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ੰਤਐ ਸੰ ਧੀਯ ੰਜਾਫੀ ਦਾ ਰਸਿੱ ਧ ਰਤੀਵਾਦੀ ਰਐਏ ਸ। ਧੀਯ ਨੇ ਭਾਯਏਵਾਦੀ ਸਵਚਾਯਧਾਯਾ  

ਅਧੀਨ ਆਣੀਆਂ ਏਸਾਣੀਆਂ ਸਵਚ ਭਜ਼ਦੂਯਾਂ , ਏਾਸਭਆਂ, ਸਏਾਨਾਂ ਅਤ ਸ਼ਸਸ਼ਤ ਰਏਾਂ ਦੀਆਂ ਭਿੱ ਸਆਵਾਂ 

ਬਯੂਯ ਸਜੰਦੀ ਦਾ ਮਥਾਯਥਏ ਸਚਿੱ ਤਯ ਸ਼ ਏੀਤਾ ਸ। ਏਸਾਣੀਆਂ ਸਵਚਰ ਾਤਯ ਭਾਸਜਏ ਦਯਜਾਫੰਦੀ 

ਅਧੀਨ ਵਿੱ ਐ-ਵਿੱ ਐ ਸਏਿੱ ਸਤਆਂ ਨਾਰ ਜੁੜ ਸ ਸੰੁਦ ਸਨ। ਏਸਾਣੀਆਂ ਸਵਚ ਐਤੀ ਨਾਰ ੰਫੰਸਧਤ ਸਏਿੱ ਤਾ , ਦਯਜੀ ਦਾ 

ਸਏਿੱ ਤਾ, ਰਰਾਯੀ ਦਾ ਸਏਿੱ ਤਾ , ਿੱਤਯਏਾਯੀ ਦਾ ਸਏਿੱ ਤਾ ਆਸਦ ਸ਼ ਸ ਸਨ। ਸਯ ਬਾਸ਼ਾ ੰਫੰਸਧਤ ਭਾਜ ਦੀਆਂ 

ਰੜਾਂ ਰਈ ਭੁਏੰਭਰ ਸੰੁਦੀ ਸ। ਬਾਸ਼ਾ , ਭਾਜ ਦੀ ਯਸਸਣੀ -ਫਸਸਣ, ਯੀਤੀ-ਸਯਵਾਜ, ਵਸਸਭਾਂ-ਬਯਭਾਂ, ਏੰਭ-

ਧੰਸਦਆਂ ਆਸਦ ਦਾ ਸਚਿੱ ਤਯ ਸ਼ ਏਯਦੀ ਸ। ੰਯਜ਼ ਨੇ ਆਣ ਅਸਧਨ ਸਵਚ ਸ਼ਟ ਏੀਤਾ ਸ ਸਏ ਸਵਸਬੰਨ 

ਏਾਯਜੀ ਸਯਸਥਤੀਆਂ ਦਯਾਨ ਭਨੁਿੱ ਐੀ ਬਾਸ਼ਾ ਦਾ ਤਫਦੀਰ ਸਣਾ ੁਬਾਸਵਏ ਤ ਸਨਸ਼ਸਚਤ ਸ।  

ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਸਮਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿਸਗਆਨ :- 

ਬਾਸ਼ਾ ਉਸ ਸਯਜਣਾਤਭਏ ਸ਼ਏਤੀ ਸ, ਸਜ ਯਾਸੀਂ ਭਨੁਿੱ ਐ ਆਣ ਭਾਸਜਏ ਸਵਏਾ ਦ ਸਜ਼ਾਯਾਂ ਾਰਾਂ 

ਦਾ ੰਧ ਤਅ ਏਯਏ ਅਜਏੀ ਅਵਥਾ ਤਿੱ ਏ ੁਿੱ ਸਜਆ ਸ। ਬਾਸ਼ਾ ਯਾਸੀਂ ਏੀਤ ਆਦਾਨ -ਰਦਾਨ ਅਤ ਇਦੀ ਸਏ 

ਜਨ-ਭੂਸ ਦੁਆਯਾ ਵਯਤੋਂ ਨਾਰ ਸੀ ਏਭੀਅਤ ਜਾਂ ਸਬਆਚਾਯ ਦਾ ਭੁਿੱ ਢ ਫਿੱ ਝਦਾ ਸ। ਭਾਜ ਤੋਂ ਸਫਨਾਂ ਬਾਸ਼ਾ 

ਅਤ ਬਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਸਫਨਾਂ ਭਾਜ ਦੀ ਸੋਂਦ ਏਰੀ ਨਸੀਂ ਜਾ ਏਦੀ।  ਭਾਯਸ਼ਰ ਅਨੁਾਯ , "Language as an 

institution and language as a power must be take into account in the history of 

every society."i  ਬਾਸ਼ਾ ਦਾ ਭੁਿੱ ਐ ਭੰਤਵ ਆੀ ੰਚਾਯ ਸੰੁਦਾ ਸ ਸਜ ਯਾਸੀਂ ਭਨੁਿੱ ਐ ਭਾਸਜਏ ਆਦਾਨ 

ਰਦਾਨ ਏਯਦਾ ਸ। ਬਾਸ਼ਾ ਦ ਅਸਧਨ ੰਫੰਧੀ ਬਾਸ਼ਾ ਸਵਸਆਨੀਆਂ ਅਤ ਭਾਜ ਬਾਸ਼ਾ ਸਵਸਆਨੀਆਂ ਦੀਆਂ 

ਸਵਧੀਆਂ ਸਵਚ ਵੀ ਅੰਤਯ ਾ ਜਾਂਦ ਸਨ। ਬਾਸ਼ਾ ਸਵਸਆਨ ਤੋਂ ਸਏ ਜਾਤੀ ਸਵਚ ਉਚਾਯ-ਅੰਤਯ ਏਵਰ ਭੁਏਤ 
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ਸਯਵਯਤਨ ਸੰੁਦ ਸਨ ਯ ਭਾਜ ਬਾਸ਼ਾ ਸਵਸਆਨ ਸਯਐ ਤੋਂ ਇਸ ਸਯਵਯਤਨ ਭੁਏਤ ਅਤ ਭਨ-ਭਯਜ਼ੀ 

ਦ ਨਸੀਂ ਸੰੁਦ , ੋਂ ਇਸ ਭਾਸਜਏ ਅੰਤਯਾਂ ਦ ਏਾਯਨ ਸੰੁਦ ਸਨ। ਬਾਸ਼ਾ ਸਵਸਆਨ ਦੀ ੀਭਾ ਸਯ 

ਸਵਆਏਯਨ ਸੰੁਦੀ ਸ। ਬਾਸ਼ਾ ਦੀ ਰਸਏਯਤੀ ਦਾ ਤਾ ਸਵਆਏਯ ਨ ਦ ਆਧਾਯ ਤ ਤਾ ਰਿੱ ਦਾ ਸ ਜਦੋਂ ਸਏ 

ਭਾਜ ਬਾਸ਼ਾ ਸਵਸਆਨ ਬਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਵਆਏਯਨ ਦ ਨਾਰ-ਨਾਰ ਬਾਸ਼ਾ ਏੀ , ਸਏ ਅਤ ਸਏੰਨਾ-ਸਏੰਨਾ ਉਦਸ਼ਾਂ ਦ 

ਰਈ ਵਯਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸ ਆਸਦ ਦਾ ਅਸਧਨ ਏਯਦਾ ਸ।  ਭਾਜ ਬਾਸ਼ਾ ਸਵਸਆਨ ਸਵਚ ਬਾਸ਼ਾ ਅਤ ਭਾਜ ਦ 

ਆੀ ੰਫੰਧਾਂ ਦਾ ਅਸਧਨ ਏੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸ । ਭਾਜ ਦੀ ਫਣਤਯ ਦਾ ਬਾਸ਼ਾ ਦੀ ਫਣਤਯ ਉੱਯ ਅਤ ਬਾਸ਼ਾ 

ਦੀ ਫਣਤਯ ਭਾਜ ਦੀ ਫਣਤਯ ਉੱ ਯ ਰਬਾਵ ੈਂਦਾ ਸ। ਭਾਜ ਬਾਸ਼ਾ ਸਵਸਆਨ ਦਾ ਉਦਸ਼ ਬਾਸ਼ਾ 

ਸਵਸਆਨਏ ਅਤ ਭਾਸਜਏ ਫਣਤਯ ਦੀ ਸਸਵਯਤੀ ਵਯਤਾਯ ਦਾ ਵਯਨਣ ਏਯਨਾ ਸ। ਇਦਾ ਭੁਿੱ ਐ ਆਸ਼ਾ 

ਫਸੁਯੂਤਾ ਨੰੂ ਜਾਂਚਣਾ ਸ। ਇ ਾਯ ਅਸਧਨ ਰਈ ਰੜੀਂਦੀ ਭਿੱਯੀ ਭਾਜ ਬਾਸ਼ਾ ਸਵਸਆਨ ਦਾ ਅੰ 

ਭੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸ। ਰਾਈਡ ਤ ਸਭ ਜ਼ ਅਨੁਾਯ, "Sociolinguistics comprehends the study of the 

structure and use of language in its social and cultural context."
ii
 ਭਾਜ ਸਵਚ ਸਏਿੱ ਤ, ਆਯਸਥਏ, 

ਜਾਤ, ਧਯਭ ਆਸਦ ਦ ਅਧਾਯ ’ਤ ਵਯ ਵੰਡ ਸਈ ਸੰੁਦੀ ਸ। ਭਾਜ ਦੀ ਬਾਸ਼ਾ ਨੰੂ ਵੀ ਇ ਵੰਡ ਦ ਸਯਐ 

ਸਵਚੋਂ ਸੀ ਵਸਐਆ ਜਾਣ ਰਿੱ ਸਆ। ਭਾਸਜਏ ਵਯ ਵੰਡ ਅਨੁਾਯ ਵਿੱ ਐ-ਵਿੱ ਐਯ ਸਏਿੱ ਸਤਆਂ ਦ ਅਧਾਯ ’ਤ ਬਾਸ਼ਾਈ 

ਵੰਨ-ੁਵੰਨਤਾ ਭਾਜ ਸਵਚ ਰਤਿੱ ਐ ਸਵਦਭਾਨ ਸੰੁਦੀ ਸ। ਸਿੱ ਥਰ ਐਜ ਿੱਤਯ ਸਵਚ ਧੀਯ ਦੀਆਂ ਏਸਾਣੀਆਂ ਸਵਚਰ 

