
महर्षी दयानंद महाविद्यालय, परळ, म ंबई
तृतीय िर्षष मराठी - सत्र ५

अभ्यासपवत्रका ९- भार्षांतर कौशल्य
घटक १अ) भार्षांतर , अन िाद , अिाषविनीकरण , रुपांतरः स्िरूपभेद

सहा .  प्रा .  आशा क ं भार



भार्षांतर

• भार्षांतर ही द्वभैावर्षक प्रक्रिया आह.े

• Translation means Bring across

• भार्षा+अंतर= दोन भार्षांतील अंतर वमटविण्यािा प्रयत्न करणारे ते भार्षांतर.

• Translation (मूळ लॅटटन शब्द)

• Trans म्हणजे पवलकडे ककंिा द सरीकडे

• Latum म्हणजे घेऊन जाणे ककंिा िाहून नेणे.

• Translation- शब्दािा अर्ष द सरीकडे घेऊन जाणे, िाहून नेणे, स्र्लांतर, स्र्ळ बदलणे.

• एका भारे्षतील अर्ष ककंिा आशय द सऱ्या भारे्षत नेणे म्हणजे भार्षांतर होय.



भार्षांतराच्या व्याख्या

• डॉ. जॉन्सन- To translate is to change into another language, retaining the sense.

(भार्षांतर म्हणजे मूळ अर्ष कायम ठेिून केलेला भार्षाबदल)

• डॉ. एि. वस्मर्- To translate is to change into another language, retaining as much of

the sense as one can.

(भार्षांतर म्हणजे भार्षाबदल करताना मूळ अर्ष कायम ठेिण्यािा जास्तीत जास्त प्रयत्न करणे होय.)

• सोस्यूर- भार्षांतर म्हणजे अन्यभार्षक विन्हांतर ककंिा प्रवतकांतर.

(एका भार्षेतील विन्हांक्रकत आशय द सऱ्या भार्षेतील विन्हांत बांधणे)

• र्ोडक्यात भार्षातंर म्हणजे एका भार्षेतील मजकूर आशय आवण अवभव्यक्ती यांसह द सऱ्या भार्षेत

नेण्यािी प्रक्रिया होय. (भावर्षक स्र्लांतर ककंिा स्र्ानांतरण प्रक्रिया)

• रूप – अर्ष – अर्ष – रूप असा भार्षांतर प्रक्रियेिा अन िम आह.े

• उदा. कागद – Paper, खेळणं - Toy, प स्तक – Book, झाडू – Broom, पेला – Glass , घड्याळ –

Watch इत्यादी.



भार्षांतरः द्वैभावर्षक प्रक्रिया

• भार्षांतरात एका भार्षेतील आशय जसाच्या तसा द सऱ्या भार्षेत आणण्यािर भर असतो. 

• भार्षांतरासाठी दोन भार्षांिी आिश्यकता असते. भार्षांतर ही द्वभैावर्षक प्रक्रिया आह.े

• एक भार्षाः पवहली भार्षाः  मूळ भार्षा (Source Language)

• द सरी भार्षाः लक्ष्य भार्षा (Target Language)

• मूळ भार्षा – ज्या भारे्षतील मजकूरािे भार्षांतर कराियािे ती भार्षा.

• लक्ष्य भार्षा – मूळ भार्षेतील मजकूर ज्या भार्षेत न्याियािा ती भार्षा.

• एका भारे्षतील संवहतेिा अर्ष द सऱ्या भारे्षत आणून लक्ष्य भारे्षत त्यािी प्रवतसंवहता तयार करणे 

म्हणजे भार्षांतर होय.

• भार्षांतरािे मूलवनष्ठ भार्षांतर ि लक्ष्यवनष्ठ भार्षांतर असे प्रकार पडतात



भार्षांतरािे प्रकार

• मूलवनष्ठ भार्षांतरः मूळ भारे्षतील मजकूर जसाच्या तसा लक्ष्य भार्षेत आणणे म्हणजे 

मूलवनष्ठ भार्षांतर होय. 

