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ਮਾਸਟਰ ਅਮਰੀਕ ਿਸੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਭਾਰਤੀ ਛੰਦ-ਿਵਧਾਨ ਨੰੂ ਿਜੱਥੇ ਗੌਣ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਮੀ ਅਰੂਜ਼ ਨੰੂ ਵੀ 
ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਛੰਦ-ਬੰਦੀ ਿਵੱਚ ਹੀ ਨਹ  ਬਲਿਕ ਹਰਕਤ, ਿਮਸ਼ਰਾ, ਸ਼ੇਅਰ ਅਤੇ ਰੁਕਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਧੀਨ ਵੀ ਰਿਚਆ 
ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਮਾਿਤ੍ਰਕ ਛੰਦਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਰਿਣਕ ਛੰਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੰੂ ਿਜ਼ਆਦਾ ਕਬੂਿਲਆ ਹੈ। ਕਵੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ੱਟ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਅਲੰਕਾਰਾਂ ਨੰੂ ਅਪਨਾਉਣ ਦੇ 
ਿਲਹਾਜ਼ ਵੱਜ ਲੋੜ ਤ ਵਧੇਰੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤ ਵੱਲ ਜ਼ੋਰ ਨਹ  ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਉਸਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਸਰਲਤਾ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਰਸ ਿਸਧਾਂਤ ਨੰੂ 
ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੰੂ ਰਸ ਿਵਭੋਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।  ਉਸ ਨੇ  ਿਸ਼ੰਗਾਰ ਰਸ ਨੰੂ ਤਵੱਜੋ ਿਦੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਿਸ਼ੰਗਾਰ 
ਰਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਾਸ-ਰਸ, ਕਰੁਣਾ ਰਸ, ਰੌਦਰ ਰਸ ਅਤੇ ਵੀਰ ਰਸ ਨੰੂ ਕਿਵਤਾਵਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।  ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 
ਕਵੀ ਕਾਿਵ  ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੰੂ ਪਾਠਕ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤ ਆਨੰਦਮਈ ਬਣਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। 

Master Amrik Singh ji has adopted in his poetry Indian prosody in a secondary form and also Sami Aruz. He 
has created a circle of compositions not only in prosody but also under the influence of Harkat, Mishra, Shayre 
and Rukan. He has accepted the influence of alphabetic verses instead of metrical verses. The poet does not 
explicitly emphasize the use of metaphors as a means of adopting them. There are elements of simplicity in his 
works. He has fully adopted the principle of Genre (Ras) and has made his creations Ras Vibhor. He has 
focused on Shingar Ras, but along with Shingar Ras, he has included Haas-Ras, Karuna Ras, Roudar Ras and 
Veer Ras in the spirit of the poems. In doing so, the poet makes the poems enjoyable from the point of view of 
the reader. 

ਕੀਵਰਡ: ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਿਵ, ਛੰਦ, ਅਲੰਕਾਰ, ਰਸ। 
Keywords: Punjabi poetry, Genre (Ras), Figure of Speech (alankar), Verse (Chhand).

ਜਾਣ-ਪਛਾਣ 

ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਿਹਤ ਨੰੂ ਦੇਣ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਕਾਿਵ-
ਰਚਨਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਿਤਭਾ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਨੀ ਨਹ  ਹੈ। 
ਸਮਾਿਜਕ, ਧਾਰਿਮਕ, ਪਿਰਵਾਿਰਕ, ਆਰਿਥਕ ਅਤੇ ਰਜਨੀਿਤਕ 
ਪਿਰਪੇਖ ਿਵੱਚ ਉਭਰਦੀਆਂ ਉਸਦੀਆਂ ਕਿਵਤਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਪਾਠਕ ਨੰੂ 
ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਅਲੌਿਕਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਨਾਮਧਾਰੀ ਦਰਬਾਰ 
ਿਵੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੰੂ ਸਿਤਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, 
ਿਜਸਦਾ ਪੂਰਾ ਸ਼੍ਰੇਅ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਸਿਤਗੁਰੂ ਨੰੂ ਿਦੰਦੇ ਹਨ। 
ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਠਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੰੂ ਭਰਵਾਂ 
ਹੰੁਘਾਰਾ ਿਮਿਲਆ ਹੈ। ਮਾਸਟਰ ਅਮਰੀਕ ਿਸੰਘ ਦੇ ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ 
ਆਉਂਦੇ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਵ ਿਕਸੇ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਾਂਗ ਹੀ 
ਹਨ।  
ਮਾਸਟਰ ਅਮਰੀਕ ਿਸੰਘ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੱੁਲ 17 ਪੁਸਤਕਾਂ ਕਾਿਵ-
ਸਾਿਹਤ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਈਆਂ ਹਨ, ਿਜਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਨ : ‘ਪਿਹਲਾ 
ਉਭਾਰ’ (1960), ‘ਪੰਖੜੀਆਂ’ (1964), ‘ਗ਼ਮ ਦੀ ਮਿਹਕ’ 

(1988), ‘ਦਰਦ ਦਾ ਅਿਹਸਾਸ’ (1990), ‘ਿਮੱਠੀਆਂ ਿਮਰਚਾਂ’ 
(1992), ‘ਿਜਨ ਮਾਰਗ ਦੀਆ ਬਤਾਇ’ (1994), ‘ਸਾਚੀ ਤੇਰੀ 
ਿਸਫ਼ਿਤ’ (1995), ‘ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦਾ ਿਸ਼ਰਜਾ’ (2000), ‘ਗੁਰ-
ਗੀਤਾਵਲੀ’ (2002), ‘ਖਟ-ਿਮੱਠੀਆਂ ਮੁਸਕਾਨਾਂ’ (2007), ‘ਗੁਰ-
ਗੀਤਾਂਜਲੀ’ (2009), ‘ਿਦਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਗ਼ਜ਼ਲਾਂ ਬਣੀਆਂ’ 
(2010), ‘ਪੁਸਤਕ ਏਕ ਰੰਗ ਅਨੇਕ’ (2011) ‘ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਚਿਰਤ 
ਮਾਨਸ’ (ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਿਵ ਅਨੁਵਾਦ) (2012), ‘ਸ਼੍ਰੀ ਮਹਾਂਭਾਰਤ’ 
(ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਿਵ ਅਨੁਵਾਦ) (2016), ‘ਗੁਰ ਿਸਫ਼ਤਾਂਜਲੀ’ (2019), 
‘ਦਰਸ਼ਨੁ ਭੇਟਤ ਹੋਤ ਿਨਹਾਲ’ (2019)। 

