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ਸੰਖਪੇ: 

ਇਸ ਖੋਜ ਿਨਬੰਧ ਦਾ ਿਵਸ਼ਾ ਲੀਲ�ਾ ਦੇ ਿਵਿਭੰਨ ਵਸਤੂਗਤ ਪਾਸਾਰ� ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲੀਲ�ਾ ਕਾਿਵ ਦਾ 

ਿਵਸ਼ਾ ਇਤਨਾ ਿਵਆਪਕ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਪ�ਿਕਰਤੀ ਦਾ ਪ�ਿਤਿਬੰਬ ਹੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੱੁਖ ਪ�ਿਕਰਤੀ 

ਿਵਚ ਦਖਲ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਤ� ਮਨੱੁਖੀ ਅਕਸ ਧੰੁਦਲ� ਵੀ ਪ�ਦਾ ਹੈ ਤਦ ਅਮਾਨਵੀ ਿਵਵਹਾਰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜ�ਦਾ 

ਹੈ। ਇਸ ਕਾਿਵ ਦੇ ਬਹੁਤ ੇ ਿਵਸ਼ੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬਾਹਰਮੁਖਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹ� ਬਲਿਕ ਮਨੱੁਖ ਦੀ 

ਅੰਤਰਮੁਖਤਾ ਅਤੇ ਆਂਤਿਰਕਤਾ ਨੰੂ ਪ�ਫੁੱ ਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਜੋ ਮਨੱੁਖ ਨੰੂ ਮੂਲ ਨਾਲ, ਸਮਾਜ ਨੰੂ ਮਨੱੁਖਤਾ 

ਨਾਲ ਅਤੇ ਮਨੱੁਖਤਾ ਨੰੂ ਉਸ ਦੀਆ ਂਪਰੰਪਰਕ ਜੜ� ਨਾਲ ਅਤੇ ਿਗਆਨ ਦੇ ਭਿਵੱਖ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਨ।  
 
ਮਲੂ ਸ਼ਬਦ: ਪ�ਵਚਨ, ਸਿਹਜਤਾ, ਦਾਰਸ਼ਿਨਕ, ਸੰਵੇਦਨਾ, ਮੂਰਤ, ਅਮੂਰਤ। 
 

ਪ�ਸਤਾਵਨਾ: 

ਲੀਲ�ਾ ਕਾਿਵ ਸਾਨੰੂ ਇਸ ਲਈ ਪ�ੇਿਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਦਾ ਿਵਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ ਅਿਤ ਿਧਆਨਯੋਗ ਹੈ 

ਅਤੇ ਿਵਸਿਤ�ਤ ਅਰਥ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਦ� ਿਕ ਇਸ ਦੇ ਰਚੇਤਾ ਨਵਤੇਜ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਅਜਮੇਰ ਰੋਡੇ 

ਿਲਖਦੇ ਹਨ ਿਕ ਸੰਸਾਰ ਰਚਨਾ ਅਿਦੱਖ ਦੀ ਲੀਲ�ਾ ਅਤੇ ਕਾਿਵ ਰਚਨਾ ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਲੀਲ�ਾ ਹੈ। ਇਸ 

ਲਈ ਲੀਲ�ਾ ਦਾ ਿਵਸ਼ਾ ਪ�ਿਕਰਤੀ ਦੇ ਿਵਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਵਡੇਰੇ ਅਰਥ� ਤੀਕ ਫੈਿਲਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਿਜੱਥੇ 

ਸਮੱੁਚੀ ਪ�ਿਕਰਤੀ ਦੇ ਿਦੱਖ-ਅਿਦੱਖ ਰਹੱਸ ਅਤੇ ਮਨੱੁਖੀ ਜੀਵਨ ਇਕ ਲੀਲ�ਾ ਹੈ। ਪਾਤਾਲ ਹੇਠਲੇ 

ਅਬੱੁਝ ਰਹੱਸ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਾਗਰ ਵਲ ਦੌੜਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਧਾਰਾਵ�, ਆਕਾਸ਼ ਵਲ ਦੌੜਦੇ ਹੋਏ 

ਬੱਦਲ, ਸਭ ਲੀਲ�ਾ ਦੇ ਿਵਰਾਟ ਰੂਪ ਹਨ। ਿਜੱਥੇ ਮਨੱੁਖੀ ਿਨਯਮ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ, ਕਾਨੰੂਨ ਲਾਗੂ ਨਹ� 

ਹੰੁਦੇ, ਉਹ ਲੀਲ�ਾ ਹੈ। ਇੰਝ ਲੀਲ�ਾ ਉਹ ਿਵਸ਼ਾਲਤਮ ਪ�ਿਕਰਤਕ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ 

ਸੰਚਾਲਤ/ਘਿਟਤ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵੈ ਸੰਚਾਲਕ ਹੈ : 
 
Leela O! The Supreme ocean 
a boat Sailing 
no where to go 
no where to reach(Sidarth) [1] 
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ਲੀਲ�ਾ ਦਾ ਕਾਿਵਕ ਪ�ਵਚਨ ‘‘ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਵੀ ਵਰਡਜ਼ਵਰਥ 

ਨਾਲ ਿਮਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਹੈ ਜ ੋਕਿਵਤਾ ਨੰੂ ਮਨੱੁਖ ਅਤੇ ਪ�ਿਕਰਤੀ 

ਦਾ ਪ�ਿਤਿਬੰਬ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ।’’ 
2 ਲੀਲ�ਾ ਦੀਆਂ ਕਿਵਤਾਵ� ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਤਰ�� ਦੇ ਵਰਗ ਜ� ਵਾਦ 

ਿਵਚ ਵੰਿਡਆ ਨਹ� ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਹ ਕਿਵਤਾਵ� ਪ�ਿਕਰਤੀ ਦੀ 

ਿਵਿਭੰਨਤਾ, ਇਿਤਹਾਸਕਤਾ ਅਤੇ ਮਹਾਨਤਾ ਨੰੂ ਪ�ਸਤੁਤ 

ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਿਵਿਸ਼ਆਂ ’ਚ ਿਜੱਥੇ 

ਸੰੁਦਰਤਾ ਹੈ, �ਥੇ ਇਸ ਦੇ ਅੱਖਰ� ਅਤੇ ਅਰਥ� ਿਵਚ ਵੀ 

ਕੋਮਲਤਾ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਿਬਰਾਜਮਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਵਤਾਵ� 

ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਖੰਿਡਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹ�ਦ, ਿਵਭਾਜਤ ਹੋ ਰਹੀ 

ਿਵਚਾਰਧਾਰਾ ਨੰੂ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨ� ਕਿਵਤਾਵ� 

ਦੇ ਿਵਸ਼ੇ ਮਨੱੁਖ ਲਈ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਬਣਕੇ ਿਦ�ਸ਼ਟੀ ਗੋਚਰ ਹੰੁਦੇ 

ਹਨ।ਪੰੂਜੀ ਆਧਾਰਤ ਆਧੁਿਨਕਤਾ ਅੱਜ ਦੇ ਮਨੱੁਖ ਦਾ 

ਅਮਾਨਵੀਕਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਮਾਨਵੀਕਰਨ ਅਜੋਕੇ 

ਮਨੱੁਖ ਨੰੂ ਆਰਥਕ ਮਾਨਵ ਬਣਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਵਾਪਿਰਆ ਹੈ। 

ਪ�ੰ ਤੂ ਲੀਲ�ਾ ਦਾ ਮਨ� ਰਥ ਹੈ ਿਕ ਬਾਹਰੀ ਹਾਲਤ ਭਾਵ� ਿਕਹੋ 

ਿਜਹੇ ਵੀ ਿਕ� ਨਾ ਬਣ ਜਾਣ ਮਨੱੁਖ ਮਾਨਵ ਬਿਣਆ ਰਹੇ। 

ਮਨੱੁਖ ਿਵਕਣ ਵਾਲੀ ਵਸਤੂ ਨਾ ਬਣੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਪਾਰੀ 

