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"
<Header type="text">
<encodingDesc>
<projectDesc>
CIIL-Punjabi Corpora, Monolingual
Written Text
<samplingDesc>
Simple written text only has been
transcribed. Diagrams, pictures, tables
and verses have been omitted. Samples

lang="Punjabi">

</projectDesc>
</samplingDesc>

taken from page 31,

60-61, 90, 122,
151, 183, 210-211, 240-243,
276-277, 302, 330-333
</encodingDesc>
<sourceDesc>
<biblStruct>
<source>

N.R.L.C. Library

<category>
<subcategory>
<text>
<title>

Aesthetics
Literature-Criticism
Book
Adhunika pam'jAbI
kAvi-dhArAvAM dE
vicAradhArAI AdhAra

</category>
</subcategory>
</text>
</title>

<vol>
<issue>

</vol>
</issue>

<type>
<headline>
<author>
<words>

</type>
</headline>
</author>
</words>

</source>
<textDes>

karamajIta sim'gha
2867

</textDes>
<imprint>
<pubPlace>
<publisher>
<pubDate>
</imprint>
<idno type="CIIL code">

Amritsar
gurU nAnaka dEva
yunIvarasiTI praisa
1982

</pubPlace>
</publisher>

10628

</idno>

</pubDate>

<index>
</biblStruct>
</sourceDesc>
<profileDesc>
<creation>
<date>
<inputter>
<proof>

PN00003

</index>

01-Jun-2009
Harjinder Singh
Sarbjeet Kaur

</date>
</inputter>
</proof>

</creation>
<langUsage>
Punjabi
</langUsage>
<wsdUsage>
<writingSystem id="ISO/IEC 10646">Universal Multiple-Octet Coded Character
Set (UCS). </writingSystem>
</wsdUsage>
<textClass>
<channel mode="w">
print
</channel>
<domain type="public">
</domain>
</textClass>
</profileDesc>
</Header>
<text><body>
<p>

ਬੇਸ਼ਕ ਕਵਿਤਾ ਜਾਂ ਸਾਵਿਤ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਿਾਂ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਨ
ਦੇ ਇਵਤਿਾਸਕ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ
ਿੈ । ਅਕਸਰ ਕਥਨਾਂ ਜਾਂ ਿਿਾਵਿਆਂ ਦੇ ਰਪ ਵਿਚ ਕਿੀਆਂ ਜਾਂ
ਿੇ ਖਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸਪਸ਼ਟ ਉਕਤੀਆਂ ਇਿ ਪਰਗਟ ਕਰਨ
ਿਈ ਕਾਫ਼ੀ ਿੂੰ ਦੀਆਂ ਿਨ ਵਕ ਕਿੀ ਵਕਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ
ਪਰਤੀ

ਿਫ਼ਾਦਾਰ

ਿੈ

ਜਾਂ

ਕਈ

ਜਾਣੀਆਂ

ਪਛਾਣੀਆਂ

ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਿਾਂ ਤੋਂ ਉਿ ਵਸਿੱ ਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਵਰਵਚਤ ਿੈ ਜਾਂ ਘਿੱ ਟੋ
ਘਟ ਉਨਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਚਵਿਤ ਧਾਰਾਿਾਂ ਪਰਤੀ ਸਚੇਤ ਿੈ। ਪਰ ਇਸ
ਦੇ ਬਾਿਜਦ ਕਵਿਤਾ ਜਾਂ ਸਾਵਿਤ ਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀਆਂ ਿੋਂਦ
ਵਿਧੀਆਂ ਵ ੂੰ ਨ ਵ ੂੰ ਨ ਿਨ। ਜੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਚੂੰ ਤਨ ਦੇ

</p>

ਇਵਤਿਾਸ ਦੀ ਵਕਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਵਥਤੀ ਦਾ ਪਰਗਟਾਿਾ ਿੋ ਸਕਦੀ
ਿੈ ਤਾਂ ਕਵਿਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ ਜਾਂ ਵਦਰਸ਼ਟਾਂਤ ਦੇ ਰਪ
ਵਿਚ ਪਰਸਤਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਿੋ ਸਕਦੀ ਿੈ ।
<p>

ਪਰ ਇਸ ਵਿਕਾ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਗਰ ਨਾਨਕ ਜਾਂ ਸ਼ੇਖ਼ ਫ਼ਰੀਦ

</p>

ਿਰਗੇ ਿਿਾਂ ਕਿੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਿਾਂ ਦਾ ਵਨਰਧਾਰਣ ਤੇ
ਵਿਸ਼ਿੇ ਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਤਾਂ ਐਸੀ ਸਵਥਤੀ ਪੈਦਾ ਿੋ ਜਾਂਦੀ
ਿੈ ਜੋ ਉਪਰੋਕਤ ਤਰਕ ਦੀ ਵਿਕਾ ਵਿਚ ਸਿੈ-ਵਿਰੋਧੀ ਪਰਤੀਤ
ਿੂੰ ਦੀ ਿੈ। ਬੇਸ਼ਕ ਅਸਿ ਵਿਚ ਪੂੰ ਜਾਬੀ ਸਾਵਿਤ ਦੇ ਇਵਤਿਾਸ
ਵਿਚ ਕਵਿਤਾ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਾਂ ਵਚੂੰ ਤਨ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸ
ਤਰਹਾਂ ਦਾ ਸਵਿਚਾਰ ਉਦੋਂ ਿੀ ਿਾਪਵਰਆ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਿਿਾਂ ਕਿੀ
ਇਕ ਪਾਸੇ ਵਚੂੰ ਤਨ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਬਾਰੀਕੀਆਂ ਤੇ
ਗਰੂੰ ਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿੱ ਝਣ ਤੇ ਸਿਝਾਉਣ ਦੇ ਿੀ ਸਿਰਿੱ ਥ ਸਨ ਅਤੇ
ਆਪਣੇ ਵਚੂੰ ਤਨ ਦਾ ਰਚਨਾਤਿਕ ਅਵ ਵਿਅੂੰ ਜਨ ਿੀ ਉਨਹਾਂ ਦੀ
ਪਰਵਤ ਾ ਦਾ ਇਕ ਸਵਿਜ ਪਾਸਾਰ ਸੀ ।
<p>

ਾਈ ਿੀਰ ਵਸੂੰ ਘ ਯਗ ਦੇ ਬਾਕੀ ਪਰਵਤਵਨਧ ਕਿੀ ਧਨੀ ਰਾਿ
ਚਾਵਤਰਕ, ਪਰਨ ਵਸੂੰ ਘ ਤੇ ਚਰਨ ਵਸੂੰ ਘ ਸ਼ਿੀਦ ਆਵਦ ਿੀ ਿਖ
ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਤੀਤ ਿਖੀ ਵਖਿੱ ਚ ਪਰ ਾਿ ਿੇਠ ਰਵਿ ਕੇ ਰਚਨਾ
ਕਰਦੇ ਰਿੇ ਪਰ ਉਨਹਾਂ ਨੇ ਪਿੱ ਛਿ ਤੋਂ ਆਏ ਨਿੇਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ
ਿਧੇਰੇ ਉਦਾਰਤਾ ਨਾਿ ਧਾਰਣ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੂੰ ਜਾਬ ਦੇ ਜਨ
ਜੀਿਨ, ਪਰਵਕਰਤੀ ਤੇ ਸਵ ਆਚਾਰ ਦੇ ਿਧੇਰੇ ਯਥਾਰਥਕ
ਵਚਤਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਿਨ। ਉਨਹਾਂ ਨੇ, ਾਈ ਿੀਰ ਵਸੂੰ ਘ ਦੀ ਤਿਨਾ
ਵਿਚ, ਆਧਵਨਕ ਪੂੰ ਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਰਖ ਿਧੇਰੇ ਸਾਰਥਕ

</p>

ਰਪ ਵਿਚ ਯਥਾਰਥਿਾਦੀ ਸੂੰ ਕਰਾਂਤੀ ਿਿੱ ਿ ਿੋਵਿਆ। ਇਿ ਸੂੰ ਕਰਾਂਤੀ
ਪੂੰ ਜਾਬੀ ਵਕਰਸਾਣੀ ਅਤੇ ਿਧ ਸ਼ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰ ਾਵਿਤ ਕਰਨ
ਿਾਿੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਜਵਟਿ ਪਰਵਕਵਰਆਿਾਂ ਦਾ ਵਸਿੱ ਟਾ ਸੀ। ਪੂੰ ਜਾਬ
ਦੇ ਸਿਾਜਕ ਅਤੇ ਆਰਵਥਕ ਵਿਕਾਸ, ਿਧਦੀ ਰਾਜਨੀਵਤਕ
ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚੇਤੂੰਨਤਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਤੂੰ ਤਰਤਾ ਅੂੰ ਦੋਿਨ
ਦੇ ਿਧਦੇ ਪਰ ਾਿਾਂ ਨੇ ਇਨਹਾਂ ਕਿੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਿਣਾ ਵਦਿੱ ਤਾ।
ਇਨਹਾਂ ਕਿੀਆਂ ਨੇ ਪਰੂੰ ਪਰਾ ਦੇ

