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ਕ੍ਾਾਂਤੀਕਾਰੀ ਦੌਰ ਦੀ ਪ੍ੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਮੁਲਾਾਂਕਣ 
 

ਡਾ. ਗੁਰਜੀਤ ਕੌਰ 
 

ਮਖੁਬਧੰ 

ਪ੍ੰਜਾਬੀ ਸਾਵਿਤ ਦੇ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀਿਾਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦਾ ਆਰੰਭ ਸਰਬ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਗਤੀਸੀਲ ਲੇਖ ਸੰਘ 

(AIPWA) ਦੀ ਸਥਾਪ੍ਨਾ ਅਪ੍ਰ਼ੈਲ 1936 ਤੋਂ ਮੰਵਨਆ ਜਾਾਂਦਾ ਿ਼ੈ। ਇਸ ਲਵਿਰ ਨਾਲ ਿਰ ਲੇਖਕ ਵਸਿੱਧੇ ਜਾਾਂ 

ਅਵਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਿਿੱਸ ਿੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਿੋਇਆ ਿ਼ੈ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਾਇਦ ਿੀ ਕੋਈ ਅਵਜਿੀ ਭਾਸਾ ਿੋਿੇ ਵਜਸਨੇ 

ਇਸਦ ੇਅਸਰ ਨੰੂ ਨਾ ਗਰਵਿਣ ਕੀਤਾ ਿੋਿੇ।  

ਡਾ. ਸ.ਸ. ਦੁਸਾਾਂਝ ਦ ੇਸਬਦਾਾਂ ਵਿਚ:  

 

 “ਪ੍ੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਤੋਂ ਿੀ ਅਗਾਾਂਿਿਧੂ ਰੁਚੀਆਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨੀ ਰਿੀ ਿ਼ੈ। 

ਪ੍ੰਜਾਬੀ ਦਾ ਅਵਧਆਤਮਕ ਕਾਵਿ, ਵਕਿੱਸਾ ਕਾਵਿ, ਸੂਫੀ ਕਾਵਿ ਮੁਿੱਖ ਰੂਪ੍ ਵਿਚ ਸਥਾਵਪ੍ਤ ਕਰੂਰ ਕੀਮਤਾਾਂ 

ਨੰੂ ਚੁਣੌਤੀ ਵਦੰਦਾ ਵਰਿਾ ਿ਼ੈ ਪ੍ਰ ਫੇਰ ਿੀ ਇਸ ਨੰੂ ਵਕਸ ੇਆਲੋਚਕ ਨੇ ਪ੍ਰਗਤੀਿਾਦੀ ਨਿੀਂ ਵਕਿਾ।” 1 

 

ਪ੍ਰਗਤੀਿਾਦੀ ਲਵਿਰ ਦਾ ਮੁਿੱਢ ਿਾਸਤਿ ਵਿਚ ਬਿੁਤ ਪ੍ਵਿਲਾਾਂ ਿੀ ਬਿੱਝ ਚੁਿੱਕਾ ਸੀ। ਰੂਸ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬ 

ਨਾਲ ਜੋ ਆਰਥਕ, ਸਮਾਜਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਵਰਿਰਤਨ ਿਾਪ੍ਰੇ, ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੇ ਲੇਖਕਾਾਂ ਨੰੂ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ 

ਆਪ੍ਣੀ ਵ ੰਮੇਿਾਰੀ ਦਾ ਅਵਿਸਾਸ ਕਰਾਇਆ। ਪ੍ਰ ਵਕਸ ੇ ਯੁਗ ਵਿਸੇਸ ਦੀਆਾਂ ਸਾਵਿਤਕ ਵਕ੍ਤਾਾਂ ਨਾਲ 

ਇਨਸਾਫ ਉਦੋਂ ਿੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿ਼ੈ ਜਦ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੰੂ ਇਵਤਿਾਸ ਦੇ ਪ੍ਵਰਪ੍ੇਖ ਵਿਚ ਰਿੱਖ ਕੇ ਵਿਚਾਵਰਆ 

ਜਾਿੇ। ਆਰੰਭ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਤੀਿਾਦੀ ਲੇਖਕ ਇਕ ਦਿੰਦ ਦਾ ਵਸਕਾਰ ਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੇ ਭੂਤ ਦੀਆਾਂ ਸਾਵਿਤਕ 

ਰਚਨਾਿਾਾਂ ਨੰੂ ਵਪ੍ਛਾਾਂਿ ਵਖਿੱਚੂ ਕਵਿਕੇ ਰਿੱਦ ਕਰਕੇ ਨਿੀਂ ਚੇਤਨਾ ਅਧੀਨ ਰਚ ੇਸਾਵਿਤ ਨੰੂ ਇਕ ਬਨਾਉਟੀ 

ਢਾਾਂਚੇ ਵਿਚ ਜਕੜ ਕੇ ਉਸਦਾ ਮਲੁਾਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਗ।ੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਿੀ ਰਾਜਸੀ ਤੇ ਕੌਮੀ ਜਾਗਰਤੀ ਦਾ ਮੁਿੱਢ 

ਬਿੁਤ ਪ੍ਵਿਲਾਾਂ ਬਿੱਝ ਚੁਿੱਕਾ ਸੀ। ਪ੍ਿੱਛਮੀ ਵਿਵਦਆ ਦੇ ਪ੍ਸਾਰ ਨਾਲ ਲੋਕਾਾਂ ਵਿਚ ਜਾਗਰਤੀ ਆ ਚੁਿੱਕੀ ਸੀ ਤੇ 

ਲੋਕਾਾਂ ਦੇ ਵਦਮਾਗ ਵਿਚ ਰਾਸਟਰੀਅਤਾ ਦੀ ਨਿੀਂ ਭਾਿਨਾ ਘਰ ਕਰ ਰਿੀ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਸਿ ਪ੍ਿੱਧਰ ਦੀਆਾਂ 

ਸਮਿੱਵਸਆਿਾਾਂ ਬਾਰ ੇਉਨ੍ਾਾਂ ਨੰੂ ਸੋਝੀ ਆਉਣ ਲਗ ਪ੍ਈ ਸੀ। ਡਾ. ਕੇਸਰ ਵਸੰਘ ਕੇਸਰ ਦੇ ਸਬਦਾਾਂ ਵਿਚ 

“ਪ੍ਰਗਤੀਿਾਦੀ ਕਾਵਿ-ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਵਿਵਗਆਨ ਮਲੂਕ ਯਥਾਰਥਿਾਦੀ ਲੋਕ ਪ੍ਿੱਖੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ 

ਿ਼ੈ।”2  

ਪ੍ਰਗਤੀਿਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਿਾਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਸਪ੍ਸਟ ਰੂਪ੍ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੰਰਚਨਾਿਾਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਿੋਇਆ 

ਿ਼ੈ। 1936 ਦੇ ਪ੍ਰਗਤੀਿਾਦੀ ਮ਼ੈਨੀਫ਼ੈਸਟੋ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਏ ਪ੍ਵਰਿਰਤਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ 

ਵਗਆ। ਪ੍ਵਰਿਾਰ, ਧਰਮ, ਸ਼ੈਕਸ, ਜੰਗ ਤੇ ਸਮਾਜ ਬਾਰ,ੇ ਵਿਵਗਆਨਕ ਵਦਰਸਟੀ ਤੋਂ ਗਿੱਲ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਦੀ 

ਗਿੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰਗਤੀਿਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੇ ਪ੍ੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਸਾਿਮਣੇ ਿੀ ਇਕ ਨਿੇਂ ਪ੍ਵਰਪ੍ੇਖ ਨੰੂ 

ਪ੍ੇਸ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਗਤੀਿਾਦੀ ਕਵਿਤਾ ਵਨਰੋਲ ਭਾਿਾਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਅ ਨਾ ਰਵਿ ਕੇ ਵਚੰਤਨ ਨੰੂ ਆਪ੍ਣਾ ਆਧਾਰ 

ਬਣਾ ਕੇ ਅਗਾਾਂਿ ਤੁਰੀ ਤੇ ਇਸਦਾ ਰੂਪ੍ ਆਤਮ ਤੋਂ ਅਨਾਤਮ ਯਥਾਰਥ ਿਿੱਲ ਿ ੋਵਗਆ। ਡਾ. ਕਰਮਜੀਤ 

International  Journal  of  Applied Research 2019; 5(3):  212-218 

 



 

~ 213 ~ 

International Journal of Applied Research 
 

ਵਸੰਘ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਗਤੀਿਾਦੀ ਕਵਿਤਾ ਸਰੇਣੀ-ਸੰਘਰਸ ਨੰੂ ਪ੍ਰਚੰਡ 

ਕਰਕੇ ਿਰਗ ਰਵਿਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪ੍ਨਾ ਲਈ ਜੂਝਦੀ ਿ਼ੈ। 

ਪ੍ਰਗਤੀਿਾਦੀ ਲਵਿਰ ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਾਦੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪ੍ਨਾ ਦਾ 

ਲਕਸ ਸੀ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਵਿਰੋਧ, ਵਕਰਤੀ ਕਾਵਮਆਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ 

ਸਾਵਮਲ ਸੀ। ਪ੍ਰਗਤੀਿਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਿਕਸਤ 

ਿੋਣ ਲਈ ਪ੍ੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸਵਥਤੀ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ  ਅਲਗ ਸੀ, ਇਸ 

ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਪ੍ੰਜਾਬ ਤੇ ਪ੍ੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿਚ ਪ੍ਵਿਲਾਾਂ ਿੀ 

ਵਿਕਸਤ ਿ ੋਵਰਿਾ ਸੀ। ਇਿ ਗਿੱਲ ਸਪ੍ਸਟ ਿ਼ੈ ਵਕ ਆਪ੍ਣੀ ਸੰਸਵਕ੍ਤੀ 

ਦੇ ਪ੍ਤਨ ਦੀ ਸਮਿੱਵਸਆ ਨੰੂ ਮਿੱਧਕਾਲ ਵਿਚ ਗੁਰ ੂਨਾਨਕ ਦੇਿ ਨੇ 

ਸਮਝ ਵਲਆ ਸੀ ਤੇ ਬੰਦਾ ਬਿਾਦੁਰ ਤਿੱਕ ਪ੍ਿੁੰਚਵਦਆਾਂ ਉਿ ਨਿਾਾਂ 

ਢਾਾਂਚਾ ਸਮਾਜਿਾਦ ਦਾ ਰੂਪ੍ ਧਾਰ ਚੁਿੱਕਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਫੀਊਡਲ 

ਜਮਾਤ ਤੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਵਿਿੱਤ ਿੀ ਸਥਾਪ੍ਤ ਿੋਏ। ਪ੍ੰਜਾਬੀ ਰਾਜ ਨੰੂ ਢਵਿ 

