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તલુનાત્મક સાહિત્યમાાં અનવુાદની ભમૂમકા 
ગામેતી જમનાબિને હિરાભાઈ 

પીએચ.ડી સશંોધક, ગજુરાતી વિભાગ, હમે.ઉ.ગ.ુયવુિ,પાટણ 
તલુનાત્મક સાહિત્યની મવભાવના 

માિિજીિિમા ં તલુિા એ તેિા 
વ્યિહારિો એક હહસ્સો બિી ગઈ છે. તેિા પ્રત્યેક 
કાયયમા ંકોઈિે કોઈ રીતે તલુિા થતી જ રહતેી 
હોય છે. માિિજીિિમા ં તલુિા જેટલી 
સકંળાયેલી છે તેટલી જ સાહહત્યમા ં છે. તેથી, 
સાહહત્યમા ં તલુિાત્મક અભ્યાસિી અવિિાયયતા 
ફલલત થાય છે. સાહહત્યિા અભ્યાસમા ં
ભતૂકાળથી જુદી જુદી પદ્ધવતઓ અજમિાય છે 
જેમા ંિત્તા ઓછા પ્રમાણમા ં‘તલુિા’િો ઉપયોગ 
થઈ રહ્યો છે. ક્રોચિા મતંવ્ય મજુબ આપણ ે
તલુિાત્મક સાહહત્યિી ચચાય કરિામા ંવિિેચિિા ં
જે ધ્યેયો હતા તેનુ ં જ પિુરાિતયિ કરી રહ્યા 
છીએ. તેથી ‘તલુિાત્મક’ સાહહત્યિા  વિિેચિ 
માટે અિેક પદ્ધવતઓ છે. તેમા ં ‘તલુિાત્મક’ 
પદ્ધવત છેલ્લા થોડા િર્ષોમા ં વિશેર્ષ પ્રકાશમા ં
આિતી જણાય છે. સાહહત્ય વિિેચિિી હદશામા ં
આ પદ્ધવત િિી છે. 
   ઈ.સ.૧૮૪૮મા ંપ્રવસદ્ધ અંગ્રજે કવિ મેથ્ય ુ
આિોલ્ડે પોતાિી બહિેિ ે લખેલ એક પત્રમા ં
પહલેીિાર ‘કમ્પેરેહટિ લલટરેચસય’ (Comparative 
Literatures) શબ્દિો પ્રયોગ કયો હતો. તેઓએ 
લખયુ ં “How plain it is now, though an 
attention to the comparative literatures for the 
last fifty years might have instructed any one 
of it, the England is in a certain sense for 
behind the continent…૧  (તલુિાત્મક સાહહત્યો 
તરફિા છેલ્લા ં પચાસ િર્ષોિા લક્ષથી કોઈિ ે

