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ਅਿੰਯੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਯਤ ਛੱਡਣ ਤੋਂ 65 ਾਰ ਫਾਅਦ ਲੀ ਬਾਯਤ ਸਲੱਚ ਵਾਰੇ ਉਵਨਾਂ ਭ ੱ ਸਦਆਂ 'ਤੇ ਫਸਵ ਏਯਨੀ ੈ ਯਵੀ ਵੈ ਸਜਵੜੇ ਭ ੱ ਦੇ  ਤਿੰ ਤਯਤਾ ਅਿੰਦਰਨ 
ਦੇ ਆੂ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਸਵਰਾਂ ਵੀ ਨਸਜੱਠ ਚ ੱਏੇ ਨ ਅਤੇ ਉਵਨਾਂ 'ਤੇ ਲ਼ਟ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਰਾਨ ਏਯ ਚ ੱਏੇ ਨ। ਇਵਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਲਚੋਂ ਇੱਏ ਐੇਤਯ 
ਬਾਲ਼ਾ ਨੀਤੀ ਦਾ ੀ। ਏਾਂਯ ਾਯਟੀ ਨੇ 1929 ਸਲੱਚ ਆਣ ੇਰਾਵਯ ੈਲ਼ਨ ਸਲੱਚ ਵੀ ਇ ਫਾਯ ੇਲ਼ਟ ਰਾਨ ਏੀਤਾ ੀ ਸਏ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਫਾਅਦ 
ਬਾਯਤ ਸਲੱਚ ਭਾਤ ਬਾਲ਼ਾਲਾਂ ਨੂਿੰ  ਸੱਸਐਆ ਅਤੇ ਰਲ਼ਾਨ ਦਾ ਅਧਾਯ ਫਣਾਇਆ ਜਾਲੇਾ ਅਤੇ ਬਾਯਤੀ ਬਾਲ਼ਾਲਾਂ ਨੂਿੰ  ਉਚੇਯ ੇਤੋਂ ਉਚੇਯ ੇਏਾਯਜਾਂ ਦੇ ਭਯੱਥ 
ਫਨਾਉਣ ਰਈ ਰੜੀਂਦੇ ਏਦਭ ਚ ੱਏੇ ਜਾਣੇ। ਲ਼ਵੀਦ ਬਤ ਸਿੰ ਤਾਂ 15 ਾਰ ਦੀ ਉਭਯ ਸਲੱਚ ਵੀ ਇਵ ਭਝ ਰਾਤ ਏਯ ਚ ੱਏੇ ਨ ਅਤੇ ਸਰਐ ਚ ੱਏੇ 
ਨ ਸਏ 'ਿੰਜਾਫ ਸਲੱਚ ਿੰਜਾਫੀ ਬਾਲ਼ਾ ਤੋਂ ਸਫਨਾਂ ਅੱੇ ਨਵੀਂ ਲਸਧਆ ਜਾ ਏਦਾ'। ਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ 1938 ਸਲਚ ਵੀ ਲ਼ਟ ਸਏਵਾ ੀ ਸਏ ''ਐੇਤਯੀ 
ਬਾਲ਼ਾਲਾਂ ਨੂਿੰ  ਉਵਨਾਂ ਦੀ ਵੱਏੀ ਥਾਂ ਦੇਂਦੇ ਵ ਸੱਸਐਆ ਦਾ ਭਾਸਧਅਭ ਵਯ ਵਾਰਤ ਸਲਚ ਤ ਯਿੰ ਤ ਫਦਸਰਆ ਜਾਣਾ ਚਾਵੀਦਾ ਵੈ।'' ਇਏ ਵਯ ਭਏੇ ਉਵਨਾਂ ਸਏਵਾ 
ੀ ਸਏ ਅਿੰਯੇਜ਼ੀ ਬਾਲ਼ਾ ਦੇ ਵੇਜ ਤੋਂ ਸਨਜਾਤ ਾਉਣਾ ਲਯਾਜ ਦੇ ਬ ਤੋਂ ਜ਼ਯੂਯੀ ਉਦੇਲ਼ਾਂ ਸਲਚੋਂ ਇਏ ਵੈ।'' 
 
ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਏ ਝ ਬਾਯਤੀ ਬਾਲ਼ਾਲਾਂ ਦੇ ਸਲਏਾ ਰਈ ਏ ਝ ਜਤਨ ਲੀ ਵ ਤੇ ਇ ਦੇ ਸੱਸਐਆ ਆਸਦ ਸਲੱਚ ਚਿੰ ੇ ਨਤੀਜ ੇਲੀ ਰਾਤ ਵ। ਯ 
1980ਸਲਆਂ ਦੇ ਆ-ਾ ਇ ਾਯ ੇਯ ਝਾਨ ਨੂਿੰ   ੱ ਠਾ ਭੜਾ ਸਦੱਤਾ ਜਾਣ ਰੱਾ। 1990 ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਤੋਂ ਤਾਂ ਅਿੰਯੇਜ਼ੀ ਬਾਲ਼ਾ ਨੇ ਬਾਯਤੀ ਭਾਤ ਬਾਲ਼ਾਲਾਂ ਨੂਿੰ  
ਸੱਸਐਆ 'ਚੋਂ ਫਾਵਯ ਵੀ ਏੱਢਣਾ ਲ਼ ਯ ੂਏਯ ਸਦੱਤਾ ਵੈ। ਸਛਰੀ ਦੀ ਦੇ ਐਤਭ ਵ ਿੰ ਸਦਆਂ ਵੀ ਅਸਜਵੀਆਂ ਸਥਤੀਆਂ ੈਦਾ ਵ ਈਆਂ ਸਏ ਿੰਜਾਫੀ ਲਯੀ 
 ਯਾਤਨ ਤੇ ਸਲਏਤ ਬਾਲ਼ਾ ਦੀ ਵੋਂਦ ਐਤਯ ੇਸਲਚ ੈਣ ਫਾਯ ੇਲੀ ਸਚਿੰਤਾ ਬਯੇ ਸਫਆਨ ਾਵਭਣ ੇਆਉਣ ਰੱੇ। 21ਲੀਂ ਦੀ ਦੇ ਸਵਰੇ ਦਵਾਏ ੇਦੇ ਅੱਧ ਏ  'ਚ 
ਅਖ਼ਫਾਯਾਂ ਸਲੱਚ ਅਸਜਵ ੇਸਫਆਨ ਛਣ ਰੱੇ ਸਏ ਿੰਜ ਤ ਯਾਲ਼ਟਯ ਿੰ ਦੀ ਸੱਸਐਆ, ੱਸਬਆਚਾਯ ਅਤੇ ਭਾਜੀ ਭਾਭਸਰਆਂ ਫਾਯ ੇਅਜਿੰੀ ਮੂਨੈਏ 
(UNESCO) ਨੇ ਆਣੀ ਸਯਯਟ ਸਲੱਚ ਸਏਵਾ ਵੈ ਸਏ ਿੰਜਾਫੀ 50 ਾਰਾਂ ਸਲੱਚ ਰ ਵ ਜਾਣ ਲਾਰੀ ਵੈ। 
 
ਮੂਨੈਏ ਨੇ ਿੰਜਾਫੀ ਫਾਯ ੇਤਾਂ ਅਸਜਵਾ ਏਈ ਸਫਆਨ ਨਵੀਂ ੀ ਸਦੱਤਾ, ਯ ਮੂਨੈਏ ਨੇ ਏ ਝ ਅਸਜਵੀਆਂ ਏਟੀਆਂ ਸਨਚਤ ਏੀਤੀਆਂ ਨ ਸਜਨਹ ਾਂ ਦੇ 
ਅਧਾਯ 'ਤੇ ਸਏੇ ਬਾਲ਼ਾ ਨੂਿੰ  ਦਯੇਲ਼ ਐਤਸਯਆਂ ਫਾਯ ੇਸਲਸਆਨਏ ਢਿੰ ਨਾਰ ਸਨਯਣਾ ਏੀਤਾ ਜਾ ਏਦਾ ਵੈ [1]। ਇਵਨਾਂ ਏਟੀਆਂ ਦੇ ਅਧਾਯ 'ਤੇ ਵੀ 
ਲ਼ਾਇਦ ਇਵ ਰਬਾਲ ਫਸਣਆ ੀ ਸਏ ਿੰਜਾਫੀ ਬਾਲ਼ਾ ਦਾ ਬਸਲੱਐ ਚਿੰਾ ਨਵੀਂ। ਅਸਜਵ ੇਰਬਾਲ ਚੋਂ ੈਦਾ ਵ ਸਫਆਨਾਂ ਦੇ ਾਵਭਣੇ ਆਉਣ ਦੇ ਭੇਂ ਤੋਂ 
ਿੰਜਾਫੀ ਫਾਯ ੇਇਵ ਚਯਚਾ ਰਾਤਾਯ ਚੱਰ ਯਵੀ ਵੈ ਸਏ ਿੰਜਾਫੀ ਬਾਲ਼ਾ ਦਾ ਬਸਲੱਐ ਏੀ ਵੈ। 
ਬਾਲੇਂ ਸਏ ਮੂਨੈਏ ਨੇ ਿੰਜਾਫੀ ਫਾਯ ੇਅਸਜਵਾ ਏਈ ਸਫਆਨ ਨਵੀਂ ਸਦੱਤਾ ਯ ਇਵ ਤੱਥ ਆਣੇ-ਆ ਸਲੱਚ ਫੜਾ ਭਵੱਤਲੂਯਨ ਵੈ ਸਏ ਿੰਜਾਫੀ ਫਾਯ ੇ
ਅਸਜਵਾ ਰਬਾਲ ਫਣ ਏਦਾ ਵੈ ਸਏ ਿੰਜਾਫੀ ਨੂਿੰ  ਲੀ ਮੂਨੈਏ ਦੀ ਬਾਲ਼ਾਲਾਂ ਦੇ ਰ ਵਣ ਫਾਯ ੇੂਚੀ ਨਾਰ ਜਸੜਆ ਜਾ ਏਦਾ ਵਲੇ।  
, ਅਸਜਵੀ ਸਥਤੀ ਸਲੱਚ ਇਵ ਿੰਜਾਫੀ ਾਠਏਾਂ ਾਵਭਣ ੇਸਰਆਉਣਾ ਜ਼ਯੂਯੀ ਵ ਜਾਂਦਾ ਵੈ ਸਏ ਸਏੇ ਬਾਲ਼ਾ ਦੀ ਸਥਤੀ ਫਾਯ ੇਸਨਯਣਾ ਏਯਨ ਰਈ ਏੀ 
ਏਟੀਆਂ ਵਨ ਅਤੇ ਇਵਨਾਂ ਏਟੀਆਂ ਦੇ ਅਧਾਯ 'ਤੇ ਿੰਜਾਫੀ ਬਾਲ਼ਾ ਦੀ ਏੀ ਸਥਤੀ ਵੈ [2]।  
ਸਏੇ ਬਾਲ਼ਾ ਦੇ ਤਏੜੀ ਜਾਂ ਏਭਜ਼ਯ ਅਲਥਾ ਦਾ ਤਾ ਰਾਉਣ ਰਈ ਮੂਨੈਏ ਦੇ 2003 ਸਲੱਚ ਛਾ ੇਦਤਾਲੇਜ਼ (ਬਾਲ਼ਾਈ ਰਾਣਲ਼ਏਤੀ ਅਤੇ ਐਤਯ ੇਦੀ 
ਅਲਥਾ) ਸਲੱਚ ਵੇਠਰੇ 9 ਏਾਯਏ ਸਦੱਤੇ  ਵਨ, ਸਜਨਹ ਾਂ ਦੇ ਅਧਾਯ 'ਤੇ ਸਏੇ ਬਾਲ਼ਾ ਦੀ ਤਾਏਤ ਜਾਂ ਉ 'ਤੇ ਛਾ ਿੰਏਟ ਨੂਿੰ  ਆਂਸਏਆ ਜਾ ਏਦਾ ਵੈ 
[3]। 
 

1. ੀੜਹੀ-ਦਯ-ੀੜਹੀ ਿੰਚਾਯ 
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2. ਫ ਰਾਸਯਆਂ ਦੀ ਸਣਤੀ 
3. ਏ ੱ ਰ ਅਫਾਦੀ ਸਲੱਚ ਫ ਰਾਸਯਆਂ ਦਾ ਅਨ ਾਤ 
4. ਬਾਲ਼ਾਈ ਲਯਤੋਂ ਦੇ ਐੇਤਯਾਂ ਸਲੱਚ ਯਚਰਨ 
5. ਨਲੇਂ ਐੇਤਯਾਂ ਅਤੇ ਿੰਚਾਯ ਭਾਸਧਅਭਾਂ ਨੂਿੰ  ਵ ਿੰ ਾਯਾ 
6. ਬਾਲ਼ਾਈ ਸੱਸਐਆ ਅਤੇ ਾਐਯਤਾ ਰਈ ਭੱਯੀ ਵਾਰ ਵਣਾ 
7. ਯਏਾਯਾਂ ਅਤੇ ਿੰਥਾਲਾਂ ਦਾ ਬਾਲ਼ਾ ਲੱਰ ਲਤੀਯਾ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ (ਯਏਾਯੀ ਯ ਤਫੇ ਅਤੇ ਲਯਤੋਂ ਭੇਤ) 
8. ਬਾਲ਼ਾਈ ਭੂਵ ਲੱਰੋਂ ਆਣੀ ਬਾਲ਼ਾ ਲੱਰ ਲਤੀਯਾ 
9. ਬਿੰਡਾਯੀਏਯਣ (documentation) ਦੀ ਸਏਭ ਤੇ  ਣਲੱਤਾ 

 
ਮੂਨੈਏ ਦੀ ਫਿੰਧਤ ਸਯਯਟ ਅਨ ਾਯ ਸਏੇ ਲੀ ਬਾਲ਼ਾ 'ਤੇ ਐਤਯ ੇਨੂਿੰ  ਉਯਰੇ ਨੌਂ  ਏਾਯਏਾਂ ਦੇ ਅਧਾਯ ਤੇ ਵੇਠਰੇ ਛੇ ਦਯਸਜਆਂ ਸਲੱਚ ਲਿੰ ਸਡਆ ਜਾ ਏਦਾ 
ਵੈ (ਲੇਐ, ਮੂਨੈਏ 2003:8): 

1. ਰ ਵਣ ਦਾ ਏਈ ਐਤਯਾ ਨਵੀਂ। 
2. ਰ ਵਣ ਦਾ ਐਤਯਾ ਵੈ। 
3. ਰ ਵਣ ਦਾ ਿੰਬੀਯ ਐਤਯਾ ਵੈ। 
4. ਰ ਵਣ ਦਾ ਫਵ ਤ ਿੰਬੀਯ ਐਤਯਾ ਵੈ। 
5. ਰ ਵਣ ਲਾਰੀ ਵੈ। 
6. ਰ ਵ ਚ ੱਏੀ ਵੈ। 
 

 ਮੂਨੈਏ ਦੀ ਫਿੰਧਤ ਸਯਯਟ ਅਨ ਾਯ ਸਏੇ ਲੀ ਬਾਲ਼ਾ ਨੂਿੰ  ਸੱਛੇ ਸਦੱਤੇ ਨੌਂ  ਏਾਯਏਾਂ 'ਚੋਂ ਵਯ ਏਾਯਏ ਦੇ ਅਧਾਯ 'ਤੇ ਉਯਰੀਆਂ ਛੇ 
ਅਲਥਾਲਾਂ ਸਲਚੋਂ ਇੱਏ ਸਲੱਚ ਯੱਸਐਆ ਜਾ ਏਦਾ ਵੈ। ਫਿੰਧਤ ਏਾਯਏਾਂ ਅਤੇ ਫਿੰਧਤ ਅਲਥਾਲਾਂ ਦੀ ਅਨ ਾਯਤਾ ਦਾ ਲੇਯਲਾ ਅੱੇ ਸਦੱਤਾ ਸਆ ਵੈ ਅਤੇ 
ਇਵਨਾਂ ਅਧਾਯਾਂ 'ਤੇ ਿੰਜਾਫੀ ਬਾਲ਼ਾ ਦੀ ਸਥਤੀ ਨੂਿੰ  ਆਂਸਏਆ ਸਆ ਵੈ। 
 
 ਾਰ -I : ੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ੀੜ੍ਹੀ ਸੰਚਾਰ ਅਤ ੰਜਾਫੀ ਬਾਸ਼ਾ:  
 ਰਭ ਅੰ  
 

ਖਤਰ ਦਾ ੱਧਰ 
 

ਦਰਜਾ 
 

ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਸਕਥਤੀ 
 

I.1 
 

ਰ ਵਣ ਦਾ ਏਈ 
ਐਤਯਾ ਨਵੀਂ 
 

5 
 

ਏਈ ਲੀ ਬਾਲ਼ਾ ਐਤਯ ੇਤੋਂ ਫਾਵਯ ਵੈ ''ਜ ੇਾਯੀਆਂ ੀੜਹੀਆਂ ਉ ਦੀ ਲਯਤੋਂ ਏਯ ਯਵੀਆਂ 
ਵਨ ਅਤੇ ਸਏੇ ਵਯ ਬਾਲ਼ਾ ਦਾ ਦਐਰ ਨਵੀਂ ਵੈ।''  
 

I.1.1 
 

ਸਥਯ ਯ ਬਾਯੀ 
ਦਫਾਅ ਵੇਠ 
 

4½ 
 

ਇਵ ਉਵ ਅਲਥਾ ਵੈ ਜਦੋਂ ਾਯੀਆਂ ੀੜਹੀਆਂ ਾਯ ੇਐੇਤਯਾਂ ਸਲੱਚ ਫਿੰਧਤ ਬਾਲ਼ਾ ਦੀ 
ਲਯਤੋਂ ਏਯਦੀਆਂ ਵਨ ਯ ''ਏਈ ਵਯ ਬਾਲ਼ਾ ਏ ਝ ਸਲਲ਼ੇਲ਼ ਐੇਤਯਾਂ ਨੂਿੰ  ਵਸਥਆ ਚ ੱਏੀ ਵੈ।'' 
 

I.2 
 

ਰ ਵਣ ਦਾ ਐਤਯਾ ਵੈ 
 

  4 
 

''ਭੂਵ ਦੇ ਫਵ ਤੇ ਫੱਚੇ ਜਾਂ ਸਯਲਾਯ ਫਿੰਧਤ ਬਾਲ਼ਾ ਸਵਰੀ ਬਾਲ਼ਾ ਲੱਜੋਂ ਫਰਦੇ ਵਨ ਤੇ 
ਏ ਝ ਨਵੀਂ ਫਰਦੇ, ਯ ਇਵ ਲਯਤੋਂ ਏ ਝ ਸਲਲ਼ੇਲ਼ ਭਾਜੀ ੇਸਯਆਂ ਤੱਏ ੀਭਤ ਵ ਜਾਂਦੀ 
ਵੈ (ਸਜਲੇਂ ਸਏ ਸਯਲਾਯ ਸਲੱਚ)।'' 
 



 

 

