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ਿਾਵਿਤ ਦੀਆਂ ਵ ਵਭਿੰ ਨ ਵ ਿਾ ਾਂ ਵ ਚੋਂ ਨਾਟਕ ਇਕ ਮੱਿਤ ਪੂਰਨ ਵ ਿਾ ਮਿੰ ਨੀ ਜਾਂਦੀ ਰਿੀ 
ਿੈ। ਇਕ ੋਿਮੇਂ ਿਾਵਿਤ ਅਤੇ ਰਿੰ ਗਮਿੰ ਚ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਰੱਖਣ ਕਾਰਨ ਇਿ ਦੋਿਰੀ ਪਰਵਕਰਤੀ ਦਾ 
ਿਾਰਨੀ ਿੈ। ਪਾਠਕ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕ  ਰਗ ਇਿ ਨੂਿੰ  ਇਕ ੋਿਮੇਂ ਦੇਖ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹ ਿਕਦ ੇਿਨ ਇਿ 

ਲਈ ਇਿ ਜੀ ਿੰ ਤ ਕਲਾ ਦਾ ਰੂਪ ਿਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਿੈ। ਪਿੰ ਜਾਬੀ ਨਾਟਕ ਦੀ ਇਿ 

ਖੁਸ਼ਵਕਿਮਤੀ ਰਿੀ ਿੈ ਵਕ ਇਿ ਨੂਿੰ  ਅਪਣੀਆ ਂਿਿੰ ਭਾ ਨਾ ਾਂ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਸ਼ਲ 

ਨਾਟਕਕਾਰ ਅਤੇ ਰਿੰ ਗਕਰਮੀ ਵਨਰਿੰ ਤਰ ਉਪਲੱਬਦ ਰਿੇ ਿਨ। ਇਨਹ ਾਂ ਵ ਚੋਂ ਿ ਰਾਜਬੀਰ 

ਪਿੰ ਜਾਬੀ ਨਾਟ-ਜਗਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵ ਚ ਚੌਥੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਇਕ ਉੱਘਾ ਨਾਂ ਿੈ। ਉਿਨੇ ਅਪਣੀ 
ਲੇਖਣੀ ਰਾਿੀਂ ਪਿੰ ਜਾਬੀ ਨਾਟਕ ਨੂਿੰ  ਨ ੀਂ ਵਦਸ਼ਾ  ਲ ਮੋਵੜ੍ਆ । ਇਕ ਿਰਕਾਰੀ ਉੱਚ 

ਅਵਿਕਾਰੀ ਿੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਿ ਇਕ ਚਰਵਚਤ ਿਾਵਿਤਕਾਰ  ੀ ਿੈ। ਉਿਨੇ ਅਪਣੀ 
ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਵ ਤਾ ਰਾਿੀਂ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਿ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਟਕ ਵ ਚ ਰੂਚੀ 
ਿੋਣ ਕਾਰਨ ਨਾਟਕ ਵਲਖਣ ੇਆਰਿੰ ਭ ਕੀਤੇ। ਉਿਦ ੇਨਾਟਕ ਪਿੰ ਜਾਬੀ ਨਾਟ ਿਾਵਿਤ ਨੂਿੰ  ਨ ੀਂ 
ਵ ਿੀ ਵ ਦਾਨ ਦੇ ਰੂ-ਬ-ਰੂ ਕਰਦੇ ਿਨ। ਉਿਦ ੇਨਾਟਕਾਂ ਦੇ ਵ ਲਖਣ ਵ ਸ਼ੇ ਉਿਨੂਿੰ  ਿਭ ਤੋਂ 
ਖਾਿ ਬਣਾਉਂਦ ੇਿਨ। ਉਿਦ ੇਿੁਣ ਤੱਕ ਨੌ ਨਾਟਕ ਪਰਕਾਵਸ਼ਤ ਿੋ ਚੁਕ ੇਿਨ ਅਤੇ ਿਭ ਨਾਟਕ 

ਰਿੰ ਗਮਿੰ ਚ ਤੇ ਿਫ਼ਲਤਾਪੂਰਨ ਖੇਡ ੇ  ੀ ਜਾ ਚੁਕ ੇ ਿਨ। ਮੱਵਿਆ ਦੀ ਰਾਤ ਇਿਦਾ ਛੇ ਾਂ 
ਪਰਕਾਵਸ਼ਤ ਨਾਟਕ ਿੈ। ਇਿ ਨਾਟਕ ਇਿਦੇ ਬਾਕੀ ਨਾਟਕਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਿਭ ਤੋਂ  ੱਿ  ਾਰ 

ਰਿੰ ਗਮਿੰ ਚ ਤੇ ਖੇਵਡਆ ਵਗਆ ਿੈ। ਨਾਟਕਕਾਰ ਨੇ 'ਮੱਵਿਆ ਦੀ ਰਾਤ' ਨੂਿੰ  ਇਕ ਮੈਟਾਫਰ ਦੇ ਤੋਰ 

ਤੇ  ਰਤਵਦਆਂ ਿੋਇਆਂ , ਉਿ ਪਿੰ ਜਾਬ ਦੀ ਅਜੋਕੀ ਿਵਥਤੀ ਵ ਚ ਬਿੁਤ ਿਾਰੀਆਂ 

ਿੱਮਵਿਆ ਾਂ ਨੂਿੰ  ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਿੈ। ਨਾਟਕਕਾਰ ਨੇ ਇਿ ਿਮਾਜ ਵ ਚ  ੱਿ ਰਿੇ ਮਰਦ ਬੱਚ ੇਦੀ 
ਲਾਲਿਾ ਨੂਿੰ  ਬੜ੍ ੇਿੀ ਿਿੰ  ੇਦਨਸ਼ੀਲ ਢਿੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਿੈ। ਅਗਰ ਦੇਵਖਆ ਜਾ  ੇਤਾਂ ਇਿ 

