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भाषांतरातून अथाजन 
         ा. िवनय माडगावकर  

         मराठी िवभाग, गोवा िव ापीठ. 
              

ा तािवक   
  संवादसुलभ भाषेचा समयोिचत यो य उपयोग करणे हा उ म यि म वाचा अ याव यक आयाम आह.े मानवी मनातील 
भावनां या तथा िवचारां या आदान दानासाठी देहबोलीबरोबर श दांनी यु  अशा भाषेला पयाय नाही.  मानवाचे ‘आंतबा ’ िव  
भाषेने यापले आह.े बा  जगाशी संपक साध याची मानवाची अप रहाय गरज  ‘भाषा’ भागवत असते. आपले सुख-द:ुख, आशा-
िनराशा, हष-खेद, ेम-राग, इ यादी  भावना तसेच जीवनानुभव य  कर यासाठी मानवाला भाषेचा आधार यावा लागतो. या बा  
जगताबरोबर या या आंतमनातही भाषेचा संचार असतो. मनात यामनात िवचार करताना, क पना करताना तो भाषेचा उपयोग 
करतो. इतकेच न हे तर व नातही याला अवगत असलेली भाषा तो वापरतो. मानवाला संवाद साधा यासाठी, लेखन कर यासाठी 
तसेच सािह यािनिमतीसाठी ‘भाषा’ अिनवाय ठरली आह.े िव ातील िविवध लोकां या एकमेकांपासून िभ न असले या िविवध 
भाषां या मा यमाने सं े ण होतेच याचबरोबर सािह यिनिमती होत आह.े इतर देश-िवदेशांतील भाषांम ये िनमाण होणाया 
सािह याचा आ वाद घे यासाठी सवाना सव भाषा समजणे अश य आह.े यासाठी ‘भाषांतर’ हा उ म याय आह.े िव मान युगात 
‘भाषांतर’ हे अथाजनाचे साधन ठरले आह.े 
भाषांतर 
  ‘‘भाष’् या धातूचा अथ बोलणे असा होतो. भाषा हणजे बोल याची िविश  प दती, यव था. ‘भाषा’ हणजे मनु यने 
पर पर िवचारिविनमयासाठी ितका मक विनसमूहांची ढ केलेली सु संगत व सवमा य यव था.’१  भाषांतर हणजे एका भाषेतील 
मजकूर, याचा आशय अिभ या ज य अनुभव यांसह दु स या भाषेत उतरव याचे ि या होय. या भाषेत मूळ मजकूर असतो ती 
मूळ भाषा आिण या भाषेत मजकूराचे भाषांतर करायचे आहे ती ल भाषा होय. डॉ. क याण काळे यां या मतानुसार ‘भाषांतर’ 
हणजे मूळ सािह यकृतीची अथवा अ य मजकूराची ल भाषेत श दश: केलेली ितिनिमती होय.२  

 

अनुवाद आिण भाषांतर : सामा यपणे अनुवाद आिण भाषातंर दो ही श द एकाच अथाने वापरले जातात. मूलत: बोलणे हा 
भावभावनांचा शाि दक अनुवाद असतो. यवहारात अनुवाद ही यापक संक पना आह,े तर भाषांतर हा यातील एक आयाम आह.े 
चं कांत पाटील यां या मतानुसार “अनुवाद ही यापक थरावरची प रभािशक सं ा समजली पािहज,े हणजे ती भािषक कृती हणून 
असतेच, िशवय ती या याही पु ढे जाऊन लया मक, स दया मक आिण सामािजक, सां कृितक यूहा मक तरावरची प रभािशक 
सं ा आहे याची जाण ठेवली पािहज.े” केशवसूतांनी अमे रकन कवी अमसन या किवतेचा अनुवाद केला आहे.  या संदभात  
द ा ेय पु डे िलिहतात, “केशवसुतांनी या केलेला अनुवद एक अनुवाद हणून यश वी झालेला िदसतोच, पण या अनुवादातही 
यां या ितभेची चमक िदसून येते. किवते ारे आप याला जे सांगायचे आह,े जा त प रणामकारक हाव,े यासाठी कवी जो काही 
यूह रचत असतो, तसच एक छोटा पण अ वथक युह केशवसुतांनी या अनुवादात रचलेला आहे. अमसन या किवतेचा 

