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અનવુાદકના મતે અનવુાદ-પ્રક્રિયા 
ડૉ. ઉવવશીકુમારી કે. ઉમરેઠીયા 

મદદનીશ પ્રાધ્યાપક વર્ગ-૨, ગજુરાતી વવભાર્, સરકારી વવનયન કોલેજ,શહરેા. જજ.પચંમહાલ, ઈમલે: 
urvashiumrethia07@gmail.com, મોબાઇલ-૯૭૨૫૫૨૮૯૬૬ 

અનવુાદકનુ ં પહલેુ ં લક્ષ્ય અનવુાદદત 
કૃવતને ભાવક સધુી ઉત્તમ રીતે પહોંચાડવાનુ ંછે. 
કોઈપણ વ્યક્તત જયારે સાદહત્યને પામવાની 
સજ્જતા મેળવી લે, ત્યારથી એ ભાવકન ેઅન્ય 
દેશની સસં્કૃવત, સમાજ, રહણેીકરણી વવશે નવુ ં
જાણવાની ઉત્સકુતા હોય છે. ભાવક સમક્ષ કઈક 
પડકારજનક બાબત હોય તો એ ભાષા છે. 
આવા પડકારને પાર કરવાનુ ં કાયગ અનવુાદક 
કરતો હોય છે, ભલે એ કૃવત અન્ય દેશની હોય 
પરંત ુ એ દેશમા ં જન્મેલી કૃવતને એના તમામ 
સદંભોથી પદરચચત કરાવવાનુ ં  તથા આપણા 
ત્યાનંી કૃવતને રજૂ કરવાની જે શૈલી છે, એનો 
ઉપયોર્ કરી જે મળૂ કૃવત છે એનુ ંપણ ર્ૌરવ 
જાળવવાન કામ અનવુાદકનુ ં હોય છે. રમણ 
સોનીના અનવુાદનુ ં એક દ્રષ્ાતં જ આ 
બાબતનો સરસ પદરચય આપશે. પી્ર 
ચબતસલની જમગન વાતાગઓ (નો અંગ્રેજી 
અનવુાદ) ગજુરાતીમા ં ઉતારે છે. એમા ં પહલેી 
વાતાગ “પથૃ્વી ર્ોળ છે’ (The Earth is Round) 
no આરંભ જોઈએ. 
 “A man who had nothing else to do, 
was no longer married, no longer had any 
children or a job, spent his time thinking 
over once more all the things that he 
know.”  
 રમણ સોની આ કૃવતનો અનવુાદ 
ગજુરાતી લઢણમા ંકયો છે, એની કબલૂાત પણ 

એમણે કરી છે.- અને એનુ ંકારણ એ પણ છે કે, 
જયારે આપણા મળૂ તરફ જવાનુ ં થાય તો એ 
વધારે સરળ બની રહ.ે આ કારણથી જ એમણ ે
ગજુરાતી લઢણમા ંઅનવુાદ કયો.  
“એક ભાઈ, સાવ નવરાધપૂ. ન પરણલેા, ન 
છૈયાછંોકરા.ં ન કોઈ નોકરીધધંો. એ્લ ેએમનો 
બધો જ વખત, એ પોત ેજે કઈ જાણતા હતા એ 
સઘળં ફરીથી વવચારી લેવામા ંજ પસાર થતો.” 
 “અનવુાદ” મા્ે બહુ સાદી પદરભાષામા ં
કહવેાય છે, કે જે મળૂ કૃવત છે, એનુ ં હબૂહ ૂ
રૂપાતંર કરવુ ંતે. પરંત ુજે અનવુાદ પ્રદિયામાથંી 
પસાર થાય છે. એમના અનભુવો “અનવુાદ” 
મા્ે જુદી જ વવભાવના ઘડી આપે છે.  
 પરેશ નાયકે “ગજુરાતી, ગજુરાત અને 
અનવુાદ” લેખમા ંનવલરામે અનવુાદક મા્ે જે 
વનયમાવલી આપી છે, એની ઝાખંી કરાવી 
અનવુાદકના કાયગથી અવર્ત કરાવવાનુ ં કાયગ 
કર્ુું છે. નવલરામના ચચત્તમા ં અનવુાદ પ્રવવૃત્ત 
વવશે એવો ખ્યાલ છે, કે “મળૂ ગ્રથંકતાગ જેની 
કીવતિથી આપણે મોદહત થઇ ર્યા છીએ તે શુ ં
કહ ેછે તે આપણે જાણવુ ંછે.” નવલરામના મત ે
અનવુાદ એવો હોવો જોઈએ કે, જે વાચકને મળૂ 
લેખકની સહજે પણ ખો્ ન વતાગવા દે. આ મા્ે 
તેઓ એ રીતે અનવુાદ કરવા સચૂવે છે કે – 
‘જાણે તે ‘મળૂ ગ્રથંકતાગ’ આપણી ભાષામા ં
લખવા બેઠો હોત તો કેમ લખે. 
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નવલરામના આ જાહરેનામામાથંી 
આપણને સાપંડતી વવસ્તતૃ વનયમાવલી આ 
મજુબ છે.  

