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કો��િુનક�શન ........સદં�શા �યવહાર�ું સચોટ મા�યમ

સારાશં

ક�તૂરથી ક���ટુર �ધુીના અનેક કો��િુનક�શનના મા�યમો સમયની સાથે આ�યા અને બદલાયા.....આજના ઝડપી કો��િુનક�શનના
સાધનોએ િવરહની વદેનાને ઓગાળ� ટ��શનના તાપને ઓછા કર� િવ�ને એકદમ નાનક�ું બનાવી આપણી સમ� આ� �કૂ� દ��ું છે.

આ� આપણી પાસે અનેક �કારના કો��િુનક�શનના સાધનો છે,  �વા ક� ટ��લફોન,  મોબાઇલ ફોન,  ર��ડયો,  ઇ�ટરનેટ,  ટ�લેિવઝન
વગેર�...... આ�દકાળથી આ�િુનક કાળ �ધુી કો��િુનક�શનના ઘણા મા�યમો અ��ત�વમાં આ�યા. �વા ક� ચહ�રાના હાવભાવ, સાઇન
લ��વેજ, ભાષા, લેખન કળા, પો�ટ સેવા, ટ��લફોન ક� ટ��લ�ાફ, મોબાઇલ ફોન ક� સેલફોન, ટ�લેિવઝન, ક���ટુર અને ઇ�ટરનેટ. આમ
કો��િુનક�શનના મા�યમમા સતત પ�રવત�ન આવ� ું ર�ું છે. ��ું િવહગંાવલોકન કર�એ. ���તુ છે હ�લો હાયની આ �ુિનયાની સફર.

��તાવના

ટ��લફોનની �ર�ગ વાગે, ને આપણે પહ�ચી જઈએ છ�એ તે ર�સીવ કરવા કોઈ પણ �તના અચરજ વગર આપણે ક�ટ�ું સહજતાથી
‘હ��લો’ કહ�ને ફોન પર વાત શ� કર� દઈએ છ�એ. પરં� ુ જરા િવચા�ુ� છે ક� ટ��લફોન ન હતા �યાર� આપણે કઈ ર�તે કો��િુનક�શન કરતાં
હતા ? આ� � કો��િુનક�શનના સાધનો છે, �વા ક� ટ��લફોન મોબાઇલ ફોન, ઇ�ટરનેટ, ટ��લિવઝન, ર��ડયો......... વગેર� અગાઉ તો ન
હોતા જ. એ વાત તો સૌ �ણે જ છે, તો પછ� કો��િુનક�શન ક�વી ર�તે થ� ુ ં? �ૂર �તર� બે �ય��તઓ વ�ચેના કો��િુનક�શનની વાત તો
પછ�થી આવી. �ું પહ�લા ભાષા હતી ?  માણસ પોતાની સામે જ ઊભેલી �ય��તને પોતાના મનની વાત ક� કોઈ મા�હિત કઈ ર�તે
પહ�ચાડતો ?  આ� આપણે સેલફોન અને ઇ�ટરનેટ� ું સા�ા�ય કો��િુનક�શન �ે�મા જોઈએ છે તે ઘણા પ�રવત�નોને �તે આવ�ે ું
પ�રણામ છે તો શ�આત કર�એ આ�દકાળથી........

ચહ�રાના હાવભાવ :-

�માં આ�દમાનવ પોતાની લાગણીઓ ક� મા�હતી સામી �ય��તને જણાવવા ચહ�રાના હાવભાવનો ઉપયોગ કરતો. સીધી ભાષામાં સમજ�ુ
હોય તો તમે �ાર�ક તો નાના બાળક સાથે ર�યા હશો ક� �યાર� તે હ� બોલતા પણ ન શી�યો હોય તમે તેની સાથે રમતી વખતે ચહ�રા
પર આનદંના ક� ��ુસાના ભાવો લાવો છો અને તે બાળક ક� �ને હ� ભાષા�ું �ાન નથી. તે તરત સમ� �ય છે અને આપણા ભાવ
�માણે અ��ુમે ��મત કર� છે ક� �પુ થઈ �ય છે તેવી ર�તે આ�દ માનવ પણ ચહ�રાના હાવભાવથી કો��િુનક�શન કરતો.

સાઇન લ��વેજ :-

કો��િુનક�શનમા સાઇન લ��વજેના આવવાથી પરવત�ન આ��ું અને પ�થર ક� ર�તીમાં �ચ�ો દોર�ને તે પોતાની લાગણી �ય�ત કરતો
થયો. પરં� ુ તેની એક મયા�દા હતી સામી �ય��ત જો ���ટ સીમાથી �ૂર હોય તો તે સામી �ય��તને પોતાનો સદં�શો ક�વી ર�તે પહ�ચાડ�
શક� ? એટલે કો��િુનક�શનમા સાઇન લ��વજેના આવવાથી પ�રવત�ન આ��ુ.ં �મ ક� �મુાડો, મોટ�થી ચીસ પાડવી ક� અ�કુ �કારના
અવાજ ખતરાની િનશાની ગણાતી. પરં� ુ આ સાઇન લ��વજે પહ�લેથી જ ન�� કરવી પડતી.

