
             Tumbe    Group of International Journals                                                                                    

                                                       A Peer Reviewed Multidisciplinary Journal    

                                                        www.tumbe.org      Page | 80  

 
 

Volume- 3  
Issue-2                                                                     
May-August: 2020 

ISSN: 2581-8511 

 Tumbe 

Impact Factor: 4.75 

ಕನ್ನ ಡ ಭಾಷೆಯಲಿ್ಲನ್ ಅನುವಾದ ಪಠ್ಯ ಗಳು, ಪರಿಕರಗಳು, ತಂತ್ರ ಗಳು ಮತ್ತು  ಪರ ವೃತ್ತು ಗಳು 
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Assistant professor of Kannada 
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ಪರ ಸಾವನೆ 

       ಭಾಷೆಯಲಿ್ಲ  ಧ್ವ ನಿ, ಸಂಕೇತ, ಶಬ್ದ , ಅರ್ಥ, ವಾಕ್ಯ  ಮುಂತಾದವು ವ್ಯ ವ್ಸಿ್ಥ ತವಾದ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ  

ಬ್ಳಕೆಗುಂಡಿರುತತ ವೆ. ಒುಂದುಂದು ಭಾಷೆಗೂ ತನ್ನ ದೇ ಆದ ವ್ಯ ವ್ಸಿ್ಥ  ಕ್ರ ಮ ಇರುತತ ದೆ. ಒುಂದು ವ್ರ್ಥಕೆೆ  ಸೇರುವ್ 

ಭಾಷೆರ್ಳಲಿ್ಲ  ವ್ಯ ವ್ಸಿ್ಥಯು ಮೂಲ ಭೂತ ಅುಂಶರ್ಳು ಹುಂದಿಕೆಯಾಗುತತ ವೆ. ಭಿನ್ನ  ವ್ರ್ಥಕೆೆ  ಸೇರುವ್ 

ಭಾಷೆರ್ಳಲಿ್ಲ  ವ್ಯ ವ್ಸಿ್ಥಯು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿರುತತ ದೆ. ಭಾಷುಂತರಕಾರನಿಗೆ ಈ ವಿಚಾರರ್ಳಲಿ್ಲ  ಪೂರ್ಥ ತಿಳುವ್ಳಿಕೆ 

ಅರ್ತಯ ವಿರುತತ ದೆ. ಉದಾ:- ದಾರ ವಿಡ ಭಾಷೆರ್ಳಲಿ್ಲ  ಮಹಾಪ್ರರ ರ್ ಅಕ್ಷರರ್ಳು ಇಲಿ . ಆದರೆ ಇತಿತ ೀಚೆಗೆ ಕ್ನ್ನ ಡ ತೆಲುಗು 

ಭಾಷೆರ್ಳು ಇವುರ್ಳು ರೂಪಿಸ್ಥಕುಂಡಿವೆ. ಲ್ಲುಂರ್ ವ್ಯ ವ್ಸಿ್ಥ  ದಾರ ವಿಡ ಭಾಷೆರ್ಳಲಿ್ಲ  ಬ್ಹಳ ಭಿನ್ನ ವಾಗಿರುತತ ದೆ. 

ಭಾಷೆಯು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬ್ದಲಾಗುತಾತ  ಸಾಗಿರುತತ ದೆ. ಆದರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಒಪಿಿ ಗೆ ಪಡೆದಿರುತತ ದೆ. 

ಭಾಷುಂತರಕಾರ ಆಯಾ ಕಾಲದ ಸಾಹಿತಯ , ಭಾಷ ಬೆಳವ್ಣಿಗೆ, ಸಾುಂಸೆ್ ೃತಿಕ್ ಹಿನ್ನನ ಲೆ ಎಲಿವ್ನ್ನನ  ರ್ಮನಿಸ್ಥ 

ಅಧ್ಯ ಯನ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರವೇ ಒುಂದು ಭಾಷೆಯುಂದ ಮತ್ತ ುಂದು ಭಾಷೆಗೆ ಭಾಷುಂತರವ್ನ್ನನ  

ಮಾಡಬೇಕಾಗುತತ ದೆ. 

