
 

Page | 12  

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

આદર્શ અનવુાદ માટે અનવુાદકની સજ્જતા 
શ્રી ભીખાભાઇ ગો. સોલકંી 

શ્રી સૌરભ આટસસ કોલજે –વિસણિેલ ગડુ તા-માળીયા-હાટીના જજ.-જૂનાગઢ-૩૬૨૨૨૫ મો-
૯૮૭૯૫૬૭૬૪૪  

પ્રસ્તાવના:  
         અનિુાદક એક સર્જક જેટલી જ મહત્િની વ્યક્તત ગણાય છે. અનિુાદ જેિો લાગેજ નહહ તે ખરો અનિુાદ! જાણે કૃવત 
માણતા હોઈએ એવુું સતત ‘હિલ’ થયા કરે. પરુંત ુ એિો અનિુાદ આપતાું અનિુાદકે તેની સજ્જતા કેળિિી પડે. કઠોર 
સાધનાના પહરપાક રૂપે જ એિો અનિુાદ મળી શકે. અનિુાદ તો શબ્દે-શબ્દે વિસામા લઈને જ વસધ્ધ થાય. એકલો શબ્દ 
પકડીને ચાલીયે તોય ભલૂા પડી જિાય. શબ્દતો ખરો જ.પરુંત ુસાથે જ એનો ભાિ પણ પકડિો પડે. મળૂ કૃવતનો માત્ર અથસ જ 
નહહ,એનો ભાિ અને સમગ્ર આનુંદ સામટો ઉપલબ્ધ કરાિે તે અનિુાદ જ શે્રષ્ઠ. અનિુાદ ઘણો શ્રમ માગી લેત ુું વિધાકમસ છે. એ 
‘િેઠ’નહહ બની રહતેા ‘સુંશોધન’(Research)બની રહવેુું જોઈએ. અનિુાદ એ કૃવત છે. પણ એ િોટો કોપી નથી. સર્જન સહલેુું 
છે.એમ નથી પણ અનિુાદ સર્જનની સરખામણીએ ખબુજ અધરુૂું કાયસ છે. 
અનિુાદ પ્રહકયા: 

સર્જકની વિવશષ્ટ મદુ્રા વિના કૃવતની 
કલ્પના થઈ શક્તત નથી. તેવુું જ અનિુાદનુું 
પણ છે.  અનિુાદકનુું કાુંમ તો સર્જક કરતાું પણ 
િધ ુ દુઘસટ છે. સર્જતને થયેલી અનભુવૂતને 
અનિુાદકે અનિુાદમાું યથાતથ ઉતારિાની છે, 
એટલા પરૂતો એ સર્જતન ેિશ છે એટલા પરૂતો 
એ પરતુંત્ર છે.  આમ કરિા જતાું અનિુાદક 
પોતે પણ કઈક અનભુવૂત કરતો જતો હોય છે.  
સર્જકની વ્યતત અનભુવૂતને receive કરીને 
આિકારીને તે િરી અનિુાદમાું ઝીલીને તેને 
િરી અનિુાદ દિારા reject કરિાની 
છે.પરાિવતિત કરિાની છે.  આ પ્રહિયામાું મળૂ 
અનભુવૂત પદાથસ કેટકેટલા માધ્યમો માુંથી પસાર 
થાય છે.  આ માધ્યમો એ અનભુવૂત પદાથસમાથી  
કેટલકુ પોતે ગળી જાય છે, તો કેટલકુ  પોતે 
એમાું ઉમેરે પણ છે.  આ પ્રહિયાને આયોગ 
સુંકેતોમાું મકૂીને ગણણવતક પધ્ધવતએ સમજિાનો 
પ્રયત્ન કરીએ.  

a.  મળૂ અનભુવૂત પદાથસ તથવયતત્િ  

b.  કથવયતત્િને વ્યતત કરનાર કથક, 
સર્જક  

c.  કથવયતત્િનુું ભાષામાું પ્રગટ રૂપ કવથત  
d.  કથવયતત્િનુું અન્ય ભાષામાું ભાષાુંતર-