I.3 
 

ਰ ਵਣ ਦਾ ਿੰਬੀਯ 
ਐਤਯਾ 
 

  3 
 

''ਫੱਚੇ ਯ ਸਲੱਚ ਆਣੀ ਬਾਲ਼ਾ ਸੱਐਣਾ ਫਿੰਦ ਏਯ ਚ ੱਏੇ ਵਨ। ਸਯਪ ਭਾ ੇਵੀ ਆਣੀ 
ਬਾਲ਼ਾ ਫਰਦੇ ਵਨ ਯ ਜ਼ਯੂਯੀ ਨਵੀਂ ਸਏ ਫੱਚੇ ਆਣੀ ਬਾਲ਼ਾ ਸਲੱਚ ਵੀ ਜਲਾਫ ਦੇਣ।'' 
 

I.4
  
 

ਰ ਵਣ ਦਾ ਫਵ ਤ 
ਿੰਬੀਯ ਐਤਯਾ 
 

  2 
 

''ਦਾਦੇ-ਦਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਫਜ਼ ਯ ੀੜਹੀ ਵੀ ਬਾਲ਼ਾ ਫਰਦੀ ਵੈ। ਭਾਂ-ਸਉ ਦੀ ੀੜਹੀ ਆਣੀ 
ਬਾਲ਼ਾ ਭਝਦੀ ਤਾਂ ਵੈ ਯ ਫੱਸਚਆਂ ਨਾਰ ਇ ਸਲੱਚ ੱਰ ਨਵੀਂ ਏਯਦੀ।'' 
 

I.5 
 

ਰ ਵਣ ਲਾਰੀ ਵੈ 
 

  1 
 

''ਆਣੀ ਬਾਲ਼ਾ ਦੇ ਬ ਤੋਂ ਛਟੀ ਉਭਯ ਦੇ ਸਲਅਏਤੀ ੜਦਾਦੇ-ੜਦਾਦੀਆਂ ਵੀ ਵਨ। 
ਉਵਨਾਂ ਨੂਿੰ  ਆਣੀ ਬਾਲ਼ਾ ਏ ਝ ਮਾਦ ਤਾਂ ਵੈ ਯ ਇ ਦੀ ਲਯਤੋਂ ਨਵੀਂ ਏਯਦੇ ਸਏਉਂਸਏ 
ਏਈ ਵੈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਸਜ ਨਾਰ ਉਵ ਫਰ ਏਣ।'' 
 

I.6 
 

ਰ ਵ ਚ ੱਏੀ ਵੈ 
 

  0 
 

''ਇੱਏ ਲੀ ਸਲਅਏਤੀ ਨਵੀਂ ਵੈ ਜ ਆਣੀ ਬਾਲ਼ਾ ਫਰ ਜਾਂ ਭਝ ਏਦਾ ਵੈ।'' 
 

 
 
ਲੱਐ-ਲੱਐ ਬ ਸਰਏ ਬਾਲ਼ਾਈ ਯਿੰਾਂ ਸਲੱਚ ਯਸਵ ਯਵੇ ਿੰਜਾਫੀਆਂ ਨੂਿੰ  ਭਟੇ ਤਯ 'ਤੇ ਵੇਠਰੇ ਲਯਾਂ ਸਲੱਚ ਲਿੰ ਸਡਆ ਜਾ ਏਦਾ ਵੈ: 

1. ਬਾਯਤੀ ਿੰਜਾਫ ਸਲੱਚ ਯਸਵ ਯਵੇ ਿੰਜਾਫੀ।  
2. ਾਸਏਤਾਨੀ ਿੰਜਾਫ ਸਲੱਚ ਯਸਵ ਯਵੇ ਿੰਜਾਫੀ। 
3. ਦਵਾਂ ਿੰਜਾਫਾਂ ਤੋਂ ਫਾਵਯਰੇ ਬਾਯਤੀ ਤੇ ਾਸਏਤਾਨੀ ੂਸਫਆਂ ਸਲੱਚ ਯਸਵ ਯਵੇ ਿੰਜਾਫੀ। 
4. ਸਲਦੇਲ਼ਾਂ ਸਲੱਚ ਯਸਵ ਯਵੇ ਿੰਜਾਫੀ। (ਸਲਦੇਲ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਲ ਏਨੇਡਾ, ਇਿੰਰੈਂਡ, ਅਭਯੀਏਾ, ਭਰੇਲ਼ੀਆ ਸਜਵ ੇਦੇਲ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੈ ਸਜੱਥੇ ਿੰਜਾਫੀ ਅਫਾਦੀ 

ਸਜ਼ਏਯਮ ਸਣਤੀ ਸਲੱਚ ਵੈ।)। 
 
ਯ ਇੱਏ ੱਰ ਇਵਨਾਂ ਚਾਯਾਂ ਲਯਾਂ ਦੇ ਿੰਜਾਫੀਆਂ ਸਲੱਚ ਾਂਝੀ ਵੈ ਸਏ ਇਨਹ ਾਂ ਚਵੂਿੰ ਆਂ ਵੀ ਲਯਾਂ ਦੇ ਫੱਸਚਆਂ ਦੇ ਜੀਲਨ ਸਲੱਚ ਏਈ ਵਯ ਬਾਯ ੂਬਾਲ਼ਾ 
ਸਭਏਦਾਯ ਦੇ ਲਾਧ-ੇਾਟੇ ਨਾਰ ਦਐ ਦੇ ਚ ੱਏੀ ਵੈ।  
 
ਸਲਦੇਲ਼ਾਂ ਸਲੱਚ ਲੱਦੇ ਿੰਜਾਫੀਆਂ ਦੇ ਫੱਚੇ ਿੰਜਾਫੀ ਦੀ ਲਯਤੋਂ ਰਬ ਫੱ ੈਯ-ਯਭੀ ਐੇਤਯਾਂ (domains) ਸਲੱਚ (ਸਯਲਾਯ ਅਤੇ ਭਾਸਜਏ ਇਏੱਠਾਂ 
ਲੇਰੇ) ਵੀ ਏਯਦੇ ਵਨ। ਸਲਦੇਲ਼ੀ ਿੰਜਾਫੀਆਂ ਦੇ ਫਵ ਤ ਫੱਚੇ ਤਾਂ ਿੰਜਾਫੀ ਦੀ ੱਟ ਭ ਵਾਯਤ ਏਯਏ ੇੈਯ-ਯਭੀ ਐੇਤਯਾਂ ਸਲੱਚ ਲੀ ਿੰਜਾਫੀ ਦੀ ਲਯਤੋਂ ਛੱਡਦੇ 
ਜਾ ਯਵੇ ਵਨ। ਏਨੇਡਾ ਅਤੇ ਇਿੰਰੈਂਡ ਸਲੱਚ ਯੇਡੀ, ਅਖ਼ਫਾਯਾਂ ਅਤੇ ਾਸਵਤ ਦੇ ਐੇਤਯਾਂ ਸਲੱਚ ਿੰਜਾਫੀ ਦੀ ਏ ਝ ਲਯਤੋਂ ਵ ਯਵੀ ਵੈ ਯ ਇਵਨਾਂ ਦੇਾਂ ਸਲੱਚ 
ਲੀ ਨ ਜ ਆਨ ੀੜਹੀ ਇਵਨਾਂ ਯਭੀ ਐੇਤਯਾਂ ਨਾਰ ਏਈ ਸਜ਼ਆਦਾ ਜ ੜੀ ਵਈ ਨਵੀਂ ਰੱਦੀ। ਇਵਨਾਂ ਬੂਸਰਏ ਐੇਤਯਾਂ ਸਲੱਚ ਸੱਸਐਆ ਸਲੱਚ ਲੀ ਿੰਜਾਫੀ 
ਇੱਏ ਸਲਲ਼ੇ ਲੱਜੋਂ ਸਏਧਯ-ੇਸਏਧਯ ੇੜਹਾਈ ਜਾ ਯਵੀ ਵੈ। 
 
ਬਾਲੇਂ ਬਾਲ਼ਾਈ ਭਰੇ ਦਾ ਸਣਤਏ ਯੂ ਸਲੱਚ ਅਿੰਏਣ ਿੰਬਲ ਨਵੀਂ ਵ ਿੰ ਦਾ, ਯ ਸਪਯ ਲੀ ਭਟੇ ਤਯ ਤੇ ਸਏਵਾ ਜਾ ਏਦਾ ਵੈ ਸਏ ਸਲਦੇਲ਼ਾਂ ਸਲੱਚ ਯਸਵ ਯਵੇ 
ਿੰਜਾਫੀਆਂ ਸਲੱਚ ਿੰਜਾਫੀ ਬਾਲ਼ਾ ਦੇ ਅਰੀ ੀੜਹੀ ਤੱਏ ਿੰਚਾਯ ਸਲੱਚ ਿੰਬੀਯ ਏਸਠਨਾਈਆਂ ੇਲ਼ ਵਨ। ਇ ਰਈ ਸਜੱਥੋਂ ਤੱਏ ੀੜਹੀ-ੀੜਹੀ ਿੰਚਾਯ ਦਾ 
ਲਾਰ ਵੈ, ਸਲਦੇਲ਼ੀ ਿੰਜਾਫੀਆਂ ਸਲੱਚ ਿੰਜਾਫੀ ਐਤਯ ੇਦੇ 2ਜ ੇਦਯਜੇ (ਐਤਭ ਵਣ ਦਾ ਐਤਯਾ) ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਯੱਐੀ ਜਾ ਏਦੀ ਵੈ।  



 

 

ਿੰਜਾਫਾਂ ਤੋਂ ਫਾਵਯਰੇ ਬਾਯਤੀ ਅਤੇ ਾਸਏਤਾਨੀ ੂਸਫਆਂ ਸਲੱਚ ਿੰਜਾਫੀ ਦੀ ਸਥਤੀ ਸਲਦੇਲ਼ਾਂ ਨਾਰੋਂ ਫਵ ਤੀ ਲੱਐਯੀ ਨਵੀਂ ਰੱਦੀ। ਮਾਨੀ ਸਏ, ਨ ਜ ਆਨ 
ੀੜਹੀ ਸਲੱਚ ਿੰਜਾਫੀ ਦੀ ਲਯਤੋਂ ਰਬ ੈਯ-ਯਭੀ ਐੇਤਯਾਂ ਤੱਏ ਵੀ ੀਭਤ ਵੈ। ਬਾਯਤ ਦੇ ਵਸਯਆਣਾ ਅਤੇ ਸਦੱਰੀ ੂਸਫਆਂ ਸਲੱਚ ਿੰਜਾਫੀ ਅੱਧ-ੇਅਧੂਯੇ 
ਢਿੰ ਨਾਰ ਸਏਧਯ-ੇਸਏਧਯ ੇਏੂਰਾਂ ਸਲੱਚ ਸਲਲ਼ੇ ਲਜੋਂ ੜਹਾਈ ਜਾ ਯਵੀ ਵੈ। ਦੂਜੇ ਬਾਯਤੀ ੂਸਫਆਂ ਸਲੱਚ ਸੱਐ ਧਾਯਸਭਏ ਵਰਸਏਆਂ ਦੇ ਸਨਿੱਜੀ ਜਤਨਾਂ ਨਾਰ 
ਿੰਜਾਫੀ ਦੀ ਥੜਹੀ ਫ ਵਤ ਸੱਸਐਆ ਸਦੱਤੀ ਜਾ ਯਵੀ ਵੈ। ਰੇਐਏ ਨੂਿੰ  ਅਸਜਵੀ ਏਈ ਜਾਣਏਾਯੀ ਨਵੀਂ ਸਏ ਾਸਏਤਾਨ ਦੇ ਿੰਜਾਫੋਂ ਫਾਵਯਰੇ ੂਸਫਆਂ ਸਲੱਚ 
ਿੰਜਾਫੀ ਸਏਧਯ ੇਯਭੀ ਜਾਂ ੈਯ-ਯਭੀ ਤਯ 'ਤੇ ੜਹਾਈ ਜਾ ਯਵੀ ਵਲੇ। ਏਈ ਭਾਅਸਨਆਂ ਸਲੱਚ ਬਾਯਤ ਅਤੇ ਾਸਏਤਾਨ ਦੇ ਿੰਜਾਫੋਂ ਫਾਵਯਰੇ ੂਸਫਆਂ 
ਸਲੱਚ (ਸਦੱਰੀ ਅਤੇ ਵਸਯਆਣਾ ਨੂਿੰ  ਛੱਡ ਏ)ੇ ਿੰਜਾਫੀ ਦੀ ਵਾਰਤ ਸਲਦੇਲ਼ਾਂ ਨਾਰੋਂ ਲੀ ਭਾੜੀ ਵੈ। ਸਲਦੇਲ਼ਾਂ ਸਲੱਚ ਿੰਜਾਫੀ ਨੂਿੰ  ਇਵਨਾਂ ੂਸਫਆਂ ਨਾਰੋਂ ਲਧੇਯੇ 
ਯਏਾਯੀ ਯਰਤੀ ਲੀ ਰਾਤ ਵੈ ਅਤੇ ਸਲਦੇਲ਼ਾਂ ਸਲੱਚ ਲੱਦੇ ਿੰਜਾਫੀਆਂ ਸਲੱਚ ਿੰਜਾਫੀ ਬਾਲ਼ਾ ਰਤੀ ਚੇਤਨਤਾ ਦਾ ੱਧਯ ਅਤੇ ਜਤਨ ਲੀ ਏ ਝ ਵਰਸਏਆਂ 
ਸਲੱਚ ਸਫਵਤਯ ਰੱਦੇ ਵਨ। , ੀੜਹੀ-ੀੜਹੀ ਿੰਚਾਯ ਦੇ ਨਜ਼ਯੀ ਤੋਂ ਇਵ ਏਸਵਣਾ ਅਸਤਏਥਨੀ ਨਵੀਂ ਵਾ ਸਏ ਬਾਯਤ ਅਤੇ ਾਸਏਤਾਨ ਦੇ ਿੰਜਾਫੋਂ 
ਫਾਵਯਰੇ ੂਸਫਆਂ ਸਲੱਚ ਲੀ ਿੰਜਾਫੀ ਨੂਿੰ  ਐਤਯ ੇਦਾ ਦਯਜਾ ਸਲਦੇਲ਼ਾਂ ਲਾਰਾ ਵੀ ਵੈ (2ਜਾ ਦਯਜਾ- ਐਤਭ ਵਣ ਦਾ ਐਤਯਾ)।  
 
ੀੜਹੀ-ੀੜਹੀ ਿੰਚਾਯ ਦੇ ਯਿੰ ਤੋਂ ਬਾਯਤੀ ਅਤੇ ਾਸਏਤਾਨੀ ਿੰਜਾਫਾਂ ਸਲੱਚ ਿੰਜਾਫੀ ਦੀ ਸਥਤੀ ਦੂਜ ੇੂਸਫਆਂ ਨਾਰੋਂ ਅਤੇ ਸਲਦੇਲ਼ਾਂ ਨਾਰੋਂ ਫਵ ਤ 
ਸਫਵਤਯ ਵੈ। ਯ ਇਥੇ ਲੀ ਨ ਜ ਆਨ ੀੜਹੀ ਦੇ ਜੀਲਨ ਸਲੱਚ ਵਯ ਬਾਲ਼ਾਲਾਂ ਦਾ ਦਐਰ ਲਧਦਾ ਜਾ ਸਯਵਾ ਵੈ। 
 
ਾਸਏਤਾਨੀ ਿੰਜਾਫ ਸਲੱਚ ਸੱਸਐਆ ਸਲੱਚ ਿੰਜਾਫੀ ਦੀ ਥਾਂ ਰਬ ਸਯ ਦੇ ਫਯਾਫਯ ਵੈ ਅਤੇ ਸੱਸਐਆ ੂਯੀ ਤਯਹਾਂ ਉਯਦੂ ਜਾਂ ਅਿੰਯੇਜ਼ੀ ਅਧਾਯਤ ਵੈ। 
ਯਭੀ ਐੇਤਯਾਂ ਸਲੱਚ ਿੰਜਾਫੀ ਏੇਲਰ ਟੈਰੀਸਲਜ਼ਨ ਅਤੇ ਯਾਸਰਆਂ ਸਲੱਚ ਯਚਰਨ ਸਲੱਚ ਵੈ, ਯ ਉਥੇ ਲੀ ਇਜ਼ਾਯੇਦਾਯੀ ਉਯਦੂ ਦੀ ਵੀ ਵੈ। ਅਸਜਵੀਆਂ 
ਸਯਯਟਾਂ ਲੀ ਵਨ ਸਏ ੈਯ ਯਭੀ ਐੇਤਯਾਂ ਸਲੱਚ ਲੀ ਉਯਦੂ ਦਾ ਦਐਰ ਲੱਡੀ ੱਧਯ 'ਤੇ ਵ ਸਯਵਾ ਵੈ। ਇਿੰਜ ਾਸਏਤਾਨੀ ਿੰਜਾਫ ਦੀ ਨ ਜ ਆਨ ੀੜਹੀ ਸਲੱਚ 
ਿੰਜਾਫੀ ਦਾ ਿੰਚਾਯ ਏ ਝ ਬਾਲ਼ਾਈ ੀਭਾਲਾਂ ਦੇ ਅਿੰਦਯ-ਅਿੰਦਯ ਵੀ ਵ ਸਯਵਾ ਵੈ। , 3ਜ ੇੜਾਅ (ਰ ਵਣ ਦਾ ਐਤਯਾ) ਤੋਂ ਫਵ ਤੀ ਦੂਯ ਨਵੀਂ ਰੱਦੀ। 
 
