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ભાષા આપણા જીવનનુ ું સૌથી મહત્વનુ ું

સુંવાદ સાધવો એ તો બધા જ માણસોની

અંગ છે . ભાષા માણસો વચ્ચે સુંવાદ સાધવાનુ

પ્રાથવમક જરૂરરયાત છે . એિલે કોઈ એક એવી

મ ૂળભ ૂત પાયાનુ ું માધ્યમ છે . ભાષાનો મુખ્ય હેત ુ

વ્યવસ્થા હોવી જોઈએ કે જેના દ્વારા જુ દા જુ દા

મનુષ્ય મનની લાગણીઓ, આંતરરકવવચારોને

રાજ્યો કે દે શોમાું વસતા ખભન્ન ખભન્ન જાવતના લોકો

વ્યક્ત કરવાનો, તેમ જ જરિલ અને ગુઢ

એકબીજા સાથે સુંવાદ કરી શકે, અને અન્ય

વવષયોને

ભાષાઓના સારહત્યને વાુંચી શકે, સમજી શકે.

સમજાવવાનો,

આદાન

પ્રદાન

કરવાનો, તેમજ પોતાની ઈચ્છાઓ પ ૂરી કરવાનો
વગેરે

છે .

ભાષાના

વૈજ્ઞાવનક

અનુવાદ બે ભાષાઓને જોડતો એક

અભ્યાસને

મજબ ૂત પુલ છે . ભાષાઓના પરસ્પર સુંબધ
ું ના

ભાષાવવજ્ઞાન તરીકે આપણે ઓળખીએ છીએ.

ઘિકોમાું અનુવાદ સવોત્તમ છે . અનુવાદ થકી

ભાષાના મૌખખક સાુંકેવતક જેવા ઘણા રૂપો છે .

લોકો બીજી ભાષાઓની સામગ્રીને પોતાની મ ૂળ

અનેક ધમોમાું વાણીને પ્રભુન ુ ું વરદાન માનવામાું

ભાષામાું મેળવી શકે છે . અનુવાદ કોઈ એક

આવ્્ુ ું છે . 'અમરકોશ' માું ભાષાના પયાાય

ભાષામાું લખાયેલી અથવા બોલાયેલી વાતોને

શબ્દોનો છે દ જુ ઓ:

બીજી ભાષામાું બદલવાની પ્રરિયા છે . અનુવાદ

"બ્રાહ્મી તુું ભારતી ભાષા ગીવાાક વાણી સરસ્વતી

માનવ જીવનના દરે ક ક્ષેત્રમાું ખ ૂબ જ મહત્વ

વ્યવહાર ઉક્ક્તલાવપતું ભાવષતું વચનું વચ:"

ધરાવે છે . જેવા કે વેપાર, વશક્ષણ, ધમા, કાયદો,

આ શ્લોકમાું 'બ્રાહ્મી' એિલે કે ભાષાનુ ું

સારહત્ય, સુંચાલન, સરકારી કામકાજો, કોિા -

વરદાન અને 'સરસ્વતી' આ બુંને પયાાયો

કચેરી, વહીવિ, વગેરે..... 'અનુવાદ' શબ્દ કેિલી

ભાષાની ઈશ્વરીયતાને સુખચત કરે છે .માનવ

ભારતીય ભાષાઓમાું પ્રયોજાય છે . અનુવાદ માિે

વવકાસની સાથે-સાથે ભાષાઓનો પણ વવકાસ

'ટ્રાન્સલેશન' શબ્દ પ્રયોજાય છે . આ શબ્દ પ્રાચીન

થતો ગયો. દુ વનયામાું જેિલા દે શ છે તેનાથી

ફ્રેંચ શબ્દ 'ટ્રાન્સલેિર' માુંથી ઉદભવ્યો છે . એનો

અનેક ગણી વધારે ભાષાઓ છે . બધી જ

વ્્ુપવત્તમ ૂલક અથા થાય છે - પરરવહન. અનુવાદ

ભાષાઓનો વવકાસ એક જ દે શમાું થતો નથી.

એ મ ૂળ સુંસ્કૃત શબ્દ છે . એમાું 'અનુ' ઉપસગા છે .