અનિુાદ  
e.  અનિુાદક  
f. અનિુાદકનુું અનભુવૂત દ્વ્રારા વ્યતત થતી 

મળૂ સર્જકની અનભુવૂત  
A અને b સુંયોગ થઈને જે પહરણામ આિે છે ત ે
c, b સર્જક a અનભુવૂત પદાથસને આત્મસાત કરે 
છે.  સુંિેદન માટેની  ઇન્દ્ન્દ્રયો હોય છે.  આ 
ઇન્દ્ન્દ્રયોને કેટલુુંક ગમ્ય છે.  તો કેટલુુંક અગમ્ય 
છે.  ઇન્દ્ન્દ્રય પોતાના સુંસ્કાર બળે કરીને કેટલીક 
ક્ષમતાઓ ધરાિે છે.  કેટલીક બાબતોમાું એની 
અક્ષમતાઓ પણ હોય  છે.  પહરણામે  અનભુવૂત 
પદાથસને આત્મસાત કરે છે.  અને સર્જક પોત ે
તદરૂપ થતો હોય છે.  પણ સપણૂ તેમ થઈ 
શકતુું નથી. િળી એના  માટે માધ્યમની 
મયાસદાઓ  નડે છે.  છતા કૃવત રચાય છે. એ 
કૃવતને અનિુાદક બીજી ભાષાના માધ્યમ દ્વારા 
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રજૂ કરે છે. માધ્યમો  એક સરખા નથી, કેમકે 
ભાષા પોતે પણ એક સુંસ્કાર હોઇને, તે તો 
ભાષા બોલનારી પ્રજાના સુંસ્કાર િૈવિધ્યન ે
વ્યતત કરિાની ક્ષમતાિાળી  બને.  એિો 
પ્રયત્ન તેન ે ભાષાના ભાષકોનો હોય એ સહજ 
છે.  તેથી કોઇ પણ ભાષા સમાન similar હોય 
ન શકે.  અનિુાદકને આમ લાભની ખામીઓ 
અને ખબૂીઓની ભલુ ભલુમણણમાથી પસાર થવુું 
રહ્ુું   
          અનિુાદકની પ્રકીયમાું કેન્દ્રસ્થાને 
અનિુાદક છે.  એના દ્રારા જ અનિુાદની 
પ્રહિયાની શરૂઆત થાય છે.  અનિુાદક બ ે કે 

બેથી િધારે ભાષાનો જાણકાર હોિો જોઈએ॰ 
સ્ત્રોતભાષા અને લક્ષ્યભાષાનો જાણકાર હોિો 
જોઈએ. મળૂકૃવતની ભાષાને સ્ત્રોતભાષા અને જે 
ભાષામાું અનિુાદ કરિાનો હોય તે ભાષાને 
લક્ષ્યભાષા કહિેામા આિે છે. ટકૂમાું સ્ત્રોતભાષા 
(Source language) માથી લક્ષ્યભાષા(target 
language) માું લઈ જઈએ ત્યારે અનિુાદની 
પ્રહકયા થઈ ગણાય. 
           કોઈપણ અનિુાદ મલૂકૃવતનુું 
સમાધાન જ હોય છે.  (All Translation are 
compromise), 
અનિુાદ અહરસાની ગરજ સારે છે.  જેમાું મળૂ 
નહીં  પણ મળૂનાું  જેવુું  પ્રવતણબિંબ દેખાય છે 
આ પ્રહિયાને અનિુાદ કહિેામા આિે છે.   
         અનિુાદની પ્રહિયામાું શબ્દે શબ્દનો 
અનિુાદ કરિો કે પછી એમાું આિતી કહિેતો, 
રૂહઢપ્રયોગોનો અભ્યાસ કરિો. પછી એમાું 
આિતી કહિેતો રૂહઢપ્રયોગોના  આધારે 
અનિુાદ કરિો એ. અનિુાદની પ્રહિયામાું 
સમસ્યા રૂપ છે.   
          અનિુાદની પ્રહિયામાું અનિુાદક 
મળૂકૃવત સાથે તાદાત્મ્ય સાધે છે, ત્યારે તેની 

