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The effects of globalization have created many new kinds of problems in our society. The love in the 

relationship ended and money became predominant. The human being remained confined to himself which led 

to psychological problems. The craving for personal freedom has led to rifts in marriage and problems such as 

extramarital affairs have become commonplace in our society. Varyam Mast chooses the subject as the basis of 

his play on these problems arising in the era of globalization and realizes the disgusting truth of the society in 

front of the readers / audience. 

ਵਿਸ਼ਿੀਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਿ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿੀਂ ਵਕਸਮ ਦੀਆਂ ਸਮੱਵਸਆਿਾਂ ਪ੍ੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਵਰਸ਼ਵਤਆਂ ਵਿਚਲਾ ਮੋਹ-
ਵਪ੍ਆਰ ਖ਼ਤਮ ਹ ੋਵਗਆ ਤੇ ਪ੍ੈਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਹੋ ਗਈ। ਮਨੱੁਖ ਵਨਿੱਜ ਤੱਕ ਵਸਮਟ ਕੇ ਹੀ ਰਵਹ ਵਗਆ ਵਜਸ ਕਰਕੇ ਮਨੋਵਿਵਗਆਵਨਕ ਸਮੱਵਸਆਿਾਂ 
ਪ੍ੈਦਾ ਹੋਈਆਂ। ਵਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਅਧੀਨ ਵਿਆਹ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਤਰੇੜਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਵਿਆਹ ਬਾਹਰ ੇਸੰਬੰਧਾਂ ਵਜਹੀਆਂ ਸਮੱਵਸਆਿਾਂ ਸਾਡੇ 
ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਭਾਰ ੂਹੋ ਗਈਆਂ। ਵਿਸ਼ਿੀਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਪ੍ੈਦਾ ਹੋਈਆ ਂਇਹਨਾਂ ਸਮੱਵਸਆਿਾਂ ਨੰੂ ਿਵਰਆਮ ਮਸਤ ਆਪ੍ਣੇ ਨਾਟਕ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾ 
ਕੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਚਣੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦ ੇਵਿਣਾਉਣੇ ਸੱਚ ਨੰੂ ਪ੍ਾਠਕਾਂ/ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ 
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ਖੋਜ ਪੇਪਰ 
ਪ੍ਰੰਪ੍ਰਾਗਤ ਦੌਰ ਵਿਚ ਔਰਤ ਦਾ ਵਿਆਹ ਉਸ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਣ ੇ
ਵਬਨਾਂ ਿਾਰੀ-ਿਾਰੀ ਕਈ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਵਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਜਸ 
ਕਾਰਨ ਔਰਤ ਨੰੂ ਆਪ੍ਣੀ ਵਜ਼ੰਦਗੀ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ 
ਸਮੱਵਸਆਿਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪ੍ੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਚੇ ਦਾ ਅਧਾਰ 
ਿਵਰਆਮ ਮਸਤ ਦਾ ਨਾਟਕ ਕੁੰ ਡਲੀ ਬਵਣਆ ਹੈ। ਨਾਟਕ 'ਕੁੰ ਡਲੀ' 
ਵਨਮਨ ਿਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਆਰਵਿਕਤਾ ਤੱਕ ਵਸਮਤ ਨਾ ਰਵਹ 
ਕੇ ਇਨਹ ਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਿੁਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਵਨਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਪ੍ਰਿਿੀ  
ਰਾਜ ਿਾਪ੍ਰ ਇਸ ਨਾਟਕ ਬਾਰੇ ਵਲਖਦਾ ਹੈ ਵਕ: 
'ਕੀ ਇਹ ਵਕਸਮਤ ਦੀ ਕੁੰ ਡਲੀ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਸੱਪ੍ ਦੀ ਿਲ਼ਦਾਰ 
ਕੁੰ ਡਲੀ ਹੈ? ਜਾਂ ਵਿਰ ਯੋਗ ਗੁਰੂ ਪ੍ਤੰਜਲੀ ਦੀ ਦਰਸਾਈ ਹੋਈ ਸਰੀਰ 
ਵਿਚਲੀ ਕੁੰ ਡਲੀ ਹੈ। ਵਜਸ ਨੰੂ ਜਾਵਗਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨੱੁਖ ਨੰੂ ਲੰਬੇ 
ਸਮੇਂ ਦੀ ਯੋਗ ਪ੍ਰਵਕਵਰਆ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪ੍ੈਦਾ ਹੈ। ਨਾਟਕਕਾਰ 
ਿਵਰਆਮ ਮਸਤ ਕੁੰ ਡਲੀ ਦੇ ਮੈਟਾਿਰ ਨੰੂ ਵਕਸੇ ਿੀ ਰੂਪ੍ ਵਿਚ ਪ੍ੇਸ਼ 
ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹੋਿੇ, ਪ੍ਰ ਇਹ ਕੁੰ ਡਲੀ      ਉਸ ਚੱਕਰਿੀਊ ਨੰੂ ਰੂਪ੍ਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵਜਸ ਵਿਚੋਂ ਔਰਤ ਵਨਕਲਣ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਯਤਨਸ਼ੀਲ      ਰਹੀ ਹੈ।1 
