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ਵਿਵਿਆਨ ਅਤ ੇਤਕਨੀਕ ਦ ੇਯਿੁ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਥਾਨ 
ਡਾ ਬਲਦੇਿ ਵਸੰਘ ਕੰਦੋਲਾ 
ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਵਿਤ ਕਲਾ ਕੇਂਦਰ, ਲੰਡਨ ਦੇ ਸਮਾਿਮ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਵਿਆ, 3 ਮਈ 2014 
 

ਜਦੋ ਅਸੀਂ ਵਿਵਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਿੁੱ ਲ ਕਰਦੇ ਿਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੰੂ ਇਿ ਅਵਿਸਾਸ ਿੋਂਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦੇਰ ਨਿੀਂ ਲਿਦੀ 
ਵਕ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਇਨਹ ਾਂ ਵਿਵਸ਼ਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸੰਬੰਧ ਨਿੀ ਿੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਨਵਸਕਤਾ ਉੱਤੇ ਿਕਤ ਦੀ 
ਇਵਤਿਾਸਕ ਵਿਟਕਾਰ ਨੇ “ਪੁੱਥਰ ਤੇ ਲਕੀਰ” ਿਾਂਿ ਇਿ ਿੂੜ੍ਹੇ ਅਤੇ ਡੂੰ ਘੇ ਅੁੱ ਖਰਾਂ ਵਿਚ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਕਰ ਵਦੁੱ ਤਾ ਿੈ 
ਵਕ ਵਿਵਿਆਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਰਮਨ, ਿਰਾਂਸੀਸੀ ਜਾਂ ਅੰਿਰੇਜ਼ੀ ਤਾਂ ਿੋ ਸਕਦੀ ਿੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਦਾਵਚਤ ਨਿੀ। ਇਸ ਤਰਹਾ 
ਦੇ ਮਾਨਵਸਕ ਘਟੀਆਪਣ ਦਾ ਅਵਿਸਾਸ ਇਕ ਬੜੇ੍ ਿੁੱ ਡੇ ਿੰਭੀਰ  ਸੰਕਟ ਦਾ ਪਰਤੀਕ ਿੈ। ਇਿ ਸੰਕਟ ਿੋਰ ਿੀ ਤਰਸਯੋਿ 
ਅਤੇ ਵਭਆਨਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਜਦੋ ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਬੋਲਣਿਾਲੇ ਇਿ ਕਵਿ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੰੂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦੇਣ ਵਕ ‘ਪੰਜਾਬੀ 
ਨੰੂ ਕੌਣ ਪੁੁੱ ਛਦਾ’! ਬਦਵਕਮਤੀ ਨਾਲ ਉਿਨਾ ਦਾ ਇਿ ਕਥਨ ਵਬਲਕੁਲ ਠੀਕ ਿੈ!! ਕੋਈ ਨਿੀ ਪੁੁੱ ਛਦਾ ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਨੰੂ ਅਤੇ 
ਨਾ ਿੀ ਕੋਈ ਪੁੁੱ ਛਦਾ ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਬੁਲਾਵਰਆਂ ਨੰੂ। ਪੰਜਾਬੀ (ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ) ਦੀ ਕੋਈ ਬੁੁੱ ਕਤ ਨਿੀ ਿੈ - ਨਾ ਦੇਸ਼ 
ਵਿਚ ਅਤੇ ਨਾ ਿੀ ਵਬਦੇਸ਼ ਵਿਚ। ਇਿ ਵਨਿਾਇਤ ਕੌੜ੍ਾ ਸੁੱਚ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਘੀ ਲਈ ਵਨਿਲਣਾ ਵਕੰਨਾ ਿੀ ਔਖਾ ਵਕਉਂ ਨਾ 
ਿੋਿੇ ਪਰ ਿੈ ਇਿ ਘੋਰ ਅਸਲੀਅਤ। 
 

ਪਰ ਇਸ ਰੋਿ ਨੰੂ ਪਛਾਣਨ ਲਈ ਸਾਨੰੂ “ਵਿਵਿਆਨ” ਅਤੇ “ਭਾਸ਼ਾ” ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਖਾਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿੈ।  
 

ਮੁੁੱ ਢ ਕਦੀਮ ਤੋਂ ਿੀ ਆਦਮੀ - ਜਦ ਤੋਂ ਉਿ ਸਿੈ-ਚੇਤਨ ਿੋ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਿੋਂਦ (ਜਾਂ ਅਸਵਤਤਿ) ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਿੋਇਆ ਿੈ - 
ਕੁੁੱ ਝ ਬੁਵਨਆਦੀ ਸਿਾਲ ਕਰਦਾ ਅੁੱ ਜ ਦੇ ਿਵਿਆਨਕ ਯੁਿ ਤਕ ਪਿੰੁਵਚਆ ਿੈ। ਇਿ ਵਸਰਸ਼ਟੀ,  ਇਿ ਸੰਸਾਰ ਕੀ ਿੈ? 

ਇਿ ਵਕਸ ਤਰਹਾ ਚਲਦਾ ਿੈ ? ਇਸ ਦੇ ਵਨਯਮ ਕੀ ਿਨ ? ਇਸ ਨੰੂ ਚਲਾਉਣ ਵਪੁੱ ਛੇ ਵਕਸ ਿਸਤੀ ਦਾ ਿੁੱ ਥ ਿੈ? ਇਨਹ ਾਂ 
ਵਨਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀ ਵਕਸ ਤਰਹਾ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਿਾਂ? ਇਿ ਵਿਆਨ ਸਾਨੰੂ, ਵਸਰਸ਼ਟੀ ਨੰੂ ਸਮਝਣ ਵਿਚ ਵਕਸ ਤਰਹਾਂ ਮਦਦ 
ਕਰ ਸਕਦਾ ਿੈ? ਅਤੇ ਇਿ ਵਿਆਨ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਿਨ ਲਈ ਵਕਸ ਤਰਹਾਂ ਸਿਾਈ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ? ਇਸ 
ਅਦਭੁਤ ਬਰਵਿਮੰਡਕ ਲੀਲਹਾ ਵਿਚ ਆਦਮੀ ਦਾ ਕੀ ਸਥਾਨ ਿੈ? ਕੁਦਰਤ ਨੰੂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਲਈ  - ਸਮੁੁੱ ਚੀ 
ਮਾਨਿ ਜਾਤੀ ਦੇ ਫ਼ਾਇਟੇ ਲਈ - ਵਕਸ ਤਰਹਾ ਉਪਯੋਿ ਵਿਚ ਵਲਆ ਸਕਦੇ ਿਾਂ ? 

 

ਮਾਨਿ ਮਨ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਸਿਾਲ ਕਰਦਾ ਆ ਵਰਿਾ ਿੈ ਅਤ ੇਸਮੇ ਸਮੇ ਇਨਹ ਾਂ ਸਿਾਲਾਂ ਦੇ ਜਿਾਬ ਬਦਲਦ ੇ
ਰਿੇ ਿਨ। ਸਾਡੇ ਪੂਰਿਜ - ਵਜਨਹ ਾਂ ਦਾ ਸਦਕਾ ਅਸੀਂ ਅੁੱ ਜ ਦੇ ਵਿਵਿਆਨਕ ਯੁੁੱ ਿ ਤੁੱ ਕ ਪਿੰੁਚੇ ਿਾਂ - ਜਿਤ ਨੰੂ ਚਲਾਉਣ 
ਿਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੰੂ ਦੇਿੀ-ਦੇਿਵਤਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਦੇਖਦੇ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਖੁਸ਼ ਰੁੱ ਖਣ ਲਈ ਪੂਜਾ-ਪਾਠ ਕਰਦੇ। ਯੁੱ ਿ 
ਕਰਿਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਨਵਿਸ਼ ਵਕਸਮ ਦੀਆਂ ਬਲੀਆਂ ਭੇਟ ਕਰਦੇ। ਉਿ ਸੋਚਦੇ ਸਨ ਵਕ ਨਾ-ਖੁਸ਼ ਦੇਿੀ-ਦੇਿਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਨਾਸ 
ਕਰ ਦਣੇਿ:ੇ ਭੈ-ਭੀਤ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਿੈਲ ਜਾਣਿੀਆਂ, ਕਾਲ ਪੈ ਜਾਏਿਾ ਅਤੇ ਿਰ ਪਾਸੇ ਭੁੁੱ ਖ-ਮਰੀ ਿੈਲ ਜਾਏਿੀ। ਇਸ 
ਤਰਹਾ ਇਨਹ ਾਂ ਦੀ ਕਰੋਪੀ ਤੋ ਬਚਣ ਲਈ ਸੂਰਜ ਦੇਿਤੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਿੰੁਦੀ, ਇੰਦਰ ਦੇਿਤੇ ਦੇ ਿੁਣ ਿਾਏ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਅਿਨੀ 
ਦੇਿੀ ਨੰੂ ਬਲੀਆਂ ਚੜ੍ਹਾਈਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਰ ਿੌਲੀ ਿੌਲੀ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸੂਝ ਿਧਦੀ ਿਈ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਨੰੂ ਅਸਲੀ ਰੂਪ 
ਵਿੁੱ ਚ ਪਛਾਵਣਆ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਿੋਇਆ। ਕੁਦਰਤ ਦੀਆਂ ਪਦਾਰਥਕ ਘਟਨਾਿਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਿੋਣ ਲੁੱ ਿੀ ਅਤੇ 
ਆਦਮੀ ਨਿੇਂ ਸੂਝ ਵਿਆਨ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਸਦਕਾ ਵਿਵਿਆਨ ਦੇ ਬੂਿੇ ਅੁੱ ਿੇ ਆ ਖੜ੍ਾ ਿੋਇਆ। 
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“ਵਿਆਨ ਪਦਾਰਥੁ ਪਾਈਐ ਵਤਰਭਿਣ ਸੋਝੀ ਿੋਇ॥“  
 

