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<text><body>
<p>

ਜਦੋਂ ਤੱ ਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਤਿੰ ਨ੍ਾਂ ਬੁਤਨ੍ਆਦੀ ਗੱ ਲਾਂ ਦਾ ਤਨ੍ਖੇੜ ਨ੍ਹੀਂ ਕਰ

</p>

ਤਲਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਤਨ੍ਕਲੇ ਅਤਹਮ ਤਸੱ ਤਿਆਂ ਨ੍ਿੰ ,
ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ, ਸਾਤਹਤ ਦਾ ਇਤਤਹਾਸ ਨ੍ਹੀਂ ਤਲਤਖਆ ਜਾਂਦਾ
ਉਦੋਂ ਤੱ ਕ ਪਿੰ ਜਾਬੀ ਸਾਤਹਤ ਦੇ ਇਤਤਹਾਸ ਦੀ ਇਕਾਗਰ ਹੋਂਦ
ਪਛਾਣੀ ਨ੍ਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ । ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦਾ ਇਤਤਹਾਸ ਆਪਣੇ
ਆਪ ਤਿਚ ਇਕ ਤਨ੍ਗਰ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਪਰੇਰਨ੍ਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੁਤਨ੍ਆਦੀ ਗੱ ਲਾਂ ਉਪਰ ਇਥੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ੍ੀ
ਜ਼ਰਰੀ ਹੈ ।
<p>

ਗੱ ਲ ਅਸੀਂ ਪਿੰ ਜਾਬੀ ਦੀ ਸਾਤਹਤਕ ਮਾਨ੍ਤਸਕਤਾ ਤੋਂ ਆਰਿੰ ਭ
ਕਰਦੇ ਹਾਂ । ਪਿੰ ਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲੋ ਕ-ਬੋਲੀ ਦੇ ਰਪ ਤਿਚ ਹੋਂਦ ਤਿਚ
ਆਈ ਅਤੇ ਤਿਗਸੀ । ਜਦੋਂ ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਤਿਚ ਿਤਸ਼ਸ਼ਿ ਪੱ ਧਰ
ਉਪਰ ਸਾਤਹਤ ਤਸਰਤਜਆ ਜਾਣ ਲਗਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤਕ ਇਕ ਤਾਂ
ਇਸ ਬੋਲੀ ਤਿਚ ਕਾਫੀ ਮਾਤਰਾ ਤਿਚ ਲੋ ਕ-ਸਾਤਹਤ ਉਪਲੱਬਧ
ਸੀ, ਤਜਸ ਦਾ ਲੋ ਕਧਾਰਾਈ ਤੱ ਤਾਂ ਅਤੇ ਰੜਹੀਆਂ ਨ੍ਾਲ ਓਤਪੋਤ

</p>

ਹੋਣਾ ਸਤਹਜ ਸੀ । ਦਜਾ, ਰੀਤ (ਅਨ੍ੁਸ਼ਠਾਨ੍) ਤੇ ਲੋ ਕ-ਕਾਤਿ
ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਸਦਕਾ ਉਹ ਸਾਤਹਤ ਪਿੰ ਜਾਬੀ ਜੀਿਨ੍ ਤਿਹਾਰ
ਦਾ ਅਤਨ੍ਖੜ ਅਿੰ ਗ ਸੀ, ਜਾਂ ਇਉਂ ਕਤਹ ਲਓ ਤਕ ਲੋ ਕ-ਪਰਤਤਭਾ
ਪਿੰ ਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਸਾਤਹਤ ਦਾ ਰਪ, ਸਿੰ ਸਤਕਰਤੀ ਤੇ ਮੁਹਾਂਦਰਾ
ਘੜ ਚੁੱ ਕੀ ਸੀ । ਇਸ ਲਈ ਪਿੰ ਜਾਬੀ ਦੀ ਸਾਤਹਤਕ ਪਰਤਤਭਾ ਦਾ
ਇਸ ਲੋ ਕ-ਪਰਤਤਭਾ ਦੀ ਅਨ੍ੁਭਤੀ ਉਪਰ ਉਸਰਨ੍ਾ ਸੁਭਾਤਿਕ ਸੀ
। ਫਲਸਰਪ ਪਿੰ ਜਾਬੀ ਦੀ ਸਾਤਹਤਕ ਮਾਨ੍ਤਸਕਤਾ ਲੋ ਕਧਾਰਾਈ
ਤਬਰਤੀ ਦੀ ਬਣ ਗਈ ।
<p>

ਲੋ ਕਧਾਰਾਈ ਤਬਰਤੀ ਿਾਲੀ ਸਾਤਹਤਕ ਮਾਨ੍ਤਸਕਤਾ ਉਪਰ

</p>

ਲੋ ਕ-ਮਨ੍ ਦੀਆਂ ਪਰਤਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਡਿੰ ਘੀ ਛਾਪ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ ।
ਅਤਜਹੀ ਮਾਨ੍ਤਸਕਤਾ ਤਿਚ ਪੌਰਾਤਣਕ ਤੇ ਤਮਥੀਕਲ ਪਰਤਿਰਤੀ,
ਿਣਾ ਸਿੰ ਕਲਪ, ਆਤਮਸ਼ੀਲ ਤਚਿੰ ਤਨ੍, ਅਨ੍ੁਸ਼ਠਾਤਨ੍ਕ-ਪਰਤਿਰਤੀ
ਅਤੇ ਪਰਤਤਰਪ (Replica) ਤਦਰਸ਼ਿੀ ਸਿੰ ਘਣੇ ਤੱ ਤ ਬਣ ਕੇ ਫ਼ੈਲੀ
ਰਤਹਿੰ ਦੀ ਹੈ ।
<p>

ਇਸ ਦੇ ਉਲਿ, ਕਿੀਸ਼ਰੀ ਤਿਚ ਲੋ ਕ-ਮਨ੍ ਦੀ ਹੀ
ਅਤਭਤਿਅਕਤੀ ਪਰਧਾਨ੍ ਰਤਹਿੰ ਦੀ ਹੈ। ਕਿੀਸ਼ਰੀ ਤਿਚ ਕਿੀ ਦੀ
ਆਪਣੀ ਪਰਤਤਭਾ ਦੀ ਥਾਂ ਲੋ ਕ-ਪਰਤਤਭਾ ਦਾ ਪਾਸਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ,
ਉਸਦੀ ਰਚਨ੍ਾ ਲੋ ਕ-ਕਲਪਨ੍ਾ ਅਤੇ ਲੋ ਕ-ਅਨ੍ੁਭਿ ਦਾ ਹੀ
ਤਮੱ ਸਾ ਤਜਹਾ ਪਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਕਿੀਸ਼ਰ ਸਮਹ ਦਾ ਅਿੰ ਗ ਬਣ ਕੇ
ਆਪਣੀ ਿੱ ਖਰੀ ਹੋਂਦ ਤਤਆਗ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਲੋ ਕਧਾਰਨ੍ਾਿਾਂ ਅਤੇ ਸਿੰ ਕਲਪਾਂ ਨ੍ਿੰ ਹੀ ਅਤਭਤਿਅਕਤੀ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ।
ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਕਿੀਸ਼ਰ ਤਕਸੇ ਲੋ ਕ-ਤਬਿੰ ਬ ਨ੍ਿੰ ਕਾਤਿ-ਤਬਿੰ ਬ ਤਿਚ

</p>

ਉਤਾਰਨ੍ ਦਾ ਮਾਤਧਅਮ ਹੈ, ਉਹ ਤਸਰਜਕ ਨ੍ਾਲੋਂ ਪੇਸ਼ਕਾਰ
ਿਧੇਰੇ ਹੈ ।
<p>

ਕਿੀਸ਼ਰੀ ਤਿਚ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਲੋ ਕ-ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਮੁਹਾਿਰੇ ਤਿਚ

</p>

ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਤਹਤਕ ਰਚਨ੍ਾ ਤਿਚ ਲੋ ਕ ਬੋਲੀ ਤੇ
ਮੁਹਾਿਰੇ ਨ੍ਿੰ ਮਾਂਝ ਤਲਸ਼ਕਾ ਕੇ ਉਸ ਨ੍ਿੰ ਸਾਤਹਤਕ ਸਰਪ ਤਿਚ
ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।
<p>

ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਤਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਕ ਕਿੀਸ਼ਰੀ ਸਾਤਹਤਕ-

