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ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਸਾਿਹਤ ਤੇ ਸਿਭਆਚਾਰ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਪਿਰਪੇਖ
ਜਗਬੀਰ ਿਸੰਘ
ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਸਾਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿਭਆਚਾਰ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਹੋਏ ਸੰਦਰਭ ਅਤੇ ਪਿਰਪੇਖ ਦੀ ਿਨਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ
ਲਈ ਸੱਭ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਭਾਸ਼ਾ, ਸਾਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿਭਆਚਾਰ ਦੇ ਪਰਸਪਰ ਿਰਸ਼ਤੇ ਅਤੇ ਇਨ" ਦੇ ਸੰਕਲਪਗਤ ਸਰੂਪ $
ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਸਾਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿਭਆਚਾਰ ਮਾਨਵੀ ਵਰਤਾਰੇ ਅਤੇ ਿਵਹਾਰ ਦੇ ਦੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ
ਖੇਤਰ ਹਨ। ਓਪਰੀ ਨਜ਼ਰੇ ਭਾਵੇਂ ਇਹ, ਆਪੋ ਆਪਣੀ- ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ, ਸਵੈ-ਆਧਾਰੀ ਖੇਤਰ ਿਦਖਾਈ
ਿਦੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ" ਦੀ ਪ0ਿਕਰਤੀ ਅਤੇ ਹੋਂਦ-ਿਵਧੀ ਿਵਚ ਡੂ ੰਘੀ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਸਝ ਵੀ ਿਦ0ਸ਼ਟੀਗੋਚਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਅਸਲ ਿਵਚ ਇਨ" ਦੋਹ ਦਾ ਆਪਸ ਿਵਚ ਡੂ ੰਘਾ ਵਾਲਾ ਿਰਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ, ਜੇ ਸਿਭਆਚਾਰ ਇਕ ਸਮੁੱਚਾ ਅਤੇ
ਿਵਆਪਕ ਮਨੁੱਖੀ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਤ ਸਾਿਹਤ ਇਸਦੇ ਅਨੇਕ ਪ0ਗਟਾਉ-ਰੂਪ ਿਵਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ਿਕ ਭਾਵੇਂ
ਿਸੱਧਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਨ" ਦੋਹ $ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲੋਂ ਿਨਖੇੜ ਕੇ ਿਵਚਾਿਰਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਿਵਹਾਰਕ ਪੱਧਰ 8ਤੇ
ਇਹ ਇਕ ਦੂਸਰੇ $ ਪ0ੇਿਰਤ ਅਤੇ ਪ0ਭਾਿਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੰਤਰ-ਸੰਬਿੰ ਧਤ ਖੇਤਰ ਿਸੱਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਸਮਕਾਲੀ ਿਵਸ਼ਵ-ਿਚੰਤਨ ਿਵਚ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਾਿਹਤਕ ਅਤੇ ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਵਰਤਾਰੇ ਸੰਬੰਧੀ ਭਰਪੂਰ ਿਸਧਤਿਚੰਤਨ ਸਾਮ"ਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਿਜਸਨੇ ਇਨ" ਦੀ ਰਚਨਾ-ਸੰਰਚਨਾ, ਪ0ਿਕਰਤੀ ਅਤੇ ਪ0ਕਾਰਜ ਬਾਰੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਮਝ ਅਤੇ
ਸੂਝ ਿਵਕਿਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਿਵਸ਼ਵ-ਿਵਆਪੀ ਮਹੱਤਵ ਵਾਲੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਿਚੰਤਨ ਦਾ ਿਵਕਾਸ ਵੀਹਵੀਂ
ਸਦੀ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ$ ਿਵਕਿਸਤ ਕਰਨ ਿਵਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਵ-ਆਲੋਚਨਾ, ਰੂਸੀ ਰੂਪਵਾਦ,
ਸੰਰਚਨਾਵਾਦ, ਿਚਹਨਿਵਿਗਆਨ, 8ਤਰ-ਸੰਰਚਨਾਵਾਦ, ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਅਤੇ 8ਤਰ-ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਵਰਗੀ- ਨਵੀਨ
ਿਚੰਤਨਧਾਰਾਵ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਯੋਗਦਾਨ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਿਦਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਭਾਵੇਂ ਸੱਿਭਆਚਾਰ ਅਤੇ ਸਾਿਹਤ
ਿਕਸੇ ਨਾ ਿਕਸੇ ਰੂਪ ਿਵਚ, ਮਾਨਵ ਜਾਤੀ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੰਗ-ਸੰਗ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ" ਦੇ ਿਗਆਨਮੂਲਕ ਅਿਧਐਨ ਦੀ
ਸ਼ੁਰਆ
ੂ ਤ ਇਕੋ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਿਜੱਥੇ ਸਾਿਹਤ-ਿਚੰਤਨ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਢਾਈ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਪਿਹਲ ਪ0ਾਚੀਨ
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂ ਨਾਨ ਿਵਚ ਸਥਾਿਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਓਥੇ ਸਿਭਆਚਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਿਚੰਤਨ ਦਾ ਿਵਕਾਸ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਹੀ
ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਿਵਚ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਮਾਨਵ-ਿਵਿਗਆਨ, ਸਿਭਆਚਾਰ-ਿਵਿਗਆਨ ਅਤੇ
ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਅਿਧਐਨ (Cultural Studies) ਵਰਗੇ ਨਵੇਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਿਦੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ" ਨਵੇਂ
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ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਿਭਆਚਾਰ ਦੇ ਸੰਕਲਪ $ ਪੁਨਰ-ਪਿਰਭਾਿਸ਼ਤ ਕਰਿਦ- ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਵਰਤਾਰੇ ਅਤੇ ਿਵਹਾਰ ਬਾਰੇ
ਨਵੀਂ ਸਮਝ ਿਵਕਿਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਿਚੰਤਨ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਨੇ ਸਿਭਆਚਾਰ ਬਾਰੇ ਪ0ਚੱਲਤ
ਅਨੇਕ ਪਰੰਪਰਕ ਧਾਰਣਾਵ $ ਿਵਸਥਾਿਪਤ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਿਮਸਾਲ ਵਜੋਂ ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਅਿਧਐਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ
ਪ0ਿਸੱਧ ਿਵਦਵਾਨ Chris Barker ਦਾ ਿਨਮਨ-ਅੰਿਕਤ ਕਥਨ ਦੇਿਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ :
“Culture is concerned with questions of shared social meanings , that is the various ways
we make sense of the world. However, meanings are not simply floating ‘out-there’; rather, they
are generated through signs, most notably those of language.” i
