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ਚਰਨਦਾਸ ਿਸੱਧੂ ਰਿਚਤ ਨਾਟਕ ‘ਿਕਰਪਾ ਬੋਣਾ’ ਇਕ ਆਧੁਿਨਕ ਤਾਸਦੀ
ਡਾ. ਰਿਵੰਦਰ ਿਸੰਘ
ਤਾਸਦੀ ਨਾਟਕ ਦਾ ਉਹ ਰੂਪਾਕਾਰ ਹੈ ਿਜਸਦਾ ਿਵਕਾਸ ਪੱਛਮ ਦੀ ਨਾਟਕ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪਾਚੀਨ ਯੂ ਨਾਨ ਿਵਚ ਇਸਦਾ ਮੁੱਢ ਬਿਝਆ । ਐਸਕਾਈਲਸ, ਸੋਫੋਕਲੀਜ਼ ਤੇ ਯੁ ਰੀਪੀਡੀਸ ਪਾਚੀਨ ਯੁ ਨਾਨ ਦੇ ਿਤੰਨ
ਪਮੁੱਖ ਤਾਸਦੀਕਾਰ ਮੰਨੇ ਗਏ ਹਨ । ਇਨ12 ਨਾਟਕਕਾਰ2 ਦੀ3 ਤਾਸਦੀ3 4 ਮੁੱਖ ਰਖਕੇ ਯੁ ਨਾਨ ਦੇ ਪਿਸੱਧ
ਦਾਰਸ਼ਿਨਕ ਅਤੇ ਸਾਿਹਤ ਿਚੰਤਕ ਅਰਸਤੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ ‘ਕਾਿਵ-ਸ਼ਾਸਤਰ’ ਿਵਚ ਤਾਸਦੀ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ
ਕਰਿਦ3 ਹੋਇ3 ਿਲਿਖਆ ਹੈ:
ੁ
“ਤਾਸਦੀ ਿਕਸੇ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਮਨੱੁ ਖੀ ਕਾਰਜ ਦਾ ਅਨਕਰਣ
ਹੈ । ਿਜਸਦੇ ਦੁਆਰਾ ਡਰ ਅਤੇ ਤਰਸ ਦੇ
ੁ ਾ ਹੈ ।”
ਭਾਵ2 ਦਾ ਿਵਰੇਚਨ ਹੰਦ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਰਸਤੂ ਨੇ ਤਾਸਦੀ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਗੁ ਣ2 ਵਲ ਸੰਕੇਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਇਸਦਾ ਨਾਇਕ
ਸਧਾਰਣ ਮਨੱੁ ਖ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਰਾਜਾ, ਰਾਜਕੁ ਮਾਰ, ਜਰਨੈਲ ਜ2 ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੁ ਲੀਨ ਵਰਗ ਦਾ ਿਵਅਕਤੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਤਾਸਦੀ ਦੇ ਨਾਇਕ ਦੀ ਰੂਪ ਰਚਨਾ ਿਵਚ ਕੁ ਝ ਅਿਜਹੀ3 ਕਮੀ3 ਜ2 ਕਮਜ਼ੋਰੀ3 ਵੀ ਰਖ ਿਦਤੀ3 ਜ2ਦੀ3 ਹਨ
ੁ ਾ ਹੈ ।
ਿਜਨ12 ਕਰਕੇ ਉਹ ਘੋਰ ਿਬਪਤਾ ਦਾ ਿਸ਼ਕਾਰ ਹੰਦ
ਤਾਸਦੀ ਬਾਰੇ ਪੱਛਮ ਦੇ ਅਨੇਕ2 ਿਚੰਤਕ2 ਨੇ ਆ◌ਾਪਣੇ ਿਵਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਤ2 ਵੀ ਤਾਸਦੀ ਦੀ ਕੋਈ
ਸੌਖੀ ਜ2 ਸਰਲ ਿਜਹੀ ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ । ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਣ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਤਾਸਦੀ ਇਕ ਗੁ ੰਝਲਦਾਰ
ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਮੂਲ ਰੂਪ ਿਵਚ ਦੁੱਖ ਝ2 ਮੌਤ ਦੀ ਸਿਥਤੀ 4 ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਹਰ ਤਰ12 ਦਾ ਦੁੱਖ ਤੇ ਹਰ ਤਰ12
ਦੀ ਮੌਤ ਤਾਸਦੀ ਨਹੀਂ ਅਖਵਾ ਸਕਦੀ । ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਕੁ ਝ ਸ਼ਰਤ2 ਜੁੜੀ3 ਹੋਈ3 ਹਨ, ਿਮਸਾਲ ਵਜੋਂ ਜੇ ਕੋਈ
ੁ ਾ ਹੋਇਆ ਕਸ਼ਟ ਭੋਗਦਾ ਹੈ ਜ2 ਮਰਦਾ ਹੈ ਤ2 ਅਿਜਹੀ ਸਿਥਤੀ
ਿਨਤਾਣਾ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਜ2 ਮਾਸੂਮ ਿਵਅਕਤੀ ਬੇਗੁਨਾਹ ਹੰਦ
ਤਰਸਯੋਗ ਤ2 ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਸਦ ਨਹੀਂ । ਇਸੇ ਤਰ12 ਜੇ ਕੋਈ ਗੁ ਨਾਹਗਾਰ, ਜ਼ਾਲਮ ਅਤੇ ਅਿਤਆਚਾਰੀ ਿਵਅਕਤੀ
ਦੁਖਦਾਈ ਮੌਤ ਮਰਦਾ ਹੈ ਤ2 ਵੀ ਉਸਦੀ ਮੌਤ 4 ਤਾਸਦ ਨਹੀਂ ਿਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਤਾਸਦੀ ਤ2 ਉਸੇ ਹਾਲਤ ਿਵਚ ਪੈਦਾ
ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਾਇਕ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਿਕਸੇ ਵਡੇਰੀ ਸ਼ਕਤੀ 4 ਵੰਗਾਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨੱੁ ਖੀ ਤੱਤ ਦੀ
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ੁ ਾ ਹੈ ਅਿਜਹਾ ਪਾਤਰ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਜ2 ਹਾਰ ਰਾਹੀਂ
ਰਿਖਆ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਿਬਪਤਾ ਸਹੇੜਦਾ ਹੈ ਜ2 ਮੌਤ 4 ਪਾਪਤ ਹੰਦ
ਆਪਣੀ ਮਹਾਨਤਾ ਦਾ ਪਮਾਣ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਜ2ਦਾ ਹੈ ।
ਪਾਚੀਨ ਯੁ ਨਾਨੀ ਤਾਸਦੀ3 ਿਵਚ ‘ਰਾਜਾ ਈਡੀਪਸ’, ‘ਐਂਤੀਗਨੀ’, ‘ਔਰੈਤਸ’, ‘ਇਲੈਕਤਰਾ’ ਵਰਗੇ
ਿਮਿਥਹਾਸਕ ਪਾਤਰ2 ਦੀ3 ਦੁਖ2ਤਕ ਘਟਨਾਵ2 4 ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਨ ਤਾਸਦੀ3 ਦੀ ਿਸਰਜਣਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਯੋਰਪ ਦੀ
ਤਾਸਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਿਵਚ ਸਦੀ3 ਦੀ ਲੰਮੀ ਿਵੱਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੈਕਸਪੀਅਰੀ ਤਾਸਦੀ ਦਾ ਯੁ ੱਗ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਸ਼ੈਕਸਪੀਅਰ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਤਾਸਦ ਨਾਟਕ2 ਦੀ ਿਸਰਜਣਾ ?ਚ ਪੱਦਵੀ ਵਾਲੇ ਨਾਇਕ2 ਉਤੇ ਅਧਾਿਰਤ ਕਰਕੇ ਹੀ
ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਸਨੇ ਿਕਸੇ ਰਹੱਸਮਈ ਦੈਵੀ ਪਬੰਧ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਾਇਕ ਦਾ ਟਕਰਾਓ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਮਨੱੁ ਖ 4
ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਬਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਟਕਰਾਉਂਿਦ3 ਅਤੇ ਤਬਾਹ ਹੰਿੁ ਦ3 ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ।ਿਮਸਾਲ ਵਜੋਂ ਉਸਦੇ ਨਾਟਕ
ੁ ਾ ਹੈ । ਉਹ ਇਕ ਵਫਾਦਾਰ ਜਰਨੈਲ
‘ਮੈਕਬੱਥ’ ਦਾ ਨਾਇਕ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਮਹੱਤਵ ਅਕ2ਿਖਆ ਦਾ ਿਸ਼ਕਾਰ ਹੰਦ
