ે પર ક...ખ...ગ...
ઇન્ટરનટ
ં ુ કીકાણી
- િહમાશ
( ‘િદ ય ભા કર’ દૈ િનકે હમણાં એક િવશેષાંક

કાિશત કય છે - ‘ઉત્સવ’ (2008). આ િવશેષાંકમાં

ુ
ઇન્ટરનેટ પર ગજરાતી
અંગેના નીચે આપેલા લેખને પણ સમાવી લેવામાં આ યો. (Page-24) અહીં લેખની
ૂ પહેલાંની મળ
ૂ આવિૃ
કાપકપ

કાિશત કરવામાં આવી છે . આ લેખના લેખક િહમાંશ ુ કીકાણી (Amdavad -

ુ
ૂ
himanshu.kikani@gmail.com ) છે લા એકાદ વષથી
ÔકળશÕ પિતમાં
ર્ Ôિદ ય ભા કરÕ દૈ િનકની બધવારની
ુ
ુ વધ ુ લાભ લેતા
માં ગજરાતી
પિરવારો ઇન્ટરનેટનાં જમા પાસાંનો વધમાં

ÔસાયબરસફરÕ કૉલમ લખે છે ,

થાય એવા હેત ુથી, ઇન્ટરનેટ પર ઉપલબ્ધ િવિવધ સિવસીઝ અને રસ દ બાબતોને આવરી લેતા લેખો
કાિશત થાય છે ...ઉ મ ગજ્જર...)
ુ
ઇન્ટરનેટ પર ગજરાતી

ૂ
ાં અને કેટલે છે ? જો ગગલ

ુ
વાં સચર્ એિન્જન અને યિનકોડ
આપણી

ુ
મદદે ન હોય તો ઇન્ટરનેટ પર ગજરાતીને
શોધવા ું કામ ખરે ખર ઘાસની ગંજીના આખા ગોદામમાંથી ઝીણી
વ ું કપ ંુ અને લગભગ અશ

સોય શોધવા

આ ઉપલા વા

માં

બને.

ુ
ુ
ણ કીવડર્ છે - ઇન્ટરનેટ, ગજરાતી
અને યિનકોડ
. આમાંથી પહેલા બે શબ્દોમાં

ુ
જો તમને રસ હોય તો આ લેખ તમારે કામનો છે અને બીજો શબ્દ - ગજરાતી
- જો તમને એકદમ હાલો
ુ
હોય, તો તો તમારે યિનકોડ
શબ્દને પણ કમ સે કમ, સમજવો તો પડે જ.
ુ
ૂ સવાલ પર પરત આવીએ - ઇન્ટરનેટ પર
પણ, યિનકોડ
િવશે વધ ુ જાણતાં પહેલાં, આપણા મળ
ુ
ગજરાતી

ાં છે ? જવાબ મેળવવા, આ લખનારે

મદદથી કરે લો એક નાનકડો

ૂ
ુ
ણેક વષર્ પહેલાં ગગલ
પર પહેલાં યિનકોડ
ફોન્ટની

યોગ ફરી કરીએ.

ુ
ફરી યિનકોડ
શબ્દ પર અટ

ા? તો હવે પહેલાં એની જ વાત કરી લઈએ. `િદ ય ભા કર'ના વાચકો

ુ
ુ
આમ તો હવે યિનકોડથી
પિરિચત છે , પણ નવા વાચકો માટે ફરી થોડી સમજ કેળવી લઈએ - યિનકોડ
એક
કારના ફોન્ટ છે (અને મફત છે !). આપણા દે શમાં
ભાષાભારતી, આકિત, સી-ડેક વગેરેના
આમાંના કોઈ

ટાન્ડડર્

ૂ
થાિનક ભાષામાં કમ્પ્યિટગ
માટે

ીિલિપ, ઇ ન્ડકા,

ો ામ્સ ઉપરાંત, બીજા અનેક ફોન્ટનો ઉપયોગ થાય છે .

ો ામ કે ફોન્ટ એકબીજા સાથે કમ્પેિટબલ નહીં. મતલબ કે અં ેજીમાં એિરયલ ફોન્ટમાં લખે ંુ

ે
ુ રાતીમાં એવ ું ન થાય. થાય મા
લખાણ ટાઇમ્સ ન્ય ૂ રોમન ફોન્ટમાં સહેલાઈથી ફરવી
શકાય, ગજ
ઇન્ટરનેટને તો વળી આમાંના કોઈ

ો ામ સાથે સીધી ઓળખાણ નહીં. એટલે જ તો

ૂ વાડો.
ગંચ

થાિનક ભાષામાં

ે
વેબસાઇટનો ફલાવો
બ ુ ઓછો ર ો છે .
ૂ
ુ
ુ
આમં ધરમળથી
પિરવતન
. એ શંુ છે ? યિનકોડથી
ર્ લાવે છે યિનકોડ
ગજબ ું સહે ંુ થઈ ગય ું છે , નામ
ૂ
ઇન્ટરનેટ પર ગગલ

ૂ
થાિનક ભાષામાં કમ્પ્યિટગ

ુ
માણે એ યિનફોમ
્ , બધે ચાલે ને નેટ પર તો દોડે એવા ફોન્ટ છે .

વા સચર્ એિન્જનમાં

ાદે િશક ભાષામાં મા

ુ
યિનકોડની
મદદથી સચર્ કરી શકાય છે .

