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्राठ� ्ाणसाच ंआपलया भाषेवर खुप पे् आहे. आपलया आईप्ाणेच. 

आ�ण ह� आई आहेह� सवरगुणसंपरन. सवर पकारचया गुंतागुंतीचया भावना 
वय� करायला स्थर. �ाने�र तुकोबांपासून ते आजवरचया कवी 
लेखकांपय�त असंखय लेणी लयायलेल� ह� ्ाय. आ�ण जगभर पसरलेल� 
�तची लेकरं. ्राठ�तल ंसा�हतय, �ान, कावय, शा�, �वनोद यांना तोड 
नाह�. कोणी �कतीह� महटल ंतर� आपलया भाषेतल ंसा�हतय वाचताना जस ं
्नाला �भडत ं वा खळखळून हसवत ंतस ं उसरया भाषेबाबत नाह� होऊ 
शकत. ्राठ� �लपीसारखी शा�शुद उचचारांवर आधा�रत �लपी कोणतीच 
नाह� ह े आधु�नक काळात �सद झाल े आह.े सवर पकारची आवहान ं
वसवकारायला ह� भाषा �सद आह.े पण ...  
     पण आताचया गलोबलायझेशनचया काळात ्राठ� ्ागे पडत ेआह.े 
इंटरनेटचया युगात ्राठ� �दसेनाशी होईल क् काय अशी �भती वाटायला 
लागल� आह.े अशा वेळी या आईला गरज आह े ती �तचया लेकरांचया 
सपशारची. आपण �नदान आपलया ्राठ� ्ाणसांना �लहायची ्ेल , पत 
तर� ्राठ�त �लहूया ? आपल े बलॉग, स्ॅप, वॉल, टवीट तर� ्राठ�त 
�लहूया. आपल े अनुभव ्राठ� डायर�त न�दवूया. इंटरनेटवर जागोजाग 
्राठ� भाषा �दसावी. ्राठ�तून क�वता, ई बुकस यांची पचंड �न�्रती 
वहावी. तया वाचलया जावयात. सहज उपलबध वहावयात. आपलया भावना 
्राठ�तून ने्केपणी ्ांडलया जावयात. जुरया नवया लेखकांच ं सा�हतय 
्राठ� इंतरनेटवर उपलबध वहाव.ं आ�ण होता होता ्राठ� सा�हतयाचा 
सुकाळ ुसुर वहावा. ई गंथ�न�्रतीचा �वराट य� उभा रहावा. जगभरात 
्राठ�चा वापर वहावा. 
     या साठ� ह े एक प�हलं बालपाऊल टाकतो आहोत. ह ेखरंच एक 
बालपाऊल आह.े कोवळ.ं धडपडणार.ं पण पडलयानंतरह� उभं रहाणार.ं तया 
बालपावलांपासून सफ़ुत� घेऊन आपणह� आज ्राठ� ग्भनची सुरवात 
कर या. शपथपुवरक ्राठ�चा वापर सुर करया. इतरांना पे�रत कर या. 
जगभरात वजथ े वजथ े महणून ्राठ� ्ाणूस आह े तया पतयेक 
कोनाकोनाडयात इंटरनेटचया ्ाधय्ातून जाऊ या. ्राठ�चा भूतकाळ 
सोनेर� होता. भ�वष्य अ�धकच उजजवल असेल. पण तयासाठ� वतर्ानात 
का् करायच ेआह.े 
           चला. सुरवात कर या ! 
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आज ब-याच �दवसांनी G-Talk वर आले. हममम् �ह शलाका काह� �दसत 

नाह�य ऑनलाईन. ्ला वाटतंर Geneva ्धये गेलयावरर�ह  �वसरल�च 

आमहा सवारना. शलाका आ�ण ्ी शाळा, कॉलेज एकतच केल ं
आ्ची ्तैी अ�धक दृ आ�ण घट झाल� ती क�वतां्ळेु.  दोघीनाह� क�वता 
करणयाच भार� वेड. कुणाला काह� सुचलं �क लगेच एक्ेकांना ऐकवायचं  

