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ਮਨਮੋਹਨ ਦਾ ਕਾਿਵ-ਸੰਗਿਹ ‘ਨੀਲਕੰਠ’
(ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਪਾਰਲੇ ਅਰਥ  ਤਲਾਸ਼ਦੀ ਕਿਵਤਾ)
ਡਾ. ਰਿਵੰਦਰ ਿਸੰਘ
ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਪੰਜਾਬੀ ਿਵਚ ਸੰਜੀਦਾ ਅਤੇ ਬੌਿਧਕ ਿਕਸਮ ਦੀ ਕਿਵਤਾ ਿਲਖਣ ਵਾਲਾ ਕਵੀ ਹੈ ਤੇ ‘ਨੀਲਕੰਠ’ ਉਸਦਾ
ਨਵੇਕਲਾ ਕਾਿਵ ਸੰਗਿਹ ਹੈ। ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਦੀ ਕਿਵਤਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਿਬਲਕੁ ਲ ਵੱਖਰੇ ਿਜਹੇ ਦਾਰਸ਼ਿਨਕ ਅਿਹਸਾਸ ਨਾਲ
ਆਪਣਾ ਿਰਸ਼ਤਾ ਜੋੜਦੀ ਹੈ। ਨੀਲਕੰਠ ਕਾਿਵ-ਸੰਗਿਹ ਦੀ/ ਕਿਵਤਾਵ ਇਕ ਪੌੜ1 ਮਾਨਿਸਕਤਾ ਿਵਚ ਿਵਚਰ ਰਹੇ
ਦਾਰਸ਼ਿਨਕ ਿਖਆਲ ਦੀ ਿਸਰਜਣਾ ਹੈ। ਮਨਮੋਹਨ ਦੀ ਕਿਵਤਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਮੂਲ ਅਰਥ ਦੀ ਅਰਥ ਿਸਰਜਣਾ,
ਅਰਥਹੀਣਤਾ ਅਤੇ ਨਵੀਨ ਅਰਥ ਦੀ ਖੋਜ ਵੱਲ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਪਾਪਤ ਅਤੇ ਸਥਾਪਤ ਅਰਥ ਦੇ
ਪੱਖਪਾਤੀ ਸੁਭਾ ਤੋਂ ਿਨਰਾਸ਼ ਕਵੀ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਪੁਨਰ ਅਰਥ ਦੀ ਤਘ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਿਵਚਾਰ 
‘ਵਾਪਸੀ’ ਕਿਵਤਾ ਿਵਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਿਨਵੇਕਲੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ:
“ਦੂਿਸ਼ਤ ਸ਼ੱਕੀ ਮਾਹੌਲ ‘ਚ
ਨਫ਼ਰਤ ਈਰਖਾ ਤੋਂ ਤਿਹੰਦੇ
ਸੈ/ ਵਰਤਾਰੇ ਮੁੜ ਗਏ ਮੂਲ ਵੱਲ ਆਪਣੇ”
ਇਹ ਇਕ ਅਿਜਹੀ ਸਿਥਤੀ ਵਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵਚ ਹਰ ਸ਼ੈਅ ਆਪਣੇ ਮੂਲ, ਆਪਣੀ ਅਸਲ ਪਛਾਣ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੀ
ਬੇਚੈਨੀ ਿਵਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਿਵਚ ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਈਰਖਾ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਿਕ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ
ਉਸ ਨਾਲ ਜੁਿੜਆ ਹਰ ਅਰਥ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਸਲ
ਅਰਥ ਗੁ ਆ ਕੇ ਿਨਰਦੋਸ਼ ਅਤੇ ਗੁ ਮ
ੰ ਸੁੰਮ ਅਵਸਥਾ ਿਵਚ ਖੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
“ਗੁ ੰਮ ਸੁੰਮ ਸ਼ਬਦ ਤਲਾਸ਼ ਿਰਹੈ ਆਪਣੀ/ ਜੜ1
ਕੋਈ ;ਘ ਸੁੱਘ ਨਹੀਂ ਿਕਤੇ ਅਰਥ ਦੀ ਤ”
ਉਨ1  ਉਡੀਕ ਹੈ ਅਰਥ ਦੀ ਉਸ ਆਿਦ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਜੋ ਪਾਣੀ ਦੇ ਿਹਲੋਿਰ/, ਹਵਾਵ ਦੀ ਰੁਮਕਣ ਅਤੇ ਫੁੱਲ
ਦੀ/ ਮਿਹਕ ਵਗ ਆਪਣੇ ਆਿਦ ਰੂਪ ਿਵਚ ਹੋਣ। ਿਜਥੇ ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਅਰਥ ਿਵਚਕਾਰ ਕੋਈ ਿਵੱਥ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਵੀ
ਇਸ ਗਲੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ1 ਚੇਤਨ ਹੈ ਿਕ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਿਸਰਜੇ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਿਵਚਰਦੇ ਹ ਪਰ ਿਫਰ ਵੀ ਆਪਣੀ
