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 ਅਮਰ ਿਜਉਤੀ- ਸਮਾਿਜਕ ਬਹੁਲਤਾਵ  ਦੀ ਪਰਤ ਫਰੋਲਦੀ ਸ਼ਾਇਰਾ 

ਿਪਛਲੀਆਂ ਇਕ ਸਦੀ ਤ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨ ਿਵਦੇਸ਼ਾ ਿਵਚ ਜਾ ਕੇ ਵੱਸਣ ਦੀ ਦੌੜ ਨੰੂ ਚਾਲੂ ਰੱਿਖਆ ਹੈ। ਇਹਨ  ਿਵਕਸਤ 

ਪੰੂਜੀਵਾਦੀ ਿਵਦੇਸ਼ਾ ਿਵਚ ਜਾ ਕੇ ਵੱਸਣ ਦੀ ਇਿਤਹਾਸ ਵੱਖਰੀ ਪਿਹਚਾਣ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਿਹਤ ਜਗਤ ਿਵਚ 

ਪਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਿਹਤ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਪਿਹਚਾਣ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਚੱੁਿਕਆ ਹੈ। 

ਪਰਵਾਸੀ ਸ਼ਬਦ ਦੋ ਸ਼ਬਦ  ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੈ:- ਪਰ+ਵਾਸੀ। 'ਪਰ' ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ- ਦੂਸਰਾ ਭਾਵ ਪਰਾਇਆ ਅਤੇ 

'ਵਾਸੀ' ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ- ਿਕਸੇ ਥ  ਤੇ 'ਤੇ ਵਸੇਬਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਸਨੀਕ। ਇੰਝ ਪਰਵਾਸੀ ਦਾ ਅਰਥ ਿਕਸੇ ਦੂਜੀ ਥ  ਤੇ ਜਾ 

ਕੇ ਵੱਸਣਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਿਵਚ ਮਨੱੁਖ ਇਕ ਥ  ਤ ਦੂਜੀ ਥ  ਤੇ ਪਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਥਤੀ ਿਵਚ ਉਹ 

ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਤੋ ਵੱਖਰਾ ਨਹ  ਹੰੁਦਾ। ਕਦੇ ਭੂ-ਹੇਰਵਾ ਤ ੇ ਕਦੇ ਰੋਜ਼ੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਿਵਚ ਉਹ ਦੁਿਚੱਤੀ ਿਵਚ ਫਿਸਆ 

ਇਕਲਾਪੇ ਤੇ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗਦਾ ਹੈ। 

ਅਮਰ ਿਜਉਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਿਵ ਦਾ ਨਾਮਵਰ ਹਸਤਾਖਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਮਾਰੂਥਲ ਿਵਚ ਤੁਰਦੇ ਪੈਰ (1985), ਮੈਨੰੂ 

ਸੀਤਾ ਨਾ ਕਹੋ (1988), ਦਰੋਪਦੀ ਤ ਦੁਰਗਾ (1990), ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ (1998) ਕਾਿਵ ਪੁਸਤਕ  ਪੰਜਾਬੀ 

ਸਾਿਹਤ ਨੰੂ ਅਰਪਣ ਕਰ ਚੱੁਕੀ ਹੈ।  ਹੱਥਲਾ ਕਾਿਵ ਸੰਿਗਹ 'ਵਕਤ, "ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਨਜ਼ਮ" (2015)  ਇੱਕ ਸੌ ਇਕ 

ਵੈਸ਼ਿਵਕ ਕਿਵਤਾਵ  ਦਾ ਸੰਿਗਹ ਹੈ।  ਇਸ ਕਾਿਵ-ਸੰਿਗਹ ਿਵਚ ਕਿਵੱਤਰੀ ਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ 

ਘਟਨਾਵ  ਨੰੂ ਿਵਚਾਿਰਆ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਕਿਵਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਿਲਖਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੱਸਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਕਿਵਤਾਵ  ਦੇ 

ਿਪਛੋਕੜ 'ਚ ਵਾਪਰਦੇ ਕਾਰਜ ਨੰੂ ਿਬਆਨਦੀ ਹੈ। 

ਨਸਲੀ ਿਵਤਕਰੇ, ਬੇਗਾਨਗੀ, ਭੂ-ਹੇਰਵ ੇ ਦੀ ਤੜਪ, ਪਦਾਰਥਕ ਸਹੂਲਤ  ਹੁੰ ਿਦਆਂ ਅੰਦਰਲੀ ਟੱੁਟ-ਭੱਜ, ਸਖਾਵ-

ਅਣਸੁਖਾਵੇ ਿਦਸਹੱਿਦਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼, ਮਾਨਵ  ਹਦ ਲਈ ਉਸਾਰ ਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾਵ  ਲੱਭਣ ਦੀ ਜਦੋ-ਜਿਹਦ 

