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’ व-तं ’ श दा वषयीची जपानी संक पना – एक छोटासा क सा 
 
जगभरात वातं य ा श दाचा अथ केवळ आपले शासन आपण िनवडणे एवढा संकुिचत नसून 
आप या देशात सव  आपले शासन यवहार, समाज यवहार, यायसं था, संसद यव था, ान, व ान, 

सं ापन, सा ह य, कला, छंद, यवसाय, उ ोग, रोजगार अशा मानवीजीवना या येक े ाम ये ’ व’-
तं  था पत करणे हणजेच ामु याने आपली सं कृती, आपली भाषा, आपली परंपरा, आपले वचार 
(त व ान), आप या ढ  ांचे जतन, थापन, संवधन व सार करणे इतका व तृत असतो. 
 

आपले एक िम  ी० अनय जोगळेकर ांचा क को मो रिशमा (Keiko Morishima) ा इ ायल 
देशा या जपानमधील दूतावासा या िस  मा यमा या अिधकार  असले या यां या मै णीबरोबर 
फेसबुका ारे झालेला संवाद खाली दला आहे. ा छो या या संवादात या जपानी ीने उ फूतपणे 
काढलेले उ ार ितला भारतीयां या गुलामिगर या वृ ीब ल वाटलेले आ य सूिचत करतात. ितला 
बसलेला आ याचा ध का मोठा असला तर  िश ाचाराला अनुस न ितने तो श य ितत या सौ य 
श दात य  कर याचा य  केला आहे. आपली भाषा आ ण सं कृती ह च ामु याने आपली 
सामु हक यव छेदक ओळख असते. इं जीला पूणपणे शरण जाणे हे आप या देशात जतके साह जक, 

वाभा वक व सुयो य मानले जाते िततकेच ते उव रत जगातील बहुतेक गितशील, ागितक व 
वािभमानी देशांत अ वाभा वक व अयो य मानले जाते. जगभरात वातं य ा श दाचा अथ केवळ 

आपले शासन आपण िनवडणे एवढा संकुिचत नसून आप या देशात सव  आपले शासन यवहार, 

समाज यवहार, यायसं था, संसद यव था, ान, व ान, सं ापन, सा ह य, कला, छंद, यवसाय, उ ोग, 

रोजगार अशा मानवीजीवना या येक े ाम ये ’ व’-तं  था पत करणे हणजेच ामु याने 
आपली सं कृती, आपली भाषा, आपली परंपरा, आपले वचार (त व ान), आप या ढ  ांचे जतन, 

थापन, संवधन व सार करणे इतका व तृत असतो.  

हणचे जपानसार या देशां या ीने भारतदेश पूणपणे वतं  मानता येईल क  नाह ? अथात तो 
मनाने वतं  असणा  या समाजातील सामा य नाग रकांनाह  प पणे व ठामपणे समजतो. परंतु 
हातापायां या शृंखला सुट या तर ह  मानिसक शृंखला वानंदाने आभूषणां माणे वागवणा  या आप या 
समाजाला हा अथ कसा समजून सांगायचा? 

 
 
Keiko Morishima is Press Officer in the Iseaeli Embassy in Japan. I have posed same question to 
people from Shanghai and Seoul. In Israel, I was told (and I've seen) more than 90% key-boards 
are bi-lingual.  
 
Anay 
 
--------------------------- 
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Hi Keiko, 
 
I am working on a project on IT for and through Indian languages. Its embarrassing that most of 
the IT industry in India serve the world but little efforts are made for the requirements of non-
English conversant population which can be as high as 85%. 
 
It would be great if you can help me by providing information about the keyboards used in your 
country... Do you use bi-lingual keyboards or they are Japanese alone. Is there any law or people 
buy by default the dual language key boards?... What would be (rough estimate) composition of 
English Alone, Japanese Alone and Dual Language Keyboards according to you? 
 
Anay  
 
------------------------ 
  
Keiko Morishima 01 April at 17:43  
Dear Anay, 
 
It seems that I haven’t wrote you for a while. Sorry about that. 
Keyboards in Japan are bi-lingual by default. You can see how it looks like on this website 
(http://www.apple.com/jp/keyboard/) People who can type by Japanese key arrangement type 
very fast but it’s no use unless her job is typing. It is not complicated thing to type Japanese with 
alphabet. I hope this answer helps you. 
 
-------------------------- 
  
Keiko Morishima 02 April at 14:37  
That’s so sad thing that the computers in your country doesn’t have dual language keyboard by 
default. So you mean, Indian internet user with computer are much less than the cell phone users 
because of monolingual keyboard system. Oh, you must work hard to win the dual language 
keyboard otherwise why did you protected your own special language from England. Language is 
our representative identity. By the way, does Indian cell phone have dual language keyboard for 
text message and internet?  
 

 

ी० अनय जोगळेकर पुढे कळवतात: 

Bilingual Keyboard - ैभा षक कळफलकांब ल शोध घे यासाठ  माय ोसॉ ट या अिशयाई 
संकेत थळांना भेट दली. पण िनराशा पदर  पडली. का? तर या सव देशांतील माय ोसॉ ची 
संकेत थळे यां या- यां या भाषेत आहेत. मग ते चीन, जपान, रिशया सारखे बला य देश असोत 
कंवा थायलंड, हएटनाम सारखे वकसनशील देश असोत... 

मा  या सवात आपला भारत उठून दसतो कारण येथे भारतीय भाषांमधील एकह  श द दसत नाह . 
वतः तपासून या... 

‘माझा इं डया महान!’ 
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http://www.microsoft.com/ja/jp/default.aspx - Japan 

http://www.microsoft.com/ru/ru/default.aspx - Russia 

http://www.microsoft.com/en/in/default.aspx - India 

http://www.microsoft.com/zh/cn/default.aspx - China 

http://www.microsoft.com/en/id/default.aspx - Indonesia **** 

http://www.microsoft.com/ko/kr/default.aspx - Korea 

http://www.microsoft.com/th/th/default.aspx -  Thailand 

http://www.microsoft.com/vi/vn/default.aspx - Vietnam 

 

 

   


