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ಪ್ರ ಸಾವನೆ 

ಭಾಷಾಂತರ ಒಾಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ವಾದ ಪ್ರ ಕ್ರರ ಯೆ. ಭಾಷಾಂತರಕೆ್ಕ  ಪ್ರ್ಯಾಯವಾಗಿ ‘ಅನುವಾದ, ತರ್ಜಾಮಾ, 

ಕನ್ನ ಡಿಸು’ ಎಾಂಬ ಶಬದ ಗಳನುನ  ಬಳಸಲಾಗುತಿ್ತದೆ. ಆಧುನಿಕ ಜಗತಿ್ತ  ಅನುವಾದ ಕ್ರರ ಯೆಯನುನ  

ಅನಿವಾಯಾವಾಗಿಸಿದೆ. ಇಾಂಗಿಿಷ್ ಭಾಷೆಯಲಿ್ಲ  ಮೊದಲು ನಿಘಂಟನುನ  ರಚಿಸಿದ ಡಾ ಜಾನ್ಸನ್ ಭಾಷಾಂತರ 

ಎಾಂದರೆ ‘To change into another language retaining sense’ ಎಾಂದಿದ್ದದ ರೆ. ಅಾಂದರೆ ‘ಅರ್ಾವನುನ  ಕಾಯ್ದದ ಕಾಂಡು 

ಒಾಂದು ಭಾಷೆಯಾಂದ ಇನ್ನ ಾಂದು ಭಾಷೆಗೆ ಕಾಂಡೊಯ್ದು ವುದನುನ ’ ಜಾನ್ಸನ್ ಭಾಷಾಂತರ ಎಾಂದು 

ಪ್ರಿಗಣಿಸಿದ್ದದ ನೆ. ಭಾಷೆಗಳ ನ್ಡುವಣ ಪಾರಸಪ ರಿಕ ವು ತ್ಯು ಸದಿಾಂದ್ದಗಿ ಒಾಂದು ಭಾಷೆಯಾಂದ ಇನ್ನ ಾಂದು ಭಾಷೆಗೆ 

ಅರ್ಾವನುನ  ಸಂಪೂಣಾವಾಗಿ ಕಾಂಡೊಯ್ದು ವುದು ಸಾಧ್ು ವಾಗುವುದಿಲಿ್ . ಕ್ಕಲ್ವೊಮೆ್ಮ  ವಸಿುವನುನ  ಮತಿ್ತ  

ವು ಕಿ್ರಯನುನ  ಸೂಚಿಸುವ ಪ್ದಗಳು ಭಾಷಾಂತರಗೊಳುು ತಿ್ತರುವ ಭಾಷೆಯಲಿ್ಲ  ಪ್ರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಸಿಗುವುದಿಲಿ್ . 

ಒಾಂದು ಭಾಷೆಯಾಂದ ಮತಿ್ಾಂದು ಭಾಷೆಗೆ ವಿಚಾರಗಳನುನ  ssssಭಾಷಾಂತರ ಮಾಡುವಾಗ ಭಾಷಾಂತರಕಾರ 

ಎಚ್ಚ ರವಾಗಿರಬೇಕು .’ಸಂಸೆ ೃತ್ತ’ ಯನುನ  ಅಧ್ು ಯನ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು. ಕ್ಕಲ್ವು ಕಡೆ ಪ್ದವನುನ  ಅದೇ ರಿೀತ್ತ ಬಳಸಿ 

ಅದಕೆ್ಕ  ವಿಶೇಷ್ವಾದ ವಿವರಣೆಯನುನ  ಒದಗಿಸಬೇಕಾದ ಅನಿವಾಯಾತೆಯೂ ಬರುತಿದೆ. ಭಾಷಾಂತರ ಒಬಬ  

ಪ್ರ ಜಾಾ ವಂತ ಭಾಷತಜಾ ನಿಾಂದ ನ್ಡೆಯಬೇಕಾಗುತಿದೆ. ಯಂತರ  ಭಾಷಾಂತರ ಎಲಿಾ  ಕಡೆಗೂ 

ಅನ್ವ ಯಸುವುದಿಲಿ್ . ಭಾಷೆಯ ಮಾಧ್ು ಮ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆದ್ದಗಲೂ ಭಾವನೆಗಳು ಮೂಲ್ದಲಿ್ಲ  ಇರುವಂತೆಯೇ 

ಅರ್ಥಾಸಲ್ಪ ಡಬೇಕು. ಭಾವನೆಗಳು ಯಥಾವತಿ್ಯಗಿ ಮತಿ್ಾಂದು ಭಾಷೆಯಲಿ್ಲ  ಮೈತಳೆದ್ದಗ ಮಾತರ ವೇ 

ಭಾಷಾಂತರ ಕಾಯಾ ಯಶಸಿವ ರ್ಯಗುತಿದೆ. 