ਬਾਯਤੀ ਿੰਜਾਫ ਸਲੱਚ ਿੰਜਾਫੀ ਦਾ ੀੜਹੀ-ੀੜਹੀ ਿੰਚਾਯ ਚਿੰਾ ਜ਼ਯੂਯ ਵੈ ਯ ਆਦਯਲ਼ਏ ਯੂ ਸਲੱਚ ਇੱਥੇ ਲੀ ਨਵੀਂ। ਫਵ ਤ ਐੇਤਯ ਵਨ ਸਜੱਥੇ ਿੰਜਾਫੀ ਦੀ 
ਲਯਤੋਂ ਨਵੀਂ ਵ ਯਵੀ ਜਾਂ ਟ ਯਵੀ ਵੈ। ਇਵਨਾਂ ਸਲੱਚੋਂ ਬ ਤੋਂ ਲੱਡਾ ਐੇਤਯ ਏੂਰੀ ਸੱਸਐਆ ਦਾ ਵੈ। ਬਾਯ ੂਲਯ ਦੇ ਰਬ ਾਯ ੇਫੱਚੇ ਅਯਿੰਬਏ ੱਧਯ ਤੋਂ 
ਵੀ ਅਿੰਯੇਜ਼ੀ ਭਾਸਧਅਭ ਏੂਰਾਂ ਸਲੱਚ ਜਾ ਯਵੇ ਵਨ। ਇਵਨਾਂ ਏੂਰਾਂ ਸਲੱਚ ਿੰਜਾਫੀ ਸਲਲ਼ੇ ਲੱਜੋਂ ਅਧੂਯੇ ਸਜਵ ੇਢਿੰ ਨਾਰ ਵੀ ੜਹਾਈ ਜਾ ਯਵੀ ਵੈ। ਸਜਲੇਂ ਸਏ 
ਰੇਐਏ ਸਵਰਾਂ ਵੀ ਆਣੇ ਇਏ ਰੇਐ ਸਲੱਚ ਦਯਜ ਏਯ ਚ ੱਏਾ ਵੈ, ਇਵਨਾਂ ਏੂਰਾਂ 'ਚੋਂ ਸਨਏਰ ਯਵੇ ਫੱਸਚਆਂ ਨੂਿੰ  ਿੰਜਾਫੀ ਭਾਤ ਬਾਲ਼ੀ ਫੱਚੇ ਏਸਵਣਾ ਲੀ ਠੀਏ 
ਨਵੀਂ ਵੈ ਸਏਉਂਸਏ ਏੂਰੀ ੜਹਾਈ ਐਤਭ ਏਯਨ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਇਵਨਾਂ ਫੱਸਚਆਂ ਦੀ ਬਾਲ਼ਾਈ ਭਯੱਥਾ ਿੰਜਾਫੀ ਬਾਲ਼ਾ ਨਾਰੋਂ ਅਿੰਯੇਜ਼ੀ ਬਾਲ਼ਾ ਸਲੱਚ ਸਫਵਤਯ 
ਵ ਿੰ ਦੀ ਵੈ (ਇਵ ਲੱਐਯੀ ੱਰ ਵੈ ਸਏ ਵੈ ਉਵ ਲੀ ੀਭਤ ਸਜਵੀ ਵੀ)। 
, ਬਾਯਤੀ ਿੰਜਾਫ ਸਲੱਚ ਲੀ ਅਰੀ ੀੜਹੀ ਸਲੱਚ ਿੰਜਾਫੀ ਬਾਲ਼ਾ ਦਾ ਪਰ ਿੰਚਾਯ ਲੱਡੇ ਦਫਾਲਾਂ ਵੇਠ ਵੈ [4]।  
 
 ਾਰ  II : ਫੁਲਾਕਰਆ ਂਦੀ ਕਿਣਤੀ : ਅਸਜਵੀ ਏਈ ਸਨਚਤ ਸਣਤੀ ਨਵੀਂ ਵੈ ਸਜ ਦੇ ਅਧਾਯ 'ਤੇ ਸਏੇ ਬਾਲ਼ਾ ਨੂਿੰ  ਖ਼ਤਭ ਵਣ ਦੇ ਐਤਯ ੇਤੋਂ ਐਾਰੀ ਭਝ 
ਸਰਆ ਜਾਲ।ੇ ਇਵ ਜ਼ਯੂਯ ਵੈ ਸਏ ਫ ਰਾਸਯਆਂ ਦੀ ਲੱਡੀ ਸਣਤੀ ਸਏੇ ਬਾਲ਼ਾ ਦੇ ਜੀਲਨ ਨੂਿੰ  ਐਤਸਯਆਂ ਤੋਂ ਟਾਉਂਦੀ ਵੈ। ਸਣਤੀ ਦੇ ਯਿੰ ਤੋਂ ਲੇਸਐਆ 
ਜਾਲ ੇਤਾਂ ਿੰਜਾਫੀ ਦ ਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੱਡੀਆਂ ਬਾਲ਼ਾਲਾਂ ਸਲਚੋਂ ਵੈ। ਿੰਜਾਫੀ ਦੇ ਫ ਰਾਸਯਆਂ ਦੀ ਅਰੀ ਸਣਤੀ 13 ਏਯੜ ਦੇ ਰਬ ਵੈ। ਇਿੰਜ ਿੰਜਾਫੀ 
ਦ ਨੀਆਂ ਦੀ 10ਲੇਂ ਨਿੰ ਫਯ ਦੀ ਬਾਲ਼ਾ ਵੈ। , ਫ ਰਾਸਯਆਂ ਦੀ ਸਣਤੀ ਿੰਜਾਫੀ ਬਾਲ਼ਾ ਦੀ ਲੱਡੀ ਤਾਏਤ ਵੈ।  
 
 ਾਰ  III :  ੁੱ ਲ ਬਾਸ਼ਾਈ ਅਫਾਦੀ ਕ ੱਚ ਫੁਲਾਕਰਆਂ ਦੀ ਕਿਣਤੀ ਦਾ ਅਨੁਾਤ: ਸਏੇ ਭੂਵ ਦੀ ਏ ੱ ਰ ਅਫਾਦੀ ਸਲਚੋਂ ਸਏਿੰ ਨੇ ਰਏ ਆਣੀ ਬਾਲ਼ਾ ਫਰਦੇ 
ਵਨ ਇਵ ਸਏੇ ਬਾਲ਼ਾ ਦੀ ਰਾਣਲ਼ਏਤੀ ਦਾ ਲੱਡਾ ਿੰਏੇਤ ਦੇਂਦਾ ਵੈ। ਿੰਜਾਫੀ ਦੇ ਯਿੰ ਸਲੱਚ ਏ ੱ ਰ ਅਫਾਦੀ ਨੂਿੰ  ਦ ਤਯਹਾਂ ਲੇਸਐਆ ਜਾ ਏਦਾ ਵੈ। ਇੱਏ ਤਾਂ 



 

 

ਬੂਸਰਏ ਐੇਤਯ (ੂਫੇ ਜਾਂ ਦੇ) ਦੀ ਏ ੱ ਰ ਅਫਾਦੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਉ ਬੂਸਰਏ ਐੇਤਯ ਦੀ ਏ ੱ ਰ ਿੰਜਾਫੀ ਅਫਾਦੀ। ਇੱਥੇ ਏ ੱ ਰ ਿੰਜਾਫੀ ਅਫਾਦੀ ਦਾ ਬਾਲ 
ਸਰਆ ਸਆ ਵੈ। ਮੂਨੈਏ ਦੀ ਸਯਯਟ ਇ ਯਿੰ ਸਲੱਚ ਵੇਠਰਾ ੈਭਾਨਾ ਲਯਤਣ ਦਾ ਸਨਯਦੇਲ਼ ਸਦਿੰ ਦੀ ਵੈ (ਮੂਨੈਏ 2003:9): 
 
 ਾਰ  III :  ੁੱ ਲ ਬਾਸ਼ਾਈ ਅਫਾਦੀ ਕ ੱਚ ਫੁਲਾਕਰਆਂ ਦੀ ਕਿਣਤੀ ਦਾ ਅਨੁਾਤ 
ਖਤਰ ਦਾ ੱਧਰ 
 

ਦਰਜਾ 
 

 ੁੱ ਲ ਸਫੰਧਤ ਅਫਾਦੀ ਕ ੱਚ ਫੁਲਾਕਰਆਂ ਦਾ ਅਨੁਾਤ 
 

ਏਈ ਐਤਯਾ ਨਵੀਂ 
 

5 
 

ਾਯ ੇ(all) ਆਣੀ ਬਾਲ਼ਾ ਫਰਦੇ ਵਨ। 
 

ਐਤਯਾ ਵੈ 
 

4 
 

ਰਬ ਾਯ ੇ(nearly all) ਆਣੀ ਬਾਲ਼ਾ ਫਰਦੇ ਵਨ। 
 

ਿੰਬੀਯ ਐਤਯਾ ਵੈ 
 

3 
 

ਫਵ ਭਤ (a majority) ਆਣੀ ਬਾਲ਼ਾ ਫਰਦਾ ਵੈ। 
 

ਫਵ ਤ ਿੰਬੀਯ ਐਤਯਾ 
ਵੈ 
 

2 
 

ੱਟ ਸਣਤੀ (a minority) ਆਣੀ ਬਾਲ਼ਾ ਫਰਦੀ ਵੈ। 
 

ਰ ਵਣ ਲਾਰੀ ਵੈ 
 

1 
 

ਫਵ ਤ ਥੜਹ ੇ(very few) ਆਣੀ ਬਾਲ਼ਾ ਫਰਦੇ ਵਨ। 
 

ਰ ਵ ਚ ੱਏੀ ਵੈ 
 

0 
 

ਫਰਣ ਲਾਰਾ ਏਈ ਲੀ ਨਵੀਂ ਸਯਵਾ। 
 

 
 
ਉਯਏਤ ੈਭਾਨੇ 'ਤੇ ਿੰਜਾਫੀ ਬਾਲ਼ਾ ਦਾ ਦਯਜਾ ਸਨਚਤ ਯੂ ਸਲੱਚ ਤਾਂ ਇੱਏ ਸਲਸਅਨਏ ਯਲੇਐਣ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਵੀ ਅਿੰ ਸਏਤ ਏੀਤਾ ਜਾ ਏਦਾ ਵੈ ਯ 
ਯਬਾਲੀ ਤਯ 'ਤੇ ਿੰਜਾਫੀ ਦੀ ਸਥਤੀ 4ਥੀ ਤੇ 3ਜੀ ਸਥਤੀ ਦੇ ਦਯਸਭਆਨ ਲਾਰੀ ਬਾਦੀ ਵੈ। 
 
 ਾਰ  IV : ਬਾਸ਼ਾਈ  ਰਤੋਂ ਦ ਖਤਰਾਂ ਕ ੱਚ ਰਚਲਨ: ਮੂਨੈਏ ਦੀ ਸਯਯਟ ਅਨ ਾਯ ਇਵ ਸਥਤੀਆਂ ਵੇਠ ਤਯਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵ ਏਦੀਆਂ ਵਨ 
(ਮੂਨੈਏ 2003:10): 
 
 ਾਰ  IV : ਬਾਸ਼ਾਈ  ਰਤੋਂ ਦ ਖਤਰਾਂ ਕ ੱਚ ਰਚਲਨ:  
ਐਤਯ ੇਦਾ ੱਧਯ 
 

ਦਯਜਾ 
 

ਬਾਲ਼ਾਈ ਐੇਤਯ ਅਤੇ ਬਾਲ਼ਾਈ ਏਾਯਜ 
 

ਯਫਸਲਆਏ ਲਯਤੋਂ 
 

5 
 

ਬਾਲ਼ਾ ਦੀ ਲਯਤੋਂ ਬ ਐੇਤਯਾਂ (domains) ਅਤੇ ਬ ਏਾਯਜਾਂ (functions) ਰਈ ਵ ਿੰ ਦੀ ਵੈ। 
 

ਫਵ ਬਾਲ਼ਾਈ ਭਾਨਤਾ 
 

4 
 

ਫਵ ਤੇ (most) ਭਾਜੀ ਐੇਤਯਾਂ ਅਤੇ ਫਵ ਤੇ ਏਾਯਜਾਂ ਰਈ ਇੱਏ ਤੋਂ ਲੱਧ ਬਾਲ਼ਾਲਾਂ ਦੀ ਲਯਤੋਂ ਵ ਿੰ ਦੀ 
ਵੈ। 
 



 

 

ਐ ਯ ਯਵੇ ਐੇਤਯ 
 

3 
 

ਬਾਲ਼ਾ ਦੀ ਲਯਤੋਂ ਸਯਲਾਯਏ ਐੇਤਯਾਂ ਅਤੇ ਫਵ ਤ (many) ਏਾਯਜਾਂ ਰਈ ਵ ਿੰ ਦੀ ਵੈ ਯ ਬਾਯ ੂਬਾਲ਼ਾ 
ਸਯਲਾਯਏ ਐੇਤਯਾਂ ਸਲੱਚ ਲੀ ਦਐਰ ਦੇਣ ਰੱੀ ਵੈ। 
 

ੀਭਤ ਅਤੇ ਯਭੀ 
ਐੇਤਯ 
 

2 
 

ਬਾਲ਼ਾ ਦੀ ਲਯਤੋਂ ਫਵ ਤ ਵੀ ੀਭਤ ਭਾਜੀ ਐੇਤਯਾਂ ਅਤੇ ਏਈ (several)  ਏਾਯਜਾਂ ਲਾਤੇ ਵ ਿੰ ਦੀ 
ਵੈ। 
 

ਫਵ ਤ ਵੀ ੀਭਤ ਐੇਤਯ 
 

1 
 

ਬਾਲ਼ਾ ਦੀ ਲਯਤੋਂ ਫਵ ਤ ਵੀ ੀਭਤ ਐੇਤਯਾਂ ਸਲਿੰ ਚ ਅਤੇ ਏ ਝ ਏ  (very few) ਏਾਯਜਾਂ ਰਈ ਵੀ ਵ ਿੰ ਦੀ 
ਵੈ। 
 

ਐਤਭ ਵ ਚ ੱਏੀ  
 

0 
 

ਬਾਲ਼ਾ ਦੀ ਲਯਤੋਂ ਸਏੇ ਲੀ ਐੇਤਯ ਸਲੱਚ ਅਤੇ ਸਏੇ ਲੀ ਏਾਯਜ ਰਈ ਨਵੀਂ ਵ ਿੰ ਦੀ। 
 

 
 
ਫਵ ਤੇ ਸਲਤਾਯ ਸਲੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਸਫਨਾਂ ਵੀ ਸਏਵਾ ਜਾ ਏਦਾ ਵੈ ਸਏ ਬਾਲ਼ਾਈ ਲਯਤੋਂ ਦੇ ਾਯ ੇਐੇਤਯਾਂ ਸਲੱਚ ਿੰਜਾਫੀ ਦੇ ਯਚਰਨ ਦੇ ਅਧਾਯ 'ਤੇ ਿੰਜਾਫੀ 
3ਜ ੇਦਯਜ ੇ'ਤੇ ਆ ਐਰਤੀ ਵੈ, ਸਏਉਂਸਏ ਬਾਯਤੀ ਿੰਜਾਫ ਸਲੱਚ ਲੀ ਸਯਲਾਯਏ ਵਰਸਏਆਂ ਸਲੱਚ ਸਵਿੰ ਦੀ ਅਤੇ ਅਿੰਯੇਜ਼ੀ ਦਾ ਦਐਰ ਲਧ ਸਯਵਾ ਵੈ। ਜ ੇਬਾਯਤੀ 
ਿੰਜਾਫ ਦੀ ਇਵ ਵਾਰਤ ਵੈ ਸਜੱਥੇ ਿੰਜਾਫੀ ਬਾਲ਼ਾ ਫਾਏੀ ਬੂਸਰਏ ਐੇਤਯਾਂ ਦੇ ਭ ਏਾਫਰੇ ਸਫਵਤਯ ਸਥਤੀ ਸਲੱਚ ਵੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਬ ਸਰਏ ਐੇਤਯਾਂ ਫਾਯ ੇਤਾਂ 
ਸਥਤੀ ਵਯ ਲੀ ਸਚਿੰਤਾਤ ਯ ਵਲੇੀ। 
 
 ਾਰ  V : ਨ ੇਂ ਖਤਰਾਂ ਅਤ ਸੰਚਾਰ ਭਾਕਧਅਭਾਂ ਨੰੂ ਹੰੁਿਾਰਾ: ਵੇਠਰੀ ਾਯਣੀ ਮੂਨੈਏ ਦੀ ਸਯਯਟ ਨੂਿੰ  ਯੂਭਾਨ ਏਯਦੀ ਵੈ (ਮੂਨੈਏ 2003:11)। 
ਨਲੇਂ ਐੇਤਯਾਂ ਤੋਂ ਬਾਲ ਟੈਰੀਸਲਜ਼ਨ, ਇਿੰਟਯਨੈਿੱਟ ਆਸਦ ਤੋਂ ਵੈ।  
 
ਐਤਯ ੇਦਾ ੱਧਯ 
 

ਦਯਜਾ 
 

ਨਲੇਂ ਐੇਤਯਾਂ ਅਤੇ ਿੰਚਾਯ ਭਾਸਧਅਭਾਂ ਸਲਚ ਲਯਤੋਂ 
 

ਸਲਏਾਲ਼ੀਰ (dynamic) 5 
 

ਬਾਲ਼ਾਈ ਲਯਤੋਂ ਾਯ ੇਨਲੇਂ ਐੇਤਯਾਂ ਸਲੱਚ ਵ ਿੰ ਦੀ ਵੈ। 
 

ਤਾਏਤਲਯ/ਯਯਭ 
(robust/active) 
 

4 
 

ਬਾਲ਼ਾਈ ਲਯਤੋਂ ਫਵ ਤੇ ਨਲੇਂ ਐੇਤਯਾਂ ਸਲੱਚ ਵ ਿੰ ਦੀ ਵੈ। 
 

ਰਸਵਣਲ਼ੀਰ (receptive) 
 

3 
 

ਬਾਲ਼ਾਈ ਲਯਤੋਂ ਫਵ ਤ ਨਲੇਂ ਐੇਤਯਾਂ ਸਲੱਚ ਵ ਿੰ ਦੀ ਵੈ। 
 

ਨਸਜੱਠ ਯਵੀ ਵੈ (coping) 
 

2 
 

ਬਾਲ਼ਾ ਦੀ ਲਯਤੋਂ ਏ ਝ ਨਲੇਂ ਐੇਤਯਾਂ ਸਲੱਚ ਵ ਿੰ ਦੀ ਵੈ। 
 

ਅਸਤਅਿੰਤ ੱਟ (minimal) 
 

1 
 

ਬਾਲ਼ਾ ਦੀ ਲਯਤੋਂ ਏੇਲਰ ਏ ਝ ਨਲੇਂ ਐੇਤਯਾਂ ਸਲਚ ਵ ਿੰ ਦੀ ਵੈ। 
 

ਸਏਸਯਆਵੀਣ (inactive) 0 ਬਾਲ਼ਾ ਦੀ ਲਯਤੋਂ ਸਏੇ ਲੀ ਨਲੇਂ ਐੇਤਯ ਸਲੱਚ ਨਵੀਂ ਵ ਿੰ ਦੀ। 



 

 

  
 
ਇਵ ਵੀ ਵੈ ਸਏ ਿੰਜਾਫੀ ਬਾਲ਼ਾ ਦੀ ਲਯਤੋਂ ਵਯ ਨਲੇਂ ਐੇਤਯ ਸਲੱਚ ਵ ਯਵੀ ਵੈ, ਯ ਇਥੇ ਲੀ ਵਾਰੇ ਦੂਜੀਆਂ ਬਾਲ਼ਾਲਾਂ ਅਿੰਯੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸਵਿੰ ਦੀ ਭ ੱ ਚੇ ਤਯ 'ਤੇ 
ਿੰਜਾਫੀ ਨਾਰੋਂ ਵਾਰੇ ਲਧੇਯੇ ਲਯਤੋਂ ਸਲੱਚ ਵਨ। ਇ ਰਈ ਸਥਤੀ ਇੱਥੇ ਲੀ ਆਦਯਲ਼ ਨਵੀਂ ਵੈ। 
 
