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ਸਭ ਤ ਪਿਹਲਾ ਂਤਾਂ ਮ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਪਬੰਧਕਾਂ ਨੰੂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਉਨਾ ਂਨੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਲਈ ਬੜਾ ਢੁਕਵਾ ਂ
ਿਵਸ਼ਾ ਚੁਿਣਆ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਉਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਿਵਚ ਮੈਨੰੂ ਿਵਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ 
ਭੇਿਜਆ। 

ਜਦ ਅਸ  ਸ਼ਬਦ ‘ਆਧੁਿਨਕ ਯੱੁਗ’ ਵਰਤਦੇ ਹਾ ਂਤਾ ਂਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਸਾਡਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਂ ਬਣਦਾ ਹ,ੈ ਜੋ ਿਕ ਅਸਲ ਿਵਚ ਉ ਤਰ ਆਧੁਿਨਕ 
ਯੱੁਗ ਹ,ੈ ਿਜਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਲੱਛਣ ਿਵਸ਼ਵੀਕਰਨ ਹੈ। ਿਵਸ਼ਵੀਕਰਨ ਤ ਭਾਵ ਸਾਰੇ ਗਲੋਬ ਦਾ ਇਕ ਹ ੋਜਾਣਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾ ਂਿਵਸ਼ਵੀਕਰਨ ਉਸ ੇ
ਸਮ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹ ੋਿਗਆ ਸੀ ਿਜਸ ਸਮ ਮਨੱੁਖ ਨੰੂ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਿਗਆ ਸੀ। ਪਿਹਿਲਆ ਂਸਿਮਆ ਂਿਵਚ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ 
ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਰਾਜੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਨੰੂ ਿਵਸਤਾਰ ਿਦੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਅਕਸਰ ਉਨਾ ਂਨੰੂ ਉ ਚੇ ਪਹਾੜ, ਲੰਮ ੇਰੇਿਗਸਤਾਨ ਅਤੇ ਅਥਾਹ ਸਮੁੰਦਰ ਰੋਕ 
ਲਦ ੇਸਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਿਵਰੋਧੀ ਫੌਜਾਂ ਵੀ ਰੋਕ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆ ਂਸਨ। ਆਧੁਿਨਕ ਯੱੁਗ ਿਵਚ ਨਵੀਆ ਂਕਾਢਾਂ ਨਾਲ 
ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਿਵਕਸਤ ਹਏੋ ਤਾ ਂਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਂਗਾਹੁਣੀ ਅਤੇ ਉਸ ਉਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ। ਇਸ ੇਅਧੀਨ ਹੀ 
ਿਵਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦਾ ਪਿਹਲਾ ਦੌਰ ਚੱਿਲਆ ਿਜਸ ਨੰੂ ਬਸਤੀਵਾਦ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਿਪਛਲੀ ਸਦੀ ਦੇ ਅੱਧ ਤ ਬਾਅਦ 
ਪੁਰਾਣੇ ਢੰਗ ਦਾ ਬਸਤੀਵਾਦ ਲੱਗਭਗ ਖਤਮ ਹ ੋਿਗਆ ਅਤੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਦੋ ਧਰੁਵੀ ਸੰਸਾਰ ਅਤੇ ਠੰਡੀ ਜੰਗ ਦਾ ਿਰਹਾ ਪਰੰਤੂ 1990 ਤ 
ਬਾਅਦ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਢਿਹਢੇਰੀ ਹ ੋਜਾਣ ਨਾਲ ਅਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਸਮਾਜਵਾਦ ਨੰੂ ਢਾਹ ਲੱਗਣ ਤ ਬਾਅਦ ਿਵਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੀ ਨਵ  
ਲਿਹਰ ਉ ਠੀ ਿਜਸ ਅਧੀਨ ਿਵਸ਼ਵ ਪੰੂਜੀਵਾਦੀ ਪਬੰਧ ਪਚੰਡ ਰੂਪ ਿਵਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਿਵਸ਼ਵ ਨੰੂ ਕਲਾਵੇ ਿਵਚ ਲੈ 
ਿਲਆ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਿਵਚ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾ ਂਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰਾ ਂਦਾ ਿਨਜੀਕਰਨ ਵਿਧਆ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਦਾ ਫੈਲਾਅ 
ਹੋਇਆ। ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਅਤੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਚੈਨਲ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਂਨੰੂ ਇਕ ਕਰ 
ਿਦੱਤਾ। ਇਸ ਸਮ ਇ  ਜਾਪ ਿਰਹਾ ਹ ੈਿਕ ਿਜਵ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਦੀਆ ਂਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਹੱਦਬੰਦੀਆ ਂਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਰਿਥਕ 
ਖੇਤਰ ਖੁੱਲ ਿਗਆ ਹੋਵੇ। ਸਰਮਾਇਆ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਤ ਪਾਰ ਜਾਣ ਲੱਗ ਿਪਆ ਹੈ। ਇਸ ੇਪਕਾਰ ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਪਾਸਾਰ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। 
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮ ਿਵਚ ਇਸ ਪਾਸਾਰ ਦੀ ਿਦਸ਼ਾ ਇਕ ਰੰਗੀ ਅਤੇ ਇਕ ਪਾਸੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮ ਅਲਪ ਿਗਣਤੀ ਦੀਆ ਂਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੰੂ 
ਖਤਰਾ ਖੜਾ ਹ ੋਿਗਆ। ਯੂਨੈਸਕੋ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਨੰੂ ਇਸ ੇਪਸੰਗ ਿਵਚ ਵਾਿਚਆ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਿਰਪੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਲੋਕਾ ਂ
ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੇਤਨਾ ਜਗਾਈ ਹੈ। 

ਇਸ ਸਮ ਇਕ ਿਵਚਾਰ ਜ਼ੋਰ ਫੜਦਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹ ੈਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੰੂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹ ੈਿਕ 
ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੰੂ ਿਕ  ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਸਲ ਿਵਚ ਇਹ ਮਸਲਾ ਧਾਰਿਮਕ ਜਾ ਂਭਾਵੁਕਤਾ ਨਾਲ ਵੱਧ ਿਵਿਗਆਨਕ ਪੱਖ ਤ ਿਵਚਾਰਨ 
ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਭ ਤ ਪਿਹਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹ ੈਿਕ ਭਾਵ ਮੌਜੂਦਾ ਿਵਸ਼ਵੀਕਰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਿਦਨ ਦੁਨੀਆ ਂਦੀ ਭਾਸ਼ਾ 
ਇਕ ਹ ੋਜਾਣੀ ਹ ੈਪਰ ਉਹ ਿਕਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ? ਉਸ ਿਵਚ ਿਕਹੜੀ ਿਕਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਿਵਅਕਰਨਕ ਿਨਯਮ ਹੋਣਗੇ? ਇਹ 
ਅੱਜ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹ ੈਅਤੇ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਜਾ ਂਇਕ ਦੋ ਪੀੜੀਆਂ ਿਵਚ ਵੀ ਨਹ  ਆਉਣੀ ਸਗ 
ਇਹ ਲੰਮ ੇਸਮਾਿਜਕ ਅਮਲ ਦਾ ਿਸੱਟਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਇਕ ਕਾਲਪਿਨਕ ਸੰਕਲਪਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ 
ਵਖ ਵਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਹਦ ਸਮਾਿਜਕ ਯਥਾਰਥ ਹ ੈਅਤੇ ਇਨਾ ਂਦਾ ਹਦਸ਼ੀਲ ਰਿਹਣਾ ਇਕ ਤ ਵਧੇਰੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਭ ਤ 
ਪਿਹਲੀ ਗੱਲ ਿਜਸ ਤਰਾ ਂਆਧੁਿਨਕਤਾ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਸਮ ਜੀਵ ਸੰਸਾਰ ਿਵਚ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਕਝਕੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੇ ਪੌਿਦਆ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰ ਿਦੱਤਾ 
ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਿਵਚ ਉਨਾ ਂਦੀ ਜੀਵ ਿਵਿਗਆਨਕ ਮਹੱਤਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਿਗਆ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਚੇਤਨਾ ਅਧੀਨ ਅੱਜ ਸਭ ਤ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ 
ਜੀਵ ਿਵਿਭੰਨਤਾ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ੇਪਕਾਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੰੂ ਬਚਾਉਣਾ ਵੀ ਅਿਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹ ੈਿਕ ਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਿਸਰਫ ਧੁਨੀਆਂ ਅਤੇ ਿਲਪੀ 
ਿਚੰਨਾਂ ਦਾ ਪਬੰਧ ਨਹ  ਹੁੰਦੀ ਸਗ ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਭਾਈਚਾਰ ੇਦੇ ਸੋਚਣ-ਿਵਚਾਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਿਕਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਖਤਮ ਹ ੋਜਾਣ ਨਾਲ 
ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਨਹ  ਮਰਦੀ, ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਿਵਰਾਸਤ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹ ੈਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਬਲੋਣਹਾਿਰਆ ਂਦੀ 
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ਮੌਿਲਕ ਸੋਚਣ ਸ਼ਕਤੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਿਜਸ ਿਵਅਕਤੀ ਨੇ ਿਜਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਸਾਲਾਂ ਿਵਚ ਆਪਣੇ ਆਲੇ 
ਦੁਆਲੇ ਤ ਆਪਣੀ ਮਾਂਮਾਂਮਾਂਮਾਂ ਬਲੋੀਬਲੋੀਬਲੋੀਬਲੋੀ ਵਜ ਿਸੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹ,ੈ ਉਸ ਤ ਇਲਾਵਾ ਿਕਸੇ ਵੀ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਚ ਉਸ ਨੰੂ ਪੜਾਉਣਾ, ਬੁਲਾਉਣਾ, 
ਿਸਖਾਉਣਾ ਅਸਲ ਿਵਚ ਉਸ ਦੇ ਬਿੁਨਆਦੀ ਮਨੱੁਖੀ ਅਿਧਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਨਨ ਹੈ। ਅਿਜਹਾ ਕਰਨਾ ਰਾਜਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਅਸਲ ਿਵਚ 
ਤਾ ਂਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਵੱਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਿਵਤਕਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਲ ਹੈ।  

ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਿਵਚ ਜਦ ਅਸ  ਿਵਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾ ਂਤਾ ਂਸਾਨੰੂ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਦੌਰ ਦੀ ਇਿਤਹਾਸ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਿਸਖਾ ਦੀ ਹ ੈਪਰੰਤੂ 
ਅੱਜ ਉਤਰ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਦੌਰ ਿਵਚ ਵੀ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਸਾਨੰੂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਿਨਰਾਸ਼ ਕਰਦੀ ਹ ੈਅਤੇ ਸੋਚਣ ਲਈ 
ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਿਵਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹ ੈਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪਾਿਕਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ 
ਸੂਿਬਆ ਂਅਤੇ ਪਾਿਕਸਤਾਨ ਦੇ ਹੋਰ ਸੂਿਬਆ ਂਤ ਇਲਾਵਾ ਦੁਨੀਆ ਂਭਰ ਦੇ ਲੱਗਭਗ 150 ਮੁਲਕਾਂ ਿਵਚ ਘਟੱ ਜਾ ਂਵੱਧ ਿਗਣਤੀ ਿਵਚ ਵਸਦੇ 
ਪੰਜਾਬੀਆ ਂਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹ ੈਪਰ ਇਕ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹ ੋਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ ੈਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਭਿਵੱਖ ਮਲੂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨਾਲ 
ਜੁਿੜਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤ ਬਾਹਰ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆ ਂਨੰੂ ਹਰ ਹਾਲਤ ਿਵਚ ਦੂਸਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਸੱਖਣੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਵਾਰੀ ਉਸ ਿਵਚ 
ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਿਸਲ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਨਾ ਂਸਭ ਪੰਜਾਬੀਆ ਂਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਿਰਸ਼ਤਾ ਮੂਲ ਪੰਜਾਬੀਆ ਂਨਾਲ ਵੱਖਰੀ ਭਾਂਤ ਦਾ ਹੈ। ਬਾਹਰ 
ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆ ਂਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਭਾਵਨਾਤਿਮਕ, ਧਾਰਿਮਕ, ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਗੌਰਵ ਨਾਲ ਜੁਿੜਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਨਾ ਂ
ਨੰੂ ਮਨੱੁਖ ਹੋਣ ਦੇ ਅਿਹਸਾਸ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਦੇ ਪਛਾਣ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਿਬਨਾ ਸ਼ੱਕ ਇਹ ਭਾਵਨਾਵਾ ਂਿਨਗੂਣੀਆਂ ਨਹ  ਹੁੰਦੀਆ,ਂ 
ਅਿਤਅੰਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀਆ ਂਹਨ ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਜੈਿਵਕ ਹੋਣ ਤ ਬਾਅਦ ਅਸਿਤੱਤਤਵੀ ਪਿਕਰਤੀ ਦੀਆ ਂਹਨ ਜਦ ਿਕ ਮੂਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 
ਿਨਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬਲੋੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਜੈਿਵਕ ਅਤੇ ਅਸਿਤੱਤਵੀ ਦੋਵ ਿਕਸਮ ਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤ ਬਾਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੰੂ ਿਜ ਿਦਆ ਂਰੱਖਣ 
ਅਤੇ ਪਫੱੁਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀਆ ਂਵੱਲ ਿਨਰੰਤਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਬਣਦ ੇਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਭਿਵੱਖ ਬੁਿਨਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ 
ਮੂਲ ਸਥਾਨ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁਿੜਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਭਿਵੱਖ ਦੀਆ ਂਚੁਣੌਤੀਆ ਂਨੰੂ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਇਿਤਹਾਸ ਸਹਾਈ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹ ੈ
ਪਰ ਿਨਰੋਲ ਇਿਤਹਾਸ ਭਿਵੱਖ ਦੀ ਿਦਸ਼ਾ ਿਨਰਧਾਰਤ ਨਹ  ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੰੂ ਸਮਕਾਲੀ ਸਮ ਦਾ ਿਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਭਿਵੱਖ 
ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਤ ਬਗੈਰ ਇਿਤਹਾਸ ਿਵਚ ਵਖ ਵਖ ਸੱਤਧਾਰੀਆਂ ਵੱਲ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਧੱਕੇ, ਬੀਤੇ 
ਦਾ ਰੁਦਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਦਾ ਿਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਕੱਢੇ ਿਨਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਿਸੱਟੇ ਭਿਵੱਖ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਤ 
ਰੋਕਦੇ ਹਨ। 

ਪੰਜਾਬੀ ਇਿਤਹਾਸਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੂਲ ਰੂਪ ਿਵਚ ਪੰਜ ਦਿਰਆਵਾਂ ਦੇ ਕੰਿਢਆਂ ਉਪਰ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਿਪੰਸੀਪਲ ਤੇਜਾ 
ਿਸੰਘ ਦਾ ਇਹ ਕਿਹਣਾ ਅਿਤਕਥਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹ ੈਿਕ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਿਵਚ ਿਲਖੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹ ੈਿਕ ਦੁਨੀਆ ਂ
ਦੀ ਸਭ ਤ ਪੁਰਾਣੀ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਮਤੰਰ ਮੌਿਖਕ ਰੂਪ ਿਵਚ ਇਨਾਂ ਦਿਰਆਵਾਂ ਦੇ ਕੰਿਢਆਂ ਉਪਰ ਹੀ ਿਲਖੇ ਗਏ ਸਨ। ਜੇ ਅੱਜ ਦੀ 
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਚੌਦਵ  ਸਦੀ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਜੇ ਯੋਰਪ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆ ਂਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀਆ ਂਿਪਛੋਕੜੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ 
ਯੂਨਾਨੀ ਤੇ ਲਾਤੀਨੀ ਨਾਲ ਟਾਕਰਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਿਪੰਸੀਪਲ ਤੇਜਾ ਿਸਘੰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਪਿਹਲਾ ਕਵੀ ਚੌਸਰ 
ਚੌਦਵ  ਸਦੀ ਿਵਚ ਹੋਇਆ ਜਦ ਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪਿਹਲਾ ਕਵੀ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਤੇਰਵ  ਸਦੀ ਿਵਚ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ 
ਗੁਰਮੁਖੀ ਿਲਪੀ ਦੀ ਪੁਰਾਤਨਤਾ ਸਥਾਪਤ ਹੈ। ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਨੰੂ ਬਲੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਿਗਣਤੀ 13 ਕਰੜੋ ਹੈ ਅਤੇ ਇ  ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀ 
10ਵੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। Punjabi  is an Indo-Aryan language spoken by 130 million (2013 estimate) native 
speakers world wide making it the 10th most widely spoken language in the world 

(https://en.wikipedia.org/wiki/Punjabi_language )।  

ਇਸ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਿਮਣਤੀ ਿਵਚ ਫਰਕ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਤ ਪਾਰ ਫੈਲੇ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਜਨਗਣਨਾ ਸਮ ਰਾਜਸੀ ਅਤੇ 
ਧਾਰਿਮਕ ਵਖਰੇਿਵਆ ਂਦੇ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਇਲਾਕਾਈ ਵਖਰੇਿਵਆ ਂਨੰੂ ਰਾਜਸੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਤਵੱਜ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜ ਭਾਸ਼ਾ 
ਿਵਿਗਆਨ ਦੀਆ ਂਸਾਰੀਆ ਂਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਿਵਚ ਡੋਗਰੀ ਅਤੇ ਮੁਲਤਾਨੀ ਨੰੂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆ ਂਉਪ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਮੰਿਨਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ 
ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੋਗਰੀ ਨੰੂ ਅਤੇ ਪਾਿਕਸਤਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਲੁਤਾਨੀ ਨੰੂ ਸਰਾਇਕੀ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਵੱਖਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। 
ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾ ਂਨੰੂ ਪਤਾ ਹ ੈਿਕ ਸੰਸਾਰ ਿਵਚ ਸਭ ਤ ਵੱਧ ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹ , ਚੀਨੀ ਹ ੈ ਼ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ 
ਨੰੂ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ 13 ਕਰੋੜ ਤ ਿਕਤੇ ਵਧੇਰੇ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਮਾਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਿਪੰਡਾਂ ਿਵਚ ਪਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ ੈਿਜਥੇ ਨਾਲ 
ਲਗਦੇ ਰਾਜ ਹਿਰਆਣਾ, ਿਹਮਾਚਲ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਥਾਵ       ਦੂਰ ਿਬਹਾਰ, ਉਤਰ ਪਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪਦੇਸ ਅਤੇ ਉਤਰਾਂਚਲ ਆਿਦ ਤ 
ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ ਦ ੇਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨੰੂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਅਿਜਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹ  ਹ ੈਿਕ ਿਕ ਇਸ 
ਿਵਚ ਪੁਰਾਤਨ ਸਾਿਹਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਬੋਲਣ, ਸਮਝਣ, ਿਲਖਣ, ਪੜਨ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਜਾਰੀ ਹੈ।  

ਇਸ ਸਮ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਰੀਆ ਂਘਾਟਾਂ ਸਮੇਤ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹ ੈਅਤੇ ਇਹ ਿਸੱਿਖਆ ਦਾ ਮਾਿਧਅਮ ਵੀ ਹੈ।  



ਆਧੁਿਨਕ ਯੁ	 ਗ ਿਵ	 ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੰੂ ਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਧਾਨ  

