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 ਵਰਆਮ ਮਿਤ ਦੇ ਨਾਟਕਾਾਂ ਵ ਿੱਚ ਦਵਲਤ ਚਤੇਨਾ 

 
ਲਖਵ ਿੰਦਰ ਕਰੌ 
 
ਪਰਿਤਾ  
‘‘ਦਵਲਤ’ ਸਬਦ ਦੇ ਸਬਵਦਕ ਅਰਥ ਦਵਬਆ ਿੋਇਆ, ਕੁਚਵਲਆ ਿੋਇਆ ਜਾਾਂ ਿਮਾਜ ਵ ਚ 
ਵਜਿ ਨੂਿੰ ਿਭ ਤੋਂ ਨੀ ੀਂ ਥਾਾਂ ਪਰਾਪਤ ਿੋ  ੇਉਿ ਤੋਂ ਵਲਆ ਜਾਾਂਦਾ ਿੈ। ਇਿ ੇਪਰਿਿੰਗ ਅਧੀਨ ਭਾਈ 
ਕਾਨਹ ਵਿਿੰਘ ਨਾਭਾ ਦੇ ‘ਮਿਾਨਕੋਸ’ ਅਨੁਿਾਰ, “ਦਵਲਤ ਦੇ ਅਰਥ ਿਨ ਦਵਲਆ ਿਇੋਆ, 
ਕੁਚਵਲਆ ਿੋਇਆ, ਿੀਣੀ ਜਾਤ  ਾਲਾ, ਜੋ ਉਚੀ ਜਾਤੀ ਤੋਂ ਪੈਰਾਾਂ ਿੇ  ਦਵਲਆ ਵਗਆ ਿੈ।”1 
ਇਿ ਤਰਹਾਾਂ ‘ਦਵਲਤ’ ਸਬਦ ਿਮਾਜ ਵ ਿੱਚ ਨੀ ੇਂ  ਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਾਂ ਲਈ  ਰਵਤਆ ਜਾਾਂਦਾ ਿ।ੈ 
ਿਮਾਜ ਦੁਆਰਾ ਨਪੀੜੀ ਸਰੇਣੀ ਿੀ ਦਵਲਤ ਸਬਦ ਦੀ ਪਵਰਭਾਸਾ ਿੈ। ‘ਦਵਲਤ’ ਸਬਦ ਦਾ ਭਾ  
ਿਪਿੱਸਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਚੇਤਨਾ’ ਬਾਰੇ ਿਮਝਣਾ  ੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿੈ। ‘ਚੇਤਨਾ’ ਅਿੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸਾ ਦ ੇ
ਸਬਦ ‘ਅ ੇਅਰਨੈੈੱਿ’ ਦਾ ਿਮਾਨਅਰਥੀ ਿ।ੈ ਵਜਿ ਦਾ ਅਰਥ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਿੈ ਜੋ ਆਰਵਥਕ, 
ਰਾਜਨੀਵਤਕ, ਿਮਾਵਜਕ ਅਤੇ ਧਾਰਵਮਕ ਵਕਿੇ  ੀ ਖੇਤਰ ਵ ਿੱਚ ਿ ੋਿਕਦੀ ਿੈ। ਇਿ ਦੇ ਪਰਿਿੰਗ 
ਵ ਿੱਚ ਿਤੀਸ ਕੁਮਾਰ  ਰਮਾ ਦਾ ਵ ਚਾਰ ਿੈ ਵਕ:  
 
“ਦਵਲਤ ਚੇਤਨਾ ਿਾਡੇ ਿਮਾਵਜਕ ਢਾਾਂਚ ੇਵ ਚ ਜਮਾਤੀ  ਖਰਵੇ ਆਾਂ ਦੀ ਥਾਾਂ ਜਾਤੀ  ਖਰੇਵ ਆਾਂ ਦ ੇ
ਵਸਕਾਰ ਇਕ ਵ ਸੇਸ ਿਮੂਿ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੌੜੇ-ਕੁਿੈਲੇ ਅਨੁਭ ਾਾਂ ਵ ਚੋਂ ਉਪਜੀ ਅਵਜਿੀ ਪਛਾਣ 
ਨਾਲ ਿਿੰਬਿੰਵਧਤ ਵਚਤਿੰਨ/ਧਾਰਾ/ਲਵਿਰ ਿੈ ਵਜਿ ਦਾ ਨੌਵਟਿ ਵਲਆ ਜਾਣ ਲਿੱਗ ਵਪਆ ਿੈ। ਇਿ ਨੇ 
ਅਵਿਿਤਾ ਅਵਿਿਤਾ ਆਪਣੀ  ਿੱਥ ਨੂਿੰ ਪਰਗਟਾਇਆ ਿੈ।”2 