ਾਿਕ ਿੋਿ ਦੇ ਨਾਿ ਨਾਿ

ਧਰਿ ਬਾਰੇ ਉਦਾਰਿਾਦੀ ਯਥਾਰਥਿਾਦੀ ਪਿੂੰ ਚ, ਸੂੰ ਪਰਦਾਇਕ
ਵਦਰਸ਼ਟੀ ਦੀ ਥਾਂ ਉਦਾਰ ਿਾਨਿਿਾਦੀ

ਾਿਨਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ

ਚੇਤੂੰਨਤਾ ਅਤੇ ਸਿਾਜਕ ਜੀਿਨ ਵਿਚ ਸਧਾਰ ਦੀ ਸਚੇਤ
ਾਿਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਾਧਨਾ ਦੀ ਿਖ ਟੇਕ ਬਣਾਇਆ ।
<p>

ਇਨਹਾਂ ਕਿੀਆਂ ਨੇ : ਆਧਵਨਕ ਪੂੰ ਜਾਬੀ ਸਾਵਿਤ ਿਈ ਵਨਿੱਗਰ

</p>

ਆਧਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ । ਪਰਾਣੀਆਂ ਰਿਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਚਿ ਕੇ, ਇਨਹਾਂ
ਨੇ ਨਿੇਂ ਿਾਰਗ ਉਿੀਕੇ, ਇਿ ਦਸਵਦਆਂ ਿੋਇਆਂ ਆਪਣੇ ਿੋ ਕਾਂ
ਦੇ ਕਿਾਤਿਕ ਅਨ ਿ ਨੂੰ

ਰਪਰ ਕੀਤਾ, ਵਕ ਕਵਿਤਾ ਿੋ ਕ

ਜੀਿਨ ਦੇ ਿਰ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਵਦਿਚਸਪੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ
ਿੈ ।
<p>

ਪਰਤਿੱਖ ਿੈ ਵਕ ਿਿੱ ਿਿੀਣਤਾ ਦਾ ਿਨਫ਼ੀ ਿਾਤਾਿਰਣ ਆਪਣੇ
ਦਆਿੇ ਉਸਾਰਦਾ ਿੋਇਆ ਇਿ ਰੋਿ ਇਕਵਿਰੇ ਤੇ ਸਪਾਟ
ਰਾਜਨੀਤਕ ਨਾਅਰੇ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉੱਠਣ ਦੇ ਸਿਰਿੱ ਥ ਨਿੀਂ ਰਵਿ
ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਇੂੰ ਜ ਿੀ ਨਾਅਵਰਆਂ ਦਾ ਿਾਵਧਅਿ
ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਵਿਤਾ ਇਵਤਿਾਸਕ ਕਰਿ ਦੀ ਪਰੇਰਣਾ

</p>

ਿਈ ਵਸਆਣੀ ਨੀਝ ਪੈਦਾ ਨਿੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਵਜਿਿੇ ਕਿੀਆਂ
ਨੇ ਅਵਿਸਾਸ ਦੀ ਕੋਿਿਤਾ, ਡੂੰ ਘਾਈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਿਤਾ ਦੇ ਪਰਿਾਣ
ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਿਨ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਿਿੱ ਥਾਂ ਵਿਚ
ਵਿੂੰ ਸਾ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਸਿਾਜਕ ਜੀਿਨ ਵਿਚ ਿਾਪਰ ਰਿੇ ਿਨਿੱ ਖੀ
ਦਖਾਂਤ ਦਾ ਇਕ ਤੀਬਰ ਅਿਾਿਤੀ ਪਰਗਟਾਿਾ ਬਣ ਕੇ ਉਦੈ
ਿੂੰ ਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਇਸ ਅਿਾਿਤੀ ਪਰਗਟਾਿੇ ਦਆਰਾ ਵਿੂੰ ਸਾ
ਇਵਤਿਾਸਕ ਸਵਥਤੀ ਦੇ ਵਿਿੇਕ ਦੀ ਪਰਿਖ ਇਨਕਿਾਬੀ ਿੋ ਿ
ਬਣਦੀ ਜਾਪਦੀ ਿੈ। ਪਰ ਵਜਥੇ ਵਿੂੰ ਸਾ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਰੋਿਾਂਵਟਕ ਤੇ
ਅਰਾਜਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਿਨੋਰਥ ਤੋਂ ਵਸਿੱ ਧੀ ਪਰੇਰਣਾ ਿੈਂ ਦਾ ਿੈ ਉਥੇ
ਇਿ ਇਕ ਿਕਤੀ ਵਿਸਫੋਟ ਦਾ ਪਰ ਾਿ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਿੋਇਆ
ਿਫ਼ਜ਼ੀ ਆਤਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਬਣ ਕੇ ਰਵਿ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਤੌਰ
‘ਤੇ ਕਿੀ ਜਨ ਵਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਕਰਾਂਤੀਸ਼ੀਿਤਾ ਦੇ ਸਿੈਆਵ ਿਾਨ ਵਿਚ ਵਿਚਰ ਸਕਦੇ ਿਨ ਪਰ ਪਰ ਾਿ ਦੀ ਪਿੱ ਧਰ
ਉੱਤੇ ਇਨਕਿਾਬੀ ਚੇਤੂੰਨਤਾ ਨਾਿ ਉਨਹਾਂ ਦਾ ਸੂੰ ਬੂੰ ਧ ਸਿਾਜਕ
ਪਵਰਿਰਤਨ ਦੀ

ਾਿਨਾ ਤੋਂ ਿਧ ਫ਼ੈਸ਼ਨ–ਪਰਸਤੀ ਉੱਤੇ

ਆਧਾਵਰਤ ਪਰਤੀਤ ਿੂੰ ਦਾ ਿੈ। ਤੋਪ, ਤਿਿਾਰ, ਬੂੰ ਦਕ, ਵਪਸਤੌਿ,
ਬੂੰ ਬ ਤੇ ਿੋ ਿੇ ਦੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਿਰਤੇ ਜਾਣ ਿਾਿੇ ਸ਼ਬਦ, ਜਝਾਰ
ਵਿਦਰੋਿੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਿਵਥਆਰਬੂੰ ਦ ਕਰਾਂਤੀ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ
ਪੈਂਤਿੇ ਦੇ ਸਚਕ ਜ਼ਰਰ ਿਨ। ਪਰ ਇਿ ਪੈਂਤਿਾ ਿਰ ਕਿੀ ਦੀ
ਕਵਿਤਾ ਵਿਚ ਏਨਾ ਵਨਿੱਜੀ ਿੈ ਵਕ ਅਚੇਤ ਸਚੇਤ ਪਿੱ ਧਰ ਉੱਤੇ
ਵਕਸੇ ਜਿਾਤੀ ਚਵਰਤਰ ਅਤੇ ਜਥੇਬੂੰਦੀ ਦਾ ਰਪ ਧਾਰਣ ਕਰਦਾ
ਨਜ਼ਰ ਨਿੀਂ ਆਉਂਦਾ ।

<p>

ਿੇਠਿੀਆਂ ਿਧ ਸ਼ਰੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਵਕਰਤੀ ਵਕਸਾਨ ਿਰਗਾਂ ਿਈ
ਵਨਕਟ

ਵਿਿੱ ਖ ਵਿਚ ਵਕਸੇ ਨਿੇਂ ਯਗ ਦੇ ਵਚਿਨ-ਚਿੱ ਕਰ ਜਾਂ

ਇਿਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਆਸ ਧੂੰ ਦਿੀ ਿੋ ਗਈ ਸੀ। ਪਾਵਕਸਤਾਨ ਵਿਚੋਂ
ਬੇ-ਘਰ ਿੋ ਕੇ ਆਏ ਿਧਿਰਗੀ ਕਿੀਆਂ ਨੂੰ ਜੀਿਨ ਦੇ
ਆਰਵਥਕ ਸਿਾਜਕ ਸੂੰ ਦਰ