मुळाबारहकुम अनुवाद करता करता केशवसुतांनी वसं कृती आिण वभाषा यांचे बळ मोठ्या स दयपूण रीतीने वापरलेले िदसते. 
अनुवाद करतांनाही कवी या ितभेचे वतं  फुरण िदसत असते, हे येथे ल ात येते.’३ मधुकर मोकाशी यां या मतानुसार ‘अनुवाद 
ही यापक सं ा असून भाषांतर ही ित यात सामावणारी सं ा समजली जाते.’४ 
भाषांतर सोपे क  कठीण ? 
  मूळ भाषा आिण ल  भाषा या दो ही सहोदर अथवा भाषाकुल संक पनेनुसार समान भाषाकुलातील याच माणे 
भौगोिलक व सां कृितक े ातील अस यास भाषांतर ि या सुलभ होते. या उलट दो ही भाषा िभ न कुलातील अस यास ही 

ि या काही माणात कठीण होते. तसेच जे हा मूळ भाषा आिण ल भाषा या दो ही भाषा िभ न कुलातील, िभ न सां कृितक 
वातावारणातील, िभ न भौगोिलक े ातील असतात ते हा ही ि या जा त कठीण हो याची श यता असते. भाषांतरकार सजग, 
अ यासू  आिण िज ासू  अस यास अशी आ हाने याला मोठी वाटत नाहीत. यामुळे भाषांतर ि या याला कठीण वाटत नाही. 
भाषांतराचे िस दांत  

च िवचारवंत डोलेट यांनी भाषांतराच ेमूलभूत आिण सू ब  िवचार मांडले आहेत. ते असे आहेत - 
 भाषांतरकाराने मुळातील अथ आिण आशय िनट समजून घेणे आव यक आहे. मुळातले सं िद ध अथही तो यो य ते वातं य घेऊन 

प   क  शकतो. 
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 मूळ भाषेचे व ल भाषेचे उ म  ान भाषांतरकारापाशी असायला हवे. 

 भाषांतरकाराने श दश: भाषांतर करणे टाळावे. 

 रोज या यापारातील श द योग याने भाषांतराम ये योजावेत. 

 भाषांतरकाराने श दांची िनवड चोखंदणपणे क न यो य तो प रणार साधाय या ीने मांडणी करावी.५  
 

भाषांतरकार अनमोल आहेत : अथशा ानुसार या िवषयाला मागणी जा त आह,े ती पूण करणा यांची  सं या कमी अस यास 
अशा दु िमळ गो साठी जा त िकंमत मोजावी लागते. ल  भाषा आिण ोत भाषा दो ही भाषांवर भु व असणा या भाषांतरकाराची 
आकलन मता, संवेदन मता आिण भाषांतराची उ कटता यां या संयोगाने सकस भाषांतर आकार घेते. असे  उ म भाषांतरकार 
कमी आहेत. यामुळे भाषांतराची शा ीय कला आ मसात क न याच कौश या या जोरावर बौि क प र माने अथाजन करणे 
स यि थतीत यो य ठरणारे आह.े 
िविवध भाषांचा देश भारत आिण भाषांतर : ‘िहंद देश के िनवासी सभी जन एक ह,ै रंग प वशे ‘भाषा’ चाहे अनेक  ह.ै’  असे  
‘िविवधातेत एकाता’ दशवणारे आप या भारत देशाचे वैिश ्य आह.े येथील  िविवध रा य ांत देशातील िविवध जाती, पंथ, 
धमाचे लोक रहातात. अनेकिवध भाषां  आिण बोलीनी संवाद साधतात. या भाषांमधून  गीत संगीत, सािह य, नाटक, िच पट याचंी 
िनिमती करतात. या सवाना एकि त जोड याचे काय भाषांतर ि येमु ळे होत आहे.  
भाषांतराची उपयु ता : गीता, बायबल, कुराण या  धम ंथातील त व ान  भाषांतरामु ळे जगभरातील लोकांना समजले. भाषांतरामु ळे 
भारतीयांना पा ा य सािह याचा प रचय झाला तर पा ा यांना भारतीय सािह याचा प रचय झाला. आधुिनक मराठी सािह या या 
इितहासात ‘भाषांतर युग’ िनमाण झाले.  ‘बाहबली’ सारखा  तेलग-ुतिमळ िच पट िहंदी, मलयालम भाषांम ये विनमु ि त केला 
गेला. संवादां या यो य भाषांतरामु ळे तो देशभरात िव मी ठरला. भाषांतरकाराने तेलगु  भाषेतील संवाद तथा मजकूर िहंदी भाषेम ये 
आणला हणजे तो मजकूर भाषांत रत केला. देशी-िवदेशी उ पादक आपला माल भारतीय  ाहकांपयत पोहोचव यासाठी यांची 
िविवध ां ितक व ादेिशक भाषेत जािहरात करतात.   
 

