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ਠਾਕੁਰ ਸ ਿੰਘ 
 
ਆਬ ਟ੍ਰੈਕਟ੍ :  

ਅਜਮੇਰ ਰੋਡੇ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸ ੰਤਨ ਅਤੇ  ੇਤਨਾ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸਵਸਦਆ ਅਤੇ ਸਿਆਨ-

ਸਵਸਿਆਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਲੱਭਤਾਂ, ਖੋਜਾਂ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ੈਦਾਵਾਰ ਹੈ। ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਸਵਸ਼ਵ ਅਨੁਭਵਾਂ, 
ਮਾਨਵੀ ਅਸਹਸਾਸਾਂ ਦੀ ਉਪ੍ਜ ਹੈ। ਅਜਮੇਰ ਰੋਡੇ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਅਤੇ ਅਸਹਸਾਸ ਪ੍ੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਨੰੂ ਆਪ੍ਣੇ ਕਲਾਵੇ ਸਵ  

ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਲੀਲਹਾ ਕਾਸਵ ਸੰਿਰਸਹ ਦੀ ਰ ਨਾ ਅਜਮੇਰ ਰੋਡੇ ਨੇ ਆਪ੍ਣੇ ਭਰਾ ਨਵਤੇਜ ਭਾਰਤੀ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ 

ਇਕ ਵੱਡ ਆਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਵਲੱਖਣ ਕਾਸਵ ਸੰਿਰਸਹ ਹੈ। ਇਸ ਖੋਜ ਸਨਬੰਧ ਸਵ  ਲੀਲਹਾ ਰਾਹੀਂ ਅਜਮੇਰ ਰੋਡੇ ਦੇ ਕਾਸਵ 

ਸਰੋਕਾਰ ਤਲਾਸ਼ਣ ਦੀ ਕੋਸਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਿਈ ਹੈ।  
ਕੁੰ ਜੀ ਸ਼ਬਦ :  ੇਤਨਾ, ਮਾਨਵੀ, ਸਵਸਿਆਨ, ਯਥਾਰਥ, ਸਸਭਆ ਾਰ। 
ਅਜਮੇਰ ਰੋਡੇ ਸਵਲੱਖਣ ਸਕਸਮ ਦਾ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈ ਸਜਸ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਪ੍ਾਸਾਰ ਪ੍ੂਰੇ ਬਰਸਹਮੰਡ ਤੱਕ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ‘‘ਸਕਸੇ 

ਸਵਅਕਤੀ, ਸਫਰਕੇ, ਸੰਪ੍ਰਦਾਇ ਤੇ ਕੌਮੀਅਤ ਤੋਂ ਅਿਾਂਹ ਲੰਘ ਕੇ ਮਨੱੁਖ ਤੇ ਮਨੱੁਖਤਾ ਦੀ ਅੰਤਰ ਪ੍ੀੜਾ ਨੰੂ ਜ਼ਾਹਰ-ਜਹੂਰ 

ਕਰਨ ਲਈ ਵ ਨਬੱਧ ਹਨ। ਅਜਮੇਰ ਰੋਡ ਦੀ ਕਾਸਵ ਰ ਨਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬੇਸ਼ਕ ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਸਸਭਆ ਾਰ ਹੀ ਹੈ ਲੇਸਕਨ 

ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਾਸਾਰ ਤ ੇਸਵਸਥਾਰ ਸਮੱੁ ੀ ਮਨੱੁਖਤਾ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਾਸਵ ਕੁੱ ਝ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਦੀ 
ਬੋਲੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਇਸ ਸਵਸਿਆਨਕ  ੇਤਨਾ ਨੇ ਹੀ ਉਸ ਨੰੂ ਸ ੰਤਨ ਦਾ ਮਾਨਵੀ ਬੋਧ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ 
ਹੈ।’’1 

ਅਜਮੇਰ ਰੋਡੇ ਸਵਸਿਆਨਕ ਸੋ  ਅਤੇ ਮਾਨਵੀ ਸਵ ਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੈ। ਕਾਸਵ ਰ ਨਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਉਸ ਦੀ 
ਕਾਸਵ ਰ ਨਾ ਅੰਦਰ ਸਵਸਿਆਨਕ ਸਵਧੀਆਂ ਦੇ ਝਲਕਾਰੇ ਪ੍ੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਕ ਉਸ ਦੇ ਕਾਸਵ 

ਅੰਦਰ ‘‘ਸਵਸਿਆਨ-ਵਾਦੀ ਮਾਨਵੀ ਸਦਰਸ਼ਟੀ’’ ਸਨਰੰਤਰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਰਸਹੰਦੀ ਹੈ। ਕਣ ਕਣ ਸਵ  ਸਵਸਿਆਨ ਦਾ 
ਧਾਰਨੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਹੰੁ  ਸਦਰਸ਼ਟੀ ਸਵਸਿਆਨਕ ਸੰਵੇਦਨਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂ੍ਰ ਹੈ। ਅਜਮੇਰ ਦੀ ਸਵਸਿਆਨ-ਵਾਦੀ 
ਮਾਨਵੀ ਸਦਰਸ਼ਟੀ ਦਾ ਸਜ਼ਕਰਯੋਿ ਪੱ੍ਖ ਇਹ ਹੈ ਸਕ ਉਸ ਦੀ ਮਾਨਵੀ ਸਦਰਸ਼ਟੀ ਇਕ ਕੌਮ, ਧਰਮ, ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਖੇਤਰ ਤੀਕ 

ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਬਲਸਕ ਉਸ ਦੀ ਸਵਸ਼ਵ ਮਾਨਵੀ ਸਦਰਸ਼ਟੀ ਹੋਰ ਅਿਾਹ ਤੀਕ ਫੈਲਦੀ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 
ਅਜਮੇਰ ਰੋਡੇ ਸਵਸਿਆਨ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨੰੂ ਦੋ ਸਵਰੋਧੀ ਸਵ ਾਰਾਂ, ਸੰਸਾਰਾਂ ਜਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਸ ਤਵਦਾ। ਬਲਸਕ ਉਸ 

ਦੀ ਕਾਸਵ ਰ ਨਾ ਅੰਧ ਸਵਸ਼ਵਾਸ਼ਾਂ, ਸਮਾਸਜਕ ਰੂੜਹੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਰੀਤਾਂ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਧਰਮ ਨੰੂ ਦਰਸਕਨਾਰ ਕਰ ਕ ੇ

ਤੁਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਕ ਰੋਡੇ ਦੀ ਸੋ  ਸਵਸਿਆਸਨਕ ਧਰਮ ਦੀ ਧਾਰਨੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਕਸਵਤਾ ਦਾ ਸੰਯੋਿ ਿੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜਾ 
ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਅਜਮੇਰ ਰੋਡੇ ਦੀ ਕਾਸਵ-ਧੁਨੀ ਦਾ ਸੋਮਾ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਬਾਣੀ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਅਜਮੇਰ ਰੋਡੇ ਦਾ 
ਸਵੈ-ਕਥਨ ਹੈ ਸਕ ‘‘ਵਾਸਤਵ ਸਵ  ਲੋੜ ਅੱਜ ਸ਼ੱੁਭ ਸ ੰਤਨ ਦੀ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਸ ੰਤਨ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਪੰ੍ਜ ਸਦੀਆਂ ਪ੍ਸਹਲਾ 
ਿੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਅਲੌਸਕਕ ਪ੍ਰਸਤਭਾ ਨੇ ਇਸ ਸੰਕਲਪ੍ ਦੀ ਪ੍ਸਹ ਾਣ ਸਥਾਪ੍ਤ ਕੀਤੀ 
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ਸੀ। ਮਨੱੁਖੀ ਹਸਤੀ ਦੀ ਸਦਮਾਿੀ ਫੈਕਲਟੀ ਸਵ  ਸਨਰਾ ਸਿਆਨ, ਸ ੰਤਨ, 

ਬੱੁਧੀ, ਬੋਧ,  ਤੁਰਤਾ ਆਸਦ ਸਵਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਿੁਰ ੂ

ਸਾਸਹਬ ਨੇ ਬੱੁਧੀ ਨੰੂ ਦੁਰਬੱੁਧੀ ਤੋਂ ਸਨਖੇੜਨ ਲਈ ਸਬਬੇਕ ਜਾਂ ਸੁਬੁਸਧ ਸਕਹਾ ਹੈ 

ਅਤੇ ਸਿਆਨ ਨੰੂ  ੁੰ ਜ-ਸਿਆਨ ਤੋਂ ਸਨਖੇੜਨ ਲਈ ਸੁਸਿਆਨ ਉ ਾਸਰਆ 

ਹੈ।’’2 

ਅਜਮੇਰ ਰੋਡੇ ਦਾ ਕਾਸਵ ਦਾ ਇਕ ਸਵਲਖੱਣ ਪੱ੍ਖ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਸਕ ਉਹ ਸਦੱਖ 

ਵਾਲੇ ਯਥਾਰਥ ਨਾਲੋਂ  ਅਸਦੱਖ ਯਥਾਰਥ ਅਤੇ ਲੁਪ੍ਤ ਪ੍ਰਤਾਂ ਨੰੂ ਪ੍ਰਸਤੁੱ ਤ 

ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਬਾਹਰਮੱੁਖਤਾ ਨਾਲੋਂ  ਸਜ਼ਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਅੰਤਰਮੁਖਤਾ ਤ ੇ

ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।  ੇਤਨ ਨਾਲੋ ਅਵ ੇਤਨ ਤੇ ਸਕਤੇ ਸਜ਼ਆਦਾ। ਅਜਮੇਰ ਦੀ ਕਾਸਵ 

‘‘ਸਦਰਸ਼ਟੀ ਯਥਾਰਥ ਅੰਦਰ ਲੁਪ੍ਤ ਿਸਹਰੀ ਜਾਂ ਜ਼ਸਹਰੀ ਪ੍ਰਸੰਿਾਂ ਨੰੂ  ੇਤਨ ਹੋ 

ਕ ੇ ਪ੍ਛਾਣਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਸਥਤੀ/ਵਸਤ ਜੀਵ ਦੇ ਆਪ੍ਸੀ ਸਰਸ਼ਸਤਆਂ ਦੀ 
ਅਵ ੇਤਨੀ ਫੋਲਾਫਾਲੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਸਆਸੀ ਸੁ ੇਤ ਨਾਲੋਂ  ਸਸਆਸੀ 
ਅਵ ੇਤਨ ਦ ੇ ਵੱਧ ਸਨਕਟ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਹਰ ਉਕਤੀ ਸਵ  ਸਸਹਜ/ਸੰਤੁਲਨ 

ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਖਮ ਤੇ ਸੁਹਜ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਪ੍ਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਅਜਮੇਰ ਰੋਡੇ ਸਵ  

ਮਾਨਵ ਲਈ ਅਨੰਤ ਹਮਦਰਦੀ ਤੇ ਸ਼ੁਭ ਸ ੰਤਨੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ।’’3 

