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ਪਰਵਾਸ ਇਕ ਕੁਦਰਤੀ ਵਰਤਾਰਾ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਵਜਕ ਵਰਤਾਰਾ ਵੀ। ਜੀਵ ਵਜਿੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦ ੇਹਨ ਉਥੇ ਹੀ ਤਾ-ਵ ੰਦਗੀ ਬਸੇਰਾ ਨਹੀਂ 

ਕਰਦੇ ਸਗੋਂ ਵਬਹਤਰੀ ਲਈ ਹੋਰ ਥਾਵਾਾਂ ਵਿੱਲ ਵੀ ਵਧਦੇ ਰਵਹੰਦ ੇਹਨ।  ਪਰਵਾਸ ਮਨੁਿੱਖ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਹ ੈਅਤੇ ਹੋਣੀ ਵੀ। ਇਕ ਜਗਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਥਾਾਂ ਉਤ ੇ

ਘੁੰਮਣਾ, ਥੋੜ੍ਹ ਾ ਸਮਾਾਂ ਰੁਕਣਾ ਅਤੇ ਵਿਰ ਅਿੱਗੇ ਵਧਣਾ ਅਤੇ ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਥਾਾਂ ਜਾ ਠਵਹਰਨਾ ਅਤੇ ਅੰਤ ਮੁੜ੍ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ ਵਿੱਸਣਾ ਸਿਰ ਹੈ; ਿੇਰੀਆਾਂ ਹਨ; 

ਉਦਾਸੀਆਾਂ ਹਨ; ਪਰ ਦੂਜੇ ਥਾਾਂ ਉਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿਕਣਾ ਪਰਵਾਸ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਆਾਂ ਵਵਚ ਪਰਵਾਸ ਦੀ ਰੁਚੀ ਵਾਹਵਾ ਵਮਲਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਆਾਂ ਦੇ ਰੁ ਗਾਰ 

ਤੇ ਚੰਗੇਰੇ ਜੀਵਨ-ਪਿੱਧਰ ਲਈ ਵਵਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦ ੇਰੁਝਾਨ ਦਾ ਵਪਛੋਕੜ੍ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਤਿੱਕ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਪਰਵਾਸ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਵਾਾਂਗ ਜਪਾਨੀ ਪਰਵਾਸ 

ਦਾ ਆਰੰਭ ਵੀ ਬਸਤੀਵਾਦ ਅਤੇ ਨਵ-ਬਸਤੀਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਪਰ ਜਪਾਨ ਵਵਚ ਪਰਵਾਸ ਦੀ ਰੁਚੀ ਪੰਜਾਬੀਆਾਂ ਵਵਚ ਘਿੱਿ ਹੀ ਰਹੀ 

ਹੈ। 

 ਇਸ ਖੋਜ ਪਿੱਤਰ ਵਵਚ ਉਸ ਵਾਰਤਕ ਨੰੂ ਅਵਧਐਨ-ਵਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਵਲਆ ਵਗਆ ਹ ੈਜੋ ਪੰਜਾਬੀਆਾਂ ਵਿੱਲੋ ਜਪਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਪਰਵਾਸ ਕਰਨ 

ਦੇ ਪਰਭਾਵ ਅਧੀਨ ਵਸਰਵਜਆ ਵਗਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਵਚ ਉਹਨਾਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਾਂ ਦੇ ਵਾਰਤਕ ਨੰੂ ਵਾਵਚਆ ਵਗਆ ਹੈ ਜੋ ਜਪਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਪਰਵਾਸ ਕਰ 

ਕੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਸਿੱਵਭਆਚਾਰ ਵਵਚ ਵਵਚਰੇ। ਪਰਵਮੰਦਰ ਸੋਢੀ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ‘ ਰਿੱਬ ਦੇ ਡਾਕੀਏ’, ਪਰੋ. ਪੂਰਨ ਵਸੰਘ ਦੇ ਜਪਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਵਧਤ ਵਨਬੰਧ 

ਅਤੇ ਜਸਬੀਰ ਮੰਡ ਦੇ ਇਕ ਅਣਪਰਕਾਵਸ਼ਤ ਵਨਬੰਧ ਨੰੂ ਅਵਧਐਨ ਸਮਿੱਗਰੀ ਵਜੋਂ ਲੈਂ ਵਦਆਾਂ ਜਪਾਨੀ ਪਰਵਾਸੀ ਵਾਰਤਕ ਦਾ ਵਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਇਸ ਪਰਚੇ ਵਵਚ 

ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ।  

 ਜਪਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਰਤਕ ਮੁਿੱਖ ਰਪੂ ਵਵਚ ਵਨਬੰਧ ਰੂਪਾਕਾਰ ਵਵਚ ਵਮਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਨਬੰਧ ਵੀ ਬੌਵਧਕ ਵਨਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਸਰਜਨਾਤਮਕ 

ਵਨਬੰਧ ਹਨ। ਇਹਨਾਾਂ ਵਨਬੰਧਾਾਂ ਵਵਚ ਵਨਰੋਲ ਬਵੋਧਕਤਾ ਤੋਂ ਪਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਵਵਵੇਕ ਜਾਾਂ ਤਰਕ ਦੀ ਹੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਗੋਂ  ਇਹਨਾਾਂ ਵਨਬੰਧਾਾਂ 