</p>

ਕਾਤਿ ਅਤੇ ਲੋ ਕ-ਕਾਤਿ ਦੇ ਦਰਤਮਆਨ੍ ਦੀ ਿਸਤ ਹੈ, ਪਰ ਇਕ
ਗੱ ਲ ਦੇ ਬਾਿਜਦ ਤਤਿੰ ਨ੍ਾਂ ਪਰਿੰ ਪਰਾਿਾਂ ਤਿਚ ਕੋਈ ਤਿਤਗਆਨ੍ਕ
ਤਨ੍ਖੇੜ ਸਿੰ ਭਿ ਨ੍ਹੀਂ, ਤਕਉਂ ਜੋ ਕਿੀਸ਼ਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਤਕਰਤਾਂ
ਲੋ ਕ-ਕਾਤਿ ਤਿਚ ਰਲ-ਤਮਲ ਕੇ ਪਰਿੰ ਪਰਾ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ੍
ਅਤੇ ਦਜੇ ਪਾਸੇ ਕਈ ਕਿੀਸ਼ਰ ਸਾਤਹਤਕ ਤਪੜ ਤਿਚ ਿੀ ਪਰਿੇਸ਼
ਕਰ ਗਏ ਹਨ੍ ।
<p>

ਕਿੀਸ਼ਰੀ ਆਪਣੇ ਤਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੱਛਣਾ ਕਾਰਨ੍ ਹੀ ਤਨ੍ਖੇੜੀ ਜਾ

</p>

ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ੍ੀ
ਜ਼ਰਰੀ ਹੈ :<p>

(ੳ) ਪਰਿੰ ਪਰਾਗਤ ਿਸਤ :- ਕਿੀਸ਼ਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀ

</p>

ਿਸਤ ਲੋ ਕਧਾਰਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਤਕਸੇ ਪੱ ਖ ਪਸਾਰ ਤਿਚੋਂ ਲੈਂ ਦਾ ਹੈ ।
ਬਹੁਤੀ ਿਾਰ ਕੋਈ ਲੋ ਕ-ਕਹਾਣੀ ਜਾਂ ਦਿੰ ਦ-ਕਥਾ (Legend)
ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਤਿ-ਿਸਤ ਬਣਦੀ ਹੈ ।
<p>

ਕਤਿਤਾ ਅਤੇ ਸਿੰ ਸਤਕਰਤੀ ਤਿਚ ਲਹ ਮਾਸ ਦਾ ਤਰਸ਼ਤਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਇਕ ਦਾ ਦਜੇ ਪਰਤੀ ਅਦਾਨ੍ ਪਰਦਾਨ੍ ਇਕ ਸਤਹਜ ਪਰਤਕਰਆ ਹੈ ਜੇ

</p>

ਿੇਤਖਆ ਜਾਿੇ ਤਾਂ ਕਤਿਤਾ ਸਿੰ ਸਤਕਰਤੀ ਦੀ ਹੀ ਇਕ ਕਲਾ-ਰੜਹੀ
ਹੈ । ਸਿੰ ਸਤਕਰਤੀ ਅਨ੍ੇਕਾਂ ਰੜਹੀਆਂ ਤੇ ਤੱ ਤਾਂ ਦੀ ਹੀ ਤਿਆਪਕ
ਜਤਿਲ ਬੁਣਤੀ ਦਾ ਸਮੁਚ ਹੈ, ਤਜਸ ਤਿਚ ਕਾਤਿ ਇਕ ਬਲਿਾਨ੍
ਕਲਾ ਰੜਹੀ ਿਾਂਗ ਫੈਲੀ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ। ਭਾਿੇਂ ਕਾਤਿ ਸਿੰ ਸਤਕਰਤੀ ਦਾ ਹੀ
ਇਕ ਗੌਰਿਮਈ ਅਿੰ ਸ਼ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੰ ਸਤਕਰਤੀ ਦੀ ਅਸਲੀ ਨ੍ੁਹਾਰ
ਇਸੇ ਕਾਤਿ-ਅਿੰ ਸ਼ਾਂ ਤਿਚੋਂ ਹੀ ਪਰਤਤਤਬਿੰ ਬਤ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ। ਕਾਤਿ
ਸਿੰ ਸਤਕਰਤੀ ਤਿਚੋਂ ਜਨ੍ਮ ਲੈਂ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤਫਰ ਆਪਣੇ ਸੁਹਜ ਤੇ
ਸਮਰਥਾ ਨ੍ਾਲ ਸਿੰ ਸਤਕਰਤੀ ਨ੍ਿੰ ਸਮਤਰਧੀ ਿੀ ਬਖਸ਼ਦੀ ਹੈ। ਇਸ
ਲਈ ਤਕਸੇ ਿੀ ਜਾਤੀ ਦੀ ਕਾਤਿ ਦੇ ਮਲ ਸਿੰ ਸਕਾਰ ਉਸ ਦੀ
ਸਿੰ ਸਤਕਰਤੀ ਤਿਚੋਂ ਹੀ ਲੋ ੜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ੍ ।
<p>

ਪਿੰ ਜਾਬੀ ਆਪਣੀ ਸਿੰ ਸਤਕਰਤੀ ਪਰਤੀ ਕੁਝ ਿਧੇਰੇ ਤਸਦਕਿਾਨ੍ ਰਹੇ
ਹਨ੍ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਲਾਤਤਮਕ ਅਭਤਿਅਕਤ ਭਾਿੇਂ ਉਹ
ਸਾਤਹਤਕ ਰਪ-ਤਿਧਾ (genre) ਤਿਚ ਹੋਇਆ ਹੋਿੇ ਤੇ ਭਾਿੇਂ
ਤਨ੍ਰਤ, ਨ੍ਾਿ ਆਤਦ ਦੇ ਤਿਧਾ ਤਿਚ, ਉਹ ਸਾਂਸਤਕਰਤਕ ਰੜਹੀਆਂ
ਦਾ ਹੀ ਕਲਾਤਮੀਕਰਨ੍ ਹੈ। ਸਾਂਸਤਕਰਤਕ ਰੜਹੀਆਂ ਪਿੰ ਜਾਬੀ
ਕਾਤਿ ਦੀ ਕਾਇਆ ਿੀ ਬਣੀਆਂ ਹਨ੍ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਤੇ ਪਛਾਣ
ਿੀ । ਸਾਡੀ ਆਧੁਤਨ੍ਕ ਕਤਿਤਾ ਅਜ ਿੀ ਉਥੇ ਹੀ ਥੋਥੀ, ਸਖਣੀ
ਅਤੇ ਅਪਰਮਾਤਣਕ ਹੈ ਤਜਥੇ ਉਹ ਸਿੰ ਸਤਕਰਤੀ ਨ੍ਾਲੋਂ ਪਰੀ ਤਰਹਾਂ
ਤਿਛੁਿੰ ਨ੍ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿੰ ਸਤਕਰਤੀ ਨ੍ਾਲੋਂ ਿੁਿ ਕੇ ਖ਼ਾਲੀ ਸੁਿੰ ਨ੍ ਤਿਚ
ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਦਾ ਸੁਭਾਿ ਅਜੇ ਪਿੰ ਜਾਬੀ ਕਤਿਤਾ ਨ੍ੇ ਗਰਤਹਣ ਨ੍ਹੀਂ
ਕੀਤਾ । ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਕਤਿਤਾ ਜੋ ਪਛਮ ਦੀ
ਆਧੁਤਨ੍ਕ ਕਾਤਿ ਦਾ ਅਨ੍ੁਕਰਣ ਤਿਚ ਰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ,

</p>

ਪਿੰ ਜਾਬੀ ਸਿੰ ਸਤਕਰਤੀ ਤਿਚ ਜੜਹ ਨ੍ਾ ਫੜਨ੍ ਕਰਕੇ, ਪਿੰ ਜਾਬੀ ਲੋ ਕ
ਬੋਧ ਦਾ ਤਹੱ ਸਾ ਨ੍ਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ । ਕਾਤਿ ਅਤੇ ਸਿੰ ਸਤਕਰਤੀ ਦਾ
ਇਹ ਅਤਨ੍ਖੜ ਤਰਸ਼ਤਾ ਹਰ ਉਸ ਜਾਤੀ ਤਿਚ ਸਤਹਜ ਹੈ, ਤਜਥੇ
ਲੋ ਕ ਸਿੰ ਸਤਕਰਤ ਇਕ ਜੀਿਿੰ ਤ ਰਪ ਤਿਚ ਤਿਆਪਕ ਹੋਿੇ ਅਤੇ
ਪਰਿੰ ਪਰਾ ਨ੍ਹੀਂ ਸਿੰ ਸਕਾਰ ਬਣੀ ਹੋਿੇ
<p>

