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ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜੀ ਿਵੱਚ  
ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾ 

ਕਾਰ ਮਾਨਵ, ਬਰਤਾਨੀਆ 

ਇਸ ਿਵਸ਼ੇ ਦੀ ਤਿਹ ਤਕੱ ਜਾਣ ਤ ਪਿਹਲਾਂ ਮ ਇਸ ਪਰਚੇ ਦੇ ਿਸਰਲੇਖ ਿਵੱਚ ਵਰਤ ੇਸ਼ਬਦ ‘ਅਗਲੀ ਪੀੜੀ’ ਵੱਲ ਤੁਹਾਡਾ ਿਧਆਨ ਦੁਆਉਣਾ 
ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦਾ ਹਾ ਂਿਕ  ਿਕ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਗ਼ਲਤ ਸੰਚਾਰ ਹੋਣ ’ਤ ੇਪਰਚੇ ’ਚ ਿਵਅਕਤ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤ ੇਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਰਥ 
ਅਸਲ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ। ਓਪਰੀ ਨਜ਼ਰੇ ਵੇਿਖਆਂ ਅਗਲੀ ਪੀੜੀ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤ ੇਦੂਜੀ, ਤੀਜੀ ਜਾ ਂਚਥੌੀ ਪੀੜੀ ਸ਼ਬਦ ਵਧੇਰੇ ਢੁਕਵ ਪਤੀਤ ਹੰੁਦ ੇਹਨ, 
ਪੰਤੂ ਮੇਰਾ ਿਵਸ਼ਾ ਕਵੇਲ ‘ਅਗਲੀ ਪੀੜੀ’ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰਵਾਸੀ ਪਜੰਾਬੀਆਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜੀ ਤ ਮੇਰਾ ਭਾਵ ਉਸ ਪੀੜੀ ਤ 
ਹੈ ਜ ੋਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਨਮੀ। ਇਸ ਤਰਾ ਂਇਹਨਾ ਂਸਤਰਾਂ ਤਿਹਤ ਪਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਉਸ ਪੀੜੀ ਨੂੰ ਿਵਚਾਿਰਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਜਸਦਾ ਜਨਮ 
ਿਵਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ ’ਤ ੇਹੋਇਆ। ਭਾਵ ਸੱਠਿਵਆਂ ਜਾ ਂਇਸਤ ਕੁਝ ਪਿਹਲਾਂ ਜਦ ਸਾਡ ੇਲੋਕਾ ਂਨੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾ ਂਉਹਨਾ ਂਦੀ 
ਅਗਲੀ ਪੀੜੀ ਉਹ ਬਣਦੀ ਹੈ ਿਜਸਦਾ ਜਨਮ ਵਲੈਤ ਆ ਕੇ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਇੱਕੀਵ  ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਿਵੱਚ ਆਏ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਅਗਲੀ 
ਪੀੜੀ ਸਮਕਾਲ਼ ਿਵਚੱ ਹੋ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਔਲਾਦ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਾਠਕ ਨੂ ੰਬੇਨਤੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ‘ਅਗਲੀ ਪੀੜੀ’ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ 
ਸਮਝਿਦਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪਰਚੇ ਨੂੰ ਿਵਚਾਰੇ । 