કેિલીક ભાષાઓમાું વ્યાકરણ અને સારહત્યનો

વદ્ એિલે 'કહેવ'ુ ું , અને 'વાદ' એિલે 'કથન'.

વવકાસ થાય છે , તો કેિલીક ભાષાઓ બોલી

આથી અનુવાદ નો અથા પુનઃકથન એવો થાય

બનીને રહી જાય છે . એક ધારણા પ્રમાણે વવશ્વમાું

છે . એક ભાષામાું કહેલી વાત બીજી ભાષામાું

લગભગ પાુંચથી સાત હજાર ભાષાઓ છે . કોઈ

ફરીથી કહેવી એ અનુવાદ કહેવાય. મુખ્ય વાત

એક વ્યક્ક્ત માિે બધી જ ભાષાઓ શીખવી

એ છે કે અનુવાદમાું બે ભાષાઓ હોવી જરૂરી છે .

અશક્ય છે . પણ એકબીજા સાથે સુંપકા કરવો,

જે ભાષાનુ ું સારહત્યમાું ભાષાુંતર થાય છે તે
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મ ૂળ સ્ત્રોતભાષા કહેવાય. અને જે ભાષામાું

અનુવાદ કરવા માિે વ્યક્ક્ત પાસે બુંને ભાષાનુ ું

અનુવાદ કરવાનો હોય છે તેને લક્ષ્યભાષા

જ્ઞાન માત્ર હોવુ ું જરૂરી છે . બીજી પણ એક

કહેવાય. પરું ત ુ અનુવાદ કરવો એ ફક્ત એક

ગેરમાન્યતા એવી છે કે અનુવાદક માત્ર એક

ભાષાના શબ્દોને બીજી ભાષામાું બદલવા જેિલુું

ભાષામાું લખેલા શબ્દો ને બીજી ભાષાના એક જ

સહજ અને સરળ નથી. એ તો અનુવાદનો માત્ર

અથાવાળા શબ્દોની સાથે બદલી નાખતો હોય છે .

એક ભાગ છે .

એિલે કોઈ પણ વ્યક્ક્ત માત્ર એક શબ્દકોષ

લક્ષ્યભાષાના અનુવાદમાું ઉપયોગમાું
લેવામાું

આવતા

શબ્દોની

પસુંદગી

(dictionary) ની મદદથી કોઈપણ ભાષામાું

કરવી,

અનુવાદ કરી શકે. આ વસવાય પણ એક ત્રીજી

વ્યાકરણના વનયમોનુ ું પાલન કરવુ ું પણ જરૂરી છે .

ગેરમાન્યતા એવી છે કે ઈન્િરનેિ ઉપર પ્રાપ્ત

સ્ત્રોતભાષાના શબ્દે શબ્દનો અનુવાદ કરવો

કોઈપણ મશીન કે ટૂલની મદદથી તરત જ એક

જરૂરી નથી. લક્ષ્ય ભાષામાું અથા સ્પષ્િ કરવો,

ભાષામાુંથી બીજી ભાષામાું અનુવાદ સહજ રીતે

અને એ ભાષાનુ ું સૌંદયા પણ જાળવી રાખવુ એ

કરી શકાય છે .જો આમ જ હોય તો અનુવાદ

સૌથી અગત્યની બાબત ગણાય છે .આથી ભાવ

કરવા માિે હવે દુ ભાવષયાની કોઈ જરૂરરયાત

ઉપર પણ વધુ ભાર દે વો જરૂરી બની જાય છે .

ઊભી થતી નથી. હકીકતમાું જે લોકો આવી

એક જ ભાષામાું અનુવાદ કરનાર જુ દા જુ દા

ગેરમાન્યતાઓમાું

અનુવાદકોના અનુવાદમાું પણ જુ દાપણુ ું જોવા

વાસ્તવમાું અનુવાદ કે અનુવાદપ્રરિયા વવશે કશુ ું

મળતુું હોય છે . બધા અનુવાદકો પોતાની સમજ,

જાણતા નથી.આજે પડકારો વવશે મારે અહીં વાત

ભાષા પર પોતાની પક્કડ અનુસાર અનુવાદ

કરવી

કરતા હોય છે . પરું ત ુ અગત્યની બાબત એ છે કે

કરીશ.(એક) ભાષા ને લગતા પડકારો અને, (બે)

અનુવાદ ભ ૂલ વગરનો અને સ્પષ્િ હોવો જોઈએ,

િેકવનકલ પડકારો.