ਵਜਸ ਤਰਹਾ ਦੀਿੇ ਦੀ ਲੋਅ ਨਾਲ ਿਰ ਪਾਸੇ ਚਾਨਣ ਿੈਲ ਉੱਠਦਾ ਿੈ, ਉਸੇ ਤਰਹਾ ਵਿਵਿਆਨ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤ ਦੇ 
ਭੇਦਾਂ ਤੋਂ ਨਕਾਬ ਉੱਠਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਿੋਇਆ। ਇਸੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਆਦਮੀ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਿੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ੰਜੀਰਾ 
ਤੋੜ੍ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਨਣ ਦਾ ਦਾਅਿਾ ਕਰਨ ਲੁੱ ਿਾ। ਇਸ ਅਪਾਰ ਵਿਆਨ-ਸ਼ਕਤੀ ਨੰੂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਤ ਲਈ 
ਅਤ ੇਮਾਨਿਤਾ ਦੀ ਵਬਿਤਰੀ ਲਈ ਿਰਤਣ ਦਾ ਿੌਸਲਾ ਕੀਤਾ। 
 

 “ਵਜਉ ਅੰਧੇਰੈ ਦੀਪਕੁ ਬਾਲੀਐ ਵਤਉ ਿੁਰ ਵਿਆਵਨ ਅਵਿਆਨ ੁਤਜਾਇ ॥੨॥“  
 

ਵਿਵਿਆਨ ਦਾ ਵਕਰਸ਼ਮਾ 
ਵਿਵਿਆਨ ਨੇ ਅੁੱ ਜ ਦੇ ਮਨੁੁੱ ਖੀ ਜੀਿਨ ਨੰੂ ਬਿੁਤ ਿੁੱਦ ਤੁੱ ਕ ਪਰਭਾਿਤ ਕੀਤਾ ਿੈ। ਅਧੁਵਨਕ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ 
ਕਰਾਮਾਤ ਵਿਵਿਆਨ ਨੇ ਿੀ ਬਖ਼ਸ਼ੀ ਿੈ। ਿਿਾਈ ਜਿਾਜ਼, ਿੁੱਡੀਆਂ, ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ, ਕੰਵਪਊਟਰ ਦਾ ਵਕਰਸ਼ਮਾ, 
ਟੈਲੀਿੀਯਨ ਆਵਦ ਇਸੇ ਤਕਨੀਕੀ ਤਰੁੱਕੀ ਦੀਆਂ ਿੀ ਅਦੁੁੱ ਤੀ ਵਮਸਾਲਾਂ ਿਨ ਵਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਮਨੁੁੱ ਖੀ ਜੀਿਨ ਦਾ 
ਕਾਇਆਕਲਪ ਕੀਤਾ ਿੈ। ਇਤਨੇ ਥੋੜੇ੍ ਸਮੇ ਵਿਚ ਇਤਨਾ ਕੁੁੱ ਝ ਿਾਸਲ ਕਰ ਲੈਣ ਦੀ ਵਮਸਾਲ, ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ, ਸਮੁੁੱਚੇ 
ਮਾਨਿ ਇਵਤਿਾਸ ਵਿਚ ਵਕਤੇ ਿੀ ਨਿੀ ਵਮਲਦੀ। ਪਰਮਾਣੂ ਅਨੁਸੰਧਾਨ ਦੀਆਂ ਨਿੀਆਂ ਕਾਢਾਂ ਨੇ ਸਾਨੰੂ ਬੇਅੰਤ ਵਬਜਲ-
ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਦਾ ਸੋਮਾ ਬਖਵਸ਼ਆ ਿੈ। ਵਕਰਸ਼ੀ ਵਿਵਿਆਨ ਨੇ ਿਾਇਦੇਮੰਦ ਿਸਲਾਂ ਅਤੇ ਨਿੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਰਾਿੀਂ ਸਾਡੀਆਂ 
ਖੁਰਾਕ ਦੀਆਂ ਲੋੜ੍ਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਿੀ ਨਿੀ ਕੀਤਾ ਬਲਵਕ ਭੁੁੱ ਖ ਮਰੀ ਦੇ ਕਾਲ ਤੋਂ ਸਦਾ ਲਈ ਵਪੁੱ ਛਾ ਛੁਡਾਇਆ ਿੈ। ਨਿੀਆਂ 
ਰੋਿਨਾਸ਼ਕ ਦਿਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਢਾਂ ਨੇ ਸਾਨੰੂ ਅਨਵਿਣਤ ਦੁਰਪਰਭਾਿ ਰੋਿਾਂ ‘ਤੇ ਸਾਰਥਕ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਵਿਚ ਬੇਵਮਸਾਲ 
ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਿੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਾਨ-ਬਚਾਊ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਢਾਂ ਅੁੱ ਜ ਕੁੱਲ ਬਨਾਿਟੀ ਿੇਿਵੜ੍ਆਂ, ਿੁਰਵਦਆਂ 
ਅਤੇ ਵਦਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਿਨ। ਅੁੱ ਜ ਤੋਂ ਸੌ ਸਾਲ ਪਵਿਲਾ ਘੋੜ੍ ਸਿਾਰੀ ਿੀ ਆਿਾਜਾਈ ਦਾ ਤੇਜ਼ ਸਾਧਨ ਸੀ। 
ਕੌਣ ਕਵਿ ਸਕਦਾ ਸੀ ਵਕ ਕੁਝ ਇਕ ਦਿਾਵਕਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਦਮੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਚੁੱ ਕਰ ਡੇਢ ਘੰਟੇ ਵਿੁੱ ਚ ਤੈਅ ਕਰ 
ਸਕੇਿਾ। ਇਥੇ ਿੀ ਬੁੱ ਸ ਨਿੀ, ਅੁੱਜ ਦਾ ਮਨੁੁੱ ਖ ਇੁੱ ਕ ਿਿਤੇ ਵਿੁੱ ਚ ਚੰਦ ਦੀ 8,00,000 ਵਕਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਿਾਪਸੀ ਯਾਤਰਾ 
ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਕਰਾਂਤੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇੰਟਰਨ ੈੱਟ, ਟੈਲੀਿੋਨ ਅਤੇ ਟੈਲੀਿੀਯਨ 
ਰਾਿੀਂ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਿੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਲੈ ਆਂਦਾ ਿੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਕਸੇ ਿੀ ਕੋਨੇ ਵਿਚ, ਵਕਸੇ ਨਾਲ, ਕਦੇ ਿੀ ਵਸਰਿ ਿੁੱਲ ਿੀ 
ਨਿੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਉਸਨੰੂ ਬੋਲਦੇ ਦੇਵਖਆ ਿੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਿੁਣ ਕੋਈ ਵਕਸੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਿੀ ਵਰਿਾ! 
 

ਇਿ ਸਭ ਕੁੁੱ ਝ ਜਾਣ ਕੇ ਸੁਭਾਿਕ ਿੀ ਮਨ ਵਿਚ ਪਰਸ਼ਨ ਉੱਠਦੇ ਿਨ: ਤਾਂ ਵਿਰ ਇਿ ਵਿਵਿਆਨ ਕੀ ਿੈ? ਇਸ ਦਾ ਢੰਿ 
ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਿੈ?  ਵਿਵਿਆਨ ਵਿਧੀ ਕੀ ਿੈ? ਇਿ ਸਭ ਕੁੁੱ ਝ ਵਕਸ ਤਰਹਾਂ ਸੰਭਿ ਿੋ ਸਵਕਆ ਿੈ? ਇਿ ਵਕਿੜ੍ਾ ਜਾਦੂ ਿੈ 
ਵਜਸ ਦਾ ਪਤਾ, ਆਦਮੀ ਦੇ ਿਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਦੇ ਇਵਤਿਾਸ ਵਿਚ ਪਵਿਲਾਂ ਨਿੀ ਲੁੱ ਿ ਸਵਕਆ? 

