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Bwg-pihlw 

 

 

Unit-1 ਿੋਜ  ਖਵਧੀ 

 

ਿੋਜ  :  ਪਖਿਭਾਸ਼ਾ,  ਸਿੂਪ  ਅਤੇ  ਤੱਤ। 

ਿੋਜ  ਖਵਧੀ  ਦੇ  ਸੰਦ। 

ਿੋਜ ਅਤੇ ਆਲੋਚਨਾ : ਅੰਤਿ-ਖਨਿੇੜ। 

ਿੋਜ-ਖਵਧੀਆਂ। 

ਿੋਜ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਪੰਧ 

ਪੁਸਤਕ ਸੂਚੀ 

ਆਧਾਿ ਸਮੱਗਿੀ ਦਾ ਸੰਕਲਨ 

ਉਧਿਣ ਤੇ ਪਰਲੇਿਣ 

ਪੈਿ ਖ ੱਪਣੀ ਖਵਧਾਨ 

ਿੋਜ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਚਿਣ 

ਿੋਜ-ਖਨਬੰਧ ਅਤੇ ਸ਼ੋਧ ਪਰਬੰਧ : ਅੰਤਿ ਖਨਿੇੜ। 

ਿੋਜ  ਅਤੇ  ਇੰ ਿਨ ੈੱ   ਸਮੱਗਿੀ। 

ਿੋਜ  ਅਤੇ  ਖਡਜੀ ਲ  ਲਾਇਬਰੇਿੀ 

ਪੰਜਾਬੀ  ਿੋਜ  ਦੀਆਂ  ਪਰਾਪਤੀਆਂ  ਤੇ  ਨਵੀਨ  ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ। 

ਪੰਜਾਬੀ  ਿੋਜ-ਪਿੰਪਿਾ 

 



ਭਾਗ-ਦੂਜਾ 

 

Unit-I  ਸਾਖਿਤ,  ਸਾਖਿਤ  ਿਪੂ,  ਸਾਖਿਤ  ਸ਼ਾਸਤਿੀ  ਪਿੰਪਿਾ  ਅਤ ੇ ਸਾਖਿਤ  ਇਖਤਿਾਸਕਾਿੀ 

 

ਸਾਖਿਤ  :  ਪਖਿਭਾਸ਼ਾ,  ਸਿੂਪ  ਤੇ  ਤੱਤ। 

ਸਾਖਿਤ  ਦਾ  ਿੋਿ  ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਾਂ  ਨਾਲ  ਸਬੰਧ  (ਭਾਸ਼ਾ,  ਸਮਾਜ,  ਇਖਤਿਾਸ,  ਮਨੋਖਵਖਗਆਨ,  ਸਖਭਆਚਾਿ,  

ਧਿਮ, ਦਿਸ਼ਨ  ਅਤੇ  ਿਾਜਨੀਤੀ) 

ਸਾਖਿਤ  ਪਰਗ ਾਅ  ਦੀਆਂ  ਖਵਧੀਆਂ  :  ਪਰਗੀਤਕ,  ਖਬਿਤਾਂਤਕ  ਅਤੇ  ਨਾ ਕੀ। 

ਸਾਖਿਤ,  ਸਾਖਿਤ  ਖਵਖਗਆਨ  ਅਤੇ  ਸਾਖਿਤ  ਇਖਤਿਾਸ  ਦਾ  ਅੰਤਿ-ਖਨਿੇੜ। 

ਸਾਖਿਤ  ਦੇ  ਿੂਪ  : 

ਮੱਧਕਾਲੀ  ਿੂਪ  :  ਸ਼ਬਦ,  ਸਲੋਕ,  ਕਾਫੀ,  ਬਾਿਾਮਾਿ,  ਸੀਿਿਫ਼ੀ,  ਖਕੱਸਾ,  ਵਾਿ  ਜੰਗਨਾਮਾ, ਜਨਮਸਾਿੀ,   ੀਕਾ  
ਅਤੇ  ਪਿਚੀਆਂ। 

ਆਧੁਖਨਕ  ਿੂਪ  :  ਗੀਤ,  ਨਜ਼ਮ,  ਗਜ਼ਲ,  ਿੁਬਾਈ,  ਿਾਇਕੂ,  ਨਾਵਲ,  ਖਨੈੱਕੀ  ਕਿਾਣੀ,  ਨਾ ਕ  ਅਤੇ ਇਕਾਂਗੀ,  
ਖਨਬੰਧ,  ਸਫ਼ਿਨਾਮਾ,  ਡਾਇਿੀ,  ਜੀਵਨੀ,  ਸਵੈ-ਜੀਵਨੀ  ਅਤੇ  ਿੇਿਾ  ਖਚੱਤਿ। 

ਯੂਨਾਨੀ  ਕਾਖਵ  ਸ਼ਾਸਤਿ  :  ਸੁਕਿਾਤ,  ਪਲੈ ,ੋ  ਅਿਸਤ,ੂ  ਲੌਨਜਾਈਨਸ। 

ਭਾਿਤੀ ਕਾਖਵ ਸ਼ਾਸਤਿ : 

