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માનવીના

વવકાસની

સાથે

સાથે

વવશ્વસારહત્યનો અભ્યાસ, તલનાત્મક સારહત્યનો

ભાષાઓનો પણ વવકાસ થયો છે . ભાષા આપણા

અભ્યાસ શક્ય બન્યો છે . માટે સારહત્ત્યક અનવાદ

જીવનન ું સૌથી મહત્વન ું માધ્યમ છે . તેના દ્વારા

ઘણ ું ઉપયોગી છે .

આપણે પરસ્પર સુંવાદ સાધી શકીએ છીએ.

અનવાદ

માટે

‘ટ્રેન્સલેશન’

શબ્દ

આપણે આપણા વવચારો, ભાવો, લાગણીઓ

પ્રયોજાય છે . આ શબ્દ પ્રાચીન ફ્રેંચ શબ્દ

અન્ય વ્યક્તત સધી પહોંચાડવા ભાષાનો ઉપયોગ

‘ટ્રેન્સલેટર’માુંથી

કરીએ છીએ. એક બીજા સાથે સુંવાદ સાધવામાું

વ્યત્પવિમ ૂલક

ભાષા મહત્વનો ભાગ ભજવે છે . ભાષાના મૌખિક,

સ્થાનખબિંદથી બીજા સ્થાનખબિંદ પર લઈ જવ ું તે.

શારીરરક અને સાુંકેવતક જેવા રૂપો છે . આિા

તો ઑતસફડમ અંગ્રેજી શબ્દકોશમાું તેનો મખ્ય

વવશ્વમાું હજારો ભાષાઓ બોલાય છે . સ્વાભાવવક

અથમ આ પ્રમાણે આપવામાું આવ્યો છે :

ઉદભવ્યો
અથમ

છે

છે .

‘પરરવહન’–

તેનો
એક

છે કે કોઈ પણ વ્યક્તત માટે આ બધી જ ભાષા

‘Transate’ - Express the sense of

શીિવી અશક્ય છે . એટલા માટે અન્ય ભાષાના

(word, sentence, book) in or into another

સારહત્યને સમજવામાું અહીં અનવાદની ભ ૂવમકા

language (as translated homer into (English

મહત્વનો ભાગ ભજવે છે . કાકાસાહેબ કાલેલકર

from the Greek)’.

અનવાદકને સુંસ્કૃવતનો એલચી કહે છે , તે યોગ્ય
જ છે .

ભારતીય ભાષાઓમાું ‘અનવાદ’ માટે
કેટલાક પયામય શબ્દો પ્રયોજાય છે . જેમકે રહિંદી

અનવાદ બે ભાષાને જોડતી કડી છે . તે

ભાષામાું ‘અનવાદ’, ‘ભાષાુંતર’, બુંગાળી ભાષામાું

બે ભાષા વચ્ચે સેતની ગરજ સારે છે . અનવાદની

‘તર્જમા’,

મદદથી અન્ય ભાષાના સારહત્યને પોતાની

‘અનવાદ’ સુંસ્કૃત શબ્દ છે . આમાું ‘અન’ ઉપસગમ

ભાષામાું સરળતાથી મેળવી શકાય છે , સમજી

છે . ‘વદ’ એટલે કહેવ.ું ‘વાદ’ એટલે ‘કથન’ અને

શકાય છે . અનવાદ કોઈ એક ભાષામાું લિાયેલ

‘અન’ એટલે ‘પન:’. આમ, અનવાદનો અથમ થાય

કે બોલાયેલ સારહત્યને બીજી ભાષામાું બદલવાની

છે ‘પન:કથન’. અહીં સ્પષ્ટ થાય છે કે એક

પ્રરિયા છે . અનવાદ માનવજીવનના દરે ક ક્ષેત્રમાું

ભાષામાું કહેલી વાત બીજી ભાષામાું ફરીથી કહેવી

મહત્વ ધરાવે છે . જેવા કે ભાષાવવજ્ઞાન, વેપાર,

એ અનવાદ છે .