ભાષાનો ઉદભવ અને લેખન કળા :-

કો��િુનક�શનમાં પાયા�પે પ�રવત�ન લાવવામાં ભાષાનો ઉદભવનો અને લેખનકળાનો સૌથી મોટો ફાળો ર�ો છે. ભાષાનો િવકાસ થતા
�ૂત મૌ�ખક સદં�શો લઈ જતો. જરા યાદ કરો. મહાભારતમા પાડંવોના શાિંત�ૂત તર�ક� �ી�ૃ�ણ કૌરવો પાસે �ય છે. સદં�શાવાહક �ય��ત
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પગપાળા સફર કરતો અને �યાર પછ� તેમાં પ�રવત�ન આવતા સફરમાં ઘોડાનો ઉપયોગ થવા લા�યો. લેખનકળાનો ઉદભવ થયો અને
કો��િુનક�શનમા વ�ુ એક પ�રવત�ન આ��ુ.ં સદં�શ તા�પ� ક� કપડાં પર લખવામાં આવતો અને સદં�શાવાહક �યાં સદં�શ પહ�ચાડવાનો
હોય �યાં ઘોડા પર જતો. તમને “ મ�ને �યાર �કયા ” �ફ�મ� ું પે�ું ગીત તો યાદ હશે જ “પહ�લે �યાર ક� પહ�લી �ચ�ી સાજનકો દ� આ
ક�તૂર � �.........” તે �ફ�મના સમયે અચરજ પમાડ� તેવો લા�યો હોય. પરં� ુ ક�તૂર �ારા સદં�શ મોકલવાની પ�ધિત વષ� �ુની
છે.

પો�ટ સેવા :-

આ� દ�શભરમાં જ નહ� �ુિનયાભરમાં પો�ટલ સેવા ઉપલ�ધ છે. તમાર� ફ�ત પો�ટકાડ� લખવાનો અને પો�ટબો�સમાં નાખી દ�વાનો
આ� તમે એક શહ�રમાથંી બી� શહ�રમા,ં રા�યમાથંી બી� રા�યમાં તેમજ એક દ�શમાથંી બી� દ�શમાં પો�ટ મોકલી શકો છો અરજટં
સદં�શ મોકલવા માટ� ટ��લ�ામની �િુવધા હતી �ુ�રયર સિવ�સ અને �ગ�ડયા �ારા બહારગામ મોકલવાની વ�� ુ સહ�લાઈથી પહ�ચાડ�
શકાય છે. ઉપરાતં મનીઓડ�ર �ારા પૈસા બહારગામ રહ�તા �વજનને પહ�ચાડવા�ું કામ સરળ બ��ું છે. માણસ િવચારતો જ હશે ક�
સદં�શો મોકલવા માટ� પો�ટસેવા આવી એટલે હાશ........ થઈ.

ટ��લફોન ક� ટ��લ�ાફ :-

કોઇપણ માણસ સમયની બરબાદ� વગર �ણ વારમાં � ફ��સ �ારા મા�હતી એક જ�યાએથી બી� જ�યાએ પહ�ચાડવાની �િુવધા આવી
અને ફ��સને કારણે સદં�શ પહ�ચાડવા�ું કામ એ રમતની વાત થઈ ગઈ. તમે જ િવચાર� શકો છો ક� સદં�શ પહ�ચાડવા માટ�ની �ાં એ
૪-૫ �દવસ ઠકવી નાખંનાર� �સુાફર� અને �ાં આ ��વચ દબાવતા જ સદં�શ �ણ વારમાં જ પહ�ચાડવાની �િુવધા ઇલે���ક ટ��લ�ાફ
લાઇન ૧૮૫૧ મા ��ટન ઈ�ટ ઈ��ડયા કંપની માટ� શ� કરવામાં આવી સને ૧૮૫૪ મા ટ��લ�ાફની �િુવધા લોકો માટ� પણ શ� થઈ.