ਅਰਥਾਤ ਸਿਭਆਚਾਰ ਦਾ ਸਰੋਕਾਰ ਉਨ" ਸਝੇ ਸਾਮਾਿਜਕ ਅਰਥ ਨਾਲ ਹੈ ਿਜਨ" ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ
ਸੰਸਾਰ $ ਅਰਥ ਪ0ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹ। ਇਹ ਅਰਥ ਹਵਾ ਿਵਚ ਨਹੀਂ ਤੈਰਦੇ ਸਗੋਂ ਿਵਿਭੰਨ ਪ0ਕਾਰ ਦੇ ਿਚਹਨ ਰਾਹੀਂ
ਿਸਰਜੇ ਜਦੇ ਹਨ ਿਜਨ" ਿਵਚ ਭਾਸ਼ਾਈ ਿਚਹਨ $ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਪ0ਾਪਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ" ਇਕ ਹੋਰ ਸਮਕਾਲੀ
ਿਵਦਵਾਨ Stuart Hall ਨੇ ਸਿਭਆਚਾਰ $ ਿਕਸੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਮੂਹ ਿਵਹਾਰ, ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ-, ਭਾਸ਼ਾਵ ਅਤੇ ਰਸਮ-ਰੀਤ
ਦਾ ਵਾਸਤਿਵਕ ਧਰਾਤਲ ਆਿਖਆ ਹੈ।ii ਪਰ ਸਿਭਆਚਾਰ ਕੋਈ ਇਕ-ਇਕਿਹਰੀ ਸਦੀਵੀ ਜ ਸਿਥਰ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ
ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਜਿਟਲ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ।iii ਿਕਸੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣ ਿਭੰਨਤਾਵ ਅਤੇ
ਸਮਾਨਤਾਵ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਰਾਹੀਂ ਹੋਂਦ ਿਵਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਉਸਾਰੀ ਿਵਚ ਸਮਾਜਕ-ਆਰਥਕ ਦਰਜੇਬੰਦੀ ਦੇ
ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਿਭੰਨ-ਿਭੰਨ ਵਰਗ – ਹਾਕਮ/ਮਿਹਕੂ ਮ, ਹਾਵੀ/ਦਿਮਤ, ਕੁ ਲੀਨ/ਦਿਲਤ - ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸਤੋਂ
ਇਲਾਵਾ ਇਿਤਹਾਸਕ ਿਵਕਾਸ ਦੀ ਪ0ਿਕਿਰਆ ਿਵਚੋਂ ਲੰਘਿਦ- ਇਸ ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣ ਦਾ ਮੁਹਦਰਾ ਿਨਰੰਤਰ
ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਸਿਭਆਚਾਰ ‘ਹੋਂਦ’ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ‘ਹੋਵਣ ਦੀ ਪ0ਿਕਿਰਆ’ ਿਵਚ ਰਿਹੰਦਾ
ਹੈ।
ਇਸ ਨਵੇਂ ਿਚੰਤਨ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਿਵਚ ਸਾਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿਭਆਚਾਰ ਦੇ ਸੰਕਲਪਗਤ ਸਰੂਪ ਅਤੇ ਪਰਸਪਰ ਿਰਸ਼ਤੇ
$ ਸਿਹਜੇ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੱਭ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਸਾਿਹਤ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਮਕਾਲੀ ਸਾਿਹਤ-ਿਚੰਤਕ ਨੇ ਸਾਿਹਤ ਦੀ ਸਾਿਹਤਕਤਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਿਸਰਿਜਤ ਸੰਸਾਰ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਿਸੱਧਤ-ਿਚੰਤਨ
ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ" ਨੇ ਸਾਿਹਤ $ ਸ਼ਾਬਿਦਕ ਕਲਾ verbal art) ਆਿਖਆ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਮਾਿਧਅਮ ਰਾਹੀਂ
ਅਰਥ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕਲਾ ਹੈ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਿਵਚਲਾ ਅਰਥਗਤ ਪਾਸਾਰ ਇਸ$
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ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸਿਭਆਚਾਰ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਨਾਲ ਸੰਬਿੰ ਧਤ ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਿਵਚ ਅਰਥ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੀ ਸੰਦਰਭ-ਸਿਹਤ
ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਿਹਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 8ਤੇ ਸਿਭਆਚਾਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਜੀਵਨ-ਿਵਧੀ ਦਾ ਲਖਾਇਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਰਕੀਮਤ, ਰਸਮ-ਰੀਤ, ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼-ਪਰੰਪਰਾਵ, ਿਸਰਜਣਾਤਮਕ ਕਲਪਨਾਵ, ਸੁਪਿਨ- ਅਤੇ ਆਦਰਸ਼ ਦਾ ਅਿਜਹਾ
ਿਵਆਪਕ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਹੋਂਦ $ ਅਰਥ-ਸਾਰਥਕਤਾ ਪ0ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਿਵਚ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨੁੱਖ
ਹੋਣ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਚਰਚਾ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਿਵਚ ਸਾਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿਭਆਚਾਰ ਦਾ ਅੰਤਰ-ਿਕਿਰਆਵੀ ਸੰਬਧ
ੰ
ਸਿਹਜੇ ਹੀ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਜਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਿਹਤ-ਰਚਨਾ, ਅਨੁਭਵ ਅਤੇ ਬੋਧ ਦੇ ਮਾਿਧਅਮ ਰਾਹੀਂ, ਸਿਭਆਚਾਰ ਦੇ
ਧਰਾਤਲ ਿਵਚੋਂ ਉਪਜਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋੜਵੇਂ ਰੂਪ ਿਵਚ ਉਸ$ ਪ0ਭਾਿਵਤ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ", ਹਰ ਮਨੁੱਖੀ
ਭਾਈਚਾਰਾ ਆਪਣੇ ਿਵਰਸੇ ਦੇ ਸਾਿਹਤਕ ਪਾਠ / ਪ0ਵਚਨ ਿਵਚੋਂ ਆਪਣੀ ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਮੋੜਵੇਂ ਰੂਪ ਿਵਚ ਉਸੇ ਸਵੈ-ਪਛਾਣ $ ਸਾਿਹਤਕਾਰੀ ਦੇ ਮਾਿਧਅਮ ਰਾਹੀਂ ਪੁਨਰ-ਿਸਰਿਜਤ ਕਰਨ ਵਲ ਰੁਿਚਤ ਹੁੰਦਾ
ਹੈ। ਇਕ ਤਰ" ਨਾਲ ਸਾਿਹਤ, ਸਿਭਆਚਾਰ ਦੀ ਿਸਰਜਣਾ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਿਸਰਜਕ ਵੀ।
ਸਾਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿਭਆਚਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪਰਸਪਰ ਸੰਬੰਿਧਤ ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਦੁਵੱਲੀ ਅੰਤਰ-ਿਕਿਰਆ ਦੇ ਿਸੱਧਤਕ
ਿਵਵੇਚਨ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਿਵਚ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿਭਆਚਾਰ ਦੇ ਅਿਧਐਨ ਵਲ ਪਰਤਦੇ ਹ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ
ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿਭਆਚਾਰ ਦੇ ਆਿਦਕਾਲ ਅਤੇ ਮੱਧਕਾਲ (ਅਰਥਾਤ ਪੂਰਬ-ਆਧੁਿਨਕ ਕਾਲ) $ ਹੀ
ਿਦ0ਸ਼ਟੀਗੋਚਰ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਦੌਰ ਿਵਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਭਆਚਾਰ ਆਪਣੇ ਿਨਕਾਸ ਅਤੇ