 

ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪਰੰਪਰਾ ਵਿਚ ਵਿਆਨ ਨੰੂ ਸਰਬੋਤਮ ਦਰਜਾ ਵਦੁੱ ਤਾ ਵਿਆ ਿੈ। ਿਰੇਕ ਭਾਰਤੀ 
ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਿਚ ਵਿਆਨ ਪਰਾਪਤੀ ਿੀ ਜੀਿਨ ਮਨੋਰਥ ਦੁੱ ਵਸਆ ਵਿਆ ਿੈ। ਜੀਿਨ ਮੁਕਤੀ - ਜਾਂ ਵਨਰਿਾਣ - ਵਿਆਨ 
ਿਾਸਲ ਕੀਤੇ ਬਿੈਰ ਨਿੀ ਿੋ ਸਕਦੀ। ਮਾਨਿ ਜੀਿਨ ਨੰੂ ਇਤਨਾ ਅਵਿਮ ਅਤੇ ਉੱਚਾ ਦੁੱ ਵਸਆ ਵਿਆ ਿੈ ਵਕ ਵਿਆਨ 
ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਿੋ ਵਜਿਾ ਮੌਕਾ ਲੁੱ ਖਾਂ ਜੂਨਾ ਭੁਿਤਣ ਦੇ ਬਅਦ ਵਮਲਦਾ ਿੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਦਮੀ ਨੰੂ ਇਸ ਸੁਵਨਿਰੀ 
ਮੌਕੇ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਵਿਆਨ ਿਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਿਰ ਯਤਨ ਵਿਚ ਜੁੁੱ ਟ ਜਾਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। ਇਿ ਮੌਕਾ ਖੰੁਝਾ 
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ਦੇਣ ਨਾਲ ਆਦਮੀ ਯੁਿੋ-ਯੁੁੱ ਿ ਜਨਮ-ਮਰਨ ਦੇ ਚੁੱ ਕਰਾਂ ਵਿਚ ਭਟਕਦਾ ਰਵਿ ਜਾਂਦਾ ਿੈ, ਜਦ ਤੁੱ ਕ ਵਕ ਵਿਆਨ ਿਾਸਲ 
ਨਿੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ।  
 

“ਵਿਆਨ ੁਵਧਆਨ ੁਿੁਣ ਸੰਜਮੁ ਨਾਿੀ ਜਨਵਮ ਮਰਿੁਿੇ ਝੂਠੇ॥“  
 

ਇਿ ਪਰਾਪਤੀ ਕੋਈ ਸੌਖੀ ਨਿੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਘੋਰ ਤਪੁੱ ਵਸਆ, ਅਣਥੁੱਕ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ਾਂ, ਕਠੋਰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ, ਮਾਨਸਕ 
ਇਕਸਾਰ ਵਿਰਤੀ, ਲੀਨਤਾ ਅਤੇ ਵਿਓਂਤਬੰਦ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘਾਲਾਂ ਘਾਲਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆ ਿਨ। ਇਸੇ ਤਰਹਾ ਿਸਤੂਆਂ ਦਾ 
ਵਿਆਨ - ਅਰਥਾਤ ਵਿਵਿਆਨ - ਮਾਨਿ ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਉਿ ਯੋਜਨਾਬੁੱ ਧ, ਸੰਸਥਾਤਮਕ ਅਤੇ ਬੌਵਧਕ ਉੱਦਮ ਿੈ ਵਜਸ ਦਾ 
ਪਾਿਨ ਮਨੋਰਥ, ਜਾਂਚ-ਪੜ੍ਤਾਲ ਦੇ ਢੰਿ ਤਰੀਕੇ ਰਾਿੀਂ, ਵਸਰਸ਼ਟੀ ਦੀ ਿਾਸਤਵਿਕ ਿੋਂਦ, ਇਸਦੇ ਪਰਸਪਰ ਸੰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ 
ਪਰਵਕਰਤਕ ਘਟਨਾਿਾਂ ਬਾਰੇ ਪਰਮਾਣਕ ਸਵਤ ਦਾ ਅਖੰਵਡਤ ਵਿਆਨ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਿੈ। ਵਕਉਂਵਕ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ‘ਸਿੈ-ਿੋਂਦ 
ਚੇਤਨਾ’, ਸਮਾਜਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਿੀ ਦੇਣ ਿੈ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਜਾਂਚ-ਪੜ੍ਤਾਲ ਦਾ ਅਰੰਭ ਮਨੁੁੱ ਖ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਮਾਜਕ 
ਵਿਿਿਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਪਵਰਸਵਥਤੀਆਂ ਤੋ ਿੰੁਦਾ ਿੈ ਵਜਸ ਵਿਚ ਸਮਾਜਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਆਰਵਥਕ ਿਤੀਵਿਧੀਆ ਂ
ਦੀ ਭੂਵਮਕਾ ਵਨਰਣਾਇਕ ਅਤੇ ਅਵਨਿਾਰੀ ਿੰੁਦੀ ਿੈ। ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਿਵਿਆਨ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਿਸਤੂਆਂ (ਵਿਸ਼ਾ) ਦੇ ਵਿਆਨ 
ਨਾਲ ਿੈ; ਬਾਿਰੀ ਜਿਤ ਨਾਲ, ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਜੋ ਲਿਾਤਾਰ ਸੰਸਰਣ ਕਰਦਾ ਿੈ ਬਦਲਦਾ ਰਵਿੰਦਾ ਿੈ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੰੂ 
ਜੀਿਆਤਮਾ (ਵਿਸ਼ਈ) ਤੋਂ ਵਬਲਕੁਲ ਵਭੰਨ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਮੰਵਨਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ, ਅਰਥਾਤ ਵਿਸ਼ਾ-ਿਸਤੂਆਂ ਵਿਸ਼ਈ 
(ਵਜਵਿਆਸੁ) ਦੇ ਪਰਭਾਿ ਤੋਂ ਵਬਲਕੁਲ ਮੁਕਤ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਿਨ। ਅਰਥਾਤ ਬਾਿਰੀ ਿਸਤੂਆਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਮਨੁੁੱ ਖੀ 
ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਅਲੁੱ ਿ ਿੈ, ਸੁਤੰਤਰ ਿੈ। ਸਮੁੁੱ ਚੀ ਵਿਵਿਆਨ ਵਿਧੀ ਅਤੇ ਵਿਵਿਆਨਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਇਸੇ ਮਨੌਤ (ਪੂਰਬ-
ਧਾਰਣਾ) ਦੀਆਂ ਨੀਿਾਂ ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਿਈ ਿੈ। 
 

‘ਵਿਆਨ’ ਅਤੇ ‘ਵਿਵਿਆਨ’ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਮਾਵਜਕ ਵਕਰਆਿਾਂ ਿਨ ਜੋ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਕਸਮ ਦੇ ਸਮਾਜਕ ਵਿਕਾਸ-
ਪੁੱਧਰ ਨੰੂ ਵਮਥ ਕੇ ਚਲਦੀਆਂ ਿਨ ਵਜਸ ਵਿਚ ਕਲਪਣਾਤਮਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪਰਿੁੁੱ ਲਤਾ ਦਾ ਵਨਜ਼ਾਮ, ਵਸਧਾਂਤਕ ਸੂਝ, 

ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਿਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਿਾਂ ਦਾ ਿੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਿੀ ਉੱਪਰ, ਵਿਵਸ਼ਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਕਲਪਣਾਤਮਕ 

ਸੋਚ ਨੰੂ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਿਾਲੀ ਵਨਪੰੁਨ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਿੋਣਾ, ਵਸਰਿ ਕਾਫ਼ੀ ਿੀ ਨਿੀ ਬਲਵਕ ਅਵਤਅੰਤ ਅਿੁੱ ਸ਼ਕ ਿੀ ਿੈ। ਭਾਸ਼ਾ, 
ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਦੈਿੀ ਇੁੱ ਕੋ ਇੁੱ ਕ ਸਾਧਨ ਿੈ, ਜੋ ਪੁਰਸ਼ ਜਾਤੀ ਨੰੂ ਪਸੂ ਜਾਤੀ ਤੋਂ ਵਿਵਸ਼ਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਅਲਿ ਕਰਦਾ ਿੈ। 

ਕਲਪਣਾਤਮਕ ਸੋਚ ਵਿਵਿਆਨ ਨੰੂ ਜਨਮ ਵਦੰਦੀ ਿੈ ਅਤੇ ਇਿ ਸੋਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਦੇਣ ਿੈ।  

