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 પ્રસ્તાવના :- 

 
લતતભાન યગુ ને જ્ઞાન અને ભાહશતીના યગુ તયીકે ઓખલાભા ંઆલે છે, વમશૂ-ભાધ્મભ 

એ દયેક વભાજના રક ય એલી અવય ાડી છે કે, તેની ગેયશાજયીભા ં જન-વમદુામની 
હયસ્થથતત કેલી થામ તે કલ્વુ ંમશુ્કેર છે. અખફાય, વાભાતમક, ચાનીમા, તિકાઓ, યેહડમ, 
થુતક, હપલ્ભ, ટેરીતલઝન, થભાટતપન અને ઈડટયનેટ લગેયે જેલા વમશૂ-ભાધ્મભ એ આજના 
ભાનલ-જીલન  ય ઊંડી અવય ઉજાલી છે. યંયાગત ભાધ્મભ કયતા આધતુનક વમશૂ-
ભાધ્મભ એક તલળા લગત સધુી વ્માી લળમા ં છે. વમશૂ-ભાધ્મભ લડે વ્મસ્તતને એટરી ફધી 
ભાહશતી ભે છે કે, જેને હયણાભે લતતભાન યગુને 'જ્ઞાન-યગુ' કશલેાભા ંક્યામ અતતળમસ્તત 
નથી. 

વમશૂ-ભાધ્મભ તલળ ે તલચાય કયતા જણામ છે કે, મદુ્રણ (કાગ) નુ ંભાધ્મભ ચાય વૈકા 
કયતા ણ લધાયે ચાલ્યુ.ં ત્માયફાદ ધીભે-ધીભ ે મદુ્રણ-કાગ ભાથંી વાભાતમક, ચાનીમા, 
તિકાઓ, થુતકની ળરૂઆત થઇ. થુતક ફાદ લતતભાન િ દ્વાયા રકને વભાચાય, ભાહશતી 
અંગ ેના ંચચિ, એના ય ટીકા-હટપ્ણ તેભજ ભાગતદળતન પ્રાપ્ત થલા રાગ્યુ.ં આ વમશૂ-ભાધ્મભ 
ના ંહયણાભે રકની તલચાયળૈરી, જીલનળૈરી, બાાળૈરી ઉયાતં વ્મસ્તતત્લભા ંણ હયલતતન 
આવ્યુ.ં તેભજ વ્મસ્તતલાદ ની લધતી જતી પ્રહિમાથી રક ની તાના કુટંુફ પ્રત્મેના, ધભત 
પ્રત્મેના, જ્ઞાતત પ્રત્મેના, યીત-યીલાજ, ધયણ, મલૂ્મ લગેયે અંગ ેના ં ખ્માર ણ ફદરાલા 
રાગ્મા. વમશૂ-ભાધ્મભ ની ભતૂભકાએ રકની ભતૂભકા, દયજ્જ, પયજ, રાગણીઓ લગેયે ય 
ણ અવય ઉજાલી છે. 

લતતભાન વભમ ના ં વમશૂ-ભાધ્મભ ભા ં મખુ્મત્લે ઈરેતરતનક (તલજાણુ)ં ભાધ્મભ એ 
તાન પ્રબાલ વભગ્ર વભાજ-વ્મલથથા નુ ંએક અંગ ફની ગયુ ં છે. તેભજ વમશૂ-ભાધ્મભની 
પ્રહિમાથી તલજ્ઞાનલાદના ંખ્માર બાયતીમ વભાજ ભા ંતીવ્ર ગતતએ પ્રલેળલા રાગ્મા છે. 

વમશૂ-ભાધ્મભ ટેરીપન, તાય, ટાર ના જેવુ ં વ્મસ્તતગત વદેંળાનુ ંવાધન નથી, ણ 
વમશૂના ચચત્ત ય અવય કયત ુ ંભાધ્મભ છે. એક તલતળષ્ટ વદેંળ, એક જ વભમે, જુદે-જુદે થથે 
યશતેા તલળા, અદ્રષ્ટ અને ચબન્નતા ધયાલતા દળતક ને આલાભા ં આલે છે. એ વદેંળાને 
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શચાડલા ભાટેની પ્રહિમા તે વમશૂ-પ્રત્મામન કશલેામ અન ે તેના વાધન એટર ે વમશૂ-
ભાધ્મભ. (૧) 