  ਿਵਰਆਮ ਮਸਤ ਦਾ ਨਾਟਕ ਕੁੰ ਡਲੀ ਇਸਤਰੀਆਂ 
ਦੀ ਮਾੜੀ ਦਸ਼ਾ ਉੱਪ੍ਰ ਆਧਾਵਰਤ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਸਵਿਤੀ ਨੰੂ ਪ੍ੇਸ਼ ਕਰਦਾ 
ਹੈ। ਇਸ ਨਾਟਕ ਵਿਚ ਕੁੰ ਡਲੀ ਦਾ ਚੱਕਰਵਿਊ ਇਨਹ ਾਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ ਵਕ 

ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਵਨਕਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਵਕਲਾਂ ਵਿਚ ਿਸ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਟਕ ਵਿਚ ਮਸਤ ਨੇ ਵਪੰ੍ਕੀ ਦੇ ਪ੍ਾਤਰ ਰਾਹੀਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ 
ਤਰਾਸਵਦਕ ਸਵਿਤੀ ਨੰੂ ਪ੍ੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵਕ ਵਕਸ ਤਰਹਾਂ ਇੱਕ ਔਰਤ 
ਵਰਸ਼ਵਤਆਂ ਦੀ, ਮੋਹ ਦੀ ਅਤੇ ਲੇਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕੁੰ ਡਲੀ ਰੂਪ੍ੀ ਸਵਿਤੀ 
ਵਿਚ ਉਲਝੀ ਰਵਹੰਦੀ ਹੈ।ਮਸਤ ਦਾ ਸਾਰਾ ਨਾਟਕ ਕੁੰ ਡਲੀ ਸ਼ਰੇਣੀ 
ਸਮਾਜ ਦੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਔਰਤ ਦੀ ਲੁੱ ਟ ਨੰੂ ਵਬਆਨ 
ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਪੰ੍ਕੀ ਨੰੂ ਇਸ ਨਾਟਕ ਵਿਚ ਮਜਬੂਰੀ ਿੱਸ ਕਈ ਪ੍ਤੀਆਂ 
ਦੀ ਪ੍ਤਨੀ ਬਣਨਾ ਪ੍ੈਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਵਹਲਾ ਪ੍ਤੀ ਜੋ ਹਮਵਲਆਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ 
ਿੰਡ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮਾਵਰਆ ਵਗਆ। ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਪੰ੍ਕੀ ਦਾ 
ਵਿਆਹ ਉਸ ਦੇ ਵਦਉਰ ਅਮਰੀ ਨਾਲ ਕਰ ਵਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰ ਇੱਕ 
ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਵਪੰ੍ਕੀ ਲਈ ਇਹ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਇੱਕ 
ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ ਜੋ ਵਪੰ੍ਕੀ ਨੰੂ ਆਪ੍ਣੇ ਬੱਵਚਆਂ ਲਈ ਕਰਨਾ ਪ੍ੈਂਦਾ ਹੈ। 
ਵਪੰ੍ਕੀ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀ ਨੰੂ ਆਪ੍ਣਾ ਵਦਉਰ ਹੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, 
ਪ੍ਰ ਅਮਰੀ ਉਸ ਨੰੂ ਆਪ੍ਣੀ ਪ੍ਤਨੀ ਹੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ 
ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਵਸਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
ਅਮਰੀ: ਅੱਜ ਇੱਿੇ ਸੋਿਾਂਗਾ ਇਸੇ ਮੰਜੀ ਤੇ। 
ਵਪੰ੍ਕੀ : ਇੱਿੇ ਤੇਰਾ ਿੀਰ ਸੋਂਦਾ ਸੀ। 
ਅਮਰੀ: ਵਹੱਕ ਦੇਸਾਂ।ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਿੇ ਸੋਿਾਂਗਾ। 
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ਵਪੰ੍ਕੀ : ਤੂੰ  ਮੇਰਾ ਦੇਿਰ ਏ ਿੀਰ। 
ਅਮਰੀ: ਬਕਿਾਸ ਨਾ ਕਰ।ਵਹੱਕ ਦੇਸਾਂ। 
ਵਪੰ੍ਕੀ: ਅੱਛਾ ਤੈਨੰੂ ਹੁਣੇ ਠੀਕ ਕਰਦੀ ਆਂ। 
(ਸੋਟੀ ਚੁੱ ਕਦੀ ਹੈ) ਉਸਨੰੂ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਏ ਉਹ ਅੱਗੇ ਦੌੜਦਾ 

ਹੈ ਅਤੇ ਸੋਟੀ ਖੋਹ ਕੇ ਜੱਿੀ ਪ੍ਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।2 

  ਿਵਰਆਮ ਮਸਤ ਨਾਟਕ ਵਿਚ ਨਵਸ਼ਆਂ ਕਾਰਨ 
ਪ੍ੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਆਲਸ ਅਤੇ ਹੱਡ ਹਰਾਮੀ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੰੂ ਨਾਟਕ ਵਿਚ 
ਪੇ੍ਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾਟਕ ਵਿਚ ਅਮਰੀ ਅਤੇ ਟੀਟੂ ਅਮਲ ਦਾ ਵਜ਼ਕਰ 
ਕਰਦੇ ਹਨ।ਦੋਿੇਂ ਹੀ ਆਪ੍ਣੀ ਕਮਾਈ ਨੰੂ ਨਸ਼ੇ ਵਿਚ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕ ੇ
ਔਰਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੇ ਵਨਰਭਰ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀ 
ਵਪੰ੍ਕੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਨਸ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਪੰ੍ਕੀ ਦੀ 
ਸਵਿਤੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਰ ਿੀ ਤਣਾਅਪ੍ੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜਾਗਰ 
