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ਯੂਨੀਕਡੋ ਦੀ ਸ਼ਰੁੂਆਤ ਕਰਨੀ 
 

ਇਸ ਗਾਈਡ ਿਵਚ ਯੂਨੀਕੋਡ ਦੇ ਿਸਧ ਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਇਸਨੰੂ ਿਕਵ 
ਕੰਿਪਊਟਰ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਿਵਚ ਪੰਜਾਬੀ ਿਲਖਣ ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨ  ਲੋਕ  ਲਈ ਿਤਆਰ 
ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਿਜਹਨ  ਨੰੂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਿਜਹਨ  ਨ ਪਿਹਲ  ਕੰਿਪਊਟਰ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਿਵਚ ਕੰਮ 
ਕੀਤਾ ਹੈ। 
 
ਸ਼ਰੁਆੂਤ ਕਰਨੀ 
 
ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਿਪਊਟਰ ਯੂਨੀਕੋਡ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ ਅਤੇ 
ਗੁਰਮੁਖੀ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਉਿਚਤ ਸੌਫ਼ਟਵੇਅਰ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨਾ ਪਵਗੇਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਓਪਰੇਿਟੰਗ ਿਸਸਟਮ 
ਯੂਨੀਕੋਡ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ ਤ  ਇਹ ਇਕ ਛੋਟਾ ਿਜਹਾ ਕੰਮ ਹ।ੈ  
 
ਿਵੰਡੋਜ਼ ਐਕਸਪੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤ ਬਾਅਦ ਦੇ ਿਵੰਡੋਜ਼ ਦੇ ਰੁਪ ਤਰ ਪੂਰੀ ਤਰ  ਨਾਲ ਯੂਨੀਕੋਡ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ 
ਹਨ। ਿਵੰਡੋਜ਼ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰੁਪ ਤਰ (95, 98, Me) ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹ  ਹਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਿਵੰਡੋਜ਼ ਦਾ 
ਪੁਰਾਣਾ ਰੁਪ ਤਰ ਹੈ ਤ  ਤੁਸ  ਇੰਟਰਨਟ ਐਕਸਪਲੋਰਰ 6.0 (Internet Explorer 6.0) ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ 
ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਜਸ ਨਾਲ ਤੁਸ  ਯੂਨੀਕੋਡ ਗੁਰਮੁਖੀ ਿਵਚ ਿਲਖ ੇਵੈਬ ਪੇਜ ਦੇਖ ਸਕੋਗੇ। ਿਵੰਡੋਜ਼ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰੁਪ ਤਰ  ਤੇ 
ਤੁਸ  ਯੂਨੀਕੋਡ ਗੁਰਮੁਖੀ ਿਵਚ ਟਾਈਪ ਨਹ  ਕਰ ਸਕੋਗੇ। 
 
ਤੁਹਾਡੇ ਓਪਰੇਿਟੰਗ ਿਸਸਟਮ ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਿਪਊਟਰ ਤੇ ਯੂਨੀਕੋਡ ਗੁਰਮੁਖੀ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰਨ ਬਾਰੇ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। 
 
ਆਪਣੇ ਕੰਿਪਊਟਰ ਤੇ ਗੁਰਮਖੁੀ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰਨ ਤ ਬਾਅਦ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਿਪਊਟਰ ਿਵਚ ਯੂਨੀਕੋਡ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਫ਼ਟ 
ਨਹ  ਹਨ ਤ  ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਮੁਫ਼ਤ ਫ਼ਟ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਅਸ  ਸਝੁਾਉ ਿਦੰਦੇ 
ਹ  ਿਕ ਤੁਸ  ਸਾਬ (Saab) ਅਤੇ ਅਨਮੋਲਯੂਨੀ (AnmolUni), ਦੋਵ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰ ਲਵੋ। 
 
ਅੰਤ ਿਵਚ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਕੀਬੋਰਡ ਦੀ ਿਵ ਤ ਨੰੂ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਸ  ਇਸ ਤ ਖ਼ੁਸ਼ ਨਹ  ਹੋ ਤ  ਤੁਸ  
ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੀਬੋਰਡ ਿਵ ਤ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜ  ਆਪਣੀ ਕੀਬੋਰਡ ਿਵ ਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਾਈਕੋਸੌਫ਼ਟ 
ਕੀਬੋਰਡ ਲੇਆਊਟ ਿਕਏਟਰ (Microsoft Keyboard Layout Creator) ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਕ ੋ
ਕੀਬੋਰਡ ਿਵ ਤ ਸਾਰੇ ਯੂਨੀਕੋਡ ਗੁਰਮੁਖੀ ਫ਼ਟ  ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸ  ਿਵ ਤ ਬਦਲਦੇ ਹੋ ਤ  ਇਸ 
ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਫ਼ਟ  ਤੇ ਕੋਈ ਪਭਾਵ ਨਹ  ਪਵੇਗਾ। 
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ਯੂਨੀਕਡੋ 