ੁ ਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਕ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਜੰਗ ਿਜੱਤਕੇ ਆ ਿਰਹਾ ਹੰਦ
ੁ ਾ ਹੈ ਤ2 ਉਸਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਿਤੰਨ ਚੁੜੇਲ2 ਨਾਲ ਹੰਦ
ੁ ਾ
ਹੰਦ
ਹੈ, ਇਹ ਚੁੜੇਲ2 ਜਰਨੈਲ ‘ਮੈਕਬੱਥ’ ਦੇ ਮਨ ਿਵਚ ਿਸਰਫ ਰਾਜ ਪਾਪਤੀ ਦੀ ਅਕ2ਿਖਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਗਾਉਂਦੀ ਸਗੋਂ
ਆਪਣੇ ਇਸ ਪਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜ 4 ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਲਈ ਵੀ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਨਾਲ ਭਰ ਿਦੰਦੀ3
ਹਨ । ਨਾਟਕ ਦੇ ਿਵਸਥਾਰ ਿਵਚ ਨਾਇਕ 4 ਮਨੱੁ ਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਬਦੀ ਦੇ ਪਤੀਕ ਪਾਤਰ2 ਹੱਥੋਂ ਤਬਾਹ ਹੰਿੁ ਦ3
ਦਰਸਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ ।
ਇਸੇ ਤਰ12 ਹੀ ਸ਼ੈਕਸਪੀਅਰ ਦੇ ਹੋਰ ਨਾਟਕ ‘ਿਕੰਗ ਲੀਅਰ’, ‘ਉਥੈਲੋ’, ‘ਮਰਚੈਂਟ ਆਫ ਵੀਨਸ’, ‘ਜੂਲੀਅਸ
ਸੀਜ਼ਰ’ ਆਿਦ ਨੈਿਤਕ ਅਤੇ ਮਨੋਿਵਿਗਆਨਕ ਸ਼ਕਤੀ3 ਦੇ ਟਕਰਾਓ ਿਵਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਤਾਸਦੀ 4 ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ
ਹਨ । ਆਧੁਿਨਕ ਕਾਲ ਿਵਚ ਤਾਸਦੀ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਤ2 ਭਾਵੇਂ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮਨੱੁ ਖ ਦੀ ਘੋਰ
ੁ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਿਕ ਰਾਜਾ
ਿਬਪਤਾ ਦੇ ਪਗਟਾਵੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁਿੜਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਿਬਪਤਾ ਭੋਗਣ ਵਾਲਾ ਿਵਅਕਤੀ ਹਣ
ਜ2 ਜਰਨੈਲ ਹੀ ਹੋਵੇ ਇਹ ਸਧਾਰਣ ਮਨੱੁ ਖ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਧੁਿਨਕ ਕਾਲ ਦੀ ਤਾਸਦੀ ਸਮਾਿਜਕ
ੁ
ੁ ੀ ਹੈ । ਇਉਂ ਆਧੁਿਨਕ ਤਾਸਦੀ ਿਵਚ ਿਕਸੇ
ਿਵਵਸਥਾ ਨਾਲ ਮਨੱੁ ਖ ਦੇ ਟਕਰਾਓ 4 ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਲ ਰਿਚਤ
ਹੰਦ
ਆਮ ਮਨੱੁ ਖ 4 ਸਮਾਿਜਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਯਥਾਰਥ ਿਵਚ ਿਵਵਸਥਾ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦੇ ਜ2 ਆਪਣੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਅੰਤਰ
ਿਵਰੋਧ2 ਨਾਲ ਜੂਝਿਦ3 ਦਰਸਾਇਆ ਜ2ਦਾ ਹੈ ।
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ਚਰਨਦਾਸ ਿਸੱਧੂ ਦਾ ਨਾਟਕ ‘ਿਕਰਪਾ ਬੋਣਾ’ ਵੀ ਇਸੇ ਿਕਸਮ ਦੇ ਸਧਾਰਣ ਮਨੱੁ ਖ ਦੀ ਿਬਪਤਾ 4 ਮੂਰਤੀਮਾਨ
ਕਰਦਾ ਹੈ । ਿਕਰਪਾ ਇਕ ਬੋਣਾ (ਜੁਲਾਹਾ) ਹੈ । ਕਪੜਾ ਬੁਣਨ ਦੇ ਇਸ ਜੱਦੀ-ਪੁਸ਼ਤੀ ਿਕੱਤੇ ਿਵਚ ਅਜੋਕੀ ਅਰਥ
ਿਵਵਸਥਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ । ਬੋਿਣ3 ਦਾ ਇਹ ਜੱਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀ ਿਕੱਤਾ ਹੱਡ ਭੰਨਵੀਂ ਿਮਹਨਤ ਦੇ
ੁ ਆਰਿਥਕ ਿਦਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਬਹਤਾ
ੁ ਲਾਹੇਵੰਦ ਨਹੀਂ ਿਰਹਾ। ਇਉਂ ਨਾਟਕਕਾਰ ਨੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰੀ ਅਰਥ
ਬਾਵਜੂਦ ਹਣ
ਿਵਵਸਥਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਿਕਰਤੀ/ਦਸਤਕਾਰ ਸ਼ੇਣੀ ਦੀ ਨਵੇਂ ਉਸਰ ਰਹੇ ਆਰਿਥਕ ਪਬੰਧ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀਣੀ
ਅਤੇ ਿਨਤਾਣੀ ਅਵਸਥਾ 4 ਤਾਸਦੀ ਦਾ ਮੂਲ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ । ਇਸ ਸ਼ੇਣੀ ਦਾ ਦੁਖ2ਤ ਇਸ ਗਲ ਿਵਚ ਹੈ ਿਕ
ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਪਸਗ
ੰ ਿਵਚ ਆਰਿਥਕ ਪੱਖੋਂ ਿਨਤਾਣੀ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਿਹ ਜ2ਦੀ ਹੈ । ਉਦਯੋਿਗਕ D2ਤੀ ਦੇ
ਇਸ ਦੌਰ ਿਵਚ ਰਵਾਇਤੀ ਦਸਤਕਾਰ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਪੁਰਖੀ ਿਕੱਤੇ 4 ਮਸ਼ੀਨੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰ
ਸਕਦਾ ।
ਨਾਟਕ ਿਵਚਲਾ ਮੁੱਖ ਪਾਤਰ ਆਪਣੇ ਿਕੱਤੇ ਦਾ ਮਾਿਹਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਿਵਚ ਜਾਗੀਰਦਾਰੀ ਅਰਥ ਿਵਵਸਥਾ ਦੇ
ੁ
ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਗੁ ਣ ਮੌਜੂਦ ਹਨ । ਪਰ ਉਸਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 4 ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨਸਾਰ
ਨਾ ਢਾਲ ਸਕਣ ਅਤੇ ਿਸਰੜ ਨਾਲ
ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਪੁਰਖੀ ਿਕੱਤੇ ਦੀ ਮਾਹਨਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਿਹਣਾ ਉਸ 4 ਤਾਸਦ ਪਾਤਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਗਲ ਅਰਸਤੂ
ੁ
ਦੇ ਕਾਿਵ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਿਚੰਤਨ ਅਨਸਾਰ
ਉਸਦਾ ਚਿਰਤਰ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਬਦ2 ਿਵਚ ਿਕਰਪੇ ਦਾ
ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਆਰਿਥਕ ਪਬਧ
