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ਿਵਸ਼ਵੀਕਰਣਿਵਸ਼ਵੀਕਰਣਿਵਸ਼ਵੀਕਰਣਿਵਸ਼ਵੀਕਰਣ    ਦੇਦਦੇੇਦੇ    ਦਰੌਦਰੌਦਰੌਦਰੌ    ਿਵਚਿਵਚਿਵਚਿਵਚ    ਪਜੰਾਬੀਪਜੰਾਬੀਪਜੰਾਬੀਪਜੰਾਬੀ    ਭਾਸ਼ਾਭਾਸ਼ਾਭਾਸ਼ਾਭਾਸ਼ਾ    ਦੀਦੀਦੀਦੀ    ਸਿਥਤੀਸਿਥਤੀਸਿਥਤੀਸਿਥਤੀ 
ਡਾ. ਦੇਿਵੰਦਰ ਕੌਰ, ਯੂ ਕੇ 

ਭੂਿਮਕਾਭੂਿਮਕਾਭੂਿਮਕਾਭੂਿਮਕਾ 
ਅੱਜ ਦੇ ਿਲਿਖਤ ਅੰਕੜੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਿਵਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਿਲਆ ਂਦੀ ਿਗਣਤੀ 13 ਕਰੋੜ (130 

ਿਮਲੀਅਨ) ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਚੱੁਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਿਲਿਖਤ ਤੱਥ ਮੌਜੂਦ ਹ ੈਿਕ ਪੰਜਾਬੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ 10ਵ  ਸਭ ਤ ਵੱਧ ਬੋਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ 
ਹੈ। ਿਵਹਾਰਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦੇਖਿਦਆ ਂਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹ ੈਿਕ ਅੱਜ ਵੀ ਪਾਿਕਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਿਵਚ ਵਧੇਰੇ ਿਗਣਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਿਲਆ ਂਦੀ 
ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਿਵਚ  ਵੱਧ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀਆ ਂਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਿਵਚ ਪੰਜਾਬੀ 11ਵ  ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਉਪ ਮਹਾਂਦੀਪ ਿਵਚ ਇਹ ਤੀਸਰੀ 
ਵੱਧ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀਆ ਂਜ਼ਬਾਨਾ'ਂਚ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ੇਤਰਾ ਂਇੰਗਲਡ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਿਵਚ ਵੀ ਇਹ ਤੀਸਰੀ ਸਭ ਤ ਵੱਧ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀਆ ਂ
ਜ਼ਬਾਨਾ'ਂਚ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਲੀਵੱੁਡ ਿਵਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਵਰਤ ਿਦਨ ਬਿਦਨ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਇਸ ਿਵਚ ਵੀ ਕੋਈ ਝੂਠ ਨਹ  ਿਕ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਮਨੱੁਖ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਤੱਕ ਿਸਰਫ਼ ਪਹੁੰਿਚਆ ਹੀ ਨਹ  ਸਗ ਆਬਾਦ ਵੀ ਹੋਇਆ 
ਹੈ। ਆਬਾਦ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਨੇ ਸਿਭਆਚਾਰ ਨੰੂ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਿਜ਼ੰਦਾ ਰੱਿਖਆ ਹੈ। ਸਿਭਆਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ 
ਸਾਿਹਤ ਦੇ ਮਾਿਧਅਮ ਰਾਹ  ਸਾਡ ੇਪੰਜਾਬੀ ਸਾਿਹਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਦੇਸਾਂ ਿਵਚ ਰਿਹੰਿਦਆ,ਂ ਪਰਾਈਆ ਂਧਰਤੀਆ ਂਤੇ ਿਵਚਰਿਦਆ,ਂ ਇਕ ਐਸਾ 
ਸਾਿਹਤ ਿਸਰਿਜਆ ਹ ੈਿਜਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਿਹਤ ਦੇ ਥੀਮਕ  ਘੇਰ ੇਨੰੂ ਿਵਸਤਾਰ ਿਦਤਾ ਹੈ। ਇਨਾ ਂਸਾਿਹਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਿਵਦੇਸ਼ਾਂ ਿਵਚ 
ਸਾਿਹਿਤਕ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਰਾਹ  ਪੰਜਾਬ ਿਵਚ ਵਸਦੇ ਲੇਖਕਾ ਂਨਾਲ ਆਪਣਾ ਰਾਬਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਿਖਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ 
ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਥ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿਭਆਚਾਰ ਨੰੂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਿਵਚ ਿਵਸਤਾਰਨ ਿਵੱਚ ਆਪਣੀ ਅਿਹਮ ਭੂਿਮਕਾ ਿਨਭਾਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ਾ ਂ
ਿਵਦੇਸ਼ਾਂ ਿਵਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਥਾਂ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਿਵਚ ਪੁਸਤਕਾਂ ਪਕਾਿਸ਼ਤ ਕਰਾ ਕੇ, ਉਨਾ ਂਦੇਸ਼ਾਂ ਿਵਚ ਇਨਾ ਂਪੁਸਤਕਾਂ ਨੰੂ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ 
ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਹਦ ਬਚਾਈ ਰੱਖਣ ਿਵਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਏਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹ  5ਆਬੀ ਡੌਟ ਕੋਮ, ਿਲਖਾਰੀ ਡੌਟ ਕੋਮ, ਸੀਰਤ, 
ਵਤਨ, ਸੰਵਾਦ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵੈ ਬਸਾਈਟਸ ਅਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾ,ਂ ਰਸਾਿਲਆ ਂਦੀ ਸ਼ਕਲ ਿਵਚ ਪੰਜਾਬੀ 
ਸਾਿਹਤ ਪੰਜਾਬੀਆ ਂਦੀ ਰੂਹ ਦੀ ਖ਼ਰੁਾਕ ਬਣਦਾ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਿਜਥੇ ਬਾਲੀਵੱੁਡ  ਦੀਆ ਂਿਫ਼ਲਮਾ ਂਦੀ 
ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਬਣ ਿਰਹਾ ਹ ੈਓਥੇ ਿਵਦੇਸ਼ਾਂ ਿਵਚ ਵੀ ਿਮਸ਼ਿਰਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਕਾਫ਼ੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹ ੋਚੱੁਕਾ ਹੈ। ਲੇਿਕਨ ਇਸ 
ਸੰਗੀਤ ਿਵਚ ਬਹੁਤਾ ਕਰਕੇ ‘ਖਾਓ ਪੀਓ ਐਸ਼ ਕਰੋ ਿਮੱਤਰੋ’ ਵਾਲਾ ਸੁਨੇਹਾ ਹੀ ਝਲਕਦਾ ਿਦਖਾਈ ਦਦਾ ਹ।ੈ 

