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In the modern era, the Punjabi novel is more popular than other literary genres because it is a literary form 

that presents the overall picture of the society and is more interesting. The novel genre that came into existence 

under the influence of the West has created a distinct identity from other literary forms so far. Through the 

novel, the writer carefully reads the changes in the social reality according to his time and situation and 

presents it to the readers. From the beginning till now, the Punjabi novel has undergone unique changes to 

reach this period. The Punjabi novel has tried to fill every subject in its art since its birth till today. The themes 

of the Punjabi novel are also related to the prevailing ideologies and contemporary situations in the society. 

The biggest feature of the Punjabi novel has been that at some point no tone of the society could dominate it, 

rather this novel has been continuously developing in terms of its composition, method and vision. 

ਆਧੁਨਿਕ ਯੁੁੱ ਗ ਨਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਿਾਿਲ ਿੰੂ ਹੋਰ ਦੂਜੀਆਂ ਸਾਨਹਤਕ ਨਿਧਾਿਾਂ ਿਾਲੋਂ ਿਧੇਰੇ ਨਦਲਚਸਪ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਮੁੁੱ ਚੀ ਤਸਿੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਿ ਿਾਲਾ ਸਾਨਹਤਕ ਰੂਪ 
ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਜਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੁੱ ਛਮ ਦੇ ਪਰਭਾਿ ਅਧੀਿ ਹੋਂਦ ਨਿਚ ਆਈ ਿਾਿਲ ਨਿਧਾ ਿੇ ਹੁਣ ਤੁੱਕ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਾਨਹਤ ਰੂਪਾਂ ਿਾਲੋਂ ਆਪਣੀ ਿੁੱ ਖਰੀ ਪਛਾਣ 
ਬਣਾਈ ਹੈ। ਿਾਿਲ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨਹਤਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਸਨਿਤੀ ਅਿੁਸਾਰ ਸਮਾਨਜਕ ਯਿਾਰਿ ਨਿਚ ਆਉਣ ਿਾਲੀ ਪਨਰਿਰਤਿ ਸ਼ੀਲਤਾ ਿੰੂ ਬੜੇ ਗਹੁ ਿਾਲ ਿਾਚਦਾ 
ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਠਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਰੰਭ ਤੋਂ ਲੈ ਨਕ ਹੁਣ ਤੁੱਕ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਿਾਿਲ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਤੁੱਕ ਪਹੰੁਚਣ ਲਈ ਨਿਲੁੱ ਖਣ ਪਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ 
ਆਈਆਂ ਹਿ। ਪੰਜਾਬੀ ਿਾਿਲ ਿੇ ਆਪਣੇ ਜਿਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਤੁੱਕ ਹਰ ਇੁੱਕ ਨਿਸ਼ੇ ਿੰੂ ਆਪਣੇ ਕਲਾਿੇ ਨਿਚ ਭਰਿ ਦੀ ਕੋਨਸ਼ਸ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਿਾਿਲ ਦੇ ਨਿਸ਼ ੇ
ਸਮਾਜ ਨਿਚ ਚਲਦੀ ਨਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਤੇ ਸਮਕਾਲੀ ਪਰਨਸਿਤੀਆਂ ਿਾਲ ਿੀ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਹਿ। ਪੰਜਾਬੀ ਿਾਿਲ ਦੀ ਿੁੱ ਡੀ ਨਿਸ਼ੇਸਤਾ ਇਹ ਰਹੀ ਹੈ ਨਕ ਨਕਸੇ ਿੀ ਸਮੇਂ ਇਸ ‘ਤੇ 
ਸਮਾਜ ਦੀ ਕੋਈ ਇੁੱ ਕ ਸੁਰ ਭਾਰੂ ਿਾ ਹੋ ਸਕੀ, ਸਗੋਂ ਿਾਿਲ ਨਿਰੰਤਰ ਆਪਣੀ ਰਚਿਾ-ਿਸਤੂ, ਨਿਧੀ ਤੇ ਨਦਰਸ਼ਟੀ ਪੁੱਖੋਂ ਨਿਕਾਸ ਕਰਦਾ ਨਰਹਾ ਹੈ। 
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ਮ ੱ ਖ ਸ਼ਬਦ:-  ਸਮਾਜ, ਸਮਾਜਕ ਯਿਾਰਿ, ਸਾਨਹਤ, ਿਾਰਤਕ, ਿਾਿਲ, ਪੰਜਾਬੀ ਿਾਿਲ, ਿਾਿਲਕਾਰ। 

ਸਾਨਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਅਨਧਐਿ ਦਾ ਮੂਲ ਆਧਾਰ ਸਮਾਜ ਹੀ ਹੰੁਦਾ 
ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੋਿੇਂ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਕ, ਆਰਿਕ, ਰਾਜਿੀਤਕ, 
ਧਾਰਮਕ ਅਤੇ ਿੈਨਤਕ ਪਰਸਨਿਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪਰਭਾਨਿਤ ਹੰੁਦੇ ਹਿ। ਸਾਨਹਤ ਸਮਾਜ 
ਨਿਚ ਆਈਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤੋਂ ਪਰਭਾਨਿਤ ਹੋਏ ਮਿੁੁੱ ਖੀ ਨਰਸ਼ਨਤਆਂ ਅਤ ੇ
ਨਿਹਾਰਾਂ ਿੰੂ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਕ ਯਿਾਰਿ ਦੇ ਅਧੀਿ ਮੁੁੱ ਖ ਤੌਰ 
’ਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀਆਂ ਅਸਲੀ ਪਰਸਨਿਤੀਆਂ ਿੰੂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਨਹਤ 
ਨਿਚ ਸਮਾਜਕ ਯਿਾਰਿ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮੁੁੱ ਖ ਖੇਤਰਾਂ ਨਜਿੇਂ- 
ਸਮਾਜਕ, ਰਾਜਿੀਤਕ, ਆਰਿਕ, ਧਾਰਮਕ ਆਨਦ ਰਾਹੀਂ ਨਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤ ੇ
ਪਰਗਟ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਸਾਨਹਤਕਾਰ ਸਮਾਜ ਨਿਚ ਨਿਚਰਨਦਆਂ ਸਮਾਜਕ ਯਿਾਰਿ 
ਿੰੂ ਆਮ ਨਿਅਕਤੀ ਿਾਲੋਂ ਿੁੱ ਧ ਸੰਿੇਦਿਸ਼ੀਲ ਹੋ ਕੇ ਗਰਨਹਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ 
ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਮਾਜ ਨਿਚ ਿਾਪਰਦੀ ਹਰੇਕ ਘਟਿਾ ਅਤੇ ਿਰਤਾਰੇ ਿੰੂ ਬਹੁਤ 
ਹੀ ਤੀਬਰਤਾ ਿਾਲ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਨਿਚ ਨਲਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੁੱ ਕ ਚੰਗਾ 
ਸਾਨਹਤਕਾਰ ਪਰਾਪਤ ਅਿੁਭਿਾਂ ਿੰੂ ਨਜਉਂ ਦਾ ਨਤਉਂ ਯਿਾਰਿਕ ਰੂਪ ਨਿਚ ਹੀ 
ਪੇਸ਼ ਿਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਕਾਲਪਨਿਕ ਚੇਤਿਾ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਜ ਿੰੂ ਚੰਗੀ 
ਅਤੇ ਸਾਰਿਕ ਸੋਧ ਦੇਣ ਨਿਚ ਸਮਰੁੱਿ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਸਾਨਹਤ ਦੇ ਿਾਰਤਕ ਖੇਤਰ 
ਨਿਚ ਿਾਿਲ, ਿਾਟਕ, ਕਹਾਣੀ ਆਨਦ ਅਨਜਹੀਆਂ ਨਿਧਾਿਾਂ ਹਿ, ਨਜਿਹ ਾਂ 

ਰਾਹੀਂ ਸਾਨਹਤਕਾਰ ਮਿੁੁੱ ਖੀ ਜੀਿਿ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਿਿਾਿਾਂ ਅਤ ੇ
ਚੇਤਿਾ ਦਾ ਪਰਗਟਾਿਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਿਾਰਤਕ ਸਾਨਹਤ ਨਿਚ ਿਾਿਲ ਇੁੱਕ ਅਨਜਹੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਨਿਧਾ ਹੈ, ਨਜਸ 
ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਯਿਾਰਿ ਿੰੂ ਡੂੰ ਘਾਈ ਿਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਹਾਲਾਂਨਕ ਕੋਈ ਿੀ ਸਾਨਹਤਕ ਨਿੁੱ ਧਾ ਮਿੁੁੱ ਖੀ ਜੀਿਿ ਤੇ ਇਸਦੇ ਸਮਾਜਕ 
ਯਿਾਰਿ ਦੀ ਸਮੁੁੱ ਚਤਾ ਿੰੂ ਆਪਣੇ ਨਿਚ ਸਮੇਟਣ ਦਾ ਦਾਅਿਾ ਿਹੀਂ ਕਰ 
ਸਕਦੀ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਿੁੱ ਡੇ ਅਕਾਰ ਕਾਰਣ ਿਾਿਲ ਸਮਾਜਕ ਯਿਾਰਿ ਦੇ 
ਬਾਹਰਮੁੁੱ ਖੀ ਤੇ ਅੰਤਰਮੁੁੱ ਖੀ ਪਸਾਰਾਂ ਿੰੂ ਰੂਪਮਾਿ ਕਰਿ ਨਿਚ ਸਫਲ ਨਿਖਾਈ 
ਨਦੰਦੀ ਹੈ। ਉਿਹ ੀਂਿੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਦਹਾਨਕਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ ਦੇ 
ਇਨਤਹਾਸਕ ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਿ ਪੰਜਾਬੀ ਿਾਿਲ ਆਪਣੇ ਨਿਕਾਸ ਦੇ ਕਈ ਪੜਾਿਾਂ 
ਤੋਂ ਲੰਨਘਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਿਾਿਲ ਆਦਰਸ਼ਿਾਦ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਸੁਧਾਰਿਾਦ, 
ਪਰਗਤੀਿਾਦ, ਯਿਾਰਿਿਾਦ ਆਨਦਕ ਨਿਨਭੰਿ ਪਰਨਿਰਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਕਾਸ 
ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਅਸਨਤਤਿਾਦੀ ਤੇ ਚੇਤਿਾ-ਪਰਿਾਹ ਤੁੱ ਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰ 
ਚੁੁੱ ਨਕਆ ਹੈ।  
ਆਧੁਨਿਕ ਯੁੁੱ ਗ ਨਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਿਾਿਲ ਿੰੂ ਹੋਰ ਦੂਜੀਆਂ ਸਾਨਹਤਕ ਨਿਧਾਿਾਂ 
ਿਾਲੋਂ ਿਧੇਰੇ ਨਦਲਚਸਪ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਮੁੁੱਚੀ ਤਸਿੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਿ ਿਾਲਾ 
ਸਾਨਹਤਕ ਰੂਪ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਜਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੁੱਛਮ ਦ ੇ
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ਪਰਭਾਿ ਅਧੀਿ ਹੋਂਦ ਨਿਚ ਆਈ ਿਾਿਲ ਨਿਧਾ ਿੇ ਹੁਣ ਤੁੱ ਕ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਾਨਹਤ 
ਰੂਪਾਂ ਿਾਲੋਂ ਆਪਣੀ ਿੁੱ ਖਰੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਿਾਿਲ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨਹਤਕਾਰ 
ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਸਨਿਤੀ ਅਿੁਸਾਰ ਸਮਾਨਜਕ ਯਿਾਰਿ ਨਿਚ ਆਉਣ  
ਿਾਲੀ  ਪਨਰਿਰਤਿ  ਸ਼ੀਲਤਾ ਿੰੂ ਬੜੇ ਗਹੁ ਿਾਲ ਿਾਚਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਠਕਾਂ 
ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਿਾਿਲ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਨਿਚ ਡਾ.ਜਗਬੀਰ ਨਸੰਘ 
ਕਨਹੰਦੇ ਹਿ :- 

‘ਿਾਿਲ ਦੀ ਗਲਪ ਨਿਧੀ ਪਰਮੁੁੱ ਖ ਰੂਪ ਨਿਚ 
ਅਿੁਕਰਣਾਤਮਕ ਹੈ ਜੋ ਪੂਰਬ-ਪਰਚੁੱ ਲਤ ਪੁਰਾਣ-ਕਿਾ 
ਜਾਂ ਰੁਮਾਂਸ-ਕਿਾ ਦੀ ਗਲਪ ਨਿਧੀ ਿਾਲੋਂ ਮੌਨਲਕ ਤੌਰ 
ਤੇ ਨਭੰਿ ਹੋ ਨਿਬੜਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਿ ਹੈ ਨਕ ਿਾਿਲ 
ਨਿਚੋਂ ਿਾ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣ ਕਿਾ ਿਾਂਗ ਨਕਸੇ ਪਰਾ-ਮਿੁੁੱ ਖੀ 
ਹੋਂਦ ਦੀ ਅਲੌਨਕਕ ਕਿਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਿਾ ਹੀ 
ਰੁਮਾਂਸ-ਕਿਾ ਿਾਂਗ ਨਕਸੇ ਚਮਤਕਾਰੀ ਪਰਨਤਭਾ ਿਾਲੇ 
ਿਾਇਕ ਦੀ ਆਦਰਸ਼ ਪਰੇਨਰਤ ਕਿਾ ਦਾ ਨਿਧਾਿ ਪੇਸ਼ 
ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਧਾਰਣ ਮਿੁੁੱ ਖਾਂ ਿੰੂ 
ਸਮਾਨਜਕ ਸੰਸਿਾਿਾਂ, ਨਰਸ਼ਤੇ-ਿਾਨਤਆਂ ਅਤੇ ਕਦਰਾਂ-
ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਯਿਾਰਿਕ ਮਾਹੌਲ ਨਿਚ ਰੁੱਖਕੇ ਪਰਸਤੁਤ 
ਕਰਿ ਦੀ ਚੇਸ਼ਟਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।’ 1 

ਿਾਿਲ ਨਿਧਾ ਿੰੂ ਆਧੁਨਿਕ ਨਬਰਤਾਂਤ ਦੀ ਯਿਾਰਿਿਾਦੀ ਨਿਧਾ ਮੰਨਿਆ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਿਾਿਲ ਨਿਰਾਪੁਰਾ ਿਸਤੂ-ਜਗਤ ਿਹੀਂ ਹੰੁਦਾ ਸਗੋਂ ਿਸਤੂ-ਜਗਤ 
ਿਰਗਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਿਾਿਲਕਾਰ ਿੀ ਆਪਣੇ ਅਿੁਭਿ ਅਤੇ ਕਲਪਿਾ ਦੇ 
ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਿਾਿਲ ਦੀ ਨਸਰਜਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਿਾਿਲ ਅਨਜਹੀ ਲੰਬੀ 
ਸਾਨਹਤਕ ਰਚਿਾ ਹੈ, ਨਜਸ ਨਿਚ ਿਾਿਲਕਾਰ ਸਮੁੁੱ ਚੇ ਜੀਿਿ ਦੀ ਤਸਿੀਰ 
ਿਾਿਲ ਦੇ ਪਾਤਰਾਂ, ਘਟਿਾਿਾਂ, ਿਾਰਤਾਲਾਪ, ਕਹਾਣੀ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਰਾਹੀਂ ਇਸ 
ਤਰਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਕ ਉਸ ਨਿਚੋਂ ਨਦਖਾਈ ਨਦੰਦਾ ਸੰਸਾਰ ਸੁੱਚ ਿਾ ਹੰੁਨਦਆਂ 
ਿੀ ਸੁੱਚ ਿਰਗਾ ਪਰਤੀਤ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਿਾਿਲ ਸਮਾਜਕ ਯਿਾਰਿ ਿੰੂ 
ਕਲਨਪਤ ਰੂਪ ਨਿਚ ਨਸਰਜਿਾ ਦੀ ਕਲਾ ਹੈ। ਿਾਿਲ ਨਿਚ ਿਾਪਰਦੀਆਂ 
ਘਟਿਾਿਾਂ ਆਮ ਮਿੁੁੱ ਖ ਦੇ ਜੀਿਿ ਿਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਿੁੁੱ ਖੀ 
ਜੀਿਿ ਿੰੂ ਚੰਗੀ ਤਰਹਾਂ ਰੂਪਮਾਿ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਨਿਚ ਡਾ. 
ਟੀ.ਆਰ. ਨਿਿੋਦ ਨਲਖਦੇ ਹਿ :- 

‘ਮਿੁੁੱ ਖੀ ਸੰਸਨਕਰਤੀ ਨਿਰਸੇ ਨਿਚ ਨਮਲੇ ਕੁਝ ਇਕ ਦੈਿੀ 
ਤੇ ਸਦੀਿੀ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਿਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨਿਰੰਤਰ 
ਪਨਰਿਰਤਿਸ਼ੀਲ, ਪਰਸਪਰ-ਨਿਰੋਧੀ, ਨਿਨਿਧ ਤੇ 
ਜਨਟਲ ਭਾਿਾਂ ਦਾ ਮੁਰੁੱਕਬ ਹੈ। ਮਿੁੁੱ ਖ ਬਾਬਤ ਇਹ 
ਸੁੱਚ ਸਾਨਹਤ ਦੇ ਪਰਚੁੱ ਨਲਤ ਰੂਪਾਂ- ਕਨਿਤਾ, ਿਾਟਕ 
ਅਤੇ ਉਿਹ ਾਂ ਦੇ ਭੇਦਾਂ-ਉਪਭੇਦਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਰਗਟ ਿਹੀਂ ਹੋ 
ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਪਰਗਟਾਅ ਲਈ ਿਧੇਰੇ ਮੋਕਲਹੇ , 
ਿਧੇਰੇ ਆਜ਼ਾਦ ਮਾਨਧਅਮ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਇਸ ਲੋੜ ਦੀ 
ਪੂਰਤੀ ਿਾਿਲ ਿੇ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਰਦਾ ਆ ਨਰਹਾ ਹੈ। 
ਮਿੁੁੱ ਖ ਦੀਆਂ ਸਾਧਾਰਿ, ਨਿਿੱਤ-ਬਦਲਦੀਆਂ, 

ਨਿਸਤਾਰ ਫੜਦੀਆਂ, ਜਨਟਲ ਹੰੁਦੀਆਂ, ਪਰਸਪਰ-
ਨਿਰੋਧੀ ਭਾਿਿਾਿਾਂ ਦਾ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਪਰਸੰਗ ਨਿਚ 
ਨਚਤਰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨਹਤ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰੂਪ ਪਰਸਤੁਤ 
ਿਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਮਰੁੱਿਾ ਿਾਿਲ ਨਿਚ ਹੀ 
ਹੈ।’2 

ਯੂਰਪ  ਅਤੇ  ਹੋਰ  ਪੁੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਿਚ ਿਾਿਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪੰੂਜੀਿਾਦੀ ਯੁੁੱ ਗ 
ਤੋਂ ਹੋਈ ਮੰਿੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਨਿਚ ਿਾਿਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੁੱਿੋਂ ਦੀਆਂ 
ਇਨਤਹਾਸਕ ਅਤੇ ਰਾਜਿੀਤਕ ਪਰਸਨਿਤੀਆਂ ਨਿਚ ਹੋਏ ਪਨਰਿਰਤਿ ਕਾਰਿ 
ਹੋਈ ਮੰਿੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਿੇ ਸਾਲ 1849 ਨਿਚ ਪੰਜਾਬ ਿੰੂ ਆਪਣੇ 
ਕਬਜ਼ੇ ਨਿਚ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਛਮੀ ਨਿਨਦਆ ਪਰਣਾਲੀ ਅਧੀਿ ਈਸਾਈ ਨਮਸ਼ਿਰੀਆ ਂ
ਸਿਾਨਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਬ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਂ ਈਸਾਈ ਨਮਸ਼ਿਰੀਆਂ ਿੇ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ 
ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਜੌਿ ਬਿੀਅਿ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਿਾਿਲ ‘ਨਪਲਨਗਰਨਮਜ਼ 
ਪੋੋ੍ਰਗਰੈਸ’ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਿੁਿਾਦ ‘ਮਸੀਹੀ ਮੁਸਾਨਫ਼ਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ’ ਦੇ ਿਾਂ 
ਿਾਲ ਪਰਕਾਨਸ਼ਤ ਕਰਿਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਚ ਇੁੱਕ ਹੋਰ 
ਿਾਿਲ ‘ਜਯੋਨਤਰੁਦਯ’ ਛਨਪਆ ਨਮਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਿਾਿਲ ਬਾਰੇ ਡਾ. 
ਜੋਨਗੰਦਰ ਨਸੰਘ ਰਾਹੀ ਨਲਖਦੇ ਹਿ :-  

‘ਜਯੋਨਤਰੁਦਯ ਿਰਗੀਆਂ ਰਚਿਾਿਾਂ ਨਿਚ 
ਯਿਾਰਿਿਾਦੀ ਜੁਗਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੀ ਸਮਾਨਜਕ-
ਸਨਭਆਚਾਰਕ ਨਜ਼ੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ 
ਉਘਾੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਿ। ਇਿਹ ਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੇ 
ਹਿਾਲੇ ਨਿਚ ਇਸਾਈਅਤ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਤੇ ਪੁੱਛਮੀ 
ਸਨਭਅਤਾ ਦੀ ਨਬਹਤਰੀ ਜਤਾਈ ਗਈ ਹੈ।’3 

ਪੰਜਾਬ ਨਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਦੇ ਆਉਣ ਿਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਨਭਆਚਾਰ ‘ਤ ੇ
ਨਸੁੱ ਧੇ ਜਾਂ ਅਨਸੁੱ ਧੇ ਢੰਗ ਿਾਲ ਜੋ ਪਰਭਾਿ ਨਪਆ, ਉਸਿੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਨਹਤ ਨਿਚ 
ਿਾਿਲ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਿੰੂ ਸੰਭਿ ਬਣਾਇਆ। ਈਸਾਈ ਨਮਸ਼ਿਰੀ ਿਲੋਂ 
ਪਰਕਾਨਸ਼ਤ ਿਾਿਲਾਂ ਦਾ ਮੁੁੱ ਖ ਮਿੋਰਿ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕਰਿਾ ਸੀ, 
ਪਰ ਨਫਰ ਿੀ ਇਿਹ ਾਂ ਿਾਿਲਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਰਭਾਿ ਨਪਆ। ਇਸ ਤੋਂ 
ਪਰੇਨਰਤ ਹੋ ਕੇ ਭਾਈ ਿੀਰ ਨਸੰਘ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਮਕਾਲੀਆਂ ਿੇ ਅਠਾਰਿੀਂ ਸਦੀ ਦ ੇ
ਨਸੁੱਖ ਇਨਤਹਾਸ ਦੀਆਂ ਘਟਿਾਿਾਂ ਿੰੂ ਨਚਤਰਦੇ ਹੋਏ ਨਸੁੱ ਖ ਧਰਮ ਪਰਤੀ ਲੋਕਾਂ 
ਿੰੂ ਜਾਨਗਰਤ ਕਰਿ ਲਈ ਿਾਿਲ ਨਲਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ।  
ਆਧੁਨਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਿਾਿਲ ਦੇ ਇਨਤਹਾਸਕ ਪਰਸੰਗ ਨਿਚ ਭਾਈ ਿੀਰ ਨਸੰਘ 
ਦੁਆਰਾ ਨਲਖੇ ‘ਸੰੁਦਰੀ’ ਿਾਿਲ ਿੰੂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪਨਹਲਾ ਮੌਨਲਕ ਿਾਿਲ ਿੰੂ 
ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਜਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਿੰੂ ਨਸੁੱ ਖ ਇਨਤਹਾਸ ਦੇ ਗੌਰਿਮਈ 
ਨਿਰਸੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਿਾ ਕੇ ਨਸੁੱ ਖੀ ਿਾਲ ਜੋੜਿਾ ਸੀ। ਨਫਰ ਭਾਈ ਿੀਰ ਨਸੰਘ 
ਿੇ ਨਸੁੱਖ ਧਰਮ ਿਾਲ ਸੰਬੰਨਧਤ ‘ਨਬਜੈ ਨਸੰਘ’, ‘ਸਤਿੰਤ ਕੌਰ’ ਤੇ ‘ਬਾਬਾ ਿੌਧ 
ਨਸੰਘ’ ਿਾਿਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਨਹਤ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਏੇ। ਭਾਈ ਿੀਰ ਨਸੰਘ ਦੇ ਿਾਿਲਾਂ 
ਿੰੂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਮੁੁੱਚੇ ਆਦਰਸ਼ਿਾਦੀ ਿਾਿਲਕਾਰਾਂ ਲਈ ਪਰੇਰਿਾ ਸਰੋਤ 
ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਿੀਰ ਨਸੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਮੋਹਿ ਨਸੰਘ ਿੈਦ ਿੇ 
ਿੀਰ ਨਸੰਘ ਦੇ ਪਰਭਾਿ ਅਧੀਿ ਿਾਿਲ ਨਲਖੇ। ਉਸ ਦੇ ਿਾਿਲਾਂ ਿਾਲ ਪੰਜਾਬੀ 
ਿਾਿਲ ਦਾ ਘੇਰਾ ਨਿਸ਼ਾਲ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਖੇਤਰ ਨਸੁੱ ਖ ਧਰਮ ਦੀ 
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ਬਜਾਏ ਨਸੁੱ ਖ ਸਮਾਜ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਸੁੱਖ ਸਮਾਜ ਨਿਚ ਫੈਲੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆ ਂ
ਿੰੂ ਦੂਰ ਕਰਿਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਿੇ ‘ਸ਼ੇੋ੍ਰਸਠ ਕੁਲ ਦੀ ਚਾਲ’, ‘ਇਕ ਨਸੁੱਖ 
ਘਰਾਣਾ’, ‘ਸੁਸ਼ੀਲ ਨਿਧਿਾ’, ‘ਸੁਖਦੇਿ ਕੌਰ’, ‘ਸੁਭਾਗ ਕੌਰ’, ‘ਸੁਸ਼ੀਲ ਿੰੂਹ’, 
‘ਸੁਖੀ ਪਨਰਿਾਰ’, ‘ਿਕੀਲ ਦੀ ਨਕਸਮਤ’, ‘ਦੰਪੁੱਤੀ ਨਪਆਰ’, ‘ਸੁਸ਼ੀਲ 
ਨਿਧਿਾ’, ‘ਪਛਤਾਿਾ’, ‘ਕਮਾਈ ਦੀ ਬਰਕਤ’, ‘ਕਪਟੀ ਨਮੁੱਤਰ’, ‘ਸੁੁੱ ਘੜ 
ਿੰੂਹ ਤੇ ਲੜਾਕੀ ਸੁੱ ਸ’ ਆਨਦ ਿਾਿਲਾਂ ਦੀ ਰਚਿਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਜਿਹ ਾਂ ਨਿਚ 
ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਾਨਜਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਾਂ 
ਉਹ ਆਪਣੇ ਿਾਿਲਾਂ ਿੰੂ ਧਰਮ ਿਾਲੋਂ ਿੁੱ ਖ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਿਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। 
ਪੰਜਾਬੀ ਿਾਿਲ ਦੇ ਮੁੁੱ ਢਲੇ ਦੌਰ ਨਿਚ ਭਾਈ ਿੀਰ ਨਸੰਘ ਅਤੇ ਮੋਹਿ ਨਸੰਘ 
ਿੈਦ ਤੋਂ ਪਰਭਾਨਿਤ ਹੋ ਕੇ ਚਰਿ ਨਸੰਘ ‘ਸ਼ਹੀਦ’ ਿੇ ਿੀ ਪੰਜਾਬੀ ਿਾਿਲਾਂ ਦੀ 
ਰਚਿਾ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਿੇ ‘ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ’ ਅਤੇ ‘ਦਲੇਰ ਕੌਰ’ ਨਸਰਿਾਿੇਂ ਹੇਠ 
ਧਾਰਨਮਕ ਿਾਿਲ ਅਤੇ ‘ਦੋ ਿਹੁਟੀਆਂ’ ਅਤੇ ‘ਚੰਚਲ ਮੂਰਤੀ’ ਨਸਰਿਾਿੇਂ ਹੇਠ 
ਸਮਾਜਕ ਿਾਿਲ ਨਲਖੇ ਹਿ। ਉਸ ਦੇ ਿਾਿਲਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਿੀ ਆਦਰਸ਼ਿਾਦੀ 
ਹੈ। ਇਿਹ ਾਂ ਪਰਮੁੁੱ ਖ ਿਾਿਲਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਇਸ ਕਾਲ ਨਿਚ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ 
ਨਸੰਘ ਿੇ ਰੋਮਾਂਨਟਕ ਸ਼ੈਲੀ ਨਿਚ ‘ਬਾਬਾ ਤੇਗਾ ਨਸੰਘ’, ਗੁਰਬਖ਼ਸ ਨਸੰਘ 
ਪਰੀਤਲੜੀ ਿੇ ‘ਅਣਨਿਆਹੀ ਮਾਂ’, ਈਸ਼ਿਰ ਚੰਦਰ ਿੰਦਾ ਿੇ ‘ਮੁਰਾਦ’ ਅਤੇ 
‘ਤੇਜ ਕੌਰ’, ਹਕੀਮ ਸੰੁਦਰ ਨਸੰਘ ਿੇ ‘ਚੰਦਰ ਕਾਂਤਾ’, ਹਰਬਖਸ਼ ਨਸੰਘ ਿੇ 
‘ਸ਼ਕੁੰ ਤਲਾ’, ਨਿਰੰਜਣ ਨਸੰਘ ਿੇ ‘ਪਰੇਮ ਕਣੀ’, ਅਮਰ ਨਸੰਘ ਛਾਪੇਿਾਲਾ ਿੇ 
‘ਘਰ ਦਾ ਨਿਰਬਾਹ’ ਅਤੇ ‘ਸੁਚੁੱ ਜੀ ਧੀ’ ਅਤੇ ਜੋਸ਼ੂਆ ਫਜ਼ਲਦੀਿ ਿੇ ‘ਪਰਭਾ’, 
‘ਮੰੁਡੇ ਦਾ ਮੁੁੱ ਲ’, ‘ਬਰਕਤੇ’ ਅਤੇ ‘ਕਮਲਾ’ ਆਨਦ ਿਾਿਲਾਂ ਦੀ ਨਸਰਜਣਾ 
ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਿਾਿਲ ਨਸੁੱਖ ਧਰਮ ਨਿਚ ਸੁਧਾਰ ਿਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਅਤ ੇ
ਸਮਕਾਲੀ ਸਮਾਨਜਕ ਸਮੁੱ ਨਸਆਿਾਂ ਿੰੂ ਸੁਧਾਰਿਾਦੀ ਨਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ 
ਕਰਦੇ ਹਿ। ਸਮੁੁੱ ਚੇ ਤ”ਰ ‘ਤੇ ਮੁੁੱ ਢਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਿਾਿਲ ਪਰਮੁੁੱ ਖ ਰੂਪ ਨਿਚ 
ਨਸੁੱਖ ਿਾਿਲਕਾਰਾਂ ਿੁੱ ਲੋਂ  ਹੀ ਨਲਖੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਿਹ ਾਂ ਦਾ ਖੇਤਰ ਨਸੁੱਖ ਿਰਕ 
ਤੁੱ ਕ ਹੀ ਸੀਨਮਤ ਸੀ। 
ਪੰਜਾਬੀ ਿਾਿਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨਿਚ ਿਾਿਕ ਨਸੰਘ ਦੇ ਪਰਿੇਸ਼ ਿਾਲ ਇਹ ਆਪਣੇ 
ਪਰਾਰਨਭੰਕ ਦੌਰ ਨਿਚੋਂ ਨਿਿੱਕਲ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਦੌਰ ਨਿਚ ਪਰਿੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ 
ਦੌਰ ਦਾ ਿਾਿਲ ਨਿਅਕਤੀ ਕੇਂਦਨਰਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਿਾਦੀ ਸੁਭਾਅ ‘ਤ ੇ
ਕੇਂਦਨਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਿਾਿਲਾਂ ਨਿਚ ਅਨਜਹੇ ਿਾਇਕ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ 
ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਮਲਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਚਨਰੁੱਤਰ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਿਾਂ ਕਾਰਿ 
ਸੰਕਟ ਨਿਚ ਫਸਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਸੰਕਟ ਨਿਚ ਦੁਖਾਂਤ ਭੋਗਦਾ ਹੈ ਜਾਂ 
ਨਫਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਫਲਤਾ ਸਨਹਤ ਿਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਿਾਿਲ 
ਧਰਮ ਜਾਂ ਮਨਰਆਦਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਮਾਜਕ 
ਸਮੁੱ ਨਸਆਿਾਂ ਿੰੂ ਿੋੜਹੀਆਂ ਯਿਾਰਿ ਛੋਹਾਂ ਿਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰ 
ਨਿਚ ਿਾਿਲਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮਿੋਰਿ ਸਮਾਨਜਕ ਸਮੁੱ ਨਸਆਿਾਂ ਿੰੂ ਨਚਤਰਿਾ ਅਤ ੇ
ਉਹਿਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਉਭਾਰਿਾ ਨਰਹਾ ਹੈ। ਿਾਿਕ ਨਸੰਘ ਪੰਜਾਬੀ 
ਿਾਿਲ ਦਾ ਨਪਤਾਮਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਰਨਸੁੱ ਧ ਿਾਿਲਕਾਰ ਹੈ। ਉਸ ਿਾਲ ਪੰਜਾਬੀ 
ਿਾਿਲਕਾਰੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨਿਚ ਇਕ ਿਿਾਂ ਮੋੜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ 
ਿਾਿਲ ਿੰੂ ਨਸੁੱਖ ਧਰਮ ਅਤੇ ਨਸੁੱ ਖ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਧਾਰਨਮਕ ਅਤੇ ਸਮਾਨਜਕ 
ਿਲਗਣਾਂ ਨਿਚੋਂ ਕੁੱ ਢ ਕੇ ਿੰਿ-ਸੁਿੰਿੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਿੰੂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ 

ਿੇ ਿਾਿਲ ਦੇ ਨਿਸ਼ੇ ਨਿਚ ਪਨਹਲੀ ਿਾਰੀ ਨਪਆਰ-ਸੰਸਾਰ ਿੰੂ ਨਲਆਂਦਾ। ਉਸ 
ਦੇ ‘ਗ਼ਰੀਬ ਦੀ ਦੁਿੀਆਂ’, ‘ਨਪਆਰ ਦੀ ਦੁਿੀਆਂ’, ‘ਲਿ ਮੈਨਰਜ’, ਅਤੇ 
‘ਪਨਿੁੱ ਤਰ ਪਾਪੀ’ ਿਾਿਲਾਂ ਨਿਚ ਨਪਆਰ ਦਾ ਨਚਤਰਿ ਨਮਲਦਾ ਹੈ। ‘ਟੁੁੱ ਟੀ 
ਿੀਣਾ’, ‘ਗੰਗਾਜਲੀ ਨਿਚ ਸ਼ਰਾਬ’, ਅਤੇ ‘ਅੁੱਧਨਖਨੜਆ ਫੁੁੱ ਲ’ ਿਾਿਲਾਂ ਨਿਚ 
ਉਹ ਿੇਸਿਾਗਮਿੀ ਦੀ ਸਮੁੱ ਨਸਆ ਿੰੂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ‘ਨਚੁੱ ਟਾ ਲਹੂ’ 
ਿਾਿਲ ਨਿਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦੇ ਟੁੁੱ ਟਣ ਅਤੇ ਸੰਪਰਦਾਇਕਤਾ ਦੇ ਪੈਰ 
ਪਸਾਰਿ ਿੰੂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਿਾਿਕ ਨਸੰਘ ਿੇ ਸਮਕਾਲੀ 
ਸਮਾਨਜਕ ਸਮੁੱ ਨਸਆਿਾਂ ਨਜਿੇਂ-ਬਾਲ ਨਿਆਹ, ਨਿਧਿਾ ਨਿਆਹ, ਛੂਤ-ਛਾਤ, 
ਪਰੇਮ-ਸੰਬੰਧ, ਸਮਾਨਜਕ ਪਾਖੰਡ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਨਭਰਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਿਨਸ਼ਆਂ ਦੀ 
ਆਦਤ, ਿੇਸਿਾਗਮਿੀ ਅਤੇ ਮੁਕੁੱ ਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਆਨਦ ਿੰੂ ਆਪਣੇ ਿਾਿਲਾਂ ਦਾ 
ਨਿਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਪਰਨਸੁੱ ਧ ਿਾਿਲ ‘ਇੁੱਕ ਨਮਆਿ ਦੋ ਤਲਿਾਰਾਂ’ ਿੰੂ 
ਭਾਰਤੀ ਸਾਨਹਤ ਅਕਾਦਮੀ ਦਾ ਐਿਾਰਡ ਨਮਨਲਆ। ਉਸ ਿੇ ‘ਅੁੱਗ ਦੀ ਖੇਡ’, 
‘ਖੂਿ ਦੇ ਸੋਹਲੇ’, ‘ਮੰਝਧਾਰ’ ਅਤੇ ‘ਆਦਮ ਖੋਰ’ ਿਾਿਲਾਂ ਨਿਚ ਸੰਤਾਲੀ ਦੀ 
ਿੰਡ ਦੇ ਦੁਖਾਂਤ ਿੰੂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਿਾਿਲਕਾਰ ਿਾਿਕ ਨਸੰਘ ਦੀ 
ਿਾਿਲ ਕਲਾ ਬਾਰੇ ਡਾ. ਟੀ.ਆਰ. ਨਿਿੋਦ ਨਲਖਦੇ ਹਿ :-  

‘ਪੰਜਾਬੀ ਿਾਿਲ ਿਾਿਕ ਨਸੰਘ ਦੇ ਹੁੱਿਾਂ ਨਿਚ ਆ ਕੇ 
ਿਿੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਤੁਰਿ ਲੁੱ ਨਗਆ। ਇਸ ਨਿਚ 
ਅਨਧਆਤਨਮਕਤਾ ਦੀ ਿਾਂ ਭੌਨਤਕਤਾ ਆਈ। ਰੋਮਾਂਸ 
ਦੀ ਿਾਂ ਿਾਸਤਨਿਕਤਾ ਿੇ ਮੁੱਲੀ। ਸੰਕੋਚ ਦੀ ਿਾਂ 
ਨਿਸਿਾਰ ਿੇ ਲਈ, ਸਿੂਲਤਾ ਦੀ ਿਾਂ ਸੂਖਮਤਾ ਦਾ 
ਨਚਤਰਣ ਹੋਣ ਲੁੱ ਗਾ। ਜੀਿਿ ਿੰੂ ਸਮੁੁੱਚੇ ਰੂਪ ਨਿਚ 
ਆਸ਼ਾਿਾਦੀ ਨਦਰਸ਼ਟੀ ਿਾਲ ਿੇਖਨਦਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜੀਿਿ 
ਦੀਆਂ ਅਿੇਕਾਂ ਸਮੁੱ ਨਸਆਿਾਂ ਦਾ ਖੁੁੱ ਲਹਾ ਅਤੇ ਨਿਝਕ 
ਨਬਆਿ ਕੀਤਾ।’4  

ਪੰਜਾਬੀ ਿਾਿਲ ਜਗਤ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦੌਰ ਨਿਚ ਪਰਗਤੀਿਾਦੀ ਚੇਤਿਾ ਦਾ ਪਰਿੇਸ਼ 
ਸੰਤ ਨਸੰਘ ਸੇਖੋਂ ਦੇ ਿਾਿਲਾਂ ਿਾਲ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਿੇ ਰੋਮਾਂਨਟਕ ਪਰਗਤੀਿਾਦੀ 
ਿਾਿਲਾਂ ਦੀ ਰਚਿਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਿਾਿਲਾਂ ਿਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਿਾਿਲ ਨਿਚ 
ਯਿਾਰਿ ਦਾ ਰੰਗ ਹੋਰ ਗੂੜਹਾ ਹੰੁਦਾ  ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਿਾਿਲ ‘ਬਾਬਾ 
ਉਸਮਾਿ’ ਿਾਇਕ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਅਤੇ ‘ਲਹੂ ਨਮੁੱਟੀ’ ਨਕਰਸਾਿੀ ਦੇ 
ਆਰਨਿਕ, ਮਾਿਨਸਕ ਅਤੇ ਅਸਨਤਤਿ ਮੂਲਕ ਸੰਕਟ ਿੰੂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
ਸੁਨਰੰਦਰ ਨਸੰਘ ਿਰੂਲਾ ਦੇ ਪਰਿੇਸ਼ ਿਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਿਾਿਲ ਿਾਸਤਨਿਕ 
ਯਿਾਰਿ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਰਿ ਲੁੱ ਗਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਿੰੂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪਨਹਲਾ 
ਯਿਾਰਿਿਾਦੀ ਿਾਿਲਕਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਿੇ ਨਿਨਭੰਿ ਨਿਨਸ਼ਆ ਿੰੂ 
ਲੈ ਕੇ ‘ਨਪਉ-ਪੁੁੱ ਤਰ’, ‘ਰੰਗ ਮਨਹਲ’, ‘ਦੀਿ ਤੇ ਦੁਿੀਆ’, ‘ਜਗਰਾਤਾ’, 
‘ਿੀਲੀ ਬਾਰ’, ‘ਲੋਕ ਦੁਸ਼ਮਣ’, ‘ਨਦਲ ਦਨਰਆ’, ‘ਆਪਣੇ ਪਰਾਏ’, ‘ਰਾਤਾਂ 
ਹੋਈਆਂ ਿੁੱ ਡੀਆਂ’, ‘ਨਸੁੱਲ ਅਲੂਣੀ’, ਅਤੇ ‘ਰਾਹੇ ਕੁਰਾਹੇ’ ਿਾਿਲ ਨਲਖੇ। ਸੰਤ 
ਨਸੰਘ ਸੇਖੋਂ ਅਤੇ ਸੁਨਰੰਦਰ ਨਸੰਘ ਿਰੂਲਾ ਦੀ ਿਾਿਲ ਕਲਾ ਬਾਰੇ ਸੁਰਜੀਤ 
ਨਸੰਘ ਨਲਖਦੇ ਹਿ :- 

‘ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਇਕ ਸਾਲ ਪਨਹਲਾਂ ਛਪੇ ਸੰਤ ਨਸੰਘ ਸੇਖੋਂ 
ਰਨਚਤ ਿਾਿਲ ‘ਲਹੂ ਨਮੁੱਟੀ’ ਅਤੇ ਸੁਨਰੰਦਰ ਨਸੰਘ 
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ਿਰੂਲਾ ਰਨਚਤ ‘ਨਪਓ ਪੁੁੱ ਤਰ’ ਅਨਜਹੇ ਿਾਿਲ ਹਿ 
ਨਜਿਹ ਾਂ ਿਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਚ ਯਿਾਰਿਿਾਦੀ ਿਾਿਲ ਦੀ 
ਰਚਿਾ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਮੰਨਿਆ ਨਗਆ ਹੈ। ਇਹ ਿਾਿਲ 
ਪੁੱਸਰੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ੰਦਗੀ ਦੇ ਨਬਰਤਾਂਤ ਦੀ ਨਸਰਜਣਾ ਿੰੂ 
ਪਨਹਲ ਨਦੰਦੇ ਹਿ ਅਤੇ ਕਿਾ-ਰਸ ਦੀ ਿਾਂ ਿਸਤੂ ਬੋਧ 
ਿੰੂ ਆਪਣਾ ਪਨਹਲਾ ਸਰੋਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਿ। ਭਾਿੇਂ 
ਇਿਹ ਾਂ ਦੋਹਾਂ ਿਾਿਲਾਂ ਦੇ ਫ਼ੌਰੀ ਪਰੇਰਣਾ ਸਰੋਤ ਕਰਮਿਾਰ 
ਮਾਰਕਸਿਾਦੀ ਨਸੁੱ ਧਾਂਤ-ਚੇਤਿਾ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 
ਿਾਿਲ ਦੀ ਯਿਾਰਿਿਾਦੀ ਰਚਿਾ ਸ਼ੈਲੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।’5 

ਜਸਿੰਤ ਨਸੰਘ ‘ਕੰਿਲ’ ਪੰਜਾਬੀ ਿਾਿਲ ਜਗਤ ਦਾ ਅਨਜਹਾ ਿਾਿਲਕਾਰ ਹੈ, 
ਨਜਸਿੇ ਮਾਲਿੇ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਜੀਿਿ ਿੰੂ ਆਪਣੇ ਿਾਿਲਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ। 
ਉਸ ਿੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਕਸਾਿ ਦੀ ਮਾੜੀ ਆਰਨਿਕ ਹਾਲਤ ਲਈ ਨਜ਼ੰਮੇਿਾਰ 
ਆਰਿਕ, ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਰਾਜਿੀਤਕ ਕਾਰਿਾਂ ਿੰੂ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਿਾਿਲ 
ਨਲਖੇ ਹਿ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਿਾਿਲਾਂ ਨਿਚ ਸਮਾਨਜਕ ਯਿਾਰਿ ਿੰੂ ਬੜੀ ਬਾਰੀਕੀ 
ਿਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਲੇਖਿੀ ‘ਤੇ ਮਾਰਕਸਿਾਦ ਦਾ ਪਰਭਾਿ ਨਦਸਦਾ 
ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਪਰਮੁੁੱ ਖ ਿਾਿਲਾਂ ਨਿਚ ‘ਪਾਲੀ’, ‘ਰੂਪਧਾਰਾ’, ‘ਰਾਤ ਬਾਕੀ ਹੈ’, 
‘ਪੂਰਿਮਾਸ਼ੀ’, ‘ਸੁੱਚ ਿੰੂ ਫਾਂਸੀ’, ‘ਹਾਣੀ’, ‘ਲਹੂ ਦੀ ਲੌਅ’, ‘ਬਰਫ਼ ਦੀ ਅੁੱ ਗ’, 
‘ਤੌਸ਼ਾਲੀ ਦੀ ਹੰਸੋ’, ‘ਇੁੱਕ ਹੋਰ ਹੈਲਿ’  ਆਨਦ ਿਾਿਲ ਨਲਖੇ ਹਿ। ਇਿਹ ਾਂ ਤੋਂ 
ਇਲਾਿਾ ਦੂਜੇ ਦੌਰ ਦੇ ਹੋਰ ਿਾਿਲਕਾਰਾਂ ਨਿਚ ਕਰਿਲ ਿਨਰੰਦਰ ਪਾਲ ਨਸੰਘ 
ਿੇ ਪੰਜਾਬੀ ਿਾਿਲ ਿੰੂ ‘ਮਲਾਹ’, ‘ਸੈਿਾਪਤੀ’, ‘ਉਿਤਾਲੀ ਿਰਹੇ’, ‘ਇਕ ਰਾਹ 
ਇਕ ਪੜਾਅ’, ‘ਸ਼ਕਤੀ’, ‘ਤਰੀਆ ਜਾਲ’, ‘ਅਮਿ ਦੇ ਰਾਹ’, ‘ਖੰਿਉਂ ਨਤੁੱ ਖੀ’, 
‘ਿਾਲਹੁ ਨਿਿੱਕੀ’, ‘ਏਤੁ ਮਾਰਗ ਜਾਣਾ’, ‘ਇਕ ਸਰਕਾਰ ਬਾਝੋ’, ‘ਪੰੁਨਿਆਂ ਤ ੇ
ਮੁੱ ਨਸਆ’, ‘ਚਾਿਣ ਖੜਹਾ ਨਕਿਾਰੇ’, ‘ਟਾਪੂ’ ਆਨਦ ਿਾਿਲ ਨਦੁੱ ਤੇ। ਇਿਹ ਾਂ 
ਿਾਿਲਾਂ ਨਿਚ ਉਸ ਿੇ ਰੁਮਾਂਸ, ਨਪਆਰ, ਮਿੋਨਿਨਗਆਿ ਅਤੇ ਨਜਿਸੀ ਖੁੁੱ ਲਹ 
ਿੰੂ ਨਿਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਕੁਝ ਿਾਿਲਾਂ ਨਿਚ ਸਮਾਨਜਕ ਸਮੁੱ ਨਸਆਿਾਂ 
ਿੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਈਆਂ ਹਿ। ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਿਾਿਲਕਾਰਾਂ ਨਿਚ ਗੁਰਚਰਿ 
ਨਸੰਘ, ਤਰਲੋਕ ਨਸੰਘ, ਸੰਤ ਈਸ਼ਰ ਨਸੰਘ ਚੁੱ ਕਰਿਰਤੀ, ਿੌਰੰਗ ਨਸੰਘ, 
ਦਰਸ਼ਿ ਨਸੰਘ ਅਿਾਰਾ, ਦਨਿੰਦਰ ਸਨਤਆਰਿੀ ਆਨਦ ਿਾਂ ਿਰਣਿਯੋਗ ਹਿ।  
ਪੰਜਾਬੀ  ਿਾਿਲ  ਇਨਤਹਾਸ  ਨਿਚ  ਤੀਸਰਾ  ਦੌਰ ਯਿਾਰਿਿਾਦੀ / 
ਪਰਗਤੀਿਾਦੀ ਿਾਿਲਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਨਕ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਿਾਿਲ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਂ ਿੀ 
ਯਿਾਰਿਿਾਦੀ ਿਾਿਲ ਨਲਖਣ ਦੀ ਰੀਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੁੱ ਕੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ 
ਿਾਿਲਾਂ ਨਿਚਲੇ ਯਿਾਰਿ ਦੀ ਮੁੁੱ ਖ ਸੁਰ ਪਰਗਤੀਿਾਦ ਬੜੇ ਉਭਰਿੇਂ ਰੂਪ ਨਿਚ 
ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਿਾਿਲਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਮਾਜਿਾਦੀ ਪਰਨਸਿਤੀਆਂ ਦ ੇ
ਨਚਤਰਿ ਦੇ ਿਾਲ-ਿਾਲ ਮਿੋਨਿਨਗਆਿਕ ਯਿਾਰਿ, ਆਂਚਨਲਕ ਯਿਾਰਿ 
ਅਤੇ ਨਸੁੱ ਖ ਇਨਤਹਾਸ ਿਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਯਿਾਰਿ ਨਚਤਰਿ ਿੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰ 
ਨਿਚਲੇ ਿਾਿਲਕਾਰਾਂ ਨਿਚੋਂ ਕਰਤਾਰ ਨਸੰਘ ਦੁੁੱ ਗਲ ਿੇ ਪੰਜਾਬੀ ਿਾਿਲ ਜਗਤ 
ਿੰੂ ‘ਆਂਦਰਾਂ’, ‘ਿਹੰੁ ਤੇ ਮਾਸ’, ‘ਇਕ ਨਦਲ ਨਿਕਾਊ ਹੈ’, ‘ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ’, 
‘ਉਸ ਦੀਆਂ ਚੂੜਹੀਆਂ’, ‘ਿਾਿਕ ਿਾਮ ਚੜਹਦੀ ਕਲਾ’, ‘ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ’, ‘ਸਰਬੁੱ ਤ 
ਦਾ ਭਲਾ’ ਿਾਿਲ ਨਦੁੱ ਤੇ। ਉਸ ਿੇ ਪੋਠੋਹਾਰੀ ਛੋਹ ਿਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਿਚ 
ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਇਨਤਹਾਨਸਕ ਿਾਿਲ ਨਲਖੇ ਹਿ। ਉਸ ਦੇ ਮਿੋਨਿਨਗਆਿਕ 

ਿਾਿਲਾਂ ‘ਤੇ ਨਕਰਤੀਿਾਦੀ ਅਤੇ ਫਰਾਇਡਿਾਦੀ ਯਿਾਰਿ ਦਾ ਡੂੰ ਘਾ ਪਰਭਾਿ 
ਹੈ। 
ਗੁਰਨਦਆਲ ਨਸੰਘ ਿੰੂ ਸਮੁੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਿਾਿਲ ਜਗਤ ਦਾ ਮਾਣਮੁੱ ਤਾ 
ਿਾਿਲਕਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਿੰੂ ਉਸ ਦੇ ਸਾਨਹਤਕ ਯੋਗਦਾਿ ਬਦਲੇ 
ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਿੁੱ ਡਾ ਸਾਨਹਤਕ ਨਗਆਿ ਪੀਠ ਪੁਰਸਕਾਰ ਹਾਨਸਲ ਹੋਣ 
ਦਾ ਮਾਣ ਪਰਾਪਤ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਿੁੱ ਲੋਂ  ਉਿਹ ਾਂ ਿੰੂ ਪਦਮ ਸ਼ਰੀ 
ਿਾਲ ਸਿਮਾਨਿਆ ਨਗਆ ਹੈ। ਗੁਰਨਦਆਲ ਨਸੰਘ ਿੰੂ “ਅਣਹੋਇਆਂ ਦਾ 
ਿਾਿਲਕਾਰ’ ਨਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਿਾਿਲਾਂ ਨਿਚ ਸਮਾਜਿਾਦੀ ਅੰਤਰ 
ਨਦਰਸ਼ਟੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨਦਖਾਈ ਨਦੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਿੇ ਿਾਿਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਨਹਲੀ ਿਾਰੀ 
ਮੁੱਧ ਸ਼ਰੇਣੀ ਦੀ ਿਾਂ ਹੇਠਲੇ ਪੇਂਡੂ ਿਰਗ ਦੀ ਯਿਾਰਿਕ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। 
ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨਿਚ ਜਾਗੀਰਦਾਰੀ ਨਿਿਸਿਾ ਤੋਂ ਪੰੂਜੀਿਾਦੀ ਨਿਿਸਿਾ ਦੇ 
ਪਨਰਿਰਤਿ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੇਠਲੇ ਪੇਂਡੂ ਿਰਗ ਉੱਪਰ ਆਏ ਸੰਕਟ ਿੰੂ ਪੇਸ਼ 
ਕਰਿ ਨਿਚ ਨਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਾਰਤ ਰੁੱ ਖਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਪਰਮੁੁੱ ਖ ਿਾਿਲਾਂ ਨਿਚ 
‘ਅਣਹੋਏ’, ‘ਅੁੱਧ ਚਾਿਣੀ ਰਾਤ’, ‘ਰੇਤੇ ਦੀ ਇੁੱ ਕ ਮੁੁੱ ਠੀ’, ‘ਕੁਿੇਲਾ’, ‘ਆਿਣ 
ਉੱਗਣ’, ‘ਪਹੁ ਫੁਟਾਲੇ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਂ, ਅੰਿੇ ਘੋੜੇ ਦਾ ਦਾਿ’ ਅਤੇ ‘ਪਰਸਾ’ 
ਿਰਣਿ ਯੋਗ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਿਾਿਲਾਂ ‘ਮੜਹੀ ਦਾ ਦੀਿਾ’ ਅਤੇ ‘ਅੰਿੇ ਘੋੜੇ ਦਾ 
ਦਾਿ’ ‘ਤੇ ਨਫਲਮਾਂ ਿੀ ਬਣੀਆਂ ਹਿ। ਉਸਦੇ ਬਹੁ-ਚਰਨਚਤ ਿਾਿਲ ‘ਮੜਹੀ 
ਦਾ ਦੀਿਾ’ ਬਾਰੇ ਡਾ. ਟੀ.ਆਰ. ਨਿਿੋਦ ਨਲਖਦੇ ਹਿ :-  

‘ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨਿਚ ਿਾਿਲ ਰੂਪ ਦਾ ਪਤਿ ਹੋ ਨਰਹਾ 
ਸੀ, ਉਸ ਿੇਲੇ ਗੁਰਨਦਆਲ ਨਸੰਘ ਿੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ 
ਨਿਚ ‘ਮੜਹੀ ਦਾ ਦੀਿਾ ਨਲਖ ਕੇ ਨਹੰਦੁਸਤਾਿ ਦੇ ਿਾਿਲ 
ਰੂਪ ਿੰੂ ਪਤਿ ਨਿਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਨਲਆ ਸੀ।’6 

ਸੋਹਣ  ਨਸੰਘ ਸੀਤਲ ਿੇ ਯਿਾਰਿਿਾਦੀ ਿਾਿਲਾਂ ਦੀ ਰਚਿਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। 
ਉਸਿੇ ਆਪਣੇ  ਿਾਿਲਾਂ  ਨਿਚ  ਨਜ਼ਆਦਾਤਰ  ਮਾਝੇ  ਦੇ  ਪੇਂਡੂ ਜੀਿਿ ਿਾਲ 
ਸੰਬੰਨਧਤ ਿੁੱ ਖ-ਿੁੱ ਖ ਨਿਨਸ਼ਆਂ ਿੰੂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ‘ਤੂਤਾਂ ਿਾਲਾ ਖੂਹ’ 
ਿਾਿਲ ਨਿਚ ਛੋਟੀ ਨਕਸਾਿੀ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱ ਨਸਆਿਾਂ, ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤਕ 
ਰੂਪ ਨਚਤਨਰਆ ਨਮਲਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਿਾਿਲ ‘ਜੁੁੱ ਗ ਬਦਲ ਨਗਆ’ ਿੇ ਭਾਰਤੀ 
ਸਾਨਹਤ ਅਕਾਦਮੀ ਐਿਾਰਡ ਨਮਨਲਆ, ਨਜਸ ਨਿਚ ਉਸ ਿੇ ਸਮੁੁੱ ਚੀ 
ਸਮਾਨਜਕ ਅਿਸਿਾ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਰਿ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ, 
ਿਜਾਇਜ਼ ਔਲਾਦ ਤੇ ਜਾਤੀਗਤ ਸਮੁੱ ਨਸਆਿਾਂ ਿੰੂ ਸਮਾਨਜਕ ਸੰਦਰਭਾਂ ਰਾਹੀਂ 
ਰੂਪਮਾਿ ਕੀਤਾ। ਨਿਰੰਜਿ ਤਸਿੀਮ ਿਾਿਲੀ ਜਗਤ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਦਾ ਇਕ 
ਹੋਰ ਉੱਘਾ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਹੈ। ਉਸਿੇ ‘ਕਸਕ’, ‘ਪਰਛਾਿੇਂ’, ‘ਤੇੜਾਂ ਤੇ ਰੂਪ’, 
‘ਜੁੁੱ ਗਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ’, ‘ਰੇਤ ਛਲ’ ਆਨਦ ਿਾਿਲ ਨਲਖੇ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਪਛਾਣ 
‘ਗੁਆਚੇ ਅਰਿ’ ਿਾਿਲ ਿਾਲ ਬਣੀ, ਨਜਸ ਿੰੂ ਭਾਰਤੀ ਸਾਨਹਤ ਅਕਾਦਮੀ 
ਦਾ ਇਿਾਮ ਨਮਲ ਚੁੁੱ ਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਚ ਉਸਿੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੁੱ ਨਸਆ 
(ਖਾੜਕੂਿਾਦ) ਦੇ ਕਾਰਿਾਂ ਿੁੱ ਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਰਜੀਤ ਨਸੰਘ ਸੇਠੀ ਿੰੂ 
ਪੰਜਾਬੀ ਿਾਿਲ ਦੇ ਇਨਤਹਾਸ ਨਿਚ ਪਰਯੋਗਿਾਦੀ ਿਾਿਲਕਾਰ ਿਜੋਂ ਯਾਦ 
ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਿੇ ‘ਜਿਤਾ ਜਾਗੀ’, ‘ਰੇਤ ਦਾ ਪਹਾੜ’, ‘ਕੰਧਾਂ ਉੱਤ ੇ
ਰੁੁੱ ਖੜਾ’, ‘ਸੈਲ ਪੁੱਿਰ’, ‘ਇੁੱਕ ਖ਼ਾਲੀ ਨਪਆਲਾ’, ‘ਕੁੱਲਹ ਿੀ ਸੂਰਜ ਿਹੀਂ 
ਚੜਹੇਗਾ’, ‘ਡੁੁੱ ਬਦੇ ਸੂਰਜ ਿੰੂ ਸਲਾਮ’ ਆਨਦ ਿਾਿਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਨਹਤ ਦੀ 
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ਝੋਲੀ ਪਾਏ ਹਿ। ਇਿਹ ਾਂ ਬਾਰੇ ਪੋ. ਨਕਰਪਾਲ ਨਸੰਘ ਕਸੇਲ ਅਤੇ ਡਾ. 
ਪਰਨਮੰਦਰ ਨਸੰਘ ਨਲਖਦੇ ਹਿ :- 

‘ਸੇਠੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ੇ ਸਾਡੇ ਜੀਿਿ ਦੀ ਪਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੇ 
ਹਿ ਪਰ ਉਸਦਾ ਨਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਿਅਕਤੀਿਾਦੀ ਤੇ 
ਨਿਭਾ ਕਲਾਤਮਕ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਪੁੱ ਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ 
ਪਰਚਾਰਿਾਦੀ ਆਸ਼ਾ ਿਹੀਂ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਭਾਿੇਂ ਮੂਲ 
ਰੂਪ ਨਿਚ ਉਸਦੀ ਰਚਿਾ ਦੀ ਸੇਧ ਸਦਾ ਸਾਰਿਕ 
ਹੰੁਦੀ ਹੈ।’7  

ਸੁਖਬੀਰ ਪੰਜਾਬੀ ਿਾਿਲ ਜਗਤ ਦਾ ਮਹੁੱਤਿਪੂਰਿ ਿਾਿਲਕਾਰ ਹੈ, ਨਜਸਿੇ 
ਆਪਣੇ ਿਾਿਲਾਂ ਨਿਚ ਮਹਾਂਿਗਰੀ ਨਜ਼ੰਦਗੀ ਦੀ ਤਸਿੀਰ ਨਿਸਿਾਰਪੂਰਿਕ 
ਰੂਪਮਾਿ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸਿੇ ਆਪਣੇ ਪਰਮੁੁੱ ਖ ਿਾਿਲਾਂ ‘ਪਾਣੀ ਤੇ ਪੁਲ’, ‘ਰਾਤ 
ਦਾ ਨਚਹਰਾ’, ‘ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕਮਰੇ’, ‘ਗਰਦਸ਼’, ‘ਉੱਖੜੇ ਹੋਏ ਪੈਰ’ ਆਨਦ 
ਰਾਹੀਂ ਆਧੁਨਿਕ ਯੁੁੱ ਗ ਨਿਚ ਆਈ ਤਬਦੀਲੀ, ਨਰਸ਼ਨਤਆਂ ਨਿਚ ਆਈ 
ਕੁੜੁੱ ਤਣ ਅਤੇ ਸਮੁੁੱ ਚੇ ਸਨਭਆਚਾਰ ਿੰੂ ਨਸਰਜਕੇ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ 
ਆਧੁਨਿਕਤਾਿਾਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਿਾਿਲਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ 
ਿਾਿਲ ਜਗਤ ਨਿਚ ਇਸਤਰੀ ਿਾਿਲਕਾਰਾਂ ਿੇ ਿੀ ਆਪਣੀ ਨਿਸ਼ੇਸ਼ ਿਾਂ 
ਬਣਾਈ ਹੈ, ਨਜਿਹ ਾਂ ਨਿਚ ਅੰਨਮਰਤਾ ਪਰੀਤਮ, ਦਲੀਪ ਕੌਰ ਨਟਿਾਣਾ, ਅਜੀਤ 
ਕੌਰ, ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਬੁੱਲੀ ਆਨਦ ਿਾਿਲਕਾਰਾਂ ਿੇ ਔਰਤ ਦੀ ਿੇਦਿਾ, 
ਸੰਿੇਦਿਾ ਤੇ ਪੀੜ ਿੰੂ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਨਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੰਨਮਰਤਾ 
ਪਰੀਤਮ ਿੰੂ ਆਧੁਨਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਨਹਤ ਨਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਿਧੇਰੇ ਲੋਕਨਪਰਯ 
ਇਸਤਰੀ ਿਾਿਲਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਨਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੀਆਂ 
ਨਜ਼ਆਦਾਤਰ ਰਚਿਾਿਾਂ ਔਰਤ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰੂਿੀ ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਸਮੁੱ ਨਸਆਿਾਂ ਿੰੂ 
ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਿ। ਉਸਦੇ ਪਰਨਸੁੱ ਧ ਿਾਿਲ ‘ਨਪੰਜਰ’, ‘ਡਾ ਦੇਿ’, ‘ਇੁੱਕ ਸੀ 
ਅਿੀਤਾ’, ‘ਜੇਬ ਕਤਰੇ’, ‘ਆਲਹਣਾ’, ‘ਨਦੁੱ ਲੀ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ’, ‘ਰੰਗ ਦਾ 
ਪੁੱਤਾ’, ‘ਅੁੱਕ ਦਾ ਬੂਟਾ’ ‘ਚੁੱਕ ਿੰਬਰ ਛੁੱ ਤੀ’ ਆਨਦ ਿਾਿਲਾਂ ਨਿਚ ਆਧੁਨਿਕ 
ਮਿੁੁੱ ਖ ਦੇ ਮਾਿਨਸਕ ਦਿੰਦ ਅਤੇ ਅਜੋਕੇ ਸਮਾਜ ਨਿਚ ਨਿਚਰ ਰਹੀ ਔਰਤ 
ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਿੰੂ ਨਚਤਨਰਆ ਹੈ।  
ਅਜੀਤ ਕੌਰ ਿੀ ਅਨਜਹੀ ਇਸਤਰੀ ਿਾਿਲਕਾਰ ਹੈ, ਨਜਸਿੇ ਿਾਰੀਿਾਦੀ 
ਨਚੰਤਿ ਿੰੂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਸਮੁੁੱਚੀ ਰਚਿਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸਦੇ ‘ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ’, 
‘ਫਾਲਤੂ ਔਰਤ’, ‘ਧੁੁੱ ਪ ਿਾਲਾ ਸ਼ਨਹਰ’ ਆਨਦ ਿਾਿਲਾਂ ਨਿਚ ਔਰਤ-ਮਰਦ ਦ ੇ
ਅਣਸੁਖਾਿੇਂ ਸੰਬੰਧਾਂ, ਇਕ ਦੂਜੇ ਪਰਤੀ ਿਫ਼ਾਦਾਰੀ ਅਤੇ ਬੇਿਫ਼ਾਦਾਰੀ ਿੰੂ 
ਨਚਤਨਰਆ ਨਗਆ ਹੈ। ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਬੁੱਲੀ ਦਾ ਮੁੁੱ ਢਲਾ ਿਾਿਲ ‘ਠਰੀ ਰਾਤ’ 
ਕਾਫ਼ੀ ਚਰਨਚਤ ਿਾਿਲ ਹੈ, ਨਜਸ ਨਿਚ ਨਕਰਸਾਿੀ ਦੀ ਯਿਾਰਿਿਾਦੀ 
ਤਸਿੀਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਹੋਰ ਿਾਿਲ ਨਜਿੇਂ- ‘ਆਪਣੀ ਛਾਿੇਂ’, 
‘ਧੁੁੱ ਪ ਦੀ ਿਾਟ’, ‘ਗੁਆਚੇ ਸੂਰਜ’ ਆਨਦ ਨਿਚ ਔਰਤ-ਮਰਦ ਦੇ ਨਰਸ਼ਤੇ ਤੋਂ 
ਉਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸਮੁੁੱਚੀ ਮਾਿਿ ਜਾਤੀ ਦੀ ਗੁੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਲੀਪ ਕੌਰ 
ਨਟਿਾਣਾ ਿੇ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤੇ ਿਾਿਲਾਂ ਨਿਚ ਬਗਾਿਤ ਕਰਿ ਿਾਲੀ ਪੜਹੀ-ਨਲਖੀ 
ਔਰਤ ਅਤੇ ਮਰਦ-ਪਰਧਾਿ ਸਮਾਜ ਨਿਚ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜੰਜ਼ੀਰਾਂ ਨਿਚ 
ਜਕੜੀ ਔਰਤ ਦੀ ਦਾਸਤਾਿ ਿੰੂ ਨਿਅੰਗ ਰਾਹੀਂ ਨਬਆਿ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ 
‘ਅਗਿੀ ਪਰੀਨਖਆ’, ‘ਇਹੁ ਹਮਾਰਾ ਜੀਿਣਾ’, ‘ਦੂਸਰੀ ਸੀਤਾ’, ‘ਹਸਤਾਖਰ’, 

‘ਲੰਘ ਗਏ ਦਨਰਆ’, ‘ਕਿਾ ਕਹੋ ਉਰਿਸ਼ੀ’ ਆਨਦ ਨਿਚ ਪੁਰਾਤਿਤਾ ਅਤੇ 
ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਸਮੁੁੱ ਚੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਤਸਿੀਰਕਸ਼ੀ ਕਰਿ ਿਾਲੀ 
ਪਰਨਸੁੱ ਧ ਇਸਤਰੀ ਿਾਿਲਕਾਰ ਹੈ। ਦਲੀਪ ਕੌਰ ਨਟਿਾਣਾ ਦੀ ਿਾਿਲ ਚੇਤਿਾ 
ਬਾਰੇ ਡਾ. ਬਰਹਮਜਗਦੀਸ਼ ਨਸੰਘ ਨਲਖਦੇ ਹਿ :-  

‘ਨਟਿਾਣਾ ਦੇ ਗਲਪ ਜਗਤ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਬੜਾ 
ਪਨਹਚਾਿਣਯੋਗ ਤੁੱ ਿ ਇਹ ਹੈ ਨਕ ਉਹ ਸਨਭਆਚਾਰ 
ਿੰੂ ਇਕਾਲਕ ਨਦਰਸ਼ਟੀ ਦੁਆਰਾ ਿੇਖਣ ਤੋਂ ਨਬਿਾਂ ਇਸਿੰੂ 
ਦੁਕਾਨਲਕ ਨਦਰਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਇਿਕਾਰੀ ਹੈ। ਉਹ 
ਸਨਭਆਚਾਰ ਦੇ ਠਨਹਰੇ ਹੋਏ, ਜੜਹ ਰੂਪ ਨਿਚ 
ਨਦਲਚਸਪੀ ਰੁੱ ਖਦੀ ਹੈ।’8  

ਪੰਜਾਬੀ ਿਾਿਲ ਇਨਤਹਾਸ ਨਿਚ ਰਾਮ ਸਰੂਪ ਅਣਖੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸ਼ੁੁੱ ਧ 
ਆਂਚਨਲਕ ਿਾਿਲਕਾਰ ਹੈ। ਮਲਿਈ ਭਾਸ਼ਾ, ਮਲਿਈ ਪਾਤਰ, ਮਾਲਿਾ 
ਆਂਚਲ ਅਤੇ ਮਲਿਈ ਮਾਹੌਲ ਨਮਲ ਕੇ ਉਸ ਿੰੂ ਸੰਪੂਰਿ ਆਂਚਨਲਕ 
ਿਾਿਲਕਾਰ ਿਜੋਂ ਸਿਾਨਪਤ ਕਰਦੇ ਹਿ। ਉਸ ਿੇ ‘ਸੁਲਗਦੀ ਰਾਤ’, ‘ਕੁੱਖ 
ਕਾਨਿਆਂ ਦੇ ਪੁਲ’, ‘ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਅਤੀਤ’ ਆਨਦ ਿਾਿਲਾਂ ਨਿਚ ਨਕਸਾਿੀ ਦੀਆਂ 
ਸਮੁੱ ਨਸਆਿਾਂ ਿੰੂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਿੇ ‘ਕੋਠੇ ਖੜਕ ਨਸੰਘ’ ਿਾਿਲ ਨਿਚ 
ਹਰੀ ਕਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਮਿ ਨਕਸਾਿੀ ਦੀ ਆਰਨਿਕ ਦੁਰਗਤੀ ਅਤੇ ਔਰਤ 
ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਿੰੂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਣਖੀ ਿੇ ‘ਪਰਤਾਪੀ’ ਿਾਿਲ ਸ਼ੁੁੱ ਧ 
ਯਿਾਰਿਿਾਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਨਿਚ ਨਲਨਖਆ ਹੈ। ਉਸ ਿੇ ‘ਦੁੁੱ ਲੇ ਦੀ ਢਾਬ’ ਿਾਿਲ 
ਲੜੀ ਅਧੀਿ ‘ਸਰਦਾਰੋ’, ‘ਜੁੱ ਸੀ ਸਰਪੰਚ’, ‘ਹਮੀਰਗੜਹ’ ਅਤੇ ‘ਸਲਫਾਸ’ 
ਆਨਦ ਿਾਿਲਾਂ ਦੀ ਨਸਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਰਮਜੀਤ ਨਸੰਘ ਕੁੁੱ ਸਾ ਪੰਜਾਬੀ 
ਿਾਿਲ ਨਿਚ ਆਂਚਨਲਕਤਾ ਿੰੂ ਪਨਰਪੁੱਕ ਕਰਿ ਿਾਲਾ ਇਕ ਹੋਰ ਿਾਿਲਕਾਰ 
ਹੈ, ਨਜਸਿੇ ਮਾਲਿੇ ਦੇ ਸਨਭਆਚਾਰਕ ਨਪਛੋਕੜ ਰਾਹੀਂ ਛੋਟੀ ਨਕਰਸਾਿੀ ਦ ੇ
ਜੀਿਿ ਯਿਾਰਿ ਿੰੂ ਰੂਪਮਾਿ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਪਰਨਸੁੱ ਧ ਿਾਿਲ ‘ਬੁਰਕੇ ਿਾਲੇ 
ਲੁਟੇਰੇ’, ‘ਰਾਤ ਦੇ ਰਾਹੀ’, ‘ਰੋਹੀ ਬੀਆਬਾਿ’, ‘ਅੁੱਗ ਦੇ ਗੀਤ’ ਅਤੇ ‘ਜ਼ਖ਼ਮੀ 
ਦਨਰਆ’ ਹਿ। ਉਸ ਿੇ ‘ਰੋਹੀ ਬੀਆਬਾਿ’ ਿਾਿਲ ਨਿਚ ਜ਼ਮੀਿ ਦੇ ਘਟਣ 
ਕਾਰਿ ਹੇਠਲੀ ਨਕਰਸਾਿੀ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਿਾਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸਨਿਤੀ ਦਾ ਿਰਿਣ 
ਕਰਿ ਦੇ ਿਾਲ-ਿਾਲ ਜਾਤੀਗਤ ਸੰਸਕਾਰ ਨਿਚ ਫਸੀ ਨਕਰਸਾਿੀ ਿੰੂ ਿੀ 
ਰੂਪਮਾਿ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਿਾਿਲਕਾਰ ਸਿਰਿ ਚੰਦਿ ਦੇ ਪਰਮੁੁੱ ਖ ਿਾਿਲ ‘ਿਿੇਂ 
ਨਰਸ਼ਤੇ’, ‘ਕੁੱ ਚੇ ਘਰ’, ‘ਕੁੱ ਖ ਕਾਿ ਦੇ ਦਨਰਆ’, ‘ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ’ ਅਤੇ 
‘ਕੰਜਕਾਂ’ ਹਿ, ਨਜਿਹ ਾਂ ਨਿਚ ਉਸਿੇ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਨਿਨਭੰਿ ਸਮੁੱ ਨਸਆਿਾਂ ਿੰੂ 
ਯਿਾਰਿਿਾਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਰਾਹੀਂ ਨਚਤਨਰਆ ਹੈ।  
ਪੰਜਾਬੀ ਿਾਿਲ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਨਿਚ ਹਰਿਾਮ ਦਾਸ ਸਨਹਰਾਈ ਿੇ ਨਸੁੱਖ 
ਇਨਤਹਾਸ ਿਾਲ ਸੰਬੰਨਧਤ ਿਾਿਲ ਨਲਖੇ ਹਿ। ਹਰੀ ਨਸੰਘ ਨਦਲਬਰ ਿੇ ਿੀ 
ਮੁੱਧਕਾਲੀ ਨਸੁੱਖ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਉਿਹ ਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਿੰੂ ਨਬਆਿ ਕਰਦੇ 
ਇਨਤਹਾਸਕ ਿਾਿਲ ਨਲਖੇ। ਇਿਹ ਾਂ ਤੋ ਇਲਾਿਾ ਮਨਹੰਦਰ ਨਸੰਘ ਸਰਿਾ, ਸੰਤੋਖ 
ਨਸੰਘ ਧੀਰ, ਓਮ ਪਰਕਾਸ਼ ਗਾਸੋ, ਬੂਟਾ ਨਸੰਘ ਸ਼ਾਦ, ਜਸਿੰਤ ਨਸੰਘ ਨਿਰਦੀ, 
ਐਸ ਸਾਕੀ, ਸੁਨਰੰਦਰ ਨਸੰਘ ਜੌਹਰ, ਜਸਬੀਰ ਭੁੁੱ ਲਰ, ਨਗਆਿੀ ਭਜਿ ਨਸੰਘ, 
ਪਰੀਤਮ ਸੈਣੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਨਸੰਘ ਜੀਤ, ਅਜੀਤ ਸੈਣੀ, ਅਮਰ ਨਸੰਘ ਸੀਤਲ, 
ਭੁਨਪੰਦਰ ਨਸੰਘ, ਡਾ. ਨਸ਼ੰਦਰ, ਗੁਰਨਦਆਲ ਨਸੰਘ ਫੁੁੱ ਲ, ਪਾਂਧੀ ਿਿਕਾਣਿੀ, 
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ਦਰਸ਼ਿ ਨਮਤਿਾ, ਹਰਮੀਤ ਨਸੰਘ ਨਢੁੱ ਲੋਂ , ਪਰਗਟ ਨਸੰਘ ਨਸੁੱ ਧੂ ਆਨਦ 
ਿਾਿਲਕਾਰਾਂ ਦੇ ਿਾਂ ਨਜਕਰਯੋਗ ਹਿ, ਨਜਿਹ ਾਂ ਿੇ ਨਿਨਭੰਿ ਨਿਨਸ਼ਆ ‘ਤੇ 
ਪੰਜਾਬੀ ਿਾਿਲ ਨਲਖੇ। ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਇਿਹ ਾਂ ਿਾਿਲਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਚਿਾ-ਿਸਤੂ, 
ਰਚਿਾ-ਨਿਧੀ ਅਤੇ ਰਚਿਾ-ਨਦਰਸ਼ਟੀ ਿੰੂ ਿੇਖਨਦਆਂ ਇਹ ਨਸੁੱਟਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ 
ਨਕ ਇਿਹ ਾਂ ਿਾਿਲਾਂ ਦਾ ਮੁੁੱ ਖ ਰੁਝਾਿ ਯਿਾਰਿਿਾਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਯਿਾਰਿਿਾਦੀ 
ਅਗੋਂ ਕਈ ਰੂਪਾਂ ਨਜਿੇਂ- ਪਰਗਤੀਿਾਦੀ, ਨਕਰਤੀਿਾਦੀ, ਮਿੋਨਿਨਗਆਿਕ, 
ਇਨਤਹਾਸਕ, ਿਾਰੀਗਤ ਅਤੇ ਆਂਚਨਲਕ ਨਕਸਮ ਨਿਚ ਉਭਰਦਾ ਹੈ।  
ਪੰਜਾਬੀ ਿਾਿਲ ਿੀਹਿੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅੁੱ ਠਿੇਂ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਅਤੇ ਿੌਿੇਂ ਦਹਾਕੇ 
ਦੇ ਮੁੁੱ ਢ ਨਿਚ ਯਿਾਰਿਿਾਦੀ ਤੋਂ ਉੱਤਰ-ਯਿਾਰਿਿਾਦੀ ਪੜਾਅ ਿੁੱਲ ਜਾਂਦਾ 
ਹੈ। ਿਾਿਲ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਨਿਚ ਨਜੁੱ ਿੇ ਪੁਰਾਣੇ ਿਾਿਲਕਾਰ ਆਪਣੀ ਰਚਿਾ 
ਪਰਨਕਰਆ ਿੰੂ ਜਾਰੀ ਰੁੱ ਖਦੇ ਹਿ ਉੱਿੇ ਕਈ ਿਿੇਂ ਿਾਮ ਿੀ ਪੰਜਾਬੀ ਿਾਿਲ ਨਿਚ 
ਪਰਿੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਿ। ਪੰਜਾਬੀ ਿਾਿਲ ਜਗਤ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਨਿਚ ਿਾਿਲਾਂ ਦੇ 
ਨਿਸ਼ੇ, ਨਬਰਤਾਂਤ ਅਤੇ ਿਾਿਲੀ ਤਕਿੀਕਾਂ ਨਿਚ ਿਿੀਿ ਸੰਭਾਿਿਾਿਾਂ ਦਾ 
ਜਿਮ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਉੱਤਰ ਯਿਾਰਿਿਾਦੀ ਦੌਰ ਦੇ ਿਾਿਲਕਾਰ ਿਿੀਿ 
ਅਤੇ ਨਿਲੁੱ ਖਣ ਨਿਨਸ਼ਆਂ ‘ਤੇ ਿਾਿਲ ਦੀ ਨਸਰਜਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਿ। ਇਹ 
ਯਿਾਰਿ ਿੰੂ ਪੇਸ਼ ਕਰਿ ਦੀ ਿਾਂ ਯਿਾਰਿ ਿੰੂ ਨਸਰਜਣ ਨਿਚ ਸਰਗਰਮ 
ਹਿ। ਇੰਦਰ ਨਸੰਘ ਖਾਮੋਸ਼ ਇਸ ਦੌਰ ਦਾ ਪਲੇਠਾ ਿਾਿਲਕਾਰ ਹੈ, ਨਜਸ ਿੇ 
‘ਨਰਸ਼ਨਤਆਂ ਦੇ ਰੰਗ’, ‘ਚਾਿਣ ਦਾ ਜੰਗਲ’, ‘ਇੁੱਕ ਤਾਜ ਮਹੁੱਲ ਹੋਰ’ ਅਤ ੇ
‘ਕਾਫ਼ਰ ਮਸੀਹਾ’ ਆਨਦ ਿਾਿਲਾਂ ਦੀ ਰਚਿਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਮੋਨਲਕ 
ਅਤੇ ਅਿੁਿਾਨਦਤ ਰਚਿਾਿਾਂ ਿੇ ਪੰਜਾਬੀ ਿਾਿਲ ਿੰੂ ਅਮੀਰੀ ਬਖਸਣ ਲਈ 
ਅਨਹਮ ਯੋਗਦਾਿ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਿਾਿਲਾਂ ਦੇ ਨਬਰਤਾਂਤ ਨਿਚ ਸੰਖੇਪਤਾ, 
ਨਿਨਸ਼ਆਂ ਦੀ ਨਿਲੁੱ ਖਣਤਾ ਅਤੇ ਨਬਰਤਾਂਤਕ ਜੁਗਤਾਂ ਉਸਦੀ ਨਸਰਜਣਾ ਦੇ 
ਮੁੁੱ ਖ ਗੁਣ ਹਿ। ਨਮੁੱਤਰ ਸੈਿ ਮੀਤ ਪੰਜਾਬੀ ਿਾਿਲ ਦਾ ਇੁੱ ਕ ਚਮਕਦਾ 
ਨਸਤਾਰਾ ਹੈ, ਨਜਸ ਿੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਚਿਾਿਾਂ ਨਿਚ ਅਜੋਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ 
ਯਿਾਰਿ ਿੰੂ ਨਚਤਨਰਆ ਹੈ। ਉਸ ਿੇ ਆਪਣੇ ਿਾਿਲਾਂ ਨਿਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ 
ਿਰਗ ਦੀ ਨਭਰਸ਼ਟ ਹੋਈ ਸਮਾਜਕ ਨਿਿਸਿਾ ਿੰੂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੁਆਰਾ 
ਨਲਖੇ ਿਾਿਲ ‘ਅੁੱਗ ਦੇ ਬੀਜ’, ‘ਕਾਫ਼ਲਾ’, ‘ਤਫ਼ਤੀਸ’, ‘ਕਟਨਹਰਾ’ ਅਤ ੇ
‘ਕੋਰਿ ਸਭਾ’ ਪੰਜਾਬੀ ਿਾਿਲ ਜਗਤ ਨਿਚ ਖਾਸ ਮਹਤੁੱਤਾ ਰਖਦੇ ਹਿ। 
ਨਮੁੱਤਰ ਸੈਿ ਮੀਤ ਦੇ ਿਾਿਲਾਂ ਬਾਰੇ ਡਾ. ਗੁਰਪਾਲ ਨਸੰਘ ਸੰਧੂ ਨਲਖਦੇ ਹਿ :- 

‘ਨਮੁੱਤਰ ਸੈਿ ਮੀਤ ਦੀ ਿਾਿਲੀ ਸਮਰੁੱਿਾ ਦਾ ਪਰਮਾਣ 
ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਲੋਕ-ਨਪਰਅਤਾ ‘ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਅਤੇ ਕਟਨਹਰਾ’ 
ਦੇ ਪਰਕਾਸ਼ਿ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਿੇਂ ਿਾਿਲ 
ਪੰਜਾਬ ਨਿਚ ਫ਼ੈਲੇ ਅੁੱ ਤਿਾਦ ਦੇ ਦੌਰਾਿ ਅਸਤ-
ਨਿਅਸਤ ਹੋਏ ਅਜੋਕੇ ਮਿੁੁੱ ਖ ਦੀ ਪੀੜਾ ਅਤੇ ਦੁਖਾਂਤਕ 
ਸਨਿਤੀ ਿੰੂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਿ।’9 

ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਿਾਨਪਤ ਸਾਨਹਤਕਾਰ ਬਲਦੇਿ ਨਸੰਘ ‘ਸੜਕਿਾਮਾ’ ਿੇ ਪੰਜਾਬੀ 
ਸਾਨਹਤ ਦੀਆਂ ਨਿਨਭੰਿ ਨਿਧਾਿਾਂ ‘ਤੇ ਕਲਮ ਅਜ਼ਮਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਿੰੂ 
ਨਜ਼ਆਦਾ ਪਰਨਸੁੱ ਧੀ ਇੁੱ ਕ ਿਾਿਲਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਮਲੀ। ‘ਦੂਸਰਾ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ’, 
‘ਕੁੱਲਰੀ ਧਰਤੀ’, ‘ਸੂਲੀ ਟੰਗੇ ਪਨਹਰ’, ‘ਜੀ.ਟੀ.ਰੋਡ’, ‘ਕੁੱ ਚੀਆਂ ਕੰਧਾਂ’, 
‘ਲਾਲ ਬੁੱ ਤੀ’, ‘ਅੰਿਦਾਤਾ’, ‘ਖਾਕੂ ਜੇਡੁ ਿਾ ਕੋਇ’, ‘ਗੰਧਲੇ ਪਾਣੀ’, ‘ਇੁੱਕਿੀਂ 

ਸਦੀ’, ‘ਅਫ਼ਲਾਤੂ’, ‘ਨਿਰਲਾਂ ਨਿਚੋਂ ਝਾਕਦੀ ਨਜ਼ੰਦਗੀ’ ਆਨਦ ਉਸਦੀਆਂ 
ਪਰਨਸੁੱ ਧ ਰਚਿਾਿਾਂ ਹਿ। ਉਸਿੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ-ਪੀੜਤ, ਔਰਤਾਂ, 
ਗਰੀਬ ਨਕਸਾਿ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਡਰਾਈਿਰੀ ਨਕੁੱ ਤੇ ਆਨਦ ਿਰਗ ਿਾਲ ਪੂਰੀ 
ਹਮਦਰਦੀ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਿਾਿਲ ਨਲਖੇ ਹਿ। ਇੰਿਹ ਾਂ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ 
ਹਰ ਰਚਿਾ ਇੁੱ ਕ ਆਮ ਪਾਠਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਨਿਦਿਾਿਾਂ ਤੁੱ ਕ ਦੀ 
ਚਰਚਾ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾ ਬਣਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਲਦੇਿ ਨਸੰਘ ‘ਸੜਕਿਾਮਾ’ ਿੰੂ ੳਸਦੀ 
ਨਜੰਦਗੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਿੇ ਇਕ ਿਾਸਤਨਿਕ ਨਦਰਸ਼ਟੀ ਨਦੁੱ ਤੀ, ਨਜਸ ਿਾਲ ਉਸ ਿੇ 
ਆਪਣੇ ਿਾਿਲਾਂ ਨਿਚ ਸਮਕਾਲੀ ਜੀਿਿ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱ ਨਸਆਿਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਕ 
ਯਿਾਰਿ ਦਾ ਪਰਗਟਾਿਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਲਦੇਿ ਨਸੰਘ ਿੇ ਯਿਾਰਿਿਾਦ ਦੇ ਿਾਲ 
ਇਨਤਹਾਸ ਿੰੂ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਿਾਿਲ ਨਲਖਣ ਦਾ ਇੁੱ ਕ ਿਿੀਿ ਦੌਰ ਿੀ 
ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ। ‘ਪੰਜਿਾਂ ਸਾਨਹਬਜਾਦਾ’, ‘ਸਤਲੁਜ ਿਨਹੰਦਾ ਨਰਹਾ’, ‘ਢਾਹਿਾਂ 
ਨਦੁੱ ਲੀ ਦੇ ਨਕੰਗਰੇ’, ‘ਮਹਾਂਬਲੀ ਸੂਰਾ’, ‘ਮੈਂ ਪਾਨਕਸਤਾਿ ਿਹੀਂ ਜਾਣਾ’, 
‘ਸੂਰਜ ਦੀ ਅੁੱ ਖ’ ਅਤੇ ‘ਸੂਰਜ ਕਦੇ ਮਰਦਾ ਿਹੀਂ’ ਆਨਦ ਉਸਦੇ ਪਰਨਸੁੱ ਧ 
ਇਨਤਹਾਸਕ  ਿਾਿਲ ਹਿ। ਉਸ ਦੇ ‘ਢਾਹਿਾਂ ਨਦੁੱ ਲੀ ਦੇ ਨਕੰਗਰੇ’ ਿਾਿਲ ਿੰੂ 
ਸਾਨਹਤ ਅਕਾਦਮੀ ਦਾ ਿਕਾਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਿੀ ਨਮਨਲਆ ਹੈ।  
ਪੰਜਾਬੀ ਿਾਿਲ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਨਿਚ ਇੁੱਕ ਚਰਨਚਤ ਿਾਮ ਐਸ.ਸੋਜ਼ ਹੈ। 
ਉਸਿੇ ‘ਿਾਿਸੈਂਸ’, ‘ਮਕਾਿ ਇੁੱਕ ਖਾਲੀ ਜੇਹਾ’, ‘ਕੋਲਾਜ’, ‘ਪਾਤਰ-
ਨਿਪਾਤਰ’, ‘ਊਣੇ ਸੁੱ ਖਣੇ’, ‘ਹੈਲੋ’, ‘ਅੁੱਖਰ’ ਅਤੇ ‘ਮਰਸੀਆ’ ਆਨਦ ਿਾਿਲਾਂ 
ਦੀ ਰਚਿਾ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਿੇ ਿਾਿਲ ਜਗਤ ਨਿਚ ਸੁਖਬੀਰ, ਸੁਰਜੀਤ ਨਸੰਘ 
ਸੇਠੀ ਅਤੇ ਨਿਰੰਜਿ ਤਸਿੀਮ ਦੀ ਪਾਈ ਨਪਰਤ ਿੰੂ ਿਿੀਿ ਨਦਸ਼ਾ ਪਰਦਾਿ 
ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਿਾਿਲਾਂ ਨਿਚ ਆਧੁਨਿਕ ਜੀਿਿ ਨਿਚ ਆ ਰਹੀਆ 
ਸਮੁੱ ਨਸਆਿਾਂ ਅਤੇ ਮਹਾਂਿਗਰੀ ਜਿ ਚੇਤਿਾ ਿੰੂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਿਹ ਾਂ ਤੋਂ 
ਇਲਾਿਾ ਇਸ ਦੌਰ ਨਿਚ ਨਿੰਦਰ ਨਗੁੱਲ, ਬਲਨਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਰਾੜ, ਜਗਰੂਪ 
ਨਸੰਘ ਬਨੜੰਗ, ਮਿਮੋਹਿ ਬਾਿਾ, ਜਸਬੀਰ ਮੰਡ, ਕਰਮਜੀਤ ਔਜਲਾ, ਚੰਦਿ 
ਿੇਗੀ, ਜੋਨਗੰਦਰ ਨਸੰਘ ਕੈਰੋਂ, ਹਰਭਜਿ ਨਸੰਘ, ਬਲਿੰਤ ਨਸੰਘ ਅਤੇ ਅਿਤਾਰ 
ਨਸੰਘ fਨਬਲੰਗ ਅਨਜਹੇ ਬਹੁ-ਚਰਨਚਤ ਗਲਪਕਾਰ ਹਿ, ਨਜੰਿਹ ਾਂ ਿੇ ਆਪਣੀਆ ਂ
ਰਚਿਾਿਾਂ ਦੀ ਨਿਲੁੱ ਖਣਤਾ ਿਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਿਾਿਲ ਸਾਨਹਤ ਿੰੂ ਹੋਰ ਅਮੀਰੀ 
ਪਰਦਾਿ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਨਿਚ ਡਾ. ਗੁਰਪਾਲ ਨਸੰਘ ਸੰਧੂ ਨਲਖਦੇ ਹਿ :-  

‘ਇਸ ਕਾਲ ਨਿਚ ਰਚੇ ਗਏ ਿਾਿਲਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ 
ਇਹ ਹੈ ਨਕ ਇਹ ਿਾਿਲ ਨਬਰਤਾਂਤਕ ਸੰਦਰਭਾਂ ਦੇ 
ਨਲਹਾਜ਼ ਿਾਲ ਿੀ ਿੰਿ-ਸੁਿੰਿਤਾ ਿੰੂ ਧਾਰਿ ਕਰਦੇ 
ਹਿ। ਸਮੁੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਿਾਿਲ ਜਗਤ ਨਿਚ ਨਸਰਫ਼ 
ਉੱਤਰ ਯਿਾਰਿਿਾਦੀ ਕਾਲ ਦਾ ਿਾਿਲ ਹੀ ਇਸ 
ਨਸਫ਼ਤ ਿੰੂ ਧਾਰਿ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਜੁੱ ਿੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਨਹਲੋਂ 
ਿਾਿਲਾਂ ਨਿਚ ਇੁੱਕ ਨਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੌਰ ਨਿਚ ਇੁੱਕ ਨਿਸ਼ੇਸ਼ 
ਰਚਿਾ ਨਦਰਸ਼ਟੀ ਹੀ ਪਰਚਨਲਤ ਰਨਹੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਿੇ ਇਸ 
ਕਾਲ ਨਿਚ ਨਸਰਫ਼ ਇੁੱਕ ਰਚਿਾ ਨਦਰਸ਼ਟੀ ਦੀ ਿਾਂ 
ਨਭੰਿ-ਨਭੰਿ ਿਾਿਲਕਾਰ ਨਿਕੋਨਲਤਰੇ ਨਬਰਤਾਂਤਕ 
ਸੰਦਰਭਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਰਿ ਦੇ ਿਾਲ-ਿਾਲ ਿੁੱ ਖੋ-
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ਿੁੱ ਖਰੀਆਂ ਰਚਿਾ ਨਦਰਸ਼ਟੀ ਦੀ ਿੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਰਦੇ 
ਹਿ।’10  

ਸਮੁੁੱਚੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉੱਤਰ ਯਿਾਰਿਿਾਦੀ ਿਾਿਲ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿਸ਼ੇਗਤ 
ਪਰਨਿਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਬਰਤਾਂਤਕ ਜੁਗਤਾਂ ਦੀ ਨਦਰਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਸਮੁੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀ 
ਿਾਿਲ ਨਿਚ ਆਪਣੀ ਿੁੱ ਖਰੀ ਪਨਹਚਾਣ ਕਾਇਮ ਕਰਿ ਨਿਚ ਸਫ਼ਲ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। 
ਪੰਜਾਬੀ ਿਾਿਲ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਨਿਚ ਕੇਿਲ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਗਲਪਕਾਰ ਹੀ 
ਿਹੀਂ, ਬਲਨਕ ਪਰਦੇਸ਼ ਨਿਚ ਿੁੱ ਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਨਹਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਿੀ ਨਿਲੁੱ ਖਣ 
ਤੇ ਸਲਾਘਾਯੋਗ ਯੋਗਦਾਿ ਹੈ। ਪਰਿਾਸੀ ਸਾਨਹਤਕਾਰਾਂ ਿੇ ਪਰਿਾਸ ਦੇ 
ਜੀਿਿ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱ ਨਸਆਿਾਂ, ਅਿੁਭਿ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੁੱ ਨਭਆਚਾਰ ਆਨਦ ਨਿਨਸ਼ਆਂ 
ਿੰੂ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਚਿਾਿਾਂ ਨਲਖੀਆਂ ਹਿ। ਇਿਹ ਾਂ ਨਿਚ 
ਦਰਸ਼ਿ ਧੀਰ, ਸਿਰਿ ਚੰਦਿ, ਹਰਜੀਤ ਅਟਿਾਲ, ਨਸ਼ਿਚਰਿ ਨਗੁੱਲ ਅਤ ੇ
ਕੁਲਨਿੰਦਰ ਨਕੰਦਰ ਆਨਦ ਸਾਨਹਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਿਾਂ ਿਰਿਣਯੋਗ ਹਿ।  

ਅੰਤ ਨਿਚ ਉਪਰੋਕਤ ਨਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਕ 
ਆਰੰਭ ਤੋਂ ਲੈ ਨਕ ਹੁਣ ਤੁੱ ਕ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਿਾਿਲ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਤੁੱ ਕ ਪਹੰੁਚਣ 
ਲਈ ਨਿਲੁੱ ਖਣ ਪਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਿ। ਪੰਜਾਬੀ ਿਾਿਲ 
ਿੇ ਆਪਣੇ ਜਿਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਤੁੱ ਕ ਹਰ ਇੁੱਕ ਨਿਸ਼ੇ ਿੰੂ ਆਪਣੇ 
ਕਲਾਿੇ ਨਿਚ ਭਰਿ ਦੀ ਕੋਨਸ਼ਸ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਿਾਿਲ ਦੇ ਨਿਸ਼ੇ ਸਮਾਜ 
ਨਿਚ ਚਲਦੀ ਨਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਤੇ ਸਮਕਾਲੀ ਪਰਨਸਿਤੀਆਂ ਿਾਲ ਿੀ ਜੁੜੇ ਰਹੇ 
ਹਿ। ਪੰਜਾਬੀ ਿਾਿਲ ਦੀ ਿੁੱ ਡੀ ਨਿਸ਼ੇਸਤਾ ਇਹ ਰਹੀ ਹੈ ਨਕ ਨਕਸੇ ਿੀ ਸਮੇਂ 
ਇਸ ‘ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਕੋਈ ਇੁੱਕ ਸੁਰ ਭਾਰੂ ਿਾ ਹੋ ਸਕੀ, ਸਗੋਂ ਿਾਿਲ 
ਨਿਰੰਤਰ ਆਪਣੀ ਰਚਿਾ-ਿਸਤੂ, ਨਿਧੀ ਤੇ ਨਦਰਸ਼ਟੀ ਪੁੱ ਖੋਂ ਨਿਕਾਸ ਕਰਦਾ 
ਨਰਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਕਾਸ ਿੇ ਪੰਜਾਬੀ ਿਾਿਲ ਦੇ ਨਿਧਾਗਤ ਰੂਪ ਿੰੂ ਿਸਤੂ ਦੀ 
ਿੰਿ-ਸੁਿੰਿਤਾ ਤੇ ਨਿਧੀ ਦੀ ਨਿਨਭੰਿਤਾ ਰਾਹੀਂ ਨਜ਼ਆਦਾ ਪਰੋਢ ਤੇ ਯਿਾਰਿਕ 
ਬਣਾਇਆ ਹੈ।  
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