Q.P. Code :03151
[Time: 2 ½ Hours]

[ Marks:75]

Please check whether you have got the right question paper.

सच
ू ना : १) सर्व प्रशनाांना समान गण
ु आहे त.

२) सर्व प्रशन सोडवर्णे आर्शयक आहे त.

प्र. १

प्र. २

भाषाांतर म्हणजे काय ते साांगन
ू अनर्
ु ाद, रुपाांतर र् अर्ावचीनीकरण या सांकल्पनाांमधील साम्यभेद साधार
स्पष्ट करा.

१५

क िं वा

‘सांस्कृती’ हा घटक भाषाांतर प्रक्रियेत ननणावयक कसा ठरतो? सवर्स्तर चचाव करा.

पढ
१५
ु ीलपैकी कोणत्याही दोन उता-याचे मराठीत भाषाांतर करा.
अ) When I was five years old, my father took me to the circus. It was amazing to my young mind to
see men and women of all ages, with wild animals, performing feats of different kinds. Even a single
minute was not dull throughout the programme.
Circus shows are held in tents specially erected for them. The arena is in the middle where
the feats are performed. I was fascinated by the colourful clowns, who were making faces at the
audience. The young boys and girls were dressed in shiny, colourful clothes. They formed pyramids
and performed other athletic feats. The notes of the band and the floodlights gave an out-of-thisworld look to the atmosphere. Trapeze was the most difficult and dangerous feat. Lions, elephants,
dogs and monkey showed wonderful tricks and were loudly applauded by the audiences.
ब) Floods are natural phenomenon which form various geographical features. They benefit
mankind by forming alluvial soil but they also cause tremendous havoc to human life and
property.
Floods are a natural calamity and take place regularly in certain areas. When they are
expected, they do no cause much harm. In endemic areas people are prepared. They even
take advantage of floods to enrich their soil, trap fish and move logs of wood. But when they
are not expected, they cause untold misery. The tremendous rush of water demolishes and
carries away the houses, top-soil, men and animals. It inundates large areas under cultivation,
wrecks public services and makes life miserable.
क) Each generation of man dies but its thoughts and knowledge that pass from age to age are
faithfully kept. We have, today, the great epics in the form of scriptures and literature. Books are
cultural objects and our minds are moulded by the books we read. Young minds acquire
knowledge and wisdom by reading great books.
In this age of conflict and cultural crisis, mankind should use all its intellectual wealth
available, to overcome the maladies. Plenty of reading material about world culture should be
made available to all world communities. If we want to train our nations to think in terms of the
welfare of humanity as a Whole, we should encourage people to read more. Book fairs are
organized worldwide to make the public aware of the new frontiers of knowledge.
[पढ
ु े पहा]
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प्र. ३

पढ
ु ीलपैकी कोणत्याही दोन लीळाांचे प्रमाण मराठीत भाषाांतर करा.

अ) एकू र्ेळ रानीां जाळी एकी बीजें केले होतें : तेथ लहासीची पीली होती : ते पारधी गेली होती : तीयें

१५

पीली गोसार्ी खेळवर्ली : तर्ां ते आली : गोसार्ी अर्लोकीली : रोखू ननर्तवला : मग ते मोळी टे कौनी बैसली
: सन
ू ेयाचचया परी : मग नार्ेक गोसार्ी पीली खेळवर्ली : र्डुर्े धरुनन एरी कडीचा ऐरी कडी घातली : मग
तीएची नतएकडे घालनु न गोसार्ी बीजें केलें : II

ब) गोसावर्या गार्ीां एकी पडर्ीए पहुड : तेथेचच काबाडीयें राहहले होती : उदीयाांचच मोलकैयें तीयें र्ेठी
धरुनन नेली : तेयाां सररसे गोसार्ीयाांतेंही नेले : अर्घेंयाांही सेनत पाांथा चचरीललया : एकी पाांथ गोसार्ीयाांही
चचरीली : अर्घेंयाचचया पाांथा चालनत : गोसार्ीयाांची पाांथ चालेना : गोसार्ी श्रीकरी गहुर्ाचचयाां काडीचा दोनन
घेउननां ननशचळ बैसलें असनत : ‘पैल पाांथ चालेना ते काइ : एरी म्हणीतलें : ‘नेणों : हा मगाां लागौनन ननर्ाांतु
बैसला असे : काांही पाांथ चालर्ीना : तर्ां नतये सेनतचा अचधष्ठाता साउमा आला : गोसार्ीयाांते दे खीलें आणण
म्हणीतलें : ‘गोसार्ीयालस कोणें रे आणणलें : मग तेणें र्ीनवर्लें : गोसार्ी काांहटये तळी बीजे केलें : आर्घे
सेनतांचे पदाथव र्ोळगर्ीलें : आरोगण जाली : मग तेथौनी बीजें केलें : II