ਜਾਂਚ-ਪੜ੍ਤਾਲ ਦੇ ਢੰਿ ਤਰੀਵਕਆਂ ਦੇ ਸਾਰਥਕ ਉਪਯੋਿ ਰਾਿੀਂ ਇਕ ਵਿਵਿਆਨੀ, ਆਪਣੀ ਖੋਜ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਤ, 

ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਵਿਆਵਖਆਨ, ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ‘ਸੰਕਲਪਾਂ’ ਰਾਿੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਿੈ ਵਜਸ ਦੀ ਪਰਮਾਣਕਤਾ (ਿੈਧਤਾ) ਨੰੂ ਉਿ 
ਲਿਾਤਾਰ ਕਦਮਿਾਰ ਪਰਖਦਾ ਰਵਿੰਦਾ ਿੈ। ਆਪਣੇ ਜੀਿਨ ਅਨੁਭਿ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇ ਨੰੂ ਮੁੁੱ ਖ ਰੁੱ ਖ ਕੇ ਉਿ ਵਸਧਾਂਤਾਂ ਦੀ 
ਪਰਣਾਲੀ (ਪਵਰਕਲਪਨਾਿਾਂ) ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸਿਾਰੇ ਵਸਰਜਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ (ਿੈਧਤਾ) ਦੀ ਪਰਖ ਵਨਰੀਖਣ 
ਅਤੇ ਪਰੀਖਣ  ਰਾਿੀਂ ਕਰਦਾ ਰਵਿੰਦਾ ਿੈ।  
 

ਤਾਂ ਵਿਰ ਸਿਾਲ ਉੱਠਦਾ ਿੈ ਵਕ ਇਿ ਸੰਕਲਪ ਕੀ ਿਨ ਜੋ ਭਾਸ਼ਾ ਸਾਨੰੂ ਵਦੰਦੀ ਿੈ ? 
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ਇਿ ਮਨਰਵਚਤ ‘ਸੰਕਲਪ’ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਿਾਸਤਵਿਕਤਾ ਨਿੀ ਬਲਵਕ ਉਸਦਾ ਇਕ ਵਨਰੂਪਣ ਿੰੁਦੇ 
ਿਨ। ਅਰਥਾਤ ਬਾਿਰੀ ਵਦਰਸ਼ਟਮਾਨ ਜਿਤ ਦਾ ਮਨ ਅੰਦਰ ਰਵਚਆ ਪਰਵਤਰੂਪ ਿੰੁਦੇ ਿਨ। ਇਸ ਤਰਹਾ ਕਈ ਿਾਰ ਇਿ 
ਿੀ ਵਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਵਕ ਸਾਨੰੂ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਵਸੁੱ ਧਾ ਵਿਆਨ ਕਦੇ ਿੀ ਿਾਸਲ ਨਿੀ ਿੋ ਸਕਦਾ ਵਕਉਂਵਕ ਇਿ ਵਿਆਨ-
ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਕੁੱਠੀ ਕੀਤੀ ਸਮੁੱਿਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮਨ ਦੀ ਰਚੀ ਮੂਰਤ ਤੁੱ ਕ ਿੀ ਸੀਵਮਤ ਰਵਿੰਦਾ ਿੈ। ਇਸ 
ਮੂਰਤ ਵਿਚ, ਵਜ਼ਆਦਾ ਤੋਂ ਵਜ਼ਆਦਾ ਵਿਵਿਆਨਕ ਸਮੁੱਿਰੀ ਇਕੁੱਠੀ ਕਰਕੇ, ਸੁਧਾਰ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ ਪਰ ਇਸ 
ਨੰੂ ਿਾਸਤਵਿਕਤਾ ਵਿਚ ਨਿੀ ਬਦਵਲਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਿ ਪਰਤੀਕਾਤਮਕ ਰੂਪ ਜਾਂ ਵਨੈੱਿਰ ਸੰਦੇਿ-ਰਵਿਤ ਸੰਕਲਪ ਅੁੱਿੇ 
ਚਲ ਕੇ ਤਰਕ ਵਿਿੇਚਨਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਦੇ ਿਨ, ਵਜਨਾਂ ਰਾਿੀਂ ਕੁਦਰਤ ਨੰੂ ਸਮਝਣ ਦਾ ਉਪਿਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਅਤੇ 
ਵਿਵਿਆਨਕ ਵਸਧਾਂਤ ਘੜ੍ ੇਜਾਂਦੇ ਿਨ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਕੋਈ ਿੀ ਵਸਧਾਂਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਪੂਰਨ ਜਾਂ ਆਖਰੀ ਨਿੀਂ ਿੰੁਦਾ, 
ਇਿ ਵਸਰਿ ਆਦਮੀ ਦੀ ਵਿਆਨ ਅਿਸਥਾ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦਾ ਿੈ। ਵਸਧਾਂਤ ਸਮੇ-ਸਮੇ ਬਦਲਦੇ ਰਵਿੰਦੇ ਿਨ, 

ਸੁਧਰਦੇ ਰਵਿੰਦੇ ਿਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੰਕਲਪਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਿੀ ਬਦਲਦੇ ਰਵਿੰਦੇ ਿਨ। 
 

ਸੰਕਲਪਾਂ ਦੇ ਵਸਧਾਂਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ੍ੇ ਵਮਨਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਵਿਆਨ ਉਸਰਦਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਉਚਾਈਆਂ ਤਕ ਪਿੰੁਚਦਾ ਿੈ। 
ਵਿਵਿਆਨ ਨੰੂ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਾਨੰੂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਿਾਂ, ਸੰਕਲਪਾਂ ਅਤੇ ਵਸਧਾਤਾਂ ਨੰੂ ਿੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਨਿੀ ਬਲਵਕ ਇਿ ਿੀ 
ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਿੈ ਵਕ ਇਿ ਵਿਚਾਧਾਰਾਿਾਂ, ਸੰਕਲਪ ਅਤੇ ਵਸਧਾਂਤ ਵਕਸ ਤਰਹਾਂ ਪੈਦਾ ਿੰੁਦੇ ਿਨ। ਮਾਨਿ ਮਨ ਦੀ ਇਿ 
ਵਕਿੜ੍ੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਿੈ ਜੋ ਇਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਿੈ। ਅਤੇ ਇਨਹ ਾਂ ਸਭ ਦਾ ਮਾਨਿ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਿੈ ਵਕਉਂਵਕ 
ਭਾਸ਼ਾ ਿੀ ਇਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਜਨਮ ਵਦੰਦੀ, ਪਾਲਦੀ ਅਤੇ ਵਿਵਿਆਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਿੈ। ਇਿ ਕਵਿਣਾ ਅਵਤ ਕਥਨੀ ਨਿੀ 
ਿੋਏਿਾ ਵਕ ਸੰਕਲਪ ਿੀ ਵਿਵਿਆਨ ਿਨ ਅਤੇ ਜੇ ਸੰਕਲਪ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਦੇਣ ਿਨ ਤਾਂ ਵਿਵਿਆਨ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬਿੈਰ ਬਾਂਝ ਿੈ। 
ਭਾਸ਼ਾ ਿੀ ਵਿਵਿਆਨ ਦੀ ਜਨਮਦਾਤੀ ਿੈ। 
 

ਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਿ?ੈ 

ਭਾਸ਼ਾ ਮਾਨਿ ਜਾਤੀ ਦਾ ਇਕ ਵਿਲੁੱ ਖਣ ਵਚੰਨਹ  ਿੈ ਜੋ ਇਸ ਨੰੂ ਬਾਕੀ ਜੀਵਿਤ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਅਲੁੱ ਿ ਕਰਦਾ ਿੈ। ਭਾਸ਼ਾ, ਮਾਨਿ 
ਜਾਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਿੀ ਨਿੀ ਬਲਵਕ ਇਸ ਦੀ ਿੋਂਦ ਦਾ ਕਤਈ ਕਾਰਣ ਿੀ ਿੈ।   
 

ਵਨਰੁਕਤੀ ਅਨੁਸਾਰ “ਭਾਸ਼ਾ” ਸ਼ਬਦ “ਭਾਸ” (ਬੋਲਣਾ) ਤੋਂ ਉਤਪੰਨ ਿੋਇਆ ਿੈ। ਆਮ ਿਰਤੋਂ ਵਿਚ ਬੋਲੀ ਜਾਂ ਬੋਲਣ ਦੀ 
ਵਕਰਆ ਨੰੂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ।  ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪਵਰਭਾਸ਼ਾ ਕਈ ਵਕਸਮ ਦੀ ਿੈ, ਜੋ ਤੁਿਾਡੇ ਵਦਰਸ਼ਟੀ-ਕੋਣ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਿ-
ਵਦਰਸ਼ਟੀ ਤੇ ਵਨਰਭਰ ਕਰਦੀ ਿੈ।  
 

ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਵਿਆਨ ਦੇ ਮਾਵਿਰ ਡਾ ਪਰੇਮਪਰਕਾਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪਵਰਭਾਸ਼ਾ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਕਰਦੇ ਿਨ, “ਜੀਭ ਦੁਆਰਾ ਉਤਪੰਨ 
ਧੁਨੀਆਂ ਜਾਂ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਸਮੂਿ ਨੂੰ  ਭਾਸ਼ਾ ਵਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ।” ਇਸ ਮਤਅਨੁਸਾਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਸਰਿ ਸੰਚਾਰ (ਜਾਂ ਸਮਾਜਕ ਸਾਂਝ) 
ਦੀ ਵਿਿਸਥਾ ਤਕ ਿੀ ਸੀਵਮਤ ਰਵਿ ਜਾਂਦੀ ਿੈ। ਇਸ ਸਮਾਜਕ ਿਰਤਾਰੇ ਵਿਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਨਯਮ ਿੰੁਦੇ ਿਨ ਵਜਨਹ ਾਂ 
ਦਾ ਵਿਆਨ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਬੋਲਣ ਿਾਵਲਆਂ ਨੰੂ ਜਨਮ ਤੋਂ ਿੀ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਿਾਸਲ ਿੋ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਇਿ ਸਮਾਜ ਦੀ 
ਦੇਣ ਿੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਿਕਤਾ (ਬੋਲਣ ਿਾਲਾ) ਜੋ ਕੁੁੱ ਝ ਕਵਿੰਦਾ ਿੈ, ਸਰੋਤਾ ਉਿੋ ਿੀ ਸਮਝਦਾ ਿੈ। 
 

ਇਕ ਿੋਰ ਪਵਰਭਾਸ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੁਵਨਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ “ਸੰਚਾਰ ਦੀਆਂ ਜਵਟਲ ਵਿਿਸਥਾਿਾਂ ਨੂੰ  ਿਾਸਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ 
ਿਾਇਦੇ ਲਈ ਪਰਯੋਿ ਕਰਨ ਦੀ ਮਾਨਵਸਕ ਸਮਰਥਾ ਨੂੰ  ਭਾਸ਼ਾ ਵਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ” ਇਸ ਪਵਰਭਾਸ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਸ਼ਾ ਨੰੂ 
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ਵਸਰਿ ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਸਾਧਨ ਿੀ ਮੰਵਨਆ ਵਿਆ ਿੈ। ਪਰ ਡੂੰ ਘੀ ਘੋਖ ਕਰਕੇ ਦੇਵਖਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਵਸਰਿ ਸੰਚਾਰ ਿੀ ਮਾਨਿ 
ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨਿੀ ਿੈ। ਧੁਨੀ (ਆਿਾਜ਼) ਆਧਾਰਤ ਬੁਵਨਆਦੀ ਵਕਸਮ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਸਾਧਨ ਪਸ਼ੂ-ਜਿਤ ਵਿਚ ਿੀ 
ਆਮ ਿਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਿਨ।  ਪਰ ਇਿ ਨਿੀ ਵਕਿਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵਕ ਮਨੁੁੱ ਖ ਦੀ ਤਰਹਾਂ ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਿੀ ਕੋਈ ਭਾਸ਼ਾ ਿੰੁਦੀ ਿੈ। ਪਸ਼ੂ 
ਤਾਂ ਵਸਰਿ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਨੰੂ ਇਸ਼ਾਰਾ (ਸੰਕੇਤ) ਕਰਦੇ ਿਨ। ਮਾਨਿ ਭਾਸ਼ਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵਕਤੇ ਿੁੱ ਧ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਿੈ। 
 

ਜਰਮਨ ਵਿਲਾਸਿਰ ਵਿਟਵਿਨਸਟਾਈਨ (Wittgenstein) ਕਵਿੰਦਾ ਿੈ, “ਮੇਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸੀਮਾ ਮੇਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸੀਮਾ 
ਿੈ।” ਅਰਥਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਇਤਨੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਿੈ ਵਕ ਇਿ ਆਪਣਾ ਸਮੁੁੱ ਚਾ ਅਤੇ ਵਿਲੁੱ ਖਣ ਬਰਵਿਮੰਡ ਵਸਰਜਦੀ ਿੈ। ਇਸ 
ਬਰਵਿਮੰਡ ਵਿਚ ਪਦਾਰਥਕ ਿਸਤੂਆਂ ਨਿੀ ਬਲਵਕ ਕਾਲਪਵਨਕ, ਮਨਰਵਚਤ ਸੰਕਲਪਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਿਸਦਾ ਿੈ ਵਜਨਹ ਾਂ ਦ ੇ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧ ਿੰੁਦੇ ਿਨ। ਇਿ ਸੰਬੰਧ ਵਿਵਸ਼ਸ਼ਟ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਿਆਕਰਣ ਦੇ ਵਨਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਿੋਏ 
ਿਾਕਾਂ ਦ ੇਢਾਂਚੇ ਰਾਿੀਂ ਆਪਣੀ ਿੋਂਦ ਨੰੂ ਪਰਿਟ ਕਰਦੇ ਿਨ ਅਤੇ ਸੰਕਲਪਾਂ ਨੰੂ ਅਰਥ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਿਨ। ਚਾਮਸਕੀ 
(Chomsky) ਦੇ ਕਵਿਣ ਅਨੁਸਾਰ “ਭਾਸ਼ਾ ਿਾਕਾਂ ਦਾ ਸਮੂਿ ਿੈ ਅਤੇ ਸੀਵਮਤ ਭਾਵਸ਼ਕ ਤੁੱ ਤਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਵਮਤ ਿਾਕ-
ਸੰਰਚਨਾਿਾਂ (ਢਾਂਚ)ੇ ਰਚੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਵਿੰਦੀਆਂ ਿਨ।“ ਇਿ ਮਾਨਿ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਿੀ ਖੂਬੀ ਿੈ ਵਕ ਬੁਵਨਆਦੀ ਤੁੱ ਤਾਂ ਦੀ 
ਿਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਬੇਅੰਤ ਿਾਕ ਵਸਰਜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਿਨ। 
 

ਇਕ ਿੋਰ ਪਵਰਭਾਸ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ “ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਨਿੀ ਅਖਿਾਉਂਦੀ ਵਜਸ ਕੋਲ ਸਾਵਿਤ ਨਿੀ ਿੰੁਦਾ।” ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਇਿ 
ਲੁੱ ਛਣ ਮਵਿਜ਼ ਸੰਚਾਰ ਦੇ, ਇਕ ਕਦਮ ਿਕੀਕਤ ਿਲ ਨੰੂ ਿੈ। ਸਾਵਿਤ ਦਾ ਵਲਵਖਆ ਜਾਣਾ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਿੋਂਦ ਲਈ ਅਤੀ 
ਜ਼ਰੂਰੀ ਿੈ।  
 

ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਆਨਮਈ ਪਰੰਪਰਾ ਵਿਚ ਭਾਸ਼ਾ ਨੰੂ ਿਾਕਦੇਿੀ, ਸਰਸਿਤੀ ਅਤੇ ਵਿਰਾਦੇਿੀ (ਬਾਣੀ ਦੀ ਦੇਿੀ) ਿਰਿ ੇ
ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਪੁਕਾਵਰਆ ਵਿਆ ਿੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਵਧਐਨ ਵਿਆਕਰਣ ਅਤੇ ਵਨਰੁਕਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਰਨਾ ਇਸ ਪਰੰਪਰਾ 
ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਰਿੀ ਿੈ। ਪਤੰਜਲੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਿਰੰ ਥ ਮਿਾਂਭਾਸ਼ਯ ਵਿਚ ਵਲਵਖਆ ਿੈ, “ਸਿੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਵਝਆ 
ਿੋਇਆ ਅਤੇ ਸਿੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਿਰਵਤਆ ਿੋਇਆ ਇਕੋ ਿੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਿਲੋਕ ਤੇ ਮਾਤਲੋਕ ਵਿਚ ਮਨਚਾਿੇ ਿੁੱ ਲ ਦਾ 
ਦਾਤਾ ਿੰੁਦਾ ਿੈ।”  
 