• उदा. मृगनयना – हरणांच्या डोळयांसारखे डोळे असलेली स्त्री

रघ क लभूर्षण – रघ  क लािे भूर्षण असणारा (राम)

• लक्ष्यवनष्ठ भार्षांतरः मूळ भार्षेतील िैवशष्ट्ये, शैली, अवभव्यक्ती यापेक्षा आशयािर लक्ष 

कें द्रीत करून तो लक्ष्य भारे्षत आणणे याला लक्ष्यवनष्ठ भार्षांतर म्हणतात.

• उदा. मृगनयना – स नयना

रघ क लभूर्षण – प्रभू रामिंद्र    



मूलवनष्ठ भार्षांतर

अरुण नाईक यांनी शेक्सवपयरच्या ‘हमॅ्लटे’ या

नाटकािे केलेले भार्षांतर-

Though yet of Hamlet our dear brother’s

death

The memory be green and that it us be fitted

To bear our hearts in grief and our whole

kingdom

जरी आमच्या वप्रय बंधू हमॅ्लेट यांच्या वनधनािी

आठिण अजून ताजी असली आवण जरी आम्हाला

योग्य असलं

आमिी ह्रदयं द ःखी ठेिणं आवण आमिं सपंूणष राज्य

असलं एकवत्रतपण.े......

मामा िरेरकर यांनी रविंद्रनार् ठाकूर याचं्या

‘पोस्टमास्टर’ या करे्िे केलेले भार्षांतर-

Our postmaster belonged to Calcutta. He felt

like a fish out of water in this remote village.

His office and living-room were in a dark

thatched shed, not far from a green, slimy pond,

surrounded on all sides by a dense growth.
आमिे पोस्टमास्तर कलकत्त्यािे होते. सम द्रातला

मासा डबक्यात आणून टाकला तर त्यािी जी वस्र्ती

होते तीि अिस्र्ा या खेडगेािात आल्यापासून

आमच्या पोस्टमास्तरिी झाली होती. एका काळोख्या

कौलारू घरात त्यांिे ऑक्रिस होते. जिळि एक

पाण्यािे डबके होते आवण त्याच्या िारी बाजूंनी जगंल

होते.

लक्ष्यवनष्ठ भार्षांतर



भार्षांतरािी उदाहरणे

• गो. वि. करंदीकर यांनी शेक्सवपयरच्या ककंग वलयर या नाटकािे मराठीत राजा वलयर या 

नािाने भार्षांतर केले आह.े मूळ भार्षेिी शैली कायम राखण्यािा प्रयत्न केला आह.े

• मराठी किी, समीक्षक क्रदलीप प रुर्षोत्तम वित्रे यांनी An Anthology of Marathi 

Poetry या नािाने मराठीतील महत्त्िाच्या किींच्या वनिडक कवितांिे भार्षांतर केले आह.े

• भालिंद्र नेमाडे यांच्या कोसला या कादबंरीिी वहदंी, इंग्रजीसह अनेक भार्षांमध्ये भार्षांतरे 

झाली आहते. 

• भारतािे माजी राष्ट्रपती ि ज्येष्ठ िैज्ञावनक डॉ. ए. पी. जे. अब्द ल कलाम यांच्या Wings of 

Fire या आत्मिटरत्रािे मराठीत अविपंख या नािाने भार्षांतर झाले आह.े

• जे. के. रोवलंग्ज यांच्या प्रख्यात हरॅी पॉटर या कादबंरी मावलकेिे दखेील मराठीत भार्षांतर 

झाले आह.े

• डायरी ऑि ऍन फँ्रक (जमषन), तोत्तोिान (जपान), नॉट विदाउट माय डॉटर (इराण) अशी 

विविध जागवतक भार्षांतील गाजलेली प स्तके मराठीत भार्षांतरीत झालेली आहते.