ુ
વેબસાઈટ કોઈ પણ ફોન્ટની મદદથી બનાવી શકાય, પણ એને સચર્ કરવા માટે સાઈટ યિનકોડમાં
હોય તો જ
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વાત જામે. એટલે જ, હવે િવ

તરે ,

ુ
ાદે િશક ભાષાઓમાં યિનકોડમાં
જ સાઇટ તૈયાર કરવાનો ે ન્ડ છે (`િદ ય

ુ
ભા કર'ની િ ન્ટ એિડશન ઇ ન્ડકાના ફોન્ટમાં તૈયાર થાય છે , પણ તેની સાઈટ યિનકોડમાં
છે !).
ુ
શોધવા માટે
તો આપણે વાત કરતા હતા, ઇન્ટરનેટ પર ગજરાતી

ણેક વષર્ પહેલાં કરે લા

ૂ
ુ
યોગની. ત્યારે ગગલમાં
િહન્દીભાષામાં યિનકોડની
મદદથી `ભારત' લખી સચર્ કય ુ તો ૦.૧૨ સેકન્ડમાં અઢી
ુ
લાખ વેબપેજ ું િલ ટ હાજર થય ું હત ુ.ં પછી અં ેજીમાં `ગજરાત
' લખીને સચર્ કય ુ તો ૦.૧૦ સેકન્ડમાં ૨૧ લાખ
ુ
ુ
ુ
વેબપેજ ું િલ ટ મ ય ું હત ુ.ં અને યિનકોડથી
ગજરાતીમાં
`ગજરાત
' લખીને સચર્ કય ુ તો ગણીને ૩૧૫ વેબપેજ
મ યાં હતાં.
આ

ુ
શંુ િ થિત છે ? યિનકોડથી
, િહન્દીમાં `ભારત' સચર્ કરતાં ૦.૨૬ સેકન્ડમાં ૪૧ લાખ વેબપેજ ું

ુ
િલ ટ મળે છે . અં ેજીમાં `ગજરાત
' સચર્ કરતાં ૦.૦૮ સેકન્ડમાં ૧.૩૭ કરોડ વેબપેજ ું િલ ટ મળે છે . અને
ુ
ુ
ૂ રાખજો - ૦.૨ સેકન્ડમાં ૧.૮૫ લાખ વેબપેજ ું િલ ટ મળે છે .
ગજરાતીમાં
`ગજરાત
કરતાં? હૈય ું સાબત
ા બાત હૈ - સોરી, શંુ વાત છે !

ણ વષર્ પહેલાં યાં ૩૧૫ પાનાં મ યાં હતાં, એ જ શબ્દ સાથેનાં

ૂ સાર એટલો કે વાત
હવે ૧.૮૫ લાખ પાનાં મળે છે . ંક

ોત્સાહક છે . હૈય ું થો ુ ં હરખાય એવી છે . ઇન્ટરનેટ પર

ુ
ગજરાતી
ડાયરો જામી ર ો છે !
ૂ
ગગલ
પછી હવે બીજો

યોગ કરીએ િવિકપીિડયા પર. `િદ ય ભા કર'ના વાચકો િવિકપીિડયાને પણ

જાણે જ છે , છતાં નવા વાચકોના લાભાથ - ઇન્ટરનેટ પર િવિકપીિડયા નામનો એક િન:શ ુ ક મહાિવ
છે ,

માં કોઈ પણ યિક્ત કોઈ પણ ભાષામાં માિહતી દ લેખ લખીને યોગદાન આપી શકે છે .

ાનકોષ
ણેક વષર્

પહેલાં તેમાં ૧૦૦થી વધ ુ ભાષામાં ૧૮ લાખથી વધ ુ લેખ પર કામ ચાલી ર ંુ હત ુ.ં તેમાંથી સાતેક લાખ લેખ
ૃ
ુ ુ ભાષામાં તેમાં ૧,૦૦૦થી વધ ુ લેખ હતા. સં કતમાં
અં ેજીમાં હતા. િહન્દી, મરાઠી, તિમલ અને તે ગ
પણ
ુ નહોતા એવ ું નહોત ુ,ં ૧૪૯ લેખ તો હતા.
ુ
૬૦૨ લેખ હતા અને ગજરાતીમાં
? ના, િબલકલ
અને આ ? અં ેજીને તો
તિમલમાં ૧૪,૦૦૦

ૂ
લી
જ જઈએ, િહન્દીમાં ૨૦,૦૦૦થી વધુ, મરાઠીમાં ૧૮,૦૦૦

ુ ુ ૪૦,૦૦૦
ટલા અને તે ગમાં

ટલા,

ુ
ટલા લેખ છે . સં કતમાં ૩,૮૫૦ અને ગજરાતીમાં
૧,૭૧૧

લેખ છે .
િનરાશ થયા? ચાલો કંઈક ગમે એવી વાત કરીએ.
ખરે ખર

ુ
ણેક વષર્ પહેલાં ગજરાતીમાં
બ્લોગની સં યા

ુ
ુ
ગળીના વેઢે ગણી શકાય એટલી હતી. હવે આ સં યા, ગજરાતી
વાતાની
ર્ રાજકમારીની

મ, િદવસે

ન વધે એટલી રાતે વધી રહી છે .
આટલે

ુ
ધીમાં

કડાઓનો ઘણો મારો થયો છે , એટલે ભારતમાં ઇન્ટરનેટનો પગપેસારો કેટલો થયો

છે અને કેટલો ઝડપથી વધી ર ો છે એ જણાવતા
લો કે એક સમયે ડોટ.કોમનો બબલ
એમાં આ

કડાઓની પળોજણમાં નહીં પડીએ. ફક્ત એટ ું જાણી

ટ ા પછી મોટા ભાગે ુ િનયાએ ઇન્ટરનેટના નામ ું નાહી ના ય ું હત ું

ૂ
ધરમળથી
પિરવતન
ર્ આ ય ું છે . મોટી મોટી કંપનીઓને ઇન્ટરનેટની તાકાતમાં િવ વાસ બેઠો છે .