બાયતીમ વભાજ-વ્મલથથાભા ંહયલતતન ભાટે ગણા હયફ જલાફદાય છે, તેભાનુ ંએક 
વમશૂ-ભાધ્મભ ણ છે. આથી જ વભાજળાસ્ત્ર ભા ંતે અંગ ેઘણા અભ્માવ અને વળંધન થમા 
છે. અગાઉ આણે જયુ ંતેભ, વમશૂ-ભાધ્મભ ભા ંતાય, ટાર, ભેગેઝીન, અખફાય, વાભાતમક, 
ચાનીમા, તિકાઓ, યેહડમ, થુતક, હપલ્ભ, ટેરીતલઝન, થભાટતપન અન ેઈડટયનેટ લગેયે જેલા 
વાધનન વભાલેળ થામ છે. બાયતીમ વભાજભા ં થભાટતપન એ િાતંતકાયી અવય ઉજાલી છે. 
લતતભાન વભમભા ં તેનુ ં ચરણ અને પ્રબાલ હદન-પ્રતતહદન લધત જામ છે. તેભા ં ણ ખાવ 
કયીને યલુતી ઓના ં તલકાવ ય લધ ુ ભાિાભા ં થત જલા ભે છે. આધતુનક યલુતી ઓ 
ટેકનરજી થી ટેલાઈ ગમા છે. તાનુ ંકઈ ણ કામત ઝડથી ણૂત કયલા ભાટે તેઓ વતત 
તલજાણુ ં ભાધ્મભ વાથે જડામેરા યશ ે છે. તાના વદેંળાની આરે કયલા ભાટે, કઈ ણ 
ભાહશતી પ્રાપ્ત કયલા ભાટે તેભજ વભમન ફચાલ થામ તે શતેથુી આધતુનક યલુતી ઓ તલજાણુ ં
ભાધ્મભ ન ઉમગ લધ ુપ્રભાણ ભા ંકયે છે. આ ઉયાતં આધતુનક યલુતી ઓ ભાિ ભાહશતી 
ભેલલા જ નશી યંત ુતાના ભનયંજન ભાટે, ટાઇભ-ાવ કયલા ભાટે ણ તલજાણુ ંભાધ્મભ 
ન ઉમગ કયતા ંશમ છે. 

અનેક પ્રકાયના તલજાણુ ંભાધ્મભ દ્વાયા યલુતી ને સતુલધા, ભનયંજન, ભાહશતી ત પ્રાપ્ત 
થામ જ છે, યંત ુતેની વાથે-વાથ ેઆલા વચંાય-ભાધ્મભ ની યલુતી ઓના ંતલકાવ ય કેટરીક 
અવય ણ થતી જલા ભે છે. આલી અવય વકાયાત્ભક ણ શઈ ળકે અને નકાયાત્ભક ણ 
શઈ ળકે. આ પ્રકાયની અવય ભાિ વ્મસ્તતગત ધયણે જ નશી યંત ુવામહુશક થતયે થતી જલા 
ભે છે. યલુતી ઓ જે યીતે વતત વમશૂ-ભાધ્મભ ન ઉમગ કયે છે તેની તેભના કુટંુફ-જીલન 
ય, અંગત-જીલન ય, વાભાજજક-વફંધં ય, વાભાજીકયણ ય, તળક્ષણ ય ણ અવય થતી 
જલા ભે છે. થભાટતપન ન ઉમગ કયતા યલુતી ઓ ય આલી અવય થતી જલા ભે છે. 
યલુતી ઓ તાના કોટંુચફક વફંધં કયતા ભાધ્મભ દ્વાયા જડામેરા વફંધં ને લધ ુ ભશત્લ 
આતા જલા ભે છે. વમશૂ-ભાધ્મભ દ્વાયા યલુતી ઓ જે પ્રકાયના તલડીમ, એતળન મલૂી, 
ભાનવ-ટ ય અવય કયે તેલા હપલ્ભ તનશાે છે, તેભજ હપલ્ભભા ં દળાતલતા દ્રશ્મ જેલી 
લૈબલી, સખુી-જીલન જીલલાની રારવા ઉબી થામ છે. જેની યલુતી ઓના ંઅંગત-જીલન અને 
વભાજ-જીલન ય તલયીત અવય થતી જલા ભે છે. 

તલજાણુ-ંભાધ્મભ દ્વાયા ભાિ તલયીત અવય જ નશી યંત ુ તલધામક અવય ણ થતી 
જલા ભે છે. તલજાણુ-ંભાધ્મભ દ્વાયા રક એકફીજા વાથે જડામેરા યશ ે છે. કઇણ વ્મસ્તત 
તાના ંઘય ભા ંફેવીને ઈડટયનેટ દ્વાયા ભાિ આંગીના ટેયલે દુતનમાભા ંફનતી ઘટનાઓ તલળ ે
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ની ભાહશતી ભેલી ળકે છે. શરેાના વભમભા ંવદેંળાઓની આ-રે કયલા ભાટે તાય-ટારન 
ઉમગ થત શત જે ખફુ જ ધીભી પ્રહિમા શતી. જમાયે શલે ઈ-ભેઈર દ્વાયા વદેંળ રેલા કે 
આલાનુ ંખફુ જ વય અને ઝડી બ્ય ુ છે. જે વ્મસ્તતગત થતયે જ નશી યંત ુલૈતિક થતયે 
ઉમગી ફડયુ ં છે. આજની યલુતી ઓ પેવબકુ, લટ્વએ, લી-ચેટ લગેયે જેલા એપ્વ ના ં
ભાધ્મભ વાથે વકંામેરા છે, જેથી યલુતી ઓ નલા વંકો વયતાથી ભેલી ળકે છે, તેભજ 
ચચિ, તલડીમ, ભેવેજ ણ ભકરી ળકે છે. શલ ેત યાજકીમ ક્ષ ણ તલજાણુ ંભાધ્મભ ન 
ઉમગ પ્રચાય-પ્રવાય ભાટે કયતા થમા છે, આ ઉયાતં તાજેતયની રકવબાની ચુટંણી ભા ં
આધતુનક યલુતી ઓને આકતલા ભાટે વતળમર વાઈટ્વ ન ઉમગ તેનુ ંઉત્તભ ઉદાશયણ છે. 
જેનાથી આકી ને ભતદાન ની વખં્મા લધી. જે એક તલધામક ાસુ ંછે. 