भार्षांतरािे इतर प्रकार

• स्िवनक भार्षांतर – मूळ भार्षेतील ध्िनीरुपांच्या िैवशष्ट्यांिी लक्ष्य भार्षेत प्रवतवनर्मषती केली

तर त्या भार्षांतराला स्िनान िाद ककंिा स्िवनक भार्षांतर म्हणतात

उदा. विनोबा भािे यांनी वलवहलेली गीताई 

धृतराष्ट्र उिाि – धमषके्षत्रे क रुक्षेते्र समिेता य य त्सिः |

मामकाः पाण्डिाश्चैि क्रकमक िषत संजय ||

धृतराष्ट्र म्हणाला – त्या पवित्र क रुक्षेत्री पांडूिे आवण आम िे |

य द्धार्ष जमले तेव्हा ितषलें काय संजया ||

(धृतराष्ट्र म्हणाला – ह ेसंजय, धमषभूमी असलेल्या क रुक्षेत्री 

एकत्र जमलेल्या, य द्धािी इच्छा असलेल्या

माझ्या आवण पाण्ड च्या प त्रांनी काय केले ?



• रेवखवमक भार्षांतर – मूळ भारे्षतील संवहतेच्या वलपीिे लक्ष्य भार्षेतील वलपीमध्ये

प्रवतवनर्मषती करणे याला रेवखवमक भार्षांतर म्हणतात.

• उदा. मराठी ग्रंर् रोमन वलपीमध्ये छापला तर ते रेवखवमक भार्षांतर होईल.

• उदा. Aamba khup god asato. Mala Aamba khup avadto.

• एकि वलपी असलेल्या भार्षांतील लेखनािे रेवखवमक भार्षांतर होऊ शकत नाही.

• म क्त भार्षांतर – मूळ सावहत्यकृतीिा शब्दशः अन िाद न करता स्मरणात रावहलेल्या अर्ाषिी

लक्ष्य भारे्षत प्रवतवनर्मषती केली जाते त्याला म क्त भार्षांतर म्हणतात. हा भार्षांतरािा प्रकार

रुपांतराकडे झ कणारा आह.े या प्रकाराला स्िैर भार्षांतर असेही म्हणतात.



अन िाद

१. यौवगक अर्षः अन +िद (बोलणे) एखाद्याच्या मागून बोलणे, बोललेले बोलणे, 

स्ितःच्या ककंिा द सऱ्याच्या बोलण्यािी प नरािृत्ती करणे.

२. भार्षांतरमीमांसाः पूिषवसद्ध मजक रािे स्पष्टीकरण ककंिा विस्तार करणे.

३. संस्कृत ि इंग्रजी शब्दकोशः Repetition by the way of explanation, 

illustration & reference to what is 

already maintained, paraphrase of          

free translation.

४. दाते शब्दकोशः भाष्ट्य करणे, स्पष्ट करणे, 

५. स्पष्टीकरण, प नरािृत्ती, गद्यपद्य प्रकारांतर, टीका, भाष्ट्य इ. प्रकारांिा   समािेश.



अन िाद

• भावर्षक व्यिहार तीन प्रकारे िालतो- डॉ. अशोक केळकर

१.बोलणारा आवण वलवहणारा अर्ष प्रेक्षण करतो.

२.ऐकणारा आवण िािणारा अर्ष ग्रहण करतो.

३.काहीिेळा एकि व्यक्ती प्रर्म अर्ष ग्रहण करते आवण

त्याला अन सरून अन प्रेक्षण करत.े

• हे अन पे्रक्षण अर्ाषकडे लक्ष न दतेा केले म्हणजे केिळ भोकमपट्टी केली तर ती अन प्रस्त ती

ठरते. पण तीि अन प्रस्त ती अर्ष समजािून घेऊन केली तर त्याला ‘अन िाद’ असे

म्हणतात.

