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ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵ ਿੱਚ ਵ ਵਿਆਨਕ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਾਵਿਤ  
ਰਚਣ ਦੀਆ ਂਸਮਿੱਵਸਆ ਾ ਂਅਤੇ ਚਣੌਤੀਆ ਂ

ਡਾ: ਬਲਦੇਵ ਸ ਿੰਘ ਕਿੰਦੋਲਾ, ਯੂ:ਕੇ: 

ਉਹ ਸਵਲੱਖਣ ਗੁਣ, ਜੋ ਮਾਨਵ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਨਾਨਾ ਪ੍ਰਾਣੀਆ ਂਤੋਂ ਆਵੱਸ਼ਕ ਰੂਪ੍ ਸਵੱਚ ਸਨਖੇੜਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇ  ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਯੋਗਤਾ 
(ਪ੍ਰਵੀਣਤਾ) ਹੈ। ਇਹ  ਰਵ- ਰੇਸ਼ਟ ਪ੍ਰਵੀਣਤਾ ਸ ਰਫ ਆਪ੍ ੀ ਬਲੋ-ਚਾਲ ਜਾ ਂ‘ ਿੰਚਾਰ’ ਕਰਨ ਤੱਕ ਹੀ  ੀਸਮਤ ਨਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਸ਼ੂ-
ਜਗਤ ਸਵੱਚ ਵੀ ਬੋਲਾ ਂਦੇ  ਹਾਰੇ  ੁਨੇਹੇ ਭੇਜੇ ਜਾਦਂੇ ਹਨ; ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਗਰਜ, ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਭੌਂਕਣਾ ਅਤੇ ਸਬਲੱੀ ਦੀ ਧੀਮੀ ਸਮਆਉਂ ਅਲੱਗ 
ਅਲੱਗ  ੁਨੇਸਹਆ ਂਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ। ਪ੍ਰ ਮਾਨਵ ਭਾਸ਼ਾ,  ਿੰਚਾਰ ਦਾ  ਾਧਨ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਇਹ ਇ  ਤੋਂ ਉਪ੍ਰਿੰਤ  ੋਚ-ਸਵਚਾਰ ਦਾ ਵੀ 
ਇੱਕ ਅਸਨਵਾਰੀ ਉੱਪ੍ਕਰਣ ਹੈ। ਇਹ  ਾਨੂੰ ਭੌਸਤਕ  ਿੰ ਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇ ਕਲਪ੍ਨਾ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਸਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਨਵ ਭਾਸ਼ਾ,  ਮੁੱਚੀ ਸ ਰਸ਼ਟੀ 
ਦਾ ਸ ਰਫ ਸਵਆਸਖਆਨ ਹੀ ਨਹੀ ਕਰਦੀ ਬਲਸਕ ਨਵੀਂ ਮਨੋਗਤ ਸ ਰਸ਼ਟੀ ਦੀ ਸ ਰਜਣਾ ਕਰਨ ਦੀ  ਮਰਥਾ ਵੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਅ ਲ 
ਸਵੱਚ ਹਰ ਮਾਨਵ ਭਾਸ਼ਾ ਮਨਰਸਚਤ  ਿੰਕਲਪ੍ਾ ਂਦਾ  ਿੰ ਾਰ ਹੁਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਬਾਹਰੀ ਭੌਸਤਕ  ਿੰ ਾਰ ਨੂੰ  ਮਝਣ ਲਈ, ਸਨਰੂਪ੍ਣ ਕਰਨ ਦਾ 
ਬੇਸਮ ਾਲ ਮਾਨਵੀ ਯਤਨ ਹੈ।  

ਅਵੱਸ਼ ਹੀ, ਭਾਸ਼ਾ ਇੱਕ ‘ਭੌਸਤਕੋ-ਮਾਨਸ ਕ’  ੱਤਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇ  ਸਵੱਚ ‘ਸ਼ਬਦਰੂਪ੍’ ਅਤੇ ‘ਸ਼ਬਦਅਰਥ’  ਮਕਾਲੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ 
ਮਹੱਤਤਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਸਜ  ਸਵਚੱ ਇ  ਦੀ ਬਹੁ-ਪ੍ੱਖੀ ਕਾਰਜਕਤਾ ਦੇ ਸਪ੍ੱਛੇ ਉਦੇਸ਼ਵਾਦ ਦੇ  ਵੈ-ਸ ੱਧ  ਬੂਤ ਸਮਲਦੇ ਹਨ। ਮਾਨ  ਦ ੇ
‘ ਮਾਜਕ’ ਅਤੇ ‘ਭਾਸ਼ਾਈ’ ਵਰਤਾਰੇ ਸਵੱਚ “ਬੋਲ-ਚਾਲ” ਅਤੇ “ਅਰਥ” ਸਵਚਕਾਰ ਸਵਸ਼ੇਸ਼ ਸਕ ਮ ਦੇ  ਿੰਬਿੰਧ  ਥਾਪ੍ਤ ਹੋਏ ਮਿੰਨੇ 
ਜਾਦਂੇ ਹਨ। ਮਨੁੱਖੀ  ਿੰਚਾਰ ਅਤੇ ਬੋਧ-ਸਗਆਨ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਲਈ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸਵਆਕਰਨਕ ਇਕਾਈ ਅਰਥਾਤ 
“ਰੂਸਪ੍ਮ” ਅਤੇ ਇ  ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ੍ ਅਰਥ, ਅਰਥਾਤ “ਅਰਸਥਮ” ਸਵਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸਕ ਮ ਦਾ ਸਵਸ਼ਸ਼ੇ “ਉਤੇਜਨਾ-ਪ੍ਰਤੀਸਕਸਰਆ” 
ਵਾਲਾ  ਿੰਬਿੰਧ  ਥਾਪ੍ਤ ਹੋ ਜਾਦਂਾ ਹੈ ਸਜ  ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ  ੱਸਭਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਬੌਸਧਕ ਸਵਕਾ  ਹੁਿੰਦਾ ਹ।ੈ “ਰੂਸਪ੍ਮ” ਅਤੇ “ਅਰਸਥਮ” 
ਦੋਵੇਂ ਅਖਿੰਸਡਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂਰੂਪ੍ੀ  ਰੂਪ੍ ਦੇ ਹੁਿੰਦੇ ਹਨ ਸਜਨ੍ਾ ਂਦਾ ਹੋਰ ਸਵਭਾਜਨ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ  ਕਦਾ, ਸਜਵੇਂ “ਅਕਾਲ” ਸ਼ਬਦ ਦੋ 
ਰੂਸਪ੍ਮ ਨਾਲ ਬਸਣਆ ਹੈ; ‘ਅ-‘ (ਸਜ  ਦਾ  ਬਿੰਧਤ ਅਰਸਥਮ ਹੈ ‘ਨਹੀ’) ਅਤੇ ‘- ਕਾਲ’ (ਸਜ  ਦਾ ਅਰਸਥਮ ਹੈ ਸਿਯਾ ਦੇ ਵਾਪ੍ਰਨ 
ਦਾ  ਮਾ)ਂ। ‘ਸ਼ਬਦ’ ਅਤੇ ‘ਰੂਸਪ੍ਮ’ ਸਵੱਚ ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ ਸਕ ਸਜੱਥੇ ‘ਸ਼ਬਦ’  ੁਤਿੰਤਰ ਹੁਿੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ‘ਰੁਸਪ੍ਮ’  ੁਤਿੰਤਰ ਹੋ ਵੀ  ਕਦਾ 
ਹੈ ’ਤੇ ਨਹੀ ਵੀ।  ੁਤਿੰਤਰ ‘ਰਸੂਪ੍ਮ’ ਦਾ ਆਪ੍ਣਾ ਸਵਸ਼ੇਸ਼ ‘ਅਰਥ’ ਹੁਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇ  ਨੂੰ ਧਾਤੁ ਸਕਹਾ ਜਾਦਂਾ ਹੈ।  

ਸ ਖਰਾ ਂ ਦੀ ਕਲਪ੍ਨਾਤਸਮਕ  ੋਚਣੀ ਸਵੱਚ ਸਚਿੰਨ੍ਾ ਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਦਂੀ ਹੈ, ਸਜਵੇ ਸਕ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਤਰਕਸਵਸਗਆਨ ਅਤੇ 
ਗਸਣਤਸਵਸਗਆਨ ਸਵੱਚ ਹੁਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਕ ੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਲਖਣ ਸਵਵ ਥਾ ਦੀ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਅਰਥਪ੍ੂਰਨ ਇਕਾਈ ਨੂੰ “ਲੇਸਖਮ” ਸਕਹਾ 
ਜਾਦਂਾ ਹੈ, ਸਜ  ਸਵਚੱ ਵਰਣਮਾਲਾ ਦੇ ਅੱਖਰ, ਅਿੰਕ-ਸਚਿੰਨ੍, ਸਵਸ਼ਰਾਮ-ਸਚਿੰਨ੍, ਗਸਣਤਕਾਰਕ-ਸਚਿੰਨ੍ ਆਸਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁਿੰਦੇ ਹਨ। 
ਕਲਪ੍ਨਾਤਸਮਕ  ੋਚਣ ਪ੍ਰਸਕਸਰਆ ਸਵੱਚ ਇੱਕ ਇਕਸਹਰਾ ‘ਲੇਸਖਮ’ (ਜਾ ਂਵਰਸਣਮ) ਇੱਕ ‘ਅਰਸਥਮ’ ਦੇ ਨਾਲ  ਸਥਰ  ਿੰਬਿੰਧ 
 ਥਾਪ੍ਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਜਵੇਂ ਆਧੁਸਨਕ ਬੀਜਗਸਣਤ ਸਵੱਚ ਹੁਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਬਲਕੁਲ ਇਨ੍ਾ ਂ ਤੱਥਾ ਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਅਨਸਗਣਤ 
ਸਵਸਗਆਨਕ ਸਨਯਮ ਸਵਅਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਦਂੇ ਹਨ। ਸਜਵੇਂ, ਯਿੰਤਰਸਵਸਗਆਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਸਵਚੱ ਪ੍ਰਯੁਕਤ (ਲਗਾਇਆ) ਬਲ (F [N]) ਅਤੇ 
ਪ੍ਸਰਣਾਸਮਕ ਪ੍ਰਵੇਗ (a [m/s2]) ਦੇ ਆਪ੍ ੀ  ਬਿੰਧ ਨੂੰ ਸਚਿੰਨ੍ਾਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇ  ਪ੍ਰਕਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾਦਂਾ ਹੈ; F = m.a (ਇੱਥ,ੇ 
m, ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਗੇਗਤ ਵ ਤੂ ਦਾ ‘ਮਾ ’ (ਜਾ ਂਭਾਰ, [kg]) ਸਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ)। ਅਰਥਾਤ, ਇਹ  ਮੀਕਰਣ  ਾਨੂੰ ਦੱ ਦਾ ਹੈ ਸਕ ਸਕ  ੇ
ਭਾਰੀ ਵ ਤੂ ਨੂੰ (ਭਾਰ m kg), a ਪ੍ਰਵੇਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਉ  ਉੱਪ੍ਰ, ਗਤੀ ਦੀ ਸਦਸ਼ਾ ਵਲ, F, ਬਲ ਲਗਾਉਣਾ ਪ੍ਵੇਗਾ। 
ਇ  ਸਦਰਸ਼ਟਾਤਂ ਸਵੱਚ F ‘ਲੇਸਖਮ’ ਦਾ ‘ਅਰਸਥਮ’ ਹੈ ਬਲ; m ‘ਲੇਸਖਮ’ ਦਾ ‘ਅਰਸਥਮ’ ਹੈ ਮਾ  (ਜਾ ਂਭਾਰ); ਅਤੇ a ‘ਲੇਸਖਮ’ ਦਾ 
‘ਅਰਸਥਮ’ ਹੈ ਪ੍ਰਵੇਗ। ਇਨ੍ਾ ਂ‘ਲੇਸਖਮਾ’ਂ ਅਤੇ ‘ਅਰਸਥਮਾ’ਂ ਦਾ ਆਪ੍ ੀ  ਿੰਬਿੰਧ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀ ਬਦਲਦਾ, ਭਾਵ ਇੱਕ ਲੇਸਖਮ ਦਾ ਇੱਕੋ 
ਹੀ ਅਰਸਥਮ ਹੁਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਵਸਗਆਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਵਲੱਖਣ (ਏਕਾਤਂ) ਸਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ।  ਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ਸਵੱਚ ਇ  ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ 
ਹੋਇਆ ਸਕ “ਸ਼ਬਦਾ”ਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾ ਂਦੇ ਸਵ ੇਸ਼ “ਅਰਥਾ”ਂ ਸਵੱਚ, ਉਨ੍ਾ ਂਦੀ ਸਵਸਸ਼ਸ਼ਟ ਪ੍ਰਿੰਮਪ੍ਰਾਗਤ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਫਲ ਰੂਪ੍, ਖਾ  
ਸਕ ਮ ਦ ੇਅਸਨੱਖੜਵੇਂ  ਬਿੰਧ  ਥਾਪ੍ਤ ਹੋ ਜਾਦਂੇ ਹਨ ਜੋ ਬਦਲੇ ਨਹੀ ਜਾ  ਕਦੇ ਜਾ ਂਬਦਲਨੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਦਂੇ ਹਨ। ਇ  
ਤੱਥ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਪ੍ਸਹਲਾ ਂਮੌਜੂਦ ਆਮ ਬਹੁ-ਅਰਥੀ ਸ਼ਬਦਾ ਂਨੂੰ ਸਵਸਗਆਨਕ  ਿੰਕਲਪ੍ਾ ਂਲਈ ਵਰਤਣ ਨਾਲ ਬੜੀਆ ਂਗਿੰਭੀਰ ਅਤੇ 
 ਿੰਜੀਦਾ ਅੜਚਨਾ ਂਜੁੜੀਆ ਂਹੋਈਆ ਂਹਨ। 

