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प्रा. द. पं. जोशी यांचे अनुवादाचे वेगळेपण

 

प्रास्ताववक

अनुवादित मराठी पुस्तकाांचा इदतहास पादहला तर खूप पूवीपासून मराठीत अनुवाि होत आलेले

आहेत रामायण महाभारत सारख्या पुराणकथा दकां वा महाकाव्य ज्ञानेश्वरी सांसृ्कत नाटकां

उपदनषिाांमधील कथा हॅरी पॉटर अरेदियन नाईट्स पांचतांत्र इसापनीती हॅमे्लट असे दवदवध

मादहतीपर ऐदतहासीक तत्त्वज्ञानदवषयक कलादवषयक अध्यात्मदवषयक मूळ इांग्रजीतील िजेिार

वाङमय असे अनुवादित स्वरूपातील सादहत्य आपल्या मातृभाषेतून वाचताना अदधक सहज वाटते

िोन दवदभन्न भाषाांना आदण या भाषाांमधील लेखक वाचकाांना जोडणारी एक महत्त्वाची कडी

म्हणजे अनुवाि”१ आपल्या आवदडच्या दवषयाचे दकां वा वाचण्यासठी आवश्यक असणारे परभादषक

पुस्तक हे जेंव्हा आपण हस्तगत करण्याचा प्रयत्न करतो तेव्हाां ते उपलब्ध असेलेच असे नाही

अशावेळी त्या पुस्तकाची अनुवादित प्रत िेखील आपली गरज सहज भागदवते एकूणच अनुवादित

पुस्तकाांमधे्य वैदवध्यपूणणता आढळते सादहत्याच्या पलीकडे जाणारे अनेक दवषय वाचकाांना खुणावत

असल्यामुळे आदण असे दवषय मराठीत कमी प्रमाणात हाताळले जात असल्यामुळे परभाषेतील अशी

पुस्तकां अनुवादित करण्यावरचा भर वाढतो आहे ”२

प्रास्तादवक अनुवाि हे शास्त्र आहे की कला अनुवािाची नेमकी व्याख्या आदण स्वरूप दकां वा

शे्रष्ठ अनुवािाची लक्षणे वगैरे ॲकॅडेदमक िािी ांचा दवचार करण्यापूवी एक गोष्ट नमूि करणे अगत्याचे

वाटते ती म्हणजे अनुवाि ही एक अदतशय महत्त्वाची वाङ्मयीन आदण साांसृ्कदतक घटना असते

अनुवाि हे एक महत्त्वाचे साांसृ्कदतक सामादजक कायण आहे. अदधकादधक अनुवाि होणे हे त्या

भाषेची समाजाची आदण सांसृ्कतीची उन्नती होण्यासाठी महत्त्वाची घटना आहे एक मौदलक वाङ्

मयीन कायण या भावनेने अनेकदवध भाषाांतील सवण प्रकारच्या आदण िजाणच्या उत्तमोत्तम सादहत्यकृती ांचे
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प्रदतभावांत सजणनशील व सक्षम लेखकाांनी केलेले उतृ्कष्ट अनुवाि मोठ्या प्रमाणावर आदण सातत्याने

येत राहणे याला मी ‘उत्तम अनुवािसांसृ्कती’ असे म्हणेन. एकूण अनुवािसांसृ्कती वाढवायची तर

प्रकाशक लेखक जाणकार आदण दवदवध सांसथाांनी एकत्र येऊन काम करायला हवे. उत्तमोत्तम

अनुवाि मराठीत येणे हे वाचक लेखक प्रकाशक या सवाांनाच लाभिायक आहे हे समजून काम

करायला हवे त्यात एकवाक्यता आदण सुसूत्रता आणून उत्तम अनुवािसांसृ्कती दनमाणण करणे

अगत्याचे आहे ”३

मामा वरेरकर लीना सोहोनी कुमुदिनी राांगणेकर भा रा भागवत भा दव वरेरकर कदवता

महाजन वीणा मुळे दवलास गीते दवजय तेंडुलकर जी ए कुलकणी पु ल िेशपाांडे ह अ

भावे भाऊ धमाणदधकारी उमाकाांत ठोांिरे ना सी फडके दव वा दशडवाडकर अनांत

काणेकर मांगेश पाडगावकर साने गुरूजी ि पां जोशी मृणादलनी गडकरी अशी अनुवािकाची

भव्य परांपरा मराठी सादहत्याला लाभली आहे

पूवीच्या काळात अनुवािापेक्षा रूपाांतर करण्याकडे अनुवािकाचा कल असायचा पण आता दवश्व

