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ਨਵਤੇਜ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਕਾਸਵ- ਰੋਕਾਰ: ਲੀਲਹ ਾ ਦੇ ਿੰਦਰਭ ਸਵਚ
ਠਾਕੁ ਰ ਸ ਿੰਘ
ਆਬ ਟ੍ਰੈਕਟ੍
ਲੀਲਹ ਾ ਕਾਵਿ ਕਾਇਨਾਤੀ ਕਾਵਿ ਅਤੇ ਬ੍ਰਵਿਮੰਡੀ ਚੇਤਨਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਿੈ। ਇਿ ਕਾਵਿ ਦੇਸ਼, ਧਰਮ, ਜਾਤ, ਰਾਜਨੀਤੀ, ਨਸਲ
ਅਤੇ ਧਾਰਵਮਕ ਿੱਦਾਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਿੈ। ਇਿ ਕਾਵਿ ਵਿਅਕਤੀ ਮੁਖੀ ਨਾ ਿੋ ਕੇ ਸਮਾਜ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਪਰਵਕਰਤੀ ਮੁਖੀ ਿੈ। ਇਸ ਕਾਵਿ ਦੇ
ਅਵਧਐਨ ਤੋਂ ਇਿ ਵਿਆਤ ਿੋਇਆ ਿੈ ਵਕ ਇਿ ਕਾਵਿ ਅੰਦਰ ਕਠੋ ਰਤਾ ਅਤੇ ਜਵਿਲਤਾ ਦੀ ਥਾਾਂ ਸਵਿਜਤਾ ਅਤੇ ਸੁਿਜਤਾ ਦਾ
ਬ੍ੋਲਬ੍ਾਲਾ ਿੈ। ਇਿ ਕਾਵਿ ਪਰਵਕਰਤੀ ਤੋਂ ਮਨੁ ੱਖੀ ਸੰਸਵਿਤੀ ਿੱਲ ਅਤੇ ਮਨੁ ੱਖੀ ਸੰਸਵਿਤੀ ਤੋਂ ਪਰਵਕਰਤੀ ਿੱਲ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਿੈ। ਇਸ
ਕਾਵਿ ਦਾ ਧੁਰਾ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ, ਿਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀਲਤਾ ਦੁ ਆਲੇ ਘੁੰਮਦਾ ਿੈ ਜੋ ਧਰਮ ਅਤੇ ਵਿਵਿਆਨ ਦੇ ਵਕਨਾਵਰਆਾਂ
ਵਿਚੋਂ ਦੀ ਿਵਿੰਦਾ ਿੋਇਆ ਸੱਚ ਲੀਲਹ ਾ ਰਾਿੀਂ ਵਦਰ ਸ਼ਿੀਮਾਨ ਿੁੰਦਾ ਿੈ। ਇਸ ਖੋਜ ਵਨਬ੍ੰਧ ਵਿਚ ਲੀਲਹ ਾ ਕਾਵਿ ਦੇ ਅਵਧਐਨ ਰਾਿੀਂ
ਨਿਤੇਜ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਕਾਵਿ ਸਰੋਕਾਰ ਤਲਾਸ਼ਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਵਿਆ ਿੈ।
ਕੁ ੰਜੀ ਸ਼ਬ੍ਦ: ਅੰਤਰਮੁਖਤਾ, ਬ੍ਾਿਰਮੁਖਤਾ, ਵਿਆਤ-ਅਵਿਆਤ, ਸਰੋਕਾਰ, ਇਵਤਿਾਸਕ-ਵਮਵਥਿਾਸਕ।

Corresponding Author:
ਠਾਕੁ ਰ ਸ ਿੰਘ
ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ,
ਯੂ ਨੀਵਰਸਸਟੀ ਕਾਲਜ ਮੀਰਾਪ੍ੁਰ,
ਪ੍ੰਜਾਬੀ ਯੂ ਨੀਵਰਸਸਟੀ, ਪ੍ਸਟਆਲਾ
ਪ੍ਸਟਆਲਾ, ਪ੍ੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ

ਪ੍ਰ ਤਾਵਨਾ
ਵਕਸੇ ਕਿੀ ਦੀ ਕਾਵਿ ਰਚਨਾ ਦਾ ਵਿਸਵਤਰ ਤ ਅਵਧਐਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਿੀ ਦੇ ਆਰਵਥਕ, ਸਮਾਜਕ ਸਰੋਕਾਰਾਾਂ ਅਤੇ ਇਵਤਿਾਸਕ
ਪਾਸਾਰਾਾਂ ਿਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿੁੰਦੀ ਿੈ। ਕਿੀ ਵਜਸ ਿਰਿ ਜਾਾਂ ਖੇਤਰ ਦੀ ਪਰਵਤਵਨੱਧਤਾ ਕਰਦਾ ਿੈ ਉਸੇ ਿਰਿ ਜਾਾਂ ਖੇਤਰ ਦੇ
ਦੁ ੱਖਾਾਂ, ਸੁੱਖਾਾਂ, ਵਤਰ ਪਤੀਆਾਂ, ਅਵਤਰ ਪਤੀਆਾਂ, ਰਸਮੋ ਵਰਿਾਜਾਾਂ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਿਾਾਂ ਨੂ ੰ ਆਪਣੀਆਾਂ ਕਵਿਤਾਿਾਾਂ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਿੈ। ਿਰ
ਕਿੀ ਦਾ ਆਪਣੀਆਾਂ ਕਾਵਿ ਰਚਨਾਿਾਾਂ ਪਰਵਤ ਇਕ ਿੱਖਰਾ ਵਦਰ ਸ਼ਿੀਕੋਣ ਿੁੰਦਾ ਿੈ। ਲੇ ਖਕ ਆਪਣੀ ਪਰਵਤਭਾ ਆਪਣੇ ਵਦਰ ਸ਼ਿੀਕੋਣ
ਅਨੁ ਸਾਰ ਿੀ ਰਚਨਾਿਾਾਂ ਦੀ ਵਸਰਜਣਾ ਕਰਦਾ ਰਵਿੰਦਾ ਿੈ। ਪੰਜਾਬ੍ੀ ਕਾਵਿ ਇਵਤਿਾਸ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਰਿਾਸੀ ਜਿਤ
ਅੰਦਰ ਨਿਤੇਜ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਅਜਮੇਰ ਰੋਡੇ ਨੂ ੰ ਉਨਹ ਾਾਂ ਦੀ ਿੱਡੀ ਆਕਾਰੀ ਕਾਵਿ ਰਚਨਾ ਲੀਲਹ ਾ ਕਾਰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਿਾਵਸਲ ਿੈ।
ਇਸ ਵਨਬ੍ੰਧ ਵਿਚ ਨਿਤੇਜ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਕਾਵਿ ਸਰੋਕਾਰਾਾਂ ਬ੍ਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਾਂਿ।ੇ
ਨਿਤੇਜ ਭਾਰਤੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਰਵਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ੍ੀ ਅਤੇ ਅੰਿਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਨਾਮਿਰ ਪਰਕਾਸ਼ਕ ਿੈ। ਉਸਦਾ ਜਨਮ ਵਪੰਡ ਰੋਡੇ ਵਜ਼ਲਹ ਾ ਮੋਿਾ
ਵਿਚ ਿੋਇਆ, ਵਜਥੋਂ ਉਸ ਨੇ ਦਸਿੀਂ ਕਰਨ ਵਪਛੋਂ ਮਵਿੰਦਰਾ ਕਾਲਜ ਪਵਿਆਲਾ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ੍ੀ ਦੀ ਐਮ.ਏ. ਕੀਤੀ। ‘‘ਸੰਨ 1968
ਵਿਚ ਪਰੋਫ਼ੈਸਰੀ ਦਾ ਵਕੱਤਾ ਛੱਡ ਕੇ ਉਿ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲਾ ਵਿਆ। ਉੱਥੇ ਉਸ ਨੇ ਵਿਕਿੋਰੀਆ ਯੂਨੀਿਰਵਸਿੀ ਤੋਂ ਵਿਲਾਸਿੀ ਦੀ
ਐਮ.ਏ. ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵਪੱਛੋਂ ਕੁ ਝ ਸਮਾਾਂ ਯੂਨੀਿਰਵਸਿੀ ਔਫ਼ ਿੈਸਿਰਨ ਉਨਿੇਰੀਓ ਵਿਚ ਵਬ੍ਤਾ ਕੇ ਲੰਡਨ (ਕੈਨੇਡਾ) ਵਿਚ ਥਰਡ
ਆਈ ਪਬ੍ਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤਰਹਾਾਂ ਦੇ ਪਬ੍ਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਰਾਿੀਂ ਉਸ ਦਾ ਮੰਤਿ ਪੂਰਬ੍ੀ ਵਚੰਤਨ, ਪੂਰਬ੍ੀ ਵਸਧਾਾਂਤਾਾਂ
ਦਾ ਪੱਛਮ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਰਸਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਵਕਉਂਵਕ ਤੀਜੇ ਨੇ ਤਰ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਾਰਵਮਕ ਪਰੰਪਰਾ ਅਧੀਨ ਿੀ ਪਰਿੁੱਲਤ
ਤੇ ਵਿਕਵਸਤ ਿੋਇਆ ਿੈ। ’’1 ਥਰਡ ਆਈ ਪਬ੍ਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਅਧੀਨ ਨਿਤੇਜ ਭਾਰਤੀ ਿੁਣ ਤੀਕ ਅੰਿਰੇਜ਼ੀ ਲੇ ਖਕਾਾਂ ਦੀਆਾਂ 50 ਤੋਂ
ਿੱਧ ਪੁਸਤਕਾਾਂ ਪਰਕਾਵਸ਼ਤ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਿੈ।
ਕੈਨੇਡਾ ਪਿੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਵਿਲਾ ਨਿਤੇਜ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਅਵਧਐਨ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਅਵਧਆਪਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਤਜ਼ਰਬ੍ਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ
ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਵਿਲਾਾਂ ਨਿਤੇਜ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਕਾਵਿ ਪੁਸਤਕ, ਵਸੰਬ੍ਲ ਦੇ ਿੁ ੱਲ, ਛਪ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਉਿ ਲਿਾਤਾਰ ਵਲਖਦਾ ਤੇ
ਛਪਦਾ ਵਰਿਾ। ਪੰਜਾਬ੍ੀ ਅਤੇ ਅੰਿਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਉਿ ਲਿਾਤਾਰ ਵਲਖਦਾ ਵਰਿਾ। ਪੰਜਾਬ੍ੀ ਅਤੇ ਅੰਿਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਪੁਲਾਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਉਸ
ਦੀ ਕਾਵਿ ਰਚਨਾ ਮੰਜ਼ਲ ਿਲ ਿਧਦੀ ਰਿੀ। ਨਿਤੇਜ ਭਾਰਤੀ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ੍ੀ ਅਤੇ ਅੰਿਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਾਂ
ਸਰਿਰਮ ਵਰਿਾ। ਇੱਥੇ ਉਸ ਸਬ੍ੰਧੀ ਇਿ ਵਮਸਾਲ ਦੇਣੀ ਉਵਚਤ ਿੋਿੇਿੀ ਵਕ ਨਿਤੇਜ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਅੰਿਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਸਾਵਿਤਕ ਪੱਤਰ
ਇਕਵਲਪਸ 5 ਦੀ ਸਵਿ ਸੰਪਾਦਨਾ ਕੀਤੀ। 1996 ਵਿਚ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚੋਂ ਛਪਦੇ ਮਾਵਸਕ ਪੱਤਰ, ਿਤਨੋਂ ਦੂ ਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਕਵਿਤਾ
ਉਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅੰਕ ਪਰਕਾਵਸ਼ਤ ਕੀਤਾ। ਵਕਸੇ ਓਪਰੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰਹਾਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਕਾਮ ਬ੍ਣਾਉਣ ਵਪੱਛੇ ਵਜੱਥੇ ਨਿਤੇਜ ਭਾਰਤੀ
ਦੀ ਸਵਿਜ ਘਾਲਣਾ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਿੈ ਉੱਥੇ ਇਿ ਮੁਕਾਮ ਬ੍ਣਾਉਣ ’ਚ ਵਿਸ਼ਿੀ ਸਰੋਕਾਰ ਮਦਦਿਾਰ ਸਾਬ੍ਤ ਿੋਏ ਵਕਉਂਵਕ
ਨਿਤੇਜ ਭਾਰਤੀ ਲੰਡਨ ਵਿਚ ‘ਲੰਡਨ ਵਸਿੀਜ਼ਨਜ਼ ਕਮੇਿੀ ਿਾਰ ਵਿਊਮਨ ਰਾਈਿਸ’ ਦਾ ਸਥਾਪਤੀ ਪਰਧਾਨ ਵਰਿਾ ਿੈ। ‘‘ਵਪਛਲੇ ਦੋ
ਦਿਾਵਕਆਾਂ ਤੋਂ ਉਿ ਲੰਡਨ (ਕੈਨੇਡਾ) ਵਿਚ ਆਪਦੀ ਪਤਨੀ ਸੁਵਰੰਦਰ, ਬ੍ੇਿੇ ਸੁਬ੍ੋਧ ਅਤੇ ਬ੍ੇਿੀ ਸੁਮੀਤ ਨਾਲ ਰਵਿ ਵਰਿਾ ਿੈ....