ਿੱਮਵਿਆ ਕੇ ਲ ਪਿੰ ਜਾਬ ਦੀ ਿੀ ਨਿੀਂ ਿਗੋਂ ਿਮੁੱ ਚਾ ਭਾਰਤ ਇਿ ਦੀ ਚਪੇਟ ਵ ਚ ਿੈ। ਿਾਡ ੇ

ਇਿ ਮਰਦ ਪਰਿਾਨ ਿਮਾਜ ਵ ਚ  ਿੰ ਸ਼ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਲਈ ਪੁੱ ਤਰ ਨੂਿੰ  ਜ਼ਰੂਰਤ ਿਮਵਿਆ ਜਾਂਦਾ 
ਿੈ ਅਤੇ ਵਜਿੜ੍ੀ ਔਰਤ ਮਰਦ ਬੱਚੇ ਨੂਿੰ  ਨਾਂ ਜਨਮ ਦੇ ੇ ਉਿਨੂਿੰ  ਿਿੰ ਪੂਰਨ ਇਿਤਰੀ ਨਿੀਂ 
ਮਿੰ ਵਨਆ ਜਾਂਦਾ। ਨਾਟਕਕਾਰ ਨੇ ਇਿ ਵ ਕਰਾਲ ਿੱਮਵਿਆ ਨੂਿੰ  ਨਵਜੱਠਣ ਲਈ ਇਿ ਨਾਟਕ 

ਮੱਵਿਆ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂਿੰ  ਆਿਾਰ ਬਣਾਇਆ ਿੈ।  
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ਇਿ ਨਾਟਕ ਪੁੱ ਤਰ ਪਰਾਪਤੀ ਦੀ ਲਾਲਿਾ ਿੇਠ ਿਿੰ ਤਾਪ 

ਿਿੰ ਢਾ ਰਿੀ ਚਿੰ ਨੋ ਦੀ ਕਿਾਣੀ ਿੈ। ਨਾਟਕ ਦੀ ਕਥਾ ਪਿੰ ਜਾਬ ਦੇ 

ਇਕ ਵਪਿੰ ਡ ਨਾਲ ਿਿੰ ਬਿੰ ਿਤ ਿੈ। ਜਗੀਰ ਵਿਿੰ ਘ ਚਿੰ ਨੋ ਦਾ ਪਤੀ 
ਇਕ ਵਕਿਾਨ ਿੈ ਜ ੋਅਪਣੇ ਪੁਰਖੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਾਇਦਾਤ ਦਾ 
ਇਕੱਲਾ  ਾਵਰਿ ਿੈ। ਤੇਜ ਕੌਰ ਜਗੀਰ ਵਿਿੰ ਘ ਦੀ ਮਾਂ ਵਜਿ ਨੂਿੰ  
ਆਿ ਿੈ ਪੋਤਰ ੇ ਨੂਿੰ  ਵ ਿੜ੍ ੇ ਵ ਚ ਖੇਡਦੇ ਦੇਖਣ ਦੀ। ਚਿੰ ਨੋ 

ਦੀਆਂ ਪਵਿਲਾਂ ਦੋ ਿੀਆ ਂ ਿਨ, ਿੁਣ ਤੀਜੀ  ਾਰ ਫੇਰ ਮਾਂ 
ਬਣਨ  ਾਲੀ ਿੈ। ਉਿ ਦੇ ਘਰ  ਾਵਲਆਂ ਨੂਿੰ  ਇਿ  ਾਰ 

ਵ ਸ਼ ਾਿ ਿੈ ਇਿ  ਾਰ ਮੁਿੰ ਡਾ ਿੀ ਿੋ ੇਗਾ। ਘਰ ਵ ਚ ਖੁਸ਼ੀ 
ਦਾ ਮਾਿੋਲ ਿੈ। ਚਿੰ ਨੋ ਨੂਿੰ   ੀ ਇਿ  ਾਰ ਮੁਿੰ ਡੇ ਿੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ 

ਿੈ ਜੋ ਉਿਦ ੇਘਰ, ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਾਇਦਾਤ ਦਾ  ਾਰਿ ਬਣੇਗਾ। 
ਵਪਿੰ ਡ ਦੀ ਦਾਈ ਨਿੀਬੋ  ੀ ਅਪਣੇ ਤਜ਼ਰਬ ੇਅਨੁਿਾਰ ਚਿੰ ਨੋ ਨੂਿੰ  
ਮੁਿੰ ਡਾ ਿੋਣ ਦੀ ਿਿੰ ਭਾ ਨਾ ਦਾ ਦਾਅ ਾ ਕਰਦੀ ਿੈ ਪਰ ਇਿ 

 ਾਰ ਫੇਰ ਚਿੰ ਨੋ ਇਕ ਿੀ ਨੂਿੰ  ਜਨਮ ਦੇਂਦੀ ਿੈ, ਤੋਜ ਕੌਰ 

ਵਪਟਦੀ ਿੋਈ ਬਾਿਰ ਆਉਂਦੀ ਿੈ: 

ਤੇਜ ਕੌਰ: (ਵਪਟਦੀ ਿੋਈ) ਵਮਿਰ ਵਕੱਥੇ। ਇਿ ਵ ਿੜ੍ੇ 
ਵਮਿਰ ਵਕੱਥੇ ਿੋਣੀ! ਭਾਗ ਫੁੱ ਟ ਗਏ। ਿਾਏ ਨੀ ਕੁਲਵਿਣੀ ਨੇ 

