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१.० उदे्दश   

हा घटक अभ् यासल् यानांतर आपल् याला पढुील उदे्दश साध् य करता येईल.  

१)  भाषाांतर, अनवुाद, रूपाांतर व अवााचीनीकरण या सांकल्पनाांचा सैद्ाांवतक पररचय 

करून घेता येईल. 

२)  लवलत सावहत्याच्या भाषाांतराचे स्वरूप स्पष्ट होईल. 

३)  लवलत सावहत्याच्या भाषाांतरामधील साांस्कृवतक भेदाांच्या सांदभाांचे महत्त्व ध् यानात 

येईल. 

४)  लवलत सावहत् यातील भाषाांतरात ववववध सावहत् यप्रकारानसुार साांस् कृवतक सांदभाांचे 

महत् त् व ध् यानात येईल.  

१.१ प्रस्तािना   

भारतामध्ये व भारताबाहेर ववववध भाषा बोलल्या जातात. या भाषाांमध्ये अनेक प्रकारचे 

सावहत्य वनमााण होत असते. या सावहत्यातील ज्ञानानभुव एका भाषेतून दसुऱ्या भाषेत 

पोहचवण्यासाठी भाषाांतराची गरज अवधकतेने भासू लागली. मानवी जगण्याची शैली जस 

जशी ववकवसत होऊ लागली तस तशी ही भाषाांतरहेी वाढू लागली. भारतामध्ये या 

सगळ्याला इांग्रजाांचे आगमन हे महत्त्वाचे कारण ठरले. मळुात भारतामध्येच ववववध भाषा 

बोलल्या जातात. त्या त्या भाषेत उच्चकोटीचे सावहत्यही वनमााण होत होते. पण ते सवा त्या 

त्या भाषाप्रदेशापरुते मयाावदत रावहले होते. इांग्रजाांच्या आगमनानांतर त्याांना भारतात सत्ता 

स्थापना करायची असल्याने त्याांनी भावषक आदानप्रदान वाढववले. त्यामळेु साहवजकच 

भाषाांतराचे महत्त्व वाढत गेले. १८१८ नांतर असे भावषक आदानप्रदान वाढल्यानांतर ते 

सावहत्य के्षत्रातही रुजत गेले. त्यामळेु या कालखांडाला 'भाषाांतर यगु' म्हटले जाऊ लागले. 

सदरील घटकामध्ये आपण भाषाांतर ही सांकल्पना समजून घेणार आहोत. तसेच भाषाांतर 

या शब्दाच्या अथााजवळ जाणाऱ्या अनवुाद, रूपाांतर आवण अवााचीनीकरण या सांकल्पनाांचा 

ववस्ताराने ववचार इथे करणार आहोत.  

१अ.१ भाषाांतर, अनुिाद, रूपाांतर, अिााचीनीकरण या सांकल्पना   

१अ.१.१ भाषाांतर:  

मराठीत भाषाांतराची सुरूिात:  

भारतात विवटशाांचे राज्य सरुू झाल्यानांतर मराठीत भाषाांतराचा ववचार सरुू झाला. 

‘महाराष्ट्रात भाषाांतराच् या इवतहासाच् या आरांभकाळात ववष्ट्णशुास्त्री वचपळूणकर आवण श्री. 

म. माटे याांनी भाषाांतराववषयी महत्त्वाचे ववचार माांडले. ते मखु्यत्वे पाश्चात्त्य भाषाांतर 

ववचाराच्या आधाराने.  वचपळूणकराांनी ‘भाषाांतर’ या वनबांधात ‘भाषाांतररत वस्तूचे मूळचे सवा 

गणु भाषाांतरात असायला हवेत’ असे मत माांडले. आगरकराांनी ‘  म्लेट’चे ‘ववकारववलवसत’ 

या नावाने १८८२ मध्ये भाषाांतर केले. या काळात अनेक भाषाांतर े झालीत त् यामळेु या 
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काळाला (१८२०  ते १८७५) ‘भाषाांतर यगु’ म्हटले आहे. उद्बोधन, रांजन इ. उदे्दशाांनी या 

का  त ववववध प्रकारची भाषाांतर ेझाली. ही भाषाांतर ेप्रामखु्याने शब्दश: भाषाांतर ेहोती. 

१अ.१.१.१ भाषाांतर सांकल्पना:  

भाषाांतर या शब्दाचा प्रचवलत अथा एका भाषेतील मजकूर दसु    एखाद्या भाषेत 

उतरववण्याची प्रविया असा आहे. भाषाांतर या शब्दाचा इांग्रजी पयााय ‘Translation’ असा 

आहे. मोल्सवथा याांच्या मराठी – इांग्रजी कोशात भाषाांतर या शब्दाची नोंद असून त्याचा 

इांग्रजी पयााय ‘Translation’ असाच वदला आह.े ज्या भाषेत मू चा मजकूर असतो वतला 

‘मू  भाषा’ असे म्हणतात. ज्या भाषेत मजकुराचे भाषाांतर करावयाचे वतला ‘लक्ष्य भाषा’ 

असे म्हणतात. लक्ष्यभाषा जर मातभृाषा असेल तर भाषाांतर सवाात जास्त सकुर होते. मूळ 

भाषा आवण लक्ष्य भाषा या सहोदर भाषा असतील तर त्याांचे आपापसात होणार ेभाषाांतर 

नेहमीच सोपे ठरते. त्या दोतही भाषा वभतन कु  तील असतील आवण भौगोवलक आवण 

साां   वतक दृष््टया खूपच दूरच्या असतील तर भाषाांतरातील अडचणी वाढत जातात. 

त्याम ु  भाषाांतराचे यशापयश भाषाांतरकाराचे दोतही भाषाांचे ज्ञान, त्या भाषाांचे परस्पर सांबांध 

इत्यादीवर अवलांबून असतात. भाषाांतर ही एक गुांतागुांतीची प्रविया आहे. ‘भाषाांतरा’चे काही 

एक शास्त्र साांगणे शक्य असले तरी प्रत्यक्ष ‘भाषाांतर’ ही एक व्यविवनष्ठ कला आहे. ‘एका 

भाषेत व्यि केलेले ववचार दसु    भाषेत व्यि करण्याची प्रविया म्हणजे भाषाांतर.’ प्रत्येक 

राष्ट्राची, रा   ची, समाजाची, स्वत:ची अशी एक भाषा असते आवण त्यातून व्यवहार होत 

असतात. इतराांच्या भाषेतील ज्ञान आपल्या भाषकाांपयांत पोहचले पावहजे या गरजेतून 

भाषाांतराची गरज वनमााण झालेली वदसून येते.  

अवतप्राचीन का  पासून सावहत्य के्षत्रात भाषाांतराच्या माध्यमातून आदानप्रदान होत आले 

आहे. ववववध भाषाांमधील ववववध कला  ती मानवी जीवनाला पे्ररणा, मावहती, ज्ञान, आनांद 

देतात.  

भालचांद्र नेमाडे याांच्या मते, ‚भाषाांतर ही एका सांवहतेचे एका भावषक साां   वतक 

आवरणातून दसु    भावषक – साां   वतक आवरणात स्थानाततरण करणारी द्वैभावषक 

प्रविया आहे.‛ 

१अ.१.१.२ भाषाांतर प्रकार: 

भाषाांतरामागील उदे्दशािरून भाषाांतराचे प्रकार ठरतात. 

१)  मूलन्नष्ठ भाषाांतर: ‘मू  भाषेतील सांवहता शब्दश: साांगण्याच्या उदे्दशातून सांवहतेला 

प्राधातय वदले जाते. ‘अशा भाषाांतराला मूलवनष्ठ भाषाांतर असे म्हणतात.’ 

२)  लक्ष्यन्नष्ठ भाषाांतर: ‘यामध्ये मू  सांवहतेची भाषा समजावून साांगण्याचा उदे्दश नसतो 

तर मू  सांवहतेच्या आशयाचे लक्ष्य भाषेच्या अांगाने भाषाांतर केले जाते.’ 

३)  मकु्त भाषाांतर: भाषाांतराचा मिु भाषाांतर म्हणून एक प्रकार आहे. यामध्ये मू    तीचा 

शब्दश: अनवुाद न करता मू    ती वाचल्यानांतर वतचा जो काही अथा स्मरणात 

रावहलेला असतो तो लक्ष्य भाषेत साांवगतला जातो. हे भाषाांतर रूपाांतराचा प्रकार 

म्हणून मानता येइाल. पण एखाद्या हुशार भाषाांतरकाराने मू    ती चाांगली लक्षात ठेवून 

अगदी म ु बरहुकूम वतची प्रवतवनवमाती केली तर ते रूपाांतर न ठरता भाषाांतर ठरले. या 
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प्रकारामधून भाषाांतरकार मू  लेखकाच्या शैलीपेक्षा स्वत:च्या शैलीत वलहू शकतो. 

त्याम ु  हे भाषाांतर स्वाभाववक वाटते. या प्रकाराला भावानवुाद, भावाथा  भाषाांतर, स्वैर 

भाषाांतर इ. नावाांनीही ओ खले जाते. या स्वैर भाषाांतराला ‘भाषाांतर’ या सांकल्पनेत 

बसवता येत नाही. 

४)  सर्ाक भाषाांतर: या प्रकारात आशयाची प्रवतवनवमाती बरोबरच सांपूणा   दयाानभुवाची 

प्रवतवनवमाती असते. यामध्ये ध्ववनयोजना, शब्दयोजना, वाक्यरचना, म्हणी, 

साां   वतक शब्द, सामावजक सांकेत, उपमादी अलांकार, प्रवतमा, छांद इत्यादींचा 

समावेश होतो. या प्रत्येक घटकाने      वनवमाती करता येइालच याचा भाषाांतरकाराने 

शोध घेतला पावहजे. यातील काही घटकाांचे काया लक्ष्यभाषेत सांपूणापणे वेग   असू 

शकते. तसेच भाषाांतरकार या प्रत्येक घटकाचा भाषाांतर करताना ववचार करलेच असे 

नाही, तो वनवमातीच्या प्रवाहात वलहीत असतो. त्याप्रमाणे भाषाांतरकारही त्याचे 

भाषाांतरावरील प्रभतु्व, त्याची आकलनक्षमता, सांवेदनक्षमता आवण भाषाांतरामागची 

उत्कटता याांच्या आवेगात लेखन करत असतो. अशा प्रसांगी तो मू  कलाकृतीपेक्षाही 

सरस भाषाांतर करू शकतो. भाषाांतराचे काही प्रकार आहेत. भाषाांतराचा मिु भाषाांतर 

म्हणून एक प्रकार आहे. सजाक भाषाांतर या प्रकारात आशयाची प्रवतवनवमाती बरोबरच 

सांपूणा       नभुवाची प्रवतवनवमाती असते. 

अशाप्रकार े भाषा व्यवहारात ववषयानसुार जसे प्रकार वनमााण होतात, तसेच त्याांच्याशी 

सांबद् भाषा व्यवहारानसुार भाषाांतरात पढुील प्रकार पडतात. 

१अ.१.१.२- अ) शास्त्रीय ग्रांथाचे भाषाांतर:  

शास्त्रीय ग्रांथाची भाषा पररभाषावनष्ठ असते. ग्रांथाांचे लक्ष्यभाषेत भाषाांतर करताना 

लक्ष्यभाषेत त्या ववषयातील समाांतर पररभाषा वापरावी लागते. वकत्येकवे   भारतीय 

भाषाांमध्ये पररभाषा नसल्याने सां   त भाषेतील शब्दाांचा वापर केला आह.े त्याम ु  असे 

भाषाांतर बोजड झाले आहे. एन.सी.इा.आर.टी. ने शालेय अभ्यासिमातील मराठीतील 

भाषाांतर ेइांग्रजीपेक्षा बोजड झाली होती. टाटा इवतटट्यूट ऑफ फां डामेंटल ररसचा या सांस्थेने 

पाठ्यपसु्तकाांच्या सलुभीकरणाचा प्रकल्प हाती घेतला होता.     स. गां. मालशे याांनी 

Rene Wellk    च्या A Theory of Literature      थाचे ‘सावहत्यवसद्ातत’ या 

शीषाकाने भाषाांतर केले, हे एक चाांगले भाषाांतर आह.े प्रा. गो. वव. करांदीकराांनी ऑ 

ॲरर   टलच्या ‘पोएवटक्स’ या ग्रांथाचे केलेले भाषाांतरही एक उ   ष्ट भाषाांतर म्हणून प्रवसद् 

आह.े शास्त्रीय ग्रांथाांच्या भाषाांतरासाठी योग्य ते पाररभावषक शब्द शोधणे, त्याांचा 

वबनचूकपणे, ससुांगत पद्तीने वापर करणे हे कठीण काम आहे. त्याम ु  शास्त्रीय ग्रांथाच्या 

भाषाांतराांसाठी लक्ष्यभाषेत सहज समजेल अशी पररभाषा तयार करणे हे भाषाांतरकाराचे 

प्रमखु काया आहे. शास्त्रीय ग्रांथात इतर फापट पसा   ची अपेक्षा नसते. अगदी मोजक्या 

शब्दात मजकुराची माांडणी करणे आवश्यक असते. 

शास्त्रीय ग्रांथाांची भाषा पररभाषावनष्ठ असते. भारतीय भाषाांमध्ये पररभाषा नसल्याने सां   त 

भाषेतील शब्दाांचा वापर केला आहे. लवलत सावहत्यातील बोली भाषेम ु  त्याचे भाषाांतर 

करणे कठीण होते. 
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१अ.१.१.२- ब) न्िन्िध सान्हत्य प्रकाराांचे भाषाांतर: 

लवलत सावहत्याचे भाषाांतरही एक प्रकारची नववनवमातीच आहे. मू  लेखकाची भूवमका 

समजावून घेणे, कला  तीचे सम्यक आकलन होणे आवण त्याची लक्ष्यभाषेत पनु:वनवमाती 

करणे या टप्पप्पयातून जावे लागते. प्रत्येक सावहत्य प्रकाराचा आत्मा कशात आहे हे शोधून, 

तो ज्या शैलीत अवभव्यि केला गेला आह ेतो जसाच्या तसा भाषाांतररत करणे ही दरुापास्त 

गोष्ट आह.े परांत ु भाषाांतरकाराला लेखकाची सावहत्यपे्ररणा, सजृनप्रविया, भावषक 

अथावनणायन, सांदभा, साां   वतक सांदभा, भावषक वातावरण इत्यादी बाबींचा ववचार मू  

भाषेच्या लेखकाप्रमाणेच करावा लागतो. या भाषाांतरात ‘काय साांगायचे’ आहे वकां वा ‘कसे 

साांवगतले आहे’ या दोतहींचा समतवय साधावा लागतो. ववषयाच्या आकलनाबरोबरच भावषक 

आकलन व त्याचा उपयोग हा महत्त्वाचा मदु्दा आह.े म्हणी, वाक्प्रचार, व्यांजना, लक्षणा या 

शब्दशिींची जाण या बरोबरच व्याकरवणक, अथावाही शब्दाांची माांडणी याकडे लक्ष देणे 

महत्त्वाचे आहे.  

इतर कोणत्याही सावहत्य प्रकाराांच्या भाषाांतरापेक्षा कववतेचे भाषाांतर ही अवधक कठीण गोष्ट 

असते. भाषाांतरकाराला कववतेचे शब्द आवण त्यातून सूवचत होणारा आशय समजून घेऊन 

कववतेचा ‘घाट’ आवण ‘रचनाबांध’ भाषाांतरात उतरवणे महत्त्वाचे असते. जेव्हा समतलु्य 

रचनाबांध भाषाांतराच्या भाषेत उपलब्ध नसतील तेव्हा भाषाांतराला नवे रचनाबांध तयार 

करावे लागतात. नाटक या प्र  रामध्ये घाट, सांरचनात्मक तत्त्वे आवण भाषाही 

भाषाांतरकाराला ववशेष लक्षात घ्यावी लागते. नाटकातील  श्यात्मकता, साां   वतक 

सांदभाांचे देशीकरण याांचे सममूल्य प्रस्थावपत करावे लागते. परांत ु साां   वतक वभतनतेम ु  

मू  सांवहतेतील भाषेच्या साां   वतक अथाांचे पदर भाषाांतरात वनमााण करण्याचा प्रश्न 

भाषाांतरकारासमोर आव्हानात्मक ठरतो. 

१अ.१.१.२- क) धान्माक ग्रांथाचे भाषाांतर: 

धावमाक ग्रांथ हे भाववकाांच्या श्रद्चेा ववषय असतो. त्यातील मांत्र, पदे, ऋचा इतर मजकूर 

याांचे भाषाांतर मू  अथा समजावून घेऊन केले पावहजे. येथे धमाश्रद्ाांना धक्का न पोहचता 

भाषाांतर करावे लागते. 

धावमाक ग्रांथाचे भाषाांतर ही शास्त्रीय ग्रांथाच्या भाषाांतराइतकेच काटेकोर असावे लागते. 

धावमाक ग्रांथाांच्या भाषाांतरामध्ये मू  ग्रांथातील सांकल्पना लक्ष्यभाषेत योग्य प्रकार े व्यि 

करता येत नाहीत. बायबलमधील वस्पररट, इवव्हल वस्पररट    ड्स वस्पररट, सोल या 

सांकल्पना मराठीत आणताना भारतीय वेदाांमधील सांकल्पनाांचा त्याांच्यावर प्रभाव पडतो. 

धावमाक लोक इतके क र असतात, की याबाबतीत थोडी देखील तडजोड करायला तयार 

नसतात. पांवडता रमाबाइांनी ‘बायबलचे’ भाषाांतर करताना (१९२२) ‘पतु्र’ हा शब्द घ्यायला 

नकार वदला. कारण ‘पतु्र’ शब्दाची म ु तली सां   तमधील व्यतु्पत्ती ‘पतु नाम्न:नरकात् 

त्रायते असौ’ अशी आहे. यामधली नरक कल्पना विस्ती धमाात नसल्याम ु  त्याांनी तो शब्द 

वापरला नाही. तसेच ‘परमेश्वर’ हा शब्दही टा ला आहे. कारण इाश्वर एकच असताना 

त्याच्यासाठी ‘परम’, ‘अांबर’, ज्येष्ठ, कवनष्ठ, असे सापेक्ष शब्द सांभवत नाहीत असे त्याांचे मत 

होते. 
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रत्नाकर हरी के कर याांनी (१९८५) बायबलचे भाषाांतर करताना मू  ग्रीक शब्दाांऐवजी 

मराठी पयाायी शब्द न घेता त्या शब्दाांचा अथा व अतवयाथा शोधून पाश्वाभूमी व इवतहासासह 

सववस्तर वटपणे वदलेली आहेत. त्याम ु  त्याांनी केलेले बायबलचे भाषाांतर हे अनरुूप, 

मावमाक झाले आह.े 

१अ.१.१.३. भाषाांतरकार आन्ण भाषाांतर:  

भाषाांतरकाराला स्त्रोत भाषेचे आवण लक्ष्यभाषेचे पररपूणा ज्ञान असणे पूरसेे नाही, तर दोतही 

भाषाांचे अद्ययावत शास्त्रीय ज्ञान त्याला असावे. भाषाववज्ञानातील ध्ववनपररवतान, 

अथापररवतान याांचा अभ्यास असणे गरजेचे आहे. आदशा भाषाांतरकाराचे वाचन ह े

सातत्यपूणा असले पावहजे. भाषाांतररत रचना मू  भाषेतील   तीसारखी वकां बहुना तीच मू  

आहे असे वाचकाला वाटणेही उत्तम भाषाांतराची कसोटी आहे. भाषाांतरात ‘काय साांगायचे’ 

आह े वकां वा ‘कसे साांवगतले’ आहे याचा समतवय उत्तम भाषाांतरात साधला जातो. भाषाांतर 

ही एक कला आह.े ती सहज साध्य नसून पररश्रमाने प्राप्त होणारी कला आहे. आदशा 

भाषाांतरकार स्वप्रवशवक्षत असतो. सरावाने त्याचा आत्मववश्वास वाढू लागतो आवण 

अनभुवाम ु  त्याला सफाइादार भाषाांतर करता येते. त्याला स्वत:ची भाषाांतर करण्याची 

शैली घडवता येते. भाषाांतर, अनवुाद आवण रूपाांतर हे चाांगले करण्यासाठी त्याला 

सफाइादार भाषाांतर करता आले पावहजे. 

आजच्या सांगणक यगुात ववववध भाषाांमध्ये भाषाांतर करणे शक्य झाले आह.े त्यामध्ये नवीन 

पद्ती सतत वनमााण होत आहेत. पण शेवटी सांगणक यांत्राच्या काही मयाादा पडतात. 

यांत्रयगुाम ु   तांत्रज्ञानाम ु  जग आता जव  आले आहे. त्याम ु  ववववध देश, त्याांची 

सां   ती, त्याांचे सावहत्य याांच्यामध्ये आदानप्रदान होत आह.े याम ु  भाषाांतराला महत्त्व प्राप्त 

झाले आहे. 

१अ.१.२ अनुिाद सांकल्पना 

इांग्रजीमध्ये अनवुाद या शब्दाला Translation असा प्रवतशब्द वापरला आहे. परांत ु

अलीकडे Translation शब्दाचा अथा भाषाांतर असा घेतला आहे. २१ व्या शतकाला 

‘अनवुादाचे यगु’ म्हटले जाते. ववववध भाषा आवण त्या भाषेतील सावहत्याचा अभ्यास 

करण्याबरोबरच परस्परातील सां   ती, ज्ञान–ववज्ञान आत्मसात करण्यासाठी अनवुादाचा 

उपयोग होऊ लागला आह.े  

‘पूवावसद् मजकुराचे स्पष्टीकरण, वववरण अथवा ववस्तार म्हणजे अनवुाद होय. मोल्स्वथाच्या  

Repeating Another Speech or Ones own Tautology असे त्याचे अथा वदले 

आहेत.  

आपटे याांच्या ‘सां     कोशात’ ‘Repetition, Repetition by way of Explanation, 

Illustration or mentioned such as paraphrase or free translation, 

supplementary repetition’ असे त्याचे अथा वदले आहेत. 

दाते याांच्या शब्दकोशात Translation पतुहा पतुहा साांगणे, पाठ साांगणे, स्पष्ट करणे असे 

अथा वदले आहेत. हे सवा अथा ‘भाषाांतर’ या शब्दाच्या रूढ अथाापेक्षा खूप व्यापक आहेत. 
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त्यामध्ये धोकां प  , स्पष्टीकरण, पनुरावतॄ्ती, गद्यरूपाांतर, टीका इत्यादी सवा प्रकाराांचा 

समावेश होतो. यावरून अनवुाद ही सांज्ञा व्यापक आहे हे स्पष्ट होते. 

‘अनवुाद या व्यापक सांज्ञामध्ये भाषाांतर ही सामावणारी वतचा एक प्रकारचा वनदेश करणारी 

सांज्ञा आह.े भाषाांतर हाही अनवुादच असल्याने त्यातही साराांश, ववस्तार, स्पष्टीकरण, 

गद्यरूपाांतर, पद्यरूपाांतर इ प्रकार सांभवतात. पण एक भावषक अनवुादामध्ये सहसा न 

आढ णारा एक प्रकार वभतनभावषक अनवुादामध्ये आढ तो. तो म्हणजे एका सांवहतेचा 

अथा शब्दश: दसु    भाषेमध्ये उतरवून प्रवतसांवहता तयार करणे, हा होय. याच प्रकाराला 

रूढ अथााने भाषाांतर असे म्हणण्याचा प्रघात आहे. वभतनभावषक अनवुादाला रूपाांतर 

म्हणण्याचा प्रघात आहे. त्यामध्ये मू  सांवहतेला शब्दश: वचकटून न राहता वतच्या स्थूल 

आशयावरच लक्ष कें वद्रत केलेले असते. भाषाांतरामध्ये मू    तीचा शब्दश: अथा देण्याचा 

प्रयत्न असतो, पण त्याचबरोबर मू    तीतून वम णारा सौंदयाानभुव, व  त्वानभुव इ. 

शैलीजतय अनभुवही वाचकाांपयांत पोचवण्याचा प्रयत्न असतो. मू    तीचा स्थूलाशय 

वाचकाांपयांत पोचवण्याच्या कौशल्यापेक्षा वतचा शब्दश: अथा वतच्या शैली घटकाांसह दसु    

भाषेत उतरवण्याचे कौशल्य सूक्ष्म असून भाषाांतर मीमाांसेमध्ये त्याचाच प्रामखु्याने ववचार 

असतो. 

‘एकूण अनवुाद प्रवियेववषयी सावाकावलक अशी काही तत्त्वे आपण साांगू शकत नाही. 

अनवुाद ही सापेक्ष प्रविया आहे. अनवुाद कशाचा, कोणासाठी आवण कोण करतो आह ेया 

प्रश्नाांच्या उत्तरावर अनवुादाचे स्वरूप अवलांबून असते. 

अनवुादक कोणत्या वाचक वगाासाठी अनवुाद करतो यावरही अनवुादाचे स्वरूप ठरते. 

एखाद्या मराठी सावहत्य  तीचा इांग्रजी अनवुाद इतर अमराठी भारतीयाांसाठी असेल तर 

साां   वतक सांदभाांचा खलुासा फार करण्याची आवश्यकता नसते. पण अ-भारतीय इांग्रजी 

वाचकाला सा  वजक, साां   वतक तपशील पा  भूमी स्वरूपात द्यावे लागतात.’ 

१.अ.१.२.१ अनुिादकाची भून्मका: 

‘अनवुादक हा वेगवेगळ्या भाषाांवर प्रभतु्व असणारा असावा लागतो. याचबरोबर उ   ष्ट 

अनवुादासाठी अनवुादकास सांबांवधत दोतही भाषेतील सां   तीची उत्तम जाण असावी 

लागते. दोन भावषक समूहाांच्या राजकीय, सामावजक आवण साां   वतक जावणवाांची मावहती 

असावी लागते.  

अनवुाद ही बहुभावषक प्रविया असल्याने ती एका भाषेतून वकां वा अनेक भाषाांतून  

अवभस्तरीत होत असते. अनवुाद करताना ब   चदा सावहवत्यक अवभव्यिींचा चकुीचा अथा 

लावला जातो, समाजाच्या भावना भडकतील अशा स्वरूपाचे लेखन तो करतो अशा 

सावहत्य  ती जर अनवुावदत झाल्या तर सामावजक सांघषा वनमााण होतो. 

‚अनवुाद करताांना केव  सां   तीची मावहती असून चालत नाही तर त्या भावषक समूहाांच्या 

भौगोवलक रचनेची मावहती असावी लागते. शब्दाांच्या मू  अथाापयांत जायचे असेल तर त्या 

प्रदेशाची भूगोलाची मावहती असणे गरजेचे असते. कारण भाषावनवमाती आवण भाषाववकास 

याांवर भौगोवलक रचनेचा प्रभाव असतो.‛ 
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भारतीय भाषाांमध्ये लवलत सावहत्याचे परस्पर अनवुाद होतात. भारतीय भाषाांचा 

अनवुादासाठी सवाावधक सांपका  इांग्रजीशी येतो. ही भाषाांतर े साधारणपणे तीन वगाात 

मोडतात. 

१) एका भारतीय भाषेतून दसु    भारतीय भाषेत. 

२) भारतीय भाषेमधून इांग्रजीत 

३)  इांग्रजीतून भारतीय भाषेत 

पवहल्या वगाातील भारतीय भाषाांतगात अनवुादीत परस्पर देवघेव समान पात  वर असते. 

इांग्रजीतून भारतीय भाषाांमध्ये अनवुाद होतात ते भारतीय भाषाांची क्षमता वाढवण्यासाठी, 

त्याांना अवधकावधक पषु्ट बनवण्यासाठी होतात. 

मू  भाषा आवण साध्य भाषा या दोतही भारतीय भाषाच असतील तर, सामावजक 

जडणघडण, साां   वतक परांपरा याांत थोडफार वेग  पणा असला तरी ते समजायला फारशी 

अडचण येत नाही. पण त्यापैकी एक भाषा परकीय असेल तर ही गोष्ट महत्त्वाची ठरते, 

म ु त ज्या गोष्टी त्याांच्या साां   वतक, सामावजक परांपरतेच नसतील तर त्या उलगडून 

साांगाव्या लागतात. उदा. मांग गौरी, झोपा    उष्टां-खरकटां, तीट असे भाषाबाह्म सांदभा स्पष्ट 

करून साांगावे लागतात. 

‘मू  भाषा आवण साध्य भाषा या जोडीतील भाषाांच्या सांरचना, त्याांचे स्वभाव याांच्याशी, 

मू  पाठ्याशी ते वनगवडत असतात. इांग्रजी आवण मराठी या भाषा घेतल्या तर उनोिी हे 

इांग्रजी सांवेदना स्वभाषाचे वैवशष््टय आहे. भावनाांचे प्रदशान, ववशेषणाांची खैरात, उद्गार 

वचतहाांची रलेचेल इांग्रजी भाषेच्या स्वभावातच बसत नाही. पण भावकुता, अवतशयोिी या 

गोष्टी मराठीत नैसवगाक वाटतात. त्याम ु  मराठीचे इांग्रजीत जसेच्या तसे भाषाांतर केल्यास ते 

अकारण अवतशयोिी वाटेल. आवण इांग्रजीचे जसेच्या तसे मराठीत केल्यास ती उनोिी 

ठरले. मू  लेखकाचे शैली वैवशष््टय हाही मू  पाठ्याचा प्राण असतो. पाठ्याच्या आशयाचा 

तो अववभाज्य भाग असतो. या गोष्टीकडे दलुाक्ष झाल्यास भाषाांतराची हानी होते. 

उदाहरणाथा – शेक्सवपयरच्या ‘ऑथेल्लो’ या नाटकात शेक्सवपयरने ऑथेल्लोच्या तोंडी 

साधीसर  भाषा वदली आह ेपण वशरवाडकराांनी त्याची सौंदयापूणा भाषा वापरली आहे ह े

पात्राच्या स्वभावाशी ववसांगत झाले आहे.’ 

मू  लेखक आवण अनवुादक एकाच का  तील असतील तर ते परस्पराांशी सांपका  ठेवू 

शकतात. अनवुादक आपल्या शांकाांचे समाधान खदु्द मू  लेखकाकडून करून घेऊ 

शकतात. पण मू  पाठ्य जतुया का  तील असेल तर मात्र वेग   प्रश्न पडतात. उदाहरणाथा  

– तकुारामाांच्या अभांगाचे भाषाांतर करताना अनवुाद भाषेचे रूप काहीसे जनुवट वापरावे की 

आधवुनक? अशा वे   मू  पाठ्याचे दोन अनवुाद झाले तरी दोतही वेगवेगळ्या     ने 

पररणामकारक ठरतात. लवलत सावहत्यात असे अनवुाद उपकारकच ठरतात. पण वैचाररक 

वाङ्मय असेल तर त्याचा अनवुाद आधवुनक भाषेत होणे अवधक उपयिु असते. कारण 

यातून समकालीन समाजाला बोध घेता येणे सहज शक्य असते.  
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‘वभतनभावषक अनवुादामध्ये रूपाांतर आवण भाषाांतर असे प्रकार असतात. त्याचप्रमाणे एक 

भावषक अनवुादामध्येही केव  आशयवनष्ठ आवण आशयरूपवनष्ठ असे प्रकार सांभवतात. 

उदा. – ज्ञानेश्वराांच्या अ  तानभुवावर १९ व्या शतकात हांसराज स्वामींनी समकालीन भाषेत 

वतचा समओवी अनवुाद केला. तो समओवी अनवुाद असून जव जव  शब्दश: केलेला 

आहे. करांदीकराांनी ववसाव्या शतकात त्याचे अवााचीनीकरण केलेले आह.े त्याांचाही अनवुाद 

समओवी असून शब्दश: केलेला आहे. हांसराजस्वामींचा भर ज्ञानेश्वरी ओवीचा आशय स्पष्ट 

करून वतच्यातील तत्त्वज्ञान सबुोध करण्यावर आहे. तर ववांदा करांदीकराांचा प्रयत्न 

ज्ञानेश्वराांच्या मू    तीचा आशय त्याच्या सौंदयाानभुवाांसह वाचकाांपयांत पोचवण्याचा आहे. 

हे दोतही प्रयत्न एक भाववक असल्याने त्याांना भाषाांतर म्हणता येणार नाही. हांसराज 

स्वामींच्या अनवुादाला आशयवनष्ठ शब्दानसुार आवण ववांदा करांदीकराांच्या अनवुादाला 

शैलीवनष्ठ शब्दानवुाद म्हणता येइाल. शैलीवनष्ठ अनवुादाला सजाक अनवुाद आवण शैलीवनष्ठ 

भाषाांतराला सजाक भाषाांतर असे     कल्याण का   याांनी म्हटले आहे.’  

१९७५ ते १९९१ या का  त सपु्रवसद् कतनड लेखक     वशवराम कारांत याांच्या 

कादांब    मराठीत अनवुावदत झाल्या आहेत. त्याांच्या कादांब    चे अनवुाद वेगवेगळ्या  

अनवुादकाांनी केले असून त्यामध्ये एकवाक्यता वदसून येते. अनेकवे   सावहत्य अकादेमी, 

  शनल बकु रस्ट    वतटनेंटल प्रकाशन, मेहता प्रकाशन, चांद्रकला प्रकाशन या सांस्थाांनी 

ज्ञानपीठ पाररतोवषक ववजेत्या लेखकाांच्या कादांब    अनवुावदत करून घेतल्या आहेत. 

    वशवराम कारांत याांच्या ‘तनमनाच्या भोव   त’ आवण ‘डोंगराएवढा’ या कादांब    चे 

अनवुाद करताना अनवुादक     उमा कुलकणी याांनी त्याांना प्रादेवशक सांदभाांचे कसे 

अडथ   आले यावर सववस्तर लेखन केले आह.े त्याांच्या कतनड प्रदेशातील वववशष्ट 

प्रकारचा सवुावसक ताांदू   वववशष्ट जातीचे आांबे, वनराइा या शब्दासाठी लेखकाशी सांपका  

करून शब्दाांचे अथा समजून घ्यावे लागले होते. काही वे   त्याांना बोली रूपाांचा वापर 

करावा लागला. म्हणी, वाक्प्रचाराांचा अनवुाद रसभांग करणार ेवाटतात. 

    एस. एल. भैरप्पपा याांच्या ‘वांशवकॄ्ष’ या कादांबरीमध्ये एके वठकाणी गोज्ज ुभात डब्ब्यात 

नेल्याचा उल्लेख आला आह.े गोज्ज ुभात या शब्दाचा अनवुाद करता न आल्याने तो शब्द 

अनवुादकाला तसाच ठेवावा लागला. अशा काही मयाादा भाषाांतरकारावर पडतात. 

मू  पाठ्यातील आशयाशी इमान राखून मू  लेखकाला जे अवभपे्रत आहे ते अनवुाद भाषेत 

स्वाभाववक वाटेल, वाचकाला खटकणार नाही अशा पद्तीने आणणे ही अनवुादकाची 

सवाात मोठी जबाबदारी असते. त्याला दोतही भाषाांशी साां   वतक – सावहवत्यक – भावषक 

इमान राखायचे असतात. असे अनवुादाचे वनयम, तत्त्व साांभा  न अनवुाद केले तरी 

अनवुादकाचा अनभुव, त्याांची कामाबद्दलची ओढ हे घटक महत्त्वाचे आहेत.  

१अ.१.३ रूपाांतर सांकल्पना  

अनवुाद, रूपाांतर आवण भाषाांतर या वततही प्रविया एकसारख्या काया करीत असल्या तरी 

या वततही प्रवियाांची उवद्दष्ट व कायापद्ती वभतन स्वरूपाची असते. ‘एखाद्या कला  तीचा 

आशय दसु    रूपामध्ये, प्रकारामध्ये पतुहा माांडणे म्हणजे रूपाांतर होय.’     रमेश धोंगडे 

याांनी ववश्वकोशात ही व्याख्या वदली आह.े ‚परभाषेतील सावहत्य  तीचा आ  वतबांध 
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साधारणपणे तसाच ठेवून बाकीचे अथााचे आवण रूपाचे बारकावे वग णे, बदलणे, नव्याने 

आणणे म्हणजे रूपाांतर.‛ 

रूपाांतर करताना भाषाांतरकताा हा मिु स्वातांत्र्य घेत असतो. यावे   तो केव  स्त्रोत 

भाषेतील मध्यवती कल्पना व आशयसूत्र घेत असतो आवण ते लक्ष्यभाषेच्या चौकटीमध्ये 

बसवत असतो. याम ु  मू ची असलेली सावहत्य  ती पूणापणे बदलून जाते. म्हणून याला 

रूपाांतर असे म्हटले जाते. थोडक्यात परभाषेतील सावहत्य  तीतील पात्राांची नावे, स्थल, 

काल व वागण्या–बोलण्यातील रीतीतील बदलाांसह मू  सावहत्य   तीचे दसु    भाषेत ज े

रूप वसद् होते त्याला ‘रूपाांतर’ असे म्हणतात. उदाहरणाथा – ‘झुांजारराव (गो. ब. देवल)  हे 

शेक्सपीअरच्या ‘ऑथेल्लोचे’ रूपाांतर होय. रूपाांतराांचा उपयोग वचत्रपट, आकाशवाणी, 

दूरदशान, सावहत्यके्षत्र इत्यादीमध्ये केला जातो.  

रूपाांतरकाराला रूपाांतर करताना काही वनयमाचे पालन करावे लागते. 

१)  ‘उगमभाषा-मूळ भाषा’ आवण ‘लक्ष्यभाषा’ याचे रूपाांतरकारास चाांगले ज्ञान हवे.  

२)  मूळ भाषेतील मजकुराशी प्रामावणक राहून आशय ववस्क  त होणार नाही, याची 

का जी घेणे गरजेचे आहे.  

३)  दोन भाषाांमधील व्याकरणाचे व भावषक वैवशष््टयाांचे ज्ञान असणे गरजेचे आह.े 

४)  त्या त्या भाषेतील असलेल्या शब्दाांच्या अथाछटा, वाक्प्रचार, प्रतीके याांच्यावर 

वतथल्या प्रदेशाचा आवण सां   तीचा प्रभाव याचे भान ठेवणे गरजेचे आहे. 

५)  रूपाांतरकार हा व्यासांगी असावा लागतो. इवतहास, परुाण, अध्यात्म, सां   ती याांचे 

सांदभा त्याला माहीत असणे आवश्यक आह.े 

‘अनवुादात भाषाांतरापेक्षा थोडी अवधक सवलत घेता येते. कारण अनवुाद हे एक प्रकारचे 

स्वैर भाषाांतरच असते. रूपाांतर मात्र म ु पासून अवधक दूर जाते. एखादे मूल दत्तक घ्यावे, 

त्याचे नामकरण करावे, त्याच्यावर आपले सांस्कार करावे, आपल्याकडील चालीरीती व 

सवयी त्याला वशकवाव्या अशाप्रकार.े वपांडप्र  ती जरी मू ची रावहली तरी दशानवतान मात्र 

म ु पासून वेग   व्हावे तसे रूपाांतराचे असते.  

इांग्रजीतील शेक्सवपअरच्या ‘रोवमओ   ण्ड ज्यवुलएट’ या नाटकाचे रूपाांतर मराठीत 

अनेकाांनी केले आह.े ‘शवशकला आवण रत्नपाल’ हे नारायण कावनटकर याांनी, ‘सां. 

ताराववलास’ नावाने दत्तात्रय केसकर याांनी, ‘सां. शावलनी’ नावाने तकुाराम जावजी याांनी 

केले आहे. श्री. ना. पेंडसे याांच्या ‘गारांबीचा बापू’ या मू  कादांबरीचे नाटकात रूपाांतर केले 

आह.े  

१९६० ते १९७० या कालखांडात लोकवप्रय कादांब    ची नाट्य रूपाांतर ेमोठ्या प्रमाणावर 

झाली. श्री. ना. पेंडसे, जयवांत द वी, अवनल बवे, रत्नाकर मतकरी, सतीश आ  कर, 

वसांत कानेटकर याांसारख्या नाटककाराांनी नाट्यरूपाांतर या के्षत्रात नवनवीन प्रयोग केले 

आहेत.’ रूपाांतरकाराला आपल्या कौशल्याने कला  तीत कलावनवमातीचे अवधक स्वातांत्र्य 

अनभुवता येते. त्याची अवभव्यिी करता येते. काहीवे   कला  तीचे रूपाांतर इतके 
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एकजीनशी, एकरूप पद्तीने होते की मू  कला  तीपेक्षा रूपाांतररत कला  ती रवसकाांमध्ये 

लोकवप्रय होते, त्याम ु  रूपाांतराचे महत्त्व वाढताना वदसते.  

१अ.१.४ अिााचीनीकरण सांकल्पना 

एका भाषेत व्यि झालेला ववचार दसु    भाषेत व्यि करणे म्हणजे भाषाांतर. पूवावसद् 

मजकुराचे स्पष्टीकरण, वववरण अथवा ववस्तार म्हणजे अनवुाद होय. भाषाांतर, अनवुाद 

लेखनाच्या विया सामातय नसून स्त्रोत भाषा आवण लक्ष्य भाषा या दोतहीवर अनवुादकाचे 

सारखेच प्रभतु्व असावे लागते. ज्या साां   वतक, सामावजक जीवनातून मू  सावहत्य  ती 

जतमाला येते वतचे यथाथा आकलन अनवुादकाला होणे आवश्यक असते. ‘अनवुाद’ म्हणज े

केव  शब्दाला प्रवतशब्द देणे नव्ह.े मू  सावहत्य  तीतील जीवनाशय आवण जीवनचैततय 

परभाषेत वजवांतपणे सांिवमत करणारी ती एक प्रविया असते. अनवुादामध्ये वभतनभावषक 

अनवुाद असतात. त्यात रूपाांतर आवण भाषाांतर असे प्रकार असतात. त्याचप्रमाणे 

एकभावषक अनवुाद केले जातात. त्याच्यामध्ये आशयवनष्ठ आवण आशयरूपवनष्ठ असे प्रकार 

सांभवतात. ज्ञानेश्वराांच्या ‘अ  तानभुवावर’ एकोवणसाव्या शतकात हांसराज स्वामींनी 

समओवी टीका वलवहली आहे. कवववया ववांदा करांदीकराांनीही ववसाव्या शतकात त्याचे 

अवााचीनीकरण केलेले आहे. ज्ञानेश्वराांची भाषा एकोवणसाव्या शतकात दबुोध झाल्याम ु च 

हांसराज स्वामींनी समकालीन भाषेत वतचा अनवुाद केला. तो समओवी अनवुाद असून 

जव  जव  शब्दश: केलेला आहे. ववांदाांनी आपला अनवुाद समओवीमध्ये शब्दश: रूपाने 

केलेला आहे. पण हांसराज स्वामीपेक्षा त्याांचा त्यामागचा उदे्दश वेग   आह.े हांसराज 

स्वामींचा भर ज्ञानेश्वरी ओवीचा आशय स्पष्ट करून वतच्यातील तत्त्वज्ञान सबुोध करण्यावर 

आहे. तर ववांदा करांदीकराांचा प्रयत्न ज्ञानेश्वराांच्या मू    तीचा आशय त्याच्या 

सौंदयाानभुवासह वाचकाांपयांत पोचवण्याचा आह.े दोतही प्रयत्न एकभावषक असल्याने त्याांना 

भाषाांतर म्हणता येणार नाही. हांसराज स्वामींच्या अनवुादाला ‘आशयवनष्ठ शब्दानवुाद’ 

आवण ववांदा करांदीकराांच्या अनवुादाला ‘शैलीवनष्ठ शब्दानवुाद’ म्हणता येइाल. मू  

सावहत्य  ती वाचल्यानांतर जो सौंदयाानभुव वाचकाला येतो, तशाच प्रकारचा अनभुव 

देण्याचे हे दोतही प्रकार आहेत.  

‘नामा म्हणे ग्रांथ शे्रष्ठ ज्ञानदेवी| एक तरी ओवी अनभुवावी||’ असा वचांतनात्मक अवभप्राय 

तेराव्या शतकातील नामदेवाांनी वदला. त्यानांतर सांत एकनाथाांनी तीनशे वषाानांतर (इ. स. 

१८८४) प्रथम वतचे सांशोधन केले व शदु् प्रत तयार केली. पढेु इांग्रजाांच्या का  त 

ज्ञानेश्वरीची पवहली मवुद्रत आवतृ्ती इ.स.१८४५ मध्ये बा शास्त्री जाांभेकराांच्या पे्ररणेने 

छापली गेली. पढेु नाना महाराज साखरे याांची ‘साथा ज्ञानेश्वरी’ (१९९५) प्रवसद् झाली. 

साांप्रदावयकाांत महाराजाांनी सलुभतेने साांवगतलेल्या अथाामळेु ती ववशेष लोकवप्रय झाली. 

यानांतर अनेक ज्ञानेश्वरीच्या आ  त्त्याांची वनवमाती झाली. 

मुांबइा  ववद्यापीठाने १९९४ मध्ये सांपादक अरववांद मांगरूळकर, ववनायक मोरशे्वर केळकर 

याांनी तीन खांडात प्रवसद् केलेली ज्ञानेश्वरी ही व्याकरणाच्या अांगाने, रूपववचार, तत्त्वज्ञान व 

काव्य या अांगाांनी अथापूणा ज्ञानेश्वरी आह.े अथा स्पष्ट करताना व्यतु्पत्ती, तत्त्वज्ञान, योग, 

ज्ञान, कमा शब्दाांच्या अथाासह दृष्टातताांच्या अथाासह स्पष्ट केली आह.े हे आधवुनक 
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मराठीतील ज्ञानदेवीचे रूप वाचकाांना रसास्वाद देणारे झाले आहे. हे अवााचीनीकरणाचे एक 

उत्तम उदाहरण आहे. 

रत्नाकर हरी केळकर याांनी (१९८५) ‘बायबल’चे भाषाांतर करताना मूळ ग्रीक शब्दाांऐवजी 

मराठी पयाायी शब्द न घेता त्या शब्दाांचा अथा व अतवयाथा शोधून पाश्वाभूमी व इवतहासासह 

सववस्तर वटपणे वदलेली आहेत. त्यामळेु त्याांनी केलेले बायबलचे भाषाांतर हे अनरुूप मावमाक 

झाले आहे. 

१अ. २ लन्लत सान्हत्याचे भाषाांतर – साां   न्तक भेदाांचे सांदभाांचे महत्त्ि  

लवलत सावहत्य   तींचे भाषाांतर हा अत्यांत कठीण प्रकार समजला जातो. कथा, कादांबरी, 

नाटक, कववता इत्यादी लवलत वाङ्मयाचे प्रकार आहेत. कथा, कादांबरी, नाटक याांसारख्या 

गद्य प्रकारामध्ये भाषेचे स्वरूप व्यवहार भाषेसारखेच असते. वववशष्ट भाषेतील सावहत्य 

म्हणताना वववशष्ट भाषेची सांपूणा सां   ती या भाषेमधून व्यि होत असते. या सां   तीचा 

पररचय, अनभुव सावहत्य  तीच्या माध्यमातून वाचक घेत असतो. अशा साां   वतक देवाण 

–घेवाणीच्या गरजेमळेुच सावहत्याची भाषाांतर े केली वा करववली जातात. मानवता, 

ववश्वात्मक सत्य याचे आकलन होण्यासाठी भाषाांतर ेकेली जातात. राष्ट्रीय एकात्मतेसाठी, 

ज्ञानप्रसारासाठी, मनोरांजनासाठी भाषाांतर े केली जातात. अनेकवेळा भाषाांतर े स्वयांपे्ररणेने 

केली जातात. एखाद्याला एखादी सावहत्य  ती आवडली तर ती इतराांपयांत 

पोहोचववण्यासाठी भाषाांतर े केली जातात. भाषाांतराच्या एखाद्या भाषेतील वाङ्मय एकसूरी, 

चाकोरीत अडकलेले, कां टाळवाटे होऊ शकते. भाषाांतराांमळेु अतय भाषेतील सावहत्य 

स्वभाषेत येऊ शकते. 

लवलत सावहत्याची भाषाांतर े ही वाचकाला परभाषेतील सावहत्याचा, सां   तीचा आस्वाद 

घेता यावा, परभाषेतील समाज, सां   ती, जीवनपद्ती याांचा पररचय व्हावा तसेच 

वाचनातून आनांद वमळावा या उदे्दशाने केले जाते.  

१अ.२.१ लन्लत सान्हत्याचे भाषाांतर 

‘भाषाांतरात मूळ   तीचे सार े सौंदया, वचरांजीववता वमळणार नाही. पण आरशातल्या 

प्रवतवबांबासारखे प्रवतवबांब बघता येइाल. लवलत वाङ्मयात ‘काय साांवगतले’ आह ेया बरोबरच 

‘कसे साांवगतले’ आह ेहेही वततकेच महत्त्वाचे असते. लवलत वाङ्मयामध्ये कोशातील भाषेचा 

वापर न करता वाच्या    च्या पलीकडे जाऊन व्यांजना, अलांकार, शैली, भाषेची  प्रकृती   

तसेच साां   वतक ववश्व हे घटक सहजपणे आणावे लागतात. तसेच समकालीनता राखावी 

लागते. मूळ   तीमधील साां   वतक वातावरण भाषाांतरात वजवांतपणे साकारावे लागते.  

१.आ.१.१ कादांबरी : िाङ्मय प्रकार: 

प.ु ल. देशपाांडे याांनी केलेले अनेस्ट वमलर हेवमांग्वे याांच्या ‘द ओल्ड   न   ड द सी’ या 

इांग्रजी कादांबरीचे ‘एका कोळीयाने’ हे भाषाांतर उ   ष्ट झाले आहे. ‘परांत ुत्याच्या शीषाकाच्या 

सांदभाात मतभेद व्यि झाले आहेत. शीषाकाचे भाषाांतर ‘म्हातारा आवण समदु्र’ असेच हवे 

होते असे मत व्यि झाले आहे. या कादांबरीत एका म्हाता    मच्छीमा   च्या एकाकी 
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मशुावफरीची आवण प्रचांड माशाांशी झालेल्या लढाइाची कथा आह.े भाषाांतरासाठी पलुांनी 

मच्छीमा   च्या जीवनाशी सांबद् असलेल्या शब्दाचे मराठी प्रवतशब्द शोधून काढले. तसेच 

त्या ववषयातील तज्ज्ञ आवण प्रत्यक्ष मच्छीमारी करणा    कोळ्याांकडून मावहती वमळवली.  

यामधून परदेशी मच्छीमाराांचे जग मराठी भाषेत आणले आहे. प.ुलां.ना जगातील वाङ्मयात 

उ   ष्ट ठरलेल्या एका कला  तीला मराठीत आणण्याचे शे्रय वमळाले आहे.’ भाषाांतर म्हणजे 

केवळ पयाायी शब्द एकापढेु एक ठेवणे नव्हे तर मूळभाषेतील शब्दाांचा वाच्याथा आवण 

त्यातला गवभात असलेला व्यांग्याथा भाषाांतराच्या भाषेत सांिवमत होणे गरजेचे असते.   