 ਾਰ  VI : ਬਾਸ਼ਾਈ ਕਸੱਕਖਆ ਅਤ ਸਾਖਰਤਾ ਲਈ ਸਭੱਿਰੀ: ਫਿੰਧਤ ਸਯਯਟ ਅਨ ਾਯ ਬਾਲ਼ਾਈ ਰਾਣਲ਼ਏਤੀ ਰਈ ਉ ਬਾਲ਼ਾ ਯਾਵੀਂ ਸੱਸਐਆ ਦਾ 
ਵਣਾ ਅਲੱਲ਼ਏ ਵੈ।' (ਿੰਨਾ 12) ਬਾਲ਼ਾਈ ਸੱਸਐਆ ਅਤੇ ਾਐਯਤਾ ਦੇ ਏਾਯਏ ਦੇ ਅਧਾਯ 'ਤੇ ਮੂਨੈਏ ਦੀ ਸਯਯਟ ਸਏੇ ਬਾਲ਼ਾ ਦੀ ਤਾਏਤ ਨੂਿੰ  ਅਿੰਏਣ ਰਈ 
ਵੇਠਰੀ ਾਯਣੀ ਦੇਂਦੀ ਵੈ: 
 
 ਾਰ  VI : ਬਾਸ਼ਾਈ ਕਸੱਕਖਆ ਅਤ ਸਾਖਰਤਾ ਲਈ ਸਭੱਿਰੀ:  
ਦਯਜਾ 
 

ਸਰਐਤੀ ਭੱਯੀ ਦੀ ਵੋਂਦ 
 

5 
 

ਬਾਲ਼ਾ ਦੀ ਏਈ ਥਾਤ ਸਰੀ ਅਤੇ ਾਸਵਤਏ ਯਿੰਯਾ ਵੈ ਅਤੇ ਸਲਆਏਯਣਾਂ, ਲ਼ਫਦ ਏਲ਼,  ਤਏਾਂ, ਾਸਵਤ 
ਅਤੇ ਯਜ਼ਾਨਾ ਿੰਚਾਯ ਭਾਸਧਅਭ ਦੇ ਯਤ ਵਾਰ ਵਨ। ਬਾਲ਼ਾਈ ਸਰਐਤਾਂ ਦੀ ਰਲ਼ਾਨ ਅਤੇ ਸੱਸਐਆ ਸਲੱਚ ਲਯਤੋਂ 
ਵ ਯਵੀ ਵੈ। 
 

4 
 

ਸਰਐਤੀ ਭੱਯੀ ਵਾਰ ਵੈ ਅਤੇ ਫੱਚੇ ਏੂਰਾਂ ਸਲੱਚ ਬਾਲ਼ਾ ਸਲੱਚ ਾਐਯਤਾ ਵਾਰ ਏਯ ਯਵੇ ਵਨ। ਰਲ਼ਾਨ ਸਲੱਚ 
ਬਾਲ਼ਾ ਦੀ ਲਯਤੋਂ ਨਵੀਂ ਵ ਿੰ ਦੀ। 
 

3 
 

ਸਰਐਤੀ ਭੱਯੀ ਦੀ ਵੋਂਦ ਵੈ ਅਤੇ ਵ ਏਦਾ ਵੈ ਸਏ ਫੱਚੇ ਏੂਰ ਸਲੱਚ ਬਾਲ਼ਾ ਾਐਯਤਾ ਵਾਰ ਏਯ ਯਵੇ ਵਨ। 
ਰਏਾਲ਼ਤ ਭਾਸਧਅਭ ਯਾਵੀਂ ਾਐਯਤਾ ਦਾ ਸਲਏਾ ਨਵੀਂ ਏੀਤਾ ਜਾ ਸਯਵਾ। 

2 ਸਰਐਤੀ ਭੱਯੀ ਦੀ ਵੋਂਦ ਵੈ ਯ ਭੂਵ ਦੇ ਏ ਝ ਭੈਂਫਯਾਂ ਰਈ ਇਵ ਲਯਤੋਂ ਮ ਨਵੀਂ ਵੈ। ਦੂਸਜਆਂ ਰਈ ਇ ਦੀ 
ਵੋਂਦ ਰਤੀਏ ਭਾਤਯ ਵੈ। ਫਿੰ ਧਤ ਬਾਲ਼ਾ ਸਲੱਚ ਾਐਯਤਾ ਸੱਸਐਆ ਏੂਰ ਦਾ ਸਵੱਾ ਨਵੀਂ ਵੈ। 

 
ਸਜਲੇਂ ਸਏ ਰੇਐ ਦੇ ਲ਼ ਯ ੂਸਲੱਚ ਸਏਵਾ ਸਆ ਵੈ, ਿੰਜਾਫੀ ਦੀ ਸਥਤੀ ਦਾ ਭ ਰਿੰ ਏਣ ਲੱਐ-ਲੱਐ ਬੂਸਰਏ ਐੇਤਯਾਂ ਰਈ ਲੱਐਯਾ-ਲੱਐਯਾ ਵੀ ਏੀਤਾ ਜਾ ਏਦਾ ਵੈ। 
 
ਸਲਦੇਲ਼ਾਂ ਅਤੇ ਬਾਯਤੀ ਾਸਏਤਾਨੀ ਿੰਜਾਫਾਂ ਤੋਂ ਫਾਵਯਰੇ ੂਸਫਆਂ ਸਲੱਚ (ਸਦੱਰੀ ਅਤੇ ਵਸਯਆਣਾ ਨੂਿੰ  ਛੱਡ ਏ)ੇ ਿੰਜਾਫੀ ਦੀ ਸਥਤੀ 1ਰੇ ਦਯਜ ੇ'ਤੇ ਯੱਐੀ ਜਾ 
ਏਦੀ ਵੈ। ਸਦੱਰੀ ਅਤੇ ਵਸਯਆਣ ੇਦੀ ਸਥਤੀ 3ਜ ੇਅਤੇ 2ਜ ੇਦਯਜ ੇਦੇ ਸਲਚਏਾਯ ਲਾਰੀ ਵੈ। ਾਸਏਤਾਨੀ ਿੰਜਾਫ ਸਲੱਚ ਲੀ ਸਥਤੀ 1ਰੇ ਦਯਜੇ 'ਤੇ ਵੀ 
ਵੈ। 
ਬਾਯਤੀ ਿੰਜਾਫ ਸਲੱਚ ਸਥਤੀ 5ਲੇਂ ਅਤੇ 4ਥੇ ਦਯਜ ੇਦੇ ਸਲਚਏਾਯ ਦੀ ਵੈ ਸਏਉਂਸਏ ਿੰਜਾਫੀ ਨਾਂ ਤਾਂ ਾਯ ੇਏੂਰਾਂ ਸਲੱਚ ਸੱਸਐਆ ਦਾ ਭਾਸਧਅਭ ਵੈ ਅਤੇ ਨਾ 
ਵੀ ਰਲ਼ਾਨ ਸਲੱਚ ਭ ਏਿੰ ਭਰ ਤਯ 'ਤੇ ਇ ਦੀ ਲਯਤੋਂ ਵ ਯਵੀ ਵੈ। 
 
 ਾਰ  VII : ਸਰ ਾਰਾਂ ਅਤ ਸੰਸਥਾ ਾਂ ਦਾ ਬਾਸ਼ਾ  ੱਲ  ਤੀਰਾ ਅਤ ਨੀਤੀਆ,ਂ ਸਰ ਾਰੀ ਰੁਤਫ ਅਤ  ਰਤੋਂ ਸਭਤ: ਯਏਾਯੀ ਅਤੇ ਿੰਥਾਈ ਲਤੀਯ ੇ
ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਾਯ 'ਤੇ ਵੇਠਰੀ ਾਯਣੀ ਸਏੇ ਬਾਲ਼ਾ ਦੀ ਜੀਲਨ ਲ਼ਏਤੀ ਦਾ ਅਏ ੇਲ਼ ਏਯਦੀ ਵੈ: 
 



 

 

 ਾਰ  VII : ਸਰ ਾਰਾਂ ਅਤ ਸੰਸਥਾ ਾਂ ਦਾ ਬਾਸ਼ਾ  ੱਲ  ਤੀਰਾ ਅਤ ਨੀਤੀਆ,ਂ ਸਰ ਾਰੀ ਰੁਤਫ ਅਤ  ਰਤੋਂ ਸਭਤ:  
ਸਰਰਸਤੀ ਦਾ ੱਧਰ 
 

ਦਰਜਾ 
 

ਬਾਸ਼ਾ  ੱਲ ਸਰ ਾਰੀ  ਤੀਰਾ। 
 

ਬ ਬਾਲ਼ਾਲਾਂ ਨੂਿੰ  ਫਯਾਫਯ ਯਰਤੀ 
 

5 
 

ਬ ਬਾਲ਼ਾਲਾਂ ਨੂਿੰ   ਯੱਸਐਆ ਵਾਰ ਵੈ। 
 

ਯਰਤੀ ਫਯਾਫਯ ਨਵੀਂ 
 

4 
 

ੱਟ ਸਣਤੀ ਬਾਲ਼ਾਲਾਂ ਦੀ ੈਯ-ਯਭੀ ਐੇਤਯਾਂ ਸਲਿੰ ਚ ਵੀ ਯਾਐੀ ਵ ਯਵੀ ਵੈ। 
ਫਿੰਧਤ ਬਾਲ਼ਾ ਦੀ ਲਯਤੋਂ ਨੂਿੰ  ਲਏਾਯ ਵਾਰ ਵੈ। 
 

ਚ -ਚਾ ਆਤਭਾਤ 
 

3 
 

ੱਟ ਸਣਤੀ ਬਾਲ਼ਾਲਾਂ ਰਈ ਰਤੱਐ ਨੀਤੀ ਦੀ ਅਣਵੋਂਦ ਵੈ। ਯਭੀ ਐੇਤਯਾਂ ਸਲੱਚ 
ਬਾਯ ੂਬਾਲ਼ਾ ਦਾ ਏਫਜਾ। 
 

ਯਯਭ ਆਤਭਾਤ 
 

2 
 

ਯਏਾਯ ਲੱਰੋਂ ਬਾਲ਼ਾ ਦੇ ਬਾਯ ੂਬਾਲ਼ਾ ਸਲੱਚ ਆਤਭਾਤ ਵਣ ਨੂਿੰ  ਉਤਾਸਵਤ ਏੀਤਾ 
ਜਾਂਦਾ ਵੈ। ੱਟ ਸਣਤੀ ਬਾਲ਼ਾਲਾਂ ਰਈ ਏਈ  ਯੱਸਐਆ ਨਵੀਂ ਵੈ। 
 

ਜਫਯੀ ਆਤਭਾਤ  
 

1 
 

ਬਾਯ ੂਬਾਲ਼ਾ ਇਏੱਰੀ ਵੀ ਯਏਾਯੀ ਬਾਲ਼ਾ ਵੈ, ਜਦਸਏ ੈਯ ਯਏਾਯੀ ਬਾਲ਼ਾਲਾਂ ਨੂਿੰ  
ਨਾ ਭਾਣਤਾ ਵੈ ਅਤੇ ਨਾ ਵੀ  ਯੱਸਐਆ। 
 

ਭਨਾਵੀ 
 

0 
 

ੱਟ ਸਣਤੀ ਬਾਲ਼ਾਲਾਂ ਦੀ ਭਨਾਵੀ ਵੈ। 
 

 
ਯਏਾਯੀ ਲਤੀਯ ੇਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਾਯ 'ਤੇ ਿੰਜਾਫੀ ਲੱਐ-ਲੱਐ ਬੂਸਰਏ ਐੇਤਯਾਂ ਸਲੱਚ ਲੱਐ-ਲੱਐ ਅਲਥਾਲਾਂ ਸਲੱਚ ਵੈ। ਸਲਦੇਲ਼ਾਂ ਸਲੱਚ ਸਜੱਥੇ ਲੀ 
ਸਣਨਮ ਿੰਜਾਫੀ ਅਫਾਦੀ ਵੈ ਉਥੇ ਵੀ ਿੰਜਾਫੀ ਬਾਲ਼ਾ ਨੂਿੰ  ਯਏਾਯੀ ਜਾਂ ਿੰਥਾਈ ਯੂ ਸਲੱਚ ਏ ਝ ਨਾ ਏ ਝ ਯਰਤੀ ਵਾਰ ਵੈ। ਏਨੇਡਾ ਸਲੱਚ ਤਾਂ 
ਇਵ ਲੀ ਸਏਵਾ ਜਾ ਏਦਾ ਵੈ ਸਏ ਿੰਜਾਫੀ ਦੀ ਲਯਤੋਂ ਨੂਿੰ  ਲਏਾਯ ਲੀ ਵਾਰ ਵੈ। ਸਜੱਥੇ-ਸਜੱਥੇ ਿੰਜਾਫੀ ਲੱਡੀ ਸਣਤੀ ਸਲੱਚ ਵਨ ਉਵਨਾ ਸਲੱਚੋਂ ਫਵ ਤੇ ਦੇਲ਼ਾਂ 
ਸਲੱਚ ਬਾਲ਼ਾ ਨੀਤੀਆਂ ਭਾਸਵਯਾਂ ਦੀਆਂ ੜਚਰਾਂ ਅਤੇ ਯਇਆਂ 'ਤੇ ਅਧਾਯਤ ਵਣ ਏਯਏ ੇਯਏਾਯੀ ੱਧਯ 'ਤੇ ਥੜੀ ਜਾਂ ਫਵ ਤੀ ਯਰਤੀ ਵਾਰ ਏੀਤੀ 
ਜਾ ਏਦੀ ਵੈ। ਇਿੰਜ, ਸਜੱਥੋਂ ਤੱਏ ਯਏਾਯੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਲਾਰ ਵੈ, ਸਲਦੇਲ਼ਾਂ ਸਲੱਚ ਿੰਜਾਫੀ ਦੀ ਅਲਥਾ 4ਥੇ ਏ  ਦਯਜੇ 'ਤੇ ਯੱਐੀ ਜਾ ਏਦੀ ਵੈ।  
 
ਬਾਯਤ ਅਤੇ ਾਸਏਤਾਨ ਸਲਚਰੇ ਿੰਜਾਫਾਂ ਤੋਂ ਫਾਵਯਰੇ ੂਸਫਆਂ ਸਲੱਚ (ਦ-ਸਤਿੰ ਨ ਬਾਯਤੀ ੂਸਫਆਂ ਨੂਿੰ  ਛੱਡ ਏ)ੇ ਸਏੇ ਲੀ ੂਫੇ ਸਲੱਚ ੱਟ ਸਣਤੀ ਬਾਲ਼ਾਲਾਂ 
ਰਈ ਏਈ ਰਤੱਐ ਯਏਾਯੀ ਜਤਨ ਨਜਯ ਨਵੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਿੰਜ ਇਵਨਾਂ ਥਾਲਾਂ 'ਤੇ ਿੰਜਾਫੀ ਦੀ ਅਲਥਾ ਨੂਿੰ  2ਜ ੇਦਯਜੇ 'ਤੇ ਭਝਣਾ ਵੀ ਠੀਏ ਵਲੇਾ, 
ਮਾਨੀ ਸਏ ਸਲਦੇਲ਼ਾਂ ਸਲਚਰੀ ਅਲਥਾ ਤੋਂ ਲੀ ਵੇਠਾਂ। ਯਏਾਯੀ ਲਤੀਯ ੇਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਸਵਾਫ ਨਾਰ ਾਸਏਤਾਨੀ ਿੰਜਾਫ ਸਲੱਚ ਲੀ ਿੰਜਾਫੀ ਦੀ 
ਅਲਥਾ ਸਲਦੇਲ਼ਾਂ ਨਾਰੋਂ ਲੀ ਭਾੜੀ ਵੈ। ਬਾਯ ੂਬਾਲ਼ਾ (ਉਯਦੂ) ਵੀ ਯਏਾਯੀ ਏਿੰਭ ਏਾਜ ਦੀ ਬਾਲ਼ਾ ਵੈ। ਿੰਜਾਫੀ ਨੂਿੰ  ਨਾ ਏਈ ਸਲਲ਼ੇਲ਼ ਭਾਣਤਾ ਰਾਤ ਵੈ ਅਤੇ 
ਨਾ ਵੀ  ਯੱਸਐਆ। ਫਰਸਏ ਿੰਜਾਫੀ ਦੀ ਯਏਾਯੀ ਐੇਤਯਾਂ ਸਲੱਚ ਲਯਤੋਂ ਦੀ ਭਨਾਵੀ ਵੈ। ਇਿੰਜ ਾਸਏਤਾਨੀ ਿੰਜਾਫ ਸਲੱਚ ਿੰਜਾਫੀ ਲੱਰ ਯਏਾਯੀ ਲਤੀਯ ੇ
ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂਿੰ  1 ਅਿੰਏ ਤੋਂ ਲੱਧ ਨਵੀਂ ਸਦੱਤਾ ਜਾ ਏਦਾ।  
 



 

 

ਬਾਯਤੀ ਿੰਜਾਫ ਸਲੱਚ ਲੀ ਿੰਜਾਫੀ ਲੱਰ ਯਏਾਯੀ ਐੇਤਯਾਂ ਦਾ ਲਤੀਯਾ ਏਈ ਉਤਾਵਜਨਏ ਨਵੀਂ ਵੈ। ਯਏਾਯੀ ਦਤਯਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਸਯਆਂ ਸਲੱਚ ਿੰਜਾਫੀ 
ਦੀ ਲਯਤੋਂ ਰਈ ਏਨੂਿੰ ਨ ਫਣ ਜਾਣ ਦੇ ਫਾਲਜੂਦ ਲੀ ਇ ਨੂਿੰ  ਇਭਾਨਦਾਯੀ ਨਾਰ ਰਾੂ ਏਯਾਉਣ ਦੇ ਏਈ ਜਤਨ ਨਵੀਂ ਏੀਤੇ ਜਾ ਯਵੇ। ਜੇ ਏਈ ਸਵਰਜ ਰ 
ਵ ਿੰ ਦੀ ਲੀ ਵੈ ਤਾਂ ਫੱ ਜਨਤਏ ਦਫਾਅ ਵੇਠ। 
 
