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ਸਵਰਾਜਬੀਰ ਰਿਚਤ ਨਾਟਕ ‘ਿਸ਼ਨ’
(ਿਮਿਥਹਾਸ ਦਾ ਿਵਸਥਾਪਨ ਅਤੇ ਦਿਮਤ ਇਿਤਹਾਸ ਦੀ ਤਲਾਸ਼)
ਡਾ. ਰਿਵੰਦਰ ਿਸੰਘ
ਸਵਰਾਜਬੀਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਉਨ! ਨਵੇਂ ਨਾਟਕਕਾਰ! ਿਵਚੋਂ ਹੈ ਿਜਨ! ਨੇ ਨਾਟਕ ਿਸਰਜਣਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਿਵਚ ਆਪਣੇ
ਨਵੇਕਲੇ ਿਦ(ਸ਼ਟੀਕੋਣ ਰਾਹੀਂ ਗੰਭੀਰ ਿਕਸਮ ਦੇ ਸਮਾਜਕ-ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਿਵਿਸ਼, - ਛੁਿਹਆ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਨਾਟਕ
ੁ ਾ ਹੈ ਜੋ
‘ਿਸ਼ਨ’ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਜਿਟੱਲ ਸਮੱਿਸਆਵ! - ਸਮੋਇਆ ਹੋਇਆ ਦਰਸ਼ਕ!/ਪਾਠਕ! ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੰਦ
ਉਹਨ! ਦੀ ਚੇਤਨਾ - ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹਲੂਣਾ ਿਦੰਦੀ, ਜਾਪਦੀ, ਹਨ। ਸਵਰਾਜਬੀਰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਨਾਟਕ ਿਵਚ ਇਿਤਹਾਸਿਮਿਥਹਾਸ ਦੇ ਦਵੰਦ ਿਵਚ ਦੱਬੇ ਪਏ ਇਿਤਹਾਸ ਦੀ, ਉਨ! ਪੁਰਾਣਕ ਪਰਤ! - ਖੋਲਣ ਦਾ ਜਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜਸਦਾ
ਵਾਸਤਾ ਭਾਰਤੀ ਉਪਮਹਾਦੀਪ ਦੇ ਸਮਾਜਕ-ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਵਰਾਜਬੀਰ ਦੇ ਨਾਟਕ
ੁ ੀ ਰਹੀ। ਇਕ ਸਨਸਨੀ ਿਜਹੀ ਪੈਦਾ
‘ਿਸ਼ਨ’ - ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਪਿੜਆ ਤ! ਕਈ ਿਦਨ! ਤਕ ਮਨ ਅੰਦਰ ਹਲਚਲ ਹੰਦ
ਹੋਈ ਜਾਪਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਿਜਵੇਂ ਿਜਵੇਂ ਇਸ ਦੀ, ਤਿਹ, ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦਾ ਜਤਨ ਕੀਤਾ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਅਰਥ
ਲੈਂਦਾ ਜਾਿਪਆ। ਪਿਹਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਇਸਦਾ ਕਾਰਣ ਨਾਟਕ ਿਵਚਲਾ ਿਨਵੇਕਲਾ ਿਵਚਾਰਧਾਰਕ ਟਕਰਾਓ ਅਤੇ ਤਨਾਓ
ਲੱਿਗਆ।
ਸਵਰਾਜਬੀਰ ਇਕ ਸੰਜੀਦਾ ਅਤੇ ਿਵਚਾਰਵਾਨ ਨਾਟਕਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਨਵੀਂ ਿਦਸ਼ਾ ਿਵਚ ਸੋਚਣ ਵਾਲਾ
ਚੇਤਨ ਲੇਖਕ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਟਕ ਇਕ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਮਨ ਿਵਚ ਵਸੇ ਹੋਏ ਿਸ਼ਨ ਦੇ ਿਮਿਥਹਾਸਕ ਿਬੰਬ ਿਵਸਥਾਿਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ‘ਆਰੀਆ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕ!’ ਹੱਥੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਆਰੀਆਈ ਕਬੀਿਲ,
ੁ ਿਨੱਠਕੇ ਇਸ
<ਤੇ ਹੋਏ ਅਿਤਆਚਾਰ! ਦੇ ਦਿਮਤ ਇਿਤਹਾਸ - ਫਰੋਲਦਾ ਹੈ। ਨਾਟਕ ਿਲਖਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲ! ਉਸਨੇ ਬਹਤ
ੁ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਘੋਿਖਆ ਅਤੇ ਕੁ ਝ ਨਵੇਂ ਿਸੱਟੇ
ਿਵਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹਰ ਪਿਹਲੂ - ਪ(ਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਬਹਤ
ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ। ਨਾਟਕ ਦੇ ਅਰੰਭ ਿਵਚ ‘ਿਸ਼ਨ’ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਿਵਸਤ(ਤ ਵੇਰਵੇ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਿਜਨ! ਦਾ ਮਨੋਰਥ
‘ਪਾਠਕ!’ ਦੇ ਮਨ ਿਵਚ ਆਪਣੇ ਨਾਟਕ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਾਰੇ ਇਕ ਸਪਸ਼ਟ ਚਿਰੱਤਰ ਥਾਪਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਿਵਸ਼ੇ
<ਪਰ ਨਾਟਕ ਿਲਖਣ ਬਾਬਤ ਆਪਣੀ ਮੰਸ਼ਾ - ਪ(ਗਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ:
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‘ਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਰਜਨ ਮਹਾਨ ਯੋਧੇ ਸਨ। ਕਸ਼ੱਤਰੀ ਸਨ। ਔਰਤ!, ਬੱਿਚ, ਅਤੇ ਲਾਚਾਰ! <ਤੇ ਹੱਥ
ਉਠਾਉਣਾ, ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ, ਕਸ਼ਤਰੀ, ਲਈ ਵਰਿਜਤ ਸੀ। ਪਰ ਖ!ਡਵ-ਵਣ - ਅੱਗ ਲਾਉਂਿਦ, ਇਹ ਨੇਮ ਿਕਉਂ
ਤੋਿੜਆ ਿਗਆ ? ਆਿਖਰ ਏਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਿਕਉਂ ? ਇਹ ਿਕਹੋ ਿਜਹਾ ਕਰਮ ਸੀ ਿਜਸ - ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਿਮਿਥਹਾਸਕ
ਮੁਲੰਮੇ (ਿਕ ਇਹ ਵਣ ਅਗਨੀ ਦੇਵਤਾ - ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲਾਇਆ ਿਗਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਾਸੀ, - ਇਸ ਕਾਰਨ
ਮਾਿਰਆ ਿਗਆ ਿਕ ਉਹ ਉਨ! ਦੇ ਮੰਦੇ ਕੰਮ! ਕਰਕੇ ਅਗਨੀ ਦੇਵਤਾ - ਬਦਹਜ਼ਮੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ) ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ
ਿਪਆ ? ਇਹ ਿਕਹੋ ਿਜਹੀ ਗੁ ੱਥੀ ਹੈ ? …… ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੋ ਗੁ ੱਥੀ ਿਭਆਨਕ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਗੁ ੱਥੀ ਹੈ ! ਇਸ ਗੁ ੱਥੀ ਦੇ ਗਰਭ
ਿਵਚ ਇਿਤਹਾਸਕ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਇਿਤਹਾਸਕ ਜਵਾਬ ਪਏ ਹਨ। ਇਸ ਗੁ ੱਥੀ ਦੇ ਗਰਭ ਿਵਚੋਂ ਹੀ ਮੇਰਾ ਨਾਟਕ ਜਨਮ
ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਰੀਆ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕ! ਦੇ ਵੱਡ-ਵਡੇਿਰ, ਦੁਆਰਾ ਵਣ-ਵਾਸੀ, ਅਤੇ ਦੱਬੇ ਕੁ ਚਲੇ ਲੋਕ! <ਤੇ ਹੋਏ
ਅਿਤਆਚਾਰ! ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ।
ਇਉਂ, ਸਵਰਾਜਬੀਰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਿਮਿਥਹਾਸ ਿਵਚੋਂ ਦਮਨ ਦੇ ਉਸ ਇਿਤਹਾਸ - ਫਰੋਲਣ ਦਾ ਜਤਨ
ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਿਸਰਿਜਤ ਇਿਤਹਾਸ ਅਤੇ ਿਮਿਥਹਾਸ ਅੰਦਰ ਦੱਿਬਆ ਿਪਆ ਹੈ। ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਇਸ ਇਿਤਹਾਸ ਦੀ ਤਲਾਸ਼
ਲਈ ਉਹ ‘ਜਰਾ’ ਨ! ਦੇ ਇਕ ਵਣ-ਵਾਸੀ - ਨਾਟਕ ਦਾ ਇਕ ਪ(ਧਾਨ ਪਾਤਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਨੋਰਥ ਲਈ ਉਸਨੇ
ੁ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਮਹਾ-ਨਾਇਕ ‘ਿਸ਼ਨ’ - ਆਪਣੇ ਨਾਟਕ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਾ ਅਧਾਰ
ਭਾਰਤੀ ਿਮਿਥਹਾਸ ਦੇ ਇਕ ਬਹਤ
ਿਬੰਦ ੂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਿਵਸ਼ੇ - ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਿਸ਼ਨ ਦੇ ਿਜਸ ਿਕਰਦਾਰ - ਨਾਟਕ ਦੇ ਪਾਤਰ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼
ੁ ਾ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਿਵਸਤਾਰ ਨਾਲ ਤਰਕ ਵੀ ਿਦਤੇ ਹੋਏ ਹਨ:
ਕਰਨਾ ਚਾਹੰਦ
‘ਪੁਰਾਤਨ ਗ(ਥ! ਿਵਚ ਿਮਲਦੀ ਸਮੱਗਰੀ - ਿਮਲਾ ਿਲਆ ਜਾਏ ਤ! ਿਸ਼ਨ ਦਾ ਜੋ ਸੰਯੁਕਤ ਅਤੇ ਸੰਗਿਠਤ
ੁ
ਚਿਰੱਤਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਸ ਅਨਸਾਰ
ਉਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਿਹੱਸੇ ਹਨ। ਪਿਹਲਾ ਿਹੱਸਾ ਬਚਪਨ ਅਤੇ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਹੈ
ਿਜਹੜਾ ਜਮਨਾ ਕੰਢੇ ਗੋਕਲ ਅਤੇ ਿਵ(ੰਦਾਵਨ ‘ਚ ਬੀਿਤਆ। …….ਇਹ ਉਸ ਮਨੱੁ ਖ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜੋ ਪ(ਿਕਰਤੀ ਅਤੇ
ੁ ਾ ਹੈ
ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ, ਿਵਚ ਸਿਹਜ ਰੂਪ ਿਵਚ ਿਵਚਰਦਾ ਹੈ। ਿਸ਼ਨ ਦੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਿਹੱਸਾ ਮਥੁਰਾ ਆਕੇ ਸ਼ੁਰ ੂ ਹੰਦ
ੁ ਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸੱਤਾ ਦੀ, ਲੜਾਈ, ਅਤੇ ਸਾਿਜ਼ਸ਼! ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ
ਅਤੇ ਦਵਾਰਕਾ ਿਵਚ ਖ਼ਤਮ ਹੰਦ
ੁ ਾ ਹੈ। …..ਗੀਤਾ ਿਵਚ ਉਹ ਤਾਕਤ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮਾਨਿਸਕਤਾ ਦਾ ਅਿਧਆਤਮਕ ਤਰਕ
ਿਵਚਲਾ ਮਨੱੁ ਖ ਤਾਕਤ ਚਾਹੰਦ
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ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਿਹੱਸੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਿਵਚ ਇਕ ਿਵਰੋਧ ਿਸਰਜਦੇ ਹਨ। ਇਨ! ਿਵਰੋਧਤਾਵ! ਿਵਚ ਿਘਿਰਆ
ਮਨੱੁ ਖ ਮੇਰਾ ਿਸ਼ਨ ਹੈ।’
ਨਾਟਕ ਦਾ ਕਾਰਜ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਿਸ਼ਨ ਦੇ ਿਸਆਸੀ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ। ਉਹ ਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ
ੂ ਿਵਚ ਰਖਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ
ਿਵਚ ਪ(ਵਾਨਤ ਰੂਪ <ਪਰ ਿਕੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਗੋਂ ਉਸ ਰੂਪ - ਆਪਣੇ ਨਾਟਕ ਦੀ ਿਪੱਠਭਮੀਂ
ਿਸ਼ਨ ਦੇ ਿਕਰਦਾਰ ਦਾ ਿਨਰਮਾਣ ਹੋ ਿਰਹਾ ਸੀ ਤੇ ਪਿਰਵਰਤਨ ਵੀ ਵਾਪਰਨਾ ਸ਼ੁਰ ੂ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ। ਇਹ ਿਸ਼ਨ ਇਕ
ਮਹ!-ਨਾਇਕ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਿਹਲ! ਇਕ ਯੋਧਾ ਅਤੇ ਨੀਤੀਵਾਨ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਿਸਆਸੀ ਸੂਝ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ
ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਿਵਚ ਕਾਫੀ ਰਸੂਖ ਹਾਸਲ ਕਰ ਿਲਆ ਸੀ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਿਕ ਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਹੇ ਹੋਏ ਬੋਲ ਸਮਾਜ
ਦੇ ਨੇਮ ਸਮਝੇ ਜਾਣ ਲਗ ਪਏ ਸਨ। ਧਰਮ ਦੀ ਬੁਿਨਆਦ ਅਤੇ ਸਰਪਰਸਤੀ ਹੇਠ ਕਾਇਮ ਸਮਾਜਕ ਿਵਵਸਥਾ ਨੇ
ਿਸ਼ਨ ਦੇ ਿਕਰਦਾਰ - ਮਜ਼ਬੂਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ- ਅਿਹਮੀਅਤ ਦੇਕੇ ਮਹ!-ਨਾਇਕ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਿਦਤਾ। ਨਾਟਕਕਾਰ
ਇਸ ਪ(ਿਕਿਰਆ ਦੌਰਾਨ ਿਸ਼ਨ ਦੇ ਯੁ ੱਗ ਿਵਚ ਵਾਪਰੀ, ਘਟਨਾਵ! - ਵੱਖਰੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਿਬਆਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਹਸ
ਕਰਦਾ ਹੈ। ਘਟਨਾਵ! ਵੀ ਉਹ ਿਜਨ! ਿਵਚ ਿਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਿਰਹਾ ਤੇ ਿਜਸ ਲਈ ਉਹ ਿਜੰਮੇਵਾਰ ਵੀ ਸੀ। ਹਾਲੇ ਤਕ ਉਨ!
ਘਟਨਾਵ! - ਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮਹ!-ਨਾਇਕ ਬਣਨ ਦੇ ਅਮਲ ਵਜੋਂ ਦੇਿਖਆ ਜ!ਦਾ ਿਰਹਾ ਹੈ ਪਰ ਦਿਮਤ ਇਿਤਹਾਸ ਦੇ ਸਰੋਤ!
ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਿਦ, ਇਨ! ਘਟਨਾਵ! ਦੀ ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਬਦਲ ਜ!ਦੀ ਹੈ।
ਦਿਮਤ ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਿਦ(ਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਿਮਿਥਹਾਸ ਦੀ ਪੁਰਨ-ਿਵਆਿਖਆ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਟਕਕਾਰ ਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਰਾ
ਹੱਥੋਂ ਹੋਈ ਿਮ(ਤੂ ਦੀ ਿਮਿਥਹਾਸਕ ਘਟਨਾ - ਆਪਣੇ ਨਾਟਕੀ ਕਾਰਜ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਿਸ਼ਨ
ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕੁ ਝ ਹੋਰ ਘਟਨਾਵ! - ਉਸ ਦੇ ਚਿਰੱਤਰ ਦੀ ਪੁਨਰ-ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਿਗਆ ਹੈ।
(ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਿਸ਼ਨ ਦਾ ਅਰਜੁਨ ਨਾਲ ਿਮਲਕੇ ਖ!ਡਵ-ਵਣ - ਸਾੜਨਾ, ਮਥੁਰਾ ਤੋਂ ਜਾਕੇ ਦਵਾਰਕਾ ਨਗਰੀ ਵਸਾਉਣਾ
ਅਤੇ ਪ(ਭਾਸ-ਖੇਤਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਆਿਦ) ਇਸ ਮੁੱਦੇ <ਪਰ ਹੋਰ ਿਵਸਤਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿਹਲ! ਨਾਟਕ ਦੇ
ਕਥਾ-ਪ(ਸੰਗ <ਪਰ ਝਾਤ ਮਾਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।
ੁ ਾ ਹੈ ਜੋ ਿਕ ਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਰਜੁਨ ਹੱਥੋਂ ਖ!ਡਵ ਵਣ ਨਾਟਕ ਦਾ ਅੰਰਭ ਜਰਾ ਦੇ ਰੋਹ ਦੇ ਪ(ਗਟਾਵੇ ਨਾਲ ਹੰਦ
ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਕਾਰਣ ਤਬਾਹ ਤੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਜੰਗਲੀ ਕਬੀਿਲ, ਦੀ ਪ(ਤੀਿਨਧਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਰਾ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ
ਆਰੀਆ-ਦਰਾਵੜ ਦੇ ਟਕਰਾਓ - ਿਬਆਨ ਕਰਿਦ, ਨਾਟਕਕਾਰ ਪੀੜਤ ਲੋਕ! ਅੰਦਰ ਰੋਹ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਦੀ ਅੱਗ -
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ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਰੀਆ-ਦਰਾਵੜ ਟਕਰਾਓ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਿਖੱਤੇ ਿਵਚ ਜੋ ਸਿਭਆਚਾਰਕ <ਥਲ ਪੁੱਥਲ ਹੋਈ ਉਸ
ਿਵਚ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਮਾਜਕ ਤਾਕਤ ਨੇ ਿਜੱਥੇ ਆਪਣਾ ਿਵਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਉਸਦੇ ਿਸੱਟੇ ਵਜੋਂ ਦਮਨਕਾਰੀ ਸਿਥਤੀ, ਵੀ
ਪੈਦਾ ਹੋਈ,। ਜਰਾ ਇਹੋ ਿਜਹੀ, ਦਮਨਕਾਰੀ ਪ(ਸਿਥਤੀ, - ਿਬਆਨ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਨਾਟਕ ਦੇ ਹੋਰਨ! ਦੋ ਪਾਤਰ!, ਨੰਦੂ ਅਤੇ ਚੰਦ,ੂ ਦੇ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਰਾਹੀਂ ਨਾਟਕਕਾਰ ਨਾਟਕੀ ਕਾਰਜ ਦਾ ਮਾਹੌਲ
ਿਤਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਪਾਤਰ ਦਵਾਰਕਾ ਨਗਰੀ ਦੀ ਿਨੱਘਰ ਰਹੀ ਹਾਲਤ - ਿਬਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਇਸ
ਦਸ਼ਾ ਲਈ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਿਧਰ ਵਲ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ:
“ਨੰਦ:ੂ ਸਾ- ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖ! ਸਾ-!...ਿਜਨ! ਦੇ ਘਰ ਿਨੱਤ ਲੁੱਟੇ ਜ!ਦੇ ਨੇ! ਪਸ਼ੂ ਚੁਰਾਏ ਜ!ਦੇ ਨੇ! ਧੀ, ਭੈਣ!
