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 ਮੱਧਕਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਰਚਨਾਤਮਕ 
ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਮੁੱ ਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਗੌਰਿਮਈ 
ਹਿਰਾਸਤ ਿੈ। ਇਸ ਸਰਬਕਾਲੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀਆਂ 
ਹਰਸ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਨੇ ਅਗਲੇਰੇ ਪੰਜਾਬੀ 
ਸਾਹਿਤ ਨੰੂ ਿਰੋਰ ਰੁਸ਼ਨਾਇਆ ਅਤੇ ਮਹਿਕਾਇਆ 
ਿੈ। ਸਮੁੱ ਚਾ ਮੱਧਕਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਆਪਣੇ 
ਅੰਤਰੀਿੀ ਗੁਣਾਂ ਅਤੇ ਸੰਰਚਨਾਤਮਕ ਕਲਾ ਸਦਕਾ 
ਅਜਰੋਕੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇਕ ਪ੍ਰਤੀਮਾਨ ਹਸਰਜ 
ਹਰਿਾ ਿੈ। ਮੱਧਕਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਹਸਰਜਣ 
ਪ੍ਰਹਕਹਰਆ ਦੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਸ੍ਰਰੋਤਾਂ ਨੰੂ ਜਾਣਨ ਤੋਂ 
ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਠਕ ਨੰੂ ਇਿ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿੈ 
ਹਕ ਮੱਧਕਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਹਚੰਤਨ ਅਤੇ 
ਇਸ ਕਾਲ ਦੇ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਹਿਚ ਇਕ ਤੋਂ ਿਧੀਕ 
ਕਾਹਿ ਰੂਪ ਹਿਚ ਹਿਚਾਰਧਾਰਾਈ ਪ੍ਰੰ ਪਰਾਿਾਂ ਇਕ 
ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਮਹਿੱਥ ਚਲਦੀਆਂ ਰਿੀਆਂ ਿਨ। ਇਨ੍ਹ ਾਂ 
ਕਾਹਿ ਪ੍ਰੰ ਪਰਾਿਾਂ ਦੇ ਹਿਚਾਰਧਾਰਾਈ ਆਧਾਰ ਭਾਿੇਂ 
ਇਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਿੱਖ-ਿੱਖ ਸਨ ਪਰ ਰਚਨਾਤਮਕ 
ਪੱਧਰ ਉਪਰ ਇਿ ਸੰਕਲਪ ਅਤੇ ਸਰਰੋਕਾਰ ਇਕ 
ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੂਰਕ ਸਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਇਿ 
ਿੈ ਹਕ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਿ ਜੀ ਨੇ 'ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰ ਥ 
ਸਾਹਿਬ' ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਸਮੇਂ ਭਗਤਾਂ ਅਤੇ ਸੂਫ਼ੀ 
ਕਿੀਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨੰੂ ਬਾਣੀਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਰਾਬਰ 
ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਿੈ। "ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਮੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ 

ਹਚੰਤਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਾਹਿ ਪਰੰਪਰਾਿਾਂ ਦੀ 
ਰਚਨਾਤਮਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਉੱਪਰ ਹਦ੍ਰਸ਼ਟੀਗਰੋਚਰ ਿੁੰ ਦੇ 
ਿਾਂ ਤਾਂ ਇਿ ਤੱਤ ਸਹਿਜੇ ਿੀ ਉਭਰਦਾ ਿੈ ਹਕ ਦਰੋ 
ਹਿਹਭੰਨ ਹਚੰਤਨ ਹਦ੍ਰਸ਼ਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਿਰੋਣ ਦੇ 
ਬਾਿਜੂਦ ਿੀ ਰਚਨਾਤਮਕ ਸਰਰੋਕਾਰ ਇਕਰੋ ਹਜਿੇ 
ਜਾਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੂਰਕ ਿਨ। ਜੇ ਇਿ ਸਰਰੋਕਾਰ 
ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੂਰਕ ਸਨ ਤਾਂ ਿੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਿ 
ਜੀ ਨੇ 'ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰ ਥ ਸਾਹਿਬ' ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਸਮੇਂ 
ਭਗਤਾਂ, ਸੰਤਾਂ ਅਤੇ ਸੂਫ਼ੀ ਕਿੀਆਂ ਨੰੂ ਬਾਣੀਕਾਰਾਂ 
ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਿੈ।"1 

ਇਿ ਤੱਥ ਸਪੱਸ਼ਟ ਿੈ ਹਕ ਸਮੁੱ ਚੇ ਮੱਧਕਾਲੀ 
ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਮੂਲ ਸਰਰੋਕਾਰ ਇਕ ਅਹਜਿੇ 
ਬ੍ਰਿਮ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨਾ ਹਰਿਾ ਿੈ ਜਰੋ ਜਾਤ 
ਪਾਤ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੇਹਣਕ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉੱਠ 
ਕੇ ਹਿਚਰਦਾ ਹਰਿਾ ਿੈ। ਇਸ ਕਾਲ ਦਾ 'ਬ੍ਰਿਮ' 
ਨੀਚਾਂ ਜਾਂ ਊਚਾਂ ਦੀ ਪਹਰਭਾਸ਼ਾ ਨਾ ਕਰਦਾ ਿਰੋਣ 
ਕਾਰਨ ਿਰਣ ਿੰਡ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਿੈ। ਿਹਡਆਈ ਇਸ 
ਗੱਲ ਹਿਚ ਿੈ ਹਕ ਇਸ ਬ੍ਰਿਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ 
ਮਾਰਗ ਅਹਤ ਸਰਲ ਅਤੇ ਸਹਿਜਤਾ ਿਾਲਾ ਿੈ। 
ਭਾਿ ਬਾਣੀਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹਜਸ ਬ੍ਰਿਮ ਦੀ ਕਲਪਨਾ 
ਕੀਤੀ, ਉਿ ਬ੍ਰਿਮ ਕਰੜੀ ਪਰੀਹਖਆ ਨਿੀਂ 
ਮੰਗਦਾ, ਸਗੋਂ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਿੁਕਮ ਹਿਚ ਸੱਚੀ ਤੇ 
ਸੁੱ ਚੀ ਹਕਰਤ ਮੰਗਦਾ ਿਰੋਣ ਕਰਕੇ ਹਕਰਤ ਅਤੇ 
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ਕੁਦਰਤ ਹਿਚੋਂ ਕਾਦਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦਾ ਿੈ। 
ਇਿੀ ਕਾਰਨ ਿੈ ਹਕ ਬਾਣੀਕਾਰਾਂ ਨੇ 'ਿਸੰਹਦਆਂ 
ਖਲੰਹਦਆਂ ਪਹਿਨਹਦਆਂ ਖਾਿੰਹਦਆਂ ਹਿਚੇ ਿਰੋਿੈ 
ਮੁਕਹਤ' ਿਰੋਣ ਦੀ ਜੁਗਤ ਦੱਸੀ ਿੈ।

ਇਕ ਬ੍ਰਿਮ ਦੇ ਸਰਰੋਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੱਧਕਾਲ 
ਦੇ ਸਾਹਿਤ ਹਚੰਤਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਿੱਡਾ ਸਰਰੋਕਾਰ ਮਨੱੁਖੀ 
ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਹਰਿਾ ਿੈ। ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਕਾਲ ਦੇ 
ਸਾਹਿਤ ਹਚੰਤਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲਰੋਕ ਿਰਗ ਦੀ ਸਰੋਚ 
ਨੰੂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਰਾਿੀਂ ਉਭਾਰਨਾ ਹਰਿਾ ਿੈ। 
ਲਰੋਕ-ਿਰਗ ਦੇ ਉਭਾਰ ਹਿਚ ਿੀ ਮਨੱੁਖੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 
ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਿੈ। ਇਿੀ ਕਾਰਨ ਿੈ 
ਹਕ ਮੱਧਕਾਲ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਹਿਚ ਕੁਲੀਨ 
(ਅਹਨਆਂਕਾਰੀ) ਿਰਗ ਦੇ ਉਿ ਸਾਰੇ ਹਨਯਮ 
ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਨ ਜਰੋ ਹਿਸ਼ੇਸ਼ ਿਰਗ ਨੰੂ ਮੁਕਤੀ 
ਦਾ ਅਹਧਕਾਰ ਹਦੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਾਲ ਦੇ ਸਾਹਿਤ 
ਹਚੰਤਨ ਹਿਚ ਰਾਜੇ, ਮੁਕੱਦਮ, ਬ੍ਰਾਿਮਣ, ਮਰੋਲਿੀ, 
ਕਾਜ਼ੀ, ਯਰੋਗੀ ਿਰਗ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਸਹਭਆਚਾਰ 
ਨੰੂ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਲਰੋਕ-ਿਰਗ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ 
ਕੀਤੀ ਗਈ ਿੈ। ਇਸ ਕਾਲ ਦਾ ਸਾਹਿਤ ਇਕੱਲੀ 
ਮਾਨਿੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਿੀ ਗੱਲ ਨਿੀਂ ਕਰਦਾ 
ਬਲਹਕ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਮਾਨਿੀ ਤਾਕਤਾਂ ਹਿਰੁੱ ਧ 
ਆਿਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦਾ ਿੈ, ਹਜਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹਿਚ 
ਮਨੱੁਖ ਬੰਦੀਿਾਨ ਸੀ। ਸਰੋ ਮੱਧਕਾਲ ਦਾ ਇਿ ਸਾਰਾ 
ਸਾਹਿਤ ਬੰਦੀਿਾਨ ਨੰੂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਿਾਉਣ ਦਾ ਿੈ।

ਮੱਧਕਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਰਚਨਾਤਮਕ 
ਪ੍ਰਹਕਹਰਆ ਦਾ ਤੀਜਾ ਮੂਲ ਆਧਾਰ ਆਪਣੀ ਪੂਰਿ 
ਪਰੰਪਰਾ ਨਾਲ ਸੰਿਾਦ ਰਚਾਉਣ ਹਿਚ ਿੈ। ਇਸ 
ਸੰਿਾਦ ਦੀ ਭਾਿਨਾ ਨਾਲ ਜਰੋ ਅਰਥਿੀਣ ਸੀ ਉਸ 
ਨੰੂ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੰੂ ਨਿੇਂ ਸੰਕਲਪ ਹਦੱਤੇ ਿਨ। 

ਪ੍ਰਮਾਣ ਿਜੋਂ 'ਆਸਾ ਕੀ ਿਾਰ' ਬਾਣੀ ਹਿਚਲੇ ਜਨੇਊ 
ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੰੂ ਹਚਤਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ।

ਸਲਰੋਕੁ ਮ: ੧ ॥ ਦਇਆ ਕਪਾਿ ਸੰਤਰੋਖੁ ਸੂਤੁ ਜਤੁ 
ਗੰਢੀ ਸਤੁ ਿਟੁ ॥

ਏਿੁ ਜਨੇਊ ਜੀਅ ਕਾ ਿਈ ਤ ਪਾਡੇ ਘਤੁ ॥

ਨਾ ਏਿੁ ਤੁਟੈ ਨਾ ਮਲੁ ਲਗੈ ਨਾ ਏਿੁ ਜਲੈ ਨ 
ਜਾਇ ॥

ਧੰਨੁ ਸੁ ਮਾਣਸ ਨਾਨਕਾ ਜਰੋ ਗਹਲ ਚਲੇ ਪਾਇ ॥2

 ਪੂਰਿਕਾਲੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨਾਲ ਸੰਿਾਦ 
ਰਚਾਉਣ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਭਗਤ ਕਿੀਆਂ ਨੇ ਸੰਿਾਦ 
ਦੇ ਮਾਹਧਅਮ ਰਾਿੀਂ ਜਰੋ ਕੁਝ ਅਰਥਿੀਣ ਿੈ ਉਸ ਨੰੂ 
ਹਜੱਥੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਿੈ, ਉਥੇ ਨਿੇਂ ਸੰਕਲਪ ਿੀ ਹਦੱਤੇ 
ਿਨ। ਹਮਸਾਲ ਿਜੋਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ 
ਹਿਚੋਂ ਿੇਠ ਹਦੱਤਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਸੰਿਾਦ ਪ੍ਰਹਕਹਰਆ ਦਾ 
ਜ਼ਰੋਰਦਾਰ ਗਿਾਿੀ ਭਰਦਾ ਿੈ।

ਗਜ ਸਾਢੇ ਤੈ ਤੈ ਧਰੋਤੀਆ ਹਤਿਰੇ ਪਾਇਹਨ ਤਗ ॥

ਗਲੀ ਹਜਨ੍ਹ ਾ ਜਪਮਾਲੀਆ ਲਰੋਟੇ ਿਹਥ ਹਨਬਗ ॥

ਓਇ ਿਹਰ ਕੇ ਸੰਤ ਨ ਆਖੀਅਹਿ ਬਾਨਾਰਹਸ ਕੇ 
ਠਗ ॥੧॥

ਐਸੇ ਸੰਤ ਨ ਮਰੋ ਕਉ ਭਾਿਹਿ ॥ ਡਾਲਾ ਹਸਉ 
ਪੇਡਾ ਗਟਕਾਿਹਿ ॥੧॥3

 ਸਪੱਸ਼ਟ ਿੈ ਹਕ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਭਗਤ ਕਿੀਆਂ 
ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਹਚੰਤਨ ਨਾਲ ਭਰਿਾਂ ਸੰਿਾਦ ਰਚਾ ਕੇ 
ਉਿ ਸਾਰੇ ਸੰਕਲਪ ਰੱਦ ਕਰ ਹਦੱਤੇ ਜਰੋ ਆਪਣੀ 
ਸਾਰਹਥਕਤਾ ਅਤੇ ਅਰਥ ਗੁਆ ਚੁੱ ਕੇ ਸਨ। ਇਸੇ 
ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਫ਼ੀ ਕਿੀਆਂ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਕੱਟੜ ਧਰਮੀਆਂ 
ਨਾਲ ਹਤੱਖਾ ਸੰਿਾਦ ਰਚਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਮਹਰਯਾਦਾਿਾਂ ਨੰੂ 
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ਨਕਾਰ ਹਦੱਤਾ ਜਰੋ ਧਰਮ ਦੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਚਹਰੱਤਰ 
ਨੰੂ ਹਦ੍ਰੜ ਕਰਿਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਹਮਸਾਲ ਿਜੋਂ ਸ਼ਾਿ 
ਿੁਸੈਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹਜਸ ਸਮੇਂ ਹਕਸੇ ਸਾਧਕ ਨੰੂ ਪ੍ਰਭੂ 
ਹਪਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ‘ਇਸ਼ਕ’ ਿਰੋ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਤਾਂ 
ਮੁਲਾਂ-ਮੁਲਾਹਣਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਈ ਮੱਤਾਂ ਉਸ ਿਾਸਤੇ 
ਕਰੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਿੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ।

“ਕਾਜ਼ੀ ਮੁੱ ਲਾਂ ਮੱਤੀਂ ਦੇਂਦੇ, ਇਸ਼ਕ ਸ਼ਰ੍ਹੇਂ ਦਾ ਰਾਿ 
ਦਸੇਂਦੇ

ਇਸ਼ਕ ਕੀ ਲਗੇ ਰਾਿ ਦੇ ਨਾਹਲ, ਮਨ ਅਟਹਕਆ 
ਬੇਪ੍ਰਿਾਿ ਦੇ ਨਾਲ”4 

ਮੱਧਕਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀਆਂ 
ਕਾਹਿਧਾਰਾਿਾਂ ਨੰੂ ਮੁੱ ਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰਾਲੌਹਕਕ 
(ਅਹਧਆਤਮਕ/ਧਾਰਹਮਕ) ਅਤੇ ਲੌਹਕਕ 
(ਦੁਹਨਆਿੀ/ ਜਗਤ) ਦਰੋ ਿਰਗਾਂ ਹਿਚ ਿੰਡ 
ਕੇ ਹਿਚਾਹਰਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਪਹਿਲੇ ਿਰਗ 
ਅਰਥਾਤ ਧਾਰਹਮਕ ਕਾਹਿ ਹਿਚ ਸੂਫ਼ੀ, ਗੁਰਮਹਤ 
ਅਤੇ ਭਗਤੀ ਕਾਹਿ ਨੰੂ ਰੱਹਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਸੂਫ਼ੀ 
ਕਾਹਿ ਅਤੇ ਗੁਰਮਹਤ ਕਾਹਿ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਹਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ 
ਇਿ ਿੈ ਹਕ ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਦਰੋਿਾਂ ਕਾਹਿਧਾਰਾਿਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ 
ਸਰਰੋਕਾਰ ਮਨੱੁਖੀ ਜੀਿਨ ਦੇ ਅਹਧਆਤਮਕ 
ਜਾਂ ਰੂਿਾਨੀ ਪੱਖ ਨਾਲ ਿੈ। ਦੂਸਰੇ ਦਰੋਿੇਂ ਹਕੱਸਾ 
ਅਤੇ ਿਾਰ/ ਬੀਰ ਿਰਗ ਭੌਹਤਕ ਭਾਿ ਲੌਹਕਕ 
(ਦੁਹਨਆਿੀ) ਿਰਤਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਿਧੇਰੇ ਕਰਦੇ 
ਿਨ। ਲੌਹਕਕ ਿਰਗ ਦੀਆਂ ਕਾਹਿਧਾਰਾਿਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ 
ਹਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਿ ਿੈ ਹਕ ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਹਿਚ ਮਨੱੁਖੀ ਜੀਿਨ 
ਦੇ ਸਮਾਹਜਕ, ਸਹਭਆਚਾਰਕ, ਰਾਜਨੀਹਤਕ, 
ਆਰਹਥਕ, ਮਨੋਹਿਹਗਆਨਕ ਆਹਦ ਮਸਹਲਆਂ ਨੰੂ 
ਕਾਹਿ ਹਸਰਜਣਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹਗਆ 
ਿੈ। ਸਦਾਚਾਰ, ਸਹਚਆਰ, ਇਖਲਾਕ, ਸਿੈਮਾਣ, 