ਸਏਿੱ ਤਾ ਅਧਾਸਯਤ ਬਾਸ਼ਾਈ ਵਐਯਸਵਆਂ ਨੰੂ ਭਾਜ ਬਾਸ਼ਾ ਸਵਸਆਨ ਦ ਰਤੀਭਾਨਾਂ ਅਨੁਾਯ ਸਵਸ਼ਰਸ਼ਣ ਏਯਨ 

ਦਾ ਮਤਨ ਏਯਾਂ।         

ਰਸਜਸਟਰ :- 

ਯਸਜਟਯ ਇਏ ਬਾਸ਼ਾਈ ੰਏਰ ਸ। ਸਨਸ਼ਸਚਤ ਭਸਏਆਂ ਤ ਆਣੀ ਿੱ ਰ ਨੰੂ ਵਧੀਆ ਤਯੀ ਏ ਨਾਰ 

ਭਝਾਉਣ ਰਈ ਸਵਅਏਤੀ ਸਵਸ਼ਸ਼ ਤਯਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਫਦਾਵਰੀ ਅਤ ਉਚਾਯਨ ਦੀ ਵਯਤੋਂ ਏਯਦਾ ਸ। ਸਰੀਡ 

ਅਨੁਾਯ, “Language varies its function varies; it differs in different situations-A the 

name give to a variety of language distinguished according to use in Register."iii 
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ਯਸਜਟਯ ਦ ੰਏਰ ਨਾਰ ਭਾਸਜਏ ਬੂਸਭਏਾ ਦਾ ੰਏਰ ਵੀ ਜੁਸੜਆ ਸਇਆ ਸ। ਯਸਜਟਯ ਸਵਚ ਭੁਿੱ ਐ 

ਤਯ ਤ ਸ਼ਫਦਾਵਰੀ ਦ ਅੰਤਯ ਸੰੁਦ ਸਨ। ਇਸ ਅੰਤਯ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਵਸ਼ਸ਼ ਸ਼ਫਦਾਵਰੀ ਦੀ ਵਯਤੋਂ ਨਾਰ ੰਫੰਧ ਯਿੱ ਐਦ 

ਸਨ ਜਾਂ ਸਪਯ ਸ਼ਫਦਾਂ ਦੀ ਸਵਸ਼ਸ਼ ਬਾਵਨਾ ਨਾਰ ੰਫੰਸਧਤ ਸੰੁਦ ਸਨ। ਜਾਯਜ ਮੂਰ ਅਨੁਾਯ, “Another 

influence on speech style that is tied to social identity derives from register. A 

register is a conventional way of using language that is appropriate in a specific 

context, which may be identified as situational occupational or topical."iv ਇ ਰਏਾਯ 

ਭਾਜ ਦਾ ਵਯੀਏਯਨ ਸਏਿੱ ਤਾ ਅਧਾਸਯਤ ਵੀ ਏੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸ। ਸਯਏ ਸਏਿੱ ਤ ਦੀ ਆਣੀ ਤਏਨੀਏੀ ਸ਼ਫਦਾਵਰੀ 

ਸੰੁਦੀ ਸ ਜ ਉ ਸਵਚ ਸ਼ਾਭਰ ਰਏਾਂ ਦੀ ਬਾਸ਼ਾ ਨੰੂ ਸਵਸ਼ਸ਼ ਯੰਤ ਸਦੰਦੀ ਸ। ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਇਸ ਬਾਸ਼ਾ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ਆਣ 

ਵਯ ਸਵਚ ਬਰੀ-ਬਾਂਤ ਭਝੀ ਜਾਂਦੀ ਸ ਯ ਯ ਸਵਅਏਤੀ ਨੰੂ ਭਝਣ ਸਵਚ ਭੁਸ਼ਸਏਰ ਆਉਂਦੀ ਸ। ਆਤਭ 

ਸੰ ਅਨੁਾਯ, “ਸਏਿੱ ਸਤਆਂ ਦੀਆਂ ਦ ਸ਼ਰਣੀਆਂ ਭੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। 1. ਯੰਯਾਵਾਦੀ 2. ਯ-ਯੰਯਾਵਾਦੀ। 

ਤਏਯੀਫਨ ਾਯੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਸਵਚ ਯੰਯਾਵਾਦੀ ਸਏਿੱ ਤ ਦੀ ਜੁਤ ਅਤ ਯ -ਯੰਯਾਵਾਦੀ ਸਏਿੱ ਤ ਦੀ ਵਯਤੋਂ 

ਨਾਰ ਨਾਰ ਸਭਰਦੀ ਸ। "v ਯੰਯਾਵਾਦੀ ਸਏਿੱ ਤਾ ਆਣੀ ਸੀ ਸ਼ਰਣੀ ਸਵਚ ਸਵਯਾਤੀ ਯੂ ਸਵਚ ਏੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸ 

ਅਤ ਸਯ ਿੱ ਧਯ ਤ ਯੰਯਾਵਾਦੀ ਸਏਿੱ ਤ ਦੀ ਵਯਤੋਂ ਸਭਰਦੀ ਸ। ਜਦੋਂ ਸਏ ਯ ਯੰਯਾਵਾਦੀ ਸਏਿੱ ਤ ਸਵਚ ਉਸ 

ਰਏ ਸ਼ਾਸਭਰ ਸੰੁਦ ਸਨ ਜ ਸਏ ਏਾਯਨ ਆਣਾ ਯੰਯਾਵਾਦੀ ਸਏਿੱ ਤਾ ਛਿੱ ਡ ਏ ਸਯ ਸਏਿੱ ਤ ਨੰੂ ਅਣਾਉਂਦ ਸਨ। 

ਇ ਨਾਰ ਸੀ ਏੁਝ ਰਏ ਅਸਜਸ ਸੰੁਦ ਸਨ ਸਜਸੜ ਆਣ ਯੰਯਾਵਾਦੀ ਸਏਿੱ ਤ ਦ ਨਾਰ ਏਈ ਯ -

ਯੰਯਾਵਾਦੀ ਜਾਂ ਸਏ ਸਯ ਜਾਤੀ ਦ ਯੰਯਾਵਾਦੀ ਸਏਿੱ ਤ ਸਵਚ ਏੰਭ ਏਯਦ ਸਨ। ਸਯ ਸਏਿੱ ਤ ਦੀ ਆਣੀ 

ਸਵਸ਼ਸ਼ ਰਏਾਯ ਦੀ ਤਏਨੀਏੀ ਸ਼ਫਦਾਵਰੀ ਸੰੁਦੀ ਸ ਜ ਉ ਸਏਿੱ ਤ ਨਾਰ ੰਫੰਸਧਤ ਰਏਾਂ ਦੁਆਯਾ ਸੀ ਭਝੀ 

ਜਾਂਦੀ ਸ। ੰਤਐ ਸੰ ਧੀਯ ਦੀਆਂ ਏਸਾਣੀਆਂ ਸਵਚ ਵੀ ਵਿੱ ਐ-ਵਿੱ ਐਯ ਸਏਿੱ ਸਤਆਂ ਦੀ ਸ਼ਏਾਯੀ ਸਈ ਸ। ਏਸਾਣੀਆਂ 

ਦੀ ਸਿੱ ਠਬੂਭੀ ੇਂਡੂ ਭਾਜ ਦੀ ਤਵੀਯ ਨੰੂ ਉਰੀਏਦੀ ਸ ਸਜਨਹ ਾਂ ਦਾ ਭੁਿੱ ਐ ਸਏਿੱ ਤਾ ਐਤੀਫਾੜੀ ਸ। ਐਤੀਫਾੜੀ ਤੋਂ 

ਇਰਾਵਾ ਦਯਜੀ ਦਾ ਸਏਿੱ ਤਾ , ਿੱਤਯਏਾਯੀ ਦਾ ਸਏਿੱ ਤਾ , ਰਰਾਯੀ ਦਾ ਸਏਿੱ ਤਾ , ੁਸਰ ਦਾ ਸਏਿੱ ਤਾ , ਆਵਾਜਾਈ ਦ 
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ਾਧਨਾਂ ਨਾਰ ੰਫੰਸਧਤ ਸਏਿੱ ਤਾ, ਡਾਏਟਯੀ ਦਾ ਸਏਿੱ ਤਾ ਆਸਦ ਦੀ ਸ਼ਏਾਯੀ ਸਈ ਸ। ਇਨਾਂ ਵਿੱ ਐ -ਵਿੱ ਐ ਸਏਿੱ ਸਤਆਂ ਦ 

ਅਧਾਯ ‘ਤ ਿੱ ਤਯਏਾਯੀ ਬਾਸ਼ਾ, ਡਾਏਟਯੀ ਬਾਸ਼ਾ ਆਸਦ ਸੋਂਦ ਰਸਸਣ ਏਯਦੀਆਂ ਸਨ। ਇ ਰਏਾਯ ਧੀਯ ਦੀਆਂ 

ਏਸਾਣੀਆਂ ਨੰੂ ਜਦੋਂ ਭਾਜ ਬਾਸ਼ਾ ਸਵਸਆਨਏ ਰਤੀਭਾਨਾਂ ਅਨੁਾਯ ਵਾਚਦ ਸਾਂ ਤਾਂ ਏਸਾਣੀਆਂ ਸਵਚਰ ਾਤਯਾਂ 

ਦੀ ਬਾਸ਼ਾ ਸਵਚ ਸਏਿੱ ਤਾ ਅਧਾਸਯਤ ਬਾਸ਼ਾਈ ਵਐਯਵੇਂ ਸਦਰਸ਼ਟੀਚਯ ਸੰੁਦ ਸਨ।  

ਖੇਤੀ ਸਕਿੱ ਤੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਸਧਤ ਭਾਸ਼ਾ:  

ੰਜਾਫੀ ਭਾਜ ਸਵਚ ਐਤੀਫਾੜੀ ਸਏਿੱ ਤਾ ਯੰਯਾਵਾਦੀ ਸਏਿੱ ਤਾ ਸ। ਧੀਯ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਆਦਾਤਯ ਏਸਾਣੀਆਂ 

ੇਂਡੂ ਭਾਜ ਨਾਰ ੰਫੰਸਧਤ ਸਨ ਸਜ ਸਵਚ ਾਤਯਾਂ ਦਾ ਭੁਿੱ ਐ ਯੰਯਾਵਾਦੀ ਸਏਿੱ ਤਾ ਐਤੀਫਾੜੀ ਸ। ਏਸਾਣੀਆਂ 

ਸਵਚਰ ਾਤਯਾਂ ਦਾ ਸਜ ਤਯਹਾਂ ਦਾ ਸਏਿੱ ਤਾ ਸ ਉ ਤਯਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਫਦਾਵਰੀ ਸੀ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਯਜ਼ਾਨਾ ਸਜ਼ੰਦੀ ਦ 

ਵਾਯਤਾਰਾ ਦਾ ਸਸਿੱ ਾ ਫਣ ਜਾਂਦੀ ਸ ਸਜ ਦੀ ਵਯਤੋਂ ਾਤਯ ਸਸਜ ੁਬਾਅ ਏਯਦ ਸਨ। ਐਤੀ ਨਾਰ ੰਫੰਸਧਤ 

ਸ਼ਫਦਾਵਰੀ ਾਤਯਾਂ ਦੁਆਯਾ ਉਚਾਯ ਵਾਯਤਾਰਾਾਂ ਸਵਚ ਆਭ ਸਦਐਾਈ ਸਦੰਦੀ ਸ।  

“ਜਾਣੀਦਾ ਿੱ ਏ ਏੀ ਾਯੀ ਐਿੱ ਤੀ ਵਾਸ ਆਇਆਂ ਚੰਨਣਾ,  

ਭਐਾਂ ਫਰਦਾ ਨਹ ੀ, ਥਿੱ ਸਏਆ ਸਇੰਾ?” 

 ਭਐਾਂ ਸੁਣ ਏਾਸਨੰੂ ਯਿੱ ਐਣੀ  -ਜਤਾ ਸਯ ਏਿੱ  ਏ ਰਾ ਰਈ -ਇਏ ਤਾਂ ਫਰਦ ਨਹ ੀਂ ਤੁਯਦਾ 

ਾਰਾ, ਜਭਾ ਈ ਯਸਸ ਐਸੜਆ। 

“ਸਏਸੜਾ, ਭੀਣਾ?” 

“ਨਸੀਂ, ਦੂਆ ਰਾਐਾ, ਸਡੰ ਇ ਨਹ ੀ ਿੱ ਟਦਾ ਫਯਾਫਯ, ਤਾਸੀਂ ਤਾਂ ਆਸ ਵਰਾ ਆ ਸਆ।”vi 

(ੰਨਾ 108, ਤਯ 12, ਵਯ ਸਣ ਤਏ) 

 ‘ਵਯ ਸਣ ਤਏ’ ਏਸਾਣੀ ਿੱ ਟ ਜ਼ਭੀਨੇ ਸਏਾਨ ਦੀ ਤਯਮ ਸਾਰਤ ਨੰੂ ਸਫਆਨਦੀ ਸ। ਸਿੱ ਡ ਬੰਨਣੀ 

ਸਏਯਤ-ਏਭਾਈ ਏਯਨ ਉਯੰਤ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਫੁਸਨਆਦੀ ਰੜਾਂ ਦੀ ੂਯਤੀ ਵੀ ਨਸੀਂ ਸੰੁਦੀ। ਚੰਨਣ ਸੰ 

ਸਏਾਨ ਾਤਯ ਵੀ ਅਸਜਸੀ ਸਥਤੀ ਦਾ ਰਸਤਸਨਿੱਧ ਾਤਯ ਸ। ਚੰਨਣ ਸੰ ਨੰੂ ਸਦਨੇ ਤਾਂ ਆਯਾਭ ਨੀਫ ਨਸੀਂ 

ਸੰੁਦਾ, ਯਾਤ ਦ ਦ ਸਸਯ ਵੀ ਫਚਨੀ ਸਵਚ ਰੰਦ ਸਨ। ਫਯਾਤ ਦ ਭਭ ਸਵਚ ਯਾਤ ਨੰੂ ਣ ਰਈ ਭੀਂਸ 

ਆਉਣ ਤ ਚੁਫਾਯਾ ਨਾ ਸਣ ਦੀ ੂਯਤ ਸਵਚ ਭੰਜ ਏਠੇ ਤੋਂ ਥਿੱ ਰ  ਤ ਥਿੱ ਸਰ ਉੱਯ ਚੜਾਉਂਸਦਆ ਸੀ ਾਯੀ ਯਾਤ 
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ਰੰ ਜਾਂਦੀ ਸ। ਭੰਦ ਆਯਸਥਏ ਸਾਰਤਾਂ ਸਵਚ ਚੁਫਾਯ ਦੀ ਸੂਰਤ ਦਾ ਸਣਾ ੰਬਵ ਸੀ ਨਸੀਂ ਸ। ਚੰਨਣ ਸੰ ਦੀ 

ਆਣ ੁਆਂਢੀ ੁਿੱ ਦ ਨਾਰ ਸਈ ਵਾਯਤਾਰਾ ਅਧੀਨ ਉਚਾਯ ਸ਼ਫਦ ‘ਐਿੱ ਤੀ’, ‘ਜਤਾ ਸਯ ਏਿੱ  ਏ ਰਾ ਰਈ ’, 

‘ਸਡੰ ਇ ਨਹ ੀ ਿੱਟਦਾ ਫਯਾਫਯ’ ਆਸਦ ਅਸਜਸ ਸਨ ਜ ਸਏ ਐਤੀ ਫਾੜੀ ਸਏਿੱ ਤ ਨਾਰ ੰਫੰਸਧਤ ਸਨ ਅਤ ਉ ਸੀ 

ਵਯ ਦ ਰਏਾਂ ਦੁਆਯਾ ਆਭ ਵਯਤ ਜਾਂਦ ਸਨ। ਦੂਜ ਵਯ ਦ ਸਏਿੱ ਸਤਆਂ ਨਾਰ ੰਫੰਸਧਤ ਰਏਾਂ ਨੰੂ ਅਸਜਸ 

ਸ਼ਫਦ ਭਝ ਨਸੀਂ ਆਉਂਦ ਸਨ। ਚੰਨਣ ਸੰ ਦੀ ਆਣ ੁਆਂਢੀ ੁਿੱ ਦ ਨਾਰ ਸਈ ਉਯਏਤ ਵਾਯਤਾਰਾ 

ਅਧੀਨ ਸਏਿੱ ਤਾ ਅਧਾਸਯਤ ਵਐਯਵੇਂ ਦਾ ਸੰੁਦ ਸਨ। 

“ਯਾਤ ਸਏੰਨਹ ੀ ਏੁ ਯਸਸੰਦੀ ਸਣੀ  ੁਸਦਆ ਅਜ? 

ਏਾਸਨੰੂ-ਅਿੱਧੀ ਯਾਤ ਰੰੀ  ਭੀ, ਸਾਰ ਤਾਯਾ ਵੀ ਨਹ ੀ ਚਸੜਹਆ 

ਸਣਾ, ਫਿੱਦਰਾਂ ਏਯਏ ਸਦਐਦਾ ਨਹ ੀਂ ਇਏ ਤਾਂ ਅਿੱ ਜ – ਤ ਚਯਾਂਦੀ ਜਾਣਾ ਸਣ?”vii 

(ੰਨਾ 115, ਤਯ 19 ਵਯ ਸਣ ਤਏ) 

 ਾਯੀ ਯਾਤ ਭੀਂਸ ਆਉਣ ਦੀ ੰਬਾਵਨਾ ਏਾਯਨ ਭੰਜ ਏਠੇ ਤੋਂ ਥਿੱ ਰ  ਤ ਥਿੱ ਰ  ਤੋਂ ਉੱਯ ਚੜਹਾਉਣ ਏਾਯਨ 

ਚੰਨਣ ਸੰ ਯਿੱਜਵੀ ਨੀਂਦ ਵੀ ਨਸੀਂ ਰ  ਏਦਾ। ਚੰਨਣ ਸੰ ਨੰੂ ਸਜ਼ੰਦੀ ਦ ਾਧਾਯਨ ੁਿੱ ਐ, ਆਯਾਭ ਦ ਭਏ ਵੀ 

ਰਾਤ ਨਸੀਂ ਸੰੁਦ ਸਨ। ਏਸਾਣੀ ਸਵਚ ਸਏਾਨ ਦੀ ਫ-ਆਯਾਭੀ ਏਾਯਨ ਰ ਰਤੀ ਅਸਨਸ਼ਸਚਤਾ ਜਤਾਈ ਈ 

ਸ।  ਚੰਨਣ ਦਾ ਭੇਂ ਸਯ ‘ਚਯਾਂਦੀ’ ਸੰੁਚਣ ਦਾ ਸਏਯ ਵੀ ੰਜਾਫੀ ਭਾਜ ਦ ਯੰਯਾਵਾਦੀ ਸਏਿੱ ਤ ਐਤੀ ਨੰੂ 

ਸਦਰਸ਼ਟਭਾਨ ਏਯਦਾ ਸ। ੁਿੱ ਦ ਤ ਚੰਨਣ ਸੰ ਦੀ ਆੀ ਵਾਯਤਾਰਾ ਅਧੀਨ ‘ਚਯਾਂਦੀ’ ਸ਼ਫਦ ਐਤੀ ਸਏਿੱ ਤ ਦੀ 

ਬਾਸ਼ਾਈ ਵਿੱ ਐਯਤਾ ਨੰੂ ਾਏਾਯ ਏਯਦਾ ਸ।  

“ਯਟੀ ਦ ਏ ਆਣੀ ਫੀਫੀ ਨੰੂ ਈ ਰ ਦਈ ਂਫੀਫ ਨਸੀਂ ਤਾਂ , ਜਾਂਦੀ ਸਈ ਨੀਯ ਦੀ ਬਯਟੀ 

ਵਢ ਰਜਾਊ।”viii 

(ੰਨਾ 52, ਤਯ, ਯੰ ਸਵਚ ਬੰ) 

   ‘ਯੰ ਸਵਚ ਬੰ’ ਏਸਾਣੀ ਿੱ ਟ ਜ਼ਭੀਨੇ ਸਏਾਨ ਦੀ ਤਰਾਦੀ ਨੰੂ ਸਫਆਨਦੀ ਸ। ਏਸਾਣੀ ਸਵਚ ‘ਜਿੱ ਾ’ 

ਾਤਯ ਅਸਜਸੀ ਤਰਾਦੀ ਦਾ ਸਸ਼ਏਾਯ ਸੰੁਦਾ ਸ।  ਸਏਾਨ ਦੀ ਆਯਸਥਏ ਭੰਦਸਾਰੀ ਉਦ ਜੀਵਨ ਸਵਚੋਂ ਐੁਸ਼ੀਆਂ 

ਰ  ਜਾਂਦੀ ਸ। ਜਦੋਂ ਜਿੱ  ਵਯ ਾਤਯ ਬੁਿੱ ਰ-ਬੁਿੱ ਰਐ ਐੁਸ਼ੀ ਚਣ ਵੀ ਰਿੱ ਦ ਸਨ ਤਾਂ ਝਿੱਟ ਸੀ ਸ਼ਾਸੂਏਾਯ ਵਯ 

ਆ ਸਾਜ਼ਯ ਸੰੁਦ ਸਨ। ਏਯਜ਼ ਦ ਫਝ ਥਿੱ ਰ  ਦਸਫਆ ਜਿੱਾ ਆਣ ਜੀਵਨ ਦ ੁਨੇ ਵੀ ੂਯ ਨਸੀਂ ਏਯ ਏਦਾ। 



International Journal of Research in Social Sciences 
Vol. xIssue x, Month 201x,  

ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081 

Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com          
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & 

Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell’s Directories of Publishing Opportunities, U.S.A 

  

 

3315 International Journal of Research in Social Sciences 

http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com 

 

ਜਿੱ ਦੀ ਤਨੀ ਸ਼ਾਭ ਵੀ ਭਾੜੀ ਆਯਸਥਏਤਾ ਏਾਯਨ ਸਦਨ ਏਟੀ ਏਯ ਯਸੀ ਸ। ਐਤਾਂ ਸਵਚ ਏੰਭ ਏਯਦ ਜਿੱ  ਦ 

ਫਰਾਂ ਸਵਚੋਂ ‘ਨੀਯ ਦੀ ਬਯਟੀ’ ਸ਼ਫਦ ਸਏਿੱ ਤ ਦੀ ਬਾਸ਼ਾਈ ਵਿੱ ਐਯਤਾ ਨੰੂ ਾਏਾਯ ਏਯਦ ਸਨ ਸਜਦਾ ਧਾਯਣ 

ਅਯਥ ‘ਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਸਯਾ ਚਾਯਾ’ ਸੰੁਦਾ ਸ। ਅਸਜਸ ਸ਼ਫਦ ਦੂਜ ਸਏਿੱ ਤ ਦ ਰਏਾਂ ਦੀ ਭਝ ਸਵਚ ਟ ਸੀ ਆਉਂਦ 

ਸਨ।         

“ਚਰ ਤਾਂ ਫਈ ਤਸਜਆ! ਆਾਂ ਵੀ ਭਿੱ ਏੀ ਫੀਜ ਆਈ।” ਯ, ਤਜ ਨੇ ਅਿੱ ਐੜ ਸ ਏ ੰਜਾਰੀ 

ਨੰੂ ਸਵਸੜ ਸਵਚ ਵਹਾਂਸਦਆਂ ਸਏਸਾ  

“ਭੈਂ ਨਹ ੀਂ ਫਾੂ ਫੀਜਣ ਜਾਣਾ.....।” 

“ ਏੀ ਸਏਸਾ?  ਤੰੂ ਦਾਣ ਨਹ ੀਂ ਫੀਜਣ ਜਾਣਾ.....?” 

“ਸਾਂ-ਭੈਂ ਨਹ ੀ ਫੀਜਣ ਉਸ ਦਾਣ , ਜਸੜ ਾਨੰੂ ਬੁਿੱ ਐ ਛਿੱ ਡ ਏ ਚਰ ਜਾਂਦ ਨੇ --ਫਾਨੇ ਸਡਆਂ 

ਉਤ ਚੜਹਏ..।” 

“ ਭੂਯਐਾ, ਜ ਫੀਜਾਂ, ਤਾਸੀ ਵਢਾਂ, ਨਸੀਂ ਤਾਂ ਐਾਂਾ ਡਰ...... ਵਾਸੁਣ ਦ?”ix 

(ੰਨਾ 108, ਤਯ 3, ਜਦੋਂ ਛਿੱ ਰੀਆਂ ਸੀਆਂ) 

ਏਸਾਣੀ ਸਵਚਰ ਨੀਵੇਂ ਦਯਜ ਦ ਸਏਾਨ ਪਤਸਸ ਸੰ ਦ ੁਿੱ ਤ ਯ ਤਜ ਅਨੁਾਯ ਧਯਤੀ ਉ ਦੀ ਸ 

ਸਜਸੜਾ ਉ ਨੰੂ ਏਭਾਉਂਦਾ ਸ। ਤਜਾ ਨਵੀਂ ਚ ਅਧੀਨ ਆਣ ਫਾੂ ਨਾਰ ਦੂਸਜਆਂ ਦ ਐਤਾਂ ਸਵਚ ਏੰਭ ਏਯਨ 

ਦੀ ਸਵਯਧਤਾ ਏਯਦਾ ਸ  ਸਜ ਏਾਯਨ ਸਜਭੀਦਾਯਾਂ ਤ ਸਏਾਨਾਂ ਸਵਚ ਤਣਾ ਵਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸ। ਧੀਯ ਦੀਆਂ 

ਏਸਾਣੀਆਂ ਸਵਚ ਸਨਯਰ ੇਂਡੂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸ਼ਏਾਯੀ ਸਈ ਸ ਸਜ ਅਧੀਨ ਸਏਯਤੀ , ਏਾਸਭਆਂ, ਭਜ਼ਦੂਯਾਂ ਦੀ 

ਤਰਾਦੀ ਨੰੂ ਸਚਤਸਯਆ ਸਆ ਸ। ਤਜ ਅਤ ਪਸਤਸ ਸੰ ਦੀ ਆੀ ਵਾਯਤਾਰਾ ਤੋਂ ਸਏਿੱ ਤਾ ਅਧਾਸਯਤ ਬਾਸ਼ਾਈ 

ਵਐਯਵੇਂ ਾਏਾਯ ਸੰੁਦ ਸਨ। ‘ਭਿੱ ਏੀ’, ‘ਫੀਜ’, ‘ੰਜਾਰੀ’, ‘ਦਾਣ’, ‘ਡਰ’ ਆਸਦ ਸ਼ਫਦਾਵਰੀ ਐਤੀ ਸਏਿੱ ਤ ਨਾਰ 

ੰਫੰਸਧਤ ਸ।  

ਿੱ ਤਰਕਾਰੀ ਸਕਿੱ ਤੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਸਧਤ ਭਾਸ਼ਾ:  

ਧੀਯ ਦੀਆਂ ਏਸਾਣੀਆਂ ਸਵਚ ਯੰਯਾਵਾਦੀ ਤ ਯ ਯੰਯਾਵਾਦੀ ਦਵੇਂ ਤਯਹਾਂ ਦ ਸਏਿੱ ਸਤਆ ਦੀ 

ਸ਼ਏਾਯੀ ਸਈ ਸ। ੰਜਾਫੀ ਭਾਜ ਸਵਚ ਿੱਤਯਏਾਯੀ ਦਾ ਸਏਿੱ ਤਾ ਯ -ਯੰਯਾਵਾਦੀ ਸਏਿੱ ਤਾ ਸ ਜ ਸਏ ਅਜਏ 
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ਦਯ ਸਵਚ ਯਜ਼ੀ-ਯਟੀ ਦਾ ਸਏਿੱ ਤਾ ਵੀ ਨਸੀਂ ਸਯਸਾ। ਸਜਦੀ ਉਦਾਸਯਣ ਧੀਯ ਯਸਚਤ ‘ਟਸਯੰਯ’ ਏਸਾਣੀ ਸਵਚ 

ਬਰੀਬਾਂਤ ਸ਼ਟ ਸੰੁਦੀ ਸ।  

“ਤੰੂ ਸਏ ਫੀਟ ਉਤ ਏੰਭ ਏਯਨਾ ਚਾਸਾ?” 

“ਏਈ ਫੀਟ ਦ ਸਦ ਯ। ਭਨੰੂ ਬ ਰਵਾਨ ਸ।” 

“ਏਯਾਈਭ ਫੀਟ ਠੀਏ ਸ।” 

“ਠੀਏ  ਯ ਏਯਾਈਭ ਫੀਟ।”x 

(ੰਨਾ 110, ਤਯ 18, ਟਸਯੰਯ) 

“ਦਐ, ਤੰੂ ਟਸੰਯਯ ਸ। ਆਣੀ ੀਭਾ ਦ ਅੰਦਯ ਯਸਸ ਏ ਆਣਾ  ਏੰਭ ਏਯਦਾ ਜਾਸ।” ਭਨੰੂ 

ਧਭਏੀ ਸਦਿੱ ਤੀ ਈ।xi 

(ੰਨਾ 121, ਤਯ 23, ਟਸਯੰਯ) 

‘ਟਸਯੰਯ’ ਏਸਾਣੀ ਅਜਏ ਭਾਜ ਸਵਚ ਪਰੀ ਸਬਰਸ਼ਟਾਚਾਯੀ ਤੋਂ ਤੰ ਆ ਭਿੱ ਧ ਅਤ ਨੀਵੇਂ ਦਯਜ ਦੀ 

ਤਰਾਦੀ ਨੰੂ ਸਫਆਨਦੀ ਸ। ਏਸਾਣੀ ਸਵਚਰਾ ਨ ਜਵਾਨ ਾਤਯ ਸਏ ਅ ਖ਼ਫਾਯ ਸਵਚ ਟਸਯੰਯ ਦੀ ਨ ਏਯੀ 

ਏਯਦਾ ਸ। ਟਸਯੰਯ ਦਾ ਧਾਯਣ ਅਯਥ ਡਯੀ ਸ ਯੰਤੂ ਿੱ ਤਯਏਾਯੀ ਸਵਚ  ਟਸਯੰਯ ਉਸ ਸ ਜ 

ਿੱ ਤਯਏਾਯੀ ਜਤ ਸਵਚ ੁਤੰਤਯ ਏੰਭ ਏਯਦਾ ਸ। ਬਾਵ ਭੁਰਾਜ਼ਭ ਨਸੀਂ , ਸਜੰਨਾ ਸਰਸਐਆ , ਡਯ ਨਾਰ , ਧਾ 

ਨਾਰ ਜਾਂ ਪੀਤ ਨਾਰ ਸਭਣਏ  ਦ ਸਦਿੱ ਤ ਜਾਂਦ ਸਨ। ਏਯਾਈਭ ਫੀਟ ’ਤ ਉਸ ਸਰਐਦਾ ਸ ਸਜ ਅਧੀਨ ਚਯੀ, 

ਡਾਏਾ, ਏਤਰ, ਐੁਦਏੁਸ਼ੀ, ਫਰਾਤਏਾਯ, ਏੀਡੈਂਟ ਆਸਦ ਟਨਾਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਅਜਏ ਦਯ ਸਵਚ ਿੱ ਟ 

ਤਨਐਾਸ ਤ ਅਸਜਸੀ ਨ ਏਯੀ ਏਯਨਾ ਫਸੁਤ ਭੁਸ਼ਸਏਰ ਸ। ਨ ਜਵਾਨ ਾਤਯ ਵਰੋਂ ਵਾਯਤਾਰਾ ਅਧੀਨ ਉਚਾਯ 

ਸ਼ਫਦ ‘ਫੀਟ’, ‘ਏਯਾਈਭ’, ‘ਟਸਯੰਯ’ ਸ਼ਫਦ ਸਏਿੱ ਤਾ ਅਧਾਸਯਤ ਬਾਸ਼ਾਈ ਵਐਯਸਵਆਂ ਨੰੂ ਉਬਾਯਦ ਸਨ। 

‘ਭੈਂ ਵਯ ਸਆ ਾਂ ਟ ਉਤ ਸਨਊਜ਼ ਰਈ। ੁਸਰ ਤੋਂ ਸੀ ਸਭਰੀ ਡੀਟਰ। ਯੋਂ ਨਸੀਂ 

ਸਭਰਦੀ ਖ਼ਫਯ। ਅੀਂ ਯ ਵਾਸਰਆਂ ਨੰੂ ਚੰ ਵੀ ਨਸੀਂ ਰਦ ਸੰੁਦ , ਅਐਫਾਯਾਂ ਵਾਰ । ਉਸ 

ਭਝਦ ਸਨ ਸਏ ਉਸ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਦੁਿੱ ਐਾਂ ਦ ਭਾਯ ਸੰੁਦ ਸਨ , ਤ ਾਨੰੂ ਅਖ਼ਫਾਯਾਂ ਵਾਸਰਆਂ ਨੰੂ 
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ਖ਼ਫਯਾਂ ਦੀ ਈ ਸੰੁਦੀ । ਬਾਵੇਂ ਅੀਂ ਵੀ ੀ ਸਜਸਾ ਭੰੂਸ ਫਣਾਇਆ ਸੰੁਦਾ ਸ , ਯ ਾਨੰੂ 

ਉਸ ਦੁਿੱ ਐ ਤਾਂ ਨਸੀਂ ਸੰੁਦਾ ਸਜਸੜਾ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਸੰੁਦਾ ਸ।xii 

(ੰਨਾ 46-47, ਤਯ 28, ਮੂਨੀਵਯਸਟੀ) 

 ‘ਮੂਨੀਵਯਸਟੀ’ ਏਸਾਣੀ ਅਜਏ ਭਾਜ ਸਵਚ ਯਏਾਯ ਦੁਆਯਾ ਚਰਾਈਆਂ ਜਾ ਯਸੀਆਂ ਬੜੀਆਂ 

ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਆਰਚਨਾ ਏਯਦੀ ਸ। ਏਸਾਣੀ ਸਵਚਰਾ ਾਤਯ ਸਵਵਏਸ਼ੀਰ ਸਏ ਅਖ਼ਫਾਯ ਸਵਚ ਫੀਟ ਏਯਾਈਭ 

’ਤ ਏੰਭ ਏਯਦਾ ਸ। ਅਐਫਾਯ ਸਵਚ ਛੀ ਸਏ ਯੀਫ ਦੀ ਐੁਦਏੁਸ਼ੀ ਦੀ ਟਨਾ ਦਾ ਭੁਿੱ ਐ ਏਾਯਨ ਸਵਵਏਸ਼ੀਰ 

ਅਜਏੀ ਬੜੀ ਆਯਸਥਏ ਨੀਤੀਆਂ ਨੰੂ ਭੰਨਦਾ ਸ। ਭਸਸੰਾਈ ਦ ਦਯ ਸਵਚ ਆਭ ਯੀਫ ਸਵਅਏਤੀ ਦਾ ੁਜ਼ਾਯਾ 

ਸਦਨੋ-ਸਦਨ ਭੁਸ਼ਸਏਰ ਸੰੁਦਾ ਜਾ ਸਯਸਾ ਸ। ਯੀਫ ਸਵਅਏਤੀ ਭੁਸ਼ਸਏਰਾਂ ਦਾ ਸਰ ਐੁਦਏੁਸ਼ੀ ਨੰੂ ਭੰਨਦਾ ਸ। ਏਸਾਣੀ 

ਸਜਿੱ ਥ ਬੜੀ ਆਯਸਥਏਤਾ ਦੀ ਏਝੀ ਤਵੀਯ ਸ਼ ਏਯਦੀ ਸ ਉੱਥ ਾਤਯ ਸਵਵਏਸ਼ੀਰ ਦ ਫਰਾਂ ਸਵਚਰੀ 

ਸ਼ਫਦਾਵਰੀ ‘ਸਨਊਜ਼’, ‘ਡੀਟਰ’, ‘ਐਫਯ’, ‘ਅਐਫਾਯਾਂ ਵਾਰ ’ ਆਸਦ ਸਏਿੱ ਤਾ ਅਧਾਸਯਤ ਬਾਸ਼ਾਈ ਵਐਯਵੇਂ ਨੰੂ 

ਾਏਾਯ ਏਯਦ ਸਨ।  

ਦਰਜ਼ੀ ਸਕਿੱ ਤੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਸਧਤ ਭਾਸ਼ਾ:  

ਧੀਯ ਦੀਆਂ ਏਸਾਣੀਆਂ ਨੰੂ ਜਦੋਂ ਭਾਜ ਬਾਸ਼ਾ ਸਵਸਆਨਏ ਰਤੀਭਾਨਾਂ ਅਨੁਾਯ ਵਾਚਦ  ਸਾਂ ਤਾਂ 

ਦਯਜ਼ੀ ਸਏਿੱ ਤ ਨਾਰ ੰਫੰਸਧਤ ਵੀ ਬਾਸ਼ਾਈ ਵਐਯਵਾਂ ਾਏਾਯ ਸੰੁਦਾ ਸ। ਦਯਜ਼ੀ ਦਾ ਸਏਿੱ ਤਾ ਇਏ ਯੰਯਾਵਾਦੀ 

ਸਏਿੱ ਤਾ ਸ । ਰਐਏ ਦੀ ਆਣੀ ਜਾਤ ਵੀ ਛੀਂਫਾ ਸ ਸਜ ਅਧੀਨ ਯਭਾਦਾਯੀ ਭਾਜ ਸਵਚ ਅਭਾਨਤਾਵਾਂ 

ਏਾਯਣ ਦਾ ਸਈ ਸੀਣਤਾ ਦੀ ਬਾਵਨਾ ਨੰੂ ਫਾਐੂਫੀ ਸ਼ ਏੀਤਾ ਸ। ‘ਏਭੀਣ’ ਏਸਾਣੀ ਸਵਚ ਦਯਜ਼ੀ ਦ ਸਏਿੱ ਤ ਦੀ 

ਸ਼ਏਾਯੀ ਸਈ ਸ ਸਜ ਅਧੀਨ ੰੁਦਯ ਸੰ ਾਤਯ ਦਯ ਜ਼ੀ ਸਏਿੱ ਤ ਦੁਆਯਾ ਆਣੀ ਅਤ ਆਣ ਸਯਵਾਯ ਦੀ 

ਯਜ਼ੀ-ਯਟੀ ਨੰੂ ਚਰਾਉਂਦਾ ਸ।  

“ ੰੁਦਯਾ! ਭਯ ਚਾਦਯ ਨੰੂ ਰੜੀ....?” ਏਈ ੁਆਯ ਜਿੱ ਟ ਆਐਦਾ ਸ। 

“ਫਾਫਾ! ਭਯਾ ਡਯੀ ਦਾ ਜੈਂਯ.....? ਏਈ ਭੁਸਟਆਯ ਸ਼ਸਸਯਨਾਂ ਦੀ ਯੀ ਏਯਦੀ ਫਰਦੀ ਸ।  

“ਬਾਈ ਜੀ! ਭਯ ਿੱ ਯ ਦੀ ਰਾਉਣ ........?” ਏਈ ਜਿੱ ਟੀ ਏਾਣ ੁੰ ਡ ਦੀ ਚੂਏ ਪੜ ਏ ਆਐਦੀ 

ਸ।xiii  
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(ੰਨਾ 96, ਤਯ 7, ਏਭੀਣ) 

 ‘ਏਭੀਣ’ ਏਸਾਣੀ ੇਂਡੂ ਭਾਜ ਦੀ ਭਾੜੀ ਆਯਸਥਏਤਾ ਨਾਰ ੰਫੰਸਧਤ ਸ। ਏਸਾਣੀ ਸਵਚ ੰੁਦਯ ਸੰ 

ਨਾਂ ਦਾ ਛੀਂਫਾ ਇਏ ਯੀਫ ਏਾਭਾ ਸ। 65 ਵਸਯਹਆਂ ਦਾ ੰੁ ਦਯ ਸੰ ਆਯਸਥਏ ਏ ੜਾਂ ਨਾਰ ਜੂਝਦਾ ਭਜੂਦਾ 

ਭਾਸਜਏ ਢਾਂਚ ਤੋਂ ਫਸੁਤ ਦੁਐੀ ਸ। ਉ ਨੰੂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਸਸਰਾਂ ਤ ਸਿੱ ਛ ਦ ਭੇਂ ਦਯਾਨ ਆਣੀ ਸਥਤੀ ਸਵਚ 

ਏਈ ਯਏ ਨਜ਼ਯ ਨਸੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਬ ਏੁਝ ਸਸਰਾਂ ਵਯਾ ਸੀ ਸਦਐਾਈ ਸਦੰਦਾ ਸ। ਯਭਾਦਾਯਾਂ ਵਰੋਂ ਏਭੀਣ 

ਆਐ ਜਾਣ ਏਾਯਨ ੰੁਦਯ ਸੰ ਸੀਣ ਬਾਵਨਾ ਅਧੀਨ ਆਣ  ਆ ਨੰੂ ਨੀਵਾਂ ਭਝਦਾ ਸ। ਏਸਾਣੀ ਸਵਚ ਸਜਿੱ ਥ 

ਰਟੂ ਭਾਜ ਵਰੋਂ ਦਾਂ ਨਸੰੁਆਂ ਦੀ ਸਏਯਤ ਏਭਾਈ ਏਯਨ ਵਾਰ  ਯ ਜਿੱ ਟ ਜਾਤਾਂ ਦ ਰਏਾਂ ਨੰੂ ਏਭੀਣ ਆਐ ਏ 

ਉਸਨਾਂ ਦੀ ਬਾਵਨਾਵਾਂ ਨੰੂ ਵੰਾਸਯਆ ਸਆ ਸ ਉੱਥ ਾਸਏਾਂ ਦੁਆਯਾ ੰੁਦਯ ਸੰ ਰਈ ਉਚਾਯ ਫਰ ਸਏਿੱ ਤਾ 

ਅਧਾਸਯਤ ਬਾਸ਼ਾਈ ਵਿੱ ਐਯਤਾ ਉਬਾਯਦ ਸਨ। ‘ਚਾਦਯ ਦੀ ਰੜੀ ’, ‘ਡਯੀ ਦਾ ਜੈਂਯ ’, ‘ਿੱ ਯ ਦੀ ਰਾਉਣ ’ 

ਦਯਜ਼ੀ ਦ ਸਏਿੱ ਤ ਨਾਰ ੰਫੰਸਧਤ ਸ਼ਫਦਾਵਰੀ ਨੰੂ ਾਏਾਯ ਏਯਦ ਸਨ। 

“ਸੁਣ ਤੰੂ ਸੀ ਦਿੱ , ਭਸ਼ੀਨ ਛਡ ਏ ਭਯਾ ੂਯਾ ੈਂਦ? ਭਸ਼ੀਨ ਤਾਂ ਭੜਹੀਆਂ ਣ ਰ ਬਾਵ ਛਡ 

ਸਵ।” ਉਸਦੀ ਭਜ਼ਫੂਯੀ ਫਰ ੈਂਦੀ।xiv 

(ੰਨਾ 100, ਤਯ 11, ਏਭੀਣ) 

 ਸਦਨ ਬਯ ਐਤ ਸਭਸਨਤ ਏਯਨ ਦ ਫਾਵਜੂਦ  ਵੀ ੰੁਦਯ ਸੰ ਦੀ ਆਯਸਥਏ ਸਾਰਤ ਤਯਮ ਸ। 

ਰਏਾਂ ਰਈ ਤਾਂ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਪਨਾਂ ਦ ਏਿੱ ੜ ਸਊਂਦਾ ਸ ਯ ਆ ਪਟ ੁਯਾਣ ਏਿੱ ਸੜਆਂ ਨਾਰ ਸਦਨ ਏਟੀ ਏਯ 

ਸਯਸਾ ਸ। ੰੁਦਯ ਸੰ ਆਣੀ ਭਾੜੀ ਆਯਸਥਏ ਸਾਰਤ ਨੰੂ ਾਸਏ ਅਿੱ ਸਫਆਨਦਾ ਸ । ਏਿੱੜ ਸਊਣ ਵਾਰੀ 

ਭਸ਼ੀਨ ਸੀ ੰੁਦਯ ਸੰ ਰਈ ਯਜ਼ੀ-ਯਟੀ ਏਭਾਉਣ ਦਾ ਭੁਿੱ ਐ ਜ਼ਯੀਆ ਸ। ਉਯਏਤ ਵਾਯਤਾਰਾ ਅਧੀਨ ੰੁਦਯ 

ਸੰ ਦਾ ਸਏਿੱ ਤਾ ਬਾਸ਼ਾਈ ਵਐਯਸਵਆਂ ਦਾ ੂਚਏ ਫਣਦਾ ਸ।  

ਲਲਾਰੀ ਸਕਿੱ ਤੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਸਧਤ ਭਾਸ਼ਾ: 

 ਸਯਏ ਸਏਿੱ ਤ ਦੀ ਆਣੀ ਤਏਨੀਏੀ ਸ਼ਫਦਾਵਰੀ ਸੰੁਦੀ ਸ ਜ ਉ ਸਵਚ ਸ਼ਾਭਰ ਰਏਾਂ ਦੀ ਬਾਸ਼ਾ ਨੰੂ 

ਸਵਸ਼ਸ਼ ਯੰਣ ਸਦੰਦੀ ਸ। ਸਠਾਂ ਉੁਚਾਯੀ ਵਾਯਤਾਰਾ ਅਧੀਨ ਰਰਾਯੀ ਸਏਿੱ ਤ ਦੀ ਸ਼ਏਾਯੀ ਸਈ ਸ। 
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“ਸ਼ਭਸ਼ੂ!  ਚੰੁਨੀ  ਭਯੀ, ਤ ਸ ਿੱ ਯਦਾਯ ਜੀ ਦੀ।” 

“ਆਇਆ ਫਾ ਜੀ! ੁਿੱ ਟ ਸਦ1” 

ਸਜਸੜ ਯੰ ਦਿੱ  ਜਾਣ, ਉਸ ਯੰ ਏ ਉੱਯ ਦ ਆਉਣ।xv 

(ੰਨਾ 30, ਤਯ 10, ਸ਼ਭਸ਼ੂ ਰਰਾਯੀ ਦ ਸਤੰਨ ਯੁ) 

“ਨਸੀਂ ਫਾ ਜੀ ਨਾਰ ਦੀ ਨਾਰ ਦੀ ਭਨੰੂ ਨੀ ਰੜ ਨਸੀਂ। ਨਾਰ ਦੀ ਨਾਰ ਭਨੰੂ ਸਯਾਂ ਾਸਏਾਂ 

ਏਰ ਸਭਰ ਜਾਂਦ ਨੇ। ਤੁੀਂ ਭਨੰੂ ਜਦੋਂ ਇਏਠੇ ਦ ਯੁ ਫਣ ਜਾਣ , ਉਦੋਂ ਸੀ ਦ ਸਦਆ ਏਯ। 

ਇਉਂ ਇਏਿੱ ਠੇ ਦਾਂ ਨਾਰ ਫਯਏਤ ਸਜਸੀ ਵੀ ਯਸਸੰਦੀ ।”xvi 

(ੰਨਾ 30, ਤਯ 23, ਸ਼ਭਸ਼ੂ ਰਰਾਯੀ ਦ ਸਤੰਨ ਯੁ) 

 ਏਸਾਣੀ ‘ਸ਼ਭਸ਼ੂ ਰਰਾਯੀ ਦ ਸਤੰਨ ਯੁ ’ ਦਸ਼ ਵੰਡ ਨਾਰ ੰਫੰਸਧਤ ਰਏਾਂ ਦੀ ਭਾਨਸਏ ਸਥਤੀ ਨੰੂ 

ਸ਼ ਏਯਦੀ ਸ। 1947 ਦਾ ਾਰ ੰਜਾਫ ਦ ਇਸਤਸਾ ਸਵਚ ਸਵਸ਼ਸ਼ ਾਰ ਵਜੋਂ ਰਵਾਨ ਏੀਤਾ ਸਆ ਸ। ਇ 

ਭੇਂ ਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਏਿੱਠੀ ਚਰੀ ਆ ਯਸੀ ਾਂਝੀ ੰਸਏਰਤੀ ਦ ਦ ਸਸਿੱ  ਏਯ ਸਦਿੱ ਤ । ਦਸ਼ ਵੰਡ ਤੋਂ ਸਸਰਾਂ 

ਵਯਨ ਏਯ ਦਾ ਤੀ ਰਾਸਯ ਸਵਚ ੰਜਾਫ ਦ ਨਸਸਯੀ ਭਸਸਏਭ ਸਵਚ ਯਏਾਯੀ ਏਯਭਚਾਯੀ ਵਜੋਂ ਸਨਮੁਏਤ 

ੀ। ਰਾਸਯ ਸਵਚ ਵਯਨ ਏਯ ਦੀ ਸਯਸਾਇਸ਼ ਨੇੜ ਸ਼ਭਸ਼ੂ ਰਰਾਯੀ ਦੀ ਦੁਏਾਨ ੀ। ਸ਼ਭਸ਼ੂ ਵਯਨ ਏਯ ਨੰੂ 

ਆਣੀ ਵਿੱ ਡੀ ਬਣ ਵਾਂ ਭਝਦਾ ੀ। ਵੰਡ ਦਯਾਨ ਵਯਨ ਏਯ ਆਣ ਤੀ ਭਤ ਚੰਡੀੜਹ ਸਵਚ ਆ ਏ 

ਵ ਈ। ਿੱਠ ਵਸਯਹਆਂ ਭਯੋਂ ਵੀ ਵਯਨ ਏਯ ਾਸਏਤਾਨ ਸਵਚ ਯਸਸੰਦ ਸ਼ਭਸ਼ੂ ਨਾਰ ਸਆਯ ਅਤ 

ਸਭਦਯਦੀ ਦੀ ਾਂਝ ਾਈ ਫਠੀ ਸ। ਚੰਡੀੜਹ ਯਸਸੰਦੀ ਵਯਨ ਏਯ ਸ਼ਭਸ਼ੂ ਰਰਾਯੀ ਦ ਸਤੰਨ ਯੁ ਜ ਵੰਡ ਤੋਂ 

ਸਸਰਾਂ ਫਏਾ ਵਜੋਂ ਯਸਸੰਦ , ਨੰੂ ਣ ਸਵਆਜ ਭੜ ਸਦੰਦੀ ਸ। ਦਸ਼ ਵੰਡ ਦਯਾਨ ਸਜਿੱ ਥ ਧਯਭ ਦੀ ਆੜ ਰ ਏ 

ਭਨੁਿੱ ਐਤਾ ਦਾ ਾਣ ਸਇਆ ਸ ਉੱਥ ਏਸਾਣੀ ਸਿੱ ਐ ਧਯਭ ਦੀ ਵਯਨ ਏਯ ਅਤ ਭੁਸਰਭ ਧਯਭ ਦ ਸ਼ਭਸ਼ੂ ਦ 

ਆੀ ਸਆਯ, ਾਂਝੀਵਾਰਤਾ ਦੀ ਭਾਨਸਏਤਾ ਨੰੂ ਸਯਜਦੀ  ਸ। ਸ਼ਭਸ਼ੂ ਦੁਆਯਾ ਉਚਾਯ ਫਰਾਂ ਸਵਚ ‘ਚੰੁਨੀ’, 

‘ਿੱ ’, ‘ਯੰ’, ‘ਯੰ ਏ’, ‘ਾਸਏ’ ਆਸਦ ਸ਼ਫਦ ਰਰਾਯੀ ਸਏਿੱ ਤ ਦੀ ਬਾਸ਼ਾਈ ਵਐਯਤਾ ਨੰੂ ਾਏਾਯ ਏਯਦ ਸਨ। 

ੁਸਲਸ ਸਕਿੱ ਤੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਸਧਤ ਭਾਸ਼ਾ 

 ਬਾਸ਼ਾ ਦਾ ਅਰਿੱ  -ਅਰਿੱ  ਸਥਤੀ ਦ ਭੁਤਾਸਫਏ ਰਮ ਸੰੁਦਾ ਸ  ਅਤ ਇਸ ਸਯਵਯਤਨ ਸਏਿੱ ਤ ਦ 

ਭੁਤਾਸਫਏ ਸੰੁਦਾ ਸ। ੁਸਰ ਦਾ ਸਏਿੱ ਤਾ ਯ-ਯੰਯਾਵਾਦੀ ਸਏਿੱ ਤਾ ਸ। 
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“ਟਾਸ  ਭੁਏੰਸਦਆਂ ਇਸਨੰੂ ੁਤ ਪੜ ਏ ਚਾਭਚਸੜਿੱ ਏ ਜਸੀ ਨੰੂ ਵ -ਨਸੀਂ ਇਸ ਭਝਣ 

ਰਿੱ ੀ ੂਯ ਦੀ ਫਿੱ ਚੀ -ਫਦਭਾਸ਼ ਸਏ ਜਹਾ ਦੀ -ਐੜੀ ਸਏਵੇਂ  ਛਾਤੀ ਏਿੱ ਢ ਏ ........ ਡੀ 

ਸ਼ਯਭਾਂ ਵਾਰੀ ਸਵ ਤਾਂ ੁਸਰ ਨਾਰ ਭਿੱਥਾ ਰਾਵ।”xvii 

(ੰਨਾ 36, ਤਯ 28, ਊਆਂ) 

‘ਊਆਂ’ ਏਸਾਣੀ ੇਂਡੂ ਰਏਾਂ ਉਯ ੁਸਰ ਦੁਆਯਾ ਏੀਤ ਜਾਂਦ ਤਸ਼ਦਦ ਨੰੂ ਸਫਆਨਦੀ ਸ। ਸਏਾਨ 

ਬਾਵਾਂ ਦੁਆਯਾ ਜਾਯੂਏ ਏੀਤ  ਰਏ, ਯਏਾਯ ਨੰੂ ਵਾਧੂ ਏਯ ਤ ਜੁਯਭਾਨਾਂ ਆਸਦ ਦਣ ਤੋਂ ਇਨਏਾਯੀ ਸਨ। 

ੁਸਰ ਜ਼ਫਯਦਤੀ ਉਸਨਾਂ ਤੋਂ ਜੁਯਭਾਨੇ ਵੂਰਣ ਦਾ ਮਤਨ ਏਯਦੀ ਸ। ਸਏਾਨ ਬਾਵਾਂ ਦੁਆਯਾ ਸੰਡਾਂ ਦ 

ਰਏ ਏਾੀ ਜਾਯੂਏ ਸ ਚੁਏ ਸਨ। ਸਿੱ ਟ ਵਜੋਂ ਰਏਾਂ  ਵਰੋਂ ੁਸਰ ਦਾ ਭੁਏਾਫਰਾ ਏੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸ।  ੇਂਡੂ ਯਤਾਂ 

ਵੀ ੁਸਰ ਵਰੋਂ ਏੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਧਿੱ ਏਸ਼ਾਸੀ ਨੰੂ ਫਯਦਾਸ਼ਤ ਨਸੀਂ ਏਯਦੀਆਂ। ਸੰਡ ਦੀ ਇਏ ਭੁਸਟਆਯ ਵਰੋਂ ੁਸਰ 

ਦਾ ਡਿੱ ਟਵਾਂ ਸਵਯਧ ਏੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸ  ਅਿੱੋਂ ੁਸਰ ਵਰੋਂ ਜਵਾਫਦਸੀ ਸਵਚ ਵਯਤੀ ਈ ਬਾਸ਼ਾ ‘ੁਿੱ ਤ ਪੜ ਏ ’, 

‘ਚਾਭਚਸੜਿੱ ਏ’, ‘ੂਯ ਦੀ ਫਿੱ ਚੀ’, ‘ਫਦਭਾਸ਼’ ਆਸਦ ਸਏਿੱ ਤਾ ਅਧਾਸਯਤ ਬਾਸ਼ਾਈ ਵਐਯਸਵਆਂ ਨੰੂ ਾਏਾਯ ਏਯਦੀ 

ਸ।  

ਆਿਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਸਧਤ ਭਾਸ਼ਾ: 

 ਏਸਾਣੀਆਂ ਸਵਚਰ ਾਤਯਾਂ ਦਾ ਸਜ ਤਯਹਾਂ ਦਾ ਸਏਿੱ ਤਾ ਸ ਉ ਤਯਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਫਦਾਵਰੀ ਸੀ ਉਸਨਾਂ ਦ 

ਯਜ਼ਾਨਾ ਸਜ਼ੰਦੀ ਦ ਵਾਯਤਾਰਾ ਦਾ ਸਸਿੱ ਾ ਫਣ ਜਾਂਦੀ ਸ। ਾਤਯਾਂ ਦੁਆਯਾ ਸਸਜ ੁਬਾਅ ਸੀ ਅਸਜਸ ਸ਼ਫਦ 

ਵਯਤ ਜਾਂਦ ਸਨ ਜ ਉਸਨਾਂ ਰਈ ਉਯ ਨਸੀਂ ਸੰੁਦ ੋਂ ਉਸਨਾਂ ਦੁਆਯਾ ਯਜ਼ਾਨਾ ਵਯਤ ਜਾਂਦ ਸਨ।  

“ਏੀ ਿੱ ਰ  ਅਭਰੀਆ, ੜਾ ਤਯਾ ਭੁਸ਼ਸਏਆ ਸਪਯਦ?” 

ਅੋਂ ਸਏ ਨੇ ਭਐਰ ਨਾਰ ਆਸਐਆ। ਉਸ ਵੀ ਅੋਂ ਸਪਯ ਤਾਂ 

ਵਾਰਾ ੀ, ਰਟਏ ਨਾਰ ਫਸਰਆ, “ ਜੀ ਤੁੀਂ ਜਾਣਦ ਈ   

ਸਆਸਯ-ਸਾਣ ਨੰੂ ਸਾਣ ਸਆਯਾ ਸੰੁਦ.....।”xviii  

(ੰਨਾ 19, ਤਯ 5, ਜੜੀਆਂ ਜਿੱ  ਥੜੀਆਂ) 

 ‘ਜੜੀਆਂ ਜਿੱ  ਥੜੀਆਂ ’ ਏਸਾਣੀ ੇਂਡੂ ਭਾਜ ਦੀ ਭਾੜੀ ਆਯਸਥਏਤਾ ਨੰੂ ਸਫਆਨਦੀ ਸ। ਆਯਸਥਏ 

ਭਜ਼ਫੂਯੀ ਅਧੀਨ ਭਾ ਆਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦਾ ਸਵਆਸ ਵਡਯੀ ਉਭਯ ਦ ਫੰਸਦਆਂ ਨਾਰ ਏਯ ਸਦੰਦ ਸਨ। ਤਾਂ 
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ਸਵਚ ਵਾਯ ਇਏ ਭੁਸਟਆਯ ਆਣ ਤੀ ਨਾਰ , ਜ ੰਜਾਸ ਏੁ ਵਸਯਹਆਂ ਦਾ ਸ ਨਾਰ ਆਣ ਸੰਡ ਨੰੂ ਜਾ ਯਸੀ 

ਸ। ਤਾਂ ਸਵਚ ਾਸਭਣ ਇਏ ਨ ਜਵਾਨ ਿੱ ਬਯੂ ਵੀ ਫਠਾ ਸ। ਿੱ ਬਯੂ ਦ ਰਤੀ ਭੁਸਟਆਯ ਦ ਭਨ ਸਵਚ ਸਆਯ 

ਦੀਆ ਬਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸੰੁਦੀਆਂ ਸਨ। ਏਸਾਣੀ ਸਵਚ ੜਾ ਇ ਏ ਸਚੰਨਹ  ਵਜੋਂ ਸ਼ ਸਇਆ ਸ ਉਯਏਤ 

ਵਾਯਤਾਰਾ ਅਧੀਨ ੜ ਦੀ ਚੰਚਰਤਾ , ਜਵਾਨੀ ਅਵਥਾ ਨੰੂ  ਤਾਂਾ ਚਾਰਏ ਤਾਂ ਸਵਚ ਵਾਯ ਭੁਸਟਆਯ 

ਨਾਰ ਜੜ ਏ ਭਸ਼ਏਯੀ ਏਯਦਾ ਸ। ਉਦੀ ਭਾਨਸਏ ਬਾਵਨਾਵਾਂ ਨੰੂ ਉਬਾਯਦਾ ਰਤੀਤ ਸੰੁਦਾ ਸ। ਏਸਾਣੀ ਸਵਚ 

ਭਾਸਜਏ ਫੁਯਾਈ, ਭੁਸਟਆਯ ਦਾ ਫੁਿੱ ਢ ਨਾਰ ਸਵਆਸ ਜਾਣ ਨੰੂ ਾਸਭਣ ਸਰਆਉਂਦਾ ਸਆ ਸ। ਤਾਂਾ ਚਾਰਏ 

ਭਾਜ ਦੀਆਂ ਏਝੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤ ਟਏਯ ਏਯ ਸਯਸਾ ਸ। ਦੂਜ ਾ ਤਾਂ ਾ ਚਾਰਏ ੜ ਨੰੂ ਸਯ ਸਿੱਰਾਸ਼ਯੀ 

ਨਾਰ ਚਰਾਉਂਦਾ ਸ, ਸਜ ਨਾਰ ਸਏਿੱ ਤਾ ੂਚਏ ਬਾਸ਼ਾਈ ਸ਼ਫਦਾਵਰੀ ਉਤੰਨ ਸੰੁਦੀ ਸ।  

“ੜਾ ਤਯਾ ਚਤੰਨ ਫੜ ਫਾਯੂ ਟੰੂ-ਟੰੂ ਏਯਦਾ ਯਸਸੰਦ।”  

ਪੜੀ ਵਾਰ  ਨੇ ਆਸਐਆ।  

“ਰਫਾ ਤਾਂ ਦਐ ਤੰੂ-ਸੰਡ ਉਤ ਭਿੱ ਐੀ ਸਤਰਹਏਦੀ - 

ੁਤਾਂ ਆਂਣ ਵਾ ਏਯੀਦੀ  ਨਸਥਆ।” 

“ਸ਼ੂ ਫਚਦਾ ਵੀ ਤਾਸੀ ।” ਨਿੱ ਥੂ ਨੇ ਮਏੀਨ ਨਾਰ ਸਏਸਾ।xix 

(ੰਨਾ 26, ਤਯ 14, ਏਈ ਇਏ ਵਾਯ) 

 ‘ਏਈ ਇਏ ਵਾਯ ’ ਏਸਾਣੀ ਸਵਚ ਫਾਯੂ ਤਾਂਾ ਚਾਰਏ ਸ। ਫਾਯੂ ਨੰੂ ਆਣੀ , ਆਣ ਟਿੱ ਫਯ ਦੀ , 

ਆਣ ੜ ਦੀ ਯਜ਼ੀ ਏਭਾਉਣ ਦਾ ਸਪਏਯ ਸ। ਭਾੜੀ ਆਯਸਥਏਤਾ ਦਾ ਸਸ਼ਏਾਯ ਫਾਯੂ ਤਾਂ ਨੰੂ ਬਯਨ ਰਈ ਸਯ 

ਆਉਂਦ ਜਾਂਦ ਯਾਸੀਂ ਦਾ ਭਨ ਟੋਂਸਦਾ ਸ। ਉਸ ਇਏ ਸਯ ਤਾਂ ਵਾਰ  ਏੰੁਦਨ ਨਾਰ ਵੀ ਵਾਯੀਆਂ ਸਿੱ ਛ ਰੜ ੈਂਦਾ 

ਸ। ਫਾਯੂ ਇਏ -ਇਏ ਏਯਏ ਵਾਯੀਆਂ ਇਏਿੱਠੀਆਂ ਏਯ ਰੈਂਦਾ ਸ  ਯੰਤੂ ਜਦੋਂ ਫਿੱ  ਆਉਂਦੀ ਸ ਤਾਂ ਾਯੀਆਂ 

ਵਾਯੀਆਂ ਉੱਤਯ ਏ ਫਿੱ  ਸਵਚ ਜਾ ਚੜਹਦੀਆਂ ਸਨ। ਆਧੁਸਨਏ ਦਯ ਦ ਤਏਨੀਏੀ ਮੁਿੱ  ਸਵਚ ਫਿੱ ਾਂ ਸਜਿੱ ਥ ੁਿੱ ਐ 

ਦਾ ਾਧਨ ਸਨ , ਉੱਥ ਫਾਯੂ ਵਯ ਤਾਂ  ਵਾਸਰਆਂ ਦ ਸਏਿੱ ਤ ਨੰੂ ਠਰਹ ਵੀ ਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਫਾਯੂ ਵਰੋਂ ੜ ਦੀ 
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ਵਾ ਵੀ ਆਣ ਧੀਆਂ -ੁਿੱ ਤਾਂ ਵਾਂ ਏੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸ। ਫਾਯੂ ਵਰੋਂ ੜ ਦੀ ਸਤ ਸਵਚ ਏਸ ਸ਼ਫਦ ਸਏਿੱ ਤਾ 

ਅਧਾਸਯਤ ਬਾਸ਼ਾਈ ਵਐਯਸਵਆਂ ਨੰੂ ਾਏਾਯ ਏਯਦ ਸਨ। 

“ੜਾ ਏਦ ਏਦ ਨਸੰੂ ਰੈਂਦ ਰਾਰਾ ਜੀ, ਭੈਂ ਏਸਸਨਾਂ  

ਦੁੜਏੀ ਨਾ ਸੀ ਾਈ, ਸਟਏਵਾਂ-ਸਟਏਵਾਂ ਠੀਏ -ਯਵੀਆ ਚਾਰ।”xx 

 (ੰਨਾ 12, ਤਯ 11, ਰੁਟਯ) 