ਦਾ ਵਵਵੇਕ ਵਸਰਜਨਾਤਮਕ ਵਵਵਕੇ ਹੈ।  ਇਹ ਵਨਬੰਧ ਤਿੱਥਾਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਜਾਾਂ ਜੁਗਲਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਸੋਚੇ-ਵਵਚਾਰੇ, ਅਵਹਸਾਸ ਵਵਚ ਉਤਰੇ, 

ਅਨੁਭਵ ਵਵਚੋਂ ਪਰਾਪਤ ਵਗਆਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।  

ਸਬੰਵਧਤ ਵਨਬੰਧਾਾਂ ਵਵਚ ਵਵਵਸ਼ਆਾਂ ਵਵਚ ਵਵਵਭੰਨਤਾ ਤੇ ਵਿੱਖਰਤਾ ਵਮਲਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਾਂ ਵਨਬੰਧਾਾਂ ਦੇ ਵਵਸ਼ੇ ਵ ੰਦਗੀ ਦੇ ਅਨੇਕਾਾਂ ਪਿੱਖਾਾਂ ਨੰੂ ਸੰਬੋਵਧਤ 

ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਾਂ ਦੇ ਵਪਛੋਕੜ੍ ਵਵਚ ਇਕੋ ਵਜਹੀਆਾਂ ਅੰਤਰ-ਵਦਰਸ਼ਿੀਆਾਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਨਬੰਧ ਖੂਬਸੂਰਤ ਵ ੰਦਗੀ ਨੰੂ ਕੇਂਦਰ ਵਵਚ 

ਰਿੱਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪਰਵਚਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਪਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਰਤਕ ਵਵਚ ਮਨੁਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਜੁੜ੍ੇ ਸਦੀਵੀਂ ਵਵਵਸ਼ਆਾਂ ਨੰੂ ਵਧੇਰੇ ਥਾਾਂ ਵਦਿੱਤੀ ਗਈ 

ਹੈ। ਅਵਜਹੇ ਵਵਸ਼ੇ ਜੋ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਉਲਘੰ ਕੇ ਮਨੁਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਜੁੜ੍ੇ ਸਦੀਵੀਂ ਪਰਸ਼ਨਾਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਦੰਦੇ  ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਹਨਾਾਂ 

ਦੀ ਅਵਹਮੀਅਤ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। 

ਜਪਾਨੀ ਵਾਰਤਕ ਦੇ ਵਵਸ਼ੇ ਅਵਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਇਹ ਮਨੁਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਵਜਹਾ ਵਚਤਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸੰਵੇਦਨਾ ਅਤੇ ਚੇਤਨਾ 

ਨਾਲ ਸਰੋਬਾਰ ਹ ੈਵਜਸ ਵਵਚ ਅਵਤ ਸੂਖਮਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਾਂ ਵਨਬੰਧਾਾਂ ਵਵਚ ਕਵਵਤਾ ਵਰਗੀ ਸੂਖਮਤਾ ਅਤੇ ਉਡਾਣ ਹੈ। ਜਪਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ’ਤੋਂ ਵਸਿੱਵਖਆ 

ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ੍ੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦ ੇਅਲਬੇਲੇ ਵਵਦਵਾਨ ਪਰੋ. ਪੂਰਨ ਵਸੰਘ ਨੇ ਸਾਵਹਤ ਦੇ ਰੂਪਾਕਾਰਾਾਂ ਤ ੇਵਵਧਾਵਾਾਂ ਨੰੂ ਪੁਨਰ-ਪਰਭਾਵਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰੋ. ਪੂਰਨ 

ਵਸੰਘ ਨਾ ਵਸਰਫ਼ ਸਾਵਹਤ ਵਸਰਜਕ ਹਨ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਅਕਾਦਵਮਕਤਾ ਵਵਚ ਇਕ ਮੌਵਲਕ ਸਾਵਹਤ-ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵੀ ਕਰਦ ੇਹਨ। ਉਹ ਤੁਕਬੰਦੀ 

ਦੀ ਕੈਦ ਨੰੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਕਾਰਦੇ ਸਗੋਂ ਸਾਵਹਤ ਦੀਆਾਂ ਵਵਧਾ ਅਧਾਵਰਤ ਵੰਡੀਆਾਂ ਨੰੂ ਨਕਾਰਦੇ ਇਹਨਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਸਾਾਂਝੀਆਾਂ ਤੰਦਾਾਂ ਨੰੂ ਉਭਾਰਦੇ ਵਲਖਦੇ ਹਨ 

ਵਕ;  “ਅੰਵਮਰਤ ਬਚਨ ਨਸਰ ਵਵਚ ਨ ਮ ਤੇ ਨ ਮ ਵਵਚ ਰਿੱਬੀ ਗੀਤ ਹਨ।”1 ਇਸ ੇਤਰਹਾਾਂ ਦੀ ਨਸਰ ਜਪਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਰਤਕ ਹੈ ਜ ੋਨ ਮ ਵਰਗੀ ਹੀ 