ਅਿਧਐਨ ਕਾਰਜ ਦੀ ਸਾਰਿਥਕਤਾ 

ਅਿਧਐਨ ਸ਼ਬਦ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਾਿਹਤ ਅਤੇ ਸੱਿਭਆਚਾਰ ਅੰਦਰ 
ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ‘ਿਰਸਰਚ’ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਬਿਣਆ 
ਹੈ। ਅਿਧਐਨ ਕਾਰਜ ਚੁਣੇ ਗਏ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਬੌਿਧਕ 
ਿਜਿਗਆਸਾ ਨੰੂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਯਤਨ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਇਸ 
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ਯਤਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੂਚਨਾ ਨੰੂ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਕੇ ਿਕਸੇ ਸਵਾਲ ਦਾ 
ਜਵਾਬ ਲੱਿਭਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਿਕਸੇ ਦੇ ਿਹੱਤ ਲਈ ਪ੍ਰਯੋਗ ਿਵੱਚ 
ਿਲਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਿਫਰ ਿਕਸੇ ਸਮੱਿਸਆ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ 
ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਿਧਐਨ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਿਗਆਨ ਿਵੱਚ ਵਾਧਾ 
ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸੋਚ ਨੰੂ ਨਵ  ਿਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। 
ਅਸਲ  ਿਵੱਚ ਅਿਧਐਨ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਉਣ 
ਵਾਲੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਖੋਜਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਿਹੱਤ ਿਵੱਚ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ 
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਲਈ 
ਅਿਧਐਨ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਵ ਉੱਤ ੇ ਪੱੁਜਣ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇੱਕ ਵੀ ਸਾਿਬਤ 
ਹੋਵੇ। 
ਹਥਲੇ ਖੋਜ ਪਰਚੇ ਿਵੱਚ ਮਾਸਟਰ ਅਮਰੀਕ ਿਸੰਘ ਦੀਆਂ ਕਿਵਤਾਵਾਂ 
ਿਵੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਛੰਦ, ਅਲੰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਸ ਸਬੰਧੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ 
ਗਈ ਹੈ। ਹਥਲੇ ਅਿਧਐਨ ਕਾਰਜ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਇੱਕ 
ਅਿਜਹੇ ਸਾਿਹਿਤਕ ਿਵਅਕਤੀ ਅਤੇ ਸਾਿਹਿਤਕ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੰੂ ਪੰਜਾਬੀ 
ਸਾਿਹਤ ਜਗਤ ਦੇ ਸਨਮੁੱ ਖ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਭਾਵ ਵਸਦਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤ 
ਬਾਹਰ ਹੈ ਪਰ ਉਸਦੀ ਰੂਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਿਹਤ ਲਈ ਕੁਝ 
ਅਿਜਹੇ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਟੋਲਦੀ ਹੈ, ਿਜਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਿਹਤ ਨੰੂ 
ਇੱਕ ਨਵ  ਿਦਸ਼ਾ ਅਤੇ ਤਵੱਜੋ ਿਮਲ ਸਕੇ। 

ਅਿਧਐਨ ਕਾਰਜ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ 

1. ਮਾਸਟਰ ਅਮਰੀਕ ਿਸੰਘ ਦੀਆਂ ਕਿਵਤਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ 
ਛੰਦਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ।              

2. ਮਾਸਟਰ ਅਮਰੀਕ ਿਸੰਘ ਦੀਆਂ ਕਿਵਤਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ 
ਅਲੰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ। 

3. ਮਾਸਟਰ ਅਮਰੀਕ ਿਸੰਘ ਦੀਆਂ ਕਿਵਤਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ 
ਰਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ। 

ਮਾਸਟਰ ਅਮਰੀਕ ਿਸੰਘ ਦੀਆਂ ਕਿਵਤਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਛੰਦ 

ਮਾਸਟਰ ਅਮਰੀਕ ਿਸੰਘ ਦੀ ਕਾਿਵ-ਸ਼ੈਲੀ ਨੰੂ ਛੰਦਾਂ ਦੀ ਕਸੌਟੀ 'ਤੇ 
ਪਰਖਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ੱਟ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮਾਸਟਰ ਅਮਰੀਕ ਿਸੰਘ ਨੇ 
ਆਪਣੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੰੂ ਭਾਰਤੀ ਛੰਦ-ਿਵਧਾਨ ਅਤੇ ਸਾਮੀ ਅਰੂਜ਼ ਦੇ 
ਿਵਚਕਾਰ ਰੱਿਖਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਿਵਚਲਾ ਛੰਦ-ਪ੍ਰਬੰਧ 
ਸਧਾਰਨ ਰੂਪ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਿਵ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਕਿਵਤਾਵਾਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹਤ ਛੰਦ-ਿਵਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 
ਸਾਮੀ-ਅਰੂਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਧੀਨ ਵੀ ਕਵੀ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ 
ਿਵਚਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਵੀ ਨੇ ਿਕਸੇ ਇੱਕ ਸ਼ੈਲੀ ਿਵੱਚ ਬੱਝ ਕੇ ਰਚਨਾਵਾਂ 
ਨਹ  ਰਚੀਆਂ ਹਨ। ਕਵੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਗ਼ਜ਼ਲਾਂ ਅਤੇ 

ਗੀਤਾਂ ਨੰੂ ਅਿਹੰਮ ਸਥਾਨ ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਸਾਮੀ-ਅਰੂਜ਼ ਦੇ 
ਅਧੀਨ ਹੰੁਦਾ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਬਾਰਾਮਾਂਹ 
ਅਤੇ ਵਾਰ ਿਜਹੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਛੰਦ-ਿਵਧਾਨ ਦੇ 
ਿਨਯਮਾਂ ਨੰੂ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।  
ਮਾਸਟਰ ਅਮਰੀਕ ਿਸੰਘ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ ' ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਚਿਰਤ ਮਾਨਸ ' 
ਬਾਰੇ ਿਲਖਦੇ ਹੋਏ ਹਿਰਭਜਨ ਿਸੱਧੂ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਿਵਚਾਰ ਹਨ, 
"ਰਾਮਾਇਣ (ਅਨੁਵਾਦ) ਬੇਹੱਦ ਰੌਚਕ, ਸਰਲ ਕਿਵਤਾ ਅਤੇ ਸੁੰ ਦਰ 
ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਗੁਲਦਸਤਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਪੜ੍ਹਿਦਆਂ-
ਪੜ੍ਹਿਦਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਵਤਾ ਦੀ ਮਿਹਕ ਿਮਲਦੀ ਹੈ। ਕਿਵਤਾ ਦੀ 
ਛੰਦਾਵੰਦੀ ਅਤੇ ਛੰਦ ਦੀ ਰਵਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਧਾਰਾ ਵਾਂਗ 
ਵਿਹੰਦੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਵਤਾ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਉਦਾਹਰਣ ਹਾਿਜ਼ਰ ਹੈ: 

