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ம ொழிமெயர்ப்பு

➢ ஒரு ம ொழியில் உள்ள கருத்து, இலக்கியம்,
அறிவியல் கண்டுபிடிப்புகள் எனப் பல
துறறகளிலுள்ளவற்றற  ற்மறொரு ம ொழியில்
 ொற்றுவது ம ொழிமபயர்ப்பு ஆகும்.

➢ தகவல் மதொடர்புச் சொதனங்களொன வொமனொலி,
மதொறலக்கொட்சி, மசய்தித்தொள், இறையம் என்ற
அறனத்து ஊடகங்களும் ம ொழிமபயர்ப்புப் பைியில்
ஈடுபட்டுள்ளன.



ம ொழிமெயர்ப்ெின் தேவை

➢சொதொரை ொக ஒரு நொட்டில் வொழ்கின்ற  க்கள்
அறனவரும் ஒரர ம ொழி ரபசுரவொரொக வொழ்கின்றனர்.

➢ சில நொடுகளில் பல ம ொழிகள் ரபசுரவொர்
வொழ்கின்றனர். குறிப்பொக இந்தியொ ரபொன்ற நொடுகளில்
பல்ரவறு ம ொழிகள் ரபசும்  க்கள் வொழ்கின்றனர்.

➢  க்கள் அறனவரும் தங்களுக்கிறடரய ஏரதொ ஒரு
வறகயில் மதொடர்பு மகொள்ளும்ரபொது இருவரும் ரவறு
ரவறு ம ொழிகளில் மதொடர்பு மகொண்டொல் அப்ரபொது
இருவருக்கிறடயில் ம ொழிமபயர்ப்பு அவசிய ொகிறது.



ம ொழிமெயர்ப்ெில் ம ொழிகளின் ெங்குமபறும் 

ம ொழிகளின்வன  ள்

➢ ேரும ொழி

➢ மெறும ொழி

➢ ைழிம ொழி



ேரும ொழி

ம ொழிமபயர்ப்பின் ரபொது, ஒரு ம ொழியிலிருந்து  ற்மறொரு
ம ொழிக்குக் கருத்துகறள ம ொழிமபயர்க்கும்ரபொது அந்த
முதல்ம ொழிறயமூலம ொழிஅல்லதுேரும ொழிஎன்கிரறொம்.

மெறும ொழி

ம ொழிமபயர்ப்புப் பைியில் தரும ொழியிலிருந்து  ற்மறொரு
ம ொழிக்குப் மபயர்க்கும் ரபொது அந்த
 ற்மறொரும ொழி மெறும ொழி ஆகிறது.
இதறனஇரண்டொம்ம ொழிஎன்றும் அறழக்கலாம்.



ைழிம ொழி

ஒரு ம ொழியிலிருந்து  ற்மறொரு ம ொழிக்கு
ம ொழிமபயர்க்கப்படும் ரபொது அதில்
முதல்ம ொழியொன தரும ொழியும் இரண்டொம்
ம ொழியொன மபறும ொழியும் இருப்பது இயல்பு.
அரத மூலம ொழி சீன ொகவும் இரண்டொம்
ம ொழி ஆங்கில ொகவும் மூன்றொம் ம ொழி
த ிழொகவும் இருந்தொல் அப்ரபொது
இரண்டொம்ம ொழியொகிய ஆங்கில
ம ொழிறயைழிம ொழிஎனலாம்.



ம ொழிமெயர்ப்ெொளர்

➢ம ொழிமபயர்ப்பு என்பது தனிக்கறல.

➢ அதறன யொர் ரவண்டு ொனொலும் மசய்துவிட முடியொது.

➢ ம ொழிமபயர்ப்பொளர் என்பவர் எந்த ம ொழியுடனும்
தனிப்பற்றுக் மகொள்ளொ ல், நடுநிறலயில் நின்று
ம ொழிமபயர்க்க ரவண்டும்.

➢ குறிப்பொக அவருக்கு இரண்டு ம ொழிகளிலும் அதொவது
தரும ொழி மபறும ொழி ஆகிய இரண்டிலும் புலற 
இருத்தல் ரவண்டும்.

➢ இரு ம ொழிகளின் சமூக, பண்பொட்டுச் சூழ்நிறலகறள
நன்கு அறிந்திருத்தல் ரவண்டும்.



ம ொழிமெயர்க்கக் கூடியவை

➢ஒரு ம ொழியில் உள்ள சிறந்த கருத்துகள், இலக்கியங்கள்,
அறிவியல் நூல்கள் என அறனத்றதயும் ம ொழிமபயர்க்கலொம்.

➢ இரண்டொம் ம ொழியொகிய மபறும ொழிக்குத் ரதறவயொன
எல்லொவற்றறயும் பல்ரவறு ம ொழிகளிலிருந்து
ம ொழிமபயர்த்துக் மகொள்வதில் தவறில்றல.

➢ சொன்றொக, ஆங்கிலத்திலிருந்து த ிழில் அறிவியல் நூல்கள்
பல ம ொழிமபயர்க்கப் பட்டுள்ளன.

➢ ஆங்கில இலக்கியங்கள், ஆங்கிலம் வழியொக இலத்தீன்
அம ரிக்க, சீன, ரஷ்ய ஜப்பொனிய இலக்கியங்கள் பல த ிழில்
ம ொழி மபயர்க்கப்பட்டுள்ளன.

➢ சிறந்த உலக அரசியல்வொதிகளின் ரபருறரகள், கடிதங்கள்,
ரபட்டிகள் (ரநர்கொைல்கள்) எனப் பல த ிழிலும் ஏறனய
ம ொழிகளிலும் ம ொழிமபயர்க்கப் பட்டுள்ளன.



தேரடி ம ொழிமெயர்ப்பு

➢ம ொழிமபயர்ப்பு என்பது அறிவியல்துறறயும்
இலக்கியத்துறறயும் கலந்த ஒன்றொகும்.

➢ அறிவியல் கருத்துகறள, விதிகறள, வொய்பொடுகறள
அப்படிரய மசொல்லுக்குச் மசொல் ம ொழிமபயர்க்கலொம்.
➢ இலக்கியங்கறள ம ொழிமபயர்க்கும் ரபொது மபொருறள  ட்டும்
ம ொழிமபயர்த்தொல் ரபொதும்.

➢ இந்த இரண்டு வழிமுறறகளிலும் ரநரடி ம ொழிமபயர்ப்புகள்
அற கின்றன.

➢ ரநரடி ம ொழிமபயர்ப்பு என்பது மூலம ொழியின் கருத்துகறள
 ிகுதிப் படொ லும் குறறக்கொ லும் உள்ளது உள்ளவொறு
ம ொழிமபயர்க்கப் படுவதொகும்.

ேழுைல்

➢தரும ொழியில் எழுந்த இலக்கியத்றதக் கற்று, அரத
கறதயற ப்பிறனப் மபறும ொழியில் அதன் தன்ற க்ரகற்ப
அப்மபயர்கறளயும் இடங்கறளயும்  ொற்றிக்
கட்டற ப்பதுேழுைல்ஆகும்.



நன்றி.
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