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ਪਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਿਹਤ : ਸੰਦਰਭ ਤੇ ਸਰੋਕਾਰ
ਜਗਬੀਰ ਿਸੰਘ
ਪਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਿਹਤ ਅੱਜ ਸਮੁੱਚੇ ਿਵਸ਼ਵ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਿਹੱਤ ਦੀ ਇਕ ਪਮੁੱਖ ਿਸਰਜਣਧਾਰਾ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ
ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਚੁੱਿਕਿਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸੰਬੰਧ ਰੋਟੀ-ਰੋਜ਼ੀ ਜ) ਸੁੱਖ-ਸਾਧਨ) ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਿਵਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਪਵਾਸ
ਕਰਕੇ ਿਵਦੇਸ਼) ਿਵਚ ਜਾ ਵਸੇ, ਉਨ-) ਸ਼ਾਇਰ) ਨਾਲ ਹੈ ਿਜਨ-) ਨੇ ਓਪਰੇ ਸਮਾਜ-ਸਿਭਆਚਾਰ ਿਵਚ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਅਤੇ
ਸਵੈ-ਪਛਾਣ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ-ਭਰਪੂਰ ਸਿਥਤੀ3 ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਿਦਆ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਅਤੇ ਬੋਧ 4 ਜ਼ੁਬਨ
ਦੇਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ3 ਿਵਚ ਪਵਾਸ ਦਾ ਿਸਲਿਸਲਾ ਅੰਗੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਸਮੇਂ, ਉਨ-ੀਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਤਲੇ
ਦਹਾਿਕਆ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸ਼ੁਰ ੁ ਹੋ ਚੁੱਿਕਆ ਸੀ। ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨ ਿਗੱਲ ਦੇ ਸ਼ਬਦ) ਿਵਚ :
“ਇਸ ਪਵਾਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਬਰਤਾਨੀ3 ਦੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਪਿਰਪੇਖ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ
ਸਾਮਾਿਜਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਿਵਵਸਥਾ ਦੀ3 ਅੰਦਰੂਨੀ ਜੀਵਨ-ਸਿਥਤੀ3 ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਬੰਿਧਤ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਘਣੀ
ੁ ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਨੀਵ) ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਪਵਾਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪੇਰਕ ਹਨ।” 1
ਆਬਾਦੀ, ਆਰਿਥਕ ਮੰਦਹਾਲੀ, ਬੇਰਜ਼
ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰ ੂ ਹੋਏ ਪਵਾਸ ਦੇ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਿਵਚ ਸੱਠਿਵਆ ਤੋਂ ਬਾਦ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਆ ਗਈ
ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਨੀ3 ਦੇ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਿਵਚ ਜਾ ਕੇ ਵਸਣੇ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਏ। “ਪਰਾਈ3 ਧਰਤੀ3 ਤੇ ਿਵਚਰਦੇ ਹੋਏ
ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਮੋਹ 4 ਹੰਢਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪਵਾਸੀ3 4 ਸਾਿਹੱਤ ਨਾਲ ਜੋਿੜਆ। ਇਸੇ ਰੁਚੀ
ਅਧੀਨ ਹੀ ਪਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਿਹੱਤ ਦੀ ਰਚਨਾ ਆਰੰਭ ਹੋਈ।” 2 ਪਵਾਸੀ ਸਾਿਹੱਤ ਿਵਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵਧ ਪਭਾਵਸ਼ਾਲੀ
ਸਿਥਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਵਤਾ ਦੀ ਹੈ। ਿਵਦੇਸ਼) ਿਵਚ ਰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਵਤਾ ਦੀ ਵੰਨ-ਸੁਵਨ
ੰ ਤਾ ਬਹੁਪਰਤੀ ਤੇ ਬਹੁਪਾਸਾਰੀ ਚਿਰਤਰ ਧਾਰਨ ਕਰਦੀ ਹੋਈ, ਕਾਿਵਕਤਾ ਦੇ ਪੱਖੌਂ ਸਮੁੱਚੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਵਤਾ ਿਵਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸਥਾਨ
ਪਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ।” 3
ਇਸ ਤਰ-) ਪਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਵਤਾ ਦਾ ਇਿਤਹਾਸ ਇਕ ਸਦੀ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ
ਸਮਾਨੰਤਰ ਪਵਾਿਹਤ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਇਕੀਵੀਂ ਸਦੀ ਿਵਚ ਪਵੇਸ਼ ਕਰ ਿਗਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਿਵਧਾਰਾ 4 ਇਕ ਵੱਖਰੇ
ਪਵਰਗ ਿਵਚ ਰੱਖ ਕੇ ਵਾਚਣ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਤਰਕ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਇਸ
ਕਾਿਵਧਾਰਾ ਨੇ ਪਵਾਸ ਦੇ ਹੋਂਦ-ਮੁੱਖੀ ਸੰਦਰਭ) ਅਤੇ ਿਸਰਜਣਾਤਮਕ ਸਰੋਕਾਰ) ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਿਨਵੇਕਲੀ ਪਛਾਣ
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ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਥਲੇ ਪਰਚੇ ਿਵਚ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਪਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਵਤਾ ਦੇ ਇਨ-)
ਸੰਦਰਭ) ਤੇ ਸਰੋਕਾਰ) ਦੀ ਿਨਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਇਸ ਕਾਿਵਧਾਰਾ ਦੇ ਿਸਰਿਜਤ
ਪਵਚਨ ਿਵਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਿਵਚਾਰਧਾਰਈ ਪਬੰਧ) ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਕਾਿਵਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪਿਰਪੇਖ 4 ਵੀ ਿਧਆਨ ਿਵਚ ਰਖਣਾ
ਪਵੇਗਾ ਜੋ ਇਸਦੀ ਿਸਰਜਣਾਤਮਕ ਿਵਲੱਖਣਤਾ ਦਾ ਮੂਲ ਆਧਾਰ ਹੈ।
ਪਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਵਤਾ ਦਾ ਮੁੱਢ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ
ਪਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ3 ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨਾਲ ਬੱਝਦਾ ਹੈ। ਇਨ-) ਪਰਵਾਸੀ3 4 ਵਤਨੋਂ ਦੂਰ ਬੇਵਤਨ ਹੋਕੇ ਜੰਗਲ) ਿਵਚ
ਲਕੜੀ3 ਪਾੜਿਦ3, ਲੱਕੜ ਦੇ ਕਾਖਾਿਨ3 ਿਵਚ ਫੱਟੇ ਿਖਚਿਦ3, ਰੇਲ) ਦੀ3 ਪੱਟੜੀ3 ਿਵਛਾਉਂਿਦ3, ਸੜਕ)
ਬਣਾਉਂਿਦ3, ਖੇਤ) ਿਵਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਿਦ3 ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ) ਦੀ ਈਰਖਾ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਜਰਿਧ3 ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦਾ
ਿਤੱਖਾ ਅਿਹਸਾਸ ਹੋਇਆ। ਿਮਸਾਲ ਵਜੋਂ ਕੁ ਝ ਪੰਗਤੀ3 ਪੇਸ਼ ਹਨ :
ਦੇਸੋਂ ਪੈਣ ਧੱਕੇ, ਪਰਦੇਸ ਢੋਈ ਕੋਈ ਨਾ
ਸਾਡਾ ਪਰਦੇਸੀ3 ਦਾ ਦੇਸ ਕੋਈ ਨਾ।
ਅਿਜਹੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵਚ ਹੀ ਗ਼ਦਰ ਲਿਹਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਿਜਸਦਾ ਮਨੋਰਥ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ
ਹਿਥਆਰਬੰਦ ?)ਤੀ ਿਲਆਉਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਿਹਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਕਵੀ3 ਦੀ3 ਰਚਨਾਵ) ‘ਗ਼ਦਰ’ ਅਤੇ ਗ਼ਦਰ
ਗੂ ੰਜ)’ ਅਖਬਾਰ) ਿਵਚ ਪਕਾਿਸ਼ਤ ਹੋਈ3 ਅਤੇ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਿਕਸਮ ਦੀ ?)ਤੀਕਾਰੀ ਕਿਵਤਾ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਿਜਸ
4 ਗ਼ਦਰ ਕਾਿਵ ਵੀ ਆਿਖਆ ਜ)ਦਾ ਹੈ। ਕਰਤਾਰ ਿਸੰਘ ਸਰਾਭਾ ਦੀ3 ਇਹ ਪੰਗਤੀ3 ਇਸ ਕਾਿਵ ਦੇ ਰਚਨਾ-Aਦੇਸ਼
4 ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੀ3 ਹਨ :
ਸੇਵਾ ਦੇਸ ਦੀ ਿਜੰਦੜੀਏ ਬੜੀ ਔਖੀ,
ਗੱਲ) ਕਰਨੀ3 ਢੇਰ ਸੁਖਾਲੀ3 ਨੇ।
ਿਜਨ-) ਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਿਵਚ ਪੈਰ ਪਾਇਆ,
ਉਨ-) ਲੱਖ ਮੁਸੀਬਤ) ਝੱਲੀ3 ਨੇ।
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ਗ਼ਦਰ-ਕਾਿਵ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਨ-) ਕਵੀ3 ਨੇ ਪਵਾਸ ਦੇ ਦੁੱਖ-ਦਰਦ ਅਤੇ ਸੰਤਾਪ 4 ਮੂਰਤੀਮਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ3