• यादषृ्टीने त्याि ककंिा अन्य भारे्षमध्ये केलेले स्पष्टीकरण, अर्षवििरण याला ‘अन िाद’

म्हणता येईल.



अन िादािे प्रकार ि उदाहरणे

एकभावर्षक अन िाद                                               द्वभैावर्षक अन िाद

संस्कृत ग्रंर्ािरील संस्कृत भाष्ट्यग्रंर्                          संस्कृत ग्रंर्ांिरील मराठी ि अन्य 

भारतीय भार्षांतील भाष्ट्यग्रंर्

१.संस्कृत योगिावसष्ट्य ग्रंर्ािरील                   १. संस्कृत भगिद्गीतेिरील (७५० संस्कृत ोोक)

संस्कृत भाष्ट्यग्रंर् योगिावसष्ट्यसार                 मराठी भाष्ट्यग्रंर् ज्ञानेश्वरी (९००० प्राकृत ओव्या)

२.शंकरािायाांिे िेदांिरील                                २. आध वनक काळात इंग्रजी, रवशयन, 

संस्कृत भाष्ट्यग्रंर्                                     फ्रें ि, जपानी अशा परकीय भार्षांतील तसेि 

उदूष, वहदंी, बंगाली, ग जराती, कन्नड अशा 

प्रादवेशक भार्षांतील अनेक उत्तमोत्तम 

सावहत्यकृतींिे मराठीत झालेले अन िाद



आशयवनष्ठ एकभावर्षक अन िाद

आशयािर भर दऊेन केलेला अन िाद

उदा. ज्ञानशे्वरी ग्ररं्ािर हसंराज

स्िामींनी मराठीमध्ये केलेली समओिी

रिना

आशय आवण रूपसौंदयष दोन्ही दषृ्टीने

केलेला समओिी अन िाद (सजषक

अन िाद)

उदा. विंदा करंदीकरांिे

अमृतान भिािे अिाषविनीकरण

आशयरूपवनष्ठ एकभावर्षक अन िाद

एकभावर्षक अन िाद



अन िादािी उदाहरणे

• किी क स माग्रज, बा. भ. बोरकर, िसंत बापट, शांता शेळके यांनी कावलदासाच्या मघेदतू या प्रवसद्ध संस्कृत

काव्यािा मराठी अन िाद केला आह.े हे शब्दशः भार्षांतर नाही. प्रत्येक लेखकािी शैली िेगिेगळी आह.े

• मध्यय गीन मराठीतील अनेक पंवडत किींनी, संत किींनी वलवहलेली आख्यानकाव्ये म्हणजे प राणकर्ा ककंिा

संस्कृत महाकाव्यािाि अन िाद आह.े

• उदा. महदबंेिे धिळे, नरेंद्रािे रुवक्मणीस्ियंिर, भास्करभट्ट बोरीकरांिे वशश पालिध, संत एकनार्ांिे

रुवक्मणीस्ियंिर, भािार्षरामायण, म के्तश्वरांिे महाभारत, रघ नार् पंवडतािंे नल-दमयंतीस्ियंिराख्यान,

मोरोपंतांिे आयाषभारत इ.

• किी राजा बढे यांनी महाराष्ट्री प्राकृतातील गार्ा सप्तशती या ग्रंर्ािा शेिावलका या नािाने मराठी अन िाद

केला आह.े

• भारतीय इंग्रजी लेखक वििम शठे यांिी Suitable Boy ही स मारे १३०० पानािंी कादबंरी अरुण साधू

यांनी मराठीत श भमंगल या नािाने ११०० पानांमध्ये अन िाक्रदत केली आह.े

• र्ोडक्यात अन िादात विस्तारही करता येतो (उदा. ज्ञानेश्वरी) आवण संक्षेपही करता येतो (उदा. श भमंगल)