ਭਾਸ਼ਾਭਾਸ਼ਾਭਾਸ਼ਾਭਾਸ਼ਾ ਦਾਦਾਦਾਦਾ ਕਮੰਕਮੰਕਮੰਕਮੰ 

ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹ:ੈ ਕੀ ਿਕਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਲਈ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਕੰਮ ਰੂਹ ਦੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਹੀ ਬਣਨਾ ਹ ੈਜਾ ਂਿਕਸੇ ਕੌਮ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ਲੈੀ ਦਾ 
ਅਟੱੁਟ ਅੰਗ ? 

ਉ ਤਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹ ੈਿਕ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਕਸੇ ਵੀ ਕੌਮ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਰਿਹਤਲ ਦੀ ਉਹ ਧਰਾਤਲ ਹੁੰਦੀ ਹ ੈਿਜਸ ਤੇ ਕੌਮ ਦੇ ਿਜ਼ੰਦਾ ਰਿਹਣ ਦਾ 
ਉਸਾਰ ਉਸਿਰਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਿਤਹਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹ ੈਿਕ ਿਜਥੇ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਾਂਝੇ ਿਵਸ਼ਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੀਵਨ ਜਾਚ, 
ਉਸਦ ੇਸਾਿਹਤ, ਉਸਦ ੇਮਨੋਰੰਜਨ ਦਾ ਅਿਨੱਖੜ ਅੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਓਥੇ 1947/84 ਵਰਗੇ ਇਿਤਹਾਸਕ ਹਾਦਿਸਆ ਂਨੇ ਉਸਦ ੇਬਲੋਣ 
ਵਾਿਲਆ ਂਿਵਚ, ਉਸ ਦੇ ਸਾਿਹਤ ਰਚਣ ਵਾਿਲਆ ਂਿਵਚ ਰਾਜਨੀਤੀ  ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੰਡੀਆ ਂਪਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਜੀਵਨ 
ਜਾਚ ਨੰੂ ਖੇਰੂ ੰਖੇਰੂ ੰਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਜਸ ਦਾ ਿਸੱਟਾ ਅਜ ਤਕ ਇਹ ਜ਼ਬਾਨ ਭੁਗਤ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਅਜ ਜਦ ਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਿਵਚ ਪਹੁੰਚ ਚੱੁਕਾ ਹ ੈਅਤੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਿਕਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਲਗਣ ਿਵਚ ਵੀ 
ਬਾਹਰ ਿਨਕਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਿਵਚ ਪੰਜਾਬੀ ਖੁਲੇ ਮਾਹੌਲ ਿਵਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ 
ਦਾਇਿਰਆ ਂਿਵਚ ਿਵਚਰ ਿਰਹਾ ਹ।ੈ ਅੱਜ ਿਵਦੇਸ਼ਾਂ ਿਵਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆ ਂਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਇਲਾਕੇ ਹਦ ਿਵਚ ਆਏ ਹਏੋ 
ਹਨ। ਵੇਖਣ ਨੰੂ ਤਾ ਂਪੰਜਾਬੀ ਿਹੰਦੂ, ਿਸੱਖ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਬਲੋਦ ੇਿਦਖਾਈ ਦਦੇ ਹਨ ਲੇਿਕਨ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਹ ਇਕ ਦੂਜੇ 
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ਤ ਕਾਫ਼ੀ ਦੂਰ ਖੜੇ ਿਦਖਾਈ ਦਦੇ ਹਨ। ਸਾਿਹਿਤਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦੇਿਖਆ ਂਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹ ੈਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਮੱਧ ਕਾਲ ਦਾ ਸਾਿਹਤ ਿਜਥੇ 
ਮਜ਼ਹਬ ਨਾਲ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ ਹ ੈਿਦਖਾਈ ਦਦਾ ਹ ੈਓਥੇ ਅੱਜ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਿਹਤ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਕ 
ਦੂਜੇ ਤ ਅਜੇ ਵੀ ਿਵੱਥ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਏਥ ਤੱਕ ਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਉਚੇਰੀ ਿਵਿਦਆ ਦੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਾਿਕਸਤਾਨ ਿਵਚ ਪੜਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ 
ਪੰਜਾਬੀ'ਚ ਗੁਰਮਿਤ ਸਾਿਹਤ ਨੰੂ ਸ਼ਾਿਮਲ ਨਹ  ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। 