ਢੇਰੀ ਿੁੰਵਦਆਾਂ ਿੇਖ ਕੇ ਸਰਦਾਰਾਾਂ, ਫੀਊਡਲ ਜਮਾਤ ਦੇ ਸਿਾਰਥਾਾਂ 

ਬਾਰ ੇਸਾਿ ਮੁਿੰਮਦ ਆਲੋਚਨਾ ਪ੍ਸੇ ਕਰਦਾ ਿ਼ੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਾਾਂਿ ਇਸ 

ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਡਾ. ਦੀਿਾਨ ਵਸੰਘ ਕਾਲੇਪ੍ਾਣੀ ਦਾ ਉਲੇਖ ਕਰਨਾ ਿੀ 

 ਰੂਰੀ ਬਣਦਾ ਿ਼ੈ ਵਕਉਂਵਕ ਅਿੱਜ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਿੱਤਰ ਸਾਲ ਪ੍ਵਿਲਾਾਂ 

ਜਦੋਂ ਵਕ ਪ੍ਰਗਤੀਸੀਲ ਲਵਿਰ ਦਾ ਮੁਿੱਢ ਬਿੱਝ ਵਰਿਾ ਸੀ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੀ 

ਪ੍ਵਿਲੀ ਕਾਵਿ ਪ੍ੁਸਤਕ 'ਿਗਦੇ ਪ੍ਾਣੀ' ਪ੍ਰਕਾਵਸਤ ਿੋਈ ਵਜਸ ਵਿਚ 

ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੇ ਨਿੀਂ ਪ੍ਰਗਤੀਿਾਦੀ ਕਾਵਿ-ਵਦਰਸਟੀ ਨੰੂ ਨਿਾਾਂ 'ਪ੍ੰਜਾਬ' ਕਵਿ 

ਕੇ ਪ੍ੁਰਾਣੇ ਧਰਮ ਵਚੰਤਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ:  

 

“ਭਰੋਸਾ ਵਸਦਕ, ਈਮਾਨ, ਵਕਸ ੇਬਾਿਰਲੀ ਤਾਕਤ ਉੱਤ,ੇ  

ਤਰਲੇ, ਿਾੜੇ, ਵਲਲਕਣੀਆਾਂ, ਵਕਸ ੇਬਾਿਰਲੇ ਰਿੱਬ ਅਿੱਗੇ- 

ਸਭ ਨਾਮਰਦੀ ਿ਼ੈ, ਮੁਰਵਦਿਾਨ।  

ਜੀਿਨ, ਜਿਾਨੀ ਵਜੰਨੀ ਕੁ ਿ਼ੈ, ਸਭ ਤੇਰ ੇਅੰਦਰ ਿ਼ੈ।” — ਦੀਿਾਨ 

ਵਸੰਘ ਕਾਲੇਪ੍ਾਣੀ  

 

ਡਾ. ਅਤਰ ਵਸਘੰ ਦ ੇਸਬਦਾਾਂ ਵਿਚ 

 

“ਪ੍ੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ ਧਾਰਵਮਕ ਪ੍ਰੰਪ੍ਰਾ ਦੀ ਅਧੀਨਤਾ ਤੋਂ 

ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਦੀ ਿ਼ੈ ਅਤੇ—ਇਸ ਪ੍ਿੱਧਰ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਾਂ 

ਦੀ ਗਤੀ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ਤੇ  ੋਰ ਪ੍ਕੜਦੀ ਿ਼ੈ ਅਤੇ ਕਵਿਤਾ ਵਿਚ 

— ਮੋਿਨ ਵਸੰਘ, ਅੰਵਮਰਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੀ ਪ੍ੀੜੀ ਦੇ ਿੋਰ 

ਕਿੀਆਾਂ ਦੇ ਆਗਮਨ ਨਾਲ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਆਾਂਵਖਆ ਵਿਕਵਸਤ 

ਿੁੰਦੀ ਿ਼ੈ।” 3 

 

ਿੁਣ ਸਾਡਾ ਸਰੋਕਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਿਕਸਤ ਿ ੋ ਰਿੀਆਾਂ ਿੋਰ 

ਭਾਸਾਿਾਾਂ, ਉਨ੍ਾਾਂ ਵਿਚ ਵਿਕਸਤ ਿ ੋ ਵਰਿਾ ਪ੍ਰਗਤੀਿਾਦੀ ਕਾਵਿ, 

ਪ੍ੂੰਜੀਿਾਦ ਦੇ ਨਿੇਂ ਦਾਅ ਪ੍ੇਚ ਤੇ ਸਮੁਿੱਚ ੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਵਿਕਸਤ 

ਿੋਇਆ ਪ੍ਰਗਤੀਿਾਦ ਿੀ ਸਾਡੇ ਸਰੋਕਾਰ ਵਿਚ ਸਾਮਲ ਿ ੋ ਵਗਆ। 

ਪ੍ਾਬਲੋ ਨ਼ੈਰੂਦਾ, ਨਾ ਮ ਵਿਕਮਤ ਿਰਗ ੇ ਕਈ ਸਾਡੀ ਚੇਤਨਾ ਦਾ 

ਵਿਿੱਸਾ ਬਣੇ। ਡਾ. ਸ. ਸ. ਨੂਰ ਦੇ ਸਬਦਾਾਂ ਵਿਚ:  

 

ਪ੍ਰ ਆ ਾਦੀ ਦੇ ਸੁਪ੍ਨੇ ਤੇ ਆ ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਮਾਜ ਨੰੂ 

ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਕਲਪ੍ ਨੇ ਮੋਿਨ ਵਸੰਘ, ਅੰਵਮਰਤਾ ਤੇ ਿੋਰ 

ਸਾਇਰਾ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਨੰੂ ਆਦਰਿਾਦੀ, ਰੋਮਾਨੀ ਬਣਾਇਆ, 

ਫੈਂਟਸੀ ਿਰਗੀ ਪ੍ਰਮਾਵਣਕਤਾ ਵਦਿੱਤੀ। 4 

 

ਪ੍ਰਗਤੀਿਾਦੀ ਕਵਿਤਾ ਨੇ ਇਕ ਪ੍ਾਸੇ ਪ੍ਰੰਪ੍ਰਕ ਸੋਚਾਾਂ ਤੇ ਵਕੰਤੂ ਕੀਤਾ, 

ਿਵਿਮਾਾਂ, ਭਰਮਾਾਂ ਅਤੇ ਅੰਧ ਵਿਸਿਾਸਾਾਂ ਤੇ ਕਰਾਰੀ ਸੋਟ ਮਾਰੀ ਦੂਜੇ 

ਪ੍ਾਸੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸਦਾ ਆਧਾਰ ਮਾਰਕਸਿਾਦੀ ਵਚੰਤਨ 

ਬਵਣਆ ਪ੍ਰ ਪ੍ਰਗਤੀਿਾਦ ਦੇ ਲੇਖਕਾਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਘਾਟ ਇਿ ਸੀ ਵਕ 

ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੰੂ ਆਪ੍ਣੇ ਭਾਿਾਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਾਂ ਨੰੂ ਸਪ੍ਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਐਨੀ 

ਤਾਾਂਘ ਿੁੰਦੀ ਸੀ ਵਕ ਉਿ ਉਸ ਦੀਆਾਂ ਰੂਪ੍ਕ ਤੇ ਸ਼ੈਲੀ ਲੋੜਾਾਂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਿੱਖ 

ਿ ੋਜਾਾਂਦੇ ਸੀ।  

ਇਸ ਤਰ੍ਾਾਂ ਪ੍ਰਗਤੀਿਾਦ ਦੀ ਦੋ ਪ੍ਿੱਖੀ ਅਵਿਮੀਅਤ ਸਾਡੇ ਸਾਿਮਣੇ 

ਉਜਾਗਰ ਿੁੰਦੀ ਿ਼ੈ ਉਿ ਿ਼ੈ ਸਾਵਮਅਕ ਅਤੇ ਸਦੀਿੀ। ਇਕ ਪ੍ਿੱਖ ਉਿ 

ਿ਼ੈ ਵਜਸ ਵਿਚ ਆਪ੍ਣੇ ਿੇਲੇ ਦੇ ਯਥਾਰਥ ਦੀ ਉੱਚ-ਪ੍ਿੱਧਰੀ 

ਕਲਾਤਮਕ ਪ੍ੇਸਕਾਰੀ ਿੋਈ ਿ਼ੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਉਿ ਪ੍ਿੱਖ ਿ਼ੈ ਵਜਸ ਨਾਲ 

ਇਕ ਵਿਸੇਸ ਵਕਸਮ ਦੀ ਚੇਤੰਨਤਾ ਪ੍ੰਜਾਬੀ ਸਾਵਿਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਿੇਸ 

ਿੁੰਦੀ ਿ਼ੈ। ਜੋ ਸਰੇਵਣਕ ਵਰਸਵਤਆਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦ ਤੇ ਕੇਂਵਦਰਤ ਿ਼ੈ ਅਤੇ ਮਨੁਿੱਖੀ 

ਦੁਖਾਾਂਤ ਦਾ ਕਾਰਣ ਸਮਾਜਕ, ਆਰਥਕ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੰੂ ਦਸਦੀ ਿ਼ੈ।  

ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਦੌਰ ਦੀ ਪ੍ੰਜਾਬੀ ਜੁਝਾਰ ਕਵਿਤਾ ਪ੍ੰਜਾਬੀ ਸਾਵਿਤ 

ਵਿਚ ਅਵਿਮ ਭੂਵਮਕਾ ਵਨਭਾਉਂਦੀ ਿ਼ੈ। ਇਿ ਕਵਿਤਾ ਦੁਵਨਆ ਦੇ 

ਇੰਨਕਲਾਬੀ ਸਾਵਿਤ ਦਾ ਿੀ ਸਵਿਜ ਅੰਗ ਿ਼ੈ। ਪ੍ੰਜਾਬ ਵਿਚ 

ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਲਵਿਰ ਦਾ ਅਿਾਮੀ ਆਧਾਰ ਨਾ ਿੋਣ ਕਾਰਣ ਇਸਦੀ 

ਕੋਈ ਵਸਆਸੀ ਪ੍ਾਰਟੀ ਨਿੀਂ ਿ਼ੈ ਪ੍ਰ ਇਸਦੀ ਸਾਵਿਵਤਕ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੀ 

ਜੁਝਾਰ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਸਕਲ ਵਿਚ ਸਾਿਮਣੇ ਆਈ। ਜਦੋਂ ਛੇਿਿੇਂ ਦਸਕ 

