
 

 

 

ਪੁਸਤਕ ਸਮੀਖਿਆ  

 

ਰਖਵਿੰ ਦਰ ਰਵੀ ਦੀ ਕਾਖਵ ਪਰਪੱਕਤਾ ਦਾ ਨਵਾਂ ਅਿੰਬਰ --' ਦਰਪਨ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ' 

 

ਰਖਵਿੰ ਦਰ ਖਸਿੰਘ ਸਢੋੀ 

 

 

 

ਭਾਵੇਂ ਸਿੰ ਤ ਖਸਿੰ ਘ  ਸੇਿੋਂ ਨ ਿੰ  ਪਿੰ ਜਾਬੀ ਸਾਖਿਤ ਦਾ ਬਾਬਾ ਬੋਿੜ ਖਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਪਰ ਮੇਰੇ ਖਵਚਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਿ ਲਕਬ ਦਾ ਅਸਲੀ 
ਿੱਕਦਾਰ ਰਖਵਿੰ ਦਰ ਰਵੀ ਿੈ। ਚੁਰਾਸੀ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਨ ਿੰ  ਢੁਕ ੇਰਵੀ ਸਾਖਿਬ ਦੀ ਪਖਿਲੀ ਕਾਖਵ ਪੁਸਤਕ  1961 ਖਵਚ ਪਰਕਾਖਸ਼ਤ 
ਿੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਿਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣ ੇਕਖਿਣ ਮੁਤਾਬਕ " ਏਨੇ ਵਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਲਖਦਆਂ ਆਧੁਖਨਕ ਪਿੰਜਾਬੀ ਕਵੀਆ ਂਦੀਆਂ 4-5 
ਪੀੜੀਆ ਂਬੀਤ ਚੁੱ ਕੀਆਂ ਿਨ।" ਪਰ ਿੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਿ ਿ ੈਖਕ ਖਪਛਲੇ ਛ ੇਦਿਾਕ ੇਦੇ ਸਮੇਂ ਖਵਚ ਪਿੰਜਾਬੀ ਕਾਖਵ ਧਾਰਾ  ਦੇ 
ਵਖਿਣ ਖਵਚ ਕਈ ਸਨੁਾਮੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆ ਂਲਖਿਰਾਂ ਅਖਜਿੀਆਂ ਉਠੀਆਂ ਖਕ ਉਿਨਾਂ ਦ ੇਤੇਜ ਕਾਖਵ ਪਰਵਾਿ ਖਵਚ ਕਈ  ਪਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ 
ਕਵੀ ਅਣਗੌਲੇ ਿੀ ਰਖਿ ਗਏ। ਪਰ ਇਿਨਾਂ ਸਾਖਿਤਕ ਸੁਨਾਮੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਖਵਚ ਵੀ ਰਖਵਿੰ ਦਰ ਰਵੀ ਦੇ ਸਾਖਿਤਕ ਚੌਮੁਿੀਏ ਦੀਵ ੇ
ਦੀ ਲੋਅ ਲਟ-ਲਟ ਬਲਦੀ ਰਿੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੁਨਾਮੀ ਿੀ ਬਾਕੀ ਸਨੁਾਮੀਆ ਂਦ ੇਸਮਾਨਿੰ ਤਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰਿੀ। ਉਿਨਾਂ 