ਰੀਤਾਂ ਨ੍ਾਲ ਸਿੰ ਬਿੰ ਧਤ ਪਿੰ ਜਾਬੀ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਰਪ ‘ਮੁਿੰ ਦਾਿਣੀ’

</p>

ਹੈ। ਪਿੰ ਜਾਬੀ ਤਿਚ ਤਕਸੇ ਿੇਲੇ ਜਿੰ ਞ ਦੀ ਰੋਿੀ ਖਾਣ ਿੇਲੇ ਥਾਲੀ
ਜਾਂ ਜਿੰ ਞ ਬਿੰ ਨ੍ਹਣ ਦੀ ਰੀਤ ਪਰਚਲਤ ਸੀ। ਜਿੰ ਞ ਜਦੋਂ ਰੋਿੀ ਖਾਣ
ਲਗਦੀ ਤਾਂ ਕਿੰ ਤਨ੍ਆਂ ਦੇ ਤਧਰ ਦੀਆਂ ਤੀਿੀਆਂ, ਜਾਂ ਕਈ ਿਾਰ
ਮੁਿੰ ਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਰਲ ਕੇ ਕੁਝ ਕਾਤਿ ਬਿੰ ਦ ਉਚਾਰਦੇ, ਤਜਨ੍ਹਾਂ ਤਿਚ
ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਸਭ ਿਸਤਆਂ ਨ੍ਿੰ ਸ਼ਬਦ-ਸ਼ਕਤੀ ਨ੍ਾਲ ਬਿੰ ਨ੍ਹ
ਤਦਤਾ ਅਥਿਾ ਦਸ਼ਤ ਕਰ ਤਦਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਫਰ ਿਰ ਦੀ ਤਧਰ
ਿਲੋਂ ਕੁਝ ਗਭਰ ਜਾਂ ਕਈ ਿਾਰ ਕੋਈ ਕਿੀ ਉਠਦਾ, ਜੋ ਕੁਝ
ਕਾਤਿ ਬਿੰ ਦ ਉਚਾਰਦਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਉਸ
ਖਾਣੇ ਨ੍ਿੰ ਖੋਲਦਾ, ਅਥਿਾ ਦਸ਼ਤ ਖਾਣੇ ਨ੍ਿੰ ਤਨ੍ਰਮਲ ਕਰਦਾ,
ਤਫਰ ਜਿੰ ਞ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੀ। ਇਸ ਰੀਤ ਨ੍ਿੰ ਧਨ੍ੀ ਪੋਠੋਹਾਰ ਤਿਚ
ਮੁਿੰ ਦਾਿਣੀ ਤਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਲਿੇ ਤਿਚ ‘ਜਿੰ ਞ ਬਿੰ ਨ੍ਹਣੀ’ ਜਾਂ
‘ਜਿੰ ਞ ਖੋਲਹਣੀ’ ਿੀ ਕਤਹਿੰ ਦੇ ਹਨ੍। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਕਾਤਿ ਬਿੰ ਦ ਰਚੇ
ਜਾਂਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨ੍ਿੰ ਪਤਲਾਂ ਿੀ ਤਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
<p>

ਇਹ ਰੀਤ ਤਕਸੇ ਆਤਦਮ ਰੀਤ ਦਾ ਅਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਅਤੇ
ਿਣਾ ਤਚਿੰ ਤਨ੍ ਉਪਰ ਆਧਾਰਤ ਹੈ। ਪਰਾਚੀਨ੍ ਕਾਲ ਤਿਚ ਜਦੋਂ
ਤਿਆਹ ਉਤੇ ਸਾਰੇ ਕਬੀਲੇ ਨ੍ਿੰ ਿਡਾ ਭੋਜ ਤਦਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਈ

</p>

ਿਾਰ ਤਿਰੋਧੀ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਲੋ ਕ ਤਜਨ੍ਹਾਂ ਨ੍ਾਲ ਕੋਈ ਿੈਰ-ਝੱ ਗੜਾ
ਹੁਿੰ ਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਓਝੇ (Wizard) ਨ੍ਿੰ ਸਦ ਕੇ ਮਿੰ ਤਰ ਸ਼ਕਤੀ
ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਭੋਜਨ੍ ਨ੍ਿੰ ਬਿੰ ਨ੍ਹ ਤਦਿੰ ਦੇ। ਅਤਜਹਾ ਭੋਜਨ੍ ਰਹਸਮਈ
ਢਿੰ ਗ ਨ੍ਾਲ ਦਸ਼ਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਸ ਨ੍ਿੰ ਖਾਣ ਿਾਲੇ ਤਕਸੇ ਰੋਗ
ਨ੍ਾਲ ਤਗਰਹਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ।
<p>

ਇਹ ਪੌਰਾਤਣਕ ਤਮਥ ਿਸਤ, ਲੱਛਣ, ਭਾਿਨ੍ਾ ਅਤੇ ਚਤਰੱ ਤਰ

</p>

ਤਿਚ ਦਸਮ-ਗਰਿੰ ਥ ਦੇ ਰਪਾਂਤਰ ਦੇ ਕਾਫੀ ਨ੍ੇੜੇ ਹੈ। ਿਸਤ-ਗਠਨ੍
ਤਿਚ ਿੀ ਦੋਹਾਂ ਤਿਚ ਕਾਫੀ ਸਮਾਨ੍ਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਤਿਚ ਜੋ
ਥੋੜਾ ਅਿੰ ਤਰ ਹੈ ਿੀ, ਉਹ ਤਕਸੇ ਿੀ ਕਥਾ ਦੇ ਤਲਪੀ-ਬਧ
ਰਪਾਂਤਰ ਅਤੇ ਲੌ ਤਕਕ ਰਪਾਂਤਰ ਤਿਚ ਹੋਣਾ ਸਤਹਜ ਹੈ। ਮੌਤਖਕ
ਸਾਤਹਤ ਤਲਪੀਬਧ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਿੀ ਬਦਲਦਾ ਰਤਹਿੰ ਦਾ ਹੈ ।
ਜੋ ਕਥਾ ਤਕਸੇ ਪੁਰਾਣ ਤਿਚ ਤਲਪੀ-ਬੱ ਧ ਹੋ ਗਈ, ਉਸ ਨ੍ੇ
ਤਲਖਤ ਤਿਚ ਤਾਂ ਸਤਥਰ ਰਪ ਗਰਤਹਣ ਕਰ ਤਲਆ, ਪਰ ਉਹ
ਲੋ ਕਾਂ ਤਿਚ ਸਤਥਰ ਨ੍ਹੀਂ ਰਤਹਿੰ ਦੀ। ਪੁਰਾਣਾਂ ਦੀ ਸੋਮ-ਤਮਥ ਨ੍ੇ
ਦਸਮ ਗਰਿੰ ਥ ਦੇ ਸੱ ਸੀ-ਰਪਾਂਤਰ ਤਕ ਪਹੁਿੰ ਚਣ ਤਿਚ, ਸਦੀਆਂ ਦਾ
ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਤਨ੍ੇ ਲਿੰਮੇ ਪੈਂਡੇ ਤਿਚ ਕੋਈ ਕਾਇਆ
ਸੁਚੀ ਤੇ ਇਕਾਗਰ ਨ੍ਹੀਂ ਰਤਹਿੰ ਦੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਰਪਾਂਤਰਾਂ ਦੀ
ਸਮਾਨ੍ਤਾ ਤੋਂ ਅਿੰ ਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਕ ਦਸਮ
ਗਰਿੰ ਥ ਦਾ ਰਪਾਂਤਰ ਪੁਰਾਣਾਂ ਤਿਚ ਤਦਤੀ ਉਪਰੋਕਤ ਸੋਮ-ਤਮਥ
ਦਾ ਹੀ ਤਿਗਾੜ ਹੈ ।
<p>

ਤਜਿੇਂ ਅਗੇ ਚਲ ਕੇ ਤਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਰ ਲੋ ਕ-ਕਹਾਣੀ ਕੁਝ
ਕਥਾਤਨ੍ਕ ਰੜੀਆਂ ਦਾ ਸਮਹ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ। ਤਜਿੇਂ ਤਕਸੇ ਦਰਖਤ