આસપાસનુું બધુું  જ ભલૂી જાય  છે. અનિુાદ 
પ્રહિયા બે પરકાયા પ્રિેશ જેવ ુ કાયસ છે. જેમાું 
એક ઉદરમાું રહલે ગભસને બીજા ઉદરમાું લઇ 
જિામાું આિે, પરુંત ુ એના આત્માને હાવન ન 
થિી જોઈએ,  તેમ અનહુદત કૃવતમાું મળૂ કૃવતનો 
પ્રાણ આિિો જોઈએ. અનિુાદની પ્રહિયામાું 
સાથ-ેસાથે નાની મોટી અનેક સમસ્યાઓ 
જોડાયેલ છે. જેમ મકાન માત્ર વસમેન્ટ કે 
સણળયામાુંથી બુંધાઈ જતુું નથી. તેમ 
અનિુાદકની પ્રવવૃત  પણ અનેક નાની મોટી 
સમસ્યાઓનો સમેુળ  સાધી કરિામાું આિે છે. 
સિસ સમસ્યાઓનો સમેુળ એટ્લે અનિુાદ... 
અનવુાદકની સજ્જતા :  
આદશસ અનિુાદ તેજ હોઇ શકે કે જેનો સ્ત્રોત 
ભાષા અને લક્ષ્યભાષા બુંને પર સારો એિો 
અવધકાર હોય.  ખાસ કરીને લક્ષ્યભાષા પર 
િધારે અવધકાર હોિો જરૂરી છે. સ્ત્રોતાભાષાની 
સામગ્રીનો અથસ બરાબર સમજિો જરૂરી છે.  
પરુંત ુ ઉણચત અણભવ્યક્તત માટે લક્ષ્યભાષા પર 
સારો એિો અવધકાર હોિો જરૂરી છે.  અથસગ્રહણ 
કરતાું અણભવ્યક્તત અવધક કઠણ પ્રહકયા છે.  
અનિુાદક સહદય હોિો જોઇએ. મળૂકૃવતના 
દેશકાળ પહરક્સ્થવત  િાતાિરણ બધુું પકડવુું 
જોઈએ. મળૂકૃવતના સર્જકના હદયની 
લાગણી,ભાિના,સુંિેદના એના મનની અંદર 
આશા,માનવસકતા,મનોકામના િગેરેન ે
લક્ષ્યભાષામાું વ્યતત કરિા માટે અનિુાદકમાું 
સજ્જતા હોિી જરૂરી છે. આ માટે અનિુાદકમાું 
મળૂભાષા કે સ્ત્રોતભાષા અને લક્ષ્યભાષા પર 
કાબ ૂહોિો જોઈએ.આત્મીયતા હોિી જોઈએ.  
          અનિુાદકન ુ  કાયસ લેખનની જેમ 
વિશેષ દક્ષતાની અપકે્ષા રાખે છે. દા.ત અંગ્રેજી  
જાણિાથી અંગ્રેજીમાું લખાયેલા  સાહહત્યનો 
અનિુાદ ન થઈ શકે. અનિુાદ િતત ભાષાના 
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જ્ઞાનના બળ પર સુંભિી ન શકે. મળૂકૃવતમાું 
રૂહઢપ્રયોગો,પદાિલી િગેરે હોય છે.  આદશસ 
અનિુાદક અનિુાદ કરતી િખતે વિિેકથી કામ 
લે છે.  
       આદશસ અનિુાદક જયારે કૃવતનો 
અનિુાદ કરતો હોય ત્યારે તે કૃવતની ભાષા,તેનુું 
સ્િરૂપ,તેનુું અંત:તત્િ સર્જતનો ઝોક િગેરેનો 
ખ્યાલ રાખે છે. તેના આધારે અનિુાદ કરે છે. 
એ માટે અનિુાદને ભગીરથ પરુુષાથસ કરિો પડે 
છે. આિા અનિુાદક પાસે ભાષાના છુંદોલયના 
પદવિન્યાસના,પ્રાસરચના,છુંદોલાયજન્ય,સુંગીત
ત્િના પ્રયાયો  િગેરે પ્રક્ષો ઊભા થાય છે. એના 
અનિુાદકે  સઝૂ સમજ અન ેશક્તતમવત  પ્રમાણ ે
ઉકેલ લાિિાનો હોય છે.  
અવનિાદકે દ્વદ્વભાષી જ માત્ર નહી,પણ 
દ્વદ્વસાુંસ્કૃવતક પણ બનવુું જોઈએ. સાુંસ્કૃવતક 
સુંદભો અનિુાદમાું આિિા જોઈએ.  અનિુાદ 
િાચતી િખતે મળૂકૃવત િાચતા હોય એ જણાવુું 
જોઈએ.  
        આદશસ અનિુાદકે સાહહત્યના જુદા જુદા 
પ્રકારની શૈલી  પ્રમાણે અનિુાદ કરિાનો હોય 
છે.  ધમસ ક્ષેત્ર કે પ્રાદેવશક વ્યક્તતગત સાુંસ્કૃવતક 
પષૃ્ઠભવૂમ આહદ અનેક તત્િો ભાષા સાથ ે
સુંકળાયેલાું  હોય છે.  અનિુાદકે આ તત્િો 
સાથે સુંયોજજત ભાષાનો પ્રયોગ કરિાનો હોય 
છે.  આ માટે તણેે સામગ્રીની  વિશેષ 
પષૃ્ઠભવૂમનુું સારુું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવુું જોઈએ.  
        અનિુાદકે રુણચ,યોગ્યતા, ઉંમર 
પષૃ્ઠભવૂમ િગેરે અનસુાર જ અનિુાદનો પ્રકાર 
સ્િીકરિો જોઈએ.  જેમ કે ગહન િૈજ્ઞાવનક 
લેખનો અનિુાદ વિદ્વાન સુંશોધક માટે કરિામાું 
આિે,ત્યારે એક-એક શબ્દનુું ધ્યાન રાખવુું પડે 
છે.  િજૈ્ઞાવનક સામગ્રી તયૈાર કરિા માટે આ 
કડકાઈની આિશ્યકતા નથી.  જે સ્તરના 