 
ਵਿਿੱਵਖਆ ਦ ੇ ਪਰਿਾਰ ਅਤੇ ਉੈੱਨਤੀ ਕਰਕੇ ਿਮਾਜ ਦਾ ਦਵਲਤ  ਰਗ ਆਪਣੇ ਿਿੱਕਾਾਂ ਪਰਤੀ 
ਜਾਗਰੂਕ ਿ ੋਚੁਿੱਵਕਆ ਿੈ। ਉਿ ਿਦੀਆਾਂ ਤੋਂ ਿੋ ਰਿੀ ਆਪਣੀ ਲੁਿੱਟ-ਖਿੁਿੱਟ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ 
ਲਈ ਵਬਿਬਲ ਿੈ। ਵਜਿ ਕਰਕ ੇਪਿੰਜਾਬੀ ਨਾਟਕਕਾਰ  ੀ ਇਿ  ਰਗ ਦੇ ਮੋਢ ੇਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ 
ਕੇ ਇਿਨਾਾਂ ਦੀ ਆ ਾਜ਼ ਿੋਰ ਉੈੱਚੀ ਕਰ ਰਿੇ ਿਨ।  ਵਰਆਮ ਮਿਤ ਦੁਆਰਾ  ੀ ਆਪਣੇ 
ਨਾਟਕਾਾਂ ਵ ਿੱਚ ਦਵਲਤ ਚੇਤਨਾ ਨੂਿੰ ਪੇਸ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਿੈ।  ਵਰਆਮ ਮਿਤ ਇਿੱਕ ਵਿਿੱਵਖਆ ਪਰਾਪਤ 
ਰਿੰਗਕਰਮੀ ਅਤੇ ਨਾਟਕਕਾਰ ਿ।ੈ ਇਿ ਲਈ ਥੀਏਟਰ ਦੀ ਉਿ ਨੂਿੰ ਵ ਸੇਸ ਿਮਝ ਿੋਣ ਕਰਕੇ 
ਆਪਣੇ ਨਾਟਕਾਾਂ ਵ ਿੱਚ ਿਰੋਕਾਰਾਾਂ ਦੀ ਪੇਸਕਾਰੀ ਉਿ ਬਿੁਤ ਿੀ ਿੁਚਿੱਜ ੇਰੂਪ ਵ ਿੱਚ ਕਰਦਾ ਿੈ।
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 ਵਰਆਮ ਮਿਤ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਵਨਮਨ  ਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਾਂ ਦੀਆਾਂ 
ਿਮਿੱਵਿਆ ਾਾਂ ਅਤੇ ਦੁਿੱਖਾਾਂ ਤਕਲੀਫ਼ਾਾਂ ਨੂਿੰ ਿੀ ਆਪਣੇ ਨਾਟਕਾਾਂ ਦਾ 
ਵ ਸਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਿੈ। ਉਿ ਦੇ ਿਾਰੇ ਨਾਟਕਾਾਂ ਵ ਿੱਚ ਇਿਨਾਾਂ 
ਲੋਕਾਾਂ ਲਈ ਤਰਿ ਦ ੇਭਾ  ਨਜ਼ਰ ਨਿੀਂ ਆਉਂਦ ੇਬਲਵਕ ਇਿ 
ਸਰੇਣੀ ਆਪਣੇ ਵਿਿੱਤਾਾਂ ਲਈ ਿਮਾਜ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦੀ ਨਜ਼ਰ 
ਆਉਂਦੀ ਿੈ। ਇਿ ਵ ਿੱਚ ਚਾਿ ੇਔਰਤ ਪਾਤਰ ਿੀ ਵਕਉਂ ਨਾ 
ਸਾਵਮਲ ਿੋ ੇ।  
 ਵਰਆਮ ਮਿਤ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਨਾਟਕ ‘ਦੇਖ ਤਮਾਸਾ ਪੁਤਲੀ 
ਦਾ’ ਵ ਿੱਚ ਦਵਲਤ ਚੇਤਨਾ ਿਿੰਬਿੰਧੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿ।ੈ 
ਇਿ ਨਾਟਕ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਪਾਤਰ ਬੇਗ ੋ ਦਵਲਤ ਸਰੇਣੀ ਨਾਲ 
ਿਿੰਬਿੰਵਧਤ ਿੋਣ ਕਰਕੇ ਉਿ ਦੀ ਵਕਿੇ  ੀ ਿਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰ ੇ
ਵ ਿੱਚ ਿੁਣ ਾਈ ਨਿੀਂ ਿੁਿੰਦੀ। ਉਿ ਦੀ ਕੁਿੱਤੀ ਗੁਆਚ ਜਾਣ ਦੀ 
ਵਰਪੋਰਟ ਥਾਣੇ  ਾਲੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਨੂਿੰ  ੀ ਵਤਆਰ ਨਿੀਂ। 
ਇਿ ਦੇ ਉਲਟ ਪੁਵਲਿ ਅਫ਼ਿਰ ਦੇ ਕੁਿੱਤੇ ਜੈਕੀ ਦ ੇਗੁਆਚ 
ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਿਾਰਾ ਮਵਿਕਮਾਾਂ ਉਿ ਨੂਿੰ ਭਾਲਣ ਲਿੱਵਗਆ ਿੋਇਆ 
ਿੈ। ਉਿ ਬੇਗ ੋਉੈੱਪਰ ਉਿ ਦੀ ਕੁਿੱਤੀ ਦੁਆਰਾ ਜੈਕੀ ਨੂਿੰ ਭਜਾ 
ਕੇ ਵਲਜਾਣ ਦਾ ਦੋਸ ਮੜਦ ੇ ਿਨ, ਪਰਿੰਤੂ ਬੇਗ ੋ ਇਿ ਦਾ 
ਵ ਰੋਧ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਆ ਾਜ਼ ਵ ਿੱਚ ਕਰਦੀ ਿ।ੈ ਨਾਟਕਕਾਰ ਨੇ 
ਬੇਗੋ ਨੂਿੰ ਦਵਲਤ ਸਰੇਣੀ ਨਾਲ ਿਿੰਬਿੰਵਧਤ ਕਰਕੇ ਉਿ ਵ ਿੱਚ 
ਆਪਣੇ ਿਿੱਕਾਾਂ ਪਰਤੀ ਚੇਤਨਾ  ੀ ਜਗਾਈ ਿ।ੈ ਉਿ ਨਾਟਕ ਵ ਿੱਚ 
ਕਵਿਿੰਦੀ ਿੈ ਵਕ ਜੇਕਰ ਉਿ ਦੀ ਇਿੱਥੇ ਿੁਣ ਾਈ ਨਿੀਂ ਿੋ ੇਗੀ 
ਤਾਾਂ ਉਿ ਉੈੱਪਰ ਤਿੱਕ ਪਿੁਿੰਚ ਕਰੇਗੀ। ਉਿ ਵਟਕ ਕੇ ਆਪਣੇ 
ਘਰ ਨਿੀਂ ਬੈ ੇਗੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਰਾਣੀ/ਕੁਿੱਤੀ ਨੂਿੰ ਲਿੱਭਣ 
ਦੀ ਿਰ ਿਿੰਭ  ਕੋਵਸਸ ਕਰੇਗੀ। ਬੇਗੋ ਦੀ ਇਿ ਗਿੱਲ ਉਿ ਦੇ 
ਇਿ  ਾਰਤਾਲਾਪ ਤੋਂ ਿਪਿੱਸਟ ਿੁਿੰਦੀ ਿੈ:  
 