ਸਾਦ ਮੁਰਾਦੀ3 ਕਿਵਤਾਵ) ਅਤੇ ?)ਤੀਕਾਰੀ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ3 Aਚੇ ਸੁਰ ਦੀ3 ਕਿਵਤਾਵ) ਦੀ
ਿਸਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਿਮਸਾਲ ਵਜੋਂ ਕੁ ਝ ਪੰਗਤੀ3 ਦੇਖੀ3 ਜਾ ਸਕਦੀ3 ਹਨ :
ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਦਾ ਕਰ ਖ) ਯਾਦ ਸਾਕਾ,
ਬਣ ਕੇ ਸੂਰਮ) ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਖੜ- ਿਗਆ ਸੀ।
ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਬਲ ਨਾ ਦੇਖ ਹੋਇਆ,
ਸੱਪ ਵੈਰੀ3 ਦੇ ਸੀਨੇ ਲੜ ਿਗਆ ਸੀ।”
***

***

***

ਿਹੰਦੋਸਤਾਨੀਓ ਜ਼ਰਾ ਹੁਿਸ਼ਆਰ ਹੋ ਜੋ,
ਵੇਲਾ ਆਿਗਆ ਆਖਰੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ।
ਸਾਰੇ ਜੱਗ ਤੇ ਨੌਬਤ) ਬੱਜ ਗਈ3,
ਮਾਰੂ ਬੱਿਜਆ ਤੁਸ) ਜਗਾਉਣ ਵਾਲਾ।
ਇਸ ਤਰ-) ਮੁੱਢਲੇ ਦੌਰ ਦੀ ਪਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਵਤਾ ਦਾ ਸੰਦਰਭ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਿਵਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ
ਿਵਚ ਹੀ ਇਸਦੀ ਕਾਿਵ-ਸਾਰਥਕਤਾ ਦਾ ਰਹੱਸ ਛੁਿਪਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਿਵਧਾਰਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਰੋਕਾਰ ?)ਤੀ ਜ)
ਿਵਦਰੋਹ ਨਾਲ ਹੈ। ਪਵਾਸ ਦੌਰਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦੇ ਡੂ ੰਘੇ ਅਿਹਸਾਸ 4 ਇਹ ਆਪਣੀ ਕਾਿਵ-ਸੰਵੇਦਨਾ ਦਾ ਮੂਲ
ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਿਵਚ ਗੱਸੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਮਨ 4 ਹਲੂਣਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ, ਅਤੇ ?)ਤੀ ਦਾ
ਸੰਦੇਸ਼ ਸੰਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਇਹ ਕਾਿਵਧਾਰਾ ਰਵਾਇਤੀ ਛੰਦ), ਅਲੰਕਾਰਕ ਜੁਗਤ) ਅਤੇ ਕਾਿਵ-ਰੂਪ) 4 ਿਸਰਜਣਾ ਦਾ
ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਇਸ ਦੇ ਕਾਿਵਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ।
ਪਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਿਵ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਦੌਰ ਸੱਠਿਵ3 ਿਵਚ ਸ਼ੁਰ ੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੌਰ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼) ਵਲੋਂ, ਦੂਸਰੇ
ਿਵਸ਼ਵ ਯੁ ੱਧ ਤੋਂ ਬਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਿਨਿਜਠਣ ਲਈ ਆਵਾਸ ਦੇ ਨੇਮ) ਿਵਚ ਿਦੱਤੀ ਿਢੱਲ ਕਾਰਣ
ਪਵਾਸ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਿਵਚ ਆਈ ਹੈਰਾਨੀ-ਜਨਕ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਹੈ। ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੇ ਦੇਸ਼) ਿਵਚੋਂ ਵੱਡੀ
ਿਗਣਤੀ ਿਵਚ ਲੋਕ ਪਵਾਸ ਕਰਕੇ ਬਰਤਾਨੀ3, ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਹੋਰਨ) ਦੇਸ਼) ਿਵਚ ਪਹੁੰਚਣੇ ਸ਼ੁਰ ੂ ਹੋ ਗਏ,
ਿਜਸ ਿਵਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਸ਼ਾਿਮਲ ਸਨ। ਇਨ-) ਪੰਜਾਬੀ ਪਵਾਸੀ3 ਿਵਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਲੇਖਕ ਵੀ ਸ਼ਾਿਮਲ ਸਨ ਿਜਨ-) ਨੇ
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ਸਾਿਹੱਤ-ਿਸਰਜਣਾ ਦੇ ਕਾਰਜ 4 ਜਾਰੀ ਰੱਿਖਆ। ਇਸ ਤਰ-) ਪਵਾਸੀ ਸਾਿਹੱਤ ਿਗਣਤੀ ਅਤੇ ਗੁ ਣ ਦੋਹ) ਪੱਖ) ਤੋਂ,
ਪਫਲ
ੁ ੱਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਿਵਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਬਣਾਉਂਦਾ ਿਦਖਾਈ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਹੋਰਨ) ਸਾਿਹੱਤਕ ਰੂਪ) ਤੇ ਿਵਧਾਵ)
ਨਾਲੋਂ ਕਿਵਤਾ ਵਧੇਰੇ ਪਫਲ
ੁ ੱਤ ਹੋਕੇ ਸਾਮ-ਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸਰੋਕਾਰ ਇਸੇ ਪਵਾਸੀ ਕਿਵਤਾ ਨਾਲ ਹੈ। ਡਾ. ਸ.ਪ.
