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ਹਰਚਰਨ ਿਸੰਘ ਦਾ ਨਾਟਕ ‘ ਕਲ, ਅਜ ਤੇ ਭਲਕ’ : ਇੱਕ ਅਿਧਐਨ
ਡਾ. ਰਿਵੰਦਰ ਿਸੰਘ,
ਨਾਟਕ ਅਤੇ ਰੰਗਮੰਚ ਸਾਿਹਤ ਦੀ ਇਕ ਿਨਵੇਕਲੀ ਿਵਧਾ ਹੈ । ਇਸਦਾ ਅਿਧਐਨ ਅਤੇ ਅਿਧਆਪਨ ਹੋਰਨ%
ਸਾਿਹਤ ਰੂਪ% ਦੇ ਅਿਧਐਨ ਤੇ ਅਿਧਆਪਨ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ । ਇਹ ਇਕ ਜਿਟਲ/ਗੁ ੰਝਲਦਾਰ ਸਾਿਹਤਕ ਰੂਪਾਕਾਰ ਹੈ
ਿਜਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਸਧਾਰਣ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੋ ਸੁਤੰਤਰ ਕਲਾ ਰੂਪ% (ਿਲਖਤੀ ਪਾਠ ਅਤੇ ਰੰਗਮੰਚੀ ਜ% ਪ0ਦਰਸ਼ਨੀ ਿਵਧਾ) ਦੇ
ੁ ੀ ਹੈ । ਇਨ% ਦੋਹ% ਰੂਪਾਕਾਰ% ਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰੂਪ ਹੀ ਇਕ ਪੂਰਣ ਨਾਟਕ ਅਖਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਦੋਹ%
ਗਠਜੋੜ ਨਾਲ ਹੰਦ
ਿਵਚੋਂ ਇਕ ਰੂਪਾਕਾਰ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਨਾਲ ਇਹ ਜ% ਤ% ਕਥਾ ਹੋਵੇਗੀ ਜ% ਿਫਰ ਿਸਰਫ ਅਦਾਕਾਰੀ । ਸਰਲ ਸ਼ਬਦ% ਿਵਚ
ਿਕਹਾ ਜਾਵੇ ਤ% ਵਾਰਤਾਲਾਪੀ ਕਥਾ-ਰੂਪ ਦੀ ਰੰਗਮੰਚੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਹੀ ਨਾਟਕ ਹੈ । ਐਮ. ਏ. ਅਬ0ਾਮਸ ਮੁਤਾਬਕ:“Drama is the literary form designed for the theater, here actors take the roles of the
characters perform the indicated action and utter the written dialogue”
ੁ ੀ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ‘ਨਾਟਕ’ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਹ% ਤ% ਉਸ ਿਵਚ ਰੰਗਮੰਚੀ ਿਵਧਾ ਹਮੇਸ਼% ਸ਼ਾਮਲ ਹੰਦ
ੁ ਆਵੱਸ਼ਕ
ਨਾਟਕ ਦੇ ਅਿਧਐਨ ਤੇ ਅਿਧਆਪਨ ਲਈ ਇਨ% ਦੋਹ% ਿਵਧਾਵ% ਜ% ਰੂਪਾਕਾਰ% ਦੀ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀ ਸੂਝ ਬਹਤ
ਹੈ । ਹੱਥਲੇ ਪਰਚੇ ਦਾ ਸਰੋਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਟਕ ਦੇ ਅਿਧਐਨ ਤੇ ਅਿਧਆਪਨ ਦੀ< ਸਮਿਸਆਵ% ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ
ਹੈ । ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਟਕ = ਹੋਰ ਗਹ ੁ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਾ= ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਟਕ ਦੇ ਿਨਕਾਸ ਅਤੇ ਿਵਕਾਸ ਦੇ ਪੜਾਵ%
>ਪਰ ਇਕ ਝਾਤ ਮਾਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ।
ਨਾਟਕ ਮੂਲ ਰੂਪ ਿਵਚ ਰੰਗਮੰਚ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਇਕ ਸਾਿਹਤਕ ਰੂਪਾਕਾਰ ਹੈ । ਿਜਵੇਂ ਸਾਿਹਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਮਦਦ
ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਤੇ ਸਿਭਆਚਾਰ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰ% = ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀ< ਸੰਚਾਰ ਜੁਗਤ% ਰਾਹੀਂ ਨਵੇਂ ਅਰਥ ਪ0ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਉਵੇਂ ਹੀ ਨਾਟਕ ਵੀ ਿਲਖਤ ਜ% ਮੌਿਖਕ ਸਾਿਹਤਕ ਵਾਰਤਾਲਾਪੀ ਕਥਾਰੂਪ = ਰੰਗਮੰਚੀ ਜੁਗਤ% ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ
ਅਰਥ ਪ0ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਨਾਟਕ ਸਾਿਹਤ ਦੇ ਹੋਰਨ% ਰੂਪ% ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ ਿਕਉਂਿਕ ਇਨਸਾਨ
ੁ ਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਟਕੀ ਸਾਿਹਤ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਣਤਰ ਇਸੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ
ਦੇ ਮਨ >ਪਰ ਅਖੀਂ ਵੇਖੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਅਸਰ ਹੰਦ
ੁ ੀ ਹੈ । ਨਾਟਕ ਦਾ ਸਰੋਕਾਰ ਪਾਠਕ ਨਾਲੋਂ ਦਰਸ਼ਕ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਹੰਦ
ੁ ਾ ਹੈ । ਦਰਸ਼ਕ% ਤਕ ਆਪਣੀ ਗੱਲ =
ਬਣੀ ਹੰਦ
ੁ ਾਉਣ ਦੀ ਕਲਾ ਹੀ ਨਾਟ-ਕਲਾ ਹੈ ।ਨਾਟਕ ਦੇ ਇਸੇ ਸਰੋਕਾਰ = ਿਧਆਨ ਿਵਚ ਰਖਿਦ<
ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਹੰਚ
ਨਾਟਕਕਾਰ ਨਾਟਕ = ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਹਲ% ਆਪਣੇ ਮਨ ਿਵਚ ਿਵਉਂਤਬੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ= ਖੇਡ ਕੇ ਵੇਖਦਾ ਹੈ । ਿਫਰ
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ਉਸ= ਿਲਖਤੀ ਰੂਪ ਿਦੰਦਾ ਹੈ । ਨਾਟਕ ਦੀ ਿਲਖਤ ਰੰਗਮੰਚੀ ਜੁਗਤ% = ਸ਼ਾਬਿਦਕ ਿਬੰਬ% ਰਾਹੀਂ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ
ਜਤਨ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਨਾਟਕ ਿਵਚ ਮੰਚ ਪ0ਸਤੁਤੀ ਦੀ< ਸਾਰੀ< ਿਹਦਾਇਤ% = ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜ%ਦਾ ਹੈ ।
ਇਹ ਸਿਥਤੀ ਨਾਟਕ = ਮੰਚ >ਪਰ ਖੇਡੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲ% ਦੀ ਹੈ ।
ਨਾਟਕਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਿਵਚ ਪੂਰਾ ਰੰਗਮੰਚ ਿਚੱਤਰਦਾ ਅਤੇ ਿਸਰਜਦਾ ਹੈ । ਿਫਰ ਉਸ >ਪਰ ਆਪਣੇ
ਨਾਟਕ ਦੇ ਪਾਤਰ% = ਇਕ ਇਕ ਕਰਕੇ ਪਰਖਦਾ ਹੈ । ਨਾਟਕ ਦੇ ਤਣਾਓ = ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਉਤਾਰ ਚੜਾਓ
ੁ ੀ ਹੈ । ਇਸ ਤਰ%
= ਬਾਰੀਕਬੀਨੀ ਨਾਲ ਘੋਖਦਾ ਹੈ । ਿਫਰ ਇਹ ਿਲਖਤ ਰੰਗਮੰਚ >ਪਰ ਖੇਡੇ ਜਾਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੰਦ
ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹ% ਿਕ ਨਾਟਕ ਦੀ ਿਵਚਾਰ ਸਿਥਤੀ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਉਸਦੇ ਲੇਖਨ ਤਕ ਹਰ ਪੜਾਅ >ਤੇ ਇਕ ਸਟੇਜ ਜ%
ੁ ਾ
ਰੰਗਮੰਚ ਨਾਟਕਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਿਵਚ ਮੌਜੂਦ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ । ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਾਟਕ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਸਟੇਜ ਲਈ ਿਸਰਜ ਿਰਹਾ ਹੰਦ
ੁ ਾ ਹੈ ।
ਹੈ । ਨਾਟਕ ਰੰਗਮੰਚ ਤੋਂ ਿਬਨ% ਅਧੂਰਾ ਹੰਦ
ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਟਕ ਦਾ ਆਰੰਭ ਆਧੁਿਨਕ ਕਾਲ ਤੋਂ ਮੰਿਨਆ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਿਵਚ ਨਾਟਕ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ
ਤਕ ਟੱੁ ਟੀ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਿਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਗੁ ਆਚ ਗਈ ਸੀ । ਪਰ ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੱਿਢਆ
ੁ
ਜਾ ਸਕਦਾ ਿਕ ਲੋਕ ਨਾਟਕ ਦੇ ਰੂਪਾਕਾਰ ਤੋਂ ਨਾਵਾਕਫ਼ ਸਨ ।ਿਕਰਪਾਲ ਿਸੰਘ ਕਸੇਲ ਅਤੇ ਪਰਿਮੰਦਰ ਿਸੰਘ ਅਨਸਾਰ
:ਪੰਜਾਬ ਿਵਚ ਰੰਗਮੰਚ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਢੇਰ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ । ਇਿਤਹਾਸਕ ਪ0ਮਾਣ% ਤੇ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਿਵਭਾਗ ਦੀ< ਖੋਜ% ਤੋਂ ਇਹ
ਤੱਥ ਭਲੀ ਪ0ਕਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜ%ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਪੂਰਬ ਆਰੀਆਈ ਜ% ਮਿਹੰਜੋਦਾਰੋ ਤੇ ਹੜੱਪਾ ਯੁ ੱਗ ਤੋਂ ਇਥੇ ਇਕ ਸੰਪੂਰਣ
ਤੇ ਿਵਕਿਸਤ ਰੰਗਮੰਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ।