क) गोसार्ी गार्ाां एका बीजें करीत असनत : तेथीचेनन लोकें र्ाररलें : ‘दे र् व्हो : या र्ाटा न र्चा : न

र्चा: एथ अरणम्है सा असे : तो माणुसें मारी’ : आइकौनन बीजें केलें : ते मागी चालताां र्ाणी पडली आणण

म्है सा आला : गोसार्ी अर्लोकीला : आणण तेयाचा रोखु ननर्तवला : बीजें केलें : तीया दीउनन तो मागुव र्सता
जाला II

प्र. ४ अ) पढ
ु ीलपैकी एका उता-याचे आकलन करून त्यार्र आधाररत प्रशनाांची प्रत्येकी ३ ते ५ र्ाक्यात उत्तरे ललहा.

असा एक अांदाज आहे की, चार अमेररकनाांपक
ै ी क्रकमान एकाला तरी चचांतन
े े कमजोर करण्याइतके

ग्रासलेले असते. ही चचांता इतकी असते की डॉक्टरी ननदनानस
ु ार त्याला ‘चचांताजन्य वर्कृती’ असे म्हटले जाते.
जयाांच्यार्र अगदी प्रत्यक्ष उपचार करार्े लागले नसतील क्रकां र्ा तसा ननष्कषव काढला गेला नसेल, त्याांनी सद्ध
ु ा
अनतरे की चचांतच
े ी क्रकां र्ा काळजीची पातळी गाठण्याचा अनभ
ु र् घेतलेला असतोच. त्यातन
ू त्याांच्या ध्येयलसद्धीच्या
क्षमतेर्र त्याचा दष्ु पररणाम झाल्यालिर्ाय राहत नाही.

माणसाच्या मेंदच्ू या रचनेमध्ये अिी यांरणाणा असते की, त्यामध्ये भयाची आणण काळजीची नोंद

होते. िारीररक आणण मानलसक गत
ुां ागत
ुां ीच्या प्रसांगास तोंड दे ण्याचे महत्र्ाचे कायव ती करते. त्यातली चाांगली
बाजू अिी आहे की, काळजीमळ
ु े भार्ी धोक्याची कल्पना येते आणण त्यानस
ु ार प्रतीबाांधात्मक उपाय योजता
येतात. तेव्हा भीतीचे काही प्रकार क्रकां र्ा चचांतच
े े वर्लिष्ट प्रमाण असू िकते आणण अगदी अचधकृत भयाच्या

गैरह्जेरीत भीती आणण काळजी र्ाढूही िकते. पण खरा धोका उत्पन्न होतो तो या भार्ना प्रमाणापेक्षा जास्त
र्ाढून

त्या मनामध्ये अचधकाचधक सामार्न
ू घेण्याची र्त्ृ ती र्ाढत जाते तेव्हा ! राग आणण व्दे ष याप्रमाणेच

जास्तीच्या चचांता आणण काळजीचे िरीरमनार्र दष्ु पररणाम होतात. मानलसक दुःु खास तर ते कारणीभत
ू ठरतातच
पण िारीररक दृष््याही त्यामळ
ु े आजारपण येत.े

मानलसक पातळीर्र घट्ट रुतन
व होते.
ू बसलेल्या चचांताग्रस्ततेने आपली सज्ञ
ू ता, ननणवयक्षमता दब
ु ल
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चचडखोरपणा र्ाढतो आणण एकूणच दब
ु ळे पणा येतो. याचे िारीररक पररणामही पष्ु कळ होतात. ननभवयता कमी
होते, हृद्रोगास आमांरणाण ठरते. पोटाचे वर्कार सरु
ु होतात. चचडचीडेपणा, स्नायद
ू ख
ु ी आणण र्ेदना अिा तिारी
सरु
ु होतात.
खुरटतात.