ਕੋਲ ਵਪੰ੍ਕੀ ਵਸਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਵਸੱਖਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰ ਅਮਰੀ ਵਪੰ੍ਕੀ ਦੇ 
ਜਾਗਰ ਨਾਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਸੰਬੰਧ ਬਾਰੇ ਆਖਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰ ਅਮਰੀ ਦਾ 
ਅਮਲ ਖਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਵਦਨ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪ੍ਏ ਰਵਹਣਾ ਅਮਰੀ ਦੀ ਕਵਹਣੀ 
ਅਤੇ ਕਿਨੀ ਤੇ ਸਿਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਾਗਰ ਨਾਲ ਨਜਾਇਜ਼ 
ਸੰਬੰਧ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਿਾਲੇ ਅਮਰੀ ਦਾ ਵਪੰ੍ਕੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨੋਵਟਸ 
ਲੈਂਦੀ ਹੋਈ ਪ੍ਲਟਿਾਰ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਕਵਹੰਦੀ ਹੈ: 
ਵਪੰ੍ਕੀ :  ਆਹੋ ਕਰਨੀ ਆਂ।ਮੇਰੀ ਡਰਦੀ ਏ ਜੁੱ ਤੀ। ਤੇਰੇ ਿਰਗੇ ਹੀਜੜੇ 
ਨਾਲੋਂ ਪ੍ਰਾਇਆ ਮਰਦ ਚੰਗਾ। ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਿੇਲੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਆਂਦਾ ਏ। ਤੇਰੇ 
ਪੱ੍ਲੇ ਕੀ ਏ, ਵਬੱਜੂਆ। ਰਾਤੀ ਮੇਰੇ ਿੱਲ ਵਪੱ੍ਠ ਕਰਕੇ ਿੁਰਾੜੇ ਮਾਰਨਾ 
ਏ। ਤੇਰੇ ਲੁੱ ਚੇ ਖ਼ਾਨਦਾਨ ਨੇ ਮੈਨੰੂ ਲੁੱ ਚੀ ਬਣਾਇਆ।ਮੇਰਾ ਮੂੰ ਹ 
ਖੁਲਹਿਾਇਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਲੁੱ ਚੀ ਚੰਗੀ ਆਂ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਪੱ੍ਲੇ ਪ੍ੈ 
ਵਗਆ.......।3 
  ਵਪੰ੍ਕੀ ਦਾ ਇਹ ਿਾਰਤਾਲਾਪ੍ ਉਸ ਦੀਆਂ 
ਪ੍ਰਸਵਿਤੀਆਂ ਨੰੂ ਰੂਪ੍ਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਪੰ੍ਕੀ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ 
ਵਿਚ ਵਪ੍ਸਦੀ ਨਾਰੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤੀ ਬਣ ਪ੍ੇਸ਼ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।ਔਰਤ ਨੰੂ 
ਆਪ੍ਣੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਿਰੇ ਵਿਅਕਤੀਤਿ ਨੰੂ ਵਬਆਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ 
ਹੋਣਾ ਪ੍ੈਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਰੇਣੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਔਰਤ ਇੱਕ ਿਸਤੂ ਿਾਂਗ ਹੈ ਅਤੇ 
ਔਰਤ ਨੰੂ ਮਰਦ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸਮਵਝਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਪ੍ਰ ਨਾਟਕ 
ਵਿਚ ਮਸਤ ਨੇ ਵਪੰ੍ਕੀ ਪ੍ਾਤਰ ਨੰੂ ਮਰਦ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਵਿਰੁੱ ਧ ਲੜਦੇ 
ਵਦਖਾਇਆ ਵਗਆ ਹੈ।ਨਾਟਕ ਵਿਚਲਾ ਵਪੰ੍ਕੀ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਤੀ ਜੋ ਵਕ 
ਵਬਲਕੁਲ ਜੀ ਨਕਾਰਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਮਲ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿਚ ਚੂਰ ਰਵਹੰਦਾ ਹੈ 
ਅਤੇ ਵਪੰ੍ਕੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪ੍ਣਾ ਅਮਲ ਪ੍ੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਵਪੰ੍ਕੀ 
ਉਸ ਦੀ ਹਰ ਹਰਕਤ ਦਾ ਮੂੰ ਹ-ਤੋੜ ਜਿਾਬ ਵਦੰਦੀ ਹੈ: 
ਅਮਰੀ: ਰੋਟੀ ਵਲਆ। 

ਵਪੰ੍ਕੀ: ਚੁੱ ਕ ਕੇ ਚੁਲਸ਼ ਲੈ। 
ਅਮਰੀ: ਕੀ ਖੇਖਣ ਕਰਦੀ ਏ ਹਰਾਮੜ ਤੀਿੀਂ। 
ਵਪੰ੍ਕੀ: ਜ਼ਬੁਾਨ ਸੰਭਾਲ।ਹਰਾਮੀ ਦੀ ਔਲਾਦ 
ਅਮਰੀ:  ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਬੇਲੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ।ਮੈਨੰੂ ਪ੍ਤੈ           ਸੈਂਟਰ ਹੀ ਖੇਹ ਖਾਣੀ ਏ। 
ਵਪੰ੍ਕੀ: ਕੱਪ੍ੜੇ ਸੀਨੀ ਆ ਓਿੇ।ਤੇਰਾ ਅਮਲ ਪ੍ੂਰਾ           ਕਰਦੀ ਹਾਂ।ਓਹੀ ਨੀ ਪ੍ੂਰਾ ਹੁੰ ਦਾ। 
ਅਮਰੀ : ਮੇਰਾ ਅਮਲ ਤੂੰ  ਹੀ ਪ੍ੂਰਾ ਕਰੇਗੀ ਕਮਜਾਤੇ।4 
  ਨਾਟਕ ਵਿਚਲਾ ਇਹ ਿਾਰਤਾਲਾਪ੍ ਔਰਤ ਦੀ ਆਰਵਿਕ ਤੇ 
ਮਾਨਵਸਕ ਸਵਿਤੀ ਨੰੂ ਵਬਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਾਟਕਕਾਰ ਨੇ ਨਾਟਕ 
ਵਿਚ ਵਪੰ੍ਕੀ ਨੰੂ ਅਵਜਹੀ ਪ੍ਾਤਰ ਦੇ ਰੂਪ੍ ਵਿਚ ਪ੍ੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ ਜੋ 
ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰ ਵਕਤੇ ਨਾ ਵਕਤੇ 