“ਬੇਗੋ ਨਿੀਂ ਮੈਂ ਨਿੀਂ ਬੈ ਾਾਂਗੀ, ਜਦ ਤਿੱਕ ਮੇਰੇ ਵ ਿੱਚ ਖੂਨ ਦਾ 

ਕਤਰਾ ਬਾਕੀ ਿੈ, ਮੈਂ ਲੜਾਾਂਗੀ, ਜਦ ਤਿੱਕ ਅਵਧਕਾਰੀ, 
ਕਰਮਚਾਰੀ, ਿਾਈਕੋਰਟ, ਿੁਪਰੀਮਕੋਰਟ, ਪਰਧਾਨ ਮਿੰਤਰੀ 
ਤੋਂ ਮੈਨੂਿੰ ਇਨਿਾਫ਼ ਨਿੀਂ ਵਮਲਦਾ, ਮੈਂ ਇਿ ੇਤਰਹਾਾਂ ਅਿੱਗ ੇ
 ਧਦੀ ਜਾ ਾਾਂਗੀ। ਿਾਏ ਨੀ ਮਰੇੀਏ ਦੀ ਰਾਣੀਏ ਮੈਂ ਤੇਰ ੇ
ਵਬਨਾਾਂ ਨਿੀਂ ਰਵਿ ਿਕਦੀ।”3 