ਵਿਚ ਆਕੇ ਪ੍ਰਗਤੀਿਾਦੀ ਲਵਿਰ ਮਿੱਠੀ ਪ਼੍ੈ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਦਸ 

ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤਿੱਕ ਪ੍ਰਯੋਗਸੀਲ ਲਵਿਰ ਚਲਦੀ ਰਿੀ ਸੀ ਤਾਾਂ 

ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਲਵਿਰ ਨੇ ਪ੍ੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਖੜੋਤ ਨੰੂ 

ਿਲੂਣਾ ਵਦਿੱਤਾ। ਅਮਰਜੀਤ ਚੰਦਨ ਅਨੁਸਾਰ: 

 

“ਪ੍ੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਿਿਾਇਤ ਚਾਲੂ ਵਿਿਾਰ ਤੇ ਿੇਲੇ ਦੀ 

ਿਕੂਮਤ ਤੋਂ ਨਾਬਰੀ ਿਾਲੀ ਿ਼ੈ। ਵਪ੍ਛਲੀ ਸਦੀ ਵਿਚ ਸਾਿ ਮੁਿੰਮਦ 

ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿਚ ਇਿਦਾ ਰੰਗ ਕੌਮੀ ਸਰੂਪ੍ ਿਾਲਾ ਿੋ ਵਗਆ ਸੀ, 

ਵਜਿਦਾ ਵਸਖਰ ਇਸ ਸਦੀ ਦੇ ਸੁਰੂ ਵਿਚ ਚਲੀ ਗ਼ਦਰ ਲਵਿਰ 

ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿਚ ਨ ਰ ਆਉਂਦਾ ਿ਼ੈ। ਇਸ ਵਪ੍ਛੋਂ ਵਕਰਤੀ 

ਲਵਿਰ ਵਿਚ ਇਸਦਾ ਸਰੂਪ੍ ਸਮਾਜਿਾਦੀ ਿ ੋ ਵਗਆ। ਜਦ 

ਇਿਦੀ ਸੁਰ ਵਨਰੀ ਨਾਬਰੀ ਿਾਲੀ ਨਾ ਰਿੀ ਸਗੋਂ ਮ ਦੂਰ ਤਬਕ ੇ

ਦੀ ਵਸਆਸੀ ਤਾਕਤ ਵਜਿੱਤ ਸਕਣ ਦੇ ਆਸਾਿਾਦ ਿਾਲੀ ਿ ੋ

ਗਈ।” 5 
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ਇਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਪ੍ਵਿਲੀ ਿਾਰ ਗਰੀਬ ਵਕਸਾਨਾਾਂ ਤੇ ਦਵਲਤ 

ਤਬਵਕਆਾਂ ਦੀ ਵ ੰਦਗੀ ਦਾ ਇ ਿਾਰ ਿੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਵਕ ਇਸ ਤੋਂ 

ਪ੍ਵਿਲਾਾਂ ਪ੍ੰਜਾਬੀ ਸਾਵਿਤ ਆਮ ਕਰਕੇ ਦਰਵਮਆਨੇ ਤਬਕ ੇਦੇ ਲੇਖਕਾਾਂ 

ਦਾ ਵਸਰਫ ਦਰਵਮਆਨੇ ਤਬਕੇ ਦੀ ਅਨੁਭਿ ਦਾ ਿੀ ਸਾਵਿਤ ਵਰਿਾ। 

ਨਿੀਂ ਕਵਿਤਾ ਵਿਚ ਪ੍ਵਿਲਾਾਂ ਵਬਲਕੁਲ ਲੁਕੇ ਰਿੇ ਪ੍ੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ੇਂਡੂ 

ਵ ੰਦਗੀ ਦੇ ਅਵਿਮ ਪ੍ਵਿਲੂ ਵਦਲ, ਪ੍ਾਸ ਤੇ ਉਦਾਸੀ ਦੀ ਕਵਿਤਾ 

ਵਿਚ ਪ੍ਵਿਲੀ ਿਾਰ ਉਜਾਗਰ ਿੋਏ। ਉਦਾਸੀ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਕਾਫੀ ਿਿੱਦ 

ਤਕ ਲੋਕਾਾਂ ਤਕ ਪ੍ੁਿੱਜਦੀ ਿ਼ੈ ਪ੍ਰ ਪ੍ਾਸ ਤੇ ਵਦਲ ਦੀ ਨਿੀਂ ਵਕਉਂਵਕ 

ਇਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਪ੍ਾਠਕ ਪ੍ੜੇ ਵਲਖੇ ਤਬਕ ੇਦੇ ਿੀ ਿਨ। ਇਸ ਗਿੱਲ ਦਾ 

ਅਵਿਸਾਸ ਪ੍ਾਸ ਨੰੂ ਿੀ ‘ਲੋਿਕਥਾ' ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਿੋ ਵਗਆ ਸੀ। 

ਉਸਦ ੇਆਪ੍ਣੇ ਸਬਦਾਾਂ ਵਿਚ:  

 

“ਕ੍ਾਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਲਤ ਰੂਪ੍ ਜੋ ਿੁਣ ਨਾ ਬਦਵਲਆ 

ਵਗਆ, ਤਾਾਂ ਇਿ ਕੇਿਲ ਵਦਮਾਗੀ ਿਥਰਸੀ ਿੋ ਕੇ ਰਵਿ ਜਾਏਗੀ। 

ਕ੍ਾਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸਾਵਿਤ ਨੰੂ ਿੁਣ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਦ ੇ ਪ੍ਰਚਲਤ 

ਮਾਪ੍ਦੰਡਾਾਂ ਿਿੱਲ ਪ੍ਰੇਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਿ਼ੈ। ਅਿੱਜ ਦੀ ਕ੍ਾਾਂਤੀਕਾਰੀ 

ਕਵਿਤਾ ਕੇਿਲ ਮੁਿੱਠੀਭਰ ਬੁਧੀਜੀਿੀਆਾਂ, ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਾਂ, 

ਅਵਧਆਪ੍ਕਾਾਂ ਤੇ ਪ੍ੜੇ ਵਲਖ ੇਮਲੁਾ ਮਾਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਿਾ ਿੀ ਕਰ 

ਰਿੀ ਿ਼ੈ। ਵਜੰਨ੍ਾਾਂ ਲੋਕਾਾਂ ਬਾਰ ੇਇਿ ਵਲਖੀ ਜਾ ਰਿੀ ਿ਼ੈ, ਵਜਨ੍ਾਾਂ ਲੋਕਾਾਂ 

ਦੇ ਵਿਿੱਤਾਾਂ ਦੀ ਇਿ ਗਿੱਲ ਕਰਦੀ ਿ਼ੈ, ਉਨ੍ਾਾਂ ਨਾਲ ਇਿਦਾ ਦੂਰ ਦਾ 

ਿੀ ਿਾਸਤਾ ਨਿੀਂ ਿ਼ੈ।" (ਰੋਿਲੇ ਬਾਣ, ਜਨਿਰੀ 1972) 

 

ਜੁਝਾਰ ਵਿਦਰੋਿੀ ਕਵਿਤਾ ਆਧੁਵਨਕਤਾਿਾਦੀ ਪ੍ੰਜਾਬੀ ਕਾਵਿਧਾਰਾ 

ਦੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੀ ਦੀ ਭੂਵਮਕਾ ਵਿਚੋਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀ ਿ਼ੈ। ਨਕਸਲਬਾੜੀ 

ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਪ੍ਾਸ, ਦਰਸਨ ਖਟਕੜ, ਿਰਭਜਨ ਿਲਿਾਰਿੀ, 

ਲਾਲ ਵਸੰਘ ਵਦਲ, ਅਮਰਜੀਤ ਚੰਦਨ, ਸੰਤ ਰਾਮ ਉਦਾ ਸੀ, 

ਗੁਰਦੀਪ੍ ਗਰੇਿਾਲ, ਲੋਕ ਨਾਥ, ਿਵਰਆਮ ਸੰਧ ੂਆਵਦ ਮੁਿੱਖ ਿਨ। 

ਇਿ ਕਿੀ ਸੁਿਜ, ਰਿਿੱਸ ਤੇ ਸੰਿੇਦਨਾ ਆਵਦ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤ ੇ

ਕਵਿਤਾ ਵਲਖਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸਮਰਤ ਸਮਿੱਵਸਆਿਾਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝਣ 

ਿਾਲੇ ਕਿੀ ਿਨ। ਡਾ. ਤਰਲੋਕ ਵਸੰਘ ਕੰਿਰ ਦ ੇਸਬਦਾਾਂ ਵਿਚ “ਇਨ੍ਾਾਂ 

ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿਚ ਬੁਵਨਆਦੀ ਆਿਾ  ਮਾਨਿੀ ਆ ਾਦੀ ਨੰੂ 

ਸਮਾਵਜਕ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਬਰਕਰਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਿੱਵਸਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀ 

ਿੋਈ ਿ਼ੈ।” 6 

ਇਿ ਕਿੀ ਪ੍ਰੰਪ੍ਰਾਗਤ ਸ਼ੈਲੀ, ਵਬੰਬ-ਵਿਧਾਨ ਜਾਾਂ ਵਚੰਨ੍ ਦੀ ਿਰਤੋਂ 

ਨਿੀਂ ਕਰਦੇ ਨਾਾਂ ਿੀ ਇਸ ਵਿਚ ਵਕਸ ੇਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਬਨਾਿਟ ਿ਼ੈ। ਇਨ੍ਾਾਂ 

ਕਿੀਆਾਂ ਨੇ ਪ੍ੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ ਨੰੂ ਮੁੜ ਕੇ ਜੀਿਨ ਦੀ ਿਾਸਤਵਿਕਤਾ, 

ਪ੍ੰਜਾਬੀ ਸਵਭਆਚਾਰਕ ਤੇ ਮਾਰਕਸੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੋਵੜਆ। 

ਤਥਾ ਕਵਥਤ ਜੁਝਾਰਿਾਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਇਿ ੋਪ੍ਰਗਤੀਿਾਦੀ ਭੂਵਮਕਾ 

ਿ਼ੈ। ਵਜਸ ਵਿਚ ਿਰਭਜਨ ਵਸੰਘ ਿੁੰਦਲ, ਸੁਰਜੀਤ ਪ੍ਾਤਰ ਤੇ ਜੋਗਾ 

ਵਸੰਘ ਦੀ ਿੀ ਆਮ ਭੂਵਮਕਾ ਿ਼ੈ। ਇਨ੍ਾਾਂ ਕਿੀਆਾਂ ਨੇ ਸੰਿੇਦਨਾ ਦੀ 

ਪ੍ਿੱਧਰ ਤੇ ਇਿ ਅਨੁਭਿ ਕੀਤਾ ਿ਼ੈ ਵਕ ਸੋਸਤ ਮਨੁਿੱਖ ਇਿੱਕ ਇਕਾਈ 

ਿ਼ੈ। ਉਦਾਿਰਣ ਿਜੋਂ  

 