ਅਵਜਹੀਆਂ ਪ੍ਰਸਵਿਤੀਆਂ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਿੀ ਪ੍ੈਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਦੀ 
ਮਾਨਵਸਕਤਾ ਨੰੂ ਪ੍ਰਿਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਵਪੰ੍ਕੀ ਅਤੇ 
ਉਸਦੀ ਸੱਸ ਦੇ ਮਾਨਵਸਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਪੱ੍ਛੇ ਵਜ਼ੰਮੇਿਾਰ ਉਸ ਦੇ ਨਹੁੰ -
ਮਾਸ ਿਾਲੇ ਵਰਸ਼ਤੇ ਹਨ। ਸੀਤਾ ਆਪ੍ਣੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਪ੍ੁੱ ਤਰਾਂ ਦੇ 
ਵਿਯੋਗ ਵਿਚ ਦੁਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਪੰ੍ਕੀ ਮਰ ਰਹੇ ਪ੍ਤੀਆਂ ਦਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ 
ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਿਲ-ਪ੍ੁਿਲ ਵਿਚੋਂ ਵਜ਼ੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਲਈ 
ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਵਪੰ੍ਕੀ ਦੇ ਪ੍ਤੀ ਮਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦਾ ਦੂਸਰਾ 
ਵਿਆਹ ਦੋਲੂ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਦੋਲੂ ਨਾਲ ਵਪੰ੍ਕੀ ਦਾ ਵਰਸ਼ਤਾ ਇੱਕ 
ਮਜਬੂਰੀ ਿੱਸ ਪ੍ੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰ ਵਕਸੇ ਤੋ ਿੀ ਵਪੰ੍ਕੀ ਨੰੂ 
ਸੁੱ ਖ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ। ਨਾਟਕ ਵਿਚ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੂਪ੍ 
ਵਨਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵਜੱਿੇ ਨਾਟਕ ਦਾ ਪ੍ਾਤਰ ਅਮੀਰ ਰੂੜੀਿਾਦੀ 
ਸੋਚ ਿਾਲਾ ਹੈ ਵਪੰ੍ਕੀ ਦੀ ਸਵਹਮਤੀ ਤੋਂ ਵਬਨਹ ਾਂ ਆਪ੍ਣੇ ਮੁੰ ਡੇ ਨਾਲ 
ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵਦੰਦਾ ਹੈ। 
ਅਮੀਰ : ਭਾਈ ਹੁਣ ਛੀਅਰ ਦੀ ਿੀ ਸੋਚੋ।ਵਿਚਾਰੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕੱਲੀ 
ਵਕਿੇਂ ਵਿਤਾਏਗੀ? ਸੌ ਿਲਾਿਾਂ ਵਸਰੇ ਤੇ ਗੰਡ, ਿਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ    ਿਰ ਵਿਚ ਹੀ ਰਵਹ ਜਾਿੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਿੱਡੀ ਕੀ ਗਲ ਹੋਈ।ਆਪ੍ਣਾ         ਡੰਗਰ, ਆਪ੍ਣੀ ਖੁਰਲੀ।ਆਪ੍ਣਾ ਸੰਗਲ ਆਪ੍ਣੇ ਪੱ੍ਠੇ।5 

 ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱ੍ਸਟ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਵਕ ਮਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਵਿਚ 
ਔਰਤ ਦੀ ਸਵਿਤੀ ਕੀ ਹੈ। ਵਜਸ ਤਰਾਂ ਪ੍ਸ਼ੂ ਦੀ ਆਪ੍ਣੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ 
ਹੁੰ ਦੀ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੀ ਵਸਰਫ਼ ਉਸ ਨੰੂ ਸੰਗਲ਼ ਪ੍ਾ ਕੇ ਰੱਵਖਆ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਵਪੰ੍ਕੀ ਦੀ ਸਵਿਤੀ ਿੀ ਨਾਟਕ ਵਿਚ ਪ੍ਸ਼ੂ ਿਾਂਗ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ 
ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।ਵਕਉਂਵਕ ਉਸ ਦਾ ਵਿਆਹ ਿੀ ਹਰ ਿਾਰ ਮਰਦ ਦੀ ਸੋਚ 
ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਵਪੰ੍ਕੀ ਬੱਵਚਆਂ ਦੇ ਮੋਹ ਕਾਰਨ ਜੀਿਨ ਵਿਚ 
ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਦੁਵਚੱਤੀ ਵਿਚ ਿਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਿਾਰ 
ਅਨਜੋੜ ਵਿਆਹ ਨੰੂ ਕਬੂਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰ ਦੋਲੂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ 
ਵਿਆਹ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਔਰਤ ਅਤੇ ਮਰਦ ਦੋਿਾਂ ਨੰੂ ਚੌਰਾਹੇ ਵਿਚ ਵਲਆ 
ਖੜਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਿੇ ਦੋਲੂ ਦੇ ਪ੍ਾਤਰ ਰਾਹੀਂ ਨਾਟਕਕਾਰ ਇੱਕ ਪ੍ਾਸੇ 
ਮਰਦ ਦੇ ਦੁੱ ਖ ਨੰੂ ਿੀ ਅਨਜੋੜ ਵਿਆਹ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੋਲੂ ਜੋ 
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ਵਭੰਦਰ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਿਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰ ਵਪੰ੍ਕੀ ਨਾਲ 
ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੇ ਸੁਪ੍ਨੇ ਿੀ ਧਰੇ-ਧਰਾਏ ਰਵਹ ਜਾਂਦੇ ਹਨ: 
ਦੋਲੂ : ਮੇਵਰਆ ਰੱਬਾ ਕੀ ਜ਼ਲੁਮ ਏ? ਮੇਰੇ ਸੁਪ੍ਨੇ ਵਿਚ ਰਵਹ ਗਏ।                  ਬੁੱ ਢੀ ਖੁੱ ਸੜ ਮੇਰੇ ਪੱ੍ਲੇ ਪ੍ੈ ਗਈ। 
ਵਪੰ੍ਕੀ: ਜ਼ਬਾਨ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਬੋਲ। ਮੈਂ ਤੈਨੰੂ ਕਦੇ ਇਸ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ          ਨਹੀਂ ਦੇਵਖਆ। 
ਦੋਲੂ: ਮੈਂ ਿੀ ਤੈਨੰੂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਚਾਵਹਆ। ਤੂੰ  ਕਲਮੂਹੀ ਏ। ਤੂੰ  ਡੈਣ ਏ।         ਵਜਸ ਨੰੂ ਹੱਿ ਲਾਨੀ ਏ ਹੜੱਪ੍ ਕਰ ਜਾਨੀ ਏ। ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ          ਤੇਰੇ ਕਾਰਨਾਮੇ।6 
  ਦੋਲੂ ਤੇ ਵਪੰ੍ਕੀ ਦੇ ਇਨਹ ਾਂ ਬੋਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵਕ 
ਵਸਰਫ਼ ਔਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮਰਦ ਿੀ ਅਨਜੋੜ ਵਿਆਹ ਦੇ ਦੁਖਾਂਤ 
ਨੰੂ ਭੋਗਦੇ ਹਨ। ਵਪੰ੍ਕੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦੋਲੂ ਦੀਆਂ 
ਸਾਰੀਆਂ ਰੀਝਾਂ ਉੱਪ੍ਰ ਪ੍ਾਣੀ ਵਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਨਾਟਕ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ 
ਦੀ ਪ੍ੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਵਕ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੰੂ ਵਸਰਫ਼ ਪ੍ਤੀ ਨਹੀਂ 
ਸਗੋਂ ਅਵਜਹੇ ਮਰਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਵਕ ਜੀਿਨ ਦੇ ਹਰੇਕ ਦੁੱ ਖ-
ਸੁੱ ਖ ਵਿਚ ਉਸ ਦਾ ਸਾਿ ਦੇਿੇ। ਨਾਟਕ ਵਿਚ ਅਨਜੋੜ ਵਿਆਹ ਦੀ 
ਇਹ ਸਮੱਵਸਆ ਿੀ ਕਈ ਿਾਰ ਪ੍ਤੀ ਪ੍ਤਨੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਿੀ 
ਤਣਾਓ ਪ੍ੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਿਾਂ ਵਿਚ  ਇਹ ਉਮਰਾਂ ਦਾ ਫ਼ਾਸਲਾ 
ਿੀ ਕੁੜੱਤਣ ਪ੍ੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਅਪ੍ਰਿਾਵਨਤ ਵਰਸ਼ਵਤਆਂ 
ਨੰੂ ਿੀ ਜਨਮ ਵਦੰਦਾ ਹੈ।ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਤੰਨੇ ਪ੍ਤੀ ਹੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ 
ਦਲਦਲ ਵਿਚ ਿਸੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਵਰਿਾਰਕ ਵਜ਼ੰਮੇਿਾਰੀਆਂ ਵਨਭਾਉਣ 
ਤੋਂ ਅਸਮਰਿ ਹਨ।ਸਮਾਜ ਿੱਲੋਂ ਅਪ੍ਰਮਾਵਣਤ ਵਰਸ਼ਤੇ ਵਜਹੜੇ ਮੋਹ ਤੋਂ 
ਸੱਖਣੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਦੋਲੂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਪੰ੍ਕੀ ਨਾਲ ਕੋਈ 
ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਵਕਉਂਵਕ ਦੋਲੂ ਇਸ ਵਰਸ਼ਤੇ ਨੰੂ ਪ੍ਰਿਾਨ 
ਨੀ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਸੱਸ ਦੋਲੂ ਅਤੇ ਵਪੰ੍ਕੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ 
ਪੱ੍ਛਦੀ ਹੈ। 
ਸੀਤਾ: ਕੀ ਖ਼ਬਰ ਏ ਛੋਹਰ ਦੀ? 
ਵਪੰ੍ਕੀ: ਸੁਆਹ ਤੇ ਖੇਹ। ਦੂਜੇ ਪ੍ਾਸੇ ਮੂੰ ਹ ਕਰਕੇ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ। 
ਪ੍ਰੀਤੋ: ਛੋਹਰ ਨੰੂ ਪ੍ੁਚਕਾਰ ਕੇ ਰੱਵਖਆ ਕਰ। ਆਖ਼ਰ ਨੰੂ ਿੱਡੀ ਏ 
ਵਪੰ੍ਕੀ: ਜਦੋਂ ਰਾਤੀ ਪ੍ੁਚਕਾਰਦੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਹੱਡ ਗਰਮ ਹੁੰ ਦੇ          ਨੇ, ਉਹ ਠੰਢਾ ਯਖ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਏ। 
ਪ੍ਰੀਤੋ: ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਏ। ਜ਼ਬਾਨ ਛੋਹਰ ਏ। 
ਵਪੰ੍ਕੀ: ਿੇਖਣ ਨੰੂ ਲੱਗਦਾ ਏ। ਪ੍ਰ ਿੱਸੜ ਏ।ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮੈ          ਪ੍ਾਸੇ ਪ੍ਰਤਦੀ ਰਵਹੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਿੁਰਾੜੇ ਮਰਦਾ           ਰਵਹੰਦਾ ਏ।7 
 ਅਨਜੋੜ ਵਿਆਹ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਿਾਵਨਤ ਵਰਸ਼ਤੇ ਮੋਹ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ 
ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਅਪ੍ਰਿਾਵਨਤ ਵਰਸ਼ਵਤਆਂ ਨਾਲ ਮੋਹ ਪ੍ੈ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰ ਇਹ ਸਮਾਜਕ ਬੰਧਨ ਔਰਤ ਮਰਦ ਦੇ ਰੂਹ ਦਾ ਹਾਣੀ 
