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 ਮਨਜੀਤ ਇੰਦਰਾ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਵਿ ਜਗਤ ਵਿਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਕਾਮ  ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਰਮਿਾਰ ਕਾਵਿ-ਪੁਸਤਕਾਾਂ 'ਅੰਤਹਕਰਣ' (1974),'ਕਾਲਾ 

ਬਾਗ(1985),'ਚੰਦਰੇ ਹਨੇਰੇ'(1992),ਤਾਵਰਆਾਂ ਦਾ ਛਿੱਜ (1994),'ਪੂਰਤੀ-ਅਪੂਰਤੀ'(1996), ਅਤੇ 'ਅਲਖ'(2006) ਰਚੀਆ । 

ਮਨਜੀਤ ਇੰਦਰਾ  ਨੇ ਨਨਰੰਤਰ ਕਾਨਿ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨਦਆਂ ਨਾ ਕੋਈ ਉਪਭਾਿੁਕ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਮਕੈਨਕੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਸਦੀ ਕਨਿਤਾ ਨਿਚ ਨਾਰੀ ਸੰਿੇਦਨਾ ਸਨਹਜ 

ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਨਕਉਂਨਕ  ਨਿੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿੀ ਅਚੇਤ ਨਾਲੋਂ   ਸੁਚੇਤ ਪੱਥਰ ਤੇ ਜੀਿਨ ਅਨੁਭਿ,ਥੀਮ ਦੀ ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਪਰਤੀ ਿੱਖਰੇਿਾਂ ਸਥਾਨਪਤ 

ਕਰਨ ਦੇ ਆਹਰ ਨਿਚ ਹਨ। ਮਨਜੀਤ ਇੰਦਰਾ ਦੀ ਕਾਨਿ-ਪਰਨਤਭਾ ਦਾ ਅਨਹਮ ਪਾਸਾਰ ਇਹ ਹੈ ਨਕ ਉਸਨੇ ਨਨਰੰਤਰ ਕਾਨਿ-ਸਾਧਨਾ ਕਰਨਦਆਂ ਬਾਹਰਮੁਖੀ 

ਯਥਾਰਥ ਅਤੇ ਸਥੂਲ ਜੀਿਨ ਿਰਤਾਨਰਆ ਬਾਰੇ ਕਰਮ,ਪਰਨਤਕਰਮ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਨਹਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਨੁੱਖੀ ਅੰਤਰਮਨ ਦੀਆਂ ਕਦੀਮੀ 

ਪਰੇਰਨਾਿਾਂ,ਬਲਸ਼ਾਲੀ ਮਨੋ ਪਰਨਿਰਤੀਆਂ ਅਤ ੇਗੁੱਝੇ ਰਹੱਸਾਂ ਨੰੂ ਪਕਨਿਆਂ  ਹੈ । ਜਮਾਤੀ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਬੱਜਰ ਅਤੇ ਿਧੇਰੇ ਅਮਾਨਿੀਂ ਜਾਬਰ ਿਰਜਣਾਂ  

ਅਤੇ ਪਰਗਟਾਉਂਦਾ ਇਸ ਨਹੀਂ ਕਾਨਿ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਅਨਹਮ ਪਾਸਾਰ ਹ ੈ। 1 ਇੰਝ ਮਨਜੀਤ ਇੰਦਰਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਨਿਕ ਸੰਿੇਦਨਾ ਰਾਹੀਂ ਆਧੁਨਨਕ ਔਰਤ ਦੀ 

ਹੋਂਦ,ਹੋਣੀ,ਅਨਧਕਾਰਾ ਅਤੇ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਜੋ ਨਾਰੀ ਨਬੰਬ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਔਰਤ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਅਤੇ ਨਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਅੰਤਰੀਿੀ ਨਦਰਸ਼ਟੀ ਰਾਹੀਂ ਪਸ਼ੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

 ਮਨਜੀਤ ਇੰਦਰਾ ਦੀ  'ਅੰਤਹਕਰਣ'ਪੁਸਤਕ ਨਿਚ ਨਪਆਰ ਕਨਿਤਾਿਾਂ ਤੇ ਗੀਤ ਹਨ । ਇਨ੍ਾਂ ਰਚਨਾਿਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾ ਨਪਆਰ ਹੈ ਤੇ ਨਨੱਜ ਦਾ 