ਮਾਰ ਿੁਵਟਐ ਨੀ ਵਕਿ ੇਪਾਿ ੇਜੋਗਾ ਨਿੀਂ ਛੱਵਡਆ! ਇਕ ਿੋਰ 

ਪੱਥਰ ਜਿੰ ਮ ਿੁਵਟਐ! ਨੀ ਿਾਡ ੇ ਵ ਿੜ੍ ੇ ਫੁੱ ਲ ਵਕਉਂ ਨਿੀਂ 
ਵਖਵੜ੍ਆ ਿਾਏ ਪੁੱ ਤ, ਿੁਣ ਕੀ ਿੋ ੇਗਾ। 
ਨਿੀਬੋ: ਨੀ ਬੀਬੀ, ਿੀਰਜ ਰੱਖ ਏਦਾਂ ਨਾ ਕਰ ਉਿਦੇ ਅੱਗੇ 
ਕਾਿਦਾ ਜ਼ੋਰ!1 

ਇਿ ਨਾਟਕ ਵ ਚ ਨਾਟਕਕਾਰ ਨੇ ਇਿ ਦਰਿਾਇਆ ਿੈ ਵਕ 

ਇਕ ਔਰਤ  ੀ ਇਿ ਪੁਰਖ ਪਰਿਾਨ ਿਮਾਜ ਤੋਂ ਲਿੰ ਘਦੀ ਿੋਈ 

ਅਚੇਤ ਜਾਂ ਿੁਚੇਤ ਤੋਰ ਤੇ ਇਿ ਮਾਨਵਿਕਤਾ ਨੂਿੰ  ਆਪਣਾ 
ਆਂਤਵਰਕ ਵਿੱਿਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ ਿੈ। ਉਿਨੂਿੰ   ੀ ਅਪਣੇ ਪਵਰ ਾਰ 

ਦਾ  ਿੰ ਸ਼ ਅੱਗੇ  ਿਾਉਂਣ ਲਈ ਪੋਤਰ ੇਦੀ ਲਾਲਿਾ ਿੁਿੰ ਦੀ ਿੈ। 
ਤੇਜ ਕੌਰ  ੀ ਦਿਦੀ ਿੈ ਜਦੋਂ ਉਿ ਵ ਆਿ ਕੇ ਇਿ ਘਰ 

ਆਈ ਿੀ ਤਾਂ ਉਿਦੇ  ੀ ਵਤਿੰ ਨ ਕੁੜ੍ੀਆਂ ਿੋਈਆ ਂ ਿਨ ਤੇ 

ਉਿਦੀ ਿੱਿ ਉਿਨੂਿੰ  ਬੜ੍ ੇਤਾਿਣੇ ਮਾਰਦੀ ਿੀ ਪਰ ਜਗੀਰ 

ਵਿਿੰ ਘ ਦੇ ਿੋਣ ਨਾਲ ਵਜ ੇਂ ਉਿਦੀ ਜੂਨ ਿੀ ਬਦਲ ਗਈ। 

ਉਿਦੀ ਥਾਂ ਮੁਿੰ ਡਾ ਜਿੰ ਮਣ ਨਾਲ ਕਈ ਂਗੁਣਾ  ੱਿ ਗਈ ਿੀ। ਪਰ 

ਚਿੰ ਨੋ ਦੇ ਕੁੜ੍ੀ ਜਿੰ ਮਣ ਨਾਲ ਉਿ ਦੁਖੀ ਿੋ ਜਾਂਦੀ ਿੈ, ਵਜ ੇਂ 
ਉਿਦੀਆਂ ਿਿਰਾਂ ਦੇ ਖਿੰ ਭ ਟੁੱ ਟ ਕੇ ਿਰਤੀ ਤੇ ਵਡਗ ਗਏ 

ਿੋਣ। ਦਰਅਿਲ ਮਰਦ ਬੱਚੇ ਦੀ ਇੱਛਾ ਔਰਤ ਲਈ ਅਪਣੀ 
ਮੌਵਲਕ ਨਿੀਂ ਿੁਿੰ ਦੀ ਿਾਡਾ ਮਰਦ ਪਰਿਾਨ ਿਮਾਜ ਔਰਤ ਦੀ 
ਜ਼ਵਿਨੀਅਤ ਵ ਚ ਇਿ ਅਿੰ ਿਵ ਸ਼ ਾਿ ਘੋਲ ਵਦਿੰ ਦਾ ਿੈ ਵਕ 

ਵਜਿੜ੍ੀ ਔਰਤ ਮਰਦ ਬੱਚ ੇ ਨੂਿੰ  ਜਨਮ ਨਿੀਂ ਵਦਿੰ ਦੀ ਉਿ 

ਅਿੁਰੀ ਰਵਿਿੰ ਦੀ ਿੈ ਅਤੇ ਉਿ ਿਮਾਜ  ਲੋਂ  ਵਤਰਿਕਾਰੀ ਜਾਂਦੀ 
ਿੈ। ਤੇਜ ਕੋਰ ਿਰ ਿਾਲਤ ਵ ਚ ਅਪਣ ੇ ਪੋਤਰ ੇ ਦਾ ਮੂਿੰ ਿ 

ਦੇਖਣਾ ਚਾਿੁਿੰ ਦੀ ਿੈ। ਉਿ ਅਪਣਾ ਦੁੱ ਖ ਅਪਣੀ ਗੁਆਂਢਣ 

ਨਾਲ ਿਾਂਿਾ ਕਰਦੀ ਿੈ 

ਤੈਨੂਿੰ  ਪਤਾ ਐ...ਕੀ ਮਰ ਜਾਣਾ ਰੋਗ ਲੱਗ ਵਗਆ ਿੀ ਜਗੀਰ 

ਵਿਓਂ ਦੇ ਵਪਉ ਨੂਿੰ ...ਵਕਿੰ ਨੀ ਦੇਰ ਵਪਛਲੀ ਕੋਠੜ੍ੀ ਚ ਵਪਐ 

ਵਰਿਾ....ਫੇਫੜ੍ ੇ ਗਲ ਗਏ....ਵਕਿੰ ਨੀ ਿੇ ਾ ਕੀਤੀ ਮੈਂ....ਇੱਕ 

ਵਦਿੰ ਨ ਮੈਂਨੂ ਕਵਿਣ ਲੱਗਾ....ਪਈ ਮੇਰ ੇਕੋਲ ਬਵਿ, ਕੁਛ ਗੱਲ 

ਕਰਨੀ ਐ...ਮੈਂ ਵਕਿਾ ਦੱਿ ਕੀ ਐ ਤੇਰ ੇ ਵਦਲ 'ਚ...ਕਵਿਿੰ ਦਾ 
ਿੁਣ ਮੈਂ ਬਚਣਾ ਨਈਓਂ.......ਜਗੀਰ ਵਿਓਂ ਨੂਿੰ  ਵਕਿੇ ਚਿੰਗੇ ਘਰ 