ਅਜਮੇਰ ਰੋਡੇ ਦੀ ਕਸਵਤਾ ਲੁਕ ਲੁਕਾਈ ਅਤੇ ਛੁਪ੍ ਛਪ੍ਾਈ ਦੇ ਹੱਕ ਸਵ  

ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਤੋਂ ਪ੍ਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸਵਵਹਾਰ ਅਤੇ ਸਦਾ ਾਰ ਦੀ ਉਮੰਿ 

ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਨ ਲਈ ਉਹ ਬੌਸਧਕ ਸੰਵਾਦ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਕ 

ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਸਕੇ। ਬੌਸਧਕ ਸੰਵਾਦ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਅਸਤਸਨਕਟ 

ਆਉਣਾ, ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਆਂਤਸਰਕਤਾ ਨੰੂ ਧੁਰ ਡੂੰ ਘਾਣਾਂ ਤੀਕ ਦੇਖਣ ਦਾ ਯਤਨ 

ਕਰਨਾ ਹੈ।  
ਆਧੁਸਨਕ ਦੌਰ ਸਵ  ਮਨੱੁਖਤਾ ਤਰਾਸਦੀ ਸਵ ੋਂ ਿੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ 

ਤਰਾਸਦੀ ਕਾਰਨ ਕਵੀ ਅਤੇ ਕਲਾਕਾਰ ਬੁਰੀ ਤਰਹਾਂ ਝੰਜੋੜੇ ਿਏ ਹਨ। ਅਸਜਹੀ 
ਸਸਥਤੀ ਸਪੱ੍ਛੇ ਕੋਈ ਬਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੰੂ ਬੁਰਾ ਠਸਹਰਾ ਸਰਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ 

ਸਸਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਸਕਸੇ ਦਾ ਮਤ ਇਹ ਹੈ ਸਕ ਇਹ ਤਰਾਸਦੀ 
ਧਾਰਸਮਕ ਸੰਕੀਰਣਤਾ ਕਰਕ ੇਵਾਪ੍ਰਦੀ ਹੈ। ਲੇਸਕਨ ਅਜਮੇਰ ਰੋਡੇ ਦਾ ਸਵਰ 

ਸਨਰਾਲਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਕਵੀ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਇਛਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦਵਾ ਨਾਲੋਂ  
ਦੁਆ ਨੰੂ ਵਧੇਰੇ ਕਾਰਿਰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਸਜਸ ਸਵ  ਲੋਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਆਸਥਾ ਤ ੇ

ਸਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਸਮੋਏ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਸਕਉਂਸਕ ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਜਨ-ਮਾਨਸ ਦੀ ਪ੍ਸਵੱਤਰ ਸੋ , 

ਕੋਈ ਸਰਵ ਉਤਮ ਸਵ ਾਰ, ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਵ  ਸਸਮਲਤ 

ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਉਸ ਦੀ ਕਸਵਤਾ ਅੰਦਰ ਅੰਤਰ ਨਸਹਤ ਹੈ। ਡਾ: 
ਸੁਸਤੰਦਰ ਸਸੰਘ ਨੂਰ ਦ ੇਕਥਨ ਅਨੁਸਾਰ ‘‘ਅਜਮੇਰ ਰੋਡੇ ਦੀ ਕਸਵਤਾ ਸਵ  

ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਸਕਰਤੀ ਦੇ ਸਬੰਬ ਇੰਦਰਆਣੀ ਸਬੰਬਾਂ ਨਾਲ ਇਕਸਮਕ ਹੋ ਕ ੇ

ਸਸਹਜ ਸੁਹਜ ਦੀ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਆਭਾ ਜਿਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਜਸ ਸਦਕਾ ਕਾਸਵ-

ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਖਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਸਵ  ਤਰੰਿਤ ਹੋਣ ਲਿਦੀ ਹੈ।’’4 

ਅਜਮੇਰ ਰੋਡੇ ਦੀ ਕਸਵਤਾ ’  ਸਜੱਥੇ ਸਦਭਾਵਨਾ, ਮਨੋਭਾਵਨਾ ਉਜਾਿਰ ਹੁੰ ਦੀ 
ਹੈ, ਉਥੇ ਤਰਾਸਦੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਜਵਲ ਭਸਵੱਖ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 
ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਪ੍ੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਮੇਰ ਰੋਡੇ ਦੀ ਕਾਸਵ ਰ ਨਾ ਦਾ ਅਸਧਐਨ ਕਰਸਦਆ ਂ

ਸਦਭਾਵਨਾ, ਮਨੋਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੀ ਸਤਕੋਣ ਉਭਰਕੇ ਸਾਹਮਣੇ 

ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ‘‘ਉਸਦੀ ਕਸਵਤਾ ਸਜੱਥੇ ਸਰਵ-ਮਾਨਵੀ ਸੋ ਣੀ ਦਾ ਸਸੰਬਲ ਹੈ, 

ਉਥੇ ਕਵੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੇਕ ਤੇ ਆਸਥਾ ਇਨਸਾਨੀ ਸਦਭਾਵਨਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਹੈ, 

ਜੋ ਧੁਖਦੀ ਜੀਵਨ- ੰਸਿਆੜੀ ਨੰੂ ਦੀਵੇ ਦੀ ਲੋਅ ਸਵ  ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਭਰੋਸਾ, ਕੋਈ ਆਪ੍ਸੀ ਸਵਸ਼ਵਾਸ, ਕੋਈ ਸਨਰਭੈ ਲਾਟ ਜੋ ਸੰੁਨਮ 

ਸੰੁਨੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਅੰਦਰ ਮੋਹ ਦੀ ਸ ਣਿ ਜਿਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।’’5 

ਅਜਮੇਰ ਰੋਡੇ ਸਵੈ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਰ ਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਾਸਵਮਈ ਸੰਵਾਦ 