પણ કંઈક શીખિા મળયુ ંહશે તો પણ એ કેટલુ ં
સ્પષ્ટ છે કે ઈંગ્લેન્ડ અમકુ ચોક્કસ અથયમા ંઆખા 
ખડં કરતા ંકેટલુ ંબધુ ંપાછળ છે.) 
    અહીં ‘તલુિા’િો અથય, કયુ ં સાહહત્ય અન્ય 
કરતા ંચહિયાત ુ-ંઊતરતુ ંછે, એવુ ંિક્કી કરિાનુ ં
એક માત્ર સાધિ હોય એવુ ં લાગ ે છે. એટલ ે
સાહહત્યિા મલૂ્યાકંિ વિિેચિિી એક પદ્ધવત છે 
એ િક્કી કહી શકાય. પરંત ુઅન્ય પદ્ધવતથી એ 
કઈ રીતે અલગ તરી આિે એ જાણિા અિ ે
સમજિા માટે આપણે ‘તલુિાત્મક સાહહત્ય’િા 
અથયિે વિસ્તતૃ રીતે વિસ્તારથી સમજીએ. 
      તલુિાત્મક સાહહત્ય એટલે તલુિાિા 
આધારે કરિામા ં આિેલુ ં વિિેચિ. તલુિાિા 
આધારે કરેલા સાહહત્યિા મલૂ્યાકંિ-વિિેચિિે જ 
તલુિાત્મક સાહહત્ય તરીકે ઓળખિામા ંઆિે છે. 
‘તલુિાત્મક’ શબ્દિો સરળ અથય જોઈએ તો 
તલુિાત્મક એટલે જેિી તલુિા કરિામા ંઆિે તે 
અથિા જેિી સાથે તલુિા કરિામા ં આિે તે. 
ટૂંકમા ં તલુિાત્મક સાહહત્ય એટલે તલુિાિા ં
આધારે કરિામા ંઆિતુ ંસાહહત્ય વિિેચિ. આ 
રીતે તલુિાિા ં આધારે કરેલા સાહહત્યિા 
અભ્યાસિે તલુિાત્મક સાહહત્ય તરીકે 
ઓળખિામા ંઆિ ેછે. 
     તલુિાત્મક સાહહત્યમા ં બે કૃવતઓ, બ ે
સર્જકોિા સમગ્ર સર્જિિો, બ ેભાર્ષાિા સાહહત્યિો 
કે બે સાહહત્ય પરંપરાિો અભ્યાસ થતો હોય છે. 
આ રીતે તલુિાત્મક પદ્ધવતએ થતો અભ્યાસ 
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અિેક િિી હદશાઓ ખોલી આપિારો િીિડી 
શકે. 
    તલુિાત્મક સાહહત્યિા અભ્યાસ ક્ષેત્રિી 
સીમારેખાઓિે સ્પષ્ટ કરતી વ્યાખયાઓ જોઈએ. 
૧) જે.એ.કડન 
     “Comparative literature is the 
examination ad analysis of the relationships 
and similarities of the literatures of different 
peoples and nation” (વિવિધ પ્રજાઓ અિ ે
રાષ્રોિા ં સાહહત્યોિા સબંધંો અિે સામ્યોનુ ં
પરીક્ષણ અિે પથૃ્થકરણ એટલ ે તલુિાત્મક 
સાહહત્ય”) 
૨) મિકોઇસ અને રૂસો : 
      “Comparative literature: analiystical 
description, methodical and differential 
comparison, synthetic interpretation of 
interlinguistic and inter culture literary 
phenomena through history criticism and 
philosophy in order the better to understand 
literature as a specific function of the human 
mind.” (તલુિાત્મક સાહહત્ય: માિિ માિા ંએક 
વિવશષ્ટ કાયય તરીકે સાહહત્યિે સમજિાિી તક 
પરૂી પાડે છે. એમા ં ઇવતહાસ, વિિેચિ અિ ે
તત્િજ્ઞાિ દ્વારા આંતર ભાર્ષાકીય અિે આંતર 
સાસં્કૃવતક સાહહત્યિી ઘટિાઓનુ ં વિશ્લેર્ષિાત્મક 
િણયિ, પદ્ધવતસરિી અિે વિવશષ્ટ તલુિા તથા 
સકંલિાત્મક અથયઘટિ કરિામા ંઆિે છે.)  
અનવુાદની મવભાવના 
      ગજુરાતીમા ંઅનિુાદ એટલે ‘કહલેુ ંફરીફરી 
કહવેુ ંતે’, ‘કહલેી િાત સમજૂતી સાથે ફરી કહિેી 
તે’, ‘ભાર્ષાતંર’, ‘તરજુમો’, ‘પિુરુક્તત’ િગેરે 

અથો થાય છે. સસં્કૃતમા ં‘अनुवाद’ તત્સમ શબ્દ 

છે. સસં્કૃત વ્યાકરણ પ્રમાણે તે ‘वद’ ધાત ુપરથી 

બિેલો છે. ‘वद’ એટલે બોલવુ ંઅથિા કહવેુ ં‘वद’ 