ਚੁੱਕੀ, ਜ!ਦੀ, ਨੇ!....ਵਗਾਰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਏ! ਨਾਇਕ ਤੇ ਉਨ! ਦੇ ਸੈਿਨਕ ਅਿਤਆਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ…ਤੇ ਤੂੰ…ਤੂੰ
ਉਨ! ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਗਾ ਿਰਹਾ ਏਂ!
ਚੰਦ:ੂ

ਨਹੀਂ!...ਮੈਂ ਿਕਸੇ ਨਾਇਕ ਦਾ ਦਾਸ ਨਹੀਂ! ਮੈਂ ਿਸਰਫ ਮਹਾਰਾਜ ਉਗ(ਸੈਨ ਤੇ ਕੁ ਲਿਸ਼ਰੋਮਣੀ ਸ਼(ੀ ਿਸ਼ਨ

ੁ ਾ ਏ। ਉਹ ਧਰਮ
ਦਾ ਸੇਵਕ ਹ!। ਮਹਾਰਾਜ ਉਗ(ਸੈਨ ਸਰਵ<ਚ ਨੇ। ਉਂਜ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਸ਼(ੀ ਿਸ਼ਨ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ‘ਚ ਹੰਦ
ਦੇ ਪੁੰਜ ਨੇ।ਦਵਾਰਕਾ ਦੇ ਰਾਜ ਪ(ਬੰਧ ਿਵਚ ਰਾਜ ਤੇ ਧਰਮ ਦਾ ਸੰਗਮ ਐ। (ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ! ਿਵਚ ਬਲ ਿਦੰਦਾ ਹੋਇਆ)
ਏਥੇ ਨਾ ਤ! ਿਕਸੇ ਜਾਤ ਦਾ ਰਾਜ ਏ, ਨਾ ਿਕਸੇ ਵਰਗ ਦਾ ਤੇ ਨਾ ਈ ਿਕਸੇ ਨਾਇਕ ਦਾ!”
ਰਾਜ-ਪ(ਬੰਧ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਥ! ਿਵਚ ਹੋਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਹਰ ਤਰ! ਦੀ ਚੰਗੀ ਜ! ਮਾੜੀ
ਹਾਲਤ ਲਈ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਤ! ਰਾਜ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਗਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਗਾਰ ਤੇ
ਅਿਤਆਚਾਰ ਦਾ ਿਬਆਨ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਥਤੀ ਿਵਚ ਰਾਜ ਪ(ਬਧ
ੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਾਇਕ ਬਣਕੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ
ੁ ਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਿਮਿਥਹਾਸ ਿਵਚ ਿਮਲਦੇ ਸੰਕੇਤ! ਦੇ ਆਧਾਰ
ਸਕਦਾ। ਦਵਾਰਕਾ ਨਗਰੀ ਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਧਰਮ ਦੇ ਰਾਜ ਵਜੋਂ ਹੰਦ
ੁ ੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਨਾਟਕਕਾਰ
ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਤਨ ਦੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਕੁ ਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਜ ਪ(ਬੰਧਕ! <ਪਰ ਹੀ ਆਇਦ ਹੰਦ
ਦਵਾਰਕਾ ਨਗਰੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਿਵਚ ‘ਧਰਮ ਦੇ ਰਾਜ’ <ਪਰ ਸਵਾਲੀਆ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਿਸ਼ਨ
ਰਾਜ ਪ(ਬੰਧ - ਕੁ ਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ।
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ਇਸੇ ਤਰ! ਿਸ਼ਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਿਜਸ ਹੋਰ ਘਟਨਾ - ਛੁਿਹਆ ਿਗਆ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਮਥਰਾ
ਛੱਡਕੇ ਦਵਾਰਕਾ ਨਗਰੀ ਵਸਾਉਣਾ। ਨਾਟਕ ਿਵਚ ਮਥਰਾ ਛੱਡਣ ਿਪੱਛੇ ਪਏ ਕਾਰਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਿਦ(ਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵੇਖਣ
- ਿਮਲਦਾ ਹੈ। ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਨਾਟਕ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਿਦ(ਸ਼ ਿਵਚ ਮੰਤਰੀ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ:
“ਮੰਤਰੀ: ਹ! ਮਹਾਰਾਜ! ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਸਾ- ਮਥਰਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਪਾਸੇ
ਤੋਂ ਿਘਰ ਗਏ ਸ!…. ਇਕ ਪਾਸੇ ਕਾਲਯਵਨ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਰਾਸੰਧ…!”
ਉਪਰੋਕਤ ਸੰਵਾਦੀ ਟੋਟੇ ਨਾਲ ਮਹਾਭਾਰਤ ਕਾਲ ਿਵਚ ਨਾਇਕ ਅਤੇ ਯੋਧੇ ਵਜੋਂ ਪ(ਚਲਤ ਿਸ਼ਨ ਦੇ ਿਕਰਦਾਰ
<ਪਰ ਿਫਰ ਤੋਂ ਸਵਾਲੀਆ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਗ ਜ!ਦਾ ਹੈ। ਿਕਉਂਿਕ ‘ਸੰਕਟ’ ਸਿਥਤੀ ਿਵਚੋਂ ਨੱਸ ਜਾਣਾ ਿਕਸੇ ਨਾਇਕ ਦਾ
ੁ ਾ। ਨਾਟਕਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਿਮਿਥਹਾਸ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਸੰਭਾਵਤ ਇਿਤਹਾਸ ਦੀ
ਿਕਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੰਦ
ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਟਕ ਦੀ ਤੋਰ ਿਜਵੇਂ ਿਜਵੇਂ ਅਗ!ਹ ਵਲ - ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਿਤਵੇਂ ਿਤਵੇਂ ਿਸ਼ਨ ਦੇ
ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੋਰਨ! ਘਟਨਾਵ! ਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਵੀ ਪਾਤਰ! ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜ!ਦਾ ਹੈ। ਿਜਵੇਂ ਿਕ, ਿਵ(ੰਦਾਵਨ
ਤੋਂ ਗਵਾਲੇ ਦਾ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਪਾਸੋਂ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ, ਿਪਤਾ, ਗੋਪ, ਗੋਪੀ, ਦਾ ਹਾਲ ਜਾਨਣਾ। ਇਥੇ ਿਸ਼ਨ ਦੇ
ਬਚਪਨ ਦੀ, ਯਾਦ! ਪੇਸ਼ ਕਰਿਦ, ਉਸਦੇ ਿਕਰਦਾਰ ਿਵਚਲੇ ਦੋ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਪੱਖ! - ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ
ੁ ਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ
ਗਈ ਹੈ। ਇਕ ਿਵਚ ਿਸ਼ਨ ਬਚਪਨ ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੁ ਦਰਤੀ ਸਿਹਜਤਾ ਨਾਲ ਿਵਚਰਦਾ ਪ(ਤੀਤ ਹੰਦ
ਿਵਚ ਇਕ ਯੋਧਾ, ਨਾਇਕ ਤੇ ਰਾਜ ਪ(ਬੰਧਕ। ਇਸ ਤਰ! ਦੇ ਿਦ(ਸ਼! ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਰੀ ਰਾਹੀਂ ਨਾਟਕਕਾਰ ‘ਿਸ਼ਨ’ ਦੀ
ਿਮਿਥਹਾਸਕ ਕਥਾ ਵਸਤੂ ਦੇ ਿਨਕਟ ਰਿਹਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤ! ਜੋ ਇਸਦੇ ਿਕਰਦਾਰ ਦੀ ਪੁਨਰ ਿਵਆਿਖਆ ਦਾ
ਕਾਰਜ ਸਿਹਜ ਹੋ ਸਕੇ।
ਨਾਟਕ ਦੇ ਚੌਥੇ ਿਦ(ਸ਼ ਿਵਚ ਨਾਟਕਕਾਰ ਆਪਣੇ ਿਵਸ਼ੇ ਪ(ਤੀ ਹੋਰ ਗਿਹਰਾਈ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਦਵਾਰਕਾ
ਰਾਜ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਲਈ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਿਨਸਿਚਤ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਯੁ ਨਾਨੀ ਤ(ਾਸਦੀ ਿਵਚ ਵਰਤੀ
ਜ!ਦੀ ਭਿਵੱਖਵਾਣੀ ਜ! ਸਰਾਪ ਵਾਲੀ ਨਾਟਕੀ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਿਲਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਤ(ਾਸਦੀ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ
ਿਵਧੀਮੂਲਕ ਤੱਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਿਦ, ਨਾਟਕਕਾਰ ਦਵਾਰਕਾ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਦੀ ਿਜ਼ੰਮਵ
ੇ ਾਰੀ ਰਾਜੇ <ਪਰ ਆਇਦ
ੁ ਾ ਹੈ:
ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਰਾਜ ਪ(ਬੰਧ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ <ਪਰ। ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਇਨ! ਸੱਤਰ! ਿਵਚ ਸਪਸ਼ਟ ਹੰਦ
“ਤੀਵੀਂ: ਕੋਈ ਉਸ- ਡਾਇਣ ਨੇ ਕਿਹੰਦੇ
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ਕੋਈ ਕਿਹਣ ਹੋਣੀ ਦੀ ਜਾਈ!