ਮੱਧਕਾਲ ਜ% ਮੁਗ਼ਲ ਕਾਲ ਤੋਂ ਪਿਹਲ% ਭਾਰਤੀ ਨਾਟ-ਪਰੰਪਰਾ ਆਪਣੇ ਿਸਖ਼ਰ ‘ਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਪ0ਭਾਵ
ਪੰਜਾਬ ਿਵਚ ਵੀ ਿਰਹਾ । ਭਾਵੇਂ ਸਾ= ਪੰਜਾਬੀ ਿਵਚ ਕੋਈ ਿਲਖਤੀ ਨਾਟਕ ਨਹੀਂ ਿਮਲਦਾ ਪਰ ਸੰਸਿEਤ ਨਾਟਕ ਦੀ ਇਕ
ਅਮੀਰ ਪਰੰਪਰਾ ਨੇ ਸਾਰੀ< ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵ% = ਆਪਣੇ ਪ0ਭਾਵ ਹੇਠ ਰੱਿਖਆ ਹੋਇਆ ਸੀ । ਉਸੇ ਨਾਟ-ਕਲਾ ਦੇ
ਅਿਭਨੈ ਅਤੇ ਰੰਗਮੰਚੀ ਿਚਹਨ ਸਾ= ਿਕਸੇ ਨਾ ਿਕਸੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਿਹਤ ਿਵਚ ਵੀ ਿਮਲ ਜ%ਦੇ ਹਨ । ਿਫਰ ਭਾਵੇਂ
ਉਹ ਨਕਲ% ਹੋਣ, ਰਾਸ ਹੋਵੇ ਜ% ਰਾਮਲੀਲਾ ਆਿਦ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਿਭਨੈ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਅਤੇ ਰੰਗਮੰਚੀ ਜੁਗਤ% ਦੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ
ਇਕ ਪਰੰਪਰਾ ਵ%ਗ ਚਲਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਿਜਨ% ਦਾ ਸਰੋਕਾਰ ਧਰਮ, ਹਾਸਾ-ਮਖੌਲ, ਿਵਅੰਗ-ਉਪਹਾਸ ਜ% ਸੱਤਾ ਦੀ
ਵਿਡਆਈ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਸੀ । ਪਰ ਇਕ ਹੋਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਿਸਆ ਇਹ ਸੀ ਿਕ ਇਨ% ਦਾ ਕੋਈ ਿਲਖਤੀ ਪਾਠ
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ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ । ਜੋ ਕੁ ਝ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜ%ਦਾ ਸੀ ਉਸਦਾ ਅਧਾਰ ਪ0ਚੱਲਤ ਮੌਿਖਕ ਕਥਾ-ਕਹਾਣੀ< ਜ% ਪੁਰਾਣਕ
ੁ ਾ ਸੀ ਿਜਸ ਿਵਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁ ੰਜਾਇਸ਼ ਨਾ-ਬਰਾਬਰ ਸੀ ।ਿਸੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਿਵਚ ਇਸ
ਿਮਿਥਹਾਸ ਹੰਦ
ਰੂਪਾਕਾਰ = ਿਵਕਸਤ ਕਰਨ ਜ% ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਪ0ਮਾਿਣਕ ਨਾਟ-ਿਲਖਤ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜੋ ਿਕ ਨਾਟਕ
ਦੇ ਰੂਪਾਕਾਰ = ਇਕ ਪਰੰਪਰਾ ਵਜੋਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕੇ ।
ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਆਧੁਿਨਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਟਕ ਦੀ ਬੁਿਨਆਦ ਰੱਖਣ ਿਵਚ ਿਕਸੇ ਤਰ% ਵੀ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ
ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਇਸ ਤਰ% ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਇਕ ਪ0ਮੁੱਖ ਕਾਰਣ ਮੱਧਕਾਲ ਦੇ ਸਮਾਿਜਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ
ਹਾਲਾਤ ਸਨ । ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਹਕੁ ਮਤ ਿਵਚ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਕਾਰਣ ਪੰਜਾਬ ਿਵਚ ਸੰਗੀਤ, ਕਲਾ
ਅਤੇ ਹੋਰਨ% ਕੋਮਲ ਕਲਾਵ% ਦੇ ਿਵਕਾਸ = ਢਾਹ ਲੱਗੀ । ਵੇਲੇ ਦੀ ਹਕੂ ਮਤ ਦਾ ਸਰੋਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਿਵਚ ਅਮਨ-ਅਮਾਨ
ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਥ%ਵੇਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦਾ ਿਕਸੇ ਵੀ ਹੀਲੇ ਪ0ਚਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੀ । ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇ-ਨਜ਼ਰ ਹਾਕਮ-ਸ0ੇਣੀ
ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ = ਵਧੇਰੇ ਤਵੱਜੋ ਿਮਲੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ< ਸਥਾਨਕ ਬੋਲੀ< = ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜਦੋ-ਜਿਹਦ
ੁ
ਿਵਚ ਰਝਣਾ
ਿਪਆ ।
ਭਾਸ਼ਾਵ% ਅਤੇ ਧਰਮ-ਸਿਭਆਚਾਰ ਦੇ ਇਸ ਘੋਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ = ਇਕ ਰਣ-ਭੂਮੀਂ ਿਵਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ
ਿਦੱਤਾ । ਇਸ ਤਰ% ਦੀ ਅਿਵਵਸਥਾ ਿਵਚ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰ% ਦੇ ਸਾਿਹਤ, ਸੰਗੀਤ ਜ% ਹੋਰਨ% ਕੋਮਲ ਕਲਾਵ% ਦਾ ਿਵਕਸਤ
ੁ ਕਿਠਨ ਹੰਦ
ੁ ਾ ਹੈ । ਪਰ ਇਸ ਦੌਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਮਾਨਵਤਾ = ਇਕ ਨਵ-ਜਾਗ0ਤੀ ਦਾ ਅਿਹਸਾਸ ਵੀ
ਹੋਣਾ ਬਹਤ
ਕਰਵਾਇਆ । ਗੁ ਰ ੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਨ% ਪਿਰਸਿਥਤੀ< ਿਵਚ ਹੀ ਇਕ ਸਮਨਵੈਕਾਰੀ ਸੋਚ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਿਵਚ
ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ । ਉਨ% ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਮੁੱਚਾ ਪ0ਵਚਨ ਕਾਿਵਮਈ ਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਪ0ਸਤੁੱਤ ਕੀਤਾ । ਇਸ ਬਾਣੀ ਦਾ
ਪ0ਮੁੱਖ ਸੁਰ ਅਿਧਆਤਮਕ ਸੀ ਜੋ ਿਕ ਸੂਫੀ ਅਤੇ ਭਗਤੀ ਕਾਿਵ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖ%ਦਾ ਸੀ । ਇਸ ਕਾਿਵ ਰਚਨਾ ਨੇ ਆਪਣੀ
ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਈ ਿਜਸ= ਗੁ ਰਮਿਤ ਕਾਿਵ ਵਜੋਂ ਜਾਿਣਆ ਜ%ਦਾ ਹੈ । ਿਜਵੇਂ ਅਸੀਂ >ਪਰ ਵੀ ਿਜ਼ਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਿਕ
ਮੱਧਕਾਲ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਿਵਚ ਇਸ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਿਵ-ਰੂਪ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਲਾਵ% ਵਧੇਰੇ ਿਵਕਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ< ।
ਇਹ >ਥਲ-ਪੁਥਲ ਦਾ ਦੌਰ ਕਾਫੀ ਲਮ% ਸਮ% ਚਲਦਾ ਿਰਹਾ ।
ਅੰਗ0ੇਜ਼% ਦੇ ਪੰਜਾਬ >ਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਿਵਚ ਵੱਖਰੇ ਿਕਸਮ ਦੀ< ਗਤੀਿਵਧੀ< ਦੀ
ਸ਼ੁਰਆ
ੂ ਤ ਹੋਈ । ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਕੂ ਮਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ >ਪਰ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗਰਜ਼ ਨਾਲ ਤੇ
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ਆਪਣੇ ਧਰਮ-ਸਿਭਆਚਾਰ ਦੇ ਪ0ਚਾਰ ਲਈ ਅੰਗਜ਼
0 ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਾਿਹਤ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਿਲਆ । ਆਧੁਿਨਕ ਿਸਿਖਆ
ਪ0ਣਾਲੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰਆ
ੂ ਤ ਹੋਈ ਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਾਿਹਤ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਏ । ਪੰਜਾਬ ਿਵਚ ਅੰਗ0ੇਜ਼ੀ
ਸਿਭਆਚਾਰ ਅਤੇ ਸਾਿਹਤ ਦੇ ਪ0ਭਾਵ ਕਾਰਣ ਹਰ ਪੱਧਰ >ਤੇ ਵੱਡੀ< ਤਬਦੀਲੀ< ਵਾਪਰੀ< ਿਜਸਦਾ ਅਸਰ
ਅਸੀਂ ਆਧੁਿਨਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਿਹਤ >ਪਰ ਸਿਹਜੇ ਹੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹ% ।
ਇਥੋਂ ਤਕ ਿਕ ਆਧੁਿਨਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਿਹਤ ਦਾ ਆਰੰਭ ਵੀ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਪੰਜਾਬ >ਪਰ ਕਾਬਜ ਹੋਣ
ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੰਿਨਆ ਿਗਆ ਹੈ । ਮੋਟੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਿਵਿਗਆਨਕ ਸੋਚ ਅਤੇ ਤਰਕ ਅਧਾਰਤ ਇਕ
ਆਧੁਿਨਕ ਯੁ ੱਗ ਿਵਚ ਪ0ਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ । ਇਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ% ਦੀ ਸੋਚ = ਵੀ ਹਲੂਣਾ ਿਦਤਾ । ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਿਹਤ ਨੇ