આધતુનક યલુતી ઓ ય થતી વમશૂ-ભાધ્મભ ની અવય ભાિ આટરે થી અટકતી 
નથી. હદલવે ને હદલવે જેભ-જેભ તલજાણુ-ંભાધ્મભ લધ ુતલકવતા જામ છે તેભ તેની અવય, તેના 
પ્રબાલભા ં ણ લધાય થત જલા ભે છે. આધતુનક યલુતી ઓની ભટાબાગની જરૂયીમાત 
મજુફ ના ંકામત વમશૂ-ભાધ્મભ દ્વાયા જ ણૂત થામ છે. આધતુનક યલુતી ઓ તાની અેક્ષા 
પ્રભાણ ેઆલા ભાધ્મભ ન ઉમગ કયે છે. આધતુનક યલુતી ઓ અને વમશૂ-ભાધ્મભ યથય 
એકફીજા વાથે કઈ-યીતે વકંામેરા છે? વમશૂ-ભાધ્મભ યલુતી ઓ ય કેલી અને કઈ યીતે 
અવય કયે છે? તે જાણવુ ંભશત્લનુ ંછે. તલજાણુ ંભાધ્મભએ નલી ભાધ્મભની વથંકૃતત ઉબી કયી છે, 
તે ભાધ્મભન ઉમગ કયનાય નવુ ંયલુા-જગત ઉભુ ંકયુું છે. તેની વાથ-ેવાથ ેનલી અવયન 
ણ જડભ થમ છે, જે વભાજળાયલુતી મ દ્રન્ષ્ટકણ થી તાવવુ ંજરૂયી ફને છે. 

આધતુનક વભમભા ંજેભ-જેભ અનેકતલધ ક્ષેિે તલકાવનુ ંપ્રભાણ લધતુ ંજામ છે, તેભ-તેભ 
વભાજળાસ્ત્ર ભા ંણ વળંધનકે્ષિ ના ંવ્માભા ંવદૃ્ધિ થમા કયે છે. તલકાવની વાથ-ેવાથે ફાહ્ય-
વથંકૃતતઓ ની તલચાયધાયા થી બાયતીમ વભાજની વથંકૃતતભા ં હયલતતન આવ્યુ ં છે. લતતભાન 
વભમભા ંઆ હયલતતન થી તિભીકયણ અને વથંકૃતતકયણની પ્રહિમા લેગલતંી ફની ફની છે. 
લાશનવ્મલશાય, વદેંળાવ્મલશાય ના ંરીધે તલિ નાનુ ંફનતુ ંજામ છે. તેના બાગરૂ ેહયલતતન 
લધ ુ ઝડી અને વકં થલરૂે જલા ભે છે. દયેક વભાજ યથય એકફીજા વાથે વમશૂ-
ભાધ્મભ કે વદેંળાવ્મલશાય ના ં વાધન દ્વાયા જડામેરા છે. આથી જ વમશૂ-ભાધ્મભ ના ં
વાધનભા ં હયલતતન આલે ત, આઆ વભાજ અન ે તેના તલતલધ તલબાગ ભા ં ણ 
હયલતતન આલલાનુ ં જ છે. વભાજ એ તલિન જ એક બાગ છે. આથી વભાજભા ં આલતુ ં
હયલતતન લૈતિક થતયે ણ આધતુનક હયલતતન રાલે છે. આધતુનક હયલતતન તલિભા ંવાલતતિક 
જલા ભે છે, તેનુ ંહયણાભ ણ વલતવ્માી ફડયુ ંછે. એટર ેકે આધતુનક હયલતતન ની પ્રહિમા 
તલકતવત, અતલકતવત, ગ્રાભીણ-વભાજ, ળશયેી-વભાજ, આહદલાવી-વભાજ એભ ફધે જ જલા ભે 
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છે. કઇણ વભાજ હયલતતન તલનાન નથી. વભાજ જ્ઞાન અને ભાહશતીના ક્ષેિે લધ ુતલકાવ કયે 
છે તેભ આધતુનક હયલતતન ના ંપ્રભાણ ભા ંલધાય થત જણામ છે. વાભાજજક હયલતતન ની 
પ્રહિમા એ ભાિ વ્મસ્તત ય જ નશી યંત ુ વભાજ ના ં દયેક ાવાઓ- કોટંુચફક, યાજકીમ, 
ળૈક્ષણીક, ધાતભિક, વથંકૃતતક ય પ્રબાલ ડય છે. વભાજ-જીલન આધતુનક હયલતતન ની અવય 
થી ફાકાત યહ્ુ ંનથી. આધતુનક વમશૂ-ભાધ્મભ ના ંહયલતતન તેભજ તલકાવ થી વભાજજીલન 
ય ઊંડી અવય ડી છે. 