ਦੇ  ਿੁਣ ਤੱਕ ਪੱਚੀ ਕਾਖਵ ਸਿੰ ਗਰਖਿ, ਸੋਲਾਂ ਕਾਖਵ ਨਾਟਕ, ਨੌ ਕਿਾਣੀ ਸਿੰ ਗਰਖਿ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ, ਸਾਖਿਤਕ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਦੀਆਂ 
ਦੋ ਪੁਸਤਕਾਂ- ਇਕ ਪਿੰਜਾਬ ਆਰਟਸ ਕੌਂਸਲ ਲਈ ਅਤ ੇਦ ਜੀ ਪਿੰ ਜਾਬੀ ਯ ਨੀਵਰਖਸਟੀ ਲਈ, ਸਾਖਿਤਕ ਸਮੀਖਿਆ ਅਧੀਨ ਪਿੰਜ 
ਪੁਸਤਕਾਂ , ਪਿੰ ਜਾਬੀ ਅਤੇ ਅਿੰ ਗਰੇਜੀ ਖਵਚ ਸੱਤ ਪੁਸਤਕਾਂ, ਅਿੰ ਗਰੇਜੀ ਖਵਚ ਿੋਰ ਕਵੀਆ ਂਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਪਿੰ ਜ ਪੁਸਤਕਾਂ ਪਰਕਾਖਸ਼ਤ ਿੋ 
ਚੁੱ ਕੀਆਂ ਿਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਗਆਰਾਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਸ਼ਾਿਮੁਿੀ ਖਵਚ ਿਇੋਆ ਿੈ। ਇਿੋ ਨਿੀਂ, ਪਿੰ ਜਾਬ, 
ਪਿੰਜਾਬੀ , ਖਦੱਲੀ ਦੀਆਂ ਯ ਨੀਵਰਖਸਟਆ ਂਤੋ ਇਲਾਵਾ ਲਾਿੌਰ ਯ ਨੀਵਰਖਸਟੀ ਖਵਚ ਵੀ ਆਪ ਦੁਆਰਾ ਰਖਚਤ ਵੱਿ ਵੱਿ ਸਾਖਿਤਕ 
ਵਿੰ ਨਗੀਆਂ ਤੇ ਕਈ ਿੋਜਾਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਐਮ ਖਫ਼ਲ ਅਤੇ ਪੀ ਐਚ ਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਿੋਜ/ਸ਼ੋਧ ਪਰਬਿੰ ਧ ਖਲਿੇ ਜਾ ਚੁੱ ਕ ੇਿਨ ਅਤੇ ਖਲਿੇ ਵੀ 
ਜਾ ਰਿੇ ਿਨ। ਆਪ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪੁਸਤਕਾਂ ਯ ਨੀਵਰਖਸਟੀ ਪੱਧਰ ਦ ੇਪਾਠਕਰਮ ਦਾ ਖਿੱਸਾ ਿਨ।ਉਿਨਾਂ ਰਖਚਤ ਸਾਖਿਤ ਤੇ ਕਈ 
ਖਵਦਵਾਨ ਆਲੋਚਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵੀ ਖਲਿੀਆ ਂਗਈਆ ਂਿਨ। ਆਪ ਦਆੁਰਾ ਖਲਿੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਿੀ ਕਾਖਵ 
ਨਾਟਕ  ਭਾਰਤ ਦ ੇਨਾਮਵਰ ਰਿੰਗਕਰਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਫਲਤਾਪ ਰਵਕ ਰਿੰਗ ਮਿੰ ਚ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱ ਕੇ ਿਨ। ਆਪ ਨ ਿੰ  ਖਮਲੇ ਸਨਮਾਨਾਂ 
ਦੀ ਲਿੰ ਬੀ ਸ ਚੀ ਵੀ ਰਸ਼ਕ ਯੋਗ ਿ।ੈ 