ಕೀಲಿಪ್ದ: ಕನ್ನ ಡ ಭಾಷೆ, ಭಾಷಾಂತರ, ಅನುವಾದ, ತರ್ಜಾಮಾ, ಕನ್ನ ಡಿಸು, ಭಾಷಾಂತರಕಾರ, ಭಾಷತಜಾ  

          ಭಾಷಾಂತರಕೆ್ಕ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಾಲೆ್ಮ್ ಕೌಲೇ ಹೇಳಿಕ್ಕ ಮುಖ್ು ವೆನಿಸುತಿದೆ. ‘Translation is an art that 

involves the recreation of a work in another language for readers with a different back ground’ ಅಾಂದರೆ 

‘ಭಾಷಾಂತರ ಒಾಂದು ಕಲೆ’. ಇದು ಪುನ್ರ್ ಸೃಷ್ಟಟ  ಕಾಾಂರ ಎನಿಸುತಿ್ತದೆ. ಈ ಪುನ್ರ್ ಸೃಷ್ಟಟ  ಕಾಯಾವು ಬೇರೆ 

ಭಾಷೆಯ ವಿವಿಧ್ ಹಿನ್ನ ಲೆಯ ಓದುಗರಿಗಾಗಿ ನ್ಡೆಯ್ದತಿದೆ. ಆದದ ರಿಾಂದ ಭಾಷಾಂತರ ಒಾಂದು 

ಪ್ರ ಜಾಾ ಪೂವಾಕವಾದ ಕ್ರರ ಯೆ. ಇದು ಮೌಲ್ು ಯ್ದತವಾದ ವಿಚಾರಗಳನುನ  ಮತಿ್ಾಂದು ಭಾಷೆಯಲಿ್ಲ  ಅಷೆಟ ೀ 

ಸಮರ್ಾವಾಗಿ ಅನುವಾದಿಸಬೇಕು. ಭಾಷಾಂತರಿಸುವಾಗ ಪ್ರ ಮಾದಗಳು ಸಂಭವಿಸದಂತೆ ಎಚ್ಚ ರವಹಿಸುವ 

ಅಗತು ವಿದೆ. 

    ಸಾಹಿತು ದ ಭಾಷಾಂತರ ಕಾಯಾದಲಿ್ಲ  ತ್ಡಗಿರುವವರು ಸೃಜನ್ಶಿೀಲ್ರಾಗಿರಬೇಕು. ಪುನ್ರ್ಸೃಷ್ಟಟ  ಕ್ಕಲ್ಸ 

ಸಾರ್ಾಕವಾಗಲು ಮೂಲ್ ಸಾಹಿತ್ತಯನುನ  ಅನುಸರಿಸಿ ಅನುಸೃಷ್ಟಟ  ಕ್ಕಲ್ಸ ನಿವಾಹಿಸಬೇಕು. ಭಾಷೆಯಲಿ್ಲ  ಧ್ವ ನಿ, 
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ಸಂಕೇತ, ಶಬದ , ಅರ್ಾ, ವಾಕು  ಎಲಿ್ವೂ ವು ವಸಿಿ ತವಾದ ಕರ ಮದಲಿ್ಲ  ಸಂರಚಿಸಲ್ಪ ಟ್ಟಟ ರುತಿವೆ. ಒಾಂದು ವಗಾಕೆ್ಕ  

ಸೇರುವ ಭಾಷೆಗಳಲಿ್ಲ  ಸವ ಲ್ಪ  ಮಟ್ಟಟ ನ್ ಸಾಮು ತೆ ಇರುತಿದೆ. ಆದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಗಾಕೆ್ಕ  ಸೇರುವ ಭಾಷೆಗಳಲಿ್ಲ  ಈ 

ವು ವಸಿ್ತ  ವಿಭಿನ್ನ ವಾಗಿರುತಿದೆ. ಭಾಷಾಂತರಕಾರ ಭಾಷೆಯನುನ  ಆ ಭಾಷೆಯ ಜನ್ರ ಸಂಸೆ ೃತ್ತಯನುನ  ಅಧ್ು ಯನ್ 