१.आ.१.२ कन्िता : िाङ्मय प्रकार: 

कववतेची भाषाही इतर सावहत्य प्रकाराांप्रमाणे सावावत्रक नसते ‘ती आत्मलक्ष्यी आवण 

जास्तीत जास्त व्यविकें द्री असते. यामळेु मूळ भाषेतही सवासामातयाांना वतचे आकलन 

कठीण झालेले असते. त्यामळेु लक्ष्यभाषेत वतचा आशय नेमकेपणाने शब्दबद् करणे कठीण 

गोष्ट असते. लक्ष्यभाषेतील अचूक शब्दाांची वनवड करणे, समपाक छांदाची माांडणी, 

ध्वतयानभुवाची प्रवतवनवमाती इत्यादी कौशल्ये पणाला लावावी लागतात. त्यामळेु कववतेचे 

भाषाांतरही सवाात कठीण बाब आह.े’  

‘१९६२–६३च्या दरम्यान वदलीप वचते्र याांनी ‘सत्यकथा’ या मावसकाांत ‘आधवुनक 

कववतेला सात छेद’ ही लेखमाला वलवहली. बोदलेयर,   बो,   पवकतस, ररल्के, इझरापाऊां ड, 

  लेस स्टीव्हतस हाटा , िेन या पावश्चमात्त्य–यरुोवपयन कवींच्या महत्त्वाच्या कववताांचे भाषाांतर 

केले आह.े त्या त्या कवीच्या जीवनातील महत्त्वाच्या घटनाांचा उल्लेख त्यात आह.े वद. प.ु 

वचते्र याांनी त्या त्या कवीची अनभुव घेण्याची रीत, त्याांचे भावषक भान, त्यातून व्यि होणारा 

ववश्वबोध ववचारात घेतला आहे. वद. प.ु वचते्र याांनी कववतेतील ऐ ांवद्रय सांवेदना, कववतेचा 

रचनाबांध, साां   वतक अथा, सांकेत व्यूहाचे भान ठेवले आहे. कववतेत भाषाांतरकाराला 

कववतेच्या शब्दाांच्या ध्वनीमधील लयात्मता भावता आली पावहजे, शब्दाांचे सांघटन, त्याांचे 

ऐ ांवद्रय पररणाम या गोष्टी लक्षात घेऊन सांवेदनाांसकट भाषाांतर करावे लागते’ यातून वभतन 

भावषक पातळीवरील कल्पनाशील सांकर होत असतो. यातून एक समाांतर भाषाांतर सां   ती 

वनमााण होत असते. वचते्र याांनी भाषाांतररत केलेल्या   बोच्या खालील ओळी लक्षणीय 

वाटतात.   

‚मातीवर पालवी फुटलेय 

मी फळाचा वनद्राळू गर शोधतोय 

फळाच्या भेगेतून उचलतोय मी 

शिुाचे वभांग आवण ववष्ट्णपुषु्ट्प‛ 

लक्ष्य भाषेतील या भाषाांतरातील शेवटची ओळ स्त्रोत भाषेतील साां   वतक सांदभा 

सांदभासांकराची मानवसकता तयार करतात. प्रत्येक भाषा ही स्वत:ची अवस्मता जपणारी 

असते आवण भाषाांतरात तर दोन भाषाांमधील आवस्मताांची देवाणघेवाण अवभपे्रत असते.’  
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१.आ.१.३ नाटक : िाङ्मय प्रकार: 

नाटक हा सावहत्य प्रकार कादांबरी व काव्य याांच्यापेक्षा वनराळा आह.े ‘हा दृकश्राव्य 

कलाप्रकार आह.े नाटक   क्षकाांसमोर रांगमांचावर सादर केले जाते. ‘म्हणजे सादरीकरणाच्या 

दृवष्टकोनातून नाटकाची सांवहता वलवहली जाते आवण रांगमांचाशी सांबांवधत असणा    

अवभनय, नेपथ्य, रांगभूषादी व्यवसायाांशी ती सांबद् असते. नाटक या प्रकाराचा घाट, 

सांरचनात्मक तत्त्वे आवण भाषा ही भाषाांतरकाराला ववशेष लक्षात घ्यावी लागतात. 

नाटकातील भाषेला बोली भाषेचे स्वरूप जरी असले तरी त्या भाषेच्या ताल, लय, नाद, सूर 

योजनाांचा कलात्मक वापर नाटकाच्या भाषेत करावा लागतो. नाटकाच्या भाषाांतरात दृश्य, 

श्राव्य घटकाांचे भान ठेवून सांवहतेतून नाट्यमय अनभुव साकार करावा लागतो. परभाषेतील 

नाटक पे्रक्षकाांपढेु सादर करताना पे्रक्षक नाटक आपले म्हणून कसे स्वीकारतील याकडे लक्ष 

द्यावे लागते.’ भाषाांतरकाराांसमोर मूळ सांवहतेच्या देशीकरणाचा प्रश्न उभा रावहलेला असतो. 

उदा. वव. वा. वशरवाडकर याांनी मूळ शेक्सवपअरला मराठीत आणण्याच्या प्रयत्नात 

‘ऑथेल्लो’ या नाटकातील पात्राांची नावे, स्थळाांची नावे बदलून ती भारतीय तसेच मराठीत 

केल्यामळेु त्या पात्राांची ऐवतहावसकता लक्षात येत नाही. ‘ऑथेल्लो,   डररगो, आयागो, 

  वशयो, वबयातका, डेवस्डमोना ही मूळची नावे बदलून ती महेश्वर, रामदेव, सोमनाथ, 

जयवांत, अवश्वनी, दमयांती अशी ठेवली आहेत. मूळ सांवहतेचे अनभुवववश्व ज्या गोष्टीवर उभे 

आह,े त्याकडे दलुाक्ष केल्याने ते नाट्याथााच्या दृष्टीने हावनकारक ठरतात. शेक्सपीअरचे 

नाटक    कव्हसामध्ये आहे. गद्य व पद्याचा वमलाफ त्यात आहे. परांत ु मराठीत    क 

व्हसासाठी समान वतृ्त वा छांद नाही. परांत ु चाांगला भाषाांतरकार मिु छांदाचा वनवमावतक्षम 

सजाक वापर करून वतचे चाांगले भाषाांतर करू शकतो. याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे ववांदा 

करांदीकराांचे ‘राजा वलयर’  यात मूळ शेक्सवपअरच्या ‘King Lear’ (१९७४) भाषाांतरात 

नव्याने चतषु्ट्खांडी वनयामक मिु छांदाचा वापर करून    क व्हसाचा वापर केला आहे.’  

एकूण ज्या भाषाांची साां   वतक ववशे्व बरीचशी सारखी असतात, त्या भाषाांमध्ये भाषाांतर 

व्यवहार सकुर ठरतो. ज्या भाषाांमध्ये साां   वतक अांतर अवधक, त्याांचे भाषाांतरही अवघड 

ठरते. भाषाांतरकार स्वभाषेची समदृ्ी वाढवण्याचे महत्त्वाचे काया करतो, आवण नाटकाच्या 

भाषाांतराांच्या बाबतीत तर हे काया अवधकच आव्हानात्मक ठरते.  

एकूणच लवलत   तींचे भाषाांतर करताांना त्याांच्या आ  वतबांधाांचा, भाषेचा, सां   तीचा 

सखोल अभ्यास असणे भाषाांतरकाराला गरजेचे असते.  

१अ. २.२ साां   न्तक भेदाांचे महत्त्ि 

१अ. २.२.१ सान्हत्य आन्ण सां   ती:  

जगभरातील सावहत्यामध्ये काही प्रमाणात वभतनता असली तरी सावहत्याची काही समान 

वैवशष््टये, रचना ववशेष, आ  वतबांध असतात. सावहत्य ह्मा लवलत कलेमध्ये आशय आवण 

आववष्ट्कार या दोतही गोष्टींना अवतशय महत्त्व आह.े मानवी मनातील मूलभूत भावनाांचा 

आववष्ट्कार सावहत्यातून होतो. लेखक कोणत्या तरी समाजाचा घटक असतो. त्यामळेु 

सावहत्यातील आशय समाज जीवनातीलच असतो. लेखक त्याच्या कल्पनाशिीच्या 

माध्यामातून या आशयाची जळुणी वैवशष््टयपूणा करून सावहत्य वनमााण करीत असतो. 
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त्यामळेु सावहत्यातून प्रत्यक्ष वकां वा अप्रत्यक्षपणे सां   तीचे प्रवतवबांब पडत असते. 

सावहत्याचा आशय समाजाच्या सां   तीचे वनदशाक असतो. सावहत्यातून प्रत्यक्ष समाज 

जीवनाचे दशान घडत असते आवण आचार, ववचार, व्यवहार याांचे दशान घडत असते. उदा. 

इांग्रजी राजवटीबरोबर पाश्चात्त्य सां   तीच्या साहचयााने जी नवीन सां   ती परांपरा उदयाला 

येऊ लागल्या होत्या त्याचे दशान आपल्याला हररभाऊां च्या कादांबरीतून वदसून येते. 

तत्कालीन मध्यमवगीय सां   तीचे दशान त्याांच्या कादांब   तून वदसते. 

१अ. २.२.२ लन्लत सान्हत्यकृतींची भाषाांतर:े 

मूळ सावहत्य  ती ज्या भाषेतून घडली त्याची पूणा ओळख भाषाांतरकाराला असणे 

आवश्यक आहे. ही भाषाांतर ेकोणत्या वाचकाांसाठी आहेत, हे लक्षात घेऊन करायला हवीत. 

मूळ लेखकाच्याच सां   तीतील, एकाच भाषागोत्रातील भाषा बोलणा    साठी असतील, तर 

प्रश्न सकुर होतो. साां   वतक सांदभा सहज कळतात. पण पाश्चात्त्य सां   तीमधील वाचकाांना 

सांदभा स्पष्ट करून भाषाांतर करावे लागते. 

आर. के. नारायण याांच्या इांग्रजी वनवडक कथा, कादांबरी याचा अनवुाद मधकुर धमाापरुीकर,  

उल्का राऊत, सरोज देशपाांडे याांनी केला आहे. ‘मालगडुी डेज’, ‘स्वामी अॅण्ड   ड्स’, ‘वद 

गाइाड’, ‘द इांवग्लश वटचर’, ‘मालगडुीचा नरभक्षक’, ‘महात्म्याच्या प्रवतके्षत’ याांच्या 

भाषाांतरामळेु मराठी वाचकाांना ग्रामीण भागाचे, सरांजामशाहीचे, पारांपररक मूल्याांचे व एकूण 

दवक्षणात्य सां   तीचे दशान घडते. 

सतीश आळेकराांचे ‘महावनवााण’ हे नाटक गौरी देशपाांडे याांनी इांग्रजीमध्ये करताना 

शब्दाथावनष्ठ, सांदेशनवनष्ठ अनवुाद पद्तीचा वापर करून ‘अमेररकन इांवग्लश’मध्ये अनवुाद 

केला आह.े या नाटकातील भाषावभतनतेची समस्या आवण साां   वतक वभतनतेची समस्या 

सोडववण्यासाठी कायाात्मक सममूल्याचा अवलांब केला आह.े मराठी सां   तीचे अनेक सांदभा 

नाटकातून येतात. उदा. वपांड, काकड आरती, अवग्ननारायण, कीतानकार, सप्तपदी या 

सां   वतवववशष्ट शब्दाांचा अनवुाद करताना इांग्रजीतील समान पररणाम साधणा    या 

शब्दाांची योजना केली आहे. वाक्प्रचार, म्हणी ह्मा भाषावववशष्ट असतात. त्यासाठी 

इांग्रजीमधील समाांतर वाक्प्रचाराांचा सुांदर उपयोग केला आहे. नाटकातील अभांग, श्लोक, 

गाणी याांचा अनवुाद करताना गौरी देशपाांडे याांनी मोठ्या प्रमाणावर स्वातांत्र्य घेतले आह.े 

१अ. २.२.३ मयाादा 

साां   वतक वभतनतेमधून अनवुाद करताना काही मयाादा पडतात. वपांडाला कावळा वशवणे, 

मडके फोडणे, दहावा, तेरावा, श्राद्गांगा मखुात घालणे यामधील वहांदू धमाातील अांत्य 

सांस्काराचे ववधीप्रथा, परांपरा याांना जे भारतीय सां   तीचे सांदभा आहेत ते पाश्चात्त्य पे्रक्षक 

वगाास कळणे अशक्य आहे. नाटकावशवाय इतर वाङ्मयप्रकाराांचा अनवुाद करताना 

अनवुादक तळटीपा   ऊन असे साां   वतक सांदभा स्पष्ट करू शकतो. परांत ु नाटक 

पे्रक्षकाांसमोर सादर करावयाचे असल्याने तळटीपाांसारखे वाचकाांना उपयोगी पडणार ेउपाय 

अवलांबणे वनष्ट्फळ ठरते.  

काही वेळा परदेशात नाट्यप्रयोगाच्या आधी नाटकाची पाश्वाभूमी, मखु्य कथासूत्र आवण 

महत्त्वाचे साां   वतक सांदभा ववशद करणारी छोटी पवुस्तका वाटूनही समस्या सोडववण्याचा 
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प्रयत्न केला जातो. ‘घाशीराम कोतवाल ’या नाट्यप्रयोगासाठी अशा पवुस्तकेचा उपयोग 

केला जात होता.  

१९७० नांतर आजतागायत समुार े पस्तीस मराठी नाटके इांग्रजीमध्ये अनवुावदत झाली 

आहेत. नाटकाच्या भाषाांतराांच्या बाबतीत जे खर े आह े ते कववतेच्या भाषाांतराच्या 

बाबतीतपण खर े आह.े कववतेत कवीची जाणीवपूवाक अवभव्यिी आलेली असते. कवीची 

शैली, कववतेमधील सूवचताथा  ह े सवा भाषाांतरात, अनवुादात स्पष्ट करता येतीलच असे 

नाही. ज्या भाषेत आवण ज्या सां   तीत कववता वलवहली गेली असेल त्या भाषेत आवण 

सां   तीतच सूवचताथााच्या परांपरा काया करीत असतात. त्यामळेु जे साांवगतले आहे आवण  

जे साांवगतलेले नाही पण सचुववलेले आहे ते शोधणे हे अनवुादकाचे कताव्य असते. इथे 

साां   वतक, शब्दाथााचे आव्हान असते. त्यावेळी कववतेतल्या वास्तवाचा आभास वनमााण 

करण्यासाठी सोप्पया भाषेचा वापर केला जातो. त्यामळेु काही वेळा कववतेचे भाषाांतरकार 

पषु्ट्कळदा वतचे बाह्म रूप सादर करण्यावर समाधान मानताना वदसतात वकां वा दसु    भाषेत 

स्वीकाया ठरावी यासाठी मूळ कववतेच्या जवळपास जाइाल असे ढोबळ रूपाांतर करताना 

वदसतात. ववांदा करांदीकराांच्या, मढेकराांच्या कववताांचे भाषाांतर करताना साां   वतक प्रश्न 

वनमााण झालेले आहेत. त्यासाठी गद्यात स्पष्टीकरणे देऊन कां सात शब्दाांचा ववस्तार, 

तळटीपा, मथळे अशा अनेक साधनाांचा उपयोग करावा लागला आहे. 

आपली प्रगती तपासा.  

प्रश्न- आपल्या िाचनातील मूळ कलाकृती आन्ण भाषाांतररत कलाकृती यातील 

शबदाांच्या साांस्कृन्तक सांदभाांचे महत्त्ि पटिून द्या.  

 

 

 

 

१.३ साराांश  

एकूणच भाषाांतर, रूपाांतर, अनवुाद आवण अवााचीनीकरण या सांकल्पना या एकमेकींपेक्षा 

वभतन आहेत. त्यातील भेद लक्षात घेऊनच सावहत्याचे दसुऱ्या भाषेत घेऊन जाणे शक्य 

होते. तसेच भाषाांतर करत असताना त्यातील शब्द वकती महत्त्वाचे असतात हेही आपण 

पावहले. शब्द आवण त्याचे अथा याांचा जो सांबांध असतो तो जसाच्या तसा दसुऱ्या भाषेत 

घेऊन जाणे अत्यांत महत्त्वाचे असते. कारण मूळ भाषेतील शब्दाचा जो खोल, अनेकपदरी 

अथा असतो तो लक्ष्य भाषेत वरवर व्यि होऊ शकतो. तसेच मूळ भाषेची जी साांस्कृवतक 

पाश्वाभूमी असते ती दसुऱ्या भाषेची असतेच असे नाही. ही बाब ध्यानात घेऊन त्याचे मूळ 

अथा वटपनाद्वार ेदेणे ही देखील भाषाांतरकाराची गरज असते. तसेच सावहत्य प्रकार, भाषेचे 

नीट आकलन अशा अनेक गोष्टी भाषाांतरात महत्त्वाच्या ठरतात.  
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१.४ सांदभाग्रांथ सूची  

१) ‘मराठी भाषास्वरूप आवण उपयोजन’ – यशवांत कावनटकर, फडके प्रकाशन, 

कोल्हापूर, प्रथमावतृ्ती २००३. 

२) ‘भाषाांतरमीमाांसा’ – सांपादन –     कल्याण काळे,     अांजली सोमण, प्रवतमा 

प्रकाशन, पणेु  प्रथमावतृ्ती, १९९७. 

३)  ‘अनवुाद, भाषाांतर आवण रूपाांतर’ – सांपादक –     वसांत शेकडे,     सतीश कामत 

४)  ‘व्यावहाररक मराठी’ – सांपादक –     स्नेहल तावर,े स्नेहवधान प्रकाशन, पणेु, २००४ 

वद्वतीया वतृ्ती. 

५)  ‘ती फुलराणी’ – प.ु ल. देशपाांडे, मौज प्रकाशन, दहावी आवतृ्ती २००९. 

६)  ‘मराठी कादांब    ची नाट्यरूपाांतर’े – कल्पना कामत,   प्पयलुर प्रकाशन, मुांबइा, पवहली 

आवतृ्ती १९१९.  

७) ‘महावनवााण समीक्षा आवण स्मरणे’ – सांपादक – रखेा इनामदार साने, राजहांस 

प्रकाशन, पवहली आ  त्ती १९९९. 

१.५ सांभाव्य प्रश्न  

अ) दीर्घोत्तरी प्रश्न. 

१) भाषाांतर ही सांकल्पना सववस्तर स्पष्ट करा. 

२) भाषाांतर म्हणजे काय ते स्पष्ट करून भाषाांतराचे प्रकार सववस्तर स्पष्ट करा. 

३) भाषाांतर आवण अनवुाद यातील साम्य, भेद स्पष्ट करा. 

४)  लवलतसावहत्य   तींच्या भाषाांतराचे स्वरूप सववस्तर स्पष्ट करा. 

५)  ‘लवलतसावहत्याचे भाषाांतरही एक प्रकारची नववनवमातीआहे’, हे ववधान स्पष्ट करा.  

ब) टीपा न्लहा. 

१)  मूलवनष्ठ भाषाांतर आवण लक्ष्यवनष्ठ भाषाांतर 

२)  शास्त्रीय ग्रांथाचे भाषाांतर 

३) धावमाक   थाचे भाषाांतर 

४) रूपाांतर आवण मराठी नाटक 

५)  अनवुाद आवण भाषाांतर 
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क) एका िाक्यात उत्तर ेन्लहा. 

१)  भाषाांतर म्हणजे काय? 

२)  रूपाांतर म्हणजे काय? 

३) मराठीत भाषाांतराची सरुूवात कधी झाली? 

४) भाषाांतर करताना कोणते दोन मदेु्द लक्षात घ्यायचे? 

५)  अनवुादाची के्षते्र कोणती आहेत?  

 

***** 

 



  १९ 

१ आ 
भाषाांतर : सैद्धान्ततक प  चय  

आ .१ लन्लत सान्हत् याच  भाषाांतर: भान्षक समस्या 

      २. लन्लत सान्हत् याच  भाषाांतर: शैली न्िषयक समस्या  

घटक रचना  

१.१   उदे्दश  

१.२    प्रस्तावना  

१आ.१  लललत सालहत्याचे भाषाांतर : भालषक समस्या  

१आ.१.१ भाषाांतर : भालषक समस्या - लवषय लववेचन  

१आ.१.२ भाषाांतर आलण सालहत्यप्रकार  

१आ.१.३ लवलवध अभ्यासकाांची मते  

१आ.२  लललत सालहत्याचे भाषाांतर : शैलीलवषयक समस्या  

१आ.२.१ लललत सालहत्याचे भाषाांतर : शैलीलवषयक सांदभाांचे महत्त्व  

१आ.२.२ शैलीची चार अांगे  

१.३ साराांश  

१.४ सांदभभग्रांथसूची  

१.५  नमनुा प्रश्न 

१.१ उद्द श  

हा घटक अभ्यासल्यानांतर आपल्याला पढुील उदे्दश साध्य करता येतील: 

१.  भाषाांतर करत असताना येणाऱ्या भालषक समस्याांचे ज्ञान होईल. 

२.  भाषेचे साांस्कृलतक सांदभभ लकती महत्त्वाचे असतात आलण भाषाांतर करताना त्यामळेु 

कोणत्या अडचणी लनमाभण होतात हे ध्यानात येईल.   

३.  लललत सालहत्याची शैली म्हणजे काय हे कळेल.   

४.  तसेच लललत सालहत्यातील शैलीलवषयक समस्याां ध्यानात येतील.   

१.२ प्रस्तािना 

स्वतःच्या भाषेत असणाऱ्या सालहत्याला अलधक समदृ्ध करण्यासाठी काही लवचारवांत ज्या 

साधनाांचा मकु्त हस्ते उपयोग करतात, ते साधन म्हणजे भाषाांतर. भाषाांतराच्या अथाभने 

अनेक समानाथी शब्द रुढ आहेत. रुपाांतर, अनवुाद इत्यादी शब्द वापरले जातात. परांत ुया 

शब्दाचा अथभ भाषाांतराच्या जवळ जाणारा असला तरी तांतोतांत जळुणारा नाही. भाषाांतराला 

लहांदीमध्ये अनवुाद तर इांग्रजीत Translation म्हणतात.  
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एकोलणसाव्या शतकात महाराष्ट्रावर लिलटश राज्य आले. त्यानांतर मेकॉले या लवचारवांताने 

पाश्चात् त् य लवज्ञान व इांग्रजी भाषा याांचे लशक्षण देणाऱ्या शाळा काढल्या. राज्यकत्याांच्या 

प्रोत्साहनाने मदु्रण कला सरुु झाली. लनयतकाललके, पाठ्यपसु्तके तयार झाली. या सवभ 

प्रलियेतून भाषाांतराला एक प्रभावी माध्यम म्हणून मान्यता लमळाली. भाषाांतराची प्रलिया 

तशी बरीच जनुी आहे. या भाषाांतराच्या प्रलियेला स्थलकालाच्या मयाभदा नसतात. 

अनभुवाांचे आत्मलनवेदन लकां वा आत्मालवष्ट्कार करणे ही माणसाची मूलभूत प्रवतृ्ती आहे. या 

प्रवतृ्तीचा सांबांध भाषाांतराच्या मळुाशी असून दसुऱ्याचा अनभुव लकां वा मनोगत जाणून 

घेण्याची गरज भाषाांतराच्या लनलमभतीला कारणीभूत ठरते. माणसा माणसाांत सांपकभ  साधण्याचे 

भाषा एक जसे माध्यम आहे. त्याचप्रमाणे लभन्न भाषाांना व लभन्न भालषकाांना एकत्र 

जोडण्याचे भाषाांतर हे एक साधन आहे. म्हणूनच Translation is a bridge to join two 

gulf streams असे म्हटले जाते.  

१आ.२ भाषाांतर : भान्षक समस्या - न्िषय न्िि चन 

"न्िचार व्यक्त करण्याच  साधन म्हणज  भाषा आन्ण एका भाष त व्यक्त क ल ल  न्िचार 

दुसऱ्या भाष त व्यक्त करण्याची प्रन्िया म्हणज  भाषाांतर."  

अन्य भाषेत जे साांलगतले आहे ते अन्यभाषा बोलणाऱ्याला समजले पालहजे त्यासाठी 

भाषाांतर हेच एक साधन आहे. जे ज्ञान ग्रीक व लॅलटन भाषेतील ग्रांथात होते ते इांग्रजी 

भाषेतील ग्रांथात उपलब्ध झाले. आलण इांग्रजीद्वार े ते अन्य यरुोपीय व आलशयायी भाषाांतून 

व्यक्त झाले आलण स्थालनक व प्रादेलशक भाषाांतून व्यक्त होऊ लागले. सांस्कृत भाषेतील 

ग्रांथाांची प्राकृत भाषेत भाषाांतर ेझाली तशीच इांग्रजी व अन्य यरुोपीय भाषेत भाषाांतर ेझाली. 

भाषाांतराची प्रलिया ही एका अथी मानवी व्यवहारात प्रत्यक्षाप्रत्यक्षपणे अलनवायभ असते.  

लहान मूल प्रारांभी बोलू शकत नाही. परांत ुआपल्या शारीररक हालचालीतून, लवभ्रमाांतून व 

आवाजातून स्वतःला व्यक्त करीत असते. त्याच्या प्रकटीकरणाची ती एकाअथी साांकेलतक 

भाषाच असते. ही भाषा जर आईला नेमकी समजली तर लतच्याकडून योग्य प्रलतसाद 

लमळेल. आईला जर नीट समजली नाही तर प्रलतकूल सादही लमळणे शक्य आहे. मूल रडू 

लागले तर एक आई म्हणते ‘भूक लागली हो बाळाला?’ तर दसुरी आई म्हणते, ‚काय झाल 

काट्याभला बोंबलायला?" एका आईच्या उद्गारातून वात्सल्य प्रकट होते. तर दसुरीच्या 

उद्गारातून त्रागा प्रकट होतो. याचे एक भालषक कारण असे की लहान अभभकाच्या साांकेलतक 

भाषेचा अथभ स्वतःच्या भाषेत समजून घेण्याची क्षमता लभन्न लभन्न आहे. एकमेकाांना 

समजून घेण्यासाठी भाषाांतर अलनवायभ असते. भाषा अनेक प्रकारच्या असतात. या 

उदाहरणातील साांकेलतक भाषेप्रमाणेच मौलिक भाषाही असते. लतला ललपी असतेच असे 

नाही. अनेक आलदवासी जमातीची मौलिक भाषा अजून ललपीबद्ध नाही, पण लतचे भाषाांतर 

करता येणार नाही, असे नाही, लकां बहुना भाषाांतर करता आले तरच त्या मौलिक भाषेतला 

अथभ व आशय समजू शकेल.  

वाणीलशवाय भाषा असूच शकत नाही. ज्याला वाणीच नाही त्याला भाषाही नाही. ज्याला 

वाणी आहे त्याला भाषा असते. भाषा म्हणजे वाणीतून उद्भवणाऱ्या लभन्न घटकाांची 

सवु्यवस्था अथवा अथभपूणभ सांघटना. हे घटक सांकेत लकां वा लचन्ह याांच्या रुपातच असतात. 
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ध्वनी हा मूळ घटक. ध्वनीचा अथभपूणभ समूह म्हणजे शब्द हा दसुरा घटक आलण शब्दाचा 

अथभपूणभ समूह म्हणजे वाक्य. हा लतसरा घटक. भाषेचे हे घटक असतात. प्रत्येक भाषेत हे 

घटक असतात. मकु्या माणसाला बोलता येत नाही. त्यामळेु त्याला त्या घटकाांचे उपयोजन 

करता येत नाही परांत ु तो बोटाांच्या आलण हाताच्या लववलक्षत सांकेताांनी अथवा िणुाांनी 

अनचु्चाररत स्वरुपात हे घटक व्यक्त करीत असतो. ती त्याची साांकेलतक भाषा असते. त्या 

भाषेतील अथभ समजण्यासाठी साांकेलतक भाषेचे प्रचललत अथवा प्रमाण भाषेत ललप्यांतर 

करावे लागते. म्हणजे प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष भाषाांतराच्या प्रलियेलशवाय मकु्या-बलहऱ्याांच्या 

बोलण्यातील, त्याांच्या साांकेलतक भाषेतून व्यक्त होणारा आशय समजणार नाही. तरी त् याांनी 

पाठलवलेला सांदेशही सांकेत आलण सांकेतलसद्ध भाषेचे भाषाांतर करुनच पोचलवला जातो.  

साांकेलतक भाषा, बोलभाषा, बोलीभाषा ग्राांलथक वा प्रमाण भाषा अशी भाषेची लवलवध रुपे 

आहेत. ही सवभ लवचार व्यक्त करण्याची साधनेच आहेत. या लवलवध भाषारुपातून व्यक्त 

झालेले लवचार अन्य भाषाांतून व्यक्त होऊ शकतात. म्हणजे या सवभ भाषाांच्या बाबतीत 

भाषाांतर ही प्रलिया उपयोजावी लागते. म्हणून भाषा, भाषाांतर याांच्यातील हा अनोन्य सांबध 

लक्षणीय आहे. भाषा म्हटली की भाषाांतर ओघाने येतेच.  

भाषा हे लवचार व्यक्त करण्याचे एक साधन आहे. ध्वनी, शब्द आलण वाक्य हे भाषेचे घटक 

आहेत. हा पारांपररक लवचार यापूवी उल्लेलिला आहेच. आधलुनक भाषावैज्ञालनकाांना 

भाषेच्या सांबांधातला हा लवचार मान्य नाही. सोस्यरु हा त्याांच्यापैकी एक आहे. त्याला भाषेचा 

पारांपररक लवचार मांजूर नाही. म्हणजे भाषेचा इलतहास, भाषेची वैलशष््टये, भाषेचे ज्ञानात्मक-

भावात्मक (Conginitive Dentative - Emotive) कायभ इत्यादीत सोस्यरुला स्वारस्य 

आहे. जीवनाच्या वेगवेगळ्या स्तराांवर भाषेचा उपयोग होतो. भाषेची हे साांदलभभक लवशेष 

नाही. ते त्याला मान्य नाही. कोणत्याही बाह्य वस्तमुळेु भाषेचे स्वरुप लनलश्चत होत नाही. 

प्रत्येक भौलतक वस् तूला घडण असते. आधलुनक भाषावैज्ञालनकाांच्या मते, भाषा ही एक 

वस् तूच आहे. आलण भाषेलाही लतची स्वतःची घडण आहे.  

सोस्यरुचे मत असे की, भाषा ही स्वतःच्या अांतगभत लनयमाांनी कायभ करणारी स्वयांपूणभ 

व्यवस्था आहे. 'शब्द' हा भाषेचा घटक असला तरी शब्द हे स्वतांत्र लचन्ह आहे. प्रत्येक 

शब्दलचन्ह हे दसुऱ्या शब्दलचन्हापासून वेगळे असते. आलण वेगळेपणानेच ते लनधाभर ल त 

होते. सोस्यरुचे म्हणणे असे की, भाषेत ही लचन्हे मूलभूत एककासारिी असतात. आलण या 

मूलभूत एककाांची परस्पराांशी सांबांध असलेली व्यवस्था म्हणजे भाषा. भाषा हा सदु्धा एक 

घाट आहे. असे सोस्यरुचे मत आहे. भालषक सांदभाभत लवचार करताना सोस्यरुच्या मताचा 

लवचार करणे अपररहायभ होते.  

भाषा या वेगवेगळ्या असतात. प्रत्येक समाजाच्या, समाजातील गटाच्या, पोटजातीतील  

गटाच्या, पोटजातीच्या भाषा लभन्न लभन्न असू शकतात. आलण म्हणूनच एक भाषा 

बोलणाऱ्या व्यक्तीला दसुरी भाषा बोलणाऱ्या व्यक्तीशी सांवाद साधणे अत्यांत कठीण जाते. 

एका भाषेतील सालहत्यकृती भाषा जाणणाऱ्या अन्य भालषकाला समजू शकत नाही. इथेच 

भाषाांतर ही सांकल्पना आपल्याला आवश्यक ठरते. भाषाांतर ही सांकल्पना नसेल तर दोन 

सांस्कृतीचे परस्पराांशी आदान प्रदान होणार नाही. त्यामळेु मागासलेली सांस्कृती 

मागासलेलीच राहील. िदु्द भारताच्या बाबतीतही हेच घडलेले लदसते. इांग्रज आपल्याकडे 
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आले. त्याांची भाषा आपण आत्मसात केली. इांग्रजी सालहत्य, इांग्रजाचे ज्ञान आपण 

भाषाांत  त करुन घेतले म्हणून आज आपली प्रगती होऊ शकली. भाषाांतराची प्रलिया 

झाली नसती तर ज्ञानाची सवभ कवाडे बांदच रालहली असती. लवकास िुांटला असता. म्हणून 

translation is a bridge to join two gulf streams असे यथाथभपणे म्हटले जाते. 

रान्स म्हणजे पलीकडे. लेशन म्हणजे स्थलाांतर. रान्सलेशन म्हणजे दसुरीकडे घेऊन 

जाणे. एका भाषेतून दसुऱ्या भाषेत जाणे.  

भाषाांतराच्या लाटा मराठी सालहत्याच्या सातशे वषाभच्या वाटचालीत तीन वेळा येऊन गेल्या 

बाराव्या, तेराव्या शतकात सांस्कृत भाषेतील सालहत्य, ज्ञान, वैचाररकता मराठीत 

आणण्यासाठी सांत आलण पांत याांनी बहुमोल कायभ केले. सांत ज्ञानेश्वर हे या कायाभचे जनक 

ठरतात. इांग्रजाांच्या आगमनानांतर इांग्रजी सालहत्य ग्रांथाशी, सांस्कृतीशी पररचय झाल्यानांतर 

इांग्रजी सालहत्याचे मराठीत भाषाांतर करण्याची लाट आली. यालाच ‘भाषाांतर यगु’ म्हणतात. 

शेक्सलपयर हा पाश्चात् त् य लेिक भाषाांतरकाराांच्या आवडीस, पसांतीस उतरला. त्याचप्रमाणे 

इसापनीती, अरबी भाषेतील सरुस गोष्टी अशीही भाषाांतर े झाली. अलीकडच्या काळात 

इांग्रजी तांत्रज्ञान मराठीत आणण्यासाठी तसेच इांग्रजी सालहत्य मग ते भारतीयाांनी ललह ल लेले 

असेल तरीही त्याचे भाषाांतर करण्याची लाट आलेली लदसते. उदा. ‘सटेुबल बॉयचे’ 

‘शभुमांगल’ हे अरुण साधूांनी केलेले भाषाांतर. लकां वा मनोहर माळगावकराांच्या ‘कान्होजी 

आांग्रचे’ प.ुल. देशपाांड्याांनी केलेले भाषाांतर. ‘लप्रन्सेस’चे भा. द. िेर याांनी केलेले भाषाांतर 

इत्यादी. भाषाांतर हा शब्द सांस्कृतमध्ये नाही. पण सांस्कृतच्या शब्द साधलनकेत तो बसतो. 

त्याचा अथभ ‘दसुरी भाषा’ असा आहे. भाषाांतर म्हणजे एका भाषेतील मजकूर, त्याचा आशय 

आलण अलभव्यक्तीजन्य अनभुव याांसह दसुऱ्या भाषेत उतरलवण्याची प्रलिया. ज्या भाषेत 

मूळचा मजकूर असतो लतला ‘मूळ भाषा’ असे म्हणतात. ज्या भाषेत मजकुराचे भाषाांतर 

करावयाचे असते लतला ‘लक्ष्य भाषा’ असे म्हणतात.  

प्रत्येक भाषेची शब्द, अथभ, रुप, श्रतृी आलण व्याकरण अशी पाच अांगे असतात. ती बदलती 

म्हणजे भाषा बदलते. भाषाांतर करताना ज्या भाषेतून लक्ष्य भाषा सालहत्य घेत असते त्या 

भाषेतील शब्द, रुप, श्रतृी आलण व्याकरण हे लक्ष्य भाषेत बदलले जाते. परांत ुअथभ मात्र 

तसाच राहतो. म्हणजेच मूळ पाठ आलण भाषाांतर याांची ऐकू येणारी व लदसणारी रुपे लभन्न 

असली तरी अथभ एकच असतो.  

‘मूललनष्ठ भाषाांतर’ आलण ‘लक्ष्यलनष्ठ भाषाांतर’ कधी-कधी भाषाांतरामागील उदे्दशावरुन 

भाषाांतराचे प्रकार ठरतात. मूळ भाषेतील सांलहता शब्दशः समजावून साांगायची हा उदे्दश 

असेल तर सांलहतेला आपोआप प्राधान्य लदले जाते. अशा भाषाांतराला ‘मूललनष्ठ भाषाांतर’ 

असे म्हणतात. मूललनष्ठ भाषाांतरामध्ये सांलहतेचे शब्दशः भाषाांतर केले जाते. शब्द सामालसक 

असतील तर त्या समास घटकाांचेही भाषाांतर करण्याची दक्षता घेतली जाते. 'हररणाक्षी' या 

सांस्कृत शब्दाचे मराठी भाषाांतरात- ‘हरीणीच्या डोळ्यासारिे डोळे असणारी स्त्री’ असे 

मळुाला धरुन भाषाांतर केले जाते. पण मूळ सांलहतेची भाषा समजावून साांगण्याचा उदे्दश 

नसेल तर मूळ सांलहतेच्या आशयाचे लक्ष्य भाषेच्या अांगाने भाषाांतर केले जाते. हररणाक्षी 

शब्दाचे भाषाांतर ‘सुांदर डोळ्याची स्त्री’ असे केले जाते. याला ‘लक्ष्यलनष्ठ भाषाांतर’ म्हणतात. 

भाषाांतराचा भालषक सांदभाभत लवचार करताना लक्ष्यलनष्ठ भाषाांतराचा लवचार करावा लागतो.  
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अनुिाद: भाषाांतर करताना भालषक सांदभभ महत्त्वाचे असतात.  

प्र.ना. पराांजपे - याांनी म्हटले आहे की, ‚अनवुादकाची मातभृाषा कोणती आह ेव कोणत्या 

भाषेत अनवुाद करीत आहे हा मदु्दा महत्त्वाचा आहे. एिाद्या परकीय भाषेवर मातभृाषेइतके  

प्रभतु्व असणे ही गोष्ट फारच अवघड आहे. एिाद्या भाषेचे आपल्या असलेले अबोध ज्ञान 

(Complence) व लतचा आपण करीत असलेला प्रत्यक्ष वापर (performance) यात िूप 

फरक असतो.‛ 

भाषाांतर आलण अनवुाद या दोन्ही सांज्ञा हल्ली समानाथी म्हणून वापरल्या जातात. अनवुाद 

या शब्दाचा मौलिक अथभ एिाद्याच्या मागून बोलणे असा आहे. ह े बोलणे दोन्ही प्रकारचे 

असू शकते. एिाद्याचे बोलून झाल्यावर प्रत्यतु् तरादािल बोलणे आलण एिाद्याच्या लकां वा 

स्वतःच्या बोलण्याची पनुरावतृ्ती करणे.  

अनवुाद या शब्दाला स्वतांत्र पाररभालषक अथभ प्राप्त झाला आहे. वैलदक वाङ्मयामध्ये धालमभक 

कृत्यातील लनरलनराळ्या कृती करण्याचे आदेश ज्यातून लदलेले असतात. अशा मजकुराला 

लवलधवाक्ये असे म्हणतात. आलण लवलधवाक्याचे लववरण करणाऱ्या मजकुराला ‘अनवुाद’ 

असे म्हणतात. लवलधवाक्यात एकदम नवा मजकूर असल्याने त्याला लवशेष महत्त्व असे. 

अनवुादामध्ये लवलधवाक्यातील मजकुराांची पनुरावतृ्ती असल्याने त्याला गौणत् व देण्यात येत 

असे. ‘लवलधवलहतस्य अनकु्चनम् अनवुादः । न अनवुादपुनरुकत्योः लवशेषः शब्दाभ्यासोपते 

न्यायसतु्र लवध्यनवुाद्योः लवलधन्यीयान ् अपवुाभथभप्रकल्पात इलत’ (शांकराचायभ) सध्या आपण 

अनवुाद उपयोग जवळजवळ याच अथाभने करतो.  

पूवभ लसद्ध मजकुराचे स्पष्टीकरण, लववरण अथवा लवस्तार म्हणजे अनवुाद होय. मोल्सवथभच्या 

कोशात Respecting another’s Speech or one's own tautology असे त्याचे अथभ 

लदले आहेत. आपट्याांच्या सांस्कृत कोशात Repetition repetition by way of 

explanation illustration or corroboration, explanatory repetition or 

reference to what is already mentioned such as paraphrase or free 

translation असे त्याचे अथभ आहेत. दात्याांच्या शब्द कोशात त्याचे ‘पनु्हा-पनु्हा साांगणे’, 

‘पाठ करणे’, ‘स्पष्ट करणे’ असे अथभ लदले आहेत. ह ेसवभ अथभ भाषाांतर या शब्दाच्या रुढ 

अथाभपेक्षा िूप व्यापक आहेत. त्यामध्ये घोकां पट्टी, पद्य रुपाांतर टीका इत्यादी सवभ प्रकाराांचा 

समावेश होतो. यावरुन अनवुाद ही सांज्ञा तलुनेने िूपच व्यापक आहे असे लदसते.   

अनवुादाचे दोन प्रकार पडतात. १) भालषक अनवुाद २) अनेक भालषक अनवुाद. 

मल्लीनाथाची टीका योगवलसष्ठावरुन तयार झालेले ‘योग लवसष्ठासार’, ‘लघयुोगवलसष्ठसार’. 

(शांकराचायभ) लनरलनराळ्या भारतीय भाषाांमधून झालेली रुपाांतर.े ह े सवभ लभन्न भालषक 

अनवुाद होत. या लभन्न भालषक अनवुादाांनाच व्यापक अथाभने भाषाांतर असे म्हणता येईल.  

अनवुाद ही व्यापक सांज्ञा असून भाषाांतर ही लतच्यात सामावणारी, लतचा एका प्रकारचा 

लनदेश करणारी सांज्ञा आहे. भाषाांतर हाही अनवुादच असल्याने त्यातही साराांश, 

लवस्तार, स्पष्टीकरण, गद्य रुपाांतर इ. प्रकार सांभवतात.  
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एक भान्षक अनुिाद न्भतन भान्षक अनुिाद 

  

 

आशयन्नष्ठ  

आशय रुपन्नष्ठ 

 

मूलन्नष्ठ भाषाांतर  

लक्ष्यन्नष्ठ रुपाांतर 

 

एक भालषक अनवुादामध्ये केवळ आशयलनष्ठ आलण आशयरुपलनष्ठ असे प्रकार सांभवतात. 

ज्ञानेश्वराांच्या अमतृानभुावावर एकोलणसाव्या शतकात हांसराज स्वामींनी समओवी टीका 

लललहली. त्यात त्याांचा सवभ भर ज्ञानेश्वरी ओवीचा आशय स्पष्ट करुन लतच्यातील तत् त् वज्ञान 

सबुोध करण्यावर आहे. तर कलववयभ लवांदा करांदीकराांनीही लवसाव्या शतकात ज्ञानेश्वरीचे 

अवाभची नीकरण केलेले आहे. लवांदाचा प्रयत्न ज्ञानेश्वराांच्या मूळ कृतीच्या आशय 

सौंदयाभनभुवासकट वाचकाांपयांत पोहचलवण्याचा आहे. हांसराज स्वामींच्या अनवुादाला 

आशयलनष्ठ शब्दानवुाद आलण लवांदा करांदीकराांच्या अनवुादाला शैलीलनष्ठ शब्दानवुाद 

म्हणण्यात येईल.  

एका भालषक अनवुादामध्ये सहसा न आढळणारा एक प्रकार लभन्न भालषक अनवुादामध्ये 

आढळतो. तो म्हणजे एका भाषेतील सांलहतेचा अथभ शब्दशः दसुऱ्या भाषेमध्ये उतरवून 

प्रलतसांलहता तयार करणे. या मूललनष्ठ अनवुादाला रुढ अथाभने भाषाांतर म्हणण्याचा प्रघात 

आहे. लभन्नभालषक अनवुादातील साराांश, लवस्तार, स्पष्टीकरण, गद्य रुपाांतर, पद्य रुपाांतर 

या लक्षलनष्ठ प्रकाराांना रुपाांतर म्हणण्याचा प्रघात आहे.  

रुपाांतर, भाषाांतर म्हणजे मूळ सालहत्यकृतीची अथवा अन्य मजकुराची लक्ष्य भाषेत शब्दशः 

केलेली प्रलतलनलमभती होय. पण ज्यावेळी व्यावहाररक कारणाांमळेु मूळ सांलहतेची शब्दशः 

प्रलतलनलमभती शक्य नसते त्यावेळी लक्ष्यभाषेत फक्त लतचा स्थूलाशय आणण्याचा प्रयत्न 

केला जातो त्याला ‘रुपाांतर’ असे म्हणतात. रुपाांतराचा उदे्दश मूळ कृतीचा मळुातला 

लवस्तार टाळून लक्ष्य भाषेत लतची सटुसटुीत प्रलतलनलमभती करणे हा असतो, त्यामागे लकत्येक 

वेळा रांजनात्मकेचाही उदे्दश असतो. प्राचीन परुाण कथाांमधील कां टाळवाणा तपशील कमी 

करुन लक्ष्यभाषेत जी सटुसटुीत आख्यान काव्ये लनमाभण केली जातात त्यामध्ये लकत्येक 

वेळा रांजनात्मकतेचा उदे्दश अस  . म्हणज े मूळ कृतीतील परकीय अथवा अपररलचत 

वातावरण बदलून लक्ष्यभाषकाांना रुचेल, भावेल, मानवेल अशाप्रकार े ती त्याच्यासमोर 

सादर करणे हा होय. यामध्ये लक्ष्यभाषा भाषकाांच्या सांस्कृतीचा पेहेराव, मूळ कृतीचा सवभ 

तोंडवळाच बदलला जातो. देवलाांनी शेक्सपीअरच्या ‘ऑथेल्लोचे’ रुपाांतर ‘झुांझारराव’ या 

नाटकात केले. प्राचीन मराठी वाङ्मयात आध्यालत्मक ग्रांथ रामायण, महाभारत इ. ग्रांथाची 

मखु्यतः रुपाांतरचे झाली आहेत. दसुऱ्या भाषेतील सालहत्यकृतीची ही रुपाांतर ेअसल्यामळेु 

व्यापक अथाभने त्याांना भाषाांतर असेही म्हटले जाते. एिाद्या सांस्कृतीची वाङ्मयीन 

जडणघडण करण्यात भाषाांतराइतकीच रुपाांतरहेी महत्त्वाची असतात.  
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नेहमीच्या वापरात भाषाांतर हा शब्द प्रचललत असल्यामळेु भाषाांतर, अनवुाद आलण रुपाांतर 

याांच्या अथाभच्या दृष्टीने बऱ्याच वेळा गफलत केली जाते. भाषाांतर आलण रुपाांतर ह े लभन्न 

भालषक अनवुादाचे दोन उपप्रकार आहेत ह ेलक्षात ठेवणे गरजेचे आहे.  

लभन्न भालषक अनवुादामध्ये आपण जसे रुपाांतर आलण भाषाांतर असे प्रकार केले त्याप्रमाणे 

एक भालषक अनवुादामध्येही केवळ आशयलनष्ठ आलण आशयरुपलनष्ठ असे प्रकार सांभवतात. 

ज्ञानेश्वराांच्या अमतृानभुवावर एकोलणसाव्या शतकात हांसराजस्वामीनी समओवी टीका 

ललह ल ली आहे. कलववयभ लवांदा करांदीकराांनीही लवसाव्या शतकात अलीकडे त्याचे 

अवाभचीनीकरण केलेले आहे. ज्ञानेश्वराांची भाषा एकोलणसाव्या शतकात दबुोध झाल्यामळेुच 

हांसराजस्वामींनी समकालीन भाषेत लतचा अनवुाद केला. तो समओवी अनवुाद असून 

जवळजवळ शब्दशः केलेला आहे. पण हांसराजस्वामीपेक्षा त्याांचा त्यामागचा उदे्दश वेगळा 

आहे. हांसराजस्वामींचा सवभ भर ज्ञानेश्वरी ओवीचा आशय स्पष्ट करुन लतच्यातील तत्त्वज्ञान 

सबुोध करण्यावर आहे. तर लवांदा करांदीकराांचा प्रयत्न ज्ञानेश्वराांच्या मूळ कृतीचा आशय 

त्याच्या सौंदयाभनभुवासह वाचकाांपयांत पोहोचवण्याचा आहे.  

भाषाांतराचा लवचार करत असताना भालषक सांदभाांची लवलवध अांगानी चचाभ केली जाते. 

भाषाांतर म्हणजे काय? मूळ भाषा, लक्ष्य भाषा व त्याचे परस्पर सांबांध, भाषेतील लचन्हीकरण 

आलण त्यातील यादृलच्िकता, भाषाांची लचन्हे, वाक्प्रयोग, भाषेचे घटक, भाषेची व्याकरलणक 

अवस्था इत्यादी घटकाचा लवचार भालषक सांदभाभत केला जातो. आलण या भालषक घटकाचा 

लवचार केल्यावर भाषाांतराची सांकल्पना अलधकालधक स्पष्ट होत जाते.  

भाषाांतराची सवभसामान्य कल्पना म्हणजे एका भाषेतला आशय दसुऱ्या भाषेत प्रलतलनमाभण 

करणे ही होय. पण सजभक भाषाांतर ह े केवळ आशयाच्या प्रलतलनलमभतीपाशी थाांबत नाही. 

त्यात फक्त आशयाची प्रलतलनलमभती नसते तर सांपूणभ सौंदयाभनभुवाची प्रलतलनलमभती करण्याचा 

प्रयत्न असतो. त्यासाठी या सौंदयाभनभुवाचे घटक लनलश्चत करुन भाषाांतरात प्रलतलनलमभती 

करण्याचा प्रयत्न असतो. त्यात ध्वनीयोजना, शब्दयोजना, वाक्यरचना, वाक्प्रचार, म्हणी, 

साांस्कृलतक शब्द, सामालजक सांकेत, उपमा, अलांकार, प्रलतमाने, िांद प्रकार इ. चा समावेश 

होतो.  

िांदशास्त्र, सालहत्य शास्त्र, लचन्ह मीमाांसा, लोक लवद्या व लोक सालहत्य, भालषक दृलष्ट् ट कोन, 

साांस्कृलतक इलतहास अशा लवलवध के्षत्रामध्ये त्याला गती होती आलण सवभच के्षत्राांमधील त्याचे 

कायभ मौललक स्वरुपाचे आहे. भाषेलवषयी सैद्धाांलतक पातळीवर नवीन आलण व्यापक 

स्वरुपाची तत्त्वे माांडणाऱ्या पाश्चात् त् य परांपरतेल्या लवचारवांताांची जी यादी जाजभ स्टायनरने  

लदलेली आहे लतच्यात याकोबसनचा अांतभाभव आहे. प्लेटो, लवको, लवल्हेम, व्हॉन, हांबोल्ट, 

कोलररज, सोस्यूर, याकोबसन अशी भालषक लवचाराची परांपरा स्टायनर मानतो.  

लवसाव्या शतकाच्या दसुऱ्या दशकापासून सरुु झालेल्या यरुोपीय भाषाभ्यासाच्या परांपरतेील 

एक अग्रणी म्हणून याकोबसनचे स्थान वादातीत आहे. एकोणीसशे साठ नांतरच्या अमेरीकन 

भाषालवज्ञानावर, फ्रान्समध्ये सरुु झालेल्या सरांचनावादी लचन्ह मीमाांसेवर त्याच्या लेिनाचा 

सिोल ठसा उमटलेला जाणवतो. अनेक भाषा जाणणारा तो भालषक लवद्वान होता. 

याकोबसनच्या चौफेर कायाभचा पररचय करुन घेणे अवघड आहे. मात्र त्याच्या काही 

महत्त्वाच्या पैलूांचा येथे उल्लेि करायला हवा.  
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१)  स्वलनलमक, लसद्धाांतामध्ये िाांती घडवून आणणाऱ्या ‚स्वलनम‛ या सांकल्पनेसांबांधीची 

यरुोपीय भूलमका ‚व्यवच्िेदक घटक‛ या कल्पनेच्या साहाय्याने माांडण्याचे मखु्य शे्रय 

याकोबसनला देण्यात येते. ‚लद्व पयाभ यत् व" की ‚लद्वपैलूत्व‛ (binarism) या तत् त् वाची 

माांडणी व पाठपरुावा त्याने स्वलनलमक पातळीवर तसेच भालषक सांरचनेच्या इतर 

पातळ्याांवरही केला.  

२)  रलशयन भाषेतील पलदम लवचारात लवभक्ती प्रत्ययाांचा लवचार अथाभपासून वेगळा काढून 

सांस्थात्मक पातळीवर करण्याचे महत्त्वाचे पाऊल याकोबसनने प्रथम उचलले.  

३)  भालषक सांरचनेत अन्वयलनष्ठ (Synatagmatic) आलण गणनष्ठ (Bradigamatic) 

असे दोन पैलू असतात. या सोस्यूर प्रणीत तत् त् वाचे उपयोजन त्याने प्रथम भालषक 

अथभ सांघटनेच्या सांदभाभत केले आलण त्याच्या आधार े वाचाभांगाच्या दोन प्रकाराांचे 

लवशे्लषण केले.  