ਕਾਖਵ  ਦੇ  ਭੇਦ  :  ਸ਼ਰਵ  ਅਤੇ  ਖਦਰਸ਼। 

ਿਸ  ਸੰਪਰਦਾਇ,  ਧੁਨੀ  ਸੰਪਰਦਾਇ,  ਅਲੰਕਾਿ  ਸੰਪਰਦਾਇ,  ਵਕਰੋਕਤੀ  ਸੰਪਰਦਾਇ,  ਿੀਤੀ  ਸੰਪਰਦਾਇ, ਔਖਚਤੈ  
ਸੰਪਰਦਾਇ। 

ਪੱਛਮੀ ਸਾਖਿਤ ਖਚੰਤਨ : ਿੂਪਵਾਦ, ਮਾਿਕਸਵਾਦ, ਸੰਿਚਨਾਵਾਦ, ਮਨੋਖਵਖਗਆਨ, ਖਚਿਨ ਖਵਖਗਆਨ, ਖਵਿਚਨਾ  
ਸਾਖਿਤ  ਖਸਧਾਂਤ,  ਨਾਿੀ  ਖਚੰਤਨ,  ਦਖਲਤ  ਖਚੰਤਨ  ਅਤੇ  ਉੱਤਿ  ਆਧੁਖਨਕ  ਸਾਖਿਤ  ਖਸਧਾਂਤ। 

ਪੰਜਾਬੀ  ਸਾਖਿਤ  ਖਚੰਤਕ  :  ਸੰਤ  ਖਸੰਘ  ਸੇਿੋਂ,  ਖਕਸ਼ਨ  ਖਸੰਘ,  ਿਖਿਭਜਨ  ਖਸੰਘ,  ਨਜ਼ਮ  ਿੁਸੈਨ  ਸੱਯਦ,  

ਤਿਲੋਕ ਖਸੰਘ  ਕੰਵਿ  ਅਤੇ  ਿਖਿਭਜਨ  ਖਸੰਘ  ਭਾ ੀਆ। 

ਸਾਖਿਤ  ਦੀ  ਇਖਤਿਾਸਕਾਿੀ  :  ਸੰਕਲਪ  ਅਤੇ  ਸਿੂਪ। 



ਸਾਖਿਤ  ਇਖਤਿਾਸ  ਅਤੇ  ਸਾਖਿਤ  ਸਮੀਖਿਆ  :  ਅੰਤਿ-ਖਨਿੇੜ। 

ਸਾਖਿਤ  ਇਖਤਿਾਸ  ਅਤੇ  ਇਖਤਿਾਸ  ਸ਼ਾਸਤਿ  ਦਾ  ਅੰਤਿ-ਖਨਿੇੜ। 

ਸਾਖਿਤ  ਇਖਤਿਾਸਕਾਿੀ  ਦੌਿਾਨ  ਸਾਖਿਤਕ  ਤੱਥਾਂ  ਦੇ  ਖਨਿਣੇ  ਦੀਆਂ  ਸਮੱਖਸਆਵਾਂ। 

ਸੰਯੁਕਤ  ਪੰਜਾਬੀ  ਸਾਖਿਤ  ਦੀ  ਇਖਤਿਾਸਕਾਿੀ  :ਕਾਲ  ਵੰਡ  ਅਤੇ  ਵਿਗੀਕਿਨ  ਦੀਆਂ  ਸਮੱਖਸਆਵਾਂ। 

ਪੰਜਾਬੀ  ਸਾਖਿਤ  ਇਖਤਿਾਸ  ਖਲਿਤਾਂ  ਦਾ  ਮੈ ਾ  ਅਖਧਐਨ। 

 

Unit-II ਪੰਜਾਬੀ ਸਫ਼ੂੀ ਕਾਖਵ ਧਾਿਾ ਅਤ ੇਗਿੁਮਖਤ ਕਾਖਵ ਧਾਿਾ 

 

ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਫ਼ੀ ਕਾਖਵ ਧਾਿਾ : ਆਿੰਭ, ਖਵਕਾਸ ਪੜਾਅ ਤੇ ਖਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ। 

ਪਰਮੱੁਿ  ਪੰਜਾਬੀ  ਸੂਫ਼ੀ  ਕਵੀ  :  ਬਾਬਾ  ਫ਼ਿੀਦ,  ਸ਼ਾਿ  ਿੁਸੈਨ,  ਬੁਲਹੇ   ਸ਼ਾਿ,  ਸੁਲਤਾਨ  ਬਾਿੂ  ਅਤੇ  ਵਜ਼ੀਦ। 

ਪੰਜਾਬੀ  ਸੂਫ਼ੀ  ਕਾਖਵ  ਸੰਬੰਧੀ  ਕਾਖਵ  ਆਲੋਚਨਾ  ਦਾ  ਮੈ ਾ  ਅਖਧਐਨ। 

ਗੁਿਮਖਤ  ਕਾਖਵ  ਧਾਿਾ  :  ਆਿੰਭ,  ਖਵਕਾਸ  ਪੜਾਅ  ਤੇ  ਖਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ। 

ਸਰੀ  ਗੁਿੂ  ਗਰੰ ਥ  ਸਾਖਿਬ  :  ਸੰਪਾਦਨ-ਕਲਾ  ਅਤੇ  ਸਾਖਿਤਕ  ਖਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ। 