्ग तयावर चचार करायची. हा आ्चा रोजचा कायर् ्....छंदच होता महणा 
हव तर... पण शलाका आ्ची ्लुखाची आळशी... �तचया क�वतांना �लहायच ं

का् ्ाझ असायचं... शलाका �लहायचा नेह्ीच आळस करायची. ्ग 

�तचया सवर क�वता ्ी �लहून देत असे... �तला खूप आवड.े..... 
        हममम् बराच वेळ झाला �ह अजनू काह� ऑनलाईन �दसत 

नाह�य...पण आता आ्चया �ा Lazy Bones ला कोण बरंरक�वता �लहून 

देत असेल? �तने क�वता �ल�हणं थांबवल ंतर नसेल ना? छे छे अस ंकसं बर ं
होईल... Geneva त गेलया पासनू �ा बाईचा एक फोन सदुा नाह� आला... 
फ� एकदा एक इ्ेल केलेला �क ्ी सखुरप पोहचले महणनू ....बसस ..... ्ी 
आपल� रोज ऑनलाईन येऊन �तची वाट  पाहते ... �वशेषत: एखाद� नवीन 

क�वता �ल�हल� �क शलाका आठवतेच आठवत.े... 
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    र�ववारचा �दवस असेल ... सधंयाकाळी जरा चहा �पऊन झालयावर 
महटलंरनवीन क�वता �लहून काृूयात महणनू laptop चाल ूकेला... G -Talk 

वर आले आ�ण अहो आ�यर चकक शलाका ऑनलाईन होती.... खूप आनंद 

झाला. सवारत प�हला तर �तचा खरपुस स्ाचार घेतला ... कुठे होतीस इतके 

�दवस? फोन नाह� केलास? कशी आहेस? सवर वयववसथत  तर आहे न? एक न 

दोन ्ी तर प्ांची सरब�ीच चाल ू केल�... पण शलाका ्ात शांत.... ्ी 
�वचारल,ं का ग ं काय झाल?ं सवर ठ�क आहे न �तकड?े तर महणाल� अगं 
तु्चया सवा�ची खूप आठवण येत ेग? ्ीह� काह� �ण गपप गार झाले ..... 

काय �लहावे कळेना ... ्ग महटल अग ंवेडाबाई आपले शबद आपलया क�वता 
आहेत �क आपलया सोबती तयांचया स्ोर ्ोकळ ंकरायच ंआपल ्न .... 

आठवणी सगळया कागदावर �लहून काृ न... तर�ह� शलाका उदासच होती .... 
महणाल� अग तुला वाचून दाखवायची सवय झालेल� न आता कशी वाचू? 

आ�ण कोण ऐकणार? ्ेल करणार होत ेपण तुला ्ा�हती आहे न ्ाझया सवर 
क�वता तूच �लहून दायचीस आ�ण ्ी तर सवर इथे सवर क�वता इंगजीतलया 
्राठ�त �लहून काृलयात.... ्राठ� इंटरनेटवर कस टाईप करतात हे ्ला 
्ाह�तच नाह�य ग? .... ्ी अगद� ्ोठ ्ोठयाने हसले.... महटल हात �तचया 
इतकंच न ....  
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तयात काय एवृरंरडायचं वेडाबाई , आता ्राठ� �लहायला   तुला ्ाझी गरज 

नाह� लागणार....अग इंटरनेटवर आजकाल इतके फ् सॉफटवेअसररआ�ण  

�लकंस उपलबध आहेत जयांचया ्दतीने आता त ू सुवाचय, शुद  ्राठ�त 

टाईप कर शकतेस आ�ण तुझया क�वता ्ाझया पय�त पोहोचव ूशकतेस... 