ધાતિુી સાથે ‘घज़’् પ્રત્યય લાગિાથી ત ે

ભાિિાચક સજં્ઞા ‘वाद’ બિે છે. િાદ એટલ ે

કહિેાિી હક્રયા અથિા કહલેી િાત. ‘वाद’ િી 

આગળ ‘अनु’ ઉપસગય લગાડિાથી અનિુાદ 
શબ્દ બિે છે. જ્યારે ‘ઉપસગયિો અથય સામાન્ય 
રીતે ‘પછી’ એિો થાય છે. આ રીતે અનિુાદ 
એટલે સસં્કૃત પ્રમાણે ‘કહ્યા પછી કહવેુ’ં એમ થાય 
છે. અંગ્રેજીમા ં ‘અનિુાદ’ માટે 
‘TRANASLATION’ શબ્દ િપરાય છે. આ 
અંગ્રેજી રાસંલેશિ શબ્દ લેહટિિા મળૂ બે શબ્દો 
‘TRANS’ અિ ે ‘LATION’ પરથી બિલેા છે. 
એટલે એક ભાર્ષામાથી બીજી ભાર્ષામા ંલઈ જવુ ં
એજ ધરાિે છે. જેમ કે ફ્રેંચ (Traduire), જમયિ 
(Upersetzen), ચીિ (Fan-i), રવશયા 
(Perevode), સ્પેિ (Trasladur) િગેરે શાબ્બ્દક 
અથય મળે છે. 
    અનિુાદિી અિેકાવધક પહરભાર્ષા જોઈએ તો 
િોઈડાિા મતંવ્ય મજુબ અનિુાદ એટલે  
મળૂભાર્ષાિા સદેંશિે િજીકથી અિે સમાિતાથી 
લક્ષભાર્ષામા ંરજૂ કરવુ.ં જેમા ંપ્રથમ સ્થાિ અથયિે 
અિે બીજુ સ્થાિ શૈલીનુ ં છે. ડૉ. જોહન્સિિા 
મતંવ્ય મજુબ અનિુાદ એટલે મળૂભાર્ષાિો અથય 
સાચિીિે બીજી ભાર્ષામા ં અિતરણ કરાિવુ.ં 
પીટર ન્યમૂાકયિા મતે અનિુાદ એક વશલ્પ છે. 
જેમા ં એક ભાર્ષામા ં લખાયલેા સદેંશિા સ્થાિ ે
બીજી ભાર્ષામા ં ત ે જ સદેંશિે મકૂી આપિો. 
ભાર્ષાિૈજ્ઞાવિક જે.સી. કૈટ્ફોડયિા મતે અનિુાદ 
એટલે મળુભાર્ષાિી પાઠ્યસામગ્રીનુ ં બીજી 
ભાર્ષાિી પાઠ્ય સામગ્રીમા ં સમતલુીત 
પ્રત્યારોપિ છે. રોમિ જૈકબસિા ં કહિેા મજુબ 
‘ભાર્ષાઓ િચ્ચેિો અનિુાદ એટલે એક ભાર્ષાિા 
શાબ્બ્દક પ્રવતકોિી અન્ય ભાર્ષાિા શાબ્બ્દક પ્રતીકો 
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દ્વારા વ્યાખયા’ તો જેમ્સ હોલ્મેસિા મતે ‘બધા 
પ્રકારનુ ંઅનિુાદકાયય વિિેચિાત્મક વ્યાખયા છે.’ 
િગેરે વિદ્વાિોએ પોત પોતાિી રીતે અનિુાદિે 
વ્યાખયામા ંબાધંિાિો પ્રયન્ત કયો છે. 
તલુનાત્મક સાહિત્યમાાં અનવુાદની ભમૂમકા 
     તલુિાત્મક અભ્યાસમા ંસામાન્ય રીતે કોઈ 
પણ બે ભાર્ષાિી કૃવતઓ મલૂિિાિી હોય છે. 
ત્યારે આનિુાદ િગર શક્ય િથી. તેથી 
અનિુાદિી કામગીરી પાયાિી અિે અત્યતં 
મહત્િિી બિી રહ ે છે. તલુિાત્મક સાહહત્યિા 
અભ્યાસમા ં અનિુાદિો આધાર લીધા વિિા 
આપિી પાસ ે બીજો કોઈ વિકલ્પ િથી. એ 
સત્યિો સ્િીકાર સહજ પણે કરિો પડે. સારા 
અનિુાદક માટે અનિુાહદત કૃવત જે મળૂ ભાર્ષામા ં
હોય તેનુ ંઅિે જે ભાર્ષામા ંઅનિુાદ કરિાિો હોય 
તેનુ ંએમ બિેં ભાર્ષાનુ ંસપણૂય જ્ઞાિ હોવુ ંજોઈએ. 
અનિુાદનુ ંકામ અનિુાદક માટે હકીકતમા ંએક 
મોટો પડકાર છે. કારણ કે અનિુાદક માટે મળૂિી 
ભાર્ષા સમદૃ્ધદ્ધિે પોતાિી ભાર્ષામા ં ભાિ સાથે 
પ્રગટ કરવુ ંલોિાિા ચણા ચાિિા બરાબર થઈ 
પડે છે. આ કામ બિેં ભાર્ષામા ંપ્રભતુ્િ ધરાિિાર 
અનિુાદક માટે જ શક્ય બિી શકે છે. 
      અનિુાદકે મળૂ ભાિોિે, ખબૂીઓિે, 
જાળિી રાખીિે બીજી ભાર્ષામા ંરજૂ કરિાિો હોય 
છે. તેિા વિર્ષ ેજહોિ કોિીંગ્ટ કહ ેછે કે, “લેખકે જે 
કંઈ કહ્ુ ં છે,અનિુાદકે તેિો અનિુાદ કરિાિો 
પ્રયત્િ તો કરિાિો જ છે; પરંત ુજે રીતે, જે પ્રકારે 
કહ્ુ ં છે તેિા પહરપાલિિો પણ પ્રયત્િ કરિો 
જોઈએ.” 
    આ રીતે આપણે જુદી જુદી ભાર્ષાિી 
પ્રવશષ્ટકૃવતઓિો અનિુાદિા માધ્યમથી 
અભ્યાસ કરી શકીએ છીએ. દેશ-વિદેશિી 
મહત્િિી કૃવતઓિો અભ્યાસ આ રીતે શક્ય 

