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ਆਤਮਜੀਤ ਦਾ ਨਾਟਕ ‘ਪੰਚ ਨਦ ਦਾ ਪਾਣੀ’
ਡਾ. ਰਿਵੰਦਰ ਿਸੰਘ
ਰੀਡਰ, ਿਦਆਲ ਿਸੰਘ ਕਾਲਜ
ਿਦੱਲੀ ਯੂ ਨੀਵਰਿਸਟੀ

ਆਤਮਜੀਤ ਦਾ ਨਾਟਕ ‘ਪੰਚਨਦ ਦਾ ਪਾਣੀ’ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੱਧਕਾਲੀ ਇਿਤਹਾਸ ਦੀ

ਅਣਛੁਹੀ

ਪਰਤ$ %

ਫਰੋਲਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਨਾਟਕ ਆਪਣੇ ਤੱਤਕਾਲੀ ਮਾਹੌਲ ਿਵਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਾਲਾਤ ਕਾਰਣ ਧਾਰਿਮਕ,
ਸਮਾਿਜਕ ਅਤੇ ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਸਿਥਤੀ

ਿਵਚ ਹੋ ਰਹੀ

ਤਬਦੀਲੀ

ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਟਕ

ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਕ ਮੈਟਾ-ਟੈਕਸਟ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਪ0ੇਰਣਾ ਸਰੋਤ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਹੀ ਇਕ ਚਰਿਚੱਤ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਮਨਮੋਹਨ
ਬਾਵਾ ਦੀ
ਕਹਾਣੀ

ਕਹਾਣੀ

ਹਨ। ਮਨਮੋਹਨ ਬਾਵਾ ਦੇ ਕਹਾਣੀ ਸੰਗਿ0 ਹ ‘ਅਜਾਤ ਸੁੰਦਰੀ’ ਿਵਚ ਸਾਮਲ ਦੋ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀ

‘ਨੀਲਮਾ’ ਅਤੇ ‘ਿਬਰਜੂ ਝੀਰ ਉਰਫ਼ ਕੁ ਰਬਾਨ ਅਲੀ’ % ਇਕੋ ਕਥਾਨਕ ਿਵਚ ਪਰੋਕੇ, ਆਤਮਜੀਤ ਨੇ

ਆਪਣੇ ਨਾਟਕ ‘ਪੰਚਨਦ ਦਾ ਪਾਣੀ’ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਟਕ ਦਾ ਜਦ ਇਕ ਦੂਜੇ ਲੇਖਕ ਦੀ

ਕਹਾਣੀ

ੁ ਾ ਹੈ ਤ$ ਇਸ ਿਵਚ ਕਈ
ਤੋਂ ਰੂਪ ਪਿਰਵਰਤਨ ਹੰਦ

ਸੰਦਰਭ ਅਤੇ ਸਰੋਕਾਰ ਉਹੀ ਕਹਾਣੀ ਵਾਲੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕੁ ਝ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਿਵਚ ਵੀ 7ਭਰਦੇ ਹਨ। ਇੰਝ ਹੋਣਾ ਿਕਸੇ ਵੀ
ੁ ਾ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੰਦ
ੁ ਾ ਿਕ ਇਕ ਪ0ਾਪਤ ਰਚਨਾ
ਐਸੀ ਿਕਰਤ ਇਕ ਸੁਭਾਵਕ ਲੱਛਣ ਵੀ ਹੰਦ
7ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਰਚਨਾ ਿਸਰਜੀ ਜ$ਦੀ ਹੈ ਤ$ ਉਸਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁਹ$ਦਰਾ ਮੂਲ ਰਚਨਾ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਿਵਚ
ੁ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੰਦ
ੁ ਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੇਖਕ ਆਪਣੀ ਿਵਚਾਰਧਾਰਾ ਜ$
ਰੂਪਾਕਾਰ ਦਾ ਅੰਤਰ ਆਉਣਾ ਬਹਤ
ਆਪਣੀ ਲੇਖਣ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਿਨਵੇਕਲੇ ਗੁ ਣ$ ਕਾਰਣ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ % ਮੂਲ ਰਚਨਾ ਦੇ ਕੋਲ ਰਖਿਦ

ਹੋਇ

ਵੀ

ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਨਾਟਕ ਿਕਸੇ ਸਧਾਰਣ ਇਿਤਹਾਸਕ ਟੈਕਸਟ ਤੋਂ ਮੈਟਾ ਟੈਕਸਟ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਸਗੋਂ ਇਸਦੀ
ਇਿਤਹਾਸਕਤਾ ਦਾ ਸਰੋਤ ਇਕ ਅਿਜਹੀ ਕਥਾ ਸਮੱਗਰੀ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵਚ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਇਿਤਹਾਸ ਦੇ ਕੁ ਝ ਕੁ
ਪ0ਾਪਤ ਵੇਰਿਵ

7ਪਰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਕਲਪਨਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਕਥਾ ਉਸਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਮੂਲ ਰਚਨਾ ਿਵਚ ਵੀ

ਇਿਤਹਾਸ ਦੀ

ਕੁ ਝ ਹੀ ਘਟਨਾਵ$ % ਿਸਰਜਣਾ ਦਾ ਅਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਤਮਜੀਤ ਨੇ ਉਸੇ ਹੀ
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ਇਿਤਹਾਸਕ ਤੇ ਕਾਲਪਿਨਕ ਕਥਾ ਸਮੱਗਰੀ % ਪੂਰੀ ਤਰ<$ ਪ0ਵਾਨ ਕਰਿਦ

ਜ$ ਉਸਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਿਦ

ਇਸ

ਨਾਟਕ ਦਾ ਅਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਦੋਹ$ ਰਚਨਾਵ$ ਿਵਚਲੀ ਇਿਤਹਾਸਕਤਾ ਦੇ ਤੱਤ ਕਲਪਨਾਸ਼ੀਲ਼ ਹੰਿੁ ਦ
ਹੋਇ

ਵੀ ਯਥਾਰਥਕ ਲਗਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਯਥਾਰਥ ਪ0ਤੀਤੀ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਣ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਿਕ ਇਿਤਹਾਸਕ ਘਟਨਾਵ$

7ਪਰ ਅਧਾਿਰਤ ਹੰਿੁ ਦ

ਹੋਇ

ਵੀ ਇਹ ਰਚਨਾਵ$ ਆਪਣਾ ਸਰੋਕਾਰ ਕੁ ਝ ਅਿਜਹੇ ਮਸਿਲ

ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ

ਹਨ ਜੋ ਇਿਤਹਾਸ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇ ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ % ਜ਼ਰੂਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਮਸਲੇ ਇਿਤਹਾਸ ਦੀ ਪੁਣਛਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਿਨੱਤਰਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਿਤਹਾਸ ਦੀ
ਅਣਗੋਲ਼ੀ

ਸੱਚਾਈ

% ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਲਪਿਨਕ ਯਥਾਰਥ ਦੀ ਿਸਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਜ$ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ<$ ਦੇ

ਯਥਾਰਥ ਦੀ ਿਸਰਜਣਾ ਕਰਿਦ

ੁ ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੁੜਦੀ ਵੀ
ਰਚਨਾ ਆਪਣੇ ਵਰਤਮਾਨ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੰਦ

ਜਾਪਦੀ ਹੈ:
ੁ ਦੀ ਹੈ ਤ$ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਹਲ$ ਉਸਦਾ ਇਕ ਕਾਲ ਤੋਂ ਅਗਲੇਰੇ ਕਾਲ
“ਜਦੋਂ ਇਕ ਟੈਕਸਟ ਮੈਟਾਟੈਕਸਟ ਤਕ ਪਹੰਚ
ੁ ਾ ਹੈ, ਇਕ
ਤੱਕ, ਅਤੀਤ ਤੋਂ ਵਰਤਮਾਨ ਤੱਕ ਇਕ ਪੁਲ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਟਾਟੈਕਸਟ ਦਾ ਪ0ੇਰਨਾ ਿਬੰਦ ੂ ਹੰਦ
ੁ ਾ ਹੈ।”
ਅਵੱਸ਼ਕਤਾ। ਇਸ ‘ਚੋਂ ਅਰਥ$ ਦਾ ਉਹ ਪਸਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਜਸਦਾ ਵਰਤਮਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹੰਦ
ਜਦੋਂ ਇਸ ਨਾਟਕ % ਅਸੀਂ ਇਕ ਮੈਟਾ-ਟੈਕਸਟ ਵਜੋਂ ਿਵਚਾਰਦੇ ਹ$ ਤ$ ਇਸਦੇ ਮੂਲ ਸਰੋਤ ਦੇ ਸੰਦਰਭ$ ਅਤੇ
ਸਰੋਕਾਰ$ % ਵੀ ਿਵਚਾਰ ਅਧੀਨ ਰਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹ$ ਿਕ ਇਸ ਰਚਨਾ ਦਾ
ਵੱਖਰਾਪਨ ਇਸਦੀ ਨਾਟਕੀ ਿਵਧੀ ਿਵਚ ਹੈ ਿਜਸ ਰਾਹੀਂ ਆਤਮਜੀਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੱਧਕਾਲੀ ਇਿਤਹਾਸਕ ਪਿਰਪੇਖ %
ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਿਵਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਅਰਥ ਪ0ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਸ਼ਟਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਿਜਨ<$ ਸਰੋਕਾਰ$ % ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਨੇ
ਆਪਣੀ

ਦੋ ਕਹਾਣੀ

ਿਵਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਨ<$ % ਨਾਟਕਕਾਰ ਇਕੋ ਨਾਟਕ ਦੇ ਨਾਟਕੀ ਕਾਰਜ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਬਣਾਕੇ

ਰੂਪਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਧਕਾਲੀ ਇਿਤਹਾਸ ਿਵਚ ਨਾਰੀ ਅਤੇ ਦਿਲਤ ਵਰਗ$ ਦਾ ਅਣਗੋਿਲਆ ਇਿਤਹਾਸ ਸਮਾਜ ਦੇ
ਪਿਰਵਰਤਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਿਬਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ‘ਅਜਾਤ ਸੁੰਦਰੀ’ ਕਹਾਣੀ ਸੰਗ0ਿਹ ਿਵਚ ਮਨਮੋਹਨ ਬਾਵਾ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ
ਿਕ:
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“ਮੈਂ ਆਪਣੀ

ਕਹਾਣੀ

ਿਵਚ ਉਹ ਕੁ ਝ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਿਜਸ ਬਾਰੇ ਇਨ<$ ਗ0ੰਥ$ ਿਵਚ

ਚੁੱਪ ਵਰਤੀ ਗਈ ਜ$ ਿਨਖੇਦਾਤਮਕ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਿਦ-ਜਾਤੀ
ਲੋਕ$ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ

, ਸ਼ੂਦਰ$, ਿਪਛੜੇ ਵਰਗ ਦੇ

ਬਾਰੇ।”

ਇਥੇ ਮਨਮੋਹਨ ਬਾਵਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਆਿਦ ਗ0ਥ
ੰ $ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਸਰੀ ਹੋਈ ਸਮਾਜਕ ਿਵਵਸਥਾ ਿਵਚਲੀ
ਊਣਤਾਈ

ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ<$ ਦੇ ਮੂਲ ਿਵਚ ਪਏ ਕਾਰਣ$ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਿਦ

ਇਿਤਹਾਸ ਦੇ ਅਣਗੋਲੇ ਪੱਖ$ ਨਾਲ ਜੋਿੜਆ ਹੈ। ਇਸ ਿਵਚਲੀ

ਕਹਾਣੀ

ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਸਰੋਕਾਰ

% ਅਧਾਰ ਬਣਾਕੇ ਜਦ ਆਤਮਜੀਤ ਇਸ

ਨਾਟਕ ਦੀ ਿਸਰਜਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤ$ ਉਸਦਾ ਸਰੋਕਾਰ ਮਨਮੋਹਨ ਬਾਵਾ ਵ$ਗ ਇਨ<$ ਵਰਗ$ ਦੀ ਸਿਥਤੀ % ਪੇਸ਼ ਕਰਨ
ਦਾ ਤ$ ਰਿਹੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਇਿਤਹਾਸਕ ਸੰਦਰਭ ਦੀ ਹੋਰ ਗਿਹਰਾਈ ਨਾਲ ਪੁਣਛਾਣ ਕਰਦਾ
ਹੋਇਆ, ਉਨ<$ ਪਿਰਸਿਥਤੀ

ੁ
ੁ ਾ ਹੈ। ‘ਅਜਾਤ
ਲਈ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਕਾਰਣਾ ਦੀ ਿਨਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਵਲ ਵਧੇਰੇ ਰਿਚਤ
ਹੰਦ

ੂ
ਸੁੰਦਰੀ’ ਦੀ ਭਿਮਕਾ
ਿਵਚ ਆਤਮਜੀਤ ਨੇ ਇਨ<$ ਦੋ ਕਹਾਣੀ

‘ਨੀਲਮਾ’ ਤੇ ‘ਿਬਰਜੂ ਝੀਰ ਉਰਫ਼ ਕੁ ਰਬਾਨ ਅਲੀ’

ੁ ਸਪਸ਼ਟ ਿਵਚਾਰ ਰੱਖੇ ਨੇ ਿਕ ਬਾਬਤ ਬਹਤ
“ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਿਤਹਾਸ ਿਵਚ, ਅਤੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਕੈਨਵਸ ਤੇ ਿਹੰਦਸ
ੂ ਤਾਨ ਦੇ ਇਿਤਹਾਸ ਿਵੱਚ ਹੋਏ
ੁ ਸਹਾਈ ਹੰਦ
ੁ ੀ ਹੈ।”
ਸਮਾਜਕ ਪਿਰਵਰਤਨ$ ਦੀ ਿਦਸ਼ਾ % ਸਮਝਣ ਿਵਚ ਬਹਤ
ੁ ੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਮਨਮੋਹਨ ਬਾਵਾ ਦੀ
ਆਤਮਜੀਤ ਦੇ ਇਸ ਕਥਨ ਤੋਂ ਇਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੰਦ
ਕਹਾਣੀ

ਤੋਂ ਪਿਹਲ$ ਹੀ ਪ0ਭਾਵਤ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਨਾਟਕ ਦੀ ਿਸਰਜਣਾ ਦਾ ਬੀਜ ਿਵਚਾਰ ਵੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਸਦੇ ਮਨ ਿਵਚ

