंबू चां ला राहतो (निी तसूत्रे 14:11 IRV)
वात्सल्याचे सर्शिहासनि स्थापले आहे; त्यावर दा वदाच्या डेर्यात कोणीएक सत्य निष्ठि वराजमानि होईल; (यशया 16:5 IRV)
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बायबलमधिील प्र तमा - शिेती
शेतीशी संबं धत बायबलमधील काही प्र तमा खिाली सूचीबद्ध आहेत: सवर्ग मोठ्या
अक्षरातील शब्द कल्पनिा दशर्गवतात. हा शब्द ज्या प्रत्येक वचनिामध्ये प्र तमा आहे त्यामध्ये
शब्द अप रहायर्गपणे दसत निाही, परंतु शब्द प्रस्तुत करणे अ स्तत्वात निसल्याची कल्पनिा
आहे.

हे पृष्ठि प्रश्नाचे उत्तर दे ते: शेतीपासूनि घेतले ल्या प्र तमांची बायबलमधील काही
उदाहरणे काय आहेत?
हा वषय समजण्यासाठी, वाचणे चां ले होईल:
बायबलातील प्र तमा - सामान्य निमुनिे

एक शिेतकरी दे वाला प्र त न धित्व करतो, आ णि द्राक्षांचा मळा
आपल्या नवडले ल्या लोकांना प्र त न धित्व करतो

रूपक
लक्षणालं कार

माझ्या मत्राचा द्रिाक्षमळा अ तशय सुपीक ज मनिीत होता.
माझ्या मत्रानिे खिणूनि जमीनि साफसूफ केली. तच्यामध्ये अ तशय उत्तम प्रतीच्या द्रिाक्षाची ला वड केली.
त्यानिे मळ्याच्या मध्यभा ी एक मनिोरा बांधला.
द्रिाक्षाचे उत्तम पीक येईल अशी त्याला आशा होती पण त्यातूनि निकृष्ट प्रतीचीच फळे आली. (यशया 5:1-2)
म्हणूनि स्व ार्गचे राज्य कोणाएका घरधन्यासारखिे आहे; तो आपल्या द्रिाक्षमळ्यात मोलानिे कामकरी लावायला मोठ्या पहाटे स बाहेर
ेला. (मत्तय 20:1 IRV)
ते े एक मनिुष्य होता, त्याचे शेत होते. त्यानिे आपल्या शेतात द्रिाक्षे लावली. शेताच्या भोवती त्यानिे एक भर्शित बांधली आ ण द्रिाक्षे
कुस्करूनि रस ाळण्याक रता खिड्डा करूनि एक घाणा तयार केला. आ ण टे हळाणी करण्यासाठी एक मनिोरा (माळा) बांधला. म
त्यानिे आपला मळा काही शेतकऱ्यांनिा करायला खिंडानिे दला. म तो दुसऱ्या दे शात ेला. (मत्तय 21:33 IRV)

भमी लोकांच्या हृदयांचे प्र त न धित्व करते (आतील आहे)
कारण परमेश्वर यहूदा व यरुशले म यातल्या लोकांनिा म्हणतो, “आपली पडीत जमीनि निां रा,
काट्यांमध्ये पेरू निका. ( यमर्गया 4:3 IRV)
कोणी राज्याचे वचनि ऐकतो पण ते त्याला समजत निाही... खिडकाळीवर पेरले ला तो हा आहे की, तो वचनि ऐकतो व ते तत्काळ
आनिंदानिे ग्रहण करतो; परंतु त्याला मूळ निसल्याकारणानिे तो ोडाच वेळ टकतो, आ ण वचनिामुळे संकट आले कर्शिवा छळ झाला
म्हणजे तो ल ेच अडखिळतो. काटे री झाडांमध्ये पेरले ला तो हा आहे की, तो वचनि ऐकतो, परंतु संसाराची चर्शिता व द्रिव्याचा मोह
वचनिाची वाढ खिुंटवतात आ ण तो निष्फळ होतो. चां ल्या ज मनिीत पेरले ला तो हा आहे की, तो वचनि ऐकूनि ते समजतो; तो फळ
दे तोच दे तो; कोणी शंभरपट, कोणी साठपट, तर कोणी तीसपट असे दे तो.” (मत्तय 13:19-23 IRV)
पडीत जमीनि निां रूनि काढा;
कारण परमेश्वरानिे येऊनि तुमच्यावर निी तमत्त्वाची वृष्टी करावी... (होशेय 10:12 IRV)

पेरणिी क्रिया कर्शिवा स्वभाव दशिर्जूवते, आ णि कापणिी करणिे न्यायाचे कर्शिवा बक्षीस प्र त न धित्व करते
माझ्या पाहण्यात तर असे आहे की, जे अधमार्गची निां रणी करतात
व दुःखिाची पेरणी करतात, ते तशीच कापणी करतात. (ईयोब 4:8 IRV)
फसू निका; दे वाचा उपहास व्हायचा निाही; कारण माणूस जे काही पेरतो त्याचेच त्याला पीक मळे ल. जो
आपल्या दे हस्वभावासाठी पेरतो त्याला दे हस्वभावा-पासूनि निाशाचे पीक मळे ल; आ ण जो आत्म्यासाठी
पेरतो त्याला आत्म्यापासूनि सावर्गका लक जीवनि हे पीक मळे ल. ( लती. 6:7-8 IRV)

मळणिी आ णि धिान्य पाखडणिे चांगल्या लोकांपासन वाईट लोकांपासन वेगळे केले
दशिर्जू वते.

342 / 405

ाते हे

Translation Manual

Just-in-Time Learning Modules :: Biblical Imagery :: Biblical Imagery – Common Metaphors in the Bible
:: बायबलमधील प्र तमा - प्राणी

बायबलमधिील प्र तमा - प्राणिी
बायबलच्या काही भा ांमध्ये शरीराचे भा आ ण मानिवी ुणधमर्ग यांचा समावेश आहे. सवर्ग
मोठ्या अक्षरातील शब्द कल्पनिा दशर्गवतात. हा शब्द ज्या प्रत्येक वचनिामध्ये प्र तमा आहे
त्यामध्ये शब्द अप रहायर्गपणे दसत निाही, परंतु शब्द प्रस्तुतीकरण करतो अशी कल्पनिा
आहे.

प्राण्यांची शिर्शिगे ताकद दशिर्जूवतात
माझा दे व जो माझा दु र्ग , त्याचा आश्रय मी करतो;
तो माझे कवच, माझे तारणशृं , माझा उं च बुरूज, माझे शरणस्थानि आहे;
माझ्या उद्धारकत्यार्ग, घातापासूनि तू मला वाचवतोस. (2 शमुवेल 22:3 IRV)

हे पृष्ठि प्रश्नाचे उत्तर दे ते: प्राणी आ ण प्राण्यांच्या शरीराच्या काही भा ांचे
उदाहरणे काय आहेत जी बायबलमध्ये प्र तमेच्या स्वरूपात वापरली
जातात?
हा वषय समजण्यासाठी, वाचणे चां ले होईल:
बायबलातील प्र तमा - सामान्य निमुनिे
रूपक
लक्षणालं कार

"माझ्या तारणाचे शर्शि " मला वाचवण्यात बलवानि आहे
मी या जा ेवर दावीदाला बलवानि बनिवीनि. (स्तोत्र 132:17 IRV)
"दा वदाचे शर्शि " राजा दा वदाच्या सैन्याची ताकत आहे.

पक्षी धिोक्यात असले ल्या आ णि नराधिार असले ल्या लोकांना प्र त न धित्व करतात.
याचे कारण असे की काही पक्ष्यांनिा सहज पकडले जाते.
निष्कारण बनिले ल्या माझ्या वैर्यांनिी पक्ष्याचा करावा तसा माझा पाठला केला आहे. ( वलाप ीत 3:52 IRV)
ज्याप्रमाणे पारध्याच्या हातूनि ह रणीला,
ज्याप्रमाणे फासेपारध्याच्या हातूनि पक्ष्याला, (निी तसूत्रे 6:5 IRV)
पारधी हा व्यक्ती आहे जो पक्ष्यांनिा पकडतो, आ ण पाश हा सापळा आहे.
आमचा जीव पक्ष्याप्रमाणे पारध्यांच्या पाशांतूनि मुक्त झाला आहे;
पाश तुटूनि आम्ही मुक्त झालो आहोत. (स्तोत्र 124:7 IRV)

मांस खाणिारे पक्षी वेगाने आक्रिमणि करणिाऱ्या शित्रंचे प्र त न धित्व करतात
हबक्कूक व होशेयमध्ये, इस्राएलांच्या शत्रूंनिी येऊनि त्यांच्यावर हल्ला करणाऱ्या त्यांची रुडाशी तुलनिा केली.
त्यांचे घोडेस्वार दुरूनि येतात, खिाऊनि टाकण्यास त्वरा करणार्या रुडासारखिे ते धावतात. (हबक्कूक 1:8 IRV)
रुडासारखिा तो परमेश्वराच्या मं दरावर उतरेल,
... इस्राएलानिे चां ल्याचा धक्कार केला आहे
; शत्रू त्याच्या पाठीस ला ेल. (होशेय 8:1,3 IRV)
यशयामध्ये, दे वानिे एका व शष्ट वदे शी राजाला एका पक्ष्याचे निाव म्हटले कारण तो लवकर येऊनि इस्राएलाच्या शत्रूंवर हल्ला करेल.
माझे कायर्ग साधणारा मी दूर दे शाहूनि बोलावतो, मी बोललो तसे घडवूनिही आणतो, (यशया 46:11 IRV)

प यांचे पंख सुरक्षा दशिर्जू वतात
याचे कारण पक्षी त्यांच्या पर्शिजऱ्यांपयर्थांत त्यांच्या धोक्यांपासूनि त्यांचे संरक्षण करतात.
मला डोळ्यातील बाहुलीप्रमाणे सांभाळ, आपल्या पंखिांच्या छायेत लपव,
कारण दुजर्गनि माझ्यावर जुलूम करतात, माझे हाडवैरी मला घेरतात. (स्तोत्र 17:8-9 IRV)
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ये े पंखि कशा प्रकारे संरक्षणाचे प्र त नि धत्व करतात याचे आणखिी एक उदाहरण आहे.
हे दे वा, माझ्यावर दया कर, माझ्यावर दया कर;
माझा जीव तुझा आश्रय करतो;
ही अ रष्टे टळू नि जाईपयर्थांत मी तुझ्या पंखिांच्या सावलीचा आश्रय करीनि. (स्तोत्र 57:1 IRV)

धिोकादायक प्राणिी धिोकादायक व्यक्ती दशिर्जू वतात
स्तोत्रसं हतांमध्ये दा वदानिे त्याच्या शत्रूंनिा सर्शिहासारखिे म्हटले .
माझा जीव सर्शिहांमध्ये पडला आहे;
माझ्याभोवती माझे शत्रू आहेत,
ज्यांचे दात केवळ भाले व बाण आहेत,
ज्यांची जीभ तीक्ष्ण तलवारच आहे, अशा जाज्वल्य मनिुष्यांमध्येदेखिील मी पडू नि राहीनि.
दे वा, तू स्व ार्गपेक्षाही उं च आहेस (स्तोत्र 57:4 IRV)
पेत्रानिे सैतानिाला जर्गणारा सर्शिह असे बोलावले .
सावध असा, जा े राहा; तुमचा शत्रू सैतानि हा जर्गणार्या सर्शिहासारखिा कोणाला

ळावे हे शोधत फरतो. (1 पेत्र 5:8 IRV)

मत्तयमध्ये, येशूनिे खिोट्या संदेष्ट्यांनिा लांड े म्हटले कारण त्यांच्या खिोटया आशेमुळे लोकांची झाले ली हानिी.
खिोट्या संदेष्ट्यां वषयी जपूनि राहा. ते मेंढरांच्या वेषानिे तुमच्याकडे येतात, पण ते अंतरी क्रिूर लांड े आहेत. (मत्तय 7:15 IRV)
मत्तयमध्ये, बा प्तस्मा दे णाऱ्या योहानिानिे धा मर्शिक निेत्यांनिा वषारी सांप म्हटले कारण त्यांच्या खिोटया आशेमुळे लोकांची झाले ली हानिी.
परंतु परूशी व सदूकी यांच्यापैकी पुष्कळ जणांस आपणाकडे बा प्तस्म्यासाठी येतानिा पाहूनि त्यानिे त्यांनिा म्हटले , “अहो सापांच्या
पलांनिो, भावी क्रिोधापासूनि पळण्यास तुम्हांला कोणी सावध केले ? (मत्तय 3:7 IRV)

गरुड साम यर्जू दशिर्जू वते
तो तुझे आयुष्य उत्तम पदा ार्थांनिी तृप्त करतो;
म्हणूनि तुझे तारुण्य रुडासारखिे निवे होते. (स्तोत्र 103:5 IRV)
कारण परमेश्वर म्हणतो, "पहा, शत्रू मावबावर आपले पंखि पसरण्यासाठी, रुडारखिा उडू नि जाईल." (यशया 48:40 IRV)
(wrong verse plz check it.)

मेंढरे कर्शिवा मेंढरांचा कळप

े लोकांना प्र त न धित्व करते कर्शिवा धिोका पत्करतात

माझे लोक चुकार मेंढरांच्या कळपासारखिे झाले आहेत; त्यांच्या मेंढपाळांनिी त्यांनिा भ्रांत केले आहे, डों रांवर त्यांनिा बहकवले आहे;
( यमर्गया 50:6 IRV)
निंतर दे वानिे इस्राएलला मेंढपाळा सारखिे निेले. त्यानिे त्याच्या लोकांनिा मेंढ्यासारखिे वाळवंटात निेले. (स्तोत्र 78:52 IRV)
“इस्राएल भटकले ले मेंढरू आहे; सर्शिहांनिी त्याला बुजवले आहे; त्याला प्र म खिाणारा अश्शूराचा राजा;
शेवटी त्याची हाडे मोडणारा बाबेलचा राजा निबुखिद्रिेस्सर. ( यमर्गया 50:17 IRV)
लांडग्यांमध्ये जसे मेंढरास पाठवावे तसे मी तुम्हांस पाठवीत आहे, म्हणूनि तुम्ही सापांसारखिे चतुर आ ण कबुतरांसारखिे भोळे असा.
माणसां वषयी सावध असा. कारण ते तुम्हांला न्यायसभेच्या स्वाधीनि करतील आ ण त्यांच्या सभास्थानिांमध्ये ते तुम्हांला फटके
मारतील. (मत्तय 10:16 IRV)
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बायबलमधिील प्र तमा - वनस्पती
बायबलमधील वनिस्पतींमधील काही प्र तमा वणर्गक्रिमानिुसार खिाली सूचीबद्ध केल्या आहेत.
सवर्ग मोठ्या अक्षरातील शब्द कल्पनिा दशर्गवतात. हा शब्द ज्या प्रत्येक वचनिामध्ये प्र तमा
आहे त्यामध्ये शब्द अप रहायर्गपणे दसत निाही, परंतु शब्द प्रस्तुतीकरण करतो अशी कल्पनिा
आहे.

हे पृष्ठि प्रश्नाचे उत्तर दे ते: वनिस्पतींची काही उदाहरणे काय आहेत जी
बायबलमध्ये प्र तमेच्या स्वरूपात वापरली जातात?
हा वषय समजण्यासाठी, वाचणे चां ले होईल:
बायबलातील प्र तमा - सामान्य निमुनिे

शिाखा एका व्यक्तीच्या वंशि ांना प्र त न धित्व करते

रूपक
लक्षणालं कार

खिालील उदाहरणांत, यशयानिे इशायाच्या वंशजांपैकी एका वषयी ल हले आ ण यमर्गयानिे
दा वदाच्या वंशातील एका वंशाबद्दल ल हले .
इशायाच्या बुंध्याला धुमारा फुटे ल; त्याच्या मुळांतूनि फुटले ली शाखिा फळ दे ईल.
परमेश्वराचा ज्ञानिाचा आ ण भयाचा आत्मा त्याच्यावर राहील. (यशया 11:1 IRV)
परमेश्वर म्हणतो, पाहा, मी दा वदाक रता एक निी तमानि अंकुर उ ववीनि.
तो राजा म्हणूनि राज्य करील, तो सुज्ञतेनिे वा ेल, दे शात न्यायनिीतीचा अवलं ब करील, असे दवस येत आहेत. ( यमर्गया 23:5 IRV)
ईयोबामध्ये जेव्हा "त्याची शाखिा कापली जाईल" असे म्हणले जाते तेव्हा त्याचा असा अ र्ग होतो की त्याच्यापाशी कोणतेही वंश येणार निाही.
त्याची खिालची मुळे सुकूनि जातील
आ ण वरच्या फांद्या मरतील.
पृथ्वीवरील लोकांनिा त्याची आठवण राहाणार निाही.
आता त्याची आठवण कुणालाही येणार निाही. (ईयोब 18:17 IRV)

वनस्पती एका व्यक्तीचे प्र त न धित्व करते
म्हणूनि दे व तुझा कायमचा निाश करेल..... तो तुला जवंतांच्या भूमीतूनि मुळासकट उपटू नि टाकील. (स्तोत्र 52:5 IRV)

वनस्पती एक भावना कर्शिवा वृत्ती दशिर्जूवते
ज्याप्रमाणे एक प्रकारचे बयाणे लावण्यामुळे त्या प्रकारचे वनिस्पती वाढते, अशा पद्धतीनिे वा णे म्हणजे अशा प्रकारचे प रणाम.
वचनिामध्ये भावनिा कर्शिवा वृत्ती खिाली अधोरे खित आहे.
तुम्ही आपणासाठी नितीमत्वाची पेरणी करा म्हणजे प्रेमाची कापणी कराल. (होशेय 10:12 IRV)
मला काही अन्यायी आ ण आयुष्य कष्टी करणारे लोक मा हत आहेत, पण अशा लोकांनिा निेहमी शासनि होते. (ईयोब 4:8 IRV)
म्हणूनि त्यांच्यावर संकटे येतील-ते वावटळीचे पीक निमार्गण करतील. (होशेय 8:7 IRV)
तुम्ही निी तमत्तेच्या... फळाऐवजी कडू दवणा केला आहे. (आमोस 6:12 IRV)
आ ण त्यावेळेला तुम्हांला काय फळ मळाले , त्या ोष्टीची तुम्हांला आता लाज वाटते, ज्याचा शेवट मरण आहे? (रोम. 6:21 IRV)

झाड एका व्यक्तीचे प्र त न धित्व करते
त्यामुळे तो माणूस ओढ्याच्या कडेला लावले ल्या झाडासारखिा श क्तशाली होऊ शकतो तो योग्यवेळी फळे येणाऱ्या झाडासारखिा
असतो तो पानिे असले ल्या व नि मरणाऱ्या झाडासारखिा असतो तो जे काही करतो ते यशस्वी होते. (स्तोत्र 1:3 IRV)
मी एक निदर्ग य दुजर्गनि प हला, तो हरव्या ार वृक्षासारखिा आपल्या जा ी वस्तारले ला दसला. (स्तोत्र 37:35 IRV)
दे वाच्या मं दरात मी हरव्या ार व दीघर्गकाळ ज णाऱ्या जैतूनि झाडासारखिा आहे. (स्तोत्र 52:8 IRV)
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बायबलातील प्र तमा - सांस्कृ तक प्र तकृती

वणिर्जून

हे पृष्ठि प्रश्नाचे उत्तर दे ते: सांस्कृ तक प्र तकृत्या काय आहेत आ ण
बायबलमधील काही सांस्कृ तक प्र तकृत्या काय आहेत?

सांस्कृ तक निमुनिा हे जीवनिाच्या कर्शिवा वतर्गनिच्या भा ांची मानि सक चत्रे आहेत. या
चत्रांबद्दल कल्पनिा आ ण बोलण्याची ही चत्रे आम्हाला मदत करतात. उदाहरणा र्ग,
अमे रकनि बऱ्याच ोष्टींचा वचार करतात, जरी ववाह आ ण मैत्री, जसे की ते मशीनि होते.
अमे रकनि म्हणतील, "त्यांचा ववाह मोडू नि टाकला आहे," कर्शिवा "त्यांची मैत्री पुढे पूणर्ग
वे ानिे जात आहे." या उदाहरणात, मानिवी संबंध एक मशीनि म्हणूनि तयार केले आहेत.

हा वषय समजण्यासाठी, वाचणे चां ले होईल:
बायबलातील प्र तमा

बायबलमधील काही सांस्कृ तक प्रारूप कर्शिवा मानि सक चत्रे, खिाली दली आहेत. प्र म दे वासाठी निमुनिा आहेत, निंतर मानिवांसाठी निमुनिा, ोष्टी आ ण अनिुभव.
प्रत्येक शीषर्गकामध्ये मोठ्या अक्षरात ल हले ले निमुनिे आहेत. हे शब्द कर्शिवा वाक्यांश प्रत्येक पद्यमध्ये अप रहायर्गपणे दसणार निाही परंतु ही कल्पनिा आहे.

ईश्वराने मानवी

ीवनासाठी तयार केले आहे

जरी बायबल स्पष्टपणे निाकारते की दे व मानिव आहे, ते बऱ्याच ोष्टींशी बोलतात की जे लोक करतात. परंतु दे व मानिव निाही, म्हणूनि जेव्हा बायबल म्हणते की
दे व बोलतो, तेव्हा आपण असे वचार करू निये की त्याच्याकडे आवाज आहे जी कंपनिे करते. आ ण जेव्हा त्याच्याबद्दल काही ोष्टी त्याच्या हातात काहीतरी
असते, तेव्हा आपण असा वचार करू निये की त्याच्याकडे एक हात आहे.
पण पुन्हा परमेश्वर दे व आमच्याशी बोलला तर आम्ही निक्की मरु. (अनिुवाद 5:25 IRV)
परमेश्वराचा पा ठबा लाभल्यामुळे मला धैयर्ग आले . (एज्रा 7:28 IRV)
पुढे परमेश्वराच्या कृपेनिेच असे घडू नि आले की राजा हज्कीया आ ण त्याचे सरदार यांच्या आज्ञेप्रमाणे वा ायला यहूदाचे लोक तयार
झाले . अशा रतीनिे त्यांनिी दे वाचा शब्द पाळला (2 इ तहास 30:12 IRV)
शब्द "हात" ये े एक श क्तशाली शब्द आहे जो दे वाच्या सामथ्यार्गशी संद भर्शित करतो. (पहा: मेटॉनिीमी)

परमेश्वराला रा ाच्या रुपात बनवले आहे
दे व सवर्ग ज ाचा राजा आहे. (स्तोत्र 47:7 IRV)
कारण परमेश्वरच राजा आहे.
तो स ळ्या दे शांवर राज्य करतो. (स्तोत्र 22:28 IRV)
दे वा तुझे सर्शिहासनि निेहमीसाठी आहे.
चां ुलपणा हा तुझा राजदं ड आहे. (स्तोत्र 45:6 IRV)
दे व असे म्हणाला,
“आकाश माझे सर्शिहासनि आहे आ ण पृथ्वी हे माझे पाय ठे वण्याचे आसनि आहे. म तुम्ही माझ्यासाठी घर बांधू शकाल. (यशया
66:1 IRV)
तो स ळ्या दे शांवर राज्य करतो.
दे व त्याच्या प वत्र सर्शिहासनिावर बसतो.
राष्ट्रांतले अ धपती जमले आहेत
अब्राहामाच्या दे वाची प्रजा एकत्र झाली आहे;
कारण पृथ्वीवरील ढाली दे वाच्या आहेत
दे व त्या स ळ्यांपेक्षा ोर आहे. (स्तोत्र 47:8-9 IRV)

परमेश्वराला एक मेंढपाळ म्हणिन बनवले आहे आ णि त्याच्या लोकांना मेंढरे म्हणिन बनवले आहे.
परमेश्वर माझा मेंढपाळ आहे; मला काही उणे पडणार निाही. (स्तोत्र 23:1 IRV)
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त्याचे लोक मेंढरे आहेत.
तो आपला दे व आहे आ ण आपण त्याची माणसे. आपण जर त्याचा आवाज ऐकला तर आपण त्याची मेढरे होऊ. (स्तोत्र 95:7
IRV)
तो त्याच्या लोकांनिा मेंढरांसारखिे चालवतो.
निंतर दे वानिे इस्राएलला मेंढपाळासारखिे निेले. त्यानिे त्याच्या लोकांनिा मेंढ्यासारखिे वाळवंटात निेले. (स्तोत्र 78:52 IRV)
तो त्याच्या मेंढरांनिा वाच वण्यासाठी मरण्यासाठी सज्ज आहे.
मी उत्तम मेंढपाळ आहे, आ ण जे माझे आहेत त्यांनिा मी ओळखितो, व जे माझे आहेत ते मला ओळखितात. जसा मी पत्याला
ओळखितो तशी माझी मेंढरे मला ओळखितात. या मेंढरांसाठी मी आपला जीव दे तो. माझी दुसरीही मेंढरे आहेत ती ये े या कळपात
निाहीत. त्यांनिाही मला मा र्गदशर्गनि केले पा हजे. ते माझा आवाज ऐकतील आ ण भ वष्यकाळात एक कळप आ ण एक मेंढपाळ असे
होईल. (योहानि 10:14-15 IRV)

परमेश्वराला योद्धाच्या रुपात बनवले आहे
परमेश्वर महानि योद्धा आहे; ( नि र्गम 15:3 IRV)
परमेश्वर शूर सै निकाप्रमाणे बाहेर जाईल लढण्यास सज्ज असले ल्या माणसाप्रमाणे तो असेल. तो खिूप उत्ते जत होईल.
तो आरोळी ठोकेल आ ण मोठ्यानिे ओरडेल. तो त्याच्या शत्रूचा पराभव करील. (यशया 42:13 IRV)
“हे परमेश्वर तुझा उजवा हात आश्चियर्गकारकरीत्या बलशाली आहे;
त्या हातानिे तू शत्रूंचा चुराडा करूनि टाकलास. ( नि र्गम 15:6 IRV)
तू समुद्रिांची जर्गनिा,
त्यांच्या लाटांचा कल्लोळ व लोकांची दं ल शमवातोस. (स्तोत्र 65:7 IRV)
कारण तू त्यांनिा पाठ दाखिवण्यास लावशील, तू आपल्या धनिुष्याची दोरी ओढू नि त्यांच्या मुखिावर निेम धरशील. (स्तोत्र 21:12 IRV)

नेत्याला एक मेंढपाळ म्हणिन बनवले आहे आ णि

े त्याला अनुसरतात त्या लोकांना मेंढरे म्हणिन बनवले आहे.