ಕೀಲ್ಲಪದ: ಕ್ನ್ನ ಡ ಭಾಷೆ, ಭಾಷುಂತರ, ಅನ್ನವಾದ, ತರ್ಜಥಮಾ, ಕ್ನ್ನ ಡಿಸು, ಭಾಷುಂತರಕಾರ, ಭಾಷತಜ್ಞ , 

ದಾರ ವಿಡ ಭಾಷೆ 

ಮಾನ್ವ್ನ್ನ ತನ್ನ  ಅನಿಸ್ಥಕೆರ್ಳನ್ನನ  ವ್ಯ ಕ್ತ ಪಡಿಸ್ಲು ಬ್ಳಸುವ್ ಧ್ವ ನಿ ಸಂಕೇತರ್ಳ ವ್ಯ ವ್ಸಿ್ಥ  ಭಾಷೆ. 

ಮನ್ನಷ್ಯ ನಿಗೆ ವಿಶೇಷ್ವಾಗಿ ಸ್ಥದಿಿ ಸ್ಥರುವ್ ಕ್ಲೆ ಭಾಷ ಕ್ಲ್ಲಕೆ. ನ್ಮಮ  ಭಾವ್ನ್ನ, ಅಭಿಪ್ರರ ಯ ಹಾಗೂ ಇಚೆೆ ರ್ಳನ್ನನ  

ಇತರರಗೆ ತಿಳಿಸುವುದಕೆಾ ಗಿ ಮಾನ್ವ್ ಐಚೆ್ಚ ಕ್ ಧ್ವ ನಿ ಸಂಕೇತರ್ಳನ್ನನ  ವ್ಯ ವ್ಸಿ್ಥ ತವಾಗಿ ಉಚೆ್ ರಸುವ್ ಮೂಲಕ್ 

ಸಂಪಕ್ಥವ್ನ್ನನ  ಸಾಧಿಸುತಾತ ನ್ನ. ಮನ್ಸಿ್ಥ ನ್ಲಿ್ಲರುವುದನ್ನನ  ಸಂವ್ಹನ್ಗಳಿಸುತಾತ ನ್ನ. ಬಿ್ಲಕ್ ಮತ್ತತ  ಟ್ರ ೀರ್ರ್ ಎುಂಬ್ 

ಭಾಷ ತಜ್ಞ ರು ‘The Language is a system of which a social group co-operates’ ಎುಂಬುದಾಗಿ ವಾಯ ಖ್ಯಯ ನಿಸ್ಥದಾದ ರೆ. 

ಈ ವಾಯ ಖ್ಯಯ ನ್ ಅನೇಕ್ ಜ್ನ್ ವಿದಾವ ುಂಸ್ರ ಮನ್ನ ಣೆ ಪಡೆದಿದೆ. ಕ್ನ್ನ ಡದಲಿ್ಲ  ಇದನ್ನನ  

ಭಾಷುಂತರಸ್ಥಕಳುು ವುದಾದರೆ- ‘ಯಾದೃಚೆ್ಚ , ಮೌಖಿಕ್, ಧ್ವ ನಿ ಸಂಕೇತರ್ಳ ವ್ಯ ವ್ಸಿ್ಥಯುಂದ ಕೂಡಿದ 

ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಸ್ಮೂಹದ ಸ್ಹಕಾರಕೆೆ  ಕಾರರ್ವಾಗುವುದೇ ಭಾಷೆ. 

 ಈ ವಾಯ ಖ್ಯಯ ನ್ದಲಿ್ಲ  4 ಅಂಶಗಳನುನ  ಗುರುತ್ತಸಬಹುದು.  

        1. ಭಾಷೆ ಒುಂದು ವ್ಯ ವ್ಸಿ್ಥ .  