આધતુનક હયલતતન ભા ંવમશૂ-ભાધ્મભ ની ભતૂભકા કેલા પ્રકાયની છે? તેભજ યલુતી ઓ 
ય વમશૂ-ભાધ્મભની કેલી અવય થામ છે? તે શતેવુય અભ્માવ પ્રથતતુ કમો છે. વમશૂ-ભાધ્મભ 
પ્રત્મેના લધ ુ ડતા આકતણ થી યલુતી ઓના ં કોટંુચફક વફંધં, બાાળૈરી, જીલનળૈરી, 
તલચાયળૈરી ભા ંણ હયલતતન આવ્યુ ંછે. વમશૂ-ભાધ્મભ ની ભાગં હદન-પ્રતતહદન લધતી જામ 
છે, લગેયે જેલા પ્રશ્ન ની જાણકાયી ભેલલાભા ંયવ શલાથી અભ્માવ પ્રથતતુ કમો છે. 

વમશૂ-ભાધ્મભ ને ફે તલબાગ ભા ંલશચેી ળકામ છે :- 
૧. મહુદ્રત ભાધ્મભ (Print Media) 
૨. તલજાણુ ંભાધ્મભ (Electronic Media) 

 મહુદ્રત ભાધ્મભ ભા ં મખુ્મત્લે વભાચાયિ, વાભતમક, થુતક તેભજ અડમ મહુદ્રત 
ભાધ્મભ જેલા કે, પ્રવાય તિકાઓ, ફેનય, થટય, ફડત, ચાનીમા લગેયેન વભાલેળ થામ છે. 
જમાયે તલજાણુ ં ભાધ્મભ ભા ં યેહડમ, ટેરીતલઝન, હપલ્ભ, ઈડટયનેટ, તલડીમ-પન, રેટ, 
ટેરીપન, થભાટતપન લગેયે ન વભાલેળ થામ છે. 

મહુદ્રત ભાધ્મભ વદંબે જઈએ ત ખ્માર આલળે કે, તળચક્ષત રક તેન ઉમગ કયે છે 
તેઓને જ આ ભાધ્મભ ની પ્રત્મક્ષ કે યક્ષ અવય થામ છે, જેઓ અતળચક્ષત છે, તેઓને આ 
ભાધ્મભ ની અવય થળતતી ણ નથી. જમાયે તલજાણુ ંભાધ્મભ ભા ંઆનાથી ઉરટંુ છે. 

તલજાણુ ંભાધ્મભ ભા ંદ્રશ્મ અને શ્રાવ્મ એભ ફને્નન વભાલેળ થત શલાથી આ ભાધ્મભ 
ની અવય ભાિ તળચક્ષત ઉય જ નશી યંત ુ તલળા વખં્માના અતળચક્ષત રકને ણ આ 
ભાધ્મભ થળે છે. વતળમર નેટલકીગ ના ંભાધ્મભ ેતેન પ્રબાલ-અવય લધ ુભાિા ભા ંલતાતતી 
જલા ભે છે. લતતભાન વભમભા ંઆ તલજાણુ ંભાધ્મભ ન ઉમગ ખફુ જ ફશા પ્રભાણ ભા ં
થત જલા ભે છે. ળરૂઆતથી જ જે-જે તલજાણુ ંભાધ્મભ ન ઉમગ રક-જાગતૃત, જન-હશત 
ભાટે તેભજ વભાજ ના ં તલકાવભા ંપા આી ળકામ તે શતે ુથી કયલાભા ંઆલત શત. યંત ુ
વભમ જતા આ જ તલજાણુ-ંભાધ્મભ ને ધ્માન ભા ં યાખીને લતતભાન વભમભા ં અનેક નલા 
આધતુનક ઉકયણ અસ્થતત્લ ભા ંઆવ્મા છે. 
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પ્રાચીન વભમભા ં જમાયે પ્રત્મામન ભાટેના ભાધ્મભન અબાલ શત, ત્માયથી 'રક-
ભાધ્મભ' અસ્થતત્લભા ંશતા. રક-ભાધ્મભ ની ળરૂઆત કણ ેઅને ક્યાયે કયી તે કશવે ુ ંમશુ્કેર છે, 
યંત ુજ્માયથી ભાનલ-વભાજ અસ્થતત્લ ભા ંછે ત્માયથી રક-ભાધ્મભ અસ્થતત્લ ધયાલતા શતા. 
રક-ડામયા, રક-ગીત, કઠ-તૂી, રક-નતૃ્મ, બલાઈ લગેયે રક-ભાધ્મભ છે. ત્માયફાદ 
વભમ જતા મહુદ્રત ભાધ્મભ (Print Media) ન ઉદ્દબલ થમ. 

