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ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਸਾਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿਭਆਚਾਰ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਪਿਰਪੇਖੀ
(ਪਰ੍ੋ.) ਜਗਬੀਰ ਿਸੰਘ

ਸਾਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿਭਆਚਾਰ ਮਾਨਵੀ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਦੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਖੇਤਰ ਹਨ। ਇਨਹ੍ਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਆਪਸ
ਿਵਚ ਡੂੰਘਾ ਿਰਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਿਭਆਚਾਰ ਇਕ ਸਮੁੱਚਾ ਅਤੇ ਿਵਆਪਕ ਮਨੁੱਖੀ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਿਹਤ ਇਸਦੇ
ਅਨੇਕਾਂ ਪਰ੍ਗਟਾਉ-ਰੂਪਾਂ ਿਵਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਪਰ੍ੇਿਰਤ ਅਤੇ ਪਰ੍ਭਾਿਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ
ਅੰਤਰ-ਸੰਬਿੰ ਧਤ ਖੇਤਰ ਹਨ। ਸਮਕਾਲੀ ਿਚੰਤਨ ਿਵਚ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਾਿਹਤਕ ਅਤੇ ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਵਰਤਾਰੇ ਸੰਬੰਧੀ
ਭਰਪੂਰ ਿਸਧਾਂਤ-ਿਚੰਤਨ ਸਾਮਹ੍ਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਿਜਸਨੇ ਇਨਹ੍ਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ-ਸੰਰਚਨਾ, ਪਰ੍ਿਕਰਤੀ ਅਤੇ ਪਰ੍ਕਾਰਜ ਬਾਰੇ
ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਮਝ ਅਤੇ ਸੂਝ ਿਵਕਿਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਿਭਆਚਾਰ ਦਾ ਸਰੋਕਾਰ ਉਨਹ੍ਾਂ ਸਾਂਝੇ ਸਾਮਾਿਜਕ ਅਰਥਾਂ ਨਾਲ ਹੈ ਿਜਨਹ੍ਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ
ਨੂੰ ਅਰਥ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਅਰਥ ਹਵਾ ਿਵਚ ਨਹੀਂ ਤੈਰਦੇ ਸਗੋਂ ਿਵਿਭੰਨ ਪਰ੍ਕਾਰ ਦੇ ਿਚਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਿਸਰਜੇ
ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਿਜਨਹ੍ਾਂ ਿਵਚ ਭਾਸ਼ਾਈ ਿਚਹਨਾਂ ਨੂੰ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਪਰ੍ਾਪਤ ਹੈ। ਿਕਸੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ
ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣ ਿਭੰਨਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਰਾਹੀਂ ਹੋਂਦ ਿਵਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਉਸਾਰੀ
ਿਵਚ ਸਮਾਜਕ-ਆਰਥਕ ਦਰਜੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਿਭੰਨ-ਿਭੰਨ ਵਰਗ – ਹਾਕਮ/ਮਿਹਕੂਮ, ਹਾਵੀ/ਦਿਮਤ,
ਕੁਲੀਨ/ਦਿਲਤ - ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਿਤਹਾਸਕ ਿਵਕਾਸ ਦੀ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ ਿਵਚੋਂ ਲੰਘਿਦਆਂ ਇਸ
ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣ ਦਾ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਿਨਰੰਤਰ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਸਿਭਆਚਾਰ ‘ਹੋਂਦ’ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ
ਹਮੇਸ਼ਾ ‘ਹੋਵਣ ਦੀ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ’ ਿਵਚ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਭਆਚਾਰ ਆਪਣੇ ਿਨਕਾਸ ਅਤੇ ਿਵਕਾਸ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਪੜਾਵਾਂ ਥਾਣੀ ਲੰਘਦਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾ ਅਤੇ ਚਿਰਤਰ ਦੀਆਂ ਿਨਖੜਵੀਆਂ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਗਰ੍ਿਹਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਿਹਤਕ ਿਦਰ੍ਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਇਹ
ਦੌਰ ਿਰਗਵੇਦ, ਮਹਭਾਰਤ ਅਤੇ ਆਿਦ ਗਰ੍ਥ
ੰ ਵਰਗੇ ਮਹਾ-ਗਰ੍ੰਥਾਂ 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।

ਚਸਲਰ, ਪੰ ਜਾਬ ਸਟਰਲ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਬਿਠੰਡਾ ।
ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ, ਪੰ ਜਾਬੀ ਿਵਭਾਗ, ਿਦੱ ਲੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਿਦੱ ਲੀ।
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ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਦੌਰ ਿਵਚ ਸੂਫ਼ੀ ਕਾਿਵ, ਿਕੱਸਾ ਕਾਿਵ ਅਤੇ ਵੀਰ ਕਾਿਵ ਵਰਗੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸਾਿਹਤਕ
ਧਾਰਾਵਾਂ ਸਾਮਹ੍ਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਭਆਚਾਰ ਦੇ ਜੀਵੰਤ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਅਤੇ
ਿਵਦਰੋਹੀ ਜੀਵਨ-ਜਾਚ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੂਹਾਨੀਅਤ, ਆਸ਼ਕੀ, ਫ਼ਕੀਰੀ ਅਤੇ
ਬਹਾਦਰੀ ਨਵੇਂ ਪਰ੍ਿਤਮਾਨ ਵੀ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸੱਭ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਭਆਚਾਰ ਦੇ ਪਰ੍ਥਮ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਉਿਚਤ ਹੈ। ਿਜਹਾ ਿਕ ਅਸੀਂ
ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਸਾਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿਭਆਚਾਰ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਪਛਾਣ ਭਾਰਤੀ ਉਪ-ਮਹਾਦੀਪ ਦੇ ਉਸ ਭੂਗੋਿਲਕ
ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਿਜਸਨੂੰ ਪੰਜ ਦਿਰਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਆਿਖਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਇਸ ਿਖੱਤੇ ਦਾ
ਵਰਤਮਾਨ ਨਾਮ (ਪੰਜਾਬ) ਮੱਧਕਾਲ ਿਵਚ - ਮੁਗ਼ਲ ਕਾਲ ਸਮੇਂ – ਿਪਆ। ਇਸਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਇਸਦੇ ਕਈ ਨਾਮ
ਪਰ੍ਚੱਲਤ ਸਨ ਿਜਵੇਂ - ਸਪਤ-ਿਸੰਧੂ, ਪੰਚਨਦ, ਮੱਦਰ੍ ਦੇਸ ਆਿਦ। ਪੰਜ ਦਿਰਆਵਾਂ ਦੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸਿਭਆਚਾਰਕ
ਿਵਰਸਾ ਅਿਤਅੰਤ ਪਰ੍ਚੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਜੜਹ੍ਾਂ ਿਸੰਧ ਘਾਟੀ ਦੀ ਸਿਭਅਤਾ ਤਕ ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਿਜਸਦੀ
ਿਗਣਤੀ ਿਵਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਪਰ੍ਾਚੀਨ ਸਿਭਅਤਾਵਾਂ ਿਵਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਅਜੋਕੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਾਿਹਤ ਦਾ ਿਵਕਾਸ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਦੌਰ ਨੂੰ
ਮੱਧਕਾਲ ਦਾ ਨਾਮ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਸਾਿਹਤਕ ਿਦਰ੍ਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਇਸ ਦੌਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਪਰ੍ਾਪਤੀ ਗੁਰਮਿਤ ਕਾਿਵ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ
ਸਾਮਹ੍ਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਿਜਸਦਾ ਪਰ੍ਾਮਾਿਣਕ ਸੰਕਲਨ ਆਿਦ ਗਰ੍ਥ
ੰ (ਸਰ੍ੀ ਗੁਰੂ ਗਰ੍ੰਥ ਸਾਿਹਬ) ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਪਰ੍ਾਪਤ ਹੈ। ‘ਧੁਰ
ਕੀ ਬਾਣੀ’ ਜਾਂ ‘ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ’ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਅਦੁੱਤੀ ਧਰਮ-ਗਰ੍ੰਥ ਿਵਚ ਿਸੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪਰ੍ਵਰਤਕ
ਗੁਰੁ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਗੁਰੂ-ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਰ੍ਮੱੁ ਖ ਸੰਤਾਂ, ਭਗਤਾਂ
ਅਤੇ ਸੂਫ਼ੀ-ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਿਮਲ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਬਾਰਹ੍ਵੀਂ ਸਦੀ ਈਸਵੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਤਾਰਹ੍ਵੀਂ
ਸਦੀ ਈਸਵੀ ਤਕ ਦੇ ਲੰਮੇ ਿਵਸਤਾਰ ਿਵਚ ਪਰ੍ਵਾਿਹਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਪਾਵਨ ਰਚਨਾ ਭਾਰਤੀ ਉਪ-ਮਹਾਂਦੀ◌ੋਪ ਦੇ
ਿਭੰਨ-ਿਭੰਨ ਭੂਗੋਿਲਕ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਬਿੰ ਧਤ ਹੈ।
ਿਸੱਖ-ਿਵਰਸੇ ਦੀ ਇਸ ਪਾਵਨ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੁੱਲਵਾਨ ਸੱਿਭਆਚਾਰਕ ਟੈਕਸਟ ਵਜੋਂ
ਵੀ ਵਾਿਚਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਿਤਹਾਸਕ ਿਦਰ੍ਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਇਹ ਰਚਨਾ ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਸ ਦੌਰ ਦੀ ਪਰ੍ਿਤਿਨਧਤਾ
ਕਰਦੀ ਹੈ ਿਜਸਨੂੰ ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਨਵ-ਜਾਿਗਰ੍ਤੀ 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
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ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਧਰਮ-ਪਰ੍ਵਰਤਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਕਲਾਮ ਰਾਹੀਂ ਸੱਿਭਆਚਾਰਕ Eਾਂਤੀ ਅਤੇ ਮਾਨਵ-ਮੁਕਤੀ ਦਾ
ਅਿਜਹਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੰਚਾਿਰਤ ਕੀਤਾ ਿਜਸਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਗੌਰਵਮਈ ਪਰ੍ਾਪਤੀ ਮੰਿਨਆਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਿਜਹੀ
ਸਿਥਤੀ ਦੇ ਪਰ੍ਸਗ
ੰ ਿਵਚ ਆਿਦ ਗਰ੍ੰਥ ਬਾਣੀ ਨੂੰ Eਾਂਤੀ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਪਰ੍ਵਚਨ ਵੀ ਆਿਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 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।
ਇਹ ਬਾਣੀ ਿਭੰਨ-ਿਭੰਨ ਧਰਮਾਂ, ਿਫ਼ਰਿਕਆਂ, ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਜਾਤ-ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਸਪਰ ਵੈਰ-ਿਵਰੋਧ ਅਤੇ
ਟਕਰਾਉ ਰਾਹ ਛੱਡ ਕੇ ਸਦਭਾਵਨਾ, ਸੁਿਹਰਦਤਾ, ਸਿਹਯੋਗ ਅਤੇ ਸਿਹਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਸੰਦਸ਼
ੇ ਸੰਚਾਿਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰਹ੍ਾਂ ਆਿਦ ਗਰ੍ਥ
ੰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਰ੍ਵਚਨ ਿਵਿਭੰਨ ਸੱਿਭਆਚਾਰਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਿਵਚਕਾਰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸਿਹ-ਹੋਂਦ ਨੂੰ