ਨਿਤੇਜ ਭਾਰਤੀ ਅੱਜ ਕੱਲਹ ਲੰਮੀਆਾਂ ਨਜ਼ਮਾਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਵਰਿਾ ਿੈ। ’’2 ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਿ ਦੇ ਪਰਵਸੱਧ ਸਾਵਿਤ ਦਾ ਅਵਧਐਨ ਿੀ ਕਰ
ਵਰਿਾ ਿੈ।
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ਪੰਜਾਬ੍ੀ ਦੇ ਚੋਣਿੇਂ ਸਾਵਿਤਕ ਪੱਤਰਾਾਂ ਵਿਚ ਉਸਦੀਆਾਂ ਰਚਨਾਿਾਾਂ ਛਪਦੀਆਾਂ
ਰਵਿੰਦੀਆਾਂ ਿਨ, ਵਜਨਹ ਾਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਦਰਸ਼ਨ, ਇਵਤਿਾਸਕਤਾ, ਨਿੀਨਤਾ ਅਤੇ
ਆਧੁਵਨਕਤਾ ਦੇ ਝਲਕਾਰੇ ਸਾਫ਼ ਸਾਫ਼ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਿਨ। ਇਉਂ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ੍ੀ
ਅਤੇ ਪਰਿਾਸੀ ਕਾਵਿ ਧਾਰਾ ਦਾ ਵਿਲੱਖਣ ਸ਼ਾਇਰ ਿੈ ਵਜਸ ਦੇ ਅਸੀਂ ਿੱਖਰੇ ਿੱਖਰੇ
ਪੱਖਾਾਂ ਦੀ ਵਨਸ਼ਾਨਦੇਈ ਕਰਾਾਂਿੇ।
ਨਿਤੇਜ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕਾਵਿ ਜਿਤ ਕਾਇਨਾਤ ਨਾਲ ਸਰੋਕਾਰ ਰੱਖਦਾ ਿੈ।
ਭਾਰਤੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਓਪਰੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਰਵਿੰਦਾ ਿੋਇਆ ਪਰਿਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ
ਸਾਵਿਤਕ ਿਲਵਕਆਾਂ ਵਿਚ ਚਰਵਚਤ ਿਸਤਾਖ਼ਰ ਿੈ। ਨਿਤੇਜ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਇਿ
ਕਾਵਿ ਵਦਰ ਸ਼ਿੀ ਦਾ ਵਿੱਸਾ ਿੀ ਿੈ ਵਕ ਉਿ ਓਪਰੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਵਿੰਦਾ ਿੋਇਆ ਉਥੋਂ ਦੀ
ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਲੋ ਕਾਾਂ ਨੂ ੰ ਓਪਰਾ ਨਿੀਂ ਸਮਝਦਾ ਵਕਉਂਵਕ ਲੀਲਹ ਾ ਕਾਵਿ ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਿ
ਕੀਤਾ ਵਿਆ ਿੈ ਵਕ ‘‘ਲੇ ਖਕ ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਰਵਿੰਦੇ ਿਨ, ਵਕਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਿੀਂ।
ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਨੂ ੰ ਿੋਿੇ ਕਰਨ ਿਾਲੀਆਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਰਿੱਦਾਾਂ ਨੂ ੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ
ਕਰਦੇ ਿਾਾਂ। ਇਿ ਿੱਦਾਾਂ ਮਸਨੂ ਈ ਿਨ ਅਤੇ ਵਿੰਸਾ ਨਾਲ ਬ੍ਣਾਈਆਾਂ ਿਈਆਾਂ ਿਨ।
ਸਾਡਾ ਸਰੋਕਾਰ ਮਨੁ ੱਖ ਦੇ ਦੁ ੱਖ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਿੈ,ਉਿਦੇ ਵਜਉਂਦੇ ਰਵਿਣ ਦੀ ਤਾਾਂਘ ਨਾਲ,
ਘਾਿ ਦੀ ਉਸ ਵਤੜ੍ਹ ਨਾਲ ਵਜਿੜ੍ੀ ਵਿਛ ਰਿੇ ਮਾਰੂਥਲ ਵਿਚ ਿਵਰਆਿਲ ਨੂ ੰ ਿੜ੍ੀ
ਰੱਖਦੀ ਿੈ। ’’3
ਨਿਤੇਜ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਦੇ ਕਈ ਨਿੇਕਲੇ ਪੱਖ ਉਭਰਕੇ ਸਾਿਮਣੇ ਆਉਂਦੇ
ਿਨ ਵਕਉਂਵਕ ਉਿ ਮਨੁ ੱਖ ਦੇ ਮੂਲ ਅਤੇ ਮੌਵਲਕਤਾ ਨਾਲ ਜੁਵੜ੍ਆ ਿੋਇਆ ਿੈ।
ਪਰਵਕਰਤਕ ਅਤੇ ਮਨੁ ੱਖੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬ੍ਣਤਰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ’ਚ ਉਸਨੂ ੰ ਵਿੰਸਾ
ਵਬ੍ਲਕੁ ਲ ਿੀ ਪਸੰਦ ਨਿੀਂ ਿੈ। ਨਿਤੇਜ ਭਾਰਤੀ ਨੂ ੰ ਸਿੈ ਕੇਂਦਵਰਤ ਪਰਵਸੱਧੀ ਪਸੰਦ
ਨਿੀਂ ਵਕਉਂਵਕ ਅਜੋਕੇ ਸਵਮਆਾਂ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਿਾਾਂ ਵਕ ਲੇ ਖਕ ਵਲਖਤਾਾਂ ਨੂ ੰ ਆਪਾ
ਚਮਕਾਉਣ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਿਨ। ਜਦੋਂ ਵਕ ਨਿਤੇਜ ਭਾਰਤੀ ਤਾਾਂ ਕਾਵਿ
ਰਚਨਾ ਰਾਿੀਂ ਸ਼ੂਨਯ ਿੱਲ ਨੂ ੰ ਿੱਧਦਾ ਪਰਤੀਤ ਿੁੰਦਾ ਿੈ। ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਅੰਦਰੋਂ
ਆਤਮ-ਵਚੰਤਨ ਦੀਆਾਂ ਵਚੰਤਨਸ਼ੀਲ ਪਰਵਿਰਤੀਆਾਂ ਦਾ ਉਥਾਨ ਪਰਤੀਤ ਿੁੰਦਾ ਿੈ।
ਉਸਦੀਆਾਂ ਕਾਵਿ ਰਚਨਾਿਾਾਂ ਿਾਦ ਮੁਕਤ ਿੋਣ ਦੀ ਿਿਾਿੀ ਭਰਦੀਆਾਂ ਿਨ। ਕਾਵਿ
ਅਵਧਐਨ ਕਰਵਦਆਾਂ ਉਸਦੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਸਮਾਜਿਾਦ, ਮਾਰਕਸਿਾਦ,
ਮਨੋ ਵਿਵਿਆਨਿਾਦ, ਪਦਾਰਥਿਾਦ, ਯਥਾਰਥਿਾਦ ਆਵਦ ’ਚੋਂ ਵਕਸੇ ਨਾਲ ਿੀ
ਪਰਵਤਬ੍ੱਧ ਨਿੀਂ ਿੈ। ਉਿ ਪੱਛਮ ਦੇ ਪਰਚਲ
ੱ ਤ ਿਾਦਾਾਂ ਅਤੇ ਸਾਵਿਤਕ ਿਾਦ-ਵਿਿਾਦਾਾਂ
ਤੋਂ ਮੁੱਕਤ ਵਿਅਕਤੀ ਿੈ। ਉਸ ਦੀ ਕਾਵਿ ਧਾਰਾ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਅਨੰਤ ਅਵਦਰ ਸ਼ਿ ਅਤੇ
ਅਵਿਆਤ ਸੋਵਮਆਾਂ ਦੀ ਥਾਿ ਪਾਉਣ ਲਈ ਉਸਲਿੱਿੇ ਲੈਂ ਦੀ ਿੈ। ਉਸ ਦੀ ਕਾਵਿ
ਪਰਵਕਵਰਆ ਜੀਿਨ ਦੇ ਅਬ੍ੁੱਝ ਰਿੱਸਾਾਂ ਨੂ ੰ ਤਲਾਸ਼ਣ ਲਈ ਸਾਧਨਾਾਂ ’ਚ ਵਲਬ੍ਲੀਨ
ਜਾਪਦੀ ਿੈ। ਇਿ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਦੀ ਸਵਿਜਤਾ ਿੀ ਆਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਿੈ
ਵਕ ਉਸਦੀ ਕਾਵਿ ਵਸਰਜਣਾ ’ਚ ਿੁੰਝਲ ਨਿੀਂ ਿੁੰਦੀ। ਨਿਤੇਜ ਭਾਰਤੀ, ਜੀਿਨ
ਦੀਆਾਂ ਜਵਿਲਤਾਿਾਾਂ ਨੂ ੰ ਸਵਿਜਤਾ ਰਾਿੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਿੋਇਆ ਵਦਸ਼ਾ ਯੁਕਤ
ਵਿਅਕਤੀ ਿਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਿੁੰਦਾ ਿੈ। ਵਕਉਂਵਕ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿਚ ਵਜੱਥੇ
ਸਵਿਜਤਾ ਦੀ ਤਸਿੀਰ ਦੇਖਣ ਨੂ ੰ ਵਮਲਦੀ ਿੈ, ਉੱਥੇ ਿੱਡੇ ਤੋਂ ਿੱਡੇ ਿਰਤਾਰੇ ਨੂ ੰ
ਸੰਖੇਪਤਾ ਨਾਲ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਮੁਿਾਰਤ ਿੀ ਨਜ਼ਰ ਪੈਂਦੀ ਿੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਵਿਤਾ
ਵਲਖਦਾ ਨਿੀਂ, ਕਵਿਤਾ ਵਜਉਂਦਾ ਪਰਤੀਤ ਿੁੰਦਾ ਿੈ, ਕਵਿਤਾ ਉਸ ਅੰਦਰੋ ਚਸ਼ਮੇ ਿਾਾਂਿ
ਸੁੱਤੇ ਵਸੱਧ ਿੁ ੱਿਦੀ ਿੈ।
ਨਿਤੇਜ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਧੀਮੀ ਸੁਰ ਿਾਲੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਾਂਤਮਈ ਸੁਭਾਅ ਿਾਲੀ
ਿੈ। ਉਿ ਆਪਣੇ ਸੰਜਮੀ ਸੁਭਾਅ ਕਾਰਨ ਿੀ ਵਨਰਉਚੇਚ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰਦਾ ਿੈ।
ਭਿਿਤ ਿੀਤਾ ਦੇ ਕਥਨ ਅਨੁ ਸਾਰ ‘ਯਥਾ ਵਦਰ ਸ਼ਿੀ ਤਥਾ ਵਸ਼ਰਸ਼ਿੀ’ ਅਨੁ ਸਾਰ ਆਖ