इस्राएलच्या सवर्ग घराण्यांमधील लोक हेब्रोनि ये े दावीद पाशी एकत्र आले आ ण त्याला म्हणाले , “आपण इस्राएल लोकांनिा एकाच
कुटुं बातले , एकाच रक्तमासांचे आहोत. परमेश्वर तुला म्हणाला, “माझ्या इस्राएल प्रजेचा तू मेंढपाळ होशील. इस्राएलवर राज्य
करशील." (2 शमुवेल 5:1-2 IRV)
यहूदातील लोकांच्या मेंढपाळांचे (निेत्यांचे) वाईट होईल, ते मेंढ्यांचा निाश करीत आहेत. ते माझ्या कुरणातूनि त्यांनिा चहूबाजूनिा
पळवूनि लावीत आहेत.” हा परमेश्वराकडू नि आले ला संदेश आहे. ( यमर्गया 23:1 IRV)
तुमची स्वत:ची व दे वाच्या सवर्ग लोकांची, ज्यानिा दे वानिे तुम्हांला दले ले आहे, त्यांची काळजी घ्या. कळपाची (दे वाच्या लोकांची)
काळजी घेण्याचे काम प वत्र आत्म्यानिे तुम्हांला दले ले आहे. तुम्ही मंडळीसाठी मेंढपाळासारखिे असले पा हजे. ही मंडळी दे वानिे
स्वत:चे रक्त दे ऊनि वकत घेतली. 29 मला माहीत आहे की, मी ेल्यावर तुमच्यामध्ये भयंकर असे दुष्ट लांड े येतील. ते कळपाला
सोडणार निाहीत. तुमच्यामधूनिसुद्धा लोक उठतील, चुकीचे असे तुम्हांला शकवूनि आपल्या मा े घेऊनि जातील. (प्रे षतांची कृत्ये:
20:28-30 IRV)

डोळ्याला दवाच्या रुपात बनवले आहे
ज ाच्या बऱ्याच भा ांमध्ये या निमुन्याची व वधता आ ण वाईट डोळ्याचे निमुनिे आढळतात. बायबलमधील बहुतेक संस्कृतींमध्ये या निमुन्यामध्ये खिालील
घटकांचा समावेश आहे:
लोक वस्तू पाहू शकतात, वस्तूच्या भोवती असणाऱ्या प्रकाशामुळे निव्हे तर प्रकाशाच्या कारणांमुळे ते त्यांच्या डोळ्यांनिी वस्तूंवर चमकते.
डोळा शरीराचा दवा आहे. म्हणूनि जर तुमचे डोळे चां ले असतील तर तुमचे सवर्ग शरीर प्रकाशमय होईल. (मत्तय 6:22 IRV)
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डोळ्यांवरूनि प्रकाशणारा हा प्रकाश स्वतः च दशर्गकांचे चा रत्र्य असते.
दुजर्गनिांचे मनि वाईट इ च्छते, शेजाऱ्यावर तो कृपादृष्टी करीत निाही. (निी तसूत्रे 21:10 IRV)

ई यार्जू आ णि शिाप एखाद्याच्या डोळ्यांत दसतात असे दशिर्जू वले
म्हणिन वक सत केले आहे.

ातात, आ णि अनुग्रह चांगले दसणिारी व्यक्ती

वाईट डोळा असले ल्या व्यक्तीच्या प्रा मक भावनिा मत्सर आहे. माकर्ग 7 मध्ये "मत्सर" असे भाषांत रत केले ला ग्रीक शब्द "डोळा" आहे, ज्याचा संदभर्ग वाईट
डोळ्याकडे आहे.
आणखिी तो म्हणाला, “जे माणसाच्या आतूनि बाहेर पडते ते माणसाला अप वत्र करते. कारण आतूनि म्हणजे अंत:करणातूनि वाईट
वचार बाहेर पडतात..... (माकर्ग 7:20-22 IRV)
मत्तय 20:15 मध्ये संदभर्ग मत्सर भावनिा समा वष्ट. मी माझ्या पैशाचा वापर मला पा हजे तसा करू शकत निाही का?
मी लोकांशी चां ला आहे म्हणूनि, तुला हेवा वाटतो का?’ (मत्तय 20:15 IRV)
जर एखिाद्या व्यक्तीची निजर खिराब असेल तर ती व्यक्ती इतर लोकांच्या पैशाबद्दल इषार्ग करते.
डोळा शरीराचा दवा आहे. म्हणूनि जर तुमचे डोळे चां ले असतील तर तुमचे सवर्ग शरीर प्रकाशमय होईल. >पण तुझा डोळा सदोष
असला तर तुझे संपूणर्ग शरीर अंधकारमय होईल. यास्तव, तुझ्यातील प्रकाश जर अंधार असला, तर तो अंधार केवढा! कोणीही दोनि
धन्यांची चाकरी करू शकत निाही, कारण तो एकाचा द्विेष करील व दुसर्यावर प्रीती करील; अ वा एकाशी निष्ठिेनिे वा ेल व
दुसर्याला तुच्छ मानिील. तुम्ही दे वाची आ ण धनिाची चाकरी करू शकत निाही. (मत्तय 6:22-24 IRV)
एखिादी व्यक्ती जी मत्सरी आहे तो एखिाद्यावर वाईट डोळा ठे वूनि त्याला शाप दे ईल कर्शिवा आक षर्शित करेल.
अहो मूखिर्ग लतीकरांनिो, कोणाचा वाईट डोळा तुमची हानिी करतो? ( लतीकरांस पत्र 3:1 IRV)
चां ली निजर असले ल्या व्यक्तीनिे त्याच्यावर लक्ष ठे वल्यानिे कोणालाही आशीवार्गद मळू शकतो.
जर माझ्यावर आपली कृपादृष्टी असेल....... (1 शमुवेल 27:5 IRV)

ीवनाला रक्ताच्या रुपात बनवले आहे
या निमुन्यामध्ये, एखिाद्या व्यक्तीचे कर्शिवा प्राण्याचे रक्त एखिाद्या व्यक्तीचे प्राण प्र त नि धत्व करते.
पण मी तुम्हांस एक आज्ञा दे तो की रक्तासकट मांस तुम्ही खिाऊ निका कारण रक्त हे त्याचे जीवनि आहे; (उत्पती 9:4 IRV)
रक्ताचा ेंब कर्शिवा सांडले असल्यास, कोणालातरी ठार केले ेले आहे.
म्हणूनि जर एखिादी व्यक्ती एखिाद्या व्यक्तीद्विारे ठार मारली ेली तर ती व्यक्ती पण त्याच व्यक्तीद्विारेच ठार केली जाईल. (उत्पत्ती 9:6 IRV)
म्हणजे त्या व्यक्तीला संरक्षण मळे ल व तचा पाठला करणाऱ्याच्या हातूनि ती व्यक्ती मारली जाणार निाही. म त्या नि रातील
न्यायसभेनिे निवाडा करावा. (यहोशवा 20:9 IRV)
जर रक्त रडले तर निस र्ग स्वतः कोणत्या व्यक्तीला मारणाऱ्या व्यक्तीचा सूड उ वण्यासाठी रडत आहे. यात व्य क्तमत्त्वाचा दे खिील समावेश आहे, कारण रडणे
हे कुणालाही बोलू शकते. (पहा: चेतनि ुणोक्ती)
निंतर परमेश्वर म्हणाला, “तू हे काय केले स? त्याचे रक्त मला ज मनिीतूनि हाका मारीत आहे; (उत्पती 4:10 IRV)

दे शि स्त्रीची प्र तमा आहे, आ णि त्यांचे दे व तच्या पतीची प्र तमा आहे.
दोनिच्या मृत्यूनिंतर ल ेचच इस्राएल लोक पुन्हा बआलच्या मा े ला ले त्यांनिी बआल-बरी याला परमेश्वर मानिले . त्यांनिी
बआलच्या खिोट्या दै वताची उपासनिा केली. (शास्ते 8:33 IRV)
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इस्राएल राष्ट्राची दे वाचा पुत्राची प्र तमा आहे
“इस्राएल लहानि बालक असतानिा, मी (परमेश्वरानिे) त्यांच्यावर प्रेम केले . आ ण मी माझ्या मुलाला मसराबाहेर बोला वले . (होशेय 11:1 IRV)

सयर्जू रात्री पेटीत असल्याची प्र तमा आहे
परंतु त्यांचा “आवाज” सवर्ग ज भर जातो त्यांचे “शब्द” पृथ्वीच्या टोकापयर्थांत जातात. आकाश म्हणजे जणू सूयार्गचे घरच आहे. सूयर्ग
त्याच्या झोपायच्या खिोलीतूनि आनिंदी निवऱ्या मुलासारखिा बाहेर येतो. सूयर्ग त्याच्या प रक्रिमेची सुरुवात अधीर झाले ल्या एखिाद्या
धावपटू सारखिी करतो. (स्तोत्र 19:4-5 IRV)
110 व्या स्तोत्रामध्ये सकाळी बाहेर येण्यापूवर्वी भार्गशयामध्ये असल्यासारखिे सूयार्गचे वणर्गनि केले आहे.
प वत्र्यानिे मं डत झाले ले तुझे तरुण तुला पहाटे च्या द हवरासारखिे आहेत. (स्तोत्र 110:3 IRV)

लद ग तमान होऊ शिकणिाऱ्या गोष्टी पंख असल्यासारख्याची प्र तमा आहे
हे वशेषत: ोष्टी कर्शिवा हवेमधील हालचालींवर आधा रत आहे.
सूयार्गला पंखि असले ल्या चकतीची रूपात प्र तमा आहे, ज्यामुळे ते दवसभरात पूवर्तेकडू नि प श्चिमेपयर्थांतच्या हवेद्विारे "उडण्यास" शक्य होते. स्तोत्र 139 मध्ये,
"सकाळचे पंखि" म्हणजे सूयार्गबद्दल. मलाखिी 4 मध्ये दे वानिे "न्यायत्वाचा सूयर्ग" असे म्हटले आ ण त्यानिे पंखिाप्रमाणे सूयार्गची चचार्ग केली.
मी जर पूवर्तेकडे, ज े सूयर्ग उ वतो त े ेलो तर त े ही तू असतोस. मी जर प श्चिमेकडे समुद्रिावर ेलोतर त े ही तू असतोस. (स्तोत्र 139:9 IRV)
lockquote>पण तुम्ही जे माझ्या निावाचे भय धरणारे त्या तुमच्यावर न्यायत्वाचा सूयर्ग उदय पावेल, त्याच्या पंखिाच्या ठायी आरोग्य असेल. (मलाखिी 4:2 IRV)
करुबावर आरुढ होऊनि तो उडत होता.
वाऱ्यावर स्वार झाला होता. (2 शमुवेल 22:11 IRV)
तो उडत होता तो उडणाऱ्या करुबावर आरुढ होऊनि वाऱ्यावर उं च उडत होता. (स्तोत्र 18:10 IRV)
तू वायूच्या पंखिांवर आरोहण करूनि जातोस. (स्तोत्र 104:3 IRV)

न क्रिीयता हा वाऱ्याला उडवन लावण्यासारखा आहे
या निमुन्यामध्ये, वाऱ्यामुळे वस्तू निर र्गक असतात आ ण ते निघूनि जातात.
स्तोत्र 1 आ ण ईयोब 27 हे दाखिवतात की दुष्ट लोक निर र्गक आहेत आ ण ते ज ू शकणार निाहीत.
परंतु वाईट लोक असे निसतात
ते वाऱ्यावर उडू नि जाणाऱ्या फोलपटासारखिे असतात. (स्तोत्र 1:4 IRV)
पूवर्तेचा वारा त्याला वाहूनि निेईल आ ण तो जाईल.
वादळ त्याला त्याच्या घरातूनि उडवूनि लावेल. (ईयोब 27:21 IRV)
उपदे शक याचे ले खिक सां तात की सवर्ग काही व्य र्ग आहे.
धुळीच्या वाफे सारखिी ,
वा-यामध्ये वा-याची झुळूकाप्रमाणे ,
सवर्ग काही निघूनि ेले, अनिेक प्रश्न सोडले .
सूयर्गप्रकाशात काम करणाऱ्या सवर्ग कायार्गपासूनि मानिवजातीला काय लाभ मळतो? (उपदे शक 1:2-3 IRV)
ईयोब 30:15 मध्ये, ईयोब तक्रिार करतो की त्याची मानि आ ण समृद्धी संपली आहे.
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भीतीनिे माझा रकाप झाला आहे.
वाऱ्यानिे स ळे काही उडू नि जावे त्याप्रमाणे त्यांनिी माझी प्र तष्ठिा उडवूनि लावली आहे.
माझी सुर क्षतता ढ ांप्रमाणे निाहीशी झाली आहे. (ईयोब 30:15 IRV)

मानवी युद्ध दै वी लढाई म्हणिन वक सत केले आहे
राष्ट्रांमध्ये युद्ध सुरू झाले तेव्हा लोक असा वश्वास करायचे की, त्या राष्ट्रांचे दे वदे खिील युद्धांत होते.
मसर दे शाचे लोक परमेश्वरानिे मारले ल्या लोकांचे दफनि करीत होते. ते त्यांच्या प हल्या मुलांचे दफनि करीत होते. परमेश्वरानिे मसर
दे शाच्या दे वतांनिा कडक शासनि केले . ( णनिा 33:4 IRV)
पृथ्वीच्या पाठीवर इस्राएलसारखिे राष्ट्र निाही. इस्राएलाची प्रजा ही खिास प्रजा आहे. (ती ुलाम होती) तला तू मसरमधूनि सोडवले स
आ ण मुकत केले स. तला आपली प्रजा मानिले स. इस्राएलांसाठी तू महानि आ ण अद्भुत चमत्कार केले स. (2 शमुवेल 7:23 IRV)
> राजा बेनि - हदादचे अ धकारी त्याला म्हणाले , “इस्राएलचे दे व हे पवर्गतराजीतले दे व आहेत. आपण डों राळ भा ात लढलो.
म्हणूनि इस्राएलांचा जय झाला. तेव्हा आता आपण सपाटीवर लढू म्हणजे जर्शिकू. (1 राजे 20:23 IRV) #### जीवनिात अड ळे
भौ तक सीमा म्हणूनि केले आहेत खिालील वचनिे वास्त वक भौ तक सीमा निाहीत परंतु अडचणी कर्शिवा जीवनिात अडचणी
निसल्याबद्दल निाहीत. >परमेश्वरानिे मला बं दवानि केल्यामुळे मी बाहेर येऊ शकलो निाही. त्यानिे मला मोठमोठ्या बेड्या घातल्या.
( वलाप ीत 3:7 IRV)
त्यानिे द डधोड्यांनिी माझ्या रस्त्यात अड ळा निमार्गण केला आहे. त्यानिे माझा मा र्ग वाकडा केला आहे.
( वलाप ीत 3:9 IRV)
माझा वाटा फारच अद्भूत आहे माझे वतनि सुंदर आहे. (स्तोत्र 16:6 IRV)

धिोकादायक ठकाणिे अरुं द ठकाणिे म्हणिन वक सत केली

ातात

स्तोत्र 4 मध्ये दा वदानिे दे वाला त्याला सोडण्यासाठी वचारले .
हे माझ्या न्यायदात्या दे वा, मी तुझा धावा करतो;
मला या तू पेचांतूनि मोकळे केले आहेस.
माझ्यावर कृपा कर आ ण माझी प्रा र्गनिा ऐक. (स्तोत्र 4:1 IRV)

एक त्रासदायक प र स्थती वाळवंटाच्या रूपात बनवली आहे
ईयोब त्याच्याशी झाले ल्या दुःखिद कारणांमुळे दुःखिी होतो, तेव्हा तो वाटे त वाळवंटाप्रमाणे बोलत होता. रानिटी कुत्री आ ण शहामृ
असे प्राणी आहेत जे वाळवंटात राहतात.
मी आतूनि अ दी मोडू नि ेलो आहे.
माझ्या वेदनिा कधीच ांबत निाहीत आ ण वेदनिा आणखिी येणारच आहेत.
मी सदै व दु:खिी असतो, पण मला स्वास्थ्य लाभत निाही.
मी लोकांच्यात उभा राहूनि मदतीसाठी ओरडतो.
रानिटी कुत्र्यांसारखिा,
व वाळवंटातील शहामृ ासारखिा मी एकटा आहे. (ईयोब 30:27-29 IRV)

कल्याणि भौ तक स्वच्छिता म्हणिन वक सत केले आहे, आ णि वाईट शिारी रक प रभाषा
म्हणिन तयार केले आहे
कुष्ठिरो हा रो आहे. एखिाद्या व्यक्तीला तो होता तर त्याला अशुद्ध असल्याचे सां तले होते.
तेव्हा एक कुष्ठिरो झाले ला मनिुष्य त्याच्याकडे येऊनि वाकूनि त्याच्या पाया पडू नि म्हणाला, “प्रभु, तुमची इच्छा असेल तर तुम्ही मला
शुद्ध करण्यास सम र्ग आहत.” म येशूनिे आपला हात पुढे करुनि त्याला स्पशर्ग केला व म्हटले , “तू शुद्ध व्हावेस अशी माझी इच्छा
आहे,” आ ण ताबडतोब तो कुष्ठिरो ी बरा झाला. (मत्तय 8:2-3 IRV)
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"अशुद्ध आत्मा" वाईट आत्मा आहे.
“जेव्हा अशुद्ध आत्मा माणसाला सोडू नि बाहेर निघूनि जातो तेव्हा तो पाणी निसले ल्या ठकाणाहूनि वसावा शोधीत फरतो पण तो
त्याला मळत निाही. (मत्तय 12:43 IRV)
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Introduction to Checking
तपासणिी हस्त ल खत प रचय
भाषांतर हस्त ल खत तपासणिी

हे पृष्ठि प्रश्नाचे उत्तर दे ते: तपासणी पु स्तका काय आहे?

हे हस्त ल खित वणर्गनि करते की भाषांत रत बायबलसंबंधी सामग्रीची अचूकता, स्पष्टता
आ ण सहजता कशी तपासायची आहे.

हा वषय समजण्यासाठी, वाचणे चां ले होईल:
हस्त ल खित भाषांतराचा प रचय

हस्तपु स्तका भाषांतर तपासणीसाठी सूचनिांसह प्रारंभ होते की भाषांतर ट एकमेकांच्या
कायार्गची तपासणी करण्यासाठी वापरेल. जर ते या सूचनिांचे अनिुसरण करतात तर, ते तपासणीच्या स्तराचे एक पूणर्ग करतील. निंतर भाषांतराची भाषा स्पष्टपणे
आ ण सहजतेनिे भाषांत रत करण्यासाठी आ ण भाषांतरकत्यार्थांनिा योग्यतेसाठी भाषांत रत केल्यावर चचर्गच्या निेत्यांनिा वापरण्यासाठी वापरण्याक रता सूचनिा
संघासाठी सूचनिा आहेत. जर त्यांनिी या सूचनिांचे पालनि केले तर ते दोनि स्तर तपासू ला तील. या हस्तपु स्तकेत मंडळी निेटवकर्गच्या निेत्यांसाठी तीनि कर्शिवा तस-या
क्रिमांकावरील अचूकतेसाठी भाषांतर तपासण्यासाठी वापरण्यासाठी सूचनिांचा समावेश आहे.
हस्तपु स्तकेत भाषांतर तपासण्यासाठी पुढील सूचनिांचा समावेश होतो ज्यात मंडळी निेटवकर्गचे निेते भाषांतर तपासण्यासाठी वापरू शकतात. कारण मंडळी
निेटवकर्गचे अनिेक निेते भाषांतराची भाषा बोलत निाहीत, उलट भाषांतर तयार करण्याच्या सूचनिा आहेत, ज्यामुळे लोकांनिा भाषेत एखिादे भाषेत भाषांतर करणे
शक्य निसते जे ते बोलू शकत निाहीत.
पुढे आम्ही आपल्याला शकण्याची शफारस करतो:
भाषांतर तपासणीचा प रचय
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भाषांतर तपासणिीचा प रचय
भाषांतर तपासणिी

हे पृष्ठि प्रश्नाचे उत्तर दे ते: आम्ही भाषांतर तपासणी का करतो?
हा वषय समजण्यासाठी, वाचणे चां ले होईल:

प्रस्तावना

तपासणी हस्त ल खित प रचय

भाषांतर प्र क्रियेचा एक भा म्हणूनि, हे आवश्यक आहे की बरेच लोक हे संभाषण तपासा
की हे संदेश संप्रेषणानिे स्पष्टपणे संप्रेषण करीत आहे. एक प्रारं भक भाषांतरकतार्ग जे त्याचे भाषांतर पाहण्यासाठी एकदा सां तले होते, "परंतु मी माझी मूळ
भाषा उत्तम प्रकारे बोलतो. भाषांतर त्या भाषेसाठी आहे. आणखिी काय आवश्यक आहे?" त्यानिे जे म्हटले ते खिरे होते, पण लक्षात ठे वण्यासाठी आणखिी दोनि
ोष्टी आहेत.
एक ोष्ट अशी आहे की त्याला कदा चत स्त्रोत मजकूर अचूकपणे समजला निसेल आ ण त्यामुळे एखिाद्यानिे कदा चत भाषांतर योग्य दुरुस्त्यासाठी काय करू
शकते हे कोणालाही मा हती असेल. हे कारण असू शकते की स्त्रोत भाषेत त्यांनिी वाक्यांश कर्शिवा अ भव्यक्ती योग्य रत्या समजली निाही. या प्रकरणात, स्त्रोत
भाषा समजू शकेल असे दुसरे कोणीही भाषांतर दुरुस्त करू शकेल.
कर्शिवा एखिाद्या व शष्ट ठकाणी संवाद साधण्यासाठी बायबल काय म्हणते याबद्दल त्याला काही समजत निाही. या बाबतीत, बायबल शक्षक कर्शिवा बायबल
भाषांतर परीक्षक यासारखिी बायबलची चां ली ओळखि असले ले कोणीही भाषांतर दुरुस्त करू शकतात.
दुसरी ोष्ट आहे, जरी भाषांतरकतर्ते कदा चत त्यास काय सां ू इ च्छत असेल, तरी तो ज्या प्रकारे भाषांत रत करेल त्याचा अ र्ग कदा चत वे ळ्या व्यक्तीला
काहीतरी अ र्ग असावा. म्हणजेच दुसऱ्या व्यक्तीनिे असे समजू शकते की भाषांतर हे भाषांतरकत्यार्थांच्या उद्दे शापेक्षा अन्य एखिाद्या ोष्टीबद्दल बोलत आहे, कर्शिवा
भाषांतर वाचतानिा कर्शिवा वाचतानिा ती व्यक्ती कदा चत काय सां ू इ च्छत आहे हे समजू शकणार निाही. हे कारण आहे की भाषांत रत व्यक्ती कोणास समजूनि
घेते हे तपासणे निेहमीच आवश्यक आहे जेणेकरुनि आपण ते अ धक अचूक आ ण स्पष्ट करू शकाल.
हे तीनि स्तरांसह मापनिपद्धतीच्या स्वरूपात तपासण्याची प्र क्रिया करण्यासाठी मा र्गदशर्गक आहे.
ही तपासणी मापनिपद्धती एका मयार्गदेपलीकडे भाषांत रत केले ल्या शब्दाची स्पष्टता आ ण स्पष्टता दशर्ग वण्यास मदत करते. हे तपासणी स्तर अंतभूर्गत शब्द
सामग्री निेटवकर्ग (https://unfoldingword.org) द्विारे वक सत केले ेले आहे, जे समानि ट आहे जे बयार्गच स्वयंसेवकांच्या मदतीनिे दरवाजा 43 चे
व्यवस्थापनि करते आ ण ते दरवाजा 43 वरील सवर्ग बायबलसंबंधी सामग्रीचे तपासणी स्तर दशर्ग वण्यासाठी वापरले जातात.

तपासणिी स्तर
ते े तपासणीचे तीनि स्तर आहेत:
• तपासणी स्तर एक - भाषांतर संघानिे पुष्टीकरण
• तपासणी स्तर दोनि - समुदायाद्विारे पुष्टीकरण
• तपासणी स्तर तीनि - मंडळी निेतृत्वद्विारे पुष्टीकरण
अद्याप कोणतेही स्तर 1 वर तपासले ले निाही असे कोणतेही भाषांतर, त्याची तपासणी केली ेली निाही आ ण त्याच्याकडे कोणतीही तपासणी केले ली स्थती
निाही.
अनिेक तपासणी स्तरांचा हेतू भाषांत रत सामग्री मंडळीला त्वरीत उपलब्ध करणे, तसेच सामग्रीला चालू ठे वण्यास आ ण खिुल्या वातावरणामध्ये पुष्टी दे ण्यास
अनिुमती दे णे हे आहे. प्रत्येक वेळी, ज्याची अचूकता तपासली ेली आहे ते स्पष्टपणे दशर्ग वले जाईल. आमचा असा वश्वास आहे की याचा प रणाम जलद
तपासणी प्र क्रियेत होईल, व्यापक मंडळी सहभा ास आ ण मालकीची परवानि ी दे ईल आ ण चां ले भाषांतर सादर करेल.
• पत: परवानि ीद्विारे वापरले ले उद्धरण, © 2013, एसआयएल इंटरनिॅशनिल, शेअ रर्शि अर निेटीव कल्चर, पृ. 69.*
पुढे आम्ही आपल्याला शकण्याची शफारस करतो:
तपासणी स्तरसाठी प रचय
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तपासणिी स्तरसाठी प रचय
स्तर तपासणिे कसे कायर्जू आहे

हे पृष्ठि प्रश्नाचे उत्तर दे ते: तपासणीचे स्तर कसे कायर्ग करतात?