क�वताच काय त ूइ्ेलस, chat हे देखील ्राठ�त कर शकतेस..... :-) :-) :-) 

शलाकाचया इथून एक दोन तीन खूप खूप smiley आले... हेहेहेहेहे खूप खुश 

झाल� ती हे ऐकून. ्ला महणाल� चल आताच �शकव ्ला....  
 
 

******************************************** 
 
 
 

हे एक पा�त�न�धक सवरपाच दोन ्�ैतणींच सभंाषण आमह� आपलया स्ोर 
आणलं..पण शलाका सारखे असे बरेच लोक आहेत जयांना अजनूह� सगंणक 

�कंवा इंटरनेटवर ्राठ�त टाय�पगं कस करायचं हे ्ा�हत नाह�. गो� अगद� 
साधी सोपपी पण �वचार करायला लावणार� नाह� का?  
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ई-सा�हतय प�त�ान आपलया जगभर पसरलेलया आ�ण ्राठ�चा �ास 

घेणारया असखंय �्त-्तैीणीना सगंणक आ�ण इंटरनेटवर ्राठ�त टाय�पगं 

कस करायच ंयाच एक साधं, सरळ आ�ण सोप तंत सांगणार आहे.. चला तर 
शलाका बरोबर आपण सवरच �ा ई-शाळेत भरती होऊयात...हसत खेळत 

इंटरनेट आ�ण सगंणक �ावर ्राठ� टाय�पगं �शकुयात .... येताय न ्ग 

आ्चया ई-शाळेत .... इथे �श�क �श��का नाह�त, फसटर लासट ब�च नाह� �क 

््वार� नाह�... �ह आहे एक ्�ु..... सवा�साठ� असलेल�, सवा�ची आपल� ई-

शाळा वजथे  आहेत इंटरनेट व सगंणकावर  ्राठ� टाय�पगं �शकणयाची पबळ 

इचछाश�् असलेले आपले असखंय �्त-्�ैतणी आ�ण आहे ई-सा�हतय 

प�त�ानचा एक धयास....एक दृ �न�य.... उपलबध �लकंस/सोफटवेअसर 
आपलया पय�त साधया, सरळ आ�ण सोपया सवरपात पोहचवणयाचा.  
 
इंटरनेटवर ्राठ� टाय�पगंचया भरपूर �लकंस आहेत आ�ण बयारच असतीलह� 
पण इथे आपण सरुवात करणार आहोत ते सगळयात सोपया आ�ण साधया 
�लकं ने .... 
 
 

http://www.google.co.in/transliterate/indic/marathi 
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 सगंणकावर�ल इंटरनेट एकसपलोरर चाल ूकेलयावर वजथे address bar असतो 
�तथे वर�ल �लकं जशीचया तशी कॉपी करन पेसट करायची आ�ण ्ग एंटर 
करा आ�ण च्तकार !!!!!!!! युरेका युरेका अस चकक ओरडत सटुाल.... हे हे हे 
Googletransliteration हो हाच तो च्तकार अन युरेका !  आता एंटर 
केलयावर तु्चया स््नवर एक �खडक् उघडले .... खाल� दाख�वलयाप्ाणे : 
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वापर 
खाल� �दलेलया �चतात गगुल टारस�लटरेशन टूलबार आ�ण तयाचे ्हतवाचे 

फंकशरस दाख�वले आहेत.  
 

¦ÉÉ¹ÉÉ 
‡xÉ´Éb÷ 

¡òÉäx]õ 
‡xÉ´Éb÷ 

¡òÉäx]õ  
ºÉÉ<ÇVÉ ‡xÉ´Éb÷ 

º]ìõxb÷bÇ÷ ¡òÉ ì®ú¨Éì]õÓMÉ 
+Éì{É„ÉxºÉ 

 

„É¤nùEòÉä„É 

Ë|Éx]õ ‡ºÉ±ÉäC]õ  
Eì ® ì C]õ®ú 

®úÉ<Ç]õ ]Öõ ±Éä}]õ 
B‡b÷]õÓMÉ 

<Ç-„ÉÉ³ýÉ | ´ÉMÉÇ-{É‡½þ±ÉÉ |<Æ]õ®úxÉä]õ´É®ú ¨É®úÉ`öÒ ]õÉªÉË{ÉMÉ 

 



 

भाषा �नवड 
एडीट टूलबारचया अगद� डावया बाजलूा तुमहाला "select language" 

महणजेच भाषा �नवड हे फंकशन �दसेल. �तथे एक डोप डाऊन �लसट असेल. 