ਕਈ ਉਸ- ਦੁਰਸੀਸ ਆਖਦੇ
ਸ਼ਾਪ ਦੀ ਉਹ ਪਰਛਾਈ
ਕੋਣ ਪਛਾਣੇ ਓਸ ਉਹ ਨੰਗੀ ਬੇਹਯਾਈ?
ਪਰਛਾਵ! ਅਧਰਮੀ ਰਾਜ ਦਾ
ਿਕੱਥੇ ਜਾਏ ਲੋਕਾਈ?”
ਇਥੇ ਨਾਟਕਕਾਰ ਿਸ਼ਨ - ਗੰਧਾਰੀ ਵਲੋਂ ਿਦਤੇ ਗਏ ਸਰਾਪ ਵਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦਵਾਰਕਾ <ਪਰ ਪੈ
ਰਹੀ ਿਬਪਤਾ ਲਈ ਰਾਜੇ ਦੇ ‘ਅਧਰਮੀ’ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਅੱਗਰਭੰੂਮੀ ਿਵਚ ਿਲਆਉਣ ਦਾ ਜਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਿਸ਼ਨ
ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸ!ਭ - ਿਰਸ਼ੀ, ਦੇ ਸਰਾਪ, ਗੰਧਾਰੀ ਦੇ ਸਰਾਪ ਅਤੇ ਮਥਰਾ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਆਪਣੀ ਿਮੱਟੀ - ਛੱਡਣ ਦੇ
ਸਰਾਪ ਆਿਦ - ਵੀ ਸਿਥਤੀ, ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਿਬਆਿਨਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਦਵਾਰਕਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਧਰਮ ਅਤੇ ਅਧਰਮ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ <ਪਰ ਰੱਖਕੇ ਦੇਖਿਦ, ਨਾਟਕਕਾਰ ਿਮਿਥਹਾਸ ਦੀ, ਡੂ ੰਘੀ, ਸਥਾਪਨਾਵ! ਪੁਨਰ ਪਿਰਭਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰਖਦਾ ਹੈ। ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਨਾਟਕ ਿਵਚ ਸੰਵਾਦ ਹੈ:
“ਦੂਸਰੀ ਤੀਵੀਂ: ਭਗਵਾਨ ਹੈ ਤ! ਮੌਤ ਿਕਉਂ?
ਧਰਮ ਹੈ ਤ! ਦੁੱਖ ਿਕਉਂ?
ਿਫਰ ਿਕਉਂ ਮਰੀਏ ਭੁੱਖੇ ਭਾਣੇ?
ਸੁੱਕਣ ਬੂਟੇ ਰੱੁ ਖ ਿਕਉਂ?”
ਇਸ ਿਦ(ਸ਼ ਿਵਚ ਿਸ਼ਨ ਦੇ ਭਗਵਾਨ-ਸਰੂਪ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ <ਪਰ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ
ਕਾਰਣ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਿਕ ਨਾਟਕਕਾਰ ਿਜਸ ਿਸ਼ਨ - ਆਪਣੇ ਨਾਟਕ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ੳਸ- ਉਹ ਿਮਿਥਹਾਸ ਚੋਂ
ੁ ਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਿਸ਼ਨ ਦਾ ਇਨਸਾਨੀ ਪਾਤਰ ਦੇ ਿਨਕਟ
ਕੱਢਕੇ ਇਿਤਹਾਸ ਿਵਚ ਿਲਆਉਣਾ ਚਾਹੰਦ
ਹੋਣਾ ਵਧੇਰੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਅਮਲ ਿਵਚ ਨਾਟਕਕਾਰ ਿਮਿਥਹਾਸ ਦੀ, ਕੁ ਝ ਗੈਰ-ਕੁ ਦਰਤੀ ਜਾਪਦੀ, ਸਥਾਪਨਾਵ!
- ਤੋੜਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਟਕ ਿਵਚ ਜਦੋਂ ਲੋਕੀਂ ਦਵਾਰਕਾ ਦੀ, ਸਮੱਿਸਆਵ! ਦੇ ਿਨਦਾਨ ਲਈ ਿਸ਼ਨ ਕੋਲ
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ਜ!ਦੇ ਹਨ ਤ! ਬ(ਾਹਮਣ ਦੇ ਪਾਤਰ ਰਾਹੀਂ ‘ਭਗਵਾਨ’ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਅਜੋਕੀ ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਥ! ਇਸਦਾ ਮੂਲ ਅਰਥ ਸਪਸ਼ਟ
ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਸ਼ਟਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ:
“ਬ(ਾਹਮਣ:

(ਿਵਅੰਗ ਨਾਲ) ਹ! ਜਾਓ! ਭਗਵਾਨ ਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਜਾਓ!... ਭਗਵਾਨ ਿਸ਼ਨ!...ਭਗਵਾਨ

ਅਖਵਾਉਣ ਦੀ ਤ! ਰੀਤ ਈ ਚਲ ਪਈ ਐ!
....
ਭੁੱਲ ਗਏ ਓ! ਇਹ ਉਹੀ ਭਗਵਾਨ ਐ, ਿਜਨੇ ਕੌਰਵ! ਤੇ ਪ!ਡਵ! - ਲੜਾਇਆ! ਅਠਾਰ! ਖੂਹਣੀ, ਗਰਕ
ਕਰਾ ਿਦੱਤੀ,!
...
ਹ! ਿਸ਼ਨ ਿਜੱਤੇ ਸਨ!...ਤੇ ਿਜੱਤਣ ਵਾਲੇ - ਹੀ ਭਗਵਾਨ ਕਿਹੰਦੇ ਨੇ!
ਇਸ ਤਰ! ਨਾਟਕਕਾਰ ਿਸ਼ਨ ਦੇ ਿਕਰਦਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ, ਕਈ ਿਮਿਥਹਾਸਕ ਮਾਨਤਾਵ! - ਪੁਨਰ
ਪਿਰਭਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਸ਼ਟਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਵਾਰਕਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਲਈ ਵੀ ਿਸ਼ਨ ਦੇ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣ ਦਾ
ਿਨਰਣਾ ‘ਬ(ਾਹਮਣ’ ਪਾਤਰ ਹੱਥੋਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ:
“ਚੌਥਾ ਆਦਮੀ: ਤੇ ਬ(ਾਹਮਣ ਦੇਵਤਾ ਦਾ ਕਿਹਣਾ ਏ…ਿਕ ਇਨ! ਸਭ ਚੀਜ਼! ਦੇ
<ਤਰਦਾਈ ਭਗਵਾਨ ਿਸ਼ਨ ਨੇ!
ਨਾਟਕਕਾਰ ਿਸ਼ਨ - ਦਵਾਰਕਾ ਨਗਰੀ ਦੇ ਿਵਗੜੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਕਰਕੇ ਉਸਦੇ ਿਕਰਦਾਰ - ਇਕ
ਸਧਾਰਣ ਇਨਸਾਨੀ ਪਾਤਰ ਵ!ਗ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਾਟਕ ਦੇ ਇਸ ਵਾਰਤਾਲਾਪੀ ਟੋਟੇ ਤੋਂ ਗਲ
ਹੋਰ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਦੀਂ ਹੈ:
ੁ ਭੜਕੇ ਹੋਏ ਨੇ! ਅੱਗ! ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ!
