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ਨਸੰਘ ਅਤੇ ਮੌਲਾ ਬਖ਼ਸ਼ ਕੁਸ਼ਤਾ ਦੀਆਂ ਨਲਖਤਾਂ ਿੰੂ 
ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਨਗਆ ਿੈ।

 ਨਸੰਘ ਸਭਾ ਲਨਿਰ ਦੀਆਂ ਨਸਆਸੀ ਲੋੜਾਂ ਿੰੂ 
ਮੁੱ ਖ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਤੀਨਿਧੀ ਲੇਖਕਾਂ ਿੇ ਆਪਣੇ 
ਧਾਰਨਮਕ, ਸਾਨਿੱਨਤਕ ਅਤੇ ਸਨਭਆਚਾਰਕ ਨਿਰਸੇ 
ਦੀ ਨਿਲੱਖਣਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਗੌਰਿ ਿੰੂ ਸਿਾਨਪਤ 
ਕਰਿ ਦੀਆਂ ਕੋਨਸ਼ਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਨਸੱਖ ਸਾਨਿਤ 
ਦੀ ਆਪਣੇ ਜਮਾਤੀ ਿਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਨਿਆਨਖਆ ਅਤੇ 
ਪੁਿਰ-ਨਿਆਨਖਆ ਕਰਿੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਉਿ੍ਹ ਾਂ ਿੇ 
ਧਾਰਨਮਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ ਸਾਨਿਤ ਦੀ 
ਰਚਿਾ ਿੰੂ ਪ੍ਫੁੱ ਨਲਤ ਕਰਿਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਸ 
ਮਕਸਦ ਲਈ ਇਿ੍ਹ ਾਂ ਲੇਖਕਾਂ ਿੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਿਾਲ 
ਸੰਬੰਨਧਤ ਸੰਕਲਪਾਂ ਿੰੂ ਪਨਰਭਾਨਸ਼ਤ ਕਰਿ ਦੀ 
ਕੋਨਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ। ਨਸੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀਆਂ ਜੀਿਿੀਆਂ 
ਨਲਖਣ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਨਿਆਨਖਆ 
ਕਰਿੀ ਿੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ 
ਟੀਕਾ ਇਸੇ ਅਮਲ ਨਿਚ ਨਤਆਰ ਿੋਇਆ ਸੀ। 
ਗੁਰੂ ਗ੍ੰ ਿ ਸਾਨਿਬ ਦੇ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਿਾਲੇ ਟੀਕੇ ਿੰੂ 
ਪਾਦਰੀ ਟ੍ੰ ਪ ਿੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਟੀਕੇ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 
ਅਿੁਿਾਦ ਦੇ ਪ੍ਤੀਕਰਮ ਿਜੋਂ ਦੇਨਖਆ ਜਾਂਦਾ 
ਿੈ। ਨਗਆਿੀ ਬਦਿ ਨਸੰਘ ਜੀ ਿੇ ਟ੍ੰ ਪ ਦੇ ਟੀਕੇ 
ਦੀ ਆਲੋਚਿਾ ਇਸ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਿੈ ਨਕ 
ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਨਿਆਨਖਆ ਕੇਿਲ ਤਰਕ ਅਤੇ 
ਬੁੱ ਧੀ ਦੀ ਸਿਾਇਤਾ ਿਾਲ ਿਿੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ 
ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਅਨਧਆਤਮਕ ਅਿੁਭਿ ਦੀ ਿੀ 
ਜ਼ਰੂਰਤ ਿੁੰ ਦੀ ਿੈ। ਕੇਿਲ ਤਰਕ ਅਤੇ ਬੁੱ ਧੀ ਦੀ 
ਸਿਾਇਤਾ ਿਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਿਾਂ ਦੇ ਅਿਰਿ 
ਿੋ ਜਾਂਦੇ ਿਿ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਮਸ਼ਰਤ ਅਰਿ 
ਕਰਿ ਿਾਨਲਆਂ ਦੀ ਉਿ੍ਹ ਾਂ ਿੇ ਆਲੋਚਿਾ ਕਰਦੇ 
ਿੋਏ ਨਲਨਖਆ ਿੈ ਨਕ “ ਇਤਰ ਮੱਤਾਂ ਦੇ ਔਿਦੇਦਾਰਾਂ 
ਿੱਲੋਂ ਨਸੱਖ ਸੰਪਰਦਾਈ ਮਿਾਤਮਾਂ ਦੀ ਿਕਦਰੀ 
ਅਤੇ ਨਮਸ਼ਰਤ ਆਸ਼ੇ ਦੇ ਅਰਿ ਕਰਿ ਿਾਨਲਆਂ ਦੇ 
ਸਨਤਕਾਰ ਿੇ ਸਿਾਤਿ ਸੰਪਰਦਾਇ ਿਿੀਿ ਰੂਪਾਂ 
ਨਿਚ ਪ੍ਗਟ ਕਰ ਨਦੱਤੀ ਤਦ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤੁਕ ਦੇ 

ਬਾਿਲ਼ੇ ਅਰਿ ਕਰੇ ਸੁ ਿੱਡਾ ਨਗਆਿੀ ਮੰਨਿਆ 
ਜਾਣ ਲੱਗਾ।”2 

 ਨਸੰਘ ਸਭਾ ਲਨਿਰ ਿਾਲ ਸਬੰਨਧਤ ਲੇਖਕਾਂ 
ਿੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਿੰੂ ਦੈਿੀ ਪਰੇਰਿਾ ਅਤੇ ਰੱਬੀ ਅਿੁਭਿ 
ਿਾਲ ਸੰਬੰਨਧਤ ਕਰ ਕੇ ਸਮਿਣ ਸਮਿਾਉਣ ਦੀ 
ਕੋਨਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਿੈ। ਭਾਈ ਕਾਿ੍ਹ  ਨਸੰਘ ਿਾਭਾ ਆਪਣੀ 
ਪੁਸਤਕ ‘ਗੁਰਮਤ ਮਾਰਤੰਡ’ ਨਿਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਿੰੂ 
ਪਨਰਭਾਨਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਨਲਖਦੇ ਿਿ ਨਕ ਸਨਤਗੁਰ 
ਿਾਿਕ ਅਤੇ ਉਿ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਜਾਿਸ਼ੀਿਾਂ ਦੇ ਮੁੱ ਖ ਤੋਂ 
ਅਕਾਲ ਦੀ ਪ੍ੇਰਿਾ ਿਾਲ ਪ੍ਗਟ ਿੋਈ ਬਾਣੀ ਦੀ 
‘ਗੁਰਬਾਣੀ’ ਸੰਨਗਆ ਿੈ।3