‘चचांताजन्य वर्कृती’ असल्यास क्रकिोरर्यीन मल
ु ीच्या र्ाढीर्रही त्याचा पररणाम होतो. त्या

चचांतच्
े या कोणत्या मागावने सामना करायचा याचा वर्चार करताना, आपण दलाई लामाांचा मद्द
ु ा

लक्षात घेतला पाहहजे. ते म्हणतील, चचांतच
े ा अनभ
ु र् येतो, तेव्हा त्याला अनेक कारणे असतात. काही र्ेळा

त्याला मख्
ु यत: िारीररक कारण असते. काहीांना बौवद्धक दृष््या चचांता, काळजी सहजपणे पोखरू िकतात.

नकारात्मक वर्चार आणण चचांता याांना बळी पडणा-याांच्या बाबतीत अनर्
ु लां िकता हेही एक कारण असू िकते
असे अलीकडचे काही िास्रणाज्ञाांनी प्रनतपादन केले आहे . अथावत अिी वर्षारी काळजी करणाऱ्या सर्ाांच्याच
बाबतीत अनर्
ु लां िकता हे कारण नसते ; सांस्कार, लिकर्न याांचीही यामध्ये मोठी भलू मका असते.

चचांतच
े े कारण िारीररक असो की मानलसक; आपण त्याबाबत काहीतरी करू िकतो ही क्रकती

चाांगली गोष्ट आहे ! ब-याच प्रकरणाांमध्ये योग्य ती आहारपद्धती ही एक उत्तम औषधयोजना ठरू िकते.

दै नहां दन गोष्टीतन
ू र्ैताग आणणा-या काळजी क्रकांर्ा चचांता याांसाठी तर औषध या माध्यमाची गरजही नाही.
चचांतच
े े व्यर्स्थापन करण्याच्या वर्षयातील तजज्ञ र्ेगर्ेगळ्या पद्धतीने उपाययोजना करणे चाांगले असे म्हणतात.
यामध्ये चचांतस
े कारण ठरू िकणारे आपले मळ
ू आरोग्य साांभाळले पाहहजे. आपली प्रकृती सध
ु ारण्यासाठी योग्य
तो आहार आणण व्यायाम याांचा चाांगला उपयोग होऊ िकतो. तसेच दलाई लामा म्हणतात तसे चचांति
े ी
मक
ां आपले मनोबल र्ाढर्तात.
ु ाबला करण्यासाठी सहानभ
ु ार् आणण इतराांिी असलेले चाांगले सांबध

चचांताग्रस्ततेर्र मात करण्यासाठी आणखी काही उपाय िोधायचे तर, लिकून घेणे हे माध्यम

वर्िेष पररणामकारक आहे . दै नहां दन काळजया आणण चचांता याांर्र मात करण्यासाठी दलाई लामा ही पद्धत

वर्िेषत्र्ाने र्ापरतात. राग आणण द्र्ेष याांच्याप्रमाणेच चचांता ननमावण करणाऱ्या वर्चाराांचा सिीय आव्हान
दे ऊन त्या जागी योग्य असे सकारात्मक वर्चार आणण दृष्टीकोण रुजर्णे ही पद्धत अर्लांबता येत.े
प्रशन-

१) माणसाच्या में दत
ू कोणती यांरणाणा असते?

२) चचांताग्रस्तेचे िरीरमनार्र कोणते पररणाम होतात?

३) चचांताग्रस्तेतन
ू सट
ु का करून घेण्याचे उपाय कोणते?

४) दलाई लामा याांनी चचांताग्रस्ततेर्र मात करण्याकररता कोणती पद्धत अर्लांबवर्ण्यास साांचगतली आहे
प्र. ४ ब

५) र्रील उता-यात अमेररकनाांवर्षयी कोणते ननरीक्षण माांडले आहे ?