ਜਕੇਰ ਿਵਿਗਆਨਕ ਨੁਕਤਾ-ਿਨਗਾਹ ਤ ਦੇਖੀਏ ਤਾ ਂਸੰਸਾਰ ਦੀ ਹਰ ਭਾਸ਼ਾ ਇੱਕ ਪਕਾਰ ਦਾ ਮਾਿਧਅਮ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪਮੱੁਖ ਤੌਰ ’ਤ ੇਸੰਚਾਰ ਦਾ 
ਮਾਿਧਅਮ ਮੰਿਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਾ ਂਹੀ ਹੋਰ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਿਧਅਮ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤ ੇਹੀ ਿਵਚਾਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਦ ੇ
ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉਠਦਾ ਹੈ ਿਕ ਜੇਕਰ ਭਾਸ਼ਾ ਇੱਕ ਮਾਿਧਅਮ ਮਾਤਰ ਹੀ ਹੈ ਤਾ ਂਿਕਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ, ਸੁਆਰਨ ਤ ੇਿਵਕਿਸਤ 
ਕਰਨ ਲਈ ਏਨੀ ਨਠੱ-ਭੱਜ ਿਕ ? ਜਕੇਰ ਇੱਕ ਮਾਿਧਅਮ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾ ਂਉਸਦੀ ਜਗਾ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਲੈ ਲਵੇਗਾ। ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ 
ਇਿਤਹਾਸ ’ਚ ਇਸ ਤਰਾ ਂਹੰੁਦਾ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਪੰਤੂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ ਿਕਸੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਖੱਤ ੇਜਾ ਂਕਬੀਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂ
ਿਵਚੱ ਸੰਚਾਰ ਕਵੇਲ ਰਜ਼ੋ-ਮੱਰਾ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾ ਂਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਖ਼ਾਿਤਰ ਹੀ ਨਹ  ਹੰੁਦਾ। ਭਾਵ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤ ਕੇਵਲ ਸਮਾਿਜਕ ਲੋੜ-
ਪੂਰਤੀਆਂ ਲਈ ਹੀ ਨਹ  ਹੰੁਦੀ ਸਗ ਸਬੰਿਧਤ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਸੱਿਭਆਚਾਰ, ਰਹੁ-ਰੀਤਾ,ਂ ਗੀਤ-ਸੰਗੀਤ, ਕਲਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਤ ੇਿਵਰਸਾ ਆਿਦ ਸਭ ਕੁਝ 
ਉਨਾ ਂਦੀ ਮਾਂ-ਭਾਸ਼ਾ ਨੇ ਹੀ ਸਾਂਭਣਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਿਕ ਿਜਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਿਵਚੱ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾ ਂਦੇ 
ਪੱਲੇ ਉਪੋਕਤ ’ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹ  ਿਰਹਾ। ਿਨਸ਼ਚੈ ਹੀ, ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਪਠੱ-ਭੂਮੀ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ, ਅਗਾਂਹ 
ਤੋਰਨ ਤ ੇਿਵਕਿਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਤਪਰ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਹਣ ’ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਿਝਜਕ ਨਹ  ਿਕ ਪਜੰਾਬੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ 
ਡੋਲਦੀ ਹੋਈ ਬੇੜੀ ਦੇ ਸਵਾਰ ਹਨ ਿਜਸਦੇ ਭਿਵੱਖ ਉ ਪਰ ‘ਯੁਨੈਸਕ’ੋ ਅਤੇ ਕੁਝ ਿਵਸ਼ਵ-ਿਵਿਦਆਲੇ ਪਸ਼ਨ ਿਚਨੰ ਲਗਾ ਚੁਕੱ ੇਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ 
ਸਾਡ ੇਲਈ ਵੀ ਉਪਕੋਤ ਸਾਰੇ ਕਥਨਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 

ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰ ੇਦੁਆਰਾ ਕੀਤ ੇਗਏ ਤ ੇਕੀਤ ੇਜਾ ਰਹੇ ਭਾਸ਼ਾ ਸਬੰਧੀ ਉਪਰਾਿਲਆਂ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਚਰਚਾ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ 
’ਚ ਇਹ ਯਤਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਵਲੈਤ ’ਚ ਆਉਣ ਸਾਰ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤੇ ਸਨ। ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾ ਂਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਯਤਨਾ ਂਨੂੰ ਪਜੰ ਭਾਗਾਂ 
ਿਵਚੱ ਵੰਿਡਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ: 

1. ਧਾਰਿਮਕ ਸੰਸਥਾਵਾ,ਂ 
2. ਮੀਡੀਆ, 
3. ਸਾਿਹਤਕ ਸੰਸਥਾਵਾ,ਂ 
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4. ਸਕੂਲ, ਅਤੇ 
5. ਿਵਸ਼ਵ ਿਵਿਦਆਲੇ। 