ਵਿਚ ਵਜਸ ਯਥਾਰਥ ਨਾਿ ਿਾਿ

ਵਪਆ ਉਸ ਨੇ ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਵਿਚ ਪੀਵਿਤ ਿਰਗਾਂ ਨਾਿ
ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਨੇਿਤਾ ਦਾ ਿਾਸਤਵਿਕ ਅਨ ਿ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ।
ਯਥਾਰਥ ਦੇ ਬਦਿੇ ਿੋਏ ਸੂੰ ਦਰ

ਵਿਚ ਇਿ ਪੀਵਿਤ ਿਰਗਾਂ

ਨਾਿ ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਬੌਵਧਕ ਸਿਾਨ ਤੀ ਵਿਚ ਅਨ ਿ ਿਿਕ ਸਾਂਝ
ਬਣਨ ਦੀ ਸਵਥਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਿ ਿੀ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਵਿਤਾਿੇ
ਜਾਣ ਿਾਿੇ ਪੀਵਿਤ ਿਰਗਾਂ ਵਿਚ ਿੀ ਰਾਜਸੀ ਜਾਵਗਰਤੀ ਅਤੇ
ਆਪਣੇ ਅਵਧਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚੇਤੂੰਨਤਾ ਪਰਚੂੰਡ ਿੋ ਰਿੀ ਸੀ।

ਾਰਤ

ਵਿਚ ਸਿਾਜਿਾਦੀ ਸਿਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਸੂੰ ਵਿਧਾਨਕ
ਿਖ਼ਸ਼ ਵਨਰਧਾਵਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚਿੱ ਕਾ ਸੀ। ਇਸ

ਵਿਕਾ ਵਿਚ

ਪੀਵਿਤ ਸ਼ਰੇਣੀਆਂ ਵਿਚ ਜਿਾਤੀ ਚੇਤੂੰਨਤਾ ਵਤਿੱ ਖੀ ਿੋ ਰਿੀ ਸੀ।
ਿਸਤ ਸਵਥਤੀ ਪਰਗਤੀਸ਼ੀਿ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਿਧੇਰੇ ਇਕਾਗਰ
ਤੇ ਸੂੰ ਗਵਠਤ ਰਪ ਵਿਚ ਯਥਾਰਥ ਨਾਿ ਜਝਣ ਿਈ ਿੂੰ ਗਾਰ
ਰਿੀ ਸੀ। ਿਸਤ ਸੂੰ ਕਟ ਅਤੇ ਸਾਂਸਵਕਰਵਤਕ ਕੀਿਤਾਂ ਦੇ ਸੂੰ ਦਰ
ਵਿਚ ਇਿ ਿੂੰ ਗਾਰ, ਇਵਤਿਾਸ ਦੀ ਿੂੰ ਗਾਰ ਸੀ। ਪਰਗਤੀਸ਼ੀਿ
ਿਵਿਰ ਦੀ ਕਰਾਂਤੀਸ਼ੀਿ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਵਸਿਾ ਕੋਈ
ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਇਸ ਿੂੰ ਗਾਰ ਨੂੰ ਪਰਿਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿਰਿੱ ਥ
ਨਿੀਂ ਸੀ ਵਦਸਦੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਿਾਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਣੀ ਉਪਯੋਗਤਾ

</p>

ਿੂੰ ਢਾ ਚਿੱ ਕੇ ਸਨ । ਧਰਿ-ਚੇਤਨਾ ਇਸ ਸਵਥਤੀ ਵਿਚ ਨ ਕੇਿਿ
ਬਰੀ ਤਰਹਾਂ ਵਿਫਿ ਿੋਈ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਸੂੰ ਪਰਦਾਇਕਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਵਿ
ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸਾਖ ਿੀ ਗਿਾ ਚਿੱ ਕੀ ਸੀ।
<p>

ਆਿਿਿਾਿੀਆ, ਰਵਿੂੰ ਦਰ ਰਿੀ ਤੇ ਅਜਾਇਬ ਕਿਿ ਦੀਆਂ
ਉਪਰੋਕਤ ਕਾਵਿ-ਉਕਤੀਆਂ ਵਿਿੱ ਚੋਂ ਦਵਬਧਾ ਅਤੇ ਵਦਸ਼ਾਿੀਣਤਾ
ਦੀ

ਟਕਣ ਦਾ ਸਿਰ ਬਿੇ ਇਕਾਗਰ ਤੇ ਤੀਬਰ ਰਪ ਵਿਚ

ਉ ਰਦਾ ਿੈ। ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਵਦਰਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਇਿ ਸਿਰ ਉਸ
ਗਤੀਰੋਧ ਦਾ ਸਚਕ ਿੈ ਵਜਸ ਵਿਚ ਵਿਅਕਤੀਿਾਦੀ ਚੇਤਨਾ
ਵਿਚ ਵਖੂੰ ਡੀ ਿੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਸਿਾਜਕ ਪਰਿਾਿ ਨਾਿੋਂ ਟਿੱ ਟ ਕੇ ‘ਤਰਾਣ
ਿਗਾ ਕੇ ਪਿੀਆਂ ਉੱਤੇ ਘੂੰ ਿ ਜਾਂਦੀ ਿੈ।’ ਵਨਸ਼ਚੇ ਿੀ ਇਿ
ਸਵਥਤੀ ‘ਵਕਸੇ ਿਾਦ ਵਿਿਾਦ ਵਿਚ ਨ ਬਿੱ ਝਣ’ ਦੀ ਬੌਵਧਕ ਤੇ
ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤਰਿਤਾ ਦੀ ਉਪਜ ਿੈ। ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਇਕਾਗਰ
ਸ਼ਰੇਣੀ ਵਿਤਾਂ ਦੀ ਵਪਰਸ਼ਠ

ਿੀ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਿਾਸਾਂ ਅਤੇ ਸੂੰ ਕਿਪਾਂ

ਦਾ ਗਤੀਸ਼ੀਿ ਸੂੰ ਗਠਨ ਪਰਸਤਤ ਕਰਦੀ ਿੈ ਜੋ ਸ਼ਰੇਣੀ ਜਾਂ ਸਿਿ
ਦੀਆਂ ਰਚੀਆਂ ਅਰਚੀਆਂ ਦੇ ਅਨਕਿ ਸਿਾਜਕ ਰਾਜਨੀਤਕ
ਿਰਤਾਰੇ ਦੇ ਅਰਥ-ਵਨਰਣੇ ਦਾ ਦਾਅਿਾ ਕਰਦਾ ਿੈ। ਇਸ
ਸੂੰ ਗਠਨ ਿਈ ਵਗਆਨ ਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰ ਿਾਂਗ ਗਰਵਿਣ ਕਰਕੇ ਇਸ
ਨੂੰ ਸਿਿ ਦੇ ਵਿਤਾਂ ਦੇ ਅਨਕਿ ਸਿਾਜਕ ਪਵਰਿਰਤਣ ਦਾ
ਸਾਧਨ ਬਣਾ ਕੇ ਿਰਤਣਾ ਆਿਿੱ ਸ਼ਕ ਿੈ। ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਵਬਨਾ
ਨ ਵਕਸੇ ਸ਼ਰੇਣੀ ਦੀ ਿੋਂਦ ਪਰਿਾਵਣਤ ਿੂੰ ਦੀ ਿੈ ਨ ਵਕਸੇ
ਰਚਨਾਤਿਕ ਧਾਰਾ ਦੀ। ਵਕਸੇ ਿਾਦ ਵਿਿਾਦ ਵਿਚ ਨ ਬਿੱ ਝਣ
ਦੀ ਸਚੇਤ ਪਰੇਰਣਾ ਅਧੀਨ ਿੀ ਪਰਯੋਗਿਾਦੀ ਕਾਵਿ ਧਾਰਾ ਆਪਣੀ

</p>

ਅਧਰੀ ਤੇ ਅਪਰਿਾਵਣਕ ਰਚਨਾਤਿਕ ਯਾਤਰਾ ਉੱਤੇ ਤਰਦੀ ਿੈ।
ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਬਾਰੇ ਇਿ ਧਾਰਾ ਗੋਸ਼ਠੀ ਤਾਂ ਬਿਤ ਕਰਦੀ ਿੈ
ਪਰ ਵਕਸੇ ਿਾਂ ਿਖੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਈ ਸੂੰ ਗਠਨ ਉੱਤੇ ਸਵਿਿਤ
ਿੂੰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਿੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਪਰਬਿੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਈ ਸੂੰ ਗਠਨਾਂ
ਦੇ ਕੋਿੋਂ ਗਜਰਦੀ ਿੋਈ ਉਿਨਾਂ ਦੇ ਪਰਕਾਸ਼ ਦਾ