ਸਦਭਾਿਨਾ ਆਹਦ ਨੈਹਤਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ 
ਮਹਰਯਾਦਾ ਹਿਚ ਰਹਿੰਹਦਆਂ ਇਿ ਲੌਹਕਕ ਕਾਹਿ 
ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਅਣਖੀ, ਸੂਰਬੀਰ, ਤਹਿਜ਼ੀਬ, 
ਗ਼ੈਰਤ, ਪ੍ਰੀਤ ਆਹਦ ਚਹਰੱਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਿੀ ਕਰਦਾ 
ਿੈ ਜਰੋ ਇਕ ਆਦਰਸ਼ਕ ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਹਸਰਜਣਾ ਦਾ 
ਆਧਾਰ ਬਣੇ ਿਨ। ਸਰੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਕਿਾ ਜਾ ਸਕਦਾ 
ਿੈ ਹਕ ਕਾਲ, ਸਰੋਚ, ਹਚੰਤਨ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ 
ਚੇਤਨਾ ਆਹਦ ਸਭ ਿਰਤਾਰੇ ਹਿਚੋਂ ਉਪਜੇ ਇਕ 
ਸਾਂਝੇ ਸਮਾਹਜਕ-ਸਹਭਆਚਾਰਕ ਮਾਿੌਲ ਨੇ ਮਨੱੁਖ 
ਜੀਿਨ ਸ਼ੈਲੀ ਹਿਚ ਜਰੋ ਬਦਲਾਉ ਹਲਆਂਦੇ ਿਨ, 
ਉਿ ਸਭ ਮੱਧਕਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਸਰੂਪ 
ਘੜਦੇ ਿਨ। ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀਆਂ 
ਪ੍ਰਮੁੱ ਖ ਪੰਜ ਕਾਹਿਧਾਰਾਿਾਂ ਿਨ:-

(ੳ) ਸੂਫ਼ੀ ਕਾਹਿਧਾਰਾ

(ਅ) ਗੁਰਮਹਤ ਕਾਹਿਧਾਰਾ 

(ੲ) ਭਗਤੀ ਕਾਹਿਧਾਰਾ

(ਸ) ਹਕੱਸਾ ਕਾਹਿਧਾਰਾ

(ਿ) ਿਾਰ/ਬੀਰ ਕਾਹਿਧਾਰਾ

ਇਕ ਤੱਥ ਸਪੱਸ਼ਟ ਿੈ ਹਕ ਮੱਧਕਾਲੀ 
ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਉਦਭਿ ਦੇ ਮਸਲੇ ਜਾਂ 
ਰਚਨਾਤਮਕ ਸ੍ਰਰੋਤਾਂ ਨੰੂ ਸਮਝਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ 
ਦੇ ਭੂਗਰੋਹਲਕ, ਇਹਤਿਾਸਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ, 
ਸਹਭਆਚਾਰਕ, ਗੁਰਮਹਤ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਪਹਰਪੇਖ 
ਦੇ ਹਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸੰਸਲੇਸ਼ਣ ਨੰੂ ਸਮਝਣਾ ਪਿੇਗਾ। 
ਉਕਤ ਹਿਸ਼ੇਸ਼ ਿਰਤਾਰਾ ਿੀ ਹਿਹਭੰਨ ਸਾਹਿਤ ਰੂਪਾਂ 
ਅਤੇ ਸਾਹਿਤਕ ਹਿਧਾਿਾਂ ਦੀ ਹਸਰਜਣ/ਰਚਨ 
ਪ੍ਰਹਕਹਰਆ ਦੀ ਆਧਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਰਿੇ ਿਨ। ਇਿ 
ਰਚਨਾਤਮਕ ਸ੍ਰਰੋਤ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਿਨ:-
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ਭੂਗਰੋਹਲਕ ਪਹਰਪੇਖ 
ਮੱਧਕਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਹਸਰਜਣ 

ਪ੍ਰਹਕਹਰਆ ਦੇ ਹਪਛਰੋਕੜ ਹਿਚ ਇਥੋਂ ਦੀ ਸਥਾਨਕ 
ਭੂਗਰੋਹਲਕਤਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਭਾਿ ਹਰਿਾ ਿੈ। 
ਮਨੱੁਖਤਾ ਦੀ ਸਰੋਚ ਅਤੇ ਹਿਿਾਰਕ ਜੀਿਨ ਸ਼ੈਲੀ 
ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਲਈ ਢੁਕਿੇਂ ਸਮੇਂ, ਸਥਾਨ ਅਤੇ 
ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਿੌਲ ਦਾ ਿਰੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿੈ। ਹਕਸੇ ਹਖੱਤੇ 
ਦੀ ਭੂਗਰੋਹਲਕਤਾ ਨੰੂ ਪ੍ਰਭਾਹਿਤ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਪ੍ਰਮੁੱ ਖ 
ਹਤੰਨ ਕਾਰਨ ਸਮੁੰ ਦਰ, ਪਰਬਤ ਅਤੇ ਮਾਰੂਥਲ/
ਰੇਹਗਸਤਾਨ ਿੁੰ ਦੇ ਿਨ। ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਹਤੰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ 
ਪਾਰ ਿਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਿਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਕ ਿੱਖਰੀ 
ਭੂਗਰੋਹਲਕ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਮਾਿੌਲ ਿਰੋਣ ਕਾਰਨ ਉਥੋਂ ਦੇ 
ਬਹਸ਼ੰਹਦਆਂ ਦੇ ਰੰਗ-ਰੂਪ, ਪਹਿਰਾਿਾ, ਰਿੁ-ਰੀਤਾਂ, 
ਸੁਭਾਅ ਆਹਦ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਇਕ ਿੱਖਰਾ ਸਹਭਆਚਾਰ 
ਅਤੇ ਲਰੋਕਧਾਰਾਈ ਜੀਿਨ ਸ਼ੈਲੀ ਿਰੋਿੇਗੀ। ਹਮਸਾਲ 
ਿਜੋਂ ਰਿੁ-ਰੀਤਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਹਮ੍ਰਤਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨਾਲ 
ਸੰਬੰਹਧਤ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਹਿਚ ਆਇਆ ਿਖਰੇਿਾਂ 
ਧਰਮ ਨਾਲੋਂ ਿਧੇਰੇ ਭੂਗਰੋਹਲਕ ਿੈ। ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ 
ਦਾ ਆਗਮਨ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਹਿਚ ਿਰੋਣ ਕਾਰਨ ਉਥੇ 
ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਬਿੁਤਾਤ ਨਾ ਿਰੋਣ ਕਰਕੇ ਹਮ੍ਰਤਕ 
ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੰੂ ਜਲਾਉਣ ਲਈ ਲੱਕੜ ਦਾ ਹਮਲਣਾ 
ਅਸੰਭਿ ਸੀ ਜਦ ਹਕ ਰੇਹਗਸਤਾਨ ਿਰੋਣ ਕਾਰਨ 
ਜ਼ਮੀਨ ਨੰੂ ਖਰੋਦਣਾ ਆਸਾਨ ਿੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 
ਹਿਮਾਹਲਆ ਿਰਗੇ ਪਰਬਤਾਂ 'ਤੇ ਪਨਪੇ ਧਰਮਾਂ 
ਦੀਆਂ ਰਿੁ-ਰੀਤਾਂ ਹਿਚ ਭੂਗਰੋਹਲਕ ਹਭੰਨਤਾ ਿਰੋਣ 
ਕਾਰਨ ਿਖਰੇਿਾਂ ਿੈ। ਪਰਬਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 
ਪਥਰੀਲੀ ਿਰੋਣ ਕਾਰਨ ਮੁਰਦੇ ਨੰੂ ਦਫ਼ਨਾਉਣ ਲਈ 
ਹਜਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੋਦਣੀ ਮੁਸ਼ਹਕਲ ਿੈ, ਉਥੇ ਮੁਰਦੇ ਨੰੂ 
ਜਲਾਉਣ ਲਈ ਲੱਕੜ ਦੀ ਬਿੁਤਾਤ ਿੈ। ਅਰਬ 
ਦੇਸ਼ਾਂ ਹਿਚ ਹਦਨ ਿੇਲੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਿਧੇਰੇ 

ਿਰੋਣ ਕਾਰਨ ਰਾਤ ਨੰੂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਇਨਸਾਨ 
ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਰਿੀ ਿਰੋਣ ਕਾਰਨ ਚੰਦਰਮਾ ਮਨੱੁਖੀ 
ਜੀਿਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਿਧੇਰੇ ਨੇੜੇ ਹਰਿਾ ਿੈ। ਸ਼ਾਇਦ 
ਇਿੀ ਕਾਰਨ ਿੈ ਹਕ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੀਆਂ 
ਬਿੁਤੀਆਂ ਰਿੁ-ਰੀਤਾਂ ਅਤੇ ਕੈਲੰਡਰ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ 
ਅਨੁਸਾਰੀ ਿਨ।

ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਹਖੱਤੇ ਹਿਚ ਸਹਥਤ 
ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹਿਚ ਆਉਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਖੇਤਰ 
ਦਾ ਭੂਗਰੋਹਲਕ ਹਦ੍ਰਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੇ ਿਾਂ 
ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਿੈ ਹਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤਰ ਹਿਚ 
ਹਿਮਾਹਲਆ, ਦੱਖਣ ਅਤੇ ਪੂਰਬ ਹਿੱਸਾ ਸਮੁੰ ਦਰ 
ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਹਿੱਸਾ ਭੂਗਰੋਹਲਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਰਬ 
ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਲਗਦਾ ਿੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਭੂਗਰੋਹਲਕ 
ਬਣਤਰ ਦਾ ਅਹਧਐਨ ਕਰਹਦਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਿਰੋ 
ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਹਕ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੰੂ ਲਗਭਗ ਦਰੋ ਤੋਂ ਹਤੰਨ 
ਹਦਸ਼ਾਿਾਂ ਨੰੂ ਸਮੁੰ ਦਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਹਦਸ਼ਾ ਿੱਲ 
ਹਿਮਾਲਾ ਿਰੋਣ ਕਾਰਨ ਹਤੰਨ ਹਦਸ਼ਾਿਾਂ ਤੋਂ ਬਾਿਰੀ 
ਿਮਲਾਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਹਖਅਤ ਹਰਿਾ ਿੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 
ਦੀ ਇਕ ਪੱਛਮ-ਉੱਤਰ ਹਦਸ਼ਾ (ਪੰਜਾਬ) ਿੀ ਸੀ 
ਹਜਥੋਂ ਦੇ ਮੈਦਾਨੀ ਭਾਗਾਂ ਬਾਿਰੀ ਿਮਹਲਆਂ ਦਾ 
ਪ੍ਰਿੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਬਣੇ ਰਿੇ ਿਨ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ 
ਉਤਰ ਹਿਚ ਹਿਮਾਹਲਆ ਪਰਬਤ ਿਰੋਣ ਕਾਰਨ 
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਦਹਰਆਿਾਂ ਦਾ ਹਨਰੰਤਰ 
ਿਹਿਣ ਹਰਿਾ ਿੈ। ਦਹਰਆਈ ਖੇਤਰ ਿਰੋਣ ਕਾਰਨ 
ਇਥੋਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਰਖੇਜ ਬਣੀ। ਜਰਖੇਜ ਜ਼ਮੀਨ 
ਤੇ ਉਪਜੀ ਿਹਰਆਲੀ ਿਮਲਾਿਰਾਂ ਨੰੂ ਿਾਰ-ਿਾਰ 
ਿਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੈਣਤਾਂ ਮਾਰਦੀ ਰਿੀ ਿੈ। 
ਦਹਰਆਿਾਂ ਕੰਢੇ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਇਥੋਂ ਦੇ ਲਰੋਕਾਂ ਦੇ 
ਹਦਲ ਿੀ ਦਹਰਆ ਿਰਗੇ ਿੱਡੇ ਹਦਲਾਂ ਿਾਲੇ ਿਰੋ ਗਏ 
ਿਨ। ਿੱਡੇ ਹਦਲਾਂ ਿਾਲੇ ਿੀ ਿਮਲਾਿਰਾਂ ਨਾਲ ਿਾਰ 
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ਿਾਰ ਦਸਤ ਪੰਜਾ ਹਲਆ ਕਰਦੇ ਿਨ। ਅਹਜਿੀ 
ਭੂਗਰੋਹਲਕ ਸਹਥਤੀ ਿਾਲੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲਰੋਕਾਂ ਦੀ 
ਮਾਨਹਸਕਤਾ ਿੀ ਿੱਖਰੇ ਸੁਭਾਅ ਿਾਲੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ 
ਿੈ ਭਾਿ ਦੂਜੇ ਦੀ ਆਮਦ ਨੰੂ ਸਹਿਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ 
ਪੈਦਾ ਿਰੋ ਜਾਂਦੀ ਿੈ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਹਿਚ ਬੇਗਾਹਨਆਂ 
ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਅਹਭਆਸੀ ਿਰੋ ਜਾਂਦੇ ਿਨ। ਸੁਭਾਿਕ 
ਿੈ ਹਕ ਜਦੋਂ ਦਰੋ ਿੱਖਰੋ-ਿੱਖਰੇ ਭੂਗਰੋਹਲਕ ਹਖੱਹਤਆਂ ਦੇ 
ਕਬੀਲੇ, ਕੌਮਾਂ, ਧਰਮਾਂ, ਿਮਲਾਿਰਾਂ, ਿਪਾਰੀਆਂ 
ਅਤੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ 
ਿਰੋਿੇਗਾ ਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸਮਾਜ/ਸਹਭਆਚਾਰ ਹਿਚ 
ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਤਬਦੀਲੀ ਆਿੇਗੀ। ਇਿ ਸਾਰਾ 
ਹਿਿਾਰਕ ਿਰਤਾਰਾ ਮਨੱੁਖ ਨੰੂ ਕੁਝ ਕਰ ਗੁਜ਼ਰਨ 
ਅਤੇ ਹਚੰਤਨ ਦੇ ਰਾਿ 'ਤੇ ਤਰੋਰਦਾ ਿੈ। ਨਤੀਜੇ ਿਜੋਂ 
ਭੂਗਰੋਹਲਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਸਰੋਚ, ਹਿਿਾਰ ਹਿਚੋਂ 
ਹਮਹਲਆ ਤਜਰਬਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਰਚਨਾ ਦਾ 
ਆਧਾਰ ਬਹਣਆ ਿੈ। 

ਇਹਤਿਾਸਕ ਪਹਰਪੇਖ
ਹਕਸੇ ਸਾਹਿਤ ਰੂਪ ਦੀ ਹਸਰਜਣ ਪ੍ਰਹਕਹਰਆ 

ਲਈ ਇਹਤਿਾਸਕ ਹਪੱਠ-ਭੂਮੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ 
ਜ਼ਰੂਰੀ ਿੁੰ ਦਾ ਿੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਰੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਿੁਣ ਤਕ ਦੇ 
ਇਹਤਿਾਸ ਬਾਰੇ ਿਰੋਈ ਇਹਤਿਾਸਕਾਰੀ ਦੀ ਸਾਂਝੀ 
ਰਾਇ ਿੈ ਹਕ ਲਗਭਗ 4 ਿਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 
ਆਰੀਆ ਲਰੋਕ ਰੂਸ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਹਿੱਸੇ ਭਾਿ ਮੱਧ 
ਏਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਇਕ ਿੱਡੇ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਹਿਚ 
ਉਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਹਕਆਂ ਹਿਚ 
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਹਰਆਈ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਿਾਲੀ ਿੇਖ ਕੇ 
ਇੱਥੇ ਆਣ ਿੱਸੇ ਸਨ। ਆਰੀਅਨ ਲਰੋਕਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ 
ਹਿਚ ਪ੍ਰਿੇਸ਼ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਰੋ. ਬ੍ਰਿਮਜਗਦੀਸ਼ ਹਸੰਘ ਦਾ 
ਕਹਿਣਾ ਿੈ, ''ਮਧ ਏਸ਼ੀਆ ਹਿਚ ਹਕਸੇ ਕੁਦਰਤੀ 
ਆਫ਼ਤ ਕਾਰਨ ਆਰੀਆ ਲਰੋਕਾਂ ਦਾ ਹਟਕਾਣਾ ਨਸ਼ਟ 

ਿਰੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਿ ਲਰੋਕ ਹਕਸੇ ਨਿੇਂ ਹਟਕਾਣੇ 
ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਹਿਚ ਹਨਕਲ ਤੁਰੇ। ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਹਤੰਨ 
ਟਰੋਲੇ ਬਣ ਗਏ। ਇਕ ਟਰੋਲੇ ਨੇ ਹਿੰਦੂ-ਕੁਸ਼ ਪਿਾੜ 
ਨੰੂ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਮੀਡਰੋ-ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਸਲਤਨਤ 
ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ। ਇਹਤਿਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੰੂ 
'ਆਰੀਆਨਾ' ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸੰਕੇਤ ਕੀਤਾ 
ਿੈ। ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਈਰਾਨ ਿੈ। ਦੂਜਾ 
ਟਰੋਲਾ ਹਸੰਧ ਦਹਰਆ ਨੰੂ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਹਿਚ 
ਹਟਕ ਹਗਆ। ਤੀਜਾ ਟਰੋਲਾ ਪੱਛਮ ਿੱਲ ਚਲਾ ਹਗਆ 
ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਉਪਰ ਕਬਜ਼ਾ 
ਕਰ ਹਲਆ। ਜਰੋ ਆਰੀਆ, ਭਾਰਤ ਹਿਚ ਆਏ, ਉਿ 
ਿੀ ਕਈ ਟਰੋਹਲਆਂ ਹਿਚ ਆਏ। ਿੈਹਦਕ ਕਾਲ ਹਿਚ 
ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦਾ ਹਨਿਾਸ ਸਥਾਨ ਅਫ਼ਗਾਹਨਸਤਾਨ ਅਤੇ 
ਪੰਜਾਬ ਸੀ। ਕਈ ਸਦੀਆਂ ਤਕ ਉਿ ਇੱਥੇ ਿਸਦੇ 
ਰਿੇ। ਬਾਅਦ ਹਿਚ ਿੌਲੀ-ਿੌਲੀ ਉਿ ਗੰਗਾ ਅਤੇ 
ਜਮਨਾ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਿੱਲ ਿਧੇ।''5 