ਅੰਗ0ੇਜ਼ੀ ਸਾਿਹਤ ਦੇ ਪ0ਭਾਵ = ਖੁਲੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਬੂਿਲਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ = ਉਸਦੇ ਮੇਚ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਸ਼ਟਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰ ੂ
ਕਰ ਿਦੱਤੀ । ਇਸਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਹਰ ਨਵੇਂ ਪੱਛਮੀ ਸਾਿਹਤ ਰੂਪਾਕਾਰ = ਪੰਜਾਬੀ ਿਵਚ ਅਜ਼ਮਾਉਣ ਦੀ ਜੱਦੋ ਜਹੱਦ ਸ਼ੁਰ ੂ
ੁ
ਹੋ ਗਈ । ਸ਼ੂਰਆਤ
ਿਵਚ ਪੂਰੀ ਤਰ% ਪੱਛਮੀ ਤਰਜ਼ >ਪਰ ਸਾਿਹਤ ਰਿਚਆ ਿਗਆ ਪਰ ਹੋਲੀ ਹੋਲੀ ਉਸ ਨਾਲ ਮੇਲ
ਖ%ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਸਾਿਹਤਕ ਰੂਪਾਕਾਰ% ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਸ= ਵੀ ਪੁਨਰ ਜੀਵਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਟਕ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ । ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪਿਹਲਾ ਨਾਟਕਕਾਰ ਆਈ. ਸੀ. ਨੰਦਾ =
ਮੰਿਨਆ ਜ%ਦਾ ਹੈ ਿਜਸਨੇ ਲਹੌਰ ਦੇ ਿਦਆਲ ਿਸੰਘ ਕਾਲਜ ਿਵਚ ਨੌਰਾ ਿਰਚਰਡਜ਼ ਦੀ ਪ0ੇਰਣਾ ਸਦਕਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ
ਪਿਹਲਾ ਨਾਟਕ ‘ਦੁਲਹਨ’ ਿਲਿਖਆ ਅਤੇ ਉਸ= ਸਟੇਜ >ਪਰ ਪੇਸ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ । ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪਿਹਲਾ ਇਕ%ਗੀ ਨਾਟਕ
ੁ ੀ ਹੈ ਿਕ ਇਹ
ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਜਦ ਅਸੀਂ ਇਸਦੇ ਗੁ ਣ-ਲੱਛਣ% ਦੀ ਿਨਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦੇ ਹ% ਤ% ਇਸ ਗਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੰਦ
ਪੂਰੀ ਤਰ% ਪੱਛਮੀ ਨਾਟਕ ਦੀ ਤਰਜ਼ >ਪਰ ਹੀ ਿਲਿਖਆ ਿਗਆ । ਇਸਦੀ ਿਵਧੀ ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਾ ਪੱਛਮੀ ਨਾਟਕ ਦੇ
ਤੱਤਕਾਲੀ ਸਰੋਕਾਰ% ਤੋਂ ਪ0ਭਾਵਤ ਸੀ । ਇਹ ਨਾਟਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਕ ਸਰੋਕਾਰ% = ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਿਵਧੀ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼
ੁ
ਕਰਦਾ ਹੈ । ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੱਛਮ ਿਵਚ ਿਜਸ ਿਕਸਮ ਦੇ ਨਾਟਕ ਿਲਖਣ ਦਾ ਰਝਾਨ
ਸੀ ਉਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਿਹਤ ਿਵਚ ਵੀ
ਵੇਖਣ = ਿਮਲਦਾ ਹੈ ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਟਕ ਕਾਫੀ ਪ0ਫਲ
ੁ ਤ ਹੋਇਆ ਪਰ ਉਸਦਾ ਿਵਕਾਸ ਿਜ਼ਆਦਾ ਕਰਕੇ ਪੱਛਮ ਦੇ
ਨਾਟਕ ਵੱਲ ਵੇਖਕੇ ਹੀ ਹੋ ਿਰਹਾ ਸੀ । ਜੋ ਨਵੇਂ ਪ0ਯੋਗ ਉਥੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ ਪੰਜਾਬੀ ਿਵਚ ਵੀ ਉਨ% = ਵਰਤਣ ਦੀ ਇਕ
ਲਿਹਰ ਚਲ ਪਈ ਸੀ । ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਨਾਟ ਿਵਰਸੇ ਦੇ ਸ0ੋਤ% = ਢੂੰਡ ਕੇ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਸਾਿਹਤ ਦੇ ਿਵਰਸੇ ਦੀ
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ਅਮੀਰੀ = ਸਮਝਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਟਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਸ਼ੁਰ ੂ ਕਰ ਿਦੱਤੀ ਸੀ । <ਚਿਲਕ
ਨਾਟਕ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਣ ਵੀ ਇਹੀ ਿਰਹਾ ਹੈ । ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ਿਵਚ <ਚਿਲਕ ਨਾਟਕ ਵਧੇਰੇ
ਮਕਬੂਲ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ% ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਮਾਿਜਕ ਪ0ਿਤਬੱਧਤਾ = ਵੀ ਬਾਖੂਬੀ ਿਨਭਾਇਆ ਹੈ ।
ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਟਕ ਦਾ ਸੁਤੰਤਰ ਿਵਕਾਸ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਜਦ ਥੀਮਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਸਦਾ ਸਰੋਕਾਰ
ਪੰਜਾਬੀ ਮਨੱੁ ਖ ਦੇ ਅਣਛੁਹੇ ਅਤੇ ਿਨਵੇਕਲੇ ਪੱਖ% ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ । ਇਸਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਟਕ ਦੋ
ੁ ਾ ਹੈ; ਇਕ ਨਾਟਕ ਦਾ ਿਵਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਉਸ ਨਾਟਕ ਦੀ ਬਣਤਰ ਿਜਸ ਿਵਚ
ਧਰਾਤਲ% >ਤੇ ਸਥਾਪਤ ਹੰਦ
ੁ ੀ< ਹਨ । ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਟਕਕਾਰ% ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ
ਨਾਟਕ ਦਾ ਪਲਾਟ, ਪਾਤਰ, ਤਨਾਓ ਆਿਦ ਨਾਟਕੀ-ਜੁਗਤ% ਸ਼ਾਮਲ ਹੰਦ
ਨਾਟਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਨਾਟਕ ਦੇ ਇਨ% ਤੱਤ% ਅਤੇ ਜੁਗਤ% = ਪੰਜਾਬ
ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਸਰੋਕਾਰ% ਨਾਲ ਜੋੜਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰ ੂ ਕਰ ਿਦਤਾ । <ਚਿਲਕ ਨਾਟਕ ਦੀ ਮਕਬੂਲੀਅਤ
ਇਸਦਾ ਵੱਡਾ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਜੋ ਿਵਸ਼ਾ ਅਤੇ ਨਾਟਕੀ ਜੁਗਤ% ਦੋਹ% ਿਵਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ-ਸਿਭਆਚਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਨਾਟ
ਜੁਗਤ% ਦੇ ਿਚਨ% = ਬਾਖੂਬੀ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ।
ਿਵਸ਼ੇ-ਵਸਤੂ ਪੱਖੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਟਕ ਨੇ ਵਧੇਰੇ ਿਵਕਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬੇਸ਼ਕ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੇ ਿਲਹਾਜ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਖੇਤਰ
ਿਵਚ ਵਧੇਰੇ ਗੁ ੰਜਾਇਸ਼ ਵੀ ਸੀ । ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਟਕ ਦਾ ਸਰੋਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ< ਸਮਾਜਕ ਕੁ ਰੀਤੀ< ਿਜਵੇਂ ਬਾਲ-ਿਵਵਾਹ,
ਿਵਧਵਾ-ਿਵਆਹ, ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ, ਿਭ0ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਆਿਦ ਨਾਲ ਤ% ਿਰਹਾ ਹੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਨਾਟਕ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਨਾਲ ਇਸਨੇ ਮਾਨਵੀ
ੁ
ਿਰਸ਼ਿਤ< ਦੀ< ਗਿਹਰਾਈ< ਿਵਚ ਝਾਕਣ ਦਾ ਜਤਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਧਰਮ = ਨਵੇਂ ਨਕਤੇ
ਤੋਂ ਵੇਖਣ ਅਤੇ ਦਿਲਤ%
ਦੀ< ਸਮੱਿਸਆਵ% = ਿਸ਼ੱਦਤ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਿਵਚ ਵੀ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਨਾਟਕ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਪੱਖੋਂ ਵੀ
ਿਵਕਾਸ ਕਰਿਦ< ਿਜੱਥੇ ਪੱਛਮੀ ਤਕਨੀਕੀ ਿਵਧੀ< = ਅਪਣਾਇਆ ਿਗਆ ਉਥੇ ਲੋਕ-ਨਾਟ ਦੀ< ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਜੁਗਤ%
ਿਜਵੇਂ ਸੂਤਰਧਾਰ, ਨਕਲ%, ਗੀਤ% ਆਿਦ = ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਟਕ ਦਾ ਪ0ਮੁੱਖ ਪਛਾਣ ਿਚਨ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ।
ਗੁ ਜ਼ਰਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਨਾਟਕਕਾਰ% ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਨਵੇਂ ਪ0ਯੋਗ ਕੀਤੇ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਰਗਰ ਅਤੇ