- અનવુાદક એ મળૂ લેખકનો 
પ્રવતસ્પધી નથી. તેનો આજ્ાદંકત 
સેવક છે.  

- અનવુાદકે વધારો-ઘ્ાડો કરવાનો 
નથી. 

- અનવુાદકે પોતાના વવચારો 
જણાવવાના નથી. 

- અનવુાદકે મળૂના આ ત્રણ તત્વો 
અનવુાદમા ં વસદ્ધ કરવાના ંછે: ગણુ, 
છ્ા, ભાષાની મીઠાશ. 

નવલરામ ભાષાતંરના ત્રણ પ્રકારો પાડે 
છે. શબ્દાનસુારી, અથાગનસુારી અને 
રસાનસુારી. આ ત્રણમાથંી એમણ ે
રસાનસુારી ભાષાતંરને ઉત્તમ ર્ણ ેછે. 

ર્ાધંીજી પણ નવલરામની જેમ અનવુાદ 
મા્ેના વનયમો જણાવે છે. એમનુ ં કહવેુ ં છે કે, 
‘મળૂ પસુ્તકને ઉપજાવવુ’ં એને ‘સ્વભાષામા ં
ઉપજાવવુ’ં એવો આદશગ ર્ાધંીજી અનવુાદ 
બાબતે રાખ ેછે, ને વધમુા ંઆર્ળ કહ ેછે કે, “ 
ભાષાતંર કરવામા ં જુદી જુદી જાતનો વવવેક 
કરવો જોઈએ. કે્લાકં પસુ્તકોનુ ં અક્ષરશ: 
ભાષાતંર કરવુ ં આવશ્યક ર્ણાય. કે્લાકનો 
માત્ર સાર આપી દેવો બસ ર્ણાય. કે્લાકં 
પસુ્તકના ં ભાષાતંર સ્વસમાજને સમજાય એ 
રીતે વેશાતંર કરીને જ આપવા ંજોઈએ. કે્લાકં 
પસુ્તકો તે ભાષામા ંઉત્કૃષ્ ર્ણાતા ં હોય છતા,ં 
પોતાનો સમાજ અવતશય જુદા પ્રકારનો 
હોવાથી, તેના ભાષાતંરની સ્વભાષામા ંજરૂર જ 
ન હોય.’ 