ਹੋਣ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੇ। ਸਗੋਂ ਵਜਸਮ ਦੇ ਪੱ੍ਧਰ ਤੱਕ ਹੀ ਰਵਹ 
ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਿਵਰਆਮ ਮਸਤ ਨਾਟਕ ਵਿਚ ਔਰਤ ਦੀ ਆਰਵਿਕ ਤੇ 
ਮਾਨਵਸਕ ਹਾਲਤ ਨੰੂ ਵਬਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਕ ਵਕਸ ਤਰਾਂ ਔਰਤ ਿਰ 
ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪ੍ਣਾ ਿਰ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰ ਸਮਾਜ ਿੱਲੋਂ ਉਸ 
ਨੰੂ ਬਦਚਲਨ ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਪ੍ੁੱ ਤਰ ਿੀ ਉਸ ਨੰੂ ਬੇਇੱਜ਼ਤ 

ਕਰਦਾ ਹੈ , ਵਜਸ ਲਈ ਉਹ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੁੱ ਖ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਨ।ਵਪੰ੍ਕੀ ਦੀ 
ਸੱਸ ਸੀਤਾ ਤੇ ਪ੍ਤੀ ਅਮਰੀ ਿੀ ਉਸ 'ਤੇ ਚਵਰੱਤਰਹੀਣ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ 
ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਵਪੰ੍ਕੀ ਵਜਨਹ ਾਂ ਬੱਵਚਆਂ ਲਈ ਆਪ੍ਣੀ ਵਜ਼ੰਦਗੀ ਦਾਅ 'ਤੇ 
ਲਗਾ ਵਦੰਦੀ ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਿੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣਨਗੇ, ਉਹੀ 
ਬੱਚੇ ਉਸ ਦੇ ਦੁੱ ਖਾਂ ਨੰੂ ਹੋਰ ਿੀ ਿਧਾ ਵਦੰਦੇ ਹਨ। ਵਪੰ੍ਕੀ ਜਾਗਰ 
ਦੁਆਰਾ ਵਦੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕੰਮ ਨੰੂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਵਰਿਾਰ ਦਾ ਪ੍ੇਟ ਪ੍ਾਲਦੀ ਹੈ 
ਪ੍ਰ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਤੀ ਤੇ ਪ੍ੁੱ ਤਰ ਉਸ ਦੀ ਕਮਾਈ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਪ੍ਾਸੇ 
ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ੁੱ ਤਰ ਉਸ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਾਖ਼ੁਸ਼ ਹੈ ਵਕ ਉਹ 
ਵਸਲਾਈ ਸੈਂਟਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰ ਦੂਜੇ ਪ੍ਾਸੇ ਉਹ ਆਪ੍ਣੇ 
ਖ਼ਰਚੇ ਲਈ ਪ੍ੈਸੇ ਲੈਣ ਲਈ ਉਸ ਨੰੂ ਜਾਗਰ ਤੋਂ ਪ੍ੈਸੇ ਿੜ ਕੇ ਲੈਣ ਦੀ 
ਗੱਲ ਿੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੜੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਆਪ੍ਣੀ ਮਾਂ ਨੰੂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ 
ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ਾਮਦੀ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪ੍ਣੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ 
ਪ੍ੂਰਤੀ ਲਈ ਪ੍ੈਸੇ ਲੈਣ ਲਈ ਉਹ ਆਪ੍ਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਪ੍ਰਿਾਹ 
ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਵਜਸ ਦਾ ਪ੍ਤਾ ਸਾਨੰੂ ਮੁੰ ਡੇ ਦੇ ਿਾਰਤਾਲਾਪ੍ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ 
ਹੈ : 
ਮੁੰ ਡਾ :   ਲੈ ਪ੍ੈਸੇ ਦੇਹ ?  
ਵਪੰ੍ਕੀ: ਵਕੱਿੋਂ ਦੇਿਾਂ? 
ਮੁੰ ਡਾ :  ਕੱਪ੍ਵੜਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਵਮਲੇ ?  
ਵਪੰ੍ਕੀ: ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਕੱਪ੍ੜੇ ਹੁਣ ਮੈਨੰੂ ਨਹੀਂ ਵਮਲਦੇ। ਅਫ਼ਸਰ ਵਨੰਮੋਂ ਨੰੂ 
ਵਦੰਦਾ ਹੈ। 
ਮੁੰ ਡਾ:  ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਜ਼ਰਾ ਖ਼ੁਸ਼ਾਮਦ ਕਰ ਲੈਂਦੀ, ਤੇਰਾ ਕੁੱ ਝ ਿਸ          ਜਾਣਾ ਸੀ?8 
 ਮੁੰ ਡੇ ਤੇ ਵਪੰ੍ਕੀ ਦੇ ਇਸ ਿਾਰਤਾਲਾਪ੍ ਵਿਚ ਮਾਂ-ਪ੍ੁੱ ਤਰ ਦਾ 
ਪ੍ਵਿੱਤਰ ਵਰਸ਼ਤਾ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਹੁੰ ਦਾ ਵਦਖਾਈ ਵਦੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਪ੍ੁੱ ਤਰਾਂ 
ਲਈ ਮਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਉਹ ਪ੍ੈਵਸਆਂ ਲਈ 
ਮਾਂ ਨੰੂ ਦਾਅ ਉੱਤੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਿੀ ਵਤਆਰ ਹੈ। ਵਪੰ੍ਕੀ ਦੀ ਸੱਸ ਤੇ 
ਉਸ ਦੀ ਸੱਸ ਦੀ ਭੈਣ ਪ੍ਰੀਤੋ ਵਜੱਿੇ ਇੱਕ ਪ੍ਾਸੇ ਤਾਂ ਜਾਗਰ ਤੇ ਵਪੰ੍ਕੀ ਦੇ 
ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਕੋਸਦੀਆਂ ਹਨ ਪ੍ਰ 
ਪ੍ੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪ੍ੈਣ 'ਤੇ ਜਾਗਰ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣੋਂ ਨਹੀਂ ਵਝਜਕਦੀਆਂ। 
ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵਕ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱ ਗ ਵਿਚ ਪ੍ੈਸੇ ਹੀ ਮਨੱੁਖ ਲਈ 
ਸਭ ਕੁੱ ਝ ਹੈ। 
ਨਾਟਕ ਵਿਚ ਇਹ ਿੀ ਵਦਖਾਇਆ ਵਗਆ ਹੈ ਵਕ ਯੁੱ ਗਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆ 
ਰਹੀ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰੰਪ੍ਰਾ ਅੱਜ ਿੀ ਓਿੇਂ-ਵਜਿੇਂ ਕਾਇਮ 
ਹੈ। ਔਰਤ ਨੰੂ ਅੱਜ ਿੀ ਜਾਨਿਰਾਂ ਸਮਾਨ ਸਮਵਝਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ 
ਦੀ ਕੁੱ ਟਮਾਰ ਿੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਿਰ ਵਿਚ ਿੱਖ-
ਿੱਖ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਕ ਆਪ੍ਣਾ 
ਡੰਗਰ ਆਪ੍ਣੀ ਖੁਰਲੀ।ਭਾਿੇਂ ਅੱਜ ਦੀ ਔਰਤ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚੇਤੰਨ ਹੋ 
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ਗਈ ਹੈ ਪ੍ਰ ਵਿਰ ਿੀ ਉਹ ਸਵਿਤੀਆਂ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਮਜਬੂਰ ਹੈ ਵਕ ਕੁੱ ਝ 
ਿੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰਿ ਹੈ। ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਵਕ ਕੁੰ ਡਲੀ ਤੋੜ ਕੇ ਬਾਹਰ 
ਆ ਜਾਿੇਗੀ। ਪ੍ਰ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਤਾ ਵਪੰ੍ਕੀ ਦੇ ਦੋਲੂ ਨਾਲ ਿਾਰਤਾਲਾਪ੍ ਤੋਂ 
ਚੱਲਦਾ ਹੈ ? 
ਵਪੰ੍ਕੀ:  ''ਮੇਰੀ ਵਕਸ ਸੁਣੀ? ਹਰ ਿਾਰ ਗਲ ਿੁੱ ਟ ਵਦੱਤਾ। ਤੀਜੀ 
ਿਾਰ ਵਿਰ ਜ਼ਬਾਨ ਵਖੱਚ ਲਈ। ਚੌਿੀ ਿਾਰ ਹਰ ਿਾਰ ਮੈਂ ਇੱਕ 
ਚੱਕਰਵਿਊ ਵਿਚੋਂ ਵਨਕਲਣਾ ਚਾਵਹਆ ਪ੍ਰ ਵਜੰਨਾ ਸੋਵਚਆ ਓਨਹ ਾਂ ਹੀ 
ਇਸ ਵਿਚ ਿਸਦੀ ਗਈ। ਹਰ ਿਾਰ ਲਛਮਣ ਰੇਖਾ ਲੰਿਾਉਣੀ ਚਾਹੀ। 
ਸੋਚਦੀ ਵਕ ਕੁੰ ਡਲੀ ਤੋੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਿਾਂਗੀ। ਖੁੱ ਲਹੇ  ਆਸਮਾਨ 
ਸਾਹ ਲਿਾਂਗੀ। ਪ੍ਰ ਵਜੰਨਹ ਾਂ ਇਸ ਨੰੂ ਤੋੜਨਾ ਚਾਵਹਆ ਓਨਹ ਾਂ ਹੀ ਉਸ 
ਵਿਚ ਿਸਦੀ ਗਈ।           ਮੇਰਾ ਿਰ ਮੱਕੜੀ ਦਾ ਜਾਲ ਵਰਹਾ।'9 
 ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਔਰਤ ਿਾਰ-ਿਾਰ ਦਾਅ 'ਤੇ 
ਲੱਗਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਦੀ ਔਰਤ ਿੀ ਇਸੇ ਸਵਿਤੀ ਦਾ 
ਵਸ਼ਕਾਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਿੀ ਮਨੱੁਖ ਵਕਸੇ ਿੀ ਵਰਸ਼ਤੇ ਤੇ ਸਮਾਵਜਕ 
ਪ੍ਰਸਵਿਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੰੂ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹੈ 
ਪ੍ਰ ਆਪ੍ਣੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਉਨਹ ਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਉਲਝ ਕੇ ਰਵਹ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨੱੁਖ ਸਮਾਵਜਕ ਪ੍ਰੰਪ੍ਰਾਿਾਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਅੱਕ ਚੁੱ ਕੇ ਹਨ 
ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੁਆਰਾ ਿਰਵਜਤ ਤੇ ਨਾ-ਮਨਜ਼ਰੂ ਵਰਸ਼ਤੇ ਵਸਰਜਣਾ 
ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਵਜਸ ਤਰਹਾਂ ਵਪੰ੍ਕੀ ਦਾ ਜਾਗਰ ਨਾਲ ਵਰਸ਼ਤਾ, ਦੋਲੂ ਦੀ 
ਮਾਂ ਨਾਲ ਵਰਸ਼ਤਾ, ਦਰੋਪ੍ਦੀ ਦੀ ਨੰੂਹ ਦਾ ਿਰੋਂ ਦੌੜ ਜਾਣਾ, ਪ੍ਰੀਤੋ 
ਦੀਆਂ ਨੰੂਹਾਂ ਦੀ ਆਪ੍ਣੇ ਪ੍ਤੀਆਂ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟਤਾ, ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਇਹ 
ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵਕ ਸਭ ਮਨੱੁਖ ਆਪ੍ਣੇ ਜੀਿਨ ਤੋਂ ਦੁਖੀ 
ਹਨ, ਪ੍ਰ ਉਹ ਇਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਿ ਹਨ ਤੇ ਿੋਪ੍ੇ ਗਏ 
ਵਰਸ਼ਵਤਆਂ ਨੰੂ ਵਨਭਾਅ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਤਰਹਾਂ ਨਾਲ ਢੋਅ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ 
ਵਕ ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਬਹੁਤ ਿੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ। ਨਾਟਕਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨਾਟਕ 
ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਣਾਉਣੀ ਤੇ ਕੋਝੀ ਨਵਸ਼ਆਂ ਦੀ 