મહુદ્રત ભાધ્મભ ની ળરૂઆત જ્માયથી આહદભાનલે તેની ગપુા ભા ં ચચિ કે પ્રતતકન ે
પ્રાથતભક દયલાની ળરૂઆત કયી ત્માય થી કશી ળકામ. યંત ુકાગ ય છાકાભની ટેકનરજી 
ચીનથી ળરુ થઇ શતી. ત્માયફાદ જાાનથી ળરુ થઇ. અંતે તપ્રડટીંગ પ્રેવ દ્વાયા છાકાભની 
ળરૂઆત ૧૯ ભી વદીના આયંબે થઇ શલાનુ ંભાનલાભા ંઆલે છે. ૧૯ ભી વદી ના ંઅંત સધુીભા ં
ત કેટરાક મિંન આતલષ્કાય થમ અને આજે ઝડી તપ્રડટ કમ્યટુય અને તપ્રડટય દ્વાયા ભેલી 
ળકામ છે. (૨) 

જેભ-જેભ ટેકનરજીન તલકાવ થત ગમ, તેભ તલજાણુ-ંભાધ્મભન ઉદ્દબલ-તલકાવ થત 
ગમ. યેહડમ, ટેરીતલઝન, ચરચચિ, ઈડટયનેટ લગેયે તલજાણુ-ંભાધ્મભ છે. 

૧૯ ભી વદી ભા ંયેડીમાન ઉદ્દબલ થમ. લાથતલભા ંયેહડમાની ળધ ૧૮૧૫ થી થામ છે. 
ઇટારીના એક એડજીનીમય ગગુ્રીમ ભાકોની એ યેહડમ ટેરીગ્રાપીથી જ્માયે શરે વદેંળ 
પ્રવાહયત કમો. યેહડમ ય ભાનલીન શરેીલાય અલાજ ઈ.વ. ૧૯૦૬ ભા ંવાબંલાભા ંઆવ્મ. 
બાયતભા ંયેહડમ પ્રવાયણ ઈ.વ. ૧૯૨૬ ભા ંળરૂ થયુ.ં (૩) 

ટેરીતલઝન ન આતલબાતલને ભાિ ૧૦૦ લત થમા છે. ૧૮૯૦ ભા ંભાિ તથલીય પ્રવાહયત 
કયલાની ટેકનીકન તલકાવ થમ શત અને ૧૯૩૦ ભા ં ચિટનભા ં ટેરીતલઝન એક ઘયેલુ ંફની 
ચકુ્ુ ંશત ુ.ં જ કે તલિનુ ંશલેુ ં તનમતભત ટેરીતલઝન પ્રવાયણ વાલતજતનક થલરૂભા ં૧૯૩૬ ભા ં
થયુ ં શત ુ.ં તથલીયને પ્રબાલળાી યીત ે પ્રવાહયત કયનાય શલેુ ં ઉકયણ ૧૯૨૫ ભા ં
જે.એર.ફેચાડે ફનાવ્યુ ંશત ુ.ં બાયતભા ંપ્રથભ પ્રામચગક ટેરીતલઝન કેડદ્રનુ ંઉદ્દઘાટન ૧૫-૦૯-
૧૯૫૯ ભા ંદેળના પ્રથભ યાષ્રતત ડૉ.યાજેડદ્ર પ્રવાદના શથત ેથયુ ંશત ુ.ં (૪) 

લ્યતુભએય બાઈઓનુ ં નાભ ણ પ્રાયંચબક પ્રમત્નભા ં ગણનાાિ છે. તેઓએ હપલ્ભન ે
વ્મલવામના રૂભા ંવો પ્રથભ ળરૂઆત કયી. ૨૮-૧૨-૧૮૯૫ ભા ંતેઓએ ેહયવભા ંપ્રથભ હપલ્ભ 
પ્રદતળિત કયી શતી. જમાયે જાનેવ ભેરીવે ઈ.વ. ૧૮૯૭ ભા ં ેયીવ નજીક દુતનમાભા ં પ્રથભ 
થટુહડમની થથાના કયી શતી અન ેતે થટુહડમનુ ંનાભ ૈથેગાયભેડટે શત ુ.ં 