 ર્ાધંીજીએ પરભાષી પસુ્તકને બ ે
ભાર્મા ંવવભાજજત કરે છે. 
૧. સ્વભાષામા ંભાષાતંર કરવા યોગ્ય પસુ્તકો. 
૨. સ્વભાષામા ં જેના ભાષાતંરની જરૂર જ ન 
હોય તેવા ંપસુ્તકો.  
 દહમાશંી શેલતે અનવુાદ પરત્વે જણાવ્ર્ુ ં
છે કે, અનવુાદને મૌચલક કૃવતને જે સન્માન, 
ર્ૌરવ  મળે છે, એવુ ંસન્માન ને ર્ૌરવ મળતા 
નથી. તેઓ સ્પષ્ કહ ેછે કે, અનવુાદકને થોડા 
અવધકારો પ્રાપ્ત થવા જોઈએ. “જેમ કે સ્ત્રોત 
ભાષામા ં કોઈ સકુંલ ભાવ હોય, જે લક્ષ્ય 
ભાષામા ંસતંોષકારક રીતે વ્યતત ન થતો હોય, 
તો મોકળાશથી થોડો વવસ્તાર એ કરી શકે, 
એમા ં કાવ્ય મળૂથી વેર્ળં જતુ ં રહ્ુ ં હોવાનો 
ભાસ કવચચત થાય, પણ જરૂર પડે ત્યા ં
અનવુાદ અનસુર્જન બની શકે. આમેય મળૂ કૃવત 
બીજી ભાષામા ં અવતરે, ત્યારે નવી તો 
બનવાની જ છે. આને કારણ ેએવુ ંબનવા સભંવ 
રહ,ે કે બે ભાષાથી પરૂી રીતે પદરચચત ભાવક 
કૃવતના અનવુાદ રૂપે થયેલા નવા અવતારને 
સતત મળૂ સાથે સરખાવતો રહ ે છે અન ે
અનવુાદ પછી એને સાપંડેલી આર્વી ઓળખને 
સ્વીકારી શકતો નથી. 
 આમ દહમાશંી શેલતે અનવુાદકના 
કાયગને ચબરદાવ્ર્ુ ં છે. અનવુાદકનુ ં કાયગ પણ 
ઘણી મહનેત મારં્ી લે છે. એની સામ ે ઘણા ં
પડકરો આવીન ે ઊભા ં હોય છે, મળૂ કૃવતને 
અથગસભર ભાવક સધુી પોંહચાડવાની 
પ્રદિયામાથંી પસાર થાય છે, અને અંત ે
પરભાષી કૃવતથી ભાવકને તરબતર કરીને જ 
રહ ે છે. અનવુાદકે પહલેા ં તો મળૂ કૃવતમાથંી 
સકૂ્ષ્મતાથી પસાર થવુ ંપડે. મળૂ કૃવતમા ંઆવતા 



Research Guru: Volume-15, Issue-1, June-2021 (ISSN:2349-266X) 

Page | 103  

Research Guru: Online Journal of Multidisciplinary Subjects (Peer Reviewed) 

શબ્દના પયાગય, એના વવકલ્પો શોધવા પડે. 
ઘણા લોકોનુ ં માનવુ ં છે કે, અનવુાદ એ 
અથગઘ્ન નથી, પરંત,ુ દરેક કૃવતમાથંી પસાર 
થતા ંઆપણ ેએક process માથંી પસાર થઈએ 
છીએ, અને એ અથગઘ્ન જ કહવેાય. કોઈ પણ 
કૃવત લો એ ભાવકે ભાવકે એના અથગ જુદા હોય 
છે, એના અથગઘ્ન બદલાતા ંહોય છે. આ બધી 
શક્યતાઓને અનવુાદકે ચકાસવી પડે, 
ત્યારબાદ જ અનવુાદક કાવ્ય, એના સદંભગ, 
શબ્દ વવશે એ કાવ્યની પકં્તતઓ વવશે અનકૂુળ 
હોય એવી અચભવ્યક્તતને પસદં કરવાની હોય 
છે.  
 દહમાશંી શેલત કહ ેછે કે, સારો અનવુાદ 
ત્યારે થાય જયારે મળૂ કૃવતને એ અનવુાદ 
કે્લો મળતો આવે છે, એ બાબતન ે ર્ૌણ 
બનાવી દીધી હોય અને જીવતં અનવુાદ થયો 
હોય, કૃવત્રમતાથી સદંતર મતુત હોય, ભલ ે ને 
મળૂ કૃવતથી થોડો અલર્ હોય. બીજી બાજુ 
અનવુાદ મળૂ કૃવત જેવો લાર્તો હોય છતા ંએ 
અનવુાદદત કૃવતમા ં વનષપ્રાણતા જોવા મળે, તો 
એ અનવુાદદત કૃવત કોઈ  કામની નથી. આજ 
મા્ે અન્ય ચચિંતકોએ પણ આપ્યો છે.  
  ‘મારી અનવુાદ પ્રદિયા’ લેખમા ંઅરુણા 
જાડેજા અનવુાદકના કતગવ્યથી પદરચચત 
કરાવવાનુ ં કામ કરે છે. તેઓ કહ ે છે કે, ‘મળૂ 
લેખકના શબ્દો સાથે અનવુાદક ચેડા ં ન કરી 
શકે. અનવુાદ ભલ ેશબ્દસ: નથી કરવાનો પણ 
મળૂ લખેકના શબ્દોની હાજરી કોઈને કોઈ રીત ે
અનવુાદમા ંહોવી જ જોઈએ. દરેક લેખકને એનો 
એકેક શબ્દ કે્લો વહાલો હોય છે ! એ દરેક 
શબ્દનુ ંપાછુ એક વ્યક્તતત્વ એ્લે શબ્તત્વ હોય 