ਪਰਮੱੁਿ  ਗੁਿੂ  ਕਵੀ  :  ਗੁਿੂ  ਨਾਨਕ  ਦੇਵ  ਜੀ,  ਗੁਿੂ  ਅੰਗਦ  ਦੇਵ  ਜੀ,  ਗੁਿੂ  ਅਿਜਨ  ਦੇਵ  ਜੀ,  ਗੁਿੂ  ਤੇਗ  
ਬਿਾਦਿ ਜੀ  ਅਤੇ  ਗੁਿੂ  ਗੋਖਬੰਦ  ਖਸੰਘ  ਜੀ। 

ਪਰਮੱੁਿ  ਭਗਤ  ਕਵੀ  :  ਿਵੀਦਾਸ,  ਨਾਮਦੇਵ  ਅਤੇ  ਕਬੀਿ। 

ਵਾਿਾਂ  ਭਾਈ  ਗੁਿਦਾਸ। 

ਗੁਿਮਖਤ  ਕਾਖਵ  ਧਾਿਾ  ਸਬੰਧੀ  ਪਰਾਪਤ  ਸਮੀਖਿਆ  ਦਾ  ਮੈ ਾ  ਅਖਧਐਨ। 

 

 

Unit-III ਪੰਜਾਬੀ  ਖਕੱਸਾ  ਕਾਖਵ  ਅਤ ੇ ਬੀਿ  ਕਾਖਵ  ਧਾਿਾ 

 

ਪੰਜਾਬੀ  ਖਕੱਸਾ  ਕਾਖਵ  ਧਾਿਾ  :  ਆਿੰਭ,  ਖਵਕਾਸ  ਪੜਾਅ  ਤੇ  ਖਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ। 

ਪਰਮੱੁਿ  ਖਕੱਸਾਕਾਿ  :  ਦਮੋਦਿ,  ਪੀਲੂ,  ਵਾਖਿਸ,  ਿਾਸ਼ਮ  ਤੇ  ਕਾਦਿਯਾਿ। 



ਪੰਜਾਬੀ  ਬੀਿ  ਵਾਿ  ਕਾਖਵ  ਅਤੇ  ਜੰਗਨਾਮਾ  ਕਾਖਵ  ਧਾਿਾ  :  ਆਿੰਭ  ਖਵਕਾਸ  ਪੜਾਅ  ਤੇ  ਖਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ। 

ਪਰਿੱੁਿ  ਵਾਿਕਾਿ  :  ਗੁਿੂ  ਗੋਖਬੰਦ  ਖਸੰਘ,  ਨਜਾਬਤ  ਅਤੇ  ਪੀਿ  ਮੁਿੰਮਦ। 

ਪਰਮੱੁਿ  ਜੰਗਨਾਮਾਕਾਿ  :  ਸ਼ਾਿ  ਮੰੁਿਮਦ,  ਮ ਕ। 

ਪੰਜਾਬੀ  ਖਕੱਸਾ  ਕਾਖਵ  :  ਬੀਿ  ਵਾਿ  ਕਾਖਵ  ਅਤੇ  ਜੰਗਨਾਮਾ  ਕਾਖਵ  ਸੰਬੰਧੀ  ਪਰਾਪਤ  ਆਲੋਚਨਾ  ਦਾ  ਮੈ ਾ 
ਅਖਧਐਨ। 

 

Unit-IV ਪੰਜਾਬੀ  ਵਾਿਤਕ 

 

ਮੱਧਕਾਲੀ  ਪੰਜਾਬੀ  ਵਾਿਤਕ  :  ਆਿੰਭ,  ਖਵਕਾਸ  ਪੜਾਅ  ਤੇ  ਖਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ  (ਜਨਮਸਾਿੀ  ਪਿੰਪਿਾ  :  
ਪੁਿਾਤਨ ਜਨਮਸਾਿੀ,  ਆਖਦ  ਸਾਿੀਆਂ,  ਸ਼ੰਭੂ  ਨਾਥ  ਵਾਲੀ  ਜਨਮਸਾਿੀ,  ਖਮਿਿਬਾਨ  ਵਾਲੀ  ਜਨਮਸਾਿੀ,  
ਜਨਮਸਾਿੀ, ਜਨਮਸਾਿੀ  ਭਾਈ  ਬਾਲਾ  :  ਖਗਆਨ  ਿਤਨਾਵਾਲੀ,  ਗੁਿ  ਖਬਲਾਸ,  ਗੋਸ਼ ਾਂ,  ਪਿਚੀਆਂ,  

ਿਖਿਤਨਾਮੇ  ਅਤੇ   ੀਕੇ ਦੇ  ਸੰਦਿਭ  ਖਵਚ) 

ਆਧੁਖਨਕ  ਪੰਜਾਬੀ  ਵਾਿਤਕ  :  ਆਿੰਭ,  ਖਵਕਾਸ  ਪੜਾਅ  ਤੇ  ਖਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ। 

ਸਮਕਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਿਤਕ ਖਵਚ ਨਵੇਂ ਝੁਕਾਅ 

ਪਿਵਾਸੀ  ਪੰਜਾਬੀ  ਵਾਿਤਕ  ਦਾ  ਸਿਵੇਿਣ 

ਪਾਖਕਸਤਾਨੀ  ਪੰਜਾਬੀ  ਵਾਿਤਕ  ਦਾ  ਸਿਵੇਿਣ 

ਪਰਮੱੁਿ  ਵਾਿਤਕਕਾਿ  :  ਭਾਈ  ਵੀਿ  ਖਸੰਘ,  ਪੂਿਨ  ਖਸੰਘ,  ਸਾਖਿਬ  ਖਸੰਘ,  ਤੇਜਾ  ਖਸੰਘ,  ਗੁਿਬਖ਼ਸ਼  ਖਸੰਘ 
ਪਰੀਤਲੜੀ,  ਬਲਿਾਜ  ਸਾਿਨੀ,  ਬਲਵੰਤ  ਗਾਿਗੀ,  ਕੁਲਬੀਿ  ਖਸੰਘ  ਕਾਂਗ  ਅਤੇ  ਨਖਿੰਦਿ  ਖਸੰਘ  ਕਪੂਿ। 