</p>

ਤਿਚੋਂ ਨ੍ਿੀਆਂ ਕਰਿੰ ਬਲਾਂ ਤਨ੍ਕਲਦੀਆਂ ਰਤਹਿੰ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ
ਪੱ ਤੇ ਝੜਦੇ ਰਤਹਿੰ ਦੇ ਹਨ੍, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਹਸਤੀ ਕਦੇ ਤਿਖਿੰ ਡ
ਨ੍ਹੀਂ ਹੁਿੰ ਦੀ ਤੇ ਇਕੋ ਰਤਹਿੰ ਦੀ ਹੈ । ਉਸੇ ਤਰਹਾਂ ਲੋ ਕ-ਕਹਾਣੀਆਂ
ਦੀ ਬਣਤਰ ਤਿਚ ਨ੍ਿੀਆਂ ਕਥਾਤਨ੍ਕ-ਰੜੀਆਂ ਸਮਾਂਦੀਆਂ ਤੇ
ਕਈ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਝੜਦੀਆਂ ਰਤਹਿੰ ਦੀਆਂ ਹਨ੍। ਸੋ, ਦਸਮ ਗਰਿੰ ਥ
ਤਿਚ ਜੋ ਰਪਾਂਤਰ ਹੈ ਇਸ ਤਿਚ ਕੁਝ ਨ੍ਿੀਆਂ ਰੜੀਆਂ
ਰਚਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਦਿੰ ਦ-ਕਥਾ ਇਕ ਨ੍ਿਾਂ ਰਪ
ਧਾਰਨ੍ ਕਰ ਗਈ ।
<p>

ਤਕੱ ਸਾ ਕਾਤਿ ਤਿਚ ਲੋ ਕ-ਤੱ ਤ ਿਧੇਰੇ ਬਲਿਾਨ੍ ਰਪ ਤਿਚ
ਉਜਾਗਰ ਹੋਏ ਹਨ੍ ਅਤੇ ਤਕੱ ਸਾ ਕਾਤਿ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿੰ ਸਾਰ ਲੋ ਕਮਨ੍ ਿਾਲਾ ਸਿੰ ਸਾਰ ਹੀ ਹੈ। ਪਤਹਲਾਂ ਤਾਂ ਤਕੱ ਤਸਆਂ ਦੇ ਤਬਰਤਾਂਤ
ਤਸਧੇ ਲੋ ਕ-ਮਿੰ ਹਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਰਿੰ ਪਰਾ ਦੀ ਿਸਤ ਹਨ੍
ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਝਿਾਂ ਇਕਾਗਰ ਰਪ ਨ੍ਹੀਂ। ਲੋ ਕਕਹਾਣੀਆਂ ਿਾਂਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਸ਼ਲਪ ਕਥਾਤਨ੍ਕ ਰੜਹੀਆਂ ਤੋਂ ਹੋਈ
ਹੈ ਤੇ ਨ੍ਿੀਆਂ ਰੜਹੀਆਂ ਸਮਰਥਾ ਅਨ੍ੁਸਾਰ ਤਸਰਜ

ਕੇ

ਰਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ੍ । ਲੋ ਕ-ਕਹਾਣੀਆਂ ਿਾਂਗ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕ ਰਪਾਂਤਰ ਨ੍ਹੀਂ ਤੇ ਪਸਾਰ ਦੀ ਗੁਿੰ ਜਾਇਸ਼ ਹੈ।
ਦਜਾ, ਿਤਸ਼ਸ਼ਿ ਕਿੀਆਂ ਦੇ ਹਥ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਤਹਲਾਂ ਇਹ
ਕਥਾਿਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਤਿਚ ਸਿਾਂਗ ਦੇ ਰਪ ਤਿਚ ਖੇਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ
ਹਨ੍ । ਹੀਰ-ਰਾਂਝੇ ਦੇ ਅਤਜਹੇ ਸਿਾਂਗ ਤੋਂ ਦਮੋਦਰ ਇਤਨ੍ਾ
ਪਰਭਾਤਿਤ ਹੋਇਆ ਤਕ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪਣੀ ਰਚਨ੍ਾ ਤਿਚ ਅਖੀਂਤਡਠਾ ਸ਼ਬਦ ਿਰਤਣੋ ਨ੍ਾ ਰਤਹ ਸਤਕਆ ।

</p>

<p>

ਤੀਜਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਕੱ ਤਸਆਂ ਦਾ ਸਿੰ ਸਾਰ ਲੋ ਕ-ਮਨ੍ ਦਾ ਸਿੰ ਸਾਰ ਹੈ ।

</p>

ਤਕੱ ਤਸਆਂ ਤਿਚ ਭਤ, ਪਰੇਤ, ਡਾਇਣ, ਪਰੀਆਂ ਦਾ ਜਗਤ ਤਾਂ
ਇਨ੍ ਤਬਨ੍ ਲੋ ਕ-ਕਹਾਣੀਆਂ ਿਾਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਤਕੱ ਤਸਆਂ ਤਿਚ
ਰਹੱ ਸਮਈ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਲੋ ਕ-ਕਹਾਣੀਆਂ ਿਾਂਗ ਹੀ ਤਿਚਰਦੀਆਂ
ਹਨ੍। ਤਜਿੇਂ ਕਾਲੇ ਘੋੜੇ ਕਾਲੇ ਜੋੜੇ, ਿਾਰਸ ਦੀ ਹੀਰ ਤਿਚ
ਸ਼ਤਹਰ ਨ੍ਿੰ ਅਗ ਲਗਣੀ, ਸੱ ਸੀ-ਪਨ੍ਿੰ ਤਿਚ ਸੱ ਸੀ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦਾ
ਸੁਤੇ ਪਨ੍ਿੰ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨ੍ਿੰ ਜਗਾਣਾ। ਸੋਹਣੀ-ਮਹੀਂਿਾਲ ਤੇ
ਤਮਰਜ਼ਾ-ਸਾਤਹਬਾਂ ਤਿਚ ਿੀ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਥੋੜਹੀ ਬਹੁਤ
ਮਾਤਰਾ ਤਿਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ੍। ਤਮਰਜ਼ਾ-ਸਾਤਹਬਾਂ ਦੇ ਤਕੱ ਸੇ ਤਿਚ
ਹੋਣੀ ਇਕ ਪਾਤਰ ਦੇ ਰਪ ਤਿਚ ਤਿਚਰ ਰਹੀ ਹੈ ।
<p>

ਚੌਥਾ, ਤਕੱ ਸਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤਿਚ ‘ਮਹਾਤਮ’ ਸਾਤਹਤ ਨ੍ਾਲ ਜਾ

</p>

ਜੁਤੜਆ ਹੈ । ਤਜਿੇਂ ਸਾਖੀਆਂ ਜਾਂ ਿਰਤ ਕਥਾਿਾਂ ਦੇ ਸੁਣਨ੍ ਦਾ
ਮਹਾਤਮ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰਹਾਂ ਤਕੱ ਸਾ ਰਚਣਾ ਤੇ ਸੁਣਨ੍ਾ ਿੀ ਇਕ
ਮਹਾਤਮ ਬਣ ਤਗਆ।
<p>

ਆਤਦ ਕਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਲੋ ਕ-ਚੇਤਨ੍ਾ ਲੋ ਕ-ਮਨ੍ ਨ੍ਾਲ ਇਕਸੁਰ ਹੋ
ਕੇ ਕੁਝ ਰੜਹੀਆਂ ਨ੍ਿੰ ਜਨ੍ਮਦੀ ਤੇ ਕੁਝ ਪੈਿਰਨ੍ਾਂ ਨ੍ਿੰ ਘੜਦੀ ਰਹੀ
ਹੈ, ਜੋ ਜੋਤ ਤੋਂ ਜੋਤ ਿਾਂਗ ਜਗਦੀਆਂ, ਇਕ ਪੀੜਹੀ ਤੋਂ ਦਜੀ ਤਕ
ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਜੀਿਨ੍ ਤਿਚ ਰਚਦੀਆਂ ਤੇ ਰਸਦੀਆਂ
ਰਹੀਆਂ ਹਨ੍। ਪੁਰਤਖਆਂ ਦੇ ਇਹ ਪੈਿਰਨ੍ ਤੇ ਰੜਹੀਆਂ ਤਸਰਫ
ਕਲਾ, ਸਾਤਹੱ ਤ ਜਾਂ ਤਸ਼ਲਪ ਤਿਚ ਹੀ ਰਪਮਾਨ੍ ਨ੍ਹੀਂ ਹੋਈਆਂ
ਸਗੋਂ ਜੀਿਨ੍ ਤਿਚ ਲੋ ਕ-ਤਿਸ਼ਿਾਸ਼ਾਂ ਤੇ ਮਨ੍ੌਤਾਂ ਦਾ ਰਪ ਧਾਰ ਕੇ
ਸਾਡੇ ਤਚਿੰ ਤਨ੍ ਤਿਚ ਿੀ ਰਚ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ੍। ਇਹ ਪੈਿਰਨ੍ ਤੇ

