
ਕੇ 

ਭਟ 

ਦੀਵਟ ਤੋ ਤਫਫਤਾ 
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ਕਵੀ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਸਪੁਤਰ ਸ੍ਰ: ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ 
ਜਨਮ ਰ: ਫਰਵਰੀ ੧੮੮੧ ਮਿਰਤੂ : ੩੧ ਮਾਰਚ ੧੯੩੧ ਪਿੰਡ : ਸਲਹੱਡ (ਐਬਟਾਬਾਦ) ਪਿੰਡ ਡੋਈਵਾਲਾ (ਡੇਹਰਾਦੂਨ) 
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ਜਮ 6$ ਪ੍ਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ 

(ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਰਚਨਾਵਾਂ) 

ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਸਮੀਖਿਆ ਬੋਰਡ, ਜਲੌਧਰ 

ਬੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾ 

ਹਜ਼ੁਰੀਆ ਐੱਡ ਸਨਜ਼, ਅੱਡਾ ਟਾਂਡਾ, ਜਲੋਧਰ 
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'ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਪਰਕਾਸ਼ਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 

ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਭਾਗ ਪਟਿਆਲਾ, ਨੇ ਸਾਡੀ ਮਾਇਕ ਸਹਾਇਤਾ 

ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਬੋਰਡ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਧਨਵਾਦੀ ਹੈ । 

--ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਮੁਸਾਫ਼ਰ 

੧੯੬੪ 

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ : 

ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਸਮੀਖਿਆ ਬੋਰਡ (ਰਜਿ) ੪ 

ਪੰਜ ਪੀਰ, ਜਲੰਧਰ 
ਛਾਪਕ : 

ਸ੍ਰੀ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ 
. ਹਿੰਦੀ ਪ੍ਰੈਸ, 
ਪੱਕਾ ਬਾਗ, ਜਲੰਧਰ 
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ਵਿਸ਼ੇ ਸੂਚੀ 

ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ੬ 

ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਕਵੀ ਕਿ ਰਹੱਸਵਾਦੀ ਵਰ 
ਡਾ: ਐਮ. ਐਸ. ਰੇਧਾਵਾ ੭ 

ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੇ” ਦੀ ਸਾਹਿਤਕ ਪਰੇਪਰਾ 

ਡਾ: ਤਾਰਨ ਸਿੰਘ ਐਮ. ਏ. ਪੀ. ਐਚ. ਡੀ. ੧੭ 

ਨੌੜਿਓ ਤੱਕਿਆ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ 

--ਪ੍ਰਿੰਹੀਪਲ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਮਲਿਕ ਐਮ. ਏ. ੨੯ 

ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਇਕ ਮਹਾਨ ਚਿੰਤਕ, ਮਹਾਨ ਲੇਖਕ 

--ਪ੍ਰੋ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਸੇਲ, ਐੱਮ. ਏ. ੪੧ 

ਸਿਖ-ਸੁਰਤਿ ਦਾ ਢਾਂਡੀ 
--ਪੋੋ: ਹਿਮਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ, ਐਮ. ਏ. ੪੬ 

'ਖੁਲ੍ਹੇ-ੰਡਾ (ਵਿਚਾਰ ਪੱਖ) 
--ਪੋ: ਓ. ਪੀ. ਗੁਪਤਾ ਐਮ. ਏ. ੬੧ 

ਨਿਰਾਲਾ ਅਤੇਂ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਅਧਿਐਨ 
--ਸ਼ੋ ਪਰੇਮ ਭੂਸ਼ਣ ਗੋਇਲ ਐਮ. ਏ. ੭6 

ਪ੍ਰੋ: ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਤੇ ਚਿੰਤਨ 
--ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਖਪਾਲ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹਸਰਤ ਐਮ. ਏ. ੮੧ 

ਪ੍ਰੋ: ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਿਬੈਧ ਕਲਾ ਅਤੇ ਗੱਦ ਸ਼ੈਲੀ 
--ਸ੍ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਂਬਾ ਐਮ. ਏ. ੧੦੧ 

ਪ੍ਰੋ: ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਵਿ ਸ਼ੈਲੀ ___ 
--ਸਰੀ ਰਵਿੰਦਰ ਰਵੀ, ਐਮ. ਏ. __ ੧੧੪੩ 
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ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਾਹਿਤਕ ਫਲਾਸਫੀ 
--ਸੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨਿਰਮਾਣ ਐੱਮ. ਏ. ੧੨੪ 

ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਲੇਖਕ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਅਧਿਐਨ 
--ਸ਼ੀ ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਐਮ. ਏ. ੧੩੦ 

ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਉਤੇ ਪਏ ਪ੍ਰਭਾਵ 
--ਪੌ: ਧਰਮਪਾਲ ਸਿੰਗਲ, ਐਮ. ਏ. ___ ੧੪੨ 

ਆਲੋਚਕ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ 

--ਪੋ: ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ “ਹਉਰਾ” ਐਮ. ਏ. ੧੫੧ 
ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਹਿੰਦੀ ਰਚਨਾਵਾਂ 

ਸਰੀ ਆਸ਼ਾ ਨੰਦ “ਵੋਹਰਾ” ਐਮ. ਏ. ੧੬੭ 

--ਪੋ: ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲੜਾ ਐੱਮ. ਏ. _ ੧੭੬ 

-“ਸੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਰਾਹੀ __ ੧੮੨ 

ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਸਮੀਖਿਆ ਬੋਰਡ 
ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਵਾਂ 

₹ਵ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿਘ : ਜੀਵਨ ਤੇ ਰਚਨਾ 

 ਏਕਾਦਸ਼ੀ 

ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਅਧਿਐਨ 
ਸੈ ਕ੍ਰਿਪਾ ਸਾਗਰ ਅਧਿਐਨ 

'ਐ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਸੱਠ ਸਾਲ 
ਕੋ ਟਾਸ਼ਟਰ ਨਾਦ (ਕਾਵ ਸੰਗ੍ਰਹ) 

੮ 
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੍ <ਅ ਕੰ ਓਂ 1 
ਪੁਰਨ ਸਿੰਘ-ਹੋਰਨਾਂ ਦੀਆੰ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ 

ਪ੍ਰੋ: ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਇਕ ਕਵੀ, ਇਕ ਗੱਦ-ਕਾਰ, ਇਕ ਫ਼ਿਲਾਸਫ਼ਰ, 

ਇਕ ਅਲਬੇਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਇਕ ਸ਼ੈਲੀਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ 
ਚੋਟੀ ਦੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ` ਕੁਝ ਇਕ 

ਅਸੀ ਇਥੇ ਦੇਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ : 

ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ 'ਤਾਲਿਬ' 
“ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜਦ ਕੁਦਰਤੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਰਨਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ. ਕੁਦਰਤ 

ਦੇ ਹਰ ਇਕ ਰੋਗ, ਹਰ ਇਕ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਤੇ ਆਕਾਰ ਵਿਚ ਮਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 
ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਮਨੁੱਖੀ ਝਮੇਲਿਆਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਕੋਲੋ, ਕਿਉਕਿ ਆਜ਼ਾਦ, ਹੁੰਦਾ ਹੈਂ, 
ਇਸ ਲਈ ਇਕ ਸੁਆਦ ਤੇ ਲੰਮੇ ਵਹਿਣ ਵਿਚ ਰੁੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਸੁਆਦ ਉਸ 
ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਸੁਹੱਪਣ ਜਾਂ ਸੁਹਜ ਵਿਚੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸਗੋ" ਉਸ 
ਨੂੰ ਹਰ ਇਕ ਆਕਾਰ ਭਾਵੇ' ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਪਧਰਾ, ਬੇ-ਢੋਗਾ ਕੌਝਾ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਚੇਤ ਕੇ 
ਅਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਅਚੇਤ ਤੇ ਅਣਬੋਲ ਕੁਦਰਤ ਦੀ 
ਗੋਦ ਵਿਚ ਪਲਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ।” 

ਡਾ: ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ 
“ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਵਿਚ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਕਵੀਆਂ ਵਾਲੀ ਨਿਧੜਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ 

ਪੂਰੀ ਦਲੇਰੀ ਹੈ । ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਤਜਰਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਲੁਆਉ'ਦਾ ਹੈ । ਹਰ 
ਗੱਲ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤੀ ਹੋਈ ਹ੍ਰੰਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਖਿਆਲ, ਤੇ ਉਸ ਦੀ 
ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਵਧੇਰੇ ਉਘੜਦੀ ਤੇ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ।” ਰਾ, 
ਸੁਰਗਵਾਸੀ ਪਿੰਸੀਪਲ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ 

__'ਖਿਆਲਾਂ ਦੀ ਤਾਜ਼ਗੀ ਤੇ ਬੋਲੀ ਦੀ ਸ੍ਰੈਢਰਤਾ ਦੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਵੀਰ 
ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਲਾਲਾ ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ 
੬ 
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ਪੰਡਤ ਰਾਮ ਚੋਦਰ ਜੀ ਸ਼ੁਕਲਾ 

“ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਭਾਵ ਦੀ ਜੋ ਨਵੀ” ਪੂੰਜੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ (ਪ੍ਰੋ: ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੰ) 
ਸਾਹਮਣੇ ਰਖੀ, ਉਸ ਵਲ ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ? ਧਿਆਨ ਕਿਵੇ ਦਿੱਤਾ 
ਜਾਂਦਾ ! ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਾਹਿਤਕ ਦਲ ਵਿਚ ਤਾਂ ਦਾਖਲ ਹੀ ਨਹੀ' ਹੋਏ ।” 

ਪੰਭਤ ਕਿਸ਼ਨ ਚੰਦਰ ਸ਼ੁਕਲਾ 
ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ “ਆਧੁਨਿਕ ਹਿੰਦੀ ਸਾਹਿੱਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ” ਵਿਚ ਇਕ ਥਾਂ 

ਲਿਖਦੇ ਹਨ :-- 

“ਆਪ (ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ) ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਮੂਰਤੀਮਾਨ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ 
ਬੇਮੋਚ ਖੂਬੀ ਸੀ । ਆਪ ਦੇ ਵਾਰਤਕ ਲਖ ਕਵਿਤਾ ਦੀਆਂ ਖਾਸੀਅਤਾਂ ਨਾਲ 
ਸ਼ਿੰਗਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ । ਆਪ ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਕੋਮਲ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਟੁਣਕਾ ਦੇਣਾ ਖੂਬ 

ਜਾਣਦੇ ਸਨ । 

ਸਵਰਗੀ ਸਰ ਜੁਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 

“0 ੧੩5 7121, ੨੩0 00] 01 5੮੮1 ੩00 ੮30ਇ06 

੬117015€5 00 7301810% 70310 608੯ 5੧6]7 101) 00 

105 0€੯. ਸੋ5 0100ਡ00% 6੩0੬ 70060 30. [85510105 
370 ੬੯੮੯ ੧੦੦੦ ੧3੯0 110) ੧੩੧ 1੧੧60 870 ੬੮੬7 

1੬੦੯0 ਦਾ੨੧ ੩ 6611€1) 6$ 1੬110੬5 ੮001) 05116. 

107 €੨]75530719."” 

ਪੋ: ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਪਦਮ 

“ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਟੈਗੋਰ ਸੀ । ਅਜਿਹਾ ਸੈਤ ਫ਼ਿਲਾਸਫ਼ਰ ਕਵੀ, 
ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸ਼ੁਹਰਤ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਨਹੀ” 

ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫ਼ਕੀਰਾਨਾ ਚਿਹਰਾ, ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਨਾ ਤਬੀਅਤ, ਸ਼ਾਇਰਾਨਾ 
ਮਟਕ ਤੋਂ ਫ਼ਿਲਾਸਫ਼ਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਗੈਭੀਰਤਾ ਸਚਮੂਚ ਇਕ ਜਾਦੂਗਰੀ ਸੀ ।” 
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ਦੌਰਾਂ ਹੀ ਕਵੀਆਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਵਿਚ ਉਹ ਉਛਾਲਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਖੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ 

ਵਿਚ ਠਾਠਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ।” 

ਡਾ: ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ 

“ਜਿਥੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਇਕਾ- 

ਵਾਦੀ ਖਿਆਲਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਡੂੰਘ 'ਚੋ' 

ਹਰ ਸ਼ੈ ਨੂੰ ਨਵਾਲ ਨ੍ਰਵਾਲ ਕੇ ਕਢਿਆ ਹੈ । ਪਿਆਰ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਮਜ਼ਹਬ ਹੈ ਤੇ 

ਪਿਆਰ ਹੀ ਕਵੀ ਤੇ ਕਵਿਤਾ । ਹਰ ਸ਼ੈ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਇਹ 

ਪਿਆਰ ਦੀ ਸਾਂਝ ਉਸ ਨੇ ਗੁਰਮਤ `ਚੋਂ ਲਈ ਹੈ । ਉਹਦੀ . ਵਿਦਵਤਾ ਦਾ 

ਦਾਇਰਾ ਚੌੜਾ ਹੈ ।......ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵਾਂਗ ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੀ ਰੂਹ 

ਗ੍ਰਮਤ ਦੀ ਛਾਇਆ-ਵਾਦ ਹੈ ।” 

ਪੋ: ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ 

“ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਸਾਹਿਤਕ ਰਚਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਅਧਿਆਤਮਕ 

ਰੁਚੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭਾਗ ਹੈ । ਇਸ ਰੁਚੀ ਨੂੰ ਯੂਰਪ ਦੇ ਨਿਟਸ਼ੇ, ਗੇਟੇ ਤੇ ਸ਼ਾਪਨਹਾਰ 

ਨੇ ਉਤਪਨ ਕੀਤਾ, ਭਗਵਾਨ ਬੁਧ ਦੇ ਜਪਾਨੀ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿਚੋ ਇਸ ਨੂੰ ਰੂਪ ਚੜ੍ਹਿਆ, 

ਵੇਦਾਂਤ, ਸ਼ਾਖ ਤੇ ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰੈਗ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਗੁਰਮਤ ਨੇ 
ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਅਧਿਕ ਪੁਸ਼ਟ ਕੀਤਾ । ਫਲ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ 
ਹਰ ਬੋਲ ਤੇ ਹਰ ਸਤਰ ਵਿਚ ਇਸ ਰੂਚੀ ਦਾ ਅਵੱਸ਼ ਰੈਗ ਹੈ । ਇਹ ਆਪਣੇ ਖੁਲ੍ਹੇ 
ਸੁਭਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਖੁਲ੍ਹੇ ਲੇਖਾਂ, ਖੁਲ੍ਹੇ ਘੁੰਡਾਂ ਤੇ ਖੁਲ੍ਹੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿਚ ਖੁਲ੍ਹਾਂ ਮਾਣਦਾ 
ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।” 

ਪੰਡਤ ਪਦਮ ਸਿੰਘ ਸ਼ਰਮਾ 

“ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਨੂਠੇ ਢੈਗ ਨਾਲ 
ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਕ ਨਵੀ' ਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ 
ਦੀ ਲੱਖਣਿਕਤਾ ਹਿੰਦੀ ਸਾਹਿੱਤ ਵਿਚ ਇਕ ਨਵੀ“ ਚੀਜ਼ ਸੀ...... ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੇਖ 
ਭਾਵਾਤਮਕ ਵੈਡ ਵਿਚ ਹੀ ਆਉਣਗੇ ਭਾਵੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਹਿ ਕਿ ਕਿ ਦਿਰ ਹਉ ਵਚ ਸੂਖਸ਼ਮ ਵਿਚਾਰ 
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ਪੁਰਨ ਸਿੰਘ, ਕਵੀ ਕਿ ਰਹੱਸਵਾਦੀ 
ਸ਼ਿਵਾਲਕ ਦੀਆਂ ਨਿਚਲੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵਿਚ ਘਿਰਿਆ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ 

ਤੇ ਜਿਹਲਮ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਪੋਠੋਹਾਰ ਹੈ ; ਕਵੀਆਂ, ਚਿੰਤਕਾਂ ਅਤੇ ਸ੍ਰੰਦਰੀਆਂ ਦਾ 
ਦਸ । ਰੁਰੰਡ ਮਡ ਚਟਾਨਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ “ਧਰਤੀ” ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚੋਦ 

ਵਿਚ ਪਏ ਕਾਲੇ ਡੂੰਘਾਂ ਵਤ ਲਗਦੀਆਂ ਹਨ । ਖੁਰ ਖੁਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ 
ਭਿਆਨਕ ਨਿਕਲ ਆਈਆਂ ਹਨ । ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਹਰੀਆਂ ਚਰਾਂਦਾਂ ਹਨ ਜਿਥੇ ਉਜੱਡ 

ਆਜੜੀ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਾਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਪਰ ਈਸਾ ਤੋਂ` ਪਿਛੋਂ ਪੰਜ ਛੇ 

ਸਦੀਆਂ ਤਕ, ਜਦੋਂ” ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਧੁਰ ਉੱਤਰ ਵਲ, ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਮਧ 

ਏਸ਼ੀਆ ਤਕ ਪਸਰ ਚੁਕਾ ਸੀ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਜਰ ਤੇ ਬੇਅਬਾਦ ਨਹੀ” 
ਸੀ ਹੁੰਦੀ । ਪਰ ਪੋਠੋਹਾਰ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਦੀਆਂ ਸ੍ਰੋਨਸਾਨ ਪਹਾੜੀਆਂ ਤੇ ਜੂਹਾਂ ਵਿਚ 

ਹਾਲੀ ਵੀ_ਸਾਨੂੰ ਬੋਧ ਮੱਠਾਂ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਖੰਡਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 
ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਦਯਾ ਦੇ ਦੇਵਤਾ ਦੀਆਂ ਕੋਮਲ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ 

ਹੈ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਦੀ ਕਦੇ ਗੂੰਜਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ । ਬੁੱਧ ਮਤ ਇਥੋ” ਭਾਵੇ 
ਅਸਲਾਮੀ ਹੱਲਿਆਂ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਅਲੋਪ ਹੋਂ ਚੁਕਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹਾਲੀ 

ਵੀ ਇਥੋਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ ਦੇ ਕੋਮਲ ਨਕਲਾਂ ਤੇ ਤਿਖੇ ਨੱਕਾਂ ਵਿਚੋ“ ਲਭ 
ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਟੈਕਸਲਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਦਿਆਲੋਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਢਹਿ ਢੇਰੀ 

ਹੋ ਚੁਕਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਤੇ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੁੱਧ ਦੇ 

ਸੇਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਤਾ । ਫਿਰ ਆਏ ਯੂਨਾਨੀ 

ਆਪਣਾ ਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਭਵਨ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਕਲਾ ਲੈ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮੇ” ਦੇ ਸੀਨੇ 

ਅਤੇ ਪੌਠੋਹਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬੈਸਾਵਲੀ ਤੇ ਚੋਖਾ ਅਸਰ ਪਾਇਆ । ਹੁਣ ਵੀ ਪੋਠੋਹਾਰ 
ਦੀ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸ਼ਕਤੀਵਰ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਜੇਹੀ 
ਨਸਲ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ'ਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਸਾਧਾਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁੰਦਰ ਅਤੇ ਅਸਚਰਜ 
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ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਕੁਆਰੀ ਮਰੀਅਮ ਦੀ ਮਾਸੂਮ ਸੋਦਰਤਾ ਵਾਲੋਂ ਮੁਖੜੇ 

ਅਤੇ ਯੂਨਾਨੀਆਂ ਵਰਗੇ ਤਿਖੋ ਨੱਕ ਹਾਲੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । 

ਇਥੋਂ' ਦੀਆਂ ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਹਾਸਿਆਂ ਨਾਲ ਡੁਲ੍ਹ ਡੁਲ੍ਹ` 

ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਟੈਕਸਲਾ ਦੇ ਚਿੰਤਕਾਂ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਉਤਰਾਧਕਾਰੀ ਕੌਣ ਹਨ $ 

ਬੀਰਬਲ ਸਾਹਨੀ ਵਰਗੇ ਵਿਗਿਆਨੀ, ਮੌਹਨ ਸਿੰਘ, ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ 

ਦੂਗਲ ਅਤੇ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਕਵੀ ਤੇ ਲੇਖਕ । ਪਰ ਪੌਨੋਹਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 

ਕਵੀਆਂ ਦੇ ਝੁਰਮਟ ਵਿਚੋਂ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਸਭ ਤੋ ਵਧ ਰੋਸ਼ਨ ਸਤਾਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ' 

ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਦੀਆਂ ਤਕ ਮਾਨ ਤੇ `ਚਾਅ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀਆਂ 

ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ । 

ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੋਰਾ ਸਬੈਧ ਉਸ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 'ਸਿਸਟਰਜ਼ ̀  

ਆਫ਼ ਸਪਿਨਿੰਗ ਵ੍ਰੀਲ”? (ਚਰਖੇ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ) ਰਾਹੀ` ੧੯੨੯ ਵਿਚ ਜੁੜਿਆ । 

ਉਦੋਂ” ਮੈ ਲਾਹੌਰ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸਾਂ । ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਹਰ ̀ 
ਗੀਤ ਨੂੰ ਇਕ ਭਜਨ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਸੈਤੁਸ਼ਟਤਾ ਦਿਤੀ । ਚਰਖੇ 
ਦੀ ਸੁਰੀਲੀ ,ਘੂੰ ਘੂੰ ਅਤੇ ਪੇੱਡੂ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਦੇ ਮਧੁਰ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ 
ਗੀਤਾਂ ਵਿਚੋਂ' ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਉ" ਲੱਗਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈ ਬੀਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ 
ਵਿਚਰ ਰਿਹਾਂ ਹੋਵਾਂ । ਫਿਰ ਕੋਈ ਦਸ ਸਾਲ ਲਈ ਮੇਰਾ ਸਬੈਧ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ̀ 
ਉਸ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨਾਲ ਟੁਟ ਗਿਆ । ਪਰ ੧੯੪੯ ਵਿਚ ਜਦ ਮੈ ਪੰਜਾਬ 
ਪਰਤਿਆ ਅਤੇ ਜਲੌਧਰ ਆ ਲੱਗਾ ਤਾਂ _ਲੁਧਿਆਨੇ ਵਿਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਇਕ 
ਦੁਕਾਨ ਉਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ । ਇਹ ਇਕ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 
ਸੀ । ਉਥੇ ਚਮੜੇ ਦੀ ਜਿਲਦ ਵਾਲੀ ਇਕ ਛੋਟੀ ਜਹੀ ਕਿਤਾਬ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰੇ_ 
ਪਈ। ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ “ਦੀ ਸਪ੍ਰਿਟ ਬਾਰਨ ਪੀਪਲ” (ਰੂਹ ਦੇ ਜਾਏ) ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਲੇਖਕ ਸੀ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ । ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਅਤੇ 
ਮੇਰ ਵਿਚ ਇਹ ਮੇਰੀ ਸਹੇਲੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ । ਕਲਮੁਕੱਲੋ ਬੰਗਲਿਆਂ ਵਿਚ 
ਮੈ" ਇਸ ਦਾ ਬੜੇ ਚਾਵਾਂ ਤੇ ਰੀਝਾਂ ਨਾਲ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ 

ਲਈ ਇਕ ਅਜੰਥ ਜੂ ਸ। ਭਾ ਚੀ ਚਰ ਅਤੇ ਸਬ ਗਤ ਨੇ 
ਮੌਨ ਮੋਹ ਲਿਆ । ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਸੈਂ ਗਗਨਾਂ ਦਾ ਸੰਗੀਤ 
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ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਸਾਂ । ਮੋਰੇ ਦੁਆਲੇ ਨੇਕ ਆਤਮਾਵਾਂ ਦਾ ਝੁਰਮਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ 

ਇੰਜ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਸੰਗ ਉਡ ਰਿਹਾ ਹਾਂ । ਇਸ ਨੂੰ ਮੈ 
ਕਈ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਉਸ ਵਿਚੋ' ਹਰ ਵਾਰ ਨਵਾਂ ਹੀ ਸੁਆਦ ਪਾਇਆ । 

ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ੧੯੩੫ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋ: ਪੂਰ5 ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਸ: ਮਦਨਮੋਹਨ 
ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸ਼ਿਮਲੇ ਵਿਚ ਹੋਈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ “ਆਤਮ ਕਥਾ”? 
“ਆਨ ਦੀ ਪਾਥ ਆਫ਼ ਲਾਈਫ਼” (ਜੀਵਨ ਦੇ ਮਾਰਗ ਉਤੇ) ਦਾ ਖਰੜਾ ਦਿਤਾ 1 
ਇਸ ਵਿਚੋਂ' ਮੈਨੂੰ ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਪੋਠੋਹਾਰ ਦਾ ਸ੍ਰਢਚ ਵਰਨਣ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਮੈ 
ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਸੈਸਕਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ 
ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਸਾਡੇ ਵਿਚੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ 

ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਚਿੰਤਨ ਦਾ ਸੋਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ 

ਵਿਚ ਚੀਨ ਤੇ ਜਾਪਾਨ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਗੂੜ੍ਹੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਬੈਧ ਰਹੇ ਹਨ । 
ਉੱਤਰ ਪੱਛਮ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਦੱਰਿਆਂ, ਲਾਂਘਿਆਂ ਰਾਹੀ” ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ 
ਵਿਚਾਰ ਧੁਰ ਪੂਰਬ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਏ । ਦੀਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਂਘਿਆਂ 
ਰਾਹੀ” ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਕਈ ਸੈਲਾਨੀ, ਯਾਤਰੀ ਅਤੇ 
ਵਪਾਰੀ ਭਾਰਤ _ਦੀ ਕਲਾ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਚੀਨ ਤਕ _ਪਹੁੰਚਾਂਦੇ ਰਹੇ । ਇਸੇ 

ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਨ ਤੋਂ ਵੀ ਸੈਲਾਨੀ ਭਾਰਤ ਆਉਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦਰਸ਼ਨ ਤਥਾ 
ਬੁੱਧ ਮਤ ਦਾ ਅਧਿਅਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ । ਚੀਨ ਤੋ ਅਗੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੈਦੇਸ਼ 

ਜਾਪਾਨ ਤਕ ਪੁਜ ਗਿਆ । ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਉਤੇ ਅਸਲਾਮੀ ਹਮਲਿਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ 

ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਪਰ ਸਬੈਧ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਤੇ । ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ 

ਕਈ ਸਦੀਆਂ ਤਕ ਦੋ ਪਾਸੀ ਚੁਪ ਛਾਈ ਰਹੀ । ਵੀਹਵੀ ਸਦੀ ਦੇ ਆਰੋਭ ਵਿਚ 

ਜਦੋਂ ਜਾਪਾਨ ਵਿਚ ਪੁਨਰ-ਜਾਗਰਨ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਲਹਿਰ ਉਠੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਸੀਂ'. 

ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਵਰਗੇ ਭਾਰਤੀ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮ਼ੁਦਰ 

ਰਸਤੇ ਜਾਪਾਨ ਪੂਜਾ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ । ਜਾਪਾਨ ਵਿਚ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੇਲ ਉਥੋਂ” ਦੇ 

ਇਕ ਉਘੇ ਚਿੰਤਕ ਅਤੇ ਕਲਾਕਾਰ ਓਕਾ ਕਰਾ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਚੀਨੀ 

ਧਰਮ, ਭਾਰਤੀ ਚਿੰਤਨ, ਜਾਪਾਨੀ ਸੁਹਜ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਸੀ । 

ਪ੍ਰੋ: ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ੧੯੦੫ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਮੁੜੇ । ਉਹ ਘੌਨ ਮੌਨ ਸਾਧੂ ਦੇ 
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ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਮਨ ਉਤੇ ਬੜੀ ਸੱਟ ਵਜੀ 1 

ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਤੋਂ' ਕੁਝ ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਪਿਛੋਂ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਦੇ “ਵਿਕਟੋਰੀਆ 

ਡਾਇਮੰਡ ਜੁਬਲੀ ਹਿੰਦੂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਇੰਨਸਟੀਚਿਊਟ” ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਲਗ ਗਏ 1 

ਉਪਰੈਤ ਕੁਝ ਇਕ ਹੋਰ ਸੈਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕੈਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡੇਹਰਾਦੂਨ 

ਦੀ ਵਨ ਖੋਜ ਸਸਥਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ੧੯੨੫ ਤੱ ਪਿਛੋਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪਰਤ ਆਏ 

ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਸਮ ਦਾ 'ਰੋਸ਼ਾ” ਨਾਮੀ ਘਾਹ ਉਗਾਉਣ ਦਾ 

ਤਜਰਬਾ ਕਰਨ ਲਗ ਪਏ । ਹਾਲੀ ਉਹ ੫੦ ਕੁ ਸਾਲ ਦੇ ਹੀ ਸਨ ਕਿ ਦਿਕ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 

ਨੂੰ ਆ ਘੇਰਿਆ ਅਤੇ ੩੦ ਜੂਨ ੧੯੨੧ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੈਸਾਰ ਯਾਤਰਾ ਪੂਰਨ 

ਕਰ ਗਏ । ਪ੍ਰੋ: ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਵੇ` ਸਾਡੇ ਵਿਚ ਨਹੀ” ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 

ਪਿਆਰ ਤੋ ਸੁਹੱਪਣ ਭਰੇ ਗੀਤ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੀਤਮਈ ਗੱਦ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਸਾਡੇ 

ਕੌਲ ਜੀਵਤ ਰਹੇਗੀ । ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੌਕ ਵਕਤੀ ਪ੍ਰਸਿਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਦੇ ਹਨ ਪਰ 

ਸਮਾਂ ਆਉਦ. ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਂ ਵੀ ਚੇਤੇ ਨਹੀ ਕਰਦਾ । ਪਰ 
ਬੁੱਧੀਮਾਨਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋ: ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਹਾਲੀ ਤਕ ਵੀ ਜੀਉ'ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਾ ਚਿਰ 
ਜੀਉ'ਦਾ ਰਹੇਗਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਪਿਆਰ ਤੀਬਰਤਾ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ 

ਰਚਨਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ । 

ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਕਿਰਤਾਂ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਲਈ ਡੂੰਘਾ ਪਿਆਰ ਨਜ਼ਰ 
ਆਉਂਦਾ ਹੈ । ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਕੱਤੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਤਾਂ ਤੇ ਸੰਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੁਨਹਿਰੀ ਕਿਰਨਾਂ 
ਦਾ ਜਲੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਮਨ ਪ੍ਰਸੈਨ ਹੋ ਉਠਦਾ ਹੈ । ਉਹ ਪਹਾੜੀ ਕੂਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈਗ ਵਿਚ, 
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਲ ਸੀਤ ਜਲ ਧੁਪ ਵਿਚ ਚਾਂਦੀ ਲਿਸ਼ਕਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ 
ਹੈ । ਜਦੋਂ ਕਾਲੋਂ ਅਤੇ ਰੂੰਡ ਆੜ੍ਹਆਂ ਨੂੰ ਪੀਲੇਂ ਫੁਲ -ਪੈ ਜਾਣ, ਜਦੋ" ਅਲੂਚੇ ਅਤੇ 
ਬਘੂਗੋਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਬੂਟੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਚਿਟੇ ਫੁਲਾਂ ਦੀ ਬਹਾਰ ਖਿੜਾ ਦੇਣ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ 
ਚਸ਼ਮਿਆਂ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਵਿਚ ਗਵਾਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਉਹ ਜੈਗਲਾਂ ਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ 
ਡੂੰਘੀ ਚੁਪ ਨੂੰ ਮਾਣਦਾ ਹੈ । ਉਸਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੀ 
ਖੁਲ੍ਹ, ਕਣਕ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਸੁਗੈਧ ਅਤੇ ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਦੇ ਬੇ-ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਹਿਣਾਂ ਦੀ 
ਮਸਤੀ ਲਭਦੀ ਹੈ । 
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ਜੈ ਦੇਵ ਦੀ ਰਚਨਾ “ਗੀਤ ਗੋਬਿੰਦ” ਦੇ ਅਦੁਤੀ ਅਨੁਵਾਦ ਵਿਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ 
ਗੋਪੀਆਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਵਰਨਣ ਕਰਦਿਆਂ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਰੈਗ ਅਤੇ 
ਕਲਾ ਦੇ. ਸਿਖਰ ਉਤੇ ਹ੍ਰੰਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਹਾਰ ਦੇ 
ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਵਾਂਗ ਆਪ ਮੁਹਾਰੀ ਚਹਿਕਦੀ ਹੈ । ਬਸੋਤ ਰੁਤ ਦੇ ਸੁਹਾਵਣੇ ਅਤੇ 

ਸੁਗੈਧਤ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਚ ਰਾਧਾ ਬੇਹਬਲ ਹੋ ਕੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ । 

ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਨੂੰ ਜਿਸਦਾ ਸ਼ਰੀਰ ਲਾਲ ਸੂਹੇ ਬਦਲ ਦਾ ਦੁਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ 

ਸਤਰੈਗੀ ਪੀਂਘ ਨਾਲ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਮੋਰ ਦੇ ਖੋਭ ਸਜੇ 
ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਂਗ ਝੂਮ ਰਹੇ ਹਨ । ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਦ ਵੀ ਆਪਣੀ 
ਬੈਸਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੁਲ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਛੁਹਾਂਦਾ ਹੈ ਬ੍ਰੰਦਾ ਬਨ ਦੀ ਮਿਟੀ ਨਚਣ ਤੇ ਗਾਉਣ 

ਲਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ । ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਧਾ ਤੇ ਗੋਪੀਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦਾ ਵਰਨਣ ਕਰ- 
ਦਿਆਂ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗਾਉ'ਦੀ ਆਤਮਾ ਭਾਵਾਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । “ਗੀਤ 
ਗੋਬਿੰਦ”! ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਜੋ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਅਨੁਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਾ 

ਪਾ ਦਾਦਾ ਹੈ । 

ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਰਹਸਵਾਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਮਜਤੀ ਵਿਚ ਖੀਵ' ਹੋ ਕੇ 

ਤਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗਲਾਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਚੋਦ ਸੂਰਜ ਨਾਲ ਕਿਲਕਲੀ ਪਾਉ'ਦਾ ਹੈ 1 

ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਸੌਗ਼ੀਤਕਤਾ ਹੈ । ਉਹ ਗੱਦ ਲਿਖੋ ਜਾਂ ਪੱਦ ਉਸ ਵਿਚ ਆ 

ਮੁਹਾਰੀ ਇਕ ਲੈਅ ਭਰ ਦੇ'ਦਾ ਹੈ । ਉਸਦੇ ਸ਼ਬਦ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਟਿਆਰ ਦੀਆਂ ਵੰਗਾਂ 

ਵਾਂਗ ਛਣਕਦੇ ਹਨ । ਸਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਵਾਰਤਕ ਹੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ । 

ਅਜਿਹੇ ਡੂੰਘੇ ਜਜ਼ਬੇ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਬਲ ਤੀਬਰਤਾ ਛੋਦਾ ਬੈਦੀ ਦੇ 

ਬੈਧਨਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀ' ਬਝ ਸਕਦੀ । ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਮੁਹਾਰੀ ਫੁਟਣ ਲਗਦੀ ਹੈ 

ਜਿਵੇ' ਸਾਡੇ ਨਦੀ ਨਾਲੇ ਵਰਖਾ ਵਿਚ ਸਭ ਬੰਨੇ ਤੋੜ ਕੇ ਅਜ਼ਾਦ ਵਗਣ ਲਗ ਪੈਦੇ 

ਹਨ । 

ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਉਸ ਦੀ ਰਹੱਸਵਾਦੀ ਆਤਮਕਥਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ 

ਅਸਚਰਜ ਅਲੰਕਾਰ, ਚਿੰਨ੍ਹ ਅਤੇ ਅਤਕਥਨੀਆਂ ਵੀ ਇੰਜ ਲਗਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ 

ਉਸਨੇ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣਿਆ ਤੇ ਜੀਵਿਆ ਹੋਵੇ । ਗੇਟੇ, ਦਾਂਤੇ, ਸ਼ੈਲੋ, ਬਲੱਕ, 
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ਨੌਗੂਚੀ, ਉਮਰ ਖ਼ਿਆਮ, ਜੈ ਦੇਵ, ਤੁਲਸੀ, ਮੀਰਾਂ ਬਾਈ ਅਤੇ ਇਕਬਾਲ ਵਰਗੇ 

ਭਵੀ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਕਹੇਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਕਿਸੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇ, ਦੋਹਰੇ ਜਾਂ ਪੰਕਤੀ 
ਨਾਲ ਉਹ ਕਈ ਕਈ _ਦਿਨ_ਖੀਵਾ ਹੋਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ _ਚਿਰ 

ਗ੍ਰਣਗਣਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਚੀ ਉਚੀ ਗਾਉਣ ਲਗ _ ਪੈਦਾ 

ਹੈ, ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਨਚਦਾ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਇੰਜ 

ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਵਿਚ ਗੜ੍ਹੰਦ, ਕਿਸੇ ਅਗੇਮੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਪੁਜ ਜਾਂਦਾ.ਹੈ । ਉਸ ਦੀ 

ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਅਦਭੁਤ ਸੈਸਾਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਾ 

ਹੈ । ਉਸਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ, “ਮੈ” ਸੈਸਾਰ ਮੇਲੇ ਵਿਚ ਗੁਆਚਾ ਬਾਲ ਹਾਂ” (1 ੩॥॥ 
0: ੮010 1056 10 ੧0 %#੦010-632) ਅਤੇ “ਚਰਖੇ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾ? 
(518੯075 01 016 5[ਮ001£ "੯1੬6) ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਉਸ 
ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਵਰਨਣ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਨੁਖ ਦੀ ਬਾਲ ਵਰੇਸ ਤੋਂ ਪਰੌੜ 
ਵਰੇਸ ਤਕ ਅਥਵਾ ਉਸ ਸਮੇ' ਤੋ ਉਸ ਸਮੋ ਤਕ ਕਰਨੀ ਪੈਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਤਮਾ 
ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਇੰਦ੍ਿਆਵੀ ਸੈਸਾਰ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਲਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪੰਜ 
ਭੂਤਕ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੋਈ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਵਿਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਪੂਰ- 
ਬਲੋ ਅਨੇਕ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵਿਥਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਵਚੇਤਨ ਵਿਚੋਂ 
ਉਦੋ' ਆਪ ਮੁਹਾਰੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਜਦੋ ਉਹ ਇਕ ਵਿਸਮਾਦ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ 
ਪੂਜ ਗਿਆਂ ਅਤੇ ਇਸੇ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਤਿੰਨ ਰਾਤਾਂ ਨਿਰੰਤਰ ਸਮਾਧੀ ਲਾ 
ਕੇ ਸਾਰੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖ ਗਿਆ । ਉਸ ਦੇ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਚਿਤਰਣ ਨੂੰ ਚਾਰ ਕਾਲਾਂ 
ਵਿਚ ਵੈਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ :-- “ਆਤਮਾ ਦੀ ਬਲ ਵਰੇਸ',' “ਆਤਮਾ ਦੀ 
ਯੂਵਾ ਵਰੇਸ”', “ਜਿਖਰ ਦੁਪਹਿਰ” ਅਤੇ “ਢਲਦੀ ਵਰੇਸ?” । ਆਤਮਾ ਦਾ ਯਾਤਰਾ 

ਮਾਰਗ ਉਸ ਨੇ ਕਾਲ ਅਤੇ ਵਿਥ ਦੀ ਸੀਮਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠ ਕੇ ਲਭਣ ਦਾ ਯਤਨ 
ਕੀਤਾ ਹੈ । ਇਸ ਪਧਰ ਤੋਂ ਉਸਨੇ ਅਨੰਤ ਦਾ ਸਰਬ ਪਖੀ ਦੀਦਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ । 
ਉਹ ਦੀਦਾਰਾ ਜਿਥੇ ਭੂਤ, ਭਵਿਖ ਤੇ ਭਵਾਨ ਇਕ ਹੋਂ ਜਾਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਨੋਕਾਂ ਵਾਰ 
ਦੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਇਕੋਂ ਨਾਟਕ ਦੇ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਜਾਪਣ ਲਗ ਪੈਦੇ ਹਨ । 

ਪ੍ਰੀਤਮ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਸਮਈ ਅਨੁਭਵ ਹੈ, ਇਕ ਅਕਾਲ ਨਾਲ ਅਭਦਤਾ ਹੈ । ਇਸ ਅਭੇਦਤਾ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਇਕ <21(ਡੂ7101 
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੧੦੩੧” ਨਾਮੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿਚ ਵਰਨਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਵੇ” :-- ''ਕਈ ਵਰ੍ਹੇ ਹੋਏ ਕੋਈ 
ਆਇਆ ਤੇ ਨੂਰ ਦੇ ਅਕਾਰ ਵਾਂਗ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਲਹਿ ਗਿਆ, ਉਸ਼ ਦੇ ਹਥ ਮੇਰੇ ਹਥ, 
ਉਸਦੀਆਂ ਲਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਲਤਾਂ ਤੇ ਉਸਦੇ ਕੇਸ ਮੇਰੇ ਕੇਸ ਬਣ ਗਏ । ਇਸਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈ 
ਇਕ ਸਾਕਾਰ ਆਤਮਾ ਬਣ ਗਿਆ । ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਢਲਦੇ ਵਰਿਆਂ ਵਿਚ ਮੈਨੂੰ 
ਅਣਜਨਮੀ ਕਲੀ ਦੇ ਅਜੇ ਖਿੜਨ ਵਾਲੇ ਜੋਬਨ ਦੀ ਉਜਲੀ ਨਿਘ ਦਾ ਅਗਾਂਉ 
ਅਨੁਭਵ ਹੋਇਆ । ਮੈ" ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇਕ ਨਵੇ ਜੀਵਨ 

ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਤ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਚਹਿਕ ਸੁਣੀ । ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਕੈਵਲ ਸਿੰਘਾਸਨ 
ਉਤੇ ਉਹ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਧਾਰਨ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਕਦੇ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀ” 
ਭਾਵੇ' ਮੈ” ਉਹਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਗਲਵਕੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ । ਮੋਰਾ 
ਸਰੀਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਇਕ ਮੰਦਿਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ । ਮੈ ਤੇ ਉਹ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ 
ਸਵਰਗਾ ਪੁਰੀ ਵਿਚ ਇਕਠੇ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਾਂ । ਮੋਰੇ ਲਈ ਇਹ ਸੈਸਾਰ ਨਸ਼ਟ ਹੋ 
ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਵਾੜ ਖੁਲ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸ:ਹਮਣੇ ਮੈ ਇਕ ਨਵਾਂ ਬ੍ਰਹਿਮੈਡ 
ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ । ਮੈਨੂੰ ਜਾਪਿਆ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਦਮ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਸ਼ੈਅ ਦੇ 
ਧਰ ਅੰਦਰ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਵਿਚ ਮੈਨੂੰ ਯਾਤਰੀ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਮਧਮ 
ਚਾਪ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ । ਜਿਹੜੀ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਪਵਿਤਰ ਧਾਮਾਂ ਵਲ ਲਜਾ 
ਰਹੀ ਹੈ ।''ਅਗਮ ਤੇ ਅਗੋਚਰ ਪੁਰਖ ਦੇ ਗੀਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਈ 
ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਵਿਚ ਗਾਏ ਹਨ । 

ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੀ ਇਛਾ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਕਿਰਤਿਕ 

ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀ” ਸਾਨੂੰ ਵੇਡਦਾ ਹੈ । ਮੀ'ਹ ਬਦਲਾਂ ਰਾਂਹੀ", ਨਿੱਘ ਸੂਰਜ ਰਾਹੀ' ਅਤੇ 
ਸੁਗੈਧ ਫੁਲਾਂ ਰਾਹੀ" । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਸ਼ੀਲ ਵਿਅਕ- 
ਤੀਆਂ ਰਾਹੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿਚ ਚਲਦੇ ਹਨ, ਰਹਸਮਈ ਭੇਂਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ 

ਕਰਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਅਕਥ ਅਮਰਫਲ ਆਤਖ਼ਤ ਜੀਵਨ ਲਈ ਉਨਾ ਹੀ ਅਵਸ਼ਕ ਹੈ 

ਜਿੰਨਾ ਸਰੀਰ ਲਈ ਪਾਣੀ ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ । 
ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ਵ-ਨਾਗਰਿਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉ'ਕਿ 

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤਕਾਰੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼, ਕੌਮ ਅਤੇ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਤੰਗ ਗਜ਼ਾਂ ਨਾਲ 

ਮਾਪਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਕਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ 

ਧਰਮ, ਫਿਰਕੇ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਕਲਪਤ ਸੀਮਾਵਾਂ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀ” ਰਖਦੀਆਂ। 
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ਉਸ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਰੱਥ ਦਾ ਨਾਂ ਰਟਣਾ ਨਹੀ” ਸਗੋ ਮਨ ਚਿਤ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ 
ਉਸਤੱਤ ਗਾਉਣਾ ਹੈ । ਉਸ ਨੂੰ ਆਤਮ ਚੇਤਨ ਅਤੇ ਮਨ ਦੇ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸੁਰਤ 

ਦੇ ਪ੍ਰਮ ਅਨੰਦ ਦਾ ਅਨ੍ਹਭਵ ਹੈ। ਇਸ ਚੇਤਨਾ ਵਿਚ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕੀ 
ਸੁਹਣਪ ਹੀ - ਸੁਹਣਪ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ । ਜੀਵਨ ਸਵਰਗ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਲੈਸ਼ 

ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਨਚ ਉਠਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਅਨੰਦ ਕੀ ਹੈ ੧ ਅਨੰਦ 

ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਸੰਨ ਸਿਧਾਂਤ ਘੋਖਣ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਠਹੀੱ 

ਦਾ । ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਰੂਹ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਲਈ ਸਾਜਿਆ ਹੈ ਸੋ ਇਹ 

ਮੰਦਿਰ ਸ੍ਰੰਦਰ, ਸੁਜੀਲੇ ਤੇ ਉਜਲੇ ਰਖੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ । ਸਾਨੂੰ ਨਿਰਵਾਣ 

ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਹੀ ਪ੍ਰਾਤਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੌਤ ਵਿਚ । ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ 

ਰੱਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਰੱਥ ਹੈ । ਜਿਹੜਾ ਮੰਦਰਾਂ ਤੇ ਮਸਜਦਾਂ ਦੀ ਵਲਗਣ ਵਿਚ 

ਨਹੀ” ਬਝਦਾ । ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰੱਥ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਇਹ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਹੈ । ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ 

ਜਿਥੇ ਅਨੰਗਿਣਤ ਤਾਰੇ, ਸੂਰਜ ਅਤੇ ਚੈਦ ਉਸ ਦੀ ਆਰਤੀ ਦੇ ਦੀਪਕ, ਸਾਰੀ 

ਵਨਸਪਤ ਉਸ ਦੇ ਚੜ੍ਹਾਵੇ ਦੇ ਫੁਲ ਅਤੇ ਸੁਗੈਧਤ ਪੌਣ ਉਸ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦਾ ਧੂਪ ਹੈ । 
ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪੇ ਦੀ ਸੁਧ ਬੁਧ ਭੁਲਣਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੁਹਣਪ ਨੂੰ 

ਮਾਨਣਾ ਹੈ ।” ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਹੀ ਅਨੰਦ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ । ਜਿੰਨਾ 
ਚਿਰ ਮਨੁੱਖ ਸਵਾਰਥ ਵਿਚ ਪਲਚਿਆ ਰਹੇਗਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦੁਖੀ ਰਹੇਗੀ । ਸੁਖ ਤੇ. 
ਸੁਰਖਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ ਹੈ | ਪਰ ਅਸੀ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਰੋਲ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਦੇ 
ਮਾਰੂਥਲ ਵਿਚ ਲਭਣ ਦਾ ਨਿਸਫਲ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ । ਸੁਖ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ 
ਜਿਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਬੈਠਾ ਹੈ । ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੁਹਜ ਅਤੇ ਸੌ'ਦਰਯ ਦੇ ਸਪਰਸ਼ ਨਾਲ 
ਆਦਮੀ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਆਪਾ ਤਿਆਗ ਦੀ ਪਵਿਤਰ ਪਦਵੀ ਪਰਾਪਤ 
ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ । 

ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਪੁਰਸ਼ ਹੀ ਆਪਣੀ ਆਤਮਕ ਉਡਾਰੀ ਦੇ ਲਿਸ਼ਕ'ਰਿਆਂ 
ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਪੜਦਿਆਂ ਪਿਛੋਂ” ਸਾਨੂੰ ਰੂਹਾਂ ਦੇ ਰੋਸ਼ਨ ਮੰਡਲਾਂ ਦੀ ਝਲਕ 
ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਸਾਡੇ ਲਈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਾਇਆ ਜਾਲ ਵਿਚ ਗ੍ਰਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, 
ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਤੋਂ ਨਕਾਬ ਹਟਾ ਦੇਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖੂਸ਼ੀਆਂ ਦੀ 
ਛਹਿਬਰ ਵਿਚ ਘਿਰੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਦਮੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅਕਸ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਨਰ 
ਦੇ ਇਕ ਮੁਨਾਰੇ ਵਾਂਗ ਖੜਾ ਕਿਰਨਾਂ ਵਿਚ ਨਹਾਉ'ਦਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 

(ਅਠ੍ਹਭਵ : ਏ : ਸ : ਅ) 
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-ਪੂਰਨ` ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਾਹਿਤਕ ਪਰੈਪਰਾ 
(0 

ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਹਦ ਤੀਕ ਕਾਲ-ਅਤੀਤ ਵਿਆਪਕਤਾ ਹੈ; ਉਸ ਵਿਚ 
ਕੋਈ ਸਰਬਗਤਾਹੈ; ਉਹ ਸਰਬਾਂਗੀ ਹੈ; ਉਹ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ, ਆਤਮਾ ਹੈ ਜੋ ਤ੍ਰੈ-ਕਾਲ 
ਦਰਸ਼ੀ ਹੈ । ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਅਸਲ _ਵਿਚ ਸਥਾਨ ਅਤੀਤ ਵੀ ਹੈ _ਭਾਵੇ' ਪੰਜਾਬ 
ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਵਾਂਗ ਪਿਆਰ ਕਿਸੇ ਹੌਰ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੇ ਨਹੀ ਕੀਤਾ । ਉਹ'ਸੌਰਬ- 
ਵਿਆਪੀ ਜਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੰਡਲ ਜਾਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਖੰਡ ਵਿਚ 
ਖੁਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੇ ਲੈ ਸੰਕਦਾ ਹੈ । ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਕਾਰਨ-ਕਾਰਜ ਸੈਗਲੀ ਵਿਚ ਵੀ ਕਿਥੇ 
ਨਰੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉਦੇਸ਼, ਵਿਸ਼ੇ ਗਗਨ ਮੰਡਲ ਵਿਚ 
ਟੈੱਲੀਆਂ ਵਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬੀ `ਪਾਠਕਾਂ ਵਿਚ ਹੁਣ ਵੀ 
ਇਕ ਖਨ੍ਹਦਗੀ ਜਹੀ ਵਿਚ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ_ਕਿ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ 
ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਰਿਆ ਨਹੀ'--ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਵੇਂ ਹੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ--ਉਹ ਲਟ- 

ਬਉਰਾ ਜਿਹਾ ਵੇਸ ਬਣਾਈ ਹੁਣ ਦੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਪਾਸੋ ਲੰਘਦਾ ਹੈ । ਉਹ ਲੋਚਾ 

ਕਰੁਦੇ ਹਨ, ਅਸੀ' ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਵਾਂਗ ਨਿਰਲੇਪ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੈਸਾਰ ਵਿਚ ਵਿਚਰ 
ਸੁਕੀਏ; ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਜਿਹੇ ਦੇ ਰੈਗ ਵਿਚ, ਲਿਟਾਂ ਖਿਲਾਰੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਹੋਸ਼ 

ਗਵਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਜੋ ਮੁਖੋਂ' ਕਢੀਏ, ਉਹ ਬਾਹੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੌਸ਼ ਚਕਰਾ ਦੇਵੇ-- 

ਅਸੀ' ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ, ਸੀਮਾ ਰਹਿਤ ਪੂਰੰਨ ਸਿੰਘ, ਬਣ ਸਕੀਏ । ਅਲਬੇਲਾ ਜਿਹਾਂ 

ਰੂਪ ਹੈ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ । ਸਾਹਿਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਇਕ ਟੀਸੀ ਜਹੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ 

ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ--ਉਹ ਸਾਹਿਤਕ ਅਮਰ-ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਪਰਾਪਤ ਹੋਇਆ 

ਹੈ । ਕਲਾਕਾਰ ਲਈ ਕਲਾ ਰਹਿਤ ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ 

ਦਾ ਦੂਜਾਂ ਪਰਮਾਣ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਖੁਲ੍ਹੇ, 
ਉਸ ਦੇ ਰਹਿਸ (ਘੁੰਡ) ਖੁਲ੍ਹੇ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਤੇ ਸੋਚਣੀ ਖੁਲ੍ਹੀ । ਉਹ ਪਰੈਪਰਾ- 
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ਅਤੀਤ ਹੈ, ਪਰੈਪਰਾ-ਹੀਣ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਲੱਖਣ ਤੱਤ ਸਾਰੀਆਂ 
ਪਰੌਪਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਹਿਣ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਜਫੀਆਂ ਪਾ ਲੈਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਕ ਨਿਵੇਕਲੀ 
ਪਰੋਪਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਸਾਰੀਆਂ ਪਰੈਪਰਾਵਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਸਮੇਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ 

ਹਨ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੈਪਰਾ ਗਤ ਰੂਪ, ਰੈਗ ਡੇ ਰਸ ਦੇ. ਸਿਧਾਂਤਕ; ਸ਼ੈਲੀਗਤ ਜਾਂ 

ਤਕਨੀਕੀ ਬੋਧਨ' ਵਿਚ ਨਹੀਂ; ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਤ ਵਿੰਚ ਰਬ ਦਾ 

ਵਿਕ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਹੈ । 

। 
ਲਿਉ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਭਾਵਕ ਸਚਾਈ ਹੈ ਤੇ 

ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਚਾਈ ਹੈ । ਪਰ ਉਹ. ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਦੇਹਧਾਰੀ ਰੂਪ ਵਿਚ 

ਦਰ ਈ: ਤੀਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਿਚਰਿਆ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਧੁ- 
ਨਿਕ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਪਰੀਵਰਤਨ ਕਾਲ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦਾ 
ਵਿਕਾਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ੧੯ਵੀ" ਸਦੀ ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ_ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ. ਆਧੁਨਿਕ 

ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਜਾਗਰਤੀ ਕਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੁਰਾਤਨਤਾਂ ਨਾਲੋ ਨਵੀਨ 

ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਨਖੇੜ ਹੋਣ ਲਗਾ ਸੀ, ਉਦੇਸ਼ਾਂ, ਆਸ਼ਿਆਂ, ਵਿਚਾਰਾਂ, ਸਾਹਿਤਕ 

ਵੈਨਗੀਆਂ ਤੇ ਰੂਪਾਂ, ਸ਼ੈਲੀ ਤੇ ਸਾਹਿਤ ਪਰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿਚ । ਜਾਗਰਤੀ ਕਾਲ 
ਦੀ ਸੀਮਾ ੧੮੮੨ ਤੋ ੧੬੦੦ ਤੀਕ ਮਿਥੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਰੀਵੇਰਤਨ ਕਾਲ 
ਦੀ ੧੯੦੦ ਤੋਂ ੧੯੩੦ ਤੀਕ । ਇਸ ਸਮੇ ਵਿਚ (੧੮੮੨---੧੯੩੦) ਪੰਜਾਬ 
ਨਿਰਾਸ਼ਾ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਤੀਬਰ ਘੋਲ ਦੀ ਸਮਾਜਕ, ਧਾਰਮਿਕ, ਰਾਜਸੀ ਦਸ਼ਾ ਵਿਚੋ” 
ਲੰਘਿਆ ਹੈ । ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰਾਸਤਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਗੈਵਾ ਕੇ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ 
ਦਾਤੇ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੇ ਉਮਾਹ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿਤਾ ਤੇ ਜੀਵਨ ਲਈ, ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਲਈ 
ਉਤਸ਼ਾਹ ਜਾਗਿਆ । ਉਸ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਲਹਿਰਾਂ=- 
ਧਾਰਮਕ ਤੇ ਕਿਰਤੀ `ਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰਾਂ--ਚਲਾ ਦਿਤੀਆਂ । ਪੰਜਾਬੀ 
ਜੀਵਨ ਰਣ-ਤਤੇ ਦਾ ਘੋਲ ਸੀ, ੨੦ਵੀ' ਸਦੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ _ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ । 
ਬਦੋਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਅੰਦਲਨਾਂ ਤੋ ਅਵੇਸਲੇ ਤੇ ਬੇਮੁਖ ਕਰਨ ਲਈ, 

- ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਸਾਖ ਬਨਾਣ ਲਈ, ਕੁਝ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਸੁਰਖਰੂਈ ਪਰਾਪਤ 
ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਅਣਗਿਣਤ ਹੋਰ ਖੁਦਗਰਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਚਾਲਬਾਜ਼ੀਆਂ ਅਧੀਨ--ਤੇ 
ਟਾਂਵੇ ਟਾਂਵੇ ਬਦੇਸ਼ੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਸੁਹਿਰਦ ਹਮਦਰਦੀ ਕਰਕੇ ਵੀ--ਕਈ ਪਰਕਾਰ 
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ਦੀਆਂ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਨਤੀਸ਼ੀਲ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੇ ਤਜਰਬੇ_ ਕਰ` ਰਹੀ ਸੀ 
ਛਾਪੇਖਾਨੇ, ਅਖਬਾਰਾਂ, ਰਸਾਲੇ, ਵਿਦਿਅਕ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ, ਸਸਕੂਲ-ਕਾਲਜ, ਵਿਸ਼ਵ- 
ਵਿਦਿਆਲੇ, ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ, ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ, ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ, .ਲੋਖਕਾਂ-ਨੂੰ ਇਨਾਮ 
ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪਰਸਤੀ--ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਪਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ 
ਲੱਗੀਆਂ । ਪੰਜਾਬੀ ਜੀਵਨ ਤੇ ਨਵੀ” ਫੌਜੀ ਸਿਖਲਾਈ, ਫੌਜੀ ਨੌਕਰੀ -ਨਾਲ ਆਈ 
ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ, ਫੌਜੀਆਂ ਦਾ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਾ ਤੇ'ਦੋ ' ਸੌਸਾਰ `ਲੜਾ= 
ਈਆਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਮੰਦੇ ਪਰਭਾਵ ਪੈਣ ਲਗ ਪਏ । ਪੰਜਾਬੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਪਖ ਵਿਚ 
ਕੁਝ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਖੈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਕੁਝ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਜੈ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ । ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 
ਸਾਹਿਤ' ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬੁਧੀਮਾਨ ਅੰਸ਼ ਤੋ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ-- 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੋਚਣ ਢੌਗ ਬਦਲ ਗਏ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਦਾਚਾਰਕ ਕੀਮਤਾਂ ਬਦਲ 
ਗਈਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਤਨ ਜੀਵਨ ਉਦੇਸ਼ ਬਦਲ ਗਏ, ਉਹ ਪੁਰਾਤਨ ਸਾਹਿਤਕ 

ਰੂਪਾਂ ਤੇ ਪਰਾਪਤੀਆਂ ਤੋਂ ਅਸੈਤੁਸ਼ਟ ਹੋਣ ਲਗੇ, ਉਹ ਆਦਰਸ਼ਵਾਦ ਨਾਲੋ ਯਥਾਰ- 
ਥਕ ਤੇ ਪਦਾਰਥਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵਡਮੁਲਾ ਸਮਤਣ ਲੱਗੇ । ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਦੀ ਜੀਵਨ ਨਾਲੋ 
ਕਰੀਰ ਹਟ ਗਈ । ਕਈ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਦੁਰਾਚਾਰ ਨੂੰ ਕੁਟਲਨੀਤੀ ਸੱਦਾ ਦੇਣ 
ਲਗੀ । ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਧਾਰਮਿਕ ਖਿਚੌਤਾਣ ਵੀ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਂ ਗਈ । ਸੋ ਪੂਰਨ 

ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਮਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਹੁਰੇਗੀ ਜਹੀ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਦਾ ਤੇ 

ਪਰੀਵਰਤਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ । 

ਭਾਵੇ' ਸਮੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਤੀਬਰ ਹੋਵੇਂ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਹਾਲਾਤ 

ਭਾਵੇ ਕਿਤਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹੋਣ--ਇਕ ਦਮ ਤੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸਾਹਿਤਕ 

ਪਰੈਪਰਾ ਸਥਾਪਤ ਨਹੀ ਹੋਂ ਸਕਦੀ । ਪੁਰਾਤਨ ਸਾਹਿਤਕ ਪ੍ਰੋਪਰਾਵਾਂ--ਕਿੱਸਾਂ 

ਕਾਵਿ` ਤੇ ਫ਼ਕੀਰੀ ਕਮਿਵ--ਚਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ । ਫ਼ਜ਼ਲ ਸ਼ਾਹ, ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ 

ਆਰਫ਼, ਗੁਲਾਮ ਰਸੂਲ, ਕਾਲੀਦਾਸ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੀਆ, ਦੌਲਤ ਰਾਮ, ਮੋਲਵੀ ਗ਼ੁਲਾਮ 
ਰਸੂਲ, ਮੀਆਂ ਮੁਹੈਮਦ ਬਖਸ਼, ਗਿਆਨ ਚੰਦ ਧਵਨ, ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਇਮਾਮ ਬਖ਼ਸ਼, 

ਨੂਰਦੀਨ, ਲਹੌਰਾ ਸਿੰਘ, ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ, ਮੌਲਾ ਬਖਸ਼ ਕੁਸ਼ਤਾ ਆਦਿ ਪ੍ਰੇਮ-ਕਿੱਸੇ 

ਤੇ ਧਾਰਮਕ-ਕਿੱਸੇ ਲਿਖਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਾਜਾ ਗੁਲਾਮ ਫ਼ਰੀਦ, ਆਕਿਲ 

ਖ਼ਾਨ ਜੋਗੀ, ਗੁਲਾਮ ਜੀਲਾਨੀ, ਗੁਲਾਮ ਮੁਸਤਫਾ, ਹਿਦਾਇਤ ਉਲਾ, ਬੂਟਾ, ਮੀਂਰਨ 

ਸ਼ਾਹ ਆਦਿ ਅਧਿਆਤਮਕ ਤੇ ਫ਼ਕੀਰੀ ਰਾਹ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਰਚਦੇ ਰਹੇ । ਧਨੀ ਰਾਮ 
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ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਵੀਂ ਕਿਸਾਂ ਪਰੈਪਰਾ ਧਾਰਨੀ ਹੋਂ ਕੇ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਪਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਗਾ; 
ਉਸ ਨੇ 'ਭਰਥਰੀ ਹਰੀ” ਤੇ 'ਨਲ ਦਮਿਅੰਤੀ' ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤਕ ਜੀਵਨ 
ਵਿਚ ਪਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ । ਰ੍ 

ਜ਼ਾਤਿਕ ਪਹਿਲਾ ਕਲਾਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਪੁਰਾਤਨ ਪਰੋਪਰਾ ਵਿਚੋ" ਸਿਧਾ ਨਵੀ” 

ਪੋਪਰਾ ਵਲ ਪੈਂਤੜਾ ਬਦਲ ਸਕਿਆਂ ਤੇ ਚੰਦਨ ਵਾੜੀਆਂ” ਤੇ “ਕੇਸਰ ਕਿਆ- 
ਰੀਆਂ” ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਕਲਾ ਮੌਲਣ ਲਗੀ । ਭਾਵੇ' ਉਹ ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੀਕ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ 
ਰੁਚੀਆਂ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ੈਲੀ ਤੋਂ- ਪੱਲਾ ਨਹੀ” ਛੁੜ' ਸਕਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਨੇ 

ਸਾਹਿਤਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਨਿਰਸੈਦੇਹ ਉਸ ਦੀ ਸਮੁਚੀ ਪਰਾਪਤੀ ਪੁਰਾਤਨ 

ਪਰੈਪਰਾ ਦੀ ਨਹੀਂ' ਸੀ, ਉਸ ਵਿਚ ਨਵੀ” ਪਰੈਪਰਾ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਬਹੁਤ ਵਧ ਸੀ । 

ਡਾ: ਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਕਾਈ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵੈਦ, ਭਾਈ ਦਿਤ ਸਿੰਘ, ਚਰਨ ਸਿੰਘ 
ਸ਼ਹੀਦ, ਕਿਰਪਾ ਸਾਗਰ ਤੇ ਬਾਵਾ ਬੁਧ ਸਿੰਘ--ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੀ ਕਿੱਸਾ ਲੀਹ ਤੋ” 
ਪਰਭਾਵਤ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿੱਸੇ ਲਿਖੇ ਨਹੀ” । ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਤੇ 
ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਤੇ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿਚ ਸੁਗੈਧ ਤੇ ਪੁਰਾਤਨ ਗੁਰੂ ਕਵਿਤਾ ਤੇ 
ਸੂਫੀ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਿਤਕ ਸਚੇ, ਰੂਪ ਤੇ ਭਾਂਡੇ ਪੁਰਾਤਨ 
ਨਹੀਂ ਸਨ । ਇਹ ਕਿੱਸਾ ਰੂਪ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਹੀ ਲਿਖਦੇ ਰਹੇ । ਸਮੇਂ ਦੇ ਪਰੀੜਰਤਨ 
ਨਾਲ, ਕਿੱਸੇ ਨਾਵਲ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਸਾਖੀਆਂ _ਨਿਕੀਆਂ ਕਹਾ- 
ਣੀਆਂ ਤੋ ਟ੍ਰੈਕਟਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ; ਚਪਉਦੇ ਤੇ ਕਾਫ਼ੀਆਂ ਮੁਕਤ 
ਕਾਵਿ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ । ਪਦਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿਚ ਬੈਦ ਦੀ 
ਇਕਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਪਦਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਚੌਪਦਿਆਂ, ਪੰਜਪਦਿਆਂ ਜਾਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ 
ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ ਸੀ । ਬੜਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਫ਼ਰਕ ਕਵਿਤਾ ਵਿਚ ਇਹ 
ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਗਾਇਨ ਪ੍ਰਬੈਧ (ਰਾਗਾਂ) ਤੇ ਕਵਿ-ਰਚਨਾ ਦਾ ਪੁਰਾਤਨ 
ਸਥੈਧ ਥਿਲਕੁਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਕਿਉਕਿ ਨਵੇਂ ਕਵੀ ਰਾਗ ਵਿਦਿਆ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ“ 
ਆ ਰਾ ਹਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਰੋ ਜੋਸਿਅ1--ਤੇ 

ਸਾਰੇ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਵਿਚ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ` ਵਧ ਮਹਾਨ ਤਬਦੀਲੀ ਦਖਲ 
ਦੀ ਸਰਬਟਤਾ ਦੀ ਪਧਤੀ ਵਾਰਤਕ ਸੈਭਾਲਣ ਲਗੀ ਤੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਟੁਟਣ ਲਗ£ 

੨੨੦ 
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ਕਿ ਕਵੀ ਅਰਸ਼ੀ ਅਨੁਭਵ ਤ ਪਰੇਰਨਾ ਦੇ ਉਚੇਚੇ ਸਵਾਮੀ ਹਨ ਤੋਂ ਗਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 
ਉਹ ਅਨੰਭਵ ਤੋਂ ਪਰੇਰਨਾ ਨਹੀ` ਪਰਾਪਤ ਨਹੀਂ` ਹੋ ਸਕਦੀ । ਗਦ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰਨ 
ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੀ ਕਵਿਤਾ ਨਾਲੋ' ਕਿਸੇ ਪਖ ਵਿਚ ਵੱਡਿਆਂ ਦਿਤਾ । ਪਛਮੀ ਸਾਹਿਤ, . 
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚੋਂ ਨਾਵਲ, ਛੋਟੀ ਕਹਾਣੀ, ਨਾਟਕ, ਨਿਬੈਧ, 

ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ, ਪਾਤਰ ਚਿਤਰਨ ਆਦਿ ਦੇ ਸਾਹਿਤਕ ਰੂਪ ਅਪਣ' ਲਏ ਗਏ । ਕਵਿੱਤਾ 
ਦੇ ਉਹ ਰੂਪ ਤੇ ਨਹੀ ਸਨ ਆ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਪਦਿਆਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਤੋਂ 

ਸਰੋਦ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਚਿਤ੍ਰਨ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿਚ ਵਧਾਣ ਵਿਚ ਪਛਮੀ 

ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਬੜਾ ਹਿਸਾ ਹੈ। ਵਾਲਟ ਵਿਟਮੈਨ, ਐਮਰਸਨ, ਕਾਰਲਾਈਲ, ਤੇ 

ਵਰਡਜ਼ਵਰਥ, ਬਾਇਰਨ ਤੇ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਕਲਾਕਾਰੀ ਤੇ ਵਿਚਾਗਾਂ ਨੇ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਤੋਂ 
ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਰਭਾਵਤ ਕੀਤਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ । 

ਪਰੀਵਰਤਨ ਕਾਲ ਵਿਚ ਇਹ ਹਰ ਪਰਕਾਰ ਦਾ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਹੁੰਦਾ 

ਰਿਹਾ । ਨਵੇ' ਸਾਹਿਤਕ ਰੂਪ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਆਉਦੇ ਗਏ । ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰ 

ਵੀ ਆ ਗਏ । ਪਰ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਨਵੇੱ' ਸਾਹਿਤ ਰੂਪ ਹੀ ਸਨ । ਇਸ ਸਮੇ ਦੇ 
ਲੇਖਕ ਡਾ: ਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਵੈਦ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋ: ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਤੀਕ 
ਕੁਝ ਐਸੇ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟ ਪਿਛਲਗ ਤੇ ਨਕਲੀਏ ਬਨਾਣਾ ਨਾ ਕੇਵਲ 
ਕਠਨ ਸਗੋ ਅਸੋਤਵ ਸੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਐਸਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੀ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 
ਪਰਵਿਰਸ਼ ਕੁਝ ਐਸੀ ਧਾਰਮਕ ਦਸ਼ਾ ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕ- 

ਕਲਿਆਨ ਤੇ ਭੁਲਾਈ ਲਈ ਇਤਨਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਕ 

ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਪਰੇਪਰਾ ਘੜਨ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਗਏ । ਉਹ ਪਰੋਪਰਾ ਇਤਨੀ ਬਲਵਾਨ 

ਬਣੀ ਤੇ ਇਤਨੇ ਸਿਖਰ ਤੇ ਪੁਜੀ ਕਿ ੧੯੩੦ ਮਗਹੋ` ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਅਸਲੋ' ਇਕ 

ਉਤਰਾ ਹੈ, ਸਿਖਰ ਵਲ ਚੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀ" । ਮੈਨੂੰ ੧੯੦੦ ਤੋ' ੧੯੩੦ ਵਿਚਾਲੇ ਦੀ 

ਸਾਹਿਤਕ ਪਰੰਪਰਾ, ਮਗਰਲੀ ਤੇ ੧੯੪੭ ਤੋ` ਵੀ ਮਗਰਲੀ ਪਰੇਪਰ! ਨਾਲੋ” 

ਬਹੁਤ ਸਪਸ਼ਟ, ਬਲਵਾਨ, 'ਅਣਦਬੀ ਅੰਦਰਲੀ ਮੌਜ'” ਦੀ ਅਨੁਸਾਰੀ, ਨਿਖਰੀ 

ਹੋਈ “ਬੁਧੀ, ਸਿਦਕ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਦਿਲ” ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾ ਵਾਲੀ ਤੇ “ਮਨੁੱਖ 

ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ, ਸਾਂਝ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿਚ ਵੜਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ” 

ਵਾਲੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਹੁਣ_ ਦੇ ਸਾਹਿਤ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਵਧ ਕਲਿਆਨ- 

ਕਾਰੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਪਰੋਪਰਾ, ਸ਼ਾਇਦ, ਤਕਨੀਕੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੀ ਤੇ ਨਹੀ” 

੨੧ 
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ਭਾਵੇ" ਮੈਨੂੰ ਉਸ.ਦੀ ਸੁਤੋਤਰ ਤਕਨੀਕੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਆਦਰ `ਮਾਣ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂ 

ਕੇਵਲ ਸੌਕੌਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਰਾਪਤੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਖੁਸ਼ੀ 

ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਪਰੈਪਰਾ ਦੇ ਰੂਪਮਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਜੋ ਉਦੇਸ਼, ਆਦਰਸ਼ 

ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਸਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹਨ । ਸਾਹਿਤਕ ਸ਼ੋਹਰਤ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਤੇ 

ਕੋਈ ਉਦੋਸ਼ ਨਹੀ, ਵਿਦਵਾਨ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਹੀ ਕੋਈ ਉਦੇਸ਼ 

ਨਹੀਂ--ਕਿਰਤ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਕਲਿਆਨਕਾਰੀ ਹੋਣਾ ਹੀ' ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ 

ਤਕਨੀਕੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨਾਵਲਾਂ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ _ਵਾਲੀਆੰ 

ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਥੋਥੇ ਜਾਂ ਗ਼ਲਤ ਆਦਰਸ਼ ਉਲੀਕਣ ਵਾਲੋਂ ਪਰ ਅਖੌਤੀ ਤਕਨੀਕੀ 

ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਵਾਲੋਂ ਨਾਵਲਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਦਿਲੋ” ਸਦਾ ਵਧੇਰੇ ਸਤਕਾਰਦੀ 

ਰਹੇਗੀ । ਸੋਚ ਮੁਚ ਅਖੌਤੀ ਪਰੀਵਰਤਨ ਕਾਲ. ਦੇ ਲੇਖਕ ਜਾਦੂਗਰ ਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਨ 

ਦਾ ਜਾਦੂ ਹੁਣ ਵੀ ਬੋਲ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ.। ਕੀ ਕਾਰਨ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਦੂ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ £ 

ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੇ' ਦੀ ਸਾਹਿਤਕ ਪਰੈਪਰਾ ਦਾ ਜਾਦੂ ਤਿੰਨ ਗਲਾਂ ਤੇ 
ਆਧਾਰਤ ਹੈ । (੧). ਉਦੇਸ਼, (੨) ਵਿਚਾਰ ਤੇ (੩) ਸ਼ੈਲੀ । 

੧--ਉਦੇਸ਼ 
() ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮਕ/ਲੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ ਵਿਚਾਰ 

ਸੀ ਕਿ ਅਸੀ ਪਰੋਪਰਾ ਹੀਣ ਨਹੀ” ਹਾਂ ਸਗੋ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਸਾਹਿਤਕ 
ਪਰੋਪਰਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਾਰਤੀ ਪਰੇਪਰਾ ਦਾ ਵੀ ਮਾਣ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੀ 
ਪੰਜਾਬੀ ਪਰੈਪਰਾ ਦੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਸੂਝ ਸੀ । ੧੯੩੦ ਤੋਂ ਮਗਰਲੇ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇ 
ਪਤਾ ਸੀ_ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਸਾਹਿਤਕ ਪਰੈਪਰਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਮਾਣ ਤੇ 
ਗ਼ੌਰਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ” ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ 
ਗ੍ਰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਾਹਿਤਕ ਪਰੰਪਰਾ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ । ੧੯੦੦ 
ਤੋ ੧੯੩੦ ਦੇ ਸਮੇ' ਦੇ ਲੇਖਕ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੇ ਸਾਹਿਤ-ਰੂਪ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਸਨ 
ਪਰ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੇ ਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਤਨ ਸਾਹਿਤਕ ਪਰੈਪਰਾ ਵਿਚ 
ਢਾਲ ਰਹੇ ਸਨ । 

(ਅ) ੧੯੦੦ ਤੋ ੧੯੩੦ ਦੇ ਸਮੋ” ਦੇ ਲੇਖਕਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕ ਕਲਿਆਨ- 
ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਤ ਰਚਣ ਦੀ ਤੀਬਰ ਇਛਾ ਸੀ ।` ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਲਿਆਨਕਾਰੀ ਸਾਹਿਤ 

੨੨ 

5।। 5੩੮੫੫ 13੬੧ 5੧141 ੬0੫ਭ ੧ਿ3101811£106£111311.60।੧੧ 



ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੇਖਕਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਪਥੌ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ-ਕੋਨ ਦਾ ਬੜਾ ਅੰਤਰ ਸੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 
ਖ਼ਿਆਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਦਾਚਾਰ ਦੇ ਉਚੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੌਮ ਉਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 
ਸਦਾਚਾਰ ਧਾਰਮਕ ਸਿਖਿਆ ਦੁਆਰਾ ਉਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਆਪਣੀ ਪਰੈਪਰਾ ਦੇ 
ਧਾਰਨੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਪਰਲੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਪਰੀਵਰਤਨ ਕਾਲ ਦੀ ਸਾਹਿ- 
ਤਕ ਰਚਨਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਧਾਰਮਕ ਭਾਵਾਂ ਦੀ ਹੈ । ਧਾਰਮਕ ਭਾਵਾਂ ਵਿਚ 
ਹੀ ਧਾਰਮਕ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ । ਪਰ 
ਲੇਖਕ ਨਵੇ' ਸਿਹਤਮੰਦ ਵਿਚਾਰਾਂ : ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਰੋਗਤਾ, ਸਵਸਥ, ਸਫਾਈ, ਦਵਾ 
ਦਾਰੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਖਰਚੀਲੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਣਾ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸੇਵਨ 

ਤੋਂ ਹਟਣਾ, ਮੁਕਦਮੇ ਬਾਜ਼ੀ ਤੋ ਸੈਕੌਚ ਆਦਿ ਨੂੰ ਪਰਚਾਰ ਰਹੇ ਸਨ । ਜੀਵਨ ਚਜ 
ਦੀਆਂ ਨਿਕੀਆਂ ਨਿਕੀਆਂ ਗਲਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ” ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ” ਸੀ ਸੋਕਾ ਹੁੰਦੀ 
ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੁਧੀਮਾਨ, ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਤੇ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਬੁਧ ਨਹੀ ਸਮਝਣਾ ਜਿਵੇ” 
ਅਜ ਕਲ ਦੇ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਪਰੀਵਰਤਨ ਕਾਲ ਦੇ ਲੇਖਕ ਭਾਵਕਤਾ ਦਾ 

ਮੁਲ ਬੌਧਕਤਾ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰਾ ਮੰਨਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਚੈਗੇ ਜਜ਼ਬੇ ਉਤਪੰਨ ਕਰਨ 

ਲੋਚਦੇ ਸਨ । 
(ਸ) ਪਰੀਵਰਤਨ ਕਾਲ ਦੇ ਲੇਖਕਾਂ ਦਾ ਇਕ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਤੇ 

ਇਹ ਬੜਾ ਮਹਾਨ ਸੀ ਕਿ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਦਾ ਕੌਮ ਕੇਵਲ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਸਿਖਾਣਾ 

ਨਹੀ ਸਗੋ” ਆਪਣੇ ਪਰਚਾਰੇ ਟੀਚੇ ਤੇ ਆਪ ਪੂਰਾ ਉਤਰਨਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਧਰਮ 

ਸਮਝਦੇ ਸਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਆਲਮ ਬਾ-ਅਮਲ ਹੋਣਾ ਸੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ 

ਸੀ ਕਿ ਤਪੱਸਿਆ ਮਗਰੋ” ਹੀ ਸਾਹਿਤ ਉਤਪੰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਹੁਣ ਇਹ 

ਗੱਲ ਨਹੀ` ਰਹੀ, ਸਾਹਿਤ ਰਚਨਾ ਕੇਵਲ ਬੌਧਿਕ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਹੈ । 

-; ` . (ਹ) ਪਰੀਵਰਤਨ ਕਾਲ ਦੇ ਲੇਖਕ ਨਖੇਧਵਾਦੀ ਨਹੀਂ” ਸਨ, ਉਸਾਰੂ ਸਨ 1 

ਉਹ ਸਹੀ ਤੋ ਲੌੜੀ'ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪਰਚਾਰ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਵਧੇਰੇ ਦਿੰਦੇ ਪਰ ਰਾਜਿਆਂ, 

ਹਕੂਮਤਾਂ, ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ, ਪੂੰਜੀਦਾਰਾਂ, ਹਾਕਮਾਂ, ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਦੀ ਕੌਹਜਾਂ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਸੜੇ 

ਗਲੇ ਅੰਗ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸੌਭੇਤ-ਮਾਤਰ ਯੌਗ ਨਖੋਧਵਾਦੀ ਸੂਝ ਬੜੇ ਸੰਕੋਚ ਜਹੇ ਨਾਲ 

ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਦਿੰਦੇ । ਹੁਣ ਦੇ ਲੇਖਕ ਸਾਰਾ ਜ਼ੌਰ ਕੌਹਜ` ਤੇ ਗੈਦ ਬਿਆਨਣ ਤੇ 

ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਸੁਝਾਣ ਲਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ 

ਜਾਂਦੀ । ਪਰੀਵਰਤਨ ਕਾਲ ਦੇ ਲੇਖਕ ਸਾਹਿਤ ਰਾਹੀਂ” ਲੌਕਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਤਾਂ 
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ਚੇਤੈਨ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਦੇ ਕੇਵਲ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੀ ਭੰਡੀ ਪਾਉ'ਦੇ ਹਨ । 

(ਕ) ਪਰੀਵਰਤਨ ਕਾਲ ਵਿਚ ਪਰਯੌਗਵਾਦੀ ਅਖੰਵਾਣ ਲਈ ਕੋਈ 

ਪਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਜ੍ਰਾਂਦਾ, ਉਹ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਲੌਕਾਂ ਨਾਲ_ਤੋਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ 

ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਛਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਸਕਣ, ਲੋਂਕ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ 

ਸਹਿਜੇ ਸਮਝ ਲੈਣ । ਹੁਣ ਦੇ ਲੇਂਖਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁੜਾ ਦੁੜਾ ਕੇ ਹਫਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ 

ਹਨ, ਪਰਯੋਗਾਂ ਨਾਲ ਚਕ੍ਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਅਤੇ ਪੁਟੋ ਪਹਾੜ ਤੇ_ਨਿਕਲਦਾ ਚੂਹਾ 

ਵੀ ਨਹੀਂ । ਗਿਟੇ ਗਿਟੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਗੈਧਲਾ ਕਰ ਕੇ ਡੂੰਘਾਈ ਦਾ ਪਰਭਾਵ ਕਿੰਨਾ 

ਜਮਾਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । 

੨--ਵਿਚਾਰ 

ਸਾਰੇ ਸੈਸਾਰ ਵਿਚ ਸਿਆਣੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ 

ਪੂਰਨ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਥਿਤੀਆਂ 
ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਜਤਨੌ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨਾਲ 'ਹਮਦਰਦੀਂ ਰਖਦੇ 
ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਤਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ਼ 

ਨੂੰ ਅਗੇਰੇ ਲੈ ਜਾਂ ਸਕਣ । ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੇਦ, ਉਪਨਿਸ਼ਦ, ਪੁਰਾਣ ਤੇ ਹੋਰ ਅਨੋਕ 
ਧਾਰਮਕ ਤੋ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗ੍ਰੈਥ ਹਨ । ਮੇਰੀ ਜਾਚੇ, ਪਰੀਵਰਤਨ ਕਾਲ ਦੇ ਲੇਖਕਾਂ 
ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਸੀ ।.ਹੁਣ ਦੇ ਲੇਖਕਾਂ . ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ 
ਨਾਲ ਘਿ੍੍ਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਵ ਕਲਿਆਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੀ 
ਰੂਸੀ ਇਨਕਲਾਬ ਨਾਲ ਸੈਸਾਰ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਧੋਖਾ 
ਦੇਣਾ ਹੀ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਸੀ ਕਿਉਕਿ ਧਹਿਲੇਂ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਧਜਮ ਦੀ 
ਅਫੀਮ ਹੀ ਲੌਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ'। ਪੁਰਾਤਨ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ- ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ 
ਮਨੁੱਖੀ ਉੱਨਤੀ ਦੇ ਚਾਰ ਅੰਗ--ਧਰਮ, ਅਰਥ, ਕਾਮ ਤੋਂ ਮੌਖ ਹਨ; ਹੁਣ ਦੇ ਲੇਖਕਾਂ 
ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਅਰਥ ਜਾਂ ਧਨ .ਪਦਾਰਥ. ਤੇ` ਕਾਮ-ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਇਹ- ਹੀ ਮਨੁੱਖੀ 
ਉੱਨਤੀ ਦੇ ਅੰਗ ਹਨ । ੧੯੦੦ ਤੋ ੧੯੩੦ ਦੇ ਸਮੇ' ਦੇ ਦੇ ਲੇਖਕ `ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ 
(ਧਰਮ, ਅਰੇਥ, ਕਾਮ, ਮੋਖ) ਮਹਾਨ ਮੰਨਦੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹ ਚਾਰ ਹੀ ਭਾਰਤੀ 
ਸਿ ਦੇ ਮੂਖ ਅਗ ਹਨ । ਧਰਮ ਚਾ ਅੰਗ ਇਰ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ.ਆਪਣੇਂ 

'ਤਾ-ਪਿਤਾ, ਸਾਥੀਆਂ, ਗਲੀ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਗੁਰੂ, ਅਧਿਆਪਕ, ਬੱਚਿਆਂ, 
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ਪਤਨੀ, ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਕਾਰ-ਵਿਹਾਰ ਵਲ ਸਹੀਂ ਫ਼ਰਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇ' ਪੂਰਾ 
ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਅਰਥੇ ਦਾ ਅੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ੀ ਤੋਂ ਧਨ -ਉਤਪਤੀ ਦੇ 
ਯੋਗ ਸਾਧਨ ਕੀ ਹਨ । ਇਸ ਸਬੈਧ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਧੰਨ 
ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਧਰਮ ਨਹੀ ਹਾਰਨਾ---“ਧਰਮ ਨਹੀ ਹਾਰਨਾ” ਪਰੀਵਰਤਨ ਕਾਲ ਦੇ 
ਲੇਖਕਾਂ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਸੀ । ਕਾਮ ਹੈ ਕਾਮ `ਤੇ ਹੋਰ 'ਇਛਾਵਾਂ ਦੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਪਰ 
ਧਰਮ ਨਹੀਂ` ਹਾਰੇਨਾ । ਮੋਖ ਹੈ ਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਅੰਗ ਥਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਆਤਮਾ, 

ਮਾਇਆ, ਮਨ, ਗੁਰੂ, ਨਾਮ, ਆਚਾਰ ਬਾਰੇ ਅਨੇਕ ਪਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ, ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ 
ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪਰੀਵਰਤਨ ਕਾਲ ਦੇ 

ਲੇਖਕਾਂ ਲਈ ਚਾਰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਸਬੈਧਤ ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਹਿਤ ਦੀ` 

ਸਮਿਗਰੀ ਸਨ । ਆਪਣਾ ਧਰਮ (ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ; ਨਾ ਕਿ ਪੂਜਾ-ਪਾਠ ਦੇ 
ਸਾਧਨ) ਜਾਣਨਾ ਤੇ ਧਰਮ ਨਾ ਹਾਰਨਾ, ਮੁਖ ਉਦੇਸ਼ ਸਨ । ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦਰਸ਼ਨ, 
ਧਰਮ, ਸਦਾਚਾਰ, ਇਤਿਹਾਸ, ਮਿਥਿਹਾਸ ਤੇ ਸਾਹਿਤ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ 
ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਝਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ 
ਰਚਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ । 

ਅਸਲ ਵਿਚ ਪੁਰਾਤਨ ਤੇ ' ਪਰੀਵਰਤਨ ਕਾਲ ਦੇ ਲੇਖਕ “ਅਗਰਗਾਮੀ” 
'ਵੀ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਭ.ਵਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰਖਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਇਕ ਨੂਰ ਤੋਂ ਜੋਤਿ 
ਵਿਚੋਂ ਹਨ, ਇਕ ਪਿਤਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਨ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ . ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ 

ਵਿਰਾਂਸਤ ਹੈ । ਸਾਰੇ ਸੈਸਾਰ ਦੇ ਲੌਕ ਨਾ ਕਿਸੇ ਇਕ ਵਾਦ ਦੇ ਹਾਮੀ ਹੋ ਸੁਕਦੇ ਸਨ 
ਨਾਂ ਇਕ ਧਰਮ ਦੇ । ਪਰੀਵਰਤਨ ਕਾਲ ਦੇ ਚੰਗੇ ਲੇਖਕ ਸਹਿਵਾਸ ਦੀ ਪਰੇਰਨਾ 

ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਇਕ ਨੂਰ ਤੇ ਇਕ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਪਰੇਰਨਾਂ ਹੈ । 

“੪ਅਗਰਗਾਮੀ” ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਸਦਾ ਹੀ ਸਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਰਹਿਆ ਹੈ ਜਾਂ 

ਘਟੋ ਘਟ ਹਰ ਚੈਗੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਜਤਨ ਸੀ । ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ 

ਵੀ ਇਹੋ ਉਦੇਸ਼ ਸੀ । “ਅਗਰਗਾਮੀ” ਉਦੇਸ਼ ਵਾਲਾ ਸਮਾਜ ਪੈਂਦਾ ਕਰਨ ਦੇ_ 

ਸਾਧਨਾਂ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਫ਼ਰਕ ਰਹਿਆ ਹੈ । ਪਰੀਵਰਤਨ ਕਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਤਨ ਲੋਖਕਾਂ 

ਦਾਂ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਨੂੰ ਟ੍ਥ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆ ਕੇ 

ਆਦਰਸ਼ਕ ਦਸ਼ਾ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇ ਲੋਖਕਾਂ ਦਾ 
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ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਕਲਾਬਾਂ, ਹੜਤਾਲਾਂ, ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ, ਮਾਰ ਧਾੜ ਨਾਲਾ 

ਆਦਰਸ਼ਕ ਸਮਾਜ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ੧੯੦੦ ਤੋਂ ੧੯੩੦ ਦੇ ਸਮੇ" ਦੇ 

ਲੇਖਕ 'ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ” ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਸਨ । 

ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਕਾਲ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ੈਲੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਖ ਲਛਣ 
ਨਿਰੋਲਤਾ ਤੇ ਰੁਮਾਂਚਕ ਹੋਣਾ ਸਨ । ਨਿਰੋਲਤਾ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਵਾਹ ਲਗਦੇ 

ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਹੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤਦੇ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਬੋਲ ਚਾਲ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੇ: 
ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿੰਦੇ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨਾ ਫ਼ਾਰਸੀ ਵਲ ਅਤੇ ਨ 
ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਵਲ ਉਲਰੀ ਹੋਈ ਸੀ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਕ ਪ੍ਰਬੋਧ ਨਿਰੋਲ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ- 
ਚਾਲ ਦੇ ਢੰਗ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਬਹੁਤੇ ਵਾਕ ਤੇ ਵਾਕੇਸ਼ ਇਹ ਨਹੀ ਸਨ ਵਰਤਦੇ ।. 
ਹੁਣ ਦੀ ਪਜਾਬੀ ਦੀ ਵਾਕ ਬਣਤਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋ ਪਰਭਾਵਤ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਛਦ ਚੋਣ 
ਵਿਚ ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਰਲਾ.ਵਧ ਗਇਆ ਹੈ । ਛੋਟਾ ਤੇ ਸਾਦਾ ਵਾਕ ਉਦੋਂ” ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ- 

ਗੁਣ ਸਨ, ਹੁਣ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਤੇ ਕਠਨ ਵਾਕ ਲਿਖਣ ਦਾ ਉਚੇਚਾ ਜਤਨ ਕੀਤਾ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਵਾਰਤਕ ਨੂੰ ਪਰਧਾਨਤਾ ਪਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਪਰਲੇ ਲਛਣ ਅਸੀ” 
ਵਾਰ੍ਤਕ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ । ਟ੍ਰੈਕਟ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਟ੍ਰੈਕਟ ਵੇਖਣ ਨਾਲ 
ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਲਛਣਾਂ ਦੀ ਪਰੌੜ੍ਹਤਾ ਹੋਵੇਗੀ ।_ ਟ੍ਰੈਕਟ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਵਾਰਤਕ` 
ਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮੱਥਾ ਘੜਨ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਕੌਮ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਟ੍ਰੈਕਟਾਂ ਦੇ ਗੁੰਮਨਾਮ 
ਲੇਖਕਾਂ ਦੀ ਵਾਹਤਕ ਸ਼ੈਲੀ ਨਿਰੇਲਤਾ ਦੇ ਗੁਣ ਦੀ ਧਾਰੁਨੀ ਸੀ । _ਆਕਾਰਾਤਮ. 
ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਟ੍ਰੈਕਟ ਇਨੇ ਹਨ ਤੇ ਇਤਨੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ 
ਆਪ ਇਕ 1100535 (ਖੋਜ ਲੇਖ) ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ । 

_ ਭਾਵਕਤਾ ਵਿਚ ਭਿਜ ਕੇ, ਧੂਰ ਅੰਦਰੋ” ਪਰੀਵਰਤਨ ਕਾਲ ਦੇ ਲੇਖਕ ਫਿਕਰੇ, 
ਲਿਖਦੇ ਉਹ ਜੱ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਉਹ ਲਿਖਦੇ, ਉਹ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਦਿਲੋ" ਇਕ-ਮਿਕ 
ਹੋ ਕੇ ਲਿਖਦੇ, ਉਹ ਮੰਤਵ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਖਦੇ । ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ, 
ਇਕ ਪਰਕਾਰ ਦਾ ਰੋਮਾਂਚਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁਣ ਨਾਲੋਂ ਵਧ ਹੈ । ਭਾਈ ਵੀਰ_ ਸਿੰਘ ਤੇ: 
ਪੂਰਨ-ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਸ਼ੈਲੀਆਂ ਇਸ ਕਥਨ ਦਾ ਪਰਮਾਣ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ: 
ਬੌਧਿਕ ਨਹੀਂ ,.ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਵਹਿਣ ਦੀ ਹੈ; ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਆਦਰਸ਼ਵਾਦੀ ਹਨ;. 
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ਇਨਹਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਤੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਭਾਵਕ ਹੈ--ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ 
ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਰੋਮਾਂਚਕ ਰੈਗ । ਜਜ਼ਬੇ 
ਤੇ ਆਦਰਸ਼ਵਾਦ ਵਿਚ ਭਿਜੀ ਬੋਲੀ ਹੀ ਰੋਮਾਂਚਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । 

ਸੈਜੀਦਗੀ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਵੀ ਪਰੀਵਰਤਨ ਕਾਲ ਦੀ ਵਾਰਤਕ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਗੁਣ 

ਸਨ । ਇਹ ਲੇਖਕ ਅਸ਼ਲੀਲ ਤੋਂ ਨੰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣ ਤੋ ਬੜਾ ਸੈਕੌਚ ਕਰਦੇ । 

ਉਹ ਕਾਮ ਤੇ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੇ ਵਰਨਣ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਦੇ । ਜਿਵੇਂ ਬਜ੍ਰਗ ਸਿਧੇ ਤੌਰ ਤੋਂ 

ਇਹੋ ਜਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀ ਕਰਦੇ ਪਰ ਬੜੇ ਪਰਦੇ ਵਾਲੋਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਗੱਲ ਸਮਝਾ 

ਦਿੰਦੇ ਸਨ । ਹੁਣ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿਚ ਮੂੰਹ ਫਟਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਭਾ ਅਨੁਸਾਰ 

ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਖੂਬੀ ਨਹੀ । ਪਰੀਵਰਤਨ ਕਾਲ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਸਾਉ ਤੋ ਗੈਭੀਰ ਸੀ । ਅਤਿ 
ਕਥਨੀ ਦੀ ਆਦਤ ਤੇ ਉਸ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿਚ ਹੁਣ ਨਾਲੋਂ" ਵਧੇਰੇ ਸੀ । ਆਦਰਸ਼ਵਾਦ 

ਵਿਚ ਐਸਾ ਹੌਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । 

ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਇਤਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਨਹੀ ਬਦਲ ਸਕਦੀ । 
੧੯੪੭ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਦੀ ਕਾਵਿ-ਸ਼ੈਲੀ ਬਾਹਲੀ ਭਿੰਨ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਵੀ 
ਪਰੀਵਰਤਨ ਕਾਲ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਨਾਲੋ ਵੱਖਰੀ ਹੈ । 

ਪੂਰਨ ਸਿਘ ਦੇ ਸਮੇ ਦੀ ਸਾਹਿਤਕ ਪਰੰਪਰਾ ਘੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ 

ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਤੇ ਜਾਂ ਚੁਕੇ ਹਨ । ਡ: ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਭਾਈ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵੈਦ ਨੇ 

ਜਾਗਰਤੀ ਕਾਲ ਦੀ ਸਾਹਿਤਕ ਪਰੈਪਰਾ ਘੜਨ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਹੈ । 

ਨਾਵਲ ਤੇ ਟ੍ਰੈਕੰਟ ਵੈਦ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖੇ, ਕਵਿਤਾ ਤੇ ਨਾਵਲ ਤੇ ਖੌਜ ਪੁਸਤਕਾਂ 

ਡ£ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ । ਪਰੀਵਰਤਨ ਕਾਲ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 

ਕਵਿਤਾ, ਨਾਵਲ, ਜੀਵਨੀਆਂ, ਨਾਟਕ, ਟ੍ਰੈਕਟ, ਟੀਕੇ, ਵਿਆਖਿਆ ਤੇ ਖੋਜ ਦੀਆਂ 

ਪੁਸਤਕਾਂ ਲਿਖੀਆਂ । ਕਵਿਤਾ ਤੇ ਵਾਰਤਕਾਂ ਦੌਹਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਇਸ ਕਾਲ 

ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸ਼ੈਲੀ ਹੈ । ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਨੇ ਕਿੱਸੇ ਲਿਖੋ ਤੇ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ॥ 

ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਹਾਵਰੇ ਤੇ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਨਿਰੋਲਤਾ ਵਿਚ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਤੋਂ ਚੇਗੇਰਾ ਲੋਖਕ ਅਜ 

ਤੀਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਨਹੀ” ਹੋਇਆ । ਮਗਰਲੇ ਲੇਖਕਾਂ ਵਿਚੋ” 

ਈਸ਼ਵਰ ਚੰਦਰ ਨੰਦਾ ਮੁਹਾਵਰਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ` ਕਰ ਕੋ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰ: ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਬੋਲੀ 
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ਦੀ ਨਿਰੋਲਤਾ ਕਰ ਕੇ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਦੇ ਤੋਲ ਦੇ ਹਨ । ਕਿਰਪਾ ਸਾਗਰ ਵੀ ਉਪਰ ਦਸੇ 

ਗੁਣਾਂ ਕਰ ਕੇ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਦੇ ਲਾਗੇ ਪੁੱਜਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਮਹਾਂਕਾਵਿ ਲਿਖਣ ਵਿਚ 
ਕਮਾਲ ਕਰ ਗਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਮੁਕਤ ਕਾਂਵਿ ਦਾ ਹੀ ਕਵੀ ਹੈ । ਚਰਨ 
ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹਾਸ-ਰਸ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖਦਾ, ਸੁਧਾਰਕ ਨਾਵਲ ਲਿਖਦਾ ਤੇ 

ਲੇਖ ਲਿਖਦਾਂ । ਉਸ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿਚ ਠੌਠਤਾ ̀ ਤੇ. ਨਿਰੋਲਤਾ ਹੈ । ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ 
ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਇਕ ਚਮਤਕਾਰ ਸੀ । ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਕਵਿਤਾ ਤੇ ਲੇਖ 

ਲਿਖੇ ਹਨ ।ਦੋਹਾਂ ਰੂਪਾਂ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੋਈ ਨਹੀ' ਪਹੁੰਚਿਆ । 
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ਜਿਠ ਡਿਠਿਆਂ ਮੰਨੂ ਰਹਸੀਐ-- 

ਨੌੜਿਉ ਤੱਕਿਆ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ 
ਜਿਨ ਡਿਠਿਆਂ ਮਨੁ ਰਹਸੀਐ ਕਿਉ ਪਾਈਐ ਤਿਨ ਸੰਗ ਜੀਉ । 
ਸੈਤ ਸਜਨ ਮਨ ਮਿਤ ਸੇ ਲਾਇਨ ਪ੍ਰਭ ਸਿਉ ਰੋਗੁ ਜੀਉ । 

(ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫) 
ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਹਿੱਤ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ, ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ 

ਥਿਰ ਰਹੇਗਾ ਕਿਉ! ਜੋਂ ਸਮੋ" ਸਮੋ' ਸਿਰ ਵਿਦਵਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁ ਮੁੱਲੋਂ ਹੀਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 
ਦੀ ਰਚਨਾ ਵਿਚੋ ਭਾਲ ਕੇ ਆਮ ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਭੇਟਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ । 

ਮੈ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋ: ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਤੇ ਟੀਕਾ-ਟਿਪਣੀ ਜਾਂ ਪੜਚੋਲ 

- ਨਹੀ ਕਰਨੀ । ਮੈ` ਇਸ ਯੋਗ ਹੀ-ਨਹੀ` ਕਿਉਕਿ ਮੇਰੀ ਪੜਚੋਲੀਆ ਰੁਚੀ ਨਹੀ । 

ਪੜਚੋਲ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਿਖਾਰੀ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਗੁਣ ਅਵਗੁਣ ਚਿਤ੍ਰਨ ` ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਰਦੀ ਹੈ ॥ 
ਜੇ ਲਿਖਾਰੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤਰੁਟੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ ਤਦ ਪੜਚੋਲ ਨੂੰ ਮਕਬੂਲੰ-ਨਜ਼ਰ 
ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੜਚੋਲੀਏ ਨੂੰ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ_ ਉਸ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ 

ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪੈੱਦੀਆਂ ਹਨ । ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤੀ ਤਰੁਟੀਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿਚ 
ਗ੍ਰਸਿਆ ਹੋਇਆ ''ਮੁਸਕ ਝਕੋਲਿਆ” ਅਤੇ ਰੋਗ ਰਤੜਿਆਂ ਦੀ ਉਦਾਰਤਾ ਅਤੇ 
ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ “ਆਸਰੇ _ਉਸ ਦਿਲ-ਘੁਟਵੀ' ਦਲਦਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ 

ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ।-“'ਜੇ ਗੁਣ ਹੋਵਣ ਸਾਜਣਾ, ਮਿਲ ਸਾਂਝ ਕਰੀਜੇ” । 

ਸੋ ਮੈਂ' ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੀ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ । 2 

ਉਪਰ ਦਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੇਰਾਂ ਅਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾਂ 
ਨਹੀਂ', ਮੈ” ਤਾਂ ਕੁਝ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੁਣਾਂ ਅਤੇ ਖੂਬੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਲੋਚਦਾ 
ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾਂ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਖਿਲਾਰ ਵਿਚ ਗੁਆਚ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ । 

੨੯ 
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ਉਨ੍ਹਾਂਨੂੰ ਅੰਤਮ ਫ਼ਤਹ ਬੁਲਾਇਆਂ ਤੀਹ ਸਾਲ ਤੋਂ' ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 
ਨਿਕਟ-ਵਰਤੀ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਉਸੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਸੋ ਇਹ ਅਤ ਜ਼ਰੂਰੀ 

ਭਾਸਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਭ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ 
ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਯਾਦਾਂ ਕਲਮ-ਬੈਦ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਕਿ ਸੈਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ 
ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਝਾਕੀਆਂ ਮਾਣ ਸਕੇ 1 ਰ੍ 

ਆਮ ਸੰਸਾਰੀ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਦੇ ਅਨੁਕ੍ਰਲ ਧੂਰਨ` ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਯੂ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ 
ਹੋਈ ਹੈ । ਉਹ ਮਸਾਂ ਪੰਜਾਹ ਕੁ ਸਾਲ ਹੀ, ਜੀਵੇ ਪਰ ਮੋਰੀ ਜਾਚੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਹੀਆਂ 

ਅਸਗਾਹ ਵਲਵਲੇ ਭਰਪੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਦੀਰਘ ਆਯੂ ਹੈ । ਉਮਰ ਦੀ 
ਦੀਰਘਤਾ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਕੇਵਲ ਸਮੇ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਤੇ ਨਹੀ ਸਗੋ ਉਸ ਦੀ 
ਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਲਗਦਾ ਹੈ । ਜੇ ਚਰਾਗ਼ ਸਦਾ ਲਟ ਲਟ ਬਲ ਕੇ ਅੰਧਕਾਰ ਨੂੰ 

ਪਛਾੜਦਾ ਰਹੇ, ਉਸ ਦਾ ਤੇਲ ਵੱਟੀ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਟਿਮਟਿਮਾਂਦੇ ਦੀਵੇ ਨਾਲੋ ਜਲਦੀ 
ਮੂਕ ਜਾਂਦਾਂ ਹੈ । ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਇਕ ਸਿਤਾਰੇ ਵਾਂਗ ਸਦਾ ਚਮਕਦਾ ਜਗਮਗਾਂਦਾ ਅਤੇਂ 
“ਓਮੰਧਿਆਰੇ ਇਕ ਦੀਪਕ ਚਹੀਏ” ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਅੰਧ ਕੂਪ ਨੂੰ ਪਛਾੜਦਾ ਨਿਛਾਵਰ 
ਹੋ ਗਇਆ । 

ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ. ਵਰਣਨ ਕਰਨਾ 
ਅਸੈਭਵ ਨਹੀਂ" ਤਾਂ ਕਠਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ । ਭਾਵੇ” ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਦਸੋ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੱਖ 
ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉ” ਜੋ ਉਹ ਇਕ ਆਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਬੈਦਾ _ਨਹੀ' ਸੀ । 
ਜਿਥੇ ਉਹ ਉੱਚ-ਕੋਟੀ ਦਾ ਰਸਾਇਣੀ, ਕਵੀ, ਚਿੰਤਕ ਅਤੇ ਵਕਤਾ ਸੀ ਉਥੇ 
ਉਹ ਵਿਕ ਆਦਰਸ਼ਕ ਕਰਨੀ ਕੀਰਤ ਵਾਲੀ ਸਰਬ ਗੁਣ ਭਰਪੂਰ ਇਕ ਅਨੌਖੀ ਤੇ 
ਨਿਰਾਲੀ ,ਹਸਤ੍ਰੀ ਸੀ । ਉਹ ਇੱਕ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਰੂਹ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਭ ਨੇਕੀ 
'ਉਦਾਰਤਾ, ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ, ਖਿੜਨਾ ਖਿੜਾਨਾ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਗੂੜ੍ਹਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਫ਼ਕੀਰੀ, 
ਨਿਰਯਤਨ ਕਿਸੇ ਬਖਸ਼ਸ਼ ਦਾ ਸਦਕਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ । 

ਨ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੈਗ ਦੇ ਗੋਰੇ ਤੇ ਮਲਵਈਆਂ ਵਾਕਰ ਮਧਰੇ ਤੇ ਢੁਕਵੇ' 
ਕੱਦ ਦੇ ਸਨ 1 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਟੇ ਮੋਟੇ ਚਮਕਦੇ ਨੈਣ, ਦਮਕਦਾ ਮੱਥਾ ਤੇ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲ ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ ਮੋਹਿਤ ਕਰ ਲੈੱਦੇ ਸਨ । ਉਹ ਸਰੀਰਕ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੇ ਆਤਮਕ ਸੰਢ- 
ਰਤਾ ਦੀ ਇਕ ਤਿਵੈਣੀ ਸਨ । ਇਕ ਵਾਰੀ ਜਦ ਉਹ ਬੈਬਈ ਗਏ, ਇਕ ਸੇਠ ਉਨ੍ਹਾਂ 
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ਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਬੜਾ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ । ਜਦ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ 
ਸਨ ਸੇਠ ਚੁਪੀਤੇ ਹੀ ਉਠ ਕੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਇਆ ਔਤੇ ਆਪਣੀ ਸਵਾਣੀ ਨੂੰਨਾਲੇ 
ਲੈ ਆਇਆ ਤੇ ਆਖਿਆ, “ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਘੌਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਇਸ ਅਨੰਦ 
ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆਂ ਰਖਣ ਲਈ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋ ਰਹਿਆ ਸੀ । ਸੋ ਮੈ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਂਲ 

ਲੈ ਆਇਆ ਹਾਂ ਤਾਂਕਿ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੁਭਾਗ ਛੁਹ ਲੈ ਸਕੇ ਦੀ ਜੀ 

ਸ਼੍ਭ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕੇ ।” 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਕੋਟ ਪਤਲੂਣ ਸੀ ਜੁ ਆਮ ਕਰ ਕੇ ਗਾੜ੍ਹੋ ਰੈਗ ਦਾ ਹੀ 

ਹੌਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਕਮਾਨੀ-ਰਹਿਤ ਐਨਕਾਂ ਲਾਉੱਦੇ ਸਨ । ਵੈਸੇ ਕਪੜੇ ਵਲੋ ਬੜੇ 
ਬੇ-ਪਰਵਾਹ ਸਨ । ਜੇ ਕਮੀਜ਼ ਦੇ ਬਟਨ ਟੁੱਟੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਹੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ 
ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿਚ ਬੇਦੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਤੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਦਾ 

ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁੱਲ ਸੀ । ਉਹ ਇੰਕ ਜਗਾ ਲਿੱਖਦੇ ਹਨ, “2 0੬. 00. 

੮1015 71061) 107੯ 96806001 00੩7੧ 1 ੧੬੨2॥5.” 

ਆਮ ਕਰ ਕੇ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਪੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾਂ ਚੈਗੇ 

ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਉਹ ਕੋਰੀ ਮਲਮਲ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਤੇ ਆਖਦੇ, 

<ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਦਾ ਕੋਰੀ ਹੀ ਬੈਨ੍ਹਾਂ । ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਮੁਲਾਇਮ ਹੈ, ਇਚਰ ਮਾਇਆ 

ਦੀ ਪਾਣ ਜੋ ਨਹੀ” ਚੜ੍ਹੀ ।” 

ਉਹ ਗ੍ਰਹਿਸਥ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਇਕ ਰਸਿਕ ਬੈਰਾਗੀ ̀ਵਾਕੁਰ 

ਸਨ । ਉਹ ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਡਰੇ ਸਨ । ਕਈ ਵਾਰੀ 

ਉਹ ਭੇਡਾਂ ਬਕਰੀਆਂ ਤੇ ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਗ ਲਗ ਮਿਲਦੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ । ਪਰ 

ਉਹ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ ਜਾਂ ̀  ਮੌਹ ਵਿਚ ਨਹੀਂ” ਸਨ । ਪੈਸੇ 

ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਦੇ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ । ਜੋ ਮਿਲਦਾ ਲੌੜਵੈਦਾਂ 

ਨੂੰ ਲੁਟਾ ਚੰਦ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਤੇ ਦੌਸਤ ਮਿੱਤਰ ਆਮ ਟੀਕਾ ਟਿਪਣੀ 

ਕਰਦੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਅਸਰ ਨ ਹੁੰਦਾ 1 ਇਕ . ਵਾਰ ਜਦ .ਸਭ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਬੈਠੇ 

ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਹੇ ਸਨ. ਇਕ ਅਤੀ ਪਿਆਰੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਕਿਸੇ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀ 

ਦੀ ਸੈਤਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹਦਾ ਮਿੱਤਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ ।”” 

ਪੁਛਣ ਤੇ ਕਿਉ' £ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਉਸ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੋਸਤਾਂ 

2੫ 
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ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲੂਟਾ ਚਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੈਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀ” ਰਖਦਾ $” ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ 

ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਖੂਬ ਹੱਸੇ । ਉਹ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਸਨ ਸਮਝਦੇ 
ਪਰ ਉਸਦੀ ਲਾਲਸਾ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਆਖਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ 

ਲਾਲਸਾ ਹੀ ਬੈਦੇ ਪਾਸੋ' ਕਮੀਨੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਵਾਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ 

ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਲੁਟਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਅੱਛਾ ਹੈ । ਰਖਣ ਨਾਲ ਰੁਪਈਆ ਬਾਸੀ 

ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਤ ਮਿੱਠੀ, ਰਸ ਭਰਪੂਰ ਤੇ ਆਤਮ' ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਣ ਵਾਲੀ ਤੇ 

ਸ੍ਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ ਉਤਾਂਹ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ । ਇਸ ਵਿਚ ਹਾਸ ਰਸ ਦਾ 

ਵੀ ਚੋਖਾਂ ਹਿੱਸਾ: ਹੁੰਦਾ । ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਹਿਣਾ, “ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛੱਕ ਲਉ”. ਤੱਦ ਉਤਰ 

ਦੇਣਾ, “ਭਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਫਕੀਰ ਛਕਦੇ ਹਨ । ਅਸੀ” ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਘੋੜੇ 

ਖੌਤੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ 'ਤਾਂ ਖੁਰਲੀ ਦਿਉ ।” ਇਕ ਰਾਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ--ਜੁ ਸਦਾ 

ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਜੁਟੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ--ਦੇ ਪੈਰ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ` ਇਕ ਬੜੀ ਬੋਝਲ 
ਚੀਜ਼ ਡਿਗ ਪਈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੰਗੂਠਾ ਚਿਥਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਚੋਖੀ ਸੱਟ ਆਈ । ਪਰ 
ਇਹ ਵਿਚਾਰਕੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦਰ ਨ ਉਖੜ ਜਾਵੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ 
ਸਢਿਆ ਤੇ. ਨਾ ਹੀ ਚੂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਦਰਦ ਵਿਚ ਹੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਪਏ ਰਹੇ.। ਜਦ 
ਸਵੇਰੇ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੈਰ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਬੜੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਏ ਕਿ ਤੂੰ 
ਮੈਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਕਿਉਂ ਨ ਤੇ ਦਰਦ ਨਾਲ _ਚਿਲਾਈ ਕਿਉ' ਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤਰ 
ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦਰਦ ਨਾਲ ਚਿਲਾਣਾ ਸਿੱਖ` ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੋਭਦਾ । ਬਸ_ਫਿਰ ਕੀ ਸੀ 
ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਕੇਸਣ ਲਗ ਪਏ, “1905 35 0808€ 51020 ੮੧੧੦੧) 
ਹੋਏ16780205 06025," ਭਾਵ ਇਹ ਚੰਗੀ: ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਜੋ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ 

ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਕਰ-ਪਾਸ ਬੇਖ਼ਬਰ ਸੁੱਤਾ ਰਿਹਾ ।? 

_ ਸ਼ੂੰਭ ਆਚਾਰ ਬਾਰੇ ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਿਰਾਲੇ ਸਨ । ਉਹ ਹਰ ਇਕ ਇਨ- ਦੂਤ ਦ ਦੱਥਈ ਲਈ ਪਏ ਆਪ ਨੂੰ ਗਾਰ ਠਹਿਰਾਂਦੇ ਕਗਪ ਪਖ ੰਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਪਿਆਰੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਮੰਗਣੀ ਨ ਬੀ ਤੇ ਬੜੀ ਸਿਖਿਆ ਦਾਇਕੇ ਚਿਠੀ ਲਿਖੀ : ਤਉ ਬਉ 
ਬਕ 
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“ਾਤਾ ਪਿਤਾ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਬਚਿਆਂ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰਾਂ 
ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜੇ 

ਸੋਸਾਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਯੋਗ ਵਰਤਾ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਤਦ ਉਸ ਦਾ ਮੈਂ ਆਪ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ 

ਹਾਂ ਕਿਉਕਿ ਮੈਂ ਇਕ ਆਦਰਸ਼ਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋ ਆਪ ਉਟਕ ਗਿਆ ਹਾਂ । 

ਸੈਸਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਣਾ ਹੀ ਸੱਚਾ 
ਸਦਾਚਾਰ ਹੈ । ਆਪਣੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦਾ ਕਾਰਣ ਆਪਣੇ ਲਾਗੇ ਚਾਗੇ ਦੇ ਪਸਾਰੇ 

ਤੋਂ ਲੱਭਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚੋ' ਲਭਣਾ ਹੀ ਸੱਚਾ ਧਰਮ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਮਨੁਖ 

ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹ ਮਨੁਖ ਨਹੀਂ” ਪਸ਼ੂ ਹੈ ।”” 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ” ਵੱਡਾ ਚਮਤਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਦੀਵੀ ਖੇੜਾ ਤੇਂ ਚੜ੍ਹਦੀ 
ਕਲਾ ਸੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੁਭਾ ਅਦੁੱਤੀ ਤੇ ਨਿਰਾਲਾ ਸੀ । ਇੰਝ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਕਿ 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਣਡਿੱਠੇ ਤੇ ਅਸਗਾਹ ਮੰਥੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਭਾਈਵਾਲੀ ਸੀ 
ਜਿਥੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਿੜਨ ਖਿੜਾਉਣ ਦੀ ਦਾਤ ਸਦਾ ਮਿਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ 

ਭ ਵੇ' ਉਸਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਵਰਤਦੇ ਉਹ ਕਦੇ ਮੁਕਦੀ ਨਹੀ” ਸੀ । 
ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਕ ਅਣਛਪੀ ਕਵਿਤਾ ਲਛੀ ਵਿਚ ਲਿਖਦੇ ਹਨ : 

“ਕਰਨਾ ਖਿੜਿਆ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੇ ਮਹਿਰਮ ਹਾਲੋਂ ਦਿਲਦਾ 

ਤੂੰ ਭਰ ਭਰ ਕਰਨਾ ਪਾ ਲਛੀਏ ਤੇਰੀ ਲਪਟ ਸਦਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ।” 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦਾ ਕਰਨਾ ਸਦਾ ਬਹਾਰੀ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬਸੈਤ 

ਸੀ । ਉਹ ਹਰ ਜਾਣੂ ਅਨਜਾਣੂ, ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ, ਬਿਰਧ ਜਵ'ਨ, ਸੁਹਣੇ ਕੁਹਜੇ, 

ਰੋਗੀ ਅਰੋਗੀ ਨੂੰ ਜਫੀਆਂ ਪਾ ਪਾ ਮਿਲਦੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਛੋਹ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਪਤ 

ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਠਾਰਦੇ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਹਰ ਇਕ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਵੀ 

ਜਾਣੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ । ਜਦ ਕਿਧਰੇ ਕਿਸੇ ਤੋਗ ਦਿਲ ਨੀਵੇ' ਵਿਚਾਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬਗਲ- 

ਗੀਰ ਹੁੰਦੇ ਤਦ ਛਿਨ ਭਰ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਲਕਾ ਫੁਲ ਸਰੀਰ ਬੋਝਲ 

ਜਾਪਦਾ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਅਗਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹੀ ਇਕ ਅਤਿ 

ਸੂਖਮ ਕਸਵੱਟੀ ਸੀ । ਪਰ '“ਹਿਆ ਨਾਂ ਠਾਈ' ਕਿਸੇ ਦਾ” ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੂਝ ਨ 

ਆਖਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਸਹਿ ਲੈਦੇ । 

੩੩ 
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1995 ਈ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਕ ਦਿਨ ਮੈ' ਤੇ ਮੋਰੇ ਪਿਆਰੇ, ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਗ 

ਵਡਿੱਕੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਭਾਈ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਗੀ ਸ਼ਿਮਲੇ ਸੈਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ 

ਸਾਂ ਅਗੋਂ` ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਕ ਰਿਕਸ਼ਾ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ । ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ 

ਵੇਖਕੇ ਰਿਕਸ਼ਾ ਖੜੀ ਕੀਤੀ, ਉਤਰ ਕੇ ਫ਼ਤਹ ਬੁਲਾਈ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਗੇ 

ਨਾਲੋ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਦੇਰ ਲਈ ਮਿਲੋਂ ਤੇ ਫੇਰ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਕਹੇ ਕਹਾਏ 

ਚਲੇ ਗਏ । ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੁਝ ਤੌਰ ਬਦਲ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਭਰੀ 

ਵਲਵਲੇ ਭਰਪੂਰ ਕੈਬਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਪੁਛਿਆ, ਵੇਖੀ ਆ ਕਰਾਮਾਤ £'” ਸੈ 

ਉਤਰ ਦਿੱਤਾਂ, “ਜੀ ਮੈ ਤਾਂ ਆਪ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬਗਲਗੀਰ ਹੋਣ ਦੇ 

` ਸਿਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ” ਡਿੱਠਾ ।' ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, “ਬਸ ਭਾਪੇ ਦੀ ਮਿਲਣੀ ਹੀ ਕਰਾਮਾਤ 
ਸੀ, ਕੀ ਤੁਸੀ ਅੱਜ ਅਨੁਭਵ ਨਹੀ" ਸੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈ'ਅੱਜ ਰੌਜ਼ ਨਾਲੋਂ ਕੁਝ ਚੁੱਪ ਤੇ 
`ਢਹਿੰਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਖੇੜਾ ਗਵਾਚ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ?” ਸੈ ਕਿਹਾ, 

<ਜੀ ਸੈ ਤਾਂ ਇੰਨਾਂ ਹੀ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀ" ਕਿਸੇ ਡੂੰਘੀ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ 
ਹੋਂ।” ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਵੀਰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ“ ਪਾਲਿਆ 
ਪੋਸਿਆ, ਪੜ੍ਹਵਾਇਆ ਲਿਖਵਾਇਆ ਤੇ ਨੌਕਰ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ । ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਕਰਨੀ, ਉਹ ਸਦਾ ਮੇਰੇ ਉਲਟ ਚਲਦਾ ਹੈ । ਅੱਜ ਉਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਵੀ” ਕਰਤੂਤ 
ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾਂ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਖਿਆਲ ਮੈਨੂੰ ਤਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ । ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪਨੂੰ 
ਅੰਦਰ ਹੀ ਅਦਰ ਸੈਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਆਖ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, “ਓਏ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਤ੍ਰ ਉਸ ਵਾਸਤੇ 

ਐਹ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਔਹ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਪਰ ਵੇਖ ਉਹ ਅਕ੍ਰਿਤਘਣ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਮੇਰੀ 
ਆਪਣੀ ਕੀਤੀ ਨੇਕੀ ਹੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਦੀ ਦ। ਰੂਪ ਧਾਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣੇ 
ਤੋਂ ਉਖੇੜ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਨੇਕੀ ਦੀ ਹਉਮੈ” ਮੈਨੂੰ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ । 
ਭਾਪੇ ਦੀ ਛੋਹ ਮਾਨੋ ਮੈਨੂੰ ਆਖ ਰਹੀ ਸੀ, “ਓਏ ਪਾਮਰਾ ਤ੍ਰੋ_ ਸਿਖ ਬਣਨ ਦੀ ਥਾਂ 
ਹੁਣ ਕਰਤਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ” ! ਵੇਖ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫੁਰਮਾਉ'ਦੇ ਹਨ : 

“ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭ ਏਕ ਹੈ ਦੂਸਰ ਨਾਹੀ ਕੋਇ 
ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਬਲਿਹਾਰਨੈ ਜਲਥਲ ਮਹੀਅਲ ਸੋਇ ।” 

ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈ ਉਸ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੀ 
ਹਉਮੈ ਨਵਿਰਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੱਜੇ ਗਿਲੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਮੈਨੋ ਠੰਢ ਪੈ ਗਈ 1? 

੩੪ 
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ਪੂਰਨ ਸਿਘ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਬੜਾ ਡਾਢਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ 
ਜਾਂਦਾ ਸੀ । ਜਦ ਗੁੱਸੇ ਵਿਚ ਗਰਜਦੇ ਬਾਰੀਆਂ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੜਕ ਉਠਦੇ । 
ਇਵੇਂ ਜਾਪਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਸੀਤਲ ਤੇ ਅਡੌਲ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪਰਵਾਹ ਨੂੰ 
ਕਿਸੇ ਅਟਕਾਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਢੀ ਠੀਸ ਮਾਰੀ ਹੈ । ਬਸ ਇਵੇਂ 
ਅਡੋਲ ਚਲ ਰਹੇ ਜਲ ਦਾ ਪਰਵਾਹ ਛਿਨ ਭਰ ਲਈ ਡਾਢੀ ਉਮਡ ਰਹੀ ਕਾਂਗ 
ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਦਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਤੇਜ਼ੀ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਹੱਦ ਬੈਠੇ 
ਭੈਨਦਾ ਤੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਧਕੇਲਦਾ ਮੂੜ ਅਡੋਲ ਹੋਂ ਜਾਂਦਾ । ਇਹ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ 
ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਹਾਲ ਜੋ ਛਿਨ ਭਰ ਦੇ ਉਬਾਲ ਬਾਅਦ ਠੰਢਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੁੜ 
ਪਿਆਰ ਦੀ ਰੌ ਚਲ ਪੈਂਦੀ । 

ਇਕ ਵਾਰੀ ਜਦ ਉਹ ਕ੍ਰਝ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਆਪਣੀ 

ਮਸਤੀ ਵਿਚ ਕੂਝ ਅਲੌਕਿਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਥ ਲਾਗੇ ਬੈਠੀ 
ਇਕ ਸਵਾਣੀ ਦੋ ਪੱਟ ਤੋਂ ਜਾ ਪਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਹੋਸ਼ਾਂ ਵਾਲੀ ਨੇ ਬੁਰਾ 
ਮਨਾਇਆ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿਚ ਬੋਲੀ, ਭਾਪਾ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੇ $” ਬਸ ਫਿਰ 
ਕੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਪਾਰਾ ਉਪਰ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਤੇ ਕੜਕੇ ਕੇ ਬੋਲੇਂ, 
“ਨਿਕਲ ਜਾ ਹੁਣੇ ਏਥੋਂ, ਚਲੀ ਜਾ, ਮੌਰਾ ਤੇਰੇ ਵਰਗੀਆਂ ਚਮ-ਰੁਚੀ ਵਾਲੀਆਂ 

ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀ । ਕੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਚੇਮ-ਰੁਚੀ ਵਾਲਾ ਜਾਤਾ ?” 
“ਊਮਜ(੦॥ ੧5 5010 0 3007 ੫0੩੩5 & [9੦000 -310 ੧0੬ 

ਗ਼੬€੧”” (ਮਾਸ ਤਾਂ ਛਜ਼ਾਰ ਚਾਰ ਆਨੇ ਸੇਰ ਵਿਕਦਾ ਹੈ) ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ 
ਹੱਡ ਮਾਸ ਦੀ ਕੋਈ ਚਾਹਨਾ ਨਹੀ', ਬਸ ਚਲੀ ਜਾ-ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਮੱਥੇ ਨਾ ਲਗੀ”।” 

ਉਸ ਵਿਚਾਰੀ ਨੇ ਬੜੇ ਤਰਲੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਮੁਆਫ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਤਦ ਕਿਧਰੇ ਉਹਨਾਂ 

ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਦੂਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਡ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ ਵਿਦਾ ਕੀਤਾ । 

ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਸੂਲ ਦੇ ਪੱਕੇ ਤੇ ਦ੍੍ੜ੍ਹਤਾ ਵਾਲੇ ਸਨ । ਸੁਆਮੀ ਰਾਮ ਤੀਰਥ 

ਜੀ ਦਾ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸੁਆਮੀ ਜੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾਂ 

ਨਿੱਜ ਸਰੂਪ ਸਮਝਦੇ ਸਨ । ਇਕ ਵਾਰੀ ਜਦ ਉਹ ਰਿਖੀ ਕੇਸ਼ ਸੁਆਮੀ ਜੀ ਦੇ 

ਪਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਟੀਆ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਬਾਹਰੋ" ਸੁਆਮੀ ਜੀ ਵਲ ਰੁੱਕਾ 

-ਆਇਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪੂਰਨ ਕੁਝ ਮਾਇਆ ਹੈ £' ਤੈਹਨਾਂ 
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ਕਿਹਾ, “ਹੁਕਮ ਕਰੋਂ” ਸੁਆਮੀ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁੱਕਾ ਫੜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, “ਇਨ 

ਕੋ ਬਾਹਰ ਸੇ ਹੀ ਟਿਕਟ ਦੇ ਕਰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦੋ ।”' ਰੁੱਕਾ ਸੁਆਮੀ ਜੀ ਦੀ ਧਰਮ 

ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਤੋ" ਮੁਸੀਬਤ ਝ/ਕ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ 

ਨੂੰ ਆਏ ਸਨ । ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਬੜਾ ਦੁਖ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ 
ਗੁੱਸੇ ਵਿਚ ਬੌਲੇਂ, “ਕੈਸੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਜਬ ਹਰ ਕੋਈ ਯਹਾਂ ਆਕਰ ਆਪ ਕੇ 

ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਤਾ ਹੈ ਤੋਂ ਇਨ ਬਿਚਾਰੋ` ਨੇ ਕਿਆ ਗੁਨਾਹ ਕੀਆ ਹੈ ਕਿ 

ਇਨ ਕੋ ਬਾਹਰ ਸੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੀਆ ਜਾਏ । ਅਗਰ ਆਪ ਐਸਾ_ਕਰੇ'ਗੇ 
ਤੋਂ ਮੈਂ ਉਮਰ ਭਰ ਆਪ ਕੀ ਸ਼ਕਲ ਨਹੀ” ਦੇਖੂੰਗਾ ।” ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਉਠ 
ਬੈਠੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ । ਸੁਆਮੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 
ਸੁਣ ਕੇ ਨਰਮ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਕਿਹਾ, “ਪੂਰਨ ਨਾਰਾਜ਼ ਮੱਤ ਹੋ, ਅਗਰ ਤੁਮਾਰੀ 

ਯਹੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਤੋ ਉਨ ਕੋ ਅੰਦਰ ਲੋ ਆਉ” । ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਦਰਸ਼ਨ 

ਕਰ ਕੇ ਵਾਪਸ ਪੰਜਾਬ ਚਲੋ ਗਏ । ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸੁਆਮੀ ਜੀ 

ਡੇਹਰਾਦੂਨ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਸ ਆਏ ਤੇ ਇਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪੂਰਨ 

ਤੁਮ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੀਆ ਕਿ ਮੋਰੇ ਪਰਵਾਰ ਕੌ ਮੁਝੇ ਮਿਲਾ 

ਦੀਆਂ ।”” ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਆਪ ਨੇ ਪਹਿਲੋ ਇਨਕਾਰ ਕਿਉ” ਕੀਆ ਥਾ 2” 

ਸੁਆਮੀ ਜੀ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿਤਾ, “ਯੇ ਭਗਵੇਂ ਕਪੜੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀ" ਢੇਤੇ ਥੇ ।” 

ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੋਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, “ਭਗਵੇ ਕਪੜੇ ਤੋ ਤਿਆਗ ਕਾ ਚਿੰਨ੍ਹ 
ਸਮਝ ਕਰ ਪਹਿਨੇ ਗਏ ਥੇ, ਅਗਰ ਯੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਬੈਦਸ਼ ਮੇ“ ਡਾਲਤੇ ਹੈ” 
ਤੋ ਇਨ ਕੋ ਆਗ ਲਗਾ ਦੋ !”' ਇਹ ਸੀ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਿਡਰਤਾ ਤੇ ਅਸੂਲ 
ਪ੍ਰਸਤੀ । ਜਦ ਸੁਆਮੀ ਜੀ ਗੰਗਾ ਵਿਚ ਡੁਬ ਗਏ ਤੇ ਕਈ ਯਤਨ ਕਰਨ ਨਾਲ 
ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਹ ਨਾ ਮਿਲੀ ਤਦ ਰਾਜਾ ਟਹਿਰੀ ਗੜਵਾਲ ਨੇ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ 

ਨੂੰ ਸਦ ਘਲਿਆ । ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੁਆਮੀ ਜੀ ਦੇ ਗੁੰਮ ਹੋਣ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ 
ਬਾਅਦ ਉਥੇ ਪੁਜੋ ਅਤੇ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਖਲੋਂ ਕੇ ਰੁਦਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਖਰ ਜੋਸ਼ 
ਵਿਚ ਕਿਹਾ, “ਜੇ ਸੁਆਮੀ ਜੀ ਦੀ ਦੇਹ ਨਾ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਸੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਕਰ 
ਰੰਗਾ ਵਿਚ ਡੁਬ ਮਰਾਂਗਾ” । ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸੁਆਮੀ ਜੀ ਦੇ ਚੇਲੇ ਸੁਆਮੀ 
ਨਾਰਾਇਣ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲੀਤਾ ਤੇ ਰੁਦਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਨਹੀ 
ਭਗਵਾਨ ਐਸਾ ਮੱਤ ਕਰੇ, ਨਹੀ' ਭਗਵਾਨ ਐਸਾ ਮੱਤ ਕਰੇ।” ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ 
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ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੁਆਮੀ ਜੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਤਰ ਕੇ 
ਉਪਰ ਆ ਗਈ । 

ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੜੇ ਖੁਲ੍ਹੇ ਡੁਲ੍ਹ ਸੁਭਾ ਦੇ ਸਨ । ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਲੁਕਵੀ” 
ਚਖ ਹੀ ਨਹੀ ਸਨ ਸਕਦੇ । ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ 

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੋਗੇ ਜਾਣੂ ਪਛਾਣੂ ਮਿੱਤਰ ਤੇ ਪਰਸੈਸਕ ਸਨ । ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਲਸ 

ਤੋਂ ਲੁਕਣਾ ਪੈਦਾ ਉਹ ਆਮ ਕਰਕੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਭੇਸ ਧਾਰ ਲੈਦਾ ਤੇ ਪੂਰਨ 
ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਡੇਹਰਾਦੂਨ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਕੇ ਲੋੜਵੈਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈ ਲੈੱਦਾ । ਇਹ 
ਉਹਨੀ' ਦਿਨੀ” ਫਾਰੈਸਟ ਕਾਲਜ, ਡੇਹਰਾਦੂਨ ਵਿਚ ਚੀਫ਼ ਕੈਮਿਸਟ ਸਨ । ਰਾਸ 

ਬਿਹਾਰੀ ਬੋਸ ਜਿਸ ਨੇ ਲਾਰਡ ਹਾਰਡਿੰਗ ਤੇ ਬੈਬ ਸੁਟਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਨ੍ਹੀ” 

ਦਿਨੀ` ਓਥੇ ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪਾਸ ਆਉ”ਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ । ਇਹ ਇਨਕਲਾਬੀ 

ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸੀ । ਇਕ ਦਿਨ ਮਾਸਟਰ ਅਮੀਰ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬੰਬ ਕੇਸ ਵਿਚ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸੋਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਸੀ--ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਪੂਤਨ ਸਿੰਘ 

ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੈਬਰ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪਰਗਟ ਕੀਤੀ । ਪਰ 

ਰਾਸ ਬਿਹਾਰੀ ਨੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾ ਤੋ ਚੈਗੀ ਤਰਾਂ ਜਾਣੂ ਸੀ, ਵਿਰੋਧਤਾ 

ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਵਿਚ ਤਾਂ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਅਸਾਂ ਸਾਰਿਆਂ 

ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੌਮੀ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤੱਤਪਰ ਹਨ ਪਰ 

ਉਹ ਇਕ ਮਸਤ ਖੁਲ੍ਹੇ ਡੁਲ੍ਹੇ ਤੇ ਖਰੇ ਸੁਭਾ ਦੇ ਉੱਚ ਕਵੀ ਹਨ ਜੌ ਕਿਸੇ ਗੱਲ 

ਦਾ ਲਕੋਂ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੁਕ ਛਿਪ ਕੇ ਕਰਨ ਦੇ ਹਾਮੀ 

ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਧਰੀਕਣ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ 

ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿਉਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸੋ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ” । ਇਹ ਗੱਲ ਸਭ 

ਨੇ ਪਸੈਦ ਆ! ਗਈ । ਦਿੱਲੀ ਖਬ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤਦ 

ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਘਸੀਟ ਲੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਜੌ 

ਬੈਬ ਲਾਰਡ ਹਾਰਡਿੰਗ ਤੇ ਰਾਸ ਬਿਹਾਰੀ ਨੇ ਸੁਟਿਆਂ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਨਾਉਣ ਲਈ 

<ਪਪਿਕਰਿਕ ਐਸਿਡ” (17671 ੫੦10) ਫ਼ਾਰੈਸਟ ਕਾਲਜ ਦੀ ਲੈਬਾਰੇਟਰੀ 

ਵਿਚੋਂ ਪੁਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿਤਾ ਸੀ । ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜੋ ਇਕ 'ੰਗਰੇਜ਼ 

ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਬਿਆਨ 
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ਨਾ ਦਿੰਦਾ ਤਦ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣ ਜਾਣੀ ਸੀ । ਪੁਲਸ 

ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅ ਤਾਂ ਨਾ ਚਲਿਆ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ 

ਦੀ ਕੜੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ । 

ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਉਤੇ ਪੂਰਾ ਨਿਸਚਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ 

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਲਗੀਧਰ ਦਾ ਭਰੱਲੜ ਬੱਚਾ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਰਹੇ । 1914-15. 
ਵਿਚ ਇਕ ਸਰਦਾਰ ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸਤ ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਅਖਵਾ- 

ਇਆ, ਫਾਰੈਸਟ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਪੜਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਸੀ । ਉਹ 
ਜੁਆਨੀ ਤੋਂ ਹੀ ਬੜਾ ਨੇਮੀ ਤੇ ਕੱਟੜ ਸੀ । ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉਠਕੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦਾ । 
ਇਕ ਦਿਨ ਉਹ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਕੇ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਆ ਗਿਅ£ 
ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਅਜੇ ਬਿਸਤਰੇ ਤੇ ਹੀ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਉਸਤਾਦ ਦਾ 
ਰਿਸ਼ਤਾ ਭੁੱਲ ਕੇ ਗੁਸੇ ਗਿਲੇ ਹੋ ਪਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ,''ਤੁਸੀ' ਚੇਗੇ ਸਿਖ ਹੋ ਜੋ ਅਜੇ ਤਕ 
ਬਿਸਤਰੇ ਤੇ ਹੀ ਪਏ ਹੋ ।” ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਂਹ ਤੋਂ ਫੜਕੇ ਆਪਣੇ 
ਬਿਸਤਰੇ ਤੇ ਬਿਠਾ ਲੀਤਾ ਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੁਛਿਆ, “ਤੂੰ ਕਿਹਦਾ ਪੂਤ ਹੈ?” 
ਉਸ ਜਵਾਬ ਦਿਤਾ, “ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ /” ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, 
“ਮੈ” ਤੈਨੂੰ ਕਿਸ ਦਾ ਪੁਤ ਜਾਪਦਾ ਹਾਂ ?” ਉਸ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, “ਉਸੇ ਬਾਪੂ 
ਦਾ ।” ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ. “ਤਦ ਤਾਂ ਅਸੀ ਭਰਾ ਹੋਏ ਨਾ $” ਉਸ ਕਿਹਾ, 
“ਜੀ ਹਾਂ ।” ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਕਿਹਾ, “ਬਸ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਵਿਚ ਇੰਨਾ'ਹੀ ਫ਼ਰਕ ਹੈ ਕਿ 
ਤਰ ਖੱਟੂ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ" ਨਿਖੱਟੂ । ਪਰ ਕੀ ਭਰਾ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੁਆਰਾ ਮੈ ਤੇਰੀ 
ਖੱਟੀ ਦਾ ਭਾਈਵਾਲ ਨਹੀ” ?” ਇਸ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ । ਪੈਸੇ ਰੁਪਏ ਦੀ 
ਕਮੀ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਬੇ ਰੁਖੀ ਅਤੇ ਹੌਰ ਸੈਸਾਰਕ ਔਕੜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ 
ਦਰ ਸੀ ਹੁੰਦੀਆਂ । ਉਹ ਹਰ ਮੁਸੀਬਤ ਨੂੰ ਨਿਰਾ 
ਵਲ ਜਰ ਮੱਲ ਸਗੋਂ ਉਸ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸੱਚੀ ਬਿਹਤਰੀ 
ਤੇ ਲਏ ਰੌਫ ਸਿ ਬੁਝ ਮੁਰੱਬੋ ਸਖੂੂਰੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਠੇਕੇ 

ਟ ਤੇ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਨਾਲ ਜੇਗਲ ਕੱਟ ਕੇ, ਜ਼ਮੀਨ 
ਸੁਆਰ ਕੇ ਉਸ ਵਿਚ ਰੇਸ਼ਾ ਘਾਹ ਲਾਇਆ ਤੇ ਉਸ_ ਵਿਚੋ 
ਵੇਡੀਆਂ ਵਡੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ । ਇਸ ਤੇ ਉਹਨ! 
੩੮ 

ਤੇਲ ਕਢਣ ਲਈ 

ਦਾ ਨਿੱਜ, ਦੋਸਤਾਂ 
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ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਤੇ ਬੈੱਕ ਤੋਂ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਕਰਜ਼ਾ ਲਗ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ॥ 
ਮਸੇ ਮਸੇ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੀ ਵੇਰ ਰੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜ ਪੰਜ ਛੇ ਛੋਂ ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ 
ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਤੇਲ ਕੱਢਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ 
ਰਕਮ ਚੁਕਾ ਦੇਣਗੇ । ਪਰ ਅਚਨਚੇਤ ਝੜੀ ਲਗ ਗਈ ਤੇ ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਏ ਜਿਸ ਨਾਲ 
ਸਾਰਾ ਰੇਸ਼ਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ । ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਚਿਆਂ ਮਕਾਨਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਆ 
ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਵਾਲੀ ਛੱਤ ਤੇ ਜੋ ਪੱਕੀ ਸੀ _ਚਲੋਂ ਗਏ ਤੇ ਉਥੇ ਨੱਚ ਕੇ 

ਗਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ, “ਭਲਾ ਹੋਇਆ ਮੇਰਾ ਤ੍ਰਕਲਾ ਟੁੱਟਾ, ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਅਜ਼ਾਬੋ' 
ਛੁੱਟੀ ।” ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਵੇਖਕੇ ਓਥੋ ਦੇ ਜਾਂਗਲੀ ਲੋਕ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ 
ਰਹੇ ਸਨ । ਭਾਵੇ ਉਹ ਅਨਪੜ੍ਹ, ਸਿੱਧੇ ਸਾਧੇ, ਨਿਰਛਲ ਜਾਂਗਲੀ ਰਜ਼ਾ “ਹੁਕਮ ਜਾਂ 

ਭਾਣਾ” ਮੰਨਣ ਵਾਲੋਂ ਹੋੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਮਜਬੂਰੀ ਸਮਝ 

ਕੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਜਦ ਉਹ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਪਾਸ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ ਆਏ ਤਦ 
ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕਮਲਿਉ ! ਅਫਸੋਸ ਕਾਹਦਾ ? ਇਹ ਤਾਂ ਖ਼ਾਲਕ ਦੀ 
ਬਰਕਤ ਹੈ । ਜਿੰਨੀ ਖਾਦ ਹੈ ਇਹ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮੇਰੇ ਮੁਰੱਬਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾ 

ਗਿਆ ਹੈ, ਮੌਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨਹੀ ਸੀ ਪੈਣੀ । ਇਹ ਸਭ ਕ੍ਝ ਸਾਡੇ 

ਭਲੇ ਲਈ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਚੜ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਉਹ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ 
ਅਸ਼ ਅਸ਼ ਕਰਨ ਲਗ ਪਏ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲਗੇ, “ਬੱਲੇ ਓਏ ਸਰਦਾਰਾ, ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ 
ਮਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਨਹੀ“ ਜੇਮਣਾ ।” 

ਪੂਰਨ ਜਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਖੋੜ' ਛੂਤਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ । ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲਦੇ 
ਉਹ ਗਗਨਾਂ ਵਿਚ ਤਾਰੀਆਂ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਦਾ । ਹੁਣ ਉਹ ਜਦ ਸਰੀਰ ਕਰ ਕੇ 

ਅਸਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀ` ਤਦ ਵੀ ਜਦੋ' ਮੈ” ਸੈਸਾਰੀ ਔਕੜਾਂ ਵਿਚ ਪੈ ਜਾਣ ਕਰ ਕੇ 

ਨਿਰਾਸ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡੇਗ ਲੈਦਾ, ਨਿਮਾਣਾ ਨਿਤਾਣਾ ਦਬੇਲੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ 

ਹਾਂ, ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਦੇਵ ਨੇਤ ਨਾਲ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਯਾਦ ਆ ਜਾਏ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤ 

ਹੱਥ ਆ ਜਾਏ ਤਦ ਸੁਰਤ ਕੜਾਕਾ ਖਾ ਕੇ ਉਪਰ ਨੂੰ ਉਠਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੁਤੇ ਸਿਧ 

ਮੁਰਦਣੀ ਤੇ ਢਹਿੰਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਚਿਹਰਾ ਖਿੜ ਪੈਦਾ ਹੈ । 

ਤੇ ਬਾਰਾ ਸੈਸਾਰ ਚੋਗਾ ਲਗਣ ਲਗ ਪੈਦਾ ਹੈ, ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਆ ਡੇਰੇ ਪਾਂਦੀਆਂ 

ਰਨ । ਬਨਸਪਤੀ ਤੇ ਨੀਲਾ ਨੀਲਾ ਅਕਾਸ਼ੀ ਰੋਗ ਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਉਡਾਰੀਆਂ ਲੈ 

੩੬ 
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ਰਹੇ ਪੰਛੀ ਸੋਹਣੇ ਲਗਣ ਲੱਗ ਪੈਦੇ ਹਨ । ਅਤੇ ਮੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗਗਨ ਵਿਚ 
ਤਾਰੀਆਂ ਲਾਣ ਲਗ ਪੈਦਾ ਹਾਂ । ਜਦ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੇਵਲ ਯਾਦ ਢਹਿੰਦੀਆਂ 

ਕੱਲਾਂ ਵਿਚ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ-ਇਤਨੀ ਸਹਾਇਕ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਆਪ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ 
ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਲਣੀ ਦਾ ਕਿੰਨ' ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ । 

੪੦ 
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ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ 

ਇਕ ਮਹਾਨ ਚਿੰਤਕ, ਮਹਾਨ ਲੇਖਕ 
ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਚਿੰਤਨਾਤਮਕ ਤੇ _ਭਾਵਾਤਮਕ ਦੋਹਾਂ ਸ਼ੈਲੀਆਂ ਵਿਚ ਹੀ 

ਲਿਖਦਾ ਹੈ । ਉਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦਾ ਮੂਲ ਤੱਤ ਵਿਚਾਰਾਤਮਕ ਤੇ ਵਿਧੀ ਭਾਵਾਤਮਕ 

ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਕੇ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਖ਼- 
ਸੀਅਤ ਦੀ ਗੋਭੀਰਤਾ ਦਾ ਪੈਦਾ ਹੈ । ਸਾਹਿਤ ਰਚਨਾ ਉਸ ਲਈ ਕੇਵਲ ਮਨੋ- 

ਰੈਜਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸਗੋ” ਕਿਸੇ ਅਗੇਮੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਜਾਂ ਲਗ਼ਨ ਵਿਚੋਂ ਉਤਪਨ 

ਹੋਈ ਲੋਚਾ ਹੈ । ਇਹ ਤੱਤ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਨਾਲ ਸੈਥੈਧਤ ਹੈ । ਉਹ ਭਾਰਤੀ 

ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਹਿਤਕ ਧਾਰਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਉਸ 

ਧਾਰਾ ਦਾ ਸੈਬੈਧ ਭਾਰਤੀ ਸਾਂਸਕ੍ਰਿਤਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੁਗ ਨਾਲ ਹੈ । 

ਇਹ ਵੀਹਵੀ” ਸਦੀ ਦਾ ਆਰੈਭ ਹੈ । ਇਸ ਸਮੇ ਭਾਰਤੀ ਚਿੰਤਨ ਪੱਛਮੀ ਚਿੰਤਨ 
ਤੇ ਜੀਵਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਨ ਤੋ" ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ । ਦੇਸ਼ ਕਾਲ ਦੀ ਸੀਮਾ ਏਨੀ” 

ਸੁੰਗੜ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਤੇ ਪੂਰਬੀ ਚਿੰਤਨ ਵਿਚ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈਪਰਕ ਦੁਆਰਾ 
ਉਤਪੰਨ ਹੋਏ ਸ਼ੈਸ਼ਲੇਸ਼ਨਾਤਮਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਨ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰਬੀ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਚਿੰਤਨ 

ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ । ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਨ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਅਰਥ ਪ੍ਰਬੈਧ 
ਦੁਆਰਾ ਵਧੇਹੇ ਤੀਬਰ ਗਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਵੇਗ ਵਿਚ ਪਸਰ ਰਿਹ' ਸੀ ਅਤੇ ਆਦਰਸ਼ਵਾਦੀ 
ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਛੱਡ ਰਹੇ ਸਨ । ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਆਦਰਸ਼ਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਂ 

ਵ ਲੋ ਚਿੰਤਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਇਸ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੋ' ਅਸੇਤੁਸ਼ਟਤਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਦ ਉਤਪੰਨ 

ਹੋਂ ਚੂਕਾ ਸੀ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋ: ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਥਾਂ-ਪਰ ਥਾਂ ਪੱਛਮ ਦੇ 
ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਦ੍੍ਿਸ਼ਟੀਕੌਨ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦਾ ਹੈ । 

ਇਸ ਸਮੇ' ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਲਹਿਰ ਦਾ ਆਗਮਨ ਵੀ 

੪੧ 

5।। 5੩੮੫੫ 13੬੧ 5੧141 ੬0੫ਭ ੧ਿ3101811£106£111311.60।੧੧ 



ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸੀ ਪੂਰਬ ਦੀ ਨਿਰੈਤਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਈ 

ਨੂੰ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਲੋਖਕ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਜਿਥੇ ਨੀਤੀ ਦੇ ਪੱਖ 

ਤੋਂ ਇਹ ਲੇਖਕ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪੱਖੀ ਸਨ ਉਥੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੌਨ 
ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਹ ਅਧਿਆਤਮਕ ਚਿੰਤਨ ਦੇ ਅਨੁਆਈ ਸਨ । ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ 
ਕਿ ਵਧ ਘਟ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁਖ ਲੇਖਕ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਆਤਮਵਾਦ 
ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਸਨ । ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਚਲਤ ਦਸ਼ਾ 
ਤੋਂ ਅਸੈਤੁਸ਼ਟ ਸਨ । ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿ੍ਸ਼ਟੀਕੋਨ ਰੁਮਾਂਚਿਕ ਹੋ ਗਇਆ 
ਸੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਧੁੰਨ ਵਿਚ ਉਹ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਉੱਨਤੀ 
ਵਿਚ ਬਹੁਤੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹਸਵਾਦੀ 
ਅਨੁਭਵ ਨਾਲ ਸੈਤੁਸ਼ਟ ਸਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਜਿਸ ਦਾ ਸੈਥੋਧ ਪਾਰਥਕ 
ਦੀ ਥਾਂ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਸੀ, ਸਵੈ-ਵਿਸ਼ਾਦ ਦੀ ਮਾੜ੍ਰਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਯੋਗ 
ਸਮਝਦੇ ਸਨ । ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਤਵ 
ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸੇਧ ਸਾਰਥਕ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਨਿਖੇਧਾਤਮਕ ਸੀ । ਇਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ 
ਕੇਵਲ ਅਧਿਆਤਮਕ ਚਿੰਤਨ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਸਰ ਰਹੀ ਸਗੋ ਰਾਜਨੀਤਕ 
ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ । ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਖੇਤਰ ਦੇ 
ਵਿਚਾਰ ਜੇ ਸੱਚ ਪੁਛੋਂ ਤਾਂ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਥੱਲੇ ਮਲੇ ਚਿੰਤਕ 
ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਤਨ ਤੇ ਅਨ-ਆਧੁਨਿਕ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਭਾਵੇ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ 
ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਸੈਗਠਿਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਉਸ ਦਾ ਭਾਰੀ ਭਾਗ ਹੈ। ਜੇ ਗਾਂਧੀ ਵਰਗੇ ਚਿੰਤਕ ਵਿਚਾਰਾਤਮਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਪਿਛਲੇਰੀ ਤਥਾ 
ਪੂਰਵਕਾਲੀਨ ਸਮਾਜਿਕ ਦਸ਼ਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਲਹਿਰ 
ਨਾਲ' ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਧਾ ਸੰਪਰਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜੀਵ ਰੂਪ ਦੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਆੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸੈਚਾਲਕ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰੋ: ਬੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੇ ਲੇਖਕ ਜਿਨਾਂ ਦਾ 
ਸਮਾਜਿਕ ਲਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਿਧਾ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਏਨੇ ਸਾਰਥਕ ਚਿੰਤਕ ਨਹੀ” ਰਹਿ ਸਕਦੇ । 
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ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਇਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਅਪ- 
ਣਾਉੱਦਾ ਹੈ । ਅਧਿਆਤਮਵਾਦ ਉਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਰਹਸ- 
ਵਾਦੀ ਧੁਨੀ ਵਿਚ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਮਾਜਕ ਜੀਵਨ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਸੰਗਰਮਾਂ ਨਾਲ 
ਸਿਧਾ ਸੈਪਰਕ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਨਿਆਈ' ਸਾਰਥਕ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ 
ਵਿਤਰੇਕਵਾਦੀ ਵਧੇਰੇ ਹੈ । ਇਹੋਂ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇ ਦੀ ਵਿਗਿ- 
ਆਨਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਸਰਵੱਥਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਉਚਿਤ 
ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ । ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ 
ਉਹ ਇਕ ਮਹੱਤਵ ਪੂਰਨ ਚਿੰਤਕ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ 
ਲਈ ਉਹ ਨਾ ਕੇਵਲ ਪੂਰਬੀ ਸੈਸਕ੍ਰਿਤੀ ਸਾਹਿਤ, ਦਰਸ਼ਨ, ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚੋਂ ਹੀ 
ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਅਜਿਹੀ ਆਦਰਸ਼ਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ 
ਪੱਛਮੀ ਲੇਖਕ ਵੀ ਲਭ ਲੈਦਾ ਹੈ ਜੋ ਗੌਣ ਜਾਂ ਪਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ 
ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਉਸ ਦਾ ਪੱਛਮੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਬੌਧ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ 
ਹੈ। ਕਾਰਲਾਇਲ, ਰਸਕਿਨ, ਵਾਲਟ ਵਿਟਮੈਨ, ਪ੍ਰੋ: ਹੈਰਨ, ਐਮਰਸਨ ਅਤੇ 
ਕਾਂਤਿ ਆਦਿ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ _ਥਾਂ-ਪਰ-ਥਾਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋ” 
ਉਸ ਦਾ ਪੱਛਮੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਬੋਧ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿਚ ਸਮਾਵੇਸ਼ 
ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਯੋਗ ਮਨੋਬਿਰਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਸੈਬਧ ਵਿਚ 

ਉਹ ਨਾ ਕੇਵਲ ਯੋਰਪ ਦੇ ਪੁਰਾਤਨ ਚਿੰਤਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈਦਾ ਹੈ ਸਗੋ ਵਰਤਮਾਨ 
ਸਮੋ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਲੇਖਕ ਐਮਰਸਨ, ਕ/ਰਲਾਇਲ, ਟਾਲਸਟਾਇ ਆਦਿ ਦੇ ਹਵਾਲੇ 

ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ । ਇਹੋਂ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਇਹ ਬੋਧ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਅਰਥਾਂ 

ਵਿਚ ਆਧੁਨਿਕ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ । ਜੇ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ 
ਵਜੋਂ ਆਧੁਨਿਕ ਨਹੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਨਿਰੋਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਧੁਨਿਕ ਹੈ ਕਿਉ” 

ਜੋ ਵਿਅਕਤੀਵਾਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਤੇ ਮਨੋਬਿਰਤੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਆਧੁਨਿਕ ਪਰੈਪਰਾ ਦੇ ਦੋ 

ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਤੱਤ ਹਨ । ਇਸੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ` ਉਸ ਦਾ ਰੂਪ, ਵਿਧਾਨ ਤੇ ਵਿਧੀ 

ਉਸ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕਤਮ ਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਲੇਖਕ ਸਿਧ ਕਰਦੇ ਹਨ । 

ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰੋਤ ਉਸ ਨੇ ਸਾਹਿਤ ਤੇ ਕਲਾ ਦੇ ਸੈਥੋਧ ਵਿਚ ਆਪਣੇ 
ਅਧਿਆਤਮਵਾਦੀ ਅਥਵਾ ਆਦਰਸ਼ਵਾਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਨ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਜਿਹੜਾ 
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ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਉਪਰਲੀਆਂ ਤਹਿਆਂ ਤੋ ਬਹੁਤ ਡ੍ਰੋੰਘਾ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਮਾਰਮਿਕ 

ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਪੁਜ ਕੇ ਆਤਮਕ ਮੰਡਲ ਦੇ ਅਨ੍ਭਵ ਦੁਆਰਾ ` ਰਚਨਾ ਕਰਨੇ 

ਵਾਲਾ ਹੈ । ਰਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀ' ਸਗੋ ਜਿਥੇ ਉਤਮ ਕਰਤਾਰੀ ਕਿਰਤ 

ਸਹਿਜ ਸੁਭਾ ਆਵੇਸ਼- ਰੂਪ ਵਿਚ ਝਰਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਨਾ ਕੇਵਲ 

ਉਸ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਪਰਤਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਵੀ ਕਰ ਵਿਖਾਇਆ 
ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਇਕ ਸਹਿਜ ਆਵੇਸ਼ ਹੀ ਹੈ ਜਿਥੇ 

੍ਰਸ਼ਰਮ ਤੇ ਘਾਲਣਾ ਦਾ ਕੋਈ ਹਥ ਸਗੋਂ ਉਹ ਅਕ੍ਰ ਰੂਪ ਦੀ ਕ੍ਰਿਆਸ਼ੀਲ 
ਜਿਰਜਨਾਤਮਕ ਅਵਸਥਾ ਹੈ । ਪਰ ਇਸ ਰਚਨਾਤਮਕ ਅਕ੍ਰੈ ਰੂਪ ਦੀ ਕ੍ਰਿਆਸ਼ੀਲ 

ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਅਤਿ _ਡ੍ਰੈਘੀਆਂ ਤਹਿਆਂ ਦੇ ਮਰਮ 

ਤੋਂ ਜਾਣੁ ਹੋਣਾ ਪੈੱਦਾ ਹੈ । ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਧਿਆਨ ਰੂਪ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ 

ਪਾੜ ਬਨਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੂਪ ਵਿਚ 

ਪਸਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿਆਪੀ ਕਾਸਮਕ ਮਨ ਨਾਲ ਅਭੇਂਦ ਹੌਣਾ ਪੈਦਾ ਹੈ । ਇਹ 

ਕੋਈ ਸਾਧਾਰਨ ਅਵਸਥਾ ਨਹੀਂ, ਅਸਾਧਾਰਨ ਰੂਪ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ_ ਜੋ ਕਿਸੇ 

ਵੈਰਾਟ ਰੂਪ ਦੇ ਅਨੁਭਵੀ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਵੈਰਾਟ 

ਰੂਪ ਨੂੰ ਜਗਾਉੱ'ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੰਦਰਲੇ ਕਪਾਟ ਖੋਲ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਅਧਿਆਤਮਕ ਰਹੱਸ ਦੇ 

ਸਰੋਵਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸਮੀਰਤ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ । 

ਨਿਰਸੈਦੇਹ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਅਜਿਹੇ ਵੈਰਾਟ ਅਨੁਭਵ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ ਜਿਸ 

ਦੇ ਵਿਅਕਤਿਤਵ ਵਿਚ ਇਕ ਜਲਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਅਕਤਿਤਵ ਦਾ ਇਹ 
ਜਲਾਲ ਤੇਜਸਵੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ ਤੇ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । 

ਤ੍ਰੇਪੇ ਅਨੁਭਵ ਦੁਆਰਾ ਉਤਪਨ ਹੋਈ ਤੀਬਰ ਲਗਨ ਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੂਖਮਤਾ 

ਵਿਚੋਂ” ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਵਕ ਰੂਪ ਦੀ ਰਸਿਕਤਾ ਕਵੀ ਮਨ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਨੀਝ, 

ਦੂਰ ਦਰਸ਼ੀ ਕਲਪਨਾ ਤੇ ਸਾਧ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਹਿਜ ਆਵੇਸ਼ਤਾ ਉਸਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ 
ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਵਕ ਅੰਗ ਹਨ । ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 

ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਅਸਿਖਿਅਤ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਸ ਵਿਚ ਸੁਸਿਖਿਅਤ ਲੇਖਕਾਂ 

ਨਾਲੋਂ ਉੱਚ ਪਧਰ ਦੀ ਰਚਨਾਂ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਉਹ ਪਾਰਸ 
ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਛੁਹ ਨਾਲ ਕੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਕੀ ਵਿਚਾਰ, ਕੀ ਕਲਪਨਾ ਸਭ ਸੁਨਹਿਰੀ ਠਾਠ 
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ਵਿਚ ਜਗਮਗਾ ਉਠਦੇ ਹਨ । ਬਚਪਨ ਦੀ ਤੌਤਲੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦਾ ਉਹ ਆਪਣੀ 

ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇਂ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਿਕਤਾ ਵਿਚ ਗੜ੍ਹੇਦ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 
ਅਤੇ ਰੂਪ ਚਿਤ੍ਰਾਂ ਵਿਚ ਬੈਨ੍ਹੀ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ 

ਰਚਨਾ ਇਕ ਗੈਭੀਰ ਕਾਰਜ ਹੈ ਜੋ ਭਾਵੇ" ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਸ਼ਰਮ ਤੋ ਰਹਿਤ ਹੈ 
ਪਰ ਜੋ ਹੈ ਬੜੀ ਮਹਾਨ । ਇਸ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀ” ਸਗੋ” ਅਦਿਸ ਰੂਪ 
ਵਿਚ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਘਾਲਣਾ ਮੌਜਦ ਹੈ । ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਵਰਗੀ 

ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਤੇ ਵੈਰਾਟ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਵਾਲੇ ਲੇਖਕ ਠੀਕ ਹੀ ਸਦੀਆਂ ਬਾਅਦ 
ਧੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਏਥੇ ਅਸੀ' ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਰਸਿਕਤਾ ਤੇ ਅਨੁਭਾਵਤਮਕ 
ਪ੍ਰਵੇਗ ਨੂੰ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਰਥਕਤਾ ਨੂੰ । 

ਇਹੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਖ ਵਖ ਲੇਖ ਅਤੇ ਕਵਿ- 

ਤਾਵਾਂ ਕਿਸੇ ਆਵੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਿਖੋ ਗਏ ਹਨ, ਕਵੀ, ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਜਾਂ ਲੇਖਕ ਹਰ ਲੇਖ 
ਵਿਚ ਡੂੰਘੀਆਂ, ਖੁਲ੍ਹੀਆਂ, ਉੱਚੀਆਂ ਉਡਾਰੀਆਂ, ਚੁਭੀਆਂ ਤੇ ਤਾਰੀਆਂ ਲਾ ਰਿਹਾ 

ਹੈ । ਜ਼ਰਾ ਗਹੁ ਨਾਲ ਵਖਿਆਂ ਪਾਠਕ ਨੂੰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇ“ ਇਹ 

ਸਭ ਕੁਝ ਇਕੋਂ ਨੁਕਤੇ ਤੇ ਕੇ'ਦਰਤ ਹੋ ਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੀ ਉਸ ਦੀ 

ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀ ਉਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਰਸ਼ਨ _ਨਾਲ ਅਸਹਿ- 

ਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ, ਉਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦੀ ਉਪਭਾਵਕਤਾ ਤੋਂ” ਜਾਣੂੰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉਸ 

ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਐਡ ਪਸਾਰੇ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਅਨੁਭਵ ਵਿਚ ਦਘਦੀ ਮਘਦੀ ਛੁਹ ਤੋ 

ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ । ਇਸ ਤੋ ਵਧ ਕਿਸੇ ਲੇਖਕ ਦੀ ਹੋਰ ਕੀ 

ਵਡਿਆਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ £ 
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ਸਿਖ-ਸੁਰਤਿ ਦਾ ਢਾਡੀ 

ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੜੀ ਪੱਕੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਸਾਹਿਤ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੀ 

ਉਮਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਭਾਗ ਵਿਚ, ਚਾਲੀ ਤੇ ਪੰਜਾਹ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ (1920-30) 
ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ । ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਪੌੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਕੰਮ ਉਸ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਕ ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ ਨਾ 

ਬਣਾ ਸਕੇ । ਕਵਿਤਾ ਸਭ ਕੜ ਪਾੜ ਕੇਂ ਇਕ ਚਸ਼ਮੇਂ ਵਾਂਗ ਉਸ ਅੰਦਰੋ ਫੁਟ 

ਪਈ। ਇਸ ਤੋਂ“ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵ-ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ-ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਗੇਰਾਂ 
ਵਿਚ ਰਜ ਰਜ ਕੇ ਟੁਭੀਆਂ ਲਾ ਚੂਕਾ ਸੀ । ਉਸ ਨੇ ਵਦੇਸ਼-ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ, ਬੋਧੀ 
ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਸਵਾਮੀ ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਦੀ ਸੈਗਤ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਵੇਦਾਂਤ ਵੀ 
ਪੜ੍ਹਿਆ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਗੁੜ੍ਹ ਕੇ ਜਦ ਉਸ ਨੇ “ਪਿਉ-ਦਾਦੇ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ” 
ਫੋਲਿਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ, ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਤੌਰ ਤੇ, 
ਪਛਾਣਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਅੰਤਰ ਮੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ । ਏਜੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 
ਹੋਣ ਉਤੇ ਮਾਣ ਹੈ, ਕਿਉ'ਕਿ:-- 

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿਚੋ” 
ਜੀਵਨ ਬਿਜਲੀਆਂ 'ਦੇ ਅਸਗਾਹ ਦਰਿਆ ਵਗ਼ ਉਠੇ 
ਝਨਾਂ ਤੇ ਰਾਵੀ ਤੇ ਸਤਲੁਜ ਤੇ ਬਿਆਸ ਤੇ 
ਜੇਹਲਮ ਤੇ ਅਟਕ ਸਭ ਬੋਲ ਉਠੇ 

ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਪ ਸਾਹਿਬ ਗਾਉ'ਦੇ । 
ਇਉ” ਨਾ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਥਾਂ 
ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਪਸੂ, ਪੰਛੀ, ਆਦਮੀ ਸਭ ਭਿਜਿਆ, 
ਡੁਬਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਉਸ ਨਿਗਾਹ ਵਿਚ । 
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ਇਥੇ ਜਾਨ ਆਈ, ਰੂਹ ਆਇਆ, ਰੱਥ ਆਇਆ, 
ਗੀਤ ਅਸਮਾਨੀ ਆਇਆ, ਦਿਲ ਆਇਆ ਬਖਸ਼ ਦਾ, 
ਇਥੇ ਚਾ ਦੇ ਅਸਮਾਨ ਟੁਟੋ, 

ਇਥੇ ਹੁਸਨ ਖੁਦਾਈ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਆਇਆ, 
ਇਥ ਦਿਲ ਚੁਭਵੀਆਂ ਮੂਰਤਾਂ, 
ਨਿਗਾਹਾਂ ਦੇ ਤੀਰਾਂ ਦੇ ਮੀੱਹ । 
ਇਥੇ ਦਾਤੇ ਬਲਕਾਰ ਆਏ 

ਫਿਥੇ ਸਾਈ' ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਆਏ, 1 

ਇਸ ਧਰਤੀ ਵਿਚ ਕਲਤੀ ਵਾਲੇਂ ਦੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਸੁਮਾਂ ਦੀ ਟਾਪ ਲਗੀ, 
ਇਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ, ਸਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੈ । . 

(ਲਹ ਮੈਦਾਨ) 
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ 

ਜੀਉ'ਦਾ ਦਸਦਾ ਹੈ (ਰਾਂਝੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਖ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ) ਕਿਉ'ਕਿ 
ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਘਾਲਣਾ ਸਦਕਾ 
ਹੀ ਹੋਈ । ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਂ “ਸ਼ਾਇਦ ਬੁਧ ਦੇ _ਨਿਰਵਾਨ ਬਿ੍ਛ _ਵਾਂਗ 
ਗੁਰਸਿਖੀ ਦਾ ਬ੍ਰਿਛ _ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰ ਥੀ” ਜੈਮੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ 
ਕੌਟੀ ਟਾਹਨ ਫੁਲ ਲਿਆ ਕੇ ਮੁੜ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰੇ ।” 

(ਆਰਟ” ਖੁਲ੍ਰੋ ਲੇਖ) 
ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਸਭਿਅਤਾ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਵਿਸੇਸ਼ ਅਧਿਅਨ 

ਕੀਤਾ ਸੀ । ਕਾਰਲਾਈਲ, ਐਮਰਸਨ, ਰਸਕਿਨ, ਵਰਡਜ਼ਵਰਥ, ਵਿਟਮੈਨ ਤੇ 

ਤਾਲਸਤਾਏ ਦਾ ਉਸ ਉਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬੜਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ । ਇਹ ਸਭੁ 

ਲੇਖਕ ਉਸ ਸਮੇ” ਹੋਏ ਜਦ ਉਨ੍ਹਵੀ ਸਦੀ ਵਿਚ ਯੂਰਪ ਦੇ ਅਧਿਕਾਂਸ਼ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ 
ਦੇਸ਼ ਭਰਾਤਰੀਅਤਾ, ਸੁਤੇਤਰਤਾ ਤੇ ਜਨਵਾਦ ਦੇ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਸੂਟ ਕੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹੋ 
ਗਏ ਸਨ । ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਬੁਧੀਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਕੁਦਰਤ 

ਵਲ ਮੁਹਾਰਾ ਮੌੜੀਆਂ ਜਾਂ ਅਤੀਤਵਾਦੀ (1੧੦੯1੧੩115੯) ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਦੂਜੇ 

ਪਾਸੇ ਇਕ ਨਵੇਂ ਸਮਾਜਕ-ਪ੍ਰਬੈਧ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਸਮਾਜਵਾਦ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ- 

ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਈ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਹੋ'ਦ ਵਿਚ ਆਏ । ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਉਤੇ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸਮ 
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ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧੇਰੇ ਪਿਆ । 

ਹਰੇਕ ਅਤੀਤਵਾਦੀ ਆਪਣੇ ਅਸਲੇ ਵਲ ਮੁੜਦਾ ਹੈ । ਗੇਟੇ, ਕਾਰਲਾਈਲ; 

ਤਾਲਸਤਾਏ ਆਦਿ ਈਸਾਈਅਤ ਦੀ ਅਸਲ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ'ਦੇ 

ਹਨ । ਇਕਬਾਲ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਤੋਂ` ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ 

ਨੇ ਜਦ ਸਾਹਿਤ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਉਸ ਸਮੇ ਸਿਖ ਜਾਗਰਤੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ । ਦੇਸ਼ 

ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਲਹਿਰ ਹੋਦ ਵਿਚ ਤਾਂ ਆ ਚੁਕੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਜੋਰ ਵਧੇਰੇ 

ਕਰ ਕੇ 1930 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫੜਿਆ । ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇ” 

ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਹਾਨ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਅਸਲ 

ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਂਕਣ ਦਾ ਜਤਨ ਕੀਤਾ । ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੋ 
ਅਜਿਹਾ ਜਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਉਤੇ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਮਰਯਾਦਾ ਦੀ 

ਪਾਣ ਚੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ । ਪਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਾਸਤਵਿਕ ਸਿਖ-ਸਪਿਰਟ ਨੂੰ 'ਸਿਖ- 

ਸੁਰਤਿ” ਨੂੰ ਹੀ ਮੁਖ ਰਖਿਆ, ਸਿਖੀ ਦੀ ਸਮਾਜਕ ਜਥੇਬੈਦੀ ਅਤੇ ਸਾਧ-ਸੈਗਤ 

ਵਾਲੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਹੀ“ ਲਿਆਂਦਾ । ਸੋ ਉਸ ਦਵਾਰਾ 

ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਹਿਤ ਸਿਖ-ਸੁਰਤਿ ਤੋ ਹੀ ਪਰੇਰਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ 
ਸਿਧਾਂਤਿਕ ਆਧਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਸਦੀਵੀ ਸਚਾਈ ਹੈ ਜਿਸ 

ਤੋਂ ਗਾਰਗੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਈ ਸੀ ।ਝ ਇਸ ਲਈ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਦ ਸਿਖ-ਸੁਰਤਿ 
ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਆਉਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਪਸ਼ੂ, ਪੰਛੀ ਤੇ ਮਨ੍ਖ ਗੁਰੂ 
ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਿਚ ਭਿਜਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । 

ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਹ ਮੱਤ ਸੀ ਕਿ “ਚੈਗਿਆਂ ਦਾ ਡਇਨਾਮਿਕ ਹੋਣਾ 
ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ” ।੧ ਸਿਖ ਗੁਰੂ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਸਨ । ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਵੀ ਡਾਇਨਾਮਿਕ 
ਸੀ । ਉਸ ਦੀ ਨਿਸ਼ਕਪਟਤਾ, ਅਲਬੇਲਾਪਣ ਅਤੇ ਬੋਧਿਕ ਨਿਮਰਤਾ ਉਸ ਨੂੰ 
ਡਇਨਾਮਿਕ ਬਣਾਉਦੇ ਹਨ । ਉਸ ਦਾ ਕਾਲੀਦਾਸ ਤੇ ਸ਼ੈਕਸਪੀਅਰ ਨੂੰ ਹੈਵਾਨ- 
ਇਨਸਾਨ ਕਵੀ ਕਹਿਣਾ, ਗੀਤਾ ਤੇ ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ - ਵਿਚਲੀ “ਮੇ” ਤੇ ਇਕਬਾਲ 
ਦੀ ਖੂਦੀ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਮਤ-ਭੇਦ ਦਸਣਾ ਅਤੇ ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਈਸਾ 
ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿੰਦਨਾ ਇਸ ਗਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ । 

# ਦੇਖੋ 'ਗਾਰਗੀ” (ਖੁਲ੍ਹੇ ਮੈਦਾਨ) 
੧ “ਕਵੀ ਦਾ ਦਿਲਾ” (ਖੁਲ੍ਹੇ ਲੇਖ) 
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ਵਿ ੧ ੪੬ 
_ ਇਕ ਸਾਧਾਰਨ ਪਾਠਕ ਲਈ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਹ ਸਮਝਣਾ; “ਉਸ ਦਾ ਸਫਲ 

#ਅਧਿਅਨ ਕਰ ਸਕਣਾ ਸੌਖਾ ਕੌਮ ਨਹੀ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਕਾਰਨੇ-ਹੰਨ : 'ਇਕ ਤਾਂ 
'ਇਹ ਕਿ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ-ਦਰਸ਼ਨ - ਅੰਤੇ 
ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤੀ `ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਮੌਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਣੀਆਂ 
ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਸਮੂਚੀ ਭਾਰਤੀ ਪਰੈਪਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸੈਗ ਵਿਚ ਸਿਖ ਪਰੈਪਰਾ ਤੈਂ" ਜਾਣੂ 
ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਖ ਪਰਪਰਾ ਵਿਚੋਂ” ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਬਿਰਤੀ, 
“ਜਿਖ-ਸੁਰਤਿ', ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਲੌੜੀਦਾ ਹੈ । ਦੂਜੀ ਕਠਨਾਈ ਉਸ ਦੀ 'ਸ਼ੈਲੀ 
ਅਤੇ ਬੋਲੀ ਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਉਹ ਆਪ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, “ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਮੈ” 
ਮਾਂ ਦੇ ਦੁਧ ਨਾਲ ਏਨੀ ਨਹੀਂ ਸਿਖੀ । ਹੁਣ ਵੀ ਪੈੱਤੀ ਦੇ ਕਈ ਅਖਚ'ਮੈਨੂੰ ਲਿਖਣੇ 

ਨਹੀ' ਆਉ'ਦੇ । ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ “ਰੂਹ ਤਕ 
ਮਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਅਪੜਦੀ ਹੈ _ਕਵਿਤਾਂ ਪਰਾਈ ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਨਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ।” 
ਸੋ ਉਸਨੇ ਮਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਰਹੀ ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਤਕ ਅਪੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ । 
ਉਸਦਾ ਸਾਹਿਤ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਣਿਜ-ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਜਿਸ ਉਤੇ ਮਿਹੂਨ੍ਤ ਕਰਕੇ 

ਉਸ ਵਿਚੋਂ' ਸ਼ੁਧ ਧਾਤ ਕਢਣੀ ਪੈਦੀ ਹੈ । ਕਿਉਕਿ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਥਨ, ਅਲੂੰ- 

ਸਾਰ, “ਅੰਦਰ ਦੀ ਕਰਤਾਰੀ ਕਿਰਤ ਦੇ ਖੁਲ੍ਹੇ ਦੀਦਾਰ ਕਦੀ ਨਹੀ” `ਹੂੰਦੇ...... 