ਸਕਦੇ ਿਾਾਂ ਵਕ ਿਰ ਲੇ ਖਕ ਆਪਣੀ ਜੀਿਨ ਵਦਰ ਸ਼ਿੀ ਅਨੁ ਸਾਰ ਿੀ ਵਸ਼ਰਸ਼ਿੀ ਨੂ ੰ ਸਮਝਣ
ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਿੈ। ਡਾ. ਪਰੇਮ ਪਰਕਾਸ਼ ਵਸੰਘ ਧਾਲੀਿਾਲ ਅਨੁ ਸਾਰ ‘‘ਉਸਦੀ
ਰਚਨਾ ਵਕਸੇ ਉਚੇਚੇ ਯਤਨ ਦੀ ਮੁਿਤਾਜ ਨਿੀਂ, ਸਿੋਂ ਸਾਤਵਿਕ ਪਵਰਿੇਸ਼ ਦੀ
ਪੈਦਾਿਾਰ ਿੁੰਦੀ ਿੈ। ਉਸਦੀ ਵਸਰਜਣਾ ਵਿਚ ਰੋਸ, ਆਿੋਸ਼ ਤੇ ਕੁ ੜ੍ਤ
ੱ ਣ ਨਿੀਂ ਿੁੰਦੀ।
ਉਸ ਵਿਚ ਿਿੋਕਤੀ ਅਤੇ ਰਸਾਤਮਕ ਨਖ਼ਰਾ ਿੈ, ਜੋ ਵਕਸੇ ਸ਼ੁੱਧ ਸੱਚ ਦਾ ਪਰਿਿਾਓ ਿੈ।
ਉਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦਾ ਆਵਦ ਵਬ੍ੰਦੂ ਪਰਵਕਰਤੀ ਅਤੇ ਵਦਸ਼ਾ-ਵਬ੍ੰਦੂ ਸੰਸਵਿਤੀ ਿੈ। ਉਸ
ਦਾ ਰਚਨਾ ਧਰਮ, ਸਮ-ਸਾਵਮਅਕ ਮਸਵਲਆਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਿੋਣਾ ਿੈ। ’’4
ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਉਕਤ ਜੀਿਨ ਵਦਰ ਸ਼ਿੀ ਅਨੁ ਸਾਰ ਿੀ ਿੈ ਜੋ ਉਸਨੂ ੰ ਪਰਵਕਰਤੀ ਦੇ ਸਵਿਜ
ਿਲ ਸਮਰਵਪਤ ਕਰਦੀ ਿੈ। ਵਜਸ ਸਦਕਾ ਉਿ ਅਮੂਰਤ ਰਿੱਸਾਾਂ ਨੂ ੰ ਸ਼ਬ੍ਦ ਸੰਸਵਿਤੀ
ਦੇ ਜਰੀਏ ਸਮੂਰਤ ਕਰਨ ’ਚ ਕਾਮਯਾਬ੍ ਿੋ ਜਾਾਂਦਾ ਿੈ। ਇਸ ਸਬ੍ੰਧੀ ਨਿਤੇਜ ਦਾ
ਸਿੈ-ਕਥਨ ਕਾਫ਼ੀ ਮਿੱਤਿਪੂਰਨ ਿੈ। ‘‘ਸ਼ਬ੍ਦ ਦੀ ਪਰਵਕਰਤੀ ਅਤੇ ਸੰਸਵਿਤੀ ਆਪਸ
ਵਿਚ ਵਮਲਦੀਆਾਂ ਿਨ। ਪਰਵਕਰਤੀ ਨਾਦ ਨਿੀਂ ਸੰਸਵਿਤੀ ਅਰਥ ਨਿੀਂ। ਕਵਿਤਾ ਦੀ
ਯਾਤਰਾ ਇਸੇ ਮੇਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਿੁੰਦੀ ਿੈ। ’’5

ਨਿਤੇਜ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਕਾਵਿ ਸ਼ਬ੍ਦ ਤੋਂ ਅਰਥ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਿੈ। ਅਰਥ ਤੋਂ
ਲੱਖਣਾਰਥ ਿਲ ਿਧੇਰੇ ਰੁਚੀ ਲੈਂ ਦਾ ਿੈ। ਲੱਖਣ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਿੀ ਵਕਤੇ ਡੂ ੰਘਾਈਆਾਂ
ਵਿਚ ਪਰਤਦਾ ਤੁ ਵਰਆ ਜਾਾਂਦਾ ਿੈ, ਵਜੱਥੇ ਉਿ ਸੰਦਰਭਾਰਥ ਤੀਕ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਿਲ
ਤੁ ਰਦਾ ਰਵਿੰਦਾ ਿੈ। ਉਸਦਾ ਇਿ ਸਿਰ ਿੀ ਵਿਆਤ ਤੋਂ ਅਵਿਆਤ ਿਲ ਦਾ
ਸਿਰਨਾਮਾ ਿੁੰਦਾ ਿੈ। ਉਿ ਅਵਿਆਤ ਵਜਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਥਾਿ ਨਿੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ।
ਪਰੰਤੂ ਮਨੁ ੱਖ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਨਾਲ ਉਸ ਅਬ੍ੁੱਝ ਿਰਤਾਰੇ ਦੀਆਾਂ ਧੁਨੀਆਾਂ ਤੇ
ਪਰਵਤਧੁਨੀਆਾਂ ਸੁਣਾਈ ਪੈਂਦੀਆਾਂ ਰਵਿੰਦੀਆਾਂ ਿਨ। ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਸਬ੍ੰਧੀ
ਨਿਤੇਜ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਉਸ ਦੀ ਦੂ ਰ ਵਦਰ ਸ਼ਿੀ ਨੂ ੰ ਪਰਿਿਾਉਂਦੇ ਿਨ ਵਕ ‘‘ਕਵਿਤਾ
ਵਿਚ ਸੰਚਾਰ ਅਰਥ ਦਾ ਨਿੀਂ ਅਨੁ ਭੂਤੀ ਦਾ ਿੁੰਦਾ ਿੈ। ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਿਮ ਸਮਝਾਉਣਾ
ਨਿੀਂ ਅਨੁ ਭਿ ਜਿਾਉਣਾ ਿੈ। ਇਿ ਅਰਥ ਤੋਂ ਅਨੁ ਭੂਤੀ ਤੀਕ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਿੈ। ਇਸ
ਬ੍ਵਚੱਤਰ ਯਾਤਰਾ ਵਿਚ ਅਨੁ ਭੂਤੀ ਅਰਥ ਵਿਚ ਅਤੇ ਉਸ ਵਪਛੋਂ ਅਰਥ ਅਨੁ ਭੂਤੀ
ਵਿਚ ਵਕਿੇਂ ਬ੍ਦਲਦੇ ਿਨ, ਇਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਰਿੱਸ ਦੀ ਿੱਲ ਿੈ। ’’6
ਲੀਲਹ ਾ ਕਾਵਿ ਰਚਨਾ ਦੌਰਾਨ ਨਿਤੇਜ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਇਿੋ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਉਭਰਕੇ
ਸਨਮੁਖ ਿੋਈ ਿੈ ਵਕ ਇਸ ਵਿਚ ਕਰਤਾ ਨਾਲੋ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਿਧੇਰੇ ਮਿੱਤਿ ਿੈ ਤੇ
ਕਵਿਤਾ ਤੋਂ ਵਕਤੇ ਿਧੇਰੇ ਉਸ ਦਾ ਲੀਲਹ ਾ ਨਾਲ ਸਬ੍ੰਧ ਿੈ ਵਜਸ ਰੂਿਾਨੀ ਿਰਤਾਰੇ ਤੋਂ
ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਰਚਨਾ ਿੋਈ ਿੈ। ਇੰਝ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਪਰਵਕਰਤੀ ਦੇ ਰਿੱਸਾਾਂ ਅਤੇ
ਮਨੁ ੱਖੀ ਿਰਤਾਵਰਆਾਂ ਦੇ ਭੇਤਾਾਂ ਨੂ ੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਅਤੇ ਪਰਯੋਿ ਿੈ। ਇਸੇ ਲਈ
ਨਿਤੇਜ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਕਾਵਿ ਵਿਚ ਅਲੰਕਾਰ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਦੀ ਪਾਰਿਮਤਾ ਿੈ,
ਇਿ ਰਿੱਸ-ਸੌਂਦਰਯ ਿੈ ਜੋ ਕਾਵਿ ਦਾ ਸੱਚ ਿੈ। ਇਿ ਆਵਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ ਵਕ
ਨਿਤੇਜ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਪਰਵਕਰਤਕ ਚੱਕਰਵਿਯੂ ਨੂ ੰ ਮਨੁ ੱਖੀ ਸੂਝ ਨਾਲ ਸਮਝਣ
ਦਾ ਯਤਨ ਿੈ।
ਨਿਤੇਜ ਭਾਰਤੀ ਅਵਤ ਸੰਿੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਨੁ ੱਖ ਿੈ ਵਕਉਂ ਵਕ ਉਸ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਵਕਸੇ
ਦੇਸ਼, ਭੂ -ਖੰਡ, ਲਵਿਰ, ਿਾਦ ਜਾਾਂ ਵਸਧਾਾਂਤ ਦੀ ਿੁਲਾਮ ਨਿੀਂ ਿੈ। ਉਸ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ’ਚ
ਸਵਿਜ ਇਸ ਲਈ ਵਿਆਪਤ ਿੈ ਵਕਉਂਵਕ ਉਸਦੀ ਕਵਿਤਾ ਪਰਵਕਰਤੀ ਿੈ। ਉਸ ਦੀ
ਕਵਿਤਾ ਮਨੁ ੱਖ ਅੰਦਰ ਛੁ ਪੀਆਾਂ ਤਮਾਮ ਸ਼ਕਤੀਆਾਂ ਨੂ ੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਜਿਾਉਣ ਲਈ
ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਿੈ। ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਕਾਵਿ ਪੀੜ੍ਾ ਅਜੋਕੇ ਮਨੁ ੱਖ ਦੀ ਪੀੜ੍ਾ ਿੈ। ਜਦੋਂ ਿੀ
ਵਕਤੇ ਬ੍ਰਵਿਮੰਡ ਵਿਚ ਵਕਸੇ ਵਕਸਮ ਦੀ ਪੀੜ੍ ਉਪਜਦੀ ਿੈ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੰਕਿ ਆਉਂਦਾ
ਿੈ। ਕੁ ਦਰਤ ਦੀ ਸਵਿਜ ਿਤੀ ਵਿਚ ਮਨੁ ੱਖ ਿਲੋਂ ਖ਼ਲਲ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ
ਜਾਾਂਦੀ ਿੈ ਉਸ ਿੇਲੇ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਕਾਵਿ ਵਸਰਜਨਾ ਵਿਚ ਿੀ ਪੀੜ੍ਾ ਪੈਦਾ ਿੁੰਦੀ ਿੈ।
ਭਾਰਤੀ, ਮਨੁ ੱਖਤਾ, ਕੁ ਦਰਤ ਅਤੇ ਕਵਿਤਾ ਨੂ ੰ ਤੋੜ੍ ਕੇ ਨਿੀਂ ਦੇਖਦਾ। ਵਕਸੇ ਿੀ
ਵਕਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਿੀ ਸਮੱਵਸਆ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਸੰਿੇਦਨਾ ਦਾ ਅਿੁ ੱਿ ਵਿੱਸਾ ਿੈ ਵਕਉਂਵਕ
‘‘ਆਤਮਾ ਦੀ ਭੁ ੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਸਮੱਵਸਆ ਿੈ ਤੇ ਇੰਦਰੀਆਾਂ ਦੀ ਭੁ ੱਖ-ਮਨੋ ਵਿਵਿਆਨ
ਦੀ ਸਮੱਵਸਆ ਿੈ। ਿਾਸਤਿ ਵਿਚ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਸਰੋਕਾਰ ਸਮੱਵਸਆ ਨਾਲ ਨਿੀਂ,
ਸੰਿੇਦਨਾ ਨਾਲ ਿੈ। ਸਮੱਵਸਆ ਸੰਿੇਦਨਾ ਦਾ ਇਕ ਅੰਿ ਿੈ। ’’7
ਨਿਤੇਜ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ’ਚ ਪਰਵਕਰਤੀ ਦੇ ਵਬ੍ੰਬ੍ਾਾਂ ਦੀ ਵਸਰਜਨਾ ਿੁੰਦੀ ਿੈ। ਕਾਵਿ
ਵਸਰਜਣਾ ਦੇ ਵਛਣਾਾਂ ’ਚ ਪਰਵਕਰਤੀ ਉਸ ਦੀ ਕਲਮ ਵਿਚ ਉਤਰੀ ਪਰਤੀਤ ਿੁੰਦੀ ਿੈ।
ਨਿਤੇਜ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰ ਦੇਿ ਤੋਂ ਆਤਮਾ ਤੀਕ ਦੇ (ਸਫ਼ਰ ਤੇ
ਰੂਪਾਾਂਤਰਣ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਿਨ। ਬ੍ਾਿਰੀ ਮੁਖੀ ਿਰਤਾਵਰਆਾਂ ਵਿਚੋਂ ਿੁਜਰਵਦਆਾਂ
ਅੰਤਰ-ਮੁਖੀ ਪਾਸਾਰਾਾਂ ਨੂ ੰ ਸਮਝਣਾ ਿੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਰੂਪ-ਪਰਬ੍ੰਧ ਜਾਾਂ ਕਾਵਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਿਧੇਰੇ ਪਰਯਿ
ੋ ਾਾਂ ਿੱਲ ਰੁਵਚਤ ਨਿੀਂ ਿੁੰਦਾ। ਸਿੋਂ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਆਵਦ ਅਿਸਥਾ
ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂ ੰ ਤਲਾਸ਼ਦਾ ਿੈ। ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੀ ਉਸਤਤ ਤੇ ਪਰਸ਼ੰਸਾ ਿੀ ਕਰਦਾ ਿੈ ਤਾਾਂ
ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿਚ ਵਕਤੇ ਸਮਾਜਕ ਸਰੋਕਾਰ ਿੀ ਉਘੜ੍ ਆਉਂਦੇ ਿਨ। ਪਰ
ਉਸਦੇ ਤਣਾਓ ਵਿਚ ਮੂਲ ਪਰਵਤਬ੍ੱਧਤਾ ਕਾਇਮ ਰਵਿੰਦੀ ਿੈ। ਉਸਦੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿਚ
ਅਕਸਰ ਸੀਮਾਿਰਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਸਰੋਕਾਰ ਿਾਇਬ੍ ਰਵਿੰਦੇ ਿਨ।
ਨਿਤੇਜ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿਵਭੰਨ ਪਰਵਕਰਤਕ ਅਤੇ ਮਾਨਿੀ ਪਰਸੰਿਾਾਂ ਦਾ
ਆਪਸੀ ਸਬ੍ੰਧ ਬ੍ਿੁਤ ਿੂੜ੍ਹਾ ਿੈ। ਇਿ ਸਬ੍ੰਧ ਤੀਬ੍ਰਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜ੍ਦਾ ਤੁ ਵਰਆ ਜਾਾਂਦਾ
ਿੈ ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਧਆਨ ਅਤੇ ਖੋਜ ਦੀ ਮੰਿ ਕਰਦਾ ਿੈ। ਭਾਿੇਂ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰ
ਕਈ ਿਾਰ ਸਾਨੂ ੰ ਛੋਿੇ-ਛੋਿੇ ਸੀਮਾ ਿਰਤੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਿਨ ਲੇ ਵਕਨ ਉਸ ਛੋਿੇ ਤੋਂ
ਛੋਿੇ ਸਰੋਕਾਰ ਅੰਦਰ ਿੀ ਸੰਕਤ
ੇ ਵਿਸ਼ਾਲਤਮ ਪਾਸਾਰਾਾਂ ਨਾਲ ਓਤਪੋਤ ਿੁੰਦੇ ਿਨ।
ਇਸ ਲਈ ਇਿ ਆਵਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ ‘‘ਵਕ ਨਿਤੇਜ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਕਵਿਤਾ
ਪਰੰਪਰਕ ਪਰਿਾਸੀ ਕਵਿਤਾ ਪਰਿਚਨਾਾਂ, ਿਤਨ, ਭੂ -ਿੇਰਿਾ, ਸਵਭਆਚਾਰਕ
ਬ੍ੇਿਾਨਿੀ, ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰਾ, ਆਰਵਥਕ ਲੁ ੱਿ, ਿੱਦਾਾਂ/ਸਰਿੱਦਾਾਂ ਦੇ ਝਮੇਵਲਆਾਂ ਤੋਂ
ਪਾਰ ਜਾ ਕੇ ਉਨਹ ਾਾਂ ਵਿਰਾਿ ਮਾਨਿੀ ਸਰੋਕਾਰਾਾਂ ਨੂ ੰ ਮੁਖਾਵਤਬ੍ ਿੁੰਦੀ ਿੈ ਵਜਿੜ੍ੇ ਕੁ ਲ
ੱ
ਲੋ ਕਾਈ ਦੇ ਸਰਬ੍-ਸਾਾਂਝੇ, ਮੂਲ ਅਤੇ ਬ੍ੁਵਨਆਦੀ ਿਨ। ਿਡੇਰੇ ਦਾਰਸ਼ਵਨਕ ਪਰਸੰਿਾਾਂ ਨੂ ੰ
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ਖੋਲਹਦੀ ਿੋਈ ਇਿ ਕਵਿਤਾ ਮਨੁ ੱਖੀ ਇਵਤਿਾਸ ਦੇ ਿਕੀਕੀ ਮਸਵਲਆਾਂ ਵਿਚ ਚੇਤਨਾ
ਜਿਾਉਂਦੀ ਿੈ। ’’8
ਨਿਤੇਜ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਕਾਵਿ ਵਚੰਤਨ ਧਾਰਾ ਵਿਚ ਿਾਧਾ ਕਰਦੀ ਿੈ। ਭਾਿੇਂ ਵਕ
ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਵਚੰਤਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਵਸਰਜੀ ਿੁੰਦੀ ਿੈ ਲੇ ਵਕਨ ਇਿ ਵਚੰਤਨ
ਦੇ ਸੀਮਤ ਸੰਕਲਪਾਾਂ ਅਤੇ ਵਛਣ ਭੰਿਰੇ ਆਤਮ ਬ੍ੋਧ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾ ਕੇ ਮਾਨਿਿਾਦੀ
ਿਰਤਾਰੇ ਦੇ ਸੂਖਮ ਅਰਥਾਾਂ ਨੂ ੰ ਪਰਿਿ ਕਰਦੀ ਿੈ। ਆਧੁਵਨਕ ਕਾਵਿ ਵਸਰਜਣਾ ਦੇ
ਪਰਸੰਿ ਵਿਚ ਨਿਤੇਜ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਇਥੇ ਿੱਡੀ ਪਰਾਪਤੀ ਮੰਨੀ ਿਈ ਿੈ
ਵਕਉਂਵਕ ਇਿ ਸਮਵਝਆ ਜਾ ਵਰਿਾ ਿੈ ਵਕ ‘‘ਅੱਸੀ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਤੋਂ ਬ੍ਾਅਦ ਦੀ ਪੰਜਾਬ੍ੀ
ਕਵਿਤਾ ਲਈ ਇਿ ਇਕ ਵਚੰਤਨੀ ਮਾਡਲ ਉਸਾਰਦੀ ਿੈ। ਇਨਹ ਾਾਂ ਅਰਥਾਾਂ ਵਿਚ
ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਉਸ ਉਤਰ-ਆਧੁਵਨਕ ਪਰਿਚਨ ਦੇ ਸਮਾਨਾਾਂਤਰ ਿੀ ਵਚੰਤਨੀ
ਸੁਰ ਬ੍ਣ ਜਾਾਂਦੀ ਿੈ। ਵਜਿੜ੍ਾ ਕਾਵਿ ਨੂ ੰ ਅਰਥਾਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰਿਾ ਕਰਕੇ ਪਾਠ ਦੇ ਸ਼ਾਬ੍ਵਦਕ
ਚਮਤਕਾਰਾਾਂ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਰਥਾਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਵਦੰਦਾ ਿੈ। ’’9
ਨਿਤੇਜ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਕਵਿਤਾ, ਵਿਆਨ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਅਤੇ ਖੜ੍ੋਤ ਨੂ ੰ, ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ
ਅਤੇ ਪਰਭੂਸਤਾ ਨੂ ੰ ਤੋੜ੍ ਕੇ ਸੁਤਤ
ੰ ਰ ਵਕਸਮ ਦੀ ਉਡਾਰੀ ਭਰਦੀ ਿੈ। ਇਿ ਉਡਾਰੀ
ਇਕ ਪੱਖੀ ਨਿੀਂ ਿੈ। ਬ੍ਲਵਕ ਬ੍ਿੁ-ਪਵਰਪੇਖੀ ਿੈ। ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਕਾਵਿ ਵਜੱਥੇ ਕਈ
ਵਕਸਮ ਦੀਆਾਂ ਸਮਾਵਜਕ ਜੰਜੀਰਾਾਂ ਨੂ ੰ ਤੋੜ੍ਦਾ ਿੈ ਉੱਥੇ ਕਈ ਮਕਾਨਕੀ, ਮਾਨਵਸਕ
ਪਰਵਿਰਤੀਆਾਂ ਨੂ ੰ ਿੀ ਤੋੜ੍ਦਾ ਿੈ। ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਕਾਵਿ ਧਰਤੋਂ ਅਕਾਸ਼ ਿੱਲ ਉਡਾਰੀਆਾਂ