ਵ ਆਿੀਂ.... ਵ ਿੜ੍ ੇ 'ਚ ਪੋਤਰ ੇ ਪੇਡਣ...ਜੱਗ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਂ 
ਤੁਰਦੇ ਰਿੇ ਉਦਹਾ ਨਾਂ ਵਕ ੇਂ ਤੁਰੇਗਾ...ਵਕ ੇਂ ਤੁਰੇਗਾ? ਜਗੀਰ 

ਵਿਓਂ ਦੇ ਵਪਉ ਦਾ ਨਾਂ ਜਗੀਰ ਵਿਓਂ ਦਾ ਨਾਂ.....!2 

 ਤੇਜ ਕੌਰ ਇਕ ਔਰਤ ਿੋ ਕੇ ਦੂਜੀ ਔਰਤ ਨੂਿੰ  ਵਨਿੰ ਦਨਯੋਗ 

ਿਮਿਦੀ ਿੈ ਉਿਦੀ ਨੂਿੰ ਿ, ਜੋ ਦੋ  ਾਰ ਪਵਿਲਂ ਜਣੇਪਾ ਕੱਟ 

ਚੁਕੀ ਿੈ ਉਿਦੀ ਿੱਿ ਉਿਨੂਿੰ  ਵਤਰਿਕਾਰ ਦੀ ਭਾ ਨਾ  ਜੋਂ 
ਦੇਖਦੀ ਿੈ ਅਤੇ ਜਗੀਰ ਵਿਿੰ ਘ ਨੂਿੰ  ਦੂਜ ੇਵ ਆਿ ਬਾਰ ੇਿਲਾਿ 

ਵਦਿੰ ਦੀ ਿੈ। ਇਿ ਗੱਲਾਂ ਚਿੰ ਨੋ  ੀ ਛੱਪ ਕੇ ਿੁਣ ਲੈਂਦੀ ਿੈ ਅਤੇ 

ਦੁੱ ਖੀ ਿੈ ਜਾਂਦੀ ਿੈ। ਇਕ ਪਾਿ ੇਤਾਂ ਉਿਨੂਿੰ  ਪੁੱ ਤਰ ਨਾ ਿੋਣ 

ਕਰਕ ੇਅਪਣ ੇਪਤੀ ਦੇ ਜਗ 'ਤੇ ਨਾਮ ਨਾ ਰਵਿਣ ਦਾ ਿੋਰਾ 
ਿੁਿੰ ਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਦੂਜ ੇਪਾਿੇ ਉਿ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂਿੰ  ਕਿੂਰ ਾਰ 

ਿਮਿੀ ਿੋਈ ਅਿੰ ਦਰੋ ਅਿੰ ਦਰ ਿਿੰ ਤਾਪ ਿਿੰ ਢਾਉਂਦੀ ਿੈ।ਜਦੋਂ 
ਨਿੀਬੋ ਚਿੰ ਨੋ ਨੂਿੰ  ਿੋਂਿਲਾ ਦੇਣ ਲਈ ਉਿਨੂਿੰ  ਵਮਲਣ ਆਉਂਦੀ ਿੈ 

ਤਾਂ ਚਿੰ ਨੋ ਉਿ ਨਾਲ ਅਪਣੇ ਦੁੱ ਖ ਫਲੋਰਦੀ ਕਵਿਿੰ ਦੀ ਿੈ: 

ਚਿੰ ਨੋ:  ੇਖ ਨਿੀਬੋ ਵਫਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਿੋਇਆ....ਮੇਰੀ ਕੁੱ ਖ 

'ਚ ਵਫਰ ਿੀ ਆਈ....ਨਿੀਬੋ ਤੂਿੰ  ਿੀ ਦੱਿ....ਕੀ ਿੋ ਵਗਆ ਏ 

ਮੇਰੀ ਕੁੱ ਖ ਨੂਿੰ  ਮੇਰ ੇਘਰ ਪੁੱ ਤ ਵਕਉਂ ਨਿੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਮੇਰੀ ਮਾਂ 
ਨੇ ਿੱਤ ਪੁਤ ਜਿੰ ਮੇ ਿਨ! ਸ਼ੀਿਾਂ ਅਰਗ ੇਜ ਾਨ! ਨਹੇ ਰੀ ਰਾਤ ਨੂਿੰ  
ਕੱਠੇ ਤੁਰਦੇ ਆਉਂਦੇ....ਤਾਂ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ....ਵਜ ੇਂ ਕਾਂਗ ਚੜ੍ਹ 
ਆਈ ਿੋ ੇ। ਪਰ ਮੈੈੰਨੂ ਕੀ ਿੋ ਵਗਆ ਨਿੀਬੋ! 
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ਨਿੀਬੋ: ਕੁੜ੍ੀਏ ਿੋਂਿਲਾ ਰੱਖ....ਉਿ ਦਾਤਾ ਦੇ ਨਿਾਰ ਏ! 