છે .

વવશ્વાસ

પડકારોની

રાખે

વાત

છે

બે

તેઓ

ભાગમાું

જેથી વાચકોને તે સમજવામાું જરાય મુશ્કેલી ન

ભાષાનો મુખ્ય હેત ુ બે વ્યક્ક્ત, બે જૂથો,

પડે, અને જે કુંઈ પણ સુંદેશ હોય એ સ્પષ્િપણે

કે માનવ સમુદાય સાથે સુંવાદ સ્થાવપત કરવાનો

વ્યક્ત થઈ જાય.આજે દરે ક ક્ષેત્રમાું અનુવાદની

છે . ભાષા જો આ કાયા ન કરી શકે તો તે વનરથાક

આવશ્યકતા છે જ. એમાું વશક્ષણનુ ું ક્ષેત્ર તો એવુ ું

બની જાય. એક ઉત્તમ અનુવાદકે એ બાબતનો

છે કે અનુવાદ વગર તે પ્રગવત સાધી જ ન શકે.

ખાસ આગ્રહ રાખવાનો રાખવો જોઈએ કે તે જે

આધુવનક ્ુગમાું વવજ્ઞાન, સમાજશાસ્ત્ર, અથાશાસ્ત્ર,

બે ભાષાઓનો ઉપયોગ કરીને અનુવાદ કરે છે તે

ગખણત વગેરે વવષયો શીખવવામાું આવે છે . આ

બુંને ભાષાઓને બોલવાવાળા લોકોનો ઇવતહાસ,

વૈવશ્વક વવષયોના ગ્રુંથો અંગ્રેજીમાું જ નરહ, પણ

તેમની

બીજી વવદે શી ભાષાઓમાું પણ મળી આવે છે .

માન્યતાઓથી તે સુપરરખચત હોય. જો અનુવાદક

જેના અનુવાદ વગર જ્ઞાનનો વવસ્તાર શક્ય બને

આ બુંને ભાષા તેમજ તેના માનવ સમુદાયની

જ નહીં.

લાક્ષખણકતાઓથી

અનુવાદ વવશે કેિલીક ગેરમાન્યતાઓ

સુંસ્કૃવત,

અખભપ્રેત

તેમના

રીવત

અપરરખચત

સુંદેશાને

રરવાજ

હશે

પોતાના

તો

કે

તે

અનુવાદના

પ્રચખલત છે . ઘણા લોકોનુ ું માનવુ ું છે કે કોઈપણ

માધ્યમથી વ્યક્ત કરવામાું સફળ થઈ શકશે

વવગતનો

નહીં.

એક

ભાષામાુંથી

બીજી

ભાષામાું

પ્રત્યેક

ભાષાને

પોતાની

આગવી
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લાક્ષખણકતા હોય છે . ભાષાની લાક્ષખણકતાની

માિે સ્વીકાયા હોય તેવી અંવતમ તારીખ', અથવા

અસર અનુવાદની સચોિતા ને સરળતા ઉપર

તો 'વનવિત સમય મયાાદા' એવો સ્વીકારવાનો રહે

પણ પડે છે . જો ભાષા સરળ હોય તેનો અનુવાદ

છે . જેવી રીતે સું્ક્ુ ત શબ્દોના અથાનો અનુવાદ

પણ સરળ બની જાય છે .

પામવો

મુશ્કેલ

છે ,

તેમ

રૂરઢપ્રયોગો

અને

દા.ત. : અંગ્રેજીમાું એક વાક્ય જોઈએ:

કહેવતોનો અનુવાદ પણ ખ ૂબ જ મુશ્કેલ કાયા છે .

‘Ramwenttoforest.’