ਧਾਰਿਮਕਧਾਰਿਮਕਧਾਰਿਮਕਧਾਰਿਮਕ ਸਸੰਥਾਵਾਂਸਸੰਥਾਵਾਂਸਸੰਥਾਵਾਂਸਸੰਥਾਵਾ ਂ 
ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਧਾਰਿਮਕ ਰੁਚੀਆਂ ਅਤੇ ਰੱਬ ਿਵਚੱ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਾਰਨ ਿਜੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉ ਥੇ ਧਾਰਿਮਕ ਅਦਾਰੇ ਹਦ ’ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, 
ਿਜਥੱੇ ਉਸਦੀ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ’ਚ ਿਲਖ ੇਧਰਮ ਗੰਥ ਉਸਦੀ ਰਿਹਨੁਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਿਵਦੇਸ਼ਾਂ ਿਵਚੱ ਪਜੰਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਲਈ ਧਾਰਿਮਕ 
ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤ ਪਿਹਲਾਂ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਖੜ ੇਕੀਤੇ। ਪਵਾਸੀ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਿਵਚੱ ਉਹਨਾ ਂਧਾਰਿਮਕ ਗੰਥਾਂ ਨੂੰ ਪੜਨ ਿਵਚੱ ਕੋਈ ਔਖ ਨਹ  
ਸੀ ਤ ੇਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾ ਂਿਵੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਚੱ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਉਹਨਾ ਂਦੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜੀ ਕੋਲ ਪਜੰਾਬੀ ਦਾ ਲੋੜ ਦਾ 
ਅੱਖਰ ਿਗਆਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਸਨੂ ੰਪੜਨ ਤ ੇਿਲਖਣ ਿਵਚੱ ਿਪਛਾਂਹ ਰਿਹ ਗਏ। ਮਾਿਪਆਂ ਦੀ ਏਸ ਿਫਕਰਮੰਦੀ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਿਰਆਂ ਿਵਚੱ 
ਬੱਿਚਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਿਲਖਣ-ਪੜਨ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਮੱੁਢ ਬੰਿਨਆ। ਇਸਦਾ ਮਕਸਦ ਨਵ  ਪੀੜੀ ਕਲੋ ਅਮੀਰ ਪੰਜਾਬੀ ਿਵਰਸੇ ਨੂੰ ਪਹੰੁਚਾਉਣਾ 
ਤ ੇਉਨਾ ਂਦੁਆਰਾ ਇਸਨੂ ੰਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਕਰਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਿਵਚੱ ਕਈ ਸਮੱਿਸਆਵਾਂ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਿਰਹਾ 
ਹੈ। ਿਨੱਕੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੂ ੰਭਾਵ ਇਹ ਥੋੜੇ ਸਮੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੰਕਲਪ ਨਾਲ ਜੜੋ ਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਦੀਵੀ ਅਸਰ ਨਹ  ਰੱਖਦਾ। ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ 
ਹੋਰ ਸਮੱਿਸਆਵਾਂ ਿਜਵ ਯੋਗ ਅਿਧਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕਮੀ, ਮਾਿਪਆਂ ਕੋਲ ਸਮੇ ਦੀ ਘਾਟ, ਬਹੁਤੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੋਲ ਹਫ਼ਤ ੇਿਵਚੱ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਤ 
ਵੱਧ ਦਾ ਪਬੰਧ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣਾ ਆਿਦ ਵੀ ਦਰਪੇਸ਼ ਹਨ। ਇਹਨਾ ਂਧਾਰਿਮਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੜੁ ੇਹੋਏ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਅਤ ੇ
ਿਵਰਸੇ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਿਦਵਾਉਣ ਿਵਚੱ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤਕੱ ਤਾ ਂਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਪਰ ਬਹੁ-ਿਗਣਤੀ ਬੱਚ ੇਕੁਝ ਵਡੱ ੇਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾ ਂਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ। 
ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਧਾਰਿਮਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਪੂਰੀ ਿਨਸ਼ਠਾ ਨਾਲ ਇਸ ਟੀਚੇ ਵੱਲ ਅਗਰਸਰ ਹਨ। ਏਥੇ ਨਵ ਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾ ਂਦੀ 
ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਗੰੁਜਾਇਸ਼ ਬਣੀ ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ। 