ਿਲਪੀਿਲਪੀਿਲਪੀਿਲਪੀ ਦਾਦਾਦਾਦਾ    ਸਵਾਲਸਵਾਲਸਵਾਲਸਵਾਲ 

ਇਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਿਲਪੀ ਬਾਰੇ। ਹਾਲਾ ਂਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪਿਕਰਤੀ ਸਰਾਤਮਕ ( ਟੋਨੳਲ  ) ਹ,ੈ ਇਸ ਿਵਚ ਬੋਲੀਆ ਂਜਾਣ 
ਵਾਲੀਆ ਂਕੁਝ ਸੁਰਾਂ ਿਜਵ ਘਘਘਘ, ਝਝਝਝ, ਢਢਢਢ, ਧਧਧਧ, ਭਭਭਭ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆ ਂਿਵਲੱਖਣ ਸੁਰਾਂ ਹਨ। ਇਨਾ ਂਨੰੂ ਿਲਖਣ ਲਈ ਗੁਰਮੁਖੀ ਿਲਪੀ ਹੀ 
ਢੁਕਵ  ਹ,ੈ ਲੇਿਕਨ ਪੰਜਾਬੀ ਪਿਹਲਾਂ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖੀ, ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਅਤੇ ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਿਵਚ ਿਲਖੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਨੰੂ ਿਲਖਣ ਲਈ 
ਰੋਮਨ ਿਲਪੀ ਦੀ ਵਰਤ ਵੀ ਹ ੋਰਹੀ ਹ ੈਿਜਸ ਨਾਲ ਫ਼ਾਇਦਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹ ੈਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾ ਂਇਹ 
ਹੋਇਆ ਿਕ ਿਲਪੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀਆ ਂਚਾਲਾ ਂਇਨਾ ਂਪੰਜਾਬੀਆ ਂਿਵਚ ਫ਼ੱੁਟ ਪਾਉਣ ਿਵਚ ਵਧੇਰੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈਆਂ। 

ਗੁਰਮੁਖੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁੱਖ'ਚ ਿਨਕਲੀ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਧਾਰਿਮਕ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਦੀ ਰਹੀ, ਿਸੱਟੇ ਵਜ ਇਹ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੋਣ ਦੇ 
ਬਾਵਜੂਦ ਕਦੇ ਵੀ ਿਕਸੇ ਰਾਜ-ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾ ਬਣ ਸੱਕੀ। ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਰਾਜੇ ਦੇ ਮੁਖੱ'ਚ ਿਨਕਲੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ 
ਦਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹਮਖੁੀ ਿਵਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਿਹਤ ਤਾ ਂਭਾਵ ਰਿਚਆ ਿਗਆ ਲੇਿਕਨ ਿਲਪੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬੀਆ ਂਤੱਕ 
ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਤ ਅਸਮਰੱਥ ਿਰਹਾ। ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਵੀ ਦੇਵਿਤਆ ਂਦੀ ਿਲਪੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਨੱੁਖ 'ਤ ਿਵੱਥ ਤੇ ਿਵਚਰਦੀ ਰਹੀ। 
ਹਾਲਾਿਂਕ ਆਿਦ ਗੰਥ ਦੀ ਬਾਣੀ ਿਵਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦ ੇਿਮਸ਼ਿਰਤ ਸ਼ਬਦਾ ਂਦੀ ਵਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹ,ੈ ਲੇਿਕਨ ਆਧੁਿਨਕ ਯੱੁਗ 
ਿਵਚ ਆ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਐਸਾ ਤਾਂਡਵ ਖੇਿਡਆ ਿਕ  ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਏਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਨਸੀਹਤਾ ਂਦੇਣ ਲਗੇੱ ਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਹੋਰ 
ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾ ਂਦੇ ਰਲੇ ਤ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਬਹੁਤਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਨਾ ਂਨੰੂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਹੋਇਆ ਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਿਵਚ ਿਹੰਦੀ ਅਤੇ ਸੰਸਿ ਤ 
ਸ਼ਬਦਾ ਂਦਾ ਰਲਾਅ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸ਼ੁਧੱਤਾ ਨੰੂ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਾ ਂਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ-ਖੇਤਰ ਨੰੂ  ਿਵਸ਼ਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਨੰੂ 
ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇ।  

ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮ ਦੀ ਚਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਕ ਵਗਦਾ ਪਰਵਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹ,ੈ ਉਸ ਪਰਵਾਹ ਿਵਚ ਰੋਕ ਲਾਉਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਿਵਚ 
ਬੰਨ ਲਾਉਣ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਗਦੇ ਪਰਵਾਹ ਨੰੂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੋਚ ਦੇ ਪਵਾਹ ਨੰੂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਿਵਦਵਾਨਾਂ 
ਵੱਲ ਤੰਗ ਨਜ਼ਰੀਆ ਅਪਨਾਉਣ ਦਾ ਿਸੱਟਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਿਕ ਅੱਜ ਵੀ ਿਹੰਦੀ ਅਤੇ ਉਰਦੂ ਿਵਚ ਿਲਖਣ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੰੂ 
ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਮੰਨਣ ਤ ਇਨਕਾਰੀ ਹ ੋਿਰਹਾ ਹੈ। 

ਅੱਜ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਮੰਨੀ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਮਨੱੁਖ ਇੰਟਰਨੈ ਟ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਈਟਸ ਤੇ ਰੋਮਨ ਿਲਪੀ ਿਵਚ 
ਪੰਜਾਬੀ ਿਲਖਦਾ ਵਧੇਰੇ ਿਦਖਾਈ ਦਦਾ ਹੈ। ਿਵਦੇਸ਼ਾਂ ਿਵਚ ਬੱਿਚਆ ਂਨੰੂ ਪੰਜਾਬੀ ਿਸਖਾਉਣ ਲਈ ਸੌਖ ਵਜ ਰੋਮਨ ਿਲਪੀ ਦੀ ਵਰਤ ਵੀ ਕਰ 
ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹ ੈਿਕ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਭਆਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ  ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜੀ 
ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹ ੈਲੇਿਕਨ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਹੋਇਆ ਿਕ ਉਚੇਰੀ ਿਵਿਦਆ ਲਈ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ 
ਿਮਆਰੀਕਰਣ ਦਾ ਮਾਪ ਦੰਡ ਕਾਇਮ ਨਹ  ਹ ੋਸਿਕਆ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਯੂਰੋਪ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆ ਂਜ਼ਬਾਨਾ ਂਲਈ ਿਜਥੇ ਿਲਪੀ ਇਕ ਹ ੈ
ਓਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇਕ ਜ਼ਬਾਨ ਲਈ ਅੱਜ ਚਾਰ ਚਾਰ ਿਲਪੀਆ ਂਹਦ ਿਵਚ ਆਈਆ ਂਹੋਈਆ ਂਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਯੂਰੋਪ ਦੀ ਿਕਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਚ 
ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਿਕਤਾਬ ਛਪਦੀ ਹ ੈਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਿਵਚ ਉਸਦਾ ਤਰਜਮਾ ਛਪ ਜਾਂਦਾ ਹ ੈਅਤੇ ਿਕਤਾਬ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 
ਿਵਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਿਕਨ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰਾ ਂਦੀ ਸਿੁਵਧਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਨੱੁਖ ਤਾ ਂਭਾਵ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ 
ਿਵਚ ਪਹੁੰਚ ਚੱੁਕਾ ਹ ੈਲੇਿਕਨ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਿਕਤਾਬ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਤੱਕ ਨਹ  ਪਹੁੰਚਦੀ। ਕਾਰਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਿਕਤਾਬ ਦਾ ਨਾਲ 
ਨਾਲ ਤਰਜਮਾ ਨਹ  ਛਪਦਾ। ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਿਵਦਵਾਨ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਿਸਰਫ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪੜਾਈ ਕਰ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜ਼ਬਾਨਾ ਂਦੀ ਪੜਾਈ ਲਈ ਕੋਈ ਸਾਂਝਾ ਿਸਲੇਬਸ ਨਹ । ਹੋਰ ਜ਼ਬਾਨਾ ਂਿਵਚ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ 
ਸਾਰਾ ਸਮਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ ਪਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੌਖਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾ ਦਾ ਹ ੈਇਸ ੇਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਕੇਵਲ ਪੜਣ ਪੜਾਉਣ ਵਾਿਲਆ ਂਤਕ ਹੀ 
ਸੀਮਤ ਰਿਹ ਜਾਂਦੀ ਹ,ੈ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਈਚਾਰ ੇਦੀ ਲੋੜ ਨਹ  ਬਣਦੀ। 