ਿਵਕਾਸ ਦੇ ਅਨੇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਪੜਾਵ ਥਾਣੀ ਲੰਘਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾ ਅਤੇ ਚਿਰਤਰ ਦੀ- ਿਨਖੜਵੀਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵ ਗ0ਿਹਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਿਹਤਕ ਿਦ0ਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਇਹ ਦੌਰ ਿਰਗਵੇਦ, ਮਹਭਾਰਤ ਅਤੇ ਆਿਦ ਗ0ੰਥ ਵਰਗੇ ਮਹਾਗ0ਥ
ੰ  ਦੀ ਿਸਰਜਣਾ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ ਿਜਨ" ਦਾ ਪਾਠ ਤੇ ਪ0ਵਚਨ ਤਤਕਾਲੀਨ ਸਿਭਆਚਾਰ ਦੀ ਹਕੀਕਤ $ ਮੂਰਤੀਮਾਨ
ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਪੁਨਰ-ਉਸਾਰੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਦੌਰ ਿਵਚ ਸੂਫ਼ੀ ਕਾਿਵ, ਿਕੱਸਾ ਕਾਿਵ
ਅਤੇ ਵੀਰ ਕਾਿਵ ਵਰਗੀ- ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸਾਿਹਤਕ ਧਾਰਾਵ ਸਾਮ"ਣੇ ਆਉਂਦੀ- ਹਨ ਜੋ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ
ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਭਆਚਾਰ ਦੇ ਜੀਵੰਤ ਸਰੋਕਾਰ ਅਤੇ ਿਵਦਰੋਹੀ ਜੀਵਨ-ਜਾਚ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦੀ- ਹਨ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ
ਬੰਦੇ $ ਰੂਹਾਨੀਅਤ, ਆਸ਼ਕੀ, ਫ਼ਕੀਰੀ ਅਤੇ ਬਹਾਦਰੀ ਨਵੇਂ ਪ0ਿਤਮਾਨ ਵੀ ਪ0ਦਾਨ ਕਰਦੀ- ਹਨ।
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ਸੱਭ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਭਆਚਾਰ ਦੇ ਪ0ਥਮ ਪ0ਕਾਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਉਿਚਤ ਹੈ। ਿਜਹਾ ਿਕ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ
ਹ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਸਾਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿਭਆਚਾਰ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਪਛਾਣ ਭਾਰਤੀ ਉਪ-ਮਹਾਦੀਪ ਦੇ ਉਸ ਭੂਗੋਿਲਕ ਖੇਤਰ ਦੇ
ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਿਜਸ$ ਪੰਜ ਦਿਰਆਵ ਦੀ ਧਰਤੀ ਆਿਖਆ ਜਦਾ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਇਸ ਿਖੱਤੇ ਦਾ ਵਰਤਮਾਨ
ਨਾਮ (ਪੰਜਾਬ) ਮੱਧਕਾਲ ਿਵਚ - ਮੁਗ਼ਲ ਕਾਲ ਸਮੇਂ – ਿਪਆ। ਇਸਤੋਂ ਪਿਹਲ ਇਸਦੇ ਕਈ ਨਾਮ ਪ0ਚੱਲਤ ਸਨ ਿਜਵੇਂ ਸਪਤ-ਿਸੰਧੂ, ਪੰਚਨਦ, ਮੱਦ0 ਦੇਸ ਆਿਦ। ਪੰਜ ਦਿਰਆਵ ਦੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਿਵਰਸਾ ਅਿਤਅੰਤ
ਪ0ਚੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ- ਜੜ" ਿਸੰਧ ਘਾਟੀ ਦੀ ਸਿਭਅਤਾ ਤਕ ਫੈਲੀ- ਹੋਈ- ਹਨ ਿਜਸਦੀ ਿਗਣਤੀ ਿਵਸ਼ਵ ਦੀਪ0ਾਚੀਨ ਸਿਭਅਤਾਵ ਿਵਚ ਕੀਤੀ ਜਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਭਆਚਾਰ ਦੇ ਸੁਭਾ ਅਤੇ ਚਿਰਤਰ ਦਾ ਿਨਖੇੜਾ ਕਰਨ ਲਈ
ਸਾ$ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਿਤਹਾਸ 8ਤੇ ਝਾਤ ਪਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਿਕਉਂਜੋ ਸਿਭਆਚਾਰ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਇਿਤਹਾਸ ਦੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲ
ਪ0ਵਾਹ ਿਵਚ ਹੀ 8ਸਰਦੀ ਹੈ।
ਪ0ਚੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਿਤਹਾਸਕਾਰ - ਐਲ. ਜੋਸ਼ੀ, ਬੁੱਧ ਪ0ਕਾਸ਼ ਆਿਦ - ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਭਆਚਾਰ ਦਾ ਪਿਹਲਾ
ਪ0ਮਾਣ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਪਿਹਲ ਿਵਕਿਸਤ ਹੋਈ, ਿਸੰਧ-ਘਾਟੀ ਦੀ ਸਿਭਅਤਾ ਿਵਚੋਂ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨ
ਦੀ ਚੇਸ਼ਟਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਸਿਭਅਤਾ ਦੀ ਿਲਪੀ ਹਾਲੇ ਤਕ ਉਠਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੀ ਪਰ ਪੁਰਾਤੱਤ-ਿਵਿਗਆਨੀਨੇ ਹੜ"ਪਾ ਅਤੇ ਮੋਿਹੰਜੋੜੋ ਦੇ ਪੁਰਤਨ ਥੇਹ ਤੋਂ ਪ0ਾਪਤ ਠੀਕਰ-ਮੋਹਰ 8ਤੇ 8ਕਰੇ ਿਚੱਤਰ, ਟੁੱਟੀ- ਭੱਜੀਮੂਰਤੀ-, ਿਖਡੌਿਨ-, ਹਾਰ-ਿਸ਼ੰਗਾਰ ਅਤੇ ਕਫ਼ਨ-ਦਫ਼ਨ ਨਾਲ ਸੰਬਿੰ ਧਤ ਵਸਤ, ਿਧਆਨੀ ਮੁਦਰਾ ਿਵਚ ਬੈਠੇ ਿਵਅਕਤੀ
(ਸ਼0ਮਣ?) ਦੇ ਆਕਾਰ, ਇਸ਼ਨਾਨ-ਘਰ ਦੇ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਦੀ ਮੂਕ ਭਾਸ਼ਾ $ ਪੜ"ਨ ਅਤੇ ਪੂਰਬ-ਇਿਤਹਾਸਕ ਯੁ ੱਗ ਦੇ ਇਸ
ਲੁਪਤ ਸਿਭਆਚਾਰ $ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਢੇ ਿਤੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਪਿਹਲ ਜਦੋਂ ਆਰੀਆ ਜਾਤੀ ਨੇ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਤੋਂ, ਈਰਾਨ ਦੇ
ਰਸਤੇ, ਭਾਰਤ ਿਵਚ ਪ0ਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਤ ਇਸਦਾ ਸਾਮ"ਣਾ ਇਸੇ ਿਸੰਧ-ਘਾਟੀ ਦੀ ਸਿਭਅਤਾ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਆਰੀਨੇ ਆਪਣਾ ਪਿਹਲਾ ਿਨਵਾਸ ਸਥਾਨ ਪੰਜਾਬ $ ਹੀ ਬਣਾਇਆ। ਉਨ" ਨੇ ਇਥੇ ਹੀ ਿਵਸ਼ਵ ਦੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੁਸਤਕ
ਿਰਗ ਵੇਦ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਿਜਸਦੇ ਿਮਥਕ ਪ0ਸਗ
ੰ  ਿਵਚ ਅਿਸੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੋਹ ਸਿਭਅਤਾਵ (ਆਰੀਆ/ਅਨਾਰੀਆ)
ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਟਕਰਾਉ ਦੀ ਗਾਥਾ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਿਮਸਾਲ ਵਜੋਂ ਇੰਦਰ ਦੇ ਦਸਯੂ - $ ਮਾਰ ਮੁਕਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ"
ਦੇ 99 ਿਕਲੇ ਿਮੱਟੀ ਿਵਚ ਿਮਲਾਉਣ ਦਾ ਪ0ਸੰਗ ਇਸੇ ਗੱਲ ਵਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਿਸੰਧ ਘਾਟੀ ਦੇ ਅਨੇਕ ਨਾਿਗ0ਕ
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ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਅਚਾਨਕ ਢਿਹ ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਪੁਰਾਤੱਤ-ਿਵਿਗਆਨਕ ਪ0ਮਾਣ ਇਸੇ ਤੱਥ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਿਰਗਵੇਦ ਿਵਚ ਵਰਿਣਤ ਦਸਯੂ ਜ ਅਸੁਰ ਲੋਕ ਿਨਸ਼ਚੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੂਰਬ-ਆਰੀਆ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ ਜੋ
ਆਰੀਆ ਜਾਤੀ ਦੀ ਸੈਿਨਕ ਸ਼ਕਤੀ ਅੱਗੇ ਹਾਰ ਗਏ। ਉਨ" ਿਵਚੋਂ ਬਚੇ-ਖੁਚੇ ਲੋਕ ਜ ਤ ਦਾਸ ਬਣਾ ਲਏ ਗਏ ਅਤੇ ਜ