ਮਾਰਨ ਿਾਲਾ ਕਾਵਿ ਿੈ। ਅਸੀਂ ਇਿ ਿੱਲ ਬ੍ੜ੍ੇ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਆਖ ਸਕਦੇ ਿਾਾਂ ਵਕ
‘‘ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿਆਨ ਦੀ ਲੋ ਅ ਨਾਲ ਸਬ੍ੰਧ ਜੋੜ੍ਦੀ ਿੋਈ ਜੜ੍ਹ ਿੋ ਚੁੱਕੀ
ਪਰੰਪਰਾ ਦਾ ਵਿਸਥਾਪਨ ਕਰਕੇ ਿਰਤਮਾਨ ਸੰਦਰਭਾਾਂ ਨੂ ੰ ਬ੍ੁੱਧੀ ਅਤੇ ਤਰਕ ਨਾਲ
ਸੰਬ੍ੰਵਧਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਕਾਵਿ ਸ਼ਾਸਤਰ ਉਸਾਰਦੀ ਿੈ। ਇਿ ਕਾਵਿ ਸ਼ਾਸਤਰ ਡੂ ੰਘੇ
ਮਾਨਿੀ ਸੰਿੇਦਨਾਤਮਕ ਅਰਥ ਰੱਖਦਾ ਿੈ। ਇਿ ਕਾਵਿ ਸ਼ਾਸਤਰ
ਪਰੰਪਰਾ/ਵਮਵਥਿਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਿਰਤਮਾਨ ਪਰਸਵਥਤੀਆ ਦਾ ਵਚੰਤਨੀ ਮੁਲਾਾਂਕਣ
ਕਰਦਾ ਿੈ। ’’10 ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਕਾਵਿ ਰਚਨਾ ਪੜ੍ਹ ਵਦਆਾਂ ਕਈ ਿਾਰ ਮਨੁ ੱਖ ਅੰਦਰੋਂ
ਵਿਚਾਰ ਲੜ੍ੀ ਿਾਾਂਿ ਪਨਪਦੇ ਿਨ, ਕਈ ਿਾਰ ਕਵਿਤਾ ਪਾਠਕ ਨੂ ੰ ਸੂਨਯ ਵਬ੍ੰਦੂ ਿੱਲ
ਤੋਰਨ ’ਚ ਸਿਲ ਿੁਦ
ੰ ੀ ਿੈ। ਇਉਂ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਕਾਵਿ ਚੁੱਪ ’ਚ ਸੁਲਘਦੇ ਬ੍ੋਲਾਾਂ ਿਰਿਾਂ
ਿੀ ਆਵਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ ਤੇ ਕੁ ੱਝ ਕਵਿਤਾਿਾਾਂ ਤੁ ਿਾਨੂ ੰ ਬ੍ੋਲਵਦਆਾਂ ਿੋਇਆ ਿੀ ਚੁੱਪ
ਿੋਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬ੍ੂਰ ਕਰਦੀਆਾਂ ਿਨ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ’ਚ ਪਰੰਪਰਾ,
ਵਮਵਥਿਾਸ, ਖੜ੍ੋਤ, ਜੜ੍ਹ ਤਾ, ਅਵਿਆਨਤਾ ਅਤੇ ਵਸਥਲਤਾ, ਰੁਕਾਿਿ ਦਾ ਵਚਿਨ
ਬ੍ਣਦੀ ਿੈ। ਵਜਸ ਕਿੀ ਦੀ ਵਸਰਜਣਾ ਿੀ ਵਿਆਨ, ਤਰਕ ਅਤੇ ਬ੍ੁੱਧੀ ਦੇ ਸਿਾਰੇ
ਉਸਰੀ ਿੋਿ,ੇ ਉਸ ਲਈ ਅਵਜਿੇ ਮੈਿਾਫ਼ਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਯੋਿ ਬ੍ਣ ਜਾਾਂਦੇ ਿਨ :
‘‘ਪਰੰਪਰਾ ਮੇਰੇ ਬ੍ੂਿੇ ਤੇ ਧਰਨਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬ੍ੈਠੀ ਰਵਿੰਦੀ ਿੈ ਵਕਸੇ ਿੀ ਸੂਰਜ ਨੂ ੰ ਅੰਦਰ
ਨਿੀਂ ਿੜ੍ਨ ਵਦੰਦੀ ਪਰ ਚਾਨਣ ਪਾਿੀਆਾਂ ਕੰਧਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਝੀਤਾਾਂ ਵਿਚ ਿੀ ਪਿੁੰਚ ਿੀ
ਜਾਾਂਦਾ ਿੈ। ’’11
ਸੀਮਾਿਰਤੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਮਨੁ ੱਖ ਅੰਦਰ ਇਿ ਸਿਾਲ ਿਾਰ ਿਾਰ ਉਜਪਦਾ ਿੈ
ਵਕ ਮਾਨਿੀ ਇਵਤਿਾਸ ਦੀਆਾਂ ਸਾਰੀਆਾਂ ਪਰੰਪਰਾਿਾਾਂ ਿੀ ਵਤਆਿਣਯੋਿ ਿੁੰਦੀਆਾਂ
ਿਨ ਵਕਉਂਵਕ ਿਜੂਦ ’ਚ ਆਈ ਕੋਈ ਿੀ ਪਰੰਪਰਾ ਵਕਸੇ ਸਮੇਂ ਆਧੁਵਨਕ ਿੀ ਿੁਦ
ੰ ੀ
ਿੈ। ਇਸੇ ਲਈ ‘‘ਭਾਰਤੀ ਵਕਸੇ ਿੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਕਰਾਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸਰੂਪ ਨੂ ੰ ਅਪਣਾਉਂਦਾ
ਿੈ। ਨਾਨਕ, ਕਬ੍ੀਰ, ਿਰੀਦ, ਮਰਦਾਨਾ, ਭਾਈ ਕਨਹ ਈਆਾਂ ਉਸ ਲਈ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ
ਕਰਾਾਂਤੀ ਨਾਇਕ ਿਨ। ਵਜਿਨਾਾਂ ਨੇ ਮਨੁ ੱਖਤਾ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਪਰਿਚਨ ਨੂ ੰ ਜੀਿੰਤ
ਕੀਤਾ। ’’12
ਕਰਾਾਂਤੀਕਾਰੀ ਪਰੰਪਰਾ ਅਤੇ ਇਵਤਿਾਸਕ ਵਿਰਾਸਤ ਤਾਾਂ ਮਨੁ ੱਖੀ ਵਸਰਜਣਾ ਦਾ
ਿੌਰਿਸ਼ੀਲ ਵਿੱਸਾ ਿੈ। ਵਕਉਂਵਕ ਸਮਾਜ ਦੀ ਵਸਰਜਣਾ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਵਪਛੇ ਲੋ ਕ
ਸਮੂਿ ਦੀ ਸਾਾਂਝੀ ਭੂ ਵਮਕਾ ਿੁੰਦੀ ਿੈ। ਵਕਸੇ ਿੇਲਾ ਵਿਿਾ ਚੁੱਕੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂ ੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ
ਇਵਤਿਾਸ ਨੂ ੰ ਵਮਿਾਉਣਾ ਜਾਾਂ ਿਿਾਉਣਾ ਨਿੀਂ ਿੁੰਦਾ ਸਿੋਂ ‘‘ਇਵਤਿਾਸ ਵਿਚ
ਕਰਾਾਂਤੀਕਾਰੀ ਿਿਾਵਲਆਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪਰਵਤਬ੍ੱਧਤਾ ਨੂ ੰ ਉਜਾਿਰ ਕਰਨਾ ਿੁੰਦਾ ਿੈ।
ਭਾਰਤੀ ਲਈ ਮਨੁ ੱਖੀ ਜੀਿਨ ਿਤੀਸ਼ੀਲ, ਪਵਰਿਰਤਰਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਿੈ,
ੳਸ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ’ਚ ਪੈਰ, ਨਦੀਆਾਂ, ਦਵਰਆ ਦਾ ਉਚੇਚਾ ਵਜ਼ਕਰ ਿੋਇਆ ਿੈ।
ਵਕਉਂਵਕ ਪੈਰ, ਨਦੀ ਅਤੇ ਦਵਰਆ ਿਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਪਰਤੀਕ ਿਨ। ਭਾਰਤੀ
ਵਮਵਥਿਾਸਕ ਪਰੰਪਰਾ ਵਿਚ ਜੜ੍ ਵਕਸਮ ਦੀਆਾਂ ਪਰੰਪਰਾਿਾਾਂ ਨੂ ੰ ਉਲਿਾ ਕੇ ਉਨਹ ਾਾਂ ਦੀ
ਿਰਤਮਾਨ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਵਸਰਜਣਾ ਕਰਦਾ ਿੈ। ’’13
ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਨਿੀਆਾਂ ਰਾਿਾਾਂ ਤੇ ਵਦਸ਼ਾਿਾਾਂ ਦੀ ਸੂਚਕ ਿੈ। ਨਿੀਆਾਂ ਤੋਂ ਨਿੀਆਾਂ
ਉਡਾਣਾਾਂ ਭਰਨੀਆਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕਾਵਿ ਦਾ ਿਵਿਰਾ ਸਰੋਕਾਰ ਿੈ। ਭਾਰਤੀ ਆਪਣੀ
ਕਾਵਿ ਚੇਤਨਾ ਨੂ ੰ ਪਰਿਿ ਕਰਨ ਲਈ ਵਮਵਥਿਾਸ ਨੂ ੰ ਵਤਆਿਣ ਿਲ ਿੱਧਦਾ ਿੈ।
ਇਸ ਨਿ-ਵਸਰਜਣਾ ਵਪਛੇ ਭਾਰਤੀ ਸਪਸ਼ਿ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਿੈ। ਵਕਉਂਵਕ

ਵਮਵਥਿਾਸਕ ਪਰੰਪਰਾ ‘‘ਦਰਬ੍ਾਰੀ, ਸੰਪੰਨ, ਕੁ ਲੀਨ ਿਰਿ ਦੇ ਵਿਤਾਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੀ
ਿੈ, ਵਕਉਂਵਕ ਭਾਰਤੀ ਰਾਮ ਦੇ ਬ੍ਣਿਾਸੀ ਰੂਪ ਨੂ ੰ ਤਾਾਂ ਸਿੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਿੈ ਪਰ ਤਖ਼ਤ
ਤੇ ਵਬ੍ਰਾਜਮਾਨ ਰੂਪ ਨੂ ੰ ਨਿੀਂ। ’’14
ਨਿਤੇਜ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਕਾਵਿ ਵਜੱਥੇ ਮਾਨਿੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾਿਾਾਂ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਿੈ ਉੱਥੇ ਔਰਤ
ਦੇ ਦਵਮਤ ਿੇਿਾਾਂ ਨੂ ੰ ਿੀ ਮੁਕਤੀ ਵਦਿਾਉਣ ਲਈ ਤਤਪਰ ਿੈ ਵਕਉਂਵਕ ਔਰਤ ਦੇ
ਸੁਤੰਤਰ ਤੇ ਅਜ਼ਾਦਾਨਾ ਵਿਕਾਸ ਨੂ ੰ ਮਰਦ ਪਰਧਾਨ ਸਮਾਜ, ਜਿੀਰੂ ਕਦਰਾਾਂ ਕੀਮਤਾਾਂ
ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਿਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਧੀਨ ਵਿਵਭੰਨ ਤਰੀਵਕਆਾਂ ਨਾਲ ਰੋਵਕਆ ਵਿਆ ਿੈ