ੰ 4 ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਿਕੱਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਿਹਣ ਦੀ ਚੋਣ ਉਸਦੇ ਿਨਰਣੇ ਦੀ
ਤਾਸਦ ਭੁਲ (hamartia) ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੌਮੇ ਦੀ ਹੱਦ ਤਕ ਉਸਦਾ ਆਤਮ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਯੂ ਨਾਨੀ ਤਾਸਦ
ਨਾਇਕ ਦੀ ਪਚੰਡ ਹੌਮੇ (hubris) ਨਾਲ ਮੇਲ ਖ2ਦਾ ਹੈ । ਇਥੇ ਇਕ ਗਲ ਯਾਦ ਰਖਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਿਕਰਪਾ ਬੋਣਾ
ਕਲਾਸੀਕਲ ਤਾਸਦ ਨਾਇਕ ਨਹੀਂ ਅਰਥਾਤ ਉਹ ਸਮਾਿਜਕ ਿਦਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਿਕਸੇ ਕੁ ਲੀਨ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਇਸ
ੁ ੇ ਸਗੋਂ ਇਕ ਸਧਾਰਣ ਪਰ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ
ਲਈ ਉਸਦੇ ਤਾਸਦ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਉਹਨੇ ਪਚੰਡ ਰੂਪ ਿਵਚ ਉਜਾਗਰ ਨਹੀਂ ਹੰਦ
ਿਕਰਤੀ/ਦਸਤਕਾਰ ਦੀ ਸਮੇਂ ਨਾਲੋਂ ਪਛੜੀ ਹੋਈ ਸੋਚ ਅਤੇ ਿਦਸ਼ਟੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ।
ੁ ਲ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ 4 ਿਵਕਿਸਤ
ਇਹ ਤਾਸਦ ਦੋਸ਼ ਨੈਿਤਕ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਮਸ਼ੀਨੀ ਯੁ ੱਗ ਦੇ ਅਨਕੂ
ੁ
ਕਰਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਿਵਚ ਰਕਾਵਟ
ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗੁ ਣ ਲੱਛਣ ਹਨ । ਿਕਰਪੇ ਦੀ ਤਾਸਦੀ ਦਾ ਦਾਰੋਮਦਾਰ 3ਿਸ਼ਕ ਤੌਰ ਤੇ
ਉਸਦੇ ਇਨ12 ਤਾਸਿਦਕ ਦੋਸ਼2 ਉਤੇ ਹੈ ਅਤੇ 3ਿਸ਼ਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸਦੀ ਤਾਸਦੀ ਨਵੇਂ ?ਸਰ ਰਹੇ ਮਸ਼ੀਨੀ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ
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ਅਰਥ ਿਵਵਸਥਾ ਉਤੇ ਵੀ ਹੈ । ਜੇ ਿਕਰਪਾ ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਅਰਥ ਿਵਵਸਥਾ 4 ਿਧਆਨ ਿਵਚ ਰਖਕੇ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾਪੁਰਖੀ ਿਕੱਤੇ 4 ਰੂਪ2ਤਿਰਤ ਕਰਕੇ ਿਮਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣਨ ਜ2 ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਿਬਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਿਕੱਤਾ ਚੁਣਨ ਦੀ ਸੋਝੀ
ਰਖਦਾ ਤ2 ਉਹ ਤਾਸਦ ਸਿਥਤੀ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸਨੇ ਇਹ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਤਾਸਦ ਸਿਥਤੀ 4 ਅੰਤ2
ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਪਵਾਨ ਕੀਤਾ । ਇਉਂ ਨਵੀਂ ਅਰਥ ਿਵਵਸਥਾ ਅੱਗੇ ਉਸਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੀਣਤਾ ਅਤੇ ਹਾਰ ਉਸ4
ਸਧਾਰਣ ਮਨੱੁ ਖ ਦੀ ਸ਼ੇਣੀ ਿਵਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਮਹਾਨ ਤਾਸਦ ਨਾਇਕ ਬਣਾ ਿਦੰਦੀ ਹੈ।
ਨਾਟਕਕਾਰ ਨੇ ਿਕਰਪੇ ਦੀ ਤਾਸਦੀ 4 ਹੋਰ ਗੂ ੜ1ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪਿਰਵਾਰ 4 ਟੱੁ ਟਿਦ3 ਅਤੇ
ਿਵਨਾਸ਼ ਦੇ ਕੰਢੇ ਅਪੜਿਦ3 ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ। ਿਕਰਪੇ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਪਿਹਲੋਂ ਹੀ ਿਦਹ2ਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ । ਉਸਦੇ
ਪਿਰਵਾਰ ਿਵਚ ਉਸਤੋਂ ਿਬਨ2 ਸੱਤ ਮੈਂਬਰ ਹੋਰ ਹਨ । ਹੱੁ ਸਨਾ ਉਸਦਾ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਿਜਸਦੀ ਉਮਰ ਚਾਲ਼ੀ ਸਾਲ ਹੈ ।
ਮੀਂਹਮਲ ਉਸਦਾ ਿਵਚਕਾਰਾਲਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਿਜਸਦੀ ਉਮਰ ਪੈਂਤੀ ਸਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਿਸੰਘ ਉਸਦਾ ਤੀਜਾ ਪੁੱਤਰ ਪੱਚੀ
ੁ
ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹੈ । ਇਨ12 ਤੋਂ ਿਬਨ2 ਪਿਰਵਾਰ ਿਵਚ ਉਸਦੀ ਧੀ ਹੈ ਪਾਲੋ, ਜੋ ਿਵਧਵਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ । ਹਸਨੇ
ਦੀ
ੁ ਸ਼ੈਂਕਰੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਿਸੰਘ ਦੀ ਵਹਟੀ
ੁ ਸੀਬੋ ਵੀ ਇਸੇ ਪਿਰਵਾਰ ਿਵਚ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕ ਹਸਨੇ
ੁ
ਵਹਟੀ
ਦੀ ਧੀ ਹੈ ਿਜਸ ਦਾ
ਨਾਮ ਿਬੱਦੋ ਹੈ।
ਿਕਰਪੇ ਦੇ ਿਤੰਨ2 ਪੁੱਤਰ2 ਨਾਲ ਅਤੇ ਇਕੋ ਇਕ ਧੀ ਨਾਲ ਵੀ ਤਾਸਦ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ । ਪਾਲੋ ਦਾ ਪਤੀ ਥਰੈਸ਼ਰ ਦੇ
ਹਾਦਸੇ ਿਵਚ ਮਰ ਜ2ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜ2ਦੀ ਹੈ ਿਜਸਦੇ ਕਾਰਣ ਪਾਲੋ ਨੀਮ ਪਾਗਲ ਅਵਸਥਾ
ੁ
ਿਵਚ ਿਵਚਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਿਕਰਪੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਹਸਨਾ
ਿਕਸੇ ਿਮਲ ਿਵਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰ ਸਾਥੀ3
ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਹੱਕ2 ਲਈ ਲੜਦਾ ਪੁਿਲਸ ਹੱਥੋਂ ਨਕਾਰਾ ਹੋ ਜ2ਦਾ ਹੈ, ਿਤੰਨ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਿਵਚ ਰਿਹਣ ਦੇ
ੁ ਾ ਤ2 ਉਸ4 ਘਰ ਿਲਆਇਆ ਜ2ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮੰਜੇ ਤੇ ਿਪਆ ਹੀ