 



 

 

ਰਖਵਿੰ ਦਰ ਰਵੀ ਰਖਚਤ ਸਾਖਿਤ ਦੀ ਖਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਿ ੋਨਿੀਂ ਖਕ  ਖਵਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਧਾਰਨ ਪਾਠਕਾਂ  ਨੇ ਵੀ ਆਪ ਦੇ ਸਾਖਿਤ 
ਨ ਿੰ  ਮਾਖਨਆ ਿ ੈਸਗੋਂ ਇਸ ਖਵਚ ਵੀ ਿੈ ਖਕ ਰਵੀ ਰਖਚਤ ਸਾਖਿਤ ਨੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਖਵਚੋਂ ਖਨਕਲ ਕੇ ਸਮੱੁਚੀ 
ਕਾਇਨਾਤ ਨ ਿੰ  ਆਪਣੇ ਕਲਾਵ ੇਖਵਚ ਖਲਆ ਿੈ। 

 

ਰਵੀ ਦ ੇਕਾਖਵ ਜਗਤ ਦੀ ਇਕ ਿੋਰ ਗੱਲ ਬੜੀ ਖਵਲੱਿਣ ਿੈ ਖਕ ਉਿ ਇਕ ਖਬਿੰ ਦ  ਤੋਂ ਬਰਖਿਮਿੰ ਡ ਖਸਰਜਣ ਦ ੇਸਮਰਥ ਿੈ ਅਤੇ ਪ ਰੇ 
ਬਰਖਿਮਿੰ ਡ ਨ ਿੰ  ਖਬਿੰ ਦ  ਖਵਚ ਵੀ ਸਮਾਉਣ ਦੀ ਕਾਖਵ ਜੁਗਤ ਖਵਚ ਵੀ  ਪਰਵੀਨ ਿੈ। ਕਾਖਵ ਸ਼ਲੈੀ ਖਵਚ ਅਖਜਿਾ ਆਬ ਰ ਿਰ ਕਵੀ ਨ ਿੰ  
ਨਸੀਬ ਨਿੀਂ ਿੁਿੰ ਦਾ। 

 

ਉਸ ਦ ੇਨਵ ਪਰਕਾਖਸ਼ਤ ਕਾਖਵ ਸਿੰ ਗਖਿ " ਦਰਪਨ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ " ਦੇ ਅਖਧਅਨ ਸਮੇਂ ਇਿ ਤੱਥ ਖਦਰਸ਼ਟੀਗੋਚਰ  ਿੁਿੰ ਦਾ ਿੈ ਖਕ ਰਵੀ ਨੇ 
ਆਪਣੀਆਂ ਬਿੁਤੀਆਂ ਕਖਵਤਾਵਾਂ ਖਵਚ ਸਦੀਵੀ ਸੱਚ ਨ ਿੰ  ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਿੈ। ਖਵਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਮੱਤ ਿੈ ਖਕ ' ਬੀਤ ਚੁੱ ਖਕਆ ਸਮਾਂ ਇਖਤਿਾਸ 
ਬਣ ਚੁੱ ਖਕਆ ਿ ੈਅਤ ੇਸਮੇਂ ਦਾ ਗੜੇ ਕਦ ੇਵੀ ਖਪਛਾਂਿ ਨਿੀਂ ਮੋਖੜਆ ਜਾ ਸਕਦਾ; ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਇਕ ਪਰਛਾਵੇਂ ਦੀ ਤਰਾਂ ਿੈ ਜ ੋ
ਪਕੜ ਖਵਚ ਨਿੀਂ ਆਉਂਦਾ; ਵਰਤਮਾਨ ਿੀ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਿ ੈ, ਖਜਸ ਨ ਿੰ  ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜੀ ਅਨੁਸਾਰ ਖਬਤਾ ਸਕਦੇ ਿਾਂ। 
ਪਰ ਇਿ ਮਰਜੀ ਉਦੋਂ ਿੀ ਸਿੰ ਭਵ ਿੈ ਜਦੋਂ ' ਿੁਣ ' ਜਾਂ ' ਖਛਣ ' ਨ ਿੰ  ਆਪਣ ੇਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲਣ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਿੋਵ।ੇ ਪਰਸਤਤੁ ਪੁਸਤਕ 
ਦੀ ਪਖਿਲੀ ਕਖਵਤਾ ' ਮੇਰੀ ਕਲਮ ਦਵਾਤ ' ਖਵਚ ਕਵੀ ਖਲਿਦਾ ਿੈ: 

ਿੁਣ ਦਾ ' ਖਛਣ ' ਿੀ ਲਟ ਲਟ ਮਚਦਾ  

' ਿੁਣ ' ਖਵਚ ਬਰਿਮ ਤ ੇਬਰਖਿਮਿੰਡ ਦੋਵੇਂ 

' ਿੁਣ ' ਖਵਚ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ' ਕਰਤਾ ' 