ਜਦੋਂ ਵਕ ਵਿਸ਼ਿੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਾਂ ਿੇਠ ਔਰਤ ਨੂ ੰ ਖਪਤ ਿਸਤੂ ਬ੍ਣਾਇਆ ਜਾ ਵਰਿਾ ਿੈ।
ਜਾਾਂ ਿੇਰ ਉਸ ਨੂ ੰ ਨੰਿੇਜ਼ਿਾਦ ਿੱਲ ਧਕੇਵਲਆ ਜਾ ਵਰਿਾ ਿੈ। ਇਉਂ ਮਰਦ ਪਰਧਾਨ
ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਪਰਸਤ ਸਮਾਜ ਿੱਲੋਂ ਔਰਤ ਦੀ ਪਰਵਕਰਤਕ ਿੋਂਦ ਨੂ ੰ ਨਸ਼ਿ ਕੀਤਾ ਜਾ
ਵਰਿਾ ਿੈ। ਲੇ ਵਕਨ ਨਿਤੇਜ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਅੰਦਰ ਔਰਤ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਨੁ ਕਤੇ
ਪੇਸ਼ ਿੁੰਦੇ ਿਨ, ਵਜੱਥੇ ਔਰਤ ਨੂ ੰ ਭਰਮਜਾਲ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਮੁਕਤੀ ਵਦਸ਼ਾ ਪਰਾਪਤ ਿੁੰਦੀ
ਿੈ। ਨਿਤੇਜ ਭਾਰਤੀ ਦੀਆਾਂ ਦੋ ਲੰਮੀਆਾਂ ਕਵਿਤਾਿਾਾਂ ‘ਅਿੱਵਲਆਾਂ’ਅਤੇ ‘ਸੂਪਨਖਾ’
ਿਵਿਰੇ ਵਧਆਨ ਦੀ ਮੰਿ ਕਰਦੀਆਾਂ ਿਨ। ਇਨਹ ਾਾਂ ਕਵਿਤਾਿਾਾਂ ’ਚ ਪਰੰਪਰਕ ਸੋਚਾਾਂ ਨੂ ੰ
ਤੋਵੜ੍ਆ ਵਿਆ ਿੈ। ਇਵਤਿਾਸਕ ਵਮਥਾਾਂ ਦਾ ਭੰਜਨ ਕੀਤਾ ਵਿਆ ਿੈ। ਇਸ ਤਰਹਾਾਂ ਦੀ
ਨਿਕੇਲੀ ਕਾਵਿ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ, ਔਰਤ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਪਰਵਤ ਨਿਾਾਂ ਸੰਕਲਪ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੀ
ਿੈ। ਇਥੇ ਆਵਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ ਵਕ ‘‘ਨਿਤੇਜ ਭਾਰਤੀ ਔਰਤ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦੇ
ਮਸਲੇ ਨੂ ੰ ਇਕਵਿਰਿਾਦੀ/ਇਕਪਾਸੜ੍ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਿਾਾਂ ਦੀ ਕੈਦ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ
ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਬ੍ਿੁ-ਭਾਾਂਤੀ ਪਰਿਚਨ ਨੂ ੰ ਸਾਿਮਣੇ ਵਲਆਉਂਦਾ ਿੈ। ਉਿ ਔਰਤ ਦੀ ਮੁਕਤੀ
ਦੇ ਨਾਾਂ ਿੇਠ ਔਰਤ ਨੂ ੰ ਉਪਭੋਿੀ ਿਸਤੂ ਜਾਾਂ ਜਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੈਅ ਬ੍ਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਪੂੰਜੀਿਾਦੀ ਪਰਿਚਨਾਾਂ ਨੂ ੰ ਵਿਸਥਾਵਪਤ ਕਰਦਾ ਿੈ ਉੱਥੇ ਉਿ ਭਾਰਤੀ ਸਨਾਤਨੀ
ਵਚੰਤਨ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂ ੰ ਿੀ ਸਾਿਮਣੇ ਵਲਆਉਂਦਾ ਿੈ ਵਜਸ ਅਨੁ ਸਾਰ ਕਾਮਨਾ
ਕੇਿਲ ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਅਵਧਕਾਰ ਿੈ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਨਿੀਂ। ’’15
ਿਰਤਮਾਨ ਸਮਾਜ ’ਚ ਔਰਤ ਨਾਲ ਿੋ ਰਿੇ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂ ੰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਵਭੰਨ ਪੱਖਾਾਂ ਤੋਂ
ਸਾਿਮਣੇ ਵਲਆਉਂਦਾ ਿੈ। ਉਿ ਔਰਤ ਪਰਤੀ ਨਿ-ਪੂੰਜੀਿਾਦੀ ਸਾਜਸ਼ਾਾਂ, ਸਾਮੰਤਿਾਦੀ
ਪਰਪੰਚ ਅਤੇ ਮਰਦ ਪਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਏਕਾਵਧਕਾਰ ਨੂ ੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਿੁੰਦਾ ਿੈ।
ਭਾਰਤੀ ਵਜੱਥੇ ਿੀ ਔਰਤ ਦੀ ਿੇਦਨਾ ਸੰਿੇਦਨਾ ਸੰਬ੍ੰਧੀ ਕਵਿਤਾ ਵਲਖਦਾ ਿੈ ਉੱਥੇ ਉਿ
ਔਰਤ ਨਾਲ ਵਲੰਿ ਅਧਾਰਤ ਿੋ ਰਿੇ ਵਿਤਕਰੇ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ
ਿੋਂਦ ਲਈ ਵਲਖਦਾ ਿੈ, ਉਿ ਔਰਤ ਦੀਆਾਂ ਰੀਝਾਾਂ, ਕਾਮਨਾਿਾਾਂ ਅਤੇ ਵਤਰ ਸ਼ਨਾਿਾਾਂ ਲਈ
ਨਿ-ਜਮਿੂਰੀਅਤ ਦਾ ਮਾਡਲ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਿੈ। ਭਾਰਤੀ ਅਨੁ ਸਾਰ ਆਧੁਵਨਕ
ਔਰਤ ਆਪਣੀ ਦੇਿ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਸਿੈ-ਪਰਿਿਾਿੇ ਲਈ ਚੇਤਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ
ਿੋਿ।ੇ ਜੋ ਮਰਦ ਪਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬ੍ਿੁ-ਪਰਕਾਰੀ ਵਿੰਸਾ ਵਖਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਿੀ ਕਰੇ
ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਿਾਦੀ ਸਮਾਜ ਦੀਆਾਂ ਅਖੌਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਾਂ ਪਰਤੀ ਜਾਿਰੂਕ ਿੋਿੇ ਤਾਾਂ ਵਕ
ਨਾਰੀਿਾਦ ਦੇ ਵਿਵਭੰਨ ਪਵਰਪੇਖਾਾਂ ਨੂ ੰ ਸਮਝ ਕੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਿੰਢਾਉਣ ਿਲ
ਪਰਿਰਵਤਤ ਿੋ ਸਕੇ।
ਨਿਤੇਜ ਭਾਰਤੀ ਵਿਸ਼ਿ ਵਿਆਪੀ ਸੋਚ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਕਿੀ ਿੈ ਜੋ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਿਰੀ
ਪਰਸੰਿਾਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਿੀ ਸੋਚਦਾ ਿੈ। ਭਾਿੇਂ ਓਪਰੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਵਿੰਵਦਆਾਂ ਉਸਨੂ ੰ
ਿਤਨ ਦੀ ਯਾਦ ਤਾਾਂ ਆਉਂਦੀ ਰਵਿੰਦੀ ਿੈ ਪਰ ਇਿ ਯਾਦ ਸਤਾਉਂਦੀ ਨਿੀਂ। ਉਸਦੇ
ਮੱਥੇ ’ਚ ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਧੂਣੀ ਲਿਾਤਾਰ ਧੁੱਖਦੀ ਿੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਨੂ ੰ ਆਪਣੀਆਾਂ
ਜੜ੍ਾਾਂ ਦਾ ਅਵਿਸਾਸ ਤਾਾਂ ਬ੍ਵਣਆ ਰਵਿੰਦਾ ਿੈ ਲੇ ਵਕਨ ਜੜ੍ਾ ਪਰਤੀ ਭਾਿੁ ਕ ਨਿੀਂ ਿੁੰਦਾ।
ਇਿੀ ਕਾਰਨ ਿੈ ਵਕ ‘‘ਆਪਣੀਆਾਂ ਜੜ੍ਾਾਂ ਤੋਂ ਵਿਛੜ੍ਨਾ ਉਸ ਲਈ ਕੋਈ ਝੋਰਾ ਨਿੀਂ
ਸਿੋਂ ਸ਼ਕਤੀ/ਤਾਕਤ ਬ੍ਣਦਾ ਿੈ। ਸ਼ਾਇਰ ਆਪਣੀ ਵਮੱਿੀ ਦੀ ਮਵਿਕ ਵਿਚ ਪੁੰਿਰਦੇ
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਿਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬ੍ਰ ਮੇਚਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਵਿੰਦਾ ਿੈ। ਇਉਂ ਸ਼ਾਇਰ
ਕਦੀ ਦਾਰਵਜਿ ਦੇ ਚਾਿ-ਮਜ਼ਦੂ ਰਾਾਂ ਦੀ ਤੇ ਕਦੇ ਸੂਡਾਨ ਦੇ ਕੌਿੀ ਕਾਵਮਆਾਂ ਦੀ ਪੀੜ੍
ਨੂ ੰ ਮਵਿਸੂਸਦਾ ਿੈ। ਨਸਲਿਾਦ ਕਾਰਨ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਵਸ਼ਕਾਰ ਿੋਏ ਕਾਲੇ ਲੋ ਕਾਾਂ ਦੇ
ਵਿੱਤਾਾਂ ਦੀ ਿੱਲ ਕਰਦਾ ਿੈ। ’’16