ਮੀਡੀਆਮੀਡੀਆਮੀਡੀਆਮੀਡੀਆ 

ਿਜਵ-ਿਜਵ ਪਵਾਸੀ ਪਜੰਾਬੀਆਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਿਵਦੇਸ਼ਾਂ ਿਵੱਚ ਵਧਦੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਰਿਥਕ ਤ ੇਸਮਾਿਜਕ ਤੌਰ ‘ਤ ੇਮਜਬੂਤ ਹੰੁਦੇ ਗਏ, ਉਵ 
ਹੀ ਵੱਖ-ੋਵਖੱ ਇਲਾਿਕਆਂ ਿਵਚੱ ਪਜੰਾਬੀ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹਦ ਿਵੱਚ ਆਏ। ਹੁਣ ਟੀ ਵੀ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤ ੇਆਨਲਾਈਨ ਸਟਰੀਿਮੰਗ ਟੀ ਵੀ ਚਨੈਲਾ ਂ
ਦੀ ਵੀ ਭਰਮਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਓਪਰੀ ਨਜ਼ਰ ੇਦਿੇਖਆਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਿਭਆਚਾਰ ਤ ੇਿਵਰਾਸਤ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਿਦੰਦੇ ਪਤੀਤ ਹੰੁਦੇ ਹਨ ਪਰ 
ਇਹਨਾ ਂਦੀ ਕਿਹਣੀ ਤ ੇਕਰਨੀ ਿਵਚੱ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਇਕਿਮਕਤਾ ਨਹ  ਹੈ। ਭਾਵ ਇਨਾ ਂਮਾਿਧਅਮਾਂ ਤ ਪਜੰਾਬੀ ਤਾ ਂਸੁਣਨ ਨੂੰ ਿਮਲੀ ਪਰ ਇਨਾ ਂ
ਦਾ ਮੱੁਖ ਮੱੁਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਿਵਉਪਾਰ ਤ ੇਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੀ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਚੈਨਲਾ ਂ’ਤ ੇਤਾ ਂਸਮਾ ਵੇਿਚਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੋੜ ਦੇ ਸਮੇ ਦਾ ਮੱੁਲ 
ਤਾਰ ਿਦਉ, ਿਫਰ ਭਾਵ ਉ ਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜ ੋਮਰਜ਼ੀ ਕੂੜ ਿਖਲਾਰੀ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਨਹ  ਪੁਛੱੇਗਾ। ਅਿਜਹੇ ਬਹੁਤੇ ਚਨੈਲਾ ਂ’ਤ ੇਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਿਮਕ 
ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਧਾਰਿਮਕ ਸੰਕੀਰਨਤਾ, ਜ਼ਾਤੀਵਾਦ, ਨਸਲਵਾਦ ਵਗ਼ੈਰਾ ਹਿਥਆਰ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤ ੇਵਰਤ ੇਜਾਂਦੇ ਹਨ। 
ਇੱਕਾ-ਦੱੁਕਾ ਨੂੰ ਛਡੱ ਕੇ ਬਾਕੀ ਚੈਨਲਾ ਂਦਾ ਕੰਮ ਭਾਸ਼ਾ, ਸੱਿਭਆਚਾਰ, ਸਮਾਜ ਤ ੇਿਵਰਸੇ ਆਿਦ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ’ਤ ੇਪੂਰਾ ਨਹ  ਉ ਤਰਦਾ। ਬਹੁਤੇ 
ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤ ੇਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੀ ਬੋਲ-ਬਾਣੀ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰ ਿਬਠਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਿਜਹਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮੱੁਖ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾ ਂਪੇਸ਼ਕਾਰਾਂ 
ਤ ਮੁਫ਼ਤ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਪੰਤੂ ਇਸ ਿਵਚੱ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਤ ੇਇਸ ’ਚ ਨਵ ਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਖੋਜਣਾ ਕਈੋ ਔਖਾ ਕੰਮ ਨਹ ।  