ਅਰਥ, ਰ ਪ, ਖਗਆਨ ਤੇ ਖਚਿੰ ਤਨ  

ਮਾਨਵ ' ਿਣੁ ' ਦੀ ਬਾਤ। 

ਇਸੇ ਗੱਲ ਨ ਿੰ  ਨ ਿੰ  ਕਵੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਕ ਿੋਰ ਕਖਵਤਾ " ਿੁਣ ਬਾਣੀ" ਖਵਚ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੇ ਖਲਖਿਆ ਿੈ: 

ਅਗਲਾ ਖਛਣ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਖਛਣ ਿ ੈ

ਲਾਖਰਆ ਂਖਵਚ  ਕੀ ਪਣੈਾ??? 

ਪਰ " ਇਸ਼ਕ ਿੀ ਸਾਡੀ ਜਾਤ " ਖਵਚ ਉਿ 'ਤਰ-ੈਕਾਲੀ ਖਚਿੰ ਤਨ ' ਦੇ ਿੱਕ ਖਵਚ ਭੁਗਤਦਾ ਿੈ ਅਤੇ 'ਿੁਣ ' ਅਤੇ 'ਖਛਣ ' ਨ ਿੰ  ਵੀ 
ਖਪਛਾਂਿ ਧੱਕ ਕ ੇਕਖਿਿੰ ਦਾ ਿੈ: 

ਤਰੈ-ਕਾਲੀ ਖਚਿੰ ਤਨ ਨੇ ਖਦੱਤੀ, 



 

 

'ਿੁਣ ' ਦ ੇ'ਖਛਣ ' ਨ ਿੰ  ਮਾਤ। 

 

ਅਸਲ ਖਵਚ ਵਰਤਮਾਨ, ਭ ਤਕਾਲ ਅਤ ੇਭਖਵੱਿ ਦਾ ਤਰ-ੈਕਾਲੀ ਖਚਿੰ ਤਨ ਿਰ ਖਕਸੇ ਦੀ ਪਕੜ ਖਵਚ ਨਿੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਖਜਸ ਦਾ 
ਤੀਜਾ ਨੇਤਰ ਿੁਲਹ ਚੁੱ ਖਕਆ ਿੋਵੇ ਉਿੀ ਅਖਜਿੇ ਖਚਿੰ ਤਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਿੈ। 

 

ਇਸ ਕਾਖਵ ਸਿੰ ਗਰਖਿ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ ਿਰ ਕਖਵਤਾ ਿੀ ਆਪਣ ੇਖਵਚ ਸਦੀਵੀ ਸੱਚ ਸਮੋਈ ਬੈਠੀ ਿ।ੈ ਅਖਜਿੇ ਸੱਚ ਨ ਿੰ   ਰਵੀ ਵਰਗੇ 
ਪਰੋੜ ਸਾਖਿਤ ਖਸਰਜਕ ਨੇ ਬਿੁਤ ਿੀ ਸਖਿਜ ਨਾਲ ਅਤ ੇਸਰਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਖਵਚ ਖਬਆਨ ਕਰਦਾ ਿੈ। 

'ਮੇਰੀ ਕਲਮ ਦਵਾਤ' ਦੀਆਂ ਇਿਨਾਂ ਸਤਰਾਂ ਖਵਚ ਸਦੀਵੀ ਸੱਚ ਦਾ ਕਲਾਤਮਕ ਪਰਗਟਾ ਕੀਤਾ ਖਗਆ ਿੈ ਖਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਮੜੋ ਵਖਿਣ 
ਦਾ ਸਾਿਮਣਾ ਕਰਦ ੇਿੋਏ ਜੋ ਆਪਣੀ ਖਮਥੀ ਮਿੰ ਖਜਲ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਰਖਿਿੰ ਦੇ ਿਨ , ਉਿੀ ਇਖਤਿਾਸ ਖਸਰਜਣ ਦ ੇਕਾਖਬਲ ਿੁਿੰਦੇ ਿਨ; 
ਖਨਰੋਲ ਕਲਪਨਾ ਦੀਆਂ ਉਡਾਰੀਆਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਖਮਖਥਿਾਸਕ ਵਰਤਾਇਆ ਖਵਚ ਿੀ ਖਜਿੰ ਦਗੀ ਖਬਤਾ ਖਦਿੰ ਦ ੇਿਨ। 