ਇੱਥੇ ਸਛਰੇ ਸਦਨੀ ਲਾਯੀ ਇੱਏ ਸਯਣਾਮ ਟਨਾ (ਸਜਦਾ ਅਖ਼ਫਾਯਾਂ ਸਲੱਚ ਲੇਯਲਾ ਸਦੱਤਾ ਸਆ ੀ) ਦਾ ਸਜ਼ਏਯ ਵਾਰਤ ਨੂਿੰ  ਭਝਣ ਸਲੱਚ ਵਾਈ 
ਵਲੇਾ। ਸਛਰੇ ਸਦਨੀਂ ਿੰਜਾਫ ਸਲਧਾਨ ਬਾ ਸਲੱਚ ਸਲਯਧੀ ਸਧਯ (ਏਾਂਯ ਾਯਟੀ) ਦੇ ਨੇਤਾ  ਨੀਰ ਜਾਐੜ ਜੀ ਨੇ ਅਿੰਯੇਜ਼ੀ ਸਲੱਚ ਫਰਣਾ ਲ਼ ਯ ੂਏੀਤਾ 
ਤਾਂ ਇੱਏ ਭਾਣਮ ਭੈਂਫਯ ਨੇ ਉਵਨਾਂ ਨੂਿੰ  ਿੰਜਾਫੀ ਸਲੱਚ ਫਰਣ ਦੀ ਤਾਏੀਦ ਏੀਤੀ। ਰੀ  ਨੀਰ ਜਾਐੜ ਜੀ ਦਾ ਜਲਾਫ ੀ ਸਏ 'ਸਲਧਾਨ ਬਾ 'ਚ ਫੈਠੇ ਭੈਂਫਯ 
ਅਿੰਯੇਜ਼ੀ ਭਝ ਏਦ ੇਵਨ।' ਿੰਜਾਫ ਸਲਧਾਨ ਬਾ ਦੇ ਾਯ ੇਭੈਂਫਯਾਂ ਦੀ ਅਿੰਯੇਜ਼ੀ ਬਾਲ਼ਾ ਸਲੱਚ ਭਯੱਥਾ ਸਏਿੰ ਨੀ ਏ  ਵੈ ਇ ਲਾਰ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਤਾਂ ਾਨੂਿੰ  
ਰੜ ਨਵੀਂ ਵੈ, ਯ ਰੀ  ਨੀਰ ਜਾਐੜ ਜੀ ਨੂਿੰ  ਇਵ  ੱ ਛਣਾ ਫਣਦਾ ਵੈ ਸਏ ਿੰਜਾਫ ਸਲਧਾਨ ਬਾ ਦੀ ਫੈਠਏ ਸਲੱਚ ੱਰ ਿੰਜਾਫੀ ਸਲੱਚ ਸਫਵਤਯ ਭਝਾਈ 
ਜਾ ਏਦੀ ਵੈ ਜਾਂ ਅਿੰਯੇਜ਼ੀ ਸਲੱਚ। (ਰੱਦਾ ਵੈ ਸਏ  ਨੀਰ ਜਾਐੜ ਜੀ ਭਝ ਅਤੇ ਯਾਲ਼ਟਯੀ ਲੈਭਾਨ ਦਾ ਿੰਏਾਯ ਏਯਏ ੇਿੰਜਾਫ ਸਲਧਾਨ ਬਾ ਦੇ ਉ 
ਭਾਭ ਸਲੱਚ ਦਾਐਰ ਵ ਨ।) ਐੈਯ ! ਇਵ ਟਨਾ ਿੰਜਾਫ ਸਲੱਚ ਿੰਜਾਫੀ ਲੱਰ ੂਯੇ ਯਾਜਨੀਤਏ ਅਤੇ ਯਏਾਯੀ ਲਤੀਯ ੇਦਾ ਫੂਤ ਵੈ।  
 
ਸਜੱਥੋਂ ਤੱਏ ਯਏਾਯੀ ਨੀਤੀਆ ਦਾ ਲਾਰ ਵੈ, ਿੰਜਾਫੀ ਬਾਲ਼ਾ ਿੰਜਾਫ ਦੀ ਯਾਜ ਬਾਲ਼ਾ ਵੈ। ਯ ਸੱਸਐਆ, ਰਲ਼ਾਨ ਅਤੇ ਵਯ ਯਏਾਯੀ ਐੇਤਯਾਂ ਸਲੱਚ 
ਅਿੰਯੇਜ਼ੀ ਬਾਲ਼ਾ ਦਾ ਦਐਰ ਭਾਯ ੂਢਿੰ ਨਾਰ ਜਾਯੀ ਵੈ। ਬਾਯ ੂਲਯ ਦੇ ਬ ਸਨਆਣ ੇਅਿੰਯੇਜ਼ੀ ਭਾਸਧਅਭ ਏੂਰਾਂ ਸਲੱਚ ਜਾ ਯਵੇ ਵਨ ਅਤੇ ਯਏਾਯੀ 
ਏੂਰਾਂ ਸਲੱਚ ੜਹਾਈ ਦਾ ਬ ੈ ਚ ੱਏਾ ਵੈ। ਇਿੰਜ, ਸਨਚਤ ਤਯ 'ਤੇ ਸਏਵਾ ਜਾ ਏਦਾ ਵੈ ਸਏ ਿੰਜਾਫ ਦੇ ਏੂਰਾਂ ਸਲੱਚ ਿੰਜਾਫੀ ਬਾਲ਼ਾ ਦੀ ਸਜ਼ਏਯਮ 
ਸਐਰਾਈ ਦਾ ਬ ੈ ਚ ੱਏਾ ਵੈ। ਇ ਅਭਰ ਦੇ ਸੱਟੇ ਰਬ ਾਵਭਣ ੇਵਨ। ਿੰਜਾਫੀ ਦੀ ਲਯਤਭਾਨ ਨ ਜ ਆਨ ੀੜਹੀ ਸਲਚੋਂ ਿੰਜਾਫੀ ਬਾਲ਼ਾ ਦੀ 
ਸਜ਼ਏਯਮ ਭ ਵਾਯਤ ਰਬ ਐਤਭ ਵ ਚ ੱਏੀ ਵੈ। ਇ ਦੇ ਸੱਸਐਆ, ਸਆਨ, ਸਬਆਚਾਯ, ਾਸਵਤ, ਿੰਚਾਯ ਅਤੇ ਵਯ ਐੇਤਯਾਂ ਰਈ ਸਬਆਨਏ ਸੱਟੇ 
ਉਵਨਾਂ ਨੂਿੰ  ਨਜਯ ਆ ਯਵੇ ਵਨ ਜ ਲੇਐ ਏਦ ੇਵਨ, ਅਤੇ ਉਵ ਏ ਯਰਾ ਲੀ ਯਵੇ ਵਨ।  
 
ਸਏਉਂਸਏ ਭਾਤ ਬਾਲ਼ਾ ਦੀ ਚਿੰੀ ਸਐਰਾਈ ਅਤੇ ਭ ਵਾਯਤ ਤੋਂ ਸਫਨਾਂ ਦੂਜੀ ਜਾਂ ਸਲਦੇਲ਼ੀ ਬਾਲ਼ਾ ਲੀ ਰਤਾ ਨਾਰ ਨਵੀਂ ਸੱਐੀ ਜਾ ਏਦੀ, ਇ ਰਈ ਇਵ 
ਏਸਵਣ ਸਲੱਚ ਏਈ ਿੰਏਚ ਨਵੀਂ ਵਣਾ ਚਾਵੀਦਾ ਸਏ ਲਯਤਭਾਨ ਸਲੱਚ ਸਤਆਯ ਏੀਤੀ ਜਾ ਯਵੀ ਿੰਜਾਫੀ ੀੜਹੀ ਬਾਲ਼ਾਈ ਅਿੰਾਂ ਦੀ ੀੜਹੀ ਅਐਲਾੀ 
ਸਏਉਂਸਏ ਇ ਨੂਿੰ  ਸਏੇ ਬਾਲ਼ਾ ਸਲੱਚ ਲੀ ਸਜ਼ਏਯਮ ਭ ਵਾਯਤ ਵਾਰ ਨਵੀਂ ਵਲੇੀ।  
ਸਜੱਥੋਂ ਤੱਏ ਯਏਾਯੀ ਲਤੀਯ ੇਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂਿੰ  ਅਿੰਏ ਦੇਣ ਦਾ ਲਾਰ ਵੈ, ਇਵ ਏਸਵਣਾ ਫਣਦਾ ਵੈ ਸਏ ਯਏਾਯੀ ਨੀਤੀਆਂ ਸਲੱਚ ਿੰਜਾਫੀ ਨੂਿੰ   ਯੱਸਐਆ 
ਆਦਯਲ਼ ਯੂ ਸਲੱਚ ਬਾਲੇਂ ਨਵੀਂ ਯ ਵਾਰ ਤਾਂ ਵੈ, ਯ ਯਏਾਯੀ ਲਤੀਯ ੇਏਯਏ ੇਇਵ ਨੀਤੀਆਂ ਠੀਏ ਤਯਹਾਂ ਅਭਰ ਸਲੱਚ ਨਵੀਂ ਆ ਯਵੀਆਂ। ਇਿੰਜ, 
ਬਾਯਤੀ ਿੰਜਾਫ ਸਲੱਚ ਲੀ ਿੰਜਾਫੀ ਦੀ ਸਥਤੀ 3 ਤੇ 4 ਅਿੰਏਾਂ ਦੇ ਸਲਚਏਾਯ ਸਜਵੀ ਵੀ ਵੈ। ਇਥੇ ਇਵ ਲੀ ੱਰ ਮਾਦ 
ਯੱਐਣ ਲਾਰੀ ਵੈ ਸਏ ਉਚੇਯੀ ਸੱਸਐਆ ਸਲੱਚ ਸਲਸਆਨਾਂ, ਤਏਨੀਏੀ ਸਲਸਲ਼ਆਂ ਅਤੇ ੇਲ਼ੇਲਯ ਏਯਾਂ ਸਲੱਚੋਂ ਿੰਜਾਫ ਸਲੱਚ ਲੀ ਿੰਜਾਫੀ ਦੀ ਭਾਸਧਅਭ ਲੱਜੋਂ 
ਅਣਵੋਂਦ ਵੈ।  
 
 ਾਰ -VIII : ਬਾਸ਼ਾ ਸਭੂਹ ਦਾ ਬਾਸ਼ਾ  ੱਲ  ਤੀਰਾ:  ਬਾਲ਼ਾ ਸਏਉਂਸਏ ਇਏ ਭਨ ੱ ਐੀ ਅਭਰ ਵੈ, ਇ ਰਈ ਸਏੇ ਬਾਲ਼ਾ ਭੂਵ ਦਾ ਆਣੀ ਬਾਲ਼ਾ ਰਤੀ 
ਲਤੀਯਾ ਅਤੇ ਜਤਨ ਉ ਬਾਲ਼ਾ ਦੇ ਜੀਲਨ, ਭਯੱਥਾ, ਤਾਏਤ, ਾਯ ਅਤੇ ਸਲਏਾ ਸਲੱਚ ਸਨਯਣਾਇਏ ਯਰ ਅਦਾ ਏਯਦੇ ਵਨ। ਇਵ ਏਸਵਣਾ ੱਚਾਈ ਤੋਂ 
ਦੂਯ ਨਵੀਂ ਸਏ ਸਏੇ ਬਾਲ਼ਾ ਦੀ ਫਾਏੀ ਐੇਤਯਾਂ ਸਲੱਚ ਸਥਤੀ ਰਈ ਉ ਬਾਲ਼ਾ ਭੂਵ ਦਾ ਆਣੀ ਬਾਲ਼ਾ ਲੱਰ ਲਤੀਯਾ ਪੈਰਾਏ ਨ ਯਰ ਅਦਾ ਏਯਦਾ ਵੈ। 
ਸਏੇ ਬਾਲ਼ਾ ਭੂਵ ਦੇ ਲਤੀਯ ੇਨੂਿੰ  ਮੂਨੈਏ ਦੀ ਸਯਯਟ ਵੇਠਰੇ ਲਯਾਂ ਸਲੱਚ ਲਿੰਡਦੀ ਵੈ (ਮੂਨੈਏ 2003:15): 
 
 ਾਰ -VIII : ਬਾਸ਼ਾ ਸਭੂਹ ਦਾ ਬਾਸ਼ਾ  ੱਲ  ਤੀਰਾ:   



 

 

ਦਰਜਾ 
 

ਬਾਸ਼ਾ ਸਭੂਹ ਦਾ ਬਾਸ਼ਾ  ੱਲ  ਤੀਰਾ 
 

5 
 

ਾਯ ੇਸਲਅਏਤੀ ਆਣੀ ਬਾਲ਼ਾ ਦੀ ਏਦਯ ਏਯਦੇ ਵਨ ਅਤੇ ਇ ਦੀ ਤਯੱਏੀ ਲੇਐਣਾ ਚਾਵ ਿੰ ਦੇ ਵਨ। 
 

4 
 

ਫਵ ਤੇ ਸਲਅਏਤੀ ਆਣੀ ਬਾਲ਼ਾ ਫਯਏਯਾਯ ਯੱਐਣ ਦੀ ਵਭਾਇਤ ਏਯਦੇ ਵਨ। 
 

3 
 

ਫਵ ਤ ਸਲਅਏਤੀ ਆਣੀ ਬਾਲ਼ਾ ਫਯਏਯਾਯ ਯੱਐਣ ਦੀ ਵਭਾਇਤ ਏਯਦੇ ਵਨ; ਫਾਏੀ ਜਾਂ ਫੇਯਲਾਵ ਵਨ ਜਾਂ ਆਣੀ ਬਾਲ਼ਾ ਦੇ 
ਐਾਤਭੇ ਤੱਏ ਦੀ ਵਭਾਇਤ ਏਯ ਏਦੇ ਵਨ। 
 

2 
 

ਏ ਝ ਸਲਅਏਤੀ ਆਣੀ ਬਾਲ਼ਾ ਫਯਏਯਾਯ ਯੱਐਣ ਦੀ ਵਭਾਇਤ ਏਯਦੇ ਵਨ; ਫਾਏੀ ਜਾਂ ਫੇਯਲਾਵ ਵਨ ਜਾਂ ਆਣੀ ਬਾਲ਼ਾ ਦੇ 
ਐਾਤਭੇ ਤੱਏ ਦੀ ਵਭਾਇਤ ਏਯ ਏਦੇ ਵਨ। 
 

1 
 

ਏੇਲਰ ਏ ਝ ਏ  ਸਲਅਏਤੀ ਆਣੀ ਬਾਲ਼ਾ ਫਯਏਯਾਯ ਯੱਐਣ ਦੀ ਵਭਾਇਤ ਏਯਦੇ ਵਨ; ਫਾਏੀ ਜਾਂ ਫੇਯਲਾਵ ਵਨ ਜਾਂ ਆਣੀ 
ਬਾਲ਼ਾ ਦੇ ਐਾਤਭੇ ਤੱਏ ਵੀ ਵਭਾਇਤ ਏਯ ਏਦ ੇਵਨ। 
 

0 
 

ਏਈ ਲੀ ਆਣੀ ਬਾਲ਼ਾ ਦੇ ਐਤਭ ਵਣ ਦੀ ਯਲਾਵ ਨਵੀਂ ਏਯਦਾ; ਾਯ ੇਬਾਯ ੂਬਾਲ਼ਾ ਲਯਤਣ ਨੂਿੰ  ਸਵਰ ਦੇਂਦੇ ਵਨ। 
 

 
ਇਵ ਫੜੇ ਸਪਏਯ ਲਾਰੀ ੱਰ ਵੈ ਸਏ ਉਯਏਤ ਏਾਯਏ, ਸਜਵੜਾ ਏਾਯਏ ਬਾਲ਼ਾ ਦੇ ਜੀਲਨ ਅਤੇ ਸਲਏਾ ਰਈ ਬ ਤੋਂ ਭਵੱਤਲੂਯਨ ਵੈ, ਉ ੱਐੋਂ ਲੀ 
ਿੰਜਾਫੀ ਦੀ ਅਲਥਾ ਉਤਾਵ ੈਦਾ ਏਯਨ ਲਾਰੀ ਨਵੀਂ ਵੈ। 
 
ਸਲਦੇਲ਼ਾਂ ਸਲੱਚ ਿੰਜਾਫੀਆਂ ਸਲੱਚ ਆਣੀ ਬਾਲ਼ਾ ਦੀ ਸਪਏਯਭਿੰਦੀ ਦਾ ਅਸਵਾ ਜ਼ਯੂਯ ਨਜ਼ਯ ਆਉਂਦਾ ਵੈ ਅਤੇ ਉਵ ਇ ਨੂਿੰ  ਫਯਏਯਾਯ ਯੱਐਣ ਰਈ 
ਜਤਨਲ਼ੀਰ ਲੀ ਨਜ਼ਯ ਆਉਂਦੇ ਵਨ। ਯ ਇਵ ੱਰ ਸਲਦੇਲ਼ਾਂ ਸਲੱਚ ਜਿੰਭੀ-ਰੀ ਨਲੀਂ ੀੜਹੀ ਫਾਯ ੇਏਸਵਣੀ ਐੀ ਵੈ। 
ਬਾਯਤ ਅਤੇ ਾਸਏਤਾਨ ਸਲੱਚ ਿੰਜਾਫਾਂ ਤੋਂ ਫਾਵਯਰੇ ੂਸਫਆਂ ਸਲੱਚ ਿੰਜਾਫੀਆਂ ਸਲੱਚ ਆਣੀ ਬਾਲ਼ਾ ਨੂਿੰ  ਫਯਏਯਾਯ ਯੱਐਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਾਯੇ ਬਾਲ਼ਾ ਭੂਵ 
ਸਲੱਚ ਇਏਾਯ ਨਜ਼ਯ ਨਵੀਂ ਆਉਂਦੀ।  
 
ਸੱਐ ਧਾਯਸਭਏ ਵਰਏ ੇਧਾਯਸਭਏ ਏਾਯਣਾਂ ਏਯਏੇ ਿੰਜਾਫੀ ਬਾਲ਼ਾ ਨੂਿੰ  ਫਯਏਯਾਯ ਯੱਐਣ ਰਈ ਵਭਾਇਤ ਏਯਦੇ ਵਨ। ਦੂਜੇ ਵਰਸਏਆਂ ਸਲਚੋਂ ਏ ਝ ਸਲਅਏਤੀ 
ਵੀ ਵਭਾਇਤੀ ਏਾਯਲਾਈਆਂ ਸਲੱਚ ਰੱੇ ਨਜ਼ਯ ਆਉਂਦੇ ਵਨ ਅਤੇ ਭੂਸਵਏ ਯਯਭੀਆਂ ਦੀ ਰਬ ਅਣਵੋਂਦ ਵੀ ਵੈ। 
ਏ ਝ ੂਸਫਆਂ ਸਲੱਚ (ਸਜੱਥੇ ਿੰਜਾਫੀ ਦੂਜੀ ਲੱਡੀ ਸਲਣਤੀ ਸਲੱਚ ਭਜੂਦ ਵਨ ਸਜਲੇਂ ਸਦੱਰੀ ਅਤੇ ਵਸਯਆਣਾ) ਿੰਜਾਫੀ ਬਾਲ਼ਾ ਰਈ ਏ ਝ ਭੂਸਵਏ ਵਭਾਇਤੀ 
ਏਾਯਲਾਈਆਂ ਲੇਐਣ ਨੂਿੰ  ਸਭਰਦੀਆਂ ਵਨ। 
 
ਾਸਏਤਾਨੀ ਿੰਜਾਫ ਸਲੱਚ ਲੀ ਿੰਜਾਫੀ ਬਾਲ਼ਾ ਦੀ ਤਯੱਏੀ ਰਈ ਭੂਸਵਏ ਵਭਾਇਤੀ ਏਾਯਲਾਈਆਂ ਫਵ ਤ ਸਨੂਣੀਆਂ ਵਨ ਅਤੇ ਜ ਵਨ ਉਵ ਲੀ ਫਵ ਤੀਆਂ 
ਾਸਵਤਏ ਵਰਸਏਆਂ ਤੱਏ ਵੀ ੀਭਤ ਰੱਦੀਆਂ ਵਨ। 
 