४)  अन्वयलनष्ठ आलण गणलनष्ठ या भालषक सांरचनेच्या दोन पैलूचे उपयोजन सालहत्याच्या 

अभ्यासात कसे होऊ शकते यावर त्याने केलेले लेिन हा आधलुनक शैली 

लवज्ञानातला फार महत्त्वाचा टप्पा मानला जातो. या दोन पैलूांचाच आलवष्ट्कार सालहत्य 

भाषेच्या अथभसांघटनेच्या सांदभाभत होत असतो व त्यातून सालन्नध्यलनष्ठ आलण 

रुपकलनष्ठ अशा दोन प्रकारच्या अथाभच्या सांघटना तयार होत असतात. त्याच्या 

लवचाराने सालहत्याच्या लचन्ह मीमाांसेमध्ये बहुमोल भर घातलेली आहे. (Linguisties 

and roetics in sebeak) या लवचाराचा अलधक लवस्तार पढेु डेलवडलॉज या लिलटश 

अभ्यासकाने the modes of modern writing या ग्रांथात केलेला आहे.  

५)  भाषेच् या लवलवध कायाांचे वगीकरण करण्यासाठी त्याने माांडलेली सांकल्पनात्मक चौकट 

ही सदु्धा लचन्हमीमाांसा आलण भाषेचा कायभलक्ष्यी अभ्यास या के्षत्रामध्ये मूलभूत 

स्वरुपाचा ठरलेला आहे. पारांपररक भालषक लवचारात केवळ वणभनात्मक आलण 

भावव्यांजक अशी दोनच काये नोंदलवलेली होती आलण वणभनात्मक कायभ हे सजभनशील 

काव्यात घडत असते. वणभनात्मक कायभ हे ‘शास्त्रीय गद्यात’, तर भावव्यांजक कायभ हे 

‘सजभनशील काव्यात’ घडत असते. अशी सलुभ लवभागणी आय. ए. ररचडभससारख्या 

आधलुनक इांग्लीश समीक्षकानेही केलेली आहे. याउलट याकोबसनने पररणामलक्ष्यी, 

सांदभभलक्ष्यी लचन्ह, व्यवस्थालक्ष्यी आलण सौंदयभलक्ष्यी अशी माांडणी केली.  

थोडक्यात सोस्यूरच्या सांरचनात्मक आलण लचन्ह मीमाांसात्मक तत् त् वाांना कायभलक्ष्यी आलण 

सौंदयभलक्ष्यी तत् त् वाची जोड देणे, तसेच भालषक आलण सालहलत्यक अभ्यासाच्या यरुोपीय 

आलण अमेररकन परांपराांना परस्परसांपकाभत आणणे हे याकोबसनच्या भालषक सांशोधनाच्या 

व लसद्धाांतनाच्या कायाभच्या गाभ्याचे पैलू म्हणता येतील.  

याकोबसनच्या भाषाांतरावरील लेिात दोन प्रमिु तत् त् वाची चचाभ केलेली आहे. एक म्हणज े

भाषेची लचन्हात्मकता तर दसुर े भाषाांतरणीयता. भाषाांतराची आलण भालषक अथाभची 

सांकल्पना याकोबसनने लचन्ह मीमाांसात्मक तत् त् वाच्या साहाय्याने माांडलेली आहे. आलण 

भाषाांतरणीयता या तत् त् वाची चचाभ काव्याच्या भाषाांतराच्या सांदभाभत केलेली आहे. या सवभ 

चचेमध्ये अनेक पारांपररक कल्पनाांचा व भूलमकाांचा प्रलतवादही याकोबसनने केलेला आहे.  
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भाषा म्हणजे वास्तवाची एक प्रकारची प्रलतकृती व प्रलतलबांब असते. हा लवचार प्लेटो 

ऑररस्टॉटलपासून सरुु होऊन थेट रसेल आलण लवट्लग न्श्टाइनचे प्रारांभीचे लेिन 

याांच्यामाफभ त चालत आलेला आहे. हा पारांपररक तत् त् वाज्ञानामधील लवचार नाकारुन भाषा 

ही एक लचन्हव्यवस्था असते, हे आधलुनक भाषा लवज्ञानातील आलण लचन्ह लवचारातील 

मूलभूत प्रमेय याकोबसनने वापरलेले आह.े एिादा शब्द आपल्याला समजतो म्हणजे 

त्याचा ‚अथभ" आपल्याला समजतो. अथभ म्हणजे प्रत्यक्ष वस्तू नसून त्या शब्दाचे जे 

ध्वलनरुप असतो- याांच्यातील नाते वा सांबांध होय. (ज्याला लचन्ह लवचारात लचन्ह म्हणतात-

त्याचा आलण त्या शब्दाने वास्तवातील ज्या वस्तूचा लनदेश होतो - याला 'लचलन्हत' 

म्हणतात.) भालषक लचन्हाांच्या बाबतीत हा सांबांध सांकेतलनष्ठ व यादृलच्िक असतो. म्हणज े

लचन्हकाांच्या स्वरुपावरुन लचन्हाांचे अनमुान करता येण्यासारिे नसते. कारण लचन्हक व 

लचन्हीत याांच्यात शारीर साधम्यभही नसते. लकां वा कायभकारण सांबांधही नसतो. त्यामळेु केवळ 

वस्तचुा अनभुव घेतला की शब्दाचा अथभ आपोआप समजतो, हे पारांपररक गहृीत कृत्य 

भ्रामक आहे. भाषा म्हणजे अशा सांकेतलनष्ठ व यादृलच्िक लचन्हक-लचन्हीत सांबांधाांची 

व्यवस्था होय. तेव्हा या सांबांधाांचे ज्ञान असल्यालशवाय भालषक लचन्हाांचा अथभ समजणार 

नाही.  

तत्त्वज्ञानामध्ये 'दशभक व्याख्या' (ostensive definition) म्हणून व्याख्येचा एक प्रकार 

उल्लेलिला जातो. परांत ुयाप्रकार ेकेवळ बोट दािवून भालषक लचन्हाची व्याख्या देता येणार 

नाही, असा आके्षप याकोबसनने येथे घेतलेला आहे. याचे कारण असे की, व्याख्या 

करण्यासाठी जी बोट दािवण्याची लिया वापरलेली आहे ती काही लचन्हाांतीत लिया मानता 

येणार नाही. काही सांस्कृतीमध्ये बोट दािलवण्याच्या लियेलाच एक लचन्हात्मकता (उदा. 

लतला अशभुकारक मानणे) प्राप्त झालेली असते. तेव्हा भाषा आलण वास्तव याांच्या 

सांबांधालवषयीचा आलण भालषक अथभ लवषयीच्या पारांपर ल क लवचाराला येथे याकोबसनने 

आव्हान लदलेले आहे.  

याकोबसनच्या लवचाराांमागे सोस्यूर प्रणीत लचन्हलवचार तर आहेच, परांत ुया लेिामध्ये सी. 

एम. लपअसभ (१८३९-१९१४) या अमेरीकन तकभ शास्त्रज्ञाच्या काही तत्त्वाचाही त्याने वापर 

केलेला आहे. हे स्पष्ट लदसते. कोणत्याही लचन्हाचा अथभ समजून घेताना पनु्हा अपररहायभपणे 

लचन्हेच वापरावी लागतात, हे लपअसभच्या लचन्हमीमाांसेमधील मूलभूत तत्त्व याकोबसन 

माांडतो. भाषाांतर हे व्यापक अथाभने लचन्हमीमाांसेमधील मूलभूत तत्त्व याकोबसन माांडतो. 

भाषाांतर ही व्यापक अथाभने लचन्हाांतराचीच प्रलिया असते. भाषेचा सवभसामान्य वापर असो 

वा भाषा वैज्ञालनक असो दोघाांनाही लचन्हाांतरणाची प्रलिया वापरावीच लागते.  

लचन्हाांतरण ही सांकल्पना स्पष्ट करण्यासाठी याकोबसनने लचन्हाांतराचे तीन प्रकार मानले 

आहेत. एकाच भाषेत लचन्हाांतर होऊ शकते. उदा. १.मराठीच्या शब्दकोषात मराठी शब्दाचे 

अथभ इतर मराठी शब्दात साांलगतलेले असतात. २.एका भाषेतून दसुऱ्या भाषेत लचन्हाांतर 

होते. याला साधारणतः भाषाांतर म्हटले जाते. ३.लशवाय एका लचन्हव्यवस्थेमधून (उदा. 

लचत्र) दसुऱ्या लचन्ह व्यवस्थेमध्ये (त्या लचत्राचे लववरण भाषेत करणे) लचन्हाांतर होऊ शकते.  

वास्तव हे नेहमी लचन्हाांलकत होऊनच आपल्या अनभुवाचा लवषय बनत असेल तर एका 

भाषेतून दसुच्या भाषेत लचन्हाांतरण वा भाषाांतरण सांभवतच नाही. असा लवचार साहलजकच 
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पढेु येऊ लागतो. आधलुनक भाषालवज्ञानात या प्रकारचे 'अभाषाांतरणीयते' चे तत्त्व एडवडभ 

सपीर आलण बेंजलमनली बोफभ  याांनी भाषा व साांस्कृलतक वास्तू याांच्या सांदभाभत माांडलेले 

आहे. त्याच्या भूलमकेला भालषक सापेक्षतावाद linguistic relativism असे नाव आहे. 

भाषेच्या व्याकरलणक घडणीमुळे वास्तवाच्या घडणीचे ज्ञानही लनलश्चत होत असते. आलण 

प्रत्येक भाषेची व्याकरलणक घडण लभन्न असल्यामळेु भाषाांतर हे मळुातच अशक्य असते, 

या अलतरकेी सापेक्षतावादी भूलमकेचा प्रलतवाद याकोबसनने केलेला आहे. भाषाभाषाांमधील 

व्याकरलणक लभन्नत्वावर अलतरकेी भर लदल्याने सापेक्षतावादी भूलमका लनमाभण होते. 

याकोबसनची स्वतःची भूलमका साधारण्य आलण लभन्नत्व याांना योग्य तो न्याय देणारी आहे. 

मानवाचा ज्ञानात्मक अनभुव व त्याचे वगीकरण म्हणजेच वास्तवाचा अनभुव व त्याचे 

वगीकरण याांचे मूलभूत स्वरुप सावभलत्रक असते असे याकोबसन मानतो. भाषाांच्या 

व्याकरलणक घडणी लभन्न असल्या तरी त्याांचा मानवी ज्ञानात्मकतेशी थेट सांबांध असत 

नाही. कारण व्याकरण हे काही वास्तवाची प्रलतकृती वा प्रलतलबांब असत नाही. 

वास्तवासांबांधीचे सामान्य स्वरुपाचे सममूल्यत्व सापडू शकते आलण त्यावरच भाषाांतर 

अवलांबून असते.  

बर्ट्ाांल् ड रस ल याच्या मते, ‚चीज‛ या िाद्यपदाथाभशी अभालषक पररचय असल्यालशवाय 

चीज हा कोणालाही समजणार नाही. परांत ु रसेलच्या मूलभूत तत्त्वाचा आपण पाठपरुावा 

केला आलण पारांपररक तत् त् वज्ञानात्मक समस्याांच्या भालषक पैलूवर भर लदला तर मात्र 

आपल्याला असे म्हणावे लागेल की इांलग्लश भाषेच्या शब्द व्यवस्थेमध्ये चीज या शब्दाला 

कोणता अथभ लमळालेला आहे. याची मालहती असल्यािेरीज हा शब्द कोणालाही समजणार 

नाही. ज्या िाद्य सांस्कृतीमध्ये चीजचा अभाव आहे अशा सांस्कृतीचे प्रलतलनलधत्व करणाऱ्या 

एिाद्या माणसाला चीज हा इांलग्लश शब्द समजायचा असेल तर एक म्हणजे त्याचा इांलग्लश 

मधील अथभ 'दह्यावर दाब देऊन बनलवलेला िाद्यपदाथभ ' असा होता, हे मालहती हवे, आलण 

दसुर े म्हणजे, दही या शब्दाांशी त्याचा लनदान भालषक पररचय तरी असायला हवा. सधुा 

लकां वा अमतृ याांचे आपण कधीच प्राशन केलेले नसते. 'सधुा' 'अमतृ' आलण लमथ्यकथाांतून या 

गोष्टीचे प्राशन करणार े देव या शब्दाशी आपला फक्त भालषक पररचय असतो. आलण असे 

असूनही हे शब्द आपल्याला समजतात. आलण त्याचे उपयोजन कोणत्या सांदभाभमध्ये 

करायचे याचे ज्ञानही आपल्याला असते.  

'चीज', ‘सफरचांद', 'अमतृ', 'पररचय', ‘परांत’ु, ‘केवळ' हे शब्द या लकां वा इतर कोणताही शब्द 

वा शब्द प्रयोग घ्या. त्याांचा अथभ हे एक भाषावैज्ञालनक तथ्य आहे, लकां वा अलधक नेमकेपणे व 

अलधक व्यापक पातळीवर बोलायचे तर ते एक लचन्ह वैज्ञालनक तथ्य आहे. काही मांडळी 

लचन्हाला अथभ देण्याऐवजी प्रत्यक्ष वस् तूलाच अथभ देऊ पाहतात. त्याांच्यालवरुद्ध अगदी सरळ 

आलण अचूक यलुक्तवाद करायचा, तर असे म्हणता येईल की 'चीज' व 'सफरचांद' याांचा अथभ 

कधी कोणी हुांगून पालहलेला नसतो. लचन्हाथभ (Signatum) हा लचन्हालशवाय (Signum) 

सांभवतच नाही चेडर लकां वा कॅमम्बेअर (चीजचे दोन प्रकार) याांच्याशी अभालषक पररचय 

लकतीही असला तरी त्यावरुन 'चीज' शब्दाच्या अथाभचे अनमुान करता येणार नाही. तसे 

अनमुान करता येण्यासाठी भालषक व्यवस्थेची मदत घ्यावीच लागेल. एिाद्या अपररलचत 

शब्दाची ओळि पटायची असेल, तर भालषक लचन्हाचा एक ताफाच उभा करावा लागतो. 

'चीज' हे एका लवलशष्ट नमनु्याचे नाव आहे की कॅमम्बेअरच्या कोणत्याही चीज िोक्याला 

चीज म्हणतात. कॅमम्बेअर या लवलशष्ट प्रकारचेच नाव चीज आहे की कोणत्याही चीज 
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प्रकाराला चीज म्हणतात. चीज म्हणजे दधुापासून बनवलेला कोणताही िाद्यपदाथभ की 

अल्पोहारातील कोणत्याही पदाथभ की, आत काहीही असलेला एिादा िोका म्हणजे चीज, 

याचा उलगडा नसुते बोट दािवून होणार नाही. लकां बहुना सरतेशेवटी पढुील प्रश्नही लवचारता 

येईल. शब्द हा एिाद्या लवलशष्ट वस् तूचे केवळ नाव असतो. अपभण करणे, लवकणे, लनलषद्ध 

ठरलवणे, शाप देणे याांसारख्या अथाभचे सूचनही त्यातून होत असते. बोट दािलवणे या 

लियेतून शाप देण्याचा अथभही िर ेपाहता व्यक्त होऊ शकतो. काही सांस्कृतीमध्ये, लवशेषतः 

अलफ्रकेमध्ये बोट दािलवणे ही लिया अशभुकारक आहे.  

भाषा वैज्ञालनकाच्या दृष्टीने तसेच सवभसामान्य भाषकाच्या दृष्टीने कोणत्याही भालषक 

लचन्हाचा अथभ म्हणजे त्या भालषक लचन्हाचे इतर कोणत्या तरी वेगळ्या पयाभयी लचन्हाच्या 

द्वार े केलेले भाषाांतर होय. लचन्हाचे सिोल ममभ जाणून घ्यायचा प्रयत्न करणारा सवभशे्रष्ठ 

अभ्यासक लपअसभ याने वारांवार असे प्रलतपादन केलेले आहे, की या वेगळ्या पयाभयी 

लचन्हामध्ये ते (मूळ) लचन्ह अलधक लवकलसत होत असते. बॅचलर या लचन्हाचे अलधक ससु्पष्ट 

लववरण हवे असेल, तेव्हा ‘अन-्मॅरीड मॅन’ या लचन्हात त्याचे भाषाांतर करता येईल. वालचक 

लचन्हाच्या अथभ लववरणाचे तीन लवलभन्न प्रकार दािलवता येतील. मूळ लचन्ह हे त्याच 

भाषेतील इतर लचन्हामध्ये लचन्हाांत  त होऊ शकेल, वेगळ्या भाषेतील लचन्हाांत लचन्हाांत  त 

होऊ शकेल लकां वा वेगळ्या, अ-वालचक लचन्हाांच्या व्यवस्थेमध्ये त्याचे लचन्हाांतरण होऊ 

शकेल. भाषाांतराच्या या तीन प्रकाराांना वेगळी नावे द्यायला हवीत.  

१) भाषाांतगभत भाषाांतर लकां वा वेगळ्या शब्दाांत पनुमाांडणी. (rewarding), २) आांतरभाषीय 

भाषाांतर लकां वा िरिेरु े भाषाांतर (Translation Proper) ३) आांतरलचन्ह व्यवस्थालनष्ठ 

भाषाांतर लकां वा लचन्हाांतरण (Transmulation) म्हणजे वालचक लचन्हाचे अवालचक लचन्ह 

व्यवस्थेच्या साहाय्याने केलेले अथभलववरण.  

एिाद्या शब्दाच्या भाषाांतगभत भाषाांतरामध्ये साधारण समानाथी असा दसुरा शब्द वापरलेला 

असतो. लकां वा आडवळणाने अप्रत्यक्ष अथभ सूचन केलेले असते. परांत ु तत्त्वतः समानथभता 

म्हणजे अथाभचे सांपूणभ समतलु्यत्व असू शकत नाही उदाहरणाथभ, िह्मचयभ पाळणारा प्रत्येक 

जण अलववा  त असतो. पण अलववा  त असणारा प्रत्येक जण िम्हचयभ पाळणारा असेल 

असे नाही एिाद्या शब्दाचे, थोडक्यात म्हणजे शब्द व्यवस्थेमधील उच्चतम पातळीवरील 

एकक लचन्हाचे, अथभ लववरण करताना कधी-कधी अनेक एकक लचन्हाची योजना करावी 

लागते, म्हणजेच त्या घटकाचा लनदेश करणारा (अनेक शब्दाांची योजना करणारा) सांदेशच हे 

अथभलववरण करु शकतो. (Every bachelor is an unmarried man, and 

every unmarried man is a bachelor) लकां वा प्रत्येक िह्मचाऱ्याने लग्न न करण्याचे 

बांधन पाळले पालहजे आलण लग्न न करण्याचे बांधन ज्याच्यावर आहे तो प्रत्येक जण 

िह्मचारी असतो.  

हाच प्रकार आांतरभाषीय भाषाांतराच्या पातळीवरही घडतो. येथे ही भालषक व्यवस्थाांच्या 

एकक-लचन्हाांमध्ये सांपूणभ समतलु्यत्व आढळत नाही आलण परक्या भाषा व्यवस्थेतील एकक 

लचन्हाांचे वा सांपूणभ सांदेशाचे अथभ लववरण पयाभप्तपणे देण्यासाठी (आपल्या) भाषेत सांपूणभ 

सांदेशच वापरावे लागतात. (म्हणजे शब्दाला शब्द, असे भाषाांतर होऊ शकत नाही.) प्रमाण 

रलशयन भाषेत लस्थर हा रुपदृष््टया सारिा, परांत ु अथभदृष््टया असमान शब्द चीजसाठी 
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वापरला जातो. परांत ु 'चीज' हा इांग्रजी शब्द त्याच्याशी पूणभपणे एकरुप आह,े असे म्हणता 

येणार नाही. कारण कॉटेज चीज हा चीजचा प्रकार असला तरी (त्यासाठी सामान्य वापरला 

जाणारा रलशयन शब्द ‘लस्थर-cblp-syr’) हा मात्र लस्थरचा प्रकार नाही. ‘चीज घेऊन ये’ 

असे (इांलग्लशमध्ये लवलचत्र वाटणार े वाक्य) रलशयन माणूस (रलशयन भाषेत) म्हणू शकतो. 

प्रमाण रलशयनमध्ये दह्यावर दाब देऊन लशवाय आांबवण्याची प्रलिया केलेली असेल, तरच 

त्या िाद्य पदाथाभला ‘लस्थर’ म्हणतात.  

बहुतेक वेळा मात्र एका भाषेतून दसुऱ्या भाषेत भाषाांतर करताना एका भाषेतील एकक 

लचन्हाांसाठी दसुऱ्या भाषेतील सांदेश, अशी प्रलिया घडते. या प्रकारचे भाषाांतर हे एिाद्याचे 

बील प्रत्यक्ष न देता दसुऱ्याने त्याचा तजुभमा द्यावा (Reported Speech) अशा स्वरुपाचे 

असते. एिाद्या मूळ सांदेशाचे पनुलच भन्हाांकन करुन वेगळ्या भाषेत सांदेश पाठलवण्याची लिया 

भाषाांतरकार येथे करीत असतो. तेव्हा दोन लभन्न लचन्ह व्यवस्थाांमध्ये दोन समतलु्य सांदेश 

भाषाांतरामध्ये अलस्तत्वात येत असतात.  

लवलभन्नतेमध्ये समतलु्यत्व हा भाषेपढुचा मूलभूत प्रश्न असून भाषा लवज्ञानामधील तो एक 

कें द्रवती स्वरुपाचा लवषय आहे. वालचक सांदेशाचे ग्रहण करणारा प्रत्येक जण जसा अथभ 

लववरणकार असतो, तसाच भाषा वैज्ञालनक हा सदु्धा अथभ लववरणकारच असतो. कोणताही 

भालषक नमनुा जोपयांत त्याच लचन्ह व्यवस्थेमधील इतर लचन्हाांमध्ये व अन्य लचन्ह 

व्यवस्थेमधील लचन्हाांमध्ये भाषाांतरीत होत नाही तोपयांत भाषेच्या लवज्ञानाला त्या नमनु्याचे 

अथभ लववरण करताच येणार नाही. दोन भाषाांच्या तलुनेमध्ये त्याांच्या परस्पर 

भाषाांतरलणयतेची वा भाषाांतरक्षमतेची वा भाषाांतर योग्यतेची तपासणी अनसु्यूत असते. 

आांतरभालषय सांदेशनाची लिया लवशेषतः भाषाांतराच्या रुपात, सवभदूर पसरलेली आह े व 

लतच्यावर भालषक लवज्ञानाचा वचक सतत रािणे आवश्यक असते. दोन भाषाांमधील 

व्यवच्िेदक भेद दशभलवणार े लद्वभालषक शब्दकोश तालत् त् व कदृष््टया तसेच व्यवहाररकदृष््टया 

लकती उपयकु्त ठरतात, ते वेगळे साांगायला नको. दोन भाषाांत समतलु्य अशा सवभ लचन्ह 

एककाांच्या वाच्याथभ व लक्ष्याथाभच्या तलुनात्मक व्याख्या काळजीपूवभक देणाऱ्या लद्वभालषक 

शब्दकोशाची फार लनकडीचा गरज आहे. त्याचप्रमाणे दोन भाषाांमधील व्यवच्िेदक भेद 

दशभलवणाऱ्या लद्वभालषक व्याकरकाणाांनीसदु्धा त्या दोन भाषाांमधील व्यवच्िेदक भेद 

दशभलवणाऱ्या लद्वभालषक व्याकरणाांनी सदु्धा त्या दोन भाषा आपापल्या पररने व्याकरलणक 

सांकल्पनाची लनवड करीत असतात आलण त्याचे लनयमन करीत असतात. ते लनलश्चत करुन 

मधून मधून ती गुांतागुांत पार कापून काढायचा प्रयत्न होत असतो. बी.एल.वोफभ  याने 

स्वभावत:च तकभ शास्त्रज्ञ असणाऱ्या सवभसामान्य माणसाची कल्पना अत्यांत लचत्रमय रीतीने 

माांडलेला आह,े हा स्वभावत: तकभ शास्त्रज्ञ असणारा सवभसामान्य माणूस पढुीलप्रमाणे 

यलुक्तवाद करतो. असे मानले जाते, लवलभन्न भालषक पाश्वभभूमी असणाऱ्या भालष काांना 

स्वतःच्या पाश्वभभूमीनसुार तथ्याांची घडणच वेगवेगळी झालेली आढळते व त्यामळेु तथ्येही 

त्याांच्या दृष्टीने वेगवेगळी असतात. रलशयन राज्यिाांतीनांतरच्या पलहल्या काही वषाभमध्ये 

काही अलतरकेी िाां  कारक रलशयन लनयतकाललकाांमधून पारांपररक भाषेत िाां  कारी 

स्वरुपाचे बदल घडवून आणायला हवेत, असा यलुक्तवाद करीत असत, लवशेषत: 'सयुोदय' 

आलण 'सयुाभस्त' याांसारिे लदशाभूल करणार े वाक्यप्रयोग लनपटून काढण्यावर त्याांचा भर 

असे. या शब्दाांच्या मागे रॉललमीच्या (लवश्वरचनेच्या) कल्पनेवर आधारलेल्या प्रलतमा 

असल्या तरी आपण आजही त्या शब्दाांचा वापर करतो आलण तसे करीत असताना 
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कोपलनभकसचा (लवश्वरचनेचा) लसद्धाांत काही आपल्याला नाकारायचा नसतो. उगवणाऱ्या 

आलण अस्ताला जाणाऱ्या सयुाभ लवषयीच्या आपल्या नेहमीच्या गप् पाांचे रुपाांतर (सयुाभभोवती) 

लफरणाऱ्या पथृ्वीच्या लचत्रामध्ये आपण सहजपणे करु शकतो. याचे कारण असे, की प्रत्येक 

लचन्ह भाषाांतरणीय असते, कोणत्याही लचन्हाचे भाषाांतर आपण आपल्याला अलधक 

लवकलसत व अचूक वाटणाऱ्या लचन्हामध्ये करु शकतो.  

एिादी भाषा बोलता येण्याच्या शक्तीमध्ये अनसु्यूत असणारी आणिी एक शक्ती असते. ती 

म्हणजे भाषेलवषयी बोलण्याची शक्ती होय. लतच्यामळेुच अलतभालषक व्यवहार शक्य होतो. 

आलण आपण जो शब्दसांग्रह वापरत असतो त्याचे पररकरण आलण पनुव्याभख्या करणे शक्य 

होते ते नील्स बोर याने दािवून लदले आहे. ससु्पष्ट असणारा सवभ प्रायोलगक परुावा 

सवभसामान्य भाषेत माांडला गेला पालहजे, (कारण) या भाषेत प्रत्येक शब्दाचा व्यावहा  क 

उपयोग आलण त्या शब्दाची अचूक व्याख्या याांचे नाते परस्पर पूरकतेचे असते.  

सवभ ज्ञानात्मक अनभुव आलण त्याचे वगीकरण हे अलस्तत् वात असणाऱ्या कोणत्याही भाषेत 

व्यक्त करता येते. येथे शब्दाचा अभाव असेल, तेथे सांज्ञा लवकलसत करता येतात, शब्दाांची 

उसनवारी करणे वा उसनवारी केलेल्या शब्दाचे भाषाांतर करणे, लकां वा नवे शब्द घडलवणे वा 

असलेल्या शब्दाांची अथभच्यूती करणे आलण अिेरीस आडवळणाची शब्द योजना करुन 

अथभसूचन करणे, अशा अनेक मागाभनी या लवलशष्ट सांज्ञाचे पररष्ट्करण करता येते व त्याांना 

उठावदार बनलवता येते. उदा. ईशान्य सायबेररयातील चक्ची (Chakchee) या जमातीची 

सालहलत्यक भाषा नव्यानेच जन्मलेली आहे. या भाषेत ‘स्िू’ साठी ‘लफरणारा लिळा’, 

‘स्टील’ साठी ‘कलठण लोिांड’, ‘पत्र्या’साठी ‘पातळ लोिांड’, ‘िडू’ साठी ‘ललहायचा 

साबण’, ‘ह्रदय’ साठी ‘धडधडणारे ह्रदय’ अशा सांज्ञा घडलवल्या गेल्या आहेत.  

Cold beef and Pork hotdoy हा इांलग्लश मधील वाक्यप्रयोग, दहुेरी लवरोधाभास 

असूनही अथाभच्या दृष्टीने गोंगाट लकां वा गडबड-गोंधळ करणारा नाही. त्याचप्रमाणे वर पाहता 

आत्मघाती वाटणाऱ्या व आडवळणाने अथभसूचन करणाऱ्या वाक् प्रयोगाांमळेुही सांदेशवहनात 

काही अडथळा लनमाभण होत नाही. उदा. घोड्यालशवाय चालणाऱ्या रॅमसाठी प्रारांभी रलशयन 

भाषेत ‘लवजेची घोडागाडी’ असा शब्दप्रयोग केला जाई, लकां वा लवमानासाठी ‘कोयाभक’ या 

भाषेमध्ये ‘उडणार े जहाज’ या अथाभचा वाक् प्रयोग होतो. या वाक् प्रयोगाांतून घोडा-गाडीला 

समतलु्य असणारा, लवजेवर चालणारा पयाभय आलण जहाजाला समतलु्य असणारा हवेत 

उडणारा पयाभय असे अथभ प्रलतत होतात.  

ज्या भाषेत भाषाांतर करायचे, लतच्यामध्ये एिाद्या लवलशष्ट व्याकरलणक घडणीचा अभाव 

असला तरी त्यामळेु मूळ भाषेतील मजकुरातील सांकल्पनात्मक मालहतीचे शब्दशः भाषाांतर 

होणे अशक्य असते, असे मळुीच नव्हे. आलण, व, लकां वा या पारांपररक उभयान्वयी अव्ययाांना 

आलण, वा, लकां वा या नव्या उभयान्वयी अव्ययाची जोड आता लमळालेली आह,े याची चचाभ 

काही वषापूवी Federal prose - How to write in, and / or for washing ton या 

गांमतीदार पसु्तकात आलेली आहे. या तीन अव्ययापैकी फक्त शेवटचे अव्यय सॅम्येड या 

भाषा समूहातील भाषामध्ये आढळते. उभयान्वयी अव्ययाची यादी वेगवेगळी असली तरी 

शासकीय गद्यामध्ये Federal prose आढळणार े तीनही प्रकारचे सांदेश पारांपररक 

इांलग्लशमध्ये, त्याचप्रमाणे सॅम्येड भाषाांमध्येही स्पष्टपणे भाषाांतररत होऊ शकतात.  
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शासकीय गद्य १) John and peter. 2) John or peter. 3) John and / or peter 

will come.  

पारांपररक इांलग्लश Join and peter or one of them will come  

सॅम्येड भाषा १) जॉन आलण लकां वा पीटर  

दोघेही येतील २) जॉन आलण लकां वा पीटर याांच्यापैकी एकजण येईल.  

एिाद्या भाषेत जर एिाद्या व्याकरलणक प्रवगभ नसेल, तर शब्दाच्या साहाय्याने त्या 

व् याकरलणक प्रवगाभचा अथभ त्या भाषेत आणता येतो. जनु्या रलशयनमधील लद्ववचनात्मक अथभ 

(दोन या) सांख्या वाचक शब्दाचा उपयोग करुन (लद्ववचन नसणाऱ्या भाषाांमध्ये आणता येतो. 

मात्र या प्रकारचा व्याकरलणक प्रवगभ एिाद्या भाषेत नसेल तर त्या भाषेतून तो प्रवगभ 

असणाऱ्या भाषेत भाषाांतर करताना अलधक अडचणी येतात. She has brothers या 

इांलग्लश मधील वाक्याचे भाषाांतर लद्ववचन व बहुवचन या दोहोंत भेद करणाऱ्या भाषेत 

करताना ‘लतला दोन भाऊ आहेत’ आलण ‘लतला दोनपेक्षा अलधक भाऊ आहेत’ या 

लवधानापैकी एका पयाभयाची लनवड भाषाांतरकाराला स्वतःलाच करावी लागते. लकां वा ‘लतला 

दोन लकां वा दोन पेक्षा अलधक भाऊ आहेत’ असे म्हणून लनणभय वाचकावर सोडावा लागतो. 

ज्या भाषेत व्याकरलणक वचन नसते, त्या भाषेतून इांलग्लशमध्ये भाषाांतर करताना आपल्या 

brother लकां वा Brother's या दोन पयाभयापैकी एकाची लनवड करावी लागते लकां वा She 

has either one or more than one brother असे म्हणून भाषाांतर वाचणाऱ्यावर 

लनणभय सोपवावा लागतो.  

भाषा एकमेंकीपासून लभन्न असतात. त्या त्याांच्यातून काय व्यक्त होणे आवश्यक आहे या 

मदु्याबाबत असतात. त्याच्यातून काय व्यक्त होणे शक्य आहे याबाबत नव्हे. कोणत्याही 

भाषेतील प्रत्येक लियापद आहे लकां वा नाही या स्वरुपाचे काही लवलशष्ट प्रश्न उपलस्थत करतेच 

करते. उदा. घटना पूणभ, अपूणभत्वाचा सांदभभ लक्षात घेऊन त्या घटनेलवषयी कथन होते की 

नाही, लजच्यालवषयी कथन होते आह े ती घटना प्रत्यक्ष बोलण्याच्या घटनेआधी घडलेली 

म्हणून प्रस्ततु केलेली आह े की नाही? लवलशष्ट भाषेच्या लचन्ह व्यवस्थेमध्ये जे घटक 

अलनवायभपणे यायला हवेत, त्याांच्यावरच ती भाषा लनजभाषा म्हणून वापरणाऱ्याांचे लक्ष 

लागलेले असणे हे स्वाभालवकच म्हणायला हवे.  

ज्ञानात्मक कायाभच्या बाबतीत भाषा ही लतच्या व्याकरलणक घडणीवर अगदी कमी प्रमाणात 

अवलांबून असते. कारण आपल्या अनभुवाची व्याख्या आलण अलतभालषक प्रलिया याांचे 

परस्पराांशी पूरक असे नाते असते. भाषेच्या ज्ञानात्मक पातळीवर अथभलववरणाचे 

लचन्हाांतरण, म्हणजेच भाषाांतर केवळ अलस्तत् वातच असते असे नाही, तर त्याची तेथे 

प्रत्यक्ष आवश्यकताच असते. ज्ञानात्मक अनभुवसामग्री शब्दातीत वा भाषाांतरातीत असते. 

अशा प्रकारचे कोणतेही ग्रहीतकृत्य हे आत्मघाती ठरले. मात्र लवनोदी, चटुके, स्वप्ने, 

यातलुवधी यामध्ये थोडक्यात, आपण ज्याला नेहमीच्या व्यवहारातील वालचक लमथ्य कथा 

सांग्रह म्हणून त्यामध्ये आलण सवाभलधक प्रमाणात काव्यामध्ये व्याकरलणक जातींना दाट अशी 

अथभ घटना प्राप्त झालेली असते. अशा पररलस्थतीमध्ये भाषाांतराचा प्रश्न लकचकट आलण 

वादग्रस्त होऊन बसतो. व्याकरलणक ललांग ही जाती अनेकदा केवळ सांरचनात्मक जाती 
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म्हणून मानली जाते. परांत ु अगदी व्याकरलणक ललांगालासदु्धा एिाद्या भालषक समानाच्या 

लमथक दृलष्ट् ट कोनामध्ये फार मोठे स्थान लमळालेले असते.  

काव्यामध्ये भालषक समरुपता ही सालहत्यकृतीचे एक रचनातांत्र म्हणून वावरते. वाक्यरचनेचे 

आलण पलदम व्यवस्थेचे प्रवगभ, मूळ धातू आलण त्याचे प्रत्यय, स्वलनम आलण त्याचे 

(व्यवच्िेदक) घटक-थोडक्यात, वालचक लचन्ह व्यवस्थेचा कोणताही मूलघटक याांची माांडणी 

साधम्यभ आलण लवरोध या तत्त्वाच्या साहाय्याने केली जाते. व त्यातून त्या घटकाांचा 

परस्पराांशी सांघषभ होऊ शकतो. परस्पराांच्या शेजारी राहून त्याांच्यात लवरोध येऊ शकतो 

लकां वा त्याांच्यात सालन्नध्यसांबांध लनमाभण होऊ शकतात. या घटकाांना व त्याांच्यामधील 

परस्पर प्रलियाांना िास स्वतःचा असा स्वायत् त लचन्हाथभ असतो. स्वलनलमक पातळीवरील 

साम्याकडे अथभस्वरुपी सांबांध म्हणून पालहले जाते. द्वयथी उक्ती लकां वा अलधक पांलडती 

वळणाची आलण कदालचत अलधक नेमकी सांज्ञा वापरायची तर शे्लषोक्ती ही काव्य कलेवर 

अलधराज्यच गाजवत असते आलण हे लतचे अलधराज्य अलनबांध असो व मयाभलदत असो, 

काव्य हे स्वभावतः भाषाांतरातीतच असते. (त्याच्या बाबतीत) फक्त सजभक लचन्हाांतरणच 

शक्य असेल. म्हणजे काव्यात्म घाटामधून दसुऱ्या काव्यात्म घाटामध्ये लकां वा शेवटी 

आांतरलचन्ह व्यवस्थालनष्ठ लचन्हाांतरण असेल- एका लचन्ह व्यवस्थेतून दसुऱ्या लचन्ह 

व्यवस्थेमध्ये, उदा. भालषक कलेमधून सांगीत, नतृ्य, लचत्रपट वा लचत्रकला याांच्यामध्ये 

इटाललयन भाषेमधील tradutfore traditore या पारांपर ल क वचनाचे भाषाांतर 

इांलग्लशमध्ये ‘the translator is a betrayer’ ‘भाषाांतरकार हा दगाबाज असतो’. असे 

केले, तर मूळ इटाललयनमधील यमकबद्ध वचनाचे सगोत्रतेच्या तत्त्वावर आधारलेले जे मूल्य 

आहे, तेच नष्ट होऊन जाते. त्यामळेु ज्ञानात्मक दृलष्ट् ट कोनातून पालहल्यावर आपल्याला या 

वचनाचे रुपाांतर अलधक ससु्पष्ट अशा लवधानात करावे लागते.  

लललत सालहत्याचे स्वरुप सवभश्रतु आह.े यात रचनात्मक गणु एका बाजूला असावे लागतात, 

तर भाषा व्यवहारज्ञान दसुऱ्या बाजूला, उवभरीत कल्पनाशीलता एका बाजूला असते. तर 

चतरु शब्दानशुासन लकां वा शब्दप्रभतु्व दसुऱ्या बाजूला असते. यामळेु सालहत्य सजृनामागच्या 

पे्ररणा, सजृन प्रलिया, सजृनाचे पररणाम या सवाभबरोबर सजृनाचे साधन, भाषा, भालषक 

सांदभभ, भालषक वातावरण इत्यादी बाबींचा लवचार जसा मूळ भाषेच्या लेिकाला करावा 

लागतो तसाच भाषाांतरकाराला पण करावा लागतो.  

लललत सालहत्यातील अनवुाद व लललतेतर सालहत्यातील अनवुाद हे वेगवेगळे प्रश्न असतात. 

भाषेचा वापरही वेगवेगळ्या प्रकारचा असतो. येथे फक्त लललत सालहत्यकृतीच् या दृष्टीने 

लवचार करायचा झाल्यास ती प्रथम एक कलाकृती असते. भाषा हे लतचे कलाद्रव्य असते. 

लशवाय सालहत्यकृती ही जीवनालधलष्ठत सामालजक जीवनातून फुललेली असल्यामळेु ते एक 

सामालजक, साांस्कृलतक घटीतही असते. मळुात अनवुादक हा एक चाांगला वाचक असतो. 

अनवुाद ही चोिांदळ वाचकाचीच लनलमभती असते. त्याने लावलेला तो सालहत्यकृतीचा अथभ 

असतो. अथाभत त्याचबरोबर मूळ लेिकाला त्यात काय म्हणायचे आहे. हेही तो 

वाचकाांपयांत पोहोचवत असतो.  

सालहत्यात जे काही व्यक्त होते ते भालषक स्वरुपातच व्यक्त होत असते. म्हणज ेभालषक द्रव्य 

व आशय एकरुप झालेले असतात. सालहत्यात भाषेचे कायभच असे वेगळ्या प्रकारचे असते. 
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एका भाषेत व्यक्त झालेला अनभुव दसुऱ्या भाषेत पोहोचवण्याचे काम अनवुादक करतो. 

म्हणूनच सालहत्याचा अनवुाद लललतानवुाद असतो.  

अनवुाद कशासाठी, कोणासाठी (म्हणजे वाचक कोणत्या भाषेतील आहे. प्रस्थान पाठातील 

कशाचा अनवुाद करायचा. उदा. कलवतेचा अनवुाद करायचा असल्यास महत्त्व तालाला 

द्यायचे की अथाभला) याची अनवुादकाने जी उत्तर े शोधली असतील त्यावर अनवुादाचे 

स्वरुप अवलांबून असते.  

उदा : रामदासाांच्या काव्यातील पढुील ओळी-  

‚जळत रृदय माझे जन्म  

कोट्यानकुोटी  

मजवर करुणेचा राघवा  

पूरलोटी‛ 

या समथभ  रामदासाांच्या पांक्तीचा अनवुाद करायचा असल्यास यातील गेयता, तालबद्धता, 

नेमका शब्दाथभ यापेक्षा उत्कटतेला अलधक महत्त्व आहे. त्यालाच अनवुादात मग तो 

कुठल्याही प्रकारचा असो, त्याला प्राधान्य लमळेल.  

गद्याचा अनवुाद करायचा झाल्यास तोही काही कमी गुांतागुांतीचा नसतो. प्रस्थान भाषा व 

इलप्सत भाषा याांचा वेगळेपणा वाचकाला लवचारात घ्यावा लागतो. सामालजक शब्दाांना 

प्राधान्य देणाऱ्या सांशे्लषणात्मक घडण असलेल्या भाषेत मोठी वाक्यां असणां, सांदभभ सांपकृ्तता 

वाक्यावाक्यात असणां स्वाभालवक असते. भाषेची ही वैलशष््टये ओळिून त्याच्या 

पररणामाांच्या दृष्टीने अनवुादात वापर करुन घेणां आवश्यक असतां.  

भाषेशी लनग  त आणिी काही प्रश्न म्हणजे प्रादेलशक लकां वा व्यलक्तलनष्ठ बोलीमध्ये असलेल्या 

कृतीचा अनवुाद बोली रुपात करावा की प्रमाण मानलेल्या भाषारुपात? तसेच काळाने 

दरुावलेल्या जनु्या कृतीचा अनवुाद करताना ईलप्सत भाषेचेही जनेु रूप लनवडावे का? 

‘गारांबीचा बापू’ या श्री. ना. पेंडसे याांच्या कादांबरीतील कोकणातील लनसगभ, वातावरण, 

पात्राचे स्वभाव, बोलणे याांचा प्रत्यय लमळवायचा असेल तर अनवुादासाठी प्रादेलशक बोलीची 

लनवड करणे िमप्राप्त आहे.  

एका भाषेतून दसुऱ्या भाषेत अनवुाद करताना वाक्यरचनेमळेु प्रश्न उपलस्थत होतो. ह े

व्याकरलणक प्रश्न स्थूलमानाने दोन प्रकारचे असतात. एक लनव्वळ भालषक व दसुरा 

सौंदयाभत्मक. एका भाषेतील अथभ ईलप्सत भाषेत पोहोचला म्हणजे झाले. वाक्यरचना 

कुठल्याही प्रयोगातील असो हा झाला भालषक प्रश्न. कधी कधी मात्र लवलशष्ट वाक्यरचना 

सौंदयभ वाढवण्यासाठी हेतपुरुस्सर केलेली असते. पण त्यामुळे ईलप्सत भाषेच्या घडणीमळेु 

तशी वाक्यरचना नसेल तर मात्र अथाभची हानी होते. लललतानवुाद ही एक आव्हान देणारी 

गोष्ट आह ेही आव्हाने भालषक, साांस्कृलतक, वाङ्मयीन वाचकवगाभला अनलुकू्षन अशी लवलवध 

असतात.  

भाषाांतराच्या जशा साांस्कृलतक समस्या असतात त्याप्रमाणे भालषक समस्या देिील 

असतात. एका भाषेत प्रकट झालेले लवचार दसुऱ्या भाषेत व्यक्त करणे म्हणजेच भाषाांतर या 
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सांदभाभत दोन प्रश्नाांचा उहापोहा करावा लागेल. काय भाषाांत  त करायचे आहे म्हणजे 

आशय व कसे भाषाांत  त करायचे आहे म्हणजे अन्भव्यक्ती.  

भाषा हे अलभव्यक्तीचे माध्यम आहे. तेव्हा हे समजून घेण्यासाठी दोन भाषाांमधील साम्य व 

वैधम्यभ याांचा लवचार करणे आवश्यक असते. प्रत्येक शब्दाला वैलश्वकतेची बाजू असते आलण 

स्वतःचां असां व्यलक्तमत्त्व असतां. ते जाणून घेण्यासाठी दोन स्वतांत्र भाषाांच्या स्वरुपाची, 

आकृलतबांधाची व घडणीची मालहती करुन घेतली पालहजे. उदा. दोन भाषाांमधील स्वर, 

प्रत्यय, रुलपम शब्दसमूह, वाक्यलवचार, वाक्यबांधलवचार, पाठ्यलवचार या सवभ पातळ्याांवर 

केलेला तौललनक अभ्यास भाषाांतरातील समस्यावर प्रकाश टाकायला उपयोगी पडेल.  

अ) िाक् यन्िचार ि श् दन्िचार:  

भाषाांतराच्या दृष्टीने वाक्य हा घटक प्रमाण लकां वा मध्यवती ठरले. अथाभत त्याच्या सवाांगाच्या 

चचेची व्याप्ती िूपच आहे. त्यामळेु शब्द हा प्रयोग उलचत ठरले.  

भाषाांतर आलण शब्दलवचार करताना एक गोष्ट लक्षात घेतली पालहजे की, शब्द हा कशाचा 

तरी लनदशभक असतो. तो काही तरी साांगण्यासाठी, दािलवण्यासाठी, व्यक्त करण्यासाठी 

माध्यम म्हणून वापरला जातो. म्हणजे शब्दाला प्रलतकात्मक मूल्य असते. प्रत्येक शब्दाचे 

भाषाबाह्य जगाशी नाते असते. म्हणजेच त्याची आशयाची बाजू ही शब्द लवचाराची पररलमती 

असते. उदा. 'झाड' या शब्दाला मराठीत एक अथभ आहे. या शब्दाांचे मराठीतील इतर 

शब्दाशी काय नातां आहे आलण हा शब्द मराठीत कसा वापरला जातो. उदा. 'झाड' या 

शब्दाबरोबर ‘मोठां' हे लवशेषण वापरु शकू व ‘पातळ' हे वापरु शकणार नाही. या सांदभाभत 

भाषाशास्त्रज्ञ ‘नीडा’ याने केलेले लवधान लक्षात घेणे रांजक ठरले. तो म्हणतो- दोन लवधानात 

एका शब्दाला तोच अथभ नसतो. एका भाषेत दोन सांपूणभ समानाथी शब्द नसतात. दोन 

भाषाांतील सांबांलधत शब्द कधीच एकमेकाांशी तांतोतांत जळुणार े नसतात. आांतरभालषक 

आलथभक लवचार एका भाषेत साधारणत: एका सांदभाभत वापरले जाणार ेशब्द अनेक असतात. 

उदा. बाज, िाट, लबिाना, पलांग, लदवाण इ. यातील भाषाांत  त करताना कोणता शब्द cot 

लकां वा bed ने भाषाांत  त करणे योग्य ठरले हे ठरवावे लागते. समानाथी शब्दाचे भाषाांतर 

करताना त्याच्या अथाभच्या तीव्रतेनसुार लकां वा व्याप्तीनसुार ज्याची चढत्या िमाने माांडणी 

करुन, हे शब्द दसुऱ्या भाषेतील कोणत्या शब्दाने भाषाांत  त करता येतील. हे ठरवणे सोपे 

जाईल. (उदा. ताप He is ill, She has fever)  

ब) श्दाथथ आन्ण सांदभथ:  

ढोबळ मानाने गोळाबेरीज अथभ साांगणे जरा सोपां असते पण वाङ्मयीन भाषाांतरात अथाभचे 

बारकावे लकां वा लनरलनराळ्या िटा आणणां अवघड असतां. भाषाांतर करताना एका लवलशष्ट 

सांदभाभत वापरलेला शब्द लवलशष्ट प्रलतशब्दाने भाषाांत  त करावा लागतो. उदा. जोराने 

बोलणे, जोराने प्रलतपादन करणे इ. शब्द loudly emphallcally अशा वेगवेगळ्या शब्दाांनी 

भाषाांतररत करावे लागतील आलण हेही शब्द सवभ सांदभाभत लागू पडतील असे नाही.  
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क) भाषाांतर आन्ण प्रन्तमा:  

भाषाांतर होऊ शकत नाही अशा जागा भाषाांतरात वारांवार येतात. िेश्तच्या कलवतेत एक 

ओळ आहे. Des tisch list gedeckt याचा इांग्रजीच अथभ the table is set असा आहे. 

त्याचा मराठीत अथभ ‘पानां वाढली आहेत’, असा होतो. म्हणजेच मूळ जमभन वाक्यातील 

एकही शब्द इथे भाषाांतररत केलेला नाही. पण प्रलतमा मात्र वापरली आहे. प्रत्यक्ष जीवनात 

लदसणारी गोष्ट आलण त्याची माणसाच्या मनात असणारी प्रलतमा वेगळी असते.  

म्हणून भाषे-भाषेतील फरक समजून घेताना भाषा व जीवन तसेच भाषा व भाषासमाज 

यातील परस्पर नातां समजून घेणां आवश्यक आहे. अपररहायभ आहे. कारण लवलशष्ट सांदभाभत 

एिाद्या शब्दाचा शब्दकोशात लदलेला अथभही तोकडा पडतो.  

भाषा ही मानवी व्यवहारात, लवचार, भावना अनभुवादींच्या प्रकटीकरणाचे माध्यम म्हणून 

वापरली जाते. भालषक व्यवहार हा नेहमी सांस्कृलतलवलशष्ट असतो. म्हणून एका भाषेतून व्यक्त 

होणार ेव ग्रहण केले जाणार अथभ देिील सांस्कृलतलवलशष्ट असतात. ज्याप्रमाणे कोणत्याही 

दोन सांस्कृती कधीही, जशाच्या तशा सारख्या असू शकत नाहीत. ते कमी-अलधक 

फरकानेच सारिे असू शकतात. प्रत्येक भाषेतील भालषक व्यवहार हा त्या व्यवहाराच्या 

साांस्कृलतक चौकटीतच लवलशष्ट रीतीने अथभपूणभ ठरतो. म्हणूनच भाषाांतर करताना एका 

भालषक कृतीतील अथभसांभार दसुऱ्या भालषक कृतीने जसाच्या तसा यायला हवा, ही अपेक्षाच 

व्यथभ आहे. एका भालषक कृतीतील अथाभला शक्य लततका समतलु्य (equivalent) ठरले 

असा अथभसांभार दसुऱ्या भालषक कृतीत ग्रांथीत करणे म्हणजे भाषाांतर होय. म्हणून भाषाांतर 

ही समतलु्यतालनलमभतीची भालषक कृती होय. म्हणून भाषाांतरकार हा लकमान दोन व अनेकदा 

त्याहीपेक्षा अलधक साांस्कृलतक चौकटीमध्ये वावरत असतो. स् त्रोत भाषेतील सालहत् यकृतीचे 

भाषाांतर दसुऱ्या भाषेत व त्याचे लतसऱ्याच भाषेत असेही होताना लदसते.  