�યાર બાદ બે ટ��લફોન કંપનીઓ -ધ ઓ�ર�ટલ ટ��લફોન કંપની અને ધ ��લો –  ��ડયન ટ��લફોન કંપનીએ ભારતમાં ટ��લફોન
એ��ચ�જની �થાપના કર�. તે વખતે તમાર� એ��ચ�જમા � નબંર લગાડવો હોય તે જણાવવો પડ� અને તે એ��ચ�જમાથંી નબંર લગાવીને
આપવામાં આવતો. �યાર પછ� તેમાં પ�રવત�ન આ��ું ક� તમે એસ.ટ�.ડ� અને આઇ.એસ.ડ� ની �િુવધા લૅ�ડલાઇન પર સીધી હોય તો
ઘરબેઠા જ એસ.ટ�.ડ� અને આઇ.એસ.ડ� કો�સ કર� શકો. અર� શ�આતમાં તો ટ��લફોનના મોડ�લ ભારતમાં આ�યા અને આ� � મોડ�લ
આવે છે તેમાં પણ ક�ટ�ું પ�રવત�ન આ��ું છે. શ�આતમાં �રશીવરના બે છેડા એક કાને અને એક મો પાસે ધર�ને તમાર� વાત કરવી
પડતી �યાર પછ� કાળા કલરના ગોળ ડાયલવાળા ટ��લફોન આ�યા �યારબાદ ��વચ �ેસ કરવાના ચોરસ મોડલ આ�યા �યારબાદ
કોડલેસ ફોન અને પછ� પેજર.

મોબાઇલ ફોન ક� સેલફોન :-

આ� મોબાઇલ ફોન ક� સેલફોન આજના લોકોની ફ�ત જ��રયાત નહ� પણ તેમના �વન�ું અ�ભ� �ગ બની ગ�ું છે. માણસ �ુિનયાના
કોઈ પણ �ણેૂ હોય, તેનો સપંક� કર� શકાય છે, દ�શમાં અને પરદ�શમાં કો�સ કરવા એ તો ચપટ� વગાડવા� ું કામ છે મોબાઇલ ફોને તો
કો��િુનક�શનની નવી જ ભાષા િવકસાવી છે િમસ કોલ ની “િમસ કોલ કર� ને એટલે �ુ ં સમ� જઈશ.....” આવી ઘણી ભાષા છે
મોબાઇલના “િમસ કોલ” ની. આ� મોટ� મોટ� બીઝનેસ ડ�લ પણ મોબાઇલ પર ચપટ� વગાડતા થતી હોય છે. �બઝનેશ મેન હોય ક�
નોક�રયાત માણસ. �ર�ાવાળો હોય ક� ઘરકામ કરતી કામવાળ� બાઈ, આ� દર�ક �ય��ત પાસે મોબાઇલ ફોન પહ�ચી ગયા છે.

ર��ડયો :-

ર��ડયો એ કો��િુનક�શન�ું એક સાધન છે � સામા�ય �ય��તથી માડં� પૈસાદાર �ય��ત પાસે હોય છે પહ�લાના જમાનામા ર��ડયો કાને
ધર�ને ��ક�ટ મેચની કોમ�ટર� લોકો ટોળે વળ�ને સાભંળતા,ં સમાચાર સાભંળતાં એવા ��યો ઘણી વાર જોવા મળતા. શ�આતમાં ર��ડયો
એટલે આકાશવાણી અને િવિવધભારતી જ, પરં� ુ આ� તેના �વ�પોમાં પ�રવત�ન આ��ું આ� આકાશવાણી ઉપરાતં ઘણા ર��ડયો
�ટ�શનો ઊભા થયા છે. આ� �યાં �ુઓ �યાં �ુઓ �યાં ઘર હોય, ઓ�ફસ હોય, કાર હોય ક� �ુ �હ�લર પર હોય એફ.એમ. પર ગીતો
સાભંળતા લોકો ચો�સ દ�ખાશે. વ�ડ� �પેસ �વા ર��ડયો �ટ�શન ૭૦ �ટલી ચેન�સ ઓફર કર� છે �માં દર�ક �કારના ગીતો, ભજનો,
�લાિસકલ ગીતો વગેર�ની ચેન�સ ઉપલ�ધ છે.

ટ��લિવઝન :-

લગભગ અઢ�-�ણ દાયકા પહલા ટ��લિવઝને પગપેસારો કરવાની શ�આત જ કર� હતી. �યાર� દર�ક ઘરમાં ટ��લિવઝન હો�ુ એ આ�ય�
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અને �ટ�ટસની વાત હતી અને �ના ઘરમાં ટ��લિવઝન હોય �યાં આસપાસના બધા ટોળે વળ�ને જોવા બેસતા અને આ� દર�ક� દર�ક
ઘરમાં ટ��લિવઝન તો હોય જ છે. પહ�લા �લેક એ�ડ �હાઇટ ટ�વી હતા અને આ� �લેક એ�ડ �હાઇટનો જમાનો ગયો અને રંગીન ટ�વીનો
જમાનો આ�યો. આપણા વડ�લોને આપણે ઘણીવાર એ�ું કહ�તા સાભં�યા છે ક� અમારા જમાનામાં તો આ�ું ન હ� ું ક� આ બધી ખરાબ
અસર ટ��લિવઝનના કારણે પડ � છે. પરં� ુ જરા િવચારો તે જમાનામાં ટ��લિવઝન જ �ાં હ� ુ ં ક� �ુિનયાના �ા �ણૂે � ુ ં ચાલે છે તેની
ખબર પડ� ? આ� કોઈ પણ ખબર હોય તમને ટ�વી પરથી તરત �ણવા મળ� �ય છે.