गगुल टारस�लटरेशन जया जया भाषां्धये टारस�लटरेट कर शकते तया सवर 
भाषा तया �लसट ्धये  उपलबध आहेत. �तथे "्राठ�" भाषा �सलेकट करा. बस 

एवृंच .... झाल तु्च सवर का् सोपप आता.  
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फोनेट�कल� टाय�पगं  
चला आता तुमह� ्राठ�त टाय�पगं कर शकता अगद� सहज आ�ण सोपया 
र�तीने... एकदा का तुमह� एडीट टूलबार्धून ्राठ� भाषा �नवडल�त �क तुमह� 
्राठ� टाय�पगंला सरुवात करायची .... कशी? अरे एकद् easy आहे... एखादा 
शबद ्राठ�त जसा ऐकायला येतो न तो अगद� तसाच इंवगलश ्धये टाईप 

करायचा. शबद टाईप करन झाला �क सपेस बार दाबा आ�ण च्तकार !!! तो 
शबद अगद� जसाचया तसा ्राठ�त रपांतर�त होतो... हो �क नाह�? आहे न 

एकद् easy... हे हे हे चला तर पवकटस करा चला चला.....  
 

उदा : 
marathi - ्राठ� 

indiyaa / india - इं�डया 
bharat – भारत 

maharashtra - ्हारा� 
  
अरे वाह !! तुमह� तर फार फासट �शकलात �क........ आहे �क नाह� एकद् 

सोपप........आता वळूयात  एका खूप उपयोगी फंकशनकड.े  
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करेवकटंगरआ�ण ए�ड�टगं  
गगुल टारस�लटरेशन ्धये टाईप केलेला शबद हा ९९% आपलयाला हवा तोच 

रपांतर�त होऊन येतो परंत ुकधी कधी  अस ंहोतं �क आपलयाला हवा असलेला 
शबद रपांतर�त शबदापे�ा वेगळा असतो तेवहा गगुल टारस�लटरेशन आपलयाला 
तयाच शबदाचे इतर अनेक रपांतर�त शबद सचुवतो. टाईप केलेलया शबदावर 
वकलक केलात �कंवा शबदाचया शेवट� जाऊन बॅकसपेस �दलत �क ती सचूी 
तुमहाला स््न वर �दसेल. ्ग तुमहाला जो हवा तो शबद तया सचूीतून तुमह� 
�नवडू शकता.... 
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अडॅवहारस ए�ड�टगं ऑपशरस 
जर तुमहाला हवा असलेला शबद तया स�ूचत नसेल तर???? 

हम्मम् अहा एवृा �वचार नका कर.... खाल� दाखवलेल� �खडक् महणजे एक 

जादचूी छडी आहे.....रइथे  �ह जादचूी छडी वापरायची ........ तीच नाव आहे 
...." advanced editing options" 
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 वजथे तुमह� तुमहाला हवा असलेला शबद चकक बनव ूशकता ........ आहे न 

जाद.ू...... एक एक अ�र घेऊन, सपेशल कॅरेकटसर वापरन इथे तो नवीन शबद 

बनवता येतो.... अगद� तुमहाला हवा तसा... टूल बार्धये सगळयात उजवया 

बाजलूा   हे �चरह असलेल आयकोन असेल.  हे आहे  कॅरेकटर �सलेकटर 

 �ा आयकोन वर वकलक केलत �क तुमहाला तु्चया भाषेतील उपलबध कॅरेकटसर 

ची �लसट येईल .... इथे तुमहाला हवा तो शबद तुमह� चकक बनवू शकता.... आहे 

न जादचूी छडी .... पूणर शबद तयार झाला �क ओक े वर वकलक करा आ�ण 

तु्चा शबद ्खुय ए�ड�टगं �खडक्त पेसट होईल.   