ਸੋਚ ਦੀ ਉਡਾਰੀ ਿਵਚ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਕੇ ਜੀਉਣ ਦੇ ਅਿਹਸਾਸ  ਉਲੀਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ:
“ਹੋ ਜਾਵਗੇ ਮੈਂ ਦੂਰ ਮੈਂ ਤੋਂ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਅਜਨਬੀ
ਦੂਿਜ/ ਦਾ ਕੀ ਹੋਊ…?
ਕੋਈ ਥਹੁ ਪਤਾ ਨਹੀਂ
…
ਬੜੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋਵੇਗੀ
ਸਿਥਤੀ…ਸ਼ਬਦਹੀਣ…!”
ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਅਿਹਮੀਅਤ  ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਉਹ ਇਸਦੀ/ ਸੀਮਾਵ ਵੱਲ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਮਨੁੱਖ
ਦੇ ਸਦੀਵੀ ਅਤੇ ਕੁ ਦਰਤੀ ਭਾਵ  ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਨ1 ਦੀ ਥ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਜੀਵਨ
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ਦੇ ਕੁ ਝ ਅਿਜਹੇ ਸਰੋਕਾਰ ਹਨ ਿਜਨ1 ਲਈ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜ ਸ਼ਬਦ ਉਨ1 ਸਾਹਮਣੇ ਿਨਗੂ ਣੇ
ਜਾਪਦੇ ਨੇ:
“ਪੀਲੱਤਣੋਂ ਪਾਰ ਸ਼ਬਦ ਿਸਮਰਨ ਹਿਰਆਲੀ
ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪਰ ਮੁੜ ਿਬਰਖ  ਹਰੇ
ਿਲਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਮੌਤੋਂ ਪਰ1ੇ ਬਜ਼ੁਰਗ 
ਭਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਬੱਿਚ/ ਲਈ ਥਣ ‘ਚ ਦੁੱਧ
…
ਸ਼ਬਦ ਿਕਸੇ ਦੀ ਥ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ
ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਥ ਿਨਥਾਿਵ/ ਲਈ
ਦਰਅਸਲ…”
ਸ਼ਬਦ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੀ/ ਸੀਮਾਵ ਅੰਦਰ ਹੀ ਿਵਚਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਅਰਥ ਸੰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਿਫਰ ਵੀ ਿਜਸ
ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਸਮਰਥਾ ਨਾਲ ਉਹ ‘ਿਨਥਾਿਵ/’ ਅਿਹਸਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਬਦਲ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਅਰਥ ਦੇ ਆਪਸੀ ਿਰਸ਼ਤੇ ਦੀ ਜਿਟੱਲਤਾ  ਮਨਮੋਹਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਿਸ਼ੱਦਤ ਨਾਲ ਮਿਹਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ
ਉਸਦੇ ਹਰ ਪਿਹਲੂ  ਪਕੜਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਅਰਥ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਸਿਥਤੀ ਦੀ ਕਲਪਨਾ
ਹੋਏ ਜ ਿਫਰ ਇਸਦੇ ਿਸਰਜੇ ਹੋਏ ਸੰਸਾਰ ਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ1 ਦੇ ਅਿਹਸਾਸ ਅੰਦਰ ਉਹ ਿਬਨ ਅਰਥ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ
ਸੰਚਾਰਹੀਣਤਾ  ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੁ ਦਰਤੀ ਅਤੇ ਸਿਹਜ ਿਸਰਜਣਾ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ-ਅਰਥ ਦੀ ਗੱਲ
ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਿਜਹੇ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਇਸ ਪਿਕਰਤੀ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਬੋਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣ। ਿਬਨ ਬੋਲੇ ਿਸਰਫ ਕੁ ਦਰਤ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ 
ਵੇਖਕੇ ਅਤੇ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਣ।
“ਸਭੌਕੀ ਲੈਨਾ ਜੋ ਦੇਖ
ਿਮੱਟੀ ‘ਚ ਨਹਾਉਂਦੀ/ ਿਚੜੀ/
ਮਨ ਕਹੇ…ਅੱਜ ਮੌਸਮ ਰਹੇਗਾ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ
ਪਏਗਾ ਮੀਂਹ, ਿਮਲਗੇ ਿਮੱਤਰ , ਪਾਵਗੇ ਖ਼ੌਰ”ੂ
ਪੰਛੀ/ ਦੀ/ ਕਲੋਲ ਿਜਹੀ ਕੋਮਲ ਅਿਹਸਾਸ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਕਸੇ ਵੀ ਬੇਅਰਥ ਿਵਸਤਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਿਕਸੇ ਵੀ
ਪੱਖਪਾਤ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਕਵੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ  ਕੁ ਦਰਤੀ ਸਿਹਜਤਾ ਿਵਚ ਿਵਸਤਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਿਜਸ
ਿਵਚ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਿਸਰਫ ਲੋੜੀਂਦੇ ਜਜ਼ਿਬ/ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਅਤੇ ਿਤਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਕਿਵਤਾ ਿਵਚ ਿਪਆਰ ਅਤੇ
ਸੁੰਦਰਤਾ ਿਵਚਲਾ ਸੁਹਜਤਾ ਦਾ ਪਗਟਾਵਾ ਵੀ ਨਵੇਂ ਿਬੰਬ ਿਸਰਜਦਾ ਹੈ:
“ਘੁ ੱਗੀ ਦੀ ਧੜਕਦੀ ਿਹੱਕ ਦੀ ਚਮਕ
ਿਦਵਾ ਜਾਵੇ ਯਾਦ
ਫ਼ਰਕਦੇ ਤੇਰੇ ਬੁੱਲ1 ਦੀ ਲੂੰ, ਵੱਖੀ ਦੀ ਿਲਸ਼ਕ”
ਇਸ ਤਰ1 ਪੰਛੀ/ ਜ ਿਚੜੀ/ ਦੀ ਦੁਨੀਆ  ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਿਹਸਾਸ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸਦੇ ਮਨ ਿਵਚ
ਵਧੇਰੇ ਅਰਥਪੂਰਣ ਪਾਪਤੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ:
“ਦੇਖ ਲੈ
ਆਪੂੰ ਿਸਰਜੇ ਿਚੜੀਆ ਘਰ ‘ਚ
ਭੁਲਿਦ/ ਬੰਿਦ/ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ
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ਿਕੰਨਾ ਆ ਿਗਆ ਮੈਂ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ…ਆਪਣੇ ਵੀ”
ਕਾਿਵ ਿਸਰਜਣਾ ਦੇ ਿਜਸ ਦੌਰ ਿਵਚ ਿਜਨ1 ਪਲ ਦੇ ਅਿਹਸਾਸ  ਪਕੜਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਹੈ ਉਸ ਿਪੱਛੇ ਕਵੀ ਦੇ ਮਨ ਿਵਚ
ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਉਮਰ ਦੇ ਅਿਹਸਾਸ ਦਾ ਪਗਟਾਵਾ ਵੀ ਹੈ ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਚੇਤਨ ਹੋਕੇ ਇਸ ਗੱਲ  ਕਬੂਲ ਕਰ ਿਰਹਾ
ਹੈ:
“ਪੰਜਤਾਲੀ/ ਦੀ ਉਮਰੇ
ਅੱਿਧਓਂ ਵੱਧ ਪੰਧ ਤੈਅ ਕਰਨ ਬਾਅਦ
ਜਾਣੀ/ ਪਿਹਚਾਣੀ/ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ
ਲਗਦੀ/ ਨੇ ਓਪਰੀ/”
ਉਮਰ ਦੇ ਅੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਂਡੇ  ਪਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਪੰਧ ‘ਤੇ ਚਲਦੇ ਗੁ ਜ਼ਾਰੇ ਚੰਗੇ-ਮਾੜੇ ਵਕਤ