सांकुदचत होत आहे माणसे एकमेकाला जोडली गेली आहेत पादिमात्य दकां वा स्विेशातील इतर

प्राांताांतील सांसृ्कती भाषा जीवनशैली समाज रचना राहणीमान रूढी परांपरा म्हणी वाक्प्रचार

याांची वाचकाला चाांगली ओळख झाली आहे याचा सरळ पररणाम सादहत्यत्यकाांच्या थेट अनुवाि

करण्यावर झाला आहे सथळकाळाचा पररचय वातावरण दनदमणती दवषयाची पाश्वणभूमी न साांगता थेट

दवषयाला हात घालून अनुवाि होताना दिसतो परभादषक पुस्तकाांच्या वादढला मराठी वाचकाांची व

गुणी अनुवािकाांची वाढती सांख्या काही अांशी कारणीभूत आहे अनुवादित सादहत्याची मागणी

दिवसोांदिवस वाढत आहे अनुवादित सादहत्य वाचल्याने त्यातील दवषयािरोिरच मूळ लेखकाचे

व्यत्यिमत्व गृदहतके दवषयातील पारांगतता वाचकाला धरून ठेवण्याची कला इ गोष्टी ांचा िोध

होतो
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ववशे्लषण

भारत िेशात असांख्य भाषा िोलल्या जातात सामान्यतः दै्वभादषक असलेल्या भारतीयाला दभन्न

भाषा आदण मातृभाषा यातील िुवा कमी करण्यासाठी अनुवािकाची आवश्यकता आहे म्हणूनच

अनुवािाला पयाणय नाही स्वतः चे अनुभव आांतरराष्टर ीय व्यवहारापयांत अनुवािाचे के्षत्र व्यापक िनले

आहे प्रा ि पां जोशी िहुभादषक होते त्याांचा लक्ष्यभाषा व स्रोतभाषा अशा िोन्हीवरही प्रभुत्व

होते भाषाांतर करताना अनुवािाचे दनयम पाळले जावेत यावर त्याांचा कटाक्ष असे तेलुगु कन्नड

तदमळ ह्या िदक्षण भाषाांिरोिरच दहांिी उिूण या भाषेतील उत्तमोत्तम सादहत्य अनुवाि स्वरूपाने

मराठी वाचकाांना िेण्याचे काम ि पां नी चोख िजावले हे त्याांचे वैदशष्ट मराठी अभादषक प्राांतात

राहून ि पां नी मराठी वाचकाांत सादहत्याची जागृती व गोडी दनमाणण केली त्याांनी अनुवाि करताना

मराठीचा अदतरेकीपणा केला नाही ि पां ची अनुवािसांसृ्कती वाढण्याचे कारण ते मुळातच एक

सांसथा होते ‘पांचधारा या मराठी सादहत्य पररषि हैिरािाि च्या तै्रमादसकाच्या दनदमणतीसाठी ि पां

नी अनुवािक सांपािक प्रकाशक लेखक मराठी सादहत्य पररषिेचे अध्यक्षपि अशा भूदमका पार

पाडल्या

श्री के सत्यििानांि या मल्याळम कवीचे ‘माझे जीवन माझी कदवता हे आत्मवृत्तपर लेखन केले

आहे या मूळ लेखनाचा मराठी अनुवाि जोशी याांनी आपल्या तेवढ्याच ओघवत्या शैलीतून केला

आहे कवी आपले काव्यसांस्कार िालपण तरुणपण यासोितच कौटुांदिक पाश्वणभूमी कुळकायिा

कवी ांची शाळा िालपणीचे अनुभव या सवणच भागाांवर यातून भाष्य करतो याचा अत्यांत समपणक व

मुळािरहुकूम अनुवाि जोशी याांनी केला आहे त्याांचा कवी म्हणून घडण्याचा काळ प्रभाव सांसथाांचे

