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गुगलला मराठ च ेवावडे का? 

ी० भरत गोठोसकर यांचा एक अ यासपूण, कळकळ न े िल हलेला लेख पुन िस  कर त आहोत. 

यांनी मांडलेल ेमराठ  भाषेचे मह व सांगणारे सव मु  ेयो य आ ण स यच आहेत. यानुसार मराठ  

भाषेला या जगात कतीतर  अिधक मान व आदर ा  हायला हवा. पण व तु थती तशी नाह . 

याची कारणेह  आपण शोधायला हवीत व यावर ल तोडगा कृतीत आण यासाठ  आव यक तो 
वािभमान, िन य, खंबीरपणा आपण दाखवायला हवा.  

गुगलला मराठ चे वावडे आहे का? या ाचे उ र िन तपण े ’नाह ’ असेच आहे. मराठ ब ल ेम 

कंवा वावडे (ऍलज  हणूया का?) वाट याएवढ ह  मराठ  यां या खसगणतीत नाह . यांचे िनणय 

पूणतः यावहा रक व धंदेवाईक असतात. मराठ या साडेपाच-सहा ट के भा षकसं या असले या व 

साठ वषापूव  मृत गण या गेले या इ ायल या ह  ूभाषलेाह  जगात आज मराठ या अनेक पट ंनी 
मान व मह व दल ेजाते. याची मु य कारण ेदोन आहेत, अस ेआ हाला वाटते. प हल ेतां क कारण 

हणजे देवनागर तील सवच लेखन गुगल, माय ोसॉ ट वगैरे मंडळ  हंद मधील लेखनच मानतात. 

जी-मेलवर मराठ तील ईमेल ( वप े) वाचताना "हे पा य हंद म य ेआहे. आप याला ते भाषांत रत 

क न हव ेआहे का?" अशा अथाची काह  सूचना कधीकधी येते. माय ोसॉ ट या ’वड’म य ेकाम 

करताना मराठ  पा याला ते ’ हंद ’ असेच नाव देऊन टाकतात. देवनागर मधील सव, हणजे 

हंद बरोबरच मराठ , कोकणी, सं कृत, नेपाळ  आ ण बोडो या सव भाषांतील, लेखनावर हंद चाच 

िश का मारला जातो. यामुळे यावर आधा रत पाहणीचे िन कषह  चुक चे िच  दाखवीत असणार 
यात शंका नाह . हजारो मराठ  त णत णी या दोन व त सम इतर सॉ टवेअर कंप यांत काम ेकर त 

असूनह  हे असेच वषानुवष चालल ेआहे. यावर काह  उपाय शोधायला हवा. 

दुसरे यावहा रक, वा त वक (factual) कारण अस ेक  मराठ  माणसाला इतरां या मानान ेपुरेसा 
भा षक व सां कृितक वािभमान नाह . आपण इतरां माण ेआप या भाषेचा पुर कार कर त नाह . 

आप याच रा यात आपण पर या रा याची ( हंद ) कंवा पर या देशाची (इं जी) भाषा बोलतो आ ण 

मग या या प रणाम व प आप या भाषेचे मह व कमी झा यावर इतरां या नावान ेब बा मारतो. 
वातं यपूव काळातील शा ते इं ज आ ण वातं यो र काळातील शा ते (िनदान आपण मनान े

वरलेल)े हंद  भा षक यां या भाषांब लची गुलामिगर  आप या मनांत एवढ  खोलवर जलेली 
आहे, क  यामुळे आप या मनात वभाषा आ ण वसं कृतीब ल चंड यूनगंड िनमाण 
झाला आहे. यामुळे आप याला भारतात व जगातील इतर देशांतह  फारसे मह व दले जात 
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नाह . याला वतःब लच आ म व ास व अिभमान नाह  याला इतर लोक कसा काय मान 
देणार? यामधूनह  आप याला कस े बाहेर पडता येईल याचा येकान े (इ छा अस यास) 
वचार क न याब ल या कृतीस वतःपासून ताबडतोब सु वात केली पा हजे.  

भरत गोठोसकरांनी केले या आवाहना माण ेगुगलला िल ह या या प यावर येक मराठ ेमीने 
अव य सह  केलीच पा हजे पण याबरोबरच इतर, अिधक मूलगामी वचार आ ण कृती करायला 
हवी.  

इं जी, हंद , उद,ू कानड , गुजराथी मा यमातील शाळांना मु ह ते परवानगी देऊन मराठ  शाळांवर 

गेली सहा वष बंद  घालणार ्   या व तेवढ च वष अनुदािनत त वांवर उघडले या मराठ  शाळांचे अनुदान 

थांबवून यांना मरणपंथाला लावणार ्   या महारा रा या या शासना या महान धोरणाब ल 

आप यापैक  कती जणांना मा हत आहे आ ण कतीजणांना याब ल काह  कर याची इ छा आहे? 