ਸਾਰੀ ਸਭਾ ਸੀ ਸੋਭਦੀ, ਰਾਜੇ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ।। 
ਰਾਜ ਕੁਮਾਰੀ ਆ ਗਈ, ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ।। 
ਆਈਆਂ ਨਾਲ ਸਹੇਲੀਆਂ, ਫੜ੍ਹ ਹੱਥ  ਵਰਮਾਲ।। 
ਿਕਸਦੀ ਿਕਸਮਤ ਜਾਗਦੀ, ਕੁਦਰਤ ਕਰੇ ਕਮਾਲ।। 

ਇਸ ਚੌਤੁਕੇ ਛੰਦ ਿਵੱਚ ਕਿਵਤਾ ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਅੱਧੀ ਪੰਕਤੀ ਿਵੱਚ ਸੱਸਾ 
ਅੱਖਰ ਨਾਲ ਜੋ ਸਮਾਸ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਕਾਿਵ ਿਵੱਚ ਇਹ 
ਬੇਹੱਦ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ ਚਾਲ ਿਸਰਜਦਾ ਹੈ।" 
ਮਾਸਟਰ ਅਮਰੀਕ ਿਸੰਘ ਨੇ ਕੋਰੜਾ ਅਤੇ ਵਰਿਣਕ ਸੱਵਯਾ ਛੰਦਾਂ ਦੀ 
ਵਰਤ ਵਧੇਰੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਵਰਤ ਦਾ ਸਰੂਪ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-
ਵੱਖ ਰਚਨਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਉਜਾਗਰ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 
ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਛੰਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨਾ ਕਰਕੇ, ਵਰਿਣਕ ਛੰਦਾਂ ਦੀ 
ਵਰਤ ਨੰੂ ਹਦ ਿਵੱਚ ਿਲਆਂਦਾ ਹੈ।  

ਚੱਲ ਮਨ ਗੁਰਚਰਨੀ ਿਚੱਤ ਲਾਈਏ, 
ਅਿਤ ਉੱਤਮ ਦਰਬਾਰ ਸੁਣ ਦਾ ਉਸ ਡਰ ਸੀਸ ਝੁਕਾਈਏ। 
ਮ ਔਗਣ ਹਾਰਾ ਤੂੰ  ਗੁਣਵੰਤਾ ਕਵਨ ਕਵਨ ਗੁਣ ਗਾਈਏ, 
ਰੋਮ ਰੋਮ ਿਕਰਤੱਗ ਹੈ ਮੇਰਾ ਿਕੰਝ ਅਿਹਸਾਨ ਚੁਕਾਈਏ। 
ਤੂੰ  ਦੀਪਕ ਮ ਨ੍ਹੇ ਰ ਕੋਠੜੀ ਲੱਗ ਚਰਨ  ਰੁਸ਼ਨਾਈਏ, 

ਹੋਰ ਕੀ ਅਰਪਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਨ ਮਨ ਭਟ ਚੜ੍ਹਾਈਏ। 
ਵਰਿਣਕ ਸੱਵਯਾ ਛੰਦ ਨੰੂ ਵੀ ਕਵੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਿਧਆਤਮਵਾਦੀ 
ਕਾਿਵ-ਧਾਰਾ ਿਵੱਚ ਿਚਤਿਰਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਛੰਦ ਨੰੂ ਕਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 
ਨਹ  ਉਭਾਰ ਸਿਕਆ ਹੈ। ਵਰਣਾਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਿਵੱਚ ਊਚ-ਨੀਚ 
ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਤੁਕਾਂਤਕ-ਮੇਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ। ਕਵੀ ਨੇ ਬਾਰਾਮਾਂਹ 
ਦੀ ਰਚਨਾ ਛੰਦ-ਿਵਧਾਨ ਦੇ ਸਰੂਪ ਿਵੱਚ ਉਭਾਰ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਲਾ 
ਨੰੂ ਦਰਸ਼ਾਇਆ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਰਚਨਾ ਿਵੱਚ ਦੇਸੀ ਮਹੀਿਨਆਂ ਦੇ ਨਾਮ 
ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਮਹੀਿਨਆਂ ਦੀਆਂ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੰੂ ਿਚਤਿਰਆ ਿਗਆ ਹੈ। 



©Rajasthali Journal                                                                                                                                 ISSN 2583-1720 

 

https://www.rajasthali.marudharacollege.ac.in           Volume 1, Issue 2, Jan ‐ Mar 2022                                                  77                

ਵਰਣਾਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹਤ ਬਹੁਤ ਸੁੰ ਦਰ ਅਤੇ ਤੁਕਾਂਤਕ-ਮੇਲ ਸਾਵਧਾਨੀ 
ਪੂਰਵਕ ਿਸਰਿਜਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਿਜੱਥੇ ਰਚਨਾ ਅਧੀਨ ਿਵਸ਼ੇ ਦੇ ਭਾਵਾਂ ਨੰੂ 
ਸਾਕਾਰ ਰੂਪ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਛੰਦ-ਬੰਦੀ ਦਾ ਵੀ ਿਖ਼ਆਲ 
ਰੱਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਸੁੰ ਦਰ ਵਾਕੰਸ਼ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਛੁਪੀ ਤੁਕਾਂਤਕ 
ਭਾਸ਼ਾ ਰਾਹ  ਉਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਿਚੱਤਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਿਚੱਤਰ 
ਉਭਾਰਦੇ ਹੋਏ ਿਦਸਦੇ ਹਨ। ਬਤ ਛੰਦ ਦੀ ਵਰਤ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਿਵੱਚ 
ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਿਜਸਨੰੂ ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਪੰਜਾਬੀ ਛੰਦ ਿਵਧਾਨ ਦਾ ਉੱਤਮ 
ਛੰਦ ਮੰਿਨਆ ਿਗਆ ਹੈ।  
ਮਾਘ ਮਾਂਹ ਬਸੰਤ ਬਹਾਰ ਆਈ, ਪਤਝੜ ਕਦ  ਿਕਸਾਨ ਦੀ ਮੁੱ ਕਣੀ 