तपासणी स्तरांसह कायर्ग करतानिा लक्षात ठे वण्यासाठी ये े काही महत्वाचे टपा आहेत:

हा वषय समजण्यासाठी, वाचणे चां ले होईल:
भाषांतर तपासणीचा प रचय

• फक्त एक कर्शिवा अ धक पातळीवर तपासणीची पातळी ाठली जाणारी भाषांतरे
unfoldingWord च्या वेबसाइटवर आ ण unfoldingWord mobile
app वर उपलब्ध करूनि दली जाईल. (पहा http://ufw.io/content/)
• तपासणी स्तर तीनि वर पोहोचले ल्या केवळ भाषांतरकत्यार्थांनिा इतर भाषांतरासाठी स्रोत ग्रं म्हणूनि मान्यता दली जाईल.
• जेव्हा तपासणीची पातळी पूणर्ग झाली आ ण दरवाजा 43 वर भाषांत रत सवर्ग योग्य संपादनिे केली ेली, तेव्हा तपासणारे तपासणीच्या तपशीलाची
मा हती उघडकीस आणेल, ज्यामध्ये तपासणी कोणी केली आ ण त्यांचे भाषांतर कर्शिवा भाषांतर परीक्षक म्हणूनि पात्रता यासह सू चत करेल.
unfoldingWord म दरवाजा 43 आवृत्त्यांची प्रत उत्पा दत करेल, जी अनिोखिी शब्दाच्या वेबसाइटवर एक स्थर प्रत प्रका शत करेल (https://
unfoldingword.org पहा) आ ण त्यास unfoldingWord mobile app वर उपलब्ध करा. प्रत-तयार PDF दे खिील तयार केले जाईल
आ ण डाउनिलोडक रता उपलब्ध केले जाईल. तपासले ली आवृत्ती दरवाजा-43 वर बदलणे शक्य आहे, भ वष्यातील तपासणी आ ण संपादनिास
अनिुमती दे ईल.
•
◦ खिुल्या बायबलची क ा * प्रकल्पांसाठी: फक्त * खिुल्या बायबलची क ा * भाषांतर जे इंग्रजी आवृत्तीतील आवृत्ती 3.0 कर्शिवा उच्च केले
ेले आहेत ते स्तर एक ( कर्शिवा उच्च) कडे तपासले जाऊ शकते. तपासणी स्तरसह पुढे जाण्यापूवर्वी 3.0 च्या पूवर्वीच्या आवृत्त्यांमध्ये
भाषांत रत केले ले अद्यतनि करणे आवश्यक आहे. (पहा स्रोत मजकूर आ ण आवृत्ती क्रिमांक)

तपासणिी स्तर
• खिुल्या बायबलची क ा * अंतभूर्गत शब्द सामग्रीच्या ुणवत्ता आश्वासनिाची योजनिा ये े ोडक्यात आ ण http://ufw.io/qa/ ये े तपशीलवार
वणर्गनि केले आहे.
आम्ही वापरत असले ला तीनि-स्तर तपासणी पद्धत हे अंतभूर्गत शब्द सामग्री भाषांतर मा र्गदशर्गक तत्वे वर अवलं बूनि आहे. सवर्ग भाषांत रत सामग्रीची
वश्वासाहर्गतेच्या वधानिाच्या वरोधाशी तुलनिा केली जाते आ ण भाषांतर मा र्गदशर्गक तत्त्वांच्या पद्धती आ ण पद्धतींशी तुलनिा केली जाते. हे का दपत्र ज्यात
पायाची स्थापनिा आहे अशा का दपत्रांसह अंतभूर्गत शब्द सामग्री प्रकल्पात वापरले जाणारे तीनि स्तर आहेत.
• स्तर एक तपासत आहे - भाषांतर संघानिे प्र तज्ञा
• स्तर दोनि तपासत आहे - समाजाद्विारे प्र तज्ञा
• स्तर तीनि तपासत आहे - मंडळी निेतृत्वद्विारे पुष्टी

तपासणिाऱ्यांची तपासणिी करणिे
या दस्तऐवजात वणर्गनि केले ल्या प्र क्रिया आ ण तपासणी चौकट सामग्रीचा वापर करणाऱ्या मंडळीद्विारे निधार्ग रत केल्याप्रमाणे सामग्रीची तपासणी आ ण पुनिरर्गचनिा
करण्याचे सतत चालू असले ल्या प्र क्रियेवर अवलं बूनि असते. अ भप्राय लू प सामग्रीच्या वापरकत्यार्थांच्या मोठ्या संख्येमधूनि इनिपुट अ धकतम करण्याच्या दृ ष्टनिे
(जे े शक्य असेल ते े भाषांतर सं णक प्रणालीमध्ये तयार केले ले) प्रोत्सा हत केले जाते. सामग्रीचे भाषांतर व्यासपीठावर उपलब्ध आहेत (पहा http://
door43.org), जे वापरकत्यार्थांनिा सहयो ी सामग्री तयार करण्यास सोपे करते जेणेकरुनि वेळोवेळी ुणवत्ता वाढते.
पुढे आम्ही आपल्याला शकण्याची शफारस करतो:
तपासणी स्तरसाठी प रचय
स्तर 1 तपासत आहे - भाषांतर संघानिे प्र तज्ञा
स्रोत मजकूर आ ण आवृत्ती संख्या
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तपासणिीचे ध्येय
का तपासावे?

हे पृष्ठि प्रश्नाचे उत्तर दे ते: तपासणीचे ध्येय काय आहे?
हा वषय समजण्यासाठी, वाचणे चां ले होईल:

तपासणीचे ध्येय म्हणजे भाषांतर संघाला भाषांतर करणे जे मंडळीद्विारे अचूक, निैस र्शिक,
तपासणी स्तरसाठी प रचय
स्पष्ट आ ण स्वीकारले ले आहे. भाषांतर संघ दे खिील हे लक्ष्य साध्य करू इ च्छत आहे हे
सोपे वाटते, परंतु प्रत्यक्षात तसे करणे फारच अवघड आहे आ ण बरेच लोक आ ण बऱ्याच
जणांसाठी, भाषांतरापयर्थांत पोहोचण्यासाठी बऱ्याच सुधारणांनिा ला तात. या कारणास्तव,
भाषांतरकत्यार्थांनिा मंडळीनिे अचूक, निैस र्शिक, स्पष्ट आ ण स्वीकारले ले भाषांतर तयार करण्यास मदत करणारी एक प्रमुखि भू मका बजावते.

अचक
पाळक, पास्टर, मंडळीचे निेते आ ण मंडळी निेटवकर्गचे निेते भाषांतर टांनिा अचूक भाषांतर उपलब्ध करण्यास मदत करतील. ते स्त्रोत भाषासह भाषांतर तुलनिा
करूनि आ ण जेव्हा शक्य असेल तेव्हा बायबलच्या मूळ भाषांसह दे खिील हे करेल. (अचूक भाषांतरा वषयी अ धक मा हतीसाठी, अचूक भाषांतर करा पहा.)

स्पष्ट
भा षक समाजाचे सदस्य असले ले तपासक भाषांतर संघाला भाषांतर तयार करण्यास मदत करतील जे स्पष्ट आहे. ते हे भाषांतर ऐकूनि आ ण त्यांच्याकडे त्या
ठकाणी जे े त्यांचे भाषांतर ोंधळात टाकणारे आहे कर्शिवा त्यांच्याकडे अ र्ग लावत निाही असे दशर्ग वतात. निंतर भाषांतर संघ त्या ठकाणाचे निराकरण करू
शकेल जेणेकरूनि ते स्पष्ट असतील. (स्पष्ट भाषांतरा वषयी अ धक मा हतीसाठी, स्पष्ट भाषांतर तयार करा पहा.)

नैस गर्शिक
भा षक समाजाचे सदस्य असले ले तपासक भाषांतर संघाला भाषांतर करतील क जे निैस र्शिक असेल. ते हे भाषांतर ऐकूनि आ ण त्यांच्याकडे त्या ठकाणी जे े
अस्ताव्यस्त वलक्षण वाटते आ ण त्यांच्या भाषेत बोलणाऱ्या व्यक्तीला असे म्हणता येईल असे वाटणार निाही अशा पद्धतीनिे ते असे करतील. म भाषांतर
कायर्गसंघ त्या ठकाणांची निराकरण करू शकतात जेणेकरूनि ते निैस र्शिक असेल. (निैस र्शिक भाषांतरां वषयी अ धक मा हतीसाठी, निैस र्शिक भाषांतर करा पहा.)

चचर्जू-स्वीकृत
भा षक समाजात मंडळीमधील सदस्य असले ले तपासक भाषांतर समुदायास एखिादे भाषांतराचे भाषांतर करण्यास मदत करतील जी त्या मंडळीमधील मंजूर व
स्वीकारण्यात येते. ते भाषा समुदायातील सदस्यांनिा आ ण इतर मंडळीच्या निेत्यांसोबत एक त्रतपणे कायर्ग करूनि हे करतील. जेव्हा एखिाद्या भा षक समुदायाच्या
मंडळींनिा प्र त नि धत्व करणारे सदस्य आ ण निेते एकत्र काम करतात आ ण सहमत असतात की भाषांतर चां ले आहे, तेव्हा ते त्या समुदायातील मंडळीद्विारा
स्वीकारले आ ण वापरले जाईल. (मंडळीद्विारे मंजूर झाले ल्या भाषांतरां वषयी अ धक मा हतीसाठी, मंडळी-स्वीकृत भाषांतर तयार करा पहा.)
पुढे आम्ही आपल्याला शकण्याची शफारस करतो:
भाषांतर तपासणीचा प रचय
अ धकार आ ण प्र क्रिया तपासणी
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स्वयं तपासणिी
स्व-तपासणिी कशिी करावी?

हे पृष्ठि प्रश्नाचे उत्तर दे ते: मी माझा प हला मसुदा कसा पहायचा?
हा वषय समजण्यासाठी, वाचणे चां ले होईल:

• जर आपण प्र म मसुदा भाषांतरासाठी मा र्गदशर्गक तत्त्वांचे पालनि केले असेल, तर
स्तर 1 तपासत आहे - भाषांतर संघानिे प्र तज्ञा
आपण स्त्रोत मजकूराचा अभ्यास करूनि आपला प्र म भाषांतराचा प रच्छे द
तयार केला आ ण आपण तो स्त्रोत मजकूर पाहत निसतानिा तो लहूनि काढला.
आपण या प्रकारे एक मा र्ग भाषांत रत केल्यानिंतर, स्रोत मजकूर पुन्हा शोधत
आ ण आपल्या भाषांतराशी तुलनिा करूनि स्व-तपासणी करा. हे सु नि श्चित करा की हे स्त्रोत मजकूराच्या संदेशाचे सवर्ग भा आहेत आ ण काहीही
सोडणार निाही. जर संदेशाचा काही भा हाळ झाला असेल तर तो आपल्या भाषांतूनि आपल्या भाषेत सादर करा.
• आपण बायबलचे भाषांतर करत असल्यास, आपल्या भाषांतराची तुलनिा त्याच बायबल प रच्छे दाच्या इतर भाषांतराशी करा. जर त्यापैकी एकानिे
आपल्याला काही बोलण्याचा एक चां ला मा र्ग वचारला असेल, तर त्याप्रकारे आपल्या भाषांतराचे नि रक्षण करा. जर त्यापैकी एखिादा आपल्याला
आधी केले ल्यापेक्षा चां ले काहीतरी समजूनि घेण्यास मदत करतो, तर आपले भाषांतर बदला जेणेकरूनि तो अ र्ग चां ल्याप्रकारे संप्रे षत करेल.
• या चरणांनिंतर, आपल्या भाषांतराचा जोर त्यांच्या स्वत: कडे वाचा. आपल्या समुदायातील कोणीतरी ते सां ेल असे काहीच निाही असे ठरवा.
काहीवेळा वाक्यांमधील काही भा भन्न क्रिमानिे मांडणे आवश्यक आहे.
पुढे आम्ही आपल्याला शकण्याची शफारस करतो:
प्र त ष्ठित सदस्यांची तपासणी
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प्र त ष्ठत सदस्यांची तपासणिी
पर तपासणिी कशिी करावी

हे पृष्ठि प्रश्नाचे उत्तर दे ते: माझी कायर्ते तपासण्यात इतर लोक माझी मदत कशी
करू शकतात?

• या अनिुषं ानिे काम करणाऱ्या भाषांतर टाच्या सदस्यांनिा आपले भाषांतर द्या.
त्या व्यक्तीला स्वयं तपासणीच्या सवर्ग समानि पायऱ्यातूनि जाणे आवश्यक आहे,
ज्यामुळे नि श्चित करण्याची आवश्यकता असले ल्या कोणत्याही ठकाणाची निोंद
करुनि घेणे
• एकत्र भाषांतर पुनिरावलोकनि करा आ ण त्या स्थानिांचे निराकरण करा.
• सुधा रत भाषांतर वाचा या व्यक्तीकडे मोठ्यानिे करा आ ण जे काही ऐकू येत
निाही अशा ोष्टी ठीक करा ते आपल्या समाजातील कुणीतरी सां ू शकतात.
पुढे आम्ही आपल्याला शकण्याची शफारस करतो:
भाषांतर शब्द तपासा
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भाषांतर शिब्द तपासा
भाषांतरवगार्जूची तपासणिी कशिी करावी

हे पृष्ठि प्रश्नाचे उत्तर दे ते: माझ्या भाषांतरातील महत्वाचे शब्द मी कसे तपासू
शकतो?
हा वषय समजण्यासाठी, वाचणे चां ले होईल:
स्तर 1 तपासत आहे - भाषांतर संघानिे प्र तज्ञा
प्र त ष्ठित सदस्यांची तपासणी

पुढे आम्ही आपल्याला शकण्याची शफारस करतो:
अचूकता तपासा
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अचकता तपासा
अचकतेसाठी भाषांतर तपासणिी

हे पृष्ठि प्रश्नाचे उत्तर दे ते: मी अचूकता तपास कसे करू शकतो?

या वभा ातील उद्दे श हा भाषांतर अचूक असल्याचे सु नि श्चित करण्यासाठी आहे. दुसऱ्या
शब्दात, स्त्रोत भाषांतराशी तुलनिा करता, निवीनि भाषांतर हाच अ र्ग समजावूनि सां ते का?
(म्हणजे त्याच शब्दांत कर्शिवा अचूक क्रिमानिे निव्हे)

हा वषय समजण्यासाठी, वाचणे चां ले होईल:
स्तर 1 तपासत आहे - भाषांतर संघानिे प्र तज्ञा
स्पष्ट भाषांतरे तयार करा
भाषांतर शब्द तपासा

स्तर 1
जे लोक एक अचूकता तपासणी करतात ते भाषांतर कायर्गसंघाचे सदस्य होऊ शकतात, परंतु त्यांनिी ज्या ोष्टी वाचल्या आहेत त्या क ा कर्शिवा बायबलचा रस्ता
भाषांत रत करणारे तेच लोक असणे आवश्यक आहे निाही. ते समुदायाच्या सदस्य दे खिील होऊ शकतात जे भाषांतर कायर्गसंघाचा भा निसतात. ते भाषेच्या
भाषांतराचे वक्ते असावेत, समुदायात आदर राखिले पा हजे आ ण शक्य असल्यास, व्यापक संप्रेषणाच्या भाषेमध्ये बायबलला चां ल्याप्रकारे ज्ञात व्हा. या
पायरीचा हेतू म्हणजे, मूळ क ेचा कर्शिवा बायबलच्या प रच्छे दाच्या अ ार्गचे भाषांतर योग्य रत्या संप्रेषण करते याची खिात्री करणे हे आहे. भाषांतरकतार्ग आपल्या
स्वतःच्या भाषेत क ा कर्शिवा बायबलच्या प रच्छे दाचे भाषांतर करण्यासाठी सवर्वोत्तम मा ार्थांचा वचार करतात. एक व्यक्ती असू शकते जी क ा कर्शिवा बायबल
प रच्छे द कर्शिवा एकापेक्षा जास्त शोधते. एखिादी क ा कर्शिवा प रच्छे द तपासण्यासाठी एकापेक्षा जास्त व्यक्ती उपयुक्त ठरू शकतात कारण अनिेकदा वे वे ळे
धनिादे श वे ळे ोष्टी लक्षात घेतील.

स्तर 2 आ णि 3
जे लोक स्तर 2 करतात कर्शिवा तीनि अचूकता तपासतात ते भाषांतर कायर्गसंघाचे सदस्य निसावेत. ते मंडळीतील निेते असतील जे भाषेची भाषा बोलतात आ ण
स्त्रोत भाषेतील बायबलला चां ल्या प्रकारे ओळखितात. हे खिरे आहे की भाषा समुदाय सदस्य जे भाषा समुदाय तपासणी करतात त्यांनिी स्त्रोत मजकूर
पाहण्याची आवश्यकता निाही, जेव्हा ते निैस र्शिक आ ण स्पष्टतेसाठी भाषांतर तपासेल. परंतु अचूकता चाचणीसाठी, अचूकता तपासकत्यार्थांनिा स्त्रोत मजकूर
प हलाच पा हजे जेणेकरूनि ते त्याची निवीनि भाषांतरानिे तुलनिा करू शकतात.

सवर्जू स्तर
या पुनिरावलोकनिकत्यार्थांनिी या पायऱ्यांचे अनिुसरण करावे:
1. प्रत्येक तपासकानिे स्वतः वाचूनि भाषांतर ( कर्शिवा रेकॉ डर्शि ऐकणे) वाचले पा हजे, त्यास मूळ बायबलच्या रां ेत कर्शिवा क ेच्या तुलनिेत मोठ्या
संप्रेषणाच्या भाषेशी तुलनिा करणे. भाषांतरकत्यार्गनिे भाषांतर वाचूनि तपासकाकडे मोठ्यानिे वाचतांनिा उपयो ी ठरू शकतो, जेव्हा चेकर स्त्रोत बायबल
कर्शिवा बायबल पहातानिा भाषांतरकत्यार्गसाठी भाषांतरे भाषांत रत करण्यासाठी तपासक उपयुक्त ठरू शकतात, जेव्हा तपासक बायबल कर्शिवा स्रोत
बायबलचे अनिुसरण करतात. जसे की तपासक भाषांतर वाचतो ( कर्शिवा ऐकतो) आ ण त्यास स्रोतशी तुलनिा करतो, त्यानिे हे सामान्य प्रश्न लक्षात
ठे वावेत:
• मूळ शब्दात भाषांतर काहीही जोडते का? (मूळ अ ार्गनिे अंत निर्शि हत मा हती दे खिील समा वष्ट आहे.)
• भाषांतरातूनि बाहेर पडले ला असा अ र्ग असतो का?
• भाषांतरात कोणत्याही अ ार्गनिे अ र्ग बदलला आहे का?
2. तपासकांनिी टपा तयार केल्या पा हजेत जे े त्यांनिा वाटते की काही समस्या असू शकते कर्शिवा सुधारण्यात काही. प्रत्येक तपासक या टपांसह भाषांतर
कायर्गसंघाशी चचार्ग करतील.
3. तपासकानिे बायबलची क ा कर्शिवा अध्याय वैय क्तक रत्या तपासल्या निंतर, ते सवर्ग भाषांतरकतर्ते कर्शिवा भाषांतर कायर्गसंघाशी भेटले पा हजेत आ ण
क ा कर्शिवा बायबलचे एक त्रत पुनिरावलोकनि केले पा हजे. ज्या ठकाणी प्रत्येक तपासकानिे समस्या कर्शिवा प्रश्न लक्षात घेतले त्या ठकाणी येतात तेव्हा
तपासक त्यांचे प्रश्न वचारू शकतात कर्शिवा सुधारण्यासाठी सूचनिा दे तात. जसे की तपासक आ ण भाषांतर ट प्रश्न आ ण सूचनिांबद्दल चचार्ग करते, ते
कदा चत इतर प्रश्न कर्शिवा ोष्टी सां ण्याचे निवीनि मा र्ग वचार करतील. हे चां ले आहे. जसे तपासक आ ण भाषांतर संघ एकत्र काम करतात, दे व
त्यांनिा क ा कर्शिवा बायबलच्या प रच्छे दाच्या अ ार्गस संवाद साधण्याचा सवर्वोत्तम मा र्ग शोधण्यास मदत करेल.
4. तपासक आ ण भाषांतर कायर्गकारणीनिे निणर्गय घेतला की त्यांनिी काय बदलले पा हजे, भाषांतर ट भाषांतरामध्ये संशोधनि करेल.
5. भाषांतराच्या टानिे भाषांतर सुधारल्यानिंतर, त्यांनिा त्यांच्या भाषेत निैस र्शिक वाटते हे सु नि श्चित करण्यासाठी ते एकमेकांनिा कर्शिवा भाषा समुदायाच्या
इतर सदस्यांनिा मोठ्यानिे वाचले पा हजे.

360 / 405

Checking Manual

Types of Checks :: अचूकता तपासा

6. भाषांतरकतार्ग ( कर्शिवा संघ) कोणत्याही बायबल प रच्छे दाकडे लक्ष दे त निाही जे अजूनिही समजण्यास अवघड आहेत, आ ण इतर बायबल
तपासकांकडू नि अ त रक्त मदत कोठे त्यांनिा हवे आहे या टपेचा वापर मंडळी निेते आ ण तपासक यांच्याकडू नि दोनि आ ण तीनि स्तरावर केला जाईल,
जेणेकरुनि ते भाषांतरकत्यार्थांनिा समजू शकेल आ ण ते अ धक स्पष्टपणे संवाद साधू शकतील.

अ त रक्त प्रश्न
हे प्रश्न भाषांतरात जे अयोग्य असू शकते अशा सवर्ग ोष्टी शोधण्यात उपयुक्त असू शकते:
• निवीनि (स्था निक) भाषांतराच्या प्रवाहामध्ये स्त्रोत भाषेत भाषांतर केले ल्या सवर्ग ोष्टींचा उल्ले खि केला ेला होता का?
• निवीनि भाषांतराचा अ र्ग स्त्रोत भाषांतराचा संदेश (शब्दशः आवश्यक निाही) पाळला का? (काहीवेळा स्त्रोत भाषांतरापेक्षा शब्दांची कल्पनिा कर्शिवा
मांडणीची पद्धत भन्न आहे, तर ते चां ले वाटते आ ण तरीही ते अचूक आहे.)
• प्रत्येक ोष्टीत स्त्रोत भाषेत भाषांत रत केले ले लोक एकच ोष्ट करत आहेत का? (स्त्रोत भाषेच्या तुलनिेत निवीनि भाषांतरांच्या घटनिा कोण करत होता
हे पाहणे सोपे आहे का?)
पुढे आम्ही आपल्याला शकण्याची शफारस करतो:
स्तर 2 तपासत आहे - समाजाद्विारे प्र तज्ञा
भाषा समुदाय तपासा
मंडळीतील पुढारी यांची तपासणी
इतर पद्धती
स्पष्ट भाषांतरे तयार करा
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भाषा समुदाय तपासा
भाषा समुदाय तपासा

हे पृष्ठि प्रश्नाचे उत्तर दे ते: माझी कायर्ते तपासण्यासाठी भाषा समुदाय मला कसे
मदत करू शकते?

आपल्या निंतर, भाषांतर कायर्गसंघ, स्तर एकच्या खिाली सूचीबद्ध केले ले तपासले आहे,
आपण समुदायामध्ये भाषांतर घेण्यास तयार आहात जेणेकरूनि आपण ते ल क्ष्यत भाषेमध्ये
संदेशास स्पष्टपणे आ ण निैस र्शिक रत्या त्यांच्याशी संप्रेषण करतो हे तपासू शकता.

हा वषय समजण्यासाठी, वाचणे चां ले होईल:
स्तर 2 तपासत आहे - समाजाद्विारे प्र तज्ञा

या तपासणीसाठी आपण भाषेतील समुदायांनिा भाषांतराचा एक वभा वाचू शकाल.
आपण भाषांतर वाचण्यापूवर्वी, लोकांनिा हे ऐकूनि सां ा की आपल्या भाषेत निैस र्शिक निसले ली एखिादी ोष्ट ऐकल्यास आपण त्यांनिा ांबवू इ च्छत आहात.
(निैस र्शिकपणाचे भाषांतर कसे तपासायचे याबद्दल अ धक मा हतीसाठी, निैस र्शिक भाषांतर पहा.)
प्रत्येकासाठी प्रश्न आ ण उत्तरे * खिुल्या बायबलची क ा * आ ण बायबलच्या प्रत्येक अध्यायात आपण भाषांतरांचा चाचणी घेण्यासाठी वापर करू शकता
जेणेकरूनि ते स्पष्टपणे संप्रे षत करीत आहे. (प्रश्नांसाठी http://ufw.io/tq/ पहा.)
हे प्रश्न वापरण्यासाठी, या पायऱ्यांचे अनिुसरण करा:
1. भाषेचा एक कर्शिवा अ धक सदस्यांनिा प्रश्नांची उत्तरे दे ईल अशा भाषेत भाषांतर वाचावा. भाषा समुदायातील हे सदस्य लोक असणे आवश्यक आहे जे
यापूवर्वी भाषांतरीत निाहीत. दुस-या शब्दात प्रश्न वचारले ल्या समाजातील सदस्यांनिा, भाषांतरांवर काम करण्याच्या प्रश्नांच्या उत्तरांवरूनि कर्शिवा
बायबलच्या मा ील ज्ञानिापेक्षा आधीच मा हत निसते. आम्ही त्यांनिा फक्त क ा कर्शिवा बायबलच्या प रच्छे दाचे वाचनि ऐकूनि कर्शिवा वाचण्यापासूनि
प्रश्नांची उत्तरे दे ऊ इ च्छतो. भाषांतर स्पष्टपणे कर्शिवा निाही हे आम्हाला कसे कळे ल हे आहे. याच कारणास्तव हे प्रश्न महत्वाचे आहेत की या प्रश्नांची
उत्तरे दे तानिा समाजातील सदस्य बायबल पाहत निाहीत.
2. समूहातील सदस्यांनिा त्या प्रश्नासाठी काही प्रश्न वचारा, एका वेळी एक प्रश्न. जर असे वाटत असेल की समुदाय सदस्यांनिा चां ले भाषांतर समजत
असेल तर प्रत्येक ोष्ट कर्शिवा अध्यायात प्रश्नांचा उपयो करणे आवश्यक निाही.
3. प्रत्येक प्रश्नानिंतर, भाषा समुदायाचा एक सदस्य प्रश्नाचे उत्तर दे ईल. जर व्यक्ती फक्त "होय" कर्शिवा "निाही" सह उत्तर दे ईल तर प्रश्नकत्यार्गनिे पुढील
प्रश्नास वचारूनि प्रश्न वचारला पा हजे की तो भाषांतर चां ले संवाद साधत आहे. आणखिी एक प्रश्न असा असावा, "हे कसे मा हत आहे?" कर्शिवा
"भाषांतराचा कोणता भा आपल्याला सां तो?"
4. त्या व्यक्तीस उत्तर लहा जो व्यक्ती दे तो. जर व्यक्तीचे उत्तर सुच वले ल्या उत्तरासाठी दले ेले आहे ज्या प्रश्नासाठी प्रदानि करण्यात आले आहे, तर
त्या क ेचे भाषांतर त्या वेळी योग्य मा हतीचे स्पष्टपणे संप्रेषण करीत आहे. याचे उत्तर योग्य उत्तर म्हणूनि सुच वले ल्या उत्तराप्रमाणेच असले पा हजे
असे निाही, परंतु त्यास मुळात समानि मा हती दे णे आवश्यक आहे. काहीवेळा सुच वले ले उत्तर खिूप लांब आहे. जर व्यक्तीनिे सुच वले ल्या उत्तराचा
फक्त एक भा ांसह उत्तर दले तर ते दे खिील एक बरोबर उत्तर आहे.
5. जर उत्तर अप्रत्यक्ष कर्शिवा सुच वले ल्या उत्तरापेक्षा वे ळे आहे, कर्शिवा जर व्यक्ती प्रश्नाचे उत्तर दे ऊ शकत निाही, तर भाषांतर कायर्गसंघाला भाषांत रत
केले ल्या मा हतीचे पुनिरुच्चार करावे ला ेल जेणेकरुनि ती मा हती अ धक स्पष्टपणे संप्रे षत करेल.
6. भाषांतर संघानिे प रच्छे दाच्या भाषांतरामध्ये सुधारणा केल्यानिंतर, निंतर भाषा समाजाच्या इतर सदस्यांनिा त्याच प्रश्नांची उत्तरे वचारू शकता, म्हणजे
त्या भाषेतील अन्य भा षकांनिा वचारू द्या जे यापूवर्वी हाच मा र्ग शोधण्यात ुंतले ले निाहीत. जर त्यांनिी प्रश्नांचा अचूक उत्तर दल्यास, भाषांतर आता
चां ले संभाषण करीत आहे.
7. प्रत्येक प्रसं कर्शिवा बायबल प्रकरणी या प्र क्रियेची पुनिरावृत्ती करेपयर्थांत भा षक समुदायाच्या सदस्यांनिी प्रश्नांची उत्तरे दे ऊ शकता, जेणेकरूनि हे दसूनि
येईल की भाषांतर योग्य मा हती स्पष्टपणे संप्रेषण करीत आहे. जेव्हा भाषांतर स्तर 2 चे मंडळी तपासणीसाठी तयार असेल तेव्हा भाषा समूहातील
सदस्यांनिी ज्यांचे भाषांतर योग्य रीतीनिे ऐकले ले निसेल त्यांनिी प्रश्नांचे योग्य रतीनिे उत्तर दे ऊ शकतील.
8. ये े समुदाय मूल्यांकनि पृष्ठिावर जा आ ण ते े प्रश्नांची उत्तरे द्या. (भाषा समुदाय मूल्यांकनि प्रश्न पहा)
पुढे आम्ही आपल्याला शकण्याची शफारस करतो:
निैस र्शिक भाषांतर
इतर पद्धती
आपली भाषा ल हण्यासाठीचे निणर्गय
भाषा समुदाय मूल्यांकनि प्रश्न
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Types of Checks :: मंडळीतील पुढारी यांची तपासणी