વશક્ષણ, ધમમ, કાયદો, સારહત્ય વગેરે. અનવાદ

મલયાલમ

અનવાદ

ભાષામાું

કરનાર

‘તર્જ્ મમા’.

અનવાદક

પાસે

દ્વારા ખભન્ન ભાષા બોલનાર વ્યક્તત, સમાજ

કેટલીક સર્જજતાની અપેક્ષા રાિવામાું આવે છે .

એકબીજાની નજીક આવે છે અને સાુંસ્કૃવતક

જેમકે, અનવાદક જે ભાષામાું અનવાદ કરવાનો

સમન્વય થાય છે . સારહત્ત્યક અનવાદ દ્વારા જ

છે , તે બન્ને ભાષાન ું જ્ઞાન તેને હોવ ું જરૂરી છે . બન્ને
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ભાષાની

રચના,

તે

શબ્દોના

પોતાની રીતે ઘડાયેલી હોય છે . સારહત્યનો સર્જક

વ્યાકરણગત અથમની માહીતી પણ હોવી જોઈએ.

પોતાના સર્જનમાું ભાષાની બહવવધ શક્તતનો

કહેવતો,

કે

પ ૂરે પ ૂરો ઉપયોગ કરી પોતાન ું વતતવ્ય ચોટદાર

વિોક્તતથી મારહતગાર હોવો જોઈએ. આ એક

બનાવે છે . એ માટે શબ્દના નાદ, કાક, ધ્વવન,

પાયાની શરત છે . પરું ત માત્ર ભાષાન ું જ્ઞાન હોવ ું

લય, સુંલગ્ન અથમ અને ભાવછટાઓ, વાક્યનો

જ પરત નથી. અનવાદક જે બે ભાષાઓનો

લય, આરોહ અવરોહ, શબ્દોની વવવશષ્ટ ગોઠવણી

ઉપયોગ કરી અનવાદ કરે છે તે બન્ને ભાષાઓને

આ બધાના સહયોગથી એક વપિંડ બુંધાય છે . તેને

બોલવાવાળા

માન્યતાઓ,

એક ભાષામાુંથી બીજી ભાષામાું લઈ જવ ું ઘણ ું

રીતરરવાજો, ઈવતહાસ વગેરેનો પણ તેને પરરચય

અઘરું છે . એટલે જ તો બળવુંતરાય ઠાકોર

હોવો જોઈએ. જો અનવાદક એ બન્ને ભાષાઓના

અનવાદ એ કોલસાની દલાલી છે એમ કહે છે .

રૂરિપ્રયોગો,

લોકોની

ભાષાના
વ્યુંગ્યોક્તત,

સસ્કૃવત,

કટાક્ષ

કશળ નહીં હોય તો પોતાના અનવાદમાું તે સફળ

દરે ક સર્જક પોતાના સર્જનમાું પોતાની

થઈ શકશે નહીં. માટે તેની બન્ને ભાષા ઉપર પકડ

એક આગવી શૈલી વાપરતો હોય છે . અનવાદકે

હોવી જરૂરી છે . કારણ કે, પ્રત્યેક ભાષાને પોતાની

કૃવતના મ ૂળ અથમ સમજ્યા પછી એ અથમની

રચના હોય છે . અનવાદકે આ રચનાને ધ્યાનમાું

આસપાસના ભાવો, ગખભિત સ ૂચનો અને ગૌણ

લઈ સરળ અને સચોટ અનવાદ કરવાનો હોય

અથોનો પણ વવચાર કરવો જોઈએ. ઉપરાુંત,

છે .

્દા્દા સારહત્ય સ્વરૂપ નવલકથા, ટૂુંકીવાતામ,
અનવાદકે એ વાતન ું પણ ધ્યાન રાિવ ું

આત્મકથા, વનબુંધ વગેરેની પોતાની આગવી

જરૂરી બને છે કે, એક જ શબ્દ જ્યારે ્દા ્દા

શૈલી

હોય

છે .