ਹੈ।  

ਸਾਰਸ਼ੰ:  ਜਪਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਪਜੰਾਬੀਆਾਂ ਦਾ ਪਰਵਾਸ ਕੋਈ ਵਿੱਡੀ ਵਗਣਤੀ ਵਵਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਵਧਤ ਸਾਵਹਤ ਦੀ ਵਗਣਤੀ ਵੀ 

ਥੋੜ੍ਹ ੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਜੰਨੀ ਵੀ ਹੈ ਵਵਲਿੱਖਣ ਅਤੇ ਮੁਿੱਲਵਾਨ ਹੈ। ਜਪਾਨੀ ਪਰਵਾਸ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਵਹਤ ਵਵਚ ਵਨਵੇਕਲੇ ਅਨੁਭਵ ਤੇ ਵਗਆਨ ਸਰੋਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। 

ਹਥਲੇ ਪਰਚੇ ਵਵਚ ਜਪਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਵਧਤ ਸਾਵਹਤ ਵਵਚੋਂ ਪਰੋ. ਪੂਰਨ ਵਸੰਘ, ਪਰਵਮੰਦਰ ਸੋਢੀ ਅਤੇ ਜਸਬੀਰ ਮੰਡ ਦੀ ਵਾਰਤਕ ਨੰੂ ਅਵਧਐਨ ਵਵਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ 

ਵਗਆ ਹੈ। ਜਪਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਰਤਕ ਵਵਚ ਮਨੁਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਜੜੁ੍ੇ ਸਦੀਵੀਂ ਵਵਵਸ਼ਆਾਂ ਵਜਵੇਂ ਦਰਸ਼ਨ, ਸਿੱਵਭਆਚਾਰ, ਮਾਨਵਸਕਤਾ ਆਵਦ ਨੰੂ 

ਵਧੇਰੇ ਥਾਾਂ ਵਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਪਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਰਤਕ ਪੂਰਬੀ ਸਿੱਵਭਆਚਾਰਾਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸੰਵਾਦ ਤ ੇਸੁਮੇਲ ਨੰੂ ਪਰਗਿਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਵਵਲਿੱਖਣਤਾ 

ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਵਹਤ ਵਵਚ ਜਪਾਨੀ ਰਵਹਤਲ, ਰਹੁ-ਰੀਤਾਾਂ, ਸਾਵਹਤ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਪਰਵੇਸ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਵਵਚ ਹੈ। 

ਕੂਜੰੀਵਤ ਸ਼ਬਦ:  ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਰਤਕ, ਜਪਾਨ, ਪਰਵਮੰਦਰ ਸੋਢੀ, ਪਰੋ. ਪੂਰਨ ਵਸਘੰ, ਜਸਬੀਰ ਮਡੰ 
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ਕਵਵਤਾ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾਉਂਵਦਆਾਂ ਜਕੇਰ ਇਸਦਾ ਵਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰੀਏ ਤਾਾਂ ਇਸਦੀ ਕਵਵਤਾ ਨਾਲੋਂ  ਵਿੱਖਰਤਾ ਸਪਸ਼ਿਤਾ ਵਵਚ ਹੈ। ਪਰਵਮੰਦਰ 

ਸੋਢੀ ਦੇ ਵਨਬੰਧਾਾਂ ਵਵਚ ਸੰਖੇਪਤਾ, ਸਰਲਤਾ, ਸਵਹਜਤਾ ਅਤੇ ਸੁਭਾਵਕਤਾ ਦਾ ਗੁਣ ਵਮਲਦਾ ਹੈ।  ਇਹ ਵਾਰਤਕ ‘ਸਿੱਚ’ ਤੇ ਪਾਠਕ ਦੇ ਵਵਚਕਾਰ ਕੋਈ 

ਓਹਲਾ ਨਹੀਂ ਵਸਰਜਦਾ ਅਤੇ ਸਜੀਵ ਵਚਤਰ ਪਾਠਕ ਦੇ ਮਨ ਵਵਚ ਵਸਰਜ ਵਦੰਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ  ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਾਂ; 

“ਸਵੇਰੇ ਜਾਗਣਾ ਨਵੇਂ ਜਨਮ ਵਾਾਂਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਦਨ ਵਵਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹਾਾਂ ਤਾਾਂ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਵਧਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ 

ਨਵੇਂ ਅਨੁਭਵ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਾਂਦੇ ਹਾਾਂ। ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਥਿੱਕ ਕੇ ਸੌਂ ਜਾਾਂਦੇ ਹਾਾਂ, ਜੋ ਵਕ ਇਕ ਮੌਤ ਵਾਾਂਗ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਾਗਣ 

ਤੋਂ ਸੌਣ ਤਿੱਕ ਦਾ ਸਿਰ ਸਾਡੀ ਸਮੁਿੱਚੀ ਉਮਰ ਦਾ ਇਕ ਲਘੂ ਵਚਿੱਤਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।2  

ਪਰਵਮੰਦਰ ਸੋਢੀ ਦਾ ਵਾਰਤਕ ਅਵਧਆਤਮ ਨਾਲ ਜਵੁੜ੍ਆ ਹ ੋਕੇ ਵੀ ਪਰਲੋਕ ਨਾਲੋਂ  ਲੋਕ ਉਤੇ ਵਧਆਨ ਕੇਂਦਵਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗਿੱਲ ਕਰਦਾ 