ी० भरत गोठोकरांचा लोकस े या दनांक २० जुल ै २०११ या अंकात िस  झालेला लेख खाली 
पुन िस  केलेला आहे. 
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गुगलन ेमराठ  भाषेला वळचणीला टाक यामुळे ह  भाषा व मराठ  लोक 

यां यावर अ याय झाला आहे. पण दुदवान े मराठ  लोकांचे व रा य 

सरकारचे याकडे अजून ल  गेलेल ेनाह .  खरे हणजे ‘गुगलला मराठ चे 

वावडे’ हा वषय मराठ  लोकांनी तातड न े व गांभीयान े वचारात घेण े

आव यक झाल ेआहे.  

 आता गुगल जगातील बारावी सवात मोठ  कंपनी झाली आहे. कंपनी या शेअर भांडवलाचे ित या 
शेअर या बाजारभावानुसार एकूण मू य हणजे माकट कॅ पटलायजेशन होय. यानुसार भारतात 

रलाय स इंड ज ह  सवात मोठ  कंपनी आहे. या मोजप ट माण ेगुगलचा आकार रलाय स या 
ित पट ठरतो. मूळ धंदा थर थावर झा यावर गुगलने आणखी शोध लावून नवीन सेवा उपल ध 

क न द या. तसेच मा हती तं व ानातील काह  कंप या वकत घेत या. यायोग ेगुगलकडून 

क येक सेवा पुरव या जातात या अशा - ई-मेल (जी-मेल), सोशल नेटवìकग (ऑकुट व गुगल 

लस), िमंग हड यो (यू टय़ूब), यूज अ ॅ ीगेटर (गुगल यूज), नकाश े (गुगल मॅ स), फोटो 
शेअ रंग ( पकासा), ऑनलाईन पु तके (गुगल बु स), इंटरनेट ावसर ( ोम), लॉ ◌गग साईट 

( लॉगर) इ याद . स या जगात रोज गुगल या सेवांचा लाभ घे याचे कमान एक अ ज य  
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होतात. हणजे गुगल हे जगातील प ह या मांकाचे संकेत थळ (वेबसाईट) आहे. आता 
भ व यकाळात आणखी गत तं व ान सा य क न ते लोकांना उपल ध क न दे याचा गुगल 

य  कर त आहे. लाऊड कॉ पु टंग हा यापक  एक नवा वषय आहे. या े ात माय ोसॉ ट, 
फेसबुक आ ण अ ॅपल या दुस  या कंप याह  पधत आहेत. यामुळे ये या काह  दशकांत जगातील 

सव लोकांचे जीवनच बदलून जाणार आहे. या तव याकडे सरकारे, सं था कंवा य  यांनी दुल  

क न मुळ च चालणार नाह .  

गुगलची ुतगतीन ेवाढ हो यासाठ  जा तीत जा त लोकांनी आप या संकेत थळाचा वापर केला 
पा हजे हे ितन े ारंभीच जाणल.े या संबंधात मु य अडचण भाषेची होती. तोपयत फ  इं जीतून 

गुगलची सेवा उपल ध होती. मग या भाषा इं जी माण ेरोमन िलपी वापरतात (उदा. च, जमन 

वगरे) या भा षकांसाठ  गुगलन ेआपली सेवा उपल ध केली. पुढे िचनी व अरबी भाषांम य ेह  सेवा 
चाल ूझाली. लोकांना यां या भाषे या िलपीत टाइप कर याक रता ‘गुगल ा सिलटरेट’ ह  सेवा 
सु  केली. हणजे रोमन िलपीत "maharashtra" टाइप केल ंतर याचे देवनागर  िलपीत ‘महारा ’ 
अस े पांतर होते. या सेवेमुळे भारतातील लोकांचा यां या मातृभाषेत इंटरनेटवरचा वापर खूप 

पट ंनी वाढला. याचा पुढचा ट पा हणजे ‘गुगल ा सलेट’ हणजे भाषांतर सेवा. या सेवेने जर 

आपण 

 "How are you?" हे टाइप केल ेतर ते जमनम य े"Wie geht es Ihnen?"  हणून भाषांत रत 

होते! फ  श द आ ण वा य नाह  तर च क प र छेदह  भाषांत रत करता येतात. याचा अथ असा 
क , वेळ आ ण पसे खच न करता आपण दुस  या भाषेतील संकेत थळे, पु तके व लेख वाचू शकतो. 
भारतीय भाषांम य े थम हंद ला २००८ साली या सेवेत समा व  कर यात आल.े या देशातील अ य 

भाषांना यासाठ  तीन वष वाट पाहावी लागली. आता गुगलने उद,ू बंगाली, तेलुग,ू तिमळ, क नड व 

गुजराती या भाषांनाह  सामील क न घेतल ेआहे. मराठ  मा  वळचणीला टाकली आहे!  