ಮಾಡಬೇಕು. ನಂತರ ಭಾಷಾಂತರ ಪ್ರ ಕ್ರರ ಯೆಯಲಿ್ಲ  ತ್ಡಗಿಸಿಕಳು ಬೇಕು. ಭಾಷೆಯ್ದ ನಿರಂತರವಾಗಿ 

ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಒಳಪ್ಡುತಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂದಭಾಗಳಲಿ್ಲ  ಪ್ದಗಳ ಅರ್ಾಗರ ಹಿಕ್ಕ ಭಿನ್ನ ವಾಗಿ ರೂಪ್ ತಳೆಯ್ದವ 

ಸಾಧ್ು ತೆಯೂ ಇರುತಿದೆ. ಆ ಕಾರಣದಿಾಂದ್ದಗಿಯೇ ಭಾಷಾಂತರ ಪ್ರ ಕ್ರರ ಯೆಗೆ ಮಿತ್ತಗಳೇಪ್ಾಡುತಿವೆ. ಸಮರ್ಾ 

ವಿದ್ದವ ಾಂಸ ಮಾತರ  ಈ ಮಿತ್ತಗಳನುನ  ಪ್ರಿಹರಿಸಿಕಾಂಡು ಭಾಷಾಂತರ ಪ್ರ ಕ್ರರ ಯೆಯನುನ  ಯಶಸಿವ ರ್ಯಗಿ 

ನಿವಾಹಿಸಬಲಿ್ . ಆರ್ಯ ಕಾಲ್ದ ಸಾಹಿತು , ಭಾಷ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತಿ್ತ  ಸಾಾಂಸೆ ೃತ್ತಕ ಪ್ಲಿ್ಟಗಳು ಅಧ್ು ಯನ್ಕೆ್ಕ  

ದಕೆ್ರದ್ದಗ ಮಾತರ  ಭಾಷಾಂತರಕಾರ ಒಾಂದು ಭಾಷೆಯಾಂದ ಮತಿ್ಾಂದು ಭಾಷೆಗೆ ಭಾಷಾಂತರ ಮಾಡಲು 

ಸಾಧ್ು ವಾಗುತಿದೆ. ಮಾನ್ವನಿಗೆ ಭಾಷ ಕಲ್ಲಕ್ಕಯ ಕಲೆ ಹುಟ್ಟಟ ನಿಾಂದ ಸಿದಿಿ ಸಿದೆ. ಆತನು ಪ್ರ ಪಂಚ್ದ ರ್ಯವ 

ಭಾಷೆಯನ್ನನ ದರೂ ಕಲ್ಲಯಬಹುದು. ಅದರಿಾಂದ ಸಂವಹನ್ ಮಾತರ  ಸಾಧ್ು ವಾಗುತಿದೆ. ಭಾಷಾಂತರದಲಿ್ಲ  

ತ್ಡಗಿಸಿಕಳು ಲು ವಿಶೇಷ್ವಾದ ಪಾರ ವಿೀಣು ತೆ ಬೇಕಾಗುತಿದೆ. ಬರಿಯ ವಾಚಾು ರ್ಾ ತ್ತಳಿದರೆ ಸಾಲ್ದು. ಪ್ದಗಳ 

ವಾಕು ಗಳ ಬಳಕ್ಕಯ್ದ ಹಿಾಂದಿರುವ ಧ್ವ ನಿಯನುನ  ಗರ ಹಿಸುವುದು ಮುಖ್ು ವಾಗುತಿದೆ. ಆಗ ಮಾತರ  ಭಾಷಾಂತರಕಾರ 

ಸಮರ್ಾವಾಗಿ ಸಾಹಿತು  ವಿಚಾರಗಳನುನ  ಅಥ್ರ್ರ ು ಸಲು ಸಾಧ್ು ವಾಗುತಿದೆ. ವಿಜಾಾ ನ್ದ ವಿಚಾರಗಳನುನ  

ಭಾಷಾಂತರಿಸುವಾಗ ಪಾರಿಭಾಷ್ಟಕ ಪ್ದಕೀಶದ ಸಹಾಯ ಅಗತು ವಾಗುತಿದೆ. ಎಲಿ್ವನುನ  ತರ್ಜಾಮ್ಮ 

ಮಾಡುವುದಕೆ್ರಾಂತ ಕ್ಕಲ್ವು ವಿಜಾಾ ನ್ ಪ್ದಗಳನುನ  ಯಥಾವತಿ್ಯಗಿ ಬಳಸಿ ಅದಕೆ್ಕ  ಕನ್ನ ಡದಲಿ್ಲ  ವಿವರಣೆ ನಿೀಡಿದರೆ 