ਇ  ਸਵਸ਼ੇ ਦ ੇ ਿੰਦਰਭ ਸਵੱਚ ਇਕ ਹੋਰ ਤੱਥ ਜੋ ਸਵਸਗਆਨਕ ਸ਼ਬਦਾ ਂਲਈ ਮਹੱਤਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ “ਅਰਥ ਚੂਕ” (ਸਲਿੰਗ ਜਾ ਂ
ਸਚਿੰਨ੍ ਜੋ ਸਕ ੇ ਅਰਥ ਦਾ  ੂਚਕ ਹੁਿੰਦਾ ਹੈ) ਅਤੇ “ਅਰਥਪ੍ੂਰਨ” (ਸਲਿੰਗੀ, ਉਹ ਅਰਥ ਜੋ ਸਚਿੰਨ੍ ਦਰ ਾਉਂਦਾ ਹੈ) ਦਾ ਆਪ੍ ੀ 
ਪ੍ਰ ਪ੍ਰ  ਿੰਬਿੰਧ, ਜੋ  ਾਸਹਤਕ ਪ੍ਰਿੰਪ੍ਰਾ ਰਾਹੀਂ  ਥਾਪ੍ਤ ਹੋ ਜਾਦਂਾ ਹੈ। ਐਨ੍ ਇ ੇ ਪ੍ੱਧਰ ’ਤੇ “ਸ਼ਬਦ” ਅਤੇ ਉ ਦੇ “ਅਰਥ” ਦਾ 
 ਮਵਾਯ ਜਾਪ੍ਦਾ  ਿੰਬਿੰਧ  ਥਾਪ੍ਤ ਹੁਿੰਦਾ ਹ।ੈ ‘ਅਰਥ’ ਦਾ ਕਾਰਨ, ਜੋੜ ਸਮਲਾ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ‘ਸ਼ਬਦ’ ਹੁਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਨਵ ਬੁੱਧੀ ਦੇ 
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ਕਾਰਨ ‘ਸ਼ਬਦ’ ਪ੍ੈਦਾ ਹੁਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ, ਮਾਨਵ ਬੁੱਧੀ ‘ਸ਼ਬਦ’ ਪ੍ੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਲੇ ਜੁੜੇ ‘ਸ਼ਬਦ’ ਤੋਂ ‘ਅਰਥ’ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁਿੰਦਾ 
ਹੈ। ਆਮ ਕਲਾਤਮਕ  ਾਸਹਤ ਸਵੱਚ ਸ਼ਬਦਾ ਂਦੇ ਅਰਥ, ਪ੍ਰ ਿੰਗ-ਸਵਸ਼ੇਸ਼ ਹੁਿੰਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਕਈ ਅਰਥ ਵੀ ਹੋ  ਕਦੇ 
ਹਨ ਜੋ ਪ੍ਰ ਿੰਗਕ ਸਵਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਸਨਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰ ਇ  ਤਰ੍ਾ ਂਦਾ ਆਮ ਵਰਸਤਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਸਰਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਪ੍ਰਿੰਮਪ੍ਰਾਗਤ 
‘ਸ਼ਬਦ-ਅਰਥ’  ਿੰਬਿੰਧ ਸਵਸਗਆਨਕ  ੋਚ ਨਾਲ ਭਿੰਗ ਹੋ ਜਾਦਂਾ ਹੈ, ਸਕਉਂਸਕ ਸਵਸਗਆਨ ਸਨਸ਼ਸਚਤ ਅਤੇ ਸਨਰ- ਿੰਦਹੇ  ਿੰਬਿੰਧ ਹੀ 
 ਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ ਸਵਸਗਆਨ ਸਵੱਚ ਅਸਨਸ਼ਸਚਤਤਾ ਲਈ ਕੋਈ ਜਗਹ ਨਹੀ ਹੁਿੰਦੀ। ਇ  ਲਈ ਆਮ ਪ੍ਰਚਲਤ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ੇ
 ਿੰਕਲਪ੍ਾ ਂਦਾ ਪ੍ੁਨਰ  ਿੰਗਠਨ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦ “ਸ ਰਜਣ” ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪ੍ੈਂਦੀ ਹੈ, ਸਜਨ੍ਾ ਂਸਵੱਚ ਸ ਰਫ ‘ਅਰਥ ੂਚਕ’ ਹੀ ਨਹੀ 
ਬਲਸਕ ‘ਅਰਥਪ੍ੂਰਨ’ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪ੍ੈ ਜਾਦਂੀ ਹੈ। ਸਜਵੇਂ, ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ ਸਵੱਚ “ਰਫ਼ਤਾਰ” ਜਾ ਂ“ਗਤੀ” ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ, ਸਟਕਾਣ ੇ
(ਦਸ਼ਾ) ਦੀ ਬਦਲੀ ਕਰਨਾ, ਅਰਥਾਤ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾ ਂਜਾਣਾ। ਪ੍ਰ ਇ  ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਵਸਗਆਨਕ ਵਰਤੋਂ ਲਈ  ਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ 
ਜਾਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁਿੰਦੀ ਹ ੈਸਕ ਇਹ ‘ਸਟਕਾਣਾ ਬਦਲੀ’ ਸਕ  ਸਦਸ਼ਾ ਸਵੱਚ ਹੋਈ ਹੈ; ਭਾਵ ਦਸ਼ਾ ਬਦਲੀ ਸਕ  ਸਦਸ਼ਾ ਸਵਚੱ ਕੀਤੀ 
ਗਈ ਹ।ੈ ਇਹ ਤੱਥ ਦਰ ਾਉਂਣ ਲਈ  ਾਨੂੰ ਸਕ ੇ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪ੍ਵੇਗੀ। ਸਕ ੇ ਸਵਸਸ਼ਸ਼ਟ ਸਦਸ਼ਾ ਸਵੱਚ ਰਫਤਾਰ ਨੂੰ 
“ਵੇਗ” ਸਕਹਾ ਜਾਦਂਾ ਹੈ, ਸਜਵੇਂ ਇਹ ਕਸਹਣਾ ਸਕ ਉਹ ਸਵਮਾਨ ਪ੍ੱਛਮ ਦੀ ਸਦਸ਼ਾ ਵਲ 500 ਸਕ:ਮੀ: ਪ੍ਰਤੀ ਘਿੰਟਾ ਦ ੇਵੇਗ ਨਾਲ ਉੜ 
ਸਰਹਾ ਹੈ। 

ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਵਸਗਆਨਕ ਵਰਤੋਂ ਲਈ  ਾਨੂੰ  ੁਸਨਸ਼ਸਚਤ,  ਿੰਦੇਹ-ਰਸਹਤ ਅਤੇ  ਪ੍ਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾ ਂਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪ੍ੈਂਦੀ ਹ,ੈ ਭਾਵ 
ਸਕ ੇ ਸਵਸਗਆਨਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦੋ ਅਰਥ ਨਹੀ ਹੋ  ਕਦੇ। ਇ  ਲਈ ਸ਼ਬਦਾ ਂਦੇ ਸਵਸਗਆਨਕ ਅਰਥ ਸਨਰਧਾਰਣ ਕਰਨਾ  ਰਵ 
 ਰੇਸ਼ਠ ਮਹੱਤਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਕਲਾਤਸਮਕ  ਾਸਹਤ ਸਵੱਚ “ਸ਼ਬਦਰੂਪ੍” ਅਤੇ “ਸ਼ਬਦਬਣਤਰ” ਦੀਆ ਂ ੁਹਜਾਤਸਮਕ ਸਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾ ਂ
ਸਵਸਗਆਨ ਸਵੱਚ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀ ਰੱਖਦੀਆ ਂਅਤੇ ਸਤਆਗ ਸਦਤੱੀਆ ਂਜਾਦਂੀਆ ਂਹਨ। ਇ  ਤਰ੍ਾ ਂਦੀ ਸਵਸਸ਼ਸ਼ਟ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਇ  
ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ (ਪ੍ਾਸਰਭਾਸ਼ਕ) ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ (ਜਾ ਂਪ੍ਦਾਵਲੀ) ਦਾ ਭਾਸ਼ਾਸਵਸਗਆਨਕ ਮੁਲਾਕਂਣ “ਅਰਥ” ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ 
ਕੀਤਾ ਜਾ  ਕਦਾ ਹੈ ਸਜ  ਸਵੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ  ੁਹਜਾਤਸਮਕ ਬਣਤਰ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਪ੍ਸਰਮਰ  ਰਸਹ ਜਾਦਂੀ ਹੈ। ਸਵਸਗਆਨ ਸਵੱਚ 
ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰੁ ਤ ਅਤੇ  ਪ੍ਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁਿੰਦਾ ਹੈ। 

ਸਵਸਗਆਨਕ ਸਵਚਾਰਧਾਰਾ, ਵ ਤੂਸਨਸ਼ਠ  ੋਚ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਇ  ਸਵਚੱ ਮਾਨਵ ਭਾਵਨਾਵਾ ਂਜਾ ਂਜਜ਼ਬਾਤਾਂ 
ਲਈ ਕੋਈ ਜਗਹਾ ਨਹੀ ਹੁਿੰਦੀ। ਇਹ ਵ ਤੂਗਤ  ਿੰ ਾਰ ਨੂੰ ਸਵਲੱਖਣ ਸਦਰਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਦੇਖਣ ਦਾ ਅਲਗ ਤਰੀਕਾ ਹੈ; ਇਹ ਪ੍ਾਰਸ਼ਵ (ਟੇਢੀ) 
 ੋਚਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ। ਇ  ਲਈ ਪ੍ਿੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰਚਲਤ, ਭਾਵਨਾਵਾ ਂ ਲੱਦੇ,  ਿੰਕਲਪ੍ਾ ਂਨੂੰ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਸਦਰਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ 
ਘੋਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹ।ੈ  ੁਹਜਾਤਸਮਕ  ਾਸਹਤ ਦੇ ‘ਸ਼ਬਦਾ’ਂ ਅਤੇ ‘ਅਰਥਾ’ਂ ਸਵੱਚ ਜੋ ਅਸਨਸ਼ਤਤਾ ਅਤੇ ਚਿੰਚਲਤਾ ਮੌਜੂਦ ਹੁਿੰਦੀ ਹੈ, ਉ  
ਨਾਲ ਸਵਸਗਆਨ ਦੀਆ ਂਲੋੜਾ ਂਪ੍ੂਰੀਆ ਂਨਹੀ ਹੁਿੰਦੀਆ।ਂ ਅਰਥਾ ਂਦਾ ਸਨਸ਼ਸਚਤ,  ਪ੍ਸ਼ਟ ਅਤੇ  ਿੰਦੇਹ-ਰਸਹਤ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹ।ੈ 
ਸਵਸਗਆਨ ਸਵਚੱ ‘ਸ਼ਬਦਾਲਿੰਕਾਰ’ ਅਤੇ ‘ਅਰਥਾਲਿੰਕਾਰ’ ਕੋਈ ਮਾਅਨੇ ਨਹੀ ਰੱਖਦੇ। ਸਵਸਗਆਨ ਸਵੱਚ ‘ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ’ ਦਾ ‘ਇੱਕ 
ਅਰਥ’ ਹੀ ਹੋ  ਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਇ  ਕਿੰਮ ਦੇ ਕਾਬਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪ੍ੈਂਦੀ ਹੈ; ਸਵਸਗਆਨ ਦੀਆ ਂਲੋੜਾ ਂਅਨੁ ਾਰ 
ਢਾਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ, ਨਵੇ ਸ਼ਬਦ ਘੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪ੍ੈਂਦੀ ਹੈ। ਇ  ਲਈ ਪ੍ਿੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਵਸਗਆਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 
ਪ੍ਿੰਜਾਬੀ ਸਵਸਗਆਨਕਾ ਂਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆ ਂਲਈ ਕਿੰਮ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਜਾਦਂਾ ਹੈ; ਇੱਕ ਪ੍ਾ ੇ ਸਵਸਗਆਨਕ ਖੋਜਾ ਂਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪ੍ਾ ੇ 
ਇਨ੍ਾ ਂਖੋਜਾ ਂਦੇ ਸਵਆਸਖਆਨ (ਸ਼ਬਦਸਨਰੂਪ੍ਣ) ਲਈ ਉਪ੍ਲਬਧ ਸ਼ਬਦਾ ਂ ਸਵੱਚੋਂ ਚੁਣਨਾ ਂਜਾ ਂਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਘੜਨਾ ਜੋ ਸਵਸਗਆਨ 
ਦੀਆ ਂਲੋੜਾ ਂਦ ੇਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣ। ਇ  ਤਰ੍ਾ ਂਦੀ ‘ਛਾਟਂਣ-ਕਲਪ੍ਨਾਤਸਮਕ’ ਸਵਧੀ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਯੂਰਪ੍ ਦੀਆ ਂਆਧੁਸਨਕ ਸਵਸਗਆਨਕ 
ਭਾਸ਼ਾਵਾ ਂਨੇ ਸਪ੍ਛਲੀਆ ਂਕਈ  ਦੀਆ ਂਤੋਂ ਅਥਾਹ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।  

ਆਧੁਸਨਕ ਸਵਸਗਆਨਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾ ਂਨੂੰ ਜੇ ‘ਸ਼ਬਦ-ਰੂਪ੍’ ਦੇ ਪ੍ੱਖੋਂ ਦੇਸਖਆ ਜਾਵੇ ਤਾ ਂਇਨ੍ਾ ਂਸਵੱਚ “ਰੂਸਪ੍ਮਾ”ਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਮ ਦੇਖੀ ਜਾ 
 ਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਇਸਤਹਾ ਕ ਅਤੇ  ਸਭਆਚਾਰਕ ਵਾਤਾਵਰਨਾ ਂਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਇਨ੍ਾ ਂ ਸਵੱਚ ਬਹੁਤ ਸਵਕਸ ਤ ਅਤੇ ਸਵਵੇਕੀ 
‘ਬਣਤਰਸਵਧੀ’ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਪ੍ਾਈ ਜਾਦਂੀ ਹੈ ਸਜ  ਰਾਹੀਂ ‘ਪ੍ਦ-ਸਨਰਮਾਣ’ ਜਾ ਂ‘ਪ੍ਦ-ਘੜਤ’ ਕੀਤਾ ਜਾਦਂਾ ਹੈ। ਇ  ਸਵਧੀ ਸਵਚੱ 
ਯੂਰਪ੍ ਦੀਆ ਂ‘ਸ਼ਾ ਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ’ (ਸਜਵੇਂ ਲਤੀਨੀ ਅਤੇ ਯੂਨਾਨੀ) ਦੀਆ ਂਸਵਆਕਰਣਾ ਂਦਾ ਖੁਲੇ੍ਆਮ ਅਤੇ ਬੇਸਝਝਕ ਇ ਤੇਮਾਲ 
ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਹੈ। ਇਹ ਸ ਰਫ ਭਾਸ਼ਾਵਾ ਂਦਾ ਉਧੜ-ਗੁਧੜ ਸਮਸਸ਼ਰਤ ਜਾ ਂ ਮਾ  ਹੀ ਨਹੀ ਬਲਸਕ ਇ  ਸਪ੍ੱਛੇ ਇੱਕ ਸਵਸ਼ੇਸ਼ ਅਤੇ ਠੋ  
ਰਚਨਾਤਮਕ ਬਣਤਰਸਵਧੀ ਸਵਧੀ ਸਵਧਮਾਨ (ਮੌਜੂਦ) ਹੈ। ਇਨ੍ਾ ਂਭਾਸ਼ਾਵਾ ਂਦੀ ਸਵਸਗਆਨਕ ਜਾ ਂਤਕਨੀਕੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ (ਪ੍ਦਾਵਲੀ) 
ਇਨ੍ਾ ਂ ਤੱਥਾ ਂ ਦਾ ਪ੍ਸਰਪੂ੍ਰਨ  ਬੂਤ ਹੈ। “ਥਰਮੋਡਾਈਨਾਸਮਕ ” (‘ਥਰਮੋਡਾਈਨਾਮੀਅਕ’ ਫਰਾ ਂੀ ੀ ਸਵੱਚ) ਜਾ ਂ
“ਹਾਈਡਰੋਡਾਈਨਾਸਮਕ ” (‘ਹਾਈਡਰੋਡਾਈਨਾਮੀਅਕ’ ਫਰਾ ਂੀ ੀ ਸਵਚੱ) ਵਰਗੇ ਸਮਸਸ਼ਰਤ ਜਾ ਂ ਮਾ  ਪ੍ਦ ਇ  ਸਵਧੀ ਦੀਆ ਂ
ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਉਦਾਹਰਣਾ ਂਹਨ। ਪ੍ਿੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ  ਾਨੂੰ ਇੱਥ ੇਇਹ ਮਿੰਨਣਾ ਪ੍ਵੇਗਾ ਸਕ ਇਹ ਸਵਧੀ ਕੋਈ ਨਵਾ ਂਢਿੰਗ 
ਨਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਸਵਸਗਆਨਕ  ਮਾਜ/ ਸਭਆਚਾਰ ਦੀ ਸਵਸਗਆਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਨੇ ਇ ੇ ਸਵਧੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। 
ਪ੍ਿੰਜਾਬੀ ਅਤੇ  ਿੰ ਸਿਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾ ਂਸਵੱਚ  ਮਾ  ਸ਼ਬਦਾ ਂਦੀਆ ਂਅਨਸਗਣਤ ਉਦਾਹਰਣਾ ਂਸਮਲਦੀਆ ਂਹਨ, ਸਜਵੇਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ (ਪ੍ਰਮ 
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+ ਆਤਮਾ), ਪ੍ਾਰਬਰਹਮ (ਪ੍ਾਰ + ਬਰਹਮ), ਸਨਰਗੁਣ (ਸਨਰ + ਗੁਣ), ਅਨੁਮਾਨ (ਅਨੁ + ਮਾਨ), ਕੇਵਲਅਨਵਯਅਨੁਮਾਨਮ (ਕੇਵਲ 
+ ਅਨਵਯ + ਅਨੁਮਾਨਮ), ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਅਕਸ਼ (ਪ੍ਰਸਤ + ਅਕਸ਼) ਆਸਦ।  