ુ
ભારતમાં, ખાસ કરીને યવાવગમાં
ર્ એનો ઉપયોગ ખા સો વધ્યો છે અને એટલે જ હવે ધરખમ એડવટાઇિઝગ
ર્
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એજન્સીઝ ખાસ ઇન્ટરનેટ પરની જાહેરાત માટે અલગ સેકશન્સ ઊભાં કરી રહી છે . માિહતીના

સાર માટે આ

ૂ અને
એક અત્યંત સગવડીય ું અને સ ત ું માધ્યમ હોવાથી કેન્ અને રા ય સરકારો પણ ગામડે ગામડે કમ્પ્યટર
ૂ થઈ ગઈ છે . ખે તો
ૂ ઇન્ટરનેટ પર ઘઉં કે જીરાના ભાવ જાણીને,
ઇન્ટરનેટ પહ ચાડવાની વેતરણમાં ગળા બ
સારો ભાગ લાગે તો જ બા ુ ના શહેરના માકિટગ યાડમાં
પોતાનો પાક વેચવા લઈ જાય એવા િદવસો પણ
ર્
હવે ભારતમાં આવી પહ યા છે . મતબલ કે ઇન્ટરનેટ ઇઝ ઇન િથગ.
હવે સવાલ એ છે કે િવ ની આજ અને આવતીકાલ
ભાષા અને આપણે

ુ
ાં છીએ ? આપણે ગજરાતીઓ
િવ

ના પર િનભર
ર્ છે તે ઈન્ટરનેટ પર આપણી
વાસી મહાજાિત હોવા ું ગૌરવ લઈએ છીએ,

ુ
િવ માં ગજરાતી
ભાષા જાણતા લોકોની વસિત છએક કરોડ હોવાનો અંદાજ છે અને સમ

િવ માં સંવાદ

ુ
ું
માટે ું સૌથી સગવડીય ું સાધન ઈન્ટરનેટ છે . આમ છતાં, ઈન્ટરનેટ પર ઝા ં વપરાતી ભાષાઓમાં ગજરાતી
નામ

ાંય દે ખાત ું નથી.
કેમ? થોડા

ડા ઊતરીએ.

ભારતીય ભાષાઓમાં ઈન્ટરનેટ
ુ
ઈન્ટરનેટ પર ગજરાતી
ભાષા કેટલીક િવ તરી છે એ જાણતાં પહેલાં થોડી વાત બીજી ભાષાઓની
કરી લઈએ. ુ િનયાની લગભગ ૨૧ ટકા વસિત

ુ ઈન્ટરનેટ પહ ચી ગય ું છે અને તેનો સૌથી વધ ુ ઉપયોગ
ધી

અં ેજીમાં થાય છે . બીજા મે ચાઇનીઝ અને પછી પેિનશ, જાપાનીઝ, ેન્ચ વગેરે ભાષાઓનો

મ આવે છે .

ુ વસિત ધરખમ છે , પણ સાથે ભાષા ું અપાર વૈિવધ્ય છે એટલે પણ કદાચ ટોપ લગ્વેજીસની
ભારતની કલ
યાદીમાં િહન્દી

ાંય જોવા મળતી નથી.

હવે ભાષાિવ ાનની રીતે જોઈએ તો, આપ ,ું માનવ જાિત ું ભાષાિવ ાન અત્યારે
પહ ય ું છે . પહેલો તબ ો,
શ થય ું અને

ીજા તબ ામાં

માં બોલાતી ભાષા િવકસી. બીજા તબ ામાં ભાષા લખાવા ું અને િ ન્ટ થવા ું

ીજા તબ ામાં ભાષાએ િડિજટલ વ પ લીધ.ું એ પછી તો ભાષાને કોઈ અંતરાય, કોઈ બંધન

ૂ
કે કોઈ સીમાડા ર ા નથી. નથી તેને સમય ું બંધન ર .ું કમ્પ્યટરની
શોધ થઈ અને ઈન્ટરનેટનો ઉદભવ
થયો એ સાથે િવ ની મોટા ભાગની ભાષાના િવ ાનોએ પોતાની ભાષાને િડિજટલ

વ પ આપી, નવી

ટે કનોલોજીનો બને તેટલો લાભ લણી લેવાની મથામણ આદરી.
ભારતીય ભાષાઓમાં પણ આ

યાસો શ

થયા. મોટા ભાગે બને છે તેમ આ બાબતમાં પણ

ુ
દિક્ષણનાં રા યો આગળ ર ાં. ત્યાંની યિનવિસ
ટીઓમાં આ બાબતે મોટા પાયે સંશોધનો શ થયાં. થાિનક
ૂ
ભાષાઓમાં કમ્પ્યટરનો
ઉપયોગ શ

બનાવે તેવાં સો ટવેર િવક્સાવવામાં આ યાં. બીજી ભાષાઓ સાથે

ુ
ુ
ૂ
સાથે ગજરાતીને
પણ લાભ મ યો અને ગજરાતી
ભાષાનાં સો ટવેર િવક યાં. પિરણામે કમ્પ્યટર
પર
ુ
ુ
ગજરાતીનો
વપરાશ સરળ બન્યો અને ગજરાતીમાં
પણ વેબસાઈટ બનવા લાગી.
દરિમયાન,

મ અં ેજી ભાષામાં મેટર કમ્પોઝ કરવા માટે ફક્ત એક જ

તેવ ું થાિનક ભાષાઓમાં બન્ય ું નહીં.