 ਗੁਰ ਛੰਦ ਨਦਿਾਕਰ ਅਤੇ ਗੁਰਸ਼ਬਦਾਲੰਕਾਰ 
ਭਾਈ ਕਾਿ੍ਹ  ਨਸੰਘ ਿਾਭਾ ਦੀਆਂ ਕਾਨਿ ਸ਼ਾਸਤਰ 
ਦੇ ਖੇਤਰ ਿਾਲ ਸੰਬੰਨਧਤ ਪੁਸਤਕਾਂ ਿਿ ਨਜਿ੍ਹ ਾਂ 
ਨਿਚ ਉਿ੍ਹ ਾਂ ਿੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਕਲਾਤਮਕ ਪੱਖ ਦੀ 
ਮਿੋਿਰਤਾ ਿੰੂ ਪੇਸ਼ ਕਰਿ ਦਾ ਯਤਿ ਕੀਤਾ ਿੈ। 
ਗੁਰ ਛੰਦ ਨਦਿਾਕਰ ਦੀ ਭੂਨਮਕਾ ਨਿਚ ਭਾਈ ਕਾਿ੍ਹ  
ਨਸੰਘ ਿਾਭਾ ਨਲਖਦੇ ਿਿ “ ਗੁਣ ਗਰਾਿੀ ਪ੍ੇਮੀ ਸ਼੍ੀ 
ਮੁਖਿਾਕ ਰਚਿਾ ਦੇ ਅਿੇਕ ਉਦਾਿਰਿ ਦੇਖ ਕੇ 
ਨਿਰਸੰਦੇਿ ਜਾਣਿਗੇ ਨਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੈਸਾ ਮਿੋਿਰ 
ਕਾਨਿ ਿੈ।”4 ਅਤੇ ਗੁਰਸ਼ਬਦਾਲੰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਨਮਕਾ 
ਨਿਚ ਨਲਖਦੇ ਿਿ ਨਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਤੇ ਨਸੱਖ ਕਿੀਆਂ 
ਦਾ ਕਾਨਿ, ਸਾਨਿਤ ਦਾ ਅਗਾਧ ਸਮੁੰ ਦਰ ਿੈ, ਕੇਿਲ 
ਯਤਿ ਿਾਲ ਰਤਿ ਕੱਢ ਕੇ ਨਦਖਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 
ਿੈ।5 ਉਿ ਛੰਦਾਂ ਿੰੂ ਕਾਨਿ ਦਾ ਮੂਲ ਮੰਿਦੇ ਿਿ। 
ਗੁਰਸ਼ਬਦਾਲੰਕਾਰ ਨਿਚ ਭਾਈ ਕਾਿ੍ਹ  ਨਸੰਘ ਿਾਭਾ 
ਪੰਜਾਬੀ ਕਨਿਤਾ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਉੱਤੇ ਨਚੰਤਾ ਜ਼ਾਨਿਰ 
ਕਰਦੇ ਿੋਏ ਸਾਨਿਤ ਦੇ ਚਮਤਕਾਰੀ ਪ੍ਭਾਿ ਬਾਰੇ 
ਨਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਿਿ ਨਕ ਚਮਤਕਾਰੀ ਕਨਿਤਾ 
ਅਲੋਪ ਿੋ ਰਿੀ ਿੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਿ ਿੀ ਉਿ 
ਦੱਸਦੇ ਿਿ ਨਕ ਸਾਨਿਤ ਦੇ ਪਦਾਰਿਾਂ ਦਾ ਕਿੀ 
ਿੰੂ ਨਗਆਿ ਿਿੀਂ, ਨਜਸ ਨਬਿਾ ਕਾਨਿ ਰਚਿਾ ਦਾ 
ਮਿੋਿਰ ਿੋਣਾ ਅਸੰਭਿ ਿੈ।6 ਗੁਰਸ਼ਬਦਾਲੰਕਾਰ 
ਨਿਚ ਭਾਈ ਕਾਿ੍ਹ  ਨਸੰਘ ਿਾਭਾ ਿੇ ਅਲੰਕਾਰ ਅਤੇ 
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ਅਲੰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਕਸਮਾਂ ਦੀ ਪਨਿਲਾਂ ਪਨਰਭਾਸ਼ਾ 
ਨਦੱਤੀ ਿੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਦਾਿਰਿਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ 
ਸਾਨਿਤ ਨਿਚੋਂ ਨਦੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਿਿ। 

 ਭਾਈ ਿੀਰ ਨਸੰਘ ਨਸੰਘ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਮੁੱ ਖ 
ਨਸਧਾਂਤਕਾਰਾਂ ਨਿਚ ਆਉਂਦੇ ਿਿ ਉਿ ਸਾਨਿਤ 
ਰਚਿਾ ਦਾ ਮਿੋਰਿ ਨਿਰਾ ਮਿੋਰੰਜਿ ਕਰਿਾ 
ਜਾ ਬੌਨਧਕ ਨਦਖਾਿਾ ਿਿੀਂ ਮੰਿਦੇ ਸਗੋਂ ਸਾਨਿਤ 
ਿੰੂ ਸਮਾਨਜਕ ਧਾਰਨਮਕ ਕਾਰਜ ਲਈ ਇੱਕ 
ਨਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸੰਦ ਦੇ ਰੂਪ ਨਿਚ ਸਮਿਦੇ ਿਿ। 
ਉਿ ਸਾਨਿਤ ਦੀ ਸਮਾਨਜਕ ਭੂਨਮਕਾ ਪ੍ਤੀ ਸੁਚੇਤ 
ਿਿ। ਉਿ ਆਪਣੇ ਧਾਰਨਮਕ ਨਸਆਸੀ ਮਿੋਰਿ 
ਲਈ ਅਨਜਿਾ ਸਾਨਿਤ ਪ੍ਫੁਨਲਤ ਕਰਿਾ ਚਾਿੁੰ ਦੇ 
ਿਿ ਨਜਸ ਿਾਲ ਨਸੱਖਾਂ ਨਿਚ ਨਪਆਰ ਿਧੇ। 
ਅਨਜਿਾ ਸਾਨਿਤ ਭਾਈ ਿੀਰ ਨਸੰਘ ਜੀ ਅਿੁਸਾਰ 
ਧਾਰਨਮਕ ਸਾਨਿਤ ਿੀ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ ਜੋ ਨਸੱਖ 
ਨਫ਼ਰਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰੂਿੀ ਜਮਾਤੀ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਨਿਰੋਧਾਂ 
ਿੰੂ ਨਪੱਛੇ ਧੱਕ ਕੇ ਇੱਕ ਇਲਾਿੀ ਸ਼ਕਤੀ ਿਾਲ ਜੋੜੇ 
ਤੇ ਏਕਤਾ ਦਾ ਇਿਸਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰੇ। ਉਿ ਨਲਖਦੇ 
ਿਿ : ਅਸਲੀ ਜੀਿਿ ਨਿਚ ਨਜ਼ਮੀਂਦਾਰ, ਮਜ਼ਦੂਰ, 
ਨਕਰਤੀ ਕਾਰੀਗਰ, ਿਪਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਬੰਦਗੀ 
ਕਬੂਲਣ ਿਾਲੇ, ਅਰਦਾਸ ਸੁਣਿ ਿਾਲੇ, ਨਮਿਰਾਂ 
ਕਰਿ ਿਾਲੇ ਰੱਬ ਦੀ ਿੈ ਤੇ ਸਾਰੀ ਇਿਸਾਿੀਅਤ 
ਦੀ ਟੇਕ ਇਿੋ ਿੈ।7 

ਭਾਈ ਿੀਰ ਨਸੰਘ ਨਸੱਖਾਂ ਨਿਚ ਨਪਆਰ 
ਤੇ ਸਾਂਿ ਿਧਾਉਣ ਿਾਲੇ ਸਾਨਿਤ ਦੀ ਖੋਜ ਅਤੇ 
ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਤਤਪਰ ਿਿ। ਉਿ ਅਨਜਿੇ ਪੁਰਾਤਿ 
ਸਾਨਿਤ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਮਾਨਣਕਤਾ ਦੀ 
ਪਛਾਣ ਕਰਿ ਤੇ ਉਸ ਿੰੂ ਨਸੱਖਾਂ ਨਿਚ ਿਰਮਿ-
ਨਪਆਰਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਿਿ। ਉਿ੍ਹ ਾਂ 
ਿੇ ‘ਪੁਰਾਤਿ ਜਿਮ ਸਾਖੀ’, ‘ਨਸੱਖਾਂ ਦੀ ਭਗਤ 
ਮਾਲਾ’, ‘ਕਨਬੱਤ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ’ ਅਤੇ ‘ਸੰਨਿਆ 
ਸ਼੍ੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ੰ ਿ ਸਾਨਿਬ’ ਅਤੇ ‘ਸੂਰਜ ਪ੍ਕਾਸ਼ ਗ੍ੰ ਿ’ 
ਨਕਤਾਬਾਂ ਸੰਪਾਨਦਤ ਕਰ ਕੇ ਉਿ੍ਹ ਾਂ ਦੀਆਂ ਭੂਨਮਕਾਿਾਂ 
ਨਲਖੀਆਂ ਿਿ ਜੋ ਉਿ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਸਾਨਿਤ, ਸੰਪਾਦਿ-

ਨਦ੍ਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਸਾਨਿਤ ਬਾਰੇ ਸਮਿ ਿੰੂ ਪ੍ਤੀਨਬੰਬਤ 
ਕਰਦੀਆਂ ਿਿ। ਭਾਈ ਿੀਰ ਨਸੰਘ ਿੇ ਪੁਰਾਤਿ 
ਨਲਖਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਮਾਨਣਕ ਪਾਿ ਨਤਆਰ ਕਰਿ ਲਈ 
ਆਪਣੀ ਪਾਰਖੂ ਅਤੇ ਆਲੋਚਿਾਤਨਮਕ ਨਦ੍ਸ਼ਟੀ ਤੋਂ 
ਕੰਮ ਨਲਆ ਿੈ। 