हातभार मल्याळम भाषेत झालेल्या आकृदतिांधातील पररवतणनाची नोांि भावात्मकता

दवचारसरणीतील पोकळपणा इत्यािीदवषयी सत्यििानांि याांनी आपले दवचार यातून माांडले आहेत

काव्य काय असते यादवषयी आपले दवचार सत्यििानांि याांनी माांडले आहेत ते म्हणतात कदवता

हा काही चौकडयाांच्या रचनाांचा खेळ नसून अगम्य अमूतण अशा रहस्ाांचे उि्घाटन आहे दकां िहुना

जे अनाकलनीय महासागरातून उसळून वर आलेले द्रव्य आहे त्यामुळेच कदवता ही मूक व

वांदचताांची वाणी होय ”४

आझमी हे एक मान्यवर कवी त्याांनी आपल्या कदवताांमधून कायम शोदषताांचा पराधीन व

पररत्यि जीवन जीवनाचे जगणे वाटयाला आलेल्या गटाचे प्रदतदनदधत्व केले त्याांच्यादवषयी डॉक्टर

खमर रईस दलदहतात आपल्या अवतीभोवतीच्या िु खी व कष्टी माणसाांचे उच्छवास त्याांनाही पोळत
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होते ते िघून त्याांच्या मनात पररत्यसथतीिद्दल तीव्र घृणा दनमाणण होत होती या समाजाने एकीकडे

श्रीमांताचा व लब्धप्रदतदष्ठताांचा एक वगण दनमाणण केला तसाच िुसरीकडे िदहषृ्कत उद्धवस्त जीवन

जगणाऱयाांचा एकीकडे शासकाांचा शोषकाांचा गट तर िुसरीकडे पराधीन जीवनाचे वाटेकरी

असलेला शोदषत गट सभ्यपणाचे िुरखे व सुसांसृ्कतपणाचे आवरण ल्यायलेली ही मांडळी प्रत्यक्षात

सवण प्रकारची िुषृ्कते्य दिनिोभाट करीत होती ”५ कैफ आझमी व इतर अनेक दहांिी उिूण कवी ांच्या

काव्यदवषयी त्याांना आसथा वाटते

िखनी भाषेमधे्य अनेक रचना दलदहल्या आहेत काांही िखनी भाषेतील रचनाांवर सांत रामिास

याांचा खोलवर पररणाम जाणवतो असे मराठी अभ्यासकाांचे मत आहे या सांिभाणत ि पां आपली

भूदमका खालीलप्रमाणे माांडतात यापैकीच िखनी भाषेत दलदहलेले ‘मनसमझावन या काव्यावर

त्याांचा प्रभाव ठळकपणे जाणवतो सांत रामिास याांचे ‘मनाचे श्लोक या रचनेचे भाषाांतर म्हणजे

‘मनसमझावन अशी न र फाटक याांनी एका दठकाणी माांडणी केली आहे तरी त्यात सत्याांशाचा

अभाव आहे असे असले तरी या िख्खनी काव्यावरचा त्याांचा प्रभाव स्पष्टपणे जाणवतो हे मात्र

तेवढेच सत्य आहे

भारताच्या फाळणीवेळच्या दविारक पररत्यसथतीवर आलोक भल्ला याांनी ‘भारताच्या दवभाजनाचा

इदतहास स्मरण व त्याचे कथासादहत्यातील प्रारूप हा लेख इांग्रजीमधे्य दलदहला आहे त्याचा मराठी

अनुवाि ि पां नी केला आहे ते दलदहतात िालवयात पादहलेल्या व ऐकलेल्या आक्रोशाने व

आकाांताने माझ्या कोवळ्या मनाला चरे पडले आहेत त्या काळातील भयानक घटनाांनी न धास्तावलेले

व कायम अधू न झालेले क्वदचतच एखािे कुटुांि असेल हातात रिाने िरिटलेल्या तलवारी भाले

नाचवीत िेभानपणे जयघोष करीत घोांगावत येणाऱया झुांडीपासून गडि अांधाराच्या कुठल्यातरी

कोपऱयात जीव वाचदवण्यासाठी धडपड करणारे केदवलवाणे कुटुांि क्वदचतच कोठे रादहले असेल व