ਿਦ�ਸ਼ਟੀ ਵਾਲਾ ਬਨਣਾ/ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੀਲ�ਾ ਕਾਿਵ ਦਾ 

ਯਤਨ ਹੈ ਿਕ ਮਨੱੁਖ ਨੰੂ ਉਸ ਦੀ ਿਹਲ ਚੱੁਕੀ ਮਨ�  ਅਵਸਥਾ 

ਅਤੇ ਸਮਾਿਜਕ ਿਵਵਸਥਾ ਤ� ਹਟਾ ਕੇ ਸਹੀ ਿਟਕਾਣੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ 

ਆਉਣਾ। ਇਸ ਤਰ�� ਦੇ ਯਤਨ ਵਜ� ਕਵੀ ਅਿਭਨੰਦਨ ਕਿਵਤਾ 

ਿਵਚ ਬੰਧਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ : 

 

ਮਾਨਵ ਤੇਰੀ ਵੇਲ ਹਰੀ ਰਹੇ 

ਤੇਰੀਆਂ ਜੜ� ਲੱਗੀਆਂ ਰਿਹਣ।3  

 

ਉਕਤ ਸੱਤਰ� ਤ� ਮਨੱੁਖੀ ਹ�ਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅੰਤਰਮੱੁਖੀ ਅਤੇ 

ਬਾਹਰਮੱੁਖੀ ਪੱਖ ਉਭਰਕੇ ਸਾਹਮਣ ੇਆ�ਦੇ ਹਨ ਿਕ ਮਾਨਵ 

ਦੀ ਹਰੀ ਭਰੀ ਵੇਲ ਤੇ ਿਫਰਕੂ ਸੋਚ�, ਤੁਅੱਸਵ� ਿਵਚਾਰ� ਦਾ 

ਜ਼ਿਹਰੀਲਾ ਿਛੜਕਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਤ� ਮਾਨਵ 

ਦੀ ਹਰੀ ਵੇਲ ਨੰੂ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਇੱਥ� ਇਹ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਉਭਰਦਾ 

ਹੈ ਿਕ ਬਾਹਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਹਰੀ ਵੇਲ ਦੇ ਿਵਕਾਸ 

ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹ� ਹੈ। ਭਾਵ� ਇਸ ਛੋਟੀ ਿਜਹੀ ਕਿਵਤਾ ’ਚ 

ਕਵੀ ਇਹ ਤ� ਨਹ� ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਿਕ ਉਹ ਿਕਹੜੀਆਂ 

ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਮਨੱੁਖੀ ਦੀ ਹਰੀ ਵੇਲ ਨੰੂ ਸੁਕਾ ਰਹੀਆਂ 

ਹਨ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਵੀ ਨ�  ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਜਿਗਆਸੂ ਸੋਚ ਅਤੇ 

ਚੇਤਨਾ ਲਈ ਖੱੁਲ�ਾ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਿਕ ਮਨੱੁਖ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ 

ਖੁਦ ਸੋਚੇ ਿਕ ਉਸ ਦਾ ਭਿਵੱਖ ਿਕਵ� ਤਬਾਹਕੰੁਨ ਸਿਥਤੀਆਂ 

ਵਲ ਧਕੇਿਲਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। 

ਕਵੀ ਅਿਜਹੀ ਕਿਵਤਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਅੰਦਰ ਸਿਹਜਤਾ 

ਹੋਵੇ, ਪਰ ਸਿਹਜਤਾ ਤੀਕ ਪਹੰੁਚਣ ਲਈ ਮਨੱੁਖ ਵਾਸਤੇ 

ਸਾਧਨਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਅਜੋਕਾ ਮਨੱੁਖ ਅਸਿਹਜ ਹੋ 

ਿਗਆ ਹੈ। ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਅਸਿਹਜਤਾ ਿਪੱਛੇ ਅਜੋਕਾ ਸਮਾਜਕ 

ਪ�ਬੰਧ ਹੈ ਜੋ ਮਨੱੁਖ ਨੰੂ ਕਈ ਤਰੀਿਕਆਂ ਨਾਲ ਅਸਿਹਜ ਬਣਾ 

ਿਰਹਾ ਹੈ। ਅਸਿਹਜਤਾ ਨੰੂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲੀਲ�ਾ ਦੀ 

ਕਿਵਤਾ ‘‘ਮੁਕਤ ਕਵੀ ਦੀ ਮੁਕਤ ਕਿਵਤਾ ਹੈ, ਸ਼ੱੁਧ ਕਿਵਤਾ, 

ਿਨਰੋਲ ਕਿਵਤਾ, ਨਖ਼ਿਸਖ ਕਿਵਤਾ, ਕਵੀ ਦਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ 

ਸ਼ੁਭ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਮੁਕਤ ਕਿਵਤਾ ਨ�  ਭੁੱ ਖ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ 

ਬੰਦੇ ਨੰੂ ਉਵ� ਿਤਆਗ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਿਜਵ� ਮੰਡੀ ਦੀ ਆਰਿਥਕਤਾ 

ਨ� । ਕਵੀ ਅਨੁਸਾਰ ਿਜਸ ਅਰਥ ਿਵਚ ਭੁੱ ਖ ਆਰਿਥਕਤਾ ਦੀ 

ਸਮੱਿਸਆ ਹੈ, ਉਸ ਅਰਥ ਿਵਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਿਸਆ ਕਾਿਵਕ 

ਨਹ�। ਇ� ਆਤਮਾ ਦੀ ਭੁੱ ਖ ਧਰਮ ਦੀ ਸਮੱਿਸਆ ਹੈ। 

ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀ ਭੁੱ ਖ ਮਨ� ਿਵਿਗਆਨ ਦੀ। ਵਾਸਤਵ ਿਵਚ 

ਕਿਵਤਾ ਦਾ ਸਰੋਕਾਰ ਸਮੱਿਸਆ ਨਾਲ ਨਹ� ਸੰਵੇਦਨਾ ਨਾਲ 

ਹੈ।’’4 

ਲੀਲ�ਾ ਦੀਆਂ ਕਿਵਤਾਵ� ਦੇ ਿਵਸ਼ੇ ਸੂਫੀ ਕਾਿਵ ਵ�ਗ ਸਿਹਜ 

ਭਰਪੂਰ ਅਤੇ ਧਾਰਿਮਕ ਕਿਵਤਾ ਵ�ਗ ਰਹੱਸਪੂਰਵਕ ਹਨ, 

ਿਜਨ� � ਅੰਦਰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਦਾਰਸ਼ਿਨਕਤਾ ਹੈ। ਿਵਸ਼ੇ ਸਰਲ ਅਤੇ 

ਸਿਹਜ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਿਵਤਾਵ� ਆਮ ਪੜ�ੇ ਿਲਖੇ ਪਾਠਕ� 

ਦੇ ਤ� ਸਮਝ ’ਚ ਆ�ਦੀਆਂ ਹੀ ਹਨ, �ਥੇ ਆਮ ਪ�ਡੂ ਬੰਦੇ 

ਦੇ ਵੀ ਸਮਝ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਕਵੀ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਦਾ 

ਇਕ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਹਰ ਔਖੀ ਤ� ਔਖੀ ਗੱਲ, 

ਭਾਸ਼ਾ, ਵਰਤਾਰਾ, ਰਹੱਸ� ਨੰੂ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਗ� ਹਰ 

ਗੰੁਝਲਦਾਰ ਵਰਤਾਰੇ ਨੰੂ ਸੌਖੇ ਤ� ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸ 

ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਕਵੀ ਦੀ ਕਿਵਤਾ ਿਸਰਫ ਸਵੈ ਲਈ ਨਹ� ਹੰੁਦੀ 

ਬਲਿਕ ਸਮੂਹ ਲਈ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ 

ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਵਤਾ, ਇਕ ਪੰਕਤੀ ਦਾ ਕਵੀ, ਿਜੱਥੇ ਮਨੱੁਖੀ 
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ਜੀਵਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੰਧ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ �ਥੇ ਇਹ ਕਿਵਤਾ 

ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਸਬੰਧ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਤਬਿਕਆਂ ਤੀਕ 

ਫੈਿਲਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਿਜੱਥੇ ਕਵੀ ਿਲਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ‘‘ਜੋਬਨ ਜੀਰ 

ਿਗਆ ਹੈ ਨਕਾਲ ਨਾਲ ਿਜ� ਿਰਹਾ ਹ�।’’ ਇਸ ਦੀ 

ਿਵਆਿਖਆ ਅਤੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ’ਚ ਕਵੀ ਿਲਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ‘‘ਮ� 

ਅਿਜਹੀ ਪੰਕਤੀ ਿਲਖ ਸਿਕਆ ਿਜਸ ਨੰੂ ਮੇਰੇ ਿਪੰਡ ਦਾ 

ਅਨਪੜ� ਤ� ਅਨਪੜ� ਿਵਅਕਤੀ, ਹਲ ਵਾਹੰੁਦਾ ਫਕੀਰੀਆਂ, 

ਦਾਣੇ ਭੁੰ ਨਦੀ ਪੰੁਨੀ, ਤਾਣੀ ਤਣਦਾ ਦੌਲਤੀ, ਫਾਲੇ ਕੱੁਟਦਾ 

ਈਸ਼ਰ, ਕੁਸ਼ਤੀ ਲੜਦਾ ਤੁਲਸੀ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਿਸ�ਦਾ ਗੁਰਮੁਖ, 

ਸਾਰੇ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸਦਾ ਰਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।’’5  

ਉਕਤ ਕਿਵਤਾ ਦਾ ਿਵਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਇਕ ਸੱਤਰ ਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ 

ਿਵਲੱਖਣ ਹੈ, �ਥੇ ਇਸ ਇਸਤਰੀ ਕਿਵਤਾ ਦੀ ਿਸਫ਼ਤ ਇਸ 

ਦੀ ਸੰਚਾਰਯੋਗਤਾ ਿਵਚ ਵੀ ਹੈ �ਥੇ ਇਸ ਤ� ਵੀ ਿਕਤੇ ਵਡੇਰਾ 

ਇਸ ਕਿਵਤਾ ਦੇ ਅਰਥ ਦਾ ਆਨੰਦਮਈ ਵਾਹਨ ਬਣਨਾ ਵੀ 

ਹੈ। ਇਕ ਪੰਕਤੀ ਵਾਲੀ ਇਹ ਕਿਵਤਾ ਜਪਾਨੀ ਕਿਵਤਾ ਹਾਇਕੂ 

ਤ� ਵੀ ਆਕਾਰ ਿਵਚ ਛੋਟੀ ਹੈ ਲੇਿਕਨ ਿਵਚਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ 

ਲੋਕਧਾਰਾ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਬਣ ਕੇ ਇਹ ਕਿਵਤਾ ਉਸ ਤ� (ਹਾਇਕੂ 

ਤ�) ਿਕਤੇ ਿਵਸ਼ਾਲ ਤੇ ਿਵਸਥਾਰ ਅਰਥ� ਵਾਲੀ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ 

‘ਨਕਾਲ’ (ਸ਼ਬਦ) ਵਗਦੇ ਖਾਲ ਨੰੂ ਬੰਨ�  (ਨੱਕਾ) ਲਾਉਣ ਿਪੱਛ� 

ਬਚੇ ਪਾਣੀ ਨੰੂ ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਜ ੋਵਗਦਾ ਵਗਦਾ ਖੇਤ ਿਵਚ 

ਮੱੁਕ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੂਪਕ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬੁਢਾਪੇ ਦਾ ਸਾਰਥਕ 

ਿਬੰਬ ਿਚਤਰਨਾ ਹੈ। ‘‘ਰੂਪਕ ਦੀ ਪ�ਮੱੁਖ ਭੂਿਮਕਾ ਕਿਵਤਾ ਨੰੂ 

ਿਸ਼ੰਗਾਰਨ ਿਵਚ ਨਹ� ਸਗ� ਿਕਸੇ ਅਣਿਕਆਸੇ ਯਥਾਰਥ ਨੰੂ 

ਸਾਕਾਰਨ ਿਵਚ ਹੈ। ਇਸ ਖੋਜ (ਿਡਸਕਵਰੀ) ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੰੁਦੇ 

ਹਨ ਏਸ ਚਰਮਿਬੰਦੂ ਤੇ ਕਿਵਤਾ, ਿਵਿਗਆਨ ਤੇ ਗਿਣਤ-

ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਭੂਿਮਕਾ (ਨਵ� ਯਥਾਰਥ ਦੀ ਖੋਜ) ਿਵਚ ਕੋਈ 

ਅੰਤਰ ਨਹ� ਰਿਹ ਜ�ਦਾ।’’6  

ਲੀਲ�ਾ ਦੇ ਿਵਿਸ਼ਆਂ ਦੀ ਕਮਾਲ ਇਸ ਿਵਚ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਨਵ� 

ਖੋਜ, ਨਵ� ਢੰੂਡ ਅਤੇ ਮੌਿਲਕ ਿਚੰਤਨ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੰੁਦੇ 

ਹਨ। ਕਵੀ ਦੀ ਕਿਵਤਾ ਮਨੱੁਖਤਾ ਦੇ ਦਰਦ ਨੰੂ ਆਪਣਾ ਦਰਦ 

ਬਣਾ�ਦੀ ਹੈ। ਲੀਲ�ਾ ਕਾਿਵ ਦੀ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਦੱੁਖ ਸੱੁਖ ਨਾਲ 

ਸ�ਝ ਹੈ। ਕਵੀ ਆਪਣੀ ਇਸ ਤਰ�� ਦੀ ਸੋਚ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ 

ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਹੀ ਉਹ ਆਖਦਾ ਹੈ : 

 

ਮੈਨੰੂ ਉਹੀ ਸ਼ਬਦ ਬਖਸ਼ 

ਿਜਹੜੇ ਲੋਕ� ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਨ 

ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇਹ 

ਿਜਨ� � ਨੰੂ ਪੜ�ਕੇ/ 

ਲੋਕ ਇਕੱਲੇ ਨਾ ਰਿਹਣ। 7 

 

ਕਵੀ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਅਿਤ ਮਹੱਤਵ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ� ਦਾ 

ਆਪਣਾ ਇਿਤਹਾਸ ਅਤੇ ਅਿਧਆਤਮਕ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ। ਕਵੀ 

ਿਜੱਥੇ ਸ਼ਬਦ� ਤ� ਸ਼ਬਦ ਬਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਲ�ਦਾ ਹੈ �ਥੇ ਇਹ 

ਮਰ�ਮ ਪੱਟੀ ਵ�ਗ ਵੀ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਪ�ਤੀਤ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। ਇਹ 

ਉਹੀ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਿਜਸ ਨੰੂ ਗੁਰੂਆਂ ਨ�  ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਿਕਹਾ ਹੈ। 

ਕਵੀ ਦੇ ਇਸ ਜਹਾਨ ਤ� ਕੂਚ ਕਰਨ ਤ� ਬਾਅਦ ਸ਼ਬਦ ਹੀ 

ਸ਼ਾਕਸ਼ੀ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਕੋਲ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ। ਕਵੀ ਦਾ 