੬8 ਦਿਲ ਆਪ ਮੁਹਾਰੀ ਨਿਸਫਲਤਾ ਵਿੰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ......ਕਵੀ ਸਦਾ ਅਰੂਪ 

(ਰਬ) ਨੂੰ ਹੂਪਮਾਨ ਅਤੇ ਕੂਪਮਾਨ ਨੂੰ ਅਰੂਪ ਕਰਦਾ ਹੈ......ਕਵੀ-ਜਨ ਦੇ ਨੇਮ 

ਆਪਣੇ ...... ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਵਾਲਾ ਅਖ਼ਲਾਕ ਕਾਹਲ ਪਾਂਦਾ ਹੈ 3 ਉਹ 

ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ : ਰ੍ 

<ਜਿਸ ਬੈਦੇ ਨੂੰ ਸਦਾ ਜਵਾਨੀ ਦਾ, ਸਦਾ ਬਹਾਰ ਦਾ ਖੇੜਾ ਚੜ੍ਹਿਆ ਰਹੇ, ਕੇਸ 
ਧੌਲੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਹਡੀ ਮਾਸ ਸਿਥਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਨਿਰਬਲ ਸਰੀਰ ਹੋਵੇ, ਪਰ . ਜੂਹ ਵਿਚ 
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ਬਸ਼ੌਤ ਦੇ ਚੋਗ ਖਿੜੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਭਾਵੇ ਇਕ ਅੱਖਰ ਨਾ ਲਿਖੇ, ਭਾਵੇਂ ਇਕ ਬਚਨ, 

ਨਾ ਬੋਲੇ, ਉਹ ਕਵੀ ਹੈ । ਉਹਦਾ ਤਕਣਾ ਉਹਦੇ ਬਾਂਹ ਦਾ ਉਲਾਰ, _ਉਹਦਾ 

`ਬਹਿਣਾ, ਚਲਣਾ, ਖਾਣਾ, ਪੀਣਾ, ਪਹਿਨਣਾ ਕਾਵਯ ਹੈ । ਜੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੇ 
ਤੇ ਉਹ ਲਿਖ ਲਈ ਜਾਵੇ ਉਹ ਉਚਾ ਸਾਹਿਤ ਹੈ, ਕਵਿਤਾ ਹੈ ।” (ਕਵਿਤਾ-ਖੁਲ੍ਹੇ ਲੇਖ), 

__ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਰਚਿਤ ਸਾਹਿਤ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਉਚਾ ਸਾਹਿਤ ਹੈ । ਇਹ ਸਾਧ- 
ਬਚਨ ਹਨ ਤੇ ਉਸਦੇ ਅਨਸਾਰ ਸਾਧ ਬਚਨ ਹੀ, ਜੋ ਸਦਾ ਅਟਲਾਧਾ ਹੈ, .ਉਚਾ 

ਸਾਹਿਤ ਹੈ । ਬਾਕੀ ਸਭ ਵਾਕ-ਰਚਨਾ ਹੈ । ਉਹ ਕੇਵਲ ਸਾਹਿਤ ਰਚਨ ਦੀ ਖਾਤਰ, 

ਨਹੀ ਲਿਖਦਾ । ਉਹ ਜਦ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਹਿਤ-ਖੇਤਰ ਵਿਚੋ ਰੱਥ ਚੁਣ - ਰਿਹਾ 

ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਕਿਉ'ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, “ਕਵੀ ਚਿਤ ਜਦ ਤਲਵਾਰ ਚੁਕਦਾ 
ਹੈ ਤਾਂ ਜੈਗੇ ਨਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਰਮ-ਖੇਤਰ ਵਿਚੋਂ ਰੱਥ ਚੁਣ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ” 

ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਮੁਹੈਮਦ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀ” 

ਦੇਖਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਮ-ਖੇਤਰ ਵਿਚੋਂ' ਰੱਬ ਚੁਣਦੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ । ਉਹ ਹਰ ਸੁਹਣੀ 
ਚੀਜ਼ (ਕਵਿਤਾ, ਚਿਤ੍ਰ, ਬੁਤ) ਦੇ ਆਵੇਸ਼, ਆਗਮਨ ਤੇ ਨਿਖਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੰਜੋਗੀ 
ਘੜੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ । ਅਜਿਹੀ ਸੁਲਖਣੀ ਘੜੀ ਮਾਨਵ ਇਤਹਾਸ ਵਿਚ ਕਦੇ ਕਦੇ ਹੀ 
ਆਉਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅੰਜੀਲ, ਕੁਰਾਨ, ਗੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੌਥ ਆਦਿ “ਧੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ” ਦੇ 
ਰੂਪ ਵਿਚ ਅੰਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਪਰ ਇਹ ਸਦੀਵੀ ਸੁਨੇਹਾ ਲਿਆਉ'ਦੀ ਹੈ : 

(੧) ਮੈ' ਜਦ ਘੁੰਡ ਖੋਲ੍ਹ ਆਉਦੀ 

ਰ੍ ਦਰਿਆ ਥੰਮਦੇ, ਝਕਦੇ, ਮਥਾਂ ਟੇਕਦੇ ਲੰਘਦੇ, 

ਚੈਨ ਸੂਰਜ ਝੁਕ ਝੁਕ ਸਲਾਮ ਕਰਨ 
ਹਵਾਵਾਂ ਦੌੜ ਦੌੜ, ਚਾਈ' ਚਾਈ', ਝਲਣ ਚੋਰੀਆਂ । 

(ਪਿਆਰ ਦਾ ਸਦਾ ਲੁਕਿਆ ਭੇਦ--ਖਲ੍ਹੇ ਘੁੰਡ), 

(੨) ਬੁਧ ਮਤ ਵਿਚ ਬੂਧ ਜੀ ਦਾ, ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਈਸਾ ਤੇ 

ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਉਚੀ ਲਿਵਯ, ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦੇ 
ਰਾ 

€€ਕਵੀ ਦਾ ਦਿਲ” (ਖੁਲ੍ਹੇ ਲੇਖ) 

੫੦ 
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ਧਯਾਨ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਬਿਨਾ ਆਰਟ ਨਹੀ ਉਪਜਦਾ । - 

(ਆਰਟ--ਖੁਲ੍ਹੋ ਲੇਖ) 
ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ ਧਰਮ ਤੇ ਮਜ਼ਹਬ ਸਭ ਆਰਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਰੋਭਦੇ 

ਹਨ, ਤੇ ਫਲਸਫ਼ਾ ਹੋ ਨਿਬੜਦੇ ਹਨ । ਅੰਤ ਇਹ ਰੂੜ੍ਹੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ 
ਹੂੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹਨੇਰੀਆਂ ਗੁਫਾਵਾਂ ਵਿਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਭੂਤਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰਦੇ, 
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਂਲਣ ਢੱ'ਦੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਭਰਦੇ ਹਨ । ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਹ 

ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀ" ਮਿਲਦਾ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫ਼ਲਸਫਾ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਬਣਦਾ ਹੈ :--- 

ਜੀ ਦੇ ਦਾ ਕੇਮ ਹੈ ਬਚਣਾ ਫ਼ਲਸਫ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ ਥੀ', 

ਕਿਰਤੀ ਕਿਸੇ ਸੈਗ ਵਿਚ, 
ਹਾਂ ਧਰਮ ਕਰਮ ਥੀ ਬਚਣਾ 

ਮਜ੍ਹਬ ਥੀ ਵੀ ਬਚਣਾ । 
(ਫਲਸਫਾ ਤੇ ਆਰਟ--ਖੁਲ੍ੇ ਪੈਡ) 

(੩) 
ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ “ਮੈਂ” ਅਤੇ ਖੁਦੀ ਦੇ ਫ਼ਲਸਫ਼ੇ ਨੂੰ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਨ 

ਜਰਮਨੀ ਦਾ ਫ਼ਿਲਾਸਫ਼ਰ ਨਿਤਸ਼ੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਰਦੂ ਕਵੀ ਇਕਬਾਲ । ਪਰ 

ਸਿਖ-ਸੁਰਤਿ ਇਸ ਮੈਂ” (ਹਉਮੈ) ਨੂੰ ਮਨੁਖ ਮਾਤਰ ਲਈ ਬੜਾ “ਦੀਰਘ ਰੋਗ”? 

ਸਮਝਦੀ ਹੈ । ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਥਨ ਸੀ ਕਿ “ਕੌਮਾਂ ਉਹ ਮਰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 

ਦਿਲ ਵਧਾ ਵਧਦੀਆਂ ...... ਆਪਾ ਜਿਹਾ ਵਖ ਕਰ ਉਸ ਕਰਤਾਰ ਤੋਂ”... 

ਕਉੱ'ਕਿ ਉਹ ਹਉਮੇ' ਦਾ ਝੇਡਾ ਚੁਕ ਕੇ ਤੁਰਦੀਆਂ ਹਨ । ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਗਲ 

ਦੀ ਸਾਖੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਖ-ਸ੍ਰਤਿ ਦੇ ਇਸ ਕਵੀ ਦੀ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਠੀਕ ਹੀ ਸੀ । 

ਖੁਲ੍ਹੇ ਘੁੰਡ ਦੇ ਪਰਕਾਸ਼ਨ (1923) ਦੇ ਦਸ ਸਾਲ ਬਾਦ ਹੀ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਫ਼ਾਸਿਸਟਾਂ 

ਨੀਤਸ਼ੇ ਦੇ ਫ਼ਲਸਫ਼ੇ ਨੂੰ ਕਾਰਜ-ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਿਆ ਕੇ ਹਿਟਲਰ ਨੂੰ ਯੂਰਪ ਦੀ ਧੋਣ 

ਉਤੇ ਬੈਠਾ ਦਿਤਾ, ਅਤੇ ਫੇਰ ਜਿਸਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਆਫਤ ਲਿਆਂਦੀ 

ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਨਹੀ ਮਿਲਦੀ । ਤੇਂ ਅੰਤ ਕੀ ਹੋਇਆਂ £ “ਕੌਮਾਂ 

੧ਸੁਰਤ ਤੋ ਹੈਕਾਰ (ਖੁਲ੍ਹੇ ਘੁੰਡ) 

੫੧ 
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ਉਹ ਮਰਦੀਆਂ ਜੇਹੜੀਆਂ ਦਿਲ_ਵਧਾ-ਵਧਦੀਆਂ ।” ਜਰਮਨੀ ਦੈ ਇਸ ਵਾਧੇ ਅਤੇ 

ਮੌਤ ਦੇ ਦੌਂ ਸਾਲ `ਬਾਦ ਹੀ ਇਕਬਾਲ ਦੀ ਖੁਦੀ ਦੇ ਫ਼ਲਸਫ਼ੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ 

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਾਂ ਬਣ ਗਿਆ (1927) ਪਰ ਕਿਥੇ ਗਈ ਖੁਦੀ ? ਕੋਈ ਹੈ ਸਿਫ਼ਤ 

ਪਲੇ ਜਿਸ ਉਤੇ ਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ? ਬੱਸ, ਬਿਨਸੂਪੇਦੇ ਦੇ ਲੋਟੇ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ 

ਗ਼ਏ । ਪਰ ਇਸ ਖੁਦੀ ਤੇ ਹੈਕਾਰ ਨੂੰ ਆਵੇਸ਼ ਤੇ ਸੁਰਤ ਨਾਲੋ ਵਖ ਕਰਕੇ ਸਮਝਣਾ 

ਡਰੂਰੀ ਹੈ । ਸਿਖ-ਸੁਰਤਿ ਦੇ ਕਵੀ ਨੇ ਠੀਕ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ :-- 

ਸੁਤਿਆ ਸੁਤਿਆ,ਆਵੇਸ਼ ਕੋਈ ਬੱਸ ਬਲ ਹੈ, ' 

ਜਿਨੂੰ ਨਿਤਸ਼ੇ ਤੇ ਇਕਬਾਲ ਵੈਗਾਰਦਾ, 

ਆਪਣੇ ਕੀ ਵੱਜ ਹੈ, ਸਵਾਏ ਸੁਕੇ ਹੈਕਾਰ ਦੇ, 

ਸੁਰਤਿ ਸਤੀ ਵਿਚ ਆਵੇਸ਼ ਆਵੇ 
ਇਹਦਾ ਹੜ ਕੌਣ ਬੇਮਦਾ $' 

ਵਧਦੀ ਸੁਰਤਿ ਦਿਸਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ । 
(ਸ਼ੁਰਤ ਤੇ ਹੈਕਾਰ--ਖੁਲ੍ਹੋ ਘੋਡ) 

ਪਰ ਨਿਤਸ਼ੇ ਤੇ ਇਕਬਾਲ ਇਸ 'ਖੁਦੀ” ਅਤੇ 'ਵਾਧੇ” ਨੂੰ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝਦੇ 

ਹਨ । ਇਸ ਵਿਚ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬਲਕਾਰ ਸੁਰਤਿ ਦਾ ਝਾਵਲਾ ਪੈ'ਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇ” 

ਹਸ਼ੂਲ ਦੀ ਵਡਿਤਣ ਤੋਂ ਚਕਾ-ਚੁੰਧ ਹੋ ਕੇ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਖੁਦੀ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿਤਾ । 
'ਦੇਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਅਮਰੀਕੀ ਕਵੀ ਵਿਟਮੈਨ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ 'ਮੈਂ” ਨੂੰ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, 
ਗੀਤਾ ਅੰਤੇ ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਵਿਚ ਵੀ “ਬ੍ਰਹਮ-ਮੈ”” ਨੂੰ ਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ 1 ਪਰ 
ਬੁਧ ਦੇ ਭਿਖਸ਼ੂ, ਧਰੂ ਤੇ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜਹੇ ਭਗਤ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ-ਭਗਤ ਅਰਜਨ, ਗੁਰੁ ਦੇ 
ਸਿਖ ਤੇ “ਸਿਖ ਸੁਹਣੇ ਰਸੂਲ ਦੇ” (ਅਰਥੀ ਲੌਕ) ਕਿਸੇ ਭਾਰੇ ਬਲਕਾਰ ਤੋ” 
ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਦੀਵਾ ਅਪਣੇ ਘੋਰ ਬਾਲਦੇ ਅਤੇ ਸੁਰਤਿ ਨੂੰ ਸਵਾਰਦੇ 
ਹਨ । ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੀਤਾਂ ਤੇ ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਦੇ ਕਰਤਾ, ਗੇਟੇ, ਥੋਚੋ, ਐਮਰਸੰਨ, ਵਿਟਮੈਨ 
'ਉਸੇ ਸੁਰਤਿ ਦੀ ਲਿਸ਼ਕਾਂ ਤੋ ਪਰੇਰਤ ਹੋਏ ਹੀ ਵਖ ਵਖ ਅੰਦਾਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ 
ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ । ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵੀਆਂ ਵਿਚੋ” ਥ੍ਲ੍ਹ ਸ਼ਾਹ, ਵਾਰਸ, 
ਕਾਦਰ-ਯਾਰ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੌਮਦ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਫਕੀਰੀ ਰੈਗ ਚੁੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। 
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“ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਆਪਣੀ. ਸ ਦਗੀ ਤੇ ਕਮਾਲ ਵਿਚ] ਮਿਠੀ, ਸਰਲ - ਤੇ ਰੋਹਬ- 
ਦਾਬ ਵਾਲੀ ਹੈ...... ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਨਸਰ ਵਿਚ ਨੁਜ਼ਮ ਅਤੇ ਨਜ਼ਮ ਵਿਚ ਰਬੀ 
ਗੀਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ...... ਤੇ ਸਾਹਿਤ ਪੁਸਤਕਾਂ ਲਿਖਣ ਨਾਲ ਨ੍ਹੀਂ ਬਣਦਾ.। ਮਹਾਤਮਾ 
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਸਾਹਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਬੰਦੇ ਜਿਸ ਕੌਮ ਵਿਚ. ਪੈਦਾ ਹੋਣ, 
ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਆਪ-ਮੁਹਾਰਾ ਮੀ'ਹ ਪੇਂਦਾ ਹੈ ।...... ਸਾਹਿਤ ਅਖਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ 
ਹੈ......ਤੇ ਛੇਵੇ' ਗੁਰੂ ਨੇ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਵਿਚ_ਤੇ ਦਸਫ੍ਰੇ` ਨੇ ਮੈਦਾਨ ਜੈਗ ਵਿਚ 
ਇਹ ਰਚਿਆ ।੧' ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ “ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਣ ਜਾਂ ਗਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀ” । 

ਆਵੇਸ਼ ਹੈ, ਨਰੋਲ ਆਤਮਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਲ ਰਸਿਕ ਕਿਰਤਾਂ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਕੁਲ 
ਨਾਚ ਨਚਦੇ, ਕੁਲ ਜੀਵਨ. ਦੇ ਸਿਟੇ ਸਿਧੇ ਉਚੇ ਹੋ ਕੇ ਟੋਲਦੇ ਹਨ,.ਤੇ ਇਸ ਥੀ” 

ਥਲੇ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੁਲ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਵੀ, ਚਿਤਰਕਾਰ ਆਦਿਕ, 
ਕਾਲੀਦਾਸ ਤੇ ਸ਼ੈਕਸਪੀਅਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮੌਡੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਯਤਨ ਵਿਚ ਹਨ ਕਿ 
ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਰੱਬੀ ਰੋਗ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀਏ ।” (ਕਵੀ ਦਾ ਦਿਲ-ਖੁਲੋਂ ਲੇਖ) 

ਉਸ ਦੇ ਇਸ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਵਲ ਅੰਜੀਲ, ਕੁਰਾਨ, ਗੀਤਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ 
ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਦਰਜਾ _ਰਖਦੀ _ਹੈ । ਬਾਕੀ` ਸਭ _ਦੂਜੇ-ਤੀਜੇ 

ਦਰਜੇ ਦੀ ਕਵਿਤਾ, ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ, ਹੈ । 

(੪). ̀  “ 
ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ “ਖੁਲ੍ਹੇ ਘੁੰਡ” ਨਾਮੀ ਕਾਵਿ-ਸੰਗ੍ਰਹਿ - ਸਿਖ-ਸੁਰਤਿ ਦੇ 

ਸਿਧਾਂਤਕ ਪੱਖ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਗਤਾ 

ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਇਹ ਸਿਖ-ਸੁਰਤਿ ਦੇ .ਸਿਧਾਂੜ. ਦੇ ਵਿਰੁਧ 

ਹੈ। ਬੌਧਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬੇਹਦ ਨਮੰਰ.ਹੌਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੇ ਸਾਰੀਂ ਗੱਲ ਹੀ ਆਪਣੀ 

ਜ਼ਾਤ ਤੋਂ' ਸ਼ੁਰੂ , ਕੀਤੀ ਹੈ । ਪਹਿਲੀ ਕਵਿਤਾ ਹੀ ਹੈ “ਨਾਮ 'ਸੈਂ: ਪੁਛਦਾ, ̀ ਨਾਮ 

ਮੇਰਾਂ ਕੀ !”.ਰਸ਼ ਨੂੰ ਨਾਮ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਹੈਗਤਾ `ਦੀ ਵਲ ਅਉ ਊਜ 

ਇਸ ਭ੍ੰਦ ਦਾਂ ਪ੍ਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਕਿ.ਇਹ ਨਾਮੈ ਵੇਖ ਵਖ ਕਿਉ” ਹਨ -. 

_ ,ਨਾਮ੍ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਫੂਦਾ, ਕੌਣ ਦਸਢਾਂ $ ਹੀ 

“ ਪੰਜਾਬੀ ਓਹ ਪਰ ਕਟਾਖਸ਼ ਲੋ ਬੰ) ਵਿ 
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ਪੁਲਾਂੜ ਜਿਹੀ ਵਿਚੇ - ਇਕ ਵਿਅਰਥ ਜਿਹੀ ਚੀਖ ਹੈ ! 

ਤੇ ਨਾਂ ਲਵੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਸਿ 
`` ਝਟ ਬੋਲਦਾ 'ਹਾਂ ਜੀ, ਅਗਰ ਹਥ ਜੋੜਦਾ 
ਖਲੋੱ'ਦਾ ਹਥ ਬਝੇ 

ਜਿਵੇ' ਵੱਛਾ ਇਕ ਗਉ ਦਾ ਰੱਸੀ ਬਝਿਆ । 

ਕੀ ਫੈਗਾਂ ਵਾਲੋਂ ਉਡਦੇ ਪੰਖੇਰੂ ਵਖ ਮੈ” ਥੀ' ? 

ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿਚ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ” ਹੈ £ 

ਪਰ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਨੰਣਾਂ ਵਿਚ ਮੇਰੇ ਅੱਥਰੂ 
ਤੇ ਹੈਸਣੀ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਦਰੰਦ ਬਿਰਹਾ ਮੇਰਾ ਹੈ 
ਡਾਰਾਂ ਥੀ“ ਵਿਛੜੀ ਕ੍ਰੇਜ ਦਾ ਰੋਣਾ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ, 
ਤੇ ਚੋਗ ਚੁਗਾਂਦੀ ਚਿੜੀ ਦੀ ਚੁੰਝ ਵਿਚ _ 

`` ਦਿੰਸੇਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਪਿਆਰ । 

ਮੋਰਾ ਨਿਕਾ ਜਿਹਾ ਨਾਮ ਕਿਉ'-ਰਖਿਆ £ 

(ਨਾਮ ਮੈ ਪੁਛਦਾ, ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਕੀ--ਖੁਲ੍ਹੇ ਘੁੰਡ) 

ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਬਾਰੇ ਵਹਿਮ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿੰਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ 
ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਮ ਨਾਲ ਕਿਉ' ਬੰਨ੍ਹ ਦਿਤਾ ਜਦ ਉਹ ਦਰਿਆ, ਪਰਬਤ, ਘਾਹ, 
ਫੁਲ, ਸਭ ਨਾਲ ਇਕ ਹੋਂ ਚੂਕਾ.ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਹੂ ̀ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਜ਼ ਹੈ ? 
ਅਜਿਹਾ _ਬੈਦਾ ਕਰਮ-ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਖੂਦੀ ਨੂੰ ਨਹੀ" 'ਮੰਨ ਸਕਦਾ 1” ̀ਸਿਖ 'ਸੂਰਤਿ 
ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਮ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ; “ਬਿਨ _ ਕਰਤਾਂਰ' ਨਾਂ _ਕਿਰਤਮ 
ਮਾਨੋ ।” ਸਭ ਕੁਝ ਰੱਬ ਦੀ ਲੀਲ੍ਹਾ ਹੈ, `ਕਰੋਤਾਰ ਦੀ ਕਰਤਾਰਤਾ ਹੈ। ਉਸ 
ਬਾਜ਼ੀਗਰ ਨੈ ਹੀ ਇਹ ਬਾਜ਼ੀ ਪਾਈ ਹੈ । ਉਹ ਘੁਮਿਆਰ ਸ਼ੁਭ ਭਾਂਡਿਆਂ ਵਿਚ ਹੈ । 

੫੪: 
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ਜਗਤ ਸਾਰਾ ਰੱਥ ਦੀ ਬੁਤਸ਼ਾਲਾ, ਇਕ ਚਿਤਰਸ਼ਾਲਾ ਹੈ ।. ਸੋ ਉਸ ਦੀ ਅਗਲੀ 
ਥਵਿਤਾ ਕਰਮ-ਸਿਧਾਂਤ ਬਾਰੇ ਹੈ : 

ਹਾਂ, ਕਿਸ ਮੀਂਹ ਦੀ ਕਣੀਆਂ ਦੀ ਬੁਦਬੁਦਾ--ਖੇਡ ਮੈ' 
ਹਾਂ, ਕਿਸ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਲੀਲਾ ਦਾ ਮੈ” ਰੈਗ ਹਾਂ ! 

ਓ ਸਾਈ ਵਾਲਿਓ ! ਆਪ ਨੂੰ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਪਈ ਹੈ 
ਮੈ ਕੂਕਦਾ, ਦਸੋ ਕੀ ਇਲਾਜ ਹੈ, ਸਜਨੇਂ ! 
ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਠਾ ਜਾਣਦਾ, = 

ਦਸੋ ਮੈਨੂੰ ਮੈ ਕੌਣ ਹਾਂ ! 

ਇਹ ਡੁਲ੍ਹਣਾ, ਵਗਣਾ, ਵਹਿਣਾ- _-- -_ 

ਮਰਨਾ ਛਿਣ ਛਿ
ਣ ਦਾ, ਮੋਰੀ ਮੈ

 ਦਾ, 

ਇਕ ਅਚਰਜ ਜਿਹਾ ਰੋਗ ਹੈ !! 

੨ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਕਿਸੀ ਹੋਰ-ਗਲੀ ਲ
ੋਕੀ ਖੰਡਦੇ-- ਦੂ; ੧ 

ਮੈਂ ਕਰਮਾਂ ਦੀ-ਖੇਡ, ਨਹੀਂ ਖੇਡਦ . .”  :; 

ਚੱਬ ਮੋਰਾ ਭੇਜਦਾ ਮੇਹਰਾਂ ਦੇ ਪੰਛੀ. ₹-:;. ੮ 

ਉਹ ਕ੍ਟ ਕੁਟ, ਟੁਕ ਟੁਕ ਮੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ੇ ਟਿੱਡੀ, ਦਲ ਮਾਰਦੇ । 

& >-ਬਿਲ੍ਹੋ ਘੁੰਡ) 

੫੫. 
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1 ..- ਪਰੰ-ਜੋ' ਉਸ ਵਿਚ ਖੁਦੀ ਨਹੀਂ” ਤਾਂ ਸੰਵੈ-ਤਿਆਗ ਵੀ ਨਹੀ" ਹੈ । ਦੁਨੀਆਂ 
ਉਸ ਨੂੰ ਰੈਗਾਂ ਦਾ ਇਕ ਅਚੰਭਾ ਛੰਭ ਦਿਸਦੀ ਹੈ, ਬਾਗ਼ 'ਤੇ ਬੀਆਬਾਨ ਸਭ ਉੱਸ ̀ 
ਦੇ ਖਿਡਾਉਣੇ-ਹਨ ॥ਧੁੰਧੂਕਾਰ ਵਿਚ ਕੁਦਰਤ ਮਾਂ ਨੇ ਉਸ' ਦਾ ਪੰਘੂੜਾ ਪਾਇਆ 
ਹੈ ਤੇ ਤਾਰੇ ਸਾਰੈ'ਉਸ ਨੂੰ ਝਾਤ 'ਝਾਤ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਤੀ ਦੇ ਨਵੇਕਲੋਪਣ 
ਉਤੇ ਮਾਨ ਹੈ । ਏਕਤਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ'ਗੱਲਾਂ ਹਨ : -- 

ਗੈਦਲੁ ਆਪਣੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਝੂਮ 215 

੦ ੦੦ਵਖੂ॥੦ , , < ,# > 1 

ਰਸਿ 
ਇਕ ਹੋਣ ਥੀ” ਦੁਨੀਆਂ ਆਪ ਹੁਣ ਤੈਗ ਹੈ ! 

ਇਹ ਤਾਰੇਂ ਅਨੇਕ ਸਾਰੇ 
ਬਾਗ਼ ਬਾਗ਼, ਫੁਲ ਫਲ ਵੈਨ ਵੈਨ ਦ;. 
ਨਿਕਲ ਚੀਸ ? 
ਬਹੂੰ ਬਹੰ ਹੋਂ ਹੋ .< 

ਆਬ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਰ 

ਉਹ ਸੁਹਣਿਆ ! ਮੁਲ-ਪਾ ਤੂੰ ਆਪਣਾ !! 

ਸਿ ਮੈਦਾਨ) 
ਉਸ ਵਿਚ ਖੁਦੀਂ' ਨਹੀ; 'ਘਭਬਦਐੈ?” ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ “ਪਾਰਸ-ਮੈਂ”” ਵੀ 

ਆਖਦਾ ਹੈ। ਗੀਤਾ ਤੇ ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਦੀ ਬ੍ਰਹਮ” ਤਾਂ ਬੋਲਦੀ ਹੈ । ਪਰ 
“ਪਾਰਸ-ਮੈ”” ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ । ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਬੁਧ` 'ਢੇ ਤੁ ਬੁੱਤ” ਦੀ ਪੈਦਾ 
ਬੋਲਦੀ : ਬੁਤ ਵੀ ਨਹੀਂ” 

ਬਚ ਕਮ ਦ ਮੂਡ ਨਾਂਥੋਲਦੇ - -` ”.,, ਤੂ 

ਜਿਹ ਨਹੀ ਜਰ ਰਤ 
(੩£' £ਇਥੇ ਉਹ ਬਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਖਾਕ ਵਿਚ ਗੂਲਦੇ 

੫੬੭ 
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_ ਫਿਰਦੇ ਲੱਖਾਂ ਤਖਤ ਤਾਜ, 

ਬੇਪਰਵਾਹ ਨਾ ਬਲਦੇ । _____ (ਸੂੰਰਤ ਤੋ ਹੰਕਾਰ--ਖੁਲੋਂ ਘੁੰਡ) 
ਸੋ ਉਸ ਦੀ “ਪਾਰਸ-ਮੈਂ” ਇਕ “ਕਾਵਯ-ਅਲੰਕਾਰੁ” ਹੈ । ਪਰ ਜਿਵੇਂ 

ਘੁਮਿਆਰ ਜਾਂ ਠਠਿਆਰ ਆਪਣੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਵਿਚ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਰਸ-ਮੈ' ਵੀ 
ਬੋਲਦੀ, ਕੂਕਦੀ ਹੋਈ ਲੱਖਾਂ ਕੜਕਦਿਆਂ ਬੱਦਲਾਂ ਵਿਚ ਗੱਜੋਦੀ ਹੈ । ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ 
ਇਹ ਵੱਖ ਨਹੀ" । ''ਸੋ ਯੋਗ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ?” ਉਹ ਪੁਛਦਾ ਹੈ, “ਦੂਜਾ ਹੋਯਾ 
ਕੋਈ ਨਾਂਹ !”% ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੋਗ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਖ-ਸੁਰਤਿ ਦਾ ਮਤ-ਭੇਂਦ ਹੈ । ਇਸ 
ਵਿਚ ਦਵੈਤਵਾਦ ਨਹੀ” । ਅਦਵੈਤ ਵਾਲਾ ਮਾਇਆ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਵੀ ਨਹੀ” 

ਹੈ । ਇਹ ਇਕ ਅਮਰ ਸਦੈਂਵਤਾ ਹੈ : _ 

(7) ਮੈਂ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਫੇਗਾਂ ਨਾਲ ਸਜੀਂ 
ਉਡਦੀ ਉਡੰਦੀ ਹਰ ਘੜੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ, 
ਜਿਹਦਾ ਸਦਾ ਅਮਿਟਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। 
ਮੇਰੀ ਜਨਮ-ਘੜੀ ਅੱਜ ਹੈ, ਹੁਣ ਹੈ, ਇਹ ਪਲ, ਛਿਣ ਹੈਂ; 

ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜਨਮ ਦੀ ਖੁਸੀ ਸਾਹ ਲੈਣ ਨ੍ਹੀ' ਦੇਂਦੀ । 

ਰ੍ . ("ਪਾਰਸ ਸੈਂ”--ਖੁਥਹੇ ਘੁੰਡ) 

`()ਸੈ “ ਨਵੀਂ ਨਕੌਰ, ਹੁਣੇ ਆਈ; ਹੂਣੇ ਗਈ, ਹੁਣੇ ਬੂਣੀ, 
ਅਮਰ ਇਕ ਸਦੈਵਤਾ । 

(ਪਿਆਰ ਦਾ ਸ਼ਦਾ ਲੁਕਿਆ ਭੇਦ--ਖੁਲ੍ਹ ਘੁੰਡ) 

ਇਹ ਹਾਲਤ ਮਾਦੇ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਿ 

ਕਿਵੇ ਮਾਦਾ ਸਦੀਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪ੍ਹਣੇਂ ਨਿਕੇ ਤੋਂ ਨਿਕੇ' ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀਪਲ ਜੁੜਦਾ 

ਤੇ ਫੁਣਦਾਂ ਰਹਿੰਦਂ ਹੈ । ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਵੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ 

ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਦਲ ਪਰਲ ਹੁੰਦੀ ਰਵੀ 3, ̀ਸੌ ਹਰੇਕ ਹਾਂਲਤ ਪਰੀਵਰਤਨਸ਼ੀਲ 

ਹੂੰ 2 ੩੫ ”” ੫ $11.5 “੮” 2 2”". ਤਾ 

#' ਪੁਰਤ ਤ ਹੰਾਰ' ਬੰ ਪਰਸ), ਰਮ #9 908੫੬ “ਤੇ 44 
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ਤੈ ਪਰ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਕਰਮ ਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀ” ਤਬਦੀਲ ਹੋਣਾ ।$ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ 

ਵੀ ਨਿਤ-ਨਵੀ' ਪ੍ਰਭਾਤ ਨੂੰ ਜੀ-ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ : ___ ` 

ਸੁਹਣਪ ਦੇ ਸੁਹਣੇ ਹੌਣ ਦੀ ਹੱਦ ਨਾਂਹ 

ਸੁਹਣੇ ਸਦਾ ਹੌਰ ਸੁਹਣੇ ਹੁੰਦੇ । 

ਜਵਾਨੀ ਸਦਾ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦੀ ।... 

ਘਰ ਥਾਲੀਆਂ, ਸਾਈਆਂ ਵਾਲੀਆਂ 

ਸੁਹਣੀਆਂ ਸੁਹਾਗਣਾਂ, 

ਉਹ ਤਾਂ ਨਿਤ ਨਵੀਂ' ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਫ਼ਤਹ ਗਜਾਉ“ਦੀਆਂ । 

(ਮੰਜ਼ਲ ਅਪੜ੍ਆਂ ਦੀ ਰੌਜ਼ ਮੰਜ਼ਲ -- ਖੁਲ੍ਹ ਘੁੰਡ), 

ਸੌ ਉਹ ਰੂੜੀਵਾਦ (1)0੬7086500) ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਹੀ”_.ਹੈ । ਏਸੇ 

ਕਰਕੇ ਉਹ ਹੁਨਰੀ ਕਿਰਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ, ਹੈ.ਅਤੇ ਦਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇ' ਹਰੇਕ 

'ਵਿਚਾਰ-ਧਾਰਾ ਕਿਰਤ ਦੇ ਹੁਨਰ ' ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ਼ ਦੇ ਪਾਰਖੂ ਇਸ 

ਨੂੰ ਫ਼ਲਸਫ਼ਾ ਅਤੇ ਰੂੜ੍ਹੀ (2੦੬ਸ੫),ਬਣਾ ਦੇਂਦੇ ਹਨ । ਸਭ ਧਰਮਾਂ ਤੇ ਇਸ਼ਟਾਂ 

`ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋਂ ਚੂਕਾ ਹੈ.।' 'ਸਿੰਧੀਤਿਕ. ਤੌਰ , ਡੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਇਸ ਨੂੰ 

ਮਨਦਾ ਹੈ ਘੂਤੇ ਅਮਲੀ ਤੌਰ੍ਤੇ।ਨਰੇਕਸਵਾਦ ਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਇਹੀ ਹਾਂ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ : 

ਕਿਰਤ ਦੇ ਹੁਨਰ ਵਿਚੋ” ਮਜ਼ਦੂਰ-ਜਥੇਬੋਦੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਮੁਜ਼ਦੂਰ-ਜਥੇਬਦੀ ਵਿਚੋ” 

ਮਜ਼ਦੂਰ-ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਵਿੱਚਾਂਰ, ਮਜ਼ਦੂਰ-ਕਰਾਂਤੀ ਵਿਚੋਂ” ਇਕ _ਵਿਸ਼ੇਸ਼ੋ ਸਮਾਂਜਕ-ਪ੍ਰਬੈਧ 

ਅਤੇ ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦੀ ਫ਼ਲਸਫ਼ਾ । ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਰਤ ਦਾ`ਹੁਨਰ ਨੇਮ“ਬਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ 
ਹੈ; ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਲੌਕਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰਨ ਦੀਂ ਪਰੇਰਨਾਂ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਫ਼ਲਸਫ਼ਾ 
ਤੇ ਰੂੜ੍ਹੀ' ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਬਰ ਆਪ_ਪੁਟਣੀ: ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ _ਦੇੱਦਾ ਹੈ । 
'ਏਸੇ ਕਰੂਕੇ ਧਰਮ-ਕਰਮੁ ਸਭੂ ਵਿਅਰੁਥ ਹਨ : -- 

ਨੇਮਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਾ. ਕਰਨੀ ਕਾਈ, ਗਮ ਵਾਂ ਚੀ ਡੀ, 

1 : ਅਲ ੍ ਿਣ, ਸੌਚ ਸਾਰੀ, ਡੌਬਣੀ, ਹੱਝਣਾ ਤਰੇ ਰੋਣਾ ਤੂ ਚੀਖਣਾ 

€ ੯੬੯ 0011 15 13016 ੧੦ 60808€. (ਨ 18 ਇ ਓਸ, 
806 1005 ₹ਜ11 ੧੦੧ 603022. (3੩) -. 
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ਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਕਿਨਾਰੇਂ ਦੌੜਦੇ ਫਿਰਨਾ, `- ` _-._ ੮ 
ਪਾਗਲ ਜਿਹਾ ਇਹ ਵਹਿਸ਼ੀ ਚਾ ਮੈਰਾਂ _ _ - ਨ 

- ਆਥੇ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ, ਨੌਮ` ਵਿਚ ਨਾ ਬਝੰਦਾ । 
ਸਦਕੇ ! ਤੁਸੀ ਜਾਓ ਜਿਧਰ ਜਾਣਾ 
ਮੈਨੂੰ ਰਾਹ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾਹੀਂ, 
ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀ' ਮੈਂ” ਕੀ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ! 

(ਦਰਯਾ ਕਿਨਾਰੇ--ਖੁਲ੍ਹੇ ਮੈਦਾਨ) 

ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਇਕ ਵੇਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜੋ ਉਸਦੀ 
'ਪੰਹਿਲਾਂ ਕਹੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉਲਟ ਸੀ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੈਰਾਨ ਹੌਣ ਉਂਪਰੈਤ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਂ' 
'ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲਗਾ, “ਰੱਥ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ।$- 
ਕੁਝ ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ “ਕਿਰਤ-ਉਨੌਰ” ਆਖਦਾ. ਹੈ : - 

ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਿਖਤ ਆਪ ਪਛਾਣ ਨਾਂ ਸਕਦਾ` 
ਪਤਾ ਕੌਣ ਲਿਖ ਗਿਆ ਹੈ £ ਰ੍ 
ਆਪ ਲਿਖ ਮੈਂ ਆਪ ਵਾਚਦਾ, ਆਵੇਸ਼ ਪਤਾਂ ਨੂਰੀ" ਕਿਸ ਦਾ $ 

ਉਹ ਲਿਖਦਾ, ਕਲਮ ਲਿਖਦੀ, ਨਹੀਂ ਲਿਖਦਾ “ 

੦੦੦੦੦੦੦੦੦੦੦੦੦੦॥੬ 

ਸਿਤਾਰ ਵਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਗਤ ਕੌਕਦਂ ̀̀  '''''' 

ਬਜਾਏ ਉਹ ਆਸਾਂ ਵਜੇ 'ਸੋਹਣੀ” ̀  ਰ੍ 

ਮੁੜ ਵਜਾਏ 'ਆਸਾ _____ 
ਮੁੜ ਵਜੇ 'ਸੁਰਣੀ'1 “_.'` (੩੪ 

ਇਸ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਅੰਧਿੰਅਨ' ̀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਿਲੇਕ੍ਰਲ' ਨਹੀ ਕਿ ਪੂਰਨ 

ਕੱਚ ਉੜੇ ਵਿਸ ਤਉ ਦਾ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ 

€ , 10280 666, 1 80) ਗ੦੬ 6੩70੩" (ਮਰੰਘੜ) ` 
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ਅਤੇ ਤਾਲਸਤਾਏ ਤੋਂ' ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ।ਵ ਕਾਰਲਾਈਲ'ਅਤੇ ਮਾਰਕਸ 

ਸਮਕਾਲੀ ਸਨ । ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਨਿਨ: ਅਤੇ` ਤਾਲਸਤਾਏ- ਸਮਕਾਲੀ ਸਨ । ਮਾਰਕਸ 

ਨੇ ਕਾਰਲਾਈਲ ਦੀ ਅਤੇ ਲੈਨਿਨ ਨੇ ਤਾਲਸਤਾਏ ਦੋ _ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਨਖੋਧੀ ਕੀਤੀ 
ਹੈ । ਪਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਕਾਰਲਾਈਲਵਾਦੀ ਜਾਂ ਤਾਲਸਤਾਏਵਾਦੀ ਵੀ ਨਹੀ" ਸੀ । 

ਉਹ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਵਾਨਾਂ ਤੋਂ” ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ । ਪਰ ਰੋਸ਼ਮ 
ਦੇ ਜੀਜੇ ਵਾਗ ਉਸ ਨੂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨਵਾਂ ਨਰੋਆ ਰੇਸ਼ਮ ਪੈਦਾ ਕੀੜਾ । ਮੁਖ ਤੌਰ 

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਿਚੋਂ ਫੁਟੀ ਸੀ, ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਜਦ _ਰੱਬੀ-ਨਾਦ ਵਜਾਇਆ ਸੀ ਤੇ 

ਜਰ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ “ਸਿਖ-ਸੁਰਤਿ” ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਤੇ. ਸਭ “ਵਾਹ” “ਵਾਹ” ਕਹਿ` 

ਇਥੇ 'ਬਾਬੇ” ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੇ ਪਥਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਘਲਾਇਆ।, 
ਮਰਦਾਨੇ,ਦੀ. ਰਬਾਬ ਵਜੀ, ਪਿ 
ਬੂਟਾ ਬੂਟਾ ਵਜਦ ਵਿਚ ਨਚਿਆ,, 

._ ਪ੍ਰੰਜਾਬ.ਦੀ ਮਿਟੀ ਦਾ ਜ਼ੱਰਾ ਜ਼ੱਰਾ ਕੋਬਿਆ ਪਿਆਰ ਵਿਚ, 
ਉਸੀ. ਇਲਾਹੀ ਸ਼ੂਰ ਵਿਚ ਦਰਿਆ ਪਏ ਵਗਦੇ ! 

ਇਥੇ ਪਹਾੜ ਪਿਆਰ ਵਿਚ ਪਿਘਲਦੈ'' 
ਇਕੇ ਕੋਈ ਅਣਪਛਾਾ ਜਹਾ ਵੰਲਹੀ ਸੂਦ ਹੈ । 
੦₹੦੪੦੦੦੦੦੦੦੦੨੦੦੦ 

ਲਨ ਦੀ ਸਰਬ ਰੰ ਆਣ ਲਗਦੇ, ਰਾ 
ਇਥੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਿਆਰਾ ਰਾਖਾ,ਸ,. ਸਗ 

(-ਇਹ ਥਾ,ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ, ,-,.....: .. 
: ੭੬3 ਓਜ ਮ੍ਆਰੇ ਦਾ ਨਾਸਾ ਆਸਰਾ .. ਉਥੇ ਮੋਦਾਨ)' 

`-- #ਕਾਰਲਾਈਲ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 1੦60 'ਂ0ਿ3ਮਨੂਂ ਅਤ ਤਾਲੰਸਰੰਚ ਦੀ '੧੯੩072੯੦60ਮੂ,ਦ ਉਸ.ਨੇ ਪ੍ੀੁਬ ਮਨਵਾਦੂ ਵੀ ਕੀਤਾ,ਸ਼ੀ! - ਵੁਿਵ੦ " ੯੧੩ ₹3,, ਤੇ 

੬ਇ 
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'ਖੁਛੰ-ੁੰਡ (ਵਿਚਾਰ-ਪੱਖ) 
'ਖੁਲ੍ਹੇ ਘੁੰਡ” ਪ੍ਰੋ: ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਰਚਨਾ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਰਾਹੀ” 

ਕਵੀ ਨੇ ਆਪਣੇ (ਇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੁਆਰਾ ਵਿਅਕਤ 
ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਚੱਜਾ ਤੇ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ । 

ਅਦੁਤੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ 
ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋ: ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ 

ਜਾਂ ਅਦੁਤੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਕੀ ਹੈ । ਇਸ ਚ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰ: ਸਾਹਿਬ ਨੇ 'ਖੁਲ੍ਹੇ ਘੂੰਡ' 
ਦੇ ਮੁਖਬੈਧ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਰਲ ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨਿਆ ਹੈ। ਉਹ 
ਆਪਣੀ ਅਨੁਭੂਤਿ ਨੂੰ ਸਿਖ ਅਸੈਂ” ਦਾ ਨਾਂ ਦੇਦੇ ਹਨ । 

“ਅਜ ਮੇਰਾ ਗੀਤ ਸਿਖ ਅਅਮੈ” ਨੂੰ ਗਾਉਂਦਾ” । ਇਹ ਮੈਂ” ਉਹ 
`ਜੀਵਨ-ਰੋ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਿਖ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਪਰਾਪਤ ਹੋਂਈ_ ਰੱਬ ਦੀ ਛੋਹ ਤੇ ਮਿਹਰ 
ਦੁਆਰਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਬੌਧਿਕ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ` 
ਸਮਝੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਇਹ 'ਰੋਂ” ਬੁਧਿ ਦੀ` ਨਿਖੇਧੀ ਤਾਂ ਨਹੀ' ਕਰਦੀ ਪਰ ਉਸ 

ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਇਕ ਦਮ ਬਾਹਰ ਹੈ । ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਇਸੇ ਰੋ ਦਾ, ਆਵੇਸ਼ ਦਾ, 
ਅਧਿਆਤਮਕ ਆਵੇਂਸ਼ ਦਾ ਕਵੀ ਹੈ । ਆਵੇਸ਼ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ _ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੋਗਾ 

ਲਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਉਸ ਨੇਂ 'ਖੁਲ੍ਹੋ ਘੁੰਡ” ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਹੈ । 
ਵਿਸ਼ਵ ਕਵੀ ਰਾਬਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਵੀ ਇਸੇ ਆਵੇਸ਼ ਜਾਂ ਅਨੁਭੂਤਿ ਦਾ ਕਵੀ ਸੀ । 

1 ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ, ਖੁਲ੍ਹੇ ਘੁੰਡ ਭੂਮਿਕਾ, ਪੰਨਾ 3 (ਜਨਵਰੀ 1923) । 
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ਇਸ ਅਨੁਭੂਤਿ ਦੁਆਰਾ ਪਰਾਪਤ ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਟੈਗੋਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕ ਨਿਥੈਧ 

“1118 ਇ20]713€₹" ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ--- 
<11੬ ਹ00, ਚਗਿ੦0 35 ੦੯ 783੦0020 ਪਮ0੦0£00 

01€ ੧0੩1੧6੮੩) 70053 06 76850100ਏ 0 6065 ॥੦੧ 

61000. 507 [000 00. 5090 601100098602 ੦8 00%- 

ਦ੩ਡ9 13੦੯5 ੦7 010 [0੯੩1੬ 10303 ੩09 17੦੦6 ੦; 

06 ॥੬੦]0੬--0 .੮0੦6; ਨ੧061) ੦੦035 10₹ਏ ੩7) 1115- 
ਜੁਇਿ੩60॥੩ 90੮ 02 60062 ੧10) ੧5 50੦੦॥੦0125 

0005 ੧101 % ੨੦ 25507306€ 018% 16 1085 9029. 5੦1੯ 

7010 311 1107 30076 01 61੧10 ੧150੦0), 08੯ 61 

1101₹10081 ੧10 1085 2813560 1% 8 5]7€61841₹ 11151000. 
800 01€7€601€ 135 105 7€5]709510111੯ ੪ ੨ 000੦੯ 
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ਪ੍ਰੋ: ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਧਾਰਾ ਵਿਚ ਨਿਤ਼ੇ ਜਾਂ ਇਕਬਾਲ ਦੀ 
ਹੈਕਾਰ ਸਰੂਪ ਮੈ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀ" । ਉਹ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿਚ ਲਿਖਦਾ ਹੈ :-- 

“ਸੈ ਦਾ ਗੀਤ ਗਾਇਆ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਨਿਤਸ਼ੇ, 
ਮੈ ਦਾ ਗੀਤ ਗਾਇਆ ਮੂੜ ਇਕਬਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 
ਉਹ . ਦੋਵੇ' ਹੋਰ ਹਨ, ਮੇਰਾ ਗੀਤ ਹੋਰ ਹੈ 

ਆਪਣੀ ਲਮੇਰੀ ਕਵਿਤਾ 'ਸ੍ਰਤਿ ਤੇ ਹੈਕਾਰ (50561005095 ਤੇ 1੦) 

ਵਿਚ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ । ਉਹ ਖੁਦ ਸੁਰਤਿ ਦੇ ਹੱਕ 
ਵਿਚ ਹੈ--ਉਹ ਸੁਰਤਿ ਜਿਸ ਸਬੈਧੀ ਉਹ ਖੁੱਦ ਲਿਖਦਾ ਹੈ : 

ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਾਂਹ, 

ਕੋਈ ਕਾਂਪ ਨਾਂਹ, 
ਰਾ ਦੇ 

2, ੧੩0106;80311 `13੬01ਵ. 10੬ 
00108 86615. ਪੰਨਾਂ %9 

ਹੈ ਖੁਲੇ ਘੁੰਡ, ਭੂਮਿਕਾ, ਪੰਨਾ 4. 

ਸ੬11£10॥ 61 103॥, 160600 
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ਕੋਈ ਭੈ ਨਾਂਹ, 
ਰੱਜੀ ਸੁਰਤਿ ਥਾਉੱਦੀ, 
ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਇਨੂੰ ਵਿਹਲ ਹੈ, 
ਰੱਥ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੀ, 
ਰੱਬ ਹੈ !4 

ਜੇਕਰ 'ਸੁਰਤਿ ਰਬ ਦੀ ਜੋਤ ਇਨਸਾਨ ਵਿਚ ਹੈ” ਤਾਂ ਹੰਕਾਰ ਭੈੜਾ ਹੈਵਾਨ 
ਜੈਗਲੀ” ਹੈ” । ਇਕ ਹੋਰ ਥਾਂ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਹੈਕਾਰ ਨੂੰ 'ਮਾਦੇ” ਦੀ ਇਕ ਉਭਰਵੀ“ 
ਹਾਲਤ ਜਿਹੀ' ਕਹਿ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉ'ਕਿ ਨਿਤਸ਼ੇ, ਇਕਬਾਲ 
ਸਿਵਬਕਰਨ, ਡਾਰਵਨ ਆਦਿ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਸੇ ਹੈਕਾਰ ਵਿਚ ਸੀ ਜਾਂ _ਆਤਮ- 
ਗ੍ਰਹਣ (5€11 &੪5੪2600) ਵਿਚ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ 'ਖੁਲੋ ਘੁੰਡ' ਦਾ ਕਵੀ ਉਹਨਾਂ 
ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਅੱਸ਼ ਵਿਚ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀ“ ਕਰ ਸਕਦਾ । 

ਪਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੇਕਰ ਆਤਮ-ਗ੍ਰਹਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ' ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ 
ਆਤਮ ਨਿਖੇਧੀ ਜਾਂ ਆਤਮ-ਤਿਆਗ (5੦15 00131) ਦਾ ਵੀ ਸੱਮਰਥਕ 
ਨਹੀ” ਹੈ । ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਢਾਡੀ ਮੰਨਦਾ ਤੇ 
ਦਸ਼ਦਾ ਹੈ । ਉਹ ਖੁਦ 'ਖੁਲ੍ਹੋ ਘੁੰਡ” ਦੇ ਮੁਖਬੈਧ ਵਿਚ ਲਿਖਦਾ ਹੈ : “ਉਸਦਾ 

ਨਾਉ” ਚੜ੍ਹਜੀਆਂ ਕਲਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਾ. ਤਯਾਗ (66038) ਹੈ, ਨਾ 

ਗ੍ਰਹਣ (੧੪5੦76100), ਪਰ ਦੋਹਾਂ ਥੰਮਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਇਕ ਅੰਦਰਲੇ ਦਾ ਉਚਯਾਨ 
ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਰੌਸ਼ਨੀ ਤੇ ਰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।”$ ਜਿਹਨੂੰ ਅੰਦਰਲੀ ਉਚਯਾਨ (00167 
€16੧3000) ਰੱਥ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਅਮਲ 
(੩੦6੦0) ਦਾ ਤਯਾਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜੈਗਲਾਂ ਵਿਚ ਨੱਸ ਜਾਣ ਤੋਂ” ਵੱਖਰੇ ਹੋ 

ਬਹਣ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀ ਕਰਦਾ ਕਿਉਕਿ “ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ 
ਵਧਦਾ ਫੁਲਦਾ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ।” ਵਾਸਤਵ ਵਿਚ “ਉਹ ਜਗਦ ਦੀਵਾ ਹੈ ਤੇ 

0 ਲੋ ਘੁੰਡ --ਪੰਨਾ 91 

ਲੇ ਘੁੰਡ ਪੰਨਾ--115 
ਲਹ ਘੁੰਡ, ਮੁਖਬੇਦ, ਪੰਨਾ (ਜ) । 
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ਹੋਰ ਦੀਵੇ ਜਗਾਉਣਾ ਆਪਣਾ ਮਨੋਰਥ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ।” “ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਜੀਉੱਦਾ 

ਹੈ, ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਾਮਲੇ ਆ ਪਇਆ ਤਾਂ ਜੈਗ ਤੱਕ 

ਅਪੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਅਮਲ ਵਿਚ ਉਹ ਹਨੇਰਾ ਨਹੀ' ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਹੈਕਾਰੀ 

ਗਹਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 8 ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਨਵੀਨ 

ਆਦਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਖਦਾ । ਉਸ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ 'ਗੁਰੂ ਆਦਰਸ਼” ਹੈ ।! ਇਹ ਆਦਰਸ਼ 

ਹੈ : “ਤੁਸੀਂ ਉਧਰੇ ਹੋ, ਹੌਰਨਾਂ ਨੂੰ ਉਧਾਰੇ ।”% ਇਹ ਆਦਰਸ਼ _ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, 
ਲੋਭ, ਮੋਹ ਤੇ ਹੈਕਾਰ ਦਾ ਉਨਯਨ (ਤਜਧਜ--50011194210)1) ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ । 

ਮੁਖਥੈਧ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋ: ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਦੇ ਹਨ : "ਖਾਲਸੇ ਵਿਚ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੌਭ ਮੋਹ ਤੇ 
ਹੈਕਾਰ ਤੋਂ' ਖਾਲੀ ਮੁਰਦਾਪਨ ਦਾ ਜੌਗ ਨਹੀ” ਰਹੇਗਾ । ਪਰ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰਲੇ ਮਹਾਂ 

ਬਲੀ ਇਸਦੇ ਨੌਕਰ ਹੋ ਵਰਤਣਗੇ । ਲੋਭ ਰਹੇਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ 

ਦਾ । ਕਾਮ ਕਾਮਨਾ ਰਹੇਗੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਾਈ ਨਾਲ ਅੰਤਰ-ਆਤਮੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ 

ਦੀ।............? ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਬੈਦੇ ਦਾ ਲੱਖਣ ਇਹ ਹੈ : 

“ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੈਮ ਭੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੈਗ ਵਿਚ ਭੀ ਜਾ ਘੁੱਸਦਾ ਹੈ । ਨਾ ਤਿਆਗੀ 

ਵਾਂਝੂ ਢਹਿੰਦੀਆਂ ਕਲਾ ਵਿਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੈਕਾਰੀ ਵਾਂਡੂ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਮਾਂਦਾ 
ਹੈ । ਉਹ ਜੈਗ ਵਿਚ ਵੀ ਖੇਡੇਗਾ, ਉਹ ਧਰਮ ਪਿੱਛੇ, ਨੇਕੀ ਪਿੱਛੋ, ਉਪਕਾਰ ਪਿੱਛੋਂ 

ਜੁੱਧ ਵਿਚ ਜਾਏਂਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਿੰਤ ਲਈ ਨਹੀ” ਲੜੇਗਾ ।”18 

ਗੀਤਾ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ 

'ਖੁਲ੍ਹੇ ਘੂੰਡ' ਵਿਚ ਪ੍ਰੋ: ਪੂਰਨ` ਸਿੰਘ ਗੀਤਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੱਲ ਵੀ ਸੋਕੇਤ 
ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਆਦਰਸ਼ ਗੀਤਾ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਨਹੀ” । ਉਸ ਦੇ 
ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਗੀਤਾ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਸਭ ਤੋ ਵੱਡਾ ਮਤਭੇਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ..ਨੇ 
ਅਕਹ ਖੇੜੇ, ਆਵੇਂਸ਼ ਨੂੰ ਫ਼ਲਸਫ਼ੇ ਵਿਚ'ਰੂਪਾਂਤਰਿਤ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ : 

7 ਖੁਲ੍ਹੇ ਘੈਡ, ਪੰਨਾ ਰ । 
8 ਖੁਲ੍ਹੇ ਘ੍ਡ, ਪੰਨਾ (ਢ) । 
9 ਖੁਲ੍ਹੇ ਘ੍ਰਡ, ਪੰਨਾ (ਢ) । 

30 ਖੁਲ੍ਹੇ ਘ੍ਰੋਡ, ਪੰਨਾ (ਪ) । 
11 ਖੁਲ੍ਹੇ ਘੁੰਡ, ਪੰਨਾ (ਬ) । 
12 ਖੁਲ੍ਹੇ ਘੁੰਡ, ਪੰਨਾ (ਯ) । 
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%ਓਨੂੰ ਫ਼ਲਸਫ਼ਾ ਬਨਾਉਣਾ ਗੀਤਾ ਦੀ ਭੁਲ ਹੈ, 
ਇਹ ਭੁਲ ਆਖ਼ਜ ਹੁਣ ਜਾ ਵਜਦੀ ਬੁਢੇ ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ।” 

“ਖੁਲ੍ਹੇ ਘੁੰਡ' ਵਿਚ ਪੂਰਨੋ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰੱਜ ਕੇ ਫਲਸਫੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ 
ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇਂ ਗੀਤਾ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਕਿਉਕਿ 
ਉਸ ਨੂੰ ਗੀਤਾ ਦ' ਉਪਦੇਸ਼ ਵੀ ਇਕ ਬੌਧਿਕ ਫ਼ਲਸਫ਼ਾ ਹੀ ਜਾਪਿਆ । ਪਰ ਜੇ 
ਗੀਤਾ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਅਧਿਅਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਵਿਚ 
ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੇ ਮੌਲਿਕ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ 
ਆਉਦਾ । ਗੀਤਾ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਹੇਠਾਂ ਲਿਖੇ ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ 

ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ-- 
“ਯਸੰਧਗੇਕਥਿਕਗਕਰਰੇ ਸ।_ਬਜੇਧੂ _ਝਕਬਜ੍ । 
ਸ ਕਸੰਦਜਰੇ੍ਜੁਮ੍ ਸੰ ਰੇ ਬਦੂੀਭਦਕਕਸੰਗਿ ।” 

(੯00 7)0 35 ੧੦ ਜ੦ਟ 0019, 00 0੯੬2 2੦ 
01੬ ਜਿ 01600. 1.,੬6 9੦੯ 0੬ 701 0 ੧੦000 02 
੧੦੫ 00]662, ॥੦ਟ 166 ੯੦0 ਕਿ 9੬ ੮ 

30 ੩੦600.) 

ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵੇਰ ਇਹ ਸ਼ਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋ: ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੀਤਾ ਨਾਲ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੰਨੀ ਡੂੰਘੀ ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਨਹੀਂ ਸੀ । (ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 

ਮੇਰੀ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋ: ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਘਟ ਹੋਵੇ ।) ਗੀਤਾ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ 

ਆਪਣੀ ਅਨੁਭੂਤੀ ਨੂੰ ਬੋਹਿਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਵਿਅਕਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਹੋ ਸਕਦਾ” 

ਹੈ_ ਕਿ ਪ੍ਰੋ: ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੀਤਾ ਨੂੰ ਬੁਧਿ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਸਮਝ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ 

ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ । ਸ਼ੈਰ ਇਹ ਖੋਜ ਦਾ ਚੰਗਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ । 

ਫ਼ਲਸਫ਼ੇ ਸੈਬੈਧੀ ਵਿਚਾਰ 

ਜਿਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, 'ਘੁਛ੍ਹ ਘਾ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ 

ਪੰਗਤੀਆਂ ਵ੍ਰਿ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫ਼ਲਸਫ਼ੇ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਉਸ਼ ਦੀ 

13. 1 ੦2੪੩੦ 91 (110 808੬ 00886). 63108 £7053-. 

601801070. £ਇਕਟਦ 73. 
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ਲੋਮੋਰੀ ਕਵਿਤਾ ਫ਼ਲਸਫ਼ਾ ਤੇ ਆਰਟ” ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੀ ਇਸ ਫ਼ਲਸਫ਼ੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ 

ਹੈ । ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ : 

“ਫ਼ਲਸਫ਼ੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਠਗ ਲੈ ਜਾਣਾ, 

ਰੱਥ ਦੇ ਬੁਤ ਖ਼ਾਨੇ ਥੀ ਕੱਢ ਨਿਮੀ ਗੁਫਾ ਜਿਹੀ ਵਿਚ ਵਾੜਨਾ, 

ਇਹ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਮੇਰੇ ਅਸਲੀ ਵਤਨ ਦਾ, 

ਲੋਕੀ ਭੁੱਲੇ ਿਰ ਟੋਲਦੇ ਸਦੀਆਂ, ਰਾਹ ਨਾ ਲੱਭਦਾ, 

ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਦੇਸ ਦਾ ।” 

ਚੌਰ ਅੱਗੇ ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ : 

€ਇਉ' ਆਖਰ ਫ਼ਲਸਫ਼ਾ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੈ, 

ਸਦੀਆਂ ਲੌਮੀ ਰਾਤ ਪਾਉੱਦਾ, 
ਸਾਰਾ ਧਰਮ ਕਰਮ ਮਾਰਦਾ ।”” 

ਤੂਮਿਕਾ ਵਿਚ ਵੀ ਉਹ ਦਸਦਾ ਹੈ : 
“ਫ਼ਲਸਫ਼ਾ ਮਾਰੇ, ਆਰਟ ਮਾਰੇ, 
ਅੰਦਰ ਜਗੀ ਜੋਤ ਬਿਨਾਂ ਸਭ ਹਨੌਰਾ ਹਨੋਰਾ ।” 

ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ 

ਦਾ ਅਤੇ ਕਿਉ' ਵਿਰੌਧ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਉਹ ਉਸ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ 

ਜਿਹੜਾ ਇਕੋ ਦੱਮ ਨਿਰੋਲ ਬੁਧਿ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਤੇ ਬੌਧਿਕ ਤਰਕ-ਵਿਤਰਕ ਵਿਚ 
ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ । “ਦਲੀਲੀ ਘੋਟ ਘਾਟ” ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਕਾ ਹੀ ਪਸੈਦ ਨਹੀਂ । 
ਉਸ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇਹਾ ਦਰਸ਼ਨ ਜਦ ਇਕ ਸਵਾਲ ਹਲ ਕਰਦਾ ਹੈ 

ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਇਹ ਹਲੇ ਨਹੀ" ਲੱਭ ਸਕਦਾ । 
ਇਹ ਸੁਰਤਿ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦੇੱਦਾ ਹੈ । ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਦਮੀ ਸੋਚਾਂ ਵਿਚ ਹੀ 
'ਉਲਝਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ “ਅਮਲ” (੨੦000)) ਤੋਂ ਵਿਖੁਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 
“ਫ਼ਲਸਫ਼ਾ ਤੇ ਆਰਟ” ਕਵਿਤਾ ਵਿਚ 'ਆਲਾ ਸਿੰਘ” ਵੀ ਅਜੇਹਾ ਆਦਮੀ ਹੈ ਜਿਸ 
ਨੂੰ ਅਧਿਕ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਉਕਾ ਹੀ ਨਿਕਾਰਾ ਬਣਾ 
ਜੰਦੱਤਾ ਹੈ । ਰਾ ਰ੍ 
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.._ ਕਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਡੂੰਘੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ,` ਤਾਂ ਇਹ 
ਸ਼ਪੱਕਿਣ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਵਾਸਤਵ ਵਿਚ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਪੱਛਮੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਹੀ 
ਵਧੇਰੀ ਨਿਖੋਧੀ ਕਰ ਰਹਿਆ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਨਹੀ ਕਿਉਕਿ ਪੱਛਮੀ 
ਰਬ ਜਹੀ ਇਕੋਂ ਇਕ ਆਧਾਰ ਹੈ ਬੁਧਿ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਤਰਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ । 
ਪੱਛਮੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਬੁਧਿ ਰਾਹੀ ਹੀ ਜਾਣਿਆ 
ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਾਂ ਧਾਰਮਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਹਾਹੀ' ਨਹੀਂ ।੬ ਜਦ ਕਿ 
ਪੂਰਬੀ ਚਿੰਤਨ _ਵਿਚ _ ਸਿਰਜਨਾਤਮਕ _ ਅੰਤਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ _(੮0੦36੧੮€ 
20601070) `ਤੇ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਗਇਆ ਹੈ, ਪੱਛਮੀ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਧਗਵਾਂ ਵਿਚ 
ਆਲੰਚਨਾਤਮਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਲੋਸ਼ਨਾਤਮਕ ਬੁਧੀ ਹੀ ਅੰਤਮ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ 
ਹੈ ।$ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਵੀ ਰੱਬੀ ਛੁਹ (30006॥, ੨੦ 3715[ਮ73600) 
ਦਾ ਹਾਮੀ ਹੈ ।$ ਉਹ 'ਭੂਮਿਕਾ” ਵਿਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ : 

“ਅੰਦਰ ਜਗੀ ਜੋਤ ਬਿਨਾਂ ਸਭ ਹਨੇਰਾ ਹਨੇਰਾ ।” 
“ਇਹ ਅੰਦਰ ਜਗੀ ਜੋਤ' ਕੀ ਹੈ ? ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਡਾ: ਰਾਧਾ 

ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਸਿਧ ਪੁਸਤਕ “110 10115 ੧੧੬੦ ੦3 ਗਮਫਾ_ 
ਵਿਚ 88619 1001009) ਆਖਦਾ ਹੈ । ਵਾਸਤਵ ਵਿਚ ਬੁਧਿ 
(0061166) ਤੇ ਅੰਤਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ (016016080 ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਡ? ਰਾਧਾ 

` 14. 2. 14£373)3 1੧3੦, _1000006000 09 _੧ਫ08008, 
9037093 ੧309੩ 9113੪੩॥, 8੦063₹, 1960, 238੬ 19. 

“.6101050]70₹ 8੪੬5 ੧੦ 5808 032 306₹1160£ 809 _॥੦6 
'50170000£ 36, _1₹ 6065 00$ 3੦੦67! ਹਮੈ£ 07੧ ੧੧000, 67 0003 
੧0੬ 280100100. 06੩0 5600(020._ 10 5੪੬5 0, ੧0੦0% ਕ6811(9 
“੧100 00 119 06 68569. 105 8100002 01560੬015065 16 
ਪ੪॥੩ 211660 &00 0080100₹.," ਰੀ ਸਿ 

- 15. ੧੧੪61181150030, .&॥ 1003151 ੧1੬% 01 1.ਮਢ, 0੩੧10 

030015, 8੬ 101. '੧/0)1ਫ ੧੩ ਹ0ਗਮੋ0€00 10765 0 2€860100॥ . 
੨0000 35 165 10515(606ਏ 02, 67੯8062_ 0000101001, 616 ਜ65(10. 
39906909 326 £87311% 6181801€18560. 0$ & :€802. 30/1616062 
੧0 €7141681 100€11€060. 

16. ਖੁਲ੍ਹੇ ਘੁੰਡ, ਮੁਖ ਬੋਧ, ਪੰਨਾ ਸ । ਹੀ 
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ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ - ਹੋਇਆ ਅੰਤਰ ਪ੍ਰੋ: ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚੈਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੀਕਾਰ' 

ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਅੰਤਰ ਨਾ ਡਾ: ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਂ 

ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ । ਇਸੇ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਅਰਵਿੰਦ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਤੇ ਟੈਗੋਰ ਵੀ । ਅੰਤਰ 

ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ (0960000) ਜਾਂ ਦਿਵਯ ਪ੍ਰੇਰਨਾ (ਮਿਡਮੋਟ੫6੦70) ਤਾਂ ਭਾਰਤੀਂ 

ਦਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਅਨਖਿੜਵੇ' ਅੰਗ ਰਹੇ ਹਨ । 

ਭਾਰਤੀ ਚਿੰਤਕਾਂ ਨੇ ਅਰੈਭ ਤੋ ਹੀ ਬੁਧਿ ਨੂੰ ਅਧੂਰਾ ਤੇ ਸ਼ੈਕਾਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਹੈ । 

ਜਦ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਚੋਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦਰਅਸਲ ਉਹ ਬੋਧਿਕ ਸਿਧਾਂਤ 

ਦੀ ਅਪੂਰਨਤਾ ਤੋਂ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਲਸਫ਼ਾ 

ਪੰਦਮਾਗ਼ ਦੇ ਮਾਂਜਨ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।” 

ਸੈਸਾਰ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ--ਪ੍ਰੋ: ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਸਾਰ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ 
ਹੁਣ ਕਾਫ਼ੀ ਪਰਤੱਖ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ । ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਜੋ ਕ੍ਝ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਰਤਿ 

(6੦॥੦3੦੦5॥੦35) ਹੀ ਹੈ । ਹੈਕਾਰ ਕੇਵਲ ਭੁਲੇਖਾ ਹੀ ਹੈ, ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਹੈ । 
ਸੁਰਤਿ ਹੀ ਰੱਥ ਹੈ । ਦਿੱਸਣ ਵਾਲੀ “ਅਨੇਕਤਾ (ਜੀਵਾਂ ਦੀ) ਸੁਹਣਪ (ਰੱਬ ਦੀ) 
ਜਵਾਨੀ ਹੈ ।” “ਦੀਵਿਆਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਜਗਮਗ ਵਿਚ”, ਪ੍ਰੋ: ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਇਸ 
ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨਦਾ ਹੈ :-- 

“ਇਹ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਮਹਿਫ਼ਲ ਹੈ, ਰਾਗ ਦੀ, ਸੂਰਾਂ ਦੀ 
ਨਾਨਤਾ ।” ਕਵਿਤਾ “ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਕਰਤਾਰਤਾ” ਵਿਚ ਜਗਤ ਰੱਥ ਦੀ ਬੁੱਤ ਸ਼ਾਲ: 
ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ : 

“ਜਗਤ ਸਾਰਾ ਚਿਤ੍ਰਸ਼ਾਲਾ, ਬੁੱਤ ਸ਼ਾਲਾ ਰੱਥ ਦੀ, 
ਇਹ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਕਰਤਾਰਤਾ ! ਕਾ 

ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰੱਥ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ.। ਬੈਦਾ 
ਤਾਂ “ਬੇਹੋਸ਼, ਕਾਲ-ਫੜਿਆ, ਭਲਾ_ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ । ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ 
ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਮਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀ । ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਥ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 
ਉਹ ਕਾਲੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਾ ਬੈਦਾ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨੂੰ ਪਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ । 
ਕਰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ “ਕਰਮ, ਕਰਮ ਕੂੜਦੇ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਵਿਚ 
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ਹੈਲਖਦਾ ਹੈ : 

“ਪੈ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਖੇਡਦਾ 
ਕਰਮ ਮੋਰੇਂ ਉਹ ਉੱਡਣੋ ਵਾਂਗ ਟਿੱਡੀਆਂ ।” 

ਸਭ ਕੁਝ ਬਰਕਤ ਕਰਤਾਰੀ ਛੋਹ ਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਛੋਹ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸ੍ਰਾਸ ਹੈ. : 

“ਇਹੋ ਕਰਤਾਰੀ ਛੋਹ ਜੀਣ ਜਗ ਦਾ ਸ੍ਰਾਸ ਹੈ ।” 
ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹਸਤੀ ਕੁਝ ਨਹੀ" । ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ “ਕਲਮ 

ਅਗ਼ਮ ਦੀ ਲਿਖੀ ਲਿਖੀ ਰੇਖ? ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗਾਈ ਹੋਈ ਸੁਰ ਰੋਗੀਲੀ 

ਸਰਕਾਰ ਦੀ । 

ਕਲਾ-ਸਬੈਧੀ ਵਿਚਾਰ--ਖੁਲ੍ਹੋ ਘੁੰਡ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋ: 

ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਲਾ ਆਪਣੇ (ਉਨਰ) ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਭਾਵ ਦੱਸੇ ਹਨ । 
ਦੋਹ ਕਲਾ ਦੀ ਉਤਪਤਿ ਨੂੰ ਦਿਵਧ ਜਾਂ ਅਲੌਕਿਕ ਮੰਨਦਾ ਹੈ । ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 

ਕਲਾ ਆਵੇਸ਼ ਦੀ, ਰੱਬੀ ਜਾਂ ਅਧਿਆਤਮਕ _ਆਵੇਸ਼ ਦੀ ਅਭਿਵਿਅਕਤਿ ਮਾਤਰ 

ਹੈ । ਜਿਸ ਕਲਾ ਦੀ ਕਿਰਤ ਵਿਚ ਇਹ ਆਵੇਸ਼ ਨਹੀ ਜਾਂ ਤੀਬਰ ਅਨ੍ਭੂਤ 
ਨਹੀਂ ਉਹ ਵਿਅਰਥ ਹੈ, ਸਾਰਹੀਨ । ਪ੍ਰੋ: ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਬੁਧ ਜੀ ਦੇ ਬੁੱਤ ਵਿਚ 
ਜੋਕਰ ਕਿਸੇ ਬਿ੍ਤੀ ਨੂੰ ਟੋਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ 'ਆਵੇਸ਼” ਦੀ ਹੀ ਬਿ੍ਤਿ ਹੈ : 

“ਇਥੇ ਤਾਂ ਪੱਥਰ ਵਿਚ ਆਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਟੋਲਦੇ ।” = 
ਨਿਰੇ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਕੋਣ ਪੁਛਦਾ ਹੈ । ਇਕ ਥਾਂ ਤੇ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 

“ਕਵੀ ਰਚਨਾ ਨਸ਼ੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ' ਵਾਸਤਵ ਵਿਚ ਕਵੀ ਜਾਂ ਕਲਾਕਾਰ 
ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਕੁਝ ਨਹੀ" : 

“ਕਿਰਤ ਉਨਰ ਆਖਦਾ, ਮੋਰੇ ਵੱਸ ਕੁਛ ਨਹੀ” ।” 

ਕਵੀ ਖੁਦ ਥੋੜਾ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਸੁਰਤਿ ਲਿਖਦੀ ਹੈ : 

“ਮੈ ਆਪਣੀ ਲਿਖਤ ਆਪ ਪਛਾਣ ਨ ਸਕਦਾ, ਪਤਾ, 
ਕੌਣ ਲਿਖ ਗਿਆ ਹੈ 2” 
ਆਪ ਲਿਖ, ਮੈ' ਆਪ ਵਾਚਦਾ, 

ਆਵੇਸ਼ ਪਤਾ ਨਹੀ` ਕਿਸ ਦਾ £ 

ਮਰ੍ਰਾਲ੍ਹੇ ਘ੍ਰੰਡ ਪੰਨਾ 108. 
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ਉਹ ਲਿਖਦਾ, ਕਲਮ ਲਿਖਦੀ, ਮੈ' ਨਹੀ ਲਿਖਦਾ 1” 

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਕਵੀ ਤੇ ਆਲੋਚਕ ਮੈਥਯੂ ਆਰਨਲਡ ਨੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋ” 

ਵੱਡੇ ਕਵੀ ਵਰਡਸਵਰਥ (੧੦65੧੦੦60 ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਜ 

ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਖੁਦ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਕਲਮ ਖੋਹ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਕਵਿਤਾ 

ਰਚਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਤੋਂ" ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਅੰਸ਼ ਵਿਚ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਵਿਤਾ 
ਤੋ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਇੰਜ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਡ-ਮਾਸ ਦਾ ਬੇਦਾ ਕਵਿਤਾ 
ਨਹੀ“ ਲਿਖਦਾ, ਸਗੋਂ` ਇਹ ਖੁਦ ਆਵੇਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖਦਾ 

ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । ਆਵੇਂਸ਼ ਤੇ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਇਕ-ਮਿੱਕ ਹੋਂ ਗਏ ਜਾਪਦੇ ਹਨ । ਕਲਾਕਾਰ 
ਦੀ ਸ੍ਰਤੌਤਰਤਾ ਬਾਰੇ ਹੇਠਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਪੰਤੀਆਂ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦੀਅ॥ 
ਹਨ: 

“ਉਹ ਫ੍ਰੱਲ ਭਾਵੇਂ ਡੇਡੀ-ਜਕੜਿਆ 

-ਪੂਰਾ ਆਜ਼ਾਦ_ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਮੂੰਹ ਤ੍ਰੇਲ 
ਨਾਲ ਭਰਯਾ, ਬੋਲ ਨਾ ਸੱਕਦਾ, 

ਦੁਆ ਫੈਗ ਖਲਯਾਰ ਉਡਿਆ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਨੂੰ 

ਸੁੱਕ ਕੇ ਢੱਠਾ ਭੋਂ' ਤੋ, ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਰਲ ਮਿੱਟੀ ਹੋਯਾ ।” 

ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਕਲਾਕਾਰ ਸ੍ਰਤੌਤਰ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸੁਰਤਿ ਦੀ ਪੂਰਨ 

ਅਨ੍ਭੂਤਿ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਰਤਿ ਹੀ ਉੱਚ ਕਲਾ ਦਾ ਸੋਮਾ ਹੈ ॥ 
ਕਲਾਕਾਰ ਤਾਂ ਸਦਾ ਆਜ਼ਾਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ : 

“ਜੋਇਆਂ ਲੋਕਾਂ ਕੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਰੱਸ ਚੱਖਣਾ ? 
ਰੱਜ ਭਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕਿਸ ਜ਼ੋਜੀਰਾਂ ਘੱਤਣੀਆਂ ।” 

ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ 'ਕਿਰਤ-ਉਨਰ ਦੀ ਚੁੱਪ ਕੂਕਦੀ” ਵਿਚ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ 
ਬੜੇ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਹਿ ਦੇ'ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਉਨਰ, ਨਿਰਾ, ਨਿਰੋਲ, ਨਿਰਮਲ, 
ਸਫਟਕਮਣੀ ਵਰਗਾ ਰੱਖੀ ਆਵੇਸ਼ ਹੈ । ਜਿਵੇ' ਮੈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਆਵੇਸ਼ 
ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰੋ: ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਹੈ । ਇਸੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਨਗ 

ਸਵੀ, ਪੰਨਾ 79. 

5।। 5੩੮੫੫ 13੬੧ 5੧141 ੬0੫ਭ ੧3101811£106£111311.60।੧੧ 



ਦਾ ਰਾਜ਼ ਛਿਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । 

ਪ੍ਰੋ: ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਨਰ ਬਾਰੇ ਧਾਰਨਾ ਨਿਰੋਲ ਭਾਰਤੀ ਹੈ । ਭਾਰਤੀ 
ਕਲਾਕਾਰ _ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਸਦਾ _ਇਹ ਰਿਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ 
ਸ਼ੈ ਜਾਂ ਜੀਵ ਦਾ ਅੰਦਰਲਾ ਜੀਵਨ ਤਕੇ ਤਾਂ ਇਸੇ ਨੂੰ ਚਿਤਰੇ । ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ 
ਵੀ ਬੁੱਧ ਦੇ ਬੁੱਤ ਵਿਚ “ਆਵੇਸ਼” ਟੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਇਕ ਭਾਰਤੀ 

ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਭਾਰਤੀ ਕਲਾ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏਂ ਲਿਖਦਾ ਹੈ : 

੧੧੧੧੬) ਚ 10੦੬ ੩੧ 02 ਹਿਟਹ2€ 03 €7015੯ 0 

੦1 1309018, ੦07 ੩੯੯੬੧੦॥ 35 2੦੯ 673੧1 ੧੦ 60617 

॥105੦1੬ ੦ 9001165, 906 ੧੦ 000 766130% 37੦ 9€00ਮ0ਤ 

9੬੩੦੧੯੯ 0੩੯ 067੬6. ਤਿਹਸ; 010 ੬0500 20006037੩ 

1੧੬੩੦ ੦3 0027 1017 110,” 

ਹੁਣ ਇਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੋ੍ਉਹ ਇਹ ਹੈ,ਕਿ ਕਲਾਕਾਰ ਆਵੇਸ਼ 

ਦੀ ਅਵੱਸਥਾ ਨੂੰ ਕਦ ਪਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਹਾਲਤ ਤਦ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਜਦ 

ਕਲਾਕਾਰ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨੀਯ ਵਸਤ ਇਕ ਹੌ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਸਿਰਜਨਾ ਦੇ ਵੇਲੇ ਕਲਾਕਾਰ 

ਦਾ ਮਨ ਉਸ ਵਸਤ ਨਾਲ ਇਕ ਮਿੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਚਿਤਰ ਰਿਹਾ 

ਰੋਵੇ 

ਕਾਵਿ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸਬੰਧ 

ਖੁਲ੍ਹੇ ਘੁੰਡ ਦੀਆਂ ਲਮੋਰੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਸ਼ੋਕਾ ਮਨ ਵਿਚ 

ਇਹ ਵੀ ਉਠਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨਿਰੋਲ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ 

ਅਦੁਤੀ ਚਿੰਤਨ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸੈਲਾਨੀ ਛੋਦ ਵਿਚ ਬੈਨ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਮਤਲਬ ਇਹ 

ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 'ਖੁਲ੍ਹੇ ਘੁੰਡ' ਵਿਚ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਕਾਵਿ ਦਾ ਸੁਚੱਜਾ, 

19 $. ਬਿੰ. 1989£0718, _00087000੧815 0 -11018 210. 

੧੪੧੩॥'੪ 8੦੦੬ 0019€1516$, 807103%, 1960, £88੦ 27. 

90 ਵਹੀ, ਪੰਨਾ 38. _'11£ 08੦ 66 89056 _€1€80011 

6001 7070 005 0000€ ੦2 ੧0੬ 800[8੦6₹€ 200 012 
੦6860ਢ੦.'” 
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ਅਨਿਖੜਵਾਂ ਤੇ ਆਪ-ਮੁਹਾਰਾ ਸੁਮੋਲ ਹੋਣਾ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀ' ।'ਕਿਉ'ਕਿ 

ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਵੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਹਾਨਤਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇਸ ਸੁਮੇਲ ਨਾਲ 
ਜੁੜਿਆ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਕਾਵਿ ਇੱਕ ਮਿੱਕ ਹੌਕੇ ਇਕ ਚੇਤੇਨ ਇਕਾਈ ਬਣ 
-ਗਏ ਹਨ । ਉਸ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿਚ ਤਦ ਹੀ ਕਵੀ ਦੇ ਤੋਰ ਤੇ ਉਹ ਉੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾ 

ਸਕਦਾ ਹੈ ।£ 

ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਖੁਲ੍ਹੇ ਘੁੰਡ ਇਕ ਵਿਚਾਰ-ਪ੍ਰਧਾਨ 

ਰਚਨਾ ਹੈ । ਇਸ ਰਚਨਾ ਵਿਚ ਨਾ ਕੇਵਲ ਕਵੀ ਆਪਣੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ 
ਬਿਆਨਦਾ ਹੈ, ਸਗੋ ਦੂਸਰੇ ਵਿਚਾਰਕਾਂ ਦੇ ਚਿੰਤਨ ਦੀ ਆਲੌਦਨਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ । 

ਜਦ ਉਹ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਮਿਆਰ ਗਿਰ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ : 

“ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁਹੈਮਦ 'ਇਕਬਾਲ ਸਾਡਾ ਯਾਰ, 
ਬੈਠਾ ਦੇਖ ਕੋਈ, ਹੋਰ ਝਾਵਲਾ, 

ਇਹਦੀ ਅੱਖ ਵਿਚ 'ਨਿਤਸ਼ੇ” ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਰਾ ਵੀ ਖੁਭਦਾ, 
ਨਾਲ ਖੁਭਦੀ ਸਾਧ ਦੀ ਕੋਮਲਤਾ ।” 

ਪਰ ਜਦ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਆਵੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਕੇ ਤੇ ਤਰਕ-ਵਿਤਰਕ ਤੋ ਉਪਰ 
ਉਠ ਕੇ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਾਵਿ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਾਵਿ 
ਵਿਚਾਰ, ਹੇਠਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਗਤੀਆਂ ਵਿਚ ਅਭੇਦ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ । 

ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਾਂਹ, 

ਕੋਈ ਕਾਂਪ ਨਾਂਹ, 

21 ਸਸ)੧ਸ ੧੬1੦੬ ੩੧੦ &0501 ੧/੩77੬7), 
38697) ਹੱ 204੬, 16007, 1948. "0੬0 ੦; 16085 

15 100 00107 90੬0$, ੦੧ ੧੦ 6੬ 30680 $$ 0੩2 ੯੩10੦ 01 00 
॥08(€3131 000 0$₹ 1੧੩ 0₹ਲ£6੬ 61 10੧੦&8੧੦॥ _8੩ਸ੦ 850306 
00₹0611₹. 
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ਕੋਈ ਭੈ ਨਾਂਹ 

ਰੱਜੀ ਸੁਰਤਿ ਖਾਉ'ਦੀ 
ਨਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਇਹਨੂੰ ਵਿਹਲ ਹੈ, 
ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੀ, 
ਰੱਬ ਹੈ । 

ਖੁੱਲ ਘੁੰਡ ਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰਥੜਤਾ--ਖ੍ਰਾਂਲ੍ੋ ਘੁੰਡ” ਨਾਂ ਇਸ ਕਾਵਿ-ਸੰਗ੍ਰਹਿ 
ਦਾ ਠੂਕਵਾਂ ਤੇ ਸਾਰਥਕ ਹੈ । ਇਸ ਵਾਕਾਂਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਵੀ ਸੈਗ੍ਰਹਿ ਵਿਚ ਦੋ-ਚਾਰ 
ਦਫ਼ਾ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਘੁੰਡ ਕਾਹਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਭੇਤ ਦਾ ਘੁੰਡ ਹੈ -- ਰੱਬ ਦੇ ਭੇਤ 
ਦਾ । ਪੂਤਨ ਸਿੰਘ ਖ਼ੁਦ ਇਕ ਥਾਂ (ਪੰਨਾ 124) ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ : “ਗੁਰੂ ਇਸੇ ਛੁਪੇ 
ਭੇਤ ਦੇ ਘੁੰਡ ਚੱਕਦਾ,” ਕਿਉਕਿ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਵਿਚ ਇਸ ਰੱਬੀ ਭੇਤ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ 
ਕੇ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ, ਇਕ ਅਰਥ ਵਿਚ, ਘੁੰਡ ਚੁਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, 
`ਇਸ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਘੁੰਡ” ਨਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰਥਕ ਤੇ ਮੁਨਾਸਿਬ ਹੈ । ਇਕ ਥਾਂ 
ਖੁੱਲ ਮੈਦਾਨ ਤੇ ਥੁੱਦ੍ਰੋ ਘੁੰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਇਕ ਹੀ ਪੰਗਤੀ ਵਿਚ ਇਆ ਹੈ : 

“ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮੈਦਾਨ, ਥੁੱਲ੍ਰੋ ਘੈਡ ਮੈਂ ਨੱਸਦੀ । 
ਫੜੋ ! ਆਓ ਲਾਓ ਜ਼ੋਰ ਮੈਂ ਨੱਸਦੀ । 

ਨਿਸ਼ਕਰਸ਼--ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਮੌਲਿਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਚੇਤਨਾ 
ਹੈ । ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਤੇ ਟੈਗੋਰ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਘਟ ਅੰਤਰ ਹੈ । 

` ਭਾਰਤੀ ਪੁਨਰਜਾਗਰਨ _ (112 1001, 13₹7155306€) _ਵਿਚ 

ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇਕ ਨਿਵੇਂਕਲੀ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤਕ ਸ੍ਰੀਕਾਰ 
ਨਹੀ” ਕੀਤਾ ਗਿਆਂ । ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ 

ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀਮਿਤ ਹੈ । ਉਹ ਸਮਾਂ ਦੂਰ ਨਹੀ” 
ਜਦ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਾਵਿ ਤੇ ਚਿੰਤਨ ਵਿਚ ਇਕ ਯੋਗ ਥਾਂ ਮਿਲੇਗੀ । 

` ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ, ਮੌਲਿਕਤਾ ਆਵੇਸ਼ ਦਾ, ਅਧਿਆਤਮਕ ਆਵੇਸ਼ ਦਾ ਕਵੀ ਹੈ । 

-ਬੱਲ੍ਹੇ ਘੁੰਡ ਉਸ ਦੀ ਇਕ ਅਮਰ ਰਚਨਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਇਕ ਨਿਧਿ । 

“੩ 
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ਨਿਰਾਲਾ ਅਤੇ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ 

ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਅਧਿਐਨ 
ਜਿਸ ਯੁਗ ਵਿਚ ਮਹਾਂਕਵੀ ਨਿਰਾਲਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋ: ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ 

ਰੋਇਆ ਉਹ ਨਵ-ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਜੁਗ ਸੀ । ਇਸ ਸਮੇ ਇਕ ਤਰਫ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ,. 