ਮੱਧਕਾਲੀ  ਪੰਜਾਬੀ  ਵਾਿਤਕ  ਸੰਬੰਧੀ  ਪਰਾਪਤ  ਆਲੋਚਨਾ  ਦਾ  ਮੈ ਾ  ਅਖਧਐਨ। 

ਆਧੁਖਨਕ  ਪੰਜਾਬੀ  ਵਾਿਤਕ  ਸਬੰਧੀ  ਪਰਾਪਤ  ਆਲੋਚਨਾ  ਦਾ  ਮੈ ਾ  ਅਖਧਐਨ। 

Unit-V  ਆਧਖੁਨਕ  ਪੰਜਾਬੀ  ਕਖਵਤਾ 

ਆਧੁਖਨਕ  ਪੰਜਾਬੀ  ਕਖਵਤਾ  :  ਆਿੰਭ,  ਖਵਕਾਸ  ਪੜਾਅ  ਤੇ  ਖਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ। 

ਆਧੁਖਨਕ  ਪੰਜਾਬੀ  ਕਖਵਤਾ  ਖਵਚ  ਪਰਮੱੁਿ  ਿੁਝਾਨ  (ਆਦਿਸ਼ਵਾਦੀ,  ਯਥਾਿਥਵਾਦੀ,  ਪਰਗਤੀਵਾਦੀ,  
ਪਰਯੋਗਸ਼ੀਲ, ਜੁਝਾਿਵਾਦੀ,  ਨਾਿੀ-ਖਦਰਸ਼ ੀ  ਅਤੇ  ਦਖਲਤ-ਖਦਰਸ਼ ੀ  ਦੇ  ਸੰਦਿਭ  ਖਵਚ) 



ਸਮਕਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਖਵਤਾ ਖਵਚ ਨਵੇਂ ਝੁਕਾਅ 

ਪਿਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਖਵਤਾ ਦਾ ਸਿਵੇਿਣ 

ਪਾਖਕਸਤਾਨੀ  ਪੰਜਾਬੀ  ਕਖਵਤਾ  ਦਾ  ਸਿਵੇਿਣ 

ਪਰਮੱੁਿ  ਪੰਜਾਬੀ  ਕਵੀ  :  ਭਾਈ  ਵੀਿ  ਖਸੰਘ,  ਪੂਿਨ  ਖਸੰਘ,  ਧਨੀ  ਿਾਮ  ਚਾਖਤਰਕ,  ਮੋਿਨ  ਖਸੰਘ,  ਅੰਖਮਰਤਾ  
ਪਰੀਤਮ, ਬਾਵਾ  ਬਲਵੰਤ,  ਿਖਿਭਜਨ  ਖਸੰਘ,  ਜਸਵੰਤ  ਖਸੰਘ  ਨੇਕੀ,  ਖਸ਼ਵ  ਕੁਮਾਿ,  ਪਾਸ਼,  ਸੁਿਜੀਤ  ਪਾਤਿ  
ਅਤੇ  ਜਸਵੰਤ ਦੀਦ। 

ਆਧੁਖਨਕ  ਪੰਜਾਬੀ  ਕਖਵਤਾ  ਸੰਬੰਧੀ  ਪਰਾਪਤ  ਆਲੋਚਨਾ  ਦਾ  ਮੈ ਾ  ਅਖਧਐਨ। 

 

Unit-VI  ਪੰਜਾਬੀ  ਗਲਪ 

 

ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਵਲ : ਆਿੰਭ, ਖਵਕਾਸ ਪੜਾਅ ਤੇ ਖਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ। 

ਪੰਜਾਬੀ  ਨਾਵਲ  ਖਵਚ  ਪਰਮੱੁਿ  ਿੁਝਾਨ  (ਆਦਿਸ਼ਵਾਦੀ,  ਯਥਾਿਥਵਾਦੀ,  ਪਰਗਤੀਵਾਦੀ,  ਇਖਤਿਾਸਕ, 

ਮਨੋਖਵਖਗਆਨਕ  ਨਾਿੀ-ਖਦਰਸ਼ ੀ  ਅਤੇ  ਦਖਲਤ-ਖਦਰਸ਼ ੀ  ਦੇ  ਸੰਦਿਭ  ਖਵਚ) 

ਸਮਕਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਵਲ ਖਵਚ ਨਵੇਂ ਝੁਕਾਅ 

ਪਿਵਾਸੀ  ਪੰਜਾਬੀ  ਨਾਵਲ  ਦਾ  ਸਿਵੇਿਣ 

ਪਾਖਕਸਤਾਨੀ  ਪੰਜਾਬੀ  ਨਾਵਲ  ਦਾ  ਸਿਵੇਿਣ 

ਪਰਮੱੁਿ  ਪੰਜਾਬੀ  ਨਾਵਲਕਾਿ  :  ਨਾਨਕ  ਖਸੰਘ,  ਜਸਵੰਤ  ਖਸੰਘ  ਕੰਵਲ,  ਗੁਿਖਦਆਲ  ਖਸੰਘ,  ਦਲੀਪ  ਕੌਿ  
ਖ ਵਾਣਾ, ਿਾਮ ਸਿੂਪ ਅਣਿੀ, ਬਲਦੇਵ ਖਸੰਘ ਅਤੇ ਮਨਮੋਿਨ ਬਾਵਾ। 