 
 ਵਰਆਮ ਮਿਤ ਨੇ ‘ਘਰਲੀ’ ਨਾਟਕ ਰਾਿੀਂ ਦਵਲਤ ਲੋਕਾਾਂ 
 ਾਣ- ਿੱਟੂਆਾਂ ਦੀ ਤਲਖੀ ਭਰੀ ਵਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਉਿਨਾਾਂ ਦੇ 
ਤਿੰਗੀਆਾਂ ਤੁਰਸੀਆਾਂ ਭਰ ੇਜੀ ਨ ਨੂਿੰ ਵਬਆਨ ਕੀਤਾ ਿੈ। ਨਾਟਕ 
ਦੇ ਮੁਿੱਖ ਪਾਤਰ ਜਿੱਗਾ, ਿਿੰਤੀ ਅਤੇ ਮੁਿੰਡਾ ਿਨ। ਨਾਟਕ ਦੇ 
ਪਾਤਰ ਇਿ ਵਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਸਕਾਰ ਿਨ ਵਕ ਬਦਲ ਰਿੀਆਾਂ 
ਿਮਾਵਜਕ ਪਰਿਵਥਤੀਆਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਵ ਕਾਿ ਕਰਨ 

ਉਿਨਾਾਂ ਦਾ  ਾਣ- ਿੱਟਣ ਦਾ ਧਿੰਦਾ  ਿੱਪ ਿੁਿੰਦਾ ਜਾ ਵਰਿਾ ਿੈ। 
ਜਿੱਗ ੇ ਨਾਲ ਦੂਿਰਾ ਦਵਲਤ ਦੁਖਾਾਂਤ ਇਿ  ਾਪਰਦਾ ਿੈ ਵਕ 
ਮੁਿੰਡਾ  ੀ ਉਿ ਦੀ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨਿੀਂ ਅਤੇ ਉਿ ਬੇਚਾਰਗੀ 
ਅਤੇ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦਾ ਿਿੰਤਾਪ ਿਿੰਢਾਉਂਦਾ ਿੋਇਆ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ 
ਿਿੰਤੀ ਦੇ ਕੁਿੱਖੋਂ ਪੈਦਾ ਿੋਏ ਪਰਾਏ ਖੂਨ ਨੂਿੰ ਆਪਣੇ ਭਵ ਿੱਖ ਦੀ 
ਡਿੰਗੋਰੀ ਿਮਝਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਿੈ। ਨਾਟਕ ਵ ਿੱਚ ਪੇਸ ਵਤਿੰਨੇ 
ਪਾਤਰ ਿੁਪਵਨਆਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਅਤੇ ਅਪੂਰਤੀ ਦੇ ਤਨਾਅ ਵ ਿੱਚ 
ਵਜਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਿਨ। ਨਾਟਕ ਵ ਿੱਚ ਪਾਤਰ ਮੁਿੰਡਾ ਨ ੀਂ 
ਪੀੜਹ ੀ ਨਾਲ ਿਿੰਬਿੰਵਧਤ ਿੋਣ ਕਾਰਨ ਉਿ ਵ ਿੱਚ ਦਵਲਤ ਚੇਤਨਾ 
ਪੈਦਾ ਿੁਿੰਦੀ ਿੈ। ਉਿ ਕਵਮਊਵਨਿਟ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਿਿੰਬਿੰਧ 
ਰਿੱਖਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਵਪਤਾ-ਪੁਰਖੀ ਧਿੰਦਾ ਛਿੱਡ ਕੇ ਪੜਹਾਈ 
ਕਰਕੇ ਕੁਿੱਝ ਬਣਨਾ ਲੋਚਦਾ ਿ।ੈ ਵਪਤਾ-ਪੁਰਖੀ ਵਕਿੱਤੇ ਨੂਿੰ 
ਨਕਾਰਦਾ ਮੁਿੰਡਾ ਦਵਲਤ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਰਾਿ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਨਜ਼ਰ 
ਆਉਂਦਾ ਿ।ੈ ਇਿ ਦਾ ਪਰਗਟਾ ਾ ਉਿ ਦੀ ਇਿ  ਾਰਤਾਲਾਪ 
ਤੋਂ ਿੋ ਜਾਾਂਦਾ ਿ:ੈ 
“ਮੁਿੰਡਾ ਪੜਹ ਵਲਖ ਕੇ ਮੈਂ  ਾਣ  ੇਚਾਾਂ? ਮੈਂ ਨਿੀਂ ਕਰਦਾ? 