- ਡਾ. ਰਾਿਜੰਦਰ ਪਾਲ ਿਸੰਘ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੁਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਪਿਟਆਲਾ 
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ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪੁਰਾਤਨਤਾ, ਇਸ ਦਾ ਗੌਰਵਸ਼ਾਲੀ ਇਿਤਹਾਸਕ ਅਤੀਤ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਰੁਖ ਨੰੂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰਾ ਂਿਬਆਿਨਆ 
ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ ੈਪਰੰਤੂ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਨਹ  ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇਸ ਦੇ ਭਿਵੱਖ ਨਾਲ ਜੁਿੜਆ ਹੋਇਆ ਹ ੈਤੇ ਅੱਗ ਭਿਵੱਖ 
ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਿਵਿਗਆਨ ਨਾਲ ਜੁਿੜਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।  

ਸਭ ਤ ਪਿਹਲਾਂ ਸਾਨੰੂ ਇਹ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾ ਰੱਦ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਿਕ ਿਵਿਗਆਨ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਾ ਂਿਕਸੇ ਹੋਰ ਤਥਾਕਿਥਤ ਉਨਤ ਭਾਸ਼ਾ 
ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹ ੈਿਕ ਆਧੁਿਨਕ ਗਿਣਤ ਅਤੇ ਕੰਿਪਊਟਰ ਦਾ ਮੂਲ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਜੀਰ ੋਦੀ ਕਾਢ ਭਾਰਤ ਦੇ 
ਆਰੀਆਭਟੱਆਰੀਆਭਟੱਆਰੀਆਭਟੱਆਰੀਆਭਟੱ ਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ ਜੋ ਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਿਕਸੇ ਯੂਰਪੀ ਮਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਨੰੂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਅਸਲ ਿਵਚ 
ਿਵਿਗਆਨ ਲਈ ਿਜਸ ਮੌਿਲਕ ਿਚੰਤਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹ ੈਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਤ ਬਗੈਰ ਿਕਸੇ ਹਰੋ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਚ ਆ ਹੀ ਨਹ  
ਸਕਦਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹ ੈਿਕ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਸਵਾ ਅਰਬ ਹੋਣ ਬਾਅਦ, ਬਹੁਿਗਣਤੀ ਦੀ ਉਚੇਰੀ ਿਵਿਗਆਨਕ ਿਸੱਿਖਆ 
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਿਵਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸ  ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਿਵਚ ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹ ੈਿਕ ਬਹ ੁਿਗਣਤੀ ਮਾਤਭਾਸ਼ਾ 
ਿਵਚ ਿਸੱਿਖਆ ਪਾਪਤ ਕਰਨ, ਉਸ ਿਸੱਿਖਆ ਨੰੂ ਿਵਿਗਆਨਕ ਪਯੋਗਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਅਤੇ ਿਵਿਗਆਨਕ ਪਯੋਗਾਂ ਨੰੂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ 
ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਿਵਚ ਅਸਮਰਥ ਹਨ ਿਕ ਿਕ ਉਨਾ ਂਦੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਰ ਹ ੈਅਤੇ ਿਸੱਿਖਆ ਦਾ ਮਾਿਧਅਮ ਹਰੋ ਹੈ। 

ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਸਾਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿਭਆਚਾਰ ਉਪਰ ਜਦ ਵੀ ਹਮਲਾ ਹੁਦੰਾ ਹ ੈਤਾ ਂਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਿਤੰਨ ਵਰਗ ਹੀ ਅੱਗੇ ਆ ਦ ੇਹਨ। 
ਧਰਮਾਂ ਿਵਚ ਿਸੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਅਨੁਆਈ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਹੱਕ ਿਵਚ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਦੇ ਹਨ। ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆ ਂਿਵਚ ਪੰਜਾਬੀ 
ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਅਿਧਆਪਕ ਆਵਾਜ ਉਠਾ ਦ ੇਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੰਪਾਦਕ ਅਤੇ ਪਾਠਕ ਇਸ 
ਸਬੰਧੀ ਿਫਕਰਮੰਦੀ ਜਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨਾ ਂਵਰਗਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ ਨੰੂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਸਰਬਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬੀ ਿਹਤ ਦੀ ਥਾਵ ਸਵੈ ਿਹਤ ਦੀ 
ਆਵਾਜ ਕਿਹ ਕੇ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹ ੈਿਕ ਿਸੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਿਮਕ ਗੰਥ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਚ ਹੋਣ 
ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕਾ ਂਅਤੇ ਅਿਧਆਪਕਾਂ ਬਾਰ ੇਇਹ ਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹ ੈਿਕ ਲੇਖਕਾ ਂਨੰੂ ਆਪਣੀਆ ਂ
ਪੁਸਤਕਾਂ ਿਵਕਣ ਦਾ ਿਫਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹ ੈਅਤੇ ਅਿਧਆਪਕਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਖੁੱਸਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹ।ੈ ਅਸਲ ਿਵਚ ਇਹ ਕੇਵਲ 
ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲ ਹੀ ਨਹ  ਸਗ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਿਵਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲ 
ਪਰਚਾਿਰਆ ਜਾਂਦਾ ਝੂਠ ਹੈ। 

ਸਭ ਤ ਪਿਹਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਕੇਵਲ ਿਸਖੱਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹ  ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਕੱੁਲ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਿਹੰਦੂਆ ਂਅਤੇ ਿਸੱਖਾਂ ਤ 
ਵੱਧ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਪਾਿਕਸਤਾਨ ਿਵਚ ਰਿਹੰਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਨ। ਇਸ ੇਆਧਾਰ ਉਪਰ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ 10ਵ  ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ। 
ਭਾਰਤ ਿਵਚ ਵੀ ਕੱੁਲ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ੀ ਿਹੰਦੂਆ ਂਦੀ ਿਗਣਤੀ ਿਸੱਖਾਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਤ ਵਧ  ਹੈ। ਆਬਾਦੀ ਮ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ 
ਵਾਿਲਆ ਂਿਵਚ ਿਸੱਖਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਮਸੁਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਿਹੰਦੂਆ ਂਤ ਬਾਅਦ ਆ ਦੀ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਿਪਛਲੀ ਡਢੇ ਸਦੀ ਿਵਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਮਰਾਜ 
ਦੇ ਦੌਰ ਦੀਆ ਂਰਾਜਸੀ, ਆਰਿਥਕ ਅਤੇ ਿਵਿਦਅਕ ਨੀਤੀਆ ਂਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ਦੀ ਵੋਟ ਿਸਆਸਤ ਨਾਲ ਰਲ ਗਈਆ ਂਤਾ ਂਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੰੂ 
ਿਸੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਪਸੰਗ ਿਵਚ ਅਸਲ ਸਿਥਤੀ ਇਹ ਹ ੈਿਕ ਜੇ ਕਦੇ ਿਨੱਕੇ ਲਾਲਚਾ ਂਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ 
ਖੱਤਰੀਆ ਂਨੰੂ "ਧਰਮਧਰਮਧਰਮਧਰਮ ਛਿੋਡਆਛਿੋਡਆਛਿੋਡਆਛਿੋਡਆ ਮਲੇਛਮਲੇਛਮਲੇਛਮਲੇਛ ਭਾਿਖਆਭਾਿਖਆਭਾਿਖਆਭਾਿਖਆ ਗਹੀਗਹੀਗਹੀਗਹੀ" ਦਾ ਉਲਾਂਭਾ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਤਾ ਂਿਸੱਖਾਂ ਿਵਚ  ਇਕ ਸਾਧਨ ਸੰਪੰਨ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਪੈਦਾ 
ਹ ੋਚੱੁਿਕਆ ਹ ੈਜੋ ਿਨੱਕੇ ਦੁਿਨਆਵੀ ਲਾਲਚਾ ਂਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤ ਬੇਮੁੱਖ ਹ ੋਿਰਹਾ ਹੈ। ਮਸਲਾ ਭਾਸ਼ਾ ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਨਾਲ 
ਹੱਲ ਨਹ  ਹੋਣਾ ਸਗ ਇਸ ਨੰੂ ਸਮੂਹੰ ਪੰਜਾਬੀਆ ਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਮਝਣ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਿਜੱਥ ਤਕ ਲੇਖਕਾ ਂਦੀ ਪੁਸਤਕ ਿਵਕਣ ਦਾ ਮਸਲਾ 
ਹ,ੈ ਇਸ ਸਮ ਕੋਈ ਵੀ ਲੇਖਕ ਆਪਣੀਆ ਂਿਲਖੀਆ ਂਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਨਹ  ਖਾ ਿਰਹਾ ਸਗ ਪੱਿਲਓ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਖਰਚ 
ਿਰਹਾ ਹੈ। ਇਸ ੇਪਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਿਨਰਾ-ਪੁਰਾ ਕੁਝ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹ  ਹ ੈਸਗ ਇਸ ਨਾਲ ਸਮੂੰਹ 
ਪੰਜਾਬੀਆ ਂਦੀ ਹੋਣੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹ।ੈ  ਇਸ ੇਹੋਣੀ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਡੇਰ ੇਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੰੂ ਸਾਹਮਣੇ ਿਲਆਉਣਾ ਹ ੈਪਰੰਤੂ 
ਉਹ ਮਸਲਾ ਛੁਹਣ ਤ ਪਿਹਲਾਂ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਿਵਰੋਧ ਿਵਚ ਿਦੱਤੀਆ ਂਜਾਂਦੀਆ ਂਦਲੀਲਾ ਂਨੰੂ ਵੀ ਵਾਚ ਲੈਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। 

ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਿਵਚ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹ  ਕਰਦੀ - ਇਹ ਆਮ ਦਲੀਲ ਿਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ ੈਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ 
ਨਹ  ਟੱਪ ਸਕਦਾ ਜਦ ਿਕ ਅੰਗਰੇਜੀ ਪੜੇ ਿਵਅਕਤੀ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਿਵਚ ਨੌਕਰੀਆ ਂਹਨ। ਅਸਲ ਿਵਚ ਅਿਜਹੀ ਦਲੀਲ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 
ਿਵਅਕਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪੜਾਈ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਿਹਤ ਦੀ ਪੜਾਈ, ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਿਧਅਮ ਿਵਚ ਪੜਾਈ, ਹੋਰ ਿਗਆਨ ਅਨੁਸਾਸ਼ਨਾ ਦੀ 
ਪੜਾਈ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਅਿਗਆਨਤਾ ਅਤੇ ਚਤੁਰਾਈ ਦੋਨਾ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਰਲਗੱਡ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਿਗਆਨਤਾ ਿਜਵ ਕੋਈ ਅਨਪੜ 
ਪਡੂ ਸੱਠਿਵਆ ਂਿਵਚ ਵਰਕ-ਪਰਿਮਟ ਤੇ ਇੰਗਲਡ ਚਲਾ ਿਗਆ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਦਸਦਾ ਹ ੈਿਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਰਾਜ ਤਾ ਂ
ਕਰਨਾ ਹੀ ਸੀ ਉਥੇ ਤਾ ਂਬੱਚਾ ਬੱਚਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। (ਅਨਪੜ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਦ ੇਹਨ) ਹੁਣ ਇਹ ਅਿਗਆਨਤਾ ਹ ੈਪਰੰਤੂ 
ਦਲੀਲਾ ਂਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਚਤੁਰਾਈ ਨਾਲ ਿਗਆਨ ਅਨੁਸਾਸ਼ਨਾ ਨੰੂ ਰਲਗੱਡ ਕਰਦੇ ਹਨ।  

ਇੰਗਲਡ, ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਂਆਸਟਰੇਲੀਆ ਿਵਚ ਜੰਮ ੇਹਰ ਸਖਸ਼ ਨੰੂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਆ ਦੀ ਹ ੈਪਰ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ, ਇੰਜਨੀਅਰ ਜਾ ਂ
ਿਵਿਗਆਨੀ ਨਹ  ਹੁੰਦੇ। ਇਨਾ ਂਅਨੁਸਾਸ਼ਨਾ ਦੀ ਉਨਾ ਂਨੰੂ ਵੀ ਪੜਾਈ ਕਰਨੀ ਪਦੀ ਹੈ। ਇਨਾ ਂਚਾਰਾਂ ਦਸ਼ੇਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਤੀਜੀ 



ਆਧੁਿਨਕ ਯੁ	 ਗ ਿਵ	 ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੰੂ ਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਧਾਨ  

- ਡਾ. ਰਾਿਜੰਦਰ ਪਾਲ ਿਸੰਘ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੁਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਪਿਟਆਲਾ 
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ਦੁਨੀਆ ਂਦੇ ਬਸਤੀਆ ਂਰਹ ੇਦੇਸ਼ਾਂ ਤ ਛੱੁਟ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਿਵਚ ਫਰਾਂਸ, ਜਰਮਨੀ, ਇਟਲੀ, ਰੂਸ, ਜਾਪਾਨ ਿਵਚ ਿਵਿਗਆਨ ਦੀ ਸਾਰੀ 
ਪੜਾਈ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾ ਂਇਹ ਹ ੈਿਕ ਹਰ ਅਨੁਸਾਸ਼ਨ ਨੰੂ ਪੰਜਾਬੀ ਿਵਚ ਪੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਲਟਾ ਅਸ  ਹਰ 
ਅਨੁਸਾਸ਼ਨ ਨੰੂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਿਵਚ ਪੜਾਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਦੇਖਣ ਨੰੂ ਸੌਖਾ ਅਤੇ ਿਸੱਧਾ ਰਾਹ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ 
ਿਵਚ ਔਖਾ ਅਤੇ ਗੰੁਝਲਦਾਰ ਹੈ। ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾ ਂਇਹ ਹ ੈਿਕ ਪੰਜਾਬ ਿਵਚ ਤਾ ਂਕੀ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਿਵਚ ਹੀ ਇਸ ਸਮ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ 
ਦਤ ਬਣ ਕੇ ਡਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਗਰਜ਼ੇੀ ਪਿੜਆ ਂਨੰੂ ਵੀ ਕੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹ  ਲੱਭ ਿਰਹਾ। ਮਸਲਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹ ੈਿਜਸ ਨੰੂ 
ਵਾਧੂ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਜੋਿੜਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਲੀਲ ਿਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ ੈਿਕ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਿਵਚ ਗੈਜੂਏਟ ਪੱਧਰ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਪੜਾਈ ਨਹ  ਜਾਂਦੀ ਜਦ ਿਕ ਪੰਜਾਬ ਿਵਚ 
ਗੈਜੂਏਟ ਪੱਧਰ ਉਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹ।ੈ ਅਸਲ ਿਵਚ ਅਿਜਹੀਆ ਂਦਲੀਲਾ ਂਕੇਵਲ ਅਿਗਆਨਤਾ ਿਵਚ ਹੀ 
ਜਨਮ ਨਹ  ਲਦੀਆ ਂਸਗ ਅੰਨੀ ਪੱਛਮਪਸਤੀ ਿਵਚ ਜਨਮਦੀਆ ਂਹਨ। ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਿਧਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਉਨਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਿਵਚ 
ਉਚੇਰੀ ਿਸੱਿਖਆ ਦਾ ਮਾਿਧਅਮ ਮਾਤਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ। ਸਾਡ ੇਉਚੇਰੀ ਿਸੱਿਖਆ ਦਾ ਮਾਿਧਅਮ ਪੰਜਾਬੀ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇ ਫੇਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਰੂਰੀ 
ਪੜਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹ  ਰਹੇਗੀ। ਉਸ ਸਮ ਤਕ ਮੌਜੂਦਾ ਪਬੰਧ ਨੰੂ ਬਦਲਣਾ ਠੀਕ ਨਹ  ਹੈ। 

ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਿਵਰੋਧ ਅਸਲ ਿਵਚ ਸਾਧਨ ਸੰਪੰਨ ਅਮੀਰ ਸ਼ੇਣੀ ਵੱਲ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾ ਂਿਖਲਾਫ ਵਰਿਤਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹਿਥਆਰ ਹੈ। ਉਚੇਰੀ 
ਿਸੱਿਖਆ, ਉਚੇਰੀਆ ਂਨੌਕਰੀਆ ਂਅਤੇ ਉਚ ਿਨਆ ਂਦਾ ਮਾਿਧਅਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੰੂ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾ ਂਮਜ਼ਬੂਰੀ ਨਹ  ਹ ੈਿਜਵ ਇਸ ਨੰੂ 
ਪਰਚਾਿਰਆ ਜਾਂਦਾ ਹ ੈਸਗ ਇਹ ਸਾਧਨ ਸੰਪੰਨ ਉਚੇਰੀ ਸ਼ੇਣੀ ਦੀ ਆਪਣੇ ਿਹਤਾ ਂਲਈ ਘੜੀਆ ਂਜਾਂਦੀਆ ਂਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆ ਂਸਾਿਜਸ਼ਾਂ ਦੀ 
ਚਾਲਾ ਂਿਵਚ ਚਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹ ੈਿਕ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੰਜਾਬੀ 
ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ (ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ) ਬਲੋਣੀ ਸਿਹਜ ਹੀ ਆ ਜਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹ ੈਅਤੇ ਇਸ ਨੰੂ ਪੜਨਾ, ਿਲਖਣਾ ਅਤੇ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਆ ਦਾ ਹੋਣ 
ਕਰਕੇ ਤਕਨੀਕੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਚ ਸ਼ਬਦ ਭੰਡਾਰ ਅਤੇ ਿਵਆਕਰਨ ਅਵਚੇਤਨ ਦਾ ਅੰਗ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰ ੇਕੋਲ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ 
ਲਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ੇਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਰਾਹ  ਉਸ ਨੇ ਿਗਆਨ ਗਿਹਣ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਦੂਸਰੇ ਅਨੁਸਾਸ਼ਨਾ ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਪਾਪਤ 
ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਕੋਲ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਸਮ ਕੋਈ ਪੂਰਵ ਮੌਜੂਦ ਲਗ (ਿਵਆਕਰਨ ਅਤੇ 
ਸ਼ਬਦ ਭੰਡਾਰ) ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੰੂ ਿਵਸ਼ੇਸ਼  ਤਰੱਦਦ ਨਾਲ ਪੜਨਾ, ਿਲਖਣਾ ਅਤੇ ਬੋਲਣਾ ਿਸੱਖਣਾ ਪਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੰੂ ਵਧੇਰੇ 
ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਲਗਾਉਣੀ ਪਦੀ ਹੈ।  