ਦੀ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਸਭ ਕਾਸੇ  ਬੇਅਰਥ ਿਜਹਾ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਸ ਪਾਸ ਵਾਪਰ ਰਹੀ ਹਰ ਘਟਨਾ ਜ
ਹਰ ਅਿਹਸਾਸ ਬੇਵਜ1ਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਿਫਰ ਵੀ ਇਸ ਗਲ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਚੇਤਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਿਕ ਹੁਣ ਤਕ
ਵਾਪਿਰਆ ਕੁ ਝ ਵੀ ਿਵੱਸਿਰਆ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਿਨਰੰਤਰ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਯਾਦ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ।
“ਹੁਣ ਤ
ਹੋ ਚੁੱਕੈ ਸ਼ੁਰ ੂ ਪੱਿਤ/ ਦਾ ਝੜਨਾ
ਆਪੂੰ ਿਸਰਜੇ ਭਰਮ ਦਾ ਟੁੱਟਣਾ
…
ਸੈਲਾਬ ਜ ਜ਼ਲਜ਼ਲੇ ‘ਚ ਿਕਸੇ
ਹੋਈ ਜਾਈਏ ਜੇ ਗ਼ਰਕ
ਤੂੰ ਤੇ ਮੈਂ
ਿਮਲਣਗੇ ਸਹੰਸਰ ਬਾਅਦ
ਮਾਨਵ ਿਵਿਗਆਨੀ/ 
ਹੱਥ ‘ਚ ਹੱਥ ਫੜ1ੀ
ਸਾਡੇ ਿਪੰਜਰ ਦੇ ਫਾਿਸਲਜ਼”
ਪਰ ਕੁ ਝ ਅਿਹਸਾਸ ਅਿਜਹੇ ਵੀ ਨੇ ਜੋ ‘ਤੂੰ ਤੇ ਮੈਂ’ ਦੀ ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ ਿਵਚ ਰਿਹੰਿਦ/ ਹੋਇ/ ਵੀ ਬੇਅਰਥ ਨਹੀਂ
ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸਗੋਂ ਸਮ ਗੁ ਜ਼ਰਨ ਦੇ ਅਿਹਸਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਿਕਸੇ ਇਕ ਅਣ-ਪਿਰਭਾਸ਼ਤ ਿਰਸ਼ਤੇ ਦੇ ਿਨਭਾ ਦੀ
ਖੁਆਇਸ਼ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਿਪਆਰ ਇਕ ਅਿਜਹਾ ਕੁ ਦਰਤੀ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਜੋ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਿਵਤਾ ਿਵਚ ਿਕਸੇ ਨਾ
ਿਕਸੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਆਪੇ ਪਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਦਾ ਹੈ। ਕਿਵਤਾ ਅੰਦਰ ਲੁਿਕਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਕਬੂਲ ਕੀਤੇ ਿਬਨ ਵੀ
ਆਪਣੀ ਿਨਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਹਾਲਿਕ ਕਵੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ  ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ:
“ਜੇ ਤੂੰ ਨਾ ਹੁੰਦੀ
ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਮੈਂ ਿਲਖਦਾ
ਬਦਲ ਜਦੇ ਅਸਪਸ਼ਟ ਨਕਸ਼
ਧੱਿਬ/ ‘ਚ
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ਤੇਰੀ ਰੌਸ਼ਨਾਈ ਨਾਲ
ਤੇਰੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ‘ਚ
ਮੈਂ ਪੜ1 ਸਕ
ਆਪਣੀ ਿਲਖਤ”
ਇਨ1 ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਦੀ ਕਿਵਤਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇਕ ਸਮਾਿਜਕ ਪਤੀਬੱਧਤਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਿਵ ਸੰਗਿਹ
ਿਵਚ ਉਸਦਾ ਸੁਰ ਭਾਵੇਂ ਿਸੱਧਾ ਉਨ1 ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ ਪਰ ਿਫਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗਿਹਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਕੇ ਉਸਦੀ