ਇੱਥੇ ਇਕ ਹੋਰ ਵੀ ਯਤਨ ਹੈ, ਜਦ� ਕਵੀ ਖੁਦ ਬੇਤੁਕੇ ਸਬਦ� 

ਤ� ਬਚਣਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹੈ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਵੀ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹੈ ਤ� 

ਕਵੀ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨਹ� ਚੁਣਦਾ ਜੋ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਬਣ ਜ�ਦੇ 

ਹਨ, ਪੈਰ� ਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਬਣਕੇ ਰਿਹ ਜ�ਦੇ ਹਨ ਜੋ ਮਨੱੁਖੀ 

ਿਦਮਾਗ ਨੰੂ ਿਨਪੰੁਸਕ ਬਣਾ ਿਦੰਦੇ ਹਨ ਗੰੂਗੇ ਹੋ ਜ�ਦੇ ਨ�  

ਿਕ�ਿਕ: 

  

ਜਦ� ਸ਼ਬਦ ਗੰੂਗੇ ਹੋ ਜ�ਦੇ ਨ�  

ਿਕਆਮਤ ਆ ਜ�ਦੀ ਹੈ। 

ਜਦ� ਮ� ਖੰਭ� ਵਾਲੇ 

ਸ਼ਬਦ� ਨਾਲ ਿਲਖਦਾ ਹ� 

ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਹੱਥਕੜੀਆਂ/ਿਡੱਗ ਪ�ਦੀਆਂ ਹਨ 

ਮ� ਅਸਮਾਨ ਿਵਚ/ਉਡਣ ਲੱਗ ਪ�ਦਾ ਹ� 8  

 

ਕਵੀ ਜਦ ਕਾਇਨਾਤ ਨੰੂ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤ� 

ਅਸਮਰੱਥ ਰਿਹ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੰੂ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ 

ਵੀ ਕਵੀ ਵੱਲ� ਮਨ ਦੀ ਸਚਾਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦ� ਉਹ 

ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਰਹੱਸ ਸਮਝਣ ਤ� ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਪਸ਼ੂਆਂ, 

ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਸਮਝਣਾ ਉਸ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਿਕ�ਿਕ 

ਲੇਖਕ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀਆਂ, ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਦੀ Body Language 

ਅਤੇ ਮਨੱੁਖ� ਦੀ Mind Language ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦੀ 
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ਆਤਿਮਕ Spiritual Language ਸਮਝਣ ਤ� ਅਿਗਆਨੀ ਹੈ। 

ਲੇਖਕ ਪਿੜਆ ਿਲਿਖਆ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਅਨਪੜ� 

ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਲੀਲ�ਾ ਦੀ ਕਿਵਤਾਵ� ਦੇ ਿਵਸ਼ੇ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ 

ਇੰਝ ਘੁਲ ਿਮਲ ਜ�ਦੇ ਹਨ ਿਜਵ� ਿਨ� ਤ ਅਤੇ ਿਨ� ਤਕਾਰ, ਗੀਤ 

ਅਤੇ ਗੀਤਕਾਰ। ਿਲਖਣ ਨਾਲ ਕਵੀ ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ ਨਹ� 

ਹੰੁਦਾ/ਕਵੀ ਿਲਖਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। 

ਜੇਕਰ ਕਵੀ ਕਿਵਤਾ ਰਾਹ� ਕਿਵਤਾ ਦੀ ਬੋਲੀ ’ਚ ਗੱਲ ਕਰਦਾ 

ਹੈ ਤ� ਕਵੀ ਅਤੇ ਪ�ਿਕਰਤੀ ਦਾ ਭੇਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜ�ਦਾ 

ਹੈ/ਿਪਆਸ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਇਕ ਹੋ ਜ�ਦੇ ਹਨ : 

 

ਜਦ� ਕਲਮ/ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਿਲਖਦੀ ਹੈ 

ਮੇਰੇ ਿਜੱਡੀ ਹੋ ਜ�ਦੀ ਹੈ 

ਜਦ� ਅਸਮਾਨ ਦੀ/ਅਸਮਾਨ ਿਜੱਡੀ 

ਧਰਤੀ ਜਦ� ਮ�ਹ ਮੰਗਦੀ ਹੈ 

ਕਿਵਤਾ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ 9  

 

ਲੀਲ�ਾ ਕਾਿਵ ਦਾ ਿਵਸ਼ੇਗਤ ਅਿਧਐਨ ਕਰਿਦਆਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ 

ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਕਿਵਤਾਵ� ਮਨੱੁਖ ਨੰੂ ਮੂਰਤ ਤ� ਅਮੂਰਤ 

ਵੱਲ ਪਰੀਵਰਿਤਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਿਗਆਤ ਤ� ਅਿਗਆਤ ਦੇ 

ਮਹ�ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੋਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਵਤਾਵ� ਸਗਲ 

ਿਸ਼�ਸਟੀ ਨੰੂ ਦਿਰਆ ਸਮਝਦੀਆਂ ਹਨ। ਿਜਸ ਦੇ ਕੰਢੇ ਅਮੂਰਤ 

ਹਨ, ਿਜੱਥੇ ਪਿਰਵਰਤਨ ਦਾ ਜਲ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਹ ਿਰਹਾ ਹੈ, 

ਿਜੱਥੇ ਿਛਣ ਿਛਣ ਪ�ਿਕਰਤੀ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਿਜਹਾ 

ਰੌਿਚਕ ਕਾਿਵ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੰੂ ਇਿਤਹਾਸ ਦੀਆਂ ਮਹਾਨ ਘਟਨਾਵ� 

ਦਾ ਚੇਤਾ ਕਰਾ�ਦਾ ਹੈ। ਮਨੱੁਖ ਕੋਲੋ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱ ਲ� ਦਾ ਚੇਤਾ 

ਕਰਾ�ਦਾ ਹੈ। ਿਜੱਥੇ ਮਨੱੁਖ ਮਹਾਨ ਸੱਚਾਈਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਿਛਣ 

ਭੰਗਰੇ ਸੱਚ ਲਈ ਜੂਝ ਿਰਹਾ ਹੈ।  

 

ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ/ਸਾਗਰ ਮੰਥਨ ਤੇ/ਚੌਦ� ਰਤਨ ਿਨਕਲੇ 

ਉਹਨ� ਦੀ ਚਮਕ ਨਾਲ ਅਸ�/ਏਨ�  ਚੰੁਿਧਆ ਗਏ ਿਕ 

ਮੰਥਨ ਭੁੱ ਲ ਕੇ/ਰਤਨ� ਿਪਛੇ ਲੜਨ ਲੱਗ ਪਏ। 10 

 

ਲੀਲ�ਾ ਕਾਿਵ ਦਾ ਜਦ� ਿਵਸ਼ੇਗਤ ਅਿਧਐਨ ਕਰਦੇ ਹ� ਤ� ਇਸ 

ਦਾ ਇਕ ਉਭਰਵ� ਪੱਖ ਮਾਨਵਵਾਦ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਰੋਡੇ ਭਰਾਵ� 

ਦੀ ਕਿਵਤਾ ਿਸਰਫ਼ ਜਾਤ, ਨਸਲ, ਧਰਮ, ਕੌਮ, ਭਾਸ਼ਾ ਆਿਦ 

ਦੇ ਵਰਗ� ’ਚ ਨਹ� ਵੰਡੀ ਹੋਈ। ਲੀਲ�ਾ ਕਾਿਵ ਔਰਤ ਵਰਗ 

ਦੀ ਵੇਦਨਾ ਨੰੂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਿਸ਼ੱਦਤ ਨਾਲ ਪ�ਸਤੁਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਲੀਲ�ਾ ਅੰਦਰ ਔਰਤ� ਦੇ ਮਸਲੇ, ਇਿਤਹਾਸਕ, ਸਮਾਿਜਕ 