જો અનુવાદક લક્ષ્યભાષાના લોકોના રીતરરવાજો

આનો ગુજરાતી અનુવાદ કરીએ છીએ

અને સુંસ્કૃવતથી વાકેફ ન હોય તો તે રૂરઢપ્રયોગો

ત્યારે શબ્દોનો િમ બદલાઈ જાય છે . જેમ કે '

અને કહેવતોના મ ૂળઅથાને પામી શકતો નથી.

રામ વનમાું ગયા' પરું ત ુ જ્યારે કોઈ વ્યક્ક્ત માત્ર

અંગ્રેજી કહેવત જોઈએ:

ડીક્ષનરી કે િેકવનકલ ટુલ્સ દ્વારા તેનો અનુવાદ

દા.ત. 'Apple of one's eye'.

કરશે તો તે અનુવાદ 'રામ ગયા વનમાું' એમ

નવો શબ્દશ: અનુવાદ કરીએ તો ' કોઈકની

થશે. વ્યાકરણની દ્રષ્ષ્િએ આ ખોટુું છે . અને

આંખનુ ું સફરજન' એવો થાય છે .

વાુંચવામાું પણ યોગ્ય લાગશે નહી. તો આખી

જે ગુજરાતી સારહત્યમાું સ્વીકાયા નથી.

કવવતા કે નવલકથાનો અનુવાદ આ પ્રમાણે થાય

તેમાું મ ૂળ ભાવ વ્યક્ત થતો જ નથી. અને તેનો

તો તે કૃવત કેવી લાગે? આવા કઢુંગા અનુવાદમાું

અનુવાદ

કૃવતનો મ ૂળ અથા, ભાવ પણ બરાબર ન સમજાય

ગુજરાતીમાું તેનો અનુવાદ કરતી વખતે 'આંખનુ ું

અને ભાષાનુ ું સૌંદયા પણ જોખમમાું મુકાય. આવી

રતન'

જ રીતે સું્ક્ુ ત શબ્દનો સાચો અથા સમજવો,

જોઈએ. રૂરઢપ્રયોગના અનુવાદમાું મુશ્કેલી હોવા

પામવો એ પણ એક મહત્વનુ ું પાસુું ગણાય છે .

છતાું રોચકતા

અને એનો અનુવાદ એક પડકાર. સું્ક્ુ ત શબ્દ

રૂરઢપ્રયોગ સુદ
ું ર બનાવે છે . જ્યાું મ ૂળભાષાના

બે અથવા બેથી વધારે શબ્દોનો બનેલો હોય છે .

રૂરઢપ્રયોગો માિે ઉખચત લક્ષ્યભાષામા રૂરઢપ્રયોગ

પરું ત ુ તેનો અથા સામાન્ય રીતે તેમના કોઈ પણ

ન મળી શકે ત્યાું રૂરઢપ્રયોગોનો ભાવ જળવાય

શબ્દના મ ૂળ અથા કરતા જુ દો જ હોય છે .

એવા શબ્દોનો ઉખચત પ્રયોગ કરવો જોઇએ. તો

દા.ત. 'ગુલાબજાુંબ'ુ

વનરથાક
એવા

બની

જાય

રૂરઢપ્રયોગનો
જળવાય

છે .

એિલે

ઉપયોગ
છે .

કરવો

મ ૂળ

ભાષાને

કેિલાક રૂરઢપ્રયોગો અને કહેવતો એવી છે જેના

અહીં ગુલાબજાુંબ ુ કહીએ છીએ ત્યારે

સમાુંતર અથા ગુજરાતીમાું જોવા મળે છે .

ગુલાબ એિલે એક ફૂલ, અને જાુંબ ુ એિલે એક

દા.ત. 'All that glitters is not.'

ફળ,એવો સામાન્ય અથા નીકળે .પરું ત ુ આ અથા

જેને ગુજરાતીમાું અથા ‘ચળકે એિલુું સોનુ ું નહી’

અખભપ્રેત નથી. ગુલાબજાબુ એિલે ખાવાની એક

એવો થાય છે . જે વ્યાકરણની અને મ ૂળ ભાવ ની

મીઠાઈ. એવો અથા આપણે સમજવાનો હોય છે .