ਆਧੁਖਨਕ  ਪੰਜਾਬੀ  ਕਿਾਣੀ  :  ਆਿੰਭ,  ਖਵਕਾਸ  ਪੜਾਅ  ਅਤੇ  ਖਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ। 

ਆਧੁਖਨਕ  ਪੰਜਾਬੀ  ਕਿਾਣੀ  ਖਵਚ  ਪਰਮੱੁਿ  ਿੁਝਾਨ  (ਆਦਿਸ਼ਵਾਦੀ,  ਯਥਾਿਥਵਾਦੀ,  ਦਸ਼ੇ-ਵੰਡ  ਨਾਲ  
ਸਬੰਧਤ, ਪਰਗਤੀਵਾਦੀ,  ਮਨੋਖਵਖਅਾਾਨਕ,  ਨਾਿੀ  ਖਦਰਸ਼ ੀ  ਅਤੇ  ਦਖਲਤ  ਖਦਰਸ਼ ੀ  ਦੇ  ਸੰਦਿਭ  ਖਵਚ) 

ਸਮਕਾਲੀ  ਪੰਜਾਬੀ  ਕਿਾਣੀ  ਖਵਚ  ਨਵੇਂ  ਝੁਕਾਅ 

ਪਿਵਾਸੀ  ਪੰਜਾਬੀ  ਕਿਾਣੀ  ਦਾ  ਸਿਵੇਿਣ। 

ਪਾਖਕਸਤਾਨੀ  ਪੰਜਾਬੀ  ਕਿਾਣੀ  ਦਾ  ਸਿਵੇਿਣ। 



ਪਰਮੱੁਿ  ਪੰਜਾਬੀ  ਕਿਾਣੀਕਾਿ  :  ਸੁਜਾਨ  ਖਸੰਘ,  ਕਿਤਾਿ  ਖਸੰਘ  ਦੁੱ ਗਲ,  ਸੰਤ  ਖਸੰਘ  ਸੇਿੋਂ,  ਕੁਲਵੰਤ  ਖਸੰਘ  
ਖਵਿਕ, ਅਜੀਤ  ਕੌਿ,  ਪਰੇਮ  ਪਰਕਾਸ਼,  ਵਖਿਆਮ  ਖਸੰਘ  ਸੰਧੂ  ਅਤੇ  ਲਾਲ  ਖਸੰਘ। 

ਪੰਜਾਬੀ  ਨਾਵਲ  ਸੰਬੰਧੀ  ਪਰਾਪਤ  ਆਲੋਚਨਾ  ਦਾ  ਮੈ ਾ  ਅਖਧਐਨ। 

ਆਧੁਖਨਕ  ਪੰਜਾਬੀ  ਕਿਾਣੀ  ਸੰਬੰਧੀ  ਪਰਾਪਤ  ਆਲੋਚਨਾ  ਦਾ  ਮੈ ਾ  ਅਖਧਐਨ। 

 

 

Unit-VII ਪੰਜਾਬੀ  ਨਾ ਕ  ਅਤ ੇ ਇਕਾਂਗੀ 

 

ਪੰਜਾਬੀ  ਨਾ ਕ  ਅਤੇ  ਇਕਾਂਗੀ  :  ਆਿੰਭ,  ਖਵਕਾਸ  ਪੜਾਅ  ਤੇ  ਖਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ। 

ਸਮਕਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾ ਕ ਖਵਚ ਪਰਮੱੁਿ ਿੁਝਾਨ। 

ਪਿਵਾਸੀ  ਪੰਜਾਬੀ  ਨਾ ਕ  ਅਤੇ  ਇਕਾਂਗੀ  ਦਾ  ਸਿਵੇਿਣ। 

ਪਾਖਕਸਤਾਨੀ  ਪੰਜਾਬੀ  ਨਾ ਕ  ਤੇ  ਇਕਾਂਗੀ  ਦਾ  ਸਿਵੇਿਣ। 

 

ਪਰਮੱੁਿ  ਪੰਜਾਬੀ  ਨਾ ਕਕਾਿ  ਤੇ  ਇਕਾਂਗੀਕਾਿ  :  ਈਸ਼ਵਿ  ਚੰਦਿ  ਨੰਦਾ,  ਸੰਤ  ਖਸੰਘ  ਸੇਿੋਂ,  ਿਿਚਿਨ  ਖਸੰਘ, 

ਬਲਵੰਤ  ਗਾਿਗੀ,  ਸੁਿਜੀਤ  ਖਸੰਘ  ਸੇਠੀ,  ਚਿਨਦਾਸ  ਖਸੱਧੂ,  ਅਜਮੇਿ  ਔਲਿ,  ਆਤਮਜੀਤ  ਅਤੇ  ਸਵਿਾਜ 
ਬੀਿ। 