અભેહયકાભા ં તલરકામ્વે એ 'શરીવડુ' ને જડભ આપ્મ. તેભણે ૧૯૦૨ ભા ં ૧૨૦ એકય 
જભીન ખયીદી અને તેનુ ં પ્રટીંગ કયી તે જગ્માનુ ં નાભ 'શરીવડુ' યાખ્યુ ં શત ુ.ં અભેહયકાભા ં
એડલીન ટત યે ઈ.વ. ૧૯૦૩ ભા ં તવનેભાને એકદભ નલી હદળા પ્રદાન કયી. બાયતભા ંશરે 
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હપલ્ભ ળ ૭-૭-૧૮૯૬ ભા ંથમ શત. ફ્રાડવના ફે બાઈઓ ઓગથટ લભુટે અને ઓગથટ લઇુવ એ 
આ પ્રથભ ળ કમો શત. જે.એવ.ભદન એ ૧૯૦૭ ભા ંકરકત્તા ભા ંપ્રથભ તવનેભાઘય ફનાવ્યુ,ં 
જેનુ ંનાભ 'એલ્પીનટન તતચય તલ્વ' શત ુ.ં દાદાવાશફે પાકે બાયતીમ હપલ્ભના આધ્મથથાક 
તયીકે ઓખામ છે. તેભણે ૩-૫-૧૯૧૩ ના ંયજ 'યાજા શહયિદં્ર' નાભની પ્રથભ પીચય હપલ્ભ 
ફનાલી શતી, જે મ ૂગંી હપલ્ભ શતી, ત્માયફાદ નલી-નલી હપલ્ભ ન તવરતવર ળરૂ થમ શત. (૫) 

ભાહશતી અને પ્રવાયણ ના ં તલજાણુ ં ભાધ્મભ ભા ં નલીનતભ િાતંત ઉબી કયલાનુ ં કામત 
કયનાય ઈડટયનેટ નેટલકીગ છે. ઈડટયનેટ ખદુ ત ેકઈ થલતિં રૂભા ંતાનુ ંકઈ થથાન 
નથી. યંત ુઆ કમ્પ્યટુય અને ટેરીપન ની વ્મલસ્થથત ગઢ-ફધંન છે. એક યચક લૈજ્ઞાતનક 
'તિં નુ ંજાદુ' છે. તેને કેટરાક રક 'લલ્ડત લાઈડ લેફ' (તલિ વ્માી તયંગ-) કશ ે છે. યંત ુ
ઈડટયનેટ ના ંતજજ્ઞ તેની વાથે વશભત નથી. જ કે તેન ેવાઈફય પ્રેવ, ધ નેટ, સુય શાઈલ ે
લગેયે નાભથી ઓખલાભા ંઆલે છે. 

ઈડટયનેટ ન તલકાવ અને ઉદ્દબલ વયંતુત યાજ્મ અભેહયકાની યાષ્રીમ તલકાવ એકેડભી 
દ્વાયા ઈ.વ. ૧૯૯૦ ભા ંકમો. જ કે, તેન જડભ ઈ.વ. ૧૯૬૯ ભા ંથમ એવુ ંભાનલાભા ંઆલે છે. 
કેરીપનીમાના તલદ્યાથી ચરમનાડો કુરીનયાક દ્વાયા સચુના નુ ંઆદાન-પ્રદાન ભા ંનેટલકતન ુ ંકાભ 
થયુ ં શત ુ ં કે જે અભેહયકન સકુ્ષત એજડવી દ્વાયા કયલાભા ં આવ્યુ ં શત ુ ં જે આજે તલતલધ ખાનગી 
કંનીઓ ના ંશાથભા ંચારે છે કે જે વભગ્ર તલિના નાના ગાભ સધુી આ વેલા ઝડથી આગ 
લધી યશી છે. (૬) 

લતતભાન વભમભા ં યલુતીઓને આકતત ુ ં ઈરેતરતનક ભાધ્મભ- થભાટતપન, રેટ, 
કમ્પ્યટુય, ઈડટયનેટ લગેયે છે. જેભા ંયલુતીઓને તભાભ પ્રકાયનુ ંભનયંજન તેભજ વભાજના 
તલકાવન ેઅનરુૂ એપ્રીકેળન ણ ભશત્લનુ ંફડયુ ં છે. પેવબકુ, લટ્વએ, લી-ચેટ, લાઈફય 
લગેયે અનેક એપ્રીકેળન એ યલુતીઓ ય પ્રબાલ ાડય છે. ભાિ યલુતીઓભા ંજ નશી, યંત ુ
ફાક, સ્ત્રીઓ, રુુ, વિૃ એભ દયેક લગતભા ંએપ્રીકેળન અને તલજાણુ ંભાધ્મભનુ ંઆકતણ 
જલા ભે છે. આધતુનક યલુતીઓ થભાટતપન ાછ ઘણ જ વભમ લેડપલા રાગ્મા છે. તેભા ં
તળચક્ષત યલુતીઓન ણ વભાલેળ થામ છે. આથી વળંધન ભાટે પ્રથતતુ અભ્માવ તલમભા ં
મખુ્મત્લે તલજાણુ-ંભધ્માને કેડદ્રથથાને યાખ્મા છે. તળચક્ષત યલુતીઓ થભાટતપન ન લધ ુઉમગ કયે 
છે, તેભજ તલતલધ પ્રકાયના એપ્રીકેળન દ્વાયા ભનયંજન અન ેભાહશતીનુ ંપ્રવાયણ કયે છે. આ 
ભનયંજન અને ભાહશતીના કામતિભએ યલુતીઓના ં કુટંુફજીલન, રગ્નજીલન, અંગતજીલન, 
લતતન-વ્મલશાય, ખાન-ાન, પેળન, આધતુનકીકયણ, વાભાડમજ્ઞાનભા ં અવય કયી છે. તલજાણુ ં
ભાધ્મભ ના ંઉમગથી તેભની ભાડમતાઓ, ખ્માર, લરણ ભા ંઅવય થઇ છે. 
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અનેક નલા તલજાણુ ંભાધ્મભ ના ં થભાટતપન ભા ં પેવબકુ, લટ્વએ, લી-ચેટ, લાઈફય 
ઉયાતં નલા-નલા એપ્રીકેળનન વભાલેળ થામ છે. ટેકનરજીની દુતનમાભા ં એલા કેટરાક 
એપ્વ છે જે આણ ને ઘણા ભદદરૂ ફને છે. 