 
काय �शकलात न जाद ू आ�ण त े �ह �कती फटाफट.... �ा जादचूया छडी्ळेुर
�कती सोपप होत न आपलयाला हवे असलेले अवघड शबद सहज बनवण... इथे 

तुमहाला हवे असलेले तु्चया भाषेतील सवर कॅरेकटसर उपलबध आहेत. जेणेकरन 

तुमहाला कुठलयाह� शबदा्ळेु अडायला नको �क थांबायला नको ..... 
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आता आमह� तुमहाला आणखी एक ्सत सपुर फासट शोटर कट देतोय .... जर 
तुमहाला ्राठ�त टाय�पगं करता करता एखादा इंवगलश शबद टाईप करायचा 
असेल �कंवा ्ग इंवगलश ्धये टाईप करता करता एखादा ्राठ� शबद टाईप 

करायचा असेल तर एक साधा सोपा आ�ण सपुर फासट शोटर कट आहे ........... 

कोणता? .... simple very simple हे जस ्ी टाईप केल न आता ्धयेच 

इंवगलश ्धये आ�ण ्ग लगेच ्राठ�त टाय�पगं चाल ू केल .... अस 

करणयासाठ� फ� CONTROL + G  पेस करा आ�ण तुमह� हव तेवहा ्राठ�त 

टाय�पगं कर शकता आ�ण हव तेवहा इंवगलश ्धये ते �ह तु्च टाय�पगं चाल ू

असताना....... आहे न एकद् शोटर कट...... 
 
आता आणखी एक गं् त �कंवा दसुरा पयारय महणा हव तर................. SHIFT 

+ SPACE हो हाच आहे तो दसुरा पयारय... एखादा शबद टाईप करन झाला �क 

लगेच SHIFT+SPACE पेस करा (नुसत SPACE पेस करणया ऐवजी) �ाने 

तु्चा शबद हा रपांतर�त होत नाह� तयाच भाषेत राहतो जयात तुमह� टाईप केला 
आहे. उदा: जर तुमहाला "Google" हा शबद इंवगलश ्धये ठेवायचा असेल तर 
"Google" टाईप केलयावर लगेच SHIFT+SPACE पेस करा (नुसत SPACE 

पेस करणया ऐवजी) "Google" इंवगलश्धयेच राह�ल तयाच ्राठ�त रपांतरण 

होणार नाह�. हा पयारय अकंांसाठ� सदुा वापरला जातो.  
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शबदकोश 
आता तुमहाला जाडजडू �डकशनरया घेऊन बसायची अवजबात गरज नाह�... 
गगुल टारस�लटरेशन चा सवततचा असा शबदकोश (�डकशनर�) आहे आ�ण तो 
�ह चकक टूलबारवर...हा शबदकोश वापरायचा असेल तर सवर पथ् जया 
शबदाचा अथर हवा आहे तो शबद हायलाईट करायचा आ�ण ्ग टूलबारवर 
उजवया बाजलूा शबदकोशाचा आयकोन आहे (लाल रंगाचा) तयावर वकलक करा 
आ�ण ्ग गगुल शबदकोश तुमहाला तया हायलाईटेड शबदाचे सवर उपलबध अथर 
दाखवेल.  