ਪੈ ਿਗਆ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਆਤਮਜੀਤ ਇਨ<$ ਕਹਾਣੀ

ੂ ੂ ਕਬੂਲ ਕਰਕੇ ਉਸ 7ਪਰ ਆਪਣੇ
ਿਵਚਲੀ ਇਿਤਹਾਸਕਤਾ % ਹਬਹ

ਨਾਟਕ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਕਹਾਣੀ

ਵਾਲੇ ਇਿਤਹਾਸਕ ਸੰਦਰਭ % ਹੀ ਆਪਣੇ ਨਾਟਕ ਦੇ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ

ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਟਕ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਅਿਹਮ ਮੁੱਦਾ ਇਸਦੇ ਸਰੋਕਾਰ$ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਆਤਮਜੀਤ ਦੇ ਇਸ ਨਾਟਕ ਦੇ
ੁ ਕਰਕੇ ਮੂਲ ਕਹਾਣੀ
ਸਰੋਕਾਰ ਵੀ ਬਹਤਾ

ਵਾਲੇ ਹੀ ਹਨ। ਨਾਟਕ ਿਵਚ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਨਾਰੀ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਅਤੇ

ਦਿਲਤ ਵਰਗ ਦੀ ਸਿਥਤੀ % ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਇਨ<$ ਵਰਗ$ ਦੀ
ਪਿਰਸਿਥਤੀ

ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਹੋ ਰਹੀ

ਤਬਦੀਲੀ

ਸਮਾਿਜਕ ਅਤੇ ਸਿਭਆਚਾਰਕ

ਦੇ ਕਾਰਣ$ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਥੇ
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ਨਾਟਕ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰ ਮਨਮੋਹਨ ਬਾਵਾ ਦੀ
ਸਿਥਤੀ

% ਘੋਖਿਦ

ਕਹਾਣੀ

ਦੇ ਸਰੋਕਾਰ$ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜ$ਦੇ ਹਨ। ਆਤਮਜੀਤ ਇਨ<$ ਦੋਹ$

ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਮਾਿਜਕ ਪਿਰਵਰਤਨ ਦੇ ਮੂਲ ਕਾਰਣ$ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਿਵਚ

ਜਦ ਧਾਰਿਮਕ ਕੱਟੜਤਾ ਅਤੇ ਜਾਤਪਾਤ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਿਕਸੇ ਵਰਗ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ % ਕਸ਼ਟ ਪੁਚਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤ$ ਉਨ<$ ਵਰਗ$
ਿਵਚ ਬੇਚੈਨੀ ਵੱਧਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦ ਵੀ ਮੌਕਾ ਿਮਲਦਾ ਹੈ ਜ$ ਕੋਈ ਿਵਕਲਪ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤ$ ਸਮਾਜਕਸਿਭਆਚਾਰ ਿਵਚ ਫੇਰ-ਬਦਲ ਵਾਪਰਨ ਦੀ ਗੁ ੰਜਾਇਸ਼ ਵੱਧ ਜ$ਦੀ ਹੈ। ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਆਤਮਜੀਤ ਨੇ ਬਾਵਾ ਦੀ
ਕਹਾਣੀ

ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਿਵਚ ਿਕਹਾ ਹੈ ਿਕ:
“ਇਿਤਹਾਸਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਿਦਲਚਸਪੀ ਇਸ ਗੱਲ ਿਵੱਚ ਹੈ ਿਕ ਿਜਹੜਾ ਝੀਰ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜਕ

ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ ਨੇ ਿਨਿਖੱਧ ਕਰਾਰ ਿਦੱਤਾ ਉਸ % ਮੁਸਿਲਮ ਸ਼ਾਸਕ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਿਦਲਾਵਰ ਖ਼ਾਨ ਤੋਂ ਿਪੱਛੋਂ ਉਹ
ੁ ‘ਤੇ ਪਹੰਚ
ੁ ਜ$ਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਸਦੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕ$ ਕੋਲੋਂ ਮਾਣ
ਿਗਆਸ-7ਦ-ਦੀਨ ਤੁਗ਼ਲਕ ਕੋਲ ਵੀ ਇਕ ਵੱਡੇ ਅਹਦੇ
ੁ ੀ ਿਜਸ ਮਾਣ ਦਾ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ<$ ਹੱਕਦਾਰ ਵੀ ਹੈ।”
ਪ0ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੰਦ
......
“ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ<$ ਜਦੋਂ ਦੁਲਾਰੀ ਬਾਈ ਦਾ ਰਾਜਪੂਤ ਪਤੀ ਮਰ ਜ$ਦਾ ਹੈ, ਤ$ ਉਸ ਪਾਸ ਸਤੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ
ਹੋਰ ਕਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ, ਜੇ ਿਦਲਾਵਰ ਖ਼ਾਨ ਉਸ ਨਾਲ ਿਨੱਕਾਹ ਕਰ ਕੇ ਉਸ % ਸਨਾਮ ਨਾ ਲੈ ਆਊਂਦਾ। ਦੋਹ$
ਹੀ ਿਹੰਦ ੂ

%, ਯਾਨੀ ਿਬਰਜੂ ਝੀਰ ਅਤੇ ਦੁਲਾਰੀ ਬਾਈ % ਉਨ<$ ਦਾ ਸਮਾਜ ਤਜ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਤੇ ‘ਦੂਸਰਾ’ ਸਿਭਆਚਾਰ

ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਮਾਣ ਤੇ ਦੌਲਤ ਦੇ ਿਰਹਾ ਹੈ।”
ਆਤਮਜੀਤ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਿਵਚਾਰ$ ਤੋਂ ਇਸ ਨਾਟਕ % ਿਲਖਣ ਲਈ ਪ0ੇਰਕ ਸਮੱਿਸਆਕਾਰ$ ਦਾ ਪਤਾ ਚਲਦਾ
ਹੈ। ‘ਨੀਲਮਾ’ ਅਤੇ ‘ਿਬਰਜੂ ਝੀਰ ਉਰਫ਼ ਕੁ ਰਬਾਨ ਅਲੀ’ ਦੋ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ
ਵੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਨ। ਆਤਮਜੀਤ ਦੋਹ$ ਮਸਿਲ

% ਇਕੱਿਠ

ਕਹਾਣੀ

ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ<$ ਿਵਚ ਮਸਲੇ

ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਾਣੀ ਦੀ

‘ਨੀਲਮਾ’ ਜ$ ਨਾਟਕ ਦੀ ਪਾਤਰ ‘ਨੈਲਾ’ ਰਾਜਪੂਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦੀ

ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਸਿਭਆਚਾਰਕ

ਸਿਥਤੀ

% ਨਾਰੀ ਦੀ ਿਦ0ਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਪ0ਸਤੁਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਰਾਜਪੂਤ$-ਜੱਟ$ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਖੋਖਲੇ

ਦਾਅਿਵ

ੁ ੀ ਹੈ ਜੋ ਰਾਜਪੂਤ
ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨੈਲਾ ਇਕ ਅਿਜਹੀ ਿਹੰਦ ੂ ਰਾਜਪੂਤ ਪਾਤਰ ਬਣਕੇ ਪੇਸ਼ ਹੰਦ

ਸਮਾਜ-ਸਿਭਆਚਾਰ ਿਵਚਲੀ
ਤੋੜਨ ਦਾ ਹੀਲਾ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਰੀਤੀ

-ਕੁ ਰੀਤੀ

ਦੀ ਗਵਾਹ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ% ਆਪਣੇ ਦੰਮਖਮ ਨਾਲ
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ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜਪੂਤ ਸ਼ਾਸਕ ਿਸਰਫ ਛੋਟੀ

ਛੋਟੀ

ਿਰਆਸਤ$ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਤੁਗ਼ਕਲ

ਉਨ<$ 7ਪਰ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੰਗੋਲ ਬਾਹਰੋਂ ਹਮਲੇ ਕਰਕੇ ਰਾਜਪੂਤ ਔਰਤ$ % ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜ$ਦੇ ਸਨ।
ਉਸੇ ਤਰ<$ ਤੁਗ਼ਲਕ ਵੀ ਿਕਸੇ ਰਾਜਪੂਤ ਰਾਜੇ % ਹਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ<$ ਦੀ

ਰਾਣੀ

% ਆਪਣੇ ਨਾਲ

ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹੋ ਿਜਹੀ ਸਿਥਤੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਪੂਤ ਰਾਣੀ
ਆਪਣੀ ਇਜ਼ੱਤ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ % ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਲੈਂਦੀ
ਜ$ਦੀ

ਸਨ ਜ$ ਪਤੀ ਦੀ ਿਚਖ਼ਾ 7ਪਰ ਬੈਠ ਕੇ ਸਤੀ ਹੋ

ਸਨ। ਨਾਟਕ ਿਵਚ ਰਾਣੀ ਪਦਮਣੀ ਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਅਤੇ ਇਕ ਔਰਤ % ਸਜਾਕੇ ਸਤੀ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਿਲਜਾਣ

ਵਾਲੇ ਿਦ0ਸ਼ ਇਸੇ ਵਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਨੈਲਾ ਇਸ ਸਿਥਤੀ % ਹੋਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੇਖਦੀ ਹੈ। ਉਸ% ਬੇਵਜਹਾ
ਜਾਨ ਦੇਣ ਨਾਲੋਂ ਇਿਤਹਾਸ ਦੇ ਪਿਰਵਰਤਨ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਬਣਨਾ ਵਧੇਰੇ ਸਾਰਥਕ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ
ਵਾਸਤੇ ਉਸ% ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੀ

ਿਘਨਾਉਣੀ

ਰੀਤ$ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ

ਹਨ। ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਇਕ ਿਦ0ਸ਼ ਿਵਚ

ਸੰਵਾਦ ਹੈ:
“ਦੁਲਾਰੀ: ਅਸੀਂ ਰਾਜਪੂਤ ਕੂ ਲੀਨ ਘਰ$ ਿਵਚ ਜਨਮ ਿਲਐ, ਸਾ% ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਏ ਿਕ
ਜੰਮਦੀ

ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਿਦੱਤੀ

। ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਿਮਲ ਗਏ ਜੀਣ ਲਈ! ਇਹੋ ਸਾਡੀ ਖ਼ੁਸ਼ਿਕਸਮਤੀ ਏ।”

ਇਸ ਤਰ<$ ਨਾਟਕ ਨਾਰੀ ਦੀ ਸਿਥਤੀ % ਇਕ ਪਾਸੇ ਤ$ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਰਾਜਪੂਤ$ ਦੇ ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਿਪਛੋਕੜ
ੁ
ੁ ੀ ਹੈ। ਨਾਰੀ ਦੀ
ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਅੰਦਰ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਨਾਰੀ ਦੀ ਕਰਣਾਜਨਕ
ਹਾਲਤ ਜ਼ਾਹਰ ਹੰਦ
ਹਾਲਤ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਿਪੱਛੇ ਪਏ ਰਾਜਪੂਤ$ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਖੋਖਲੇ ਦਾਅਿਵ