ਸਕਧਰੇ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਕਧਰੇ ਪ੍ਰਸਕਰਤੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਸਵੈ-ਸੰਵਾਦ ਦਾ 
ਦਾਇਰਾ/ਖੇਤਰ ਅਸਤ ਸਵਸ਼ਾਲ ਹੈ। ਅਜਮੇਰ ਰੋਡੇ ਦ ੇ ਕਾਸਵ ਸੰਵਾਦ ਅੰਦਰ 

ਪੰ੍ਜਾਬ ਦਾ ਇਸਤਹਾਸ, ਪ੍ੇਂਡੂ ਸਸਭਅਤਾ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸਸਭਆ ਾਰ 

ਉਭਰਦਾ ਸਦਖਾਈ ਪ੍ੈਂਦਾ ਹੈ। ‘‘ਪੰ੍ਜਾਬ ਦੇ ਰੰਿੀਲੇ ਦਸਰਆਵਾਂ ਦੇ ਕੰਸਿਆ ਂਤ ੇ

ਰਸ-ਰੰਿ ਦਾ ਜੋ ਸ਼ਬਦ-ਸਸਭਆ ਾਰ ਉਸਸਰਆ ਸੀ, ਕਵੀ ਉਸ ਮਾਨ 

ਸਰੋਵਰ ਨੰੂ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਿੁਰ ੂ ਿੋਸਬੰਦ ਸਸੰਘ ਜੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰੇ ਇਨਾਇਤ 

ਨਾਲ ਵਰੋਸਾਏ ਹੋਏ ਬਵੰਜਾ ਕਵੀ ਸੰਸਧਆ ਵੇਲੇ ਜਮਨਾ ਨਦੀ ਦ ੇਸ਼ਾਂਤ ਕੰਸਿਆ ਂ

ਉੱਤੇ ਆ ਜੁੜਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹ ਛਲਕਦੀਆ ਂ ਛੱਲਾਂ ਉੱਘੇ ਛਸਹਬਰ ਲਾ ਸਦੰਦ ੇ

ਸਨ। ਜਦੋਂ ਸਕ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰ  ੁੱ ਪ੍ ਦੀ ਬੱੁਕਲ ਮਾਰੀ ਬੈਠੇ ਹਨ।’’6 

ਅਜਮੇਰ ਰੋਡੇ ਦੀ ਕਾਸਵ ਰ ਨਾ ਦੀ ਇਕ ਸਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਸਮਸਥਹਾਸਕ 

(Mythology) ਰੂਪ੍ਾਂਤਰਣ ਹੈ। ਕਸਵਤਾ ਦੀ ਸਸਰਜਨਾ ਸਵ  ਪ੍ਰਤੀਕ, ਸ ੰਨਹ , 
ਸਬੰਬ, ਅਲੰਕਾਰ ਆਸਦ ਜੁਿਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮਥ ਵੀ ਇਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ 
ਜੁਿਤ ਹੈ। ਅਜਮੇਰ ਰੋਡੇ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮਥਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਸਲਆ ਹੈ। 
‘‘ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਹਰ ਸਸਭਆ ਾਰ ਤੇ ਸਾਸਹਤ ਸਵ  ਸਮੱਥਾਂ ਪ੍ਰ ਲਤ ਹਨ। ਬੋਧ 

ਸਸਭਆ ਾਰ ਸਵ  ਜਾਤਕ-ਕਥਾਵਾਂ, ਸਹੰਦੂ ਸਸਭਆ ਾਰ ਸਵ  ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਤ ੇ

ਰਮਾਇਣ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਸਸਖ ਸਸਭਆ ਾਰ ਸਵ  ਜਨਮ-ਸਾਖੀਆ ਂ

ਆਸਦ ਸਮਥਾਂ ਤੇ ਸਮਸਥਕ-ਰ ਨਾਵਾਂ ਹੀ ਹਨ। ਸਕਸੇ ਨੈਸਤਕ, ਧਾਰਸਮਕ, 

ਆਦਰਸ਼ਕ ਜਾਂ ਸਕਸੇ ਸਸੱਸਖਆਦਾਇਕ ਸੰਕਲਪ੍ ਨੰੂ ਸਮੂਸਹਕ ਅਵ ੇਤਨ 

(Collective unconscious) ਸਵ  ਨਕਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੱਥਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕ ੇ

ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਵਧੀ ਕਾਰਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।’’7 

ਅਜਮੇਰ ਰੋਡੇ ਨੇ ਸਮੂਹ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਿਾਇਕੀ ਦ ੇ ਸੰਦਰਭ ਸਵ  

ਸਮਥਹਾਸਸਕ ਕਥਾ ਨੰੂ ਕਸਵਤਾ ਦੀ ਥੀਮਕ ਵਸਤੂ ਵਜੋਂ  ੁਸਣਆ ਹੈ, ਸਕਉਂਸਕ 

ਸਿਲਾਸਫਰ, ਧਰਮ-ਅ ਾਰੀਆ, ਕਲਾਕਾਰ ਤੇ ਕਵੀ ਜਨ ਸਮਥਾਂ ਦੀ ਵਾਰ 

ਵਾਰ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਤਸੱਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸਕ ‘‘ਸਮਥਾਂ ਦ ੇ

ਮਾਸਧਅਮ ਦੁਆਰਾ (Abstract) ਸਨਰਾਕਾਰ ਸਿਆਲਾਤ ਕੋਈ ਸਾਕਾਰ, 

(Concrete) ਸ਼ਕਲਾਂ ਸਵ  ਪ੍ੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਮੇਰ 

