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आशय: 

भाषा हे मानिाला वमळालेले मोठे िरदान आहे अशी ही भाषा ईश्वराने वनमााण केलेली नसनू माणसाांनी 

वनमााण केलेली  आहे. इतर प्राणयाांच्या तुलनेत मानिी मेंदमूध्ये सांक्रमण बदल होत गेले ि तसेच त्याच्या ध्िनी 

उच्चारण प्रवक्रयेमध्येही बदल होत गेले. ि त्यातूनच पुढे तो हळूहळू ध्िनींचे उच्चारण करू लागला. भीती, राग, 

आनांद इ.साठी तो भाषा येणयापिूी हाि भािाच्या  भाषेचा िापर असे. असा हा माणसू वनसगाातील पशपुक्षी ि 

विविध ध्िनींच्या अनुकरणातून भाषा वशकला असािा. बोलीभाषेच्या रूपाने भाषा समदृ्ध होणयास हजारो िषे 

लागली असािीत. मानिाची भाषा दशेपरत्िे िेगिेगळ्या उच्चारणयाची वलपीची आढळते. तसेच एकाच भाषेचा 

प्रदशे बदलला की  वतच्यामध्ये हळुिारपणे बदल झालेला आढळतो. मराठी भाषेच्या प्रादवेशक बोली  िैदभीय, 

खानदशेी, मराठिाडी  अशी बोलींची  रूपे  आढळतात.तर भारतासारख्या दशेामध्ये वहांदी मराठी, गुजराती, 

तवमळ, कन्नड, तेलगु,ु मल्याळम ,राजस्थानी, ओवडसी, बांगाली, इ भाषा आढळतात. भारत या देशात हजारो 

िषाापिूी द्रविड िांशाचे लोक राहत होते. ि त्याांच्या बोलीभाषा िेगिेगळ्या होत्या. पढेु आयाांनी भारतािर 

आक्रमण केले ि भारतातील लोकाांना वजांकले ि त्याांच्यािर राज्य केले. मळू भारतीयाांना दास बनविले. त्याांनी 

येथील लोकाांची भाषा आत्मसात केली. सांस्कृत ि येथील मळू भाषाांचे सांक्रमण होऊन निीन भाषा वनमााण 

झाल्या हे सिा दिेाणघेिाणीतून झालेले आढळते. भारतामध्ये इांग्रज सतराव्या शतकात आले. त्याांनी अठराव्या 

शतकामध्ये भावषक दिेाण-घेिाणीला सरुुिात केली. यालाच अनुिाद वकां िा भाषाांतर म्हणता येईल. 

अनुिादामळेु/ भाषाांतरामळेु एक  भावषक  समाजाचे साांस्कृवतक, सामावजक, बौवद्धक ,ऐवतहावसक या अांगाने 

सामावजक जीिन जगणयाबद्दल त्याला मावहती प्राप्त होत होती. दसुऱ्या समाजाकडून बरीच जगणयाची निनिीन 

सामावजक मलू्ये ज्ञात होतात. म्हणनू अनुिादाला महत्त्ि आह.े भारतामध्ये अनुिाद ही सांकल्पना बाराव्या तेराव्या 

शतकात आली. सांस्कृत मधील बऱ्याच ग्रांथाांची भाषाांतरे या कालखांडात झालेली आढळतात. मुकुां दराज याांनी 
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सांस्कृत िाांड.मयाचे भाषाांतर करून वििेकवसांध ुसारखा ग्रांथ तत्कालीन मराठीमध्ये वलवहलेला आढळतो. तसेच 

तेराव्या शतकामध्ये सांत ज्ञानेश्वराांनी सांस्कृत मध्ये असणाऱ्या भगिद्गीतेचे भाषाांतर केलेले आढळते. मळू 

आशयाला कुठलीही बाधा येऊ न दतेा माांडणी केलेली आहे. अनुिादाची व्याख्या करताना भालचांद्र नेमाडे 

वलवहतात,,”भाषाांतर ही एक सवहत्याचे एका भावषक साांस्कृवतक आिरणातून दसुऱ्या भावषक साांस्कृवतक 

आिरणात स्थानाांतर करणारी द्वैभावषक प्रवक्रया आहे भाषाांतर म्हणजे एका भाषेतील िाक्यातील अथा दसुऱ्या 