“ਸੈਿਨਕ ਅਿਧਕਾਰੀ: ਮਹਾਰਾਜ, ਲੋਕ ਬਹਤ
ਅੰਨ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ! ਨਾਇਕ! ਦੇ ਮਿਹਲ! ‘ਚ ਵੜ ਗਏ ਨੇ!
ਕਈ ਤ! ਮਦ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ‘ਚ ਬੇਸੱੁ ਧ ਨੇ! ਧੀ, ਭੈਣ! ਦੀ ਪੱਤ ਸੰਕਟ ‘ਚ ਹੈ!
ਿਸ਼ਨ: ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁ ਝ ਹੋ ਿਕਉਂ ਿਰਹੈ?”
ਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਦਵਾਰਕਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਇਹੋ ਿਜਹਾ ਪ(ਤੀਕਰਮ ਉਸ- ਇਕ ਸਧਾਰਣ ਪਾਤਰ ਤਕ ਘਟਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਨਾਟਕਕਾਰ ਇਕ ਵਾਰ ਿਫਰ ਜਰਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ - ਅੱਗੇ ਤੋਰਕੇ ਨਾਟਕੀ ਕਾਰਜ ਦੇ ਮੇਚ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ।
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ਜਰਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ, ਅੰਦਰ ਰੋਹ ਵੱਧਦਾ ਦਰਸਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਿਸ਼ਨ - ਵੀ ਇਸਦੀ ਸਰਸਰੀ ਿਜਹੀ
ੁ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ। ਰਕਮਣੀ
ੁ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹਤਾ
ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਿਹਤ! ਬਾਰੇ ਬੋਲਣਾ,
ਸਾਤਯਕੀ ਅਤੇ ਿਤਵਰਮਾ ਦਾ ਆਪਸੀ ਤਨਾਓ, ਆਿਦ ਦਵਾਰਕਾ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਹੋਰਨ! ਕਾਰਣ! - ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਨਾਟਕ ਦੇ ਿਵਚਾਰਧਾਰਕ ਪੱਖ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਚੇਤਨਾ - ਵੀ ਨਾਟਕੀ ਪਾਤਰ! ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਿਜਵੇਂ ਿਕ:
“ਿਰਸ਼ੀ: (ਓਸੇ ਤਰ!। ਿਜਵੇਂ ਸੰਮੋਹਨ ਿਵਚ ਹੋਵੇ।) ਨਹੀਂ! ਉਨ! ਿਵਨਾਸ਼! ਤੋਂ
ਵੀ ਪ(ਬਲ…ਮਹ!ਿਵਨਾਸ਼!..ਿਜਸ ‘ਤੇ ਨਾ ਿਕਸੇ ਦਾ ਵੱਸ ਚੱਲੇਗਾ…
ਨਾ ਅਿਧਕਾਰ!...ਵਣ! ਦੇ ਰੱੁ ਖ <ਠਣਗੇ! ਬੀਤੇ ਦੇ ਪ(ੇਤ ਜਾਗਣਗੇ!
ਸਾਗਰ ਦੇ ਤਟ ‘ਤੇ ਹੋਣੀ ਦਾ ਨਾਚ ਹੋਵੇਗਾ!
ਇਥੋਂ ਨਾਟਕਕਾਰ ਿਮਿਥਹਾਸ ਿਵਚ ਦੱਬੇ ਪਏ ਦਿਮਤ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਅਿਹਸਾਸ - ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ
ੁ ਾ ਹੈ। ਨਾਟਕ ਿਵਚ
ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਟਕ ਦਾ ਅਗਲਾ ਘਟਨਾ-ਮ ਵੀ ਇਸੇ ਚੇਤਨਾ ਅਧੀਨ ਪਿਰਭਾਸ਼ਤ ਹੰਦ
ਅੱਗੇ ਕਾਰਜ ਪੱਧਰ <ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਦਵਾਰਕਾ ਦੀ, ਘਟਨਾਵ! ਹੀ ਚਲਦੀ, ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ, ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਸਭ
ਕਾਸੇ ਿਵਚ ਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਵਫਾਦਾਰ ਨਾਇਕ ਸਾਥੀ ਸਾਤਯਕੀ ਅਤੇ ਿਤਵਰਮਾ ਆਪੋ ਿਵਚ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦੇ
ਹਾਲਾਤ ‘ਚ ਟਕਰਾਉਂਦੇ ਿਦਸਦੇ ਹਨ। ਿਸ਼ਨ ਉਨ! ਦੋਹ! ਦੀ ਤਾਕਤ ਘਟਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਿਵਉਂਤ
ੁ ਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਵੀ ਦਵਾਰਕਾ ਅਤੇ ਿਸ਼ਨ ਲਈ ਘਾਤਕ
ਨਾਲ ਪ(ਭਾਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕ!ਡ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੰਦ
ੁ ਾ ਹੈ। ਨਾਟਕਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਥ! ਆਪਣੀ ਿਸਰਜਣਾਤਮਕ ਖੁੱਲ - ਵਰਤਿਦ,, ਜਰਾ - ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ
ਸਾਬਤ ਹੰਦ
ਿਵਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੰਿੁ ਦ, ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ:
“ਜਰਾ: . . . ਅੱਜ ਮੈ- ਉਸ ਘਾਲਣਾ ਦਾ ਫਲ ਿਮਿਲਐ! ਮੈਂ ਆਪਣੀ
ਭਾਵੀ - ਪਾਇਐ!...ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਿਤਹਾਸ ਦਾ ਸਭ
ਤੋਂ ਸੁਨਿਹਰੀ ਿਦਨ ਹੈ!”
ਜਰਾ ਦੇ ਇਸ ਸੰਵਾਦ ਰਾਹੀਂ ਨਾਟਕਕਾਰ ਆਪਣੇ ਿਵਸ਼ੈ ਦੀ ਗਿਹਰਾਈ - ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ
ਉਹ ਇਿਤਹਾਸ ਿਸਰਜਣ ਦੀ ਪ(ਿਕਿਰਆ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚੇਤਨ ਹੈ। ਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜਰਾ ਦੇ ਅੰਿਤਮ ਸੰਵਾਦ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਦਿਮਤ
ੂ ਿਵਚ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ:
ਇਿਤਹਾਸ ਤੇ ਦਿਮਤ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਮਸਲੇ - ਅੱਗਰਭਮੀਂ
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“ਿਸ਼ਨ:

ਮੂਰਖ ਭੀਲ! ਇਿਤਹਾਸ ਤੇਰੇ ਸ਼ਬਦ! ਦਾ ਦੀਵਾ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਤੇਰੇ ਕਿਹਣ ਤੇ ਜਗੇਗਾ

ਤੇ ਤੇਰੇ ਕਿਹਣ ਤੇ ਬੁਝੇਗਾ!...ਇਿਤਹਾਸ ਮੈਂ ਹ!! ਇਿਤਹਾਸ ਦਵਾਰਕਾ ਹੈ!
ਜੰਗਲ ਵੀ ਕਦੇ ਇਿਤਹਾਸ ਹੋਇਐ? ਤੇਰੇ ਜੰਗਲ ਦਾ ਸਮ!, ਵਣਵਾਸੀ, ਮੁੱਕ ਚੁੱਕੈ!
ਜਰਾ:

ਹੋ ਸਕਦੈ, ਇਹ ਸਮ! ਸਾਡਾ ਨਾ ਹੋਵੇ! ਸਾਡੇ ਵਣ! ਦਾ ਸਮ! ਨਾ ਹੋਵੇ! ਪਰ ਇਹ

ਪਲ….ਇਹ ਪਲ ਮੇਰਾ ਹੈ! ਇਸ ਯੁ ੱਗ ਿਵਚ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੀਰ ਨਾਲ ਮਰ ਿਰਹੈਂ! ਇਹੀ
ਇਸ ਪਲ ਦਾ ਸੱਚ ਐ!”