</p>

ਰੜਹੀਆਂ ਤਜਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਸਰਜਨ੍ਾ-ਸਰੋਤ ਲੋ ਕ-ਅਨ੍ੁਭਿ ਹੈ, ਸਾਡੇ
ਅਿਚੇਤਨ੍ ਮਨ੍ ਤਿਚ ਰਚੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਖਾਸ
ਅਿੰ ਤਰ-ਪਰੇਰਨ੍ਾ ਰਖਦੀਆਂ ਹਨ੍ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤਕਸੇ ਰਚਨ੍ਾ ਤਿਚ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਰਚਨ੍ਾ ਸੁਤੇ ਤਸਧ ਹੀ
ਲੋ ਕ-ਮਨ੍ ਨ੍ਿੰ ਿੁਿੰ ਬਦੀ ਤੇ ਪਰਭਾਤਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰੜਹੀਆਂ ਤੇ
ਪੈਿਰਨ੍ ਲੋ ਕਧਾਰਾ ਦਾ ਅਤਨ੍ਖੜਿਾਂ ਅਿੰ ਗ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਪਰਮੁਖ
ਰਪ ਤਿਚ ਲੋ ਕ-ਤੱ ਤ ਹੀ ਹਨ੍ ਅਤੇ ਇਹ ਗੁਰ ਅਰਜਨ੍ ਦੇਿ ਦੀ
ਬਾਣੀ ਤਿਚ ਕਾਫੀ ਮਾਤਰਾ ਤਿਚ ਪਰਾਪਤ ਹਨ੍। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿਚੋਂ ਕੁਝ
ਕੁ ਉਤੇ ਤਿਚਾਰ ਇਥੇ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ<p>

(ੳ) ਆਤਦਮ ਮਨ੍ੁੱਖ ਦੀ ਇਕ ਪਰਤਿਰਤੀ ਇਹ ਰਹੀ ਹੈ ਤਕ ਉਹ

</p>

ਸਭ ਜੜਹ-ਚੇਤਨ੍ ਿਸਤਆਂ ਤਿਚ ਤਕਸੇ ਆਤਮਾ ਨ੍ਿੰ ਅਨ੍ੁਭਿ
ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤਕਉਂ ਜੋ ਉਸ ਨ੍ਿੰ ਆਪਣੇ ਅਿੰ ਦਰ ਕੋਈ ‘ਤਨ੍ਜ’ ਬੈਠਾ
ਪਰਤੀਤ ਹੁਿੰ ਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਭ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤਿਚ, ਤਬਨ੍ਹਾਂ
ਜੜਹ-ਚੇਤਨ੍ ਦਾ ਤਨ੍ਖੇੜਾ ਕੀਤੇ ਦੇ, ਤਕਸੇ ‘ਤਨ੍ਜ’ ਨ੍ਿੰ ਿਸਦਾ
ਕਲਪ ਲੈਂ ਦਾ ਸੀ ।
<p>

ਲੋ ਕ–ਤੱ ਤ ਦਾ ਇਕ ਿਡਾ ਅਿੰ ਸ਼ ਪੁਰਾਣਧਾਰਾ ਤਿਚੋਂ ਜਨ੍ਮਦਾ ਹੈ।
ਪੁਰਾਣਧਾਰਾ ਲੋ ਕ-ਤਤਾਂ ਦੀ ਰੜਹੀ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣ, ਆਤਦਮਮਾਨ੍ਿ ਦੇ ਬਰਤਹਮਿੰ ਡ ਦੇ ਰਹੱ ਸਾਂ ਨ੍ਿੰ ਜਾਨ੍ਣ ਦੇ ਕਾਲਪਤਨ੍ਕ
ਯਤਨ੍ ਸਨ੍। ਤਕਉਂ ਜੋ ਆਤਦਮ-ਮਨ੍ ਕਲਤਪਤ ਗਲਾਂ ਨ੍ਿੰ ਹੀ
ਤਪਛੋਂ ਯਥਾਰਥ ਮਿੰ ਨ੍ ਲੈਂ ਦਾ ਤਰਹਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਪੌਰਾਤਣਕ
ਕਥਾਿਾਂ ਨ੍ਿੰ ਿੀ ਉਹ ਿਾਸਤਤਿਕ ਮਿੰ ਨ੍ਣ ਲੱਗ ਤਪਆ ਤੇ ਹੌਲੀ
ਹੌਲੀ ਇਸ ਤਿਚ ਕਈ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਧਾਰਤਮਕ ਆਸਥਾ ਸਥਾਤਪਤ

</p>

ਹੋ ਗਈ। ਧਰਮ ਦਾ ਤਬਰਛ ਇਸੇ ਪੌਰਾਤਣਕ ਰੜਹੀ ਤਿਚਲੇ ਅਿੰ ਗਰਾਂ
ਤਿਚੋਂ ਫੁਤਿਆ। ਇਹੋ ਪੁਰਾਣਧਾਰਾ ਜਾਤੀ ਦੀ ਲੋ ਕ-ਧਾਰਾ ਦਾ ਿੀ
ਮੁਢ ਬਣੀ। ਧਰਮ ਦੀ ਲੋ ਕ-ਤੱ ਤਾਂ ਨ੍ਾਲ ਸਾਂਝ ਦਾ ਇਕ ਪਰਮਾਣ
ਇਹ ਿੀ ਹੈ ਤਕ ਧਰਮ ਤੇ ਲੋ ਕ-ਧਾਰਾ ਦੀ ਰੜਹੀ ਪੁਰਾਣਧਾਰਾ ਹੈ।
<p>

ਸਾਡੀ ਸਿੰ ਸਤਕਰਤੀ ਮਲ ਤਿਚ ਆਰੀਆਈ ਹੈ ਤੇ ਆਰੀਆਈ

</p>

ਪੁਰਾਣਧਾਰਾ ਿੇਦਾਂ, ਪੁਰਾਣਾਂ ਤੇ ਿੀਰ-ਗਾਥਾਿਾਂ ਤਿਚ ਪਰਾਪਤ ਹੈ।
ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਪੌਰਾਤਣਕ ਸਿੰ ਪਤੀ ਤੇ ਧਾਰਤਮਕ ਰੜਹੀ ਹੈ। ਤਪਛੋਂ
ਯਨ੍ਾਨ੍ੀਆਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ੍ਾਂ ਆਤਦ ਦੇ ਮੇਲ-ਜੋਲ ਨ੍ਾਲ ਇਸ
ਤਿਚ ਕੁਝ ਯਨ੍ਾਨ੍ੀ ਤੇ ਸਾਮੀ ਅਿੰ ਸ਼ ਿੀ ਰਚ ਤਮਚ ਗਏ। ਮਧਕਾਲੀਨ੍ ਸਤਮਆਂ ਤਿਚ ਪੌਰਾਤਣਕ ਕਥਾ-ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੇ ਲੋ ਕਰੜਹੀਆਂ ਲੋ ਕ-ਜੀਿਨ੍ ਤਿਚ, ਲਹ-ਮਾਸ ਿਾਂਗ ਰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ
ਸਨ੍। ਲੋ ਕਾਂ ਨ੍ਿੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਿਾਸਤਤਿਕਤਾ ਤਿਚ ਪਰਨ੍ ਤਿਸ਼ਿਾਸ਼
ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਤਰਾਂ ਤੇ ਕਥਾ-ਅਿੰ ਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣ
ਸਨ੍।
<p>

ਗੁਰ ਅਰਜਨ੍ ਦੇਿ ਨ੍ੇ ਹੋਰ ਗੁਰ ਸਾਤਹਬਾਨ੍ ਿਾਂਗ ਹੀ ਆਪਣੀ

</p>

ਬਾਣੀ ਤਿਚ ਅਨ੍ੇਕ ਥਾਈ ਂ ਪੌਰਾਤਣਕ ਪਾਤਰਾਂ ਤੇ ਘਿਨ੍ਾਿਾਂ ਿਲ
ਸਿੰ ਕੇਤ ਕੀਤੇ ਹਨ੍, ਪਰੀ ਕਥਾ ਤਕਧਰੇ ਨ੍ਹੀਂ ਤਦੱ ਤੀ।
<p>

ਗੁਰ ਅਰਜਨ੍ ਦੇਿ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪਰਭ ਦੇ ਅਨ੍ੇਕਾਂ ਪੌਰਾਤਣਕ ਨ੍ਾਂ,
ਤਜਿੇਂ