ਹੈ। ਉਹਨਾਾਂ ਦਾ ਵਾਰਤਕ ਕੁਦਰਤੀ ਜੀਵਨ ਦੀਆਾਂ ਰਮਝਾਾਂ ਨੰੂ ਸਮਝਦਾ ਹੋਇਆ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਜੁੜ੍ੇ ਹਏੋ ਮਨੁਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਨੰੂ ਸਲਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਜ 

ਵਵਚ ਰਵਹੰਦ ੇਹੋਏ ਮਨੁਿੱਖ ਨੰੂ ਵੀ ਆਤਮਕ ਤੌਰ ਉਤੇ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਜੁੜ੍ਨ ਵਿੱਲ ਪਰੇਵਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਾਂ ਦਾ ਵਾਰਤਕ ਦਲੀਲ ਤੇ ਦਲੀਲਬਾ ੀ ਦ ੇ

ਵਖਲਾਫ਼ ਸਬਰ, ਸੰਤੋਖ ਤੇ ਮਸਤੀ ਨੰੂ ਉਵਚਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਾਂ ਵਿੱਲੋਂ  ਰਵਚਤ ਵਾਰਤਕ ਵਿੱਲੋਂ  ਵਸਰਜੇ ਜੀਵਨ-ਮਾਡਲ ਵਵਚ ਖਪਤਵਾਦ ਅਤੇ ਲਾਲਚ ਭਰੀ 

ਮਾਨਵਸਕਤਾ ਨੰੂ ਨਕਾਵਰਆ ਵਗਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਇਕ ਉਦਾਹਰਨ ਵਨਮਨਵਲਖਤ ਵਾਕਾਾਂ ਵਵਚ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ; 

“ ਅਜੋਕੇ ਜੀਵਨ ਨੇ ਸਾਨੰੂ ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੈ ਆਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ ਿੁਿੱਿਣ ਨਾਲ ਸਾਨੰੂ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦ ੇਅਰਥਾਾਂ ਦਾ ਵਿਕਰ ਹਣੋ 

ਲਿੱਗਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੰੂ ਸਾਰਥਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਹਲਾ ਪੈਣ ਲਿੱਗਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵਸਤੂਆਾਂ ,  ਮੀਨਾਾਂ ਅਤੇ 

ਜਾਇਦਾਦਾਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਅਰਥ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕਰਦ ੇਹਾਾਂ।  ਮੀਨਾਾਂ-ਜਾਇਦਾਦਾਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵੇਚ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਾਂ 

ਦੀਆਾਂ ਗਿੱਲਾਾਂ ਸੁਣੋ। ਇੰਝ ਲਿੱਗਦਾ ਹੈ ਵਜਵੇਂ ਉਹ ਸਦਾ-ਸਦਾ ਲਈ ਜੀਣ ਦੀਆਾਂ ਵਤਆਰੀਆਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਣੋ।    

ਜਪਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਵਾਸੀ ਸਾਵਹਤ ਨੇ ਇਕ ਵਿੱਖਰਾ ਤੇ ਵਨਵੇਕਲਾ ਪਰਵਚਨ ਵਸਰਵਜਆ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਵਚਨ ਜੋ ਦੋ ਪੂਰਬੀ ਸਿੱਵਭਆਚਾਰਾਾਂ ਦੀ 

ਵਮਲਾਪ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ; ਇਕ ਪੂਰਬੀ ਸਿੱਵਭਆਚਾਰ ਜਪਾਨੀ ਸਿੱਵਭਆਚਾਰ ਹੈ, ਵਜਸਦਾ ਵਪਛੋਕੜ੍ ਚੀਨੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜ੍ਦਾ ਹੈ; ਦੂਜਾ ਪੰਜਾਬੀ 

ਸਿੱਵਭਆਚਾਰ ਹੈ ਜੋ ਦੋ ਅਮੀਰ ਸਿੱਵਭਆਚਾਰਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾਾਂ ਭਾਰਤੀ ਤੇ ਸਾਮੀ ਦੇ ਵਮਲਾਪ ਨਾਲ ਬਵਣਆ ਹੈ। ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਵਹਤ ਨੰੂ ਵੇਖੀਏ ਤਾਾਂ 

ਇਸ ਵਵਚ ਵ ਆਦਾਤਰ ਦੋ ਸਿੱਵਭਆਚਾਰਾਾਂ ਦਾ ਿਕਰਾਅ ਵਮਲਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਵਹਤ ਪਿੱਛਮੀ ਦਸ਼ੇਾਾਂ ਦੇ ਸਿੱਵਭਆਚਾਰਾਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਵਭਆਚਾਰਾਾਂ 

ਦੀ ਿਿੱਕਰ ਵਵਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਪਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਵਾਸੀ ਸਾਵਹਤ ਵਵਚ ਸਿੱਵਭਆਚਾਰਾਾਂ ਦਾ ਿਕਰਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਜਹੋ ਵਜਹਾ ਪਿੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਾਂ ਵਵਚ 

ਵਮਲਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸੁਮੇਲ ਹੈ। ਜਪਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਵਾਸੀ ਸਾਵਹਤ ਵਵਚ ਦੋਵੇਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਾਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਵਵਚ ਸਮਾਉਂਦੀਆਾਂ ਇਕੋ ਸੁਰ ਨਾਲ ਸਾਾਂਝੇ ਪਰਵਚਨ 

ਵਵਚ ਵਹਿੱਸਾ ਬਣਦੀਆਾਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਾਂ ਦੋਵਾਾਂ ਦ ੇਆਪਸੀ ਵਵਰੋਧ ਜਾਾਂ ਿਕਰਾਅ ਬਹੁਤ ਘਿੱਿ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹ ੈ

ਵਕ ਇਹਨਾਾਂ ਦੋਹਾਾਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਾਂ ਵਵਚ ਅਵਧਆਤਮਕ  ਿਲਸਿਾ ਭਾਰ ੂਹੈ। ਜਪਾਨੀ ਸਿੱਵਭਆਚਾਰ ਵਵਚ ਬੁਿੱਧ ਧਰਮ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਲੋਂ  ਵਦਿੱਤੀ ਜੀਵਨ-ਜਾਚ 

ਦਾ ਖਾਸਾ ਅਸਰ ਹੈ ਅਤੇ ਬੁਿੱਧ ਧਰਮ ਭਾਰਤੀ ਸਿੱਵਭਆਚਾਰ ਵਵਚੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉਥੋਂ ਤਿੱਕ ਪਹੁੰਵਚਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਾਂ ਦੋਵਾਾਂ ਸਿੱਵਭਆਚਾਰਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾਾਂ 

ਦੀ ਸਾਾਂਝ ਇਹਨਾਾਂ ਦੇ ਵਪਛੋਕੜ੍ ਵਵਚ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਸਾਾਂਝ  ਜਪਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਰਤਕ ਵਵਚ ਵੀ ਵਖੇਣ ਨੂੰ ਵਮਲਦੀ ਹੈ।  

ਜਸਬੀਰ ਮੰਢ ਆਪਣੇ ਵਨਬੰਧ ‘ਜਪਾਨ: ਜੰਗ ਦੀ ਹਾਰ ਦੇ ਸਬਕ’ ਵਵਚ ਜਪਾਨੀ ਕੌਮ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਦੀ ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਵਚਤਰ 

ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਾਂ ਦੀ ਪਰਗਿਾ ਵਵਧੀ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਹੈ। ਉਹ ਵਨਬੰਧ ਵਵਚ ਵਸਰਫ਼ ਜਪਾਨੀਆਾਂ ਦ ੇਕੌਮੀ ਸੁਭਾਅ ਨੰੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਾਂ ਦ ੇ

ਕੌਮੀ ਸੁਭਾਅ ਨੰੂ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਬਹੁਤੀ ਥਾਈਂ ਵਕਸ ੇਇਕ ਕੌਮ ਦ ੇਗੁਣ ਜਾਾਂ ਔਗੁਣ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦ ੇਸਗੋਂ ਉਹਨਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਵਿੱਖਰਤਾਵਾਾਂ 

ਨੰੂ ਵਬਆਨ ਕਰਦ ੇਹਨ। ਮਸਲਨ ਇਸ ਵਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨੰੂ ਜਪਾਨੀਆਾਂ ਦੀ ‘ਹੀਰਾਕਾਰੀ’ ਦੀ ਰੀਤ ਦ ੇਸੰਦਰਭ ਵਵਚ ਦੋਹਾਾਂ ਕੌਮਾਾਂ ਦ ੇਆਤਮ-ਹਿੱਵਤਆ ਪਰਤੀ 

ਸੁਭਾਅ ਨੰੂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਵਬਆਨ ਵਵਚ ਦੇਵਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ: 

“ਪੰਜਾਬੀ ਮਨ ਆਤਮਹਿੱਵਤਆ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਰ ਭਿੱਜਦਾ ਹੈ। ਉਹਦ ੇਕੋਲ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਇਿੱਕ ਆਤਵਮਕ ਪਰੰਪਰਾ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਵਵਅਕਤੀਗਤ 

ਹਾਰ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਕੋਲੋਂ  ਵਖਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਦਾ ਲਈ ਹਾਰ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਵਪਿੱਛੇ ਵੇਖਣਾ ਚਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹਾਰ ਦੇ  ਖਮ ਨੰੂ ਸਦਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ 

ਨਹੀਂ ਢੋਂਹਦਾ। ਅਗਲੇ  ਸਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਵਿੱਚ ਵਪਛਲੀ ਹਾਰ ਨੰੂ ਉਹ ਭੁਲਣਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰਿੱਖਦਾ ਹ।ੈ ਜਪਾਨੀ ਮਨ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਾ ਹੀ ਜੜ੍ਹ  

ਹੋ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਿੱਜਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ,ਦੂਰ ਹੋਣ ਦੇ ਉਪਾਅ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘਿੱਿ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ ਹਾਰ ਦਾ ਅੰਤ ਜੇਤੂ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਕੇ ਵੇਖਣ ਦੀ ਜੁਅਰਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਉਹ ਇਸੇ ਅੰਤਰਮੁਿੱਖੀ ਵਵਧਾ ਵਵਿੱਚ ਵਜਉਂਦਾ ਹ,ੈ ਜੂਝਦਾ ਹੈ ਜਾਾਂ ਖਤਮ ਹ ੋਜਾਾਂਦਾ ਹੈ।” 