भाषाांतराचे आणिी एक वैलशष््टय असे, की भाषाांतरकार एकाच वेळी वाचक आलण लेिक 

अशा दोन्ही भूलमका बजावत असतो. मूळ सालहत्यकृतीचा तो वाचक असतो, तर भाषाांतरीत 

सालहत्यकृतीचा तो लेिक असतो आलण लेिन वाचनाचा व्यवहार हा पनु्हा सांस्कृतीलवलशष्ट 

असल्याने तो दोन व्यवस्थाांमध्ये वावरत असतो. लेिनाच्या आलण वाचनाच्या काही 

परांपरालवलशष्ट सांकेत असतात. अनेकदा लेिक व वाचक या परांपराचे उल् लांघन करीत 

असले, तरी मळुात त्या परांपरा माहीत असणे गरजेचे असते. एका भाषेतील सालहत्यकृती 

समजून घेण्यासाठी त्या भाषेतील सालहत्य व्यवहाराचे लवलशष्ट सांकेत माहीत असायला हवेत. 

एकतर सालहत्याची भाषा दैलनक व्यवहाराची भाषा नव्हे. लललहताना लेिक दैनांलदन 

व्यवहारातील अनभुवाचे रुपाांतरण एका लनराळ्या सौंदयभपूणभ अनभुवात करत असतो. ह े

करताना तो त्या सालहत्य परांपरनेे उपलब्ध करुन लदलेल्या सांरचनात्मक तत्त्वाचा, घाटाचा, 

भालषक तत्त्वाांचा, रुपाांचा वापर एका लवलशष्ट कालावकाशात, लवलशष्ट लबांदूवरुन करत असतो. 

हा वापर कधी पारांपररक पद्धतीने होतो; तर कधी लेिक रुढ सांकेताांच्या पलीकडे जाऊन 

त्याांची फेर माांडणी व पनुरभचना करतो. तर कधी नवीन सांकेताांचे पायांडे पाडतो. भालषक 

पातळीवरची रचना लवन्यासापासून ते शैली लवन्यासाांपयांत तो अनेक पातळ्याांवर भाषेला 

नवनवोन्मेषशालीनी बनवीत असतो. व या सवाभतून अनभुवाची सलश्लष्ट व व्यालमश्र रचना 
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करत असतो. वाचकही लेिकाप्रमाणेच अथभग्रहणाच्या पारांपररक सांकेताबरोबरच नवनव्या 

सांकेताांचा वापर करीतच असतो आलण त्या अथाभने तोही अथाभची लनलमभती करतच असतो.  

आ.१.३ भाषाांतर आन्ण सान्हत्यप्रकार  

नाटक हा सालहत्यप्रकार कादांबरी व काव्य याांच्यापेक्षा लनराळा आहे. एकतर हा 

सालहत्यप्रकार दृक-श्राव्य कलाप्रकार आहे. कारण नाटक मळुात पे्रक्षागारात, रांगमांचावर 

काही लवलशष्ट पे्रक्षकाांपढेु सादर करण्यासाठी लल  ले जाते. म्हणजेच सादरीकरणाच्या 

दृलष्ट् ट कोनातून नाटकाांची सांलहता लल  ली जाते आलण रांगमांचाशी सांबांलधत असणाऱ्या 

अलभनय, नेपथ्य, रांगभषुादी व्यवस्थाांशी ती सांबांलधत असते. कलवता वा कादांबरी जशी 

बहुताांशी व्यलक्तगत वाचनासाठी असते, तसे नाटकाचे नाही. (काही नाटकाांचे कधीच प्रयोग 

होत नाहीत हे वेगळे पण ह ेअपवादात् मकच होय.) नाटक या प्रकारचा घाट सांरचनात्म तत्त्वे 

आलण भाषा ही भाषाांतरकाराला लवशेष लक्षात घ्यावीच लागतात. लवशेषतः भालषक 

पातळीवर कोणत्या समस्या येऊ शकतात, हे लक्षात घेण्यासाठी नाटकाच्या भालषक 

वैलशष््टयाांना समजावून घेतले पालहजे. कारण सरतेशेवटी भाषाांतरकारासमोर असते ती 

सांलहत, भालषक कृती आलण या भालषक कृतीच्या अांगोपाांगातूनच नाटक सादरीकरणाच्या 

लवलवध लदशा िलु्या करत असते.  

नाटकाच्या भाषेचे स्वरुप जरी 'बोली' भाषेचे असले, तरी ही बोली आलण व्यवहारातील 

बोली भाषा याांत महांतर आहे. बोली भाषेच्या नाद, लय, ताल, सूरयोजना या साऱ्या 

वैलशष््टयाांचा कलात्मक वापर तर नाटकाच्या भाषेत आढळतोच, पण त्यापलीकडे जाऊन, 

दृश्यात्मकता व नाट्यमयता हा या भाषेचा प्राण असतो, असे म्हणावे लागते. नाटकाच्या 

भाषेला स्वतःचे असे एक लनिालस दृश्यात्मक स्वरुप (gestare) असते. नाद, ताल, लय, 

सूर योजना इतकीच महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे 'स्तब्धता' भालषक लचन्हाांमधून गफुलेली असते. 

नाटकाच्या भाषाांतरकाराला ही दृश्यात्मकता पाहू शकणार े अांतश्चकू्ष व नाद स्तब्धताांचे 

सांगीत ऐकणार े अांत:करण असणे अलतशय आवश्यक असते. ही दृश्यात्मकता व 

ध्वनीस्तब्धता भालषक लचन्हाांमधूनच गुांफलेल्या असतात. ज्या सांलहतेच्या पलीकडे 

असतात. असे मानायचे कारण नाही. कारण सरतेशेवटी सांलहतेतूनच नाट्यमय अनभुव 

मळुात आकाराला येतो. त्याच्या शक्यता ओळिून लवकलसत करण्याची क्षमता लदग्दशभक 

पढेु वापरत असेलही, पण मळुात सांलहता ही भालषक कृतीच महत्त्वाची असते.  

म्हणी, सभुालषते, वाक्सांप्रदाय इत्यादीमधून प्रत्येक भाषेची स्वयांभू, स्वतांत्र आलण स्वायत्त 

अशी जडणघडण आलण धाटणी आपल्या लक्षात येते. भाषेच्या या जडणघडणीत काही 

सामाईक तत्त्वे आलण पद्धतशीर रचना जशा आढळतात तशी काही अनन्यसाधारण आलण 

तऱ्हेवाईक वैलशष््टयेही आपणास पहावयास लमळतात. मूळ सालहत्यकृतीची भाषा आलण 

ग्राहकभाषा या दोन्हीही जडणघडण आलण धाटणी यात अशाप्रकार े मळुातच 

भाषाांतरकाराला, प्रथमतः आलण प्राधान्याने जाणवते. दोन भाषाांच्या लिया-प्रलतलियात्मक 

सांबांधातून लनमाभण होणाऱ्या अटळ सांघषभमय पररलस्थतीला त्या सामोर ेजात तो जागोजागी 

तडजोडी करतो आलण त्याला पडलेल्या प्रश्नाांची कोणत्या ना कोणत्या प्रकार े सोडवणूक 

करतो. काही सामाईक तत्त्वे भाषाांच्या सांरचनाांना पायाभूत असल्यामळेु म्हणजे प्रलसद्ध 

भाषाशास्त्रज् ज्ञ रोमन याकोबसनच्या शब्दात, भाषाच्या समानतत्त्व अलधष्ठततेच्या 
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स्वरुपामळेु भाषाांतर प्रलिया सांभवनीय ठरते. भाषेची वैलश्वक तत्त्वे (language untlersals) 

अशीच एक भाषाशास्त्रीय सांकल्पना आहे. लतला अनसुरुन मूलभाषा आलण ग्राहकभाषा 

वाांलशकदृष््टया ज्या प्रमाणात परस्पराांना समीप लकां वा दूर असतात त्या प्रमाणात भाषाांतर 

सकुर / दषु्ट्कर असते. एकूण एक बदु्धीगम्य अनभुवाचे आलवष्ट्करण करण्याचे म्हणजेच 

सांकल्पनाचे सामथ्यभ मळुातच प्रत्येक भाषेच्या लठकाणी वसत असते. या दृष्टीने पाहता 

एक भाषा दसुरीपेक्षा वेगळी समजण्याचे कारण नाही असे मानतात. पण प्रत्यक्षात मात्र 

वेगवेगळ्या भाषा बोलणार े लोक एिादा अनभुव घेतात. पण त्या अनभुवाची अलभव्यक्ती 

आपापल्या भाषात वेगवेगळ्या प्रकार े करताना लदसतात. म्हणून अनभुव एक पण 

आशयालभव्यक्तीच्या तऱ्हा मात्र लनरलनराळ्या अशी एक मजेदार गोष्ट भाषाांतरकाराच्या 

लक्षात येते. त्यामळेुच लवलवध भाषाांच्या भाषकाांना अनभुव जरी एक असले तरी त् याांचे लेिन 

समान, सारिे असू शकत नाही, असे बेन्जलमन वॉकभ सारख्या आांतरराष्ट्रीय कीती 

असलेल्या अमेरीकन भाषाशास्त्रज्ञालाही जाणवते. भाषाांतरकाराच्या समोरच्या प्रश्नाांची िरी 

गोम इथे आहे. अथभपूणभ अनभुवाचे सांज्ञापन एका भाषेतून दसुऱ्या भाषेत कसे करावयाचे ही 

त्याच्या दृष्टीने कसोटीची वेळ असते. म्हणून त्याच्या जवळ लनव्वळ सांज्ञापन कौशल्य असून 

भागत नाही तर सजभनशीलताही हवी असते. दभुाष्ट्याप्रमाणे एका भाषेतील सांदेश दसुऱ्या 

भाषेत करण्याइतपत तात्परुत्या ढोबळ स्वरुपाची त्याची जोिीम नसते, तर 

आशयालभव्यक् तीचे सार े वैभव, सारा िलजना, लतच् या साऱ्या थाटामाटासह आलण 

डामडौलासह एका भाषेतून दसुऱ्या भाषेत त्याला आणावा लागतो. म्हणून मूलभाषेतील 

पाठ्य / सांलहतेवर त्याचे सार ेलक्ष कें द्रीत झालेले असते. सालहत्यकृतीत साकार झालेले लवश्व 

शेवटी शब्दबद्ध असल्याकारणाने भाषाांतगभत असते.  

आ.१.४ न्िन्िध अभ्यासकाांची मत  

ऑररस्टॉटलच्या मते, ‘’माणसाच्या मनाच्या अनभूुतीचे प्रस्ततुीकरण म्हणजे भाषण. भाषण 

म्हणजे दसुऱ्या शब्दात एक प्रकारचा भालषक आलवष्ट्कार, भाषेचे वालचक रुप जसे लेिन 

म्हणजे भाषेचे लललित रुप.’’  

एडिडथ सन्पर या अमेरीकन वांश-भाषा शास्त्रज्ञाच्या मते, ‘’भाषा म्हणजे पूणभतया मानवी 

आलण प्रयत्न साध्य (Non instinctive) अशी सांपे्रषण पद्धती, त्यातून कल्पना, भावना, 

इच्िा याचे सांपे्रषण होते आलण हे सांपे्रषण लजच्या साहाय्याने होते तो स्वेच्िा-लनलमभती 

सांज्ञाची व्यवस्था होय.’’  

आर. एच. रॉन्बतसकृत व्याख्या अशी ‘’भाषा म्हणजे एक सांज्ञा व्यवस्था लवशदु्ध वा 

यादृलच्िक सांकेतावर आधाररत भाषकाांच्या बदलत्या गरजा आलण पररलस् थ ती यानसुार 

अमयाभलदतररत्या लवस्तारक्षम व पररवतभनशील अशी सांकल्पना होय.’’  

तसेच आर. ड्लु लॅगॅकर भाषेची व्याख्या करताना लतचे स्वरुप, वैलशष््टये आलण काये 

साांगतात. ‘’मानवी भाषा अमयाभ लदत आहे, ती म्हणज ेलवलवध सांकेताचे अमयाभलदत सांच त्यात 

िूपिूप सांरचनात्मक व् यालमश्रता आह.े लतची सांरचना लकमान दोन पातळ्यावर (स्वन आलण 

अक्षर) असते. ती मखु् य दवुा असून ज्ञान वहन करणारी असते. भाषेच्या अभ्यासाचे भालषक 

स्तर हे सवाभत महत्त्वाचे अांग आहे. भाषेचे मखु्य चार स्तर आहेत. स्वन, शब्द, वाक्य आलण 
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अथभ. यातील प्रत्येक स्तरावर भाषेची एकेक, स्वतांत्र सरांचना कायभ करीत असते. म्हणूनच 

भाषेला सांरचनाांची सांरचना म्हणतात.  

सालहलत्यकाला काय लकां वा भाषाांतरकाराला काय, केवळ भालषक ज्ञान असणे परुसेे नाही 

त्याच्याजवळ लवपलु सांपे्रषण-कौशल्यही अपेलक्षत असते. आशयाांच्या पातळीवर सयुोग्य 

पयाभय शोधनासाठी त्यास भालषक, साांपे्रषलणक वाक्प्रयोग (usage) कधी त्याांच्या उपयोजन 

मूल्यानसुार तर कधी अांत:पे्ररणेनसुार, भाषेची सवभ उपलब्ध सामथ्यभ सामग्री वापरुन 

उपयोजावे लागतात, लकां वा कधी कधी नव्याने बदु्धीपरस्पर लनमाभण करावे लागतात. उदा. 

मराठीतील राम राम लकां वा नमस्कार याचे इांग्रजीत भाषाांतर करताना Good morning  / 

Good noon / Good evening असे करावे लागेल. तसेच इांग्रजी Hello (पररचत), Hi 

(अलतपररलचत) याांना मराठी पयाभयी रुपे शोधणे दषु्ट्कर होईल. इांग्रजीतील मराठी पाटलोन 

म्हणून येत असेल तर हेलमांग्वेच्या ‘the old man and the sea’ या कादांबरीच्या प.ु ल. 

देशपाांडेकृत ‘एका कोळीयाने’ या भाषाांतरात ‘tavern’ साठी ‘टावरान’ तसेच ‘dentuso’ या 

शाकभ  जातीच्या माशासाठी 'दांताड्या' ही नवलनलमभती रुपे भाषाांतरकाराची सजभनक्षमता 

दशभवत नाहीत का?  

इांग्रजी ‘gentleman’ वगभ - लनदेशक सांकल्पना असल्यामळेु त्यासाठी मराठीत ‘सभ्यपरुुष’, 

‘सज्जन’ असे म्हटले जात असले तरी सांपे्रषण पातळीवर त्यास समानाथी समजणे कठीण 

आहे. पण अशाप्रकार े भाषाांतर केले जाते. तेव्हा भाषाांतरकार, अगलतकतेपायी मळुातील 

सामालजक, साांस्कृलतक सांदभभ नजरआेड करुन सममूल्यकाचा आधार घेताना लदसतो. 

सांपे्रषण पातळीवर आशयाची हानी अटळ असते. पण उपयोजमूल्याच्या दृष्टीने कायभ 

पातळीवर त्याांना अन्य पयाभय नसल्यामळेु, सममूल्यक म्हणून स्वीकारणे भाग आहे. या 

साऱ्या चचेतून सांपे्रषणाचा भाषणात सांस्कृतीशी आांतररक, अतूट सांबध असतो. हे ध् यान् यात 

येते. 

'सांपे्रषण क्षमता' ही सांकल्पना डेल हाईम्ज या समाजभाषा शास्त्रज्ञाांने माांडली. चॉम्  स्कीच्या 

‘भालषक क्षमता’ या सांकल्पनेशी लतचा सांबांध जोडता येतो. भालषक क्षमतेत भाषारुपाचे ज्ञान 

अलभपे्रत आहे तर सांपे्रषण-क्षमतेत त्या भाषारुपाचे सलुनयोजन उपयोजन व त्यातील 

कौशल्य अलभपे्रत आहेत.  

हाईम्जच्या शब्दात ही भाषा, लतची वैलशष््टये आलण उपयोग याांचाशी लनग  त (भालषकाचा) 

दृलष्ट् ट कोनमूल्ये आलण हतूेांशी एकसांघ, एकात्म झालेली असते. थोडक्यात सूत्रमय पद्धतीने 

हा लवचार असा माांडता येईल. सांप्र षण क्षमता = भान्षक क्षमता + उपयोजन मूल्य  

भालषक पातळीचा लवचार करता, एिाद्या प्रसांगाच्या वणभनातील पाठ्य लवलशष्ट घटक त्याांच्या 

सांदभभलनष्ठ अथाभसह एका भाषेतून दसुऱ्या भाषेत आणता येत नसतील तर लतथे भाषाांतर 

अक्षमतेचा आढळ होतो असे मानले जाते. ग्राहकभाषेत सांकल्पना पातळीवर म्हणजेच रुप-

पातळीवर मूलभाषेतील रुपाची समानअथी सममूल्यके नसतील तर प्रसांगी त्या बाबी परुती, 

भाषाांतर अक्षमता सांभवते. अशा भाषाांतर प्रयत्नात कधी ओढून तानून तर कधी मारुन 

मटुकून आशयाची समानता आणण्याची धडपड केलेली लदसते. अशा पररलस्थतीत भाषाांतर 

लवरुलपत झालेले असू शकते. पण नेमके याच लठकाणी भाषाांतरकाराला आपले कसब 

पणाला लावण्याचे आव्हान व आवाहन असते. हे आव्हान स्वीकारण्यास दसुऱ्या शब्दात, 
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भाषाांतर अक्षमतेला भाषाांतरक्षम करण्यास तो समथभ ठरला, तर त्याचा भाषाांतर प्रयत्न 

केवळ यशस्वी नाही तर सजभनशीलही होतो असे म्हणता येईल.  

भाषा मानवी मनातील कल्पनाांचा केवळ उद्गार म्हणजे वालचक आलवष्ट्कार नाही; तर त्याांना 

आकार व सांरचना प्रदान करणार ेसांघटक तत्त्व आह.े भाषेने जसे घडवले तसे लनसगभलचत्र 

लकां वा लवश्वदशभन प्रत्येक जण स्वीकारत असतो. भालषक सापेक्षतेचे तत्त्व साांगते की, ज्याची 

भालषक पाश्वभभूमी समान, एकसारिी नाही अशा साऱ्या लनरीक्षकाांना परुाव्यादािल एकच 

एक म्हणजे तीच ती, एक सारिी प्रत्यक्षानभूुती येत असतानाही समसमान लवश्वदशभन घडत 

नाही.  

उदा. मराठीतील त्याने लकत्येक पावसाळे पालहले, या वाक्यातील अनभुव सूचक पावसाळे, 

साठी इांग्रजीत समानाशयी winters असा शब्दप्रयोग केला जातो. भालषक, साांस्कृलतक 

सापेक्षता तत्त्व हे दोन्ही घटक भाषाांतर क्षमता या सांकल्पनेच्या लवरोधी जाताना लदसतात.  

भाषा हा घटक समाजाचा घटक आहे. तेव्हा भाषाांतर करताना या अलभव्यक् तीच्या 

माध्यमाला समजून, उमजून कायभ करावे लागते. दोन भाषाांमध्ये काही समान गोष्टी 

असतात. तर काही लठकाणी वैधम्यभ असते. साहलजकच भाषाांतर करताना भाषेच्या सांदभाभत 

काही अडचणी येतात.  

भाषाांतरकत्याभसमोरची पलहली अडचण म्हणजे भाषेच्या स्वभाव वैलशष््टयाची प्रत्येक भाषेची 

घडण वेगळी व स्वभाव लवलशष्ट असा असतो. अगदी पलहला भाग म्हणजे व्याकरणाचा. 

मराठी भाषेत लियापद हे वाक्याच्या, शेवटी येते. उलटपक्षी इांग्रजीत ते पूरक वाक्य आधी 

कत्याभला लागून येते. म्हणजे मराठी वाक्याची माांडणी जवळजवळ इांग्रजी वाक्याउलट होते. 

डॉ. लवलास सारांगाांनी भाषाांतराचा लवचार करताना साांलगतले आहे की, मराठी भाषेची घडण 

लसांथेटीक आहे तर इांग्रजी ही अॅनालथलटक आहे. म्हणजे वेगवेगळ्या कल्पना व्यक्त करताना 

मराठीतील मूळ शब्दाबरोबर इतर शब्द वापरले जातात. उदा. 'माणसाला' या शब्दात माणूस 

आलण 'ला' या घटकाचे स ल थेलसस झाले आहे. इांग्रजीतील-मध्ये-to man मूळ शब्दाच्या 

स्वरुपात काही बदल होत नाही. सांपूणभ कल्पनेचे to आलण man या घटकात अॅनेलललसस 

केले जाते. लसथेंटीक भाषामध्ये वाक्यातील शब्द िमाांकास जास्त स्वातांत्र्य घेतल्यास 

सांलदग्धता लनमाभण करता येते. मराठी सारख्या भाषेत जथेे शब्दाचे स्वरुप वेगवेगळ्या 

सांदभाभत बदलते म्हणून भाषेच्या घडणीतील या लवलवधतेमळेु भाषाांतर करताना समस्या 

लनमाभण होते.  

माधि आचिल: माधव आचवल म्हणतात, ‚प्रत्येक भाषेची व्याकरणाची एक स्वाभालवक 

चौकट असते. लतच्यामळेु कानाांना जाणवणारी एक लवलशष्ट अस्सलता प्रत्येक भाषेला 

अांगभूतच असते. मराठीत लकां वा लतच्या बोली भाषेत लियापदे वाक्याच्या शेवटी येतात. 

(उदा. बलघतली, बसतीय इ.) तसेच लियापदाचे रुप ही कत्याभच्या ललांगभेदानसुार ठरत 

असल्यामळेु वाक्याच्या रचनेत शब्दाची एक लय, एक ठेका जाणवतो. इांग्रजीत अगदीच 

लवरुद्ध वाक्य रचनेत लियापद कोठेही येऊ शकते. वाक्याच्या शेवटीच मात्र येत नाही. तसेच 

त्याच्या रुपाचा, कत्याभचा ललांगाशी काही सांबांध येत नाही. त्यामळेु भाषा अनवुादात मूळ 

वाक्याची लय बरीच बदलून जाते. उदा. ‘लटपट लटपट तझु चालणां’ यातील ‘लटपट’ या 

शब्दाचा मराठमोळेपणा इांग्रजीतील be quick असा करतात. म्हणून आचवल म्हणतात, 
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मूळ कृतीची अगदी शब्दशः भाषाांतर करणे बोलीभाषेतील सगळी वैलशष््टये, रचना, अव्यय, 

लियापदे इ. सार ेलवशेष आलण लबकी जपण्याचा प्रयत्न भाषाांतरकाराने केला पालहजे."  

प्र. ना. पराांजप : याांनी म्हटले आहे की, ‚अनवुादकाची मातभृाषा कोणती आहे व तो 

कोणत्या भाषेत अनवुाद करीत आहे हा मदु्दा महत्त्वाचा आहे. एिाद्या परकीय भाषेवर 

मातभृाषेइतके प्रभतु्व असणे ही गोष्ट फारच अवघड आहे. एिाद्या भाषेचे आपल्याला 

असलेले अबोधज्ञान (Competence) व लतचा आपण करीत असलेला प्रत्यक्ष वापर यात 

(performance) िूप फरक असतो."  

मराठी जशी प्रत्यय घेणारी भाषा आहे तशी इांग्रजीत नाही. लद्वधाभाव असलेला इांग्रजीतील 

वाक्याांश मराठीत भाषाांतर करता येईलच असे नाही दोन्ही भाषेत पदरचनेत मोडतोड करुन 

अथभवलय उमटवता येतात. भाषाांतरात तसे करणे कठीण आहे.  

   दा करांदीकर: करांदीकराांना इांग्रजी भाषाांतरात अलग अलग वाक्य एकत्र करुन कलवतेचे 

सामथ्यभ कसे वाढवले जाते त्याचे उदाहरण देता येईल. लवरामलचन्ह ही वतृ्तीदशभक असतात. 

old man and the sea या सांबांध कादांबरीत केवळ दोनच उद्गार लचन्हे आहेत. 

भाषाांतरकाराने ठायी-ठायी प्रत्येक पररच्िेदात चार-पाच उद्गार लचन्हे वापरुन नायकाची 

शाांत लस्थतप्रज्ञ वतृ्ती कशी हरवून टाकून अकारण भडक नाटकीपणा लनमाभण केला आहे.  

इांग्रजीत केवळ / लनलजभव वस् तूांना ‘it’ सवभनाम वापरतात. (काही अपवाद आहेत चांद्र, जहाज 

इ.) मराठीत चेतना गणुोक्ती असलेल्या ओळी इांग्रजीत अमूतभ लनष्ट्प्रभ होतात. इांग्रजीतील 

कॅलपटलचा उपयोग लकां वा अभाव हा सहेतूक असतो. मराठीतील तू, तमु्ही, आपण, आम्ही 

आलण इांग्रजीतील you, we याांच्याही सांबांधाचा लवचार करणे गरजेचे आहे. वाचकास 

सामावून येणारा you आहे की नाही हे भाषाांतरकाराने पालहले पालहजे मगच भाषाांतर केले 

पालहजे.  

आपल्याकडे 'अ', 'द' वाटेल तसे वापरतात. उपपदाांना कलवतेत लवलक्षण महत्त्व असते. 

उदा. इललयटच्या कलवतेत दहा टक्के उपपद ेअसतात. त्याच्या कलवतेचे मराठीत भाषाांतर 

करीत नाहीत. आपली व्यक् तीगत प्रलतमा वाचकाने पररलचत समजून स् वीकारावी. यासाठी 

लद |द ह ेइन्डेलफनेट आटभलकल वापरतो. रोम ँ क कधी 'द' या ऐवजी 'अ' वापरतात.  

इांग्रजीत मळुाक्षरी शब्द िूप तर मराठीत कमी आहेत. शेक्सलपअर िास पररणाम 

साधण्यासाठी शब्द बनलवतो. उदा. Blow wind's and crak your chicks! Rey! Rey! 

यातले घणाचे आघात मराठीत आणणे कठीण आहे. मढेकराांची सांतवाणी इांग्रजीतील 

मध्ययगुीन शब्दातून भाषाांतररत करण्यास पाांडेच्या तोलाचा कवीच पालहजे. उदा 'पांक्चरली 

जरी रात्र लदव् याांनी' ही ओळ इांग्रजीत भाषाांतरीत होणे ह ेअशक्यच.  

मध्ययगुीन मराठीतील शब्दलेिनातील अननुालसक शब्दयकु्त सांवाद इांग्रजीत आणणे कठीण 

आहे. म्हणूनच नारायण सवेु याांच् या 'नेहरु गेले त्या लदवसाची गोष्ट' या कलवतेमधील ग्राांलथक 

व बोलीभाषेतील लनवेदन-सांवाद अन्य भाषेत उतरणार नाही. अरुण कोल्हटकर आपल्या 

कलवतात व गौरी देशपाांडे 'चि' काांदबरीचे एकाच लठकाणी अमेरीकन व लिलटश लवलशष्ट बोली 

वापरतात. (स्लांग) म्हणून भाषाांतर करताना प्रमाण भाषा वापरणे योग्य असते. अगदी 

आवश्यक तेथेच बोली भाषेचा वापर सांयलुक्तक ठरते.  
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कवी कलवतेत ध्वनीचा मदु्दाम उपयोग करतो का? की त्याच्या भाषेची प्रकृती साध्यभूत 

होते? या बाबत लवलवध मते असली तरी काही प्रमाणात ध्वनी अथाभस पोषक ठरावेत. 

मराठीची प्रकृती ही याला कारणीभूत असेल. इांग्रजीत ३५२ व्यांजने आहेत तर मराठीत 

३९९ व्यांजने आहेत. मराठीतील 'आ' स्वर इांग्रजीत कमी वेळा येतो. इांग्रजीत आघाता 

(स्टुस) महत्त्वाचा. मराठीत लघगरुु लवचारात घेऊन मात्र लेिन करावे लागते. सांस्कृत 

वाक्यरचना तर आणिी ताठर. इांग्रजी कलवतेचे मराठीत भाषाांतर करण्यासाठी मकु्तिांद 

वापरणे शे्रयस्कर आहे असे सारांगाांनी साांलगतले आहे.  

न्िलास सारांगाांच्या मत : भालषक रचनेिालील रुपक व प्रलतमा सषृ्टीचे रुप हे लवलशष्ट लक्षात 

घेतले पालहजे तरच भालषक रचना क्षलु् लक तपशीलही गाळता कामा नयेत. मढेकराांच्या 

कलवतेलनष्ठ 'कढई' इांग्रजीतील Greel (ग्रील-जाळी) झाल्यामुळे रुपक हरवते. भाषाांतरकाराने 

भालषक स्वरुपणाकडे अलतशय काळजीपूवभक अवधान द्यावे. the poetry is in word's 

(काव्य शब्दात आहे) म्हणून भाषाांतरकाराने पषृ्ठावरील शब्द भाषाांतररत करावेत असा 

लवलास सारांगाचा आग्रह आहे. भाषाांतराच्या व्यवहारातील सवाभत मोठी अडचण कोणती 

असेल तर, ती म्हणजे शब्दाांच्या बाबतीतल्या सांकेताांची भाषाांतर करीत असताना 

लेिकाला भाषाांतर कत्याभला केवळ शब्दाजवळ थाांबून चालत नाही तर शब्दाच्या वा शब्द 

प्रयोगाच्या मागे जे दृढमूल सांकेत असतात तेथपयांत जावे लागते. आलण त्या सांकेताांना 

जवळ असणारे स्वभाषेतील सांकेत शोधावे लागतात. असे केले तरच भाषेचे वैलशष््टय कायम 

रािता येते.  
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१आ.२ लन्लत सान्हत्याच  भाषाांतर : शैलीन्िषयक समस्या 

 

१आ.२.१ लन्लत सान्हत्याच  भाषाांतर : शैलीन्िषयक सांदभाांच  महत्त्ि-शैलीच्या व्याख्या  

१)  आशयाचे वेष्टण म्हणजे ‘शैली’  

२)  शैली म्हणजे भाषेचा कलात्मक उपयोग. शैली म्हणज े लेिकच. (ए स्टाईल इज द 

मॅन लहमसेल्फ)- ब्यूफा ँ

३)  सालहत्यकृतीत रचनेच्या काही समान बाबी असतात; ती म्हणजेच शैली. - सधुीर 

रसाळ 

४)  एिाद्या द्रव्याला लवलशष्ट माध्यमाद्वार े लवलशष्ट रुपामध्ये प्रकट करण्याकर ल ता 

वापरल्या जाणाऱ्या तांत्रसमचु्चयाची पद्धती म्हणजे 'शैली' - भालचांद्र नेमाडे  

मानवी व्यवहाराच्या अनेक के्षत्रात शैली ही सांज्ञा रीत, पद्धत, लकब, वळण व धाटणी 

कौशल्य, वैलशष््टय, तांत्र लकां वा स्टाईल अशा अनेक अथाभनी वापरली जाते.  

१आ.२.२ शैलीची चार अांग   

अभ्यासकाांनी शैलीची चार अांग  साांन्गतली आह त ती पुढीलप्रमाण : 

१)  सालहत्यकृतीची शैली  

२)  वैयलक्तक शैली  

३)  यगुशैली  

४)  सालहत्य प्रकाराची शैली  

१) सान्हत्यकृतीची शैली:  

एिाद्या सालहत्यकृतीमधील भालषक रुपाांचा अभ्यास सालहत्यकृतीच्या शैलीमध्ये येतो. त्या 

सालहत्यकृतीतील आशय, पाते्र, जीवनदृष्टी याांना अनकूुल भालषक रुपे सांलहतेत एकलत्रतपणे 

येतात.  

२) िैयन्क्तक शैली:  

वैयलक्तक शैली ही लेिकाचे स्वतःचे भालषक वतभन समजले जाते. लेिकाची वैयलक्तक शैली 

ही अन्य कुठल्याही लेिकाच्या शैलीपेक्षा काही िास भालषक लकबीमळेु वेगळी ठरते.  

३) युगशैली:  

ऐलतहालसक प्रलियेचा अांगभूत घटक म्हणून सालहलत्यक कालिांड अलस्तत्वात येतात आलण 

या कालिांडामधील शैलीची रुपे त्या त्या कालिांडाची शैलीरुपे त्या कालिांडाची 
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आवश्यकता म्हणून सालहत्याच्या भाषेत स्पष्टपणे लदसतात. या रुपाांच्या समचु्चयाला 

यगुशैली म्हटले जाते. यगुशैलीचे काही नमनेु पढुीलप्रमाणे आहेत.  

१) ‘श्रीप्रभू व्यारावती एक बीजे केले: सांन्यासू स्वीकरीला मग रीधपूरा बीजे केले’ या 

शैलीचा काळ आलण  

२) ‘लसांदे याांचे लस्करानजीक दोन कोशाांवर मकुाम केला’  

या वाक्यामधील शैलीचा काळ याांच्यात फरक जाणवतो.  

४) सान्हत्यप्रकाराची शैली: 

भालषक अवकाश लकती लाांब आलण लकती आिूड हा लनकष प्रत्येक सालहत्यप्रकार साांभाळत 

असतो. दहा पाने असणारी कादांबरी असू शकत नाही. त्याचबरोबर दीडशे पानाांची लघकुथा 

नसते. भाषेच्या वणभनात्मक आलण प्रलतकात्मक कायाभने आशयाला लवलशष्ट घाट लदला जातो. 

भाषाशैलीच्या (कथात्मक) सालहत्याचे तीन प्रकार केले जातात.  

लेिकाच्या शैलीची वैलशष््टये रािण्याचा भाषाांतरकाराने प्रयत्न केला पालहजे. 

भाषाांतरकाराने जर दलुभक्ष केले तर भाषाांतराची हानी होते. याचे उदाहरण म्हणज े

प.ुल.देशपाांडे याांनी हेलमांग्वेच्या ‘लद ओल्ड मॅन अडँ द सी’ याचे केलेले भाषाांतर.  

अ)  श्द पुनरािृत्ती: शब्दाांची पनुरावतृ्ती हे हेलमांग्वेच्या भाषेचे िास वैलशष््टय आहे. ‘ही 

थॉट आलण लद ओल्ड मॅन थॉट’ या शब्द प्रयोगाांचा वापर हेलमांग्वे करतात. परांत ुप.ु ल. 

थॉटचे भाषाांतर वेगवेगळ्या पद्धतीने करतात. उदा. म्हाताऱ्याला लवचार आला, 

म्हाताऱ्याने लवचार केला, असां त्याच्या मनात आलां, म्हातारा मनात म्हणाला, मनाशी 

म्हणाला, मनाशीच म्हणाला, मनाशी म्हणत होता, म्हणत होता, स्वतःशीच म्हणत 

होता, त्याला वाटे, त्याला वाटलां, वाटतां इ. रूपात भाषाांतर होते.  

त्याचबरोबर ‘ही सेड अलाउड’ याचे ‘तो ओरडला, मोठ्याने ओरडला’, ‘जोरात ओरडला’, 

‘मोठ्याने म्हणाला’, ‘एकदम मोठ्याने उद्गारला’ असे लवलचत्ररर त्या भाषाांतर होते.  

ब)  ‘एका कोळीयाने’ या कादांबरीमध्ये प.ु ल.नी मोठ्या प्रमाणावर उद्गारलचन्हे उपयोगात 

आणतात.  

उदा. १) पहा काय गांमत आह.े २) पहा काय भयांकर प्रसांग आहे.  

सांपूणभ कादांबरीत हेलमांग्वे तरुळक प्रमाणात उद्गारलचन्हे वापरतात.  

क)  सांपूणभ कादांबरीत हेलमांग्वे एकदाही डॅशचा उपयोग करीत नाही. कारण डॅश िूप वेळा 

िोटा सस्पेन्स लनमाभण करतो. परांत ुप.ुल. मोठ्या प्रमाणावर डॅशचा अवलांब करतात. 

उदा. Yes, If the boy were here. If the boy were here (हो, तो पोरगा इथे 

असता तर- पोरगा इथे असता तर...!) लकां वा The old man was dreaming about 

the lions. (म्हाताऱ्याला स्वप्नां पडत होती-लसांहाची...) इ मध्ये  डॅशचा वापर हा 

सस्पेन्स लनमाभण करणारा आहे.  
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ड) हेलमांग्वेच्या भाषाशलैीचे प्रमिु वैलशष््टय म्हणजे अडँचा केलेला उपयोग. हे 

वैलशष््टय भाषाांतरात आणण्याचा बऱ्यापैकी प्रयत्न प.ुल. करतात.  

उदा. They sat on the terrace and many of the fishermen made fun of the 

old man and he was not angry.  

‚मग ते टावराणात (गच् चीवर) गेले. इतर कोळी म्हाताऱ्याची थट्टा करु लागले. पण त्याला 

राग आला नव्हता.‛  

हेलमांग्वे 'अडँ' चा उपयोग गती आलण लय याांच्यासाठी वापरतात. परांत ुप.ुल. त्याकडे दलुभक्ष 

करतात. ‘आलण’, ‘पण’ या शब्दाचा अवलांब करतात. म्हणूनच अडँ, ही थॉट, उद्गारलचन्हे या 

भाषा शैलीच् या गौण गोष्टी आहेत. या गोष्टींचा लवचार आपण बहुधा करीत नाही. परांत ुया 

गोष्टी फारच मौल्यवान असतात हे या दोन लेिकाांच्या भाषाशैलीवरून कळून येतात.  

असेच एक उदाहरण म्हणून ‘एका कोळीयाचेच’ घेता येईल. हेलमांग्वेची शैली साधी आलण 

अनलांकृत आहे. मूळ शीषभकात याचे रोिठोक, साधेपणाचे प्रलतलबांब आहे. पण या 

शीषभकाच्या मराठीकरणात मात्र धूसरता, सांलदग्धता आह.े 'द ओल्ड मॅन अडँ द सी' चे 

शीषभक "म्हातारा आलण समदु्र" असे हवे पण ते त्याांना उगीचच पाठ्यपसु्तकातल्या पाठाच्या 

शीषभकासारिे वाटते. प.ुल.दशेपाांडे म्हणतात, त्याांच्या लहानपणी ‚एका कोळीयाने एकदा 

अपलेु जाळे बाांलधयले उांच जागी‛ अशी कलवता शाळेत असताना होती. त्या गीतात आलण या 

कादांबरीच्या शीषभकात त्याांना उगीचच साधम्यभ जाणवते म्हणून ‘एका कोळीयाने’ हे शीषभक ते 

मूळ लेिकाच्या शैलीशी ससुांगत नसतानाही योजतात.  

काव्यानवुाद शक्य असतो. परांत ुलयबद्धता, नादबद्धता इांग्रजीत आणता येत नाही. यथाथभ 

अनवुाद कधी कधी करता येतो. परांत ुनाद सौंदयाभची, माधयुाभची हानी इांग्रजी काव्यानवुादात 

होईल. ज्याचबरोबर मूळ कलवतेतून श्रद्धचे्या भावना आढळतात. उदाहरणाथभ पसायदान.   

तसेच कधी कधी सामालसक शब्द योजूनही काव्यानवुाद शक्य असतो. उदा. ‚तू माझी 

पक्षीणी... मी तझेु अांडज.‛= ‚your mother bird...I your egg-born”. म्हणूनच 
काव्यानवुादात यमक जळुण्यापेक्षा Trans creation महत् त् वाचे असते.  

काव्यानवुाद करताना ज्या भाषेत अनवुाद करावयाचा आहे त्या भाषेतील मूळ कलवतेतील 

आशय मानतात की, नाही याची चाचणी घेण्याची गरज असते. उदा. ‘ये र ेये रे पावसा’... या 

कलवतेत 'पाऊस' आपल्याला हवाहवासा वाटतो. परांत ु इांग्रजी भालषकाांना पाऊस हवासा 

वाटेलच असे नाही.  

यमक, अनपु्रास, लयबद्धता मराठीत जर असेल आलण ती इांग्रजीत आणायची असेल तर 

इांग्रजीमधील कुठली तरी लयबद्धता स्वीकारावी लागते.  

कुसमुाग्रजाांची, ‘गजाभ जयजयकार’, ‘पथृ्वीचे पे्रमगीत’ या कलव ता जर मकु्त िांदात अनवुालदत 

केल्या तर त्या कलवताच वाटणार नाहीत. म्हणूनच यमकाचा भाग कलवतेपरुता महत्त्वाचा 

ठरतो. रवींद्रनाथ टागोंराच्या ‘गीताांजलीचा’ गद्यरुप अनवुाद टागोराांनीच केला असला तरी 

तो चाांगला अनवुाद नसल्याचे बोलले जाते.  
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मूळ लेिकाचे शैलीवैलशष््टये हा देिील मूळ पाठाचा आत्मा असतो. पाठाच्या आशयाचा तो 

अलवभाज्य भाग असतो. या गोष्टीकडे दलुभक्ष झाल्यास रुपाांतरात हानी होते. उदा. 

'ऑथेल्लो' या नाटकात ऑथेल्लोच्या तोंडी एक वाक्य आहे... I am black (माझा अांगवणभ 

नाही गोरा.) अशी भरजरी भाषा लशरवाडकर योजतात. त्यामळेु ते पात्राच्या स्वभावाशी 

लवसांगत वाटते.  

त्याचबरोबर गौरी देशपाांडे याांनी सतीश आळेकर याांचे 'महालनवाभण' हे नाटक इांग्रजीत 

रुपाांतररत केले आहे. उदाहरणाथभ , चाळकरी ५: न्या. न्या... अगदी पे्रताच्या टाळूवरचे 

लोणी िा.  

Neighbor 5: Yes, that would be the cream of the test....  

चाळकरी ६: (प्रवेश करत) फार महाग झालांय हो अलीकडे !  

Neighbor 6: (entering) I say! Its very expensive now days...!  

मराठी नाट्यसांलहतेमधील हा शालब्दक कोट्याांचा भाग फार कौशल्याने गौरी देशपाांडे याांनी 

रुपाांत  त केला आहे. परांत ु या नाटकात समस्या लनमाभण झालेल्या आहेत त्या दोन 

भाषाांच्या सांरचनेतील लभन्नत्वामळेु.  

मूळ नाटकामधील एिादा भालषक घटक जर अथाभच्या दृष्टीने लक्षणीय कायभ करीत असेल 

आलण जर तो घटक लक्ष्यभाषेच्या सांरचनेत अलस्तत्वात नसेल तर रुपाांतरकाराला लनलश्चतच 

अडचणी येतात.  

उदाहरणाथथः (महालनवाभण, पषृ्ठ ५६)  

रमा : आलण... आलण... त्याांना पण बोलाव.  

नानाः त्याांना म्हणजे कुणाला ? मघापासून ते लदसले... त्याांना बोलाव हे चाललांय तझुां.  

रमा : त्याांना म्हणजे सगळ्याांना र.े.. ज े जे पोहोचवायला आले होते त्या सगळ्याांना 

असां म्हटलां मी...  

Rama: So go and call everyone and nana, don't forget him. 

Nana: Who? What is this? Who is this 'he' you keep talking about? 

Rama: No no...! I mean 'they' you know, all of them that were here, call 

them (page 43)  

मराठीत 'ते' हे सवभनाम ततृीयपुरुषी अनेकवचन आलण आदरवाचक अशी दोन काये करते... 

या भालषक वैलशष््टयामळेु मराठी नाटकात अथभदृष््टया धसुरता, अस्पष्टता व्यक्त करते. परांत ु

इांग्रजीत they हे सवभनाम फक्त ततृीयपरुुषी अनेकवचनी वापरले जाते... आदरवाचक म्हणून 

he हे ततृीयपरुुषी एकवचनी सवभनाम वापरले जाते.  

इांग्रजी रुपाांतरात he & they ही सवभनामे वापरावीच लागतात. परांत ुमराठी सांलहतेमधील ही 

धसुरता, सांलदग्धता इांग्रजीमध्ये गौरी देशपाांडे याांना देिील आणता आलेली नाही...  
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त्याचबरोबर या नाटकात साांस्कृलतक लभन्नतेमळेु रुपाांतरात अडचणी लनमाभण होतात... या 

नाटकात लहांदू धमाभतील अांत्यसांस्कार लवधी, प्रथा, परांपरा याांच्यातील लवरुपता आलण 

हास्यास्पदता धीटपणाने माांडली आहे.  

लपांडाला कावळा लशवणे, मडके फोडणे, दहावे, तेरावे, श्राद्ध या व अशासारख्या शब्द 

प्रयोगाांच्या मागे साांस्कृलतक सांलचत दडलेले आहे... ते इांग्रजी रुपाांतरात आणणे अवघड 

आलण अशक्य आहे... तरी गौरी देशपाांडे याांनी रुपाांतरात आटोकाट चाांगला प्रयत्न केला 

आहे...  

भाऊ : पण तू आमची गांगा... तझुा नवरा गेल्यावर त्याच्या मिुात गांगा घालताना प्रथम 

पालहले तेव्हाच ठरवलां की ही आमची गांगा.  

Bhaurao: But I'm going to call you Ganga my Ganga.  

I saw you first when you were pouring Ganga Water into you dead 

husbands mouth. I decided as that very moment that you shall be my 

Ganga (DD 60) (The dread Departures).  

गांगा मिुात घालणे या शब्दाांना जे धालमभक, साांस्कृलतक सांदभाभत महत् त् व आहते ते भारतीय 

सांस्कृतीबद्दल अनलभज्ञ असणाऱ्या पाश्चात् त् य पे्रक्षकवगाभस कळणे अशक्यच आहे. 

आपली प्रगती तपासा  

प्रश्न - आपण वाचलेल् या कोणत् याही कलवता लकां वा कादांबरीचे भाषाांतर करा. व ते करत 

असताना आपणास आलेल् या भालषक लकां वा शैलीलवषयक समस् याांचे लववेचन करा.  
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१.५ नमनुा प्रश्न  

अ) दीघोत्तरी प्रश्न.  

१)  'भाषाांतर : भालषक समस्या' याबाबतचे तमुचे मत उदाहरणासह स्पष्ट करा.  

२)  भाषाांतराबाबतची लवलवध अभ्यासकाांची मते नोंदवून 'भाषाांतर आलण प्रलतमा' स्पष्ट 

करा.  

३)  भाषाांतर करताना येणाऱ्या शैलीलवषयक समस्याचे लवशे्लषण करा.   

ब) टीपा न्लहा.  

१)  भाषाांतर समस्या बाबतचे माधव आचवल याांचे मत  

२)  भाषाांतर आलण  पाश्चात्त्य अभ्यासकाांचे मत  

३)  लवांदा करांदीकर याांचे मत  

४)  सालहत्यप्रकारच्या शैलीची चार अांगे  

क) एका िाक्यात उत्तर  न्लहा.  

१)  लवांदा करांदीकराांनी लवसाव्या शतकात कशाचे अवाभचीनीकरण केले आह?े  

२)  ज्ञानेश्वराांच्या अमतृानभुवावर एकोलणसाव्या शतकात कोणी समओवी टीका लललहली.  

३)  प्रत्येक भाषेची पाच अांगे असतात. तीची नावे ललहा. 
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भाषाांतर : प्रत्यक्ष भाषाांतर अभ्यास 

घटक रचना  

२.० उद्दिष्ट े

२.१ प्रस्तावना 

२.२ मराठी, द्दहिंदी, इिंग्रजी भाषेचे रचनाद्दवशेष  

२.३ भाषािंतराचे नमनेु  

१. मराठी उताऱ्याचे इिंग्रजीत भाषािंतर 

२. इिंग्रजी उताऱ्याचे मराठीत भाषािंतर 

३. मराठी उताऱ्याचे द्दहिंदीत भाषािंतर 

४. द्दहिंदी उताऱ्याचे मराठीत भाषािंतर 

२.४ समारोप  

२.५ पूरक वाचन 

२.६ सिंदभभ ग्रिंथ  

२.७ न  ना प्रश्न 

२.० उद्दिष्ट े   

१.  भाषािंतर द्दवदे्यबिल सूक्ष्म माद्दहती होईल. 

२.  भाषािंतर कौशल्य प्राप्त होईल.  

३.  प्रत्यक्ष इिंग्रजी, द्दहिंदी, मराठी भाषािंमध्ये भाषािंतर केल्यामळेु त्या भाषािंसिंदभाभत सूक्ष्म 

माद्दहती द्दमळेल. पररणामी ज्ञानात भर पडेल.  

२.१ प्रस्तावना   

"अन्य भाषा इद्दत भाषािंतरम्" अशी भाषािंतराची व्याख्या केली जाते.  भाषािंतर म्हणजे एका 

भाषेतील आशय दसुऱ्या भाषेत नेणे, आशयाचे स्थलािंतरण करणे होय. कोणत्याही एका 

भाषेतील ज्ञान दसुऱ्या भाषेमध्ये नेण्यासाठी भाषािंतराची आत्यिंद्दतक आवश्यकता असते. 

एका भाषेतील साद्दहत्यकृती द्दकिं वा एखादा मजकूर दसुऱ्या भाषेमध्ये आशयानसुार व्यक्त 

केला जातो त्याला भाषािंतर म्हणतात. एखाद्या भाषेतील शे्रष्ठ साद्दहत्यकृती द्दकिं वा चािंगला 

मजकूर हा त्या भाषेतील वाचकाला फक्त समजू शकतो पण भाषािंतरामळेु मजकुराचा 

आशय भाषािंतर झालेल्या भाषेतील वाचकािंनाही कळू शकतो. भाषािंतर ही एक कला 

आहे.  कारण भाषािंतर करताना आशय द्दकिं वा भाव न बदलता मजकूर भाषािंतररत करणे हे 

कौशल्य आहे. असे कौशल्य द्दवद्यार्थयाांनी आत्मसात करावे या उिेशाने आपण प्रत्यक्ष 

भाषािंतराचा द्दवचार करतो. भाषािंतर, रूपािंतर, अनवुाद या सिंकल्पनािंमध्ये भेद आहे हे 
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द्दवद्यार्थयाांनी लक्षात घ्यावे. भाषािंतर करताना त्या त्या भाषेचे रचना द्दवशेष लक्षात घ्यावे 

लागतात. प्रत्यक्ष मराठीतून इिंग्रजीत, इिंग्रजीतून मराठी, मराठीतून द्दहिंदीत, द्दहिंदीतून 

मराठीत भाषािंतर केल्यामळेु त्या भाषािंसिंदभाभतील सूक्ष्म बाबी लक्षात घेता येतात. भाषेवर 

प्रभतु्व द्दनमाभण करता येऊ शकते. आपण या घटकात प्रत् यक्ष भाषािंतराचा भाग इथे 

पाहणार आहोत.  

२.२ मराठी, द्दहांदी, इांग्रजी भाषेचे रचनाद्दवशेष  

कोणत्याही भाषेचे दसुऱ्या भाषेमध्ये भाषािंतर करताना दोन्ही भाषािंचे रचना द्दवशेष लक्षात 

घेणे गरजेचे आहे.  

• कोणत्याही भाषेतील द्दवशेषनाम, स्थलनाम यािंचे भाषािंतर न करता ते मळुाप्रमाणेच 

ठेवावे.   

• मराठी, द्दहिंदी, इिंग्रजी या भाषािंमधील पदक्रम लक्षात घेता मराठी व द्दहिंदीमध्ये कताभ, 

कमभ, द्दक्रयापद असा वाक्य रचनाक्रम आहे. मात्र इिंग्रजीमध्ये प्रथम कताभ, द्दक्रयापद 

आद्दण निंतर कमभ असा क्रम येतो. या क्रमामध्ये बदल झाला तर अथभभेद सिंभवतो 

द्दकिं वा त्यामळेु द्दवसिंगती द्दनमाभण होऊ शकते.  

• इिंग्रजीमध्ये नामापूवी a, an, the अशी उपपद े वापरली जातात. मराठी द्दकिं वा 

द्दहिंदीमध्ये अशी उपपद वापरण्याची प्रथा नाही. मात्र द्दवद्दशष्ट व्यक्ती, वस्तू, घटना 

यािंचा द्दनदेश करताना the या उपपदाचे मराठीत द्दकिं वा द्दहिंदी भाषेत भाषािंतर करावे 

लागते.  

• इिंग्रजीमध्ये आदराथी अनेकवचन नाही त्यामळेु इिंग्रजी वाक्याचे मराठीमध्ये द्दकिं वा 

द्दहिंदीमध्ये भाषािंतर करत असताना त्याचा सिंदभभ पहावा लागतो.  