ਆਮ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾ ਂਅਤੇ ਖਾ  ਕਰਕੇ ਪ੍ਿੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੇ ਉਘੜ ਦੁਘੜ ਸਵਕਾ  ਦੀਆ ਂਕੋਸਸ਼ਸ਼ਾ ਂ
ਅਤੇ  ਮੱਸ ਆਵਾ ਂਇ  ਦੇ ਉਥਲ ਪ੍ੁਥਲ ਇਸਤਹਾ  ਅਤੇ  ਸਭਆਚਾਰ ਨਾਲ ਆਵੱਸ਼ਕ ਰੂਪ੍ ਸਵੱਚ ਜੁੜੀਆ ਂਹੋਈਆ ਂਹਨ।  

ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸ਼ਬਦਾ ਲੀ (ਪਦਾ ਲੀ) ਘੜਨ ਦੀਆ ਂਸਮਿੱਵਸਆ ਾ ਂ
 ਮੇ  ਮੇ ਪ੍ਿੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸਵਸਗਆਨਕ ਪ੍ਦਾਵਲੀ ਜਾ ਂਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਘੜਨ ਦੀਆ ਂਕੋਸਸ਼ਸ਼ਾ ਂਕੀਤੀਆ ਂਜਾਦਂੀਆ ਂਰਹੀਆ ਂਹਨ। ਇਨ੍ਾ ਂ
ਕੋਸਸ਼ਸ਼ਾ ਂਸਪ੍ੱਛੇ ਕੋਈ ਖਾ   ੋਚਣੀ ਜਾ ਂਸਵਧੀ-ਯੋਜਨਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਾ ਂਫੇਲ੍ ਹੁਿੰਦੀਆ ਂਰਹੀਆ।ਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ 
ਇੱਕ ਦੌਰ  ੀ ਸਕ ਯੂਰਪ੍ ਦੀਆ ਂਸਵਸਗਆਨਕ ਪ੍ਾਠ-ਪ੍ੁ ਤਕਾ ਂਦਾ ਤਰਜਮਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਜੋਸ਼ ਉੱਭਸਰਆ  ੀ। ਇਹ ਤਰਜਮ ੇਸਬਨਾ 
ਸਕ ੇ ਪ੍ਰਸਤਬੱਧਤਾ ਦੇ, ਗ਼ਲਤ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ; ਸਵਸਗਆਨਕ ਤਰਜਮੇ ਅਸਵਸਗਆਨਕ ਲੋਕਾ ਂਕੋਲੋ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਨਤੀਜਾ 
ਇਹ ਸਨਕਸਲਆ ਸਕ ਨਾ ਤਾ ਂਪ੍ੜਹਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੀ  ਮਝ ਆਇਆ ਸਕ ਉਹ ਕੀ ਪ੍ੜਹ ਸਰਹਾ ਹ ੈਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤਰਜਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 
ਪ੍ਤਾ  ੀ ਸਕ ਉਹ ਕੀ ਸਲਖ ਸਰਹਾ ਹ।ੈ ਮਨਘੜਤ ਸਜਹੇ ਸ਼ਬਦ ਸਬਨਾ  ੋਚੇ  ਮਝੇ ਵਾਕਾ ਂਦੀ ਬਣਤਰ ਸਵੱਚ ਘ ੋੜੇ ਗਏ। ਇਨਾ ਂ
ਤਰਜਸਮਆ ਂਦਾ ਨਾ ਤਾ ਂਕੋਈ  ਿੰਬਿੰਧ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਵਸਗਆਨਕ ਪ੍ਰਿੰਪ੍ਰਾ ਨਾਲ  ੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਵਸ਼ ੇਦੇ ਅਰਥਾ ਂਨਾਲ। “ਸਨਰਦੇਸ਼ 
ਅਿੰਕ ਸਜਮਾਇਤੀ” (coordinate geometry), “ਯੁਗਮਤ  ਮੀਕਰਣ” (simultaneous equations), “ਪ੍ਿੰਜਾਬੀ ਖੋਜ 
ਇਿੰਜਣ” (Punjabi search engine) ਵਰਗੇ ਤਰਜਸਮਆ ਂ ਨੇ ਜਨਮ ਸਲਆ। ਇ  ਤਰ੍ਾ ਂ ਦੀ ਪ੍ਿੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸਵਸਗਆਨਕ 
ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ,  ਰੋਤ ਭਾਸ਼ਾ ਅਿੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸ਼ਬਦ ੂਚੀ, ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼ ਅਤੇ ਸਵਸਗਆਨਕ ਸਕਤਾਬਾ ਂ ਸਵੱਚ 
ਵਰਤੀ ਜਾਦਂੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀ  ੀ। ਬ , ਪ੍ਿੰਜਾਬੀ ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼ ਵਰਤ ਕੇ ਅਿੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਬਦਾ ਂਦੇ  ਮਾਨਾਰਥੀ 
ਸ਼ਬਦ ਘੜ ਲਏ ਜਾਦਂੇ, ਭਾਵੇ ਉਨ੍ਾ ਂਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾ ਿੰਸਗਕ ਅਰਥ ਸਨਕਲਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾ ਂਨਾ। ਇ  ਤਰ੍ਾ ਂਘੜੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦ ਸ ਰਫ ‘ਤੇ 
ਸ ਰਫ ਅਿੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ‘ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਦਾ’ਂ ਦੀਆ ਂਅਪ੍ਰ ਿੰਸਗਕ  “ਰੂਸਪ੍ਮਕ” ਘੜਤਾ ਂਤੱਕ ਹੀ  ੀਸਮਤ  ਨ। ਇਨ੍ਾ ਂਸਪ੍ੱਛੇ ਕੋਈ ਪ੍ਿੰਜਾਬੀ 
ਢਾਚਂਾ ਨਹੀ  ੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਵਧੀ ਸਵਕਸ ਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਂਵਰਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਾ ਂਦੀ ਉ ਾਰੀ ਸਕ ੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਸਵਸਗਆਨਕ 
ਸਵਰ ੇ ਨੂੰ ਮੁਖੱ ਰੱਖ ਕੇ ਨਹੀ  ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ; ਇਹ ਤਾ ਂਸ ਰਫ  ਰਤੋ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਕੋਸ਼ਗਤ ਪ੍ਦਾ ਂਦੇ  ਮਾਨਿੰ ਤਰ ਸ਼ਬਦਸਪ੍ਿੰਜਰ ਹੀ  ਨ, 
ਸਜਨ੍ਾ ਂਸਵੱਚ ਇਹ ਮਿੰਨ ਸਲਆ ਸਗਆ ਜਾਦਂਾ ਸਕ ਇਨ੍ਾਂ ਦੇ ਅਰਥਾ ਂਸਵੱਚ ਵੀ ਇਕ ਾਰਤਾ ਹੈ। ਬਜਾਏ ਇ  ਦੇ ਸਕ ਸ਼ਬਦਾ ਂਦੇ ਅਰਥਾ ਂ
ਦਾ, ਸਵਸ਼ੇ ਦੇ ਪ੍ਰ ਿੰਗ ਸਵੱਚ, ਤਰਜਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਦਂਾ, ਜ਼ੋਰ ਸ਼ਬਦਾ ਂਦੀ ਬਣਤਰ ਤੇ ਹੀ ਸਦੱਤਾ ਸਗਆ। ਜੈ ੇ, ਠਿੰ ਡੀ ਹਵਾ ਲਈ “ਵਾਯ ੂ
ਅਨੁਕੂਲਕ” (air conditioner) ਅਤੇ ਘੱਟ ਸਦ ਦਾ ਲਈ “ਅਲਪ੍ਸਦਰਸ਼ਟਤਾ” (low visibility), ਟੈਲੀਫੋਨ (tele + phone) 
ਲਈ “ਦੂਰਭਾਸ਼” ਅਤੇ ਟੈਲੀਵੀਯਨ (tele + vision) ਲਈ “ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ” ਵਰਗੇ ਨਕਲਚੀ ਸ਼ਬਦ ਘੜੇ ਗਏ ਸਜਨ੍ਾ ਂ ਸਵੱਚ 
‘ਸ਼ਬਦਅਰਥ’ ਨੂੰ ਨਹੀ ਬਲਸਕ ‘ਸ਼ਬਦਬਣਤਰ’ ਨੂੰ ਪ੍ਸਹਲ ਸਦੱਤੀ ਗਈ, ਇ  ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਸਕ ਸ਼ਾਇਦ ਅਰਥ ਆਪ੍ਣੇ ਆਪ੍ 
ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਣਗ।ੇ ਇ  ਸਵਚੱ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀ ਸਕ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਦ ੇਵੀ ਆਮ ਪ੍ਰਚਲਤ ਨਾ ਹੋ  ਕੇ। ਸਕ ੇ ਨੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ 
ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀ ਸਕਹਾ ਸਕ ਮੈਂ ‘ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ’ ਖਰੀਦਣਾ ਹੈ, ਨਹੀ ਤਾ ਂਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕ ੇ ਮਿੰਦਰ ਜਾ ਂਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਰਾਹ ਪ੍ਾ 
ਸਦਿੰਦਾ। ਇਹ ੋਸਜਹੇ ਸ਼ਬਦ ਘੜਨਵਾਲੇ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸਕ “ਦਰਸ਼ਨ” ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਮਪ੍ਰਾਗਤ ਅਰਥ ਸਕਿੰਨੇ ਡੂਿੰਘ ੇਅਤੇ  ਥਾਈ 
ਹਨ। ਇ  ਤਰ੍ਾ ਂਦੇ ਤਰਜਸਮਆ ਂਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਮੀ ਇਹ ਰਸਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਕ ਇਨਾ ਂਨਾਲ ‘ ਸਹਚਰ ਅਰਥ’ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੂਲ 
ਅਿੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ  ਮਗਰੀ ‘ਤੇ ਸਨਰਭਰ ਰਸਹਿੰਦੇ ਹਨ; ਭਾਵ ਅਿੰਗਰਜ਼ੀ ਜਾਣੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਪ੍ਿੰਜਾਬੀ ਤਰਜਮੇ ਨੂੰ  ਮਝਣਾ ਅ ਿੰਭਵ ਹੋ 
ਜਾਦਂਾ ਹੈ, ਜੋ ਤਰਜਮਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਨੂੰ ਬੇਕਾਰ ਅਤੇ ਸਨਕਿੰਮਾ ਬਣਾ ਸਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸ ਰਫ ਅਿੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ  ਹਾਰੇ ਹੀ 
ਜੀਵਤ ਰਸਹ  ਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਾ ਂਤਰਜਸਮਆ ਂਦੀ ਆਪ੍ਣੀ  ੁਤਿੰਤਰ ਹੋਂਦ ਕਦੇ ਵੀ  ਥਾਪ੍ਤ ਨਾ ਹੋ  ਕੀ। ਸ ੱਟਾ ਇਹ ਸਨਕਸਲਆ ਸਕ 
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਿੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤਾ ਂਤੁ ੀਂ ਇਹ ਤਰਜਮੇ  ਮਝ ਨਹੀ  ਕਦੇ ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਿੰਗਰੇਜ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾ ਂਇਨ੍ਾ ਂ
ਤਰਜਸਮਆ ਂਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰਰੂਤ ਹੀ ਨਹੀ। ਇ  ਤਰ੍ਾ ਂਦੇ ਅਿੰਰਤ-ਸਵਰਧੋਾ ਂਕਾਰਨ ਇਨ੍ਾ ਂਤਰਜਸਮਆ ਂਦੀ ਮੁਸਹਿੰਮ ਫੇਲ ਹੋ ਕੇ ਰਸਹ ਗਈ। 
ਇਨ੍ਾ ਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਾ ਂ ਫੇਲ ਹੋਏ ਪ੍ਰਯਤਨਾ ਂ ਤੋਂ ਅਿੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਪ੍ੱਖਪ੍ੂਰਤਾ ਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਕੱਸਢਆ ਸਗਆ ਸਕ ਪ੍ਿੰਜਾਬੀ ਕਦੇ ਵੀ 
ਸਵਸਗਆਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀ ਬਣ  ਕਦੀ ਅਤੇ  ਾਰਾ ਕਿੰਮ ਠੱਪ੍ ਸਦੱਤਾ ਸਗਆ। ਪ੍ਰ ਇ  ਨੂੰ  ਹੀ ਲੀਹਾ ਂਤੇ ਸਲਆ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ  ੁਰਜੀਤ 
ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਕਉਂਸਕ ਅ ੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾ ਂਸਕ ਕੌਮ ਦੀ ਹੋਂਦ ਅਤੇ  ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਸਨਵਾਰੀ ਹੈ। 

ਭਾਵੇਂ ਯੂਰਪ੍ ਦੀਆ ਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾ ਂ ਨੂੰ ਅਪ੍ਣਾਉਣ ਦੀ ਇਹ ਅਸਵਵਸ ਥ ਅਤੇ ਗਲਤ ਯੋਗਨਾ ਅ ਫਲ ਰਹੀ ਪ੍ਰ ਯੂਰਪ੍ ਦੀਆ ਂ
ਸਵਸਗਆਨਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾ ਂਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਬਗ਼ੈਰ ਸਰਹਾ ਵੀ ਨਹੀ ਜਾ  ਕਦਾ ਸਕਉਂਸਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਵਸਗਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ 
ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਵਧ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਿੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ੱਛੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ‘ਪ੍ਿੰਜਾਬੀ  ਾਇਿੰ ’ ਲਈ ਦੁਸਬਧਾ ਇਹ ਹੈ ਸਕ ਕੀ  ਾਇਿੰ  ਨੂੰ 
ਯੂਰਪ੍ੀ ਸਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਹੂ-ਬ-ਹੂ ਅਪ੍ਣਾਅ ਸਲਆ ਜਾਵੇ ਜਾ ਂਨਵਾਂ ਸਵਸਗਆਨਕ  ਿੰ ਾਰ ਉਲੀਸਕਆ ਜਾਵੇ। ਚੋਣ  ਾਫ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ, ਜੋ 
 ਾਇਿੰ  ਹੁਣ ਤੱਕ ਉੱਨਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉ  ਨੂੰ ਅਪ੍ਣਾਉਣਾ ਪ੍ਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉ   ਾਇਿੰ  ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਢਾਚਂਾ ਵੀ ਸਬਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 
ਉਠਾਏ ਆਤਮ ਾਤ ਕਰਨਾ ਪ੍ਵੇਗਾ।  



ਪ ਜੰਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਿੱਚ ਵਿਵਿਆਨਕ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਾਵਿਤ ਰਚ ਣ ਦੀਆਂ  ਸਮਿੱਵਸਆਿਾਂ ਅਤੇ ਚਣੌਤੀਆਂ 
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‘ਭੌਸਤਕ ਜਗਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਭਾਸ਼ਾ’ ਅਨੁ ਾਰ ਕੁਦਰਤੀ  ਿੰ ਾਰ ਨੂੰ ਇਹੋ ਸਜਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਵੱਚ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਜ  ਸਵੱਚ 
ਢਾਚਂਾ, ਕਾਰਜਗਤਾ ਅਤੇ ਗੁਣ ਆਸਦ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਵਸਗਆਨ ਸਵਚੱ ਸਕ  ੇਸ਼ਬਦ ਦੇ ਬਹੁ-ਅਰਥ ਨਹੀ ਹ ੋ ਕਦੇ; ‘ਇੱਕ 
ਸ਼ਬਦ, ਇੱਕ ਅਰਥ’ ਇ  ਦਾ ਬੁਸਨਆਦੀ ਸਨਯਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਕੱ ਦੀ ਘੜੀ ਗਈ ਪ੍ਿੰਜਾਬੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨੇ ਸ ਰਫ ਸਵਦੇਸ਼ੀ  ਰਤੋ 
ਸ਼ਬਦਾ ਂਦਾ ਪ੍ਰਸਤਰੋਪ੍ਣ ਹੀ ਨਹੀ ਬਲਸਕ ਢਾਚਂੇ ਦੀ ਵਿੰਨਗੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਿੰਨ ਸਬਿੰਨ ਨਕਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਿੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਬਦ-ਬਣਤਰਾ ਂਦੇ ਸਪ੍ੱਛੇ 
ਛੁਪ੍ੇ (ਸਨਸਹਤ)  ਿੰਕਲਪ੍, ਉ  ਬਣਤਰ ਦੀਆ ਂ‘ਰਸੂਪ੍ਮਕ’ ਇਕਾਈਆ ਂਦੇ ਰੂਪ੍ ਸਵੱਚ ਹੀ ਦਖੇੇ ਗਏ। ਪ੍ਿੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਘਾੜੇ, ਲਗਦਾ 
ਹੈ, ਆਪ੍ਣੇ ਆਪ੍ ਨੂੰ ਅਿੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਵਸਗਆਨਕ  ਿੰਕਲਪ੍ਾ ਂਦੀਆ ਂਇਨ੍ਾ ਂਉਲਝਣਾ ਂਤੋਂ ਸਪ੍ੱਛਾ ਨਹੀ ਛੁਡਾ  ਕੇ; ਭਾਵ ਉਹ ਇਨ੍ਾ ਂਸ਼ਬਦਾਂ 
ਸਪ੍ੱਛੇ  ਿੰਕਲਪ੍ਾ ਂਵਲ ਸਜ਼ਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉ  ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਢਾਚਂੇ ਦਾ ਹੂ-ਬ-ਹੂ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨ ਸਵੱਚ ਸਜ਼ਆਦਾ ਸਦਲਚ ਪ੍ੀ 
ਰੱਖਦੇ ਰਹੇ। ਇ  ਤੋਂ ਵੀ ਉਪ੍ਰਿੰਤ ਇਨ੍ਾ ਂਅਨੁਵਾਦਕਾ ਂਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਵਸਗਆਨਕ ਸਵਰ ੇ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਗਆਨ ਹਾ ਲ ਨਹੀ  ੀ। 
ਇੱਕ ਸਦਰਸ਼ਟਾਤਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾ।ਂ  