ਿਵਸ਼ਵੀਕਰਣਿਵਸ਼ਵੀਕਰਣਿਵਸ਼ਵੀਕਰਣਿਵਸ਼ਵੀਕਰਣ    
ਅਜ ਦਾ ਦੌਰ ਿਵਸ਼ਵੀਕਰਣ ਦਾ ਦਰੌ ਹੈ। ਜੇ ਇਸਨੰੂ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਵੈਸ਼ਵੀਕਰਨ ਆਿਖਆ ਜਾਏ ਤਾ ਂਅਤਕਥਨੀ ਨਹ  ਹੋਵੇਗੀ। 
ਵੈਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਨਾਲ ਜਾ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਸਸਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਰਾਹ  ਵਧੇਰੇ 
ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਾਰੇ ਿਵਸ਼ਵ ਿਵਚ ਭੇਜ ਿਦੱਤੀਆ ਂਹਨ। ਭਾਰਤ ਵੀ ਇਸ ਮਾਰ ਤ ਬਚ ਨਹ  ਸਿਕਆ। ਅੱਜ 
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ਭਾਰਤ ਿਵਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਿਸਰਫ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਨੰੂ ਹੀ ਨਹ  ਿਹੰਦੀ ਨੰੂ ਵੀ ਖ਼ਤਰਾ ਬਿਣਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਿਕਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਦਾ ਉਸ 
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ-ਿਵਵਸਥਾ ਅਤੇ ਿਸੱਿਖਆ-ਿਵਵਸਥਾ ਨਾਲ ਬੜਾ ਗਿਹਰਾ ਸੰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਿਜਥੇ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥ ਿਵਵਸਥਾ 
ਬਾਹਰਲੀਆ ਂਿਵਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤ ਮਦਦ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹ ੈਓਥੇ ਿਸੱਿਖਆ ਿਵਵਸਥਾ ਆਪਣੀ ਿਵਰਾਸਤ ਨੰੂ ਅੱਖ ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਅੰਧਾ-
ਧੰੁਦ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਿਵੱਿਦਆ-ਢਾਂਿਚਆ ਂਦੀ ਨਕਲ ਿਵਚ ਮਸ਼ਗ਼ੂਲ ਹੈ। ਜਦ ਕਦੇ ਿਕਧਰੇ ਿਵਿਦਅਕ ਪਬੰਧ ਨੰੂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹ ੈਤਾ ਂ
ਪੜਾਉਣ ਵਾਿਲਆ ਂਨੰੂ ਿਮਹਨਤ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹ ੋਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਿਕਸੇ ਿਕਸਮ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨੰੂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਨਹ  
ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡ ੇਬਹੁਤੇ ਅਿਧਆਪਕ ਪੜਾਉਣ ਨੰੂ ਤਾ ਂਪਾਰਟ ਟਾਈਮ  ਕੰਮ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਸਮ ਿਵਚ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ 
ਲਈ ਸਾਈਡ ਿਬਜਨੈ ਸ  ਕਰਦ ੇਹਨ। ਿਸਸਟਮ ਐਸਾ ਹ ੈਿਜਸ ਿਵਚ ਿਕਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਚੈ ਕ ਨਹ । ਕੋਈ ਅਿਧਆਪਕ ਿਕੰਨਾ ਕੁ ਕਾਮਯਾਬ ਹ,ੈ 
ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹ ੈਿਕ ਉਸਦ ੇਿਕੰਨੇ ਕੁ ਜੁਗਾੜ ਹਨ।  