ਅਜੋਕ ੇਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਿਵ ਦੇ ਪਛਾਣ ਿਚੰਨ ਹਨ। ਜੜਹੀਣਤਾ ਹਦ ਦੇ ਅਿਹਸਾਸ ਨ ਨਵ ਿਬੰਬ ਗਿਹਣ ਕੀਤੇ ਹਨ। 

ਨੀਗਰੋ ਦੀ ਹਣੋੀ ਨੰੂ ਭੋਗਦਾ ਮਨੱੁਖ ਅਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਸੁਪਨਈ ਪਿਤਬੰਬ ਿਸਰਜਦਾ ਹੈ। ਯਥਾਰਥਕ ਵਰਤਾਰੇ ਿਵਚ ਜਮਾਤੀ 

ਅੰਤਰ-ਦਵੰਦਤਾ ਦੇ ਪਿਤਕਰਮ  ਨੰੂ ਪਛਾਣਨ ਨੰੂ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ।  

ਅਮਰ ਿਜਉਤੀ ਲਗਭੱਗ ਿਪਛਲੇ ਪਤੀ ਸਾਲ  ਤ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਿਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਕੱਲ ਉਹ ਇਗਲਡ ਦੀ 

ਵਸਨੀਕ ਹੈ। ਿਜੱਥੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਿਕ ਲੋਕ ਧਰਮ  ਅਤੇ ਜਾਤੀਗਤ ਿਵਿਸ਼ਆਂ ਤੇ ਭੜਕ ਹੀ ਨਹ  ਪਦੇ 

ਸਗ ਿਵਦਰੋਹ 'ਤੇ ਤਰ ਆ ਦੇ ਹਨ। ਅਮਰ ਿਜਉਤੀ ਨ ਯੂਰਪੀਅਨ ਲੋਕ  ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਨੰੂ ਉਲੀਿਕਆ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕ 

ਨਕਸਲੀ ਿਵਤਕਰੇ ਦੀ ਮਾਰ ਦੇ ਿਸ਼ਕਾਰ ਹਨ ਿਕ ਿਕ ਉਥੇ ਆ ਕੇ ਵੱਸਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮ  ਅਤੇ ਦੇਸ਼  ਤ 

ਹਨ। ਇਸ ਨਸਲੀ ਿਵਤਕਿਰਆਂ ਨ ਮਾਨਵ ਦੀ ਮਾਨਿਸਕਤਾ ਨੰੂ ਚੋਟ ਪਹੰੁਚਾਈ ਅਤੇ ਆਰਿਥਕ ਤੰਗੀਆਂ-ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ ਨ 



ਉਹਨ  ਨੰੂ ਦੋਫਾੜਮਈ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਿਵਚ ਹੋਣੀ ਨੰੂ ਤਲਾਸ਼ਿਦਆਂ ਿਬਨਸਿਦਆਂ ਲੰਘਾਈ ਹੈ। ਅਿਜਹੇ ਬਹੁ-ਨਸਲੀ, ਬਹੁ-

ਭਾਸ਼ਾਈ, ਬਹੁ-ਸਿਭਆਚਾਰੀ ਮੁਲਕ  ਿਵਚ ਆਪਣੀ ਪਿਹਚਾਣ ਕਾਇਮ ਕਰਿਦਆਂ ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਿਵ ਸੰਵੇਦਨ  ਨ ਨਵ ਮੱੁਲ 

ਗਿਹਣ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਰਾ ਅਮਰ ਿਜਉਤੀ ਨਕਸਲੀ ਿਵਤਕਰੇ ਦੀ ਹੋਣੀ ਨੰੂ ਿਬਆਨਿਦਆਂ ਿਲਖਦੀ ਹੈ: 

ਿਪਆਰੇ ਬੱਚੇ 

ਕਿਰੰਗੜੀ ਪਾਈ 

ਘੇਰਾ ਬਣਾਈ 

ਖੇਡ ਰਹੇ, 

ਇਕ ਿਦਸ਼ਾ ਤ ਆਇਆ ਬਾਪ  

ਓਧਰ ਆਈ ਮ  

ਿਕਧਰ ਆਈ ਨਾਨੀ 

ਿਫਰ ਆਇਆ ਦਾਦਾਨ 

ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ 

ਗਲੀ ਲਾ ਕੇ 

ਦਿਹਲੀਜ਼ ਤ ਪਾਰ ਿਲਜਾ ਕੇ 

ਰੰਗ-ਜਾਤ-ਧਰਮ ਦਾ  

ਅਰਥ ਸਮਝਾਇਆ 

ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਮਝ ਜਦ ਆਇਆ 

ਿਹਟਲਰ ਦੀ ਮੁਸਕਾਨ ਮੁਸਕਰਾਇਆ ।1     

ਪੰਜਾਬੀ ਰਿਹਤਲ ਿਵਚ ਪਲੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਡੰੂਘੇ ਮਨ  ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਪਰਾਏ ਮੁਲਕ  ਿਵਚ ਬੇਗਾਨਗੀ, ਇਕਲਾਪੇ ਤੇ ਭੂ-