त्यातून केवळ दकडूक दमडूक दमळवण्यासाठी एकमेकाांच्या जीवाांचा घास घेण्याची दकळसवाणी कृती

म्हणजे पुढे आयुष्यात काय वाढून ठेवले आहे याची मला पूवणसूचनाच वाटायची याच वातावरणात

मला लहानाचे मोठे व्हायचे होते कसले होते हे जग ठग पेंढाऱयाचा हा िेभान जमाव तोांडाने

रासवट दशव्या शापाांचा ककण श गोांगाट करीत इदतहासातील मढी उकरून त्याांचा जयघोष करीत

खून मारामाऱया लुटालुट जाळपोळ याांचे अदनिांध थैमान घालणारा हा जमाव ”६ या घटनाांचे

पडसाि सवणसामान्याांच्या जीवनात अमुलाग्र ििल करणारे ठरले तत्कालीन काळातील सांवेिनशील

तरल मनाच्या लेखककवी ांना या पररत्यसथतीने वेडेदपसे केले याचेच प्रदतदिांि त्याांच्या सादहत्यातून
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पहावयास दमळते कृष्णा सोिती राही मासूम रजा इत्यिजार हुसेन मोहन राकेश कुतुणलैन हैिर

साित अली मांटो इत्यािी सादहत्यत्यकाांच्या सादहत्यातून फाळणीच्या भळभळत्या जखमा दिसतात

उिूणमधील एक नामवांत कथालेत्यखका दजलानी िानो त्याांची ‘पत्थराचा राजकुमार या कथेत त्याांनी

त्यस्त्रयाांच्या िुय्यमत्वाकडे दनिेश केला आहे स्त्री म्हणजे पराधीनता केवळ पुरुषाांच्या मनावर चालणारे

यांत्र दतच्या स्वातांत्र्याला दिलेला नकार अशा िािीकडे लक्ष वेधले आहे समाजातील सवणच पुरुष

सारखे नाहीत काही पुरुष त्यस्त्रयाांच्या स्वत्वाला स्वतांत्र व्यत्यिमत्वाला आधार िेतात त्याांनाही

स्वतः च्या मनाप्रमाणे जगण्याचे स्वातांत्र्य िहाल करतात िानो आपल्या या कथेत दलदहतात

िेहनजी तुम्ही म्हणता ते खरे आहे पे्रमाच्या आदण भिीच्या हाताने िगड जरी कातला ना तरी

परमेश्वर तेथे प्रत्यक्ष साकार होतो आदण वासनेनां वखवखलेले हातिेखील एखाद्या स्त्रीला पत्थरिेखील

िनवू शकतात ”७ यातून त्याांनी माणसाच्या मनातील खोट वासना दनमणळ पे्रमभावना या

अांतरांगातील भावनेचा दवचार या कथेत माांडला आहे

सय्यि सलीम हे तदमळमधील एक प्रदसद्ध कथालेखक त्याांची ‘तलाक ही कथा त्याांच्या

वेगळेपणाची साक्ष िेते या कथेत त्याांनी मुत्यिम समाजात ‘तलाक ही सामान्य िाि समजली जाते

मुिीमधदमणय एखािी व्यिी अत्यांत साध्या शुल्लक कारणासाठी तीन वेळा ‘तलाक ‘तलाक

‘तलाक म्हणून आपल्या पत्नीशी काडीमोड घेऊ शकतो जरी याला मुत्यिम शरीयतनुसार

कायद्यानुसार मान्यता असली तरी माणुसकीच्या पातळीवर हे दकतपत योग्य आहे हा प्रश्न सलीम

याांनी आपल्या कथेतून माांडला आहे या कथेचा दहांिी अनुवाि दनमणलानांि वात्सायन याांनी केला आहे

तर मराठी अनुवाि ि पां नी केला आहे वेगवेगळ्या भाषेतील िजेिार कथाांचा अनुवाि करून त्या

भाषेतील सांकेत परांपरा लेखकाांची अनुभवकक्षा दवचारसरणी इत्यािीचा पररचय ि पां नी मराठी