ਪਰੋ. ਪੂਰਨ ਵਸੰਘ ਭਾਵੇਂ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਹਨਾਾਂ ਵਿੱਲੋਂ  ਜਪਾਨ ਵਵਚ ਵਬਤਾਏ ਸਮੇਂ ਨੇ ਉਹਨਾਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਨੰੂ ਵਿੱਖਰੇ ਰੰਗ 

ਵਦੰਦੇ ਜੋ ਉਹਨਾਾਂ ਦੀ ਵਲਖਤ ਵਵਚ ਗਾਹੇ-ਬਗਾਹੇ ਸ਼ਾਵਮਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰੋ. ਪੂਰਨ ਵਸੰਘ ਨੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਵਨਬੰਧ ਜਪਾਨ ਤੇ ਜਪਾਨੀਆਾਂ ਦ ੇ

ਵਵਵਭੰਨ ਪਿੱਖਾਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਵਧਤ ਹਨ। ਪਰੋ. ਪੂਰਨ ਵਸੰਘ ਜਪਾਨੀ ਸਿੱਵਭਆਚਾਰ ਤ ੇਜੀਵਨ-ਢੰਗ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਰਭਾਵਵਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨੰੂ 

ਆਪਣੇ ਵਨਬੰਧਾਾਂ ਵਵਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਾਂ ਆਪਣੀ ਵਾਰਤਕ ਵਵਚ ਜਪਾਨ ਦੀਆਾਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਵਮਥਾਾਂ/ਕਥਾਵਾਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਬਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।  

ਜਪਾਨੀ ਵਾਰਤਕ ਵਗਆਨਮਈ ਵਾਰਤਕ ਹੈ। ਇਸ ਵਵਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਘਿੱਿ ਅਤੇ ਵਗਆਨ ਵਧੇਰੇ ਵਮਲਦਾ ਹੈ।  ਉਹ ਵਗਆਨ ਜੋ ਮਨੁਿੱਖੀ 

ਵ ੰਦਗੀ ਨੰੂ ਜਾਨਣ, ਮਾਨਣ, ਸੰਵਾਰਨ ਤੇ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿੱਲ ਰੁਵਚਤ ਹੈ। ਇਹਨਾਾਂ ਵਨਬੰਧਾਾਂ ਵਵਚ ਮਨੋਵਵਵਗਆਨਕ ਵਗਆਨ ਵੀ ਵਮਲਦਾ ਹੈ ਵਜਸ ਵਵਚ ਮਨੁਿੱਖੀ 

ਵਵਹਾਰ, ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਮਨੁਿੱਖ ਦੀਆਾਂ ਵਕਵਰਆਵਾਾਂ-ਪਰਵਤਵਕਵਰਆਵਾਾਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਾਂ ਦੇ ਵਪਛੋਕੜ੍ ਵਵਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਤਿੱਥਾਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਗਆਨ ਵਮਲਦਾ ਹੈ, 

ਵਜਵੇਂ ਪਰਵਮੰਦਰ ਸੋਢੀ ਆਪਣੇ ਵਨਬੰਧ ਵਵਚ ਵਲਖਦੇ ਹਨ ਵਕ ; 
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“ਸਿੱਚ, ਅਵਹੰਸਾ ਤੇ ਨੇਕੀ  ਦੇ ਪਾਠ ਉਹ ਵਿੱਵਡਆਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਦਾ-ਪੜ੍ਦਾ ਤਾਾਂ  ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਵਿੱਵਡਆਾਂ ਦੇ ਅਸਲੀ ਵਕਰਦਾਰ ਦਾ ਅਸਰ ਉਸ ਉੱਪਰ 

ਵ ਆਦਾ  ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਰਸ਼ਵਤਖੋਰ ਬਾਪ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਸਿੱਚ ਤੇ ਧਰਮ ਦੀਆਾਂ ਗਿੱਲਾਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਬਿੱਚਾ ਦੁਵਬਧਾ ਵਵਚ ਿਸ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ।3 

ਜਪਾਨੀ ਵਾਰਤਕ ਵਵਚ ਵਮਥਾਾਂ ਦ ੇਵਪਛੋਕੜ੍ ਵਵਚ ਵਛਪੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਵਗਆਨ ਵੀ ਪਰਵਮੰਦਰ ਸੋਢੀ ਦੇ ਵਨਬੰਧਾਾਂ ਵਵਚ ਵਮਲਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ 

ਲਈ ਵਸਸੀਿਸ ਦਾ ਦੁਖਾਾਂਤ ਵਮਥ ਦੀ ਵਵਆਵਖਆ ਕਰਦੇ ਉਸ ਵਵਚੋਂ ਉੱਭਰਦੇ ਜੀਵਨ-ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਹ ਵਬਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ;“ਸਾਨੰੂ ਹਰ ਪਲ ਕੁਝ ਨਾ 

ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਰਵਹਣ ਦਾ ਸ਼ਰਾਪ ਹੈ। ਵਸਸੀਿਸ ਵਾਾਂਗ। ਪਰ ਯਾਦ ਰਿੱਖਣਾ ਹੈ ਵਕ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਆ ਇਨੰੀ ਮਹਿੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ, ਜ ੋਜੀਵਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵਿੱਡੀ 

ਹੋ ਸਕੇ।4 ਇਸੇ ਤਰਹਾਾਂ ਉਹ ‘ਨਰਕ ਦੀ ਹਨੇਰੀ’ ਵਨਬੰਧ ਵਵਚ ਨਰਕ ਦੀ ਮਾਨਵਸਕ ਸਵਥਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਵਚ ਵਵਆਵਖਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

 ਭਾਰਤੀ ਜੀਵਨ ਦਰਸ਼ਨ ਵਵਚ ਭਾਵੇਂ ਚੁਿੱਪ ਰਵਹਣ ਅਤੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋਣ ਨੂੰ  ਵਧੀਆ ਮੰਵਨਆ ਵਗਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵਵਹਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਰਵਹਤਲ 

ਦਾ ਅੰਗ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਵਕਆ। ਜਪਾਨੀ ਲੋਕਾਾਂ ਵਵਚ ਇਸ ਗੁਣ ਨੰੂ ਵਵਹਾਰਕ ਰੂਪ ਵਵਚ ਵੇਖਵਦਆਾਂ ਲੇਖਕ ਇਸਦੀ ਅਵਹਮੀਅਤ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵਵਹਾਰ 

ਵਵਚ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬੋਲਣ ਉਤੇ ਹੁੰਦੀ ਔਵਖਆਈ ਨੰੂ ਵੀ ਵਬਆਨ ਕਰਦ ੇਹਨ। ਜਪਾਨੀ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਰਤਕ ਵਵਚ ਪੰਜਾਬੀਆਾਂ ਦੇ ਦੋਗਲੇ ਵਵਹਾਰ 

ਉਤੇ ਵੀ ਕਿਾਖਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰਤਕ ਵਵਚ ਜਪਾਨ ਦਾ ਵਚਤਰ ਜੋ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵਵਚ ਇਹ ਸਪਿੱਸ਼ਿ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ ਵਕ ਭਾਰਤੀਆਾਂ ਦੇ ਜ ੋ

ਆਦਰਸ਼ ਮਾਡਲ ਵਵਚ ਹੈ ਉਹ ਜਪਾਨ ਦੇ ਹੀ ਵਵਹਾਰਕ ਮਾਡਲ ਵਵਚ ਵਮਲਦਾ ਹੈ ਭਾਰਤੀਆਾਂ ਦੇ ਵਵਹਾਰ ਵਵਚ ਨਹੀਂ।   

  ਪਰਵਮੰਦਰ ਸੋਢੀ ਦੇ ਵਨਬੰਧਾਾਂ ਵਵਚ ਵਬਰਤਾਾਂਤਕ ਜੁਗਤਾਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਾਂ ਵਨਬੰਧਾਾਂ ਵਵਚ ਸਬੰਧਤ ਵਵਸ਼ੇ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ 

ਕਈ ਕਹਾਣੀਆਾਂ ਪਰੋਈਆਾਂ ਹੋਈਆਾਂ ਹਨ ਜੋ ਉਸ ਵਮਲੇ ਵਵਸ਼ੇ ਨੰੂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਾਂ ਹਨ। ਉਹ ਹਰ ਗਿੱਲ ਨੰੂ ਸਧਾਰਨ ਵਾਕਾਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਪਰਗਿਾਉਂਦੇ ਸਗੋਂ 

ਛੋਿੀਆਾਂ-ਛੋਿੀਆਾਂ ਕਥਾਵਾਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਵਾਾਂ/ਵਵਚਾਰਾਾਂ ਨੰੂ ਮਨੁਿੱਖੀ ਅਨੁਭਵ ਤਿੱਕ ਉਤਾਰਦ ੇਹਨ। ਮਸਲਨ ਪਰਵਮੰਦਰ ਸੋਢੀ ਆਵਦ ਜਾਾਂ ਅਤੰ 

ਵਵਚਾਰਨ ਨਾਲੋਂ  ਸਫ਼ਰ ਨੰੂ ਮਾਣਨ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਕਨਵਿਊਸ਼ਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇਕ ਪਰਸੰਗ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ5। ਇਸੇ ਤਰਹਾਾਂ ਉਹ ਅਨੇਕਾਾਂ ਲੋਕ-

ਕਥਾਵਾਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਬੁਿੱਧ, ਸੂਿੀਆਾਂ, ਕਨਵਿਊਸ਼ਸ ਅਤ ੇਲੀਹ ਤਸੂ ਨਾਲ ਜੁੜ੍ੀਆਾਂ ਹੋਈਆਾਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਾਂ ਵਨਬੰਧਾਾਂ ਵਵਚ ਕਈ ਵਵਸ਼ਵ-