ਿਵਿਦਅਕਿਵਿਦਅਕਿਵਿਦਅਕਿਵਿਦਅਕ    ਢਾਚਂਾਢਾਚਂਾਢਾਚਂਾਢਾਚਂਾ 
ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਿਵਚ ਰੋੜਾ ਅਟਕਾਉਣ ਿਵਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਿਸਧਾਂਤਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੈਕੂਲਰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਗੱਲ 
ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਿਵਿਦਅਕ ਅਦਾਿਰਆਂ ਿਵਚ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਵੱਈਆ ਅਖ਼ਿਤਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਿਵਦਸ਼ੇੀ ਿਵੱਿਦਆ-ਪਬੰਧ ਦੀ ਨਕਲ 
ਿਹਤ ਿਸਧਾਂਤਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤਾ ਂਭਾਵ ਅੰਤਰ-ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਿਵੱਿਦਆ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਪਾ ਦੀ ਹ ੈਲੇਿਕਨ ਭਾਰਤ ਦੀਆ ਂਅਲਪ 
ਸੰਿਖਅਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾ ਨੰੂ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਨੰੂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਵਧੇਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਦੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਕੱਲ ਦੀ 
ਗੱਲ ਹ ੈਿਦੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਿਵਚ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰਾ ਂਬੀ.ਏ ਦੀ ਿਡਗਰੀ ਦੀ ਪੜਾਈ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਕਰ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹ ੈਲੇਿਕਨ 
ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਬੀ. ਏ. ਦਰਜੇ ਦੀ ਪੜਾਈ ਿਵਚ ਇਕ ਸਾਲ ਘੱਟ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹ ੈਅਤੇ ਪਿਹਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਪੜਾਈ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ 
ਮਨਫ਼ੀ ਕਰ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਾ ਂਉਰਦੂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਾ ਂਸਰਕਾਰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਇਨਾ ਂਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੰੂ ਦੂਜਾ ਦਰਜਾ 
ਦਦੀ ਹ ੈਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਨਾ ਂਦੀ ਪੜਾਈ ਲਈ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਾ ਂਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੋਗਲੀ ਨੀਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ 
ਿਵਕਾਸ ਿਵਚ ਰੋੜਾ ਅਟਕਾ ਦੀ ਹੈ। 

ਿਜਵ ਭਾਰਤ ਿਵਚਲਾ ਉਦਯੋਿਗਕ ਿਵਕਾਸ ਭਾਰਤੀ ਹਾਲਾਤ ਿਵਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸਿਹਜ ਿਵਕਾਸ ਨਹ  ਸਗ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ 
ਿਗਆ ਿਵਕਾਸ ਹ,ੈ ਓਥੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਿਵਿਦਆ ਖੇਤਰ ਿਵਚ ਵੀ ਿਵਦੇਸ਼ੀ-ਢਾਂਚਾ ਬਾਹਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ 
ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਚਕਾਰ ਖੱਪਾ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਰ ਸ਼ਖ਼ਸ ਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆ ਂਨੰੂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਕੂਲਾਂ 
ਿਵਚ ਮੁੱਢਲੀ ਿਵੱਿਦਆ ਿਦਵਾ ਕੇ ਉ ਚ ਿਵਿਦਆ ਲਈ ਇੰਗਲਡ, ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਂਆਸਟੇਲੀਆ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਾ ਂਕਰਨ 
ਲਈ ਉਸ ਨੰੂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਏਜੰਟਾਂ ਨੰੂ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਦੇਣੀ ਪਦੀ ਹ।ੈ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਇਸ ਬੀਮਾਰੀ ਦਾ ਿਸ਼ਕਾਰ ਹੈ। ਸਗ ਪੰਜਾਬ ਤਾ ਂਪਿਹਲਾਂ 
ਹੀ ਪਰਵਾਸ ਦੀ ਰੇਸ ਿਵੱਚ ਸਭ ਤ ਅੱਗੇ ਆ ਦਾ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਨੱੁਖ ਲੱਖਾ ਂਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਨੰੂ ਿਤਆਰ ਹ ੈਚਾਹ ੇ
ਇਸ ਤਰਾ ਂਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਨੰੂ ਉਧਾਰ ਹੀ ਿਕ  ਨਾ ਚੱੁਕਣਾ ਪਏ। ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਉਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ  
ਕਲਚਰ ਨੰੂ ਿਵਸਤਾਰ ਦੇਣਾ ਨਹ  ਸਗ ਵੱਧ ਤ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਰਿਥਕ ਸਿਥਤੀ ਨੰੂ ਵੱਧ ਤ ਵੱਧ ਿਵਕਿਸਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ 
ਸਾਰੀ ਦੌੜ ਿਵਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਪੱਛੇ ਛੱਡਦਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹ ੈਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੰੂ ਅਪਨਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਰੁਚੀ ਭੌਿਤਕ ਵਸਤੂਆ ਂਨੰੂ 
ਵੱਧ ਤ ਵੱਧ ਪਾਪਤ ਕਰਨ ਿਵਚ ਵਧ ਰਹੀ ਹ ੈਆਪਣੇ ਿਵਰਸੇ ਦੀਆ ਂਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹ  ਰਹੀ। 