ਿਸੰਘ ਦੇ ਸ਼ਬਦ) ਿਵਚ :
“ਦੋ ਸੌ ਦੇ ਲਗਭਗ ਪਵਾਸੀ ਕਵੀ ਹਨ, ਿਜਨ-) ਦੀ3 ਛੇ ਸੌ ਦੇ ਲਗਭਗ ਪੁਸਤਕ) ਪਕਾਿਸ਼ਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ3 ਹਨ
ਅਤੇ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧ ਕਿਵਤਾਵ) ਪੁਸਤਕ ਰੂਪ ਿਵਚ ਪਕਾਿਸ਼ਤ ਹੋਣ ਗੋਚਰੀ3 ਹਨ।” 4 ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਿਕ
ਪਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਵਤਾ ਦੀ ਇਸ ਿਸਰਜਣਧਾਰਾ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਤੇ ਸਰੋਕਾਰ ਿਕਹੜੇ ਹਨ? ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਸਾ4
ਪਵਾਸੀ3 ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਨ-) ਦੇ ਅਤੀਤ 4 ਵੀ ਿਦਸ਼ਟੀਗੋਚਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
“ਪਵਾਸੀ ਕਵੀ ਪਵਾਸ ਤੋਂ ਪਿਹਲ) ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਿਵਚ ਿਵਚਰਦਾ, ਸਾਮਾਿਜਕ, ਆਰਿਥਕ,
ਸੱਿਭਆਚਾਰਕ ਿਵਰਸੇ 4 ਆਪਣੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਦਾ ਅੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਚੁੱਿਕਆ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਪਿਤ ਿਦੜ--ਸੰਕਲਪ
ਵੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਿਥਤੀ ਿਵਚ ਉਹ ਜਗੀਰੂ ਰੁਚੀ3 4 ਅਚੇਤ ਤੌਰ ਤੇ ਅਪਣਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਿਜਸ ਿਵਚ ਸਾਮਾਿਜਕ ਿਰਸ਼ਤੇ,
ਪਿਰਵਾਰਕ ਿਰਸ਼ਤੇ, ਮੱਧਵਰਗੀ ਰੁਚੀ, ਜਾਤਪਾਤ ਦਾ ਿਵਤਕਰਾ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਚੇਤਨਾ ਅਿਦ ਸ਼ਾਿਮਲ ਸਨ।” 5 ਇਸ
ਿਕਸਮ ਦੀ ਮਾਨਿਸਕਤਾ ਵਾਲਾ ਿਵਅਕਤੀ ਜਦੋਂ ਪੱਛਮ ਦੀ ਿਵਕਿਸਤ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਅਰਥ-ਿਵਵਸਥਾ ਅਤੇ ਿਵਅਕਤੀਵਾਦੀ
ਆਧੁਿਨਕ ਸੋਚ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਿਵਚ ਪਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 4 ਸੰਕਟ ਿਵਚ ਿਘਿਰਆ
ਹੋਇਆ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਵਾਸੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਇਹ ਸੰਕਟ ਸਾਮਾਿਜਕ ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਸੱ◌ੀਭਆਚਾਰਕ ਵੀ। ਪਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਵਤਾ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਅਤੇ ਸਰੋਕਾਰ ਇਸੇ ਹੀ ਸਿਥਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਹਨ।
ਵਤਨੋਂ ਬੇਵਤਨ ਹੋਣ ਅਤੇ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਹੋਣ ਦਾ ਅਿਹਸਾਸ ਪਵਾਸੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਲੱਛਣ ਹੈ। ਇਹੀ
ਕਾਰਣ ਹੈ ਿਕ ਪਵਾਸੀ3 ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਪੀੜ-ੀ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ, ਘਰ-ਵੈਰਾਗ ਜ) ਭੂ-ਹੇਰਵੇ ਦੀ ਿਸ਼ਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਢਲੇ
ਦੌਰ ਦੀ ਪਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਵਤਾ ਦਾ ਿਸਰਜਣਾਤਮਕ ਸੰਦਰਭ ਇਸੇ ਿਕਸਮਦੀ ਿਵਜੋਗੀ ਸਿਥਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਹੈ।
ਿਮਸਾਲ ਵਜੋਂ ਕੁ ਝ ਪੰਗਤੀ3 ਪੇਸ਼ ਹਨ :
ਪਿਹਲੀ ਵਾਰੀ ਿਪੰਡ ਦੀ ਜੂਹ ਦਾ ਨਾਤਾ ਟੁੱਟਾ,
ਦੂਰ ਖੜ-ੇ ਹੋਏ ਿਮੱਤਰ ਝੌਲੇ ਝੌਲੇ ਹੋਏ।
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ਬਾਪੂ ਦੀ ਅੱਧ ਿਗੱਲੀ ਦਾੜ-ੀ ਕੰਬੀ
ਮ) ਨੇ ਿਸਰ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰ ਹੰਝੂ ਲਕੋਏ।
ਪਿਹਲ) ਗਲੀ3 ਤੇ ਇੱਟ) ਦੀ3 ਸ਼ਕਲ) ਗੁ ਮ
ੰ ੀ3
ਿਪੱਛੋਂ ਬੜੇ ਬਨੇਰੇ ਅੰਬਰ ਿਵਚ ਸਮੋਏ।”
______ ਅਵਤਾਰ ਜੰਿਡਆਲਵੀ
ਜਦ ਕਦੀ ਅਤੀਤ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ’ਚ ਿਘਰ ਜ)ਦਾ ਹ),
ਪੱਤਾ ਪੱਤਾ ਿਬਰਖ ਦਾ ਬਣ ਕੇ ਿਕਰ ਜ)ਦਾ ਹ) ਮੈਂ।
_____ ਦਰਸ਼ਨ ਿਗੱਲ
ਮੇਰੇ ਿਪੰਡ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਤਕ ਵਸੀਂ
ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਿਬਨ) ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਥ) ਨਹੀਂ
ਤੇਰੇ ਿਬਨ) ਸੱਭ ਦੇਸ਼ ਜੁਗਰਾਫ਼ੀਆ ਹਨ
ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਿਬਨ) ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਮ) ਨਹੀਂ।”
______ ਅਵਤਾਰ ਜੰਿਡਆਲਵੀ
ਅਸੀਂ ਿਕਸ ਭਾਲ ’ਚ ਤੁਰੇ
ਿਕ ਮੱਥੇ ਦੀ ਅੱਖ ਖੋ ਬੈਠੇ
ਹੁਣ ਰਾਹਗੀਰ) ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹ)
ਸਾਡਾ ਿਲੰਿਬਆ ਪੋਿਚਆ ਘਰ ਿਕੱਥੇ ਹੈ?”