ਪਰਗਟਾਿਾ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਾਂ ਕਨਿਤਾਿਾਂ ਅਤੇ ਗੀਤਾ ਂਨਿਚ ਡੰੂਘਾ ਅਨੁਭਿ ਹੈ ਅਤੇ ਡੂਘੰੇ ਅਨੁਭਿ ਨਜੰਨੀ ਹੀ ਅਰਥਸ਼ੀਲ ਉਸਦੀ ਕਾਨਿ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ । ਮਨਜੀਤ 

ਇੰਦਰਾ ਦੀ ਕਨਿਤਾ ਇਸ ਕਾਨਿ-ਸੰਗਰਨਹ ਨਿਚ  ਸੰਯੋਗ-ਨਿਯੋਗ,ਖਸ਼ੁੀ-ਗਮੀ ਦੇ ਨਿਚ ਨਿਚਾਲੇ ਨਿਚਰ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਸੁਪਨਨਆਂ ਨਿਚ ਿੀ ਕੋ ਖੁੱਲ੍ ਕੇ ਨਾ ਨਮਲੇ 

ਸੁਪਨਨਆਂ ਦਾ ਫੁੱਲ ਦੱਸ ਕੀਕਣ ਨਖਲੇ 

ਸੁਪਨੇ ਹੀ ਨੈਣੀ ਜਿੇ ਨੇ ਓ ਸਜਨਾ…2 

 

 ਨਪਆਰ ਦੇ ਕੁਝ ਅਨਹਸਾਸਾ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾ ਦੇ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਨਾਲ ਇੰਨ੍ਾ ਂਕਨਿਤਾਿਾਂ ਨਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਨਿੱਤਰੀ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹਾਲੇ ਨਨਗਰ 

ਨਕਸਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣੀ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇਰੇ ਕਾਨਿ ਸੰਨਗਰਹਾਂ ਨਿਚ ਉਸਦੀ ਕਾਨਿ ਰਚਨਾਿਾ ਂਨਿਸ਼ੇਗਤ ਅਤੇ ਰੂਪਾਕਾਰਕ ਨਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਨਿਕਾਸ ਦ ੇਨਿੇਂ 

ਆਯਾਮ ਸਰ ਕਰਦੀਆਂ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਨਦਸ਼ਟੀਗੋਚਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ । 'ਕਾਲਾ ਬਾਗ'ਨਿਚ ਕਨਿੱਤਰੀ ਨੇ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਬਹੁ-ਪਾਸਾਰੀ ਅਨੁਭਿ ਨੰੂ 

ਅਨਭਨਿਅਕਤ ਕੀਤਾ ਹ ੈ। ਇਸ ਕਾਨਿ ਸੰਗਰਨਹ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਨਚਹਨ 'ਕਾਲਾ ਬਾਗ' ਅਨਜਹ ੇਯਥਾਰਥ ਨੰੂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਨਜਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਨਿਅਕਤੀ 

ਦੇ ਅਚੇਤ ਮਨ ਨਿਚ ਚਾਹਤ ਦਾ ਇਕ ਕਾਲਾ ਬਾਗ ਸਾਨਂਭਆ ਨਪਆ ਹ ੈ । ਕਾਲਾ ਬਾਗ ਮਨੁਖੱੀ ਮਨ ਦਾ ਇਕ ਅਨਜਹਾ ਇਨੱਿਤ ਸਸੰਾਰ ਹੈ ਜੋ ਉਸਨੂੰ 

ਕਾਮਨਾਿਾ ਂਦੇ ਸਸੰਾਰ ਿੱਲ ਆਕਰਨਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹ ੈਪਰ ਸਮਾਨਜਕ ਪਰਬੰਧ ਿੱਲੋਂ  ਉਸਨੰੂ ਇਨ੍ਾਂ ਰਸਨਤਆਂ ਉਪਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਿਰਨਜਆ ਨਗਆ ਹ ੈਹਰ ਅਨਜਹਾ 