ુ દાં ુ દાં ઘણે ઠેકાણે

યાસો થયા હોવાથી

કાર ું કી-બોડર્ વપરાય છે
ુ દાં ુ દાં સો ટવેર અને કી-
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ુ દાં

બોડનો
વપરાશ શ થયો અને ખાટલે મોટી ખોડ એ રહી કે આ
ર્

ુ દાં સો ટવેર વ ચે કોઈ સાંધામેળ

નહોતો. મતલબ કે એક સો ટવેર વાપરીને લખાયે ંુ લખાણ મોટા ભાગે બી ુ ં સો ટવેર `વાંચી' કે `સમજી'
શકત ું નથી. હવે તો આ િદશામાં પણ ઘણી
ુ
શ આતમાં જણા ય ું તેમ યિનકોડ

ુ
ગિત સધાઈ છે અને `યિનકોડ
'નો ઉપયોગ વધી ર ો છે .

ાદે િશક ભાષાઓ માટે એવ ું વરદાન છે ,

ઈન્ટરનેટ પર

ાદે િશક ભાષાના

ઉપયોગ આડેના ઘણાખરા અંતરાય ૂ ર કરે છે .
ુ
ઈન્ટરનેટ પર ગજરાતી
ડાયરો
ઇન્ટરનેટનો વધતો

યાપ જોઈને ઘણા ઈન્ટરનેટસાહિસકોએ

ારં િભક ઉત્સાહમાં આવીને, બધી

ુ
મ ુ કેલીઓનો હલ શોધીને પણ ગજરાતીમાં
વેબસાઈટ્સ બનાવી હતી. એટલે તો કેમછો.કોમ, મણીબેન.કોમ,
અિ મતા.કોમ વગેરે

ુ
ુ
વી ગજરાતની
વાત ગજરાતી
ભાષામાં માંડતી વેબસાઈટ્સ

ટી નીકળી. ` ટી નીકળી'

શબ્દ યોગ બરાબર જ કેમ કે લગભગ ૧૯૯૯-૨૦૦૦ના એ સમયગાળામાં, એ સમયે જાણીતા બનેલા
ુ
`ડોટ.કોમ બબલ' શબ્દ અ સાર
, ઘણી વેબસાઈટ અને આઈટી વેન્ચરના પરપોટા
રીિડફ.કોમ

વા

ૂ પોટલના
માણમાં મજબત
ર્

ાયોજકો પણ

ટી નીક યા હતા.

ાદે િશક ભાષા તરફ આકષાયા
ર્ હતા.

ુ ુ પોટલ
ુ
રીિડફે પહેલાં િહન્દી, તિમળ અને તે ગમાં
પોટલ
ર્ લોન્ચ કયા અને પછી ૨૦૦૦માં ગજરાતી
ર્
ુ
પણ લોન્ચ કયુ. ઈન્ફોઈ ન્ડયા.કોમ પણ ગજરાતીમાં
પોટલ
ર્ શ
સમયે તો

કરે તેવી શ

તાઓ ઊભી થઈ હતી. એ

ૂ હરીફાઈ પરી
ૂ પાડી તેમ ઈન્ટરનેટ પોટલ
મ અખબારોને સેટેલાઈટ ચેનલોએ મજબત
ર્ સેટેલાઈટ

ચેનલનાં હરીફ બને તેવી હવા ભી થઈ હતી. પરં ત ુ એ બધાં અંતે પરપોટા જ સાિબત થયાં. ઈન્ફોઈ ન્ડયા.કોમે
ુ
ગજરાતી
સાહસ શ કરવા ું જ માંડી વા ય.ું રીડીફ.કોમે ધીમેકથી અં ેજી િસવાય બીજી બધી ભાષાના વાવટા
સંકેલી લીધા. થાિનક ભાષાની આવી તો કંઇક વેબસાઇટ્સના પાિળયા નેટ પર ખોડાઈ ગયા.
ુ
સાવ આવ ું કેમ થય ું ? રીડીફ.કોમના ગજરાતી
પોટલ
ર્ સાથે

ણેક વષર્ સંકળાયેલા જાણીતા પ કાર

િદલીપ ગોિહલ પ ટ કારણ આપે છે , ``એ સમયે ઈન્ટરનેટના વપરાશ અને કમાણીના

અંદાજ બાંધવામાં

આ યા હતા તે વધ ુ પડતા હતા. હકીકતમાં એટલો ઝડપી વધારો થયો નહીં. ત્યારે ઈન્ટરનેટ ઘ ું મ
હત.ું બી ુ ,ં મોટા ભાગે વેબસાઈટ બનાવનારા લોકો આ મીિડયમને સમજી જ શ
ઈન્ટરનેટની ઉપયોિગતા છે , એ સમજવાને બદલે મા

ું પણ

ા નથી. થાિનક તરે પણ

ુ
િવદે શના ગજરાતીઓ
માટે ું ધ્યાન ખચવાના

યાસો

થયા. રીિડફના કેસમાં, એ એક ઓગનાઈ ડ એફટર્ હોવા છતાં આખરે તો િવદે શમાં જ તેની રીડરશીપ ઊભી
થઈ,

ના જોર પર અહીં આવક ઊભી થઈ શકે તેમ નહોતી.''
ુ
ગજરાત
સરકારનાં

ુ દાં

ુ દાં ખાતાં અને િવભાગો માટે ગજરાતી
ુ
વેબસાઈટ બનાવવાનો બહોળો

ુ
અ ભવ
ધરાવતી સાયબરસફર્ નામની એક કંપનીના િડરે ક્ટર સમીરભાઈ સંઘવી કહે છે , ``મોટા ભાગની
ુ
ગજરાતી
વેબસાઈટ િબઝનેસ
મા

ે ટેજીના બદલે ઉત્સાહના આવેશમાં શ કરાયેલાં સાહસ હતાં. િડમાન્ડ ન હોય,

આઈિડયા હોય અને વેબસાઈટ બનાવી દે વામાં આવે તો પિરણામ આવ ું જ આવે.''

વેબસાઈટને પણ ખચર્ સરભર કરવાનાં સાસાં હતાં ત્યાં

યારે અં ેજી

ાદે િશક ભાષાની વેબસાઈટના તો કેવા હાલ હોય?
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ુ
એ સમયમાં, અમદાવાદના પ કાર હર ખભાઈ
થાનકીની દીકરી
ઇન્ટરનેટ

ુ
િતક્ષાએ ગજરાતી
ઘરોમાં

યારે સાવ નવો શબ્દ હતો ત્યારે પહેલાં `જનસ ા' અને પછી કલક ાથી

કાિશત `હલચલ'

સાપ્તાિહકમાં `વેબ એટ હોમ' નામે કૉલમ લખવાની (અને તં ીઓએ છાપવાની!) હામ ભીડી હતી. એમ, બીજા
એક પ કાર િદલીપ ભ ે પણ `સંદેશ' અને
પ ુ તકો પણ આ યાં. આ બધા

ુ
રતના
`ધબકાર'માં આ

કારની કૉલમ ચલાવી. ૨૦૦૩માં બંનેનાં

ુ
યાસોથી ગજરાતીઓનો
ઇન્ટરનેટ સાથેનો પિરચય વધ્યો, પણ નેટ પર

ુ
ગજરાતીનો
યાપ હજી ઠેરનો ઠેર હતો.
ુ
ગજરાતી
બ્લોગ્સ અને વેબસાઈટ્સમાં ડોિકય ું
ુ
આ આખી કહાણીમાં એક રસ દ ટ્વી ટ લા યા દે શ-િવદે શના ગજરાતી
બ્લોગસર્.
બદલે િનજાનંદ માટે ઈન્ટરનેટને માધ્યમ બના ય ું તેઓ લાંબ ું ખચી ગયા.
ૂ .કોમ શ
રાવળ નામના એક સાિહત્યરિસકે છે ક ૧૯૯૯માં કે ડાં
પીરસતી રહી છે . ૨૦૦૪-૦૫ના અરસામાં `ફોર એસવી -

મણે કમાણીના

મ કે િફલાડે ફયામાં રહેતા િકશોર

કરી હતી, એ હજી

ુ
ુ
ધી
ગજરાતી
સાિહત્ય

ુ
ભાતનાં પ ુ પો' નામે, ગજરાતી
સાિહત્યના એક

ુ
ૂ
શોખીને ગમતાં ગજરાતી
ગીતો અને કિવતાઓને પોતાના બ્લોગમાં મકવાની
હોબી કેળવી. પછી તો ધીમે
ુ
ૃ શ શાહે રીડગજરાતી
ુ
ધીમે ગજરાતી
બ્લોગની સં યા વધવા લાગી. વડોદરામાં રહેતા મગે
.કોમ નામે એક
માિસક વેબમેગેિઝન શ
આશયથી શ

કયુ.

ોિફટના ધ્યેય િવના, સમાજ માટે કંઈક ઉપયોગી, સા ું વાંચન આપવાના

કરવામાં આવેલા એ વેબમેગેિઝને સારી એવી લોકિ યતા મેળવી અને અનેકને બ્લોિગગની

ેરણા પણ આપી.
ુ
ુ
યિનકોડના
ઉપયોગથી શ થયેલા આ બ્લોગ્સે ધીમે ધીમે યિનકોડને
પણ લોકિ ય બના યા. મજાની
વાત એ હતી કે શ આતમાં, લેખન કે ટેક્નોલોજી બંનેમાંથી લગભગ કોઈ વાત ું બેક ાઉન્ડ ન ધરાવતા
લોકોએ બ્લોિગગને લોકિ ય બનાવવામાં િસહફાળો આપ્યો. કિવતા મ
ે ીઓને તો બ્લોિગગનો કેફ થઈ પડ ો.
ુ
ૂ
રતના
ડૉ. િવવેક ટેલરે વરિચત કા યોનો પહેલો બ્લોગ બના યો અને દર શિનવારે નવી કિત મકવાનો
મ રા યો. અમેિરકાિ થત એમના ડૉક્ટર િમ , અને સમાન કિવતા મ
ે ી ધવલ શાહના સાથમાં બંનેએ
`લય તરો' નામે બ્લોગ બના યો,

માં આ

૪૫૦થી વધ ુ કિવઓની ૧૧૫૦

ટલી રચનાઓ માઉસની િક્લકે

ુ
માણી શકાય છે . ડૉ. િવવેક ટેલર કહે છે , ``ગજરાતી
ભાષા પ ુ તકોના સીમાડા વળોટીને હવે સાચા અથમાં
ર્
ુ
ગ્લૉબલ બની રહી છે . ઈન્ટરનેટ અને યિનકોડ
ફૉન્ટના સથવારે છે લા
અવનવા િદમાગોની સીડીના પગિથયે ચડીને આ

ણ વષમાં
ર્ ઢગલાબંધ બ્લૉગ અને

ુ
ગજરાતી
ભાષા નવા આકાશને

બી રહી છે , કહો કે નવ ું

સરનામ ું પામી રહી છે .''
ુ
જોકે ગજરાતી
બ્લોગ્સ સામે એક મોટી ફિરયાદ એ જ છે કે મોટા ભાગના બ્લોગ્સ કિવતા િવષયક છે .
તમને મનગમતી કિવતાના બે-ચાર શબ્દો લખતાં આખી કિવતા વાંચવા મળી જાય એવા ચાન્સ હવે બ ુ
ઉજળા છે . એમ, એ કિવતા સાંભળવા અને માણવા મળે એવી શ

તા પણ ખરી. ચાન્સ પણ ખરા. કેમ કે

ુ
ૂ છે .
લોસ એન્જલસનાં જય ી ભક્તે અનેક જાણી-અજાણી ગજરાતી
રચનાઓને ઇન્ટરનેટ પર વહેતી મકી
એમની

ૂ અમદાવાદ અને લંડનમાં થાયી થયેલા નીરજ શાહે પણ ૮૦થી વધ ુ કિવઓ અને ૧૩૦
મ મળ
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ૂ તો કય છે . આ બધ ું જ
ટલા ગાયકો-સંગીતકતારોનાં ૩૦૦થી વધ ુ ગીતોનો રણકાર ઇન્ટરનેટ પર ગંજ
ુ
િવનામ ૂ યે અને ગજરાતી
ભાષાના

ેમને કારણે.

ન્ય ૂ જસ નાં મોના નાયકે િમસાગરના નામે, કોઈ એક શબ્દ અપાય અને લોકો એના પર આખી
કિવતા લખે એવો સિહયારાસ નનો
અમેિરકા ગયેલા

યોગ આદય . અમદાવાદમાં એિન્જનીયર તરીકે િનવ ૃ

રેુ શભાઈ જાનીએ હરીશ દવે, અિમત િપસવાિડયા, જય ી ભક્ત, મોના નાયક વગેરેના

સાથમાં બ્લોગમાં કિવતા ઉપરાંતની નવીનતા લાવવાનો

યાસ કય

ુ
અને ગજરાતી
સાર વતો અને

ૂ
યિક્તિવશેષોની જીવનઝાંખી બ્લોગ પર મકવાની
શ આત કરી. દાહોદનાં રા
િનવ ૃ

થયા પછી

ુ
રીબહેન શક્લે
િશિક્ષકા તરીકે

ૂ તો કય છે . તો આણંદ પાસેના બાકરોલના જયંત પટેલે
થયા પછી નેટ પર બાળકોનો કલરવ ગંજ

ુ
ગજરાતી
પ ુ તકાલય નેટ પર લઈ જવાનો
ુ
ગજરાતી
ખેડાણ શ

થય ું છે .

યાસ કય . આમ

ુ િનયાભરના અનેક

ૂ થી ઇન્ટરનેટ પર
ણે

ૂનાગઢના રાજીવ ગોહેલે ઑ ે િલયામાં િરસચર્ કરતાં કરતાં પણ બ્લોગથી

કિવતા અને માત્ભાષા સાથેનો સંબધ
ં જાળવી રા યો છે . આવાં તો અનેક ઉદાહરણ છે .
બ્લોગ શ કરનારા મોટા ભાગના લોકોને હવે એ ું યસન થઈ પડ ંુ છે .
મ બ્લોગ શ

રેુ શભાઈ જાની કહે છે , ``

કય ત્યારે તો મને એમ કે, એ કોણ વાંચશે? પણ એક જ અઠવાિડયામાં ૧૦૦ ઉપરાંત

ુ
મલાકાતીઓ
અને એમાંના ૯૦ ટકા તો સાવ અજા યા! બસ, ત્યારથી આ યસન થઈ ગય ું છે .'' અમદાવાદના
ુ
હર ખભાઈ
થાનકી પોતે પ કાર અને તેમાં બ્લોગર દીકરી ું

ુ
ોત્સાન મ ય!ું હવે હર ખભાઈ
કહે છે કે તેમને

જોઈને બીજા એક-બે િમ ો પણ બ્લોગર બની ગયા છે . આ આનંદ કંઇક અનેરો જ છે ! ડૉ. ધવલ શાહનો મત
પણ માણવા

વો છે , ``બ્લોગજગત

બધા નવા િમ ો મ યા છે
એક િમ

ૂ મહેિફલ બી
વી અદ ત

ાં જોવા મળવાની! બ્લોગને લીધે એટલા

ૃ
બીજી કોઈ રીતે મળી શકત નહીં. સં કતમાં

ુ
ભાિષત
છે કે સરખા મનવાળો

મળવો પણ ઈ રની મહેરબાની છે , યારે અહીં તો આખી ફોજ મળી ગઈ!''

ુ
ઇન્ટરનેટ પર ગજરાતી
માટે િવિવધ પહેલ

ુ
ઇન્ટરનેટ પર ગજરાતીના

ુ
સારની સૌથી મજાની વાત એ છે કે અહીં મોટા ભાગે, ગજરાતી

ુ
ભાષાની સેવા અને પર પરને મદદ પ થવાનો અિભગમ સૌથી આગળ છે . ગજરાતીઓએ
મા
બ્લોગર બનીને સંતોષ માનવાને બદલે, નેટ પર પોતાની ભાષાના

સાર માટે િવિવધ પહેલ પણ

કરી જાણી છે .
ુ
ગજરાતી

શબ્દકોશને

ુ
િક્લક પર અવેલબ
ે લ બનાવીને ગજરાતી
ભાષામાં જાણે એક નવો જ અધ્યાય શ

કય . એમના

લંડનિ થત
ુ
ગજરાતીલૅ
િક્સકૉનને

ઉ ોગપિત

રિતલાલ

ચંદરયાએ

આખા

<http://www.gujaratilexicon.com> િડિજટલ વ પે અને

ુ
ુ
ચંદરયા ફાઉન્ડેશને ગજરાતી
પેલચૅકરની પણ ભેટ આપી. મ ુંબઈમાં ગજરાતી
કમ્પ્ય ૂટર ટે ક્નોલોજી
માટે કાયરત
ઉત્કષ આ બધામાં યોગદાન આપ્ય.ું ઉ ોગપિત રિતભાઈ, િશક્ષક ઉ મભાઈ ગજ્જર
ર્
અને ઇજનેર બળવંતભાઈ પટેલની વયોવ ૃ

ુ
િ પટીએ
વાચનક્ષમ ગુજરાતી રચનાઓની પીડીએફ
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ફાઇલ બનાવીને Ôસન્ડે ઇ-મહેિફલ' પે દર રિવવારે ઇÐમેઇલ ારા વહેતી મ ૂકવાની એક સરસ પહેલ
કરી. એમણે ટૅક્નોલૉજીને ઉંમરનો કોઇ બાધ નડતો નથી એ સાિબત કરી દીધ.ું
ૂ
ુ
ડૉ. ધવલ શાહે, કમ્પ્યટરમાં
યિનકોડ
એ ક્ટવેટ કરવાની િવિધ એકદમ સરળ રીતે,

ીનશોટ્સ સાથે

સમજાવીને અનેક નવા બ્લોગર માટે માગર્ મોકળો કરી દીધો. તો અમેિરકાિ થત િવશાલ મોણપરાએ
ુ
ૂ , ઓનલાઇન ટાઇપપૅડ તૈયાર કરી આપ્ય.ું
અં ેજીમાં ટાઈપ કરતાં ગજરાતી
લખાણ મળે એવ ું અફલાતન
ુ
િવશાલે અન્ય ફોન્ટના લખાણને યિનકોડમાં
કન્વટર્ કરવાની

ુ
િવધા
પણ આપીને પાયા ું કામ કયુ. િવશાલે

ુ
ુ
ગજરાતી
અખબારો ફોન્ટ ડાઉનલોડ કયાર્ િવના યિનકોડમાં
વાંચી શકાય એવી પણ

ુ
િવધા
આપી.

ુ
ૂ િ થત િવનય ખ ીએ
મોના નાયકે બધા ગજરાતી
બ્લોગની િલક ધરાવતી એક યાદી બનાવી, તો પણે
ુ બઇિ થત િનલેશ

`ફનએન્ડગ્યાન' નામે અને

યાસે `કાકાસાબ' નામે

ૂ
લબાર
બનાવીને લગભગ તમામ

ુ
ુ
ુ
ગજરાતી
બ્લોગ ું સરસ વગ કરણ કરીને નેટ પર ગજરાતી
વાંચનને િબલકલ
માઉસવગંુ કરી દીધ.ું
ુ
િનલેશભાઈએ ગજરાતી
બ્લોગ્સના બધા તાજા લેખ એક સાથે એક થળે વાંચી શકાય એવા એ ીગેટરની
`િન ા' નામે ભેટ આપી. એમની

મ અમદાવાદના પંકજ બગાણી અને એમના સાથીદારોએ પણ `તોરણ'

નામે બ્લોગ એ ીગેટર આપ્ય ું (તેમણે િહન્દી `ચી ાજગત' (એટલે કે બ્લોગજગત)માં પણ સા ંુ એવ ું દાન કય ુ
છે ). આ ટીમે

ુ
ે ઠ ગજરાતી
બ્લોગના એવોડની
પહેલ પણ કરી. વડોદરામાં જન્મેલા િચરાગ પટેલે
ર્

ૂ
ુ
ુ
કમ્પ્યટરના
અઘરા િવષયને સરળ ગજરાતીમાં
સમજાવવાની શ આત કરી. પાલનપરમાં
જન્મેલા કાિતક
િમ ી બ્લોગર તો છે જ, પણ એમણે તો વળી જોરદાર
િસહફાળો આપ્યો! એમની

ુ
ાઉઝર ફાયરફોક્સ ું ગજરાતી
વઝન
ર્ તૈયાર કરવામાં

ૂ માં કાયરત
મ જ, રે ડ હેટ ઇ ન્ડયા માટે પણે
અંિકત પટેલે પણ ફાયરફોક્સના
ર્

લોકલાઇઝેશન માટે કામ કયુ.
ુ
ૂ ું સીિમત ર ંુ નથી.
આ બધાની મહેનત હવે રંગ લાવી રહી છે . નેટ પર ું ગજરાતી
હવે બ્લોગ પરત
`િદ ય ભા કર', `સંદેશ', `િબઝનેસ

ુ
ુ
ટાન્ડડર્-ગજરાતી
' વગેરેની વેબસાઇટ પણ હવે યિનકોડમાં
હોવાથી

ુ
ૂ ર્ કહે છે કે ``સમાચારપ ો ઇ.સ.
ઇન્ટરનેટ પર ગજરાતી
વાચકવગર્ િવ તરી ર ો છે (કાિતક િમ ી ભારપવક
ૂ
ુ
ુ
ુ
પવની
નોન-યિનકોડ
ટે કનોલોજી છોડીને યિનકોડ
ફોન્ટ અપનાવે તે તો ખાસ અગત્ય ું છે ''). યા એ
ૂ ગજરાતી
પોટલ
ર્ શ

ુ
કય ુ છે તેમ, વેબ ુ િનયાની ગજરાતી
આિ

ુ
પણ છે . ગજરાત
સરકારની મોટા ભાગની નવી

ુ
સાઇટ્સ હવે યિનકોડમાં
તૈયાર થઈ રહી છે (ગહૃિવભાગની ૭૧
ુ
બધ ું જોતાં નેટ પર ગજરાતીનો

ુ
ટલી પેટાસાઇટ્સ યિનકોડમાં
જ છે ). આ

સાર હજી વધશે એવી ધરપત ચો સ રાખી શકાય.

આમ છતાં...
જોકે આ ધરપત મા

ુ
ગજરાતીના

ૂ
ુ
માણ પરતી
છે . િવષય વૈિવધ્ય અને ગણવ
ા બંનેનો મોટો

સવાલ હજી ઊભો જ છે .
ૂ છે .
મોટા ભાગના બ્લોગસર્ પણ વીકારે છે કે આ તો હજી પાશેરામાં પહેલી પણી

રેુ શભાઈ જાની કહે

ુ
ુ
છે , ``ગજરાતી
બ્લોિગગના િવષયો બ ુ જ સીિમત છે . િવિકપીિડયા તર ું કામ ગજરાતીમાં
બ ુ જ ઓ ં થય ું
છે . કિવતા તો ૮૦ ટકા બ્લોગ પર પથરાયેલી છે ! અનેક િવષયો પર ખેડાણ થવ ું હજી બાકી છે .'' ડૉ. ધવલ
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ુ
ુ
શાહ કહે છે કે ``ગજરાતીમાં
કોમ્પ્યટરના
ઉપયોગ માટેનાં `બેિઝક' સાધનો - વડર્
ઓ.સી.આર, પેલચેકર અને થોડા `રે ફરન્સ સોિસસ'

ોસેસર, કી-બોડસ
ર્ ,

વા કે શબ્દકોષ, થેસરસ, એનસાઈક્લોપેિડયા વગેરે

ુ
ૂ
ટલાં જલદી વધ ુ ઉપલબ્ધ થશે એટલો ગજરાતી
ભાષાને વધારે અને વધારે વેગ મળશે. કમ્પ્યટર
પર
ુ
ગજરાતીનો

યોગ આ

ુ
`શોખ' કે `નવાઈ'ની વાત લાગે છે એ આવતીકાલ માટેની તૈયારી છે . ગજરાતી

વેબની પાંખે ઉડશે એ િદવસે એ ખરા અથમાં
ર્ િવ -ગ ુ રી બનશે.''
તમે શંુ કહો છો?
------------------------------------આ લેખમાં એવા ઘણા બ્લોગ કે સિવસનો ઉ લેખ છે

ુ
ની મલાકાત
લેવાની આપને ઇ છા થશે. ઇન્ટરનેટ

ુ
પર એમને શોધી કાઢવાનો સૌથી સહેલો ર તો છે સિચગ. સવાલ એ થાય કે ગજરાતીમાં
સચર્ કેવી રીતે
ુ
કરશો? એનો સહેલો ર તો આપ્યો છે અમેિરકાિ થત િવશાલ મોણપરાએ. િવશાલે એવ ું ગજરાતી
ટાઇપપૅડ
તૈયાર કય ુ છે ,

ુ
ુ
માં તમે અં ેજીમાં gujarata લખો એટલે ગજરાતીમાં
`ગજરાત
' વાંચવા મળે ! નેટ પર જ, એ

ુ
ૂ
ટાઇપપેડમાં ગજરાતી
લખો, કોપી કરો અને ગગલના
સચબોક્સમાં
પે ટ કરી સચર્ કરો! આ ટાઇપપૅડની િલક
ર્
છે : http://service.vishalon.net/pramukhtypepad.htm
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