ਹੇਰਵੇ ਵਰਗੇ ਿਬੰਬ  ਨੰੂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਿਖਚੋਤਾਣ ਹੈ ਉਥੇ ਮਾਨਿਸਕ ਟੱੁਟੁ-ਭੱਜ ਸਵੈ-ਹਦ ਲਈ ਵੰਗਾਰ ਉਤਪੰਨ 

ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬੇਗਾਨ ਮੁਲਕ ਦੀ ਭੂਮੀ ਪਦਾਰਥਕ ਸਹੂਲਤ  ਤ  ਮਹੱੁਈਆ ਕਰਵਾ ਦੀ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਅੰਤਰਮਨ ਦੀਆਂ 

ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਤਿਹਆ ਂਿਵਚ ਅਪਨਪਨ ਦਾ ਿਵਗੋਚਾ ਹੈ। ਬੇਗਾਨਗੀ ਦੀ ਹੋਣੀ ਭੋਗਿਦਆਂ ਟੁੱ ਟਣ-ਿਬਨਸਣ ਦਾ ਅਮਲ 

ਮਾਨਵ ਅੱਗੇ ਵੰਗਾਰ ਬਣ ਕੇ ਖੜਾ ਹੈ।  

ਮਾਨਵ ਆਪਣੀ ਮਾਤ-ਭੂਮੀ ਤ ਦੂਰ ਬੇਗਾਨੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਅੰਤਰਮਨ ਦੀਆ ਿਸਮਰਤੀਆ ਂ'ਚ ਆਪਾ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ 

ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਰਿਥਕਤਾ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨ ਘੁੰ ਮਣਘੇਰੀ ਿਵਚ ਦਬੋਚ ਰੱਿਖਆ ਹੈ। ਮੰਡੀ ਸੱਿਭਆਚਾਰਕ ਜੀਵਨ ਜ ਚ ਨੰੂ 

ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਹਦ ਤੇ ਹੋਣੀ ਦੇ ਪਿਤਕਰਮ ਵਜ ਉਭਾਿਰਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਮਾਨਵੀ ਸੰਤਾਪ ਸੰਵਦੇਨਾ ਨੰੂ ਅਮਰ ਿਜਉਤੀ ਪੇਸ਼ 

ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਿਲਖਦੀ ਹੈ: 

'ਮਨੀ' ਦੀ ਸੁਨਿਹਰੀ ਚਮਕ ਿਵਖਾ ਕੇ 

ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਤਾ ਮਗਰ ਲਾ ਕੇ 

ਇਸ਼ਿਤਹਾਰ  ਨਾਲ ਭਰਮਾਉ 

ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਿਮਲਦੀ ਇਕੋ ਵੇਰ  



ਹਰ ਕੋਈ  ਆਪਣਾ ਆਪ ੇਮਾਲਕ 

ਿਨਜ ਸਜਾਉ 

ਮਨ ਲੁਭਾਉ 

ਬੱੁਲੇ ਲੱੁਟੋ 

ਅ◌ੈਸ਼ ਕਰੋ 

ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਮਾਣੋ 

ਆਜ਼ਾਦੀ…..? 

ਦਾ ਭੇਦ ਤੁਸ  ਜਾਣੋ ।2  

ਸਮੁੱ ਚੇ ਵਰਤਾਰੇ ਪਤੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਿਵਡੰਬਨਾ ਦਾ ਿਸ਼ਕਾਰ ਮਾਨਵ ਆਪਣੇ ਖਲਾਅ 'ਚ ਟੁੱ ਟ-ਭੱਜ ਭਰੀ 

ਿਫਰਦਾ ਹੈ। ਪਦਾਰਥਕ ਦੌੜ ਿਵਚ ਗਿਸਆ ਮੁਕਤੀ ਭਾਲਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਸ ਤ ਲ ਭੇ ਨਹ  ਹੈ। ਅਮਰ ਿਜਉਤੀ ਮਾਨਵ 

ਦੀ ਦਵੰਦਮੂਲਕ ਮਾਨਿਸਕਤਾ ਨੰੂ ਿਚਤਰਦੀ ਹੈ: 

ਕਦੀ ਕਦੀ ਮਨ ਖਲਾਅ ਹੰੁਦਾ ਹ ੈ

ਪਿਰੰਦਾ ਡਦਾ 

ਪਰ ਤੋਲਦਾ 

ਬਿਹਮੰਡ ਿਵਚ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ। 

------------- 

ਕਦੀ ਕਦੀ ਮਨ ਧਰਤੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ 

ਪਿਰੰਦਾ ਡਦਾ 

ਪਰ ਤੋਲਦਾ 

ਸਰਹੱਦ  ਦੇ ਆਰ ਪਾਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੰੁਦਾ।3     

ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਵਖਰਵੇ, ਆਧੁਿਨਕਤਾ ਦੀ ਦੌੜ-ਭੱਜ ਤੇ ਪੰੂਜਵਾਦੀ ਅਰਥ ਿਵਵਸਥਾ ਨ ਨਵ ਮਸਿਲਆ, ਤਣਾਵ , 