ਨਿਅਕਤੀ ਜੋ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਸਿੈ-ਇੱਿਾ ਦਾ ਸਮਰਥਕ ਹੈ,ਕਾਲੇ ਬਾਗ ਨਿਚ ਨਿਚਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

 ਮਨਜੀਤ ਇੰਦਰਾ ਦੀ ਇਸ ਕਨਿਤਾ ਦੇ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਦਾ ਕਮਾਲ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨਿਚ ਹੈ। ਇਕ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਪਰੇਮ ਦੇ ਅੰਤਰੰਗ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜੀ ਪਰਾਈਿੇਟ 

ਨਿਣਾਂ ਨੰੂ ਬਿੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ੋਨਜਹੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਉਪਹਾਸ ਜਨਕ ਜਾਂ ਨਨੱਜੀ ਹੋ ਨਨਬਿਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮਨਜੀਤ ਇੰਦਰਾ ਨੇ 

ਆਪਣੇ ਅਨਜਹੇ ਅਨੁਭਿ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਲਈ ਬਿੀ ਸਮਰੱਥ ਅਤੇ ਸ਼ਪੰਰੇਸ਼ਣ ਯੋਗ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ।  

ਖੋਰੇ ਇਹ ਨਸ਼ੰਗਾਰ 

ਿਰ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਾਪ 

ਮੈਂ ਕਾਲੇ ਬਾਗ ਦ ੇ

ਸੂਹੇ ਫੱੁਲਾਂ ਨਿਚ 

ਰਨਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾ ਂ

ਨਕਉਂਨਕ ਉਹ ਦ ੇਸਾਹਾਂ ਦੀ 

ਮਨਹਕ 
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ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ 

ਿਧ ਰਹੀ ਹੈ ਨਦਨ-ਬ-ਨਦਨ 

ਤੇ ਮੈਂ ਏਸੇ ਮਨਹਕ ਸੰਗ 

ਜੀਉਣਾ ਤੇ ਮਰਨਾ 

ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ…3 

 ਇਉਂ ਮਨਜੀਤ ਇੰਦਰਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਨਿ-ਨਾਇਕ ਨੰੂ  ਨਨਰਾਸ਼ਾਿਾਦੀ ਜਾਂ ਖੰਨਡਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਨਦੱਤਾ । ਨਾਇਕਾ ਨਕਧਰੇ ਿੀ ਕਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਯੋਗੀ 

ਨੰੂ ਕੋਸਦੀ ਜਾਂ ਭਡੰਦੀ ਨਹੀਂ । ਨਾਰੀ ਦਾ ਇਹ ਸਰੂਪ ਅਸਲੋਂ  ਨਿਾਂ ਹੈ । ਇਹ ਸਰੂਪ ਕੇਿਲ ਨਾਰੀ ਹਣੋ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਅਬਲਾ ਜਾਂ ਤੱੁਿ ਨਹੀਂ 

ਸਮਝਦਾ । ਇਉਂ ਮਨਜੀਤ ਇੰਦਰਾ ਦੀ ਕਨਿਤਾ ਨਿਚ ਨਜਹਿਾ ਇਸਤਰੀ ਅਨੁਭਿ ਨਿਅਕਤ ਹੋ ਨਰਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨਿਚ ਇਸਤਰੀ ਨਾ ਨਨਰਾ ਮਰਦ ਦਾ ਭੋਗ ਹੈ 

ਨਾ ਉਸਦ ੇਆਤੰਕ ਦਾ ਨਸ਼ਕਾਰ ਉਸ ਆਪ ਭੋਗਣਹਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਘਟੱੋਂ-ਘੱਟ,ਭੋਗਣਹਾਰ ਹੋਣ ਦ ੇਆਪਣੇ ਮਾਨਿੀਂ ਅਨਧਕਾਰ ਬਾਰੇ ਚੇਤੰਨ ਹੈ । ਉਹ ਆਪਣੇ 

ਆਪ ਨੰੂ ਸਰੀਰਕ,ਮਾਨਨਸਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਰਦ ਦ ੇਬਰਾਬਰ ਰੱਖਦੀ ਹ ੈ । ਇਉਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਸ ਕਨਿਤਾ ਨਿਚ ਇਸਤਰੀ ਹੋਣ ਦ ੇਗਰੌਿ ਨੰੂ ਸਥਾਨਪਤ 