ਤਰਕਸਵਸਗਆਨ ਦੇ ਸਵਸ਼ੇ ਉੱਪ੍ਰ ਭਾਰਤ ਸਵੱਚ ਅਨੇਕਾ ਂ ਦੀਆ ਂਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕਿੰਮ ਹੁਿੰਦਾ ਚਸਲਆ ਆ ਸਰਹਾ ਹੈ। ਯੂਨਾਨ ਵਾਙਂ ਭਾਰਤ 
ਸਵੱਚ ਵੀ ਇ  ਸਵਸ਼ੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਨੋਰਥ ਸਗਆਨ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੀ ਦੇ  ਾਧਨਾਂ (ਪ੍ਰਮਾਣ) ਦਾ ਅਸਧਐਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕੁਦਰਤ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ 
ਘਟਨਾਵਾ ਂਬਾਰੇ ਸਗਆਨ ਸਕਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਦਂਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉ  ਸਗਆਨ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਸਕਵੇਂ  ਥਾਪ੍ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਦਂੀ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ 
ਵਰਤਾਰੇ ਲਈ ਯੂਨਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਸਲਆ ਸਗਆ ਅਿੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਬਦ ‘phenomenon’ ਵਰਸਤਆ ਜਾਦਂਾ ਹੈ। ਪ੍ਿੰਜਾਬੀ ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼ 
ਸਵੱਚ ਇ  ਦਾ ਅਰਥ “ਘਟਨਾ” ਜਾ ਂ“ਤੱਥ” ਸਦੱਤਾ ਸਗਆ ਹੈ ਜੋ phenomenon ਸ਼ਬਦ ਸਪ੍ੱਛੇ ਛੁਪ੍ੇ  ਿੰਕਲਪ੍ ਦੀ ਸਵਸਗਆਨਕ 
ਪ੍ੱਧਰ ਤੇ ਤਰਜਮਾਨੀ ਨਹੀ ਕਰਦਾ। ‘ਘਟਨਾ’ ਲਈ ਅਿੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ incident ਅਤੇ ‘ਤੱਥ’ ਲਈ fact ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਜਾਦਂੇ ਹਨ; 
ਪ੍ਰ ‘phenomenon’ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਰਕਸਵਸਗਆਨੀ ਸਰਸ਼ੀਆ ਂਨੇ “ਯਾਵਦਭਾਸਵਕਤਾ” (ਯਾਵਦ 
+ ਭਾਸਵਕਤਾ) ਸ਼ਬਦ ਵਰਸਤਆ ਹ,ੈ ਜੋ ‘phenomenon’  ਿੰਕਲਪ੍ ਦੀ ਸਜ਼ਆਦਾ  ੁਸਹਰਦ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ‘ਯਾਵਦ’ 
ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ‘ਸਜਿੰਨਾ ਸਚਰ’ ਅਤੇ ‘ਭਾਸਵਕਤਾ’ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ‘ ਮੇਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਾ’। ਇ  ਲਈ ‘ਯਾਵਦਭਾਸਵਕਤਾ’ ਦਾ 
ਅਰਥ ਇਹ ਹਇੋਆ ਸਕ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਜਵੇਂ ਸਜਵੇਂ ਉਹ ਸਦਖਾਈ ਸਦਿੰਦੀ ਹੈ। ‘phenomenon’ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਇਹ ੋਹੈ। ਇਹ  ਭ 
ਕੁਝ ਕਸਹਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਸਕ ਨਾ ਤਾ ਂਪ੍ਿੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼ ਰਚਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਿੰਪ੍ਰਾ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ 
ਅਿੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀਆ ਂਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਾਠ-ਪ੍ੁ ਤਕਾ ਂਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਪ੍ਿੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਵਸਗਆਨਕ ਸ਼ਬਦ ਘੜਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ 
ਪ੍ਰਿੰਪ੍ਰਾ ਦਾ ਡੂਿੰਘਾ ਸਗਆਨ ਵੀ ਅਸਨਵਾਰੀ ਹੈ। 

ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਵਸਿੱਵਿਆ ਪਰਣਾਲੀ 
ਹੁਣ  ਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹ ੈਸਕ ਸਵਸਗਆਨਕ ਲੋੜਾ ਂਅਨੁ ਾਰ ਸਕ  ੇਭੌਸਤਕ  ੱਤਾ ਜਾ ਂਘਟਨਾ ਨੂੰ ਸਨਸ਼ਸਚਤਾਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਰਣਨ ਜਾ ਂ
ਸਨਰੂਪ੍ਣ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਿੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸਕ  ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਭਾਵੇਂ ਇ   ਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਿੰਨਾ ਔਖਾ ਨਹੀ 
ਸਕਉਂਸਕ ਪ੍ਿੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਵਰ ਾ ਇਹੋ ਸਜਹਾ ਹੈ ਸਕ ਇ  ਸਵੱਚ ਸਵਸਗਆਨਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ( ਿੰਕਲਪ੍ਾ)ਂ ਦਾ ਭਿੰਡਾਰ ਪ੍ਸਹਲਾ ਹੀ ਮੌਜਦੂ 
ਹੈ। ਪ੍ਰ ਇਹ ਆਮ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਆਇਆ ਹੈ ਸਕ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਭਾਵੇਂ ਸਵਸਗਆਨਕ ਸਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰ ਇਨ੍ਾ ਂਦੀ ਆਮ ਵਰਤੋਂ 
ਨਾਲ ਇਨ੍ਾ ਂਦੇ ਅਰਥ ਸਵਸਗਆਨਕ ਅਰਥਾ ਂਤੋਂ ਸਥੜਕ ਜਾਦਂੇ ਹਨ। ਸਜਵੇਂ, “ਸ਼ਕਤੀ” ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾ।ਂ ਇ  ਸ਼ਬਦ ਦੀ 
ਸਵਸਗਆਨਕ ਪ੍ਸਰਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਸਕ “ਉਹ ਊਰਜਾ ਜੋ ਭੌਸਤਕ ਜਾ ਂਰ ਾਇਸਣਕ  ਰੋਤਾ ਂਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਪ੍ੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਸਜ  ਨਾਲ ‘ਪ੍ਰਕਾਸ਼’ 
ਅਤੇ ‘ਤਾਪ੍’ ਉਪ੍ਲਬਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਾ ਂਮਸ਼ੀਨਾ ਂਚਲਾਈਆ ਂਜਾ  ਕਣ।” ਪ੍ਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ ਸਵੱਚ ਇਿੰਨਾ ਵਰਸਤਆ ਜਾਦਂਾ 
ਹੈ ਸਕ ਇ  ਦੇ ਅਰਥ ‘ਸਜ ਮਾਨੀ ਤਾਕਤ’ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਵਅਕਤੀਗਤ ਨਾਮ ਲਈ ਵੀ ਵਰਸਤਆ ਜਾਦਂਾ ਹੈ, 
ਅਰਥਾਤ ਸ਼ਕਤੀ ਕੁਮਾਰ, ਸ਼ਕਤੀ ਕਪੂ੍ਰ ਆਸਦ। ਇ  ਲਈ ਜੇਕਰ ਸਵਸਗਆਨ ਦੀ ‘ਸ ੱਸਖਆ ਭਾਸ਼ਾ’ ਜਾ ਂਸ਼ਬਦ (ਭਾਵ  ਿੰਕਲਪ੍) 
 ਮਾਜ ਦੀ ‘ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ’ ਤੋਂ ਅਲਗ ਹੁਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾ ਂਸਵਸਗਆਨ ਨੂੰ  ਮਝਣਾ ਜਾ ਗਰਸਹਣ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੌਮ ਦੀ 
ਸ ੱਸਖਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਲਪ੍ਨਾਤਸਮਕ  ੋਚਣੀ ਦੇ ਸਵਸਗਆਨੀ ਪ੍ੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅ ਮਰਥ ਰਸਹ ਜਾਵੇਗੀ। ਇ  ਤੋਂ,  ੁਭਾਵਕ ਹੀ, ਇਹ 
 ਵਾਲ ਵੀ ਪ੍ੈਦਾ ਹੁਿੰਦਾ ਹੈ ਸਕ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਕੌਮ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਸ ੱਸਖਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ‘ਸ ੱਸਖਆ ਭਾਸ਼ਾ’ ਸਕਹੜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 
ਅ ੀਂ ਆਧੁਸਨਕ ਸਵਸਗਆਨਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾ ਂਸਵੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾ ਂਸਕ ਸਵਸਗਆਨ ਦੇ ਮੂਲ  ਿੰਕਲਪ੍ਾਂ ਦੀਆ ਂਜੜਹਾ ਂਸਵਸਭਿੰਨ ਮਾਨਵ ਅਨੁਭਵਾ ਂ
ਸਵੱਚ ਹੁਿੰਦੀਆ ਂਹਨ। ਸਵਸਗਆਨਕ ਪ੍ਰਸਿਆ ਆਵੱਸ਼ਕ ਹੀ  ਮਾਜਕ ਪ੍ਰਸਿਆ ਹੈ। ਸਵਸਗਆਨ ਦੀ ਸ ੱਖਲਾਈ ਵੀ ਇੱਕ ਅਸਹਮ 
 ਮਾਜਕ  ਰਗ਼ਰਮੀ ਹੈ ਜੋ ਸਵਸਸ਼ਸ਼ਟ ਕੌਮ ਦੀਆ ਂ ਿੰ ਥਾਵਾ ਂਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ, ਜੇਕਰ ਸ ੱਸਖਆ 
ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਵੱਚ ਸਵਸਗਆਨ ਪ੍ੜਹਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਦਂੇ  ਿੰਕਲਪ੍,  ਮਸੂਹਕ  ਮਾਜਕ ਅਨੁਭਵਾ ਂਨਾਲੋਂ ਅਲਗ ਹੁਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾ ਂਸਵਸਗਆਨ 
ਨੂੰ ਪ੍ੜਹਾਉਣਾ,  ਮਝਣਾ ਅਤੇ ਉ ਦਾ ਬੌਸਧਕ ਗਰਸਹਣ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਸਕਲ ਹੀ ਨਹੀ ਬਲਸਕ ਅ ਿੰਭਵ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸ ੱਸਖਆ ਦਾ 
 ਮੁੱਚਾ ਮਨੋਰਥ ਭਿੰਗ ਹੋ ਕੇ ਰਸਹ ਜਾਵੇਗਾ। ਇ  ਤਰ੍ਾ ਂ ਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਦੀ ਸ ੱਸਖਆ  ਮੱਸ ਆ, ‘ਸ ੱਸਖਆ-ਭਾਸ਼ਾ’ ਦੀ  ਮੱਸ ਆ ਬਣ 
ਕੇ ਰਸਹ ਜਾਦਂੀ ਹੈ, ਸਜ  ਦਾ ਅਸਨਖੱੜਵਾ ਂ ਬਿੰਧ ‘ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ’ ਨਾਲ ਹੈ। 
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ਇ  ਕੌੜੇ ਤੱਥ ਨੂੰ ਗਰਸਹਣ ਕਰਦ ੇਹੋਏ ਅ ੀਂ ਦੇਖ  ਕਦੇ ਹਾ ਂ ਸਕ, ਸਪ੍ਛਲੀ ਇੱਕ  ਦੀ ਤੋਂ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ ੱਸਖਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉੱਪ੍ਰ 
ਬੇਰਸਹਮੀ ਨਾਲ ਥੋਪ੍ੀ ਗਈ ਅਿੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੇ  ਾਡ ੇਬੌਸਧਕ,  ਸਭਆਚਾਰਕ ਅਤੇ  ਮਾਜਕ ਜੀਵਨ ਉੱਪ੍ਰ ਘਾਤਕ ਅ ਰ ਪ੍ਾਇਆ 
ਹੈ।  ਮੁਚੱੀ ਭਾਰਤੀ ਕੌਮ, ਹੀਣ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸਸ਼ਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਸਨਰਿੰਤਰ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਨਸ ਕ ਰੋਗੀ ਬਣ ਕੇ ਰਸਹ ਗਈ ਹੈ। ਇ  ਦੀਆ ਂ
ਯੂਰਪ੍ੀ ਲੀਹਾ ਂਦੀਆ ਂ ਸ ੱਸਖਆ ਅਤੇ ਸਵਸਗਆਨਕ  ਿੰ ਥਾਵਾ ਂਅਿੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰ ਪ੍ੱਧਰ ‘ਤੇ ਅੱਤ ਦਰਜੇ ਦੀਆ ਂਘਟੀਆ ਂ ਿੰ ਥਾਵਾ ਂ
 ਾਬਤ ਹੋਈਆ ਂਹਨ ਜੋ ‘ਕਲੋਨ’ ਤਾ ਂਪ੍ੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆ ਂਹਨ ਪ੍ਰ ਅੱਵਲ ਦਰਜੇ ਦੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਮੌਸਲਕ  ੋਚ ਵਾਲੇ  ਾਇਿੰ ਦਾਨ 
ਪ੍ੈਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅ ਮਰੱਥ ਹਨ। ਇਹ  ਿੰ ਥਾਵਾ ਂਕੂੜ ਨਖੁੱਟੀਆ ਂ ਾਗਂੀ  ਿੰ ਥਾਵਾ ਂਹੀ ਬਣ ਕੇ ਰਸਹ ਗਈਆ ਂਹਨ ਸਜਨ੍ਾ ਂਦਾ ਭਾਰਤੀ 
 ਮਾਜ ਅਤੇ  ਸਭਆਚਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਾ ਂਦੀ ‘ਘੋਟਾ ਲਾਊ’ ਉੱਪ੍ਜ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਕਿੰਪ੍ਨੀਆ ਂਲਈ ‘  ਤੇ ਕਾਮੇ’ 
ਤਾ ਂਜ਼ਰੂਰ ਘੜਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀਆ ਂਜ਼ਰੂਰਤਾ ਂਪ੍ੂਰੀਆ ਂਕਰਨ ਲਈ ਸਵਸਗਆਨੀ ਜਾ ਂਤਕਨੀਕੀਮਾਹਰ ਪ੍ੈਦਾ ਨਹੀ 
ਕਰਦੀ।  ਾਇਿੰ  ਕਦੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਾਨਸ ਕਤਾ ਸਵੱਚ ਡੂਿੰਘਾ ਅਤੇ  ਾਰਥਕ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਲਈ ਫਾਇਦੇਮਿੰਦ  ਾਬਤ 
ਨਹੀ ਹੋ  ਕਦੀ ਸਜਿੰਨਾ ਸਚਰ ਇ  ਦੇਸ਼ ਦੀ  ਿੰਪ੍ਰਦਾਇਕ ਭਾਸ਼ਾ ਮਾਨਸ ਕ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆ ਂਜ਼ਿੰਜੀਰਾ ਂਤੋੜ ਕੇ  ਿੰਪ੍ੂਰਨ ‘ਸ ੱਸਖਆ ਦਾ 
ਮਾਸਧਅਮ’ ਨਹੀ ਬਣਦੀ। ਪ੍ਰ  ਾਡੀ ਵਡੱੀ ਕੌਮੀ ਤਰਾ ਦੀ ਇਹ ਹੈ ਸਕ ਇ  ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਾ ਕ, ਨੀਤੀਵਾਨ, ਸ ਆ ਤਦਾਨ, 
ਸ ੱਸਖਆਮਾਹਰ, ਅਤੇ ਅਸਧਆਪ੍ਕ ਇੱਕ ਾਰ ਇ  ਘੋਰ ਅਤੇ ਚੁਿੰਸਧਆਉਣੇ  ੱਚ ਨੂੰ ਪ੍ਛਾਣਨ ਤੋਂ ਸਵਹੂਣੇ ਹਨ, ਨਾਕਾਬਲ ਹਨ।  