 ਭਾਈ ਿੀਰ ਨਸੰਘ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ 
ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਿੰੂ ਨਸੱਖ ਪੰਿ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਅੰਗ 
ਸਿੀਕਾਰ ਕਰ ਕੇ ਚਲਦੇ ਿਿ। ਉਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ 
ਿੰੂ ਨਸੱਖ ਪੰਿ ਦਾ ਅਟੁੱ ਟ ਅੰਗ ਮੰਿਦੇ ਿੋਏ ਇਸ ਦੀ 
ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਯਤਿਸ਼ੀਲ ਸਿ। ਇਸ ਲਈ ਉਿ 
ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸਾਨਿਤਕ ਗੁਣਾਂ ਿੰੂ ਉਜਾਗਰ 
ਕਰਿਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਿਦੇ ਿਿ। ਉਿ ‘ਨਿਜੈ ਨਸੰਘ’ 
ਦੀ ਭੂਨਮਕਾ ਨਿਚ ਨਲਖਦੇ ਿਿ ਨਕ ਨਕਤੇ ਨਕਤੇ 
ਕਾਨਿ ਦੇ ਅਲੰਕਾਰ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਨਦਖਾਏ ਗਏ ਿਿ 
ਨਕ ਬਿੁਤ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀ ਿੰੂ ਜਟਕੀ ਬੋਲੀ ਕਨਿ 
ਕੇ ਉਲ੍ਹਾਮਾਂ ਨਦੰਦੇ ਿਿ ਨਕ ਰਚਿਾ ਦੇ ਭੂਸ਼ਿ ਇਸ 
ਬੋਲੀ ਨਿਚ ਿਿੀਂ ਿਨਿਰਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਦੂਸਰੇ ਨਕ 
ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਿੀ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਪੰਿ ਦੀ ਤਰੱਕੀ 
ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਗ ਿੈ।8 ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਿਆਨਖਆ ਲਈ 
ਭਾਈ ਿੀਰ ਨਸੰਘ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ‘ਸੰਨਿਆ ਸ਼੍ੀ ਗੁਰੂ 
ਗ੍ੰ ਿ ਸਾਨਿਬ’ ਦੀ ਨਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਿੱਤਤਾ ਿੈ। ਨਸੰਘ ਸਭਾ 
ਲਨਿਰ ਦੀ ਇਿ ਲੋੜ ਸੀ ਨਕ ਨਸੱਖ ਪੰਿ ਿੰੂ ਿੋਰ 
ਮੱਤਾਂ ਧਰਮ ਿਾਲੋਂ ਨਿਆਰਾ ਨਸੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇ ਅਤੇ 
ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਨਿਲੱਖਣਤਾ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇ। 
‘ਸੰਨਿਆ ਸ਼੍ੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ੰ ਿ ਸਾਨਿਬ’ ਨਿਚ ਭਾਈ ਿੀਰ 
ਨਸੰਘ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਿਆਨਖਆ ਕਰਿ ਲਈ 
ਨਕਸੇ ਪੂਰਿ ਨਿਸ਼ਨਚਤ ਨਸਧਾਂਤ ਜਾਂ ਧਾਰਿਾ ਦਾ 
ਨਤਆਗ ਕਰ ਕੇ ਸ਼੍ੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ੰ ਿ ਸਾਨਿਬ ਿੰੂ ਿੀ 
ਪ੍ਮਾਣ ਮੰਿਣ ਦਾ ਦਾਅਿਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਿਿ। ਉਿ 
ਨਲਖਦੇ ਿਿ “ਅਸਾਂ ਇਸ ਟੀਕੇ ਨਿਚ ਨਕਸੇ ਇੱਕ 
ਪੱਖ ਦੀ ਕੋਈ ਨਖੱਚੋਤਾਣ ਿਿੀਂ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਬਾਣੀ ਦੇ 
ਅੱਖਰ ਨਦਆਿਤਦਾਰੀ ਿਾਲ ਰਸਤਾ ਦੇਂਦੇ ਿਿ ਤੇ 
ਜੋ ਨਿੱਜ ਮਿ ਿੰੂ ਗੁਰ ਆਸ਼ਾ ਨਿਸ਼ਚੇ ਿੁੰ ਦਾ ਿੈ ਉਿ 
ਨਲਨਖਆ ਿੈ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਿੇਲੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਕੇ 
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ਰਨਿਿੁਮਾਈ ਦੀ ਯਾਚਿਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿੈ। ਸਾਡਾ 
ਆਸ਼ਾ ਇਿ ਿੈ ਨਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਿ ਗੁਰੂ ਆਸ਼ੇ 
ਦੇ ਅਿੁਕੂਲ ਿੋਣ।9

 ਪ੍ੋ. ਪੂਰਿ ਨਸੰਘ ਿੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਚ ਨਲਖੇ 
ਆਪਣੇ ਕੁੱ ਿ ਲੇਖਾਂ ਨਿਚ ਸਾਨਿਤ ਦੀ ਪ੍ਨਕਰਤੀ, 
ਨਸਰਜਣ ਪ੍ਨਕਨਰਆ ਅਤੇ ਸਾਨਿਤ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ 
ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਿੈ। 1929 ਈ. ਨਿਚ ਪ੍ਕਾਨਸ਼ਤ 
ਉਿ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ‘ਖੁੱ ਲ੍ਹੇ  ਲੇਖ’ ਨਿਚਲੇ ‘ਕਨਿਤਾ’, 
‘ਆਰਟ’, ‘ਕਿੀ ਦਾ ਨਦਲ’ ਅਤੇ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਨਿਤ 
ਪੁਰ ਕਟਾਖਸ਼’ ਚਾਰ ਲੇਖਾਂ ਨਿਚ ਸਾਨਿਤ ਬਾਰੇ 
ਨਸਧਾਂਤਕ ਧਾਰਿਾਿਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਿਿ। 
ਉਿ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਨਸਆਿਾਂ ਦਾ ਕਾਰਿ ਮਿੱੁਖ 
ਦੀ ਸਿਾਰਿੀ ਨਬਰਤੀ ਨਿਚ ਸਮਿਦਾ ਿੈ ਅਤੇ 
ਸਮੱਨਸਆਿਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨਜਕ ਆਰਨਿਕ ਨਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ 
ਨਿਚ ਿਿੀਂ ਪੈਂਦਾ ਿਾ ਿੀ ਉਿ ਬੌਨਧਕ ਨਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ 
ਿੰੂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਿੱਲ ਕਰਿ ਨਿਚ ਸਿਾਈ 
ਸਮਿਦਾ ਿੈ। ਉਿ ਪ੍ਭੂ –ਪ੍ੀਤਮ ਦੇ ਦੈਿੀ ਪ੍ੇਮ 
ਨਿਚ ਨਿਲੀਿ ਿੋਣ ਅਤੇ ਆਪਾ ਭੁੱ ਲ ਜਾਣ ਿੰੂ ਿੀ 
ਅਿੰਦ ਦਾ ਮਾਰਗ ਸਮਿਦਾ ਿੋਇਆ ਨਲਖਦਾ ਿੈ 
ਨਕ “ਪ੍ਭੂ-ਪ੍ੀਤਮ ਦੇ ਿਰੋਸਾਏ ਿੋਏ ਮਿਾਂ- ਪੁਰਖਾਂ 
ਦੀ ਪਰਮ ਸੁੰ ਦਰਤਾ ਦੀ ਛੋਿ ਿਾਲ ਿੀ ਮਿੱੁਖ 
ਦੀ ਇਸ ਿੀਚ ਸੁਆਰਿੀ ਭਾਿਿਾ ਿੰੂ ਆਤਮ –
ਨਤਆਗ ਦੀ ਪਨਿੱਤਰ ਭਾਿਿਾ ਨਿਚ ਬਦਨਲਆ 
ਸਕਦਾ ਿੈ। ਿੋਰ ਸਭ ਨਗਆਿ ਸਰਾਪ ਿੈ। ਕੇਿਲ 
ਉਿ ਪ੍ੇਮ ਿੀ ਸਰਿਉੱਚ ਿੈ ਜੋ ਅਨਜਿੇ ਆਤਨਮਕ 
ਜੀਿਿ ਿੰੂ ਉਤਸ਼ਾਨਿਤ ਕਰਦਾ ਿੈ। 10 

