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ABSTRACT
ਇਸ ਖਜ ਕਾਰਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ “ੰ ਜਾਬੀ ਮਾਰਕਸਿਾਦੀ ਸਾਵਿਤ ਵ ੰ ਤਨ : ਇਵਤਿਾਸਕ ਅਤ ਵਸਧਾਂਤਕ
ਵਿਕਾਸ (ਸੰ ਤ ਵਸੰ ਘ ਸਖੋਂ ਦੀ ੁਸਤਕ ਸਾਵਿਤਆਰਥ ’ਤ ਆਧਾਵਰਤ)” ਿ ਵਜਸਦ ਅੰ ਤਰਗਤ ਮਾਰਕਸਿਾਦੀ
ਸਾਵਿਤ-ਵ ੰ ਤਨ ਦ ਵਸਧਾਂਤਕ ਅਤ ਇਵਤਿਾਸਕ ੱ ਖਾਂ ਨੂੰ ਵਨਰਧਾਵਰਤ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਿ। ਇਸ ਖਤਰ ਵਿ

ਿਏ

ਵਿ ਖਜ-ਕਾਰਜ ਸਮੂਿ ਮਾਰਕਸਿਾਦੀ ਵਸਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕ ਇਿਨਾਂ ਦਾ ਮੁਾਂਕਣ ਕਰਦ ਿਨ ਅਤ
ੰ ਜਾਬੀ ਮਾਰਕਸਿਾਦੀ ਸਾਵਿਤ ਵ ੰ ਤਨ ਦਾ ਸੰ ਖ ਿਰਣਨ ਕਰਦ ਿਨ ਜਦਵਕ ਿੱ ਥ ਖਜ-ਕਾਰਜ ਵਿ
ਮਾਰਕਸਿਾਦੀ ਸਾਵਿਤ ਵ ੰ ਤਨ ਦਾ ਵਸਧਾਂਤਕ ਅਤ ਇਵਤਿਾਸਕ ਵਿਕਾਸ ਉਘਾਵਿਆ ਵਗਆ ਿ। ਖਜ-ਕਾਰਜ
ਵਿ

ਸੰ ਤ ਵਸੰ ਘ ਸਖੋਂ ਦੀ ੁਸਤਕ ‘ਸਾਵਿਤਆਰਥ’ ਦਾ ਵਿ ਾਰਧਾਰਕ ਅਵਧਐਨ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਿ ਅਤ ਸਖੋਂ

ਦੁਆਰਾ ਇਸ ੁਸਤਕ ਵਿ

ਸ਼ ਸਾਵਿਤ/ਵਸਧਾਂਤ ਦੀ ਾਠ ਉਸਾਰੀ, ਕਾਵਿ ਨੂੰ ਵਸਧਾਂਤਕ ੱ ਧਰ ਉਰ ਸ਼

ਕਰਕ ਕਾਵਿ-ਸ਼ਾਸਤਰ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਵਦੱ ਤੀਆਂ ਧਾਰਨਾਿਾਂ ਦਾ ਵਿ ਾਰਧਾਰਕ ਅਵਧਐਨ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਵਗਆ
ਿ ਜ ਇਸ ਖਜ-ਕਾਰਜ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਵਬੰ ਦੂ ਿ। ਖਜ-ਕਾਰਜ ਵਿ  ਅਵਧਐਨ ਈ ਅੰ ਤਰ-ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਵਿਧੀ ਅਤ
ਾਠ-ਮੂਕ ਵਿਧੀ ਨੇ ਰਮਖ
ੁੱ ਭੂਵਮਕਾ ਵਨਭਾਈ ਿ ਵਜਸਦ ਆਧਾਰ ’ਤ ਿੱ ਥ ਖਜ-ਕਾਰਜ ਦ ਉਦਸ਼ਾਂ ਤੱ ਕ ਿੁੰ ਣ
ਵਿ

ਸਫ਼ਤਾ ਿਾਵਸ ਿਈ ਿ। ਵਜਿੇਂ ਮਾਰਕਸਿਾਦ ਦ ਮੁਢ ਵਸਧਾਂਤ ਇਵਤਿਾਸਕ ਭਵਤਕਿਾਦ, ਸਾਵਿਤ ਆਵਦ

ਨੂੰ ਸ਼ ਕਰਨ ਦ ਨਾ-ਨਾ ‘ਸਾਵਿਵਤਆਰਥ ਦੀ ਮੁੱ ਢੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਇਸ ਵਿ

ਸਾਵਿਤ ਦ ਅਨੁਭਿ ਦੀ

ਸ਼ਕਾਰੀ, ਸੰ ਤ ਵਸੰ ਘ ਸਖੋਂ ਦੀ ਆ ਨਾ ਦ ਛਾਣ ਵ ੰ ਨਹ ਅਤ ਸਖੋਂ ਆ ਨਾ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਿਾਂ ਨੂੰ ਿੀ ਉਜਾਗਰ
ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਿ। ਮਾਰਕਸਿਾਦੀ ਆ ਨਾ ਇਕ ਵਿਸ਼ਿ ਵਦਰਸ਼ਟੀਕਣ ਿ ਅਤ ਸਖੋਂ ਦੁਆਰਾ ਰਵ ਤ
‘ਸਾਵਿਵਤਆਰਥ’ ੁਸਤਕ ਮਾਰਕਸਿਾਦੀ ਆ ਨਾ ਨੂੰ ਵਸਧਾਂਤਕਬਧ ਤਰੀਕ ਨਾ ੰ ਜਾਬੀ ਸਾਵਿਤ ਆ ਨਾ
ਦ ਖਤਰ ਵਿ

ਸਥਾਵਤ ਕਰਦੀ ਿ। ‘ਸਾਵਿਵਤਆਰਥ’ ੁਸਤਕ ਅਵਜਿੀ ਉੱਤਮ ਆ ਨਾਤਮਕ ਵਕਰਤ ਿਜੋਂ

ਸਥਾਵਤ ਿੁੰ ਦੀ ਿ, ਵਜਸ ਨਾ ੰ ਜਾਬੀ ਸਾਵਿਤ ਆ ਨਾ ਅਗ ਰੀਆਂ ਵਦਸ਼ਾਿਾਂ ਿੱ  ਵਨਰੰ ਤਰ ਿੱ ਧ ਰਿੀ ਿ।