ਪ੍ਰਾਈ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮੁਦਈਆ ਂਵਲੋਂ ਇੱਕ ਮਹਾ ਂਝੂਠ ਖੁੱਲੇ੍ ਆਮ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਸਰਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਾ ਂਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸਕ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾ ਂਸਵੱਚ 
ਸ ੱਸਖਆ ਦੇਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਵਸਗਆਨਕ  ਿੰਪ੍ਰਕ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਂਤੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਇ  ਕਪ੍ਟਤਾ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਹ 
ਨਹੀ ਜਾਣਦੇ ਸਕ “ ੋਚ-ਭਾਸ਼ਾ” ਅਤੇ “ ਿੰਚਾਰ-ਭਾਸ਼ਾ” ਅਲਗ ਅਲਗ ਚੀਜ਼ਾ ਹਨ। ਆਦਮੀ ਦੁਨੀਆ ਂਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸ ੱਖ ਕੇ 
ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆ ਂਨਾਲ  ਿੰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਬਲ  ਮਰਥਾ ਰਖੱਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰ  ਚੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿਆ ਸ ਰਫ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਹੀ  ਿੰਭਵ 
ਹੁਿੰਦੀ ਹੈ। ਦਨੁੀਆ ਂਦੇ ਤਮਾਮ ਦਸ਼ੇਾ ਂਦੇ ਸਵਸਗਆਨੀ ਆਪ੍ੋਂ ਆਪ੍ਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਵੱਚ ਸਵਸਗਆਨਕ ਖੋਜਾ ਂਖੁਲੇ੍ ਆਮ ਦੂਜੇ ਭਾਸ਼ਾਈ 
ਸਵਸਗਆਨਕਾ ਂਨਾਲ ਸਨੱਤਕਰਮੀ  ਾਝਂੀਆ ਂਕਰਦੇ ਹਨ ਸਕਉਂਸਕ ਉਹ ਇਕ ਦ ੂਰੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਉਹ  ਚੋਦੇ ਆਪ੍ਣੀ 
ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਸਵੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਸਵਚਾਰਾ ਂਦਾ ਅਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਸ ੱਖੀ ਹੋਈ ਭਾਸ਼ਾ ਸਵੱਚ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਜਪ੍ਾਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਸਵਸਗਆਨੀ 
ਫਰਾ ਂ, ਜਰਮਨੀ, ਇਟਲੀ, ਅਮਰੀਕਾ  ਅਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਆਸਦ ਮੁਲਕਾ ਂਸਵੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦ ਸਕ ਇਨ੍ਾ ਂਮੁਲਕਾਂ ਦ ੇ
ਸਵਸਗਆਨੀ ਚੀਨ ਅਤੇ ਜਪ੍ਾਨ ਆਸਦ ਸਵੱਚ ਆਪ੍ਣੀਆ ਂਸਵਸਗਆਨਕ ਗਤੀਸਵਧੀਆ ਂਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਸਕਉਂਸਕ ਉਹ ਇਕ ਦਜੂ ੇ
ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸ ੱਖਣ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।           

‘ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ’ ਸਰੋਤ 
ਨਵੇਂ ਸਵਸਗਆਨਕ ਸ਼ਬਦ ਘੜਨ ਲਈ  ਾਨੂੰ ਸਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾ ਂਦਾ ਸਖਆਲ ਰੱਖਣਾ ਪ੍ਵੇਗਾ: ਸ਼ਬਦ ਆਪ੍ਣੇ ਆਪ੍ ਸਵੱਚ ‘ ਿੰਪ੍ਿੰਨ’ ਹੋਵ,ੇ 
‘ ੁਚੱਜਾ’ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ‘ ਿੰਤਸਤਯੋਗ’ ਹੋਵੇ। 

ਸੰਪੰਨਯੋਿਤਾ: ਆਪ੍ਣੇ ਆਪ੍ ਸਵੱਚ  ਿੰਪ੍ਿੰਨ ਸ਼ਬਦ। ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਜਾ ਂਪ੍ਦ ਸਕ ੇ ਸਵਸਗਆਨਕ  ਿੰਕਲਪ੍ ਦੇ ਸਨਰੂਪ੍ਣ ਲਈ 
ਵਰਸਤਆ ਜਾਦਂਾ ਹੈ ਤਾ ਂਉ  ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਭਾਵ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਸ ਰਫ ਤੇ ਸ ਰਫ ਉ   ਿੰਕਲਪ੍ 
ਦਾ ਹੀ ਵਰਣਨਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ‘ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ, ਇੱਕ ਅਰਥ।‘  

ਸੁਚਿੱਜਯੋਿਤਾ: ‘ਚਜ’ ਜਾ ਂ‘ਚੱਜ’ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ‘ਕਿੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਲ’। ਅਰਥਾਤ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਦੱਤੇ ਗਏ  ਿੰਕਲਪ੍ ਦ ੇ
 ਿੰਦਰਭ ਸਵੱਚ ਮਨੋਹਰ, ਕਾਰਗਰ (ਜੁਗਤ), ਲਸਲਤ ਅਤੇ  ਰਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  

ਸੰਤਵਤਯੋਿਤਾ: ਇੱਥੇ  ਿੰਤਸਤਯੋਗ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਸਕ ਸ਼ਬਦ ਸਵੱਚ ਉਪ੍ਜਾਊ ਜਾ ਂਸਵਕਾ ਮਈ ਗੁਣ ਵੀ ਹਣੋੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇ  
ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀ ਸਕ ਇ  ਦੇ ਬਹੁ-ਅਰਥ ਹੋਣ,  ਗੋਂ ਇ  ਸਵੱਚ ਵਧਣ ਦੀ  ਮਰਥਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ;  ਿੰਤਾਨਣ 
ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਸਜ  ਤੋਂ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਬਣਾਏ ਜਾ  ਕਣ। ਸਜਵੇਂ, ਅਿੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਵੱਚ hydro ਤੋਂ 
hydraulic, hydrate, hydro-electric ਬਣਾਏ ਜਾ  ਕਦੇ ਹਨ। ਇ  ਲਈ hydro ਸ਼ਬਦ  ਿੰਤਸਤਯੋਗ ਹੈ। ‘ਕਰਨ’ 
ਸ਼ਬਦ  ਿੰਤਸਤਯੋਗ ਹੈ ਸਕਉਂਸਕ ਇ  ਤੋਂ ਕਾਰਜ, ਕਰਤਾ, ਕਾਰਜਕਤਾ, ਕਰਨਯੋਗ ਅਤੇ ਕਰਨੀ ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਬਣਾਏ ਜਾ 
 ਕਦੇ ਹਨ। 

ਇ  ਤੋਂ ਉਪ੍ਰਿੰਤ ਸਕ ੇ ਸਵਸਗਆਨਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਸਵੱਚ ਸਕ ੇ ਸਕ ਮ ਦਾ ‘ ਸਹਚਾਰੀ ਵਯਸਭਚਾਰ’ ( ਿੰਬਿੰਧਤ  ਿੰਦੇਹ) ਹੋਣ ਦੀ 
 ਿੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਨਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਭਾਵ ਉ  ਨਾਲ ਹੋਰ ਅਰਥ ਜੜੁੇ ਨਹੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇ  ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਵਸਗਆਨਕ ਸ਼ਬਦ 
ਸਵੱਚ ‘ਅਗੇਤਰ’, ‘ਪ੍ਛੇਤਰ’ ਅਤੇ ‘ ਮਾ ’ ਜੋੜਨ ਦੀ  ਮਰਥਾ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਾ ਂਸ਼ਰਤਾ ਂਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਿੰਜਾਬੀ 
ਦੇ ਸਵਸਗਆਨਕ ਸ਼ਬਦ ਘੜਨ ਲਈ  ਾਨੂੰ ਆਪ੍ਣੇ ਸਵਰ ੇ ਸਵੱਚ ਭਾਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਭਾਵ  ਾਨੂੰ ਆਪ੍ਣਾ ਇਸਤਹਾ  ਫੋਲਣਾ 
ਪ੍ਵੇਗਾ ਸਕ ਕੀ  ਾਡੀ ਬੌਸਧਕ ਪ੍ਰਿੰਪ੍ਰਾ ਸਵਸਗਆਨਕ ਸਵਸਸ਼ਆ ਂਦਾ ਅਸਧਐਨ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹ ੈਜਾ ਂਅਸਧਆਤਮਕ ਖੇਤਰ ਤੱਕ ਹੀ  ੀਸਮੱਤ 
ਹੈ। ਆਪ੍ਾ ਂ ਿੰਖੇਪ੍ ਸਜਹੇ ਗੁਰੂ ਗਰਿੰਥ  ਾਸਹਬ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਘੋਖਾਗਂੇ, ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਕ ਸ਼ਾਇਦ  ਾਨੂੰ ਕੁੱਝ  ਿੰਕੇਤ ਸਮਲ  ਕਣ। 



ਪ ਜੰਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਿੱਚ ਵਿਵਿਆਨਕ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਾਵਿਤ ਰਚ ਣ ਦੀਆਂ  ਸਮਿੱਵਸਆਿਾਂ ਅਤੇ ਚਣੌਤੀਆਂ 

ਡਾ:  ਬਲਦੇਿ ਵਸਘੰ ਕਦੰੋਲਾ  ਪਨੰਾ 6 ਕ ਿੱਲ 10 

ਅ ੀਂ ਕੁੱਝ ਇਕ  ਮਾ  ਸ਼ਬਦਾ ਦੀਆ ਂ ਉਦਾਹਰਣਾ ਲੈ ਕੇ ਸਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹਾ।ਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹਨ: ਸਨਰਭਉ, ਸਨਰਿੰਕਾਰ, 
ਗੁਰਸ ੱਖਰੀਸਤ ਅਤੇ ਸਲਖਣਹਾਰ।ੁ ਇਹ  ਾਰੇ ਸ਼ਬਦ, ਧਾਤੁ ਸ਼ਬਦਾ ਂਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਸਬਲਕੁਲ ਉਵੇਂ ਸਜਵੇਂ ਅਿੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦ ੇ
“ਥਰਮੋਡਾਈਨਾਸਮਕ ” ਅਤੇ “ਹਾਈਡਰੋਡਾਈਨਾਸਮਕ ” ਸ਼ਬਦ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਥੱਲੇ ਸਦੱਤੀ  ਾਰਣੀ ਤੋਂ ਅ ੀ ਦੇਖ  ਕਦੇ ਹਾ ਂਸਕ 
ਇਨ੍ਾ ਂਪ੍ਿੰਜਾਬੀ ਸ਼ਬਦਾ ਂਦੇ ਸਨਰਮਾਣ ਦੀ  ਰੋਤ ਭਾਸ਼ਾ  ਿੰ ਸਿਤ ਹੈ।  

 

ਸ਼ਬਦ ਧਾਤੁ ਜਾ ਂਸਮਾਸ ਅੰਸ਼ ਵ ਿੱਪਣੀ 
ਸਨਰਭਉ ਸਨਰ + ਭਉ ਅਰਥ: ਡਰ ਤੋਂ ਸਬਨਾ 

ਇ   ਮਾ  ਸਵੱਚ “ਸਨਰ” ਅਗਤੇਰ ਵਰਸਤਆ ਸਗਆ ਹੈ।  ਸਨਰ = ਸਬਨਾ 
ਜਾ ਂਬਗ਼ੈਰ, ਸਨਹ ( ਿੰ ਸਿਤ)। ਭਉ = ਡਰ ਜਾ ਂਭੈ ( ਿੰ ਸਿਤ) 

ਸਨਰਿੰਕਾਰ ਸਨਰ + ਆਕਾਰ ਅਰਥ: ਰੂਪ੍ ਤੋਂ ਸਬਨਾ 
ਵਨਰ: ਸਬਨਾ ( ਿੰ ਸਿਤ) 
ਆਕਾਰ:  ਵਰੂਪ੍ ( ਰੂਪ੍).  ੂਰਤ ( ਿੰ ਸਿਤ) 

ਗੁਰਸ ੱਖਰੀਸਤ ਗੁਰ + ਸ ੱਖ + ਰੀਸਤ ਅਰਥ: ਗੁਰ ਸ ੱਖੀ ਦੀ ਰੀਤ 
ਗੁਰ = ਗੁਰੂ ਜਾ ਂਸਗਆਨ ਦਾਤਾ ( ਿੰ ਸਿਤ) 
ਸ ੱਖ = ਸਸ਼ਸ਼ਯ, ਚੇਲਾ ( ਿੰ ਸਿਤ) 
ਰੀਸਤ = ਰੀਤ, ਮਰਯਾਦਾ, ਤਰੀਕਾ, ਜੁਗਤ 

ਸਲਖਣਹਾਰੁ ਸਲਖਣ + ਹਾਰੁ ਅਰਥ: ਸਲਖਣ ਵਾਲਾ 
ਇ  ਸਵਚੱ “ਹਾਰੁ” ਪ੍ਛੇਤਰ (ਪ੍ਰਤਯਯ) ਵਰਸਤਆ ਸਗਆ ਹੈ ਸਜ  ਦਾ 
ਅਰਥ ਹੈ ‘ਵਾਨ’ ਜਾ ਂ‘ਵਾਲਾ। ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ “ਦੇਵਣਹਾਰ” ਭਾਵ ਦੇਣ 
ਵਾਲਾ।  

ਸਾਜਨਹਾਰੈ  ਾਜਨ + ਹਾਰੈ ਅਰਥ: ਸ ਰਜਕ, ਬਣਾਨ ਵਾਲਾ 
 ਾਜਨ = ਸ ਰਜਨਾ 
ਇ  ਸਵਚੱ “ਹਾਰੈ”ਪ੍ਛੇਤਰ (ਪ੍ਰਤਯਯ) ਹੈ, ਜੋ “ਹਾਰੁ” ਪ੍ਛੇਤਰ ਦਾ ਅਲਗ 
ਰੂਪ੍ ਹੈ ਸਜ  ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ‘ਵਾਨ’ ਜਾ ਂ‘ਵਾਲਾ’। 