દ્રષ્ષ્િએ પણ સ્વીકાયા છે .

બીજા અંગ્રેજી શબ્દ નુ ું ઉદાહરણ જોઈએ :
દા.ત. 'deadline'
અહીં deadline નો અથા 'મ ૃત વ્યક્ક્ત' કે

આ જ રીતે વિોક્ક્તનો અનુવાદ પણ
એક પડકાર છે . વિોક્ક્ત એિલે વિ + ઉક્ક્ત =
વાુંકુકથન.

અખભધા

કે

લક્ષણાથી

વાક્યનો

'રે ખા' અથવા 'પુંક્ક્ત'એવો નીકળે છે . પરું ત ુ તે

અખભપ્રેત અથા સ્પષ્િ ન થાય ત્યાું વ્યુંગ્યાથા એિલે

સ્વીકાયા નથી. deadline નો અથા 'કોઈપણ કાયા

કે વિોક્ક્તનો ઉપયોગ કરવામાું આવે છે . જ્યાું
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વ્યુંગ્ય કે

કિાક્ષનો પણ શબ્દશ: અનુવાદ

પડકારોની વાત કરીએ. અનુવાદના પડકારોમાું

કરવામાું આવે તો તેનો મ ૂળ અથા પામી શકાતો

એક મહત્વનુ ું પાસુું િેકવનકલ પડકારો સાથે પણ

નથી. કારણ કે શબ્દસમ ૂહના અનુવાદ દ્વારા જે

સુંકળાયેલ ુું છે . ઇન્િરનેિ, સોફ્િવેર, કમ્પપ્્ુિર

અથા, ભાવ, સુંદેશ અખભવ્યક્ત થશે તેનો અથા

અને તેની સાથે જોડાયેલી િેકવનકલ પ્રરિયાના

મ ૂળઅથા કરતા તદ્દન જ હશે. આવો જ પડકાર

વવકાસને કારણે આજે અનુવાદની પદ્ધવતમાું ઘણા

કાવ્યાનુવાદમાું પણ છે . કારણ કે કાવ્યમાું

મોિા

મોિેભાગે શબ્દોનો િમ ગદ્ય કરતાું સાવ જુ દો જ

કમ્પપ્્ુિરનો ઉપયોગ એિલો બધો વધી ગયો છે

હોય છે . અને ઘણીવાર તેમાું ગખભિત (અધ્યાહાર)

કે અનુવાદનુ ું કાયા હવે પહેલાની જેમ કાગળ અને

પણ હોય છે . આ બધા જ ઉદાહરણો પરથી એક

કલમ થી નહીં પણ કમ્પપ્્ુિરની મદદથી ઝડપથી

બાબત સ્પષ્િ થાય છે કે અનુવાદમાું ફક્ત

થઈ જાય છે . પરું પરાગત શબ્દકોશનુ ું સ્થાન હવે

શબ્દાથા પર જ નહીં પરું ત ુ ભાવાથા પર પણ

ઓનલાઇન રડક્શનરીઓએ લઈ લીધુ ું છે . CAT

ધ્યાન આપવુ ું અત્યુંત જરૂરી બની રહે છે .

(કોમ્પપ્્ુિર અસીસ્િેડ ફ્રાન્સને ન) જેવા સાધનો

પરરવતાનો

થઈ

રહ્યા

છે .

આજકાલ

ઘણી વાર એવુ ું પણ બનતુું હોય છે કે

અને સોફ્િવેરનો ઉપયોગ પણ હવે વધવા

જુ દા જુ દા સુંદભામાું એક જ શબ્દના એકથી વધારે

લાગ્યા છે . CAT મશીન અનુવાદ નથી કરતુ પણ

અથા થતા હોય છે . એિલે અનુવાદક માિે

અનુવાદ કાયામાું તે માણસની મદદ કરે છે . તે

અગત્યની બાબત એ બને છે કે પહેલા તે મ ૂળ

ખ ૂબ જ ઝડપથી અને ગુણવત્તા ્ુક્ત અનુવાદ

સુંદભાને સમજે અને તે મુજબ સૌથી વધારે

કરવામાું મદદ કરે

બુંધબેસતો, ભાવને અનુરૂપ હોય તેવા યોગ્ય અથા

પ્રરિયામાું

ધરાવતા શબ્દની પસુંદગી કરે નહીંતર અથાનો

વવશ્લેષણ કરે છે , અને સૈદ્ધાુંવતક રીતે લક્ષ્ય

અનથા થઈ જાય.