ਿਵਿਗਆਨਕਿਵਿਗਆਨਕਿਵਿਗਆਨਕਿਵਿਗਆਨਕ    ਸਾਿਹਤਸਾਿਹਤਸਾਿਹਤਸਾਿਹਤ 

ਿਜਸ ਤਰਾ ਂਅੱਜ ਿਵਿਗਆਨ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨਾਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਿਵਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਿਵਿਗਆਨ, ਕੰਿਪਊਟਰ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਿਵਕਾਸ ਦਾ 
ਸਾਰਾ ਸਾਿਹਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਹ  ਲੋਕਾ ਂਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਿਵਚ ਇਸ ਤਰਾ ਂਦਾ ਸਾਿਹਤ ਜਾ ਂਤਾ ਂਿਸਰਿਜਆ ਨਹ  ਜਾਂਦਾ ਜਾ ਂਥੋੜੀ 
ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਿਵਚ ਜੇ ਿਤਆਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹ ੈਤਾ ਂਉਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆ ਂਦੀ ਲੋੜ ਨਹ  ਬਣਦਾ। ਕਾਰਨ, ਿਜਸ ਤਰਾ ਂ
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਜ ਹਰ ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਲੋੜ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹ ੈਉਸ ਤਰਾ ਂਪੰਜਾਬੀ ਤਾ ਂਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹ  ਬਣ ਸਕੀ ਿਕ ਿਕ ਅੱਜ ਦਾ 
ਨੌਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਹ  ਹਰ ਿਵੱਿਦਆ ਪਾਪਤ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਿਵਚ ਅੱਜ ਦੇ ਿਵਕਿਸਤ ਿਗਆਨ ਿਵਿਗਆਨ ਦੀਆ ਂ
ਲੋੜਾ ਂਨੰੂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਨਹ  ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹ ੇਉਸ ਤ ਵੀ ਵੱਧ ਤਾਸਿਦਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹ ੈਿਕ ਸਾਡਾ ਿਵਦਵਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ 
ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਅਤੇ ਬਚਾਓ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਪਾ ਦਾ ਹ ੈਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆ ਂਨੰੂ ਉ ਚ ਿਵੱਿਦਆ ਲਈ ਿਵਦੇਸ਼ਾਂ ਿਵਚ ਿਸਰਫ਼ ਭੇਜ ਹੀ ਨਹ  
ਿਰਹਾ ਸਗ ਉਸ ਤ ਬਾਅਦ ਉਸਨੰੂ ਉਨਾ ਂਦੇਸ਼ਾਂ ਿਵਚ ਸੈ ਟਲ ਕਰਕੇ ਆਪ ਵੀ ਉਨਾ ਂਦੇ ਿਪੱਛੇ ਿਪੱਛੇ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। 

ਪਜੰਾਬੀਪਜੰਾਬੀਪਜੰਾਬੀਪਜੰਾਬੀ    ਮੀਡੀਆਮੀਡੀਆਮੀਡੀਆਮੀਡੀਆ    

ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਿਵਦੇਸ਼ਾਂ ਿਵਚ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਬੜਾ ਬੋਲ ਬਾਲਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਮਨੱੁਖ ਟੀ. ਵੀ. ਤ ਬਗ਼ੈਰ ਰਿਹ ਨਹ  ਸਕਦਾ। ਇਸ 
ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੰੂ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਕਰ ਕੇ ਮਨੱੁਖ ਨੰੂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਬਹਤੁ ਨੇੜੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਖ਼ਬਰ ਿਮੰਟਾਂ ਸਿਕੰਟਾਂ 