 

 

ਇਿੰਜ, ਬਾਯਤ ਅਤੇ ਾਸਏਤਾਨ ਸਲੱਚ ਿੰਜਾਫੋਂ ਫਾਵਯਰੇ ੂਸਫਆਂ ਸਲੱਚ ਅਤੇ ਾਸਏਤਾਨੀ ਿੰਜਾਫ ਸਲੱਚ ਿੰਜਾਫੀ ਦੀ ਅਲਥਾ 2 ਅਿੰਏਾਂ ਲਾਰੀ ਵੀ ਰੱਦੀ 
ਵੈ। 
 
ਬਾਯਤੀ ਿੰਜਾਫ ਦੇ ਿੰਜਾਫੀਆਂ ਦਾ ਿੰਜਾਫੀ ਰਤੀ ਲਤੀਯਾ ਸਫਵਤਯ ਵੈ ਯ ਇਥੇ ਰਈ ਲੀ ਸਚਿੰਤਾ ਤੇ ਏਾਯਣ ਵਨ। ੱਤਾ, ਭਾਜ ਤੇ ਅਯਥਚਾਯ ੇਸਲੱਚ ਬਾਯ ੂ
ਲਯ ਦੀ ਬਾਲ਼ਾ ਵੀ ਬਾਯ ੂਬਾਲ਼ਾ ਵ ਿੰ ਦੀ ਵੈ ਅਤੇ ਜਨਧਾਯਣ ਉੇ ਬਾਲ਼ਾ ਨੂਿੰ  ਲਏਾਯੀ ਬਾਲ਼ਾ ਭਝਦਾ ਵੈ। ਿੰਜਾਫ ਦਾ ਬਾਯ ੂਲਯ ਲਧੇਯੇ ਤੋਂ ਲਧੇਯੇ ਅਿੰਯੇਜ਼ੀ 
ਅਤੇ ਸਏੇ ਵੱਦ ਤੱਏ ਸਵਿੰ ਦੀ ਲੱਰ ਸਐੱਸਚਆ ਜਾ ਸਯਵਾ ਵੈ। ਅਿੰਯੇਜ਼ੀ ਲੱਰ ਸਐੱਚੇ ਜਾਣ ਦਾ ਲੱਡਾ ਏਾਯਣ ਬਾਯ ੂਲਯ ਦਾ  ਆਯਥ ਵੈ ਜ ਅਿੰਯੇਜ਼ੀ ਬਾਲ਼ਾ 
ਯਾਵੀਂ ਸੱਸਐਆ, ੱਤਾ ਅਤੇ ਆਯਸਥਏ ਯਯਭੀ ਦੇ ਐੇਤਯਾਂ ਸਲੱਚ ਆਣੀ ਧੌਂ ਏਾਇਭ ਯੱਐਣੀ ਚਾਵ ਿੰ ਦਾ ਵੈ। ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਾਟ ਏਾਯਣ ਜਨਧਾਯਣ ਬਾਯ ੂ
ਲਯ ਦੀ ੱਤਾ ਅਤੇ ਐ ਲ਼ਵਾਰੀ ਦਾ ਇੱਏ ਏਾਯਨ ਅਿੰਯੇਜ਼ੀ ਬਾਲ਼ਾ ਨੂਿੰ  ਭਝੀ ਫੈਠਾ ਵੈ। ਬਾਯ ੂਲਯ ਦੇ  ਆਯਥ ਦੇ ਨਾਰ-ਨਾਰ ਯਾਜੀ ਅਤੇ ਰਲ਼ਾਸਨਏ 
ਵਰਸਏਆਂ ਸਲੱਚ ਬਾਲ਼ਾ ਨੀਤੀ ਰਤੀ ਅਸਆਨਤਾ ਲੀ ਵ ਭਵੀਨੇ ਦੀ ਭੱਸਆ ਦੀ ਅੱਧੀ ਯਾਤ ਦੇ ਵਨੇਯ ੇਲਾਂ ੱਯੀ ਵਈ ਵੈ। ਨਤੀਜ ੇਲੱਜੋਂ ਬਾਯਤੀ 
ਿੰਜਾਫ ਸਲੱਚ ਲੀ ਿੰਜਾਫੀ ਬਾਲ਼ਾ ਰਤੀ ਲਤੀਯਾ, ਏ ਝ ਏ  ਚੇਤਿੰ ਨ ਵਰਸਏਆਂ ਨੂਿੰ  ਛੱਡ ਏ,ੇ ਸਨਯਾਲ਼ਾ ੈਦਾ ਏਯਨ ਲਾਰਾ ਵੀ ਵੈ। , ਿੰਜਾਫੀ ਬਾਲ਼ਾ ਦੀ ਤਯੱਏੀ 
ਦੀ ਇੱਛਾ ਯੱਐਸਦਆਂ ਵਇਆਂ ਲੀ, ਬਾਯਤੀ ਿੰਜਾਫ ਦੀ ਅਫਾਦੀ ਿੰਜਾਫੀ ਬਾਲ਼ਾ ਦੇ ਜੀਲਨ ਅਤੇ ਸਲਏਾ ਰਈ ਵਭਾਇਤੀ ਯਯਭੀਆਂ ਸਲੱਚ ਫਵ ਤਾ ਸਵੱਾ 
ਨਵੀਂ ਰੈਂਦੀ। ਇ ਤੋਂ ਲੀ ਸਚਿੰਤਾ ਲਾਰੀ ੱਰ ਇਵ ਵੈ ਸਏ ਿੰਜਾਫ ਦਾ ਜਨਧਾਯਣ ਲੀ ਅਿੰਯੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸਵਿੰ ਦੀ ਨੂਿੰ  ਿੰਜਾਫੀ ਬਾਲ਼ਾ ਨਾਰੋਂ ਲਏਾਯੀ ਬਾਲ਼ਾਲਾਂ 
ਸਏਆ ਏਯੀ ਫੈਠਾ ਵੈ ਅਤੇ ਿੰਜਾਫ ਸਲੱਚ ਲੀ ਿੰਜਾਫੀ ਸਯਲਾਯਾਂ ਸਲੱਚ ਯ ਸਲੱਚ ਅਿੰਯੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸਵਿੰ ਦੀ ਫਰਣ ਦਾ ਸਯਲਾਜ ਲਾਧ ੇਦੀ ਸਦਲ਼ਾ ਸਲੱਚ ਵੈ। 
ਅਿੰਯੇਜ਼ੀ ਬਾਲ਼ੀ ਏੂਰਾਂ ਸਲੱਚ ਫੱਸਚਆਂ ਨੂਿੰ  ਿੰਜਾਫੀ ਫਰਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਵਣ ਦਾ ਤੱਥ ਤਾਂ ਵਯ ਏਈ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਵੈ।  
 
, ਬਾਯਤੀ ਿੰਜਾਫ ਸਲੱਚ ਲੀ ਿੰਜਾਫੀ ਬਾਲ਼ੀਆਂ ਦਾ ਿੰਜਾਫੀ ਲੱਰ ਲਤੀਯਾ 3-4 ਅਿੰਏਾਂ ਦੇ ਸਲਚਏਾਯਰੀ ਸਥਤੀ ਸਲੱਚ ਵੀ ਵੈ।  
 
 ਾਰ -IX : ਬੰਡਾਰੀ ਰਣ ਦੀ ਕ ਸਭ ਅਤ ਿੁਣ ੱਤਾ : ਬਾਲ਼ਾ ਦੇ ਜੀਲਨ ਅਤੇ ਸਲਏਾ ਰਈ ਸਰਐਤੀ ਭੱਯੀ ਦੀ ਸਭਏਦਾਯ, ਸਏਭ ਅਤੇ  ਣਲੱਤਾ 
ਫਵ ਤ ਭਵੱਤਲੂਯਨ ਵੈ। ਇ ਅਧਾਯ 'ਤੇ ਮੂਨੈਏ ਦੀ ਸਯਯਟ ਬਾਲ਼ਾਲਾਂ ਦੀ ਅਲਥਾ ਨੂਿੰ  ਵੇਠਰੇ ਿੰਜ ਲਯਾਂ ਸਲੱਚ ਲਿੰਡਦੀ ਵੈ (ਮੂਨੈਏ 2003:16):  
 
 ਾਰ -IX : ਬੰਡਾਰੀ ਰਣ ਦੀ ਕ ਸਭ ਅਤ ਿੁਣ ੱਤਾ :  
ਬੰਡਾਰੀ ਰਣ ਦਾ ੱਧਰ 
 

ਦਰਜਾ 
 

ਬਾਸ਼ਾ ਬੰਡਾਰੀ ਰਣ 
 

ਉੱਤਭ 
 

5 
 

ਲੱਡੇ ਏਲ਼ ਅਤੇ ਸਲਆਏਯਣਾਂ ਅਤੇ ਸਲਤਸਯਤ ਾਠ ਭੱਯੀ ਵਾਰ ਵੈ ਅਤੇ ਬਾਲ਼ਾ ਭੱਯੀ 
ਰਾਤਾਯ ੈਦਾ ਵ ਯਵੀ ਵੈ। ਉੱਚ ਦਯਜ ੇਦੇ ਅਤੇ ਲੱਡੀ ੱਧਯ 'ਤੇ ਯਲਣੀ ਅਤੇ ਦਯਲ਼ਨੀ 
ਯਤ ਲੇਯਸਲਆਂ ਸਵਤ ਵਾਰ ਵਨ। 
 

ਚਿੰਾ 
 

4 
 

ਇਏ ਚਿੰਾ ਸਲਆਏਯਣ ਵਾਰ ਵੈ; ਰੜਮ ਸਲਆਏਯਣਾਂ, ਏਲ਼, ਾਠ-ਭੱਯੀ ਅਤੇ ਾਸਵਤ 
ਵਾਰ ਵੈ; ਯਜ਼ਾਨਾ ਿੰਚਾਯ ਭਾਸਧਅਭ ਦੇ ਾਧਨ ਭਜੂਦ ਵਨ, ਅਤੇ ਉੱਚੇ ਦਯਜ ੇਦੇ ਅਤੇ ਲੱਡੀ 
ੱਧਯ 'ਤੇ ਯਲਣੀ ਅਤੇ ਦਯਲ਼ਨੀ ਯਤ ਲੇਯਸਲਆਂ ਸਵਤ ਵਾਰ ਵਨ। 
 

ਿੰਤਲ਼ਜਨਏ 
 

3 
 

ਇਏ ਰੜਮ ਜਾਂ ਏਈ ਆਭ ਸਲਆਏਯਣ, ਏਲ਼ ਅਤੇ ਾਠ ਭੱਯੀ ਵਾਰ ਵੈ ਯ ਯਜ਼ਾਨਾ 
ਿੰਚਾਯ-ਭਾਸਧਅਭ ਵਾਰ ਨਵੀਂ ਵਨ; ੱਟ-ਲੱਧ  ਣਲੱਤਾ ਲਾਰੇ ਅਤੇ ੱਟ-ਲੱਧ ਲੇਯਸਲਆਂ 
ਸਵਤ ਯਲਣੀ ਅਤੇ ਦਯਲ਼ਨੀ ਯਤ ਵਾਰ ਵ ਏਦ ੇਵਨ। 
 



 

 

ਭਾਭੂਰੀ 
 

2 
 

ਏ ਝ ਸਲਆਏਯਣਏ ਯੂ-ਯੇਐਾਲਾਂ, ਲ਼ਫਦ-ੂਚੀਆਂ ਅਤੇ ਾਠ ਭੱਯੀ ਵਾਰ ਵਨ ਜ ੀਸਭਤ 
ਸਜਵੀ ਬਾਲ਼ਾ ਸਲਸਆਨਏ ਐਜ ਰਈ ਏਿੰਭ ਾਯ ਏਦੀਆਂ ਵਨ ਯ ਇਵਨਾਂ ਦਾ ੇਯਾ ੀਭਤ 
ਸਜਵਾ ਵੈ। ੱਟ-ਲੱਧ  ਣਲੱਤਾ ਲਾਰੇ (ਲੇਯਸਲਆਂ ਸਵਤ ਜਾਂ ਲੇਯਸਲਆਂ ਤੋਂ ਸਫਨਾਂ) ਯਲਣੀ 
ਅਤੇ ਦਯਲ਼ਨੀ ਯਤ ਵਾਰ ਵਨ। 
 

ਨਾਏਾਪੀ 
 

1 
 

ਏੇਲਰ ਏ ਝ ਏ  ਸਲਆਏਯਣਏ ਯੂ-ਯੇਐਾਲਾਂ, ਿੰਐੇ ਲ਼ਫਦ-ੂਚੀਆਂ ਅਤੇ ਟ ੱ ਟੀ-ਪ ੱ ਟੀ ਾਠ 
ਭੱਯੀ ਵਾਰ ਵੈ। ਯਲਣੀ ਅਤੇ ਦਯਲ਼ਨੀ ਯਤ ਜਾਂ ਵਾਰ ਨਵੀਂ ਜਾਂ ਲਯਤੋਂਮ ਨਵੀਂ ਜਾਂ 
ਏਈ ਲੇਯਲ ੇਨਵੀਂ ਸਦੱਤੇ । 
 

ਏਈ ਬਿੰਡਾਯੀਏਯਣ ਨਵੀਂ 
 

0 
 

ਸਏੇ ਭੱਯੀ ਦੀ ਵੋਂਦ ਨਵੀਂ ਵੈ। 
 

 
ਵਯ ਏਾਯਏਾਂ ਦੇ ਭ ਏਾਫਰੇ ਬਿੰਡਾਯੀਏਯਣ ਦੇ ਨਜ਼ਯੀ ਤੋਂ ਿੰਜਾਫੀ ਬਾਲ਼ਾ ਦੀ ਅਲਥਾ ਬਾਯਤ ਲਾਰੇ ਾੇ ਉਤਾਵ ਦੇਣ ਲਾਰੀ ਵੈ। ਿੰਜਾਫੀ ਬਾਲ਼ਾ ਸਲੱਚ 
ਲੱਡੀ ਭਾਤਯਾ ਸਲੱਚ ਵਲਾਰਾ ਭੱਯੀ, ਾਠ-ਭੱਯੀ ਅਤੇ ਏਰਾ ਭੱਯੀ ਵਾਰ ਵੈ। ਇਵਨਾਂ ਦੀ ੱਧਯ ਬਾਲੇਂ ਦ ਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਧੇਯੇ ਯਚਰਤ 
ਬਾਲ਼ਾਲਾਂ ਅਿੰਯੇਜ਼ੀ, ਪਾਯਾਂੀੀ, ਜਯਭਨ ਆਸਦ ਦੇ ੱਧਯ ਦੀ ਤਾਂ ਬਾਲੇਂ ਨਵੀਂ ਵੈ, ਯ ਇਵ ਭੱਯੀ ਿੰਜਾਫੀ ਬਾਲ਼ਾ ਦੀ ਲਯਤੋਂ ਦੀਆਂ ਰੜਾਂ ੂਯੀਆਂ ਏਯ 
ਏਦੀ ਵੈ। ਸਲਸਆਨ ਅਤੇ ਤਏਨਾਰਜੀ ਆਸਦ ਦੀ ਉੱਚ ਸੱਸਐਆ ਰਈ ਭੱਯੀ ਦੀ ਾਟ ਜ਼ਯੂਯ ਵੈ ਯ ਇਵ ਭੱਯੀ ਥੜਹ ੇਜਤਨ ਨਾਰ ੈਦਾ ਏੀਤੀ 
ਜਾ ਏਦੀ ਵੈ ਅਤੇ ਇ ਰਈ ਅਧਾਯ ਭਜੂਦ ਵੈ। 
 
ਇਵ ਜ਼ਯੂਯ ਸਚਿੰਤਾ ਲਾਰੀ ੱਰ ਵੈ ਸਏ ਲ਼ਫਦਾਲਰੀ ਦੀ ੱਧਯ ਤੇ ਬਾਯਤੀ ਿੰਜਾਫੀ ਅਤੇ ਾਸਏਤਾਨੀ ਿੰਜਾਫੀ ਏਾੀ ਦੂਯ ਵ ਈਆਂ ਵਨ ਅਤੇ ਇਏ ਾੇ 
ਦੀ ਤਏਨੀਏੀ ਭੱਯੀ ਦੂਜੇ ਾੇ ਲਯਤਣੀ ਐੀ ਵੈ। ਾਸਏਤਾਨ ਲਾਰੇ ਾੇ ਿੰਜਾਫੀ ਭੱਯੀ ਫਵ ਤ ੀਭਤ ਭਾਤਯਾ ਸਲੱਚ ਸਭਰਦੀ ਵੈ ਅਤੇ ਉਵ ਲੀ 
ਲਧੇਯੇ ਾਸਵਤਏ ਸਏਭ ਦੀ ਵੈ। ਸਲਸਆਨ, ਤਏਨਾਰਜੀ ਅਤੇ ਸੱਸਐਆ ਰਈ ਰੜੀਂਦੀ ਭੱਯੀ ਾਸਏਤਾਨ ਸਲੱਚ ਲਯਤਭਾਨ ਸਲੱਚ ਸਫਰਏ ਰ ਵੀ 
ਸਤਆਯ ਨਵੀਂ ਏੀਤੀ ਈ। 
 
ਇਿੰਜ, ਭੱਯੀ ਦੀ ਵੋਂਦ ਦੇ ਅਧਾਯ 'ਤੇ ਾਸਏਤਾਨ ਸਲੱਚ ਿੰਜਾਫੀ ਦੀ ਅਲਥਾ 2 ਅਿੰਏਾਂ ਤੋਂ ਲੱਧ ਲਾਰੀ ਨਵੀਂ ਰੱਦੀ। 
ਬਾਯਤ ਸਲੱਚ ਭੱਯੀ ਦੀ ਵਦ ਦੇ ਅਧਾਯ 'ਤੇ ਿੰਜਾਫੀ ਦੀ ਅਲਥਾ 4 ਅਤੇ 5 ਅਿੰਏਾਂ ਦਯਸਭਆਨ ਯੱਐੀ ਜਾ ਏਦੀ ਵੈ। 
 
ਕਨਚੜ੍: ਬਾਲ਼ਾ ਸਏਉਂਸਏ ਭਾਸਜਏ ਲਯਤਾਯਾ ਵੈ, ਇ ਰਈ ਬਾਲ਼ਾਈ ਭਸਰਆਂ ਨੂਿੰ  ਸਣਤਏ ਯੂ ਸਲੱਚ ੇਲ਼ ਏਯਨਾ ਏਸਠਨ ਵੈ। ਯ ਵੇਠਰੀ ਾਯਣੀ 
ਿੰਜਾਫੀ ਬਾਲ਼ਾ ਦੀ ਅਲਥਾ ਨੂਿੰ  ਭਝਣ ਸਲੱਚ ਜ਼ਯੂਯ ਭਦਦ ਏਯ ਏਦੀ ਵੈ (ਾਯ ੇਅਿੰਏ ਏ ੱ ਰ 5 ਅਿੰਏਾਂ ਸਲੱਚੋਂ ਵਨ): 
 