______ ਭੁਿਪੰਦਰ ਪੁਰੇਵਾਲ
ਬੇਗਾਨੇ ਮੁਲਕ ਿਵਚ ਰਿਹਣ)
ਬੇਗਾਨੀ3 ਤੇ ਕਮੀਨਗੀ ਭਰੀ3
ਨਜ਼ਰ) 4 ਸਿਹਣਾ ਹੀ ਬੇਵਤਨੀ ਹੈ।
______ ਅਮਰ ਿਜਉਤੀ
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ੁ ੀ ਅਤੇ ਪਵਾਸੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਿਵਚ ਿਜੱਥੇ ਉਦਰੇਵ) ਅਤੇ ਭੂ-ਹੇਰਵਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ
ਅਜਨਬੀ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਬੇਰਖ਼
ਹੈ ਓਥੇ ਪਦਾਰਥਕ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਪਵਾਸੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦਾ ਦਮਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ-) ਇਹ ਦੁਵੱਲੀ ਿਖੱਚ
ਪਵਾਸੀ ਮਨ ਿਵਚ ਇਕ ਖਾਸ ਿਕਸਮ ਦੀ ਦੁਿਚੱਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਿਵਚ ਨਾ ਰਿਹ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ
ਵਾਿਪਸ ਪਰਤ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਿਕਸਮ ਦੀ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਦਾ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ ਪਗਟਾਵਾ ਇਨ-) ਪੰਗਤੀ3 ਿਵਚ ਹੋਇਆ ਹੈ :
ਇਕ ਪਾਸੇ ਤ) ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੁੜ ਜਾਵ)
ਐਥੇ ਮੇਰਾ ਕੁ ਝ ਨਾ ਿਨਸ਼ਿਚਤ, ਨਾ ਪੱਕਾ ਿਸਰਨਾਵ)
ਇਹ ਧਰਤੀ ਖਬਰੇ ਕਦ ਮੇਰੀ ਬਣਨੀ
ਬਣਨੀ ਿਕ ਨਾ ਬਣਨੀ। ”
ਦੋ-ਿਚੱਤੀ ਿਵਚ ਘਰ ਦੀ3 ਨੀਹ)
ਸਦਾ ਕੱਚੀ3
ਦੋ-ਿਚੱਤੀ ਿਵਚ ਰੁੱਖ ਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਜੜ-) ਪੱਕੀ3।
_____ ਅਜਮੇਰ ਰੋਡੇ
ਇਸ ਦੌਰ ਦੀ ਪਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਵਤਾ ਦਾ ਿਸਰਜਣਾਤਮਕ ਸੰਦਰਭ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ, ਸਾਮਾਿਜਕ
ਅਤੇ ਸੱਿਭਆਚਾਰਕ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਿਸਰਜਣਹਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਿਜਸ ਮਾਹੌਲ ਿਵਚੋਂ ਪਵਾਸ ਕਰਕੇ ਪੱਛਮ ਦੀ ਿਵਕਿਸਤ
ਸਰਮਾਇਦਾਰੀ ਿਵਵਸਥਾ ਿਵਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਉਹ ਮੱਧਕਾਲ ਤੌਂ ਤੁਰੀ3 ਆ ਰਹੀ3 ਜਾਗੀਰਦਾਰੀ ਿਵਰਸੇ ਦੀ3
ਕਦਰ)-ਕੀਮਤ),ਪਰੰਪਰਾਵ) ਅਤੇ ਰਵਾਇਤ) ਦਾ ਧਾਰਣੀ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਅੰਗੇਜ਼ੀ ਹਕੂ ਮਤ ਵੇਲੇ ਆਰੰਭ ਹੋਈ ਉਿਦਓਿਗਕ
ਿਵਕਾਸ ਦੀ ਪਿਕਿਰਆ ਕਾਰਣ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਿਵਿਦਆ ਦੇ ਪਸਾਰ ਕਾਰਣ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤੱਤਕਾਲੀਨ ਸਾਮਾਿਜਕ, ਆਰਥਕ
ਅਤੇ ਸੱਿਭਆਚਾਰਕ ਮਾਹੌਲ ਪਿਰਵਰਿਤਤ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰ ੂ ਹੋ ਚੁੱਿਕਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਮਾਇਦਾਰੀ ਿਵਵਸਥਾ ਆਪਣੇ ਪੈਰ
ਜਮਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੈਸਾ ਆਧਾਰੀ ਕਦਰ)-ਕੀਮਤ) ਅਤੇ ਿਵਅਕਤੀਵਾਦੀ ਸੋਚ 4 ਉਤਸਾਿਹਤ ਕਰਕੇ
ਪਿਰਵਾਰਕ ਿਰਸ਼ਿਤ3 Aਪਰ ਅਸਰੰਦਾਜ਼ ਹ ਰਹੀ ਸੀ।
ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਰੰਪਰਕ ਿਵਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਬੋਲ ਬਾਲਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪੁਰਖ-ਪਧਾਨਸਾਮਾਿਜਕ ਿਵਵਸਥਾ
ਪਿਰਵਾਰਕ ਜੀਵਨ Aਪਰ ਹਾਵੀ ਸੀ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਿਪੰਡ) ਿਵਚ ਸੰਯੁਕਤ ਪਿਰਵਾਰ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਕਾਰਣ ਭਾਈਚਾਰਕ
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ਸ)ਝ ਦਾ ਰਵਾਇਤੀ ਮਾਹੌਲ ਬਿਣ3 ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਿਵਚੋਂ ਿਨਕਲ ਕੇ ਿਵਦੇਸ਼) ਿਵਚ ਜਾਣ ਵਾਿਲ3 4