ਕਰਨਾ ਲੋਚਦੀ ਹੈ । 

 ਮਨਜੀਤ ਇੰਦਰਾ ਕਾਨਿ ਨਿਕਾਸ ਦਾ ਅਗਲਾ ਦੌਰ ਪੰਜਾਬ ਸੰਕਟ ਦੀ ਉਸ ਅਸਨਤਤਿ ਮਲੂਕ ਸੰਕਟ ਸਨਥਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਨਧਤ ਹੈ, ਨਜਸਨੇ ਹਰੇਕ 

ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਚੇਤਨ-ਅਿਚੇਤਨ ਸਨਮੁੱਖ ਘੋਰ ਿੰਗਾਰਦੀਆਂ ਤਰਾਸਨਦਕ ਸਨਥਤੀਆਂ ਉਤਪੰਨ ਕੀਤੀਆ। ਇਕ ਕਿੀ ਲਈ ਇਹ ਸਨਥਤੀ ਹਰੋ ਿੀ ਖੂੰਖਾਰ ਅਤੇ 

ਦਰਦੀਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਕਉਂਨਕ ਉਸਨੇ ਮਨੱੁਖੀ ਹੋਂਦ ਦ ੇਸੱਚ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । 

ਕੇਹਾ ਸਾਿਣ ਹੈ ਇਹ ? 

ਚੰਡੋਲ ਲਾਸ਼ਾ ਭਰ ੇ

ਸਣੇ ਟਾਹਣਾਂ ਪੀਘਾਂ ਟੱੁਟੀਆ ਂ

ਨਗੱਧੇ ਦੀ ਥਾਿੈਂ 

ਿੈਣ ਪੈਂਦੇ 

ਤਲ੍ੀਆਂ 'ਤੇ 

ਰੱਤ ਰਚੀ 

ਖੀਰ ਿਾਂਗ 

ਨਮੱਝ ਡੁੱਲ੍ੀ 

ਹਾਏ !ਕੇਹਾ ਸਾਿਣ ਹੈ ਇਹ ! ! 4 

 ਉਸਨੇ ਸੰਕੀਰਣ ਜਾਂ ਸੀਮਤ ਰਾਜਸੀ ਧਾਰੀਮਕ ਨਬਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਦੀ ਇਨਤਹਾਸਕ ਘਟਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 

ਪੰਜਾਬ ਦੁਖਾਂਤ ਦੇ,ਸਮਾਨਜਕ ਜੀਿਨ ਤੇ ਪਏ ਮਾਰੂ ਪਰਭਾਿਾ ਂਦਾ ਭਾਿਨਾਤਮਕ ਨਚਤਰਣ ਇਸਤਰੀ ਦੁਖਾਂਤ ਦੇ ਪਨਰਪੇਖ ਨਿਚ ਕੀਤਾ ਹੈ । 

 ਮਨਜੀਤ ਇੰਦਰਾ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਨਸਰਜਨਾਤਮਕ ਅਨੁਭਿ ਨਾਲੋਂ  ਔਰਤ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨਿਚ ਰੱਖਦੀ ਹੋਈ ਇਸ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਕਾਨਿ 

ਮੁਹਾਿਰੇਂ ਰਾਹੀਂ ਰੂਪਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ । 

ਬੈਠੇ ਸਾਂ ਨਮਲਕੇ ਮਨਹਕਾਂ ਦੀ ਰੁੱਤ ੇ

ਮਨਹਕਾਂ ਨੂੰ ਿੰਡਦ ੇਤੇ ਮਨਹਕਾਂ ਨੂੰ ਿੰਡਦੇ 

ਨਿਯੋਗੇ ਗਏ ਹਾ ਂ

ਤੇ ਬੁਲ੍ੀਆ ਂਿੀ ਚੁੱਪ ਨੇ…..5 

 

 ਇਉਂ ਚੁੱਪ ਬੁਲੀਆਂ 'ਚੋ ਹਾਨਸਆ ਦਾ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਣਾ,ਆਪਣੇ ਨਚਹਰ ੇਦਾ ਗੈਰ ਜਾਪਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਾਿੇਂ ਤੋਂ ਡਰ ਲਗਿਾਂ, ਉਸ ਮਨੋਿੇਦਨਾ 

ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ ਨਜੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਨਗਆ ਮਨਹਸਸੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਉਹ ਕਾਲੇ ਕੋਹਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਰਾਹੀ ਨੰੂ ਇਕ ਨਦਨ ਪਰਕਾਸ਼ ਿਲ ਪਰਿੇਸ਼ ਕਰਨਦਆਂ ਿੀ 

ਿੇਖਣ ਦੀ ਚਾਹਿਾਨ ਹੈ : - 

ਟੱਟ ਕੇ ਨਖੰਡੀਆ ਂਿਫਾਂਿਾ ਂ

ਨਕਣਕਾ ਨਕਣਕਾ ਜੋਿੀਏ 

ਮੋਹ ਦੇ ਚਰਖੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਤੰਦ ਪਾਈਏ 

ਸੂਹੀ ਫੁਲਕਾਰੀ 'ਚ ਨੀਲਾ ਮੋਰ ਭਰੀਏ।6 
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 ਮਨਜੀਤ ਇੰਦਰਾ ਅਗਲੇ ਪਿਾਿਾਂ ਨਿਚ 'ਤਾਨਰਆਂ ਦਾ ਿੱਜ'ਤੇ 'ਪੂਰਤੀ-ਅਪੂਰਤੀ' ਕਾਨਿ ਸੰਨਗਰਹ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਨਦਆਂ ਉਹ ਔਰਤ ਮਰਦ ਦੇ 

ਰੋਣ ਧੋਣ ਦੇ ਨਰਸ਼ਤੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸੰਬਧੰ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸਮਾਨਜਕ, ਰਾਜਨੀਨਤਕ ਤੇ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਨਖਲਾਫ 

ਿੀ ਆਿਾਜ਼ ਬਲੁੰਦ ਕਰਦੀ ਹ ੈ । ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਕਨਿਤਾ ਦੇ ਨਪਆਰ ਅਨੁਭਿ ਦੀ ਅਨੁਭੂਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆ ਂਪਰੇਮ ਕਥਾਿਾ ਂ ਨਿਚੋਂ ਨਮਰਜ਼ਾਂ ਸਾਨਹਬਾਂ ਦ ੇ

ਸਮੱਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਦਾਨਾਬਾਦ ਦੀਆਂ ਮੱਤਾਂ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਭਿੀਲੇਪਨ ਨੰੂ ਮਨਰਆਦਾ ਨਿਚ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋਚਾ ਨਿਚ ਹਨ। ਸਾਨਹਬਾਂ ਦਾ ਦਾਨਾਬਾਦ ਲਈ 

ਤਰਲਾ,ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾਇਕਾ ਦੀ ਮੰਜ਼ਲ ਦੀ ਗਿਾਹੀ ਹੈ । ਦਾਨਾਬਾਦ ਦੀਆਂ ਮੱਤਾਂ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਭਿੀਲੇਪਨ ਨੰੂ ਮਨਰਆਦਾ ਨਿਚ ਦਖੇਣ ਦੀ ਲੋਚਾ ਨਿਚ 

ਹਨ। 

ਨਮਰਜ਼ਾ ਂ

ਬਾਂਝ ਭਰਾਿਾ ਂਮਾਨਰਆ ਨਮਰਜ਼ਾਂ 

ਨਮਰਜ਼ਾਂ : ਬੱਕੀ ਤੋਂ ਢਨਹ ਨਪਆ ਨਮਰਜ਼ਾਂ 

ਲਨਹ ਨਗਆ ਮੁਿਾਸਾ 

ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਕੰਬੀ - ਡਰਨਹ ਗਈ 

ਹਾਇ ਨਕਥੇ ਅਪਿੀ ਸਾਂ।7 

 ਸਾਨਹਬਾਂ ਦੀ ਦਾਨਾ ਚਾਹਤ ਪਰੇਮ ਦੇ ਨਮਰਜ਼ਾਂ ਿੇਗ ਤੇ ਨਮਰਜ਼ਾਂ ਮਾਨਨਸਕਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਅਧੀਨ ਪਰਿਾਨ ਨਹੀਂ ਚਿ੍ਦੀ । ਇਉਂ ਉਹ ਨਾਰੀ ਮਨ 