        2. ಭಾಷೆಯಲಿ್ಲ  ಮೌಖಿಕ್ ಧ್ವ ನಿ ಸಂಕೇತರ್ಳಿರುತತ ವೆ.   

        3. ಆ ಸಂಕೇತರ್ಳು ಯಾದೃಚೆ್ಚ ಕ್ವಾಗಿರುತತ ವೆ.  

        4. ಭಾಷೆ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಸ್ಹಕಾರವ್ನ್ನನ ುಂಟು ಮಾಡುತತ ದೆ. 
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         ಭಾಷೆ ಒುಂದು ವ್ಯ ವ್ಸಿ್ಥ ತವಾದ ಚೌಕ್ಟುು  ಪಡೆದಿರುತತ ದೆ. ಒುಂದು ಭಾಷೆಯುಂದ ಮತ್ತ ುಂದು ಭಾಷೆಗೆ 

ಅನ್ನವಾದಿಸುವಾರ್ ಈ ವ್ಯ ವ್ಸಿ್ಥ ತ ರೀತಿ ಧ್ವ ನಿರ್ಳು ಹಾಗೂ ಬ್ಳಸ್ಬ್ಹುದಾದ ಪದರ್ಳ ಬ್ಗೆೆ  ಸಾಕ್ಷ್ಟು  

ಎಚೆ್ ರವಾಗಿರಬೇಕು. ನಾವು ಭಾಷುಂತರಕೆೆ  ಒಳಪಡಿಸ್ಬೇಕಾದಾರ್ ಎರಡೂ ಭಾಷೆಯ ಅರವು ಚೆನಾನ ಗಿರಬೇಕು. 

ಧ್ವ ನಿ ವ್ಯ ವ್ಸಿ್ಥ , ವಾಯ ಕ್ರರ್, ಪದಸಂಪತಿತ ನ್ ಜೊತೆಗೆ ಸಿ್ ಳಿೀಯ ಸಂಸೆ್ ೃತಿಯ ಅರವಿರಬೇಕಾಗಿರುತತ ದೆ. 

ಬ್ಳಕೆಯಾಗುವ್ ಸಂಸೆ್ ೃತಿ ನಿದೇಥಶಿತ ಪದರ್ಳನ್ನನ  ಯಥಾವ್ತಾತ ಗಿ ಬ್ಳಸ್ಥ ಅದಕೆೆ  ವಿಶೇಷ್ವಾದ ವಿವ್ರಣೆ 

ನಿೀಡಬೇಕಾಗುತತ ದೆ. ಭಾಷುಂತರ ಮಾಡುವ್ ಸಂದರ್ಥದಲಿ್ಲ  ತಾುಂತಿರ ಕ್ತೆ ಮತ್ತತ  ಭಾಷುಂತರ ಪರ ವೃತಿತ ರ್ಳು 

(Techniques and trends) ಬ್ಹಳ ಮಖ್ಯ ವಾಗುತತ ದೆ. 

        ಭಾಷೆಯಲಿ್ಲ  ಧ್ವ ನಿ, ಸಂಕೇತ, ಶಬ್ದ , ಅರ್ಥ, ವಾಕ್ಯ  ಮುಂತಾದವು ವ್ಯ ವ್ಸಿ್ಥ ತವಾದ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ  

ಬ್ಳಕೆಗುಂಡಿರುತತ ವೆ. ಒುಂದುಂದು ಭಾಷೆಗೂ ತನ್ನ ದೇ ಆದ ವ್ಯ ವ್ಸಿ್ಥ  ಕ್ರ ಮ ಇರುತತ ದೆ. ಒುಂದು ವ್ರ್ಥಕೆೆ  ಸೇರುವ್ 

ಭಾಷೆರ್ಳಲಿ್ಲ  ವ್ಯ ವ್ಸಿ್ಥಯು ಮೂಲ ಭೂತ ಅುಂಶರ್ಳು ಹುಂದಿಕೆಯಾಗುತತ ವೆ. ಭಿನ್ನ  ವ್ರ್ಥಕೆೆ  ಸೇರುವ್ 