“ਕਦੋਂ ਤਕ ਨਾਪ੍ਾਕ ਗੋਰ ੇ ਸਾਿੀ ਬੂਟ ਵਲਤਾੜਦੇ ਰਵਿਣਗ ੇ

ਤੁਿਾਡੀਆਾਂ ਪ੍ੁਸਤਕਾਾਂ ਉਠੋ ਤੇ ਉਠ ਕੇ ਿਫਾਦਾਰ ਲਾਠੀਆਾਂ ਨੰੂ 

ਦਿੱਸ ਵਦਉ, ਜਦੋਂ ਤਕ ਲਿ ੂਦੇ ਿਰਫ ਸਿੱਚ ੇਿਨ ਿਿੱਕ ਦੀ ਵਸਆਿੀ 

ਸੁਿੱਚੀ ਿ਼ੈ ਉਦੋਂ ਤਕ ਕਲਮ ਤੇ ਬ਼ੈਨਟ 'ਚ ਅੰਤਰ ਕੁਝ ਨਿੀਂ।”  

-ਅਮਰਜੀਤ ਚੰਦਨ ‘ਕੌਣ ਨਿੀਂ ਚਾਿੇਗਾ’ 

 

ਪ੍ਰਯੋਗਿਾਦ ਅਤ ੇ ਆਧੁਵਨਕਤਾਿਾਦ ਨੇ ਵਜਸ ਪ੍ਤਨਸੀਲ 

ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੰੂ ਸਾਡੇ ਸਾਮ੍ਣੇ ਵਲਆਾਂਦਾ, ਉਸਨੰੂ ਅਗਲੇ ਦੌਰ ਦ ੇ

ਇਨ੍ਾਾਂ ਕ੍ਾਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿੀਆਾਂ ਨੇ ਰਿੱਦ ਕਰ ਵਦਿੱਤਾ ਵਜਿੇਂ ਵਕ :  

 

“ਮੇਰ ੇਤੋਂ ਆਸ ਨ ਕਵਰਓ ਵਕ ਮੈਂ ਖੇਤਾਾਂ ਦਾ ਪ੍ੁਿੱਤ ਿ ੋਕੇ  

ਤੁਿਾਡ ੇਚਗਲੇ ਿੋਏ ਸਬਦਾਾਂ ਦੀ ਗਿੱਲ ਕਰਾਾਂਗਾ  

ਵਜਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਿੜ 'ਚ ਰੁੜ੍ ਜਾਾਂਦੀ ਿ਼ੈ  

ਸਾਡ ੇਬਿੱਵਚਆਾਂ ਦੀ ਤੋਤਲੀ ਕਵਿਤਾ  

ਤੇ ਸਾਡੀਆਾਂ ਧੀਆਾਂ ਦਾ ਕੰਜਰ ਵਜਿਾ ਿਾਸਾ”— ਪ੍ਾਸ  

 

ਇਿ ਕ੍ਾਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਵਿਤਾ ਪ੍ੰਜਾਬੀ ਸਵਭਆਚਾਰ ਿਿੱਲ ਵਫਰ ਮੁੜਦੀ 

ਿ਼ੈ, ਪ੍ਰ ਪ੍ਰੰਪ੍ਰਕ ਰੂਪ੍ ਵਿਚ ਨਿੀਂ ਸਗੋਂ ਮਾਰਕਸਿਾਦੀ ਵਦਰਸਟੀਕੋਣ 

ਤੋਂ ਸਵਥਤੀ ਦਾ ਵਿਸਲੇਸਣ ਕਰਦੀ ਿ਼ੈ। ਇਿ ਕਵਿਤਾ ਪ੍ੰਜਾਬੀ 

ਸਵਭਆਚਾਰ ਦੇ ਉਸ ਪ੍ਿੱਖ ਨਾਲ ਿੀ ਜੁੜੀ ਜੋ ਪ੍ੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਕਟ ਬਾਰ ੇ

ਵਲਖੀ ਗਈ ਿ਼ੈ। ‘ਰਵਿੰਦਰ ਵਸੰਘ ਰਿੀ' ਧਾਰਾ ਨੰੂ ਇਵਤਿਾਸਕ 

ਚੇਤਨਾ-ਮੁਖੀ ਕਾਵਿ ਵਕਿਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਸਬਦਾਾਂ ਵਿਚ  

 

“ਸਮੁਿੱਚ ੇਰੂਪ੍ ਵਿਚ, ਜੁਝਾਰ/ ਇਵਤਿਾਸਕ ਚੇਤਨਾ ਮੁਖੀ ਕਾਵਿ-

ਧਾਰਾ ਮਨੁਿੱਖੀ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਵਿਆਪ੍ਕ ਤਿੱਤਾਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪ੍ਰਯੋਗਿਾਦੀ 

ਆਧੁਵਨਕ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਉਲਟ, ਅੰਤਰਮੁਖਤਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ 

ਬਾਿਰਮੁਖੀ, ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਸਮਾਜਮੁਖੀ, ਸੁਿੇੜ ਦ ੇ

ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਪ੍ਾਸਰ-ਮੁਖੀ, ਵਿਸੇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ 

ਵਿਆਪ੍ਕਤਾ-ਮਖੁੀ, ਸਮਕਾਲੀ ਨੇਤਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਇਵਤਿਾਸ-

ਮੁਖੀ, ਵਨਰਥਾਰਕਤਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਸਾਰਥਕਤਾ-ਮੁਖੀ, 

ਅਚੇਤਨਤਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਚੇਤਨਾ-ਮੁਖੀ ਭਾਿਾਾਂ ਨੰੂ ਪ੍ੰਜਾਬੀ 

ਸੰਸਵਕ੍ਤੀ ਅਤੇ ਸਮਕਾਲੀਨ ਯਥਾਰਥ ਦੇ ਮੁਿਾਿਰੇ ਦੁਆਰਾ 

ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਿ਼ੈ।” 7 

 

ਲਗਭਗ ਵਪ੍ਛਲੇ ਦਸ ਿਵਰ੍ਆਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ੰਜਾਬ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ 

ਲੰਘ ਵਰਿਾ ਿ਼ੈ। ਵਜਸਨੇ ਪ੍ੰਜਾਬ ਦੀ ਸਵਥਤੀ ਨੰੂ ਦੁਖਾਾਂਤਮਈ ਬਣਾ 
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ਵਦਿੱਤਾ ਿ਼ੈ ਵਜਸ ਦੇ ਅਿੱਗ ੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਵਤਕਰਮ ਉਘੜ ਕੇ 

ਸਾਿਮਣੇ ਆਏ ਪ੍ਰ ਇਨ੍ਾਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਿਿੱਤਿਪ੍ੂਰਣ, 

ਸਵਭਆਚਾਰਕ ਪ੍ਛਾਣ ਦੀ ਚੇਤਨਤਾ ਦਾ ਉਭਾਰ ਸੀ। ਿਰਭਜਨ 

ਿਲਿਾਰਿੀ ਦੇ ਸਬਦਾਾਂ ਵਿਚ “ਬਿੱਚ ੇਨਿੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਵਦਖ ਦਾ ਫਰਕ 

ਵਕਿੇਂ ਬੰਦੇ ਨੰੂ ਆਪ੍ਣੇ ਿੀ ਦੇਸ ਵਿਚ, ਅਜਨਬੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਿ਼ੈ, ਬੇ-

ਇ ਤੀ ਜਾਾਂ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਿ ੋਸਕਦਾ ਿ਼ੈ।”  

ਮਨਜੀਤ ਵਟਿਾਣਾ ਉਸ ਮਨੋ-ਸਵਥਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਿਾ ਕਰਦੀ ਿੋਈ 

ਵਲਖਦੀ ਿ਼ੈ: 

ਅਿੱਜ ਕਲ ਮੇਰੀ ਵਮਿੱਟੀ ਦੇ ਜਾਇਆਾਂ ਨੰੂ ਤੁਸੀਂ 'ਰੁਿੱਖਾਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਦੇਖ 

ਸਕਦੇ ਿੋ, ਅਿੱਜ ਕਲ ਨਾਿਾਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਮੌਤ ਦੇ ਵਸਰਨਾਿੇਂ ਪ੍ੜ੍ ਸਕਦੇ 

ਿੋ, ਅਿੱਜ ਕਲ ਸਾਡੀ ਿੋਂਦ ਨੰੂ ਤੁਸੀਂ ਪ਼੍ੈਰ ਵਿੰਨ੍ੀ ਿੇਖ ਸਕਦੇ ਿੋ। — 

ਪ੍ਾਸ : 'ਸਾਡੇ ਸਵਮਆਾਂ ਵਿਚ' 

ਆਰੰਭ ਵਿਚ ਨਿੀਨ ਪ੍ਰਗਤੀਿਾਦੀ ਕਵਿਤਾ ਨੰੂ ਜੁਝਾਰਿਾਦੀ' ਕਵਿ ਕੇ 

ਪ੍ੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਗਤੀਿਾਦੀ ਕਵਿਤਾ ਨਾਲੋਂ  ਅਲਗ ਸਮਵਝਆ ਜਾਾਂਦਾ ਵਰਿਾ। 

ਖਿੱਬ ੇਪ੍ਿੱਖੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਅੰਦੋਲਨ ਇਕ ਮੁਖ ਪ੍ੜਾਅ 

ਿ਼ੈ ਉਸ ੇਤਰ੍ਾਾਂ ਜੁਝਾਰਿਾਦੀ ਕਵਿਤਾ ਪ੍ਰਗਤੀਿਾਦੀ ਕਾਵਿ-ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ 

ਦਾ ਿੀ ਵਿਕਾਸ ਿ਼ੈ ਤੇ ਇਿ ਵਿਕਾਸ ਰੁਵਕਆ ਨਿੀਂ ਸਗੋਂ ਪ੍ੰਜਾਬ ਦੇ 

ਨਿੇਂ ਸੰਕਟਾਾਂ ਦੇ ਅਨੁਭਿ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਚ ਅਿੱਠ-ਨੌਂ  ਸਾਲਾਾਂ ਵਿਚ ਿੋਰ 

ਨਿੇਂ ਪ੍ਵਰਿਰਤਨ ਆਏ ਿਨ। ਪ੍ਾਸ ਨੇ ਆਪ੍ਣੀ ਪ੍ੁਸਤਕ 'ਸਾਡੇ 

ਸਵਮਆਾਂ ਵਿਚ’ ਦੀ ਭੂਵਮਕਾ ਵਿਚ ਇਸ ਨਿੀਂ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਐਲਾਨ 