भाषेतील िाक्यामध्ये  तसा आणणे.”१ 

नेमाडे याांच्या  व्याख्याप्रमाणेच  वहांदी भाषेतील डॉ. विश्वनाथ अय्यर अनुिादा विषयी, वलवहतात, 

अनुिाद की प्रविधी एक भाषा हे दसुरे भाषा रूपाांतररत करणे तक सीवमत नही है.एक भाषा के एक रुप के कथ्य को 

दसुरे रूप मे प्रस्तुत  करना भी अनुिाद  है.२ (अनुिाद वनरुपण -डॉ. भारती  गोरे ,विकास भाषण विकास प्रकाशन 

कानपरु, प्रथमाितृ्ती २००४, पषृ्ठ क्रमाांक १५) 

डॉ. विश्वनाथ अय्यर याांनी अनुिादा विषयी जे साांवगतले आह ेते अगदी बरोबर आहे.अनुिाद लेखनामध्ये 

फक्त  भावषक अनुिाद नसतो तर  त्या भाषेतील मळू आशयासह केलेल्या रुपाांतराला अनुिाद म्हणता येईल. 

अनुिाद या सांकल्पनेविषयी डॉ. वनवशकाांत वमरजकर म्हणतात,'मराठी मध्ये भाषाांतर आवण अनुिाद 

अशा दोन सांज्ञा प्रचारात आहेत भाषाांतरही सज्ञ एकोवणसाव्या शतकापासनू मराठीमध्ये प्रचारात असनू अनुिाद ही 

सांज्ञा अलीकडे  वहांदीतून मराठीत आलेली आहे. आज काल अनुिाद ही सांज्ञा जास्त लोकवप्रय झालेली आहे. 

तथावप व्युत्पत्तीच्या दृष्टीने भाषाांतर ही सांज्ञा जास्त काटेकोर आहे.जसे दशेाांतर वकां िा  तसे भाषाांतर 

अन्य:दशे:दशेाांतरम’, अन्य:िेष:िेषाांतरम’तसे अन्या भाषा भाषाांतरम ‘ म्हणजे अनुक्रमे दसुऱ्या दशेाला जाणे 

',दसुरा िेष करणे आवण दसुरया भाषेत साांगणे  अनुिाद म्हणजे अनु+िाद म्हणजे मागून'याउलट बोलणे,वटप्पणी 

करणे, हास्य करणे.’’ ३ 

         भारतािर विवटशाांचे १५० िषे राज्य होते.  विवटशाांनी आपल्या राज्यकारभाराच्या  सोयीसाठी  इांग्रजी 

वशक्षण दणेयाला  सरुुिात केली.एतदशेीयाांनी इांग्रजीचे आकलन केले. अशा या इांग्रजी धावजाणया  लोकाांकडून  

इांग्रजाांनी येथील भारतीय भाषाांचे ज्ञान व्हािे यासाठी भाषाांतर करणयाचे  प्रयोग केले. हा  इ.स. १८१० ते १८३६  

साांगता येईल .पौरावणक कथा, ग्रांथ ि मौवखक लोकसावहत्य इत्यादीचे भाषाांतर करणयाचा सपाटा लािला. याची 

सरुुिात लहान लहान गुजगोष्टी पासनू झालेली वदसते. याविषयी दत्तो िामन पोतदार  वलवहतात,'अलवपस्टन 

साहेबाांची आमदानी सरुू होणयापिूी ढाका बांगाला हात प्राांतात एक मोठे आांदोलन सरुू झाले होते. त्याचे मखु्य 



IJAAR    Vol.9 No.3   ISSN – 2347-7075 
 

घनशाम गिरी 

                             250 

वठकाण श्रीरामपरू हे होय. ते येथे विस्ती वमशनरी मांडळींनी वनशान राहून आपला उद्योग जारीने चालविला 

होता.या उद्योगाचे मराठी िगैरे दशेी भाषाांची कोश व्याकरणे  तयार  करून  प्रवसद्ध   हे  एक प्रमखु अांग होते. 