ਭਾਸ਼ਾ ਅਤ ੇਵਿਵਿਆਨਕ ਸਚੋ 

ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਜੀਿਨ ਪੁੱ ਧਰ, ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸੰਸਾਰਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੰੂ ਮੁੁੱ ਖ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰਭਾਿਤ ਕਰਦੀ ਿੈ। 
ਮਾਨਿ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਭਾਸ਼ਾ ਇਕ ਬੁਵਨਆਦੀ ਔਜ਼ਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਵਦੰਦੀ ਿੈ। ਵਿਵਿਆਨਕ ਪੁੁੱ ਛ ਪੜ੍ਤਾਲ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 
ਇਿ ਜ਼ਾਿਰ ਕਰਦੇ ਿਨ ਵਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਵਿਆਨਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਇਕ ਵਕਰਆਸ਼ੀਲ ਭੂਵਮਕਾ ਵਨਭਾਉਂਦੀਿੈ।   
ਸੈਪੀਅਰ ਿਰੋਿ ਪਵਰਕਲਪਨਾ (Sapir-Whorf Hypothesis) ਦਾ ਦਾਅਿਾ ਿੈ ਵਕ ਵਕਸੇ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵਿਆਕਰਣਕ 
ਢਾਂਚਾ ਇਿ ਵਨਰਧਾਵਰਤ ਕਰਦਾ ਿੈ ਵਕ ਉਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੰੂ ਵਕਸ ਤਰਹਾ ਅਨੁਭਿ ਕਰਦੇ ਿਨ ਅਰਥਾਤ ਮਾਤ-
ਭਾਸ਼ਾ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਵਿਸ਼ਿਵਦਰਸ਼ਟੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੌਵਧਕ ਪਰਵਕਰਆਿਾਂ ਤੇ ਿੀ ਡੂੰ ਘਾ ਅਤੇ ਵਨਰਣਾਇਕ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀ ਿੈ।  
 

ਿਾਈਿਟੌਸਕੀ (Vygotsky) ਅਨੁਸਾਰ “ਮਾਨਿ ਸੋਚ ਸ਼ਬਦਾਂ ਰਾਿੀ ਵਸਰਿ ਦਰਸਾਈ (ਪਰਿਟ) ਿੀ ਨਿੀ ਜਾਂਦੀ; ਬਲਵਕ 
ਇਿ ਪੈਦਾ ਿੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੁਆਰਾ ਿੰੁਦੀ ਿੈ। ਇਕ ਬੁੱ ਚੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਬੋਲਚਾਲ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸੰਪੂਰਣ ਵਨਪੰੁਨਤਾ ਅੁੱਿੇ ਚੁੱ ਲ 
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ਕੇ ਉਸਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਦੀ ਿੈ।” ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਪਰਤੁੱ ਖਣ (Perception) ਤੇ ਵਨਯਮਤ ਅਸਰ 
ਪਾਉਂਦੀ ਿੈ। ਇਿ ਪਰਤੁੱ ਖਣ ਬੁੱ ਚੇ ਦੀ ਸੋਚ ਨੰੂ ਿੀ ਨਿੀ ਬਲਵਕ ਉਸਦੀ ਸਮੁੁੱ ਚੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੰੂ ਰੂਪ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਿੈ।  
 

ਿਾਈਿੌਟਸਕੀ ਦਾ ਦਾਅਿਾ ਿੈ ਵਕ ਭਾਸ਼ਾ ਨੰੂ ਿਰਵਿਣ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬੁੱ ਚੇ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਮਾਨਵਸਕ ਪਰਵਕਰਆ ਉਪਰ ਪੂਰਾ 
ਵਨਯੰਤਰਣ (ਕਾਬ)ੂ ਵਮਲ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਵਜਸ ਰਾਿੀ ਉਿ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੰੂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੇਧ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਬਣਦਾ ਿੈ। 
ਸ਼ਬਦਾਂ ਅਤੇ ਸੰਕੇਤਾਂ (ਵਚੰਨਹ ਾਂ) ਦਾ ਸਿੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਉਸ ਨੰੂ ਨਿੇਂ ਸੰਕਲਪ ਘੜ੍ਨ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਿੈ।  
ਕਾਲਪਵਨਕ ਸੋਚ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਸੰਕਲਪਨਾਤਮਕ ਸਮਰਥਾ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਵਿਵਿਆਨਕ ਸੋਚ ਨੰੂ ਜਨਮ ਵਦੰਦਾ ਿੈ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ 
ਭਾਸ਼ਾਈ ਿੁਨਰ ਵਿਵਿਆਿਨਕ ਯੋਿਤਾ ਵਿਚ ਪਵਰਿਰਤਨ ਕਰਦਾ ਿੈ। ਸੰਕਲਪਾਂ ਦੇ ਵਨਰਮਾਣ ਦੀ ਪਰਵਕਰਆ, ਸੋਚ-
ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਇਕ ਬੜ੍ਾ ਪੇਚੀਦਾ ਅਤੇ ਪਰਮਾਵਣਕ (ਵਨਰੋਲ) ਕਾਰਜ ਿੈ ਜੋ ਬਾਰ ਬਾਰ ਅਵਭਆਸ ਨਾਲ ਵਸਖਾਇਆ ਨਿੀ 
ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰੰ ਤੂ ਉਸ ਿੇਲੇ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਿੈ ਜਦੋਂ ਬੁੱ ਚੇ ਦਾ ਮਾਨਵਸਕ ਵਿਕਾਸ ਇਕ ਆਿੁੱ ਸ਼ਕ ਵਮਆਰ ਤੇ ਪਿੰੁਚ ਵਿਆ 
ਿੰੁਦਾ ਿੈ। ਇਿ ਵਮਆਰ ਸਮਾਜਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਿੰੁਦਾ ਿੈ।  
 

ਸੋਚ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਭਾਸ਼ਾ ਇਕ ਬੁਵਨਆਦੀ ਔਜ਼ਾਰ ਿੈ। 

ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸੰਕਲਪਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਬੜ੍ੀ ਪੇਚੀਦਿੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ੍ ਿੋਏ ਿਨ। ਸੋਚ ਨੰੂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨੰੂ 
ਸੋਚ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਿੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਮਨੋਵਿਵਿਆਨਕ ਖੋਜਾਂ ਅਤੇ ਬੁੱ ਚੇ ਦੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ 
ਤਜਰਵਬਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੁੱ ਸਦੇ ਿਨ ਵਕ, 
 

1. ਸੰਕਲਪਾਂ ਦਾ ਵਨਰਮਾਣ ਜਨਮ ਿੰੁਵਦਆਂ ਸਾਰ ਿੀ ਆਰੰਭ ਿੋ ਜਾਂਦਾ ਿੈ, 
2. ਇਿ ਸੰਕਲਪਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਸੁੱ ਖਣ ਵਿਚ ਸਿਾਈ ਿੰੁਦਾ ਿੈ, 
3. ਨੌਂ  ਮਿੀਵਨਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਤੁੱ ਕ ਇਿ ਸੰਕਲਪ ਇੰਨੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਿਏ ਿੰੁਦੇ ਿਨ ਵਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਿੋਣਾ 

ਸ਼ੁਰੂ ਿੋ ਜਾਂਦਾ ਿੈ, 
4. ਮੁਢਲੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਿਰਵਿਣ ਕੀਤੇ ਸੰਕਲਪ ਬੁੱ ਚੇ ਦੀ ਬੌਵਧਕ ਵਜ਼ੰਦਿੀ ਦਾ ਅਵਨੈੱਖੜ੍ਿਾ ਅੰਿ ਬਣਕੇ ਸਾਰੀ 

ਉਮਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਵਿੰਦੇ ਿਨ, 
5. ਇਨਹ ਾਂ ਸੰਕਲਪਾਂ ਨੰੂ ਿੋਰ ਵਨਖਾਰ ਕੇ ਵਿਵਿਆਨਕ ਰੂਪ ਵਦੁੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ।  

 

ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਵਥਤੀ 
ਮਨੋਵਿਵਿਆਨ ਅਤੇ ਬੁੱ ਚੇ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਿਵਿਆਨਕ ਅਨੁਸੰਧਾਨ ਦੇ ਨਤੀਵਜਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਿ ਸਾਿ ਦੇਖ ਸਕਦੇ 
ਿਾਂ ਵਕ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਵਥਤੀ ਬੜ੍ੀ ਮੰਦਭਾਿੀ ਿੈ। ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਨੰੂ ਲਤਾਵੜ੍ਆ ਵਿਆ ਿੈ। ਇਿ ਕਦੇ ਿੀ, 
ਵਿਵਿਆਨ ਦੀ ਤਾਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰਿੀ, ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਨਿੀ ਬਣ ਸਕੀ। ਵਬਦੇਸ਼ੀ ਧਾੜ੍ਿੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਥੁੱ ਲੇ ਇਸ ਨੰੂ ਸਮੇ ਸਮੇ 
ਕੁਚਵਲਆ ਜਾਂਦਾ ਵਰਿਾ ਿੈ। ਇਸ ਲੁੁੱ ਟ ਖੋਿ ਵਿਚ ਵਸਰਿ ਵਬਦੇਸ਼ੀ ਿੀ ਨਿੀ ਬਲਵਕ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਖੁਦ – ਘਟੀਆਪਣ 
ਦੇ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਥੁੱ ਲੇ – ਿੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਿੀ ਛੁੱ ਡੀ। ਇਸੇ ਤਰਸਯੋਿ ਿਾਲਤ ਨੰੂ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਿੋਏ ਿੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ 
ਕੁਰਲਾਅ ਉੱਠੇ ਸਨ ਵਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਬੇਮੁੁੱ ਖ ਿੋ ਕੇ, ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਵਤਆਿ ਕੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਮਲੇਛਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੰੂ 
ਅਪਣਾਅ ਵਲਆ ਿੈ।  
 