ਇਉਂ ਸੀ :  

 

“ਵਪ੍ਛਲੀਆਾਂ ਦੋਿਾਾਂ ਵਕਤਾਬਾਾਂ ਵਿਚ ਮੇਰੀਆਾਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਾਂ 

ਕਵਿਤਾਿਾਾਂ ਲੋਿੇ ਦੀਆਾਂ  ੰਜੀਰਾਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਨੁਿੱਖ ਦੀ ਅਨੁਭਿਸੀਲਤਾ 

ਸੀ। ਐਤਕੀ ਇਸ ਵਕਤਾਬ ਵਿਚ ਇਿ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਅਵਿਸਾਸ ਉਨ੍ਾਾਂ 

ਅਵਦਿੱਖ  ੰਜੀਰਾਾਂ ਨਾਲ ਵਸਿੱਝਣ ਜਾਾਂ ਵਖਝਣ ਦਾ ਇਵਤਿਾਸ ਿਨ ਜੋ 

ਲੋਿੇ ਦੀਆਾਂ ਨਿੀਂ ਪ੍ਰ ਲੋਿਾ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦਾ ਿ਼ੈ।” 

 

ਇਿ ਉਨ੍ਾਾਂ ਵਕਰਤੀ ਿਰਗਾਾਂ ਦੀ ਸੂਚੇਤਨਤਾ ਤੇ ਸਕਤੀ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਿ਼ੈ 

ਰਾਜਸੀ ਸਿੱਤਾ ਦੀ ਵਿਸਥਾਪ੍ਤੀ ਤੇ ਸਮਾਵਜਕ ਇੰਨਕਲਾਬ ਲਈ ਜੂਝ 

ਰਿੀਆਾਂ ਿਨ। ਿਰਗ-ਸੰਘਰਸ ਦੀ ਿਸਤੂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣੀ ਨਾਿਰਾ-ਸ਼ੈਲੀ 

ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਦੋਸ ਿ਼ੈ, ਵਜਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਤੀ-ਿਾਦੀ ਕਿੀ ਆਪ੍ ਿੀ ਸੁਚੇਤ 

ਿ਼ੈ  

 

“ਆਓ ਠੰਢ ੇਵਦਲ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਬ਼ੈਠ ਸੋਚੀਏ,  

ਵਕੰਨੀ ਦੇਰ ਤਿੱਕ ਮਾਰੂ ਵਤਿੱਖੇ ਨਾਿਵਰਆਾਂ ਦੀ ਗਲ” —-ਿਰਭਜਨ 

ਵਸੰਘ ਿੁੰਦਲ  

ਪ੍ਰ ਜਦੋਂ ਸੁਰਜੀਤ ਪ੍ਾਤਰ ਕਵਿੰਦਾ ਿ਼ੈ  

ਲਿੱਗੀ ਨ ਰ ਪ੍ੰਜਾਬ ਨੰੂ ਇਸਦੀ ਨ ਰ ਉਤਾਰੋ  

ਲ਼ੈ  ਕੇ ਵਮਰਚਾਾਂ ਕੌੜੀਆਾਂ ਇਿਦੇ ਵਸਰ ਤੋਂ ਿਾਰੋ — ਸੁਰਜੀਤ 

ਪ੍ਾਤਰ  

 

ਤਾਾਂ ਉਿ ਇਕ ਨਾਿਰਾ ਿੀ ਮਾਰ ਵਰਿਾ ਿ਼ੈ, ਪ੍ਰ ਇਿ ਨਾਿਰਾ ਿੀ 

ਕਵਿਤਾ ਿ਼ੈ ਵਕਉਂਵਕ ਦਿੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਮਨਾਾਂ ਦੀ ਪ੍ੀੜ ਨੰੂ ਸਾਕਾਰ ਕਰਦਾ 

ਿ਼ੈ। ਜੁਝਾਰਿਾਦ ਨੇ ਇਉਂ ਨਾ ਕੇਿਲ ਪ੍ਰਯੋਗਿਾਦ ਨੰੂ ਿੀ ਖਦੇਵੜਆ 

ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਗਤੀਿਾਦ ਨੰੂ ਿੀ ਨਿੇਂ ਪ੍ਾਸਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ। ਮਿੱਧ ਿਰਗ ਅਤ ੇ

ਵਕਰਤੀ ਦੋਿਾਾਂ ਸਰੇਣੀਆਾਂ ਦੇ ਰਚਨਕਾਰ ਇਸ ਵਿਚ ਸਾਮਲ ਿੋਏ। ਨਾਲ 

ਿੀ ਇਿ ਕਿੀ ਿਾਸਤਵਿਕ ਜੀਿਨ ਨਾਲ, ਜੀਿਨ ਦੀਆਾਂ 

ਸਮਿੱਵਸਆਿਾਾਂ ਨਾਲ ਿਧੇਰ ੇਚੰਗੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਪ੍ਵਰਵਚਤ ਸਨ। ਜੁਝਾਰ ਧਾਰਾ 

ਦੇ ਇਿਨਾਾਂ ਵਸਰਜਕਾਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਜਥ ੇਇਕ ਪ੍ਾਸ ੇ ਪ੍ਰਗਤੀਿਾਦ ਦੀ 

ਸੇਵਣਕ ਸੁਰ ਵਤਿੱਖੀ ਿੋਈ ਦੂਜੇ ਪ੍ਾਸੇ ਯਥਾਰਥ ਉਪ੍ਰ ਉਸਦੀ ਪ੍ਕੜ 

ਿੀ ਬਣੀ। ਲੋਕਾਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਅਕਾਾਂਵਖਆ ਵਿਚੋਂ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੀ 

ਰਚਨਾ ਨੇ ਨਿੇਂ ਰੂਪ੍ਾਾਂ ਨੰੂ ਪ੍ੇਸ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਾਵਿਤ ਤੇ ਲੋਕ-ਕਲਾ 

ਦੀ ਪ੍ਰੰਪ੍ਰਾ ਦਾ ਿਧੇਰ ੇ ਕੁਸਲਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ। ਬੇਗਾਨਗੀ, 

ਪ੍ਰਾਇਆਪ੍ਣ, ਅਜਨਬੀਅਤ, ਸੰਪ੍ਰਦਾਏ, ਇਿੱਕ ਨਿੇਂ ਯਥਾਰਥ ਵਿਚ 

ਉਭਰਦਾ ਿ਼ੈ ਿੁਣ ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਕਾਵਿ ਵਿਚ ਇਿ ਵਿਸਾ ਆਤਮ ਤੇ 

ਪ੍ਰਮਾਤਮ ਦੇ ਵਿਯੋਗ ਦਾ ਰੂਪ੍ ਧਾਰਦਾ ਸੀ ਿੁਣ ਇਿ ਵਿਸਾ ਸੰਯੋਗ-

ਵਿਯੋਗ ਦੇ ਦੁਖਾਾਂਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ  ਾਵਿਰ ਿੁੰਦਾ ਿ਼ੈ। ਵਜਸ ਵਿਚ "ਵਸਿੱਖ 

ਸੰਪ੍ਰਦਾਏ ਦੀ ਅਿੱਜ ਦੀ ਮਨੋਦਸਾ, ਮਨੋਿੇਦਨਾ ਅਵਭਵਿਕਤ ਿੁੰਦੀ ਿ਼ੈ; 

ਿਾਪ੍ਰ ਰਿ ੇ ਦੁਖਾਾਂਤ ਦਾ ਅਨੁਭਿ ਤੇ ਸੰਕਟ ਸਵਥਤੀ ਦਾ ਅਵਿਸਾਸ 

ਆਪ੍ਣੀ ਸਮੁਿੱਚਤਾ ਵਿਚ ਝਲਕਦਾ ਿ਼ੈ ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਸਰੁਜੀਤ ਪ੍ਾਤਰ ਦੀ 

ਇਿ ਕਵਿਤਾ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਿ਼ੈ :  

 

“ਸੂਕ ਰਿੇ ਜੰਗਲ ਨੰੂ ਕੀਕਣ ਚੁਿੱਪ੍ ਕਰਾਿਾਾਂ ਮੈਂ  

ਕਿੱਲੇ ਕਿੱਲੇ ਰੁਿੱਖ ਨੰੂ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਸਮਝਾਿਾਾਂ ਮੈਂ  

ਉਿ ਜੰਗਲ ਜੋ ਖੁਸਬੋਆਾਂ ਦਾ ਢੋਆ ਿੰਡਦਾ ਸੀ  

ਉਿ ਜੰਗਲ ਜੋ ਫੁਿੱਲਾਾਂ ਦੇ ਸੰਗ ਿਰ ਰੁਿੱਤ ਰੰਗਦਾ ਸੀ  

ਉਿ ਜੰਗਲ ਜੋ ਵਸਰ ਤੇ ਕੰਪ੍ਨ ਿਰਗੀ ਕਲਗੀ ਟੰਗਦਾ ਸੀ  

ਮੰਗਦਾ ਸੀ ਤਾਾਂ ਕੇਿਲ ਆਪ੍ਣਾ ਪ੍ਾਣੀ ਮੰਗਦਾ ਸੀ  

ਅਿੱਗ ਦੀ ਿਾਛੜ ਨੰੂ ਦਸ ਪ੍ਾਣੀ ਵਕੰਝ ਬਣਾਿਾਾਂ ਮੈਂ”  

“ਜਦ ਜੰਗਲ ਨੇ ਸਵਿਰ ਤੇਰ ੇਦੀਆਾਂ ਜੇਲ੍ਾਾਂ ਭਰੀਆਾਂ ਸਨ  

ਤਦ ਜੰਗਲ ਤੇ ਮਵਿਲ ਤੇਰ ੇਦੀਆਾਂ ਕੰਧਾਾਂ ਡਰੀਆਾਂ ਸਨ  

ਤੰੂ ਜੰਗਲ ਨੰੂ ਕੋਲ ਵਬਠਾ ਵਫਰ ਗਿੱਲਾਾਂ ਕਰੀਆਾਂ ਸਨ  

ਕੌਣ ਸੀ ਵਜਸ ਦੀਆਾਂ ਗਿੱਲਾਾਂ ਕਸਿਟੀ ਤੋਂ ਡਰੀਆਾਂ ਸਨ  

ਜੇ ਕਸਿਟੀਉਂ, ਡਰੀਆਾਂ, ਖੁਰੀਆਾਂ ਵਕਉਂ ਮੰਨ ਜਾਿਾਾਂ ਮੈਂ।  

ਤੇਰੀ ਚੁਿੱਪ੍ ਨੇ ਜੰਗਲ ਨੰੂ ਉਿ ਤਲਖ ਵਫ ਾ ਵਦਿੱਤੀ  

ਜੰਗਲ ਵਿਚੋਂ ਕੰਵਡਆਾਂ ਦੀ ਇਕ ਵਝੜੀ ਉਗਾ ਵਦਿੱਤੀ  

ਕੰਡੇ-ਕੰਡੇ ਕਵਿ ਕੇ ਤੰੂ ਵਫਰ ਰੌਲੀ ਪ੍ਾ ਵਦਿੱਤੀ  

ਕੁਝ ਕੰਵਡਆਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਜੰਗਲ ਦੀ ਗਿੱਲ ਉਲਝਾ ਵਦਿੱਤੀ  
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ਤੰੂ ਜੇ ਖੁਦ ਉਲਝਾਉਣੀ ਚਾਿਿੇਂ, ਵਕੰਝ ਸੁਲਝਾਿਾਾਂ ਮੈਂ " - 