ਦੀ ਬੇਬਸੀ ਨੂ ੰਨਚਤਰਦੀ ਹ ੈ। ਮੁਹਬੱਤ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਤੇ ਅਧੂਰੇ ਨਰਸ਼ਨਤਆਂ ਦਾ ਿਰਨਣ ਉਸਦੀ ਰਚਨਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਹੈ । 

 ਇਹਨਾਂ ਕਨਿਤਾਿਾ ਂਨਿਚ ਮਨਜੀਤ ਇੰਦਰਾ ਨੇ ਇਸ ਦੁਨਬਧਾ ਗਰਸਤ ਮਨ ਦੀ ਨਿਨਥਆ,ਜ ੋਉਸ ਨੰੂ ਰਨਸਕ ਸਰੋਤਾ ਸਮਝ ਨਕਸੇ ਨੇ ਸਣੁਾਈ ਜਾਂ 

ਉਸਦੀ ਸੁਘਿ ਮੂਲ ਨੇ ਅਨੁਭਿ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣੀ ਹੋਿੇ,ਉਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਨੰੂ ਮਨੋਨਿਨਗਆਨਕ ਯਥਾਰਥਿਾਦੀ ਨਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਅਣ-ਅਨਧਕਾਰਤ 

ਸੰਗ ਜੋਿ ਦਾ ਇਹ ਿਲਾਿਾ ਨਕਤੇ ਉਸਨੂੰ ਆਤਮ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦਾ ਅਨਹਸਾਸ ਕਰਿਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾ ਂਨਕਧਰੇ ਉਸ ਨਿਚੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਤਲਾਸ਼, ਆਪਣੇ ਨਹੱਸ ੇ

ਦੇ ਆਸਮਾਨ ਅਤੇ ਿੱਤ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਉਂ ਜ ੋਅਨਜਹੇ ਨਰਸ਼ਨਤਆਂ ਨਿਚੋਂ ਉਪਜੀ ਪੀਿ ਕੇਿਲ ਔਰਤ ਹੀ ਭੋਗਦੀ ਹੈ,ਅਣ ਅਨਧਕਾਰਤ ਨਰਸ਼ਤੇ 

ਿਾਲੀ ਿੀ ਅਤੇ ਚੂਿੇ ਿਾਲੀ ਿੀ। 

 ਮਰਦ-ਪਰਧਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਿਚ ਔਰਤ ਨੰੂ ਅਬਲਾ ਹੋਣ ਦਾ ਨਨਗੂਣਾ ਅਤੇ ਹੀਣਤਾ ਭਨਰਆ ਅਨਹਸਾਸ ਨਦਿਾਉਂਦੀਆ ਂ ਪਰਨਿਰਤੀਆਂ ਅਤ ੇ

ਦੁਨਬਧਾਿਾਂ ਨੰੂ ਖੁਲੇ੍ ਤੌਰ ਤੇ ਨਬਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਇਕ-ਬਚਨੀ ਦੀ ਨਿਧਾ ਨਿਚ ਨਸਰਜੀ ਪਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਇਹ ਰਚਨਾ ਨਕਸੇ ਸਨਹਯੋਗੀ ਜਾਂ ਅਯੋਗ ਨਿਅਕਤੀ 

ਨਾਲ ਨਦਰਿਤਾ ਭਰੀ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਸੰਿਾਦ ਿੀ ਰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। 

 ਉਸਦੀ ਕਾਨਿ-ਚੇਤਨਾ  ਜਗਤ ਦੀ ਧੰੁਦਲਾਹਟ ਨਿਚ ਨਾ ਗਿਾਚ ਕੇ ਠੋਸ ਸਮਾਨਜਕ ਯਥਾਰਥ ਦੇ ਅਨੁਭਿ ਨੰੂ  ਪਰਗਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨਿਕ 