ਸਾਰਥਕ ਿਵਧੀ ਸਮਾਿਜਕ ਸਮੱਿਸਆਵ% = ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਿਵਧੀ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ । ਇਸ ਤਰ% ਦੇ
ੁ ਅਿਹਮ ਹੈ ।
ਨਾਟਕ% ਨਾਲ ਆਮ ਦਰਸ਼ਕ ਸਿਹਜੇ ਹੀ ਜੁੜ ਜ%ਦੇ ਹਨ । ਅਤੇ ਨਾਟਕ ਵਾਸਤੇ ਦਰਸ਼ਕ% ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹਤ
ੁ ਾ ਹੋਵੇ ਤ% ਨਾਟਕ ਦੀ ਪੂਰਣਤਾ ਉਪਰ ਸਵਾਲੀਆ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲੱਗ
ਜੇਕਰ ਨਾਟਕ ਆਪਣੀ ਿਵਧੀ ਪੱਖੋਂ ਦਰਸ਼ਕ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੰਦ
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ੁ ਣਾ ਅਤੇ ਸੰਵਾਦ ਕਰ ਪਾਉਣਾ ਉਸਦਾ ਇਕ ਗੁ ਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ
ਜ%ਦਾ ਹੈ । ਨਾਟਕ ਦਾ ਦਰਸ਼ਕ ਤਕ ਪਹੰਚ
ਹੈ ।
ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਟਕ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਵਾਸਤੇ ਹੱਥਲੇ ਪਰਚੇ ਿਵਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਇਕ ਪ0ਿਸੱਧ ਨਾਟਕਕਾਰ ਹਰਚਰਨ ਿਸੰਘ
ਦੇ ਨਾਟਕ ‘ਕਲ, ਅਜ ਤੇ ਭਲਕ’ = ਅਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ । ਹਰਚਰਨ ਿਸੰਘ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਿਹਤ ਦੇ ਉਨ%
ਨਾਟਕਕਾਰ% ਿਵਚੋਂ ਹੈ ਿਜਸ ਨੇ ਲਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਟਕ ਦਾ ਸਫਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਪਿਹਲਾ
ੁ ਸ਼ੁਰ ੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੁਖ%ਤਕ ਨਾਟਕ ਿਲਖਣ ਵਲ ਰਹੀ ।
ਨਾਟਕ ‘ਕਮਲਾ ਕੁ ਮਾਰੀ’ 1937 ਿਵਚ ਿਲਿਖਆ ਸੀ । ਉਸਦੀ ਰਚੀ
ਹਰਚਰਨ ਿਸੰਘ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਿਹਤ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰੂਪ% ਿਵਚ ਸਾਿਹਤ ਿਸਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਪਰ ਨਾਟਕ ਅਤੇ ਇਕ%ਗੀ ਵਧੇਰੇ
ਮਕਬੂਲ ਹੋਏ ਹਨ । ਉਨ% ਦੇ ਸ਼ੋਭਾ ਸ਼ਕਤੀ, ਕੰਚਨ ਮਾਟੀ, ਰੱਤਾ ਸਾਲੂ, ਪੁਿਨੰ< ਦਾ ਚੰਨ, ਿਮਟੀ ਧੁੰਧ ਜਿਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ,
ਅਨਜੋੜ, ਦੋਸ਼, ਰਾਜਾ ਪੋਰਸ ਆਿਦ ਪੂਰੇ ਨਾਟਕ ਅਤੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ, ਮੁੜਕੇ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ਬੋ, ਜੀਵਨ ਲੀਲਾ, ਮੇਰੇ ਚੋਣਵੇਂ
ਇਕ%ਗੀ ਆਿਦ ਇਕ%ਗੀ ਸੰਗ0ਿਹ ਪ0ਕਾਸ਼ਤ ਹੋਏ ਹਨ ।
ਨਾਟਕਕਾਰ ਆਪਣੀ ਨਾਟ-ਕਲਾ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਚੇਤੰਨ ਹੈ । ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਬਾਰੇ
ਸਪਸ਼ਟ ਿਲਿਖਆ ਹੈ, “ਨਾਟਕ ਕਲਾ = ਮੈਂ ਿਨਰਾ ਮਨ-ਪ0ਚਾਵੇ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਇਸ= ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ
ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਕਲਾ ਮਾਿਧਅਮ ਮੰਨਦਾ ਹ%, ਿਕਉਂਿਕ ਇਸ ਦੀ ਲੋਕ% ਦੇ ਮਨ% ਅਤੇ ਿਦਲ% ਤਕ ਿਸੱਧੀ
ੁ ਹੰਦ
ੁ ੀ ਹੈ ।”
ਪਹੰਚ
ਹਰਚਰਨ ਿਸੰਘ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਟਕ ‘ਕਲ, ਅਜ ਤੇ ਭਲਕ’ ਇਸੇ ਮੰਤਵ ਹੇਠ ਿਲਿਖਆ ਹੈ । ਇਸ ਨਾਟਕ ਦੇ
ਿਵਚਾਰ ਦੀ ਉਪਜ ਬਾਰੇ ਉਸਨੇ ਨਾਟਕ ਦੇ ਅਰੰਭ ਿਵਚ ਹੀ ਸੰਕੇਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਿਕ “ਸਰਬ ਿਵਆਪਕ ਭਿਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ
ੁ ਇਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਦਾ ਢੋਂਗ ਰਚ
ਕੌਮੀ ਆਚਰਣ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਅਿਤ ਿਨਘਰੀ ਅਵਸਥਾ ਿਵਰਧ
ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਕ ਲੇਖਕ ਕਲਾਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਿਹਰਦੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਲੋਕ% ਤਕ ਪੁਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ।” ਆਪਣੇ
ਇਸ ਿਵਚਾਰ = ਨਾਟਕ ਰੂਪ ਿਵਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਿਵਅੰਗ ਦੇ ਹਿਥਆਰ = ਵੀ ਬਾਖੂਬੀ ਵਰਤਦਾ ਹੈ । ਿਕਉਂਿਕ
ੁ ਕਾਰਗਰ
ਸਮਾਿਜਕ ਸਮੱਿਸਆਵ% ਉਪਰ ਵਧੇਰੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਿਧਆਨ ਦੁਆਉਣ ਲਈ ਿਵਅੰਗ ਦੀ ਿਵਧੀ ਬਹਤ
ੁ
ੁ ਾ ਹੈ, ਉਸ= ਹੰਢਾ ਿਰਹਾ ਹੰਦ
ੁ ਾ ਹੈ ਉਸ = ਰੰਗਮੰਚ
ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ ।ਦਰਸ਼ਕ ਿਜਨ% ਸਮੱਿਸਆਵ% ਦੇ ਹਰ-ਰੋਜ਼ ਰਬਰੂ
ਹੰਦ
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ੁ ੀ । ਇਸ ਲਈ ਯਥਾਰਥ = ਜਦ ਨਾਟਕ ਿਵਚ
>ਪਰ ਉਸੇ ਤਰ% ਵੇਖਣ ਿਵਚ ਉਸਦੀ ਵਧੇਰੇ ਿਦਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਹੰਦ
ੁ ਾ ਹੈ ।
ਿਵਅੰਗ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜ%ਦਾ ਹੈ ਤ% ਉਹ ਿਜ਼ਆਦਾ ਅਸਰਦਾਇਕ ਿਸੱਧ ਹੰਦ
ਹਰਚਰਨ ਿਸੰਘ ਦੇ ਕਥਨ ਅਨਸਾਰ
ੁ
“ਨਾਟਕ ਦਾ ਯਥਾਰਥ ਉਂਜ ਵੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਯਥਾਰਥ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸੱਚਾ ਤੇ
ੁ ਾ ਹੈ ।” ਇਸ ਤੋਂ ਇਕ ਗਲ ਪੂਰੀ ਤਰ% ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜ%ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਨਾਟਕਕਾਰ ਆਪਣੀ ਨਾਟਕੀ
ਪ0ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੰਦ
ਿਸਰਜਣਾ ਬਾਰੇ ਚੇਤੰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਲੇਖਕ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਇਕ ਸਮਾਿਜਕ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਿਨਭਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਉਹ
ਨਾਟਕ ਿਸਰਜਣਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁਿੜਆ ਹੈ । ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਮਾਿਜਕ ਸਰੋਕਾਰ% = ਇਸ “ਲੋਕ-ਤੰਤਰਾਤਿਮਕ ਕਲਾ”
ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪ0ਤੀਬੱਧ ਹੈ ।
ਨਾਟਕ ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿਹਲ% ਨਾਟਕ ਦੇ ਥੀਮਕ ਅਤੇ ਸੰਰਚਨਾਤਮਕ ਪੱਖ% ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ । ਥੀਮ ਜ% ਿਵਸ਼ਾ ਿਕਸੇ ਵੀ ਰਚਨਾ ਦਾ ਉਹ ਅਿਨੱਖੜਵ% ਅੰਗ ਹੈ ਜੋ ਇਕ ਸਾਿਹਤਕ ਿਕਰਤ = ਜੋੜਕੇ
ਜ% ਇਕ ਸੂਤਰ ਿਵਚ ਪਰੋਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ । ਇਸਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਸਾਿਹਤਕ ਿਕਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ
ੁ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ । ਤੇ ਇਸ ਿਵਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ = ਨਾਟਕਕਾਰ
ਨਾਟਕ ਦੇ ਅਿਧਐਨ ਦੌਰਾਨ ਇਸਦਾ ਿਵਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ ਪਛਾਣ ਲੈਣਾ ਬਹਤ
ਿਜਨ% ਜੁਗਤ% ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾਟਕ ਦਾ ਬਣਤਰ ਜ% ਸੰਰਚਨਾ ਪੱਖ ਹੈ । ਿਜਸਦੇ ਪਛਾਣ ਿਚਹਨ ਨਾਟਕ ਦੇ
ੁ ੇ ਹਨ। ਨਾਟਕ ਿਲਖਣ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਹਲ% ਨਾਟਕਕਾਰ ਦੇ ਮਨ ਿਵਚ ਇਕ ਿਵਚਾਰ ਪੈਦਾ