ਉਲਝਣ , ਪੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਹਦ-ਅਣਹਦ ਵਰਗੇ ਪਿਤਕਰਮ  ਨ ਨਵ ਕਾਿਵਕ ਿਬੰਬ  ਨੰੂ ਉਭਾਿਰਆ ਹੈ। ਿਵਕਾਸਸ਼ੀਲ ਤੇ 

ਪੰੂਜਵਾਦੀ ਅਰਥ ਿਵਵਸਥਾ ਿਵਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪਦਾਰਥਕ ਸਹੂਲਤ  ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਾਨਵ ਕਮਜੋਰ ਮਾਨਿਸਕਤਾ ਦਾ 

ਿਸ਼ਕਾਰ ਹੈ। ਿਬਮਾਰ ਮਾਨਿਸਕਤਾ, ਮਾਨਿਸਕ ਬੈਚੇਨੀ ਅਤੇ ਆਤਮਕ ਅਿਤਪਤੀ  ਨ ਭਿਵੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਪਸ਼ਨ ਖੜੇ ਕੀਤੇ 

ਹਨ। ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਦੀ ਸੁੱ ਖ-ਸਹੂਲਤ  ਨ ਿਰਸ਼ਿਤਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਵਤਰੀ ਅਿਤਅੰਤ ਮੱੁਲਵਾਨ 

ਸੱਚ ਅਤੇ ਮਾਨਵ ਦੇ  ਸੁਪਨਈ ਿਬੰਬ ਨੰੂ ਿਸਰਜਦੀ ਹੈ:- 

ਉਦਾਸ ਹੋ ਬਣਵਾਸ ਚਲੇ 

ਲਿਹਰ ਛੱਡ ਪਰਵਾਸ ਚਲੇ 

ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਬੀਤੀ 

ਮੱਧਵਰਗ ਦੇ ਸੱੁਖ ਹੰਢਾਏ 

ਪੁਰਖਲੂਸ ਆਖਦਾ ਉਹ, 



ਲਿਹਰ ਤ ਕੀ ਪਾਇਆ 

ਅ◌ੈਵ ਵਕਤ ਗੰਵਾਇਆ 

ਜੁਝਾਰ ਕਿਵਤਾ ਦਾ 

ਉਹ ਕਾਮਰੇਡ ਕਵੀ 

ਚ ਪਦਵੀ ਹੰਢਾ ਦਾ 

ਫਲਦਾਰ ਰੁੱ ਖ ਤੇ ਬੈਠਾ, 

ਿਗਰਿਗਟ ਬਣ ਿਗਆ  ।4   

ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਵਤਰੀ ਪਰਵਾਸ ਗਮਨ ਕਰ ਗਈ ਪਰ ਉਸਦੀ ਚੇਤਨਤਾ ਅਜੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਮਲੂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੇ। ਿਵਦੇਸ਼ 

ਿਵਚ ਰਿਹੰਿਦਆਂ ਉਹ ਜਨਮ-ਭੂਮੀ ਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਤ ਬੇਖ਼ਬਰ ਨਹ । ਭੱੁਖਮਰੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਿਰਸ਼ਵਤਖੋਰੀ, ਨਸ਼ਾ, 

ਭਰੂਣ-ਹੱਿਤਆ, ਬਾਲ-ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਰਗੀਆ ਂਅਲਾਮਤ  ਤ ਉਹ ਚੇਤੰਨ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨ  ਦੇ ਸਮਾਧਾਨ ਲਈ ਤਤਪਰ ਹੈ। 

ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਦੋ-ਜਿਹਦ ਹੁੰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੀ ਹਮਾਇਤਣ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆ ਂਨਜ਼ਮ  ਿਵਚ ਬਾਖੂਬ 

ਿਚਤਰਦੀ ਹੈ। ਿਜਵ ਉਹ ਆਖਦੀ ਹੈ: 

ਹਰ ਪਲ ਤੈਨੰੂ ਸੋਚਦੀ  

ਭੁੱ ਲ ਗਈ 

ਉਹਨ  ਬੱਿਚਆਂ ਤੇ ਮਾਿਪਆਂ ਨੰੂ 

ਿਜਹਨ  ਬਾਰੇ ਨਜ਼ਮ  

ਸੀ ਿਲਖਣੀ 

ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਾਪੇ 

ਗ਼ੁਜਰ ਬਸਰ ਕਰਨ ਲਈ 

ਬੱਿਚਆਂ ਤ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਦੇ।5 

ਅਗਲੇ ਹੀ ਪਲ਼ ਉਹ ਿਵਚਾਰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਨਜ਼ਮ  ਿਲਖ ਕੇ ਸੱੁਤੀ ਹੋਈ ਕੌਮ ਨੰੂ ਿਕਵ ਜਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ? ਉਸ ਨੰੂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ 

ਿਕ ਮਜ਼ਲੂਮ  ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ  ਬਾਰੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਅਨਕ  ਖ਼ਬਰ  ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੱਤਰਕਾਵ  ਿਵਚ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਅੰਕ ਛਾਪੇ 

ਜ ਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਿਜਹੇ ਵਰਗ ਨੰੂ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਿਲਖਦੀ ਹੈ: 

ਸੱੁਿਤਆਂ ਦਾਨਸ਼ਵਰ  ਨੰੂ  

ਕੌਣ ਜਗਾਏਗਾ 

ਘਰ ਘਰ ਤਾਈ ਂ

ਅਮਨ ਦਾ ਸੁਨਹਾ 

ਕੌਣ ਪੁਚਾਏਗਾ।6 

ਗਰੀਬ ਤਬਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਸ਼ਾਇਰਾ ਅਮੀਰ ਵਰਗ ਦੇ ਕਟਾਖਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਮਿਹਲਨੁਮਾ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰ ਕੇ ਰੈਣ 

ਬਸੇਰੇ ਦਾ ਨ  ਿਦੰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਦੀ ਿਵਅੰਗਕਤਾ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ: 



ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤ 

ਮਿਹੰਗਾ ਮਕਾਨ 

ਸਤਾਈ ਮੰਿਜ਼ਲਾ 

ਇੱਕ ਸੌ  ਿਤਹੱਤਰ ਮੀਟਰ ਚਾ 

ਅਧ ਅਸਮਾਨੀ ਰੁਕ ਜਾਵੇ 

ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਦਾ ਘਰ ਕਿਹਲਾਵੇ 

------------------- 

ਇਹ ਘਰ  

ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ 

ਬੇਘਿਰਆਂ, ਲੋੜਵੰਦਾ ਦਾ 

ਰੈਣ ਬਸੇਰਾ ਬਣ ਜਾਵੇ 

ਗ਼ਰੀਬ  ਦਾ ਿਪੰਡ ਅਖਵਾਵੇ ।7    

ਅਮਰ ਿਜਉਤੀ ਦਾ ਰਿਹਤਲ ਬੇਸ਼ੱਕ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਹੈ ਪਰ ਆਤਮਾ ਤ  ਮਾਤ-ਭੂਮੀ ਦੀ ਬੱੁਕਲ ਿਵਚ ਬੈਠੀ ਹੈ।  ਭਾਰਤੀ ਨਾਰੀ 

ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਤ ਉਹ ਮੁਨਕਰ ਨਹ  ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਲਾਚਾਰੀ ਤੇ ਬੇਬਸੀ ਨੰੂ ਅੱਖ ਪਰਖੇੋ ਨਹ  ਕਰਦੀ।  ਨਾਰੀ ਨਾਲ 

ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਿਸਆਵ  ਿਸਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਿਵਚ ਨਹ  ਬਲਿਕ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਿਵਚ ਵੇਖਣ ਨੰੂ ਿਮਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਰਿਥਕ ਲਾਭ 

ਲਈ ਔਰਤ ਨੰੂ ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਮਾਨਿਸਕ ਪੀੜਾ ਿਵਚ ਲੰਘਾਇਆ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਨਾਰੀ ਿਜੰਨਾ ਪਾਚੀਨ ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਦੱੁਖ 

ਹੰਢਾ ਦੀ ਸੀ ਉਤਨਾ ਹੀ ਅੱਜ ਉਹ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਿਸ਼ਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਔਰਤ ਤ ਇਹੀ ਆਸ ਰੱਖੀ ਜ ਦੀ ਹੈ ਿਕ 

ਉਹ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰੇ, ਪਿਰਵਾਰ ਪਾਲੇ, ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਕੇ ਉਪਜੀਵਕਾ ਕਮਾਵੇ ਪਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾ ਰੱਖੇ। ਅਜੋਕੀ 

ਔਰਤ ਸਵੈ-ਪਗਟਾਵੇ ਅਤੇ ਸਵੈਮਾਣ ਦੀ ਸੋਝੀ ਪਿਹਲ  ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਸਮਾਿਜਕ ਸਰੋਕਾਰ  ਦੀ ਿਦਸ਼ਟੀ 

ਤ ਪਾਚੀਨ ਸਮ ਤ ਆਧੁਿਨਕ ਸਮ ਤੱਕ ਲਗਭਗ ਇਕਸਾਰ ਪਸਿਥਤੀਆਂ ਿਵਚ ਹੀ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ।  ਨਾਰੀ ਦੀ ਬੇਪੱਤੀ 

ਦਾ ਮਸਲਾ ਅੱਜ ਵੀ ਿਜ  ਦਾ ਿਤ  ਖੜਾ ਹੈ।  ਬੇਪੱਤ ਹੋਈ ਨਾਰੀ ਦੀ ਤਾਸਦੀ ਨੰੂ ਿਚਤਰਿਦਆਂ ਉਹ ਿਲਖਦੀ ਹੈ: 