ਇਨ੍ਾ ਂਉਦਾਹਰਣਾ ਂਸਵੱਚ ਅ ੀਂ ਦਖੇਦੇ ਹਾ ਂਸਕ ਮੂਲ  ਿੰ ਸਿਤ ਦੇ ਪ੍ਦਾ ਂਜਾ ਂਸ਼ਬਦਾ ਂਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਸਕ  ੇ
ਸਵਸ਼ੇਸ਼  ਿੰਕਲਪ੍ ਦਾ ਸਨਰੂਪ੍ਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇ  ਤਰ੍ਾ ਂਅ ੀਂ ਸਕ ੇ ਗਣੁਾ ਂਤੋਂ ਸਵਹੂਣੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ “ਸਨਰਗੁਣ” ਕਸਹ  ਕਦੇ ਹਾ।ਂ ਸਜਹੜੀ 
ਵ ਤੂ ਚੱਲਣ ਦੀ  ਮਰਥਾ ਂਰੱਖਦੀ ਹੋਵੇ ਉ  ਨੂੰ “ਚੱਲਣਹਾਰ” ਸਕਹਾ ਜਾ  ਕਦਾ ਹੈ। ਇ  ਤਰ੍ਾ ਂਗੁਰੂ ਗਰਿੰਥ  ਾਸਹਬ ਸਵੱਚ  ਿੰ ਸਿਤ 
ਦੇ ਧਾਤੁ ਸ਼ਬਦਾ ਂਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਨਵੇਂ  ਿੰਕਲਪ੍ਾ ਂਦਾ ਵਰਣਨ ਬੜੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਹੈ। ਆਧੁਸਨਕ ‘ਕਣਭੌਸਤਕਸਵਸਗਆਨ’ 
ਸਵੱਚ ਕਈ ਇਹੋ ਸਜਹ ੇਪ੍ਰਮਾਣੂ ਕਣ ਵੀ ਪ੍ਾਏ ਜਾਦਂੇ ਹਨ ਸਜਨ੍ਾ ਂਦਾ ਪ੍ੁਿੰਜ ਸ਼ੁਨਯ (ਸ ਫਰ) ਹੁਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਾ ਂਨੂੰ ਅ ੀਂ ‘ਸਨਰਪ੍ੁਿੰਜ’ 
(massless) ਕਣ ਕਸਹ  ਕਦੇ ਹਾ।ਂ ਇ  ਲਈ ਯਰੂਪ੍ ਦੀਆ ਂਸਵਸਗਆਨਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾ ਂਵਾਗਂ, ਸਜਨ੍ਾਂ ਦੀਆ ਂ ਰੋਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾ ਯੂਨਾਨੀ 
ਅਤੇ ਲਤੀਨੀ ਹਨ, ਪ੍ਿੰਜਾਬੀ ਦੀ  ਰੋਤ ਭਾਸ਼ਾ  ਿੰ ਸਿਤ ਮਿੰਨੀ ਜਾ  ਕਦੀ ਹੈ ਜੋ  ਾਡੀ ਪ੍ਰਿੰਪ੍ਰਾ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪ੍ੂਰਨ ਅਿੰਗ ਹੀ ਨਹੀ ਬਲਸਕ 
ਭਾਰਤ ਦੀਆ ਂਦੂਜੀਆ ਂਭਾਸ਼ਾਵਾ ਂਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ  ਾਝਂ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।  

ਇ  ਤਰ੍ਾ ਂ ਦੀ ਉਪ੍ਯੋਗੀ ਸਵਧੀ ਵਰਤ ਕੇ “ਵਾਯੂਗਤੀਸਵਸਗਆਨ” (aerodynamics), “ਪ੍ਨਗਤੀਸਵਸਗਆਨ” 
(hydrodynamics) ਅਤੇ ਤਾਪ੍ਗਤੀਸਵਸਗਆਨ (thermodynamics) ਵਰਗੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸ਼ਬਦਾ ਂਦਾ ਸਨਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ 
 ਕਦਾ ਹੈ। ਐ ਾ ਕਰਨ ਲਈ  ਾਨੂੰ ਸ ਰਫ  ਿੰ ਸਿਤ ਦ ੇਹੀ ਨਹੀ ਬਲਸਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਵਸਗਆਨਕ ਪ੍ਰਿੰਮਪ੍ਰਾ ਦੇ ਸਨਪ੍ੁਿੰਨ ਸਵਸ਼ੇਸ਼ੱਗ 
ਵੀ ਬਣਨਾ ਪ੍ਵੇਗਾ। ਇ  ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ  ਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਕ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀ ਸਕ ਯੂਰਪ੍ 
ਦੀਆ ਂਯੂਨੀਵਰਸ ਟੀਆ ਂਸਵੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਲਤੀਨੀ ਜਾ ਂਯੂਨਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਗਆਨ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁਿੰਦਾ  ੀ। 

ਸੰਸਵਿਤ ਸਬੰਧਤ ਸਮਿੱਵਸਆ ਾ ਂ
 ਿੰ ਸਿਤ ਨੂੰ ‘ ਰੋਤ ਭਾਸ਼ਾ’ ਮਿੰਨਣ ਦੀਆ ਂਕਈ ਆਪ੍ਣੀਆ ਂ ਮੱਸ ਆਵਾ ਂਹਨ ਸਕਉਂਸਕ ਭਾਰਤ ਸਵੱਚ ਬਹੁਤਾ ਪ੍ਾਏਦਾਰ ‘ਸਵਸਗਆਨਕ 
 ਾਸਹਤ’ ਦਾ ਭਿੰਡਾਰ ਨਹੀ ਸਮਲਦਾ। ਜੋ ਸਮਲਦਾ ਵੀ ਹੈ ਉ  ਨੂੰ ਪ੍ੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ‘ਸਵਸਗਆਨਕ  ਾਸਹਤ’ ਨਹੀ ਸਕਹਾ ਜਾ  ਕਦਾ। ਪ੍ਰ 
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ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਾ ਂਅਪ੍ਿੰਗਤ ਅੜਚਨ ਨਹੀ ਸਕਉਂਸਕ ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਲਤੀਨੀ ਅਤੇ ਯੂਨਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾ ਂਵੀ ‘ਸਵਸਗਆਨਕ’ 
ਭਾਸ਼ਾਵਾ ਂਨਹੀ  ਨ; ਉਨ੍ਾ ਂਦਾ ਰੁਤਬਾ ਵੀ  ਿੰ ਸਿਤ ਵਾਲਾ ਹੀ  ੀ।  

ਭੌਸਤਕਸਵਸਗਆਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਸਵਚੱ ਸਵਸਗਆਨਕ ਸ਼ਬਦ ਘੜਨਾ ਥੋੜਾ ਸਜਹਾ ਆ ਾਨ ਕਿੰਮ ਹੈ ਸਕਉਂਸਕ, ਯੂਰਪ੍ੀ ਪ੍ਰਿੰਪ੍ਰਾ ਵਾਗਂ, 
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਗਆਨਮਈ ਅਮੀਰ ਪ੍ਰਿੰਪ੍ਰਾ ਸਵੱਚ  ਿੰਕਲਪ੍ਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀ ਹੈ। ਸਗਆਨ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੀ (ਪ੍ਰਮਾਣ) ਅਤੇ ਤਰਕ ਦੇ ਸਵਸਸ਼ਆ ਂ
ਉੱਪ੍ਰ ਕਾਫੀ  ਾਸਹਤ ਉਪ੍ਲਬਧ ਹੈ। ਪ੍ਰ ਪ੍ਿੰਜਾਬੀ ਸਵੱਚ ਰ ਾਇਣਸਵਸਗਆਨ ਅਤੇ ਔਸ਼ਧਸਵਸਗਆਨ ਦੇ ਖੇਤਰਾ ਂਸਵੱਚ ਤੱਤਾਂ ਅਤੇ 
ਬੀਮਾਰੀਆ ਂਆਸਦ ਦੇ ਨਾਮ ਚੁਣਨ ਲਈ ਬਹੁਤ  ਾਰੀਆ ਂ ਮੱਸ ਆਵਾ ਂ ਾਡੇ  ਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆ ਂਹਨ ਸਕਉਂਸਕ ਨਵੀਆ ਂਕਾਢਾ ਂਤੋਂ 
ਇਨ੍ਾ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਦੇ ਨਾਮ ਲਤੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਬੜੀ ਸਵਵ ਸਥਤ ਸਵਧੀ ਅਨੁ ਾਰ ਰੱਖੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਗਸਣਤਸਵਸਗਆਨ ਦ ੇ
ਸਵਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਭਾਵੇ ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਭਾਰਤ ਸਵੱਚ ਬਹੁਤ ਕਿੰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪ੍ਰ ਯਨੂਾਨੀ ਅਤੇ ਰੋਮਨ ਵਰਣਮਾਲਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਉੱਚ ਪ੍ਰਤੀਕਵਾਦ 
( ਿੰਕੇਤਵਾਦ) ਦੀ ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਲੀ  ਥਾਪ੍ਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ  ਮੱਸ ਆ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹ ੋਜਾਦਂੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅ ੀ ਇਹ ਦੇਖਦ ੇਹਾ ਂ
ਸਕ ਸਪ੍ਛਲੇ  ੌ, ਦੋ  ੌ  ਾਲਾਂ ਸਵੱਚ  ਾਇਿੰ  ਇਤਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਸਕ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ੱਛੜ ਚੁੱਕੀਆ ਂਹਨ।  ਾਇਿੰ  
ਦਾ ਅਿੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਣ ਯੂਰਪ੍ ਦੀਆ ਂਸ਼ਾ ਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾ ਂ(ਲਤੀਨੀ ਅਤੇ ਯੂਨਾਨੀ) ਦ ੇਆਧਾਰ ‘ਤੇ  ਥਾਪ੍ਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਰ ਾਇਣ 
ਪ੍ਦਾਰਥਾ ਂਅਤੇ ਰੋਗਾ ਂਦੇ ਨਾਮ, ਗਸਣਤਸਵਸਗਆਨ ਸਵਚੱ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਸਵਧੀਆ ਂਦਾ ਸਵਕਾ  ਅਤੇ ਸਮਆਰੀਕਰਣ ਸਵੱਚ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ 
ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਹ ੈਅਤੇ ਇਨ੍ਾ ਂਨੂੰ ਅਿੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰ ਪ੍ੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ੂਰੀ ਤਰ੍ਾ ਂ  ਵੀਕਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਧੀਆ ਂਹਰਕੇ 
ਸਵਸਗਆਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਲੋਂ ਇਕ ਾਰ ਵਰਤੀਆ ਂਜਾ ਰਹੀਆ ਂਹਨ। ਇਹ  ਾਰਾ ਕਿੰਮ ਯੂਰਪ੍ਕੇਂਦਰਤ ਲੀਹਾ ਂਤੇ ਹੀ ਹਇੋਆ ਹੈ। ਸਕਉਂਸਕ 
 ਦੀਆ ਂਤੋਂ ਭਾਰਤ ਸਵੱਚ ਅ ੀਂ ਇਨ੍ਾ ਂਉਪ੍ਲਬਦੀਆ ਂਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀਆ ਂਸਵੱਚ ਅ ਰਦਾਇਕ ਸਹ ੱਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਅ ਮਰੱਥ ਰਹੇ ਹਾ ਂਇ  
ਲਈ  ਾਨੂੰ - ਜੋ ਕਿੰਮ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਸਮਆਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ - ਉਨ੍ਾ ਂਨੂੰ  ਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪ੍ਵੇਗਾ। ਇਹ ਇ  ਲਈ 
ਸਕਉਂਸਕ ਨਾ ਤਾ ਂਅ ੀ  ਿੰਪ੍ੂਰਨ ਪ੍ੱਧਰ ’ਤੇ ਨਵਾ ਂ ਰਵਸਵਆਪ੍ਕ ਅਤੇ  ਰਵਪ੍ਰਵਾਸਣਤ ਸਵਸਗਆਨ ਜਾ ਂਗਸਣਤਸ਼ਾ ਤਰ  ਥਾਪ੍ਤ 
ਕਰ  ਕਦੇ ਹਾ ਂਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰ ਾਇਸਣਕ ਪ੍ਦਾਰਥਾ ਂਦੇ  ਿੰ ਸਿਤ ਅਧਾਰਤ ਨਾਮ ਰੱਖ  ਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਖਰ ਨੂੰ, ਇਨ੍ਾ ਂਦੀਆ ਂਖੋਜਾ ਂ
ਅਤੇ ਸਵਕਾ  ਯੂਰਪ੍ ਸਵੱਚ ਹੀ ਹਇੋਆ ਹੈ ਨਾ ਸਕ ਭਾਰਤ ਸਵੱਚ। ਇ  ਘੋਰ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਮਿੰਨਦੇ ਹਏੋ  ਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਪ੍ਵੇਗਾ। 
ਇ  ਸਨਰਾਸ਼ਾਭਰਪ੍ੂਰ  ਸਥਤੀ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ  ਵਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ  ਕਦਾ ਹੈ ਸਕ ਆਖਰ ਅ ੀ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾ ਂ ਦਾ 
ਸਵਸਗਆਨੀਕਰਣ ਸਕਉਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁਿੰਦੇ ਹਾ?ਂ ਅ ੀਂ ਸਕਉਂ ਮਸਹ  ੂ ਕਰਦੇ ਹਾ ਂਸਕ  ਾਡੀ  ਮੁੱਚੀ ਸ ੱਸਖਆ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾ ਂਸਵੱਚ 
ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?  ਾਡੇ ਬਦਸਕ ਮਤ ਅਤੇ ਦੁੱਖਦਾਈ ਇਸਤਹਾ  ਨੇ ਸਜ  ਤਰ੍ਾ ਂਵੀ ਅਿੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ  ਾਡੇ ਸ ਰ ਮੜਹੀ ਹੈ, ਉ  ਨੂੰ 
ਸਕਉਂ ਨਹੀ ਸ ਰ ਮੱਥ ੇ ਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ? ਇ  ਮਾਨ ਕ ਉਲਝਣ ਨੂੰ ਅ ੀਂ  ਿੰਖੇਪ੍ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉੱਪ੍ਰ ਛੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਹ ੈ
ਪ੍ਰ ਇ  ਨੂੰ ਇਥੱੇ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਅਨਉਸਚਤ ਨਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਭਾਸ਼ਾਸਵਸਗਆਨ ਅਤੇ ਮਨੋਸਵਸਗਆਨ ਦੀਆ ਂਖੋਜਾ ਂਤੋਂ ਇਹ ਸਨਰ ਿੰਦੇਹ  ਥਾਪ੍ਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਸਕ ਸਵਸਗਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਦਾ 
ਸਵਸ਼ਾ ਇਹੋ ਸਜਹਾ ਹੈ ਸਕ  ਮਾਜ ਅਤੇ ਕੌਮ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਨਵਪ੍ਰਸਵਰਤੀ ਅਤੇ ਮੌਸਲਕ  ੋਚ ਵਾਲੇ  ਾਇਿੰ ਦਾਨ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕਦਾਨ 
ਪ੍ੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਾਂ ਦੀ  ਮ ਤ ਸ ੱਸਖਆ ਅਤੇ ਸਵਹਾਰਕ ਸ ਖਲਾਈ ਉਨ੍ਾ ਂਦੀ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਸਵੱਚ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਸਕਉਂਸਕ 
 ਾਇਿੰ   ਿੰਕਲਪ੍ਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਭਾਵਵਾਚੀ (ਅਰਥਗਰਸਹਣ)  ੋਚ ਦੀ ਮਿੰਗ ਕਰਦੀ ਹ ੈਇ  ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਕ 
ਬਚਪ੍ਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮੌਸਲਕ  ਿੰਕਲਪ੍ਾ ਂਨੂੰ  ਮਸਝਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾ ਂਦਾ ਆਤਂਸਰਕ ਗਰਸਹਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸ ਰਫ  ਿੰਕਲਪ੍ਾ ਂਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਦਂੇ 
ਪ੍ਦਾ ਂਦਾ ਭਾਸਸ਼ਕ ਸਗਆਨ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀ, ਉਨ੍ਾ ਂਪ੍ਦਾ ਂਸਪ੍ੱਛੇ ਜੋ ਧਾਰਣਾਵਾ ਂ( ਿੰਕਲਪ੍) ਛੁਪ੍ੀਆ ਂਹੋਈਆ ਂਹਨ ਉਨ੍ਾ ਂਨੂੰ ਮਨ ਦੀਆ ਂ
ਗਸਹਰਾਈਆ ਂਸਵੱਚ  ਮਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਸਕਉਂਸਕ  ਾਡਾ  ਮੁੱਚਾ ਸਗਆਨ ਕੇਵਲ  ਿੰਕਲਪ੍ਨਾਤਮਕ ਸਗਆਨ ਹੀ ਹੈ।  ਾਡਾ 
ਸਗਆਨ ਭਾਸ਼ਾ ਰਾਹੀਂ ਹੀ  ਾਕਾਰਾਤਮਕ ਹੁਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੰਮ ਸ ਰਫ ਤੇ ਸ ਰਫ ‘ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ’ ਹੀ  ਰ ਕਰ  ਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ 
ਜੋ ਜਨਮ ਦ ੇਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਲਾ ਂਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪ੍ਣੇ ਆਲੇ ਦਆੁਲੇ ਨੂੰ  ਮਝਣ ਲਈ  ਿੰਕਲਪ੍ਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ, ਉ  ਨੂੰ 
“ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ” ਸਕਹਾ ਜਾਦਂਾ ਹੈ। ਇ  ਤਰ੍ਾ ਂਬਚਪ੍ਨ ਦ ੇਪ੍ਸਹਲੇ  ਾਲਾ ਂਸਵੱਚ ਗਰਸਹਣ ਕੀਤੇ  ਿੰਕਲਪ੍  ਾਰੀ ਉਮਰ  ਾਥ ਰਸਹਿੰਦੇ ਹਨ 
ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਸਵੱਚ ਹੋਰ ਡੂਿੰਘ ੇਭਾਵਵਾਚਕ ਸਵਸਗਆਨਕ  ਿੰਕਲਪ੍ਾ ਂਦਾ ਅਸਨਵਾਰੀ ਆਧਾਰ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਾ ਂਬਚਪ੍ਨ ਦ ੇ
ਗਰਸਹਣ ਕੀਤੇ  ਿੰਕਲਪ੍ਾ ਂਦਾ, ਸ ੱਸਖਆ ਰਾਹੀਂ, ਸਵਕਾ  ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ  ਕਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰ ਨਵੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਥੋਪ੍ ਕੇ ਪ੍ਸਰਵਰਤਨ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ 
 ਕਦਾ। ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਬਚੱਾ ਸ ਰਫ ਅਤੇ ਸ ਰਫ ਆਪ੍ਣੀ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਸਵੱਚ ਹੀ  ੋਚਦਾ ਅਤੇ ਬੌਸਧਕ ਪ੍ਰਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉ  ਉੱਪ੍ਰ 
ਪ੍ਰਾਈ ਭਾਸ਼ਾ ਥੋਪ੍ਣ ਦੀਆ ਂ ਮੁੱਚੀਆ ਂ ਕੋਸਸ਼ਸ਼ਾ ਂ ਸਵਅਰਥ ਰਸਹਿੰਦੀਆ ਂਹਨ ਅਤੇ ਉ ਦੀ ਬੌਸਧਕ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕ ਾਨ 
ਪ੍ਹੁਿੰਚਾਉਂਦੀਆ ਂਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਕ ਪ੍ਰਾਈ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸਨਰਿੰਤਰ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਥੱਲੇ ਇਹ ਬੌਸਧਕ ਯੋਗਤਾ “ਨਕਲ” ਕਰਨ 
ਦੀ ਰੁਚੀ ਸਵੱਚ ਬਦਲ ਕੇ ਰਸਹ ਜਾਦਂੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਦਮੀ ਬੌਸਧਕ ਪ੍ੱਖੋਂ ਨਪ੍ੁਿੰ ਕ ਬਣ ਜਾਦਂਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ‘ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ’ ਉ  ਨੂੰ ਹੋਰ ਉੱਚ 
ਦਰਜੇ ਦੀ ਸ ੱਸਖਆ ਦੇਣ ਦੇ ਅ ਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾ ਂਉ ਦੀ ਬੌਸਧਕ ਤਰੱਕੀ ਰੁਕ ਜਾਦਂੀ ਹੈ। ਇ  ਸਵਚੱ ਕੋਈ ਅਚਿੰਭੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀ 
ਸਕ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ  ਾਇਿੰ ਦਾਨ ਸ ਰਫ ਯੂਰਪ੍ ਨੇ ਹੀ ਪ੍ੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ ਸਕਉਂਸਕ ਇਨ੍ਾ ਂਦੇਸ਼ਾ ਂਸਵੱਚ  ਮ ਤ ਸ ੱਸਖਆ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਸਵੱਚ 
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ਹੀ ਸਦੱਤੀ ਜਾਦਂੀ ਹੈ। ਇ ੇ ਕਰਕੇ ਕਈ  ਦੀਆ ਂਪ੍ਸਹਲਾ ਂਯੂਰਪ੍ੀ ਦੇਸ਼ਾ ਨੇ ‘ਸ ਸਖਆ ਦਾ ਮਾਸਧਅਮ’ ਲਤੀਨੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪ੍ਣੀ 
‘ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ’ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ  ੀ।   