ਦਾਮੋਦਰ, ਗੋਿਰਧਨ੍ਧਾਰੀ, ਨ੍ਰਤਸਿੰ ਘ, ਮਧਸਦਨ੍,

ਨ੍ਾਰਾਇਣ, ਤਰਖੀਕੇਸ, ਮੁਰਲੀ ਮਨ੍ੋਹਰ ਆਤਦ ਿਰਤੇ ਤਮਲਦੇ
ਹਨ੍, ਜੋ ਤਿਸ਼ਨ੍ਿੰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਿਤਾਰਾਂ ਨ੍ਾਲ ਸਬਿੰ ਤਧਤ ਹਨ੍।
ਭਗਤਾਂ ਤਿਚੋਂ ਧੂਹ, ਪਰਤਹਲਾਦ, ਤਬਦਰ ਤੇ ਬਾਲਮੀਕ ਿਲ

</p>

ਸਿੰ ਕੇਤ ਕੀਤਾ ਤਮਲਦਾ ਹੈ ।
<p>

ਮੌਤ ਦੇ ਸਿੰ ਕਲਪ ਨ੍ਿੰ ਅਮਰਤ ਤੋਂ ਸਮਰਤ ਬਨ੍ਾਉਣ ਲਈ ਤਹਿੰ ਦ

</p>

ਪੁਰਾਣਧਾਰਾ ਦੇ ਤਚਤਰਗੁਪਤ, ਧਰਮਰਾਜ, ਜਮਦਤ ਤੇ ਜਮਰਾਜ
ਆਤਦ ਦਾ ਤਜ਼ਕਰ ਕਈ ਥਾਂਈ ਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੌਤ ਦਾ ਜਮਦਤ ਦੇ
ਰਪ ਤਿਚ ਸਥਲ ਤਚਤਰਣ, ਚਿੰ ਗੇ ਮਿੰ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਤਚਤਰਗੁਪਤ ਕੋਲ ਲੇ ਖਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਧਰਮ-ਰਾਜ ਦੀ ਕਚਤਹਰੀ ਤਿਚ
ਪਰਾਣੀ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ, ਨ੍ਰਕ ਜਾਂ ਸਿਰਗ ਦੇ ਠੋਸ ਰਪ
ਤਿਚ ਤਮਲਣ ਦਾ ਮੁਢ ਰਾਜੇ ਦੇ ਦਤਾਂ ਦਾ ਅਪਰਾਧੀ ਨ੍ਿੰ ਬਿੰ ਦੀ
ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣ ਤੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਕਚਤਹਰੀ ਤਿਚ ਕੀਤੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ
ਪਾਉਣ ਦੀ ਪਰਥਾ ਤਿਚੋਂ ਲਤਭਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੰ ਕਲਪ
ਭਾਿੇਂ ਪੌਰਾਤਣਕ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤਿਚ ਇਸ ਨ੍ਿੰ ਅਪਣਾ ਤਲਆ
ਤਗਆ ਹੈ, ਤਕਉਂ ਜੋ ਇਸਦੇ ਨ੍ਾਲ ਅਮਰਤ ਮੌਤ ਤਕਸੇ ਸਮਰਤ
ਰਪ ਤਿਚ ਪਰਤਖ ਤਦਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਮੌਤ ਦਾ ਸਥਲ ਰਪ
ਅਨ੍ੁਭਿ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਅਰਜਨ੍ ਦੇਿ ਦੀ ਰਚਨ੍ਾ
ਤਿਚ ਜਮਦਤ, ਤੇ ਧਰਮਰਾਜ ਿਲ ਸਿੰ ਕੇਤ ਹਨ੍ :<p>

ਸਾਖੀਆਂ ਦੀ ਤਸਰਜਣਾ ਤਿਚ ਪਰਿੰ ਪਰਾ ਨ੍ੇ ਬੜੀ ਅਤਹਮ ਭਤਮਕਾ
ਤਨ੍ਭਾਈ ਹੈ। ਲੋ ਕਧਾਰਾ ਦੀ ਹੋਰ ਸਾਮਗਰੀ ਿਾਂਗ ਸਾਖੀਆਂ ਿੀ
ਪਰਿੰ ਪਰਾ ਤਿਚੋਂ ਤਨ੍ਮ ਕੇ ਪਰਿੰ ਪਰਾ ਦਾ ਹੀ ਤਹੱ ਸਾ ਬਣ ਗਈਆਂ
ਹਨ੍। ਸਾਖੀਆਂ ਤੇ ਕਈ ਤੱ ਤ ਅਤੇ ਰੜਹੀਆਂ ਪਰਿੰ ਪਰਾ ਦੀ ਦੇਣ
ਹਨ੍। ਸਾਖੀਆਂ ਦੇ ਤਬਰਤਾਂਤ ਨ੍ਿੰ ਤਸਰਜਣ ਤਿਚ ਲੋ ਕ-ਕਹਾਣੀਆਂ
ਦੀਆਂ ਕਥਾਤਨ੍ਕ ਰੜਹੀਆਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਆਮ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ
ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨ੍ਿੰ ਚੇਤ-ਅਚੇਤ ਰਪ ਤਿਚ ਦੁਹਰਾਇਆ ਤਗਆ

</p>

ਹੈ। ਕਈ ਸਾਖੀਆਂ ਤਾਂ ਲੋ ਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਸਾਖੀਕਰਨ੍ ਹਨ੍
ਤਜਿੇਂ ‘ਮੋਹਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਤੇ ਸਲੀ ਦਾ ਕਿੰ ਡਾ’ ਜਾਂ ‘ਿਸਦੇ ਰਹੋ,
ਉਜੜ ਜਾਓ’।
<p>

ਤੱ ਥ ਦਾ ਦੈਿੀਕਰਨ੍ ਹੀ ਸਾਖੀ ਦੀ ਬੁਤਨ੍ਆਦੀ ਪਰਤਕਰਤੀ ਹੈ।

</p>

ਸਾਖੀ ਨ੍ਾਇਕ ਨ੍ਾਲ ਜੁੜੀ ਤਮੱ ਥ ਹੀ ਸਾਖੀ ਦੇ ਤਚਹਰੇ ਮੁਹਰੇ ਨ੍ਿੰ
ਗੌਰਿ ਬਖਸ਼ਦੀ ਤੇ ਇਹੋ ਉਸ ਦੀ ਮਲ ਪਛਾਣ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤੱ ਥ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਤਿਚ ਕੇਿਲ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤਕ ਉਸ ਤਿਚ ਕੋਈ
ਦੈਿੀ ਅਿੰ ਸ਼ (ਰਹ) ਤਮੱ ਥਕ ਰਪ ਤਿਚ ਨ੍ਹੀਂ ਰਲਦਾ, ਉਦੋਂ ਤਕ
ਸਾਖੀ ਹੋਂਦ ਤਿਚ ਨ੍ਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਭਾਿੇਂ ਕਈ ਿਾਰ ਇਹ ਤਮੱ ਥਕਤੱ ਤ ਇਤਨ੍ਾ ਸਖਮ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ ਤਕ ਪਤਹਲੀ ਨ੍ਜ਼ਰੇ ਤਦਰਸ਼ਿੀਗੋਚਰ ਨ੍ਹੀਂ ਹੁਿੰ ਦਾ। ਸਾਖੀਆਂ ਤਿਚਲਾ ਇਹੋ ਤਮੱ ਥਕ ਤੱ ਥ ਸਾਖੀ
ਪੁਰਸ਼ ਨ੍ਿੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨ੍ਾਲੋਂ ਤਨ੍ਖੇੜ

ਕੇ ਤਿਲੱਖਣ ਤੇ

ਅਲੌ ਤਕਕ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਨ੍ਿੰ ਸ਼ਕਤੀ
ਪਰਿੰ ਪਰਾ ਤੋਂ ਹੀ ਤਮਲਦੀ ਹੈ ।
<p>

ਪਰਿੰ ਪਰਾ ਤੋਂ ਹੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਧਾਰਨ੍ਾ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ

</p>

ਹੈ ਤਕ ਉਹ ਆਮ ਮਨ੍ੁਖਾਂ ਨ੍ਾਲੋਂ ਤਿਲੱਖਣ ਹੁਿੰ ਦੇ ਹਨ੍, ਉਹ ਜਾਂ
ਤਾਂ ਤਕਸੇ ਕੱ ਰਤਿ ਦੀ ਪਾਲਨ੍ਾ ਲਈ ਪਰਭ ਿਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹੁਿੰ ਦੇ
ਹਨ੍ ਜਾਂ ਸਿੰ ਸਾਰ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਨ੍ ਤਹਤ ਖ਼ੁਦ ਪਰਭ/ਦੇਿਤਾ
ਅਿਤਾਰ ਧਾਰਨ੍ ਕਰਦਾ ਹੈ ।
<p>