છે. લેખકનો દરેક શબ્દ એના ભાવ સાથે ઉતયો 
તો અનવુાદ આખોય મળૂ સરુ્ધંથી તરબતર.” 
 વધમુા ંએઓ કહ ે છે કે, ‘મળૂ લેખકના 
શબ્દોન ે મનપાન આપીને એન ે પોતાની 
ભાષામા ં ચબરાજમાન કરવાના રહ ે છે. આમ 
કરવાથી મળૂ લખેકની આંતરડી ઠયાગન ુ ં પણુ્ય 
અનવુાદક પામે છે. ટૂંકમા ંઅરુણાબેન મળૂકૃવતને 
વળર્ી રેહવાનુ ંસચૂન કરે છે.    
 ‘મારી અનવુાદ-પ્રદિયા’ લેખમા ં સષુમા 
લેલેએ કહ્ુ ં છે કે, અનવુાદ કરતી વખતે મળૂ 
કૃવતના ભાવને તો ન્યાય આપવાનો જ છે પણ 
એની સાથ ે વ્યાકરણ પણ જુદંુ હોય, તો એનુ ં
પણ ધ્યાન રાખવાનુ ં હોય છે. એઓ કહ ે છે કે, 
મળૂ કૃવતમા ં જો કોઈ શબ્દ સ્ત્રીચલિંર્ છે, તો જે 
ભાષામા ં અનવુાદ કરવાનો છે એ ભાષામા ં એ 
શબ્દો પલુલ્લિંર્ હોય, તો એ બાબતનુ ં ધ્યાન 
રાખી મળૂ કૃવતનો ભાવ બદલાય ના જાય એ 
ધ્યાન અનવુાદકે રાખવાનુ ંહોય છે. 
 અનવુાદકે મળૂ કૃવત સાથે પણ પનારો 
પાડવાનો હોય અને બીજી તરફ પરભાષાની 
કૃવતનુ ં પોતાની ભાષામા ં પનુવનિમાગણ કરવાનુ ં
રહ.ે કોઈ સ્તોત્ર ભાષામાથંી અનવુાદ કરાવાનો 
આવે ત્યારે મળૂ ભાષા, પ્રદેશ, સાસં્કૃવતક, 
સામાજજક, ઐવતહાવસક, ભૌંર્ોચલક, સાદહજત્યક 
સદંભોની વનક્ જવાનો પ્રયાસ અનવુાદને 
સઘન બનાવવા ઉપયોર્ી થાય. અનવુાદક 
મા્ે એનુ ંબ્રહ્માસ્ત્ર એની સર્જનશીલતા છે.  
 મકરંદ દવે કહ ે છે કે, અનવુાદમા ં
અવતશય વફાદારી નકામી હોય છે. જયારે 
શરીફાબેન અંગ્રેજીમાથંી ગજુરાતી ભાષામા ં
કરેલા અનવુાદ વવશે કહ ે છે, શબ્દ પસદંર્ી 
બાબતે થતો મનુઝારો આપણે જોઈએ છીએ. 
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તેઓ વનખાલસ ભાવે અનવુાદ પ્રદિયા મા્ે જે 