ਸਾਿਹਤਕਸਾਿਹਤਕਸਾਿਹਤਕਸਾਿਹਤਕ ਸਸੰਥਾਵਾਂਸਸੰਥਾਵਾਂਸਸੰਥਾਵਾਂਸਸੰਥਾਵਾ ਂ
ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਪਵਾਸ ਰਾਹ  ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਿਹਤ ਤ ੇਕਲਾ ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਪਵਾਸੀ ਬਣੇ ਜ ੋਮੂਲ ਰੂਪ ਿਵਚੱ ਆਪਣੀ ਮਾਂ 
ਬੋਲੀ ਿਵਚੱ ਹੀ ਸਾਿਹਤ ਿਸਰਜਣਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਨਾ ਂਨੇ ਰਲ਼-ਿਮਲ ਕ ੇਸਾਿਹਤ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ। ਇਨਾ ਂਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਮੱੁਖ ਮੰਤਵ ਸੀ 
ਪੰਜਾਬੀ ਿਵੱਚ ਿਲਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਿਹਤ ਨੂੰ ਪਫੁਿੱਲਤ ਕਰਨਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਿਵਚੱ ਰਚ ੇਗਏ ਸਾਿਹਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ’ਚ ਉਲੱਥਣਾ ਤਾ ਂਜ ੋਉਸਦੀ 
ਿਵਸ਼ਵ-ਿਵਆਪੀ ਪਹੰੁਚ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਤੂੰ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਿਵੱਚ ਿਕਨੰੀਆਂ ਕੁ ਕਾਮਯਾਬ ਹਨ, ਇਹ ਅਸ  ਸਾਰੇ ਭਲੀ-
ਭਾਂਤ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਜ ੇਹੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਲੈ ਲਈਏ ਤਾ ਂਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਕੋਹਾ ਂਦੂਰ ਹੋਈਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਿਹਤ ਨੂ ੰਉਭਾਰਨ ਦੇ 
ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਵ ਸਾਿਹਤਕਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਇਹਨਾ ਂਦਾ ਕਦੇ ਮੱੁਖ ਮਕਸਦ ਿਰਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਤੂੰ ਅੱਜ ਸਾਿਹਤਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅੰਦਰ ਚਲਦੀਆਂ 
ਬੇਿਨਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਹੌਲ਼ੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਿਸਆਸਤ ਨੂੰ ਦੇਖਿਦਆਂ ਆਮ ਲੋਕ  ਅਤੇ ਨਵ ਉ ਭਰਦੇ ਸਾਿਹਤਕਾਰ ਇਨਾ ਂਨੂੰ ਦੂਰ ਸਲਾਮ ਕਰਨ ’ਚ 
ਆਪਣੀ ਭਲਾਈ ਸਮਝਦੇ ਹਨ । ਮ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਵਾਿਢ  ਏਸ ਸੇਣੀ ਿਵੱਚ ਨਹ  ਰੱਖਦਾ, ਪਰ ਬਹੁ-ਿਗਣਤੀ ਸਭਾਵਾਂ ਅੰਦਰ 
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ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਰਾਬ ਵਰਤਾਉਣ ਦੇ ਚਲਨ ਨੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘਟਾ ਿਦਤੱਾ ਹੈ। ਇਨਾ ਂਕਮਰਾ-ਬੰਦ 
ਸਮਾਗਮਾਂ ਿਵੱਚ ਕਵੇਲ ਤ ੇਕਵੇਲ ਲੇਖਕ ਹੀ ਿਹੱਸਾ ਲਦੇ ਹਨ, ਆਮ ਲੋਕਾ ਂਲਈ ਇਨਾ ਂਦੀ ਕੋਈ ਮਹੱਤਤਾ ਨਹ  ਿਦਸਦੀ। ਅਗਲੀ ਪੀੜੀ ਦਾ 
ਇਸ ਮੂਲ ਨਾਲ ਜੜੁਨਾ ਤਾ ਂਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਿਹਤਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾ ਂਸਭ ਉਪਰਾਿਲਆਂ ਦੀ 
ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਬੋਲੀ ਦੇ ਉ ਥਾਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਰਗਾਰ ਯਤਨ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ।  