ਪਿਰਪੇਖ ਤ� ਿਵਚਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਰੋਡੇ ਭਰਾਵ� ਦੀ ਲੀਲ�ਾ ਔਰਤ 

ਿਵਰੱੁਧ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਾਜਸ਼� ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਹੈ �ਥੇ 

ਮਿਰਯਾਦਾ ਦੇ ਨ� ਤੇ, ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਨ� ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਉਸਦੇ 

ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਿਵਰੱੁਧ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਿਵ 

ਅਿਧਐਨ ਰਾਹ� ਿਜੱਥੇ ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਰੂੜ�ੀਵਾਦੀ ਜਗੀਰੂ ਸੋਚ ਦੀ 

ਮੁਖਾਲਫ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ �ਥੇ ਔਰਤ ਨੰੂ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਨ� ਹੇਠ 

ਸਮਾਜ ਦੀ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਿਜਸ ਕਰਕੇ ਹੀ 

ਆਧੁਿਨਕ ਔਰਤ ਮੰਡੀ ਦੀ ਉਪਭੋਗੀ ਵਸਤੂ ਬਣਨ ਤ� ਨਾਬਰ 

ਹੈ। ਔਰਤ, ਪੰੂਜੀਵਾਦੀ ਿਵਵਸਥਾ ਲਈ ਜਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੈਅ ਨਹ� 

ਬਨਣਾ ਚਾਹੰੁਦੀ। ਲੀਲ�� ਕਾਿਵ ਔਰਤ ਦੀਆਂ ਕੁਚਲੀਆਂ ਜਾ 

ਰਹੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵ� ਅਤੇ ਰੀਝ� ਤੇ ਦਮਨ ਪ�ਿਤ ਔਰਤ ਵਰਗ 

ਨੰੂ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੀਆਂ ਖੁਆਇਸ਼�, ਕਾਮਨਾਵ� 

ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾਵ� ਦੇ ਹੱਕ ਿਵਚ ਖਲ�ਦਾ ਹੈ। ਔਰਤ ਆਪਣੀ 

ਦੇਹ ਤੇ ਮਰਦ ਦੀ ਅਜ਼ਾਰੇਦਾਰੀ () ਿਵਰੱੁਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੀ 

ਹੈ। ਿਕ�ਿਕ ਔਰਤ ਪ�ਚੀਨ ਕਾਲ ਤ� ਹੀ ਇਕ ਵਸਤੂ ਬਣਾਈ 

ਗਈ ਹੈ। ਕਵੀ ਉਸਨੰੂ ਅੰਦਰਲੀ ਰੇਖਾ ਉਲੰਘਣ ਲਈ ਕਿਹੰਦਾ 

ਹੈ। ਿਜੰਨਾ ਿਚਰ ਸੀਤਾ ਆਪਣੀ/ਅੰਦਰਲੀ ਰੇਖਾ ਨਹ� 

ਉਲੰਘਦੀ : 

 

ਓਨਾ ਿਚਰ ਉਹ/ਰਾਮ ਕੋਲ ਹੈ/ਜ� ਰਾਵਣ ਕੋਲ 

ਰਾਵਣ ਉਸ ਨੰੂ ਰਾਮ ਦੀ ਰੇਖਾ/ਿਵਚ� ਚੱੁਕਦਾ ਹੈ 

ਰਾਮ, ਰਾਵਣ ਦੀ ਰੇਖਾ ਿਵਚ�। 

ਜਾਨਕੀ ਨ�  ਆਿਦ ਕਵੀ ਨੰੂ ਿਕਹਾ 

ਰਾਮ ਨ�  ਮੈਨੰੂ ਿਜੱਿਤਆ ਹੈ/ਰਾਵਣ ਨ�  ਚੁਰਾਇਆ ਹੈ 11 

 

ਮਰਦ ਸਮਾਜ ਔਰਤ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਮੱੁਢ ਕਦੀਮ ਤ� ਿਖਲਾਫ਼ 

ਿਰਹਾ ਹੈ। ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਜ� ਇੱਥੇ ਅਸ� ਅਹੱਿਲਆ ਅਤੇ ਸੂਪਨਖਾ 

ਵਾਲੀ ਲੰਮੀ ਕਿਵਤਾ ਪੜ ਸਕਦੇ ਹ� ਜੋ ਔਰਤ ਦੀ ਸਦੀਆਂ ਤ� 

ਸੱੁਤੀ ਚੇਤਨਾ ਨੰੂ ਝੰਜੋੜਦੀ ਹੈ। ਿਕ�ਿਕ ਔਰਤ ਦਾ ਆਪਣੀ 

ਅੱਖ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ ਹੀ ਉਸ ਲਈ ਸਰਾਪ ਹੈ। ਨਾਰੀ ਜਾਗਦੀ 
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ਸਰੀਰ ਵਾਲੀ ਚੇਤਨਾ ਹੈ। ਕਵੀ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਿਕ ਜਦ� 

ਨਾਰੀ ਜਾਗਦੀ ਹੈ ਤ� ਉਸਦਾ ਿਗਆਨ ਹੀ ਉਸ ਲਈ 

ਅਿਭਸ਼ਾਪ ਿਕ� ਬਣ ਜ�ਣਾ ਹੈ : 

 

ਉਹ ਸਰਾਪ ਤ� ਸਰਾਪ ਤੱਕ/ਿਜ�ਦੀ ਹੈ 

ਜਦ� ਵੀ ਉਸਦੀ ਅੱਖ ਖੁਲ�ਣ ਲਗਦੀ ਹੈ 

ਨਵ� ਸਰਾਪ ਿਵਚ/ਸੱੁਟੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ। 12 

 

ਮਰਦ ਦੇ ਖਾਲੀਪਣ/ਅਿਤ੍ਰਪਤੀ ਸਦਕਾ ਔਰਤ ਨੰੂ ਮੱਧਕਾਲ 

ਤ� ਲੈ ਕੇ ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ ਤੀਕ ਰੁਮਾਨੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਦੇਿਖਆ 

ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੰੂ ਵਸਤੂ ਵ�ਗ ਭੋਿਗਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਗਿਹਣੇ ਵ�ਗ 

ਪਿਹਿਨਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਇਥ� ਤੀਕ ਦਾਣੇ ਭੁੰ ਨਣ ਵਾਲੀ 

ਭਿਠਆਰਨ ਤੇ ਿਕਰਤੀ ਔਰਤ ਨੰੂ ਚੰਬੇ ਦੀ ਡਾਲੀ ਸਮਿਝਆ 

ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਕਵੀ ਅਨੁਸਾਰ ‘‘ਇਹ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਿਸਫਤ ਨਹ�, 

ਉਸਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੈ। ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਰੁਮਾਨੀਕਰਣ ਉਸਦਾ 

ਿਵਅਕਤੀ ਹਰਣ ਹੈ। ਜ ੇ ਬੰਦੇ ਨੰੂ ਇਸਤਰੀ ਦੇਖਣੀ ਨਹ� 

ਆ�ਦੀ ਤ� ਉਸ ਲਈ ਅੱਖ ਿਸਰਜਣੀ ਕਿਵਤਾ ਦੀ ਇਕ 

ਭੂਿਮਕਾ ਹੈ। ਪਰ ਿਵਡੰਬਨਾ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਵਤਾ ਆਪ 

ਇਸਤਰੀ ਨੰੂ ਅਲੰਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਵਰਤਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਕਿਵਤਾ ਦੋਹ� ਨੰੂ ਅਲੰਕਾਰ� ਤ� ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦੀ 