ಒಳೆು ಯದೆಾಂದು ಅನಿಸುತಿದೆ. ಸಾಹಿತು , ವಿಜಾಾ ನ್, ತಂತರ ಜಾಾ ನ್ ಚಿಾಂತನೆ, ರಾಜಕ್ರೀಯ ವಿದು ಮಾನ್ ಎಲಿ್ವೂ 

ಇಾಂದು ಜಾಗತ್ತಕ ಮಟಟ ದಲಿ್ಲ  ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳ ನ್ಡುವೆ ಸುದಿಿರ್ಯಗಿ ಹರಿದ್ದಡಲು ಭಾಷಾಂತರ ಕ್ಕಷ ೀತರ ದ 

ಸಕ್ರರ ಯತೆಯೆ ಕಾರಣ. ಇಾಂದು ಲ್ಕಾಷ ಾಂತರ ಜನ್ ಭಾಷಾಂತರ ಕ್ಕಷ ೀತರ ದಲಿ್ಲ  ಕ್ಕಲ್ಸ ನಿವಾಹಿಸುತಿ್ತದ್ದದ ರೆ. ಎಲಿ್  

ದೇಶಗಳಲಿ್ಲ  ಭಾಷಾಂತರ ಸಂಸಿ್ತ ಗಳು, ಅಕಾಡೆಮಿಗಳು ಪಾರ ರಂಭವಾಗಿವೆ. ಭಾಷಾಂತg ತರಬೇತ್ತ, ಸಟ್ಟಾಫಿಕೇಟ್, 

ಡಿಪಿ್ಲಮೊ ಕೀಸರ ಗ ಳು, ಸಾನ ತಕ ಸಾನ ತಕೀತಿರ ಪ್ದವಿಗಳು ವಿಶವ  ವಿದ್ದು ಲ್ಯ ಮಟಟ ದಲಿ್ಲ  ದೊರಕುತಿವೆ. 

ಕನ್ನಾಟಕದಲಿ್ಲಯೂ ಕನ್ನ ಡ ಅನುವಾದ ಕ್ಕಷ ೀತರ  ವಿಸಿರಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಕನ್ನಾಟಕ ಅನುವಾದ ಅಕಾಡೆಮಿ 

ಪಾರ ರಂಭವಾಗಿದೆ. ಅನುವಾದಕರಿಗೆ ಅನುವಾದಗೊಾಂಡ ಕೃತ್ತಗೆ ಪ್ರ ಶಸಿಿ  ಪುರಸೆಾ ರದ ಪ್ಲರ ೀತ್ಯಾ ಹ ಕೂಡ 

ದೊರೆಯ್ದತಿದೆ. 

   ಜಾಾ ನ್, ವಿಜಾಾ ನ್ ತಂತರ ಜಾಾ ನ್ಕೆ್ಕ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅನೇಕ ದೇಶಗಳು ನಿಯತಕಾಲ್ಲಕ್ಕಗಳನುನ  ಹೊರತರುತಿವೆ. 

ಎಲಿ್  ದೇಶದ ಭಾಷೆಗಳಲಿ್ಲ  ಅನುವಾದಗೊಾಂಡು ಪ್ರ ಚ್ಲ್ಲತ ವಿಚಾರಗಳು ತವ ರಿತವಾಗಿ ಬಿತಿರಗೊಳುು ತಿ್ತವೆ. ಈ 

ಪ್ರ ಕ್ರರ ಯೆಯಲಿ್ಲ  ಭಾಷೆಗೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಪ್ದಗಳು ಸೇಪ್ಾಡೆರ್ಯಗುತಿ್ತವೆ. ಕ್ಕಲ್ವು ದೇಶಗಳು ಭಾಷಾಂತರಕಾರ ಪ್ಟ್ಟಟ  