ਿਵਕਿਸਤ ਸਰਮਾਇਦਾਰੀ ਅਰਥ-ਿਵਵਸਥਾ ਦੀ3 ਸਾਮਾਿਜਕ ਅਤੇ ਸੱਿਭਆਚਾਰਕ ਕਦਰ)-ਕੀਮਤ) ਿਨਰੀ3
ਓਪਰੀ3 ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਚੁਣੌਤੀ ਭਰਪੂਰ ਵੀ ਪਤੀਤ ਹੁੰਦੀਆ ਸਨ। ਹੱਡ-ਭੰਨਵੀਂ ਿਮਹਨਤ ਥੇ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਨਾਲ ਕਮਾਏ
ਡਾਲਰ ਜ) ਪੌਂਡ ਪਦਾਰਥਕ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀ ਲਾਲਸਾ 4 ਹੋਰ Aਤੇਿਜਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਆਏ ਪਵਾਸੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਅੰਨੀਂ
ਦੌੜ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਦੀ ਸੱਿਭਆਚਾਰ ਦਾ ਿਸ਼ਕਾਰ ਹੋਕੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਿਹਜ ਤੋਰ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਜ)ਦੇ ਹਨ।ਇਸ
ਮਸ਼ੀਨੀਿ?ਤ ਮਾਹੌਲ ਿਵਚ ਉਨ-) 4 ਆਪਣੀ ਿਵਜੋਗੀ ਸਿਥਤੀ ਦਾ ਅਿਹਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਿਮੱਟੀ ਦਾ ਮੋਹ
ਸਤਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਘਰ ਵੈਰਾਗ ਅਤੇ ਭੂ-ਹੇਰਵੇ ਦੀ ਥੀਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਕਿਵਤਾ ਦਾ ਸੰਦਰਭ ਇਸੇ ਸਾਮਾਿਜਕਸੱਿਭਆਚਾਰਕ ਸਿਥਤੀ ਵਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ4 ਅਸੀਂ ਦੋ ਿਭੰਨ ਸੱਿਭਆਚਾਰਕ ਬਣਤਰ) ਦੇ ਤਣਾਉ ਿਵਚੋਂ ਪੈਦਾ
ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾਨਿਸਕ ਅਤੇ ਭਾਵੁਕ ਸੰਤਾਪ ਦਾ ਪਗਟਾਵਾ ਵੀ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹ)।
ਘਰ ਵੈਰਾਗ ਅਤੇ ਉਦਰੇਵੇਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਿਵਅਕਤੀਵਾਦੀ ਸਰੋਕਾਰ ਵਾਲੀ ਇਹ ਕਿਵਤਾ ਯਥਾਰਥ ਦੀ
ਵਰਤਮਾਨ ਵਾਸਤਿਵਕਤਾ ਨਾਲ ਿਨਿਜਠਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਤੀਤ ਦੀ ਿਸਮਰਤੀ ਿਵਚ ਿਵਚਰਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਕਾਿਵਸ਼ਾਸਤਰ
ਅਤੀਤ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਪਰਸਪਰ ਿਵਰੋਧੀ ਜ) ਸਮਾਨੰਤਰ ਿਦਸ਼) ਦੀ ਉਸਾਰੀ 4 ਰਚਨਾ-ਜੁਗਤ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਵਲ
ਰੁਿਚਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਿਮਸਾਲ ਵਜੋਂ ਇਹ ਪੰਗਤੀ3 ਦੇਖੀ3 ਜਾ ਸਕਦੀ3 ਹਨ :
ਦੇਸ਼ ਮੇਰਾ ਜੋ ਜੰਮਣ-ਭੋਂ ਹੈ
ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਦੀਵੀ ਿਨਹੁੰ ਹੈ।
ਮਿਹਕ ਉਹਦੀ ਹੈ ਸਾਹ) ਅੰਦਰ,
ਯਾਦ ਉਹਦੀ ਹੈ ਰਾਹ) ਅੰਦਰ।
ਮਿਹਕ ਨਾਲ ਤ) ਿਢੱਡ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ,
ਯਾਦ) ਨਾਲ ਵੀ ਕੁ ਝ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾ।
***

***

***

ਦੇਸ ਆਪਣੇ ਿਢੱਡ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ।
ਦੇਸ ਿਬਗਾਨੇ ਰੂਹ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ।
ਏਸ ਿਜੰਦ ੂ 4 ਿਕੱਥੇ ਸੁੱਖ ਹੈ।
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____ ਿਸ਼ਵ ਚਰਨ ਿਗੱਲ
ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਿਕਸਮ ਦੇ ਉਦਰੇਵੇਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਿਚਰ-ਸਥਾਈ ਨਹੀਂ ਵਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਿਜਵੇਂ ਿਜਵੇਂ ਪਵਾਸੀ
ਆਰਥਕ ਤੰਗੀ3 ਤੁਰਸ਼ੀ3 ਿਵਚੋਂ Aਭਰ ਕੇ ਅਨੁਕੂਲੀਕਰਣ ਦੀ ਸਿਹਜ ਪਿਕਿਰਆ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਨਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਨਾਲ
ਇਕਸੁਰ ਹੁੰਦੇ ਜ)ਦੇ ਹਨ ਿਤਵੇਂ ਿਤਵੇਂ ਉਨ-) ਦੀ ਕਾਿਵ-ਿਸਰਜਣਾ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰ ਵੀ ਬਦਲਦੇ ਜ)ਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਯਥਾਰਥ
ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਕੇ ਪਵਾਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਅਨੁਭਵ ਅਤੇ ਬੋਧ 4 ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਿਸਰਜਣਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸੰਦਰਭ ਤਲਾਸ ਕਰਨ
ਵਲ ਰੁਿਚਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਿਜਹੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵਚ ਪਵਾਸ ਤੇ ਆਵਾਸ ਿਵਚਲਾ ਅੰਤਰ ਿਮਟ ਜ)ਦਾ ਹੈ। ਸਵਰਨ ਿਸੰਘ
ਪਰਵਾਨਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ) ਿਵਚ :
ਿਕਸੇ ਵੇਲੇ ਜਾਪਦਾ ਸੀ, ਦੋਸਤਾ ਪਰਦੇਸ ਇਹ।
ਦੇਸ ਤੇ ਪਰਦੇਸ ਵਾਲੀ ਲੀਕ ਿਦੱਤੀ ਮੇਸ ਇਹ।
ਲਾ ਕੇ ਜੁਆਨੀਆਪਣੀ, ਬੁਢਾਪਾ ਮੇਰਾ ਕਿਹ ਿਰਹਾ,
ਮੈ4 ਤੇ ਹੁਣ ਤ) ਜਾਪਦਾ ਏ, ਆਪਣਾ ਹੀ ਦੇਸ ਇਹ।
ਇਸੇ ਚੇਤਨਾ ਨਾਲ ਸਰਸ਼ਾਰ ਸਮਕਾਲੀ ਕਵੀ, ਦੇਵ, ਪਵਾਸੀ ਹੋਂਦ 4 ਨਵੇਂ ਅਰਥ ਦੇਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦਾ ਿਦਖਾਈ
ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਵਾਸ ਦੇ ਸੱਿਭਆਚਾਰਕ ਸੰਦਰਭ 4, ਉਦਰੇਵੇਂ ਿਵਚੋਂ ਿਨਕਲ ਕੇ, ਿਸਰਜਣਾ ਦੇ ਮਾਿਧਅਮ ਰਾਹੀਂ
ਪੁਨਰ-ਪਿਰਭਾਿਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਲ ਰੁਿਚਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ :
ਪਰਵਾਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅੱਖਰ) 4 ਖੋਿਰਆ ਨਹੀਂ
ਮੈਂ ਉਦਰੇਿਵ3 ਦੇ ਨ-ੇਿਰ3 ’ਚ ਹੌਿਕ3 ਦੀ
ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦਾ।
ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਰਸ ਭਿਰ3 ਦੀ ਿਜ਼ਹਨੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦਾ
ਝੰਡਾ ਵੀ ਨਹੀਂ।
ਹੋਰ ਜ਼ਮੀਨ) ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ’ਚ ਮੈਂ ਪੁਲ ਉਸਾਰਦਾ ਹ)
ਹੋਰ ਰਿਹਤਲ) ਦੀ ਚਮਕੀਲੀ ਿਮੱਟੀ ਨਾਲ
ਿਸੰਿਜਆ ਿਗਆ ਪਾਣੀ ਹ) ਮੈਂ।
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ਦੇਵ ਦੀ3 ਇਹ ਕਾਿਵ-ਪੰਗਤੀ3 ਅਸਲ ਿਵਚ ਪਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਵਤਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸੰਦਰਭ) ਤੇ ਸਰੋਕਾਰ) ਦੀ
ਪਿਤਿਨਧਤਾ ਕਰਦੀ3 ਹਨ। ਇਹ ਇਸ ਕਾਿਵਧਾਰਾ ਦੇ ਭਰਪੂਰ ਿਵਕਾਸ ਦੀ ਸਮਕਾਲੀ ਸਿਥਤੀ ਦੀ3 ਸੂਚਕ ਵੀ ਹਨ।
Aਤਰ-ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਿਵਚ ਿਵਚਰਦੇ ਹੋਏ ਪਵਾਸੀ ਕਵੀ ਹੁਣ ਗਲੋਬਲ ਚੇਤਨਾ ਅਤੇ Aਤਰਆਧੁਿਨਕ ਸੋਚ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਕੇ ਆਪਣੇ ਹੋਂਦ-ਮੁੱਖੀ ਸਰੋਕਾਰ) ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਿਰਸ਼ਿਤ3 4 ਪੁਨਰ-ਪਿਰਭਾਿਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ
ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜੋਕੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਬਦਲ ਰਹੇ ਅਨੁਭਵ ਅਤੇ ਬੋਧ 4 ਪਭਾਿਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਹ ਗਲੋਬਲ
ਚੇਤਨਾ ਿਜੱਥੇ ਿਚੰਤਨ ਅਤੇ ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਪੱਧਰ Aਤੇ ਿਵਸ਼ਵੀ ਿਵਰਾਟਤਾ ਦਾ ਅਿਹਸਾਸ ਜਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਓਥੇ ਇਹ
ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਹੋਂਦ ਦੇ ਿਨਗੂ ਣੇਪਨ ਦਾ ਅਿਹਸਾਸ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵੀ ਗੁ ਰਮ
ੂ ੇਲ
ਦੀ3 ਇਹ ਕਾਿਵ-ਪੰਗੀ3 ਇਸੇ ਿਕਸਮ ਦੇ ਬੋਧ 4 ਮੂਰਤੀਮਾਨ ਕਰਦੀ3 ਹਨ :