ਤੱਤ% ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਮੌਜੂਦ ਹੰਦ
ੁ ਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਿਵਚਾਰ ਅਗੋਂ ਜਾਕੇ ਿਵਸ਼ੇ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਣ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ।
ਹੰਦ
ਿਫਰ ਨਾਟਕਕਾਰ ਉਸ ਿਵਚਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਉਨ% ਘਟਨਾਵ%, ਕਾਰਜ% ਆਿਦ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਨਾਲ
ੁ ੀ ਹੋਵੇ । ਇਨ% ਕਾਰਜ% = ਮੰਚ >ਪਰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਤਰ% ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ
ਉਸਦੇ ਿਵਚਾਰ ਦੀ ਪ0ੌੜਤਾ ਹੰਦ
ਜ%ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨ% ਪਾਤਰ% ਿਵਚਕਾਰ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਰਾਹੀਂ ਨਾਟਕ ਦੇ ਤਨਾਓ = ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜ%ਦਾ ਹੈ । ਢੁੱਕਵੇਂ ਪਾਤਰ% ਦੀ
ੁ ੇ ਹਨ । ਨਾਟਕੀ ਤਨਾਓ = ਘਟਨਾਵ% ਦੀ ਇਕ
ਚੋਣ ਅਤੇ ਉਨ% ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਟਕ ਲਈ ਕਾਫੀ ਮਹੱਤਵ ਪੂਰਣ ਤੱਤ ਹੰਦ
Eਮਵਾਰ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਿਸਖਰ ਤੇ ਪੁਚਾਇਆ ਜ%ਦਾ ਹੈ ਿਜਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾਟਕ ਦਾ ਿਵਸ਼ਾ ਅਗਰਭੰੂਮੀ ਿਵਚ ਆ ਜ%ਦਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਟਕਕਾਰ ਦਾ ਿਵਚਾਰ ਪੱਖ ਜ% ਉਸਦੀ ਿਵਚਾਰਧਾਰਾ ਵੀ ਕਸਵੱਟੀ >ਪਰ ਆ ਜ%ਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਅੰਤ
ੁ ਕੇ ਨਾਟਕਕਾਰ ਸਮੱਿਸਆ ਦਾ ਹਲ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਲ ਦਾ ਸੁਝਾ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜ% ਿਬਨ% ਿਕਸੇ
ਸਿਥਤੀ ‘ਤੇ ਪਹੰਚ
ਹਲ ਤੋਂ ਇਸ= ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਿਕ ਦਰਸ਼ਕ% ਦੇ ਿਬਬੇਕ = ਝੰਜੋੜਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਤਰ% ਇਹ ਗਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ
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ਜ%ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਨਾਟਕ ਕਲਾ ਇਕ ਚੇਤੰਨ ਲੇਖਨ-ਕਲਾ ਹੈ ਿਜਸਦੇ ਖਾਸ ਤੱਤ ਅਤੇ ਿਵਧੀ< ਹਨ । ਉਨ% ਤੱਤ% ਅਤੇ
ੁ , ਸਮਰੱਥਾ ਤੇ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਵਰਤਕੇ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਬਨਾਉਣ ਦਾ
ਿਵਧੀ< = ਨਾਟਕਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹਨਰ
ਉਪਰਾਲਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ।
ੁ ਾ ਹੈ । ਜੋ ਵੀ ਿਵਸ਼ਾ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜ%
ਲੇਖਕ ਦਾ ਿਸਰਜਣਾ ਸੰਸਾਰ ਉਸਦਾ ਆਲਾ-ਦੁਆਲਾ ਹੀ ਹੰਦ
ੁ ਾ ਹੈ ਉਸ = ਇਕ ਸਮੱਿਸਆ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਵੇਖਣ ਦੀ ਜਾਚ ਵੀ ਇਸੇ ਸੰਸਾਰ ਿਵਚੋਂ ਹੀ ਪ0ਾਪਤ ਹੰਦ
ੁ ੀ ਹੈ
ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੰਦ
। ਕੋਈ ਵੀ ਲੇਖਕ ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਤੋਂ ਅਣਿਭੱਜ ਨਹੀਂ ਰਿਹ ਸਕਦਾ । ਉਹ ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਰਿਹਕੇ ਉਸ
ਨਾਲ ਇਕ ਤਰ% ਦਾ ਿਸਰਜਣਾਤਮਕ ਨਾਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਉਹ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਕੁ ਝ ਗ0ਿਹਣ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ
ਆਪਣੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬੁੱਧੀ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਲੇਖਨ ਕਲਾ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਜ = ਪ0ਭਾਵਤ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਇਕ ਲੇਖਕ ਅਤੇ
ਸਧਾਰਣ ਿਵਅਕਤੀ ਿਵਚ ਇਹੋ ਫਰਕ ਹੈ ਿਕ ਲੇਖਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਯਥਾਰਥ = ਿਸਰਫ ਮਿਹਸੂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਗੋਂ
ਉਸ= ਅਿਭਿਵਅਕਤ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ।
ਸਮਾਜ ਦੀ< ਕਠੋਰ ਸੱਚਾਈ< = ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ ੳਤੇ ਿਵਧੀ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ< ਸਾਿਹਤਕ ਿਕਰਤ%
ਿਵਚ ਪ0ਸਤੁਤ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਲੇਖਕ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਸਮਾਜ ਿਵਚਲੀ< ਸਮੱਿਸਆਵ% ਿਵਚੋਂ ਆਪਣੀ<
ਰਚਨਾਵ% ਦਾ ਿਵਸ਼ਾ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਫਰ ਉਸ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ< ਘਟਨਾਵ% ਿਵਚਲਾ ਤਨਾਓ ਮਿਹਸੂਸ
ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨ% ਕਾਰਜ% ਤੇ ਘਟਨਾਵ% ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਪਾਤਰ% ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਇਕ ਗਲਪੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਿਸਰਜਣਾ
ਕਰਦਾ ਹੈ । ਇਸੇ ਲਈ ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਿਵਧੀ ਨਾਲ ਿਲਖੀ< ਰਚਨਾਵ% ਯਥਾਰਥ ਹੀ ਲੱਗਦੀ< ਹਨ ।
ਨਾਟਕਕਾਰ ਹਰਚਰਨ ਿਸੰਘ ਨੇ ਵੀ ਸਮਕਾਲੀ ਸਮਾਜਕ ਪ0ਸਿਥਤੀ< = ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਿਦ< ਆਪਣੇ ਨਾਟਕ
‘ਕਲ, ਅਜ ਤੇ ਭਲਕ’ ਰਾਹੀਂ ਸਜਾਮ ਿਵਚ ਹਰ ਪਾਸੇ ਫੈਲੇ ਿਭ0ਸ਼ਟਾਚਾਰ = ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ।
ਿਭ0ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜੋ ਿਕ ਇਕ ਸਰਬ-ਿਵਆਪਕ ਸਮੱਿਸਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਨਵੀ-ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਿਵਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ । ਭਾਵੇਂ
ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਧਰਮ ਹੋਵੇ ਜ% ਿਫਰ ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਵਰਤਾਰਾ ਹੋਵੇ । ਨਾਟਕਕਾਰ ਨੇ ਿਭ0ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇਸ ਸਰਬਿਵਆਪਕ ਿਵਸ਼ੇ = ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਿਵਚ ਮੌਜੂਦ ਵਿਹਮ%-ਭਰਮ% ਅਤੇ ਕੁ ਰੀਤੀ< ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਰਸੂਖ
ਵਾਲੇ ਲੋਕ%, ਿਸਆਸੀ ਆਗੂ < ਦੀ< ਿਭ0ਸ਼ਟ ਕਾਰਗੁ ਜ਼ਾਰੀ< = ਅਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ । ਉਸਦੇ ਨਾਟਕ ਦਾ ਿਸਰਲੇਖ
‘ਕਲ, ਅਜ ਤੇ ਭਲਕ’ ਵੀ ਇਸ ਸਮੱਿਸਆ ਦੇ ਸਦੀਵੀ ਪੱਖ ਵਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ।
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ਇਹ ਸਮੱਿਸਆ ਸਾ= ਸਦੀ< ਤੋਂ ਿਕਸੇ ਨਾ ਿਕਸੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ । ਗੁ ਜ਼ਰੇ ਸਮੇਂ ਿਵਚ ਵੀ
ਿਭ0ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੇ ਮਾਨਵਵਾਦੀ ਕਦਰ% ਕੀਮਤ% = ਖੋਖਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਜ ਦੇ ਯੁ ੱਗ ਿਵਚ ਵੀ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਨਾ ਿਸਰਫ