ਪੰਜਾਬੀ  ਿੰਗਮੰਚ  :  ਆਿੰਭ,  ਖਵਕਾਸ  ਪੜਾਅ,  ਸਮੱਖਸਆਵਾਂ  ਤੇ  ਭਖਵੱਿ। 

ਪੰਜਾਬੀ  ਨਾ ਕ  ਅਤੇ  ਇਕਾਂਗੀ  ਸੰਬੰਧੀ  ਪਰਾਪਤ  ਆਲੋਚਨਾ  ਦਾ  ਮੈ ਾ  ਅਖਧਐਨ। 

 

Unit-VIII ਲੋਕਧਾਿਾ  ਤ ੇ ਪੰਜਾਬੀ  ਲੋਕਧਾਿਾ  ਅਤ ੇ ਸਖਭਆਚਾਿ  ਤ ੇ ਪੰਜਾਬੀ  ਸਖਭਆਚਾਿ 

ਲੋਕਧਾਿਾ : ਪਖਿਭਾਸ਼ਾ, ਪਰਖਕਿਤੀ ਤੇ ਤੱਤ। 

ਲੋਕਧਾਿਾ,  ਆਧੁਖਨਕਤਾ  ਅਤੇ  ਸੰਚਾਿ  ਮਾਖਧਅਮ। 

ਲੋਕ ਸਾਖਿਤ ਅਤੇ ਖਵਖਸ਼ਸ਼  ਸਾਖਿਤ। 

ਲੋਕ  ਸਾਖਿਤ  :  ਸੰਕਲਪ  ਅਤੇ  ਪਰਮੱੁਿ  ਵੰਨਗੀਆਂ। 



ਲੋਕਧਾਿਾ  ਦੀਆਂ  ਖਵਖਭੰਨ  ਪਰਗ ਾਅ  ਖਵਧੀਆਂ  (ਲੋਕ  ਗੀਤ,  ਲੋਕ  ਕਥਾ,  ਲੋਕ  ਖਵਸ਼ਵਾਸ,  ਿੀਤੀ  ਖਿਵਾਜ਼,  

ਲੋਕ ਨਾ ਕ, ਲੋਕ ਧਿਮ, ਲੋਕ ਕਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਨਾਚ) 

ਖਵਸ਼ਵ  ਪਰਖਸੱਧ  ਲੋਕਯਾਨ  ਸ਼ਾਸਤਿੀਆਂ  ਦਾ  ਯੋਗਦਾਨ  (ਖਵਲੀਅਮ  ਥਾਮਸ,  ਵੀ.  ਪਰਾਪ  ਅਤੇ  ਐਲਨ  ਡੰਡੀ)। 

ਲੋਕਧਾਿਾ ਖਵਖਗਆਨ : ਪਖਿਭਾਸ਼ਾ, ਪਰਖਕਿਤੀ ਤੇ ਤੱਤ। 

ਲੋਕਧਾਿਾ  ਖਵਖਗਆਨ  ਦੀ  ਖਦਰਸ਼ ੀ  ਤੋਂ  ਸਾਖਿਤ  ਦਾ  ਅਖਧਐਨ। 

ਪੰਜਾਬੀ  ਲੋਕਧਾਿਾਈ  ਸਮੱਗਿੀ  ਦੇ  ਖਵਖਭੰਨ  ਿੂਪ  ਤੇ  ਵਿਗੀਕਿਨ। 

ਪੰਜਾਬੀ  ਲੋਕ  ਖਵਸ਼ਵਾਸ,  ਲੋਕ  ਖਸਆਣਪ,  ਿੀਤਾਂ-ਿਸਮਾਂ  ਅਤੇ  ਖਤਉਿਾਿ। 

ਪੰਜਾਬੀ  ਲੋਕ  ਕਲਾਵਾਂ,  ਲੋਕ-ਨਾਚ  ਅਤੇ  ਲੋਕ  ਸੰਗੀਤ। 

ਪੰਜਾਬੀ  ਲੋਕ  ਸਾਖਿਤ  ਦਾ  ਵਿਗੀਕਿਨ  :  ਲੋਕ  ਗੀਤ,  ਲੋਕ  ਕਥਾਵਾਂ,  ਲੋਕ  ਨਾ । 

ਪੰਜਾਬੀ  ਲੋਕ  ਧੰਦੇ,  ਲੋਕ  ਗਖਿਣੇ,  ਲੋਕ  ਪਖਿਿਾਵਾ  ਅਤੇ  ਲੋਕ  ਿੇਡਾਂ। 

ਪੰਜਾਬੀ  ਲੋਕਧਾਿਾ  ਸੰਗਰਖਿ,  ਸੰਪਾਦਨ  ਅਤੇ  ਸਮੀਖਿਆ  ਦਾ  ਇਖਤਿਾਸ। 

ਪੰਜਾਬੀ  ਦੇ  ਪਰਖਸੱਧ  ਲੋਕਧਾਿਾ  ਖਵਖਗਆਨੀਆਂ  ਦਾ  ਯੋਗਦਾਨ  (ਆਿ.ਸੀ. ੈਂਪਲ,  ਦਖਵੰਦਿ  ਸਖਤਆਿਥੀ,  
ਸ.ਸ. ਵਣਜਾਿਾ  ਬੇਦੀ,  ਮਖਿੰਦਿ  ਖਸੰਘ  ਿੰਧਾਵਾ,  ਕਿਨ ਲ  ਖਸੰਘ  ਖਥੰਦ  ਅਤੇ  ਨਾਿਿ  ਖਸੰਘ)। 