ಪ್ರ ಕಟ್ಟಸಿ ಪುಸಿಕಗಳನುನ  ಹೊರತಂದಿವೆ ಇಾಂದು, 

   1. Directory of scientific Translators and services(ಲಂಡನ್) 

   2. National Lending library Translation Bulletin. ಗಳಂತಹ ಸೂಚಿಗಳನುನ  ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಖಾಸಗಿ 

ಭಾಷಾಂತರಕಾರರು ಭಾರತದಲಿ್ಲ  ಕಾಯಾನಿರತರಾಗಿದ್ದದ ರೆ. ಕನ್ನ ಡ, ಹಿಾಂದಿ, ಇಾಂಗಿಿ ೀಷ್ ಇತರ ಭಾರತ್ತೀಯ 

ಭಾಷೆಗಳಿಗೂ ತರ್ಜಾಮ್ಮ ಮಾಡಿಕಡುವ ಕ್ಕಲ್ಸ ಮಾಡುತಿ್ಯರೆ. ಭಾಷಾಂತರ ಪುಸಿಕ ರೂಪ್ದಲಿ್ಲ  ಕೂಡ ಹೊರ 

ಬರುತಿ್ತದೆ. ನ್ನು ಷ್ನ್ಲ್ ಬುಕ್ ಟರ ಸ್ಟಟ , ದಕ್ರಷ ಣ ಭಾರತ ಭಾಷ ಪುಸಿಕ ಸಂಸಿ್ತ , ಭಾರತ್ತೀಯ ಜಾಾ ನ್ಪೀಠ, ಭಾರತ್ತೀಯ 

ಭಾಷ ಭಾರತ್ತ ಮುಾಂತ್ಯದ ಸಂಸಿ್ತ ಗಳು ಕ್ಕಲ್ವು ಆಯದ  ಕೃತ್ತಗಳನುನ  ಭಾಷಾಂತರಿಸಿ ಪ್ರ ಕಟ್ಟಸುವ ಕ್ಕಲ್ಸ 

ಮಾಡುತಿವೆ.          
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ಭಾಷಾಂತರ – ಅಗತಯ ತೆ, ಮಿತಿಗಳು, ಮತ್ತು  ಸವಾಲುಗಳು 

1. ಭಾಷೆ ಮಾನ್ವ ಜನ್ನಾಂಗಗಳ ನ್ಡುವೆ ಅಡಡ ಗೊೀಡೆ ನಿಮಿಾಸಿದರೆ ಭಾಷಾಂತರ ಅವುಗಳನುನ  ತ್ಡೆದು 

ಹಾಕುತಿದೆ. ಇಾಂದು ಜಗತಿ್ತನ್ ಎಲಿ್  ದೇಶಗಳ ಎಲಿ್  ವಿಚಾರಗಳು ಇಾಂಗಿಿಷ್ ಮೂಲ್ಕ ಎಲಿ್     ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ 

ಲ್ಭು ವಾಗುತಿದೆ. 

2. ಭಾಷಾಂತರ ಜಾಾ ನ್, ವಿಜಾಾ ನ್, ಸಾಹಿತು , ರಾಜಕ್ರೀಯ ವಿಚಾರಗಳ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡುತಿದೆ. ಇದೊಾಂದು 

ಅಗತು  ತ್ತತ್ತಾನ್ ಕಾಯಾವಾಗಿರುತಿದೆ. 

3. ಸಾು ಮುಯಲ್ ಡೇನಿಯಲ್ ಎನುನ ವ ವಿದ್ದವ ಾಂಸನು ಭಾಷೆ ಕುರಿತ್ತ ‘ ಇನ್ಟರ್ ಟ್ರರ ಪಕ್ ಆಪ್ ದಿ ಮೈನ್ಡ ’ 

ಸಾಧ್ು ತೆ ಕುರಿತ್ತ ವಿವರಿಸಿದ್ದದ ನೆ. ಮಾನ್ವ ಸಮುದ್ದಯ ಆಲೀಚ್ನೆಗಳನುನ  ಅನುಭವಗಳನುನ  ವಿನಿಮಯ 

ಮಾಡಿಕಳುು ವಾಗ ವು ಕಿ್ರಯ್ದ ತನ್ನ  ಭಾಷೆಯಷೆಟ ೀ ಪ್ರ ಭುದಿ ತೆಯನುನ  ಭಾಷಾಂತರ ಮಾಡುವ ಇನ್ನ ಾಂದು 

ಭಾಷೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಹೊಾಂದಿರಬೇಕಾಗುತಿದೆ. ಇದು ಆತನ್ ಸಾಮರ್ು ದ ಸವಾಲೆಾಂದೆ ಪ್ರಿಗಣಿಸಬಹುದು. 