ਰੋਡੇ ਨੇ ਸਮਥਕਤਾ ਨੰੂ ਕਾਸਵ ਵਸਤੂ ਵਜੋਂ ਨਵੇਂ ਪ੍ਸਰਪ੍ੇਖ ਸਵ  ਸਥਾਸਪ੍ਤ ਕਰਕ ੇ

ਇਸ ਨੰੂ ਨਵਾਂ ਸੰਦਰਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਸਮਥ ਦੀ ਇਹ ਇਕ ਤਰਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ੁਨਰ-

ਉਸਾਰੀ ਹੀ ਹੈ। ਸਮਥਹਾਸਸਕਤਾ ਸਵ  ਨਵਾਂ ਅਰਥ-ਸੰ ਾਰ ਕਰਕੇ ਕਵੀ ਨੇ 

ਸਮਥ ਨੰੂ ਮਾਡਰਨ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਸਆਵਾਂ ਨਾਲ ਆ ਜੋਸੜਆ ਹੈ। ਇਉਂ 

ਸਮਥ ਨੰੂ ਨਵੇਂ (Context) ਸੰਦਰਭ ਉਪ੍ਲਬੱਧ ਹੋਏ ਹਨ।’’8 

ਅਜਮੇਰ ਰੋਡੇ ਅੰਦਰ ਘੋਖਣ ਦੀ ਖੋਜ ਸਵਰਤੀ ਕਾਿੀ ਭਾਰ ੂ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ 

ਅੰਦਰ ਉਸਲਵੱਟੇ ਲੈਂਦੀ ਸ ੰਤਨੀ ਨੀਝ ਦਾ ਜਲੋਅ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੰੂ ਨਰੋਈ 

ਸ਼ਕਤੀ ਸਦੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਮੇਰ ਰੋਡੇ ਆਪ੍ਣੀ ਕਾਸਵਮਈ ਸਦੱਬ ਸਦਰਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਹਰ 

ਵਰਤਾਰੇ ਅੰਦਰਲੇ ਅਨੂਠੇਪ੍ਣ ਦੀ ਡੂੰ ਘੀ ਪ੍ਛਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਜਮੇਰ ਦੀ 
ਅਸਜਹੀ ਸਵਧੀ ‘‘ਸਪ੍ੇਸ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਪ੍ਾਰ ਸਵਪ੍ਰੀਤ ਸਬੰਦੂਆਂ ਨੰੂ ਸਰਸ਼ਸਤਆਂ 
ਸਵ  ਬੰਨਹ  ਕੇ ਸਥਾਪ੍ਨਾ ਦਾ ਸਵਸਥਾਪ੍ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ ਸਕ ਉਸਨੰੂ 
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ਸ ੰਨਹ ਾਂ ਦੀ  ੋਖੀ ਸਮਝ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਕਸਵਤਾ ’  ਕੁੱ ਝ ਵੀ ਇਕਸਹਰਾ ਨਹੀਂ। ਨਾ 
ਸ਼ਬਦ, ਨਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਉਪ੍ਜਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ, ਨਾ ਅਰਥ ਨਾ ਉਹ ਥਾਂ 
(Space) ਸਜਸਨੰੂ ਕਸਵਤਾ ਇਕ ਮੁਹਾਜ ਵਾਂਿ ਪ੍ੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਕੁੱ ਝ 

ਅੰਤਰ ਤੰਦਾਂ ਸਵ  ਬੱਝਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।’’9 

ਅਜਮੇਰ ਰੋਡੇ ਦੀ ਸੂਖਮਤਾ ਉਸਦੀ ਕਾਸਵਮਈ ਸੰਵੇਦਨਾ ’  ਅੰਤਰਨਸਹਤ 

ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਪ੍ੀੜ ਨੰੂ ਉਹ ਆਪ੍ਣੀ ਆਤਮਾ ਅੰਦਰ ਹੰਿਾਉਂਦਾ ਤ ੇ

ਭੋਿਦਾ ਹੈ। ਆਪ੍ਣੇ ਸਪੰ੍ਡ ਦੀ ਪ੍ੀੜ ਸਪੰ੍ਡੇ (ਦੇਹ) ਤੇ ਭੋਿਦਾ ਹੈ। ਿੁਰੂ ਪ੍ੀਰਾਂ ਦੀ 
ਧਰਤੀ ਪੰ੍ਜਾਬ ਤੇ ਵਾਪ੍ਸਰਆ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਉਸਨੰੂ ਝੰਜੋੜਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ 

ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਦੀ  ੇਤਨਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਕਈ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪ੍ੈਦਾ 
ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਅਜਮੇਰ ਰੋਡੇ ਿੁਰੂਆਂ ਪ੍ੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 

ਕਤਲੋਿਾਰਦ, ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਸਦੰਦਾ ਲੋਕਾਈ ਨੰੂ ਇਸ ਅੰਧਕਾਰ ਸਵ ੋਂ 
ਸਨਕਲਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸਦੰਦਾ ਹੈ। ਸਹੰਦੂ-ਸਸੱਖ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਿੀਤਾ ਤੇ ਿਰੰ ਥ ਦੇ ਨਾਂ ਤ ੇ

ਜੋ ਨਿਰਤ ਸਸਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੀਜੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਸਨਜਾਤ 

ਪ੍ਾਉਣ ਲਈ  ਾਨਣ ਦੀ ਭਾਲ ਵਲ ਨੰੂ ਤੋਰਦਾ ਹੈ :- 

 

‘‘ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪ੍ਣੇ ਸਪੰ੍ਡ ਰੋਡੇ ਤੋਂ 
ਬਾਹਰ ਸਨਕਸਲਆ ਸੀ 
ਮੇਰਾ ਸਪੰ੍ਡ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ 