અનભુવે છે એની ચોખવ્ કરે છે. મેં જયારે 
જોન વવન્ધામની વવજ્ાનવાતાગ ‘સવગવાઇલ’ નો 
ગજુરાતી મા ંઅનવુાદ કયો ત્યારે આ અનવુાદ 
દરમ્યાન એમણે શીષગક, શબ્દ બાબતે યોગ્ય 
પયાગય ન મળયા ં અને અંતે એ કૃવતનુ ં નામ 
‘સવાગઇવલ’ જ રહવેા દીધુ.ં એઓ જણાવે છે કે,  
ઈરવવન શોની વાતાગ ‘THE GIRLS IN THEIR 
SUMMER  DRESSES’ શરીફાબેન ભારે 
મ ૂઝંવણમા ંમકૂાયા, કે શીષગકનુ ંનામ શુ ંરાખવુ?ં 
તેઓ આ કૃવતનુ ં નામ “વાસતંી વસ્ત્રોમા ં
કન્યાઓ” એવુ ં શીષગક ઘણી મથામણ પછી 
રાખ્ર્ુ.ં શરીફાબેનનુ ં સચૂન છે કે, જ્યારે મળૂ 
કૃવત કરતા ં જુદંુ શીષગક હોય તો મળૂ કૃવતનુ ં
શીષગક મકૂવુ ં જરૂરી છે. શરીફાબેન અનવુાદ 
દરમ્યાન જે મશુ્કેલીનો સામનો કરવો પડે છે, 
એ જણાવે છે કે, હવેમિંગ્વેના કથાવવશ્વમા ં કોઈ 
પાત્ર હોય તો હવેમિંગ્વે એને “HE” કહીને જ 
ઉચ્ચારે છે. આ ‘HE” કે્લો હફંાવે એની વાત 
શરીફાબેને કરી છે. હવેમિંગ્વેના કૃવતવવશ્વથી 
આપણે પદરચચત હોઈએ, પાત્રો, એમના વતગન 
વર્ેરેનુ ં આકલન કરીએ, ત્યારે અનવુાદ 
દરમ્યાન જે પ્રશ્નો ઉદ્ભવ ે છે એની ચચાગ 
શરીફાબેને કરી છે. વશકારી વવલ્સન મેકોમ્બર 
દંપતી વવશ ેવવચારે છે : ‘ if a four letter man 
marries a five letter woman, what number 
of letter would their children be.?’ શરીફાબેન 
કહ ે છે, કે ‘હવે મારે લક્ષ્યભાષામા ં આનો 
અનવુાદ કઈ રીતે કરવો? મને ર્ાળો નથી 
આવડતી એવુ ંનથી. પણ ગજુરાતી ભાષાની એ 
પ્રકૃવત નથી. આપણા પદરવેશમા ં આ્લી 
સહજતાથી મો્ી ર્ાળો નથી બોલાતી, એ્લ ેમેં 