 ਪ੍ੋ. ਪੂਰਿ ਨਸੰਘ ਅਿੁਸਾਰ ਉਿ ਨਿਅਕਤੀ 
ਿੀ ਕਿੀ ਿੋ ਸਕਦੇ ਿਿ ਜੋ ਰੱਬੀ ਰੰਗ ਨਿਚ ਰੰਗੇ 
ਿੋਣ। ਕਿੀਆਂ ਉੱਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬਖ਼ਨਸ਼ਸ਼ ਿੁੰ ਦੀ ਿੈ। 
ਨਜਸ ਕੌਮ ਨਿਚ ਅਨਜਿੇ ਨਿਅਕਤੀ ਪੈਦਾ ਿੋ ਜਾਣ 
ਉਸ ਕੌਮ ਦਾ ਸਾਨਿਤ ਆਪ-ਮੁਿਾਰੇ ਤਰੱਕੀ 
ਕਰਦਾ ਿੈ। ਰੱਬੀ ਰੰਗ ਨਿਚ ਰੰਗੇ ਿੋਣਾ ਿੀ ਕਿੀ 
ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪਛਾਣ ਿੈ। ਇਸ ਗੁਣ ਤੋਂ ਨਬਿਾ ਕੋਈ 

ਕਿੀ ਬਣ ਿੀ ਿਿੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਿ ਕਨਿਤਾ ਦਾ 
ਜ਼ਰੂਰੀ ਅੰਗ ਿੈ। ਉਿ ਸਾਧ-ਬਚਿਾਂ ਿੰੂ ਿੀ ਕਨਿਤਾ 
ਮੰਿਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਨਲਖਦਾ ਿੈ : ਪੂਰਿ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਿਚ 
ਸਾਧ ਬਚਿਾਂ ਿੰੂ ਿੀ ਕਨਿਤਾ ਅਿਿਾ ਉੱਚਾ ਸਾਨਿਤ 
ਮੰਨਿਆ ਿੈ। ਬਾਕੀ ਿਾਕ ਰਚਿਾ ਮੰਿੀ ਿੈ। ਸਾਨਿਤ 
ਦੇ ਰਨਸਕ ਿਾਕ ਰਚਿਾ ਦਾ ਰਸ ਘੜੀ ਪਲ ਲਈ 
ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਿਿ। ਪਰ ਉਿ੍ਹ ਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਸਦਾ ਅਟੱਲ 
ਿੁੰ ਦਾ ਿੈ ਨਕ ਿਾਕ ਰਚਿਾ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਾਯਾ 
ਿੈ।11 ਨਕਉਂਨਕ ਪ੍ਭੂ ਪ੍ੇਮ ਨਿਚ ਰੰਗੇ ਇਿ ਸੰਤ, 
ਸਾਧ ਫ਼ਕੀਰ ਲੋਕ ਿੀ ਦੇਿ ਮੰਡਲਾਂ ਦਾ ਅਿੁਭਿ 
ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਿ ਅਤੇ ਦੂਸਨਰਆਂ ਿੰੂ ਇਿਿਾਂ ਰੱਬੀ 
ਮੰਡਲਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਿ ਕਰਿਾ ਸਕਦੇ ਿਿ ਸੋ ਇਿ੍ਹ ਾਂ 
ਦੇ ਬਚਿ ਿੀ ਕਨਿਤਾ ਿੋ ਸਕਦੇ ਿਿ। ਉਿ ਕਿੀ 
ਦੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਿੰੂ ਬਿੁਤ ਮਿੱਤਤਾ ਨਦੰਦਾ ਿੈ ਉਿ 
ਆਪਣੇ ਕਿੀ ਿੰੂ ਉਸ ਦੀ ਕਨਿਤਾ ਤੋਂ ਿੀ ਿਧੇਰੇ 
ਨਪਆਰਦਾ ਿੈ। 

 ਪ੍ੋ. ਪੂਰਿ ਨਸੰਘ ਉੱਚੇ ਅਤੇ ਿੀਿੇਂ ਸਾਨਿਤ 
ਦਾ ਨਿਖੇੜਾ ਿੀ ਇਸੇ ਕਰਤਾਰੀ ਅੰਸ਼, ਆਿੇਸ਼ ਦੇ 
ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕਰਦਾ ਿੈ। ਜੋ ਕਨਿਤਾ ਇਸ ਰੱਬੀ 
ਅੰਸ਼ ਤੱਕ ਿਿੀਂ ਪਿੁੰ ਚਦੀ ਉਿ ਕਨਿਤਾ ਿਿੀਂ 
ਦੁਨਿਆਿੀ ਸਮੱਨਸਆਿਾਂ ਿਾਲ ਭਨਰਆ ਸਾਨਿਤ 
ਉਸ ਅਿੁਸਾਰ ਉੱਚਾ ਸਾਨਿਤ ਿਿੀਂ ਿੈ। ਉਸ 
ਅਿੁਸਾਰ ਰੋਜ਼ਾਿਾ ਨਜ਼ੰਦਗੀ ਦੇ ਿਗੜੇ, ਨਿਰੋਧ 
ਸਮਾਨਜਕ ਸਮੱਨਸਆਿਾਂ ਫ਼ਸਾਦਾਂ ਿਾਲੇ ਨਿਸ਼ੇ ਿਸਤੂ 
ਿਾਲਾ ਸਾਨਿਤ ਸੁੱ ਚੇ ਸਾਨਿਤ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨਿਚ 
ਰੁਕਾਿਟਾਂ ਿੀ ਖੜੀਆਂ ਕਰਦਾ ਿੈ। ਪ੍ੋ. ਪੂਰਿ 
ਨਸੰਘ ਿੇ ਪ੍ੋ. ਨਬ੍ਜ ਲਾਲਾ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦੇ ਿਾਟਕ 
‘ਸੁਕੰਨਿਆ’ ਦੀ ਭੂਨਮਕਾ ਨਿਚ ਇਸ ਿਾਟਕ ਦੀ 
ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਮਿੱਤਤਾ ਦਰਸਾਈ ਨਕ ਇਿ ਇੱਕ ਨਿੰਦੂ 
ਪੰਜਾਬੀ ਿਾਟਕਕਾਰ ਦੀ ਰਚਿਾ ਿੈ ਇਿ ਇੱਕ ਸ਼ੁੱ ਭ 
ਸ਼ਗਿ ਿੈ ਨਕ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਰਾਜਿੀਤੀ ਸਮੇਂ ਨਿਚ 
ਨਿੰਦੂ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਨਿਚ ਸਾਨਿਤ 
ਦੀ ਰਚਿਾ ਿੱਲ ਿਧੇ ਿਿ ਇਸ ਿਾਲ ਪੰਜਾਬੀ 
ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸੰਕਟਮਈ ਸਮਾਂ ਖ਼ਤਮ ਿੋਿੇਗਾ।
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 ਬਾਿਾ ਬੁੱ ਧ ਨਸੰਘ ਿੇ ‘ਕੋਇਲ ਕੂ’ ਦੇ ਪਨਿਲੇ 
ਭਾਗ ਨਿਚ ਕਨਿਤਾ ਬਾਰੇ ਨਸਧਾਂਤਕ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ 
ਿੈ। ਉਿ੍ਹ ਾਂ ਿੇ ‘ਕਨਿਤਾ’ ਅਤੇ ‘ਕਨਿਤਾ ਦਾ ਸੰਬੰਧ 
ਿੋਰਿਾਂ ਕੋਮਲ ਿੁਿਰਾਂ ਿਾਲ’ ਆਪਣੇ ਲੇਖਾਂ ਨਿਚ 
ਕਨਿਤਾ ਦੀ ਪਨਰਭਾਸ਼ਾ, ਕਨਿਤਾ ਦੇ ਤੱਤਾਂ, ਕਨਿਤਾ 
ਦੀ ਪ੍ੇਰਿਾ, ਕਨਿਤਾ ਦੀਆਂ ਨਕਸਮਾਂ, ਕਨਿਤਾ ਦਾ 
ਸਮਾਜ ਉੱਪਰ ਅਸਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਕਨਿਤਾ 
ਉੱਪਰ ਅਸਰ ਆਨਦ ਿੁਕਨਤਆਂ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ 
ਿੈ। ਬਾਿਾ ਬੁੱ ਧ ਨਸੰਘ ਦੀ ਸਾਨਿਤ ਦੀ ਧਾਰਿਾ ਭਾਈ 
ਿੀਰ ਨਸੰਘ ਦੀ ਧਾਰਿਾ ਤੋਂ ਨਿਸ਼ਾਲ ਿੈ ਉਿ ਕਨਿਤਾ 
ਿੰੂ ਅਨਧਆਤਮਕ ਜਗਤ ਤੱਕ ਿੀ ਸੀਮਤ ਕਰ ਕੇ 
ਿਿੀਂ ਦੇਖਦਾ। ਬਾਿਾ ਬੁੱ ਧ ਨਸੰਘ ਮਿੱੁਖੀ ਨਿਰਦੇ ਦੇ 
ਭਾਿਾਂ ਿੰੂ ਜੋਸ਼ੀਲੀ ਅਤੇ ਲੈਆਤਨਮਕ ਬੋਲੀ ਨਿਚ 
ਨਿਅਕਤ ਕਰਿ ਿੰੂ ਕਨਿਤਾ ਦੇ ਘੇਰੇ ਨਿਚ ਸ਼ਾਮਲ 
ਕਰਦਾ ਿੈ। ਉਿ ਨਲਖਦਾ ਿੈ “ ਕਨਿਤਾ ਆਪਣੀ 
ਅਸਲੀ ਸ਼ਕਲ ਨਿਚ ਕੇਿਲ ਮਿੱੁਖੀ ਨਿਰਦੇ ਦੇ 
ਭਾਿਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਿ ਇੱਕ ਜੋਸ਼ੀਲੀ ਅਤੇ ਲੈਅ ਿਾਲੀ 
ਬੋਲੀ ਨਿਚ ਿੈ। ਗੱਲ ਕੀ ਮਿ ਦੇ ਨਖ਼ਆਲਾਤ ਿੰੂ 
ਅਨਜਿੀ ਬੋਲੀ ਨਿਚ ਦੱਸਣਾ, ਨਜਸ ਨਿਚ ਨਦਲ ਦਾ 
ਜੋਸ਼, ਨਮੱਿੀ ਸੁਰ ਤੇ ਲੈਅ ਿੋਿੇ, ਨਜਸ ਦਾ ਅਸਰ 
ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਮਿ ਤੇ ਿੀ ਅਨਜਿਾ ਿੋ ਜਾਿੇ ਜੋ ਇੱਕ ਪਲ 
ਨਛਣ ਲਈ ਉਿ ਕਨਿਤਾ ਕਨਿਣ ਿਾਲੇ ਦੇ ਮਿ ਦੀ 
ਿਾਲਤ ਉਿ੍ਹ ਾਂ ਤੇ ਛਾ ਜਾਿੇ।”12 ਬਾਿਾ ਬੁੱ ਧ ਨਸੰਘ 
ਛੰਦਾਬੰਦੀ ਿੰੂ ਕਨਿਤਾ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿਿੀਂ ਸਮਿਦੇ। 
ਉਿ੍ਹ ਾਂ ਲਈ ਕਨਿਤਾ ਇੱਕ ਅਨਜਿੀ ਨਸਰਜਣਾ ਿੈ ਜੋ 
ਪਾਿਕ ਦੇ ਮਿ ਉੱਤੇ ਡੂੰ ਘਾ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀ ਿੈ। 
ਉਿ ਛੰਦ ਰਨਿਤ ਕਨਿਤਾ ਿੰੂ ਿੀ ਕਨਿਤਾ ਮੰਿਦੇ 
ਿਿ। ਬਾਿਾ ਬੁੱ ਧ ਨਸੰਘ ਜੀ ਕਨਿਤਾ ਦੇ ਤੱਤਾਂ ਬਾਰੇ 
ਨਿਚਾਰ ਕਰਨਦਆਂ ਨਖ਼ਆਲ, ਕਾਨਿਕ ਕਲਪਿਾ 
ਅਤੇ ਕਾਰੀਗਰੀ ਿੰੂ ਕਨਿਤਾ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੱਤਾਂ ਨਿਚ 
ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਿਿ।