ਚਿੰ ਨੋ: ਕੀ ਿੋਂਿਲਾਂ ਰੱਖਾਂ? ਵਤਿੰ ਨ ਿੂਤਕ ਕੋਈ ਘਟ ਨਿੀਂ 
ਿੁਿੰ ਦੇ....ਤੂਿੰ   ੀ ਕਵਿਿੰ ਦੀ ਿੀ ਪੁੱ ਤ ਿੋ ੇਗਾ!3 

ਉਿਨੂਿੰ  ਦੁੱ ਖੀ ਦੇਖ ਨਿੀਬੋ ਉਿਨੂਿੰ  ਵਪਿੰ ਡ ਵ ਚ ਇਕ ਮਾਤਾ ਕੋਲ 

ਜਾਣ ਦੀ ਿਲਾਿ ਵਦਿੰ ਦੀ ਿੈ। ਚਿੰ ਨੋ ਪੁੱ ਤਰ ਦੇ ਮੋਿ ਵ ਚ ਵਭੱਜੀ 
ਮਾਤਾ ਕੋਲ ਜਾਣ ਲਈ ਿਟ ਵਤਆਰ ਿੋ ਜਾਂਦੀ ਿੈ। ਮਾਤਾ 
ਇਕ ਔਰਤ ਿੈ, ਜੋ ਦਾਅ ਾ ਕਰਦੀ ਿੈ ਉਿ ਕੋਲ ਕੋਈ 

ਅਪਾਰ ਸ਼ਕਤੀ ਿੈ ਜ ੋਉਿ ਿਭ ਦੀਆਂ ਮੂਿੰ ਿ ਮਿੰ ਗੀਆਂ ਮੁਰਾਂਦਾ 
ਪੂਰਨ ਕਰ ਵਦਿੰ ਦੀ ਿੈ। ਮਾਤਾ ਅਪਣੇ ਆਿਨ ਤੇ ਵ ਰਾਜਮਾਨ 

ਿੋ ਕੇ ਚਿੰ ਨੋ ਤੋਂ ਉਿਦੀ ਿਮੱਵਿਆ ਪੁਛਦੀ ਿੈ ਅਤੇ ਦਿਤੀ ਿੈ 

ਉਿਦ ੇ ਕਰਮਾ ਵ ਚ ਪੁੱ ਤਰ ਨਿੀਂ ਿੈ ਪਰ ਚਿੰ ਨੋ ਰੋਂਦੀ 
ਕੁਰਲਾਉਂਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂਿੰ  ਕਵਿਿੰ ਦੀ ਿੈ 

ਚਿੰ ਨੋ: ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰ 'ਤੇ ਆਈ ਆਂ ਮਾਤਾ.... ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲੈ, 

ਪਰ ਮੈੈੰਨੂ ਇਕ ਪੁੱ ਤ ਦੇ ਦੇ...!"4 

ਮਾਤਾ ਉਿਦੀ ਵਸ਼ੱਦਤ ਨੂਿੰ  ਦੇਖ ਕ ੇਉਿਨੂਿੰ  ਇਕ ਰਾਿ ਦਿਤੀ 
ਿੈ ਵਕ ਉਿਨੂਿੰ  ਮੱਵਿਆ ਦੀ ਕਾਲੀ ਰਾਤ ਨੂਿੰ  ਵਕਿੇ ਮਰਦ ਬੱਚੇ 
ਦੀ ਬਲੀ ਦੇ ਕੇ ਉਿਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਨਿਾਉਣਾ ਲਈ ਕਵਿਿੰ ਦੀ ਿੈ 

ਅਤੇ ਬੋਲਦੀ ਿੈ ਜੇ ਉਿ ਇਿ ਕਿੰ ਮ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਿੀ ਉਿਦੀ 
ਮਨੋਂ ਕਾਮਨਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਿੋ ਿਕੇਗੀ ਅਤੇ ਉਿਦੀ ਕੁੱ ਖ 

ਫੱਲੇਗੀ। ਚਿੰ ਨੋ ਦੁਵ ਿਾ ਵ ਚ ਪਈ ਘਰ ਆ ਕੇ ਿਾਰੀ ਗੱਲ 

ਜਗੀਰ ਵਿਿੰ ਘ ਨੂਿੰ  ਦਿਦੀ ਿੈ ਪਰ ਉਿ ਇਿਦਾ ਿਖਤ ਵ ਰੋਿ 

ਕਰਦਾ ਿੈ। ਪਰ ਚਿੰ ਨੋ ਪੁੱ ਤਰ ਦੀ ਲਾਲਿਾ ਵ ਚ ਯੋਜਨਾ 
ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਿੈ। ਉਿਨੂਿੰ  ਅਪਣੀ ਿੀਆ ਂਦਾ ਭਵ ਖ 

ਖਤਰ ੇ ਵ ਚ ਵਦਿਦਾ ਿੈ ਉਿਨੂਿੰ  ਲਗਦਾ ਿੈ ਉਿਦੀ ਿੱਿ 

ਜਗੀਰ ਵਿਿੰ ਘ ਦਾ ਦੂਜਾ ਵ ਆਿ ਕਰ ਾ ਦੇਗੀ ਤਾਂ ਉਿਦਾ 
ਅਤੇ ਉਿਦੀਆਂ ਿੀਆ ਂਦਾ ਕੀ ਿੋ ੇਗਾ ਇਿ ਲਈ ਉਿ ਵਕਿੇ 
ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵਤਆਰ ਿੋ ਜਾਂਦੀ ਿੈ। ਉਿਦੇ 
ਘਰ ਇਕ ਮਿੰ ਗਤੀ ਅਪਣੇ ਬੱਚ ੇਨੂਿੰ  ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਰਵਿਿੰ ਦੀ ਿੈ। 
ਚਿੰ ਨੋ ਉਿਨੂਿੰ  ਕਵਿਿੰ ਦੀ ਿੈ ਤੂਿੰ  ਵਕਥੇ ਇਿ ਬੱਚ ੇ ਨੂਿੰ  ਲੈ ਕੇ ਿੁੱ ਪ 

ਵ ਚ ਵਫਰਦੀ ਰਵਿਿੰ ਦੀ ਿੈ ਇਿ ਨੂਿੰ  ਮੇਰੀਆਂ ਿੀਆ ਂਕੋਲ ਛੱਡ 

ਜਾਇਆ ਕਰ ਖੇਡਨ ਲਈ, ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂਿੰ  ਲੈ ਜਾਇਆ ਕਰ ਚਿੰ ਨੋ 