 
ਯੂਨੀਕੋਡ ਨੰੂ ਇਕ ਅਿਜਹ ੇਅੱਖਰ ਸਮਹੂ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹ ੈ ਿਜਸ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆ ਂ
ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਿਲਖੀਆ ਂਜਾਣ ਵਾਲੀਆ ਂਿਲਪੀਆ ਂਨੰੂ ਿਕਸੇ ਕੰਿਪਊਟਰ ਤੇ ਵਰਿਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ 
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤ ਇਲਾਵਾ ਦੂਜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵ  ਨੰੂ ਿਵਆਪਕ ਰੂਪ ਿਵਚ 
ਕੰਿਪਊਟਰ ਿਸਸਟਮ ਤੇ ਵਰਿਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।  
 
“ਯੂਨੀਕੋਡ ਹਰ ਇਕ ਅੱਖਰ ਲਈ ਇਕ ਵੱਖ ਅੰਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹ,ੈ ਭਾਵ ਕੋਈ ਵੀ ਿਸਸਟਮ ਹੋਵ,ੇ ਕੋਈ ਵੀ 
ਪੋਗਾਮ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਵੇ” 
 
ਯੂਨੀਕਡੋ, ਫ਼ਟ  ਤ ਿਕਵ ਵੱਖ ਹ ੈ

 
ਪਿਹਲ , ਗੁਰਮੁਖੀ ਨੰੂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਿਨਜੀ ਫ਼ਟ  ਦੇ ਮਾਿਧਅਮ ਨਾਲ ਦਰਸਾਇਆ ਜ ਦਾ ਿਰਹਾ ਹੈ - ਹਰ 
ਇਕ ਫ਼ਟ ਦਾ ਆਪਣਾ-ਆਪਣਾ ਕੋਿਡੰਗ ਤਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੀਬੋਰਡ ਿਵ ਤ ਸੀ। ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਅੱਖਰ  ਦੀ ਬਣਾਵਟ 
ਬਦਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਜਸ ਨਾਲ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਅੱਖਰ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਅਨਮੋਲ ਿਲਪੀ ਿਵਚ 
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ‘A’ ਨਾਲ ‘ਅ’ ਿਲਿਖਆ ਜ ਦਾ ਹੈ। 
 
 A  A 
 
ਿਕਸੇ ਦੂਜ ੇਫ਼ਟ ਨੰੂ ਵਰਤਨ ਨਾਲ ਗੁਰਮੁਖੀ ਮਜ਼ਮੂਨ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਜ ਦਾ ਹ ੈਅਤੇ ਇਹ ਪੜਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹ  ਰਿਹੰਦਾ 
ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ DrChatrikWeb ਿਵਚ ਇਹ ਅੱਖਰ ‘ੳ’ ਿਦਖਾਈ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। 
 
 A  A 
 
ਯੂਨੀਕੋਡ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮੱਿਸਆ ਠੀਕ ਹ ੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਿਵਚ ਗਰੁਮੁਖੀ ਨੰੂ ਇਸਦੇ ਆਪਣੇ ਅੱਖਰ  ਨਾਲ 
ਦਰਸਾਇਆ ਜ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਅੱਖਰ  ਨੰੂ ਨਹ  ਵਰਿਤਆ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸਾਰੇ ਕੰਿਪਊਟਰ  ਤੇ 
ਿਮਆਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹ,ੈ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸ  ਿਜਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਫ਼ਟ ਵਰਤੋ, ਮਜ਼ਮੂਨ ਉਹੀ ਰਹੇਗਾ! 
 
ਯੂਨੀਕੋਡ ਿਵਚ ਅੱਖਰ  ਦੇ ਕਡੋ ਅਤੇ ਇਹਨ  ਨੰੂ ਟਾਈਪ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਆਪਸ ਿਵਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨਹ  ਹਨ। 
ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ  ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੀਬੋਰਡ ਿਵ ਤ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਅੱਖਰ ਹਮੇਸ਼ਾ 
ਉਹੀ ਰਿਹਣਗ।ੇ 
 
ਤਹੁਾਨੰੂ ਕੀ ਪਤਾ ਹਣੋਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈ

 
ਯੂਨੀਕੋਡ ਗੁਰਮੁਖੀ ਨੰੂ ਵਰਤਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ  ਹਨ ਿਜਹਨ  ਦੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ 
ਹੈ।  
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ਗੁਰਮੁਖੀ ਿਵਚ ਅਜ਼ਾਦ ਸਰ ਦਾ ਿਸਧ ਤ ਨਹ  ਹੈ। ਦੂਜੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਿਲਪੀਆਂ ਦੀ ਤਰ  ਨਾ ਹੋ ਕੇ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਿਵਚ 
ਉੜੇ, ਐੜੇ ਅਤੇ ਈੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਤਰਾ ਜੜੋ ਕੇ ਅਜ਼ਾਦ ਸਰ ਬਣਾਏ ਜ ਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਿਲਪੀਆ,ਂ ਿਜਵ 
ਿਕ ਦੇਵਨਗਰੀ, ਦੇ ਨਾਲ ਿਮਲਾਉਣ ਲਈ ਯੂਨੀਕੋਡ ਇਹਨ  ਅਜ਼ਾਦ ਸਰ  ਨੰੂ ਵੱਖ ਕਡੋ ਤੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 
ਜਦ ਤੁਸ  ਈੜੀ ਅਤੇ ਿਬਹਾਰੀ ਟਾਈਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਤ  ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਿਹਲ  ਤ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਇੜੀ-ਿਬਹਾਰੀ 
ਦਾ ਅੱਖਰ ਹੀ ਵਰਤਨਾ ਪਵੇਗਾ। 
 