ਲੋੜ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੀ (ਮਰਦ ਦੀ) ਅੱਖ ਿਵਚ� ਰੋਮਾਨਵਾਦੀ 

ਿਝੱਲੀ ਲਿਹ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਾਰੀ ਅਤੇ ਕਿਵਤਾ ਉਵ� ਿਦਸਣ ਲਗ 

ਪੈਣ ਿਜਵ� ਉਹ ਹਨ।’’(13) 

ਲੀਲ�ਾ ਕਾਿਵ ਦਾ ਿਵਸ਼ਾ ਔਰਤ ਨੰੂ ਸਮਰਪਣ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ’ਚ� 

ਕੱਢ ਕੇ ਤਲਾਸ਼ ਵੱਲ ਪ�ੇਰਨਾ ਹੈ। ਬੰਧਨ ਤ� ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਲਈ 

ਮਾਰਗ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਪੈਤਿਰਕ ਸਮਾਜ ਦੀ ਦਿਮਤਾ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ 

ਔਰਤ ਲਈ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰਾ ਬਣ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਯਸ਼ੋਧਰਾ ਕਿਵਤਾ 

ਔਰਤ ਦਾ ਉਹ ਿਜ�ਦਾ ਜਾਗਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਜਦ� ਔਰਤ ਦੀ 

ਚੇਤਨਾ ਪਰਮ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਦੁਆਰ ਤੇ ਪਹੰੁਚੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਜੋ 

ਬੱੁਧ ਦੇ ਜਾਗਣ ਤ� ਪਿਹਲਾ ਹੀ ਜਾਗੀ ਹੋਈ ਹੈ : 

 

ਮ� ਓਦ� ਜਾਗਦੀ ਸੀ 

ਜਦ� ਆਪ ਜਾਗਣ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਲਈ/ਘਰ ਿਤਆਗ ਰਹੇ 

ਸੀ 

ਨਾਰੀ ਨੰੂ ਕਈ ਵਾਰ/ਪਲਕ� ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸੌਣਾ ਪ�ਦਾ ਹੈ 

ਤੇ ਨਾਲੇ ਮੇਰੀਆਂ ਬਾਹ� ਿਵਚ/ਉਦ� ਰਾਹੁਲ ਸ� ਿਰਹਾ ਸੀ 

ਤੇ ਿਜੰਨਾ ਿਚਰ ਮ� ਦੀਆਂ ਬਾਹ� ਿਵਚ/ਬੱਚਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ 

ਉਹ ਜਾਗਦੀ ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ 14 

 

ਕੁਦਰਤ ਿਵਚ ਪਲ ਪਲ ਲੀਲ�ਾ ਉਦਘਟਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਵੀ 

ਲਈ ਸਮ� ਦਾ ਹਰ ਪਲ ਹੀ ਅਨਮੋਲ ਹੈ। ਕਵੀ ਲਈ ਿਸਰਫ 

ਇਿਤਹਾਸਕ ਘਟਨਾਵ� ਦਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵ ਨਹ� ਹੰੁਦਾ। ਕਵੀ 

ਲਈ ਉਹ ਸਮ� ਵੀ ਮਹੱਤਵ ਵਾਲਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਜਦ� ਸਮਾਜ 

ਅੰਦਰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦ� ਕੋਈ 

ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਮਹਾਨ ਖੋਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜ� ਜਦ ਕੋਈ ਿਚੰਤਕ 

ਨਵ� ਿਸਧ�ਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜ� ਜਦ ਿਕਸੇ ਮਹ�ਪੁਰਸ਼ ਨੰੂ 

ਿਗਆਨ ਉਪਲਬੱਧ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਲੇਿਕਨ ਕਿਵਤਾ ਲਈ ਉਹ ਪਲ 

ਮੱੁਲਵਾਨ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਪਲ ਿਵਚ ਸਮਾਜ ਲਈ ਕੱੁਝ ਵੀ ਨਹ� 

ਵਾਪਰਦਾ। ਕਵੀ ਉਨ� � ਪਲ� ਦਾ ਵੀ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦਾ ਹੈ 

ਿਕ�ਿਕ ਇਸ ਪਲ ਸੂਰਜ ਚਿੜ�ਆ ਸੀ। ਪੰਛੀ ਨ�  ਗੀਤ 

ਗਾਇਆ ਸੀ। ਘਾਹ ਦੀ ਿਤੜ� ਫੁੱ ਟੀ ਸੀ ਜ� ਬੱੁਧ ਨੰੂ ਿਗਆਨ 

ਹੋਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਬੋਧੀ ਿਬਰਖ ਦੀ ਟਾਹਣੀ ਕੰਬੀ ਸੀ। 

ਇਿਤਹਾਸ ਘਟਨਾਵ� ਿਵਚ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਕਿਵਤਾ ਘਟਨਾ ਤ� 

ਪਿਹਲ� ਵੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਤੇ ਿਪੱਛ� ਵੀ। ਇੰਝ ਇਸ ਕਾਿਵ ਦੇ ਰਚੇਤਾ 

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਿਵਿਸ਼ਆਂ ਰਾਹ� ਸ਼ਬਦ ਿਸ਼�ਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਦੇ 

ਹਨ, ਿਜਸ ਿਸ਼�ਸ਼ਟੀ ਤ� ਿਸਰਫ਼ ਚੇਤਨਾ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹ� ਹੰੁਦੀ 

ਬਲਿਕ ਪਰਮ ਚੇਤਨਾ ਵੀ ਫੁੱ ਟਦੀ ਪ�ਤੀਤ ਹੰੁਦੀ ਹੈ : 

 

ਤੰੂ ਿਸ਼�ਸ਼ਟੀ ਦੇ ਪਸਾਰ ਿਵਚ 

ਥ� ਥ� ਪੱਤੀਆਂ ਵ�ਗ ਿਬਖਰੀ ਪਈ ਹ� 

ਬਨਸਪਤੀ ਦੀ ਤਰਲਤਾ ਿਵਚ 

ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਦੀ ਿਮੱਟੀ ਿਵਚ/ਤੇਰੀ ਲੋਅ ਹੈ 15 

 

ਲੀਲ�ਾ ਦੀ ਿਵਲੱਖਣਤਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਿਕ ਇਸਦੇ ਿਵਸ਼ੇ ਕੱੁਝ 

ਿਵਅਕਤੀ ਿਚੱਤਰ� ਦੁਆਲੇ ਕ�ਦਿਰਤ ਹਨ, ਇਹ ਕਾਿਵ ਿਚੱਤਰ 

ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਿਵਲੱਖਣਤਾ, ਉਹਨ� ਦੀ ਉਪਲਬੱਧੀ ਨੰੂ 

ਿਬਆਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਕਾਿਵ ਿਚੱਤਰ� ਦੁਆਰਾ ਿਜੱਥੇ 

ਪ�ਸਤੱੁਤ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਦੇ ਦੇਖੇ ਅਣਦੇਖੇ ਪੱਖ 

ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ�ਦੇ ਹਨ, �ਥੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 
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ਪੱਖ ਪਾਠਕ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਰਾਵ�, ਸਲਾਵ� ਤੇ ਮਾਰਗ 

ਵੀ ਬਣ ਜ�ਦੇ ਹਨ। ਲੀਲ�ਾ ਿਵਚ ਡਾਕਟਰ ਦੇਵ ਲਈ, ਪਾਸ਼ 

ਲਈ, ਗੁਰਨਾਮ ਿਸੰਘ ਕੁਲਾਰ ਲਈ, ਡਾ: ਅਤਰ ਿਸੰਘ ਲਈ, 

ਸਮਰਪਤ ਇਹਨ� ਕਿਵਤਾਵ� ’ਚ ਉਹਨ� ਿਮੱਤਰ� ਲਈ 

ਿਵਗੋਚਾ ਹੈ ਜੋ ਿਵਛੜ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ� � ਕਾਿਵਕ ਤੇ ਬੌਿਧਕ 