ਬੁਰਾਈ ਨੰੂ ਪ੍ੇਸ਼  ਕੀਤਾ ਹੈ ਵਜਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੰੂ ਪ੍ੂਰੀ ਤਰਹਾਂ 
ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਵਦੱਤਾ ਹੈ। ਗ਼ਰੀਬੀ ਕਾਰਨ ਨਾਟਕ ਦੇ ਪ੍ਾਤਰ ਨਵ ਸਆਂ 
ਦਾ ਿਪ੍ਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਪ੍ੈ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਉਹ 

ਇਸ ਦੇ ਬੁਰੇ ਪ੍ਰਭਾਿਾਂ ਦਾ ਵਸ਼ਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਪੰ੍ਕੀ ਦਾ ਪ੍ੂਰਾ 
ਪ੍ਵਰਿਾਰ ਿੀ ਨਵਸ਼ਆਂ ਦੀ ਜਕੜ ਵਿਚ ਿਵਸਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਵਜਸ 
ਕਾਰਨ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਜੀਿਨ ਪ੍ੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਚੁੱ ਵਕਆ ਹੈ। 
 ਨਾਟਕਕਾਰ ਨੇ ਨਾਟਕ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਜੀਿਨ ਦੀ ਇਸ 
ਕੁੰ ਡਲੀ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਵਨਕਲਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਿੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 
ਸਮਾਜ ਦੀ ਇਸ ਉਲਝੀ ਸਵਿਤੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ 
ਦੀਆਂ ਵਿਆਹ ਚੁੱ ਕੀਆਂ ਪ੍ਰੰਪ੍ਰਾਿਾਂ ਦਾ ਓਿੇਂ-ਵਜਿੇਂ ਬਦਲਦੇ ਸਮਾਜ 
ਵਿਚ ਸਿਾਵਪ੍ਤ ਰਵਹਣਾ ਮੰਵਨਆ ਹੈ। ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰੰਪ੍ਰਾਿਾਂ 
ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਾਰਵਿਕ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਬਦਲਣਾ 
ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਜੀਿਨ ਨੰੂ ਨਰਕ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ 
ਦੇਣਗੀਆਂ। ਨਾਟਕ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਵਪੰ੍ਕੀ ਮਹਾਭਾਰਤ ਵਿਚਲੇ ਦਰੋਪ੍ਦੀ 
ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਤੋਂ ਸੇਧ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪ੍ਣੇ ਅਸਲ ਰੂਪ੍ ਨੰੂ 
ਪ੍ਛਾਣਨ ਦਾ ਸਾਹਸ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਔਰਤ ਦੇ ਉਸ ਸਰੂਪ੍ ਨੰੂ ਲੱਭਣ ਦੀ 
ਤਲਾਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆਪ੍ਣੇ ਜੀਿਨ ਦੀ ਇਸ 
ਕੁੰ ਡਲੀ ਨੰੂ ਭਾਗਾਂ ਦਾ ਵਲਵਖਆ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਚੁਨੌਤੀ ਿਜੋਂ ਆਪ੍ਣੇ 
ਸਿੀਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੰੂ ਤੋੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ 
ਕਵਹੰਦੀ ਹੈ : 
ਵਪੰ੍ਕੀ:  'ਮੈਂ ਲਛਮਣ ਰੇਖਾ ਪ੍ਾਰ ਕਰਨੀ ਏ। ਮੈਂ ਕੁੰ ਡਲੀ ਤੋੜ 
ਦੇਿਾਂਗੀ। ਦੂਰ ਰੌਸ਼ਨੀ ਨਜ਼ਰ  ਲੰਮੇ ਸਫ਼ਰ ਦੀ, ਲੰਮੇ ਰਾਹ ਦੀ।'10 
 ਨਾਟਕਕਾਰ ਵਰਸ਼ਵਤਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸਵਿਤੀਆਂ ਦੀ ਕੁੰ ਡਲੀ ਵਿਚ 
ਉਲਝੀ ਔਰਤ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਦਾ ਵਚਤਰਨ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਇਸ 
ਕੁੰ ਡਲੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਸਿੈ-ਪ੍ਵਹਚਾਣ ਵਿਚ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੁੰ ਦਾ 
ਹੈ ਵਕ ਔਰਤ ਆਪ੍ਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਰਦ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੱਭਣ ਦੀ ਿਾਂ 
ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਆਪ੍ਣਾ ਸਹਾਰਾ ਆਪ੍ ਬਣੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਇਸ ਕੁੰ ਡਲੀ ਤੋਂ 
ਛੁਟਕਾਰਾ ਪ੍ਾ ਸਕੇਗੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜੀਿਨ ਇਸ ਕੁੰ ਡਲੀ ਵਿਚ 
ਉਲਝ ਕੇ ਹੀ ਦਮ ਤੋੜ ਦੇਿੇਗਾ। ਿਵਰਆਮ ਮਸਤ ਦੇ ਨਾਟਕਾਂ ਵਿਚਲੀ 
ਇਹ ਵਿਸੇਸ਼ਤਤਾ ਹੇ ਵਕ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਾਟਕਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ 
ਨਾਹਰਾ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ 
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