ਇਿ ਨੀਚਾਾਂ ਦਾ ਕਿੰਮ। 
ਜਿੱਗਾ ਰਿੱਬ ਦੀ ਮਾਰ  ਗ ਗਈ ਏ ਛੋਿਰ ਨੂਿੰ। ਆਪਣੇ ਕਿੰਮ 

ਨੂਿੰ ਨੀਚਾਾਂ ਦਾ ਕਿੰਮ ਆਖਦਾ ਏ। ਆਪਣੇ ਕਿੰਮ ਨਿੀਂ 
ਕਰਦ।ੇ ਪਰ ਵਦਿਾੜੀ ਕਰਦ ੇ ਿਨ। ਵਰਕਸੇ ਚਲਾਾਂਦ ੇ
ਨੇ, ਪਰ ਕੁਿੱਲ ਨਿੀਂ ਬਣਾਾਂਦੇ- ਾਣ  ਿੱਟਦੇ। ਦਰਜ਼ੀਪੁਣਾ 
ਕਰਦ ੇਨੇ। ਟਰਿੱਕ ਚਲਾਾਂਦੇ ਨੇ।”4 

 
 ਵਰਆਮ ਮਿਤ ਦੇ ਨਾਟਕ ‘ਕੁਿੰਡਲੀ’ ਵ ਿੱਚ ਦਵਲਤ ਸਰੇਣੀ ਦੇ
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ਦੁਿੱਖਾਾਂ ਦੀ ਵ ਿੱਵਥਆ ਨੂਿੰ ਇਿਤਰੀ ਪਾਤਰਾਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਬਆਨ 
ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਿ।ੈ ਦਵਲਤ ਿਰੇਣੀ ਨਾਲ ਿਿੰਬਿੰਵਧਤ ਇਿ ਪਾਤਰ 
ਨਾਰੀਤ  ਅਤੇ ਦਵਲਤਪੁਣੇ ਦੀ ਦੂਿਰੀ ਮਾਰ ਿਿਾਰਦੀਆਾਂ 
ਿਨ। ਨਾਟਕ ਵ ਿੱਚ ਪੇਸ ਲਗਭਗ ਿਾਰੇ ਮਰਦ ਪਾਤਰ ਨਵਸਆਾਂ 
ਦਾ ਵਸਕਾਰ ਿਨ ਜੋ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਇਿ ਆਿ ਰਿੱਖਦੇ 
ਿਨ ਵਕ ਉਿ ਕਮਾ ਕੇ ਘਰ ਦਾ ਰਾਸਨ  ੀ ਵਲਆ ੇ ਤੇ ਉਿ 
ਦੇ ਨਵਸਆਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ  ੀ ਕਰੇ। ਅਵਜਿਾ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਉਿ 
ਉਿ ਨੂਿੰ ਮਾਰਨ ਕੁਿੱਟਣ ਤੋਂ ਗੁਰਜੇ ਨਿੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਉਿ ਦ ੇ
ਚਵਰਿੱਤਰ ਉੈੱਪਰ  ੀ ਉਂਗਲੀ ਉ ਾਉਂਦਾ ਿੈ। ਨਾਟਕ ਕੀ ਮੁਿੱਖ 
ਪਾਤਰ ਵਪਿੰਕੀ ਮਜ਼ਬੂਰ ਪਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਾਤਰ ਿ।ੈ ਘਰ ਦੀ 
ਮਾੜੀ ਆਰਵਥਕ ਿਵਥਤੀ ਅਤ ੇ ਬਿੱਵਚਆਾਂ ਦਾ ਮੋਿ ਉਿ ਨੂਿੰ 
ਬੇ ਿੱਿ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਪਾਤਰ ਬਣਾ ਵਦਿੰਦਾ ਿ।ੈ ਵਪਿੰਕੀ ਦਾ 
ਬਿੱਵਚਆਾਂ ਲਈ ਵਜਉਣਾ ਅਤੇ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ 
ਉਿ ਜਾਗਰ  ਰਗ ੇਬਿੰਦੇ ਨਾਲ ਵ ਆਿ ਬਾਿਰੇ ਿਿੰਬਿੰਧ ਕਾਇਮ 
ਕਰਦੀ ਿੈ। ਆਪਣੀ ਿਿੱਿ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਵਮਿਣੇ 
ਿੁਣਦੀ ਿੁਣਦੀ ਉਿ ਵ ਿੱਚ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਭਾ  ਪਰਗਟ ਿੋ ਜਾਾਂਦੇ 
ਿਨ। ਜਦੋਂ ਉਿ ਦੀ ਿਿੱਿ ਉਿ ਉੈੱਪਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੀ ਿੈ 
ਤਾਾਂ ਉਿ ਇਿ ਗਿੱਲ ਦਾ ਿਖਤੀ ਨਾਲ ਨੋਵਟਿ ਲੈਂਦੀ ਿੋਈ ਉਿ 
ਨੂਿੰ ਖਰੀਆਾਂ-ਖਰੀਆਾਂ ਿੁਣਾਉਂਦੀ ਿੈ।  ਵਰਆਮ ਮਿਤ ਦ ੇ
‘ਕੁਿੰਡਲੀ’ ਨਾਟਕ ਦੀ ਪਾਤਰ ਵਪਿੰਕੀ ਦਵਲਤ ਅਤੇ ਦਵਮਤ ਰੂਪ 
ਵ ਿੱਚ ਪੇਸ ਿੁਿੰਦੀ ਿ।ੈ ਇਿ ਔਰਤ ਿਮਾਾਂ ਆਉਣ ਤੇ ਵ ਦਰਿੋ 
ਕਰਨਾ  ੀ ਜਾਣਦੀ ਿੈ। ਜਦੋਂ ਵਪਿੰਕੀ ਵ ਦਰੋਿੀ ਰੂਪ ਧਾਰਦੀ ਿੈ 
ਤਾਾਂ ਉਿ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂਿੰ  ੀ ਨਿੀਂ ਬਖਸਦੀ। ਉਿ ਘਰ ਦੀ 
 ਲਗਣ ਨੂਿੰ ਉਲਿੰਘ ਜਾਣਾ ਚਾਿੁਿੰਦੀ ਿੈ। ਵਜ ੇਂ: 
 