मंडळीतील पुढारी यांची तपासणिी
मंडळी नेते कसे तपासावेत

हे पृष्ठि प्रश्नाचे उत्तर दे ते: मंडळीचे निेते भाषांतरास कशी मदत करू शकतात?
हा वषय समजण्यासाठी, वाचणे चां ले होईल:

समाजाच्या सदस्यांनिी भाषांतराची तपासणी केल्यानिंतर स्पष्टतेसाठी मंडळीच्या निेत्यांच्या
स्तर 2 तपासत आहे - समाजाद्विारे प्र तज्ञा
समूहाद्विारे अचूकतेची तपासणी केली जाईल. या टामध्ये कमीतकमी तीनि चचर्ग निेते असणे
आवश्यक आहे जे ल क्ष्यत भाषेचे मुळ वक्ते आहेत, आ ण ज्या भाषांमध्ये स्त्रोत मजकूर
उपलब्ध आहे त्यापैकी एक चां ल्या प्रकारे समजूनि घेणे आवश्यक आहे. भाषांतर
कायर्गसंघांशी त्यांचा संबंध निसता कर्शिवा अन्य ा जवळू नि जोडला ेला पा हजे. सहसा हे समीक्षक पाळक असतील. या मंडळी निेत्यांनिी भाषा समुदायातील
व वध मंडळी निेटवकर्गचे प्र त नि धत्व करावे. आम्ही शफारस करतो की या टात तीनि वे वे ळ्या मंडळी निेटवकर्गमधील मंडळीचे निेते सामील असतील, जर त्या
समुदायात अनिेक लोक असतील.
या पुनिरावलोकनिकत्यार्थांनिी या पायऱ्यांचे अनिुसरण करावे:
1. भाषांतर मा र्गदशर्गक तत्त्वे वाचा, जे भाषांतराचे पुनिरावलोकनि करतात त्याप्रमाणेच दोन्ही भाषांत भाषांतर आहे.
2. भाषांतरकतार्ग पात्रता ये े असले ल्या भाषांतरकतार्ग कर्शिवा भाषांतर कायर्गसंघाच्या प्रश्नांची उत्तरे द्या.
3. हे भाषांतर एखिाद्या शैलीत केले ेले आहे जे वचारात असले ल्या श्रोत्यांनिा स्वीकाराहर्ग आहे स्वीकारायोग्य शैली.
4. अचूकता तपासा मधील मा र्गदशर्गकतत्त्वांचे अनिुसरण करूनि भाषांतर स्त्रोत मजकूराचा अ र्ग अचूकपणे संप्रे षत करते हे सत्या पत करा.
5. संपूणर्ग भाषांतर वरील मा र्गदशर्गक तत्त्वांचे अनिुसरण करूनि भाषांतर पूणर्ग झाले असल्याचे सत्या पत करा.
6. आपण अनिेक अध्याय कर्शिवा बायबलच्या एका पुस्तकाचे पुनिरावलोकनि केल्यानिंतर, भाषांतर कायर्गसंघाला भेटूनि प्रत्येक समस्येबद्दल वचारा. भाषांतर
समस्यांशी चचार्ग करा की ते समस्या सोडवण्यासाठी भाषांतर कसे समायो जत करू शकतात. भाषांतर समायो जत करण्यासाठी आ ण समुदायाशी
तचे परीक्षण करण्यासाठी वेळ मळाल्यानिंतर निंतर, भाषांतर कायर्गसंघाकडे पुन्हा भेटण्याची योजनिा बनिवा.
7. त्यांनिी समस्या नि श्चित केल्या आहेत हे सत्या पत करण्यासाठी भाषांतर कायर्गसंघाकडे पुन्हा भेट द्या.
8. भाषांतर चां ले आहे याची पुष्टी करा. स्तर 2 पुष्टीकरण पृष्ठिावर असे करण्यासाठी स्तर 2 पुष्टीकरण पहा.
पुढे आम्ही आपल्याला शकण्याची शफारस करतो:
अचूकता तपासा
अचूक भाषांतर
स्तर 2 चे पुष्टीकरण
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इतर पद्धती
इतर तपासणिी पद्धती

हे पृष्ठि प्रश्नाचे उत्तर दे ते: भाषांतर तपासण्यासाठी मी कोणत्या इतर पद्धती मी
वापरू शकतो?

प्रश्न वचारणे तसेच श्रोत्यांनिा सहजपणे वाचणे आ ण ध्वनिी सहजतेनिे करणे सोपे आहे हे
सु नि श्चित करण्यासाठी आपण वापरत असले ल्या इतर तपासणी पद्धती दे खिील आहेत. ये े
काही इतर पद्धती आहेत ज्या आपण प्रयत्नि करू शकता:

हा वषय समजण्यासाठी, वाचणे चां ले होईल:
भाषा समुदाय तपासा

• पुन्हा सांगण्याची पद्धत: तुम्ही, भाषांतरकतार्ग कर्शिवा परीक्षक, काही वचनिे वाचू
शकता आ ण कोणत्यातरी व्यक्तीनिे त्यास काय सां तले ते ोडक्यात सां ण्यास सां तले . ही भाषांतराची स्पष्टता आ ण सहजता तपासण्यात आ ण
त्याच ोष्टी सां ण्याच्या पयार्गयी मा ार्थांची मदत करण्यास मदत करते.
• वाचन पद्धत: तुमच्या शवाय कोणीतरी, भाषांतरकतार्ग कर्शिवा परीक्षकानिे, भाषांतराचा एक भा वाचला पा हजे, जेव्हा आपण वराम दे तो आ ण चुका
उद्भवू तेव्हा टीपा घेतात. हे भाषांतर वाचणे आ ण समजूनि घेणे कती सोपे कर्शिवा अवघड आहे हे दशर्गवेल. भाषांतरातील स्थानि पहा जे े वाचकानिे
वराम दला कर्शिवा चुका केल्या आ ण भाषांतर काय आहे हे कठीण असल्याचे वचारात घ्या. आपण त्या मुद्यावर भाषांतर सुधारण्याची आवश्यकता
असू शकते जेणेकरूनि वाचणे आ ण समजूनि घेणे सोपे होईल.
• वैक ल्पक भाषांतराचा प्रस्ताव: ज्या भा ात आपण शब्द कर्शिवा वाक्यांश व्यक्त करण्याचा सवर्वोत्तम मा र्ग असल्याची खिात्री निसले ल्या ठकाणी,
वैक ल्पक भाषेसाठी इतर लोकांनिा वचारणा करा कर्शिवा दोनि भाषांतरामध्ये पयार्गय प्रदानि करा आ ण कोणते पयार्गयी भाषांतर लोकांनिा सवार्गत स्पष्ट
समजतात हे पहा.
• पुनरावलोकनकतार्जू इनपुट: ज्या लोकांनिी तुमचे भाषांतर वाचले त्यांनिा आदर द्या. त्यांनिा टपा घेण्यासाठी सां ा आ ण ते कोठे सुधारावे हे सां ू
शकता. चां ले शब्द निवड, निैस र्शिक अ भव्यक्ती आ ण शब्दले खिनि दे खिील पहा.
• चचार्जू गट: लोकांच्या एका टामध्ये लोकांनिा मोठ्यानिेच भाषांतर वाचण्यास आ ण त्यांनिा आ ण इतरांनिा स्पष्टीकरणासाठी प्रश्न वचारण्यास सां ा. ते
ज्या शब्दांचा वापर करतात त्याकडे लक्ष द्या, कारण पयार्गयी शब्द आ ण अ भव्यक्ती जेव्हा एखिाद्या कठीण बर्शिदूची जाणीव करण्याचा प्रयत्नि करीत
असतात तेव्हा येतात आ ण या पयार्गयी शब्द आ ण अ भव्यक्ती भाषांतरातील भाषांपेक्षा चां ले असू शकतात. अशा ठकाणी लक्ष द्या ज्यात लोक
भाषांतर समजत निाहीत आ ण त्या स्थानिांनिा स्पष्ट करण्यासाठी कायर्ग करतात.
पुढे आम्ही आपल्याला शकण्याची शफारस करतो:
आपली भाषा ल हण्यासाठीचे निणर्गय
भाषा समुदाय मूल्यांकनि प्रश्न
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What to Check For
अचक भाषांतर
अचक भाषांतर

हे पृष्ठि प्रश्नाचे उत्तर दे ते: भाषांतर अचूक आहे का?

हे निवीनि भाषांतर अचूक आहे हे सु नि श्चित करणे फार महत्वाचे आहे. ज्या लोकांनिा
अचूकतेसाठी भाषांतर पाहण्यासाठी निवडले ेले आहे त्यांनिा हे सु नि श्चित करण्याची
जबाबदारी आहे की ते मूळ अ र्वी मूळ ले खिक ज्याचा हेतू असेल आ ण संवाद साधण्याची
अपेक्षा केली आहे.

हा वषय समजण्यासाठी, वाचणे चां ले होईल:
योग्य वणर्गमाला
मंडळीतील पुढारी यांची तपासणी

हे कसे करावे यावरील सूचनिांक रता, अचूकता तपासा वर जा आ ण "सवर्ग स्तर" शषर्गकाखिाली असले ल्या वभा ाच्या चरणांचे अनिुसरण करा.
पुढे आम्ही आपल्याला शकण्याची शफारस करतो:
संपूणर्ग भाषांतर
अचूकता तपासा
स्पष्ट भाषांतरे तयार करा
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स्पष्ट भाषांतर
स्पष्ट भाषांतर

हे पृष्ठि प्रश्नाचे उत्तर दे ते: भाषांतर स्पष्ट आहे तर मी कसे सां ू शकतो?

आपले स्वतःचे प्रश्न वचारा, जसे भाषांत रत भाषांतराचे भाषांतर स्पष्ट आहे कर्शिवा निाही.
चाचणीच्या या वभा ात, निवीनि भाषांतराची स्त्रोत भाषेच्या आवृत्तीशी तुलनिा करू निका.
कोणत्याही ठकाणी समस्या असल्यास, याची निोंद घ्या म्हणजे आपण निंतर भाषांतर
टाकडे या समस्ये वषयी चचार्ग करू शकता.

हा वषय समजण्यासाठी, वाचणे चां ले होईल:
स्तर 2 तपासत आहे - समाजाद्विारे प्र तज्ञा

1. भाषांतरातील शब्द आ ण वाक्ये संदेश समजू शकणार निाहीत का? (शब्द ोंधळात टाकणारे आहेत, कर्शिवा ते तुम्हाला स्पष्टपणे सां तो की
भाषांतरकत्यार्थांचा अ र्ग काय आहे?)
2. आपल्या समुदायाच्या सदस्यांनिी भाषांतरात आढळणारे शब्द आ ण अ भव्यक्ती वापरत आहात, कर्शिवा भाषांतरकत्यार्थांनिे राष्ट्रीय भाषेतील अनिेक शब्द
उधार घेतले आहेत का? (आपल्या भाषेतील महत्वाच्या ोष्टी सां ण्याची तुमची बोलण्याची पद्धत आहे का?)
3. आपण सहजपणे मजकूर वाचू शकता आ ण ते पुढे काय सां ू शकेल? (हे भाषांतर सां णारी चां ली शैली वापरणारा भाषांतरकतार्ग आहे का? तो ज्या
ोष्टींनिा अ र्ग लावतो त्यानिुसार तो ोष्टी सां त आहे, म्हणजे प्रत्येक वभा ात आधी काय घडत आहे आ ण निंतर काय घडते हे समजते.)
अ त रक्त मदत:
• मजकूर स्पष्ट आहे का हे ठर वण्याचा एक मा र्ग म्हणजे प्रत्येक वेळेस काही अध्याय वाचणे आ ण प्रत्येक वभा ात क ा वाचणे ऐकणे कोणास तरी
सां णे. जर व्यक्ती सहजपणे आपला संदेश पुन्हा सां ू शकेल, तर ले खिनि स्पष्ट आहे.
जर एखिादे असे ठकाण असेल जे े भाषांतर स्पष्ट झाले निसेल, तर त्याची निोंद करा म्हणजे आपण त्याचा भाषांतर कायर्गसंघाशी चचार्ग करू शकता.
पुढे आम्ही आपल्याला शकण्याची शफारस करतो:
स्वीकायर्ग शैली
निैस र्शिक भाषांतर
स्पष्ट भाषांतरे तयार करा
भाषा समुदाय तपासा
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नैस गर्शिक भाषांतर
नैस गर्शिक भाषांतर

हे पृष्ठि प्रश्नाचे उत्तर दे ते: भाषांतर निैस र्शिक आहे का?
हा वषय समजण्यासाठी, वाचणे चां ले होईल:

बायबलचे भाषांतर करण्यासाठी ते निैस र्शिक म्हणजे:
परदे शी भाषेनिे केले जाऊ निये म्हणूनि ल क्ष्यत भाषा समुदायाच्या सदस्यानिे भाषांतर केले
होते.

योग्य वणर्गमाला
स्तर 2 तपासत आहे - समाजाद्विारे प्र तज्ञा
स्पष्ट भाषांतर

निैस र्शिकपणासाठी भाषांतर पाहण्यासाठी, स्त्रोत भाषेची तुलनिा करणे उपयुक्त निाही.
निैस र्शिकपणा या तपासणी दरम्यानि कोणीतरी स्त्रोत भाषा बायबलकडे पाहू निये. लोक अन्य
तपासणीसाठी स्रोत भाषेतील बायबल पुन्हा बघतील, जसे की अचूकता तपासणे, परंतु या तपासणीदरम्यानि निाही
निैस र्शिकपणाचे भाषांतर पाहण्यासाठी, आपण कर्शिवा भाषा समुदायातील दुसऱ्या सदस्यानिे ते मोठ्यानिे वाचले पा हजे. आपण ते एका अन्य व्यक्तीकडे वाचू
शकता जो ल क्ष्यत भाषा कर्शिवा लोकांच्या एका टास बोलतो. वाचनि सुरू करण्यापूवर्वी, लोकांनिा ऐकूनि सां ा की आपण त्यांनिा ांबवू इ च्छत आहात जेव्हा ते
ऐकू येते जे आपल्या भाषेतील समाजातील कोणीतरी ते म्हणेल असे आवाज ऐकू येत निाही. कोणीतरी आपणास ांबवतो तेव्हा तुम्ही एक त्रतपणे चचार्ग करू
शकता की कुणीतरी त्याचं निैस र्शिक मा ार्गनिे काय म्हणेल.
आपल्या ावातील प र स्थतीबद्दल वचार करणे उपयुक्त ठरते ज्यामध्ये लोक त्याच प्रकारच्या ोष्टींबद्दल बोलतील जे भाषांतर याबद्दल बोलत आहे. अशी
कल्पनिा करा की आपण त्या ोष्टीबद्दल बोलत आहात, आ ण त्याप्रकारे त्यास मोठ्यानिे म्हणा. इतरांनिा हे मान्य आहे की हे एक चां ले आ ण निैस र्शिक मा र्ग
आहे, तर ते भाषांतरात तसे लहा.
पुढे आम्ही आपल्याला शकण्याची शफारस करतो:
स्वीकायर्ग शैली
निैस र्शिक भाषांतर तयार करा
भाषा समुदाय तपासा
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स्वीकायर्जू शिैली
स्वीकायर्जू शिैलीमध्ये भाषांतर

हे पृष्ठि प्रश्नाचे उत्तर दे ते: भाषांतर संघानिे स्वीकायर्ग शैली वापरली आहे का?

आपण निवीनि भाषांतर वाचताच स्वतःला हे प्रश्न वचारू शकता. हे असे प्रश्न आहेत जे
भाषेच्या भाषेत स्वीकायर्ग असले ल्या शैलीमध्ये भाषांतर केले ेले आहे कर्शिवा निाही हे
निधार्ग रत करण्यात मदत करेल:

हा वषय समजण्यासाठी, वाचणे चां ले होईल:
स्पष्ट भाषांतर
निैस र्शिक भाषांतर
मंडळीतील पुढारी यांची तपासणी

1. भाषांतरात अशा प्रकारे ल हले ले आहे की भाषा समाजातील तरुण व वृद्ध सदस्यांनिा सहज
समजेल? कोणीतरी बोलतो तेव्हा, ते तरुण कर्शिवा वयस्कर श्रोत्यांसाठी शब्दांची निवड बदलू
शकतात. या भाषांतरकत्यार्गनिे तरुण आ ण वयस्कर लोकांपयर्थांत चां ले संभाषण करणारे शब्द वापरला आहे का?
2. या भाषांतराची शैली अ धक औपचा रक कर्शिवा अनिौपचा रक आहे का? (स्था निक समाजाच्या आवडीनिुसार, कर्शिवा ते अ धका धक औपचा रक
म्हणता येईल का?)
3. भाषांतरात बऱ्याच शब्दांनिा दुसऱ्या भाषेतूनि घेतले ले शब्द वापरले जातात का, कर्शिवा हे शब्द भाषा समुदायांनिा मान्य आहेत का?
4. ले खिकानिे भाषा भाषेला योग्य भाषेचा योग्य प्रकार वापरला का? आपल्या भा ातील बोलीभाषा बोलणाऱ्या ले खिकानिे संपूणर्ग क्षेत्रभर शोधले आहे का?
ज्या भाषेतील सवर्ग समाजाला चां ल्याप्रकारे समजले आहे कर्शिवा ज्या भाषेचा वापर केवळ एका छोट्या भा ात केला आहे त्या भाषेचा ले खिकानिे वापर
केला का?
जर एखिादी जा ा ज े भाषेच्या भाषेत चुकीच्या शैलीत वापरली जात असेल, तर त्याची निोंद घ्या म्हणजे आपण त्यास भाषांतर कायर्गसंघाशी चचार्ग करू शकता.
पुढे आम्ही आपल्याला शकण्याची शफारस करतो:
योग्य वणर्गमाला
संपूणर्ग भाषांतर
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संपणिर्जू भाषांतर
संपणिर्जू भाषांतर

हे पृष्ठि प्रश्नाचे उत्तर दे ते: भाषांतर पूणर्ग आहे का?

या वभा ातील उद्दे श हा भाषांतर पूणर्ग असल्याचे सु नि श्चित करण्यासाठी आहे. या
वभा ात, निवीनि भाषांतर स्त्रोत भाषांताराशी तुलनिा करणे आवश्यक आहे. आपण दोनि
भाषांताराची तुलनिा केल्यावर स्वतःला हे प्रश्न वचारा:

हा वषय समजण्यासाठी, वाचणे चां ले होईल:
अचूक भाषांतर

1. भाषांतरात त्याचा कोणताही भा हाळ आहे काय? दुसऱ्या शब्दात, भाषांतरात भाषांतर केले ल्या पुस्तकातील सवर्ग घटनिांचा यात समावेश आहे का?
2. भाषांतरात भाषांतर केले ल्या सवर्ग वचनिांचा यात समावेश आहे का? (आपण स्त्रोत भाषेच्या भाषांतराची वचनि संख्या पाहता तेव्हा, सवर्ग वचनिे ल क्ष्यत
भाषेच्या भाषांतरणात समा वष्ट केले जातात का?) काहीवेळा भाषांतरामधील वचनि क्रिमांकांमध्ये फरक आहे. उदाहरणा र्ग, काही भाषांतरांमध्ये काही
वचनिांचे एकत्र केले जाते कर्शिवा कधीकधी ठरा वक वचनिांनिा तळटीप ठे वली जाते. जरी स्त्रोत भाषांतर आ ण ल क्ष्यत भाषांतरामध्ये या प्रकारचे फरक
असू शकतील, तरी ल क्ष्यत भाषेचे भाषांतर अद्याप पूणर्ग झाले आहे.
3. भाषांतरात असे काही ठकाणे आहेत ज े काहीतरी बाहेर दसत आहे कर्शिवा स्त्रोत भाषेत भाषांतर पेक्षा वे ळे संदेश दसत आहे? (शब्दरचनिा आ ण
क्रिम भन्न असू शकतात परंतु ज्या भाषेत भाषांतरकत्यार्थांनिे वापरले ली भाषा स्त्रोत भाषेच्या भाषांतरासारखिेच संदेश दे ईल).
जर एखिादे असे ठकाण असेल जे े भाषांतर पूणर्ग झाले निाही, तर त्याची निोंद करा म्हणजे आपण त्याचा भाषांतर कायर्गसंघाशी चचार्ग करू शकता.
पुढे आम्ही आपल्याला शकण्याची शफारस करतो:
स्वत: चे मूल्यांकनि व्रण
स्तर 2 चे पुष्टीकरण
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स्वत: चे मल्यांकन व्रणि
भाषांतर गुणिवत्तेचे स्व-मल्यांकन

हे पृष्ठि प्रश्नाचे उत्तर दे ते: भाषेच्या ुणवत्तेची निवेदनिेनिे मी निरपेक्षपणे
मूल्यांकनि करू शकतो?

या वभा ाचा उद्दे श एखिाद्या प्रक्रिीयेचे वणर्गनि करणे आहे ज्याद्विारे मंडळी भाषांत रत भाषेच्या
ुणवत्तेची स्वत: च ठरवू शकते. नियो जत केल्या जाणाऱ्या प्रत्येक कल्पनिीय तपासणीचे
वणर्गनि करण्याऐवजी भाषांतर तपासण्याक रता काही महत्वाच्या तंत्रांचा सल्ला घेण्यासाठी
हे खिालील मूल्यांकनि आहे. शेवटी, कोणती तपासणी वापरली जाते, निणर्गय कधी घेतला
जातो आ ण मंडळीद्विारा कोणाला बनिवावे याचा निणर्गय.

हा वषय समजण्यासाठी, वाचणे चां ले होईल:
संपूणर्ग भाषांतर
मंडळीतील पुढारी यांची तपासणी
स्तर 3 तपासत आहे - मंडळी निेतृत्वद्विारे पुष्टी

मल्यांकनचा वापर कसा करावा?
ही मूल्यांकनि पद्धत दोनि प्रकारचे वधानिे वापरते. काही "होय / निाही" वधानिे आहेत जे े निकारात्मक प्र तसाद समस्या सोडवायलाच हवी. इतर वभा समानि
वाजवी-पद्धत वापरतात जे भाषांतर टांनिा आ ण तपासक भाषांतरां वषयीच्या वधानिांसह प्रदानि करते. प्रत्येक वक्तव्य 0-2 च्या मापनिाच्या पद्धतीवर तपासणे
(भाषांतर कायर्गसंघाच्या सुरवातीपासूनि) करत आहे.
0 - असहमत
1 - काहीसे मान्य करा
2 - तीव्रपणे मान्य करा
पुनिरावलोकनिाच्या शेवटी, एका वभा ातील सवर्ग प्र तसादांची एकूण कर्शिमत जोडली जावी आ ण, जर प्र तसाद योग्य रत्या भाषांतराची स्थती दशर्ग वतात, हे
मूल्य भाषांतरकत्यार्गला संभाव्यतेचा अंदाज दे ईल जे भाषांत रत श्रेष्ठि ुणवत्ता असेल. ठळक शब्द ही सोपी आ ण आराखिडीत केले ली आहे आ ण कायर्गकत्यार्गला
सुधारणेच्या आवश्यकतेचे मूल्यांकनि करण्यासाठी एका मूलभूत पद्धतीसह पुनिरावलोकनिकतार्ग प्रदानि करते. * उदाहरणा र्ग, जर भाषांतरे "अचूकता" मध्ये
तुलनिेनिे चां ली आहेत परंतु "निैस र्शिकता" आ ण "स्पष्टता" मध्ये खिूपच खिराब आहे, तर भाषांतर कायर्गसंघ अ धक समुदाय तपासणी करण्याची आवश्यकता
आहे. *
ठळक शब्द भाषांत रत बायबलसंबंधी सामग्री प्रत्येक अध्यायात वापरण्यासाठी उद्दे श आहे. भाषांतर कायर्गसंघानिे त्यांच्या धनिादे श पूणर्ग केल्यानिंतर प्रत्येक
अध्यायाचे मूल्यांकनि करणे आवश्यक आहे आ ण निंतर स्तर 2 मंडळी तपासकानिे ते पुन्हा करावे, आ ण निंतर स्तर 3 तपासकानिे या पडताळणी सूचीसह
भाषांतराचे मूल्यांकनि केले पा हजे. अध्यायात अ धक तपशीलवार आ ण व्यापक तपासणी मंडळीनिे प्रत्येक पातळीवर केली आहे म्हणूनि, अध्यायातचे ुण
प हल्या चार वभा ांपैकी प्रत्येक (अवलोकनि, सहजता, स्पष्टता, अचूकता) अद्ययावत केले पा हजे, ज्यामुळे मंडळी आ ण समुदायाला ते पाहता येईल क
भाषांतर कसे सुधारत आहे.

स्व-मल्यांकन
प्र क्रिया पाच भा ांमध्ये वभा ली ेली आहे: वहंगावलोकन (स्वतः भाषांतर बद्दलची मा हती), नैस गर्शिकता, स्पष्टता, अचकता, आ ण मंडळी स्वीकृती.