िविवध े ातील भाषांतराची गरज  
१. िच पट : रा ीय व आंतररा ीय िच पट महो सवात िविवध देशातील िच पट िविवध भाषांम ये दिशत होतात. 
२. मािलका : दू रदशनवर एका भाषेत गाजलेली मािलका इतर भाषेत सा रत केली जात.े 
३. जािहरात : उ पादनांची िविवध भाषेत याच आशया या जािहराती तयार के या जातात. 
४. सािह य : देशी- िवदेशी सािह यकृती भाषांत रत झा याने िविवध भाषक वाचकांपयत पोहोचव या जातात. 
५. शासक य े  : या े ात भाषांतर ि येला अितशय मह व आह.े  
६. धािमक े  : िविवध धािमक ंथ, तकथा, भि गीते यांचे भाषांतर ल णीय आह.े 
७. वाताजागत : ि ं ट आिण इले ोिनक िमिडयाम ये भाषांतर गरजेचे आहे. 

भाषांतर - मागदशन : भाषांतर हे य नसा य कौश य आह.े याचे ताि वक मागदशन होणे गरजेचे आह.े यासाठी याि काबरोबर 
सै ां ितक बैठकही स म होणे आव यक आह.े डॉ. क याण काळे आिण अंजली सोमण यांनी संपािदत केलेले ‘भाषांतरमीमांसा’ हे 
पु तक उपयु  ठरणारे आहे. िवलास सारंग यांनी ‘भाषांतर आिण भाषा’ या पु तकात व य, िलंग आिण पु श, श दकळा, वनी 
आिण प रचनां  यां  िवषयांवर िववेचन केले आहे. डा◌ॅ. एल. एस. देशपां डे यांनी  ‘सािह या सेत’ू या पु तकात सिह य कारा या 
भाषांतरासंदभात मागदशन केले आह.े  
  यािशवाय िव. का. राजवाडे यांनी काही काळ चाललेले ‘भाषांतर’ मािसक, साने गु जी ‘आंतरभारती’ ‘के याने भाषांतर’ 
ैमािसक प गंधा काषनाचे ‘उ म अनुवाद िवशेषांक’, सािह य अकादमी, िव ापीठ अनदुान आयोग, नॅशनल बुक ट, भारतीय 

भाषा सं था, मैसू र, रा ीय  अनुवाद अिभयान  या सवाचे योगदान ल णीय आह.े६ 
गोवा िव ापीठा या मराठी िवभागात भाषांतर िवषय : गोवा िव ापीठा या मराठी िवभागाने आता या िव ा यासमोर असलेली 
िव मान युगाची आ हाने ओळखून गे या २०१८-१९ या शै िणक वषापासून CBCS नुसार अभास मात समयोिचत िवषयांचा 
समावेश क न घेतला आह.े यात ८ अप रहाय तर २३ पयायी िवषय आहेत.  िवभागात जे िवषय िशकवले जात आहेत तसेच 
भावीकाळात जे िशकवले जाणार आहेत यात भाषांतराला ाधा य िदले आह.े यामुळे  मराठी िवभागात वेश घेणारा िव ाथ  

ानाजन क न भावी काळात या ाना या आधारे अथाजनही सहजतेने क  शकेल.  आज या युगात भाषांतरिव चे कौश य 
अवगत असणे हे मह वाचे आह.े गोवा िव ापीठा या मराठी िवभागात ‘भाषांतर’ हा वैिश ्यपूण िवषय िशकवला जात आह.े यात  
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भाषांतरिवषयीची िविवध कौश ये  याचबरोबर भाषांतराचे वेगवेगळे कार प  केले जातात, याचबरोबर य  भाषांतर 
ि येिवषयी मागदशन केले जात आह.े 

भारतीय सािह य आिण भाषांतर : िव ा याना भारतीय सािह या या आधारे भारतीय व आिण भारतीय सं कृतीची जाणीव होणे 
आव यक आह.े इतर भाषांचा आदर करत रा भावना जागृत ठेवणे गरजेचे आह.े यासाठी भारतातील इतर भाषांम ये िस द 
झाले या सािह याचा िव ा यांना प रचय क न देणे मह वपूण ठरते. तुलना मक अ यास कर यास ो साहन देणे गरजचेे आह.े 
यासाठी ‘कबीरबोध’ - शैला िपटकर व िगरीश कनाड िलिखत  ‘तुघलक’ नाटक अ यासले जाणार आह.े ‘ ाचीन भारतीय सािह य 