ਅਪਣੇ ਵਘਨੋਣੇ ਅਪਰਾਿ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਮਿੰ ਗਤੀ ਨੂਿੰ  ਅਪਣ ੇ

ਜਾਲ ਵ ਚ ਫਿਾ ਲੈਂਦੀ ਿੈ ਅਤੇ ਮੱਵਿਆ ਦੀ ਘੁੱ ਪ ਿਨੇਰੀ 
ਰਾਤ ਨੂਿੰ  ਚੋਰਾਿ ੇਤੇ ਉਿਦ ੇਮਾਿੂਮ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇ ਕੇ, ਮਾਤਾ 

ਦੇ ਕਿ ੇ ਅਨੁਿਾਰ ਉਿਦ ੇ ਲਿੂ ਨਾਲ ਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੀ ਿੈ। 
ਉਿਨਾਲ ਉਿਨੂਿੰ  ਲਗਦਾ ਿੈ ਵਜ ੇਂ ਉਿਦੇ ਵਢੱਡ ਵ ਚੋਂ ਕੋਈ 

ਉਿਨੂਿੰ  ਆ ਾਜ਼ ਮਾਰ ਵਰਿਾ ਿੋ ੇ। ਜਦੋਂ ਉਿ ਬੱਚ ੇਨੂਿੰ  ਮਾਰ ਕੇ 
ਜਗੀਰ ਵਿਿੰ ਘ ਨੂਿੰ  ਦਿਦੀ ਿੈ ਤਾਂ ਉਿ ਿੱਕਾ ਬੱਕਾ ਰਵਿ ਜਾਂਦਾ 
ਿੈ। ਬੇ ੱਿ ਮਨੱੁਖੀ ਜੀ ਨ ਤੋਂ ਉੱਪਜੀ ਿਾਲਤ ਜਾਨ ਲੈਣ ਦੀ 
ਪਰਵ ਰਤੀ ਿਾਰਨ ਕਰਦਾ ਜਗੀਰ ਵਿਿੰ ਘ ਚਿੰ ਨੋ ਨੂਿੰ  ਕਵਿਿੰ ਦਾ ਿੈ: 

ਜਗੀਰ ਵਿਿੰ ਘ: (ਚੀਖਦਾ ਿੋਇਆ) ਕੀ ਕੀਤਾ ਈ? ਉਿਨੂਿੰ  
ਮਾਰ ਵਦੱਤਾ ਈ! ਪਾਪਣੇ ਤੇਰੀ ਕੁੱ ਖ ਨਿੀ ਫਲਣੀ 
ਚਿੰ ਨੋ: ਕੁੱ ਖ ਵਕਉਂ ਨਿੀਂ ਫਲਣੀ? ਜਦੋਂ ਦਾ ਉਿਦਾ ਲਿੂ ਮੇਰੀ ਦੇ 

'ਤੇ ਵਪਆ ਏ.......ਮੇਰੀ ਕੁੱ ਖ ਦੀ ਤਾਂ ਜੂਨ ਿੀ ਬਦਲ ਗਈ ਏ! 

ਿੁਣ ਮੇਰੀ ਕੁੱ ਖ 'ਚ ਮੇਰਾ ਪੁੱ ਤ ਏ....ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਿੈ ਮੇਰੀ ਕੁੱ ਖ 

ਚ ਮੇਰੀ ਕੁੱ ਖ ਬੋਲ ਰਿੀ ਏ ਮੇਰਾ ਪੁੱ ਤ ਬੋਲ ਵਰਿਾ ਏ! 

ਜਗੀਰ ਵਿਿੰ ਘ: ਚੁਪ ਰਵਿ ਪਾਪਣੇ! ਚੁੱ ਪ ਰਵਿ......!5 

 ਯੁਗਾਂ ਤੋਂ ਿਿੰ ਤੁਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਿੋਂਦ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦੀ 
ਔਰਤ ਦੀ ਪਰਤੀਵਨਿ ਬਣੀ ਚਿੰ ਨੋ ਮਰਦ-ਪਰਿਾਨ ਿਮਾਜ ਦੀ 
ਅਿੀਨਗੀ ਿ ੀਕਾਰਦੀ ਿੋਈ ਆਪਣੀ ਿੋਂਦ ਪੁੱ ਤਰ ਪੈਦਾਇਸ਼ 

ਵ ਚੋਂ ਲੱਭਦੀ ਿੋਈ ਮਨ ਦੀ ਅਚੇਤ-ਿੁਚੇਤ ਿਾਲਤ ਵ ਚਲੇ 

ਦ ਿੰ ਦ ਵ ਚ ਵਘਰੀ ਿ -ੈਿਮੋਿਨ ਦੀ ਅਵਜਿੀ ਅ ਿਥਾ 
ਵ ਚ ਪੁੱ ਜ ਜਾਂਦੀ ਿੈ ਵਜੱਥੇ ਉਿਨੂਿੰ  ਵਜ਼ਿੰ ਦਗੀ ਅਤੇ ਮੌਤ ਵ ਚਲਾ 
ਫ਼ਰਕ ਨਜ਼ਰ ਨਿੀਂ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਅਿੂਰੀ ਰਵਿ ਗਈ ਚਾਿਤ 

ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਅਿਮਰੱਥ ਮਵਿਿੂਿ ਕਰਦੀ ਿੋਈ ਅਪਣੇ 
ਆਪ ਨੂਿੰ  ਦਾਤਰ ਨਾਲ ਮਾਰ ਛੱਡਦੀ ਿੈ ਅਤੇ ਅਿੰ ਤ ਵ ਚ 

ਕਵਿਿੰ ਦੀ ਿੈ: 