 
 
 પેસબકુ :- 

પેવબકુ એ એક ઓનરાઈન વતળમર નેટલકીગ વેલા છે. જેની ળરૂઆત ૪ પેબ્રઆુયી 
૨૦૦૪ ભા ં ભાકત ઝુકયફગત દ્વાયા કયલાભા ં આલી શતી. ઉયાતં Eduardo Serverin, Andrew 
Mccllo, Dustin Moskovitz, Chris Hughes લગેયે ના ં નાભ ણ તેના થથાક તયીકે 
વકંામેરા છે. બાયત ભા ંપેવબકુન પ્રલેળ ૨૦૦૫ થી થમ છે. 

આજે પેસબકુભાાં ખાત ુાં ફનાવવા ભાટે ઓછાભાાં ઓછી ૧૩ વર્ષની ઉંભય ધયાવતી હોમ તે 
જરૂયી ફને છે. પ્રાયાં ભબક સભમે જમાયે પેસબકુભાાં જેનુાં નાભ Face Mash તે સક્રિમ કયવાભાાં 
આવયુાં હત ુાં. ત્માયે તેની સાથે ૪૫૦ રોકો જોડામા હતા. યાંત ુઆજે તેની સાંખ્મા વધી ને ૧.૧૫ 
ભફભરમન (ભાર્ષ-૨૦૧૩) થઇ ચકુી છે. આભ, તે પ્રત્મામન ની ભશત્લની વેલા ફની ગઈ છે. (૭) 

 
 વોટ્સએ :- 

લટ્વએ ની ળરૂઆતભા ં કેરીપનીમા ભા ં અભેહયકી નાગહયક Brin Acton અન ે
Unrainian Jan Koum આ ફને્ન દ્વાયા કયલાભા ંઆલી શતી અને આજે તે ભશત્લની ભેવેજજિંગ એ 
તયીકેની ભતૂભકા બજલે છે. 

લટ્વએ એ Free Messaging Application છે. પેસબકુની જેભ લટ્વએ ભા ં
ઓનરાઈન અને ઓપરાઈન લાતચીત શરેા જે-તે વ્મસ્તતન ભફાઈર નાભય તાના 
પનભા ં વેલ કયેર શમ તે જરૂયી ફને છે. લયાળકતાતઓ તાની પનબકુભા ં વેલ કયેરા 
નફંયને ચચિ, તલડીમ અને ઓહડમ, ભીહડમા તેભજ રેચખત વાભગ્રી ભકરી ળકે છે અને 
ભેલી ળકે છે. (૮) 

આજકાર રકભા ં એક લાતની ચચાત ચાર ે છે કે, તલજાણુ ં ભાધ્મભ-થભાટતપન દ્વાયા 
યલુાજગત ફયફાદ થઇ યહ્ુ ં છે. લડીર, ધભતગરુુઓ, નેતાઓ, કરેજના તળક્ષક, આચામતશ્રી, 
ખદુ તલદ્યાથીઓ ણ ભાને છે કે, તલજાણુ ંભાધ્મભ થી યલુતીઓ ય ઉય વ્માક પ્રભાણ ભા ં
અવય થામ છે. તેથી વળંધન તલમ "વમશૂ-ભાધ્મભની યલુતીઓ ય થતી અવય" વદં 
કયલાભા ંઆવ્મ છે. 
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લતતભાન વભમભા ંભાધ્મભના વંકતભા ંઆલીન ેયલુતીઓ જુદા-ંજુદા ંકામદા-કાનનુ તલળે 
વબાન ફની છે,તેભજ ઘયેલુ ં હશિંવા અતધતનમભથી ણ યલુતીઓભા ં જાગતૃત આલી છે. 
ટેરીતલઝન, યેડીમના ભાધ્મભથી યલુતીઓ દુતનમાભા ં ફનતી ઘટનાઓ, ફનાલથી હયચચત 
ફની છે. આલા ંઅનેક ઈરેતરતનક ભીહડમાના ભાધ્મભથી યલુતીઓ ભાટે એક નલ જ ભાગત 
ભક થમ છે. વયકાય દ્વાયા આાતી મજનાઓ, અતધકાય તલળે ણ અલનલા ભાધ્મભના 
હયણાભે જ દુતનમાના છેડે યશતેી યલુતીઓ જાણી ળકી છે. 