ਪੰਜਾਬੀ  ਲੋਕਧਾਿਾ  ਅਖਧਐਨ  ਸਬੰਧੀ  ਪਰਾਪਤ  ਆਲੋਚਨਾ  ਦਾ  ਮੈ ਾ  ਅਖਧਐਨ। 

ਸਖਭਆਚਾਿ  :  ਪਖਿਭਾਸ਼ਾ,  ਸਿੂਪ  ਤੇ  ਤੱਤ। 

 

ਸਖਭਆਚਾਿ  ਅਤੇ  ਸਖਭਅਤਾ  ਦਾ  ਅੰਤਿ-ਖਨਿੇੜ। 

ਸਖਭਆਚਾਿਕ ਿੂਪਾਂਤਿਣ ਪਰਖਕਰਆ 

ਸਖਭਆਚਾਿ,  ਸਮਾਜ  ਅਤੇ  ਭਾਸ਼ਾ  ਦਾ  ਅੰਤਿ-ਸਬੰਧ। 

ਸਖਭਆਚਾਿ  ਅਖਧਐਨ  ਦੀਆਂ  ਖਵਖਭੰਨ  ਖਦਰਸ਼ ੀਆਂ। 

ਸਖਭਆਚਾਿ  ਦਾ  ਭੂਗੋਲ,  ਆਿਖਥਕਤਾ,  ਧਿਮ  ਅਤੇ  ਿਾਜਨੀਤੀ  ਨਾਲ  ਸਬੰਧ। 

ਲੋਕਧਾਿਾ  ਅਤੇ  ਸਖਭਆਚਾਿ  ਦਾ  ਅੰਤਿ-ਖਨਿੇੜ। 

ਸਖਭਆਚਾਿ ਖਵਖਗਆਨ : ਪਖਿਭਾਸ਼ਾ, ਸਿੂਪ ਤੇ ਤੱਤ। 



ਖਵਸ਼ਵ  ਪਰਖਸੱਧ  ਸਖਭਆਚਾਿ  ਸ਼ਾਸਤਿੀਆਂ  ਦਾ  ਯੋਗਦਾਨ  (ਿੇਮੰਡ  ਖਵਲੀਅਮ,  ਫਰੇਜ਼ਿ  ਅਤੇ  ਐਡਵਿਡ 

ਸਈਅਦ)। 

ਪੰਜਾਬ,  ਪੰਜਾਬੀ  ਅਤੇ  ਪੰਜਾਬੀ  ਸਖਭਆਚਾਿ। 

ਪੰਜਾਬੀ  ਸਖਭਆਚਾਿ  ਦੇ  ਪਛਾਣ  ਖਚੰਨਹ । 

ਪੰਜਾਬੀ  ਸਖਭਆਚਾਿ  ਉੱਪਿ  ਭਾਿਤੀ  ਤੇ  ਸਾਮੀ  ਸਖਭਆਚਾਿ  ਦਾ  ਪਰਭਾਵ। 

ਪੰਜਾਬੀ  ਸਖਭਆਚਾਿ  ਦਾ  ਕੌਮੀ  ਪਰਸੰਗ 

ਪੰਜਾਬੀ ਸਖਭਆਚਾਿ, ਖਸਆਸਤ ਅਤੇ ਸੰਪਰਦਾਇਕਤਾ। 

ਪੰਜਾਬੀ  ਸਖਭਆਚਾਿ  ਅਤੇ  ਸਾਕਾਚਾਿੀ  ਪਰਬੰਧ 

ਖਵਸ਼ਵੀਕਿਨ  ਦੇ  ਦੌਿ  ਖਵਚ  ਪੰਜਾਬੀ  ਸਖਭਆਚਾਿ  ਸਨਮੁਿ  ਚੁਣੌਤੀਆਂ 

ਪਰਖਸੱਧ  ਪੰਜਾਬੀ  ਸਖਭਆਚਾਿ  ਸ਼ਾਸਤਿੀਆਂ  ਦਾ  ਯੋਗਦਾਨ  ( ੀ.ਆਿ.  ਖਵਨੋਦ,  ਗੁਿਬਖ਼ਸ਼  ਖਸੰਘ  ਫਿੈਂਕ  
ਅਤੇ ਜਸਖਵੰਦਿ  ਖਸੰਘ)। 

ਪੰਜਾਬੀ  ਸਖਭਆਚਾਿ  ਅਖਧਐਨ  ਸਬੰਧੀ  ਪਰਾਪਤ  ਆਲੋਚਨਾ  ਦਾ  ਮੈ ਾ  ਅਖਧਐਨ। 

 

Unit-IX  ਭਾਸ਼ਾ,  ਭਾਸ਼ਾ  ਖਵਖਗਆਨ,  ਪੰਜਾਬੀ  ਭਾਸ਼ਾ  ਖਵਖਗਆਨ  ਅਤ ੇ ਗਿੁਮਿੁੀ  ਖਲਪੀ 

 

ਭਾਸ਼ਾ  :  ਪਖਿਭਾਸ਼ਾ,  ਸਿੂਪ  ਤੇ  ਖਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ। 