ਭਾਸ਼ਾ ਿਸੱਖਣ ਅਤੇ ਿਗਆਨ ਗਿਹਣ ਕਰਨ ਿਵਚ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਥਾਂਨ ਤੇ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਕਵ ਗੈਰ ਮਨੋਿਗਆਨਕ ਹ,ੈ ਇਸ ਬਾਰ ੇਹਾਲ 
ਦੀ ਘੜੀ ਚਰਚਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪਿਹਲਾਂ ਅਸ  ਸਾਿਜਸ਼ ਵੱਲ ਹੀ ਿਧਆਨ ਿਦਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦ ੇਹਾਂ। ਸੋ, ਜੇ ਦੋ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਇਕੋ ਿਜੰਨੀ ਬੁੱਧੀ 
ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਮਨੋਿਵਿਗਆਨੀਆ ਂਅਨੁਸਾਰ ਬੁੱਧੀ ਫਲ ਜਾਤ, ਜਮਾਤ, ਉਮਰ, ਧਰਮ ਨਸਲ ਨਾਲ ਪਭਾਿਵਤ ਨਹ  ਹੁੰਦਾ। ਇਕੋ ਬੁੱਧੀ ਫਲ 
ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਇਕੋ ਿਜਹ ੇਸਮ ਿਵਚ ਲਗਭਗ ਇਕੋ ਿਜਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੰੂ ਪੜ ਕੇ ਇਕੋ ਿਜੰਨੀ ਿਸੱਿਖਆ ਪਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹ ੈਪਰੰਤੂ 
ਜੇ ਅਸ  ਗੇਮ ਰੂਲ ਿਨਯਮ ਹੀ ਬਦਲ ਦੇਈਏ ਤਾ ਂਿਨਸਚੇ ਹੀ ਨਵ ਿਨਯਮਾਂ ਤ ਅਨਜਾਣ ਪਛੜ ਜਾਣਗੇ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜ ਜੇ ਆਪਾ ਸਿਥਤੀ 
ਨੰੂ ਵਧੇਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉਦਾਹਰਨ ਲਈਏ ਜੋ ਭਾਰ ਿਵਚ ਬਰਾਬਰ ਹਨ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦਾ ਅਿਭਆਸ ਹ ੈਪਰ ਅਚਾਨਕ ਉਨਾ ਂ
ਿਵਚ ਇਕੋ ਨੰੂ ਲਗਾਤਾਰ 10 ਸਾਲ ਟੈਿਨਸ ਦੀ ਟੇਿਨੰਗ ਿਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਿਗਆਰਵ ਸਾਲ ਦਹੋਾਂ ਨੰੂ ਟੈਿਨਸ ਦੀ ਖੇਡਣ ਲਈ ਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹ ੈ
ਤਾ ਂਿਨਸਚੇ ਹੀ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ਕਤੀ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਟੈਿਨਸ ਦੀ ਟੇਿਨਗ ਵਾਲਾ ਿਜੱਤ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤ ਇਹ ਿਸੱਟਾ 
ਕੱਢਣਾ ਿਕ ਟੈਿਨਸ ਵਾਲਾ ਿਗਅਕਤੀ ਵੱਧ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹ,ੈ ਠੀਕ ਨਹ  ਹ ੈਿਕ ਿਕ ਅਸਲ ਿਵਚ ਅਚਾਨਕ ਖੇਡ ਿਨਯਮ ਬਦਲ ਿਦੱਤੇ ਹਨ। 
ਇਸ ੇਪਕਾਰ ਸਾਡ ੇਿਸਿੱਖਆ ਪਬੰਧ ਿਵਚ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾ ਂਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪੜਾਈ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਿਧਅਮ ਿਵਚ ਪੜਾਈ 
ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਸ ਸਾਲ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਪੜਾਈ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਾਿਧਅਮ ਿਵਚ ਦੂਸਰੇ 
ਅਨੁਸਾਸ਼ਨ ਪੜਾਏ ਗਏ। ਪੜਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਿਪੱਛ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਾਿਧਅਮ ਿਵਚ ਟੈਸਟ ਲਏ ਗਏ ਤਾ ਂਨਤੀਜਾ ਤਾ ਂ
ਪਿਹਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਿਕ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ।  

ਸਮੱਿਸਆ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹ ੈਿਕ ਅਿਜਹਾ ਿਕ  ਕੀਤਾ ਿਗਆ। ਇਨਾ ਂਨਤੀਿਜਆ ਂਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਆਿਖਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹ ੈਿਕ 
ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਉਚੇਰੀਆ ਂਪਤੀਯੋਗਤਾਵਾਂ ਿਵਚ ਪਾਸ ਨਹ  ਹੁੰਦ ੇਿਕ ਿਕ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹ  ਪੜੇ ਹਨ। ਆਮ 
ਆਦਮੀ ਨੰੂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਬੜੀ ਜਚਦੀ ਹ ੈਿਕ ਇਹ ਤਾ ਂਠੀਕ ਹ ੈਿਕ ਹੁਣ ਤਕ ਸਾਡ ੇਨਾਲ ਗੇਮਰਲੂ ਬਦਲ ਕੇ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹ ੈ
ਪਰੰਤੂ ਹੁਣ ਤਾ ਂਸਾਡੀਆ ਂਸਰਕਾਰਾ ਂਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀਆ ਂਹਨ। ਅਸਲ ਿਵਚ ਅਿਜਹਾ ਿਬਲਕੁਲ 
ਨਹ  ਹ ੈਸਗ ਇਸ ਦਾ ਖਿਮਆਜਾ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾ ਂਨੰੂ ਭੁਗਤਣਾ ਪਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤ ਪਿਹਲੀ ਗੱਲ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਸੱਖਣ ਲਈ ਿਜ਼ਆਦਾ 
ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਲਗਾਉਣੀ ਪਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਹਜ ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਨਹ  ਿਸੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਟਰਡ ਅਿਧਆਪਕਾਂ 
ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹ,ੈ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਿਸੱਖਣ ਲਈ ਸਭ ਤ ਪਿਹਲੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹ ੈਿਕ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਿਜਥੇ ਿਵਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਮਾਤ 
ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਚ ਇਕ ਖਾਸ ਪੱਧਰ ਦੀ ਪਵੀਨਤਾ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਕੂਲੀ ਪੜਾਈ ਉਪਰੰਤ ਪਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ ੈਉਥੇ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਉਸ ੇ
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ਪੱਧਰ ਦੀ ਪਵੀਨਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦੁੱਗਣਾ ਨਹ  ਤਾ ਂਡੇਢਾ ਸਮਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੜਾਈ ਿਵਚ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਸਾਧਨ ਸੰਪੰਨ ਲੋਕ ਹੀ ਲਗਾ 
ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਾਧਨ-ਹੀਣ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਿਸਿੱਖਆ ਬੋਝ ਹੀ ਹੈ। ਸਮ ਤ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਕ ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਸਕੂਲ 
ਿਵਚ ਪੜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਵਰਤ ਪੰਜਾਬੀ ਘਰ ਿਵਚ ਨਹ  ਹੁੰਦੀ, ਿਸੱਟੇ ਵਜ ਿਸੱਖਣ ਿਵਚ ਅਿੜੱਕਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹ ੈਜਦ ਿਕ ਿਜਨਾਂ ਘਰਾ ਂਿਵਚ 
ਆਪਸ ਿਵਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹ,ੈ ਘਰ ਿਵਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਅਖ਼ਬਾਰ, ਿਰਸਾਲੇ, ਪੁਸਤਕਾਂ ਆ ਦੀਆ ਂਹਨ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਿਫਲਮਾਂ , 
ਸੀਰੀਅਲ ਚਲਦ ੇਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਚ ਛੇਤੀ ਪਵੀਨ ਹ ੋਜਾਂਦੇ ਹਨ। ( ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਅਸ  ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ , ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 
ਸਿਭਆਚਾਰ ਆਉਣ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹ  ਕਰ ਰਹ)ੇ ਸੋ ਘੱਟ ਸਮਾ,ਂ ਘੱਟ ਪੈਸਾ, ਘਰੇਲੂ ਮਾਹੌਲ  ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਧਨ ਹੀਣ 
ਬਹੁਿਗਣਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਬੱਚੇ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹ  ਿਸੱਖ ਸਕਣਗੇ ਜਾ ਂਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਚੇਰੀਆ ਂਿਸਿੱਖਆਵਾ,ਂ ਨੌਕਰੀ 
ਆਿਦ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਵੀਨਤਾ ਹਾਸਲ ਨਹ  ਕਰ ਸਕਣਗੇ। 

ਇਥੇ ਿਸਰਫ ਅਸ  ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਇਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜ ਪੜਾਈ ਦੀ ਮੁੱਖ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਪੜਾਈ ਦੇ ਮਾਿਧਅਮ ਦੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਬੜਾ 
ਵੱਡਾ ਭੁਲੇਖਾ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹ ੈਿਜਵ ਪਿਹਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਉਚੇਰ ੇਿਵਿਗਆਨ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਰਸ਼ਤਾ ਹੋਵੇ, 
ਦੂਜਾ ਮਾਿਧਅਮ ਿਜਵ ਖਾਲੀ ਚੀਜ ਹੋਵੇ। ਅਸਲ ਿਵਚ ਭਾਸ਼ਾ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸੰਗਿਹ ਨਹ  ਹੁੰਦਾ ਿਕ ਇਕ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਇਕ ਸ਼ਬਦ 
ਦੀ ਥਾਂ ਦੂਜਾ ਵਰਤ ਿਲਆ ਸਗ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਚਲੇ ਿਚਹਨ ਇਕ ਪਬੰਧ ਿਵਚ ਬੱਝੇ ਹੁੰਦ ੇਹਨ ਿਜਨਾਂ ਦਾ ਸੰਕਲਪ (ਅਰਥ) ਅਤੇ ਧੁਨੀ ਿਬੰਬ 
ਅਿਨੱਖੜ ਹੁੰਦ ੇਹਨ, ਇਹ ਧੁਨੀ ਿਬਬੰ ਅਤੇ ਸੰਕਲਪ ਿਬੰਬ ਦਾ ਸੰਗਮ ਸਦੀਆ ਂਦੀ ਸਮੂਿਹਕ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਅਿਭਆਸ ਨਾਲ ਆ ਦਾ ਹੈ। 
ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਚ ਿਵਅਕਤੀ ਲਈ ਧੁਨੀਿਬੰਬ ਅਤੇ ਸੰਕਲਪ ਿਬੰਬ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਸਿਹਜ ਪੱਿਕਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ੇਲਈ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਚ 
ਸੋਚਣਾ ਕੇਵਲ ਸਿਹਜ ਹੀ ਨਹ  ਹੁਦੰਾ ਸਗ ਸੌਖਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਿਵਦਸ਼ੇੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਚ ਸੋਚਣ ਦਾ ਕੰਮ ਗੈਰਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 
ਿਕ ਿਕ ਸੰਕਲਪਾਂ ਨੰੂ ਅਨੁਵਾਦ ਰਾਹ  ਪਲਿਟਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਜ ਕਰਿਦਆ ਂਸੰਕਲਪਾਂ ਦੀ ਮੂਲ ਸਮਝ ਦੂਿਸ਼ਤ ਹ ੋਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ 
ਿਵਿਗਆਨ ਬਾਰ ੇਆਮ ਸਮਝ ਿਸੱਧ ਹੋਏ ਿਸਧਾਂਤਬੱਧ ਿਗਆਨ ਤਕ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਿਵਿਗਆਨੀ ਜਦ ਿਸਧਾਂਤਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਮੂਰਤ ਸੋਚਦੇ 
ਹਨ ਤਾ ਂਉਨਾ ਂਦੇ ਿਚੰਤਨ ਿਵਚ ਭਾਸ਼ਾ ਿਕਵ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਕਰਦੀ ਹ।ੈ ਉਸ ਸਮ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਅਿਹਮੀਅਤ ਦਾ ਪਤਾ ਚਲਦਾ 
ਹੈ। ਿਜਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਇਕ ਵਾਰ ਜੋ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਿਸਖੱ ਲਈ ਹੋਵੇ ਉਸ ਤ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਚ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹ  
ਸਕਦਾ ਜੇ ਉਹ ਅਿਜਹੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਹ ੈਤਾ ਂਉਹ ਿਚਹਨਾ ਂਦੀ ਲੜੀ ਿਵਚ ਫਸ ਕੇ ਉਲਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਚ ਪਵੀਨ ਹੋਣ ਦੇ 
ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਦਾ ਸੋਚਣ ਪਬੰਧ ਇੰਜ ਹੀ  ਲੜਖੜਾ ਜਾਏਗਾ। 