डॉ.िइुवलयम क्यारे  हा वमशनरी पांवडत या मांडळीत अगे्रसर होता.   साली प्रख्यात प्राच्यविद्या विशारद सर विल्यम 

जोन्स याने  बांगाल्यात सपु्रीम कोटााच्या न्यायाधीशाचे काम पत्करून फुरसतीच्या िेळात आरबी ,सांस्कृत इत्यादी 

भाषाांचे ज्ञान नव्हते ते सांपादन ि होते. ते िाढिनू कलकत्त्यास एवशयावटक सोसायटीची स्थापना केली ि शाकुां तल 

वहतोपदशे इत्यावदकाांची भाषाांतरे इांग्रजीत प्रवसद्ध केली तो वहांदसु्थानात िारला त्यास आली  क्यारे शभु ितामानाचे 

प्रसारासाठी वहांदसु्थानात उतरला.”४ 

      अनुिादीत सावहत्य सावहत्याच्या अभ्यासासाठी उपयोगी पडते. रिींद्रनाथ टागोर याांनी यापूिी ही सांकल्पना 

उचलनू धरली.टागोर याांनी म्हटल्याप्रमाणे जगातील सिा सावहत्य आता दृवष्टकोनातून जिळ आले आहे. 

अनुिादाचा आज जागवतक पातळीिर मौिरवखक के्षत्राांमध्ये सिाात जास्त िापर  केला जात आहे. सांिाद 

के्षत्रामध्ये  अनुिादाचा िापर अवधक प्रमाणात होताना वदसत आहे. दोन वभन्न भावषक लोक जेव्हा एकमेकाच्या 

सावनध्यात मध्ये येतात तेव्हा खऱ्या अथााने अनुिादकाची गरज एकमेकाांचे विचार जाणनू घेणयासाठी दभुाषा 

जाणणारा वतथे असािा लागतो तरच विचाराांची देिाण-घेिाण सकुर होते.परराष्ट्रीय भारतीय दतूािासामध्ये प्रत्येक 

दशेाची भाषा बोलणारे तज्ञ लोकाांची नेमणकू केलेली आहे .यामध्ये पांतप्रधान ज्या दशेात जातात त्या  दशेातील 

भारतीय दतूािासामध्ये त्या दशेाची भाषा  जाणकार असतोच . अलीकडील कालखांडात िेगिेगळ्या भाषा 

वशकणे याला खपू महत्त्ि आलेले आहे.   म्हणनू दोन व्यक्ती मधील सांभाषण ससुांिादाने  व्हािे यासाठी याला खूप 

महत्त्ि  आहे .वततकेच महत्त्ि सावहत्याच्या भाषाांतरालाही आहे. या सावहत्याच्या अनुिादामळेु अनाकलनीय 

अशी भाषा पसु्तकाच्या ग्रांथाच्या रुपाने िाचकाांना उपलब्ध होते उदाहरणाथा तस्लीमा नसरीन याांनी वलवहलेली 

लज्जा कादांबरी असेल त्याचा अनुिाद भारतीय भाषाांमध्ये तर झालेला आहेच पण ती जगातील अनेक भाषाांमध्ये 

अनुिावदत झालेली आहे. इांग्रजीतील शेक्सवपयर वलवखत  वकां गवलयर मराठी नटसम्राट रूपाने आलेली आढळते. 

तसेच िवशावपांग फॉल्स गॉड्स हे अरुां धती ररॉयहे  हे पसु्तक अनेक भाषाांमध्ये  भाषाांतरीत झालेले आढळते. 

साराांश:-अनुिादामळेु जागवतक स्तरािरील अनेक भाषातील सावहत्य रचनेतनू विविध दशेातील समाजाची जीिन 

जगणयाची पद्धती समजते िाांग्मयीन मलू्याांबरोबरच   जीिन मलू्येही आकलन होतात. जागवतक स्तरािरील अनेक 

भाषाांचे अनुिाद - भाषाांतर झाल्यास जग जिळ येईल ि दनैांवदन व्यिहार सकुर होतील. 
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गनष्कषष: 

१) अनुिादामळेु जागवतक स्तरािरील अनेक भाषातील सावहत्य रचनेतून विविध दशेातील समाजाची जीिन 

जगणयाची पद्धती समजते. 

२) अनुिादीत सावहत्य सावहत्याच्या अभ्यासासाठी उपयोगी पडते.  
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