ਭਾਸ਼ਾ,  ਸਮਾਜ,  ਸਖਭਆਚਾਿ  ਅਤੇ  ਸਾਖਿਤ  ਦਾ  ਅੰਤਿ-ਸਬੰਧ। 

ਭਾਸ਼ਾ,  ਉਪਭਾਸ਼ਾ  ਅਤੇ  ਖਲਪੀ  ਦਾ  ਅੰਤਿ-ਖਨਿੇੜ। 

ਭਾਸ਼ਾ  ਅਤੇ  ਸੰਚਾਿ  ਮਾਖਧਅਮ  (ਖਪਰੰ  ,  ਇਲੈਕ ਰਾਖਨਕ  ਅਤੇ  ਖਨਊ  ਮੀਡੀਆ)। 

 

ਖਵਸ਼ਵ  ਭਾਸ਼ਾ  ਪਖਿਵਾਿ। 

ਆਧੁਖਨਕ  ਭਾਿਤੀ  ਆਿੀਆ  ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ। 

ਭਾਸ਼ਾਂ ਖਵਖਗਆਨ : ਪਖਿਭਾਸ਼ਾ, ਸਿੂਪ ਤੇ ਿੇਤਿ। 



ਭਾਸ਼ਾ ਖਵਖਗਆਨ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਸ਼ਾਸਤਿ। 

ਸਾਖਸਓਿ  ਦੇ  ਭਾਸ਼ਾਈ  ਸੰਕਲਪ  :  ਖਚਿਨ  :  ਖਚਿਨਕ  ਤੇ  ਖਚਿਖਨਤ,  ਲੈਂਗ  ਤੇ  ਪੈਿੋਲ,  ਇਕਾਲਕ  ਤੇ  
ਦੁਕਾਲਕ, ਕੜੀਦਾਿ  ਤੇ  ਲੜੀਦਾਿ। 

ਨੌਮ  ਚੌਮਸਕੀ  ਦੇ  ਭਾਸ਼ਾਈ  ਸੰਕਲਪ  :  ਯੋਗਤਾ  ਤੇ  ਖਨਭਾਉ,  ਗਖਿਨ  ਤੇ  ਸਤੱਿੀ  ਜੁਗਤ,  ਵਾਕਾਂਸ  ਉਸਾਿੀ  
ਨੇਮ, ਿੂਪਾਂਤਿੀ  ਨੇਮ,  ਧੁਨੀ  ਿੂਪਾਤਮਕ  ਨੇਮ। 

ਧੁਨੀ  ਤੇ  ਧੁਨੀ  ਖਵਖਗਆਨ  :  ਸੰਕਲਪ  ਤੇ  ਵਿਗੀਕਿਨ। 

ਭਾਵਾਂਸ/ਿੂਪੀਮ  ਤੇ  ਭਾਵਾਂਸ/ਿੂਪੀਮ  ਪਰਬੰਧ  :  ਸੰਕਲਪ  ਤੇ  ਵਿਗੀਕਿਨ। 

ਵਾਕ  ਤੇ  ਵਾਕ  ਖਵਖਗਆਨ  :  ਸੰਕਲਪ  ਤੇ  ਵਿਗੀਕਿਨ। 

ਅਿਥ  ਅਤੇ  ਅਿਥ  ਖਵਖਗਆਨ  :  ਸੰਕਲਪ  ਤੇ  ਵਿਗੀਕਿਨ। 

ਪੰਜਾਬੀ  ਭਾਸ਼ਾ  ਦਾ  ਆਿੰਭ,  ਖਵਕਾਸ  ਤੇ  ਖਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ। 

ਪੰਜਾਬੀ  ਭਾਸ਼ਾ  ਉੱਪਿ  ਿੋਿ  ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ  ਦੇ  ਪਰਭਾਵ। 

ਪੰਜਾਬੀ  ਭਾਸ਼ਾ  ਦੀਆਂ  ਖਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ। 

ਪੰਜਾਬੀ  ਦੀਆਂ  ਉਪਭਾਸ਼ਾਵਾਂ। 

ਪੰਜਾਬੀ  ਭਾਸ਼ਾ  ਦੇ  ਖਵਕਾਸ  ਅਦਾਿੇ। 

ਪੰਜਾਬੀ  ਭਾਵਾਂਸ਼/ਿੂਪੀਮ-ਖਵਖਗਆਨ/ਖਵਉਂਤ। 

ਪੰਜਾਬੀ  ਵਾਕ-ਖਵਖਗਆਨ/ਖਵਉਂਤ। 

ਪੰਜਾਬੀ  ਅਿਥ-ਖਵਖਗਆਨ/ਖਵਉਂਤ। 

ਗੁਿਮੁਿੀ  ਖਲਪੀ  ਦਾ  ਖਨਕਾਸ,  ਖਵਕਾਸ  ਅਤੇ  ਖਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ। 

ਪੰਜਾਬੀ  ਭਾਸ਼ਾ  ਅਤੇ  ਗੁਿਮੁਿੀ  ਖਲਪੀ  ਦਾ  ਅੰਤਿ  ਸੰਬੰਧ। 

ਪਰਮੱੁਿ  ਪੰਜਾਬੀ  ਭਾਸ਼ਾ  ਖਵਖਗਆਨੀ  (ਦੁਨੀ  ਚੰਦਿ,  ਿਿਕੀਿਤ  ਖਸੰਘ,  ਪਰੇਮ  ਪਰਕਾਸ਼  ਖਸੰਘ)। 


