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ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਿਗਆਨ-ਪਰੰਪਰਾ ਅਤੇ ਸਮਕਾਲੀ ਮੀਡੀਆ
ਜਗਬੀਰ ਿਸੰਘ∗
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਪਿਟਆਲਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਕਾਸ ਿਵਭਾਗ ਵਲੋਂ ਆਯੋਿਜਤ ਇਸ 30ਵੀਂ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ
ਪੰਜਾਬੀ ਿਵਕਾਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਿਵਸ਼ਾ - ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਤੇ ਮੀਡੀਆ – ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ
ਸਮਾਜ-ਸਿਭਆਚਰ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵਾਚਣਾ ਤੇ ਿਵਚਾਰਨਾ ਇਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦਾ ਮੂਲ ਸਰੋਕਾਰ ਹੈ। ਆਯੋਜਕਾਂ ਦੇ
ਕਿਥਤ ਉਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ “ਇਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ, ਸਾਿਹਤ, ਕਲਾਵਾਂ, ਸਿਭਆਚਾਰ, ਜੀਵਨ-ਜਾਚ,
ਮਾਨਿਸਕਤਾ ਆਿਦ ਉੱਪਰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪਰ੍ਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ, ਰਾਜਨੀਤੀ,
ਮਾਨਿਸਕਤਾ ਅਤੇ ਅਕਾਦਿਮਕਤਾ ਿਵਚ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਦਖ਼ਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ/ਪਰ੍ਾਸੰਿਗਕਤਾ ਬਾਰੇ ਸੰਜੀਦਾ ਸੰਵਾਦ ਤੋਰਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ
ਸ਼ਬਦਾਂ ਿਵਚ, ਇਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਭੂਿਮਕਾ ਨੂੰ ਿਵਚਾਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ
ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਵੰਗਾਰਾਂ ਦਾ ਉਿਚਤ ਸਮਾਧਾਨ ਤਲਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।” ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਦੇਿਖਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ
ਭਾਈਚਾਰੇ ਉੱਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਚੰਗੇ-ਮਾੜੇ ਪਰ੍ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੀਝ ਨਾਲ ਘੋਖਣਾ ਵਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਘੋਖ ਦੇ ਿਪਛੋਕੜ ਿਵਚ
ਅੰਦਰ-ਖਾਤੇ ਇਕ ਗਿਹਰੀ ਿਚੰਤਾ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਿਚੰਤਾ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਣ ਹੈ ਮੰਡੀ, ਮੁਨਾਫੇ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਿਸਰਿਜਆ ਹੋਇਆ
ਉਹ ਿਵਸ਼ਵ-ਿਵਆਪੀ ਵਰਤਾਰਾ ਜੋ ਚੇਤ-ਅਚੇਤੀ ਸਥਾਨਕ ਸਿਭਆਚਾਰਾਂ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਿਵਕਿਸਤ
ਪੂਜ
ੰ ੀਵਾਦੀ ਅਰਥ-ਿਵਵਸਥਾ ਵਲੋਂ ਆਰਿਥਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਿਹਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਿਸਰਜੇ ਗਏ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਿਵਚਾਰਵਾਨਾਂ
ਨੇ ਿਵਸ਼ਵੀਕਰਨ (globalization) ਦਾ ਨਾਮ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਾਮਹ੍ਣੇ ਮੁੱਖ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਿਵਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੇ ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ਿਵਚ
ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ/ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਸਦਕਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ-ਸਿਭਆਚਾਰ ਨੂੰ ਿਕਸ ਿਕਸਮ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਹਨ?
ਅਤੇ ਉਨਹ੍ਾਂ ਦਾ ਪਰ੍ਿਤ-ਉੱਤਰ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਸ ਿਕਸਮ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ? ਹਥਲੇ ਪਰਚੇ ਿਵਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਸਲੇ
ਦੇ ਇਕ ਪੱਖ ਨੂੰ ਸੰਬੋਿਧਤ ਹੋਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਿਗਆਨ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਸਮਕਾਲੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ
ਪਿਰਪੇਖ ਿਵਚ ਰੱਖ ਕੇ ਿਵਚਾਰਨ ਦਾ ਜਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਸ ਿਗਆਨ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ
ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਅਵਚੇਤਨ ਿਵਚ ਵਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਦਬਾਉ ਅਧੀਨ ਿਦਨੋ-ਿਦਨ ਹਾਸ਼ੀਆ-ਗਰ੍ਸਤ ਹੁਦ
ੰ ੀ ਜਾ ਰਹੀ
ਹੈ। ਇਸ ਿਗਆਨ ਪਰੰਪਰਾ ਿਵਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਮੱਚੀ ਿਵਸ਼ਵ-ਿਦਰਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਜੀਵਨ-ਜਾਚ ਦੇ ਸਦੀਵੀ ਪਰ੍ੇਰਣਾ-ਸਰੋਤ
ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਜਾਚੇ, ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ਿਵਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ-ਸਿਭਆਚਾਰ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੋਂਦ-ਮੁਖੀ ਵੰਗਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਇੱਥੋਂ
∗

ਸਾਬਕਾ ਪਰ੍ੋਫੈਸਰ ਤੇ ਮੁਖੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਿਵਭਾਗ, ਿਦੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਿਦੱਲੀ। ਲਾਈਫ਼ ਫੈਲੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਪਿਟਆਲਾ।
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ਦੀ ਿਗਆਨ ਪਰੰਪਰਾ ਿਵਚ ਹੀ ਲੁਿਕਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਸੱਭ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਨਵ-ਮੀਡੀਆ ਦੇ
ਵਾਸਤਿਵਕ ਸਰੂਪ ਤੇ ਸੁਭਾ ਦੀ ਿਨਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ਿਵਚ ਮੀਡੀਆ ਇਕ ਅਿਜਹੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਉੱਭਿਰਆ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ-ਅਨੁਭਵ
ਤੇ ਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਡੂਘ
ੰ ੀ ਤਰਹ੍ਾਂ ਪਰ੍ਭਾਿਵਤ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ (media) ਦਾ ਸ਼ਾਬਿਦਕ ਅਰਥ ਹੈ ਮਾਿਧਅਮ ਜਾਂ ਸਾਧਨ। ਇਸ ਦੀ
ਵਰਤੋਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਚਾਰ ਮਾਿਧਅਮਾਂ ਜਾਂ ਜਨ-ਸੰਚਾਰ ਮਾਿਧਅਮਾਂ (mass media) ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਿਵਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ
ਤਰਹ੍ਾਂ ਮੀਡੀਆ ਬੁਿਨਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਰਨ, ਪਰ੍ਸਾਰਨ ਤੇ ਭੰਡਾਰਨ ਨਾਲ ਸੰਬਧ
ੰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਿਵਚ ਇਨਹ੍ਾਂ
ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਉਪਕਰਨ ਤੇ ਵਸੀਲੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੀਡੀਆ ਓਦੋਂ ਹੀ ਮੀਡੀਆ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ
ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਟੈਲੀ-ਲੇਖਕਾਂ, ਿਫਲਮ-ਿਨਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀਆਂ ਵਲੋਂ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਮੰਤਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਿਵਸ਼ੇਸ਼
ਜਨ-ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਿਧਤ ਹੋ ਕੇ ਇਨਹ੍ਾਂ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਅੰਿਤਮ ਉਦੇਸ਼ ਉਤਪਾਦ-ਵਸਤਾਂ,
ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਿਵਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ (ਆਰਿਥਕ ਵੀ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵੀ) ਜਾਂ ਤਰਿਜ਼ ਿਜ਼ੰਦਗ਼ੀ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ।
ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਸਮਕਾਲੀ ਮੀਡੀਆ ਅਸਲ ਿਵਚ ਘੱਟ-ਿਗਣਤੀ ਦੇ ਉਸ ਇਲੀਟ ਵਰਗ ਦੀ ਜੀਵਨ-ਿਦਰ੍ਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਹੀ
ਪਰ੍ਿਤਿਬੰਿਬਤ ਜਾਂ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਿਵਚ ਇਨਹ੍ਾਂ ਸੰਚਾਰ-ਮਾਿਧਅਮਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਜਾਂ ਿਨਯੰਤਰਣ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ
ਿਤੰਨ ਮੁੱਖ ਪਰ੍ਕਾਰਜ ਮੰਨੇ ਗਏ ਹਨ – ਸੂਚਨਾ, ਮਨੋਰਜ
ੰ ਨ ਅਤੇ ਿਸਿਖਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਿਵਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ
ਿਵਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਮਨੋਰਜ
ੰ ਨ, ਿਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ, ਿਸਿਖਆ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਰੁਝੇਿਵਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ
ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਿਹਣ ਲਈ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਸੀਿਲਆਂ (ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ) ਉੱਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਸੰਚਾਰ ਮਾਿਧਅਮਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ, ਹੁਣ ਤਕ ਿਵਕਿਸਤ ਹੋਏ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਿਵਿਭੰਨ ਰੂਪਾਂ ਿਵਚ ਮੁੱਢਲਾ ਸਥਾਨ ਮੌਿਖਕ
ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਪਰ੍ਾਪਤ ਹੈ। ਮਾਨਵ-ਜਾਤੀ ਦੇ ਇਸ ਮੁੱਢਲੇ ਿਵਕਾਸ-ਪੜਾਉ ਉੱਤੇ, ਿਵਚਾਰਾਂ, ਭਾਵਾਂ, ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਆਦਾਨਪਰ੍ਦਾਨ (ਸੰਚਾਰ) ਮੌਿਖਕ ਰੂਪ ਿਵਚ ਹੀ ਹੁਦ
ੰ ਾ ਸੀ। ਿਲਖਤ-ਯੁੱਗ ਦੇ ਆਰੰਭ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮੀਡੀਆ ਇਕ ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਿਵਚ ਪਰ੍ਵੇਸ਼
ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਿਵਚ ਪਿਹਲਾਂ ਹੱਥ-ਲਖਤਾਂ/ਪਾਂਡੂ-ਿਲਪੀਆਂ ਿਵਚਾਰਾਂ ਦੇ ਆਦਾਨ-ਪਰ੍ਦਾਨ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਬਣੀਆਂ ਤੇ ਬਾਦ
ਿਵਚ ਛਾਪੇਖਾਨੇ ਦੇ ਅਿਵਸ਼ਕਾਰ ਨਾਲ ਿਪਰ੍ਟ
ੰ ਮੀਡੀਆ ਹੋਂਦ ਿਵਚ ਆਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਪੁਸਤਕਾਂ, ਅਖ਼ਬਾਰ-ਰਸਾਿਲਆਂ
ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹਇਆ। ਅਜੋਕੇ ਯੁੱਗ ਿਵਚ ਪਰ੍ਸਾਰਨ-ਮੀਡੀਆ (ਰੇਡੀਓ, ਟੈਲੀਿਵਯਨ) ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਜਲੌ ਨਾਲ ਸਾਮਹ੍ਣੇ ਆਇਆ।
ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਟੈਲੀਿਵਯਨ ਦਾ ਅਿਵਸ਼ਕਾਰ ਇਸ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਬੇਿਮਸਾਲ ਤਕਨੀਕੀ ਪਰ੍ਾਪਤੀ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ ਿਜਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ
ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ ਅਥਾਹ ਸ਼ਕਤੀ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਟੈਲੀਿਵਯਨ ਇਕ ਅਿਜਹਾ ਲੋਕ ਿਪਰ੍ਯ ਜਨ-ਸੰਚਾਰ
ਮਾਿਧਅਮ ਬਣ ਿਗਆ ਹੈ ਿਜਸ ਦੀ ਪਹੁਚ
ੰ ਤੇ ਪਕੜ ਘਰ-ਪਿਰਵਾਰ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਈ ਤਕ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸ਼ਕ/ਸਰੋਿਤਆਂ
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ਨੂੰ ਿਵਿਭੰਨ ਪਰ੍ਕਾਰ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਿਗਆਨ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ-ਰੁਚੀ/ਲੋਕ ਰਾਏ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰ੍ਭਾਿਵਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ
ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਇਸ ਪਰ੍ਸਾਰਨ-ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੈ। ਟੀ. ਵੀ. ਉੱਤੇ ਪਰ੍ਸਾਿਰਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਨੇਕਾਂ ਿਨਊਜ਼-ਚੈਨਲਾਂ ਤੋਂ
ਇਲਾਵਾ ਵੰਨ-ਸੁਵਨ
ੰ ੇ ਸੀਰੀਅਲ, ਿਫਲਮਾਂ, ਿਰਐਿਲਟੀ ਸ਼ੋਅ, ਫੈਸ਼ਨ-ਸ਼ੋਅ, ਆਂਚਿਲਕ ਸਿਭਆਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰ੍ਦਰਿਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ
ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ; ਿਗਆਨ, ਿਵਿਗਆਨ, ਇਿਤਹਾਸ, ਿਮਿਥਹਾਸ, ਧਰਮ, ਦਰਸ਼ਨ, ਹਾਸ-ਿਵਅੰਗ, ਖੇਡਾਂ, ਗੀਤ-ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਿਨਰ੍ਤ ਦੇ
ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੋਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਿਵਿਗਆਨ ਤੇ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਸਮੂਹ ਅਿਵਸ਼ਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਮੀਡੀਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਿਵਚ
ਮੁੱਲ-ਿਨਰਪੇਖ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਇਸਦੇ ਇਸ ਦੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੀਡੀਆ ਿਵਚ ਪਰ੍ਸਾਿਰਤ ਹਰ ਸੂਚਨਾ
ਸਮੱਗਰੀ ਿਵਚਾਰਧਾਰਾਈ ਪਰ੍ਵਚਨ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਉਜਾਗਰ ਹੁਦ
ੰ ੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਮਾਿਧਅਮ ਦਾ ਿਨਅੰਤਰਣ ਬਹੁਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਉਿਦਓਿਗਕ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਿਵਚ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਦਆਂ, ਮੰਡੀ
ਅਤੇ ਮੁਨਾਫੇ ਉੱਤੇ ਿਟਕੀ ਹੋਈ, ਅਜੋਕੀ ਪੂਜ
ੰ ੀਵਾਦੀ ਿਵਵਸਥਾ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰਕ ਿਹਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦਾ ਮਾਿਧਅਮ
ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਚੇਸ਼ਟਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਉੱਤੇ ਐਡ-ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ
ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਖਪਤ-ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਿਨਆਂ ਵਰਗੀ ਇਸ਼ਿਤਹਾਰੀ ਚਮਕ-ਦਮਕ ਨਾਲ ਪਰੋਸ ਕੇ ਇਹ ਮਾਨਵਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਿਨਰੋਲ ਖਪਤਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਦੇਖਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨਹ੍ਾਂ ਨੇ ਅਿਜਹੇ ਖਪਤ-ਸਿਭਆਚਾਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਜੋ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਤਰਿਜ਼-ਿਜ਼ੰਦਗ਼ੀ ਨੂੰ ਡੂਘ
ੰ ੀ ਤਰਹ੍ਾਂ ਪਰ੍ਭਾਿਵਤ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਿਵਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਧਾਰਣ ਨਾਗਿਰਕ ਅਤੇ
ਸਥਾਨਕ ਸਿਭਆਚਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟੈਲੀਿਵਯਨ ਲੋਕ-ਰਾਏ ਨੂੰ ਪਰ੍ਭਾਿਵਤ
ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਮਾਿਧਅਮ ਬਣ ਿਗਆ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ਿਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਹਿਥਆਰ
ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਵਲ ਜਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ।
ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਸਦਕਾ ਟੀ. ਵੀ. ਉੱਤੇ ਪਰ੍ਸਾਿਰਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤੇ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਖਪਤਸਿਭਆਚਾਰ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਤਰਿਜ਼-ਿਜ਼ੰਦਗ਼ੀ ਨੂੰ ਉਤਸਾਿਹਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਿਕੰਨਾ ਵੀ
ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇਸ ਪਰ੍ਭਾਵ ਤੋਂ ਬਚਣ ਜਾਂ ਿਨਰਲੇਪ ਰਿਹਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੀਏ, ਪਰ੍ਤੱਖ ਜਾਂ ਪਰੋਖ ਰੂਪ ਿਵਚ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਰ੍ਭਾਿਵਤ ਕਰ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੇਤ-ਅਚੇਤੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣ, ਜੀਵਨ-ਜਾਚ ਅਤੇ ਿਗਆਨ-ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਅਿਜਹਾ
ਨਹੀਂ ਿਕ ਸਮਕਾਲੀ ਮੀਡੀਆ ਿਵਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ-ਸਿਭਆਚਾਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਅੱਜ ਅਨੇਕਾਂ ਖੇਤਰੀ ਚੈਨਲ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਤੇ ਲੋਕਧਾਰਾਈ ਿਵਰਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵਸਤੂ-ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਪਰ੍ਸਾਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਿਜਸ ਿਵਚ ਗੀਤਸੰਗੀਤ, ਿਗੱਧਾ-ਭੰਗੜਾ ਪਰ੍ਮੁੱਖ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਵਧੇਰੇ ਵਪਾਰਕ ਿਹੱਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ
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ਿਵਰਸੇ ਦੇ ਇਨਹ੍ਾਂ ਲੋਕਧਾਰਾਈ ਰੂਪਾਂ ਦੀ ਮੌਿਲਕ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਿਵਿNਤ ਕਰ ਿਦੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮਕਾਲੀ ਮੀਡੀਆ ਿਵਚ
ਗੁਰਬਾਣੀ ਿਵਚਾਰ, ਗੁਰਮਿਤ ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਸੂਫੀ ਗਾੲਕੀ ਦਾ ਪਰ੍ਸਾਰਨ ਵੀ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਿਵਰਸੇ ਦੀ ਿਗਆਨ-ਿਵਰਾਸਤ ਨਾਲ
ਸੰਬਿੰ ਧਤ ਹੈ। ਇਨਹ੍ਾਂ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਿਗਆਨ-ਿਵਿਗਆਨ ਦੇ ਅਜੋਕੇ ਸੰਦਰਭ ਿਵਚ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸਾਰਥਕ ਤੇ ਪਰ੍ਾਸੰਿਗਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ
ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਿਵਰਸੇ ਤੋਂ ਟੁੱਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜਹ੍ੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਭਆਚਾਰ ਦੇ ਇਨਹ੍ਾਂ ਸਦੀਵੀ ਪਰ੍ੇਰਣਾ-ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਜੀਵੰਤ
ਿਰਸ਼ਤਾ ਜੋੜ ਸਕੇ। ਸਾਡੀ ਜਾਚੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਦੁਸ਼-ਪਰ੍ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ – ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਚੇਤਨਾ
ਤੇ ਿਗਆਨ ਪਰ੍ਬੋਧ। ਪਰ ਇਹ ਰਸਤਾ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਥਾਣੀ ਹੀ ਲੰਘਦਾ ਹੈ।
ਿਪਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਿਕਆਂ ਦੌਰਾਨ, ਮੀਡੀਆ-ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਭਰਪੂਰ ਿਵਕਾਸ ਕਾਰਣ, ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਿਵਚ
ਇਕ Nਾਂਤੀਕਾਰੀ ਪਿਰਵਰਤਨ ਵਾਪਿਰਆ ਹੈ ਿਜਸ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੀਨ
ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਅਨੇਕਾਂ ਨਵੇਂ ਇਲੈਟਰ੍ਾਿਨਕ ਉਪਕਰਨਾਂ ਅਤੇ ਵਸੀਿਲਆਂ ਦਾ ਅਿਵਸ਼ਕਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਿਜਨਹ੍ਾਂ ਿਵਚ
ਕੰਿਪਊਟਰ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹਨ। ਕੰਿਪਊਟਰ-ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਉੱਤੇ ਆਧਾਿਰਤ ਨਵੇਂ ਉਤਪਾਦਾਂ (ਲੈਪਟਾਪ, ਨੋਟ-ਬੁਕ, ਆਈਪੈਡ, ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਆਿਦ) ਨੇ ਕੰਿਪਊਟਰ ਨੂੰ ਘਰ-ਘਰ, ਬਲਿਕ ਬੱਚੇ-ਬੱਚੇ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਿਵਚ ਪੁਚਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰਹ੍ਾਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ-ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਿਵਚ ਸੂਚਨਾ-ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਸੰਚਾਰਨ ਤੇ ਭੰਡਾਰਨ ਲਈ , ਇਕ ਤਰਹ੍ਾਂ ਦਾ ਜਾਲ
ਿਵਛਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨੂੰ ਵਰਲਡ-ਵਾਈਡ-ਵੈੱਬ (w.w.w) ਦਾ ਨਾਮ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ।
ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇਨਹ੍ਾਂ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਉਪਕਰਨਾਂ/ਵਸੀਿਲਆਂ (ਕੰਿਪਊਟਰ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ) ਨੂੰ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ
ਪਰ੍ਾਪਤ ਹੈ। ਸਮਕਾਲੀ ਿਵਦਵਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਇਨਹ੍ਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਵ-ਮੀਡੀਆ (new media) ਦਾ ਨਾਮ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਇਸ
ਨਵ-ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਅਿਜਹੀਆਂ ਮੌਿਲਕ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਜਾਂ ਸਮਾਨੰਤਰ ਰੂਪ ਿਵਚ ਪਰ੍ਚੱਲਤ
ਮੀਡੀਆ (ਿਪਰ੍ਟ
ੰ -ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਪਰ੍ਸਾਰਨ ਮੀਡੀਆ) ਨਾਲੋਂ ਿਨਖੇੜ ਿਦੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਵਾਇਤੀ ਮੀਡੀਆ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਲੇ
ਦੁਆਲੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼-ਿਵਦੇਸ਼ ਿਵਚ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਪਰ੍ਸਤੁਤ ਕਰਨ, ਆਰਿਥਕ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਿਥਤੀਆਂ
ਦਾ ਿਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਜਾਂ ਿਸਿਖਆ ਤੇ ਮਨੋਰਜ
ੰ ਨ ਨਾਲ ਸੰਬਿੰ ਧਤ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਪਰ੍ਸਾਰਨ ਨਾਲ ਜੁਿੜਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੰਚਾਰ ਦੇ
ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਪਹੁਚ
ੰ ਤੇ ਪਕੜ ਵਧੇਰੇ ਇਕ-ਤਰਫਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸ਼ਕ/ਸਰੋਤੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਿਧਤ ਤਾਂ ਹੁਦ
ੰ ਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਹੁਘ
ੰ ਾਰੇ
ਜਾਂ ਪਰ੍ਿਤਕਰਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਡੀਕਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਨਵ-ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਫੈਲਾਉ ਦੋ-ਤਰਫਾ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨੇ ਕੰਿਪਊਟਰ-ਆਧਾਿਰਤ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਿਨਤ-ਨਵੀਂ ਸੂਚਨਾ-ਸਮੱਗਰੀ ਅਪਲੋਡ/ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਦੀ
ਸਹੂਲਤ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰ ਿਦੱਤੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਤੇ ਿਗਆਨ ਨੂੰ ਦੂਸਿਰਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਿਝਆਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਮੋੜਵੇਂ ਰੂਪ ਿਵਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੇ ਪਰ੍ਾਪਤ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੰਤਰ-ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਇਹ ਦੁਵੱਲੀ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ
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ਭਰਪੂਰ ਸਿਥਤੀ ਇਸ ਨਵ-ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਮੁੱਖ ਪਰ੍ਾਪਤੀ ਹੈ।1 ਇਸ ਤਰਹ੍ਾਂ ਕੰਿਪਊਟਰ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਿਵਕਿਸਤ ਹੋਏ
ਇਸ ਨਵ-ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਿਗਆਨ ਦੇ ਿਦਨੋ-ਿਦਨ ਫੈਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਗਰ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਿਲਆ ਖਲਹ੍ਾਿਰਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਿਗਆਨ
ਦੀ ਇਸ ਵਗਦੀ ਗੰਗਾ ਿਵਚ ਚਾਹੇ ਚੁੱਭੀ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨਵ-ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਅਿਜਹਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਵਸੀਲਾ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਕੰਿਪਊਟਰ-ਆਧਾਿਰਤ/ ਿਡਿਜਟਲ ਉਕਰਨਾਂ
ਦੇ ਮਾਿਧਅਮ ਰਾਹੀਂ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਿਗਆਨ ਦੇ ਆਦਾਨ-ਪਰ੍ਦਾਨ ਲਈ ਅਣ-ਿਕਆਸੀ ਖੁੱਲਹ੍ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ
ਇਕ ਿਵਲੱਖਣ ਭਾਂਤ ਦੀ ਸਾਈਬਰ-ਸਪੇਸ ਜਾਂ ਸਾਈਬਰ ਬਰ੍ਿਹਮੰਡ ਦੀ ਿਸਰਜਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਦੇ ਵਾਸੀ ਗਲੋਬ ਦੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ
ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਵਸਦੇ/ਿਵਚਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਦੁਵੱਲੀ ਅੰਤਰ-ਅਨੁਿਕਿਰਆ ਿਵਚ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਿਵਚ ਇਹ ਨਵਮੀਡੀਆ ਿਗਆਨ ਦੇ ਇਕ ਅਿਜਹੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਿਸੱਧੇ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਸੰਵਾਦ ਦੇ ਿਰਸ਼ਤੇ
ਿਵਚ ਬੰਨਹ੍ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਾਰਜ ਸੰਚਾਰ-ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਅਪਲੋਡ/ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰਨ, ਸੋਧਣ ਤੇ ਸੰਪਾਦਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ
ਅਤੇ ਖੁੱਲਹ੍ ਰਾਹੀਂ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਅੱਜ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟ, ਬਲੌਗ, ਯੂ-ਿਟਊਬ, ਈ-ਬੁੱਕਸ, ਈਜਰਨਲਜ਼, ਆਨਲਾਈਨ ਿਡਕਸ਼ਨਰੀਆਂ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਕੋਸ਼ ਆਿਦ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪਰ੍ਾਪਤ ਹਨ ਿਜਨਹ੍ਾਂ ਿਵਚ ਿਨਰੰਤਰ ਵਾਧਾ ਹੁਦ
ੰ ਾ ਜਾ
ਿਰਹਾ ਹੈ। ਿਮਸਾਲ ਵਜੋਂ ਫੇਸ-ਬੁੱਕ ਤੇ ਟਿਵਟਰ ਵਰਗੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ-ਨੈੱਟਵਰਿਕੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਿਦੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ
ਤਰਹ੍ਾਂ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਿਵਭੰਨ ਪਰ੍ਕਾਰ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਿਗਆਨ-ਸਮੱਗਰੀ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਿਕਸੇ ਵੀ ਪਰ੍ਾਮਾਿਣਕ ਸਰਚਇੰਜਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਅਨੇਕ ਤਰਹ੍ਾਂ ਦੀਆਂ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਹਜੇ ਹੀ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ
ਤੇ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਵਗਦੇ ਪਰ੍ਵਾਹ ਿਵਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਿਗਆਨ ਤੇ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਿਧਅਮ ਰਾਹੀਂ
ਆਪਣੇ ਹਮ-ਿਖਆਲ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਿਝਆਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਹ੍ਾਂ ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਚੇਤਨਾ ਅਤੇ ਿਗਆਨ-ਪਰ੍ਬੋਧ ਦੇ
ਿਦਰ੍ਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਇਹ ਨਵ-ਮੀਡੀਆ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਵਪੂਰਣ ਹੈ। ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਭਆਚਾਰ ਦੇ ਸਦੀਵੀ ਪਰ੍ੇਰਣਾ
ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਿਨਰਮਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਿਗਆਨ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਹਕੀਕੀ ਗੌਰਵ ਨੂੰ ਸਥਾਿਪਤ ਕਰਨ ਿਵਚ ਇਹ ਨਵ-ਮੀਡੀਆ ਿਕਸ
ਿਕਸਮ ਦੀ ਭੂਿਮਕਾ ਿਨਭਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।

1

“New media refers to on-demand access to content anytime, anywhere, on any digital device, as well as
interactive user feedback, and creative participation. Another aspect of new media is the real-time
generation of new, unregulated content. . . Most technologies described as "new media" are digital, often
having characteristics of being manipulated, networkable, dense, compressible, and interactive. ”
http://en.wikipedia.org/wiki/New_media
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ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਸੱਭ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਭਆਚਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਿਗਆਨ-ਪਰੰਪਰਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਉਿਚਤ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਭਆਚਾਰ ਦਾ ਸੰਕਲਪ, ਮੂਲਰੂਪ ਿਵੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਉਪ-ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਉਸ ਭੂਗੋਿਲਕ ਿਖੱਤੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪਿਰਭਾਿਸ਼ਤ
ਹੁਦ
ੰ ਾ ਹੈ ਿਜਸਨੂੰ ਪੰਜ ਦਿਰਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ (ਪੰਜ+ਆਬ) ਆਿਖਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਤਨ ਕਾਲ ਿਵੱਚ ਇਸ ਿਖੱਤੇ ਨਾਲ
ਸੰਬਿੰ ਧਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਾਮ ਵੀ ਪਰ੍ਚੱਲਤ ਰਹੇ ਹਨ, ਿਜਵੇਂ – ਸਪਤ-ਿਸੰਧੂ, ਪੰਚ-ਨਦ, ਪੰਚਾਲ, ਮੱਦਰ ਦੇਸ ਆਿਦ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ
ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਭਾਵੇਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਇਿਤਹਾਸਕ ਸਿਥਤੀਆਂ ਕਾਰਣ, ਕਾਲੰਤਰ ਿਵੱਚ, ਇਸ ਿਖੱਤੇ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹੱਦਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਬਣਦੀਆਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣ ਦਾ ਮੂਲ ਧੁਰਾ ਅਤੇ ਸਦੀਵੀ
ਪਰ੍ੇਰਣਾ-ਸਰੋਤ ਇਹੋ ਭੂਗੋਲਕ ਖੇਤਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਿਸੰਧੂ-ਘਾਟੀ ਦੀ ਪੁਰਾਤਨ ਸਿਭਅਤਾ ਅਤੇ ਵੈਿਦਕ-ਆਰੀਆ ਸੰਸਿNਤੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ
ਿਰਹਾ ਇਹ ਿਖੱਤਾ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਭੰਨ-ਿਭੰਨ ਸਿਭਆਚਾਰਾਂ, ਜੰਗਜੂ ਕਬੀਿਲਆਂ ਅਤੇ ਧਾਰੜਵੀਆਂ
ਦਾ ਪਰ੍ਵੇਸ਼-ਦੁਆਰ ਵੀ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਹੁ-ਭਾਂਤੀ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਮਈ ਅੰਤਰ-ਿਕਿਰਆ ਦੇ ਲੰਮੇ ਇਿਤਹਾਸ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ
ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ-ਿਵਧੀ ਅਤੇ ਮਨੋ-ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਡੂਘ
ੰ ੀ ਤਰਹ੍ਾਂ ਪਰ੍ਭਾਿਵਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ਿਕ ਿਵਰੋਧੀ ਸਿਥਤੀਆਂ ਨਾਲ