ਆਰੀਆ ਲਰੋਕਾਂ ਨੇ ਉਤਰੀ ਪੱਛਮੀ ਭਾਰਤ 
ਦੇ ਮੈਦਾਨੀ, ਉਪਜਾਊ ਤੇ ਿਧੀਆ ਮੌਸਮ ਿਾਲੇ 
ਇਲਾਹਕਆਂ ਹਿਚ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਿਸਣ ਦੇ ਮਕਸਦ 
ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 500 ਸਾਲ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੂਲ 
ਹਨਿਾਸੀ ਦਰਾਿੜਾਂ (ਕਾਲ਼ੇ/ਸਾਂਿਲੇ ਲਰੋਕਾਂ) ਨਾਲ 
ਯੁੱ ਧ ਕੀਤੇ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਹਿਚ ਆਰੀਅਨ ਿੱਲੋਂ 
ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਏ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਿਾਸੀ ਦਰਾਿੜਾਂ 
ਦੀ ਹਤੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਿੰਡ ਕੀਤੀ। ਹਕੱਤਾ ਮੁਖੀ ਭਾਰਤੀ 
ਲਰੋਕਾਂ ਨੰੂ ਿੈਸ਼ ਹਕਿਾ ਹਗਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ, 
ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਪੈਦਾਿਰ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ 'ਤੇ ਮਾਲਕੀ 
ਆਪਣੀ ਬਣਾ ਲਈ। ਆਰੀਅਨਾਂ ਹਿਰੁੱ ਧ ਲੜਨ 
ਹਿਚ ਸਾਥ ਦੇਣ ਿਾਹਲਆਂ ਨੰੂ ਸ਼ੂਦਰ ਤੇ ਆਰੀਆ 
ਲਰੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹਸੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੜਨ ਿਾਲੇ ਕਬੀਹਲਆਂ 
ਨੰੂ ਅਛੂਤ (Untouchable) ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਦੱਤਾ 
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ਹਗਆ। ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਆਰਹਥਕ, ਸਮਾਹਜਕ, ਧਾਰਹਮਕ 
ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਸਾਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹਧਕਾਰ ਖਰੋਿ ਲਏ 
ਗਏ। ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਸਦੀਿੀ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਨਸ਼ੇ 
ਤਹਿਤ ਮਨੂ ਹਸਮ੍ਰਤੀ ਿਰਗੇ ਗ੍ਰੰ ਥਾਂ ਰਾਿੀਂ ਿਰਣ 
ਆਸ਼ਰਮ ਨੰੂ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹਗਆ। 
ਉਪਰੰਤ ਦਰਾਿੜਾਂ 'ਤੇ 'ਕਰਮ ਹਿਲਾਸਫ਼ੀ' ਲਾਗੂ 
ਕੀਤੀ ਗਈ, ਹਜਸ ਰਾਿੀਂ ਇਿ ਹਕਿਾ ਹਗਆ ਹਕ 
ਤੁਿਾਡੇ 'ਤੇ ਜਰੋ ਜ਼ਲੁਮ ਤਸ਼ੱਦਦ ਿਰੋ ਰਿੇ ਿਨ, ਜਰੋ 
ਤੁਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਿਰੋ, ਜਰੋ ਤੁਿਾਡੇ ਿੱਕ ਖਰੋਿੇ ਗਏ ਿਨ, 
ਇਿ ਸਭ ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਨਿੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਿ ਤੁਿਾਡੇ 
ਹਪਛਲੇ ਜਨਮਾਂ/ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਿਲ ਿੈ। ਿੁਣ ਜੇਕਰ 
ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਨਮ ਹਿਚ ਬ੍ਰਾਿਮਣਾਂ ਤੇ ਕਸ਼ੱਤਰੀਆਂ 
ਦੀ ਸੇਿਾ ਕਰਰੋਗੇ ਤਾਂ ਨਾ ਤੁਿਾਨੰੂ ਅਗਲਾ ਜਨਮ 
ਚੰਗੀ ਜਾਤ/ਕੁਲ ਹਿਚ ਹਮਲੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਸਿਰਗਾਂ 
ਹਿਚ ਿੀ ਥਾਂ ਹਮਲੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਿਰਣ-
ਆਸ਼ਰਮ (ਜਾਤ-ਪਾਤ) ਨੰੂ ਕਰਮ ਹਿਲਾਸਫ਼ੀ 
ਰਾਿੀਂ ਜਨਮ ਨਾਲ ਜਰੋੜ ਕੇ ਗੁਲਾਮੀ ਨੰੂ ਪੀੜ੍ਹੀ-
ਦਰ-ਪੀੜ੍ਹੀ ਪੱਕਾ ਕਰ ਹਦੱਤਾ। 

ਸਾਹਿਤਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਿੇਹਖਆਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ 
ਿੈ ਹਕ ਆਰੀਆ ਲਰੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰਹਚਤ ਹਰਗਿੇਦ 
ਗ੍ਰੰ ਥ ਦਾ ਅਹਧਐਨ ਕੀਹਤਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਹਿਜੇ 
ਅੰਦਾਜਾ ਿਰੋ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਹਕ ਇਸ ਗ੍ਰੰ ਥ ਹਿਚ ਭਾਸ਼ਾਈ 
ਹਦ੍ਰਸ਼ਟੀਕਰੋਣ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਹਧਤ 
ਸ਼ਬਦਾਿਲੀ ਦਾ ਹਜ਼ਕਰ ਹਮਲਦਾ ਿੈ। ਆਰੀਆ 
ਲਰੋਕਾਂ ਦੇ ਆਗਮਨ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਨੰੂ 'ਸਪਤ ਹਸੰਧੂ' 
ਹਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਹਕਉਂਹਕ ਇਥੇ 7 ਦਹਰਆ ਿਹਿੰਦੇ 
ਸਨ। ਹਜਥੋਂ ਤਕ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਿਮਲਾਿਰਾਂ 
ਦੇ ਜੇਤੂ ਿਰੋਣ ਦਾ ਸਿਾਲ ਸੀ ਉਿ ਪਹਿਲਾ 
ਮੁਸਲਮਾਨ ਿਮਲਾਿਰ ਮੁਿੰਮਦ ਹਬਨ ਕਾਹਸਮ 
ਸੀ ਹਜਸ ਨੇ 712 ਈਸਿੀ ਹਿਚ ਮੁਲਤਾਨ 'ਤੇ 

ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਹਲਆ। ਉਪਰੰਤ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਹਿਚੋਂ 
ਿਮਲਾਿਰਾਂ ਦਾ ਹਸਲਹਸਲਾ ਜਾਰੀ ਹਰਿਾ। ''ਅਸਲ 
ਹਿਚ ਮੱਧਕਾਲ ਦਾ ਆਰੰਭ ਹਿਦੇਸ਼ੀ ਿਮਲਾਿਰਾਂ 
ਦੀ ਆਮਦ ਨਾਲ ਿੁੰ ਦਾ ਿੈ। ਅੱਠਿੀਂ ਤੇ ਨੌਿੀਂ ਸਦੀ 
ਉਪਰੰਤ ਜਦੋਂ ਮੁਗ਼ਲ ਅਤੇ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਿਮਲੇ ਿੁੰ ਦੇ 
ਿਨ ਤਾਂ ਇਕ ਨਿੇਂ ਯੁੱ ਗ ਦਾ ਆਰੰਭ ਿੁੰ ਦਾ ਿੈ। ਇਿ 
ਕਾਲ ਆਹਦ ਕਾਲ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਹਕਰਤੀ ਅਤੇ 
ਪ੍ਰਹਿਰਤੀ ਕਾਰਨ ਹਿਲੱਖਣ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਪ੍ਰਕਾਰ 
ਦਾ ਸੀ।''6

ਇਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਿਮਲਾਿਰ ਹਸਰਫ਼ ਰਾਜੇ 
ਬਣ ਕੇ ਿੀ ਨਾ ਆਏ ਬਲਹਕ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ 
ਸਹਭਆਚਾਰ ਅਤੇ ਹਚੰਤਨ ਿੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। 
ਹਮਸਾਲ ਿਜੋਂ ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਇਸਲਾਮੀ ਿਮਲਾਿਰਾਂ ਦੇ 
ਨਾਲ ਹਪਆਰ ਚਾਸ਼ਨੀ ਿੰਡਣ ਆਏ ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ 
ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹਜਥੇ ਮੱਧਕਾਲ ਦੇ ਹਿਕਹਸਤ ਿਰੋਣ 
ਦਾ ਸਮਾਂ ਿੈ, ਉਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਾਲ ਮੱਧਕਾਲੀ 
ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਹਸਖਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਿੈ। ਕੁਲ 
ਹਮਲਾ ਕੇ ਹਕਿਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹਕ ਪੰਜਾਬ ਇਹਤਿਾਸਕ 
ਪਹਰਪੇਖ ਦਾ ਝਰਰੋਖਾ ਮੱਧਕਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ 
ਦਾ ਨਿਾਂ ਮੁਿਾਂਦਰਾ ਘੜਨ ਦਾ ਮੂਲ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸ੍ਰਰੋਤ 
ਹਰਿਾ ਿੈ।

ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਹਰਪੇਖ
ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਮੱਧਕਾਲ ਭਾਿ ਸਰੋਲਿੀਂ 

ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਨੰੂ ਮੁਗਲ ਕਾਲ ਦੇ ਰੂਪ ਹਿਚ ਿੀ ਯਾਦ 
ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਹਕਉਂਹਕ ਇਸ ਕਾਲ ਹਿਚ ਪੰਜਾਬ 
ਅਤੇ ਸਮੁੱ ਚਾ ਭਾਰਤ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਰਿਾ। 
ਮੱਧਕਾਲ ਦੇ ਸਾਹਿਤ ਹਿਚ ਬਾਕੀ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ 
ਨਾਲੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਿ ਜੀ ਦੀ ਪਦਿੀ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ 
ਿੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਾਲ ਨੰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਾਲ 
ਿੀ ਹਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਇਸ ਕਾਲ ਦੇ ਸਾਹਿਤ ਹਿਚ 
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ਹਿਸ਼ੇ, ਰੂਪ, ਿੰਨਗੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਹਿਰਤੀ ਪੱਖੋਂ ਿਰ ਤਰ੍ਹਾਂ 
ਦੇ ਹਚੰਨ੍ਹ  ਹਿਖਾਈ ਹਦੰਦੇ ਿਨ। ਇਸ ਕਾਲ ਦੀ 
ਸਰਿਰੋਤਮ ਸਾਹਿਤਕ ਿੰਨਗੀ ਨੰੂ 'ਆਹਦ ਗ੍ਰੰ ਥ' (ਸ੍ਰੀ 
ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰ ਥ ਸਾਹਿਬ) ਦਾ ਸੰਪਾਦਨ 1601-1604 
ਈ. ਹਿਚੋਂ ਿੇਹਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਇਹਤਿਾਸਕ 
ਹਦ੍ਰਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਜੇਕਰ ਬਾਬਰ ਨੇ ਮੁਗਲ ਰਾਜ ਦੀ 
ਨੀਂਿ ਰੱਖੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਿਮਹਲਆਂ ਸਮੇਂ ਦੀ 
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਹਥਤੀ ਨੰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਿ ਜੀ 
ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਚਾਰਾਂ ਹਿਚ 'ਬਾਬਰਿਾਣੀ' ਰਾਿੀਂ 
ਰੂਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਿੈ। ਬਾਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ 
ਪੁੱ ਤਰ ਿਮਾਯੂੰ  ਨੇ ਹਦੱਲੀ ਦੀ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ। ਿਮਾਯੂੰ  
ਦੇ ਸਮੇਂ ਿਰੋਰ ਿੀ ਕਬੀਲੇ ਬਗਾਿਤਾਂ ਕਰਦੇ ਰਿੇ 
ਪਰ ਉਿ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਦਬਾ ਨਾ ਸਹਕਆ। ਿਮਾਯੂੰ  ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਸ਼ੇਰਸ਼ਾਿ ਸੂਰੀ (1540-45) ਹਿਚ ਹਦੱਲੀ 
ਦੇ ਤਖਤ 'ਤੇ ਬੈਠਾ। ਉਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਤੇ ਬੰਗਾਲ 
ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ। ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਿ 
ਸੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੇ ਪੁੱ ਤਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ 
ਪਰ ਉਿ ਯਰੋਗ ਸਾਸਕ ਨਿੀਂ ਸੀ। ਇਿ ਕਾਰਨ 
ਕਰਕੇ ਿਮਾਯੂੰ  ਨੇ ਹਦੱਲੀ ਉੱਪਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਬਜ਼ਾ 
ਕਰ ਹਲਆ। ਿਮਾਯੂੰ  ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱ ਤਰ 
ਅਕਬਰ ਨੰੂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਸਮਰਾਟ ਘਰੋਹਸ਼ਤ 
ਕੀਤਾ ਹਗਆ। ਅਕਬਰ ਭਾਿੇਂ ਬਿੁਤਾ ਪਹੜ੍ਹਆ 
ਹਲਹਖਆ ਨਿੀਂ ਸੀ ਪਰ ਉਿ ਹਿਦਿਾਨਾਂ ਅਤੇ 
ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਸੁਣ ਕੇ ਬਿੁਤ ਖੁਸ਼ ਿੁੰ ਦਾ 
ਸੀ। ਅਕਬਰ ਤੋਂ ਆਅਦ ਉਸ ਦਾ ਸ਼ਾਹਿਜ਼ਾਦਾ 
ਸਲੀਮ 'ਜਿਾਂਗੀਰ' ਦੇ ਨਾਮ ਿਜੋਂ 24 ਅਕਤੂਬਰ 
1604 ਈ. ਨੰੂ ਤਖ਼ਤ 'ਤੇ ਹਬਰਾਜਮਾਨ ਿਰੋਇਆ। 
ਸ਼ੁਰੂ ਹਿਚ ਜਿਾਂਗੀਰ ਨੇ ਅਕਬਰ ਦੀ ਿੀ ਨੀਤੀ ਨੰੂ 
ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ। ਸਹਿਜ਼ਾਦਾ ਖੁਸਰਰੋ ਨੇ ਜਿਾਂਗੀਰ 
ਦੇ ਹਿਰੁੱ ਧ ਬਗਾਿਤ ਕਰ ਹਦੱਤੀ। ਜਿਾਂਗੀਰ ਨੰੂ 
ਇਿ ਸੂਚਨਾ ਹਮਲੀ ਹਕ ਖੁਸਰਰੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਿ 

ਨੇ ਆਸ਼ੀਰਿਾਦ ਹਦੱਤਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹਿੰਦੂਆਂ 
ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਹਿਚ ਬਿੁਤ ਸਹਤਕਾਰ ਸੀ। ਪਰ 
ਜਿਾਂਗੀਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੱਟੜਤਾ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਂ ਹਦਆਂ 
ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਸ਼ਿੀਦ ਕਰਿਾ ਹਦੱਤਾ। ਜਿਾਂਗੀਰ ਦੀ ਮੌਤ 
ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਸ਼ਾਿ ਜਿਾਨ ਦੀ ਉਪਾਧੀ 
ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਹਦੱਲੀ ਦੇ ਤਖ਼ਤ ਉਪਰ ਬੈਠਾ। ਸ਼ਾਿ 
ਜਿਾਨ ਨੇ ਲਗਭਗ 30 ਿਰ੍ਹੇ ਹਦੱਲੀ ਦੇ ਤਖ਼ਤ 
ਉਪਰ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਚਾਰਾਂ ਪੁੱ ਤਰਾਂ ਹਿਚੋਂ 
ਦਾਰਾ ਹਸ਼ਕਰੋਿ ਨੰੂ ਿਧੇਰੇ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਿ 
ਉਸ ਨੰੂ ਹਦੱਲੀ ਦੇ ਤਖ਼ਤ ਉੱਪਰ ਹਬਠਾਉਣਾ ਚਾਿੁੰ ਦਾ 
ਸੀ, ਪਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਅਹਜਿਾ ਨਿੀਂ ਿਰੋਣ ਹਦੱਤਾ 
ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹਤੰਨੇ ਭਰਾਿਾਂ ਨੰੂ ਿਰਾ ਕੇ 1659 ਈ. 
ਹਿਚ ਹਦੱਲੀ ਦੇ ਤਖ਼ਤ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਹਲਆ। 
ਬਾਦਸ਼ਾਿ ਜਿਾਂਗੀਰ ਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਿ 
ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਿਾਦਤ ਅਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ 
ਤੇਗ ਬਿਾਦਰ ਜੀ ਨੰੂ ਹਦੱਲੀ-ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਹਿਚ 
ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਸ਼ਿੀਦ ਕੁਝ ਅਹਜਿੀਆਂ ਅਮਾਨਿੀ 
ਘਟਨਾਿਾਂ ਿਨ ਹਜਨ੍ਹ ਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹਸੱਖ ਭਗਤੀ 
ਅੰਦਰੋਲਨ ਨੰੂ ਹਿਦਰਰੋਿ ਹਿਚ ਬਦਲ ਹਦੱਤਾ ਸੀ। 
ਸਰੋ ਮੁਗਲ ਕਾਲ ਦੇ ਅਹਜਿੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਭਰੇ 
ਮਾਿੌਲ ਹਿਚ ਹਿਦਰਰੋਿੀ ਸੁਰਾਂ ਉਠਣੀਆਂ ਸੁਭਾਿਕ 
ਸਨ। ਸਮਕਾਲੀ ਮਾਿੌਲ ਹਿਚ ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਅਤੇ 
ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰਿਚਨਾਂ ਨੰੂ ਿੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ 
ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਸ੍ਰਰੋਤ ਿਜੋਂ 
ਿੇਹਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ। 