કો���ટુર અને ઇ�ટરનેટ :-

આપણે હમણાં જ વાત કર� ગયા ક� ઈલે��ોિનક કો��િુનક�શનમાં ટ��લિવઝન, ર��ડયો, ટ��લફોન આ�યા એ મહ�વના પાયા�પ પ�રવત�નો
હતા. પરં� ુ મોડન� �ગુમાં તો �ણે એના િવષે વાત કરવી એ �ૂના જમાનની વાત કરવા સમાન છે અર� હા, કારણ ક� હ� સૌથી
મહ�વ�ું પ�રવત�ન આવવા�ું બાક� હ� ુ.ં આ� ૪-૫ વષ�ના બાળકને પણ તમે કો���ટુર પર ગે�સ રમતા �ુઓ છો કારણ એ જ ક�
કો���ટુર મોડન� કો��િુનક�શન �ું અ�ભ� �ગ બની ગ�ું છે. આ કો���ટુર� આપણને ઇ�ટરનેટની �િુવધા આપી અને આપણે આપણો
પ� ઈ-મેલ �ારા આ જ દ�શમાં ક� િવદ�શમાં રહ�તા �વજનને ૫-૧૦ િમનટમાં જ પહ�ચાડ� શક�એ છ�એ ઇ�ટરનેટ કો��િુનક�શન� ુ ં સૌથી
મહ�વ�ું અને આગ�ુ પ�રવત�ન ક� �નાથી સમ� િવ� �ણે નાનકડા કો���ટુરમાં જ સમાઇ ગ�ું છે તમારા �વજન સાથે તમે ઇ�ટરનેટ
પર ચે�ટ�ગ (એટલે ક� વાતચીત) કર� શકો છો. અર� �વજનને છોડો, ફ�સ�કુ પર તમે કોઇપણ અ�ણી �ય��ત સાથે પણ વાત કર� ���ડ
બનાવી શકો છો. અગાઉ �યાર� પ��યવહાર વ�ુ ચાલતો �યાર� લોકોના પેન���ડ બનતા હતા અને આ� ઇ�ટરનેટ ���ડ બને છે. અને
�ાર�ક તે ફ�ત ���ડ નહ� પણ ���ડથી િવશેષ પણ બની �ય છે અને �ાર�ક તો તે લ�નમાં પણ પ�રણમે છે ઇ�ટરનેટ �ારા ધમ�, �િત,

દ�શ બધા જ બધંનો �ટૂયા છે અને �ણે િવ� ઇ�ટરનેટના ��ૂથી બધંાઈ ગ� ુ ં છે. ઈ-મેલ �ારા ફ�ત સદં�શ નહ� પણ ફોટો�ાફ પણ
પહ�ચાડ� શકાય છે. પરં� ુ �ણે �ય��તને ફ�ત ઈ-મેલ અને ચે�ટ�ગથી �શુી ન મળ� અને તેને વેબક�મની શોધ કર�. આ ક�મેરો ચે�ટ�ગ
કરતી વખતે તમારા કો���ટુર સામે રાખો અને સામી �ય��ત �ણે તમે તેની સામે જ ઊભા રહ�ને વાતો કરો છે એ� ુ ં લાગે એ ર�તે
ઇ�ટરનેટ પર તમને જોઈ શક� છે.

સમાપન

કો��િુનક�શનમાં પ�રવત�ન એ �ગિત� ુ ં �ચૂક છે તે દશા�વે છે ક� આપણે �ુિનયાને ઝડપથી પોતાની ��ુીમાં ક� કદાચ એક નાનકડા
કો���ટુરમાં ક� મોબાઇલ ફોનના મેસેજમાં સમાવી લેવા તૈયાર છ�એ.  તો ચાલો આપણે પણ આ નવા પ�રવત�નને આવકાર�એ,

અપનાવીએ પણ હા, તેના �લુામ બની જવા �ટ�ું પ�રવત�ન માણસને ક�ટ�ું શોભે ? તે િવચારવા�ું ર�ુ.ં
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