ಭಾಷೆರ್ಳಲಿ್ಲ  ವ್ಯ ವ್ಸಿ್ಥಯು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿರುತತ ದೆ. ಭಾಷುಂತರಕಾರನಿಗೆ ಈ ವಿಚಾರರ್ಳಲಿ್ಲ  ಪೂರ್ಥ ತಿಳುವ್ಳಿಕೆ 

ಅರ್ತಯ ವಿರುತತ ದೆ. ಉದಾ:- ದಾರ ವಿಡ ಭಾಷೆರ್ಳಲಿ್ಲ  ಮಹಾಪ್ರರ ರ್ ಅಕ್ಷರರ್ಳು ಇಲಿ . ಆದರೆ ಇತಿತ ೀಚೆಗೆ ಕ್ನ್ನ ಡ ತೆಲುಗು 

ಭಾಷೆರ್ಳು ಇವುರ್ಳು ರೂಪಿಸ್ಥಕುಂಡಿವೆ. ಲ್ಲುಂರ್ ವ್ಯ ವ್ಸಿ್ಥ  ದಾರ ವಿಡ ಭಾಷೆರ್ಳಲಿ್ಲ  ಬ್ಹಳ ಭಿನ್ನ ವಾಗಿರುತತ ದೆ. 

ಭಾಷೆಯು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬ್ದಲಾಗುತಾತ  ಸಾಗಿರುತತ ದೆ. ಆದರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಒಪಿಿ ಗೆ ಪಡೆದಿರುತತ ದೆ. 

ಭಾಷುಂತರಕಾರ ಆಯಾ ಕಾಲದ ಸಾಹಿತಯ , ಭಾಷ ಬೆಳವ್ಣಿಗೆ, ಸಾುಂಸೆ್ ೃತಿಕ್ ಹಿನ್ನನ ಲೆ ಎಲಿವ್ನ್ನನ  ರ್ಮನಿಸ್ಥ 

ಅಧ್ಯ ಯನ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರವೇ ಒುಂದು ಭಾಷೆಯುಂದ ಮತ್ತ ುಂದು ಭಾಷೆಗೆ ಭಾಷುಂತರವ್ನ್ನನ  

ಮಾಡಬೇಕಾಗುತತ ದೆ. 

         ಮಾನ್ವ್ನ್ ಪರಶರ ಮದಿುಂದ ಪರ ಪಂಚ್ದ ಯಾವುದೇ ಭಾಷೆಯ ಪ್ರರ ವಿೀರ್ಯ ತೆ ಪಡೆಯಬ್ಹುದು. ಆದರೆ 

ಸಂವ್ಹನ್ಕೆೆ  ಬೇಕಾದಷ್ಟು  ಕ್ಲ್ಲಯಬ್ಹುದು. ಭಾಷುಂತರಕೆೆ  ತ್ಡಗಿಸ್ಥಕಳುು ವ್ವ್ ಭಾಷೆಯ ತಜ್ಞ ತೆಯನ್ನನ  

ರ್ಳಿಸ್ಥರುವ್ ಅರ್ತಯ ವಿರುತತ ದೆ. ವಾಚಾಯ ರ್ಥ ಭಾಷೆಯ ಭಾವ್ವ್ನ್ನನ  ಸ್ಮರ್ಥವಾಗಿ ಅರ್ಥಥಸ್ಲಾರದು. ಬ್ಳಸ್ಥದ 

ವಾಕ್ಯ ರ್ಳ ಹಿುಂದಿರುವ್ ಧ್ವ ನಿ ರ್ರ ಹಿಸ್ಬೇಕಾಗುತತ ದೆ. ಭಾಷುಂತರವು ಸಾಹಿತಯ  ಕೆಷ ೀತರ ದ ಒುಂದು ಮಹತವ  