ਨ੍ਾਨ੍ਕ ਤਸਿੰ ਘ ਨ੍ਾਲ ਪਿੰ ਜਾਬੀ ਨ੍ਾਿਲ ਭੀੜੀ ਗਲੀ ਤਿਚੋਂ ਤਨ੍ਕਲ
ਕੇ ਨ੍ਿੇਂ ਮੋਕਲੇ ਪਿੰ ਧ ਉਪਰ ਤੁਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਫਰ ਭਾਿੇਂ
ਪਿੰ ਜਾਬੀ ਨ੍ਾਿਲ ਦੀ ਿਖਰੀ ਭਾਿਭਮੀ ਅਤੇ ਸਤਭਆਚਾਰਕ

</p>

ਖੇਤਰ ਿਲ ਦੀ ਗਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਨ੍ਾਨ੍ਕ ਤਸਿੰ ਘ ਦਾ ਗਲਪ ਖੇਤਰ
ਿਧੇਰੇ ਸ਼ਤਹਰੀ ਮਧ-ਸ਼ਰੇਣੀ ਨ੍ਾਲ ਸਿੰ ਬਿੰ ਤਧਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਇਹ
ਸਫਰ ਿੀ ਲੋ ਕ-ਸਤਭਆਚਾਰ ਪਰਤੀ ਤਿਰਕਤ ਤੇ ਉਦਾਸੀਨ੍
ਤਰਹਾ। ਸ਼ਤਹਰੀ ਮਧ-ਸ਼ਰੇਣੀ ਦੀ ਮਾਨ੍ਤਸਕਤਾ ਸਤਭਅਤਾ-ਮੁਖ
ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋ ਕ-ਸਤਭਆਚਾਰ ਦੇ ਅਨ੍ੇਕਾਂ ਭਰਿੇਂ ਅਤੇ
ਸਾਰਥਕ ਤੱ ਤ-ਰੀਤਾਂ ਰਸਮਾਂ, ਮਨ੍ੌਤਾਂ, ਪਰਿੰ ਪਰਾਿਾਂ, ਲੋ ਕਤਿਸ਼ਿਾਸ਼ ਅਤੇ ਤਨ੍ਰਤ-ਗੀਤ ਆਤਦ ਨ੍ਿੰ ਉਹ ਪੇਂਡ ਅਤੇ ਪਛੜੀ
ਬੌਤਧਕਤਾ ਦੀ ਿਸਤ ਤਮਥ ਕੇ, ਸੁਚੇਤ ਰਪ ਤਿਚ ਉਸ ਨ੍ਿੰ
ਤਤਆਗਣ ਦੀ ਚੇਸ਼ਿਾ ਰਖਦੀ ਹੈ। ਸੋ, ਅਤਜਹੀ ਸ਼ਰੇਣੀ ਨ੍ਿੰ ਆਪਣੇ
ਗਲਪ ਦਾ ਿਸਤ ਬਨ੍ਾਉਣ ਿਾਲੇ ਨ੍ਾਨ੍ਕ ਤਸਿੰ ਘ ਤਿਚ ਲੋ ਕਸਤਭਆਚਾਰ ਦੀਆਂ ਰੜਹੀਆਂ ਦਾ ਅਭਾਿ ਹੋਣਾ ਸਤਹਜ ਹੈ। ਇਕਾ
ਦੁਕਾ ਨ੍ਾਿਲਾਂ ਤਿਚ ਭਾਿੇਂ ਲੋ ਕ-ਸਤਭਆਚਾਰ ਦੀ ਉਹ ਿਸਤ ਜੋ
ਸ਼ਹੀਰੀ ਸਿੰ ਸਤਕਰਤੀ ਦਾ ਿੀ ਅਿੰ ਗ ਬਣ ਚੁੱ ਕੀ ਸੀ, ਜ਼ਰਰ ਤਮਲਦੀ
ਹੈ। ਰਪ ਦੇ ਪਖੋਂ ਨ੍ਾਨ੍ਕ ਤਸਿੰ ਘ ਲੋ ਕ-ਸਤਭਆਚਾਰ ਦੀ
ਮਹੱ ਤਿਪਰਣ ਰੜਹੀ ਤਕੱ ਸਾ ਸਾਤਹਤ ਦੀਆਂ ਪਰਤਿਰਤੀਆਂ ਅਤੇ
ਤਬਰਤਾਂਤਕ ਜੁਗਤਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨ੍ਹੀਂ ਹੋ ਸਤਕਆ। ਭਾਈ ਿੀਰ
ਤਸਿੰ ਘ ਤੇ ਨ੍ਾਨ੍ਕ ਤਸਿੰ ਘ ਤਿਚ ਇਥੇ ਹੀ ਅਿੰ ਤਰ ਹੈ – ਭਾਈ ਿੀਰ
ਤਸਿੰ ਘ ਦੇ ਸਨ੍ਮੁਖ ਲੋ ਕ-ਕਹਾਣੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਨ੍ਾਨ੍ਕ ਤਸਿੰ ਘ
ਦੇ ਸਨ੍ਮੁਖ ਤਕੱ ਸੇ।
<p>

ਸੁਤਿੰਤਰਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰ ਜਾਬੀ ਲੇ ਖਕ ਆਪਣੇ ਸਤਭਆਚਾਰਕ
ਤਿਰਸੇ ਪਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਭਾਂਤ ਜਾਗਰਪ ਹੋਏ ਅਤੇ ਲੋ ਕਸਤਭਆਚਾਰ ਪਰਤੀ ਹੁਣ ਤੱ ਕ ਦੀ ਉਪਰਾਮਤਾ ਤੇ ਬੇਮੁਖਤਾ ਇਕ

</p>

ਮੋਹ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਤਿਚ ਬਦਲਣ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤਿਚ ਲੋ ਕਸਤਭਆਚਾਰ ਦੇ ਅਮੀਰ ਤਿਰਸੇ ਨ੍ਿੰ ਆਪਣੀ ਰਚਨ੍ਾ-ਬੋਧ ਦਾ
ਗੌਰਿਮਈ ਅਿੰ ਗ ਬਨ੍ਾਉਣ ਦੀ ਚੇਸ਼ਿਾ ਜਾਗੀ ।
<p>

ਪਰੋ: ਪਰਨ੍ ਤਸਿੰ ਘ ਨ੍ਿੰ ਲੋ ਕ-ਸਿੰ ਸਤਕਰਤੀ ਤਿਰਸੇ ਤਿਚ ਤਮਲੀ ਸੀ ।

</p>

ਪੋਠੋਹਾਰ ਦਾ ਇਕ ਤਪਿੰ ਡ ਡੇਰਾ ਖਾਲਸਾ (ਤਤਹਸੀਲ ਕਹਿਾ)
ਉਸ ਦਾ ਜਦੀ ਘਰ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਿਡੇ ਿਡੇਰੇ ਕਈ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਤੋਂ
ਇਥੇ ਹੀ ਰਤਹ ਰਹੇ ਸਨ੍। ਉਸ ਨ੍ੇ ਮੁਢਲੀ ਤਿਤਦਆ ਹਿੇਲੀਆਂ
ਤਿਚ ਪਰਿੰ ਪਰਾਗਤ ਤਿਧੀ ਨ੍ਾਲ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਸਤਜਦ
ਤਿਚ ਮੌਲਿੀ ਪਾਸੋਂ ਉਰਦ ਪੜਹੀ ਅਤੇ ਧਰਮਸਾਲਾ ਤਿਚ ਭਾਈ
ਕੋਲੋਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਤਸਖੀ। ਅਠਿੀਂ ਜਮਾਤ ਉਸ ਨ੍ੇ ਹਰੀਪੁਰ ਤਿਚ
ਪਾਸ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਉਹਦੇ ਮੁਢਲੇ 14-15 ਿਰਹੇ ਤਪਿੰ ਡਾਂ ਅਤੇ
ਕਸਤਬਆਂ ਤਿਚ ਗੁਜ਼ਰੇ, ਤਜਥੋਂ ਉਦੋਂ ਅਜੇ ਲੋ ਕ-ਸਿੰ ਸਤਕਰਤੀ ਦੀਆਂ
ਰੜਹੀਆਂ ਆਪਣੇ ਜਲੋ ਤਿਚ ਪਰਕਾਸ਼ਮਾਨ੍ ਸਨ੍ ਅਤੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ
ਸਾਰੀ ਜੀਿਨ੍ ਗਤੀ, ਕਲਪਨ੍ਾ ਅਤੇ ਸੋਚ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤਬਧ
ਪਸਾਰ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਲੈਂ ਦੀ ਸੀ, ਫਲਸਰਪ ਪਰਨ੍ ਤਸਿੰ ਘ ਿਰਗੇ
ਭਾਿੁਕ ਤਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮਾਨ੍ਤਸਕਤਾ ਲੋ ਕ-ਸਿੰ ਸਤਕਰਤੀ ਿਾਲੀ
ਢਲਣੀ ਸਤਹਜ ਸੀ। ਦਜਾ, ਪਿੰ ਜਾਬੀ ਕਾਤਿ ਦੀ ਮਲ ਮਾਨ੍ਤਸਕਤਾ
ਿੀ ਉਦੋਂ ਲੋ ਕ-ਸਿੰ ਸਤਕਰਤੀ ਿਾਲੀ ਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਸਦਾ
ਲੋ ਕ-ਸਿੰ ਸਤਕਰਤੀ ਨ੍ਿੰ ਆਪਣੇ ਬਹੁ-ਤਬਧ ਰਪ ਤਿਚੋਂ ਤਿਗਸਤ
ਿੇਖਣਾ ਸੁਭਾਤਿਕ ਸੀ।
<p>