ਸੁਰਜੀਤ ਪ੍ਾਤਰ  

 

ਨਕਸਲਿਾਦੀ ਪ੍ੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿਚ ਸਥਾਪ੍ਤੀ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਪ੍ਤੀ 

ਦੀ ਅਸਿੀਵਕ੍ਤੀ ਤੋਂ ਉਪ੍ਵਜਆ ਵਿਦਰੋਿ ਿੀ ਉਸ ਕਾਲ ਦਾ 

ਆਧੁਵਨਕ ਕਾਵਿ ਬੋਧ ਿ਼ੈ। ਜੋ ਸਾਨੰੂ ਚੇਤੰਨ ਰੂਪ੍ ਵਿਚ ਸੋਚਣ ਲਈ 

ਮ ਬੂਰ ਿੀ ਕਰਦਾ ਿ਼ੈ। ਸਤਿੇਂ ਦਸਕ ਦੀ ਨਕਸਲੀ ਪ੍ੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ 

ਪ੍ੁਰਾਣੇ ਰੁਮਾਾਂਵਟਕ ਵਮਥ ਨੰੂ ਭੰਗ ਕਰਦੀ ਿ਼ੈ ਤੇ ਨਿੇਂ ਵਮਿੱਥ ਵਸਰਜਣਾ 

ਵਿਚ ਆਪ੍ਣੀ ਭੂਵਮਕਾ ਿੀ ਵਨਭਾਉਂਦੀ ਿ਼ੈ। ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਸਮੁਿੱਚਾ 

ਸਰੂਪ੍ ਸਾਮਰਾਜਿਾਦ, ਪ੍ੂੰਜੀਿਾਦ ਤੇ ਪ੍ਰੰਪ੍ਰਾਗਤ ਨ਼ੈ ਵਤਕਤਾ ਦਾ 

ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਾਂ ਿ਼ੈ ਿੀ ਨਾਲ ਇਿ ਕਵਿਤਾ ਵਘਰਣਾ ਤੇ ਵਿੰਸਾ ਦਾ ਰੂਪ੍ 

ਧਾਰਦੀ ਿ਼ੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਾਾਂ ਇਿ ਕਵਿਤਾ ਆਪ੍ਣਾ ਨਿਾਾਂ ਵਿਦਰੋਿ 

ਮੁਿਾਿਰਾ ਵਸਰਜਦੀ ਿ਼ੈ। ਇਨ੍ਾਾਂ ਨੇ ਕ੍ਾਾਂਤੀ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੰੂ ਬਾਰੀਕੀ 

ਨਾਲ ਵਬਆਨ ਕੀਤਾ ਿ਼ੈ। ਨਕਸਲੀ ਕਿੀ ਿਰ ਲਲਕਾਰ ਵਿਰੁਧ 

ਆਪ੍ਣੀ ਆਿਾ  ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਾ ਿ਼ੈ :  

 

"ਫੇਰ ਦਮਾਮਾ ਯੁਿੱਧ ਦਾ ਿਵਜਆ  

ਗਿੱਜੀਏ ਰਣ ਵਿਚ ਖੜ ਕੇ  

ਿਿੱਕ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਖਾਤਰ  

ਿਿੱਥ ਭਗੌਤੀ ਫੜ ਕੇ।” — ਿਰਭਜਨ ਿਲਿਾਰਿੀ  

“ਪ੍ਰ ਅਸਾਾਂ ਨੇ ਵਸਰ ਵਨਿਾ ਕੇ  

ਗੰਦਗੀ ਵਿਚ ਰੀਂਗਦੀ ਵ ੰਦਗੀ ਨਿੀਂ ਮੰਗਣੀ  

ਵਸਰ ਉਠਾ ਕੇ ਵਬਜਲੀਆਾਂ ਨੰੂ ਅਿੱਖ ਮਾਰਾਾਂਗ।ੇ" — ਦਰਸਨ 

ਖਟਕੜ  

 

ਇਨ੍ਾਾਂ ਕਵਿਤਾਿਾਾਂ ਵਿਚ ਯਥਾਰਥ ਅਲਗ-ਅਲਗ ਰੂਪ੍ਾਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ੇਸ 

ਿੋਇਆ ਿ਼ੈ ਵਜਿੇਂ ਘਟਨਾਿਾਾਂ, ਪ੍ਾਤਰਾਾਂ,  ਜਵਬਆਾਂ ਦੇ ਮਾਵਧਅਮਾਾਂ 

ਰਾਿੀਂ। ਯਥਾਰਥ ਆਪ੍ਣੀ ਵਿਰੋਧ-ਮਈ ਸਵਥਤੀ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਇਸ 

ਕਾਵਿ-ਧਾਰਾ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦਾ ਿ਼ੈ। ਰਾਜਨੀਤਕ, ਆਰਵਥਕ, 

ਸਮਾਜਕ ਖੇਤਰਾਾਂ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਵਿਰੋਧਾਾਂ, ਸਵਥਤੀਆਾਂ ਨੰੂ ਇਨ੍ਾਾਂ ਕਿੀਆਾਂ 

ਨੇ ਆਪ੍ਣੀ ਕਾਵਿ-ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣਾਇਆ ਿ਼ੈ। ਜੋ ਇਸ ਵਿਚ 

ਪ੍ਾਰ ਦੀ ਵਨਰੰਤਰਤਾ ਦੀ ਕਾਵਿਕ ਅਵਭਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ 

ਜਾਾਂਦੀ ਿ਼ੈ। ਜੁਝਾਰ ਕਾਵਿ-ਧਾਰਾ ਦੇ ਯਥਾਰਥ ਦੇ ਅਵਜਿ ੇਸੁਭਾ ਵਜਸ 

ਵਿਚ ਆਰਵਥਕਤਾ ਦੇ ਨਿੇਂ ਬਣਦੇ ਵਬਗੜਦੇ ਰੂਪ੍, ਜਮਾਤ ਪ੍ਰਤੀ 

ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਆਵਦ ਦੀਆਾਂ ਕੁਝ ਉਦਾਿਰਣਾਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਿਨ :  

 

"ਤੁਸੀਂ ਬੌਖਲਾ ਕੇ  

ਿਕਤ ਦੀ ਧੌਣ ਤੇ ਤਲਿਾਰ ਧਰਦੇ ਿ ੋ 

ਇੰਜ ਆਪ੍ਣੇ ਭਾਣੇ  

ਮ਼ੈਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਦ ੇਿੋ।  

ਮੈਂ ਜਦ ਿੀ ਕਤਲ ਿੋਇਆ  

ਮੇਰਾ ਕਦ ਿੋਰ ਿੀ ਿਵਧਆ ਿ਼ੈ। — ਿਵਰਆਮ ਸੰਧੂ  

"ਅਸੀਂ ਪ੍ਰ ਮੀਲ ਪ੍ਿੱਥਰ ਿਾਾਂਗ ਗਿੱਡ ੇਰਵਿਣ ਵਿਚ  

ਵਿਸਿਾਸ ਨਿੀਂ ਰਿੱਖਦ ੇ 

ਅਸੀਂ ਇਕ ਸਫਰ ਬਣ ਕੇ ਜੀਣ ਵਿਚ  

ਵਿਸਿਾਸ ਰਿੱਖਦ ੇਿਾਾਂ।" — ਜਗਤਾਰ  

 

ਨਕਸਲਿਾਦੀ ਕਿੀ ਿਰਤਮਾਨ ਵਿਿਸਥਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੰੂ 

ਚੁਪ੍ਚਾਪ੍ ਸਿਾਰਨ ਦੀ ਥਾਾਂ ਉਸ ਨੰੂ ਬਦਲ ਦੇਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ੍ ਨਾਲ ਲ਼ੈ  

ਕੇ ਤੁਰਦਾ ਿ਼ੈ, ਇਿ ਸੰਘਰਸ ਕਰ ਰਿੇ ਮਨੁਿੱਖ ਨੰੂ ਿੀਣਤਾ ਭਾਿ ਤੋਂ 

ਮੁਕਤ ਕਰਾਉਂਦੀ ਨ ਰ ਆਉਂਦੀ ਿ਼ੈ। ਅਮਨ ਦੀ ਭਾਿਨਾ ਤੋਂ 

ਉਪ੍ਵਜਆ ਇਿ ਵਿੰਸਾਤਕ ਅਨੁਭਿ ਪ੍ਵਿਲੀ ਿਾਰੀ ਕਾਵਿ-ਸੰਿੇਦਨਾ 

ਦਾ ਮੂਲ ਆਧਾਰ ਬਣਦਾ ਿ਼ੈ। ਮਨੁਿੱਖ ਦੇ ਇਕਿੱਲੇਪ੍ਣ ਦੇ ਬੋਧ ਨੰੂ ਇਨ੍ਾਾਂ 

ਕਿੀਆਾਂ ਨੇ ਕਾਇਰਤਾ ਦਾ ਪ੍ੋਸਕ ਵਕਿਾ ਿ਼ੈ ਤੇ ਮਨੁਿੱਖ ਨੰੂ ਆਸਾਿਾਦੀ 

ਬਣਾਇਆ ਿ਼ੈ। 

 

“ਉੱਡ ਗਏ ਿਨ ਬਾ  ਚੁੰਝਾਾਂ 'ਚ ਲ਼ੈ  ਕੇ  

ਸਾਡੀ ਚ਼ੈਨ ਦਾ ਇਕ ਪ੍ਲ ਵਬਤਾ ਸਕਣ ਦੀ ਖਾਿਸ  

ਦੋਸਤੋ ! ਿੁਣ ਚਿੱਵਲਆ ਜਾਿੇ  

ਉਡਵਦਆਾਂ ਬਾ ਾਾਂ ਮਗਰ…” — ਪ੍ਾਸ ‘ਉਡਦ ੇਬਾ ਾਾਂ ਮਗਰ’  