વમશૂ-ભાધ્મભએ યલુતીઓના તલકાવભા ં ભશત્લણૂત બાગ બજવ્મ છે. બરે તે યલુતી 
ગહૃશણી શમ, નકયી કયતી શમ કે તલદ્યાથી શમ, બરે તે યલુતી ગ્રાભીણ શમ કે ળશયેી શમ... 
વમશૂ-ભાધ્મભ દ્વાયા યલુતીઓના કુટંુફ જીલન, રગ્ન-જીલન, વાભાજજક વફંધંભા ં હયલતતન 
આવ્યુ ં છે. લતતભાન વભમભા ંભાધ્મભના પ્રબાલથી યલુતીઓન તલકાવ ત થમ જ છે, ણ 
વાથે-વાથે તેભન દ્રન્ષ્ટકણ ણ ફદરામ છે, પ્રાચીન વભમભા ં યલુતી એ ઘય ની ચાય 
દીલાયભા ંજ યશતેી શતી, શરેા ં તતા અને રગ્ન છી તત જેભ કેશ તેભ જ કયલાનુ,ં જ્માયે 
શલે તેવુ ંયહ્ુ ંનથી. આધતુનક સ્ત્રીઓ એ રુુ વભલડી ફની છે. આજની યલુતીઓ શલે તાના ં
તનણતમ જાતે રઈ ળકે છે, વપતાલૂતક ઘયની જલાફદાયી અને કાભના ંથથે ણ જલાફદાયી 
તનબાલે છે. 

વમશૂ-ભાધ્મભ દ્વાયા દુતનમા વભક્ષ એલી નાયી ણ આલી છે જેલીકાથના થેં આગ 
લધી છે. થટૌતવભા ં જઈએ ત, વાતનમા તભઝાત, વાઈના નેશલાર, ભેયી કભ તલળે આણે 
જાણતા ણ ન શતા, ટેરીતલઝન, યેહડમ, ઈડટયનેટના ંભાધ્મભથી આણે તેભણે જાણી ળક્યા, 
તેભના હુનયથી હયચચત થમા. 

લતતભાન વભમભા ં જઈએ ત, આજે ણ યલુતીઓ કાભના ં થથે છેડતી, યથતા ય 
જતા ંયલુતીઓને વાબંલા ભતા અશ્રીર ળબ્દ, ફાત્કાય જેલા ંફનાલ ફને છે. આ ફધા ં
ફનાલ વાભે શોંચી લલા વમશૂ-ભાધ્મભએ ભશત્લન બાગ બજવ્મ છે. જેભ કે, વયકાય દ્વાયા 
જે ૧૮૧ અન ે૧૦૯૧ જેલી શલે્રાઈન ળરૂ કયલાભા ંઆલી છે, એના તલળે યલુતીઓને વમશૂ-
ભાધ્મભ દ્વાયા જાણકાયી પ્રાપ્ત થઇ છે. એ જ વમશૂ-ભાધ્મભ આજે યલુતીઓ ભાટે એક યક્ષક 
તયીકેનુ ંકામત કયે છે. 

અલનલી એપ્રીકેળન જેભ કે, પેવબકુ, લટ્વએ, શાઈક, લાઈફય...દ્વાયા યલુતીઓ 
દેળ-દુતનમાના ં વંકોથી ભાહશતગાય ફની છે. તેભજ અલનવુ ંજ્ઞાન, ભાહશતી ટેકનરજી દ્વાયા 
ભેલતી થઇ છે. યલુતીઓની બાાળૈરી, જીલનળૈરી, તલચાયળૈરીભા ંહયલતતન આવ્યુ ંછે. આ 
ઉયાતં યલુતીઓના તેભના વભાજના યીતયીલાજ, ધયણ, મલૂ્મ લગેયે અંગેના ખ્મારભા ં
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ણ હયલતતન આવ્યુ ં છે. આજની નાયી પે્રન્તટકર ફની છે. તેભની ફેલડી ભતૂભકા શલા ંછતા ં
ણ તાન દયજ્જ ઉંચે રઇ જલાભા ંવપતા ભેલી છે. 

વમશૂ-ભાધ્મભના પ્રબાલથી યલુતીઓની તાની પયજ, રાગણીઓ, ભાડમતાઓભા ં
ણ ખફુ જ હયલતતન આવ્યુ ં છે. શલે ત, વમશૂ-ભાધ્મભની પ્રહિમાથી તલજ્ઞાનલાદના ંખ્માર 
યલુતીઓભા ંતીવ્ર ગતતએ પ્રલેળલા રાગ્મા છે. 

પ્રથતતુ અવય ય થી જઈ ળકામ કે, નાયી જગતન વમશૂ ભાધ્મભ વાથે એલ ગાઢ 
વફંધં ફધંાઈ ગમ છે કે, તેની અવય ભાિ તેના અંગત જીલન ય જ નહશ, ફરકે વાભાજજક 
જીલન ય ણ થતી જલા ભે છે. આ ઉયાતં યલુતીઓના ભન ય ણ ઘેયી અવય થતી 
જલા ભે છે. 
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