ਏ। 
ਖਾਤੇ ਵਧੀ ਜਾਣੇ ਆਮਦਨ ਘਟੀ ਜਾਣੀ, ਨਦੀ ਘਾਟੇ ਦੀ ਕਦੀ ਨਾ 

ਸੁੱ ਕਣੀ ਏ। 
ਫ਼ਸਲ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮਾਰਦੀ ਬਹੁਤ ਚਾਰ, ਐਪਰ ਿਵਆਜ ਉਹਲੇ ਸਾਰੀ 

ਲੁੱ ਕਣੀ ਏ। 
ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੰੂ ਅੰਨ ਪੁਚਾਣ ਵਾਲਾ, ਇਹਨੰੂ ਲੱਗੀ ਰਿਹਣੀ ਤੰਗੀ 

ਤੁੱ ਖਣੀ ਏ। 
ਮਾਸਟਰ ਅਮਰੀਕ ਿਸੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗ਼ਜ਼ਲਾਂ ਅਤੇ ਰੁਬਾਈਆਂ ਿਵੱਚ 
ਸਾਮੀ-ਅਰੂਜ਼ ਪ੍ਰੰ ਪਰਾ ਨੰੂ ਖ਼ੂਬ ਇਸਿਤਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਿਖ਼ਆਲ 
ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਵੀ ਨੇ ਹਰਕਤ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੰੂ ਅਸਰ ਿਵੱਚ ਿਲਆਂਦਾ ਹੈ, 
ਿਜਸ ਅਧੀਨ 'ਮੁਤਹਰੱਕ' ਅਤੇ 'ਸਿਕਨ' ਦਾ ਪ੍ਰਚਲਨ ਬੜਾ 
ਅਸਰਦਾਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਛੰਦ-ਬੰਦੀ ਦੇ ਇਹ ਰੂਪ ਕਾਿਵ-
ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਉਚਾਰ ਪੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਿਧਤ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 
ਪ੍ਰਯੋਗ ਗ਼ਜ਼ਲਾਂ ਅਤੇ ਰੁਬਾਈਆਂ ਅਧੀਨ ਿਜ਼ਆਦਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਮਾਸਟਰ 
ਜੀ ਦੀਆਂ ਕਾਫ਼ੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੰੂ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਪਰਿਖਆ 
ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।  

ਤੇਰੇ ਬਗ਼ੈਰ ਜੀਣਾ, 
ਹਰ ਪਲ ਹੀ ਜ਼ਿਹਰ ਪੀਣਾ। 
ਿਦਲ ਡੋਲਦਾ ਹੈ ਜੀਕਰ, 
ਮੰਝਧਾਰ ਿਵੱਚ ਸਫ਼ੀਨਾ। 

ਮਾਸਟਰ ਅਮਰੀਕ ਿਸੰਘ ਦੀਆਂ ਕਿਵਤਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ 
ਅਲੰਕਾਰ 

ਮਾਸਟਰ ਅਮਰੀਕ ਿਸੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਿਵਕ ਰਚਨਾਵਾਂ ਿਵੱਚ 
ਅਲੰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੁਯੋਗ ਵਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਲੰਕਾਰ ਕਾਿਵ-ਸੁਹਜ 
ਿਵੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਹਜ ਸਿਹਜ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 
ਕਿਵਤਾ ਆਪਣੇ ਅਰਥਾਂ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਧਾਰਨ 
ਤ ਅਸਧਾਰਨ ਰੂਪ ਦੀ ਧਾਰਨੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਵੀ ਦੀਆਂ 

ਕਿਵਤਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਵੀ ਇਹ ਚਮਤਕਾਰ ਵੇਖਣ ਨੰੂ ਿਮਲਦਾ ਹੈ। ਿਜਵ ਿਕ 
ਅਸ  ਪਿਹਲਾਂ ਹੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਿਕ ਭਾਰਤੀ ਿਵਦਵਾਨਾਂ ਨੇ 
ਅਲੰਕਾਰ ਦੀ ਅਿਹੰਮੀਅਤ ਨੰੂ ਭਲੀ-ਭਾਂਤ ਸਮਿਝਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ 
ਪ੍ਰਯੋਗ ਨੰੂ ਕਿਵਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੱਤ ਮੰਿਨਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ 
ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।  

ਦੀਦਾਰ ਸਿਤਗੁਰਾਂ ਦਾ ਮੱਕੇ ਦੇ ਹੱਜ ਦੇ ਤੁੱ ਲ ਹੈ, 
ਇੱਕ ਪਲ ਿਕਤੇ ਜੋ ਹੋਵੇ ਉਸ ਪਲ ਦਾ ਦੱਸ ਕੀ ਮੁੱ ਲ ਹੈ। 

ਅਿਗਆਨ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਿਫ਼ਰਦੈ ਭਟਕਦਾ ਕੋਈ, 
ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਿਮਟਦਾ ਹਨੇਰਾ ਕੱੁਲ ਹੈ। 

ਕਵੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੰੂ ਸੁੰ ਦਰ ਅਲੰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਹਜ ਿਵੱਚ 
ਿਵਚਾਿਰਆ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਚਨਾ ਿਵੱਚ ਅਲੰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ 
ਨਹ  ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਬਲਿਕ ਸੁੰ ਦਰ ਕਾਿਵ-ਪੰਕਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 
ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਇਸਨੰੂ ਪ੍ਰਯੋਗ ਿਵੱਚ ਿਲਆਂਦਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ 
ਭਾਵ ਇਹ ਹੋਇਆ ਿਕ ਕਵੀ ਦੀਆਂ ਅਿਧਆਤਮਵਾਦੀ ਕਾਿਵ-ਧਾਰਾਵਾਂ 
ਿਵੱਚ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਿਨਰੇ ਸਜਾਵਟ ਅਤੇ ਸੁਹਜ ਭਾਵ ਪੈਦਾ ਕਰਨ 
ਲਈ ਹੀ ਨਹ  ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਬਲਿਕ ਇਸਦੀ ਢੁੱ ਕਵ  ਲੋੜ ਦਾ ਵੀ ਖ਼ਾਸ 
ਿਖ਼ਆਲ ਰੱਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਸਿਤਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ 
ਕਰਿਦਆਂ ਕਵੀ ਦੇ ਬੋਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਪਮਾ ਦੇ ਿਲਖਾਇਕ ਰਹੇ ਹਨ, ਭਾਵ 
ਿਕ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸ਼ਾ ਅਤੇ ਵਿਡਆਈ ਨੰੂ ਿਵਚਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹਨਾਂ 
ਿਵਚਾਰਾਂ ਨੰੂ ਵੀ ਤੁਲਨਾ ਦੀ ਕਸੌਟੀ 'ਤੇ ਕਵੀ ਨੇ ਅਲੰਕਾਰਕ 
ਅਿਹੰਮੀਅਤ ਅਧੀਨ ਿਵਚਾਿਰਆ ਹੈ।  
ਕਵੀ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਗਏ ਅਲੰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਸਦੀਆਂ 
ਅਨੁਵਾਿਦਤ ਰਚਨਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੰੂ ਿਮਲਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ 
ਸਫ਼ਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਕੇ ਕਵੀ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਸੰਜਮ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਵੀ ਿਦੱਤਾ 
ਹੈ। ਹਾਲਾਂਿਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਸੰਪੂਰਨ ਰਚਨਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਵੇਖਣ ਨੰੂ 
ਨਹ  ਿਮਲਦਾ ਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਧੀਨ ਆਈਆਂ ਕਾਿਵ-ਸਤਰਾਂ ਕਾਿਵ-
ਕਲਾ ਦੀ ਸੁੰ ਦਰਤਾ ਨੰੂ ਵਧਾ ਿਦੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਵੀ ਨੇ ਇਸ ਅਧੀਨ 
ਉਪਮਾ ਅਤੇ ਰੂਪਕ ਦੋਵਾਂ ਅਲੰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ 
ਚੋਣ ਬੜੇ ਸਪਸ਼ੱਟ ਅਰਥਾਂ ਅਧੀਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸਦਾ 
ਪ੍ਰਭਾਵ ਿਜ਼ਆਦਾ ਪਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਵੀ ਨੇ ਕਾਿਵ-
ਸੰਚਾਰ ਸਮਰੱਥਾ ਿਵੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।  