ಪೂರ್ಥವಾದ ಚ್ಟುವ್ಟಿಕೆ ತಂತರ ಜ್ಞಞ ನ್ದ ಬೆಳವ್ಣಿಗೆಯು ಜ್ರ್ತತ ನ್ನನ  ತ್ತುಂಬ್ಲ ಚ್ಚಕೆ್ದಾಗಿ ಮಾಪಥಡಿಸ್ಥದೆ. ಒುಂದು 

ಭಾಷೆಯುಂದ ಮತ್ತ ುಂದು ಭಾಷೆಗೆ ಜ್ಞಞ ನ್ ತಂತರ ಜ್ಞಞ ನ್ ವ್ರ್ಗಥವ್ಣೆಯಾಗುತತ ಲೇ ಇರುತತ ದೆ. ಆದಕಾರರ್ 

ಭಾಷುಂತರ ಹೆಚೆ್ಚ ನ್ ಮನ್ನ ಣೆಯನ್ನನ  ಪಡೆದುಕುಂಡಿದೆ. ದೇಶರ್ಳ ಇತಿಹಾಸ್, ಸಂಸೆ್ ೃತಿ ಮುಂತಾದ 

ವಿಚಾರರ್ಳನ್ನನ  ವಿವ್ರಸುವಾರ್ ಅನೇಕ್ ಭಾಷೆರ್ಳಿಗೆ ತರ್ಜಥಮೆ ಮಾಡಿ ಜ್ರ್ತಿತ ಗೆ ಬಿತತ ರಸ್ಬೇಕಾಗುತತ ದೆ. ರಾಜ್ಕೀಯ 

ರಂರ್ದಲಿ್ಲ  ವಿದೇಶಿ ವ್ಯ ವ್ಹಾರ, ಸೌಹಾಧ್ಥ, ಪರಸಿ್ ರ ಸ್ಹಕಾರ ಬ್ಯಸುವುದು ಅನಿವಾಯಥ. ಇಲಿ್ಲ  ಕೂಡ 

ಭಾಷುಂತರ ಸ್ರಯಾಗಿ ಕಾಯಥನಿವ್ಥಹಿಸ್ಥದಾರ್ ಮಾತರ  ಒುಂದು ದೇಶದ ರಾಯಬ್ಲರ ಮತ್ತ ುಂದು ದೇಶದ 

ರಾಯಬ್ಲರಯುಂದಿಗೆ ಸ್ರಯಾಗಿ ಸಂವ್ಹನ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ ವಾಗುತತ ದೆ. ಇುಂಗಿಿ ೀಷ್ ಭಾಷೆಯು ಉತತ ಮ 

ಮಾಧ್ಯ ಮವಾಗಿ ಬ್ಳಕೆಯಾಗುವುದನ್ನನ  ಶಿ್ಲಘಿಸ್ಬ್ಹುದಾಗಿದೆ. 

         ಮಾನ್ವ್ ಸ್ಮದಾಯ ಇುಂದು ಜ್ಞಗೃತ ಸಿ್ಥ ತಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಸಾಹಿತಯ ದ ಒಲವಿನ್ ಜೊತೆಗೆ ವಿಜ್ಞಞ ನ್, 

ತಂತರ ಜ್ಞಞ ನ್ರ್ಳ ಕೆಷ ೀತರ ದಲಿ್ಲ  ಆಗಿರುವ್ ಹಾಗೂ ಆಗುತಿತ ರುವ್ ಪರ ರ್ತಿಯು ಅನೇಕ್ ರಾಷ್ತ ರರ್ಳು ಮುಂದುವ್ರಯಲು 

ಕಾರರ್ವಾಗಿವೆ, ಶಿಕ್ಷರ್, ಔದಯ ೀಗಿೀಕ್ರರ್ ಭಾಷುಂತರದ ಕೆಷ ೀತರ ವ್ನ್ನನ  ವಿಸ್ತ ರಸ್ಥದೆ, ರಾಷ್ತ ರ ರಾಷ್ತ ರರ್ಳ ನ್ಡುವೆ 