"ਮੇਰਾ ਪੁੱ ਤਰ ਮੇਰ ੇਲਿੂ ਵ ਚ ਆ ਵਗਐ ਇਿ ਆਖ ਉਿ ੇ

ਉਮੀਦ ਵ ਚ ਿੀ ਬਾਲਟੀ ਵ ਚੋਂ ਦਾਤਰ ਕੱਢ ਕੇ ਅਪਣੇ ਵਢੱਡ 

ਵ ਚ ਮਾਰ ਲੈਂਦੀ ਿੈ"6 

ਨਾਟਕ ਦੇ ਿਮੁੱ ਚੀ ਕਥਾ ਵ ਚ ਮੱਵਿਆ ਦੀ ਰਾਤ ਬੁਰਾਈ ਦੀ 
ਰਾਤ  ਜੋਂ ਿਾਿਮਣ ੇਆਉਂਦੀ ਿੈ। 
ਇਨਿਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ ਆਫ ਰੀਲੀਜਨ ਅਨੁਿਾਰ: 

" ਭਾਰਤੀ ਿਮਾਜ ਵ ੱਚ ਚਿੰ ਦਰਮਾ ਨਾਲ ਦੋ ਤਰਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ 
ਦਾ ਿਿੰ ਬਿੰ ਿ ਮਿੰ ਵਨਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਇਕ ਜਦੋਂ ਚਿੰ ਦਰਮਾ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ 
ਿਫੇਦ ਿੁਿੰ ਦਾ ਿੈ। ਿਫੇਦ ਚਿੰ ਦਰਮਾ ਨਾਲ ਕਈ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਅਿੰ ਿ-

ਵ ਸ਼ ਾਿ ਜੁੜ੍ੇ ਿੋਏ ਿਨ। ਵਜ ੇਂ ਫ਼ਿਲ ਦੀ ਵਬਜਾਈ ਉਦੋਂ 
ਿੁਿੰ ਦੀ ਿੈ ਜਦੋਂ ਚਿੰ ਦਰਮਾ ਪੂਰਾ ਿਫੇਦ ਿੁਿੰ ਦਾ ਤੇ ਵਜ ੇਂ ਵਜ ੇਂ 
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ਚਿੰ ਦਰਮਾ ਦੀ ਿਫੇਦੀ ਘਟਦੀ ਿੈ ਤਾਂ ਉਿ ਿਮੇਂ ਫ਼ਿਲ ਦੀ 
ਕਟਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਿੁਿੰ ਦੀ ਿੈ। ਜਦੋਂ ਚਿੰ ਦਰਮਾ ਪੂਰਾ ਿਫੇਦ ਿੁਿੰ ਦਾ ਿੈ 

ਤਾਂ ਿੋਨਾ, ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ ਪੈਵਿਆ ਂ ਤੇ ਚਿੰ ਦਰਮਾ ਦਾ ਪਰਕਾਸ਼ 

ਪ ਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਛੋਟੇ ਬੱਚ ੇ ਦੇ ਿਰੀਰ ਤੇ ਚਿੰ ਦਰਮਾ 
ਦੀਆਂ ਵਕਰਨਾਂ ਪ ਾਈਆ ਂਜਾਂਦੀਆਂ ਿਨ। ਇਿ ਵ ਸ਼ ਾਿ 

ਮਿੰ ਵਨਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਵਕ ਇਿ ਨਾਲ ਬੱਚ ੇਦਾ ਿਰੀਰ ਜਲਦੀ 
 ੱਿਦਾ-ਫੁਲਦਾ ਤੇ ਤਿੰ ਦਰੁਿਤ ਰਵਿਿੰ ਦਾ ਿੈ।"7 

 ਇਿ ਤਰਹਾਂ ਚਿੰ ਦਰਮਾ ਨਾਲ ਕੁਿ ਿੋਰ  ੀ ਿਾਰਨਾ ਾਂ ਜੋੜ੍ੀਆਂ 
ਜਾਂਦੀਆਂ ਿਨ ਪੁਿੰ ਵਨਆ ਜਾਂ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦੀ ਰਾਤ ਦਾ ਪੂਰਾ 
ਵਚੱਟਾ ਗੋਲ ਚਿੰ ਦਰਮਾ ਵਜ਼ਿੰ ਦਗੀ ਵ ਚ ਖੁਸ਼ਿਾਲੀ ਦਾ ਪਰਤੀਕ 

ਮਿੰ ਵਨਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਇਿ ੇਤਰਹਾਂ 'ਮੱਵਿਆ ਦੀ ਰਾਤ' ਨੂਿੰ  ਪੂਰੇ 
ਕਾਲੇ ਚਿੰ ਦਰਮਾ ਨਾਲ  ੀ ਕਈ ਲੋਕ ਵ ਸ਼ ਾਿ ਜੁੜ੍ੇ ਿੋਏ 

ਿਨ। ਭਾਰਤੀ ਿਮਾਜ ਵ ੱਚ ਵਜਿ ਰਾਤ ਮੱਵਿਆ ਚਿੰ ਦਰਮਾ 
ਅਵਦਰਸ਼ ਿੁਿੰ ਦਾ ਿੈ। ਉਿ ਰਾਤ ਨੂਿੰ  ਅਪਸ਼ਗਨਾ ਦੀ ਰਾਤ 

ਮਿੰ ਵਨਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਵਕਉਂਵਕ ਿਨੇਰਾ ਅਵਗਆਨਤਾ ਅਤੇ 

ਨਾਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਦਾ ਪਰਤੀਕ ਿੈ। 
ਚਿੰ ਨੋ  ੀ ਅਵਗਆਨਤਾ ਦੇ ਿਨੇਰੇ ਵ ਚ ਖੁਭ ਗਈ ਿੁਿੰ ਦੀ ਿੈ ਵਕ 