“ਵਪਿੰਕੀ ਮੈਂ ਲਛਮਣ ਰੇਖਾ ਪਾਰ ਕਰਨੀ ਏ। ਮੈਂ ਕੁਿੰਡਲੀ ਤੋੜ 

ਦੇ ਾਾਂਗੀ। ਦੂਰ ਰੌਸਨੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿੀ ਏ। ਇਿਨੂਿੰ ਮੈਂ 
ਆਪਣੀਆਾਂ ਅਿੱਖਾਾਂ ਵ ਿੱਚ ਿਮਾਾਂ ਲੈਣਾ ਏ। ਇਿ ਲਿੰਮੇ 
ਵਖਲਾਅ ਵ ਿੱਚ ਗਆੁਚ ਜਾਣਾ ਏ। ਮੈਨੂਿੰ ਤਲਾਸ ਏ 
ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ। ਮੈਨੂਿੰ ਵਕਿ ੇਦਾ ਨਿੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਾਂ 
ਦਾ ਿਾਥ ਚਾਿੀਦਾ ਏ। ਮੈਂ ਛਿੱਡਣਾ ਚਾਿੁਿੰਦੀ ਿਾਾਂ ਆਪਣੇ 
ਆਪ ਨੂਿੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਿੋਂਦ ਨੂਿੰ ਫੜਨਾ ਚਾਿੁਿੰਦੀ ਆਾਂ। ਮੈਨੂਿੰ 
ਤਲਾਸ ਏ ਲਿੰਮੇ ਿਫ਼ਰ ਦੀ, ਲਿੰਮੇ ਰਾਿ ਦੀ।”5 

 ਵਰਆਮ ਮਿਤ ਦਾ ਨਾਟਕ ‘ਉਡਾਰੀ’  ੀ ਦਵਲਤ ਜਾਤੀ 
ਨਾਲ ਿਿੰਬਿੰਵਧਤ ਿੈ। ਇਿ ਨਾਟਕ ਦੁਆਰਾ  ਵਰਆਮ ਮਿਤ ਨੇ 
ਦਵਲਤ ਔਰਤ ਨਾਲ ਿੁਿੰਦੇ ਸਸੋਣ ਨੂਿੰ ਬਾਖੂਬੀ ਢਿੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ 
ਕੀਤਾ ਿੈ। ਉਿ ਨੇ ਇਿ ਨਾਟਕ ਵ ਿੱਚ ਔਰਤ ਨਾਲ ਿੁਿੰਦੇ 
ਿਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਵਿਕ ਦੋਿਾਾਂ ਪਿੱਖਾਾਂ ਉੈੱਪਰ ਿੁਿੰਦੇ ਿੋਸਣ ਨੂਿੰ 
ਵਬਆਨ ਕੀਤਾ ਿੈ। ਦਵਲਤ  ਰਗ ਵਪਛਵੜਆ  ਰਗ ਿੋਣ 