ਰਿ ਆਪਣੇ

ਦਆਿੇ ਿਪੇਟਣ ਦਾ ਯਤਨ ਿੀ ਕਰਦੀ ਿੈ, ਪਰ ਵਨਿੱਠ ਕੇ ਨ
ਵਕਸੇ ਸਿਾਜਕ ਆਦਰਸ਼ ਨਾਿ ਜਿਦੀ ਿੈ, ਨ ਵਕਸੇ ਵਿਚਾਰਪਰਬੂੰਧ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਵਿਚ ਇਕਾਗਰ ਿੀ ਿੂੰ ਦੀ ਿੈ ।
<p>

ਬੇਸ਼ਕ ‘ਪਰਵਕਰਤੀ ਦੇ ਵਦਰਸ਼ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪਰੂੰ ਪਰਾਗਤ ਸੂੰ ਸਰਗਾਂ
ਤੋਂ ਸਤੂੰ ਤਰ ਕਰਨ’ ਅਤੇ ਇਸ ਦਆਰਾ ‘ਸੂੰ ਿੇਦਨਾ’ ਨੂੰ
ਪਵਰਿਰਵਤਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੂੰ ਕਿਪ ਿਿ ਰਪ ਵਿਚ ਯਥਾਰਥ
ਅਤੇ ਿਨਿੱ ਖੀ

ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ

ਦੇ ਵਿਗਠਨ

ਦੇ ਆਧਵਨਕ

ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਈ ਪਵਰਪੇਖ ਤੋਂ ਪਰੇਵਰਤ ਿੈ। ਅਸਿ ਵਿਚ
‘ਪਰਵਕਰਤੀ ਦੇ ਵਦਰਸ਼’ ਉਦਯੋਗ ਯਗ ਅਤੇ ਸ਼ਵਿਰੀਕਰਣ ਦੇ
ਯਥਾਰਥ ਦੀ ਆਧਵਨਕ ਸਵਥਤੀ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਆਪ
‘ਪਰੂੰ ਪਰਾਗਤ ਸੂੰ ਸਰਗਾਂ’ ਤੋਂ ਟਿੱ ਟਦੇ ਜਾਂਦੇ ਿਨ । ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ
ਿੈ ਵਕ ‘ਪਰੂੰ ਪਰਾਗਤ ਸੂੰ ਸਰਗਾਂ’ ਤੋਂ ਪਰਵਕਰਤੀ ਦੇ ਵਦਰਸ਼ਾਂ ਦਾ
ਟਿੱ ਟਣਾ’ ਿਨਿੱ ਖੀ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਸੂੰ ਦਰ
ਿਾਪਰਦਾ ਿੈ। ਇਸੇ ਸੂੰ ਦਰ

ਵਿਚ ਿੀ

ਵਿਚ ਿੀ ਿਨਿੱ ਖ ਨੂੰ ਯਥਾਰਥ ਦੇ

‘ਅੂੰ ਤਰਣ ਤੇ ਓਪਰੇਿੇਂ ਦੀ ਪਰਤੀਤੀ’ ਿੂੰ ਦੀ ਿੈ। ਇਿ ਪਰਤੀਤੀ
ਅਜੋਕੇ ਿਨਿੱ ਖ ਨੂੰ ਸਵਿਜ ਅਨ ਿ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਪਛਾਣ-ਪਰਘਾਤ’
ਦਆਰਾ ਿੂੰ ਦੀ ਿੈ। ‘ਪਛਾਣ-ਪਰਘਾਤ’ ਿੀ ਿਨਿੱ ਖ ਨੂੰ ਉਿ ਗਿ

</p>

ਪਛਾਣਨ ਿਈ ਿਜ਼ਬਰ ਕਰਦਾ ਿੈ ਵਜਸ ਨੂੰ [ਅਚੇਤ ਿੀ]
ਿਵਿਸਸ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਿਨ ਪਰ ਵਜਿਿੀ ਵਦਸਦੀ ਵਕਸੇ ਨੂੰ
ਿੀ ਨਿੀਂ।’ ਅਚੇਤ ਿਵਿਸਸ ਿੋਣ ਿਾਿੀ ਗਿੱ ਿ ਦਾ ਸਚੇਤ
ਅਨ ਿ ਦੀ ਪਿੱ ਧਰ ਉੱਤੇ ਸਾਕਾਰ ਿੋਣਾ ਿੀ ਯਥਾਰਥ ਦੇ
ਪਰੂੰ ਪਰਾਗਤ ਵਬੂੰ ਬ ਦੇ ਵਿਗਠਨ ਦਾ ਪਰਿਾਣ ਿੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੀ
ਪਛਾਣ ਦਾ ਪਰਘਾਤ ਿਨਿੱ ਖੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਦੇ ਵਿਗਠਨ ਦਾ ਿਿ
ਪਰੇਰਕ ਿੈ। ਇੂੰ ਜ ਯਥਾਰਥ ਅਤੇ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਦੇ ਵਿਗਠਨ ਦੀਆਂ
ਸਵਥਤੀਆਂ ਨ ਕੇਿਿ ਇਕ ਦਸਰੀ ਦੇ ਅਨਰਪ ਿੀ ਿਨ ਸਗੋਂ
ਇਕ-ਦਜੀ ਦੀਆਂ ਪਰਕ ਿੀ ਿਨ ।
<p>

ਇਿ ਦੋਿੇਂ ਪਰਕ ਸਵਥਤੀਆਂ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਿ ਪੂੰ ਜੀਿਾਦੀ ਅਤੇ
ਿੋ ਕ-ਰਾਜੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਸੂੰ ਦਰ

</p>

ਵਿਚ ਿਧ ਿਰਗੀ

ਬਧੀਜੀਿੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਆਰਾ ਪੂੰ ਜੀਿਾਦ ਦੀ ਪਤਨਸ਼ੀਿ
ਸਵਥਤੀ ਨੂੰ ਸਾਂਸਵਕਰਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗਰਵਿਣ ਕਰਨ ਿਾਿੀ ਚੇਤਨਾ
ਦੀਆਂ ਸਵਥਤੀਆਂ ਿਨ ।
<p>

ਪਰ ਾਿਿਾਦੀ ਸ਼ੈਿੀ ‘ਿਸਤ ਯਥਾਰਥ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ
ਉਨਹਾਂ ਪਰ ਾਿਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਵਦੂੰ ਦੀ ਿੈ ਜੋ ਿੇ ਖਕ ਯਥਾਰਥ ਤੋਂ
ਗਰਵਿਣ ਕਰਦਾ ਿੈ’, ਜਦ ਵਕ ਪਰਿਾਸਤਿਿਾਦ ਅਨ ਿ ਦੇ
ਚੇਤ ਅਚੇਤ ਿੂੰ ਡਿਾਂ ਦੇ ਪਰਣ ਪਨਰ-ਗਠਨ ਦਾ ਪਰੇਰਕ ਿੈ।
ਫ਼ਰਾਇਡ ਦੇ ਅਿਚੇਤਨ ਵਸਧਾਂਤਾਂ ਉੱਤੇ ਿਧੇਰੇ ਵਨਰ ਰ ਕਰਦੀ
ਿੋਈ ਪਰਿਾਸਤਿਿਾਦੀ ਸ਼ੈਿੀ ਅਚੇਤ ਿਨ ਨੂੰ ਕਿਪਨਾ ਦੇ ਿਖ
ਸੋਿੇ ਦੇ ਰਪ ਵਿਚ ਿੇਖਦੀ ਿੈ। ਇੂੰ ਜ ਇਿ ਦੋਿੇਂ ਸ਼ੈਿੀਆਂ ਤੇ ਇਨਹਾਂ
ਦੇ ਨਾਿ ਿਗਦੀਆਂ ਚੇਤਨਾ ਪਰਿਾਿ ਤੇ ਅਵ ਵਿਅੂੰ ਜਣਿਾਦੀ

</p>

ਸ਼ੈਿੀਆਂ ਿਸਤ ਯਥਾਰਥ ਦੀ ਥਾਂ ਿਾਨਵਸਕ ਯਥਾਰਥ ਨੂੰ
ਸਥਾਵਪਤ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਵਦੂੰ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਿਨ।
<p>

ਆਧਵਨਕਿਾਦੀ ਪੂੰ ਜਾਬੀ ਕਿੀ ਇਨਹਾਂ ਸ਼ੈਿੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੇ

</p>

ਿੋਏ ਿਸਤ ਯਥਾਰਥ ਦੇ ਵਨਰਾਕਰਣ ਿਿ ਤਰਦੇ ਿਨ।
ਿਵਰ ਜਨ ਵਸੂੰ ਘ, ਸਤੀ ਕਿਾਰ ਤੇ ਰਵਿੂੰ ਦਰ ਰਿੀ ਇਨਹਾਂ
ਸ਼ੈਿੀਆਂ ਦੇ ਿਧੇਰੇ ਸਫਿ ਅਵ ਆਸੀ ਵਸਧ ਿੋਏ ਿਨ। ਿਕਾਸ਼
ਆਨਸਾਰ ਇਿ ਸ਼ੈਿੀਆਂ ਆਧਵਨਕਿਾਦੀ ਕਵਿਤਾ ਅਤੇ ਸਾਵਿਤ
ਦੇ ਕਿਾਤਿਕ ਤਿੱ ਤ ਦੇ ਵਨਰਾਕਰਣ ਦੀਆਂ ਸਚਕ ਿਨ।
ਆਧਵਨਕਿਾਦੀ ਪੂੰ ਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿਚ ਇਿੀ ਸਵਥਤੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ
ਅਰਥ ਤੋਂ ਟਿੱ ਟਣ ਦੀ ਸਚਕ ਿੈ, ਵਜਸ ਵਿਚ ਾਸ਼ਾ ਤੇ ਯਥਾਰਥ
ਵਿਚਾਿੇ ਪੈਦਾ ਿੋਇਆ ਪਛਿੇਿਾਂ ਪਰਤਿੱਖ ਿੋ ਵਗਆ ਿੈ । ਯਥਾਰਥ
‘ਿਡ-ਉਿਰੇ ਜ਼ਾਿਿ ਸਿਾਜ’ ਦੇ ਰਪ ਵਿਚ ਿਾਿੀ ਿੈ ਅਤੇ
ਾਸ਼ਾ ‘ਵਿਨਾਵਰਟੀ ਵਡਫੈਂਵਸਿ’ ਸਵਥਤੀ ਵਿਚ ਕਵਿਤਾ ਦਾ
ਪਰਯਾਪਤ ਿਾਵਧਅਿ ਬਣਨ ਦੇ ਅਸਿਰਥ ਿੈ । ਇਸ ਪਛਿੇਿੇਂ
ਦਾ ਕਾਰਣ ਆਧਵਨਕਿਾਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਿਾਦੀ ਤੇ
ਆਤਿਿਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਈ ਆਧਾਰਾਂ ਵਿਚ ਵਨਰਧਾਵਰਤ
ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ ।
<p>

ਇਿੀ ਕਾਰਣ ਿੈ ਵਕ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਬਿਤੇ ਵਸਖਾਂਦਰ ਕਿੀ
ਕਰਾਂਤੀ ਦੇ ਰੋਿਾਂਵਟਕ ਜੋਸ਼ ਅਤੇ ਰੋਿ ਦੇ ਅਿੋਿ ਜਜ਼ਬੇ ਦੀ ਪਕਿ
ਵਿਚ ਅਰਾਜਕਤਾ ਅਤੇ ਵਿਨਾਸ਼ਿਾਦ ਦਾ ਿਾਤਾਿਰਣ ਪੈਦਾ
ਕਰਦੇ ਿਨ। ਵਿੂੰ ਸਾ ਦੀ ਾਿਨਾ ਜਝਾਰ ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਿਿ ਪਰੇਰਣਾ
ਬਣ ਕੇ ਉਘਿਦੀ ਿੈ। ਡਾ. ਅਤਰ ਵਸੂੰ ਘ ਫ਼ੇਨਾਨ ਅਤੇ ਿਰਬਰਟ

</p>

ਿਾਰਕਜ਼ ਦੇ ਿਿਾਿੇ ਨਾਿ ਵਿਖਦੇ ਿਨ :
<p>

ਵਿੂੰ ਸਾ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਵਿਚ ਕੇਿਿ ਿਨਿੱ ਖੀ ਰਿਈਏ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ

</p>

ਿੀ ਨਿੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਗੋਂ ਇਕ ਿਿ ਨੈਵਤਕ ਵਸਧਾਂਤ ਤੇ
ਵਸਧਾਂਤਕ ਵਿਧੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਿੀ, ਵਜਿਿੀ ਸੂੰ ਪਰਨ ਿਨਿੱ ਖ ਨੂੰ
ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਸੂੰ ਪਰਨ ਸਬਿੱ ਧਤਾ ਸਵਿਤ ਯਥਾਰਥ ਵਿਚ
ਵਿਅਸਤ ਕਰਦੀ ਿੈ।
<p>

ਪਰ ਜਝਾਰ ਵਿਦਰੋਿੀ ਕਵਿਤਾ ਨੇ ਜੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਪਿੱ ਧਰ

</p>

‘ਤੇ ਵਿੂੰ ਸਾ ਨੂੰ ਇਨਹਾਂ ਨੈਵਤਕ ਤੇ ਵਸਧਾਂਤਕ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ
ਅਪਣਾਇਆ ਿੀ ਤਾਂ ਰਚਨਾ ਦੀ ਪਿੱ ਧਰ ‘ਤੇ ਇਿ ਕਵਿਤਾ ਵਿੂੰ ਸਾ
ਦੇ ਇਨਹਾਂ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਪਰਕਾਸ਼ਿਾਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਪਰੀ ਤਰਹਾਂ ਸਫਿ
ਨ ਿੋਈ। ਇਸ ਕਾਵਿ ਧਾਰਾ ਦਾ ‘ਿਿ ਨੈਵਤਕ ਵਸਧਾਂਤ ਤੇ
ਵਸਧਾਂਤਕ ਵਿਧੀ’ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਿਜਦ ਵਿੂੰ ਸਾ ‘ਸੂੰ ਪਰਨ ਿਨਿੱ ਖ ਨੂੰ
ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਸੂੰ ਪਰਨ ਸਬਿੱ ਧਤਾ ਸਵਿਤ ਯਥਾਰਥ ਵਿਚ
ਵਿਅਸਤ ਕਰਨ’ ਦਾ ਰਚਨਾਤਿਕ ਿਾਵਧਅਿ ਨ ਬਣ ਸਕੀ।
ਇਸ ਿਈ ਵਿੂੰ ਸਾ ਦੀ

ਾਿਕ ਪਕਿ ਅਧੀਨ ਅਕਸਰ ਜਝਾਰ

ਕਿੀ ਕਰਾਂਤੀ ਦੇ ਵਿਵਗਆਨਕ ਸੂੰ ਕਿਪ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿੂੰ ਸਾ ਨੂੰ ਇਕ
ਸਤੂੰ ਤਰ ਿਿੱ ਿ ਦੇ ਰਪ ਵਿਚ ਪਰਸਤਤ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ
ਿਨ। ਇਿੀ ਕਾਰਣ ਿੈ ਵਕ ਜਝਾਰ ਧਾਰਾ ਦਾ ਰਚਨਾਤਿਕ
ਿਿਿੱ ਤਿ ਵਕਸੇ ਸਕਾਰਾਤਿਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਿਿੱ ਚੋਂ ਉਜਾਗਰ ਿੋਣ
ਦੀ

ਥਾਂ

ਅਰਾਜਕਤਾ,

ਵਿਨਾਸ਼ਿਾਦ

ਅਤੇ

ਵਿੂੰ ਸਾ

ਦੀ

ਨਕਾਰਾਤਿਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਈ ਵਿਕਾ ਵਿਿੱ ਚੋਂ ਉਘਿਦਾ ਿੈ ।
<p>

ਪਰਤਿੱਖ ਦਾ ਪਿੱ ਧਰ ‘ਤੇ ਇਨਹਾਂ ਕਿੀਆਂ ਦਾ ਰੋਿ ਵਨਜ਼ਾਿ ਅਤੇ

</p>

ਸਥਾਪਨਾ ਿਿ ਸੇਵਧਆ ਿੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਿੈ। ਪਰ
ਕਾਵਿਕ ਅਵ ਵਿਅੂੰ ਜਨ ਦੀ ਪਿੱ ਧਰ ਉੱਤੇ ਜੋ ਪਰ ਾਿ ਇਿ ਰੋਿ
ਜਗਾਉਂਦਾ ਿੈ ਉਸ ਤੋਂ ਕਈ ਿਾਰ ਇਉਂ ਪਰਤੀਤ ਿੂੰ ਦਾ ਿੈ ਵਜਿੇਂ
ਇਿ ਰੋਿ ਸਿਾਜਕ ਆਦਰਸ਼ ਦੇ ਵਕਸੇ ਗਤੀਸ਼ੀਿ ਆਕਾਰ ਵਿਚ
ਢਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਿੱ ਚੇ ਯਥਾਰਥ ਿਿੱ ਿ ਿੀ ਵਿਨਾਸ਼ਿਾਦੀ
ਵਿਅੂੰ ਗ ਦੀ ਟੇਢ ਨਾਿ ਿੇਖਦਾ ਿੈ। ਇਿ ਵਿਨਾਸ਼ਿਾਦੀ
‘ਸਕਾਰਾਤਿਕ