ਿਵਸ਼ਵੀਕਰਣ ਦੇ ਦੌਰ ਿਵਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਿਥਤੀ - ਡਾ. ਦੇਿਵੰਦਰ ਕੌਰ, ਯੂ ਕੇ 
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ਿਵਚ ਮਨੱੁਖ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਿਕਨ ਸਾਡ ੇਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਾ ਂਨੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੰੂ ਿਗਆਨ ਦਾ ਵਾਹਣ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦਾ 
ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾ ਿਲਆ ਹੈ। ਿਜਥੇ ਿਹਦੰੀ ਚੈਨਲ ਬਹੁਤਾ ਕਰਕੇ ਬਾਲੀਵੱੁਡ  ਿਵਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆ ਂਸਰਗਰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਚੈਨਲਾ ਂਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ 
ਸੀਰੀਅਲਜ਼ ਨੰੂ ਵਧਾ ਘਟਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਓਥੇ ਕਈ ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ ਬਹੁਤਾ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਅਤੇ ਸਸਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। 
ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲਾ ਂਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਪੋਗਰਾਮ ਗਾਉਣ ਵਜਾਉਣ ਨੰੂ ਹੀ ਸਿਭਆਚਾਰ ਸਮਝ ਲਦ ੇਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਭਆਚਾਰ 
ਦੀ ਜੋ ਤਸਵੀਰ ਇਨਾ ਂਚੈਨਲਾ ਂਰਾਹ  ਜਾ ਂਪੰਜਾਬੀ ਿਫ਼ਲਮਾ ਂਰਾਹ  ਉਭਰਦੀ ਹ ੈਉਸ ਦਾ ਿਗਆਨ ਿਵਿਗਆਨ ਨਾਲ ਭਾਵ ਸਬੰੰਧ ਹੋਵੇ ਨਾ 
ਹੋਵੇ ਹਾ ਂਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣਾ ਇਨਾ ਂਚੈਨਲਾ ਂਦਾ ਪਿਹਲਾ ਉਦੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਨਾ ਂਚੈਨਲਾ ਂਿਵਚ ਿਵਰਾਸਤ ਤ ਭਾਵ ਕੇਵਲ ਿਗੱਧਾ, 
ਭੰਗੜਾ, ਗਾਉਣਾ ਮਜ਼ਾਕ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਿਵਰਾਸਤ ਿਵਚਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਿਸਧਾਂਤਾਂ ਨੰੂ ਸਮ ਦੇ ਹਾਣ ਮੁਤਾਿਬਕ ਸੋਚਣ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ 
ਿਵਚ ਇਨਾ ਂਦੀ ਕੋਈ ਰੁਚੀ ਨਹ  ਿਦਖਾਈ ਦਦੀ। ਇਕੋ ਹੀ ਮਕਸਦ ਰਿਹ ਿਗਆ ਹ,ੈ ਮਨ ਪਰਚਾਵਾ, ਮਨ ਪਰਚਾਵਾ, ਮਨ ਪਰਚਾਵਾ। ਏਸ 
ਮਨ ਪਰਚਾਵੇ ਿਵਚ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਿਭਆਚਾਰ ਦੀ ਹਾਸੋ ਹੀਣੀ ਤਸਵੀਰ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਕਾਰਨ, ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਿਭਆਚਾਰ ਦਾ ਮੰਡੀਕਰਨ। 
ਇਸ ਤਰਾ ਂਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਘਾਣ ਉਸ ਦੇ ਆਪਿਣਆ ਂਦੇ ਹੱਥ ਹੀ ਹ ੋਿਰਹਾ ਹੈ।ਦੋਸ਼ ਿਕਸ ਨੰੂ ਿਦੱਤਾ ਜਾਏ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹਵਾ ਿਵਚ ਲਟਕ ਿਰਹਾ 
ਹੈ। 

ਅਿੰਤਕਾਅਿੰਤਕਾਅਿੰਤਕਾਅਿੰਤਕਾ 
ਕੱੁਲ ਿਮਲਾ ਕੇ ਿਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ ੈਿਕ ਿਵਸ਼ਵੀਕਰਣ ਦੇ ਦੌਰ ਿਵਚ ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ 
ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਾਹਵ ਚੁਣੌਤੀਆ ਂਪੈਦਾ ਹ ੋਗਈਆ ਂਹਨ ਿਜਸ ਨਾਲ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਨੰੂ ਖ਼ਤਰ ੇਪੈਦਾ ਹ ੋਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਕਤ 
ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਿਵਦਵਾਨਾ,ਂ ਸਾਿਹਤਕਾਰਾਂ, ਕਲਾਕਾਰਾ,ਂ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਿਗਆਨੀਆ,ਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਮਾਿਹਰ ਪੰਜਾਬੀਆ ਂਨੰੂ ਇਕੱਠੇ ਹ ੋਕੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨੰੂ 
ਿਵਕਿਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਿਹਰਦ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਵਰਤ ਦੀ  ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਜਨੀਤੀ ਿਵਚ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਿਵਰੋਧ ਨਹ  ਸਗ ਉਨਾ ਂਨੰੂ 
ਸਿਹਯੋਗ ਦੇ ਕੇ, ਉਨਾ ਂਕੋਲ ਸਿਹਯੋਗ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਸਾਂਝੇ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਖਲਾਅ ਿਵਚ ਆਪਣੀ ਹਦ ਕਾਇਮ 
ਨਹ  ਰੱਖ ਸਕਦੀ। 
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