 ਾਰ  ਅੰ  
 

 ਾਰ  ਦਾ ਨਾਂ 
 

ਬਾਰਤੀ 
ੰਜਾਫ 
 

ਾਕ ਸਤਾਨੀ 
ੰਜਾਫ 
 

ਬਾਰਤ-ਾਕ  ਦ ਹਰ 
ਸੂਫ 
 

ਕ ਦਸ਼ 
 

I. ੀੜਹੀ-ਦਯ-ੀੜਹੀ ਿੰਚਾਯ 
 

4 3 2 2 

2. ਫ ਰਾਸਯਆਂ ਦੀ ਸਣਤੀ 5 5 3 2 



 

 

 
3. ਏ ੱ ਰ ਅਫਾਦੀ ਸਲਚ ਫ ਰਾਸਯਆਂ 

ਦਾ ਅਨ ਾਤ 
 

4 3 2 2 

4. ਬਾਲ਼ਾਈ ਲਯਤੋਂ ਦੇ ਐੇਤਯਾਂ ਸਲੱਚ 
ਯਚਰਨ 
 

3 2 ਬਾਯਤ-2 
ਾਸਏ-1 
 

1 

5. ਨਲੇਂ ਐੇਤਯਾਂ ਅਤੇ ਿੰਚਾਯ 
ਭਾਸਧਅਭਾਂ ਨੂਿੰ  ਵ ਿੰ ਾਯਾ 
 

3½ 
 

1 
 

ਬਾਯਤ-2 
ਾਸਏ-1 
 

2 
 

6. ਬਾਲ਼ਾਈ ਸੱਸਐਆ ਅਤੇ 
ਾਐਯਤਾ ਰਈ ਵਾਰ 
ਭੱਯੀ 
 

4½ 
 

1 
 

ਬਾਯਤ-2 
ਾਸਏ-1 
 

2 
 

7. ਯਏਾਯ ਅਤੇ ਿੰਥਾਲਾਂ ਦਾ 
ਬਾਲ਼ਾਈ ਲਤੀਯਾ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ 
 

3½ 
 

1 
 

ਬਾਯਤ-2 
ਾਸਏ-1 
 

4 
 

8. ਬਿੰਡਾਯੀਏਯਣ ਦੀ ਸਏਭ ਅਤੇ 
 ਣਲੱਤਾ 
 

4½ 
 

2 
 

ਬਾਯਤ-3 
ਾਸਏ-1 
 

2 
 

9. ਬਾਲ਼ਾਈ ਭੂਵ ਦਾ ਬਾਲ਼ਾਈ 
ਲਤੀਯਾ 

3½ 2 ਬਾਯਤ-3 
ਾਸਏ-2 
 

2 
 

 ਜੜ 9×5=45 ਸਲੱਚੋਂ 
 

35½ 
 

20 
 

ਬਾਯਤ-20 
ਾਸਏ-13 
 

18 

 
 
ੰਜਾਫੀ ਬਾਸ਼ਾ ਦਾ ਬਕ ੱਖ: ਿੰਜਾਫੀ ਬਾਲ਼ਾ ਨੂਿੰ  ਭਵ ਏਯਨ ਲਾਰੇ ਸਏੇ ਲੀ ਸਲਅਏਤੀ ਰਈ ਇਵ ਅਿੰਏੜ ੇਫੜਾ ਡਯ ੈਦਾ ਏਯਨ ਲਾਰੇ ਵਨ ਸਏਉਂਸਏ ੂਯੀ 
ਤਯਹਾਂ  ਯੱਸਐਅਤ ਉਵ ਬਾਲ਼ਾ ਵੀ ਏਵੀ ਜਾ ਏਦੀ ਵੈ ਜ 45ਆਂ ਸਲਚੋਂ 45 ਅਿੰਏ ਵੀ ਰਾਤ ਏਯਦੀ ਵਲੇ, ਜਾਂ ਇ ਅਿੰਏੜ ੇਦੇ ਏਯੀਫ ਵਲ।ੇ ਾਸਏਤਾਨ 
ਸਲਚ ਿੰਜਾਫੀ ਫ ਰਾਸਯਆਂ ਦੀ ਦ-ਸਤਵਾਈ ਸਣਤੀ ਲੱਦੀ ਵੈ, ਯ ਾਸਏਤਾਨ ਸਲਚ ਿੰਜਾਫੀ ਦੀ ਦਲ਼ਾ ਸਲਦੇਲ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲੀ ਭਾੜੀ ਵੈ। , ਜ ੇਾਸਏਤਾਨ 
ਸਲਚ ਭਜੂਦਾ ਯ ਝਾਨ ਜਾਯੀ ਯਸਵਿੰ ਦਾ ਵੈ ਤਾਂ ਉਥੇ ਿੰਜਾਫੀ ਫਵ ਤ ਸਜ਼ਆਦਾ ਦਵਾਸਏਆਂ ਦੀ ਰਾਵ ਣੀ ਨਵੀਂ ਵੈ ਤੇ ਬਾਯਤ ਸਲਚ ਲੀ ਿੰਜਾਫੀ ਨੂਿੰ  ਐਤਯ ੇਤੋਂ 
ਫਾਵਯ ਨਵੀਂ ਸਏਵਾ ਜਾ ਏਦਾ।  
 
ਇਥੇ ਇਵ ਲਾਰ ਏੀਤਾ ਜਾ ਏਦਾ ਵੈ ਸਏ ਜ ੇਿੰਜਾਫੀ ਦੀਆਂ ਤੋਂ ਏਾਇਭ ਵੈ ਤਾਂ ਬਸਲੱਐ ਸਲਚ ਿੰਜਾਫੀ ਨੂਿੰ  ਡਾ ਲੱਡਾ ਐਤਯਾ ਸਏਉਂ ਵੈ? 



 

 

ਅਸਜਵ ੇਲਾਰ ਦਾ ਜਲਾਫ ਇਵਨਾਂ ਤਯਾਂ ਦਾ ਰੇਐਏ ਆਣੇ ਇਏ ਰੇਐ ਸਲਚ ਸਵਰਾਂ ਲੀ ਦੇ ਚ ੱਏਾ ਵੈ। ਇਥੇ ਉਵ ਜਲਾਫ ਵੀ ਦ ਵਯਾਇਆ ਜਾ ਸਯਵਾ ਵੈ। 
ਬਾਯਤੀ ਉ-ਭਵਾਂਦੀ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਦੀ ਬਾਲ਼ਾਈ ਸਥਤੀ ਸਵਰੇ ਭੇਂ ਨਾਰ ਫਦਰ ਈ ਵੈ। ਸੱਸਐਆ, ਰਲ਼ਾਨ ਅਤੇ ਿੰਚਾਯ ਭਾਸਧਅਭਾਂ  ਦੇ 
ੀਭਤ ਾਯ ਏਯਏੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਸਵਰਾ ਬਾਯਤੀ ਉਭਵਾਂਦੀ ਦੀ ਰਬ ਭੂਵ ਅਫਾਦੀ ਆਣੀਆਂ ਭਾਤ ਬਾਲ਼ਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਲ਼ਾਈ ਯਿੰ ਸਲਚ ਵੀ 
ਸਲਚਯਦੀ ੀ। ਯ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਏੂਰੀ ਸੱਸਐਆ, ਰਲ਼ਾਨ ਅਤੇ ਿੰਚਾਯ ਭਾਸਧਅਭਾਂ ਦਾ ਲੱਡਾ ਾਯ ਵਇਆ ਵੈ (ਬਾਲੇਂ ਾਸਏਤਾਨ ਸਲਚ ਵਾਰਤ 
ਭਾੜੀ ਵੀ ਵੈ) ਅਤੇ ਇ ਾਯ ਯਵੀਂ ਿੰਜਾਫੀ ਅਫਾਦੀ ਦਾ ੈਯ-ਿੰਜਾਫੀ ਬਾਲ਼ਾਲਾਂ ਨਾਰ ਫਵ ਤ ਲੱਡੇ ੱਧਯ 'ਤੇ ਲਾਵ ਸਆ ਵੈ। ਅਤੇ, ਭਿੰ ਦੇ ਬਾੀ ਇਵਨਾਂ 
ਦੂਜੀਆਂ ਬਾਲ਼ਾਲਾਂ ਨੂਿੰ  ਯਏਾਯ ੇਦਯਫਾਯ ੇਭਾਤ-ਬਾਲ਼ਾਲਾਂ ਨਾਰੋਂ ਸਏਧਯ ੇਲੱਡਾ ਯ ਤਫਾ ਵਾਰ ਵੈ।  
 
ਾਸਏਤਾਨ ਦੇ ਜਨਭ ਸਦਨ ਤੋਂ ਵੀ ਾਸਏਤਾਨ ਨੇ ਤਾਂ ਸੱਸਐਆ ਦਾ ਭਾਸਧਅਭ ਏੇਲਰ ਉਯਦੂ ਅਤੇ ਅਿੰਯੇਜ਼ੀ ਨੂਿੰ  ਵੀ ਫਣਾਇਆ ਵਇਆ ਵੈ। ਬਾਯਤ ਸਲਚ 
80ਸਲਆਂ ਤੱਏ ਵਾਰਤ ਏ ਝ ਠੀਏ ੀ ਯ 80ਸਲਆਂ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਯਾਜੀ ਅਤੇ ਬਾਯ ੂਲਯ ਦੀ ਅਏਰ (ਅਤੇ ਨੀਮਤ) ਨੂਿੰ   ੱ ਠਾ ੇੜਾ ਆ ਸਆ ਵੈ। ਭਾਤ 
ਬਾਲ਼ਾ ਅਤੇ ਸੱਸਐਆ ਫਾਯ ੇਦ ਨੀਆਂ ਦੇ ਸਏੇ ਲੀ ਸਆਣ ੇਦਾ ਇੱਏ ਲੀ ਲ਼ਫਦ ਆਣੇ ਏਿੰਨੀਂ ਅਤੇ ਅੱਐੀਂ ਨਾਂ ੈਣ ਦੇਣ ਦੀ ਇ ਨੇ ੱਏੀ ਵੂਿੰ  ਐਾਧੀ ਵਈ 
ਰੱਦੀ ਵੈ। ਨਤੀਜ ੇਲੱਜੋਂ ਬਾਯਤ ਸਲੱਚ ਲੀ ਭਾਤ ਬਾਲ਼ਾਲਾਂ ਨੂਿੰ  ਸੱਸਐਆ, ਰਲ਼ਾਨ, ਆਯਸਥਏ, ਭਾਸਜਏ ਅਤੇ ਵਯ ਐੇਤਯਾਂ ਸਲੱਚੋਂ ਫਾਵਯ ਏੱਢ  ੱਟਣ ਰਈ 
ਇਵ ਲਯ ਏਈ ਏਯ ਫਾਏੀ ਨਵੀਂ ਛੱਡ ਸਯਵਾ। ਇਵ ੱਰ ਭਾੜੀ ਰੱ ਏਦੀ ਵੈ, ਯ ਵੈ ੱਚ ਸਏ ਬਾਯਤੀ ਉਭਵਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਭਜੂਦਾ ਭਾਤ ਬਾਲ਼ਾਲਾਂ 
ਨੂਿੰ  ਜ ਭਾਯ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਈ ਵੈ ਉਵ ਸਵਰਾਂ ਏਦ ੇਲੀ ਨਵੀਂ ਈ। ੈਯ ਭਾਤ ਬਾਲ਼ਾਲਾਂ ਨੂਿੰ  ਵਯ ਐੇਤਯ ਸਲਚ ਯਦਾਯੀ ਫਖ਼ਲ਼ ਸਦੱਤੀ ਜਾਣ ਏਯਏ ੇ
ਜਨਧਾਯਣ ਨੂਿੰ  ਆਣੀਆਂ ਬਾਲ਼ਾਲਾਂ ਦੀ ਲ਼ਏਤੀ 'ਤੇ ਲੀ ਲ਼ੱਏ ਵਣ ਰੱਾ ਵੈ ਅਤੇ ਸਦਭਾੀ  ਰਾਭੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਸਵਰਾਂ ਨਾਰੋਂ ਲੀ ਡੂਿੰ ੀ ਵ ਈ ਵੈ। 
ਜਨਧਾਯਣ ਫਵ ਤੇ ਬਾਯ ੂਲਯ ਦਾ ਵੀ ਸਛਰੱ ਵ ਿੰ ਦਾ ਵੈ ਅਤੇ ਬਾਯ ੂਲਯ ਦਾ ਇਵ ਵਾਰ ਵੈ ਸਏ ਜ ੇਇਦਾ ਲੱ ਚੱਰੇ ਤਾਂ ਇਵ ਲ਼ਾਇਦ ਆਣੇ ਸਤਯਾਂ 
ਦੇ ਨਾਂ ਲੀ ਇਿੰਜ ਫਦਰ ਰਲ ੇਸਏ ਉਵ ਅਿੰਯੇਜ਼ ਰੱਣ ਰੱ ੈਣ।ਇਵਨਾਂ ਫਦਰੀਆਂ ਵਾਰਤਾਂ ਏਾਯਣ ਵੀ ਵੈ ਸਏ ਬਾਯਤੀ ਉਭਵਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਲਯਤਭਾਨ 
ਭਾਤ ਬਾਲ਼ਾਲਾਂ ਸਵਰਾਂ ਤਾਂ ਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸਜਉਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਲਦੀਆਂ ਆ ਯਵੀਆਂ ਵਨ, ਯ ਵ ਣ ਉਵਨਾਂ ਨੂਿੰ  ਅਿੰਯੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸਵਿੰ ਦੀ ੈ ਚੈਂਫਯਾਂ ਸਲਚ ਾ 
ਸਦੱਤਾ ਸਆ ਵੈ ਅਤੇ ਇਵਨਾਂ ਦੇ ਰ ਵ ਜਾਣ ਦਾ ਐਤਯਾ ਵਏੀਏਤ ਫਣ ਸਆ ਵੈ। ਸਆਯ ੇਬਾਯਤੀ ਬਯਾਲ ! ਏੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਇ ਰਈ ੀ ? 
 
ਇਵ ਲੀ ਏਈ ਲਾਯ  ਣਨ ਨੂਿੰ  ਸਭਰਦਾ ਵੈ ਸਏ ਸਜ ਬਾਲ਼ਾ ਸਲਚ ਰੀ  ਯ ੂਰਿੰ ਥ ਾਸਵਫ ਸਜਵੀ ਭਵਾਨ ਯਚਨਾ ਸਲਦਭਾਨ ਵਲੇ ਜਾਂ ਸਜ ਸਲਚ ੂਪੀਆਂ ਦਾ 
ਿੰ ਦੇਲ਼ ਦਯਜ ਵਲੇ ਉਵ ਬਾਲ਼ਾ ਏਦ ੇਨਵੀਂ ਭਯ ਏਦੀ। ਇਵ  ਆ ਚਿੰੀ ਵੈ, ਅਤੇ ਆਯਾ ਲੱਡਾ ਵੈ, ਯ ਇਵ ਨਵੀਂ ਬ ੱ ਰਣਾ ਚਾਵੀਦਾ ਸਏ ਲੇਦ, ਉਸਨਲ਼ਦ 
ਤੇ  ਯਾਣ ਿੰਸਏਰਤ ਸਲਚ ਯਚੇ  ਨ। ਯ ਸਪਯ ਲੀ ਿੰਸਏਰਤ ਏੇਲਰ ਸਏਤਾਫਾਂ ਸਲਚ ਵੀ ਧਯੀ ਸਭਰਦੀ ਵੈ, ਸਜਨਹ ਾਂ ਨੂਿੰ  ੜਹ ਲੀ ਸਨੂਣ ੇਸਲਅਏਤੀ ਵੀ 
ਏਦ ੇਵਨ। 
 
ਏਈ ਸਲਏਾ ਦਯਾਂ ਦਾ ਭ ਦੱਈ ਇਵ ਲਾਰ ਲੀ ਏਯ ਏਦਾ ਵੈ ਸਏ ਆਐਯ ਭਾਤ ਬਾਲ਼ਾਲਾਂ ਨੂਿੰ  ਫਚਾਉਣ ਦਾ ਰਾਬ ਵੀ ਏੀ ਵੈ? ਲੈੇ ਤਾਂ ਇਵ ਲਾਰ ਇਵ 
ਸਜਵਾ ਵੀ ਵੈ ਸਜਲੇਂ ਸਏੇ ਦੀ ਲਡੇਯੀ ਭਾਂ ਸਫਭਾਯ ਈ ਵਲੇ ਤੇ  ਸਛੱਆ ਜਾਲ ੇਸਏ ਆਐਯ ਇ ਫ ੱ ਢੀ ਭਾਂ ਨੂਿੰ  ਫਚਾਉਣ ਦਾ ਏੀ ਰਾਬ ਵੈ। ਯ ਸਪਯ ਲੀ ਲਾਰ 
ਤਾਂ ਲਾਰ ਵੀ ਵੈ ਬਾਲੇਂ ਸਏਿੰ ਨਾ ਲੀ ਫੇਵੂਦਾ ਸਏਉਂ ਨਾ ਵਲ।ੇ , ਜਲਾਫ ਦੇਣਾ ਫਣਦਾ ਵੈ। ਜਲਾਫ ਫੜਾ ਯਰ ਲੀ ਵੈ। ਅਸਜਵ ੇਰਲ਼ਨਏਯਤਾ ਨੂਿੰ  ਫੱ ਸਨਭਯ 
ਫੇਨਤੀ ਵੈ ਸਏ ਆਣੀਆਂ ਅੱਐਾਂ ਐਰਹਣ ਦੀ ਸਏਯਾਰਤਾ ਏਯਏ ੇਾਯ ੇਦੇਾਂ 'ਤੇ ਝਾਤੀ ਭਾਯ ੇਸਏ ਭਾਤ ਬਾਲ਼ਾਲਾਂ ਨੂਿੰ  ਭਾਂ ਭਿੰਨਣ ਲਾਰੇ ਦੇ ਦੂਜੀ ਤਯਹਾਂ ਲਾਸਰਆਂ 
ਦੇ ਭ ਏਾਫਰੇ ਅੱੇ ਵਨ ਜਾਂ ਸੱਛੇ। ਜ ੇੱਚ-ਭ ੱਚ ਸਵਾਫ ਨਾ ਰੱਾ ੱਏ ੇਤਾਂ ਬਾਲ਼ਾ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸੱਸਐਆ ਦੇ ਸਏੇ ਭਾਸਵਯ ਦੇ ਚਾਯ ਲ਼ਫਦ ਲਾਚਣ ਦੀ 
ਸਏਯਾਰਤਾ ਏਯੇ। ਜ ੇਸਪਯ ਲੀ ਿੰਤ ਲ਼ਟੀ ਨਾ ਵਲ ੇਤਾਂ ਬਾਯਤ ਸਲਚ ਅਿੰਯੇਜ਼ੀ ੜਹਾਉਣ ਰਈ ਇਰੈਂਡ ਦੀ ਿੰਥਾ ਸਫਰਸਟਲ਼ ਏੋਂਸਰ ਦੇ ਸਏੇ ਦਤਯ ਜਾਲ ੇ
ਅਤੇ ਉਵਨਾਂ ਦੇ ਬਾਲ਼ਾ ਭਾਸਵਯ ਤੋਂ  ੱ ਛੇ ਸਏ ਸਲਦੇਲ਼ੀ ਬਾਲ਼ਾ (ਇਥੇ ਅਿੰਯੇਜ਼ੀ) ਸਵਰਾਂ ਏ ਝ ਾਰ ਭਾਤ ਬਾਲ਼ਾ ਭਾਸਧਅਭ ਸਲਚ ੜਹਾਏ ੇਚਿੰੀ ਆਉਂਦੀ ਵੈ ਜਾਂ 
ਸੱਧ ੇਵੀ ਸਲਦੇਲ਼ੀ ਬਾਲ਼ਾ ਦੇ ਐੂਵ ਸਲੱਚ  ੱਟ ਏ।ੇ ਜ ੇਪੇਯ ਲੀ ਭਨ ਨਾ ਭਿੰ ਨੇ ('ਭੈਂ ਨਾਂ ਭਾਨੂਿੰ ' ਲਾਰੇ ਦੇ ਭਨ ਨੂਿੰ  ਭਨਾ ਲੀ ਏਣ ਏਦਾ ਵੈ) ਤਾਂ ਿੰਜਾਫ ਸਲਚ ਥਾਂ-
ਥਾਂ 'ਤੇ ਯਾਵਾਂ ਸਲਚ ਬਾਐੜਾ ਆਉਂਦੀ ਵੈ, ਉਥੇ ਵ ਿੰ ਚ ਜਾ। ਉ ਸਲਚ ਭਯਨਾ ਫੜਾ ਐਾ ਵੈ। ਨਾਰੇ, ਧਯਤੀ ਭਾਂ ਦਾ ਏ ਝ ਬਾਯ ਤਾਂ ਵਰਾ ਵਲੇਾ। ਵਾਂ, 
ਇਵ ਯਿੰਟੀ ਨਵੀਂ ਸਦੱਤੀ ਜਾ ਏਦੀ ਸਏ ਰਲ਼ਨਏਯਤਾ ਦੇ ਸਨਆਣ ੇਅਿੰਯੇਜ਼ੀ ਸਲਚ ਧਾਵਾਂ ਭਾਯਨੇ। 