ਖਤਰੀਆ ਤ ਧਰਮੁ ਛੋਵਡਆ ਮਲੇਛ ਭਾਵਖਆ ਿਿੀ ॥ 
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ਸਮੇ ਸਮੇ ਯੁਨਾਨੀ ਅਤੇ ਿਾਰਸੀ ਿਰਿੀਆਂ ਦੂਰ ਦਰਾਡ ਭਾਸ਼ਾਿਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚੇਤਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਘੋਰ ਰਾਜ ਜਮਾਈ 
ਰੁੱ ਵਖਆ। ਇੁੱ ਥੇ ਿੀ ਬੁੱ ਸ ਨਿੀ, ਮਾਨਵਸਕ ਘਟੀਆਪਨ ਦੇ ਅਵਿਸਾਸ ਨੇ ਉਰਦੁ ਅਤੇ ਿੁਣ ਵਪੰਿਵਲਸ਼ ਿਰਿੀਆਂ ਬੇਰੜ੍ਾ 
ਭਾਸ਼ਾਿਾਂ ਨੰੂ ਜਨਮ ਵਦੁੱ ਤਾ। ਿਾਲਾਤ ਇਤਨੀ ਵਿਰਾਿਟ ਵਿਚ ਪਿੰੁਚ ਚੁੁੱ ਕੇ ਿਨ ਵਕ ਪੰਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇਿ 
ਕਵਿੰਦੇ ਨਿੀ ਥੁੱ ਕਦੇ ਵਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਮਾਂ-ਭਾਸ਼ਾ ਉਰਦੂ ਿੈ। ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਵਥਤੀ ਥੋੜ੍ੀ ਵਜਿੀ ਬੇਿਤਰ ਿੈ। ਪਰ 
ਇੁੱ ਥੇ ਿੀ ਕਾਨਿੈਂਟ ਮਨੋਵਬਰਤੀ ਭਾਰੂ ਿੈ। 
 

ਵਛਆਠ ਸਾਲ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਵਿਚ ਿੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਮਾਨਵਸਕ ਿੁਲਾਮੀ ਦੀ ਲਾਿਣਤ ਦਾ ਕਲੰਕ 
ਸਾਿ ਨਿੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦੋ ਤਰਹਾ ਦੇ ਵਸੁੱ ਵਖਆ ਦੇ ਪਰਬੰਧ ਸਮਾਜ ਦੀ ਨਿੀਂ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਿੰਡ ਕਰਦੇ ਿਨ: 
ਵਪੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਜਨਹ ਾ ਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮਾਵਧਅਮ ਪੰਜਾਬੀ ਿੈ, ਅਤੇ ਸ਼ਵਿਰਾਂ ਦੇ ਅੰਿਰੇਜ਼ੀ ਮਾਵਧਅਮ ਿਾਲੇ 
ਕਾਨਿੈਂਟ ਸਕੂਲ। ਇਸ ਵਸੁੱ ਵਖਆ ਪਰਬੰਧ ਨੇ ਪਵਿਲਾਂ ਿੀ ਤੈਿ ਕਰ ਵਲਆ ਿੈ ਵਕ ਕੌਣ ਵਕੰਨੀ ਤਰੁੱਕੀ ਕਰੇਿਾ। ਪੰਜਾਬੀ 
ਮਾਵਧਅਮ ਿਰੀਬ ਅਤੇ ਿਿਾਰ ਪੇਂਡੂਆਂ ਲਈ ਅਤੇ ਅੰਿਰੇਜ਼ੀ ਮਾਵਧਅਮ ਸ਼ਵਿਰੀ ਅਮੀਰਜ਼ਾਵਦਆ ਲਈ। ਪਰ ਸਦਮਾ ਤਾਂ 
ਇਿ ਿੈ ਵਕ ਇਿ ਅਮੀਰਜ਼ਾਦੇ ਪੜ੍ਹ ਵਲਖ ਕੇ ਮੌਵਲਕ ਸੋਚਿਾਨ ਬਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੁੱਛਮੀ ਸਵਭਅਤਾ ਦੇ ਨੀਮ ਨਕਲੀਏ 
ਬਣ ਕੇ ਰਵਿ ਜਾਂਦੇ ਿਨ। ਇਨਹ ਾਂ ਿੀ ਨਕਲੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਧੁੱ ਕੇ ਸ਼ਾਿੀ ਨਾਲ ਬੋਲ ਬਾਲਾ ਿੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 
ਉਤਪਾਦੀ ਿਸੀਵਲਆਂ ਉੱਪਰ ਪੂਰਨ ਕਬਜ਼ਾ ਿੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਵਧਅਮ ਿਾਲੇ ਦਸਿੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ 
“ਲਛਮਣ ਰੇਖਾ” ਤੋ ਅੁੱ ਿੇ ਨਿੀ ਟੁੱ ਪ ਸਕਦੇ। ਇਿ ਟੁੱ ਪਣ ਿੀ ਵਕਸ ਤਰਹਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਵਿਵਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਦੀ 
ਪੜ੍ਾਈ ਲਈ ਕੋਈ ਪੁਸਤਕ ਨਿੀ ਅਤੇ ਨਾ ਿੀ ਵਸੁੱ ਵਖਆ ਦੇ ਿੋਰ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਿਨ! ਉਿਨਾਂ ਦੀ ਬੌਵਧਕ ਤਰੁੱ ਕੀ ਤੇ ਇੁੱ ਥੇ 
ਿੀ ਡੁੱ ਕ ਲਿਾ ਵਦੁੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। 

ਵਸੁੱ ਟ ੇਅਤ ੇਸੁਝਾਉ 

ਸਾਡੇ ਇਸ ਸੰਖੇਪ ਸਰਿੇਖਣ ਤੋਂ ਜੋ ਤੁੱ ਥ ਸਾਿ ਸਾਿ ਸਾਿਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਿਨ ਉਿ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਿਨ : 

 

 ਵਿਵਿਆਨ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੰਬੰਧ ਿਾਸਤਵਿਕ ਸੁੱਚ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਿੈ, 
 ਸੰਕਲਪਨਾਤਮਕ ਸੋਚ ਵਿਵਿਆਨ ਵਿਧੀ ਦੀ ਵਿਲੁੱ ਖਣ ਅਤੇ ਵਨਰਧਾਰਕ ਖਾਸੀਅਤ ਿੈ, 
 ਿਸਤੂਆਂ ਰੂਪੀ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸੰਕਲਪੀਕਰਣ ਮਾਨਿ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਮਿਾਨ ਦੇਣ ਿੈ ਵਜਸ ਬਿੈਰ ਵਿਵਿਆਨਕ 

ਸੋਚ ਅਸੰਭਿ ਿੈ, 
 ਸੰਕਲਪਾਂ ਦਾ ਵਨਰਮਾਣ ਜਨਮ ਤੋਂ ਿੀ ਸ਼ੁਰੂ ਿੋ ਜਾਂਦਾ ਿੈ, 
 ਸੰਕਲਪਾਂ ਦਾ ਇਿ ਭੰਡਾਰ, ਜੋ ਉਮਰ ਦੇ ਪਵਿਲੇ ਕੁਝ ਇਕ ਮਿੀਵਨਆਂ ਵਿਚ ਇੰਨਾ ਪਰਿੁਲਤ ਿੋ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਵਕ 

ਇਿ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਵਸੁੱ ਖਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਇਿ ਸੰਕਲਪ ਿੌਲੀ ਿੌਲੀ “ਵਿਵਿਆਨਕ ਸੰਕਲਪ” ਬਣ 
ਜਾਂਦੇ ਿਨ, 