उदा:  
“गं् त” हा शबद ्राठ�त आहे आ�ण तुमहाला �ाचा इंवगलश अथर हवा असेल 

तर "गं् त" हा शबद सवरपथ् हायलाईट करा,  गगुल शबदकोशचया आयकोन 

वर वकलक करा आ�ण तुमहाला "गं् त" �ा शबदाचे इंवगलश ्धील सवर अथर 
�्ळतील.  "गं् त" - amusement, drollery, banter, frolic, fun, lark, 

sport, wantonness....  तयाचप्ाणे एखादा इंवगलश शबदाचा ्राठ� अथर 
तुमह� गगुल शबदकोश ्धये शोधू शकता.  
हममम् उंचावलयात न भवुया.... वाटलेलचं.... 
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गुगल शबदकोश 

उदाहरण 
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गगुल टारस�लटरेशन हे खाल�ल साईटस वर 
उपलबध आहे.... 

 
१) GMail 

२) Knol 

३) API 

४) Orkut Scraps 

५) Blogger 

६) Bookmarklet 
 

<Ç-„ÉÉ³ýÉ | ´ÉMÉÇ-{É‡½þ±ÉÉ |<Æ]õ®úxÉä]õ´É®ú ¨É®úÉ`öÒ ]õÉªÉË{ÉMÉ 

 



 

चला तर आता शलाका सारखे आपले जे जगभर पसरलेले �्त ्�ैतणी आहेत 

न जयांना इंटरनेटवर ्राठ� टाय�पगं कस करायचं हा प् �दवस रात सतावत 

होता तयांना आपण �ा ई-शाळेतून आज �ह जादचूी छडी �दल�य........ अहा �ह 

छडी लागे छ् छ् नाह� आहे.... तर क्ी वेळात साधया सोपया शबदात तयांना 
इंटरनेटवर ्राठ� टाय�पगं �शकवणार� "जादचूी छडी" आहे.... वजच नाव आहे 

"गगुल टारस�लटरेशन" "Googletransliteration" आ�ण �ह छडी �्ळवायची 
असेल तर तयाची एक साधी सोपी खाल� �दलेल� �लकं आहे. 
 
 
http://www.google.co.in/transliterate/indic/marathi 
 
  
आपला हा सगळा ई-शाळेचा प�हलया जादचूया छडीचा अभयास आमह� �ाच 

"गगुल टारस�लटरेशन" �लकंवर टाईप करन आपलया स्ोर आणला आहे... 

तेवहा तुमहाला आता कळलचं असेल �क इंटरनेटवर ्राठ� टाय�पगं कारण 

�कती सोप आहे त.े... नाह� का?  
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इंटरनेटवर गगुल टारस�लटरेशन सारखया  अजनूह� बरयाच फ् �लकंस आहेत, 

सॉफटवेअसर आहेत जयाचया ्दतीने आपण ्राठ� टाय�पगं कर शकतो. 
उदाहरणाथर : 

१) बरहा, २) शी , ३) ग ् भ न , ४) ल��पकार , ५) ्ायबोल� 
 

आ�ण �कती तर� जयांची कदा�चत आमहाला ्ा�हतीह�  नसेल  ......  तुमहाला 
आणखी काह� �लकंस, सॉफटवेअसरची ्ा�हती आहे का? ्ग आ्चयाशी share 

करायला आवडले का? चला तर आमह� वाट पाहतोय तु्चया इ्ेलसची, 
तु्चयाकड ेअसलेलया ्ा�हतीची, तु्चया सचूनांची, प�त�्यांची जेणेकरन 

थोडया �दवसांनी पतयेक ्राठ� ्ाणसू इंटरनेटवर अगद� सहज आवडीने 

्राठ� टाय�पगं करायला लागेल आ�ण एक नाह� दोन नाह� तीन नाह� तर 
तयाचयाकड े्राठ� टाय�पगंचे  एकाहून एक पयारय उपलबध असतील.   
 
चला तर आपण सवर जण �्ळून ई-शाळेचा हा प�हला वगर "इंटरनेटवर ्राठ� 
टाय�पगं" यशसवी करयात.... येताय न ्ग ? 
 
 
 

<Ç¨Éä±É – eshaala@gmail.com 

 