ਭਾਿੇਂ ਪਰਨ੍ ਤਸਿੰ ਘ ਨ੍ੇ ਪਿੰ ਜਾਬੀ ਕਾਤਿ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪਰਿੰ ਪਰਾਗਤ
ਰੜਹੀਆਂ ਤਤਆਗ ਤਦਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਛਿੰ ਦਾ ਬਿੰ ਦੀ ਦੀ ਕੈਦ ਨ੍ਿੰ

</p>

ਨ੍ਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤਿਚ ਜੋ ਜ਼ਜ਼ਬੇ ਦੀ
ਡਿੰ ਘਾਈ ਤੇ ਸਤਹਜ ਸਿੰ ਗੀਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤਬਿੰ ਬਾਂ ਤਿਚ ਜੋ ਆਤਮਾ
ਧੜਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਨ੍ੇ ਲੋ ਕ-ਸਿੰ ਸਤਕਰਤੀ ਤਿਚ ਹੀ ਗਰਤਹਣ
ਕੀਤੀ ਸੀ।
<p>

ਪਰੋ: ਪਰਨ੍ ਤਸਿੰ ਘ ਤਿਤਗਆਨ੍ ਦਾ ਤਿਤਦਆਰਥੀ ਸੀ, ਜਾਪਾਨ੍

</p>

ਿਰਗੇ ਉਨ੍ਤ ਦੇਸ਼ ਤਿਚੋਂ ਤਸ਼ਖਸ਼ਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ੍ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ
ਤਦਰਸ਼ਿੀ ਤਿਤਗਆਨ੍ਕ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਪੁਰਾਣੀ ਸਿੰ ਸਤਕਰਤੀ ਦੇ
ਤਿਨ੍ੋਦ ਅਤੇ ਨ੍ਿੀਂ ਤਿਤਗਆਨ੍ ਸਿੰ ਸਤਕਰਤੀ ਦੇ ਬੋਧ ਦੋਹਾਂ ਨ੍ਿੰ
ਮਾਨ੍ਣ ਦਾ ਉਹ ਇਛਕ ਸੀ। ਤਜਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਰਚਨ੍ਾ ਤਿਚ
ਇਕ ਤਿਲਖਣਤਾ ਆ ਗਈ ।
<p>

ਲੋ ਕ ਧਰਮ ਤਿਚੋਂ ਪਰਨ੍ ਤਸਿੰ ਘ ਨ੍ੇ ਆਪਣਾ ਨ੍ਾਇਕ ‘ਪਰਨ੍
ਭਗਤ’ ਚੁਤਣਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਥਾ ਦੀ ਪਿੰ ਜਾਬ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ
ਸਿੰ ਸਤਕਰਤਕ ਤਿਰਸੇ ਨ੍ਾਲ ਸਿੰ ਘਣੀ ਸਾਂਝ ਹੈ, ਪਿੰ ਜਾਬੀਆਂ ਦੇ
ਚਤਰਤਰ ਦੇ ਕਈ ਪੱ ਖ ਇਸ ਕਥਾ ਤਿਚ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤਬਧ ਰਪ
ਤਿਚ ਉਜਾਗਰ ਹਨ੍। ਇਸ ਕਥਾ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਭ ਪਾਤਰ
ਪਿੰ ਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਭਿੰ ਨ੍ ਤਭਿੰ ਨ੍ ਤਬਰਤੀਆਂ ਦੀ ਪਰਤੀਤਨ੍ਧਤਾ
ਕਰਦੇ ਹਨ੍। ਪਿੰ ਜਾਬੀ ਕਥਾ ਪਰਿੰ ਪਰਾ ਅਨ੍ੁਸਾਰ ਇਸ ਕਥਾ ਦੇ
ਅਿੰ ਤ ਤਿਚ ਸਚ ਦੀ ਤਿਜੈ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ, ਪਰਨ੍ ਦੇ ਆਚਾਰਨ੍ ਦੀ
ਸੁਚਤਾ, ਇਛਰਾਂ ਮਾਂ ਦਾ ਿਾਸਤਲ ਪਰੇਮ, ਜੋ ਭਗਤੀ ਦੀ ਪਦਿੀ
ਨ੍ਿੰ ਜਾ ਛੁਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੁਿੰ ਦਰਾਂ ਦਾ ਪਰਨ੍ ਦੇ ਪਰੇਮ ਤਿਚ ਆਤਮਸਮਰਪਣ, ਪਰਨ੍ ਦੇ ਤਹਰਦੇ ਤਿਚ ਅਤਤਆਚਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਿਜਦ
ਿੀ, ਸਲਿਾਨ੍ ਅਤੇ ਲਣਾ ਪਰਤੀ ਤਪਤਰੀ ਮਾਤਰੀ ਆਦਰ ਭਾਿ

</p>

ਕਾਇਮ ਰਤਹਣੇ ਆਤਦ ਸਭ ਸਥਾਤਨ੍ਕ ਰੜੀਆਂ ਸ਼ੁਧ ਪਿੰ ਜਾਬੀ
ਹਨ੍ ਅਤੇ ਪਿੰ ਜਾਬੀ ਸਿੰ ਸਤਕਰਤੀ ਦੀ ਬੁਤਨ੍ਆਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਹੀ
ਧਰੀ ਗਈ। ਇਹ ਤਕੱ ਸਾ ਨ੍ੈਤਤਕਤਾ ਦਾ ਪੱ ਖ ਪਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਆਸਤਤਕਤਾ ਤਿਚ ਸਾਡਾ ਤਿਸਿਾਸ਼ ਜਗਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਗੁਣਾਂ
ਸਦਕਾ ਹੀ ਇਸ ਕਥਾ ਦਾ ਪਰਨ੍ ਤਸਿੰ ਘ ਤੇ ਭਾਿੁਕ ਮਨ੍ ਉਤੇ
ਇਤਨ੍ਾ ਤੀਬਰ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਤਕ ਕਾਦਰਯਾਰ ਦਾ ਪਰਨ੍
ਭਗਤ ਪੜਹਨ੍ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਕਥਾ ਇਕ ਪਰਿਾਹ ਦਾ ਰਪ ਧਾਰ ਕੇ
ਪਰਨ੍ ਤਸਿੰ ਘ ਦੀ ਕਲਮ ਤਿਚੋਂ ਫੁਿ ਤਨ੍ਕਲੀ।
<p>

ਪਰੋ: ਪਰਨ੍ ਤਸਿੰ ਘ ਨ੍ੇ ਜੋ ਨ੍ਾਇਕ ਆਪਣੀ ਕਲਪਨ੍ਾ ਤਿਚੋਂ ਤਸਰਜੇ
ਹਨ੍, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਖੀ ਖਾਸੀਅਤ ਿੀ ਪਰੇਮ ਹੈ। ‘ਜਿੰ ਗਲੀ ਫੁਲ’
ਕਤਿਤਾ ਤਿਚ ਮੁਤਿਆਰ ਦੀ ਝੁਗੀ ਤਿਚ ਜਦੋਂ ਪਰੇਮ ਦੀ ਜੋਤ
ਉਦੈ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪਰਨ੍ ਤਸਿੰ ਘ ਨ੍ਿੰ ਇਹ ਝੁਗੀ ਮਿੰ ਦਰ ਿਾਂਗ ਤਿਖਾਈ
ਤਦਤੀ :
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