• इिंग्रजीत सजीव सषृ्टीतील पदाथाांचा द्दकिं वा कीटक अद्दतशूद्र प्राण्यािंचा द्दनदेश 

नपुिंसकद्दलिंगात (it) केला जातो मराठीमध्ये त्याचा द्दनदेश द्दभन्न-द्दभन्न द्दलिंगामध्ये 

केला जातो.  

• मराठीमध्ये वतभमानकाळात द्दलिंगाप्रमाणे द्दक्रयापदाचे रूप बदलते उदाहरणाथभ ती 

गाते, तो गातो, ते गातात. द्दहिंदीमध्ये असे आहे तर इिंग्रजीमध्ये मात्र द्दभन्न आहे.   

• इिंग्रजीत वतभमानकाळात प्रथम परुूषी, द्दितीय परुूषी आद्दण ततृीयपरुुषी एकवचनात 

द्दकिं वा अनेकवचनात द्दक्रयापद तेच राहते.  

• इिंग्रजीमध्ये सामान्य रूपे नाहीत. मराठीमध्ये मात्र शब्दाला प्रत्यय लागून त्याचे 

सामान्य रूप बनते.  

• मराठीमध्ये अवतरण द्दचन्ह यािंचा उपयोग केला जातो. तर इिंग्रजीमध्ये द्दनवेदन 

पद्धतीचे Direct method आद्दण इन डायरके्ट Indirect method असे प्रकार 

आढळतात.   
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• कोणत्याही भाषेतील म्हणी, वाक्प्रचार हे त्या त्या भाषेतील सिंस्कृतीतून आलेले 

असतात त्यामळेु भाषािंतर करताना त्या भाषेतील तत्सम म्हणी, वाक्प्रचार यािंचा 

उपयोग करता येतो आद्दण जर अडथळा द्दनमाभण होत असेल तर त्याचे अथभ देता 

येतात. 

• द्दहिंदी भाषेमध्ये तत्सम शब्दाचा तद्भव शब्द बनताना द्दवसगाभचा लोप होतो. उदा.- 

दुुःख - दखु 

• मराठी भाषेमध्ये वापरला जाणारा 'ळ' वणभ द्दहिंदी भाषेमध्ये वापरला जात नाही. 

त्यासाठी द्दहिंदी भाषेमध्ये ‘ल’ हा वणभ उपयोद्दजला जातो.  

२.३ भाषाांतराचे नमनुे 

२.३.१ मराठी उताऱ्याचे इांग्रजीत भाषाांतर: 

पररच्छेद १:  

त्या लहान शहरातील ज्या भागात द्दहिंडता द्दफरता येत होतिं तेथे परशे नसुताच चालत 

होता. नदीच्या पलीकडे जाण्यासाठी असलेल्या पलुाजवळ तो गेला. पण मोठ्या परुामळेु 

तडुुिंब भरलेल्या नदीत अद्दतशय वेगाने वाहणाऱ्या पाण्याखाली पलुाचा आराखडा अस्पष्ट 

ओळखू येत होता. परशे द्दचखल असलेल्या लहानशा टेकडीवर उभा राहून नदीकडे 

पाहत राद्दहला. त्याला भासलिं की द्दतथे नदी नव्हती तर सगळीकडे पाणीच होतिं. जणू 

सागरच. नदीचा दसुरा द्दकनारा द्ददसत नव्हता. तो उभा होता तेथून पाण्याने सवभ जग 

व्यापून टाकलिं होतिं. 

TRANSLATION: 

Paresh was just walking in the small town where he could walk. He 

went to the bridge over the river. But due to the great flood, the plan of 

the bridge could be seen vaguely under the fast-flowing water in the 

river. Paresh stood on a small mound of mud, staring at the river. He 

thought that there was no river but water everywhere. Like the ocean. 

The other side of the river was not visible. From where he stood, water 

flooded the whole area. 

पररच्छेद २: 

सवभ खोल्या छान सजवलेल्या स्वच्छ, चकचकीत. घरात पाऊल टाकलिं की द्दचत्रात 

पाऊल टाकल्यासारखिं वाटायचिं. प्रत्येक गोष्टीत दोघिं द्दमळून प्लॅद्दनिंग करत आद्दण 

त्याप्रमाणे ते पार पाडत. त्यािंच्या प्लॅद्दनिंगमध्ये फक्त एकच मूल होतिं. त्याला ते कसलीच 

कमतरता पडू देणार नव्हते. त्यािंच्या या सिंसार द्दचत्रावर कसलाही डाग नव्हता. सगळिं 

कसिं झळझळीत. स्वतुःच्या कष्टाचा या घरात राहून त्यािंना जीवनाचा भरभरून आनिंद 

घ्यायचा होता. चौकटीतल्या द्दचत्राप्रमाणे त्यािंनी आपलिं घर ठेवलिं होतिं. जरासदु्धा 

अव्यवद्दस्थतपणा, बेद्दशस्तपणा, अस्वच्छता द्दतला चालत नसे. तो तर द्दतच्यावर भरभरून 
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पे्रम करत होता. ती म्हणेल ते सगळिं त्याला द्दप्रयच होतिं. त्यामळेु घर नेहमीच नीटनेटकिं , 

स्वच्छ, सरुखे असायचिं. तसिं ते ठेवायला ती खूप धडपडायची.  

TRANSLATION: 

All rooms are nicely decorated, clean, shiny. Stepping into the house 

felt like stepping into a picture. The two of them were planning 

everything together and carrying it out accordingly. There was only one 

child in their planning. He would not let them down. There was no stain 

on his picture. How bright everything is. He wanted to enjoy life to the 

fullest by living in this house of his own. He had made his house like 

the picture in the window. She did not have the slightest clutter. He 

was in love with her. She would say that he loved everything. So, the 

house was always neat, clean, beautiful. She struggled to keep it that 

way.  

पररच्छेद ३: 

स्वामी द्दववेकानन्दािंचे व्यद्दक्तमत्त्व हे कोणत्याही एका जाती-धमाभत, प्रदेशात वा राष्ट्रात 

अडकून राहणार ेनव्हते, तर ते द्दवश्वजनीन, सावभजनीन असे होते. अद्दखल मानवजातीला 

आपले खर ेद्ददव्य स्वरूप अद्दभव्यक्त करण्याचे आवाहन करून द्दतच्या मनातील सवभ भ्रम 

व उदासीनता झटकून टाकून द्दतला नव-सिंजीवन देण्याचे सामर्थयभ त्यािंच्या दैद्ददप्यमान 

जीवन-सिंदेशात आहे. अशा प्रकार े त्यािंनी सवभ मानवमात्राला आपल्या द्दवशाल शदु्ध 

रृदयात स्थान द्ददले, म्हणून त्यािंना द्दवश्वमानव असे म्हटले जाते. 

TRANSLATION: 

Swami Vivekananda's personality was not confined to any one caste-

religion, region or nation, but was universal. His radiant life-message 

has the power to shake off all illusions and depressions in his mind and 

invigorate all mankind to express their true divine nature. In this way he 

placed all human beings in his vast pure heart, hence the name 

Vishwamanav. 

 पररच्छेद ४: 

आपल्या दुुःखावर उपाय सचुवा म्हणून सल्ला मागायला माझ्याकडे जेव्हा लोक येतात 

तेव्हा त्यािंच्या रृदयात द्दनराशा असते, दुुःख भावनेचा उद्रेक उसळत असतो. तो शािंत 

व्हावा म्हणून एक दवुा या अथाभने मी त्यािंच्याशी बोलतो. त्यािंना त्यावेळी फक्त प्राथभनेने, 

समद्दपभत भावनेने देवाला शरण जा' असे सािंगतो, खरतेर हे फारसे स्पहृणीय नाही.  तो 

मागभ कधी कोणी अनसुरू नये. स्वतुःला आपण कमकुवत बनू देऊ नये. भद्दवष्ट्यात 

भीतीयकु्त नजरनेे पाहणे आद्दण स्वतुःकडे अिंतमुभख होऊन आत्मशक्ती जागवणे यातला 

फरक सजुाण व्यक्तीने ओळखायला हवा. 
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TRANSLATION: 

When people come to me to ask for advice on how to deal with your 

grief, their hearts are full of despair, an outburst of grief. I talk to them 

in the sense of a link to calm him down. At that time, I tell them to 

surrender to God only through prayer and devotion. In fact, this is not 

very commendable. No one should ever follow that path. We must not 

allow ourselves to become weak. An intelligent person should know the 

difference between looking at the future with a fearful eye and 

awakening the self by introspection. 

२.३.२ इांग्रजी उताऱ्याचे मराठीत भाषाांतर  

 PASSAGE 1: 

The true value of Andaman and Nicobar goes beyond their beauty. 

There are unique features that make it a very special place and it must 

be protected at any cost. Why? Zoologists will probably answer: The 

islands contain hundreds of mammals, birds, reptiles, and amphibians 

that are native flowering plants. But the most important statements will 

come from anthropologists and environmentalists. Anthropologists will 

say: We have local people! The Andaman, Jarawa, Sentinels, 

Shopping, Ongs and Nicobaris are indigenous cultures, found only in a 

small area and nowhere else on earth. The environmentalist will 

answer: The Andaman and Nicobar Islands are the world's hotspots for 

biodiversity.  

भाषाांतर: 

अिंदमान आद्दण द्दनकोबारचे वास्तद्दवक मूल्य हे त्याच्या सौंदयाभच्या पलीकडे आहे. तेथे 

अशी अनोखी वैद्दशष््टये आहेत जी ती एक अद्दतशय खास जागा बनवतात आद्दण त्यामळेु 

त्यािंचे कोणत्याही द्दकिं मतीत द्दकिं वा पररद्दस्थतीत सिंरद्दक्षत होणे आवश्यक आहे. कारण? 

त्याचे उत्तर कदाद्दचत प्राणीशास्त्रज्ञ सािंगतील- बेटािंमध्ये शेकडो सस्तन प्राणी, पक्षी, 

सरपटणार ेप्राणी आद्दण उभयचर प्राणी आहेत, स्थाद्दनक फुलािंच्या वनस्पती आहेत; परिंत ु

सवाभत महत् त् वाची द्दवधाने मानवविंशशास्त्रज्ञ आद्दण पयाभवरणशास्त्रज्ञािंकडून येतील. 

मानवविंशशास्त्रज्ञ म्हणतील- आमच्याकडे स्थाद्दनक लोक आहेत! अिंदमानी, जरावा, 

सेद्दन्टनीलीज, शॉद्दपिंग, ओिंग्स आद्दण द्दनकोबारीज ही स्थाद्दनक-देशी सिंस्कृती आहे, जी 

केवळ एका छोट्या द्दठकाणी आढळतात आद्दण परृ्थवीवर इतर कोठेही नाहीत. 

पयाभवरणतज्ज्ञ म्हणतील- अिंदमान आद्दण द्दनकोबार िीपसमूह जगातील जैवद्दवद्दवधता 'हॉट 

स्पॉट' आहे.  

 



भाषाांतर कौशल्य 

 
 

   

 ५४ 

PASSAGE 2:  

We all know the market of the education system in India. As a student, 

parent, or teacher, you may have experienced that awful reality. This is 

the main theme of this book. Gopal, a young man from a poor family, 

tries to take the JEE / IEEE entrance exam after १२th standard and 

fails. Then he goes to Kota in Rajasthan to prepare for the exams. 

There is also a fight for admission in the class which prepares for the 

entrance exams and again for the entrance exams! From there he fails 

and returns home. And his life takes a different turn. A politician-MLA 

catches his eye and, seeing that there is land in his name, draws him 

into his trap. And this young man who couldn't go to college pulls out of 

college! Twelve MLAs, his father-in-law and Gopal do such things as 

making NA of agricultural land, getting permission for construction as 

desired, getting permission from the university even if it is not 

convenient. Gradually Gopal became a great education emperor. 

भाषाांतर: 

भारतातील द्दशक्षणव्यवस्थेचा बाजार आपल्या सवाांनाच पररद्दचत आहे. द्दवद्याथी, पालक 

द्दकिं वा द्दशक्षक अशा एखाद्या भूद्दमकेतून आपण ते जहाल वास्तव अनभुवलिंही असेल. हेच 

बाजारीकरण या पसु्तकाचा मखु्य द्दवषय आहे. एका गरीब घरातला एक तरूण गोपाल 

बारावी निंतर  JEE/IEEE प्रवेश परीक्षा द्यायचा प्र्यत्न करतो त्यात नापास होतो. मग तो 

परीक्षािंची तयारी करायला राजस्थान मधील कोटा येथे जातो. द्दतथे तर प्रवेश परीक्षािंच्या 

तयारी करणाऱ्या वगाभमध्ये प्रवेशासाठीही मारामारी आद्दण पनु्हा प्रवेश परीक्षा! द्दतथूनही 

अयशस्वी होऊन पनु्हा घरी परत येतो आद्दण त्याच्या आयषु्ट्याला वेगळेच वळण द्दमळते. 

एका राजकारण्याची-आमदाराची नजर त्याच्यावर पडते आद्दण तो त्याच्या नावावर जमीन 

आहे हे बघून त्याला आपल्या जाळ्यात ओढतो. कॉलेजात जाऊ न शकलेला हा तरूण 

कॉलेज काढतो ! शतेजमीनीचा एन ए करणे, हव्या तश्या बािंधकामाला परवानगी द्दमळवणे, 

सोयी असो नसो पण द्दवद्यापीठाची परवानगी द्दमळवणे अशा बारा भानगडी आमदार, 

गोपाल आद्दण त्याचे वडील करतात.  हळूहळू गोपाल मोठा द्दशक्षणसम्राट होतो.  

PASSAGE 3:  

Greats are not born every day; they are born once in a century and are 

remembered for millennials to come. One such great, Dr. APJ Abdul 

Kalam, was born in Rameswaram of Madras Presidency on १५th 

October १९३१ to a poor Tamil Muslim family. He lived with his family 

in the temple city of Tamilnadu, Rameswaram, where his father, 

Jainulabdeen, had a boat and was an imam of a local mosque. At the 

same time, his mother, Ashiamma, was a housewife. Kalam had four 

brothers and one sister in his family, from which he was the youngest. 
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Kalam's ancestors were wealthy traders and landowners and had vast 

land and property tracts. But with time, their business of ferrying 

pilgrims and trading groceries suffered huge losses due to the Pamban 

Bridge's opening. As a result, Kalam's family had become inadequate 

and struggled hard to make a living. At a tender age, Kalam had to sell 

newspapers to supplement his family income.   

भाषाांतर: 

थोरािंचा जन्म रोज होत नाही; ते शतकात एकदाच जन्माला येतात आद्दण येणाऱ्या 

सहस्राब्दीसाठी ते लक्षात राहतात. असेच एक महान, डॉ. ए. पी. जे. अब्दलु कलाम यािंचा 

जन्म मद्रास पे्रद्दसडेन्सीच्या रामेश्वरम येथे १५ ऑक्टोबर १९३१ रोजी एका गरीब तमीळ 

मदु्दस्लम कुटुिंबात झाला. ते आपल्या कुटुिंबासह ताद्दमळनाडूसारख्या मिंद्ददराच्या शहरात, 

रामेश्वरम येथे राहत होते, द्दजथे त्याचे वडील जैनलुब्दीन यािंच्याकडे बोट होती आद्दण ते 

स्थाद्दनक मद्दशदीचे इमाम होते. त्याच वेळी, त्यािंची आई, आद्दशअम्मा गदृ्दहणी होत्या. 

कलाम यािंना त्यािंच्या कुटुिंबात चार भाऊ आद्दण एक बहीण होती, त्यात ते सवाभत लहान 

होते. कलाम यािंचे पूवभज श्रीमिंत व्यापारी आद्दण जमीन मालक होते. त्यािंच्याकडे खूप 

जमीन आद्दण मालमत्ता होती. परिंत ुकालािंतराने पिंबन पूल खलुा झाल्यामळेु याते्रकरूिं ची 

ने-आण करण्याचा आद्दण द्दकराणा मालाचा व्यापार करण्याच्या व्यवसायाचे मोठे नकुसान 

झाले. पररणामी, कलाम यािंचे कुटुिंब उदरद्दनवाभहासाठी कठीण पररद्दस्थतीतून मागभक्रमण 

करत होते. लहान वयात कलाम यािंना त्यािंच्या कौटुिंद्दबक उत्पन्नासाठी वतृ्तपते्र द्दवकावी 

लागली.  

PASSAGE 4:  

Two cats got a large piece of cake. Instead of sharing it by them 

selves, they begin to quarrel with each other. A monkey passing by 

saw the cats and he thought of taking advantage of those two fools. He 

offered his help to divide it equally for them.  

The cats agreed and the Monkey made to parts but one big and one 

small. He then bit a Little of the big one and made it smaller than the 

other. Thus, the two parts where never made equal and the whole cake 

was eaten away by monkey. Thus, the cats lost what they had got. 

भाषाांतर: 

दोन मािंजरींना केकचा मोठा तकुडा द्दमळाला. ते स्वतुःहून वाटून घेण्याऐवजी ते 

एकमेकािंशी भािंडू लागतात. तेव्हा तेथून जाणाऱ्या एका माकडाने त्या मािंजरींना पाद्दहले 

आद्दण त्याने त्या दोघींच्या मूखभपणाचा फायदा घेण्याचा द्दवचार केला. त्यािंना समान वाटा  

देण्यासाठी त्याने आपली मदत देऊ केली. मािंजरािंनी सहमती दशभवली आद्दण माकडाने 

एक मोठा आद्दण एक लहान भाग केला. निंतर त्याने मोठ्याला थोडेसे कापले आद्दण 

दसुऱ्यापेक्षा लहान केले. अशाप्रकार ेदोन भाग केले जे कधीच समान झाले नाहीत आद्दण 



भाषाांतर कौशल्य 
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सिंपूणभ केक माकडाने खाऊन टाकला. अशा प्रकार े मािंजरींनी त्यािंना जे द्दमळाले ते 

गमावले. 

PASSAGE ५: 

At a lovely place on a high hilly rock, an eagle was standing clasping 

the rock with its crooked claws.  The rock was so high that  it appeared 

to be very near the sun. It was surrounded by the blue sky and just 

beneath it, a wrinkled sea was flowing very gently. The eagle at such a 

lofty place appeared to be a grand figure.  While there, he saw a fish or 

something and jumped down like a thunderbolt.  

भाषाांतर: 

एका उिंच डोंगराळ खडकावर एका रम्य द्दठकाणी एक गरुड आपल्या वाकड्या पिंजाने 

खडकाला द्दचकटून उभा होता. खडक इतका उिंच होता की, तो सूयाभच्या अगदी जवळ 

असल्याचे द्ददसले. द्दनळ्याशार आकाशाने वेढले होते आद्दण त्याच्या खाली एक 

सरुकुतलेला समदु्र अगदी हळूवारपणे वाहत होता. एवढ्या उिंच द्दठकाणी गरुड एक भव्य 

आकृती द्ददसू लागला. तेथे असताना, त्याला मासा द्दकिं वा काहीतरी द्ददसले आद्दण त्याने 

मेघगजभनाप्रमाणे खाली उडी मारली. 

२.३.३ मराठी उताऱ्याचे द्दहांदीमध्ये भाषाांतर 

पररच्छेद १: 

भारतीय सिंस्कृती ही सवभ सिंग्राहक व द्दवशाल असून लेखक द्दतच्यापढेु नम्र आहेत. सागर 

आद्दण आकाश तसेच प्रकाश आद्दण कमळ यािंच्यातील अिैतासारखी ती आह.े  

जीवनातील उच्च मानवी मूल्यािंचा सिंस्कार आद्दण सकारात्मक गोष्टींकडे घेऊन जाण्याचे 

सामर्थयभ द्दतच्यात आहे. सवभसमावेशक असा मानवजातीचा मेळा तयार करून 

मिंगलमयतेकडे नेऊ पाहणाऱ्या या महान सिंस्कृतीचा उपासक होण्याची लेखकाची मनीषा 

आहे.  

भाषाांतर: 

भारतीय सिंस्कृद्दत सवभव्यापी और द्दवशाल है और लेखक इसके सामने द्दवनम्र हैं। यह समदु्र 

और आकाश के साथ-साथ प्रकाश और कमल के बीच की द्दवद्दशष्टता की तरह है। वह 

जीवन में उच्च मानवीय मूल्यों को द्दवकद्दसत करने और सकारात्मक चीजों की ओर ले 

जाने की शद्दक्त रखती है। लेखक इस महान सिंस्कृद्दत का उपासक बनने की इच्छा रखता 

है, जो इस तरह के सवभव्यापी मेले का द्दनमाभण करके मानव जाद्दत को समदृ्दद्ध की ओर ले 

जाना चाहता है।  
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पररच्छेद २: 

महाराष्ट्रामध्ये पसरलेला अज्ञानाचा अिंधार महात्मा फुले यािंनी दूर करण्याचा प्रयत्न 

केला. १९४८ साली मलुींसाठी पद्दहली शाळा सरुू केली. तसेच द्दवद्दवध आिंदोलनािारे 

मानवता धमाभचा प्रसार आद्दण प्रचार केला. स्त्री शूद्रादी अद्दतशूद्र यािंना मकु्तीची वाट 

दाखवली. त्यािंनी शेतकऱ्यािंचा आसूड, ब्राह्मणािंचे कसब, ततृीय रत्न, सावभजद्दनक सत्यधमभ 

यासारख्या मौद्दलक ग्रिंथािंचे ग्रिंथलेखनही केले. म्हणूनच जनतेने त्यािंना महात्मा म्हणून 

गौरद्दवले. 

भाषाांतर:  

महात्मा फुलेजी ने महाराष्ट्र में फैले अज्ञानता के अिंधकार को दूर करने का प्रयास द्दकया। 

लड़द्दकयों के द्दलए पहला स्कूल १९४८ में शरुू द्दकया गया था। उन्होंने द्दवद्दभन्न आिंदोलनों 

के माध्यम से मानवता के धमभ का प्रसार और प्रचार भी द्दकया। मद्दहला, शूद्र अद्दतशूद्र को 

मदु्दक्त की द्ददशा द्ददखाई। उन्होने शेतकऱ्यािंचा आसूड, ब्राह्मणािंचे कसब, ततृीय रत्न, 

सावभजद्दनक सत्यधमभ जैसे मौद्दलक ग्रिंथ का लेखन द्दकया। इसद्दलए लोगों ने उन्हें महात्मा 

कहकर गौरव द्दकया। 

पररच्छेद ३: 

लताबाई म्हणाल्या," गाण्याचिं रकेॉद्दडांग ही तशी फार अवघड गोष्ट आहे. सिंगीत द्ददग्दशभक, 

गायक, वादक, रकेॉद्दडभस्ट हे सगळेच अशा वेळी फार नाजूक मन:द्दस्थतीत असतात. 

त्यात गाणाऱ्याच्या मनावर तर द्दवशेष ताण असतो.  गाणिं नीट जमत नाही असिं वाटलिं तर 

गायक हवालद्ददल होतो. आपल्यामळेु बरोबरच्या आद्दटभस्टला पनु्हा पनु्हा गाविं लागत 

आहे, एकसारखे ररटेक होताहेत अस द्ददसायला लागलिं तर त्याला आणखीच 

अवघडल्यासारखिं होतिं. अशा वेळी त्यािंना धीर देणिं, सािंभाळून घेणिं साऱ्यािंचिंच कतभव्य 

असतिं.  मकेुशभैया फार मोठे कलाविंत आहेत. तसेच ते फार सेद्दन्सद्दटव्ह आहेत.  त्यािंच्या 

मनाला आज द्दकती त्रास झाला असेल ते मी ओळखू शकते. मागिं काही वषाभपूवी मी 

सायनसमळेु आजारी होते त्यावेळी मी देखील अशा मनुःद्दस्थतीतून गेले आहे. अशावेळी 

गाणाऱ्याला द्दकती वाईट वाटतिं ते मी अनभुवलिं आहे."  

भाषाांतर: 

लताबाई ने कहा, "गाना ररकॉडभ करना बहुत मदु्दश्कल काम है। ऐसे समय में सिंगीत 

द्दनदेशक, गायक, सिंगीतकार, ररकॉद्दडभस्ट सभी बहुत नाजकु मूड में होते हैं। गायक के 

द्ददमाग पर एक द्दवशेष तनाव होता है। गाना अच्छी तरह से किं पोज नही हो रहा ह ै

समझकर गायक द्दचिंद्दतत हो जाते है। अपने साथ के आद्दटभस्ट को बारबार ररटेक लेना पड 

रहा है देखकर वह और भी द्दचिंद्दतत होते है। ऐसे समय मे उन्हें धैयभ देना हम सभी का 

कतभव्य है। मकेुश भैया एक महान कलाकार हैं। वह बहुत सिंवेदनशील भी है। मैं समझ  

सकती हूिं द्दक, उनको द्दकतना बरुा लगा होगा। कुछ साल पहले सायनस के कारण मै खदु 

बीमार थी तब मैंने अनभुव द्दकया है द्दक गायक द्दकतना बरुा महसूस करता है। 
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पररच्छेद ४: 

द्दवष्ट्णू सखाराम खािंडेकर यािंचा जन्म सािंगली येथे झाला. ते मुिंबई द्दवद्यापीठातून मॅद्दरकची 

परीक्षा उत्तीणभ झाले आद्दण पढुील द्दशक्षण घेण्यासाठी फग्युभसन कॉलेजमध्ये त्यािंनी प्रवेश 

घेतला.  परिंत ु त्यािंना द्दशक्षण सोडावे लागले. १९२० मध्ये द्दशरोड नावाच्या गावातील 

एका शाळेत द्दशक्षक म्हणून ते रुजू झाले. १९४८ मध्ये ते कोल्हापूरला गेले आद्दण त्यािंनी 

प्रद्दसद्ध द्दचत्रपट द्दनमाभते मास्टर द्दवनायक यािंच्यासाठी नाटके द्दलहायला सरुुवात केली. 

प्रकृती अस्वास्र्थयामळेु त्यािंना आयषु्ट्यभर खूप त्रास सहन करावा लागला. त्यािंना साद्दहत्य 

अकादमी परुस्कार द्दमळाला. पमभूभूषण परुस्कारानेही ते सन्माद्दनत झाले ज्ञानपीठ 

परुस्कार प्राप्त करणार ेते पद्दहले मराठी साद्दहद्दत्यक होते. 

भाषाांतर: 

श्री द्दवष्ट्ण ुसखाराम खािंडेकर का जन्म १९ जनवरी, १८९८ को सािंगली (महाराष्ट्र) में 

हुआ था। आपने बम्बई द्दवश्वद्दवद्यालय से मैद्दरकुलेशन की परीक्षा पास की और आगे पढ़ने 

के द्दलए फग्युभसन कालेज में प्रवेश द्दकया, पर आपको कालेज छोड़ना पड़ा और १९२० में 

आप द्दशरोड नामक गााँव में एक स्कूल के अध्यापक हो गए। १९४८ में खाण्डेकर जी 

कोल्हापरु गए और प्रद्दसद्ध द्दफल्म-द्दनमाभता मास्टर द्दवनायक के द्दलए द्दफल्मी नाटक द्दलखने 

लगे। प्रद्दतकूल स्वास्र्थय के कारण आपको जीवन भर अनेक कष्ट भोगने पडे़। उनको 

साद्दहत्यअकादमी परुस्कार प्राप्त हुआ। पमभूभूषण से भी वह सम्माद्दनत हुए। ज्ञानपीठ 

परुस्कार पाने वाले वह पहले मराठी साद्दहत्यकार थे। 

२.३.४  द्दहांदी उताऱ्याचे मराठीत भाषाांतर 

पररच्छेद १: 

उन्नती के पथ पर चलने वाला छात्र प्रातुःकाल सूयोदय से पूवभ ही उठ बैठता है। द्दनत्यकमभ 

से  द्दनवतृ्त होकर वह स्नान करता है। तत्पश्चात भगवान से प्राथभना करता है द्दक वह सदा 

उसका पथप्रदशभक रहे। पूजन के बाद व्यायाम करना उत्तम छात्र के द्दलए आवश्यक है। 

इसके द्दबना शरीर सबल, सुिंदर और सघुद्दटत नही हो सकता। द्दजस मिंद्ददर मे सुिंदरता न हो 

उसमे बैठने वाली मूती सुिंदर नही हो सकती। व्यायाम के बाद थोडा जलपान करना 

अत्यिंत द्दहतकर होता है। उसके बाद दैद्दनक समाचार पत्र भी देखना चाद्दहए, ताद्दक सिंसार, 

देश, नगर तथा पडोसी की गद्दतद्दवद्दध का परीचय हो जाए। इसका ज्ञान न होने से कभी-

कभी बडी हाद्दन होती है। समाचार पठन के पश्चात द्दवद्याथी अपने पाठ्य द्दवषय का 

अध्ययन करता है, उस पर द्दवचार तथा नवीन अभ्यास का प्रयत्न करता है।  

भाषाांतर:  

प्रगतीच्या मागाभवर चालणारा द्दवद्याथी सकाळी सूयोदयापूवी लवकर उठतो. दैनिंद्ददन 

कामातून द्दनवतृ्त झाल्यानिंतर तो आिंघोळ करतो. त्यानिंतर तो देवाला प्राथभना करतो की 

तो नेहमीच आपला मागभदशभक असावा. चािंगल्या द्दवद्यार्थयाभने पूजेनिंतर व्यायाम करणे 

आवश्यक आहे. त्याद्दशवाय शरीर सशक्त, सुिंदर आद्दण सदुृढ होऊ शकत नाही. ज्या 

मिंद्ददरात सौंदयभ नाही ती मूती सुिंदर असू शकत नाही. व्यायामानिंतर थोडा अल्पोपहार घेणे 
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खूप फायदेशीर आहे. त्यानिंतर रोजचे वतभमानपत्रही पाहावे, जेणेकरून सिंभोवतालचे जग, 

देश, शहर, आसपासच् या घडामोडींची ओळख होईल. याचे ज्ञान नसल्यामळेु कधी कधी 

मोठे नकुसान होते. बातम्या वाचल्यानिंतर, द्दवद्याथी त्याच्या द्दवषयाचा अभ्यास करतो, 

त्यावर द्दवचार करतो आद्दण नवीन अभ् यास करण्याचा प्रयत्न करतो.  

पररच्छेद २: 

ग्रीष्ट्मावकाश के सदपुयोग के द्दलये द्दवद्याद्दथभयों को नए - नए ऐद्दतहाद्दसक तथा सािंस्कृद्दतक 

स्थानों का भ्रमण करना चाद्दहए। देशाटन में मनोरिंजन के साथ साथ द्दशक्षा भी प्राप्त होती 

है। इससे द्दवद्याथी नवीन भाषा, नए रीद्दत ररवाज, नई वेशभूषा से पररद्दचत होते है। इन से 

हमार ेमानद्दसक द्दक्षद्दतज द्दवकास होता है। गगनचुिंबी पवभत मालाएाँ, सघन वन हमार ेजीवन 

को सरसता प्रदान करते है। प्रकृद्दत के सिंपकभ  में आने से हमारा मन प्रसन्न हो जाता है 

और द्दखन्नता दूर हो जाती ह।ै  तीथभ स्थानों में भ्रमण करने से हमार े रृदय मे धाद्दमभक 

भावनाएाँ जागतृ होती है।  घर के बाहर द्दनकलने से हमे स्वावलिंबी बनने का अभ्यास होता 

है। व्यवहाररक ज्ञान की वदृ्दद्ध होती है।  हममें शालीनता तथा कष्ट सहने की क्षमता आती 

है। 

भाषाांतर: 

उन्हाळी सटु्टीचा सदपुयोग करण्यासाठी द्दवद्यार्थयाांनी नव-नवीन ऐद्दतहाद्दसक व सािंस्कृद्दतक 

स्थळािंना भेटी द्याव्यात. देशातन करताना मनोरिंजनासोबतच द्दशक्षणही द्दमळते. यातून 

द्दवद्यार्थयाांला नवीन भाषा, नवीन चालीरीती, नवीन वेशभूषा यािंची ओळख होते. त्यातून 

आपले मानद्दसक द्दक्षद्दतज द्दवकद्दसत होते. उिंच पवभत रािंगा, घनदाट जिंगले आपल्या 

जीवनाला आनिंद देतात. द्दनसगाभच्या साद्दन्नध्यात आल्याने आपले मन प्रसन्न होते आद्दण 

दुुःख नाहीसे होते. तीथभके्षत्रािंच्या दशभनाने आपल्या रृदयात धाद्दमभक भावना जागतृ होतात. 

घराबाहेर पडल्याने स्वावलिंबी होण्याचा सराव होतो. व्यावहाररक ज्ञान वाढते. आपल्यात 

नम्रता आद्दण दुुःख सहन करण्याची ताकद द्दमळते. 

पररच्छेद ३: 

ऐसे दो व्यद्दक्त सब जगह द्दमलते हैं द्दजनमें एक उनकी नम्र उदारता की प्रशिंसा करते नही 

थकता और दसुरा उनके उद्धत व्यवहार की द्दनिंदा करते नही हारता। जो अपनी चोट के 

पार नही देख पाते, वे उनके द्दनकट पहुाँच ही नही सकते। द्दनराला जी के सिंबिंध मे फैली हुई 

भ्रािंत द्दकिं वदिंद्दतयााँ इसी द्दनम्न वदृ्दत्त से सिंबिंध रखती हैं। 

भाषाांतर: 

असे दोन प्रकारचे लोक सवभत्र आहेत, एक जे त्यािंच्या नम्र औदायाभची स्ततुी करताना 

थकत नाहीत आद्दण दसुर े जे त्याच्या कठोर वागणकुीचा द्दनषेध करण्यात हार मानत 

नाहीत. जे त्यािंच्या द:ुखाच्या पलीकडे पाहू शकत नाहीत ते त्यािंच्या जवळ जाऊच  

शकत नाहीत. द्दनरालाजींबिल पसरवलेल्या भ्रामक दिंतकथा ह्या लोकािंच्या सिंकुद्दचत 

प्रवतृ्ती पासून तयार झाल्या आहेत. 



भाषाांतर कौशल्य 
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पररच्छेद ४: 

अिंत में, कुछ लोगों को डर है द्दक किं प्यूटर मनषु्ट्य को ले लेगा और उसकी जगह और ले 

लेगा। उन्हें लगता ह ैद्दक इिंसान किं प्यूटर का गलुाम बन जाएगा। वास्तव में, इस काल्पद्दनक 

भय का कोई आधार नहीं है। सबसे उन्नत किं प्यूटर का उपयोग करने के द्दलये भी मनषु्ट्य  

की आवश्यकता है। मनषु्ट्य का यह अद्भतु सेवक अलाउिीन के दानव के समान ह ैऔर 

वह मनषु्ट्य की आज्ञा का पालन करता है। सामान्य तौर पर, मानव जाद्दत के कल्याण के 

द्दलए इसका सामिंजस्यपूणभ रूप से उपयोग करना हम पर द्दनभभर है। 

भाषाांतर: 

सरतेशेवटी सिंगणक माणसावर ताबा गाजवेल व माणसाची जागा घेईल अशी भीती 

काहीजणािंना वाटते. मानव प्राणी सिंगणकाचा गलुाम होईल, असे त्यािंना वाटते. वस्ततुुः 

या काल्पद्दनक भीतीला कोणताही आधार नाही. अगदी अत्याधदु्दनक सिंगणकाचाही वापर 

करण्यासाठी मानवाचीच गरज असते. हा माणसाचा अद्भतु सेवक अल्लाउिीनच्या 

राक्षसासारखा आहे आद्दण तो मानवाच्या आज्ञािंचेच पालन करीत असतो. सामान्यतुः 

मानव जातीच्या कल्याणासाठी त्याचा सामिंजस्याने उपयोग करणे ही आपल्याच हाती 

आहे. 

२.४ समारोप   

अशा रीतीने मराठी भाषेतील उताऱ्याचे इिंग्रजी भाषेत तसेच इिंग्रजी भाषेतील उताऱ्याचे 

मराठी भाषेमध्ये भाषािंतर करता येते. हे भाषािंतर करताना कताभ, कमभ, द्दक्रयापद 

वापरण्याची शैली लक्षात घेता येईल. त्याचप्रमाणे द्दहिंदी भाषेतील उताऱ्याचे मराठी 

भाषेमध्ये भाषािंतर करणे शक्य आहे. मराठी आद्दण द्दहिंदीचा तलुनात्मक द्दवचार करता,  

मराठीतील काही वणभन जे द्दहिंदीमध्ये नाहीत, वेगळ्या पद्धतीने द्दलद्दहले जातात, द्दहिंदीतील 

द्दक्रयापदािंची रचना घेऊन मराठी मजकुराचे द्दहिंदीमध्ये द्दकिं वा द्दहिंदी मजकुराचे मराठीमध्ये 

भाषािंतर करावे लागते. भाषािंतर करताना एक बाब अत्यिंत महत्त्वाची असते ती म्हणजे त्या 

त्या भाषेवर प्रभतु्व असणे. कोणत्याही एका भाषेचे दसुऱ्या भाषेमध्ये भाषािंतर करताना 

त्या भाषेतील सूक्ष्म बाबींचे ज्ञान करून घेऊन भाषािंतर करणे शक्य आहे.   

२.५ पूरक वाचन 

१. तावर,े स्नेहल - ‘व्यावहाररक मराठी’  

२. फाटक, म. द्दव.  – ‘भाषािंतर शास्त्र की कला’ 

३. कऱ्हाडे, स. दा – ‘भाषािंतर’  

४. सारिंग, द्दवलास – ‘भाषािंतर आद्दण भाषा’   
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२.६ सांदभभ ग्रांथ   

१. मोकाशी, सयाजीराव, नेमाडे, रिंजना – ‘व्यवहाररक मराठी’, शेतकरी साद्दहत्य,  

बारामती. 

२. नद्दसराबादकर, ल. रा. – ‘व्यवहाररक मराठी’, फडके प्रकाशन, कोल्हापूर. 

३.  गोद्दवलकर, लीला – ‘अद्दनवायभ मराठी’, के सागर पद्दब्लकेशन, पणेु, पाचवी आवतृ्ती. 

४.  काळे, कल्याण, सोमण, अिंजली – ‘भाषािंतर मीमािंसा’, प्रद्दतमा प्रकाशन, पणेु. 

५.  शेकडे, वसिंत, नगरकर, सिंजय - ‘व्यवहाररक मराठी’, शब्दालय प्रकाशन, 

प्रथमावतृ्ती. 

२.७ नमनुा प्रश्न 

१. दीघोत्तरी प्रश्न. 

१.   पररच्छेद २.३. १. मधील २ पररच्छेदाचे द्दहिंदी भाषेत भाषािंतर करा.  

२.  पररच्छेद २.३.४ मधील २ पररच्छेदाचे इिंग्रजी भाषेत भाषािंतर करा.  

२. लघुत्तरी प्रश्न.   

१.  इिंग्रजी पररच्छेदाचे मराठीत भाषािंतर करत असताना कोणकोणत्या बाबी लक्षात घेणे 

गरजेचे आह?े 

२.  इिंग्रजी भाषेचे रचनाद्दवशेष थोडक्यात सािंगा. 

३.  द्दहिंदी भाषेचे रचनाद्दवशेष थोडक्यात सािंगा. 

४.  मराठी पररच्छेदाचे द्दहिंदीत भाषािंतर करत असताना कोणकोणत्या बाबी लक्षात घेणे 

गरजेचे आह?े 

३. एका वाक्यात उत्तर ेद्दलहा. 

१.  इिंग्रजीमध्ये नामापूवी कोणती उपपदे वापरली जातात? 

२.  भाषािंतर म्हणजे काय?  

३.  मराठीमध्ये वाक्य रचनाक्रम कशा पद्धतीचा आहे?  

 

 

***** 
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३ 
पाररभाषषक शब्द, कोश सकंल्पना व सूची वाङ्मय 

अ) पाररभाषषक शब् द  

आ)  कोशाची संकल् पना, रचना, कोशांच् या नददी, अकारषवल्ह ेआषि  सूची  

         

३.०  ईद्दिष् टे  

३.१ प्रस्तावना 

३.ऄ पाररभाद्दषक शब् द 

३.अ.१ कोश सकंल् पना 

३.अ.१.१ ‘कोश’ सजें्ञचा ऄथथ 

३.अ.१.२ कोशाचे स् वरूप 

३.अ.१.३ कोश रचनाद्दवचार 

३.अ.१.४ कोश रचनेच्या पद्धती 

३.अ.१.५ कोश रचनेच्या द्दवकासाचे स्थूल द्ददग्दशथन 

३.अ.२  कोशाच्या नोंदी  

३.अ.३ ऄकारद्दवल्हे 

३.अ.४ सूची वाङ्मय  

३.२  साराशं 

३.३ सदंभथग्रथंसूची 

३.४ नमनुा प्रश् न  

३.० उषिष्ट े

  या घटकाचा ऄभ्यास केल्यानतंर अपणास: 

• व्यवहाराच्या दृष्टीने पाररभाद्दषक शब्दाचें महत्त्व लक्षात येइल. 

• कोशाच्या सकंल्पनेची ओळख होइल. 

• मराठी भाषेतील कोशरचनेची माद्दहती सागंता येइल.  

• कोशातील नोंद रचनेचे स्वरूप सागंता येइल. 

• कोशरचनेतील ऄकारद्दवल्हे व सूची यांचे महत् त् व व रचना सांगता येइल. 
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३.१ प्रस्तावना 

सामान्य व्यवहारापेक्षा कायाथलयीन व्यवहार वेगळा अद्दण द्दवद्दशष्ट द्दशस्तीने केला जातो. 

त्यामळेु प्रशासनाची द्दवद्दशष्ट ऄशी पररभाषा तयार केलेली ऄसते. त्या पररभाषेचे ज्ञान हे 

प्रशासद्दनक कौशल्याचा भाग अहे. प्रशासद्दनक पररभाषेमध्ये शब्दानंा द्दनद्दित ऄथथ ऄसतो. 

प्रशासद्दनक काम सटुसटुीत अद्दण गतीने होण्यासाठी प्रशासकीय पररभाषा वापर फायदेशीर 

ठरतो अहे. माणसाला द्दलद्दखत भाषा ऄवगत होण्यापूवी परमेश्वरदत्त स्मरणशक्तीमळेु तो 

भाषेतील शब्दसकेंताचें म्हणजे शब्दाचें जतन वा सगं्रह करीत होता. भाषा व्यवहारात, शब्द 

हा मूळ घटक ऄसतो. ससं्कृती जतन करण्यासाठी, त्या भाषेतील शब्दाचंा सगं्रह करणे 

अवश्यक ठरते. अद्दण यातूनच कोश द्दनद्दमथतीची कल्पना प्रथम साकारली. द्दलद्दहण्याची 

कला ऄवगत झाली अद्दण माणसाला कोश वाङ्मय ऄद्दधकतर द्दटकावू स्वरूपात करण्याचे 

अयधु हाताशी अले. या घटकात अपण प्रशासकीय पाररभाद्दषक शब्द व कोशाची 

सकंल्पना, नोंदी, ऄकारद्दवल्हे व सूची याचा ऄभ्यास करणार अहोत. 

३.अ पाररभाषषक शब् द  

दैनदं्ददन जीवनातील व्यवहाराच्या दृष्टीने पाररभाद्दषक संज्ञांचे महत्त्व ऄनन्यसाधारण अहे. 

ज्ञानाच्या स्पष्टीकरणासाठी पाररभाद्दषक सजं्ञा महत्त्वाच्या ऄसतात. यासाठी पररभाषा म्हणजे 

काय ह ेसमजून घेणे गरजेचे अहे. पररभाषा म्हणजे एखाद्या द्दवद्दशष्ट के्षत्रामध्ये वापरावयाची 

भाषा. ही भाषा सामान्यत: व्यवहार भाषेपेक्षा वेगळी ऄसते. पररभाषेमध्ये ऄथाथतील 

नेमकेपणा ऄपेद्दक्षत ऄसतो. हा नेमकेपणा ज्या शब्दानंी साधला जातो त्या शब्दानंा 

‘पाररभाद्दषक सजं्ञा’ म्हणतात. ऄशा शब्दाचंी ते वापरण्यापूवी व्याख्या द्ददलेली ऄसते. 

त्यामळेु पाररभाद्दषक सजें्ञला एक द्दवद्दशष्ट ऄथथ प्राप्त होतो. द्दशक्षण, अरोग्य, प्रशासन, समाज, 

ईद्योग, व्यापार, न्याय, व्यवहार, ससं्कृती ऄशा एक नव्ह ेऄसखं्य लोकशाहीपूरक के्षत्रामंध्ये 

गरजेनरुूप पाररभाद्दषक सजं्ञा ईपयोगात अणल्या जातात. ज्यातून एकूण ज्ञानव्यवहार 

ऄद्दधक पूरक अद्दण ऄद्दधक ससु्पष्ट व्हावयास मदत होते. व्यवहारात माद्दहती म्हणून, 

गरजाचंी पूतथता म्हणून रूढ शब्दापेंक्षा वेगळ्या शब्दाचंा वापर केला जातो. एक शब्द अद्दण 

त्या शब्दाचा एकमेव ऄथथ ज्यानसुार एक पररभाषा तयार होते. पररभाषा तयार होणे म्हणजेच 

शास्त्रभाषा द्दकंवा ज्ञानभाषा यांचा द्दवकास होय. वाढता व्यवहार, वाढत्या गरजा अद्दण वाढते 

ज्ञानके्षत्र याचं्यानसुार पाररभाद्दषक सजं्ञा द्दनमाथण होतात. पाररभाद्दषक पदनाम वापरामळेु 

द्दकंवा पाररभाद्दषक सजं्ञा वापरामळेु द्दवचारांचे प्रकटीकरण हे सोपे अद्दण द्दनदोष बनते. 

ऄचूकतेसाठी पाररभाद्दषक संज्ञाचंा ईपयोग होतो. व्यवहारसापेक्ष भाषा ही पाररभाद्दषक 

सजें्ञचा पाया अहे.  

'यनेुस्को' या जागद्दतक सघंटनेने या सदंभाथ ने गाभंीयाथ ने द्दवचार करून पररभाषेची पढुील 

लक्षणे सादं्दगतलेली अहेत.  

१. एकार्थता: एक शब्द व त्याचा एक ऄथथ हे तत्त्व साभंाळले पाद्दहजे.  

२. स्पष्टार्थता: ऄथथ ससु्पष्टपणे व्यक्त करणारी, स्पष्टीकरण देणारी नव्हे.  
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३. एकरूपता: एका द्दवषयातील कल्पना दसुरीकडे व्यक्त करताना ऄथाथची एकरूपता 

साधली पाद्दहजे.  

४. सघनता: पररभाषेतील द्दवचार तकथ बद्ध अद्दण माडंणी अटोपशीर त्यामळेु 

स्पष्टीकरणाला वाव नसलेली.  

५. अल्पाक्षरता: सघनता हे पररभाषेचे जसे अशयासबंंधीचे लक्षण अहे; तसे 

ऄल्पाक्षरता हे ऄद्दभव्यक्तीसबंंधीचे.  

६. सातत्य: एखादा शब्द तयार केल्यानतंर तो रूढ होण्यासाठी वापरातील त्याचे सातत्य 

ठेवले पाद्दहजे.  

७. संगती: बऱ्याच वेळा पाररभाद्दषक शब्दाचंा सट्ुया स्वरूपात द्दवचार करता येत नाही.  

८. शब्दसौष्ठव: पाररभाद्दषक शब्दामंध्ये ईच्चारणसलुभता अद्दण सौष्ठव, माधयुथ अद्दण 

श्रवणसलुभता ऄसावी. 

९. अर्थवत्ता: अशय अद्दण ऄद्दभव्यक्तीची एक पररणामकारक लय, समतोल साधलेला 

ऄथथ ऄसावा.  

व्यवहारात सवंाद साधताना अपण फारसे काटेकोर शब्द वापरत नाही. कधी-कधी एकाच 

शब्दाचे दोन-तीन ऄथथ होउ शकतात. ऄनेकाथी ऄसणे हा पाररभाद्दषक शब्दामंध्ये दोष 

ऄसतो. पाररभाद्दषक शब्दाचं्या बाबतीत शक्यतो एक शब्द - एक ऄथथ ऄसेच व्हावयास हवे. 

तसेच पाररभाद्दषक शब्दामंध्ये स्पष्टाथथता हा गणु हवा. त्यात एकरूपता हवी. पाररभाद्दषक 

शब्द ऄल्पाक्षरयकु्त ऄसावेत, म्हणजेच ऄशा शब्दाचं्या द्दनद्दमथतीमध्ये कमीत कमी ऄक्षरांचा 

वापर ऄसावा. ऄशा वैद्दशष््टयांनी तयार झालेली पररभाषा प्रशासनामध्ये पत्रव्यवहार, अदेश, 

पररपत्रके, द्दनवेदने आत्यादी सवथच द्दठकाणी ही योग्य पद्धतीने वापरावी लागते. या कायाथलयीन 

व्यवहाराला ही भाषाच एक पररणाम प्राप्त करून देत ऄसते. 

प्रशासकीय कामकाजाची व्याप्ती बहुद्दवध स्वरूपाची ऄसते. खासगी ससं्थापंासून शासकीय 

यतं्रणेपयंत प्रशासनाच्या कामाचे स्वरूप एकसारखे ऄसत नाही. केवळ शासनाचा द्दवचार 

केल्यास शासनाची द्दवद्दवध खाती, मंत्रालये परस्पर द्दभन्न कामे करताना द्ददसतात. कृषी 

मंत्रालय जे काम करते त्या कामाचा गहृ मंत्रालयातील कामाशी काही सबंंध ऄसत नाही. 

त्यामळेु शासकीय कामाची व्याप्ती मोठी ऄसते. ह ेकाम सटुसटुीत अद्दण गतीने होण्यासाठी 

प्रशासकीय पररभाषा वापर फायदेशीर ठरतो अहे. सामान्य व्यवहारापेक्षा कायाथलयीन 

व्यवहार वेगळा अद्दण द्दवद्दशष्ट द्दशस्तीने केला जातो. त्यामळेु प्रशासनाची द्दवद्दशष्ट ऄशी 

पररभाषा तयार केलेली ऄसते. त्या पररभाषेचे ज्ञान हे प्रशासद्दनक कौशल्याचा भाग अहे. 

अधी भाषा व मग कोश ही नैसद्दगथक प्रद्दिया अहे. भाषेत वापरले जाणार ेशब्दच कोशात 

दाखल होतात. तथाद्दप, पारततं्र्यामळेु भारतासारख्या काही देशावंर परभाषा लादली गेली. 

व मध्यतंरीच्या काळात देशी भाषा ज्ञानभाषा म्हणून द्दवकद्दसत होण्याची प्रद्दिया थंडावली. 

त्यामळेु स्वातंत्र्योत्तर काळात आंग्रजी हीच अपली अधदु्दनक जगातील ज्ञानभाषा झाली 

ऄसल्याने अपणास अता भाषातंर–प्रद्दियेचा ऄवलंब करावा लागत अहे. ग्रामीण 

भागातील जनतेला ज्ञानद्दवज्ञानाची ओळख करून देण्यासाठी अपल्याला प्रादेद्दशक 
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भाषामंधून ग्रथंद्दनद्दमथती करावी लागणार अहे व त्यासाठी नवी शास्त्रीय पररभाषा घडवणे 

गरजेचे अहे.  

प्रशासद्दनक पररभाषेमध्ये शब्दानंा द्दनद्दित ऄथथ ऄसतो. त्या-त्या द्दवद्दशष्ट के्षत्रातील 

व्यवहारमान्य ऄनभुव व तथ्य व्यक्त होतील, त्याहून वेगळा द्दकंवा त्याच्याच जोडीला दसुरा 

द्दनष्कषथ द्दनघणार नाही ऄशी ऄथथद्दनद्दितता हे या भाषेचे वैद्दशष्ट ऄसते. या भाषेतून सदंेह 

द्दनमाथण होणार नाही याची काळजी घेतलेली ऄसते. ह े शब्द एकाथथवाचक ऄसतात. 