ਵਿਚਾਰਾਂ

ਦੇ

ਿਕੂੰ ਿਿ

ਵਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ’ ਬਣ ਵਨਬਿਦੀ ਿੈ। ਇਸ

ਵਨਰਾਕਰਣ

ਾਿਨਾ
ਦਾ

ਵਿਕਾ ਵਿਚ ਸਿਾਿ

ਪੈਦਾ ਿੂੰ ਦਾ ਿੈ ‘ਸਾਡੇ ਕਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿੀ “ਵਿਨਾਸ਼ਿਾਦ” ਦਾ
ਰਾਿ ਅਪਣਾ ਕੇ ਵਕਸ ਵਦਸ਼ਾ ਿਿ ਜਾਣਾ ਚਾਿੂੰ ਦੇ ਿਨ? ਉਨਹਾਂ ਦੀ
ਿੂੰ ਜ਼ਿ ਵਕਿਿੀ ਿੈ?’ ਬੇਸ਼ਕ ਜਝਾਰ ਕਵਿਤਾ ‘ਵਦਸ਼ਾ’ ਅਤੇ
‘ਿੂੰ ਜ਼ਿ’ ਦੀ ਕੋਈ ਸਕਾਰਾਤਿਕ ਵਬੂੰ ਬ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਵਿਚ
ਸਫ਼ਿ ਨਿੀਂ ਿੂੰ ਦੀ। ਰੋਿ ਦਾ ਸਿਰ ਜਝਾਰ ਸੂੰ ਿੇਦਨਾ ਦਾ ਤੀਬਰ
ਸਿਰ ਿੈ। ਰੋਿ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਵਿਚ ਜਝਾਰ ਸੂੰ ਿੇਦਨਾ ਵਿਦਰੋਿ
ਦੀ ਗਦਰੀ

ਾਿਨਾ ਅਧੀਨ ਸਿਕਾਿੀ ਯਥਾਰਥ ਦਾ

ਸਕਾਰਾਤਿਕ ਬਦਿ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਨੂੰ
ਨਕਾਰਾਤਿਕ ਵਦਰਸ਼ਟੀ ਨਾਿ ਿੀ ਿੇਖਦੀ ਤੇ ਵਚਤਰਦੀ ਿੈ।
ਫਿਸਰਪ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ਿਾਦੀ ਪੈਂਤਿਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ
ਤੇ ਉਘਿ ਕੇ ਸਾਿਿਣੇ ਆਉਂਦਾ ਿੈ। ਿੋ ਕ ਨਾਥ ਦੀ ਵਨਿਨ
ਕਵਿਤਾ ਜਝਾਰ ਵਿਦਰੋਿੀ ਕਾਵਿ ਧਾਰਾ ਦੀ ਵਿਨਾਸ਼ਿਾਦੀ
ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਵਚਤਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਿੋਈ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ
ਵਦਰਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਜੋਸ਼ ਦਾ ਉਘਿਿਾਂ ਪਰਿਾਣ ਪਰਸਤਤ ਕਰਦੀ ਿੈ :

<p>

ਇੂੰ ਜ ‘ਰਿੱ ਬੀ ਿੀਿਹਾ’ ਵਿਚ ਡਾ. ਗੋਪਾਿ ਵਸੂੰ ਘ ਦੀ ਦਾਰਸ਼ਵਨਕ

</p>

ਵਸਵਨਕਤਾ ਸਿਕਾਿੀ ਯਥਾਰਥ ਬਾਰੇ ਸਨਕੀ ਵਿਅੂੰ ਗ ਦੇ
ਇਵਤਿਾਸ-ਵਨਰਿੇ ਪ ਅਿਾਪ ਵਿਚ ਸਾਕਾਰ ਿੂੰ ਦੀ ਿੈ। ਇਿ
ਅਿਾਪ ਯਥਾਰਥ ਬਾਰੇ ਕਝ ਦਾਰਸ਼ਵਨਕ ਸਤਰ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ
ਦੇ ਬਾਿਜਦ ਯਥਾਰਥ ਦੀ ਖਿੋਤ ਦਾ ਅਨ ਿ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਿੈ,
ਯਥਾਰਥ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਇਵਤਿਾਸਕ ਸੂੰ ਿਾਦਕ ਪਵਰਪੇਖ ਵਿਚ
ਗਰਵਿਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਿਕ ਵਿਿੇਕ ਵਿਚ ਉਤਰਨ ਦਾ
ਿਾਰਗ ਨਿੀਂ ਦਰਸਾਂਦਾ ।
<p>

ਆਪਣੇ ਨਿੀਨ ਕਾਵਿ-ਸੂੰ ਗਰਵਿ ਚਾਨਣ ਦਾ ਪਿਾਿ (1976)
ਵਿਚ ਕਿੀ ਨੇ ‘ਚਾਨਣ ਦਾ ਪਿਾਿ’ ਤੇ ‘ਿਰਦ ਕਾ ਚੇਿਾ’ ਨਾਂ
ਦੀਆਂ ਿੂੰਬੀਆਂ ਗਿੱ ਦ-ਕਵਿਤਾਿਾਂ ਵਿਚ ‘ਸਾਡੇ ਦੋ ਿਵਿਬਬ ਜਨ
ਨਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ... ਵਚਤਵਿਆ ਤੇ ਵਚਤਵਰਆ ਿੈ; ਗਰ ਨਾਨਕ ਤੇ
ਗਰ ਗੋਵਬੂੰ ਦ ਵਸੂੰ ਘ ਨੂੰ ।’ ‘ਚਾਨਣ ਦਾ ਪਿਾਿ’ ਵਿਚ ਗਰ ਨਾਨਕ
ਦੇ ਜੀਿਨਿਈ ਸੂੰ ਕੇਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿੇਂ ਅਰਥਾਂ ਤੇ ਪਰਤੀਕਾਂ ਵਿਚ ਢਾਿਣ
ਦਾ ਸੂੰ ਕਿਪ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਿੈ ਅਤੇ ‘ਿਰਦ ਕਾ ਚੇਿਾ’ ਵਿਚ ਗਰ
ਗੋਵਬੂੰ ਦ ਵਸੂੰ ਘ ਦੇ ਇਵਤਿਾਸਕ ਸਾਂਸਵਕਰਵਤਕ ਵਬੂੰ ਬ ਦੀ ‘ਿੋ ਕ
ਕਾਿ ਦੀਆਂ ਿਿੱ ਦਾਂ ਤੋਂ ਬੇਵਨਆਜ਼’ ਅਜ਼ਿਤ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ
ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਿੈ। ‘ਰਿੱ ਬੀ ਿੀਿਹਾ’ ਦਾ ਵਿਿੱ ਥ-ਖੂੰ ਡਕ
ਕਿੀ ਇਨਹਾਂ ਕਵਿਤਾਿਾਂ ਵਿਚ ਪਰਾਪਤ ਵਿਥਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਿਾਰਥੀ
ਅਰਥ-ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਿੈ। ਵਿਥਾਂ ਦਾ ਇਿ
ਅਰਥ-ਵਿਸਥਾਰ ‘ਗਰ ਨਾਨਕ ਤੇ ਗਰ ਗੋਵਬੂੰ ਦ ਵਸੂੰ ਘ ਨੂੰ ਵਸਖਾਂ
ਦੇ ਪਜ ਰਪ ਤੋਂ ਤੋਿ ਕੇ ਿਾਨਿਤਾ ਦੇ ਬੂੰ ਦੀ ਛੋਿ ਰਪ ਨਾਿ

</p>

ਜੋਿਨ’ ਵਿਚ ਵਨਵਿਤ ਿੈ। ‘ਰਿੱ ਬੀ ਿੀਿਹਾ’ ਵਿਚ ਦਾਰਸ਼ਵਨਕ
ਵਸਵਨਕਤਾ ਦੀ ਪਰੇਰਣਾ ਅਧੀਨ ਉਸ ਨੇ ਯਥਾਰਥ ਦੀਆਂ
ਸਥਾਵਪਤ ਅਰਥ-ਰਿੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਥਾਂ ਦੇ ਖੂੰ ਡਨ ਦਆਰਾ
ਵਿਸੂੰ ਗਤੀ ਦੀ ਪੀਿ ਦਾ ਜੋ ਅਨ ਿ ਿੂੰ ਢਾਇਆ ਸੀ ਉਸ ਦੀ
ਪਰੇਰਣਾ ਅਧੀਨ ਉਿ ਪੂੰ ਜਾਬ ਦੇ ਇਨਹਾਂ ਦੋਿਾਂ ਜਨ ਨਾਇਕਾਂ ਨੂੰ
ਧਾਰਵਿਕ ਸੂੰ ਪਰਦਾਇਕ ਿਰਯਾਦਾ ਦੀ ਘਟਣ ਵਿਿੱ ਚੋਂ ਕਿੱ ਢ ਕੇ
ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਇਵਤਿਾਸ-ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਿਾਨਿੀ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ
ਸਥਾਵਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਵ ਿਾਸ਼ੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਿੈ ।
<p>