ਜੰਗਲ ਬੀਆਬਾਨ ਿਵਚ ਜਾ ਲੁਕੇ। ਹਾਰ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦਬੇ ਹੋਏ ਇਹ ਲੋਕ ਸਦੀ- ਤਕ ਆਪਣੇ ਖੋਲ ਿਵਚ ਿਸਮਟੇ
ਿਚੰਤਨ ਅਤੇ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਸੰਸਾਰ ਿਵਚ ਿਵਚਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਸ਼0ਮਣ ਅਤੇ ਮੁਨੀ- ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਧਰਮ,
ਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨੈਿਤਕਤਾ ਦੇ ਪ0ਬੰਧ ਉਸਾਰਨ ਿਵਚ ਜੁਟੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਆਰੀ- ਦੀ ਭੌਿਤਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਬੌਿਧਕ ਪ0ਿਤ8ਤਰ
ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਲ ਰੁਿਚਤ ਰਹੇ। ਇਸਦੀ ਸਰਬੋਤਮ ਪ0ਾਪਤੀ ਬੁੱਧਮਤ ਅਤੇ ਜੈਨਮਤ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਸਾਮ"ਣੇ ਆਈ।
ਇਸ ਤਰ" ਿਰਗਵੇਦ ਪੰਜਾਬੀ ਿਵਰਸੇ ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਸਾਿਹਤਕ ਿਸਰਜਣਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਪਾਠ ਅਤੇ ਪ0ਵਚਨ ਜੇਤੂ
ਸਿਭਆਚਰ ਦੀ ਿਵਜੈ-ਯਾਤਰਾ $ ਵੀ ਮੂਰਤੀਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਾਨਿਸਕਤਾ, ਉਸਦੀ ਿਵਸ਼ਵਿਦ0ਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਜੀਵਨ-ਿਵਧੀ ਦੀ ਿਨਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ0ਿਕਰਤਕ ਸ਼ਕਤੀ- ਦੇ ਦੈਵੀਕਰਣ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸੁਖਸਿਮ0ਧੀ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਅਤੇ ਕਾਮਨਾ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਦਾ ਪ0ਵਚਨ ਵੀ ਿਸਰਜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬ0ਿਮੰਡੀ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਵੀ ਕਰਦਾ
ਹੈ।
ਮੁੱਢਲੇ ਟਕਰਾਉ ਤੋਂ ਬਾਦ ਆਰੀਆ ਅਤੇ ਪੂਰਬ-ਆਰੀਆ ਸਿਭਆਚਾਰ ਿਵਚਕਾਰ ਬੌਿਧਕ ਸੰਵਾਦ ਦੀ
ਸਿਥਤੀ ਦਾ 8ਭਰਨਾ ਵੀ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਿਸੱਟੇ ਵਜੋਂ ਉਪਿਨਸ਼ਦ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਨਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੋਈ
ਿਜਸ$ ਪਰੋਖ ਰੂਪ ਿਵਚ ਆਰੀਆ ਅਤੇ ਪੂਰਬ-ਆਰੀਆ ਿਚੰਤਨ ਿਵਚਕਾਰ ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਉਪਜ ਮੰਿਨ- ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਨ" ਸਮਨਵੈਕਾਰੀ ਗਤੀ-ਿਵਧੀ- ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਿਵਚ ਇਕ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਭਤ ਦੇ ਸਝੇ-ਿਮੱਸੇ ਸਿਭਆਚਾਰ $
ਜਨਮ ਿਦੱਤਾ। ਇਸੇ ਦੌਰ ਿਵਚ ਰਾਮਾਇਣ ਅਤੇ ਮਹਾਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਮਹਾਕਾਿਵ- ਦੀ ਿਸਰਜਣਾ ਵੀ ਸਾਮ"ਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ
ਿਜਨ" ਿਵਚਲੇ ਅਨੇਕ ਿਮਥਕ ਿਬਰਤਤ ਦੋਹ ਸਿਭਆਚਾਰ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਦੀ ਦੱਸ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਇਨ ਦੋਹ
ਮਹਾਕਾਿਵ- ਦੇ ਨਾਇਕ (ਰਾਮ ਅਤੇ ਿGਸ਼ਣ) ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ" ਿਵਚਲੀ ਕਥਾ-ਵਸਤੂ
ਅਤੇ ਥੀਮ ਸਰਬ-ਭਾਰਤੀ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਨ" ਿਵਚਲੇ ਅਨੇਕ ਕਥਾ-ਪ0ਸੰਗ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਅਤੇ
ਉਸਦੀ- ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਰਵਾਇਤ $ ਵੀ ਮੂਰਤੀਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮਹਾਭਾਰਤ ਿਵਚਲੀ ਕਥਾ-ਵਸਤੂ ਦਾ
ਮੂਲ ਘਟਨਾ ਸਥਲ ਤ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁ ਝ ਿਵਦਵਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ
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ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ" ਿਰਗਵੇਦ ਅਤੇ ਮਹਾਭਾਰਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਿਹਤਕ ਅਤੇ ਸਿਭਆਚਾਰਕ
ਿਵਰਾਸਤ ਅੰਗ ਹਨ। ਇਨ" ਿਵਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਭਆਚਾਰ ਭਲੀ ਭਤ ਪ0ਿਤਿਬੰਿਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਇਿਤਹਾਸ ਿਵਚ ਹਮਲਾਵਰ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਏ ਬਾਹਰਲੇ ਸਿਭਆਚਾਰ ਦਾ
ਿਵਆਪਕ ਪ0ਭਾਵ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਢਲੇ ਆਰੀਆ ਕਬੀਿਲ- ਤੋਂ ਬਾਦ ਸ਼ੱਕ, ਹੁੱਨ, ਸੀਥੀਅਨ ਆਿਦ ਹੋਰ ਅਨੇਕ ਜੰਗਜੂ
ਕਬੀਲੇ ਇਥੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਧਾੜਵੀ ਕਬੀਲੇ ਜ ਤ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਮਚਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਜਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਜ ਇਸ
ਜ਼ਰਖ਼ੇਜ਼ ਸਰਜ਼ਮੀਨ 8ਤੇ ਵਸ ਜਦੇ ਰਹੇ। ਇਨ" ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਝੇ ਸਿਭਆਚਾਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਿਵਚ ਆਪੋ ਆਪਣਾ
ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। 326 ਈਸਾ ਪੂਰਬ ਿਵਚ ਿਸਕੰਦਰ ਮਹਾਨ ਆਖੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਧਾੜਵੀ ਨੇ ਵੱਡੇ ਲਸ਼ਕਰ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ
8ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸਥਾਨਕ ਰਾਜ ਦੀ ਆਪਸੀ ਫੁੱਟ ਕਾਰਣ ਸ਼ੁਰ ੂ ਸ਼ੁਰ ੂ ਿਵਚ ਉਸ$ ਕਾਫੀ ਸਫਲਤਾ ਵੀ ਪ0ਾਪਤ ਹੋਈ
ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਣਤੰਤਰੀ ਕਬੀਿਲ- ਦੀ- ਗੁ ਰੀਲਾ-ਯੁ ੱਧ ਦੀ- ਕਾਰਵਾਈ- ਨੇ ਉਸਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਪਸਤ
ਕਰ ਿਦੱਤੇ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਿਜੱਤੇ ਹੋਏ ਕੁ ਝ ਇਲਾਿਕ- ਿਵਚ ਆਪਣੇ ਸਤਰਪ ਮੁਕੱਰਰ ਕਰਕੇ ਲਾਮ-ਲਸ਼ਕਰ ਸਮੇਤ
ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਿਗਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ 8ਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਸਰਹੱਦ 8ਤੇ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਤਕ ਇਨ" ਯੂ ਨਾਨੀ- ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ
ਿਰਹਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਭਆਚਾਰ 8ਤੇ ਯੂ ਨਾਨੀ ਪ0ਭਾਵ ਪੈਣਾ ਸੁਭਾਵਕ ਸੀ।
ਯੂ ਨਾਨੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਇਿਤਹਾਸ ਿਵਚ ਅਗਲੇਰੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਘਟਨਾ
ਇਸਲਾਮੀ / ਸਾਮੀ ਸਿਭਆਚਾਰ ਦੀ ਆਮਦ ਹੈ। ਅੱਠਵੀਂ ਸਦੀ ਈ. ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਦਸਵੀਂ ਸਦੀ ਈ. ਤਕ ਅਰਬ ਅਤੇ
ਅਫ਼ਗ਼ਾਿਨਸਤਾਨ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ 8ਤੇ ਮੁਸਿਲਮ ਸ਼ਾਸਕ ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਇਨ" ਿਵਚ ਮੁਹੰਮਦ ਿਬਨ
ਕਾਿਸਮ, ਮਿਹਮੂਦ ਗ਼ਜ਼ਨਵੀ ਅਤੇ ਮਹੰਮਦ ਗ਼ੌਰੀ ਵਰਗੇ ਹਮਲਾਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਿਲਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 1001 ਈ. ਿਵਚ
ਪੰਜਾਬ ਪੂਰੀ ਤਰ" ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਕਮ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਿਵਚ ਆ ਿਗਆ ਅਤੇ ਇਨ" ਦੇ ਕਈ ਵੰਸ਼ ਸੱਤ ਸਦੀ- ਤਕ ਇਥੇ
ਹਕੂ ਮਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਨ" ਿਵਚ ਿਖਲਜੀ, ਤੁਗ਼ਲਕ ਅਤੇ ਲੋਧੀ ਅਤੇ ਮੁਗ਼ਲ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਣਨਯੋਗ
ਹੈ। ਤੁਰਕ ਅਤੇ ਮੁਗ਼ਲ ਹਮਿਲ- ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਿਵਚ ਸਾਮੀ / ਇਸਲਾਮੀ ਸੱਿਭਆਚਾਰ ਦੇ ਪ0ਭਾਵ ਦਾ ਰਾਹ
ਖੋਲ" ਿਦੱਤਾ ਜੋ ਆਰੀਆ-ਿਹੰਦ ੂ ਸੱਿਭਆਚਾਰ ਨਾਲੋਂ ਿਬਲਕੁ ਲ ਵੱਖਰਾ ਸੀ। ਸਮਾ ਪਾਕੇ ਦੋਹ ਸੱਿਭਆਚਾਰ ਿਵਚਕਾਰ
ਟਕਰਾਉ ਅਤੇ ਤਣਾਉ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਦੌਰ ਪਰਸਪਰ ਸੰਵਾਦ ਰਾਹੀਂ ਸਮਨਵੈ ਅਤੇ ਸੁਮੇਲ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਿਵਚ ਵਟਣ ਲੱਗਾ।
ਇਸ ਿਦਸ਼ਾ ਿਵਚ ਸੰਤ, ਭਗਤ, ਸੂਫ਼ੀ- ਅਤੇ ਗੁ ਰ-ੂ ਿਵਅਕਤੀ- ਨੇ ਬਹੁਤ ਅਿਹਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਨ" ਧਰਮ-
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ਪ0ਵਰਤਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਦਾਰ ਮਾਨਵਵਾਦੀ ਜੀਵਨ-ਿਦ0ਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਸਰਬ-ਸਝੀਵਾਲਤਾ ਦੇ ਪੈਗ਼ਾਮ ਰਾਹੀਂ ਮੱਧਕਾਲੀਨ
ਭਾਰਤ ਿਵਚ ਸੱਿਭਆਚਾਰਕ ਜਾਿਗ0ਤੀ ਦੀ ਇਕ ਅਿਜਹੀ ਿਵਆਪਕ ਲਿਹਰ $ ਜਨਮ ਿਦੱਤਾ ਿਜਸਨੇ ਿਭੰਨ-ਿਭੰਨ ਧਰਮਸੰਪ0ਦਾਵ, ਜਾਤ-ਬਰਾਦਰੀ- ਅਤੇ ਵਰਗ ਿਵਚਕਾਰ ਸਝ ਅਤੇ ਸ਼ਤਮਈ ਸਿਹ-ਹੋਂਦ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੰਚਾਿਰਤ ਕੀਤਾ।
ਅਜੋਕੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਾਿਹਤ ਦਾ ਿਵਕਾਸ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਦੌਰ $
ਮੱਧਕਾਲ ਦਾ ਨਾਮ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਸਾਿਹਤਕ ਿਦ0ਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਇਸ ਦੌਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਪ0ਾਪਤੀ ਗੁ ਰਮਿਤ ਕਾਿਵ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ
ਸਾਮ"ਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਿਜਸਦਾ ਪ0ਾਮਾਿਣਕ ਸੰਕਲਨ ਆਿਦ ਗ0ਥ
ੰ (ਸ0ੀ ਗੁ ਰ ੂ ਗ0ਥ
ੰ ਸਾਿਹਬ) ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਪ0ਾਪਤ ਹੈ। ‘ਧੁਰ
ਕੀ ਬਾਣੀ’ ਜ ‘ਸ਼ਬਦ ਗੁ ਰ’ੂ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਅਦੁੱਤੀ ਧਰਮ-ਗ0ਥ
ੰ ਿਵਚ ਿਸੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪ0ਵਰਤਕ ਗੁ ਰ ੁ
ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਅਤੇ ਹੋਰਨ ਗੁ ਰ-ੂ ਿਵਅਕਤੀ- ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ0ਮੁੱਖ ਸੰਤ, ਭਗਤ ਅਤੇ
ਸੂਫ਼ੀ-ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਦੀ ਰਚਨਾ $ ਵੀ ਸ਼ਾਿਮਲ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਬਾਰ"ਵੀਂ ਸਦੀ ਈਸਵੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਤਾਰ"ਵੀਂ ਸਦੀ
ਈਸਵੀ ਤਕ ਦੇ ਲੰਮੇ ਿਵਸਤਾਰ ਿਵਚ ਪ0ਵਾਿਹਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਪਾਵਨ ਰਚਨਾ ਭਾਰਤੀ ਉਪ-ਮਹਦੀ◌ੋਪ ਦੇ ਿਭੰਨ-ਿਭੰਨ
ਭੂਗੋਿਲਕ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਬਿੰ ਧਤ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ਿਕ ਿਸੱਖ-ਿਵਰਸੇ ਦੀ ਇਸ ਪਾਵਨ ਰਚਨਾ $ ਮੱਧਕਾਲੀਨ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੁੱਲਵਾਨ ਸੱਿਭਆਚਾਰਕ ਟੈਕਸਟ ਵਜੋਂ ਵੀ ਵਾਿਚਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਿਤਹਾਸਕ ਿਦ0ਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਇਹ ਰਚਨਾ
ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਸ ਦੌਰ ਦੀ ਪ0ਿਤਿਨਧਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਿਜਸ$ ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਨਵ-ਜਾਿਗ0ਤੀ ਦਾ ਦੌਰ ਆਿਖਆ
ਿਗਆ ਹੈ। ਨਵ-ਜਾਿਗ0ਤੀ ਦੀ ਇਸ ਲਿਹਰ $ ਉਸਾਰਨ ਿਵਚ ਸੰਤ, ਭਗਤ ਅਤੇ ਗੁ ਰ-ੂ ਿਵਅਕਤੀ- ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ
ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ। ਇਨ" ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਧਰਮ-ਪ0ਵਰਤਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਕਲਾਮ ਰਾਹੀਂ
ਸੱਿਭਆਚਾਰਕ Gਤੀ ਅਤੇ ਮਾਨਵ-ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਅਿਜਹਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੰਚਾਿਰਤ ਕੀਤਾ ਿਜਸ$ ਮਨੁੱਖੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਗੌਰਵਮਈ
ਪ0ਾਪਤੀ ਮੰਿਨ- ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਿਜਹੀ ਸਿਥਤੀ ਦੇ ਪ0ਸਗ
ੰ ਿਵਚ ਆਿਦ ਗ0ੰਥ ਬਾਣੀ $ Gਤੀ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਪ0ਵਚਨ
ਵੀ ਆਿਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁ ਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ0ਵਚਨ ਹਾਕਮ ਸ਼0ੇਣੀ ਅਤੇ ਕੁ ਲੀਨ ਵਰਗ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਣ ਵਾਲੀ