ਬਾਵਜੂਦ ਜਦੋਂ ਉਸਦੀ ਿਸਹਤ ਿਵਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੰਦ
ੁ ਾ ਹੈ ਤ2 ਿਢਗ2
ਦਮ ਤੋੜ ਿਦੰਦਾ ਹੈ । ਿਵਚਕਾਰਲਾ ਪੱਤਰ ਮੀਂਹਮਲ ਚੋਅ ਉਤੇ ਬਣ ਰਹੀ ਡੂ ੰਘੀ ਖੂਹੀ ਉਤਾਰ ਿਰਹਾ ਹੰਦ
ਿਡੱਗਣ ਕਾਰਣ ਿਮੱਟੀ ਹੇਠ ਦੱਿਬਆ ਜ2ਦਾ ਹੈ ਇਉਂ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜ2ਦੀ ਹੈ ।
ਿਕਰਪੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਪੁੱਤਰ ਪੁਿਲਸ ਿਵਚ ਭਰਤੀ ਸੀ ਉਹ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕੇ ਿਵਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਿਹੰਸਾ ਦਾ
ਿਸ਼ਕਾਰ ਹੋ ਜ2ਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਤਰ12 ਿਕਰਪਾ ਆਪਣੀ3 ਦੋ ਜਵਾਨ ਿਵਧਵਾ ਨੂਹ2, ਇਕ ਿਵਧਵਾ ਧੀ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਪੋਤਰੀ
ਿਬੱਦੋ 4 ਪਾਲਣ ਦੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਿਵਚ ਿਘਿਰਆ ਇਕੱਲਾ ਰਿਹ ਜ2ਦਾ ਹੈ । ਉਸਦੀ ਰੀੜ1 ਦੀ ਹੱਡੀ ਟੱੁ ਟ ਜ2ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ
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ਉਹ ਰੀਂਗਦਾ ਹੋਇਆ ਮੁੜ ਉਹੀ ਖੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਲਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸਨੇ ਪੁੱਤਰ2 ਦੇ ਜਵਾਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਚੁੱਕ ਿਦੱਤੀ
ਸੀ। ਇਉਂ ਨਾਟਕਕਾਰ ਨੇ ਹੋਣੀ ਅਤੇ ਿਵਵਸਥਾ ਦੇ ਦੂਹਰੇ ਪਰਕੋਪ ਦਾ ਿਸ਼ਕਾਰ ਹੋਏ ਇਕ ਸਧਾਰਣ ਿਕਰਤੀ ਮਨੱੁ ਖ ਦੀ
ਘੋਰ ਿਬਪਤਾ ਦਾ ਤਾਸਦ ਿਦਸ਼ ਸਾਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਿਜਹੜੀ ਗਲ ਿਕਰਪੇ 4 ਤਰਸ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤਾਸਦ
ਨਾਇਕ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਉਸਦਾ ਹਾਰਕੇ ਵੀ ਹਾਰ ਨਾ ਮੰਨਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਬਚੀ ਖੁਚੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਜੂਝਦੇ ਰਿਹਣ
ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲੈਣਾ। ਇਉਂ ਇਹ ਨਾਟਕ ਇਕ ਬੇਹਤਰੀਨ ਆਧੁਿਨਕ ਤਾਸਦੀ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਿਵਸ਼ੈਗਤ ਅਿਧਐਨ
ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਾਿਹਤਕ ਰਚਨਾ ਦਾ ਿਵਸ਼ੈਗਤ ਅਿਧਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਅੰਗ2 ਅੰਸ਼2 ਿਵਚ ਏਕਤਾ ਅਤੇ
ੁ ਾ ਹੈ। ਨਾਟਕ ਇਕ ਸਮੂਰਤ ਰਚਨਾ ਹੈ ਿਜਸਦਾ ਸੰਗਠਨ ਪਾਤਰ2,
ਇਕਸੁਰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੱਤ 4 ਪਛਾਨਣਾ ਹੰਦ
ੁ ਾ ਹੈ। ਨਾਟਕ ਦੇ ਇਸ ਬਾਹਰਮੁੱਖੀ ਸਮੂਰਤ
ਘਟਨਾਵ2, ਸਿਥਤੀ3 ਅਤੇ ਕਾਰਜ2 ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਉਸਿਰਆ ਹੰਦ
ਕਾਰਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਿਵਚਾਰ ਤੱਤ 4 ਪਛਾਨਣਾ ਹੀ ਉਸਦੇ ਿਵਸ਼ੈ ਪੱਖ ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਨਾਟਕ ‘ਿਕਰਪਾ ਬੌਣਾ’ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਇਕ ਿਪੰਡ ਦੇ ਿਕਰਤੀ ਪਿਰਵਾਰ ਦੀ ਝਾਕੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਾਟਕ ਦੀ
ੁ ਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਹਲ2 ਇਸਦੀ ਕਥਾ ਵਸਤੂ ਦੇ ਵੇਰਿਵ3 ਨਾਲ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ
ਥੀਮ ਤਕ ਪਹੰਚ
ੁ ੀ ਹੈ। ਨਾਟਕ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪਾਤਰ ‘ਿਕਰਪਾ’ ਇਕ ਬੌਣਾ ਜ2 ਜੁਲਾਹਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ 13-14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਹੀ
ਮਿਹਸੂਸ ਹੰਦ
ਇਹ ਜੱਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀ ਿਕੱਤਾ ਅਪਣਾ ਿਲਆ ਸੀ। ਉਹ 55-56 ਵਰ1ੇ ਇਸੇ ਖੱਡੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ
ੁ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਿਵਚ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ2 ਦੇ ਜਵਾਨ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ
ਤੋਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਆ ਿਰਹਾ ਸੀ ਪਰ ਹਣ
ਬਾਅਦ ਖੱਡੀ ਚੁੱਕ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ:
“ਿਕਰਪਾ (ਹੱਥ ਜੋੜਕੇ): ਹੇ ਕਬੀਰ ਮਹਾਰਾਜ ਿਕਰਪਾ ਤੇਰੀ, ਰਵੀਦਾਸ ਬਾਬਾ ਮੇਹਰ ਕਰੀਂ; ਿਸੱਧ ਬਾਬਾ ਦਯਾ
ਕਰੀਂ; ਬਾਿਬਓ ਤੁਹਾਡਾ ਆਸਰਾ ਲੈਕੇ ਮੈਂ 55-56 ਬਰਸ2 ਬਾਅਦ ਖੱਡੀ ਚੁੱਕਣ ਲਗ2 । ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲੇਖੇ
ਲਾਉਂ ਮੇਰੇ ਪੁਤਰ2 4 ਵੱਡੀ3 ਉਮਰ2 ਬਖਿਸ਼ਓ।
ਮੇਰੇ ਟੱਬਰ ਕਬੀਲੇ 4 ਸੁਖੀ ਰਿਖਓ।”
“ਤਣਨਾ ਬੁਣਨਾ ਸਬ ਤਿਜਆ ਕਬੀਰ
ਹਰੀ ਕਾ ਨਾਮ ਿਲਖ ਿਲਆ ਸਰੀਰ”
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ੁ
ਿਕਰਪੇ ਦੇ ਿਤੰਨ ਪੁੱਤਰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਧੰਿਦ3 ?ਪਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਹਸਨਾ
ਿਮਲ
ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ, ਿਵਚਕਾਰਲਾ ਮੀਂਹਮਲ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨਾਲ ਚੋਅ ?ਤੇ ਬਣਦੇ ਪੁੱਲ਼ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਖੂਹੀ3 ਉਤਾਰਨ ਦਾ ਕੰਮ
ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਪੁੱਤਰ ਗਰੀਬ ਿਸੰਘ ਪੁਿਲਸ ਿਵਚ ਇਕ ਿਸਪਾਹੀ ਵਜੋਂ ਭਰਤੀ ਹੈ। ਿਕਰਪੇ ਦੀ
ਇਕ ਧੀ ਵੀ ਹੈ ਪਾਲੋ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੀਂਮ ਪਾਗਲ ਅਵਸਥਾ ਿਵਚ ਉਸਦੇ ਘਰ ਰਿਹ
ੁ ਦੇ
ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਟਕ ਦੇ ਅਰੰਭ ਿਵਚ ਗਰੀਬ ਿਸੰਘ ਦੇ ਿਵਆਹ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਿਮਲਦੀ ਹੈ। ਘਰ ਿਵਚ ਨਵੀਂ ਆਈ ਵਹਟੀ
ਸ਼ਗਨ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਪਾਲੋ ਬੇਸ਼ਗਨੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵਾਰ ਵਾਰ “ਇੱਕ ਰੰਡੀ-ਰੰਡੀ ਦੋ ਰੰਡੀ3 ਚਾਰ”
ਦੀ ਰੱਟ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ ਭਰੇ ਮਾਹੌਲ ਿਵਚ ਪਾਲੋ ਦੇ ਇਹ ਬੇਸ਼ਗਨੇ ਬੋਲ ਸਾਰੇ ਪਿਰਵਾਰ 4 ਰੜਕਦੇ
ੁ
ਹਨ ਪਰ ਪਾਲੋ ਦੀ ਆਪਣੀ ਦੁਖ2ਤਕ ਸਿਥਤੀ 4 ਵੀ ਉਭਾਰਦੇ ਹਨ। ਿਕਰਪੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਹਸਨਾ
ਬਰੋਜ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇ
ਿਵਚ ਹੋਈ ਇਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਮੌਤ ਕਾਰਣ ਮਜ਼ਦੂਰ2 ਦੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਿਵਚ ਆਗੂ ਬਣਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਹ ਮਰੇ ਹੋਏ
ੁ ਾ ਹੈ। ਿਕਰਪਾ ਉਸ4 ਿਕਸੇ ਦੰਗੇ ਫਸਾਦ ਦੀ
ਮਜ਼ਦੂਰ (ਚਰਨਾ) ਦੀ ਅਰਥੀ ਦਾ ਜਲੂਸ ਸਾਰੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵਚੋਂ ਕਢਣਾ ਚਾਹੰਦ
ੁ ਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦੇ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੈ:
ਅਸ਼ੰਕਾ ਕਾਰਣ ਇਸ ਗਲੋਂ ਰੋਕਣਾ ਵੀ ਚਾਹੰਦ
ੁ
ੁ ਤ2 ਮੈਂ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕ ਿਲਆ ਮਦਾਨ ਇਕ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਹਟੂੰ, ਸੈਕਟਰੀ ਵੀ ਚੁਿਣਆ ਅਗਿਲ3 ਨੇ।
“ਹਸਨਾ
: ਹਣ
ਸਾਰੇ ਗੰਦੇ ਬਰੋਜ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰਖਾਿਨ3 ਿਵਚ ਹੜਤਾਲ ਕਰਾਉਣੀ। ਿਜਨ12 ਚੀਕਰ ਸਾਡੀ ਜਾਨ2 4 ਖਤਰਾ ਉਨਾ ਚੀਕਰ ਕੰਮ
ਤੇ ਵਾਿਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ।”
ੁ
ਹਸਨਾ
ਇਸ ਜਲੂਸ ਦੀ ਅਗੁ ਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਪੁਿਲਸ ਦੀ ਮਾਰਕੁ ੱਟ ਦਾ ਿਸ਼ਕਾਰ ਹੋ ਜ2ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ
ੁ ਾ
ਹਾਲਤ ਿਵਚ ਦੋ ਿਤੰਨ ਮਹੀਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਿਵਚ ਦਾਖਲ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸਦੀ ਹਾਲਤ ਿਵਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੰਦ
ਤ2 ਉਸ4 ਉਸੇ ਹਾਲਤ ਿਵਚ ਿਪੰਡ ਿਲਆਇਆ ਜ2ਦਾ ਹੈ। ਿਫਰ ਇਕ ਿਦਨ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜ2ਦੀ ਹੈ।
ਿਕਰਪੇ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੁੱਤਰ ਮੀਂਹਮਲ ਵੀ ਇਕ ਜੋਖ਼ਮ ਭਰੇ ਕੰਮ ਿਵਚ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁ ਆ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੀ
ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਣ ਲਾਲਚੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੈ, ਿਜਸ ਨੇ ਖੂਹੀ3 ਉਸਾਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ2 ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਵੱਲ ਕੋਈ ਿਧਆਨ
ਨਹੀਂ ਿਦੱਤਾ ਸਗੋਂ ਅਣਿਸੱਖੇ ਰਾਜ2 ਪਾਸੋਂ ਕੱਚੀ3 ਿਪੱਲੀ3 ਇੱਟ2 ਦੀ3 ਖੂਹੀ3 ਉਸਾਰ ਕੇ ਠੇਕੇ ਿਵਚ ਬਚਤ ਕਰਨ
ਦਾ ਿਨਸ਼ਾਨਾ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਿਖਆ। ਿਕਰਪੇ ਦਾ ਤੀਜਾ ਪੁੱਤਰ ਗਰੀਬ ਿਸੰਘ ਖਾੜਕੂ 3 ਨਾਲ ਇਕ ਪੁਿਲਸ ਮੁਕਾਬਲੇ
ਿਵਚ ਮਾਿਰਆ ਜ2ਦਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਨਾਟਕ ਿਵਚ ?ਪਰੋ-ਥਲੀ ਵਾਪਰੀ3 ਇਨ12 ਦੁਖ2ਤਕ ਘਟਨਾਵ2 ਨਾਲ ਿਬਰਧ ਿਕਰਪੇ
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4 ਇਕ ਵਾਰ ਿਫਰ ਕਬੀਲਦਾਰੀ ਦਾ ਬੋਝ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਲੋ ਦਾ ਨੀਮ ਪਾਗਲਪਣ ਿਵਚ
ਉਚਾਿਰਆ ਬੋਲ ‘ਇਕ ਰੰਡੀ ਰੰਡੀ ਦੋ ਰੰਡੀ ਚਾਰ’ ਇਕ ਤਾਸਦ ਿਵਅੰਗ ਬਣ ਜ2ਦਾ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਬੇਸਮਝੀ ਨਾਲ ਕਹੀ
ਗਈ ਬੇਸ਼ਗੁ ਨੀ ਗੱਲ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਸੱਚ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜ2ਦੀ ਹੈ। ਨਾਟਕ ਦੇ ਅੰਤ ਤੇ ਿਕਰਪਾ ਆਪਣੀ ਖੜੀ ਕੀਤੀ
ਖੱਡੀ 4 ਿਫਰ ਇਕ ਵਾਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਿਲਆਉਂਦਾ ਹੈ:
“ਿਕਰਪਾ: ਬਾਰੀ ਮੇਰੀ ਸੀ ਿਤੰਨੋਂ ਬਾਰੀ ਲੈ ਗਏ ਮੈਤੋਂ ਖੋਹ ਕੇ, ਮਰ ਗਏ (ਿਸੱਧਾ ਖੜਾ ਹੋਣ ਦਾ ਜਤਨ ਕਰਦਾ,