બન્યો છે. એ ભાર્ષાથી આપણે અજાણ છીએ પરંત ુ
તે ભાર્ષાિી કૃવતિો ભાિ, આકાર, સ્િરૂપ, 
સાસં્કૃવત, આસ્િાદ, સમીક્ષાિે આપણે પામી 
શકીએ છીએ. એ અનિુાદિા માધ્યમથી જ શક્ય 
બન્યુ ં છે. આપિા દેશ પ્રાલચિ સસં્કૃત ગ્રથંોિો 
આપણ ેગજુરાતી ભાર્ષામા ંિાચંી શકીએ છીએ. 
આ રીતે ઉત્તમ સાહહત્યિો પ્રચાર પ્રસાર િધતો 
જાય છે. તેનુ ં એક ઉદાહરણ જોઈએ. જો 
રિીન્રિાથ ટાગોરિી ‘ગીતાજંલી’િો અંગ્રેજીમા ં
અનિુાદ પ્રગટ િ થયો હોત તો તમેિે ‘િોબેલ 
પરુસ્કાર’ ભાગ્યે જ મળત. આ રીતે અનિુાદનુ ં
મહત્િ સ્િય ં વસદ્ધ છે. દરેક ભાર્ષાિા 
સાહહત્યક્ષેત્રમા ં અનિુાદનુ ં કાયય સાહહત્યિા 
તલુિાત્મક અભ્યાસિે સરળ અિે સચૂારંુ બિાિે 
છે. 
    તલુિાત્મક સાહહત્યિા અભ્યાસી માટે 
અનિુાદિી પ્રવવૃત્ત ખબૂ જ મહત્િિી છે. 
તલુિાત્મક સાહહત્યમા ં અનિુાદનુ ં મહત્િ 
દશાયિતા વિલ્હમે િિ હમ્બલે્ટે કહ્ુ ંછે કે, “One 

of the labours most essential to any literature: 