સુંદભે વપરાય ત્યારે એનો અથમ પણ બદલાતો

સારહત્યસ્વરપની શૈલી અનરપ અનવાદ કરવો

હોય છે . એટલે સુંદભમને બરાબર સમજીને તે

જોઈએ.

પ્રમાણે યોગ્ય અથમપ ૂણમ શબ્દની પસુંદગી કરવી

ઘણીવાર શબ્દના એક ભાષામાું જે વવવવધ અથો

જોઈએ. જો એમ ન થાય તો અથમ નો અનથમ

થતા હોય તે બધા જ અથો ધરાવતો હોય એવો

થવાની સુંભાવના રહે છે . અનવાદ કરતી વિતે

શબ્દ બીજી ભાષામાું ભાગ્યે જ મળે . એટલે એ

આ અનવાદ કયા વગમ કે ્ૂથ માટે કરવામાું આવે

શબ્દનો અખભપ્રેત અથમ ્દા્દા શબ્દો દ્વારા

છે , એન ું પણ ધ્યાન રાિવ ું જરૂરી બને છે . તેના

દશામવવ ું પડે ત્યારે અનવાદકની કસોટી થાય છે .

આધારે યોગ્ય શબ્દોની પસુંદગી કરવી જોઈએ.

જેમકે, આપણે ત્યાું કાખલદાસ પોતાની કૃવતમાું

બાળકોને લગતા પસ્તકનો અનવાદ કરતી વિતે

‘ગજ’ શબ્દ દ્વારા મસ્તી, મોતી, અને સદ
ું રીઓની

જે શૈલીનો ઉપયોગ થાય છે એના કરતા

ગવત વગેરેના પ્રતીકરૂપે મ ૂકે છે . જ્યારે આના

નવલકથા કે કવવતાનો અનવાદની શૈલી ્દી જ

અંગ્રેજી અનવાદમાું તેનો પયામયવાચી શબ્દ

હોવાની.

આવો કોઈ આશય ધરાવતો નથી. કારણ કે ,

સારહત્ત્યક

અનવાદકે
અનવાદ

ખભન્ન
કરતી

ખભન્ન
વિતે

અનવાદકે મ ૂળ કૃવતનો જે અથમ અને ભાવ

પવિમમાું હાથી માટેની કલ્પના અને તેના અથમ

છે તે ચોકસાઈ પ ૂવમક પોતાની ભાષામાું ર્ૂ

ખભન્ન છે . માટે અનવાદક માટે આવી બાબતો

કરવાનો છે . આ સાવ સામાન્ય જણાત ું કાયમ

પડકારરૂપ બને છે .

િરે િર ઘણ ું કપર છે . કારણ કે દરે ક ભાષા
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એવ ું કહેવાય છે કે પ્રત્યેક અનવાદ
ભાષાુંતર હોય છે જ, પણ પ્રત્યેક ભાષાુંતર
અનવાદ હશે જ એમ આપણે ન કહી શકીએ.
અનવાદકે વાતામ કે નાટકના અનવાદમાું વવશેષ
કાળજી રાિવી પડે છે . કારણ કે ,તેની ભાષા
વધારે ઘરગથ્થ, સુંખક્ષપ્ત, વેગવુંતી અને ચોટદાર
હોય છે . એને બીજી ભાષામાું અનવાદ કરતી
વિતે વાક્યો અરૂિ, અસુંબદ્ધ ન લાગે એન ું ધ્યાન
રાિવ ું પડે છે . સુંવાદમાું શબ્દોના િમ, વવશેષણો,
રિયાવવશેષણો વગેરેના સ્થાન ઉપર ધ્યાન
આપવ ું જરૂરી છે . ઘણી વાર સહેજ અમથા
ફેરફારથી આિો અથમ બદલાઈ જાય છે અથવા
તો વાક્યમાું ચોટ રહેતી નથી. માટે કહી શકાય કે
સારહત્ત્યક અનવાદન ું કાયમ ઘણ ું પડકાર ભયમ છે .
સુંદભમપસ્તકો :
•

અનવાદ કલા : અન.નવનીત
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