ਪਾਂਡੂ ਦਾ ਜੇਠਾ ਪੱੁਤਰ ਯੁਵ ਰਾਜ ਯੁਿਧਸ਼ਟਰ ਬਿਣਆ, 
ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਚੰਿਗਆਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਗਿਣਆ। 
ਖ਼ਾਸ ਅਿਧਕਾਰ ਿਮਲੇ ਸਨ ਉਸਨੰੂ ਜੋ ਯੁਵਰਾਜ ਦੇ ਹੰੁਦੇ, 
ਸੀਲ ਸੁਭਾਅ ਤੇ ਸੱਤਵਾਦੀ ਸੀ ਿਪਆਰ ਸਭਸ ਨੰੂ ਵੰਡੇ। 
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ਕਵੀ ਦੀ ਕਾਿਵ-ਧਾਰਾ ਗੁਰੂ-ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਇਰਧ-ਿਗਰਧ ਵੀ ਆਪਣੀ 
ਅਲੰਿਕ੍ਰਤ ਸ਼ੈਲੀ ਨੰੂ ਿਨਖਾਰਦੀ ਹੈ। ਉਸਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਗੁਰੂ 
ਦਰਸ਼ਨ ਤ ਉਪਜੇ ਭਾਵਾਂ ਨੰੂ ਬਹੁਤ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ ਅਲੰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ 
ਸਜਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਵਿਡਆਈ ਤੁਲਨਾਤਿਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ 
ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਿਵੱਚ ਰੂਪਕ ਅਤੇ ਉਪਮਾ ਅਲੰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ 
ਿਗਆ ਹੈ। ਰੂਪਕ ਅਲੰਕਾਰ ਦੇ ਤੱਤਾਂ ਨੰੂ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ 
ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਪਮਾ ਅਲੰਕਾਰ ਦੇ ਤੱਤਾਂ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਤੱਤ ਹਮੇਸ਼ਾ 
ਨਾਲ ਨਹ  ਚਲਦਾ, ਿਜਸ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਇਹ ਵੀ ਆਿਖਆ ਜਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕਵੀ ਨੇ ਪੂਰਨ ਉਪਮਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਲੁਪਤ 
ਉਪਮਾ ਦੀ ਵਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

ਮਾਸਟਰ ਅਮਰੀਕ ਿਸੰਘ ਦੀਆਂ ਕਿਵਤਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਰਸ 

ਰਸ ਨੰੂ ਕਾਿਵ-ਕਲਾ ਦਾ ਸਰਵੋਤਮ ਤੱਤ ਮੰਿਨਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਰਸ 
ਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀਆਂ ਦਾ ਿਵਚਾਰ ਹੈ ਿਕ ਿਜਸ ਕਾਿਵ ਿਵੱਚ ਰਸ ਹੀ  
ਨਹ  ਹੈ ਉਹ ਕਾਿਵ ਹੀ ਨਹ  ਹੈ। ਇਸ ਅਧੀਨ ਰਚੀਆਂ ਗਈਆਂ 
ਰਚਨਾਵਾਂ ਹੀ ਪਾਠਕਾਂ ਅਤੇ ਸ੍ਰੋਿਤਆਂ ਦੇ ਿਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗਿਹਰਾਈਆਂ 
ਿਵੱਚ ਉਤਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ-ਸਮਰੱਥਾ ਦੀਆਂ ਧਾਰਨੀ 
ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਨੀਰਸ ਕਿਵਤਾ ਵਾਰਤਕ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਿਵੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ 
ਹੈ, ਿਜਸ ਕਾਰਨ ਕਿਵਤਾ ਆਪਣੀ ਅਸਲ ਹਦ ਤ ਪਰੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ 
ਹੈ।  
ਮਾਸਟਰ ਅਮਰੀਕ ਿਸੰਘ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਰਸ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦੀ 
ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ ਨੰੂ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਸਾਕਾਰ ਰੂਪ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਕਵੀ 
ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਿਜੱਥੇ ਛੰਦ ਅਤੇ ਅਲੰਕਾਰ ਉਿਚੱਤ ਰੂਪ ਿਵੱਚ 
ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਸ ਦੇ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਰੂਪ ਵੇਖਣ ਨੰੂ 
ਿਮਲਦੇ ਹਨ। ਉਸਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਨੀਰਸਤਾ ਦਾ ਨਾਮੋ-ਿਨਸ਼ਾਨ 
ਨਹ  ਹੈ ਬਲਿਕ ਕਾਿਵ-ਪਾਠ ਤ ਸਰੋਧੀ ਰਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਕਵੀ ਨੇ 
ਆਪਣੇ-ਆਪ ਸੰਚਾਿਲਤ ਭਾਵਾਂ ਨੰੂ ਰਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਿਜਸ 
ਨਾਲ ਉਸਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਸ਼ਬਦਾਂ ਅਤੇ ਵਾਕੰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹਤ 
ਇਨ  ਪ੍ਰਬਲ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ ਦਾ ਸਾਰ ਿਦੰਦੇ ਹੋਏ ਹੀ 
ਲਗਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਠਕ ਨੰੂ ਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। 
ਕਵੀ ਦੀਆਂ ਪਲੇਠੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਿਸ਼ੰਗਾਰ ਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ 
ਰਹੀ ਹੈ। ਬਲਿਕ ਇਹ ਕਿਹ ਿਲਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਿਤਥਨੀ ਨਹ  
ਹੋਵੇਗੀ ਿਕ ਕਵੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਆਪਣੇ 
ਇਸ਼ਟ ਸਿਤਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁੱ ਖ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਹਨ ਤਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ 
ਉਸਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਿਸ਼ੰਗਾਰ ਰਸ ਝਲਕਦਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 
ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਿਦਲ ਦੀਆਂ ਗਿਹਰਾਈਆਂ ਿਵੱਚ ਉੱਤਰਦਾ ਹੈ। ਕਵੀ ਦੀਆਂ 
ਰਚਨਾਵਾਂ ਿਸ਼ੰਗਾਰ ਿਭੱਜੇ ਵਾਕੰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹਤ ਨਾਲ 

ਭਰਪੂਰ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰੀਤ ਜਾਂ ਰਤੀ ਭਾਵ ਿਸ਼ੰਗਾਰ ਰਸ ਦੇ ਮੂਲ 
ਿਵੱਚ ਹੈ, ਿਜਸ ਪੱਖ ਕਵੀ ਦੀ ਆਪਣੇ ਸਿਤਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਨੰੂ ਬਹੁਤ 
ਉੱਚ-ਿਵਚਾਰੀ ਸਥਾਨ ਿਮਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿਤਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਵਾਂ 
ਿਵੱਚ ਖ਼ੁਦ ਨੰੂ ਰੰਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਹੋਰ ਗਿਹਰਾ ਹੰੁਦਾ 
ਜਾਪਦਾ ਹੈ।  

ਉਹਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂ ਦੀਦਾਰ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਗਈ, 
ਸੁਣੀ ਿਮੱਠੀ ਗੁਫ਼ਤਾਰ ਜਮ ਦੀ ਗੈਲ ਗਈ। 

ਜਦ ਪਾਇਆ ਉਹਦਾ ਨੇੜ ਿਮਟੀ ਸਗਲੀ ਤ੍ਰੇੜ, 
ਮੁੱ ਕਾ ਆਉਣ ਜਾਣ ਗੇੜ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਭਈ। 

ਕਵੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਿਜੱਥੇ ਿਸ਼ੰਗਾਰ ਰਸ ਨੰੂ ਰੂਪਵਾਨ 
ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਿਵਅੰਗ ਕਾਿਵ ਅਧੀਨ ਹਾਸ ਰਸ ਨੰੂ ਵੀ ਉਪਿਜਆ 
ਹੈ। ਹਾਸੇ ਤ ਹੀ ਹਾਸ ਰਸ ਪੈਦਾ ਹੰੁਦਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਿਜਸਦਾ ਸਥਾਈ ਭਾਵ 
ਵੀ ਹਾਸਾ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਿਹਤ ਦਾ ਉਹ ਰੂਪ ਿਜਸਨੰੂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਾਸੋ-ਹੀਣਾ 
ਮਾਹੌਲ ਿਸਰਿਜਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਿਵੱਚ ਹਾਸ ਰਸ ਿਵਦਮਾਨ ਹੰੁਦਾ 
ਹੈ। ਮਾਸਟਰ ਅਮਰੀਕ ਿਸੰਘ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਹਾਸਾ ਉਸਾਰੂ 
ਰੂਪ ਨਾਲ ਿਸਰਿਜਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸਦੀਆਂ ਕਿਵਤਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਿਕ 
ਅਣ-ਮੇਲ ਗੱਲਾਂ, ਘਟਨਾਵਾਂ, ਹਰਕਤਾਂ ਆਿਦ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਵੀ 
ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੰੂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸੁਯੋਗ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੰੂ ਵਰਤ ਕੇ ਹਾਸ 
ਰਸ ਦੇ ਸਥਾਈ ਭਾਵ ਨੰੂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਵੀ ਨੇ ਹਾਸੋ-ਹੀਣੇ ਭਾਵਾਂ 
ਨਾਲ ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦ ੇਸਮਾਜ ਦੇ ਕੁਝ ਅਿਜਹੇ ਪਿਹਲੂਆਂ ਨੰੂ 
ਸਾਕਾਰ ਰੂਪ ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਿਜਸਨੰੂ ਵੇਖਦੇ ਅਸ  ਸਾਰੇ ਹੀ ਹਾਂ ਪਰ ਕਾਿਵ-
ਰਚਨਾ ਿਵੱਚ ਢਾਲ ਕੇ ਇਸਦੇ ਰੂਪ ਨੰੂ ਗੂੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਿਸਰਫ਼ 
ਕਵੀ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੰੂ ਇਨ  ਸੁੰ ਦਰ ਤਰਤੀਬ 
ਿਦੱਤੀ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹਾਸੇ ਦੇ ਿਨਰੋਲ ਰੂਪ ਨੰੂ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ 
ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।  
ਕਵੀ ਦੀਆਂ ਹਾਸ ਰਸ ਵਾਲੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਸੀਅਤ ਇਹ ਵੀ ਹੈ 
ਿਕ ਉਸਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਵੱਡ-ਆਕਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ 
ਿਨੱਕੀ ਕਹਾਣੀ ਨੰੂ ਸਮੋਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਿਵਉਂਤ ਇਸ 
ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਿਵੱਚ ਿਨਰੋਲ ਹਾਸਾ ਉਪਜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 
ਜਾਂ ਿਫ਼ਰ ਹਾਸੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਿਵਅੰਗ ਵੀ ਸਾਕਾਰ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਉਂਝ 
ਹਾਸਾ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਕਰੁਣਾ ਰਸ ਵੀ ਕਵੀ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ 
ਿਵੱਚ ਝਲਕਦਾ ਹੈ। ਕਰੁਣਾ ਰਸ ਿਵੱਚ ਤਰਸ, ਦਇਆ ਅਤੇ 
ਹਮਦਰਦੀ ਦੇ ਭਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੋਕ ਇਸਦਾ ਸਥਾਈ 
ਭਾਵ ਹੈ। ਮਾਸਟਰ ਅਮਰੀਕ ਿਸੰਘ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਇਹ ਭਾਵ 
ਉਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੋਕ ਦੀ ਅਿਭਿਵਅਕਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਵੀ ਦੀਆਂ 
ਰਚਨਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਮਨਚਾਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾ ਿਮਲਣ ਅਤੇ ਅਣਚਾਹੀ ਚੀਜ਼ 
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ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਭਾਵ ਵੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸ਼ੋਕ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਵੀ 
ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਤੀਬਰ ਗਤੀ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਨਹ  ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ 
ਸਥਾਈ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਵਿਹੰਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਉਸਦੀਆਂ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ 
ਰਚਨਾਵਾਂ ਆਤਿਮਕ ਭਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਨ੍ਹ ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਇਸ 
ਲਈ ਕਰੁਣਾ ਦੇ ਭਾਵ ਦੂਰ ਨਾ ਵਿਹ ਕੇ ਉਸਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੀ 
ਿਵਚਰਦੇ ਹਨ। ਉਸਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਾ 
ਭਾਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਰਸ ਦੇ ਖ਼ਾਸ ਤੱਤ ਹਨ।  

ਿਕ  ਬੈਠਾ ਹ ਧੌਣ ਝੁਕਾਈ, ਮਨ ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਧੀਰਜ ਧਾਰ, 
ਮੰਝਦਾਰ ਤੂਫ਼ਾਨਾਂ ਿਵੱਚ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ। 

ਪਡਾ ਬਾਕੀ ਅਜੇ ਬਥੇਰਾ, ਪਾਰ ਝਨਾ  ਯਾਰ ਦਾ ਡੇਰਾ, 
ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੇ ਘੱੁਪ ਹਨੇਰਾ ਹੁਣੇ ਹੀ ਬੈਠ ਿਹੰਮਤ ਹਾਰ।। 

ਰੌਦਰ ਰਸ ਕਾਿਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਿਬਰਾਜਮਾਨ ਇੱਕ ਅਿਜਹਾ ਤੱਤ ਹੈ, 
ਿਜਸਦਾ ਅਸਥਾਈ ਭਾਵ ਕ੍ਰੋਧ ਜਾਂ ਗੁੱ ਸਾ ਹੈ। ਕਵੀ ਨੇ ਇਸ ਰਸ ਦੀ 
ਵਰਤ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕਾਿਵ-ਰਚਨਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਨਹ  ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ 
ਇਿਤਹਾਿਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੰੂ ਿਚਤਰਿਦਆਂ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਬਾਖ਼ੂਬੀ 
ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਮਹਾਂ ਿਸੰਘ ਦੀ ਵਾਰ ਿਵੱਚ ਕਵੀ ਨੇ ਇਸਦੇ 
ਸਥਾਈ ਭਾਵ ਨੰੂ ਵਰਤ ਕੇ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਦੇ ਚਿਰੱਤਰ ਦੀ ਉਸ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ 
ਨੰੂ ਉਭਾਿਰਆ ਹੈ, ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਤ ਉੱਖੜੇ 
ਿਸੰਘਾਂ ਨੰੂ ਰਣ ਿਵੱਚ ਝੂਝ ਮਰਨ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਨਵਾਜ਼ ਰਹੀ ਹੈ। 
ਰੌਦਰ ਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬੋਲਾਂ ਿਵੱਚ ਕਵੀ ਨੇ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਦੇ 
ਿਕਰਦਾਰ ਨੰੂ ਉਭਾਿਰਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰੌਦਰ ਰਸ ਦੇ ਸਥਾਈ ਭਾਵ ਦੀ 
ਿਨਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

ਭਾਗ ੋਮਾਂ ਨੇ ਿਮਹਿਣਆਂ ਦਾ ਮ ਹ ਵਰਸਾਇਆ, 
ਿਸਰਾਂ ‘ਤੇ ਲੈ ਲੋ ਚੁੰ ਨੀਆਂ ਿਕ  ਮਰਦ ਕਹਾਇਆ, 
ਤੁਸਾਂ ਅਸਾਡੀ ਜੱਦ ਨੰੂ ਹੈ ਦਾਗ਼ ਲਗਾਇਆ, 

ਸੁਣ ਕੇ ਿਪਛਾਂਹ ਨੰੂ ਪਰਿਤਆ ਜੱਥਾ ਸ਼ਰਮਾਇਆ, 
ਖਦਰਾਣੇ ਦੀ ਢਾਬ ਵੱਲ ਨੰੂ ਜਲਦ ਿਸਧਾਇਆ, 
ਰਣ ਤੱਤੇ ਿਵੱਚ ਪਹੰੁਚ ਕੇ ਖੰਡਾ ਖੜਕਾਇਆ। 

ਵੀਰ ਰਸ ਮੱਧਕਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਿਹਤ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਿਹੰਮ 
ਤੱਤ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਿਧਆਂ ਨੰੂ ਜੰਗ ਿਵੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਮਾਨਿਸਕ 
ਪੱਖ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਵੱਜ ਵੀਰ ਰਸੀ ਕਿਵਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਾਰਾਂ ਗਾਈਆਂ 
ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਭਰ ਿਦੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਕਵੀ ਨੇ 
ਵਾਰ ਸਾਿਹਤ ਦੇ ਕੁਝ ਰੂਪਾਂ ਿਵੱਚ ਇਸ ਰਸ ਦੀ ਵਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। 
ਸਰਦਾਰ ਮਹਾਂ ਿਸੰਘ ਦੀ ਵਾਰ ਿਵੱਚ ਿਜੱਥੇ ਸਾਨੰੂ ਰੌਦਰ ਰਸ ਦੀ 
ਅਨੁਭੂਤੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀਰ ਰਸ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੰੂ ਿਮਲਦਾ ਹੈ। 
ਉਤਸ਼ਾਹ ਭਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਿਵੱਚ ਕਵੀ ਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਿਵੱਚ ਜੂਝਣ 

ਵਾਲੇ ਯੋਿਧਆਂ ਦੀ ਗਾਥਾ ਨੰੂ ਿਸਰਿਜਆ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਸਰੋਧੀ ਰੂਪ 
ਿਵੱਚ ਵੀਰ ਰਸ ਉਪਜਦਾ ਹੈ। 

ਰੱਜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵੈਰੀਆਂ ਦਾ ਆਹੂ ਲਾਿਹਆ, 
ਪਾਈ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸੂਿਰਆਂ ਨੇ ਇੰਝ ਬਖ਼ਸ਼ਾਇਆ, 