वाचकाला करून िेण्याचा प्रयत्न केला आहे

ि पां जोशी याांनी ‘आगीचा िररया या नावाने कुतुणलैन ऐन हैिर या उिूण लेत्यखकेच्या

कािांिरीचा मराठी अनुवाि केला प्रसु्तत ‘आगीचा िररया या कािांिरीचे शीषणकच मुळात ‘आग

आदण ‘िररया या दवरोधी असणार्या प्रदतमाांच्या सूचनातून लेत्यखकेला काही सुचवायचे आहे ‘ियाण

या शब्दाच्या जागी सागर समुद्र हे जलतत्व न सुचवता त्याची अथाांगता सुचवायची आहे आदण

‘आग ही लाक्षदणक प्रदतमा वापरून क्षोभ तुफान वािळ सैरभैर करणारे असे दनसगणतत्व

सुचवायचे आहे प्रसु्तत कािांिरीमधून अडीच हजार वषाणपासूनचा पट लेत्यखकेने माांडला आहे

ऋगे्विकाळाचा सांिभण या कािांिरीला आहे वेिमांत्र त्यातील आशय याांचा त्यात समावेश आहे
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श्री नरेंद्र कोहली याांनी ‘अदहल्योद्धार या सादहत्यकृतीत एका पौरादणक सूत्राचा सध्याच्या म्हणजेच

आधुदनक रीतीने अथण लावण्याचा प्रयत्न केला आहे अदहल्योद्धार चा अनुवाि करताना ि पां

दलदहतात पुराणकथा या प्रतीककथा असतात ‘अदहले्य च्या िाितीत पाषाणाची कल्पना हीच एक

प्रतीक आहे अशी नरेंद्र कोहली याांची भूदमका आहे समाजाची त्यसथती हीही पत्थरासारखीच व

स्त्रीदवषयक कठोर भूदमका हीसुद्धा िगडा सारखीच ठोकरा खाणारी असते युगकताण पुरुष येतो व

समाजातील दवचारात दृष्टीकोनात ििल घडवून आणतो अदहले्यच्यासांिभाणत श्री कोहली याांनी जो

अथण लावला आहे तसाच त्याांनी याच कथेवर आधाररत ज्या चार कािांिऱया दलदहल्या त्यात लावला

आहे तो कुणाला पटेल वा पटणार नाही पण उद्धारामागे दृषे्टपणा असतो व दृदष्टकोनातून अवतार

कल्पना जन्म घेते ही ती भूदमका आहे यासांिभाणत श्री कोहली याांची भुदमका मला मान्य झाली

त्याांचा सांिांध रामकथेच्या दवशे्लषणाच्या िाितीत मी सहमत नसलो तरी या कथेच्या लेखनातून श्री

कोहली याांनी पौरादणक कथेला एक चाांगले पररणाम दिले आहेत असे माझे मत झाले आहे ”८

श्रीमती दजलानी िानो ह्या हैिरािाित्यसथत एक उिूण सादहत्यातील प्रदसद्ध लेत्यखका आहेत त्याांनी

त्याांचे एम ए पयांतचे दशक्षण उिूण भाषेतून घेतले त्याांनी १९५४ पासून आपल्या लेखनास प्रारांभ

केला त्याांच्या ‘पूवणसांदचत ‘पत्थर का दजगर पाषाणकोश ‘िाररशेसांग पाषाणवृष्टी या

कािांिरीचा ि पां नी मराठीमधे्य अनुवाि केला आहे िानो याांच्या ‘पूवणसांदचत या कािांिरीचा

मराठी अनुवाि ि पां जोशी याांनी ‘पांचधारा च्या जुलै सप्टेंिर १९८३ च्या अांकात केला आहे तर

ऑक्टोिर दडसेंिर १९७९ व ऑक्टोिर दडसेंिर १९८० च्या ‘पांचधारा च्या अांकात ‘पत्थर का दजगर या

कािांिरीचा ‘पाषाणकोश या नावाने अनुवाि केला आहे त्याचसोितच जानेवारी जून १९८९ व

जानेवारी माचण १९९०च्या ‘पांचधारा च्या अांकात श्रीमती दजलानी िानो याांच्या ‘िारीशेसांग या

कािांिरीचा ‘पाषाणवृष्टी या नावाने मराठी अनुवाि केला आहे ि पां नी त्याांच्या अनुवादित