ਸੰਯੁਕਤ ਅੱਖਰ, ਿਜਵ ਿਕ ਪੈਰ  ਹਾਹਾ ਅਤੇ ਪੈਰ  ਰਾਰਾ, ਦੇਵਨਗਰੀ ਵਰਗੇ ਹਲੰਤ ਦੀ ਵਰਤ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਜ ਦੇ 
ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਜੇ ਤੁਸ  ‘ਪ’ ਟਾਈਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਤ  ਤੁਸ  ਪੱਪਾ, ਹਲੰਤ (◌੍) ਅਤੇ ਫੇਰ ਰਾਰਾ ਟਾਈਪ ਕਰੋਗੇ।  
 
ਪਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਦੋ ਮੁੱਿਦਆਂ ਨੰੂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੀਬੋਰਡ ਿਵ ਤ  ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਤੁਸ  ਇਕ ਅਿਜਹੀ ਕੀਬੋਰਡ ਿਵ ਤ ਿਤਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਈੜੀ ਅਤੇ ਿਬਹਾਰੀ ਦੇ ਵੱਖ-
ਵੱਖ ਅੱਖਰ  ਨੰੂ ਪਿਹਲ  ਤ ਬਣਾਏ ਗਏ ਈੜੀ-ਿਬਹਾਰੀ ਅੱਖਰ ਿਵਚ ਬਦਲ ਦਵੇ। ਤੁਸ  ਕੀਬੋਰਡ ਦਾ ਇਕ 
ਅਿਜਹਾ ਬਟਨ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਹਲੰਤ ਅਤੇ ਰਾਰਾ/ਹਾਹਾ ਦੋਵ ਟਾਈਪ ਕਰੇ, ਤ  ਜੋ ਜਦ ਇਸਨੰੂ ਦਬਾਇਆ 
ਜਾਵੇ ਤ  ਇਹ ਪੈਰ  ਅੱਖਰ ਿਦਖਾਏ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਝੁ ਕੀਬੋਰਡ  ਿਵਚ ਇਹ ਿਵਸ਼ਸੇਤਾਵ  ਹੋਣ ਅਤੇ ਤੁਸ  ਕਈੋ 
ਵੀ ਕੀਬੋਰਡ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਠੀਕ ਲੱਗੇ। 
 
ਯੂਨੀਕੋਡ ਿਵਚ ਅੱਖਰ ਅਵਾਜ਼ ਦੇ ਕਮ ਿਵਚ ਟਾਈਪ ਕੀਤੇ ਜ ਦੇ ਹਨ - ਮਤਲਬ ਿਕ ਿਜਸ ਕਮ ਿਵਚ ਇਹ ਬੋਲੇ 
ਜ ਦੇ ਹਨ ਨਾ ਿਕ ਿਜਸ ਕਮ ਿਵਚ ਿਲਖੇ ਜ ਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਤੁਸ  ਿਕਸੇ ਅੱਖਰ ਦੇ ਨਾਲ ਿਸਹਾਰੀ ਟਾਈਪ 
ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ, ਤ  ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਸਹਾਰੀ ਉਸ ਅੱਖਰ ਤ ਬਾਅਦ ਟਾਈਪ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੰਿਪਊਟਰ ਇਸਨੰੂ ਖੱਬੇ 
ਪਾਸ ਕਰ ਦਵੇਗਾ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ‘ਿਵਚ’ ਟਾਈਪ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸ  ਵੱਵਾ, ਿਸਹਾਰੀ ਅਤੇ ਫੇਰ ਚੱਚਾ ਟਾਈਪ 
ਕਰੋਗੇ। 
 
ਯੂਨੀਕੋਡ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਮੂਲ ਿਨਯਮ  ਨੰੂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸ  ਅਿਜਹੇ ਅੱਖਰ ਨਹ  ਿਲਖ 
ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਆਧੁਿਨਕ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹੀ ਨਹ  ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਤੁਸ  ਿਕਸੇ ਅੱਖਰ ਦੇ ਨਾਲ 
ਇਕ ਤ ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ ਨਹ  ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸ  ਇਸ ਤਰ  ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤ  ਦੂਜੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ 
ਨਾਲ ਇਕ ਿਬੰਦੀਆਂ ਵਾਲਾ ਗੋਲਾ ਿਦਖਾਈ ਦਵੇਗਾ ਜੋ ਇਸਨੰੂ ਅੱਖਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਣ ਨਹ  ਿਦੰਦਾ ਹੈ। 