ರಾಜ್ಕೀಯ, ಆರ್ಥಥಕ್, ಸಾುಂಸೆ್ ೃತಿಕ್ ಹಾಗೂ ವೈಜ್ಞಞ ನಿಕ್ ಸ್ಹಕಾರ ಸಂಪಕ್ಥರ್ಳು ಇುಂದು ಸಿಾಪಿತವಾಗುತಿತ ದುದ  

ಪರ ಬ್ಲ ವೇದಿಕೆರ್ಳಾದ UNO UNESCO ನಿಮಾಥರ್ವಾರ್ಲು ಕಾರರ್ವಾಗಿವೆ.ಈ ಎಲಿಾ  ಬೆಳವ್ಣಿಗೆರ್ಳಿುಂದಾಗಿ ಈ 

ಶತಮಾನ್ ಭಾಷುಂತರ ಕೆಷ ೀತರ ಕೆೆ  ಅರ್ಗದವಾದ ಅವ್ಕಾಶವ್ನ್ನನ  ಕ್ಲಿ್ಲ ಸ್ಥಕಟಿು ದೆ. ಅುಂದಾಜಿನ್ ಪರ ಕಾರ ಒುಂದು 

ಲಕ್ಷಕೆುಂತ ಹೆಚೆ್ಚ  ಜ್ನ್ ಭಾಷುಂತರ ಕೆಷ ೀತರ ದಲಿ್ಲ  ತ್ಡಗಿಸ್ಥಕುಂಡಿದಾದ ರೆ. ಭಾಷುಂತರ ಶ್ಲಲೆರ್ಳು 

ಪ್ರರ ರಂರ್ವಾಗಿದುದ  ತರಬೇತಿಯೂ ದರೆಯುತತ ದೆ. 
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         ಜ್ಞಞ ನ್ ವಿಜ್ಞಞ ನ್ರ್ಳ ವಿವಿಧ್ ಶ್ಲಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ಥದಂತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶರ್ಳಲಿ್ಲ  ಪರ ಕ್ಟವಾದ ಮಹತವ ದ 

ಲೇಖ್ನ್ರ್ಳನ್ನನ  ಜ್ಞರ್ತಿಕ್ ಮಟು ದಲಿ್ಲ  ಮಾನ್ಯ ವಾದ ಇುಂಗಿಿ ೀಷ್ ಭಾಷೆಯಲಿ್ಲ  ಭಾಷುಂತರಸ್ಥ ಕಡುವ್ 

ಒುಂದುಂದು ಶ್ಲಖೆರ್ಳಿಗೂ ಮೀಸ್ಲಾದ ಪ್ರರ ಢ ಪತಿರ ಕೆರ್ಳು, ನಿಯತಕಾಲ್ಲಕೆರ್ಳು ಇುಂದು ಲರ್ಯ ವಾಗುತಿತ ವೆ. ಯಂತರ  

ಭಾಷುಂತರವೂ ಇದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಎಷ್ಟು  ಸ್ಮರ್ಥವಾಗಿ ಭಾಷುಂತರಸುತಿತ ದೆ ಎನ್ನನ ವುದೇ ಪರ ಶ್ನನ ಯಾಗುತತ ದೆ. 