ਨਾਟਕ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਅੰਤਮ ਸ਼ਬਦ ਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜਰਾ ਦੇ ਿਵਚਾਰਧਾਰਕ ਿਵਰੋਧ! - ਸਾਹਮਣੇ ਿਲਆਉਣ ਦਾ
ਜਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਿਜਸ ਿਵਚ ਿਸ਼ਨ ਦਮਨਕਾਰੀ ਸਮਾਜਕ ਿਵਵਸਥਾ ਦੀ ਿਧਰ ਬਣਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਰਾ ਦਿਮਤ
ਿਧਰ ਦਾ ਇਕ ਪ(ਤੀਿਨਧ। ਇਸ ਤਰ! ਅਸੀਂ ਦੇਿਖਆ ਿਕ, ਨਾਟਕਕਾਰ ਦਿਮਤ ਵਰਗ ਦੀ ਅਜੋਕੀ ਹਾਲਤ ਲਈ
ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਸ਼ੋਸ਼ਣਕਾਰੀ ਸਮਾਜਕ ਬਣਤਰ ਦੇ ਿਪਛੋਕੜ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਿਦ, ਭਾਰਤੀ ਇਿਤਹਾਸ ਅਤੇ
ਿਮਿਥਹਾਸ ਿਵਚ ਝਾਤ ਮਾਰਨ ਦਾ ਜਤਨ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਟਕ ਦੋ ਪੱਧਰ! <ਪਰ ਅਿਧਐਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਕ ਦਿਮਤ ਇਿਤਹਾਸ ਦੀ ਭਾਲ ਤੇ ਦਿਮਤ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਿਮਿਥਹਾਸ ਦੇ ਿਵਸਥਾਪਨ ਜ! ਪੁਨਰ
ੁ ਸੰਜੀਦਾ ਿਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮੁੱਦੇ ਬਹਤ
ਨਾਟਕ ਦਾ ਪ(ਮੁੱਖ ਮਸਲਾ ਹੈ ਦਿਮਤ ਇਿਤਹਾਸ ਤੇ ਦਿਮਤ ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਤਲਾਸ਼:
ੁ ਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹੀ ਉਪਲਬਧ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਕ ਇਿਤਹਾਸ
ਇਿਤਹਾਸ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਦਾ ਰਿਚਆ ਹੰਦ
ੁ ਾ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੰਦ
ੁ ਾ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਜ! ਸਮਰੱਥਾਵਾਨ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਿਵਚ ਹੰਦ
ੁ ਾ ਹੈ।
ਉਸ ਵਰਗ ਦਾ ਵੀ ਹੰਦ
ਇਸਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਿਮਿਥਹਾਸ ਿਵਚੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜ!ਦੀ ਹੈ ਿਕਉਂਿਕ ਿਮਿਥਹਾਸ ਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਇਿਤਹਾਸ - ਹੀ ਆਪਣੇ
ੁ ਾ ਹੈ। ਿਮਿਥਹਾਸ ਿਵਚ ਇਿਤਹਾਸ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੰਦ
ੁ ਾ ਹੈ ਿਜਸ- ਪਛਾਣ ਕੇ ਿਨਖੇੜਨ ਦੀ
ਅੰਦਰ ਸਮੋਇਆ ਹੰਦ
ੁ ਾ ਹੈ
ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਿਮਿਥਹਾਸ ਦੇ ਕਾਫੀ ਵੇਰਵੇ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਇਿਤਹਾਸ ਿਵਚ ਇਕ ਉਹ ਿਹੱਸਾ ਵੀ ਹੰਦ
ੁ ਾ ਹੈ ਜ! ਦਬਾ ਿਦਤਾ ਜ!ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਇਿਤਹਾਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਪ(ਚੱਲਤ ਇਿਤਹਾਸ
ਜੋ ਦਿਬਆ ਿਪਆ ਹੰਦ
ਅੰਦਰ ਹੀ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ- ਲੱਭਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੀ ਅਿਹਮ ਹੈ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਬਕੇ ਦੇ ਲੋਕ! ਦੇ ਇਸ ਦਿਮਤ
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ੁ ਕਿਠਨ ਕਾਰਜ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਿਦਸ਼ਾ ਿਵਚ ਸਵਰਾਜਬੀਰ ਦਾ ਇਹ ਨਾਟਕ ਬਹਤ
ੁ ਮਹੱਤਵ
ਇਿਤਹਾਸ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਬਹਤ
ੁ ਾ ਹੈ।
ਪੂਰਣ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ ਪ(ਤੀਤ ਹੰਦ
ਇਸ ਤਰ! ਨਾਟਕਕਾਰ ਨੇ ਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਿਮਿਥਹਾਸਕ ਵੇਰਿਵ, ਰਾਹੀਂ ਦਿਮਤ ਦੇ ਇਿਤਹਾਸ ਦੀ ਤਲਾਸ਼
ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਜਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਿਵਚ ਦਿਮਤ ਦੀ ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ
ਇਸਦੀ, ਜੜ! ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਿਮਿਥਹਾਸ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਿਮਲਦੇ ਇਿਤਹਾਸਕ ਸੂਤਰ! ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਿਦਸ਼ਾ
ਿਵਚ ਸਵਰਾਜਬੀਰ ਦਾ ਨਾਟਕ ਇਕ ਪ(ੇਰਣਾ ਦਾ ਸਰੋਤ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹੇਗਾ। ਅਜੋਕੀ ਦਿਮਤ ਚੇਤਨਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤਾਕਤ
ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਰਥਕ ਹੱਕ! ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਿਵਚ ਤ! ਸਫਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਿਫਰ ਵੀ
ੁ ੀ ਹੈ।
ਆਪਣੀ ਿਨਵੇਕਲੀ ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਿਜਸ ਵਾਸਤੇ ਇਿਤਹਾਸਕ ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰਦ
ਇਸ ਤਰ! ਦੀ ਚੇਤਨਾ (ਦਿਮਤ ਚੇਤਨਾ) ਮੂਲ ਰੂਪ ਿਵਚ ਪ(ਗਤੀਵਾਦ/ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਦੇ ਿਚੰਤਨ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ,
ਿਦ(ਸ਼ਟੀ, ਦੀ <ਪਜ ਹੈ। ਿਜਸ ਤੋਂ ਪ(ੇਿਰਤ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਿਸ਼ਕਾਰ ਵਰਗ!, ਸ਼(ੇਣੀ,, ਜਾਤੀ,, ਆਿਦ ਨੇ ਆਪਣੀ
ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਲੜਨਾ ਿਸਿਖਆ। ਆਪਣੇ ਹੱਕ! ਬਾਰੇ ਚੇਤਨ ਹੋਏ।
ਅਜੋਕੀ ਦਿਮਤ ਚੇਤਨਾ ਆਧੁਿਨਕ ਕਾਲ ਦੇ ਮਸਿਲ, ਨਾਲ ਜੂਝਿਦ, ਿਵਕਸਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਥਕਰਾਜਨੀਤਕ ਮਸਿਲ, ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਪਣਾ ਆਕਾਰ ਗ(ਿਹਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਪ(ਕਾਰ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਿਵਚੋਂ ਪੈਦਾ
ਹੋਈ ਸਿਥਤੀ, ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਅਵਚੇਤਨ ਿਵਚ ਇਨਕਲਾਬ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਸਿਭਆਚਾਰਕ
ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨਾਲ ਨਿਜੱਠਣ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਿਕ ਇਸਦੀ, ਜੜ! ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਇਿਤਹਾਸ ਤੇ
ਿਮਿਥਹਾਸ ਿਵਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ । ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਸਵਰਾਜਬੀਰ ਦਾ <ਦਮ ਕਾਿਬਲੇ ਤਾਰੀਫ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਿਦਸ਼ਾ ਿਵਚ ਕੰਮ ਕਰਨ
ੁ ਸੰਜੀਦਾ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਜਤਨ ਹੈ।
ਲਈ ਇਹ ਨਾਟਕ ਇਕ ਬਹਤ
ੁ ਵੱਡੀ ਹਲਚਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਸਿਭਆਚਾਰ
ਇਹ ਨਾਟਕ ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਅਵਚੇਤਨ ਿਵਚ ਬਹਤ
ੁ ਕਰਕੇ ਿਮਿਥਹਾਸ ਉਪਰ ਅਧਾਰਤ ਕਦਰ!-ਕੀਮਤ! ਨਾਲ ਿਸਰਜਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਿਜਸਦੇ ਿਮਿਥਹਾਸਕ ਸੋਮੇ ਉਸ
ਬਹਤਾ
ੁ ਦੁਰਗਮ ਕਾਰਜ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।
ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਮਨੱੁ ਖ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬਣ ਚੁਕੇ ਹੋਣ ਉਸ - ਬਦਲਣ ਦੀ ਚੇਸ਼ਟਾ ਬਹਤ