गुगलने आप या भाषांतर सेवेम य ेमराठ  समा व  केली पा हजे यासाठ  ितचे मह व काय आहे ते 

थम पाहू – 
 भारतात जा तीत जा त बोल या जाणा  या भाषांम य े हंद  व बंगाली यां यानंतर मराठ  व 

तेलुग ू ितस  या मांकावर आहेत. तिमळ, क नड कंवा गुजराती या भा षकापंे ा मराठ  लोक 

अिधक आहेत. खरे हणजे जगात मराठ  बोलणा यांची सं या गुजराती भा षकां या 
जवळजवळ दु पट आहे.  

 गुगलची भाषांतर सेवा ६४ भाषांम य ेउपल ध आहे. जगात मराठ  भा षक सं येन ेपंधरा या 
थानावर आहेत. याचा अथ मराठ हून सं येन ेकमी असले या ५० भाषानंा या सेवेचा लाभ 

िमळतो. च, इटािलयन कंवा को रयन या भा षकांपे ा मराठ  भा षक अिधक आहेत.  
 रा यघटने या आठ या प रिश ात क  सरकारन ेमा यता दले या भाषा आहेत. मुळात या 

१४ हो या. आता यांची सं या वाढून २२ झाली आहे. या प रिश ात अगद  प ह यापासून 

मराठ  समा व  आहे. 
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 भारतात महारा  हे लोकव तीनुसार दुस  या मांकाचे रा य असून येथे मराठ  ह  काय ान े

राजभाषा आहे. तसेच गोवा, दादरा व नगर हवेली आ ण दमण व द व येथे तीय मांकाची 
राजभाषा आहे. इ ायल व मॉ रशस या रा ांम य ेमराठ ला मानाचे थान आहे.  

 बंगाल, आं  देश, कनाटक व गुजरात याहून महारा ात सा रतेचे माण जा त आहे. 
 भारतात सवािधक ॉडबँड इंटरनेट व मोबाईलचे उपभो े  महारा ात आहेत. 
 इं डअन र डरिशप सव ्    ह या सं थेनुसार भारतात वृ प ां या वाचकसं येत हंद नंतर मराठ  

वाचकांचा म लागतो. यानंतर म याळ  व इं जी वाचकांची सं या आहे. मराठ  भाषेत आता 
१० दूरदशन वा ह या स य आहेत. 

 सॉ टवेअर े ात मराठ  माणसाचे ाब य आहे. 
 लाखो मराठ  लोक परदेशाम य े थाियक झालेल ेआहेत. अमे रका, युरोप, प म आिशया, 

आ का, ऑ ेिलया आद  ठकाणी ते थरावल ेआहेत. मराठ ची जोपासना कर यासाठ   
यांनी तेथे सं था थापन के या आहेत. मॉ रशसम य ेमराठ  ेमवधक मंडळ  ह  १९०२ साली 

तर लंडनचे मराठ  मंडळ १९३२ साली अ त वात आल.े  
 इंडोआयन भाषांम य ेमराठ चे सा ह य हे सवात जुन े हणजे दहा या शतकापासूनचे आहे. खरे 

हणजे मराठ चा प हला वापर आठ या शतकात आढळतो. 
 आधुिनक भारतीय रंगभूमीची थापना व णुदास भाव े यां या ‘सीता वयंवर’ या मराठ  

नाटकान े१८४२ साली झाली अस ेमानल ेजाते.  
 बायबलची मराठ  आवृ ी १८११ साली व यम कॅर  यानी िस  केली तर ‘दपण’ हे प हले 

मराठ  वृ प  १८३५ साली बाळशा ी जांभेकर यांनी सु  केल.े 
 भारतात मुलींची प हली शाळा जोितबा फुल ेव यां या प ी सा व ीबाई यांनी सु  केली. ितचे 

मा यम मराठ  होते.  
 अमे रकेन े१९७७ साली अवकाशा या बाहेर या क ते वॉयेजर नावाचे अंतराळयान पाठ वल.े 

तेथे कोणी माणस े असतील तर यां यासाठ  याम य े व वध भाषांम य े शुभसंदेश होते. 

यातला मराठ तला संदेश होता - ‘‘नम कार. या पृ वीतील लोक तु हाला यांचे शुभ वचार 
पाठवतात आ ण यांची इ छा आहे क  तु ह  या ज मी ध य हा.’’  