4. ಕನ್ನ ಡಕೆ್ಕ  ಇಾಂಗಿಿಷ್ ಸಾಹಿತು  ಭಾಷಾಂತರಗೊಾಂಡುದರ ಪ್ರಿಣಾಮ ಆಧುನಿಕ ಕನ್ನ ಡ ಸಾಹಿತು ದ 

ಉಗಮವಾಯತ್ತ. ಆಧುನಿಕ ಸಾಹಿತು  ಪ್ರ ಕಾರಗಳು, ಛಂಧ್ಸುಾ  ಹುಟ್ಟಟ ಕಾಂಡಿತ್ತ. 

5. ಬಂಗಾಳಿಯಾಂದ ಕನ್ನ ಡಕೆ್ಕ  ಬಂದ ಭಾಷಾಂತರ ಸಾಹಿತು  ಕನ್ನ ಡ ಕಾದಂಬರಿ ಕ್ಕಷ ೀತರ ವನುನ  ಬೆಳೆಯಸಿತ್ತ. 

ಉದ್ದ: ಗಳಗನ್ನರ್ರು ಮತಿ್ತ  ವೆಾಂಕಟ್ರಚಾಯಾರು ಬಂಗಾಳಿಯಾಂದ ಕನ್ನ ಡಕೆ್ಕ  ತಂದ ಕಾದಂಬರಿಗಳು. 

6. 6. ಪಾಶ್ಚಚ ತು ರಲಿ್ಲ  ಭಾಷಾಂತರ ಕೃತ್ತಗಳು ಪ್ರ ತ್ತೀವಷ್ಾ 30 ಶೇಕಡಾ ಪ್ರ ಕಟಗೊಾಂಡರೆ, ಭಾರತದಲಿ್ಲ  ಪ್ರ ತ್ತ   

ವಷ್ಾ ಶೇಕಡಾ 10 ರ ಮಾತರ  ಭಾಷಾಂತರ ಕೃತ್ತಗಳು ಪ್ರ ಕಟಗೊಳುು ತಿ್ತವೆ. 

7. ಜಗತಿ್ತನ್ಲಿ್ಲ  ತಂತರ ಜಾಾ ನ್ ಮಿಾಂಚಿನಂತೆ ಮುಾಂದುವರೆದಿದೆ. ಆದರೆ ಅದು ಕನ್ನ ಡಕೆ್ಕ  ನಿಧಾನ್ಗತ್ತಯಲಿ್ಲ  

ಭಾಷಾಂತರಗೊಳುು ತಿ್ತದೆ. ವಿಜಾಾ ನ್ದ ವಿಚಾರಗಳು ಕನ್ನ ಡಿೀಕರಣಗೊಳುು ವುದಕೆ್ಕ  ಅನೇಕ ಸವಾಲುಗಳಿವೆ. 

8. ಇಾಂಗಿಿಷ್ ವಿದ್ದವ ಾಂಸರು ತಮೆ  ಸಂಶೀಧ್ನ್ನ ಲೇಖ್ನ್ಗಳನುನ  ಜಮಾನ್, ಪ್ರ ಾಂಚ್, ರಷ್ು ನ್ ಭಾಷೆಗೂ 

ಅನುವಾದಿಸಿ ಪ್ರ ಕಟ್ಟಸುತಿ್ಯರೆ. ರಷು , ಪ್ರ ಾಂಚ್ ದೇಶಗಳಲಿ್ಲ  ಭಾಷಾಂತರ ಶ್ಚಲೆಗಳು 30 ದಿನ್ಗಳಲಿ್ಲ  ಎಲಿ್  

ಸಂಶೀಧ್ನ್ನ ಲೇಖ್ನ್ಗಳನುನ  ಭಾಷಾಂತರಿಸಿ ಪ್ರ ಕಟ್ಟಸುತಿವೆ. ಆದರೆ ಕನ್ನ ಡದಲಿ್ಲ  ಈ ಸಾಧ್ು ತೆಗಳು ತ್ತಾಂಬಾ 

ಕಡಿಮ್ಮ, ಇಾಂಗಿಿಷ್ ಭಾಷೆಯ ಸರಕುಗಳಿಗೆ ಭಾಷಾಂತರಕಾರರೂ ಅಾಂಟ್ಟಕಳು ಬೇಕಾಗುತಿದೆ.  