ਭਿਵੱਖ ਦੀ ਿਬਸਾਤ ਤੇ 

ਹਰ ਗਏ 

ਜ ਦੇ ਰਿਹਣ ਦੀ ਤਮੰਨਾ 

ਰੀਝ -ਚਾਅ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ 

ਕੋਈ ਨਾ ਤੁਿਰਆ ਹਮਰਾਹ 

ਅਸ  ਹੋਏ ਜ਼ਲੀਲ 

ਪਈ ਿਵਚ ਦਲੀਲ ਤੇ 

ਮੌਤ ਨੰੂ ਦਾਅਵਤ ਿਦੱਤੀ, 

ਮੈਨੰੂ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਿਦਉ ਵੇ ਲੋਕੋ 

ਮ ਔਰਤ ਜੂਨ ਿਵਚ ਆਈ।8 



ਨਾਰੀ ਸਮਾਿਜਕ ਹਊਮੈ ਦੇ ਮੰਡਲ ਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੀੜ  ਤ ਬੇਪਵਾਹ ਹੋ ਕੇ ਖ਼ਾਿਹਸ਼  ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਤਤਪਰ 

ਹੈ। ਉਸ ਨੰੂ ਆਦਰਸ਼ਵਾਦ ਅਤੇ ਿਜਸਮ ਭੋਗਣ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਮਾਨਿਸਕ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਿਦੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਰੀਵਾਦੀ ਪਵਚਨ 

ਰੋਮ ਿਟਕਤਾ, ਉਪਭਾਵਕਤਾ ਅਤੇ ਰੁਦਨ ਤ ਅਗ ਹ ਜਾ ਕੇ ਹਦ-ਸਰੋਕਾਰ  ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਰਾ ਦੀ ਚੇਤਨਾ 

ਬੋਧ ਨਾਰੀ ਮਰਦ ਦੇ ਦਵੰਦਾਤਮਕ ਿਰਸ਼ਤੇ ਨੰੂ ਬੜੇ ਚੇਤੰਨਮਈ ਢੰਗ ਰਾਹ  ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਰਦਾਵ  ਸੱਤਾ ਤੇ 

ਸਿਭੱਆਚਾਰਕ ਪਿਤਮਾਨ  ਨ ਨਾਰੀ ਦੀ ਮਾਨਿਸਕਤਾ ਨੰੂ ਅਿਜਹਾ ਬਣਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੁਕਤੀ ਚਾਹੰੁਦੀ ਹੋਈ 

ਵੀ ਇਸ ਸੱਤਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਿਪੱਤਰੀ ਪਬੰਧ ਨਾਰੀ ਨਾਲ ਜਜ਼ਬਾਤੀ, ਅਸਿਭਆ ਅਤੇ ਕਾਮੁਕਤਾ ਦੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵ  ਜੋੜ 

ਕੇ ਨਾਰੀ ਨੰੂ ਸਵੈ-ਹਦ ਦੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤ ਿਪੱਛੇ ਧਕੇਲਦਾ ਹੈ। ਨਾਰੀ ਸੰਤਾਪਕ ਹੋਣੀ ਨੰੂ ਵਿਡਆ ਿਦਆਂ ਪਸ਼ੇ ਕਰਦੀ ਹੈ: 

ਤੰੂ ਿਕੰਨਾ ਕਮੀਨਾ ਹ 

ਜਾਣਦੀ ਹ , ਿਫਰ ਵੀ 

ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰਿਹੰਦੀ ਹ  

ਸਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੀ  

ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਇਹੋ 

ਮਿਰਆਦਾ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੋ 

ਜ਼ਲੁਮ ਿਸਤਮ ਸਹੋ 

ਿਜ਼ੱਦ ਨਾ ਕਰੋ 

ਸਭ ਖ਼ਾਮੋਸ਼, ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੋ 

ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਜੀਵਨ ਿਜਊਣ ਦਾ 

ਨਾਟਕ ਕਰੋ ।9    

ਸ਼ਾਇਰਾ ਅਮਰ ਿਜਉਤੀ ਆਪਣੀ ਕਾਿਵ-ਰਚਨਾ ਰਾਹ  ਸਮਕਾਲੀ  ਸਮਾਜਕ ਪਸਿਥਤੀਆਂ ਨੰੂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ 

ਿਦੰਦੀ ਹੈ। ਿਜਸ ਦੇ ਰੂੜੀਗਤ ਕਦਰ -ਕੀਮਤ  ਤੇ ਰਸਮ-ਿਰਵਾਜ਼ ਨਾਰੀ ਦੀ ਹਦ ਨੰੂ ਖੰਿਡਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਨਰ-

ਨਾਰੀ ਦਰਿਮਆਨ ਸ ਝ ਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਨਾਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਇਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਪੇਸ਼ 

ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸੂਝਵਾਨ, ਚੇਤੰਨ ਤੇ ਜਾਿਗਤ ਹੈ। ਜੋ ਆਤਮ ਿਨਰਭਰ ਹੈ ਤ ੇਿਜਸ ਨੰੂ ਮਰਦ ਦੇ ਆਸਰੇ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹ  

ਰਹੀ। ਸ਼ਾਇਰਾ ਆਪਣੇ ਕਾਿਵ ਪਵਚਨ  ਰਾਹ  ਨਰ-ਨਾਰੀ ਿਵਚਲੇ ਅੰਤਰ-ਦਵੰਦਾਤਮਕ ਅਵਸਥਾ ਨੰੂ ਖਤਮ ਕਰ ਕੇ 

ਸਮਰੂਪਤਾ ਦਾ ਨਮ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਜੋ ਨਵ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਉਲੀਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਾਰੀ ਨੰੂ 

ਸਲਾਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਤਮ ਰੱਿਖਆ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਦੀ ਹੈ: 

ਇਹ ਤ  ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ 

ਕੁੜੀਆਂ ਪੁਿਲਸ ਨਾਲ ਉਲਝੀਆਂ 

ਹੱਕ ਵਾਸਤੇ  

ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ 

ਿਕੰਨੀਆਂ ਿਸਆਣੀਆਂ ਤੇ ਬਹਾਦਰ  

ਬਣ ਰਹੀਆਂ  

ਇਹ ਕੁੜੀਆਂ  



ਹੱਕ ਸੱਚ ਲਈ 

ਲੜਨ ਲੱਗੀਆਂ ।10 

ਅਮਰ ਿਜਉਤੀ ਦਾ ਿਨਜ ਸਮਾਿਜਕ ਸਰੋਕਾਰ  ਨਾਲ ਜੁਿੜਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੀਆ ਂਿਸਮਰਤੀਆਂ ਿਵਚਲਾ ਆਪਣੀ 

ਮਾਤ-ਭੂਮੀ ਮੋਹ ਉਸ ਦੀ ਮਲੂ ਕਾਿਵਕ ਸਰਗਰਮੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਅਵਚੇਤਨ ਿਵਚ ਪੰਜਾਬੀ ਰਿਹਤਲ 

ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਸਰੋਕਾਰ  ਪਤੀ ਹੇਰਵ  ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਸੰਕਟਮਈ ਸਿਥਤੀ 'ਤੇ ਰੁਦਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।  ਿਜਉਤੀ ਦੀ 

ਸ਼ਾਇਰੀ ਿਵਚ ਲੋਟੂ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਗਰੀਬ  ਪਤੀ ਹਮਦਰਦੀ, ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਿਪੱਛੇ ਛੁਪੇ ਗੱੁਝੇ ਭੇਦ  ਤ ਇਲਾਵਾ ਨਾਰੀ ਦੀ 

ਤਾਸਦੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕਾਿਵਕ ਿਬੰਬ ਉਸਾਰਣ ਦਾ ਹੁਨਰ ਹੈ।  ਕਰੂਰ ਯਥਾਰਕਤਾ ਦੀ ਹੋਣੀ ਨੰੂ ਬੇਬਾਕ ਲਿਹਜ਼ੇ ਿਵਚ 

ਿਬਆਨਦੀ ਹੈ: 

ਿਜ਼ੰਮੀ ਨੰੂ ਵਾਿਹਆ 

ਪਾਣੀ ਲਾਇਆ 

ਸੁਪਨਾ ਧਾਨ ਬਣ ਕੇ ਿਗਆ 

ਬਾਲ  ਦੀਆਂ ਮੁਸਕਾਨ  ਵ ਗ ਿਖਿੜਆ 

ਿਕਸਾਨ  ਨੰੂ ਲਾਰਾ ਲਾ ਕੇ 

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਿਵਚ 

ਝੋਨਾ ਬਣ ਕੇ ਰੁਿਲਆ ।11 

ਅਮਰ ਿਜਉਤੀ ਸਵੈ ਹਦ ਲਈ ਸਮਾਜਕ ਿਰਸ਼ਿਤਆਂ ਪਤੀ ਿਵਰੋਧੀ ਸੁਰ ਅਲਾਪਦੀ ਹੈ ਜਦ ਿਰਸ਼ਤੇ ਿਸਰਫ਼ ਇਕ 

ਪਿਹਰਣ ਬਣ ਕੇ ਰਿਹ ਜਾਣ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਸਿਤਤਵ ਦੀ ਪਮਾਿਣਕਤਾ ਲਈ ਸੰਜੀਦਾ ਅਤੇ ਡੰੂਘੀ ਨੀਝ ਿਦਸ਼ਟੀ ਨੰੂ 

ਅਪਣਾ ਦੀ ਹੈ। ਅਿਜਹੀ ਤਾਸਦੀ ਨੰੂ ਭੋਗਣ ਦੀ ਿਵਕਰਾਲ ਸਿਥਤੀ ਦਾ ਉਦਾਤੀਕਰਨ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਆਖਦੀ ਹੈ: 

ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦੀ ਪਗਡੰਡੀ ਤੇ ਤੁਰਿਦਆਂ 

ਿਰਸ਼ਤਾ ਰਿਹ ਿਗਆ 

ਮਾਅਨ ਬਨਵਾਸ ਚਲੇ ਗਏ 

ਜੰਗਲ ਿਵਚ ਭਦੀ 

ਿਰਸ਼ਿਤਆਂ ਦੀ ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ ਤ ਮੁਕਤ 

ਖਾਨਾਬਦੋਸ਼ ਰੂਹ ਮੇਰੀ 

ਿਕਸੇ ਗੁਲਦਾਨ ਿਵਚ 

ਲਾਲ ਗੁਲਾਬ ਬਣ ਕੇ 

ਸਜਣਾ ਨਹ  ਚਾਹੰੁਦੀ ।12    

ਪੱਛਮ ਿਵਚ ਜਾ ਕੇ ਵੱਸਣ ਨਾਲ ਭੂ-ਹੇਰਵੇ ਦੀ ਪੀੜ ਨ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵੱਲ ਮੁੜਨ ਤੇ ਬੇਬੱਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤੰਦ  ਿਵਚ 

ਨਪੀਿੜਆ ਮਨੱੁਖ ਦੂਹਰਾ ਜੀਵਨ ਜੀਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਆਪਿਣਆਂ ਦੀ ਿਮਲਣ ਦੀ ਤ ਘ ਿਵਚ ਆਉਣ-ਜਾਣ 

ਦੇ ਿਸਲਿਸਲੇ ਨ ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਬਣਤਰ ਤੇ ਬਣਤਰ ਨੰੂ ਪਭਾਿਵਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਸੱਿਭਆਚਾਰਕ ਮੱੁਲ  ਨ ਨਵ ਆ ਂ

ਸੰਵੇਦਨਾਵ , ਸਰੋਕਾਰ  ਨੰੂ ਪਰਦੇਸ  ਿਵਚ ਰੰਗ-ਭੇਦ ਨਸਲੀ ਿਵਤਕਰੀ, ਸੱਿਭਅਕ-ਅਸਿਭਅਕ, ਪਛੜੇਪਨ ਵਰਗੇ ਕਠਰ 



ਵਖਰਿਵਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਿਪਆ ਹੈ। ਅਮਰ ਿਜਉਤੀ ਅਜੋਕੀ ਪੂੰ ਜੀਵਾਦੀ ਜੀਵਨ-ਜ ਚ ਦੇ ਮਾਨਵੀ-ਅਮਾਨਵੀ 

ਕਾਿਵਕ ਿਬੰਬ  ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਸੁਹਜਾਤਮਕ ਿਦਸ਼ਟੀ ਰਾਹ  ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ: 

ਪਿਹਲ  ਇੰਦਰਜਾਲ ਸੀ 

ਿਫਰ ਸ਼ਬਦਜਾਲ, ਹੁਣ 

ਕੰਿਪਊਟਰ ਜਾਲ ਿਵਚ  

ਫਸ ਿਗਆ ਹੈ ਮਨੱੁਖ 

ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਖੋਜ ਿਵਚ 

ਖੋਜ ਗਵਾਚ ਗਈ ਕੰਿਪਊਟਰ ਦੇ 

ਚੱਕਰਿਵਯੂ ਿਵਚ ।13     

ਅਮਰ ਿਜਉਤੀ ਦੀ ਸਮੁੱ ਚੀ ਕਾਿਵ ਚੇਤਨਾ ਿਸਰਜਣਾਤਮਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਪਤੀਕ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਰਿਹਤਲ ਦੀਆਂ ਸੰਵੇਦਨਾਵ  

ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨਾਲ ਵੱਖ ਨਹ  ਹੁੰ ਦੀ। ਆਪਣੇ ਪਵਚਨ  ਨਾਲ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਿਨਭਾ ਿਦਆਂ ਉਹ ਤਰਕ 

ਿਵਤਰਕ ਅਤੇ ਿਚਤ ਅਣ ਿਚਤ ਮਨਰਥ  ਤ ਮੁਨਕਰ ਨਹ  ਹੰੁਦੀ। ਸ਼ਾਇਰਾ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਮਾਲਕ ਹੈ ਜੋ 

ਆਪਣੇ ਆਸ ਪਾਸ ਵਾਪਰਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੰੂ ਬੜੀ ਪਬੀਨਤਾ ਨਾਲ ਿਚਤਰਨ ਦਾ ਕਾਿਵਕ ਅੰਦਾਜ਼ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਮਾਨਵੀ 

ਸਰੋਕਾਰ  ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਕਲਵੇ ਿਵਚ ਲਿਦਆਂ ਸ਼ਾਇਰਾ ਿਵਅੰਗਕਤਾ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਵੀ ਲਦੀ ਹੈ।  
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