ਜਾਰੀ ਹੈ ਬਲਿਕ ਹੋਰ ਪ0ਬਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਿਜਸ ਤਰ% ਇਸਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਿਵਚ ਹੈ ਉਸਤੋਂ ਜਾਪਦਾ
ਹੈ ਿਕ ਭਿਵੱਖ ਿਵਚ ਇਸਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਇਸ ਿਵਕਰਾਲ ਸਮੱਿਸਆ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਪਸਾਰ% =
ਨਾਟਕਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਝਾਕੀ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਜਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਿਪੰਡ ਨਾਲ ਵਾਬਸਤਾ
ਹਰ ਿਧਰ = ਿਵਸ਼ੇ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਿਵਚ ਪਰੋਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ।
ੁ ੀ ਹੈ । ਨਾਟਕਕਾਰ
ਨਾਟਕ ਦੀ ਸ਼ੁਰਆ
ੂ ਤ ਦੋ ਔਰਤ ਪਾਤਰ% ਪ0ੇਮੋ ਤੇ ਗੁ ਰ% ਿਵਚਕਾਰ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਨਾਲ ਹੰਦ
ਇਸ ਆਰੰਭਕ ਵਾਰਤਾਲਾਪੀ ਿਦ0ਸ਼ ਿਵਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਿਵਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਆਰੰਭ ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ । ਨਾਟਕ
ਦੀ< ਘਟਨਾਵ% ਅਤੇ ਕਾਰਜ% ਦਾ ਸਥਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਿਕਸੇ ਇਕ ਿਪੰਡ ਨੇੜੇ ਮਹੰਤ ਦਾ ਇਕ ਡੇਰਾ ਹੈ । ਸਮ% ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਦੋ ਔਰਤ% ਇਹੋ ਿਜਹੇ ਸਮੇਂ ਿਵਚ ਸ਼ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਿਵਚ ਗਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ< ਹਨ । ਇਸੇ ਪਲ ਤੋਂ ਦਰਸ਼ਕ% ਦੇ
ਮਨ% ਿਵਚ ਅਗੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾਵ% ਬਾਰੇ ਿਜਿਗਆਸਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰ ੂ ਹੋ ਜ%ਦੀ ਹੈ ।ਨਾਟਕ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਿਕਉਂਿਕ
ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਸਰਬ-ਿਵਆਪਕ ਿਭ0ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਿਵਚ ਅਗੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਿਕਰਦਾਰ ਜ% ਪਾਤਰ
ਵੀ ਿਪੰਡ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਵਰਗ% ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ । ਭਲਵਾਨ ਜੋ ਿਕ ਿਪੰਡ ਦਾ ਚੌਧਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ੈਲਦਾਰ (ਸੁਰੈਣ ਿਸੰਘ)
ਜੋ ਇਕ ਹੋਿਸ਼ਆਰ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਨਾਟਕ ਦੇ ਇਸ ਿਵਸ਼ੇ = ਅਗੇ ਤੋਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੋਰਨ% ਮੋਹਤਬਰ ਤੇ
ਅਸਰ-ਰਸੂਖ ਵਾਲੇ ਇਜ਼ਤਦਾਰ ਿਵਅਕਤੀ< ਦੀ< ਿਭ0ਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਕਰਤੂਤ% ਦੀ< ਪੋਲ% ਖੋਲਦੇ ਹੋਏ ਉਸਦਾ ਫਾਇਦਾ
ਚੁੱਕਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ।
ਇਨ% ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁੱਚਾ ਿਸੰਘ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਿਕ ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਐਮ. ਐਲ. ਏ. ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ% ਦੋਹ% ਵ%ਗ ਹੀ
ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ< ਸਾਰੀ< ਸ਼ਤਰੰਜੀ ਚਾਲ% ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੈ । ਇਹ ਿਤੰਨੋਂ ਿਮਲਕੇ ਿਪੰਡ ਦੇ ਅਸਰਦਾਰ ਿਵਅਕਤੀ< ਤੋਂ
ੂ , ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ
ਉਗਰਾਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਿਜਨ% ਕੋਲ ਉਹ ਉਗਰਾਹੀ ਲਈ ਜ%ਦੇ ਹਨ ਉਨ% ਿਵਚ ਸ਼ਾਹਕਾਰ
ਟਰ%ਸਪੋਰਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ । ਇਹ ਸਾਰੇ ਿਮਲਕੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕ% = ਿਕਸ ਤਰ% ਠੱਗ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸ = ਬੜੇ
ਿਵਅੰਗਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ । ਇਥੋਂ ਤਕ ਿਕ ਮਾਸਟਰ ਅਤੇ ਮਰਾਸੀ< ਤਕ = ਸਮਾਜ ਿਵਚ
ਿਭ0ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਿਦ< ਿਵਖਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ । ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਿਕਸੇ ਨਾ ਿਕਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ
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ਕਢਾਉਣ ਦੀ< ਤਰਕੀਬ% ਬਨਾਉਣ ਿਵਚ ਲਿਗਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਹਰ ਥ% ਤੇ ਆਪਸੀ ਿਰਸ਼ਿਤ< ਦੀ
ਕਰੂਰ ਸੱਚਾਈ = ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਜਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ।
ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰ% ਿਵਚ ਫੈਲੇ ਿਭ0ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ< ਗਿਹਰਾਈ< ਤਕ ਜਾਣ ਲਈ ਨਾਟਕਕਾਰ ਨੇ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਮੌਜੂਦ ਮਹੰਤ ਅਤੇ ਸੰਤ ਪ0ਥਾ ਵਰਗੇ ਇਕ ਅਣਛੁਹੇ ਵਰਗ = ਆਪਣੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਿਵਧੀ ਦੇ
ੁ ੀ ਹੈ ।
ਕੇਂਦਰ ਿਵਚ ਰੱਿਖਆ ਹੈ । ਸਾਰੀ ਗਲ ਇਕ ਡੇਰੇ ਦੇ ਮਹੰਤ ਚਰਨ ਦਾਸ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਘੰਮਦੀ ਪ0ਤੀਤ ਹੰਦ
ਉਸਦੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਰਾਹੀਂ ਲੇਖਕ ਨੇ ਬੜੇ ਕਲਾਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਿਵਸ਼ੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਇਹ
ਮਹੰਤ ਵੀ ਇਕ ਸਧਾਰਣ ਇਨਸਾਨ ਵ%ਗ ਮਹੱਤਵ-ਅਕ%ਿਖਆਵ% ਰੱਖਦਾ ਹੈ । ਜੋ ਆਪਣੀ< ਦੱਬੀ< ਹੋਈ<
ੁ ਾ ਹੈ ।
ਖ਼ੁਹਾਇਸ਼% = ਹਰ ਹੀਲੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰਦ
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਟਕਕਾਰ ਨੇ ਮਹੰਤ% ਦੇ ਡੇਿਰ< ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਵੀ
ਕੀਤਾ ਹੈ । ਸੰਤ% ਮਹੰਤ% ਦੇ ਡੇਰੇ ਜੋ ਿਕ ਧਰਮ ਪ0ਚਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ = ਚੰਗੀ< ਕਦਰ% ਕੀਮਤ% ਦੀ ਿਸਿਖਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ
ਅਦਾਰੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਇਹ ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਵਿਹਮ%-ਭਰਮ% ਅਤੇ ਚਮਤਕਾਰ% ਦੇ ਢੋਂਗ% ਰਾਹੀਂ
ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ< ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਨਾਟਕ ਿਵਚ ਮਹੰਤ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਿਦ0ਸ਼ ਰਾਹੀ ਇਕ ਿਭਆਨਕ ਮਹੌਲ ਿਸਰਿਜਆ ਿਗਆ
ਹੈ । ਿਜਸ ਬਾਰੇ ਸ਼ੁਰ ੂ ਿਵਚ ਸ਼ੰਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਉਸਦੀ ਪ0ੋੜਤਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ।
“ਪਿਹਲਾ ਮੁਸਾਫਰ: ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ < ਓਸ ਬਗਲੇ ਭਗਤ = ।
ਦੂਜਾ ਮੁਸਾਫਰ: ਮਾਈ ਜੇ ਤੂੰ ਜਵਾਨ ਕੁ ੜੀ ਨਾਲ ਰਾਤ ਰਿਹ ਸਕਦੀ ਐਂ, ਫੇਰ ਸਾ= ਕਾਹਦਾ ਡਰ ਏ ।
…………..