ਹੰਝੂ ਰੋਕਦਾ) ਆਪ ਮਰ ਗਏ ਮੈ4 ਜੁਆਨ ਕਰ ਗਏ।...ਿਬਦੋ ਪੁੱਤ ਨਲੀ3 ਵੱਟ।”
ਦੁਖ2ਤਕ ਪਭਾਵ ਵਾਲੀ ਇਸ ਸਮੁੱਚੀ ਕਥਾ-ਵਸਤੂ ਿਵਚ ਨਾਟਕਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਸਧਾਰਣ ਿਮਹਨਤਕਸ਼ ਪੇਂਡੂ
ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਮੁਸ਼ਿਕਲ2 ਭਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਿਚੱਤਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੋਖ਼ਮ ਭਰੇ ਕੰਮ2 ਕਾਰ2 ਿਵਚ ਜੁੱਿਟਆ ਹੋਇਆ ਇਹ
ਿਮਹਨਤੀ ਪਿਰਵਾਰ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੇ ਕਠੋਰ ਯਥਾਰਥ ਦੀ ਝਾਕੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਝਾਕੀ ਦੇ
ਮਾਿਧਅਮ ਰਾਹੀਂ ਨਾਟਕਕਾਰ ਨੇ ਅਜੋਕੀ ਅਰਥ ਿਵਵਸਥਾ ਦੇ ਿਚਹਰੇ ਮੋਹਰੇ 4 ਵੀ ਉਘਾੜਨ ਦਾ ਜਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਨਾਟਕ ਦਾ ਤਾਸਦ ਸੰਗਠਨ ਿਕਰਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਭਰੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਕ ਪਾਠਕ ਦੀ ਡੂ ੰਘੀ
ਹਮਦਰਦੀ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਚੇਸ਼ਟਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਨਾਟਕ ਿਵਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਿਮਹਨਤਕਸ਼ ਤਬਕੇ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਅਤੇ ਬੇਕਦਰੀ 4 ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ
ਇਸ ਿਵਚ ਿਪੰਡ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਅਰਥ ਿਵਵਸਥਾ ਿਵਚ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਥੀਮ 4 ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ।
ੁ ਾ ਹੈ। ਭਗਤਾ ਆਪਣੇ ਿਪੰਡ ਦੇ ਰੱਜੇਨਾਟਕ ਦੀ ਥੀਮ ਦਾ ਪਸਾਰ ਪਾਲੋ ਦੇ ਪਤੀ (ਭਗਤਾ) ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਨਾਲ ਸਾਕਾਰ ਹੰਦ
ਪੁੱਜੇ ਿਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਦਾ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ2 4 ਿਜ਼ਮੀਂਦਾਰ2 ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਿਖ਼ਲਾਫ਼
ੁ ਾ ਸੀ, ਿਜਸ ਕਰਕੇ ਉਸ 4 ਮਾਲਕ2 ਦੀ ਕਰੋਪੀ ਦਾ ਿਸ਼ਕਾਰ ਹੋਣਾ ਿਪਆ। ਨਾਟਕ ਦੇ ਪਾਤਰ
ਜੱਥੇਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰਦ
ਗਰੀਬੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ2 ਿਵਚ:
“ਗਰੀਬੂ: ਭਗਤੇ 4 ਆਪ ਮਰਵਾਇਆ ਸਰਦਾਰ2 ਨੇ ਮਸ਼ੀਨ ਿਵਚ ਫਸਾ ਕੇ, ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਪਾਲੋ ਦੇ ਘਰ
ਵਾਲਾ।”
ੂ ਹੀਣ ਵਰਗ 4 ਆਪਣੀ ਿਨੱਘਰਦੀ ਹੋਈ ਆਰਿਥਕ ਦਸ਼ਾ 4 ਸੁਧਾਰਨ
ਿਪੰਡ ਦੀ ਅਰਥ ਿਵਵਸਥਾ ਿਵਚ ਭਮੀ
ੂ
ਲਈ ਆਪਣੀ 4ਹ2 ਧੀ3 4 ਭਮੀਪਤੀ
ਵਰਗ ਦੇ ਿਨਤਾਪਤੀ ਦੇ ਕੰਮ2 ਿਵਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਜ2 ਵਗਾਰ ਕਰਨ
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ੁ ਵਾਰੀ ਧਨੀ ਵਰਗ ਦੀ ਿਹਰਸ ਅਤੇ ਹਵਾਸ ਦਾ
ਲਈ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦਿਲਤ ਵਰਗ ਦੀ3 ਇਹ ਔਰਤ2 ਬਹਤ
ਿਸ਼ਕਾਰ ਵੀ ਹੋ ਜ2ਦੀ3 ਹਨ। ਇਸ ਤਰ12 ਨਾਟਕਕਾਰ ਨੇ ਅਜੋਕੀ ਅਰਥ ਿਵਵਸਥਾ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਭਰੇ ਰੂਪ 4 ਉਜਾਗਰ
ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਹ ਨਾਟਕ ਿਕਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਿਵਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸ਼ਣ
ੇ ੀ ਚੇਤਨਤਾ ਵੱਲ ਵੀ
ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਾਟਕ ਿਵਚਲੀ3 ਅਨੇਕ2 ਸਿਥਤੀ3 ਸ਼ੇਣੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼ੇਣੀ ਚੇਤਨਤਾ ਦੇ ਪਸਗ
ੰ 4 ਦਰਸ਼ਕ
ਪਾਠਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਿਤੱਖੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ3 ਹਨ।
ੁ
ਿਮਸਾਲ ਵਜੋਂ ਜੇ ਹਸਨਾ
ਿਮਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ ਤ2 ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਿਵਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਚੇਤਨਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ
ਿਹੱਤ2 ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ 4 ਮੂਰਤੀਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ12 ਮਹੀਂਮਲ ਠੇਕੇਦਾਰ2 ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਬਾਰੇ
ਆਪਣੀ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਪਗਟਾਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਮਜ਼ਦੂਰ2 4 ਜਥੇਬੰਦ ਤ2 ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਰ ਉਸਦਾ
ਰੋਸ ਅਤੇ ਰੋਹ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸ਼ੇਣੀ ਚੇਤਨਤਾ ਦਾ ਹੀ ਪਗਟਾਵਾ ਮੰਿਨਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਟਕ ਿਵਚ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਗਤੇ
ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਇਸੇ ਿਕਸਮ ਦੀ ਸ਼ੇਣੀ ਚੇਤਨਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ੇਣੀ ਘੋਲ ਦਾ ਲਖਾਇਕ ਹੈ। ਨਾਟਕਕਾਰ ਨੇ ਇਨ12 ਸਾਰੇ ਪਾਤਰ2
ਦੀ ਦੁਖ2ਤਕ ਹੋਣੀ ਦਾ ਪਗਟਾਵਾ ਕਰਕੇ ਿਕਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੁਿਹਰਦਤਾ ਅਤੇ ਪਤੀਬੱਧਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ
ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਟਕਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਪਤੀਬੱਧਤਾ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਿਨੱਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਿਵਚ ਕੁ ਝ ਇਸੇ ਿਕਸਮ ਦਾ ਪਗਟਾਵਾ
ਕੀਤਾ ਹੈ।
“ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੇਰਾ ਿਪਓ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੇਰੇ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਮੈਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ2 ਨਾਲ
ਿਹੱਤ ਨਾ ਕਰ2 ਤ2 ਿਕਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰ2। ਮੈਂ ਪੇਂਡੂ ਬੇਜ਼ਮੀਿਨ3 ਿਕਰਤੀ3 4 ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ12 ਜਾਿਣ3। ਇਸੇ ਲਈ
ਿਜ਼ਆਦਾ ਉਨ12 ਬਾਰੇ ਿਲਿਖਆ ਹੈ।”
ਨਾਟਕ ਦੀ ਥੀਮ 4 ਸਮਕਾਲੀ ਯਥਾਰਥ ਦੇ ਪਸੰਗ ਿਵਚ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਾਟਕਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਿਵਚ
ਿਵਚਾਰਧਾਰਕ ਿਵਰੋਧ 4 ਵੀ ਸਫਲਤਾ ਪੂਰਵਕ ਸਾਹਮਣੇ ਿਲਆਉਣ ਦਾ ਜਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਿਵਚਾਰਧਾਰਕ ਿਵਰੋਧ
ੁ ਾ ਹੈ। ਿਕਰਪਾ ਸਦੀ3 ਤੋਂ ਤੁਰੀ ਆ ਰਹੀ ਜਾਗੀਰਦਾਰੀ ਿਵਚਾਰਧਾਰਾ
ਪੁਰਾਣੀ ਪੀੜ1ੀ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਪੀੜ1ੀ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੰਦ
ਨਾਲ ਜੁਿੜਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ4 ਿਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਵਰਗ ਜ2 ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਸ਼ੇਣੀ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣਕਾਰੀ ਰੂਪ ਦੀ ਕੋਈ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ।
ੁ
ਉਹ ਪਰੰਪਰਕ ਿਵਚਾਰਧਾਰਾ ਅਨਸਾਰ
ਹਾਕਮ ਸ਼ੇਣੀ ਦੇ ਿਹੱਤ2 ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਵਚਾਰ2 ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ2 ਦਾ
ਧਾਰਨੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਹਾਕਮ ਸ਼ੇਣੀ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ12 ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ/ਚਾਪਲੂਸੀ ਦੇ ਪਰੰਪਰਕ
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ੁ
ਵਤੀਰੇ ਦਾ ਹਾਮੀ ਹੈ। ਿਮਸਾਲ ਵਜੋਂ ਉਹ ਹਸਨੇ
4 ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੋਇਆ
ਆਖਦਾ ਹੈ:
“ਿਕਰਪਾ: ਕਾਕਾ ਮੇਰੀ ਮੰਨ ਤੂੰ ਪੁੱਠੇ ਪੈਰ ਨਾ ਚੁੱਕ ਇਹ ਲੀਡਰੀ ਮਿਹੰਗੀ ਪੈਂਦੀ ਹੰਦ
ੁ ੀ, ਤੂੰ ਸਗੋਂ ਕਿਹ ਮੁੰਡੇ 4
ਫੂਕਣ ਮਗਰੋਂ ਬਿਹ ਕੇ ਮਾਲਕ2 ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ2ਗੇ...ਤੂੰ ਕਹੇ ਤ2 ਮੈਂ ਚੱਲਦ2 ਨਾਲ, ਚੌਧਰੀ 4 ਦੂਆ ਸਲਾਮ ਕਰ ਆਉ
ਪਛਾਣਦਾ ਮੈ4। ਿਪਛਲੇ ਦੋਹ2 ਿਤੰਨ2 ਇਲੈਕਸ਼ਨ2 ਿਵਚ ਆਇਆ ਸੀ ਿਪੰਡ।”
ੁ
ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੀੜ1ੀ ਦੇ ਿਕਰਪੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਿਵਚ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ1ੀ ਦਾ ਉਸਦਾ ਪੁੱਤ ਹਸਨਾ
ਨਵੀਂ ਪਗਤੀਸ਼ੀਲ
ਿਵਚਾਰਧਾਰਾ ਹਾਮੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦੀ ਪਰੰਪਰਕ ਸੋਚ ਦਾ ਿਵਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਖਦਾ ਹੈ:
ੁ
“ਹਸਨਾ
: ਬਥੇਰਾ ਿਚਰ ਮੰਨ ਲਈ3 ਤੇਰੀ3, ਲੰਬੜ ਦੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਕੀਤੀ ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਵਿਟ3 ਪਵਾਉਂਦਾ
ੁ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਇਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ। ਿਜ਼ਲ1ੇ ਭਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ2 4 ਹਲੂਣਾ ਦੇਣਾ ਜਥੇਬਦ
ਿਰਹਾ ਚੌਧਰੀ ਬਦਮਾਸ਼ 4। ਹਣ
ੰ ਕਰਨਾ।”
ਇਸੇ ਤਰ12 ਿਕਰਪਾ ਦੇ D2ਤੀਕਾਰੀ ਿਵਚਾਰ2 ਦੀ ਕਦਰ ਨਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਉਸ4 ਬਚ ਬਚਾ ਕੇ ਰਿਹਣ
ਦੀ ਸਲਾਹ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਤ2 ਉਹ ਆਪਣੀ ਿਵਰਸੇ ‘ਚੋਂ ਿਮਲੀ ਪਰੰਪਰਕ ਿਵਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਹੀ ਬੋਲ ਉਚਾਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਇਹ
ੁ ੀ ਹੈ:
ਗੱਲ ਨਾਟਕ ਿਵਚਲੇ ਿਨਮਨ ਿਲਖਤ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਤੋਂ ਭਲੀਭ2ਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੰਦ
“ਿਕਰਪਾ: ਮੀਂਹਮਲਾ ਤੂੰ ਵੀ ਅਫਸਰ2 ਨਾਲ ਅਵਾ-ਤਵਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਿਜੱਦ2 ਕਿਹੰਦੇ ਬਚ ਬਚਾ ਕੇ ਖੂਹੀ3