1. वहंगावलोकन
• खिालील प्रत्येक वधानिासाठी "निाही" कर्शिवा "होय" वतुर्गळीत करा. *
होय / नाही हे भाषांतर एक अ र्ग-आधा रत भाषांतर आहे जे मूळ भाषेच्या शब्दाचा अ र्ग ल क्ष्यत भाषेमध्ये निैस र्शिक, स्पष्ट आ ण अचूक आहेत अशा प्रकारे
संवाद साधण्याचा प्रयत्नि करते.
होय / नाही भाषांतर तपासणी करणा-यांनिा ल क्ष्यत भाषेचे प्र म भाषा बोलणारे आहेत.
होय / नाही या अध्यायाचे भाषांतर वश्वासाहर्गतेच्या वधानिाशी आहे.
होय / नाही या अध्यायाचे भाषांतर मा र्गदशर्गक तत्त्वांच्या अनिुसार केले ेले आहे.
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2. नैस गर्शिकपणिा: "ही माझी भाषा आहे"
• खिालील प्रत्येक वधानिासाठी "0" कर्शिवा "1" कर्शिवा "2" वतुर्गळीत करा.*
या वभा ात अ धक समुदाय तपासणी करूनि मजबूत केले जाऊ शकते. (भाषा समुदाय तपासणी पहा)
0 1 2 जे लोक ही भाषा बोलतात आ ण ऐकतात ते हा अध्याय सहमत आहे की भाषेच्या योग्य स्वरूपाचा वापर करूनि भाषांत रत केले आहे.
0 1 2 जे लोक ही भाषा बोलतात ते मान्य करतात की या अध्यायात वापरले ले मुख्य शब्द मान्य आ ण योग्य आहेत.
0 1 2 या प्रकरणात समजूनि घेण्यासाठी या भाषा बोलणाऱ्या लोकांसाठी या प्रकरणात स्पष्टीकरण कर्शिवा क ा खिूप सोप्या आहेत.
0 1 2 जे लोक ही भाषा बोलतात ते मान्य करतात की या प्रकरणातील मजकुराचा वाक्य व रचनिा स्वाभा वक आहे आ ण योग्य रत्या वाहते.
0 1 2 निैस र्शिक ोष्टींसाठी या अध्यायाच्या भाषांतराचे समीक्षामध्ये समाजातील सदस्य समा वष्ट आहेत जे या अध्यायाचे भाषांतर तयार करण्यात प्रत्यक्ष
सहभा ी झाले ले निाहीत.
0 1 2 निैस र्शिक ोष्टींसाठी या अध्यायाच्या भाषांतराचे पुनिरावलोकनि वश्वासात आ ण ैर- वश्वासू, कर्शिवा कमीत कमी वश्वासणारे जे बायबलशी सुप्र सद्ध
निसतात त्यांनिी ते आधी मा हत असणे आवश्यक आहेत ते ऐकतात.
0 1 2 निैस र्शिक ोष्टींसाठी या अध्यायाच्या भाषांतराचे पुनिरावलोकनिमध्ये बऱ्याच वे वे ळ्या वयो टातूनि भा षकांचे वक्ता समा वष्ट आहेत.
0 1 2 निैस र्शिक ोष्टींसाठी या अध्यायाच्या भाषांतराचे पुनिरावलोकनि पुरुष आ ण स्त्रया या दोघांनिाही समा वष्ट आहे.

3. स्पष्टता: "अथर्जू स्पष्ट आहे"
• खिालील प्रत्येक वधानिासाठी "0" कर्शिवा "1" कर्शिवा "2" वतुर्गळीत करा. *
या वभा ात अ धक समुदाय तपासणी करूनि मजबूत केले जाऊ शकते. (भाषा समुदाय तपासणी पहा)
0 1 2 हा अध्याय भाषेद्विारे भाषांतरीत केला जातो ज्या भाषेतील मूळ भा षक सहमत आहेत ते समजूनि घेणे सोपे आहे.
0 1 2 या भाषेतील स्पीकर या वभा ातील निावे, ठकाणे, आ ण क्रियाशीलतांचे भाषांतर या अध्यायातील सवर्गच बरोबर आहेत असे सहमती दे तात.
0 1 2 या अध्यायातील अलं कार या संस्कृतीत असले ल्या लोकांसाठी उपयुक्त आहे.
0 1 2 या प्रकरणाचे भाषण सहमत आहेत की ज्या प्रकारे हा धडा संर चत केला जातो तो अ ार्गपासूनि वचलीत होत निाही.
0 1 2 या प्रकरणाच्या स्पष्टतेसाठी या अध्यायाच्या भाषांतराचा आढावा समाजातील सदस्यांनिा समा वष्ट आहे ज्यांचा प्रत्यक्ष या प्रकरणाचा भाषांतर तयार
करण्यात प्रत्यक्ष सहभा ी झाला निाही.
0 1 2 स्पष्टतेसाठी या अध्यायाच्या भाषांतराचे पुनिरावलोकनि वश्वासात आ ण ैर- वश्वासू, कर्शिवा कमीत कमी वश्वासणाऱ्यांसाठी होते जे बायबलशी अप र चत
निसतात जेणेकरूनि त्यांनिा मा हत निसतील की मजकूर आधी काय म्हणत आहे ते ऐकतात.
0 1 2 स्पष्टतेसाठी या प्रकरणाचे भाषांत रत केले ल्या अभ्यासामध्ये भाषेतील व वध वयो टांतील भाषांचे वक्ता समा वष्ट होते.
0 1 2 स्पष्टतेसाठी या प्रकरणाच्या भाषांतराच्या समीक्षणात पुरुष आ ण स्त्रया दोन्ही समा वष्ट आहेत.

4. अचकता: "भाषांतर मळ स्त्रोत म कर कशिाशिी संप्रेषणि करतो हे संप्रेषणि करते"
• खिालील प्रत्येक वधानिासाठी "0" कर्शिवा "1" कर्शिवा "2" वतुर्गळीत करा.*
या वभा ात अ धक अचूकता तपासणी करूनि मजबूत केले जाऊ शकते. (पहा अचूकता तपासा)
0 1 2 या प्रकरणातील सवर्ग महत्वाच्या शब्दांची संपूणर्ग यादी वापरुनि भाषांतरीत सवर्ग अटी अ स्तत्वात असल्याची खिात्री करण्यास मदत म्हणूनि वापरली ेली
आहे.
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0 1 2 या प्रकरणात सवर्ग महत्वाचे शब्द योग्य रत्या भाषांत रत आहेत.
0 1 2 सवर्ग महत्वाचे शब्द या अध्यायामध्ये तसेच अन्य ठकाणी ज े महत्वाचे शब्द दसतात ते े सातत्यानिे भाषांत रत केले जातात.
पुढे आम्ही आपल्याला शकण्याची शफारस करतो:
स्तर 2 चे पुष्टीकरण
अचूकता तपासा
भाषा समुदाय तपासा
अचूक भाषांतर
स्पष्ट भाषांतर
निैस र्शिक भाषांतर
स्तर 3 वर तपासणीसाठी प्रश्न
स्तर 3 ची मान्यता
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अ धिकार आ णि प्र क्रिया तपासणिी
स्पष्टीकरणि

हे पृष्ठि प्रश्नाचे उत्तर दे ते: बायबल भाषांतर आ ण तपासणीची प्र क्रिया
तपासण्यासाठी अ धकार काय फरक आहे?

प्रत्येक लोकांच्या समूहातील मंडळीला स्वतःला ठरवण्याचा अ धकार आहे की त्यांच्या
हा वषय समजण्यासाठी, वाचणे चां ले होईल:
भाषेत बायबल काय चां ले आहे आ ण काय निाही. बायबल भाषांतर (जे स्थर आहे)
तपासणीचे ध्येय
तपासण्याची आ ण मंजूर करण्याचे अ धकार क्षमता, कर्शिवा बायबलचे भाषांतर (जे
वाढ वले जाऊ शकते) तपासण्याची प्र क्रिया पार पाडण्याची क्षमता स्वतंत्र आहे. ुणवत्ता
ठर वण्याचा अ धकार, मंडळीच्या मालकीचा असतो, त्यांच्या सध्याच्या क्षमता, अनिुभव
कर्शिवा संसाधनिांचा वापर ज्यायो े बायबलच्या भाषांतराचे परीक्षण करणे सुलभ होते. म्हणूनि भाषा टामधील मंडळीला त्यांच्या स्वतःच्या बायबल भाषांतराची
तपासणी व मंजुरी दे ण्याचा अ धकार असतो, तर भाषांतर अकादमीच्या या प्र तकृतीसह अंतभूर्गत शब्द सामग्री हे आराखिडीत केले आहेत जेणेकरूनि मंडळीत
त्यांच्या बायबल भाषांतरांचा दजार्ग तपासण्याची एक उत्कृष्ट प्र क्रिया क्षमता आहे.
ही प्र तकृती एका भाषेच्या ुणवत्तेची पुष्टी करण्यासाठी तीनि-स्तरीय दृ ष्टकोनि प्रस्ता वत करते, जच्यामध्ये लोकसंख्येतील तीनि सामान्य स्तर मंडळी प्रा धकरण
प्र त बर्शि बत करण्यासाठी आराखिडीत केले आहे:
• अ धकृतता स्तर 1: मंडळी-आधा रत भाषांतर संघाद्विारे निधार्ग रत
• अ धकृतता स्तर 2: पाळक / वृद्धजनिांच्या कराराद्विारे निधार्ग रत केले ले भाषा टातील व वध मंडळी निेटवकर्गचे सदस्य आ ण भाषेच्या समुदायासोबत
परीक्षण केले जाते
• अ धकृतता स्तर 3: मंडळी निेटवकर्गच्या निेतृत्वाखिाली बोलणाऱ्या भाषेच्या निेटवकर्गनिे बोलणाऱ्या लोकांच्या समूहाच्या उप स्थतीत
भाषांतर तपासण्याची प्र क्रिया "तपासणी प्र क्रिया" शीषर्गकाखिाली असले ल्या प्र तकृतीमध्ये वणर्गनि केली जाईल.
पुढे आम्ही आपल्याला शकण्याची शफारस करतो:
अ धकृतता स्तर 1
स्तर 1 तपासत आहे - भाषांतर संघानिे प्र तज्ञा
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अ धिकृतता स्तर 1
प्रा धिकरणि स्तर 1: भाषांतर संघाने पुष्टीकरणि

हे पृष्ठि प्रश्नाचे उत्तर दे ते: अ धकृतता स्तर 1 काय आहे?

या पातळीचा हेतू म्हणजे मानिक ख्रिस्ती शकवण यासह भाषांतर संघाची करार मान्य
करणे, तसेच भाषांतराची अचूकता सु नि श्चित करण्यासाठी मा र्गदशर्गक तत्त्वे दे खिील दे णे हे
आहे. या स्तरावर प्रका शत केले ली सामग्री भा षक समुदायाच्या सदस्यांनिा भाषांतरामध्ये
सुधारणा सुच वण्यासाठी खिुली निमंत्रण ( नि हत कर्शिवा प्रत्यक्ष) सह, स क्रिय प्रकल्पाच्या
रूपात सामग्रीची व्यापक पोहोच प्रोत्सा हत करते.

हा वषय समजण्यासाठी, वाचणे चां ले होईल:
अ धकार आ ण प्र क्रिया तपासणी

हे स्तर साध्य करण्यासाठी, भाषांतर संघ दावा करतो की वश्वासाहर्गतेचे ववरण त्यांच्या स्वतःच्या वश्वासाचा एक अचूक प्र त बर्शिब आहे आ ण भाषांत रत सामग्री
दे खिील त्याच्याशी सुसं त आहे.
पुढे आम्ही आपल्याला शकण्याची शफारस करतो:
अ धकृतता स्तर 2
स्तर 1 तपासत आहे - भाषांतर संघानिे प्र तज्ञा
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अ धिकृतता स्तर 2
अ धिकृतता स्तर 2: समा ाद्वारे पुष्टीकरणि

हे पृष्ठि प्रश्नाचे उत्तर दे ते: अ धकृत स्तर 2 काय आहे?
हा वषय समजण्यासाठी, वाचणे चां ले होईल:

या पातळीचा हेतू दुप्पट आहे:

अ धकृतता स्तर 1

1. भाषांतरात वापरल्या जाणाऱ्या भाषेच्या स्वरूपाची प्रभावीता घो षत करण्यासाठी, भा षक
समुदायाच्या प्र त निधींनिी निधार्ग रत केल्याप्रमाणे
2. भाषांतराच्या अचूकतेची पुष्टी करण्यासाठी, ज्यांनिी पाळकाद्विारे कर्शिवा स्था निक मंडळीमधील निेत्यांनिी निधार्ग रत केल्या आहेत जे त्याचा वापर करतील
या पातळीवर, तपासणी प्र क्रियेमध्ये "दोनि कर्शिवा तीनि साक्षीदारांची साक्ष" हे संकल्पनिा ला ू करते.
हे स्तर साध्य करण्यासाठी, भाषांतर संघ भाषा समुदाय सदस्यांनिा भाषांतर जमा करतील जे भाषांतर वापरतील. भाषा समुदाय स्पष्टता आ ण नैस गर्शिकतेसाठी
भाषांतराचे पुनिरावलोकनि करेल.
निंतर भाषांतर संघ भा षक समुदायातील मंडळीच्या निेत्यांनिा भाषांतराचा उपयो करेल जे भाषांतर वापरेल. हे मंडळीचे निेते, मूळ ग्रं , टीकेसंबंधी संसाधनिे,
वश्वासाहर्गतेचे ववरण आ ण [भाषांतर मा र्गदशर्गकतत्त्वे] वरुद्ध याचे परीक्षण करूनि अचकता चे भाषांतर पाहू शकतात.
भाषांतर संघ या पुनिरावलोकनिांवर आधा रत भाषांतर संपा दत करेल जेणेकरूनि भाषेतील समुदाय असे करेल की हे निैस र्शिक आ ण स्पष्ट आहे, आ ण
जेणेकरूनि मंडळीतील निेते असे म्हणतील की हे अचूक आहे.
पुढे आम्ही आपल्याला शकण्याची शफारस करतो:
अ धकृतता स्तर 3
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Defining Church Authority :: अ धकृतता स्तर 3

अ धिकृतता स्तर 3
अ धिकृतता स्तर 3: मंडळी नेतृत्वद्वारे पुष्टीकरणि

हे पृष्ठि प्रश्नाचे उत्तर दे ते: अ धकृत स्तर 3 म्हणजे काय?

या पातळीचा हेतू पुष्टी करणे आहे की भाषांतर मूळ ग्रं ांच्या हेतूनिे आ ण चचर्ग ऐ तहा सक
आ ण सावर्ग त्रकच्या ध्वनिी सद्धांतासह सहमत आहे.

हा वषय समजण्यासाठी, वाचणे चां ले होईल:
अ धकृतता स्तर 2

हे स्तर साध्य करण्यासाठी, भाषा बोलणाऱ्या मंडळीच्या सवर्वोच्च निेत्यांद्विारे भाषांतर कायर्गसंघ
पुनिरावलोकनिासाठी सादर करेल. जर हे निेते भा षक समाजात शक्य असले ल्या मंडळींच्या मोठ्या समूहांचे प्र त नि धत्व करतात तर हे सवर्वोत्तम आहे. अशा
प्रकारे स्तर 3 बहुस्तरीय मंडळी निेटवकर्गच्या निेतृत्वाच्या परस्पर सहमतीनिे प्राप्त केला जातो.
भाषांतर संघ भाषांतर संपा दत करेल जेणेकरूनि या मंडळी निेटवकर्गच्या निेतृत्वाची खिात्री पटते की हा एक अचूक भाषांतर आहे आ ण त्यांच्या मंडळी सं तीपद्विारे
ते स्वीकारले जातील.
जेव्हा भाषांतर तत्त्वे जाणूनि घेणारे कमर्गचारी आ ण बायबलची भाषा आ ण सामग्रीमध्ये प्र श क्षत केले जाते तेव्हा कमीतकमी दोनि मंडळी निेटवकर्गच्या निेतृत्वाची
( कर्शिवा त्यांच्या प्र त निधींनिी) भाषांतराची योग्य रत्या तपासली आ ण मंजुरी दली जाते तेव्हा स्तर 3 पूणर्ग होते.
पुढे आम्ही आपल्याला शकण्याची शफारस करतो:
स्तर 3 तपासत आहे - मंडळी निेतृत्वद्विारे पुष्टी
स्तर 1 तपासत आहे - भाषांतर संघानिे प्र तज्ञा
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Checking Process
स्तर 1 तपासत आहे - भाषांतर संघाने प्र तज्ञा
तपासणिी स्तर एक - भाषांतर कायर्जूसंघ तपासा

हे पृष्ठि प्रश्नाचे उत्तर दे ते: मी स्तर 1 कसा तपासू?

स्तर एक तपासणी प्रामुख्यानिे भाषांतर कायर्गसंघाकडू नि केली जाईल, ज्यामुळे काही
भाषेतील समाजाकडू नि काही मदत मळे ल. भाषांतरकतार्ग कर्शिवा भाषांतर कायर्गसंघानिे
बायबलचे अनिेक क ा कर्शिवा अध्यायांचे भाषांतर करण्यापूवर्वी आपल्या भाषांतरांचे परीक्षण
केले पा हजे जेणेकरुनि ते भाषांतर प्र क्रियेत शक्य ततक्या लवकर चुका दुरुस्त करू
शकतात. भाषांतर पूणर्ग होण्याआधी या प्र क्रियेतील अनिेक पावले बरेच वेळा करावे ला तील.

हा वषय समजण्यासाठी, वाचणे चां ले होईल:
तपासणी स्तरसाठी प रचय

अंतभूर्गत शब्द सामग्री प्रकल्पाच्या प्रयोजनिा र्ग, स्तर एक तपासत केल्यानिंतर त्यांनिी बायबल ग्रं आ ण बायबलमधील सामग्रीचे भाषांतर प्रका शत केले जाऊ
शकतात. हे भाषेच्या समुदायात ( नि हत कर्शिवा ेट) भाषांतर सुधारण्यात मदत करण्यासाठी इतरांनिा खिुले आमंत्रण सह, स क्रिय प्रकल्प म्हणूनि सामग्रीची
व्यापक पोहोच सक्षम करते.

स्तर एक अंतगर्जूत तपासण्यासाठी पायऱ्या:
तपासणी स्तर एक प्राप्त करण्यासाठी भाषांतर कायर्गसंघानिे अनिुसरण करणे आवश्यक असले ली ही पायरी आहेत:
1. संपकर्जू. अंतभूर्गत शब्द सामग्री निेटवकर्गच्या कमीतकमी एक घटकासह संपकर्ग साधा, अंतभूर्गत शब्द सामग्रीमधील सू चत करणे ज्याचा आपण भाषांतर
सुरू करण्याचा आपला हेतू आहे. हे कसे करावे याबद्दल मा हती मळ वण्यासाठी, उत्तरे शोधणे पहा.
2. पुनरावलोकन. भाषांतर मा र्गदशर्गक तत्त्वे याचे पुनिरावलोकनि करा.
3. सहमत. मान्य आहे की वश्वासाहर्गतेचा वधानि आपल्या स्वतःच्या वश्वासांचा एक अचूक प्र त बर्शिब आहे आ ण आपण त्यास सामोरे जाणा-या
सामग्रीचा भाषांतर करण्याचा आ ण फॉमर्गवर स्वाक्षरी करूनि भाषांतर मा र्गदशर्गक तत्त्वांचे अनिुपालनि करतो आहे. (पहा http://ufw.io/forms/)
4. मसुदा. मजकूर काही भा एक मसुदा भाषांत रत करा. मसुदा भाषांत रत कसा तयार करावा यावरील सूचनिांसाठी प्र म मसुदा पहा.
5. स्वयं तपासणिी आपल्या मसुदा भाषाताराची स्वयं तपासणी कशी करावी यावरील सूचनिांसाठी, स्वयं तपासणी पहा.
6. पर तपासणिी आपल्या मसुदा भाषाताराची पर तपासणी कशी करावी यावरील सूचनिांसाठी, पर तपासणी पहा.
7. भाषांतर शिब्द तपासणिी. आपल्या मसुदा भाषाताराची भाषांतर शब्द तपासणी कशी करावी यावरील सूचनिांसाठी, भाषांतर शब्द तपासणी पहा.
8. अचकता तपासणिी. आपल्या मसुदा भाषाताराची अचूकता तपासणी कशी करावी यावरील सूचनिांसाठी, अचूकता तपासणी पहा.
पुढे आम्ही आपल्याला शकण्याची शफारस करतो:
वश्वासाचे निवेदनि
भाषांतर मा र्गद शर्शिका
अचूकता तपासा
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Checking Process :: स्तर 1 तपासत आहे - भाषांतर संघानिे प्र तज्ञा :: स्तर 1 चे पुष्टीकरण

स्तर 1 चे पुष्टीकरणि

स्तर 1 च्या पु ष्टकरणिासाठी योग्य दस्तऐव ीकरणि
आम्ही, भाषांतर कायर्गसंघाचे सदस्य, पुष्टी दे तात की आम्ही स्तर 1 तपासणीसाठी खिालील
पायऱ्या पूणर्ग केले आहेत:
• वापरात असले ल्या मजकूराचे प्रारं भक अभ्यास:

हे पृष्ठि प्रश्नाचे उत्तर दे ते: मी स्तर 1 ची तपासणी पूणर्ग केली आहे हे मी कसे
जाहीर करू?
हा वषय समजण्यासाठी, वाचणे चां ले होईल:
वश्वासाचे निवेदनि
भाषांतर मा र्गद शर्शिका
स्तर 1 तपासत आहे - भाषांतर संघानिे प्र तज्ञा

◦ भाषांतर टपा

अचूकता तपासा

पुढे आम्ही आपल्याला शकण्याची शफारस करतो:
स्तर 2 तपासत आहे - समाजाद्विारे प्र तज्ञा
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Checking Process :: स्तर 2 तपासत आहे - समाजाद्विारे प्र तज्ञा

स्तर 2 तपासत आहे - समा ाद्वारे प्र तज्ञा
स्तर 2 तपासणिी - बाह्य तपासणिी

हे पृष्ठि प्रश्नाचे उत्तर दे ते: मी स्तर 2 चे परीक्षण कसे करावे?

स्तर 2 तपासणीचा हेतू म्हणजे स्था निक भा षक समुदायातील प्र त निधी ट हे मान्य
करतात की भाषांतर चां ले आहे.

हा वषय समजण्यासाठी, वाचणे चां ले होईल:
तपासणी स्तरसाठी प रचय
अचूकता तपासा

स्तर 2 तपासणी दोनि प्रकारे केली जाईल:

1. भाषा समुदाय तपासणिी. भाषांतराच्या सदस्यांनिी भाषांतर, हे स्पष्ट, निैस र्शिक आ ण
समजण्यायोग्य असल्याचे सु नि श्चित करण्यासाठी तपासले जाईल. भाषा समुदाय तपासणी करण्यासाठी पावले उचलण्यासाठी, भाषा समुदाय
तपासणी पहा.
2. मंडळीतील नेत्यांची तपासणिी. भाषेच्या समुदायातील मंडळी निेत्यांच्या एका टाकडू नि भाषांतराची तपासणी केली जाईल जेणेकरूनि ते अचूक
ठरेल. मंडळीतील निेत्यांची तपासणी करण्यासाठी पावले पुढे निेण्यासाठी, मंडळीतील निेत्यांची तपासणी पहा.
हे पूणर्ग झाल्यानिंतर, हे काम पुष्टी करणे आवश्यक आहे (पहा स्तर 2 पृष्टीकरण).
पुढे आम्ही आपल्याला शकण्याची शफारस करतो:
भाषा समुदाय तपासा
मंडळीतील पुढारी यांची तपासणी
स्वत: चे मूल्यांकनि व्रण
स्तर 2 चे पुष्टीकरण

379 / 405

Checking Manual

Checking Process :: स्तर 2 तपासत आहे - समाजाद्विारे प्र तज्ञा :: भाषा समुदाय मूल्यांकनि प्रश्न

भाषा समुदाय मल्यांकन प्रश्न
आम्ही भाषांतर सदस्यांचे सदस्य, आम्ही भा षक समुदायाच्या सदस्यांसह भाषांतर तपासले
असल्याची पुष्टी करतो.
• आम्ही वयस्कर आ ण तरुण लोकांबरोबर आ ण पुरुष आ ण स्त्रयांसह भाषांतर
तपासले आहे.
• आम्ही भाषांतर प्रश्नांचा वापर केला जेव्हा आम्ही समुदायाद्विारे भाषांतराची
तपासणी केली.
• ज्या भाषांमध्ये समुदाय सदस्यांनिा ते चां ल्याप्रकारे समजत निव्हती अशा ठकाणी
त्यास स्पष्ट करणे सोपे व्हावे यासाठी आम्ही भाषांतर सुधारले .

हे पृष्ठि प्रश्नाचे उत्तर दे ते: मी कसे दाखिवू शकतो क समुदाय भाषांतराला
मंजूरी कशी दे ऊ शकते?
हा वषय समजण्यासाठी, वाचणे चां ले होईल:
भाषा समुदाय तपासा
इतर पद्धती
आपली भाषा ल हण्यासाठीचे निणर्गय

कृपया खिालील प्रश्नांची दे खिील उत्तरे द्या. या प्रश्नांची उत्तरे मोठ्या ख्रिस्ती समाजातील लोकांनिा मदत करतील हे समजेल की, ल क्ष्यत भाषा समुदायास भाषांतर
स्पष्ट, अचूक आ ण निैस र्शिक असे आहे.
• काही प्र तसादांची सूची करा जे े समुदाय अ भप्राय उपयुक्त होता. हे स्पष्ट करण्यासाठी आपण या प रच्छे दांमध्ये कसे बदलले ?

• काही महत्वाच्या अटींसाठी स्पष्टीकरण लहा, ते समजावूनि सां ते की ते स्रोत भाषेतील वापरले ल्या शब्दांशी समानि कसे आहेत. यामुळेच हे लक्षात
येईल की आपण या अटींची निवड का केली आहे.

• भाषा जेव्हा मोठ्यानिे वाचली जाते तेव्हा, काय समुदाय हे पडताळू नि पाहते की भाषेत चां ले प्रवाह आहेत? (ले खिकांसारखिे भाषा आपल्या स्वत: च्या
समुदायातील व्यक्ती होती का?)

समाजातील निेते स्वतःची मा हती यामध्ये जमा करू शकतात कर्शिवा स्था निक समुदायासाठी हा भाषांतर कती स्वीकायर्ग आहे याबद्दल सारांश वधानि तयार करू
शकतात. हे स्तर 2 समुदाय तपासणी मूल्यांकनिाची मा हती म्हणूनि समा वष्ट केले जाऊ शकते. वस्तीणर्ग मंडळी निेतृत्वाला या मा हतीचा प्रवेश मळे ल आ ण
स्था निक ख्रिस्ती समुदायाद्विारे मान्यताप्राप्त भाषांतराच्या भाषांतरासाठी ते दोनि स्तरांची तपासणी करतील आ ण तीनि तपासणी करतील तेव्हा त्यांनिा त्यांची मदत
करेल.
पुढे आम्ही आपल्याला शकण्याची शफारस करतो:
मंडळीतील पुढारी यांची तपासणी
स्वत: चे मूल्यांकनि व्रण
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Checking Process :: स्तर 2 तपासत आहे - समाजाद्विारे प्र तज्ञा :: स्तर 2 चे पुष्टीकरण

स्तर 2 चे पुष्टीकरणि

स्तर 2 च्या पु ष्टकरणिासाठी योग्य दस्तऐव ीकरणि
आमच्या भा षक समुदायातील मंडळी निेत्यांप्रमाणे, खिालील ोष्टीची पुष्टी करा:
1. भाषांतर वश्वासाहर्गतेच्या वधानिाशी आ ण भाषांतर मा र्गदशर्गकतत्त्वांशी सुसं त आहे.
2. ल क्ष्यत भाषेमध्ये भाषांतर अचूक आ ण स्पष्ट आहे.
3. भाषांतर भाषेची स्वीकायर्ग शैली वापरते.
4. भाषांतर योग्य वणर्गमाला आ ण शब्दले खिनि प्रणाली वापरते.
5. समुदायाचे भाषांतराचे अनिुमोदनि.
6. समुदाय मूल्यांकनि पृष्ठि पूणर्ग झाले आहे.