િાચકો માટે મોણલક કૃવતઓના રૂપાુંતર કે 
અનિુાદ કરિામાું આિે છે,તેમના સ્તરની 
લક્ષ્યભાષાનો ઉપયોગ કરિો જોઈએ.  
          આદશસ અનિુાદ માટે પ્રવતભા 
અણભપ્રેત છે.  તે એિા પ્રકારના અનિુાદ કરે છે 
કે જે અનિુાદ ન લાગતાું મોણલક લાગ.ે 
અનિુાદક સિસ રીતે સજ્જ અને ઘડાયેલો હોિો 
જોઈએ.ઉતમ અનિુાદકનુું વિશાળ િાુંચન હોવુું  
જરૂરી છે, અનિુાદ પરૂીલગનથી અને વનષ્ઠાથી 
કરિો જોઈએ. અનિુાદકમાું ગુંભીરતા હોિી 
અવનિાયસ છે.  
િસ્તતુ:મળૂકૃવતન ે  ન્યાય આપે એિા અનિુાદ 
કરિા એ જ આદશસ અનિુાદ છે.  આમાું 
અનિુાદને મળેલી સિળતાનુું મલૂ્યાુંતન 
અનિુાદકળા  વિશેષજ્ઞ આંકી શકે છે આના માટે 
અનિુાદકમાું  ભાષાનો વિશેષ અનભુિ જરૂરી 
છે. અનભુિ અનિુાદમાું મહત્િનો ભાગ બજિ ે
છે. ઘોડેસિારીનો અનભુિ કયાસ િગર 
ધોડેસિારી થઈ શક્તત નથી. તેમ અનિુાદમાું 
અનભુિ જરૂરી છે. અનિુાદમાું જે શબ્દના 
અનિુાદ થાય એ શબ્દનોજ અનિુાદકરિો 
જોઈએ. જે શબ્દનો અનિુાદ ન થાય એ 
શબ્દનો અનિુાદમાું અનિુાદકો મળૂ શબ્દનો જ 
ઉપયોગ કરે છે. જયારે કેટલાુંક મળૂ શબ્દન ે
છોડી દેતા હોય છે. અનિુાદકમાું સર્જક પ્રવતભા 
હોિી જોઈએ.   
       “કૈટિોડસના કથન અનસુાર અનિુાદમાું 
અનિુાદક સ્ત્રોતભાષામાું આપેલા મળૂ પાઠન ે
લક્ષ્યભાષામાું  સહપાઠના  રૂપમાું િરી રચે છે.  
મળૂ પાઠ અને લક્ષ્યભાષના પાઠ એક સમાન  
હોિા આિશ્યક છે.  
        અનિુાદકનો સુંબુંધ સ્ત્રોતભાષાના 
સુંદેશના પહલેા અથસ અને પછી શૈલીની સપાટી 
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પર લક્ષ્યભાષામાું વનકટતમ સ્િાભાવિક  અન ે
તલુનાત્મક તલુ્યાથસક ઉપાદાન પ્રસ્તતુ કરે છે. 
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