ਮਨੱੁਖੀ ਸਿਭਅਤਾ ਦੇ ਇਿਤਹਾਸ ਿਵਚ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਮਾਨਵੀ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਿਰਸ਼ਤਾ ਦੁਵੰਦਾਤਿਮਕ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਮੁਢਲੇ ਪੜਾਅ 
ਉਪਰ ਮਨੱੁਖ ਦੀਆ ਂਬੁਿਨਆਦੀ ਜੀਵ ਿਵਿਗਆਨਕ ਲੋੜਾ ਂਉਸ ਨੰੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਅਮਲੀ ਸਰਗਰਮੀ ਿਵਚ ਪਾ ਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਅੱਗ 
ਇਸ ੇਿਵਚ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਿਵਕਸਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮੋੜਵ ਰੂਪ ਿਵਚ ਇਹ ਿਵਕਸਤ ਚੇਤਨਾ ਮੁੜ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਤਕਨੀਕ ਨੰੂ ਪਭਾਿਵਤ 
ਕਰਦੀ ਸੀ। ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਦੂਸਰੇ ਜੀਵਾਂ ਤ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾਣ ਦਾ ਮੁਖੱ ਕਾਰਨ ਉਸ ਵੱਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਤਕਨੀਕ ਹੀ ਹ,ੈ ਜੋ ਅੱਗ ਸੰਚਾਰ ਲਈ 
ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਕਸਤ ਕਰਨ ਤੇ ਆਸ਼ਿਰਤ ਹ ੈਿਕ ਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਰਾਹ  ਹੀ ਇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਵੱਲ ਹਾਿਸਲ ਕੀਤਾ ਿਗਆਨ ਨਾ ਕੇਵਲ ਦੂਸਿਰਆ ਂ
ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੰਭਵ ਹਇੋਆ ਸਗ ਇਹ ਅਗਲੀਆ ਂਪੀੜੀਆਂ ਤਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣ ਲੱਗਾ। ਸੋ ਇਕ ਤਰਾ ਂਨਾਲ ਮਨੱੁਖੀ ਇਿਤਹਾਸ 
ਿਵਚ ਿਵਿਗਆਨਕ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਿਵਚ ਮਨੱੁਖੀ ਲੋੜ, ਲੋੜ ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਿਤੰਨ ਅਿਹਮ 
ਕੜੀਆ ਂਬਣਦੀਆ ਂਹਨ।  

ਭਾਰਤੀ ਸਿਭਅਤਾ ਿਵਚ ਭਾਵ ਪੁਰਾਤਨ ਕਾਲ ਿਵਚ ਿਵਿਗਆਨ ਅਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਤਕਨੀਕ ਦੂਸਰੀਆ ਂਸਿਭਅਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਧੇਰੇ 
ਿਵਕਸਤ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਮੱਧਕਾਲ ਿਵਚ ਿਗਆਨ ਿਵਿਗਆਨ ਿਵਚ ਉਨਤੀ ਅਤੇ ਨਵ  ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਿਵਕਸਤ ਹੋਣਾ ਇਕ ਤਰਾ ਂ
ਨਾਲ ਜੜ ਹ ੋਿਗਆ। ਜਦ ਿਕ ਇਸ ੇਸਮ ਯੂਰਪ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਇੰਗਲਡ ਿਵਚ ਿਨੱਤ ਨਵੀਆ ਂਖੋਜਾ ਂਹ ੋਰਹੀਆ ਂਸਨ ਅਤੇ ਿਜਸ ਤੇ ਆਧਾਰਤ 
ਨਵੀਆ ਂਤਕਨੀਕਾਂ ਿਵਕਸਤ ਹ ੋਰਹੀਆ ਂਸਨ। ਿਜੱਥੇ ਨਵੀਆ ਂਖੋਜਾ ਂਨੇ ਸਦੀਆ ਂਪੁਰਾਣੀਆਂ ਧਾਰਿਮਕ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਿਜਵ ਧਰਤੀ ਬਿਹਮਡੰ 
ਦਾ ਕਦਰ ਹ,ੈ ਨੰੂ ਿਹਲਾ ਿਦੱਤਾ ਉਥੇ ਨਵੀਆ ਂਤਕਨੀਕਾਂ ਿਜਵ ਸਟੀਮ ਇੰਜਣ ਦੀ ਕਾਢ ਨੇ ਆਧੁਿਨਕਤਾ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ ਿਦੱਤਾ। ਨਵੀਆ ਂ
ਤਕਨੀਕਾਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਹਇੋਆ ਅਤੇ ਨਵ ਉਦਯੋਗਾ ਂਦੀ ਨ ਹ ਰੱਖੀ ਗਈ ਿਜਸ ਦੇ ਿਸੱਟੇ ਵਜ ਵਾਧੂ ਉਤਪਾਦਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ੇ
ਸਮ ਨਵੀਆ ਂਮਡੰੀਆ ਂਦੀ ਭਾਲ ਸ਼ਰੁੂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਬਸਤੀਵਾਦ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੱਿਝਆ। ਭਾਰਤਭਾਰਤਭਾਰਤਭਾਰਤ ਿਵਚਿਵਚਿਵਚਿਵਚ ਆਧਿੁਨਕਤਾਆਧਿੁਨਕਤਾਆਧਿੁਨਕਤਾਆਧਿੁਨਕਤਾ ਅਤੇਅਤੇਅਤੇਅਤੇ ਬਸਤੀਵਾਦਬਸਤੀਵਾਦਬਸਤੀਵਾਦਬਸਤੀਵਾਦ ਕਿਰਘੰੜੀਕਿਰਘੰੜੀਕਿਰਘੰੜੀਕਿਰਘੰੜੀ ਪਾਪਾਪਾਪਾ 
ਕੇਕਕੇੇਕੇ ਆਏਆਏਆਏਆਏ।।।। ਿਜੱਥੇ ਯੂਰਪ ਿਵਚ ਆਧੁਿਨਕਤਾ ਲੋਕਾ ਂਲਈ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਸਨੇੁਹਾ ਬਣ ਕੇ ਆਈ ਿਜਸ ਨੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰੀ ਜਕੜ ਤੋੜੀ ਤੇ ਰਵਾਇਤੀ 
ਵੇਲਾ ਿਵਹਾ ਚੱੁਕੀਆ ਂਰੂੜੀਵਾਦੀ ਧਾਰਿਮਕ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਤ ਛੁਟਕਾਰਾ ਿਦਵਾਇਆ ਅਤੇ ਨਵ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਭਰ ੇਸੌਖ਼ੇਰੇ ਜੀਵਨ ਿਮਆਰਾ ਂਦੀ 
ਨ ਹ ਰੱਖੀ ਉਥੇ ਭਾਰਤ ਿਵਚ ਨਵਾ ਂਿਵਿਗਆਨ, ਬਸਤੀਵਾਦੀਆ ਂਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸੰਦ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ। ਯੂਰਪ ਅੰਦਰ ਿਵਿਗਆਨ ‘ਲੋੜ 
ਕਾਢ ਦੀ ਮਾ’ਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਾਜ ਦੀਆ ਂਲੋੜਾ ਂਿਵਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ੇਕਾਰਨ ਿਸਧਾਂਤ ਅਤੇ ਿਵਵਹਾਰ ਿਵਚ ਪਾੜਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ 
ਸੀ। ਆਮ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਿਵਿਗਆਨੀਆ ਂਦੀ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ਿਵਚ ਆਰੰਭਕ ਸਮ ਪਾੜਾ ਨਹ  ਸੀ। ਿਵਿਗਆਨ ਦੇ 
ਿਸਧਾਤਾਂ ਨੰੂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਮ ਅਿਧਆਪਕ, ਕਲਰਕ, ਹਟਵਾਣੀਏ, ਮਕੈਿਨਕ ਅਤੇ ਪਾਦਰੀਆਂ ਦੇ ਪੱੁਤਰ ਧੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨਾ ਂ
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ਿਵਚ ਹੀ ਕੁਝ ਨੇ ਤਕਨੀਕੀ ਿਗਆਨ ਨੰੂ ਉਦਯੋਗ ਿਵਚ ਪਲਿਟਆ ਅਤੇ ਉਥ ਹੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਿਵਕਸਤ ਹੋਈ। ਭਾਵ ਆਧੁਿਨਕਤਾ ਦੀ 
ਚੜਾਈ ਸਮ ਿਵਿਗਆਨਕ ਿਸਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਖੋਜੀ, ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਮਾਿਹਰ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਆਸਰ ੇਸਨ ਅਤੇ ਇਨਾ ਂਨੇ ਹੀ ਸਮ 
ਦੀ ਿਸਆਸਤ ਨੰੂ ਵੀ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ। ਇਕ ਤਰਾ ਂਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਿਵਿਗਆਨੀਆ,ਂ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਿਹਰਾਂ, ਉਦਯੋਗਪਤੀਆ,ਂ 
ਿਸਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਖੇਤਰ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਸੀ ਪਰ ਇਕੋ ਚੇਤਨਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਿਵਚਰਦੇ ਸਨ।  