ਸਹਭਆਚਾਰਕ ਪਹਰਪੇਖ
ਇਿ ਕਥਨ ਬੜਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਿੈ ਹਕ ਹਕਸੇ 

ਿੀ ਭੂਗਰੋਹਲਕ ਹਖੱਤੇ ਦਾ ਸਹਭਆਚਾਰ ਹਿਦੇਸ਼ੀ 
ਿਮਲਾਿਰਾਂ ਦੇ ਿਮਹਲਆਂ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਿੱਸਥਾ, 
ਿਪਾਰੀਆਂ, ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ 
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ਆਹਦ ਦੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਹਿਤ ਿੁੰ ਦਾ 
ਿੈ। ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਹਿਹਦਆਰਥੀ ਲਈ ਮੱਧਕਾਲ 
ਦੀਆਂ ਹਿਹਭੰਨ ਹਿਚਾਰਧਾਰਾਿਾਂ ਨੰੂ ਸਮਝਣ ਅਤੇ 
ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸ੍ਰਰੋਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ 
ਉਕਤ ਪਹਰਪੇਖ ਨੰੂ ਜਾਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿੈ। ਇਸ 
ਸਾਰੇ ਸੰਸਲੇਸ਼ਣ ਨੰੂ ਹਿਚਾਰਨ ਿਾਲੇ ਸਾਹਿਤ ਦੇ 
ਹਿਹਦਆਰਥੀ ਨੰੂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹਗਆਨ ਿਰੋਿੇਗਾ 
ਹਕ ਭਗਤਾਂ ਕਿੀਆਂ ਨੇ ਜਰੋ ਪ੍ਰਹਤਮਾਨ ਸਥਾਪਤ 
ਕੀਤੇ, ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਬਾਣੀਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹਿਸਥਾਰ 
ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਫ਼ੀ ਹਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੰੂ ਿੀ ਬਣਦਾ 
ਸਹਤਕਾਰ ਹਦੱਤਾ ਿੈ। ਹਜਥੋਂ ਤਕ ਮੱਧਕਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ 
ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਹਸਰਜਣ ਪ੍ਰਹਕਹਰਆ ਨੰੂ ਸਹਭਆਚਾਰ 
ਦੇ ਪਹਰਪੇਖ ਹਿਚੋਂ ਿੇਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਿੈ ਤਾਂ ਸਾਨੰੂ 
ਿੱਖ-ਿੱਖ ਸਹਭਆਚਾਰਾਂ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ 
ਸਹਭਆਚਾਰ ਨਾਲ ਸੰਸਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਝਰਰੋਖੇ ਹਿਚੋਂ 
ਿਾਚਣ ਦੀ ਿੀ ਲਰੋੜ ਿੈ। ਅਹਜਿਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ 
ਸਹਭਆਚਾਰ ਦੇ ਮੂਲ ਸਰੋਹਮਆਂ ਦੀ ਹਨਸ਼ਾਨਦੇਿੀ 
ਆਸਟਹਰਕ ਸਰੋਮੇ, ਦਰਾਿੜ ਸਰੋਮੇ, ਇੰਡਰੋ-ਆਰੀਅਨ 
ਸਰੋਮੇ, ਮੰਗਰੋਲ, ਨਾਥ ਯਰੋਗੀ, ਸੈਮਹਟਕ ਸਰੋਮੇ, ਸੂਫ਼ੀ 
ਸਰੋਮੇ ਅਤੇ ਗੁਰਮਹਤ ਹਿਚਾਰਧਾਰਾਈ ਸਰੋਹਮਆਂ ਤੋਂ 
ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਿੈ।

ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਿੱਲੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਿਮਲਾਿਰ 
ਹਸਰਫ਼ ਰਾਜੇ ਬਣ ਕੇ ਿੀ ਨਾ ਆਏ ਬਲਹਕ ਆਪਣੇ 
ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਹਭਆਚਾਰ ਅਤੇ ਹਚੰਤਨ ਿੀ ਲੈ ਕੇ 
ਆਏ ਿਨ। ਸਾਮੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਚੰਤਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 
ਮਾਨਿਿਾਦੀ ਭਗਤਾਂ, ਸੂਫ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਣੀਕਾਰਾਂ ਨੇ 
ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਦੀ ਭਾਿਨਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ 
ਿਰੋ ਕੇ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਹਿਚਾਰਾਂ ਨੰੂ ਸਮਝਣ ਅਤੇ 
ਪਛਾਣਨ ਪ੍ਰਤੀ ਹਕਹਰਆਸ਼ੀਲਤਾ ਹਦਖਾਈ। ਇਿ 
ਹਕਹਰਆਸ਼ੀਲਤਾ ਿੀ ਉਿ ਧਰਾਤਲ ਬਣੀ ਹਜੱਥੋਂ 
ਹਿਚਾਰਧਾਰਕ ਅਤੇ ਸਹਭਆਚਾਰਕ ਸੰਸਲੇਸ਼ਣ 
ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਿਰੋਈ। ਦਰੋ ਹਿਹਭੰਨ ਹਚੰਤਨ ਇਕ 

ਦੂਜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਏ, ਹਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸੰਜਰੋਗ ਿਰੋਇਆ, 
ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸੱਚ ਨੰੂ ਪਛਾਹਣਆ ਅਤੇ ਇਕ ਦੂਜੇ 
ਨੰੂ ਪ੍ਰਭਾਹਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਪਰ ਹਿਚਾਰਧਾਰਕ 
ਨੇੜਤਾ, ਸਹਭਆਚਾਰਕ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨੇ ਿੀ 
ਉਸ ਸੰਸਲੇਸ਼ਣ ਨੰੂ ਸਾਕਾਰ ਕੀਤਾ ਿੈ, ਹਜਸ ਨਾਲ 
ਸਾਹਿਤ ਹਸਰਜਣਾ ਦੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਝਰਰੋਖੇ ਨੰੂ ਨਿੇਂ 
ਅਰਥ ਹਮਲਦੇ ਿਨ।

ਗੁਰਮਹਤ ਪਹਰਪੇਖ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਕਤ ਰਾਜਸੀ, ਧਾਰਹਮਕ ਅਤੇ 

ਸਹਭਆਚਾਰ ਦੇ ਅਹਜਿੇ ਸਮਾਹਜਕ ਿਰਤਾਰੇ 
ਹਿਚ ਗੁਰਮਹਤ ਹਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਆਗਮਨ ਅਤੇ 
ਪਾਸਾਰ ਿੁੰ ਦਾ ਿੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਪੈਦਲ ਚੱਲ 
ਕੇ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ, ਸੈਂਕੜੇ ਨਗਰਾਂ 
ਦਾ ਹਨਰਮਾਣ ਕਰਿਾਇਆ ਅਤੇ ਿਜ਼ਾਰਾਂ ਲਰੋਕਾਂ ਨੰੂ 
ਰੂਿਾਨੀਅਤ ਰਾਿੀਂ ਗੈਰਤ ਦਾ ਸਬਕ ਪੜ੍ਹਾਇਆ। 
ਡਾ. ਹਦਲਗੀਰ ਅਨੁਸਾਰ ''ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ 
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤਾਰੀਖ਼ਦਾਨ (ਹਿਸਟਰੋਰੀਅਨ) 
ਸਨ। ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਿਾਂ 'ਬਾਬਰਿਾਣੀ', 'ਆਸਾ 
ਦੀ ਿਾਰ', 'ਹਸੱਧ ਗਰੋਸ਼ਹਟ' ਿਗ਼ੈਰਾ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀਆਂ 
ਕੀਮਤੀ ਤਿਾਰੀਖ਼ ਿਨ।''7 ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ 
ਹਜਥੇ ਪਹਿਲੇ ਰੂਿਾਨੀ ਤਾਰੀਖ਼ਦਾਨ, ਸਾਇੰਸਦਾਨ, 
ਹਸਆਸੀ ਹਫ਼ਲਾਸਫ਼ਰ, ਰੂਿਾਨੀ ਸਮਾਜ-
ਹਿਹਗਆਨੀ ਤੇ ਮਨੋਹਿਹਗਆਨੀ ਸਨ, ਉਥੇ ਉਿ 
ਪੰਜਾਬੀ ਜੁਝਾਰੂ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ 
ਸਨ। ਇਹਤਿਾਸ ਹਿਚ ਪਹਿਲੀ ਿਾਰ ਹਕਸੇ ਸੰਤ 
ਫ਼ਕੀਰ ਗੁਰੂ ਨੇ 'ਪਾਪ ਕੀ ਜੰਞ' ਦੇ ਮੁਿਾਿਰੇ ਰਾਿੀਂ 
ਜਦੋਂ ਿਕਤ ਦੇ ਜ਼ਾਲਮ ਰਾਜੇ ਬਾਬਰ ਨੰੂ ਜ਼ਾਬਰ 
ਹਕਿਾ ਸੀ ਤਾਂ ਭਹਿੱਖ ਤੈਅ ਕਰ ਹਦੱਤਾ ਸੀ ਹਕ ਇਸ 
ਗੁਰਮਹਤ ਮਾਰਗ ਦੇ ਪਾਂਧੀ 'ਧਰਤੀ ਦੇ ਿਾਹਰਸ' 
ਬਣਨਗੇ। ਅਕਾਲਪੁਰਖ ਦੇ ਿੁਕਮ ਮੁਤਾਹਬਕ ਗੁਰੂ 
ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਭੂਹਮਕਾ ਮੁਰਦਾ ਿਰੋਈ ਕੌਮ 
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ਨੰੂ ਜੀਊਣ ਦੀ ਜਾਚ/ਜੁਗਤ ਦੱਸਣ ਹਿਚ ਸੀ। 
ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਬਰੋਲਾਂ ਹਿਚ 'ਰਾਜੇ ਸੀਿ 
ਮੁਕਦਮ ਕੁਤੇ' ਕਹਿਣ ਿਾਲੀ ਹਿੰਮਤ ਸੀ ਤਾਂ ਜਰੋ 
ਲਰੋਕਾਈ ਹਿਚ ਜੂਝਣ ਦੀ ਹਬਰਤੀ ਆ ਸਕੇ। ਗੁਰੂ 
ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਨੰੂ ਸਾਹਿਤ ਰਚਨਾ 
ਰਾਿੀਂ ਅਣਖ ਨਾਲ ਹਜਊਣ ਦਾ ਪੈਗ਼ਾਮ ਹਦੰਹਦਆਂ 
ਬੇਗ਼ੈਰਤ ਸ਼ਖ਼ਸ ਦੀ ਹਜ਼ੰਦਗੀ ਨੰੂ ਹਜਥੇ 'ਿਰਾਮ' 
ਆਹਖਆ, ਉਥੇ ਗ਼ੈਰਤ ਨੰੂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਸ਼ਿਾਦਤ 
ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਿੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਹਦੱਤਾ। ਗੁਰਿਾਕ ਿਨ:

ਜੇ ਜੀਿੈ ਪਹਤ ਲਥੀ ਜਾਇ ॥ ਸਭੁ ਿਰਾਮੁ ਜੇਤਾ 
ਹਕਛੁ ਖਾਇ॥8

ਜਉ ਤਉ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਉ॥ ਹਸਰੁ ਧਹਰ 
ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਉ॥

ਇਤੁ ਮਾਰਹਗ ਪੈਰੁ ਧਰੀਜੈ॥ ਹਸਰੁ ਦੀਜੈ ਕਾਹਣ ਨ 
ਕੀਜੈ॥ ੨੦॥9

ਇਸ ਹਿਚ ਕਰੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਿੀਂ ਿੈ ਹਕ ਗੁਰੂ 
ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੁਆਰਾ 
ਹਸਰਹਜਆ ਸੰਿਾਦ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਤਾਂ ਿੈ ਪਰ 
ਇਕ ਸੂਤਰ ਹਿਚ ਨਾ ਬੱਝ ਸਕਣ ਕਰਕੇ ਭਗਤ 
ਸਾਹਿਬਾਨ ਿੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਸਾਰਹਥਕ ਯਤਨ ਿੀ 
ਹਿਕਰੋਹਲਤਰੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਿਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ 
ਨੇ ਇਸ ਰਮਜ਼ ਨੰੂ ਸਮਝ ਹਲਆ ਸੀ ਹਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 
ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜੰਜ਼ੀਰਾਂ ਨੰੂ ਇਕ ਜਾਮੇ ਹਿਚ 
ਨਿੀਂ ਕੱਹਟਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਰੋ ਆਰੰਭੇ ਹਮਸ਼ਨ ਦੀ 
ਪੂਰਤੀ ਿਜੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਿੱਲੋਂ ਗੁਰਗੱਦੀ 
ਪਰੰਪਰਾ ਚਲਾਈ ਗਈ। ਗੁਰਗੱਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹਿਚੋਂ 
ਿੀ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ 'ਨਾਨਕ ਬਾਣੀ' 
ਅਤੇ 'ਭਗਤ ਬਾਣੀ' ਦੇ ਕਰਤਾਰੀ ਪ੍ਰਿਚਨਾਂ ਨੰੂ 
ਇਕ ਸਾਂਝੇ ਸੂਤਰ (ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰ ਥ ਸਾਹਿਬ) ਹਿਚ 
ਪਰਰੋ ਕੇ ਮਾਨਿਤਾ ਲਈ ਇਕ ਅਹਜਿਾ ਸਾਹਿਤ 
ਹਸਧਾਂਤ ਕਾਇਮ ਕਰ ਹਦੱਤਾ ਜਰੋ ਮੱਧਕਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ 

ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਅਮੀਰੀ ਦਾ ਮੂਲ ਝਰਰੋਖਾ ਬਹਣਆ ਿੈ। 
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਇਕ ਰੱਬ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਦੇ ਕੇ 
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸਹਭਆਚਾਰ ਨੰੂ ਇਕ ਿਾਰ ਹਿਰ 
ਸਥਾਹਪਤ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਗਰੋਹਬੰਦ ਹਸੰਘ ਦੁਆਰਾ 
ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਣਾ, ਹਨਰਭਉ, ਹਨਰਿੈਰ, 
ਸ਼ੁੱ ਧ ਅਮਲ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਉਸਾਰਨ ਿੱਲ 
ਇਕ ਹਨੱਘਰ ਕਦਮ ਸੀ। ਗੁਰਮਹਤ ਹਿਚਾਰਧਾਰਾ 
ਹਿਚੋਂ ਉਗਮੀ ਗੁਰਮਹਤ ਕਾਹਿਧਾਰਾ ਦੀਆਂ ਬਿੁਤ 
ਸਾਰੀਆਂ ਅਮੀਰੀ ਹਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਿਾਂ ਿਨ ਜਰੋ ਮੱਧਕਾਲੀ 
ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਪ੍ਰਿੁਲਤਾ ਲਈ ਿਰਦਾਨ ਹਸੱਧ 
ਿਰੋਈਆਂ ਿਨ। ਗੁਰਮਹਤ ਹਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹ ਾਂ 
ਹਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਿਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਿਲ ਰੂਪ ਨੰੂ ਸ਼ੁਭ ਅਮਲ/ 
ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ/ ਸ਼ੁਭ ਧਰਮ/ ਸ਼ੁਭ ਆਚਾਰ/ ਸ਼ੁਭ 
ਹਿਚਾਰ/ ਸ਼ੁਭ ਬਰੋਲ/ ਹਨਰਮਾਣਤਾ/ ਹਨਰਿੈਰ/ 
ਹਨਰਭਉ ਦੀ ਹਿਿਾਰਕਤਾ ਹਿਚੋਂ ਿੇਹਖਆ ਜਾ 
ਸਕਦਾ ਿੈ। 

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਿਾਂ ਹਕ 
ਮੱਧਕਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਹਸਰਜਣਾ ਦੇ 
ਰਚਨਾਤਮਕ ਪ੍ਰਹਕਹਰਆ ਹਿਚ ਇਥੋਂ ਦਾ ਭਗੂਰੋਹਲਕ, 
ਇਹਤਿਾਸਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ, ਸਹਭਆਚਾਰਕ ਅਤੇ 
ਗੁਰਮਹਤ ਪਹਰਪੇਖ ਬੜਾ ਮੁੱ ਲਿਾਨ ਿ।ੈ ਉਪਰਰੋਕਤ 
ਸਾਂਝੇ ਅਤੇ ਅਮੀਰੀ ਸਤੂਰਾਂ ਨੇ ਿੀ ਮੱਧਕਾਲੀ 
ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਨੰੂ ਅਮੀਰੀ ਬਖ਼ਸ਼ੀ ਿ,ੈ ਹਜਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ 
ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੱਧਕਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਸਦੀਿੀ 
ਪ੍ਰਮਾਹਣਕਤਾ ਿਾਸਲ ਕਰਦਾ ਿ।ੈ ਕਮਾਲ ਇਸ ਗੱਲ 
ਹਿਚ ਿ ੈਹਕ ਇਸ ਕਾਲ ਦੇ ਰਹਚਤ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਸਝੂ 
ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਅੱਜ ਿੀ ਉਨੇ ਿੀ ਪ੍ਰਸੰਹਗਕਤਾ 
ਿਾਲੇ ਿਨ, ਹਜੰਨੇ ਇਿ ਆਪਣ ੇ ਹਸਰਜਣ ਸਹਮਆਂ 
ਿਲੇੇ ਸਨ। ਇਸ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਅਮੀਰੀ ਗੁਣ ਅਤੇ 
ਹਿਿਾਰਕ ਹਜ਼ੰਦਗੀ ਦੇ ਅਮਲ ਭਹਿੱਖਮਖੁੀ ਿਰੋਣ 
ਕਾਰਨ ਆਧੁਹਨਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਸਦੀਿੀ 
ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਬਣ ੇਿਰੋਏ ਿਨ।
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