ਵੱਲ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ ਿਜਸ % ਨੈਲਾ ਚੰਗੀ

ਤਰ<$ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਿਜਸ % ਉਹ ਛੱਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਸ ਕੋਲ ਤੁਰਕ$ ਅਤੇ ਮੰਗੋਲ$ ਿਵਚਕਾਰ
ਫਰਕ ਕਰਕੇ ਔਰਤ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਕਦਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਵਲ ਵੇਖਣ ਦਾ ਿਵਕਲਪ ਵੀ ਆ ਜ$ਦਾ ਹੈ। ਮੰਗੋਲ ਿਸਰਫ
ੁ ੇ ਨੇ। ਇਹੋ ਿਜਹੀ ਹਾਲਤ ਿਵਚ ਨੈਲਾ ਇਕ ਤ$
ਧਾੜਵੀ ਹੀ ਰਿਹੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਨੈਲਾ ਦੀ ਭੈਣ % ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਿਲਜਾ ਚੁਕੇ ਹੰਦ
ਮੰਗੋਲ$ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਕ ਬਦਲਦੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਜੀਉਂਦਾ ਜਾਗਦਾ ਿਹੱਸਾ ਬਣਨਾ
ੁ ੀ ਹੈ। ਰਾਜਪੂਤ ਸ਼ਾਸਕ$ ਤੋਂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ<$ ਿਨਰਾਸ਼ ਹੋ ਚੁਕੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ‘ਨੀਲਮਾ’ ਦੀ ਇਸ ਮਨੋ-ਸਿਥਤੀ %
ਚਾਹੰਦ
ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ ਵਧੇਰੇ ਿਵਸਤਾਰ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਇਨ<$ ਸੱਤਰ$ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ:
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ੁ
“ਮੰਗੋਲ$ ਨੇ ਿਸਰਫ ਰਾਜਪੂਤ$ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਰੂ % ਿਮੱਟੀ ‘ਚ ਰਲਾਇਆ
ਹੈ। ਮੈ%
ੁ
ਅਿਹਸਾਸ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਅਤੇ ਅਫਸੋਸ ਵੀ ਿਕ ਏਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰਲਣ
ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਅਤੇ ਸਾਕ-ਸੰਬੰਧੀ
ਚੁੱਪ ਰਿਹ ਕੇ ਐਸ਼ੋ-ਅਸ਼ਰਤ ਦੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤ$ ਉਹ ਮੰਗੋਲ$ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ।”
ਜ$
“ਕੁ ਝ ਵਰ<ੇ ਪਿਹਲ$, ਰਾਵੀ ਪਾਰ, ਜਦ ਮੰਗੋਲ ਸਾਡੇ ਜੀਜੇ % ਮਾਰ ਕੇ ਅਤੇ ਭੈਣ ਿਗਆਤਰੀ ਦੇਵੀ % ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ
ਗਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਿਕਸੇ % ਰਾਜਪੂਤੀ ਮਿਰਆਦਾ ਦੀ ਿਚੰਤਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਤਾਇਆ?”
ਨਾਟਕ ਿਵਚ ਇਸ ਸਿਥਤੀ % ਿਜਥੇ ਨਾਟਕੀ ਕਾਰਜ ਨਾਲ ਦਰਸਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ ਉਥੇ ‘ਨੀਲਮਾ’ ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ
ੂ ਿਵਚ ਨਜ਼ਰ
ਰਾਜਪੂਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਥਤੀ % ਹੋਰ ਵੀ ਿਵਸਤਾਰ ਨਾਲ ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਨਾਟਕ ਦੀ ਿਪੱਠਭਮੀਂ
ੁ ਾ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜਪੂਤ$ ਦੀ ਪਰੰਪਰਕ
ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠ ਨਾਟਕੀ ਕਾਰਜ$ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੈਦਾ ਹੰਦ
ਸੋਚ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਿਪੱਛੇ ਰਿਹ ਜਾਣ ਦੀ ਹਾਲਤ % ਉਨ<$ ਦੀ ਹਾਰ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣਾਉਂਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਕਹਾਣੀ
ਿਵਚ ਇਹੋ ਿਜਹੀ ਸਿਥਤੀ ਬਾਰੇ ਿਲਿਖਆ ਇਹ ਕਥਨ:
ੁ ੇ ਹਨ। ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਿਨੱਜੀ ਮਰਦਾਨਗੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪੂਤੀ ਸ਼ਾਨ ਵਾਲੀ ਭਾਵਕਤਾ
ੁ
“ਰਾਜਪੂਤ, ਰਾਜਪੂਤ ਹੀ ਹੰਦ
ਛੱਡ ਕੇ ਿਦਮਾਗ਼ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਨ, ਤ$ ਤੁਰਕ ਕਦੀ ਇਨ<$ ‘ਤੇ ਹਾਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦੇ! ਇਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਕ
ਹਜ਼ਾਰ ਵਰ<ੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪਰੰਪਰਾ ਵਾਲੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ! ਅੱਜ ਦੀ ਯੁ ੱਧ-ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਯੁ ੱਧ ਕਲਾ ਤੋਂ ਿਬਲਕੁ ਲ
ਬੇਖ਼ਬਰ...।”
ਇਸ ਤਰ<$ ਅਸੀਂ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਨਾਟਕ ਿਵਚ ਨਾਰੀ ਦੀ ਸਿਥਤੀ % ਬਾਖ਼ੂਬੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ
ਿਵਚ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਚੇਤਨਾ % ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਿਹੰਦਸ
ੁ ਤਾਨ ਿਵਚ ਬਾਹਰੀ ਤਾਕਤ$ ਦੇ ਪ0ਵੇਸ਼
ਮਗਰੋਂ ਸਮਾਜਕ, ਧਾਰਿਮਕ ਅਤੇ ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜੋ 7ਥਲ-ਪੁੱਥਲ ਹੋਈ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਣ$ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਨ ਦਾ
ਜਤਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਿਵਚ ਨਾਰੀ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦਿਲਤ ਵਰਗ$ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ
ਸਰੋਕਾਰ$ % ਹੀ ਉਠਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ।
ਨਾਟਕ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਰੋਕਾਰ ਦਿਮਤ ਵਰਗ$ ਦੀ ਤੱਤਕਾਲੀ ਚੇਤਨਾ % ਪਿਰਭਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਮਨੋਰਥ
ਲਈ ਆਤਮਜੀਤ ਨੇ ‘ਅਜਾਤ ਸੁੰਦਰੀ’ ਕਹਾਣੀ ਸੰਗ0ਿਹ ਿਵਚੋਂ ‘ਿਬਰਜੂ ਝੀਰ ਉਰਫ਼ ਕੁ ਰਬਾਨ ਅਲੀ’ ਕਹਾਣੀ % ਚੁਿਣਆ
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ਹੈ। ਿਜਸ ਦਾ ਸਰੋਕਾਰ ਉਨ<$ ਸਮਾਜਕ, ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕਾਰਣ$ % ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਿਜਸ ਨੇ ਧਰਮ
ਪਿਰਵਰਤਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ-ਸਿਭਆਚਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਮੀਕਰਣ$ ਦੇ ਮਸਲੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ। ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤ$ ਨੇ ਜਦ
ਿਹੰਦਸ
ੁ ਤਾਨ 7ਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰ ੂ ਕੀਤਾ ਤ$ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ

ਵੱਖਰੀ

ਸਮਾਜਕ-

ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਕਦਰ$-ਕੀਮਤ$ ਵੀ ਲੈਕੇ ਆਏ। ਇਕ ਵੱਖਰੇ ਧਾਰਿਮਕ ਮੁੱਲ$ 7ਪਰ ਿਸਰਜਤ ਨਵੇਂ ਸਮਾਜਕ ਮੁੱਲ$ ਨੇ
ਇਥੋਂ ਦੇ ਪਰੰਪਰਕ ਬ0ਾਹਮਣਵਾਦੀ ਸਮਾਜਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਦੀ

ਊਣਤਾਈ

ਸਾਹਮਣੇ ਕਈ ਪੱਧਰ$ ‘ਤੇ ਸਾਰਥਕ

ਿਵਕਲਪ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ।
ਜਾਤ-ਪਾਤ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਸਿਭਆਚਾਰ ਨੇ ਇਥੋਂ ਦੇ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਸਮੀਕਰਣ$ % ਤੋੜਨ ਿਵਚ ਪਿਹਲ ਕੀਤੀ।
ਹਾਲ$ਿਕ ਬਾਹਰਲੇ ਹਮਲਾਵਰ$ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਸ ਵੇਲੇ ਿਨਰੋਲ ਧਰਮ ਪ0ਚਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਨ<$ % ਆਪਣੀ
ਲਈ ਲੜਾਿਕ

ਫ਼ੌਜ$

ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਿਵਚ ਜਦ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਦਿਮਤ ਸਮਾਜ % ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਪੈਦਾ ਕਰਨ

ਅਤੇ ਿਸਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਦੀ

ਦੀ ਦਾਸਤਾ ਤੋਂ ਿਨਜਾਤ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਿਮਿਲਆ ਤ$ ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜਪੂਤ ਸ਼ਾਸਕ$ ਦੀ

ੁ
ਸ਼ਕਤੀ % ਢਾਹ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਦੇ ਮੂਲ ਸਵਨੀਕ$ ਦੀ ਵੱਡੀ ਿਗਣਤੀ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਬਨਾਉਣ ਵਲ ਰਿਚਤ
ਹੋਈ। ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਮਨਮੋਹਨ ਬਾਵਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ ਉਸਦਾ ਪਾਤਰ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਿਕ:
“ਚਾਹੇ ਮਿਲਕ ਤੁਗ਼ਲਕ ਮੇਰੇ ‘ਤੇ ਿਮਹਰਬਾਨ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਤੁਅੱਲੁਕਦਾਰੀ ਉਸ ਦੀ ਿਮਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਘੱਟ
ਅਤੇ ਿਕਸਮਤ ਦੇ ਹੇਰ ਫੇਰ ਨਾਲ ਿਜ਼ਆਦਾ ਸੰਬਧ
ੰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ‘ਕੁ ਬੜੇ % ਲੱਤ’ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸਮਝੋ। ਿਪੰਡ ਦੇ ਰਾਜਪੂਤ$ਜੱਟ$ ਨੇ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਤੇ ਮੈ% ਿਮਲ ਗਈ ਤੁਅੱਲੁਕਦਾਰੀ।”
ਨਾਟਕਕਾਰ ਨੇ ਤੱਤਕਾਲੀ ਸਮਾਜਕ ਸਿਥਤੀ

% ਹੋਰ ਤਾਰਿਕਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ-ਪੁਰੋਿਹਤ

ਵਰਗੇ ਧਾਰਿਮਕ ਆਗੂ % ਪਾਤਰ ਵ$ਗ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਿਸਰ ਨਾਟਕ ਿਵਚ ਨਾਰੀ ਅਤੇ ਦਿਲਤ ਵਰਗ ਦੋਹ$
ਬਾਰੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ

ਯਥਾਰਥਕ ਿਟੱਪਣੀ

ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਿਟੱਪਣੀ

ਵੀ ਨਾਟਕ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰ$ % ਉਘਾੜਦੀ

ਹਨ ਿਜਵੇਂ ਿਕ:
“ਿਬਰਜੂ ਨਹੀਂ, ਮੈ% ਸ਼ੂਦਰ ਕਸ਼ਟ ਦੇਂਦਾ ਏ। ਜੂਠ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਉਤਾਰ ਪਾਣ ਵਾਲੇ % ਤੂੰ ਰਾਣਾ ਜੀ ਦੇ ਸਮਾਨ
ਖੜਾ ਕਰ ਰਹੀਂ ਏਂ!”
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ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਉਹ ਕੌੜੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਿਜਸਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਵਰਗ % ਧਾਰਿਮਕ ਕੱਟੜਤਾ ਅਤੇ
ਜਾਤਪਾਤ ਦੇ ਤੰਗ ਨਜ਼ਰੀਏ ਕਾਰਣ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਿਖਆ ਸੀ। ਅਗੋਂ ਇਹੋ ਵਤੀਰਾ ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਪਿਰਵਰਤਨ ਦਾ ਮੁੱਖ
ਕਾਰਣ ਬਣਦਾ ਪ0ਤੀਤ ਹੰਦ
ੁ ਾ ਹੈ। ਰਾਜਪੂਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਲ ਿਵਚ ਮੌਜੂਦ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਿਵਵਸਥਾ ਦੀ ਪੈਰੋਕਾਰ ਬ0ਾਹਮਣਵਾਦੀ
ਕਦਰ$ ਕੀਮਤ$ ਨੇ ਦਿਮਤ ਵਰਗ$ % ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਿਵਵਸਥਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਿਨਕਲਣ ਦਾ ਰਾਹ ਸੁਖਾਲਾ ਕਰ ਿਦੱਤਾ:
ੁ ਅਸਾਨ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਏ। ਿਬਰਜੂ ਮਰ ਿਰਹਾ ਏ, ਇਸੇ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ
“ਿਬਰਜੂ: ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਹਤ
ੁ ਬਿਰੱਜ ਲਾਲ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੂਦਰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਪੰਡਤ ਜੀ!
ਸਾਹਮਣੇ। ਮੈਂ ਹਣ
ਮੇਰਾ ਨ$ ਏ ਕੁ ਰਬਾਨ ਅਲੀ। ਖ਼ੁਦਾ ਹਾਿਫ਼ਜ਼।”
ਇਸ ਤਰ<$ ਨਾਟਕਕਾਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਧਰਮ ਪਿਰਵਰਤਨ ਦੇ ਸਿਹਜ ਕਾਰਣ$ ਵਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ
ਹੀ ਨਾਰੀ ਬਾਰੇ ਰਾਜਪੂਤ$ ਦੀ ਇਹੋ ਿਜਹੀ ਸੋਚ % ਵੀ ਇਕ ਨਵੇਂ ਧਰਮ ਵਲ ਪ0ੇਰਤ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਣ ਮੰਿਨਆ ਹੈ। ਿਜਵੇਂ
ਿਕ ਨਾਟਕ ਿਵਚ ਪੰਿਡਤ ਦਾ ਇਹ ਸੰਵਾਦ:
“ਨੈਲਾ: ਿਬਰਜੂ % ਦੇਿਖਆ! ਅਸੀਂ ਉਸ % ਦੁਰਕਾਰ ਰਹੇ

, ਤੁਰਕ ਉਸ % ਪੁਚਕਾਰ ਲੈਣਗੇ।”

ੁ ਿਤੱਖੇ ਸੰਵਾਦ ਦਰਜ ਹਨ ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪ0ਚੱਲਤ ਸਮਾਜਕ ਤਾਣੇ
ਨਾਟਕ ਿਵਚ ਨੈਲਾ ਅਤੇ ਪੰਿਡਤ ਿਵਚਕਾਰ ਬਹਤ
ਬਾਣੇ ਦੀ

ਊਣਤਾਈ

% ਉਘਾੜਦੇ ਹਨ। ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਪੰਿਡਤ ਦੇ ਸ਼ੂਦਰ$ ਬਾਰੇ ਿਟੱਪਣੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਿਵਚ ਨੈਲਾ ਕਿਹੰਦੀ

ਹੈ ਿਕ:
“ਨੈਲਾ: ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਏ। ਚੰਡਾਲ$ % ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮਲੇਛ ਘੜੇ ਨੇ, ਸ਼ੂਦਰ$ % ਚਤੁਰ ਵਰਣ
ਦਾ ਝ$ਸਾ ਿਦੱਤਾ ਹੋਇਐ। ਵੈਸ਼$ % ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਸ਼ੂਦਰ$ ਤੋਂ ਉਤ$ਹ ਰੱਖ ਕੇ। ਰਾਜਪੂਤ$ % ਤੁਸੀਂ ਦਿਵਜ ਦੱਸ ਦੇਂਦੇ ਓ
ਤੇ ਆਪ ਬਣ ਜ$ਦੇ ਓ ਪੌੜੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉਤਲਾ ਡੰਡਾ।”
ਇਸੇ ਤਰ<$ ਪੰਿਡਤ ਨੈਲਾ % ਵੀ ਿਚਤਾਵਨੀ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਪੰਿਡਤ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਧਾਰਿਮਕ
ਕਦਰ$ ਕੀਮਤ$ ਨੈਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਜ-ਸਿਭਆਚਾਰ ਛੱਡਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
“ਪੰਿਡਤ: ਤੇਰੀ ਬੁੱਧੀ ਮਲੀਨ ਹੋ ਗਈ ਏ। ਪਰ ਤੈ% ਚੇਤਾਵਨੀ ਏਂ, ਜੇ ਉਸ ਮਲੇਛ ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਦਾ ਬੰਧਨ
ਪਾਏਂਗੀ ਤ$ ਤੇਰੀ ਸੰਤਾਨ ਵੀ ਮਲੇਛ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਡਾ ਉਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।”
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ਇਹ ਿਟੱਪਣੀ
ਿਲ

ਅਿਜਹੀ

ਦਾ ਅਤੇ ਬਦਲਦੀ

ਸਿਥਤੀ

ਵਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ

ਪਿਰਸਿਥਤੀ

ਹਨ ਿਜਸ ਨੇ ਧਰਮ$ ਦੇ ਅੰਤਰ-ਿਵਰੋਧ$ % ਸਾਹਮਣੇ

ਦੇ ਹੱਕ ਿਵਚ ਇਕ ਮਾਹੌਲ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ। ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਨੈਲਾ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ

ਿਕ:
“ਨੈਲਾ: ਇਹਨ$ ਰੀਤ$ % ਬਦਿਲਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਏ। ਤੁਰਕ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਰਸਮੋ ਿਰਵਾਜ਼।”
ਨੈਲਾ ਦਾ ਇੰਝ ਕਿਹਣਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਨਵੀਂ 7ਸਰ ਰਹੀ ਸਮਾਜਕ ਬਣਤਰ ਵਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਿਜਸ% ਅਗੋਂ ਚਲਕੇ
ਲੋਕ$ ਦੀ ਪ0ਵਾਨਗੀ ਵੀ ਿਮਲੀ। ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਿਵਚ ਮਨਮੋਹਨ ਬਾਵਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ ਇਹ ਸਰੋਕਾਰ ਦਿਮਤ ਵਰਗ ਦੀ
ਚੇਤਨਾ ਜਗਾਉਣ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ ਅੰਿਕਤ ਹੈ ਿਕ:
“ਇਕ-ਇਕ ਕਰਕੇ ਮੈ% ਉਨ<$ ਦੀ

ਵਧੀਕੀ

ਵੀ ਯਾਦ ਆਉਣ ਲੱਗੀ

ਕੀ? ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਿਰਹਾ।...ਤੇ ਇਨ<$ ਸੋਚ$ ਿਵੱਚ ਹੀ ਿਜਵੇਂ ਮੇਰੀ ਪੀੜ<ੀ

। ਆਖ਼ਰ...ਆਖ਼ਰ ਮੇਰਾ ਕਸੂਰ

ਤੋਂ ਸੁੱਤੀ ਗ਼ੈਰਤ ਜਾਗ 7ਠੀ।”

ਇਸ ਮਾਹੌਲ % ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਿਸਆਸਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਿਵਚ ਭੁਗਤਾਇਆ। ਿਬਰਜੂ ਇਕ ਝੀਰ ਤੋਂ ਕਹਾਰ
ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਿਫਰ ਇਕ ਕਹਾਰ ਤੋਂ ਸੈਿਨਕ, ਸੈਨਕ ਤੋਂ ਿਨੱਜੀ ਅੰਗ-ਰੱਿਖਅਕ ਤੇ ਅੰਤ ਿਵਚ ਨੈਲਾ ਉਰਫ਼ ਕਦ ਬਾਨੋ ਦੇ
ਬੇਟੇ ਸੁਲਤਾਨ ਿਫ਼ਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਹ ਤੁਗ਼ਲਕ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਿਵਚ ਇਕ ਅਿਹਲਕਾਰ ਬਣ ਜ$ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਸਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਉਹ
ਪ0ਾਪਤੀ ਸੀ ਜੋ ਉਹ ਧਰਮ ਪਿਰਵਰਤਨ ਕੀਤੇ ਬਗ਼ੈਰ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਿਕਉਂਿਕ ਨਵੇਂ ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਉਸਦੀ
ਪਛਾਣ ਿਬਰਜੂ ਝੀਰ ਤੋਂ ਕੁ ਰਬਾਨ ਅਲੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਨਾਟਕਕਾਰ ਨੇ ਦਿਮਤ ਅਤੇ ਨਾਰੀ ਦੀ ਸਿਥਤੀ % ਸਮਾਨ ਰਖਕੇ
ਦੇਖਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਿਬਰਜੂ % ਨੈਲਾ ਦੀ ਸਹੇਲੀ ਦੁਲਾਰੀ ਦੇ ਿਨਕਟ ਿਲਆਉਂਦਾ ਹੈ:
“ਿਬਰਜੂ: (ਹੈਰਤ ਿਵਚ) ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਪੂਤ ਹੋ ਕੇ ਇਕ ਨੀਚ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਹਮਦਰਦੀ…
ਦੁਲਾਰੀ: ਿਕਉਂਿਕ ਸਾਡੇ ਿਵਚਕਾਰ ਇਕ ਿਰਸ਼ਤਾ ਵੀ ਏ, ਿਜਸ ਦਾ ਤੈ% ਪਤਾ ਨਹੀਂ।
ਿਬਰਜੂ: ਪਰ ਮੈਂ ਤ$ ਝੀਰ

।

ਦੁਲਾਰੀ: ਇਸੇ ਲਈ ਿਰਸ਼ਤਾ ਏ। ਤੂੰ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਡਿਰਆ ਏਂ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗ ਤੋਂ, ਸਾਡਾ ਡਰ ਦਾ ਿਰਸ਼ਤਾ ਏ। ਦੁਨੀ
ਿਵਚ ਇਸ ਤੋਂ ਪੱਕਾ ਿਰਸ਼ਤਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ।”
ਇਸ ਿਵਚਾਰ % ਨਾਟਕਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਕਹਾਣੀ

% ਇਕੋ ਨਾਟਕੀ ਕਾਰਜ ਿਵਚ ਜੋੜਨ ਦਾ ਅਧਾਰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ

ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾਟਕ ਿਵਚ ਨਵੇਲਕਾਪਨ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਲਾਰੀ ਪਿਹਲ$ ਹੀ ਿਵਧਵਾ ਹੋਕੇ ਇਕ ਮੁਸਮਾਨ ਨਾਲ
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ਿਵਆਹੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਅੰਦਰ ਅਰਥਹੀਣ ਬਣ ਚੁੱਕੀ

ਸਮਾਜਕ ਕਦਰ$ ਕੀਮਤ$ ਦੀ ਿਹਫ਼ਾਜ਼ਤ ਲਈ ਜਾਨ

ਕੁ ਰਬਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਿਜ਼ੰਦਗੀ % ਮਾਨਣ ਲਈ ਿਜਊਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵਧੇਰੇ ਪ0ਬੱਲ ਹੋ 7ਠਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਨੈਲਾ ਦਾ
ਸੰਵਾਦ ਬਹਤ
ੁ ਸਾਰਥਕ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਿਕ:
ੁ ੀ ਏ! ਜੰਗ ਦੇ ਅਰਥ ਤ$ ਇਸ % ਪਤਾ ਨੇ
“ਨੈਲਾ:…ਕੌਣ ਕਿਹੰਦਾ ਏ ਿਕ ਜੰਗ ਿਸਰਫ਼ ਤੁਰਕ$ ਤੇ ਮੰਗੋਲ$ ਦੀ ਹੰਦ
ਿਜਹੜੀ ਦੁਲਾਰੀ ਰਾਣੀ ਤੋਂ ਦੁਲਾਰੀ ਬੇਗ਼ਮ ਬਣ ਗਈ। ਧਨਪਤ ਮਰਦਾ ਏ ਤ$ ਇਸ % ਿਸਰਫ਼ ਿਦਲਾਵਰ ਸ$ਭ ਸਕਦਾ
ਏ!
…
ਨੈਲਾ: ਪਰ ਤੁਅਲਕਾਦਾਰ ਇਹਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ। ਦੁਲਾਰੀ ਦਾ ਕਸੂਰ ਿਸਰਫ਼ ਏਨ$ ਏ ਿਕ ਉਹ ਿਜਊਣਾ ਚਾਹੰਦ
ੁ ੀ
ਏ।”
ਿਜਊਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸਮਾਜ ਦੀ

ਖੋਖਲੀ

ਕਦਰ$ ਕੀਮਤ$ % ਤੋੜਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਿਦੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਪੂਤ

ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਿਜਥੇ ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਨੀ % ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜ$ਦਾ ਸੀ ਤ$
ਇਹੋ ਿਜਹੀ ਹਾਲਤ ਿਵਚ ਨਾਰੀ ਦਾ ਵਜੂਦ ਦਿਮਤ ਵ$ਗ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੁ ਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਉਸ%
ਿਸਰਫ਼ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅਸੂਲ$ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੁਲਾਰੀ ਨੇ ਹਾਲਾਤ % ਆਪਣੀ ਚੇਤਨ ਬੁੱਧੀ
ਨਾਲ ਅਪਣਾਇਆ ਅਤੇ ਿਦਲਾਵਰ ਖ਼ਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਕੁ ਰਬਾਨ ਅਲੀ ਅਰਥਾਤ ਿਬਰਜੂ ਝੀਰ % ਅਪਣਾ
ਿਲਆ। ਇਸ ਤਰ<$ ਇਕੋ ਤਰ<$ ਦੀ

ਦਿਮਤ ਸਿਥਤੀ

ਦੇ ਿਸ਼ਕਾਰ ਦੋ ਵਰਗ ਜਾਗਰੂਕਾ ਵਲ ਵਧਦੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ।

ੁ ਉਸਦੇ ਰਾਜਪੂਤੀ ਿਪਛੋਕੜ ਦਾ ਕੋਈ ਅਹੰਕਾਰ ਿਬਰਜੂ % ਅਪਨਾਉਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵਰਜਦਾ।
ਿਕਉਂਿਕ ਦੁਲਾਰੀ % ਹਣ
ਇਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ 7ਘੜਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਹੌਲ ਿਹੰਦ ੂ ਅਤੇ ਮੁਸਿਲਮ ਿਵਚਕਾਰ
ਹਾਲੇ ਿਫਰਕੂ ਤਨਾਓ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਸਗੋਂ ਉਹ ਤ$ ਿਸਆਸਤ ਦੀ ਇਕ ਇਿਤਹਾਸਕ ਚਾਲ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ ਿਜਸ
ਿਵਚ ਕਈ ਨਵੀ

ਸਿਥਤੀ

ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ

ਸਨ ਿਜਨ<$ ਨੇ ਅਗੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਿਵਚ ਇਕ ਵੱਖਰੇ ਿਕਸਮ ਦੇ

ਸਮਾਜਕ, ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਿਸਆਸੀ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਧਰਮ ਨੇ ਿਸਆਸਤ ਦੀ ਇਕ ਖੇਡ
ਬਣਨਾ ਸੀ। ਮਸਲਾ ਅਸਲ ਿਵਚ ਧਰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਿਸਆਸਤ ਦਾ ਹੀ ਸੀ। ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਨਾਟਕ ਦੇ ਇਸ ਵਾਰਤਾਲਾਪੀ
ਟੋਟੇ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੰਦ
ੁ ਾ ਹੈ:
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ੁ -ਸਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਹਿਥਆਰ ਰੱਖ ਸਕਦਾ
“ਰਜਬ ਅਲੀ: ਸਲਤਨਤ ਿਵਚ ਆਮ ਿਹੰਦ ੂ ਘੜ
ਏ। ਪਰ ਤੁਹਾ% ਇਲਮ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਰਾਜਪੂਤ$ ਿਵਚ ਛੋਟੀ ਜ਼ਾਤ ਵਾਿਲ

% ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ ਿਵਚ ਇਹ

ਫ਼ਰਕ ਿਹੰਦ ੂ ਤੇ ਮੁਸਿਲਮ ਇਖ਼ਲਾਕ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਹਾਕਮ ਤੇ ਮਿਹਕੂ ਮ ਦਾ ਏ।”
ਇਸੇ ਤਰ<$ ਰਜਬ ਅਲੀ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਿਟੱਪਣੀ ਹੈ ਿਕ:
“ਰਜਬ ਅਲੀ: ਜੇ ਖ਼ਲਕਤ ਬੇਵਕੂ ਫ਼ ਹੈ ਤ$ ਿਸਆਸਤ ਮਜ਼<ਬ ਦਾ ਹਿਥਆਰ ਜ਼ਰੂਰ ਚਲਾਵੇਗੀ। ਮੋਮਨ ਜ$ ਿਹੰਦ,ੂ
ਕੋਈ ਵੀ ਿਲਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤ$ ਿਸਆਸਤ ਦੀ ਿਸ਼ਕਸਤ ਏ।”
ਇਹ ਅਿਜਹੀ ਿਟੱਪਣੀ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਿਵਚ ਵੀ ਸਾਰਥਕ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਿਕਉਂਿਕ ਿਸਆਸਤ ਲਈ ਧਰਮ
ਿਸਰਫ ਇਕ ਖੇਡ ਵ$ਗ ਹੈ ਤੇ ਿਸਆਸਤਦਾਨ$ ਦਾ ਕੰਮ ਤ$ ਆਮ ਲੋਕ$ % ਧਰਮ ਦੇ ਵਖਰੇਿਵ
ੁ ਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ<$ ਇਹ ਨਾਟਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ
ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਚਲਾਉਣਾ ਹੰਦ

ਿਜਨ<$ ਇਿਤਹਾਸਕ ਘਟਨਾਵ$ % ਆਪਣੇ

ਨਾਟਕੀ ਕਾਰਜ ਦਾ ਅਧਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਉਨ<$ ਦੇ ਿਪਛੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਿਸਆਸੀ ਚਾਲਬਾਜ਼ੀ
ਮੌਜੂਦ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ

ਿਵਚ ਉਲਝਾਕੇ

ਅਜੋਕੇ ਸੰਦਰਭ ਿਵਚ ਵੀ

ਹਨ। ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਿਵਚ ਵੀ ਿਸਆਸਤ ਆਮ ਲੋਕ$ ਿਵਚ ਮਤਭੇਦ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ

ਸਵਾਰਨ ਲਈ ਧਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਨਾਟਕ ਦੇ ਿਵਸ਼ੇ % ਨਾਟਕਕਾਰ ਵਰਤਮਾਨ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਿਵਚਲੀ

ਿਸਆਸੀ ਪ0ਸਿਥਤੀ

ੁ ਖ਼ੂਬੀ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ
7ਪਰ ਿਵਅੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਟੱੁ ਲਾ’ ਤੇ ‘ਠੁੱਲਾ’ ਦੋ ਲੋਕਯਾਨਕ ਪਾਤਰ$ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਹਤ
ਦੋਵੇਂ ਪਾਤਰ ਨਾਟਕ ਦੀ ਮੁੱਖ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਮਕਾਲੀ ਘਟਨਾਵ$ ਵਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ<$ % ਿਵਅੰਗ
ੁ ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਿਵਧੀ ਨਾਟਕ % ਮੂਲ
ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾਟਕ ਦੀ ਰੌਚਕਤਾ ਿਵਚ ਵਾਧਾ ਹੰਦ
ਕਹਾਣੀ ਨਾਲੋਂ ਿਨਵੇਲਕਾਪਨ ਵੀ ਪ0ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ<$ ਅਸੀਂ ਦੇਿਖਆ ਿਕ ਇਹ ਨਾਟਕ ਭਾਵੇਂ ਇਕ
ਮੈਟਾਟੈਕਸਟ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮੂਲ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਅਤੇ ਸਰੋਕਾਰ$ % ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ<$ ਹੀ ਗ0ਿਹਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ
ਆਪਣੀ ਿਵਧੀ ਪੱਖੋਂ ਇਸ% ਕਈ ਥਾਵ$ ਤੇ ਿਨਵੇਕਲਾਪਨ ਪ0ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਿਵਸ਼ੇ ਪੱਖੀ ਸਰੋਕਾਰ$ ਨਾਲ
ਪੂਰਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।