ਕਰਕੇ ਇਿ ਦਾ ਮੁਿੱਢ ਤੋਂ ਿੀ ਿੋਸਣ ਿੁਿੰਦਾ ਆ ਵਰਿਾ ਿ।ੈ ਇਿ 
ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਾਂ ਛੋਟੀਆਾਂ-ਛੋਟੀਆਾਂ ਇਛਾ ਾਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ 
ਲਈ ਿਾਰੀ ਉਮਰ ਿਿੰਘਰਸ ਕਰਦ ੇ ਿਨ। ਨਾਟਕ ਦੀ ਮੁਿੱਖ 
ਪਾਤਰ ਪਰੀਤ ੋਆਪਣੀ ਘਰ ਦੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਤੋਂ 
 ਿੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵ ਅਕਤੀ ਨਾਲ ਵ ਆਿੀ ਜਾਾਂਦੀ ਿੈ। ਿਾਣ 
ਮੇਲ ਨਾਾਂ ਿੋਣ ਕਰਕੇ ਦੋਨੋਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਇਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ 
ਅਿਿੰਤੁਸਟ ਿਨ। ਪਰੀਤੋ ਦੇ ਪਤੀ ਦੇ ਵਨਪੁਿੰਿਕ ਿੋਣ ਕਾਰਣ ਉਿ 
ਔਲਾਦ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਲਈ ਘਰੋਂ ਬਾਿਰ ਕਦਮ ਪੁਿੱਟਦੀ ਿੈ। 
ਇਥੇ ਿੀ ਉਿ ਦੀ ਵਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵ ਿੱਚ ਿਿੰਘਰਸਮਈ ਮੋੜ ਆਉਂਦਾ 
ਿੈ ਅਤੇ ਉਿਦੀ ਿਾਰੀ ਵਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੁਿੱਖਾਾਂ ਵ ਿੱਚ ਵਨਕਲਦੀ ਿ।ੈ 
ਪਰੀਤ ੋਦੀ ਮਾਾਂ  ੀ ਆਪਣੇ ਜੀ ਨ ਵ ਿੱਚ ਅਵਜਿਾ ਿੀ ਦੁਖਾਾਂਤ 
ਭੋਗਦੀ ਿੈ। ਉਿ ਦੀ ਮਾਾਂ ਦਵਲਤ ਪਵਰ ਾਰ ਨਾਲ ਿਿੰਬਿੰਵਧਤ 
ਿੁਿੰਦੀ ਿੋਈ ਵਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਪਵਰ ਾਰ ਦੇ ਿਰਦੀਪ ਨਾਲ ਿਿੰਬਿੰਧ 
ਬਣਾਉਂਦੀ ਿ।ੈ ਜਦੋਂ ਿਰਦੀਪ ਨਾਲ ਿਿੰਬਿੰਧ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਉਿ 
ਦੀ ਕੁਿੱਖ ਿਰੀ ਿ ੋ ਜਾਾਂਦੀ ਿ ੈ ਤਾਾਂ ਉਿ ਿਰਦੀਪ ਨੂਿੰ ਆਪਣੇ 
ਨਾਲ ਘਰ ਵਲਜਾਣ ਲਈ ਕਵਿਿੰਦੀ ਿ।ੈ ਪਰਿੰਤੂ ਿਰਦੀਪ ਇਿ 
ਗਿੱਲ ਨੂਿੰ ਿ ੀਕਾਰ ਨਿੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਉਿ ਨੂਿੰ ਧਿੱਕ ੇਮਾਰ ਕੇ 
ਬਾਿਰ ਕਿੱਢ ਵਦਿੰਦਾ ਿੈ। ਇਿ ਗਿੱਲ ਦਾ ਿਪਿੱਸਟ  ਰਣਨ ਪਰੀਤ ੋ
ਅਤੇ ਵਬਿੱਲ ਦੀ ਇਿ  ਾਰਤਲਾਪ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਿੈ: 
 