ਨਿਜੱਠਣ ਵਾਲੀ ਿਗਆਨ-ਯੁਕਤ ਕਰਮਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਨਾਬਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅਵਚੇਤਨ ਿਵੱਚ ਵਸ ਗਈ ਹੈ ਿਜਸਨੇ ਇਨਹ੍ਾਂ ਨੂੰ
ਅਿਤਆਚਾਰੀ ਿਧਰ ਨਾਲ, ਵਾਹ-ਲਗਦੀ, ਮੱਥਾ-ਡਾਹੁਣ, ਦੇਸ਼-ਕੌਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਮਰ ਿਮਟਣ, ਹਾਰ ਕੇ ਵੀ ਹਾਰ ਨਾ ਮੰਨਣ
ਵਾਲੀ ਜੀਵਨ-ਸ਼ੈਲੀ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਿਭੰਨਤਾਵਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨ, ਹਰ ਓਪਰੇ ਸਿਭਆਚਾਰ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ
ਆਧਾਰ ਤੇ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਹਰ ਨਵੇਂ ਿਵਚਾਰ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਿਹਣ ਵਾਲਾ ਇਨਹ੍ਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਇਿਤਹਾਸਕ
ਅਨੁਭਵ ਦਾ ਿਸੱਟਾ ਹੈ।
ਮੁੱਢਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦਾ ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਿਕਸੇ ਇਕ ਦੇਸ਼, ਧਰਮ, ਕੌਮ, ਜਾਤ ਜਾਂ ਜਮਾਤ ਨਾਲ
ਸੰਬਿੰ ਧਤ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਸ ਸਰਬ-ਸਾਂਝੇ ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਿਵਰਸੇ ਦਾ ਲਖਾਇਕ ਹੈ ਿਜਸਦੀ ਿਸਰਜਣਾ ਿਵੱਚ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਿਰਸ਼ੀਆਂਮੁਨੀਆਂ, ਸੰਤਾਂ-ਭਗਤਾਂ, ਗੁਰੂ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੂਫ਼ੀ ਪੀਰ-ਫ਼ਕੀਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਕਲਾਮ ਨੇ ਅਿਹਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕਲਾਸੀਕਲ ਅਤੇ ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਦੌਰ ਦੇ ਇਨਹ੍ਾਂ ਧਰਮ-ਪਰ੍ਵਰਤਕਾਂ ਅਤੇ ਿਚੰਤਕਾਂ ਦਾ ਿਸਰਿਜਤ ਪਰ੍ਵਚਨ ਜੀਵੰਤ ਮੌਿਖਕ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ
ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅਵਚੇਤਨ ਿਵੱਚ ਵਿਸਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਿਵੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਰਚੇ ਗਏ
'ਿਰਗਵੇਦ' ਅਤੇ 'ਗੁਰੂ ਗਰ੍ਥ
ੰ ਸਾਿਹਬ' ਵਰਗੇ ਮਹਾਂ-ਗਰ੍ਥ
ੰ ਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਿਦੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਜਨਹ੍ਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਅਤੇ
ਯਥਾਰਥ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦਾਰਸ਼ਿਨਕ ਮੁਹਾਵਰਾ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ, ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ,
ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ, ਬੁਲਹ੍ੇ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਗ਼ੁਲਾਮ ਫ਼ਰੀਦ ਵਰਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਫ਼ੀ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦੇ ਉਸ ਹਰਮਨ ਿਪਆਰੇ ਸ਼ਾਇਰਾਨਾ ਕਲਾਮ ਦਾ
ਿਜ਼ਕਰ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਿਸਮਰਤੀ ਿਵੱਚ ਵਿਸਆ ਹੋਇਆ ਉਨਹ੍ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਕ-ਹਕੀਕੀ ਦਾ ਦਰਸ ਦੇ ਿਰਹਾ ਹੈ।
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ਪੂਰਬੀ ਿਚੰਤਨ ਦੀ ਪਰ੍ਿਤਿਨਧਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਨਹ੍ਾਂ ਿਗਆਨ-ਪਾਠਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਕਤੀਦਾਇਕ ਪਰ੍ਵਚਨ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ
ਧਾਰਿਮਕ ਸੰਕੀਰਣਤਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਿਵਚਰਨ ਅਤੇ ਆਪੇ ਤੇ ਬਰ੍ਿਹਮੰਡ ਨਾਲ ਇਕਸੁਰ ਹੋ ਕੇ ਿਜਉਣ ਦੀ ਜਾਚ ਿਸਖਾਈ ਹੈ।
ਸਮੂਹ ਖੇਤਰੀ ਸਿਭਆਚਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨਵੇਕਲੀ ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ
ਜਾਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਣ ਅਜੋਕੀ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਪੂਜ
ੰ ੀਵਾਦੀ ਅਰਥ-ਿਵਵਸਥਾ ਅਤੇ ਮੰਡੀ
ਆਰਿਥਕਤਾ ਹੈ ਿਜਸਨੇ ਅਖੌਤੀ ਿਵਸ਼ਵੀਕਰਣ ਦੇ ਪਰਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆਪਣੇ ਆਰਿਥਕ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਪੂਜ
ੰ ੀ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਬੇਰੋਕ
ਵਹਾਊ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਿਤ-ਿਵਕਿਸਤ ਮੀਡੀਆ-ਤੰਤਰ ਦੇ ਮਾਿਧਅਮ ਰਾਹੀਂ ਨਵੀਂ ਿਕਸਮ ਦੇ
ਖਪਤ-ਸਿਭਆਚਾਰ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਜੀਵਨ-ਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਅੰਧਾ-ਧੁਦ
ੰ ਪਰ੍ਚਾਰ ਤੇ ਪਰ੍ਸਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਸ ਨਵ-ਸਾਮਰਾਜੀ ਿਵਸ਼ਵਿਵਵਸਥਾ ਨੇ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਿਭਆਚਾਰਾਂ ਦੀ ਦੇਸੀ ਰਿਹਤਲ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ ਜਾਂ ਪਲੀਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ
ਇਸ ਮੰਦ-ਭਾਗੀ ਸਿਥਤੀ ਦਾ ਇਕ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਪਰ੍ਿਤਕਰਮ ਵੀ ਸਾਮਹ੍ਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਸਿਤਤਵੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠਾਂ ਆਏ ਇਨਹ੍ਾਂ
ਖੇਤਰੀ ਸਿਭਆਚਾਰਾਂ ਦੇ ਸੂਝਵਾਨ ਤਬਿਕਆਂ ਿਵੱਚ ਹੁਣ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਿਵਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦਾ ਅਿਹਸਾਸ ਵੀ
ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਮਹ੍ਣੇ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਭਆਚਾਰ ਦਾ ਕਲਾਸੀਕਲ ਦੌਰ ਿਰਗਵੇਦ ਅਤੇ ਮਹਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਮਹਾ-ਗਰ੍ਥ
ੰ ਾਂ ਦੀ ਿਸਰਜਣਾ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ ਿਜਨਹ੍ਾਂ
ਦਾ ਪਾਠ ਤੇ ਪਰ੍ਵਚਨ ਤਤਕਾਲੀਨ ਸਿਭਆਚਾਰ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਮੂਰਤੀਮਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਪੁਨਰ-ਉਸਾਰੀ ਵੀ
ਕਰਦਾ ਹੈ। ਿਰਗਵੇਦ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬਿੰ ਧਤ ਸਮੁੱਚਾ ਵੈਿਦਕ ਸਾਿਹਤ (ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਉਪਿਨਸ਼ਦ) ਬਰ੍ਿਹਮੰਡੀ-ਚੇਤਨਾ ਦਾ
ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦਾਰਸ਼ਿਨਕ ਿਦਰ੍ਸ਼ਟੀ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅਵਚੇਤਨ ਿਵਚ ਵਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਿਵਰਸੇ ਦੇ ਇਸ
ਮੁੱਢਲੇ ਿਗਆਨ-ਸਰੋਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਨੇਕਤਾ ਿਵਚ ਏਕਤਾ ਦੇ ਸੂਤਰ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਉਦਾਰ ਦਾਰਸ਼ਿਨਕ ਿਦਰ੍ਸ਼ਟੀ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕੀਤੀ
ਹੈ ਿਜਸ ਦਾ ਿਬਹਤਰੀਨ ਪਰ੍ਗਟਾਵਾ ਿਰਗਵੇਦ ਦੇ ਮਹਾਵਾਕ - ਏਕਮ ਸਦਿਵਪਰਾ ਬਹੁਧਾ ਵਦੰਿਤ - ਿਵਚ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਿਦਰ੍ਸ਼ਟੀਗੋਚਰ
ਹੁਦ
ੰ ਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਹ੍ਾਂ ਅਥਰਵ ਵੇਦ ਿਵਚ ਸਮੂਹ ਪਰ੍ਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਿਮੱਤਰ ਦੀ ਿਦਰ੍ਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਦਾ ਭਾਵ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਿਮੱਤਰਸਯ ਚਕਸ਼ੂਸ਼ਾ ਸਰਵਾਣੀ ਭੂਤਾਨੀ ਸਮੀਕਸ਼ੇ – ਬਾਦ ਿਵਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਇਸੇ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ –
ਨਾ ਕੋ ਮੇਰਾ ਦੁਸਮਨੁ ਰਿਹਆ ਨਾ ਹਮ ਿਕਸ ਕੇ ਬੈਰਾਈ ॥
ਬਰ੍ਹਮੁ ਪਸਾਰੁ ਪਸਾਿਰਓ ਭੀਤਿਰ ਸਿਤਗੁਰ ਤੇ ਸੋਝੀ ਪਾਈ ॥੨॥
ਸਭੁ ਕੋ ਮੀਤੁ ਹਮ ਆਪਨ ਕੀਨਾ ਹਮ ਸਭਨਾ ਕੇ ਸਾਜਨ ॥
ਦੂਿਰ ਪਰਾਇਓ ਮਨ ਕਾ ਿਬਰਹਾ ਤਾ ਮੇਲੁ ਕੀਓ ਮੇਰੈ ਰਾਜਨ ॥੩॥
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ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਡੇ ਿਗਆਨ-ਮੂਲਕ ਿਵਰਸੇ ਦੀ ਅਗਲੇਰੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਪਰ੍ਾਪਤੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸੰਕਲਨ ਗੁਰੂ ਗਰ੍ਥ
ੰ ਸਾਿਹਬ ਦੀ
ਪਾਵਨ ਬੀੜ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਪਰ੍ਾਪਤ ਹੈ। ਬਾਰਹ੍ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਤਾਰਹ੍ਵੀਂ ਸਦੀ ਤਕ ਦੇ ਲੰਮੇ ਿਵਸਤਾਰ ਿਵਚ ਪਰ੍ਵਾਿਹਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ
ਇਹ ਪਾਵਨ ਰਚਨਾ ਭਾਰਤੀ ਉਪ-ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਿਭੰਨ-ਿਭੰਨ ਭੂਗੋਿਲਕ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਬਿੰ ਧਤ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ਿਕ ਿਸੱਖਿਵਰਸੇ ਦੀ ਇਸ ਪਾਵਨ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੁੱਲਵਾਨ ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਟੈਕਸਟ ਵਜੋਂ ਵੀ ਵਾਿਚਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਿਤਹਾਸਕ ਿਦਰ੍ਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਇਹ ਰਚਨਾ ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਸ ਦੌਰ ਦੀ ਪਰ੍ਿਤਿਨਧਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਿਜਸਨੂੰ ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਨਵਜਾਿਗਰ੍ਤੀ ਦਾ ਦੌਰ ਆਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਨਵ-ਜਾਿਗਰ੍ਤੀ ਦੀ ਇਸ ਲਿਹਰ ਨੂੰ ਉਸਾਰਨ ਿਵਚ ਸੰਤਾਂ, ਭਗਤਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ-ਿਵਅਕਤੀਆਂ
ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ। ਇਨਹ੍ਾਂ ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਧਰਮ-ਪਰ੍ਵਰਤਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਕਲਾਮ ਰਾਹੀਂ
ਸਿਭਆਚਾਰਕ Nਾਂਤੀ ਅਤੇ ਮਾਨਵ-ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਅਿਜਹਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੰਚਾਿਰਤ ਕੀਤਾ ਿਜਸਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਗੌਰਵਮਈ ਪਰ੍ਾਪਤੀ
ਮੰਿਨਆਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਿਜਹੀ ਸਿਥਤੀ ਦੇ ਪਰ੍ਸਗ
ੰ ਿਵਚ ਆਿਦ ਗਰ੍ਥ
ੰ ਬਾਣੀ ਨੂੰ Nਾਂਤੀ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਪਰ੍ਵਚਨ ਵੀ ਆਿਖਆ ਜਾ
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਪਰਮ-ਯਥਾਰਥ (ਬਰ੍ਹਮ) ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਬੋਧ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਵ
ਲਈ ਭਗਤ-ਸ਼ਰ੍ੋਮਨੀ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੀਆਂ ਿਨਮਨ-ਅੰਿਕਤ ਪੰਗਤੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ –
ਏਕ ਅਨੇਕ ਿਬਆਪਕ ਪੂਰਕ ਜਤ ਦੇਖਉ ਤਤ ਸੋਈ ॥
ਮਾਇਆ ਿਚਤਰ੍ ਬਿਚਤਰ੍ ਿਬਮੋਿਹਤ ਿਬਰਲਾ ਬੂਝੈ ਕੋਈ ॥੧॥
ਸਭੁ ਗੋਿਬੰਦੁ ਹੈ ਸਭੁ ਗੋਿਬੰਦੁ ਹੈ ਗੋਿਬੰਦ ਿਬਨੁ ਨਹੀ ਕੋਈ ॥
ਸੂਤੁ ਏਕੁ ਮਿਣ ਸਤ ਸਹੰਸ ਜੈਸੇ ਓਿਤ ਪੋਿਤ ਪਰ੍ਭੁ ਸੋਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਜਲ ਤਰੰਗ ਅਰੁ ਫੇਨ ਬੁਦਬੁਦਾ ਜਲ ਤੇ ਿਭੰਨ ਨ ਹੋਈ ॥
ਇਹੁ ਪਰਪੰਚੁ ਪਾਰਬਰ੍ਹਮ ਕੀ ਲੀਲਾ ਿਬਚਰਤ ਆਨ ਨ ਹੋਈ ॥੨॥
ਇਸ ਤਰਹ੍ਾਂ ਇਹ ਪਰ੍ਵਚਨ ਿਭੰਨ-ਿਭੰਨ ਧਰਮਾਂ, ਿਫ਼ਰਿਕਆਂ, ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਜਾਤ-ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਸਪਰ ਵੈਰ-ਿਵਰੋਧ
ਅਤੇ ਟਕਰਾਉ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਦਭਾਵਨਾ, ਸੁਿਹਰਦਤਾ, ਸਿਹਯੋਗ ਅਤੇ ਸਿਹਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੰਚਾਿਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਹ੍ਾਂ
ਗੁਰੂ ਗਰ੍ਥ
ੰ ਸਾਿਹਬ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਰ੍ਵਚਨ ਿਵਿਭੰਨ ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਿਵਚਕਾਰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸਿਹ-ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਪਰ੍ਵਾਨਗੀ ਿਦੰਦਾ
ਹੋਇਆ ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਭਾਰਤ ਿਵਚ ਉੱਸਰ ਰਹੇ ਸੰਜਗ
ੁ ਤ ਸਿਭਆਚਾਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਿਮਸਾਲ ਵਜੋਂ ਗੁਰੂ
ਗਰ੍ਥ
ੰ ਸਾਿਹਬ ਬਾਣੀ ਦੀਆ ਕੁਝ ਪੰਗਤੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਹਨ :
ਕੋਈ ਬੋਲੈ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕੋਈ ਖੁਦਾਇ ॥