ੁ ਕਰਕੇ ਆਪ-ਮੁਹਾਰਾ ਹੰਦ
ੁ ਾ ਹੈ ਇਹ ਿਕਸੇ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਿਵਧੀ ਜ! ਿਵਉਂਤ ਨਾਲ
ਸਿਭਆਚਾਰ ਦਾ ਿਨਰਮਾਣ ਬਹਤਾ
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ੁ ਾ। ਿਜਨ! ਸਮਾਜਕ ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਕਦਰ! ਕੀਮਤ! ਦਾ ਿਨਰਮਾਣ ਸਮੂਹਕ ਮਨ ਅਰਥਾਤ ਲੋਕਮਨ
ਿਨਰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੰਦ
ੁ ਲੰਮੀ ਹੈ।
ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ- ਬਦਲਣ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਵੀ ਲੋਕਮਨ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪ(ਿਕਿਰਆ ਬਹਤ
ਇਸ ਨਾਟਕ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਮਸਲਾ ਿਮਿਥਹਾਸ ਦੇ ਿਵਸਥਾਪਨ ਦਾ ਹੈ:
ਨਾਟਕਕਾਰ ਿਸ਼ਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਿਮਿਥਹਾਸਕ ਘਟਨਾਵ! - ਆਪਣੇ ਨਾਟਕੀ ਕਾਰਜ ਦਾ ਅਧਾਰ
ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਿਜਹੜੀ, ਪ(ਮੁੱਖ ਿਮਿਥਹਾਸਕ ਘਟਨਾਵ! - ਉਹ ਨਾਟਕੀ ਕਾਰਜ ਲਈ ਚੁਣਦਾ ਹੈ ਉਨ! - ਸਥਾਪਤ
ਅਰਥ! ਤੋਂ ਹੀ ਿਵਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਸ਼ਟਾ ਵੀ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਿਮਿਥਹਾਸ ਿਵਚ ਜੋ ਕੁ ਝ ਲੋਕਮਨ ਨੇ
ਿਸਰਿਜਆ ਹੈ ਉਸ ਿਵਚ ਕਾਫੀ ਅੰਤਰ-ਿਵਰੋਧ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਤੱਥ ਹੈ ਿਕ ਪ(ਚੱਲਤ ਇਿਤਹਾਸ
ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਦਾ ਿਲਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਿਮਿਥਹਾਸ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਦਾ ਹੀ ਬਿਣਆ ਹੈ। ਿਮਿਥਹਾਸ ਦੀ ਿਸਰਜਣ
ਪ(ਿਕਿਰਆ ਿਵਚ ਇਕ ਤ! ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ - ਹੀ ਮਾਨਤਾ ਿਮਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਨਾਕਾਰਾਤਮਕ
ਵੇਰਵੇ - ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਿਦਤਾ ਜ!ਦਾ ਹੈ ਜ! ਦਬਾ ਿਦਤਾ ਜ!ਦਾ ਹੈ।
ਅਰਥਾਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਿਮਿਥਹਾਸ ਿਵਚੋਂ ਨਾਇਕ ਦੇ ਿਵਰੋਧੀ ਅਤੇ ਨਾਕਾਰਾਤਮਕ ਵੇਰਵੇ ਹਮੇਸ਼! ਰੱਦ ਹੋ ਜ!ਦੇ
ਹਨ ਿਕਉਂਿਕ ਮਹਾਨਾਇਕ ਨਾਲ ਨਾਇਕੀ ਪੱਖ ਹੀ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹਨ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪੱਖ ਨਹੀਂ। ਨਾਟਕਕਾਰ ਇਸ
ਪੌਰਾਣਕ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਿਮੱਥ ਿਵਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਰਖਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਹ!-ਨਾਇਕ ਿਸ਼ਨ ਦੇ
ਿਕਰਦਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ, ਕਈ ਮਾਨਤਾਵ! - ਪਲਟਾਉਣ ਦਾ ਜਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਿਵਚ ਿਸ਼ਨ ਦਾ ਿਕਰਦਾਰ
ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅਵਚੇਤਨ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜੋ ਿਕ ਬਹੁ-ਿਗਣਤੀ ਲੋਕ! ਦੀ, ਸਮਾਜਕ ਕਦਰ!-ਕੀਮਤ! ਅਤੇ
ਿਵਚਾਰਧਾਰਕ ਲੋੜ! - ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਿਸ਼ਨ ਦਾ ਿਕਰਦਾਰ ਆਰੀਆ ਅਤੇ ਦਰਾਿਵੜ! ਿਵਚਕਾਰ
ੁ ਾ ਹੈ। ਜੋ ਿਕ ਇਕ ਸਮਨਵੈ - ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਿਕਰਦਾਰ
ਟਕਰਾਓ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੰਦ
ਆਰੀਆ ਅਤੇ ਗੈਰ ਆਰੀਆ ਸਿਭਆਚਾਰ! ਿਵਚਕਾਰ ਸੰਵਾਦ ਿਵਚੋਂ ਉਪਜੇ ‘ਿਹੰਦ ੂ ਮਤ” ਦੀ ਪ(ਤੀਿਨਧਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਇਸ ਬੁਿਨਆਦ <ਪਰ ਿਸਰਜਤ ਸਮਾਜ-ਸਿਭਆਚਾਰ ਦੀ, ਕਦਰ!-ਕੀਮਤ! ਦੀ ਸਰਪਰਸਤੀ ਦਾ ਪ(ਤੀਕ
ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਮਲ ਿਵਚ ਿਜਨ! ਧਾਰਮਕ ਕਦਰ! ਕੀਮਤ! - ਪ(ਵਾਨਗੀ ਿਮਲਦੀ ਗਈ ਉਹੀ ਬਹੁ-ਿਗਣਤੀ ਲੋਕ! ਦੇ
ਸਮਾਜਕ-ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਿਨਰਮਾਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਦੀ, ਹਨ। ਇਸ ਸਿਥਤੀ ਿਵਚ ਜੋ ਵਰਗ ਜ! ਕਬੀਲੇ ਿਵਸਥਾਪਤ
ਹੋਏ ਉਹ ਅਗੋਂ ਜਾਕੇ ਇਸੇ ਸਮਾਜ ਦੀ, ਕਦਰ! ਕੀਮਤ! ਦੇ ਦਮਨ ਦਾ ਿਸ਼ਕਾਰ ਹੋਏ।
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ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਦਮਨ ਹੋਰ ਿਵਸਿਤ(ਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਤਬਕਾ ਦਿਮਤ ਸਾਬਤ
ੁ ਾ ਪ(ਤੀਤ ਨਹੀਂ ਹੰਦ
ੁ ਾ।
ਹੋਇਆ। ਪਰ ਸਮੇਂ ਿਵਚ ਿਪੱਛੇ ਜਾਕੇ, ਿਮਿਥਹਾਸ - ਿਵਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜਤਨ ਸਫਲ ਹੰਦ
ਇਸਦੇ ਕਈ ਕਾਰਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਤ! ਇਹ ਿਕ ਿਮਿਥਹਾਸ ਦੀ ਿਸਰਜਣਾ ਲੋਕਮਨ ਹੀ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੰਦ
ੁ ਾ ਹੈ, ਉਸ
ੁ ਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਉਸ- ਆਪਣੀ, ਕਦਰ!-ਕੀਮਤ! ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਦੀ
ਿਵਚ ਪਿਰਵਰਤਨ ਿਲਆ ਿਰਹਾ ਹੰਦ
ੁ
ਆਪਣੀ, ਕਦਰ!-ਕੀਮਤ! ਦੀ, ਲੋੜ!, ਕਾਮਨਾਵ! ਤੇ ਲੋਚ! ਅਨਸਾਰ
ਿਮਿਥਹਾਸ - ਬਦਲ ਵੀ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ
ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਇਹ ਕਾਰਜ ਸਮਾਜਕ, ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਪੱਧਰ <ਪਰ ਹੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵਚ ਧਰਮ ਵੀ ਇਕ ਿਧਰ
ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਿਤਹਾਸ - ਤ! ਦਲੀਲ! ਨਾਲ ਪੁਨਰ ਪਿਰਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਿਮਿਥਹਾਸ - ਪੂਰਣ ਰੂਪ
ਿਵਚ ਦਲੀਲ! ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਜੱਿਠਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਜ! ਤ! ਇਕ ਹੋਰ ਿਮਿਥਹਾਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ
ਜ! ਮਹ! ਨਾਇਕ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਉਸੇ ਆਕਾਰ ਦਾ ਇਕ ਮਹ! ਨਾਇਕ ਿਸਰਜਣਾ ਪਏਗਾ ਿਜਸਦੇ ਪਛਾਣ
ਿਚਹਨ ਉਸੇ ਿਮਿਥਹਾਸ ਿਵਚ ਪਏ ਹੋਣ।
ਨਾਟਕ ਦੇ ਅਿਧਐਨ ਉਪਰੰਤ ਇਸਦੀ, ਿਵਸ਼ੈਗਤ ਤੇ ਿਵਚਾਰਧਾਰਕ ਪ(ਾਪਤੀ, ਬਾਰੇ ਿਨਰਣਾ ਕਰਨ ਲਈ
ੁ
ਕੁ ਝ ਨਕਤੇ
ਵੱਖਰੇ ਕਰਕੇ ਿਵਚਾਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਪਦੇ ਹਨ :
ਸਵਰਾਜਬੀਰ ਨਾਟਕ ਿਲਖਣ ਦੇ ਅਮਲ ਿਵਚ ਦਿਮਤ ਦੇ ਇਿਤਹਾਸ ਦੀ, ਜੜ! ਦੀ ਬਾਖੂਬੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਜਰਾ - ਇਸ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਪ(ਗਟਾਵੇ ਦਾ ਮਾਿਧਅਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਰਾ ਜੋ ਿਕ ਿਸ਼ਨ ਅਤੇ
ਅਰਜੁਨ ਹੱਥੋਂ ਸਾੜੇ ਗਏ ਖ!ਡਵ ਬਣ! ਿਵਚੋਂ ਬਚੇ ਜ!ਗਲੀ, ਦੀ ਪ(ਿਤਿਨਧਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕਬੀਲੇ ਦੀ ਦੁਰਗਤੀ
ਲਈ ਿਸ਼ਨ - ਿਜੰਮੇਵਾਰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਿਸ਼ਨ - ਦਮਨਕਾਰੀ ਤਾਕਤ! ਦਾ ਪ(ਤੀਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਕਾਫੀ ਸਨਸਨੀ
ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸਨੇ ਨਾਟਕ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਨਸਨੀ ਪੈਦਾ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਿਵਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗਲ
ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਸਨਸਨੀ ਿਕਉਂ ਬਣੀ ? ਕੀ ਿਸਰਫ ਿਸ਼ਨ - ਅਨਾਇਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਜਤਨ ਕਾਰਣ ਜ! ਜਰਾ ਦਿਮਤ ਚੇਤਨਾ ਵਾਲੇ ਇਕ ਮਹ!-ਨਾਇਕ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਕਾਰਣ ? ਪਰ ਨਾਟਕ ਦੇ ਅਿਧਐਨ ਤੋਂ ਇਕ
ੁ ੀ ਹੈ ਿਕ ਨਾਟਕਕਾਰ ਆਪਣੀ ਿਮਿਥਹਾਸਕ ਤੇ ਇਿਤਹਾਸਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਿਸ਼ਨ - ਇਕ
ਗਲ ਤ! ਸਪਸ਼ਟ ਹੰਦ
ਸਧਾਰਣ ਨਾਇਕ ਤਕ ਤ! ਲੈ ਆਇਆ ਪਰ ਇਸ ਪ(ਿਕਿਰਆ ਿਵਚ ਉਹ ਜਰਾ - ਮਹ!-ਨਾਇਕ ਬਣਾਉਣ ਜ! ਜਰਾ ਿਵਚ
ਦਿਮਤ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਜਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੇਰਿਵ, ਦੀ ਿਸਰਜਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਿਕਆ। ਜਰਾ ਿਸਰਫ ਬਣ! - ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਦੇ
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ੁ ਾ ਹੀ ਦਰਸਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਅੰਦਰ ਿਸ਼ਨ
ਪ(ਤੀਕਾਤਮਕ ਿਵਸਤਾਰਵਾਦੀ ਸਮਾਜਕ ਪ(ਬੰਧ ਦਾ ਿਸ਼ਕਾਰ ਹੰਦ
ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਾਇਕ ਰੋਹ ਦੀ ਿਸਰਜਣਾ ਹੰਿੁ ਦ, ਨਹੀਂ ਿਦਖਾਇਆ ਿਗਆ। ਜਰਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਿਕਸਮ ਦੇ ਨਾਅਰੇ
ਲਗਾ ਕੇ ਜੰਗਲਵਾਸੀ, - ਇਕ ਜੁੱਟ ਤ! ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਅੰਦਰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਅਵਾਜ਼ <ਠਣ ਦਾ ਅਮਲ ਪ(ਗਟ
ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਿਕਆ। ਿਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਲੋਕ-ਪ(ਵਾਨਤ ਮਹ!-ਨਾਇਕ ਦੀ ਮੌਤ <ਪਰ ਆਪਣੀ ਿਜੱਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ
ਲੋੜੀਂਦੀ ਿਮਿਥਹਾਸਕ ਜ! ਇਿਤਹਾਸਕ ਸਮੱਗਰੀ ਜਰਾ ਦੇ ਿਕਰਦਾਰ ਿਵਚ ਮੌਜੂਦ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ।
ਜਰਾ ਦਾ ਬਦਲਾ ਇਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਜ! ਜੰਗਲੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਇਕ ਸਮੂਹ ਦਾ ਤ! ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ
ੁ ਿਕਸੇ ਸਮੂਹਕ ਚੇਤਨਤਾ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਗਲ ਵੀ ਿਧਆਨ
ਦੇ ਿਵਸਤਾਰਵਾਦੀ ਰਾਜਸੀ ਪ(ਬੰਧ ਿਵਰਧ
ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਿਕ ਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਰਜੁਨ ਸੱਤਾ ਦੇ ਿਵਸਤਾਰਵਾਦੀ ਉਦੇਸ਼ ਿਹੱਤ ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਜੰਗਲਵਾਸੀ, ਦਾ ਨਾਸ ਕਰ
ਰਹੇ ਹਨ। ਜੋ ਿਕ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ(ਧਾਨ ਸਮਾਜਕ ਿਵਵਸਥਾ ਦਾ ਅਿਹਮ ਲਛਣ ਸੀ। ਇਸ ਅਮਲ ਿਵਚ ਜੋ
ਤਸ਼ਦੱਦ ਜੰਗਲਵਾਸੀ, ਜ! ਕਬੀਿਲ, <ਪਰ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਜ! ਜ਼ੁਲਮ - ਅਜੋਕੀ ਦਿਮਤ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ
ੁ ਿਨ,ਪੂਰਣ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ। ਿਮਿਥਹਾਸ - ਦਿਮਤ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਰੱਖਿਦ, ਕੁ ਝ ਫੈਸਲੇ
ਨਾਲ ਿਵਚਾਰਨਾ ਬਹਤਾ
ਦੇਣਾ ਭਾਰੀ ਜੋਖਮ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੈ।
ਨਾਟਕਕਾਰ ਇਸ ਨਾਟਕ ਿਵਚ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਿਸ਼ਨ - ਜਰਾ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮਰਵਾਕੇ ਇਸਜਰਾ ਦੀ ਿਸ਼ਨ <ਪਰ ਿਜਤ ਦਰਸਾਉਣਾ ਹੀ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਮਨੋਰਥ - ਢਾਹ ਲਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੌਤ - ਜਰਾ
ਦੀ ਕਬਾਇਲੀ ਰੋਹ ਦੇ ਬਦਲੇ ਦੀ ਿਜੱਤ ਿਦਖਾਉਣਾ ਇਸ ਤਰ! ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਜਰਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਿਜੱਤ ਨਾਲ ਇਕ
ਤ! ਸਾਰਾ ਬਦਲਾ ਲੈ ਿਲਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਬੀਲੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸਾਬਤ ਕਰ ਿਦੱਤੀ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਪ(ਸਗ
ੰ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਬਤ
ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਿਕ ‘ਭਗਵਾਨ’ ਵਰਗੇ ਮਹ!ਨਾਇਕ - ਿਮਟਾਕੇ ਜਰਾ ਉਸਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਾਇਕ ਸਥਾਪਤ
ੁ ਾ ਹੈ ਤ! ਿਫਰ ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਬੀਲਾਈ ਜ! ਜਾਤੀਗਤ ਦਮਨ ਦਾ ਮਸਲਾ <ਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜ!ਦਾ ਹੈ ਜਦਿਕ
ਹੰਦ
ਅਸਲ ਿਵਚ ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਦਮਨ ਬਾਦ ਿਵਚ ਜਾਰੀ ਿਰਹਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਧਆ। ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਿਧਰ
ੁ ੀ ਹੈ ਤ! ਬਦਲੇ ਦੀ ਇਹੋ ਿਜਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਿਕਸੇ
ਜਦੋਂ ਿਕਸੇ ਜਾਤੀ ਜ! ਕਬੀਲੇ ਦੀ ਪ(ਤੀਿਨਧਤਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੰਦ
ਹੋਰ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਗੁ ਜ
ੰ ਾਇਸ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਜ!ਦੀ ਹੈ।
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ਇਸ ਤਰ! ਨਾਟਕਕਾਰ ਨੇ ਜਰਾ ਦੀ ਿਜੱਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਟਕ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ - ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ
ਦੀ ਥ! ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਿਦਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਿਵਚ ਜੇ ਦੋਹ! ਿਧਰ! ਦੇ ਿਵਚਾਰਧਾਰਕ ਤਣਾਓ - ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਕੇ
ਿਨਰਣਾ ਦਰਸ਼ਕ!/ਪਾਠਕ! ਉਤੇ ਛੱਡ ਿਦਤਾ ਜ!ਦਾ ਤ! ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਸੰਦੇਹ ਵਾਲੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵਚੋਂ ਨਾਟਕਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ
ੁ ਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਟਕਕਾਰ ਇਸ ਿਮਿਥਹਾਸਕ ਵੇਰਵੇ - ਨਵੇਂ ਅਰਥ ਦੇਣ ਿਵਚ ਪੂਰੀ ਤਰ!
ਵਧੇਰੇ ਪ(ਭਾਵੀ ਪੇਸ਼ ਹੰਦ
ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ। ਪਰ ਤ! ਵੀ ਉਹ ਿਮਿਥਹਾਸ ਿਵਚ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਦਿਮਤ ਦੇ ਇਿਤਹਾਸ - ਫਰੋਲਣ ਿਵਚ ਜ਼ਰੂਰ
ੁ ਾ ਹੈ।
ਕਾਮਯਾਬ ਹੰਦ