ಸಾರಗೆ ಸಂಸಿ್ಥ ರ್ಳಲಿ್ಲ  ಈ ಯಂತರ  ಭಾಷುಂತರ ಯಶಸ್ಥವ ಯಾಗುತತ ದೆ. ಆದರೆ ಸಾಹಿತಯ  ಮತ್ತತ  ವಿಜ್ಞಞ ನ್, ಪರ ಚ್ಲ್ಲತ 

ಸುದಿಿವಾಹಿನಿ ನ್ನರತ ಭಾಷುಂತರಕಾರರನ್ನನ ೀ ಬ್ಳಸ್ಬೇಕಾಗುತತ ದೆ.  ಕೆಲವು ದೇಶರ್ಳು ಭಾಷುಂತರಕಾರರ 

ವ್ಗಿಥಕೃತ ಪಟಿು ಯನ್ನನ  ಪರ ಕ್ಟಿಸ್ಥವೆ. ಭಾಷುಂತರದ ಮಹತವ  ಇದರುಂದ ಅರ್ಥಥಸ್ಥಕಳು ಬ್ಹುದಾಗಿದೆ. 

ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೀಡುವುದಾದರೆ  

1. An International Directory of Translators and Interpreters (ಲಂಡನ್) 

2. Directory of scientific Translators and services (ಲಂಡನ್)  

3. National Lending Library Translation Bulletin. 

             ಮುಂತಾದ ಭಾಷುಂತರ ಸೂಚ್ಚರ್ಳು ಜ್ರ್ತಿತ ನ್ಲಿ್ಲ  ಲರ್ಯ ವಾಗುತಿತ ವೆ. ಬ್ಲಷುಂತರವ್ನ್ನನ  ಪುಸ್ತ ಕ್ 

ರೂಪದಲಿ್ಲ , ಮೈಕರ ೀಫಿಲ್ಮಮ  ರೂಪದಲಿ್ಲ  ಹರತರಲಾಗುತಿತ ದೆ. ಭಾರತದಲಿ್ಲ  ಕೂಡ ಸಾಹಿತಯ  ಅಕಾಡೆಮ, 

ನಾಯ ಷ್ನ್ಲ್ಮ ಬುಕ್ ಟರ ಸ್ಟು , ದಕಷ ರ್ ಭಾಷ ಪುಸ್ತ ಕ್ ಸಂಸಿ್ಥ , ಭಾರತಿೀಯ ಜ್ಞಞ ನ್ಪಿೀಠ ಭಾಷುಂತರಸ್ಥ ಕೃತಿ ಪರ ಕ್ಟಿಸುವ್ 

ಕೆಲಸ್ ಕೈಗುಂಡಿವೆ. ಕೆಲವು ಉತತ ಮ ಆಯದ  ಕೃತಿರ್ಳನ್ನನ  ಭಾರತದ ಇತರ ಭಾಷೆರ್ಳಲಿ್ಲ  ಭಾಷುಂತರಸ್ಥ 

ಮಾರುಕ್ಟ್ು ಗೆ ಒದಗಿಸುವ್ ಕೆಲವು ಸಂಸಿ್ಥ ರ್ಳು ಭಾರತದಲಿ್ಲ  ಹುಟಿು ಕುಂಡಿವೆ 

        ಭಾಷುಂತರದ ಗುರ್ಮೌಲಯ ರ್ಳನ್ನನ  ಉತತ ಮಪಡಿಸುವ್ ದೃಷ್ಟು ಯುಂದ ಭಾಷುಂತರಕಾರರಗೆ ಶಿಕ್ಷರ್ ಮತ್ತತ  

ತರಬೇತಿ ಸೌಲರ್ಯ ರ್ಳನ್ನನ  ಒದಗಿಸ್ಲಾಗುತಿತ ದೆ. ದೇಶ ವಿದೇಶರ್ಳ ವಿಶವ ವಿದಾಯ ನಿಲಯರ್ಳು ಭಾಷುಂತರದಲಿ್ಲ  

ಸ್ಟಿಥಫಿಕೇಟ್ ಡಿಪಿ್ಲಮೊ, ಸಾನ ತಕ್, ಸಾನ ತಕೀತತ ರ ಪದವಿ ನಿೀಡುತಿತ ವೆ, ಏಕ್ಭಾಷ, ದಿವ ಭಾಷ, ಬ್ಹುಭಾಷ 