‘असा धरी छां द जाई तट
ु ोननया भर्बांध’ असा काव्यमय सांदेि एका कर्ीनां हदलेला आहे . क्रकती मालमवक

आहे त्याचे हे र्चन ! माणसाचां दै नहां दन जीर्न त्याच त्याच हदनिमाने अगदी रटाळ बनलेलां असतां. अिार्ेळी

असा एखादा आर्डता छां द व्यक्क्तजीर्नात केर्ढा उल्हास, क्रकती चैत्यन्य भरून टाकत असतो! जीर्नात
रटाळपणा असतोच, पण त्याहीपोक्षा अपमान, अप्रनतष्ठा, अपेक्षाभांग, अपयि, वप्रय व्यक्तीांचा वर्रह अिा

क्रकतीतरी घटना मनाला उदासीन आणण उद्ध्र्स्त करीत असतात. मनाची ही उदासीनता उद्ध्र्स्तता एखाद्या

छां दात बड
ु वर्ता आली तर! छां द कोणताही असो जीर्न चैत्यन्यमय करणारच. पर्वताएर्ढां दख
ु : जयात भरून
राहहलयां अिा जीर्नाला द:ु खातन
ू यातनातन
ू तारून न्यायला-र्ाचायला-आणण ज्ञानावर्ज्ञानाने चतरु बनर्ायला
र्ाचनाच्या छां दासारखी दस
ु री आनांददायी गोष्टच नाही. म्हणून तर म्हटलयां, ‘र्ाचाल तर र्ाचाल.’
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उत्कृष्ट ग्रांथाांचां र्ाचन ही अगणणत कल्याणप्रद गोष्टीांचा र्ाचकार्र र्षावर् करणारी एक जादच
ू

आहे . आल्हाद हे साहहत्याचां श्रेष्ठ प्रयोजन मानलां गेलां आहे . पण त्याचबरोबर र्ाचकाला ज्ञानाची

व्यर्हारचातय
ु ावची प्राप्ती व्हार्ी ही दे खील र्ाचनातन
ू लाभणारी मोलाची दे णगी आहे . अज्ञानाच्या अांधकारातन
ू
माणसाला ती ज्ञानाच्या उजजर्ल प्रकािाकडे नेत.े ‘तमसो मा जयोनतगमवय!’ ही अनांतब्रम्हाला माणसानां घातलेली

साद आहे . अांधारातन
ू मला तेजस्र्ी प्रकािाकडे ने. या तेजस्र्ी प्रकािात जीर्नाची क्रकती दालनां खुली होत
असतात! म्हणन
ू च सद्ग्रांथाांच र्ाचन हे जीर्नात तारून नेणार असतां.

जीर्नात असे काही बबकट प्रसांग येतात की जया र्ेळी माणूस क्रकां कतवव्यमढ
ू होतो. त्याला गतीचा मागव
सापडेनासा होतो. नेमक्या याच र्ेळी थोराांच्या चरररणापर ग्रांथातन
ू त्याला अचक
ू उपदे ि, बबनतोड सल्ला लाभत
असतो. स्र्गावहूनही श्रेष्ठ अिा जननी आणण जन्मभम
राहते.
ू ीबद्दलची ओढ त्याच्या मनाला व्यापन
ू
सांतर्ाङ्मयातन
ू प्रकटणारां तत्र्ज्ञान तर व्यक्तीच्या वर्चाराांना क्रकतीतरी उां चीर्र नेऊन ठे र्तां. ‘जे जे भेटे भत
ू
! ते ते माननजे भगर्ांत!’ या ज्ञानदे र्ाांच्या सांदेिापासन
ू ते ‘दया करणे पस
ु सी ! तेची दासा आणण दासी!’ या

तक
ु ारामाच्या तळमळीच्या साांगोव्यापयांत सर्वच सांताांनी समतेचा आणण आत्मीयतेचा उपदे ि मद
ू
ृ ,ू मधुर िबदाांतन
प्रकट केला आहे . ऐहहक आणण पारलौक्रकक जीर्न यिस्र्ी व्हार्ां म्हणून सांतर्ाङ्मयनां साांसाररक जीर्ाांना हदलेलां