9. ಭಾರತ ಬಹು ಭಾಷ ದೇಶ. ಆದ ಕಾರಣ ರಾಷ್ಟಟ ರೀಯ ಪಾರ ದೇಶಿಕ ವಿಚಾರಗಳು ಆರ್ಯ ಭಾಷೆಯಲಿ್ಲ , 

ಇಾಂಗಿಿಷ್ನ್ಲಿ್ಲ  ಮತಿ್ತ  ಭಾರತ್ತೀಯ ಇತರ ಭಾಷೆಗಳಲಿ್ಲ  ಪ್ರ ಕಟಗೊಳು ಬೇಕಾಗುತಿದೆ. ಭಾಷಾಂತರ ಸಂಸಿ್ತ ಗಳು, 

ಅಕಾಡೆಮಿಗಳು, ತರಬೇತ್ತ ಶ್ಚಲೆಗಳು ಭಾರತದಲಿ್ಲ  ಹೆಚಾಚ ಗಬೇಕಾಗಿದೆ. 

10. ಭಾಷಾಂತರ ಕ್ಕಷ ೀತರ ದಲಿ್ಲ  ಸಂಶೀಧ್ನೆಗಳು ಹೆಚಾಚ ಗಬೇಕು. ಇಾಂದು ಭಾಷಕೀಶಗಳು ಭಾಷಾಂತರಕೆ್ಕ  

ಮಿೀಸಲಾದ ಪ್ತ್ತರ ಕ್ಕಗಳು ಹೆಚಾಚ ಗುತಿ್ತವೆ. ಉದ್ದ: New letter, Translation, Inquier babel,  ಅನುವಾದ ಇತ್ಯು ದಿ. 

       ಕನ್ನ ಡದಲಿ್ಲ  ಭಾಷಾಂತರ ಕ್ಕಷ ೀತರ ವನುನ  ಬಲ್ಪ್ಡಿಸುವ ಅನಿವಾಯಾತೆ ಇದೆ, ಭಾಷಾಂತರ ತರಬೇತ್ತಗಳು 

ಹೆಚಾಚ ಗಬೇಕು. ವಿಶವ ವಿದ್ದು ಲ್ಯಗಳು ಭಾಷಾಂತರಕೆ್ಕ  ಕೀಸ್ಟಾಗಳಲಿ್ದೆ ಪ್ರ ತೆು ೀಕ ಶ್ಚಖೆಗಳನೆನ ೀ ನಿಮಿಾಸಬೇಕು. 

ಸಕಾಾರ ಪ್ರ ಶಸಿಿ  ಪುರಸೆಾ ರದ ಜೊತೆಗೆ ವಿವಿಧ್ ಭಾಷಾಂತರ ಯೀಜನೆಗೆ ಅನುದ್ದನ್ ನಿೀಡಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತರ  

ಕನ್ನ ಡದಲಿ್ಲ  ಭಾಷಾಂತರ ಕ್ಕಲ್ಸಗಳು ಅಧಿಕವಾಗುತಿವೆ. ವಿದೇಶಿ ಸಾಹಿತು  ಕೃತ್ತಗಳು ವಿಜಾಾ ನ್ ತಂತರ ಜಾಾ ನ್ 

ಕನ್ನ ಡದಲಿ್ಲ  ದೊರೆಯ್ದತಿದೆ. ಹಾಗೆಯೆ ಕನ್ನ ಡದ ಕೃತ್ತಗಳು ಭಾರತ್ತೀಯ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ, ಇಾಂಗಿಿಷ್ಗೆ ಮತಿ್ತ  ಇತರ 

ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಅನುವಾದಗೊಾಂಡರೆ ಕನ್ನ ಡ ಸಾಹಿತು  ಕೃತ್ತಗಳ ಮೌಲ್ು  ಸಮೃದಿತೆ ಪ್ರ ಪಂಚ್ಕೆ್ಕ  

ಅರ್ಥಾಸಿದಂತ್ಯಗುತಿದೆ. ಕನ್ನ ಡ ತಂತರ ಜಾಾ ನ್ ಕ್ಕಷ ೀತರ ದ ಸವಾಲುಗಳು ಭಾಷಾಂತರ ಕ್ಕಷ ೀತರ ದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ 

ಪೂರಕವಾಗಿ ಮಾಪಾಾಡಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. 
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