ਵ ਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਬਦਾ ਂਦਾ ਸ ੀਕਰਣ, ਅਪਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪਰਜਾਤੀਕਰਣ 
ਇਹ  ਥਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕ  ਾਨੂੰ ਸਵਕਾ  ਕਰ ਚੁੱਕੀਆ ਂਸਵਸਗਆਨਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾ ਂਤੋਂ ਤਕਨੀਕੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹ ੈ
ਤਾ ਂਅਗਲਾ  ਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਸਕ ਇਹ ਸਕ  ਤਰ੍ਾ ਂਅਪ੍ਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਹੁ-ਬ-ਹੁ ਸ਼ਬਦਾ ਂਨੂੰ ਦਰਾਮਦ ਕਰਕੇ ਵਰਤਣ ਨਾਲ ਉਹ 
ਬੜੇ ਓਪ੍ਰੇ ਅਤੇ ਕਰੂਪ੍ ਜਾਪ੍ਣਗੇ। ਇ  ਤਰ੍ਾ ਂਦੀ ਸਨਵੇਸ਼ੀਅਤ ਜਾ ਂਸਪ੍ਓਂਦ ਲਾਉਣੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿੰਮ ਨਾ ਕਰ  ਕੇ। ਪ੍ਰਾਏ ਸ਼ਬਦਾ ਂਜਾ ਂ
ਪ੍ਦਾ ਂਨੂੰ ਪ੍ਿੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸਵਆਕਰਣ ਅਤੇ ਵਾਕਸਵਓਂਤ ਸਨਯਮਾ ਂਅਨੁ ਾਰ ਢਾਲਣਾ ਪ੍ਵੇਗਾ। ਲਏ ਗਏ ਸਰਣਸ਼ਬਦਾ ਂਜਾ ਂਸਰਣਪ੍ਦਾ ਂ
ਦਾ ਢੁੱਕਦਾ ਸਲਪ੍ੀਆਤਂਰ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਪ੍ਿੰਜਾਬੀ ਦੇ ਅਗੇਤਰਾ ਂਜਾ ਂਪ੍ਛੇਤਰਾ ਂਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਉਨ੍ਾ ਂਨੂੰ  ਹੀ ਢਿੰਗ ਨਾਲ  ਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ 
ਜਾ ਂਅਪ੍ਣਾਉਣਾ ਪ੍ਵੇਗਾ ਤਾਂ ਸਕ ਉਹ ਪ੍ਿੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅਰਥਪ੍ੂਰਣ ਸ਼ਬਦ ਬਣ  ਕਣ। ਇ  ਤਰ੍ਾ ਂਦਾ ‘ਪ੍ਦ-ਪ੍ਰਜਾਤੀਕਰਣ’ ਬਹੁਤ 
ਫਾਇਦੇਮਿੰਦ  ਾਬਤ ਹੋ  ਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪ੍ਣੇ ਆਪ੍ ਸਵੱਚ ਅਿੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹੱਤਤਾ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪ੍ਿੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਚੇਤਨਾ 
ਵੀ ਕਾਇਮ ਰਖੱ  ਕੇਗਾ। ਇ  ਸਵਧੀ ਨਾਲ ਪ੍ਿੰਜਾਬੀ,  ਹੀ ਅਰਥਾ,ਂ ਸਵੱਚ ਆਧੁਸਨਕ ਸਵਸਗਆਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਨ ਦੀ  ਾਰਥਕ 
ਉਮੀਦ ਰੱਖ  ਕਦੀ ਹੈ। ਇ  ਸਵਧੀ ਅਨੁ ਾਰ ਬਹੁਤ  ਾਰੇ ਸਮਸਸ਼ਰਤ ਸ਼ਬਦ ਘੜੇ ਵੀ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਸਜਵੇਂ, 

Inorganic    ਅਕਾਰਬਸਨਕ 
Oxidised    ਆਕ ੀਕਰਤ 
Acetone    ਏ ੀਟੋਨ 
Voltage     ਵੋਲਟਤਾ 
Aluminium    ਐਲੁਸਮਨੀਅਮ 
Ammonia    ਅਮੋਨੀਆ 
Electromagnetic   ਸਵਦਯੁਤਚੁਿੰਬਕੀ 
Biodiversity    ਜੀਵਸਵਸਵਧਤਾ 

ਭਾਵੇਂ ਇ  ਤਰ੍ਾ ਂਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਵੱਚ, ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅਜੀਬ ਜਾ ਂਕੁਵੱਲੀ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰ ਇ  ਦੀ ਸਦਰੜਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਆਮ 
ਵਰਤੋਂ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦੇਮਿੰਦ  ਾਬਤ ਹੋ  ਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅ ੀਂ ਆਪ੍ਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ  ਹੀ ਅਰਥਾ ਂਸਵੱਚ ਸ ੱਸਖਆ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁਿੰਦੇ ਹਾ ਂਤਾ ਂਹਰੋ 
ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਵੀ ਨਹੀ ਹ।ੈ ਇਹ ਆਮ ਸਕਹਾ ਜਾਦਂਾ ਹੈ ਸਕ ਭਾਸ਼ਾ ਸਕ ੇ  ੋਚ ਲਈ ‘ਸ਼ਬਦ’ ਸਨਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉ  ਦਾ 
‘ਅਰਥ’  ਾਇਿੰ  ਸਨਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ‘ਅਰਥ’  ਰਵਸਵਆਪ੍ਕ, ਜਦ ਸਕ ‘ਸ਼ਬਦ’  ਥਾਨਕ ਹੁਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਿੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰ ਪ੍ਦਾਵਲੀ 
ਦਾ ਪ੍ਿੰਜਾਬੀਕਰਣ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾ ਂ ਮਾਉਣ ਲਈ ਇ  ਦ ੇਸਨਯਮ ਜਾ ਂਸਦਸ਼ਾ-ਸਨਰਦੇਸ਼ ਨੁਕਤੇ ਇ  ਪ੍ਰਕਾਰ  ੂਚਤ ਕੀਤੇ ਜਾ  ਕਦ ੇ
ਹਨ, 

1. ਪ੍ਿੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਵੱਚ ਨਵੀਂ ਸਵਸਗਆਨਕ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਘੜਨ ਲਈ ਅਤੇ  ਾਸਹਤ ਰਚਣ ਲਈ ਸ ਰਫ ਸਵਸਗਆਨ ਦ ੇ
ਮਾਸਹਰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀ ਬਲਸਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਸਗਆਨਮਈ ਪ੍ਰਿੰਪ੍ਰਾ ਦਾ ਅਸਧਐਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹ,ੈ  

2. ਰ ਾਇਣਸਵਸਗਆਨ ਸਵੱਚ ਤੱਤਾ ਂਅਤੇ  ਿੰਯੋਜਕ ਵ ਤਆੂ ਂਦ ੇਅਿੰਤਰਾਸ਼ਟਰ ਨਾਮ ਉਵੇਂ ਹੀ  ਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸਜਵੇਂ, 
ਹਾਈਡਰੋਜਨ (H), ਕਾਰਬਨ (C), ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕ ਾਈਡ (CO), ਮਰਕਰੀ (Hg), ਯੁਰੇਨੀਅਮ (U)  ਆਸਦ, 

3. ਭਾਰ, ਮਾਪ੍ਣ ਅਤੇ ਭੌਸਤਕ ਰਾਸ਼ੀਆ ਂਦੇ ਨਾਮ ਉਵੇਂ ਹੀ ਰਸਹਣਗੇ। ਸਜਵੇਂ ਡਾਈਨ, ਸਕਲੋਗਰਾਮ, ਵੋਲਟ, ਐਂਪੇ੍ਅਰ ਆਸਦ, 
4. ਯੋਗ ਨਾਵਾ ਂਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਪ੍ਦ ਉਵੇਂ ਹੀ ਰਸਹਣਗੇ। ਸਜਵੇਂ, ਫਾਰਨਹਾਈਟ, ਸਨਉਟਨ, ਵਲੋਟਮੀਟਰ ਆਸਦ, 
5. ਬਨ ਪ੍ਤੀਸਵਸਗਆਨ (Botany), ਪ੍ਰਾਣੀਸਵਸਗਆਨ (Zoology) ਅਤੇ ਭੂਸਵਸਗਆਨ (Geology) ਆਸਦ ਸਵਸਦਆ-

ਸ਼ਾਖਾਵਾ ਂ ਸਵੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ “ਦੋ-ਪ੍ਦੀ ਨਾਮੀਕਰਣ ਸਵਵ ਥਾ” (Binomial Nomenclature) ਉਵੇਂ ਹੀ 
 ਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ, 

6.  ਸਥਰ-ਅਿੰਕਾ ਂਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਦਂੀ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਸਮਕ ਰੀਤ ਉਵੇਂ ਹੀ ਮਿੰਨ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਜਵੇ, n, g, G, ਆਸਦ, 
7. ਰੇਡੀਓ, ਰੇਡਾਰ ਅਤੇ ਰਾਕਟ ਵਰਗੇ ਆਮ ਪ੍ਰਚਲਤ ਸ਼ਬਦ “ ਵੀਕਾਰ” ਜਾ ਂਸਵਸ਼ੇ “ਅਨੁਕੂਲ” ਵਰਤ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਥ ੇ

ਇਹ ਯਾਦ ਰਹੇ ਸਕ ਇਹ ਪ੍ਰਾਏ ਸ਼ਬਦ ਇ  ਲਈ ਆਮ ਪ੍ਰਚਲਤ ਹੋਏ ਹਨ ਸਕਉਂਸਕ ਇਨ੍ਾ ਂਦੇ ‘ਬਰਾਬਰ’ ਪ੍ਿੰਜਾਬੀ ਦੇ 
ਸ਼ਬਦ ਮੌਕੇ ਸ ਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪ੍ਿੰਜਾਬੀ ਦਾ ਕੋਈ ਐ ਾ ਅਦਾਰਾ ਨਹੀ ਹੈ ਜੋ  ਮਕਾਲੀ ਆਧੁਸਨਕ ਸਵਸਗਆਨਕ 
 ਾਸਹਤ ਪ੍ੈਦਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾ ਂਤੱਕ ਪ੍ਹੁਿੰਚਾਵੇ। ਅ ਲ ਸਵੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀਆ ਂ ਾਰੀਆ ਂਭਾਸ਼ਾਵਾ ਇ  ਪ੍ੱਖੋ ਅ ਮਰੱਥ ਰਹੀਆ ਂ



ਪ ਜੰਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਿੱਚ ਵਿਵਿਆਨਕ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਾਵਿਤ ਰਚ ਣ ਦੀਆਂ  ਸਮਿੱਵਸਆਿਾਂ ਅਤੇ ਚਣੌਤੀਆਂ 
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ਹਨ। ਨਵੀਂ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਲੋੜਾ ਂਲਈ “ਅਨੁਕੂਲ” ਨਹੀ ਬਲਸਕ “ਨਕਲ” ਕੀਤਾ ਜਾਦਂਾ ਸਰਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀਆ ਂਦੀ ਇਹ 
ਮਾਨਸ ਕਤਾ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆ ਂਤਮਾਮ ਭਾਸ਼ਾਵਾ ਂਲਈ  ਵੈ-ਘਾਤਕ  ਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। 