ਬ੍ਰਮ ਸਮਾਜ, ਰਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਮਿਸ਼ਨ, ਹਿੰਦੂ ਫਿਲੌਸਫੀਕਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆਦਿ ਸੈਸ- 

ਥਾਵਾਂ ਸਮਾਜ-ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਂ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, 
ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਵੱਲ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ, ਜਵਾਮੀ ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਜਿਹੇ ਉਘੇ ਵਿਦਵਾਨ 

ਗੁਲਾਮੀ ਕਾਰਣ ਉਤਪੰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੀਨ-ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਹਿਤ ਵੈਦਿਕ 

ਆਤਮਵਾਦ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇਂ ਸਨ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਲ ਅਤੇ ਗੋਰਵ 
ਦਾ ਸੈਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇਂ ਸਨ । ਇਸ ਯੁਗ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨੀ` 
ਸਭਿਅਤਾ-ਆਰਥਿਕ ਔਕੜਾਂ ਨੂੰ ਪੇਚੀਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦੁੱਖ, ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ 

ਜੀਵਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੀਨਤਾ ਦਾ ਭਾਵ ਪੈਦਾ ਕਹ ਰਹੇ ਸਨ ਉਥੇ ਤਿਲਕ, 

ਗਾਂਧੀ, ਗੋਖਲੇਂ ਆਦਿ ਅਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ 
ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਰਤਣ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ । ਸਾਹਿੱਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ̀  

ਨੈਤਿਕਤਾ, ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦਿਤਾ ਤੇ ਜੜ੍ਹ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਬੋਲ ਬਾਲਾ ਸੀ ਪਰ ਅਜਿਹੇ` 
ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਨਿੱਤਰ ਆਏ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਪੱਛਮੀ ਸਾਹਿਤ ਤੋ 
ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਨ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ' 
ਸਮਰਥਕ ਸਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾ ਦੇ ਕਾਰਣ ਹੀ ਇਸ ਯੁਗ ਦੇ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀਆਂ: 
ਰਚਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਅਧਿਆਤਮਕਤਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਅਤੇ ਸ਼ੋਗਾਰ, ਮਸ਼ੀਨੀ ਸਭਿਅਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ; 
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ਘ੍ਰਿਣਾ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਆਦਿ ਦੇ ਭਾਵ ਮਿਲਦੇ ਹਨ । ਮਹਾਕਵੀ ਨਿਰਾਲਾ ਅਤੇ ਪੂਰਨ. 
ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਕਾਵਿ ਰਚਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹੋਂ ਸੁਰ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ । 

ਅਧਿਆਤਮਕਤਾ 

ਨਿਰਾਲਾ ਅਤੇ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਾਵਿ ਵਿਚ ਜੇ ਕਿਸੇ ਗੁਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਖਿਆ` 
ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਧਿਆਤਮਕਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਸੀ ਦੋਨਾਂ ਕਵੀਆਂ ਉਤੇ ਹੀ ਸਵਾਮੀ ਰਾਮ 
ਤੀਰਥ ਅਤੇ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਦੇ ਫ਼ਲਸਫ਼ਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਮਿਟ ਹੈ । ਪ੍ਰੋ: ਪੂਰਨ 
ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਵੈਦਾਂਤਿਕ ਫ਼ਲਸਵੇਂ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਕਿ ਸੈਨਿਆਸੀ ,ਹੀ ਬਣ ਬੈਠੇ. 
ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈਨਿਆਸ ਧਾਰਣ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਨਹੀ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ' 

ਕਿ ਉਹ ਜੀਵਨ ਤੋਂ` ਦੂਰ ਭੱਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ । ਉਹ ਪਲਾਣਿਵਾਦ (50025) 
ਨਹੀ” ਸਨ ਸਗੋ ਸੈਨਿਆਸ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਜ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਵਿਚ ਰਾਹ ਦਰਸਾਉਣ 
ਦਾ ਸਾਧਨ-ਮਾਤਰ ਸੀ ਅਤੇ ਵੈਦਾਂਤਿਕ ਫ਼ਲਸਫ਼' ਅਜੇਹੇਹੀ ਸੰਨਿਆਸ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ 
ਦਿੰਦਾ ਸੀ । ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਤੀਰਥ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ 'ਵੈਦਾਂਤ' ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿਆਗ 
ਅਤੇ ਸੈਨਿਆਸ ਦਾ ਸਬੈਧ ਮਨੁਖ ਦੇ ਕਾਰਜ, ਸਥਾਨ, ਤੇ ਹੋਰ ਕੈਮਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ” ਹੈ । 
ਇਹ ਤਾਂ ਮਨੂਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਵੈ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਵਿਚ ਰਾਹ ਦਰਸਾਉਣ ਦਾ ਕੈਮ ਕਰਦਾ` 
ਹੈ । ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਦੁਗੁਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਚਿਤਾ ਅਤੇ ਭੈ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ 

ਹੈ । ਮਨੂਖ ਡਰ ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸੈਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 
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ਵਿਵੈਕਾਨੰਦਨ ਆਪਣੇ ਵੇਦਾਂਤ ਤੇ ਭਗਤੀ ਦੀ ਵਿਵਹਾਰਕਤਾ; ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ 
ਗੌਰਵ ਉਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਇਹੋ ਕਾਰਣ ਹੈਂ ਕਿ ਨਿਰਾਲਾ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਤਵ 
ਅਤੇ ਰਚਨਾ ਵਿਚ ਅਹੌਮ ਅਤੇ ਅਸੀਮ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਪ੍ਰੋ: ਪੂਰਨ 

ਸਿੰਘ ਜਦ ਭਾਰਤ ਪਰਤੇ ਤਾਂ ਸੰਤ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿਚ ਰੋਗੇ ਗਏ । ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 
ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਬਿਨੈ, ਨਿਮਰਤਾ ਆਦਿ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਸੁਮੋਲ ਹੋ ਗਿਆ । 

ਨਿਰਾਲਾ ਅਤੇ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੋਨੋ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਏਕਾਤਮਵਾਦੀ ਹਨ । ਇਕੋ ਹੀ ਚੇਤਨਾ 
`ਦੀ ਛੁਹ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਹਸਦਿਆਂ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ । ਨਿਰਾਲਾ ਨੂੰ ਸੈਸਾਰ ਦੇ 

ਹਰ ਕਣ ਵਿਚ ਇਕ ਹੀ ਅਦੁਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੂਪੀ 
ਛੂਹ-ਮਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੀ ਚੁਪਾਜੇ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ :-- 

ਸਪਰਸ਼-ਮਣੀ ਤ੍ਰ ਹੀ ਅਮਲ ਅਪਾਰ 
ਰੂਪ ਕਾ ਫੈਲਾ ਪਾਰਾਵਾਰ 
ਵਯਸ਼ਟਿ ਮੇ' ਸਕਲ ਦ੍ਰਿਸਟਿ ਕਾ ਸਾਰ 
ਕਾਮਿਨੀ ਕੀ ਲੱਜਾ ਸ੍ਰਿੰਗਾਰ 
ਖੋਲਤੇ ਖਿਲਤੇ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ 
ਖੌਜਤਾ ਕਹਾ ਉਸੇ ਨਾਦਾਨ 

ਅਤੇਂ 
ਤੁਮ੍ਹੀ ਗਾਤੀ ਹੋ ਅਪਨਾ ਗਾਨ 
ਵਯਰਥ ਮੈਂ ਪਾਤਾ ਨੂੰ ਸੱਮਾਨ । 

ਪ੍ਰੋ: ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਅਣੂ ਅਣੂ ਵਿਚ 
ਅੰਕਿਤ ਹੈ । ਅਗਿਆਨ ਦੇ ਕਾਰਣ ਮਨਖ ਉਸ ਦੇ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਵਿਚ 
ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ :-- 

ਕਿਹਾ ਭੁਲਿਆ ਮੋਰਾ ਬਾਲੜਾ, 
ਅਸੀਂ ਖਿੜੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ 
ਸਾਡੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾ । 

ਨਿਰਾਲਾ ਅਤੇ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਅਦ੍ਰੈਤਵਾਦੀ ਹਨ । ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਅਤੇ 
ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਅੱਡਰਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵ 
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ਵਿਚ ਝਲਕਾਰੇ ਮਾਰਦਾ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ । ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ-- 

“ਮੇਰੇ ਹੀ ਕੇਸ਼ ਯਹ ਬਿਖਰੇ ਬਾਦਲ ਆਸਮਾਨ ਮੋ” ਬਿਖਰ ਰਹੇ ਹੈੱ--ਔਗ 
ਚੋਦ ਤੋ ਏਕ ਮੇਰੀ ਹੀ ਲਟ ਮੇ” ਕੁਛ ਲਟਕਾ, ਕੁਛ ਖਿਸਕਾ ਹੀਰ ਹੈ 1 

ਨਿਰਾਲਾ ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ-- 
ਤੁੱਮ ਪਥ ਹੋ ਮੈਂ ਹੂੰ ਰੇਣੂ 
ਤੁਮ ਰਾਧਾ ਕੇ ਮਨਮੌਹਨ 

ਮੈਂ ਉਨ ਅੰਧਰੋ' ਕੀ ਵੇਣੂ । 

ਨਿਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਗੂੜ੍ਹ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਭਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾ ਕੀਤਾ ਹੈ 
ਜਿਵੇਂ ਪੰਚਵਟੀ ਵਿਚ-- 

<ਵਯਸ਼ਟਿ ਔਰ ਸਮਸ਼ਟਿ ਮੇ” ਨਹੀ ਹੈ ਭੇਦ 

ਭੇਦ ਉਪਜਾਤਾ ਭ੍ਰਮ 

ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੇ ਥਲ ਸੇ 
ਸ਼ੋਹ ਬ੍ਾਹਮਾਂਡ ਕੋ ਉਦਭਾਸਮਾਨ ਦੇਖਤੇ ਹੀ 
ਉਸ ਸੇ ਨਹੀ ਵੈਚਿਤ ਹੈ ਏਕ ਭੀ ਮਨੁੱਸ਼ਯ ਕੋਟੀ 

ਵਯਸ਼ਟਿ ਔਰ ਸਮਸ਼ਟਿ ਮੋ“ ਸਮਾਯਾ ਏਕ ਰੂਪ 
ਰਿਦਧਨ-ਆਨੰਦ ਕੈਦ 1 

ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਬਾਦ ਵਿਚ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋ' ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਅਤੇ 
ਮੂੜ ਸਿਖ ਧਰ ਨੂੰ ਗਿਣ ਕਰ ਲਿਆ. ਇਸ ਦੇ ਰਗ ਵਿਚ ਏਨੇ ਰੋ ਗਏ ਜਿਵੇਂ 

ਕਿਸੇ ਕੇਸਧਾਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇਂ ਐਮ੍ਰਿਤ ਪੀ ਕੇ ਮੁੜ ਜੀਵਨ-ਦਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ 

ਹੋਵੇ :-- 
ਮੈ ਜਿਉ ਉਠੀ, 
ਉਸਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਲਾ ਪੀ 
ਪਰ ਪਛਾਣ ਨਾ ਸਕੀ 
ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ ? 

ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਾਂਗ ਉਸ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਮ ਦੇ 
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ਆਸਰੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ-- 

ਮੈਂ ਪਤੋਗ, ਕਿਸੇ ਦੀ, 
ਡੌਰਾਂ ਵਾਲਾ ਖਿੱਚਦਾ, 

ਪਤਗ ਪਈ ਚੜ੍ਹਦੀ 

ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਜਿਸ ਹੱਥ ਡੋਰਾਂ 

ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਤੈਗ ਪਿਆ ਚਾੜ੍ਹਦਾ 1 
ਨਿਰਾਲਾ ਆਦਿ ਤੋਂ' ਅੰਤ ਤੀਕ ਵੇਦਾਂਤੀ, ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਅਤੇ ਰਹਸਵਾਦੀ ਬਣੇ 

<< 
ਚਹੇ । 

ਸ੍ਰਛਦ ਪ੍ਰੋਮ ਤੇ ਨਾਰੀ 
ਨਿਰਾਲਾ ਅਤੇ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਸੁਭਾਓ ਤੋਂ ਹੀ ਖੁਲ੍ਹੇ ਖੁਲ੍ਹੇ, ਕਲਪਨਾਵਾਨ, ਪ੍ਰੇਮ 

ਅਤੇ ਵਿਲਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਨ । ਪਰ ਜਿਥੇ ਰੀਤੀਕਾਲ ਦਾ ਕਵੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ 

ਕਾਰਣ ਨਾਰੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਚਿਪਟ ਜਾਣ ਵਿਚ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਉਥੇ 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਵੀਆਂ ਵਿਚ ਨਾਰੀ-ਸੁਹੱਪਣ, ਪਵਿੱਤ੍ਰਤਾ, ਕੌਤੂਹਲ, ਭਾਵੁਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ 
ਬਣ ਕੇ ਆਈ । “ਹਰੀ ਹਰੀ ਲਤਾਨਿ” ਵਿਚ “ਹਰੀ” ਨੂੰ ਖੋਜਣ ਵਾਲੀ ਰੀਤੀ-ਨਾਰੀ 
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਕਵੀਆਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿਚ ਦੇਵੀ, ਮਾਂ, ਸਾਥਿਣ, ਪ੍ਰਾਣ ਬਣ ਗਈ । 

- ਪੂਰਨ ਸਿਘ ਨੇ ਨਾਰੀ ਦੇ ਮਾਂ-ਰੂਪ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਉਚੇਰਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ:-- 
ਮਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੁੰਦੀ 
ਪਾਲਦੀ ਜਫਰ ਨਾਲ । ਅਤੇ 
ਮਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਯੋਗ ਇਕ ਸੰਹਿਜ ਯੋਗ 
ਯੋਗਨੀ ਭਗਤੇ ਪਤਾ ਸੂਰਮਤ ਹੈ ___ 
ਮਾਂ ਹੋਣਾ ਪੀ ਹੋਣ ਦਾ 
ਇਹ ਦੇਵੀ, ਇਹ ਕੈਨਿਆ ਹੂ 
ਇਹ ਭਵਾਨੀ, ਇਹ ਦੁਰਗਾ, ਇਹ ਰੱਥ । 

ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਉਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ੈਲੇ ਦੇ 5]00੦€ 40੬61, 210੧ 
07 016 1੩੯ ਦੀ ਗ੍ਰੋਜ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ । ਨਿਰਾਲਾ ਨੇ ਵਿਧਵਾ” ਤੇ 
'ਮਜ਼ਦੂਰਣ' ਵਿਚ ਤੇ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਥਾਪੀਆਂ ਥਪਦੀਆਂ ਅਹੀਰਨਾਂ ਵਿਚ ਅਜੇਹੀ 
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'ਦਿੱਵ ਨਾਰੀ ਦੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹਨ । ਨਿਰਾਲਾ ਨੇ ਜਿਥੇ 'ਜੁਹੀ ਕੀ ਕਲੀ” ਚ 

ਗੋਰੀਆਂ ਗੋਰੀਆਂ ਗਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਸਲਣ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ ਉਥੇ 'ਸਧਯਾ 
ਸੁੰਦਰੀ” ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਆਪੀ ਸੁਹੱਪਣ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਨਾਗੀ ਦੇ ਸੁਹੱਪਣ ਵਿਚ 

ਹੀ ਕੀਤੇ ਹਨ । 

ਨਿਰਾਲਾ ਅਤੇ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੋ“ਦਰਯ-ਚਿੱਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸ੍ਰੰਦਰੀ ਦਾ ਸੁਹਪਣ 

ਹੀ ਝਲਕਾਰੇ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਕਾਮੁਕਤਾ ਨਹੀ'-- 

ਖੜੀ ਸੀ ਇਕ ਜਵਾਨ 

ਕੁੜੀ ਲੈਮੀ ਅਹੀਰਣ ਥਾਪੀਆਂ 

ਗੋਹੇ ਦੀਆਂ ਥਪਦੀ, 

ਸਿਰਥੀ” ਪੱਲ ਮਲਮਲ ਦਾ 

ਹਵਾ ਵਿਚ ਉਡਦਾ 

ਲਹਿੰਗਾ ਸਾਵੀ ਸੂਮੀਦਾ 

ਮੱਧਮ ਜਿਹਾ ਸਾਵਾ 

ਕੁਝ ਜ਼ਰਾ ੨ ਕਿਧਰੋ' ਫਟਿਆ 

ਗੈਢਿਆ ਹੋਇਆ 

ਪਰ ਰੋਗ ਪੁਰਾਣਾ ਈ ਪੱਕਾ ਸੁਹਣਾ 

ਤੇ 

ਓ ਪਲਕੋਂ ਮੇਰੀਓ ! ਦੋ ਸੂਰਜ 

ਮੇਰੇ ਕੱਸ ਦਿਓ 
ਓ ਚੋਲੀਏ । ਫਟ ਨਾਹ, ਉਠ ਨਾਹੇ 

ਬੱਝ ਬੱਝੀ, ਘੁਟੀ'ਦੀ ਹੱਟ ਨਾਹੇ ਘੁਟੀ'ਦੀ ਰਹੁ ਤ੍ਰੋ । 

ਨਿਰਾਲਾ ਦਾ ਇਕ ਸੌਦ੍ਰੇਯ-ਚਿੱਤਰ-- 
ਵਿਜ ਨ ਵਨ ਵੱਲਰੀ ਪਰ 

ਸੋਤੀ ਥੀ ਸੁਹਾਗਭਰੀ ਸਨੇਹ ਸ੍ਰਪਨਭਗਨਾ 

ਅਮਲ ਕੋਮਲ ਤਨੁ, ਤਰੁਣੀ ਜੂਹੀ ਕੀ ਕਲੀ 
ਦਿਗ ਬੈਦ ਕਿਏ ਸਿਥਿਲ ਪਤ੍ਰਾਂਕ ਸੇ । 
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%% ੨ €ੱਝੇ. 

ਪਰੋ: ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਸੈਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਮ-ਫ਼ਲਸਫ਼ੇ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ' 

ਸਨ । ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਹੀਨ ਕਾਵਿ ਨੂੰ ਕਾਵਿ ਹੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸਨ _ਕਰਦੇ । 

ਕਿਉ' ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਪਿਆਰ ਵਿਚ ਮੋਏ ਬੈਦਿਆਂ ਦੇ ਮਿੱਠੇ ਬਚਨ 

ਹੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ । ਕਵਿਤਾ ਪਿਆਰ ਦਾ ਕੈਵਾਰਾਪਨ ਹੈ; ਅੰਦਰ ਦੀ ਸੱਚੀ ਪ੍ਰਤੀਤੀ 

ਦਾ ਸੁਹਣਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਲੀ ਦਾ ਚਟਕਨਾ ਹੈ । 

ਨਿਰਾਲਾ ਵੀ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਆਰ 

ਬਿਨਾਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹ ਅਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਮਾਤਰ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ :-- 

ਪਿਆਰ ਵਿਚ ਗੜ੍ਹੰਦ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭੁਲ ਕੇ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਿਯਤਮਾ 

ਨੂੰ ਹੀ ਚੁਪਾਸੇ ਵੇਖਣਾ ਲੋਚਦੇ ਹਨ-- 

ਸਕਲ ਚੇਤਨਾ ਮੋਰੀ ਹੋ ਯੇ ਲੁਪਤ 

ਔਰ ਜਗ ਜਾਏ ਪਹਿਲੀ ਚਾਹ 

ਲਖੂੰ ਤੁਝੇ ਹੀ ਚਕਿਤ ਚਤੁਰਦਿਕ 

ਅਪਨਾਪਨ ਮੈਂ ਭੂਲ੍ੰ । 

ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਪਿਆਰ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਉ'ਦੇ ਹੋਏ ਇੰਝ ਕਹਿੰ ਦੇ ਹਨ:-- 
ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜਹਾਨ ਵੋ । 

ਪਿਆਰ ਥੀ ਵਿਛੜ ਮੌਤ ਇਹ ਜਹਾਨ ਵੋ । 

ਪਰ ਨਿਰਾਲਾ ਅਤੇ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ, ਵਿਹ ਸ਼ੁੱਧ 

ਸਾਤਵਿਕ ਤੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ । 

ਢੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਮ 
ਨਿਰਾਲਾ ਤੇ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਾਹਿਤ ਨਿਰੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭੂਮੀ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ 

ਹੈ । ਇਹ ਕਵੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਭਗਤ ਅਤੇ ਗੁਣਗਾਇਕ ਹਨ । ਨਿਰਾਲਾ 

ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅੰਧਾਧੁਰੰਦ ਨਕਲ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਉਹ .ਸ਼ੁਰੂ ਤੋ ਹੀ ਬੈਗਲਾ ਅਤੇ 

ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰੀਤੀ-ਨੀਤੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ 

ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ. ਛੱਡ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਰਗਿਆਂ ਦਾ ਗੁਣ 

ਗਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਟਕਾਰ ਪਾਈ ਹੈ । ਪ੍ਰੋ: ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਗੁਲਾਮ ਭਾਰਤ 
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ਨੂੰ ਵੇਖ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਅਤੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ 
ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ, ਖੁਲ੍ਹ ਸੀ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੀ-- 

ਮੁੜ ਆ ਪੰਜਾਬ, ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਆ, 
ਇਕ ਬਾਰ ਆ--ਹਜ਼ਾਰ ਬਾਰ ਆ । 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਕਵੀਆਂ ਵਿਚ ਛਾਇਆਵਾਦੀ ਕਲਪਨਾਵਾ ਦੀ ਰੈਗੀਨੀ ਦੇ ਨਾਲ 

ਨਾਲ ਦੋਸ਼ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤਕੜੀ ਹੈ । ਨਿਰਾਲਾ ਦੀ “ਰਾਮ ਕੀ 

ਸ਼ਕਤੀ ਪੂਜਾ” ਅਤੇ 'ਮਹਾਰਾਣਾ ਛਤ੍ਰਪਤੀ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਕਾ ਪੁਤ੍ਰ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ 

ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ “ਤੁਲਸੀ ਦਾਸ' ਸੰਸਕ੍ਰਿਤਕ ਨਵ-ਉਥਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ 
ਸਮਾਜ ਦੀ ਚੰਗੀ ਵਿਆਖਿਆ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਰਾਸ਼ਟ੍ਰੀਅਤਾ ਦਾ ਸਹੀ ਰੂਪ 
ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀ ਕਿ ਨਿਰਾਲਾ 

ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਸੌੜੀ ਆਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਉਦਾਰਤਾ ਤੇ ਵਿਆਪਕਤਾ 

ਆਪਣੇ ਨਿੱਜ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ । ਨਿਰਾਲਾ ਦੀ 

“ਵੀਣਾ ਵਾਦਿਣੀ ਵਰ ਦੇ” ਤਾਂ ਨਿੱਤ ਸਵੇਰੇ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ । 

ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੰਜਾਬ-ਪ੍ਰੇਮ ਅਦੁਤੀ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਭੋ ਇਸ 

ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਇਸ ਦੇ ਲੋਕ, ਇਸ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ, ਇਸ ਦੀ ਮਿੱਟੀ, ਪਸ਼ੂ, ਪੰਛੀ ਗੱਲ 

ਕੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ । ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 

ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੌਰ ਕੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈ ਹੀ ਨਹੀ” ਦਿੱਤਾ-- 

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਅਤੇ ਮਿੱਠੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । 

ਅਤੇ ਇਥੋ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਨਦੀਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ । 

ਬੋਲੀ ਦੇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, 

ਮਾਖਿਓ ਮਿੱਠੀ ਅਤੇ 

ਰਾਵੀ ਸੋਹਣੀ ਪਈ ਵਗਦੀ 

ਮੈਨੂੰ ਸਤਲੁਜ ਪਿਆਰਾ ਹੈ 
ਮੈਨੂੰ ਬਿਆਸ ਪਈ ਖਿਚਦੀ 
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ਮੈਨੂੰ ਝਨਾਂ ਪਈ ਵਾਜਾਂ ਮਾਰਦੀ 

ਮੈਨੂੰ ਜਿਹਲਮ ਪਿਆਰ ਦਾ 1 

ਪ੍ਕ੍ਰਿਤੀ-ਚਿਤਰਣ 

ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਨਿਰਾਲਾ ਨੂੰ ਛਾਇਆਵਾਦ ਦਾ ਪ੍ਰਾਣ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ 

ਹੈ ਅਤੇ ਛਾਇਆਵਾਦ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਆਪਣਾ ਚੇਤਨ ਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । 
ਪੱਛਮੀ ਕਵੀ ਵਰਡਜ਼ਵਰਥ 13361 ੧੦ ]੧੩੯07੬ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਾ ਕੈ ਅਤੇ 

ਟੈਗੋਰ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਤੇ ਅਨੰਤ ਪ੍ਰੇਮ ਬਿਹਥਲ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਸੁੰਦਰ ਮਾਨਵੀਕਰਣ ਪ੍ਰਸਤੁਤ 

ਕਰ ਕੇ, ਸਾਹਿੱਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਚਿਤ੍ਰਣ ਦੀ ਨਵੀ ਧਾਰਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ । ਉਸ . 
ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਵੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਾ ਵੀ ਸਭਾਵਿਕ ਸੀ। ਪ੍ਰੋ: 
ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਿਰਾਲਾ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਚਿਤਰਣ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਮਹਾਂਕਵੀਆਂ ਤੋਂ” 
ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ । ਨਿਰਾਲਾ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਪੰਤ ਵਾਂਗ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਚਿਤ੍ਣ ਨਹੀ" ਕੀਤਾ 
ਹੈ ਫੇਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 'ਜੂਹੀ ਦੀ ਕਲੀ” ੰਧਯਾ ਸ੍ਰੰਦਰੀ” ਦੇ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤਕ-ਸੁਹੱਪਣ 
ਅਗੇ ਮਹਾਂਦੇਵੀ ਦੀ “ਵਸੈਤ ਰਾਣੀ” ਦਾ ਚਿੱਤਰ ਫਿੱਕਾ, ਬਣਾਉਟੀ ਤੇ ਅਲੰਕਾਰਾਂ 
ਨਾਲ ਲੱਦਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਵਿਚ ਸ਼ਬਦ-ਜੜ੍ਹਤ 
ਇੰਨੀ ਮਧੁਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸੈਗੀਤ ਹੀ 'ਸੈਧਯਾ ਸੁੰਦਰੀ” ਨੂੰ ਜਿਵੇ' ਹੌਲੀ 
ਹੌਲੀ ਹੇਠ ਉਤਾਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਕ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ-- 

ਦਿਵਸਾਵਸਾਨ ਕੇ ਸਮਯ 
ਮੋਘਮਯ ਆਸਮਾਨ ਸੇ ਉਤਰ ਰਹੀ ਹੈ 
ਵਹ ਸੰਧਯਾ ਸੁੰਦਰੀ ਪਰੀ ਸੀ 
ਧੀਰੀ-ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ । 

ਪ੍ਰੋ: ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਵੇਰ-ਸੰਝ ਦੇ ਚਿਤ੍ਰ ਕਿੰਨੇ ਸੁਹਣੇ ਹਨ--- 

ਪ੍ਰਭਾਤ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਦੀ ਟਿੱਕੀ 
ਆਸਮਾਨ ਵਿਚ ਸੁਹਾਗ ਤਿਲਕ ਲਾਉਦੀ 
ਕਿਹਾ ਸੁਹਣਾ ਸੰਧੂਰ ਦਾ ਟਿੱਕਾ ਚਮਕਦਾ ਤੇ 
ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੋਂ ਸੁਹਣੀ ਪ੍ਰਭਾਤ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ 
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ਸੁਹਾਗ-ਮਹਿੰਦੀ ਲਾਂਦੀ ਦਿਸਦੀ 

ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਲੜ੍ਹਕਦੀ ਹਿਠਾਂ ਨੂੰ __ , 
ਚੁੰਨੀ ਕਿਰਮਚੀ ਹਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਉਡਦੀ । ਦੇ 

ਰੋ: ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਹਰੇਕ ਲੌਕਿਕ ਵਸਤ ਵਿਚ ਅਲੋਕਿਕਤਾ ਭਰਨ ਲਈ 
ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਨ । ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੀ ਹਰ ਸ਼ੈ ਨੂੰ ਆਸਮਾਨ ਵਲ ਭੇਜਦੇ ਹਨ । ਨਿਰਾਲਾ 
ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਦਿੱਵਤਾ ਵਿਚ ਮੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ । ਕੁਦਰਤ ਰਾਣੀ ਦੇ 
ਰਾਹੀ" ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਨੰਤ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ-ਸੁਨੇਹੜੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ । ਪ੍ਰੋ: ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਤੱ” 
ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਭਾਵੇ' ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਬਿਆਨ 

ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿਚ ਕਰ ਚੁਕੇ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋ: ਸਾਹਿਬ ਦੀ 
`'ਥਾਂ ਅਦੁਤੀ ਹੈ -- ਆਪਣੀ ਹੈ 1 

ਨਿਰਾਲਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਵਰਣਨ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਟੈਗੋਰ ਤੋਂ: ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ 
ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਕਵੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਸ਼ੁੱਧ, ਸਜੀਵ, ਸਾਤਵਿਕ, 
ਦਿੱਵਯ ਤੇ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਸੰਦੇਸ਼ਕਾ ਹੈ ਉਥੇ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਵੀ ਵਰਡਜ਼- 

ਵਰਥ ਤੋਂ” ਵਪੇਰੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ-ਪ੍ਰੇਮ ਬਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ 
ਤੋਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਵ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪਸ਼ੂ ਹੋਣਾ 

ਵਧੇਰੇ ਚੰਗਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿਉ” ਜੋ ਪਸ਼ੂ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਇਕ ਅਟੁੱਟ ਅੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 
ਛਲ, ਕਪਟ, ਭਯ, ਦਵੇਸ਼, ਦੁੱਖ ਆਦਿ ਸਭ ਤੋ” ਪਰੇ ਹੈ-- 

ਦੇਖ ਦੇਖ ਮੁੜ ਲੌਚਾਂ 

ਮੈ ਮੂੜ ਪਸ਼ੂ ਥੀਨ ਨੂੰ 
ਆਦਮੀ ਬਣ ਬਣ ਥੱਕਿਆਂ । 

-ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸਤਰਾਂ-- 

“ਹੁਣ ਮੈ" ਪੜ੍ਹਣਾ, ਪੜ੍ਹਾਣਾ ਸਾਰਾ ਛੱਡਿਆ 

ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਆਨ ਵਾਹੀਆਂ ਵਿਚ ਖੁੱਤਿਆ 

ਪੈਲੀਆਂ ਮੋਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੋਈਆਂ 

-ਜੱਟ ਬੂਟ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਵੇ ।” 
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ਵਿਚ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੀ _ਵਰਡਜ਼ਵਰਥ ਦੇ 13005 ੧ ਗਿ੦੦155 800 

5€19000945 37. 50001 ਦੀ ਹੀ ਗੂੰਜ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। 

ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦ 
ਪ੍ਰੋ: ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਅਣਗਿਣਤ ਅਜੇਹੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਰਚੀਆਂ ਹਨ 

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮਸ਼ੀਨੀ ਯੂਗੁ ਦੀਆਂ ਕੰਮਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ _ਘ੍ਰਿਣਾ ਦਾ 
ਪ੍ਰਗਟਾ ਹੁੰਦਾਂ ਹੈ :-- ਰ੍ 

ਇਹ ਕਿਹੈ ਲੋਕੀ” ? 
ਪੈਸਾ ਸਭ ਦੀ.ਵਖ ਸੈਭਾਲਦੇ 
ਇਹ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਠੀਕਰਾਂ 
ਕਦੀ ਨਾਂਹ ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਸੀ । 
ਆਦਮੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਛੱਡੀ ਮੰਨਿਆ ਗੁਨਾਹ ਸੀ । 
ਪਰ ਠੀਕਰੀਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਅੱਜ ਦੀ ਕਥਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰੰਨ ਸੀ ? 

ਫੇਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਣ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦੀ ਕਵੀ ਨਹੀ ਆਖਿਅ? 
ਜਾ ਸਕਦਾ । ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ-ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੀ 
ਅਜੇਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ `ਹਰੇਕ ਸਾਧਾਰਨ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਅਸਾਧਾਰਣ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ 

ਹੈ ਅਤੇ ਸੈਸਾਰ ਦੇ ਘਸੈਲੋਪਨ, _ਅਸਮਾਨਤਾ, ਅਸਫਲਤਾ ਤੋ` ਬਲ ਪੂਰਬਕ 
ਦੂਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਅਧਿਆਤਮਕਤਾ ਅਤੋਂ ਕਲਪਨਾ ਦੇ ਮਨਮੋਹਨੇ ਲੋਕ ਵਿਚ ਲੈ 
ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਨਿਰਾਲਾ ਪੂਰਣ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦੀ ਹੈ । 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 'ਵਿਧਵਾ', 'ਪੱਥਰ ਤੋੜਤੀ ਮਜਦੂਰਣ', 'ਭਿਕਸ਼ੂਕਾ' ਆਦਿ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 
ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦੀ ਕਵੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ । ਅਸਲ ਵਿਚ ਨਿਰਾਲਾ ਸਮਾਜ. 

ਦੀ ਬਾਹਰਲੀ ਸਮਤਾ ਵਲ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਚ ਅਦਵੈਤ ਸਾਧਨਾ ਦੇ ਸਮਰਥਕ 
ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 'ਕੁਕੁਰਮੁਤਾ”, 'ਵੇਲਾ”, “ਨਏ ਪੱਤੇ, “ਚੜ੍ੂਰੀ ਚਮਾਰ” ਦੇ. ਵਿਅੰਗ 
ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਉਤੇ ਪਏ ਹੋਏ ਵਿਸਮਤਾ ਨੂੰ ਢਾਹ ਢੇਰੀ ਕਰਚੇ ਹਨ ।. 

ਕਲਾ ਪੱਖ 

ਕਲਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਿਰਾਲਾ ਅਤੇਂ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦੇਣ ਅਢੁਤੀ ਹੈ ॥ 

੮੪ 

5।। 5੩੮੫੫ 13੬੧ 5੧141 ੬0੫ਭ ੧ਿ3101811£106£111311.60।੧੧ 



ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ 'ਮੁਕਤਛੰਦਾ-ਸੈਲਾਨੀਂ 
ਛੋਦ--ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਮ ਰਬੜਛੋਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ--ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਕੇਵਲ 
ਪਰੈਪਰਾ ਗਤ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਤਾ ਕਿ .ਛੋਦਾਬੈਦੀ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਰਚਨਾ ਹੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ, 

ਦਾ ਖੰਡਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਗੋ" ਆਪਣੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀ' ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ 

ਹੈ ਕਿ ਛੰਦਾ-ਬੋਦੀ ਤੋਂ` ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਸਰਸ ਤੇ ਉਚੀ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ 
ਸਕਦੀ ਹੈ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਰਾਲਾ ਨੂੰ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ 
ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਓਜ, ਪ੍ਰਵਾਹ ਤੇ ਸੰਦਰਤਾ ਤੋ” ਚੈਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਿਚਿਤ ਹਨ । ਕਵਿਤਾ 
ਦਾ ਖੇਤਰ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਛੰਦਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ 

ਬਿਨਾ ਸੈਭਵ ਨਹੀਂ” । ਨਿਰਾਲਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਛੰਦਾਂ 

ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੇ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਕਿਉਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ 
ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਬੈਧਨਾਂ ਤੋ“ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਵਿਤ' 

ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਛੈਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ” ਅੱਡ ਨਹੀਂ ਹੋਂ ਸਕਦੀ । ਨਿਰਾਲਾ 'ਮੁਕਤ ਛੈਦ' 
ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ--“ਮੁਕਤ ਛੰਦ ਉਹ ̀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਛੇਦ 
ਦੀ ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਮੁਕਤ ਹੈ । ਮੁਕਤ ਛੋਦ ਦਾ ਸਮਰਥਕ ਉਸ ਦਾ 

ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੈ । ਉਹੋ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਛੇਦ ਸਿੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇਂ ਉਸ ਦਾ ਨਿਯਮ- 
ਸਾਹਿਤ ਉਸ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ।” ਪ੍ਰੋ: ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਵੀ, ਛੈਦ ਦੇ ਬੈਧਨ ਨੂੰ ਕਵਿਤਾ 
ਲਈ ਕੌਂਟ ਟਾਈ ਵਾਲੀ ਨਵਾਬੀ ਕੈਂਦ ਸਮਝਦੇ ਹਨ 1 . ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਹੈ-- 

ਛੇਦਾਬੇਦੀ ਅਕਸਰ ਮੈਨੂੰ ਫਰਾਕ, ਕੌਟ, ਟਾਈ ਅਤੇ ਕਾਲੋਂ ਰੈਗ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਆਦਿ 

ਦੀ ਨਵਾਬੀ ਕੈਦ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲਈ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ । ਕਵੀ ਮੈ” ਹਾਂ 
`ਨਹੀ', ਛੋਦ ਦੀ ਚਾਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸ਼ੈਲੇ ਦੀ ਫ਼ਿਲਾਸਫ਼ੀ ਆਫ਼ 

ਲਵ?” ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ । ਉਹ ਇਉ” ਹੈ ਕਿ ਉਲਟੇ ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦ, ਬੀੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੁ 

ਉਸ ਨਾਲ ਹੋੱਠ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਉਹ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਰ 

`ਦਸਵੇ' ਦੁਆਰ ਤਕ ਪ੍ਰੱਜੇ ਸਵਾਦ ਦਾ ਇਕ ਛੋਦ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ` ਸੈਲਾਨ੍ਹੀ ਛੇਦ 

ਨਾਮ ਦੇਣ ਦਾ ਅਣਜਾਣੇ ਹੀ ਸਾਹਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ।” 

___ ਅਸਲ ਵਿਚ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਛੇਦ ਸਬੋਧੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸਟ- 
ਕੌਣ ਅਨੁਚਿਤ ਨਹੀ“ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ-ਏਨਾ ਤੇਜ਼ 
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ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੰਦਾਂ ਦੇ ਬੈਧਨਾਂ ਵਿਚ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਸਹਿਜ ਸੁਹੱਪਣ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ 

ਕੀਤਿਆਂ ਬਿਨਾ (ਪਈ ਜਿਵੇਂ ਅਤੁਲ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਠਦੀਂ 

ਦੇ ਅਰੋਕ ਪ੍ਰਵਾਂਹ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਤਕ ਡੱਕੇ ਨਹੀ“ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਇਸੇ' 
ਗਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋ: ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਹਨ-- 

“ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਅੱਖਰ ਮੋਰੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚੋਂ ਡਿੱਗ ਡਿੱਗ ਪੈਦੇ ।” 

ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਛੈਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 
ਅਥਕ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਤੇ ਵੀ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਨਹੀ” ਹੋ 
ਸਕਿਆ ਅਤੇ.ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤਕ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਤਾ .ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ” ਹੋ ਸਕੀ ਪਰ ਇਹ 
ਤਾਂ ਸਿਧ ਹੋ ਚੁਕਿਆ ਹੈ .ਕਿ ਮੁਕਤ ਛੋਦ ਵਿਚ ਵੀ ਸਫ਼ਲ ਤੇ ਸੁੰਦਰ ਕਾਵਿ ਦੀ 

ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਇਹੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣ ਦੇ 
ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਛੰਦ ਆਪਣੀ ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਭਾਵ ਸੁਹੱਪਨ ਦੇ ਕਾਰਣ 'ਹੀ` 
ਇਸ ਦੇ ਰਚਣਹਾਰਾਂ_ ਨੂੰ ਸਹਿਜੋ ਹੀ _ਮਾਈਕੌਲ਼, ਮਧੂਸੂਧਨ, ਰਵਿੰਦਰ ਅਤੇ. 

ਵਾਲਟਵਿਟਮੈਨ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿਚ ਲਿਆ ਖੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ । 
ਗੱਦਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ 

ਨਿਰਾਲਾ ਅਤੇ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੱਦ ਵਿਚ ਵੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ । 
ਨਿਰਾਲਾ ਨੇ ਕਹਾਣੀ, ਨਿਬੰਧ, ਨਾਵਲ, ਰੇਖਾ-ਚਿਤ੍ ਆਦਿ ਦੇ ਹਰ ਰੂਪ ਉੱਤੇ 
ਕੁਝ, ਨਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ̀ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਕਵਿਤਾ ਵਿਚ ਹੀ 
ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ । ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਵਲ ਨਿਬੈਧ ਲਿਖੋ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਵੀ ਉਹ 
ਭਾਵਾਤਮਕ ਨਿਬੈਧ ਲਿਖਣ' ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸਰਵੋਤਮ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਬੰਧ 
'ਅਜਦੂਰੀ ਔਰ ਹੇਮ, “ਆਚਰਣ ਕੀ ਸਭਿਅਤਾ” ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਕਾਂਤੀ` ਆਦਿ 
ਹਿੰਦੀ, ਸਾਹਿਤ ਦੀ _ਅਮੂਲ ਨਿਧੀ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ 
ਹੋਏ ਪੰਡਿਤ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸ਼ੈਕਰ ਸ਼ੁਕਲ _ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ ਆਧੁਨਿਕ ਹਿੰਦੀ _ਕੇ 
ਇਤਿਹਾਸ” ਵਿਚ ਲਿਖਦੇ `ਹਨ ; ਆਪ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਮੂਰਤੀਮਾਨ ਕਰਨ ਦੀ 
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ । ਆਪ ਪਾਠਕਾਂ` ਦੇ ਮਨੋ-ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਟੁਬਣਾ ਚੰਗੀ' 
ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ--ਇਸ ਲਈ ਆਪ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀ' ਸੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ॥ 
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ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਲਾ ਸਪ੍ਰਯਾਸ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਸੁਭਾਵਕ ਸੀ । ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਚ ਆਪ 
ਘੁਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੈਭਾਵਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿੰਦੀ । ਜਿਸ 

ਵੀ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਦੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਤੇ ਆਂਤਰਿਕ ਦੋਵੇ' ਚਿੱਤਰ ਸਜੀਵ ਤੇ 
ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ । ਪ੍ਰਤੱਖ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਨ ਦੀਆਂ ਭਾਵ- 
ਤਰੈਗਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਤੀਮਾਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਆਪ ਇਕ ਕੁਸ਼ਲ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਸਨ । ਸੀ 
ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੇਖ 'ਹਿੰਦੀ ਕੇ ਪ੍ਰਮੁਖ ਨਿਥੈਧਕਾਰ” ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ 
ਹੈ--'ਸਰਦਾਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਵਿਚ ਨਿਬੈਧ ਸ਼ਕਤੀ ਆਪਣੀ ਪੂਰਣ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ 
ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਖਾਂ ਦੀ ਤਰਕਭਰੀ ਸ਼ੈਲੀ ਸਿਧਿਆਂ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ 

ਛੁਹੈਦੀ ਹੈ; ਉਸ ਵਿਚ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਵਿਮਈ ਭਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ 

ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ । ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਵਰਣਨ ਮਾਨਵ ਸੁਭਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ । 

ਸਭ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਉਦਾਰ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਸਭ 
ਧਰਮ ਦਾ ਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾਂ ਹੈ । ਉਦਾਰਤਾ ਦੇ 

ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਥਾਂ ਥਾਂ 
ਅਰਥ-ਭਰਪੂਰ ਵਿਅੰਗ ਵੀ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ । ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਯੁਗ 
ਧਰਮ ਦੀ ਵੀ ਗੈਧ ਉਸ ਵਿਚ ਹੈ । ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਉਹ ਸੱਚੇ 
ਸੇਵਕ ਸਨ ।” 

ਇਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਢੈਗਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 
ਭਸ਼ਾ ਵਿਚ ਆਮ ਮਿਲਦੀ ਹੈ । ਵਾਕ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਦੋਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਨ । ਉਰਦੂ, 

ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਚਲਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਮੁਹਾਵਰਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋ" ਮਿਲਦੀ ਹੈ । 

ਅਲੰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਭਾਸ਼ਾ ਜੜੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਕਹਿਣ ਵਿਚ ਚਮਤਕਾਰ ਤੇ ਸ਼ੈਲੀ 
ਵਿਚ ਅਦੁਤੀ ਕਾਵਿਮਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈ । 

ਵਿਅਕਤੀਤਵ 

; _ ' ਨਿਰਾਲਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋ: ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਤਵ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ 

ਸਮਾਨਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅਸਮਾਨਤਾ । ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਅੰਤਰ ਮੁਖੀ ਸੀ । 

ਦੌਹਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਬੈਗਲਾ ਵਿਚ 
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ਵੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ । ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ-ਕਾਲ ਵਿਚ ਉਹ ਮਾਨਯਤਾ 

ਅਤੇ ਸੱਮਾਨਯ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀ" ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦੇ ਉਹ ਹਕਦਾਰ ਸਨ _ ਦੋਨੋ ਕਵੀ 
ਭਾਵੁਕ, ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ, ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਤ ਪੁਰਾਤਨ ਸੈਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਗੁਣ-ਗਾਇਕ ਸਨ । 

ਪੂਰੀ ਮੌਲਕਿਤਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦੌ੍ਹੀ ਨਿਰਾਲਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 
ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਅਣਗਿਣਤ ਸੈਘਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਘੋਲ ਕਰਨਾ _ਪਿਆਂ ਅਤੇ ਹਰ 
ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਤੇ ਦੁਖ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹਮੰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਗਏ । ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 
ਇਹ ਹੈਕਾਰ ਆਪਣਾ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਅਹੈਮ ਦਾ ਹੀ ਅੰਗ ਸੀ । ਜਿਹੜਾ 
ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਲੁਟਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਚੰਗੇਰਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਅਤ ਇਸੇ 
ਵਿਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਕਲਿਆਣ ਖ਼ਿਆਲ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਨਿਰਾਲਾ ਜੀਵਨ ਭਰ ਜ਼ਹਿਰ 
ਪੀਂਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ । ਇਸ 
ਤੋਂ ਉਲਟ ਪ੍ਰੋ: ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੁਖਾਂ ਭਰਿਆ ਤੇ ਸਰਸ ਸੀ । ਜੀਵਨ 

ਭਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਨੇਹ ਤੇ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਝਰਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 
ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ' ਫੁੱਟਿਆਂ । ਨਿਰਾਲਾ ਅਤੇਂ ਪ੍ਰੋ: ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਤਵਾਂ ਦਾ 
ਵਿਵਰਨ .ਅਤਿਅੰਤ ਸੁੰਦਰ ਢੋਗ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਵਿਸ਼ੋਬਰ ਨਾਥ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਆਪਣੀ 

ਪੁਸਤਕ ਮਹਾਕਵੀ ਨਿਰਾਲਾ _ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਐਮ. ਐਸ. ਰੋਧਾਵਾ. (06. 5. 
ਹੰ੯੫੧10113੧3) ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਮਹਾਂਕਵੀ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਹੈ । 

ਨਿਰਾਲਾ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਤਵ ਦਰਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ੇਰਮਾ ਜੀ ਲਿਖਦੇ 

“ਨਿਰਾਲਾ ਦਾ ਕਲਾਕਾਰ ਇਕ ਬੋੜ੍ਹ ਸਮਾਨ ਹੈ ਜੋ ਪੁਰਾਤਨ ਸਕ੍ਰਿਤੀ 
ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਮਾਨਸਿਕ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਕੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਭੁਜਾਵਾਂ ਨਾਲ 
ਚੁਪਸਿਓ ਨਵੀਨ ਤੱਤ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਕੇ ਗਗਨ ਰੂਪੀ ਸਿਰ ਦੇ ਗੌਰਵ ਪੂਰਣ 
ਸੁਹੱਪਣ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਕਵੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛਡ ਕੇ ਇਸ ਸੈਸਾਰ ਤੇ ਅਧਿਆਤਮਕ 
ਚਿੰਤਨ ਦੇ ਜੱਟਾ. ਜਾਲ ਨੂੰ ਧਾਰਣ ਕਰੀ _ ਖੜਾ ਹੈ । ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਉਸ 
ਅਗੈਮ ਦਾ ਧਾਰਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਆਪਣਾ ਭਾਗ ਵੰਡਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ।` ਇਹ 
ਤਾਂ ਉਸ ਸਚਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਪੱਤੇ ਪਾਣੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸੈਕੇਤ ਕਰਦੇ 
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-ਹਨ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਵਲ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਚ ਸਾਧਨਾ ਵਲ । ਜਿਸ ਦੀ 
ਇਕ ਟਾਹਣੀ ਕਕਰ ਮੱਤਾ, ਨਈ ਵੇਲਾ, ਨਏ ਪਤੇ--ਚਤੁਰ ਚਮਾਰ ਦੇ ਡੂੰਘੇ 
'ਵਿਅੰਗ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁਖ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਨਿਰਾਲਾ 
ਅੱਜ ਦੀ ਪੇਚੀਦਾ ਹਾਲਤ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਫੌੜਦੇ ਹੋਏ ਹੱਸਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਲੌਕ ਉਨ੍ਹਾਂ 
ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਸਮਝਦੇ ਰਹੇ । ਐਮ. ਐਸ. ਰੈਧਾਵਾ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਲਿਖਦੇ ਹਨ :-- 
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ਅਰਥਾਤ “ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ । ਕਿਉ” 

ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਸੌੜੀ ਰਾਸ਼ਟ੍ਰੀਅਤਾ, ਜਾਤੀਅਤਾ ਤੇ ਇਕ ਪਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ 

ਉਹ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਕਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ, ਕੌਮ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਦੇ ਬੈਧਨਾਂ ਤੋ” ਮੁਕਤ 

ਹੈ । ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਿਸੇ ਅਖੌਤੀ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨੀ ਰਟਣ 

ਨਹੀਂ--ਉਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਗੀਤ ਹੈ । ਉਸ ਨੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਜਾਗਰਤੀ ਵਿਚ 

'ਪਰਮ-ਆਨੰਦ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਹੈ--ਹਿਰਦੇ ਦੀਆਂ ਡੂਰੰਘਿਆਣਾਂ ਵਿਚ ਇਸ਼ 

ਜਾਗਰਣ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਜਿਸ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੁਹੱਪਣ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ 

੮੯ 

5।। 5੩੮੫੫ 13੬੧ 5੧141 ੬0੫ਭ ੧ਿ3101811£106£111311.60।੧੧ 



ਹੈ । ਜੀਵਨ ਸਵਰਗ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਦੁਖ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਹਰ 
ਰੋਮ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਵੱਜ ਉਠਦਾ ਹੈ । ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਆਨੰਦ ਦੀ ਵਰਖਾ ਹੁੰਦੀ” 
ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੁਖ ਆਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਵਿਚਕਾਰ ਸੁੰਦਰਤਾ ਢੇ 
ਇਕ ਸੜ੍ੂਪ ਵਾਂਗ ਖੜਾ ਦਿੱਸਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਰੱਬੀ ਚੱਕਰ ਨਾਲ _ਜਾਗ੍ਰਤ ਹੁੰਦਾ 
ਹੈ।” 

ਸੈਖੇਪ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸੜਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਪੂਰਣ ਰੂਪ ਵਿਚਾ' 
ਆਦਰਸ਼ਵਾਦੀ ਸਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਚੇਤ ਮਨ _ਉਤੇ ਯਥਾਰਿਥਵਾਦੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਂ 
ਆਤਮਿਕ ਜਗਤ ਦੇ ਕਈ ਵਿਚਾਰ ਜਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਇੰਨੇ ਜੋਮੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਸਮੇ' ਸਮੇ' ਤੇ 
ਕਪੜੇ ਪਹਿਨ ਕੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਆ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ । ਭਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਕਾਰਣ ਕਵੀ 
ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਅਨੌਕ ਭਾਵ ਉਪਜਦੇ ਸਨ. ਪਰ ਕਵੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 

ਕੇਵਲ ਸੌਧਰਯ-ਪੂਰਨ ਭਾਵਾਂ ਦੀ ਹੀ ਚਾਹਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਅਧਿਆਤਮਕਤਾ ਦੇ 
ਦਾਇਰੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਲੀ ਹਰ ਵਸਤ੍ਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾਇਰੇ ਤੋ” 
ਬਾਹਰ ਦੀ ਵਸਤੂ ਦਾ ਤਿਆਗ । ਇਹੋ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਵਿਤਾ ਅਤੇ ਕਵੀ ਬਾਰੇ: 
ਵਿਚਾਰ ਸੀ । 

ਨਿਰਾਲਾ ਅਤੇ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਹਿਦੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਅਮਰ, 
ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਹਨ 1 
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ਪੋ: ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਤੇ ਚਿੰਤਨ 

ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਇਕ ਸਾਕਾਰ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਸੀ, ਇਕ ਅਨ੍ਪਮ ਅਨੁਭਵ ਸੀ, ਇਕ` 
ਵਚਿੱਤਰ ਚੇਤੋਨਤਾ ਸੀ; ਦੈਵੀ-ਚਿੰਤਨ ਸੀ ਤੋਂ ਅਨੁਭਵੀ ਮਨੁਖ ਸੀ । ਉਸ ਦਾ` 
ਆਦਰਸ਼ਵਾਦ ਮਹਾਨ ਮਨੁਖੀ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੇਹਦਾ ਸੀ । ਰ੍ 

. 

ਉਹ ਵੀਹਵੀ” ਸਦੀ ਦੇ ਹੁਣ ਤਕ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋ" 

ਵਧੇਰੇ ਮੌਲਿਕ, ਵਧੇਰੇ ਕਰਤਾਰੀ (24616) ਅਤੇ ਵਧੇਰੀ ਸ਼ਕਤੀ (76066). 

ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਸੀ । ਉਸ ਵਿਚ ਐੱ'ਟਿਸਥੀਨਜ਼ ਦੇ ਵਿਰੱਕਤਵਾਦ ਦੇ ਕੁਝ` 

ਅੰਸ਼ ਹੈਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦਿਲ ਦੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਰੋਗ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹੁਸਨ ਜੇਹੇ 

ਸੂਹੇ ਕਰ ਦੇ'ਦਾ ਸੀ । ਉਹ ਇਕ _ਲਰਜ਼ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਸੀ । ਇਕ ̀  ਸ਼ੂਕਦਾ ਭਾਵੁਕ` 
ਦਰਿਆ ਸੀ । ਅਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇ ਨੂਰ-ਨੈਣਾਂ ਦੀ ਅਗੈਮੀ ਲਿਸ਼ਕ ਨੂੰ ਚਿਤਰ ਸਕਣ ਵਾਲਾ 
ਉਹ ਇਕ ਅਦਭੁਤ ਚਿਤਰਕਾਰ ਸੀ । ਉਸ ਕੌਲ ਮਾਂ ਜੋਹਾ ਦਿਲ ਸੀ, ਮਹਿਬੂਬ 
ਜੋਹਾ ਨਿੱਘ ਸੀ ਤੇ ਰੱਥ ਜੇਹੀ ਦਇਆਲਤਾ ਸੀ । ਉਹ ਰੂਹਾਂ ਦੇ ਮੇਲ ਦੀ ਸਿੱਕ 

ਵਿਚ ਸਦਾ ਬਿਹਬਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ । 

ਉਸ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਵਿਸ਼ਵ ਜਿੰਨਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੀ । ਉਸ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਮਨੁਖਵਾਦ 

ਵਿਚ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਅਨੂੂਠੇ ਰਹੱਸਵਾਦੀ-ਸੈਸਾਰ ਦੀ ਦੇਣ ਸੀ । ਉਹ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ` 

ਹਾਮੀ ਪਰ ਪਦਾਰਥਵਾਦ ਦਾ ਕੱਟੜ ਵੈਰੀ ਸੀ । ਕੇ 

ਉਹ ਅਲਬੇਲਾ, ਬੇਪਰਵਾਹ, ਹੱਦਾਂ ਦੀ ਕੈਦ ਵਿਚ ਲੀ ਵਹਿ ਜੰਗਲੀ 

ਲਾਸਾਨੀ ਕਲਾਕਾਰ ਸੀ । ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭਾਵ-ਧਾਰਾ ਵਿਚ ਕਰੋੜ ਰੋਗਾਂ ਦੇ 
'ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਦੇ ਵੇਗ ਉਠਦੇ ਸੰਨ । __ 

ਉਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ । ਜੇ ਉਸ ਦਾ ਰਚਨਾ-ਕਾਲ ਵੀਹ 
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ਵਰ੍ਹੇ ਹੌਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸ਼ੁਮਾਰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋ ਮਹਾਨ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ 

ਵਿਚ ਅਵੱਸ਼ ਹੁੰਦਾ । ਉਸ ਦੀ ̀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਸਦੀਵ-ਕਾਲ ਦੀ ਅਮਰਤਾ ਦੀ ਸਾਖੀ 

ਭਰਦੀ ਹੈ । ਉਸ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਮਹਾਨ-ਨਾਟਕੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਲਈ ਬੜਾ ਢੁਕਵਾਂ ਸੀ । 

'ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਵਿਤਾ ਸੀ । ਸੈਸਾਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ “ਕਲਾਕਾਰ ਅਬਦੁਲ ਰਹਿਮਾਨ 

ਚੁਗਤਾਈ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ''ਪ੍ਰੋ: ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਇਕ ਮਸਤ ਮਲੰਗ ਦੋਸਤ ਸੀ । ਇਸ 

`ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਆਦਮੀਆਂ ਵਰਗਾ ਆਦਮੀ ਨਹੀ” ਸੀ ਉਹ...... ।” ਉਹ ਨੂਰ ਦੀ 

ਅਨੰਤ-ਖੇਡ ਦਾ ਆਸ਼ਕ ਸੀ । ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿਚ ਉਡਦੇ ਰੈਗ-ਬਰੈਗੇ ਅਗਨ-ਰੱਥ ਉਸ 

ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਵਿਚ ਪੌੰਮਦੇ ਸਨ। 
ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨਿਰੀ ਭੀਖਣਤਾ ਸੀ, ਨਿਰਾ ਹਿਲੌਰ ਸੀ । ਪਰੋ: ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 

ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣ ਲਈ ਅਬਦੁਲ ਰਹਿਮਾਨ ਚੁਗ਼ਤਾਈ ਵਲੋਂ' ਦੱਸੀ ਇਕ ਘਟਨਾ 
ਜੋ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੁੱਗਲ ਨੇ “ਸਫ਼ੀਰ ਦੀ ਕਵਿਤਾ” ਦੇ ਮੁਖਬੈਦ ਵਿਚ ਲਿਖੀ ਹੈ, 
ਪੜ੍ਹ ਲੈਣੀ, ਸੋਚ ਲੈਣੀ, ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਤੇ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਲੈਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ :-- 
“ਪ੍ਰੋ: ਸਾਹਿਬ ਅਜੇ ਬਿਸਤਰੇ ਵਿਚ ਲੋਟੇ ਪਏ ਸਨ । ਕਿਤਨਾ ਚਿਰ ਆਰਟ ਤੇ 

ਫ਼ਲਸਫ਼ੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ । ਫੇਰ ਪਰਦਾ ਹਿਲਿਆ `ਤੇ ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਕੜੀ 
'ਅੰਦਰ ਆਈ । “ਰਹਿਮਾਨ ਇਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਉਠ ਕੇ ਤੂੰ ਚੁੰਮ ਲੈੱ?, ਕੁੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 
ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਮਸਾਂ ਅਜੇ ਖੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋ: ਸਾਂਹਿਬ ਨੇ ਚੁਗਤਾਈ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ 
ਫ਼ਰਮਾਇਸ਼ ਕੀਤੀ । ਚੁਗ਼ਤਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੀ ਮੇਰੇ 
ਵਿਚਲਾ ਕਲਾਕਾਰ, ਬਾਗ਼ੀ, ਤੇ ਅਲ੍ਹੜ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭ ਘਬਰਾ ਜੇਹੇ ਗਏ ਤੇ ਬਿਟ 

'ਬਿਟ ਪ੍ਰੋ: ਪੂਰਨ.ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਲ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ । ਪਸੀਨੌ-ਪਸੀਨਾ ਹੋਏ ਨੂੰ 
ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀ ਸੀ ਆਉਂਦੀ ਕਰਾਂ ਤੇ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਕਹਾਂ ਤੇ ਕੀ ਕਹਾਂ ।” 

ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਾਪਾਨ ਯਾਤਰਾ ਉਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ 
ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੀ ਹੈ । ਉਥੇ ਉਸ ਦਾ ਮੇਲ ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਜੇਹੇ ਅਨੁਭਵੀ ਭਾਰਤੀ 
ਮਨੁਖ ਅਤੇ 'ਓਕਾਕੂਰਾ ' (0830023) ਜੇ ਜੇਹੇ ਮਹਾਨ ਜਾਪਾਨੀ ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਨਾਲ 
ਹੋਇਆ । ਓਕਾਕੂਰਾ ਦੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਪੁਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਭਾਰਤੀ ਦਰਸ਼ਨੂ, 
ਜਾਪਾਨੀ ਸੋਹਜਵਾਦ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ `ਰਲਵਾਂ ਰੂਪ ਬਣ ਗਿਆ । ਪਰ 
'ਭਾਰਤੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਮਨੁਖਵਾਦੀ-ਰਹੱਸਵਾਦ ਫਿਰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਬਲ ਰਹਿਆ । 
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ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਾਰਤਕ 'ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਇਕ ਅਲੌਕਿਕ 
ਜੇਹੇ ਸੈਸਾਰ ਵਿਚ ਮੁਗਧ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ । ਉਹ ਇਕ ਅਜੀਬ ਜੋਹੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿਚ. 
ਸਾਨੂੰ ਲੌ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਜਿਥੇ ਦੈਵੀ-ਸੈਗੀਤ ਦੀਆਂ ਮਧੁਰ ਸੁਰਾਂ ਛਿੜਦੀਆਂ ਹਨ, ਰੱਥੀ 
ਨਾਦ ਵੱਜਦਾ ਹੈ, ਇਕ ਗੂੰਜ ਉਠਦੀ ਹੈ । ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਅਨੰਤ ਰੌਗਾਂ ਦੇ ਵਿਸਮਾਦ 
ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਗੜੂੰਦ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ । ਸਵਤੇਤਰਤਾ, ਹੁਸਨ, ਇਸ਼ਕ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਦੀ 
ਪੀ'ਘ ਦੇ ਝੂਟੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ । 

ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਆਕਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤਕ ਉੱਚਾ ਉਠਦਾ ਹੈ । ਉਹ. 

ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਅਣਗਿਣਤ ਚਿੱਤਰ-ਪਟ ਉਪਰ ਖੰਡਾਂ ਤੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾਂ ਦੇ ਅਗੈਮੀ-ਤਾਲ. 

ਨਾਲ ਤਾਲ ਰਲਾ ਕੇ ਇਕ ਸਦੀਵੀ ਨਾਚ ਨੱਚਦਾ ਹੈ । ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਚਨਾ 

ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਝੂਣਕਾਰ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਅਣੂ ਅਣੂ ਵਿਚ ਅਜਬ ਜੋਹੇ ਕਾਂਬੇ: 
ਛੱੜਦੀ ਹੈ । 

ਉਹ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਤਹਿ ਤਕ ਡੂੰਘਾ ਉਤਰਦਾ ਹੈ । ਉਹ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਧੜਕਣ 
ਵਿਚ ਰਸਾਂ ਦੇ ਤਾਲ ਭਰ ਦੇ'ਦਾ ਹੈ । ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਉਸ ਦੇ ਰਹੱਸਮਈ 
ਅਨੁਭਵ ਦਾ ਸਾਕਾਰ ਚਿੱਤਰ ਹੈ । ਉਸ ਦੀ ਵਾਰਤਕ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਆਤਮਕ- 

ਚਿੰਤਨ ਦਾ ਉਮਾਹ-ਭਰਿਆ, ਵਜਦ ਭਰਿਆ, ਰਸ ਭਰਿਆ ਤੇ ਰੰਗ ਭਰਿਆ: 

ਨੱਕਸ਼ਾ ਹੈ । 
ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਉਪਰ 

ਸਿਖ-ਫ਼ਲਸਫ਼ੇ ਦਾ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ । ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਅਤੇ 

ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗੀਆਂ ਮਹਾਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦੇ 

ਰੰਗ-ਮਜੀਠ ਵਿਚ ਰੈਗਿਆ ਗਿਆ । 

'ਪਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਧਰਮਾਂ, ਕੌਮਾਂ ਤੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉਪਰ 

ਉਠਿਆ `ਹੋਇਆ ਸੀ । ਉਹ ਮਨੁਖਤਾ ਦਾ ਕਵੀ ਸੀ ਤੇ ਮਨੁਖ ਦੇ ਦਿਲ ਦਾ 

ਕਲਾਕਾਰ ਸੀ । 

ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਲਈ ਮਨੁਖ ਦਾ ਜਨਮ ਧਾਰਨਾ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ (ਰੱਥ) ਤੋ” 

ਵਿਛੜਨਾ ਹੈਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਰ ਕੇ ਅਸਾਂ ਮਿਲਨਾ ਹੈ ਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਫਿਰ ਵਿਛੜਨਾ ਹੈ । 

੮੯੩ 
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ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰੱਥ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਬੜਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਰੱਥ (ਸਿਖ ਦਰਸ਼ਨ 
ਅਨੁਸਾਰ) ਹਰ ਕਿਣਕੇ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੁਰਦਵਾਰੇ, ਮੰਦਰ 

`ਜਾਂ ਮਸਜਦ ਵਿਚ ਬੈਦ ਨਹੀਂ । ਐਮ. ਐੱਸ. ਰੈਧਾਵਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ 
ਅਨੁਭਵ, ਮੌਤ ਦੇ ਕਾਲੇ ਪਰਦੇ ਤੋ ਪਰੇ ਜੌ ਕੁਝ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਸੋਆਂ 

ਦੇਦਾ ਹੈ। _ 

ਪੱਛਮੀ ਲੇਖਕਾਂ ਤੇ ਚਿੰਤਕਾਂ 'ਚੋਂ' ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਉਪਰ ਰਸਕਿਨ, ਵਾਲਟ 

`ਵਿਟਮੈਨ ਤੇ ਕਾਰਲਾਈਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਇਆ । ਜਿਥੇ ਇਹਨਾਂ ਲੇਖਕਾਂ ਦੇ 
ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੋ ਉਸ ਤੇ ਅੜਰ ਕੀਤਾ ਓਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿਖ਼ਣ-ਢੰਗ ਨੇ ਵੀ ਟਿਸ ਦੀ 
'ਸ੍ਰੇਸਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਨੇਂ ਚੋਖਾ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕੀਤਾ । 

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਪਛਮੀ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਪੂਰਬੀ 

ਅਧਿਆਤਮਕ-ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸੈਗਮ ਬਣ ਗਇਆ । ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਚਿੰਤਨ ਨੂੰ 

ਹੌਰ ਵੀ ਸੇਧ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ,ਵਿਰਾਟ, ਤੇ ਅਰਥ- 
ਭਰਪੂਰ ਬਣ ਗਇਆ । 

`ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਤੇ ਰਿੰਤਨ ਦੀ ਬਹੁਲਤਾ ਤੇ ਭਰਪੂਰਤਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ 
“ਇਸ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨਾਂ ਨੇ “5੧57 ੦3 ੧੯ 

9100੬ ੧0੧੬1” ਨਾਂ ਦੀ ਅਦੁੱਤੀ ਪੁਸਤਕ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮਸਤੀ, ਉਨਮਾਦ 
ਤੇ ਸਰੂਰ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਹਨ, ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਤੇ ਤਿੰਨ ਰਾਤਾਂ ਦੀ ਅਖੋਡ ਇਕਾਗਰਤਾ ਵਿਚ 
ਸੈਪੂਰਨ ਕੀਤੀ ਸੀ । ''ਖੁਲੇ ਲੇਖ” ਨਾਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਕੇਵਲ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਲਿਖ 
ਕੋ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿਤੀ ਸੀ । 

ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਇਕ 
ਹੋਰ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ । ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੁਤਰ ਸ: ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ 
ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੰਗਣੀ ਮਾਇਆ ਨਾਂ ਦੀ ਇਕ _ਲੜਕੀ ਨਾਲ. ਛੋਟੀ 
ਉਮਰੇ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ । ਜਦੋਂ' ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ੧੯੦੩ ਵਿਚ ਜਾਪਾਨ ਤੋ _ਵਾਪਸ 
'ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਗੈਗਾ,ਬਹੁਤ ਬੀਮਾਰ ਸੀ । ਉਸਨੇ ਪੂਰਨ 
ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਰਨ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਆਖ਼ਰੀ ਖ਼ਾਹਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੂ 
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`ਵਿਆਹ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰੀ । ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਗਲ ਤਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ 
-ਲਈ ਪਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਕਹਿਆ ਕਿ ਮੈ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੜਕੀ 
ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ । ਲੜਕੀ ਦੇ ਮਾਪੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੇ । 
ਤੇ ਜਦੌਂ' ਪੂਰਨ ਤੇ ਮਾਇਆ ਮਿਲੋ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਤੇ ਜਵਾਬ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਨ । 
ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਸਵਾਲ ਉਸਦੇ ਵਿਅਕਤੀਤਵ ਦੇ ਅਨੌਕਾਂ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ 
ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ :-- 

ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ:---ਸੈ ਸਨਿਆਸੀ ਹਾਂ । ਜੇ ਤਰੇ _ਸਠਿਆਸ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ 
ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ । 

ਮਾਇਆ :--ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ । ੪ 
ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ:--ਤੈਨੂੰ ਘਰ ਘਰੋ ਮੰਗਣਾ ਪਵੇਗਾ । 

ਮਾਇਆ :--ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ । 

ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ:--ਤੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਮੋਰੇ ਨਾਲ ਚਲੀ ਚਲ । 
ਮਾਇਆ :--ਇਹ ਨਹੀ" ਹੋ ਸਕਦਾ । ਮੈ ਭਗਤ ਜਵਾਹਰ ਮਲ ਦੀ ਪੌਤਰੀ 

ਹਾਂ, ਇਹ ਬਦਨਾਮੀ ਦਾ ਕਲੰਕ ਆਪਣੇ ਟੱਥਰ ਨੂੰ ਨਹੀ” 

ਲਾ ਸਕਦੀ । 

ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰੈਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ 
ਪੱਖ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਸਫ਼ੀਰ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ--- 

ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਵਿਚ ਵਿਸਮਾਦ ਹੀ ਨਹੀ ਉਮਾਹ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ । ਉਹ 
ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਕੇ ਇਉ” ਹੀ ਗ੍ਰਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਸਮੇ' ' 

ਨੂੰ ਚੇਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਤਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ` ਕਿ ਤੁਸੀ' ਇਕ ਚੰਗੀ ਰੌਣਕ ਭਰੀ 
ਮਹਿਫ਼ਲ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਪਰਚ ਸਕੋਂ । ਉਹ_ ਇਕ ਦਰੱਖ਼ਤ ਦੇ ਤਨੇ ਨਾਲ 
'ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਜੋਹਰਾ ਤੇ ਮੁਸ਼ਤਰੀ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਣ- 

ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸੁੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਸਪਰਸ਼-ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਮਾਣ ਸਕਦਾ ਸੀ । ਉਸ ਦੇ ਮਨ-ਅੰਤਰ 
ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ ਅੰਦਰ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਚਿੱਤਰ ਉਭਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ 
ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਲਿਖਣ ਜਾਚ ਤੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਢੇ ਸਨ । ਕੀ 

ਦੁਖ 
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ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਸੀ ਜਾਂ ਪਰਕਾਸ਼ ਸੀ £ ਦੋਹਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਫ਼ਰਕ' 

ਹੈ । ਉਸ ਵਿਚ ਪਰਕਾਸ਼ ਸੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ” ਸੀ । ਉਹ ਉਮਾਹ ਸੀ ਤਾਂ ਪਰਕਾਸ਼ 

ਦਾ ਉਮਾਹ ਸੀ ।” ਰ੍ 

ਪਰਕਾਸ਼ ਤੇ ਉਮਾਹ ਤੋਂ ਉਪਰੈਤ, ਜਿਵੇ' ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਸ 

ਵਿਚ ਤੀਖਣਤਾ ਹੀ ਤੀਖਣਤਾ ਸੀ । ਮੌਤ ਦੇ ਬਿਸਤਰੇ ਤੇ _ਲੋਟਿਆਂ ਹੋਇਆਂ 

ਗਰਜਵੀ' ਆਵਾਜ਼ ਵਿਚ ਉਸ ਦ ਕਹੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬੜੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ 
ਧਿਆਨ ਯੋਗ ਹਨ:--'0॥0 5110010 0 10056. 1 5ਕਊਹ 
ਹ$0810123)1₹ 3110€715€. _1-000 ! 1 300 €੯€1 59 971 01੧ 

0800066 !” 

ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਸੁਗੈਧੀਆਂ ਦਾ ਲਟਬੌਰਾ, ਰੰਗਾਂ ਦਾ ਮਤਵਾਲਾ, ਰੂਪਾਂ ਦਾ 
ਰਸੀਆ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਤਾਂ ਦਾ ਜਾਚਕ ਸੀ । ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਪਟਾਂ ਸਦਾ 
ਮਨਜ਼ੂਰ ਸਨ:-- 

“ਕਰਨਾ ਖਿੜਿਆ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬਾਂ, 
ਮਹਿਰਮ ਹਾਲੀ” ਦੂਰ । 
ਬੁਕ ਭਰ ਭਰ ਤੂੰ ਪਾ ਲੱਛੀਏ 

ਤੋਰੀ ਲਪਟ ਸਦਾ ਮੰਨਜ਼ੂਰ !”% 
ਮੈ ਅਤਿਕਥਨੀ ਨਹੀ ਕਰ ਰਹਿਆ ਹੋਵਾਂਗਾ ਜੇ ਸੈ ਇਹ ਕਹਾਂ ਕਿ 

ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਕੋ ਇਕ ਨਿਰੋਲ ਸਾਹਿਤਕ 
ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਭਾਵ ਇੰਜ 
ਵਿਅਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ :--'ਅਰਧ-ਸਮਾਧੀ ਵਿਚ ,ਅੰਗੜਾਈਆਂ ਲੈਂਦੇ ਮਦਰੌਸ਼ 
ਵਲਵਲਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਲਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦਕ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾ ਕੇ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ 
ਇਕ ਸਾਂਝੀ ਪੂੰਜੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਜੇਕਰ ਸਾਹਿਤ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ 
ਯੁਗ ਦਾ ਇਕੋਂ ਇਕ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਹੈ । ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਾਹਿਤਕਤਾ ਦੇ ਕਲਾ 
ਅੰਦਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਉਸ ਦੀ ਗੈਭੀਰ ਅਧਿਆਤਮਕਤਾ, ਡੂੰਘੀ ਬੌਧਿਕਤਾ, ਵਿਲੱਖਣ 
ਭਾਵੁਕਤਾ, ਕੌੜੇ ਤੇ ਵਾਸਤਵਿਕ _ਤਜਰਬੇ, ਜੀਵਨ-ਰੈਗੇ. ਅਨੁਭਵ, ਛਲਕਦੇ 

€ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਕ ਅਣਛਪੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਇਕ ਬਦ 1 
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ਵਲਵਲੇ, ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਪਿਆਰੂ ਰੁਚੀ, ਪਰਾਚੀਨ ਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਦਵਤਾ, 
ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਧਿਅਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ-ਜੇਤੂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਉਪਰ 
ਖੜੀ ਹੈ । ਏਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਸਦੀਵਤਾ ਦਾ ਸੰਗੀਤ ਹੈ, ਅਮਰਤਾ 
ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੈ, ਚਰੋਜੀਵਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਲੋਕ ਪ੍ਰਿਯਤਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਅਤੇ 
ਮਧੁਰਤਾ ਦੀ ਲੌਗੇ ਹੈ । ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਸਾਹਿਤਕ ਰਚਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ 
ਅਧਿਆਤਮਕ ਰੁਚੀ ਦਾ ਪਰਮੁਖ ਭਾਗ ਹੈ । ਇਸ ਰੁਚੀ ਨੂੰ ਯੂਰਪ ਦੋ ਨਿਟਸ਼ੋ, 
ਗੇਟੇ ਤੇ ਸ਼ਾਪਹਾਵਰ ਨੇ ਉਤਪੰਨ ਕੀਤਾ, ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਦੋ ਜਪਾਨੀ ਮੰਦਜ਼ਾਂ 
ਵਿਚੋ" ਇਸ ਨੂੰ ਰੂਪ ਚੜ੍ਹਿਆ । ਵੇਦਾਂਤ, ਸਾਂਖ, ਤੇ ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ. ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 
ਹੌਰ ਰੈਗ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਗੁਰਮਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਅਧਿਕ ਪੁਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ।” 

ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਪਰਾਚੀਨਤਾ ਤੇ 
ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਦੇ ਪਾੜ ਨੂੰ ਮੇਲਦਾ ਹੈ । ਕੇਵਲ ਇਸ ਇਕ ਪੱਖ ਤੋ ਹੀ 
ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । 

ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋ: ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੱਦ 
ਤਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਪਹਿਲੋਂ ਆਧੁਨਿਕ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਹਨ । ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ 
ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ । ਇਸ ਵਿਚ ਨਵੀ” ਜਿਦ ਤੇ 
ਨਵਾਂ ਸਾਹਸ ਭਰ ਕੇ ਨਵੇ ਮਾਰਗਾਂ ਉਪਰ ਚਲਣ ਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਹੀਆ ਪ੍ਰਦਾਨ 
ਕੀਤਾ । ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਵਿ-ਪਰੈਪਰਾ ਹੀ ਆਧੁਨਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਵਿ ਦੀ ਸਭ ਤੋ” 

ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ । ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਵਿ-ਪਰੈਪਰਾ ਵਿਚ 
ਡਾ: ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਡਾ: ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ ਕਾਲੋਂਪਾਣੀ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਸ਼ਫ਼ੀਰ, ਹਸਰਤ, 

ਨੌਕੀ ਤੇ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਸ਼ੋਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਤੇ 

ਪੰਜਾਬੀ ਅਲੋਚਨਾ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ, ਬੇਸਮਝੀ, -ਸੀਮਤ ਪਹੁੰਚ ਤੇ ਗ਼ੈਰਦਿਆਨਤ- 

ਦਾਰੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਆਧੁਨਿਕ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਅਸਲ ਕਾਵਿ-ਪਰੈਪਰਾ, 

ਅਰਥਾਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ - ਸਫ਼ੀਰ ਕਾਵਿ ਪਰੋਪਰਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤਾ ਗੌਲਿਆ ਨਹੀ” 

ਸਗੋ' ਇਸ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ (20]70- 

16765) ਦੀ ਹੀ ਇਕ ਪਰੋਪਰਾ ਮਿੱਥ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਅਰਥਾਤ 

ਆੰਮ੍ਰਿਤਾ--ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪਰੰਪਰਾ । ਜਿਉ” ਜਿਉ” ਪੰਜਾਬੀ ਆਲੋਚਨਾ ਵਧੌਰੇ 
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ਸਮਰਥਾ-ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾਏਗੀ,. ਤਿਉ” ਤਿਉ” ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਵਿਤ/ ਦੇ ਰੂਪ, 
ਚਿੰਤਨ ਤੇਂ ਅਨੁਭਵ ਦੀ ਕੀਮੋਤ ਵੱਧਦੀ ਜਾਏਗੀ । 

ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਇਕ ਆਲੌਚਕ ਨੇ ਪ੍ਰੋ: ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਪਾਸ਼ਵਿਕ 
ਅਨੁਭਵ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਸੌਕੀਰਣ ਚੇਤੰਨਤਾ ਤੇ ਸੀਮਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ 

ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ । ਦਰ ਅਸਲ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ `ਦਾ ਅਨ੍ਹੰਭਵ ਪਸ਼ੂ-ਬ੍ਰਤੀਆਂ ਤੋਂ ਉਪਰ 

ਉਠਿਆ ਹੋਇਆ ਸੱਚਾ, ਸੁੱਚਾ ਤੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਨੂਰ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਅਨੁਭਵ ਸੀ 1 

ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਬਾਂਰੇ ਏਨੀ ਗ਼ੱਲਤ-ਬਿਆਨੀ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੀ 
ਕੋਰ ਸਕਦੀ ਹੈ । 

ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਦੀ.ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸੋਮਾ ਪਿਆਰ ਹੈ । ਉਹ 

ਪਿਆਰ ਨੂੰ “ਰੂਹ ਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ” ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ । ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਆਰ ਵਿਚ 
“ਜਿਸਮ ਦੀ ਮੌਤ” ਹੈ । ਅਜਿਹੇ.ਅਨ੍ਭਵ ਨੂੰ ਪਾਸ਼ਵਿਕ-ਅਨੁਭਵ ਕੌਣ ਕਹਿ ਸਕਦਾ 
ਹੈ ? ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ''ਉੱਚੀ ਦਿਵਯ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ” 
ਮੰਨਦਾ ਹੈ । ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ “ਪਿਆਰ ਹੀ ਰੱਬ ਹੈ.।” 

____ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਾਵਿ-ਅਨ੍ੰਭਵ ਵੀ ਮਹਾਨ ਟੀਚਿਆਂ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੈ . (| ਉਹ 
ਇੰਜੀਲ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੇਥ, ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਕੇਵਲ ਮਹਾਨ ਕਵਿਤਾ ਮੰਨਦਾ 
ਹੈ । ਉਸ ਦੇ ਕਵਿਤਾ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਵਿਚਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ:--. 
20੬0; 35 & 0੬767ਮਮ81 50030. 003੯ .1005 00 03 
ਪੋਮ5 20000430. 6$ 110€, 1 35 0੧ 50:80)0 0; ੩੬੬੦. 
306 ਮਮੀਿਪ0 060300 ਪਂ:੩ 0੬੬ ਮਿਮ੪੦65 05 ੧੧0) 1108.” 

(11੬ 5000 ੦1 01081 2086. ) 

ਆਧੁਨਿਕ ਤੇ ਪਰਾਚੀਨ ਚਿੰਤਨ ਦੇ ਸ਼ੁਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਅੰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ _ਉਪਰੋਤ ਪੂਰਨ. 
ਸਿੰਘ ਵਿਚ ਅਨੁਭਵ ਹੀ ਅਨੁਭਵ ਹੈ । ਉਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ ਉਸ ਦੇ ਸੁਜੀਵ-ਅਨੁਭਵ 
ਨਾਲ ਅਟੀ ਪਈ ਹੈ । ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਅਕਲ ਦੀਆਂ ਫੋਕੀਆਂ ਵਲਗਣਾਂ 
ਵਿਚ ਵਲਿਆ ਨਹੀਂ” ਰਹਿੰਦਾ । ਉਹ ਨੂਰ ਨਾਲ ਖੇਡਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੀਤਾਂ ਦੀ ਮਹਿਕ 
ਨੂੰ ਜੱਫੇਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ । ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜੀਂਦਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਦੇਂਦਾ 
ਹੈ । ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ-ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਪੱਖ; ਇਸ ਦੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਤੇ ਡੇ 
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ਇਸ ਦੀ ਹਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਪਾਤਰਾਂ ਦੇ ਸੁਭ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬੌਧ ਹੈ /'ਅਤੇ ਇਜ ਸਭ ਕੁਝ 
ਨੂੰ ਚਿਤਰਨ ਵੇਲੇ ਅਕਲ ਦੀ ਸੁਜੀਵ-ਰੋ ਉਸ ਛੇ ਰੂਹਾਨੀ ਅਨੁਭਵ 'ਦਾ ਸਾਥ ਵੀ 
ਦੇਂਦੀ ਹੈ । ਰ੍੍ ਰ੍ 

ਪਰੋ: ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਤੀਖਣ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਅਭਿਵਿਅਕਤ ਕਰਦੇ ̀  ਹੋਏ ਕੁਝ 
ਕਾਵਿ ਟੋਟੇ ਏਥੇ ਅੰਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ :-- 

(੧) ਇਸ ਬਾਰ ਦਾ ਨਿਮਾਣਾ ਜੇਹਾ ਸਾਬੀ ਮੇਰਾ 

ਨਿੱਕਾ ਜੇਹਾ ਰਾਤ ਦਾ ਦੀਵਾ । 

ਇਹ ਕਾਲੀ ਰਾਤ 

ਕੁਝ ਡਰਾਂਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ, ਇਸ ਇਕੱਲ ਵਿਚ, 
ਆਉਦੀ ਦਿਸਦੀ ਡਰਾਂਦੀ ਇਕ ਕਾਲੀ ਕੈਬਲੀ ਵਾਂਗ, 

ਜਿਵੇਂ ਮੋਰੇ ਦਿਲ=ਦੀਵੇ ਨੂੰ ਹਿਸਾਉਣ ਆਉਦੀ । 

ਡਰ ਨਾਲ ਸਹਿਮ ਨਾਲ ਤ੍ਰਹਿ ਕੇ, ਆਪਣੇਂ ਦੀਵੇ ਦੀ ਕੈਬਦੀ 

ਅਰਦਾਸ ਭਰੀ ਚਮਕਦੀ ਚੁੱਪ ਵਿਚ ਇਕ ਢਾਰਸ, 
ਸ਼ਾਂਤੀ, ਹੌਸਲਾ ਤੇ ਸਿਦਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਦਾ । । 

ਕਰਾਮਾਤ ਜੇਹੀ ਦਿੱਸਦੀ । 

ਏਨੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਹਨੋਰੀ ਕਾਲਖ ਵਿਚ 

ਇਕ ਮਿੱਤਰ ਦਾ ਮੁੱਖੜਾ ਬਲਦਾ । 

ਧਰਤੀ ਉਪਰ ਸੁੱਟ ਮੈਨੂੰ ਉਚੇ ਤਾਰੇ ਤੱਕਦੇ 

ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਅਜ਼ਮਾਈ ਦੀ ਖੇਲ ਨੂੰ । 

(੨) ਦੁਨੀਆਂ ਰੰਗਾਂ ਦਾ ਇਕ ਅਚੰਭਾ ਛੰਭ ਦਿਸਦਾ 

ਬਾਜ਼ ਤੇ ਬੀਆਬਾਨ ਜੈਗਲ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਖਿਡਾਉਣੇਂ । 

ਧੁੰਧੂਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਪਾਯਾ ਮੋਰਾ ਪੰਘੂੜਾ 

ਤੇ ਤਾਰੇ ਸਾਰੇ ਝਾਤ ਝਾਤ ਕਰਦੇ । 

(੩) ਹਟਾ ਫਟਾ ਝੱਗਾਂ ਜੋਬਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਜਦਾ, 

ਅਰਕਾਂ ਨੰਗੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੋ'ਦੀਆਂ, 

ਤੇ ਛਾਤੀ ਦੀਆਂ ਲੀਰਾਂ ਹਵਾ ਪਈ ਚੁੱਕਦੀ 
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ਇਹ ਭੈੜੀ ਹਵਾ ਕੀ ਪਈ ਵਗਦੀ 

ਖਾਹ ਮਖਾਹ ਵਗਦੀ ਤੋਗ ਪਈ ਕਰਦੀ 

ਮੁੜ ਮੁੜ ਦੱਸਦੀ ਲੀਰਾਂ ਵਿਚੂੰ ਨੰਗੇ ਨੰਗੇ ਅੰਗ ਮੇਰੇ । 

(੪) ਹਵਾਵਾਂ ਨਸ਼ੇ ਪੀਤੇ ਭਰ ਭਰ ਪਿਆਲੀਆਂ, 

` ਝੂੰਮਦੀਆਂ, ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ, ਟੌਗਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਖੜਾਂਦੀਆਂ, 
ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਛੋਹ ਛੋਹ, ਚੁੰਮ ਚੈਮ ਨੱਸਣ੍ ਏਧਰ ਓਧਰ, 
ਬੇਮੁਹਾਰੀ ਅਲਬੇਲੀਆਂ, 

ਤੇ ਮਸਤੀ ਦੇ ਜੋਸ਼ ਵਿਚ ਪਿਆਰ ਦੀ ਕਚੀਚ ਵਿਚ 

ਉਹ ਵੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੰਖੜੀਆਂ ਖੋਹ ਖੋਹ, ਝੌਲਾਂ ਭਰ ਭਰ 

ਏਧਰ ਓਧਰ ਹਰ ਥਾਂ ਬਿਨ ਮਤਲਬ ਖਲੇਰਦੀਆਂ । 
(੫) “ਹਾਲੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਸੁਜਾਖੀਆਂ ਨਾਂਹ 

ਮੈਨੂੰ ਰੱਥ ਨਾ ਦਿਸਦਾ, ਹਰ ਥਾਂ ਹਰ ਕਿਸੀ ਵਿਚ । 
ਰੱਬ ਮੈਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਪਰਦਿਆਂ ਵਿਚ ਛੁਪਾ ਲਗਦਾ । 
ਕਦੀ ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਜ਼ਰਾ ਕਿਨਾਰਾ ਕੋਈ ਚੁਕਦੀ 

ਕਦੀ ਕੋਈ ਲਿਸ਼ਕ ਬਾਰੀ ਜੇਹੀ ਖੋਲ੍ਹਦੀ 
ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਰੱਬ ਕਦੀ ਕਦੀ ਦਿਸਦਾ 
ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਕੁਛ ਤਰਸ ਯੌਗ ਹੈ !!” 