ਸਕੂਲਸਕੂਲਸਕੂਲਸਕੂਲ  

ਿਜਵ-ਿਜਵ ਹੋਰਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾ ਂਨਾਲ ਸਬੰਿਧਤ ਘੱਟ ਿਗਣਤੀਆਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਕ, ਧਾਰਿਮਕ ਅਤ ੇਪਸਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤ ੇਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਮਾਂ-ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ 
ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਿਦਖਾਈ, ਉਵ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ੇਉਨਾ ਂਸਾਰੇ ਿਵਸੇਸ਼਼ ਖੇਤਰਾਂ ਦ ੇਲੋਕਾ ਂਨੇ ਵੀ ਅਣਥੱਕ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤ।ੇ ਇਹਨਾਂ ਉਪਰਾਿਲਆ ਂ
ਸਦਕਾ ਵਲੈਤ ਦੇ ਕਈ ਸਕੂਲਾ ਂਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੰੂ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜ ਚੁਣ ਕੇ ਕੋਰਸਾਂ ਿਵੱਚ ਪੜਾਏ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇੱਥ ੇਵੀ ਸਾਡੀ ਤਾਸਦੀ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ 
ਿਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਪ ੇਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆ ਂਨੂ ੰਚੋਣਵ  ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤ ੇਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਥਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ (ਿਜਵ ਫ਼ਰਚ, ਸਪੇਿਨਸ਼ ਆਿਦ ) ਿਸਖਾਉਣ ਨੰੂ 
ਤਰਜੀਹ ਿਦੰਦ ੇਹਨ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪਭਾਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੇ ਬੱਿਚਆਂ ਓਨੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਨਹ  ਿਜੰਨੀਆ ਂਿਵਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾ ਂਹਨ। 
ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਵੀ ਿਵਆਪਕ ਤੌਰ ਤ ੇਮਜੂੌਦ ਹੈ ਿਕ ਸਾਡੇ ਬੱਚ ੇਘਰ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤ ੇ’ਚ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਪੜ ਕ ੇਲੋੜ ਦਾ ਭਾਸ਼ਾਈ ਿਗਆਨ 
ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਣਗ।ੇ ਅਿਜਹੇ ਹਾਲਾਤ ਿਵੱਚ ਜ ੇਬੱਚਾ ਿਕਸ ੇਅਖ਼ਬਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੁਰਖ਼ੀ ਪੜਨ ਿਵੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾ ਂਮਾਪ ੇਏਨੇ ਿਵੱਚ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ 
ਤ ੇਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਾਿਹਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਿਕ ਘਰ ਜਾਂ ਿਕਸੇ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਸੰਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਭਾਸ਼ਾਈ ਿਸੱਿਖਆ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤੀ ਗਈ 
ਿਸੱਿਖਆ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹਰਿਗਜ਼ ਨਹ  ਕਰ ਸਕਦੀ।  