ਸ਼ਾਮ� ਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਿਮੱਤਰ ਮੰਡਲੀ ਨ�  ਬੈਠਕੇ ਿਵਚਾਰ� 

ਦਾ ਮੰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਿਜਹੇ ਿਵਅਕਤੀ ਿਚੱਤਰ ਨੰੂ 

ਿਚੱਤਰਿਦਆਂ ਕਵੀ (ਇਸ ਨੰੂ) ਬੌਿਧਕ ਿਬਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ 

ਨਾਲ ਨਾਲ ਿਦ�ਸ਼ ਵੀ ਸਾਕਾਰ ਹੋ ਉਠਦੇ ਹਨ ਹਰਜੀਤ 

ਅਟਵਾਲ, ਅਮਰਜੀਤ ਚੰਦਨ ਤੇ ਪਾਸ਼ ਨਾਲ ਲੰਡਨ ’ਚ 

ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਇਕ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਉਚੇਚਾ ਿਜ਼ਕਰ ਹੈ। ਕਵੀਆਂ ਦਾ ਇਹ 

ਦਾਇਰਾ ਿਜੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਲੇਖਕ�, ਿਵਦਵਾਨ� ਤੇ ਿਮੱਤਰ� 

ਤੀਕ ਫੈਿਲਆ ਹੋਇਆ ਹੈ �ਥੇ ਸੁਕਰਾਤ ਦੇ ਹੱਥ� ਿਵਚ 

ਜ਼ਿਹਰ ਦੇ ਿਪਆਲੇ ਤੀਕ ਦਾ ਿਦ�ਸ਼ ਿਚਤਰਣ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ 

ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਹੰਦਰਾ ਕਾਲਜ ਨੰੂ ਕਵੀ ਉਸੇ ਤਰ�� 

ਿਚਤਰਦਾ ਹੈ ਿਜਵ� ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਧੂ ਿਸੰਘ 

ਧਾਮੀ, ਬੈਜਾਿਮਨ ਮੋਲਾਇਸੇ, ਡਾ. ਪ�ੇਮ ਪ�ਕਾਸ਼ ਆਿਦ ਉਸ ਦੇ 

ਵਧੀਆ ਕਾਿਵ ਿਚੱਤਰ ਹਨ। 

ਲੀਲ�ਾ ਕਾਿਵ ਦਾ ਮੰਤਵ ਤੇ ਉਦੇਸ਼ ਸੱਚ ਸਬੰਧੀ ਦੂਸਿਰਆਂ ਨੰੂ 

ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪ�ਾਪਤ ਸੱਚ ਜ� ਅਬੱੁਝ ਸੱਚ 

ਪ�ਤੀ ਜਿਗਆਸੂ ਲੋਕ� ਅੰਦਰ ਤਲਾਸ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ 

ਕਿਵਤਾਵ� ਸਭ ਿਕਸਮ ਦੇ ਅੰਧ ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼� ਿਮਥ� ਆਿਦ ਨੰੂ 

ਤੋੜਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਵੀਆਂ ਿਮੱਥ� ਦਾ ਿਸਰਜਣ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ 

ਹਨ। ਇਸ ਕਾਿਵ ਦੇ ਰਚੇਤਾ ਨਾ ਤ� ਬੱੁਤ ਪੂਜਕ ਹਨ, ਨਾ ਹੀ 

ਿਵਅਕਤੀ ਪੂਜਕ। ਇਸ ਕਾਿਵ ਿਵਚਲਾ ਿਗਆਨ ਗੁਰੂਆਂ, 

ਅਵਤਾਰ�, ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ� ਅਤੇ ਪੈਗੰਬਰ� ਨੰੂ ਸੰਬੋਿਧਤ 

ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਹੱਿਲਆ, ਸੂਪਨਖਾ, ਸੀਤਾ ਦਰੋਪਤੀ ਕਿਵਤਾਵ� 

ਪੂਰਬ ਿਨਰਧਾਰਤ ਿਮੱਥ� ਅਤੇ ਪ�ਚਲਤ ਿਵਚਾਰ� ਨੰੂ ਨਵ� 

ਿਦਸ਼ਾ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਵ� ਿਸਧਾਰਥ ਿਕਵ� ਪੈਦਾ 

ਹੋਵ।ੇ ਭਾਈ ਘਨਈਆਂ, ਿਕ�ਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ, ਰਾਮ ਚੰਦਰ, ਅਤੇ 

ਮਾਰਕਸ ਸਬੰਧੀ ਕਿਵਤਾਵ� ਲੀਲ�ਾ ਦੇ ਵੱਡ ਅਕਾਰੀ ਿਵਸ਼ੇ 

ਹਨ। ਿਵਸ਼ਵਕਰਮਾ, ਯਸ਼ੋਧਰਾ, ਿਸ਼ਵ ਜੀ, ਭਰਤਮੁਨੀ, 

ਆਚਾਰੀਯ ਮੰਮਟ, ਿਵਸ਼ਣ,ੂ ਗੋਰਖਨਾਥ ਨੰੂ ਸਮਰਪਤ 

ਕਿਵਤਾਵ� ਸਾਨੰੂ ਪ�ਾਚੀਨ ਕਾਲ, ਮੱਧ ਕਾਲ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ 

ਦੇ ਅਨ� ਕ� ਸੰਦਭਰ�/ਪੱਖ� ਨੰੂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਜਾਪਦੀਆਂ 

ਹਨ। ਗੋਰਖਨਾਥ ਬਚਨ ਬੋਲਦਾ ਹੈ : 

 

ਤੇਰਾ ਤਨ ਹੀ ਤੇਰੀ ਸੀਮਾ ਹੈ, ਬੱਚਾ 

ਇਸ ਤਨ ਦੀ ਲੋੜ ਤ� ਅੱਗੇ ਮਤ ਜਾਹ: 

ਤਨ ਨੰੂ ਵਸਤਰ� ਦੀ ਲੋੜ ਨਹ�, ਇਸਨੰੂ 

ਿਵਭੂਤੀ ਨਾਲ ਢਕ ਦੇ 16 

 

ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਨੰੂ ਜੋ ਵੀ ਮਸਲੇ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹਨ, 

ਲੀਲ�ਾ ਕਾਿਵ ਉਹਨ� ਮਸਿਲਆਂ ਦੀਆਂ ਤਿਹਆਂ ਨੰੂ ਬਾਖੂਬੀ 

ਫਰੋਲਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਅਿਜਹਾ 

ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ ਿਜਸ ਸਦਕਾ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਅਿਤ ਪਛੜੇਵ� 

ਵਾਲੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਫ਼ ਝਲਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ�ਥਾ ਨੰੂ ਤੋੜਿਦਆਂ 

ਨੰੂ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਅਰਸਾ ਬਤੀਤ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਇਹ 

ਮਸਲਾ ਫੇਰ ਵੀ ਬੇਕਾਬੂ ਹੈ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੰੂ ਿਜੱਥੇ ਰਾਜਨੀਤਕ 

ਹਿਥਆਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਿਤਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। �ਥੇ ਇਸ ਪ�ਥਾ 

ਨੰੂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੁਦ ਇਸ ਪ�ਥਾ ਤ� ਖਿਹੜਾ ਨਹ� ਛੁਡਾ 

ਰਹੇ। ਇਨ� � ਲੋਕ� ’ਚ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ 

ਿਵਚਾਰਧਾਰਕ ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਜਾਗ ਲਾਉਣ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ 