ਉਪਰਲੀਆਂ ਕਾਵਿ-ਟੁਕੜੀਆਂ ਵਿਚ ਵਾਸ਼ਨਾ, ਸੁਗੈਧ, ਮੋਹ, ਅਸਲੀਅਤ ਅਤੇ 

ਪ੍ਰਰ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਹਰ ਅੰਗ 'ਚੋ' ਰਸ ਨਿਝਰਨ ਦੇ ਬੜੇ ਭਰਪੂਰ ਰੈਗ ਹਨ । ਪਰ 
ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅਧਿਆਤਮਵਾਦੀ ਚਿੰਤਨ ਜੋ ਮਨੁਖਵਾਦੀ ਰਹੱਸਵਾਦ ਉਪਰ 
ਆਧਾਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਤੀਖਣ-ਅਨੂਭਵ ਜੋ ਨੂਰ ਤੇ ਸੁਗੈਧ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ "ਚੋਂ 
ਥਾਂ ਪਰ ਥਾਂ ਪਏ ਝਾਕਦੇ ਹਨ । 

੧੦੮੦ 
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ਪ੍ਰੋ: ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਿਬੈਧ ਕਲਾ 

ਅਤੇ ਗਦ ਸ਼ੈਲੀ 
ਪਦਾਰਥਕ ਵਿਕਾਸ਼ ਲਈ ਸੁਚਜੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਸਾਂਝੇ ਉਪਰਾਲੇ ਅਤੇ ਸੂਝ 

ਭਰੇ ਟੀਚੇ ਮਿਥਣੇ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਹੁੰਦਾ 
ਹੈ । ਪਰੈਤੂ ਸਾਹਿਤਕ ਪਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬਾਕਾਇਦਗੀ ਵਿਚ ਬੈਨ ਲੈਣਾ ਕਿਸੇ ਦੇ 
ਵਸ ਦੀ ਗਲ ਨਹੀ” । ਸਾਹਿਤ ਵਾਧ/ ਨਾ ਤਾਂ ਇਕ ਤੋਰੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਤੋ ਨਾ ਕਿਸੀ 
ਬਝਵੀ” ਲੀਕ ਦੀ ਸੋਧੇ । ਇਹ ਤਾਂ ਮੌਜੀ ਸੁਭਾ ਦੇ ਪਾਂਧੀ ਵਾਂਗ ਭਾਵੇ' ਅਧਵਾਟੇ 
-ਉਘਲਾਉਣ ਲਗ ਜਾਵੇਂ ਤੇ ਭਾਵੇਂ' ਛੱੜ੍ਹਪਾ ਮਾਰ ਸਮਾਜਕ ਪਧਰ ਤੋ ਵੀ ਅਗੋਰੇ 
ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ । 

ਪਹਿਲੀ ਅਵਸਥਾ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਨਿਤਾਣੇ ਅਤੇ ਲਸਤ ਅੰਗਾਂ ਵਿਚ ਠਹਿਰ ਦੀ 
ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਹਿਤ ਵਿਕਾਸ਼ ਗੋਲ ਗਾਡੀ ਰਾਹ ਤੇ ਪਿਆ ਆਪਣੀ ਸਮਰਥਾ ਨੂੰ 

ਬਾਂਝ ਸਿਰਜਣਾ ਵਿਚ ਖਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਸਾਹਿਤ ਕਿਰਤਾਂ ਦਾ 
ਗਿਣ/ਤਮਕ ਵਾਧਾ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਸਮੋ" ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਂ । ਦੂਜੀ ਅਵਸਥਾ 
ਅਜਿਹੇ ਖਿੰਡਾ ਨੂੰ ਇਕ _ਦਮ ਥੰਮ ਕੇ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਜੁਗ ਪਲਟਾਊ ਮੌੜ ਕਾਇਮ 
ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਅਕੇਵੇ' ਭਰੀ ਰਵਾਇਤ ਵਿਚੋ ਬਾਹਰ ਕਢਣ 'ਦੀ ਹੈ । ਇਸ 
ਲਈ ਕਿਸੀ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਕ ਸੁਹਿਰਦ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਵਲ ਵਰ੍ਹਾਂ ਬਧੀ ਝਾਕਣਾ 
ਧੋ'ਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਸਦੀਵਤਾ ਦੇ ਉਤਮ ਗੁਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ 

ਪੂਰਿਆਂ ਕਰੰਨ ਦਾ ਇਕ ਸੁਭਾਵਕ ਅਤੇ ਸੁਭਾਗ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਅਮਰ`ਸਾਹਿਤ ਦਾ 

ਨਿਰਮਾਣ ਅਜਿਹੀ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਜਾਚਨਾ ਹੈ । ਇਹ ਹਲੂਣਾ ਬੋਲੀ ਜਾਂ. ਸਾਹਿਤ ਦੇ 

ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਵਿਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਕ ਨਵੇਂ ਵਿਕਾਸ਼ਵਾਦੀ ਪੰਧ ਉਤੇ ਜਾ 

ਖਲ੍ਹਾਰਦਾ ਹੈ । ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋ: ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦੇਣ ਕੁਝ ਇਸੀ ਪ੍ਰਕਾਰ 
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ਦੀ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਗਦ ਦੇ ਖੋਤਰ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਪਛੜੀ ਪੰਜਾਬੀ 

ਵਾਰਤਕ ਲਈ ਸਜਰੇ ਇਕਰਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ । ਸਮਕਾਲੀਨ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਰਤਕ ਦੀ` 

ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋ: ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਹ ਘਾਲ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਾਰਮਕ _ਰੈਗਣ 
ਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾਤਮਕ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਗੁਦ ਤੋ ਵਖਰਿਆਂ ਹਟ ਕੇ ਨਿਰੋਲ ਨਿਜੀ ਸ਼ਖਸੀ- 
ਅਤ ਵਾਲੀ.ਗਦ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ । 

ਕਈ ਹੋਰ ਸਾਹਿਤ ਅੰਗਾਂ ਵਾਂਗ ਨਿਬਧ ਕਲਾ ਵੀ ਪਛਮੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਹੀ ਦੇਣ 
ਹੈ। ਧਰਮ ਅਤੇ ਸਦਾਚਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਉਤੇ ਲੇਖ ਭਾਵੇ' ਪਹਿਲੇ ਲਿਖੋ ਜਾ ਰਹੇਂ 

ਸਨ ਪਰ ਉਹ ਪਰਚਾਰ ਦੇ ਮੰਤਵ ਲਈ ਉਚੇਚੇ ਲਿਖੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਰੂਪ ਵਲੋ” 

ਸੋਬੈਧ ਦਾ ਹੀ ਇਕ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਹੌਣ ਕਾਰਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਿਤਕ ਲਛਣਾਂ ਤ ਆਮ 

ਕਰਕੇ` ਵਾਂਝੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਇਕ ਉਤਮ ਨਿਬੋਧ ਵਿਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ । 

ਪ੍ਰੋ: ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਾਰਤਕ ਦੀਆਂ ਕੇਵਲ ਤਿੰਨ ਪੁਸਤਕਾਂ ਲਿਖੀਆਂ-- 
ਖੁਲੋਂ ਲੇਖ, ਅਬਚਲੀ ਜੋਤ, ਕਮਾਲੀ ਨੰਦ ਲਾਲੀ । ਨਿਬੈਧ ਕਲਾ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋ 

ਕੇਵਲ ਪਹਿਲੀ ਹੀ ਵਧੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੋਂ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬੀ 
ਵਿਚ ਨਿਰੋਲ ਸਾਹਿਤਕ ਨਿਬੈਧ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਲੋਖਕ ਹੈ । ਉਹ ਸੁਚੇਤ ਤੌਰ 

ਤੇ ਕਾਰਲਾਇਲ, ਵਲਟ ਵਿਟਮੈਨ, ਐਮਰਸਨ ਅਤੇ ਟੈਨੀਸਨ ਦੀ ਲੇਖਣੀ ਤੋਂ' ਪ੍ਰਭਾਵਤ 
ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਾਪਾਨ ਯਾਤਰਾ ਵੇਲੋਂ ਬੁਧ ਤੋਂ ਵੈਦਾਂਤ ਮਤ ਅਤੇ ਮਗਰੋ ਭਾਰਤ 

ਪਰਤਣ ਉਤੋਂ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਨਾਲ ਸਿਖ ਮਤ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਸਨੇ 
ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੇ । ਕਿੱਤੇ ਵਲੌ' ਵਿਗਿਆਨੀ ਪਰੋੜ੍ੂ ਸੁਭਾ ਵਲੋ ਉਹ ਇਕ ਅਲਬੇਲਾ 

ਮਿਲਣਸਾਰ ਅਤੇ ਬੇਪ੍ਰਵਾਹ ਬੈਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ “ਪਿਆਰ ਵਿਚ ਜੀਣ ਥੀਣ” ਨੂੰ ਹੀ 
ਜੀਵਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ । ਇਹ ਅਡੋ ਅਡਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ 
ਅਨਿਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹੀ ਉਸਦੀ ਵਾਰਤਕ ਦੇ ਮੁਖ ਲਛਣਾਂ ਨੂੰ ਉਤਪੰਨ 

ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣੇ । 

ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਿਬੈਧਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾ ਚੌਣ ਵਿਚ ਪਦਾਰਥਕ ਵਿਜ਼ਿਆੰ ਤੌ 

ਇਕ ਵਚਿੱਤਰ ਬੇਨਿਆਜ਼ੀ ਹੈ । ਉਸ ਦੇ ਚੁਣੇ ਵਿਸ਼ੇ ਭਾਵ ਵਾਚੀ ਪਰੇਤੂ ਜੀਵਨ ਵਲੋ” 
ਛੋਕੇ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ, ਜੀਵਨ ਵਿਚਲੇ ਖਿਆਰ ਦੀ ਹੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹਨ । ਉਸ ਨੇ 

ਪਿਆਰ, ਕਵੀ ਦਾ ਦਿਲ, ਮਜ਼ਹਬ, ਆਰਟ, ਮਿੱਤਰਤਾ ਅਤੇ ਕਵਿਤਾ ਆਦਿ 
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ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਪੁਰ ਕਲਮ ਅਜ਼ਮਾ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀ 
ਦੇਣ ਦਿਤੀ । ਅਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਹਾਲੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣ_ਦਾ 
ਹੀਆ ਨਹੀ” ਸੀ ਕੀਤਾ । ਨਾਲੋਂ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਿਰੋਲ ਮੌਲਿਕ ਵਿਚਾਰ ਉਸਦੀ 
ਪਿਆਰ ਭਰੀਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਝਰਨੇ ਵਿਚੋਂ ਸਿਮ ਸਿਮ _ਕੇ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ 
ਨਿਜੀ ਵਿਚਾਰ ਸਨ । 

ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਚੇਰੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦਾ ਲਿਖਾਰੀ ਬਣਾਉਣ 
ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚੇਤਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਲੇਖਕ ਬਣਾਉ'ਦੀ ਹੈ । ਜਿਥੇ ਉਸ ਦੇ 
ਵਿਸ਼ੇ ਅਨੁਭਵੀ ਅਤੇ ਇਨਸਾਨੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾ ਨਾਲ ਸਥੇਧਤ ਹਨ, ਉਥੇ 

ਉਹ ਸਦਾਚਾਰਕ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਵੀ ਹਨ । ਉਸ 

ਦੇ ਲੇਖ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਾਕ ਹੀ ਨਿਗਰ ਸਚ ਦਾ ਲਿਸ਼ਕਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਪਾਠਕ ਦੀਆਂ 
ਅੱਖਾਂ ਚੁਧਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ । ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾ ਲਈ ਉਹ ਲੌੜੀ'ਦਾ ਵਾਯੂ 
ਮੰਡਲ ਪੈਂਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰੋਤ੍ਰ ਲੇਖਕ ਦੀ ਮੌਲਕ ਅਤੇਂ ਸਜੀਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅਤੇਂ 

ਸੂਖਮ ਤੋਂ` ਸੂਖਮ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਮੰਤਕ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਉੱਤੇ ਪਰਖਣ ਦੇ ਯਤਨ 

ਕਾਰਣ, ਭਾਵੁਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲਦਿਆ ਇਹ ਵਾਯੂ ਮੰਡਲ ਕਰੁਣਾ ਮਈ ਹੋਣ 

ਦੀ ਥਾਂ ਸ਼ਾਂਤ ਰਸੀ ਹੋ ਨਿਬੜਦਾ ਹੈ । ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਮੇ' ਅਨੁਸਾਰ 
ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਅਤਿ ਅਗਰਗਾਮਾੀ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਦੇ ਗਿਆ ਹੈ । 'ਘਲੋਈ ਗਲੋਸ਼ੀਅਰ” 

ਅਤੇ 'ਜਾਪਾਨੀ ਨਾਇਕਾ ਦੀ ਜੀਵਨ ਕਥਾ” ਆਦਿ ਬਿਰਤਾਂਤਕ ਲੇਖਾਂ ਵਿਚ ਉਹ 

ਹੋਲੀ ਤੋਰੇ ਤੁਰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਪਸ਼ਟ, ਰੌਚਕ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਨਿਘ ਵਾਲੀ ਵਾਰਤਕ 
ਦੇਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੈ । 

ਨਿਥੋਧ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਕੇਵਲ ਮੁਢ ਹੀ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਆਪਣੇ 

ਅਨੁਭਵ ਨਾਲ ਸਬੈਧਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਉਹ ਭੌਤਿਕ ਜੀਵਨ ਤੋਂ” ਉਚੇਰਾ 

ਉਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਲਪਨਾ ਦੇ ਗਗਨਾਂ ਵਿਚ ਸੂਖਮ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੜੀਆਂ 

ਬਣਾਉ'ਦਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡੀ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਨੂੰ ਵਲ 

ਲੈਣ, ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਉਸ ਦੇ ਨਿਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਦ੍ਰਿਸ਼-ਚਿਤਰ ਕਿਸੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ 

ਆਤਮਵਾਦੀ ਦਿਵਯ ਭਾਵ ਸਬੈਧੀ ਰਖੀ ਗਈ ਕਲਾ ਪਰਦਰਸ਼ਨੀ ਦੇ ਚਿਤਰ! 

ਵਾਂਗ _ਉਨਮਾਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉੱਦੇ ਹਨ ਪਰੈਤੂ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਰਧ-ਅਧਿਆਤਮਕ 
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ਵਿਚਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਭਾਂ ਦੀ ਗਰਮ ਜੋਸ਼ੀ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਿਘ ਜਾਂ ਚੱਜ ਨਾਲ ਜੀਣ 
ਦੇ ਚਾਅ ਦਾ ਗਲ ਨਹੀਂ' ਘੁਟਦੇ । 

ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਿੰਥੈਧਾਂ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਰੌਧਤਾਈਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹਨ 

ਪਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮਾਨਸਿਕ ਦੁਚਿਤੀ ਦਾ ਫਲ ਨਹੀ' ਸਗੋ" ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੀ ਕਲਪਨਾ 

ਅਤੇ ਅਨੁਭਵ ਵਿਚਲੇ ਪਾੜ ਨੂੰ ਚੇਤੈਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਾ ਪੂਰ ਸਕਣ ਦਾ ਸਿਟਾ ਹਨ । 

ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਨਿਕੇ ਅਨੁਭਵ ਤੋਂ ਨਿਥੈਧ ਦੀ ਰੋਹੜ ਆਰੈਭ ਕਰਦਾ 
ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਕਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਿਚ ਪਾਈ ਹੋਵੇ । ਉਸ ਅਨੁਭਵ 
ਨੂੰ ਉਹ ਕਲਪਨਾ ਦੇ ਪਰਾਂ ਤੇ ਉਡਾ ਕਿਸੇ ਪਰੀ ਮਹਿਲ ਵਿਚ ਜਾ ਟਿਕਾਂਦਾ ਹੈ 
ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਨੁਭਵ ਇਸ ਨਵੀ” ਸਜ-ਫਬ ਕਾਰਣ ਆਪਣੇ ਜੜ੍ਹ ਸਰੂਪ ਤੋ 
ਨਿਰੋਲ ਅੱਡਰਾ ਜਾਪਣ ਲਗ ਪੈੱਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੇਖਕ ਦਾ ਆਪਣੇ ਵਲਵਲੇ ਦੀ 
ਇਸ ਉਡਾਰੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸਲੀ ਨਿਗੂਣੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪਰਤਾਂ ਕੇ ਸਮਾਪਤ ਨਾ ਕਰ 

ਸਕਣਾ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ । ਇਹੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਖ਼ਿਆਲ 
ਉਡਾਰੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚ ਅਧੀਨ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਹਕ ਵਿਚ ਸਿਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿਧੇ ਸਿਟੇ 
ਕਢਣ ਤੋ ਸਦਾ ਸੰਕੋਚ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਅਤੇ ਕਲਪਨਾ ਰਾਹੀ” 
ਉਸਰੇ ਵਾਯੂ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਚੋਖੇ ਪੜ ਕਾਰਣ ਹੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਡਾਰੀ ਨੂੰ 
ਵਲਵਲੇ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਉਦੋ ਤਕ ਉਚੇਰਾ, ਹੌਰ ਉਚੇਰਾ ਲਈ ਜਾਣ ਲਈ 
ਮੁਜਬੂਰ ਹੈ ਜਦੋ" ਤਕ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਕਲਪਨਾ ਦੇ ਖੰਭਾਂ ਦਾ ਬਲ ਉਸ ਨੂੰ ਜੁਆਬ 
ਨਹੀਂ ਦੇ ਜਾਂਦਾ । ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਹੀ ਹਫ ਕੇ, ਉਹ ਮੂਲ ਵਿਸ਼ੇ ਵਲ ਪਰਤਦਾ ਹੈ 
ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੀ ਮੁਢਲੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਵਣ ਦੀ ਥਾਂ, ਉਹ ਅਗੋ ਕੋਈ 
ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਵਿਚਾਰ ਛੋਹਣਾ ਲੋਚਦਾ` ਹੈ ।` ਇਵੇਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਿਖੋਧ 
ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਸੁਝਾਉਣੇ, ਦੁਹਰਾਉਣ ਜਾਂ ਸਿਟਾ ਕਢਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ 
ਅਚੰਨਚੇਤ ' ਜਿਹੇ ਮੁਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈਤਾਂ ਪਾਠਕ ਇਵੇਂ" ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ 
ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਹਮਸਫਰ ਵਾਂਟ ਮੁਕਣੋ' ਪਹਿਲਾਂ ਅਡੌਪਲੇ ਜਿਹੇ ਸਾਥ ਛਡ ਜਾਏ । 

_ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲੇਖਾਂ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ-ਪ੍ਰਗਟਾ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਢੰਗ ਆਤਮ 
ਪੰੜਚੌਲ ਦੀ ਲੌਰੀ ਵਾਲਾ ਹੈ । ਉਚੇਰੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਉਹ ਨਹੀਂ' ਜਿਸ ਕੌਲ ਬੈਠਿਆਂ 
ਅਸੀਂ ਨੀਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੀਏ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆਂ ਅਸੀ" ਵੱਡੇ 
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ਵੱਡੇ ਲਗੀਏ । ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਿਬੈਧ ਕਲਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇ ਲੇਖਕ ਵਲੋ” 
ਅਤੇ ਪਾਠਕ ਦੀ ਸਮਾਨ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹੈ । ਕਿਸੇ ਉਪਦੇਸ਼, ਵਿਅੰਗ ਜਾਂ ਪ੍ਰਗਟਾਈ 
ਇਛਾ ਵੇਲੋਂ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਸੰਬੋਧਨ ਖੇਤਰ ਵਿਚੋਂ' ਆਪਾ ਸਮੇਟ ਕੇ ਕਿਸੇ ਉਚੇਰੀ 
-ਟੀਸੀ ਉੱਤੇ ਬਹਿਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਧਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 
ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ-- ਰ੍ 

“ਮਿਹਨਤ ਕਿਰਤ ਕਰੀਏ, 

ਆਪਾ ਕੈਮ ਵਿਚ ਏਨਾ ਮਾਰੀਏ ਕਿ 
ਚੋਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਹੇਂ ਹੀ ਨਾਂ !” 

(ਵਤਨ ਦਾ ਪਿਆਰ) 

ਪਨ ਜੀ, ਆਪ ਵੀ ਨਿਸਲ ਹੋ ਬਹਿ ਜਾਉ । ਇਹ ਘੁੜ ਦੌੜ ਛਡੋ ! 

ਬਦਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜੀਵਨ ਹੈ” (ਆਪਣੇ ਮਨ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ) 

ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਪਵਿਤਰ ਸ੍ਰੰਦਰਤਾ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਸੀ । ਉਸ ਦੇ ਨਿਬੈਧ ਉਸ ਦੀ 
ਆਪਾਂ ਵਾਰ ਅਨੁਭਵੀ, ਨਿਡਰ ਅਤੇ ਵਿਕੌਲਿੱਤਰੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਵਾਲੀ ਆਤਮਾ ਵਿਚ 

ਇਕ ਝਾਤ ਹਨ । ਪ੍ਰੋ: ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿਚ ਪਰਾਂਤਕ ਰੈਗਣ ਹੀ ਨਹੀ” 
ਸਗੋ" ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਜੀਵਨ ਦੀ _ਸਰੇਸ਼ਠਤਾ 
ਅਤੋ ਪੰਜ/ਬ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਾਯੂ ਮੈਡੋਲ ਵਿਚ ਪਸਰੇ ਆਨੰਦ ਭਰੇ ਚਾਅ ਵਿੱਚ ਖੀਵਾ 

ਹੋਦਿਆ ਹਾਕਾਂ ਮਾਰਨੋ” ਵੀ ਸੰਕੌਂਚ ਨਹੀ ਕਰਦਾ ਪਰੈਤ੍ਹ ਵਾਰਤਕ ਵਿਚ ਉਹ 
ਵਧੇਰੇ ਚੇਤੈਨ ਜਾਪਦਾ ਹੈ । ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕਹਿਣੀ 
'ਵਿਚ ਇਕ ਬੇਲਾਗ ਨਿਡੱਰਤਾ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਂਈ' ਤਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਦੋਸ਼ ਸੁੱਦਰਤਾ, ਸੁਤੋ- 

ਤਰਤਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾ ਕੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਅਜੋਕੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮੂੰਹ 

:ਚਿੜਾਉਣ ਤੋ ਵੀ ਨਹੀ" ਟਲਦਾ 1. 

ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਵਖਰਤਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਮੌਲਿਕਤਾ, ਉਸ ਦੇ 
ਵੇਗ ਭਰੇ ਜਜ਼ਬੇ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਦੀ- ਅਲੌਕਿਕਤਾ ਦੀ ਸਮਾਈ 

-ਘਸੀਆਂ ਪਿੱਟੀਆਂ ਪੈੜਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀ” ਸੀ ਹੋ ਸਕਦੀ । ਹਡਸਨ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ 

“ਜਿਸ ਪਾਸ ਕਹਿਣ ਲਈ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਕਹਿਣ ਲਈ ਕੋਈ 
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ਨਿਰੋਲ ਨਿੱਜੀ ਢੰਗ ਵੀ ਲਭ ਹੀ ਲਵੇਗਾ ।”” 

ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲੇਖਾਂ ਦਾ ਮੁਖ `ਸਰੂਪ-ਕਰਤਾਰੀ ਨਿਬੰਧ ਵਾਲਾ ਹੈ । ਲੇਖ 

ਦੇ ̀ਵਿੱਸ਼ੇ ਸੈਥੰਧੀ ਬਹੁਤਾ. ਗਿਆਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਨ ਤੋਂ” ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀ” 

-ਕਰਦਾ ਨਾ. ਹੀ ਉਹ ਚੇਤੌਨ ਤੌਰ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦਲੀਲ ਭਰੀ ਬੌਧਿਕ ਟ੍ਰੰਥ ਵਾਲੀ 

ਸਮਿੱਗਰੀ ਦੀ ਸਿਲਸਲੇਵਾਰ ਅਤੇ ਸੁਮਾਪ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨਾ ਹੀ ਲੌੜਦਾ ਹੈ । 

ਇਸ ਦੇ ਵਿਪਰੀਤ ਉਹ ਨਿਬੈਧ ਲਈ ਕੇਵਲ ਅਜਿਹੇ ਸਿਰਲੇਖ ਚੁਣਦਾ ਹੈ' 

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਭਾਵਕ ਸੰਬੰਧ ਹੋਵੇ । ਇਸ ਭਾਵੁਕ ਸਬੰਧ ਨੂੰ ਉਹ 
ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਜਾਂ ਅਨੁਭਵ ਵਿਚਾਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਰਾਹੀ“ ਜੀਵਨ _ਦੇ 
ਸਮੁੱਚੇ ਪਰਸਾਰ ਵਿਚ ਬਖੋਰਦਾ ਹੋਇਆ ਪਾਠਕ ਨਾਲ _ਜਜ਼ਾਬਾਤੀ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲੈਣ 

ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਸਾਂਝ ਦੇ ਮਗਰੋ ਉਸ ਦੇ ਨਿਬੰਧ ਪ੍ਰਭਾਵਵਾਦੀ 

ਰਚਨਾ ਵਾਂਗ ਪਾਠਕ ਕੌਲੋਂ' ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਵਾਂਦੇ ਚੇਤੈਨ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਨਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ` 

ਸੁਝਾਇਆਂ _ਉਨਮਾਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ, ਦੁਚਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰੰਝਲ ਵਿਚ 
ਜਾਂ ਕੇ ਮੁਕਦੇ ਹਨ । ਵਿਆਖਿਆਤਮਕ ਰੁਚੀ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲੇਖਾਂ ਵਿਚ ਪਰਤੱਖ 
ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਦੇ ਵੇਗ ਦੀ ਦਾਸੀ ਹੈ । ਬਲਵਾਨ ਵੇਗ 
ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਬੇਂਬਸ ਹੈ । ਜਦੋਂ” ਜਜ਼ਬੇ ਦੀ ਰੋਹੜ ਥੰਮਦੀ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ 
ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਜੌਗ ਹੈ । ਇਹ ਵਿਆਖਿਆ ਉਦਾਹਰਣਾਂ, 

ਸੰਕੇਤਾਂ, ਟੂਕਾਂ, ਅਲੰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰੂਪਕਾਂ ਦੁਆਰੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰੈਤੂ ਕਈ ਥਾਈ” 
ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਿਚ ਦਿਤੇ ਹਵਾਲੇ ਦੀ ਉਚੇਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਪੱਧਰ ਆਪਣੇ ਆਪ 
ਵਿਚ ਗੌਰਖ ਧੰਧਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਇਹੀ ਹਾਲ ਅਲੰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੈ । ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ 
ਦੇ ਵਰਤੇ ਵਧੇਰੇ ਅਲੰਕਾਰ ਵਿਨੋਦਾਤਮਕ ਸੁਫ਼ਨੇ ਲਟਕਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤਾਂ` 
ਰਖਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਲੀ ਸਮਝਾਉਣੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਵੀ ਸੰਲੋਂ ਦੇ ਅਲੰਕਾਰਾਂ 
ਵਾਂਗ ਕੇਵਲ ਕਾਲਪਨਿਕ ਰਹੱਸ ਦੀ ਧੁੰਧ ਖਲੇਰਦੀ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਵਚਿੱਤਰਤਾ 
ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਕਾਰਣ ਸਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਸਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਬਿਨ ਸਮਝੇ ਹੀ ਸਹਿਮਤ 
ਹੋਂ ਜਾਣ ਲਈ ਪਰੇਰਦੀ ਹੈ । 

ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਿਬੰਧ ਕਲਾ ਵਿਚ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਜਾਂ ਸਮਾਜਕ ਵਿਸ਼- 
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ਲੇਸ਼ਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਦਾਚਾਰਕ ਰੁਚੀ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਬਲ ਹੈ । ਵੋਟ ਅਤੇ ਪਾਲਿਟਿਕਸ ਜਿਰੇ 

ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਅਨਾਤਮ ਅਤੇ ਅਗਰਗਾਮੀ_ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਸਮਾਦੀ 
ਪਿਆਰ ਵਿਚ ਗਲੌਫ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ । 

ਪ੍ਰੋ: ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗਦ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿਚ ਬਨਾਵਟ ਜਾਂ ਉਚੇਚ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ 
ਮੰਤਵ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਵਿਦਵਤਾ ਦਾ ਦਾਬਾ _ਬਿਠਾਉਣ ਦਾ ਚਾਅ 

ਨਹੀ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਕੁੜੱਤਨ ਨੂੰ ਨਿਰਫਲ, ਨਿਰਕਪਟ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਚਾਸ਼ਨੀ ਵਿਚ 
ਲਬੇੜਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀ” । ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਨੰਗੀ ਤਸਵੀਰ 

ਬਿੱਚਦਾ ਹੈ । ਉਸ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਦਿਲਕਸ਼ੀ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ 

ਛਾਇਆ ਹੈ । ਰਸਕਨ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਕੋਈ ਉੱਤਮ ਅਤੇ ਠੀਕ !ਸ਼ੈਲੀ ਸਿਵਾਏ 

ਸਾਫ਼ ਦਿਲ ਵਿਚੋਂ ਉਪਜਣ ਦੇ ਅਜ ਤਕ ਸਿਰਜੀ ਨਹੀ” ਜਾ ਸਕੀ ।” ਸਰੂਪ ਵਲੋ” 
ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸ਼ੈਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਆਧਾਰ 

ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਦੀ ਮੌਲਿਕਤਾ ਉਤੋਂ ਹੈ । ਫ਼ਰਾਂਸੀਸੀ ਨਾਵਲਕਾਰ 

ਜ01101372 0 34146 ਸੁਚੱਜੇ ਖ਼ਿਆਲ ਨੂੰ ਸੁਹਣਾ ਅਰਥ ਦੇਣ 

ਦਾ ਮਾਣ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਅਤੇ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, “%੦ਭ65 
870036€ ੨੧00 ੦1੦01: 1035” ਪਰੋਤੂ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ' 
ਦੀ ਵਾਰਤਕ ਵਿਚਲਾ ਖ਼ਿਆਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰਤਾ, ਸੁਹਜ ਅਤੇ ਮਨ ਭਾਉ”ਦਾ 
ਅਰਥ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ । 

ਕਲਾਤਮਕ ਪੱਧਰ ਤੋਂ` ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਚੋਣ ਵਿਚ ਸੁਨਿਸ਼ਚਤਾ' 

(2₹0651030), ਸਪਸ਼ਟਤਾ (1-06101੯₹) ਜਾਂ ਯੁਕਤਤਾ (£90103619) 

ਜਿਹਾ ਉੱਤਮ ਗੁਣ ਨਹੀ" ਉਹ ਤਾਂ ਵੇਗ ਵਿਚ ਸੁਝੇ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵਰਤ- ਕੇ` 
ਆਪਣਾ ਕੌਮ ਸਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੌਰਨਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ 
ਜਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਅਸ਼ੁੱਧ ਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤੋਂ” ਤੋਂ ਛੁਟ ਲੌੜ ਸਮੇ“ ਉਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ 

ਧੁੰਨੀ ਪ੍ਰਯੋਗ ਵੀ ਕਰਨ ਤੋਂ` ਸੌਕੋਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ । ਉਸਦੇ ਨਿਰਾਰਥਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ 

ਜੜ੍ਤ ਰਾਗਾਤਮਕ ਲੌੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਥਾਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਸਝਾਉ ਹੁੰਦੀ 

ਹੈ । ਹੋਰ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਉਪਭਾਖਾਈ, ਨਿਰੋਲ ਬੋਲ ਚਾਲ ਦੇ ਵਰਤੋ ਤੋ ਛੇਕੇ ਜਾ ਚੁਕੇ 
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`ਜਾਂ ਅਸ਼ੁੱਧ ਸ਼ਬਦ ਉਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦੀ ਰਮਣੀਕ ਅਨੰਦਮਈ ਲੈਅ ਵਿਚ ਬੇਸੁਰੇ 

ਯਵੱਰ ਪੈਦਾ -ਕਰਦੇ ਹਨ । ਉਦਾਹਰਣ ਵਲੋ ਉਸ ਦੀ ਵਾਰਤਕ ਵਿਚੋਂ ਸਪੇਸ, 

ਸੋਸਾਇਟੀ, ਸਰਕਲ, ਪੌਲੀਟੀਕਲ, ਡਾਏਨੇਮਿਕ, ਡਾਈਮੈਨਸ਼ਨ ਆਦਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ 

ਸ਼ਬਦ, ਦਾਰੁਲਖ਼ਲਾਫ਼ਾ, ਫ਼ਿਤਰਤ, ਮਖ਼ਲੂਕ, ਜਹਾਲਤ ਆਦਿ ਉਰਦੂ ਫ਼ਾਰਸੀ ਦੇ 

ਸ਼ਬਦ, ਜਾਸੀ, ਸਿੰਨੀਆਂ, ਫੌਘ, ਤਲ੍ਹੋ, ਵੈਜਾਣ ਆਦਿ ਪੌਠੋਹਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਲਭੇ 

`ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਰੂਪਾਂ ਜਾਂ ਗ਼ਲਤ ਜੋੜਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋ` ਵੀ ਉਸ 

ਦੀ ਵਾਰਤਕ ਵਿਚ ਆਮ ਹੈ ਜਿਵੇ ਸਬ, ਕੰਡ, ਨਿਦਰੇ ਆਦਿ ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ 

ਆਪੂੰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ “ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਮੈ ਮਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਨਹੀ` ਸਿਖੀ, ਹੁਣ 

ਵੀ ਪੈੱਤੀ ਦੇ ਕਈ ਅੱਖਰ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ । ਫਿਰ ਵੀ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ 
ਦੀ ਸ਼ਬਦ-ਸਿਰਜਨ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀ” ਕਰ ਸਕਦਾ । ਉਹ ਨਾਂਵਾਂ 

`ਤੋਂ` ਵਿਸ਼ੌਸ਼ਣ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਸਫ਼ਲ ਹੈ । ਮਾਯਾਵੀ, ਉਜਲਤਾ, 
ਰਬਤਾ, ਅਟਲਾਧਾ ਆਦਿ ਸਬਦ ਉਸ ਦੀ ਸਿਰਜਣ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਨਮੂਨੇ 

ਹਨ । ਬੋਲੀ ਉਤੇ ਪੂਰਾ ਕਾਬੂ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਜਿਥੇ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ਬਦ ਚੌਣ 
`ਵਿਚ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੈ, ਉਥੇ ਸ਼ਬਦ ਸਿਰਜਣ ਵਿਚ ਨਿਝੱਕ ਵੀ ਹੈ । ਉਸ ਨੇ ਪਹਿਲੀ 

`ਵਾਰੀ ਭਾਵ ਵਾਚੀ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਰਤਕ ਨੂੰ ਲੱਦਿਆ । 

ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਰਤੀ ਬੋਲੀ ਪਰਵਾਨਤ ਠੁਕ ਵਾਲੀ ਨਹੀ” । ਇਸ ਵਿਚ 
ਲਚਕ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਥਾਂ ਜਜ਼ਬੇ ਦੁਆਰਾ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰੇਤੂ ਇਸ ਵਿਚ ਇਕ 

ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਉਜ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਜੋ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਸਚ ਨੂੰ ਪਾਠਕਾਂ ਉਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ 
ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰਥ ਹੈ । ਭਾਵੇ' ਮਜ਼ਮੂਨ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਬੋਲੀ 
'ਕਬੂਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਉਸ ਦੀ ਵਾਕ-ਬਣਤਰ ਹੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਲੇਖਕ ਦਾ ਕਾਵਿ 
ਮਈ ਜਜ਼ਬਾ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਅਗੇ ਧਕੀ ਜਾਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੈ । ਜਿਥੇਂ ਕੋਈ ਅੜੀਅਲ 
'ਵਿਚਾਰ ਉਸ ਦੀ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਚਾਬਕ ਦੀਆਂ ਲਾਸਾਂ ਨੂੰ ਅਣਡਿਠ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਉਥੇ 
ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਪੁਚਕਾਰਦਾ ਆਪਣੇ ਨਿਜਤਵ ਦੁਆਰਾ ਵਾਰਤਕ ਵਿਚ 
`ਭਾਸ਼ਣੀ (1੧1੧631) ਗੁਣ ਪੈਂਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ । 
ਕੋਵਲ ਉਥੇ ਹੀ ਉਹ ਵਧ੍ੇਰੇ ਚੇਤਨ, ਸੈਕੇਚਵੇ' ਅੰਤੇਂ ਬੌਧਿਕ ਪੱਖ ਤੋ“ ਸਫਲ ਅਤੇ 
ਮੁਹਾਵਰਾ ਬਣ ਜਾਣ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਰਖਣ ਵਾਲੋ ਵਾਕ ਦੇ'ਸਕਿਆ ਹੈ । ਲੰਮੇ ਵਾਕਾਂ 
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ਵਿਚ ਉਹ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਛਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਕੇ ਪਰੋੜ੍ਹ ਇਕਹਿਰੇ ਵਾਕਾਂ ਵਿਚ 
ਉਹ ਇਕ ਤੋਂ' ਵਧ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਜੜ੍ਹਨ ਤੋਂ' ਵੀ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀ' ਕਰਦਾ । ਵਾਕ ਅਤੇ 
ਪੈਰੇ ਵਿਚ ਉਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਭਿੰਨਤਾ ਅਨੁਭਵ ਨਹੀ” ਕਰਦਾ । ਜਜ਼ਬਾ ਥੈਮਿਆ 
ਅਤੇ ਵਾਕ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਥੇ ਹੀ ਪੈਰੇ ਨੂੰ ਮੁਕਣ ਦੀ ਵਿਹਲ ਮਿਲ ਗਈ ।. 
ਵਿਆਕਰਣਕ ਅਸ਼ੁੱਧੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਵਾਨ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਬੇਂਪਰਵਾਹੀ ਹੀ 

ਉਸ ਦੀ ਵਾਰਤਕ ਵਿਚ ਅਸਪੱਸ਼ਟਤਾ, ਧੁੰਧਲਾਪਨ ਅਤੇ ਬੇਲੌੜੀ ਗ੍ਰੰਝਲ ਨੂੰ ਪੈਦਾ 

ਕਰਦੀ ਹੈ । 

ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਾਰਤਕ ਦੀ ਪੈਰਾ ਵੇਡ ਦਾ ਸੈਬੈਧ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ 
ਆਰੋਭ ਜਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਜ਼ਬੇ ਦੀ ਸਿਖਰ ਤੇ ਤੌੜ: 
ਨਾਲ ਹੈ । ਭਾਵਾਂ ਦੀ ਉਚੇਰੀ ਟੀਸੀ ਉਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਣ 

ਦੀ ਵਿਹਲ ਨਹੀ” ਭਾਲਦਾ ਅਤੇ ਚੇਤੌਨ ਹੋ ਕੋ ਲਿਖਿਆਂ ਉਸ ਦਾ ਇਕੋ ਖਿਆਲ 
ਕਈ ਪੈਰਿਆਂ ਵਿਚ ਓਦੋਂ ਤਕ ਟੁਟਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋ ਤਾਈ' ਜਜ਼ਬੇ ਦੀ' 

ਕੋਈ ਨਵੀਂ' ਪ੍ਰਛਲ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗ ਦੀ ਧਾਰਾ ਅਗੇ ਨਹੀ” ਲਾ ਲੈ'ਦੀ । 

ਫਿਰ ਵੀ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਈ ਪੈਰਿਆਂ ਦਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮੁਚੇ ਲੇਖ ਦਾ 

ਮੂਢ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਲਖਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਇਸੇ ਵਾਕ 
ਵਿਚ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਗਿਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । 

ਪਰੇਪਰਾਈ ਗੰਭੀਰਤਾ ਵਾਲੀ ਚੇਤੰਨ ਲਿਖਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ 
ਵਾਰਤਕ ਵਿਚ ਖ਼ਿਆਲ ਦੀ ਸਿਲਸਲੋਵਾਰ ਉਸਾਰੀ, ਇਕਸੁਰਤਾ, ਤਰਤੀਬ ਜਾਂ 
ਸੋਜਮ ਦੀ ਬੜੀ ਘਾਟ ਹੈ । ਉਸ ਦੀ ਵਾਰਤਕ ਤਾਂ ਰਿਦਮ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ । ਰਿਦਮ ਦੇ 
ਸੁਹੱਪਣ ਲਈ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਵਾਕ ਪ੍ਰਬਧ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ 

ਕਰਕੇ ਕਰਮ ਨੂੰ ਕਰਤਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਰਖ ਲੈਦਾ ਹੈ । ਉਸ ਦੀ ਵਾਰਤਕ ਵਿਚ 
ਆਪ ਮੁਹਾਰਤਾ, ਆਵੇਸ਼, ਬਲ, ਜੌਜ਼, ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਚਿਤਰਕਾਰੀ ਗੁਣ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ: 

ਵਾਕੌਸ਼ ਦਾ ਦੁਹਰਾਉ ਹੈ । ਇਹ ਲੱਛਣ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਛਣਾਂ ਦੀ 

ਧਾਰਨੀ ਕਾਵਿ ਮਈ ਵਾਰਤਕ ਦੀ ਕਈ ਪ੍ਰਸਿਧ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੇ ਨਿਖੇਧੀ ਵੀ 

ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ 
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“ਕਾਵਿ ਮਈ ਵਾਰਤਕ ਨਿੰਦਨੀਯ ਹੈ ਅਤੇਂ ਇਸ ਦੀ_ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਨੀ ਹੀ 
ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕੇਵਲ , ਇਸ ਲਈ ਨਹੀ” ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਚਟਪਟਾ ਪਰੋਤੂ. 
ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੁਆਦ ਹੈ ਸਗੋ ਇਸ ਕਾਰਣ ਵੀ ਕਿ ਗਦ ਸੈਲੀ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ 
ਲਈ ਗਦ ਨੂੰ ਕਾਵਿ ਮਈ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਨਾਲੋਂ” ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਵਧੇਰੇ ਮਾਰੂ 

ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੁ/” ਰ੍ 
ਹੈ --ਮਿਡਲਟਨ ਮਰੇ 

ਟੀ. ਐਸ ਈਲੀਅਟ ਨੇ ਵੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਵਿਚ ਸਜੀ ਫਬੀ ਵਾਰਤਕ 
ਨੂੰਨਿੰਦਨੀਯ ਕਿਹਾ ਹੈ । 

ਪ੍ਰੋ: ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗਦ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇ ਪ੍ਰਤੀ ਚੇਤੰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ 
ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਨਹੀਂ' । ਉਸ ਦੇ ਨਿਬੰਧ ਦਾ ਅੰਤ ਦਿੱਤੇਂ ਗਏ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਤੱਤ ਕੱਢ 

ਕੇ ਨਹੀਂ' ਹੁੰਦਾ ਸਗੋ' ਉਹ ਪਾਠਕ ਨੂੰ ਇਕ ਡੂੰਘੀ ਪਰਸਰੀਰਕ ਧ੍ੈਧ ਵਿਚ ਇਕਲਿਆਂ 

ਛੱਡ ਕੇ ਨਿਥੋਧ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਿੱਘੇ ਵਜਦ ਵਿਚ ਪਾਠਕ ਕਿੰਨਾਂ 
ਚਿਰ ਖੀਵਾ ਹੋਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । 

ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗਦ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਉਸ ਦੀ ਸੁਹਜਾਤਮਕ ਪਰੋਤ੍ਰ 
ਉਤਸ਼ਾਹ ਭਰੀ ਲੇਖਣੀ ਵਿਚੋਂ ਝਲਕਦੀ ਹੈ । ਉਹ ਭਾਵੁਕ ਕਿਵੇ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਵਿਚ 
ਢਾਹੂ ਰੁਦਨਾਤਮਕ ਬਿਰਦੀ ਵਾਲੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀ । ਉਹ ਤਾਂ ਸਦਾ ਜ਼ੋਰ 
ਭਰੀ, ਭਾਵੁਕ ਤੰਗ ਦਿਲੀ ਤੋਂ ਉਚੇਰੀ, ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਭਰੀ, ਅਨ੍ਰਾਗਕ ਅਤੇ 
ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸ਼ੈਲੀ ਵਰਤਦਾ ਹੈ । ਆਨਰੇਬਲ ਸਰ ਜੁਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 
ਪ੍ਰੋ: ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਬਾਰੇ ਇਉ” ਲਿਖਿਆ ਸੀ : 

ਰ੍ “ਜਿ ੧੩5 79, ੩0੦ 066]; 0੩ 5£₹1 ੩੦ 680੬0 ੬1569 01 7303301 76310 ੯03੯ 5੦6]7੮ ]ਮਗ਼) ਹਹਿੰ [ਮੱਝ 
16੯. 15 060੬1% 6890' 20000 30 ੩੧510 800 €ਚ€ਡਦ ੧080 ੧੧0; 1ਮੈਸ) ੧੩੧ %)6) ੩ਸ੪ €ਚ€2ਚ 1826096 ੧8੨ & 0000 01 0੬1੧1; ਹੂ 5 ੮₹ 
€%[ਮ6851071,” ੬9 ੧3611 0੦੦ 007 
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ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਰਤੇ ਅਲੰਕਾਰ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਭਾਵ ਚਿਤਰ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ 
'ਸੁਹਜਾਤਮਕ ਹਨ । ਉਹ ਅਧਿਆਤਮਕ ਅਤੇ ਦਿਵਯ _ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ 

ਪ੍ਰਾਸਰੀਰਕ ਅਲੰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅਲੰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਰਨਾ ਲੋਚਦਾ ਹੈ'। 

ਕਈ ਥਾਈ' ਉਸ ਦੇ ਅਲੰਕਾਰ ਭਾਵ ਨੂੰ ਖੋਹਲਦੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਹੌਰਨਾਂ ਥਾਈ ਉਹ 

-ਅਪਣੀ ਮੌਲਿਕਤਾ ਦੇ ਕਾਰਣ ਵਿਨੋਦਾਤਮਕ ਪਖ ਤੋਂ” ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇ, 

“ਰੂਹ ਦਾ ਆਪਾ ਅੰਦਰੋ” ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦ/ ਹੈ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ 
ਅੰਦਰ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਪਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇ ਲਾਜਵੇਤੀ ਛੁਹ ਦਾ ਵਾਰ ਪਾ ਕੇ ਮ੍ਰੌਦ ਜਾਂਦੀ 
ਹੈ ਤਿਵੇ' ਸੁਹਪਣ ਦੇ ਰੂਪ ਤੇ ਰੰਗ ਦੀ ਛੁਹ ਪਾਂ ਕੇ ਰੂਹ ਮੰਦ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?। __ 

“ਆਰਟ ਇਉ! ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਇਕ ਘੜੀ ਦੀ. ਘੜੀ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ 

ਖਿੰਣ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰੀਤ ਅਧੀ ਬੇਹੋਸ਼ ਜਿਹੀ ਅਨੌਤ ਦੇ ਭਾਲ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਵਿਚ 

ਠਹਿਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੜੀ ਮਮਤਾ ਠਾਲ ਮੁਕ ਚੁਕੇ ਪਿਛੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦੀ ਹੈ ਤੋਂ ਧੁੰਧਲੇ 

ਜਿਹੇ ਅੰਗੇ ਨੂੰ ਲੋਚਦੀ ਹੈ” 

“ਸੋਹਣੀ ਇਕਾਂਤ ਹੈ, ਨਹੀ` ਇਕਾਂਤ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਹਨ ਨ੍ਹਾਤੇ ਧੋਤੇ । ਬ੍ਰਿਛ 
ਕੋਈ ਕੋਈ ਇਉ" ਖੜੇ ਹਨ ਜਿਵੇ' ਕਿਰਸਾਣ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਕੈਮ ਕਰ ਰਹੇ 

ਹਨ । ਅਨੇਕਾਂ ਘਾਹ ਦੇ ਬੂਟੇ ਅਪਣੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਫੁਲਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਵਿਚ ਉਛਾਲ ਰਹੇ 

ਹਨ ।” 

ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦੀ ਬਹੁਲਤਾ, ਅਸਲੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਭੁਲਾ 

'ਦਿੰਦੀ ਹੈ । ਉਸ ਦੀ ਗੁਦ ਵਿਚ ਥਾਂ ਥਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਸੋਕੇਂਤ, ਨਿਜੀ ਜੀਵਨ 

ਅਨੁਭਵ, ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਸੰਥੈਧਤ ਅਲੰਕਾਰ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਿਧ ਯੂਰਪੀ ਲੇਖਕਾਂ 

ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹਵਾਲੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ 

`ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦੁਹਰਾਉ ਤੋਂ ਕਮ 

ਲੈਣਾ ਉਸ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਸੌਖਾ ਅਤੇ ਸਫ਼ਲ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਜਿਵੇਂ, 

<ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੰਗਾ ਹੈ ਉਸ ਲਈ ਮਿੱਠੇ ਵਚਨਾਂ ਦਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੀ ਅਰਥ 

ਰਖਦਾ ਹੈ । ਹਿਜੜੇ ਨੂੰ ਕਾਮ ਦੇ ਰਸ ਦੇ ਗੁੱਝੇ ਰਸ ਮੰਡਲ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 

ਸ਼ਾਹਦੋਲਿਆਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਹੀ ਨਹੀ” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਿਤਯ ਕਟਾਖਯ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ 
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ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ $”” 

ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੂਖਮ ਵਲਵਲੋਂ ਭਰੇ ਅਤੇ ਕਾਵਿਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ 

ਆਸਾਧਾਰਨ ਆਵੇਸ਼ਕਾਰੀ ਸ਼ੈਲੀ ਹੀ ਦਰਸਾ ਸਕਦੀ ਸੀ । ਉਸ ਦੇ ਵਾਕ ਵਿਚਲਾ 

ਖ਼ਿਆਲ ਵਾਕ ਦੀ ਰੂਪਕ ਬਣਤਰ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵਧੀਕ ਡੂੰਘਾ ਅਤੇ ਪਰਸਾਰਮਈ 

ਹੰਦਾ ਹੈ । ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ` 

ਬਿਛ ਦੀਆਂ ਟਾਹਣਾਂ ਲਿਫ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਯੋਗ ਅਯੋਗ, ਸ਼ੁੱਧ ਅਸ਼ੁੱਧ 

ਜਾਂ ਵਾਕਾਂ ਨਾਲ ਕੈਮ ਸਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦਲੀਲ ,ਦੀ ਵਰਤੋਂ' ਜ਼ਰੂਰ 
ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਦਲੀਲ ਵਿਚਲੀ ਮਚਾਈ ਜਾਂ ਤਰਕ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ 

ਥਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਾਠਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖ਼ਿਆਲ ਦੀ ਨਵੀਨਤਾ ਸਦਕਾ ਭਾਵੁਕ ਅਪੀਲ 

ਰਾਹੀ' ਕੀਲਣ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਕਦੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ 

ਸੈਬੋਧਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨਵਾਚੀ ਢੈਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਲੇਖਣੀ ਵਿਚ ਲਟਕਾ` 

ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ ਚਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਕਚੇਰੀ ਨੁਹਾਰ ਵਿਖਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ: 

ਬੇਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਥੇ ਉਸ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਦੀ' 

ਪੁਸ਼ਟੀ ਦਲੀਲ ਰਾਹੀ” ਕਰਨੀ ਲੌੜੀ ਹੈ ਉਥੇ ਉਸ ਦੀ ਗਦ ਭਾਵ ਪੂਰਤ ਅਤੇ` 

ਸਪਸ਼ਟ ਬਣ ਗਈ ਹੈ । ਦ੍ਰਿਸ਼ ਚਿਤਰਣ ਵਿਚ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀ" 
ਰਖਦਾ । ਦਿਲ ਟ੍ਰੈਥਵੇਂ' ਵਾਯੂ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਸਲੀ ਆਤਮਾ ਸਮੇਤ ਉਜਾਗਰ 

ਕਰ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ । ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਬੌਧ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਕਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਉਸ ਦੀ ਅਲੂਠੀ: 

ਕਲਾ ਦੀਆਂ ਸੁਹਣੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ । 

ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਿਬੋਧ ਕਲਾ ਅਤੇ ਗੁਦ' 
ਸ਼ੈਲੀ ਵਧੇਰੇ ਸੁਚੇਤ ਤਰਕਵਾਦੀ ਪਾਠਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀ ਕਰਦੀ । ਭਾਵੁਕ 
ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਤੋਂ ਵਿਕਸੀ ਉਸ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸ਼ੈਲੀ, ਆਪਣੀ ਉਪਭਾਵੁਕਤਾ, 
ਅਧਿਆਤਮਕਤਾ ਅਤੇ ਛਾਇਆਵਾਦ ਕਾਰਣ ਕੇਵਲ ਭਾਵੂਕ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਿੰਝਦੀ 
ਹੈ । ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਕਈ ਅਡੋ ਅੱਡਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧਤਾਈਆਂ 
ਦਾ ਅਸਾਧਾਰਨ ਜੋੜ ਸੀ । ਇਸ ਖਿੰਡਾ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਵਾਰਤਕ ਕਿਵੇ' ਬਚ ਸਕਦੀ 

ਸੀ !£ ਉਸ ਨੇ ਆਦਰਸ਼ ਅਤੇ ਛਾਇਆ ਦੀਆਂ ਜਰਜਰੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਉਨੱਤੋਂ 
ਪੱਛਮੀ ਤਰਕ ਅਤੇਂ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਮਹਿਲ ਉਸਾਰਨ ਦਾਂ ਯਤਨ ਕੀਤਾ । ਸਮਾਜਕ 
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ਅਤੇ _ਧਾਂਰਮਕ ਸੌੜਾਂ ਤੋਂ ਉਚੇਰਾ ਉਠ ਉਸ ਨੇ ਸਭ ਧਰਮਾਂ, ਵਿਚਾਰਾਂ, ਸਿਧਾਂਤਾਂ 
ਵਲ ਇਕ ਨਿਰੋਲ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲ (28616566) ਰਵਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਜਿਸ 
ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਟ ਪਦਾਰਥਕ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਜਾਂ ਰਾਜਸੀ ਅਨਿਆਏ ਵਿਰੁਧ ਵੀ ਕੁਝ 
ਕਹਿ ਸਕਣ ਦਾ ਬਲ ਨਹੀਂ' ਸੀ ਅਤੇ ਇਹੋ ਛਿਦਰ ਉਸ ਦੀ ਨਿਬੰਧ ਕਲਾ ਦੀ 
ਲੌਕ ਪ੍ਰਿਯਤਾ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਡੀ ਰੌਕ ਬਣਿਆ । ਫਿਰ ਵੀ ਨਿਬੰਧਾਂ ਲਈ 
ਮੌਲਿਕ ਅਤੇ ਭਾਵ ਵਾਚੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਚੌਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਅਡਰੀ ਸ਼ੈਲੀ ਕਾਰਣ 
ਪੂਰਨ ਸਿਘ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਰਤਕ ਨੂੰ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਮੌੜ ਪਰਦਾਨ ਕਰ ਗਿਆ ਜਿਸ 
ਤੋਂ ਅਗੇ ਵਾਰਤਕ ਉਚਾਣਾਂ ਵਲ ਧ' ਕੇ ਵਧਣ ਜੋਗੀ ਹੋਈ । 

ਉਨ੍ਹੀਵੀ' ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਾਰਤਕ ਆਪਣੇ 
ਸੀਮਤ ਵਿਸ਼ੇ ਜਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਅਤੇ ਰੀਤੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਕਾਰਣ ਅਜ ਇਤਿਹਾਸਕ 
ਮੁਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗਦ ਅਜ ਵੀ ਉਨੀ ਹੀ 
ਸਜਰੀ, ਵਚਿਤਰ, ਪ੍ਰਭਾਵਵਾਦੀ ਅਤੇ ਮੌਲਿਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜਿਤਨੀ ਆਪਣੇ 

ਲਿਖਣ ਕਾਲ ਵੇਲੇ ਸੀ । ਗਦ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪੈੜਾਂ 
ਪਾਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਈ ਬਲਵਾਨ ਸ਼ੈਲੀਕਾਰਾਂ 
ਨੇ ਵਾਰਤਕ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿੱਗਰ ਅਤੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਯੋਗ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲੀ ਹੈ 
ਪਰੈਤੂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਪੈੜਾਂ ਉੱਤੇ ਹਾਲੀ ਕੋਈ ਪੈਰ ਟਿਕਾਣ ਦਾ ਹੀਆ ਨਹੀ” ਕਰ 

ਸਕਿਆ । ਉਹ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਅਣਮਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਛੋਹ ਹਨ । 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਾਲੀ ਵੀ ਡਾਲੀਉ” ਤੋੜੇ, ਤ੍ਰੇਲ ਲਦੇ ਫੁਲਾਂ ਵਾਲਾ ਸੱਜਰਾਪਨ ਹੈ । 
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€੫ 

ਪੁਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਵਿ-ਸ਼ੇਲੀ 
ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸ਼ੈਲੀ ਕਾਵਿ ਦੇ ਦੋ ਅਨਿੱਖੜਵੇ' ਅੰਗ ਹਨ । ਰਚਨਾਤਮਕ ਅਮਲ 

ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੀ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ । ਕੁਝ ਵਿਚਾਰਵਾਨਾਂ ਨੇ< 
ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਕਾਵਿ ਦਾ ਬਾਹਰੀ ਤੇ ਵਸਤਰ ਨੂੰ ਆਂਤਰਿਕ ਰੂਪ ਕਹਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਸੈਥੈਧ ਕੇਵਲ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਹੀ ਜੌੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਪਰ ਇਹ 
ਵੇਡ ਜਿਤਨੀ ਸਹਿਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉ'ਦੀ ਹੈ, ਵਾਸਤਵ ਵਿਚ, ਉਤਨੀ ਹੀ ਕਠਿਨ ਹੈ । 

ਕਿਥੋਂ ਵਸਤੂ ਅਰੇਭ ਹੈਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਥੋ” ਸ਼ੈਲੀ ? ਇਹ ਅੰਤਰ-ਨਿਖੋੜ ਕਰਨਾ ਜਿਤਨਾ 
ਕਠਨ ਹੈ, ਉਤਨ' ਹੀ ਬੇਲੌੜਾ ਵੀ । ਫਿਰ ਵੀ ਇਕ ਗੱਲ ਨਿਸਚੇ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾ 
ਸਕਦੀ ਹੈ. ਕਿ ਵਸਤੂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਸਰੂਪ ਲੱਭ ਲੈ'ਦੀ ਹੈ । ਵਸਤੂ ਤੇ ਰੂਪ 
ਦੀ ਸੈਬੈਧ ਸਥਾਪਨਾ ਵਿਚ ਸ਼ੈਲੀ ਇਕ ਵਿਚੋਲੇ ਦਾ ਕੌਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ । ਵਸਤੂ, ਸ਼ੈਲੀ 
ਅਤੇ ਰੂਪ ਦੀ _ਇਹ ਤਿਕੋਨ ਵਾਸਤਵ _`ਵਿਚ ਇਕ _ਇਿਕਾਈ ਹੀ 
ਹੈ । ਇਕ ਬਿਨਾ ਦੂਸਰੀ ਅਧੂਰੀ ਹੈ । ਇਹ _ਕਥਨ, ਕਿ “ਸ਼ੈਲੀ ਹੀ 
ਮਨੁੱਖ ਹੈ”, ਵਿਅਕਤਿਤਵ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਅਰਥ ਦਿੰਦਾ ਹੈ । 
ਏਥੇ ਆ ਕੇ ਨਿੱਜ ਤੇ ਅਨਿੱਜ ਦੇ ਬੈਧਨ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਨਿੱਜ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵ- 
ਵਿਆਪੀ ਵੇਦਨਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਚ ਵਿਅਕਤੀ-ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਦੀ ਹੋਦ ਪਦਾਰਥਕ 
ਸੈਸਾਰ ਨੂੰ ਆਤਮਕ ਸੈਸਾਰ ਵਿਚ ਅਭੇਂਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ।< 
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_ ਇਕ ਹੋਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ" ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਵਸਤੂ ਤੇ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਸਾਨੂੰ ਕਾਰਨ 
`ਤੇ ਕਾਰਜ ਦੀ ਸਾਂਝ ਵਰਗੀ ਹੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ । ਕਾਰਨ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਜ ਨਹੀ” ਤੇ ਕਾਰਜ 
'ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਨਹੀ” । ਕਾਰਨ ਤੇ ਕਾਰਜ ਇਕੱਠਿਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸਿਰਜ- 
ਨਾਤਮਕ ਚਮਤਕਾਰੇ ਨੂੰ ਸੈਭਵ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਅਸੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 
ਕਿ ਵਸਤੂ ਕਾਵਿ ਦੀ ਆਤਮਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੈਲੀ ਸਿਰਜਨਾਤਮਕ ਕਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ 
'ਢੁੱਕਵੇ” ਰੂਪ ਦਾ ਉਦੈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । 

ਪ੍ਰੋ: ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿਚ ਵਸਤੂ, ਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਰੂਪ ਦੀ ਇਕ 
'ਸੈਤੁਲਤ ਇਕਾਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ । ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਇਕ ਬਲਵਾਨ, ਵਿਲੱਖਣ ਅਤੇ 

ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਸ੍ਰਾਮੀ ਸੀ । ਉਸ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਖੁਲਾਸੀ ਤਬੀਅਤ ਕਿਸੋਂ ਕਿਸਮ, 
ਦੇ ਬੈਧਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀ" ਸੀ । ਉਸਦੀ ਕ'ਵਿ-ਆਤਮਾ ਦਾ 
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤਾਂ “ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਘੁੰਡ” ਤੋਂ “ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸੈਂਦਾਨ” ਵਿਚ ਵੀ ਕਲਪਨਾ ਦੀ ਸੱਤ-ਰੈਗੀ. 

-ਕਲਮ ਨਾਲ “ਖੁੱਲ੍ਹੋ-ਲੇਖ'” ਲਿਖਣ ਦਾ ਆਦੀ ਸੀ । ਉਹ ਸਨਾਤਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੰਪਰਾ- 
ਗਤ ਕਵੀਆਂ ਵਾਂਗ ਮਾਤਰਾ ਗਿਣ ਗਿਣ ਕੇ ਤਰਕ ਨਾਲ ਤੁਕ ਨਹੀ ਸੀ ਜੌੜਦਾਂ, 
ਸਗੋ" ਇਸਦੇ ਵਿਪ੍ਰੀਤ, ਕਵਿਤਾ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋ ਚਸ਼ਮੇ ਵਿਚੋਂ ਜਲ ਵਾਂਗ ਉਮ੍ਹਲ 

ਉਮ੍ਰਲ ਪੈਦੀ ਸੀ, ਜਿਸਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵੇਗਾਂ ਵਿਚ ਚਾਂਦੀ-ਵੈਨ੍ਹੀ ਚਮਕ ਹੈ ਔਤੇ ਕਿਧਰੇ ਸ੍ਰੈ- 
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕੌਮਲ ਕਿਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਚਾਂਦੀ-ਚਮਕ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਹੀ ਇੰਦਰ- 

ਧਨੂਸ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਉਲੀਕਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਇਸਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸੈ-ਇੱਛਤ ' 

ਤੋਲ ਅਤੇ ਆਪ-ਮੁਹਾਰੀ ਸੈਗੀਤਕ ਲੈਅ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਅਨੰਤ ਪਰਵਾਹ ਕਿਧਰੇ ਵੀ 

ਪਤਲਾ ਨਹੀ' ਪੈਦਾ, ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨਹੀ' ਅਟਕਦਾ । ੨੭. ੨. ੧੯੧੨ ਵਿਚ ਜਾਨ 

-ਟੋਲਰ ਵਲ ਲਿਖੋ ਇਕ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕੀਟਸ ਦਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਿ “ਜੋਕਰ ਕਵਿਤਾ 

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉ'ਦੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇਂ ਕਿਸੇ ਤ੍ਰਿਛ ਨੂੰ ਪੱਤੇ 
ਤਾਂ ਇਹ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਆਵੇ,” ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਉੱਤੇ ਪੂਰਨ 

ਭਾਂਤ ਢੁੱਕਦਾ ਹੈ । ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਤੇ ਅਲੌਕਕ ਵਿਅਕਤਿਤਵ ਦੀ 
.ਛਪ ਉਸਦੀ ਹਰ ਰਚਨਾ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ । 

ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਮਿਅਕ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਉਲਾਰ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਉਸਦੇ ਬੋਸੀਦਾ 

ਸਰੂਪ ਤੋਂ ਉਪਰਾਮ ਹੋ ਕੇ ਅਪਸਾਰਵਾਦੀ ਹੋ ਨਿਬੜਦਾ ਹੈ । ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਇਹ 
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ਅਪਸਾਰ ਮੌਹਨ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਉਲਟ ਪਿਛਾਂਹ ਵਲ ਪਰਤਦਾ ਤੇ ਪੁਰਾਤਨ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ 

ਘਿਨਾਉਣੇ ਰੂਪ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਸੌਹੇ' ਆਦਰਸ਼ਵਾਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਨ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਦਾ 
ਹੈ। ਜਦੋ ਕਿ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅਪਸਾਰ ਅਗਾਂਹ ਵਲ ਵੇਖਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮਧ- 

਼੍ਰੇਣਿਕ ਵਿਅਕਤੀਵਾਦ ਦੀਆਂ ਰੋਮਾਂਸਕ ਰੁਚੀਆਂ ਤੋਂ” ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ । ਜਿਸ ਦੇ 
ਵਲ ਸਰੂਪ ਇਹ ਦੋਵੇ ਕਵੀ ਆਧੁਨਿਕ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਪੂਰਨ ਭਾਂਤ ਆਧੁਨਿਕ ਨਹੀ” 

ਕਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ । ਮੌਹਨ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਮਧ-ਸ਼੍ਰੇਣਿਕ ਵਿਅਕਤੀਵਾਦੀ ਰੋਮਾਂਸ ਕਰਕੇ ਤੇ 

ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਆਦਰਸ਼ਵਾਦ ਕਰਕੇ । ਇਸ ਕਥਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਜੋ ਪੂਰਨ 
ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮੌਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਵਿਤਾ,“ਮੈ ਨਹੀ” 

ਰਹਿਣਾ ਤੇਰੇ ਗਿਜ਼ਾਂ” ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ । ਜਿੱਥੇ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ 
ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਤੋ ਰੋਮਾਂਸਵਾਦ ਦੇ ਵਿਚਾਲੋਂ ਖਲੌਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਆਧੁਨਿਕਤਾ 
ਅਤੇ ਆਦਰਸ਼ਵਾਦ ਦੇ । ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਲਪ-ਵਿਧੀ' 

ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ” ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਕਵੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤਕ ਆਧੁਨਿਕ 
ਕਲਾ-ਉਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਖਾਇਕ ਹਨ । 

ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਾਵਿ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਉਸਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀਆਂ' 
ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਈਆਂ ਨਿਖੱੜਵੇ` ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਆਉ"ਦੀਆਂ,ਹਨ । ਪਹਿਲੀ 
ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਉਸਦੀ ਅਭਿਵਿਅੰਜਨਾ ਸੁਤੇ-ਸਿਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਸੁਤੇ-ਸਿਧ ਤੋਂ ਇਹ 

ਭਾਵ ਵੀ ਨਹੀ' ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾਤਮਕ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਤੇ ਇਸਦੀ 
ਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਪੂਰਨ ਭਾਂਤ ਸੁਚੇਤ ਨਹੀ` । ਉਹ ਤਾਂ ਸਗੋ' ਇਕ ਚੇਤਨ ਕਲਾਕਾਰ: 
ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਬਾਰੇ ਨਿਰਸੰਕੋਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ :-- 

“ਛੈਦਾ ਬੈਦੀ ਵਿਚ ਫਰਾਕ, ਕੌਟ ਤੋਂ ਟਾਈ ਤੇ ਕਾਲੇ ਰੈਗ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਆਦਿ 
ਦੀ ਨਵਾਬੀ ਕੈਦ ਮੈਨੂੰ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲਈ ਸਦਾ ਦਿਸਦੀ ਹੈ । ਕਵੀ ਮੈਂ 
ਹੋਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਛੈਦ ਦੀ ਚਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ` । ਪਰ ਸ਼ੈਲੇਂ ਦੀ 'ਫਿਲਾਸਫੀ ਆਫ਼ ਲਵ” 
ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਪਤਾ ਹੈ । ਉਹ ਐਸ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੋ` 
ਜਾਣ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਮਾਖਿਉ" ਨਾਲ ਹੌਠ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ।” 

'ਵਿਚਾਰ ਰੂਪ ਤੇ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਇਕਸੁਰਤਾ ਬਾਰੇ ਕੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 
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ਸੁਚੇਤ ਹੈ । ਸੈਲਾਨੀ ਛੋਦ ਬਾਰੇ ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ :-- 
“ਉਹ ਜੁੜੇ ਹੌਠ ਤੇ ਉਹ ਦਸਵੇਂ ਦਵਾਰ ਪਹੁੰਚੇ ਸੁਆਦ ਦਾ ਇਕ ਛੰਦ ਹੈ 

ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈ ਸੈਲਾਨੀ ਛੈਦ ਨਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਖਤਰ ਹੋ ਦਲੋਂਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ।” 
ਉਸਦੀ ਇਹ ਚੇਤਨਾ ਅਚੇਤ ਮਨ ਦੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਤਹਿਆਂ ਵਿਚ ਉਤਰਕੇ, 

ਕਾਵਿ-ਅਭ੍ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋ, ਇਕ ਰਸੀ ਹੋਈ ਤੇ ਆਪਮੁਹਾਰਾ ਸ਼ੈਲੀਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ 
ਵਿਦਮਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਉਸ ਦੇ ਭਾਵਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਅੱਖਰੇ ਤੇ ਬੇਮੁਹਾਰੇ ਘੋੜੇ ਸੁਤੇ- 
'ਸਿਧ ਹੀ ਸ਼ਾਬਦਕ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਕੇ ਇਕ ਅਨੂਠੀ ਲੈਅ ;ਵਿਚ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ 
ਹਨ । ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੇਂ ਭਾਵਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਅ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ 
ਢੂੰਡਣੇ ਪੈਦੇ, ਸਗੋ ਉਹ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋ' ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਛਾਲੋ ਖਾ ਖਾ ਬਾਹਰ 
ਆਉਦੇ ਹਨ :-- 

ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਅੱਖਰ ਮੌਰੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਹੱਥਾ ਵਿੱਚੋ ਡਿਗ ਡਿਗ ਪੈਦੇ । 
ਮੇਰੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਹੱਥ ਦਾਤਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਝਨਾਂ ਦੇ ਝਨਾਂ ਪਏ ਵੱਗਦੇ 
ਮੇਰੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਦਰਯਾ ਨੱਸਦੇ ਜਾਂਦੇ, 
ਮੌਤੀਆਂ ਦੇ ਹੜ੍ਹ । 

(ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮੈਦਾਨ) 
ਇਹ ਗੀਤ ਸਾਰਾ ਉਤ੍ਰਿਆ 
ਮੀਂਹ ਵਾਂਗ ਵਸਦਾ । 

(ੁੱਲ੍ਹੇ ਘੁੰਡ) 

ਅਰਥ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਤੋਂ ਕਾਵਿ ਬੋਲੀ ਦਾ ਇਹ ਆਪਮੁਹਾਰਾ 

ਵਿਚਿੱਤਰ ਸੰਜੋਗ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਵਿਅਕਤਿਤਵ ਦੀ ਸਾਖੀ ਭਰਦਾ ਹੈ, 
ਕਿਉਕਿ ਕਵਿਤਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹੈ । ਐਬਰ- 
ਕਰੌਮ-ਬੀ ਅਨੁਸਾਰ “ਕਵਿਤਾ, ਉਚੇਰੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵਾਲੀ ਭ੍ਰਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ।” 

ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਵਿਤਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ-ਰਹਿਤ ਨਹੀਂ” ਹੈ । 

ਤੁਕਾਂਤਕ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਓਪਰੇ ਰੂਪ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿਚ ਇਕ 

ਲ੍ਰੋ-ਇੱਛਤ ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਸੰਗੀਤ ਹੈ, ਜੌ ਆਪਣੀ ਵਿਲੱਖਣ ਹੋੱਦ ਦਾ ਪਰਤਉ 
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ਦੇਣ ਦੀ ਸਰਮਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ । ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀ” - ਸਗੋ' ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤਝ 

ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੀ ਇਕ ਗੀਤ ਵਰਗੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ :-- 

ਮੈਂ ਆਪ ਇਕ ਗੀਤ ਹਾਂ 

ਬੋਲੀ ਮੇਗੀ ਟੁੱਟੀ ਭੱਜੀ 
੧ ਬੇਇਲਮ ਜਿਹਾ ਮੈ ! 

(ਬੁੱਲ੍ਹੇ ਮੈਦਾਨ) 

ਉਸ ਦੀ ਇਸ ਬੇਇਲਮੀ ਵਿਚ ਵੀ ਇਕ ਮਹਾਨ ਇਲਮ ਹੈ । ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ 
ਦੀ ਅਨੁਭਵੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਤਾਂ “ਪਿਆਰ ਵਿਚ ਮੋਏ ਬੈਦਿਆਂ ਦੇ ਮਿੱਠੇ ਬਚਨ” 

ਹੀ ਕਵਿਤਾ ਜਾਪਦੇ ਹਨ । ਉਸ ਦੀ ਪਿਆਰ-ਕੁੱਠੀ ਆਤਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਂ, 

“ਪਿਆਰ ਬਿਨਾ ਨਾ ਕਵਿਤਾ ਜੀ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਫੁਲ ਤੇ ਨਾ ਸੁਹਣੇ ।” ਅਸਲ 

ਵਿਚ ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਅਨੁਪ੍ਰਾਣਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕਵਿਤਾ ਦੇ 
ਪ੍ਰਾਣ ਪਿਆਰ ਜਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤੇ ਹਾਵ ਭਾਵ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਹਨ । 
ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ “ਕਵਿਤਾ ਭਰੀ, ਠੰਡੀ, ਰਸਿਕ ਸੁਰਤਿ ਦਾ ਸਦਾ ਸ਼ਿਵ-ਨਿਰਤਯ 

ਹੈ ।” ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਵਿਚਿੱਤਰਤਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਹੈ :-- 

“ਸੈਂ” ਦਾ ਗੀਤ ਗਾਂਯਾ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਨਿਤਸ਼ੇ, 
“ਸੈ ਦਾ” ਗੀਤ ਗਾਯਾ ਮੂੜ ਇਕਬਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, 
ਓਹ ਦੋਵੇਂ ਹੋਰ ਹਨ, ਮੋਰਾ ਗੀਤ ਹੋਰ ਹੈ; 
ਗੀਤਾ ਦੇ ਗੀਤ ਥੀ” ਵੀ ਵੱਖਰਾ । 
ਤੇ ਉਹ ਗੀਤ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? 

__ .ੈਂ ਫੁਰਸਿੱਖਕ “ਅਸ” ਅੱਜ ਗਾਉਂਦਾ । 
(ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਘੁੰਡ 

ਇਸ ਸ੍ਰੈ-ਸੈਬੋਧਨੀ ਜਾਂ ਸਨਬਚਨੀ-ਸ਼ੈਲੀ ਦੁਆਰਾ ਵਿਅਕਤ “ਮੈਂ”? ਤੇ 
'ਅ-ਸੈ” ਦੀ ਇਸ` ਮਾਨਸਕ - ਗ੍ਰੰਝਲ ਨੂੰ , ਉਹ ਬੜੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ 
ਨਾਟਕੀ. ਢੈਗ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ :=- 
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ਨੈਣ ਮੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣ--“ਤੂੰ ਕੋਣ ?” 
ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖ ਵੇ 

(ਬੁੱਲ੍ਹੇ ਘੁੰਡ) 
ਜਿਸ ਮਾਨਸਿਕ ਗ੍ਰੰਝਲ, ਮਨੋਵਿਸ਼ਲੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਚੇਤਨਾ-ਪਰਵਾਹ 

ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੀਖਿਆਕਾਰ ਨਵੀਨ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ 
ਲੱਛਣ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਬੀਜ ਪ੍ਰੋ: ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿਚ 

ਵਿਦਮਾਨ ਹਨ । 

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਇਕ-ਪਾਤਰੀ ਤੇ ਬਹੁ-ਪਾਤਰੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪੀ ਸ਼ੈਲੀ 

ਦੁਆਰਾ, ਕਵਿਤਾ ਵਿਚ, ਆਂਤਰਿਕ ਨਾਟਕੀ ਵਿਅੰਗ ਨੂੰ ਉਭਾਰਦਾ ਹੈ :-- 

ਦੂਜਾ ਜੱਟ--ਮਚਲਿਆ ! ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ, ਲੱਸੀ ਪੀ'ਦਾ 
ਸਭ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗ, ਪੈਲੀ ਵਿਚ ਲੋਟ 

ਲੋਟ ਪਿਛਲੇ ਦਾਣੇ ਸਭ ਗੈਦੇ ਕਰਦਾ, 
ਓਏ ! ਕਿਰਤ ਥੀ' ਛੁੱਟੜਾ । 

ਤੀਜਾ --ਕੁਝ ਨਾ ਆਖੋ ਭਾਈ ! ਆਲਾ ਸਿੰਘ 

ਸਾਧ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ! 

ਚੌਥਾ _--ਲੈ ! ਵੇਖਾਂ ਸਾਧ ਹੋ ਗਿਆ ਈ, ਉੱਲੀ ਲੱਗੋਂ 

“ ਬੈਦੇ ਵੀ ਸਾਧ ਥੀਂਦੇ.! ਆਲਾ ਸਿੰਘ 

ਆਲਸ ਦੀ ਉੱਲੀ ਦਾ ਮਾਰਿਆ । 

ਬੁੱਲ੍ਹੇ ਘੁੰਡ) 
ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਨਾਟਕੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਵਿਚ ਬੜੇ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਢੈਗ ਨਾਲ, 

ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਹਲੜ ਸਾਧਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਮੌਜੂ ਉਡਾਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ 

ਇਕ ਭਰਪੂਰ ਵਿਅੰਗ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਉਸ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿਚ ਵਿਅੰਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀਕ- 
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ਵਿਧੀ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੈ :-- 

ਪਾਰਸ ਦੀ “ਮੈਂ?” ਬੋਲਦੀ ਨਾਹ ! ਰ੍ 
(ੁੱਲ੍ਹੇ ਪੈਡ) 

ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਲਮਕਾਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 

ਵਿਆਖਿਅ ਬੇਲੋੜੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । 

ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਇਕ_ ਮਹਾਨ ਅਨੁਭਵ ਦਾ ਸ੍ਰਾਮੀ ਸੀ । ਉਸ ਦੇ ਕਾਵਿ- 
ਅਨ੍ਭਵ ਵਿਚ ਸੂਖਮ ਤੇ ਤਰਲ ਛੁਹਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ । ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ 

ਉਹ ਵਾਸਤਤ-ਵਾਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾ ਵਿਚ-ਉਹ ਕਾਲ- 
ਪਨਕ ਤੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਰੋਮਾਂਸਕ ਹੋ ਨਿਥੜਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਵੀ 

ਹੈ। ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਆਕਰਸ਼ਕ ਸਰੂਪ ਉਸ ਦੇ ਧੁਰ ਅੰਦਰਲੇ ਰਸਿਕ ਕਲਾਕਾਰ 
ਨੂੰ ਝੂਣ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਅਨੌਖੇ ਵਿਸਮਾਦ ਦੀ ਅਵਸਥ' ਵਿਚ 
ਇਸ ਦੈਵੀ ਚਿਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਓਪਰੇ ਸਰੂਪ ਵਿਚੋਂ” ਡ੍ੋਘਿਆਂ ਭਾਵਾਂ ਤੇ ਅਰਥਾਂ ਦੀ 
ਪ੍ਰਤੀਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਇਸ ਭਾਵਕ ਭਿਆਲੀ ਦੀ ਅਭਿ- 

ਵਿਅਕਤੀ ਨਿਸਚੇ ਹੀ ਓਪਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨੂੰ--ਜਿਸ ਦਾ ਅਨੁਭਵ, ਭਾਵ-ਸ੍ਰ ਤੇ 
ਸ੍ਰੋਤ-ਸ਼ਕਤੀ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਿਤਵਨ-ਸ੍ਰ ਨਾਲ ਇਕ ਸੁਰ ਨਾ ਹੋਵੇ--ਰੋਮਾਂਸਕ 

ਤੇ ਕ/ਲਪਨਕ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ :-- 

ਆਪ ਮੂਹਾਰੀ ਜਾਂਨ ਮੇਰੀ ਤੜਪਦੀ, 
ਚੈਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਚੀਕਾਂ, ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਮੇਰੀਆਂ, 
ਤੇ ਰੇਤ-ਦਰਯਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਚੈਨ ਦੀਆਂ -ਚਾਨਣੀਆਂ, 
ਫੁਲਾਹੀਆਂ ਦੇ ਫੁਲ ਪੀਲੇ ਪੀਲੋਂ ਵੇਖ ਸਹੇਂਲੀਏ ! 

ਰੂਪ ਰੋਗ ਜੈਗਲਾਂ ਦੇ ਮੰਗਲ ਸਹੇਲੀਏ ! 
ਮੈ ਤਾਂ ਮਰ ਮਰ ਗਈਆਂ ! 
ਨਿੱਕੀ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦ, ਪਰ ਵੇਖ ਸਹੇਲੀਏ, 
ਦੋਵੇ ਫੁਲ ਤੇ ਕੇਡੇ ਸਕ ਸੱਟ ਮਾਰਦੇ, 
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ਅੱਗ ਤੇ ਹਵਾ ਸਾੜੇ, ਲਹਿਰ ਮੈਨੂੰ ਡੋਬਦੀ 

ਮੈਂ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਤਰਫੋ' ਹਲਾਲ ਨੀ ! ਵੀ 
ਸਿ ਰੱਲ੍ਹੇ ਸੈਦਾਨ) 

ਵਿਗਿਆਨਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ' ਇਹ ਬਿਆਨ ਉਪਭਾਵਕ ਤੇ ਰੌਮਾਂਸਕ 
ਜਿਹਾ ਹੀ ਜਾਪੇ ਪਰ ਵਾਸਤਵ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਅਨੁਭਵੀ ਆਤਮਾ ਲਈ, ਜਿਸ ਦੇ 

ਜੁੱਸੇ ਵਿਚ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਅਦਭੁਤ ਸੁਹਜ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ-ਵਸ ਇੰਦਰਿਆਵੀ ਝਰਨਾਟਾਂ 
'ਛਿੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣ, ਇਹ ਇਕ ਸੁਭਾਵਕ ਕਿਰਿਆ ਹੀ ਹੈ । 

ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਕ ਗੱਲ ਹੌਰ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ 
ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਦੋ-ਲਿੰਗੀ (1315੯੩03)) ਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਲਖੱਇਕ 
ਹੈ । ਕਿਧਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਰਮਤਿ ਵਾਂਗ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੰਦਾ ਹੈ 
(ਜਿਵੇ ਉਪਰੁਕਤ ਟੂਕ ਵਿਚ) ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਉਸ ਵਿਚਲਾ ਮਰਦ ਅਮੌੜ ਹੋ ਆਪ 

'ਆਣ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਦੋ-ਲਿੰਗੀ ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਉਸ ਦੀ ਕਾਵਿ-ਸ਼ੈਲੀ 
ਦੀ ਇਕ ਹੌਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ । 

ਉਸ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਆਤਮ-ਅਨੁਭਵ ਇਤਨਾ ਬਲਵਾਨ ਹੈ 
ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਜੌਤ ਪਸਰੀ ਹੋਈ ਦਿਸਦੀ ਹੈ--ਤੇ ਕਿਧਰੇ 
ਕਿਧਰੇ ਉਸ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਉਪ ਭਾਵਕ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ :--- 

ਮੈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹਾਂ, 
ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਾਗੀ ਨੋਹਾਰ ਪੂਰੀ, 
ਦਰਯਾਵਾਂ, ਪਰਬਤਾਂ, ਘਾਹਾਂ ਵਿਚ ਦਿਸਦੀ, 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਹੂ ਮੇਰੇ ਵਿਚ । 
ਹੱਡੀਆਂ' ਮੋਰੀਆਂ ਹਿਮਾਲਾ ਦੀਆਂ ਕੜੀਆਂ, ਸਿਧੀਆਂ 

ਗ੍ਰੈਨਾਈਟ (ਬੱਜਰ) ਦੇ ਹੱਡਾਂ ਨਾਲ ਵੱਜ ਵੱਜ ਕੁਕਦੀਆਂ 

< --'ਇਹ ਸੈਂ ਹਾ”-- 

(ਬੁੱਲ੍ਹੇ ਪੁਡ) 
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ਇਹ ਸ੍ਰੋ-ਪਪਛਾਣ ਹੀ ਅਸਲ ਵਿਚ ਅਸਲੋਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੈ । ਪਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ 

ਵਿਚ ਇਹ ਵਾਧਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਕਰਮ ਦਾ ਧੁਰਾ ਸਮਝਦਾ ਤੇ` 

ਉਸ ਦੀ ਮੁਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਉਸ ਦੀ 

ਅਧਿਆਤੰਮਵਾਦੀ ਰੁਚੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ :-- 

ਹੁਣੇ ਆਯਾ ਹੈ” ਤੂੰ 

ਹਾਲੀ ਹੱਡੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਵਿਚ ਚਿੱਟਾ ਨੂਰ ਆਸਮਾਨ ਵਾਲਾ 

ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਰੌਣਕ ਉਹ ਉਤਾਹਾਂ ਦੀ 

ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ “ਇਕ ਸੋਹਣਾ ਰੱਥ ਜਿਹਾ ਆਦਮੀ” ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਰੱਥ ਜਿਹੇ 

ਆਦਮੀ ਪਿੱਛੇ ਜੀਵਨ-ਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਜੁ ਦੀਰਘ ਸੈਕਲਪ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਹ ਪੂਰਨ 

ਸਿੰਘ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਅਕਤੀਤਵ ਦਾ ਹੀ ਪਰਤਉ ਹੈ । 

ਉਸ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਅਨੇਕਾਂ ਮੌਲਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤਾਂ, ਉਪਮਾਵਾਂ, ਬਿੰਬਾਂ, ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ 
ਅਤੇ ਰੂਪਕਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰਾ ਹੈ । ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀ" ਕਿ ਮਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ 
ਬਿੰਬਾਵਲੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹਵਾਦ ਵਾਸਤਵਿਕ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਾਲੋਂ“ ਉਪਭਾਵਕ 
ਤੇ ਕਾਲਪਨਕ ਵਧੇਰੇ ਹੈ । ਕਿਉਕਿ ਇਹ ਉਪਭਾਵਕਤਾ ਪੂਰਨ-ਨਵੀਨ ਕਵਿਤਾ ਦਾ 
ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ ਗੁਣ ਹੈ । ਕੁਝ ਵੈਨਗੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ :-- ਰ੍ 

(ਉ) _ਜਗਤ ਸਾਰਾ ਚਿਤ੍ਰਸ਼ਾਲਾ, ਬੁੱਤਸ਼ਾਲਾ ਰੱਬ ਦੀ, 
ਇਹ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਕਰਤਾਰਤਾ ! 

(ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਘੁੰਡ) 
(ਅ) ਵਾਂਗ ਵੱਜਦੇ ਘੜਿਆਲ ਨੀ, ___ - 

ਮੇਰਾ ਰੋਮ ਰੋਮ ਰੋਮ ਕੰਬੇ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਨੀ ! 
(ਬਲ੍ਹੋ ਸੈਢਾਨ) 

(ਏ) ਮੈਂ ਪਤੈਗ ਕਿਸੀ ਦੀ 

ਡੋਰਾਂ ਵਾਲਾ ਖਿੱਚਦਾ 

੧੨੨ 

5।। 5੩੮੫੫ 13੬੧ 5੧141 ੬0੫) ੧ਿ3101811£106£111311.60।੧੧ 



ਪਤੰਗ ਪਈ ਚੜ੍ਹਦੀ । 
੮੯੯ .< 

(ਖੁੱਲੇ ਮੈਦਾਨ 
(ਸ) ਫਲਸਫ਼ਾ ਜਿੰਨਾ ਆਰਟ-ਰੂਪ ਹੈ, 

ਉਹ ਕੁਛ ਇਵ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਨ ਪੜ੍ਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜ਼ਿਮੀ” 
ਵਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਦਾਣੇ ਪਾਉ'ਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ, ਬਿਨਾ ਜਾਣੇ 
ਗੱਲਾਂ ਬਾਹਲੀਆਂ, 

ਆਪ ਮੁਹਾਰੀ ਉਤੂੰ ਜਿੰਨੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ, ਫ਼ਲਸਫ਼ਾ ਆਪ 
ਮੁਹਾਰਾ ਆਉਂਦਾ ਜਿਵੇਂ' ਨਿੱਕੀ ਇਕ ਬੱਤੀ ਫੜੀ 

ਹੱਥ ਵਿਚ, ਲੰਮੀ ਹਨੇਰੀ ਜੈਗਲੀ ਵਾਟ, ਟੁਰੀ 

ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ, ਆਪਮੁਹਾਰੀ ਨਪ, ਨਪ 

ਕੱਟਦੀ ! ੪ 

(ੁੱਲ੍ੋ ਘੁੰਡ) 
ਉਸ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿਚ ਸ਼ਬਦ-ਸੈਗੀਤ, ਨਾਦ-ਚਿਤਰ ਅਤੇ ਲੈਅ-ਮਈ ਵਹਾ 

ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਤਾਂ ਆਮ ਮਿਲਦੇ ਹਨ । ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਬਦ-ਚੋਣ, ਸ਼ਬਦ-ਬੀੜ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 

ਕਰਮ (5੬00੬71੦੦) ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਕਾਂਤ ਨਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ` 
ਉਸ ਵਿੱਚ' ਸੰਗੀਤ ਫੁਟ ਫੁਟ ਪੈਦਾ ਹੈ :-- 

ਮੈ" ਤਾਂ ਕਰਤਾਰ ਘੜਨਹਾਰ ਦੇ, ਹਥੌੜੇਂ ਦੀ ਨਿੱਕੀ 
ਨਿੱਕੀ ਸੱਟ ਦੀ ਸੱਦ ਨੀ, 
ਮੈ` ਤਾਂ ਰੱਥ ਚੁਣੇ ਇਕ ਦੇ ਰੈਗ ਦੀ ਸ਼ੋਖੀ ਸ਼ੋਖੀ 
ਭੁਖ ਨੀ, 

ਮੈ ਤਾਂ ਸਾਈ' ਦੇ ਬ੍ਰਸ਼ ਦੀ ਖਿੱਚੀ ਲਕੀਰ ਨੀ, ਫਕੀਰਨੀ, 

ਮੈਂ ਉਸੀ ਲਕੀਰ ਦੀ ਝਰੀਟ ਦੀ ਕੌਮਲ , ਕੌਮਲ, 

ਛਿਪੀ, ਛਿਪੀ, ਨਿੱਕੀ, ਨਿੱਕੀ ਪੈੜ ਨੀ 1 

ਘੁੰਡ) ਛ੍ 

ਅਤ ਵਿਚ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਵੀ ਅਨੁਚਿਤ 

੧੨੩ 

5।। 5੩੮੫੫ 13੬੧ 5੧141 ੬0੫ਭ ੧3101811£106£111311.60।੧੧ 



ਨਹੀ” ਹੋਵੇਗੀ । ਕਾਰਲਾਈਲ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਸ਼ਾ ਖਿਆਲ ਦੀ ਚੈਮ ਜਾਂ ਮਾਸ ਦੀ 

ਪੌਸ਼ਾਕ ਹੈ । ਕਵਿਤਾ ਵਿਚ ਖਿਆਲ ਦੇ ਪਰਸਾਰ ਜਾਂ ਅਰਥ-ਸੈਚਾਰ ਲਈ ਬੋਲੀ ਹੀ 

ਇਕੋਂ ਇਕ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ । ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਇਸ ਪੱਖੋ ਬੜਾ. ਅਮੀਰ ਹੈ । ਉਸ ਦੇ 

ਖ਼ਿਆਲ ਤੋਂ ਹਾਵ ਭਾਵ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ੈਲੀ ਦੁਆਰਾ ਢੁੱਕਵੇ' ਸ਼ਾਬਦਕ ਜਾਮੋ 

ਪਹਿਨ ਲੈਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਨੂੰ -ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਨਹੀ” ਕਰਨੀ ਪੈ'ਦੀ । ਸਗੋ” 

ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਤੇ-ਸਿਧ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਉਹ ਵਿਆਕਰਣ ਦੀਆਂ ਕਾਸ਼ੀ ਖੁੱਲ੍ਰਾਂ ਲੈਦਾ 
ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਸ ਦੀ ਵਾਕ-ਬਣਤਰ ਬੜੀ ਅਧੂਰੀ ਤੇ ਪੇਚੀਦਾ ਜਿਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ 
ਹੈ । ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦਾ- ਭੇਡਾਰਾ ਬੜਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ । ਉਹ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ 

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਫ਼ਾਰਸੀ, ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਤੇ ਹੋਰ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਾ ਕੇ ਵਰਤ ਲੈਦਾ 
ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਬੋਲੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੀ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 
ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਗੰਭੀਰ, ਨਾਟਕੀ, ਦਾਰਸ਼ਨਕ ਤੇ ਵਿਅੰਗਮਈ ਹੋਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । 

ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਕਾਲ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋ: ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਇਕ ਅਲੌਕਕ 
ਘਟਨਾਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਕਨੀਤੀ ਤੇ ਸੈਂਝੀਗਤ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਅਜੋਕੀ ਨਵੀ” ਕਵਿਤਾ ਦਾ 

ਆਧਾਰ ਕਹਿਆ ਜਾ ਸਤਦਾ ਹੈ । ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਕਥਨ ਕਿ, “ਕਵੀ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ 
ਆਵਾਜ਼ ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਕੈਨ ਖੜ੍ਰੋ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ”, ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਉੱਤੇ 

ਠੀਕ ਢੁੱਕਦਾ ਹੈ । ਉਸ ਦੀ ਕਾਵਿ-ਸ਼ੈਲੀ ਬੜੀ ਅਮੀਤ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਿਚ 
ਕੋਈ ਸੈਕੇਚ ਨਹੀ' ਕਿ ਹਰ ਨਵੀ ਸਦੀ ਤੇ ਹਰ ਨਵੀ” ਪੀੜ੍ਹੀ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਨਵੇ 
ਤੱਤਾਂ ਤੇ ਨਵੇ' ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ । 
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` ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਾਹਿਤਕ ਫ਼ਿਲਾਸਫ਼ੀ 
ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਵੀ ਭੁਲੇਂ ਵਿਸਰਿਆਂ ਦੇ ਖਲਾਅ ਵਿਚ ਗੁਆਚੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । 

ਸੈਭਵ ਹੈ ਅਸੀ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਉਤੇ, ਇਸ ਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਦਿਲੋ ਕਢ 
ਦਈਏ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਇਹ 
ਉਸਰਈਆ ਇਕ ਪੁਰਾਤਤਵ ਬਣ ਜਾਵੇ । 

ਸਾਂਡੀ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦਾ ਕੇਂਈ ਤੱਤ ਨਹੀ", 
ਵਿਦਿਅਕ ਪਰਸੈਗ ਵਿਚ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅਧਿਅਨ ਇਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਕ 
ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ । ਬਹੁਤ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਅਨ੍ਭਵ 
ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਰਖਦੇ ਹਨ । ਉਪਰੋਕਤ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ 

ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀ", ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਕਾਦਮਕ ਸੀਮਾ ਦੇ ਪਰਲੇ ਪਾਰ ਜਾਣ 

ਤੋਂ ਝਿਝਕਦੀ ਹੈ । ਬਾਕੀ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿ 
ਸਿਰਫ ਅਕਾਦਮਕ ਅਧਿਐਨ ਕਾਫੀ ਨਹੀ” ਅਤੇ ਅਸਲੀ ਚੀਜ਼ ਅਨੁਭਵ ਦੀ 

ਇਕਮਿਕਤਾ ਹੈ । 

ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਉਸ ਦੀ ਅਸਲੀ ਮਹਾਨਤਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀ” 

ਸੀ ਪਈ । ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਸੌੜੀ ਹੋਣ ਕਰ ਕੋ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ 

ਚਿੰਤਕ ਸਾਹਿਤਕ ਦਾ ਨਾਂ ਮਹਾਨ ਲਗਣ ਲਗ ਪਿਆ ਸੀ । ਜੇਂ ਕਵੀ ਦੀ ਸਮਕਾਲੀ 

ਪੀੜ੍ਹੀ ਉਸ ਨਾਲ ਆਤਮਕ ਸਾਂਝ ਪਾ ਸਕਣ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਕਦੇ 
ਹੋ ਨਹੀਂ ਸੀ.ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਜੋਕੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਪੂਰਨ ਸਿਘ ਦੀ ਰਚਨਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵੇਲੇ 

ਅਕੋਵਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ । ਗਹੁ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆਂ ਪਤਾ ਲਗੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਬੇਦਿਲੀ 

ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਜ਼ੁਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਉਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੈ 

ਤਾਂ ਉਹ ਕੇਵਲ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਨਅਤੀਕਰਨ ਹੈ ਜਿਸ ਰੂਸ ਵਿਚ 
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ਤਾਲਸਤਾਏ ਨਾਲ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਐਮਰਸਨ ਤੇ ਵਾਲਟਵਿੱਟਮੈਨ ਨਾਲ 

ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ 

'ਇਸ ਸਮੇ' ਸਨਅਤੀ ਆਧੁਨਿਕਤ। ਦਾ ਮੱਕੜ-ਜਾਲ ਪਸਰ ਰਿਹ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ 

ਪੱਕੜ ਤੋ ਬਚਣਾ ਲਗ ਭਗ ਅਸੈਭਵ ਹੈ । 

ਪਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇਂ ਘੋਰ ਕਾਲੋਂ ਬੱਦਲਾਂ ਵਿਚ, ਇਕ ਚਿੱਟੀ ਕਿਰਨ ਵੀ ਹੈ-- 
ਜਿਹੜੀ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਪੂਰਵ ਮਹਾਨਤਾ ਦੀਆਂ ਸਿਖਰਾਂ ਉਤੇ ਲਿਜਾ ਸਕਦੀ 
ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਪਸਰਨ ਨਾਲ ਇਕ ਬਿਲਕੁਲ` ਨਵਾਂ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਮਾਨਸਕ 

ਸੈਸਾਰ ਵਿਚ ਪਰਗਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਕਿਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਇਕ ਲੌਕਾਂ ਦੀ 
ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸਮੇ' ਕੁਦਰਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਪੁਨਰ-ਸੁਰਜੀਤੀ ਲਈ 
ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਕ ਤਸੀਹੇ ਹਸ ਹਸ ਕੋ ਸਹਿ ਰਹੇ ਹਨ । ਇਹ ਲੌਕ ਜੂਝ 

ਰਹੇ ਹਨ, ਸਨਅਤੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀਆਂ ਫ਼ੌਲਾਦੀ ਕੈਦ-ਸੀਖਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ, ਮਿਹਨਤ 
ਅਤੇ ਦਿਆ ਦੇ ਔਜ਼ਾਰਾਂ ਨਾਲ ਤੋੜਨ ਲਈ । ਇਹ ਲੌਕ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ 
ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹਨ, ਆਧੁਨਿਕ ਸੱਭਿਅਤਾ ਨਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਤਭੇਂਤ ਰਖਦੇ ਹਨ 

ਅਤੈ ਮੁੜ ਕੇ ਪੈਂਤੂ, ਅਕੇ'ਦਰਤ ਸ੍ਰੈ-ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ 
ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਜਾਣ ਪਿਛੋਂ ਜੇ ਅਸਾਂ 

ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਣ ਕੋ ਸਾਡੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ 
ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਹੀ” ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋ: ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ, 
ਦੋਵੇ" ਯੁੱਗ ਚੇਤਨਾਵਾਂ ਹਨ । ਪਰ ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਉਡੀਕ ਲਈ ਤਾਂਘ-ਭਰਿਆ 

ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ । ਇੰਨਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋ 

ਨਾਂ ਇਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਸਰਨਗੇ । 

ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਚਨ' ਅਤੇ ਅਨੁਭਵ ਦੀ ਵਿੱਥ, ਸੋਚੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ 

ਨਾਮ-ਮਾਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ । ਇਹੋ ਚੀਜ਼ ਉਸ ਦੀ ਸਾਹਿਤਕ ਫ਼ਿਲਾਸਫ਼ੀ ਦਾ ਬੀਜ 
ਹੈ । ਜਦੋਂ ਬੈਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 
ਉਸ ਅੰਦਰ ਕੁਦਰਤ ਅਤੇ ਕਾਦਰ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਆਉਦਾ ਹੈ --- ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਂ 
ਤਾਂ ਅਨੰਤਾ ਦੀ ਸੌੜੀ ਕਾਰਨ ਡੌਰ ਭੋਰੇਪਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 
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ਜਾਂ ਵਿਸਮਾਦ ਅਤੇ ਰਹਸ ਮਾਣਨ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ । ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 
ਆਪਣਾ ਆਪ ਬੇੜਾ ਸਵਾਦੀ ਲਗਦਾ ਹੈ, ਜਦੋ ਕਿ ਆਮ ਲੌਕਾਂ ਲਈ 'ਅੁਸ਼ਕਲ 
ਥੜਾ ਸਹਾਰਨਾ ਹੈ ਸਾਥ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ” (ਹਰਿਭਜਨ ਸਿੰਘ) । 

` ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸਾਹਿਤ ਘਟ ਮਹੱਤਤਾ ਵਾਲੀ 
ਵਸਤੂ ਹੈ । ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸ਼ੁੰਦਰਤਾ ਅਤੇ ਸਚਾਈ ਭਗਤਾਂ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ-ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ 
ਦੀ ਰਚਨਾ ਵਿਚ ਵਿਸਦੀ ਹੈ । ਉਹ ਹੌਰ ਤਾਂ`ਹੋਰ, ਸ਼ੈਕਸਪੀਅਰ ਨੂੰ ਵੀ ਭਗਤਾਂ ਦੇ 
ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਤੋ ਘਟੀਆ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ । ਸ਼ੈਕਸਪੀਅਰ ਨੁੰ ਨੂੰ ਅਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਹਿਣ 
ਦੀ ਜੁਰਅਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਾਹਿਤਕ ਫ਼ਿਲਾਸਫ਼ੀ 
ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵਿਚ ਉਜ਼ਰ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀ" ਕਿਉਕਿ ਜਿਸ ਮੰਡਲ ਉਤੇ 
ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਉਤੇ ਪੂਰਬੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਦਿਮਾਗ਼ 
ਦਾ ਉਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀ' । 

ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਦੀਆਂ ਨਾਲਿਆਂ, ਪਸ਼ੂ-ਪੰਛੀਆਂ, ਨੀਚਾਂ-ਅੰਦਰ-ਨੀਚ 

-ਲੌਕਾਂ ਅਤੇ ਸੱਭਿਅਤਾ ਤੋ` ਥੇਲਾਗ-ਜ਼ਿੰਦਗੀ” ਵਿਚੋਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਦੇ 

ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਉਸ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਪਸ਼ੂ ਬਣ ਜਾਵੇ, 

ਉਹ ਸਾਦੀ, ਬੇਲਗਾਮ ਜ਼ਿੰਦੁਗੀ ਦੀ ਢੂੰਡ ਵਿਚ ਹੈ । ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੁੰਦਾ 
ਹੈ--ਸਰਕਾਰ, ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲੌੜਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ । ਚੰਮ 
ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਗ਼ੁਲਮ 
ਜ਼ਹਿਨੀਅਤ ਵਾਲੇ ਬੋਦੇ ਹਨ । 'ਖੁਲ੍ਹੋ ਮੈਦਾਨ" `ਦਾ ਕਰਤਾ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ 

ਸਮਾਜਕ ਬੈਧਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ', ਸਗੋ ਚੰਮ-ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕੈਦ ਨੂੰ ਵੀ ਅਣਮਨੁੱਖੀ 
ਨਸਮਝਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨੌਤਤਾ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਲੈ ਕੇ ਅਨੰਤ ਸੋਝੀ ਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਕਰਨ 

ਲਈ ਤਤਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਵੋਟਾਂ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਗੱਲਾ 

ਇਸ ਸੈਲਾਨੀ ਕਵੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲਾਂ ਹਨ । 'ਬਾਬਾ ਨੌਧ ਸਿੰਘ 

ਵੀ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਿਆਖਦਿਆਂ _ਰਾਜਨੀਤੀ-ਰਹਿਤ ਪੇਂਡੂ 

ਸ੍ਰੋਰਜ ਦਾ ਮਾਨਵੀ ਕ੍ਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਨ ਬਣਦਾ ਹੈ । ਇਥੇ ਸੈਤੋਸ਼ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ 

ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਨਿਕਟਵਰਤੀ 
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ਤੌਰ ਉਤੇ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਚਾਨਣੇ` ਪੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ' 

ਰਖਦਾ ਹੈ--ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜਿਥੇ ਕੇ'ਦਰੀ ਕ੍ਰਿਤ ਪੇਂਡੂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ. ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ` 

ਕਲਚਰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀਪੁਣੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਤੇ ਇਕ ਤਾਰਕਿਕ 

ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਜੋਂ' ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਪੂਰਨ ਸਿੰਅ “ਪੁਰਾਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਾਜਾਂ” 
ਮਾਰਨ ਸਮੇ ਉਸੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਭਾਵਕ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ।. 

ਚਰਦੇ ਹੋਏ ਪਸ਼ੂ ਅਤੇ ਕੌਮ ਵਿਚ ਮਗਨ ਕੈਮੀ” ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਦਿਸਦੇ 

ਹਨ--ਨਵੀਂ' ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਸੈਕਟਾਂ ਦਾ ਹਲ ਦਿਸਦੇ ਹਨ । ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ. 

ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ.“ਚਿਣਗ ਨਹੀ ਚਾਹੀਦੀ”, ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਖੋਤੀ ਵਿਗਿ- 

ਆਨਕਤ/ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸੈਕਟਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ । ਸੋ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ. 

ਸਾਹਿਤਕ ਫ਼ਿਲਾਸਫ਼ੀ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੋ ਬਿੰਦੂਆਂ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ--ਫਿਕ 

ਅਧਿਆਤਮਕ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਅਕੇ"ਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਕੁਦਰਤੀ ਜੀਵਨ । ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਤ. 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦ' ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ 
ਸਦਾ-ਸਦਾ ਦਾ ਮਹਾਨ ਸਾਹਿਤ ਹੈ । 

ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਾਹਿਤਕ ਫ਼ਿਲਾਸਫ਼ੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਉਹ “ਸੈਸਕ੍ਰਿਤਕ 
ਜੋਤ-ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ” ((0160781 730140300 ਹੈ ਜ੍ਰਿਸ ਦਾ ਕਾਰਣ ਪੂਰਬ ਅਤੇ. 
ਪੱਛਮ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੈ--ਸੁਮੋਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੂਰ-ਪੂਰਥ ਦੇ ਬੋਧੀ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ 
ਜਾਪਾਨ ਵਿਚ ਵਾਪਰਿਆ । ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪਾਰ-ਬੋਧਿਕੁਵਾਦੀ (1740566667;- 
੮81156)--ਐਮਰਸਨ, ਥੋਰੋ, ਵਿੱਟਮੈਨ ਆਦਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ 
ਇੰਕ ਸੈਸਕ੍ਰਿਤਕ ਜੋਤ-ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਰਜਨਾ ਕਰ ਚੁਕੇ ਸਨ । ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ 
ਨੂਰ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ' ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ । ਇਉ” ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ 
ਨਾਂ ਦਾ ਨੂਰ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਦੀ ਉਪਜ ਹੈ । 

ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਘਟਾਉਣ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ“ ਵੱਡੀ ਜ਼ੁਮੇਵਾਰੀ 
ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਯਥਾਰਥਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕਤਾ ਇਕ 
ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੀ ਥਾਂ ਅੱਗ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀ” 
ਕਿ ਅੱਗ ਵਿਚ ਵੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਸੁਹਾਵਣੀ,_ਸੀਤਲ 
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ਤੁੱਤ ਦੀ ਚਾਨਣੀ ਰਾਤ ਵਾਂਗ ਹੈ । ਸਮਾਜਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਨੇ ਪਰਵਾਨ 
ਨਹੀਂ” ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀ” ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ 

'ਬੈਧਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੈ । ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ 
ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਅਤੋਂ ਸਾਧਾਰਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਵੀ ਅਣਸੈਗੱਠਿਤ ਰਖਣ ਦਾ ਹਾਮੀ 
'ਸੀ । ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਕੈਦਾਂ, ਅਤੇ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਤੋਂ 
ਲਾਂਭੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਅਨੌਤਤਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਲਈ ਮਹਾਨ 

ਸਾਹਿਤ ਹੈ । 

ਅਜੋਕਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਕੈਦ ਛਡ ਕੇ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀ 

ਹੋਇਆ, ਇਸ ਸਮੇ ਰੂਪਵਾਦ ਅਤੇ ਰੀਸ (ਜਾਂ ਅਨੁਵਾਦਿਤ ਨਕਲ) ਦੋਵੇਂ ਸਾਡੇ 

ਦਿਮਾਗ਼ ਉਤੇ ਹਾਵੀ ਹਨ । ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋ ਲੋਕ-ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਖੋਜ, ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ 

ਨੂੰ ਲੌਕਿਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਾਧਾਰਨ ਰੁਚੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ । 

ਸ਼ਾਇਦ ਗ਼ੁਲਾਮ ਰਹਿਣਾ ਸਾਡੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਇਜ ਦਾ ਝਾਉਲਾਂ ਇਥੋਂ' ਪੈੱ'ਦਾ-ਹੈ ਕਿ 

ਅਸੀ' ਮੌਲਿਕਤਾ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਿਜਤਵ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਕੇ 

ਬਣ-ਬਣਾਏ ਰੂਪ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿਚ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ 

ਕਰਦੇ ਹਾਂ । ਸਰਕਾਰੀ ਯਤਨ ਅਤੇ _ਜਥੇਖੋਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ . ਸਾਡੀ 

ਅਣਮੌਲਿਕ ਰੁਚੀ ਕਾਰਨ ਨਿਰਾਰਥਕ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ । 

ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਪਿਛੋ ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਪਿਆ 

ਖੱਪਾ ਪੂਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ । ਸਚਾਈ ਇਹ `ੈ_ਕਿ ਇਹ, ਖੱਪਾ ਉਦੋ” 

ਘਟੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਪਦਾਰਥਵਾਦ ਅਤੇ ਮਾਸ-ਪੂਜਾ ਅੱਤ.ਤਕ ਪਹੁੰਚੇਗੀ 

ਅਤੇ ਜਦੋ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਹਿਤਕਾਰ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਤੇ 

ਪੁਰਾਤਨਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀਣ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਗੇ । । 

ਇਸ ਸਮੇ` ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨਿਕੀ ਜਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜੋਤ ਨੂੰ 

ਸਨਅਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਤੂਫ਼ਾਨ ਤੇ ਬਚਾ ਕੇ_ਰੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਦੇ :ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ 

ਨੇ ਜਗਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦੋ ਲੌਕ ਅਤੇ ਚਿੰਤਕ ਅਖੌਤੀ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾ, 

'ਅਜ਼ਮਾ' ਕੇ` ਹਾਰ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਹ ਜੌਤ ਪਰਗਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾ ਕਿ ਬਾਂਕੀਬੂੜੀਆਂ 

ਜੋਤਾਂ ਵੀ ਜਗ ਸਕਣ । .. 
੧ 
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ਪੁਰਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਲੱਖਕ 
2੫, 

ਇਕ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਅਧਿਐਨ 
ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ' ਕਿ ਪ੍ਰੋ: ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਵਰਗੀ ਕੋਮਲ ਭਾਵੀ 

ਆਤਮਾ ਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮੇ' ਸਮੇ" ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ 
`ਵੀ ਆਖਿਆ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਤੋ' ਇਹ ਗਲ ਪਰਤੱਖ 
ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਜ ਉਪਰ ਉਸ ਅਰਥ ਵਿਚ ਨਹੀ” ਪਏ ਜਿਵੇ 
ਇਕ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੈ । _ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਸ ਉਪਰ ਗੁਰਮਤ 
ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਨਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਜਿਸ 
ਕਵੀ ਲਈ ਕਵਿਤਾ ਜੀਵਨ ਰੈਗ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਅਸਧਾਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ 
ਮਾਲਕ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਵਿਤਾ ਦੀ “ਇਕ ਸਤਰ ਲਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬੱਧੀ ਬਿਰਹਾ ਦੀ ਝੀਣੀ- 
ਬਾਣ-ਬਰਖਾ ਸਹਿਣੀ ਪੈਦੀ ਹੈ । ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਬੀਤ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਕ ਫਲ ਵਾਂਗ 
ਕੋਈ ਬਚਨ ਕਰ ਸਕੀਦਾ ਹੈ ।' ਉਸ ਉਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਦਾ ਸੂਪਨਾ ਲੈਣਾ ਵੀ 
ਨਗੀ' ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਉਸ ਵਿਚ ਤਾਂ ਹੀਰੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਣੀ ਚਮਕਦੀ ਹੈ, 
ਉਸ ਉਪਰ ਬਾਹਰਲੇ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਥਾਂ ਕੋਈ ਵੱਧ. 

ਸੂਖਮ ਸ਼ਬਦ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਹੈ ਨਹੀ । ਦਰ ਅਸਲ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਕੁਝ ਲਿਖਣ 

ਤੋਂ' ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਨੋਖੀ 
ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੇ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਿਧ ਕਰਨ ਜਾਂ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਰ 

ਬੋਸ਼ਸ਼ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ । 
ਪ੍ਰੋ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਦੇਸ਼ੀ ਸਾਹਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਅਮਰੀਕਨ: 

ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਹੈ । 50੯ ੦1 00€30੯81 ੦੦੧7੧ 
ਵਿਚ ਉਹ ਪੂਰਬ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਮੁਲੰਕਣ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ 
ਪਛਮੀ ਕਵਿਤਾ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਿਗਰ ਨਿਰਨੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ: 
ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਾਫੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੀ । ਜਿਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੋਂ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ 
੧੩੦ ਰ੍ 
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ਸਾਹਿਤਾਂ ਸੰਬੋਧੀ ਠੋਸ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਿਆ ਹੈ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਸਾਹਿਤਕ 
ਨਿਰਣੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਪੂਰਬੀ ਤੇ ਪਛਮੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ "ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤਯ 
ਪਰ ਕਟਾਖਸ਼” ਲੇਖ ਵਿਚ ਇਕ ਸਚੇ ਤੋਂ ਸੁਚੇ ਆਲੋਚਕ ਦੀ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ 
ਅਕਤ ਕੀਤੇ ਹਨ । ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ 
ਹੈ ਪਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਤੇ ਉਂਗਲੀ ਨਹੀ” 
ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ । ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਅਮਰੀਕਨ ਲਿਰਿਕ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਕਾਫੀ 
ਵਿਗਿਸਤ ਨਹੀ ਮੰਨਦਾ ਪਰ ਜਰਮਨ _ਲਿਰਿਕ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਰਿਕ 
ਸਾਹਿਤ ਵਾਲੀ ਵਡਿਆਈ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ । ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਭ: ਵੀਰ 
ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਜਾਪਾਨੀ ਲਿਰਿਕ ਸਾਹਿਤ ਨਾਲ ਟਕਰ 
ਖਾਂਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਸੂਝ ਭਰੇ ਨਿਰਣੇ ਪੂਰਨ ਸਿਘ ਤਾਂ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ_ਜੇ 
ਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬਦੇਸ਼ੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਤੇ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ । ਉਸ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ 
ਵਿਚ ਬਦੇਸ਼ੀ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਅਕਸ਼ਰ ਆਉ'ਦੇ 
ਹਨ । ਉਹਨਾਂ ਹਵਾਲਿਆਂ ਤੋ" ਪਰਤੱਖ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਨ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ 
ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕ੍ਰਿਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ । ਗਯਟੇ ਦਾ “ਵਾਉਸਟ', 
ਮਾਰਕਟਵੇਨ ਦੀ “ਡਾਇਰੀ ਆਫ ਐਂਡਮ” ਤੋ ਹੋਰ ਕਈ ਹਵਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੇਖਾਂ 
ਵਿਚ ਆਉਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸੇਕਸ਼ਪੀਅਰ, ਸ਼ੈਲੇਂ, ਕਾਰਲਾਈਲ, ਟਰਾਈਨ, ਐਮਰਸਨ, 
ਵਾਲਟ ਵਿਟਮੈਨ ਤੇ ਅਨੇਕ ਹੋਰ ਹਵਾਲੇ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲੌਖਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ 
ਛੋਛਲੋਪਣ ਕਰ ਕੇ ਨਹੀ“ ਆਏ ਸਗੋ” ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਹਿਰਦ ਲੇਖਕ ਵਲੋਂ ਵਿਚਾਰ 

ਦੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਣ ਦੇ ਸਿਟੇ ਵਜੋ" ਆਏ ਹਨ । 

ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ 

ਲਾਉਣਾ ਭੂਲ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ । 

ਇਹ ਤਾਂ ਸਗੋ ਨਿਰੋਲ ਸਿਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪਾਠਕਾਂ ਤਕ 

ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਲ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਸੀ । ਇਸ ਗਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀ ਕੀਤਾ 

ਜਾਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਇਕ ਵਿਗਸਤ ਭਾਸ਼ਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚਪੰਜਾਬੀਂ 

ਕੁਝ ਸੀਮਤ ਸੋਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਹੀ ਸਮਰਥ ਸੀ ਪਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ̀  ਨੂੰ 

ਅਪਣਾਇਆ ਭਾਵੇ' ਅਕਸਰ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਔਕੜ ਕਾਰਣ ਲੋਖਾਂ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 
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ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਅਸਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਗਏ । ਪੰਜਾਬੀ ਭਸ਼ਾ . ਦੀ ਉਸ 

ਸਮੇ''ਦੀ ਪਧਰ ਵਿਚੋਂ ਅਜਿਹੇ ਬਹੂ-ਪੁੱਖੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਉਤੇ ਲੇਖ ਲਿਖ ਕਰੇਂ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ 

ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਢੋਗ ਨਾਲ ਉਘਾੜਿਆ ਹੈ । 

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿਧ ਤੇ ਰੁਮਾਂਟਿਕ ਲਹਿਰ ਦੇ ਮੋਢੀ ਕਵੀ ਵਰਡਜ਼ਵਰਬ 

(ਚ੦ਰਹੱਝਜ0ਹਪਿਪੇ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਕਈ ਥਾਈ' ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਨਾਲ ਮੋਲ 

ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੋਰ ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਅੰਦਰ ਕੁਦਰਤ ਲਈ ਕਹਿਰਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ 

ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ । ਦੋਵੇ' ਹੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਸਧਾਰਨ ਰੂਪਾਂ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰਦੇ 

ਹਨ । ਵਰਡਜ਼ਵਰਥ ਵਾਂਗ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਹੋ'ਦ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤੀ 

ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਾਂਗ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ 

ਰਖਦਾ ਹੈ । 

ਵਰਡਜ਼ਵਰਥ` ਸਧਾਰਨ ਪੱਧਰ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀ" ਸਗੋ ਰੁਲੋਂ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ 

ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਨਾਇਕ ਬਣਾਉ'ਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ । 

` ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਮਦਰਦੀ ਜਤਾਉ'ਦਾ ਹੈ । ਉਹ ਕਦੇ ਬੇ ਆਸਰੇ ਬਿਰਧ ਜਾਂ 

ਫਾਰਮ ਵਿਚ ਗਾ ਰਹੀ ਮੁਟਿਆਰ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਭਿਖਾਰੀ -ਲਈ ਜਾਂ ਉਮਰ ਕਾਰਣ 

ਬੁਢੇ ਹੋ ਚੁਕੇ _ਗਗੜੇ ਲਈ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਗਡਰੀਏ ਲਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਤ ਦੀ ਕਠਨਾਈ 

ਸਹਿਣੀ ਪਈ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਹੋਰ ਆਮ ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਹੋਝੂ ਕੇਰ ਕੇ ਦਿਲ 
ਹੋਲਾ`ਕਰਦਾ ਹੈ । ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਸਾਧਾਰਨ ਪਧਰ ਦੇ 
ਪਾਠਕ ਹਨ ਜਿਵੇ' ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਹੀਓਣ, ਕੁਮਿਹਾਰ ਤੇ ਕੁਮਿਹਾਰਨ, _ਹਾਂਲੰ ਬਾਜ਼ਾਂਰ 
ਦੇ ਗੈਡੇਰੀਆਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੋਂ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਜੱਟ -ਬੂਟ ਅਤਿ ਆਦਿ । ਪਰ ਪ੍ਰਰਨ ਸਿੰਘ 

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੌਟ ਕਰਨ, ਲਈ ਵਰਡਜ਼ਵਰਥ ਵਾਂਗ ਕੋਈ ਸਿਧਾਂਤ ਪੇ ਪੇਸ਼ ਨ੍ਹੀਂ ਕਰਦਾ 
ਇਹ ਹਮਦਰਦੀ ਕਿਸੇ ̀ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਨਹੀ ਸੀ. ਸਗੋਂ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਅੰਦਰੋ” 
ਫੁਟੋ ਵੇਗ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਸੀ 1 ਕਵਿਤਾ ਉਸ ਅੰਦਰੋ' ਸਿਧੀ ਦਿਲ ਤੋਂ ਫੁਟਦੀ ਸੀ । 
ਵਰਡਜ਼ਵਰਥ ਵਾਂਗ ਉਸ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦਿਲ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਹੋਣ ੋੱ ਇਲਾਵਾ ਕਵੀ 
ਦੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਦੀ ਸਾਖੀ ਵੀ ਭਰਦੀ ਸੀ । 

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ - ਦੋਵੇ' ਕਵੀ.ਕੁਦਰਤ ਤੋ ਕੇਵਲ ਸ਼ਰੀਰਕ ਆਨੰਦ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ 
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ਨਹੀ ਕਰਦੇ ਸਗੋ ਆਤਮਕ ਆਨੰਦ ਵੀ ਲੈਦੇ ਹਨ । ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੁਦਰਤ 

ਵਲ ਦ੍੍ਸ਼ਟੀਕੌਨ ਕਿਤਾਬੀ ਜਾਂ ਫਲਾਸਫ਼ਰ ਵਾਲਾ ਨਹੀ” ਸੀ ਸਗੋ ਉਹ ਤਾਂ ਨਿਸੋਗ 

ਤੇ ਨਿਝੱਕ ਹੋ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਪੱਥਰਾਂ ਗੀਟਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਜ਼ੌਸ਼ ਵਿਹ ਚੁੰਮਦਾ ਤੋਂ 

ਚੱਟਦਾ ਸੀ । ਕੁਦਰਤ ਪਿਆਰ ਦਾ ਇਹ ਵੱਧ ਤੀਬਰ ਤੇ ਘਟ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਿਸਮ ਦਾ 

ਰੂਪ ਵਰਡਜ਼ਵਰਥ ਵਿਚ ਨਹੀ" ਸੀ । ਵਰਡਜ਼ਵਰਥ ਦੋ ਦਿ੍ਸ਼ਟੀਕੋਨ ਵਿਚ ੧70&- 
71(₹ ਦੇ ਲੁਕਵੇ' ਅੰਸ਼ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜੋ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਵਿਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀ” । ਇਸੇ 
ਕਰਕੇ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ “20 ੯੦ 1)0%੧” ਵਰਗੀ ਕਵਿਤਾ ਕਦੇ ਨਹੀ` ਸੀ ਲਿਖ 
ਸਕਿਆ ਕਿਉਕਿ ਉਸ ਦੀ ਰੁਮਾਂਟਿਕ ਤੇ ਨਿਸੰਗ ਮਾਨਸਿਕ ਬਣਤਰ ਵਰਡਜ਼ਵਰਬ 

ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਬਣਤਰ ਨਾਲੋਂ' ਕੁਝ ਦਰਜੇ ਖੱਥੇ ਪਾਸੇ ਝੁਕੀ ਹੋਈ ਸੀ.। 

ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਚਨਾ 1 37੧ 105 6010. 3੧ £0੬ ੮੧੦19 
18੧7. ਵਰਡਜ਼ਵਰਥ ਦੀ ਕਵਿਤਾ (31੧ 3116100810705 01 30000763111₹ 
010 766011626003 €821₹ 61010 10000. ਨਾਲ ਵਸਤੂ ਦੇ 

ਆਧਾਰ ਤੇ_ਕਾਫ਼ੀ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ̀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ । ਦੋਹਾਂ ਵਿਚ ਬਚਪਣ ਤੋਂ' ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ 

ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਆਵਿਨਾਸ਼ਪਾਦ ਤਕ ਦੇ ਤਜਰਥੇ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਦੋਹਾਂ ਕਵੀਆਂ 
ਨੇ ਛੋਦਾਬੈਦੀ ਤੇ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਖੁਲ੍ਹੀਂ ਕਵਿਤਾ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿਚ ਉਡਾਰੀਆਂ 
ਲਾਈਆਂ । ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿਚ ਸਰਵ-ਵਿਮਾਪਕਤਾ ਦਾ ਪੱਧਰ _ਕਾਇਮ` ਰੱਖਣ 

ਦਾ ਜਤਨ ਹੈ ਪਰ ਵਰਡਜ਼ਵਰਥ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਧ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਅਤੇ 
ਸੌਸਾਰ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਇਕ_ਹੋਣ ਦੀ ਬਲਵਾਨ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਕਵਿਤਾ ਵਿਚ ਵਿਅਕਤ 
ਕਰਦਾ ਹੈ । ਪਰ ਜਿਥੇਂ ਵਰਡਜ਼ਵਰਥ ਵਿਚ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵ ਜਾਤੀ ਦੀ ਪੀੜ ਤੇ ਟੀਸ 
ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਲਈ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਥੇ ਉਹ 530. 5611 

00053 00. _000130੯ ਸਣਨ_ ਵਾਲੇ ਕੈਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਉਥੇ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ 
ਗੁਆਂਕਿਟ ਆਦਰਸ਼ਵਾਦ ਤੇ ਆਸ਼ਾਵਾਦ ਦੀ ਲੋ ਵਿਚ ਹਰ ਸ਼ੈ ਨੂੰ ਸੁਦਰ ਛੱਥ ਵਿਚ 
ਲਿਸ਼ਕਾਂ ਮਾਰਦੀ_ ਤਕਦਾਂ ਹੈ । ਇਥੋ ਤਕ ਕਿ ਉਹ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਦੀ 

ਕਠੌਰਤਾ ਨਾਲੋਂ” ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਕ ਤੇ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚਾਨਣੇ ਵਿਚ 
ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ । 
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ਵਰਡਜ਼ਵਰਥ ਵੀ ਅਕਸਰ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਅਤਿ ਦੇ ਗੰਭੀਰ, ਭਿਆਨਕ ਤੋਂ 

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਤਿ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਤੋਂ ਰੰਗਦਾਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਚਿੱਤਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਵੀ ਤੋ ਕੁਦਰਤ 

ਵਿਚ ਜੌ ਅਪਣੱਤ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿਚੋ” ਉਂਘੜਦਾ ਹੈ, 

ਵਰਡਜ਼ਵਰਥ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿਚ ਉਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕ ਸੂਖਮ ਤਾਰ ਜਿਹੀ 

ਲਕੀਰ ਲਗੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ । ਵਰਡਜ਼ਵਰਥ ਵਿਚ ਹੇਠਲੇ ਅਨੁਭਵ ਵਾਲੀ ਖੁਲ੍ਹ ਦਾ 

ਅਭਾਵ ਸੀ : 

` ਦਰਿਆ ਕਿਨਾਰੇ ਰੇਤਾਂ ਚਿੱਟੀਆਂ ਵਿਚ ਲੋਟਨਾ 

ਨੰਗੇ ਹੋ ਧੁੱਪਾਂ ਵਿਚ ਲਿਟਣਾ ਤੇ ਮਾਰ ਛਾਲ 

ਦਰਿਆ ਵਿਚ ਨ੍ਹਾਣਾ ।” 

ਵਰਡਜ਼ਵਰਥ ਰੁਮਾਂਟਿਕ ਕਵੀ ਹੋਣੁ ਦੇ ਨਾਤੇ ਨੋਮਾਂ ਦੀ ਪਾਬੈਦੀ_ ਦੇ ` ਵਿਰੁਧ 

ਹੈ ਪਰੁ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿਚ, ਉਸ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦੀ 

ਅੰਦਰਲੀ ਤਰਤੀਬ ਵਿਚ ਜ਼ਬਤ ਦੀ ਇਕ ਲਗਾਤਾਰ ਧਾਰਾ ਚਲਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ 
ਹੈ । ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ- ਰੁਮਾਂਟਿਕ ਕਵੀ ਸੀ । ਉਹ ਤਾਂ 

ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੈਂਦ ਪਰਵਾਨ ਨਹੀ” ਕਰਦਾ । 

._- ਵਰਡਜ਼ਵਰਥ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਵਿਚ ਬ੍ਰਾਜਮਾਨ ਮਹਾਨ ਆਤਮਾ, .ਦੀ_ 
ਮੌਜੂਦਗੀ. ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ . ਰਖਣ ਕਾਰਣ ਕੁਦਰਤ ਵਲ _ਪਿਆਰ' ਦੇ ਨਾਲ 
ਸਤਿਕਾਰ ਪੂਰਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਨ ਜ਼ਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਤੋਂ ਸੌਕੋਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ 

_ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਉਸ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰੋਲ ਪਿਆਜ਼ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ । ... . 
ਕੁਦਰਤ-ਪਿਆਰ ਰੁਮਾਂਟਿਕ -ਸਹਿਤ ਦਾ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅੰਗ ਰਿਹਾ _ਹੈ ਤੇ 

ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਵਰਡਜ਼ਵਰਥ ਤੋੱ.ਪਿਛੋਂ_ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰੁਮਾਂਟਿਕ ਕਵੀਆਂ ਵਿਚ-ਵੀ 
ਵੱਖ਼ਵੱਖ ਮਾਤਰ' ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ! ਵਿਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ।: ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰੁਮਾਂਟਿਕ 
ਲਹਿਰ ਵਿਚ “91401160 ਦਾ ਸੰਥਾਨ ਨਵੇਕਲਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀ । ਉਸਦੀ ਨਿੱਜੀਂ' 
ਸ਼ੈਲੀ ਵਾਂਗ. ਪੂੰਰਨ , ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ-ਉਤੇ:ਵੀ ਨਿੱਜੀ. ਤੇ “ਨੰਵੇਕਲੀ` ਛਾਪ ਹੈਂ । 
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਉਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਸ਼ੋਖ ਰੋਗ ਚੜ੍ਹਿਆਂ ਹੋਇਆ'ਹੈੰ 
ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਵਿਚ ਸਮਾਨਤਾ ਬਸ ਇਸ ਹੱਦ ਤਕ ਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ” ਪਰਾਂ 

- ੧੩੪ 

5।। 5੩੮੫੫ 13੬੧ 5੧141 ੬0੫) ੧3101811£106£111311.60।੧੧ 



ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਹ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਰੈਗ ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈਂ । ਸ਼ੋਲੇ ਦੀ 
ਪ੍ਰਤਿਭ੍ਰਾ ਵਿਚ ਤੀਖਣ ਬੌਧਕ ਅਮਲ ਦੀ ਹੋਦ ਕਾਰਣ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸਤਾਂ ਤੋਂ 
ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋ” ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਭਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇ 5112੬ ਵਿਚ ਪੰਛੀ ਕਾਵਿ-ਆਤਮਾ 
ਦਾ ਕੇਵਲ ਇਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਧੁਰ ਗੀਤ ਗਾਉੱ'ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। 
ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿਚ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹਨ ਪਰ ਬਹੁਤ ਘਟ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 
ਬੌਧਕ ਅੰਸ਼ ਨਹੀ' ਹੈ । ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ੈਲੇ ਦੇ ਨਿਰੋਲ ਕਾਲਪਣਿਕ ਤੇ ਬੋਂ 
ਆਕਾਸ਼ਾਂ ਤੇ ਸਦਰ ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਅਸਰੀਰਕ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਠੋਸ 
ਸਰੀਰਕ ਅੰਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰੈਗ=ਰਸ ਮਾਣਦਾ ਹੈ । ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਸੰਗੀਰ ਤੇ 

ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਦੂਜੇ 
ਨੂੰ ਮਹੱਤਤਾ ਨਹੀਂ” ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ । ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਇਕ ਹੱਦ 
ਪਹਿਚਾਣਦਾ ਹੈ । ਹਾਂ, ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਚਿੱਤਰਨ ਕੇਵਲ ਸਰੀਰਕ 

ਹੱਦ ਤਕ ਹੀ ਨਹੀ' ਕਰਦਾ ਸਗੋ“ ਉਸ ਵਿਚੋ" ਕੋਈ ਅਧਿਆਤਮਕ__ਰਮਜ਼ ਜਾਂ 

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿ੍ੜ੍ਹ ਕਰਵਾਉ“ਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤੋ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਉਣਾ 
ਭੁੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰੀਰ-ਮੰਦਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਸਤਿਕਾਰ 
ਨਹੀ” । ਇਹ ਹੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਰਗੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਕਵੀ ਦੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ 
ਚਿੱਤਰ ਨਿਰੋਲ ਕਲਾ (0੦ 476) ਰਸਿਕ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਰਥਾਤ. 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿੱਤਰਾਂ ਅੰਦਰ ਨਿਰੋਲ ਸਹੁਜਤਮਕ ਖਿੱਚ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀ.ਹੈ । ਸ਼ੈਲੇ ਦੀ 

ਕਵਿਤਾ ਵਿਚ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਵਰਨਣ ਖ਼ਿਆਲੀ ਉਡਾਣ ਬਣ ਕੇਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 
ਉਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਵਿਤਾਵਾਂ '21000” ਤੇ 5010 ੦£ 17613) ਵਿਚ 

ਇਕ _ਤੋਂ` ਪਿਛੋਂ' ਕਾਲਪਣਿਕ ਚਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਗੈਲਰੀ ਸੱਜੀ ਹੋਈ ਦਿਸਦੀ ਹੈ ਪੁਰ - 
ਇਸ ਵਿਚ ਬਹੂ-ਰੂਪਤਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ, ਹੈ ਅਤੇ ਕਲਪਣਾ . 
ਦੇ ਚਮਤਕਾਰ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹਨ । ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦਾ ਦਿਸਦਾ ਰੈਗ ਰੂਪ ਉਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ_ 
ਨਹੀ' ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀ ਉਘਾੜੀ. ਜਾਂਦੀ_ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਅਧਿਆਤਮਕ ਦੀ . 
ਥਾਂ ਸਮਾਜੇਕ, ਮਾਨਵਵਾਦੀ, ਸਿਆਸੀ ਤੋਂ ਬੋਧਕ ਪੱਧਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਤਿਨ 
ਵਿਚਅਸੀਂ' ਉਸ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਆਤਮਾ, ਰੂਪ ਵਿਚ.ਅਨੁਭਵ. ਕਰਦੇ ਹ/, ਸਾਨੂੰ 
ਉਸ ਦੇਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਗਰਮੀ ਦਾ-ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨੰਹੀ' ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ । ਸੋ _ਅਸੀ' 

/ 04) ਐਂ 
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ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 5₹147% ਨੂੰ ਇਕ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸ਼ੈਲੋ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ 

ਬੋਧਕ ਤੋਂ ਗੈਭੀਰ ਵਿਚਾਰ ਵਿਅਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ 

ਆਹਗੀਰਨ ਦੇ ਕਪੜੇਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੈਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤਕ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ 1 

ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ' ਉਹ ਸ਼ੈਲੋ ਨਾਲੋਂ ਵਰਡਜ਼ਵਰਥ ਦੇ ਵਧ ਨੇੜੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਡਜ਼ਵਰਥ 

ਵੀ ਅਕਸਰ ਜੀਊਦੀ ਜਾਗਦੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਫੁੱਲ ਪੱਤਿਆਂ ਦੀ ਮਹਿਕ ਦਾ 

ਅਨੁਭਵ ਜਗਾਉੱਦਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ । ਕਾਲਪਣਿਕ ਗਗਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਲੇਂ ਬੌਧਕ ਖੰਭਾਂ 

ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਤੇਂ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਅਧਿਆਤਮਕ ਖੰਭਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਉਡਦਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ । 

ਸ਼ੈਲੇ ਕਦੇ ਵੀ ਆਕਾਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਵਲ ਝਾਕਦਾ ਵੀ ਨਹੀ' ਜਦੋ ਕਿ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ 

ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਡਾਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਵਿਚ 

ਮੁੜ ਆਕਾਸ਼ ਵਿਚ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ । 

ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਪਿਆਰ ਦੇ ਕਈ ਰੂਪਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਅੰਦਰ 

ਇਸ ਸਰਬੋਤਮ ਮਨੁੱਖੀ ਜਜ਼ਬੇ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਸੂਖਮ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਤੀਬਰ ਵੀ ਅਤੇ ਉਹਾ 
ਇਲਹਾਮੀ ਸਰੂਰ ਵਿਚ ਇਲਹਾਮੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੁਆਰਾ ਪਿਆਰ ਦੀ ਅਰੰਮੀਂ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ 
ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੇ ਸਦਾ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਜਤਨ ਵੀ ਕਰਨਾ. ਹੈ । ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਕੇ 

ਸਪੱਸ਼ਟ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਂਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ'ਕਿ ਸ਼ਾਇਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ 
ਅਧੂਰੀ ਹੈ, ਅਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਹੈ । ਪ੍ਰਗਟਾ ਦੇ ਇਸ ਅਧੂਰੇਪਣ ਅਤੇ ਅਨੂਭਵਾ 

ਤੇ ਭਾਵਾਂ ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕ ਸਦੀਵੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਚਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ । 
ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੂਰਨ' ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਧੁਰੰਦਲੌਪਣ ਨੂੰ ੧੯ਵੀ" 
ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਵੀ ਬਰਾਊਨਿੰਗ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਨਾਲ ਮੇਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 1 
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਵੀਆਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿਚ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਧੁਦਲਾਪਣ ਹੈ ਪਰ ਦਿਮਾਗ਼ ਵਿਚ 
ਨਹੀਂ'। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਧੁੰਦਲੀ ਕਵਿਤਾ ਨਾਲੋ ਕਠਿਨ ਕਵਿਤਾ 
ਕਹਿਣਾ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ । ਬਰਾਊਨਿੰਗ' ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨਾਲੋਂ' ਕੁਝ ਵਧੇਰੇ ਬੌਧਕ ਪੱਧਰ 
ਦਾ ਕਵੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਧੁੰਦਲਾਪਣ ਵਧੀਕ ਸੀ 
ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅਧਿਆਤਮਵਾਦ ਬਰਾਊਨਿੰਗ ਦੇ ਅਧਿਆਤਮਵਾਦ ਨਾਲੋਂ ਪਰਤੱਖ 
ਸੀ ਪਰ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਦੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਰਾਊਨਿੰਗ ਕਿਤੇ ਵਧ ਪਕੇਰਾ ਸੀ । ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ 
ਦਾ ਆਸ਼ਾਵਾਦ ਉਪ ਭਾਵਕਤਾ ਤੋਂ ਫੁਟਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਰਾਊਨਿੰਗ ਦਾ ਆਸ਼ਾਵਾਦ 
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ਬੌਂਧਕ ਨੀਹਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਸੀ । ਬਰਾਉਨਿੰਗ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਡੂੰਘਾ ਤੋਂ ਨਰੋਆ ਸੀ । ਉਹ` 
ਆਸ਼ਾਵਾਦ ਦੇ ਸਬੰਧ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਪਾਲਦਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 
ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰਾ ਉਤਰਨ ਲਈ ਪਰੇਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਆਸ਼ਾਵਾਦ 
ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਉਸ ਅੰਦਰ ਭਰਪੂਰ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣ ਦੀ ਪ੍ਰਬਲ ਇੱਛਾ ਤੋਂ ਹੀ 
ਲਗਦਾ ਹੈ । ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਅੰਦਰ ਭਾਵਾਂ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੜ੍ਹ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਕੈਦ ਵਿਚ 
ਸਮਾ ਨਹੀਂ” ਸਕਦਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹੱਦ ̀ ਬੈਨੇ ਤੋੜਦਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਜਿਸ ਤੋਂ” 
ਉਸ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿਚ ਕਠਠਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਬਰਾਊਨਿੰਗ ਵਿਚਾਰਾਂ` 

ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਨੂੰ ਕਾਵਿਕ ਹੱਦਾਂ ਅੰਦਰ ਰਖਣ ਲਈ ਅਤਿ ਸੰਜਮ ਤੇ ਸੰਕੋਚ ਕਰਨ ਦੋੇ` 
ਜੋਸ਼ ਵਿਚ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਕਠਨ ਬਣਾ ਲੈਦਾ ਹੈ । 

ਬਦੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅਮਰੀਕਨ ਕਵੀ ਵਾਲਟ ਵਿਟਮੈਨ (9੪੩1੯ 
ਚਮ080) ਸ਼ਾਇਦ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ _ਪਿਆਰਾ ਕਲਾਕਾਰ ਸੀ । 
ਲੋਕ-ਰਾਜੀ ਨਸਲ ਦੇ ਇਸ ਭੁੱਲੋਂ ਵਿਸਰੇਂ ਮੈੱਬਰ ਦੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਦੀ` 

ਗ਼ਰੀਬੀ ਤੋਂ ਗੁਮਨਾਮੀ ਉਤੇਂ ਮਾਨ ਸੀ, ਸੈਸਾਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ “1.£੩੮੬5 
01 67355”” ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਐਡੀਸ਼ਨ ੧੮੫੫ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਤਾ ਸਾਹਮਣੇ 
ਆਇਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਉਤੇ ਇਕ ਖੰਭ ਆ ਪਿਆਂ ਹੌਂਵੇ । 
ਸਾਰੇ ਅਮਰੀਕਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੇਵਲ ਐਮਰਸਨ (22016537) 'ਇਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ̀  

ਪਹਿਚਾਣ ਸਕਿਆ ਪਰ ਪਿਛੋਂ” ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਵਿਟਮੈਨ ਦੀ ਨਿਸੰਗਤਾ ਤੋ ਸਚਾਈ` 
ਉਤੇ ਮੱਥੇ ਵੱਟ ਪਾਉਣ ਲਗ ਪਿਆ ਸੀ । ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਸਤੇਭ 
ਸਨ : ਬਰਾਬਰੀ, ਤਰਸ, ਧਰਮ ਤੋਂ ਪਿਆਰ । ਉਸ ਦਾ ਜੀਵਨ-ਉਦੇਸ਼ ਸਾਧਾਰਨ` 
ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਕੌਮ ਤੇ ਕਿੱਤੇ ਦੀ ਗੌਰਵਤਾ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਕਰਵਾਉ'ਦਾ ਸੀ 1 

ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਨੀਵਾਂ ਕਿਉ” ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਅੰਦਰ ਇਹ 
ਡਰ ਨਹੀ” ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣ ਤੇ ਮਾਨਣ ਦੇ ਲਾਇਕ 
ਨਹੀਂ' ਹੈ । ਖੁਲ੍ਹੇ ਲੇਖਾਂ ਵਿਚ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਮਨੁੱਖੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ 

ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾਏ ਹਨ ਉਸ ਦੀ. ਕਵਿਤਾ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਸੂਰ ਅਕਸਰ ਸੁਣੀ'ਦੀ 

ਹੈ । ਵਾਲਟ ਵਿਟਮੈਂਨ ਬਾਰੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਦੀਆਂ ਉਹ' 

ਇਕ ਬੀਮਾਰ ਕੌਚਵਾਨ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਟਾਂਗਾ ਚਲਾਉ'ਦਾ ਰਿਹਾ । ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ̀ 
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:ਵਿਟਮੈਨ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਇਸ ਅਥਾਹ ਹਮਦਰਦੀ ਤੋਂ ਪਿਆਰ” ਤੋ . ਬਹੁਤ 

ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਇਆ ਸੀ । ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਨੇ ਅਮਰੀਕਨ ਚਿੰਤਕ ਐਮਰਸਨ ਦੀ 

ਸਾਹਿਤਕ ਸੈਗਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਜੋ ਨੌੜਤਾ ਉਹ ਵਿਟਮੈਨ ਨਾਲ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦਾ 

ਹੈ ਉਹ ਐਮਰਸਨ ਨਾਲ ਨਹੀ` ਕਰਦਾ । ਐਮਰਸਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨਾਲੋ” ਵਧੇਰੇ 

ਨਿਯਮਬੱਧ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਸੀ । ਉਹ ਜੁਆਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸ੍ਰੈਮਾਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ 

ਅਣਥਕ ਜਤਨਾਂ ਵਿਚ ਲਗ ਰਿਹਾ । ਉਹ ਅਮ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ 

ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸੀ । ਇਸੇ ਹੀ ਮਤ ਦੇ ਕਾਰਣ ਕਾਰਲਾਈਲ (6821716) ਨਾਲ 

ਮੁਲਾਕਾਤ ਉਪਰੇਤ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸਤਾ ਹੋਈ ਸੀ । ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਲਾਈਲ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ 

ਭੀੜ ਵਿਚੋਂ ਕੇਵਲ ਨਾਇਕ ਪੂਜਾ ਦਾ ਹਾਮੀ ਸੀ । ਐਮਰਸਨ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਾ 

`ਹੋ ਚੁਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਾਰੁਲਾਈਲ ਵੱਡੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸੈਸਾ ਦਾ ਏਨਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ 

ਹਾਮੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਨ-ਸਾਧਾਰਨ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ 
ਨਹੀ" ਹੋ ਸਕਿਆ । ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਵੀ ਉਸ ਵਾਂਗ ਧਰਮ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਰਸਮੀ 
`ਰੂਪਾਂ ਵਿਰੁਧ ਬਾਗ਼ੀ ਸੀ । ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੱਠੀ ਸਾਧੂ 
ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੇ ਸੋਕਾ ਕਰਦਾ_ ਹੋਇਆ ਪੁਛਦਾ ਹੈ : “ਕੀ ਇਸ ਨੇ ਅਜੇ ਰੱਥ 
`ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀ ਪਾਏ $” 

`_ -ਸਾਧਾਰਨ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਆਦਰ ਦੇਣ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਵਿਟਮੈਨ, 
-ਐਮਰਸਨ ਤੇ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਇਕੋ ਹੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਦਿਸਦੇ ਹਨ । ਐਮਰਸਨ 
`ਨੇ ਗਾਲ੍ਹੜ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਪਹਾੜ ਨੂੰ _ਅਖਾਉਤੀ ਉੱਤਰ ਅਖਵਾ ਕੇ ਜਨ ਸਾਧਾਰਨ ਦੇ 

-ਮਾਣ-ਤੇ ਮਹੱਤਾ ਨੂੰ ਉਘਾੜਿਆ ਹੈ : 11 1 ੦47: ॥੦੯_ ੮822੯ 000€515 . 
00, ਸ਼ਮ੍ਹਾ 936੬, ਧ0੦1ਕ760 0;0-5੮੧॥€1 ੧੦ ਗ੦0॥੯੩੧॥, 
“੧੩੬70167 ੮80 ₹ ੦0 ੦7੩੬ ੩ 00੧.” 

: ਐਮਰਸਨ ਨਵੇਂ ਯੂਗ ਦੇ ਲੋਕ-ਰਾਜੀ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤਕ ਚੇਤੇਨ ਰੂਪ 
ਵਿਚ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ । ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ' ਵਿਚ ਪੂਰਨ ਨਿਰੋਂਲ - 
ਜਜ਼ੇਬਾਂਤੀ ਸੈਕਲਪ.ਦਾ'.ਮਾਲਕ.ਸੀ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ਕ ਨਹੀ” ਕਿ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ 
ਦਾ ਕੀਬਰ ਤੇ ਸੁਹਿਰਦ ਜਜ਼ਬਾੰ ਸੱਚ ̀  ਚੋਂ. ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤਕ ̀  ਪਹੁੰਚਣ ਵਿਚ ਉਕਦਾਂ '“ 
`ਨਹੀ” । “ਜੁਆਨਾ ਮੁਲ ਪਾ'ਤੇਆਪਣਾ” ਵਿਚ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ 'ਐਮੋਰਸਨ' ਵਾਲੀ ' 
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੨ ਸੁਰ ਵਿਚ ਗਾਉ'ਦਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ । ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਰੇਰਨਾ ਤੋਂ _ਐਮਰਸਨ ਦੇ 
ਹੇਠਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਇਕੋ ਹੀ ਆਦਰਸ਼ ਕੌਮ ਕਰਦਾ ਹੈ : “411 1:8% 
0301 830, 311 033੯ 60352 60010, ਦ੦0 0੨੮੬ ੩ 
੮811 00. 11376 ੩2੪ 00 0003005 60 016 1:05510111665 

03 0180.” ਰ੍ ਰ੍ ਰ੍ 

ਐਮਰਸਨ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਵਿਟਮੈਨ ਦੋਹਾਂ ਨਾਲੋ ਵਧ ਕਰੜੇ ਅਮਲੀ 
ਸਿਧਾਂਤ ਵਾਲਾ ਪੁਰਸ਼ ਸੀ ਇਸੋ ਕਰ ਕੇ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਤਮਾ - ਵਿਟਮੈਨ ਨਾਲ 
ਗੂੜ੍ਹੀ ਸਾਂਝ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਉਹ ਵਿਟਮੈਨ ਨੂੰ “ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਮਸਤ ਜੋਗੀ” 
`ਦਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ । 

__ ਜੀਵਨ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਾਲਟ-ਵਿਟਮੈਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ 
ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਤੋਂ ਰੂਪਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿਆ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਉਸ ਨੇ ਵਿਟਮੈਨ 

'ਵਾਂਗ ਛੈਦ-ਰਹਿਤ ਕਵਿਤਾ ਰਚੀ । ਇਸ ਸੈਲਾਨੀ ਛੋਦ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ 
ਅਜਿਹਾ ਠਕੋਰਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿਚ. ਬਹੁਤੀ ਕਵਿਤਾ ਹੁਣ ਖ਼ੁਲ੍ਹੀ. 
ਕਵਿਤਾ ਕਹਾਉਣ ਵਿਚ ਮਾਨ-ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਉਪਰ-ਇਹ- 
ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਰਤੱਖ ਸੀ ਪਰ - ਜਿਸ. ਸ਼ਫ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੈਲਾਨੀ- 
ਛੇਦ ਨੂੰ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਸਫ਼ਲਤਾ ਉਸ ਦਰਜੇ ਤਕ ਘਟ ਹੀ ਦੁਹਰਾਈ ਗਈ ਹੈ। 

` ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਕੁਝ ਇਕ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕਾਰਲਾਈਲ`ਨਾਂਲ ਮੈਲ ਖਾਂਦਾ 
ਸੀ.।.ਉਹ ਦੋਵੇ“ ਹੀਬਾਹਰਲੇ ਪਹਿਰਾਵੇਂ ਨਾਲੋਂ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸਵੱਛਤਾ ਤੋਂ ਬਲ 

ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਰਖਦੇ ਸਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਲਵਾਨ ਜ਼ਮੀਰ ਅਮੀਰੀ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ 
ਦੇਂ ਬਦਨਾਮ ਸੈਕਲਪ ਤੋਂ' ਮੁਕਤ ਸੀ`ਪਰ ਜਿਥੇ ਕਾਰਲਾਈਲ ਵਿੱਚ ਨਾਇਕ-ਪੂਜਾ 
ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀ ਸੀ ਉਥੇ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਆਮ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬ' ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਿਆਰ 
ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਲਾਕਾਰ ਸੀ । ਉਹ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵਿਚੋਂ”, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਕੇ' 
ਨਿਕੇ ਕੌਮਾਂ ਵਿਚੋਂ ਭੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਚਖ਼ਤਕਾਰ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਅੱਖ ਰਖਦਾ ਸੀ । 

ਪਰ _ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਭਾਵ _ਕਢਣਾ _ਗ਼ਲਤ _ਹੌਵੇਗਾ ਕਿ _ਕਾਰਲਾਈਲ 
“ਕਿਰਤ ਦੀ. 'ਮੁਹਾਨਤਾ ਤੋਂ ਮੁਨੱਕਰ-ਸੀ, ਉਹ'ਤਾਂ_ ਸਗੋ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਰੱਥ ਦੀ 
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ਪੂਜਾ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝਦਾ ਸੀ । ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਾਰਲਾਈਲ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਇਸ 

ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਰੂਪ ਦਿਤਾ ਹੈ : “ਇਹੋਂ ਜਿਹੀ ਰਜ਼ਾ ਸਹਿਜ-ਸੁਭਾ ਰੱਬਤਾ ਹੀ ਚੁੱਪ 
ਸਿਦਕ ਵਿਚ ਜੀ'ਦੀ ਥੀ'ਦੀ ਕਿਰਤ ਹੀ ਰੱਥ ਦੀ ਪੂਜਾ ਤਲਬ ਹੈ । ਇਸ ਤੋ” 
ਇਲਾਵਾ ਕਾਰਲਾਈਲ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸੈਸਾਰ ਅੰਦਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਡਿਗਦੀ ਦਸ਼ਾ ਵੇਖ 

ਕੇ ਪੂਰਨ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਤੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨਾਲ ਬੇਜਾਨ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਖੋਖਲੇ ਥੰਮਾਂ ਨੂੰ 
ਝਜੋੜਿਆ ਹੈ । ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਵੀ ਘੜੀ ਘੜੀ ਅਜੋਕੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਥੋਥੇਪਣ ਤੋ” 

ਅਸੈਤੁਸ਼ਟਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਉਸ ਦੀ ਬੀਤੇ ਵਲ ਝਾਕ ਇਸੇ.ਹੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ 

ਵਿਚੋਂ ਉਪਜੀ ਇਕ ਸੱਧਰ ਹੈ । ਰ੍ 

__ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਦਰਸ਼ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਬੜੀ 
ਤੀਬਰ ਹੈ । ਉਹ ਤਾਂ ਮਨੱਖੀ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ 
ਸਭ ਸੁੱਚੇ ਕੰਮ ਰਸਿਕ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਜਿਵੇਂ ਰਸਕਿਨ (2305100) ਕੰਮ 
ਕਰਨ' ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ (€2੦੮॥) 03 ੮੧16 011੯ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਵੇਂ ਹੀ 
ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਸੁੱਚੀ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਰੱਬੀ ਕਿਰਤ ਮੰਨਦਾ ਹੈ । ਉਹ ਇਸ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ` 
ਧਰਮੀ ਕਿਰਿਆਂ ਦਾ ਪਰਵੇਸ਼ ਵੇਖਦਾ ਹੈ । ਕਿਰਤ ਦੇ ਗੁਰਮਤ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿਚ ਉਸ' 

ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਿਰਤੀਆਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਆਹੀਰਨਾਂ 

ਦੇ ਪੈਰ ਚੁੰਮਦਾ ਹੈ । 'ਰਸਕਿਨ ਨੇ ਜਾਨ ਸਟੂਅਰਟ ਗਿਲ ਦੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ` 
ਆਲੋਚਨਾ ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੌਣ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਹਰ ਕੀਮਤ' 

ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਉਹਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । 'ਰਸਕਿਨ' 
ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹਾ ਗਿਆਨ ਜਾਂ ਅਜਿਹਾ ਵਿਗਿਆਨ `ਜਿਸ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖ _ਦੀ.ਥਾਂ` 

ਕਿਸੋ੍ ਬੇਜਾਨ ਸਿਧਾਂਤ ਜਾਂ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਐਨ ਦੇ 
ਯੋਗ ਨਹੀਂ” । ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਸਕਿਨ ਵਾਂਗ ਮਿੱਲ ` ਦੇ ̀ਜੁਆਬ ਵਿਚ ਦਲੀਲ 
ਸਹਿਤ ਕੋਈ ਫ਼ਲਸਫ਼ਾ ਜਾਂ ਸ਼ਾਂਸਤਰ ਨਹੀਂ` ਰਚਿਆ' ਪਰ ਉੱਸ _ਦੀ- ਰਚਨਾ ਵਿਚ 
ਅਜਿਹੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਜਿਥੇ ਉਸਦੀ ਦਲੀਲ _ਰਸਕਿੰਨ ਨਾਲ ਇਕਾ 
ਸੁਰ ਦਿਸਦੀ ਹੈ -- 

“ਇਹ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਠੀਕਰੀਆਂ ਕਦੇ ਨਾ ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਸੀ” 
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ਰਸਕਿਨ ਦੀ ਵਾਰਤਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ--ਉਹ ਹੈ ਬਝਵੇ' 
ਵਿਚ ਰਾਂ ਨੂੰ ਅਤਿ ਦੀ ਸਰਲ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੀ । ਉਸ 
ਦੀਆਂ ਪਕੇਰੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿਚ ਰੂਪਕ ਭੂਸ਼ਨ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਚਮਤਕਾਰ ਵਿਖਾਉਣ 
ਨਾਲੋਂ ਵਸਤੂ ਤੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਕਸੁਰ ਕਰ ਵਿਖਾਉਣ ਦਾ ਗੁਣ ਮੌਜੂਦ ਹੈ । 
ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵਿਚ ਅਨੁਭਵ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਗਟਾ ਦੀ ਸਦੀਵੀ 
ਸਮੇਂ ਸਿਆ ਖੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ । ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਉਸ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਦੇ ਵਹਾ ਦੇ ਸਾਥ 
ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼ਬਦਾਂ ਪਿਛੇ ਛੁਪੀ ਆਤਮਾ 
`ਦਾ ਲਿਸ਼ਕਾਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਦਾ ਹੈ । ਕਾਰਲਾਈਲ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ 
ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਦਾ ਜੇ ਕਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਏਨੀ ਵਿਗਸਤ 
ਨਾ ਹੁੰਦੀ । ਰਸਕਿਨ ਜਿਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਾਧਾਰਨ ਪਰ ਸੁੰਦਰ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋ ਕੰਮ 
`ਲੈੱਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਕਾਰਲਾਈਲ ਉਸ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ, ਉੱਚੀਆਂ ਨੀਵੀਆਂ, ਛੋਟੀਆਂ 
ਲੰਮੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਪਦਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ।' ਉਸ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿਚ ਅਤਿ ਦੀ 
ਬਹੁਰੂਪਤਾ ਹੈ, ਨਵੀਨਤਾ, ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਮੌੜ-ਤੋੜ ਹਨ, ਲਚਕ ਹੈ, ਨਿੱਜੀ ਛਾਪ 

`ਹੈ । ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਕਾਰਲਾਈਲ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧਤਾ ਦਾ ਆਧਾਰ 
ਇਕ ਹੱਦ-ਤਕ` ਉਸ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ` ਭ੍ਰਚਾਂਲ ਵਾਂਲਾ 
ਬਲ ਹੈ । ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਵੀ ਕਾਰਲਾਈਲ _ਵਾਂਗ ਉਡਾਰੀਆਂ- ਮਾਰਨ - ਦੇ- ਜਤਨ 
ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਥਾਈ" ਭਾਸ਼ਾ ਉਸ ਦੇ.ਖੰਭ ਕੱਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ`।। ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ-ਪੱਖ 
` ਤੋਂ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ-ਦੀ ਸਾਂਝ ..ਰਸਕਿਨ. ਨਾਲੋ" ਵਧ _ਕਾਰਲਾਈਲ .. ਨਾਲ ਹੈ;:ਭਾਵੇ' 
ਉਸ ਵਾਲੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਹੀ” ਹੈ । ਉਸ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿਚ ਕਾਰਲਾਈਲ ਵਾਲਾ ਪੈਰਾਂ 
ਬਲਿਉ' ਮਿੱਟੀ ਕਢ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬਲ ਨਹੀ ਪਰ ਅੰਦਰ..ਜੰਜ਼ਬੇ ਦਾ ਲਾਵਾ ਜ਼ਰੂਰ 

ਮੌਜੂਦ ਹੈ । ਦੋਵੇ ਹੀ ਰੁਮਾਂਟਿਕ, ਆਜ਼ਾਦ` ਤੇ ਭਾਵਕੰ` ਸ਼ੈਲੀ .ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ । 

ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵਿਚ ਡ੍ਰੋਘੀ ਨਿੱਜੀ ਛਾਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । _ਕਾਰਲਾਈਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ 

` ਚਮਤਕਾਰ ਵਖਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰਥ ਹੈ ਪਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ' ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ :ਨਾਲ ਘੋਲ ਵਿਚੋ” 

ਹੀ ਵੇਹਲ ਨਹੀ ਮਿਲਦੀ । ਅਜ ਕਈ.ਵਾਰੀ ਸ਼ਾਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਭੱਦੀ 

ਤੇ ਸੋਤੁਲਤ-ਰਹਿਤ ਭਾਸੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਘਾਟ ਉਸ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਸੁਆਮੀ ਦੀ ਨਹੀ” 

ਸਗੋ“ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇ' ਏਨੀ ਭਰਪੂਰ ਨਹੀ” ਸੀ । ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ 

ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਖੱਧੇਂ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਤਾ, ਹਿਰਦੇ ਦੀ -ਸੁਹਿਰਦਤਾ 

-ਤੇ ਦਿਸ਼ਟੀਕੋਨ ਦੇ ਸੋਂਦਰਯ ਨਾਲ ਪੂਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ । 
੧੪੧ 
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ਪ੍ਰੋ: ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਉਤੇ ਪਏ ਪ੍ਰਭਾਵ 
ਪੁਰਨ ਸਿੰਘ ਇਕ ਬਾਲ-ਸੁਭਾ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸੀ । ਬੱਚੇ ਦਾ ਦਿਲ ਇਕ ਕੋਰੀ 

ਤਖ਼ਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਉਤੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ _ਉਕਰ ਦਿਓ, ਉਹੋ ਕੁਝ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਸਾਫ਼ 
ਉਘੜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ । ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਹੱਥਾਂ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਦਾਤਾਂ 

ਵਾਲਾ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਇਕ ਬਾਲ ਸੀ, ਬਾਲ ਵਾਂਗ ਸਾਫ਼-ਦਿਲ ਸੀ, ਬਾਲਾਂ ਵਾਂਗ 

ਨਿਰਛਲ ਤੇ ਮਨਮੋਹਨਾ ਸੀ, ਸਭ ਲਈ ਪਿਆਰ ਦਾ ਕੇਦਰ, ਸਭਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ 

ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਜਿਸ ਜ਼ਰਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਹਮਦਰਦੀ 

ਨਾਲ ਪੁਚਕਾਰਿਆ, ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣ ਵਾਲਾ, ਅਪਣਾ ਆਪਾ ਲੂਟਾ ਕੇ ਅਪਣਾ 

ਤਨ ਮਨ ਵਾਰ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲਾ--ਇਕ ਬਾਲ--ਜਿਸ ਦੀ ਦਿਲ-ਤਖ਼ਤੀ ਉਤੇ ਨਵੇਂ 
ਤੋਂ' ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਣਦੇ ਅਤੇ ਅਪਣਾ ਅਸਰ ਛਡਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ । ਪਰ ਉਸ ਦਾ 
ਇਹ ਬਾਲ-ਦਿਲ ਸਬੂਤ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਇਕ ਪੂਰਨ ਗੀਤ ਸੀ, ਭਾਵੇ” 
ਉਸ ਦੀਆਂ ਸੁਰਾਂ ਵੇਨ-ਸੁਵੇਨੀਆਂ ਤੇ ਬੋਲੀ ਟੁੱਟੀ-ਭੱਜੀ ਸੀ । ਕਵੀ ਆਪਣੇਂ ਇਸ 
ਬਾਲ-ਸੁਭਾ ਬਾਰੇ ਖੂਦ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨੀ$ ਵਿਚ ਵੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਵਿਤਾ ਵਿਚ: 
ਵੀ ਆਖਦਾ ਹੈ-- 

ਬਾਲ-ਦਿਲ ਸਬੂਤ ਮੇਰਾ, 
ਮੈਂ ਆਪ ਇਕ ਗੀਤ ਹਾਂ, 
ਬੋਲੀ ਮੇਰੀ ਟੁੱਟੀ ਭੱਜੀ, 
ਬੇਇਲਮ ਜਿਹਾ ਮੈ 
ਪਿਆਰ ਦੇਸ ਸਾਰਾ ਕਬੂਲ ਕਰਸੀ ਮੋਰਾ ਚਾ, - 
ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਪਾਗਲ ਜਿਹਾ ਸਵਾਦ ਹੈ !! 
ਇਕ ਅੱਗ ਦੇ ਕਿਣਕਿਆਂ ਦੀ ਫੂਲ-ਝੜੀ ਹੈ । 

” 0॥ £8085 0੬ 1੧੮--£੩॥ਟ 103. 
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ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਲਕ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਉਤੇ ਅਨੋਕਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ 
ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸੂਰੇ ਸਾਰਗ੍ਰਾਹੀ ਵਾਂਗੂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਕਵੀ ਦੇ ਬਾਲ-ਮਨ 
ਉਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਤੋ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ-ਸਾਦੀ, ਦੇਵੀ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਦੀ 
ਪੁਤਲੀ ਮਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ । ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਬਚਪਨ ਵਿਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਾਲੋਂ” 
ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਕਿ ਮਾਂ ਸਭ ਨਾਲੋ ਵਧ ਪਿਆਰ 
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੀ ਸੀ । ਯੁਧਿਬਟਰ ਤੋਂ ਯਕਸ਼ ਨੇ ਪੁਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ 
ਸਭ ਤੋ ਵੱਡਾ ਕੌਣ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ 'ਮਾਂ ਸਭ ਤੋਂ' ਮਹਾਨ ਹੈ' । 
ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿਚ ਵਸ! ਕੇ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਇਕ ਪਲ ਵੀ ਜੁਦਾ ਨਾ 
ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ । ਜੇ ਮਾਂ ਕੁੜ ਪਲਾਂ ਲਈ ਵੀ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਗਈ ਤਾਂ ਵਿਰਾਗ 

ਵਿਚ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਬੀਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਜਦ ਤਕ ਮਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰ' 
ਲਏ ਤਦ ਤਕ ਬੀਮਾਰੀ ਨਾਂ ਲੱਥੀ । ਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿ ਇਸ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵ ਨੇ ਪੂਰਨ 
ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਮੁਚੀ ਇਸਤਰੀ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਤਿ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਥਣਾ ਦਿੱਤਾ । 'ਪੂਰਨ ਨਾਥ ਜੋਗੀ” 
ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਲਿਖਦੇ ਸਮੇ” ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਮੂਣੇ ਅਪਣਾ ਅਤੇ ਅਪਣੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਹੀ ਆਦਰਸ਼, 
ਸੀ, ਨਿਜੀ ਅਨੁਭਵ ਸੀ, ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਇਸ ਕਿੱਸੇ ਦੀ ਮਾਂ ਇੱਛਰਾਂ ਇਕ ਸਜੀਵ 

ਪਾਤਰ ਹੋ ਨਿਬੜੀ ਹੈ । ਮਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਰੱਥ ਦਾ ਦਿਲ ਹੈ । ਮਾਂ ਇਕ ਯੋਗੀ ਹੈ, ਮਾੰ 
ਇਕ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਹੈ, ਮਾਂ ਪਿਆਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਬਣਨਾ ਦੈਵੀ ਰਾਜ ਮਿਲਣਾ 
ਹੈ, ਮਾਂ ਭਵਾਨੀ ਹੈ, ਦੁਰਗਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਤੋ ਬਿਨਾਂ ਸੈਸਾਰ ਘੁਪ-ਹਨੌਰਾ ਸੀ, ਮਾਂ ਦਾ` 

ਪਿਆਰ ਚਾਨਣ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜੀਉਣ-ਜੌਗਾ ਬਣਾਉ'ਦੀ ਹੈ । ਮਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ 'ਬੇਂਗਰਜ਼', 
ਨਿਰਵਿਕਲਪ ਅਤੇ ਪੂਰਨ ਸਮਾਧੀ ਹੈ । 

ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਤੌ ਹੀ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਅਣਖ ਲਈ ਮਰ 

ਮਿਟਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਵਿਰੁਧ ਲੜਾਈ ਅਤੇ ਸਾਧੂ, ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ 

ਇਸਤਰੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਮ ਭਾਵ ਆਦਿ ਸਿਖਿਆ । 

ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਉਤੇ ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਦਾ ਪਿਆ । ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ 

ਮਿਸ਼ਨ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਈਸਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੌਣ 

# ()॥ 28015 ੦( 11ਟਿ--2822 11512, 
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.ਲਗਾ । ਈਸ਼ਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੇਖੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸੁੰਦਰ, ਲੰਬੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਕੇ 
`ਕਵੀ ਮੋਹਿਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਉਚਾਰੇ ਬਚਨ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿੱਠੇ ਲਗੇ, ਉਸ ਦਾ 

ਨਾਮ ਇਕ ਅਨੋਖੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲਾ ਸੀ । ਇਸ ਅਸਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ” ਵੱਡਾ 

ਲਾਭ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ` ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਅਹਿੰਸਾ ਵਿਚ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤਿਦਿਨ 

`ਵਧਦਾ ਹੀ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੁਖ ਦੇਖ 

-ਕੇ, ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਭਰ ਰੇ'ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ । ਇਸੇ ਅਸਰ ਸਦਕਾ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ 
ਮਨ ਵਿਚ ਦੀਨ-ਦੁਖੀਆਂ, ਗਰੀਬਾਂ-ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਹਮਦਰਦੀ ਦੇ 
`ਭਾਵ ਜਾਗੇ, ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੇ ਇਸਤਰੀ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੋਣਾ 

ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ । 

ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਉਤੇ ਸਭ ਤੋ“ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਹੀ ਪਏ ਹਨ, ਬੁੱਧ ਧਰਮ 

ਦਾ, ਵੇਦਾਂਤ ਦਾ ਅਤੇ ਗੁਰਮਤ ਦਾ । ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਮੋ“ ਲਈ, ਕੁਝ 

ਜੰਛਿਨਾਂ ਲਈ ਪਏ ਅਤੇ ਛੋਤੀ ਹੀ ਖਤਮ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ।.ਪਰ ਉਕਤ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ 

ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੀਵਨ, ਸੁਭਾ ਅਤੇ ਰਚਨਾ ਉਤੇ ਸਦੀਵੀ 

ਦਾਬਾ ਪਾਈ ਰਖਿਆ ਹੈ । 
ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜਾਪਾਨ ਗਿਆ । ਓਥੇ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਸ਼ੀਲ, ਸੁਹਾਵਨੇ ਅਤੇ ਮਿੱਠ 

'ਬੋਲੋਂ -ਬੋਧ'ਧਰਮੀ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲ ਖਿੱਚਿਆ ਗਿਆ । ਜਾਪਾਨ, ਦੇ ਲੋਗ 

`ਉ'ਵ -ਤਾਂ ਸੁਭਅ ਤ ਹੀ ਹਰ.ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ .ਵਾਲੋਂ ਬੋਦੇ ਹਨ, ਪਰ 

ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ-ਦੇਵ ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਦੀ.ਜਨਮ-ਭੂਮੀ ਭਾਰਤ ਤੋ ਆਏ ਹੋਏ ਲੌਕਾਂ ਨੂੰ 
ਤਾਂ ਸਿਰ-ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਬਿਠਲਾਂਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਸਸ਼ੋ' ਪ੍ਰੋ: ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਮਰ ਬਾਈ 
-ਸਾਲ਼ ਦੇ ਲਗ ਭਗ ਸੀ, ਬਚਪਨ ਤੋ” ਹੀ ਸੁਭਾ ਬਾਲਾਂ ਵਾਂਗ ਭਾਵੁਕ ਸੀ । ਭਾਵਨਾ 

_ ਦੀ ਰੌ'ਜਿਧੰਰ ਲੰ ਗਈ, ਓਧਰ ਹੀ ਇਹ_ਚਲੇਂ ਗਏਂ । ਇਕ ਪਿਆਰ ਤੱਕਣੀ ਨਾਲ 
`ਜਿੱਸ'ਨੇਂ ਜੋ ਰਸੰਤਾ ਦਿਖਾਇਆਂ; ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਉਸੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਰਾਹੀ ਹੋ ਗਏ । ਕਵੀ 
ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਇਤਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ 'ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਆਤਮਾ_ਵਿਚ 
ਸੰਮਾ ਗਿਆ । ਜਾਪਾਨ ਬਾਰੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਹਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖੜਾਂ ਵਿਚ ਥਾਂ 

ਪੂਰ ਥਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਨ 1 ਓਥੋਂ ਦੇ.ਪਹਾੜ . ਫੁਜੀਯਾਮਾ ਦੀਆਂ ਬਰਫਾਨੀ ਤੇ ਦਿਵਯ 

ਚੋਟੀਆਂ ਨੇ ਕਵੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਬੁਧ. ਧਰਮ ਦੀ_ਨਿਰਛਲਤਾ, ਸ੍ਰੱਛਤਾ ਅਤੇ ਅਦੁੱਤੀ 
ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਭਰ ਦਿੱਤਾ। _____ ਵਿ 
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ਉਹ ਪਿਆਰ, ਸੱਚ ਤੇ ਅਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼, ਜੋ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਈਸਾ ਦੇ 
ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਮਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਤਹਿ ਵਿਚ ਜਮ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਬੁੱਧ-ਦੇਵ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 
ਪਾ ਕੇ ਮੁੜ ਆ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਇਆ । “ਅਹਿੰਸਾ ਦੀ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਨਿਰਵਾਨ ਦਾ 
ਪਤਾ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਿੱਕੇ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮੌਤ ਥੀ” ਪਰੇ ਦੇਸ਼ ਹਨ ।” 
ਮੌਤ ਤੋ' ਪਰੇ ਇਸ ਅਮਰ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੀਨੇ ਵਿਚ ਮਾਨਵ-ਹਿਰਦੇ ਦੀ 
ਸਚਾਈ ਦੀ ਅਮਰਤਾ ਭਰ ਦਿੱਤੀ, ਮਾਨਵ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵ ਜਗਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਭ 
ਲਈ ਖੁਲ੍ਹ, ਸਭ ਲਈ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਜਗਾ ਦਿੱਤਾ । ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 
ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਸੀਮਤ ਸੀ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਅਪਣੇ ਖਾਣ-ਪਾਣ, ਅਪਣੇ 
ਪਹਿਰਾਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗਲੀ-ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਪਿਆਂਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅਪਣੋਂ ਹੀ 
ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਉਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਰਖਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਖੁਲ੍ਹੀ-ਡੁਲ੍ਹੀ ਹਵਾ ਦਾ 

ਅਸਰ ਪਿਆ ਤਾਂ ਸਭ ਅਪਣੇ ਹੋ ਗਏ, ਸਭ ਨਾਲ ਇਕ ਅਜਬ ਸਾਂਝ ਅਨੁਭਵ ਹੋਈ । 

ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਬੁੱਧ ਭਿਖਸ਼ੂ ਬਣ ਗਏ ਅਤੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਹਰ ਪਾਸੇ 

ਫੈਲਾਉਣ ਲੱਗੇ । ਸਿ 

ਇਸ ਸਮੇ ਵਿਚ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਇਕ ਮਹਾਨ ਜਾਪਾਨੀ ਵਿਚਾਰਕ 

ਓਕਾਕੁਰਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪੁਸਤਕ “ਪੂਰਵ ਦਾ ਆਦਰਸ਼” ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ 1 

ਓਕਾਕੁਰਾ ਪੂਰਬ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਭਗਤ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਛਾਤੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਾਸਤੇ 

ਇਕ ਅੱਗ ਜਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਭਾਰਤ-ਪਿਆਰ 

ਦਾ ਰੱਜਵਾਂ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । ਲੇਖਕ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਓਕਾਕੁਰਾ ਦੀ ਛਾਤੀ ਵਿਚ 

ਭਾਰਤ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀ ਸਗੋਂ“ ਸਮੁਚੀ ਮਾਨਵ-ਜਾਤੀ ਲਈ ਪਿਆਰ ਦੇ ਸੋਮੇ ਵਹਿ 

ਰਹੇ ਸਨ । ਓਕਾਕੁਰਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਾਅਰਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ “ਏਸ਼ੀਆ ਇਕ ਹੈ', 

ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਇਹ - ਪਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ 

ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਇਆ । . 