योगदान अपर्
ू व आहे . पेिर्ेकालीन िाहहराांनी र्ीररसाचा प्रेरणादायी उद्घोष केला, तर अनांत फांदीच्या फटक्यातन
ू
‘आल्या अनतथा मठ
ु भर द्याया मागेपढ
ु ती पाहू नको’ असा सहृदय सल्ला पाझरला.
क्स्ियाांच्या ओव्याांतन
ू प्रकटणा-या मानर्ी मनाच्या हळुर्ार भार्ाांच्या दिवनाने मनाला मोहर्न
ू
टाकलां. बहहणाबाईंच्या ‘मन र्ढाय र्ढाय, उभ्या वपकातलां ढोर’ यासारख्या कवर्तेतन
ू मानर्ी मनाचां स्र्रूपच

उलगडून दाखवर्लां गेलां आहे. आधनु नक आणण नर्र्ाङ्मयाने कथा, कादां ब-या, नाटय, काव्य इत्यादी प्रकाराांच्या
द्र्ारा खरां खरु ां जीर्नदिवन घडवर्लां आहे . जीर्नाच्या या वर्लक्षण दिवनाने मतीच गग
ांु होऊन जाते.

लललत र्ाङ्मयाने जीर्नाच वर्लक्षण दिवन घडवर्लां आहे . तर िास्िीय र्ाङ्मयाने हे जग, त्याचा

इनतहास, भग
ू ोल, वर्ज्ञान-सांिोधनाची प्रगती, तसेच हे वर्शर्, त्यातील सय
ू ,व चांद्र, तारे , र्नस्पती-जीर्न,

प्राणणजीर्न त्याांचा मानर्ी जीर्नािी सांबध
ां इत्यादी िास्िीय ज्ञान प्राप्त करून हदलां. सष्ृ टीच्या या दिवनाांन
मानर्ाची मती मांरणामग्ु ध होऊन जाते.

र्ाचनाच्या या छां दातन
व्यक्तीला जीर्नाची ओळख पटे ल. सप्र
ू
ु लसद्ध व्यक्तीांची, मानर्ांत

उद्योगपतीांची आत्मचरररणाे र्ाचून अनेकाांना त्यापासन
ू प्रेरणा लमळे ल. एखाद्या लांडनच्या आजीबाईच्या कथेतन
ू

एक ननरक्षर बाई लांडनच्या लांडनमध्येसध्
ु दा केर्ळ स्र्यांपाकाच्या जोरार्र इस्टे ट उभी करू िकते हे र्ाचून
काहीतरी करण्याची उमेद लमळे ल. व्यर्हारज्ञान प्राप्त होईल. कोणती र्ाट टाळार्ी आणण कोणत्या र्ाटे र्रून

चालार्ां याची समजूत पटे ल. िीलाचां माांगल्य, सांयमाची सांस्कृती, स्र्धमावची म्हणजे स्र्कतवव्याची योग्य जाण,
सद्गण
ां कार याांची प्राप्ती होऊन ब-या - र्ाईट जीर्नमागावर्रून तरून जाता येईल. अधोगती टाळून
ु ाांचे सस
ु स्
‘स्र्’ला र्ाचवर्ता येईल. म्हणून तर हा सांदेि ध्यानी घ्यायला हर्ा- “र्ाचाल तर र्ाचाल!”
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प्रशन-

१) ‘र्ाचनाच्या छां दासारखी दस
ु री आनांददायी गोष्टच नाही.’ असे का म्हटले आहे ?
२) चरररणाग्रांथाांच्या र्ाचनाचा फायदा कोणता ?

३) िास्िीय र्ाङ्मयाने कोणते ज्ञान प्राप्त करून हदले आहे ?
४) र्ाचानामळ
ु े कोणत्या गोष्टीांची प्राप्ती होते?

५) सांत र्ाङ्मयाने साांसाररक क्जर्ाांना कोणते योगदान हदले आहे ?

प्र. ५ अ) पढ
ु ीलपैकी कोणतेही दोन लघत्ु तरी प्रशन सोडर्ा.

१०

१) आदिव भाषाांतरकत्यावने कोणती कौिल्ये आत्मसात केली पाहहजेत? थोडक्यात ललहा.
२) भाषाांतराचे वर्वर्ध क्षेरणाातील महत्र् थोडक्यात वर्िद करा.