ਪਿਹਲਾ: ਕੀ ਫ਼ੀਮੀ<, ਭੰਗੀ<, ਸੁਲਫੱਈ< ਲਈ ਜਗਾ ਹੈ ?
ਦੂਜਾ: ਜੋ ਿਦਨ ਰਾਤ ਡੇਰੇ ਿਵਚ ਭੰਗ ਪੁੱਜਦੀ ਐ ਸਾ= ਸਭ ਪਤਾ ।”
ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਧਰਮ ਦੇ ਨ% ਹੇਠ ਅਤੇ ਵਿਹਮ% ਭਰਮ% ਿਵਚ ਫੱਸਕੇ ਔਰਤ% ਿਕਸ ਤਰ% ਧਰਮ ਦੇ ਅਖੌਤੀ
ੁ ੀ< ਹਨ ਇਸ ਿਵਸ਼ੇ = ਵੀ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ । ਪ0ੇਮੋ ਜੋ
ਆਗੂ < ਦੀ ਹਵਸ ਦਾ ਿਸ਼ਕਾਰ ਹੰਦ
ਿਕ ਇਕ ਚਲਾਕ ਔਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹੰਤ ਦੀ ਏਜੰਟ ਹੈ ਿਪੰਡ ਦੀ ਇਕ ਜਵਾਨ ਕੁ ੜੀ = ਵਰਗਲਾ ਕੇ ਮਹੰਤ ਦੀ ਹਵਸ ਪੂਰੀ
ਕਰਨ ਲਈ ਡੇਰੇ ਲੈਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ । ਪ0ੇਮੋ ਦੇ ਸਾਧੂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਿਵਚ ਇਹ ਗਲ ਸਿਹਜੇ ਹੀ ਪ0ਗਟ ਹੋ ਜ%ਦੀ
ਹੈ :
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ੁ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਈ ਸੀ । ਿਕਤੇ ਿਪੰਡ = ਨਾ
“ਪ0ੇਮੋ: ਵੇ ਦੇਖੀਂ ਕੁ ੜੀ =, ਹਣੇ
ਮੁੜ ਗਈ ਹੋਵੇ !
ਸਾਧੂ: ਿਕਹੜੀ ਓਹ ਸੋਹਣੀ ਜਹੀ ਕੁ ੜੀ, ਜੋ ਹਣੇ
ੁ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆਈ ਸੀ ?
(ਮੁਸE%ਦਾ ਹੋਇਆ) ਉਹ ਤ% ਨਹੀਂ ਗੁ ਆਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਵਧੀਆ ਮਾਲ ਵੇ ।”
ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਨਾਟਕਕਾਰ ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਔਰਤ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋਕੇ ਗਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅਜੋਕੇ
ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਆਧੁਿਨਕਤਾ ਦੇ ਹੰਿੁ ਦ< ਵੀ ਵਿਹਮ% ਭਰਮ% ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ । ਿਜਸ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਔਰਤ% = ਹੀ ਿਜ਼ਆਦਾ
ੁ ੇ ਭ0ਸ਼ਟਚਾਰੀ ਆਚਰਣ ਅਤੇ ਕੁ ਕਰਮ% ਵਲ ਹੀ ਸੰਕੇਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ
ਭੋਗਣਾ ਪੈ ਿਰਹਾ ਹੈ । ਇਥੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨ% ਹੇਠ ਹੰਦ
ਹੈ । ਨਾਟਕ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਿਦ0ਸ਼ ਿਵਚ ਦੋ ਸੂਹੀਏ ਇਸ ਸਮੱਿਸਆ = ਿਸੱਿਧ< ਹੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਅਗੋਂ ਜਾ ਕੇ
ਨਾਟਕ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਿਦ0ਸ਼% ਰਾਹੀਂ ਮਹੰਤ ਅਤੇ ਹੋਰਨ% ਪਾਤਰ% ਦੀ< ਿਭ0ਸ਼ਤਾਚਾਰੀ ਕਾਰਗੁ ਜਾਰੀ< = ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ।
ਿਸਆਸੀ ਨੇਤਾਵ% ਦੀ< ਚਾਲਬਾਜ਼ੀ<, ਭੋਲੀ-ਭਾਲੀ ਜਨਤਾ = ਲੁਭਾਵਣੇ ਵਾਇਦੇ ਕਰਕੇ ਗੁ ਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ<
ਿਵਉਂਤ%, ਨੌਜਵਾਨ% ਦੀ< ਬਾਗ਼ੀ ਅਵਾਜ਼% = ਦਬਾਉਣ ਦੀ< ਕੋਿਸ਼ਸ਼%, ਭਾਈ-ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਵਰਗੇ ਹਰ ਤਰ% ਦੇ
ਿਭ0ਸ਼ਤਾਚਾਰੀ ਅਮਲ% = ਨਾਟਕ ਿਵਚ ਬਾਖੂਬੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ।
ੁ ਅਿਹਮੀਅਤ ਹੰਦ
ੁ ੀ ਹੈ । ਪਾਤਰ% ਦੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਉਹਨ% ਦੀ
ਨਾਟਕ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਿਵਚ ਪਾਤਰ% ਦੀ ਬਹਤ
ਭਾਸ਼ਾ, ਪਿਹਰਾਵਾ, ਅਦਾਕਾਰੀ ਜੁਗਤ% ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਆਿਦ ਨਾਟਕ ਦੀ ਿਲਖਤ ਿਵਚ ਰੂਹ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਇਕ
ੁ ਾ ਅਤੇ ਨ% ਹੀ ਬੇਵਜਹਾ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਜ% ਸੰਵਾਦ ਦਾ ਪ0ਯੋਗ
ਸਫਲ ਨਾਟਕ ਿਵਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਤਰ ਫਾਲਤੂ ਨਹੀਂ ਹੰਦ
ਕਰਦਾ ਹੈ । ਅਸਲ ਿਵਚ ਨਾਟਕੀ ਪਾਤਰ ਆਮ ਜੀਵਨ ਿਵਚੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਲੋਕ% ਦੇ ਚਿਰੱਤਰ ਦੇ ਿਸਰਫ ਉਹ ਗੁ ਣ ਲੱਛਣ
ੁ ੇ ਿਜਸਦੀ ਨਾਟਕੀ ਿਵਸ਼ੇ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਦੇ ਿਨਭਾਓ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੰਦ
ੁ ੀ ਹੈ । ਭਾਵ ਪਾਤਰ% ਨੇ ਇਕ ਖਾਸ ਤਰ% ਦੇ
ਹੀ ਹੰਦ
ੁ ਾ ਹੈ । ਇਕੋ ਪਾਤਰ ਿਵਚ ਵਧੇਰੇ ਪਾਤਰ% ਦੇ ਗੁ ਣ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾ
ਲੋਕ% ਦੇ ਸਮੂਹਕ ਚਿਰੱਤਰ = ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੰਦ
ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਿਕ ਿਵਸ਼ੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਹੋਣ । ਹਰਚਰਨ ਿਸੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਟਕ ਦੇ ਿਵਸ਼ੇ ਦੇ ਪਸਾਰ =
ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਚਿਰੱਤਰ = ਛੁਹਣ ਦਾ ਜਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਪਾਤਰ% ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਇਕ ਦੂਜੇ
ਦੇ ਚਿਰੱਤਰ ਦੀ< ਖੂਬੀ< = ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਨਾਟਕ ਿਵਚ ਿਕਸੇ ਵੀ ਪਾਤਰ ਦਾ ਸੁਭਾ ਜ% ਚਿਰੱਤਰ ਕਾਰਜ%,
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ਘਟਨਾਵ% ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਨ% ਤ% ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸਦਾ ਿਵਗੋਪਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ । ਵਾਰਤਾਲਾਪੀ ਜੁਗਤ%
ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਪਾਤਰ% ਦੇ ਸੁਭਾ = ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ।
ਿਫਰ ਹਰ ਪਾਤਰ ਉਸ ਸੁਭਾ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਕਾਰਜ ਿਨਭਾਉਂਦਾ ਹੈ । ਨਾਟਕਕਾਰ ਨੇ ਨਾਟਕ ਦੇ ਪਲਾਟ ਿਵਚ
ੁ ਸਟੀਕ ਤਰਤੀਬ ਿਵਚ ਪਰੋਕੇ ਰਿਖਆ ਹੈ । ਹਰ ਪਾਤਰ ਇਕ ਵੇਲੇ ਇਕੋ ਤਰ% ਦੇ ਕਾਰਜ-ਖੇਤਰ ਿਵਚ
ਪਾਤਰ% = ਬਹਤ
ਿਵਚਰਦਾ ਹੈ । ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਤਰ ਗੁ ੰਝਲਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਸਭ ਦਾ ਿਕਰਦਾਰ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ । ਨਾਟਕਕਾਰ ਨੇ ਪਾਤਰ% ਰਾਹੀਂ
ਹੀ ਅਗਲੇਰੀ< ਘਟਨਾਵ% ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹਨ । ਿਜਸ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਕ% ਿਵਚ ਉਤਸੁਕਤਾ ਬਣੀ ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ
ੁ ਾ ਹੈ । ਪਾਤਰ ਨਾਟਕ ਦੀ ਗਤੀ ਬਣਾਈ ਰਖਦੇ ਹਨ । ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ
ਨਾਟਕ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਹੰਦ
= ਿਕਸੇ ਨਾ ਿਕਸੇ ਪਾਤਰ ਨਾਲ ਜੋੜਕੇ ਵੇਖਣ ਲਗਦਾ ਹੈ ਜ% ਿਕਸੇ ਨਾ ਿਕਸੇ ਪਾਤਰ ਦੀ ਤਰਫਦਾਰੀ ਕਰਨ ਲਗਦਾ ਹੈ ।