ਕੋਈ ਸੇਵੈ ਗੁਸਈਆ ਕੋਈ ਅਲਾਿਹ॥1॥ਕਾਰਣ ਕਰਣ ਕਰੀਮ ॥
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ਿਕਰਪਾ ਧਾਿਰ ਰਹੀਮ ॥1॥ ਰਹਾਉ ॥
ਕੋਈ ਨਾਵੈ ਤੀਰਿਥ ਕੋਈ ਹਜ ਜਾਇ ॥
ਕੋਈ ਕਰੈ ਪੂਜਾ ਕੋਈ ਿਸਰੁ ਿਨਵਾਇ ॥2॥
ਕੋਈ ਪੜੈ ਬੇਦ ਕੋਈ ਕਤੇਬ ॥ ਕੋਈ ਓਢੈ ਨੀਲ ਕੋਈ ਸੁਪੇਦ ॥3॥
ਕੋਈ ਕਹੈ ਤੁਰਕੁ ਕੋਈ ਕਹੈ ਿਹੰਦੂ ॥
ਕੋਈ ਬਾਛੈ ਿਭਸਤੁ ਕੋਈ ਸੁਰਿਗੰਦੂ ॥4॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਿਜਿਨ ਹੁਕਮੁ ਪਛਾਤਾ ॥
ਪਰ੍ਭ ਸਾਿਹਬ ਕਾ ਿਤਿਨ ਭੇਦਜ
ੁ ਾਤਾ॥5॥9॥
(ਗੁਰੂ ਗਰ੍ਥ
ੰ ਸਾਿਹਬ, ਪੰਨਾ – 885)
ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਰ੍ਵਚਨ ਹਾਕਮ ਸ਼ਰ੍ੇਣੀ ਅਤੇ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣਕਾਰੀ ਿਵਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਖੰਡਨ
ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਗ਼ਲ ਸਾਮੰਤਵਾਦ ਅਤੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰੀ ਅਰਥ-ਿਵਵਸਥਾ ਦੀ ਿਹੰਸਾ ਨੂੰ ਹੀ ਨੰਿਗਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਗੋਂ ਪੀਿੜਤ
ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਮਨ ਿਵਚ ਇਸ ਅਿਤਆਚਾਰੀ ਸ਼ਾਸ਼ਣ ਦੀ ਅਸਿਥਰਤਾ ਦਾ ਅਿਹਸਾਸ ਜਗਾ ਕੇ ਨੈਿਤਕ ਮਨੋਬਲ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ ਿਗਆਨ ਪਰੰਪਰਾ ਅਸਲ ਿਵਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਉਸ ਿਵਰਾਟ ਸਿਭਅਤਾ ਦਾ ਅਿਨੱਖੜ ਅੰਗ ਹੈ ਿਜਸ ਦੀ ਿਗਣਤੀ
ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਰ੍ਾਚੀਨਤਮ ਸਿਭਅਤਾਵਾਂ ਿਵਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਖੂਬੀ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵੰਤ ਰੂਪ
ਿਵਚ ਉਪਸਿਥਤ ਹੈ ਜਦੋਂ ਿਕ ਕਈ ਸਮਕਾਲੀ ਸਿਭਅਤਾਵਾਂ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਡਾ. ਮੁਹਮ
ੰ ਦ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ
ਤਰਾਨਾਇ-ਿਹੰਦੀ ਿਵਚ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਤੱਥ ਵਲ ਸੰਕੇਤ ਕੀਤਾ ਸੀ –
ਯੂਨਾਨ-ਓ, ਿਮਸਰ-ਓ, ਰੋਮਾ, ਸਭ ਿਮਟ ਗਏ ਜਹਾਂ ਸੇ
ਲੇਿਕਨ ਅਭੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਨਾਮੋ ਿਨਸ਼ਾਂ ਹਮਾਰਾ।
ਧਰਮ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਿਵਚ ਸਥਾਿਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ/ਭਾਰਤੀ ਸਿਭਅਤਾ ਕਲਾਸੀਕਲ ਦੌਰ ਿਵਚ
ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ, ਜੈਨ ਧਰਮ ਅਤੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਉਜਾਗਰ ਹੁਦ
ੰ ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਯਥਾਰਥ ਦੇ ਪਰਮਸੱਚ ਦੀ ਸੋਝੀ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੱਧਕਾਲ ਿਵਚ ਇਸ ਸਿਭਅਤਾ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਹਾਂ-ਗਰ੍ਥ
ੰ - ਗੁਰੂ ਗਰ੍ਥ
ੰ ਸਾਿਹਬ –
ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਮਾਿਧਅਮ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਿਵਚ ਪਰ੍ਵੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਾਮੀ ਸਿਭਅਤਾ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ
ਦੇ ਪਰਮ-ਿਚਹਨਾਂ (ਅਲਾਹ ਅਤੇ ਪਾਰਬਰ੍ਹਮ) ਿਵਚਕਾਰ ਰੂਹਾਨੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਸਰਬ-ਸਾਂਝ ਦੇ ਸੂਤਰ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਮਹਰ ਦਇਆ ਕਿਰ ਕਰਨੈਹਾਰ ॥ ਭਗਿਤ ਬੰਦਗੀ ਦੇਿਹ ਿਸਰਜਣਹਾਰ ॥
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ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਗੁਿਰ ਖੋਏ ਭਰਮ ॥ ਏਕੋ ਅਲਹੁ ਪਾਰਬਰ੍ਹਮ ॥੫॥੩੪॥੪੫॥
(ਗੁਰੂ ਗਰ੍ਥ
ੰ ਸਾਿਹਬ – 897)
ਨਵ-ਮੀਡੀਆ ਸਾਨੂੰ ਕੰਿਪਊਟਰ-ਆਧਾਿਰਤ ਉਪਕਰਣਾਂ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ-ਵਸੀਿਲਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਹੀਂ ਪਰ੍ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ
ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਮਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਵਸਰ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਵੈੱਬ-ਸਾਈਟ ਅਤੇ ਬਲੌਗ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਹੁਤ
ਮਦਦਗਾਰ ਿਸੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਿਦਸ਼ਾ ਵਲ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਕਦਮ ਪੁੱਟੇ ਵੀ ਗਏ ਹਨ। ਿਮਸਾਲ ਵਜੋਂ ਡਾ. ਕੁਲਬੀਰ
ਿਸੰਘ ਦੀ ਵੈੱਬ-ਸਾਈਟ www.gurbani.org ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਿਦੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੈੱਬ-ਸਾਈਟ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਿਧਅਨ ਤੇ ਖੋਜ
ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਔਨਲਾਈਨ ਸਮੱਗਰੀ ਉਪਲਬੱਧ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਹ੍ਾਂ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਿਹਤ, ਸਿਭਆਚਾਰ, ਧਰਮ ਅਤੇ
ਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੰਬਿੰ ਧਤ ਕਈ ਹੋਰ ਵੈੱਬ-ਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਬਲੌਗ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਉੱਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਭੂਿਮਕਾ ਿਨਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ
ਿਦਸ਼ਾ ਿਵਚ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਿਗਆਨ ਪਰੰਪਰਾ ਅਤੇ ਇਸਦੀਆਂ
ਦਾਰਸ਼ਿਨਕ ਉਪਲੱਬਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਕਾਲੀਨ ਸੰਦਰਭ ਿਵਚ ਸਾਰਥਕ ਤੇ ਪਰ੍ਾਸੰਿਗਕ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ
ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਚੇਤਨਾ ਅਤੇ ਿਗਆਨ-ਪਰ੍ਬੋਧ ਨੂੰ ਸਮਰਿਪਤ ਰੌਸ਼ਨ-ਿਦਮਾਗ਼ ਖੋਜਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ਿਵਚ
ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਦੁਸ਼-ਪਰ੍ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਸੇ ਿਕਸਮ ਦੇ ਿਗਆਨਾਰਥੀ ਉਪਰਾਿਲਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