 

ਜੁਝਾਰ ਕਾਵਿ-ਧਾਰਾ ਦੀ ਮੌਵਲਕ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੀ ਇਿ ਿ਼ੈ ਵਕ ਇਸ ਵਿਚ 

ਵਜਸ ਰੋਿ, ਤਲਖੀ ਅਤੇ ਦਵਿਸਤ ਨਾਲ ਕਵਿਤਾ ਵਿਚ ਬੁਰਜੁਆ 

ਢਾਾਂਚੇ ਦੇ ਆਰਵਥਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ, ਕਾਨੰੂਨੀ, ਵਿਵਦਅਕ, ਜਮਿੂਰੀ, 

ਧਾਰਵਮਕ ਵਿਸਿਾਸਾਾਂ ਤੇ ਸੰਕਲਪ੍ਾਾਂ ਉਪ੍ਰ ਕਰਾਰੀ ਚੋਟ ਕੀਤੀ ਗਈ 

ਜੋ ਵਕ ਕ੍ਾਾਂਤੀਕਾਰੀ ਵਸਰਜਨਾ ਦੀ ਲੋੜ ਿੁੰਦੀ ਿ਼ੈ। ਵਜਸ ਕਰਕੇ ਇਸਦੀ 

ਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਸਬਦਾਿਲੀ ਿਿੱਖਰੀ ਿ਼ੈ। ਨਕਸਲਿਾਦੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿਚ 

ਦਿੰਦਾਤਮਕ ਸਬੰੰਧਾਾਂ ਦਾ ਨਿਾਾਂ ਰੂਪ੍ ਪ੍ਰਗਟ ਿੁੰਦਾ ਿ਼ੈ। ਪ੍ੁਰਾਣੇ 

ਪ੍ਰੰਪ੍ਰਕ ਅਰਥਾਾਂ ਨੰੂ ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਦੇਸ ਵਪ੍ਆਰ, ਕੌਮੀਅਤ, ਅਮਨ, 

ਤਰਸ, ਨਫਰਤ, ਸਟੇਟ, ਪ੍ੁਵਲਸ, ਕਾਨੰੂਨ, ਕਵਿਤਾ, ਵ ੰਦਗੀ, 

ਵਿਅਕਤੀ ਆਵਦ ਨਿੇਂ ਅਰਥਾਾਂ ਵਿਚ ਗਰਵਿਣ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪ੍ੁਰਾਣੇ 

ਅਰਥਾਾਂ ਨੰੂ ਅਸਿੀਕਾਰ ਕਰ ਵਦਿੱਤਾ ਿ਼ੈ। ਉਦਾਿਰਣ ਿਜੋਂ  

 

"ਵਕੰਨਾ ਅਵਿਮ ਿ਼ੈ ਵਕਨੰਾ ਸੂਖਮ ਿ਼ੈ  

ਵਨਜੀ ਸੁੰਤਤਰਤਾ ਦਾ ਸੰਕਲਪ੍  

ਵਜਸਦੀ ਖੋਜ ਵਿਚ ਉਿ ਸਭ ਿਾਕਾਾਂ ਦੇ ਘੇਰ ੇਤੋੜ ਚੁਿੱਕੇ ਨੇ" — 

ਿਰਭਜਨ ਿਲਿਾਰਿੀ 

"ਆਖਰੀ ਖਾਵਿਸ ਤੁਿਾਨੰੂ ਦਿੱਸ ਕੇ, ਤਰਸ ਦਾ ਪ੍ਾਤਰ ਬਣਾਾਂ? ..  

ਵਜਸਮ ਦੀ ਰਾਖ ਖੇਤਾਾਂ 'ਚ ਧੂੜਨ ਦੀ ਵਨਗੂਣੀ ਇਵਛਆ  

ਜਾਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਾਾਂ ਦੀ ਿੋਰ ਕੋਈ ਇਸ ਤੋਂ ਫ ੂਲ… — ਜਗਤਾਰ  
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ਨਕਸਲਿਾਦੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿਚ ਯਥਾਰਥ ਦੀ ਪ੍ਕੜ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਨਿੇਂ 

ਵਕਸਮ ਦੇ ਕਾਵਿ-ਪ੍ੈਂਟਰਨ ਦਾ ਜਨਮ ਿੁੰਦਾ ਿ਼ੈ ਵਜਸਨੇ ਸੌਂਦਰਯ ਬੋਧ 

ਨੰੂ ਜਨਮ ਵਦਿੱਤਾ ਿ਼ੈ। ਇਸ ਖਰਿੀਂ ਸੋਚ ਨੇ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਵਿਚ ਖਰੁਿੀ 

ਭਾਸਾ (Crude Language) ਨੰੂ ਜਨਮ ਵਦਿੱਤਾ ਿ਼ੈ ਜੋ ਪ੍ਵਿਲੀਆਾਂ 

ਕਾਵਿ ਧਾਰਾਿਾਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਉਭਰਦਾ ਿ਼ੈ:  

 

“ਸੁਰੰਗ ਿਰਗੀ ਵ ੰਦਗੀ ਵਿਚ ਤੁਰਦੇ ਿੋਏ  

ਜਦ ਪ੍ਰਤ ਆਉਂਦੀ ਿ਼ੈ  

ਆਪ੍ਣੀ ਆਿਾ  ਮੁੜ ਆਪ੍ਣੇ ਿੀ ਪ੍ਾਸ  

ਤੇ ਅਿੱਖਾਾਂ 'ਚ ਰੜਕਦੇ ਰਵਿੰਦੇ  

ਬੁਿੱਢੇ ਬਲਦ ਦੇ ਉਚਿੱੜ ੇਿੋਏ ਕੰਨਾਾਂ ਿਰਗ ੇਸੁਫਨੇ  

ਵਕcਵਲਦਾ ਜਾਿੇ ਉਡਵਦਆਾਂ ਬਾ ਾਾਂ ਮਗਰ" — ਪ੍ਾਸ, ਉਡਦੇ 

ਬਾਜਾਾਂ ਮਗਰ'  

 

ਨਿੇਂ ਭਾਿਾਾਂ, ਸੰਿੇਦਨਾਿਾਾਂ ਦੀ ਕਲਾਤਵਮਕ ਅਵਭਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਭਾਿ 

ਸਾਪ੍ੇਖ ਿੁੰਦੇ ਿੋਏ ਿੀ, ਵਿਚਾਰ-ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਭਾਸਾ ਿੋਰ ਤਰ੍ਾਾਂ ਦੀ ਿੁੰਦੀ 

ਿ਼ੈ  

 

"ਿਿੱਕ ਦਾ ਨਾਰਾ ਜਦੋਂ ਿੀ ਬਣਕ ੇਉਵਠਆ  

ਿਿੱਥ ਇਿ ਵਿੰਵਨ੍ਆ ਵਗਆ ਗੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ  

ਤੇ ਸੰਗੀਨਾਾਂ ਖੇਤ ਦੁਆਲੇ ਿਾੜ ਬਣੀਆਾਂ 

ਵਕਰਤ ਲੂਟੀ ਗਈ, ਸਰ ੇਬਾ ਾਰ ਨੰਗੀ ਿੋਈ ਅਸਮਤ  

ਜੇਲ੍ ਦੇ ਨੇ੍ਰੇ 'ਚ ਬ਼ੈਠਾ ਿਿੱਥ ਸੀਖਾਾਂ ਫੜ ਕੇ ਰੋਇਆ।" — 

ਸੁਖਬੀਰ  

 

ਪ੍ਰ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਅਜੋਕੀ ਕਾਵਿ-ਭਾਸਾ ਜੋ ਵਕ ਉਤੇਜਕ ਮੁਖ ਿੀ ਿ਼ੈ ਇਸ 

ਕਦਰ ਿਿੱਧ ਜਾਾਂਦੀ ਿ਼ੈ ਵਕ ਕਵਿਤਾ ਗੁਰੀਲਾ ਭਾਿ ਬੋਧ ਅਵਭਵਿਅਕਤ 

ਕਰਦੀ ਿ਼ੈ  

 

"ਇੰਚ ਇੰਚ ਵਮਿੱਟੀ ਕੁਚਲ ਵਦਆਾਂਗੇ  

ਜੰਗਲਾਾਂ 'ਚੋਂ ਚਲਾ ਵਦਆਾਂਗੇ ਐਟਮ ਬੰਬ  

ਬਦਲਾ ਲਿਾਾਂਗੇ…”— ਲੋਕ ਨਾਥ  

“ਉਿ ਆ ਵਗਆ ਿ਼ੈ  

ਉਿ ਆਏਗਾ  

ਉਸਦ ੇਿਿੱਥ ਬੰਦੂਕ ਿੋਿੇਗੀ  

 

ਵਜਸਨੰੂ ਉਿ ਮਧੁਰ ਰਾਗਣੀਆਾਂ ਦਾ ਸਾ  ਕਵਿਦੰਾ ਿ਼ੈ।” — 

ਅਮਰਜੀਤ ਚੰਦਨ, ਕੌਣ ਨਿੀਂ ਚਾਿੇਗਾ  

ਇਸ ਤਰ੍ਾਾਂ ਇਨ੍ਾਾਂ ਕਿੀਆਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਮੁਿੱਖ ਰੂਪ੍ ਵਿਚ ਵਿਗੜ 

ਚੁਿੱਕੀ ਸਾਮੰਤਿਾਦੀ ਤੇ ਪ੍ੂੰਜੀਿਾਦੀ ਪ੍ੇੰਡੂ ਆਰਵਥਕਤਾ, ਸਾਮੰਤਿਾਦੀ 

ਮਾਨਵਸਕ ਸੰਰਚਨਾਿਾਾਂ ਅਤੇ ਮਾਰਕਸਿਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ 

ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਵਤਕੋਣ ਨੰੂ ਪ੍ੇਸ ਕਰਦੀ ਿ਼ੈ। ਵਕਉਂਵਕ ਇਨ੍ਾਾਂ ਕਿੀਆਾਂ 

ਦਾ ਪ੍ਰਮੁਿੱਖ ਅੰਗ ਪ੍ੇੰਡੂ ਮਿੱਧਸੇਣੀ ਦੀ ਅਵਭਵਿਰਤੀ ਸੀ, ਪ੍ਰ ਉਸ 

ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਇਿ ਆਪ੍ਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੀ ਰੂਪ੍ਾਾਂਤਰਣ ਨਿੀਂ ਕਰ 