ਵੜ ਸਿਆ ਸੀ..... 
ਮੈਂ ਸਜਸ ਧਰਤ ਤੇ ਸਿਆ ਹਾਂ 
ਆਪ੍ਣੇ ਸਪੰ੍ਡ ਦਾ/ਸੂਆ ਬਣ ਕ ੇਵਸਿਆ ਹਾਂ।’’10 

 

ਅਜਮੇਰ ਰੋਡੇ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਭਾ ਨੇ ਸਮਥਹਾਸਸਕ ਨਾਰੀ ਨੰੂ ਅੱਜ ਦੀ ਮਾਡਰਨ ਨਾਰੀ 
ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਸਵ  ਸਲਆ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਂਭਾਰਤੀ ਯੁਿ ਸਵ  ਰਾਜ 

ਕੰਸਨਆ ਤਰਿੋਂ ਆਪ੍ਣੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਰ ਦੀ ਸਵੈ  ੋਣ ਨੰੂ ਸੁਅੰਬਰ ਸਕਹਾ ਜਾਂਦਾ 
ਸੀ। ‘‘ਸੁਅੰਬਰ ਵਰਿੀ ਦਵੰਦ ਤੇ ਦੁਸਬਧਾਿਰਸਤ ਅਵਸਥਾ ਸਵ  ਆਧੁਸਨਕ 

ਨਾਰੀ ਦੀ ਕੀ ਮਨੋ-ਸਵਸਿਆਨਕ ਪ੍ਰਸਤਸਕਸਰਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੰੂ ਕਵੀ 
ਨੇ ਸਵਸ਼ਵ ਨਾਰੀ ਦੀ ਿਲੋਬਲੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਸਵ  ਸਮੋ ਕੇ ਉਭਾਸਰਆ ਹੈ। 
ਅਸਜਹੀ ਕਾਸਵ ਸਸਰਜਣਾ ਰਾਹੀਂ ਅਜਮੇਰ ਰੋਡੇ ਸਵਸ਼ਵ ਨਾਰੀ ਦੀ ਮਾਨਸਸਕਤਾ 
ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਸਨਧਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।’’11 

ਅਜਮੇਰ ਰੋਡੇ ਦੀ ਕਸਵਤਾ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਅਸਹਮ ਸਰੋਕਾਰ ਹੈ ਪੰ੍ਜਾਬੀ 
ਸਸਭਆ ਾਰ ਤ ੇ ਲੋਕ ਧਾਰਾ ਦਾ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣਾ। ਰੋਡੇ ਦੀ ਕਸਵਤਾ ’  ਸਜੱਥੇ 
ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਸਸਭਆ ਾਰ ਦ ੇਇਸਤਹਾਸ ਦੀ ਝਲਕ ਸਮਲਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੰ੍ਜਾਬੀ 
ਸਸਭਆ ਾਰ ਦੀ ਖੁਰ ਰਹੀ ਸਾਖ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ੰਕੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। 
ਪ੍ੇਂਡੂ ਸਸਭਆ ਾਰ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਧਾਰਾਈ ਜੀਵਨ ਜਾ  ਉਸ ਦੀਆਂ 
ਕਸਵਤਾਵਾਂ ਸਵ ੋਂ ਝਲਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਮੇਰ ਰੋਡੇ ਦੀਆਂ ਕਸਵਤਾਵਾਂ ’  ‘‘ਪੰ੍ਜਾਬੀ 
ਸਸਭਆ ਾਰ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਹਨ, ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਝਲਕ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰ੍ਜਾਬੀ 
ਫੋਕਲੋਰ ਦਾ ਸੁਆਦ ਹੈ। ਲੋਕ ਬੋਲੀਆਂ, ਕਵਸ਼ਰੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੁੰ ਿ  ਰ ਾ, ਧੀ-
ਸਧਆਣੀਆਂ ਦਾ ਸਹੁਰੀਂ ਤੁਰਨਾ ਆਸਦ ਸਦਰਸ਼ਟੀ ਿੋ ਰ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਕਾਸਵ-ਕਲਾ 
ਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਰਸ-ਰੰਿ ਨਵੀਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਸਸਲਆਂ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ 
ਸਮੱਸਸਆਵਾਂ ਨਾਲ ਓਤ ਪ੍ਰੋਤ ਹੈ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਸਆਵਾਂ ਓਪ੍ਰੀ ਧਰਤੀ ਤ ੇ

ਹੰਿਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਬੇਿਾਨਿੀ, ਇਕੱਲਤਾ, ਅਜਨਬੀਅਤ, ਉਦਰੇਵੇਂ ਅਤੇ ਹੇਰਵੇ 

ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।’’ 12 

ਅਜਮੇਰ ਰੋਡੇ ਦੀ ਕਸਵਤਾ ਦਾ ਅਸਧਐਨ ਕਰਸਦਆਂ ਸਜੱਥੇ ਕੁਦਰਤ ਦੀ 
ਸਵਸਭੰਨਤਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਉਥੇ ਮਨੱੁਖੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਵੰਨ-

ਸੁਵੰਨਤਾ ਵੀ ਉਘੜ ਉਘੜ ਕੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਧੁਸਨਕ ਮਨੱੁਖ ਦੀ 
ਿਤੀਸ਼ੀਲਤਾ, ਪ੍ਰਿਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਵੀ ਸਦਰਸ਼ਟੀਿੋ ਰ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀਆਂ 
ਕਸਵਤਾਵਾਂ ਪ੍ੜਸਦਆਂ ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਸਸਭਅਤਾ ਦੇ ਕੁਝ ਨਮੂਨੇ ਸਾਕਾਰ 

ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਵਰਤਮਾਨ ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਬਦਲ ਸਰਹਾ ਸਸਭਆ ਾਰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ 

ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਮੇਰ ਦੀਆਂ ਕਸਵਤਾਵਾਂ ‘‘ਕੈਨੇਡਾ-ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਸਤ 

ਸਵਕਸਸਤ ਸਸਭਅਤਾ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪ੍ੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰ੍ਜਾਬ 

ਤੋਂ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਆਏ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ (ਕਵੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਸਵ  ਆਵਾਸੀਆਂ) ਦੀ 
ਜੋ ਮਾਨਸਸਕ ਪ੍ੀੜ ਦੇ ਦਰਦ ਹਨ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਪ੍ੇਸ਼ਕਾਰੀ ਵੀ ਇਨਹ ਾਂ ਕਸਵਤਾਵਾਂ 
ਸਵ  ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਅਜਮੇਰ ਰੋਡੇ ਦਾ ਕਾਸਵ ਇਉਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਸਜਵੇਂ ਸੱਥ ’  

ਬੈਠੇ ਸਸਆਣੇ ਬਜ਼ੁਰਿ ਨਾਲ (Monologue) ਮੋਨੋਲਾਿ ਸ਼ੁਰ ੂਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।’’13 

ਭਾਵੇਂ ਅਜਮੇਰ ਰੋਡੇ ਪ੍ੂਰਬੀ ਅਤੇ ਪੱ੍ਛਮੀ ਸਸਭਆ ਾਰਾਂ, ਰਸਹਤਲਾਂ ਦ ੇ

ਸਨਮੁਖ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੰੂ ਦੋਵਾਂ ਸਸਭਆਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸਵਰੋਧਤਾਵਾਂ, 
ਜਸਟਲਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਿਆਨ ਹੈ। ਇਹ ੋਕਾਰਨ ਹੈ ਸਕ ਅਜਮੇਰ 

ਰੋਡੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰ੍ਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹੰਿਾਏ ਹੋਏ ਦਰਦ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਪ੍ੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ 

ਉਹ ਦਰਦ ਜੋ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਤੰਨਾਂ ਪ੍ੀੜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ  ਭੋਸਿਆ ਜਾ ਸਰਹਾ 
ਹੈ। ਅਜਮੇਰ ਰੋਡੇ ਇਸ ਦਰਦ ਨੰੂ ਆਰਜੀ ਦਰਦ ਵਜੋਂ ਹੀ ਉਭਾਰਦਾ ਹੈ, 

ਇਸਨੰੂ ਸਦੀਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਇਸ ਦਰਦ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਵੀ ਉਸਦੇ ਕਾਸਵ 

ਜਿਤ ਸਵ  ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ‘‘ਕਵੀ ਨੇ ਇਸ ਪੰ੍ਜਾਬਣ ਇਸਤਰੀ 
ਦੀਆਂ ਰੀਝਾਂ, ਸਧਰਾਂ, ਯਾਦਾਂ ਅਤੇ ਫਸਰਆਦਾਂ ਤੇ ਭਾਵੁਕ ਸਿ੍ਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ, 
ਪ੍ਰਵਾਸ ਭੋਿਦੇ ਪੰ੍ਜਾਬੀਆਂ ਦ ੇ ਸਵਆਕੁਲ ਮਨੋ-ਸੰਸਾਰ ਨੰੂ ਬੜੀ ਸਸ਼ੱਦਤ ਨਾਲ 

ਉਜਾਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਸ-ਿਮਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪ੍ਸਹਲਾਂ ਪੰ੍ਜਾਬਣ ਕੁੜੀ ਦੀ 
ਮਨੋ-ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਸਜਹੜੇ ਕਰੁਣਾ-ਪ੍ੂਰਨ ਜਜ਼ਬੇ ਉਸ ਦੀ ਰੂਹ ਸਵ  ਤੜਪ੍ 

ਪ੍ੈਦਾ ਕਰਦ ੇਹਨ ਉਨਹ ਾਂ ਜਜ਼ਸਬਆਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸ ੱਤਰ ਕਾਬਲੇ-ਿੌਰ ਹਨ।’’14 

ਅਜੋਕੀ ਦੁਨੀਆਂ ਆਪ੍ੋ ਆਪ੍ਣੇ ਸੰਕਟ ’  ਿਰਸਤ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ 
ਿਰੀਬੀ, ਕੰਿਾਲੀ, ਭੁਖਮਰੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਿਾਰੀ ਅਤੇ ਦਸਹਸ਼ਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ 

ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਵੀ ਨੇ ਇਸਤਹਾਸ ਦੇ ਉਸ ਯੁਿਾਂਤਰ ਤੋਂ ਪ੍ੁਰਖਾਂ ਨੰੂ ਆਪ੍ਣੀ 
ਕਾਸਵ ਸਸਰਜਨਾ ਦਾ ਮਹਾਂ-ਨਾਇਕ ਤਸੱਵਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਸਵਸ਼ਵ ਦ ੇ

ਮਾਨਵ ਦੀਆਂ ਸਮਕਾਲੀ ਸਸਥਤੀਆਂ ਸਮਝਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇ। ਜੋ ਸਮੱੁ ੀ 
ਸਪ੍ਰਥਵੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਸਆਵਾਂ ਨੰੂ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਮਾਨਵੀ ਤਰਾਸਦੀ 
ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਤਲਾਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਵੇ। 
ਸਮਕਾਲੀ ਯੁਿ ਦੀਆਂ ਸਘਰਣਤ ਸਬਮਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਸਮਝ ਕ ੇ ਹੀ ਸਮਾਜਕ 