ਪਰ੍ਵਾਨਗੀ ਿਦੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਭਾਰਤ ਿਵਚ ਉੱਸਰ ਰਹੇ ਸੰਜੁਗਤ ਸੱਿਭਆਚਾਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਕਾਰ
ਕਰਦਾ ਹੈ। ਿਮਸਾਲ ਵਜੋਂ ਆਿਦ ਗਰ੍ੰਥ ਬਾਣੀ ਦੀਆ ਕੁਝ ਪੰਗਤੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਹਨ :
ਕੋਈ ਬੋਲੈ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕੋਈ ਖੁਦਾਇ ॥
ਕੋਈ ਸੇਵੈ ਗੁਸਈਆ ਕੋਈ ਅਲਾਿਹ॥1॥ਕਾਰਣ ਕਰਣ ਕਰੀਮ ॥
ਿ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 ਭੇਦੁਜਾਤਾ॥5॥9॥
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ਇਉਂ ਆਿਦ ਗਰ੍ੰਥ ਦੇ ਪਰ੍ਵਚਨ ਿਵਚ ਿਵਿਭੰਨ ਧਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼-ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਹੁ-ਰੀਤਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ
ਸੰਦਰਭ ਿਵਚ ਪਰ੍ਸਤੁਤ ਕਰਕੇ ਇਨਹ੍ਾਂ ਿਵਚਲੀ ਰੂਹਾਨੀ ਸਾਂਝ ਦੇ ਧਰਾਤਲ ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ
ਹੈ। ਆਿਦ ਗਰ੍ੰਥ ਬਾਣੀ ਿਵਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਸੱਿਭਆਚਾਰਕ Eਾਂਤੀ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਪਿਹਲੂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਅਤੇ
ਿਨਤਾਣੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਿਵਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਿਕਸਮ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸਮੂਰਤ ਪਰ੍ਗਟਾਵਾ ਗੁਰੂ
ਨਾਨਕ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਇਨਹ੍ਾਂ ਪੰਗਤੀਆਂ ਿਵਚ ਿਦਰ੍ਸ਼ਟੀਗੋਚਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ :
ਨੀਚਾ ਅੰਦਿਰ ਨੀਚ ਜਾਿਤ ਨੀਚੀ ਹੂ ਅਿਤ ਨੀਚੁ ॥
ਨਾਨਕੁ ਿਤਨ ਕੈ ਸੰਿਗ ਸਾਿਥ ਵਿਡਆ ਿਸਉ ਿਕਆ ਰੀਸ ॥
ਿਜਥੈ ਨੀਚ ਸਮਾਲੀਅਿਨ ਿਤਥੈ ਨਦਿਰ ਤੇਰੀ ਬਖਸੀਸੁ।
ਇਸ ਦੌਰ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸਾਿਹਤਕ ਪਰ੍ਾਪਤੀ ਸੂਫ਼ੀ ਕਾਿਵਧਾਰਾ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਸਾਮਹ੍ਣੇ ਆਉਂਦੀ
ਹੈ। ਬੁਿਨਅਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੂਫ਼ੀਵਾਦ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਇਸਲਾਮ ਨਾਲ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕੁਰਾਨਸ਼ਰੀਫ਼ ਦੇ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਅਿਧਆਤਮਕ
ਅਰਥਾਂ (ਜ਼ਾਹਰ ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਬਾਿਤਨ ਅਰਥਾਂ) ਉੱਤੇ ਬਲ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਿਵਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਿਵਚਾਰਵਾਨਾਂ
ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਰਹੱਸਵਾਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਵੀ ਦੇਖਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ
ਕਾਿਵਧਾਰਾ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨਹ੍ਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਰ੍ਿਸੱਧ ਸੂਫ਼ੀ ਸੰਤ ਸ਼ੇਖ਼ ਫ਼ਰੀਦ ਹਨ ਿਜਨਹ੍ਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਾਲ 1173 ਈ.