ਉਤਾਰ ਿਦਓ, ਟੱੁ ਟਦਾ ਚੰਨ ਤ2 ਮਗਰੋਂ ਿਪਆ ਟੱੁ ਟੇ ਵੇਲਾ ਟੱਪਾ, ਿਕਸੇ ਤਰ12।
ਮੀਂਹਮਲ: ਕਾਲੀ3 ਬੀਂਗੀ3, ਖ਼ਤਰਨਾਕ, ਮੈਂ ਮੁੰਿਡ3 ਦੀ3 ਜਾਨ2 ਜੂਹੇ ਕਾਤੇ ਲਾਵ2।”
ੁ ੀ ਹੈ ਜੋ ਉਸਦੇ
ਮੀਂਹਮਲ ਦੀ ਸ਼ੇਣੀ ਚੇਤਨਤਾ ਉਸਦੇ ਿਨਮਨ ਿਲਖਤ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੰਦ
ਿਪਤਾ ਿਕਰਪੇ ਦੀ ਪਰੰਪਰਕ ਸੋਚ ਦੇ ਿਬਲਕੁ ਲ ਉਲਟ ਹੈ:
“ਮੀਂਹਮਲ: ਅਮੀਰ ਗੋਗੜ2 ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਦੇ, ਬਿਹੰਦੇ ਦੁਕਾਨ2 ਤੇ, ਲੀਡਰ ਬਿਹੰਦੇ ਗੱਦੀ3 ਤੇ ਮਰਨ ਗਰੀਬ2 ਦੇ
ਪੁੱਤ, ਮਾਲਕ2 ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ, ਕਦੇ ਿਸਪਾਹੀ ਭਰਤੀ ਹੋਕੇ, ਕਦੇ ਚਾਕਰ ਬਣ ਕੇ, ਧੰਨ ਕਮਾਉਣ ਵੇਹਲੜ2 ਵਾਸਤੇ, ਿਮੱਲ2
ਅੰਦਰ ਕਾਰਖ਼ਾਿਨ3 ਿਵਚ।”
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ਮੀਂਹਮਲ ਦਾ ਇਹ ਵਾਰਤਾਲਾਪੀ ਟੋਟਾ ਨਾਟਕ ਦੀ ਪਗਤੀਸ਼ੀਲ ਿਵਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਪਗਟਾਵਾ ਹੈ। ਇਹੀ
ਅਸਲ ਿਵਚ ਨਾਟਕ ਦੀ ਿਵਸ਼ੇ ਵਸਤੂ ਅੰਦਰ ਛੁਿਪਆ ਹੋਇਆ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਨਾਟਕਕਾਰ ਦੀ ਸਮਾਿਜਕ ਪਿਤਬੱਧਤਾ ਦਾ
ਪਤੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਿਹਤ ਅਤੇ ਕਲਾ ਦੇ D2ਤੀਕਾਰੀ ਰੋਲ 4 ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ।
ਿਕਰਪੇ ਦਾ ਤੀਜਾ ਪੁੱਤਰ ਗਰੀਬੂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦੀ ਪਰੰਪਰਕ ਸੋਚ ਤੋਂ ਉਲਟ D2ਤੀਕਾਰੀ ਿਵਚਾਰਧਾਰਾ
ੁ ਾ
ਅਤੇ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਪਤੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਗਟਾਵਾ ਨਾਟਕ ਿਵਚ ਥ2-ਥ2 ਗਰੀਬੂ ਦੇ ਵਾਰਤਾਲਾਪੀ ਟੋਿਟ3 ਰਾਹੀਂ ਹੰਦ
ਹੈ। ਿਮਸਾਲ ਵਜੋਂ ਜੇ ਿਕਰਪੇ ਦੀ ਪਰੰਪਰਕ ਿਵਚਾਰਧਾਰਾ ਹਾਕਮ ਸ਼ੇਣੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ੁਲਮ 4 ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਮੰਨਣ ?ਤੇ
ਜ਼ੋਰ ਿਦੰਦੀ ਹੈ ਤ2 ਗਰੀਬੂ ਇਸ ਿਵਚਾਰਧਾਰਾ 4 ਿਕੰਤੂ ਕਰਦਾ ਹੈ:
“ਸੀਬੋ: ਕਲੀਨਰ ਲੱਗਾ ਸੀ ਮੁਡ
ੰ ਾ, ਆਲੂ3 ਦਾ ਟਰੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜ2ਦੇ ਸੀ ਲੰਬੜ2 ਦਾ ਲੁਦੇਹਾਣੇ। ਟਰੱਕ ਲੱਗੀ ਟੈਂਪੂ
ੁ ਵੀ, ਕੁ ੱਤਰ ਹੋਗੇ ਿਵਚੇ, ਿਜੱਦ2 ਮਸ਼ੀਨ ਬਾਜਰਾ
ਨਾਲ ਟਰੱਕ ਬੰਦਬਾਜ਼ੀ ਖਾ ਿਗਆ, ਡਰੈਵਰ ਵੀ ਤ2 ਪਰੀਤੋ ਦਾ ਪਰਾਹਣਾ
ਕੁ ੱਤਰ-ਕੁ ੱਤਰ ਸੁੱਟਦੀ।
ਿਕਰਪਾ: ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਮੰਨ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਮੀਂਹਮਲ ਦੇ ਘਰੋਂ ਕੁ ੜੀ ਬੁਖਾਰ ਨੇ ਨੱਪ ਲਈ
ਤੇਈਆ ਿਬਗੜ ਿਗਆ, ਧੱਕਾ ਹੋ ਿਗਆ ਮਰ ਗਈ।
ਗਰੀਬੂ: ਫ਼ਾਰਮ ਵਾਲਾ ਲੰਬੜ ਤ2 ਨਹੀਂ ਮਿਰਆ, ਮੇਰਾ ਪਿਤਔਹਰਾ, ਿਜਹਦੇ ਆਲੂ ਵੇਚਣ ਮੰਡੀ ਚੱਲੇ ਸੀ ਮਰੇ
ਤ2 ਮਜ਼ਦੂਰ, ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ, ਿਜਨ12 ਕੋਲ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਚਾਰਾ ਹੈ ਨਹੀਂ।
--ਗਰੀਬੂ: ਭਗਤੇ 4 ਆਪ ਮਰਵਾਇਆ ਸਰਦਾਰ2 ਨੇ ਮਸ਼ੀਨ ਿਵਚ ਫਸਾ ਕੇ, ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਪਾਲੋ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲਾ।”
ਇਨ12 ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਰੀਬੂ ਤ2 ਆਪਣੀ ਜਾਤ ਿਬਰਾਦਰੀ ਦੀ ਪਰੰਪਰਕ ਸੋਚ ?ਤੇ ਿਵਅੰਗ ਕੱਸਣੋ ਨਹੀਂ ਟੱਲਦਾੁ ੇ ਡਰਾਕਲ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਕੋਹ2 ਦੂਰ ਭੱਜਦੇ, ਹੱਕ ਵਾਸਤੇ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਿਹੱਸਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ
“ਗਰੀਬੂ: ਜੁਲਾਹੇ ਹੰਦ
ਮੰਗਣਾ ਨਹੀਂ, ਜੋਰਾਵਰ ਨੇ ਜੋ ਿਦੱਤਾ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਸਬਰ ਕੀਤਾ।”
ਇਉਂ ਪਰੰਪਰਕ ਸੋਚ ਅਤੇ ਆਧੁਿਨਕ ਿਵਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਟਕਰਾਓ ਰਾਹੀਂ ਨਾਟਕਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਿਵਸ਼ੇ ਵਸਤੂ 4
ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਉਘਾੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਮੁੱਚੀ ਚਰਚਾ 4 ਸਮੇਟ ਿਦ3 ਅਸੀਂ ਕਿਹ ਸਕਦੇ ਹ2 ਿਕ ਚਰਨਦਾਸ ਿਸੱਧੂ ਦਾ ਇਹ ਨਾਟਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ
ਜੀਵਨ 4 ਜਗਾਉਣ ਵਾਲੇ D2ਤੀਕਾਰੀ ਿਦਸ਼ਟੀਕੋਣ 4 ਪਸਤੁਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਇਸ ਨਾਟਕ ਦੀ ਮੁੱਖ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ
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ੁ
ਵਰਗ2 ਿਵਚ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਸਮਾਜ ਦੀ ਵਾਸਤਿਵਕਤਾ 4 ਸ਼ੇਣੀ ਚੇਤਨਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ੇਣੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਕਤੇ
ਤੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵੱਲ
ੁ
ੁ ੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਇਸ ਨਾਟਕ ਦੀ ਥੀਮਕ ਸਾਰਿਥਕਤਾ ਦਾ ਮੂਲ ਧੁਰਾ ਹੈ।
ਰਿਚਤ
ਹੰਦ