આ રીતે અનવુાદ કયો : ‘જો એક નાલાયક 
માણસ, બબચૂક બાઈને પરણે તો એમની પ્રજા 
કેવી પાકે?’ 
આમ શરીફાબેન અનવુાદ દરમ્યાન આવતા ંજે 
ભાષાકીય પ્રશ્નો છે એન ે દ્રષ્ાતં સદહત મકૂી 
આપે છે. અનવુાદ દરમ્યાન અનવુાદક લક્ષ્ય 
ભાષામા ં શબ્બ્દક અથગનો પ્રયોર્ જાણીતો હોય 
તો એ કરી શકે છે. દા.ત. આ વાતાગમા ં વવલ્સન 
મેકોમ્બરને વશકાર બાબતે છુપાયેલા વસિંહ 
બાબતે સમજાવતા ંકહ ેછે : ‘The first one in is 
the one that counts.’- ‘જે પહલેુ ંઆિમણ કરે 
તે જીતે એવો અથગ થાય. પણ ગજુરાતી 
ભાષામા ં આના મા્ે વધ ુ સારો પ્રયોર્ છે’. –
પહલેો ઘા રાણાનો’ આવુ ંજ એક વાક્ય છે અહી.  
વવલ્સન મેકોમ્બર વવશે વવચારે છે : ‘ Yesterday 
he was scared sick and today he is a ruddy 
fire eater.’   નુ ંગજુરાતી ભાષામા ંશરીફાબેને 
જે અનવુાદ કયો છે એ જોઈએ. : ‘ર્ઈ કાલ 
સધુી આ ભાઈ વમયાનંી મીંદડી જેવા હતા અને 
આજે સાહબે વાઘ જેવા બહાદૂર બની ર્યા ં
છે...’ 
 શરીફાબેન સચૂન કરે છે કે, 
અનવુાદકને જે્લી સ્ત્રોત ભાષા આવડે તે્લી 
જ, બલકે તેનાથી થોડીક વધારે લક્ષ્યભાષા 
આવડવી જરૂરી છે. કોણ બોલે છે, કોને કહ ે છે 
એનો સરૂ કેવો છે વર્ેરે બરાબર સમજાય પછી 
અનવુાદ કરી શકાય. 
શરીફાબેન અનવુાદ મા્ે જણાવે છે કે, જો 
અનવુાદ કરો ત્યારે એનો મળૂ ભાવ અને મળૂ 
સામગ્રી જળવાઈ રહવેી જોઈએ. એમણે આ 
બાબતે સરસ દ્રષ્ાતં આપી સમજાવ્ર્ુ ંછે. જુઓ 
: ડૉ આલોક ભલ્લાએ ભારત વવભાજનને વવષય 
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બનાવતી જુદી જુદી ભારતીય ભાષાઓમાથંી 
લેવાયેલી વાતાગઓના ંઅંગ્રજેી અનવુાદ કયાગ છે. 
આ અનવુાદમા ંઆ અનવુાદકે મળૂ ભાવને બાદ 
કરી પોતાને જેમ મન ફાવે એમ કર્ુું છે, જે એક 
અનવુાદકને ચબલકુલ શોભે નદહ. વાક્યો બદલી 
નાખવા, શીષગક બદલવા,ં મળૂ શીષગક આપવા ં
જ નહીં. આ બાબત એક અનવુાદકને ના શોભ.ે 
આથી હુ ં અહી કહવેા માગંુ ં છુ ં કે, આવા 
અનવુાદકના લીધે સારા અનવુાદ કરનારા 
અનવુાદકને પણ એક જ ત્રાજવાએં તોલવામા ં
આવે છે. 
 એક ઉદાહરણ જોઈએ. 
 ઘરોં મે તાલ ેપડે થે ઔર બહાર પલુીસ 
કા પહરા થા. ચલહાજા કેલજેે કે ટુકડો કૉ સીને 
પર  કોદો દલન ેકે ચલએ છોડ દદયા ર્યા 
એમ આ વાક્યનો અથગ થાય છે, હૈયા પર માર્ 
દળવા છોડી દદધા એવુ ંકહી શકાય. 
અનવુાદ: There were locks on their doors 
and policeman stood on guard outside. The 
Muslims felt as if salt was being rubbed 
into their wounds.  
શરીફાબેન કહ ે છે કે, આવો કોઈ મળૂ અથગ 
વાકયમા ંછે જ નહીં. 
 શરીફાબેને અનવુાદકની જવાબદારી, 
એને પડતી મશુ્કેલીઓ તથા એ મશુ્કેલીઓ 
વચ્ચે પણ માર્ગ કાઢી શકાય એ ખમુારી 
શરીફાબેને એમના લેખમા ં બતાવી છે. એમણ ે
અનવુાદક કેવો હોવો જોઈએ એની પણ વાત 
એમણે એમના લેખમા ંકરી છે.   
 આમ અનવુાદ બાબતે અનવુાદકે ઘણી 
કાળજી રાખવી પડે, નહી તો મળૂ કૃવત પણ 
બર્ડી જાય. અનવુાદકનુ ં કાયગ મળૂ કૃવતના 

ભાવને ઉત્તમ રીતે ભાવક સધુી પોંહચાડવાનુ ં
છે. આપણા ગજુરાતી સાદહત્યમા ં તો અન્ય 
ભાષા કરતા ંસારા એવા અનવુાદ થયા છે અને 
એ દદશામા ં કામ કરવુ ં  જોઈએ જેનાથી ભાવક 
પણ પરભાષી કૃવતનો આનદં લઇ શકે. 
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