partly because it introduces those ignorant they 

would never come to know and this is an 

important gain for any nation : but partly also, 

and especially, because it widens the capacity 

for meaning and expression possessed by one’s 

own language.” કોઈપણ સાહહત્ય માટે આિશ્યક 
પરુુર્ષાથય પૈકી એક આ છે: અંશતઃ આ એટલા માટે 
આિશ્યક પરુુર્ષાથય છે કે તે પરભાર્ષાઓ િ 
જાણિારિ ેકલાિા સ્િરૂપ તથા માિિ જાવતિો 
પહરચય કરાિે છે. જે અન્યથા તેઓ િ કરી 
શકયા હોત અિે કોઈપણ દેશ માટે આ મહત્િિી 
ઉપલબ્બ્ધ છે. અંશતઃ અિે ખાસ કરીિે આ એટલા 
માટે પણ આિશ્યક પરુુર્ષાથય છે કે તે પોતાિી 
(અથાયત અનિુાદિી ) ભાર્ષામા ંરહલેા અથય અિે 
અલભવ્યક્તતિા સામથ્યયિો વિસ્તાર કરે છે.” 
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      ઉપરોતત િણયિિા ંસદંભયમા ંવિચાર કરતા ં
ભારતીય સાહહત્યકાર અિે વિચારક કાકાસાહબે 
કાલેલકર અનિુાદિે ‘સસં્કૃવત એલચી’ કહ્યો છે ત ે
ઉલચત લાગે છે. તો િગીિદાસ પારેખિા મતે, 
“અનિુાદ એ જગતિા સાસં્કૃવતક સપંકયનુ ંમહત્િન ુ
સાધિ હોઈ, એ આપણા દેશિી વિચારણા અિ ે
સર્જિ પ્રવવૃત્તિે ઉત્તેજે છે, તેિી રબ્ષ્ટ મયાયદાિે 
વિશાળ બિાિે છે અિ ેલભન્ન લભન્ન ક્ષેત્રોમા ંલભન્ન 
લભન્ન પ્રજાઓએ મેળિલેી વસદ્ધદ્ધિા ં દશયિ કરિી 
એિો જ પરુુર્ષાથય કરિાિી આપણિે પે્રરણા આપે 
છે.” 
     આ રીતે પ્રાચીિ સમયથી આપણો અનિુાદ 
સાથે ઘવિષ્ટ િાતો રહ્યો છે. જે આજે વિસ્તરીિે, 
વિકસીિે માિિસબૃ્ષ્ટનુ ં અવિભાજ્ય અંગ બિી 
ગયુ ં છે. આજિા યગુમા ં તલુિાત્મક સાહહત્યમા ં
અનિુાદનુ ંમહત્િ માત્ર ભાર્ષાસાહહત્ય પરૂત ુ ંિા 
રહતેા ં તે આપણી સાસં્કૃવતક, ઐવતહાવસક અિે 
રાષ્રીય એકતા, અખહંડતતાનુ ંમાધ્યમ બિી ગયુ ં
છે. રાષ્રીય ભાર્ષાઓિી સીમા ઓળંગી િૈવિક 
ભાર્ષા સાહહત્ય અિે લચિંતિ, ટેકિોલોજી, િજૈ્ઞાવિક 
અિેકવિધ શોધોિો જરૂહરયાત પરૂી કરે છે. જેથી 
પરસ્પરિા જ્ઞાિ-વિજ્ઞાિિે સમદૃ્ધ કરે છે. 
મનષુ્યએ િૈવિક સાહહત્ય અભ્યાસ, તલુિાત્મક 
સાહહત્ય, આંતરરાષ્રીય- આંતરરાજ્યિા ં
વ્યિહાર માટે, અન્ય ભાર્ષાિા રસાસ્િાદ માટે, 
અન્ય સસં્કૃવત- જીિિ- પરંપરા જાણિા માટે 
જેિા જુદા જુદા હતેથુી અનિુાદિો સહારો લેિો 
પડે છે. આપણો બહુભાર્ષી દેશિી એકતા, 
અખહંડતતા અિે સસં્કૃવતિી વિરાસતિી માિજત, 
જાળિણી માટે અનિુાદ આિશ્યક અંગ બિી રહ ે
છે.  