ਪੁਰਜ਼ਾ ਪੁਰਜ਼ਾ ਆਪਣੇ ਿਗਰਦੇ
ਿਬਖਰ ਿਗ3 ਹ) ਖੰਡਰ) ਿਵਚ ਿਘਿਰਆ
ਆਪਣਾ ਅਸਿਤੱਤਵ ਭਾਲ ਿਰਹਾ ਹ)।
ਇਸੇ ਿਕਸਮ ਦੀ ਗਲੋਬਲ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਿਤੱਖਾ ਅਿਹਸਾਸ ਰਿਵੰਦਰ ਰਵੀ ਦੀ ਕਾਿਵ-ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਵੀ ਪਿਤਿਨਧ ਗੁ ਣ
ਲੱਛਣ ਹੈ। ਿਮਸਾਲ ਵਜੋਂ ਕੁ ਝ ਪੰਗਤੀ3 ਪੇਸ਼ ਹਨ :
ਘੁ ੰਮ ਿਰਹਾ ਗਲੋਬ ਸੱਖਣੇ ਜਹਾਨ ਿਵਚ
ਿਵਚ ਿਬੰਦ,ੂ
ਸੁਕੜ ਗਈ ਪਰ ਚੇਤਨਾ।
***

***

***

ਮੇਰੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਰਾਹ ਿਵਚ
ਿਜਸ ਮੁਕਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਘਰ ਹੈ,
ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਆਇਆ।
ਮੈਂ ਖ਼ੁਦ 4 ਪਹੁੰਿਚਆ ਵੀ
ਸਦਾ ਭਟਕਦਾ ਿਰਹਾ।
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ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਕਾਲੀ ਪਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਵਤਾ ਿਵਸ਼ੇਗਤ ਸਰੋਕਾਰ) ਦੀ ਵੰਨ-ਸੁਵਨ
ੰ ਤਾ 4 ਹੀ ਪਦਰਿਸ਼ਤ
ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸਗੋਂ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ Aਤੇ ਿਵਕਿਸਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਸੱਿਭਆਚਾਰਕ ਯਥਾਰਥ ਦੀ3 ਵੰਗਾਰ) ਦਾ ਪਿਤੳੱਤਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਲ ਵੀ ਰੁਿਚਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੁਨੀ3 ਦੇ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ Aਤੇ, ਪਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਵਤਾ ਦੇ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਤੇ
ਬਹੁ-ਪਾਸਾਰੀ ਿਦਸ਼ 4 ਉਸਾਰਨ ਵਾਲੇ, ਪਮੁੱਖ ਸ਼ਾਇਰ) ਿਵਚ ਅਜਮੇਰ ਰੋਡੇ, ਨਵਤੇਜ ਭਾਰਤੀ, ਰਿਵੰਦਰ ਰਵੀ,
ਦਰਸ਼ਨ ਿਗੱਲ, ਇਕਬਾਲ ਰਾਮੂਵਾਲੀਆ, ਸੁਿਰੰਦਰ ਧੰਜਲ, ਗੁ ਰਮ
ੂ ੇਲ, ਅਵਤਾਰ ਜੰਿਡਆਲਵੀ, ਜਗਤਾਰ ਢਾਅ,
ਬਲਦੇਵ ਬਾਵਾ, ਿਨਰੰਜਨ ਨੂਰ, ਗੁ ਰਨਾਮ ਿਗੱਲ, ਡਾ. ਮਿਹੰਦਰ ਿਗੱਲ, ਦੇਵ, ਸਤੀ ਕੁ ਮਾਰ, ਅਜੀਤ ਰਾਹੀ, ਅਜਾਇਬ
ਕਮਲ ਆਿਦ ਦਾ ਨਾਮ ਿਲਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਨ-) ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਅਨੇਕ) ਨਵੇਂ ਸ਼ਾਇਰ ਵੀ ਸਾਮ-ਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਿਜਨ-) ਨੇ ਆਪਣੇ ਿਵਸ਼ੇਗਤ ਸਰੋਕਾਰ)
ਅਤੇ ਿਵਲੱਖਣ ਕਾਿਵ-ਜੁਗਤ) ਦੇ ਮਾਿਧਅਮ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਕਾਿਵਧਾਰਾ 4 ਨਵ) ਕਾਿਵਸ਼ਾਸਤਰ ਪਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ
ਕਾਿਵਸ਼ਾਸਤਰ ਪਵਾਸੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਅਤੇ ਬੋਧ 4 ਮੂਰਤੀਮਾਨ ਕਰਨ ਵਲ ਰੁਿਚਤ ਹੁਦ
ੰ ਾ ਹੈ, ਿਕਧਰੇ ?)ਤੀਕਾਰੀ
ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਵਚਨ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ, ਿਕਧਰੇ ਿਰਸ਼ਿਤ3 ਦੇ ਬਦਲ ਰਹੇ ਸਮੀਕਰਨ) ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ, ਿਕਧਰੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ
ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਅਤੇ ਿਕਧਰੇ ਗਲੋਬਲ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ। ਅਿਜਹੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪਵਾਸੀ
ਸ਼ਾਇਰੀ 4 ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਵਤਾ ਦੀ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਿਸਰਜਣਧਾਰਾ ਮੰਿਨਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