ਭਾਰਤ ਿਵਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਰਤਾਰਾ ਉਲਟ ਰੂਪ ਿਵਚ ਵਾਪਿਰਆ।  

ਆਧੁਿਨਕ ਿਗਆਨ ਸਮਾਜ ਦੀਆ ਂਲੋੜਾ ਂਿਵਚ ਿਵਕਸਤ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਾਹਰ ਦਰਾਮਦ ਹੋਇਆ। ਇਸ ੇਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾ ਂਅਤੇ ਪੜਨ 
ਿਲਖਣ ਵਾਿਲਆ ਂਖੋਜੀਆ ਂਦੀ ਚੇਤਨਾ ਿਵਚ ਵੱਡਾ ਪਾੜਾ ਿਪਆ। ਇਹਇਹਇਹਇਹ ਪਾੜਾਪਾੜਾਪਾੜਾਪਾੜਾ ਕਵੇਲਕਵੇਲਕਵੇਲਕਵੇਲ ਚਤੇਨਾਚਤੇਨਾਚਤੇਨਾਚਤੇਨਾ ਪਧੱਰਪਧੱਰਪਧੱਰਪਧੱਰ ਦਾਦਾਦਾਦਾ ਹੀਹੀਹੀਹੀ ਨਹਨਹਨਹਨਹ  ਸੀਸੀਸੀਸੀ ਸਗਸਗਸਗਸਗ ਇਹਇਹਇਹਇਹ ਜਮਾਤੀਜਮਾਤੀਜਮਾਤੀਜਮਾਤੀ 
ਅਤੇਅਤੇਅਤੇਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈਭਾਸ਼ਾਈਭਾਸ਼ਾਈਭਾਸ਼ਾਈ ਵੀਵੀਵੀਵੀ ਸੀਸੀਸੀਸੀ।।।। ਨਵਾਂ ਿਵਿਗਆਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਰਾਹ  ਹੀ ਆਇਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਵ ਿਵਿਗਆਨੀਆ ਂਅਤੇ ਖੋਜੀਆ ਂਦੀ ਮਾਤ 
ਭਾਸ਼ਾ ਭਾਵ ਭਾਰਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਮਾਤੀ ਅਤੇ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਸਾਂਝ ਕਾਰਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ  ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ  ਨਾਲ  ਵਧੇਰੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ 
ਸਨ। ਿਸੱਟੇ ਵਜ ਨਵ ਿਗਆਨ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾ ਂਤਕ ਨਾ ਹ ੋਸਿਕਆ। ਨਵ  ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਮੱਧ ਸ਼ੇਣੀ ਲਈ ਪੱਛਮੀ ਿਵਿਗਆਨ, 
ਉਚੇਰੀਆ ਂਨੌਕਰੀਆ ਂਲਈ ਸਾਧਨ ਤਾ ਂਬਿਣਆ ਪਰ ਇਹ ਉਨਾ ਂਦੀ ਿਨੱਤ ਪਤੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅੰਗ ਨਹ  ਸੀ। ਭਾਸ਼ਾ ਤ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ 
ਵੱਡਾ ਪਾੜਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਿਤ ਆਧੁਿਨਕ ਉਨਤ ਉਦਯੋਿਗਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਸਤੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਰਬਪੱਖੀ ਿਵਕਾਸ ਹੋਣ ਦੀ 
ਥਾਵ ਅਣਸਾਵਾਂ ਿਵਕਾਸ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਸਤੀਵਾਦੀਆ ਂਦੀ ਲੁੱਟ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਇਆ। ਇਸੇਇਸੇਇਸੇਇਸ ੇਕਰਕੇਕਰਕੇਕਰਕੇਕਰਕੇ ਆਧਿੁਨਕਆਧਿੁਨਕਆਧਿੁਨਕਆਧਿੁਨਕ ਿਵਚਾਰਿਵਚਾਰਿਵਚਾਰਿਵਚਾਰ 
ਸਾਡੀਸਾਡੀਸਾਡੀਸਾਡੀ ਆਮਆਮਆਮਆਮ ਚਤੇਨਾਚਤੇਨਾਚਤੇਨਾਚਤੇਨਾ ਦਾਦਾਦਾਦਾ ਅੰਗਅੰਗਅੰਗਅੰਗ ਨਹਨਹਨਹਨਹ  ਬਣੇਬਣੇਬਣੇਬਣੇ।।।। ਸਮਾਜ ਦਾ ਿਜਹੜਾ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨਵ ਿਗਆਨ ਨਾਲ ਬਾਵਾਸਤਾ ਸੀ ਉਹ ਸੁਤੰਤਰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਥਾਂ 
ਸਾਮਰਾਜੀਆ ਂਤ ਿਨੱਕੇ ਮੋਟੇ ਲਾਭ ਲੈਣ ਖਾਤਰ ਉਨਾ ਂਅਨੁਸਾਰੀ ਸੀ। ਅਿਜਹੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅੰਦਰ ਿਵਿਗਆਨਕ ਵਾਰਤਕ 
ਿਵਕਸਤ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਮੱਧਮ ਹੀ ਸਨ। ਿਵਿਗਆਨ ਦੀ ਉਚੇਰੀ ਪਸਤੁਤੀ ਲਈ ਿਜਸ ਿਕਸਮ ਦੀ ਿਨਸਚਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹ ੈਅਤੇ 
ਇਸ ਲਈ ਿਜਸ ਢੁਕਵ  ਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹ,ੈ ਉਹ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰਾ ਂਿਵਕਸਤ ਨਹ  ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਿਗਣਾਤਿਮਕ ਅਤੇ ਗੁਣਾਤਿਮਕ ਦੋਹਾਂ 
ਪੱਖਾਂ ਤ ਘਾਟ ਰੜਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਘਾਟ ਨੰੂ ਪੂਿਰਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਤ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਿਸੱਿਖਆ ਨੀਤੀ, 
ਭਾਸ਼ਾ ਨੀਤੀ ਉਲਝੀ ਹੋਈ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਕਈ ਿਸਆਸੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸ  ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਚੇਰੀ ਿਸਿੱਖਆ ਲਈ ਯੋਗ 
ਮਾਿਧਅਮ ਿਨਰਧਾਰਤ ਨਹ  ਕਰ ਸਕੇ ਜਾ ਂਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਿਧਅਮ ਿਵਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਿੜੱਿਕਆ ਂਨੰੂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਤ ਅਸਮਰਥ ਹਾਂ। 
ਚੰਗੀ ਿਵਿਗਆਨਮਈ ਵਾਰਤਕ ਤਾ ਂਹੀ ਪੈਦਾ ਹ ੋਸਕਦੀ ਹ ੈਜੇ ਸਾਿਰਆ ਂਪੱਧਰਾਂ ਉਪਰ ਪੜਾਈ ਦਾ ਮਾਿਧਅਮ ਿਨਰੋਲ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਵੇ। 
ਉਚੇਰੀ ਿਸੱਿਖਆ ਦੀ ਪੜਾਈ ਦਾ ਮਾਿਧਅਮ ਿਨਸਿਚਤ ਕਰਨ ਤ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਸਮੱਿਸਆ ਿਵਿਗਆਨਕ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੇ ਢੁਕਵ 
ਅਨੁਵਾਦ ਲੱਭਣ ਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਕ ਿਜਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਬਦਾ ਂਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਿਵਚ ਸਹੀ ਅਨੁਵਾਦ ਨਹ  ਲਭੱਦਾ ਉਸ ਲਈ ਿਹੰਦੀਨੁਮਾ ਸ਼ਬਦ 
ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਮੂੰਹਮੱਥਾ ਹੀ ਿਵਗਾਿੜਆ ਹ ੈਸਗ ਇਸ ਨੇ ਿਵਿਗਆਨਕ ਿਵਕਾਸ ਿਵਚ ਰੋਕ ਵੀ 
ਪਾਈ ਹੈ। ਿਵਿਗਆਨਕ ਤਕਨੀਕੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨੰੂ ਉਸਦੀ ਮੂਲ ਭਾਸ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆ ਂ
ਉਨਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਇਸ ੇਤਰਾ ਂਹੀ ਕਰਦੀਆ ਂਹਨ । ਮਲੂਮਲੂਮਲੂਮਲੂ ਿਵਿਗਆਨਕਿਵਿਗਆਨਕਿਵਿਗਆਨਕਿਵਿਗਆਨਕ ਤਕਨੀਕੀਤਕਨੀਕੀਤਕਨੀਕੀਤਕਨੀਕੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀਸ਼ਬਦਾਵਲੀਸ਼ਬਦਾਵਲੀਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੇਦਦੇੇਦੇ ਸ਼ਬਦਸ਼ਬਦਸ਼ਬਦਸ਼ਬਦ ਿਜਸਿਜਸਿਜਸਿਜਸ ਭਾਸ਼ਾਭਾਸ਼ਾਭਾਸ਼ਾਭਾਸ਼ਾ ਿਵਚਿਵਚਿਵਚਿਵਚ ਆਆਆਆ ਰਹੇਰਹੇਰਹੇਰਹ ੇਹਣੋਹਣੋਹਣੋਹਣੋ 
ਉਨਾਂਉਨਾਂਉਨਾਂਉਨਾ ਂਨੂੰਨੂਨੂੰੰਨੂੰ ਉਸੇਉਸੇਉਸੇਉਸ ੇਤਤਸਮਤਤਸਮਤਤਸਮਤਤਸਮ ਰਪੂਰਪੂਰਪੂਰਪੂ ਿਵਚਿਵਚਿਵਚਿਵਚ ਹੀਹੀਹੀਹੀ ਿਸਰਫਿਸਰਫਿਸਰਫਿਸਰਫ ਆਪਣੀਆਪਣੀਆਪਣੀਆਪਣੀ ਿਲਪੀਿਲਪੀਿਲਪੀਿਲਪੀ ਿਵਚਿਵਚਿਵਚਿਵਚ ਿਲਖਿਲਖਿਲਖਿਲਖ ਿਲਆਿਲਆਿਲਆਿਲਆ ਜਾਵੇਜਾਵੇਜਾਵੇਜਾਵੇ।।।। ਿਵਿਗਆਨਕ ਵਾਰਤਕ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਲਈ ਸਬੰਧਤ 
ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜਾ ਂਦੀ ਿਨਸਚਤਤਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹ ੈਿਕ ਿਕ ਆਮ ਸਾਿਹਤਕ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਚ ਸ਼ਬਦਾ ਂਦੇ ਅਰਥ ਭਾਵੁਕਤਾ ਨਾਲ ਲਬਰੇਜ਼ ਹੁੰਦ ੇ
ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਪਰਸੰਗ ਿਵਚ ਵੀ ਅਰਥ ਗਿਹਣ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦ ਿਕ ਿਵਿਗਆਨਕ ਿਵਿਸ਼ਆ ਂਨੰੂ ਪਗਟਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਬਦਾ ਂਦੀ ਅਰਥ 
ਿਨਸਿਚਤਤਾ ਅਿਤਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜਾ ਂਅਤੇ ਿਵਆਕਰਨ ਦਾ ਪਮਾਣੀਕਰਨ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਨਾਲੋ 
ਨਾਲ ਿਵਿਗਆਨਕ ਿਵਿਸ਼ਆ ਂਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬੀ, ਸਾਿਹਤ ਤੇ ਸਿਭਆਚਾਰ ਦਾ ਮੁਢਲਾ ਿਗਆਨ 
ਦੇਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।  