ಕೀಶರ್ಳು, ಪ್ರರಭಾಷ್ಟಕ್ ಕೀಶರ್ಳು, ಪಯಾಥಯ ಪದಕೀಶರ್ಳು, ಅುಂಕತನಾಮ ಕೀಶರ್ಳು, ನ್ನಡಿರ್ಟುು  

ಕೀಶರ್ಳು ದರೆಯುತಿತ ದುದ  ಭಾಷುಂತರ ಪರ ಕರ ಯೆಯನ್ನನ  ಸುಲರ್ಗಳಿಸ್ಥವೆ. ಭಾರತದಲಿ್ಲ  ಭಾಷುಂತರಕಾರರ 

ಸಂಘ ಸಿಾಪನ್ನಗುಂಡಿದುದ  ಭಾಷುಂತರಕಾರರ ಸ್ಮೆಮ ೀಳನ್ರ್ಳು, ಸ್ಮಾವೇಶರ್ಳು ನ್ಡೆಯುತಿತ ರುವುದು 

ಸಂತ್ೀಷ್ದ ಸಂರ್ತಿ ಎನ್ನ ಬ್ಹುದು. ಭಾಷುಂತರದಲಿ್ಲ  ತ್ಡಗಿಸ್ಥಕುಂಡಿರುವ್ ವ್ಯ ಕತ ರ್ಳಿಗೆ, ಸಂಸಿ್ಥ ರ್ಳಿಗೆ ಕೆಲವು 

ಸಂಸಿ್ಥ ರ್ಳು ಪರ ಶಸ್ಥತ  ಪುರಸೆಾ ರ ನಿೀಡಿ ಗೌರವಿಸುತಿತ ರುವುದು ಸಾವ ರ್ತಾಹಥ ಸಂರ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಇತಿತ ೀಚೆಗೆ 2005 ರಲಿ್ಲ  

ಕ್ನಾಥಟಕ್ ಸ್ಕಾಥರ ಕೂಡ ಕ್ನಾಥಟಕ್ ಅನ್ನವಾದ ಸಾಹಿತಯ  ಅಕಾಡೆಮ ಸಿಾಪಿಸ್ಥದೆ. ಕೆಲವು ಅನ್ನವಾದ 

ಯೀಜ್ನ್ನರ್ಳನ್ನನ  ರೂಪಿಸ್ಥ ಕಾಯೀಥನ್ನಮ ಖ್ವಾಗಿದೆ. ಹಾಗೂ ಅನ್ನವಾದ ಕೃತಿರ್ಳಿಗೆ, ಅನ್ನವಾದಕ್ರಗೆ ಪರ ಶಸ್ಥತ  

ಪುರಸೆಾ ರ ಗೌರವ್ ನಿೀಡಿ ಗೌರವಿಸುತಿತ ದೆ. ಭಾಷುಂತರ ಕೆಷ ೀತರ ದಲಿ್ಲ  ಸಂಶೀದನ್ನಗೆ ವಿಪುಲ ಅವ್ಕಾಶರ್ಳಿದುದ , 

ಬ್ಹುಭಾಷ ರಾಷ್ು ರವಾದ ಭಾರತಕೆೆ  ‘ಅನ್ನವಾದ’ ಕೆಷ ೀತರ ದ ಸಂಶೀಧ್ನ್ನರ್ಳು ಅನಿವಾಯಥವೆುಂದೇ 

ಹೇಳಬ್ಹುದಾಗಿದೆ. ಭಾಷ ವಿಜ್ಞಞ ನಿರ್ಳುಂದಿಗೆ ಕಂಪೂಯ ಟರ್ ತಜ್ಞ ರೂ ಸ್ಹಕಾರ ನಿೀಡಿದರೆ ಭಾಷುಂತರದ 

ಕೆಷ ೀತರ  ಮತ್ತ ಷ್ಟು  ಬೆಳೆಯಲು ಸಾಧ್ಯ ವಾಗುತತ ದೆ.        
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