 ਇਸ ਤਰਹਾ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਿਆਕਰਣਕ ਅਤੇ ਸ਼ਾਬਵਦਕ ਸਾਧਨਸੰਪਤੀ (ਭੰਡਾਰ) ਨੰੂ ਆਧਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਆਦਮੀ 
ਬਚਪਨ ਵਿਚ ਵਿਰਿਣ ਕੀਤੇ ਸੰਕਲਪਾਂ ਦੇ ਸਿਾਰੇ ਇਕ ਵਕਸਮ ਦਾ ਭਾਸ਼ਾਈ ਬਰਵਿਮੰਡ ਵਸਰਜਦਾ ਿੈ, ਜੋ ਸਾਰੀ 
ਉਮਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਵਿੰਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਬੌਵਧਕ ਅਤੇ ਵਿਵਿਆਨਕ ਸੋਚ ਦਾ ਇੁੱ ਕੋ ਇਕ ਸਾਧਨ ਬਣਦਾ 
ਿੈ। 
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ਇਨਹ ਾਂ ਠੋਸ ਿਕੀਕਤਾਂ ਨੰੂ ਮੁੁੱ ਖ ਰੁੱ ਖਦੇ ਿੋਏ ਅਸੀਂ ਇਿ ਦੇਖਦੇ ਿਾਂ ਵਕ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਤ ਸਾਿਮਣੇ ਇਕ ਮਿਾਨ ਸਮੁੱ ਵਸਆ 
ਖੜ੍ੀ ਿੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਵਿਵਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਪੁੱ ਖੋਂ ਵਿਿੂਣੀ ਿੈ ਅਤੇ ਉੱਚ ਵਿਵਿਆਨਕ ਵਸੁੱ ਵਖਆ ਦਾ ਮਾਵਧਅਮ 
ਨਿੀ ਬਣ ਸਕੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਜਸ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਵਸੁੱ ਵਖਆ ਵਦੁੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ ਉਿ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਤਾਂ ਕੀ 
ਅਵਧਆਪਕਾਂ ਨੰੂ ਿੀ ਨਿੀ ਆਉਂਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਮਾਜਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਵਸੁੱ ਵਖਆ ਪਰਬੰਧ ਵਭਰਸ਼ਟ ਿੋ ਕੇ ਇੰਨਾ 
ਵਨੈੱਘਰ ਚੁੁੱ ਕਾ ਿੈ ਵਕ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕੰਮ ਸਮਵਝਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਇਸ ਦੁਵਬਧਾ ਤੋਂ ਅੁੱ ਖਾਂ 
ਨਿੀ ਮੀਟ ਸਕਦਾ ਵਕਉਵਕ ਇਿ ਸਮੁੱ ਵਸਆ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਜਨਮ ਵਪੁੱ ਛਾ ਨਿੀ ਛੁੱ ਡੇਿੀ। ਇਿ ਇਕ ਭੂਤ ਦੀ ਤਰਹਾਂ ਸਾਨੰੂ 
ਵਚੰਬੜ੍ੀ ਰਿੇਿੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰ ਪੁੱ ਧਰ ਤੇ ਸਾਨੰੂ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਦੀ ਰਿੇਿੀ। ਇਸ ਦੇ ਸਾਰਥਕ ਿੁੱਲ ਲਈ ਸਾਡੇ 
ਸਾਿਮਣੇ ਵਤੰਨ ਕਸ਼ਟ ਭਰਪੂਰ ਵਿਕਲਪ ਿਨ, ਵਜਨਹ ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਦੀ ਚੋਣ ਲਾਜ਼ਮੀ ਿੈ। ਉਿ ਿਨ: 
 

1. ਅੰਿਰਜ਼ੇੀ ਬਣ ੇਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ - ਅੰਿਰੇਜ਼ੀ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾ ਵਲਆ ਜਾਿੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਿਰਤੋਂ 
ਉਪਰ ਇਿੋ ਵਜਵਿਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਿਾ ਵਦੁੱ ਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਕ ਦੋ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਇਿ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਨਾ 
ਬਣੀ ਰਵਿ ਜਾਿੇ, ਜਾਂ 

2. ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਵਿਵਿਆਨੀਕਰਣ - ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇਕ ਜੁੁੱ ਟ ਿੋ ਕੇ ਵਦਰੜ੍ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਐਸੀ 
ਮੁਵਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਿੇ ਵਕ ਇਸ ਨੰੂ  ਵਿਵਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਪਰਥਮ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾ ਵਦੁੱ ਤਾ ਜਾਿੇ ਤਾਂ ਵਕ ਇਿ 
ਜਨਮ ਤੋਂ ਮਰਨ ਤੁੱ ਕ ਿਰ ਵਕਸਮ ਦੀ ਵਸੁੱ ਵਖਆ ਦਾ ਮਾਵਧਅਮ ਬਣ ਜਾਿੇ, 

3. ਤੀਸਰਾ ਵਿਕਲਪ ਇਿ ਿੈ ਵਕ ਤੀਸਰਾ ਵਿਕਲਪ ਿੋਰ ਕੋਈ ਨਿੀ।  
 

ਸਾਨੰੂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੰੂ ਇਸ ਵਿਚ ਵਕਸੇ ਿੀ ਵਕਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੁੱਕ ਨਿੀ ਿੋਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਵਕ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਿੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ 
ਨਿੀ ਿੈ। ਅਸੀਂ ਅੁੱ ਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਅੰਨਹੇ ਿਾਿ ਇਵਤਿਾਸ ਦੇ ਕਾਲ ਚੁੱ ਕਰ ਵਿਚ ਵਕੰਨੀ ਦੇਰ ਭਟਕਦੇ ਵਿਰਦੇ ਿਰਾਂਿੇ। ਸਾਨੰੂ 
ਆਪਣੀ ਵਿਵਿਆਨਕ ਅਤੇ ਵਿਆਨਮਈ ਪਰੰਪਰਾ ਨੰੂ ਪਛਾਣ ਕੇ ਨਿਾਂ ਬਰਵਿਮੰਡ ਉਸਾਰਨਾ ਿੋਏਿਾ ਅਤੇ ਇਕ ਬਾਰ ਵਿਰ 
ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜ੍ੇ ਿੋਣ ਦਾ ਸਿੈ-ਮਾਣ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਪਿੇਿਾ। 
 

ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਵਿਲੇ ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਿਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਨੰੂ ਿੋਰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ੍ ਨਿੀ ਵਕਉਂਵਕ 
ਵਿਵਿਆਨਕ ਸਾਵਿਤ ਅਤੇ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਸਾਨੰੂ ਬਣੇ ਬਣਾਏ ਵਮਲ ਜਾਣਿੇ। ਬਿੈਰ ਵਕਸੇ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਜਾਂ ਤਕਲੀਿ ਦੇ ਸਾਨੰੂ 
ਸਭ ਕੁੁੱ ਝ ਵਮਲ ਜਾਏਿਾ। ਪਰ ਕਉਂਵਕ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੁਿਤ ਨਿੀ ਵਮਲਦੀ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੰੂ ਜੋ ਕੀਮਤ 
ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਏਿੀ ਉਿ ਇਿ ਿੋਏਿੀ ਵਕ ਅਸੀ ਆਪਣੀ ਸਮੁੁੱ ਚੀ ਿੋਂਦ (ਅਸਵਤੁੱ ਤਿ) ਸਦਾ ਲਈ ਖੋਿ ਬੈਠਾਿੇ ਅਤੇ 
ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮੋ-ਵਨਸ਼ਾਨ ਨਿੀ ਰਿੇਿਾ। 
 

ਜੇਕਰ ਅਸੀ ਦੂਸਰੇ ਵਿਕਲਪ ਨੰੂ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਿਾਂ ਤਾਂ ਸਮੁੁੱ ਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਤ (ਵਿਵਦਅਕ ਅਦਾਰੇ, ਸਾਵਿਤਕ ਸੰਸਥਾਿਾਂ, 
ਵਲਖਾਰੀ, ਅਵਧਆਪਕ, ਕਲਾਕਾਰ, ਸਾਇੰਸਦਾਨ, ਤਕਨੀਕਦਾਨ, ਵਸਆਸਤਦਾਨ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਆਵਦ) ਨੰੂ ਆਪੋ 
ਆਪਣੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਚ ਦਰਜੇ ਦਾ ਵਿਵਿਆਨਕ ਸਾਵਿਤ ਸਾਜਣਾ ਪਿੇਿਾ ਵਕਉਂਵਕ “ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਨਿੀ 
ਅਖਿਾਉਂਦੀ ਵਜਸ ਕੋਲ ਸਾਵਿਤ ਨਿੀ ਿੰੁਦਾ।” ਇਸ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਿੁੱ ਡੀ ਵਜ਼ੰਮੇਿਾਰੀ ਵਲਖਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਸਰ ਆਏਿੀ।  
 

ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਿ ਨਿੀ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਰੂਿ ਜਨਮ ਜਨਮ ਭਟਕਦੀ ਿੀ ਰਿੇਿੀ! ਸਾਡੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਵਤਰਭਿਣ ਵਿਚ 
ਯਕੀਨਨ ਿੰੁਦੀ ਰਿੇਿੀ। 