“ਪਰੀਤੋ ਪਰ ਉਿਨੇ ਤਾਾਂ ਮੇਰੀ ਮਾਾਂ ਨੂਿੰ ਧਿੱਕ ੇਮਾਰਕ ੇਘਰੋਂ ਕਿੱਢ 

ਵਦਿੱਤਾ।  
ਵਬਿੱਲੂ ਕਿੱਢਣਾ ਿੀ ਿੀ ਅਿੀਂ ਜਿੱਟ ਵਜ਼ਮੀਦਾਰ ਕਿੰਮੀ ਜਾਤ 

ਦੀਆਾਂ ਤੀ ੀਆਾਂ ਉਜਾੜ ਤਾਾਂ ਿਕਦੇ ਆ, ਘਰੇ ਨਿੀਂ 
 ਿਾ ਿਕਦ।ੇ”6 

 
ਉਪਰੋਕਤ ਿਿੰ ਾਦ ਤੋਂ ਿਪਸਟ ਿ ੈ ਵਕ ਦਵਲਤ ਪਵਰ ਾਰ ਨਾਲ
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ਿਿੰਬਿੰਧਵਤ ਔਰਤ ਦਾ ਿਮਾਜ ਵ ਿੱਚ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਲੋਕਾਾਂ  ਿੱਲੋਂ 
ਵਕਿ ਤਰਹਾਾਂ ਸੋਸਣ ਕਰਕੇ ਉਿਨਾਾਂ ਦਾ ਵਨਰਾਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ 
ਿੈ। ਪਰੀਤ ੋ ੀ ਇਿਨਾਾਂ ਪਰਿਵਥਤੀਆਾਂ ਵ ਿੱਚੋਂ ਿੀ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਿ।ੈ 
ਪਰੀਤੋਂ ਦੇ ਵਕਰਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਾਟਕ ਵ ਿੱਚ ਦਵਲਤ ਔਰਤ ਦੇ 
ਮਾਨਵਿਕ, ਿਮਾਵਜਕ ਅਤੇ ਆਰਵਥਕ ਪਿੱਖ ਉਜਾਗਰ ਿੁਿੰਦੇ ਿਨ। 
ਪਰੀਤੋ ਅਵਜਿੀ ਨਾਰੀ ਿ ੈ ਜੋ ਅਵਜਿੀ ਬੇੜੀ ਵ ਿੱਚ ਿ ਾਰ ਿੈ 
ਵਜਿਦਾ ਕੋਈ ਮਰਦ ਿਿਾਰਾ ਨਿੀਂ ਬਣਦਾ। ਪਰੀਤੋ ਆਪਣੀ 
ਤੁਲਨਾ ਅਜ਼ਾਦ ਪਿੰਛੀਆਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਿੈ ਅਤੇ ਕਵਿਿੰਦੀ ਿੈ ਵਕ 
ਉਿ ਵਕਿੇ ਵਦਨ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਕੇ ਿਮਾਜ ਦੀ ਿਵਥਤੀ ਨੂਿੰ 
ਬਦਲਣ ਵ ਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਿੋ ੇਗੀ। ਉਿ ਅਖ਼ੀਰ ਵ ਿੱਚ ਆਪਣੇ 
ਿਿੱਕਾਾਂ ਪਰਤੀ ਚੇਤਿੰਨ ਿੋ ਕੇ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਗਾਉਂਦੀ ਿੋਈ 
ਚਿੰਡੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਦੀ ਿ।ੈ ਉਿ ਅਵਜਿੀ ਉਡਾਰੀ ਦੀ ਤਲਾਸ 
ਵ ਿੱਚ ਿੈ ਜੋ ਇਿ ਵ ਿਿੰਗਤੀਆਾਂ ਭਰੇ ਿਮਾਜ ਤੋਂ ਉੈੱਪਰ ਉੈੱ  
ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਿੰਦਰ ਪੈਦਾ ਿੋਈ ਚੇਤਨਾ ਨੂਿੰ ਪਰਗਟਾਉਣ ਦੇ 
ਿਮਰਿੱਥ ਿੋ ਿਕ।ੇ  
ਇਿ ਤਰਹਾਾਂ  ਵਰਆਮ ਮਿਤ ਆਪਣੇ ਨਾਟਕਾਾਂ ਦਵਲਤ ਸਰੇਣੀ ਦੇ 
ਲੋਕਾਾਂ ਨੂਿੰ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਅਤੇ ਸੋਿਣ ਭਵਰਆ ਜੀ ਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ 
ਦੀ ਥਾਾਂ ਉਿਨਾਾਂ ਵ ਿੱਚ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਭਾ  ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਿੈ ਤਾਾਂ 
ਵਕ ਉਿ ਆਪਣੇ ਿਿੱਕਾਾਂ ਲਈ ਿਮਾਜ ਨਾਲ ਲੜ ਿਕਣ ਅਤੇ 
ਿਮਾਜ ਵ ਿੱਚ ਆਪਣਾ ਰੁਤਬਾ ਿਾਿਲ ਕਰ ਿਕਣ।  
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