ਵਾਤਾਵਰਨ ਅੰਦਰ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪ੍ੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 
ਇਸ ਪੱ੍ਖ ਤੋਂ ਅਜਮੇਰ ਰੋਡੇ ਦੀ ਕਸਵਤਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਉਸਾਰਨ 

’  ਭੂਸਮਕਾ ਸਨਭਾਉਂਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਸਵਸ਼ਵ ਦੀ ਅਸਤ ਸਭਅੰਕਰ ਸਸਥਤੀ 
ਪ੍ਰਤੀ ਅਜਮੇਰ ਰੋਡੇ ਨੇ ‘‘ਕਸਵਤਾ ਦ ੇਵਾਤਾਵਰਨ ਸਵ  ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ 

ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਬੰਕਾਕ ਵਰਿੇ ਸ਼ਸਹਰਾਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਨਊਯਾਰਕ ਵਰਿੇ 

ਮਹਾਂਨਿਰਾਂ, ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਮਸਕਟ ਵਰਿੇ ਕਸਸਬਆਂ ਅਤੇ ਸਭਅੰਕਰ ਕਾਲ 
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ਨਾਲ ਉਜਾੜੇ ਇਥੀਓਪ੍ੀਆ ਵਰਿੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਸਵ  ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕਵੀ 
ਆਪ੍ਣੇ ਮਹਾਂਨਾਇਕ ਿੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਅਨਯਾਈਆਂ ਨੰੂ ਵੰਿਾਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਕ 

ਉਹ ਸਵਸ਼ਵ ਦੀ ਪ੍ੀੜ ਹਰਨ ਲਈ ਕਸਲਆਣ ਸਮਸ਼ਨ ਦੀਆਂ  ਹੁੰ -ਕੂੰ ਟੀਂ ਮਹਾਂ-
ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਤੇ ਸਨਕਲ ਪ੍ੈਣ।’’15 

ਅਜਮੇਰ ਰੋਡੇ ਦੀ ਕਾਸਵ ਰ ਨਾ ਦਾ ਸਰੋਕਾਰ ਸਵਸ਼ਵ ਮਾਨਵ ਦੀਆਂ 
 ੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਦਸਤਪੰ੍ਜਾ ਲੈ ਕੇ ਨਵੇਂ ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਸਸਰਜਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। 
ਅਜਮੇਰ ਰੋਡੇ ਕਾਸਵ ਸਵ  ਹੀ ਸੱ  ਨੰੂ ਸਲਖਦਾ ਪ੍ਰਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਕਸਰਆ 

ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਦੀ ਸਵਸਿਆਨਕ  ੇਤਨਾ  ੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਅਜਮੇਰ ਉਸੇ ਪ੍ਰਸਕਸਰਆ 

ਤੋਂ ਪ੍ਾਰ ਸੌਂਦਰਯ ਸਸਰਜਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਾਸਵ ਸੌਂਦਰਯ ਸਜੱਥੇ 
ਵਰਤਮਾਨ ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਮਨੋਸਸਥਤੀ ਨੰੂ ਪ੍ੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਸਮਾਸਜਕ 

ਸਸਥਤੀ ਨੰੂ ਬਦਲਣ ਲਈ ਵੱਡਮੱੁਲੇ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਸਦਸ਼ਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
ਇਹ ਸਦਸ਼ਾ ਅਜੋਕੇ ਮਨੱੁਖ ਦੀਆਂ ਜਸਟਲ ਕਠਨਾਈਆਂ ਅਤੇ ਅਟਲ 

ਸੱ ਾਈਆਂ ਨੰੂ ਪ੍ੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ : 

 

‘‘ਸਰਸ਼ਤਾ ਸੱ ੇ ਸਪ੍ਆਰ ਦਾ, ਪ੍ਾਣੀ ਕੋਲੋਂ  ਸਸੱਖ 

ਸਜਸ ਭਾਂਡੇ ਸਵ  ਿੰਧਲੇ ਸਨਿੱਤਰੇ ਓਸੇ ਸਵ । 
ਕੱਠੇ ਰਸਹ ਕ ੇਛੱਡ ਿੇ ਕੁੱ ਤਾ ਸਬੱਲੀ ਵੈਰ 

ਨਰ ਨਾਰੀ ਸਕਉਂ ਹੋ ਿਏ ਇਕ ਦੂਜੇ ਤੋ ਿੈਰ। 
ਜੇ ਉਸਤਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇਂ ਮੰਦਾ ਬੋਲ ਨਾ ਬੋਲ 

ਮੰਦਾ  ੰਿਾ ਅੰਤ ਨੰੂ ਪ੍ੈਣਾ ਤੇਰੀ ਝੋਲ। 
ਟਪ੍ਦਾ ਸੂਏ ਕੱਸੀਆਂ ਸਿਆ ਸਮੰੁਦਰ ਟੱਪ੍ 

ਵੱਡੀ ਛਾਲ ਜੇ ਮਾਰੀਏ ਵੱਡੀ ਲਿਦੀ ਸੱਟ।’’16 

 

ਇੰਝ ਅਸੀਂ ਅਜਮੇਰ ਰੋਡੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸ਼ਿਸੀਅਤ ਅਤੇ ਕਾਸਵ ਸਰੋਕਾਰ ਦੀ 
ਸਵਸਭੰਨ ਪੱ੍ਖਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਸਹ ਾਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਸਦੀਆਂ 
ਕਸਵਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵਾਦ ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਸਵਵਾਦ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕ ੇਅਸਧਐਨ ਕਰੀਏ। 
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