हे पृष्ठि प्रश्नाचे उत्तर दे ते: मंडळीची निेते भाषांतर चां ले आहे याची पुष्टी कशी
करू शकतात?
हा वषय समजण्यासाठी, वाचणे चां ले होईल:
संपूणर्ग भाषांतर

कोणतीही उवर्ग रत समस्या असल्यास, स्तर 3 तपासकाच्या लक्ष्यासाठी ये े त्यांचे एक लक्षात घ्या.
स्तर 2 तपासकांची निावे आ ण स्थानि:
• निाव:
◦ स्थानि:
• निाव:
◦ स्थानि:
• निाव:
◦ स्थानि:
• निाव:
◦ स्थानि:
• निाव:
◦ स्थानि:
• निाव:
◦ स्थानि:

पुढे आम्ही आपल्याला शकण्याची शफारस करतो:
स्वत: चे मूल्यांकनि व्रण
स्तर 3 तपासत आहे - मंडळी निेतृत्वद्विारे पुष्टी
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स्तर 3 तपासत आहे - मंडळी नेतृत्वद्वारे पुष्टी
तपासणिी स्तर तीन - प्रमाणिीकृत तपासणिी

हे पृष्ठि प्रश्नाचे उत्तर दे ते: मी स्तर 3 कसे तपासावेत?

स्तर तीनि तपासणी एखिाद्या भाषा समुदायातील मंडळीद्विारा ओळखिले ल्या ट कर्शिवा
संस्थांद्विारे केले जाईल. या टांतील पुढारी हे मान्य करतील की त्यांनिी त्यांच्याशी संलग्नि
असले ल्या लोकांमधील भाषांतराच्या वतरणास व वापरास मान्यता दली आहे. भाषांतर
मंजूर करण्यासाठी ही मंजूरी आवश्यक निाही, परंतु ती सत्यप्रत करण्यासाठी कायर्ग करते.

हा वषय समजण्यासाठी, वाचणे चां ले होईल:
तपासणी स्तरसाठी प रचय
स्तर 2 तपासत आहे - समाजाद्विारे प्र तज्ञा
अचूकता तपासा

जो स्तर तीनि तपासणी करतात ते लोक दोनि पेक्षा जास्त असणे आवश्यक आहे.
या पातळीचा हेतू भाषांतराशी बोलणाऱ्या मंडळीच्या निेतृत्वाच्या पुनिरावलोकनिाद्विारे आ ण पुराव्याद्विारे, ऐ तहा सक व सावर्ग त्रक मंडळीच्या मूळ ग्रं ांच्या उद्दीष्ट व
मूळ ग्रं ांच्या हेतूशी भाषांतराची पुष्टी करणे आहे. अशा प्रकारे स्तर 3 बहुस्तरीय मंडळी निेटवकर्गच्या निेतृत्वाच्या परस्पर सहमतीनिे प्राप्त केला जातो. मंडळी
निेटवकर्ग भाषा समुदायातील मंडळीचा प्र त निधी असावा. ज्यांनिी भाषांतराची तपासणी केली आहे त्यांनिा भाषेतील प्र म भाषेची भाषा असणे आवश्यक आहे
आ ण जे चेकवर स्वाक्षरी करतात ते मंडळी निेटवकर्गमध्ये निेतृत्वाची भू मका आहेत. भाषांतराच्या भाषेतील प्र म भाषा वक्ता असले ल्या मंडळी निेटवकर्गचे निेते,
दोन्ही भाषांतराचे परीक्षण करू शकतात आ ण त्याची ुणवत्ता चन्हां कत करू शकतात.
जेव्हा स्तर 3 पूणर्गत्वास निेस्तनिाबूत (आ ण त्यांच्या प्र त निधी) निे बायबलच्या भाषांमध्ये आ ण सामग्रीवर प्र श क्षत केले ले कमर्गचारी असले ल्या कमीतकमी दोनि
मंडळी निेटवकर्गच्या भाषांतराद्विारे चां ल्या प्रकारे तपासले आ ण मंजूर केले आहे.
स्तर तीनि तपासणीसह पुढे जाण्यासाठी स्तर तीनिवर तपासण्यासाठी प्रश्न.
पुढे आम्ही आपल्याला शकण्याची शफारस करतो:
स्तर 3 वर तपासणीसाठी प्रश्न
स्वत: चे मूल्यांकनि व्रण
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स्तर 3 वर तपासणिीसाठी प्रश्न

स्तर 3 साठी प्रश्न

हे पृष्ठि प्रश्नाचे उत्तर दे ते: मी स्तर 3 तपासामध्ये काय पहावे?

स्तर 3 तपासकांनिा हे निवीनि भाषांतर वाचतानिा लक्षात ठे वण्यासाठी हे प्रश्न आहेत.

हा वषय समजण्यासाठी, वाचणे चां ले होईल:
स्तर 3 तपासत आहे - मंडळी निेतृत्वद्विारे पुष्टी

आपण या प्रश्नांची उत्तरे आपण भाषांतराचे वाचनि केल्यानिंतर कर्शिवा आपल्याला
मजकूरातील समस्येंबद्दल आढळल्यास उत्तर दे ऊ शकता. जर आपण प हल्या टातील
कोणत्याही प्रश्नास "निाही" उत्तर दले तर, कृपया अ धक तपशीलवार स्पष्ट करा, आपल्याला वाटे ल ते व शष्ट प रच्छे द समा वष्ट करा, योग्य निाही आ ण
भाषांतर संघानिे ती कशी दुरुस्त करावी हे शफारशी द्या.
हे लक्षात ठे वा की भाषांतर संघाचे उ द्दष्ट लक्ष्य भाषेतील एका निैस र्शिक आ ण स्पष्ट पद्धतीनिे स्त्रोत मजकूराचे अ र्ग व्यक्त करणे आहे. याचा अ र्ग असा क त्यांनिा
काही कलमांचा क्रिम बदलण्याची रज भासू शकते आ ण त्यांनिी लक्ष्य भाषेमध्ये अनिेक शब्दांसह स्त्रोत भाषेतील बऱ्याच शब्दांचे प्र त नि धत्व केले पा हजे. या
ोष्टी इतर भाषा (ओएल) भाषांतरामध्ये समस्या निसल्याचा वचार केला जात निाही. भाषांतरकत्यार्थांनिा हे बदल करण्यास टाळावे ला तील हे एकमेव वेळा ेटवे
भाषा (जीएल) भाषांतरासाठी IRV आ ण IEVचे भाषांतर आहेत. IRVचा उद्दे श ओएल (OL) भाषांतरकत्यार्थांनिा दाखिवणे आहे की मूळ बायबलमधील भाषांनिी
काय अ र्ग व्यक्त केला आहे, आ ण IEVचा उद्दे श म्हणजे साध्या, स्पष्ट स्वरूपात त्याच अ र्ग व्यक्त करणे, जरी ते मुळातच ओएल (OL) मध्ये म्हणी वापरणे
स्वाभा वक असले तरीही. जीएल (GL) भाषांतरकत्यार्थांनिी त्या मा र्गदशर्गक तत्त्वांचे लक्षात ठे वणे आवश्यक आहे. परंतु वा षर्शिक भाषांतरासाठी, आपले ध्येय
निेहमीच निैस र्शिक आ ण स्पष्ट असावे.
हेही लक्षात ठे वा की भाषांतरकत्यार्थांनिी मूळ श्रोत्यांनिा मूळ संदेशावरूनि मा हती दली असेल परंतु मूळ ले खिकानिे स्पष्टपणे सां तले निाही अशी मा हती समा वष्ट
केली असेल. ही मा हती ल क्ष्यत प्रेक्षकांनिा मजकुरास समजण्यासाठी आवश्यक असते तेव्हा ते स्पष्टपणे त्यात समा वष्ट करणे चां ले आहे. याबद्दल
अ धकसाठी, स्पष्ट आ ण स्पष्ट मा हती पहा.
1. भाषांतर वश्वासाहर्गतेच्या वधानिाशी आ ण भाषांतर मा र्गदशर्गकतत्त्वांशी सुसं त आहे का?
2. भाषांतर टानिे स्त्रोत भाषा तसेच ल क्ष्यत भाषा आ ण संस्कृतीची चां ली समज दली होती का?
3. भाषा समुदाय त्यांच्या भाषेत स्पष्ट आ ण निैस र्शिक पद्धतीनिे बोलतो हे सां तो आहे का?
4. खिालील भाषांतरकत्यार्थांपैकी कोणती भाषांतरे अनिुसरूनि आली?
A. शब्द-द्विारे-शब्द भाषांतर, स्त्रोत भाषांतर स्वरूपात खिूप जवळ आहे
B. निैस र्शिक भाषा वाक्यांश संरचनिा वापरूनि वाक्यांश भाषांतर करूनि वाक्यांश
C. स्था निक भाषेचे अ भव्यक्ती स्वातंत्र्य मळ वण्याच्या उद्दे शानिे अ र्ग-कें द्रित भाषांतर
5. समाजातील निेत्यांनिा असे वाटते की भाषांतरकत्यार्थांनिी (प्रश्न 4 मध्ये ओळखिल्याप्रमाणे) केले ली शैली समुदायासाठी योग्य आहे का?
6. समाजातील निेत्यांनिा असे वाटते की ज्या भाषेत वापरल्या जाणाऱ्या बोलीभाषा भा षक समुदायाशी संवाद साधण्यासाठी सवर्वोत्तम आहेत?
उदाहरणा र्ग, भाषांतरकत्यार्थांनिी भाषणे, वाक्यप्रचार संयोजके, आ ण शब्द्लेखिानिाचा वापर केला आहे जे भाषा समुदायातील बऱ्याच लोकांकडू नि
ओळखिले जाईल?
7. आपण भाषांतर वाचताच, स्था निक समाजातील सांस्कृ तक वषयांवर वचार करा ज्यातूनि भाषांतर करण्यास अवघड असे काही ग्रं तयार होऊ
शकतात. भाषांतर टानिे या प रच्छे दात अशा रीतीनिे अशा प्रकारे भाषांत रत केले आहे की स्त्रोत मजकूराचा संदेश स्पष्ट होतो, आ ण सांस्कृ तक
वषयामुळे लोक काही ैरसमज टाळतात?
8. या कठीण प रच्छे दामध्ये, समुदाय निेत्यांनिा असे वाटते की भाषांतरकत्यार्थांनिे भाषेचा वापर केला आहे जो त्याच संदेशाचा स्त्रोत मजकूर आहे जो
संदेशात आहे?
9. आपल्या मतानिुसार, भाषांतरात स्रोत संदेश म्हणूनि समानि संदेश संप्रेषण करते? आपण भाषांतराचा कोणताही भा "निाही" याचे उत्तर दे त असल्यास
खिालील प्रश्नांच्या दुसऱ्या समूहास उत्तर द्या.
या दुसऱ्या टातील कोणत्याही प्रश्नासाठी आपण "होय" उत्तर दल्यास, कृपया अ धक तपशीलानिे स्पष्ट करा जेणेकरूनि भाषांतर संघ आपल्याला कळू शकेल
की व शष्ट समस्या काय आहे, मजकूरास काय सुधारणा आवश्यक आहे आ ण आपण ते कसे दुरुस्त करू इ च्छता.
1. भाषांतरात कोणत्याही सद्धांताच्या चुका आहेत का?
2. आपल्या ख्रिस्ती समुदायातील राष्ट्रीय भाषेच्या भाषांतर कर्शिवा वश्वासाच्या महत्वाच्या बाबींशी वसं त भाषांतराची भाषांतरे तुम्हाला सापडली का?
3. स्रोत संघात संदेशाचा भा निसले ल्या भाषांतर टानिे अ त रक्त मा हती कर्शिवा कल्पनिा जोडू शकली का? (लक्षात ठे वा, मूळ संदेश अंत निर्शि हत मा हती
दे खिील समा वष्ट आहे.)
4. भाषांतर टानिे स्त्रोत मजकूरातील संदेशाचा एक भा असले ली मा हती कर्शिवा कल्पनिा सोडू नि दली होती का?
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जर भाषांतरांसह समस्या आल्या तर भाषांतर कायर्गसंघाला भेटूनि या समस्यांचे निराकरण करण्याची योजनिा बनिवा. आपण त्यांच्याशी भेटल्यानिंतर, भाषांतर
टाला त्यांचे सुधा रत भाषांतर समुदाय निेत्यांनिा तपासण्याची आवश्यकता आहे जेणेकरूनि खिात्री करूनि घ्या की तरीही ते चां ले संप्रेषण करते आ ण निंतर
पुन्हा आपल्याशी भेटतात.
आपण जेव्हा भाषांतर मंजूर करण्यास तयार असाल तेव्हा ये े जा:स्तर 3 स्वीकृती
पुढे आम्ही आपल्याला शकण्याची शफारस करतो:
अचूकता तपासा
स्तर 3 ची मान्यता
स्वत: चे मूल्यांकनि व्रण
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Checking Process :: स्तर 3 तपासत आहे - मंडळी निेतृत्वद्विारे पुष्टी :: स्तर 3 ची मान्यता

स्तर 3 ची मान्यता

स्तर 3 च्या पु ष्टकरणिासाठी योग्य दस्तऐव ीकरणि
मंडळीच्या निेटवकर्ग कर्शिवा बायबल भाषांतर संस्थेचे निाव भरूनि * मंडळी निेटवकर्ग कर्शिवा
बायबल भाषांतर संघटनिेच्या प्र त निधी म्हणूनि * भाषा समुदायाच्या निावामध्ये भरले
जातील. * भाषा समुदाय, भाषांतराचे अनिुमोदनि करा आ ण खिालील निमूद करा:
1. भाषांतर वश्वासाहर्गतेच्या वधानिाशी आ ण भाषांतर मा र्गदशर्गकतत्त्वांशी सुसं त आहे.
2. ल क्ष्यत भाषेमध्ये भाषांतर अचूक आ ण स्पष्ट आहे.
3. भाषांतर भाषेची स्वीकायर्ग शैली वापरते.
4. समुदायाचे भाषांतराचे अनिुमोदनि.

हे पृष्ठि प्रश्नाचे उत्तर दे ते: भाषांतराच्या स्तर 3 मान्यताची मी कशी प्र तज्ञा करू
शकतो?
हा वषय समजण्यासाठी, वाचणे चां ले होईल:
स्तर 3 तपासत आहे - मंडळी निेतृत्वद्विारे पुष्टी
स्तर 3 वर तपासणीसाठी प्रश्न
स्वत: चे मूल्यांकनि व्रण

दुसऱ्या वेळी भाषांतर कायर्गसंघाला भेटल्यानिंतर कोणत्याही समस्या सोडत रा हल्या तर, कृपया त्यांची निोंद घ्या.
चन्हां कत केले : * ये े चन्हां कत करा *
स्थानि: * ये े आपले स्थानि भरा. *
ेटवे भाषांसाठी, आपल्याला स्त्रोत मजकूर प्र क्रिया अनिुसरण करणे आवश्यक आहे जेणेकरुनि आपले भाषांतर एक स्रोत मजकूर बनिू शकेल.
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भाषांतर तपासणीचा प रचय - भा 2

भाषांतर तपासणिीचा प रचय - भाग 2
भाषांतर कायर्गसंघ आपल्या स्वतःच्या भाषांतराचे भरपूर तपासणी करीत आहे ते आम्ही
पा हले आहे. त्या तपासणीनिे त्यांचे कायर्ग स्तर एक तपासण्यासाठी आणते.

हे पृष्ठि प्रश्नाचे उत्तर दे ते: मी दुसऱ्या कोणाचे भाषांतर का तपासावे?
हा वषय समजण्यासाठी, वाचणे चां ले होईल:

पातळी दोनि आ ण तीनि पातळीसाठी, भाषांतर संघाला त्यांचे कायर्ग भाषा समुदायाच्या
मंडळीतील पुढारी यांची तपासणी
सदस्यांनिा आ ण मंडळी निेत्यांनिा आणण्याची आवश्यकता आहे. हे आवश्यक आहे कारण
स्तर 3 तपासत आहे - मंडळी निेतृत्वद्विारे पुष्टी
भाषांतर कायर्गसंघ आपल्या कायार्गच्या अ दी जवळ आहे आ ण त्यात सहभा आहे, आ ण
म्हणूनि कधीकधी अशी चुका दसत निाहीत की इतर लोक अ धक सहजपणे पाहू शकतात.
भाषेतील इतर वक्त्यांचे भाषांतर टानिे ज्या ोष्टींचा वचार केला निसेल अशा ोष्टी
सां ण्याची उत्तम पद्धत सुचवू शकते. काहीवेळा भाषांतर संघ अखिंडतेनिे भाषांतर करतो कारण ते स्त्रोत भाषेच्या शब्दांचे अ दी निकटवतर्वी पालनि करत आहेत.
भाषेचे अन्य वक्ते त्यांचे निराकरण करण्यात मदत करतात. तसेच, भाषांतर कायर्गसंघाला इतरांच्यात बायबलचे काही कौशल्य कर्शिवा ज्ञानि असणे आवश्यक
आहे, आ ण म्हणूनि काही चुका असू शकतात ज्या इतरांनिा त्यांच्यासाठी योग्य आहेत. या कारणास्तव, भाषांतर कायर्गसंघाचा भा निसले ल्या लोकांनिा भाषांतरांची
तपासणी करणे आवश्यक आहे.
उवर्ग रत ही हस्त ल खित मा र्गदशर्गक तत्त्वे पार करतील जी मंडळीचे निेते दोन्ही स्तरांवरील दोनि आ ण तीनि पातळीसाठी भाषांतराचे परीक्षण करण्यासाठी
मा र्गदशर्गनि करतील.
पुढे आम्ही आपल्याला शकण्याची शफारस करतो:
भाषांतर तपासण्यातील पायऱ्या
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भाषांतर तपासण्यातील पायऱ्या

भाषांतर तपासण्यातील पायऱ्या
भाषांतर तपासण्यातील पायऱ्या

हे पृष्ठि प्रश्नाचे उत्तर दे ते: दुसऱ्या कोणाच्या भाषांतराची तपासणी
करण्यासाठी मला कोणती पावले उचलली पा हजेत?

तपासणिी सुरू करण्यापवर्वी

हा वषय समजण्यासाठी, वाचणे चां ले होईल:
भाषांतर तपासणीचा प रचय - भा 2

1. ोष्टींची पुढे जाणा-या ोष्टींचा अंदाज घ्या कर्शिवा कोणती बायबलची प रवेदनिे तपासावी.
2. जर शक्य असेल तर मूळ भाषांसह, आपण समजूनि घेतले ल्या कोणत्याही भाषांमध्ये
बऱ्याच आवृत्त्या वाचा.
पुढे आम्ही आपल्याला शकण्याची शफारस करतो:
जुनिे भाषांतर
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भाषांतर तपासण्यातील पायऱ्या :: जुनिे भाषांतर

ुने भाषांतर
मागील भाषांतर म्हणि े काय?

हे पृष्ठि प्रश्नाचे उत्तर दे ते: जुनिे भाषांतर म्हणजे काय?

मा ील भाषांतर म्हणजे स्था निक ल क्ष्यत भाषेतूनि बायबलसंबंधी मजकूराचा भाषांतर
मोठ्या प्रमाणावर संप्रेषणाच्या भाषेत. त्याला "मा ील भाषांतर" असे म्हणतात कारण
स्था निक ल क्ष्यत भाषा भाषांतर तयार करण्यापेक्षा काय केले यापेक्षा उलट दशा आहे.

हा वषय समजण्यासाठी, वाचणे चां ले होईल:
भाषांतर तपासण्यातील पायऱ्या

संपूणर्ग भाषांतराचे सवर्गसाधारण स्वरूप पूणर्गपणे केले जात निाही, त ा प, भाषांतराच्या भाषेत या लक्ष्यात कोणतीही निैस र्शिकता निाही (या प्रकरणात,
सवर्गसमावेशक संवादाची भाषा). त्याऐवजी, त्याचे ध्येय स्था निक भाषेत भाषांतर व अ भव्य क्तंचे प्रत्यक्ष रत्या प्र त नि धत्व करणे आहे, तसेच व्यापक
संप्रेषणाच्या भाषेचे व्याकरण आ ण शब्द क्रिम वापरणे हे आहे. अशा प्रकारे, भाषांतर तपासक ल क्ष्यत भाषेतील मजकूराचा शब्द स्पष्टपणे पाहू शकतो, तसेच
मा ील पाठोपाठ भाषेचे भाषांतर दे खिील अ धक जलद आ ण सहजपणे वाचू शकते.
पुढे आम्ही आपल्याला शकण्याची शफारस करतो:
जुन्या भाषांतराचा उद्दे श
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भाषांतर तपासण्यातील पायऱ्या :: जुनिे भाषांतर :: जुन्या भाषांतराचा उद्दे श

ुन्या भाषांतराचा उद्दे शि
जुनिे भाषांतर आवश्यक का आहे?

हे पृष्ठि प्रश्नाचे उत्तर दे ते: जुनिे भाषांतर आवश्यक का आहे?

जुनिे भाषांतर करण्याचा हेतू म्हणजे एखिाद्या ल खित भाषेत ल क्ष्यत भाषेतील काय आहे हे
हा वषय समजण्यासाठी, वाचणे चां ले होईल:
पाहण्यासाठी ल क्ष्यत भाषा समजत निसले ल्या एका सल्ला ारानिे जरी ती कर्शिवा तो ल क्ष्यत
जुनिे भाषांतर
भाषा समजत निसली तरीही बायबलातील सामग्रीचे तपासक हे पाहण्यास सक्षम आहे.,.
म्हणूनि जुन्या भाषांतराची भाषा ही एक भाषा असणे आवश्यक आहे ज्यानिे परत केले ले
भाषांतर (जुनिे भाषांतर) आ ण तपासक दोन्ही चां ल्या प्रकारे समजूनि घेत आहेत.
बऱ्याचदा याचा अ र्ग असा होतो की परत भाषांतरकत्यार्गनिे ल क्ष्यत भाषेच्या मजकूराचा परत स्त्रोत मजकूरासाठी वापरले ल्या व्यापक संप्रेषणाच्या भाषेत
भाषांत रत करणे आवश्यक आहे.
काही लोक हे अनिावश्यक समजतील कारण बायबलमधील लखिाण स्त्रोत भाषेमध्ये आधीच अ स्तत्वात आहे. परंतु जुन्या भाषांतराचा हेतू लक्षात ठे वा: ल क्ष्यत
भाषेच्या भाषेत काय आहे हे तपासकानिे पाहणे आवश्यक आहे. केवळ मूळ स्त्रोत भाषा वाचणे हे तपासकाला ल क्ष्यत भाषेच्या भाषेत काय आहे हे पाहण्याची
अनिुमती दे त निाही. म्हणूनिच, जुन्या भाषांतरकत्यार्गनिे निवीनि भाषांतराचे रूपांतर व्यापक भाषेत केले पा हजे जे ल क्ष्यत भाषेच्या भाषेवर आधा रत आहे. या
कारणास्तव, जुनिा भाषांतरकतार्ग जेव्हा त्याचे जुनिे भाषांतर करतो तेव्हा स्त्रोत भाषेच्या मजकुराकडे पाहू शकत निाही, तर त्याच्या केवळ ल क्ष्यत भाषेच्या
मजकूराकडे पाहू शकतो. अशाप्रकारे, तपासक ल क्ष्यत भाषेच्या भाषेत अ स्तत्वात असणारी कोणतीही समस्या ओळखिू शकतात आ ण त्या समस्यांचे
निराकरण करण्यासाठी भाषांतरकत्यार्थांबरोबर काम करू शकतात.
जुन्या भाषांतरांची तपासणी करण्यासाठी तपासक, ल क्ष्यत भाषेचा भाषांतर सुधारण्याक रता जुन्या भाषांतराचे खिूप उपयुक्त दे खिील होऊ शकते. जेव्हा
भाषांतर ट जुनिे भाषांतर वाचत असेल, तेव्हा ते पाहू शकतात की जुन्या भाषांतरकत्यार्थांनिे त्यांचे भाषांतर कसे ते समजूनि घेतले आहे. काहीवेळा, जुन्या
भाषांतरकत्यार्थांनिे त्यांचे भाषांतर एका वे ळ्या पद्धतीनिे समजूनि घेतले आहे जे त्यांच्याशी संवाद साधण्याचा प्रयत्नि करतात. अशा प्रकरणांमध्ये, ते त्यांचे भाषांतर
बदलू शकतात जेणेकरूनि ते अ धक स्पष्टपणे त्या अ ार्गचा अ र्ग स्पष्ट करतील. जेव्हा भाषांतर कायर्गसंघ ते तपासकावर दे ण्यापूवर्वी पूवर्वीच्या भाषांतूनि भाषांत रत
करण्यात सक्षम आहे, तेव्हा ते त्यांच्या भाषांतरात बरेच सुधारणा करू शकतात. जेव्हा ते हे करतात तेव्हा, तपासक आपली तपासणी अ धक वे ानिे करू
शकतो, कारण भाषांतर कायर्गसंघ तपासकाद्विारे भेटण्याआधी भाषांतरातील बऱ्याच समस्या दुरुस्त करण्यात सक्षम होता.
पुढे आम्ही आपल्याला शकण्याची शफारस करतो:
जुनिा भाषांतरकतार्ग
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भाषांतर तपासण्यातील पायऱ्या :: जुनिे भाषांतर :: जुनिा भाषांतरकतार्ग

ुना भाषांतरकतार्जू

मागील भाषांतर कोणिी केले पा ह े?

हे पृष्ठि प्रश्नाचे उत्तर दे ते: जुनिे भाषांतर कोणी केले पा हजे?

परत चां ले भाषांतर करण्यासाठी, व्यक्तीला तीनि पात्रता असणे आवश्यक आहे.

हा वषय समजण्यासाठी, वाचणे चां ले होईल:
जुन्या भाषांतराचा उद्दे श

1. ज्या व्यक्तीनिे मा ील भाषांतर केले आहे ती व्यक्ती स्था निक ल क्ष्यत भाषेची मातृभाषा
वक्ता असला पा हजे आ ण व्यापक संप्रेषणाची भाषा दे खिील बोलू शकेल.
2. या व्यक्तीनिे असाही असावा जो स्था निक ल क्ष्यत भाषेचे भाषांतर करूनि घेण्यात सहभा ी झाले निाही. याचे कारण असे की लोक ज्यानिे स्था निक
ल क्ष्यत भाषेतील भाषांतर केले आहे, तो भाषांतर म्हणजे काय असा त्याचा अ र्ग आहे आ ण त्या शब्दाचा मूळ भाषांत भाषांतर त्यास स्रोत भाषांतर
प्रमाणेच आहे असे दशर्गवेल. परंतु हे शक्य आहे की स्था निक ल क्ष्यत भाषेच्या भाषेवर काम करणाऱ्या स्था निक भाषेच्या भाषणात भाषांतर वे ळे पणे
समजेल, कर्शिवा त्यातील काही भा पूणर्गपणे समजणार निाही. तापासकाला हे जाणूनि घेण्याची इच्छा आहे की स्था निक ल क्ष्यत भाषेतील अन्य वक्ते
भाषांतरापेक्षा काय समजूनि घेतील जेणेकरूनि ते त्या भाषांतर कायर्गसंघाशी योग्य रत्या योग्य अ ार्गनिे संवाद साधू शकेल.
3. ज्या व्यक्तीनिे मा ील भाषेत भाषांतर केले असेल त्यानिे असेही असावे जे कोणाला चां ले बायबल नि ओळखिू शकतात. याचे कारण असे की परत
भाषांतरकत्यार्थांनिे केवळ अ र्ग लावला पा हजे जो तो ल क्ष्यत भाषा भाषांतराकडे पाहण्यापासूनि तो समजत निाही, ज्ञानि निसूनि तो कदा चत दुसऱ्या भाषेत
बायबल वाचू शकतो.
पुढे आम्ही आपल्याला शकण्याची शफारस करतो:
जुन्या भाषांतरांचे प्रकार
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ुन्या भाषांतरांचे प्रकार

ुनी भाषांतरे कोणित्या प्रकारची आहेत?