 

 

 
ਜਾਂਦੇ-ਜਾਂਦੇ ਏ ਝ ਨ ਏਤ ੇਵਯ। ਇ ਰੇਐ ਸਲਚ ਮੂਨੈਏ ਦੀ ਅਸਜਵੀ ਸਯਯਟ ਨੂਿੰ  ੜਚਰ ਦਾ ਅਧਾਯ ਫਣਾਇਆ ਸਆ ਵੈ ਜ ਬਾਲ਼ਾਲਾਂ ਦੇ ਰ ਵਣ ਦੇ 
ਐਤਯ ੇਦੇ ਰੱਛਣਾਂ ਦਾ ਰੇਐਾ-ਜਐਾ ਏਯਦੀ ਵੈ। ਿੰਜਾਫੀ ਸਜਵੀ ਲੱਡੀ ਬਾਲ਼ਾ ਦੇ ਲਾਯਾਂ ਨੂਿੰ  ਤਾਂ ਇ ਲਾਰ 'ਤੇ ਚਯਚਾ ਏਯਨ ਦੀ ਰੜ ੈ ਜਾਣ 'ਤੇ ਲੀ 
ਉਦਾੀ ਵਣੀ ਚਾਵੀਦੀ ਵੈ। ਿੰਜਾਫੀ ਬਾਲ਼ਾਈਆਂ ਰਈ ਤਾਂ ਰੜ ਇ ਲਾਰ 'ਤੇ ਚਯਚਾ ਏਯਨ ਦੀ ਵਣੀ ਚਾਵੀਦੀ ਵੈ ਸਏ ਿੰਜਾਫੀ ਨੂਿੰ  ਅਿੰਯੇਜ਼ੀ ਪਯਾਂੀੀ, 
ਜਯਭਨ, ਚੀਨੀ, ਅਯਫੀ, ੇਨੀ ਸਜਵੀਆਂ ਲਧੇਯੇ ਚਯਸਚਤ ਬਾਲ਼ਾਲਾਂ ਦੇ ਵਾਣ ਦਾ ਲਯਤਭਾਨ ਸਲਚ ਸਏਲੇਂ ਫਣਾਇਆ ਜਾਲ।ੇ ਇਵ ਫੜੇ ਥੜੇ ਾਂਝ ੇਜਤਨਾਂ 
ਨਾਰ ਿੰਬਲ ਵੈ। ਰੜ ਫੱ ਇ ਰਈ ਏਾਇਰ ਵਣ ਦੀ ਵੈ। ਇਿੰਟਯਨੈਿੱਟ ਅਤੇ ਏਿੰ ਸਊਟਯ ਤਏਨਾਰਜੀ ਨੇ ਵਯ ਬਾਲ਼ਾ ਦੇ ਫ ਰਾਸਯਆਂ ਦੇ ਵੱਥ ਸਲਚ ਅਸਜਵਾ 
ਲ਼ਤਯ ਦੇ ਸਦੱਤਾ ਵੈ ਸਏ ਸਏੇ ਲੀ ਬਾਲ਼ਾ ਨੂਿੰ  ਸਵਰਾਂ ਨਾਰੋਂ ਸਏਧਯ ੇਥੜੇ ਜਤਨਾਂ ਨਾਰ ਉਚਾਣਾਂ ਤੇ ਵ ਿੰ ਚਾਇਆ ਜਾ ਏਦਾ ਵੈ। ਇਥੇ ਸਵਫਸਯਊ ਬਾਲ਼ਾ ਦੀ 
ਸਭਾਰ ਉਤਾਵ ਦੇਣ ਲਾਰੀ ਵੈ। ਫਾਈਫਰ ਦੀ ਬਾਲ਼ਾ ਸਵਫਸਯਊ ਫਰ-ਚਾਰ ਚੋਂ ਰ ਵ ਚ ੱਏੀ ਬਾਲ਼ਾ ੀ। ਯ ਮਵੂਦੀ ਭੂਵ ਨੇ ਏੂਰਾਂ ਸਲੱਚ ਆਣ ੇ
ਧਾਯਣ ਸਜਵ ੇਜਤਨਾਂ ਨਾਰ ਇ ਨੂਿੰ  ਸਜਉਂਦੀ ਜਾਦੀ ਬਾਲ਼ਾ ਫਣਾ ਸਦੱਤਾ ਵੈ। ਇਲੇਂ ਵੀ ਮੂਨੈਏ ਨੇ ਆਣ ੇਜਤਨਾਂ ਨਾਰ ਏਈ ਵਯ ਬਾਲ਼ਾਲਾਂ ਨੂਿੰ  ਰ ਵਣ 
ਤੋਂ ਫਚਾਏ ੇਸਲਏਾ ਦੇ ਯਾਵ ਾ ਸਦੱਤਾ ਵੈ। ਭੇਾਸਰਆ ਦੀ ਇੱਏ ਬਾਲ਼ਾ ਐਾੀ ਜ ਇੱਏ ਲੇਰੇ ਮੂਨੈਏ ਦੀ 'ਐਤਯ ੇਵੇਠਰੀਆਂ ਬਾਲ਼ਾਲਾਂ ਦੀ ੂਚੀ' ਸਲੱਚ ਲ਼ਾਭਰ 
ੀ ਵ ਣ ਉ ੂਚੀ ਚੋਂ ਏੱਢ ਰਈ ਈ ਵੈ। ਇ ਦਾ ਲੱਡਾ ਏਾਯਣ ਭੇਾਸਰਆ ਯਏਾਯ ਲੱਰੋਂ ਐਾੀ ਨੂਿੰ  ਯਏਾਯੀ ਏਿੰਭ ਏਾਜ ਦੀਆਂ ਬਾਲ਼ਾਲਾਂ ਸਲੱਚ ਲ਼ਾਭਰ 
ਏਯਨ ਏਯਏ ੇਵਇਆ ਵੈ। ਇ ਦੇ ਨਤੀਜ ੇਲੱਜੋਂ ਐਾੀ ਦੀ ਲਯਤੋਂ ਸਬਿੰ ਨ-ਸਬਿੰ ਨ ਐੇਤਯਾਂ (ਸਜਲੇਂ ਏੂਰੀ ਸੱਸਐਆ, ਯੇਡੀ, ਟੈਰੀਸਲਜ਼ਨ ਆਸਦ) ਸਲੱਚ ਵਣ 
ਰੱੀ ਵੈ ਅਤੇ ਇਵ ਜੀਲਿੰ ਤ ਬਾਲ਼ਾ ਫਣ ਈ ਵੈ। 
 
ਇਵ ਲੀ ਫੇਨਤੀ ਵੈ ਸਏ ਮੂਨੈਏ ਦੀ ਸਯਯਟ ਦੀ ਦ ਵਾਈ ਨੂਿੰ  ਲ਼ੇਯ-ਲ਼ੇਯ ਵੀ ਨਾ ਭਝ ਸਰਆ ਜਾਲ।ੇ ਭੇਯੀ ਜਾਚੇ ਜੇ ਇ ਸਯਯਟ ਦੇ ਅਧਾਯਾਂ 'ਤੇ ਿੰਜਾਫੀ 
ਦੀ ਏਈ ਚਾਯ ਦਵਾਏ ੇਸਵਰਾਂ ਦੀ ਅਲਥਾ ਨੂਿੰ  ਆਂਸਏਆ ਜਾਲ ੇਤਾਂ ਿੰਜਾਫੀ ਅੱਜ ਦੇ ਭ ਰਿੰ ਏਣ ਨਾਰੋਂ ਲਧੇਯੇ ਅਿੰਏ ਰਾਤ ਏਯੇੀ। ਇਵ ਫੂਤ ਵੀ ਇਵ 
ਜਾਣਨ ਰਈ ਏਾਪੀ ਵੈ ਸਏ ਿੰਜਾਫੀ ਬਾਲ਼ਾ ਦੀ ਸਦਲ਼ਾ ਸਏੱਧਯ ਨੂਿੰ  ਵੈ, ਸਲਨਾਲ਼ ਲੱਰ ਜਾਂ ਸਲਏਾ ਲੱਰ। ਿੰਜਾਫੀ ਦੇ ਰ ਵ ਜਾਣ ਦੇ ਡਯ ਦਾ ਸਜ਼ਏਯ ਵੀ ਆਣ ੇ
ਆ ਸਲਚ ਫੂਤ ਵੈ ਸਏ ਡਯ ੈਦਾ ਏਯਨ ਲਾਰੇ ਿੰਏੇਤ ਭਜੂਦ ਵਨ। ਸਧਆਨ ਸਲਚ ਯੱਐਣ ਲਾਰੀ ਚਾਈ ਇਵ ਵੈ ਸਏ ਮੂਨੈਏ ਲੱਰੋਂ ਦੱੇ 9 ਏਾਯਏਾਂ ਸਲਚੋਂ 
ਏੇਲਰ ਇੱਏ ਏਾਯਏ (ਫ ਰਾਸਯਆਂ ਦੀ ਸਣਤੀ) ਵੀ ਅਸਜਵਾ ਏਾਯਏ ਵੈ ਸਜ ਦੇ ਅਧਾਯ 'ਤੇ ਿੰਜਾਫੀ ਐਤਯ ੇਤੋਂ ਫਾਵਯ ਏਵੀ ਜਾ ਏਦੀ ਵੈ। ਯ ਭ ਏਿੰ ਭਰ 
ਭ ਰਿੰ ਏਣ ਏੇਲਰ ਇੱਏ ਏਾਯਏ ਤੇ ਅਧਾਯ 'ਤੇ ਨਵੀਂ ਏੀਤਾ ਜਾ ਏਦਾ।   
 
ਇ ਰੇਐ ਦਾ ਭਏਦ ਏਈ ਅਏੱਟ ਸਨਯਣ ੇਦੇਣਾ ਲੀ ਨਵੀਂ ਵੈ। ਬਾਲ਼ਾ ਇਏ ਭਾਸਜਏ ਲਯਤਾਯਾ ਵੈ ਅਤੇ ਇ ਫਾਯ ੇਅਿੰਦਾਸਜਆਂ ਸਲਚ ਅਿੰਤਯਭ ਐਤਾ ਦੇ ਏ ਝ 
ਤੱਤ ਲ਼ਾਭਰ ਵਣਾ  ਬਾਲਏ ਵੈ। ਇ ਰੇਐ ਸਲਚਰੇ ਅਿੰਦਾਜ ੇਉਵਨਾਂ ਸਥਤੀਆਂ ਫਾਯ ੇਲੀ ਵਨ ਸਜਨਹ ਾਂ ਤੱਏ ਸੱਧੀ ਵ ਿੰ ਚ ਜਾਂ ਜਾਣਏਾਯੀ ਵਾਰ ਨਵੀਂ ਵੈ 
(ਸਭਾਰ ਰਈ ਾਸਏਤਾਨ ਦੇ ਲੱਐ-ਲੱਐ ਐੇਤਯਾਂ ਸਲੱਚ ਿੰਜਾਫੀ ਦੀ ਸਥਤੀ)। ਇ ਰਈ ਰੜ ਵੈ ਸਏ ਮੂਨੈਏ ਲਰੋਂ ੇਲ਼ ਏਾਯਨਾਂ ਦੇ ਅਧਾਯ 'ਤੇ ਿੰਜਾਫੀ 
ਬਾਲ਼ਾ ਦੀ ਅਲਥਾ ਦਾ ਵਯ ਸਵਨ ਅਤੇ ਸਲਤਾਯ ਸਵਤ ਭ ਰਿੰ ਏਣ ਏੀਤਾ ਜਾਲ।ੇ ਇਵ  ਝਾਅ ਲੀ ਠੀਏ ਵਲੇਾ ਸਏ ਬਾਲ਼ਾ ਭਾਸਵਯ ਅਤੇ ਿੰਜਾਫੀ ਬਾਲ਼ਾ 
ਦੇ ਭਾਸਵਯ ਜ ੜ ਫਸਵ ਏ ੇਫਿੰਧਤ ਭ ੱ ਸਦਆਂ 'ਤੇ ਡੂਿੰ ੀ ਸਲਚਾਯ-ਚਯਚਾ ਏਯਏ ੇਯਾਇ ਫਣਾਉਣ, ਜ ਿੰਜਾਫੀਆਂ ਨੂਿੰ  ਇਵਨਾਂ ਲਾਰਾਂ ਫਾਯ ੇਲ਼ਟਤਾ ਰਦਾਨ 
ਏਯੇ। ਇਵ ਲ਼ਟਤਾ ਿੰਜਾਫੀ ਬਾਲ਼ਾ ਰਈ ਰੜੀਂਦੇ ਵੀਸਰਆਂ ਦਾ ਭ ੱਢ ਫਿੰਨਹ ਣ ਸਲੱਚ ਵਾਈ ਵਲੇੀ। ਇਵ ਇੱਏ ਚਾਈ ਵੈ ਸਏ ਿੰਜਾਫੀ ਨੂਿੰ  ਸਦਨ -ਸਦਨ 
ਲੱਡਾ ਐਯਾ ਰੱ ਸਯਵਾ ਵੈ। ਬਾਲ਼ਾ ਦਾ ਇਸਤਵਾ ਇਵ ਦੱਦਾ ਵੈ ਸਏ ਜ ੇਸਏੇ ਬਾਲ਼ਾ ਨੂਿੰ  ਐਯਾ ਰੱਣਾ ਲ਼ ਯ ੂਵ ਜਾਂਦਾ ਵੈ ਉਵ ਉੇ ਸਦਨ ਤੋਂ ਵੀ ਰ ਵਣ ਦੇ 
ਐਤਯ ੇਦੀ ੀਭਾ ਸਲਚ ਦਾਐਰ ਵ ਜਾਂਦੀ ਵੈ, ਇ ਰ ਵਣ ਦੀ ਯਸਏਸਯਆ ਸਲਚ ਭਾਂ ਬਾਲੇਂ ਸਏਨਾਂ ਲੀ ਰੱ ਜਾਲ।ੇ ਯ ਾਡਾ ਟੀਚਾ ਿੰਜਾਫੀ ਨੂਿੰ  ਏੇਲਰ 
ਰ ਵਣ ਤੋਂ ਫਚਾਉਣ ਦਾ ਨਵੀਂ ਵਣਾ ਚਾਵੀਦਾ। ਾਡਾ ਟੀਚਾ ਿੰਜਾਫੀ ਨੂਿੰ  ਨਾ ਸਲਏਤ ਏਯਨ ਦਾ ਵਣਾ ਚਾਵੀਦਾ ਵੈ ਸਜਿੰ ਨਾ ਸਏੇ ਬਾਲ਼ਾ ਦਾ ਸਲਏਾ ਸਏੇ 
ਬਾਲ਼ਾ ਭੂਵ ਦੀ ਭਾਜਏ, ਆਯਥਏ, ਭਾਨਏ ਅਤੇ ੱਬਸਚਆਚਾਯਏ ਆਸਦ ਸਲਏਾ ਰਈ ਅਲੱਲ਼ ਵੈ। ਅਤੇ, ਇਵਨਾਂ ਐੇਤਯਾਂ ਸਲਚ ਭਾਤ ਬਾਲ਼ਾ ਨੂਿੰ  ਅਧਾਯ 
ਫਣਾ ਫੈਯ ਚਿੰਾ ਸਲਏਾ ਨਵੀਂ ਵ ਏਦਾ। ਇ ਰਈ ਆ ਵਯ ਇੱਏ ਿੰਜਾਫੀ ਇ ਚ ਦਾ ਧਾਯਣੀ ਫਣੀ ਂਅਤੇ ਿੰਜਾਫੀ ਨੂਿੰ  ਸਲਏਤ ਤੋਂ ਸਲਏਤ 
ਬਾਲ਼ਾ ਦੇ ਵਾਣ ਦਾ ਫਣਾਉਣ ਰਈ ਫਣਦਾ ਮਦਾਨ ਾਈ। ਜ ਭਾਂ ਫਲੀ ! 
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4. ਲੱਐ-ਲੱਐ ਏਾਯਏਾਂ ਦੇ ਅਧਾਯ 'ਤੇ ਿੰਜਾਫੀ ਦੇ ਅਧਾਯ ‘ਤੇ ਿੰ ਜਾਫੀ ਦੇ ਭ ੱ ਚੇ ਅਿੰਏਸਣਤਏ ਭ ਰਿੰ ਏਣ ਰਈ ਇ ਰੇਐ ਦਾ ਸਨਚੜ ਬਾ (ਿੰਨਾ 23) ਲੇਐ। 
5. ਇਹ ਲਖ ੜ੍ਹਨ ਲਈ ਹਰ ਸਰਤ: ਕਪਲਹਾਲ, ਅੰ  17 (ਭਾਰਚ, 2013),  www.5abi.com, www.jattsite.com   
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