पाररभाद्दषक शब्दाचं्या ऄथाथला काटेकोरपणा ऄसतो. प्रशासनात या काटेकोरपणाला द्दवशेष 

महत्त्व ऄसते. कारण येथे पररभाषा हीच द्दवचाराचें साधन ऄसून द्दतच्या वापरातील चूक ही 

सदंेशन व्यवहारातील ऄडसर बनू शकते. द्दवचार प्रद्दियेतील चूक ठरू शकते. त्यामळेु 

पररभाषा द्दनद्दमथती हे अता एक शास्त्र बनले अहे. 

प्रशासषनक पररभाषा शब्द: 

Adjournment -   स्थगन Administration -   प्रशासन 

Ambassador   -   राजदूत Amendment - दरुूस्ती, सधुारणा 

Ballot paper - मतपद्दत्रका Bilateral - द्दिपक्षीय  

Budget - ऄथथसंकल्प  Bureau - ब्यूरो, कायाथलय कें द्र 

Bylaw - ईपद्दवधी Bureaucracy - नोकरशाही, ऄद्दधकारी वगथ 

By-legislation - ईपद्दवधान By-election - पोटद्दनवडणूक  

Cabinet - मंद्दत्रमंडळ By lot - द्दचठ्ठया टाकून 

Centre - कें द्र Central Government - कें द्र सरकार 

Chairman - सभापती Constituency - द्दनवाथचन के्षत्र, मतदार संघ 

Clause - खंड Veto - नकाराद्दधकार 

Visa - पारपत्र Vote of Confidence  -  द्दवश्वासदशथक मत 

Walk out - सभात्याग Withdrawal of motion - प्रस्ताव मागे घेणे 

Whip - प्रतोद Zero Hour - शून्य काल 

Decorum - सभ्याचार Constitution - घटना, संद्दवधान 

Dissolution - द्दवसजथन Cut Motion - कपात प्रस्ताव 

Elected - द्दनवाथ द्दचत 

Emergency - अणीबाणी 

Embassy - राजदूतावास 

Enact - ऄद्दधद्दनयद्दमत करणे 

Gallary - वीथी, गॅलरी His Excellency -  परमश्रेष्ठ 

Interium - ऄंतररम Legislative Assembly - द्दवधानसभा 

Legislature - द्दवधान मंडळ Legislative Council  - द्दवधान पररषद 

Mandate - जनतादशे Manifesto - जाहीरनामा 

Ministry - मंत्रालय Member of the Parliament - संसद सदस्य 

Parliament - संसद Minutes १. (मंत्र्याची) द्दटप्पणी २. कायथवतृ्त 

Preamble - भूद्दमका No Confidence motion - ऄद्दवश्वास प्रस्ताव 

Secretariat - सद्दचवालय Ordinance - ऄध्यादशे, वटहुकूम 

Section - कलम Security Officer - सरुक्षा ऄद्दधकारी 

Booklet - पदु्दस्तका Starred Question - तारांद्दकत प्रश्न 

Unanimous - सवथ संमत Unconstitutional - ऄसंद्दवधाद्दनक 

Calender - द्ददनदद्दशथका Annual Report - वाद्दषथक ऄहवाल 
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Council - पररषद Speaker - ऄध्यक्ष, सभापती 

Declaration - घोषणा Editor - संपादक 

Eligibility - पात्रता Examiner - परीक्षक 

Expert - तज्ज्ञ Grant - ऄनदुान 

Income Tax - अयकर High Court - ईच्च न्यायालय 

Journalist - पत्रकार Head Office - मखु्य कायाथलय 

Receipt - पावती Dictionary - शब्दकोश 

Epic - महाकाव्य Folk lyric - लोकगीत 

Style - शैली Translation - भाषांतर 

Telegram - तार Board- फलक 

Ministry - मंत्रालय Photography - छायाद्दचत्रण 

Speech - भाषण Vice Chancellor - कुलगरुू 

University - द्दवद्यापीठ Social welfare - समाजकल्याण 

Trophy - करडंक Typewriting - टंकलेखन 

Salesman - द्दविेता Seminar - चचाथसत्र 

Permanent - कायम Public Relations Officer - जनसंपकथ  ऄद्दधकारी 

Merit - गणुवत्ता Polling Officer - मतदान ऄद्दधकारी 

Monthly - माद्दसक Golden Jubilee - सवुणथ महोत्सव 

Industrialist - ईद्योगपती Correspondence - पत्रव्यवहार 

Daily - ददै्दनक Cabinet - मंद्दत्रमंडळ 

Discount - सूट, सवलत Ballot paper - मतपद्दत्रका 

Cashier - रोखापाल Committee - सद्दमती 

Computer - संगणक Efficiency - कायथक्षमता 

Absence - ऄनपुद्दस्थती Calligraphy - सलेुखन 

Action - कायथवाही/कृती Affidavit - शपथपत्र 

Census - जनगणना Agent - ऄद्दभकताथ 

Category - प्रवगथ Application Form - अवेदनपत्र 

Corporation - महामंडळ, द्दनगम Anniversary - वधाथपनद्ददन 

Daily Allowance - ददै्दनक भत्ता Commentator- समालोचक 

Dismiss - बडतफथ  Bio-data - स्व-पररचय 

Due Date - द्दनयत द्ददनांक Bonafide Certificate - वास्तद्दवकता प्रमाणपत्र 

Mortgage - गहाण, तारण Daily Wages - ददै्दनक वेतन, रोजंदारी 

Exchange - दवेाण-घेवाण Book Stall - पसु्तकद्दविी कें द्र 

No Objection - ना हरकत Documentary - माद्दहतीपट 

Certificate (NOC) - प्रमाणपत्र Medical Examination - वैद्यकीय तपासणी 

News Agency - वतृ्तसंस्था Express Highway - द्रतुगती महामागथ 

Event - घटना Official Record - कायाथलयीन ऄद्दभलेख 

Exhibition - प्रदशथन Overtime - ऄद्दतररक्त काल 

Orientation - ईद्बोधन Book post- डाक पसु्तक 

Fellowship - ऄद्दधछात्रवतृ्ती Government Letter - शासकीय पत्र 

Goodwill- सद्ददच्छा General Meeting - सवथसाधारण सभा 

Half Yearly - ऄधथवाद्दषथक Honorable - माननीय 

Humanism - मानवतावाद Index - ऄनिुमद्दणका 



 

 

पाररभाद्दषक शब्द, कोश संकल्पना 

व सचूी वाङ्मय 
   

 

६७ 

Initials - द्दनदशेसूची Joint Meeting - संयकु्त सभा 

Journalism - पत्रकाररता Junior Clerk - कद्दनष्ठ द्दलद्दपक 

Lecturer - ऄद्दधव्याख्याता Translator - ऄनवुादक / भाषांतरकार 

Senior Clerk - वररष्ठ द्दलद्दपक Letter-Head - नाममदु्दद्रत प्रत 

Labour Court - कामगार न्यायालय Show Cause Notice - कारणे दाखवा नोटीस 

Sourvenir - स्मरद्दणका Supervisor - पयथवेक्षक 

Valuation - मूल्यांकन Verbal - शाद्दब्दक 

Workshop - कायथशाळा Wall Paper - द्दभंतीला द्दचकटवण्याचा कागद 

Up-to-date - ऄद्ययावत Yard - अवार 

Zone - पररमंडळ, द्दवभाग Open Letter - ऄनावतृ्त पत्र 

Programme - कायथिम Patent - एकस्व/ऄद्दधहक्क 

Pocket Money - हातखचथ Part Time - ऄंशकालीन, ऄधथवेळ 

Quorum - गणसंख्या Press Note - प्रद्दसद्धीपत्रक 

Qualitative - गणुात्मक Registered Letter- नोंदणीकृत पत्र 

Reservation - अरक्षण Revaluation - पनुमूथल्यांकन 

Lesson Note - पाठ द्दटपणी Receptionist - स्वागतकार 

Service Book - सेवापसु्तक Secretary - सद्दचव, कायथवाह 

Tax - कर Trade Mark - बोधद्दचन्ह 

Mobile - भ्रमणध्वनी Unauthorized - ऄनद्दधकृत 

 

३.आ.१ कोश सकंल् पना 

प्रस्तावना:  

प्रत्येक माणसामध्ये वस्तूंचा संग्रह करण्याची एक सहज प्रवतृ्ती ऄसते. कधी माणूस पैशाचंा 

सगं्रह करील तर कधी त्याच्या अवडीच्या वस्तूंचा सगं्रह करील. या सगं्रह करण्याच्या 

वतृ्तीमागे स्वत:च्या गरजा भागद्दवण्याचा जसा हेतू ऄसतो, तसा भद्दवष्यकाळासबंंधीचा द्दकंवा 

सरुद्दक्षतता सबंंधीचा द्दवचार ऄसतो. माणसाच्या भाषेच्या बाबतीत बोलायचे झाले तर, 

प्रारभंी माणसाने कधी हावभावाची तर कधी स्पशाथची, तर कधी खणुाचंी साधने वापरून 

अपल्या भावना व द्दवचाराचंी देवाणघेवाण केली ऄसेल. पण या भाषासकेंतानंा बदलत्या 

काळात स्थलकालाच्या मयाथदा पडल्या. ही सकेंत साधने ऄद्दधक तर द्दटकावू व ऄद्दधक तर 

दूरवर पोहचणारी पाद्दहजेत यासाठी माणसाने द्दलद्दखत भाषेचा शोध लावला. त्यासाठी तो 

ऄक्षर साधनाचंा ईपयोग करू लागला अद्दण द्दलद्दहणे, वाचणे ऄद्दस्तत्वात अले.  

भारतात द्दिद्दटशाचंी सत्ता अल्यानतंर आंग्रजी द्दशक्षणाला प्रारभं झाला, ग्रथंरचनेला अरभं 

झाला अद्दण त्याचबरोबर कोशद्दनद्दमथतीला चालना द्दमळाली. आ. स. १८१८ मध्ये पेशवाइ 

सपंषु्टात अली अद्दण आंग्रजाचंी राजवट सरुू झाली. राज्यकारभार सकुर होण्यासाठी, 

जनसपंकाथच्या प्रस्थापनेसाठी अद्दण व्यवस्थापनाच्या सोयीसाठी आंग्रजानंा स्थाद्दनक भाषेचे 

ज्ञान व एकंदर जीवनव्यवहाराचे अकलन ऄत्यावश्यक होते. अपली सत्ता द्दटकद्दवण्याच्या 

दृष्टीने द्दिद्दटशानंा येथील भाषा व भूप्रदेश याचें ऄद्दधकाद्दधक ज्ञान करून घेणे ऄपररहायथ 

वाटत होते. त्या दृष्टीने त्यानंी ऄनेक ईपिम सरुू केले व कोशवाङ्मय द्दनद्दमथतीला ईते्तजन व 

प्राधान्य द्ददले. राष्रीय पातळीवरील अद्दण प्रातं व द्दजल्हा पातळीवरील जी गॅझेद्दटयसथ तयार 
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करून त्याधार े त्यांनी त्या त्या भूप्रदेशाची ससं्कृती, लोकजीवन आत्यादी सबंंधीची भरपूर 

माद्दहती ईपलब्ध केली. मोल्सवथथ, कँडी यानंी आंग्रजी-मराठी व मराठी-आंग्रजी कोश तयार 

केले. ती परपंरा अजतागायत चालू राद्दहली अहे. मराठी भाषेत अजवर द्दनमाथण झालेले 

बहुद्दवध कोश पाद्दहले म्हणजे मराठी भाषा कोशसपंन्न अहे, तशीच ती समदृ्धही अह ेयाची 

खात्री पटते. कोणत्याही भाषेच्या समदृ्धीचे व द्दवकसनक्षमतेचे एक गमक त्या भाषेत द्दनमाथण 

झालेल्या कोशवाङ्मयावरून अपल्या हाती येते.  

३.आ.१.१ ‘कोश’ सजें्ञचा अर्थ 

माणसाला द्दलद्दखत भाषा ऄवगत होण्यापूवी परमेश्वरदत्त स्मरणशक्तीमळेु तो भाषेतील 

शब्दसकेंताचें, शब्दाचें जतन, सगं्रह करीत होता. हा सगं्रह करीत ऄसता द्दवद्दशष्ट छंदाचंा वा 

मात्रावतृ्ताचंा ईपयोग करून सूत्रबद्ध रूपाने शब्द स्मरणात ठेवीत होता. पण द्दलद्दहण्याची 

कला ऄवगत झाली अद्दण माणसाला शब्दसगं्रह ऄद्दधकतर द्दटकावू स्वरूपात करण्याचे शस्त्र 

हाती अले. भाषा व्यवहारात, शब्द हा मूळ घटक ऄसतो. ससं्कृती जतन करण्यासाठी, त्या 

भाषेतील शब्दाचंा सगं्रह करणे अवश्यक ठरते. अद्दण यातूनच शब्दसगं्रहाची कल्पना प्रथम 

साकारली. सगं्रह अद्दण कोश या दोघांचे स्वरूप मूलत: द्दभन्न अहे. सगं्रह हा 

गाठोड्यासारखा द्दकंवा पोतडीसारखा वस्तू साठद्दवण्याचा एक भाग ठरतो तर कोशाला 

स्वत:चे ऄसे एक स्वरूप, द्दनयम व बाधंणी ऄसते. कोशासाठी सगं्रह अवश्यक अहे हे 

द्दवसरून चालणार नाही. 

आंग्रजी भाषेत सवथ प्रकारच्या कोशवाङ्मयाला सवथसाधारणपणे एकच शब्द वापरतात, तो 

म्हणजे 'Encyclopedia' हा होय. हा मूळचा ग्रीक शब्द अहे. Enkyklios Paideia (a 

circle of knowledge or instructions) ऄसा अहे. या सजें्ञचा ऄथथ सवथ द्दवषयासबंंधी 

सकंद्दलत माद्दहती द्दकंवा ऄनेक द्दवषयापैंकी एकाच द्दवषयातील सवथसमावेशक माद्दहती ऄसा 

अहे. ऄनेक द्दवषयाचंा एकद्दत्रत व सूत्रबद्ध ऄभ्यास करण्यासाठी केलेली रचना हे कोशाचे 

प्रमखु ऄंग मानले अहे. ग्रीक भाषेतील Enkyklios Paideia हा शब्द, कोशवाङ्मयाच्या 

दृष्टीने ऄद्दधक सूचक मानला जातो. ‘कोश’ या शब्दाचा ऄथथ य. रा. दाते प्रभतृी द्दलद्दखत 

शब्दकोशात खद्दजना, साठा, संग्रह, द्दतजोरी, खाण, वखार, देहातील ऄत्र, प्राण, मन,द्दवज्ञान, 

अनदंमय ऄसे अत्म्याचे अवरण, द्दवषय, सजं्ञा आत्यादींचे संग्रहयकु्त द्दववेचन करणारा ग्रथं, 

द्दनघटुं, शब्दसगं्रह, अवरण, पटल, पापदु्रा, ऄस्तर, म्यान, कोळी, कीटक आत्यादी. ऄसा 

द्ददला अहे. वरीलपैकी ऄनेक ऄथथ कोशवाङ्मयाचे स्वरूप स्थूलमानाने व्यक्त करतात.  

कोश हा वाङ्मयाचा एक प्रकार अहे. कोश म्हणजे शब्दाचंा, द्दवद्दवध माद्दहतीचा वा ज्ञानांचा 

केलेला व्यवद्दस्थत सगं्रह. या वाङ्मयप्रकारास ससं्कृतमध्ये कोश वा कोष ऄसे म्हणतात. 

‘सगं्रह करणे’ या ऄथी ऄसलेल्या कुश ् वा कुष् या धातूपासून कोश वा कोष शब्द झाला 

ऄसून सगं्रह वा सचंय ऄसा, द्दकंवा सगं्रहाचे स्थान वा अधार ऄसा त्याचा मूळ ऄथथ अह.े 

व्यक्तीच्या वा राज्याच्या धनसचंयास कोश ऄसा शब्द ससं्कृतमध्ये रूढ अह.े तसेच 

तलवार, सरुा आ. वस्तू सरुद्दक्षत ठेवण्याचे म्यान वगैर े साधन, ऄसाही ससं्कृतमध्ये कोश 

शब्दाचा ऄथथ अह.े पदाथांचा, वस्तूंचा, धनाचा, शब्दाचंा, ज्ञानाचा वा कशाचाही सगं्रह द्दकंवा 

सगं्रहाचे स्थान म्हणजे कोश होय. पण 'द्दवषय व संज्ञा आत्यादींचे सगं्रहयकु्त द्दववेचन करणारा 

ग्रथं' हा ऄथथ 'कोश' या शब्दाला ऄगदी जवळचा अहे.  
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कोशाला Encyclopedia ऄसे नाव प्रथम १६व्या शतकात द्ददलेले अढळते. ‚मराठीमध्ये 

कोश या शब्दाला ‘ज्ञानचि' हा ऄथथ जवळचा अहे. या शब्दामध्ये 'चि' हा शब्द वतुथळ, 

द्दत्रज्या, व्यास, परीघ आत्यादी सबंंद्दधत सजं्ञांची जाणीव करून देतो. ज्ञानचिामध्ये वाचक हा 

मध्यद्दबंदूच्या द्दठकाणी द्दस्थर मानला अहे. कोशामध्ये सदं्दमलीत सवथ ज्ञानशाखा या 

पररघावर द्दस्थर अहेत, ऄसे मानले तर सवथ ज्ञानशाखा वाचकाला सारख्याच ऄंतरावर 

ऄसल्याचे सूद्दचत होते. 'चि' या अकृतीमळेु जगातील सवथ ज्ञानाची पूणथता लक्षात येते. या 

बंद्ददस्त (closed) अकृद्दतबंधातून रखेीवपणा, सरुद्दक्षतपणा व्यक्त होतो.‛ साद्दहत्याच्या 

सदंभाथत शब्दसगं्रह वा ज्ञानसंग्रह ज्यात केलेला ऄसतो, ऄसा ग्रथं म्हणजे कोश होय. 

द्दलद्दखत भाषेचा व ज्ञानाचा वाङ्मय वा साद्दहत्य या स्वरूपात द्दवशेष द्दवस्तार होउ लागला, 

म्हणजे कोशवाङ्मय साद्दहत्याच्या ऄध्ययनाचे साधन म्हणून अवश्यक ठरते.  

३.आ.१.२ कोशाचे स् वरूप 

भाषा ऄभ्यासात शब्द हे मूलद्रव्य ऄसते. कोश म्हणजे ज्ञानाचा अलेख, एका द्दपढीपासून 

नवीन द्दपढीपयंत ज्ञानप्रवाह नेण्याचे प्रभावी माध्यम ऄसे म्हटलेले ऄसते. मानवी 

ससं्कृतीच्या सरुुवातीपासून ज्ञानाची प्रगती ऄखडं सरुू अहे. ऄज्ञानाच्या प्रातंात घसूुन 

तेथील वस्तसु्वरूपे, द्दवचारस्वरूपे धुडंाळणे, त्याचंा ऄभ्यास करणे व ज्ञानके्षत्र द्दवस्ततृ करणे 

हा ध्यास प्रत्येक द्दपढीने अपापल्या परीने लावून घेतला अहे. कोश या सजें्ञमागे माद्दहती वा 

ज्ञान देण्याच्या ईिेशाने हेतूत: केलेली रचना ही सकंल्पना अहे. समाजाच्या भाद्दषक व 

जीवन व्यवहाराच्या वेगवेगळ्या ऄंगासंबंंधीचे ज्ञान सवांना ईपलब्ध करून देण्याच्या हेतूने 

कोशाचंी रचना केली जाते. कोश ही सवथसाधारणपणे सपंाद्ददत स्वरूपाची द्दनद्दमथती ऄसते. 

कोश- रचनाकार प्रथम कोशाचे स्वरूप ठरद्दवतो व त्याप्रमाणे कामाला लागतो. कोश पूणथ 

करण्यासाठी लागणारी माद्दहती त्याला नाना द्दठकाणाहून जमवावी लागते. यासाठी त्याला 

पूवी तयार केलेले कोश हाताळावे लागतात. कोशद्दवषयासंबंधी प्रद्दसद्ध झालेली पसु्तके, 

द्दनयतकाद्दलके, वाद्दषथके, वतृ्तपत्रातूंन प्रद्दसद्ध झालेले लेख, सबंंद्दधत द्दविानाचं्या मलुाखती 

आत्यादी ऄनेक मागांनी ही माद्दहती जमवावी लागते. प्रयत्नपूवथक जमद्दवलेली माद्दहती एकद्दत्रत 

करून त्याची द्दवषय व द्दवभागवार माडंणी करून, नतंर त्यावर सपंादकीय ससं्कार करून, 

मदु्रणप्रत तयार करता येते. ही मदु्रणप्रत ग्रथंस्वरूपात अणण्यासाठी ग्रथंाचे द्दनद्दमथती तंत्र 

वापरावे लागते. छापखान्यातून कोश छापून तयार झाल्यावर या कोशाची सभंाव्य द्दगऱ्हाआके, 

वाचनालये याचं्यापयंत हा ग्रथं कसा पोहोचेल, याचा द्दवशेष प्रयत्न करावा लागतो. 

कोशाचे स्वरूप व व्याप्ती काय ऄसावी यासबंंधी १९७४ साली प्रद्दसद्ध केलेल्या पररचय 

पदु्दस्तकेतील पढुील पररच्छेद महत्त्वाचा अहे. "एकाच शब्दकोशात साद्दहत्याच्या प्रारभं 

कालापासून अजपयंतचे अद्दण द्दभन्न द्दभन्न प्रदेशात व लोकसमूहात वापरले जाणार ेशब्द 

एकत्र देण्यात अलेले ऄसतात. त्यामळेु त्याचंी ईपयकु्तता द्दनद्दित वाढते पण त्याचे स्वरूप 

मात्र ऄद्दनद्दित होते. प्रमाणभाषा व बोली याचें स्वतंत्र कोश करण्याची शक्यता जोपयंत 

दृद्दष्टपथात नाही तोपयंत ऄशा प्रकारचे कोश होणेच ऄपररहायथ अहे. शब्दसखं्येच्या दृष्टीने 

महाराष्र शब्दकोशातील सामग्री द्दवपलु अहे. काही महत्त्वाच्या ईद्दणवाही अहेत, मदु्रणदोष 

अहेत, ऄनेकवेळा सदंभाथच्या जागी शब्द सापडत नाही, ऄथथ देण्यात कच्चेपणा अहे. अज 

महाराष्र शब्दकोश ददु्दमथळ झाल्यामळेु तसेच मध्यतंरीच्या काळात मराठी शब्दसपंत्तीत फार 

मोठी भर पडलेली ऄसल्यामळेु नव्या कोशाची फार मोठी अवश्यकता द्दनमाथण झालेली 
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अहे." कोशाची अखणी करताना वरील धोरण सवथसाधारपणे ऄवलंब करावययास हवा.  

कोशवाङ्मयाच्या द्दनद्दमथतीमागील ईद्दिष्ट सबंंधीची सदु्दधर रसाळ याचंी भूद्दमका पढुीलप्रमाणे 

अहे. 

१. माणसाची त्याच्यासह द्दवश्वाबिलची द्दजज्ञासा द्दकंवा कुतूहल ही जशी ज्ञानप्राप्तीमागील 

पे्ररणा अहे तशीच ती कोशद्दनद्दमथतीमागीलही पे्ररणा अहे. अपले कुतूहल पूणथ 

करण्यासाठी माणसाने कोशसंस्कृती द्दनमाथण केली. 

२. ज्ञानसपंादन अद्दण ज्ञानसंवधथन याचे कोशवाङ्मय हे महत्त्वाचे साधन ऄसून, कोशात 

ग्रदं्दथत केल्या जाणाऱ्या ज्ञानाच्या अलेखातून ज्ञानप्रवाह एका द्दपढीपासून दसुऱ्या 

द्दपढीपयंत नेला जातो. 

३.  मानवाने प्राप्त केलेल्या एकूण ज्ञानाची माद्दहती द्दजज्ञासूला देण्याचे कायथच केवळ कोश 

करीत नाही, तर तो ज्ञानसवंधथनाला पे्ररणा देण्याचे कायथही करीत ऄसतो. 

४.  ऄभ्यासक द्दकंवा सशंोधक जेव्हा कोशातील नोंदींचे ऄवलोकन करतात तेव्हा काही 

नोंदींमळेु त्याचं्या मनात नवे प्रश्न द्दनमाथण होतात. त्याचं्या सशंोधनास, ऄभ्यासास नवी 

द्ददशा प्राप्त होउ शकते. त्यामळेु ज्ञानसवंधथनाची शक्यता द्दनमाथण होते. म्हणून 

कोशवाङ्मय ज्ञानासबंंधीची माद्दहती देणे अद्दण ज्ञानसवंधथनाला पे्ररणा देणे ऄसे दहुेरी 

कायथ करीत ऄसते. 

५.  सामान्य वाचकास वाचनीय अद्दण अकलनीय व्हावा अद्दण तज्ज्ञ ऄभ्यासकानंाही तो 

ईपयकु्त ठरावा ऄसे कोशाचे स्वरूप ऄसले पाद्दहजे. 

६.  अपला वाचक कोण अहे हे कोशकाराने द्दनद्दमथतीच्या पूवी द्दनद्दित केले पाद्दहजे. कारण 

कोश कोणत्या प्रकारच्या वाचकासाठी तयार करण्यात येत अहे यावर त्याचे स्वरूप 

ठरत ऄसते. 

७.  कोश हे द्दवषयानसुार जसे द्दभन्न द्दभन्न प्रकारचे ऄसतात तसेच ते वाचकानसुारही 

द्दभन्न द्दभन्न प्रकारचे ऄसतात. 

८. कोशामध्ये द्दलद्दहलेल्या नोंदी या वस्तदु्दनष्ठपणे द्दलद्दहलेल्या ऄसाव्या लागतात. 

नोंदलेखकाची मते, त्याचा दृद्दष्टकोन नोंदीतून प्रकट होउ नये. तसेच, नोंदीचे स्वरूप 

नवे सशंोधन माडंणाऱ्या शोधद्दनबंधासारखेही ऄसू नये. 

९. नोंदीचा द्दवस्तार नोंदद्दवषयाच्या महत्त्वानसुार ऄसतो अद्दण कोणती नोंद द्दकती 

महत्त्वाची, याचा द्दनणथय ऐकून द्दवषय, ऄपेद्दक्षत वाचक, कोशकाराचा दृद्दष्टकोन अद्दण 

त्याने ठरवलेले कोशद्दनद्दमथतीचे ईद्दिष्ट यावंर ऄवलंबून ऄसतो. 

१०. कोशाची भाषा सामान्य वाचकास अकलन होइल अद्दण तज्ज्ञाचेही समाधान होइल 

ऄशी ऄसावी. नोंदीत तादं्दत्रक पररभाषेचा वापर वरील प्रमाणकानसुारच करावा.  

डॉ. सदु्दधर रसाळ यानंी कोशवाङ्मयासबंंधी माडंलेली ईपयुथक्त भूद्दमका योग्य अहे. कोश 

प्रामखु्याने सामान्य वाचकासंाठी ऄसतात अद्दण काही कोश तज्ज्ञ वाचकासंाठी ऄसतात. 



 

 

पाररभाद्दषक शब्द, कोश संकल्पना 
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सामान्य वाचकासंाठीचे कोश तज्ज्ञानंा अद्दण तज्ज्ञासंाठीचे कोश सामान्य वाचकानंा फारसे 

ईपयोगी पडत नाहीत. द्दवश्वकोश, चररत्रकोश, शब्दकोश,मागथदद्दशथका आ. कोश हे सामान्य 

वाचकांसाठी ऄसतात. सूद्दचकोश, सारलेख-कोश हे ऄभ्यासकासंाठी, सशंोधकासंाठी 

ऄसतात. तज्ज्ञासंाठीच्या कोशाचें स्वरूप अद्दण भाषा सामान्यांसाठीच्या कोशापेंक्षा वेगळी 

ऄसते. त्यातील नोंदी, माद्दहती, सारलेख यातं ज्ञानके्षत्रातील पाररभाद्दषक सजं्ञाचंा वापर 

केला जातो. या पाररभाद्दषक सजं्ञामागील सकंल्पना, त्याचें ऄथथ केवळ तज्ज्ञाचं्याच 

पररचयाचे ऄसतात. ऄशा कोशात अलेख, सखं्यात्मक तके्त, अकृती याचंाही समावेश 

केलेला ऄसतो.‛ (कोश वाङ्मय द्दवचार अद्दण व्यवहार, सदाद्दशव पेठ व प्रथमावतृ्ती-२०१४, 

डायमंड प्रकाशन पणेु). 

कोणत्याही भाषेत प्रथम शब्दकोश तयार होतात. अज कोशाचें जेवढे म्हणून प्रकार 

ऄद्दस्तत्वात अहेत, त्यापैकी बहुतेक सवथ प्रकार मराठीत अहते. मराठीतील एकंदर कोशाचंी 

सखं्या ऄंदाज े हजाराच्या घरात जाइल. ज्ञानकोश/ द्दवश्वकोश, शब्दकोश, चररत्रकोश, 

द्दतद्दथकोश, सखं्यासकेंतकोश, सदु्दवचारकोश, ग्रथंसूची, जतं्री अद्दण शकावली, द्दनदेशपसु्तके, 

द्दनदेद्दशका, वाद्दषथके व पंचागें, भौगोद्दलक कोश-ग्रामसूची, गॅझेद्दटयसथ ऄसे कोशाचें द्दनरद्दनराळे 

प्रकार मराठीत अढळतात. मराठीतील द्दनव्वळ शब्दकोशाचंी सखं्या ४००च्या घरात 

जाइल. सखं्येने सवाथ द्दधक, ईपप्रकारातं सवाथद्दधक अद्दण सवांच्या पररचयाचा कोशप्रकार 

म्हणजे शब्दकोश होय. शब्दकोश हे भाषेच्या व साद्दहत्याच्या ऄभ्यासाचे एक प्रमखु साधन 

अहे. मराठी भाषेतील शब्दकोश परपंरा फार ईत्तम प्रकारची अहे. मराठीतील पद्दहला 

शब्दकोश म्हणजे द्दवल्यम कॅर े यानंी १८१० मध्ये प्रकाद्दशत केलेला ‘मराठी-आंग्रजी कोश’ 

(ऄ द्दडक्शनरी ऑफ दी मऱ्हाटा लगँ्वेज). हा कोश पंद्दडत द्दवद्यानाथ (वैजनाथ शमाथ) याचं्या 

मदतीने तयार केल्याचे प्रस्तावनेत म्हटले अहे. वैजनाथ शमाथ हे कलकत्त्याच्या फोटथ  

द्दवल्यम कॉलेजमधील मराठीचे प्रमखु पंद्दडत होते. या कोशाची पषृ्ठसखं्या ६५२ ऄसून यात 

मराठी शब्द मोडी द्दलपीत व ऄथथ आंद्दग्लश भाषेत द्ददला अह.े 

दसुरा कोश ले. क. व्हान्स केनेडी या लष्करातील साहेबाने मुंबइ येथे आ. स. १८२४ मध्ये 

प्रद्दसद्ध केला. या कोशाचे दोन भाग ऄसून पद्दहल्या भागात मराठी शब्दानंा आंद्दग्लश प्रद्दतशब्द 

देउन दसुऱ्या भागात आंद्दग्लश शब्दाचें मराठी ऄथथ द्ददलेले अहेत. कोशातील शब्दसखं्या 

अठ हजारपयंत अह.े शब्दकोशाचे एकभाद्दषक, िैभाद्दषक, द्दवद्दशष्टकाद्दलक, प्रादेद्दशक, 

पाररभाद्दषक, द्दवद्दशष्ट लेखकद्दनष्ठ ऄसे ऄनेक प्रकार सभंवतात. ऐद्दतहाद्दसक शब्दकोश, 

फारसी-मराठी कोश, ज्ञानेश्वरी शब्दभाडंार, शासनाने, साद्दहत्य ससं्कृती मंडळाने व 

द्दवद्यापीठानंी प्रद्दसद्ध केलेले पररभाषा कोश यासारखे काही कोश या सदरात मोडतात. 

यापैकी बरचे कोश िैभाद्दषक ऄसून एकभाद्दषक कोशाचंी संख्या ऄगदीच तटुपुंजी अहे. 

म्हणून एक पररपूणथ एकभाद्दषक कोश करणाऱ्या अजच्या कोशकाराला मोल्सवथथ कोश व 

महाराष्र शब्दकोश याचंा द्दवचार ऄपररहायथपणे करावा लागतो. ह्या दोन्ही कोशाचंी रचना 

करताना त्या त्या वेळी ईपलब्ध ऄसलेल्या साधनसामग्रीचा भरपूर ईपयोग या कोशकारानंी 

केल्यासारखा द्ददसतो. द्दनरद्दनराळ्या द्दठकाणी माणसे पाठवून द्दकंवा द्दनरद्दनराळ्या ससं्थाचंी 

मदत घेउन ही शब्दसपंत्ती एकत्र केली अहे. त्या त्या वेळी ईपलब्ध ऄसलेल्या 

साद्दहत्याचाही त्यांनी शब्दसकंलनासाठी ईपयोग केला अहे.  
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कोश तयार करताना द्दकतीतरी हेतूने शब्दकोश द्दसद्ध करता येतो. ईदा. समानाथी 

शब्दकोश द्दवरुद्ध ऄथांचे शब्दकोश, द्दभन्न भाषातील समानाथी शब्दकोश, ऐद्दतहाद्दसक 

शब्दकोश ऄसे द्दकतीतरी हेतू मागे ऄसू शकतील. ऄशी माडंणी करताना ते शब्द 

अपल्याला द्दकंवा ऄभ्यासकाला सहजासहजी कशा पद्धतीने चटकन शोधून काढता येतील 

यासबंंधी एखादे तंत्र ऄवलंबावे लागते. आंगजीमध्ये शब्दकोश Alphabets प्रमाणे रचले 

जातील. तर मराठीमध्ये ही माडंणी ऄकारद्दवल्ह्याने केली जाइल. द्दवद्दशष्ट हेतूने, द्दवद्दशष्ट कायथ 

साधण्यासाठी वस्तूंची व पदाथांची माडंणी करावी लागते. त्यात जशी स्वत:ची सोय ऄसते 

तशी त्याचा वापर करणाऱ्याची सोय ऄसते. शब्दाचंा, वाक्प्रचाराचंा, म्हणींचा वा आतर 

सकंल्पनाचंा कोश रचना करण्यामागे एक द्दनद्दित द्दवचार ऄसावा लागतो अद्दण त्या 

द्दवचारांची माडंणी करताना त्यामागे एक तकाथद्दधद्दष्ठत द्दवचार ऄसावा लागतो. कोशवाङ्मय 

म्हणजे एखाद्या द्दवषयाच ं ज्ञान देणार ं पाठ्यपसु्तक नाही. परतं ु कोशवाङ्मयात त्या-त्या 

द्दवषयासदंभाथतील द्दवद्दशष्ट माद्दहती एकद्दत्रत सकंद्दलत केलेली ऄसते अद्दण ती त्या 

द्दवषयाच्या-ज्ञानशाखेच्या पररभाषेत ऄसते. त्यामळेु त्या-त्या द्दवषयाचा ऄभ्यास करणाऱ्या 

द्दवद्याथ्याथसाठी, त्यासदंभाथत ऄद्दधक जाणून घेण्याची आच्छा ऄसणाऱ्यासंाठी कोशवाङ्मय हे 

एक सदंभथसाधन अहे. कोशवाङ्मय हा एक ज्ञानमागथ अहे. तेव्हा अजच्या अधदु्दनक यगुात 

ददु्दनयाभरची माद्दहती एका द्दक्लकवर अलेली ऄसली तरी, त्यामळेु कोशवाङ्मयाची 

ईपयकु्तता सपंत नाही. तर ती अणखी व्यापक होत अहे. 

३.आ.१.३ कोश रचनाषवचार 

मराठी कोशरचनेचा आद्दतहास फार सपंन्न नसला तरी तसा द्दनराशाजनक नाही. कोशसाधन 

ईपयोगात अणण्यासाठी वाचकाला जी पे्ररणा द्दमळालेली ऄसते, ती त्याच्या ज्ञानासबंंधी 

द्दनमाथण झालेल्या कुतूहलापोटी ऄसते. कुतूहल द्दनमाथण झाल्यानतंर त्याने लगेच दशथद्दवलेली 

आच्छा ही त्यावेळीच तीव्रतर ऄसते. या मनाच्या ऄवस्थेत, हवी ऄसणारी माद्दहती 

द्दमळद्दवण्यासाठी वाचक नेटाने प्रयत्न करतो व तो कोश हाताळू लागतो. त्याच्या मनाच्या या 

ईत्तुगं ऄवस्थेत त्याची गरज भागवणे, ही कोश-वाङ्मयाची जबाबदारी अहे. अधदु्दनक 

कोशरचनेला एकोद्दणसाव्या शतकाच्या पूवाथधाथत प्रारभं झाला ऄसला तरी शब्दकोशाची 

गरज आद्दतहास काळातही जाणवत होती. जी काही त्रदु्दटत हस्तद्दलद्दखते ईपलब्ध झाली 

अहेत त्यावरून द्ददसून येते. यामध्ये ज्ञानेश्वरीतील पाररभाद्दषक सजं्ञा तसेच महानभुावीय 

साद्दहत्यातील व रामदासांच्या साद्दहत्यातील सजं्ञा याचंा मखु्यतः समावेश अहे.  

द्दवद्दवध ज्ञानशाखातंील ऄद्ययावत अद्दण खात्रीची माद्दहती एकद्दत्रत स्वरूपात सकंद्दलत करण ं

अद्दण त्या-त्या ज्ञानशाखाचं्या द्दवद्याथ्यांसाठी, समाजासाठी ती ईपलब्ध करून देण,ं हा 

कोशवाङ्मयाच्या द्दनद्दमथतीमागचा मखु्य हेतू ऄसतो. कोशामंध्येही वगथवारी ऄसते अद्दण त्याचे 

वेगवेगळे ईपयोग ऄसतात. ईदाहरणाथथ , शब्दाचंा सगं्रह ऄसलेले शब्दकोश अपल्याला 

त्या-त्या भाषेतील शब्दाचंी माद्दहती करुन देतात. म्हणींचा कोश ऄसेल, तर भाषेतील म्हणी 

एकत्र ईपलब्ध होतात. द्दवश्वकोशासारखा ईपिम अपल्याला जगभरातील द्दवद्दवध प्रकारची 

माद्दहती एका द्दठकाणी ईपलब्ध करून देतो. तर शासनाने प्रकाद्दशत केलेले 

शासनव्यवहारकोश-पदनामकोश-राज्यशास्त्रकोश अपल्याला शासकीय व्यवहाराची भाषा 

द्दशकवतात. याचप्रमाणे कृद्दषकोश-यतं्रमागकोश-रसायनशास्त्रकोश त्या-त्या ज्ञानशाखेतील 

ऄस्सल माद्दहती ईपलब्ध करून देतात. या माद्दहतीच्या अधार े व्यक्ती अद्दण त्या-त्या 
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भाद्दषक समूहाच्या ज्ञानाच्या कक्षा रंुदावल्या पाद्दहजेत, हा कोशवाङ्मयाच्या द्दनद्दमथतीमागचा 

खरा हेतू ऄसतो. कोणत्याही कोशाचे कथा ऄथवा कादबंरीप्रमाणे सलग ऄसे वाचन 

सामान्यपणे केले जात नाही. वाचकास हवा ऄसलेला संदभथ सलुभपणे अद्दण शीघ्रतेने 

ईपलब्ध करून देणे हे कोशाचे प्रमखु प्रयोजन समजले पाद्दहजे. वाचकांना या कोशाचा 

ईपयोग करणे सोपे अद्दण सलुभ व्हावे या हेतूने माद्दहती ऄसावी लागते.  

अधदु्दनक काळात कोशलेखन करताना त्याच्या रचनाशास्त्राचा पररचय करून घ्यावा 

लागतो. कोशामध्ये द्दलद्दहलेल्या नोंदीचा ऄनिुम, हे रचनाशास्त्र लक्षात घेउन करावा 

लागतो. वाचकाला हवी ऄसलेली माद्दहती द्दवनाद्दवलंब द्दमळावी, यासाठी या माद्दहतीची नोंद 

द्दलद्दहण्याची पद्धत व द्दतचा ऄनिुम स्पष्ट माहीत ऄसला पाद्दहजे. कोश सपंादक व वाचक या 

ईभयताना ही पद्धत रखेीवपणे ज्ञात ऄसेल, तर कोश वापरण्याच्या दृष्टीने सोइचा वाटतो. 

द्दवशेषतः एकच वाचक ऄनेक प्रकारचे कोश वापरतो व अजकाल कोशही ऄनेक प्रकारचे 

ऄसतात. त्यामळेु सवथच द्दठकाणी एकच सवथमान्य ऄनिुम पद्धती ईपयोगात अणणे 

अवश्यक ठरते. प्रत्येक कोशात लेखकाने स्वत:च ठरद्दवलेला नोंदीचा िम देउन, तो कोश 

प्रस्तावनेत स्पष्ट केला, तरी ऄडचणी द्दनमाथण होतात. प्रत्येक कोशाची ऄनिुमपद्धती, 

त्यानतंर वाचकाला समजून घ्यावी लागेल व हवी ती माद्दहती शोधून काढावी लागेल. 

कोशरचनेमध्ये योजावयाच्या भाषेसबंंधी द्दवशेष द्दवचार करावा लागतो. द्दवद्दवध ज्ञानद्दवषय 

सघंद्दटतरीतीने व्यक्त करावी लागणारी भाषा पररपक्व व प्रमाद्दणत ऄसावी लागते. सपूंणथ 

जगात द्दनमाथण झालेले ज्ञान व्यक्त करण्यासाठी भाषेत अवश्यक तेथे परभाषेतील शब्द 

स्वीकारण्याची लवद्दचकता दाखवावी लागते. यासाठी अवश्यक ऄसा समदृ्ध पररभाषाकोश 

ईपलब्ध हवा. 

शब्दकोश हे एकट्या दकुट्याने करावयाचे काम नसून ऄनेक तज्ज्ञाचं्या सल्ल्याने 

करावयाचा एक प्रकार े सामूद्दहक ज्ञानयज्ञ अहे. बहुतेक वेळा कोश ऄद्दतशय ऄवजड 

ऄसतात. ते ऄभ्यासासाठी हाताळणे कठीण ऄसते व ते एका द्दठकाणाहून दसुरीकडे नेणे हे 

कष्टाचे काम ऄसते. वाचनालयात सगं्रही ठेवलेले कोशग्रथं तेथेच हाताळावे लागतात; 

त्यामळेु त्यातील हव्या त्या नोंदी त्वररत द्दमळणे हा वाचकाचंा अग्रह ऄसतो. कोशवाङ्मय हे 

सदंभथसाद्दहत्य प्रकारात येत ऄसल्याने ते सलगपणे कोणीही वाचत नाही. ज्यावेळी एखाद्या 

घटनेची, वस्तमुात्राची ऄगर चररत्र्याची गरज वाचकाला भासते, त्यावेळी तो तेवढीच 

माद्दहती द्दमळद्दवण्याच्या खटपटीत ऄसतो. ऄशा वेळी नोंदी द्दमळद्दवण्यासाठी ऄनिुमपद्धती 

समान ऄसेल, तर त्याला हवी ती माद्दहती लवकर द्दमळेल. ईत्तम ग्रथंालये, द्दनरद्दनराळ्या 

के्षत्रातंील द्दविानाचें सहकायथ व चागंले बौद्दद्धक व ज्ञानवधथक वातावरण ऄसलेला पररसर 

याही बाबी द्दवचारात घ्यायला हव्यात. अदशथ कोश कसा ऄसावा यासबंंधी आद्दतहासाचायथ 

द्दव. का. राजवाडे यानंी १९०५ साली म्हणजे ९०-९५ वषांपूवी सरस्वतीमंद्ददर' माद्दसकात 

'राष्रीय मराठी कोश' या नावाचा एक लेख द्दलद्दहला होता. त्यात त्यानंी मराठी कोशाबिलची 

अपली कल्पना स्पष्ट केली अहे. ती ऄशी, कोश रचणाऱ्या व्यक्तीने या गोष्टी द्दवचारात 

घेण्यासारख्या अहेत. 

१)  भाषेत रूढ झालेल्या नव्या व जनु्या, लपु्त व प्रचद्दलत, ग्राम्य व सभ्य, राष्रीय व 

प्रादं्दतक, एकूणएक मराठी शब्दकोश शब्दाचे सदं्दक्षप्त, समपथक व ऄव्याप्त-ऄद्दतव्याप्त-

ऄसभंवाद्दद दोषरद्दहत ऄथथ द्ददले पाद्दहजेत. 



भाषाांतर कौशल्य 
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२)  मराठी शब्दातंील ऄक्षराचें ईच्चारयोग्य सकेंत ठरवून द्यावेत. 

३)  कोणता शब्द कोणत्या भाषेतून अला ते सकेंताने दाखवावे. हे काम कोशकाराला 

सलुभ व्हावयाला मराठीची समग्र व्यतु्पत्ती ऄगोदर तयार झाली पाद्दहजे.  

४)  रूढ होउन बसल्यामळेु जे सामाद्दसक शब्द एका शब्दासंारखे भासतात त्याखेरीज 

आतर ऄसखं्य सामाद्दसक शब्द देउ नयेत.  

५)  सदं्दहत शब्द देउ नयेत. ते व्याकरणाचे काम अहे. 

६)  नामरूपे व धातरुूपे देउ नये. ते व्याकरणाचे काम अहे. 

७)  ग्रधनामे, थोर परुुषाचंी नामे, प्रद्दसद्ध स्थलाचंी नामे, पौराद्दणक परुुषाचंी व स्थलांची 

नामे, 

वनस्पतींची, धातूंची, द्रव्याचंी, माशाचंी, दगडाचंी वगैर ेपाररभाद्दषक नावे भाषाकोशात देउ 

नये. व्यावहाररक नावे तेवढी द्यावीत. ग्रथंकोश, महन्नाममाला, स्थलकोश, परुाणकोश, 

वनस्पद्दतकोश, रसायनकोश, प्राद्दणकोश, मत्स्यकोश, पद्दक्षकोश, दृशत्कोश वगैर े कोश 

स्वतंत्र ऄसतात. भाषाकोशात आतर शास्त्रातल्या व द्दवषयातल्या द्दवशेषनामाचंा सगं्रह 

ऄप्रस्ततु व ऄनवस्थ होय. 

८)  छंदशास्त्र, व्याकरणशास्त्र, ईच्चारशास्त्र कोशात देण्याची जरूर नाही.  

९) वाच्याथथ व्यद्दतररक्त लक्ष्याथथ व व्यगं्याथथ कोशात देउ नयेत. ज े लक्ष्याथथक शब्द 

वाच्याथथक शब्दाचं्या द्दस्थतीला अले ते ऄवश्य द्यावे. 

१०)  शब्दाचंा ईपयोग दाखद्दवण्याकररता ग्रथंातील वाक्यांचा ईद्धार कोशात करू नये. हे

 काम कोशाचे नाही, साद्दहत्यशास्त्राचे अहे. 

११)  भाषेत जो शब्द नाही तो कोशकाराने नवीन बनवून घालू नये. भाषेत जो शब्द अहे

 तो कोशकाराने वगळू नये.  

१२)  सभ्य शब्दाचा ग्राम्य ईच्चार द्दनराळा शब्द मानू नये. परतं ुग्राम्य शब्द रूढ झाल्यास

 द्दनराळा स्वतंत्र शब्द मानावा.  

१३)  परधमीयांनी, परदेशस्थानंी व पद्दततानंी स्वभाषेतील द्दकंवा परभाषेतील भ्रष्ट केलेले

 शब्द कोणत्याही राष्रीय कोशात घेण्यास योग्य नाहीत."  

अजच्या कोशरचनेची एकंदर द्ददशा पाहता यातंील काही गोष्टी मात्र स्वीकाराहथ ठरणार 

नाहीत. शब्दकोशाच्या बाबतीतील वाचकाच्या ऄपेक्षाही अज वाढलेल्या अहेत. अजचा 

वाचक दबुोध शब्दाचं्या ऄथाथसाठी मखु्यत: कोशाकडे वळत ऄसला तरी शब्दाचें लेखन, 

त्यापासून बनणार ेसाद्दधत शब्द, व्याकरणद्दवषयक व ऄन्य माद्दहती, त्याचंा ईच्चार, िमाने 

ऄथथ व ऄथांच्या पष्ु्टयथथ ऄवतरणे, द्दकमान एवढी माद्दहती अजच्या कोशाकडून द्दमळावी 

ऄशी ऄपेक्षा ऄसते. ऄचूकपणा, नेमकेपणा, वस्तदु्दनष्ठता, बंद्ददस्तपणा व ऄद्ययावतता हे 

कोशीय माद्दहतीचे अवश्यक गणुद्दवशेष होत. यासाठी दरवषी द्दकंवा दर पाचदहा वषांनी द्दकंवा 
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ऄन्य प्रकार,े घटनाचंी समग्र परतं ुसदं्दक्षप्त माद्दहती परुद्दवणारी द्दनयतकाद्दलके, द्दनयतकालीन 

परुवण्या द्दकंवा मूळ कोशाच्या नवीन सधुारून वाढद्दवलेल्या अवतृ्त्या काढाव्या लागतात. 

मदु्रणाच्या द्दकंवा बाधंणीच्या प्रगत तंत्राचंा ईपयोग करून घेणेही अवश्यक ऄसते. कधी 

पषृ्ठाचंी बाधंणी पक्की न करता ती पषेृ्ठ द्दवलग करता येतील व ठराद्दवक काळानतंर 

पाठद्दवण्यात येणाऱ्या परुवण्या त्यातं योग्य जागी ऄंतभूथत करता येतील, ऄशीही बाधंणी 

केली जाते. कोशाचा बाह्य अकार अटोपशीर रहावा म्हणून ऄत्यतं बारीक टंकात त्याचे 

मदु्रण करण्याचा ईपिमही करण्यात अला अहे.  

कोशवाङ्मयाचे स्वरूप आंग्रजीमध्ये ज्याला For a while ऄसे सबंोधले जाते. अवश्यक 

माद्दहती त्वररत द्दमळाली की तो क्षण फलदायी झाला ऄसे त्याला वाटते व कोश-

साद्दहत्यावरील त्याचा द्दवश्वास वाढतो. कोशरचना पद्धतीत ज्ञात व ऄज्ञात द्दवषयाचंा द्दवचार 

अवश्यक ठरतो. ज्ञात घटनांसबंंधी लेखकाने द्दनद्दित स्वरुपाची व पूणथ माद्दहती ठाशीवपणे 

देणे अवश्यक अहे. ऄज्ञात गोष्टीसबंंधी ऄसा ठोस द्दवचार माडंता येत नाही. तरीपण ज्ञात 

द्दवषयाचं्या संदभाथत ऄज्ञात गोष्टींचा ईल्लेख करता अला तर वाचकाचें कुतूहल जागतृ 

होइल व त्याचं्या शोधक वतृ्तीला खाद्य द्दमळेल. मराठी कोशरचनेचा द्दवचार केला तर 

सपंादक मंडळात ससं्कृत तज्ज्ञ, भाषावैज्ञाद्दनक, वैय्याकरण, प्राकृत भाषाचें जाणकार, 

प्राचीन, मध्ययगुीन व अधदु्दनक साद्दहत्याचे ऄभ्यासक हे तर पाद्दहजेत. पण ज्ञानद्दवज्ञानाच्या 

द्दनरद्दनराळ्या शाखातंील तज्ज्ञ, तेही त्या त्या द्दवषयात मराठीतून लेखन करणार े हवेत. 

एवढी द्दसद्धता झाल्यावर कोशरचनेला हात घालणे आष्ट होइल. एक गोष्ट लक्षात ठेवली 

पाद्दहजे की, कोणत्याही वाचकाची, माद्दहती द्दमळद्दवण्याची ईत्सकुता ऄत्यचु्च पातळीवर 

एकदाच जाते व ती वेळ ऄसते त्याच्यात प्रबळ आच्छा द्दनमाथण होते तेव्हा ! त्याचवेळी ही 

गरज भागली नाही, तर त्याची ईत्सकुता कणाकणाने कमी होत जाते व प्रसगंी ती नष्ट होते. 