ਕਾਿਵ-ਸੰਵੇਦਨਾ ਮਾਨਵ ਿਸਰਜਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅਵਚੇਤਨ  ਫਰੋਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ1 ਆਪਣੀ ਸਮਾਿਜਕ ਪਿਤਬੱਧਤਾ 
ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਿਵਚਲੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣਕਾਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਾਰੇ ਉਸਦੀ ਸੂਝ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਪਤੀ;ਤਰ ਸਪਾਟ ਜ
ਿਸੱਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਕਿਵਤਾ ਇਸਦੇ ਮੂਲ ਿਵਚ ਝਾਕਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਿਕਰਦਾਰ ਦੀ ਬਣਤਰ
ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਿਖ਼ਲਾਫ਼ ਲੜਨ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸਮਾਨਤਰ ਉਹ ਹੋਰਨ
ਕੁ ਦਰਤੀ ਸ਼ੈ/ ਿਵਚ ਤਲਾਸ਼ਦਾ ਹੈ:
“ਲੋਹਾ ਖਿਣਜ ਰੂਪ ‘ਚ ਹੀ ਲੈਂਦਾ ਧਾਰ
ਲੜਨਾ ਿਭੜਨਾ ਹੀ ਹੋਣੀ ਉਸਦੀ
ਭਾਵੇਂ ਹੋਵੇ ਕੋਈ
ਮਸ਼ੀਨ, ਹਿਥਆਰ, ਔਜ਼ਾਰ
ਜ ਕਲਮ ਦੀ ਨੋਕ
ਿਬਨ ਲਿੜ/ ਨਹੀਂ ਿਕਤੇ ਢੋਅ
ਦਰਕਾਰ ਏ ਬੰਦੇ ਲਈ ਵੀ
ਲੱਕੜ, ਕੋਲ਼ੇ, ਲੋਹੇ ਿਜਹਾ ਿਕਰਦਾਰ”
ਇਸੇ ਤਰ1 ਦੀ ਡੂ ੰਘੀ ਸਮਾਿਜਕ ਚੇਤਨਾ ਿਵਚੋਂ ਿਫਰ ਉਸਦੀ ‘ਨੀਲਕੰਠ’ ਵਰਗੀ ਪਮੁੱਖ ਕਿਵਤਾ ਵੀ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀ ਜਾਪਦੀ
ਹੈ। ‘ਨੀਲਕੰਠ’ ਿਸ਼ਵ ਦਾ ਇਕ ਪੌਰਾਿਣਕ ਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨ ਦੇ ਿਪਛੇ ਪੂਰਾ ਇਕ ਿਮਿਥਹਾਸ ਿਪਆ ਹੈ। ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ
ਨੇ ਇਸ ਿਬੰਬ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਕ ਮਨੁੱਖ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਚੇਤਨਤਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਿਜਵੇਂ ਿਕ:
“ਸੁਿਤੱ/ ਕੋਈ ਨਾਗ ਡੰਗਦਾ
ਮੱਥੇ ‘ਚ ਮੋਰੀ ਹੁਮਿਦ
ਜ਼ਿਹਰ ਰਗ਼ ਰਾਹੀਂ
ਪੈਰ ਤੋਂ ਨੌਹ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ
…”
ਿਸ਼ਵ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਨੇਤਰ ਅਰਥਾਤ ਿਗਆਨ ਦੀ ਿਦਸ਼ਟੀ ਵਗ ਜਦ ਸ਼ੋਸ਼ਣਕਾਰੀ ਿਵਵਸਥਾ ਿਵਚ ਿਵਰਿਦ/ ਜਦ ਿਕਸੇ
ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਜਾਗਦੀ ਹੈ ਤ ਉਸ ਖ਼ੁਦ ਿਸ਼ਵ ਬਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਜ਼ਿਹਰ ਜਦ ਸਾਰੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਿਵਚ
ਫੈਲ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇ ਤ ਉਸ ਪੀਣ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਿਸ਼ਵ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਜਸਦਾ ਆਪਣਾ ਕੰਠ ਅਤੇ ਸ਼ਰੀਰ ਜ਼ਿਹਰ ਦੇ ਨਾਲ
ਨੀਲਾ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਵੇਲੇ ਤ ਿਸ਼ਵ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਜ਼ਿਹਰ ਪੀਕੇ ਲੋਕਾਈ  ਭਾਗੀਰਥੀ ਵਰਗੀ ਅੰਿਮਤ ਧਾਰਾ ਪਦਾਨ
ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ1 ਜ਼ਿਹਰ ਭਰੇ ਹਰ ਦੌਰ ਿਵਚ ਿਕਸੇ ਨਾ ਿਕਸੇ  ਿਸ਼ਵ ਵਗ ‘ਨੀਲਕੰਠ’ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ
ਪਏਗੀ। ਿਜਵੇਂ ਿਕ:
“ਜੇ ਸਾਗਰ ਿਰੜਕਣੈ
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ਤ ਰਿਹਣਾ ਪੈਣਾ ਨਾਗਲੋਕ ‘ਚ
…
ਸੁੱਿਤ/ ਤੈ ਜੇ ਨਾਗ ਡੰਗਦੈ
ਤ ਚੱਲ ਉਥੇ ਚੱਲੀਏ
ਿਜਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਿਸ਼ਵ ਹੈ ਨਾ ਪਾਰਵਤੀ
ਉਥੇ ਿਸਰਫ਼ ਜ਼ਿਹਰ ਹੁੰਦੈ
ਜੋ ਤੈ ਪੀਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅੰਿਮਤ ਵਗ
ਿਫਰ ਉਦੈ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇਰੇ ‘ਚੋਂ…ਨੀਲਕੰਠ”
ਸਾਗਰ ਿਵਚੋਂ ਅੰਿਮਤ ਮੰਥਨ ਲਈ ਜ਼ਿਹਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਲੋਕ, ਨਾਗਲੋਕ ਿਵਚ ਸ਼ੇਸ਼ਨਾਗ ਕੋਲ ਰਿਹਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਸ ਜ਼ਿਹਰ  ਅੰਿਮਤ ਵਗ ਪੀਕੇ ਹੀ ‘ਨੀਲਕੰਠ’ ਦਾ ਉਦੈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਨੇ ਿਸ਼ਵ ਦੀ ‘ਨੀਲਕੰਠ’ ਵਾਲੀ
ਇਸ ਪੌਰਾਿਣਕ ਕਥਾ  ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਿਵਚਲੀ ਜ਼ਿਹਰ ਭਰੀ ਸਮਾਿਜਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਿਵਚ ਬਹੁਤ ਹੀ
ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਿਬੰਬ ਵਗ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਸਲੇ  ਿਨਰੋਲ ਰਾਜਨੀਤਕ ਿਦਸਟੀਕਣ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਖਣਾ
ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਗੋਂ ਉਸਦੇ ਹੋਰਨ ਪਸਾਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਇਕ ਵੱਖਰੇ ਦਾਰਸ਼ਿਨਕ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ ਪੇਸ਼
ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਕਿਵਤਾ ਚੇਤਨਤਾ ਦੇ ਜਾਗਣ  ਅਿਹਮੀਅਤ ਿਦੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਕਾਿਵ-ਸੰਗਿਹ ਿਵਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਨਵੇਕਲੇ ਜੀਵਨ ਸੰਦਰਭ  ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ
ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਿਨੱਜੀ ਜੀਵਨ ਅਨੁਭਵ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਸਮਕਾਲੀ ਸਮਾਜਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਸਲੇ ਵੀ ਉਸਦੀ ਕਿਵਤਾ
ਿਵਚ ਨਵੇਂ ਅਰਥ ਗਿਹਣ ਕਰਦੇ ਪਤੀਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ‘ਨੀਲਕੰਠ’ ਕਾਿਵ-ਸੰਗਿਹ ਯਕੀਨਨ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਿਕਸਮ ਦੀ ਕਾਿਵਿਸਰਜਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਪਾਠ ਅਤੇ ਅਿਧਐਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।