- मराठी अनुवाद’ या िवषयात ाचीन सं कृत सािह याचा प रचय िव ा याना होणार आह.े यात  ‘मेघदू त’, अनुवाद शांता शेळके,  
‘हषच रतसारः बाण भ िवरिचत हशच रतसार’, मराठी भाषांतर, डा◌ॅ. अनुपमा ड गरे, छ पती संभाजी महाराज िवरिचत 
‘बुधभूषण’ या सािह यकृत चा समावेश आह.े  
िव सािह य आिण भाषांतर : िव सािह याची संक पना समजून मराठीत अनुवािदत केले या परदेशी सािह य व सं कृतीचा 
तौलिनक अ यास करणे व  सहसंबंध शोधणे या हेतूने हा िवषय मराठी या िव ाथाना उपल ध क न ठेवला आहे. यासाठी  िव यम 
शे सिपअर िलिखत  ‘ यू िलअस सीझर’, मराठी भाषांतर मं गेश पाडगावकर, तसेच मागट िमचेल िलिखत  ‘गा◌ॅन िवथ द िव ड’ 
अन.ु वषा गज गडकर  या सािह यकृती अभास या जाणार आह.े या िवषयांमु ळे सृजनशील सािह यिनिमती, संशोधन, कला व 
सं कृती या िवषयात ािव य ा  करत असतांना िव ा याना गोमंतक य सािह य, तसेच भारतातील इतर भाषांम ये िनमाण झालेले 
भारतीय सािह य, ाचीन भारतीय सं कृत सािह य, वैि क सािह य यां  सवाचे मराठीत भाषांत रत केले या सािह यकृत चा  प रचय 
होत आह.े  
भाषांतर आिण तं ान : िव मान युगात भाषांतरास संयु ि क असा ‘ यावसाियक मराठी मराठी भाषा  आिण आधुिनक तं ानः 
प रचय व ा यि क’ हा िवषय िव ाथाना फार लाभदायी ठरणार आह.े यात मराठी भाषेसाठी देवनागरी िलपीत मु ण, शु दलेखन 
िनयम, समास, संगणकावर टंकलेखन, िल यंतर, मु ि तषोधन, िवरामिच ह,े मराठी उ चार - वर, यंजन, महा ाण, अनुनािसक यांचे 
यो य उ चारण, वनीमु ण -  प रचय व ा यि क िडिजटल िमडीया प रचय व ा यि क यात Wiki, Blog, Vlog, Word 
press,  E-Book, Power point presentation, Google Apps : Translation, Transcript, Voice over, Video 
documentation, Video Editing या अ याधु िनक भाषा व भाषांतर स बं िधत तं ानाचे यथोिचत मागदशन िव ा याना केले 
जाणार आह.े   
 

िन कष : 
१. िवचारां या आदान दानासाठी देहबोलीबरोबर भाषेला मह व  
२. िव ातील िविवध लोक आपसात यांना ात असले या भाषेत संवाद साधतात तसेच सािह यिनिमती करतात. 
३. सवाना सव भाषा येत नाहीत, यामु ळे इतर भाषेतील सािह याचा आ वाद घेऊ शकत नाहीत. 
४. िविवध े ात भाषांतर आव यक ठरले आह.े 
५. भाषांतर हणजे एका भाषेतील मजकूर व याचा आशय अिभ या ज य अनुभव यांसह दु स या भाषेत उतरव याचे ि या होय. 
६. भाषांतर ही अनुवाद या यापक सं ेत सामावणारी सं ा आहे. 
७. अ यासू  आिण िज ासू  भाषांतरकारास भाषांतर ि या कठीण वाटत नाही. 
८. ोत भाषा आिण  ल भाषा या दो ही भाषांवर भाषांतरकाराचे भु व असायला हवे. 
९. िविवध भाषांनी समृ  असले या आप या भारतात तसेच परदेशात वेगवेग या े ात भाषांतर अप रहाय आहे.  

१०. उ म भाषांतरकार दु िमळ तसेच आनमोल आहेत. 
११. स यि थतीत भाषांतराची शा ीय कला आ मसात क न बौि क प र माने अथाजन करणे यो य ठरणारे आह.े 
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