ਪਿੱਧਰੀ ਵਵਦਵਾਨਾਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਵੀ ਵਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਵਜਵੇਂ ਯੂਨਾਨ ਦਾ ਦਾਰਸ਼ਵਨਕ ਡਾਯੋਵਜਨ , ਗਲੀਵਲਓ, ਖਲੀਲ ਵਜਬਰਾਨ ਆਵਦ। 

ਪਰਵਮੰਦਰ ਸੋਢੀ ਦੇ ਵਨਬੰਧਾਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਪਾਨੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਉਲਥਾਅ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਵਹਤ ਵਵਚ ਸ਼ਾਵਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ 

ਵਨਬੰਧਾਾਂ ਵਵਚ ਵਵਚਾਰਾਾਂ ਦੀ ਸਪਸ਼ਿਤਾ ਤੇ ਪਰਭਾਵ ਵਸਰਜਣ ਵਹਿੱਤ ਕਾਵਵ-ਿੋਵਿਆਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਾਂ ਿਵੋਿਆਾਂ ਵਵਚੋਂ  ਵ ਆਦਾਤਰ 

ਜਪਾਨੀ ਕਾਵਵ-ਿੋਿੇ ਹਨ। ਮਸਲਨ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਹਾਅ ਨੰੂ ਸਵਹਜ ਸਵੀਕਾਰਨ ਦੇ ਵਵਚਾਰ  ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਵਲਖਦੇ  ਹਨ; 

ਸ਼ਾਾਂਤ  ਵਚਿੱਤ ਬੈਠੋ 

ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਨਹੀਂ 

ਘਾਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉੱਗਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।6  

  ਇਹਨਾਾਂ ਵਨਬੰਧਾਾਂ ਵਵਚ ਸਾਵਹਤਕਤਾ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਹਜਾਤਮਕਤਾ ਵੀ। ਵਕਸੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਸਾਵਹਤ ਲਈ ਸੁਹਜ ਬਹੁਤ  ਰੂਰੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਾਵਵ 

ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਚੰਗੇ ਸਾਵਹਤ ਦੇ ਤਿੱਤ ‘ਸਿੱਵਤਅਮ ਵਸ਼ਵਮ ਸੁੰਦਰਮ’ ਇਹਨਾਾਂ ਵਨਬੰਧਾਾਂ ਵਵਚ ਬਾਖੂਬੀ ਵਮਲਦੇ ਹਨ।  

ਜਪਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਰਤਕ ਵਵਚ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਪਰਵਮੰਦਰ ਸੋਢੀ ਨੰੂ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਚਾਹੇ ਪਰੋ. ਪੂਰਨ ਵਸੰਘ ਨੰੂ ਉਹਨਾਾਂ  ਜਪਾਨੀ ਰਵਹਤਲ ਦੀਆਾਂ 

ਸੂਖਮਤਾਈਆਾਂ ਨੰੂ ਅਨੁਭਵ ਵਵਚ ਉਤਾਰਵਦਆਾਂ ਉਸਦੀ ਪਾਕੀ ਗੀ ਨੰੂ ਲਗਪਗ ਇਕੋ ਵਜਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਵਕ ਇਹਨਾਾਂ ਵਾਰਤਕਕਾਰਾਾਂ 

ਦਾ ਸਮਾਾਂ ਵਿੱਖੋ-ਵਿੱਖਰਾ ਹੈ।  

ਅੰਤ ਵਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਉਪਰੰਤ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਵਹ ਸਕਦੇ ਹਾਾਂ ਵਕ ਜਪਾਨੀ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਵਹਤ ਵਵਚ ਉਸ ਤਰਹਾਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਸੀ ਚੇਤਨਾ ਦਾ 

ਅਭਾਵ ਹੈ। ਪਰਵਾਸੀ ਚੇਤਨਾ ਵਵਚ ਸਿੱਵਭਆਚਾਰਕ ਦਵੰਦ, ਭੂ-ਹੇਰਵਾ, ਨਸਲੀ ਵਵਤਕਰਾ ਆਵਦ ਸਮਿੱਵਸਆਵਾਾਂ ਵਮਲਦੀਆਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਵਹਤ ਦਾ 

ਪਰਮੁਿੱਖ ਨੁਕਤਾ ਪਰਵਾਸੀ ਚੇਤਨਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਬਰਵਹਮੰਡੀ ਚੇਤਨਾ ਹੈ। ਜਪਾਨੀ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਵਹਤ ਦੇ ਵਵਸ਼ੇ ਅਤੇ ਕਲਾ ਪਿੱਖੋਂ ਮੁਿੱਖ ਧਾਰਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ 

ਸਾਵਹਤ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁਵੜ੍ਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਵਵਲਿੱਖਣਤਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਵਹਤ ਵਵਚ ਜਪਾਨੀ ਰਵਹਤਲ, ਰਹੁ-ਰੀਤਾਾਂ, ਸਾਵਹਤ ਦਾ ਪਰਵੇਸ਼ ਕਰਵਾਉਣ 

ਵਵਚ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਵਹਤ ਇਕ ਵਨਵਕੇਲੀ ਦਾਰਸ਼ਵਨਕ ਪਰੰਪਰਾ ਤਾਓਵਾਦ ਨਾਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਗਤ ਦਾ ਰੂ-ਬ-ਰੂ  ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ।  
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