ਪੈੜਾਂ ਨੇ ਇਖਤਿਾਸ ਖਸਰਖਜਆ  

ਕਲਪਨਾ ਨੇ ਖਮਖਥਿਾਸ।  

 

'ਅੱਥਰੇ ਘੜੋੇ ਦੀ ਐਡਂ-ਗੇਮ ' ਕਖਵਤਾ ਮਨੱੁਿੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਚਾਈ ਿੇਠ ਖਲਿੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਿੈ: 

ਨਜਰ ਦੀ ਸੀਮਾਂ, 

ਪੈਰਾਂ ਤਕ ਸੀਮਤ ਿੋ ਗਈ ਿੈ 

ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਾਟਾਂ  

ਝੜ ਗਈਆਂ ਿਨ----- 

ਖਮੱਟੀ ਿੋਰ ਨੇੜੇ ਿੋ ਗਈ ਿੈ 

ਤੇ ਅਿੰ ਬਰ 

ਪਲਕਾਂ 'ਤੇ ਝੁਕ ਖਗਆ ਿ ੈ

ਆਪਣ ੇਆਪ ਤੋਂ ਤੁਖਰਆ ਸੀ, 

ਜੁ ਕਦ ੇ

ਆਪਣ ੇਆਪ ਖਵਚ ਮੁੱ ਕ ਖਰਿਾ ਿੈ। 



 

 

 

ਰਖਵਿੰ ਦਰ ਰਵੀ ਦੇ ਕਾਖਵ ਸਾਖਿਤ ਦੀ ਇਕ ਿੋਰ ਖਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਿੈ ਖਕ ਉਿ ਵਰਤਮਾਨ ਦ ੇਪਰਮੱੁਿ ਵਰਤਾਖਰਆਂ ਨ ਿੰ  ਕਦ ੇਵੀ ਅੱਿੋਂ ਓਿਲੇ 
ਨਿੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਸੇ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਕਾਖਵ ਸਾਖਿਤ ਵਰਤਮਾਨ ਦਾ ਦਰਪਨ ਿੋ ਖਨਬੜਦਾ ਿੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਿੰ ਖਪਊਟਰ ਦਾ ਯੁਗ ਿ।ੈ 
ਕਿੰ ਖਪਊਟਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਿੀ ਫਸੇਬੁੱ ਕ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਪੀੜਹੀ ਨ ਿੰ  ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਕੜ ਖਵਚ ਲੈ ਖਲਆ ਿੈ। 
ਫੇਸਬੁੱ ਕ ਤੇ ਲੇਿਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣ ੇਆਪਣੇ ਜੁਟ ਬਣਾ ਕ ੇਆਪਣੀਆਂ ਸਾਖਿਤਕ ਖਕਰਤਾਂ ਨ ਿੰ  ਇਕ ਦ ਜੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜਰੀਆ 
ਬਣਾ ਖਲਆ ਿੈ। ਸ਼ੁਰ  ਸ਼ੁਰ  ਖਵਚ ਤਾਂ ਸਾਖਿਤਕ ਰਚਨਾਵਾਂ ਤੇ ਖਟਪਣੀਆਂ ਸਚੁਾਰ  ਢਿੰ ਗ ਨਾਲ ਿੁਿੰ ਦੀਆ ਂਰਿੀਆਂ ਪਰ ਿਲੌੀ "ਵਧੀਆ', 
ਬਿੁਤ  ਵਧੀਆ, ਕਮਾਲ ਕਰਤਾ  " ਆਖਦ ਖਟਪਣੀਆ ਂਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰ  ਿੋ ਖਗਆ।  ਫੇਸਬੁੱ ਕ ਵਾਖਲਆ ਂਨੇ ਆਪ ਿੀ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ 
ਬਣਾ ਖਦੱਤੀਆ।ਂ ਖਜਸ ਨਾਲ ਖਲਿਣ ਦਾ ਝਿੰਝਟ ਵੀ ਿਤਮ ਿੋ ਖਗਆ। ਅਖਜਿੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨ ਿੰ  ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਕਖਵਤਾ ' ਫੇਸਬੁੱ ਕ 
ਖਟੱਪਣੀਆਂ ' ਪੜਹਨ ਯੋਗ ਿੈ। ਇਿ ਕਖਵਤਾ ਯਥਾਰਖਥਕ ਿੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖਵਅਿੰਗਮਈ ਵੀ ਿੈ। ਰਵੀ ਦੇ ਖਵਅਿੰਗ ਬਾਣ ਇਕ ਿੋਰ 
ਕਖਵਤਾ ' ਮੁਰਗੇ ਖਵਚ ਬੋਤਲ: ਇਕ ਸਾਖਿਤਕ ਰੀਵੀਊਕਾਰ ਦੀ ਆਤਮ-ਕਥਾ ' ਖਵਚ ਵੀ ਦੇਿਣ ਵਾਲੇ ਿਨ। 