આપણે તલુિાત્મક સાહહત્યિા અભ્યાસ 
માટે અન્ય ભાર્ષા જાણિી અશક્ય છે. ત્યારે 

વિદ્ધિાિો દ્વારા થયેલ જે ત ે ભાર્ષાિા 
સાહહત્યકૃવતિી અનિુાહદતકૃવત ઉપલબ્ધ બિતા 
તેિો અભ્યાસ આપણા માટે સરળ બિી રહ ેછે. 
આ અનિુાદનુ ંસૌથી મોટંુ જમા પાસુ ંછે. આપણ ે
જે તે ભાર્ષા સધુી િ પહોંચતા તે અનિુાદથી 
આપણે સાહહત્યમા ં રહલેા વિચાર, સિંેદિા, 
લાગણી, ભાિ- પ્રવતભાિ, સસં્કૃવત, ટેકિોલોજી 
િગેરેિો આપણા મિિા પ્રશ્નોનુ ંસમાધાિ કરીિે 
જ્ઞાિ મેળિી શકીએ છીએ.  
     આજિા સમયમા ંઅનિુાદ ક્ષેતે્ર કમ્્યટુર, 
સોફ્ટિેર, ઇન્ટરિેટ અિે તેિી સાથે જોડાયેલી 
ટેકવિકલ પ્રહક્રયાિા વિકાસ અિે વિસ્તારિે કારણ ે
અનિુાદિી પરંપરાગત પદ્ધવતમા ં ઘણા ં  મોટા 
પાયે પરીિતયિ આવ્યુ ં છે. હિે અનિુાદનુ ંકામ 
કમ્્યટુર િડે કરિામા ં આિે છે. ઓિલાઈિ 
શબ્દકોશ, કમ્્યટુર અવસસ્ટેડ રાન્સલેશિ(CAT) 
જેિા સાધિો અિ ેસોફ્ટિેરિો ઉપયોગ કરિામા ં
આિે છે.  જેમા ં વિવિધ ટેકિૉલોજીિો ઉપયોગ 
કરી અનિુાદક આજે ઔિાદ કરે છે. એટલે કે 
મશીિ પોતે અનિુાદ કરત ુ ં િથી, પરંત ુ તે 
અનિુાદ કાયયમા ંમાણસિી મદદ કરે છે. કમ્્યટુર 
અવસસ્ટેડ રાન્સલેશિ પ્રમાલણત શબ્દકોશ અિ ે
વ્યાકરણિે લગતા સૉફ્ટિરે હોય શકે છે. તેિી 
સાથ,ે તેમા ં રાન્સલેશિ મેમરી (અનહૂદત 
િાકયોિી સ્મવૃત) પણ હોય છે. જેમા ંસ્રોત ભાર્ષાનુ ં
પ્રત્યેક િાક્ય અિે અનિુાદ દ્વારા થિારા તેિા 
અનિુાિો સગં્રહ કરી લેિામા ં આિે છે, જેથી 
આગળ જ્યારે ક્યાક પણ તે સ્રોત િાક્યિો 
અનિુાદ કરિાિો આિે ત્યારે અનિુાદ કે ફરીિે 
તેિો અનિુાદ િ કરિો પડે. આથી અનિુાદિી 
ઝડપ િધે છે. પરંત ુએ જુદા અથયમા ંિપરાય 
ત્યારે મશુ્કેલી ઊભી થાય છે. તેથી મશીિી 
અનિુાદ કરતા ં અનિુાદકે ખબૂ ધ્યાિ રાખીિે 
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ઉપયોગ કરિો અવિિાયય બિ ે છે. િહીં તો 
અથયિો અિથય થઈ જાય છે. કોઈપણ સૉફ્ટિેર 
અથિા મશીિ હજુ સચોટ અનિુાદ કરી શકિા 
માટે સક્ષમ કે સમથય િથી. એ બાબતિો આપણ ે
ખયાલ રાખિો પડે. આ રીતે તલુિાત્મક 
સાહહત્યમા ં ડગલેિે પગલ ેઅનિુાદિી મળૂભતૂ 
ભવૂમકા રહલેી છે.  
 સાંદભભ 
૧) ‘તલુિાત્મક સાહહત્યિો અભ્યાસ’ – પરીખ, 
ધીરુભાઈ / પાિ પબ્બ્લકેશિ, અમદાિાદ. પ.ૃ 
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