ਦਸਮ ਿਪਤਾ ਨੇ ਵੇਖ-ਵੇਖ ਬਹੁਤ ਿਪਆਰ ਜਤਾਇਆ, 
ਮਹਾਂ ਿਸੰਘ ਸੀ ਸਿਹਕਦਾ ਜਦ ਗੁਰਾਂ ਤਕਾਇਆ, 
ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੋਿਡਆਂ 'ਤੇ ਸੀਸ ਿਟਕਾਇਆ, 

ਆਖੇ ਮੰਗ ਲੈ ਮਹਾਂ ਿਸਹਾਂ ਅੱਜ ਿਦਆਂ ਜੋ ਚਾਿਹਆ। 

ਿਸੱਟਾ 

ਕਵੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਭਾਰਤੀ ਛੰਦ-ਿਵਧਾਨ ਨੰੂ ਿਜੱਥੇ 
ਗੌਣ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਮੀ ਅਰੂਜ਼ ਨੰੂ ਵੀ 
ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਿਜ਼ਕਰ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ ਿਕ ਕਵੀ ਨੇ 
ਆਪਣੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਛੰਦ-ਬੰਦੀ ਿਵੱਚ ਹੀ ਨਹ  ਬਲਿਕ 
ਹਰਕਤ, ਿਮਸ਼ਰਾ, ਸ਼ੇਅਰ ਅਤੇ ਰੁਕਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਧੀਨ ਵੀ ਰਿਚਆ 
ਹੈ। ਉਸਨੇ ਮਾਿਤ੍ਰਕ ਛੰਦਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਰਿਣਕ ਛੰਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੰੂ 
ਿਜ਼ਆਦਾ ਕਬੂਿਲਆ ਹੈ। ਕਵੀ ਨੇ ਕੋਰੜਾ ਅਤੇ ਵਰਿਣਕ ਸੱਵਯਾ ਛੰਦ 
ਿਵਧਾਨ ਅਧੀਨ ਰਚਨਾਵਾਂ ਰਚੀਆਂ ਹਨ। ਉਸਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦ ੇ
ਿਵੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਦ ਭਾਵ ਿਜ਼ਆਦਾ ਵੇਖਣ ਨੰੂ ਨਹ  ਿਮਲਦੀ ਪਰ 
ਗ਼ਜ਼ਲਾਂ, ਰੁਬਾਈਆਂ ਿਵੱਚ ਸਾਮੀ ਅਰੂਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਪਸ਼ੱਟ ਰੂਪ ਵੀ 
ਵੇਿਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਕਵੀ ਨੇ ਅਲੰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਯੋਗ ਵਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਿਵ-ਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀ 
ਅਲੰਕਾਰ ਨੰੂ ਕਿਵਤਾ ਦਾ ਸਭ ਤ ਅਿਹੰਮ ਤੱਤ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ 
ਦਾ ਿਵਚਾਰ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਤ ਿਬਨਾਂ ਕਾਿਵ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹ  ਕੀਤੀ 
ਜਾ ਸਕਦੀ। ਮਾਸਟਰ ਅਮਰੀਕ ਿਸੰਘ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਿਵਚ ਵੀ ਇਸ 
ਅਨੁਭਵ ਨੰੂ ਅਪਣਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ ਪਰ ਕਵੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ੱਟ ਰੂਪ ਿਵੱਚ 
ਇਸਨੰੂ ਅਪਨਾਉਣ ਦੇ ਿਲਹਾਜ਼ ਵੱਜ ਲੋੜ ਤ ਵਧੇਰੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤ 
ਵੱਲ ਜ਼ੋਰ ਨਹ  ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਉਸਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਸਰਲਤਾ ਦ ੇ
ਅੰਸ਼ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕਵੀ ਨੇ ਅਲੰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਜ਼ਰੂਰਤ 
ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਿਵ-ਸਤਰਾਂ ਨੰੂ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ 
ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤ ਿਵੱਚ ਿਲਆਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਸੁਭਾਿਵਕ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। 
ਇਸ ਲਈ ਅਲੰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਿਵਕ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਾਿਵ-ਰਚਨਾ 'ਤੇ ਬੋਝ 
ਨਹ  ਜਾਪਦਾ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਮੁੱ ਢਲੀ ਹਦ 'ਤੇ ਵੀ ਵਾਰ ਨਹ  ਕਰਦਾ 
ਹੈ। ਕਵੀ ਨੇ ਇਸ ਿਲਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਿਵੱਚ 
ਉਪਮਾ ਅਤੇ ਰੂਪਕ ਅਲੰਕਾਰਾਂ ਨੰੂ ਸਾਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।  
ਰਸ ਦੇ ਿਸਧਾਂਤ ਦੀ ਵੀ ਕਵੀ ਨੇ ਕਾਿਵ-ਰਚਨਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ 
ਹੈ। ਿਜੱਥੇ ਰਸ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀ ਰਸ ਨੰੂ ਕਾਿਵ ਦਾ ਸਭ ਤ ਅਿਹੰਮ ਤੱਤ 
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ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਕਵੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਿਸਧਾਂਤ ਨੰੂ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਿਵੱਚ 
ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੰੂ ਰਸ ਿਵਭੋਰ ਬਣਾਇਆ 
ਹੈ। ਕਵੀ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਇਸਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਉਦਾਹਰਣ ਵੇਖਣ 
ਨੰੂ ਿਮਲਦੇ ਹਨ। ਿਸ਼ੰਗਾਰ ਰਸ ਨੰੂ ਕਵੀ ਨੇ ਤਵੱਜੋ ਿਦੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ 
ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਧੀਨ ਕਾਫ਼ੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਰਚੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 
ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਵੀ ਕਾਿਵ ਨੰੂ ਪਾਠਕ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤ ਆਨੰਦਮਈ ਬਣਾ 

ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਿਸ਼ੰਗਾਰ ਰਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਵੀ ਨੇ ਹਾਸ-ਰਸ ਦੇ ਅਧੀਨ 
ਿਵਅੰਗਮਈ ਅਤੇ ਿਨਰੋਲ ਹਾਸ-ਰਸੀ ਕਿਵਤਾਵਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। 
ਇਸਤ ਇਲਾਵਾ ਕਵੀ ਨੇ ਕਰੁਣਾ ਰਸ, ਰੌਦਰ ਰਸ ਅਤੇ ਵੀਰ ਰਸ ਨੰੂ 
ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਝ ਕਿਵਤਾਵਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। 
ਕਵੀ ਦੇ ਇਸ ਪੱਖ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੰੂ ਸਰੋਧੀ ਰੂਪ ਿਦੱਤਾ ਹੈ।  
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