हे पृष्ठि प्रश्नाचे उत्तर दे ते: कोणत्या प्रकारचे जुनिे भाषांतर आहे?
हा वषय समजण्यासाठी, वाचणे चां ले होईल:

तोंडी

जुनिा भाषांतरकतार्ग

तोंडी जुनिे भाषांतर म्हणजे जुनिे भाषांतरकतार्ग व्यापक संप्रेषणाची तपासणी करणा-या
भाषेत भाषांत रत करतो कारण तो ल क्ष्यत भाषेतील भाषांतर वाचतो कर्शिवा ऐकतो. जर ते लहानि असतील तर ते सहसा एका वेळी एक कर्शिवा दोनि वाक्यात हे
एक वाक्य करतील. जेव्हा भाषांतर तपासक एखिाद्या ोष्टीकडे दुलर्ग क्ष करतो तेव्हा तो तोंडी परत भाषांतर करणाऱ्या व्यक्तीला ांबवेल जेणेकरूनि तो त्याबद्दल
एखिादा प्रश्न वचारू शकेल. भाषांतर संघाचे एक कर्शिवा अ धक सदस्य उप स्थत असावेत जेणेकरूनि ते भाषांतराबद्दल प्रश्नांचे उत्तर दे ऊ शकतात.
तोंडी जुन्या भाषांतराचा एक फायदा म्हणजे परत भाषांतरकतार्ग भाषांतर तपासकांनिा ताबडतोब उपलब्ध होईल आ ण जुन्या भाषांतराबद्दल भाषांतर
परीक्षकांच्या प्रश्नांचे उत्तर दे ऊ शकते. तोंडी जुनिे भाषांतराचे ैरसमज हे आहे की जुन्या भाषांतरकत्यार्थांला भाषांतर भाषांत रत करण्याचा सवर्वोत्तम मा र्ग
वचारण्याला फारच ोडा वेळ आहे आ ण ते सवर्वोत्तम पद्धतीनिे भाषांतराचे अ र्ग व्यक्त करू शकत निाहीत. यामुळे भाषांतर तपासकानिे अ धक प्रश्न वचारणे
आवश्यक आहे की जुन्या भाषांत भाषांतर अ धक चां ल्या प्रकारे व्यक्त केले ेले आहे. आणखिी ैरसोय म्हणजे जुन्या भाषांतराचे मूल्यांकनि करण्यासाठी
तपासकाकडे खिूप कमी वेळ आहे. दुस-या सुनिावणीच्या आधी, वाक्यबद्दल वचार करण्यासाठी त्याला फक्त काही सेकंद असतात. यामुळे, जर त्याला प्रत्येक
वाक्याबद्दल वचार करायला जास्त वेळ मळाला असेल तर तो त्यास पकडतील अशा सवर्ग समस्यांनिा पकडणार निाही.

ल खत
दोनि प्रकारची ले खिी जुनिी भाषांतरे आहेत. पुढील भा ांमध्ये, दोघांमधील फरकां वषयी चचार्ग होईल. ल खित जुन्या भाषांतरामध्ये तोंडी जुन्या भाषांतराच्या प्रती
अनिेक फायदे आहेत. सवर्गप्र म, जेव्हा जुन्या भाषांतराचे लखिाण केले जाते तेव्हा भाषांतर कायर्गसंघ हे वाचू शकतो की काही ठकाणी भाषांतरकत्यार्थांनिी त्यांच्या
भाषांतराचा चुकीचा अ र्ग लावला आहे का. जर परत भाषांतरकत्यार्थांनिे भाषांतराचा ैरसमज करूनि घेतला असेल, तर भाषांतर वाचक कर्शिवा ऐकणारा हे निक्कीच
ैरसमज करूनि घेऊ शकतील, आ ण म्हणूनि भाषांतर कायर्गसंघ त्या मुद्यांवर आपले भाषांतर सुधारण्याची आवश्यकता असेल.
दुसरे म्हणजे, जेव्हा जुनिे भाषांतर ल हले ले असते तेव्हा भाषांतर तपासक भाषांतर कायर्गसंघाला भेटण्याआधी जुन्या भाषांतरास वाचू शकतो आ ण जुन्या
भाषांतरातूनि उद्भवणारे कोणतेही प्रश्न शोधण्यास वेळ काढू शकतो. भाषांतर परीक्षकांनिा समस्या शोधण्याची आवश्यकता निसली तरीही ल खित उलट
भाषांतरानिे त्याला भाषांतर बद्दल अ धक वचार करण्याची अनिुमती दली. ते भाषांतराच्या समस्यांनिा अ धक ओळखिूनि संबो धत करू शकतात आ ण कधीकधी
समस्यांवरील चां ल्या उपाययोजनिा करू शकतात कारण प्रत्येक वाक्याबद्दल वचार करण्यासाठी केवळ काही सेकंदांत असतानिा त्याच्या प्रत्येक वचारापेक्षा
प्रत्येक वेळेस वचार करण्याची जास्त वेळ असते.
तसरे, जेव्हा जुनिे भाषांतर ल हले ले असते तेव्हा भाषांतर तपासक भाषांतर सदस्यांशी चचार्ग करण्यापूवर्वी त्यांचे प्रश्न ल खित स्वरूपात तयार करू शकतात. जर
त्यांच्या बैठकीपूवर्वी काही वेळ असेल आ ण त्यांच्याकडे संवाद साधण्याचा एक मा र्ग असेल तर, तपासक आपल्या ल खित प्रश्नांनिा भाषांतर कायर्गसंघाकडे पाठवू
शकतात जेणेकरुनि ते त्यांनिा वाचू शकतील आ ण भाषांतरकाराचे भा बदलू शकतील जे तपासक वचार करतील समस्या. यामुळे भाषांतर कायर्गसंघ आ ण
परीक्षकांनिा एक त्रतपणे एक त्रत केल्या जाणाऱ्या बायबलमधील अ धक तपशीलांचे पुनिरावलोकनि करण्यात मदत होते कारण त्यांच्या संमेलनिापूवर्वी त्यांनिी
बऱ्याच समस्यांचे निवारण करण्यास सक्षम होते. बैठकीच्या दरम्यानि, ते त्या समस्यांवर लक्ष कें द्रित करू शकतात जे टकतील. ही सामान्यतः ज े भाषांतर
संघानिे तपासकाचा प्रश्न कर्शिवा जे े ल क्ष्यत भाषेबद्दल काहीच समजली निसेल ते े समजू निाही अशा ठकाणी असतात आ ण असे वाटते की त े समस्या
निसतानिा समस्या आहे. त्या प्रकरणात, बैठक वेळेच्या दरम्यानि भाषांतर कायर्गसंघ त्यास समजावूनि सां ू शकतो की त्याला काय समजत निाही.
जरी सभासदांनिा त्यांच्या सभासत्रापूवर्वी आपले प्रश्न भाषांतर टाकडे पाठ वण्यास वेळ निसला तरीसुद्धा ते सभेत अ धक मा हतीचे पुनिरावलोकनि करण्यास
सक्षम असतील कारण ते तपासले ेले अन्य ा कारण तपासकानिे आधीपासूनिच वाचले ले आहे भाषांतर करा आ ण त्यानिे आधीच आपले प्रश्न तयार केले
आहेत. कारण या पूवर्वीच्या तयारीची वेळ होती कारण ते आ ण भाषांतर संघ त्यांच्या भाषांतर प्र क्रियेच्या फक्त समस्येच्या समस्यांवर चचार्ग करण्याक रता त्यांच्या
समया वेळचा वापर करू शकतो कारण संपूणर्ग तोंडी भाषांतरानिे वाचनि करण्यापेक्षा तोंडी जुनिे भाषांतर करतानिा आवश्यक आहे.
चौथ्या, ले खिी जुनिे भाषांतर, भाषांतराचा परीक्षकांवर ताण सोडतो कारण त्याला तोंडी संभाषण म्हणूनि बोलले जाते आ ण तच्याशी बोलावले जाते. जर परीक्षक
आ ण भाषांतर कायर्गसंघ ों ाटमय वातावरणात एकत्र येत असेल तर, प्रत्येक शब्द योग्य रत्या ऐकल्याची खिात्री करूनि घेण्याची क ठण परीक्षकांसाठी खिूप
कूनि जाऊ शकते. एकाग्रतेचा मानि सक ताण यामुळे बायबलमधील लखिाणांत निष्कषर्ग काढले ले प रणाम तपासकांनिा काही समस्या उरल्या असतील याची
शक्यता वाढते. या कारणांसाठी, आम्ही शक्य तेव्हा एक ले खिी परत भाषांतर वापर शफारस करतो.
पुढे आम्ही आपल्याला शकण्याची शफारस करतो:
ले खिी जुन्या भाषांतराचे प्रकार
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भाषांतर तपासण्यातील पायऱ्या :: जुनिे भाषांतर :: ले खिी जुन्या भाषांतराचे प्रकार

ुन्या भाषांतराचे प्रकार

दोनि प्रकारचे ले खिी मा ील भाषांतरे आहेत.

हे पृष्ठि प्रश्नाचे उत्तर दे ते: कोणत्या प्रकारच्या ले खिी जुनिे भाषांतर आहेत?

आंतरभाषी मागील भाषांतर

हा वषय समजण्यासाठी, वाचणे चां ले होईल:
जुन्या भाषांतरांचे प्रकार

आंतरभाषी मा ील भाषांतर आहे जे े मा ील भाषांतरकत्यार्गनिे त्या शब्दाखिाली लक्ष्य
भाषेच्या प्रत्येक शब्दासाठी भाषांतर केले आहे. यामुळे मजकूर तयार होतो ज्यात ल क्ष्यत
भाषेच्या प्रत्येक ओळीत व्यापक संप्रेषणाच्या भाषेमध्ये एक ओळी असते. मा ील भाषांतराचा या प्रकारचा फायदा हा आहे की, तपासक संघ ल क्ष्यत भाषेच्या
प्रत्येक शब्दाचे भाषांतर कसे भाषांत रत करतो ते सहजपणे पाहू शकते. प्रत्येक ल क्ष्यत भाषेच्या शब्दाचा अ र्ग ते सहजपणे पाहू शकतात आ ण वे वे ळ्या
संदभार्थांमध्ये त्याचा कसा वापर करतात याची तुलनिा ते करू शकतात. या प्रकारचे अप्रत्यक्ष भाषांतर हे आहे की व्यापक संवादाच्या भाषेतील मजकुराची ओळ
वैय क्तक शब्दांच्या भाषांतराच्या स्वरूपात असते. यामुळे मजकूर वाचणे आ ण समजूनि घेणे कठीण होते आ ण परत भाषांत रत करण्याच्या इतर पद्धतीपेक्षा
भाषांतर तपासकाच्या मनिात अ धक प्रश्न आ ण ैरसमज निमार्गण होऊ शकतात. याच कारणास्तव आपण बायबलच्या भाषांतरासाठी शब्दासाठी शब्द पद्धतीची
शफारस करत निाही!

मोफत

ुने भाषांतर

मोफत मा ील भाषांतर एक आहे ज्यामध्ये मा ील भाषांतरकतार्ग ल क्ष्यत भाषेच्या भाषांतरापेक्षा एक वे ळ्या जा ेत मोठ्या संप्रेषणाच्या भाषेत भाषांतर
बनि वतो. या पद्धतीचा ैरफायदा म्हणजे परत भाषांतर ल क्ष्यत भाषेच्या भाषांतराप्रमाणे संबं धत निाही. मा ील भाषांतरकतार्ग, त ा प, बायबलचे मा ील
भाषांतर करूनि मा ील भाषांत रत केले ल्या भाषांतराच्या वचनि संख्येचा उल्ले खि करूनि या ैरसोयीवर मात करू शकतात. दोन्ही भाषांतरामध्ये पद्य क्रिमांक
संद भर्शित करूनि, भाषांतर तपासक मा ील भाषांतराचा भा कोणता हे ल क्ष्यत भाषेच्या भाषांतराचा भा दशर्ग वतो. या पद्धतीचा फायदा म्हणजे मा ील
भाषांतरकतार्ग अ धक व्यापक संप्रेषणाच्या भाषेच्या व्याकरणाचा आ ण शब्दाचा क्रिम वापरु शकतो, आ ण त्यामुळे भाषांतर परीक्षक वाचनि आ ण समजायला
खिूप सोपे आहे. जरी व्यापक संवादाचे व्याकरण आ ण शब्द सुव्यवस्थेचा वापर करीत असले तरी, परत भाषांतरकत्यार्थांनिे शब्दांचे शब्दशः भाषांतर रुपानिे
भाषांतर करणे लक्षात ठे वावे. आम्ही शफारस करतो की मा ील भाषांतरकतार्ग वनिामूल्य मा ील भाषांतर पद्धतीचा वापर करतात.
पुढे आम्ही आपल्याला शकण्याची शफारस करतो:
चां ले जुनिे भाषांतर तयार करण्यासाठी मा र्गदशर्गक तत्त्वे
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ुने भाषांतर तयार करण्यासाठी मागर्जूदशिर्जूक तत्त्वे

1. शिब्द आ णि खंडांसाठी ल यत भाषा वापर दशिर्जूवा.
a. संदभार्जूत शिब्दाचा अथर्जू वापरा

हे पृष्ठि प्रश्नाचे उत्तर दे ते: चां ले जुनिे भाषांतर तयार करण्यासाठी मा र्गदशर्गक
तत्त्वे काय आहेत?
हा वषय समजण्यासाठी, वाचणे चां ले होईल:
ले खिी जुन्या भाषांतराचे प्रकार

जर एखिाद्या शब्दाचे फक्त एक मूलभूत अ र्ग असेल तर परत पाठवणाऱ्यानिे व्यापक
संप्रेषणाच्या भाषेत एखिादा शब्द वापरला पा हजे जो संपूणर्ग भाषांतराचे मूळ अ र्ग दशर्गवते.
जर ल क्ष्यत भाषेतील शब्द एकापेक्षा जास्त अ र्ग असावा जेणेकरुनि त्या संदभार्गतील बदलानिुसार अ र्ग बदलतो, तर निंतरच्या भाषांतरकत्यार्गनिे व्यापक संवादाच्या
भाषेत शब्द कर्शिवा वाक्यांश वापरला पा हजे ज्यानिे त्यास सवार्गत उत्तम प्रकारे प्र त नि धत्व केले शब्द त्या संदभार्गत वापरला होता. भाषांतर परीक्षकासाठी
ोंधळाची टाळण्यासाठी, मा ील भाषांतरकतार्ग अन्य अ ार्गनिे कंस मध्ये दुसऱ्यांदा अ र्ग सां ू शकतो जेणेकरूनि तो शब्द वे ळ्या पद्धतीनिे वापरेल जेणेकरुनि
भाषांतर परीक्षक हे पाहू आ ण समजू शकेल की या शब्दाचा एकापेक्षा अ धक अ र्ग आहे. उदाहरणा र्ग, तो कदा चत ल खित असेल तर, "या (जा)" जर
पूवर्वीच्या भाषेत ल क्ष्यत भाषेचे भाषांतर "जा" असे करण्यात आले होते परंतु निवीनि संदभार्गत ते "या" असे भाषांत रत झाले आहे.
जर ल क्ष्यत भाषेतील भाषांतर एखिाद्या म्हणीचा वापर करते, तर भाषांतर तपासकाला सवार्गत उपयो ी ठरते जेव्हा मा ील भाषांतरकतार्ग शब्दशः भाषांत रत
होतो (शब्दांच्या अ ार्गनिुसार), परंतु निंतर कंसामध्ये म्हणीचा अ र्ग दे खिील समा वष्ट असतो. अशा प्रकारे, भाषांतर तपासक हे पाहू शकतो की ल क्ष्यत भाषेच्या
भाषेत त्या म्हणीचा वापर होतो आ ण त्याचा अ र्ग काय आहे हे दे खिील पहा. उदाहरणा र्ग, एक मा ील भाषांतर कदा चत एखिादी म्हण भाषांतर करू शकेल जसे
की, "त्यानिे बादलीला ला मारली (त्याचा मृत्यू झाला)." जर मुळात एक कर्शिवा दोनिदा मुळात उद्भवत असेल तर परत भाषांतरकतार्ग त्याला प्रत्येक वेळी
समजावूनि सां णे आवश्यक निसते परंतु ते केवळ शब्दशः भाषांत रत कर्शिवा अ ार्गचे भाषांतर करू शकतात.

b. शिब्दांच्या

ाती त्याच ठे वा

जुन्या भाषांतरात, जुन्या भाषांतरकत्यार्गनिे ल क्ष्यत भाषणातील काही भा ाचे भा व्यापक संप्रेषणाच्या भाषेत भाषण करणे आवश्यक आहे. याचा अ र्ग असा की
मा ील भाषांतरकत्यार्गनिे निामासह निामे, क्रियापदासह आ ण वाक्यांशासह वाक्यांश भाषांतर करणे आवश्यक आहे. ल क्ष्यत भाषा कशी कायर्ग करते हे
पाहण्यासाठी हे भाषांतर तपासकांनिा मदत करेल.

c. खंडाचे प्रकार तेच ठे वा
जुन्या भाषांतरात, मा ील भाषांतरकत्यार्गनिे ल क्ष्यत भाषेच्या प्रत्येक वभा ात व्यापक संप्रेषणाच्या भाषेतील समानि प्रकारचे खिंड प्रस्तुत केले पा हजे.
उदाहरणा र्ग, जर ल क्ष्यत भाषेतील खिंड आदे श वापरतात, तर मा े भाषांतरानिे सूचनिा कर्शिवा वनिंतीऐवजी कमांडचा वापर करावा. कर्शिवा ल क्ष्यत भाषा कलम
एखिादे अलं का रक प्रश्न वापरतात तर परत भाषांतरातूनि एखिादे वधानि कर्शिवा अन्य अ भव्यक्तीऐवजी प्रश्न वापरला पा हजे.

d. वराम चन्ह तेच ठे वा
मा ील भाषांतरकत्यार्गनिे मा ील भाषांतरात समानि वराम चन्हांचा वापर केला पा हजे कारण ल क्ष्यत भाषेच्या भाषेत आहे. उदाहरणा र्ग, ल क्ष्यत भाषेच्या भाषेत
एखिादा स्वल्प वराम असल्यास त े मा े भाषांतरकत्यार्थांनिी मा े भाषांतर केले ल्या भाषेत स्वल्प वराम ठे वायला हवा. कालावधी, उद्गार चन्ह, अवतरण चन्ह
आ ण सवर्ग वराम चन्हे दोन्ही भाषांतरामध्ये एकाच ठकाणी असणे आवश्यक आहे. अशा प्रकारे, भाषांतर तपासक सहजपणे पाहू शकतात मा ील भाषणेतील
कोणते भा ल क्ष्यत भाषेच्या भाषांतराचे भा दशर्गवतात. बायबलचे अप्रत्यक्ष भाषांतर करतांनिा, हे सु नि श्चित करणे दे खिील आवश्यक आहे की सवर्ग अध्याय
आ ण वचनि संख्या मा ील भाषांमध्ये योग्य ठकाणी आहेत.

e. मश्र शिब्दांचा पणिर्जू अथर्जू व्यक्त करा
ल क्ष्यत भाषेतील काही शब्द अ धक व्यापक संवादाच्या भाषेत शब्दापेक्षा अ धक मश्र असतील. या प्रकरणात, मा ील भाषांतरकत्यार्गला व्यापक संप्रेषणाच्या
भाषेमध्ये लांबीच्या भाषेच्या शब्दाशी जास्त दीघर्ग मुद्यासह प्र त नि धत्व करणे आवश्यक आहे. हे आवश्यक आहे जेणेकरुनि भाषांतर तपासक शक्य तेवढे पाहू
शकतील. उदाहरणा र्ग, ल क्ष्यत भाषेतील एका शब्दाचा भाषांतर करण्यासाठी कदा चत मोठ्या संचारांच्या भाषेत वाक्यांश वापरणे आवश्यक आहे जसे की "वर
जा," कर्शिवा "खिाली पडले ली". तसेच, बऱ्याच भाषांमध्ये असे शब्द असतात जे व्यापक संप्रेषणाच्या भाषेत समानिा र्वी शब्दांपेक्षा अ धक मा हती समा वष्ट
करतात. या प्रकरणात, "भाषांतर (समावेशी)" कर्शिवा "तुम्ही (स्त्री लर्शि ी, बहुवचनि)" यासारख्या कंसांसह अ त रक्त मा हतीचा समावेश असल्यास मा ील
भाषांतरकत्यार्गमध्ये हे सवार्गत उपयुक्त आहे.
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2. वाक्य आ णि ता कर्शिक संरचनेसाठी व्यापक संप्रेषणि शिैलीची भाषा वापरा
मा ील भाषांतरात वाक्य रचनिा वापरणे आवश्यक आहे जे व्यापक संप्रेषणाच्या भाषेसाठी स्वाभा वक आहे, लक्ष्यीकरण भाषेमध्ये वापरली जाणारी संरचनिा
निव्हे. याचा अ र्ग असा की मा ील भाषांतरात शब्दाचा वापर असावा जो व्यापक संप्रेषणाच्या भाषेसाठी स्वाभा वक आहे, परंतु ल क्ष्यत भाषेमध्ये वापरल्या
जाणाऱ्या शब्द क्रिमाचा निाही. मा ील भाषांतरात वाक्ये एकमेकांशी वाक्ये जोडण्याचा मा र्ग तसेच ता कर्शिक संबंध दशर्ग वण्याचा मा र्ग, जसे की कारण कर्शिवा उद्दे श,
व्यापक संप्रेषणाच्या भाषेसाठी स्वाभा वक आहेत हे वापरावे. हे भाषांतर परीक्षकासाठी वाचनि आ ण समजूनि घेण्याक रता मा ील भाषांतर सोपे करेल. यामुळे
परत भाषांतर तपासण्याची प्र क्रिया त्व रत होईल.
पुढे आम्ही आपल्याला शकण्याची शफारस करतो:
ोष्टींचे प्रकार तपासणे
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गोष्टींचे प्रकार तपासणिे
तपासणिीसाठी गोष्टींचे प्रकार

हे पृष्ठि प्रश्नाचे उत्तर दे ते: कोणत्या प्रकारच्या ोष्टी मी तपासू?

1. आपल्याला योग्य वाटत निसले ल्या कोणत्याही ोष्टीबद्दल वचारा, जेणेकरूनि भाषांतर
कायर्गसंघ हे समजावूनि सां ू शकेल. ते योग्य वाटत निसल्यास, ते भाषांतर समायो जत करू
शकतात. सामान्यतः:

हा वषय समजण्यासाठी, वाचणे चां ले होईल:
भाषांतर तपासण्यातील पायऱ्या

A. स्त्रोत मजकूराचा काही भा निसल्याचे दसत असले ल्या कोणत्याही ोष्टीसाठी तपासा. (लक्षात ठे वा, मूळ अ ार्गनिे अंत निर्शि हत मा हती दे खिील
समा वष्ट आहे.)
B. स्त्रोत मजकूराचा अ र्ग भा असणारा दसत असले ली कोणतीही ोष्ट तपासा परंतु भाषांतरामध्ये ती समा वष्ट केले ला निाही.
C. स्रोत मजकूराच्या अ ार्गपेक्षा वे ळे असल्यासारखिे दसत असले ले कोणतेही अ र्ग तपासा.
2. मुख्य बर्शिदू कर्शिवा प रच्छे द मुद्दा स्पष्ट आहे याची खिात्री करण्यासाठी तपासा. प रच्छे द काय म्हणत आहे कर्शिवा शकवत आहे हे समजावूनि घेण्यासाठी
भाषांतर कायर्गसंघाला वचारा. जर ते प्रा मक म्हणूनि एक लहानि बर्शिदू निवडत असेल, तर त्यांनिा प रच्छे द भाषांत रत करण्याचा मा र्ग समायो जत
करावा ला ेल.
3. प रच्छे दाचे वे वे ळे भा योग्य प्रकारे जोडले ले आहेत हे तपासा - कारण बायबलमधील उतारा, जोडले ले निष्कषर्ग, प रणाम, निष्कषर्ग इत्यादी लक्ष्य
भाषेतील योग्य उभयान्वयी अव्ययासह चन्हां कत आहेत.
पुढे आम्ही आपल्याला शकण्याची शफारस करतो:
स्वरुपात्मक तपासणी कशी करावी
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स्वरुपात्मक तपासणिी कशिी करावी
बायबलच्या एका पुस्तकाच्या आधी, दरम्यानि आ ण निंतर भाषांतर करू शकता, ज्यामुळे
भाषांतर सोपे होईल, चां ले दसतील आ ण शक्य ततक्या वाचण्यास सोपे होईल. या
वभा ातील वभा खिालील वषयांबद्दल अ धक मा हती दे तात.

भाषांतर करण्यापवर्वी

हे पृष्ठि प्रश्नाचे उत्तर दे ते: भाषांतर योग्य असल्यास मला काय करण्याची
आवश्यकता आहे?
हा वषय समजण्यासाठी, वाचणे चां ले होईल:
ोष्टींचे प्रकार तपासणे

आपण भाषांतर प्रारंभ करण्यापूवर्वी भाषांतर कायर्गसंघानिे खिालील मुद्द्यां वषयी निणर्गय घ्यावा.
1. वणर्गमाला (योग्य वणर्गमाला पहा)
2. शब्दले खिनि (सुसं त शब्दले खिनि पहा)
3. वराम चन्ह (सातत्यपूणर्ग वराम चन्ह पहा)

भाषांतरापवर्वी
आपण अनिेक अध्याय भाषांत रत केल्यानिंतर, भाषांतर कायर्गसंघ भाषांतर करतानिा आढळले ल्या समस्यांची काळजी घेण्यासाठी यापैकी काही निणर्गयांची
पुनिरावृत्ती करण्याची आवश्यकता असू शकते. आपण शब्दले खिनि आ ण वराम चन्ह बद्दल अ धक निणर्गय घेण्याची आवश्यकता असल्यास हे पाहण्यासाठी
समांतरमधील सुसं तता तपासणी दे खिील करू शकता.