द्वैभावर्षक अन िाद

संजय उिािः

तं तर्ा कृपयाSSविष्टमश्र पूणाषक लेक्षणम् I विर्षीदन्तवमदं िाक्यम िाि

मध सूदनःII१II

मग संजयो म्हणे रायातें I आइकें तो पार् ष तरे्ें I शोकाक ल रुदनातें I कटरत असे

II१II तें क ळ दखेोवन समस्त I स्नेह उपनलें अद्भ त I तणेें द्रिलें असे वित्त I

किणेपरी II२II जैसें लिण जळें झळंबलें I ना तरी अभ्र िातें हाले I तैसें सधीर

परी विरमले I ह्रदय तयािें II३II म्हणोवन कृपा आकवळला I क्रदसतसे अवत

कोमाइला I जसैा कदषमीं रुपला I राजहसं II४II तयापरी तो पांड क मरु I महामोहें

अवत जजषरु I दखेोनी श्रीशाग् ष्धरुI काय बोले II५II



एकभावर्षक अन िाद (अिाषविनीकरण)

मग संजयो म्हणे रायातें I आइकें तो पार् ष तेर्ें I शोकाक ल रुदनातें I कटरत असे II१II तें क ळ

दखेोवन समस्त I स्नेह उपनलें अद्भ त I तेणें द्रिलें असे वित्त I किणपेरी II२II जैसें लिण

जळें झळंबलें I ना तरी अभ्र िातें हाले I तैसें सधीर परी विरमले I ह्रदय तयािें II३II

म्हणोवन कृपा आकवळला I क्रदसतसे अवत कोमाइला I जैसा कदषमीं रुपला I राजहसं II४II

तयापरी तो पांड क मरु I महामोहें अवत जजषरु I दखेोनी श्रीशाग् ष्धरुI काय बोले II५II

मग संजय राजाला म्हणाला- ऐका, अज षन त्या टठकाणी आपल्या हातून पाप घडणार या

कल्पनेने िाईट िाटून रडू लागला. सिष नातलग पाहून त्याच्या ह्रदयात विलक्षण स्नेह

वनमाषण झाला आवण त्यािे वित्त द्रिल,े कसे ते पहा- मीठ पाण्याने विरघळािे ककंिा ढग

िाऱ्याने िाहून नेले जािेत तसे अज षनािे ह्रदय मूळिे धैयषशील खरे, पण ते उवद्वि झाले.

त्याला ममत्िाने ग्रासल्याम ळे तो अगदी म्लान झाला, अगवतक क्रदसू लागला, अगदी

राजहसं पाण्यािर पोहत असताना विखलात रुतािा तसा तो मोहग्रस्त अज षन दीन झाला,

आवण त्याला तसा पाहून श्रीकृष्ट्ण काय म्हणाला ते ऐका-



अिाषविनीकरण

• अिाषविनीकरण म्हणजे प राण काळातील ककंिा गत काळातील गद्य लेखनािे त्याि भार्षेच्या अिाषिीन

रुपात केलेले स्पष्टीकरण, अर्षवििरण ककंिा वििेिन होय.

• अिाषविनीकरण म्हणजे एका भावर्षक अवभव्यक्तीिा त्याि भार्षेच्या अिाषिीन रुपात केलेला अन िाद होय.

• अिाषविनीकरणात एकाि भार्षेिी वभन्न कावलक रुपे असतात.

• मूळ अवभव्यक्तीतील कालबाह्य भावर्षक घटक बदलनू त्यांच्या जागी समकालीन भावर्षक घटक िापरण्याच्या

प्रक्रियेला अिाषविनीकरण अशी संज्ञा िापरली जाते.

• प राण काळातील भार्षेच्या आकलनातील अडर्ळे दरू करून ती आकलनीय बनविणे हा अिाषविनीकरणािा

हतेू आह.े

• उदा. बीजे केले- जाणे, गेले इ. क हीजण-े क जणे. आरोगणा- भोजन करणे. मणण-े म्हणणे इ. प्रािीन शब्द

ककंिा क्रियापदे ि त्यांिी अिाषिीन रुपे होत.