ਯਨੂੀਵਰਿਸਟੀਆਂਯਨੂੀਵਰਿਸਟੀਆਂਯਨੂੀਵਰਿਸਟੀਆਂਯਨੂੀਵਰਿਸਟੀਆ ਂ 

ਿਵਦੇਸ਼ਾਂ ਿਵਚੱ ਸਾਡਾ ਪਵਾਸ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਤ ਵੀ ਲੰਬਾ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਿਵੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ’ਚ ਿਗਆਰਵ ਨੰਬਰ ’ਤ ੇਬੋਲੀ ਅਤੇ ਸਮਝੀ 
ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਜਸਨੂੰ ਿਵਸ਼ਵ ਦੇ ਿਗਆਰਾ ਂਕਰੋੜ ਲੋਕਾ ਂਵਲੱ ਬੋਿਲਆ ਤ ੇਸਮਿਝਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਉ ਦਮੀਆਂ ਵੱਲ ਇਕਠੇੱ 
ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਇਦ ਉਹ ਹੰਭਲ਼ੇ ਨਹ  ਮਾਰੇ ਗਏ ਿਜਨਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਭਿਵੱਖ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਸਭ ਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਇਹ ਕਰਨੋ ਰਿਹ ਿਗਆ 
ਿਕ ਅਸ  ਅੱਜ ਤਕੱ ਇੰਗਲਡ ਦੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਯਨੂੀਵਰਿਸਟੀ ਿਵਚੱ ਪਜੰਾਬੀ ਦੀ ਚੇਅਰ ਸਥਾਿਪਤ ਨਹ  ਕਰ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਸੂਚਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਅਿਜਹਾ 
ਕਰਨ ਲਈ ਮੱੁਢਲਾ ਖਰਚਾ ਵੀਹ ਤ ਪਚੱੀ ਹਜ਼ਾਰ ਪਡ ਹੈ ਜ ੋਧਾਰਿਮਕ ਇਮਾਰਤਾ ਂਉ ਪਰ ਹੰੁਦ ੇਖਰਚ ੇਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹ  ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ 
ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਉ ਚ ਿਗਆਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੇ। ਪਜੰਾਬੀ ਦਾ ਉ ਚਤਮ ਸਾਿਹਤ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਪਾਠਕਾਂ ਤਕੱ ਪੁਜੱ ਸਕੇਗਾ। ਅਿਜਹਾ 
ਹੋਣ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਜਨਮੀ ਪੀੜੀ , ਜ ੋਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਧਾਰਨੀ ਹੈ ਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਉਨਾ ਂਦੇ ਆਰਿਥਕ ਭਿਵੱਖ ਵਾਸਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਨਹ , ਦੀ ਇਸ 
ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਿਨਸ਼ਚੈ ਹੀ ਬਦਿਲਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਿਹਤ, ਕਲਾ ਤ ੇਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਪਸਾਰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਿਵੱਚ ਵੀ ਉ ਚ ਪੱਧਰ ’ਤ ੇਸੰਭਵ 
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਿਮਸਾਲ ਕਨੇਡਾ ਦੀ ਿਬਿਟਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਤ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵਚੱ ਪਜੰਾਬੀ ਿਵਭਾਗ ਅਤੇ ਤੀਹ 
ਹਜ਼ਾਰ ਿਕਤਾਬਾ ਂਦੀ ਇੱਕ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਸਥਾਿਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ।  

ਉਪਕੋਤ ਪਜੰ ਿਕਸਮ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਤ ਿਬਨਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਿਵਅਕਤੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ ਜ ੋਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਜ 
ਪਤੀ ਿਚਤੰਾਤੁਰ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਵੀ। ਉਨਾਂ ਸਭ ਦੇ ਨਾਮ ਇੱਥ ਲਏ ਜਾ ਸਕਣੇ ਸੰਭਵ ਤਾਂ ਨਹ  ਪਤੂੰ ਉਨਾਂ ਦੀ ਿਨਸ਼ਠਾ 
ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਨਹ  ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।  

ਓਪਰੀ ਨਜ਼ਰ ੇਪਵਾਸੀ ਪਜੰਾਬੀਆਂ ਿਵਚੱ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਮਿਹਜ਼ ਇੱਕ ਪੀੜੀ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਂਝੇ ਉਪਰਾਿਲਆਂ ’ਤ ੇ
ਿਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਿਵਚੱ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹ  ਹੈ। ਸਾਡ ੇਲੋਕ ਿਜਵ ਧਾਰਿਮਕ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੜੋ ਕੇ 
ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਵ ਹੀ ਇਹਨਾ ਂਦਾ ਬੋਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵੀ ਜੜੁ ਕੇ ਬਿਹਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਪੋਕਤ ਚਰਚਾ ਿਵਚੱ ਆਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 
ਕਮੀਆਂ-ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਕਾਰਜ ਨਹ  ਹੈ, ਿਕ  ਿਕ ਿਜਨੰੀਆ ਂਕਮੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਸਤ ਿਕਤ ੇਵਧੱ 
ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਿਦਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਅਸ  ਅੱਜ ਵੀ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਸਕੀਏ ਤਾ ਂਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲ਼ਾ ਸਮਾ ਇਸ ਉ ਦਮ ਨੂੰ ਇੱਕ 
ਇਿਤਹਾਸਕ ਕਰਮ ਵਜ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰੇ ਅਤੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸਾਡੀ ‘ਅਗਲੀ ਪੀੜੀ’ ਸਗ ਆਉਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਕਈ ਪੀੜੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਚਾਨਣ-
ਮੁਨਾਰਾ ਬਣ ਜਾਵ ੇ। 
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