8. ਅਿੰਕ-ਸਚਿੰਨ੍, ਸਵਸਗਆਨਕ ਪ੍ਰਤੀਕ-ਸਚਿੰਨ੍, ਗਸਣਸਤਕ ਸਚਿੰਨ੍ ਅਤੇ ਗਸਣਤਸਵਸਗਆਨ ਦੇ  ੂਤਰ ਅਤੇ  ਮੀਕਰਣ ਜੋ 
ਗਸਣਤਸਵਸਗਆਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਵਸਗਆਨ-ਸ਼ਾਖਾਵਾ ਂਸਵੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਦਂੇ ਹਨ ਉਵੇਂ ਹੀ ਅਪ੍ਣਾਅ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਸਜਵੇਂ, sin, 
cos, tan log, (dy/dx) ਆਸਦ। ਇਨ੍ਾ ਂਸਵੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰ ਇਨ੍ਾ ਂਦੇ ਸਵਆਸਖਆਨ 
ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪ੍ਿੰਜਾਬੀ ਪ੍ਦਾਵਲੀ ਘੜੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਇ  ਤਰ੍ਾ ਂਦੀ ਨਵੀਂ ਪ੍ਿੰਜਾਬੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਇੱਕ ਪ੍ਾ ੇ ਤਾ ਂਦੁਨੀਆ ਂਦੀਆ ਂਸਵਸਗਆਨਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾ ਂਦੇ ਇੱਕ ਾਰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ 
ਪ੍ਾ ੇ ਪ੍ਿੰਜਾਬੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆ,ਂ ਅਸਧਆਪ੍ਕਾ ਂਅਤੇ ਸਵਸਦਅਕ ਮਾਹਰਾ ਂਲਈ ਨਵਾ ਂ ਸਵਸਗਆਨਕ  ਾਸਹਤ ਰਚਣ ਲਈ ਨਵੀਆ ਂ
ਚਣੌਤੀਆ ਂਅਤੇ ਨਵੇਂ ਅਵ ਰ ਪ੍ਦੈਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਕਿੰਮ ਨਾ ਤਾ ਂਇਿੰਨਾ  ੌਖਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ  ਰਲ ਹੈ, ਪ੍ਰ ਪ੍ਿੰਜਾਬੀਆ ਂਨੂੰ ਇ  ਦਾ 
 ਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪ੍ਵੇਗਾ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇੱਕ ਲਗਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਿੰਜਾਬ ਦੇ  ਾਰੇ ਸਵਸਦਅਕ ਅਦਾਰੇ ਇ  ਸਵੱਚ ਇੱਕ ਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ 
ਕਿੰਮ ਕਰਨ। 

‘ਤਕਨੀਕੀ’ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਘੜਨ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿੰਮ ਖਤਮ ਨਹੀ ਹੋ ਜਾਦਂਾ। ਇਹ ਤਾ ਂਪ੍ਿੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਵਸਗਆਨੀਕਰਣ ਦਾ ਪ੍ਸਹਲਾ ਪ੍ੌਡਾ 
ਹੈ। ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਆਪ੍ਣੇ ਆਪ੍ ਸਵੱਚ ਬੇਅਰਥ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇ  ਦੀ  ਾਰਥਕ ਅਤੇ ਖੁੱਲੇ੍ਆਮ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਦਂੀ ਜਾ ਂਲੋਕਾ ਂਸਵੱਚ 
ਪ੍ਰਚਲਤ ਨਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਦਂੀ। ਪ੍ਰ ਇਹ ਤਾ ਂਹੀ  ਿੰਭਵ ਹੋ  ਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ “ਸਵਸਗਆਨਕ  ੱਸਭਆਚਾਰ” ਪ੍ੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ; 
ਸਵਸਗਆਨ ਅਤੇ ‘ਤਕਨੀਕ’ ਨੂੰ ਸਵਹਾਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ “ਅਪ੍ਣਾਇਆ” ਜਾਵੇ ਨਾ ਸਕ ਇ  ਨੂੰ ਅਿੰਨੇ੍-ਵਾਹ ਆਯਾਤ ਕਰਕੇ ਆਮ ਜਿੰਤਾ 
ਦੇ ਸ ਰ ਮਸੜਹਆ ਜਾਵੇ ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ਭਾਰਤ ਸਵੱਚ ਹੋ ਸਰਹਾ ਹੈ।  ੂਚਨਾ ‘ਤਕਨੀਕ’ ਦੀ ਸਮ ਾਲ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾ।ਂ  ੈੱਲ ਫੋਨ ਅਤੇ 
ਕਿੰਸਪ੍ਊਟਰ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਪ੍ਿੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪ੍ਰ ਇ  ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਆਯਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 
ਉਦਯੋਗਪ੍ਤੀ ਅਤੇ ਕਿੰਪ੍ਨੀਆ,ਂ ਪ੍ਿੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅਿੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ, ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਆਪ੍ਣੀ ਮਾਨਸ ਕ ਨਪ੍ੁਿੰਨ ੁਕਤਾ ਦੀ 
ਸ਼ਰੇਆਮ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਪ੍ਿੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਸਹਤ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਅਪ੍ਣਾਉਂਣ ਤੋਂ ਆਪ੍ਣੀ ਬੌਸਧਕ ਕਿੰਗਾਲੀ ਸਦਖਾ 
ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜੋਕੇ ਯੁੱਗ ਸਵੱਚ ਨਵੀ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਸਕ ੇ ਇੱਕ ਕੌਮ ਜਾ ਂਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਾਲਕੀਅਤ ਨਹੀ ਰਹੀ। ਹਰ ਦੇਸ਼ ਚੀਨ, ਜਪ੍ਾਨ, 
ਕੋਰੀਆਈ ਜਾ ਂਅਮਰੀਕੀ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਆਪ੍ਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਢਾਲ ਕੇ ਵਰਤ ਸਰਹਾ ਹੈ; ਫਰਾ ਂ ਸਵੱਚ  ਾਰਾ ਤਕਨੀਕੀ  ਾਸਹਤ 
ਫਰਾ ਂੀ ੀ ਸਵੱਚ, ਜਰਮਨੀ ਦਾ ਜਰਮਨ ਸਵੱਚ, ਚੀਨ ਦਾ ਚੀਨੀ ਸਵਚੱ ਅਤੇ ਇਿੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਅਿੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਵੱਚ ਵਰਤ ਕੇ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ 
ਲੋਕਾ ਂਤੱਕ ਪ੍ਹੁਿੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਰਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰ ਪ੍ਿੰਜਾਬ ਸਵੱਚ ਨਪ੍ੁਿੰ ਕ ਤਕਨੀਕੀ ਕਿੰਪ੍ਨੀਆ ਂਅਿੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਕੇ ਪ੍ਿੰਜਾਬੀ ਜਿੰਤਾ 
ਉੱਪ੍ਰ ਥੋਪ੍ ਰਹੀਆ ਂਹਨ। ਤਕਨੀਕੀ  ਾਸਹਤ ਜਾ ਂਵਰਤੋਂਸਵਧੀ ਦੇ ਸਕਤਾਬਚੇ ਪ੍ਿੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਵੱਚ ਉਪ੍ਲਬਧ ਨਹੀ ਕਰਾਏ ਜਾਦਂੇ। 
ਇਿੰਨ ਸਬਿੰਨ ਅਿੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਕੇ, ਸਭਰਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾ ਨ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂਆ ਂਦੀ ਸਮਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ, ਲੋਕਾ ਂਉੱਪ੍ਰ 
ਠੋਸ ਆ ਜਾ ਸਰਹਾ ਹੈ।  

ਨਤੀਜੇ ਅਤੇ ਵਸਫਾਰਸ਼ਾ ਂ
ਅ ੀਂ ਆਪ੍ਣੇ ਇ   ਿੰਖੇਪ੍ ਸਜਹੇ ਸਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਦੇਸਖਆ ਹੈ ਸਕ ਸਕ  ੇਕੌਮ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਸ ੱਸਖਆ ਲਈ ਉ  ਦੀ ਆਮ ਬੋਲ-ਚਾਲ 
ਦੀ ‘ਭਾਈਚਾਰਕ ਭਾਸ਼ਾ’ ਅਤੇ ‘ਸ ਸਖਆ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ’ ਅਲਗ ਅਲਗ ਨਹੀ ਹੋ  ਕਦੀਆ।ਂ ਪ੍ਿੰਜਾਬੀ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ  ਿੰਦਰਭ ਸਵਚੱ 
ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਕ ਪ੍ਿੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਵਸਗਆਨੀਕਰਣ ਅਤੇ ਸਮਆਰੀਕਰਣ ਕਰਕੇ ਇ  ਨੂੰ ਪ੍ਿੰਜਾਬ ਦੀ  ਮੁੱਚੀ ਸ ੱਸਖਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 
ਦਾ ਮਾਸਧਅਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਐ ਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆ ਂਭਾਸ਼ਾਵਾ ਂਪ੍ਰਤੀ  ਨਮਾਨ ਦਾ ਮਹੌਲ ਵੀ 
ਪ੍ੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਵਸਗਆਨੀਕਰਣ ਕਰਨ ਲਈ  ਾਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਮੀਰ ਦਾਰਸ਼ਸਨਕ ਅਤੇ ਸਵਸਗਆਨਕ ਪ੍ਰਿੰਪ੍ਰਾ ਦਾ ਅਮਲੀ ਤੌਰ 
‘ਤੇ ਅਸਧਐਨ ਕਰਨਾ ਪ੍ਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇ  ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਦੁਨੀਆ ਂਦੀਆ ਂਅਧੁਸਨਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾ ਂਤੋਂ ਅਿੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰ ਪ੍ੱਧਰ ‘ਤੇ  ਥਾਪ੍ਤ 
ਕੀਤੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ “ਅਪ੍ਣਾਉਣੇ” ਪ੍ੈਣਗੇ। ਇ  ਤਰ੍ਾ ਂ ਾਡੇ ਸਵਸਦਆਰਥੀਆ ਂਅਤੇ ਸਵਸਗਆਨੀਆ ਂਦੀ ‘ਕਾਰਜਕਰਨੀ’ ਅਤੇ ‘ ੋਚ’ 
ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਿੰਜਾਬੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਅਿੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰ ਪ੍ੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ  ਾਇਿੰ ਦਾਨਾ ਂਨਾਲ ਸਵਚਾਰ ਸਵਮਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾ ਂ
ਸ ੱਖਣ ਲਈ  ੁਤਿੰਤਰ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪ੍ਾ  ਕਣਗੇ। ਇ  ਮਨੋਰਥ ਨੂੰ  ਰ ਕਰਨ ਲਈ 
ਕੁੱਝ ਇੱਕ ਸ ਫਾਰਸ਼ਾ ਂਦਾ  ਾਰਾਂਸ਼ ਇ  ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਦੱਤਾ ਜਾ  ਕਦਾ ਹੈ, 

1. ਦੋ ਸ ੱਸਖਆ ਅਦਾਰੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ (ਸਜਵੇਂ “ਪ੍ਿੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸ ਟੀ, ਪ੍ਸਟਆਲਾ” ਅਤੇ “ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਯੂਨੀਵਰਸ ਟੀ, ਅਿੰਸਮਰਤ ਰ”) ਸਜੱਥੇ ਪ੍ਿੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ‘ਸ ੱਸਖਆ ਦਾ ਮਾਸਧਅਮ’ ਬਣਾਉਣ ਲਈ - ਜਿੰਗੀ ਪ੍ੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਤੀਜੇ 
ਸਨਰਧਾਰਤ ਅਤੇ  ਮਾਬੱਧ ਕਰਕੇ - ਲੋੜੀਂਦਾ ਕਿੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪ੍ਿੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਯੋਗ ਸਵੱਚ ਸਲਆ ਕੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਵਸਦਅਕ 
ਅਦਾਸਰਆ ਂਲਈ ਸਮ ਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, 



ਪ ਜੰਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਿੱਚ ਵਿਵਿਆਨਕ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਾਵਿਤ ਰਚ ਣ ਦੀਆਂ  ਸਮਿੱਵਸਆਿਾਂ ਅਤੇ ਚਣੌਤੀਆਂ 
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2. ਪ੍ਿੰਜਾਬੀ ਸਵੱਚ ਸਵਸਗਆਨਕ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ  ਾਸਹਤ ਰਚਣ ਲਈ ਤਮਾਮ ਸ ੱਸਖਆ ਅਦਾਸਰਆ ਂਦੇ ਅਸਧਆਪ੍ਕਾ ਂਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਤ 
ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਲੋੜ ਪ੍ੈਣ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਾ ਂਦੀ ਅਕਾਦਸਮਕ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਾਂ ਵਲੋਂ ਉੱਚ ਦਰਜੇ ਦੀਆ ਂਪ੍ਿੰਜਾਬੀ ਸਵੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀਆ ਂ
ਰਚਨਾਵਾ ਂਨਾਲ ਜੋਸੜਆ ਜਾਵੇ, 

3. ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਿੰਪ੍ਰਾ ਦੇ  ਮੁੱਚੇ ਦਾਰਸ਼ਸਨਕ ਅਤੇ ਸਵਸਗਆਨਕ  ਾਸਹਤ ਦਾ ਉੱਚ ਦਰਜੇ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਪ੍ਿੰਜਾਬੀ ਸਵੱਚ ਕਰਾਇਆ 
ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸ ੱਸਖਆ ਅਦਾਸਰਆ ਂਸਵੱਚ ਉਪ੍ਲਬਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, 

4.  ਿੰ ਸਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਬੁਸਨਆਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਇ  ਦੀ ਸ ੱਸਖਆ ਲਈ ਨਵੇਂ  ਰੋਤ ਅਤੇ ਸ ਖਲਾਈ 
ਕੇਂਦਰ  ਥਾਪ੍ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, 

5. ਭਾਸ਼ਾ ਸਵਸਗਆਨ ਦੇ ਪ੍ੱਖੋਂ  ਰੀ ਗਰੁੂ ਗਰਿੰਥ  ਾਸਹਬ ਦਾ ਅਸਧਐਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, 
6. ਸਵਸਗਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਦਾ  ਾਸਹਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ  ਮਰਸਪ੍ਤ ਅਦਾਰਾ  ਥਾਪ੍ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, 
7. ਸਵਸਗਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਦੇ, ਸਵਸਭਿੰਨ ਸਵਸਸ਼ਆ ਂਉੱਪ੍ਰ, ਰ ਾਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, 
8. ਪ੍ਿੰਜਾਬੀ ਦੀ ਅਕਾਦਸਮਕ ਉੱਤਮਤਾ ਲਈ ਅਕਾਦਸਮਕ ਪ੍ੁਰ ਕਾਰ  ਕੀਮ  ਥਾਪ੍ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਜ  ਸਵੱਚ ਪ੍ਿੰਜਾਬ ਦ ੇ

ਇਿੰਜਨੀਅਸਰਿੰਗ, ਆਰਥਕ ਅਤੇ ਵਪ੍ਾਰਕ ਉਦਯੋਗਾ ਂਨੂੰ ਸਹੱ ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਸਰਆ - ਜਾ ਂਲੋੜ ਪ੍ੈਣ ‘ਤੇ – ਉਨ੍ਾ ਂਨੂੰ ਆਪ੍ਣਾ 
ਫਰਜ਼ ਪ੍ਛਾਣਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, 

9. ਤਕਨੀਕੀ ਕਿੰਪ੍ਨੀਆ,ਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਹੋਣ ਜਾ ਂਭਾਰਤੀ, ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਸਕ ਜੇ ਉਹ ਆਪ੍ਣੀਆ ਂ ੇਵਾਵਾ ਂਜਾਂ 
ਉਦਯੋਸਗਕ ਉਤਪ੍ਾਦ ਪ੍ਿੰਜਾਬ ਸਵੱਚ ਵੇਚਣਾ ਂਚਾਹੁਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ  ਮੁਚੱਾ  ਬਿੰਧਤ  ਾਸਹਤ ਪ੍ਿੰਜਾਬੀ ਸਵਚੱ ਉਪ੍ਲਬਧ ਕੀਤਾ 
ਜਾਵੇ, 

10. ਭਾਸ਼ਾਵਾ ਂਨੂੰ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਅਤੇ ਸਫਰਕਾਪ੍ਰ ਤੀ ਦੀਆ ਂਕੋਸਸ਼ਸ਼ਾ ਨੂੰ  ਖਤੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਨਰਣਾਇਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 
ਸਨਪ੍ਸਟਆ ਜਾਵੇ, 

11.  ਿੰਚਾਰ ਮਾਸਧਅਮ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ‘ ਮਾਸਜਕੋ- ਸਭਆਚਾਰਕ’ ਸਹਤਾ ਂਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਨੂੰਨੀ ਪ੍ੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਨਰਣਾਇਕ 
 ੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾ ਂਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਿੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। 
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