ਅਨੁਭੂਤੀ ਕਾਰਨ ਉਸਦਾ ਕਾਨਿਕ ਸੁਹਜ,ਹੁਸਨ ਤੇ ਯਥਾਰਥ ਤੋਂ ਸੱਖਣੀਆਂ ਕੋਮਲਤਾਿਾਂ ਨੰੂ ਪਨਹਲ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਠੋਸ ਪਕਿ 'ਚ ਆਉਣ ਿਾਲੇ 

ਪਦਾਰਥ ਅਨੁਭਿ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।  

 ਸਮਕਾਲੀ ਨਾਰੀ ਕਾਨਿ ਨਿਚ ਪਤੀ,ਮਰਦ,ਘਰ,ਪਨਰਿਾਰ,ਮਨਖੱੀ,ਨਰਸ਼ਨਤਆਂ,ਨਾਰੀ ਦੇਹ ਿਰਨਜਤ ਨਰਸ਼ਨਤਆ ਂਅਤੇ ਨਾਰੀ-ਗੁੰਝਲ ਆਨਦ 

ਸੰਕਲਪਾਂ ਦੀ ਅਜੋਕੇ ਨਾਰੀਿਾਦੀ ਨਚੰਤਨ ਦੀ ਨਦਰਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਨਿੀ ਨਿਆਨਖਆ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਾਰੀਿਾਦੀ ਕਨਿਤਾ ਨਿਚ ਅਜੋਕੇ ਖਪਤ ਸਨਭਆਚਾਰ ਨਿਚ ਨਨਰੋਲ 

ਉਪਭੋਗ ਦੀ ਿਸਤੂ (ਦੇਹ) ਬਣਾ ਨਦੱਤੀ ਗਈ ਔਰਤ ਦੇ ਮਸਨਲਆਂ ਦੀ ਨਚੰਤਾ ਤੇ ਨਚੰਤਨ ਿੀ ਹੈ ਅਤੇ ਔਰਤ ਦੀਆਂ ਬੇਸੁਤਾਰ ਨਜਨਸੀ ਰੀਝਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦਾ 

ਮਨੋਨਿਕਾਰ ਿੀ। ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਿੀ ਨਧਆਨ ਦੇਣਯੋਗ ਹੈ ਨਕ ਨਾਰੀ ਰਨਚਤ ਸਾਰੀ ਕਨਿਤਾ ਕੇਿਲ ਨਾਰੀਿਾਦੀ ਸਰੋਕਾਰਾ ਂਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਇਸ ਨਿਚ 

ਸਮਾਨਜਕ-ਰਾਜਸੀ ਸਰੋਕਾਰਾ ਂਪਰਤੀ ਨਤੱਖੀ ਚੇਤਨਤਾ ਦਾ ਪਰਗਟਾਿਾ ਿੀ ਹੋਇਆ ਹੈ । 

 ਨਿਸ਼ਿੀਕਰਨ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਨੇ ਔਰਤ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਪਿਾਣ ਖੋਹ ਕੇ ਉਸ ਨੰੂ ਤੇ ਉਸਦੀ ਨਸਰਜਣਾ ਨੰੂ ਨਿਕਣਯੋਗ ਿਸਤੂ (ਉਤਪਾਦਨ) ਨਿਚ ਬਦਲ 

ਨਦੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਰੀ ਸੰਿੇਦਨਾ ਦਾ ਮੁਖੱ ਧੁਰਾ ਭਾਰਤੀ ਚੇਤਨਾ ਨਿਚਾਲੇ ਮਾਤਰੀ ਨੇਮ ਨਿਚੋਂ ਸਮਾਜ, ਗਰਨਹਸਥ,ਪਰੇਮ,ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਮ ਿਰਤਾਰੇ ਦ ੇ

ਸਰੂਪ ਭਾਿਨਾਤਮਕ ਪਾਸਾਰ ਦੀ ਨਸਰਜਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ।  

 ਮਨਜੀਤ ਇੰਦਰਾ ਦਾ ਕਾਨਿ-ਸੁਹਜ ਨਜ਼ੰਦਗੀ ਦੇ ਹਕੀਕੀ ਿਰਤਾਨਰਆਂ ਨਾਲ ਖਨਹ ਕੇ ਲੰਗਨਦਆਂ,ਉਸਦੀ ਕਾਲਖ ਨਾਲ ਜੂਝ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸੱਚ 

ਸਥਾਨਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਮਾਨਜਕ ਖਤੇਰ ਨਿਚ ਫੈਲੇ ਅਨਾਚਾਰ ਨਿਰੁੱਧ ਉਸਦੀ ਕਲਮ ਨਤਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਮਾਜ ਨਿਚ ਔਰਤ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਜ਼ੁਲਮ 

ਅਤੇ ਅਨਤਆਚਾਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਲਖ ਕੇ ਹੋਏ ਉਸਦੀ ਕਲਮ ਔਰਤ ਦੇ ਦੁਖ ਨਿਚ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰੋਂਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਧਰਿਾਸ ਦੇਂਦੀ ਪਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

 ਇਸ ਤਰ੍ਾਂ ਮਨਜੀਤ ਇੰਦਰਾ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਨਿਤਾਿਾ ਂਰਾਹੀਂ ਨਾਰੀ ਮਨ ਦੀਆਂ ਮਾਨਨਸਕ ਗੁੰਝਲਾ ਂਨੰੂ ਘਖੋਦੇ ਹਏੋ ਉਸ ਦਾ ਮਾਨਨਸਕ ਨਚੱਤਰ 

ਉਸਾਰਨਦਆਂ ਨਾਰੀ ਸੰਿੇਦਨਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਨਸਚੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਰੀ-ਕਾਨਿ ਦੀ ਇਕ ਨਨਿੇਕਲੀ ਪਰਾਪਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਲਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਔਰਤ-

ਮਰਦ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਿਡੇਰੇ ਪਰਸੰਗਾਂ ਨਿਚ ਨਿੀ ਚਰਚਾ ਦੀ ਸੰਭਾਿਨਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।  ਔਰਤ ਮਰਦ ਦ ੇਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਨੰੂ ਖਲ੍ੋਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੇ ਇਕ 
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ਪਾਸਿ ਰੁਚੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਨਲਆ ਸਗੋਂ ਪੂਰਾ ਕਾਨਿ ਸਮਤੋਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਨਖਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਾਂ ਉਸਨੇ ਇਹ ਨਨਿੇਕਲਾ ਕਾਰਜ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ 

ਨਿਦਿਤਾ ਦੀ ਪਰਮਾਨਣਕਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਕਾਨਿ-ਸ਼Yਲੀ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਖ਼Uਬੀ ਉਸਦੀ ਬੇਿਾਕ ਸ਼ਲੈੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਈੋ ਿੀ ਗੱਲ ਕਨਹਣ 

ਲੱਨਗਆ ਨਝਜਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੰੂ ਸਪਸ਼ਟ ਤੇ ਸਾਦਾ ਮੁਹਾਿਰੇਂ ਨਿਚ ਕਨਹ ਨਦੰਦੀ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਕਾਨਿ-ਚੇਤਨਾ ਕਾਲਪਨਨਕ ਜਗਤ ਦੀ 

ਧੰੁਦਲਾਹਟ ਨਿਚ ਨਾ ਗਿਾਚ ਕ ੇਠੋਸ ਸਮਾਜ ਯਥਾਰਥ ਦੇ ਅਨੁਭਿ ਨੰੂ ਪਰਗਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨਿਕ ਅਨੁਭੂਤੀ ਕਾਰਨ ਉਸਦਾ ਕਾਨਿਕ ਸੁਹਜ,ਅਪਕਿ 

ਹੁਸਨ ਤੇ ਯਥਾਰਥ ਤੋਂ ਸਖੱਣੀਆ ਂਕੋਮਲਤਾਿਾ ਂ ਨੰੂ ਪਨਹਲ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਠੋਸ ਪਕਿ 'ਚ ਆਉਣ ਿਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਅਨੁਭਿ ਨੰੂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਥੇ 

ਪਦਾਰਥ ਸੱਚ ਅਨੁਭਿ ਨਾਲ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦਾ ਹ ੈਨਾ ਨਕ ਸ਼ਬਦ,ਰੰਗ,ਸੁੰਦਰਤਾ ਤੇ ਰੰਗੀਨ ਕਲਪਨਾ ਉਸਾਰੀ ਨਾਲ। 
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