ਸਕ।ੇ ਵਜਸ ਕਰਕ ੇ ਉਿ ਵਕਰਤੀ ਸਰੇਣੀ ਨਾਲ ਇਕਸੁਰ ਿੋਣ ਦੇ 

ਬਾਿਜੂਦ ਆਪ੍ਣੇ ਆਪ੍ ਨੰੂ ਸਾਧਾਰਣ ਲੋਕਾਾਂ ਤੋਂ ਉਪ੍ਰ, ਵਿਲਖਿੱਣ 

ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਪ਼੍ੈਗੰਬਰਾਾਂ ਿਜੋ ਪ੍ੇਸ ਕਰਨ ਦੀ ਫੀਊਡਲ ਭਾਿਨਾ ਤੋਂ 

ਉਪ੍ਰ ਨਿੀਂ ਉਠ ਸਕ ੇਜੋ ਿੇਠ ਵਲਖੇ ਉਦਾਿਰਣਾਾਂ ਤੋਂ ਸਪ੍ਸਟ ਿ਼ੈ:  

 

"ਵਜੰਨੀ ਦੇਰ ਇੰਤ ਾਰ ਕਰਨਾ ਿ਼ੈ  

ਉਸ ਤੋਂ ਤਾਾਂ ਵਕਤੇ ਪ੍ਵਿਲਾਾਂ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਅਿਤਾਰ ਧਾਰਨਾ ਿ਼ੈ।” —

ਸੰਤ ਵਸੰਘ 

ਅਸੀਂ ਤਾ ਜੰਮਣਾ ਨਿੀਂ ਸੀ 

ਅਸੀਂ ਲੜਨਾ ਨਿੀਂ ਸੀ 

ਅਸੀਂ ਤਾ ਬਵਿ ਕੇ ਿੇਮਕੁੰਟ ਉਤੇ 

ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਸੀ… 

ਤਾਾਂ ਮੈਂ ਕਵਿ ਉੱਵਠਆ… 

ਿੇਠਾਾਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਚਲੀਏ ਪ੍ਾਪ੍ਾਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਿਿੱਧਦਾ ਜਾਾਂਦਾ ਿ਼ੈ।” - 

ਪ੍ਾਸ 

 

ਨਤੀਜੇ ਿਜੋਂ, ਅਵਜਿੀਆਾਂ ਰਚਨਾਿਾਾਂ ਦਾ ਸਮੁਿੱਚਾ ਿਾਤਾਿਰਣ ਵਕਸ ੇ

ਕ੍ਾਾਂਤੀਕਾਰੀ ਅਨੁਭਿ ਦੇ ਕਾਵਿਕ ਪ੍ਰਗਟਾਿੇ ਦੀ ਥਾਾਂ ਭਾਸਾਗਤ 

ਵਿਸਤਾਰ ਤਕ ਿੀ ਸੀਵਮਤ ਰਵਿ ਜਾਾਂਦਾ ਿ਼ੈ, ਵਜਸਨੰੂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 

ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਵਿਚ ਅਵਤ ਅਵਧਕ ਨਾਅਰੇਬਾ ੀ ਤੇ ਦੋਸ ਿਜੋਂ 

ਜਾਵਣਆ ਜਾਾਂਦਾ ਿ਼ੈ।” 8 ਉਦਾਿਰਣ ਿਜੋਂ, 

 

"ਮੌਸਮ ਦੀ ਅਿੱਖ ਿੰਝੂ-ਿੰਝੂ  

ਪ੍ੌਣਾਾਂ ਦੇ ਸਾਿ ਿਉਕਾ ਿਉਕਾ  

ਫੇਰ ਝਨਾਾਂ ਵਿਚ ਕਵਿਰੀ ਛਿੱਲਾਾਂ  

ਮੇਰੇ ਆਪ੍ਣੇ ਬਾਝੋਂ ਕੌਣ ਤਰੇਗਾ।" — ਿਰਭਜਨ ਿਲਿਾਰਿੀਂ  

 

ਯਥਾਰਥ ਪ੍ਰਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਾਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਾਾਂ ਕਿੀਆਾਂ ਦੀ ਪ੍ਿੁੰਚ 

ਨੰੂ ਇਕ ਵਦਸਾਿੀ ਬਣਾ ਵਦਿੱਤਾ ਿ਼ੈ ਇਸ ੇਕਰਕੇ ਇਸ ਕਾਵਿ-ਧਾਰਾ 

ਵਿਚ ਯਥਾਰਥ ਦਾ ਅਵਤ ਰਾਜਸੀਕਰਣ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ 

ਨੰੂ ਿੀ ਇਸਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਰੂਪ੍ ਿੀ ਕਾਰਰ ਕਰ ਵਲਤਾ ਵਗਆ। ਤੇ 

ਇਿ ਕਵਿਤਾਿਾਾਂ ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਪ੍ਿੱਧਰ ਤੋਂ ਿਧੇਰ ੇ ਉਪ੍ਰ ਨਾ ਉਠ 

ਸਕੀਆਾਂ ਵਜਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਿਚ ਯਥਾਰਥ, ਵਿਅਕਤੀ,   ਬ,ੇ 

ਅਨੁਭਿ ਆਵਦ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਾਂ ਦਾ ਕੇਿਲ ਬਾਿਰੀ ਰੂਪ੍ ਿੀ ਪ੍ਰਗਟ ਿੋ 

ਸਵਕਆ। ਇਿ ਕਿੀ ਯਥਾਰਥ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਵਣਕ ਅਨੁਭਿ ਨੰੂ ਪ੍ੇਸ ਕਰਨ 

ਵਿਚ ਅਸਮਰਥ ਰਿੇ। ਯਥਾਰਥ ਪ੍ਰਤੀ ਇਸ ਇਕੋ ਵਦਰਸਟੀਕੋਣ ਨੰੂ 

ਅਪ੍ਣਾਉਣ ਤੇ ਉਸ ਵਦਰਸਟੀ ਉਪ੍ਰ ਕਲਪ੍ਨਾ ਦਾ ਭਾਰੂ ਿੋ ਜਾਣਾ 
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ਕੁਦਰਤੀ ਿ਼ੈ ਜੋ ਵਕ ਯਥਾਰਥ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਿੁੰਚ ਨੰੂ ਰੁਮਾਾਂਵਟਕ ਸੁਭਾ ਪ੍ਰਦਾਨ 

ਕਰਦਾ ਿ਼ੈ। ਵਜਸ ਕਰਕੇ ਇਿ ਕਾਵਿ-ਧਾਰਾ ਵਕਸ ੇ ਪ੍ਰਵਤਵਨਧ 

ਨਾਇਕ/ਪ੍ਾਤਰ ਦੀ ਵਸਰਜਨਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਮਰਥ ਨਾ ਿੋ ਸਕੀ 

ਅਰਥਾਤ ਇਸਦਾ ਕੇਿਲ ਰੂਪ੍ ਿੀ ਇਵਤਿਾਸਕ ਰਵਿੰਦਾ ਿ਼ੈ ਇਿ 

ਇਵਤਿਾਸਕ ਵਦਰਸਟੀ (Historical vision) ਦਾ ਰੂਪ੍ ਧਾਰਨ ਨਿੀਂ 

ਕਰ ਸਕੀ। ਕੇਿਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੰੂ ਿੀ ਆਪ੍ਣਾ ਇਕੋ ਇਕ ਵਨਸਾਨਾ 

ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦਾਿਰਣ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੀਆਾਂ ਕਵਿਤਾਿਾਾਂ ਵਿਚ ਆਮ 

ਵਮਲ ਜਾਾਂਦ ੇਿਨ  

 

"ਰਾਵਜਆਾਂ ਦੇ ਭਿੱਵਤਆਾਂ ਤੋਂ ਲ਼ੈ  ਕੇ ਬੈਂਕ ਕੌਮੀ ਕਰਣ ਤਕ  

ਸਬ ਬਾਗ ਿੀ ਸਬ ਬਾਗ  

ਰਾਸਟਰਪ੍ਤੀ ਦੀ ਿੋਟ ਤੋਂ ਲ਼ੈ  ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪ੍ੇਸ ਿੋਣ ਤਕ  

ਸਭ ਫਰੇਬ ਿ਼ੈ ਲੋਕ ਵਦਖਾਿਾ ਿ਼ੈ।" — ਕਰਤਾਰ ਕੈਂਥ  

 

ਅੰਤ ਵਿਚ ਵਕਿਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿ਼ੈ ਵਕ ਜੁਝਾਰ ਕਾਵਿ-ਧਾਰਾ ਦਾ 

ਮੁਿਾਿਰਾ (Idiom ) ਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਵਿਰੁਧ ਕ੍ਾਾਂਤੀ ਦੇ ਰੂਪ੍ ਦਾ ਿ਼ੈ 

ਪ੍ਰ ਦੂਜ ੇਪ੍ਾਸ ੇਇਿ ਸਾਮੰਤਿਾਦੀ ਸੰਸਕਾਰਾਾਂ, ਰੂੜ੍ੀਆਾਂ,  ਜਵਬਆਾਂ 

ਨਾਲ ਿੀ ਜੁੜੀ ਚੇਤਨਾ ਿ਼ੈ। ਜੋ ਇਸ ਕਾਵਿ-ਧਾਰਾ ਦੀ ਵਿਲਖਣਤਾ, 

ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੀ ਜਾਾਂ ਇਸ ਦੀਆਾਂ ਕਮ ੋਰੀਆਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਿੀ ਿ਼ੈ। ਪ੍ਰ ਇਨ੍ਾਾਂ 

ਕਮੀਆਾਂ ਦੇ ਬਾਿਜੂਦ ਇਿ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਆਪ੍ਣਾ ਸੁੰਤਤਰ ਪ੍ਛਾਣ 

ਵਚੰਨ ਸਥਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਿੀ ਿ਼ੈ ਭਾਿੇਂ ਇਸਨੇ ਯਥਾਰਥ ਦੇ 

ਆਾਂਸਕ ਰੂਪ੍ ਨੰੂ ਸਿੀਕਾਰ ਕਰਵਦਆਾਂ ਇਵਤਿਾਸਮੁਖਤਾ ਨੰੂ ਿੀ 

ਪ੍ਰਮੁਿੱਖਤਾ ਵਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰ ਵਜਸ ਨਾਲ ਇਸਨੇ ਅਵਜਿ ੇਭਾਸਾਗਤ ਵਚੰਨ੍ਾਾਂ ਦਾ 

ਵਿਸਫੋਟ ਕੀਤਾ ਜੋ ਉਸਦ ੇਨਾਲ ਚਲ ਰਿੀਆਾਂ ਪ੍ਰਯੋਗਸੀਲ/ਆਧੁਵਨਕ 

ਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀਿਾਦੀ ਕਾਵਿ ਧਾਰਾਿਾਾਂ ਤੋਂ ਆਪ੍ਣੀ ਨਿੀਂ ਵਦਸਾ ਗਰਵਿਣ 

ਕਰ ਸਕੀ।  
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