सादहत्यकृतीचे ‘पाषाणत्रय म्हणून स्वतांत्र ग्रांथाच्या रुपाने ‘मराठी सादहत्य पररषिे च्या माध्यमातून

प्रकाशनही केले आहे

‘पाषाणत्रय ग्रांथातील अनुवादित सादहत्यकृती ांचा अनुवाि करण्यामागे जोशी याांचा कोणता

दवचार मनोिय होता हे व्यि करताना दलदहतात की वेगवेगळ्या भाषेतले मात्र मराठी सादहत्यामधे्य

अभाव असणारे दवचारसूत्र दवचार दवषयकक्षा या अनुवािाच्या माध्यमातून वाचकाांसमोर माांडण्याचा

प्रयत्न याद्वारे करण्याचा प्रयत्न केला आहे त्यादवषयी ते दलदहतात तीनही कािांिऱयाांची दनवड व

अनुवाि करताना जे काही मनात घोळत होते ते वाचकाांसमोर ठेवले ते ही वाचकाांशी सांवाि
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करण्याच्या हेतूने कुणाला काही साांगावे दशकवावे ह्या भूदमकेला वाङमयके्षत्रात वैचाररक के्षत्रात

सथान नाही ज्याने त्याने हवे तर दशकावे दकां वा सोडून द्यावे पण प्रिोधनाच्या कल्पनेला अदधक न

ताणणेच िरे ही आमच्या सगळ्या वाङमयीन भूदमकेतील एक धारणा आहे हा सांवाि आकलनाच्या

दृष्टीने स्वतः ला व इतराांना पुढे नेणारा असावा त्या सांवािाला चचेचे रूप यावे व त्यातून िृहतर

समाधानाचे भाग्य आपणाला व इतराांना लाभावे हाच आमचा स्वाथण व हाच आमचा परमाथण ”९ प्रसु्तत

दववेचनावरून ि पां नी केलेल्या लेखनप्रपांचाचा प्राणच हाती गवसतो त्याांनी अनुवाि का केला

अनुवाि करताना त्याांची मनोभूदमका कशी होती त्यातून काय अपेदक्षत होते अनुवािातून

वाचकापयांत काय न्यायचे होते इत्यािी सवणच िािी ांचा उलगडा वरील अवतारणाांतून होतो

‘मराठी सादहत्य पररषि आांध्रप्रिेश चे भूतपूवण अध्यक्ष न्या गोपाळराव एकिोटे हे एक यशस्वी

वकील आिशण न्यायमूती सिा सावणजदनक नेता कुशल मुत्सद्दी कतणिगार मांत्री िहुभाषा पांदडत

व भाषादवषयक प्रश्नाांचे व्यासांगी अभ्यासक होते मराठवाडा हैिरािािचे ७० वषण राजकारण

समाजकारण अनुभवले आदण घडवलेसुद्धा न्यायिान राजकारभार कायिा व्यवहार

दशक्षणव्यवहार ग्रांथालय चळवळ हैिरािािमधील मराठी अमराठीचे सांसथात्मक कायण

िालदशक्षणाची चळवळ दहांिीभाषेच्या व्यवहारािाितीतला खटाटोप इत्यािी अनेक प्रश्नावर त्याांनी

जीव तोडून मेहनत घेतली त्याांच्या व्यत्यिमत्व वा िातृत्वादवषयी ि पां ‘सांवाि आदण सांघषण या

ग्रांथात दलदहतात आपणाांस सावणजदनक कामासाठी वेळ नाही हे वाक्य ६० वषाणत त्याांच्या तोांडून

कधीही कुणी ऐकले नाही वेळ दमळत नसतो तो काढावा लागतो काढलाच पादहजे कधी कधी

साध्या क्षणाांनाही ऐदतहादसक महत्त्व असते याचे भान ठेवून कृती करण्यास उि्युि असणारे त्याांचे

व्यत्यिमत्त्व हे समाजाचे भलेच करणारे ठरले त्याची नोांि झालेली नाही या आठवणीतही त्याांनी

केली नाही ही उणीव आम्हाला जाणवते पण त्याची पूतणता करणे म्हणजे गेल्या ५० ७५ वषाांचा