कारण मधल्या काळात त्याच्या मनात दसुर े ऄभ्यासद्दवषय प्रधान जागा घेउन द्दस्थर 

होतात. आंग्रजीमध्ये Catch them young ऄसे ऄनेकवेळा म्हटले जाते.   

कोशाचे दोन मखु्य प्रकार ऄसतात. पद्दहला प्रकार म्हणजे द्दवद्दशष्ट द्दवषयाचा व दसुरा प्रकार 

म्हणजे सवथ द्दवषयसगं्राहक. कोशाचे चार वगथ करता येतात १) शब्दकोश, २) द्दवश्वकोश, ३) 

कोशसदृश वाङ्मय, ४) सूद्दचवाङ्मय. ' भारभंार माद्दहतीतून अपणास हवी ऄसलेली माद्दहती 

शोधून काढणे वाचकाला सलुभ अद्दण सोपे होणे हा सवांत मोठा सलुभ कोशरचनेचा फायदा 

होय. कोशाच्या चार वगाथतील मोठ्या प्रमाणात तयार केला गेलेला प्रकार म्हणजे शब्दकोश 

होय. शब्दकोश – हे एकाच भाषेचे वा द्दिभाद्दषक वा बहुभाद्दषक स्वरूपाचे ऄसतात. ऄशा 

शब्दकोशातूंन ऄचूक ऄथाथचा शब्द शोधता येतो. शब्दाला ऄसणाऱ्या द्दवद्दवध ऄथथ च् छटा 

यातूनच शोधता येतात. द्दवशेषत: भाषातंरासाठी ऄसे कोश ईपयकु्त ठरतात. सन १८०० 

पूवीचे ऄसे जे कोशमदु्दद्रत होउ शकले त्यात पणेु द्दवद्यापीठाने प्रद्दसद्ध केलेला जगन्नाथ 

बाळकृष्ण ईगाउकर याचंा 'ज्ञानेश्वरी द्दटपण' व श.ं गो. तळुपळेु यानंी सपंाद्ददत केलेला ऄप्पा 

काळेराव याचंा ‘मराठी भाषेचा तंजावरी कोश' हे दोन कोश प्रमखु होत. नवीन 

शब्दसकंलनाचंा व त्यांच्या ऄथथद्दनद्दितीचा द्दवश्वासाहथ भाग मानला जातो. लपु्त शब्दाचं्या 

ऄथाथसाठी त्याचें महत्त्व जसे अहे तसेच समाजाच्या द्दनरद्दनराळ्या थरातूंन अज लेखक 

द्दनमाथण होत ऄसल्यामळेु, त्याचं्या साद्दहत्यातील शब्दाचं्या ऄथाथसाठी तर ऄशा ऄवतरणाचंी 

द्दवशेष गरज अहे. काही शब्दाचं्या ऄथाथसाठी तर प्रत्यक्ष लेखकाकडूनच खलुासा मागवावा 
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लागतो. काही दद्दलत लेखकानंी अपल्या लद्दलत लेखनाच्या शेवटी शब्दाथथसगं्रह द्ददला 

अहे. 

डॉ. द. ह. ऄद्दग्नहोत्री यानंीही अपल्या 'ऄद्दभनव मराठी शब्दकोशा'च्या पद्दहल्या खडंाच्या 

प्रारभंी अदशथ मराठी शब्दकोशाची कल्पना माडंली अहे. त्याचं्या मते, अदशथ शब्दकोशात 

१)शब्दसगं्रह २)शब्दाचें प्रमाण ईच्चार ३) व्यतु्पत्ती ४) समानाथथक प्रद्दतशब्द, सदंभाथनसुार 

बदलणार ेऄथथ द्दकंवा ऄथाथचे स्पष्टीकरण द्दकंवा वणथन ऄथवा द्दचत्र. ५) प्रद्दसद्ध व लोकद्दप्रय 

लेखकाचं्या ग्रथंातीला ईदृ्धते एवढ्या गोष्टी ऄपेद्दक्षत अहेत. द्दवशेष प्रसगंी द्दचते्र द्यावीत. 

साद्दहत्यातील शब्दसखं्या मोठी झालेली ऄसते द्दकंवा सारखी वाढत ऄसते, म्हणून त्या त्या 

भाषेतील शब्दाचंा एकत्र व्यवद्दस्थत सगं्रह केलेला ऄसतो; शब्दाचे ऄथथ नीट रीतीने 

समजतील ऄशा पद्धतीने अद्दण त्या त्या भाषेतील वा ऄन्य भाषेतील शब्दाचें ऄथथ समजावे, 

ऄशी त्याचंी केलेली ऄसते. 

मराठी कोशवाङ्मयातील ऄत्यतं महत्त्वाची, ऐद्दतहाद्दसक स्वरूपाची ऄद्दितीय कामद्दगरी म्हणजे 
श्रीधर व्यकंटेश केतकर यानंी द्दसद्ध केलेला ‘ज्ञानकोश’ ही होय. ज्ञानकोश याचा ऄथथ सवथ 

द्दवद्याशाखातंील माद्दहतीचा पद्धतशीरपणाने केलेला सगं्रह. तो आथे नेमकेपणी पाहायला 

द्दमळतो. मराठीतील ज्ञानकोशांची सखं्या अता शभंरच्या घरात गेली अहे. यामध्ये मलुाचें 

ज्ञानकोश, सवथसगं्राहक कोश, द्दवषयज्ञानकोश ऄशी भरपूर द्दवद्दवधता अहे. कोश रचना ही 

द्दविते्तची सहकारी बकँ ऄसल्यासारखी अहे. याची रचना पाहता येथे ऄनेक द्दविान एकाच 

प्रकारच्या द्दनद्दमथद्दतप्रकल्पाशी सहकायथ करतात व स्वत:च्या ज्ञानद्दवषयाचा अशय ससूुत्रपणे, 

नेमून द्ददलेल्या शब्दसमूहात समथथपणे ग्रदं्दथत करतात. कोश सपंादकाकडे या टीमचे नेततृ्व 

ऄसते. सपंादकाला ऄनभुव ऄसा अहे व द्दवद्दवध द्दवषय एकमेकात कसे गुतंलेले ऄसतात 

याची जाणीव ऄसावी लागते. कोशग्रथं ऄनेकानंी द्दलद्दहलेला ऄसल्यामळेु सपंादकाची 

जबाबदारी वाढते. भाषेचा एकद्दजनसीपणा द्दनमाथण करावा लागतो, सदंभथसूची पररपूणथ 

कराव्या लागतात व ऄशा प्रकारच्या सपंादकीय ससं्कारांतून द्दवश्वकोश एकद्दजनसी होतो. 

ऄशी घनता प्राप्त झाली की द्दवश्वकोश ‘ज्ञानकोश' बनतो. ज्ञानाच्या द्दभन्न द्दभन्न शाखाचंी 

द्दनद्दमथती होउ लागली वा द्दवद्दवध प्रकारची माद्दहती वाढली, म्हणजे थोडक्यात द्दवद्दवध 

माद्दहतीचा वा ज्ञानांचा सगं्रह करण्याची अवश्यकता द्दनमाथण होते; ज्ञानकोश तयार होउ 

लागतात. त्यास द्दवश्वकोशही म्हणतात. वाङ्मयाचा द्दवस्तार होउ लागल्यावर शब्दाचं्या 

सगं्रहाचे, त्याचं्या ऄथथद्दवशदीकरणाचे कायथ प्रथम होणे स्वाभाद्दवक होते. यात शब्दाचंी 

व्यतु्पत्ती, थोडक्यात व्याकरण, ऄनेक ऄथथ, शब्दाथाथचे द्दववरण, द्दवद्दवध ऄथांचे अधार व 

त्याचें सदंभथही देतात. शब्दाथाथच्या नसुत्या द्दववरणाने काम भागत नाही म्हणून द्दचते्र वा 

तके्तही द्ददलेले ऄसतात. बहुतेक सवथ देशातं, सवथ भाषातं शब्दकोश प्रथम द्दनमाथण झालेले 

द्ददसतात. त्यानतंर जसजशी ज्ञानवदृ्धी होते, द्दजज्ञासा वाढते, तसतशी द्दवश्वकोश रचण्याची 

प्रवतृ्ती द्दनमाथण होते. ऄलीकडे रॅन्डम हाईस द्दडक्शनरी ऄथवा सेंच्यरुी द्दडक्शनरी 

यासंारख्या कोशातं शब्दकोश अद्दण द्दवश्वकोश याचें संयकु्त स्वरूप अढळून येते. 

कोशामध्ये मखु्यतः वस्तदु्दनष्ठ माद्दहतीचे सकंलन ऄसते. प्रत्येक राष्रातील द्दवश्वकोश 

वेगवेगळे होतात, त्याची दोन कारणे अहेत. एक म्हणजे, स्वराष्राचं्या माद्दहतीला ऄग्रस्थान 

देणे अवश्यक ऄसते व दसुर े म्हणजे, स्वराष्राची ध्येयधोरणे, जीवनमूल्ये, अदशथ 

आत्यादींचा कोशातील मूल्यद्दवषयक द्दनणथयावर प्रभाव पडतो. साम्यवादी राष्राचं्या 
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द्दवश्वकोशांवर त्याचं्या तत्त्वज्ञानाचा पररणाम होतो. भाडंवलशाही राष्राचं्या द्दवश्वकोशांवर 

त्याचं्या वैचाररक दृष्टीचा प्रभाव पडू शकतो. अपल्या राष्राचे व ससं्कृतीचे तत्त्वज्ञान ऄन्य 

राष्रे व त्याचं्या ससं्कृती याहंून कसे वेगळे व शे्रष्ठ अहे ते सागंणे, ही प्रद्दतज्ञाच कधीकधी 

स्पष्टपणाने ईच्चारली जाते. राष्राच्या तत्त्वज्ञानाचा व परपंरचेा पररणाम त्याच्या 

द्दवश्वकोशावर होणे, यात गैर द्दकंवा ऄस्वाभाद्दवक ऄसे काही नाही. याच कोशरचनेच्या मयाथदा 

म्हणता येतील द्दकंवा द्दतची स्वाभाद्दवक वैद्दशष््टये मानता येतील. राष्राची ऄद्दस्मता जागी 

करणे, ही पे्ररणाही कोशद्दनद्दमथती मागे ऄसू शकते.  

द्दवद्दवध ज्ञानाचंी द्दवद्दशष्ट पद्धतीने केलेली सघंटना म्हणजे कोश होय. ईपलब्ध ज्ञानाचे 

व्यवस्थापन अद्दण सलुभ रीतीने त्याच्या ईपलब्धीची सोय, हे त्याचे ईद्दिष्ट होय. ऄशा 

कोशाचे कायथ दोन प्रकारचे ऄसते. एक म्हणजे, सामान्य नागररकापयंत ज्ञान पोहोचद्दवणे, 

त्याला ऄद्दधक सबुदु्ध करणे, त्याची ज्ञानद्दजज्ञासा प्रज्ज्वद्दलत करणे अद्दण दसुर े म्हणजे, 

पूवथज्ञानाचा सगं्रह सशंोधकांना पररद्दचत करून देउन पढुील सशंोधनाला बैठक परुवणे. ज्ञान 

या सकंल्पनेत ज्या ज्या द्दवषयाचंा समावेश होतो, तेवढी कोशाची व्याप्ती होय. कोशवाङ्मय 

राष्राच्या सासं्कृद्दतक ऄवस्थेचे प्रतीक ऄसून समाजाची बौद्दद्धक वा सासं्कृद्दतक गरज ज्या 

प्रकारची ऄसेल, त्या प्रकारच्या कोशवाङ्मयाची द्दनद्दमथती त्या त्या समाजात होते. 

३.आ.१.४ कोश रचनेच्या पद्धती 

कोशाचे चार वगथ करता येतात १) शब्दकोश, २) द्दवश्वकोश, ३) कोशसदृश वाङ्मय, ४) 

सूद्दचवाङ्मय. वाचकाला द्दवद्दवध प्रकारचे सदंभथसाह्य करणे, हा या चार प्रकारांचा ईिेश 

ऄसतो. माद्दहतीचे सकंलन हे या सवथ वगांतील समान सूत्र ऄसते. सकंलनाच्या अद्दण 

माडंणीच्या पद्धतींत तेवढा फरक ऄसतो. ज्ञानाचा सचंय करणे अद्दण ते सलुभतेने ईपलब्ध 

करून देणे, हे कोशाचे साध्य अहे. त्यासाठी एखादा द्दवषय त्यात सहजपणे सापडला 

पाद्दहजे. म्हणूनच कोशरचनेत १) ऄकारद्दवल्हे, २) द्दवषयवार अद्दण ३) द्दवषयवार पण 

तदतंगथत ऄकारद्दवल्हे ऄशा पद्धतींनी सकंलन केलेले ऄसते. यापैंकी प्रत्येक पद्धतीचे फायदे 

तोटे अहेत. वाचकाचंी सोय व माद्दहतीची सलुभ ईपलब्धता हे ईद्दिष्ट लक्षात घेउन त्यात 

तारतम्य व लवद्दचकपणा ठेवावा लागतो. वाचकाची ग्रहणशक्ती, त्याचे सामान्य ज्ञान यांचा 

द्दववेक करावा लागतो. ऄकारद्दवल्हे रचना ही सामान्यत: सावथद्दत्रक अहे. ऄद्दधक सोयीसाठी 

एकाच कोशाची द्दभन्न प्रकारानंी द्दकंवा पररद्दशष्टे वगैर ेजोडून माडंणी करण्याच्या पद्धतीचाही 

ऄवलंब केला जातो. शकंर गणेश दाते याचं्या मराठी-ग्रथं-सूचीमध्ये (खडं १ व २, १९४३ 

व १९६१) सूचीची माडंणी- ग्रथंालय शास्त्रीय वगीकरणाप्रमाणे करून पढेु ग्रथं-ग्रथंकाराचंा 

समग्रपणे ऄकारद्दवल्हे सदंभथकोश द्ददल्याने त्याची ईपयकु्तता वाढली अहे. द्दवश्वकोशात 

ज्ञानद्दवषयांची सरद्दमसळ झाली, तरी त्याची माडंणी सहेतकुच ऄकारद्दवल्हे केलेली ऄसते. 

त्यामळेु वाचकाला ऄद्दभपे्रत ऄसलेल्या द्दवषयाबरोबर आतर द्दवषयाकंडेही त्याचे लक्ष वेधले 

जाते. द्दवषयवार द्दकंवा प्रकरणश: रचलेल्या कोशात वाचकाचा आतर द्दवषयाशंी ऄसा 

सहजपणे सबंंध येत नाही. 

कधी कधी कोशाचे काम एक व्यक्ती एकहाती करते. परतं ु द्ददवसेंद्ददवस कोशकायाथच्या 

वाढत्या व्याप्तीमळेु ते कायथ एकट्या दकुट्याच्या अवाक्यातले राद्दहलेले नाही. तथाद्दप 

अपल्या व्यासगंाचा द्दवषय घेउन त्याच द्दवषयाची कोशरचना एकट्याला करणे शक्य अहे. 
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बहुधा ऄनेकाचं्या सहकायाथ ने हे काम केले जाते. कधी काही द्दनयद्दमत ऄसा सपंादकवगथ 

द्दनयकु्त करून त्याच्या िार े ह े काम केले जाते. कधी बाहेरच्या त्या द्दवषयातील तज्ज्ञाचे 

साहाय्य घेउन कोशद्दनद्दमथती केली जाते. कोशकायथ हा अता एक प्रकारचा सामूद्दहक 

ज्ञानयज्ञ झाला अहे. जनु्या काळामध्ये ऄसे कायथ बहुधा राजाश्रयाने होत ऄसे. डॉ. श्रीधर 

व्यकंटेश केतकरानंी महाराष्रीय ज्ञानकोशाचे कायथ मयाथद्ददत कंपनी काढून लोकाचं्या 

अश्रयाने पूणथ केले. ज्या कोणाच्या अश्रयािार े हे कायथ होते, त्याचाही पररणाम त्याच्या 

स्वरूपावर होत ऄसतो. अता शासनाच्या िार ेव ऄनदुानाने बरचे कोशकायथ होत अहे. 

३.आ.१.५ कोश रचनेच्या षवकासाचे स्रू्ल षदग्दशथन 

अधदु्दनक द्दवचाराचंी सरुुवात यरुोपमध्ये १८ व्या शतकात झाली. सवथच ऄभ्यास द्दवषयांना 

बदु्दद्धवादाची बैठक द्दमळू लागली. धमथसत्ता व राजसत्ता यानी लादलेली बंधने द्दशद्दथल झाली 

व सवथ समाज मकु्त वातावरणात ज्ञानसाधना, ज्ञानद्दनद्दमथती करू लागला. त्यामळेु 

Encyclopedia ही कोशवाङ्मयाला लाभलेली संज्ञा सवथमान्य होउन द्दस्थर झाली. मकु्त 

वातावरणात द्दवचार करण्याची सरुुवात द्दददरोच्या कोशापासून सरुू झाली, ऄसे मानण्यात 

येते. त्याच्या मतृ्यूनतंर १५ वषांनी फ्रान्समध्ये जी औद्योद्दगक िातंी झाली, त्याला जी 

ऄनेक कारणे द्ददली जातात, त्यापैंकी एक कारण म्हणजे द्दवश्वकोशाच्या द्दनद्दमथतीमधून 

बदु्दद्धवतंाचे झालेले पररपोषण हे अहे. माणूस या कोशात डोकावतो. या कोशातील माद्दहती 

ऄपरुी ऄसेल तर माणूस अपल्यापेक्षा जास्त ऄनभुव ऄसणाऱ्या माणसाला – म्हणजेच 

मोठ्या कोशाला सदंभथ म्हणून वापरतो. पण ऄखेरीस ही साखळी पद्धत ऄपरुी पडते द्दकंवा 

ती तटुते. अपले कुतूहल पूणथ होण्यासाठी माणसांनी कोशससं्कृती द्दनमाथण केली अहे. 

पद्दिमी देशातं द्दिस्तोत्तर पद्दहल्या व दसुऱ्या शतकातं कोशरचनेस सरुुवात झाल्याचे द्ददसते. 

नॅचरल द्दहस्टरी (आ.स.पू. स.ु ७९–२३) हा द्दप्लनीचा सवांत जनुा ऄसा कोशरचनेचा प्रयत्न 

होता. द्दिस्ती धमाथच्या ईदयानतंर सेंट ऑगस्टीन व सेंट जेरोम यानंी द्दिस्ती ज्ञानाच्या 

पनुघथटनेचा पाया घातला. अठव्या-नवव्या शतकातं अद्दण नतंर ऄरबी भाषेत धमथ, नीती, 

तत्त्वज्ञान आ. द्दवषयावंर कोशसदृश रचना होउ लागली. पद्दिमी प्रबोधनकाळापासून 

सगळ्याच ज्ञानव्यवहाराला नवी पे्ररणा व द्ददशा लाभली. ज्ञानाचे सघंटन व द्दवद्दशष्ट द्दवषयपर 

अद्दण सवथ द्दवषयसगं्राहक कोशरचना याबंिलच्या सकंल्पना याच काळात ऄद्दधक स्पष्ट होत 

गेल्या. सोळाव्या शतकापासून फ्रान्स, आंग्लंड आ. देशातं कोशरचनेस नव्याने चालना 

द्दमळाली. ऄठराव्या शतकातील द्दददरोचा फ्रें च द्दवश्वकोश (१७५१–७२) एक फार मोठी 

िादं्दतकारक घटना मानली जाते. एन्सायक्लोपीद्दडया ऑफ द्दिटाद्दनका (१७६७–७१) 

हासदु्धा द्दवश्वकोशरचनेतील एक महत्त्वाचा टप्पा सूद्दचत करणारा अणखी एक प्रयत्न होय. 

गेल्या दोन शतकातं पद्दिमी कोशरचनेत झपाट्याने प्रगती घडून अली. ज्ञानके्षत्रातंील सदंभथ 

सेवेच्या द्दवद्दवध गरजा द्दवद्दवध प्रकार ेपरुद्दवणार ेऄनेकद्दवध प्रकारचे कोश तयार होउ लागले. 

मराठी भाषेत कोशरचनेला खरी चालना आंग्रजी राजवटीत द्दमळाली. महानभुाव पंथीयाचंी 

कोशरचना अद्दण छत्रपती द्दशवाजीच्या अजे्ञवरून तयार करण्यात अलेला राज्यव्यवहार 

कोश यासंारखे तरुळक कोशरचनेचे प्रयत्न मराठीत पूवी झालेले होते. आंग्रजी राजवटीत 

सवथच अधदु्दनक भारतीय भाषांत शब्दकोश व आतर प्रकारची सकंलने तयार होउ लागली. 

डॉ. श्री. व्य.ं केतकराचं्या ‘महाराष्रीय ज्ञानकोशासारखे’ प्रयत्न अधदु्दनक भारतातील 
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सवथद्दवषयसगं्राहक कोशरचनेच्या द्दवकासातील एक महत्त्वाचा टप्पा होय. स्वातंत्र्योत्तर 

काळात प्रादं्दतक भाषानंा राजभाषेचे स्थान द्दमळाल्याने, त्याचप्रमाणे द्दशक्षणाचे माध्यम म्हणून 

मातभृाषेचा स्वीकार करण्यात अल्याने, मराठी सह सवथ अधदु्दनक भारतीय भाषांत 

शासकीय पातळीवर अद्दण स्वतंत्रपणेही द्दवद्दवध प्रकारची कोशरचना होउ लागली अहे. 

कोशद्दनद्दमथतीचा आद्दतहास हा माणसाच्या द्दनद्दमथतीएवढाच तसा जनुा अहे. छपाइची कला 

प्रगत झाल्यानतंर कोश द्दनद्दमथतीला गती अली. व अता या वाङ्मय के्षत्राचा व्याप प्रचडं 

वाढला अहे. जीवनात अपले कुतूहल पूणथ करावयाचे ऄसेल, प्रश्न ईपप्रश्नाचंी ईत्तर े

शोधावयाची ऄसतील, अपले माद्दहतीकें द्र नेहमी वद्दधथत करावयाचे ऄसेल तर माणसाला 

कोशवाङ्मयाशी जवळीक सतत ठेवायला हवी. ऄखेरीला छापील कोश, मनषु्यरूपी कोशाचें 

वधाथद्दपत व पूरक ऄंग अहे. 

३.आ.२ कोशाच्या नददी  

कोशद्दनद्दमथती हे समाजाला ईपयकु्त ऄसणार े काम ऄसल्याने, समाजात कोशद्दवषयासबंंधी 

ऄसणारी मते, जाद्दणवा, त्यासंबंधीची कुजबूज, मतप्रदशथन याची सपंादकाला माद्दहती हवी. 

या द्दवषयासबंंधी छापून अलेले लेख, परीक्षणे याचंाही सपंादकाला ईपयोग होतो. 

ज्ञानकोशाच्या नोंदलेखकावर तर एक फार मोठीच जबाबदारी ऄसते. कमी जागेत, द्दवद्दशष्ट 

अकृती-रचना बंधात नोंदलेखकाला नोंद करावी लागते. लेख द्दकंवा पसु्तकाची व्याप्ती, 

रचना व अकार अद्दण त्यासाठी लागणारी साधने याचें स्वरूप व कोशाच्या नोंदीसाठी 

लागणारी साधने यात फरक पडतो. अकृत्या, रखेाटने, कोष्टके, तके्त, अलेख, द्दचते्र, 

छायाद्दचते्र यांचा ईपयोग केल्याने द्दवषय ऄचूक व नेमका व कमी शब्दात व्यक्त करता येतो. 

ही साधने वाचकाशंी थेट सवंाद साधू शकतात. मात्र द्दवषयाचं्या द्दववेचनासाठी वापरायची 

साधने, तंते्र नोंदीसाठी अवश्यक ठरतातच ऄसे नाही.   

नोंद म्हणजे लेखाचा ग्रथंाचा साराशं नव्हे. नोंद ही नव्याने द्दलद्दहण्याची पद्धत अहे. नोंद 

द्दवषयाशी द्दनगद्दडत ऄसणाऱ्या द्दवषयाचा सपूंणथ अवाका, खोली, व्यापकता, व्याद्दमश्रता, 

गुतंागतु लक्षात घेउन नोंदीत नव्याने माडंणी करावी लागते. लेखक ज्या द्दवषयावरची नोंद 

द्दलद्दहणार अह,े त्या द्दवषयातला तज् ज्ञ अह,े त्याचा त्या के्षत्रातला दीघाथनभुव लक्षात 

घेउनच नोंदलेखक ठरद्दवला जातो. त्याने त्या द्दवषयाचा अवाका, त्यात द्दनमाथण झालेले नवे 

नवे सशंोधन, त्यावर झालेले वाद-द्दववाद, चचाथ, मतातंर ेयाचंा सवथ बाजूनंी द्दवचार करुन नोंद 

द्दलद्दहणे अवश्यक ऄसते, परतं ु त्यात स्वत:ची मते द्दलद्दहण्याऐवजी ऄद्दधकृतता, 

द्दवश्वसद्दनयता, ऄद्ययावतपणा, ताजेपणा अद्दण सवथस्पशी व्यापकता ऄसायला हवी. ऄथाथत 

हे सवथ द्दनमाथण होण्यासाठी सदंभथ साधनेच ईपयोगात अणायला हवीत. त्यासाठी नोंदलेखक 

कोणत्या स्वरूपाची नोंद द्दलहीत अहे याची लेखकाला जाण ऄसायला हवी. लेखकाने 

द्दलद्दहलेली नोंद, स्वीकृत करण्याच्या ऄगोदर, सपंादक प्रथम ती नोंद पूणथ वाचतो. यावेळी 

त्या द्दलखाणात काहीच बदल करीत नाही. वाचनाच्या दसुऱ्या फेरीत तो नोंदीतील त्रटुींची 

नोंद करतो, त्यातील अशय द्दटपतो, लेखनशैली तपासतो, लेखनातील अकृद्दतबंध लक्षात 

अणतो, या द्दलखाणात ईचलेद्दगरी तर नाही ना, याचा तपास करतो. कायदेशीर बाबींचा 

ईलगडा करून घेतो, व नतंरच ती नोंद हातावेगळी करतो. या नोंदीवर त्याला सपंादकीय 

ससं्कार करावे लागतात. नोंदीतील पररच्छेद योग्य अहते का? त्याचंा ऄन्योन्यसबंंध, 
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सलगपणा स्पष्ट अहे का? वाक्यरचना सतंदु्दलत अहे का? त्यातंील शब्दरचना सडुौल अहे 

का? शदु्धलेखनात, व्याकरणात दोष राद्दहले नाहीत ना? व लेखनाला ईपयकु्त ऄसणारी 

सूची, प्रसूची द्ददली अह े ना? या पद्धतीने नोंदीचे परीक्षण केले जाते व नतंरच ती 

मदु्रणप्रतीमध्ये स्वीकारली जाते.  

सदं्दहता खडं, सदं्दहतेतील पूरक सदंभथ, ग्रथंसदंभथ, पररभाषा, सदु्दनदशथने वा सद्दचत्रता अद्दण 

सूची हे द्दवश्वकोशरचनेचे काही घटक होत. नोंदीमध्ये अकृत्या, तके्त, अलेख, द्दचत्र, रगंीत 

द्दचत्रपत्र, दृक्श्राव्य माध्यमांचाही वापर करता येतो. त्यात जेथून हे साधन घेण्यात अले 

अह,े त्याचा सदंभथ देणे अवश्यक अहे. मात्र िद्दमक पसु्तकातील सदंभथ ऄपेद्दक्षत नाहीत. 

सदंभथ हे नैद्दमद्दत्तक नसावेत. आगं्रजीतील द्दवशेषनामे ईच्चारानसुार द्दलद्दहणे अवश्यक अहे. 

त्यात मंडळाकडून दरुुस्त्या केल्या जातात. नोंदीमध्ये वैयद्दक्तक सदंभथ नसावेत. नोंदीचे 

काम सोपवल्यानतंर ते द्दवद्दहत कालमयाथदेत पूणथ करून देणे अवश्यक अहे. ऄलीकडे या 

नोंदी मराठी यदु्दनकोडमध्ये टंकद्दलद्दखत करून ज्ञानमंडळाकडे पाठवाव्या लागतात. 

नोंदीतील व्यक्तींचे नाव, स्थळाचें नाव, सकंीणथ शब्दाचें ईच्चार, कंसात आंद्दग्लश ईच्चाराचे 

देवनागरी रूप, नोंदीमध्ये समाद्दवष्ट ऄसणे अवश्यक अहे. नोंद लेखनतज्ज्ञाकडून तपासली 

जाते. नोंदींचे ऄंद्दतम सपंादन केले जाते. त्यानतंर ती प्रकाद्दशत केली जाते. सदं्दहतेतील पूरक 

सदंभथही द्दवश्वकोशातील एक ऄत्यतं महत्त्वाची ऄशी ऄंतगथत यतं्रणा होय. कोशाच्या ऄनेक 

नोंदीतून द्दवद्दवध द्दवषयाचंी माद्दहती वेगवेगळ्या रूपातं अद्दण द्दभन्नद्दभन्न दृद्दष्टकोणातूंन वा 

हेतूंनी कमीऄद्दधक मजकुरातून द्ददलेली ऄसते. एखाद्या नोंदीतील द्दववेचनाच्या ओघात 

अलेला द्दनदेश ह्या कोशात ऄन्यत्र अलेल्या नोंदीचा द्दनदशथक ऄसल्यास त्या द्दनदेशामागे 

द्दवद्दशष्ट द्दचन्ह्याकंन द्दवद्दशष्ट प्रकार े केले जाते. ह्या द्दनदेशातील शब्द वा शब्दावली 

द्दवश्वकोशातील एका स्वतंत्र नोंदीचे शीषथक ऄसून सदर द्दववेचनाच्या प्रवाहात अलेल्या 

माद्दहतीशी द्दनगद्दडत ऄशी ऄद्दधक माद्दहती ह्या स्वतंत्र नोंदीत द्दमळेल, ऄशी सूचना ह्या 

द्दचन्हाकंनाने वाचकाला देण्यात येते. एखाद्या नोंदीखाली द्ददल्या जाणाऱ्या ग्रथंसदंभाथत दोन 

प्रकारच्या ग्रथंांचे सदंभथ ऄसू शकतात : १) ती नोंद तयार करण्यासाठी वापरलेले सदंभथग्रथं. 

२) त्या नोंदीतील द्दवषयाच्या सदंभाथत ऄद्दधक वाचन करावयाचे ऄसल्यास त्यासाठी 

अवश्यक ऄसलेले काही वेचक परुक ग्रथं. साधारणपणे हे ग्रथंसदंभथ ग्रथंलेखकाचं्या / 

सपंादकाचं्या अडनावाचं्या वणथिमानसुार द्ददले जातात. सदंभथग्रथं देताना प्रथम ग्रथंकार / 

सपंादकाचे नाव, ग्रथंनाम (सामान्यत: द्दतरप्या वा ठळक वेगळे या टंकात), ग्रथंाचे 

प्रकाशनस्थळ अद्दण शेवटी प्रकाशन वषथ ऄसा िम साधारणत: ऄनसुरला जातो. 

नोंदी सपंाद्ददत करण्यासाठी सपंादन मंडळे द्दनयकु्त करण्यात अली अहते. या सवथ नोंदी 

लेखन करण्यासाठी चागंल्या लेखकाचंा शोध घेण्यात येत अहे. लक्षावधी पषृ्ठाचें लेखन, 

सपंादन करण्याचे कायथ सरुू झाले अहे. हे कायथ पूणथ झाल्याने ज्ञानाचा मोठा साठा अपल्या 

मराठी भाषेत येणार अहे. त्यामळेु या लेखनामध्ये ऄनेक लोकाचें सहकायथ अद्दण सहभाग 

अवश्यक अहे. ही फार मोठी सधंी मराठी भाषेतून लेखन करणाऱ्यासंाठी ईपलब्ध झाली 

अहे. या लेखन अद्दण सपंादन कायाथसाठी अकषथक मानधनही देण्यात येत ऄसल्याने या 

कायाथतून चागंले ऄथाथजथन करता येणे शक्य अहे. ससं्थेच्या माध्यमातून राष्रीय स्तरावर 

रासायद्दनक, भौद्दतक प्रयोगशाळेप्रमाणे ऄनेक ससं्था स्थापन झाल्या अहेत. त्या 

व्यद्दतररक्तही आंद्दडयन आद्दन्स्टट्यूट ऑफ सायन्स, द्दफद्दजकल ररसचथ लॅबोरटेरी, सी-मेट, सी-

डॅक ऄशा ऄनेक द्दवज्ञान ससं्था स्थापन झाल्या अहेत. या सवथ नोंदी वैज्ञाद्दनक ससं्था या 
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कोशामध्ये घेतल्या जात अहेत. त्याचबरोबर शरीरद्दियाद्दवज्ञान, शारीर, सगं्रहालये, 

सादं्दख्यकी अद्दण सूक्ष्मजीवद्दवज्ञान या द्दवश्वकोशाचें लेखन कायथ सरुू झाले अहे. कोशाचा 

वाचक सामान्य व्यक्ती अहेत. तसेच पदव्यतु्तर द्दवद्याथी, सशंोधक, ऄध्यापक याचं्यासाठी 

द्दवश्वकोश सदंभथ साधन म्हणून अहे. द्दवश्वकोशातील माद्दहती नेमक्या स्वरूपात ऄसणे 

अवश्यक अहे. द्दवश्वकोशातील मागील नोंदी वाचल्यानतंर लेखनाचा साचा काय ऄसावा, हे 

लक्षात येते. कोशातील नोंदीमध्ये ऄद्ययावत माद्दहती ऄसणे अवश्यक अहे. ती वस्तदु्दनष्ठ, 

समतोल ऄसायला हवी. धमथ , जात, पंथ, द्दलंग, प्रदेश, पक्ष याद्दवषयी पूवथग्रहदूद्दषतपणा 

नसावा. गद्दणतातील माडंणी, कोष्टके अद्दण अकडेवारी ही ऄचूक ऄसावी. शक्य तेथे 

प्राथद्दमक स्रोताचा अधार द्यावा. लेखन हे आतराचं्या लेखनाचे पनुमुथद्रण नसावे, म्हणजेच ते 

वाङ्मयचौयाथपासून दूर ऄसावे. मराठी कोश लेखनामध्ये महाराष्र शासनाने प्रकाद्दशत 

केलेल्या पररभाषा कोशातील शब्द वापरावेत. मात्र नव्या पाररभाद्दषक सजं्ञा तयार करण्यास 

मज्जाव करण्यात अलेला नाही. त्या सजं्ञा व्याकरणशदु्ध ऄसाव्यात. कोशातील नोंदीचे 

स्वरूप हे लघ,ु मध्यम अद्दण दीघथ ऄसे द्दनद्दित करण्यात अले अह.े लेखनावेळी द्दनद्दित 

केल्याप्रमाणे शब्दमयाथदा पाळणे अवश्यक अहे. शब्दमयाथदा साभंाळून प्रस्तावना, साराशं, 

स्पष्टीकरण ईदाहरणे अवश्यकतेनसुार देणे अवश्यक ऄसते. ऄन्य नोंदीशी सबंंद्दधत नोंद 

ऄसेल, तर मूळ नोंदीचा सदंभथ देउन शब्दमयाथदा मयाथद्ददत ठेवणे अवश्यक बनते.  

ऄंद्दतम नोंदीचा मजकूर अद्दण द्दतच्याशी द्दनगद्दडत ऄशी सदु्दनदशथने ही परस्परानंा पूरक ठरत 

ऄसतात; द्दकंबहुना मजकूर अद्दण सदु्दनदशथने ही नोंदींची ऄद्दवभाज्य ऄंगे होत. कोशात ती 

अवश्यकतेनसुार कधी नोंदींच्या मजकुराबरोबर, तर कधी स्वतंत्रपणे द्दचत्रपत्राचं्या 

(अटथप्लेट्स) स्वरूपात समाद्दवष्ट केलेली ऄसतात. कोणत्याही गैरसमजाला जागा राहणार 

नाही, ऄशा प्रकार े प्रत्येक पाररभाद्दषक सजें्ञतून एकच एक ऄथथ व्यक्त व्ह्यावा, ह्या 

पाररभाद्दषक सजं्ञा घडद्दवण्यामागील हेतू ऄसतो. कारण ऄशा काटेकोर ऄथाथच्या सजं्ञामंळेुच 

कोणत्याही द्दवषयाच्या द्दववेचनात नेमकेपणा येउ शकतो. महत्त्वाची माद्दहती एका दृद्दष्टके्षपात 

कळावी, हा कोष्टके वा तके्त ह्याचंा हेतू ऄसतो. कोष्टकातं द्दनरद्दनराळे स्तंभ पाडून त्या 

स्तंभातूंन माद्दहती द्दतच्या स्वरूपानसुार द्दवभागलेली ऄसते व तशी ती एकेका स्तंभाखाली 

देणे वाचकाचं्या दृष्टीने फारच सोयीचे ऄसते. ईदा., भारतातील भात द्दपकवणाऱ्या प्रमखु 

राज्यातंील भाताचे के्षत्र व ईत्पादन ऄमकु एका वषाथत द्दकती झाले, ही माद्दहती वा मानवाने 

केलेल्या ऄंतराळ ईड्डाणाचें ऐद्दतहाद्दसक तपशील. ईदा., यानाचे नाव, सबंंद्दधत 

ऄंतराळवीराचंा देश, त्या ऄंतराळवीराचंी नावे, त्याचं्या ऄंतराळ ईड्डाणाची तारीख आ. 

प्रत्येक ज्ञानघटक योजलेल्या शब्दमयाथदेत पण प्रभावीपणे व्यक्त करण्याचे कौशल्य 

सपंादकाला हवे. 

कोशवाङ्मयासाठी ऄनेक नामवंत नोंदी द्दलद्दहतात. या नोंदी तपासून, त्यामध्ये अवश्यक ते 

फेरफार करण्याची क्षमता सपंादकाकडे हवी. ऄखेरीला द्दनवड करताना कोणती नोंद 

महत्त्वाची, कोणती कमी महत्त्वाची, याचाही द्दववेक करणे अवश्यक ठरते. नोंद द्दलहून 

हाताशी अली तरी त्याच्यावर भाद्दषक ससं्कार करावे लागतात. ऄनेक मंडळी अपापल्या 

द्दवषयात पारगंत ऄसतात. पण त्यानंा कोशवाङ्मयासाठी द्दलहावी लागणारी नोंद द्दलद्दहता 

येइलच ऄसे नसते. काही वेळा त्याचें द्दलखाण टाकाउ ऄसते. ते न स्वीकारण्याची द्दहमंत 

सपंादकाकडे हवी. अपला कोश कोण वाचणार अहे, त्याचा द्दकती ईपयोग होणार अहे, 

याची जाण सपंादकाला हवी. सवथसाधारणपणे कोणताही कोश त्या द्दवषयातील तज्ज्ञानंा 
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ईपयकु्त ठरावा, तसेच तो कोश सवथसामान्य वाचकानाही वाचनीय व्हावा, ऄशा पद्धतीने 

द्दलहावा लागतो. तसेच, वाचकामध्ये द्दशक्षक, प्राध्यापक, पत्रकार, राजकारणतज्ज्ञ, 

समाजसेवक आत्यादी नानाप्रकारचे लोक समाद्दवष्ट ऄसतात. ऄशा वाचकाचं्या गरजा पूणथ 

करणार े लेखन सपंादकाला यश द्दमळवून देतात. ऄशी नोंद वाचकाचंी प्राथद्दमक गरज 

भागवणारी हवीच. पण या वाचनातून ऄभ्यासकाला जर संदभथ ग्रथंाकडे जाण्याची ऄगर 

सदंभाथसाठी ऄन्य नोंदी वाचण्याची स्फूती द्दनमाथण झाली तर ऄशा लेखनाचे साथथक 

झाल्यासारखे होइल. कोशात नोंदी सकंद्दलत करताना भाषेच्या व्याकरणाकडे द्दवशेष लक्ष 

द्यावे लागते. केवळ ऱ्हस्व-दीघथ या फरकामधून एखाद्या नोंदीची जागा बदलू शकते. गेली 

१२५ वषे शदु्धलेखन सधुारणेची चळवळ मराठी भाषेत सरुू अहे. खर ेतर ही चळवळ एक 

सातत्याने चालणारी घटना ऄसणे, हे या भाषेच्या सोयीसाठी अवश्यक अहे. द्दवकसनशील 

भाषा सतत बदलत जाते. द्दतचा ईपयोग व्यापक प्रमाणावर झाला की, त्याप्रकारच्या 

लेखनात जाणवणाऱ्या ऄडचणी द्दवचारवतंाचं्या लक्षात येतात व पनु्हा एकदा शदु्धलेखन हा 

चचेचा द्दवषय बनतो. या सवथ चळवळींचा पररणाम होउन भाषा ही प्रमाणभाषा' बनत जाते. 

अजच्या सवथच प्रगत भाषा या प्रकारच्या घडामोडींतूनच प्रौढ ऄवस्थेला पोहोचल्या अहेत. 

सपंादकाच्या ऄनभुवातून व भाषेच्या प्रभतु्वामधून द्दवश्वकोशाची भाषाशैली तयार होत 

ऄसते. याप्रकारच्या भाषेच्या स्वरूपाबिल 'साद्दहत्याची भाषा' या ग्रथंात प्रा. भालचदं्र नेमाडे 

द्दलद्दहतात, ‚प्रत्येक मानवी व्यवहार के्षत्रागद्दणक भाषेचे स्वरूप बदलते. धाद्दमथक वाङ्मय, 

राजकीय चचाथ, हवामान खात्याची वतेृ्त, वतृ्तपत्रीय बातम्या, जाद्दहराती, शेऄर बाजाराचे 

वणथन आत्यादी प्रत्येक के्षत्रानरुूप भाषेची खास रूपे प्रकषाथने कायथ करताना अढळतात. या 

रूपानंा अपण के्षत्रद्दनदेशक पदर म्हणू. या द्दवज्ञानाच्या नोंदी द्दलद्दहताना भाषेची खास 

के्षत्रद्दनदेशके तयार होतात. खास लक्षणाद्दवषयी ते पढेु म्हणतात – ‚कोणत्याही शास्त्रीय 

वाङ्मयात द्दववेकद्दनष्ठ ऄद्दभव्यक्तीला सवाथद्दधक महत्त्व ऄसल्याने ससु्पष्टता हे शास्त्रभाषेचे 

प्रमखु लक्षण ठरते. ऄथाथच्या घटकाचंी तकथ सगंत माडंणी भाषेच्या रूपामधून पारदशथक 

पद्धतीने व्यक्त व्हावी लागते. याचा ऄथथ भाषा हे पूणथ ऄथाथने साधन म्हणून वापरलेले ऄसते. 

ऄलंकरण, ऄनेकाथथत्व शास्त्रीयतेला हाद्दनकारक ठरतात. वाक्यरचना ऄथाथनसुार ऄसते. 

वाक्ये द्दवचाराचं्या घटकाशंी पूणथपणे सलंग्न ऄसतात. वाक्यावाक्यातंील सबंंध तकथ ससुगंत 

माडंणीनसुार येतात. शब्दाचें पराकोटीचे द्दवद्दशष्टीकरण झालेले ऄसते. आतके की एका 

शब्दाचा एकच पूवथद्दनद्दित ऄथथघटक गदृ्दहत धरलेला ऄसतो. शब्द अद्दण ऄथथ याचंा एकास 

एक सबंंध ऄसतो. अद्दण तो सवथ द्दववेचनात एकच ऄसतो. ऄद्दतव्याप्त, ऄद्दतसकुंद्दचत, 

ऄस्पष्ट ऄथथघटक शास्त्रीय शब्दानंी व्यक्त करता कामा नये." प्रा. नेमाडे याचें वरील व्यापक 

द्दनवेदन द्दवश्वकोशाच्या भाषेला शब्दश: लागू पडते. कोशासारख्या सदंभथसाद्दहत्याला 

द्दविते्तची खोली व व्याप्ती काही कोशकारानंी नक्कीच द्दनमाथण केली अहे. द्दवशेषतः नोंदी 

द्दलद्दहणार े लेखक स्वत:च सशंोधक ऄसतील तर ऄशी नोंद हा एक शोधद्दनबंध ठरतो. 

द्दविानाचंी द्दनद्दमथद्दतशक्ती ऄशा शोधद्दनबंधामध्ये ऄनभुवास येते. या लेखनाला ताजेपणाचा 

वास येतो. 

३.आ.३ अकारषवल्हे 

मराठी भाषेत द्दनमाथण झालेल्या कोशसाद्दहत्यात नोंदी द्दलद्दहण्यासाठी बहुतेक द्दठकाणी 

वणाथनिुम-पद्धत वापरली अहे. शब्दातील ऄक्षराचंी रचना द्दवद्दशष्ट िमाने करण्याची पद्धती 



 

 

पाररभाद्दषक शब्द, कोश संकल्पना 

व सचूी वाङ्मय 
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भाषाशास्त्राने रूढ केलेली अहे व ती सवथमान्य ऄसते. या रचनेला 'ऄकारद्दवल्हे' ऄसे 

म्हणतात. ऄकारद्दवल्ह,े वणथिम, ऄक्षरानिुम, ऄक्षररचना, ऄकारानिुम, अल्फाबेद्दटकली 

ऄसे प्रद्दतशब्द द्ददलेले अढळतात. ऄकारद्दवल्हे ही ऄवलंबलेली पद्धत सवथमान्य ऄसेल व 

शास्त्रशदु्ध ऄसेल, तर कोशाची ईपयकु्तता वाढते. खर ं तर, वणाथनिुम पद्धतीचा वापर 

रोजच्या व्यवहारातही वारवंार लागतो. जगातील भाषाचं्या द्दवचार करता एक महत्त्वाची 

समानता लक्षात येते, की सवथ महत्त्वाच्या वणथमालाचंी सरुुवात 'ऄ' या ऄक्षराने येते. ससं्कृत 

वैयाकरणी पाद्दणनी 'ऄ' हाच प्रथम वणथ मानतो. भारतीय संस्कृतीत ॎ या ध्वनीला बरचे 

सकेंत जोडले गेले अहते. या ध्वनीत ऄ + उ + म् ही ऄक्षर ेसामावली अहेत, व त्यात 'ऄ' 

हे प्रथम ऄक्षर अहे. आंग्रजीमध्ये 'ऄ' हे ऄक्षर A या द्दचन्हाने द्दलद्दहले जाते. फारशी भाषेत 'ऄ' 

ऄक्षराचे नाव 'ऄद्दलफ' अहे. तर ग्रीक भाषेत प्रथम अल्फा हे द्दचन्ह व त्यानतंर येणारे 

वणथमालेचे ऄक्षर बीटा हे अह,े म्हणून वणाथनिुमाला आंग्रजी पररभाषाशब्द ‘अल्फाबेद्दटकली' 

(Alphabetically) बनला. ईदा. द्दनवडणकुीसाठी मतदाराचं्या याद्या या पद्धतीने केलेल्या 

ऄसतात. दूरध्वद्दन-दद्दशथका, शाळेतील द्दवद्याथ्यांच्या परीक्षाचें िमाकं, कायाथलयीन 

कमथचाऱ्याचं्या याद्या, वाचनालयातील पसु्तकाचंी िमवार यादी आत्यादी ऄनेक द्दठकाणी ही 

पद्धती ऄनसुरावी लागते. कोशवाङ्मयात शब्दकोशाचें महत्त्व खूपच अह.े येथील शब्दाचंा 

ऄनिुम, ज्ञानकोश, चररत्रकोश, द्दवषयकोश, व्यद्दक्तद्दवशेषकोश यामंधील नोंदी सामान्यत: 

वणाथनिुमाने करतात. या पद्धतीने रचना केल्यास कोशातील अवश्यक ती माद्दहती 

द्दवनासायास द्दमळू शकते, हा ऄनभुव सवांनाच येतो.  

मराठी भाषेत वणाथनिुमासबंंधी स्पष्ट ऄसे दडंक अजही मान्य झालेले नसल्यामळेु काही 

द्दठकाणी गोंधळाची पररद्दस्थती द्दनमाथण होते. मराठी वणथमाला देवनागरी द्दलपीवर अधारलेली 

अहे. या द्दलपीमध्ये द्ददलेली वणथरचना ही या भाषेतील वणाथनिुम ठरद्दवण्यास पायाभूत ठरते. 

मराठी भाषा ससं्कृतोत्पन्न अहे. पण ससं्कृत वणथरचना व मराठी वणथरचना यातं फरक 

अहे. ऄकारद्दवल्हे सबंंधी मराठी भाषेत जाणवणाऱ्या ऄडचणी खालीलप्रमाणे द्ददसतात ऄ) 

ऄनसु्वार व द्दवसगथ यानंा वणथमालेत कोणते स्थान द्यावे ? ब) 'क्ष' व 'ज्ञ' ही वणथमालेतील 

स्वतंत्र व्यजंने मानावीत का जोडाक्षर े समजावीत? क) 'ळ' हे स्वतंत्र व्यजंन अहे का? 

त्याचा वणथनानिुम 'ह' या व्यंजनानतंर यावा द्दकंवा त्याचा ईच्चार 'ल' नजीकचा ऄसल्याने 

'ल' नतंर लगेच यावा? ड) 'ॲ', 'ऑ' यासारखे ध्वनी द्दवशेषत: आंग्रजी भाषेच्या ईपयोद्दगतेमळेु 

मराठीत अले. स्वरमालेत त्याचंा वणाथनिुम कसा द्दनद्दित करावा ? आ) 'िह्म', 'रृद्य', 'ऱ्हस्व' 

यासंारख्या शब्दामंधून 'ह' हा वणथ प्राधान्याने येतो. ऄकारद्दवल्हे सबंंधी मराठी भाषेत 

जाणवणाऱ्या ऄडचणी वरीलप्रमाणे ऄसूनही खालील वणथमालेचा वापर केला जातो. 

१. अकारषवल्ह ेठरषवताना मराठीतील विथमाला: 

स्वर: ऄ, अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ल,ृ ए, ॲ, ऐ, ओ, ऑ, औ, - (ऄनसु्वार), : (द्दवसगथ) 

व्यंजन:े 

क, ख, ग, घ, ङ 

च छ, ज, झ, ञ 

ट, ठ, ड, ढ, ण 



भाषाांतर कौशल्य 
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त, थ, द, ध, न 

प, फ, ब, भ, म 

य, र, ल, व 

श, ष, स, ह,ळ 

क्ष, ज्ञ. 

मराठीत १४ स्वर व ३६ व्यजंने ऄसे ५० वणथ व त्यांचे ईच्चार ऄंकद्दलपीत द्ददलेले 

ऄसतात. वस्ततु: ऄ व ऄ: हे स्वतंत्र स्वर नाहीत. ते दोन ध्वनी अहेत. ते स्वरादी अहेत, 

द्दकंवा स्वरानवुती अहेत. यानंतर क्, ख, ग,...स,् ह,ळ, क्ष, ऄशी ३६ व्यजंने येतात. यातील 

क्ष = क्+ष अद्दण ज्ञ=द+्न+य ही सयंकु्त व्यजंने अहेत. भाषेतील वणाथनिुम द्दनद्दित 

झाल्यावर शब्दिम लावणे फारसे गुतंागुतंीचे नाही. द्ददलेल्या शब्दातंील अद्याक्षराचा द्दवचार 

केला जातो व त्याचा िम वणाथनिुमाने द्दनद्दित होतो. दोन शब्दातं अद्याक्षर े सारखी 

ऄसतील तर दसुऱ्या िमाकंावरील ऄक्षराचंा द्दवचार करून शब्दिम वणथमालेप्रमाणे द्दनद्दित 

होतो. याच पद्धतीने दोन शब्दातंील पद्दहले दोन वणथ समान ऄसतील, तर द्दतसऱ्या 

स्थानावरील वणाथचा िम ठरवून शब्दिम द्दनद्दित करता येतो. शब्दिम ठरद्दवण्याची ही 

पद्धत सरुुवातीला सटुसटुीत वाटत ऄसली तरी ती नतंर गुतंागुतंीची ठरते. मराठीत १४ 

स्वर प्रथम द्दलद्दहतात व नतंर पाठोपाठ ३६ व्यजंने द्दलद्दहली जातात. पण शब्दरचनेत स्वर व 

व्यजंने स्वतंत्रपणे येत नाहीत. व्यजंनात स्वर द्दमसळला की, नवीन ऄक्षर बनते. व्यजंन व 

स्वर याचं्या द्दमश्रणाने बाराखडी बनते. तसेच, दोन व्यजंने एकत्र येउन जोडाक्षर ेबनतात. व 

या जोडाक्षराचं्या स्वराचं्या द्दमश्रणाने नवीन बाराखड्या बनतात. या सवथ गुतंागुतंीचा 

वणाथनिुम कोशवाङ्मयात ठरवावा लागतो. 'ऄ'ं हा स्वतंत्रता मराठीतील बरचे कोशकार 

वणाथनिुमासबंंधी समान धोरण पाळीत नाहीत, व पररणामतः कोश ईपयकु्ततेच्या दृष्टीने 

काहीसे कमी पडतात. काही कोशकार अपण मानलेला वणाथनिुम प्रस्तावनेत स्पष्ट 

करतात, पण मग प्रत्येक कोशाची प्रस्तावना समजून घेण्याचे काम वाचकाला करावे लागते. 