• विंदा करंदीकर यांिा अमतृान भिािे अिाषविनीकरण हा गं्रर् अिाषविनीकरणािे उत्कृष्ट उदाहरण आह.े या

ग्रंर्ाच्या प्रस्तािनेत करंदीकर म्हणतात – ‘मूळिे काही जाऊ नये आवण अवधक काही येऊ नय’े. (तत्कालीन

संकल्पनांिे नेमके भान असणे आिश्यक आह)े



रुपांतर

• काही व्यािहाटरक कारणांम ळे मूळ संवहतेिी द सऱ्या भारे्षत शब्दशः प्रवतवनर्मषती ककंिा

प नर्नषवमती करणे अशक्य असत.े

• जसे की सावहत्यकृतीिा काळ, सावहवत्यक संदभष, सांस्कृवतक संदभष, मूळ भारे्षतील िािकांिी

अवभरूिी या सिाांिी लक्ष्य भारे्षतील असणारी घटकांिी वभन्नता याम ळे भार्षांतर करणे अत्यंत

कठीण असते अशािेळी रुपांतर करणे उवित ठरत.े

• रुपांतरात मूळ संवहतेिी शब्दशः प्रवतवनर्मषती नसून वतिा स्र्ूल आशय लक्ष्य भार्षेत आणला जातो

यालाि ‘रुपांतर’ असे म्हणतात.

• रुपांतरात मूळ सावहत्यकृतीतील पात्रांिी नािे, व्यिसाय, पोर्षाख, िातािरण इ. अनेक घटक

बदलािे लागतात. मूळ सावहत्यकृतीतील कंटाळिाणा अनािश्यक भागही काढून टाकािा लागतो.

• उदा. प राण कर्ांतील पाल्हाळीक तपशील काढून त्या स टस टीत करुन अनेक दशेी भार्षेत

रुपांतरीत केल्या गेलेल्या आहते.



रुपांतर

• गोपाळ गणेश आगरकर यांिे विकारविलवसत हे नाटक शेक्सवपअरच्या हमॅ्लेट या नाटकािर

आधारलेले आह.े

• शेक्सवपअरच्या ‘ऑर्ेल्लो’ या नाटकािे गोविंद बल्लाळ दिेलांनी ‘झ ंझारराि’’ या नाटकात रुपांतर

केले आह.े

• आिायष अत्रे यांिे सम्राट वसंह हे नाटक शेक्सवपअरच्या ककंग वलयर या नाटकािर आधारलेले आह.े

• वि. िा. वशरिाडकरांिे नटसम्राट हे नाटक शेक्सवपअरच्या ककंग वलयर या नाटकािे रुपांतर आह.े

• गोविंद बल्लाळ यांनी वलवहलेले ‘संगीत संशयकल्लोळ’ हे रुपांतटरत नाटक आह.े गानारेल या फ्रें ि

नाटकािे इंग्रजी भार्षांतर All in the Wrong या विनोदी नाटकािर आधाटरत हे नाटक आह.े

• प . ल. दशेपांडे यांनी जॉजष बनाषडष शॉ यांच्या ‘वपग्मॅवलयन’ या नाटकािे ‘ती ि लराणी’ तर

हवेमंग्िेच्या ‘Old Man & the Sea’ या सावहत्यकृतीिे ‘एका कोवळयान’े हे रुपांतर केले आह.े