३) पढ
ु ील उता-याचे आकलन करून साराांि तम
ु च्या िबदात ललहा.

बाबासाहे बाांच्या मते, धमावमळ
ु े व्यक्ती-समाज-राहू िकत नाही. धमावमळ
ु े आचरण िद्ध
ु राहत असते
आणण समाज तसेच व्यक्ती स्र्त:ची प्रगती करू िकते. त्यामळ
ु े धमव हा व्यक्तीसाठी आर्शयक असतो.
आपल्या आर्डीनस
ु ार एखाद्या धमावत जन्म घेणे अशयक्य असले तरी आपल्या आर्डीनस
ु ार एखाद्या धमावत

मरण घेणे आपल्या हाती असते. समानतेसाठी अथक् प्रयत्न करूनही सर्णव हहांदां च्ू या र्त्ृ तीत फारसा फरक न
पडल्याने धमाांतर करण्यासाठी त्याांची मानलसकता तयार झाली. कोणत्या धमावचा स्र्ीकार करार्ा हे

ठरवर्ण्यासाठी त्याांनी सम
ु ारे सतरा र्षे जगातील सर्व धमावचा तौलननक अभ्यास केला. त्या र्ेळी त्याांना बद्ध
ु ाचा
धमव हाच जगातील सर्वश्रेष्ठ धमव आहे याची खारणाी पटली. सर्व धमाांचा अभ्यास केल्यानांतर त्याांच्या असे
ननदिवनास आले की, बद्ध
ु ाचा धमव तकवलसद्ध र् अनभ
ु र्लसद्ध असल्यामळ
ु े पररक्स्थतीनस
ु ार धमावत फेरफार करणेयोग्य ते ठे र्णे र् अयोग्य काढून टाकणे र् त्यासाठी योग्य ती कृती करण्याचे स्र्ातांत्र्य लोकाांना आहे . त्यामळ
ु ेच

लोकाांची प्रगती व्हार्ी र् तो धमव लोकाांना मागवदिवक र् उपयक्
ु त ठरार्ा असे बाबासाहे बाांना र्ाटे . हहांदध
ु मावत
अचधकृत वर्षमतेची लिकर्ण आहे . मारणा बौद्ध धमावने समतेचा परु स्कार केला आहे . हहांदध
ु मावत सामाक्जक

गरजाांचा योग्य वर्चार केला गेला नाही. बौद्ध धमावने सामाक्जक गरजाांचा वर्चार करून नननतमत्तेला महत्र्
हदले आहे . ‘धम्म’ म्हणजे नीनतमत्ता हीच जीर्नाची ‘िक्ती’ आहे . मनष्ु य या जगात र्ार्रत असताना त्याला

परमगती प्राप्त करून दे णे हे बोद्ध धमावचे कायव आहे , इतर धमाांप्रमाणे मत्ृ यन
ां र मोक्षप्राप्ती करून दे णे नव्हे .
ू त
बाबासाहे बाांच्या या सर्व मताांचा वर्चार करता लक्षात येते की, त्याांनी धमाांतराचा घेतलेला ननणवय हा र्ैफल्याच्या

भार्नेतन
ू ननमावण झालेला नव्हता. बाबासाहे बाांचा वपांड हा धमवननष्ठाांचा वपांड आहे . ते म्हणत, “जया मनष्ु याचा

दे र्ार्र अथर्ा धमावर्र वर्शर्ास नाही, त्या मनष्ु यार्र मी वर्शर्ास ठे र्णार नाही. माझ्या धमाांतराच्या मळ
ु ािी

आध्याक्त्मक भार्नेलिर्ाय दस
ु री कोणतीही भार्ना नाही. माझ्या धमाांतराच्या मळ
ु ािी आध्याक्त्मक भार्नेलिर्ाय
दस
ु री कोणतीही भार्ना नाही. बद्ध
ु ाचा धमव हा खरा मानर्ी धमव आहे . त्यात मनष्ु याला पण
ू व र्ैचाररक स्र्ातांत्र्य

हदलेले आहे . सदसद्वर्र्ेकबद्ध
ु ीला पटतील त्याच गोष्टी या धमावने ग्राह्य मानल्या आहे त. त्यामळ
ु े च हाच धमव
सर्वश्रेष्ठ आहे .” समाजहहताच्या भार्नेतन
ू च बाबासाहे बाांनी बौद्ध धमावची ननर्ड करून त्याची दीक्षा घेतली.
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४) पढ
ु ील उता-याचे आकलन करून साराांि तम
ु च्या िबदात ललहा.