ਇਿ ਵਿਰੋਧ ਵਨਸਚੇ ਿੀ ਆਧਵਨਕ ਸੂੰ ਿੇਦਨਾ ਦਾ ਿਿ ਪਰੇਰਕ
ਿੈ। ਜੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਇਿ ਆਧਵਨਕ ਜੀਿਨ ਵਿਚ ਵਖੂੰ ਡਾਓ ਦੀ
ਚੇਤਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਿੈ ਤਾਂ ਦਜੇ ਬੂੰ ਨੇ ਆਧਵਨਕ ਸੂੰ ਿੇਦਨਾ ਦੇ
ਰਪ ਵਿਚ ਜੀਿਨ ਨੂੰ ਸਿੇਂ ਸਥਾਨ ਦੇ ਖੂੰ ਵਡਤ ਿੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ
ਦੇਸ਼-ਕਾਿ ਦੀ ਸਿਿੱ ਗਰਤਾ ਦੇ ਗਤੀਿਾਨ ਪਵਰਪੇਖ ਵਿਚ ਗਰਵਿਣ
ਕਰਨ ਿਾਿੀ ਇਕਾਗਰਕਾਰੀ ਜੀਿਨ-ਵਦਰਸ਼ਟੀ ਦਾ ਪਰੇਰਕ ਿੀ
ਬਣਦਾ ਿੈ। ਸਾਂਸਵਕਰਵਤਕ ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਪਿੱ ਧਰ ਉੱਤੇ ਇਸ ਵਿਰੋਧ
ਦਾ ਗਤੀਸ਼ੀਿ ਸਿਾਧਾਨ ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਿਕ ਵਚੂੰ ਤਨ ਆਧਵਨਕ
ਵਿਸ਼ਿ-ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਿਿ ਵਚੂੰ ਤਾ ਿੈ। ਇਸ
ਆਧਵਨਕ ਜੀਿਨ ਨੂੰ

ਵਿਕਾ ਵਿਚ

ਤ- ਿਾਨ- ਵਿਿੱ ਖ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਿ

ਸਿਿੱ ਗਰਤਾ ਦੇ ਜਵਟਿ ਸੂੰ ਦਰ ਵਿਚ ਗਰਵਿਣ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰਰੀ ਿੋ
ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਇਿ ਸੂੰ ਦਰ

ਿੀ ਪਰੂੰ ਪਰਾ ਅਤੇ ਅਤੀਤ ਵਿਚ

ਵਿਿੇਕਸ਼ੀਿ ਸੂੰ ਬਾਦ ਦੀ ਸੂੰ ਾਿਨਾ ਜਗਾਂਦਾ ਿੈ ਤੇ ਇਿੀ
ਆਧਵਨਕ ਵਿਸ਼ਿ-ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸੂੰ ਗਠਨਕਾਰੀ ਵਨਯਿ ਬਣਦਾ

</p>

ਿੈ। ਇਸ ਸੂੰ ਬਾਦ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਿ ਪਰੇਰਣਾ ਅਧੀਨ ਸਾਂਸਵਕਰਵਤਕ
ਚੇਤਨਾ ਵਿਚ

ਤਕਾਿ ਅਤੇ ਿਰਤਿਾਨ ਵਿਚਿੀ ਖ਼ਿੀਜ ਨੂੰ

ਿੇਿਣ ਦੀ ਰਚਨਾਤਿਕ ਅਕਾਂਵਖਆ ਪਰਜਿਵਿਤ ਿੂੰ ਦੀ ਿੈ।
<p>

ਇੂੰ ਜ ਆਧਵਨਕਤਾ ਦੀ ਿਿ ਪਰੇਰਣਾ ਜੀਿਨ-ਅਨ ਿ ਦਾ

</p>

ਅਵਜਿਾ ਸੂੰ ਸ਼ਿੇ ਸ਼ਣ ਪਰਸਤਤ ਕਰਨਾ ਿੈ ਵਜਸ ਵਿਚ ਪਰਾਤਨ,
ਿਧਕਾਿੀਨ ਤੇ ਿਰਤਿਾਨ ਦੇ ਤਨਾਉ ਦਾ ਗਤੀਸ਼ੀਿ ਸਿਾਧਾਨ
ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਤੀਤ ਤੇ ਿਰਤਿਾਨ ਦਾ ਗਤੀਸ਼ੀਿ
ਤਨਾਉ ਿੀ ਇਨਹਾਂ ਦੇ ਸੂੰ ਬਾਦਕ ਸੂੰ ਬੂੰ ਧ ਦਾ ਪਰੇਰਕ ਬਣਦਾ ਿੈ ਤੇ
ਇਿ ਸੂੰ ਬੂੰ ਧ ਇਸ ਵਨਰੂੰ ਤਰ ਤਨਾਉ ਦੇ ਗਤੀਸ਼ੀਿ ਸਿਾਧਾਨ ਦਾ
ਵਿਿੇਕ ਵਨਰਧਾਵਰਤ ਕਰਦਾ ਿੈ। ਇਸ ਤਨਾਉ ਦੀ ਵਿਕਾ ਵਿਚ
ਿੀ ਆਧਵਨਕ ਪੂੰ ਜਾਬੀ ਕਾਵਿ-ਧਾਰਾਿਾਂ ਦੇ ਕਿੀ ਵ ੂੰ ਨ ਵ ੂੰ ਨ
ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਈ ਪਰੇਰਣਾ ਅਧੀਨ ਆਧਵਨਕ ਜੀਿਨ ਦੇ ਸੂੰ ਪਰਣ
ਅਨ ਿ ਨੂੰ ਅਵ ਵਿਅਕਤ ਕਰਨ ਿਈ ਵਕਵਰਆਸ਼ੀਿ ਿੂੰ ਦੇ ਰਿੇ
ਿਨ।
<p>

ਅਨ ਿ ਤੇ ਯਥਾਰਥ ਦੀ ਗਤੀ ਤੇ ਸਵਥਤੀ ਦਾ ਇਿ
ਵਿਰੋਧਾ ਾਸ ਆਧਵਨਕਿਾਦੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿਚ ਸ਼ੈਿੀਗਤ ਵਿਰਪਣ
ਦਾ ਪਰੇਰਕ ਬਣਦਾ ਿੈ । ਵਿਰਪਣ ਦਾ ਅਸਿ ਰਚਨਾਤਿਕ
ਿਿਿੱ ਤਿ ਤਾਂ ਯਥਾਰਥ ਦੇ ਪਰਿਾਵਣਕ ਸੂੰ ਕਿਪ ਦੇ ਸੂੰ ਦਰ

ਵਿਚ

ਿੀ ਉਜਾਗਰ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ ਪਰ ਆਧਵਨਕਿਾਦੀ ਰਚਨਾਤਿਕ
ਸੂੰ ਿੇਦਨਾ ਵਿਚ ਵਿਰਪਣ ਯਥਾਰਥ ਦਾ ਵਨਰਪੇਖ ਿਿੱਛਣ ਬਣ ਕੇ
ਉਘਿਦਾ ਿੈ ਵਜਸ ਕਰਕੇ ਆਧਵਨਕਿਾਦੀ ਕਿੀ ਸਿਿੱ ਚੇ
ਯਥਾਰਥ ਨੂੰ ਵਿਰਪਣ ਦੇ ਰਪ ਵਿਚ ਗਰਵਿਣ ਕਰਦਾ ਿੈ ।

</p>

<p>

ਆਧਵਨਕਿਾਦੀ ਪੂੰ ਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ ਇਸ ਪਿੱ ਖ ਨੂੰ ਸ਼ੈਿੀਗਤ
ਵਿਰਪਣ ਦੇ

</p>

ਾਗਸਿ ਰਪ ਵਿਚ ਦਰਸਾਂਦੀ ਿੈ । ਸ਼ੈਿੀਗਤ

ਵਿਰਪਣ ਿਸਤ-ਯਥਾਰਥ ਦੇ ਿੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਿਾਸਤਵਿਕ
ਤਰਤੀਬ ਨੂੰ