ਉਿਨੂਿੰ  ਿਿੀ ਅਤੇ ਗਲਤ ਦਾ ਫਰਕ ਵਦਿਣੋ ਿੱਟ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। 
ਮਰਦ ਬੱਚੇ ਦੀ ਖਾਤਰ ਵਕਿੇ ਦੂਜੇ ਮਾਿੂਮ ਨਰ ਬੱਚੇ ਜੀ ਜਾਨ 

ਵਜਿੇ ਵਘਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਿ ਨੂਿੰ  ਉਪਾਅ ਦੇ ਰੂਪ  ਜੋਂ ਿ ੀਕਾਰ 

ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਿੈ। ਮੱਵਿਆ ਦੀ ਰਾਤ ਉਿਦ ੇਅਿਿੰ ਤੁਸ਼ਟੀ ਭਰੇ 
ਮਨ ਦੇ ਿਨਹੇ ਰੇ ਦਾ ਵਚਿਨ ਿੈ ਵਜਿ ਵ ਚੋਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਲੱਭਦੀ ਘੁੱ ਪ 

ਕਾਲੇ ਿਨਹੇ ਰੇ ਵ ਚ ਡੁੱ ਬ ਜਾਂਦੀ ਿੈ ਅਤੇ ਦੋਿਰੀ ਮਾਨਵਿਕਤਾ 
ਦਾ ਵਸ਼ਕਾਰ ਿੋਕ ੇਅਚੇਤ ਅਤੇ ਿੁਚੇਤ ਵ ਚਲੇ ਦ ਿੰ ਦ ਵ ਚ 

ਫਿ ਕੇ ਰਵਿ ਜਾਂਦੀ ਿੈ ਅਤੇ ਇਕ ਪਾਪ ਕਰ ਬੈਠਦੀ ਿੈ ਵਜਿ 

ਦਾ ਅਿੰ ਜਾਮ ਉਿਨੂਿੰ  ਅਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਕੇ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਿੈ। 
ਿਮੁੱ ਚ ੇਰੂਪ ਵ ਚ ਵਕਿਾ ਜਾ ਿਕਦਾ ਿੈ ਇਿ ਨਾਟਕ ਔਰਤ 

ਦੀ ਯੁੱ ਗਾਂ ਤੋਂ ਮਰਦ ਪਰਿਾਨ ਿਮਾਜ ਦੇ ਵਸ਼ਕਿੰ ਜੇ ਵ ਚ ਜਕੜ੍ੀ 
ਮਾਨਵਿਕਤਾ ਨੂਿੰ  ਦਰਿਾਉਣ ਵ ਚ ਅਵਿਮ ਭੂਵਮਕਾ 
ਵਨਭਾਉਂਦਾ ਿੈ। ਇਿ ਨਾਟਕ ਦੀ ਮੁੱ ਖ ਪਾਤਰ ਚਿੰ ਨੋ ਜ ੋਪੂੱ ਤਰ 

ਦੀ ਲਾਲਤਾ ਵ ਚ ਆਕ ੇਇਕ ਘੋਰ ਅਪਰਾਿ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਿੈ 

ਪਰ ਵਕਤੇ ਨਾ ਵਕਤ ੇਇਿ ਲਈ ਿਾਡਾ ਿਮਾਜ  ੀ ਵਜਿੰ ਮੇ ਾਰ 

ਿੈ ਜੋ ਅਿੰ ਿ ਵ ਸ਼ ਾਿਾਂ ਵ ਚ ਪੈ ਕੇ ਮਾਤਾ ਵਜਿੀਆਂ ਪਖਿੰ ਡ 

ਔਰਤਾ ਦੇ ਿਾਂਿੇ ਵ ਚ ਫਿ ਕੇ ਇਕ ਗੈਰ ਿਮਾਵਜਕ ਕਿੰ ਮ 

ਕਰਨ  ਲ ਪਰੇਵਰਤ ਿੋ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਜ ੋਮਰਦ ਬੱਚ ੇਲਈ ਮਾਤਾ 
ਦਾ ਿਿਾਰਾ ਲੈਂਦ ੇਿਨ ਅਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂਿੰ ਨੀ ਕਿੰ ਮ ਕਰਦੇ ਿਨ। 
ਚਿੰ ਨੋ ਦੀ ਮਾਨਵਿਕਤਾ ਇਿ ਕਦਰ ਿਿੰਜੋੜ੍ੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ ਵਕ ਇਕ 

ਮਾਂ ਿੋਣ ਦੇ ਨਾਤ ੇਉਿ ਵਕਿੇ ਦੂਜ ੇਦੇ ਪੁੱ ਤਰ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ 

ਤੋਂ  ੀ ਿਿੰ ਕੋਚ ਨਿੀ ਕਰਦੀ। ਿ ਰਾਜਬੀਰ ਨੇ ਇਿ  ੀ 
ਦਰਿਾਇਆ ਿੈ ਵਕ ਗੈਰ ਅਮਾਨ ੀ ਕਿੰ ਮ ਕਰਕ ੇਔਰਤ ਿੁੱ ਖ 

ਜਾਂ ਬੱਚ ੇਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਨਿੀਂ ਕਰ ਿਕਦੀ। ਇਿ ੇਦਿੰ  ਦ ਵ ਚੋਂ 
ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਚਿੰ ਨੋ ਿਿੀ ਅਤੇ ਗਲਿ ਦਾ ਫੈਿਲਾ ਲੋਣੋ ਅਿਮਰੱਥ 

ਿੋ ਜਾਂਦੀ ਿੈ। ਨਾਟਕਕਾਰ ਨੇ ਇਿ ਗਿੰ ਭੀਰ ਿੱਮਵਿਆ ਦੀ 
ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਬੜ੍ੀ ਵਨਿੱਠ ਕੇ ਕੀਤੀ ਿੈ ਉਿਦੇ ਇਿ ਉਪਰਾਲੇ 

ਲਈ ਅਿੀਂ ਉਿਦੀ ਿਰਾਿਣਾ ਕਰਦੇ ਿੈ । 
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