र्ेदनेकडे पाहण्याच्या दृक्ष्टकोनामध्ये आपल्या मनाची भलू मका काय असार्ा याबाबत अनेक

सांिोधकाांनी प्रयोग केले आहे त. कुत्र्याांना इलेक्क्िकल िॉक हदल्यानांतर त्याांना खाण्याचे बक्षीस दे ऊन

त्याांच्या र्ेदनेर्र मात करण्याचे प्रलिक्षण पॅव्हलॉव्ह याांनी त्याांना हदले होते. रोनॉल्ड मेलझॅक याांनी
पॅव्हलॉव्हच्या पढ
ु े एक पाउल टाकले. स्कॉहटि रानटी कुत्र्याांच्या वपलाांना त्याांनी अनतिय सरु क्षक्षत
र्ातार्रणात र्ाढर्लां. त्याना कधीही बोचकारण्याची, पांजा मारण्याची र्ेळच येऊ हदली नाही. त्यामळ
ु े

साध्या र्ेदनाांनासद्ध
ु ा प्रनतसाद दे ण्याचे ते लिकले नाहीत. त्याांच्या पांजाना टाचणीने टोचले, तेव्हा ते
फक्त वर्व्हळत राहहले. अिा प्रयोगाांर्रून रोनॉल्ड मेलझॅ क याांनी असे अनद
ु ान काढले की, जयाला

आपण र्ेदना म्हणतो, (त्यात अवप्रय भार्ननक प्रनतसाद आलाच), ती आपण नांतर लिकतो, ती काही

उपजत नसते. हहप्नॉलसस, खोटी औषधे दे ऊन केलेले प्रयोग....... अिा काही प्रयोगाांर्रून असे आढळते
क्रक, ब-याचदा र्ेदनेबद्दलच्या सांदेिाांकडे उच्च क्षमता असलेल्या में दक
व ही होऊ िकते. यार्रून
ू डून दल
ु क्ष
असे लक्षात येते की, र्ेदनेकडे कसे पहायचे हे बहुतेकदा मेंदच
ॅ आणण
ू ठरर्तो. डॉ. ररचडव स्टनवबक
बनॉडव टसवकी ह्याांनी सरु र्ातीला हार्वडव मेडडकल स्कूलमध्ये सांिोधन केले आणण त्यानांतर डॉ. मररयन

बे्स एट अल याांच्या सांिोधनासही त्याांची पष्ु टी होती. त्याांनीही अिी नोंद केली की, र्ेदनेचे आकलन
आणण त्यासा टक्कर दे ण्याची क्षमता ही मानर्ांिाच्या र्ेगर्ेगळ्या गटाांमध्ये र्ेगर्ेगळी हदसन
ू येत.े

तेव्हा आपण सहन करीत असलेल्या दख
ु ा:ची पातळी ही र्ेदनेकडे आपण किा दृष्टीने पाहतो

त्यानस
ु ार ठरते; हे काही केर्ळ ताक्त्र्क गह
ृ ीतकार्र आधारलेले वर्धान नाही; तर ते िास्िीय परु व्याांच्या

कसोटीर्रही उतरते. आणण जर या सांिोधनामळ
ु े र्ेदनेचे मोल आणण अथव याांकडे पाहण्याचा दृक्ष्टकोन
बदलला तर आपले प्रयत्न र्ाया जाणार नाहीत.

प्र. ५ ब) पढ
ु ील पाररभावषक इांग्रजी िबदाांच्या मराठी प्रनतिबदाांिी जोड्या लार्ा.
१) Commission

२) Vice-Chancellor
३) Agenda
४) Trailer

५) Circular

१) कायवसच
ू ी

०५

२) पररपरणाक

३) पररचयपट
४) कुलगरू
ु

५) आयोग
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