ੂੰ ਗ ਕਰਕੇ ਅਪਰਾਪਤ ਤਰਤੀਬ ਤੇ ਅਰਥ ਦੀ

ਸਾਧਨਾ ਵਿਤ

ਟਕਣ ਦੇ ਅਵਿਸਾਸ ਨੂੰ ਉਤੇਵਜਤ ਕਰਦਾ ਿੈ ।

ਸਤੀ ਕਿਾਰ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿਚ ਸ਼ੈਿੀਗਤ ਵਿਰਪਣ ਦੇ ਬਿੇ
ਉਘਿਿੇਂ ਪਰਿਾਣ ਵਿਿਦੇ ਿਨ । ਬੇਸ਼ਕ ਆਧਵਨਕ ਪੂੰ ਜਾਬੀ
ਕਵਿਤਾ ਵਿਚ ਵਿਰਪਣ ਉਦਯੋਗਿਾਦੀ ਸਵ ਅਤਾ ਦੇ ਪੈਦਾਿਾਰੀ
ਵਰਸ਼ਵਤਆਂ ਤੇ ਪਰਦਾਰਥਿਾਦੀ ਕੀਿਤਾਂ ਦੇ ਦਬਾ ਿੇਠ ਅਚੇਤ
ਸਵਿਿ ਵਿਿੱ ਚੋਂ ਗਜ਼ਰਦੀ ਿਨਿੱ ਖੀ ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਟਕਣ ਦੇ ਤਰਾਸਦਅਨ ਿ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਿਾਵਧਅਿ ਬਣਦਾ ਿੈ ।
<p>

ਪੈਦਾਿਾਰੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਿਧਦੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਦੇ ਫਿ ਸਰਪ

</p>

ਸਾਿਰਾਜੀ ਪੂੰ ਜੀਿਾਦੀ ਵਿਿਸਥਾ ਅਕਸਰ ਿਨਿੱ ਖੀ ਤਿੱ ਤ ਦੀ
ਪਰੇਰਕ ਬਣਦੀ ਿੈ । ਵਿਰਪਣ ਦੀ ਇਸ ਵਪਰਸ਼ਠ

ਿੀ ਵਿਚ ਿੀ

ਆਧਵਨਕਿਾਦੀ ਰਚਨਾਤਿਕ ਸੂੰ ਿੇਦਨਾ ਪਵਰਪੇਖ ਦੇ ਵਿਿੇਕ ਤੋਂ
ਵਿਸੂੰ ਗ

ਿੂੰ ਦੀ

ਚਿੀ

ਜਾਂਦੀ

ਿੈ

ਵਜਸ

ਦੇ

ਫਿਸਰਪ

ਆਧਵਨਕਿਾਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਪਰਵਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਇਿ ਵਦਸ਼ਾ ਅਤੇ
ਿਸਤ ਨੂੰ ਵਨਸਵਚਤ ਕਰਨ, ਵਬਰਤਾਂਤ ਦੀਆਂ ਤੂੰ ਦਾਂ ਨੂੰ ਸਿੇਟਣ
ਤੇ ਿਸਤ-ਯਥਾਰਥ ਦੇ ਿੋ ਿੀਂਦੇ ਰਚਨਾਤਿਕ ਿੇਰਵਿਆਂ ਦੀ
ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿਰਿੱ ਥ ਨਿੀਂ ਰਵਿੂੰ ਦੀ ।
<p>

ਉਂਜ ਿੀ ਆਧਵਨਕਿਾਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਨਾਇਕ ਿਘ ਿਾਨਿ
ਉਦਯੋਗਿਾਦੀ ਿਿਾਂਨਗਰ ਦੀ, ਵਿਅਕਤੀਿਾਦੀ ਚੇਤਨਾ ਿਾਿੀ,

</p>

ਪਿਹੀ ਵਿਖੀ ਿਧ-ਸ਼ਰੇਣੀ ਦਾ ਿੀ ਪਰਵਤਵਨਧ ਿੈ, ਸਿਿਕ ਚੇਤਨਾ
ਿਾਿੇ

ਜਨ ਸਾਧਾਰਣ ਦਾ ਨਿੀਂ । ਿਘ ਿਾਨਿ ਦਾ

ਵਿਅਕਤੀਿਾਦੀ ਅਨ ਿ ਜਨ-ਜੀਿਨ ਦੀ ਸਿਿਕ ਚੇਤਨਾ ਤੋਂ
ਦਰ ਿੂੰ ਦਾ ਿੋਇਆ ਸੂੰ ਸਵਕਰਤੀ ਦੇ ਇਵਤਿਾਸਕ ਵਿਿੇਕ ਨਾਿੋਂ
ਵਿਸੂੰ ਗਤ ਿੂੰ ਦਾ ਚਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ । ਵਿਸੂੰ ਗਤੀ ਦੀ ਇਿ

ਾਿਨਾ

ਿੀ ਆਧਵਨਕਿਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਿਚ ਿਸਤ-ਯਥਾਰਥ ਦੀ
ਪਵਰਿਰਤਨਿੀਣਤਾ ਦਾ ਅਨ ਿ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਿੈ ਵਜਸ ਦੇ
ਫਿਸਰਪ ਿਨਿੱ ਖੀ ਚੇਤਨਾ ਿਿ ਇਵਤਿਾਸਕ ਅਰਥ ਦੀ
ਸਾਧਨਾ ਦੇ ਿਾਰਗ ਤੋਂ

ਟਕ ਜਾਂਦੀ ਿੈ । ਇਿ

ਟਕਣ

ਆਧਵਨਕਿਾਦੀ ਪੂੰ ਜਾਬੀ ਕਾਵਿ ਧਾਰਾ ਵਿਚ ਸ਼ਬਦ ਨਾਿੋਂ ਅਰਥ
ਟਿੱ ਟਣ ਦੀ ਚੇਤੂੰਨਤਾ ਵਿਚ ਸਾਕਾਰ ਿੂੰ ਦੀ ਿੈ । ਇਵਤਿਾਸਕ
ਅਰਥ ਦੇ ਸੂੰ ਦਰ ਵਿਚ ਵਿਸੂੰ ਗਤੀ ਦੀ ਇਿ ਸਵਥਤੀ ਵਚੂੰ ਤਾ ਜਾਂ
ਵਿਸ਼ਾਦ ਦੀ ਪਰੇਰਕ ਬਣਦੀ ਿੈ ਜਦ ਵਕ ਅਸਵਤਤਿਿਾਦੀ
ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿਤਰੇਕਿਾਦੀ ਵਪਛੋਕਿ ਵਿਚ ਇਿ ਸਵਥਤੀ
ਰੋਿਾਂਵਟਕ ਸੂੰ ਤਸ਼ਟੀ ਦਾ ਅਨ ਿ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਿੈ। ਇਿ
ਰੋਿਾਂਵਟਕ ਵਿਤਰੇਕਿਾਦ ਆਧਵਨਕਿਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ
ਸੂੰ ਦਰ ਵਿਚ ਿਸਤ-ਯਥਾਰਥ ਤੋਂ ਿਨਿੱ ਖੀ ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਿਕੂੰ ਿਿ
ਵਿਸੂੰ ਗਤੀ ਦਾ ਸੂੰ ਕੇਤਕ ਿੈ ਅਤੇ ਆਧਵਨਕਿਾਦੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿਚ
ਵਦਰਸ਼ਟਾਂਤਕ ਸ਼ੈਿੀ ਨੂੰ ਜਨਿ ਵਦੂੰ ਦਾ ਿੈ।
<p>

ਵਦਰਸ਼ਟਾਂਤਕ ਸ਼ੈਿੀ ਿੇਰਿੇ ਦੀ ਪਰਤੀਕਾਤਿਕ ਬਿ-ਅਰਥਤਾ ਦੀ
ਥਾਂ ਯਥਾਰਥ ਨੂੰ ‘ਜੀਿਨ’, ‘ਿੌਤ’, ‘ਅਸਵਤਤਿ’ ਆਵਦ
ਅਿਰਤ ਸੂੰ ਕੇਤਾਂ ਦਆਰਾ ਵਿਅਕਤ ਕਰਦੀ ਿੈ। ਫਿਸਰਪ

</p>

ਇਵਤਿਾਸਕ ਿਨਿੱ ਖ ਿਘ ਿਾਨਿ ਦੇ ਰਪ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਕਾਿ ਤੋਂ
ਵਿਵਤਰਕਤ ਵਨਰਿਖ ਪਛਾਣ ਦਾ ਅਿਰਤ ਵਚੂੰ ਨਹ ਬਣ ਕੇ ਰਵਿ
ਜਾਂਦਾ ਿੈ ।
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