ભાષામાું માણસની મદદ વગર અનુવાદ કરી

દા.ત. 'Quarter'
આ શબ્દનો અથા 'ચોથોભાગ', 'પા',

CAT

છે . અનુવાદની આખી

સ્ત્રોત

ભાષાની

વવગતનુ

આપે છે . અગાઉ આપણે જે ભાષાકીય પડકારો
(રૂરઢપ્રયોગો,

કહેવતો,

વાક્યની

રચના,

'વત્રમાસી', 'રહેઠાણ' વગેરે જેવા અથામાું લઈ

સું્ક્ુ તશબ્દો) ની ચચાા કરી તેને કોઇપણ

શકાય છે . જો અનુવાદક સુંદભાન ુ ું યોગ્ય રીતે

સોફ્િવેર કે મશીન સચોિ અને ભાવવાહી

ધ્યાન ન રાખે તો વાક્ય ખોિો જ સુંદેશો આપે

અનુવાદ કરવા માિે સક્ષમ નથી એ બાબતનુ ું

અને વનરથાક બની જાય.

પણ ધ્યાન રાખવુ ું જોઈએ.

'િહર અનંત િહર કથા અનંતા'

ટૂુંકમાું અનુવાદ એ સરળ કાયા નથી.

એ સુપ્રવસદ્ધ કથને આધારે અનુવાદકે

અનુવાદ કાયામાું અનુવાદક પાસે સ્ત્રોત ભાષા

શૈલી અંગેન ુ ું પણ ધ્યાન રાખવુ ું જોઈએ.અનુવાદ

અને લક્ષ્ય ભાષાની સુંપ ૂણા જાણકારી હોવી જ

કયા વય જૂથના લોકો, વ્યવસાવયક વગાના લોકો

જોઈએ. અનુવાદકે અનુવાદ કરતી વખતે ઘણી

માિે કરવામાું આવી રહ્યો છે તેના આધારે જ

બધી છૂિછાિ પણ લેવાની હોય છે . અનુવાદકે

શૈલીની પસુંદગી કરવી જોઈએ.

પોતાનુ ું કાયા સર્જનાત્મક સ્તરે કરવુ ું પડતુું હોય

આ બધી આપણે અનુવાદ અંગે પ્રચખલત

છે . બલ્કે અનુવાદનુ ું કાયા તો સર્જક કરતાું કપરુું

ગેરમાન્યતાઓની ચચાા કરી. હવે િેકવનકલ

બની જતુું હોય છે . ક્યાુંક તે અક્ષરશઃ અનુવાદ
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કરે છે , તો ક્યાું ભાવાનુવાદ આપે છે .એને
વાચકને પણ ધ્યાન રાખવો પડતો હોય છે . આજે
અનુવાદનુ ું ક્ષેત્ર મયાારદત રહ્ુું નથી. અનુવાદકનુ ું
પહેલ ુું કતાવ્ય એ છે કે મ ૂળ કૃવતનો ભાવ
અનુવારદત કૃવતમાું સચોિ રીતે જળવાવો જોઈએ.
તો જ અનુવારદત કૃવતનો ભાવક મ ૂળ કૃવત સુધી
પહોંચી શકે. આમ અનુવાદકે પોતાની સામે
આવતા પડકારોનો વવવેકથી સામનો કરી આગળ
વધવુ જોઈએ.
સંદર્ભ :
(૧) તુલનાત્મક સારહત્ય: વસદ્ધાુંત અને વવવનયોગ
(લે.: પ્રસાદ બ્રહ્મભટ્ટ)
(૨) ધ્ર ૃવત (લે.: મોહનભાઈ પિેલ)
(૩) અનુવાદકલા (અનુવાદક: નવનીત મદ્રાસી)
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