पुस्तक पणिर्जू केल्यानंतर
पुस्तक पूणर्ग केल्यानिंतर, आपण याची खिात्री करण्यासाठी तपासा की सवर्ग वचनिे आहेत, आ ण आपण वभा
वभा ात शषर्गकाच्या कल्पनिा लहूनि ठे वण्यास दे खिील उपयुक्त आहे.
1. आवृत्ती (संपूणर्ग आवृत्ती पहा)
2. वभा शषर्गके (पहा वभा शषर्गके)
पुढे आम्ही आपल्याला शकण्याची शफारस करतो:
योग्य वणर्गमाला
सुसं त शब्दले खिनि
सातत्यपूणर्ग वराम चन्हे
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योग्य वणिर्जूमाला

भाषांतरासाठी वणिर्जूमाला

हे पृष्ठि प्रश्नाचे उत्तर दे ते: भाषांतर योग्य वणर्गमाला वापरते का?

आपण जसं भाषांतर वाचता तसं, शब्दले खिनि केल्याप्रमाणेच स्वतःला हे प्रश्न वचारा. या
प्रश्नांमुळे भाषेच्या आवाजाचे प्र त नि धत्व करण्यासाठी योग्य वणर्गमाला निवडली असल्यास
आ ण निरंतर पद्धतीनिे शब्द लहीले असल्यास ते भाषांतर वाचण्यास सोपे होईल हे
निधार्ग रत करण्यात मदत करेल.

हा वषय समजण्यासाठी, वाचणे चां ले होईल:
स्वीकायर्ग शैली
वणर्गमाला / स्वायो ता

1. निवीनि भाषेच्या आवाजाचे प्र त नि धत्व करण्यासाठी योग्य वणर्गमाला आहे का? (काही अ र्ग आहेत जे अ ार्गनिे फरक करतात परंतु त्याच चन्हाचा दुसरा
आवाज म्हणूनि वापर करावा ला तो का? हे शब्द वाचण्यास क ठण करतात का? या अक्षरे समायो जत करण्यासाठी आ ण फरक दाखिवण्यासाठी
अ त रक्त ुण वापरले जाऊ शकतात?)
2. पुस्तकात वापरले ले शब्दले खिनि सातत्यपूणर्ग आहे का? (वे ळ्या प र स्थतीत शब्द कसे बदलतात हे दशर्ग वण्यासाठी ले खिकानिे हे पाळले पा हजे का?
म इतरांनिा भाषा सहजपणे कशी वाचावी आ ण लहावी हे कळे ल का?)
3. भाषांतरकत्यार्गनिे अ भव्य क्त, वाक्ये, उभयान्वयी अव्यय आ ण शब्द्लेखिानिाचा वापर केला आहे जे बहुतेक भाषा समुदायाद्विारे ओळखिले जाईल?
वणर्गमाला कर्शिवा शब्दले खिनि जे काही बरोबर निाही असे काही असल्यास, याची निोंद घ्या म्हणजे आपण त्यास भाषांतर कायर्गसंघाशी चचार्ग करू शकता.
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सुसंगत शिब्दले खन
वाचक सहजपणे भाषांतर वाचण्यास आ ण समजूनि घेण्यास सक्षम होणे आवश्यक आहे,
आपण शब्दसंपूणर्ग शब्दले खिनि करणे महत्त्वाचे आहे. ल क्ष्यत भाषेमध्ये ल खित कर्शिवा
शब्दले खिनिाची परंपरा निसल्यास हे अवघड असू शकते. बऱ्याच लोकांनिा भाषांतराच्या
वे वे ळ्या भा ांवर काम करणं हे दे खिील अवघड आहे. या कारणास्तव, भाषांतर
कायर्गसंघानिे शब्दांचे शब्दले खिनि कसे करायचे याचे स्पष्टीकरण दे ण्यापासूनि ते भाषांत रत
होण्याआधी ते एकत्र करणे रजेचे आहे.

हे पृष्ठि प्रश्नाचे उत्तर दे ते: भाषांतरातील शब्द निरंतर केले जातात?
हा वषय समजण्यासाठी, वाचणे चां ले होईल:
भाषांतर तपासणीचा प रचय - भा 2
स्वीकायर्ग शैली
वणर्गमाला / स्वायो ता

योग्य वणर्गमाला
संघ म्हणूनि शब्दले खिनि करणे कठीण असले ल्या शब्दांवर चचार्ग करा. जर त्यांच्यात शब्दांचा
उच्चार करणे कठीण असेल, तर आपण वापरत असले ल्या ल खित प्रणालीमध्ये बदल
करण्याची आवश्यकता असू शकेल (वणर्गमाला / स्वायो ता पहा). जर शब्दांमध्ये ध्वनिी
भन्न प्रकारे प्रस्तुत केले जाऊ शकले तर, त्यांनिा त्यांचे शब्दले खिनि कसे करायचे हे संघाला मान्य करावे ला ेल. वणर्गमाले निुसार, या शब्दाच्या शब्दले खिनिासाठी
एक यादी तयार करा. संघटनिेच्या प्रत्येक सदस्याकडे सूचीची कॉपी आहे याची खिात्री करा, भाषांतर करतानिा वचारात घ्या. आपण अ धक कठीण शब्दांत
पोहोचता तेव्हा यादीमध्ये जोडा, परंतु प्रत्येकजणची सध्याची यादी आहे हे सु नि श्चित करा. आपली शब्दले खिनि सूची ठे वण्यासाठी स्प्रेडशीट वापरणे उपयुक्त ठरू
शकते.

बायबलमधील लोक आ ण ठकाणांची निावे ल हणे क ठण होऊ शकते कारण त्यापैकी अनिेक ल क्ष्यत भाषांमध्ये अज्ञात आहेत आपल्या शब्दले खिनि सूचीमध्ये
हे समा वष्ट करण्याचे सु नि श्चित करा.
शब्दले खिनि तपासण्यासाठी सं णक खिूप मदत करू शकतात. जर तुम्ही ेटवे भाषेवर काम करत असाल, तर वडर्ग प्रोसेसरमध्ये एखिादे शब्दकोश आधीच
उपलब्ध आहे. जर तुम्ही अन्य भाषेत भाषांत रत करत असल्यास, आपण चुकीचे शब्दले खिनि केले ल्या शब्दांचे निराकरण करण्यासाठी वै शष्ट्य शोधू आ ण
पुनि स्थर्शित वापरू शकता. समांतरमध्ये शब्दले खिनि तपासण्याचे वै शष्टय दे खिील आहे जे सवर्ग शब्दांच्या शब्दसंग्रह शब्दले खिनि सापडेल. हे आपल्याला सादर करेल
आ ण निंतर आपण कोणते शब्दले खिनि वापरण्याचा निणर्गय घेतला आहे ते निवडू शकता.
पुढे आम्ही आपल्याला शकण्याची शफारस करतो:
सातत्यपूणर्ग वराम चन्हे
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सातत्यपणिर्जू वराम चन्हे
" वराम चन्हे" म्हणजे वाक्य वाचणे कर्शिवा समजणे हे ुण दशर्ग वणारे ुण. उदाहरणे म्हणजे
वराम चन्हे, जसे की स्वल्प वराम कर्शिवा कालावधी आ ण वक्त्याचे निेमके शब्दाभोवती
उद्धरण चन्हे. वाचक योग्य रत्या भाषांतर वाचण्यास आ ण समजूनि घेण्याक रता, आपण
वराम चन्हे सतत वापरत आहात हे महत्त्वाचे आहे.

हे पृष्ठि प्रश्नाचे उत्तर दे ते: भाषांतरात ठरा वक वराम चन्हे वापरतात का?
हा वषय समजण्यासाठी, वाचणे चां ले होईल:
सुसं त शब्दले खिनि

वणर्गमाला / स्वायो ता
भाषांतर करण्यापूवर्वी, भाषांतर कायर्गसंघाला आपण भाषांतरामध्ये वापरणार असले ल्या
योग्य वणर्गमाला
वराम चन्हांच्या पद्धतींचा निणर्गय घेण्याची आवश्यकता असेल. राष्ट्रीय भाषा वापरणाऱ्या
वराम चन्हांची पद्धत स्वीकारणे कर्शिवा राष्ट्रीय भाषा बायबल कर्शिवा संबं धत भाषा
बायबलमध्ये उपयो करणे सवार्गत सोपा होऊ शकते. एकदा संघानिे एखिाद्या पद्धतीवर
निणर्गय घेतला की, प्रत्येकजण याचे अनिुसरण करेल याची खिात्री करा. वे वे ळ्या वराम चन्हे वापरण्याचा योग्य मा ार्गवरील उदाहरणांसह प्रत्येक संघाच्या
सदस्याकडे मा र्गदशर्गक पत्रक वत रत करणे उपयुक्त असू शकते.

मा र्गदशर्गक प त्रकेसह जरी, भाषांतरकत्यार्थांनिा वराम चन्हांमध्ये चुका करायला सामान्य आहे. यामुळे, एक पुस्तक भाषांत रत झाल्यानिंतर, आम्ही ती समांतरमध्ये
सू चत करण्याची शफारस करतो. ल क्ष्यत भाषेमध्ये समांतरमध्ये वराम चन्हांचे नियम आपण प्र वष्ट करू शकता, त्यानिंतर त्याच्यात असले ल्या भन्न
वराम चन्हांचे परीक्षण करा. समांतर सवर्ग ठकाणी सूचीबद्ध करेल ज े त्यांनिा वराम चन्ह त्रुटी सापडतील आ ण ते आपल्याला दशर्गवेल. तुम्ही निंतर या
ठकाणांचे पुनिरावलोकनि करू शकता आ ण ते े त्रुटी आहे की निाही ते पहा. एखिादी त्रुटी असल्यास, आपण त्रुटीचे निराकरण करू शकता. या वराम चन्हे
तपासण्या केल्यानिंतर, आपण वश्वास घेऊ शकता की आपले भाषांतर वराम चन्ह योग्य रत्या वापरत आहे.
पुढे आम्ही आपल्याला शकण्याची शफारस करतो:
पूणर्ग आवृत्ती
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पणिर्जू आवृत्ती
हे महत्वाचे आहे की आपले ल क्ष्यत भाषांतरात स्त्रोत भाषा बायबलमध्ये असले ल्या सवर्ग
वचनिांचा समावेश आहे. आम्ही चुकूनि अ जबात काही वचनिे ाळली जाऊ इ च्छत निाही.
परंतु, लक्षात ठे वा की काही बायबलमध्ये काही वचनि आहेत ज्या इतर बायबलमध्ये
निसतात.

हे पृष्ठि प्रश्नाचे उत्तर दे ते: भाषांतरात कोणतीही वचनिे हाळ आहेत काय?
हा वषय समजण्यासाठी, वाचणे चां ले होईल:
सुसं त शब्दले खिनि
सातत्यपूणर्ग वराम चन्हे

गहाळ वचनांसाठी कारणिे

योग्य वणर्गमाला

1. शिास्त्रीय रूपे - अनिेक बायबल वद्विानिांनिा वश्वास निसल्याची काही श्लोक आहेत जे
बायबलमध्ये मूळ आहेत परंतु निंतर त्यांनिा जोडण्यात आले होते. म्हणूनिच काही बायबल भाषांतरकत्यार्थांनिा त्या अध्याय समा वष्ट केले निाहीत, कर्शिवा
त्यांनिा केवळ तळटीप म्हणूनिच समा वष्ट केले . (याबद्दल अ धक मा हतीसाठी, मजकूरवार प्रकार पहा.) आपल्या भाषांतर कायर्गसंघास हे नि श्चित करणे
आवश्यक आहे की आपण यातील वचनिांचा समावेश करावा की निाही.
2. व वधि क्रिमांकन - काही बायबल इतर बायबलपेक्षा वचनि संख्या भन्न प्रणाली वापरतात. (याबद्दल अ धक मा हतीसाठी, अध्याय आ ण वचनि संख्या
पाहा.) आपल्या भाषांतर कायर्गसंघास कोणती यंत्रणा वापरावी हे ठर वण्याची आवश्यकता असेल.
3. वचन पल - बायबलच्या काही भाषांतरामध्ये, दोनि कर्शिवा अ धक आकृत्यांच्या सामुग्रीचे पुनिरर्गचनिा करण्यात आले आहे ज्यामुळे मा हतीचा क्रिम अ धक
ता कर्शिक कर्शिवा समजूनि घेणे सोपे आहे. जेव्हा तसे होते, तेव्हा वचनि संख्या एक त्रत केली जातात, जसे की 4-5 कर्शिवा 4-6. IEV काही वेळा हे करतो
आ ण दु मर्शिळ प्रसं ी दे खिील IRV. कारण सवर्ग वचनि संख्या दसूनि येत निाहीत कर्शिवा आपण त्यांनिा कोठे अपेक्षा करता ते दसत निाही, कारण कदा चत
काही वचनिांची हाळ दसत आहे. परंतु यातील वचनिांची मा हती ते े आहे. (याबद्दल अ धक मा हतीसाठी, वचनि पूल पहा.) आपल्या भाषांतर
कायर्गसंघास वचनि पुल कर्शिवा वापरायचे की निाही हे ठर वण्याची आवश्यकता आहे.

गहाळ वचनांसाठी तपासणिी
एखिादे पुस्तक भाषांत रत केल्यानिंतर, समांतरमध्ये भाषांतर सू चत केल्यानिंतर, आपल्या अनिुप स्थत वचनिांसाठी आपल्या भाषांतराची तपासणी करण्यासाठी.
निंतर "अध्याय / वचनि संख्या" तपासा. समांतर आपल्याला त्या पुस्तकात सवर्गत्र सूची पाठवेल, ज्यातूनि सापडले ल्या वचनिांतूनि सापडले ल्या छापील वाक्यांची
संख्या सापडली निाही. त्यानिंतर आपण त्या प्रत्येक ठकाणाकडे पाहू शकता आ ण वरील तीनि कारणांपैकी एका कारणामुळे हे उद्गार काढले आहे का ते ठरवू
शकता कर्शिवा चुकुनि हाळ झाल्यास आ ण त्या पानिाचे भाषांतर करा.
पुढे आम्ही आपल्याला शकण्याची शफारस करतो:
वभा

शषर्गके
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भाषांतर तपासण्यातील पायऱ्या :: स्वरुपात्मक तपासणी कशी करावी :: वभा

शषर्गके

वभाग शिषर्जूके

वभागाच्या शिषर्जूकाबाबत नणिर्जूय

हे पृष्ठि प्रश्नाचे उत्तर दे ते: आम्ही कोणत्या प्रकारच्या शषर्गकाचा वापर करावा?

भाषांतर कायर्गसंघानिे बनि वले ले एक निणर्गय हे आहे की वभा शषर्गकाचा वापर करावा
कर्शिवा निाही. वभा शषर्गक निवीनि वषयास प्रारंभ करणाऱ्या बायबलच्या प्रत्येक
वभा ातील शषर्गके आहेत. वभा शषर्गकामुळे लोक त्या वभा ात काय आहे ते कळू
शकतात. काही बायबल भाषांतरांमध्ये त्यांचा वापर केला जातो आ ण इतरांनिी असे केले
निाही. आपण बहुधा लोक वापरणाऱ्या राष्ट्रीय भाषेतील बायबलच्या सल्ल्याचे पालनि करू
शकता. आपल्याला भाषा समुदाय काय आवडत आहे हे शोधणे दे खिील आवडेल.

हा वषय समजण्यासाठी, वाचणे चां ले होईल:
स्वीकायर्ग शैली
सातत्यपूणर्ग वराम चन्हे
पूणर्ग आवृत्ती

वभा ाच्या शषर्गकाचा वापर करणे अ धक काम करणे आवश्यक आहे कारण बायबलचे मजकूर व्य त रक्त आपण प्रत्येकाला एकतर लहावे कर्शिवा भाषांत रत
करावे ला ेल. हे बायबलचे भाषांतर आता जास्त करेल. परंतु वभा ात शषर्गक आपल्या वाचकांसाठी अ तशय उपयो ी असू शकते. बायबलच्या वे वे ळ्या
ोष्टींबद्दल बोलले जाते ते वभा शषर्गक हे शोधणे अ धक सोपे करते. जर एखिादी व्यक्ती वशेषतः काहीतरी शोधत असेल तर, तो फक्त वभा शषर्गक वाचू
शकतो जोपयर्थांत त्याला त्याबद्दल मा हती मळत निाही जो त्याबद्दल वाचू इ च्छत आहे. म तो त्या वभा ात वाचू शकतो.
आपण वभा शषर्गकाचा वापर करण्याचे ठर वल्यास, आपण कोणत्या प्रकारचे वापरावे हे ठर वण्याची आवश्यकता असेल. पुन्हा, आपण कोणत्या भाषेतील
भाषा पसंत करणार आहोत हे कोणत्या प्रकारचे वभा शोधू इ च्छत आहात, आ ण आपण राष्ट्रीय भाषेच्या शैलीचे अनिुसरण करण्यास दे खिील निवडू शकता.
वभा शषर्गक वापरण्याचे सु नि श्चित करा जे लोक समजतील की ते प्रस्तुत करणाऱ्या मजकूराचा भा निाही. वभा शषर्गक शास्त्रवचनिाचा एक भा निाही; तो
शास्त्रवधाराच्या व वध भा ांसाठी केवळ मा र्गदशर्गक आहे. वभा शषर्गकाच्या आधी आ ण निंतर एक वे ळी लपी (अक्षरांची शैली), कर्शिवा अक्षरांचा वे ळा
आकार वापरुनि आपण हे स्पष्ट करू शकता. राष्ट्रीय भाषेत बायबल कसे येते आ ण भाषेच्या समुदायासोबत व वध पद्धतींचे परीक्षण करा.

वभागाच्या शिषर्जूकाचा प्रकार
वभा ातील शषर्गकाचे अनिेक प्रकार आहेत. ये े काही वे ळ्या प्रकारची उदाहरणे आहेत ज्या प्रत्येक व्यक्तीनिे माकर्ग 2: 1-12: साठी कसे पाहायचे.
• सारांश वधानि: "एका पक्षघाती मनिुष्याला बरे करण्याद्विारे, येशूनिे त्याच्या अ धकारांसोबत पापांनिा क्षमा करणे व बरे करण्याचा अ धकार प्रद शर्शित
केला." हे वभा ाच्या मुख्य बर्शिदूला सारां शत करण्याचा प्रयत्नि करते, आ ण त्यामुळे ते संपूणर्ग वाक्यात सवार्गत जास्त मा हती दे ते.
• स्पष्टीकरणात्मक टप्पणी: "येशू पक्षघाती मनिुष्याला बरे करतो." हे एक पूणर्ग वाक्य आहे, परंतु वाचकला कोणत्या वभा ात अनिुसरण करणे याची
आठवण करुनि दे ण्यासाठी फक्त पुरेशी मा हती दे ते.
• स्था निक संदभर्ग: "पक्षघातकाचा उपचार." हे फारच लहानि असण्याचा प्रयत्नि करते, फक्त काही शब्दांचे ले बल दे त आहे. हे कदा चत जा ा वाचवू
शकते, परंतु हे कदा चत केवळ चां ले लोक बायबलसाठी आधीच मा हती असले ल्या लोकांसाठी उपयो ी आहे.
• प्रश्न: "येशूला बरे करण्यास आ ण पापांची क्षमा करण्याचा अ धकार आहे का?" या वभा ातील मा हतीला उत्तर दे णारा प्रश्न तयार करतो. जे लोक
बायबल वषयी पुष्कळ प्रश्न वचारतात त्यांनिा हे वशेषतः उपयो ी वाटे ल.
• "बद्दल" टप्पणी: "येशू पक्षघाती मनिुष्याला बरे करतो याबद्दल." हे स्पष्टपणे सां ते की वभा काय आहे ते सां ण्यासाठी ते प्रयत्नि करत आहे. हे
असे होऊ शकते की शषर्गक हे शास्त्रवचनिांतील शब्दांचा भा निाही हे पाहणे सवार्गत सोपा आहे.
तुम्ही बघू शकता, वे वे ळ्या प्रकारचे वभा शषर्गक करणे शक्य आहे, पण त्या सवार्थांचा एकच उद्दे श आहे. ते सवर्ग वाचल्यानिंतर त्या बायबलच्या वभा ातल्या
मुख्य वषयावर वाचक मा हती दे तात. काही लहानि आहेत, आ ण काही जास्त आहेत काहींनिा ोडी मा हती द्या आ ण काहींनिा अ धक द्या. आपण वे वे ळ्या
प्रकारचे प्रयो करू शकता आ ण त्यांनिा असे वचारू शकता की त्यांनिा त्यांच्यासाठी सवार्गत उपयुक्त असे कोणते प्रकार आहेत.
पुढे आम्ही आपल्याला शकण्याची शफारस करतो:
भाषा समुदाय मूल्यांकनि प्रश्न
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दृष्टांत

दृष्टांत
त य:
"दृष्टांत" या शब्दाचा अ र्ग असे काहीतरी जो एक व्यक्ती बघतो असा होतो. ह्याचा वशेषकरूनि संदभर्ग काहीतरी वे ळे कर्शिवा अलौ कक ह्याच्याशी येतो, जे दे व
लोकांनिा दाखिवतो, जेणेकरूनि तो त्यांनिा त्यातूनि काहीतरी संदेश दे ईल.
• सहसा, जेंव्हा मनिुष्य जा ा असतो, तेंव्हा तो दृष्टांत बघतो. त ा प, काहीवेळा, दृष्टांत हा जेंव्हा एखिादा मनिुष्य झोपेत असतो, तेंव्हा स्वप्नात ब घतला
जाऊ शकतो.
• दे व लोकांनिा काहीतरी अत्यंत महत्वाचे सां ण्यासाठी दृष्टांत दे तो. उदाहरणा र्ग, दे वानिे पेत्राला दृष्टांत हे सां ण्यासाठी दला की, त्यानिे आता
परराष्ट्रीयांचे स्वा त करावे.

भाषांतर सचना
• दृष्टांत ब घतला" या वाक्यांशाचे भाषांतर, "दे वापासूनि काहीतरी वे ळे ब घतले " कर्शिवा "दे वानिे त्याला काहीतरी वशेष दाखिवले " असे केले जाऊ
शकते.
• काही भाषेमध्ये कदा चत "दृष्टांत" आ ण "स्वप्न" ह्यासाठी वे वे ळे शब्द निाहीत. म्हणूनि "दानिीएलाला त्याच्या वचारांमध्ये स्वप्ने आ ण दृष्टांत
मळाली" अशा वाक्यांचे भाषंतर "दानिीएल झोपला असतानिा स्वप्न बघत होता, आ ण दे वानिे त्याला काही वे ळ्या ोष्टी दाखिवल्या" अशा सारखिे
केले जाऊ शकते.
(हे सुद्धा पहा: स्वप्न)

प वत्र शिास्त्रातील संदभर्जू:
• प्रे षतांची कृत्ये 09:10-12
• प्रे षतांची कृत्ये 10:3-6
• प्रे षतांची कृत्ये 10:9-12
• प्रे षतांची कृत्ये 12:9-10
• लु क 01:21-23
• लु क 24:22-24
• मत्तय 17:9-10
Strong's: H2376, H2377, H2378, H2380, H2384, H4236, H4758, H4759, H7203, H7723, H8602, G3701, G3705, G3706

(परत

ा: प्र तकात्मक भ वष्यवाणी)
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स्वप्न

स्वप्न
व्याख्या:
एक स्वप्न हे असे काहीतरी आहे, जे लोक झोपेत असतानिा त्यांच्या मनिात पाहतात कर्शिवा अनिुभव करतात.
• स्वप्ने पाहतानिा सहसा असे वाटते की, ती प्रत्यक्षात होत आहेत, पण तसे निसते.
• काहीवेळा दे व लोकांनिा एखिाद्याबद्दल स्वप्न दे तो, म्हणजे ते त्यापासूनि काहीतरी शकतील. कदा चत तो स्वप्नाद्विारे दे खिील लोकांशी ेट बोलू शकतो.
• प वत्र शास्त्रामध्ये, काही व शष्ठि लोकांनिा दे वानिे वशेष स्वप्न दे ऊनि त्यांनिा एक संदेश दला, अनिेकदा भ वष्यात काय होईल हे सां णारे स्वप्न.
• एक स्वप्न हे दशर्गनिापासूनि वे ळे आहे. जेंव्हा व्यक्ती झोपले ला असतो, तेंव्हा स्वप्न येतात, पण लोकांनिा दशर्गनि सहसा जा ेपणी दसतात.
(हे सुद्धा पहा: दशर्गनि)

प वत्र शिास्त्रातील संदभर्जू:
• प्रे षतांची कृत्ये 02:16-17
• दानिीएल 01:17-18
• दानिीएल 02:1-2
• उत्प त्त 37:5-6
• उत्प त्त 40:4-5
• मत्तय 02:13-15
• मत्तय 02:19-21

प वत्र शिास्त्राच्या कथेतील उदाहरणिे:
• 08:02 आपला पता याकोब याचे योसेफावर जास्त प्रेम असल्यामुळे व योसेफ आपल्या भावांवर राज्य करील असे स्वप्न त्याला पडल्यामूळे त्याचे
भाऊ त्याचा द्विेष करू ला ले .
• 08:06 एके रात्री, फारोला, दोनि चर्शिताजनिक स्वप्ने पडली. त्याच्या सल्ला ारांपैकी कोणीही त्याला स्वप्नांचा अ र्ग सां ू शकला निाही.
• 08:07 दे वानिे योसेफाला स्वप्नांचा अ र्ग सां ण्याची क्षमता दली होती, म्हणूनि फारोनिे योसेफास तुरूं ातूनि आपल्या घरी आणले . योसेफानिे त्याच्या
स्वप्नांचा अ र्ग सां तला व म्हटले , "दे व सात वषर्ते पुष्कळ पकपाणी दे ईल व त्यानिंतर सात वषर्ते दुष्काळ पडेल.
• 16:11 म्हणूनि त्या रात्री तो छावणीकडे ेला व आपणास पडले ले स्वप्न एक मद्यानिी सै निक आपल्या मत्रास सां त असल्याचे दोनिानिे ऐकले . त्या
सै निकाचा मत्र म्हणाला,‘‘ हया स्वप्नाचा अ र्ग दोनिाचे सैन्य मद्यानिी सैन्यांचा पराभव करील असा होतो!’’
• 23:01 तो धामर्वीक पुरुष असल्यामुळे मरीयेची बेअब्रु होऊ निये म्हणूनि त्यानिे ुप्तपणे तला सोडण्याची योजनिा केली. त्यानिे असे करण्यापूवर्वी, एक
दे वदूत त्याच्या स्वप्नामध्ये आला व त्याच्याशी बोलला.
Strong's: H1957, H2472, H2492, H2493, G1797, G1798, G3677

(परत

ा: प्र तकात्मक भ वष्यवाणी)
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योगदानकतर्ते
translationAcademy योगदानकतर्ते
Acash Jacob
Antoney Raj
Cdr Thomas Mathew
Dr Bobby Chellappan
Dr.Joseph Jekab
Hind Prakash
Jinu Jacob
Shojo John
Vipin Bhadran

translationWords योगदानकतर्ते
Acsah Jacob
Antoney Raj
Cdr. Thomas Mathew
Dr. Bobby Chellapan
Hind Prakash
Jinu Jacob
MV Sunny
Shojo John
Vipin Bhadran
Zipson George
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