 महारा ात सव व ापीठांम य े मराठ चे अ यापन होतेच. यािशवाय या रा या या बाहेर ल 

व ापीठांम य े हणजे महाराजा सयाजीराव (गुजरात), बनारस हंद ू (उ र देश), उ मािनया 
(आं  देश), गुलबगा व कनाटक (कनाटक), देवी अ ह या (म य देश) आ ण गोवा या 
व ापीठांम य ेमराठ या उ च िश णाची सोय आहे.  

हैतीची ओल, अजरबजानी, मा ट ज आ ण कॅटलॅन वगरे नग य भा षकांसाठ  जर गुगलची ह  

सेवा उपल ध आहे, तर मग थोर वारसा असले या मराठ  भाषेला का नसावी? गुगल यूज गेली 
क येक वष हंद , तेलुग,ू तािमळ आ ण म याळ  भाषांम य ेउपल ध आहे, पण मराठ त नाह . जर 

ह  मूलभूत सेवा अजून मराठ  माणूस वाप  शकत नाह  तर मराठ  भाषांतर चाल ूकरायला गुगल 

कती वेळ घेईल हे देवच जाण!े भाषा समृ  हो यासाठ  आ ण ितचा वाढ व तार हो याक रता या 
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२१ या शतकात तं व ानाचीह  कास धरली पा हजे. जर गुगल ा सलेटम य ेमराठ  समा व  

झाली नाह  तर या भाषेची मोठ  हानी होईल. मराठ  सा ह य, इितहास, वचारधन व प का रता 
यां याशी बाक या जगाचा संपक गुगल वना सहजपण ेहोऊ शकणार नाह . ह  सेवा उपल ध झाली 
तर वयंिश णला, वशेषत: ामीण महारा ातील या िश णप तीला फार मोठा हातभार लागेल.  

आता  असा पडतो क , गुगलने मराठ ला वळचणीला का टाकल?े बहुतेक सव मराठ  लोकांना 
हंद  अवगत अस यामुळे यांची भाषा घे याचे आपणाला कारण नाह  अस े या कंपनीला वाटल े

असाव े कंवा भोजपुर , जभाषा, मारवाड  आद  देवनागर  िलपीतील हंद  पोटभाषां माण ेमराठ  

एक असावी असा गरसमज झाला असेल.  कदािचत िलंगभेदा या अडचणीमुळे मराठ  ह  

भाषांतराक रता कठ ण पडत असेल. T.A.N.A. (तेलुग ूअसोिसएशन ऑफ नॉथ अमे रका) सार या 
सं था अशा वषयात फार आ ह  अस यामुळे तेलुगचूा ह क कोणी डावल ू शकत नाह , पण 

जगभरातील १०० हून अिधक ‘महारा  मंडळे’ काय करत आहेत? भारतातील अ य भा षकांपे ा 
मराठ  लोक फार स ह ण ूआहेत हे जाणून गुगलने हे दुल  तर केल ेनाह  ना? या कंपनीचे अिधकार  

व कमचार  यांम य ेमराठ  लोक चांग या सं येने आहेत, पण यांनी ‘मराठ  बाणा’ दाखवलेला 
दसत नाह .  

 गुगलने केलेला हा अ याय दूर कर यासाठ  मराठ  लोकांनी कसलीह  चळवळ कर याची गरज 

नाह . मग महारा  सरकार काह  करणार का? या रा याला आतापयत जे १५ मु यमं ी लाभल े

यापक  स याचे पृ वीराज च हाण हे तं व ानाचे िश ण घेतलेल े एकमेव होत. या वषयाची 
अ यु च पदवी यांनी अमे रकेतून घेतली आहे. गुगल व. मराठ  हा वषय यांना चांगलाच ठाऊक 

आहे, पण यां यावर कामाचे ओझ ेएवढे अित चंड आहे क , गुगलला एक प  िल ह यासाठ सु ा 
यांना फुरसद नाह , पण येक  सरकारन ेसोड वला पा हजे, असा आ ह का? सुदैवान ेया 

सम येवर साधा व सोपा उपाय आहे. तो हणजे येक मराठ  माणसान े
www.petitiononline.com/gmarathi येथे सह  क न आपली नाराजी गुगलचे मुख लॅर  पेज 

यां याकडे  य  करावी. 
 

वाचकांनी गोठो करां या िनवेदनावर अव य सह  करावी. िशवाय या वषयीची आपली मते 
खालील चचाचौकट त अव य न दवावीत. 

- अमृतया ी गट 

लेख --} http://wp.me/pzBjo-G3  

अमृतमंथन अनु दनी --} http://amrutmanthan.wordpress.com/ 

 

   