 

ਰਵੀ ਨੇ ਇਕ ਿੁਨਰ ਖਵਚ ਪਰਵੀਨਤਾ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਿੋਈ ਿੈ ਖਕ ਉਿ ਦਾਰਸ਼ਖਨਕ ਖਵਚਾਰਾਂ ਨ ਿੰ  ਵੀ ਖਸੱਧੀ-ਸਾਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਖਵਚ ਪੇਸ਼ 
ਕਰ ਖਦਿੰ ਦਾ ਿੈ। ਇਸ ਪੱਿੋਂ ' ਚੱਲਦੀਆਂ ਸ ਈਆ ਂਖਵਚ ਿੜਾ ਸਮਾਂ ' ਅਤੇ ' ਮੁਿੱਬਤ, ਸਾਈਕਲ ਤ ੇਸਟਅੇਖਰਿੰਗ ' ਕਖਵਤਾਵਾਂ ਦੇਿੀਆਂ 
ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਿਨ। 

 

ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪੀੜਹੀ ਖਵਚ ਛੋਟੀ ਉਮਰੇ ਿੀ ਵਰਖਜਤ ਖਰਸ਼ਖਤਆਂ/ਵਰਤਾਖਰਆਂ ਸਿੰ ਬਧੀ ਛਟੋੀ ਉਮਰੇ ਿੀ ਖਜਖਗਆਸਾ ਪੈਦਾ ਿ ੋ
ਰਿੀ ਿੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮੁਲਕਾਂ ਖਵਚ ਖਵਆਿ ਵਰਗੇ ਖਰਸ਼ਤੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨ ਿੰ  ਬੇ-ਲੋੜਾ ਸਮਖਝਆ ਜਾ ਖਰਿਾ ਿ।ੈ ' ਖਰਸ਼ਤੇ: ਬਦਲਦੇ ਰਿੰਗ ' 
ਕਖਵਤਾ ਖਵਚ ਕਵੀ ਖਲਿਦਾ ਿੈ: 

ਬੀਜ ਪੈਦਾ ਿੁਿੰ ਖਦਆਂ ਿੀ  

ਜਿੰ ਮਣ ਲਈ ਕਾਿਲੇ ਨੇ 

ਅਜੋਕੇ ਯੁਵਕ 

ਰਵਾਇਤ ਦਾ ਿਿੰ ਡਨ ਨੇ। 

 

' ਇਕ ਬਿੁ-ਖਵਧ ਮਿਾਂ ਗਰਿੰ ਥ  ' ਕਖਵਤਾ ਖਵਚ ਵੀ ਅਜੋਕੀ ਪੀੜਹੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿੈ। 

 

ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਖਿਬ ਦਾ ਲਾਂਘਾਂ ਿੁਲਹਣ ਸਿੰਬਿੰ ਧੀ ਵੀ ਕਵੀ ਨੇ ਬੜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਖਵਚ ਖਦਿਾਵੇ ਦੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਤੇ ਚੋਟ ਕਰਦੇ 
ਖਲਖਿਆ ਿੈ: 



 

 

ਮਨ ਖਵਚ ਟੁੱ ਭੀ ਮਾਰ 

ਓ ਬੁੱ ਖਲਆ 

ਮਨ ਖਵਚ ਸਗਲ ਦੁਆਰ। 

 

ਇਿੋ ਿੀ ਨਿੀਂ, ਰਵੀ ਨੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦ ੇਬੁੱ ਤਾਂ ਦੀ ਪ ਜਾ ਅਤ ੇਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮਿੋਖਟਆਂ ਖਵਚ ਖਵਚਰ ਰਿੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨ ਿੰ  " ਉਿ ਵੀ ਇਕ 
ਭਰਮ ਸਨ/ ਇਿ ਵੀ ਇਕ ਭਰਮ ਿਨ!!! ਕਖਿ ਕੇ ਭਿੰ ਖਡਆ ਿੈ। (ਸੱਚ ਪਿੰ ਿ ਕਰ ਉੱਡ ਖਰਿਾ)। 

 

'ਦਰਪਨ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ' ਕਾਖਵ ਸਿੰ ਗਰਿ ਖਵਚ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਸਿੰ ਬਿੰ ਧੀ ਦਰਜ ਕਖਵਤਾਵਾਂ ਖਵਚ ਕਵੀ ਨੇ ਕਈ ਥਾਂ ਸਾਰੇ ਿੀ ਧਰਮਾਂ ਦੇ 
ਇਸ ਖਵਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਤਨਜ ਕੱਖਸਆ ਿੈ ਖਕ ਿਰ ਮੁਸ਼ਖਕਲ/ ਮੁਸੀਬਤ ਸਮੇਂ ਰੱਬ / ਬਾਬੇ ਬਿੜੁਦ ੇਿਨ।ਕਵੀ ਖਲਿਦਾ ਿੈ: 

ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਬਿੁਖੜਆ (ਖਜਿੰ ਦਗੀ ਤੇ ਇਕ ਦਾ ਗੀਤ) 

ਪੀਰ, ਫ਼ਕੀਰ ਤੇ ਬਾਬ ੇ

ਆਪਣ ੇਆਪਣੇ ਮੱਠਾਂ ਖਵਚ,  

ਮੱਿੀਆਂ ਮਾਰ ਰਿੇ ਿਨ। (ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਬਨਾਮ ਤਰਕ) 

 

ਖਜਿੰ ਦਗੀ ਅਤ ੇਮੌਤ ਪਰਤੀ ਇਸ ਸੁਖਿਰਦ ਕਵੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਪਸ਼ਟ ਨਜਰੀਆ ਿੈ: 

ਖਜਿੰ ਦਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ  

ਮੌਤ ਖਲਿੀ ਿੈ। 

ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋਤ ਿ ੈ 

ਖਜਿੰ ਦਗੀ ਤ ੇਮੌਤ ਖਵਚਕਾਰ  

ਕੋਈ ਬੁੱ ਲਹੇ  ਸ਼ਾਿ ਬਣਕੇ, ਨੱਚ ਉਖਠਆ 

ਕੋਈ ਬੁੱ ਧ ਬਣ 

ਿਾਮੋਸ਼ ਿੈ-------(ਨਾ ਮੈਂ ਬੁੱ ਲਹਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਬੁੱ ਧ) 

 



 

 

ਕਵੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਖਵਚ ਚੱਲ ਰਿੇ ਖਕਸਾਨ ਅਿੰ ਦਲੋਨ ਸਿੰ ਬਿੰ ਧੀ ਵੀ ਕੁਝ ਕਖਵਤਾਵਾਂ ਪਰਸਤੁਤ ਪੁਸਤਕ ਖਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਿਨ। ਕਵੀ 
ਖਕਸਾਨਾਂ ਦੀਆ ਂਿੱਕੀ ਮਿੰ ਗਾ ਪਰਤੀ ਅਵਾਜ ਬੁਲਿੰ ਦ ਕਰਦਾ ਿੈ। ਦੇਸ਼ ਦ ੇਵਰਤਮਾਨ ਿਾਕਮ ਉਸ ਨ ਿੰ  " ਨੀਰੋ " ਜਾਪਦੇ ਿਨ ਖਜਿਨਾਂ ਨੇ 
ਇਸ ਅਿੰ ਦਲੋਨ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਖਟਆ ਲੱਗਦਾ ਿੈ। ਕਵੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਖਜਿੇ ਨੇਤਾ " ਮਾਨਵਤਾ ਤੋਂ ਸੱਿਣੇ ਨੇਤਾ" ਿਨ। ' ਅੱਜ ਦੇ ਲਘ  
ਚਾਣਖਕਆ ਤੇ ਦੇਸੀ ਅਿੰ ਗਰੇਜ ' ਕਖਵਤਾ ਖਵਚ ਉਸ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਚਤੇਾਵਨੀ ਕੀਤੀ ਿੈ: 

ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅਿੰਦੋਲਨ ਨ ਿੰ  

ਿਖਥਆਰਬਿੰਦ  

ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ 

ਰਸਤਾ ਖਦਿਾ ਰਿੀ ਿੈ। 

 

ਉਿ ਸੌੜੀ ਸੋਚ ਦ ੇਨੇਤਾਵਾਂ ਨ ਿੰ  " ਜਨਤਾ ਦੇ ਇਿ ਕਰਜਦਾਰ " ਕਖਿਿੰ ਦਾ ਿੋਇਆ ਖਲਿਦਾ ਿ ੈ" ਵਟੋ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ/ 
ਵੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਿੀ ਝੜੇ ਗਾ" ( ਘਰ ਘਰ ਸ ਰਜ ਚੜਹੇਗਾ) । ' ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਤ ੇਲਿੰ ਕਾ ' ਬਿੁਤ ਿੀ ਭਾਵਪ ਰਤ ਕਖਵਤਾ ਿੈ। 

 

ਰਵੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤ ੇਪਕੜ ਿੈ, ਇਸ ੇਲਈ ਉਸ ਦਾ ਸਾਖਿਤ ਆਮ ਪਾਠਕਾਂ ਨ ਿੰ  ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਖਵਚ ਲੈਂਦਾ ਿੈ। ' ਭ ਿੰ ਡ ਪੱਪੀਆਂ ' 
ਅਤੇ ਚ ਿੰ ਢੀ ਵੱਢ ਲਤੀਫ਼ ੇ' ਵਰਗੀ  ਅਲੋਪ ਿੋ ਰਿੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕ ੇਲੋਕ-ਭਾਸ਼ਾ ਨ ਿੰ  ਖਜਊਂਦਾ ਰਿਦੀ ਿੈ। 

 

ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੁੱ ਕ ਸ਼ਾਪ, ਖਦੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਪਰਕਾਖਸ਼ਤ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਸਵਰਕ  ਵੀ ਕਲਾਤਮਕ ਿ ੈਅਤੇ ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਖਦਿ ਵੀ ਪਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ 
ਿੈ।  

 

ਸਮੱੁਚੇ ਰ ਪ  ਖਵਚ ਖਕਿਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ ਖਕ ' ਦਰਪਨ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ' ਕਾਖਵ ਸਿੰ ਖਗਰਿ ਨਾਲ ਰਖਵਿੰ ਦਰ ਰਵੀ ਆਪਣੀ ਸਾਖਿਤਕ 
ਸਰਦਾਰੀ ਨ ਿੰ  ਿੋਰ ਬਲੁਿੰ ਦੀ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਖਗਆ ਿੈ।  

 

ਰਖਵਿੰ ਦਰ ਖਸਿੰਘ ਸਢੋੀ 

604-369-2371 

ਖਰਚਮਿੰ ਡ  

ਕੈਨੇਡਾ  

   



 

 

 

 

 

   

 