 ਆਪਣੀ ਸਾਨਿਤ ਦੀ ਧਾਰਿਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 
’ਤੇ ਬਾਿਾ ਬੁੱ ਧ ਨਸੰਘ ਿੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਿੰੂ ਕਨਿਤਾ ਦੇ 
ਘੇਰੇ ਨਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਨਿਚਾਰਿ ਦੀ ਕੋਨਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ 

ਨਜਸ ਕਾਰਿ ਉਿ੍ਹ ਾਂ ਿੰੂ ਆਲੋਚਿਾ ਦਾ ਸਾਿਮਣਾ ਿੀ 
ਕਰਿਾ ਨਪਆ। ਉਿ੍ਹ ਾਂ ਿੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਿੰੂ ਬਾਕੀ ਿੋਰ 
ਸਾਨਿਤ ਿਾਲ ਇੱਕੋ ਪੋਿੀ ਨਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਨਿਚਾਰਿ 
ਦਾ ਨਿਰੋਧ ਕਰਿ ਿਾਨਲਆਂ ਦਾ ਜਿਾਬ ਨਦੰਨਦਆਂ 
ਨਲਨਖਆ ਨਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਿੀ ਉੱਚੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਿਾਲਾ 
ਸਾਨਿਤ ਿੀ ਿੈ।

 ਬਾਿਾ ਬੁੱ ਧ ਨਸੰਘ ਜੀ ਦਾ ਇਿ ਸਪਸ਼ਟ 
ਨਿਚਾਰ ਸੀ ਨਕ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਨਿਤ ਦਾ 
ਨਿਕਾਸ ਕਰਿਾ ਿੈ ਤਾਂ ਦੁਨਿਆਿੀ ਸਾਨਿਤ ਅਤੇ 
ਪ੍ੇਮ-ਰਸੀ ਸਾਨਿਤ ਿੰੂ ਿੀ ਮਾਿਤਾ ਦੇਣੀ ਪਿੇਗੀ। 
ਇਸ ਤੋਂ ਨਬਿਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਨਿਤ ਦਾ ਘੇਰਾ ਨਿਸ਼ਾਲ 
ਿਿੀਂ ਿੋਿੇਗਾ। ਅਨਜਿਾ ਕਰ ਕੇ “ ਨਜੱਿੇ ਉਿ ਦੂਜੇ 
ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਿੰੂ ਿਾਲ ਜੋੜਿਾ ਚਾਿੁੰ ਦਾ ਸੀ ਉੱਿੇ 
ਨਿਰੋਲ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਧਾਰਨਮਕ ਪੰਜਾਬੀ ਿਜੋਂ ਨਸੱਖ 
ਨਿਦਿਾਿਾਂ ਿੰੂ ਧਾਰਨਮਕ ਖੇਤਰ ਚੋਂ ਬਾਿਰ ਨਿਕਲ 
ਕੇ ਰੁਮਾਂਨਟਕ ਸਾਨਿਤ ਰਚਣ ਲਈ ਿੀ ਕਨਿੰਦਾ 
ਿੈ। ਉਸ ਅਿੁਸਾਰ ਲੋਕਾਂ ਿਾਲ ਜੁਨੜਆ ਿੋਇਆਂ 
ਰੁਮਾਂਨਟਕ ਸਾਨਿਤ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰੱਕੀ 
ਲਈ ਿੱਧ ਮਦਦਗਾਰ ਿੋਿੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਿ 
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਨਿਤ ਦੀ ਉਦਾਿਰਿ ਨਦੰਦਾ ਿੈ ਨਜਸ 
ਦਾ ਿੱਡਾ ਨਿੱਸਾ ਰੁਮਾਂਨਟਕ ਸਾਨਿਤ ਦਾ ਿੈ।13 

 ਿੰਸ ਚੋਗ ਪੁਸਤਕ ਨਿਚ ਬਾਿਾ ਬੁੱ ਧ ਨਸੰਘ 
ਿੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਨਿਆਨਖਆ ਜੀਿਿ ਅਤੇ ਸਮਾਜ 
ਦੇ ਪ੍ਸੰਗ ਨਿਚ ਕੀਤੀ ਿੈ। ਪਨਿਲਾਂ ਉਿ ਗੁਰਬਾਣੀ 
ਦਾ ਸਮਾਨਜਕ ਨਪਛੋਕੜ ਉਲੀਕਦਾ ਿੈ ਨਜਸ ਨਿਚ 
ਸੰਬੰਨਧਤ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰੀ ਗਈ ਿੈ ਨਫਰ ਉਿ 
ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਉਸ ਨਪਛੋਕੜ ਨਿਚ ਨਿਆਨਖਆ 
ਕਰਦਾ ਿੈ। ਉਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਮਾਨਜਕ ਨਪਛੋਕੜ 
ਉਸਾਰ ਕੇ ਕਨਿਤਾ ਦੀ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਨਿਚਲੀ 
ਮਿੱਤਤਾ ਿੰੂ ਿੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰਿ ਦਾ ਯਤਿ 
ਕਰਦਾ ਿੈ। ਦੇਖੋ : “ ਨਕਿਾ ਸੱਚਾ ਫ਼ੋਟੋ ਕਲਯੁਗ 
ਦਾ ਨਖੱਨਚਆ ਿੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਿੀ ਿਕਸ਼ਾ 
ਿਿੀਂ ਐਪਰ ਅੱਜ ਕਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਿੀ 
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ਸੋਿਣੀ ਤਸਿੀਰ ਿੈ, ਅੱਜ ਕਲ ਿੀ ਦੰਭ ਤੇ ਪਾਪ 
ਪ੍ਧਾਿ ਿੋ ਰਿੇ ਿਿ। ਕੂੜ, ਿੱਗੀ, ਫੋਕਾ ਨਿਖਾਿਾ, 
ਿੱਢੀਆਂ ਦਾ ਿਰਤਾਰਾ ਿਰਤ ਨਰਿਾ ਿੈ।14

 ਬਾਿਾ ਬੁੱ ਧ ਨਸੰਘ ਿੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਲੋਚਿਾ 
ਪੁਸਤਕਾਂ ਨਿਚ ਨਿੰਦੂ ਅਤੇ ਮੁਸਨਲਮ ਕਿੀਆਂ 
ਦੀ ਕਨਿਤਾ ਬਾਰੇ ਭਰਿੀਂ ਨਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕਰ 
ਕੇ ਉਿ੍ਹ ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਨਿਤ ਦੇ ਨਿਕਾਸ 
ਨਿਚ ਪਾਏ ਯੋਗਦਾਿ ਿੰੂ ਉਨਚਆਇਆ। ਸੂਫ਼ੀ 
ਅਤੇ ਨਕੱਸਾ ਸਾਨਿਤ ਦੇ ਮਿੱਤਿ ਿੰੂ ਉਿ੍ਹ ਾਂ ਿੇ 
ਉਭਾਨਰਆ ਿੈ। ਉਿ ਸਾਨਿਤਕਾਰ ਿੰੂ ਸਾਨਿਤ 
ਰਚਿਾ ਸਮੇਂ ਸਮਾਨਜਕ ਸਦਾਚਾਰਕ ਅਸੂਲਾਂ 
ਦਾ ਨਖ਼ਆਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਿੀ ਸਲਾਿ ਨਦੰਦੇ ਿਿ 
ਤੇ ਲੇਖਕ ਤੋਂ ਸਮਾਨਜਕ ਪ੍ਤੀਬੱਧਤਾ ਦੀ ਮੰਗ 
ਕਰਦੇ ਿਿ। ਉਿ ਨਲਖਦੇ ਿਿ ਨਕ ਨਲਖਾਰੀ ਇੱਕ 
ਕਿਾਣੀ ਿੰੂ ਸਿਾਦਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਈ ਅਸਲੀ 
ਸਦਾਚਾਰਕ ਅਸੂਲਾਂ ਿੰੂ ਭੁੱ ਲ ਜਾਂਦੇ ਿੇ। ਨਕੰਿੀਆਂ 
ਕਿਾਣੀਆਂ ਅਨਜਿੀਆਂ ਛਪੀਆਂ ਿਿ ਨਜਿੜੀਆਂ 
ਇਸਤਰੀ ਜਾਤੀ ਲਈ ਿਾਿੀਕਾਰਕ ਿਿ। ਕਿਾਣੀ 
ਇੱਕ ਆਸ਼ੇ ਿੰੂ ਸਾਿਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਨਲਖਣੀ ਚਾਿੀਏ, 
ਫੇਰ ਉਸ ਆਸ਼ੇ ਿੰੂ ਪੂਰਾ ਨਿਭਾਉਣਾ ਚਾਿੀਏ। 
ਅੱਜ ਕਲ ਕਿਾਣੀਆਂ ਮੈਗਜ਼ੀਿਾਂ ਨਿਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ 
ਦੀਆਂ ਿੋਣੀਆਂ ਚਾਿੀਦੀਆਂ ਿਿ ਨਜਿੜੀਆਂ ਜਾਂ ਤੇ 
ਸਮਾਨਜਕ ਉੱਿਤੀ ਕਰਿ ਜਾਂ ਧਾਰਨਮਕ। ਨਿਰੋਲ 
ਨਸੱਖੀ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਕਿਾਣੀਆਂ ਨਲਟਰੇਚਰ ਦੀ 
ਉੱਿਤੀ ਦੀ ਸੜਕ ਨਿਚ ਰੁਕਾਿਟ ਪਾ ਦੇਣ ਤਾਂ 
ਅਚਰਜ ਿਿੀਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਮੈਗਜ਼ੀਿਾਂ ਤੇ ਨਰਸਾਲੇ 
ਨਲਟਰੇਚਰ ਦੇ ਅਨਜਿੇ ਿੋਣ ਨਜਿੜੇ ਨਕ ਸਾਂਿੀ 
ਬੋਲੀ ਿੰੂ ਿਧਾਉਣ।15

 ਉਿ ਬਾਿਾ ਬੁੱ ਧ ਨਸੰਘ ਆਪਣੇ ਲੇਖ 
‘ਕਨਿਤਾ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਿੋਰਿਾਂ ਕੋਮਲ ਿੁਿਰਾਂ ਿਾਲ’ 
ਨਿਚ ਕਨਿਤਾ ਦੀ ਿੋਰਿਾਂ ਕੋਮਲ ਕਲਾਿਾਂ ਿਾਲ 
ਤੁਲਿਾ ਕਰਦੇ ਿੋਏ ਕਨਿਤਾ ਿੰੂ ਨਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਲਾ 

ਮੰਿਦੇ ਿਿ। ਉਿ ਪ੍ੋ. ਪੂਰਿ ਨਸੰਘ ਿਾਂਗ ਕਨਿਤਾ 
ਿੰੂ ਿੋਰ ਕਲਾਿਾਂ ਿਾਲ ਰਲਗੱਡ ਿਿੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਿ 
ਕਨਿਤਾਿਾਂ ਦੀਆਂ ਨਕਸਮਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਿੋਏ 
ਪੱਛਮੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦੋਿਾਂ ਕਾਨਿ-ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਿੰੂ 
ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਿਿ। ਭਾਰਤੀ ਕਨਿਤਾ ਦੀਆਂ 
ਨਕਸਮਾਂ ਬਾਰੇ ਰਸਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ 
ਿਿ। ਰਸਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਨਿਤ ਦਾ 
ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂ ਨਦਆਂ ਉਿ ਨਲਖਦੇ ਿਿ ਨਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ 
ਬਿੁਤੇ ਸਾਨਿਤ ਨਿਚ ਸ਼ਾਂਤ ਰਸ ਅਤੇ ਨਸ਼ੰਗਾਰ ਰਸ 
ਿੀ ਪ੍ਧਾਿ ਰਨਿੰਦਾ ਿੈ। ਿਾਲ ਿੀ ਉਿ੍ਹ ਾਂ ਅਿੁਸਾਰ 
ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਦੀ ਿਾਲਤ ਸੁਧਾਰਿ ਲਈ ਜੋਸ਼ 
ਭਰਿ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਕਨਿਤਾ ਨਿਚ ਬੀਰ ਰਸੀ 
ਕਨਿਤਾ ਿੀ ਢੇਰ ਸਾਰੀ ਰਚੀ ਜਾਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ। 

 ਮੌਲਾ ਬਖ਼ਸ਼ ਕੁਸ਼ਤਾ ਿੀ ਸਾਨਿਤ ਿੰੂ 
ਧਾਰਨਮਕ ਿੱਦਬੰਦੀ ਨਿਚ ਸੀਮਤ ਕਰ ਕੇ ਿਿੀਂ 
ਦੇਖਦਾ। ਉਿ ਿਾਰਸ ਸ਼ਾਿ ਦੇ ਸਾਨਿਤ ਦੀਆਂ 
ਖ਼ੂਬੀਆਂ ਦਾ ਨਜ਼ਕਰ ਕਰਨਦਆਂ ਸਾਦਗੀ, ਸਫ਼ਾਈ, 
ਅਸਲੀਅਤ ਤੇ ਜੋਸ਼ ਿੰੂ ਕਨਿਤਾ ਦੇ ਗੁਣ ਦੱਸਦਾ 
ਿੋਇਆ ਕਨਿੰਦਾ ਿੈ : “ ਉਸ ਿੇ ਸਾਧਾਰਿ ਤੋਂ 
ਸਾਧਾਰਿ ਿਾਨਕਆ ਿੰੂ ਭੀ ਨਲਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ 
ਅੰਗਾਂ ਭਾਗਾਂ ਤੇ ਚਾਿਣਾ ਪਾਇਆ ਅਰ ਉਸ ਦੇ 
ਿੁੰ ਨਦਆਂ ਬੀ ਸਚਾਈ ਤੇ ਨਗਆਿ ਿੰੂ ਭੁੱ ਨਲਆ ਿਿੀਂ 
ਜੋ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀ ਿੱਡੀ ਖ਼ੂਬੀ ਿੈ। ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਕਸਬ 
ਨਿਚ ਸ਼ੇਅਰ ਦੀਆਂ ਿੱਡੀਆਂ ਖ਼ੂਬੀਆਂ ਸਾਦਗੀ, 
ਸਫ਼ਾਈ, ਅਸਲੀਅਤ ਅਤੇ ਜੋਸ਼ ਸਮਿੀਆਂ 
ਜਾਂਦੀਆਂ ਿਿ ਅਰ ਜੇ ਿਾਰਸ ਦੇ ਕਲਾਮ ਿੰੂ ਉਸ 
ਕਸਿੱਟੀ ਤੇ ਪਰਨਖਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਿ ਇਸ ਤੇ ਪੂਰਾ 
ਉੱਤਰਦਾ ਿੈ।16 ਉਿ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਲਈ ਨਖ਼ਆਲ 
ਸ਼ਕਤੀ, ਿਾਕਫ਼ੀਅਤ, ਕਾਦਰਉਲਕਲਾਮੀ, ਿੇਿ 
ਬੋਲੀ ਦਾ ਜਾਣਿਾ, ਨਲਖਣਾ, ਬੋਲਣਾ, ਕਿਿ ਦੀ 
ਪਨਕਆਈ ਮੁਿਾਿਰੇ ਿਰਤਣ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਤਮਸੀਲੀ 
ਰੰਗਤ ਆਨਦ ਗੁਣਾ ਦਾ ਿੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਿਦਾ ਿੈ। 

ਮੌਲਾ ਬਖ਼ਸ਼ ਕੁਸ਼ਤਾ ਸਮਿਦਾ ਿੈ ਨਕ 
ਸਾਨਿਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕੌਮੀ ਆਚਰਿ ਉੱਤੇ ਡੂੰ ਘਾ 
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ਅਸਰ ਕਰਦਾ ਿੈ।ਉਿ ਸਾਨਿਤ ਦੇ ਨਗਆਿਾਤਨਮਕ 
ਪ੍ਕਾਰਜ ਪ੍ਤੀ ਿੀ ਸੁਚੇਤ ਿੈ। ਉਿ ਸਾਨਿਤ ਿੰੂ 
ਕੁਦਰਤੀ ਨਿੱਨਦਆ ਦਾ ਸਾਧਿ ਮੰਿਦਾ ਿੈ ਨਜਸ 
ਤੋਂ ਕੌਮੀ ਚਨਰੱਤਰ ਦੀ ਨਸਰਜਣਾ ਿੁੰ ਦੀ ਿੈ। “ ਇਿ 
ਸਮਿਨਦਆਂ ਿੋਇਆਂ ਨਕ ਮੁਲਕੀ ਤੇ ਕੌਮੀ ਨਕੱਸੇ 
ਮੁਲਕ ਅਤੇ ਕੌਮ ਦੇ ਇਖ਼ਲਾਕ (ਸੁਭਾਅ ਅਤੇ 
ਆਚਰਿ) ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪਾਏ ਨਬਿਾ ਿਿੀਂ ਰਨਿ 
ਸਕਦੇ ਅਰ ਇਿੀ ਨਕੱਸੇ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿੱਨਦਆ ਿਿ 
ਨਜਸ ਤੋਂ ਕੌਮੀ ਕਰੈਕਟਰ ਬਣਦਾ ਿੈ ਜਾਂ ਆਮ ਲੋਕ 
ਆਜ਼ਾਦ ਤਾਲੀਮ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਦੇ ਿਿ।17 ਉਿ 
ਸਾਨਿਤਕਾਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨਖ਼ਆਲੀ ਦੀ ਿਕਾਲਤ 
ਕਰਨਦਆਂ ਨਲਖਦੇ ਿਿ ਨਕ ਜੋ ਲੇਖਕ ਮਜ਼ਦੂਰੀ 
ਜਾਂ ਇਿਾਮਾਂ ਲਈ ਨਲਖਦੇ ਿਿ ਉਿ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ 
ਨਮਆਰਾਂ ਤੋਂ ਿੀਿੇਂ ਰਨਿ ਜਾਂਦੇ ਿਿ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਲੈ 
ਕੇ ਬਾਿਰ ਦੀ ਮੰਗ ਿਾਲ ਿਾਂ ਿਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ 
ਆਪਣੇ ਆਪ ਿੰੂ ਪੇਸ਼ ਕਰਿਾ ਕਨਿਤਾ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ 
ਜੌਿਰ ਿੰੂ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਨਦੰਦਾ ਿੈ।18 ਕੁਸ਼ਤਾ ਜੀ 
ਅਿੁਸਾਰ ਕਨਿਤਾ ਨਿਚ ਪ੍ਤੀਨਬੰਬਤ ਯਿਾਰਿ 
ਬਾਿਰਮੁਖੀ ਸਮਾਨਜਕ ਿਾਲਤਾਂ ਿਾਲ ਮੇਲ ਖਾਣੀ 
ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ ਿਿੀਂ ਤਾਂ ਕਨਿਤਾ ਨਿਚ ਦੋਸ਼ ਉਤਪੰਿ 
ਿੋ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਇਸ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਿ੍ਹ ਾਂ ਿੇ 
ਕਿੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਿਾ ਕੀਤੀ ਿੈ।

 ਮੌਲਾ ਬਖ਼ਸ਼ ਕੁਸ਼ਤਾ ਜੀ ਿੇ ਿਾਰਸ ਸ਼ਾਿ 
ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਆਲੋਚਿਾ ਕੀਤੀ ਿੈ ਨਕ ਉਸ 
ਿੇ ਆਪਣੇ ਨਕੱਸੇ ਨਿਚ ਕਈ ਿਾਿਾਂ ਉੱਤੇ ਭਾਸ਼ਾ 
ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਸਮਾਨਜਕ ਮਨਰਆਦਾ ਿੰੂ ਨਧਆਿ 
ਰੱਖਨਦਆਂ ਿਿੀਂ ਕੀਤਾ ਿੈ। ਉਸ ਅਿੁਸਾਰ 
ਇਸ਼ਕੀਆ ਕਲਾਮ ਨਿਚ ਿੀ ਕਿੀ ਿੰੂ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ 
ਉਪਯੋਗ ਸਮਾਨਜਕ ਮਨਰਆਦਾ ਅਿੁਸਾਰ ਕਰਿਾ 
ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। “ ਇਸ ਨਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਿਿੀਂ ਨਕ 
ਮੌਿਤਬਰ ਤੋਂ ਮੌਿਤਬਰ ਇਸ਼ਕੀਆ ਕਲਾਮ ਨਿਚ 
ਭੀ ਿੋੜ੍ਹੀ ਬਿੁਤ ਉਰਯਾਿੀ ਜ਼ਰੂਰ ਿੁੰ ਦੀ ਿੈ। ਪਰ 
ਿਾਰਸ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨਿਚ ਇਿ ਖ਼ਾਮੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 
ਤੋਂ ਬਿੁਤ ਿਧੇਰੇ ਿੈ। ਬਾਿਲ਼ੀ ਿਾਈ ਂ ਤਾਂ ਇਿ 

ਬੇਿਯਾਈ ਦੀ ਿੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਪਿੁੰ ਚਦੀ ਿੈ। ਯਿਾ 
ਰਾਂਿੇ ਅਤੇ ਮੁੱ ਲਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਲਮਾ, ਿੀਰ ਅਤੇ ਉਸ 
ਦੀਆਂ ਸਿੇਲੀਆਂ ਦਾ ਗੁਫ਼ਤਗੂ, ਸਨਿਤੀ ਅਤੇ ਿੀਰ 
ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆਨਦਕ।19 

 ਉਿ ਆਪਣੀ ਆਲੋਚਿਾ ਨਿਚ ਕਿੀ ਦੀ 
ਰਚਿਾ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਿ ਤੋਂ ਪਨਿਲਾਂ ਕਿੀ 
ਦੇ ਸਮਾਨਜਕ ਧਾਰਨਮਕ ਨਪਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ 
ਕਰਿ ਦੀ ਨਿਧੀ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਿਿ ਨਕਉਂਨਕ ਉਿ 
ਇਸ ਤੱਿ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਿੁੰ ਦੇ ਿਿ ਨਕ ਪੰਜਾਬੀ 
ਸਾਨਿਤ ਸਭ ਦਾ ਸਾਂਿਾ ਸਾਨਿਤ ਿੈ ਿਾ ਨਕ ਨਕਸੇ 
ਇੱਕ ਧਰਮ ਜਾਂ ਨਫ਼ਰਕੇ ਦਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਨਿਤ 
ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਨਿਚ ਿੱਖ ਿੱਖ ਸਮਾਨਜਕ ਧਾਰਨਮਕ 
ਨਪਛੋਕੜ ਿਾਲੇ ਸਾਨਿਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਦਾ 
ਯੋਗਦਾਿ ਿੈ। ਉਿ੍ਹ ਾਂ ਿੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਿਕਾਸ 
ਨਿਚ ਮੁਸਲਮਾਿ ਕਿੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਏ ਯੋਗਦਾਿ 
ਿੰੂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਭਾਰ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ 
ਭਾਸ਼ਾ ਿੰੂ ਨਸੱਖਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿਾਨਪਤ 
ਕਰਿ ਦੇ ਯਤਿ ਿੋ ਰਿੇ ਸਿ। ਉਿ੍ਹ ਾਂ ਿੇ ਬਾਿਾ ਬੁੱ ਧ 
ਨਸੰਘ ਦੀ ਖੋਜ ਬਾਰੇ ਨਲਨਖਆ ਿੈ ਨਕ “ ਬਾਿਾ ਬੁੱ ਧ 
ਨਸੰਘ ਜੀ ਿੇ ਨਗਣਤੀ ਦੇ ਿੀ ਮੁਸਲਮਾਿ ਕਿੀਆਂ 
ਦਾ ਨਜ਼ਕਰ ਕੀਤਾ ਿੈ। ਿਾਲਾਂਨਕ ਉਿ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਿਿ। 
ਇਸ ਨਕਤਾਬ ਨਿਚ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਿ ਕਿੀਆਂ ਦਾ 
ਨਜ਼ਕਰ ਆਇਆਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਨਕ ਬਾਿਾ ਜੀ ਿੇ 
ਅਸਲ ਅਰਿਾਂ ਨਿਚ ਅਜੇ ਇਸ ਕੰਮ ਿੰੂ ਿੱਿ ਿੀ 
ਲਾਇਆ ਸੀ।20 

 ਇਿਿਾਂ  ਤੱਿਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਿੀ ਨਿਚ ਰੱਖਨਦਆਂ 
ਸੰਤ ਨਸੰਘ ਸੇਖੋਂ ਦੀ ਮੌਲਾ ਬਖ਼ਸ਼ ਕੁਸ਼ਤਾ ਦੀ 
ਆਲੋਚਿਾ ਬਾਰੇ ਇਿ ਧਾਰਿਾ ਦਮਦਾਰ ਿਿੀਂ 
ਜਾਪਦੀ ਨਜਸ ਨਿਚ ਉਿ੍ਹ ਾਂ ਿੇ ਨਕਿਾ ਿੈ ਨਕ ਮੌਲਾ 
ਬਖ਼ਸ਼ ਕੁਸ਼ਤਾ ਿੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਿੀਰੇ ਨਿਚ ਪੰਜਾਬੀ 
ਕਿੀਆਂ ਦੇ ਿਾਮ ਧਾਮ ਲੱਭਣ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ 
ਉਿ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਰਚਿਾ ਬਾਰੇ ਸਾਧਾਰਿ ਨਜਿੀ ਉਸਤਤ 
ਕੀਤੀ ਿੈ।21
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 ਉਿ੍ਹ ਾਂ ਿੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਨਿਤ ਦੀ ਧਰਮ 
ਨਿਰਪੱਖ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨਿਆਨਖਆ ਕੀਤੀ। ਉਿ੍ਹ ਾਂ 
ਿੇ ਿੀਰ ਿਾਰਸ ਦੀ ਧਾਰਨਮਕ ਨਿਆਨਖਆ ਕਰਿ 
ਿਾਨਲਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਿਾ ਕੀਤੀ ਿੈ। ਉਿ ਨਲਖਦੇ 
ਿਿ “ ਇਿ੍ਹ ਾਂ (ਮੁਿਸ਼ੀ ਤਾਜ ਦੀਿ) ਤੋਂ ਛੁੱ ਟ ਬਾਕੀ 
ਦੂਨਜਆਂ ਿੇ ਿੀਰ ਿਾਨਰਸ ਸ਼ਾਿ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ 
ਨਲਖਨਦਆਂ ਿੋਇਆਂ ਜੋ ਇਸਲਾਮੀ ਮਸਨਲਆਂ 
ਤੇ ਤਸੱਿਫ਼ ਿਾਲ ਸੰਬੰਧ ਦੱਨਸਆ ਿੈ ਉਿ ਸਭ 
ਮਿਘੜਤ ਿੈ। ਿੀਰ ਦਾ ਨਕੱਸਾ ਸਾਰੀ ਪਬਨਲਕ 
ਿਾਸਤੇ ਿੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਨਲਟਰੇਚਰ ਿੈ 
ਨਕਸੇ ਮਜ਼੍ਹਬ ਦੇ ਪ੍ਚਾਰ ਦਾ ਜਰੀਆ ਿਿੀਂ।22

 ਪੰਜਾਬੀ ਕਨਿਤਾ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਚਰਚਾ 
ਕਰਨਦਆਂ ਮੌਲਾ ਬਖ਼ਸ਼ ਕੁਸ਼ਤਾ ਜੀ ਨਲਖਦੇ ਿਿ 
ਨਕ ਪੰਜਾਬੀ ਕਨਿਤਾ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰਾਂ ਦੀ ਕਨਿਤਾ 
ਿਿੀਂ ਸਗੋਂ ਜਿ ਸਾਧਾਰਿ ਦੀ ਕਨਿਤਾ ਿੈ। ਇਿ 
ਲੋਕ ਮਿਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਿੈ ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਇਸ 
ਨਿਚ ਿਰੇਕ ਪ੍ਕਾਰ ਦੀ ਿੰਿਗੀ ਪ੍ਾਪਤ ਿੁੰ ਦੀ 
ਿੈ। “ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਬੱਨਚਆਂ ਨਿਚ, ਤੀਿੀਂਆਂ 
ਨਿਚ, ਿਾਗੀਆਂ ਤੇ ਿਲਿਾਿਾਂ ਨਿਚ, ਜਿਾਿਾਂ ਤੇ 
ਬੁੱ ਨਢਆਂ ਨਿਚ ਇੱਕੋ ਨਜਿੀ ਿੀ ਰਿੀ ਿੈ। ਿਰ ਰੰਗ 
ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸਾਿੰੂ ਨਮਲ ਸਕਦੀ ਿੈ। ਇਸ਼ਕੀਆ, 
ਸੂਫ਼ੀਆਿਾ, ਧਾਰਨਮਕ, ਬੀਰ ਰਸ ਭਰੀ, ਘਟਿਾਿਾਂ 
ਿਾਲੀ, ਿਾਟਕੀ ਤੇ ਿਾਿਲੀ ਨਜਸ ਰੰਗ ਦੀ ਲੱਭੀਏ 
ਲੱਭ ਸਕਦੀ ਿੈ।23 ਮੌਲਾ ਬਖ਼ਸ਼ ਕੁਸ਼ਤਾ ਜੀ ਿੇ 
ਲੋਕ ਸਾਨਿਤ ਰੂਪਾਂ ਿੰੂ ਪਨਰਭਾਨਸ਼ਤ ਕਰਿ ਦੀ 
ਿੀ ਕੋਨਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਿੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਨਿਤ ਦੇ 
ਇਨਤਿਾਸ ਨਿਚ ਲੋਕ ਸਾਨਿਤ ਦੇ ਮਿੱਤਿ ਿੰੂ 
ਉਭਾਨਰਆ ਿੈ।
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