इदतहास दनराळ्या दृष्टीने दलदहणे ते काळाचे गदणत म्हणून या पुस्तकाांची जोडता आले नाही याची

आम्हाला खांत आहे पण इलाज नव्हता असेल त्या पररत्यसथतीत ही त्याांचे व त्याांच्या कायाणचे स्मरण

रहावे म्हणून हे आत्मचररत्र जसे आहे त्या स्वरूपात माांडणे आम्हाला आवश्यक वाटले ”१०

डॉ दशवराम कारि याांनी समाजाला उपकारक ठरतील अशा अनेक दवषयाांवर लेखन केले

तसेच त्याांनी अनेक ग्रांथाचे सांपािनही केले त्याांचा वावर कुकु्कटपालन समाजदवज्ञान खगोलदवज्ञान

वैचाररकी दचत्रकला छायादचत्र दशल्पकार नृत्यदिग्दशणन शेती मुद्रण प्रकाशन अशा अनेक

के्षत्रात पाहावयास दमळतो त्याांच्या व्यत्यिमत्त्वाचा पररचय करून िेणारा लेख ‘पांचधारा च्या १९७८
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च्या अांकात डॉ एम एस कृष्णमूदतण याांनी दलदहला आहे त्याचाच मराठी अनुवाि ि पां नी केला

आहे दशवराम कारि त्याांच्या लेखनातील वैदवध्यपूणणताही त्याांच्या जगण्यातील अनुभव घेण्याच्या

प्रकृतीतुन आलेली आहे त्याांचा अनेक दवषयातील दवचारसांचार व लेखनसांचार त्याांच्या अनाकलनीय

व्यासांगाची साक्ष िेतो असे खूप थोडे सादहत्यत्यक व दवचारवांत आहेत ज्याांनी डॉ दशवराम कारि

याांच्याप्रमाणे अदधकादधक दवषयाच्या आकलनातून लेखन केले असा अवदलया वाटावा अशा

सादहत्यत्यकाचा दवसृ्तत पररचय कृष्णमूदतण याांनी ‘कन्नड सादहत्यसम्राट डॉ दशवराम कारि या

लेखात करून दिला होता तोच ि पां नी ‘पांचधारा च्या अांकात मराठी अनुवािाच्या रूपाने मराठी

वाचकाांसमोर सािर केला

िांगाली भाषेतील एक सादहत्यत्यक म्हणजे शरिांद्र हे होय त्याांच्यादवषयी त्याांच्या सादहत्यादवषयी

एकूणच त्याांच्या सादहत्यत्यक व्यत्यित्वाचा आढावा घेणारा लेख दवषु्ण प्रभाकर याांनी ‘शरिांद्र सुधारक

होते का या शीषणकाने दलहला आहे शरिांद्र व त्याांच्या वाङमय िांगाली भाषेत आहे त्याची

ओळख मराठी वाचकाांना ि पां जोशी याांनी या सादहत्याचा मराठीत अनुवाि करून दिली

भारतातीलच नाही तर जगभरातील समाजसुधारकाांचा आपण आढावा घेत गेलो तर सुधारणादवषयक

मते माांडणाऱयाचा थोडा छळ झाला नाही अनेकाांच्या जीवावर िेतले आहे महाराष्टर व मराठीतील

महात्मा फुले र धो कवे डॉ आांिेडकर अशी वानगीिाखल नामावली साांगता येईल याच

धारणेतून दवषु्ण प्रभाकर याांनी शरिचांद्र याांचे चररत्र व सिर लेख दलदहला असावा आदण हे मौदलक

दवचार जे सवणसामान्य वाचकाांना दवचारप्रवण करण्यात उपयोगी पडतात तेच मराठीत अनुवािीत

करून ि पां जोशी याांनी मराठी वाचकाांसमोर ठेवले आहे

उिूण सादहत्यातील मखिूम याांच्यादवषयीच्या लेखाांचा ि पां जोशी याांनी अनुवाि केला होता या

लेखन प्रपांचामुळे उिूण सारख्या भाषेतील सादहत्य मराठी वाचकाांना पररदचत होतेच त्यासोितच उिूण