ਇਕ ਿਨਪੁੰਨ ਨਾਟਕਕਾਰ ਵ%ਗ ਹਰਚਰਨ ਿਸੰਘ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗਲ = ਜ% ਿਵਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਿਵਚਾਰ% = ਪਾਤਰ% ਰਾਹੀਂ
ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਨਾਟਕ ਿਵਚ ਬਾਗੀ< ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਿਜਸ= ਉਹ ਲੋਕ% ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਅਸਲ ਿਵਚ ਉਸਦਾ
ਆਪਣਾ ਿਦ0ਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹੈ । ਨਾਟਕ ਦੇ ਇਸ ਿਹੱਸੇ ਿਵਚ ਨਾਟਕਕਾਰ ਇਕ ਤਰ% ਨਾਲ ਖ਼ੁਦ ਮੈਦਾਨ ਿਵਚ ਉਤਰ ਆਉਂਦਾ
ਹੈ ਤ% ਜੋ ਸਮੱਿਸਆ ਦਾ ਿਨਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ । ਉਹ ਆਪਣੀ ਗਲ = ਹਰ ਿਭ0ਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਿਧਰ ਸਾਹਮਣੇ ਖ਼ੁਦ
ਰਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਟਕ = ਅੰਜਾਮ ਵਲ ਦਾ ਰਸਤਾ ਿਵਖਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਨਾਟਕਕਾਰ ਿਕਉਂਿਕ ਇਕ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਵਚਾਰਧਾਰਕ ਪ0ਿਤਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਿਲਖ ਿਰਹਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉਹ
ਿਭ0ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ = ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਲ%ਬੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜ%ਦਾ ਸਗੋਂ ਇਹੋ ਿਜਹੀ ਸਿਥਤੀ ਬਾਰੇ ਸਾ= ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ
ਕਰਦਾ ਹੈ । ਨਾਟਕ ਦੇ ਇਸ ਪ0ਮੁੱਖ ਿਵਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਨਾਟਕਕਾਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਿਦ0ਸ਼ਟੀਕੋਣ ਜ% ਪੱਖ ਨਾਟਕ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਿਦ0ਸ਼%
ੁ ਾ ਹੈ । ਬਾਗੀ ਆਵਾਜ਼% ਅਸਲ ਿਵਚ ਜਨਤਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ । ਨਾਟਕਕਾਰ
ਿਵਚ ਬਾਗ਼ੀ ਪਾਤਰ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੰਦ
ਿਭ0ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਇਸ ਸਿਥਤੀ ਿਵਚ ਵੀ ਿਨਰਾਸ਼ਾਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਉਹ ਦਰਸ਼ਕ% = ਇਕ ਆਸ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ
ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨਾਟਕ ਦਾ ਅੰਤ ਸੁਖ%ਤਕ ਹੈ ।
ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੇਖਿਦ< ਇਹ ਨਾਟਕ ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਸਰਬ-ਿਵਆਪਰਕ ਿਭ0ਸ਼ਤਾਚਾਰ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ = ਇਕ
ਤਨਾਓ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਰਖਦਾ ਹੈ । ਨਾਟਕ ਿਵਚ ਛੋਟੀ< ਛੋਟੀ< ਕਈ ਘਟਨਾਵ% ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਿਵਸ਼ੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ =
ਿਬਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਿਵਸ਼ੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ = ਉਹ ਬੜੇ ਰੋਚਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਲਈ ਉਹ ਿਵਅੰਗ,
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ਸੁਝਾਓ, ਉਤਸੁਕਤਾ ਦੇ ਤੱਤ% ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਕ ਨਾਟਕੀ ਕਾਰਜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ
। ਹਰਚਰਨ ਿਸੰਘ ਇਕ ਚੇਤੰਨ ਅਤੇ ਸਫਲ ਨਾਟਕਕਾਰ ਹੈ । ਉਸਨੇ ਨਾਟਕ ਿਵਚ ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਿਵਸ਼ੇ = ਬੜੀ
ਕਾਬਲੀਅਤ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾਟਕ ਲੇਖਨ ਦੇ ਹਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅੰਗ = ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਨਾਟਕੀ ਬਣਤਰ ਲਈ
ਵਰਿਤਆ ਹੈ । ਿਨਰਦੇਸ਼ਨ ਪੱਖੋਂ ਪੂਰੀ< ਹਦਾਇਤ% ਦਰਜ ਹਨ ਤ% ਜੋ ਨਾਟਕ ਦਾ ਢੁੱਕਵ% ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਤਰ% ਅਸੀਂ ਦੇਿਖਆ ਿਕ ਹਰਚਰਨ ਿਸੰਘ ਦਾ ਇਹ ਨਾਟਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਿਹਤ ਦਾ ਇਕ ਪ0ਤੀਿਨਧ ਨਾਟਕ ਹੈ
। ਇਸ ਿਵਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਟਕ ਦਾ ਉਹ ਿਨਵੇਕਲਾ ਰੂਪ ਬਣਕੇ ਉਭਰਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸਨੇ ਿਪਛਲੀ ਇਕ ਸਦੀ ਿਵਚ
ਆਪਣੇ ਿਵਕਾਸ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਬਨਾਉਣ ਿਵਚ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤਕ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ।
ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਟਕ ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਅਤੇ ਅਿਧਆਪਨ ਕਰਿਦ< ਸਾ= ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਟਕ ਦੇ ਿਜਨ% ਸਰੋਕਾਰ%, ਸੋਿਮ< ਅਤੇ
ਿਵਧੀ< ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਸਦਾ ਸੰਬੰਧ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ-ਸਿਭਆਚਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ-ਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ
ੁ ਾ ਹੈ । ਨਾਟਕ ਦੇ ਅਿਧਐਨ ਅਤੇ ਅਿਧਆਪਨ ਲਈ ਪਿਹਲ% ਤ% ਨਾਟਕ ਦੀ ਪੂਰਨਤਾ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ
ਜੁੜਦਾ ਪ0ਤੀਤ ਹੰਦ
ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪੂਰਨਤਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਨਾਟਕ ਦੀ ਿਲਖਤ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਰੰਗਮੰਚ ਉਪਰ ਸਫਲ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੀ<
ਸੰਭਾਵਨਾਵ% । ਿਲਖਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਟਕ ਦਾ ਇਿਤਹਾਸ ਭਾਵੇਂ ਿਸਰਫ ਸੌ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਪਰ ਰੰਗਮੰਚੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੀ<
ੁ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ । ਇਨ% ਦੋਹ% ਪੱਖ% ਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਅਿਧਐਨ ਅਤੇ
ਜੁਗਤ% ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰੀ ਦੀ< ਿਵਧੀ< ਦਾ ਸੋਮਾ ਬਹਤ
ੁ ਾ ਹੈ ।
ਅਿਧਆਪਨ ਸਮੁੱਚੇ ਨਾਟਕ ਦੀ ਸਮਝ ਵਾਸਤੇ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੰਦ