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਇਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਰ ਪੈ ਚੁਕਾ ਸੀ, 

ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ ਬ੍ਰਹਮੋਸਮਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ । ਜਿਸ ਵੇਲੋਂ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜਾਪਾਨ ਗਏ ਤਾਂ 

ਓਥੇ ਦੋ ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਮਿਸਟਰ ਕੁਲਕਰਨੀ ਅਤੇ ਰਮਾਕਾਂਤ ਗਏ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 
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ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ । ਕੁਝ ਸਮੇਂ` ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 
ਸੇਗਤ ਦਾ ਇਹ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਇਕ ਬ੍ਰਹਮੋਸਮਾਜੀ ਬਣ ਗਏ, 

ਜਿਥੇ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੋ ਸਿੱਖ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ, ਪੂਰਬ ਤੇ ਪੱਛਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ, 
ਸਭੁ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਮਾਨਵ-ਧਰਮ ਵਿਚ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ “ਸਰਬ ਧਰਮ ਸਮਾਨ 
ਪਹਿਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੰਜਾਬ ਤੌ ਗਏ ਪਹਿਲੇ 
ਅਸਤ? ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਜਾਪਾਨ ਵਿਚ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੂਰਨ 
ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਪਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਸਮੂਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਬਣ ਕੇ 

ਰਹਿਣ ਲੱਗਾ । 

ਇਸਤੋਂ ਮਗਰੋ” ਇਕ ਦਿਨ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਇਕ ਦੇਵ-ਮੂਰਤੀ ਸਨਿਆਸੀ 

ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਝਲਕਾਰੇ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹ ਲਿਆ । ਇਹ 

ਵੇਦਾਂਤ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਿਚਾਰਕ ਸ੍ਰਾਮੀ ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਜੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਖੁਦ 
ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਸੁਣੋ--16 35 162 602 3 ੧੭੨੭ 
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ਸ੍ਰਾਮੀ ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਅਤੇ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਇੰਜ ਮਿਲੇ ਜਿਵੇ ਸਦੀਆਂ ਦੇ 
ਵਿਛੜੇ ਹੋਂਏ ਦੋ ਪ੍ਰੈਮੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ । ਰਮ ਤੀਰਥ ਨੇ ਕਿਹ, “ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਮੈ” 
ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰਿਹਾ ।” ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਕੇ. 
ਪਿਆਰ-ਸਿੱਕ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, “ਭਗਵਾਨ, ਮੇਰਾ ਬਾਲਪੁਣੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਕ ਯੌਗੀ 
ਬਣਨ' ਹੈ ।' ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਦੋ ਮਹਾਨ ਭਾਰਤੀ ਸੈਤ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇ । 

1. 2016. 282੬ 111. 
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ਵੁਣ “ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਪੂਰਨ ਯੋਗੀ ਬਣ ਗਏ, ਆਪਣੀ ਸਰੀਰਕ ਚੇਤਨਾ. ਤੋਂ _ਉਪਰ 
ਉੱਠ ਗਏ, ਅਸੀਮ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਚੇਤਨਾ ਵਿਚ ਸਦਾ ਲਈ ਲੀਨ ਹੋ ਗਏ, 
ਖੁਭ ਗਏ । ਹੁਣ ਬੋਧੀ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ 'ਬੁਧ ਸ਼ਰਨ ਗੱਛ'ਮੀ” ਦੀ ਥਾਂ ਓਮ, ਓਮ 
ਦੀ _ ਧੁਨੀ ਉਚਾਰਨੀ ਸੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਗੇਰੂਏ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨ ਕੇ ਇਕ ਪੂਰਨ 
ਯੌਗੀ, ਇਕ ਅਖੰਡ ਸਮਾਧੀ, ਇਕ ਤਿਆਗੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲਿਆ । ਇਸ ਤੋ 
ਮਗਰੋ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਜਾਪਾਨ ਵਿਚ ਰਹੇਂ, ਉਹ ਇਕ ਸਨਿਆਸੀ ਬਣੇ. 
ਰਹੇ । ਪਰ ਇਥੇ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੌੜ ਨਹੀ ਉਹ ਯੋਗੀ ਤਾਂ 
ਜ਼ਰੂਰ 'ਬਣੇਂ, ਪਰ ਕਰਮ-ਯੋਗੀ ਸਨ 4 ਯੋਗ-ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 
'ਦਿਲ-ਦਿਮਾਗ਼ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਲ ਵੀ ਖੁਭਿਆ ਰਹਿਆ, ਸੈਸਾਰ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ 
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੱਹਦੀ ਰਹੀ, 1 ਸੁੰਦਰ ਜਾਪਾਨੀ! ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਮਖੌਲ.ਤੇ ਠੁੱਠਾ ਇਨ੍ਹਾਂ 
ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਮਸਤੀਆਂ ਚਾੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ । ਇਹ ਵੇਦਾਂਤੀ ਜ਼ੁਰੂਰ ਬਣੇ 
ਪਰ ਅੰਨ੍ਹੇ-ਭਗਤ ਨਹੀ', ਜੋ ਰਰ ਗੇਰੂਏ ਬਸਤਰ-ਧਾਰੀ ਸਾਧ ਉਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰ ਬੈਠਣ । 
ਵੇਦਾਂਤ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਕ ਹੌਰ ਸਨਿਆਸੀ-ਸ੍ਰਾਮੀ ਪਰਮਤੱਤ੍੍ 
ਅਗੈਮਯ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ੍ਰਮੀ ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਦਾ ਗੁਰੂ ਦੱਸਦੇ ਸਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਤ 
ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਂ ਲੈ ਸਕਿਆ । ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ 
ਕਿ ਉਹ ਅੱਧਾ ਪਾਗਲ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਜੋਸ਼ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਮਤ ਅਤੇ ਕਦੇ. 
ਕੋਈ ਮਤ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਗਲਤ ਹੈ । ਉਸ ਨੇ ਜਿਧਰ ਵੀ ਰੁਖ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ 

ਦਿਲ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ਼ ਤੋ ਕੌਮ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਕੀਤਾ । ਉਹ ਤਾਂ ਇਕ ਸੱਚਾ ਗੁਣ-ਗ੍ਰਾਹਕ 
ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਗੁਣ ਜਿਥੋਂ ਵੀ ਜਿਜ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਉਸ ਨੇ 

ਲਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰ ਆਤਮੋ ਵਿਚ ਆਤਮਝਾਤ' -ਕਰਕੇ, ਉਸ ਦੀ' 

ਵਰਤ” ਮਾਨਵ ਮਾਤਰ ਲਈ ਕੀਤੀ । 

ਸੈਨਿਆਸੀ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਵਾਪਿਸ ਭਾਰਤ ਪਰਤੇ ਤਾਂ ਮਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਲ ਨੇ 

ਮਰਨ ਕਿਨਾਰੇ ਪਈ ਭੈਣ “ਗੰਗਾ” ਵਿਚ ਇਸ ਲਟਬਉਰੇ ਨੂੰ ਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਂ ਕੇ ਹੀ ਸਾਹ 
ਲਿਆ । ਗੰਗਾ ਭੈਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਸੈਸਾਰਕ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਜਿਸ਼ ਤੱ 
ਉਹ ਹੁਣ ਤਕ ਦੂਰ ਭੱਜਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਸੇ 'ਮਾਯਾ” ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਦੇ ਚਿਰ-ਬੈਧਨ 

ਧੰਵਚ ਬੈਧ ਗਏ । ਵੈਰਾਗ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਿਚ, ਮਧੁਰ ਬੋਲਾਂ ਦੇ. 
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ਸੀਤਲ ਬੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਧੁਲਦੀ ਤੇ ਵਹਿਦੀ ਤੁਰੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਦਿਨ 

ਵੇਦਾਂਤੀ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗਿਆਨੀ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਿਲੇ 

ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਇਸ ਨੂਰੀ ਕਮਕ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੋ ਰਹੇਂ ਮੁਖੜੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ 

ਇਕ ਥਾਲਕ ਵਾਗ੍ਹ ਹੀ ਇਧਰ ਖਿੱਚਿਆ ਆਇਆ ਅਤੇਂ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਰੋਗ ਵਿਚ ਰੰਗ 

ਵੇਦਾਂਤ ਅਤੇ ਬਣਾਉਟੀ ਤੇਂ ਬਾਹਰੀ ਰੈਗਦਾਰ ਚੋਲੋਂ ਨੂੰ ਲਾਹ ਸੁਟਿਆ । ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ 

ਮੁੜ ਸਿੰਘ ਸਜ ਗਏ । ਉਸ ਨੂੰ ਵੈਰਾਗ; ਅਤੇ ਸੁੰਨਵਾਦ ਤੋ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ 

ਸੈਸਾਰ ਨੂੰ ਮਿਥਿਆ ਕਹਿ ਕੇ ਇਸ ਵਿਚ ਨਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ । ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ 

ਦਾ ਅਸਰ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋ: ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਖੁਲ੍ਹੇ ਲਖ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 

ਵਿਚ ਲਿਖਦੇ ਹਨ--“ਜਦ ਮੈ ਮੁੜ ਘਰ ਆਇਆ,” ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਦਿੱਤਾ, 

ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਿਥੋਂ' ਮੈਂ ਨਸ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੁੜ 

ਖੁਲ੍ਹਿਆ, ਮੈਂਨੂੰ ਅੰਦਰ ਮੁੜ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਮੈ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ 

ਦੇ ਦੇਸ਼, ਸਿਖੀ ਸਿਦਕ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮੁੜ ਮਿਲਿਆ, ਉਸ 

ਸੁਭਾਗ ਘੜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਇਕ ਮਹਾਂ ਪੁਰਖ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਹੋਏ, ਅਰ ਆਪ 

ਦੇ ਕਿਰਪਾ ਕਟਾਖਯ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤਯ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬੋਧ ਤੇ ਖ਼ਿਆਲ ਦੀ 
ਉਡਾਰੀ ਆਈ । ਕਵਿਤਾ ਵੀ ਮਿਲੀ, ਤੇ ਉਸੀ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ, ਉਸੀ ਮਿਠੇ. 

ਲਾਧਵਚਨ ਵਿਚ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਆਪ-ਮੁਹਾਰੀ ਆਈ, ਆਪ-ਮੁਹਾਰੀ ਆਈ 

ਚੀਜ਼ ਦੇ ਔਗੁਣ ਸਭ ਸ਼ਖਸੀ (ਵਿਅਕਤੀਗਤ) ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਗੁਣ ਕੁਲ ਉਸ ਬਖ਼ਸ਼ਣ 
ਵਾਲੇਂ ਦੇ, ਸੌ ਮੈ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਨਿਮਾਣਾ ਦਰ ਦਰ ਭਿੱਖ ਮੰਗਦਾ, ਪਰ ਮੋਰੀ ਅੱਖ ਦੀ 
ਲਾਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ । ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਇਕ ਮਘਦੀ ਹੀਰੇ ਦੀ ਕਣੀ ਚਮਕਦੀ ਹੈ, 
ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ।” ਰ੍ 

ਨੇ ਅੰਗ੍ਰੇਜੀ ਵਿਚ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਪੁਸਤਕਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ਾ 
ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਜਸ-ਕੀਰਤਨ ਸੀ । ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਬਾਵ- 
ਜੂਦ ਵੀ ਪੂਰਨ-ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਿਸੇ ਪੰਥਵਾਦ ਵਿਚ ਨਹੀ” ਫਸੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ' 
ਵੀ ਮਤ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੇਂ ਇਤਨਾ ਇਕ ਪੱਖੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ . ਲਿ ਉਹ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲ੍ਹ 
ਕੱਢੇ ॥ 

੧੪੮ 

5।। 5੩੮੫੫ 13੬੧ 5੧141 ੬0੫ਭ ੧3101811£106£111311.60।੧੧ 



ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ” ਹੈ । 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਥੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਧਰਮਾਂ : ਬੌਧ ਧਰਮ, ਵੇਦਾਂਤ, ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ, 
ਬ੍ਹਮੋ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿਚ ਟਾਕਰ' ਨਾ ਕਰਕੇਂ ਸਹੀ ਢੋਗ ਨਾਲ 
ਸਮਨਵਯ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੂਰਬ ਤੇ ਪੱਛਮ ਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਭਾਵੇ 
ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇ ਸਭ ਭਾਰਤੀ ਧਰਮਾਂ ਵਿਚੋ 
ਗੁਰਮਤ ਪ੍ਰਤਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਰਧਾ ਸੀ, ਓਵੇ' ਹੀ ਪੱਛਮ ਨਾਲੋ” ਉਹ ਪੂਰਬ ਨੂੰ 
ਵਧੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਦੇ ਸਨ । ਤਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਜਾਂ ਪੱਛਮੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ 
ਨਖੋਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ” ਕੀਤੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਨਿਸ਼ਚੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 
ਸੈਸਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਣ ਲਈ ਖੋਡਨ-ਪੱਧਤੀ ਨਾਲੋਂ ਮੰਡਨ-ਪੱਧਤੀ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ 
ਹੈਦੀ ਹੈ । 

ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰਾਹਕ ਸੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੈ” ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਖ ਚੁੱਕਾ 

ਹਾਂ । ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੇ ਹਰ ਪਾਸਿਉ” ਵਿਚਾਰ ਲਏ । ਉਹ ਇਕ ਗਿਆਨੀ ਬੇਦਾ 

ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਚੋਮੁਖਾ ਗਿਆਨ ਸੈਸਾਰ ਭਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਿਚਾਰਕਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਕਬੂਲ 
ਕਰਦਾ ਹੈ । ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਚਾਰਕਾਂ ਵਿਚੋ" ਸਭ ਤੋ“ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰ ਵਾਲਟ 

ਵਿਟਮੈਨ ਦਾ ਪਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਤੋ ਹੇਠ ਉਤਰ ਕੇ ਐਮਰਸਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਭਾਵ ਪੱਖ 
ਤੇ ਕਲਾ ਪੱਖ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਵੀ ਦੇ ਮਨ ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ 1 ਇਸ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 

“ਐਸੇ ਆਫ਼ ਦੀ ਪੋਇਟ' ਦਾ 'ਅਬਚਲੀ ਜੋਤ” ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਅਨੁਵਾਦ ਵੀ ਇਸੇ ਆਸ਼ੇ 

ਨੂੰ ਮੁਖ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਟਾਲਸਟਾਏ ਦੀ ਪੁਸਤਕ '1੧੬5507੦6100 ਦਾ 

ੋਇਆਂ ਦੀ ਜਾਗ? ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜਿਥੇ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟਾਲ- 

ਸਟਾਏ ਤੋਂ' ਪ੍ਰਭਾਵ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਉਤੇ ਆਪਣਾ ਰੈਗ ਖੂਬ ਚਾੜ੍ਹਿਆ 

ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਲਾਈਲ ਦਾ 7070 379  .ਸਿ੪੦ ਜ੦93)0]) ਦਾ 

ਅਨੁਵਾਦ 'ਕਲਾਧਾਰੀ ਤੋਂ ਕਲਾਧਾਰੀ ਦੀ ਪੂਜਾ” ਨਾਂ ਹੇਠ ਕੀਤਾ ਹੈ । 

ਸਾਡੇ ਆਮ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਠਕ ਇਹੋ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਉਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 

ਸਭ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਮੈ ਇਸ ਮਤ ਨਾਲ ਸਹਿ- 

ਮਤ ਨਹੀ” ਹਾਂ । ਕਿਸੇ ਲਿਖਾਰੀ ਦੀ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਉਲਥਾਉਣਾ, ਜਾਂ 
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ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ _ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਢਤਾ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਉਸ ਲਿਖਾਰੀਂ 

ਦਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ ਨਹੀ” ਹੈ । ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਪੱਛਮੀ ਸਾਹਿੱਤ, ਪੱਛਮੀ ਸੋਸ- 

ਕ੍ਰਿਤੀ 'ਅਤੇਂ ਭਿੰਨੇ ̀ ਭਿੰਨ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤ' ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ 
ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋ” ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਮਨ ਵਿਚ ਉਤਾਰੇ ਹੋਏ ਸਨ । ਇਸ 
ਲੋਈ ਉਹ ਜਦ ਵੀ ਕੁਝ ਲਿਖਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਆਪ-ਮੁਹਾਰੇ ਉਸਦੀ ਲੋਖਣੀ 
ਸਾਸ੍ਹਣੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਨ । ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਕਵੀਆਂ ਸ਼ੈਲੀ, ਕੀਟਸ, ਬ੍ਰਾਉਨਿੰਗ, 'ਵਰਡਜ਼ਵਰਥ 
ਆਦਿ ਨੂੰ ਇਸ ਨੇ ਖੂਬ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਖੁਲ੍ਹੇ ਲੇਖਾਂ ਵਿਚ ਥਾਂ ਪੂਰ 
ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨ ਸਮਝ ਕੇ ਜੇ 
ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀਂ 
ਪ੍ਰੌਢਤਾ ਲਈ ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਸੀ ਤਾਂਹੀਓ ਇਸ ਲਿਖਾਰੀ ਨਾਲ 
ਅਸੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ । 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਇਕ ਮੌਲਿਕ ਚਿੰਤਕ ਸੀ, 
ਇਕ ਵੱਖਰੇ ਅਤੇ ਨਰੋਏ ਵਿਅਕਤਿਤ੍ਰ ਦਾ ਮਾਲਕ । 
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ਆਲੋਚਕ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ 
੍ ਪ੍ਰੋ: ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਾਸ `ਢੰਗ ਤੇ ' ਨਿਵੇਕਲੀ ਸ਼ੈਲੀ ਰਾਹੀ ਅੱਡ 

ਅੱਡ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਆਲੌਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਉਸ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਸਲੀ 
ਪੱਖ ਨਾਲ ਸੰਬੈਧਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । 

ਉਸ ਨੇ 'ਛੋਦ ਸੈਲਾਨੀ”, “ਪਿਆਰ”, “ਕਵਿਤਾ”; ਮਜ੍ਹਬ', ਆਰਟ” 'ਕਿਰਤਾਂਨ 

“ਕੁਦਰਤ', 'ਸਾਹਿਤ' ਆਦਿ ਦੀ ਆਲੌਂਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ । 

ਉਸ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਵਿਚੋਂ ਉਸ ਦਾ ਵਿਅਕਤਿਤਵ ਪਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 
ਉਸ ਦੇ ਹਰ ਨਿਰਨੇ ਵਿਚ ਦਲੋਰੀ ਤੇ ਨਿਡਰਤ/ ਹੈ । ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ` ਸਾਹਿਤ ਤੇ 
ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਕਿਹਾ ਹੈ, “ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਖੀ ਬੇਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਹਨ 
ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਲਿਰਕ ਤੋਂ ਸੁੱਚਾ ਰੁਮਾਂਟਿਕ ਸਾਹਿਤਯ (1,732 
810 7੧੦186 3.1673607€) ਹੀ ਨਹੀ' । 

“ਜਰਮਨ ਸਾਹਿਤਯ ਵਿਚ ਅਜੀਬ ਪੰਜਾਬੀ ਵਰਗਾ ਲਿੱਰਕ ਸਾਹਿਤਯ ਹੈ । 

ਉਹੋਂ ਜਿਹੇ ਕਲਵਲ ਬੈਦਿਆਂ ਨੂੰ ਏਹ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਡ ਬੀਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 

ਲਿਖੀਆਂ । ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਵਿਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਰਗੀ ਲਿਰਕ ਸਾਹਿਤਯ ਹੈ ।” 

ਕਈ ਵਿਦਵਾਨ ਉਸ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ̀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ, ਪਰੰਤੂ 
ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਅਨੁਸਾਰ 

ਚਿਤਵਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵਿਚ ਦਲੇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ । 

ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ “ਅਸਲੀ ਤੋਂ ਸੁੱਚਾ ਸਾਹਿਤ ਮਹਾਤਮਾ ਲੌਕਾਂ ਦੇ 

ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ।” ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ “ਸੁੱਚੇ ਤੇ 
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ਅਸਲੀ ਸਾਹਿਤ” ਦੀ ਪਰੀਭਾਸ਼ਾ ਇਉ” ਕੀਤੀ ਹੈ “ਅਸਲੀ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਸਾਹਿਤਯ 

ਮਹਾਤਮਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਮ੍ਰਿਤ. ਬਚਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਜੋਹੇ ਬੇਦੇ ਜਿਸ ਕੌਮ ਵਿਚ ਪੈਦਾ 

ਹੋਣ, ਉਸ ਵਿਚ ਸਾਹਿਤਯ ਦਾ ਧਨ, ਆਪ ਮੁਹਾਰਾ ̀  ਮੀ'ਹ ਵਾਂਗ ਵਰ੍ਹਦਾ ਹੈ ਜਿਸ 

ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਚੇ ਮਹਿਲਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੌਮ ਉੱਚੀ ਨਹੀਂ” ਹੁੰਦੀ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਬੈਦੇ ਵੱਡੇ ਦਿਲਾਂ 

ਵਾਲੋਂ ਉੱਚੀਆਂ ਸੂਰਤਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਤੇ ਭਾਵੇ ਕੌਮਾਂ ਦੀਆਂ ਝੁਗੀਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ 

ਉਹ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੇ ਉੱਚਾ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਿਤਯ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂ 

ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਛਾਵਿਆਂ ਨਾਲ ਪਲਦਾ ਹੈ ।” 

ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ “ਕਵਿਤਾ” ਤੋਂ “ਵਾਰਤਕ” ਦੇ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉ'ਦਾ ਹੋਇਆ 

ਕਵਿਤਾ ਨਾਲੋ ਵਾਰਤਕ ਦਾ ਦਰਜਾ ਉੱਚਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿਚ 

_ਨਸਰ (ਵਾਰੜਕ) ਲਿਖਣੀ ਕਠਿਨ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਵਾਰਤਕ ਲਿਖਣ ਵਿਚ ਵਾਰਤਕ- 

ਕਾਰ ਦੀ ਰੂਹ ਤੇ ਦਿਮਾਗ਼ ਦੀ ਨੰਗੀ ਤਸਵੀਰ ਖਿਚੀ£ਦੀ ਹੈ “ਨਜ਼ਮ.(ਕਵਿਤਾ) 

ਵਿਚ ਤਾਂ ਤੁਕਬੰਦੀ ਜਾਂ ਰਾਗ ਅਲਾਪ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲ ਕੇ ਮਾਮੂਲੀ ਖਿਆਲ 

ਵੀ ਪਰ ਲਾ ਉੱਡ ਪੈਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਕਹਿਣੀ ਕਰਨੀ ਥੀ' ਵਾਂਜੇ ਲਫਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੇਰ ਫੇਰ 

ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਵੀ ਕਹਿਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਨਸਰ ਲਿਖਣਾ ਕਠਿਨ ਹੈ, 

ਕਿਉ'ਕਿ ਇਥੇ ਰੂਹ ਤੇ ਦਿਮਾਗ਼ ਦੀ ਨੰਗੀ ਤਸਵੀਰ ਖਿੰਚੀ'ਦੀ ਹੋਈ ।” 

ਕਵਿਤਾ ਤੇ ਵਾਰਤਕ ਦੇ ਭੇਂਦ ਨੂੰ. ਉਹ ਵੱਡਾ ਫ਼ਰਕ_ਨਹੀ' ਮੰਨਦਾ ਜਦੋ ਕਿ 

ਉਹ ਅਨੁਭਵੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੋ ਮੂੰਹੋ ਨਿਕਲੇ ਹੋਣ, ਕਿਉਕਿ ਪੂਰਨ (6 ਅਨੁਸਾਰ 

““ਐਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਨਸਰ ਵਿਚ ਵੀ ਨਜ਼ਮ ਹਨ ਤੋ ਨਜ਼ਮ ਵਿਚ ਰੱਬੀ ਗੀਤ' 

ਅਮ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, `ਕਿਸੇ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਮੌਲਿਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਲਿਖਣ, 

ਦੂਸਰੇ ਸਾਹਿਤਾਂ ਤੋਂ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨ ਤੇ ਮਾਹਵਾਰੀ ਜਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ 

ਰਸਾਲਿਆਂ ਰਾਹੀ” ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਿਆਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਉੱਨਤੀ 
`ਹ੍ੰਦੀ ਹੈ, ਪਰੈਤ੍ੂ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ` ਵਿਚਾਰ ਇਸ ਤੋ' ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹਨ । ਉਹ 
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਪਜੇ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਸੁੱਚ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਉੱਨਤੀ ਵਿਚ ਰੋਕ ਸਮਝਦਾ ਹੈ 1 

`_ ਉਸ ਦੇ ਕਥਨ ਅਨੁਸਾਰ, “ਸਾਹਿਤਯ ਪੁਸਤਕਾਂ ਲਿਖਣ ਨਾਲ ਨਹੀ” 
ਬਣਦਾ, ਦੂਸਰੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਬੀ' ਪਰਾਈਆਂ ਰਚਨਾਂ ਦੇ ਉਲਥੇ ਕਰਣ ਨਾਲ ਨਹੀ” 
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ਉੱਨਤ ਹੋ ਸਕਦਾ । ਘਰ ਘਰ ਗਲੀ ਗਲੀ ਮਾਹਵਾਰੀ, ਹਫ਼ਤੇਵਾਰ ਜਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 
ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚੋ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਛਾਪਣਾ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਝਗੜੇ ਫਸਾਦ 
'ਝੇੜੇ ਰੌਲੋਂ, ਬਿਖਰੀਆਂ ਤੇ ਖਿੰਡੀਆਂ ਸੂਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਚੈਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਕਲੀ ਉਕਸਾਵਟਾਂ 
`ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅੰਕਿਤ ਕਰ ਕਰ ਕਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਲਕਬ ਦੇ ਬਾਹਰ 
ਟੋਰਨਾ, ਕਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ, ਕਦੀ ਲੇਖ ਆਖ ਪਾਣੀ ਉੱਪਰ ਲਕੀਰਾਂ ਵਾਂਗ ਵਾਹ 
ਠੇਹਲਣਾ, ਇਹ ਸਭ ਸਾਹਿਤਯ ਸੁੱਚੇ ਸਾਹਿਤਯ ਦੀ ਉਨਤੀ ਵਿਚ ਪੱਥਰ ਡਾਹਵਣ 
ਦਾ ਕੈਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ।” 

ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਨ੍ਸਾਰ “ਅਸਲੀ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਸਾਹਿਤਯ'? ਮਹਾਤਮਾ ਲੌਕਾਂ 
ਦੇ ਅਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਪੂਰਨ (ਸੰਘ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਫਕੀਰਾਂ, ਗੁਰੂਆਂ 
ਤੇ ਸੁਰਤੀ ਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਮੰਨਦਾ ਹੈ । ਉਸ ਦੇ ਕਥਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ''ਤੀਰ 

ਬਰਸਾਉਣਾ ਸਾਹਿਤ” ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਣ ਪਿਆਰ ਭਰੇ ਕਲੇਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੰਨ੍ਹਦੇ ਹਨ 
ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਛੇਕ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਰਦੇ 
ਹਨ ।'' ਇਸ ਤੋਂ” ਚੰਗੇਰੀ ਪਰੀਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਿਸੇ 
ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ । 

ਉਹ 'ਸ਼ਾਸਤ੍ਰਿਕ ਸਾਹਿਤ” ਨੂੰ ਜੀਅ ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀ" ਮੰਨਦਾ । 
ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਸਭ ਸਾਹਿਤ ਅਸਲੀ ਸਾਹਿਤ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 
“ਭਗਤੀ ਭਾਵ” ਹੈ । ਉਸ ਦੇ ਕਥਨ ਅਨੁਸਾਰ “ਉਹ ਸਭ ਸਾਹਿਤਯ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ 
ਆਣ ਟੱਕਰ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਭਗਤੀ ਭਾਵ ਹੈ । ਸ਼ਾਸਤ੍ਰਿਕ ਸਾਹਿਤਯ ਦਾ 

`ਪੁਰਾਣਾ ਤਰੀਕਾ ਕੌਈ ਜੀਅ ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀ" ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ 
ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤਯ 

ਦੇ ਮਰਮ ਥੀ' ਅਣਜਾਣ ਹਨ ।” 

ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਵੀਨ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਰਚਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ 
ਹੋਈ ਹੈ । ਨਵੀਨ ਕਵਿਤਾ, ਕਹਾਣੀ, ਇਕਾਂਗੀ, ਨਾਟਕ, ਨਾਵਲ, ਨਿਬੰਧ, ਜੀਵਨੀ, 
ਸ੍ਰੈਜੀਵਨੀ ਤੇ ਪੜਚੋਲ ਦਾ ਆਧਾਰ _ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਹਿਤ ਹੈ । ਇਕ ਭਵਿਸ਼ ਬਾਣੀ 

ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ 
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'ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ “ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਹਿਤਯ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰੇ ਤਦ 
ਭਾਵੇ ਕੁਝ ਬਣ ਜਾਵੇ (ਨਹੀ ਤੇ) ਸਾਹਿਤਯ ਮਰ ਜਾਵੇਗਾ । ਹਰ ਕੌਮ ਦਾ 

ਸਾਹਿਤਯ ਉਹਦੀ ਜੀਨ ਆਸ ਦਾ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾ ਉਪਜਿਆ ਪਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੌ 

ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਰਫ ਗੁਰਮੁਖੀ ਫ਼ਕੀਰੀ ਰੈਗ ਵਿਚ ਸੌਭਾ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ । 

___ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੁਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਹ, ਕਾਦਰਯਾਰ, ਵਾਰਸਸ਼ਾਹ ਤੇ 
ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੈਮਦ ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਮਕਬੂਲ ਹੋਏ ਕਿਉਕਿ ਉਹ ਸਭ “ਫ਼ਕੀਰੀ ਦੇ ਠਰਕ” 
ਵਾਲੋਂ ਬੈਦੇ ਸਨ । 

ਅੱਜ ਦੇ ਯੁਗ ਵਿਚ ਸਾਹਿਤ ਤੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਦਾ ਸਬੋਧ ਧਰਤੀ ਤੇ ਧਰਤੀ 
ਦੇ ਲੌਕਾਂ ਨਾਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰੋੜ੍ਹ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਆਪਣ ਨਵੇਕਲਾ 
_ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ “ਸਾਹਿਤ ਬਿਨਾਂ ਬੀ ਦੇ ਮੀਂਹ ਵਾਂਗ ਅਰਸ਼ੋਂ ਵਰੂਦਾ ਹੈ” । ਪੂਰਨ 
ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ 'ਸਾਹਿਤਯ ਉਪਜਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਬੀਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਬਣਦਾ 

ਹੈ, ਬੀ ਹਰ ਇਕ ਸ਼ੈ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਹਿਤਯ ਬਿਨਾਂ ਬੀ ਦੇ ਮੀ'ਹ ਵਾਂਗ ਅਰਸ਼ੋ 
ਵਰ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਕ ਇਕ ਕਤਰੇ ਵਿਚ ਲਖ ਲਖ ਬਾਗ਼ ਹਨ ।” 

ਕਲਾ ਤੇ ਜੀਵਨ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਲਈ ਅਨਿਖੜ ਹਨ । ਸਾਰੇ ਮਹਾਂ ਪੁਰਖ ਉਸ 
ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਕਲਾਕਾਰ ਹਨ, ਕਿਉਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਲਾ ਭਈ ਹੈ । 
ਐਮਰਸਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, “ਬਿਨਾਂ ਸੁਹਜ ਸੁਵਾਦ ਤੇ ਕਲਾਤਮਕ ਰੁਚੀ ਦੇ ਮਨੁੱਖ' 

ਮਨੁੱਖ ਨਹੀ ਸਗੋ ਹੈਵਾਨ ਹੈ । 

ਆਲੋਚਕ ਤੇ ਕਲਾਕਾਰ ਦਿਆਨਤਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਸਮੁੱਚਾਂ 
ਕਲਾਕਾਰ ਹੈ । ਉਸ ਨੇ 'ਪਿਆਰ ਸਿਧਾਂਤ', ਕਿਰਤ” 'ਕੁਦਰਤ', “ਕਵਿਤਾ”, 
'ਾਹਿਤ', 'ਮਜ਼੍ਹਬ', 'ਆਰਟ', 'ਬਿਓਪਾਰ” ਤੇ “ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਸਮਾਜ” ਦੀ ਪੂਰਨ 
ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਨਾਲ ਆਲੌਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ _ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ 
ਝਿਜਕ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ । 

ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਿਧਾਂਤ ਅੰਤਰਤਾ (10600) ਨਾਲ ਇਕ 
ਮਿਕ ਹੋਣਾ ਹੈ । 
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“ਕਵਿਤਾ” ਸਬੇਧੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਰੋਏ ਹਨ 1 ਉਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ 

ਅਨੁਸਾਰ 'ਪਿਆਰ ਵਿਚ ਮੋਏ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮਿੱਠੇ ਬਚਨ ਕਵਿਤਾ ਹਨ ।” ਉਹ 

ਪੂਰਬ ਵਿਚ ਸਾਧ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਵਿਤਾ ਤੇ ਉੱਚਾ ਸਾਹਿਤ ਮੰਨਦਾ-ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ 

ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ “ਵਾਕ ਰਚਨਾ” ਹੈ, ਕਵੀ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਉਸ ਦੇ 
ਨਜ਼ਦੀਕ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਹੈ । ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਨੁਸਾਰ “ਕਵੀ ਚਿਤ” ਦੀ ਆਵਾਜ਼ 

ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਕੈਨ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸੁਰਤਿ ਨੂੰ_ ਖਿੱਚ ਪਾਂਦੀ, ਹੈ ਤੇ ਕਵੀ ਦੀ 

ਸੁਰਤੀ ਆਪਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਹੀ ਸਗੋ ਅਣਡਿੱਠੇ ਗਗਨਾਂ, ਉਚਿਆਂ ਦਮਦਦਿਆਂ 

ਗਗਨਾਂ, ਵਿਚ ਪੁਚਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ” ਇਸ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਿਜੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ 
ਸਾਰੇ ਸਮਾਲੋਚਕ ਇਸ ਨਾਲ ਸੈਮਤੀ ਨਹੀ ਰਖਣਗੇ ਕਿਉਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ 
ਕਲਾਕਾਰ, ਕਵੀ ਤੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਨੂੰ “ਅਰਸ਼ੀ” ਨਹੀ “ਫਰਸ਼ੀ” ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ 
ਪਰੋਤੂ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਆਪਣਾ ਹੈ । ਉਹ 'ਖੋੜੇ ਵਾਲੋ” ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਵੀ 
ਮੰਨਦਾ ਹੈ । ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ “ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਦਾ ਜਵਾਨੀ ਦਾਂ, ਸਦਾ 

ਬਹਾਰ ਦਾ ਖੇੜਾ ਚੜ੍ਹਿਆ ਰਹੇ, ਕੇਸ ਧੌਲੇਂ ਹੋ ਜਾਣ, ਹੱਡੀ, ਮਾਸ, ਸਿੱਥਲ ਹੋ ਜਾਏ, 
ਨਿਰਬਲ, ਗਰੀਬ ਹੋਵੇ, ਰੂਹ ਵਿਚ ਸਦਾ ਬਸੈਤ ਦੇ ਰੈਗ ਖਿੜੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਭਾਵੇ” 
ਇਕ ਅੱਖਰ ਨਾ ਲਿਖੋ, ਭਾਵੇਂ ਇਕ ਵਚਨ ਨਾ ਬੌਲੋਂ, ਉਹ ਕਵੀ ਹੈ ।” 

ਉਸ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਅਨੁਸਾਰ ਕਵਿਤਾ ਕਹਿ ਲੈਣੀ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀ। 
ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਠਿਨ ਤਪਸਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਿਰਮ ਦੀ ਲੌੜ ਹੈ । “ਕਵਿਤਾ ਜੀਵਨ,ਰੈਗ 

ਹੈ । ਇਸ ਇਕ ਸਤਰ ਲਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬੱਧੀ ਬਿਰਹਾ ਦੀ ਝੀਣੀ-ਬਾਣ ਬਰਖਾ ਸਹਿਣੀ 

ਪੈਂਦੀ ਹੈ ।” 

ਕਵੀ, ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ, “ਰੱਥ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ” ਤੇ “ਕੁਦਰਤ 

ਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਹੈ । ਉਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਰੂਹ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ, ਰੂਹ ਨੂੰ ਉਜਲ 

ਕਚਨ ਵਾਲੀ, ਬਿਪਤਾ ਤੋਂ ਬਚਾਣ ਵਾਲੀ ਦਿਲ ਵਿਚ ਚਮਕ ਪੈਂਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ 
ਸਰਬ-ਸੁਖ ਦਾਤੀ ਹੈ । ਰ੍ 

ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਕਵੀ ਦੀ ਆਲੋਂਚਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ “ਕਵੀ ਦੀ ਬੋਲੀ” ਸਬੋਧੀ 

ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਰ ਤ੍ਰੈ-ਕਾਲ-ਸਤਿ ਹਨ । ਉਸ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ 
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ਕਰਨੀ ਅਸੈਭਵ ਹੈ । “'ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੀ ਕਵੀ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ” । “ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਂ ਦੇ 
ਯੂਨ ਤੇ ਹੱਡੀ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਬੌਲੀ ਨਾਲ । ਰੂਹ ਤਕ 
ਮਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੀ ਅਪੜਦੀ ਹੈ (ਅਟੱਲ ਸਚਾਈ) ਸੌ ਕਵੀ ਆਂਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ 
ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । ਉਸੇ ਨੂੰ ਉਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਵਾਕ ਰਚਨਾ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਹਰ 

ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਕਵੀ ਦੀ ਅਸਲੀ ਬੋਲੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹ ਆਪਣੇ 

ਜਜ਼ਬਾਤ ਸਹੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਾਂ ਬੋਲੀ” ਹੀ ਹੈ । 

ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ, ਜਿਥੇ ਕਵੀ ਨੂੰ “ਰੱਥ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ” ਤੇ “ਕੁਦਰਤ ਦਾ 
ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ” ਜਾਂ 'ਇਲਾਹੀ ਲੌਕ” ਮੰਨਦਾ ਹੈ । ਉਥੇ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 
ਦੇ ਦਿਲ ਵਿਚ 'ਸਤੋ ਗੁਣਾਂ” ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਵੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ । “ਕਵਿਤਾ ਦੇ 
ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਇਲਾਹੀ ਲੌਕ ਹੋਏ, ਪਰ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲ 
ਵਿਚ ਸਥਾਈ ਭਾਵ ਦਇਆ, ਨਿੰਮਤਾ, ਮਿੱਠਤ, ਗਰੀਬੀ, ਤਿਆਗ, ਵੈਰਾਗਯ ਤੇ 
`ਚਾ ਮਿਲਵਾਂ ਹੋਣਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ । ਕਵਿਤਾ_ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਇਕ ਵਗਦੇ 
`ਚਸ਼ਮੇ ਵਾਂਗ ਸਦਾ ਠੰਢੇ ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਲੌੜੀਏ” ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਕਵਿਤਾ 
ਨੂੰ “ਭਗਤੀ ਸਾਹਿਤ” ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਰਸਾਉੱਦੀ ਹੈ । 

ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਇਸਤਰੀ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਲੋਚਕ ਪੂਰਨ 
ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ “ਕਵਿਤਾ ਇਕ ਸੋਹਣੀ ਇਸਤਰੀ ਨ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਨਿਕਾਦਰੀ 
ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀ ਕਰ' ਸਕਦੀ ।” 

ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਕਵਿਤਾ ਰਸਿਕ ਸੁਰਤਿ ਦਾ ਸਦਾ ਸ਼ਿਵ- 
ਨ੍੍ਯਿ ਹੈ । ਇਕ ਨਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮਸਤੀ, ਇਕ ਸਰੂਰ, ਜੀਵਠ ਦੀ ਅੰਦਰਲੀ 
ਰਸ ਭਰੀ ਅਵਸਥਾ ਦਾਂ ਨਾਂ ਹੈ । 

ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਆਲੌਚਨਾ ਜਿਸ ਕਾਵਿਕ ਵਾਰਤਕ ਵਿਚ ਕੀਤੀ 
ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਆਲੋਚਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ 
ਇਕ ਮਿੱਕ ਹੋਇਆ ਵੇਖੀਦਾ ਹੈ । ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ .ਖੁਸ਼ਕ ਪ੍ਰੋਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਕਿਵੇ” 
ਮੇਲ ਖਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ । ਜਿਸ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ 
ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ `ਆਪ ਵਿਚ ਕਵਿਤਾ' ਦਾ ਆਨੰਦ ਦੇੜ ਵਾਲੀ ਹੈ 
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“ਕਵਿਤਾ ਪਿਆਰ ਦਾ ਕੌਵਾਰਾਪਣ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਸਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਇਕ ਸੁਹਣਾ 
ਸੁਫਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਲ) ਦਾ ਚਟਕਣਾ ਹੈ । ਕਵਿਤਾ ਰਬੀ ਦਰਬਾਰ ਦਾ 
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ । ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਪਿਛੇ ਅਨੰਤ ਚੁਪ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਮੁੰਦ ਹੈ ਤੋਂ ਸੱਚੀ ਕਵਿਤਾ 
ਦੀ ਗੋਦ ਇਸ ਅਕਹਿ ਵਿਸਮਾਦੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੰਨ ਸੂਰਜ ਨੂੰ 
ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ਵਿਚ ਪਕੜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਡਣ ਦੇ ਗੇਂਦ ਬਣਾ 
ਉਛਾਲਦੀ ਹੈ ” 

ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਅਨ੍ਸਾਰ, ਕਵੀ ਦਾ ਹਿਰਦਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਜੇਹੀ 
ਕਵਿਤਾ ਉਤਪਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਨੌਖਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੈ । ਕਵੀ ਚਿਤ, 

ਉਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ, ਧਰਤ ਵਾਂਗ, ਜਲ ਵਾਂਗ, ਆਕਾਸ਼ ਵਾਂਗ ਅਡੋਲ, ਨਿਰਮਲ, 

ਨਿਰਸੈਕਲਪ, ਠੰਡੇ ਸਾਗਰ ਵਾਂਗ ਹੈ । ਉਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੈਲ, ਸੋਕਲਪ' 

ਆਦਿ ਨਹੀ' ਹੁੰਦੇ ਸਗੋਂ ਉਹ “ਦੈਵੀ ਗੁਣਾਂ” ਦਾ ਭੇਡਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਉਸ ਦੇ ਕਥਨ 

ਅਨੁਸਾਰ, ''ਕਵੀ ਚਿੱਤ ਵਿਚ ਸੁਹਣ ਪਣਿਆਂ ਦੀ “ਚੋਣ ਦੀ ਤਾਕਤ” ਹੈ ਤੇ ਨਾਲੇ. 

ਨਿਖਾਰਨ ਦੀ ਸਕਤੀ । ਕਵੀ ਚਿੱਤ ਇਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੈਮ ਕਰਦਾ ਵੀ ਅਜ੍ਹੰ ਹੈ । 
ਉਹ ਧਰਤ ਵਾਂਗ, ਜਲ ਵਾਂਗ, ਆਕਾਸ਼ ਵਾਂਗ ਅਡੋਲ, ਨਿਰਮਲ, ਨਿਰ ਸੈਕਲਪ, 

ਠੰਡੇਂ ਸਾਗਰ ਵਾਂਗ ਜਿਸ ਤੇ ਲਹਿਰਾਂ ਸਭ ਸੁਤੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ (ਆਸ਼ਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ 
ਥੀ ਰਹਿਤ)--ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਨਿੱਸਲ ਸੁੱਤੇ, ਪਰ ਬੜੀ ਤੋਜ਼ 
ਚਾਲ ਵਾਲੋਂ ਚਿੰਤ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਤੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਅਕਸ ਪੈਦੇ ਹਨ । 

ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ “ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਇਕ ਜੀਵਨ-ਆਵੇਸ਼ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ।” ਉਸ ਦੇ 
ਵਿਚਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ, ਜਿਸ ਵਿਚ “ਰੱਥੀ ਦੈਵੀ, 

ਛੋਹ? ਹੋਵੇ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਅਵਸਥ' ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਸਹਿਜ ਸੁਭਾ ਟਿਕਾ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾਂ 
ਦਾ ਨਾਂ ਕਵਿਤਾ ਹੈ, ਨਿਰੀ ਅਖਰਾਂ ਵਿਚ ਰਾਗ ਗੋਦ ਨੂੰ, ਟਿਕਾ ਰਹਿਤ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ 

ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਮੰਨਣ ਤੋਂ” ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ । “ਇਸ ਟਿਕਾ ਦਾ ਨਾਂ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 

ਕਵਿਤਾ ਨਿਰੀ ਅਖਰਾਂ ਵਿਚ ਰਾਗ ਗੋਦ ਦਾਂ ਨਾਮ ਨਹੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਕ ਜੀਵਨ- 

ਆਵੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ, ਪੱਥਰਾਂ `ਵਿਚ, ਚਿੱਤਰ -ਵਿਚ, - ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਕਿਰਤਾਂ 

ਵਿਚ੍, ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਸੇਵਾ ਵਿਚ, ਆਪਣੇ ਹਰ ਖਿਆਲ, ਕੌਮ ਕਾਜ ਵਿਚ, ਜਿਥੇ 
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ਕਿਧਰੇ ਰਾਗ ਗੋਦ ਗੁੰਦ ਦੇ'ਦਾ ਹੈ । ਜੀਵਨ ਦੀ ਕੌਈ ਅਵਸਥਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ 

ਰੱਬੀ ਦੈਵੀ ਛੋਹ ਹੈ, ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ।” 

ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਸਿਕ ਕਿਰਤ (ਕਵਿਤਾ) ਮਨੁੱਖ ਵਿਚ 

ਉਦੋ” ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋ ਪਸ਼ੂ-ਬਿਰਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਪਸ਼ੂ 

ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਝੜ ਜਾਣਾ ਤੇ ਵਿਨਸਾਨੀ ਫਿਤਰਤ ਦਾ ਆਰੈਭ ਹੀ ਕਵਿਤਾ ਜਾਂ ਰਸਿਕ- 

ਕਿਰਤ ਦਾ ਆਰੇਭ ਹੈ । 

ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਅਨੁਸਾਰ ਕਵਿਤਾ ਇਕ ਆਵੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ 

ਬਾਕੀ ਸਭ ਰਸਿਕ-ਕਿਰਤਾਂ ਗਾਉਦੀਆਂ ਹਨ । 'ਧੁਰੀ ਬਾਣੀ” ਤੋਂ ਹੇਠਲੀ ਕਿਸਮ 

ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਉਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਹੀ” ਰਖਦੀ, ਤਦੇ ਹੀ 
ਉਹ. ਕਾਲੀ ਦਾਸ ਤੇ ਸ਼ੈਕਸਪੀਅਰ ਨੂੰ “ਸਕੂਲ ਦੇ ਮੁੰਡੇ” ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ । “ਕਵਿਤਾ 

ਲਿਖਣ ਗਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀ, ਆਵੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਰਸਿਕ ਕਿਰਤਾਂ 
ਗਾਉੱ'ਦੀਆਂ ਹਨ, ਕੁਲ ਨਾਚ ਨਚਦੇ ਹਨ, ਕੁਲ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਉਚੇ ਹੋ ਟੌਲਦੇ 

ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਥੀ ਥਲੇ ਦੀ ਸਭ ਕਵਿਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੁਲ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਵੀ, 

ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਆਦਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ, ਕਾਲੀ ਦਾਸ ਤੇ ਸ਼ੈਕਸਪੀਅਰ ਆਦਿ 

ਸਭ ਇਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮੋਡੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਯਤਨ ਵਿਚ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ 
ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਵਿਤਾਂ ਦੇ ਰੱਬੀ ਰੈਗ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀਏ ।” 

ਕਿਧਰੇ ਕਿਧਰੇ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 
ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਖਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਉਹ ਸਿੱਟੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਿੱਟੇ 

ਨਹੀ” ਯੁਗਾਨਕੂਲ ਸਿੱਟਿਆਂ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਵੀ ਜਾਂ ਹੌਰ ਸਾਹਿਤਕਾਰ 
ਆਪਣੇ ਚੌਗਿਰਦੇ ਦੇ ਅਸਰਾਂ ਥੀ ਅਭਿਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ । ਸਗੋ” ਉਸ 

ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੌਗਿਰਦੇ ਨਾਲ ਇਕਮਿਕ ਹੋ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਅਧਿਅਨ ਕਰਨਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਉਹ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲੌਕ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਪ੍ਰੰਤੂ 
ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿਕੂਲ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕਢਿਆ ਹੈ ਕਿ 
ਪਕਵੀ ਆਪਣੇ ਚੌਗਿਰਦੇ ਦੇ ਅਸਰਾਂ ਥੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਤਬੀਅਤ ਹੁੰਢਾ ਹੈ ।” 

ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੂਰਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਵਿਤਾ, ਕਵੀ ਚਿਤ ਤੇ ਕਵੀ ਰਸ ਸਬੰਧੀ ਬਾਕੀ 
ਪੂਰਬੀ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨਾਲੋ” ਵਿਕੌਲਿਤਰੇ ਹਨ । ਉਸ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਅਨੁਸਾਰ 
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ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਝਾਕਾ ਕਦੀ ਕਦੀ, ਕਿਸੇ ਸ੍ਰਾਂਤੀ ਨਛੱਤਰ ਦੀ ਘੜੀ, ਬਸ ਥੌੜੋ ਸਮੇ 
ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । “ਕਵੀ ਚਿਤ, ਕਵੀ ਦਿਲ, ਕਵੀ-ਰਸ ਦੀ ਕਿਰਤ ਦਾ 
ਝਾਕਾ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਕਦੀ ਸ੍ਰਾਂਤੀ ਨਛੱਤਰ ਦੀ ਘੜੀ, ਬਸ ਇਕ ਪਲ ਛਿਣ ਲਈ 
ਨਸੀਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।” 

ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖ਼ਿਆਲ ਅਨ੍ਸਾਰ ਕਵੀ ਰੂਹਾਨੀ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ 
ਵਾਲੋਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਲਵਲਿਆਂ ਤੋ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਤੀਮਾਨ ਕਰਦਾ 
ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਨੁਸਾਰ “ਦਿਸਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਜੇ ਕਵੀ ਦਾ ਮਜ਼ਮੂਨ ਬਣੇ 
ਤਾਂ ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੈ ।” ਉਸ ਦੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੌਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀ” 
ਕਰਦਾ । ਅਜ ਦਾ ਕਵੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਲੌਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੇ ਭਲਾ ਅਭਿਜ 
ਕਿਵੇ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਦੋ ਅਸੀ" ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਲੋਚਕ ਦੀ, ਨਜ਼ਰ 
ਵਿਚ “ਸਿਵਾਏ ਮਹਾਂ ਪੁਰਖਾਂ, ਸਾਧਾਂ ਤੇ ਰੱਬੀ ਅੰਜ਼ ਵਾਲ ਨਿਤਯ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੇ 
ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਵੀ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬੈਠ ਨਹੀ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਧੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕੇਵਲ 
ਕਵਿਤਾ. ਦਾ ਦਰਜਾ ਰਖਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਨਹੀ”, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੋਕਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 
ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਉਸ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵੀ ਨਿਰੋਲ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਨ । 
ਕੋਈ ਉਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ । ਉਹ ਸਿੱਟੇ ਯੁਗਾਨਕੂਲ ਹੋਣ ਨਾ 
ਹੋਣ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਸਾਡੇ ਇਸ ਆਲੰਚਕ ਨੂੰ ਨਹੀ" ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ 

ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ “ਕਵੀ ਜਨ ਸਦਾ ਆਪਣਾ ਨੌਮ ਤੋ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦੀ ਲੌਕਾਚਾਰੀ ਤੇ ਦੁਨੀਆਂਦਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਨੀਤੀ ਤੇ 
ਧਿਆਨ ਫੋਕੀ ਅਕਲ ਦੀ ਉੱਕਾ ਲੌੜ ਨਹੀਂ" ਹੁੰਦੀ ।” 

ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ''ਕਵੀ ਚਿੱਤ ਇਕ ਚਿਤ੍ਰ _ਖਿਚਣ ਵਾਲੀ 
ਬੁਤਸ਼ਾਲਾ ਹੈ !” ਕਵੀ-ਦਿਲ ਭਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਇਕੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੋਂ ਰੂਹ ਦੀ 

ਇਕੱਲ ਵਿਚ ਉਹਦੀ ਆਪਣੇ ਸਤਿਸੈਗ ਦੀ ਭਰੀ ਦਿਵਯ ਦੁਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 

ਕਵਿਤਾ ਚਾਹੇ ਲਿਖੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਲਿਖ, ਕਵੀ ਸਦਾ “ਰਸ ਦਾ ਕਰਤਾਰ” ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

<ਕਵੀ ਸਦਾ ਸਰੂਪ ਰੱਬ ਨੂੰ ਰੂਪਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ।”” 

ਕਵੀ-ਚਿਤ, ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਹ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣਾ 
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ਚਿੱਤ ਛੁਪਾ ਲੁਕਾ ਕੇ, ਕਾਲੇ ਪਰਦਿਆਂ ਵਿਚ ਬੈਦ ਕਰਕੇ ਕੇਵਲ ਰੂਹਾਨੀ 

ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਲਵਲਿਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ 
ਵਲ 

ਰੁਖ ਕਰ ਕੇ ਉਪਰਲੇ ਹੁਕਮ ਦੇਸਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿਚ ਰਖਦੇ ਹਨ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਠੂੰ 
ਮੂਰਤੀਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ।” ੍ 

ਪਰਨ ਸਿੰਘ ਇਸੇ ਲਈ ਸ਼ੈਕਸਪੀਅਰ ਤੇ ਕਾਲੀਦਾਸ ਨੂੰ ਕਵੀ ਮੰਨਣ ਤੋ” 

ਝਿਜਕਦਾਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਦ੍ਸ਼ਟ ਦੇ, ਤੇ ਆਮ-ਪੱਧਰ ਥੀ“ ਉਚੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਉਹ 
ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ' ਦੇਦੇ । 

ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਨੁਸਾਰ “ਪਿਆਰ ਇਕ ਰੱਬੀ ਤੋਂ ਦੈਵੀ ਗੁਣ ਹੈ ।” 

ਪਿਆਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਗੁਣ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਰਜ ਦਾ ਗੁਣ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਸੋ 

ਪਿਆਰ ਵਸਤੂ ਰੱਬ ਥੀਂ ਹੀ ਸਰਵਤ੍ਰ ਵਿਸਤੀਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ।” ਪਿਆਰ ਬਾਰੇ 

ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪੈਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ 

ਦਾ “ਪਿਆਰ ਸਿਧਾਂਤ”? ਪੂਰਬੀ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨਾਲੋ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਡਰ 

ਹੈ । ਉਹ “ਪਿਆਰ ਤੇ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਅੱਡ ਅੱਡ ਨਹੀ ਸਮਝਦਾ । ਪ੍ਰੋ: ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ 

ਦੇ ਕਥਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਾਵਿ ਅਨੁਭਵ ਇੰਨਾ ਹੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ̀  
ਉਸ ਦਾ ਪਿਆਰ ਅਨੁਭਵ । ਅਸਲ ਵਿਚ ਦੋਵੇਂ ਅਨਿੱਖੜ ਹਨ । ਪਿਆਰ ਕਾਰਨ. 

ਹੈ ਤੋ ਕਵਿਤਾ ਕਾਰਜ । ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ ਕਵਿਤਾ`ਦਾ ਸੋਮਾ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ 

ਜੀਵਨ ਹੈ । ਪਿਆਰ ਤੋ" ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਦੀ ਉਪਜ ਅਸੰਭਵ ਹੈ ਪਿਆਰ, ਜੀਵਨ ਤੇ. 

ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਸਿੱਧ ਸਬੈਧ ਹੈ । ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਨਿੱਖੜ ਕੇ ਕਵਿਤਾ ਤੇ ਪਿਆਰ ਮਰ. 

ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਪਿਆਰ ਬਿਨਾਂ ਕਵਿਤਾ ਤੇ ਕਵਿਤਾ ਬਿਨਾਂ ਪਿਆਰ ਦੀ ਹੱਦ 
ਅਸੰਭਵ ਹੈ । ਬਾਕੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਾਂਗ 'ਮਜ਼੍ਹਬ ਸਬੋਧੀ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ_ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ 

ਨਿਰੋਲ ਤੇ ਨਵੇਕਲੇ ਹਨ । ਉਹ ਬਹੁਤਿਆਂ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਹੀ 
ਨਹੀ ਕਰਦਾ । ਉਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਜ਼ਹਬ ਮਨੁੱਖਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ 
ਲਈ ਸਭ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਹਬ 'ਇਕ” ਹੈ । ਉਸ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਅਨੁਸਾਰ “ਮਜ਼੍ਹਬ 
ਤਾਂ ਕਦੀ ਬਹੁਵਚਨ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ; ਮਜ਼ਹਬ ਤਾਂ ਸਦਾ ਇਕ ਹੈ 1” ਪ੍ਰੋ 
ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਸਥੈਧ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ 
ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਸਭ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਮਹਾਂ ਪੁਰਖ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਏ_ਹਨ; 
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ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ “ਨਾਮ ਧਗੀਕਾਂ” ਨੇ ਉਹ ਪੱਟੀ ਮੇਂਸ ਦਿੱਤ੍ਰੀ । ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ 
ਵਿਚਾਰ ਵਿਚ “ਮਜ਼ਹਬ ਸਭ ਥੀ ਉੱਚਾ, ਸ਼ੁੱਚਾ ਤੀਖਣ ਤੇ ਜੀਦਾ ਧਿਆਨੀ ਪਿਆਰ 

ਹੈ ।” ਜਿਥੇ ਪਿਆਰ ਨਹੀ ਉਥੇ ਕਵਿਤਾ ਨਹੀ, ਧਰਮ ਨਹੀਂ, ਮਜ਼੍ਹਬ ਨਹੀਂ, 

ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ', ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀ, ਇਹ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੂਰਨ ਨਿਸਚਾ ਹੈ । 

ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਆਲ ਵਿਚ “ਮਜ੍ਹਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਲਈ ਇਸ਼ਕ” ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੁਕਾਇਆ 

ਨਹੀ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਇਹ ਉਹ ਸਚਾਈ ਹੈ ਜੋ ਸੌ ਪਰਦੇ ਪਾੜ ਕੇ ਨਿਕਲ ਆਉਦੀ 
ਹੈ । ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਮਜ੍ਹਬ ਕੋਈ ਥਿਊਰੀ ਨਹੀ', ਸਗੋਂ' ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ 
ਚੀਜ਼ ਹੈ । 

ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦਿਖਾਵੇ ਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, 

“ਜਿਹੜਾ ਧੱਕੋ ਧੱਕੀ ਗਿਰਜੇ ਯਾ ਮਸਜਿਦ ਯਾ ਠਾਂਕਰਦ੍ਰਾਰੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ 

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਇਕ ਧੋਖਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ।” 
ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਨ੍ਸਾਰ “ਅਜ਼੍ਹਬ ਦੀ ਦਾਤ” ਮਹਾਂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ 

ਮਿਹਰ ਦਾ ਸਦਕਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ “ਇਹ ਪਿਰਮ ਪਿਆਲਾ ਖਸਮ ਕਾ ਜਹ ਭਾਵੇ 

ਤਾ ਦੇਹ ।” ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਿਖਸ਼' ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਪੋਥੀਆਂ ਜਾਂ _''ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ” 

ਰਾਹੀ ਨਹੀ" ਮਿਲਦੀ, ਸਗੋ' ਇਹ ਤਾਂ ਇਕ ਆਵੈਸ਼ ਹੈ । ਇਹ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ 

ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਨਹੀਂ' ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਵਿਖਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿਖਾਇਆ 

ਨਹੀ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਮੌਲਵੀਆਂ, ਮੌਲਾਣਿਆਂ, ਪਾਦਰੀਆਂ ਤੇ ਭਾਈਆਂ ਦੇ 

ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਪੋਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਾਹਜਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝ ਨਹੀ ਆ ਸਕਦੀ ।” 

ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਆਲੌਚਨ' ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ; “ਸੱਚਾ 

ਮਜ਼ਬ ਖਾਸ ਹੱਦਾਂ ਬੈਨਿਆਂ ਜਾਂ ਸ਼ਰਹਾ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੀਆਂ ਕੈਦਾਂ ਥੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦਾ 

ਹੈ । ਮਜ਼ਹਬ ਕੈਂਦ ਵਿਚ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ । ਇਹ ਖੁਲ੍ਹਾ ਡੁਲ੍ਹਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ । ਇਹ 

ਬੈਦ ਸੀਖਾਂ ਵਾਲੇਂ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿਚ ਪਾਇਆਂ ਖੰਭ ਫਟਕਾ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪੰਛੀ 

ਹੈ । ਮਜ਼੍ਹਬ ਕਾਇਦੇ, ਇਖ਼ਲਾਕ, ਇਹ ਕਰੋ, ਇਹ ਨਾ ਕਰੋਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ 

ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਮੁਰਤਬ ਸ਼ੁਦਾ ਫ਼ਹਰਿਸਤਾਂ ਥੀ” ਪਰੇ ਇਕ ਕਿਸੀ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਦੀ 

ਟੇਕ ਵਿਗ ਜੁੜੀ ਸੁਰਤਿ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ।” 

ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਹਿਸਾਂ ਕਰਨ` ਵਾਲੋਂ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਠੌਕੇਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 
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ਵਿਅੰਗ ਭਰੀ ਚੌਟ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ : “ਅਨੁੱਖ ਦਾ ਮਜ਼੍ਹਬ ਤਾਂ ਹੈਵਾਨ ਨੂੰ 

ਛੋਹ ਕੇ ਦੇਵਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਾਲੋਂ ਅਸੀ" ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਤਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੱਪੜੇ, ਸਾਡਾ 
ਮਜ਼੍ਹਕ ਕੀ ਤੇ ਬਹਿਸ ਇੰਨੇ ਉੱਚੇ ਮਜ਼ਮੂਨ ਤੇ ਕੀ 1” 

ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਿਖਵੇਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਚੈਗੀ ਨਹੀ ਲਗਦੀ ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਖਾਵੇ 

ਦੇ ਮਜ੍ਹਬ ਤੇ ਵਿਖਾਵੇ ਦੀ ਰੱਥ ਪੂਜਾ ਤੇ ਆਲੌਚਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ 'ਰੱਬ” ਤੋ ਮੰਗ 

ਕਰਦਾ ਹੈ, 

“ਆਵੀ' ਤੂੰ ਰੱਬਾ ਮੇਰਿਆ 

ਵਹਿਲਾ ਵਹਿਲਾ ਆਵੀ', 

ਤਾਵਲਾ ਤਾਵਲਾ 

ਤੇ ਸੱਟੀ' ਪਰੇ ਮੇਰੇ ਹਥ ਵਿਚੂੰ ਖੋਹ ਕੇ, 
ਇਹ ਘੰਟੀਆਂ, ਟੱਲੀਆਂ, 

ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈ ਹੱਥ ਵਿਚ ਫੜੀਆਂ, 

ਤੇਰੀ ਪੂਜਾ ਲਈ । 

ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਰਬ ਸਾਂਝਾ ਸਿਧਾਂਤ 'ਪਿਆਰ'” ਹੈ । ਉਸ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ 
ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਆਰ, ਕਵਿਤਾਂ, ਮਜ਼ਹਬ, ਆਰਟ ਸਭ ਇਕੋ ਚੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਅੱਡ ਅੱਡ 
ਕੜੀਆਂ ਹਨ । 'ਆਰਟ' ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ 
“ਆਰਟ ਇਉ” ਮਜ਼੍ਹਬ ਦਾ ਇਕ ਘੜੀ ਦੀ ਘੜੀ ਦਾ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ 
ਖਿਣ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰੀਤ ਅੱਧੀ ਬੇਹੋਸ਼ ਜਿਹੀ ਅਨੌਤ ਦੇ ਭਾਲ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਵਿਚ 
ਜਾਂਦੀ ਠਹਿਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੜੀ ਮਾਮਤਾ ਨਾਲ ਮੁਕ ਚੁੱਕੇ ਪਿਛੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦੀ ਹੈ ਤੇ 
ੰਧਲੇ ਜਿਹੇ ਅਗੇ ਨੂੰ ਲੋਚਦੀ ਹੈ ਦਿੱਸਣ ਵਾਲੇ ਦਿਸਦੇ--ਕਿਸੇ ਅਣਬੁਲ੍ਹੋ ਕਿਸੇ ਰਾਜ਼ 
ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਮਾਤ੍ਰ ਦਾ ਸੁਫ਼ਨਾ ਇਸ ਥੀ' ਵਧ ਕੋਈ ਠੋਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਹ, ਪਰ ਰੂਹ ਢੇ 
ਚੌਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਸ਼ਾਰਾ, ਇਸ ਉੱਚੇ ਸੱਚ ਦੀ ਉੱਤਮਤ' ਥੀ” ਘਟ ਨਾਂਹ ।” 

__ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ “ਆਰਟਾ' ਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਰਟ' 
ਅਜੇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਸੁੰਦਰਤਾ ਵਿਚੋਂ ਉਪਜਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਿਥੇ ਸੁੰਦਰਤਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, 
ਉਥੇ ਆਰਟ ਕਿਵੇਂ ਉਪਜੇ । ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿਚ 'ਆਰਟ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕਰਤਾਰੀ 
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ਉਪਜਾਊ ਸੁਭਾ ਹੈ, ਜੋ ਭੈੜੀ ਛੁਹ ਕੋਈ ਸਹਿ ਨਹੀ” ਸਕਦਾ । ਪਰੰਤੂ ਜਿਥੇ ਜੀਵਨ ਤੋ 
ਨਫਰਤ ਸਿਖਾਈ ਜਾਵੇ, ਸ਼ਕਤੀ ਮੌਤ ਦੂ ਨਾਮ ਹੋਵੇ, ਸੁਹਣਪ ਤੋ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਾ 
ਅਭਾਵ ਹੋਵੇ ਤੇ ਰੱਥ ਵੀ "'ਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ੂਨਯ” ਹੋਵੇ ਉਥੇ ਭਲਾ “ਆਰਟ” ਕਿਵੇਂ 
ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੇ । 

ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਅ ਰਟ ਜੀਵਨ ਤੋਂ` ਕੋਈ ਅੱਡਰੀ ਸ਼ੈ ਨਹੀ” 
ਸਗੋ ਦਹ ਹੀ ਕਵਿਤਾ, ਭਗਤੀ ਤੇ ਚਿਤ੍ਰਕਾਰੀ ਹੈ । ਆਰਟ ਸਭ ਥੀ” ਪਹਿਲਾਂ 
ਲੌਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਆਉ'ਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਰਸ ਰੂਪ ਹੋ ਸਿੰਜਦਾ ਹੈ, ਡਰਦਾ 
ਹੈ ਤੇ ਜਦ ਗਿਰਾ ਵਿਚੋਂ ਦੀ ਫੁਟਦਾ ਹੈ ਤਦ ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਹੈ, ਜਦ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ 
ਫੁਟਦਾ ਹੈ ਤਦ ਉਹ ਚਿਤ੍ਰਕਾਰੀ, ਪਥਰਾਂ ਦੇ ਬੁੱਤ ਤੇ ਚਿਤ੍ਰ ਬਨਾਣ ਵਿਚ ਪੂਰਣਤ' ਨੂੰ 

੩, ਪ੍ਰਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਜਦ ਦਿਲ ਵਿਚ ਫੁਟਦਾ ਹੈ, ਤਦ ਭਗਤੀ ਹੋ ਨਿਬੜਦ' ਹੈ ।” 

ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ “ਵਤਨ ਦੇ ਪਿਆਰ” ਸਬੈਧੀ ਅੰਕਤ ਕੀਤੇਂ ਗਏ ਵਿਚਾਰ 
ਪ੍ਰਿੰ: ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਹਨ । ਉਹ ਵੀ 'ਦੇਸ਼ ਪਿਆਰ” ਦਾ ਮੁੱਢ 

“ਘਰ ਦੇ ਪਿਆਰ” ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ । ਪਰੈਤੂ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਹਿਤ ਵਿਚ 

ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਣ ਵੀ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਕਥਨ 

ਅਨੁਸਾਰ “ਵਤਨ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਮੁਵ ਆਪਣੇ ਘਰ, ਮਾਂ, ਭੈਣ ਤੇ ਆਪਣੇ 
ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਗੂਹੜਾ ਸਾਦਾ ਪਰ ਅਯਗਾਹ ਜਿਹਾ ਖਸਮਾਨਾ ਹੈ । ਇਸ ਮੁਢ 

ਥੀ" ਵਤਨ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਕ੍ਰਿਛ ਉਪਜਤਾ' ਹੈ, ਜੇ ਜੜ੍ਹ ਹੀ ਨਾ ਹਂਵੇ ਉਥੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 

ਦਾ ਫੈਲਾਓਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਟਾ ਹੈ ? ਇਸੇ ਲਈ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 
ਬਾਗ਼ਾਂ, ਪੈਲੀਆਂ, ਪਿਪਲਾਂ, ਬੋਹੜਾਂ, ਤੂਤਾਂ ਸ਼ਹਤੂਤਾਂ, ਬੇਰੀਆਂ, ਫਲਾਹੀਆਂ, ਝਾੜ ਤੇ 

ਝਾੜੀਆਂ, ਮਿਠੇ ਮਿਠੇਂ ਬੇਰਾਂ, ਚਸ਼ਮਿਆਂ, ਪਰਬਤਾਂ, ਜੋਗਲਾਂ, ਸਵਾਣੀਆਂ, ਮਾਲ ਡੈਗਰਾਂ 

ਜੱਟੀਆਂ, ਦੁੱਧ ਚੋਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਮੁਸ ਮੁਸ ਰੋਣ ਵਾਲੋਂ ਬਾਲਾਂ, ਲਸੀ ਦੀਆਂ ਚਾਟੀਆਂ, 

ਮਖਣ ਦੇ ਪਿੰਨੇ, ਮਧਾਣੀਆਂ, ਮਜੂਰ ਤੇ ਮਜੂਰਨੀਆਂ, ਗਾਰਾ ਉਲਾਰਨ ਵਾਲ, ਵਿੱਟਾਂ 

ਫੜਾਨ ਵਾਲੇ, ਪੀਲੀ ਸਰਹੋ ਦੀਆਂ ਪੈਲੀਆਂ, ਬਸੰਤ, ਗਰਮੀ, ਘਣ ਘੋਰ ਕਾਲੇ 
`ਬਦਲਾਂ, ਟਪਕਦੇ ਅੰਬਾਂ, ਅਹੀਰਨਾਂ, ਹਲ _ਵਾਹੁਣ ਵਾਲਿਆਂ, ਕ੍ਮਿਹ'ਰ ਤੇ ਕੂਮਿ- 

ਤਾਰਨਾਂ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਆਦਿ ਨਾਲ ਲੋਹੜੇ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ 1 

ਦੋਸ਼ ਪਿਆਰ” ਦੀ ਆਲੌਚਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 
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“ਦੋਸ਼ ਪਿਆਰ” ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਉਤਪਨ ਕਰਨ _ਲਈ ਚੰਮ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ̀  ਤੇ ਖੁਦਾ 
ਗਰਜ਼ੀਆਂ ਛੱਡਣੀਆਂ ਪੈੱਦੀਆਂ ਹਨ । ਚੈਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਮਾਰਨ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਤੇ: 

ਕਿਰਤ ਕਰਣ ਦੀ ਲੌੜ ਹੈ 1 

੫ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਿਆਰ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀ ਆਪਣੇ ਪਹਿਨਣ, ਖਾਣ, 

ਚੈਮ ਖੁਸ਼ੀ, ਖੁਦਗਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦੁੱਖ ਤੇ ਦਰਦ ਦੀ ਤਹਿ ਵਿਚ: 

ਜੀਵੀਏ ।” 

ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਆਲੋਚਕ ਸੀ । ਉਹਨੂੰ 

ਬਿਉਪਾਰ ਨਾਲ ਦਿਲਚਸਪੀ ਸੀ; ਪਰ ਸੱਚੇ ਤੇ ਸੁੱ ਚੇ ਥਿਉਪਾਰ ਨਾਲ । ਉਹਨੂੰ ਧਨ 

ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਬੁਰਾ ਲਗਦਾ ਸੀ ! ਧਨ ਨੂੰ ਧਰਮ, ਸਮਾਜ, ਸਦਾਚਾਰ, ਭਾਈਚਾਰੇ, 

ਪੁੱਤਾ ਧੀਆਂ ਸਭਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇਣੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰੀ ਲਗਦੀ ਸੀ ।, 

ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੀ ਰੈਗਣ ਵਿਚ ਵੇਖਣ ਦਾ ਇੱਛਕ ਸੀ ਤੇ ਧਨ 
ਨੂੰ ਦਿਹਨਾਂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ । ਉਹ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਵਹਿਮਾਂ 
ਨੂੰ ਨਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਦਿਖਾਵੇ ਤੋਂ` ਲੈ ਕੇ ਦੁਨੀਆਂ 
ਦੇ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਤਕ ਲਈ ਸੀ । ਉਹ ਸੱਚੇ ਬਿਓਪਾਰ ਦਾ ਹਾਮੀ ਸੀ ਤੇ ਲੁਟ' 
ਖਸੂਟ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ । ਉਸ ਨੇ “ਕਾਲੀ ਮੰਡੀ” ਤੇ “ਚੋਰ ਬਾਜ਼ਾਰੀ” ਦੀ ਕੜੀ. 

ਆਲੌਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ 

ਬਿਓਪਾਰ ਅਸੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸੁੱਚਾ ਸੁਥਰਾ, 
ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰ ਹੋਣ ਨੂੰ ਨਿੰਦਦੇ । 

ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਅਨੁਸਾਰ 'ਪੰਜਾਬੀਅਤ' ਤੇ ਗੁਰਮਤ” ਦੀ 
ਵੀ ਪੜਚੋਲ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਇੰਝ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਵੀਨ-ਰੁਚੀਆਂ ਤੇ ਨਵੀਨਤਾ 
ਨਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰ ਨਹੀ“ ਕਿਉਕਿ ਉਹ ਇਸ ਅਖੌਤੀ ਨਵੀਨਤਾ ਵਿਚੋਂ” 

ਮਨੁਖਾਂ ਅੰਦਰ 'ਪਿਆਰ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ” ਦਾ ਅਭਾਵ ਵੇਖਦਾ ਹੈ । ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ. 
ਪੁਰਾਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਰਿਵਾਜਾਂ ਤੇ 
ਰਹਿਣਾ ਬਹਿਣੀ ਨੂੰ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ । 

-ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਨਿਰੋਲ 'ਗੁਰਮਤ' ਸੈਥੈਧੀ ਘੱਟ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰਤੂ 
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'ਉਸਦੀ ਕਈ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਕੀਤੀ ਆਲੌਚਨ' ਗੁਰਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ । “ਪਿਆਰ” 

ਸੁਹਬਤ ਮਨੁਖਤਾ ਨਾਲ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਹੀ ਸਮਝਣਾ, ਗੁਰੂਆਂ, ਮਹਾਤਮਾ 

ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੀ ਕਵਿਤਾ ਸਮਝਣੀ, ਸਰਬ-ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਹੀ ਅਸਲੀ ਮਜ਼ਹਬ 
ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ, ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਤੇ ਸੁੱਚੀ ਕਿਰਤ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ, ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣਾ, 

ਅਹੈਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਿਮਾਣਾ ਤੇ ਨਿਹੈਗ ਹੋਣਾ ਆਦਿ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ 

ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਲੋਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਅਸਲ ਵਿਚ 'ਗੁਰਮਤ' ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਢੰਗ 

ਨਾਲ ਪੜਚੋਲ ਹੀ ਹੈ । 

ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ 'ਕਿਰਤ” ਤੇ 'ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣ' ਸੈਥੈਧੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਅੰਕਿਤ 
ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਢੋਗ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸਲ ਵਿਚ 

ਗੁਰਮਤ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰਤੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਵਾਲੀ ਗਲ ਇਹ ਹੈ 
'ਕਿ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ “ਫਿੱਕਾ ਬੋਲਣ” ਤੋਂ ਭਾਵ ਫਿੱਕਾ ਜੀਣਾ, ਫਿੱਕਾ ਸੌਚਣਾ ਤੇ ਫਿੱਤੀ 
ਨੁਕਤਾ ਚੀਨੀ ਕਰਨੀ ਲੈਦਾ ਹੈ । 

ਉਸਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਨ੍ਸਾਰ ਜਿਸ ਮਨੁਖ ਅੰਦਰ ਖੂਬੀਆਂ, ਚੰਗੀਆਈਆਂ ਤੇ 
ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੀ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀ” । ਉਹ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ 
ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਠੰਡ ਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਨਿਘ ਮਾਣਦਾ ਹੈ । “ਜਦ ਆਪਣਾ ਅੰਦਰ ਕਿਸੀ 
ਅੰਦਰਲੀ ਦੌਲਤ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਦ ਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਠੰਡ ਤੇ 
ਸਰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਨਿਘ ਕਾਲਜੇ ਨੂੰ ਇਕ ਅਕਿਹ ਜਿਹੇ ਸੁਖ ਵਿਚ ਰਖਦੀ ਹੈ, 
ਤਦ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲਣ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀ` ਸਕਦਾ ।” 

ਜਿਥੇ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਹਿਤਕ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਹੌਰ ਅਧਿ- 
ਆਤਮਕ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਕੋਲਿਤਰੋ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ, 
ਉਥੇ ਉਸਨੇ ਰਾਜਸੀ ਵਿਸ਼ੇ “ਵੋਟ ਤੇ ਪਾਲਟਿਕਸ” ਤੇ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇ' ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ 

ਕਾਨੀ ਬੈਦ ਕੀਤੇ ਹਨ । ਵੋਟ” ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ` ਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ, 

ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੀਹ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਚਿਣੌਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ :-- 
“ਜੋ ਟੈਕਸ ਰਯਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਰਯਤ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਧਰੇ ਖਰਚ ਨਾ ਕੀਤ/ 

ਜਾਵੇ । ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਵਤ ਕਿਸੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ, ਰੁਹਥ, ਲਾਲਚ, ਭੈ ਵਿਚ 

ਭੈਲਹਾਜ਼ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਵੇਂਟ ਦੇਵੇਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤ 
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ਤੇ ਦੁਖ ਤੇ ਭੁੱਖ ਦੀਆਂ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਹੋਰ ਕੜੀਆਂ ਕਰੇਗਾ ।” 

ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ “ਛੋਦ ਸੈਲਾਨੀ” ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਲੇਖ ਸ਼ਾਇਦ 

ਅਧੂਰਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇਂ । ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵਜ਼ਨ ਦਾ 

ਸਹਾਰਾ ਨਹੀ ਲਿਆ । ਉਸ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਇਸਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ 

ਹੈ “ਛੰਦਾਂ ਬੈਦੀ ਵਿਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਫਰਾਕ, ਕੌਟ ਤੇ ਟਾਈ ਤੇ ਕਾਲੋਂ ਰੋਗ 

ਦੀ ਜੂਤੀ ਆਦਿ ਦੀ ਨਵਾਬੀ ਕੈਦ ਮੈਨੂੰ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲਈ ਸਦਾ ਦਿਸਦੀ ਹੈ, 
ਕਵੀ ਮੈ ਹੋਇਆ ਨਾਂਹ ਤੇ, ਛੇਦ ਦੀ ਚਾਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀ, ਪਰ ਸ਼ੈਲੇ ਦੀ 

“ਫ਼ਲਾਸਫੀ ਆਫ ਲਵ” ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪੁੱਠੇ ਸਿਧੇ 

ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਰੱਖ ਦਿਤੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਮਾਖਿਓ” ਨਾਲ ਹੋਠ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ 

ਹਨ । ਉਹ ਜੁੜੇ ਹੌਠ ਤੇ ਉਹ ਦਸਵੇ` ਦਵਾਰ ਪਹੁੰਚੇ ਸੁਆਦ ਦਾ ਇਕ ਛੋਦ ਹੈ, 

ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸੈਲਾਨੀ ਛੋਦ ਨਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਬੋਖਤਰ ਹੋ ਦਲੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ! ਮਤਲਬ. 
ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਘੜੀ ਦਾ ਪੈੱਡੋਲਮ ਜ਼ਰਾ ਅਸਲੀਅਤ ਵਲ ਸੁਟਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਾਵਯ ਦੇ 

ਰਸ ਦਾ ਮਾਖਿਉ' ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤੁਕਬੇਦੀ ਥੀਆਮ ਮਖਲੂਕ ਤੇ ਖਾਸ 
ਕਰ ਪੜੇ ਲਿਖੇ ਬੈਦਿਆਂ ਦਾ ਮਨ ਕੁਝ ਉਪਰਾਮ ਹੋਵੇ । ਕਿਸੀ ਵਕਤ ਤੁਕ-ਬੈਦੀ ਦਾ 
ਮਸਨੂਈ ਰਾਗ ਸਾਡੇ ਕੈਨ ਨੂੰ ਆਦਤ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀ' ਸਚ ਦੀ ਸਾਦਗੀ ਨੂੰ 
ਸੋਚ ਰੂਪ ਕਰਕੇ ਸੁਣੀਏ ਹੀ ਨਾਂਹ, ਇਹ ਛੋਦਾ ਬੈਦੀ ਨਾਲ ਬੇਸਬਰੀ _ਮੋਰੀ ਤਬੀ- 
ਅਤ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸਮਝੋ ਤਦ ।” 

ਇਕ ਹੋਰ ਥਾਂ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, “ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪਰਕਾਸ਼ ਹੈ 
ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਕੈਦ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਬਚਿਆ 
ਖੁਚਿਆ ਤਜਰਬਾ ਹੀ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ 
ਬਾਹਰ, ਆਉਦਾ ਹੈ ਕਿ “ਅਖਰਾਂ ਦੇ ਅਖਰ ਮੇਰੇ, ਨਿਕੇ ਨਿਕੇ ਹਥਾਂ ਵਿਚ੍ਹੇ ਡਿਗ 
ਡਿਗ਼ ਪੈਦੇ ਹਨ ।” 
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ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਹਿੰਦੀ ਰਚਨਾਵਾਂ 
ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਉਘੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਪ੍ਰੋ: ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ 

ਹਿਦੀ ਵਿਚ ਰਚਨਾਵਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘਟ ਹਨ । ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਟ ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ 

ਦੀ ਲੇਖਕ ਦੀ ਅਸਮਰਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਹੀ” ਕਿਉ' ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ-ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ 
ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਰਿਮਾਣ ਵਿਚ 
ਘਟ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਅਧਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮੁਖ ਰਖਦਿਆਂ 

ਸਾਹਿਤ-ਪਾਰਖੂਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ' ਮੁਲ ਪਾਇਆ ਹੈ । ਪ੍ਰੋ: ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ 

ਦੀਆਂ ਹਿੰਦੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਪਰਿਮਾਣ ਵਿਚ ਘਟ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 

ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖ ਰਖਦਿਆਂ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਰੋਫ਼ੈਸਰ ਸਹਿਬ ਦਾ 
ਨਾਂ ਸਵਰਨ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿਚ ਲਿਖਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਅਮਰ ਸਾਹਿਤਕਾਰ 
ਲਿਖਿਆ ਹੈ । ਕਿਉ” ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਦਭਾਵਨਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੇ ਹਿੰਦੀ 
ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਅੰਗ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਨੁਕਰਣ ਅਜੇ 

ਤੀਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਟ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ । 

ਹਿੰਦੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਉਹ ਅੰਗ ਸੀ--ਨਿਬੈਧ ਸਾਹਿਤ । ਇਸ ਨਿਬੋਧ-ਸਾਹਿਤ 

ਵਿਚ ਹੁਣ ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਦੇ ਨਿਬੋਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋ: ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ 
ਭਾਵਾਤਮਕ-ਨਿਬੈਧ ਆਪਣੀ ਇਕ ਨਿਰਾਲੀ ਤੇ ਨਿਵੇਕਲੀ ਥਾਂ ਰਖਦੇ ਹਨ, 
ਜਿਨ੍ਹਾਂ `ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਅਧਿਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਿਰਦੇ ਦੀਆਂ ਡ੍ਹੇਘਿਆਈਆਂ 
ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਵਾਲੋਂ ਭਾਵਾਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਜਮਘਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਠਕਾਂ ਦਾ 

ਦਿਲ ਅਜਿਹੇ ਭਾਵ-ਸਾਗਰਾਂ ਵਿਚ ਡੁਬ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਜਿਵੇ ਪੰਡਿਤ ਚੰਦ੍ਧਰ 

ਸ਼ਰਮਾ ਗੁਲੇਰੀ ਨਿਰੀਆਂ ਤਿੰਨ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਿਖ ਕੇ ਹਿੰਦੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ -ਅਮਰ 

ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਬਣ ਗਏ ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋ: ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਿੰਦੀ `ਵਿਚ ਛੇ 'ਨਿਬੈਧ 
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ਲਿਖ ਆਪਣੀ ਇਕ ਨਿਵੇਕਲੀ ਥਾਂ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਯਗ-ਯੁਗਾਂ ਤਕ 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹ ਛੇ ਨਿਬੋਧ ਹਿੰਦੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਟੁਬਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ, ਦੇਸ਼, ਜਾਤੀ ਦੀ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ । 

ਉਹ ਛੇ ਨਿਬੈਧ ਹਨ--(੧) ਸੱਚੀ _ਵੀਰਤਾ, (੨) ਕੋਨਿਆਂ ਦਾਨ, 
(੩) ਪਵਿੱਤਰਤਾ, (੪) ਆਚਰਣ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ, (੫) ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਮ 
(੬) ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਮਸਤ ਜੌਗੀ ਵਾਲਟ ਵਿਟਮੈਨ । ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੀ ਰਚਨਾਵਾਂ 
ਵਿਚ ਭਾਵਾਂ ਦੀ ਅਜੇਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸੁਰਸਤੀ ਵਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ 

ਰੂਪੀ ਸਨਾਨ ਕਰ ਕੇ ਹਰ ਪਾਠਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਲੈਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਜੇ ਤੀਕ ਇਹ ਸਨਾਨ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਭਾਗੇ ਸਮਝਦੇ 
ਹਨ, ਕਿਉ” ਜੋ ਇਹ ਭਾਵਾਂ ਦਾ ਗੈਗਾ-ਜਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ-ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਉੱਚ 

ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਵਲ ਪ੍ਰੇਰਦਾ ਹੋਇਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 
ਸੱਚਾ ਮਨੁੱਖ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਰਖਦਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਰਚਨਾਵਾਂ 
ਭਾਵ ਅਤੇ ਰਸ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ” ਵੀ ਸਪ੍ਰਾਣ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਹਿ ਵਿਚ 
ਚਲਣ ਵਾਲੋਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜੋ _ਵੀ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹਨ । 
ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿਚ, ਜਿਹਾ ਕਿ ਪਾਠਕਾਂ ਨੌ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇਗਾ 
ਅਤੇ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਅੱਗ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ 
ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ । ਏਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ੈਲੀ, ਭਾਵਾਤਮਕਤਾ ਅਤੇ 
ਮੌਲਿਕਤਾ, ਵੀ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਠਕ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ'। ਇਸੇ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ 
ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੇ ਲੇਖਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਅਜਰ-ਅਮਰ ਨਿਬੈਧਕਾਰ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਜਿਸ 
ਵਜੋਂ` ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਨਿਥੈ੍ਧਕਾਰਾਂ ਵਿਚ 
ਹੋਣ ਲਗੀ । 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਕਤ ਛੇ ਨਿਥੈਧ ਨਿਰੇ ਨਿਥੋਧ `ਹੀ_ ਨਹੀ ਸਗੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 
ਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਗੁਣ ਵੀ ਮਿਲਦਾ -ਹੈ, ਇਕੋ ਵੇਰ ਹੀ ਪਾਠਕ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਕ 
ਪਾਸੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਵਿਭੌਰ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਭਾਵਾਂ-ਅਨੁਭਾਵਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਕਾਵਿ 
ਦੇ ਰਸ ਦਾ ਸਵਾਦ ਮਾਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ _ਚਿਤੈਨ-ਪਰੈਪਰਾ 
ਬਰਫ਼ੀਲੇਂ ਪਹਾੜਾਂ ਵਾਂਗ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਮੌਹ 

੧੬੮ 

5।। 5੩੮੫੫ 13੬੧ 5141 ੬0੫ਭ ੧ਿ3101811£106£111311.60।੧੧ 



ਲੈੱਦੀ ਹੈ 1 ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਵਿਸ਼ਵ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾ 
`ਭਾਵਾਤਮਕ ਨਿਬੈਧ ਲਿਖਾਰੀ ਦੂਜਾ ਲਭਿਆਂ ਨਹੀਂ” ਲਭੇਗਾ । ਹਿੰਦੀ ਲਿਖਾਰੀਆਂ 
ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਪਾਸੋਂ ਵਲ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ” ਦਿਤਾ । ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਦ ਦੋ 
`ਇਕ ਨਾਂ ਇਸ ਫਿਸ਼ਮ ਦੇ ਨਿਬਧ-ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇ'--ਡਾ: 
ਰਘੁਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਦਿਆ ਨਿਵਾਸ ਮਿਸਰ । ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ 
ਵਾਂਗ ਡੂੰਘਾ ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਤਜਰਬਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀ' ਮਿਲਦਾ । 

ਹਿੰਦੀ ਸਾਹਿਤ-ਆਲੌਚਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਨ ਸਿਘ 
ਜੀ ਨੇ ਆਚਾਰਯ ਮਹਾਂਵੀਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦ੍ਰਿਵੇਂਦੀ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਨਾਲ 'ਸਰਸਵਤੀ” 
ਪਤ੍ਰਿਕਾ ਲਈ ਇਹ ਲੋਖ ਲਿਖੋ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ” ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਹਿੰਦੀ 
`ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਉਸ ਸਮੇ ਇਹ ਡੇਹਰਾਦੂਨ ਵਿਚ 

ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਨ । ਇਸ ਲਈ 'ਸਰਸਵਤੀ” ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੇਹੜੇ ਲੋਖ ਛਪੇ ਹਨ, 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ “ਅਧਿਆਪਕ' ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । 

ਇਹ ਦ੍ਰਿਵੇਦੀ-ਯੁਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁਖ ਨਿਬੰਧਕਾਰ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 
ਭਾਰਤੇ'ਦੂ ਯੁਗ ਵਿਚ ਵੀ ਬਾਲਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭੱਟ, ਭਾਰਤੇ'ਦੂ ਹਰਿਸ਼ ਚੰਦਰ, ਬਦਰੀ- 
`ਨਾਰਾਇਣ ਚੌਧਰੀ 'ਪ੍ਰੇਮਘਨ', ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਰਾਇਣ ਮਿਸ਼੍ਰ , ਬਾਲ ਮੁਕੰਦ ਗੁਪਤ, 

`ਰਾਧਾ ਚਰਨ ਗੋਸੁਆਮੀ ਨੇ ਵੀ ਨਿਬੋਧ ਲਿਖੋ ਹਨ । ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਭਾਵਾਂ ਅਤੇ 
`ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿਥਲਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਸ਼ੈਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਦੌਸ਼ ਵੀ ਵੇਖਣ 
`ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ । ਪਰ ਦ੍ਰਿਵੇਦੀ ਯੁਗ 'ਪਰਿਮਾਰਜਨ (ਸੁਧਾਰ) ਯੁਗ” ਕਿਹਾ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਯੂਗ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਯੁਗ ਦੇਵ ਲੜਕਪਨ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੂਰ 

ਹੋ ਕੇ ਗਦ ਦਾ ਪਰਿਮਾਰਜਨ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਰੂਪ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੌਣ ਲਗਾਂ ਸੀ । 

ਇਸ ਯੁਗ ਵਿਚ ਮਹਾ ਵੀਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਦ੍ਰਿਵੇਦੀ, ਮਾਧਵ-ਪ੍ਰਸਾਦ ਮਿਸ , ਗੋਵਿੰਦ 

ਨਾਰਾਇਣ ਮਿਸ਼੍ , ਸ਼ਿਆਮ` ਸੁੰਦਰ ਦਾਸ, ਪਦਮ ਸਿੰਘ ਸ਼ਰਮਾ, ਅਧਿਆਪਕ 

ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਚੈਦ੍ਰਧਰ ਸ਼ਰਮਾ ਗੁਲੇਰੀ ਉਘੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਹੋਂਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 
'ਨਿਬੈਧ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਅੰਗ ਨੂੰ ਨਵੀਨ ਵਿਚਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਭਾਵਾਤਮਕ ਸ਼ੋਲੀਆਂ' 

-ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ । 

ਨਿਬੈਧਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਚਮਕਦਾ ਹੋਇਆ ਵਿਅਕਤੀਤਵ 
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ਇਸ ਯੂਗ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ` ਵਡੀ ਦੇਣ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿਚ ਵਕ੍ਹਤਾ ਹੈ, ਕਸਾਵ 

ਵੀ ਤੇ ਵਿਅੰਗਯ ਵੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਕਤ ਨਿਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ 

ਭਾਵਾਤਮਕਤਾ ਦਾ ਸੁੰਦਰ ਮੋਲ ਮਿਲੌਂਗਾ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀਤਵ 

ਕਾਫ਼ੀ ਉਭਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਵਿਅਕਤੀਤਵ ਦੀ ਅੰਭੀਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ. 

ਇਕ ਅਨੌਖੀ ਲਾਕਸ਼ਣਿਕਤਾ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਬੋਧਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁਖ ਵਿਸ਼ੇਸਤਾ' 

ਹੈ। ਇਸ ਦ੍ਰਿਵੇਦੀ-ਯੂਗ ਵਿਚ, ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨਾਲ 

ਸਜਾਇਆ ਤੇ ਸੈਵਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਜਿਸ ਦੀ ਵਨਗੀ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਵਿਰ 
ਮਿਲਦੀ ਹੈ । 

ਸ਼ੈਲੀ, ਸਰੂਪ, ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਭਿਵਿਅੰਜਨਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ' ਪ੍ਰੋ: ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ 
ਦੇ ਨਿਬੋਧਾਂ ਵਿਚ ਅਜੇਹੀ ਨਵੀਨਤ। ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ 
ਸਮਕਾਲੀ ਲੇਖਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਥੰਧਾਂ ਵਿਚ ਸਵਾਧੀਨ _ਚਿਤੇਨ, 
ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਅਕਤੀਤਵ ਅਤੇ ਨਿਰਮਲ 'ਅਨ੍ਭੂਤੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ । ਸਾਰੇ 
ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ', 'ਸਗੋ' ਇਕ ਛੋਟੇ ਜਹੇ ਸਮੇ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਮਹਾਨ 
ਹੈ ਜਿਸ ਨੇੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰ ਨਿਬੈਧਕਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ੈਲੀਕਾਰ ਬਣਾ ਦਿਤਾ । ਇਹ 
ਦ੍ਰਿਵੇਦੀ ਯੁਗ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ' ਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਨਿਬੈਧਕਾਰ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । 

ਜਿਵੇਂ ਵਿਚਾਰਾਤਮਕ ਨਿਬੰਧਾਂ ਦਾ ਚਰਮ ਸ਼ਿਖਰ ਆਚਾਰਯ ਰਾਮ ਚੰਦਰ 
ਸ਼ੁਕਲ ਦੇ ਨਿਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਿਵੇ' ਭਾਵਾਤਮਕ ਨਿਬੈਧਾਂ ਦਾ ਚਰਮ ਵਿਕਾਸ 
ਅਧਿਆਪਕ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਿਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ । ਵਿਸ਼ੈ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ 
ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਿਬੈਧ ਸਮਾਜਿਕ” ਕਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਲੌਕ- 

ਮੰਗਲ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ 'ਸ਼ਿਵ' ਰੂਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਉ'ਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਹ ਸਮ ਜਿ 
ਉੱਨਤੀ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਸਨ । ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੁਰਾਤਨ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੀ 
ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਦੇ” ਖੰਡਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ॥ 
ਇਨਹਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦੈ ਪ੍ਰੋਮ ਦਾ ਸ੍ਰੋਤ ਸੀ । ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਇਹ ਪੁਜਾਰੀ ਸਨ, ਬਾਹਰੀ 
ਪਾਖੰਡ' ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਸੀ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦੈ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਲਹਿਰਾਉਂਦਾਂ 
ਹੋਇਆ ਮਾਨਸਰੋਵਰ ਸੀ । ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹਰ ਸ਼ਬਦ-ਮੌਤੀ 
ਆਪਣੀ ਸਰਸਤਾ ਅਤੇ ਮਨਮੋਹਕਤਾ ਨਾਲ ਪਾਠਕਾਂ ਨੰ ਮੋਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀਤਵ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਜਾਗਰ ਰੂਪ. 
੧੭੦ 
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ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਹੈ । ਇਹ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ _ਤਿਹਾ ਲਿਖਦੇ ਸਨ, ਇਹ 
ਆਪਣੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਵਾਲੋਂ ਸੱਚੇ ਕਲਾ- 
ਕਾਰ ਸਨ । ਇਹ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿਚ ਉਸ 'ਸਤਯੌ', 'ਸਿੰਵ ਤੇ 'ਸੰਦਰਮ” ਰੂਪ 
ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਝਾਕੀ ਵੇਖਦੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਵਭਿੰਨ ਰੂਪਾਂ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦੇ ਸਨ । 

ਜਦ ਕਦੇ ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਚਿੰਤਨ ਵਿਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ 

ਈਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪ੍ਰੋਮ ਦੇ ਅਥਰੂਆਂ ਦੀਆਂ ਝਰਨਾਟਾਂ ਬਹਿਣ ਲਗਦੀਆਂ ਸਨ । 

ਹਥ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਕੇ ਕਮਾਉਣ 

ਵਾਲਿਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਛਾਵਰ ਸੋਨ । 
ਇਸ ਭਾਵ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕਈ ਨਿਬੋਧਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਹੈ । 

ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਸਾਰੇ ਮਨ ਖ-ਸਮਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਸਨ । ਇਹ ਗੁਣਾ ਦਾ ਆਦਰ 

ਕਰਦੇ ਸਨ । ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਨਿਬੈਧਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਭੇਦ ਭਾਵ ਦੇ ਬਿਨਾਂ 
ਹੀ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ੈਕਰਾਚਾਜਯ, ਮਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਚੈਤੌਨਯ, ਕਪਿਲ, ਗਾਰਗੀ, ਸ਼ੁਕਦੇਵ, ਬੁੱਧ 

ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੈਮਦ ਸਾਹਿਬ, ਈਸਾ, ਮਨਸੂਰ, ਸ਼ਮ ਤਬਰੇਜ਼ ਆਦਿ ਦਾ 
ਬਹੁਤ ਸ੍ਰੱਧਾ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਬੋਧ ਸਾਹਿਤ ਤੋਂ” ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 

ਕਵੀ ਰੂਪਾਂ ਵਿਚ ਉਜਾਗਰ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀਤਵ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇ' ਕਿ 
ਸਰਵਮਾਨਵਵਾਂਦੀ, ਧਰਮ ਦ੍੍ਿਸ਼ਟਾ, ਫਹਿਸਵਾਦੀ ਕਵੀ, ਅਦਭੁਤ ਵਕਤਾ, ਪ੍ਰੋਮ 

ਵਿਚ ਡੁਬੋ ਹੋਏ ਭਾਵੁਕ ਆਦਿ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੂਪਾਂ ਵਿਚ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ 

ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੰਦੀ-ਨਿਬੈਧ-ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰੋ 1 ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੂਪਾਂ ਤੋ” 
ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਸਭ ਤੋ ਵਧ ਉਜਾਗਰ ਹੋਇਆ' ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਇਹ ਕਿ ਉਹ 

ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਮਨੁੱਖ ਬਣਨਾ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਮਨੁਖ ਵੇਖਣਾ ਲੋਚਦੇ ਸਨ । 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਨੁਖਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰੋਮੀ' ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਾਡੀ 
ਭਾਰਤੀ ਸੈਸਕ੍ਰਿਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਮਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸੁਆਮੀ ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਦੇ 

ਇਹ ਸ਼ਿਸ਼ ਸਨ । ਸੁਆਮੀ ਜੀ ਦੇ ਵਿਚਰ ਤੱ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ 1 

ਮਨੁਖ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਮਨੁਖ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨਾਰੀ-ਜਾਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭੌਗ ਦਾ ਇਕ 

ਸਾਧਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਅਨਾਦਰ ਦੀ ਸਮਸਿਆ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ 
ਆਪਣੇ ਲੋਖ 'ਕੈਨਿਆ-ਦਾਨ” ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ 
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` ਤੀਕ ਅਾਡਯ ਕੰਨਿਆ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਅਤੇਂ ਦਿਲਾਂ ਤੋਂ 

ਤਾੜ =ਟੀਂ ਕਤਦੀ ਤਦ ਤੀਕ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਵਿਤ੍ਰਤਾ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ।” 

ਤਾਤੀ-=ਦੱਜੇੜਾ ਦੇ ਸੁਝਝਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰੀਰਕ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਵੀ 

ਤੇੜ ਟੈ `=ਤੇ ਘੜੇਦੂ ਧੈਧਿਆਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋ 

`ਤ= ਤਤ੍ਰਾਂ ਤਾੜ ਅਸੀ" ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਬੋਧਾਂ ਵਿਚ ਗਹਿਨ 
`ਅਤੁਝਵ ਤੇ ਤੇੜੇਤ ਅਮੈਐਨ ਦੀ ਹੋ'ਦ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਲ ਖਿਚ ਲੈ'ਦੀ 

ਤੈ ਤੇੜ ਦ<ਣੇ ਦਾ ਵਿਚ ਰੋਚਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ 
ਤਤ ਤੜੰ ==ਦਿਤ, ਧਾਰਮਿਕ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੋਂ ਸਾਂਸਕ੍ਰਿਤਿਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਾ 

ਦੈ , ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਨਾਲ ਪਾਠਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਬਿਨਾ 

ਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਨਿਬੈਧ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੱਚੇ ਵੀਰ ਦੀ ਪਰੀ- 
ਤ ਤੈਕਤ ਕਟੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ 
ਮੁਰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਹਾਣੀ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਦੀ 

4 ਫ਼ਮਨ ਤਫਰੇਜ਼, ਭਗਵਾਨ ਸ਼ੈਕਰ, ਮਾਰਟਿਨ ਲ੍ਰਥਰ, ਮਹਾਰਾਜਾ 
ਟੰੜਾ ਆਦਿ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਵੀਰ ਸਿੱਧ 

ਨ “ਕਨਿਆ ਦਾਨ” ਵਿਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਰੀ ਅੰਗ ਦੇ ਅਨਾਦਰ 

ਕਹਾਣੀ ਦ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਆਦਰ ਦੇਣ ਵਸਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 

ਕਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ । 

ਟਿਕ 'ਪਵਿਤ੍ਤਾ` ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਹਿਸਾਤਮਕ ਨਿਬੈਧ ਹੈ । ਇਸ ਵਿਚ 
ਹੀ ਦੋਨਾਂ ਤ੍ਰਮਰਾਂਫੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪਵਿਤ੍ਰਤਾ ਦੇ ਸਰੂਪ ਤੇ ਚਾਨਣਾ 

੨੬ ਹੈ । ਘਵਿਤ੍ਰਤਾ ਦੇ ਸਹੀ ਅਰਥ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 
ਤਿਆਗ), _ਫੈਰਾਗ ਦੇ ਅਨਰਥਾਂ, ਬ੍ਰਹਮਚਰਯ ਦੇ ਉਲਟੇ ਉਪਦੇਸ਼, ਦਾਨ, ਤਪ, 
ਫਿਆਨ ਜਾਰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਹਨ । 
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ਚੌਥੇ ਨਿਬੈਧ “ਆਚਰਣ ਦੀ ਸਭਿਅਤਾ” ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ “ਆਚਰਣ” ਸ਼ਬਦ ਦੀ 
ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ--'ਕਿ ਆਚਰਣ ਨਿਰਾ ਮਨ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨਾਲ 
ਕਦੇ ਨਹੀ ਬਣਿਆ ਕਰਦਾ । ਉਸ ਦਾ ਸਿਰ ਤਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਉਪਰ ਘਿਸ ਘਿਸ ਕੇ 
ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਫੂਲ ਤਾਂ ਸੂਰਜ ਦੀ ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਨਮਕੀਨ ਪਾਣੀ 
ਨਾਲ ਬਾਰੰਬਾਰ ਭਿਜ ਕੇ ਤੇ ਸੁਕ ਕੇ ਆਪਣੀ ਲਾਲੀ ਪਕੜਦੇ ਹਨ ।” 

ਪੰਜਵੇ' ਨਿਬੰਧ ਵਿਚ 'ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਿਸਾਨ, ਫਕੀਰ 
ਤੇ ਗਡਰੀਏ ਦੇ ਜੀਵਨ ਰਾਹੀ' ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਭਾਰਤ ਦੀ ਉੱਨਤੀ ਲਈ 
ਹੱਥ ਦੇ ਕੇਮਾਂ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਹੈ । ਮਸ਼ੀਨੀ ਜੀਵਨ ਕਾਲੀ ਦਾ ਰੂਪ 
ਧਾਰਣ ਕਰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਸ ਭਾਵ ਤੋ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ 
ਹੋਇਆਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਜਵੀਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਮ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ । 

ਛੇਵੇ' ਨਿਥੈਧ 'ਅਮੇਰਿਕਾ ਦਾ ਮਸਤ ਜੋਗੀ ਵਾਲਟ ਵਿਟਮੈਨ” ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ 
ਵਾਲਟ ਵਿਟਮੈਨ ਦਾ' ਰੇਖਾ ਚਿਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਪਰੇਮ ਦੇ ਚਿਤ੍ਰ 
ਖਿਚ ਕੇ ਛੈਦਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ 
ਦੀ ਇਕ ਕਵਿਤਾ “7009 01 ]0₹” ਦੇ ਕੁਝ ਖੰਡਾਂ ਦਾ ਹਿੰਦੀ ਅਨੁਵਾਦ 

ਪੇਸ਼-ਕੀਤਾ ਹੈ । 

ਇਸ ਤਰਾ ਨਾਲ ਅਸੀ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਉਕਤ ਹਿੰਦੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਵਿਚ 
ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ' ਸਮਾਜਿਕਤਾ ਦੀ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਹੈ । 'ਸਮਾਜ ਕਲਿਆਣ” ਹੀ 
ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਨਿਥੋਧਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਯ ਬਣਾਇਆ ਕਿਉਂਜੋ ਉਸ ਸਮੇ ਸਮਾਜ ਦੀ 
ਦਸ਼ਾ ਹੀ ਕੁਝ ਅਜੇਹੀ ਸੀ । ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਨੁਕਰਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ 

ਸੈਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿਤਾ ਸੀ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੜ ਆਪਣੀ ਸੈਸਕ੍ਰਿਤੀ ਵਲ ਭਾਰਤ 
ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ । 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਬੈਧਾਂ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਵੀ ਕੁਝ ਨਿਵੇਕਲ੍ਹੀ ਜਹੀ ਹੈ । ਨਿਥੈਧ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ 
ਪਾਠਕ ਨੂੰ ਅਜੇਹਾ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ । 

ਅਜੇਹੀ ਸ੍ਰੋਪਾਦਕੀ ਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਇਕ ਲਾਭ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ-ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਧ 

ਦਿਲਖਿਚਵੀ' ਤੇ ਚਮਤਕਾਰ ਪੂਰਣ. ਬਣ ਗਈ ਅਤੋ ਊਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭਾਵ-ਉਤਪਾਦਨ 
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ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਗਈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 
ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਭਾਵ-ਉਦ੍ਰੇਕ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੈਦਾ 
ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਮੰਤ੍ਰ ਮੁਗਧ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਵਲ ਖਿਚਿਆ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਰਹਿਸਾਤਮਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਿਅਕਤ 
ਕੀਤ' ਹੈ । ਰਹਿਸਮਈ ਰੂਪ ਤੋਂ” ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਥਦ-ਚੋਣ ਵਿਚ ਜੇਹੜੀ 
ਲਾਕਸ਼ਣਿਕਤਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਪਰ ਭਾਵ ਵਿਅੰਜਨਾਂ ਵੀ ਅਨੂਠੀ ਅਤੇ ਦਿਲ ਤੇ 
ਘਾਵ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਕੁਝ ਉਦ:ਹਰਣ ਦੇ ਦਿਆਂ 
ਹੋਇਆਂ “ਹਿੰਦੀ ਗਦਯ ਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ” ਦੇ ਲਿਖਾਰੀ ਡਾ: ਜਗਨ ਨਾਥ ਪ੍ਰਸਾਦ 
ਸ਼ਰਮਾ ਲਿਖਦੇ ਹਨ--'“ਨਾਚ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੌਨ ਹੈ ।” “ਐਨ 
ਵਿਆਖਿਆਨ” ਹਿਰਦੈ ਦੀ ਨਾੜੀ ਵਿਚ ਸੁੰਦਰਤਾ ਪਰੋਂ ਦੇਂਦ' ਹੈ ।” ਆਦਿ 
ਵਾਕੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਤੇ ਵਿਕੇਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਦਾ ਵਿਲਖਣ ਪ੍ਰਸਾਰ 
ਮਿਲਦਾ ਹੈ । ਸ਼ਬਦ-ਚੋਣ ਦਾ ਇਹ ਢੈਗ ਅਤੇ ਨਿਰਜੀਵ ਵਿਚ ਸਜੀਵਤਾ ਦਾ ਆਰੋਪ 
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖਿਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ੈ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ । 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਦ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿਚ ਕਿਧਰੇ ਕਿਧਰੇ ਅਜੇਹੇ ਵਿਅੰਗਾਤਮਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ 
ਆਉਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਵਧ ਦਿਲ ਖਿਚਵੀ” ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਆਪ 

ਸ਼ੋਠੀ ਵਿਚ ਭਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੋੜ ਦੇਣ ਵਿਚ ਵੀ ਬੜੇ ਸਿੱਧ ਹਸਤ ਹਨ । 
ਵਰਣਨਾਤਮਕ ਪ੍ਰਸੈਗਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ . ਸ਼ੈਲੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰਵਾਹਮਈ ਹੈ, ਨਿਕੇ 

ਨਿਕੇ ਵਾਕ, ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਿਧਰੇ ਕਿਧਰੇ ਵਾਕਾਂ ਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਚ 

ਵਿਅਤੀਕ੍ਰਮ ਤੇ ਕ੍ਰਿਆ ਦਾ ਲੋਪ ਤੇ ਸਰਲਤਾ ਆਦਿ ਕਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਉਥੇ ਵੇਖਣ 

ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਠ । 

ਆਚਾਰਯ ਕ੍ਰਮ ਚੈਦ ਸ਼ੁਕਲ ਵਾਂਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਕਿਧਰੇ ਸੂਤ੍ਰਾਤਮਕ 
ਵਾਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨੀ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ । 

ਜਿਵੇ :-- 

“ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨਾ ਜੀਵਨ ਯਾਤ੍ਰਾ ਦਾ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਨਿਯਮ ਹੈ ।” 

“ਧ੍ਰੇਮ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸ਼ਬਦ' ਰਹਿਤ ਹੈ ।” ਆਦਿ ਕਈ ਵਾਕ ਹਨ । 
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ਕਿਧਰੇ ਕਿਧਰੇ ਪ੍ਰਨਯਾਤਮਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਕਿਧਰੇ ਰੂਪਕ ਅਤੇ 
ਉਪਮਾਵਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਜਾਨ ਪਾ ਦੇਣਾ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 
ਖੂਬ ਆਊਂਦਾ' ਹੈ । ਅਜੇਹੀਆਂ ਕਾਵਾਂ ਤੇ ਯਥਾਰਥ ਵਿਸ਼ੈ ਵਸਤੂ ਗਤਿ-ਹੀਨ ਹੋ ਕੇ 
ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ” ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਮੁੜ ਵੀ ਉਸ ਵਿਚ ਕਾਵਿ-ਆਤਮਿਕ ਚਮਤਕਾਰ ਦਾ 
ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਠਕ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਹਸਾਈ ਰਖਦਾ ਹੈ । 

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲਾਕਸ਼ਣਿਕਤਾ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿਚ ਜਾਨ ਪਾ 
ਦੇਂਦੀ ਹੈ । ਅਜੇਹੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵੇਖ ਕੇ ਮਨਣਾ ਪੈਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾ ਸ਼ੈਲੀਕਾਰ 
ਦੂਜਾ ਹਿੰਦੀ-ਜਗਤ ਵਿਚ ਨਹੀ" ਹੋਇਆ । ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਕਸ਼ਣਿਕਤਾ 
ਉਪਰੋਂ” ਥੋਪੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ੰ ਨਹੀ' ਬਲਕਿ ਭਾਵਾਂ ਦੇ ਉਮਤਦੇ ਸਾਗਰਾਂ ਵਿਚੇ ਨਿਕਲਣ 
ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਖੂਦ-ਬ-ਖੁਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਪਮਾ, 

ਰੂਪਕ, ਸਮਰਣ, ਵਿਰੌਧਾਭਾਗ ਆਦਿ ਅਨੇਕਾਂ ਅਲੰਕਾਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾ 
ਵਿਚ ਅਣਜਾਣੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਜੜੇ ਗਏ ਹਨ । 

ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੈਤ੍ਰੀ ਪੂਰਣ ਅਸਾਧਾਰਣ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ । 
ਅਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਿਬੈਧ ਲਿਖਣ ਲਗਿਆਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਗੀਨਿਆਂ 

ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਭਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬਿਖੇਰ ਦੇ'ਦੇ ਹਨ । ਉਹ ਬਿਖਰਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ 

ਆਪਣੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਮਲ ਲੈਦੇ ਹਨ । ਕਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕਾਵਿ-ਆਤਮਿਕਤਾ 
ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਭਰੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਵਿਸ, ਅਵਸਰ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ--ਸਭ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ 
ਸੁਭ ਵਿਕਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ । ਭਾਸ਼/ ਸੈਥੈਧੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਉਦਾਰ ਜਾਪਦਾ 
ਹੈ । ਭਾਸ਼ਾ-ਸੈਕੈਧੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਆਦਰਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਭਾਵੇ” ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ 
ਦਾ-- ਉਰਦੂ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਆਦਿ ਦਾ ਬੇਸ਼ਕ ਹੋਵੇ ਪਰ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸਸ਼ਕਤ, 
ਸਾਰਥਕ, ਸੁਭਾਵਕ ਅਤੇ ਜੱਚਵਾਂ 1 ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ 
ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ '“ਸੈਕੂਲਰ”” ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । 

ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਹੀ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਨਹੀ' ਸਗੋਂ ਹਿੰਦੀ 

ਦਾ ਵੀ ਅਮਰ ਨਿਬੈਧਕਾਰ ਹੈ । ਜਿਸ ਦੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਸਾਹਿਤ “ਅਮਰ ਦੇਣ” 

ਦੋ ਨਾਂ ਨਾਲ ਪੁਕਾਰਦਾ ਹੋਇਆ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਹਿੰਦੀ ਸੇਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ । 
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੦੦, _ ੧੫ 2੨੨ ੨ 

ਖੁਲ੍ਹੋ ਲੇਖ : ਸ਼ੇਲ ਪੱਖ 
ਇਸ ਲੋਖ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋ: ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਲੋਖਾਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਖੁ ੜ੍ਰੇ ਲੇਖ 

ਉਪਰ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਮੰਤਵ ਹੈ । ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰ 

ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੁਝ ਪੁਸਤਕਾਂ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅਨੁਚਿਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ 

ਵਾਰਤਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਮੌਲਿਕ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਤੇ 'ਖੁਲ੍ਹੇ ਲੇਖ” ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ 

ਵਾਲੇ ਲਗ ਭਗ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਆ ਜਾਣ ਕਰਕੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੈਥੈਧੀ ਵਿਚਾਰ 
ਕਰਨ ਦੀ ਲੌੜ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ” ਹੁੰਦੀ । 

ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵਿਸ਼ੈ-ਖੇਤਰ ਅਧਿੱਕਤਰ ਅਧਿਆਤਮਕ ਹੀ ਹੈ । ਉਸਦੀ 
ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਜਿਥੇ ਉਸ ਦੀ 
ਰਚਨਾ ਦੇ ਸ਼ੈਲੀਗਤ ਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸਚਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣੇ ਹਨ 
ਉਥੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ੈ ਦਾ ਨਿਯੋਤ੍ਰਣ ਅਤੇ ਮਾਰਗ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਕਰਨ _ਵਿਚ ਵੀ 

ਸਹਾਇਕ ਹੋਏਂ ਹਨ । ਵਾਸਤਵ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਸੌਸਕਾਰ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਾਲ 

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕਸਾਰ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੈਸਾਰਿਕ ਪੁਰਾਤਨਤਾ 

ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਨਵੀਨਤਾ ਹੋ ਨਿਬੜਦੀ ਹੈ । ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜਿਸ ਤਜਰਬੇ ਜਾਂ ਦਰਸ਼ਨ 
ਦੀ ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ 
ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਲੇਵਰ ਵਿਚ ਇਕਸੂਰ ਕਰ ਲੈਦਾ ਹੈ । ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨਵੀਨ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ 
ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਵੀ ਬਣ 
ਰਿਹਾ ਹੋਂਵੇ, ਉਸ ਨਾਲ ਸੌਥੈਧਿਤ ਸਮੁੱਚੀ ਵਿਚਾਰ ਸਮਗ੍ਰੀ ਉਸ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ 
ਭਾਵਕਤਾ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਧੀਨ ਹੋ ਗਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀ' ਅਭਿਵਿਅਕਤ ਕੀਤੇ 
ਜਿਲ ਚਰ ਨਾਲ'ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਬਲ ਬਲ 
ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ।. 

ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਤਕ, ਸਾਮਾਜਿਕ, ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਅਤੇ ਧਰਮਕ ਆਦਿ ਬਹੁ- 

੧੭੬ 

5।। 5੩੮੫੫ 13੬੧ 5੧141 ੬0੫ਭ ੧ਿ3101811£106£111311.60।੧੧ 



ਧੱਖੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਵਿਚ ਉਹ ਟਿਕੋਂ ਜਹੀ ਕਲਾ ਕੋਸ਼ਲਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 
ਕਰਦਾ ਹੈ । ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਉਹ ਕੁਝ ਵਿਲੱਖਣ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ 1 
ਭਾਵੇ ਇਹ ਪ੍ਰਯਤਨ ਪ੍ਰਤਖ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਸੁਭਾਵਕ ਗੁਣ ਰੋ 
'ਨਿੱਬੜਦ! ਹੈ । ਸਾਹਿੱਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਨਵੇ' ਮਾਨ-ਦੰਡਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਦਾ 
ਵੀ ਸਫਲ ਪ੍ਰਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾਤਮਕ ਕ੍ਰਿਆ ਤੇ 
ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਿੱਤਕ ਮਾਨ-ਦੌਡਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਮਾਂਚਿਕ 
ਆਲੋਚਕ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤ/ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਉਹ ਸਾਹਿੱਤ-ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਆਵੇਸ਼ ਮੰਨਦਾ 
ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਵੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਵਿਚ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸੇ ਅਦ੍੍ਸ਼ਟ 
ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਦਸਦਾ ਹੈ 1 ਸਾਹਿਤ-ਸਿਰਜਣਾ, ਉਸ ਪ੍ਰਤਿ ਕੋਈ 
ਅਜਿਹਾ ਗੁਣ ਨਹੀ' ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਘਾਲਣਾ ਦੁਆਰਾ ਉਤਪੰਨ 

ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਂਵੇ ਸਗੋ” ਉਹ ਘਾਲਣਾ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਗ੍ਰਣ ਦਾ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਸਕਣਾ 

ਹੀ ਪਰਵਾਨ ਕਰਦ' ਹੈ । ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫ਼ਤ ਸਲਾਹ ਵਿਚ ਗਾਇਣ ਕੀਤੀ 

ਜਾਂ ਸਿਰਜੀ ਗਈ ਰਚਨ' ਨੂੰ ਹੀ ਉਹ ਉੱਤਮ ਕਲਾ-ਕ੍ਰਿਤੀ ਮੰਨਦ! `ਹੈ । ਸੈਸਾਰਕ 
-ਅਥਵਾ ਸਰੀਰਕ ਦੁੱਖਾਂ ਜ' ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਅਭਿਵਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ 

ਉੱਤਮ ਨਹੀ” ਬਣਾਉ'ਦੀ ਸਗੋ ਅਜਿਹੇ ਸੁਭਾਵ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨ ਵਲਾ 

'ਸ਼ੈਕਸਪੀਅਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਬੈਠੇ ਘੰਗੇ 

ਜੁਣਦੇ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ॥ ਹਾਂ, ਦੈਵੀ ਪਿਆਰ ਵਿਚ ਰੋਗੀ ਹੋਈ ਆਤਮ' ਵਾਲੋ 
ਸਾਧਾਰਣ ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਵੀ ਉੱਤਮ .ਭਾਵਾਂ ਦੀ ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਮਰ 

'ਸਾਹਿੱਤ ਰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ -- ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੌਮਦ ਦੀ ਵਾਰ ਅਤੇ ਕਾਦਰਯਾਰ ਦਾ 'ਪੂਰਨ 

`ਭਗਤ' ਉਸ ਨੂੰ ਇਸੇ ਗੁਣ ਕਰਕੇ ਸਦੀਵੀ ਟੁੰਬ ਦੀਆਂ ਧਾਰਨੀ ' ਰਚਨਾਵਾਂ 

ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ । ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ 

'ਵਿਚ ਭਿੱਜ ਕੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ_ਤੇ 

ਦੋਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੇ ਸੋਹਿਲੇ ਬੜੀ ਵੇਗਮਈ ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਗਾਏ ਹਨ ਅਤੇ` ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੱਥ 

ਵਰਗੇ ਦੈਵੀ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਵਿਚ ਅਮਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ।: 

ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਤਕ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਥਮਤਾ-ਨੂੰ ਪਰਵਾਨ 
ਨਹੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਉ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਰੂਪ ਹੀ. 
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ਮੰਨਦਾ ਹੈ 1 ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਚੁਰਾਸੀ ਵਿਚ ਪੈ ਕੇ- ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਗਲਏ 

ਨਹੀ' ਘੁੱਟਦਾ ਸਗੋ' ਵਾਰਤਕ ਅਤੇ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਨਿਖੇੜ ਲਈ ਇਕ ਨਵਾਂ ਮਾਨਦੇਡ' 

ਘੜ ਲੈਦਾ ਹੈ । “ਪਿਆਰ ਵਿਚ ਮੋਏ ਬੈਦਿਆਂ ਦੇ ਮਿੱਠੇ ਬਚਨ'” ਉਹ ਕਵਿਤਾ' 

ਪਰਵਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਉਹ ਸਾਧਾਰਨ ਵਾਕ ਰਚਨਾ ਨੂੰ “ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ . ਮਾਯਾ” ਤੱ 

ਵਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ । ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਮਾਨਿਯਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਵਾਦ ਦੀ ਅੰਤਮ 

ਪੱਖਤਾ ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਜਾ ਛੁਹਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, “ਐਸੀ ਉੱਚੀ. 

ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ... ............... ਰਾਗ ਦੇ ਅਲਾਪਨ ਥੀ" ਵਧ ਕਿਸੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ. 

ਅਨੁਭਵ ਹੈ । ਅਜਿਹੀ ਕਵਿਤਾ “ਰੂਹ ਦੀ ਪਾਲਕ'”' ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਪ੍ਰਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੋਂ 
ਕੋ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਵਿ-ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਬੋਧਿਕ ਪਰਪੰਚ ਹੀ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਏ । ਕਰੋਚੇ 
ਵਾਂਗ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਮੱਤ ਹੈ : ਜਿਸ ਵਕਤ ਵਿਚਾਰ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦ/ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨ: 

ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਨਹੀ” ਰਹਿੰਦਾ... ...... ਕਵਿਤਾ ਸ਼ੁੱਧ ਅੰਦਰ ਦਾ: 

ਕੋਈ ਜੀਵਨ ਰੈਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਖੀ ਰੂਹ ਹੀ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦਾ ਹੈ ।” ਇਹੀ ਕਾਰਣ` 

ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਉਹ ਛੋਦਾ ਬੋਦੀ 

ਦੀ ਕੈਂਦ ਨੂੰ ““ਫਰਾਕ ਕੋਟ ਤੇ ਟਾਈ ਤੇ ਕਾਲੇ ਰੈਗ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਆਦਿ ਦੀ ਨਵਾਬੀ 
ਕੈਦ” ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ । ਭਾਵਾਵੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਚਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀਂ ਕੁਝ ਵਿਲੱਖਣ 

ਮਾਨ-ਦੇਡ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੌ ਉਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕ ਅਤੇ 
ਪ੍ਰਭਾਵਵਾਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਲਇਆ ਖੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ 1 'ਆਰਟ',. 

“ਸਾਹਿਤ ਪਰ ਕਟਾਖਯ' ਲੇਖਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕਲਾ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ ਸੋਬੋਧੀ ਉਸ ਦੇ 
ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਦੇ ਹਨ । “ਆਰਟ? ਸ਼ੀਰਸ਼ਕ ਹੇਠ. 
ਦਿੱਤੇ ਲੇਖ ਵਿਚ- ਉਹ ਸਾਹਿਤਾਲੋਚਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੋਮਲ ਕਲਾਵਾਂ 
ਨਿ੍ਤਕਾਰੀ, ਚਿਤ੍ਰਕਾਰੀ ਅਥਵਾ ਮੂਰਤੀਕਾਰੀ ਆਦਿ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਕਿ 
ਅਠੌਚਨਾਤਮਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕਰਦਾ ਹੈ । 

ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਸਮਾਜਿਕ ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ ਅਤੇ ਅਖ਼ਲਾਕ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ 
ਮਾਨਵੈਡਾਂ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ” । ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਦਾਚਿਤ ਪਸੈਦ ਨਹੀ` ਕਿ ਅਸੀ 

ਆਪਣੀ ਪੂਰਬੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਛਡ ̀  ਬੈਠੀਏ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ ਦੇ 
ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਆਂਪਣੇ ਉਪੱਰ ਇੰਨਾ ਭਾਰੂ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ` ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੀ 
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ਜਾਂਦੀ ਰਹੇ । ਉਹ ਉੱਚ-ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਸਾਦਾ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਉਸ 
ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਦਸ਼ਾ ਦਾ ਵੀ 
ਧਿਆਨ ਹੈ ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਮਕਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟ੍ਰੀ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ 

ਵਿਸ਼ੈ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ । ਉਹ “ਇਹ ਕਰੋਂ ਇਹ ਨਾ ਕਰੋਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ 

ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਮੁਰੱਤਬ ਸ਼ੁਦਾ ਫ਼ਹਿਰਿਸਤਾਂ ਥੀ ਪਰੇ” ਰਹਿਣਾ ਲੌਚਦਾ ਹੈ । 

ਖੁਲ੍ਹਾ ਸੁਭਾਵ, ਖੁਲ੍ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ, ਨਿਰਸੌਕੌਂਚ ਜੀਵਨ ਆਦਿ ਉਸ ਦੀ ਲੌਚਾ 
ਹੈ । ਛਲ ਛਿਦਰ, ਵਲ ਫ਼ਰੇਕ, ਅੰਦਰੋ” ਹੋਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋ ਹੋਰ ਅਥਵਾ ਰਾਜਨੀਤਕ 
ਚਾਲਾਂ ਤੇ ਖੜਯੋਤਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰੂ ਜਾਪਦੇ ਹਨ--ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੁਦਰਤੀ 
ਜੀਵਨ, ਕੁਦਰਤੀ ਸੁਭਾਵ, ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਵਿਕਾਸ । 

ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਉਸ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਹੈ । ਉਹ ਸਮਾਜ ਲਈ ਆਪਾਵਾਰੂ ਲੌਗਾਂ_ਦੇ 
ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪਸੈਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਉਹ ਭਾਰਤ 
ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖੰਡਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜ਼ੁਲਮ ਜਾਂ ਜਥਰ 

ਸਾਹਮਣੇ ਅਖਾਂ ਮੀਟ ਲੈਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਦੇ ਹਨ । 

ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ 
ਲੋਚਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਚੈਗੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਧਰਨੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ 

ਸਮਾਂਜ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਲੋਚਾ ਰੱਖਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਅਪਰੌਖ ਰੂਪ 
ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਉੱਤਮ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਹੀ 
ਉਹ ਪਿਆਰ ਦਾ ਮੂਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ । “ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਲਈ 

ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ੜ੍ਹੇਘੀਆਂ ਤਹਿਆਂ ਉਪਰ 

ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ” । ਜੇ ਸਾਡਾ ਘਰੇਲੂ ਅਥਵਾ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਪਿਆਰ-ਹੀਨ ਹੋ ਜਾਵੇ, 
ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ “ਕੌਮ ਦੀ ਕੌਮ ਹੀ ਲਾਸ਼ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?-। ਅਜਿਹੇ ਜੀਵਨ 
ਦੇ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਐਵੇਂ ਕੌਮੀ ਗੀਤ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਪਿਆਰ ਦੇ ਟੱਪੇ ਬਣਾ ਬਣਾ 
ਗਾਉਣਾ ਤੇ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀ' ਲੌਕਾਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਪਿਆਰ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਭਰ 
ਲਵਾਂਗੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਸੋਹੀਣੀ. ਗੱਲ ਹੈ । ਉਹ ਆਪਣੇ 
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਕ ਦੇ ਕੁਝ_ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਪੇਸ਼ 

ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ : “ਜਿੰਦਗੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵਾਰਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, 
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ਚੇਮ-ਸੱਚ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਸਦਾ ਖਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ” । 

ਪੁਰਨ ਸਿੰਘ ਧਰਮ ਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਸਮਝਦਾ ਹੈ । 

ਸਮਾਜ ਦੀ ਰੋਂਦ ਤੋਂ' ਬਿਨਾ ਧਰਮ ਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਹੋਂਦ 

ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਮਾਜ ਆਦਰਸ਼ਕ ਸਮਾਜ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ । ਧਰਮ ਅਜਿਹੀ ਦੈਵੀ 

ਦਾਤ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਮਨੁਖ ਅੰਦਰ ਉੱਚੇ ਸਾਮਾਜਿਕ ਗੁਣ ਆਪ 

ਮੁਹਾਰੇ ਆ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਅਕਪਟਤਾ, ਲਾਲਚ ਰਹਿਤ ਹੋਣਾ, ਆਪਸੀ 

ਪਿਆਰ, ਸਿਦਕ, ਭਰੋਸਾ, ਦੇਸ਼ ਪਿਆਰ ਆਦਿ ਸਭ ਗੁਣ ਉੱਚੇ ਧਰਮੀ ਪੁਰਸ਼ 

ਅੰਦਰ ਨਿਰਯਤਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਝਗੜੇ 

ਛੇੜਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਮੂਰਖ ਹਨ । ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਮਕਾਲੀ ਚੇਤਨਤਾ ਧਰਮ ਨੂੰ 

ਪਰੈਪਰਾਗਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪਰਵਾਨ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਵੀ ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਉੱਚ ਸਮਾ- 

ਜਿਕ ਆਦਰਸ਼ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ । 

ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਜ਼ਹਬ ਇਕ ਆਦਰਸ਼ ਹੈ । ਅਜਿਹਾ ਆਦਰਸ਼ ਜੋ ਮਨੁਖੀ 
ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਬਾਧਕ ਨਹੀ” ਸਗੋਂ ਇਸ.ਦੇ ਵਿਕਾਸਾਤਮਕ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਨਿਯਤ੍ਰਿਤ 
ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ । ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚਿੰਤਕ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੀ ਉੱਚਤਾ ਵਿਚੋ” 

ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦਾ ਗੁਣ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਮਜ੍ਹਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਵਿਚੋ` ਪੈਦਾ 
ਹੋਇਆ ਉੱਚ-ਲਕਸ਼ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਧਰਮ ਨੂੰ'' ਜੀਦਾ 
ਧਿਆਨੀ ਪਿਆਰ”” ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ 'ਪਿਆਰ'”” ਵਾਲੇ ਲੇਖ ਵਿਚ ਇਹ 

ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ, “ਇਖਲਾਕ, ਧਰਮ, ਕਰਮ, ਫਰਜ਼ ਆਦਿ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਸਿਲ- 

ਸਲੋਂ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀ' ਪੈੱਦੀ, ਸੁਤੇ ਸਿਧ ਹੀ ਪਿਆਰ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿੱਧਾ 
ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ।”' ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਨ ̀  ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਜ਼੍ਹਬ-ਭਾਵੇ` ਇਕ ਉਤਮ ਸਮਾ- 
ਜਿਕ ਆਦਰਸ਼ ਹੈ ਪਰੈਤੂ 'ਸਚਾ ਪਿਆਰ” ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ” ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਸਮਰਥ 
ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ । 

ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ “ਪਿਆਰ” ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੇ 'ਪਿਆਂਰ” ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਆਦਰਸ਼ਕ 
ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਹੈ । ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸੈਸਾਰਕ ਲਿੰਗ ਖਿੱਚ ਦੇ ਬੋਧਨਾਂ ਤੋਂ 
ਵਿਕਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਤੇ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਬੈਧਨਾਂ ਦੀ 

੧੮੦ 

5।। 5੩੮੫੫ 13੬੧ 5੧141 ੬0੫) ੧3101811£106£111311.60।੧੧ 



ਨਾਂ ਮਾਤ੍ਰ ਵਾਸ਼ਨਾ ਵੀ ਨਹੀ“ ਝਲਕਦੀ । 

ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਵਿਗਿਆਨੀ ਹੈ, ਰਸਾਇਣ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਵਿੱਦਿਆਰਥੀ, ਪਰੰਤੂ 

ਉਸ ਦੀ ਸਾਹਿੱਤਕ ਦੇ ਸੂਭਾਵ ਤੋ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿਚ ਹੈਰਾਨੀ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ 

ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਵਾਂਗ ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ ਨਹੀਂ" ਤੇ ਨ! ਹੀ 
ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਹੈ । ਉਹ ਅਧਿਆਤਮਕ ਰੁਚੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲਿਕ, ਰਹਿੱਸਵਾਦੀ ਆਦਰਸ਼ਕ 

ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ । ਉਹ ਜੜ੍ਹ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ 
ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇ'ਦਾ ਹੈ ਪਰੇਤੂ ਉਸ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ 
ਵਿਗਿਆਨਕਾਂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ” ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਰਹੱਸਵਾਦੀਆਂ ਵਾਂਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ 
ਅਗੈਮੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪਰਤੋ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਛਾਇਆਵਾਦੀਆਂ ਵਾਂਗ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨੋ- 

ਵਰਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਉ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧਨ ਬਣਾਉ'ਦਾ ਹੈ । ਉਹ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ 
ਵਾਂਗ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਸੁਹਜ-ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਉਤੇ ਲੌਂਟ ਪੌਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਵਿਗਿਆਨਕਾਂ ਵਾਂਗ 
ਇਸ ਦੀ ਚੀਰ ਫਾੜ ਨਹੀ” ਕਰਦਾ । ਪਰੇਤ੍ਰ ਕੁਝ ਕਾਰਣ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ 

ਅਜਿਹ' ਨਹੀ” ਬਨਣ ਦਿਤਾ । ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭਾਵਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋ” 
ਸਭ ਤੋਂ` ਪ੍ਰਮੁਖ ਹੈ । ਫਿਰ ਉਹ ਇਥੇ ਸਾਹਿੱਤ ਰਚ ਰਹਿਆ ਹੈ ਵਿਗਿਆਨ ਸੰਬੋਧੀ 

ਕੋਈ ਨਿਯਮ-ਰਚਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ । ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ੧ ਵਿਗਿਆਨੀ ਹੋਣ 
ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀ ਕਦਾਚਿਤ ਉਸ ਦੀ ਲਿਖਤ ਤੋਂ ਇਸ ਗਲ ਦਾ 

ਨਿਰਣੈ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਗੋ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੌਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 

ਵੀ ਕੁਦਰਤ ਪਰੇਮੀ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ । 

ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਰਸਿਕ ਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਸਿਰਿਸ਼ਟਾ ਹੈ । ਉਸ ਦੇ ਬਚਨ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਵ 
ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਉੱਚ-ਭਾਵ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਸਾਧ ਬਚਨ” ਕਹਿਣਾ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ । ਇਸੇ 
ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਾਨ-ਦੇਡ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ “ਕਵਿਤਾ ਵਿਚ ਵਾਰਤਕ ਤੇ 

ਵਾਰਤਕ ਵਿਚ ਕਵਿਤਾ” ਹੋ ਨਿਬੜਦੇ ਹਨ । ਉਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਵਿਤ/ ਅਤੇ ਵਾਰਤਕ 

ਦੋਹਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਰਹੱਸਵਾਦੀ ਸੁਭਾਵ ਦੀ ਧਾਰਨੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ 

ਕਾਵਿ-ਰੂਪਾਂ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਭਾਵਕਤਾ ਦਾ ਗੁਣ ਪ੍ਰਵਿਸ਼ਟ ਕੀਤਾਂ 

ਹੋਇਆ ਹੈ । ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਸੌਪੈਨ ਦੋਵੇ ਸਾਹਿੱਤਕ ਰੁਪ ਕਿਸੇ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸੱਤਾ ਦੇ 

ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਗਾਇਣ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਅਧਿਕਤਰ ਭਾਵਕ 
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ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ । ਭਾਵਾਤਮਕ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿਚ ਰਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਲੋਖਕ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੋ” 

ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਹਾਉ ਵਿਚ ਵਹਿੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇ` ਉਸ ਦਾ ਮਨੋਂ- 

ਵੇਗ ਅਧਿਕ ਪ੍ਰਵੇਗਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਅਵਸਥਾ 

ਅਜਿਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਉਸ ਤੇ ਪੂਰਣ ਵਸੀਕਾਰ ਲੋਖਕ ਦੀ ਵਸ ਦੀ ਗਲ ਨਹੀ” 

ਰਹਿੰਦੀ । ਅਜਿਹੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਰਚਨਾ ਵਿਚ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ ਦਾ ਗੁਣ ਵੀ 

ਆ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਾਕ ਗਤੀ ਵੀ ਇਕ ਆਂਤ੍ਰਿਕ ਲੈਂ ਅਧੀਨ ਆਪ ਮੁਹਾਰੀ 

ਚਲਦੀ ਹੈ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਲੇਖਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵੇਗ ਵਿਚ 

ਵਿਆਕਰਣਕ ਪੱਖ ਤੋ ਅਵੇਸਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਪੱਖ ਦਾ ਧਿਆਨ 

ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ । ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਵਿਸ਼ਲੋਸ਼ਨ ਕਾਫ਼ੀ ਹਦ ਤਕ ਲਾਗੂ 
ਹੂੰਦਾ ਹੈ । 'ਪਿਆਰ', 'ਕਵੀ ਦਾ ਦਿਲ', 'ਆਪਣੇ ਮਨ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ, ਕਵਿਤਾ; 

ਅਜ਼੍ਹਬ,” 'ਮਿਤ੍ਰਤਾ,” ਵਤਨ ਦਾ ਪਿਆਰ” ਅੰਦ ਲੋਖਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਇਸੇ ਸੁਭਾਵ 

ਅਧੀਨ ਚਲਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਗੁਣ ਹੈ ਜਾਂ ਔਗੁਣ ਇਸ ਦਾ ਨਿਰਣੈ ਕਰਣਾ ਕਠਿਨ ਹੈ ਪਰੋਤਰ 

ਜੇ ਇਹ ਔਗੁਣ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਛੁਹ ਇਸ ਨੂੰ 
ਗੁਣ ਬਣਾ ਲੈੱਦੀ ਹੈ । ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਗੁਣ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਰਤਕ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀ' 

ਉਜਾਗਰ ਹੋਇਆ ਸਗੋ ਉਸ ਦੀ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਵ'ਰਤਕ 

ਰਚਨਾ ਵੀ ਇਸੇ ਵਿਲਖਣਤਾ ਦੀ ਧਾਰਨੀ ਹੈ । ਹਿੰਦੀ ਸਾਹਿੱਤ ਵਿਚ ਲਿਖੋਂ ਉਸ ਦੇ 

ਪੰਜ-ਛੇ ਨਿਬੰਧ ਉਸ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ੈਲੀਗਤ ਵਿਲਖਣਤਾ ਕਾਰਣ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ- 
ਸਾਹਿਤ ਗਗਨ ਵਿਚ ਧਰੂ ਤਾਰੇ ਦੀ ਪਦਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ । 
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ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਪੁਸਤਕਾਵਲੀ 
ਇਥੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋ: ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ, ਲੇਖਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਥੈਧੀ ਛਪੇ ਅੰਕਾਂ 

ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਸੂਚੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ । ਇਹ ਸੂਚੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 
ਵਿਚ ਮੁਕੇਮਲ ਨਹੀ” ਕਹੀ ਜਾਂ ਸਕਦੀ । ਜਿਵੇਂ ਸੂਚੀ ਰਾਹੀ` ਪਤਾ ਲੱਗ 
ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਛਪੇ ਸਾਹਿਤ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਆਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੀ ਨਹੀ” । 
'ਕੁਝ ਇਕ ਤੋਂ” ਬਿਨਾਂ ਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ ਤਾਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਵਿਚ ਕਿਧਰੇ ਕਿਧਰੇ 
ਪਈਆਂ ਹਨ ।` ਕਿਤਾਬਚੇ ਉੱਜ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀ” । ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ. 

ਵਾਲੀ ਹੋਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਐਨੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਲਿਖਾਰੀ ਸਥੋਧੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਘੱਟ ਹੀ 
ਲਿਖਿਆ ਗਇਆ ਹੈ । ਪ੍ਰੋ: ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਪ੍ਰੋ: ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵਨ 
ਤੇਂ ਰਚਨਾ ਸਥੋਧੀ ਇਕ ਪੁਸਤਕ ਲਿਖੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਕੋਲੋ” ਨਹੀ' 
ਮਿਲ ਸਕੀ । ਚੋਗੇ ਰਸਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫਇਲਾਂ ਵੇਖਣ ਪੜਤਾਲਣ ਤੋਂ` ਪਿੜੇ' ਵੀ 
'ਕਿਧਰੇ ਟਾਵਾਂ ਟਾਵਾਂ ਲੇਖ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ । ਜਾੰ ਕਿਧਰੋਂ ਖੁਲ੍ਹੀ ਕਵਿਤਾ ਬਾਰੇ 
'ਲਿਖੋ ਕਿਸੇ ਲੇਖ ਵਿਚ ਆਪਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਦਾ ਹੈ । ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 

ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿਚ ਸੁਤੌਤਰ ਤੌਰ ਤੇ ਅਤੇ ਕਿਧਰੇ ਕਿਸੇ ਲੇਖ ਵਿਚ ਆਪ ਦਾ 

ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਪਰ ਇਹ _ਸਭ ਦੇਣਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀ' ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ । 

ਕਈ ਇਕ ਸਾਧਾਰਨ ਜਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਰਸਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇਮਤਿਹਾਨੀ ਜਹੇ ਲੇਖ ਛਪੇ 

ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਨਹੀ ਲਿਆਂਦਾ ਗਇਆ । ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਨਿਸਚਾਂ 

ਨਹੀਂ” ਹੋ ਸਕਿਆ ਜਿਵੇਂ ਸੁਣਨ ਵਿਚ ਆਇਆ ਕਿ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾ: ਵੀਰ 

'ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੁੰਦਰੀ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਨੁਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਹੋਣ 

ਪਿਛੋਂ ਆਲੋਚਨਾ ਅਕਤੂਬਰ ੧੯੬੨ ਵਿਚ ਇਕ ਲੇਂਖ ਛਪਿਆ ਵੇਖਣ ਵਿਚ 

ਆਇਆ । ਲੋਖ ਪ੍ਰੋਮ ਭੂਸ਼ਨ ਗੋਇਲ ਐੱਮ. ਏ. ਹੌਰਾਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ 'ਨਿਰਾਲਾ 

ਅਤੇ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ-ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਅਧਿਐਨ” ਸੀ । 
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ਇਸੇ ਭਾਂਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਿੰਦੀ ਰਚਨਾ ਬਾਰੇ ਹੈ । ਹਿੰਦੀ ਸਾਹਿੱਤ; 

ਵਿਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲਿਖ ਕੇ ਬਹੁਤੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੋਂ ਦੋ ਹੀ ਲਿਖਾਰੀ ਹਨ, 

ਇਕ ਚੈਦਰਧਰ ਸ਼ਰਮਾ ਗੁਲੇਰੀ ਤੋਂ ਦੂਜਾ ਧ੍੍ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ । ਹਿੰਦੀ ਸਾਹਿੱਤ ਦੇ' 

ਇਤਿਹਸਾਂ ਵਿਚ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਇਆ ਹੈ । 
ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਛੇ ਲੇਖ ਲਿਖੇ ਹਨ । ਜਿਹੜੇ ਸੂਚੀ ਵਿਚ 
ਦਰਜ ਹਨ । ਇਹ ਲੌਂਖ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਸਕ ਪੱਤਰ 'ਸਰਸਵਤੀ” 
ਵਿਚ ਛਪਦੇ ਰਹੇ ਸਨ । ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਕੀਅ” ਤਰੀਕਾਂ 'ਸਰਸਵਤੀ” 
ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਤੋ ਪੜਤਾਲਨ ਦਾ ਜਤਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰੀ ਦੇਵਿੰਦਰ 
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੌਰਾਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਮੇਂ" ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਅਸਮਰਥ 
ਹੀ ਰਹੇ । ਸੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤੀ ਵਾਕਫ਼ੀ ਸ੍ਰੀ ਦੇਵਿੰਦਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ 'ਸਾਹਿੱਤ 

ਸਮਾਚਾਰ” ਦੇ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਅੰਕ (੪੪) ਵਿਚ ਛਪੇ ਇਕ ਲੇਖ 'ਪ੍ਰੋ: ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ 
ਦੀ ਹਿੰਦੀ ਰਚਨਾ? (ਪੰਨਾ ੨੭੧) ਰਾਹੀ" ਹੀ ਮਿਲ ਸਕੀ । ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਆਏਂ 
ਮੇਰੇ ਇਕ ਪੱਤਰ ਦੇ ਉੱਤਰ ਰਾਹੀ' ।੨ 

੨ ਹਿੰਦੀ ਸਾਹਿੱਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸਬਥੋਧੀ ਤੇ ਗੱਦ ਸਾਹਿੱਤ ਲਈ ਲਿਖੀਆਂ 
ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿਚ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ 'ਹਿੰਦੀਂ 
ਸ਼ਬਦ ਸਾਗਰ (ਭੂਮਿਕਾ), ਹਿੰਦੀ ਸਾਹਿੱਤਯ ਕਾ ਇੜਿਹਾਸ--ਪੰਡਤ ਰਮ ਚੈਦਰ 
ਸ਼ਕਲ, ਆਧੁਨਿਕ ਹਿੰਦੀ ਸਾਹਿੱਤ ਕਾ ਇਤਿਹਾਸ--ਪੰਡਤ ਸ਼ੈਕਰ ਸ਼ੁਕਲ, ਹਿੰਦੀਂ 
ਗੱਦਯ ਸਾਹਿੱਤਯ--ਸ਼ਿਵਦਾਸ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ, ਹਿੰਦੀ ਕੇ ਪ੍ਰਮੂਖ ਨਿਬੈਧਕਾਰ--ਸੀਂ 
ਮੋਹਨ ਲਾਲ, ਹਿੰਦੀ ਸਾਹਿੱਤ ਕੀ ਪਰੈਪਰਾ--ਪ੍ਰੋ: ਹੈਸਰਾਜ ਅਗਰਵਾਲ, ਹਮਾਰਾ 
ਹਿਦੀ ਸਹਿੱਤਯ ਔਰ ਭਾਸ਼ਾ ਪਰੀਵਾਰ--ਸ੍ਰੀ ਭਵਾਨੀ ਸ਼ੈਕਰ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ, ਹਿੰਦੀਂ 
ਭਾਸ਼ਾ ਔਰ ਸਾਹਿੱਤਯ ਕਾ ਇਤਿਹਾਸ--ਆਚਾਰਯ ਚਤੁਰਸੇਨ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰੀ, ਹਿੰਦੀ 
ਸਾਹਿੱਤਯ ਕਾਂ ਵਿਵੇਚਨਾਤਮਕ ਇਤਿਹਾਸ--ਸ੍ਰੀ ਦੇਵੀ ਸ਼ਰਣ ਰਸਤੋਗੀ, ਵਰਨਣ 
ਯੌਗ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹਨ । ਇਸ ਤੋਂ” ਬਿਨਾਂ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ 
ਸੈਸਾਰ ਤਿਆਗ ਪਿਛੋਂ ਯਾਦਗਾਰੀ ਲੇਖ ਲਿਖੇ ਸਨ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਆਪ ਪ੍ਰਤੀ 

ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਰਚਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਅਭਿਮਾਨ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਇਆ ਸੀ । (ਦੇਖੋ ਸਾਹਿੱਤ 
ਸਮਾਂਚਾਂਰ--ਪੂਰਨ 'ਸਿੰਘ ਅੰਕ, ਪੰਨਾ ੨੭੧, ਸ੍ਰੀ ਦੇਵਿੰਦਰ ਵਿਦਿਆਰ੍ਥੀਂ 
ਦਾ ਲੋਖ) । 

੧੮੪ 
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ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਚਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸਾਰੀ: 
ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿੱਤਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਧਰੇ- ਕਿਧਰੇ ਅੰਕਾਂ 
ਵਿਚੋਂ ਵੇਖੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਰਾਹੀ" ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਇਹ ਜਤਨ ਜ਼ਰੂਰ 
ਹੋਂ ਗਇਆ ਹੈ ਕਿਂ ਇਹ ਸੂਚੀ ਇਕ ਥਾਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋਂ ਗਈ । ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ 
ਵਿਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਫ਼ਰਕ ਅਵੱਸ਼ ਸੀ । ਪ੍ਰੋ: ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਚਨਾਵਾਂ` 
ਸਬੰਧੀ ਜਿਹੜੀ ਆਲੋਚਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਜਾਂ ਰਸਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ 
ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਕ ਪੁਸਤਕ ਵਿਚ ਸੈਗਠਿਤ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰ: ਪ੍ਰੀਤਮ 
ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਰਾਹੀ' ਮੇਰੇ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ । 

ਇਸੇ ਲਈ ਇਹ ਸੂਚੀ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀ” । ਇਸ ਪਾਸੇ ਹੋਰ ਜਤਨ ਦੀਂ 
ਲੌੜ ਹੈ । ਅਜ ਤਾਈ' ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀ ਕੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਸਾਲੇ 'ਖੋਡਰਿੰਗ 
ਡਾਨ” ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਆਂ ਕਿਧਰੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀ" ਹੋਂ ਸਕੀਆਂ । ਇਹ ਜਤਨ ਜਿਵੇ” 
ਹੈ, ਆਪਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ । ਪ੍ਰੋ: ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਇਹ ਹਨ : 

੧. ਖੁਲੋਂ ਲੌਖ--ਪ੍ਰੋ: ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹ ਕਿਰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੋ ਦਿਨਾਂ 
ਦੀ ਹੀ ਮੱਲ ਹੈ । ਇਸ ਵਿਚ ਅਨੇਕਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਲੋਖ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ । 
“ਵੋਟ ਤੇ ਪਾਲੋਟਿਕਸ” ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੀ ਛੋਹਿਆ ਗਇਆ 
ਹੈ । ਵਾਰਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਯੋਗ ਥਾਂ ਰੱਖਦੀ ਹੈ । ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਰੂਪ 
ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ । ਇਹ ਫਾਰਸੀ ਲਿਪੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਹੋਈ ਸੀ । 

੨. ਖੁੱਲੋਂ ਘੁੰਢ--ਇਸ ਦਾ ਰਚਨ _ਸਮਾਂ ੧੯੧੯ ਤੇਂ ੧੯੨੪ ਦੇ 
ਵਿਚਾਲਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ । ਜਦੋਂ ਆਪ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਪਾਸ ਚੀਫ਼ ਕੈਂਮਿਸਟ 
ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੈਮ ਕਰਦੇ ਸਨ । ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ 1 ਰ੍ 

੩. ਖੁੱਲੋਂ ਮੈਦਾਨ--ਇਹ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਘੁੰਢ ਸਮੇ' ਹੀ ਰਚੀ ਰਲੀ 
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ । 

੪. ਮੋਇਆਂ ਦੀ ਜਾਗ--ਇਹ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰੂਸੀ ਲਿਖਾਰੀ _ਟਾਲਸਟਾਏ ਦੋ' 
ਇਕ ਨਾਵਲ (1305੯1606010) ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਹੈ ।. ਇਹ ਅਨੁਵਾਦ ਆਪ 

ਨੇ ਦੌ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕਠਨ ਪਰੀਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਇਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ੧੯੩੦ 
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ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਢਾ ਹੈ । ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਘੱਟ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ । 

੫. ਬੋਣੇ ਬੂਟੇ--ਜਾਪਾਨੀ ਨਾਟਕਾਂ ਦਾ ਅਨੁਵਦਾ--ਕਠਿਨ ਪ੍ਰਾਮਯ । 
੬. ਅਬਚਲੀ ਜੋਤ--ਐਮਰਸਨ ਦੇ “£553ਊ 091 000 20” 

ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ--ਅਪ੍ਰਾਪਤ । 

੭. ਸਿੱਖੀ ਸੌਖੀ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਔਖੀ--ਅਪ੍ਰਾਪਤ । 

੮. ਕਲਾ ਤੇ ਕਲਾਧਾਰੀ-ਪੁਜਾ--ਅਪ੍ਰਾਪਤ । 

੯. ਕੁਝ ਕਿਤਾਬਚੇ--ਪ੍ਰੀਤ ਕਮਲੀ, ਕਮਾਲੀ, ਨੰਦ ਲਾਲੀ ਆਦਿ 

'ਟਾਵੇਂ' ਟਵੇਂ ਮਿਲਦੇ ਹਨ । 

੧੦. ਮੁਖ-ਬੰਧ--ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਕੋਸ਼, ਮਟਕ ਹੁਲਾਰੇ, ਅਰਸ਼ੀ ਕਲੀਆਂ 

`ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਆਪ ਨੇ ਮੁਖ-ਬੈਧ ਲਿਖੋ ਸਨ । 

੧੧. ਖੁੱਲ ਰੋਗ ਅਸਮਾਨ]--ਇਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਆਪ ਨੇ ੧੯੨੭ ਵਿਚ 

ਕੀਤੀ ਸੀ । ਆਪਦੇ ਜਿਉੱ'ਦੇ ਜੀ ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਅਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੀ ਰਹੀ । 'ਸਾਹਿੱਤ 

ਸਮਾਚਾਰ” ਦੇ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਅੰਕ (੧੯੫੫) ਵਿਚ ਇਸ ਖਰੜੇ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ੫ 
ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਛਾਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ । ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋ: ਸਹਿਬ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਸ: 

ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ?.6 5., ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕਲ ਰੀਟਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, 

ਦੀ ਸਹਿਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ । ਕਵੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ 
ਖਰੜੇ ਦਾ ਨਾਂ “ਚਮਕਦੇ ਕਿਣਕੇ' ਰੱਖਿਆ ਸੀ । ਇਸ ਖਰੜੇ ਦੀ ਇਕ ਕਵਿਤਾਂ 
'ਅਨੰਤ ਦੀ ਪੂਜਾ” ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ੧੩ ਨਵੇਬਰ ੧੯੨੪ ਦੇ 'ਖਾਲਸਾ ਸਮਾਚਾਰ” 
ਵਿਚ ਛਪੀ ਸੀ । ਸਮੇ ਸਮੋ ਸਿਰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ “ਜੀਆਦਾਨ ਦੀ 
ਘੜੀ', 'ਕਠਨ ਗਿਆਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ”, 'ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਮਰਦ ਦੇ ਚੇਲੇ ਦਾ 
ਦੀਦਾਰ', “ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕੋਣ ਆਖੇ”, 'ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਹੁਣਚਾਰੀ', 'ਖਾਲਸਾ 
ਸਮਾਚਾਰ” ਦੇ ਪਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਛਪਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ । ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ 
“ਅਚਨਚੇਤ ਉਡਾਰੀਆਂ” ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ੩੬ ਟੁਕੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 

'ਹਨ । ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋ: ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧ ਕਹੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ 
ਹਨ । ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਹੁਣੇ ਜਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਲੋਂ” ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਈ ਹੈ । 
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੧੨. ਪਰਕਾਸ਼ਿਨ-ਉਪਨਿਆਸ 
੧੩. ਭਗੀਰਥ-ਉਪਰਿਅਮ ਦੋਵੇਂ ਅਣਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹਨ । ਇਹ ਖਰੜੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ 

`ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਸ੍ਰ: ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਕੋਲੋਂ' ਵੇਖੋ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ । 
੧੪. ਚਦਬੀ ਕੀਕਰ (ਹਿੰਦੀ) 
ਇਸ ਲੋਖ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ 'ਸ੍ਰੀ ਦੇਵਿੰਦਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ” ਨੇ ਸਾਹਿੱਤ 

`ਸਮਾਚਾਰ ਦੇ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਅੰਕ (੧੯੫੫) ਵਿਚ ਛਪਵਾਇਆ ਸੀ । (ਪੰਨਾ ੧੩੮) 
੧੫. _ਸਬਭ੍ਹਹੈ ਗੀ੨ ਕੇਸ (ਹਿੰਦੀ) 
ਇਹ ਲੌਖ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹਿੰਦੀ ਪੁਸਤਕ 'ਸਾਹਿੱਤ 

ਸ਼ੁਸ਼ਮਾ" ਵਿਚ ਪੰਨੇ ੨੪ ਤੋਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵਿਚ ਲੱਗੀ 

ਹੋਈ ਹੈ । ਇਸ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਦੇਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ । 

ਜਿਹੜਾ 'ਪ੍ਰੀਤਮ” ਦੇ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਅੰਕ (੫੮) ਪੰਨਾ ੩੨ ਤੇ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । 
੧੬. _ਯਬਕਗੁ ਵੀ ਸ਼ਧਗ (ਹਿੰਦੀ) 
ਇਸ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ 'ਸਾਹਿੱਤ ਸਮਾਚਾਰ” ਦੇ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਅੰਕ (੫੫) ਦੇ 

੨੫੧ ਤੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੈ । ਅਨੁਵਾਦਕ ਸ੍ਰੀ ਦੇਵਿੰਦਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ । 

ਉਪਰੋਕਤ ਤਿੰਨੇ ਲੇਖ ੧੯੦੯ ਤੋਂ ੧੯੧੩ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਸਮੋ ਵਿਚ 

ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਸਕ ਪੱਤਰ 'ਸਰਸਵਤੀ” ਵਿਚ ਛਪੇ ਸਨ । 'ਸਰਸਵਤੀ' ਹੁਣ 
ਵੀ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਤੋ“ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ । ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵਰਤਮਾਨ ਪ੍ਰਬੋਧਕ ਇਸ 

ਲੋਖਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ” ਦੇ ਸਕੇ । 
੧੭. ਕਛਤ਼ੰਰਿ (ਹਿੰਦੀ) ਇਹ ਲੇਖ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਮਾਸਕ ਪੱਤਰ “ਭਾਰਤੇਦਯ” 

`ਵਿਚ ਛਪਿਆ ਸੀ, ਪੱਕਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਮਾਂ ਸਮਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀ` ਲਗ ਸਕਿਆ । ਸ੍ਰੀ ਦੇਵਿੰਦਰ 

ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੀ ਦੇ ਮੇਰੇ ਇਕ ਪੱਤਰ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿਚ ਲਿਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਲੋਖ 

ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸੋਤਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਧਰੇ ਛਪਿਆ ਹੈ 

`ਜਿਸ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਸੰਕਲਿਤ ਨਹੀ” । 

੧੮. _ਗਜਟ ਕਿਟਸੰਜ ਜੂ` ਸੈਂ (ਹਿੰਦੀ) ਸਰਸਵਤੀ ਜਨਵਰੀ ੧੬੧੩. 

ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਡਾ: ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ ਦੀ ਇਕ ਲੋਖਾਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ 

।ਇਸ ਲੋਖ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਕੀ ਪੰਜੇ ਲੇਖ ਉਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ 1 ਇਹ ਲੌਖ ਪਿਛੇਂ 
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ਜਿਹੇ 'ਨਯਾ ਸਮਾਜ਼' ਕਲਕੱਤਾ ਦੇ 'ਗੁਲਦਸਤਾ” ਆਗਰਾ ਵਿਚ ਵੀ ਛਪਿਆ ਹੈ ।: 
ਇਸ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਪੰਜਾਬੀ ਦੁਨੀਆਂ ਜੂਨ ੧੯੫੪ ਵਿਚ ਛਪਿਆ ਹੈ । ਅਨੁਵਾਦਕ ' 

ਸ੍ਰੀ ਦੇਵਿਦਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੀ ਹੈ । ਇਹ ਲੇਖ ਯੂ. ਪੀ. ਦੀਆਂ ਕਈ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ 

ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । 
੧੯. ਜਧਗੀਂ ਥੀ ਗੰਗ (ਹਿੰਦੀ) ਸਰਸਵਤੀ ਅਕਤੂਬਰ ੧੯੦੯ । 

ਇਸ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੁਨੀਆਂ ਸਤੰਬਰ ੧੯੫੪ ਵਿਚ ਛਪਿਆ 

ਸੀ ! ਅਨੁਵਾਦਕ ਸ੍ਰੀ ਦੇਵਿੰਦਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੀ ਹੈ । 

੨੦. _ਥਕਿਚਗ (ਹਿੰਦੀ) ਅਧੂਰਾ ਲੇਖ ਜਿਹੜਾ ਅਧੂਰਾ ਹੀ ਰਿਹਾ (ਮੱਘਰ-ਪੋਹ` 

੧੯੬੦) ਭਾਰਤੌਦਯ 

੨੧. 11੬ 51562 02 03 5]ਸ00ਟ. ੧1361 (ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ)। 
ਸਤ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਤ ਰਾਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੈਠਕੇ ਲਿਖੀ ਦਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । 

ਕੋਕ, 

੨੩., 

੨੪. 

੨੫. 

੨੬. 

੨੭. 

੨੮. 

੨੯. 

੩੦. 

'੧੮੮ 

1108 ਧ॥5000੬ 80365 (ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ) 

11੬ 800੬ 0 00 70 1033੯625 (ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ) 

11੬ 51916-02060]: (ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ) 
&% 105 06 (ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ) 

5]700 0; 01੩ 0716081 20੬69 (ਅਗਰੇਜ਼ੀ) 

ਹੈਮੋ (੬35 (ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ) ਇਸ ਵਿਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ` 
ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ । ਇਹ ਅਨੁਵਾਦ 
ਪ੍ਰੋ: ਸਾਹਿਬ ਨੇ ੧੯੨੫ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਸੀ । 

$0ਗਦ 01 5ਜਕ੩ਗਮ 2੧੩॥॥ 11800, (ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ) 
੨੪੮6 835₹€੧5 01 26ਗ% (ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ) 

0॥ ੧੩ 8੯੧੩ ੦(13€ (ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ) ਇਹ 
ਦੀ ਸ੍ਰੈ-ਜੀਵਨੀ `ਹੈ । ਜਦੋਂ ਆਂਪ_ ਜੜ੍ਹਾਂ - ਵਾਲੇ 

ਸਾਹਿਬ` ਪ੍ਰੋ 
ਤੋ ੧੨. 
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੮੯੦ 
ਮੀਲ ਪਰੇ ੧੫ ਮੁਰੱਬੇ ਲੈ ਕੇ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਸਨ । 

੩੧. 18] ]1 (ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ) 

੩੨. &॥ 4002 0000 ੧10) 5611 (?) (ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ) 
੩੩. ੧821009 193605--1. 6070 76&  338108607. 

2. ੧16607₹ 6150), 3. 50, 1੨2੧੧॥5. 
2. 9020 2੧378025 1੧੩੧੩), 5. 0੩ ੧੩੪੩ 
੧6. 

੩੪. "03 _ 2149€7. 2. & 1ਸ10੬7407 0 
6010 3੧393. 3. _11104149&71 _£9365. 
&, 110 1600; 10115, 5. _ 109030ਟ 
6810165 6. $13£ 01 008 5002. --(211 
ਧ੍)੫੭135110) 

੩੫. 1940007012 _138੮॥ (ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਸਾਲਾ) _ਇਸ _ਨੂੰ 
ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਸੈਪਾਦਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ । ਇਸ ਵਿਚ 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੇ ਸਮੇ' ਸਿਰ ਰਚਨਾਵਾਂ ਛਪਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। 
ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਮੇ” ਸਿਰ ਵਾਕਫ਼ੀਅਤ ਪੂਰੀ ਭਾਂਤ ਨਹੀ ਮਿਲ ਸਕੀ । 

(ਨੋਟ--ਅੰਕ ;੧ ਤੋਂ` ੩੫ ਤਕ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪ 
ਕੀਤੀਆਂ.ਹਨ ਅਤੇ ੩੬ ਤੋਂ ੪੩ ਤਕ ਉਹ ਰਚਨਾਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਪੂਰਨ 
ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੋ ਸਾਹਿਤ ਮੁਲਅੰਕਣ ਦੇ ਸਥੰਧ ਵਿਚ ਸਮੇ` ਸਮੇ ਹੋਰਨਾਂ 

ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ) 1 

੩੬. ਐਡੀਟਰ ਸ. ਸ. ਅਮੋਲ ਲਿਖਾਰੀ (ਤਰੈਮਾਸਕ) ਦ/ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਅੰਕ 
੧੯੩੫ ਵਿਚ ਛਪਿਆ ਜੋ ਫੇਰ ਪੁਸਤਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੀ ਦੋ ਐਡੀਸ਼ਨ ਛਪਿਆ ਇਸ 

ਵਿਚ ਪ੍ਰਿਸੀਪਲ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸ੍ਰ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਦੇ ਲੇਖ ਹਨ ਅਤੇ. ਬਹੁਤ 

ਸਾਰੀ ਵਾਕਫੀਅਤ ਜੀਵਨ ਸੈਬੈਧੀ ਸ: ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤੋਂ' ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ 

ਕਰਕੇ-ਦਿਤੀ ਹੈ । 

੧੮੬ 
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੩੭. ਸਾਹਿੱਤ ਸਮਾਚਾਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਅੰਕ ਜਨਵਰੀ ੧੯੫੫ ਤੋਂ' ਅਪਰੈਲ' 

੧੯੫੫ ਤਕ, ਚਾਰ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਕੋਸ਼ (ਪੁਸਤਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ) ਪੰਨੇ ਤੁ੮੬ ਇਹ 

ਅੰਕ ਕਾਫੀ ਕੀਮਤੀ ਹੈ । ਸ਼ਲਾਘਾ ਯੋਗ ਪ੍ਰਯਤਨ ਹੈ । ਭਰਪੂਰ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ 

ਕਰਦਾ ਹੈ । ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਸੌਬੈਧੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪ੍ਰਜਿਧ ਵਿਦਵਾਨਾਂ 

ਦੇ ਕੋਈ ੩੧ ਲੇਖ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਲੋਖ “20੫ 510੬1: 
20੯ 0 ੧9੩6੦" ਲੇਖਕ ਐਮ. ਐਸ ਰੋਧਾਵਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ 
ਛਪਿਆ ਹੈ । ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਪਦਮ, ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਤਾਲਿਬ, ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ 

ਫੁੱਲ, ਮਨੌਹਰ ਕੌਰ ਅਰਪਨ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਐਮ, ਏ, ਪ੍ਰੋ; ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੀਤਮ 

ਸਿੰਘ ਸਫੀਰ, ਦੇਵਿੰਦਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨਾਜ਼, ਨਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, 

ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ਼ਿੰਘ, ਗੁਲਵੈਤ ਫਾਰਗਆਦਿ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ 

ਹੈ। ਦੋ ਅਨੁਵਾਦ ਲੇਖ 'ਸੱਚੀ ਬੀਰਤਾ” ਤੇ “ਆਚਰਣ ਦੀ ਸਭਿਅਤਾ” ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ 

ਹਨ । 'ਖੁਲੇ ਰੈਗ ਅਸਮਾਨੀ” ਦੇ ਖਰੜੇ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ,` ਰਾ 

ਰਾਤ ਦਾ ਦੀਵਾ, “ਅਚਨਚੇਤ ਉਡਾਰੀਆਂ,” “ਪਿਆਰਾ ਕੋਈ ਮੋਰੇ ਕੌਲ“ ਲੰਘ ਲੰਘ 

ਜਾਂਦਾ, 'ਦਿਲ ਮੋਰਾ ਖਿਚੀਦਾ” ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਛਾਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ । ਦੋ 

ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭਰੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ । 

੩੮. 'ਪ੍ਰੀਤਮ” ਦਾ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਅੰਕ (੧੯੫੮) ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਨਾਂ ਸਾਰੇ ਅੰਕ ਵਿਚ 
ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਅੰਕਿਤ ਨਹੀ` ਇਹ ਅੰਕ ਇਕ ਇਕ ਸਧਾਰਨ ਜਿਹਾ ਯਤਨ ਹੈ । ਕਰਤ 
ਲੇਖ ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹਨ ਜਿਵੇ' ਕੁਝ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਆਈ. ਸੀ. ਨੰਦਾ ਪੰਨਾ 

੧੩, “ਪੂਰਨ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ” ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖੜਕ ਪੰਨਾ ੨੪ ਤੇ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ' 
ਪੰਜਾਬ-ਮਨੌਹਰ ਕੌਰ ਅਰਪਨ ਐਮ.ਏ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਨਾ ੪੮ । ਇਸ ਤੋਂ` ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ 
ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭਰੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ । ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਕ ਹਿੰਦੀ 
ਦਾ ਅਨੁਵਾਦਤ ਲੋਖ ਵੀ (ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੇ ਪਰੇਮ) ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । 

੩੯. ਪੂਰਨ ਮਿੰਘ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿਚ ਛੋਦਾ ਬੈਦੀ (ਲੇਖ) ਪੰਜਾਬੀ ਦੁਨੀਆਂ 
(ਦਸੈਂਬਰ ੧੯੬੧ ਪੰਨਾ ੫੮) ਲੇਖਕ'ਰਾਜਗੌਪਾਲ ਸਹਿਜਪਾਲ । 

8੦. ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਯਾਦਾਂ (ਲੇਖ ਜਾਗਰਤੀ ਅਕਤੂਬਰ 
੧੯੫੫) ਪੰਨਾ ੨੧ ਲੇਖਕ ਸ੍ਰ: ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ £, 5. $. ਇਹ ਲੋਖ' ਪੂਰਨ 

੧੬6 
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ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਯਾਦਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ” ਨਾਂ ਹੇਠਾਂ ਸਾਹਿੱਤ ਸਮਾਚਾਰ ਦੇ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ 
ਅੰਕ (੧੬੫੫) ਵਿਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ । (ਪੰਨਾ ੨੪੫) ਇਹ ਲੋਖ ਆਪ ਨੇ` 
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੇਡੀਉ, ਜਾਲੰਧਰ ਤੋਂ” ੨੪-੭-੫੪ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਕੇਂ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ । 

੪੧. ਕਹਾਣੀ--ਆਧੁਨਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਵਿ ਅੰਕ (ਮਈ-ਜੂਨ ੧੯੫੮) ਵਿਚ ਪ੍ਰੋ; 
ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠਾਂ ਸਰ. ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹਸਰਤ ਦਾ ਵੀ ਇਕ ਲੇਖ ਸ਼ਾਮਲ 
ਹੈ। (ਪੰਨਾ ੪੯) 

੪੨. ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਚੌਣਵੀ ਕਵਿਤਾ--ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਪੈਜ ਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ,. 
ਚੋਡੀਗੜ੍ਹ ਸੈਪਾਂਦਕ ਪ੍ਰੋ: ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਨ ਪੰਨੋ ੧੭੬. ਪਹਿਲ) ਵਾਰ ੧੯੬੧. 
ਇਸ ਵਿਚ 'ਖੁਲ੍ਹੋ ਮੈਦਾਨ,” ਖੁਲ੍ਹੇ ਘੁੰਡ ਤੇ 'ਖੁਲ੍ਹੋ ਰੋਗ ਅਸਮਾਨੀ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ 
ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ । ਇਸਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਖੁਲ੍ਹੇ ਰੈਗ ਅਸਮਾਨੀ' ਦਾ ਮੁਖਬੈਧ ਵੀ' 
ਦੇ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਅੱਜ _ਕਲ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ: 
ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ । 

੪੩. 1੧੬੧1੬੧5 & 25655 0[00005 0, (002 ੧07੬3 
੦1 2018. 510੬1 ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ 14੫੦੭ £੪੮ 2/1700ਟ7 
27655, 1.31101€. ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਵਿਚ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 

ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਸਬੋਧੀ ਵੇਲੋਂ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜ' ਕੁਝ ਛਪਦਾ .ਰਿਹਾ 

ਹੈ--ਸੰਗ੍ਰੰਹਤ ਹੈ । ਇਹ ਇਕ ਲਾਭਕਾਰੀ ਪੁਸਤਕ ਹੈ । ਇਸ ਦੀ 

ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰੋ: ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਰਾਹੀ' ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ । 
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ਪੁਤਰੀ ਲਈ ਕੁਝ ਸੁਝਾ 
ਸਵਰਗੀ ਪ੍ਰੋ: ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਪੁਤਰੀ ਗਾਰਗੀ ਜੀ ਦੀ ਮੰਗਣੀ 

ਦੇ ਅਵਸਰ ਉਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਇਕ ਲੰਮੀ ̀  ਚਿਠੀ ਲਿਖੀ । 
'ਇਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋ: ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਭ ਰਵਾਇਤਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪੁਤਰੀ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਤੀ 

ਕੁਝ ਗੈਭੀਰ ਸੂਝ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਟਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਹੇਠ ਲਿਖੇ 

ਕਰਮ ਵਿਚ ਬੋਨ੍ਹ ਦਿਤਾ :--- 
(੧) ਆਪਣੇ ਨਿਤ ਕੈਮ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹੋ ਅਨੁਭਵ ਕਰੋ ਕਿ ਸਰੀਰ ਹਰੀ ਦਾ 

ਇਕ ਮੰਦਰ ਹੈ । (੨) ਸਮਝੋ ਕਿ ਸਰੀਰ ਸ੍ਰ ਇਕ ਆਤਮਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਤੇ 
ਆਤਮਾ ਇਕੋ ਇਕਾਈ ਹੈ । _(੩) ਆਪਣੀਆਂ _ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਕਾਮੀਆਂ, 
ਆਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਸ਼ਾਵਾਂ, ਇਛਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਅਤੇ ਅਪੂਰਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ 
ਅੰਦਰੋਂ” ਹੀ ਲਭੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰੋ' । (੪) ਕਿਸੇ ਪਾਸੋ ਕੁਝ 
ਵੀ ਆਸ ਨਾ ਰਖੋ ਜੋ ਕੁਝ ਮਿਲਦ' ਹੈ ਆਪਣੀ ਘਾਲਣ। ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ 
ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਦੇਣ ਲੈਣ ਪੂਰੀ ਦੈਵੀ ਉਦਾਰਤਾ ਨਾਲ ਕਰੋ । (੫) ਆਪਣੇ ਅੰਤਰ 
ਦੀ ਆਤਮਚੇਤਨਤਾ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਲਈ ਬਾਹਰਲੇ ਸੈਸਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 
ਛੁਹਣ ਦਿਉ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਗਦੇ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆਪਣੇ ਕੈਢਿਆਂ ਨੂੰ ਧੋਣ ਲਈ 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੁਹਦਾ ਹੈ । (੬) ਆਤਮ ਬਲੀਦਾਨ ਅਤੇ ਤਿਆਗ ਦੀ ਭਾਵਨਾ 
ਮਨੁਖ ਮਨੁਖ ਵਿਚ ਪਰਸਪਰ ਵਿਹਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋ” ਚੋਗਾ ਚੱਜ ਅਚਾਰ ਹੈ। (੭) ਗੁਰੂ 
ਪ੍ਰੋਮ ਰਾਹੀ ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਲਖਸ਼ ਹੈ । ਸਾਨੂੰ ਇਹ 

ਕਦੇ ਨਹੀ` ਭੁਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣਾ ਰਹਸ ਲਭਣ ਲਈ ਨਿਰੈਤਰ 

ਸੈਗਰਾਮ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੋਤੀ ਦਾ 

ਅੰਦਰ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਂ ਭੁਲਣਾ ਨਹੀ ਚਾਹੀਦਾ । 

ਇਹ ਸੂਝਾ ਸਾਨੂੰ ਸਵਰਗੀ ਗਾਰਗੀ ਜੀ ਦੇ ਪਤੀ ਪ੍ਰਿ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਮਲਿਕ ਰਾਹੀ' 
ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਹੋਂ ਸੁਝਾ ਆਪਣੀ ਪੁਤਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਵਿਆਹ ਸਮੇ' 
ਦਿਤੇ । 
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