ਿਵਿਗਆਨਕ ਵਾਰਤਕ ਨੰੂ ਰਿਸਕ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਸਿਭਆਚਾਰ ਦੀ ਸਮਝ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।  

ਪੱਛਮ ਦੇ ਿਵਿਗਆਨੀਆ ਂਨੇ ਤਾਰਾ ਸਮੂੰਹ ਤ ਲੈ ਕੇ ਿਨੱਕੇ ਿਨੱਕੇ ਅਟੌਿਮਕ ਕਣਾਂ ਤਕ ਦੇ ਨਾਂ, ਥਾਂ, ਿਵਵਹਾਰ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਸਿਭਆਚਾਰ 
ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਿਲਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਿਵਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਢਲੇ ਿਲਖਾਰੀਆ ਂਦੀ ਕੀਤੀ ਿਮਹਨਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਾਉਣ ਦੀ ਵੀ 
ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਜੇ ਤਕ ਸਾਡਾ ਿਧਆਨ ਿਜ਼ਆਦਾ ਆਧੁਿਨਕ ਵਾਰਤਕ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਿਹਤਕ ਰੂਪ ਿਜਵ ਜੀਵਨੀ, ਸਵੈ-ਜੀਵਨੀ, ਸਫਰਨਾਮਾ, 
ਯਾਦਾ,ਂ ਰੇਖਾ ਿਚੱਤਰ, ਸੰਸਮਰਣ, ਡਾਇਰੀ, ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਉਪਰ ਕਦਰਤ ਹ ੈਅਤੇ ਿਨਬੰਧ ਿਵਚ ਵੀ ਕੇਵਲ ਇਿਤਹਾਸਕ, ਰਾਜਸੀ ਜਾ ਂ
ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਵਾਰਤਕ ਨੰੂ ਹੀ ਥਾ ਂਿਮਲੀ ਹੈ। ਿਵਿਗਆਨਕ ਲੇਖਾ ਂਨੰੂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਹੱਤਤਾ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।  

ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਇਕ ਸ਼ੋਮਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਦਾ ਇਨਾਮ ਿਗਆਨ-ਿਵਿਗਆਨ ਲੇਖਕਾ ਂਨੰੂ ਿਦੰਦਾ ਸੀ ਿਜਸ ਅਧੀਨ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਿਸੰਘ, 
ਿਪੰਸੀਪਲ ਿਤਲੋਚਨ ਿਸਘੰ, ਡਾ. ਸਰੁਜੀਤ ਿਸੰਘ ਿਢਲੱ, ਡਾ. ਹਰਚੰਦ ਿਸੰਘ ਸਰਿਹੰਦੀ, ਡਾ. ਜਸਵੰਤ ਿਗੱਲ, ਿਵਦਵਾਨ ਿਸਘੰ ਸੋਨੀ, 
ਜੋਿਗੰਦਰਪਾਲ ਗਰਗ,ਹਰਦੇਵ ਿਸਘੰ ਿਵਰਕ, ਕੁਲਦੀਪ ਿਸੰਘ ਧੀਰ ਅਤੇ ਮੇਘਰਾਜ ਿਮੱਤਰ ਸਨਮਾਨੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨਾ ਂਨਾਲ ਹੀ 
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ਿਗਆਨਮਈ ਵਾਰਤਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਤਬੀਰ ਿਸੰਘ, ਇੰਦਰਪਾਲ ਿਸਘੰ, ਰਣਜੀਤ ਿਸੰਘ, ਟੀ.ਆਰ.ਸ਼ਰਮਾ,ਂ ਫਕੀਰ ਚੰਦ ਸ਼ੁਕਲਾ, 
ਡੀ.ਆਰ.ਸਚਦੇਵਾ, ਸਰਵਣ ਿਸੰਘ,  ਨਿਰੰਦਰ ਿਸੰਘ ਸੋਚ, ਨਿਰੰਦਰ ਿਸੰਘ ਕਪੂਰ, ਕੁਲਬੀਰ ਿਸੰਘ ਅਤੇ ਜੀ ਐ ਸ ਿਰਆਲ ਸਨਮਾਨੇ ਗਏ 
ਹਨ। ਇਸ ੇਕੋਟੀ ਿਵਚ ਹੁਣ ਆਲੋਚਕਾ ਂਨੰੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਿਲਆ ਹ।ੈ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹ ੈਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਿਵਚ ਸ਼ੁੱਧ ਿਗਆਨ-
ਿਵਿਗਆਨ ਿਲਖਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕਾ ਂਦਾ ਕਾਲ ਪਦਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਖੋਜ ਪੱਤਰ ਦੇ ਅਖੀਰ ਿਵਚ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਯੋਗ 
ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਿਕਸੇ ਸਮ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਲ ਖਜਾਿਨਆ ਂਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਧਰਤੀਆ ਂਤੇ ਰਿਹਣ ਵਾਲੀਆ ਂਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਿਰਸ਼ਟ ਪੁਸ਼ਟ ਕੌਮਾਂ 
ਅੱਗੇ ਵਧਦੀਆਂ ਸਨ। ਅੱਜ ਿਵਿਗਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਿਵਚ ਦੇਸ਼, ਕੌਮਾਂ ਜਾ ਂਨਸਲਾਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹ ੈਅਤੇ ਉਲਟੇ ਰੂਪ ਿਵਚ 
ਿਵਿਗਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਿਵਚ ਉਨਤ ਕੌਮਾਂ ਹੀ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਿਰਸ਼ਟ ਪੁਸ਼ਟ ਹਨ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਂਭਰ ਦੇ ਮਾਲ ਖਜਾਿਨਆ ਂਤੇ ਕਾਬਜ 
ਹਨ। ਿਕਸੇ ਕੌਮ ,ਦੇਸ਼ ਜਾ ਂਇਲਾਕੇ ਦੀ ਹੋਣੀ ਉਸ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਿਵਿਗਆਨਕ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਮ ਅਿਜਹਾ ਸਾਿਹਤ 
ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹ ੈਿਜਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਮਨ ਿਵਚ ਿਵਿਗਆਨ ਦੀ ਿਚਣਗ ਜਗਾਵੇ। ਇਸ ਸਮ ਕੁਝ ਿਵਅਕਤੀ ਤਾ ਂਿਵਿਗਆਨ ਦੀ 
ੳਚੇਰੀ ਪੜਾਈ ਕਰ ਰਹ ੇਹਨ ਪਰ ਬਹੁਿਗਣਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਿਵਿਗਆਨ ਤ ਨਾ ਕੇਵਲ ਦੂਰ ਹੀ ਹ ੈਸਗ ਉਹ ਿਵਿਗਆਨਕ ਚੇਤਨਾ ਤ ਵੀ ਕੋਰੀ 
ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ੀ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹ ੈਤਾ ਂਉਸ ਨੰੂ ਨਵ ਿਵਿਗਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਨੰੂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਿਮਲਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ 
ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੰੂ ਵੀ ਿਵਿਗਆਨਕ ਬਨਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਿਵਿਗਆਨਕ ਸੋਚ, ਿਵਿਗਆਨਕ ਵਾਰਤਕ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ ਤਾ ਂਦੂਸਰੇ 
ਪਾਸੇ ਿਵਿਗਆਨਕ ਵਾਰਤਕ ਿਵਿਗਆਨਕ ਸੋਚ ਨੰੂ ਿਵਕਸਤ ਕਰੇਗੀ। ਅਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚੇਤਨਾ ਿਵਚ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। 
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