ਤੋਂ 1266 ਈ. ਤਕ ਹੈ।ਸ਼ੇਖ਼ ਫ਼ਰੀਦ (ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ) ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਭਾਵੇਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉਪਰ
ਵਸੇ ਸਨ ਪਰ ਇਨਹ੍ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਸੱਿਭਆਚਾਰ ਦੀਆਂ ਰੀਤਾਂ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲ ਿਲਆ
ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਦੀ ਬੋਲੀ (ਪੰਜਾਬੀ) ਿਵਚ ਹੀ ਕਾਿਵ ਿਸਰਜਣਾ ਕੀਤੀ। ਲੋਕ ਬੋਲੀ ਿਵਚ ਸੂਫ਼ੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀ ਸਥਾਿਪਤ ਕੀਤੀ
ਹੋਈ ਇਸ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਤੇ ਭਰਪੂਰ ਬਣਾਉਣ ਿਵਚ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸਨ
ੈ , ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ, ਬੁੱਲਹ੍ੇਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਗੁਲਾਮ
ਫ਼ਰੀਦ ਵਰਗੇ ਮਹਾਨ ਸੂਫ਼ੀ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨੇ ਵੱਡ-ਮੁੱਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਿਦੱਤਾ।
ਿਕੱਸਾ ਕਾਿਵ ਵੀ ਮੱਧਕਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਿਹੱਤ ਦੀ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਧਾਰਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਮੁੱਖ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ
ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਮੱਧਕਾਲ ਦੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਕਾਿਵ-ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਰ੍ਿਵਰਤੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਿਜੱਥੇ ਨਾਥਬਾਣੀ,
ਭਗਤਬਾਣੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਤੇ ਸੂਫ਼ੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨੂੰ ਮੂਲ ਰੂਪ ਿਵਚ ਧਾਰਿਮਕ ਕਾਿਵ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਰੱਿਖਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਥੇ
ਿਕੱਸਾ ਕਾਿਵ ਦਾ ਚਿਰਤਰ ਲੌਿਕਕ ਕਾਿਵ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਨਹ੍ਾਂ ਿਵਚ ਧਾਰਿਮਕ ਕਾਿਵ ਵਾਂਗ ਪਰਮਾਰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ
ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਗੋਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਯਥਾਰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
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ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪਰ੍ਮੁੱਖ ਿਕੱਸਾਕਾਰਾਂ ਿਵਚ ਅਸੀਂ ਦਮੋਦਰ, ਮੁਕਬਲ, ਹਾਿਫ਼ਜ਼ ਬਰਖ਼ੁਰਦਾਰ, ਪੀਲੂ, ਵਾਿਰਸ,
ਕਾਦਰਯਾਰ ਆਿਦ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਨਹ੍ਾਂ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਿਕੱਸਾ ਕਾਿਵ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਤੇ
ਭਰਪੂਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਿਕੱਸੇ ਿਪਆਰ ਜਾਂ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂਤ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੇਲੇ
ਦੀ ਸਾਮਾਿਜਕ ਆਰਿਥਕ ਿਵਵਸਥਾ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਵੀ ਹੈ। ਕਾਰਣ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਜਾਗੀਰਦਾਰੀ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ
ਸਮੂਹਭਾਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਿਜਨਹ੍ਾਂ ਿਵਚ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਿਨਰਣੇ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁਲਹ੍ ਨਹੀਂ ਹੁਦ
ੰ ੀ। ਹੀਰ ਦਾ ਰਾਂਝੇ ਨਾਲ
ਇਸ਼ਕ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਪਰ੍ਚੱਲਤ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ। ਇਸਨੂੰ ਸ਼ਰਾੱ ਦੀ ਪਰ੍ਵਾਨਗੀ ਵੀ ਹਾਿਸਲ ਨਹੀਂ
ਇਸੇ ਲਈ ਅੰਤ ਿਵਚ ਨਾਇਕ ਤੇ ਨਾਇਕਾ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁਦ
ੰ ੀ ਹੈ। ਇਨਹ੍ਾਂ ਿਕੱਿਸਆਂ ਦੀ ਗਲਪ-ਿਵਧੀ ਰੋਮਾਂਸ ਕਥਾ
ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵਚ ਆਦਰਸ਼ਕ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਖ-ਪਾਤਰ ਜਾਂ ਨਾਇਕ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨਹ੍ਾਂ ਿਕੱਿਸਆਂ ਿਵਚ ਯਥਾਰਥ ਦੀ ਕਠੋਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਾਮਨਾ ਦਾ ਸੁਪਨਮਈ
ਸੰਸਾਰ ਵੀ ਉਸਾਿਰਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਿਕੱਿਸਆਂ ਦੇ ਨਾਇਕ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਆਸ਼ਕ ਯੋਧੇ ਜਾਂ ਫ਼ਕੀਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ
ਸਥਾਿਪਤ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਿਵਦਰੋਹ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨੈਿਤਕਤਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਆਦਰਸ਼ ਸਥਾਿਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਿਮਸਾਲ ਵਜੋਂ
ਜੇ ਹੀਰ ਦੇ ਿਕੱਸੇ ਿਵਚ ਪਰ੍ਚੱਲਤ ਿਵਆਹ ਪਰ੍ਥਾ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ-ਭਾਵੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਿਰਆ ਿਗਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ
ਿਵਚ ਮਨੁੱਖੀ ਿਰਸ਼ਿਤਆ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਿਵਚ ਿਵਅਕੀਗਤ ਸੁਤਤ
ੰ ਰਤਾ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਵੀ ਪਛਾਿਣਆਂ ਿਗਆ ਹੈ।
ਿਕੱਸਾ-ਕਾਿਵ ਦਾ ਿਸਰਿਜਤ ਿਬਰਤਾਂਤ ਦੇ ਮਾਿਧਅਮ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਿਭਆਚਾਰ ਦੇ ਅਵਚੇਤਨ ਨੂੰ ਫਰੋਲਦਾ
ਹੈ ਅਤੇ ਪਰ੍ਤੀਕਾਤਮਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਮਨਾ ਦੇ ਸੰਜਮ ਅਤੇ
ਜਸ਼ਨ ਦਾ ਿਬਰਤਾਂਤ ਿਸਰਜਦੇ ਹਨ। ਿਮਸਾਲ ਵਜੋਂ ਇਸਦੇ ਿਸਰਜੇ ਹੋਏ ਨਾਇਕ – ਪੂਰਨ, ਰਸਾਲੂ, ਰਾਂਝਾ, ਿਮਰਜ਼ਾ,
ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ, ਪੁੰਨੂੰ ਅਤੇ ਮਹੀਵਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਿਕਰਦਾਰ ਦੀ ਪਰ੍ਿਤਿਨਧਤਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਸਦੇ ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਆਦਰਸ਼
ਵੀ ਬਣਦੇ ਹਨ।
ਮੱਧਕਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਿਹੱਤ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਪਰ੍ਮੱੁ ਖ ਕਾਿਵਧਾਰਾ ਵਾਰ ਕਾਿਵ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਿਵਚ ਵਾਰ ਇਕ
ਅਿਜਹੇ ਕਾਿਵ ਰੂਪ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਿਵਕਿਸਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਿਜਸਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਵੀਰ ਰਸ ਦਾ ਿਵਧਾਨ ਿਸਰਿਜਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਵਾਰ ਦੇ ਰੂਪਾਕਾਰ ਦੀ ਪਰ੍ਮੱੁ ਖ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਂ ਟੱਕਰ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਟੱਕਰ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਰੂਪ ਹੋ
ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਟੱਕਰ ਦੋ ਯੋਿਧਆਂ ਿਵਚਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨੇਕੀ ਅਤੇ ਬਦੀ ਿਵਚਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋ
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ਿਵਚਾਰਾਂ ਜਾਂ ਿਵਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਿਵਚਕਾਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਤਨਾ ਅਵੱਸ਼ ਹੈ ਿਕ ਵਾਰ ਿਵਚ ਨਾਇਕ ਦੀ ਵੀਰਤਾ ਜਾਂ
ਨੇਕੀ ਦਾ ਯਸ਼ ਗਾਇਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਿਹੱਤ ਿਵਚ ਦੋ ਤਰਹ੍ਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੋਈ ਹੈ – ਵੀਰ ਰਸੀ ਵਾਰਾਂ ਤੇ ਅਿਧਆਤਮਕ
ਵਾਰਾਂ। ਵੀਰ ਰਸੀ ਵਾਰਾਂ ਿਵਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਯੁੱਧ ਦਾ ਵੀਰ ਰਸ ਭਰਪੂਰ ਿਬਰਤਾਂਤ ਿਸਰਿਜਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਿਕ
ਅਿਧਆਤਮਕ ਵਾਰਾਂ ਿਵਚ ਸ਼ਾਂਤ ਰਸ ਦੀ ਿਸਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਰ ਸਾਿਹਤ ਿਵਚ ਮੁੱਢਲਾ ਸਥਾਨ
ਉਨਹ੍ਾਂ ਲੋਕ ਵਾਰਾਂ ਦਾ ਹੈ ਿਜਨਹ੍ਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਸਰ੍ੀ ਗੁਰੂ ਗਰ੍ਥ
ੰ ਸਾਿਹਬ ਿਮਲਦੇ ਹਨ। ਇਨਹ੍ਾਂ ਿਵਚੋਂ ਕੁਝ ਵਾਰਾਂ ਹਨ – ਰਾਇ
ਕਮਾਲ ਮਉਜ ਦੀ ਵਾਰ, ਟੁੰਡੇ ਅਸਰਾਜੇ ਦੀ ਵਾਰ, ਿਸਕੰਦਰ ਇਬਰਾਹੀਮ ਦੀ ਵਾਰ, ਲੱਲੇ ਬਿਹਲੀਮੇ ਦੀ ਵਾਰ, ਹਸਨੇ
ਮਿਹਮੇ ਦੀ ਵਾਰ, ਮੂਸੇ ਦੀ ਵਾਰ ਆਿਦ। ਇਨਹ੍ਾਂ ਲੋਕ ਵਾਰਾਂ ਿਵਚ ਿਭੰਨ ਿਭੰਨ ਰਾਿਜਆਂ ਰਜਵਾਿੜਆਂ ਿਵਚਕਾਰ ਯੁੱਧ
ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਵੀਰ ਰਸ ਭਰਪੂਰ ਿਬਰਤਾਂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਨਹ੍ਾਂ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅੱਧੇ ਅਧੂਰੇ ਪਾਠ ਹੀ
ਪਰ੍ਾਪਤ ਹਨ।
ਵੀਰ ਰਸੀ ਵਾਰ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਿਵਚ ਗੁਰੂ ਗੋਿਬੰਦ ਿਸੰਘ ਦੀ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਸ
ਵਾਰ ਿਵਚ ਗੁਰੂ ਕਵੀ ਨੇ ਮਾਰਕੰਡੇ ਪੁਰਾਣ ਦੀ ਿਮਿਥਹਾਸਕ ਕਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵਿਤਆਂ ਅਤੇ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਦੇ ਯੁੱਧ ਦਾ
ਵੀਰਤਾ ਪੂਰਣ ਿਬਰਤਾਂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਰ ਪਰ੍ਤੀਕਾਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨੇਕੀ ਅਤੇ ਬਦੀ ਿਵਚਕਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ
ਮੂਰਤੀਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੀਰ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਪੰਜਾਬੀ ਿਵਚ ਅਨੇਕਾਂ ਵੀਰ ਰਸੀ
ਵਾਰਾਂ ਦੀ ਿਸਰਜਣਾ ਹੋਈ। ਿਜਨਹ੍ਾਂ ਿਵਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਨਜਾਬਤ ਦੀ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹ ਦੀ ਵਾਰ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੂਜੇ ਦੀ
ਗੁਰੂ ਖ਼ਾਲਸੇ ਦੀ ਵਾਰ, ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਚੱਿਠਆਂ ਦੀ ਵਾਰ, ਿਸੰਘਾਂ ਦੀ ਵਾਰ, ਮਹਾਂ ਿਸੰਘ ਦੀ ਵਾਰ, ਹਰੀ ਿਸੰਘ ਨਲਵੇ
ਦੀ ਵਾਰ ਆਿਦ ਦਾ ਨਾਮ ਿਲਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਰ ਸਾਿਹਤ ਿਵਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਭਆਚਾਰ ਦੇ ਉਨਹ੍ਾਂ ਮੀਰੀ
ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਸਾਮਹ੍ਣੇ ਅਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅਵਚੇਤਨ ਿਵਚ ਵਸੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਸਨੂੰ ਅਣਖ ਅਤੇ
ਸਵੈਮਾਣ ਨਾਲ ਿਜਉਣ ਜਾਂ ਹੱਕ-ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਜੂਝਦੇ ਹੋਏ ਮਰ ਿਮਟਣ ਲਈ ਪਰ੍ੇਰਦੇ ਹਨ।
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