सादहत्यामधला ‘प्रगदतवाि ही समोर माांडण्याचा हा प्रयत्न म्हणून त्याकडे पाहता येईल

डॉ इक्िाल याांच्या सादहत्याचाही त्याांनी अनुवाि केला आहे त्याांनी डॉ सय्यि वहीिुद्दीन याांनी

दलदहलेल्या लेखाचा अनुवाि केला आहे या लेखाचा दवषय हा जागदतक तत्वज्ञान सवणसामान्याांची

आकलनकक्षा तत्ववेत्याची जिाििारी या सांिभाणत आहे तत्वज्ञान जरी जागदतक ज्ञान शहाणपण

कवेत घेणारे आहे मात्र या दठकाणी प्रसु्तत सांशोधकाचा उदे्दश वेगळा असल्याकारणाने इक्िाल याांच्या

दवचाराांच्या खोलीपयांत जाण्यासाठी मयाणिा पडतात यादठकाणी ि पां नी अनुवादित केलेल्या

सादहत्याचा मागोवा घेणे अपेदक्षत असल्यामुळे त्या दवषयात घुसण्याचे प्रयोजन नाही इक्िाल याांनी
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आपल्या तत्त्वदवचारात सादहत्यदवचारात पारांपररकता व आधुदनकता या िोन धु्रवासांिांधी आपले दवचार

माांडले आहेत यात पारांपररकता दकां वा आधुदनकता यापैकी कशाच्याही समथणनाचा पुरस्कार न करता

जे आहे जे जसे आहे तसेच वाचकाांसमोर माांडण्याचा प्रयत्न केला आहे या दवचाराांचा मराठी

वाचकाांना ओळख करून िेण्याच्या हेतूनेच ि पां नी त्याचा अनुवाि केला आहे

समारोप

ि पां जोशी याांनी अनेक भाषेतील िजेिार सादहत्याचा कलाकृतीचा अनुवाि करून त्याची

मराठी सादहत्याला वाचकाला ओळख करून दिली एकाच दवषयाला सादहत्यप्रकाराला स्वतः ला

िाांधून न घेता अनुवािातील वैदवध्य हे ि पां जोशी याांच्या अनुवादित सादहत्याचे वैदशष्ट्य आहे

काव्य कािांिरी व्यत्यिदचत्रण नाटक आत्मकथन पते्र इ सादहत्याचा त्याांनी अनुवाि केला

ि पां जोशी याांचा दपांड काही कदवचा नव्हता तरीसुद्धा त्याांनी गादलि मखिूम सरिार

जाफरी कैफ आझमी सत्यििानांि अशा कवी ांच्या काव्याचा अनुवािािी लेखनातून त्याांचा

काव्यादवषयी असणारा व्यासांग दिसून येतो मूळ काव्यदवचाराला िाधा न होऊ िेता त्याांनी त्या

सादहत्यकृती ांची उत्तम भाषाांतरे केली आहेत त्याांनी सांिांदधत कवीचे दवचार मराठीभाषीकाांपयांत

पोहचवण्याचे काम यथाथणपणे पार पाडले आहे

प्रगतशील सादहत्य समजून उमजून असेल दकां वा अन्य कारणाांनी असेल पण काळाच्या गतीशी

जुळवून घेत आले कालगतीच्या स्पांिनाांचा स्वीकार करीत जे सादहत्य वाटचाल करते ते कुणा

दवचारसरणीला आरांभकाळी धरून होते म्हणून ते िदटक होते वा असते असे मानण्याचे काहीच

कारण नाही प्रगदतशील सादहत्य चळवळीचे ते िलसथान होते व आहे या सांिभाणतील सादहत्यत्यक व

त्याांच्या सादहत्यत्यक कतुणत्वावर प्रकाश टाकला जावा त्याांनी सादहत्यपे्रमासाठी काय व कोणत्या खस्ता

खाल्ल्या हे वाचकासमोर येणे न्यायोदचत ठरेल म्हणूनच उिूण सादहत्यातील अध्वयूण ठरणारे दमझाण

गादलि सरिार जाफरी याांच्या पत्राांचा मराठीत अनुवाि ि पां जोशी याांनी केला असून तो स्वतांत्र

ग्रांथाच्या रुपाने ‘दमझाण गादलि व सरिार जाफरी याांचे दनवडक पते्र या शीषणकाने छापला आहे
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