ਨਿਤੇਜ ਦਾ ਕਾਰਜ ਰੌਸ਼ਨੀ ਮਘਾਉਣਾ ਿੈ ਇਸੇ ਲਈ ਿੀ ਉਿ ਕਦੇ ਵਿਚਾਰਾਾਂ ਦੀ
ਧੂਿਣੀ ਧੁਖਾਉਂਦਾ ਿੈ ਕਦੇ ਿਨੇ ਰੇ ’ਚ ਦੀਿਾ ਜਿਾਉਂਦਾ ਿੈ। ਲੇ ਵਕਨ ਉਿ ਿਨੇ ਰੇ
ਵਖਲਾਫ਼ ਵਸਰਿ ਨਾਿਰੇ ਨਿੀਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਨਾ ਿੀ ਰਾਿ ਦੱਸਣ ਿਰਿੀ ਖੇਡ ਖੇਡਦਾ ਿੈ।
ਇਸੇ ਵਪੱਛੇ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਿ ਸੰਕਲਪ ਿੀ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ ਵਕ ਰਸਤਾ ਦੱਸਣ
ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਮੰਜ਼ਲ ਤੇ ਨਿੀਂ ਪਿੁੰਚ ਸਕਦਾ ਇਸ ਲਈ ਅੰਤਿਕਰਨ ’ਚ
ਜਵਿਆਸਾ ਅਤੇ ਰਸਵਤਆਾਂ ’ਚ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੀ ਲੋ ੜ੍ ਿੁੰਦੀ ਿੈ। ਨਿਤੇਜ ਦੀ ਕਾਵਿ
ਰਚਨਾ ‘ਚੁਰਸਤੇ ’ਚ ਦੀਿਾ ਜਿਾਉਣਾ ਿੈ, ਇਿ ਚੁਰਸਤਾ ਵਨੱਜ ਅੰਦਰਲਾ ਿੀ ਿੋ
ਸਕਦਾ ਿੈ, ‘‘ਨਿਤੇਜ ਲਈ ਬ੍ਰਵਿਮੰਡੀ ਲੀਲਹ ਾ ਜਾਾਂ ਵਨੱਤ ਿਾਪਰਦੀ ਕਾਵਿ ਲੀਲਹ ਾ
ਇਕ-ਦੂ ਜੇ ਦਾ ਪਰਤੌ ਿਨ। ਉਿ ਮਨੁ ੱਖ, ਬ੍ਨਸਪਤੀ, ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ, ਿਿਾ, ਵਸਤਾਰੇ
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ਆਵਦ ਨੂ ੰ ਮਨੁ ੱਖ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇਖਦਾ ਿੈ। ਵਜਸ ਤੋਂ ਪਾਰਿਮਤਾ ਦਾ
ਪਰਭਾਿ ਪੈਂਦਾ ਿੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਪਰਸੰਿ ਵਿਚ ਦੀਿੇ ਦੀ ਅਵਿਮੀਅਤ ਪਰਾਪਤ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੀ
ਿੈ। ’’17
ਇਸ ਤਰਹਾਾਂ ਨਿਤੇਜ ਭਾਰਤੀ ਦੀਆਾਂ ਕਵਿਤਾਿਾਾਂ ਵਿਰਾਿ ਪਰਸੰਿਾਾਂ ਨੂ ੰ ਖੋਲਹਦੀਆਾਂ
ਿੋਈਆਾਂ ਿਡੇਰੇ ਅਰਥ ਿਰਵਿਣ ਕਰ ਜਾਾਂਦੀਆਾਂ ਿਨ। ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਕਾਵਿ ਰਚਨਾ ਵਿਚ
ਸਮੂਿਕ ਅਰਥ ਿਰਤਮਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂ ੰ ‘‘ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਮੂਿਕ ਅੰਦੋਲਨ
ਬ੍ਣਾਉਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਮੰਤਿ ਿੀ ਬ੍ਣ ਜਾਾਂਦੇ ਿਨ। ਿਡੇਰੇ ਅਰਥਾਾਂ ਵਿਚ
ਭਾਰਤੀ ਦੀਆਾਂ ਕਵਿਤਾਿਾਾਂ ਆਧੁਵਨਕ ਨਿ-ਬ੍ਸਤੀਿਾਦ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਿੀ ਪੜ੍ਹ ੀਆਾਂ
ਜਾ ਸਕਦੀਆਾਂ ਿਨ। ’’ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਕੁ ਲੀਨ ਸੰਸਵਿਤੀ ਦਰਵਮਆਨ ਯੁੱਧ ਦੀ
ਿੱਲ ਕਰਦੀ ਿੈ। ਉਿ ਯੁੱਧ ਲੋ ਕਾਈ ਅਤੇ ਵਿਿਸਥਾ ਵਿਚਕਾਰ ਿੈ। ਵਿਿਸਥਾ
ਲੋ ਕਾਈ ਤੋਂ ਵਜਊਂਣ ਦੇ ਅਰਥ ਖੋਂਿਦੀ ਿੈ। ’’18
ਨਿਤੇਜ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਕਾਵਿ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਇਕ ਪੱਖ ਇਿ ਿੀ ਿੈ ਵਕ ਉਿ ਭਾਰਤੀ
ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਨਿ-ਵਨਰਮਾਣ ਦੀ ਿੱਲ ਕਰਦਾ ਿੈ। ਉਿ ਿਤੀਸ਼ੀਲ ਿਰਤਾਰੇ ਦਾ
ਿਾਮੀ ਿੈ। ਉਸ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਕੱਿੜ੍, ਧੱਕੜ੍ ਅਤੇ ਅੱਖੜ੍ ਵਿਚਾਰਾਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ
ਨਿੀਂ ਕਰਦੀ। ਉਿ ਮਾਨਿਿਾਦ ਦਾ ਿਾਮੀ ਿੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਕਵਿਤਾ
ਕੁ ਲੀਨ ਿਰਿ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਮਾਨਿਿਾਦ ਨੂ ੰ ਭੰਡਦੀ ਿੈ। ਇਿ ਅਖੌਤੀ ਮਾਨਿਿਾਦ,
ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਸਿਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬ੍ਜ਼ ਿੋਣ ਦਾ ਿਰ ਢੋਂਿ ਰਚਦਾ ਿੈ, ਿਰ ਢੰਿ
ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਿੈ। ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਕਾਵਿ ਿੋਕੇ ਨਾਿਵਰਆਾਂ ਅਤੇ ਆਦਰਸ਼ਿਾਦ ਦੀਆਾਂ
ਧੱਜੀਆਾਂ ਉਡਾਉਂਦਾ ਿੈ। ਉਿ ਕੁ ਲੀਨ ਿਰਿ ਦੇ ਮੌਕਾਪਰਸਤ ਵਕਰਦਾਰ, ਦੋਿਰੇ
ਵਿਿਿਾਰ ਨੂ ੰ ਤੱਥਾਾਂ ਰਾਿੀਂ ਨੰਵਿਆ ਕਰਦਾ ਿੈ। ਨਿਤੇਜ ਭਾਰਤੀ ‘‘ਸੱਤਾ ਦੇ ਅਵਜਿੇ
ਪਰਿਚਨਾਾਂ ਨੂ ੰ ਵਿਸਥਾਵਪਤ ਕਰਕੇ ਿਾਾਂਤੀਕਾਰੀ ਪਵਰਿਰਤਨ ਦੀ ਆਸ਼ਾ ਜਿਾਉਂਦਾ
ਿੈ। ਉਿ ਕੁ ਲੀਨ ਿਰਿ ਦੇ ਜਾਤੀ ਅਵਭਮਾਨ ਤੇ ਵਿਅੰਿ ਿੀ ਕਰਦਾ ਿੈ। ਸਿਰਨ
ਜਾਤਾਾਂ ਅਖਿਾਉਣ ਿਾਲਾ ਇਿ ਿਰਿ ਵਜਸ ਸ਼ਾਲੀਨਤਾ ਦਾ ਪਰਿਿਾਿਾ ਕਰਦਾ ਿੈ,
ਉਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਨਹ ਾਾਂ ਦੀ ਿਉਂਮੈਂ ਦਾ ਵਿਖਾਿਾ ਿੀ ਿੈ। ਅਵਜਿਾ ਉਿ ਆਪਣੇ
ਮਾਨਵਸਕ ਅਿਚੇਤਨ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਰਦੇ ਿਨ। ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਕਵਿਤਾ
ਦਵਲਤ ਸਮੱਵਸਆ ਦੇ ਿਕੀਕੀ ਿੱਲ ਲਈ ਤਾਾਂਘਦੀ ਿੈ। ’’19
ਨਿਤੇਜ ਭਾਰਤੀ ਬ੍ੁਰਜੂਆਾਂ ਸੁਿਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੂ ੰ ਨਕਾਰਦਾ ਿੈ। ਉਿ ਅਵਜਿਾ ਸੁਿਜ
ਸ਼ਾਸਤਰ ਉਸਾਰਨ ਤੇ ਵਿਸਥਾਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਵਿਚ ਿੈ ਜੋ ਪਰਵਕਰਤੀ ਪੱਖੀ ਤੇ ਮਾਨਿਤਾ
ਮੁੱਖੀ ਿੋਿ।ੇ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਸੁਿਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀਆਾਂ ਨਿੀਆਾਂ ਬ੍ੁਵਨਆਦਾਾਂ ਧਰਨ
ਲਈ ਤਤਪਰ ਜਾਪਦੀ ਿੈ। ਭਾਰਤੀ ਉਨਹ ਾਾਂ ਕਦਰਾਾਂ ਕੀਮਤਾਾਂ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਿੈ ਜੋ ਅਲੋ ਪ
ਿੁੰਦੀਆਾਂ ਜਾ ਰਿੀਆਾਂ ਿਨ ਜਾਾਂ ਵਜਿਨਾਾਂ ਨੂ ੰ ਅਜੋਕਾ ਪੂੰਜੀਿਾਦੀ ਸਮਾਜ ਨਸ਼ਿ ਕਰ
ਵਰਿਾ ਿੈ। ਭਾਰਤੀ ਅਜੋਕੇ ਮਨੁ ੱਖ ਦੇ ਉਿਨਾਾਂ ਆਾਂਤਵਰਕ ਮਨੋ -ਧਰਾਤਲਾਾਂ ਤੀਕ ਉਤਰ
ਜਾਾਂਦਾ ਿੈ ਵਜੱਥੇ ਅਜੋਕਾ ਪੰਜਾਬ੍ੀ ਕਾਵਿ ਸ਼ਾਇਦ ਿੀ ਕਦੇ ਪਿੁੰਚਦਾ ਿੈ। ਨਿਤੇਜ
ਭਾਰਤੀ ‘‘ਮਾਨਿ ਦੇ ਠੋ ਸ/ਜੀਿੰਤ ਸਰੋਕਾਰਾਾਂ ਨਾਲ ਦਸਤਪੰਜਾ ਲੈਂ ਦਾ ਿੋਇਆ, ਿੇਠਲੇ
ਤਬ੍ਕੇ ਨੂ ੰ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿਚ ਮਿੱਤਿਪੂਰਨ ਥਾਾਂ ਵਦੰਦਾ ਿੈ। ਵਜਿੜ੍ਾ ਵਕਰਤ