ਕਾਿਵ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਭਾਵ� ਿਵਿਗਆਨਕ ਤੇ 

ਧਾਰਿਮਕ ਿਸਧ�ਤ� ਨ�  ਅਿਜਹੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੰੂ ਸਦੀਆਂ/ਦਹਾਕੇ 

ਪਿਹਲ� ਰੱਦ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਲੇਿਕਨ ਧਾਰਿਮਕ ਅਤੇ ਜਮਾਤੀ 

ਿਵਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਖੁਦ ਇਸ ਪਰੰਪਰਾ ਨੰੂ 

ਿਵਕਸਤ ਕਰਨ ’ਚ ਆਪਣੀ ਨ�ਹ ਪੱਖੀ ਭੂਿਮਕਾ ਿਨਭਾ ਰਹੇ 

ਹਨ। ਇਸ ਤਰ�� ਦੇ ਲੋਕ� ਦੀ ਕਿਹਣੀ ਅਤੇ ਕਥਨੀ ਅੰਦਰ 

ਿਦਨ ਰਾਤ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਹੈ : 

 

ਿਸੰਘ ਸਿਜਆ ਸਜ ਬੋਿਲਆ ਜਾਤ ਪਾਤ ਗਈ ਛੱੁਟ 

ਧੀ ਲਈ ਕਾਹਤ� ਿਸੰਘ ਜੀ ਭਾਲੇ ਜੱਟ ਦਾ ਪੱੁਤ। 

ਖੁਸ਼ ਨਾ ਹੋ ਜੇ ਝੁਕ ਰਹੇ �ਚੇ ਿਸਰ ਿਦਨ ਰਾਤ 

ਮੰੂਹ ਿਵਚ ਆਖਣ ਜੈਿਲਆ ਗੱੁਲੀ ਘੜ ਤੇਰੀ ਜਾਤ 17 

 

ਅਜੋਕੀ ਰਾਜਸੀ ਿਵਵਸਥਾ ਵੱਲ� ਜਾਤਵਾਦੀ ਪ�ਬੰਧ ਨੰੂ ਿਜ� ਦੀ 

ਿਤ� ਕਾਇਮ ਰੱਿਖਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਿਪੰਡ ਿਵਚ ਉਵ� ਹੀ 

ਅਨੁਸੂਿਚਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼�ੇਣੀਆਂ ਕਾਇਮ ਹੀ ਨਹ� 

ਬਲਿਕ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਰਾਜ ਪ�ਬੰਧ ਵੱਲ� 

ਜਾਤੀ ਪ�ਬੰਧ ਨੰੂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੀ ਬਲ ਅਤੇ ਛਲ ਦੀ 



 

~ 669 ~ 

International Journal of Applied Research 
 

ਨੀਤੀ ਅਖਿਤਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਸਿਭਅਕ 

ਚਲਾਕੀ ਤਿਹਤ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਹੇਰ ਫੇਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਮਾਨਵਵਾਦੀ ਿਵਿਗਆਨ ਤੇ ਧਾਰਿਮਕ ਸੋਚ ਜ� ਤ� ਲੋਪ ਹੈ ਜ� 

ਫੇਰ ਡਾਵ�ਡੋਲ ਹੈ : 

 

ਸਾਡਾ ਮਾਨਵਵਾਦ 

ਚੂਹੜੇ ਨੰੂ ਹਰੀਜਨ ਕਿਹਣ ਤੀਕ ਸੀਮਤ ਹੈ 

ਇਹ ਕੇਵਲ ਸ਼ਬਦ� ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਹੈ 

ਇਕ ਸਿਭਅਕ ਚਲਾਕੀ ਹੈ  

ਅਸ� ‘ਸੱਿਭਯ’ ਹੋ ਰਹੇ ਹ�, 

 

ਅਸ� ਭਲੀਭ�ਤ ਇਹ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹ� ਿਕ ਅਜਮੇਰ ਰੋਡੇ ਅਤੇ 

ਨਵਤੇਜ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਿਵਸ਼ਾ ਸਰੋਤ, ਬ�ਿਹਮੰਡ ਹੈ, ਕਾਇਨਾਤ 

ਹੈ, ਪ�ਿਕਰਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੱੁਖ� ਦੀ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਿਸਤੀ 

ਹੈ, ਿਜਸ ਨੰੂ ਿਵਸ਼ਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੋਡੇ ਭਰਾ ਕਿਵਤਾ ਦੀ ਿਸਰਜਣਾ 

ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭੇਦ ਭਾਵ ਵਾਲੀ ਪ�ਿਵਰਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ 

ਕਾਿਵ ’ਚ ਸਰਬਸ�ਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ, ਜਦ� 

ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਸਮੱੁਚੇ ਿਵਸ਼ਵੀ ਵਰਤਾਿਰਆਂ ਨੰੂ ੴ ਦੀ 

ਉਤਪਤੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੱੁਚੇ ਕਾਿਵ ਦੇ ਿਵਸ਼ੇ ਿਵਸ਼ਵ 

ਿਚੰਤਨ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹਨ। ਕਾਿਵ ਦਾ ਮੱੁਖ ਿਵਸ਼ਾ ਤੁਰਦੇ 

ਰਿਹਣਾ ਹੈ, ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮਨੱੁਖੀ ਸਿਭਅਤਾ ਦੀ 

ਇਿਤਹਾਸਕ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਿਤੰਨ�  ਕਾਲ� ਦਾ ਮੰਥਨ 

ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਿਤਹਾਸ ਦੀ ਸਚਾਈ ਰੂਪੀ ਿਗਰੀ ਨੰੂ 

ਸਵੀਕਾਰਨਾ ਹੈ, ਫੋਲਕ, ਿਛਲਿਕਆਂ ਨੰੂ ਕੰੂਜ ਵ�ਗ ਉਤਾਰਨਾ 

ਹੈ। ਇਸ ਕਾਿਵ ਦਾ ਮੰਤਵ ਵਾਦ ਿਵਵਾਦ ਕਰਨਾ ਨਹ�, ਸੰਵਾਦ 

ਰਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਪ�ਵਚਨ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਿਦ�ਸ਼ਟਾ ਬਣਨਾ ਹੈ। 

ਪੰਛੀਆਂ ਵ�ਗ ਅਸਮਾਨ ’ਚ ਪਰਵਾਜ ਭਰਨੀ ਹੈ। ਸੁਪਨ�  ਲੈਣਾ 

ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਵੱਡਮੱੁਲੇ ਸੂਤਰ� ਨੰੂ ਗ�ਿਹਣ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪ�ੇਮ ਦੇ 

ਮਹ� ਦਰ ਨੰੂ ਖੋਲ�ਣਾ ਹੈ, ਹਰ ਤਰ�� ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵ� ਤ� ਪਾਰ 

ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਾਇਨਾਤ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਿਵਿਭੰਨਤਾ ਨਾਲ 

ਇਕਿਮਕਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੰਦਰਲੇ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੇ 

ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੰੂ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਦੁਆਰ ਖੋਲ�ਣਾ ਹੈ। 

ਿਦ�ਸ਼ਟੀ ਨੰੂ ਿਵਸ਼ਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਕਾਿਵ ਨੰੂ ਫੁੱ ਲ ਵ�ਗ 

ਮਿਹਕਦਾਰ ਬਨਾਉਣਾ ਹੈ। ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਿਰਸ਼ੀ ਿਵਚ 

ਪਿਰਵਰਿਤਤ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇੰਝ ਲੀਲ�ਾ ਦੀਆਂ ਕਿਵਤਾਵ� ਦੇ 

ਪਾਸਾਰ ਿਵਸ਼ਾਲਤਾ, ਿਵਸ਼ਵਤਾ, ਿਵਲੱਖਣਤਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ 

ਹਨ।  
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