  ‘ਰੁਟਯ’ ਏਸਾਣੀ ਯਭਾਦਾਯੀ ਰਫੰਧ ਸਵਚ ਪਰੀ ਸਈ ਅੰਨਹ ੀ ਰੁਿੱ ਟ ਨੰੂ ਸ਼ ਏਯਦੀ ਸ ਸਜ ਸਵਚ 

ਦੀਨਾ ਭਯਾੀ ਤਾਂਾਂ ਚਰਾ ਏ ਾਯੀ ਉਭਯ ਖ਼ਤ ਸਭਸਨਤ ਏਯਦਾ ਸ ਯੰਤੂ ਸਪਯ ਵੀ ਦ ਵਏਤ ਦੀ ਯਟੀ ਬਯ 

ਟ ਨੀਫ ਨਸੀਂ ਸੰੁਦੀ। ਆਯਸਥਏ ੰਏਟ ਏਾਯਨ ਉਸ ਆਣਾ ਸਏਿੱ ਤਾ ਚਰਦਾ ਯਿੱ ਐਣ ਰਈ ਾਸੂਏਾਯਾਂ ਦੀਆਂ 

ਾਰਹਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨਸੀਂ ਡਯਦਾ। ਦੀਨੇ ਵਰੋਂ ੜ ਦੀ ਚਾਰ ਧੀਭੀ ਏਯਨ ਰਈ ਰਾਰਾ ਜੀ ਦੀ ਸਾਭੀ ਬਯਵਾਈ ਜਾਂਦੀ 

ਸ।  ਆਣੀ ਭਤੀ ਸਵਚ ਚਰਦਾ ੜਾ ਇਏ ਦਭ ਤਜ਼ ਸ ਜਾਂਦਾ ਸ। ਦੀਨੇ ਵਰੋਂ ਉਦੀ ਚਾਰ ਨੰੂ ਸਟਏਵੀਂ ਯਿੱ ਐਣ 

ਰਈ ਦੁਸੜਏੀ ਨਾਰ ਾਉਣ ਦੀ ਤਯਜ਼ੀਸ ਸਦਿੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸ। ਯਵੀਆ ਚਾਰ ਤੋਂ ਬਾਵ ਅਸਜਸੀ ਚਾਰ ਤੋਂ ਜ ਧੀਭੀ 

ਤੀ ਸਵਚ ਚਰਦੀ ਸ ਅਤ ਸਟਏਵੀਂ ਚਾਰ ਵੀ ਅਸਜਸੀ ਚਾਰ ਨਾਰ ੰਫੰਸਧਤ ਸ। ਉਯਏਤ ਵਾਯਤਾਰਾ ਅਧੀਨ 

ਆ ਸ਼ਫਦ ‘ਨਸੰੂ ਰੈਂਦਾ’, ‘ਦੁੜਏੀ ਾਉਣੀ’, ‘ਸਟਏਵਾਂ-ਸਟਏਵਾਂ’, ‘ਯਵੀਆ ਚਾਰ’ ਆਸਦ ੜ ਦੀ ਧੀਭੀਂ-ਧੀਭੀਂ 

ਚਾਰ ਨਾਰ ੰਫੰਸਧਤ ਸਨ। ਇ ਭੇਂ ਦੀਨਾ ਸਏਿੱ ਤਾ ਆਧਾਸਯਤ ਬਾਸ਼ਾਈ ਵਐਯਸਵਆਂ ਦਾ ੂਚਏ ਫਣਦਾ ਸ।  

“ਆ ਸਆ ਏਯਤਾਯਾ ਫਈ-ਆਣਾ ਤਾਂਾ ਜੜ ਏ।” 

“ਚਰ ਏਯਤਾਯ ਦ ਤਾਂ ਸਵਚ! ਆ ਸਆ ਸਵਾਈ ਜਸਾਜ ਤ ਫੰਫੂਏਾਟ ਏਯਤਾਯ ਦਾ!” 

“ਅਹਾ ਏੀਸਦਾ ਤਾਂਾ ਜਾਂਦ ਫਈ?” 

“ਏਯਤਾਯ ਤਾਂ ਵਾਰ  ਦਾ।”xxi 

(ੰਨਾ 20, ਤਯ 19, ਏਯਤਾਯਾ ਤਾਂ ਵਾਰਾ) 

 ‘ਏਯਤਾਯਾ ਤਾਂ ਵਾਰਾ ’ ਏਸਾਣੀ ਏਯਤਾਯ ਦੀ ਭਾੜੀ ਆਯਸਥਏਤਾ ਨੰੂ ਉਰੀਏਦੀ ਸ। ਭਾੜੀ 

ਆਯਸਥਏਤਾ ਏਾਯਨ ਏਯਤਾਯਾ ਛੜਾ ਯਸਸ ਜਾਂਦਾ ਸ। ਯ ਸਵਚ ਤੀਵੀਂ ਦੀ ਅਣਸੋਂਦ ਤੋਂ ਦੁਐੀ ਏਯਤਾਯਾ ਭੁਿੱ ਰ ਦੀ 

ਤੀਵੀਂ ਨੰੂ ਤਨੀ ਫਣਾ ਏ ਯ ਰ  ਆਉਂਦਾ ਸ  ਸਜਸੜੀ ਸਯ ਭੁੀਫਤ ਸਵਚ ਏਯਤਾਯ ਦਾ ਾਥ ਸਦੰਦੀ ਸ। ਜਦੋਂ 
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ਏਯਤਾਯਾ ਫੀਭਾਯ ਸ ਜਾਂਦਾ ਸ ਤਾਂ ਉਸ ਆ ਤਾਂ ਾ ਚਰਾਉਣ ਰਿੱ  ਜਾਂਦੀ ਸ ਸਜ ਅਧੀਨ ਯ ਦਾ ੁਜ਼ਾਯਾ 

ਚਰ ਏ। ਵਾਯੀਆਂ ਦ ਰਾਰਚ ਅਧੀਨ ਦੁਰਾਯੀ ਵਰੋਂ ਤਾਂਾ ਵੀ ਤਜ਼ ਯਤਾਯ ਸਵਚ ਚਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸ ਸਜ 

ਏਯਏ ਰਏਾਂ ਵਰੋਂ ਦੁਰਾਯੀ ਦ ਤਾਂ ਨੰੂ ‘ਸਵਾਈ ਜਸਾਜ਼’ ਤ ‘ਫੰਫੂਏਾਟ’ ਨਾਰ ਤੁਰਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸ। ਸਸੰਭਤ ਤ 

ਦਰਯੀ ਏਦਾ ਦੁਰਾਯੀ ਵਰੋਂ ਅਿੱਡ ਸਵਚ ਐੜ ਏ ਸਏ ਦਣਾ ਸਏਿੱ ਤਾ ਅਧਾਸਯਤ ਬਾਸ਼ਾਈ ਵਐਯਤਾ ਨੰੂ ਾਏਾਯ 

ਏਯਦ ਸਨ। 

 ਇ ਰਏਾਯ ਉਯਏਤ ਏਸਾਣੀਆਂ ਸਵਚ ਵਿੱ ਐ -ਵਿੱ ਐ ਸਏਿੱ ਸਤਆਂ ਨਾਰ ੰਫੰਸਧਤ ਬਾਸ਼ਾਈ ਵਐਯਵੇਂ 

ਸਦਰਸ਼ਟੀਚਯ ਸ ਸਨ। ਇ ਤੋਂ ਸਸਰਾਂ ਐਜਏਾਯ ਵਰੋਂ ਵੀ ਸ਼ ਏੀਤ ਜਾ ਚੁਏ ਰਾਨਾ ਐਜ ਿੱ ਤਯਾਂ ਅਧੀਨ 

ਧੀਯ ਦੀਆਂ ਏਸਾਣੀਆਂ ਸਵਚ ਰਾਤ ਭਾਸਜਏ ਰਤੀਭਾਨਾਂ ਅਨੁਾਯ ਵੰਡ ਏੀਤੀ ਜਾ ਚੁਏੀ ਸ। ਸਏਿੱ ਤ ਅਧਾਸਯਤ 

ਏੀਤੀ ਵੰਡ ਦਾ ਇਸ ਸਸਰਾ ਮਤਨ ਸ ਸਜ ਸਵਚ ਯੰਯਾਵਾਦੀ ਤ ਯ-ਯੰਯਾਵਾਦੀ ਦਵੇਂ ਤਯਹਾਂ ਦ ਸਏਿੱ ਸਤਆਂ 

ਦੀ ਸ਼ਏਾਯੀ ਸਈ ਸ। ੰਜਾਫੀ ਭਾਜ ਦਾ ਭੁਿੱ ਐ ਯੰਯਾਵਾਦੀ ਸਏਿੱ ਤਾ ਐਤੀਫਾੜੀ ਸ ਸਜ ਨਾਰ ਭਾਸਜਏ 

ਅਯਥਚਾਯਾ ਜੁਸੜਆ ਸਇਆ ਸ। ਧੀਯ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਆਦਾ ਏਸਾਣੀਆਂ ੇਂਡੂ ਭਾਜ ਨਾਰ ੰਫੰਸਧਤ ਸਨ ਸਜ ਸਵਚ 

ਭੁਿੱ ਐ ਤਯ ਤ ਐਤੀਫਾੜੀ ਸਏਿੱ ਤ ਦੀ ਸ਼ਏਾਯੀ ਸਈ ਸ  ਯੰਤੂ ਅਜਏ ਦਯ ਸਵਚ ਯੰਯਾਵਾਦੀ ਸਏਿੱ ਤ ਦ ਨਾਰ  

ਯ-ਯੰਯਾਵਾਦੀ ਸਏਿੱ ਤ ਸਜ਼ਆਦਾ ਰਚਰਤ ਸ  ਸਨ। ਸਿੱ ਥਰ ਐਜ ਿੱ ਤਯ ਦਾ ਭੰਤਵ ਧੀਯ ਦੀਆਂ ਏਸਾਣੀਆਂ 

ਸਵਚਰ ਾਤਯਾਂ ਦਾ ਭਾਸਜਏ ਰਸਤਭਾਨਾਂ ਅਧੀਨ ਯੰਯਾਵਾਦੀ ਤ ਯ-ਯੰਯਾਵਾਦੀ ਸਏਿੱ ਸਤਆਂ ਨੰੂ ਅਧਾਯ 

ਫਣਾ ਏ ਬਾਸ਼ਾਈ ਸਵਸ਼ਰਸ਼ਣ ਏਯਨਾ ੀ ਸਜ ਸਵਚ ਐਜ ਉਯੰਤ ੂਯਨ ਰਤਾ ਰਾਤ ਸਈ ਸ।   
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