ਕਰਦਾ ਿੈ, ਪਰ ਵਕਰਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਸੇ ਨਿੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਨਿਤੇਜ ਭਾਰਤੀ
ਉਸ ਸੁਿਜ-ਸ਼ਾਸ਼ਰਤ ਨੂ ੰ ਨਕਾਰ ਵਦੰਦਾ ਿੈ ਵਜਿੜ੍ਾ ਮਾਨਿ ਦੇ ਿਕੀਕੀ ਸਰੋਕਾਰਾਾਂ ਨੂ ੰ
ਵਤਲਾਾਂਜਲੀ ਦੇ ਕੇ ਸੁਿਜ ਦੇ ਬ੍ੁਰਜੂਆ ਆਧਾਰਾਾਂ ਤੇ ਖੜ੍ਹ ਾ ਿੈ। ’’20
ਨਿਤੇਜ ਭਾਰਤੀ ਿਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਿਾਮੀ ਤਾਾਂ ਿੈ ਪਰੰਤੂ ਉਿ ਮਨੁ ੱਖ ਲਈ ਅਵਜਿੀ
ਿਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਨਿੀਂ ਚਾਿੁੰਦਾ ਵਜੱਥੇ ਅੱਿਾ ਦੌੜ੍ ਤੇ ਵਪੱਛਾ ਚੌੜ੍ ਿਾਲੀ ਮਾਨਿੀ ਸਵਥਤੀ
ਬ੍ਣਦੀ ਿੋਿ।ੇ ਉਿ ਿਿਾਈ ਉਡਾਣਾਾਂ ਭਰਵਦਆਾਂ ਿੀ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁਵੜ੍ਆ ਰਵਿੰਦਾ
ਿੈ। ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਕਾਵਿ ਸੰਸਾਰ ਬ੍ਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇਿ ਿੀ ਆਖ ਸਕਦੇ ਿਾਾਂ ਵਕ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰ
ਧਰਤ ਤੇ ਿੀ ਰਵਿੰਦੇ ਿਨ, ਪਰੰਤੂ ਸੋਚ ਅਰਸ਼ ਅਤੇ ਬ੍ਰਵਿਮੰਡਾਾਂ ’ਚ ਘੁੰਮਦੀ ਿੈ। ਉਸ ਦੇ
ਕਾਵਿ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਰਸ਼ਵਤਆਾਂ ਿਾਲੀ ਸਵਿਜਤਾ ਤਾਾਂ ਿੈ ਪਰ ਪੱਛਮ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨੀ
ਸੱਵਭਅਤਾ ਨਿੀਂ। ਉਸ ਦਾ ਕਾਵਿ ਵਿਿਿਾਰ ਿਕੀਕੀ ਤੇ ਯਥਾਰਥਕ ਿੁੰਦਾ ਿੈ
ਮਕਾਨਕੀ ਨਿੀਂ ਵਕਉਂਵਕ ਆਧੁਵਨਕ ਯੁੱਿ ਦੇ ਮਸ਼ੀਨੀ ਵਰਸ਼ਤੇ ਮਨੁ ੱਖ ਨੂ ੰ ਮਨੁ ੱਖ ਨਿੀਂ
ਰਵਿਣ ਵਦੰਦੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਕਵਿੰਦਾ ਿੈ, ਵਕ ‘‘ਮਨੁ ੱਖ ਦਾ ਮਨੁ ੱਖ ਬ੍ਵਣਆ
ਰਵਿਣਾ ਅੱਜ ਆਸਾਨ ਨਿੀਂ। ਵਦਨੋ ਵਦਨ ਮੰਡੀ ਬ੍ਣ ਰਿੀ ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਉਿ ਵਿਕਣ
ਿਾਲੀ ਸ਼ੈਅ ਅਤੇ ਸਾਇਬ੍ਰ ਸਪੇਸ ਵਿਚ ਰੋਬ੍ਿ ਬ੍ਣ ਵਰਿਾ ਿੈ। ਇਸ ਸਵਥਤੀ ਵਿਚ
ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਕਰਤੱਿ ਿੈ ਵਕ ਮਾਨਿਤਾ ਬ੍ਚੀ ਰਵਿ ਸਕੇ ਅਤੇ ਵਿਿਸ ਸਕੇ। ਕਾਲੀ
ਬ੍ੋਲੀ ਰਾਤ ਵਿਚ ਦੀਿਾ ਜੱਿਦਾ ਰੱਖਣਾ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਜ਼ੁੰਮੇਿਾਰੀ ਿੈ। ’’21
ਅਸੀਂ ਆਖ ਸਕਦੇ ਿਾਾਂ ਵਕ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਤੰਿ ਬ੍ਲਿਣਾਾਂ ਨੂ ੰ ਤੋੜ੍ਦੀ ਿੈ। ਨਿਾਾਂ
ਨਰੋਆ ਸੰਸਾਰ ਵਸਰਜਦੀ ਿੈ। ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਸਭ ਤਰਹਾਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਿਾਦ ਨੂ ੰ
ਤੋੜ੍ਦੀ ਿੈ। ਉਿ ਕੇਂਦਰਿਾਦ ਭਾਿੇਂ ਪਵਰਿਾਰਕ ਬ੍ਣਤਰ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਿੋਿ,ੇ ਭਾਿੇਂ
ਜਾਤਾਾਂ, ਜਮਾਤਾਾਂ, ਧਰਮਾਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਸਵਰਆ ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਿੋਿ।ੇ ਜਾਾਂ ਿੇਰ ਕੋਈ

ਰਾਸ਼ਿਰਿਾਦ ਦੀਆਾਂ ਲੀਕਾਾਂ ਖੜ੍ੀਆਾਂ ਕਰਨ ਿਾਲਾ ਪੂੰਜੀਿਾਦੀ ਮੁਲਕ ਿੋਿੇ, ਭਾਰਤੀ
ਸਭ ਵਕਸਮ ਦੀਆਾਂ ਮਾਨਿੀ, ਸਮਾਜੀ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸਰਿੱਦਾਾਂ, ਿੱਦਾਾਂ ਅਤੇ ਕੰਧਾਾਂ
ਨੂ ੰ ਤੋੜ੍ਦਾ ਿੈ। ‘‘ਦਾਇਰੇ ਉਸ ਦੀਆਾਂ ਸੀਮਾਿਾਾਂ ਨਿੀਂ। ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਨੁ ਕਤੇ ਤੋਂ
ਭਾਰਤੀ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਵਨਸ਼ਚਤਾਿਾਦ ਨੂ ੰ ਤੋੜ੍ਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਸੋਚਾਾਂ ਦੇ ਕੋਲਾਜ਼ ਵਿਚ ਵਘਰੇ
ਆਧੁਵਨਕ ਬ੍ੇਤਰਤੀਬ੍ੇ ਮਨੁ ੱਖ ਨੂ ੰ ਵਿਸਥਾਵਪਤ ਕਰਦਾ ਿੈ। ਨਿਤੇਜ ਭਾਰਤੀ ਕਵਿਤਾ
ਰਾਿੀਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਵਨਸ਼ਚਤਾਿਾਦ ਦਾ ਵਿਸਥਾਵਪਤ ਕਰਦਾ ਿੈ।
ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਜੀਿਨ ਅਤੇ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਅਵਜਿਾ ਵਿਸਵਤਰ ਤ ਮੁਕਾਮ ਿਾਸਲ ਕਰ ਵਿਆ
ਿੈ ਵਜਥੇ ਉਸ ਦੀ ਕਾਵਿ ਰਚਨਾ, ਨਿੀਂ ਵਕਸਮ ਦਾ ਿਲਸਫ਼ਾ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ,
ਸੰਿੇਦਨਾ, ਅਵਿਸਾਸ ਿਰਵਿਣ ਕਰਦੀ ਪਰਤੀਤ ਿੁੰਦੀ ਿੈ। ਉਸਦੀ ਕਵਿਤਾ ਅੰਦਰ
ਪਰਵਕਰਤੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ, ਬ੍ਰਵਿਮੰਡ ਵਜਿੀ ਉਚਾਈ ਅਤੇ ਮਾਨਿੀ ਵਿਰਦੇ ਵਜਿੀ
ਸਮੁੰਦਰੀ ਿਵਿਰਾਈ ਉਪਲਬ੍ੱਧ ਿੁਦ
ੰ ੀ ਿੈ। ਉਸ ਦੀ ਕਾਵਿ ਚੇਤਨਾ ਦੀਆਾਂ
ਿਵਿਰਾਈਆਾਂ, ਉਚਾਈਆਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਨੂ ੰ ਅਨੁ ਭਿ ਕਰਵਦਆ ਇਿ ਸਵਿਜੇ ਿੀ
ਆਵਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ ਵਕ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਲੀਲਹ ਾ ਕਾਵਿ ਰਚਨਾ ਅੰਦਰ ਯੋਿਦਾਨ ਅਤੇ
ਦੇਣ ਬ੍ੋਿੜ੍ ਿਰਿੀ ਿੈ। ਵਜਸਦੀ ਉਚਾਈ, ਿਵਿਰਾਈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਪੰਜਾਬ੍ੀ
ਸਵਭਆਚਾਰ ਲਈ ਿੀ ਨਿੀਂ ਬ੍ਲਵਕ ਅਵਧਆਤਮਕ ਪਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸਿੀਕਾਰੀ ਿਈ
ਿੈ, ਉਸਦਾ ਕਾਵਿ ਬ੍ੋਿੜ੍ ਿੇਠ ਬ੍ੈਠਣ ਿਾਾਂਿ ਵਿਆਨ ਪਰਾਪਤੀ ਦਾ ਸੋਮਾ ਿੀ ਿੈ 24
ਘੰਿੇ ਆਕਸੀਜਨ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਇਵਤਿਾਸਕ ਰੁੱਖ ਿਾਾਂਿ ਿੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਮਨੁ ੱਖ ਨੂ ੰ
ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਮਨੁ ਖ
ੱ ਨੂ ੰ ਇਸ (ਬ੍ੋਿੜ੍) ਦੀ ਸ਼ਰਨ ’ਚ ਬ੍ੈਠਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਿੋਿੇਿਾ।
ਿੇਰ ਿੀ ਲੀਲਹ ਾ ਦੇ ਅਰਥਾਾਂ ਦੀ ਲੀਲਹ ਾ ਦਾ ਕੁ ੱਝ ਭੇਤ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ।
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