रुपांतर



रुपांतर

• गोविंद बल्लाळ यांच्या ‘संगीत संशयकल्लोळ’ या नाटकातील पावणग्रहणािा

प्रसंग म्हणजे मूळ इंग्रजी नाटकातील (All in the Wrong) नायकाने

नावयकेला ग डघ्यािर बसून हात हातात घेऊन प्रपोज केले आहे या घटनेिे

रुपांतर आह.े

• भार्षांतरकाराने/नाटककाराने भारतीय ससं्कृतीतील पावणग्रहणािी सकंल्पना

िापरून ‘कर हा करी धरीला श भांगी’ या स दंर नायगीताने हा प्रसंग

रेखाटला आह.े



भार्षांतर, अन िाद, रुपांतर, अिाषविनीकरण स्िरूपभेद

• डॉ. अशोक केळकरांपासून भार्षांतराच्या संदभाषत िेगळा वििार स रू झाला. त्यांनी

अन पे्रक्षणाला ‘अन िाद’ म्हटले. अन िाद ि भार्षांतर यामध्ये भेद केला.

• अन िादात मूळ सावहत्यकृतीिी प नरािृत्ती त्याि भार्षेत ककंिा द सऱ्या भारे्षत केली जाते.

त्यात स्पष्टीकरण, भाष्ट्य, अर्ाषिा विस्तार करून सांवगतला जातो. त्याम ळे अन िाद ही

व्यापक संकल्पना ठरत.े

• भार्षांतरात मूळ सावहत्यकृतीतून जेिढा आशय व्यक्त होतो तेिढाि द सऱ्या भारे्षत

भार्षांतटरत केला जातो. भार्षांतर ही द्वभैावर्षक प्रक्रिया आह.े

• लवलत सावहत्यािे भार्षांतर करताना काहीिेळा सांस्कृवतक संदभाषच्या अडिणी येतात

तेव्हा भार्षांतरकाराला सावहत्यकृतीिे भार्षांतर करताना सांस्कृवतक बदल करण्यािे

स्िातंत्र्य घ्यािे लागते. त्यालाि ‘रुपांतर’ म्हणतात. रुपांतर ही स द्धा दोन भार्षांमध्ये

घडणारी प्रक्रिया आह.े



भार्षातंर अन िाद रुपांतर अिाषविनीकरण

मूळ मजकूरातील शब्द, 

िाक्यरिना, शैली 

भार्षांतरात जशीच्या तशी 

आणण्यािर भर

शब्द, संरिना, शैली 

यापेक्षा एकूण आशयािर 

भर दऊेन केलेले भार्षांतर

मूळ कलाकृतीतून केिळ 

कर्ाबीज घेऊन 

भार्षांतरात पूणषतः

निीनि कलाकृती रिणे

एका भार्षेच्या पूिषकालीन 

रुपातील मजक र त्याि 

भार्षेच्या अिाषिीन रुपात 

आणणे

नेमकेपणा, काटेकरोपणा, 

तंतोतंतपणा, यर्ार्षता ही 

िैवशष्ट्ये

म क्त भार्षांतर, आिश्यक 

वतरे् संक्षेप ककंिा विस्तार

मूळ मजक रातील 

सांस्कृवतक िातािरण, 

शैली यात अमूलाग्र बदल 

करणे

एकभावर्षक/समभावर्षक

पण वभन्नकालीन भार्षांतर

मूळ मजक राशी जास्तीत 

जास्त प्रामावणक 

राहण्यािा प्रयत्न

शैलीिे स्िातंत्र्य घेतलेले 

असते

एकप्रकारे निवनर्मषती, 

स्ितंत्र कलाकृती असते

अन िादाप्रमाणेि संके्षप, 

विस्तार, स्पष्टीकरणािे 

स्िातंत्र्य असते

उदा. गीताई, अविपंख उदा. पंवडती काव्य, 

आख्यान काव्य, ज्ञानेश्वरी

उदा. ती ि लराणी, 

नटसम्राट, संगीत 

संशयकल्लोळ

अमृतान भि, ज्ञानेश्वरांच्या

विविध ग्रंर्ािे 

अिाषविनीकरण



धन्यिाद!