पूवी द्दलपी द्दशकद्दवताना 'श्री' या ऄक्षराने सरुुवात करण्याची पद्धत होती. काही कोशातून ही 

परपंरा कायम ठेवली अह,े ऄसे द्ददसते. यासारख्या द्दवकल्पांतूनच वणाथनिुमासबंंधी गुतंागुतं 

अणखी वाढते. या ऄनिुमासबंंधी काही भाषाशास्त्रज्ञांनी द्दवचार करून ही गोंधळाची 

पररद्दस्थती सधुारण्यासाठी प्रयत्न केला, ऄसे या भाषेच्या आद्दतहासावरून लक्षात येते. प्रा. 

रा.श्री. जोग यानंी 'मराठी वणथमालेतील ऄनपूुवी' हा लेख (महाराष्र साद्दहत्य पद्दत्रका, वषथ 

३१, ऄंक १२२, जलैु-ऑगस्ट-सप्टेंबर १९५७) द्दलहून मराठी भाषेत वणाथनिुमासबंंधी 

जाणवत ऄसलेल्या त्रटुींचा ऄभ्यास केला. हे ऄराजक सपंुष्टात अणावे, या हेतूने त्यांनी 

काही सूचना केल्या व द्दनद्दित वणाथनिुम तयार करावा ऄसा अग्रह धरला. या बरोबरच 

मो.रा. वाळंबे यानंी मराठी सूची व कोशवाङ्मय यातील वणाथनिुम-पद्धती हा सद्दवस्तर व 

ऄभ्यासपूणथ शोधद्दनबंध द्दलद्दहला. या सवथ ऄभ्यासाच्या पररणामस्वरूप कोशवाङ्मयाला 

लागणारी वणाथनिुमपद्धती बरीचशी सटुसटुीत व ईपयकु्त झाली अहे. यातूनच गोंधळाची 

पररद्दस्थती कमी झाली. त्यानी माडंलेले द्दवचार कोशरचनाकारानंा ते पोषक ठरले अहते. 

 



 

 

पाररभाद्दषक शब्द, कोश संकल्पना 
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३.आ.४ सूची वाङ्मय  

 परमेश्वराने बदु्धीची देणगी द्ददली ती वापरून महामानवांनी ज्ञानाचा प्रचडं साठा द्दनमाथण केला 

अहे. हे ज्ञान सरुद्दक्षतपणे पढुील द्दपढीपयंत पोहोचवणे ही अजच्या द्दपढीची जबाबदारी अहे, 

ज्ञान द्दवषयाचंी द्दवभागणी, ईपद्दवभागणी करून ते शास्त्रीय पद्धतीने नोंदद्दवणे हा अणखी एक 

ज्ञानद्दवषयच झाला अहे. या शाखेला सूची ऄसे म्हणतात. कोणत्याही ज्ञानशाखेचा 

पद्धतशीरपणे ऄभ्यास होउ लागला म्हणजे सगं्रह, सूचीकरण आ. प्रद्दिया अवश्यक ठरतात. 

सूची ही ऄभ्यासाची सरुुवात अहे. सूची हा शब्दही मराठीत सैलपणाने वापरला जातो. 

सूची या शब्दाचे द्दवद्दवध ऄथथ शब्दकोशातं अढळतात. द्दलद्दखत ज्ञानाची माद्दहती ग्रथंातं 

साठद्दवलेली द्दवषयरूप यादी, सदंभथग्रथंाचंी यादी, एखाद्या द्दवषयावरील पसु्तकाचंी यादी 

द्दकंवा एखाद्या लेखकाच्या पसु्तकाचंी यादी या ऄथाथने सूची हा शब्द वापरलेला द्ददसतो. 

द्दनदेश, ईल्लेख, ऄसाही सूचीचा ऄथथ अह.े मानवाला ज्ञात ऄसलेले सवथ ज्ञान, अहे ऄसे 

मानले, तर या द्दवशाल व व्याप्त ज्ञानसगं्रहात वाचकाला आद्दच्छत स्थळी पोहोचण्यासाठी वाट 

दाखवणारी ‘मागथदद्दशथका' ऄसाही सूचीला ऄथथ जोडला अहे. 'ग्रथंावली' ऄसाही भारदस्त व 

स्वतःचे वेगळेपण व्यक्त करणारा शब्द यासाठी काही तज्ज्ञ वापरताना द्ददसतात. सूचीचा 

एक ऄथथ सइु, टोक ऄसा अहे. सइुच्या ऄग्राने जसा एक द्दबंदू द्दनदेद्दशत करता येतो, तसे 

सूचीने ग्रथंाचा स्पष्ट द्दनदेश करता येतो. आंग्रजी भाषेत सूचीसाठी वापरला जाणारा 

पाररभाद्दषक शब्द Bibliography ऄसा अहे. Biblios and graphia या दोन शब्दापंासून 

हा जोड शब्द बनला. ह े दोन्ही शब्द द्दहिू भाषेतून अलेले अहेत ऄसे भाषातज्ज्ञाचें मत 

अहे. छपाइची कला जेव्हा पूवी ऄवगत नव्हती, तेव्हा पसु्तके हस्तद्दलद्दखत स्वरूपात द्दलहून 

घेत. Bibliography या शब्दाचा मूळ ऄथथ, ग्रथंाची हस्ताक्षरातील प्रत तयार करणे ऄसा 

अहे. कालाच्या ओघात गरजपे्रमाणे हे ऄथथ बदलत गेले. सूचीला जवळीक दाखवणार ेद्दकंवा 

तशीच ऄथथच्छटा ऄसणार े शब्द अहेत : catalouge, compilation, list of books, 

directory, roster, glossary, docket, register आत्यादी. लेखक ऄशा वेगवेगळ्या 

शब्दाचंा ईपयोग अपल्या सोइप्रमाणे व अवडीनसुार करताना द्ददसतात. 

सूची ही सजं्ञा ‘आंडेक्स’ व ‘कॅटलॉग’ ह्या आंग्रजी सजं्ञासंाठी मराठी पयाथयी सजं्ञा म्हणून 

वापरली जाते. सूची ही सामान्यतः ग्रथंाच्या शेवटी द्ददली जाते, तर ऄनिुमद्दणका (टेबल 

ऑफ कन्टेंट्स) ग्रथंाच्या प्रारभंी द्ददली जाते. ग्रथं, द्दनयतकाद्दलके याचं्या मजकुरात अलेली 

नावे, द्दवषय आत्यादींची, त्याचंा ईल्लेख ऄसलेल्या पषृ्ठिमाकंासंह, वणथिमानसुार केलेली 

यादी म्हणजे सूची होय. व त्यात ग्रथंातील प्रकरणाचंी शीषथके, त्याचं्या अरभंपषृ्ठिमाकंासह 

द्ददली जातात. ग्रथंात ज्याची थोडीफार माद्दहती वा द्दनदेश ऄसतील ऄसे सवथ द्दवषय व नामे 

पषृ्ठिमाकंासंह नोंदवून त्याचं्याकडे वाचकाचे लक्ष वेधते. एखाद्या ग्रथंाच्या ऄखेर येणारी त्या 

ग्रथंातील व्यक्ती, द्दवषय व ग्रथं याचंी यादी, शब्दसूची, काव्यसंग्रहातील प्रथमचरणाचंी यादी, 

सदंभथपसु्तकाचंी यादी या सवांना सूचीच म्हटले जाते. ग्रथंातील द्दनदेशनोंदी ऄनेक 

प्रकारच्या ऄसतात. त्यात ऄनेक द्दवषय, व्यद्दक्तनामे, स्थलनामे, सजं्ञा-सकंल्पना, ग्रथंनामे, 

ग्रथंकारनामे, सकंीणथ बाबी वगैर े ऄनेक द्दनदेशाचंा समावेश झालेला ऄसतो. ऄथाथतच 

ग्रथंाच्या स्वरुपानसुार द्दनदेशनोंदींची सखं्या व व्याप्ती ठरते, हे ईघडच अहे. ग्रथं, 

द्दनयतकाद्दलके व त्याचें सचं, वतृ्तपत्राचें सचं, कोशवाङ्मय, सशंोधनपर प्रबंध, माद्दहतीसकंलक 

दप्तर े(आन्फमेशन फाआल्स) ऄशा नानाद्दवध प्रकारच्या व स्वरुपाच्या मदु्दद्रत वाङ्मयाची सूची 
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केली जाते व वाचकानंा, ऄभ्यासकांना त्याचं्या द्दवद्दशष्ट गरजानंसुार ती ईपयकु्त ठरते. 

ग्रथंाच्या वा ऄन्य मदु्दद्रत वाङ्मयाच्या मजकुरात द्दवखरुलेली एखाद्या द्दवषयाची माद्दहती 

शोधण्यासाठी, ती द्दमळवून एकद्दत्रत करण्यासाठी व त्या द्दवद्दशष्ट द्दनदेशसबंद्घ माद्दहतीचे, 

तपद्दशलाचें सकंलन करण्यासाठी वाचकाला सूचीचा द्दवशेषकरुन ईपयोग होतो. एखाद्या 

ग्रथंात द्दठकद्दठकाणी द्दवखरुलेले द्दनरद्दनराळ्या द्दवषयांचे, कमी-ऄद्दधक माद्दहतीचे द्दनदेश त्या 

ग्रथंाच्या कोणकोणत्या पषृ्ठांवर सापडतील, हे दशथद्दवणारी संकद्दलत यादी म्हणजे सूची होय. 

ह्या सूचीत ऄसे द्दनदेश ऄकारद्दवल्हे द्ददलेले ऄसतात. त्याचप्रमाणे प्रत्येक द्दनदेशासमोर तो 

जेथे सापडेल ऄशा पषृ्ठाचें िमाकं िमवार द्ददलेले ऄसतात. ह्या सूचीच्या अधार े द्दजज्ञासू 

वाचक त्यानंा हव्या ऄसलेल्या द्दवषयांवरील माद्दहती सबंंद्दधत पषेृ्ठ पाहून सहजपणे द्दमळवू 

शकतात. त्यासाठी सपूंणथ ग्रथंात त्यानंा शोधाशोध करावी लागत नाही. त्या त्या ग्रथंाच्या 

वाचनाला मदत करणारी ऄशी ती माद्दहती ऄसते. ईदा. वैद्ददक ससं्कृतीवरील एखाद्या ग्रथंात 

‘यज्ञ’ ह्या द्दवषयावर नेमकी काय अद्दण द्दकती माद्दहती अली अह,े हे पाहण्याची द्दजज्ञासा 

ज्या वाचकाला ऄसेल, तो त्या ग्रथंाच्या सूचीत वणाथनिुमे अलेला ’यज्ञ’ ह्या द्दनदेश पाहून 

त्याच्यासमोर नोंदलेले पषृ्ठाचें िमाकं पाहील अद्दण त्या ग्रथंात यज्ञाद्दवषयी अलेली माद्दहती 

द्दमळवील. ऄनेक छोट्या-मोठ्या ग्रथंाचं्या ऄखेरीस वाचकाचं्या सोयीसाठी ऄशी सूची 

द्ददलेली अढळते. ही द्दनदेशाचंी सूची ऄसल्यामळेु द्दहला ‘द्दनदेश-सूची’ ऄसेही म्हटले जाते. 

त्या दृष्टीने वाचकाच्या द्दवद्दशष्ट, ऄपेद्दक्षत गरजा नेमकेपणाने ओळखून त्याला ईपयकु्त 

ठरतील ऄशा ग्रथंातंगथत द्दनदेशनोंदी द्दनवडणे व द्दनद्दित करणे, त्याचं्यापढेु सबंंद्दधत 

पषृ्ठिमाकं अवश्यक तेथे ‘ऄ’/‘अ’ ऄशा स्तंभद्दनदेशासंह नोंदवून ऄशा द्दनदेशनोंदींची 

वणथिमानसुार यादी तयार करणे व सूचीची ऄंद्दतम छपाइ द्दसद्घ होइपयंत सूचीच्या मदु्दद्रतावंर 

देखरखे करणे, ऄशा स्वरुपाची ऄनेकद्दवध कामे सूद्दचकाराला पार पाडावी लागतात. 

सूचीच्या द्दनदेशनोंदीपढेु पषृ्ठिमाकं (स्तंभद्दनदेशासंह) देणे ऄद्दनवायथच ऄसते. काही द्दवद्दशष्ट 

प्रकारच्या सूचींमध्ये ऄन्य स्थान-द्दनदेशक (लोकेटर) वापरले जातात. 

परतं ुऄशा प्रत्येक स्थळी सूचीचा ऄथथ व प्रयोजन ही द्दवद्दशष्ट स्वरूपाची ऄसतात. त्या त्या 

ग्रथंाच्या वाचनाला मदत करणारी ऄशी ती माद्दहती ऄसते. मराठी ग्रथं-सूची (२ खडं, 

१९४३, १९६१), मराठी द्दनयतकाद्दलकाचंी सूची (१९६९), ज्ञानदेव-वाङ्मयसूची 

(१९६८). ऄशा द्दठकाणी ‘सूची’चा ऄथथ वेगळा ऄसतो. हे सूचीकायथ कोशकायाथसारखेच 

ऄसते. काही द्दवद्दशष्ट प्रकारच्या माद्दहतीचे द्दनयोजनपूवथक केलेले ते सकंलन ऄसते. 

सदंभोपयोद्दगता हे कोशवाङ्मयाचे प्रमखु गमक सूद्दचवाङ्मयातही अढळते. ईदा. महाराष्रीय 

सतं-कद्दवकाव्य सूची (१९१५), महाराष्रीय वाङ्मय सूची (१९१९), महानभुाव महाराष्र 

ग्रथंावली (१९२४), ग्रामसूची आत्यादी. सूची म्हणजे ग्रथंातील द्दवद्दशष्ट द्दवषयाच्या माद्दहतीचा 

वा द्दनदेशाचा नेमका ठावद्दठकाणा सागंणारी, ऄचूक पत्ता देणारी एक प्रकारची द्दनदेद्दशकाच 

होय. परमेश्वराने बदु्धीची देणगी द्ददली ती वापरून महामानवांनी ज्ञानाचा प्रचडं साठा द्दनमाथण 

केला अहे. हे ज्ञान सरुद्दक्षतपणे पढुील द्दपढीपयंत पोहोचवणे ही अजच्या द्दपढीची जबाबदारी 

अह,े ज्ञान द्दवषयाचंी द्दवभागणी, ईपद्दवभागणी करून ते शास्त्रीय पद्धतीने नोंदद्दवणे हा 

अणखी एक ज्ञानद्दवषयच झाला अहे.  

प्रस्ततु ऄभ्यास घटकासाठी खालील ग्रथं सदंभथ म्हणून ईपयोगी अले अहेत. त्यामळेु 

वैयद्दक्तक लेखक व त्यांचा लेख याचंा द्दनदेश केलेला नाही. 
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आपली प्रगती तपासा  

प्रश्न - अपण हाताळलेल्या कोणत्याही कोशाचे स्वरूप स्पष्ट करा. 

  

 

 

 

३.२  साराशं 

एकूणच या घटकात अपण पाररभाद्दषक शब्द अद्दण कोशाची सकंल्पना याद्दवषयी द्दववेचन 

पाद्दहले अहे. प्रशासकीय के्षत्रात ऄनेक द्दवभाग येतात. अद्दण या द्दवभागानसुार पत्रव्यवहार व 

कायाथलयीन कामकाजासाठी पाररभाद्दषक स्वरूपाचे शब्द वापरले जातात. ज्यामळेु या 

व्यवहारातील लेखन नोंदीतील एका    , ससु्पष्टता जाणवेल हा हेतू त्यामागे ऄसतो. 

त्यामळेु ऄसे पाररभाद्दषक शब्द ऄत्यतं ईपयोगाचे ठरतात. तसेच कोश सकंल्पना द्दवभागातून 

कोशाची रचना कशा स्वरूपाची ऄसते, त्यातील नोंदी, ऄकारद्दवल्हे हे कसे पाहता येतील 

याचे स्वरूप पाद्दहले अहे. एखा   कोश अपणास पहायचा ऄसल्यास ऄकारद्दवल्हे कशा 

पद्धतीने ईपयोगी पडू शकतात, द्दकंवा कोणकोणत्या द्दवषयावरच्या नोंदी कोश वाङ्मयात द्दमळू 

शकतात हेही ध्यानात येते. एकूणच अपल्याकडेच कोशवाङ्मय हे समदृ्ध वाङ्मय अहे. हा 

घटक ऄभ्यासल्यानतंर त्याचे ईपयोजन सलुभ होते. 

३.३ सदंभथग्ररं्सूची 

• दाते, य. रा. अद्दण कवे, द्दच.ं ग., ‘महाराष्र शब्दकोश’, द्दवभाग १ ते ७, १९३२- 

१९५०, नवीन अवतृ्ती, वरदा बकु्स, पणेु,१९८८, एद्दशयन एज्यकेुशन सद्दव्हथसेस, मूळ 

कोशाची पनुमुथ द्दद्रत अ  त्ती. 

• कुलकणी, कृ. पा., ‘मराठी व्यतु्पत्ती कोश’, शभुदा सारस्वत, पणेु, १९९३. 

• कुलकणी, व. द्दव. ‘मराठी कोश व सदंभथसाधने याचंी समग्र सूची’ (१८०० ते २००३), 

राज्य मराठी द्दवकास ससं्था, मुंबइ (२००७). 

• खानोलकर, ग.ं दे., ‘ऄवाथचीन मराठी वाङ्मय सेवक’, प्रथम खडं, भाग दसुरा, व्हीनस 

प्रकाशन, १९६६. 

• चनेुकर, स.ुरा., ‘कोशरचना व मराठी कोशवाङ्मय’, भाषा, साद्दहत्य: सशंोधन, म. सा. 

पररषद, १९८१, 

• चनेुकर, स.ुरा. पठार,े रगंनाथ, ‘सशंोधन : स्वरूप अद्दण पद्धती’, द्दशक्षण प्रसारक 

ससं्था, सगंमनेर,१९८३. 
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• चनेुकर, स.ुरा., ‘सूची: स्वरूप शास्त्र आद्दतहास’, अनदं साधले साद्दहत्यसूची सकंलन : 

ईमा दादेगावकर या ग्रथंाची प्रस्तावना,मॅजेद्दस्टक प्रकाशन, पणेु. 

• जाधव, रा.ग., (सपंा.) ‘द्दवचारद्दशल्प: तकथ तीथथ लक्ष्मणशास्त्री जोशी याचें द्दनवडक 

द्दनबंध’, कॉद्दण्टनेण्टल प्रकाशन, पणेु. 

• जोशी, लक्ष्मणशास्त्री (तकथ तीथथ), ‘मराठी द्दवश्वकोश’, खडं १ ते १७, महाराष्र साद्दहत्य 

अद्दण ससं्कृती मंडळ, वाइ. 

• द्दटळेकर, ऄरुण, ‘मराठी कोशवाङ्मयाची द्दनद्दमथती का रोडावली?’ लोकसत्ता, ८ 

सप्टेंबर, १९९६. 

• सदाद्दशव, देव, ‘कोश वाङ्मयद्दवचार अद्दण व्यवहार’, प्रथमावतृ्ती २०१४, डायमंड 

प्रकाशन. 

३.४ नमनुा प्र  

अ) दीघोत्तरी प्रश्न.  

१) पाररभाद्दषक शब्द म्हणजे काय ते सागूंन त्याची लक्षणे स्पष्ट करा.  

२) 'कोश' ही सकंल्पना स्पष्ट करा.  

३) कोश रचनेतील 'ऄकारद्दवल्हे' म्हणजे काय ते सागूंन त्याचे स्वरूप स्पष्ट करा.  

ब) टीपा षलहा.  

१) सूची वाङ्मय  

२) कोणतेही दहा पाररभाद्दषक शब्द व त्याचे ऄथथ  

३) 'कोश' सजं्ञा  

क) एका वाक्यात उत्तर ेषलहा.  

१) पाररभाद्दषक शब्दाचे लक्षण - 'शब्दसौष्ठव' म्हणजे काय? 

२) मराठीतील पद्दहला शब्दकोश १८१० मध्ये कोणी प्रकाद्दशत केला?  

३) डॉ. द. ह. ऄद्दग्नहोत्री यांनी कोणता कोश द्दनमाथण केला? 
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४ 
प्रकल्प लखेन 

घटक रचना   

४.०  उद्दिष्ट े

४.१  प्रस्तावना 

४.२  प्रकल्प लेखनाच्या अभ्यासामागील भूद्दमका 

४.३  प्रकल्प लेखन म्हणजे काय? 

४.४  प्रकल्प लेखन स्वरूप 

४.५  प्रकल्प लेखन माांडणी     

४.६  साराांश  

४.० उद्दिष्ट े

हा घटक अभ्यासल्यानांतर आपल्याला पढुील उद्दिष्टे साध्य करता येतील.  

१.  प्रकल्प लेखन म्हणजे काय समजू शकेल.   

२.  प्रकल्प लेखनाची सांकल्पना आद्दण त्याची व्याप्ती समजू शकेल. 

३.  प्रकल्प लेखन करताना उपयोगी पडणार् या सांशोधन पधतीती याांची माद्दहती समजू  

शकेल. 

४.  प्रकल्प लेखनाची माांडणी कशा पधतीतीने केली जाते याची माद्दहती द्दमळेल. 

५.  प्रकल्प लेखनाचे अभ्यासातील असलेले महत्त्व समजू शकेल. 

६.  या सबांध सत्र अभ्यासक्रमात आत्मसात केलेल्या भाषाांतर कौशल्य, सांशोधन पधतीती 

याचा प्रत्यक्ष वापर कसा होऊ शकतो हे ध्यानात येईल.  

४.१ प्रस्तावना 

आजवर आपल्या गरजा भागद्दवण्यासाठी मानवाने नवे नवे शोध लावलेले आहेत. या 

शोधाांमध्ये जाणवणारी कमतरता भरून काढण्यासाठी वेगवेगळ्या पधतीतीने सांशोधन केले 

जाते. आपल्या दैनांद्ददन आयषु्यात आपण नेहमी सांशोधन करत असतो. कोणतीही कृती 

करत असताना त्या सांबांधी द्दचद्दकत्सकपणे त्याचा अभ्यास करत असतो. एखाद्या नेमून 

द्ददलेल्या कामासाठी काही गोष्टी शोधावयाच्या असतील त्यावेळीही आपण सांशोधनच करत 

असतो. आपण दररोज ज्या प्रकारचे सांशोधन करत असतो आद्दण ज्या प्रकारचे सांशोधन 

तमु्ही करणार आहात त्यामध्ये सूक्ष्म फरक असलेला द्ददसून येतो. इथे आपल्याला 

आपल्या सांशोधनाची शास्त्रशधुती पधतीतीने माांडणी करावी लागते.    
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सांशोधन हा शब्द प्रामखु् याने पदवी पातळीवर पोहचल्यावरच हळूहळू समजू लागतो. तसेच 

अभ्यास आद्दण सांशेाधन यातील मूलभूत फरक समजून येतो तो पदवी पातळीवर. 

सांशोधनातून काहीतरी नवीन माांडण्याचा प्रयत्न होत असतो. माद्दहतीच्या जगामध्ये भर 

घालण्याची एक सांधी तमु्हाला सांशोधनाच्या आधार े द्दमळत असते. सांशोधनामध्ये नवीन 

माद्दहती प्रकाशात आणण्याचे, त्याचबरोबर काहीतरी शोधून काढण्याचे सामर्थयय असते. 

आपण काय करावे, आपण काय करू शकतो, आपण ते कसे करणार आद्दण आपण ते द्दकती 

चाांगल्या पधतीतीने केले आहे हे ठरवण्यात सांशोधनाची भूद्दमका ही मध्यवती असू शकते. 

एकवेळ सांशोधन हे आपल्यासमोर द्दनमायण झालेल्या समस्याांचे उत्तर नसले तरी कठीण 

समस्या हाताळण्याची सरुूवात करण्यासाठी आवश्यक माद्दहती आपल्याला त्यातून द्दमळते.  

४.२ प्रकल्प लेखनाच्या अभ्यासामागील भूद्दमका 

आपल्या पदवी अभ्यासक्रमामध्ये असा द्दवषय का द्दनवडला, हे जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे. 

अशा अभ्यासातून द्दवद्यार्थयाांची सांशोधकीय दृष्टी पदवी स्तरावरच आकार घेऊ लागते. 

यातून द्दवद्दशष्ट अशा कामाच्या सांधी देखील द्दनमायण होतात. मखु्यत्वे पदवी पातळीवर द्दशक्षण 

घेत असताना द्दवद्यार्थयाांची द्दजज्ञासूवतृ्ती जागतृ असते. सतत नवे नवे काही तरी करण्याचा 

द्दवचार मनात डोकावत असतो. द्दवद्याथी सतत काही ना काही नवीन वाचत असतो, ऐकत 

असतो. त्यादृष्टीने अनेक द्दवषय द्दवद्यार्थयाांसमोर येत असतात. त्यातून द्दनमायण झालेल्या 

नव्या प्रश्ाांची उकल करण्यासाठी सतत द्दवद्याथी प्रयत्नशील राहावा यासाठी असे द्दवषय 

पदवी पातळीवर द्दवद्यार्थयायना द्ददले जातात. त्यातूनच द्दवद्याथी सांशोधनाकडे सहजतेने वळू 

शकतो. यातूनच भाषाांतर, रूपाांतर, अनवुाद, शोधद्दनबांध लेखन, ग्रांथपरीक्षण या प्राथद्दमक 

पायर्या हाताळल्या जातात. द्दवषयाला वेगवेगळे परुावे देऊन द्दसधतीता करता यावी याकडे 

अद्दधक कल द्ददला जातो. प्रकल्प लेखनातून आपल्याला काय माांडायचे आहे व त्याला 

शास्त्रीय द्दवचाराांची बैठक कशी द्यावी हा द्दवचार वाढीस लागावा, सांदभय देण्याची वतृ्ती जागतृ 

व्हावी, चौकसता द्दनमायण व्हावी या अशा काही प्रमखु हेतूनी असे अभ्यास पे्रररत असतात. 

तसेच प्रकल्प लेखनातून असे काम करण्याचा प्रत्यक्ष अनभुव द्दवद्यार्थयायला द्दमळत असतो. 

तसेच त्या अनषुांगाने अद्दधकचे अध्ययन, वाचन केल्याने द्दवद्यार्थयायला त्या द्दवषयात प्रगती 

साधता येते. या सवय गोष्टी द्दवद्यार्थयायना साध्य करता याव्यात यासाठी असा द्दवषय पदवी 

पातळीवर अभ्यासक्रमात ठेवला जातो.  

४.३ प्रकल्प लेखन म्हणजे काय? 

प्रकल्प लेखन म्हणजे काय ते प्रथम पाहू. आपल्या अभ्यासक्रमात प्रकल्प लेखनासाठी 

‚सांबांद्दधत अभ्यास द्दवषयाच्या अनषुांगाने एखादा द्दवषय द्दनवडून त्या सांबांधाने द्दवद्दशष्ट 

काययपधतीतीचा वापर करून माांडणी करणे म्हणजे प्रकल्प लेखन होय.‛ सांबांद्दधत सत्रामध्ये 

आपल्याला भाषाांतर, रूपाांतर अनवुाद व प्रशासकीय के्षत्रातील पाररभाद्दषक शब्द, कोशाची 

सांकल्पना या द्दवषयाच्या अनषुांगाने प्रकल्प लेखन करावे लागणार आहे. यातील कोणत्याही 

एका घटकावर प्रकल्प लेखन करत असताना त्याचे स्वरूप बदलते. या द्दवषयानसुार प्रकल्प 

लेखन कसे करावे याची चचाय आपण इथे करू.  
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प्रकल्प लेखन करताना काही गोष्टी ध्यानात ठेवणे गरजेचे आहे. त्या पढुीलप्रमाणे पाहता 

येतील- प्रकल्पलेखनाच्या द्दवषयाची द्दनद्दिती करणे, त्यानांतर द्दवषयाला योग्य शीषयक देणे, 

द्दवषयाशी सांबांद्दधत माद्दहती प्रकल्प लेखनामध्ये नमूद करणे आवश्यक आहे. प्रकल्प 

लेखनाची भाषा सरळ, ससु्पष्ट असावी. अथयबोध होणारी वाक्यरचना असावी. लेखन द्दनदोष 

असावे. द्दवरामद्दचनहाांचा यथायोग्य वापर केला जावा. प्रकल्प लेखनाची माांडणी सद्दवस्तर व 

मिेुसूद असावी. माांडणी करत असताना पररच्छेदाांची रचना करावी. माांडणी करत असताना 

वाक्याांची पनुरावतृ्ती होणार नाही याची दक्षता यायावी. वाक्यरचनेमध्ये व्याकरद्दणक भान 

जपणे गरजेचे आहे. सांशोधन प्रकल्पामध्ये माांडलेली मते ही ठामपणे द्दलद्दहली जाणे गरजेचे 

आहे. लेखनात परुाव्याांची यथोद्दचत माांडणी गरजेची आहे पण सतत द्ददले जाणार े परुावे 

टाळावेत, द्दनष् कषायत् मक द्दवचाराांची माांडणी प्रकल्पलेखनाच्या शेवटी होणे गरजेचे आहे. 

तसेच पाररभाद्दषक कोशसांदभायत काही कायायलयीन कागद-पते्र पूवय परवानगीने नमनुा म्हणून 

द्यावीत. पढेु द्ददलेल्या एकूण तीन द्दवषयापैकी कोणताही एक द्दवषय प्रकल्पासाठी द्दनवडावा. 

द्दलद्दखत मजकूर हा अद्दधकाद्दधक द्दनदोषररत्या मदु्दित होणे गरजेचे आह.े मिुण करत 

असताना देवनागरी-मराठी-unicode (mangal) मध्ये मजकूर टाइप करावा. फॉनट साईज 

१२ व शीषयकाांसाठी १४ ठेवावी. याचे submission ऑनलाइन पधतीतीने करावयाचे 

झाल्यास त्याची pdf फाइल बनवावी.  तर असे प्रकल्प लेखन द्दवषयानसुार कसे करावे ते 

पाहू.  

४.४ प्रकल्प लेखन स्वरूप  

४.४.१. भाद्दषक कौशल्य-प्रत्यक्ष भाषाांतर- प्रकल्प लेखन: 

या द्दवषयाचे स्वरूप हे भाद्दषक ज्ञान, लेखन कौशल्य व सांशोधनात्मक पातळी वरील असेल. 

म्हणजेच भाषाांतर करत असताना इतर भाषेतील द्दकां वा स्व-भाषेतील लद्दलत द्दकां वा 

लद्दलतेतर साद्दहत्यातील एखादा पररच्छेद द्दनवडून त्याचे दसुर्या-लक्ष्य भाषेत भाषाांतर करणे 

गरजेचे असते. हे भाषाांतर करत असताना त्या लेखाच्या भाषाांतरासाठी लक्ष्य (ज्या भाषेत 

भाषाांतर करायचे आहे ती भाषा) भाषेतील नेमका अथय व्यक्त करणार्या शब्दाांची द्दनवड, 

शीषयक, समारोप, वाक्य रचनेतील ससुांगती अशा अनेक गोष्टी ध्यानात यायाव्या लागतात. 

भाषाांतर, रूपाांतर द्दकां वा अनवुाद करताना नेमक्या कोणत्या गोष्टी द्दवचारात यायाव्यात याचे 

द्दवशे्लषण या आधीच्या घटकामध्ये आलेले आहे. त्या अनषुांगाने आपण भाषाांतरासाठी 

मराठी, द्दहांदी द्दकां वा इांग्रजी भाषेतील काही पररच्छेद द्दनवडून त्याचे दसुर्या भाषेत भाषाांतर 

करणे अपेद्दक्षत असते. यासाठी प्रत्यक्ष भाषाांतराचे काही नमनेु घटक दोन मध्ये द्ददलेले 

आहेत. त्याचा बारकाईने द्दवचार करून भाषाांतर करावे. तसेच कादांबरी, कद्दवता, नाटक 

यासारख्या लद्दलत साद्दहत्याचे भाषाांतर करताना मागयदशयक असणारी तत्त्वे घटक एक मध्ये 

द्ददलेली आहेत. त्याचाही द्दवचार व अवलांबन करून प्रत्यक्ष भाषाांतर करावे. द्दनवडलेल्या मूळ 

कलाकृतीचा- भाषा, साद्दहत्य प्रकार (कद्दवता. कथा, कादांबरी), लेखकाचे नाव या सवय गोष्टी 

सरुुवातीस द्याव्यात. मूळ पररच्छेद देऊन त्यानांतर तमु्ही भाषाांतररत केलेला पररच्छेद 

द्यावा. शेवटी असे भाषाांतर करणे कसे महत्त्वाचे आहे, ते करताना कोणत्या अडचणी 

आल्या, द्दकां वा कोणत्या गोष्टी फायदेशीर ठरल्या याचे द्दववेचन करावे.  
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४.४.२ पाररभाद्दषक शब्द द्दवषयक प्रकल्प लेखन:  

प्रशासकीय के्षत्रातील पाररभाद्दषक शब्द या द्दवषयाच्या अनषुांगाने प्रकल्प द्दलहायचा असेल 

तर त्याचे स्वरूप पूणय सांशोधनात्मक आहे. पाररभाद्दषक शब्द म्हणजे काय हे आपण घटक 

क्रमाांक-तीन मध्ये अभ्यासले आहे. त्यानसुार ‚व्यवहार भाषेपेक्षा म्हणजे दैनांद्ददन जीवनात 

वापरत असलेल्या भाषेपेक्षा नेमकेपणाने अथय सूचीत करणार्या शब्दाांना ‚पाररभाद्दषक शब्द‛ 

असे म्हटले जाते.‛ आपल्याला अशा पाररभाद्दषक शब्दाांचा द्दवचार फक्त प्रशासकीय के्षत्राच्या 

अनषुांगाने माांडायचा आहे. कोणत्याही प्रशासकीय के्षत्रात व्यावहाररक भाषेपेक्षा कोणते 

पयाययी वेगळे शब्द येतात याचे सांशोधन करून असा प्रकल्प तयार करावा लागतो. 

उदाहरणाथय- बाांधकाम व औद्योद्दगक, नयायालयीन, शैक्षद्दणक, आरोग्य व सामाद्दजक सेवा, 

मनोरांजन, साांस्कृद्दतक द्दकां वा खेळद्दवषयक, वाहतूक द्दकां वा दळणवळण, पयायवरण, द्दवत्तीय 

परुवठा द्दकां वा बदँ्दकां ग इ. अशा द्दवद्दवध के्षत्रामध्ये पत्रव्यवहार, कायायलयीन कामकाज, पररपत्रके  

यामध्ये द्दवद्दशष्ट पाररभाद्दषक शब्दाांचा वापर केला जातो. अशा पाररभाद्दषक शब्दाांचा सांग्रह 

करून त्याची माांडणी प्रकल्प लेखनात केली जाते. तसेच दोन वेगवेगळ्या के्षत्रात एकाच 

अथायसाठी येणार ेदोन वेगवेगळे पाररभाद्दषक शब्द कसे अवलांद्दबले जातात याची माांडणीही 

द्दवद्याथी आपल्या प्रकल्पात करू शकतो. ज्यामळेु अशा लेखनाला सांशोधनाचे स्वरूप प्राप्त 

होईल. या स्वरूपाचे प्रकल्प लेखन हे प्रत्यक्ष सवे करून, शब्द सांग्रह करूनच माांडावा 

लागतो. कायायलयामध्ये जाऊन प्रत्यक्ष कागदपते्र हातळावी लागतात. त्यामळेु असे लेखन हे 

सांशोधनात्मक ठरते. असे शब्द द्दमळद्दवण्यासाठी द्दवद्दशष्ट के्षत्रातील शासकीय कायायलय 

द्दनवडावे. ते का द्दनवडले याची माांडणी प्रकल्पाच्या सरुुवातीस करावी. कायायलयात प्रत्यक्ष 

कमयचार्याना भेटून कायायलयीन कागद पत्राांचा बारकाईने अभ्यास करून असे शब्द 

द्दनवडावेत. ते शब्द आपल्या नोंदवहीत द्दटपून त्याचे अथयही त्यासमोर द्दलहावेत. जास्तीत 

जास्त शब्द द्दमळद्दवण्याचा प्रयत्न करावा. काही पत्र व्यवहार द्दकां वा कागदपते्र परवानगीन े

प्रकल्पात नमनुा म्हणून जोडता येतात का हेही पहावे. तसेच या प्रकल्पासाठी उपयोगी 

पडलेल्या तांत्राचा, कायायलयीन अद्दधकार्याांचा उल्लेख आपल्या प्रकल्पात करावा.  

४.४.३ कोश सांकल्पना द्दवषयक प्रकल्प लेखन:  

कोश सांकल्पना द्दवषयक प्रकल्प लेखन हे देखील सांशोधनात्मक स्वरूपाचे आहे. 

मराठीमध्ये असणार्या द्दवद्दवध कोशातील द्दवद्दवध सांकल्पना, त्याांची रचना, अकारद्दवल्हे व 

त्यानसुार नोंदी या सगळ्या गोष्टींचा द्दवचार यात करावा लागतो. मराठीमध्ये शब्दकोश, 

चररत्र कोश, द्दवश्वकोश, सांज्ञा-सांकल्पना कोश, सांख्यासांकेत कोश, द्दतथीकोश असे द्दवद्दवध 

कोश आहेत. आपण प्रकल्पासाठी द्दवद्दशष्ट एखादा कोश द्दनवडला असेल तर त्यामागील 

उिेश स्पष्ट करावा. अशा कोशाांवर प्रकल्प करत असताना ते कोश उपलब्ध करून देणार्या 

ग्रांथलयापासून ते कोशामधील हाताळलेल्या माद्दहतीचे द्दववेचन आपल्याला प्रकल्पात करावे 

लागेल. कोशाचे सांपादक, प्रकाशक, प्रकाशन वषय या नोंदही आवजूयन कराव्यात. कोश कसा 

पाहावा या सांबांधीचे द्दववेचन कोशाच्या प्रारांभी द्ददलेले असते. त्याची नोंद करावी. कोश 

पाहत असताना द्ददलेली अकारद्दवल्हे, नोंदींचे स्वरूप कसे आहे- म्हणजेच त्रोटक, सद्दवस्तर 

ते द्दलहावे. यासाठी कोशातील महत्त्वाची उदाहरणे पषृ्ट सांख्येसद्दहत नोंद करावीत. तसेच 

अशा कोशाचे महत्त्व कसे आहे ते आपल्या शेवटच्या द्दववेचनात असावे.  
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४.५ प्रकल्प लेखन- माांडणी   

प्रकल्प लेखनाची माांडणी क्रमबधतीररत्या होणे गरजेचे असते. प्रकल्प लेखन करत असताना 

पढुील बाबी द्दवचारात यायाव्यात. 

१) शीषषक पृष्ठ/ प्रारांद्दभक पृष्ठ  

प्रकल्प लेखनासाठी शीषयक ही गोष्ट महत्त्वाची ठरते. यातील भाषाांतर व कोश सांकल्पनेवर 

आधाररत अशा वेगवेगळ्या प्रकल्पासाठी वेगवेगळी शीषयके येतील. शीषयकातून तमुचा प्रकल्प 

कोणत्या द्दवषयावर आधारलेला आहे याची जाणीव पररक्षकाांना होईल.  

१.  भाषाांतर असेल तर मूळ कलाकृतीच्या शीषयकासाठी भाषाांतररत स्वरूपाचे समपयक 

शीषयक द्यावे. तसेच शीषयकाच्या खाली कोणत्या भाषेतील, कोणत्या लेखकाच्या 

कलाकृतीचे भाषाांतर केले आह ेतेही द्दलहावे.  

२.  कोश सांकल्पनेद्दवषयी प्रकल्प असेल तर त्यानसुार शीषयक द्यावे.  

३.  शीषयक पषृ्ठ ह ेप्रकल्प लेखनाचे पद्दहले पषृ्ठ असावे. सवयप्रथम मराठी द्दवभाग, आयडॉल, 

मुांबई द्दवद्यापीठाचे नाव, प्रकल्प लेखनाचे शीषयक, त्यानांतर प्रकल्प लेखन कोणत्या 

अभ्यासपद्दत्रकेशी सांबांद्दधत आहे त्याचे नाव, द्दवद्यार्थयायचे नाव व पत्ता, शैक्षद्दणक वषय  इ. 

बाबींचा उल्लेख पद्दहल्या पषृ्ठावर येणे अपेद्दक्षत आहे. 

नमनुा शीषषक पृष्ठ: 

 

 

 

 

मराठी द्दवभाग,  

दूर व मकु्त अध्ययन सांस्था,  

मुांबई द्दवद्यापीठ, मुांबई  

 

प्रकल्पाचे शीषषक  

 

ततृीय वषय कला- सत्र-५  

मराठी अभ्यास पद्दत्रका क्र. -९  

भाषाांतर कौशल्य  

 
 

द्दवद्यार्थयाषचे नाव- आद्दवष्कार जाधव  

पत्ता- कलीन पररसर, मुांबई.  

 

शैक्षद्दणक वषष: २०२२-२३  
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२) प्रद्दतज्ञापत्र:  

शीषयक पषृ्ठानांतर द्दवद्यार्थ याांने स्वत चे प्रद्दतज्ञापत्र जोडावे. प्रद्दतज्ञापत्राचा मजकूर पढुीलप्रमाणे 

असावा. प्रद्दतज्ञापत्रामध्ये द्दवद्यार्थयायने आपला प्रकल्प लेखन कोणत्या हेतूसाठी द्दलद्दहला 

आहे त्याचा उल्लेख करावा, प्रकल्प लेखन स्वत  केल्याची ग्वाही/हमी देणे गरजेचे आहे. 

शेवटी द्दवद्यार्थयाांची सही आद्दण द्ददनाांक, स्थळ याचा उल्लेख होणे महत्त्वाचे आहे.  

नमनुा प्रद्दतज्ञा पृष्ठ: 

 

३) अनुक्रमद्दणका:  

प्रद्दतज्ञापत्रानांतर अनकु्रमद्दणका जोडावी. अनकु्रमद्दणकेत शीषयक व उपशीषयक व पषृ्ठ 

क्रमाांकाचा उल् लेख करावा. भाषाांतर एकापेक्षा अद्दधक असतील तर अशी अनकु्रमद्दणका 

जोडावी. अनयथा नसेल तरी चालेल. कोश सांकल्पनेवर प्रकल्प असेल तर मात्र सांशोधन 

केलेल्या घटकानसुार अनकु्रमद्दणकेत उल्लेख असावा.   

४) प्रास्ताद्दवक: 

प्रकल्प लेखनाच्या द्दवषयाला धरून प्रास्ताद्दवक होणे गरजेचे आहे. आपला प्रकल्प द्दवषय 

पटवून देण्यासाठी आद्दण द्दवषयाच्या सांशोधनाची सरुूवात करण्यासाठी प्रस्तावना देणे 

महत्त्वाचे आहे. उदा. भाषाांतरासाठी एखाद्या भाषेतील पररच्छेद द्दकां वा साद्दहत्य प्रकार का 

प्रद्दतज्ञापत्र 

 

मी ----------------------------- दूर व मकु्त अध्ययन सांस्था मुांबई द्दवद्यापीठ 

मुांबई मराठी द्दवभागाचा द्दवद्याथी असून TYBA मराठी, पेपर क्र. ९, सत्र-५ 

या अभ्यासक्रमाच्या अांतगयत ‘भाषाांतर कौशल्य’ या द्दवषयाच्या अनषुांगाने 

प्रकल्प लेखन केले आहे.   

-  प्रस् ततु सांशोधन प्रकल्प मी स्वत  द्दलद्दहला आहे. प्रस् ततु सांशोधन 

प्रकल्पामध्ये द्ददलेल सांदभायचे स्रोत मी नोंदवले आहेत. यामधील मजकूर 

माझा स्वत चा असून त् याच् या पररणामाची जबाबदारी माझी स्वत ची आहे. 

शोधद्दनबांध द्दलद्दहण्यापूवी सांबांद्दधत सांस्था / व्यक्ती परुद्दवलेल्या सामग्रीसाठी 

व द्दतचा शोधद्दनबांधात वापर करण्यासाठी त्या सांबांद्दधताांची आवश्यक आहे 

द्दतथे पूवयपरवानगी मी घेतली आहे.  

 

द्ददनाांक :    /     /२०२२     द्दवद्यार्थ याांची स्वाक्षरी 

स्थळ :   

           परू्ण नाव :  
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द्दनवडला हे इथे साांगणे अपेद्दक्षत आहे. पाररभाद्दषक शब्द द्दकां वा कोश सांकल्पनेसांबांधी असेल 

तर त्या द्दवषयद्दनवडीमागील भूद्दमका द्दवद्यार्थयायने प्रस्तावनेत नोंदवावी.  

५) मखु्य अभ्यासाचे द्दववेचन:  

१.  भाषाांतरच्या प्रकल्पात मूळ भाषेतील उतारा देऊन त्याच्या खाली भाषाांतर केलेला 

उतारा द्दलहावा.  

२.  पाररभाद्दषक शब्द प्रकल्पात शब्दाांची कोणत्या के्षत्रातील शब्द आहेत. ते कुठून व कशा 

पधतीतीने द्दमळवले याची माांडणी करून त्याची सूची सादर करावी. तसेच त्या शब्दाांचे 

व्यावहाररक भाषेतील अथयही स्पष्ट करावेत. दोन के्षत्रातील शब्द असतील तर द्दवद्दशष्ट 

एका शब्दासाठी दोनही के्षत्रात कसे वेगळे शब्द येतात याची माांडणी इथे करता येऊ 

शकते.  

३.  तसेच कोश सांकल्पनेवरील प्रकल्पात कोणता कोश द्दनवडलेला आहे, तो कोणत्या 

ग्रांथलयातून उपलब्ध झाला, त्या कोशाचे महत्त्व काय, त्यातील रचना कशी आहे, 

त्याची सांदभय सूची, आकारद्दवल्हयानसुार माांडणी कशी आहे, कोशाच्या प्रकाशनसांबांधी 

माद्दहती-उदा.-सांपादक, प्रकाशक, प्रकाशन साल अशा द्दवद्दवध गोष्टींची माांडणी 

मिेुसूदपणे करावी.  

६) द्दनष्कषष:  

प्रकल्प द्दववेचनाअांती वापरलेल्या द्दनकषाांच्या आधार ेद्दनष्कषाांची माांडणी करणे गरजेचे आहे. 

प्रकल्प लेखनातून काय साध्य झाले याची माांडणी द्दनष्कषाांमध्ये नमूद होणे अपेद्दक्षत आहे. 

उदाहरणाथय- पाररभाद्दषक शब्दाांचे अथय व त्याच्या सयुोग्य वापर त्या के्षत्रामध्ये कसा होतो 

यासांबांधीचे द्दववेचन यामध्ये असावे. हा मिुा भाषाांतर या घटकाच्या अनषुांगाने येणार्या 

प्रकल्पात येईलच असे नाही.  

७) समारोप: 

एकूणच सांशोधन प्रकल्पामध्ये अभ्यासाचे केलेले समथयन, ठळक मिेु व एकूण या प्रकल्प 

लेखनाचा साराांश या मिुयात माांडून प्रकल्पाचा समारोप करावा.  

८) सांदभषसूची:  

आपल्या द्दवषय द्दववेचनासाठी आवश्यक असलेल्या सांदभाांची यादी शेवटी द्यावी. सांदभयसूची 

शेवटी सांदभय नोंदद्दवण् यासाठी शास्त्रीय पधतीतीचाच वापर करावा. सांशोधनासाठी महत्त्वपूणय 

ठरलेल् या अन य इतर ग्रांथाांचा उल् लेख करावा. सांदभयग्रांथ देताना प्रथम ग्रांथकार / सांपादकाचे 

नाव (आडनाव प्रथम) , ग्रांथनाम (अवतरनात), ग्रांथाचे प्रकाशक व प्रकाशन स्थळ आद्दण 

शेवटी प्रकाशन वषय असा क्रम ठेवावा. 

उदा. स. दा. कर्हाडे याांचे भाषाांतर हे पसु्तक असेल तर त्याची माद्दहती-   

‚कर् हाडे,  सदा  ‘भाषाांतर’, लोकवाङ्मय गहृ, मुांबई.‛ १९८९ अशा पधतीतीने द्दलहावी.  
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४.६ साराांश  

एकूणच आपण प्रकल्प लेखन कसे करावे याचे द्दवषयानसुार द्दववेचन पाद्दहले आहे. हे सवय 

घटक प्रत्यक्ष प्रकल्प द्दलहीत असताना ध्यानात घेऊन प्रकल्प तयार करावा. प्रकल्पाची 

माांडणी पधतीतशीरपणे करता येण्यासाठी व सवाांच्या प्रकल्प लेखनात एकवाक्यता 

येण्यासाठी ही माद्दहती इथे द्ददलेली आहे. त्याचा अवलांब द्दवद्यार्थयायनी आपल्या लेखनात 

करावा.  

 

***** 

 

 



सत्रांत- नमुनर प्रश्नपत्रत्कर  

ततृीय वषष कलर (TYBA) सत्-V,  

मररठी अभ्यरसपत्रत्कर क्र. ९ - भरषरांतर कौशल्य  

 

परीक्षर गुण त्रवभरगणी  

१. अांतगषत परीक्षर - २० गुण  

२. सत्रांत परीक्षर - ८० गुण  

 

सूचनर:  

१. सर्व प्रश्न सोडवर्णे आर्श्यक आहे.  

२. अंतर्वत पययवय लक्षयत घ्यय.  

३. प्रश्नयंसमोरील अंक र्ुण दर्ववर्तयत   

 

प्रश्न १  अ-  भयषयंतर आवण रूपयंतर यय संकल्पनय सवर्स्तर स्पष्ट करय    (२०)  

वकंर्य 

 आ- लवलतसयवहत्य   तींच्यय भयषयंतरयचे स्र्रूप सवर्स्तर स्पष्ट करय.   

  

प्रश्न २    अ-  भयषयंतर करतयनय येणयऱ्यय रै्लीवर्षयक समस्ययचे वर्श्लेषण करय.      (२०) 

वकंर्य 

 आ- भयषयंतरयतील भयवषक समस्ययंची चचयव करून वर्वर्ध अभ्ययसकयंची मते नोंदर्य.   

 

प्रश्न ३    अ- संबंवधत पुस्तकयतील घटक २ मधील २.३.४ मधील कोणत्ययही दोन पररच्छेदयचे  (२०) 

      इंग्रजी भयषेत भयषयंतर करय 

वकंर्य 

 आ- संबंवधत पुस्तकयतील घटक २ मधील २.३.२ मधील २ पररच्छेदयचे वहंदीमध्ये भयषयंतर करय. 

 

प्रश्न ४    अ- पयररभयवषक र्ब्द म्हणजे कयय ते सयंर्ून दहय पयररभयवषक र्ब्द सयंर्य.   (२०) 

वकंर्य 

 आ- कोर् रचनेतील 'अकयरवर्ल्हे' म्हणजे कयय ते सयंर्ून त्ययचे स्र्रूप स्पष्ट करय.  

  

 


