
 

લૉગર 
–સુરેશ ની 

 
માનવ ઈતીહાસમાં ભ તો, ફીલસુફો, પેગંબરો, રા ઓ, મહારા ઓ, સેનાપતીઓ, 

યો ાઓ, કવીઓ, લેખકો, સંગીતકારો, નૃ યકારો, શી પકારો, વીચારકો, વૈ ાનીકો, સંશોધકો, 
સાગરખેડઓુ, ચાંચીયાઓ, બહારવટીયાઓ, અસામા ક/અનૈતીક ત વો ….. અરે ! સામા ય 
માણસો પેદા થયા છ;ે પણ લૉગરની જમાત એ તો આ નવી સદીની જ પેદાશ છ!ે 
 
તે લેખક છ ેઅને નથી 

તે મોટ ેભાગે નકલખોર છ.ે તે સાવ સીધું કોપી/પે ટ કરનાર કે આખાંને આખાં પાનાં કેન 
કરીને મુકનાર કે બહુ બહુ તો, ચોપડીઓ કે સામયીકોમાંથી ટાઈપ કરીને નકલ કરનાર છ.ે 
ર ાખ ા કોક  વીરલા કાંઈક પોતાનું સજન કરે છ;ે પણ એ લેખક કરતાં બહુ જુદી માયા છ.ે 

એને એનું લખાણ સી  કરવા માટ ે કોઈની પરવાનગી લેવી પડતી નથી; કોઈની દાઢીમાં હાથ 
નાંખવો પડતો નથી; કોઈની ખુશામત કરવી પડતી નથી, કે એને કોઈની શેહશરમ નડતી નથી. 
એને કોઈ ુફરીડરની જ ર હોય તેમ જણાતંુ નથી. એ સાવ બી ધા ત લખેક છ.ે એને સી ીની 
કશી પડી નથી. એનું લખાણ બેચાર સગાંસંબંધી અને મી ો વાંચે; એનાથી એને સંતોષ છ.ે બાકી 
કોઈ પણ લેખકની જમે શંસા અને દાદ મેળવવા માટ ેએ પણ તલસે છ ે- કદાચ વધારે તી  રીતે 
– કારણ કે, અહ  આખી દુનીયામાંથી ટપાટપ તીભાવ મળી શકે છ;ે જ ે સામા ય લેખકના 
નસીબમાં નથી. 
 
એ કાશક છ ેઅને નથી 

એને પણ બધી રચનાઓ કાશીત કરવી પડ ેછ.ે એને પણ એના ુપોમાં અને મી મંડળમાં 
ઈ.મેલોથી હેરાત કરવી પડ ેછ.ે લૉગની ળવણી કરવી પડ ેછ.ે રંગરોગાન અને સુશોભન 
કરવાં પડ ેછ.ે પણ એને કાશકની જમે ટાઈપ કરનારાની, બીબાં ઢાળનારાઓની, ુફરીડરોની, કે 



વીતરકોની ફોજ રાખવી પડતી નથી. એને કોઈ મુડીરોકાણ કરવાનું કે લેખકોને વળતર આપવાનું 

હોતંુ નથી. કોઈ ચચા પદ લખે પાછો ખચી લેવો હોય તો તે ત કાળ તેને ‘ડીલીટ’ કરી શકે છ.ે 
 
એ વીતરક છ ેઅને નથી 

જવેી કોઈ રચના કાશીત થાય કે તરત તે વીતરીત પણ થઈ ય છ ેઅન ે ણમા ંજ 
આખા વી માં તે વાંચી શકાય છ.ે આ માટ ે તેને એક પાઈનો પણ ખચ થતો નથી. પણ એ 

વીતરણ ખરેખર થાય, તે માટ ે તેને હેરાત અચુક કરવી પડ ેછ.ે  કે, આવી હેરાત પણ 
વયંસંચાલીત રીતે થાય તે માટ ેઆર. એસએસ. ફીડની, રીડરની, લૉગરીધમની વગેરે સગવડો 

પણ નીઃશુ ક મળી રહે છ.ે 
 
એ વાચક છ ેઅને નથી 

એને બી ના લૉગ વાંચવા કરતાં પોતાનો લૉગ વંચાય એની વધારે પડી હોય છ!ે અન ે
આથી જ પાડોશીઓમાં થતાં  ‘વાટકીવહેવાર’ની જમે, એને બી ના લૉગ પર મન–ેકમને 
મુલાકાત લેવી પડ ેછ.ે અને ઉપરછ ો પણ તીભાવ આપી, પોતાના  આગમનની હાજરી સાબીત 

કરી આપવી પડ ેછ!ે એ સામા ય વાચક જવેો જ હોવા છતાં ઘણો જુદો પડી ય છ.ે ચોપડીના 
વાચકને છે ું પાનું યાદ રાખવા ‘બુકમાક’ રાખવાં પડ ેછ,ે અને એ પડી ન ય એની સંભાળ 
રાખવી પડ ે છ.ે સામા ય વાચકને ગમતંુ લખાણ સાચવી રાખવા ફોટોકૉપી કરવી પડ ે છ.ે 
ચોપડીઓની સુચી બનાવી મોકલનાર વાચકના સંબંધીને એ ખરીદવી કે પુ તકાલયમાંથી મેળવવી 
પડ ેછ ેકે મી  પાસેથી ઉછીની લાવવી પડ ેછ.ે (પાછી આપવાની કોઈ બાંહેધરી આ યા વીના!) નેટ 
ઉપર તો ભાત ભાતના ફેવરીટ અન ે ઈ.બુકમાક હાથવગા ં મળી ય છ.ે 
લૉગવાચક તો કોપી/પે ટ કરી ફાઈલ બનાવી નવરાશે અનેક વાર વાંચી શકે છ.ે મી ોને મોકલી 

શકે છ.ે  લૉગના વાચકને તો કંટાળી જવાય એટલા, કોપી અને ફોરવડ કરેલા સંદેશ મળતા જ 

રહે છ!ે ‘ગમતું એ મા ં ’ એનાથી એક ડગલું આગળ આ મનોવૃ ી છ ે – ‘ગમતાંનો 

ગુલાલ’ કરવાની વૃ ી છ.ે લૉગરના યાનમાં કાઈંક પણ આવે, તો એને ઉમ નો ઉછાળો થઈ 

આવે  છ ે– એને પોતાના લૉગ પર મુકી વહચવાનો. 



 
 
તે એક સામા ય માણસ છ ેઅને નથી 

તે સાવ સામા ય માણસ તો છ ે જ. તે થેપલાં બનાવતી  ગૃહીણી, નવ વષનું બાળક કે 

બાસઠથી નેવંુ વષનો બુ ો પણ હોઈ શકે છ.ે મા  થોડુકં ક યુટર વાપરવાનુ ં ાન, થોડીક લૉગ–

આવડત અને ચપટીક ટાઈપ કરવાની આવડત – અને લૉગરની ગાડી ચાલ.ુ પણ એ સામા ય 
માણસથી મુઠી ચેરો છ.ે એને કાંઈક વહચવંુ છ;ે એને મા  ખી સાભેગું નથી કરવંુ. એને કોઈ પણ 
સામા ય કે અસામા ય માણસની જમે તી ા અને બે જણમાં ગણાવાની (Recognition) ખેવના 
જ ર છ ેજ. પણ કોઈ ન ગણ ેતો પણ એ લૉગ ગની પડલેી આદત ન છોડવા માટ ેવીવશ પણ છ ે
– એ નશાખોર છ,ે એને લૉગ ગનો ‘બેવડો’ ચઢલેો છ!ે એ સામા ય માણસ પોતાના નાનકડા 

વનના વતુળમાંથી જરીક બહાર આવેલો વ છ.ે 
લૉગરનો કોઈ વીવેચક નહ  ! લોગરનૉ કોઈ કાશક નહ  ! 

માટ ે લૉગર એક વીશી  ય તી વ ધરાવે છ.ે કેવળ એકવીસમી સદીની તરોતા  પેદાશ 
એટલે લૉગર. 

2009ના સ ટે બરમાં લખાયેલું.. 
લેખક : સુરેશ ની - sbjani2006@gmail.com   
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