ਸ਼ੋਸ਼ਣਕਾਰੀ ਿਵਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਗ਼ਲ ਸਾਮੰਤਵਾਦ ਅਤੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰੀ ਅਰਥ-ਿਵਵਸਥਾ ਦੀ
ਿਹੰਸਾ $ ਹੀ ਨੰਿਗ- ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਗੋਂ ਪੀਿੜਤ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਮਨ ਿਵਚ ਇਸ ਅਿਤਆਚਾਰੀ ਸ਼ਾਸ਼ਣ ਦੀ ਅਸਿਥਰਤਾ ਦਾ
ਅਿਹਸਾਸ ਜਗਾ ਕੇ ਨੈਿਤਕ ਮਨੋਬਲ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
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ਇਹ ਬਾਣੀ ਿਭੰਨ-ਿਭੰਨ ਧਰਮ, ਿਫ਼ਰਿਕ-, ਵਰਗ ਅਤੇ ਜਾਤ-ਬਰਾਦਰੀ- $ ਪਰਸਪਰ ਵੈਰ-ਿਵਰੋਧ ਅਤੇ
ਟਕਰਾਉ ਰਾਹ ਛੱਡ ਕੇ ਸਦਭਾਵਨਾ, ਸੁਿਹਰਦਤਾ, ਸਿਹਯੋਗ ਅਤੇ ਸਿਹਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੰਚਾਿਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ
ਤਰ" ਆਿਦ ਗ0ਥ
ੰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ0ਵਚਨ ਿਵਿਭੰਨ ਸੱਿਭਆਚਾਰਕ ਪਰੰਪਰਾਵ ਿਵਚਕਾਰ ਸ਼ਤਮਈ ਸਿਹ-ਹੋਂਦ $ ਪ0ਵਾਨਗੀ
ਿਦੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਭਾਰਤ ਿਵਚ 8ਸਰ ਰਹੇ ਸੰਜਗ
ੁ ਤ ਸੱਿਭਆਚਾਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ $ ਵੀ ਸਾਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਿਮਸਾਲ ਵਜੋਂ ਆਿਦ ਗ0ੰਥ ਬਾਣੀ ਦੀਆ ਕੁ ਝ ਪੰਗਤੀ- ਪੇਸ਼ ਹਨ :
ਕੋਈ ਬੋਲੈ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕੋਈ ਖੁਦਾਇ ॥
ਕੋਈ ਸੇਵੈ ਗੁ ਸਈਆ 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 ਿਹੰਦ ੂ ॥
ਕੋਈ ਬਾਛੈ ਿਭਸਤੁ ਕੋਈ ਸੁਰਿਗੰਦ ੂ ॥4॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਿਜਿਨ ਹੁਕਮੁ ਪਛਾਤਾ ॥
ਪ0ਭ ਸਾਿਹਬ ਕਾ ਿਤਿਨ ਭੇਦਜ
ੁ ਾਤਾ॥5॥9॥
ਇਉਂ ਆਿਦ ਗ0ੰਥ ਦੇ ਪ0ਵਚਨ ਿਵਚ ਿਵਿਭੰਨ ਧਰਮ ਦੀ- ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼-ਪਰੰਪਰਾਵ ਅਤੇ ਰਹੁ-ਰੀਤ $ ਨਵੇਂ
ਸੰਦਰਭ ਿਵਚ ਪ0ਸਤੁਤ ਕਰਕੇ ਇਨ" ਿਵਚਲੀ ਰੂਹਾਨੀ ਸਝ ਦੇ ਧਰਾਤਲ $ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ
ਹੈ। ਆਿਦ ਗ0ੰਥ ਬਾਣੀ ਿਵਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਸੱਿਭਆਚਾਰਕ Gਤੀ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਪਿਹਲੂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਦੱਬੇ-ਕੁ ਚਲੇ ਅਤੇ
ਿਨਤਾਣੇ ਵਰਗ ਦੇ ਹੱਕ ਿਵਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ0ਵਚਨ ਿਵਚ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਕਮ ਸ਼0ੇਣੀ ਦੀ ਲੁੱਟਖਸੁੱਟ ਦੇ ਿਸ਼ਕਾਰ ਿਮਹਨਤਕਸ਼ ਿਕਸਾਨ ਅਤੇ ਿਕਰਤੀ- ਅਤੇ ਬ0ਾਹਮਣਵਾਦੀ ਕਰਮਕਡ ਅਤੇ ਜਾਤੀ-ਪ0ਥਾ ਹੱਥੋਂ
ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਦਿਲਤ ਵਰਗ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਿਰਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਿਕਸਮ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸਮੂਰਤ ਪ0ਗਟਾਵਾ ਗੁ ਰ ੂ ਨਾਨਕ
ਬਾਣੀ ਦੀ- ਇਨ" ਪੰਗਤੀ- ਿਵਚ ਿਦ0ਸ਼ਟੀਗੋਚਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ :

9

ਨੀਚਾ ਅੰਦਿਰ ਨੀਚ ਜਾਿਤ ਨੀਚੀ ਹੂ ਅਿਤ ਨੀਚੁ ॥
ਨਾਨਕੁ ਿਤਨ ਕੈ ਸੰਿਗ ਸਾਿਥ ਵਿਡਆ ਿਸਉ ਿਕਆ ਰੀਸ ॥
ਿਜਥੈ ਨੀਚ ਸਮਾਲੀਅਿਨ ਿਤਥੈ ਨਦਿਰ ਤੇਰੀ ਬਖਸੀਸੁ।
ਇਸੇ ਤਰ" ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜ $ ਕੁ ਲ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ
ਅਨੁਸਾਰ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀ ਿਮੱਥ $ ਤੋਿੜਆ ਹੈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ" ਦਾ ਿਵਵੇਕ ਇਸ ਤੱਥ ਵਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਬ0ਾਹਮਣ
(ਕੁ ਲੀਨ) ਅਤੇ ਸੂਦ (ਦਿਲਤ) ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪ0ਾਣੀ- ਵਗ ਬ0ਹਮ ਿਬੰਦ ੁ ਦੀ ਉਪਜ ਹਨ। ਇਨ" ਿਵਚਕਾਰ
ਿਸਰਜੀ ਗਈ ਿਵੱਥ ਮਸਨੂਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ" ਅਿਦ ਗ0ਥ
ੰ ਦਾ ਪ0ਵਚਨ ਆਪਣੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਾਮਾਿਜਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਯਥਾਰਥ ਦੀ
ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋੜਵੇਂ ਰੂਪ ਿਵਚ ਤਤਕਾਲੀ ਇਿਤਹਾਸਕ ਵੰਗਾਰ ਨਾਲ ਨਿਜਠਣ ਵਾਲੇ Gਤੀਕਾਰੀ
ਸਿਭਆਚਾਰ ਦੀ ਿਸਰਜਣਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸਾਿਹਤਕ ਪ0ਾਪਤੀ ਸੂਫ਼ੀ ਕਾਿਵਧਾਰਾ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਸਾਮ"ਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਬੁਿਨਅਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੂਫ਼ੀਵਾਦ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਇਸਲਾਮ ਨਾਲ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕੁ ਰਾਨਸ਼ਰੀਫ਼ ਦੇ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਅਿਧਆਤਮਕ
ਅਰਥ (ਜ਼ਾਹਰ ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਬਾਿਤਨ ਅਰਥ) 8ਤੇ ਬਲ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਿਵਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਅਨੇਕ ਿਵਚਾਰਵਾਨ
ਨੇ ਇਸ$

ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਰਹੱਸਵਾਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਵੀ ਦੇਖਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ

ਕਾਿਵਧਾਰਾ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ"ਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ0ਿਸੱਧ ਸੂਫ਼ੀ ਸੰਤ ਸ਼ੇਖ਼ ਫ਼ਰੀਦ ਹਨ ਿਜਨ" 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 ਇਨ" ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ$ ਸਥਾਨਕ ਸੱਿਭਆਚਾਰ ਦੀ- ਰੀਤ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲ ਿਲਆ ਅਤੇ
ਇਥੋਂ ਦੀ ਬੋਲੀ (ਪੰਜਾਬੀ) ਿਵਚ ਹੀ ਕਾਿਵ ਿਸਰਜਣਾ ਕੀਤੀ। ਲੋਕ ਬੋਲੀ ਿਵਚ ਸੂਫ਼ੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀ ਸਥਾਿਪਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ
ਇਸ ਰਵਾਇਤ $ ਅਮੀਰ ਤੇ ਭਰਪੂਰ ਬਣਾਉਣ ਿਵਚ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ, ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ, ਬੁੱਲ"ੇਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਗੁ ਲਾਮ ਫ਼ਰੀਦ
ਵਰਗੇ ਮਹਾਨ ਸੂਫ਼ੀ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਵੱਡ-ਮੁੱਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਿਦੱਤਾ।
ਅਸਲ ਿਵਚ ਇਨ" ਕਵੀ- ਨੇ ਸ਼ਰ" ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 8ਤੇ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਧਰਮ $ ਰੂਹਾਨੀ
ਅਨੁਭਵ ਨਾਲ ਜੋੜ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਿਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਫ਼ੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਿਵਰਸੇ

10

ਦੀ- ਰੀਤ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤ $ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਦੀਵੀ ਸਰੋਕਾਰ ਦਾ ਪ0ਗਟਾਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜਸੱਿਭਆਚਾਰ ਿਵਚ ਪ0ਚੱਲਤ ਰਸਮ-ਰੀਤ ਅਤੇ ਕਦਰ-ਕੀਮਤ $ ਸੰਚਾਰ-ਜੁਗਤ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਵਲ ਰੁਿਚਤ ਹੁਦ
ੰ ੀ ਹੈ
ਅਤੇ ਪ0ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਿਵ ਦਾ ਿਸਰਜਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਗੱਲ ਇਹ ਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਿਹਤ ਦੀ ਸੂਫ਼ੀਆਨਾ
ਰਵਾਇਤ ਦਾ ਿਵਚਾਰਧਾਰਾਈ ਆਧਾਰ ਭਗਤੀ ਕਾਿਵ ਅਤੇ ਗੁ ਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦੇ $
ੁ ) ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਦਾਰ ਮਾਨਵਵਾਦੀ ਕਦਰ-ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਇਨਸਾਨ-ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਪੈਗ਼ਾਮ
ਰੂਹਾਨੀ ਚੇਤਨਾ (ਤਸੱਵਫ਼
ਿਦੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ" ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਸਿਹਤ ਨੇ ਸਰਬ-ਸਝੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਭਆਚਾਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਿਵਚ ਭਰਪੂਰ ਯੋਗਦਾਨ
ਿਦੱਤਾ।
ਿਕੱਸਾ ਕਾਿਵ ਵੀ ਮੱਧਕਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਿਹੱਤ ਦੀ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਧਾਰਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਮੁੱਖ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ
ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਮੱਧਕਾਲ ਦੀ- ਹੋਰਨ ਕਾਿਵ-ਧਾਰਾਵ ਅਤੇ ਪ0ਿਵਰਤੀ- ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਿਜੱਥੇ ਨਾਥਬਾਣੀ, ਭਗਤਬਾਣੀ,
ਗੁ ਰਬਾਣੀ ਅਤੇ ਸੂਫ਼ੀ ਸ਼ਾਇਰੀ $ ਮੂਲ ਰੂਪ ਿਵਚ ਧਾਰਿਮਕ ਕਾਿਵ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਰੱਿਖਆ ਜਦਾ ਹੈ ਉਥੇ ਿਕੱਸਾ ਕਾਿਵ
ਦਾ ਚਿਰਤਰ ਲੌਿਕਕ ਕਾਿਵ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਨ" ਿਵਚ ਧਾਰਿਮਕ ਕਾਿਵ ਵਗ ਪਰਮਾਰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਗੋਂ
ਜੀਵਨ ਦੇ ਯਥਾਰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪ0ਮੱੁ ਖ ਿਕੱਸਾਕਾਰ ਿਵਚ ਅਸੀਂ ਦਮੋਦਰ, ਮੁਕਬਲ, ਹਾਿਫ਼ਜ਼ ਬਰਖ਼ੁਰਦਾਰ, ਪੀਲੂ, ਵਾਿਰਸ,
ਕਾਦਰਯਾਰ ਆਿਦ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹ। ਇਨ" ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਿਕੱਸਾ ਕਾਿਵ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ $ ਅਮੀਰ ਤੇ ਭਰਪੂਰ
ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਿਕੱਸੇ ਿਪਆਰ ਜ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਦੁੱਖਤ $ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੇਲੇ ਦੀ
ਸਾਮਾਿਜਕ ਆਰਿਥਕ ਿਵਵਸਥਾ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਵੀ ਹੈ। ਕਾਰਣ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਜਾਗੀਰਦਾਰੀ ਸਮਾਜ ਦੀ- ਸੰਸਥਾਵ
ਸਮੂਹਭਾਵੀ ਹੁੰਦੀ- ਹਨ ਿਜਨ" ਿਵਚ ਿਵਅਕਤੀ $ ਸੁਤੰਤਰ ਿਨਰਣੇ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁਲ" ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹੀਰ ਦਾ ਰਝੇ ਨਾਲ
ਇਸ਼ਕ ਸਮਾਜ ਦੀ- ਪ0ਚੱਲਤ ਕਦਰ-ਕੀਮਤ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ। ਇਸ$ ਸ਼ਰਾੱ ਦੀ ਪ0ਵਾਨਗੀ ਵੀ ਹਾਿਸਲ ਨਹੀਂ ਇਸੇ
ਲਈ ਅੰਤ ਿਵਚ ਨਾਇਕ ਤੇ ਨਾਇਕਾ ਦੋਹ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ" ਿਕੱਿਸ- ਦੀ ਗਲਪ-ਿਵਧੀ ਰੋਮਸ ਕਥਾ ਨਾਲ ਮੇਲ
ਖਦੀ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵਚ ਆਦਰਸ਼ਕ ਿਵਅਕਤੀ- $ ਮੁਖ-ਪਾਤਰ ਜ ਨਾਇਕ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਦਾ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ" ਿਕੱਿਸ- ਿਵਚ ਯਥਾਰਥ ਦੀ ਕਠੋਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਾਮਨਾ ਦਾ ਸੁਪਨਮਈ ਸੰਸਾਰ
ਵੀ ਉਸਾਿਰਆ ਜਦਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਿਕੱਿਸ- ਦੇ ਨਾਇਕ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਆਸ਼ਕ ਯੋਧੇ ਜ ਫ਼ਕੀਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਥਾਿਪਤ
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ਕਦਰ-ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਿਵਦਰੋਹ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨੈਿਤਕਤਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਆਦਰਸ਼ ਸਥਾਿਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਿਮਸਾਲ ਵਜੋਂ ਜੇ ਹੀਰ ਦੇ
ਿਕੱਸੇ ਿਵਚ ਪ0ਚੱਲਤ ਿਵਆਹ ਪ0ਥਾ ਦੀ- ਸਮੂਹ-ਭਾਵੀ ਕਦਰ-ਕੀਮਤ $ ਨਕਾਿਰਆ ਿਗਆ ਹੈ ਤ ਇਸ ਿਵਚ ਮਨੁੱਖੀ
ਿਰਸ਼ਿਤਆ $ ਜੋੜਨ ਿਵਚ ਿਵਅਕੀਗਤ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਮਹੱਤਵ $ ਵੀ ਪਛਾਿਣ- ਿਗਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ- ਪ0ਿਸੱਧ ਪ0ੀਤ ਕਹਾਣੀ- ਪਿਹਲੋਂ ਦੰਤ-ਕਥਾਵ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਪ0ਚੱਲਤ ਹੋਈ- ਬਾਦ ਿਵਚ
ਇਨ" $ ਿਕੱਸਾਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਿਸਰਜਣਾਤਮਕ ਕਲਪਨਾ ਰਾਹੀਂ ਨਵ ਰੂਪ ਪ0ਦਾਨ ਕਰ ਕੇ ਿਕੱਿਸ- ਿਵਚ ਢਾਲ
ਿਦੱਤਾ। ਿਕੱਸਾਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ- ਰਚਨਾਵ ਿਵਚ ਿਬਰਤਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਿਦ- ਤਤਕਾਲੀ ਸਮਾਜ ਸੱਿਭਆਚਾਰ
ਦਾ ਜੀਵੰਤ ਿਬੰਬ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਸ਼ਟਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਿਕੱਸੇ ਪੰਜਾਬੀ- ਦੀ ਜੀਵਨ ਿਵਧੀ,
ਉਨ" ਦੇ ਸੁਭਾ ਅਤੇ ਚਿਰਤਰ $ ਵੀ ਭਲੀ ਭਤ ਮੂਰਤੀਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਿਮਸਾਲ ਵਜੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਿਕੱਸਾ ਹੀਰ-ਵਾਿਰਸ
ਪੜ"ਦੇ ਹ ਤ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਆਪਣੀ- ਰੀਤ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤ ਸਮੇਤ ਸਾਕਾਰ ਹੋ ਉਠਦਾ ਹੈ।
ਿਕੱਸਾ-ਕਾਿਵ ਦਾ ਿਸਰਿਜਤ ਿਬਰਤਤ ਦੇ ਮਾਿਧਅਮ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਿਭਆਚਾਰ ਦੇ ਅਵਚੇਤਨ $ ਫਰੋਲਦਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਪ0ਤੀਕਾਤਮਕ ਪੱਧਰ 8ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਮਨਾ ਦੇ ਸੰਜਮ ਅਤੇ ਜਸ਼ਨ
ਦਾ ਿਬਰਤਤ ਿਸਰਜਦੇ ਹਨ। ਿਮਸਾਲ ਵਜੋਂ ਇਸਦੇ ਿਸਰਜੇ ਹੋਏ ਨਾਇਕ – ਪੂਰਨ, ਰਸਾਲੂ, ਰਝਾ, ਿਮਰਜ਼ਾ, ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ,
ਪੁੰ$ ਅਤੇ ਮਹੀਵਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਿਕਰਦਾਰ ਦੀ ਪ0ਿਤਿਨਧਤਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਸਦੇ ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਆਦਰਸ਼ ਵੀ ਬਣਦੇ
ਹਨ।
ਮੱਧਕਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਿਹੱਤ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਪ0ਮੁੱਖ ਕਾਿਵਧਾਰਾ ਵਾਰ ਕਾਿਵ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਿਵਚ ਵਾਰ ਇਕ ਅਿਜਹੇ
ਕਾਿਵ ਰੂਪ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਿਵਕਿਸਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਿਜਸਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਵੀਰ ਰਸ ਦਾ ਿਵਧਾਨ ਿਸਰਿਜਆ ਜਦਾ ਹੈ। ਵਾਰ ਦੇ
ਰੂਪਾਕਾਰ ਦੀ ਪ0ਮੁੱਖ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜ ਟੱਕਰ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਟੱਕਰ ਦੇ ਅਨੇਕ ਰੂਪ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਟੱਕਰ ਦੋ ਯੋਿਧ- ਿਵਚਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨੇਕੀ ਅਤੇ ਬਦੀ ਿਵਚਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋ ਿਵਚਾਰ ਜ
ਿਵਚਾਰਧਾਰਾਵ ਿਵਚਕਾਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਤਨਾ ਅਵੱਸ਼ ਹੈ ਿਕ ਵਾਰ ਿਵਚ ਨਾਇਕ ਦੀ ਵੀਰਤਾ ਜ ਨੇਕੀ ਦਾ ਯਸ਼
ਗਾਇਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਿਹੱਤ ਿਵਚ ਦੋ ਤਰ" ਦੀ- ਵਾਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੋਈ ਹੈ – ਵੀਰ ਰਸੀ ਵਾਰ ਤੇ ਅਿਧਆਤਮਕ ਵਾਰ।
ਵੀਰ ਰਸੀ ਵਾਰ ਿਵਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਯੁ ੱਧ ਦਾ ਵੀਰ ਰਸ ਭਰਪੂਰ ਿਬਰਤਤ ਿਸਰਿਜਆ ਜਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਿਕ
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ਅਿਧਆਤਮਕ ਵਾਰ ਿਵਚ ਸ਼ਤ ਰਸ ਦੀ ਿਸਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਰ ਸਾਿਹਤ ਿਵਚ ਮੁੱਢਲਾ ਸਥਾਨ ਉਨ"
ਲੋਕ ਵਾਰ ਦਾ ਹੈ ਿਜਨ" ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਸ0ੀ ਗੁ ਰ ੂ ਗ0ਥ
ੰ ਸਾਿਹਬ ਿਮਲਦੇ ਹਨ। ਇਨ" ਿਵਚੋਂ ਕੁ ਝ ਵਾਰ 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। ਇਨ" ਲੋਕ ਵਾਰ ਿਵਚ ਿਭੰਨ ਿਭੰਨ ਰਾਿਜ- ਰਜਵਾਿੜ- ਿਵਚਕਾਰ ਯੁ ੱਧ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼
ਦਾ ਵੀਰ ਰਸ ਭਰਪੂਰ ਿਬਰਤਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਨ" ਵਾਰ ਦੇ ਅੱਧੇ ਅਧੂਰੇ ਪਾਠ ਹੀ ਪ0ਾਪਤ ਹਨ।
ਵੀਰ ਰਸੀ ਵਾਰ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਿਵਚ ਗੁ ਰ ੂ ਗੋਿਬੰਦ ਿਸੰਘ ਦੀ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਸ
ਵਾਰ ਿਵਚ ਗੁ ਰ ੂ ਕਵੀ ਨੇ ਮਾਰਕੰਡੇ ਪੁਰਾਣ ਦੀ ਿਮਿਥਹਾਸਕ ਕਥਾ $ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵਿਤ- ਅਤੇ ਰਾਖਸ਼ ਦੇ ਯੁ ੱਧ ਦਾ ਵੀਰਤਾ
ਪੂਰਣ ਿਬਰਤਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਰ ਪ0ਤੀਕਾਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨੇਕੀ ਅਤੇ ਬਦੀ ਿਵਚਕਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ $ ਮੂਰਤੀਮਾਨ
ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੀਰ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਪੰਜਾਬੀ ਿਵਚ ਅਨੇਕ ਵੀਰ ਰਸੀ ਵਾਰ ਦੀ
ਿਸਰਜਣਾ ਹੋਈ। ਿਜਨ" ਿਵਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਨਜਾਬਤ ਦੀ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹ ਦੀ ਵਾਰ, ਭਾਈ ਗੁ ਰਦਾਸ ਦੂਜੇ ਦੀ ਗੁ ਰ ੂ ਖ਼ਾਲਸੇ ਦੀ
ਵਾਰ, ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਚੱਿਠ- ਦੀ ਵਾਰ, ਿਸੰਘ ਦੀ ਵਾਰ, ਮਹ ਿਸੰਘ ਦੀ ਵਾਰ, ਹਰੀ ਿਸੰਘ ਨਲਵੇ ਦੀ ਵਾਰ ਆਿਦ ਦਾ
ਨਾਮ ਿਲਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਰ ਸਾਿਹਤ ਿਵਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਭਆਚਾਰ ਦੇ ਉਨ" ਮੀਰੀ ਗੁ ਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ
ਸਾਮ"ਣੇ ਅਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅਵਚੇਤਨ ਿਵਚ ਵਸੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਸ$ ਅਣਖ ਅਤੇ ਸਵੈਮਾਣ ਨਾਲ ਿਜਉਣ ਜ
ਹੱਕ-ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਜੂਝਦੇ ਹੋਏ ਮਰ ਿਮਟਣ ਲਈ ਪ0ੇਰਦੇ ਹਨ।
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