


n?wH J/H (gzikph) Gkr gfjbk    gzikph BkNe

gouk shik    gkm BzH 1H1

@;Zs prkB/# dk nkb'uBkswe nfXn?B

BkNe dk nkb'uBkswe nfXn?B eoB bZfrnK ;G s'_ gfjbK ;k~ BkN-;zrmB ~ ;wMDk
gt/rk fi; ftu j'o ;kfjs o{gK tKr{z ftµk ns/ o{g dk nkg;h foµsk sK wjZstg{oB
G{fwek fBGkT[_dk jh j?, fJ; d/ Bkb-Bkb @;zuko# dk ftµ/µ o'b j?. Gkt/_ d{i/ ;kfjs-
o{gK ftu th ;zuko dk wjZst j? b/feB T[E/ fJj ;zuko @ouBk sI'A gkme# se j? idfe
BkNe ftu fJj ;zuko @ouBk s'_ gkme# se d/ Bkb-Bkb @ouBk s'_ doµe# se th j?.
fJ;/ bJh nkb'ueK tZb'_ fejk iKdk j? fe BkNe dk d{jok ufoZso j?. fJj fJe' t/b/
;kfjZs-o{g th j? ns/ wzu s/ y/v/ ikD ekoD ebk-o{g th j?. fJ; bJh BkNe dk nkb'uBkswe
nfXn?B eoB bZfrnK ;k~ fJBQK gZyK dk fXnkB oZyDk gt/rk sK jh fe;/ BkNeh feqs
dk ;w[Zuk w[bKeD eo ;ed/ jK. fJj rZb ftµt d/ fe;/ th BkNe dk nfXn?B eoB
bfrnK fXnkB ftu oZyDh }o{oh j?.

gzikph BkNe d/ y/so ftu BkN-nkb''uBk dh fdqµNh s'_ T[go'es rZbK ~ ftukoBk
nkozG j' frnk j?. fi; d/ d{oo; f;ZN/ fBeb/ jB. gzikph BkNe dh T[wo brGr fJe
;dh dh j' rJh j?. 1899 ftu uoB f;zx B/ ekbhdk; d/ BkNe @µzze[sbk# dk gzikph
nB[tkd gqekfµs eotkfJnk ;h i' nB[tkd j'D d/ pkti{d w"fbe gzikph BkNe j'D dk
gqwkD g/µ eodk j?. T[d'_ s'_ b? e/ j[D she gzikph BkNe B/ bzwk ;\o s?n ehsk j?
ns/ niw/o f;zx n"by fJ; ;dh dh fgSbh u"EkJh ftu gqtkB ufVQnk BkNeeko j?. T[j
nkgD/ T[BQK ;wekbhnK nkswihs, uoB dk; f;ZX{, r[oµoB f;zx d/ Bkb 1975 s'_ pknd
o"µBh ftu nkfJnk id'_ gzikph BkNe dh shih ghVQh ;thekoh rJh.

niw/o f;zx n"by B/ bx{ BkNeK okjh_ gzikph BkN-y/so ftu gqt/µ ehsk ns/ @;Zs prkB/#
T[; dk gfjbk g{ok BkNe j?. fJj BkNe T[; d/ bx{ BkNe @s{Vh tkbk e'mk# dk ft;fsqs
o{g j?. @s{Vh tkbk e'mk# ~ BkNe dk n?eN shik (;[gB/ fiT[_ ;z;ko) pDk e/ T[; nZr/
d' n?eN Bt/_ i'V fdZs/ rJ/ jB.

fJ; BkNe d/ w{b ftµ? dhnK szdK bx{ BkNe @s{Vh tkbk e'mk# ftu jh gJhnK
jB fiBQK dk ft;fsqs o{g @;Zs prkB/# ftu g/µ j'fJnk. wkbt/ dh fBwB fe;kBh ftµ/µ
eo p/-}whB/ gfotkoK dh j'Dh j? fe }whB Bk j'D ekoB iK xZN j'D ekoB foµsk
BjhI j[zdk ns/ gfotko ftu fJe iK fJe s'_ tZX GoktK d/ SV/ ofj ikD ekoB nkofEe,
wkBf;e, ;fGnkukoe ;wZf;nktK c?bdhnK jB. fJ; d/ Bkb-Bkb ;wkfie gqshwkBK ~ s'VB
dk ;kj; eoB tkb/ ftnesh bJh nfij/ ;zeN j'o rfjo/ j[zd/ iKd/ jB. BkNe dk
gkso puBk id'_ iks s'_ pkjoh n"os (fMT{oh) Bkb ftnkj eotkT[_dk j? sK ;wkfie s"o
s/ ftS[zfBnk iKdk j?. fi; d/ f;ZN/ ti'_ d{ik Gok @Gzrk# SVk ofj iKdk j? L
gfjbk rZGo{ L fgzvK ftu'_ fgzv ;[Dh_dk

fgzv ;[Dh_dk rzrk.
rzr/ d/ d' GkJh ;[Dh_d/
fJe puBk fJe Gzrk.
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puB/ s/ id uVQh itkBh
g[Zmk b? fbnk gzrk.
fgzv dh fMT{oh Bkb fJµe j' frnk
fJµe ;[Dh_dk wzdk.
p/bh efjzd/, Sv d/ pfjpsK
eZy dk oj/ Bk pzdk.
fJµe tDi ftu xkNk Jh xkNk
fJj xkN/ dk Xzdk.
pu ik puB f;nK !

d't/_ rZGo{ L i' pu frnk ;' uzrk.
pu ik puB f;nKHHHH

d{ik rZGo{ L go e"D fe;/ dh ;[Dd? :ko
jNd? e"D jNkfJnK
G{s fJµe dk f;o ~ ufVQnk
bfjzdk ed j? bkfJnK.
i? e[o dh pKj cV e/ puBk
xo nkgD/ b? nkfJnk.
b'eh dzdh ihGK N[ZehnK.
nkj eh b'jVk nkfJnk
fgzv dh Xh ftu fgzv t;rh
pufBnk efjo ewkfJnk.
fgzv dk BZe tZv #skHHH

d't/_ rZGo{ L iZN fMT{oh b? nkfJnk
fgzv dk BZe tZY #skHHH

gfjbk rZGo{ L rZbK j'JhnK ftZ;o rJhnK
r/V ;w/_ dk ubdk.
ihjB/ eoBh UjB/ GoBh
s{z b'ek feT[_ ;Vdk
puB/ dk GkJh S'Nk Gzrk
;ke e'Jh Bk uVQdk.
@s/o/ uZiK B/ SVk oZy @sk#
fBs puB/ ;zr bVdk.
@ftjbk tfj e/ t?b ewkT{_
w+ Bk eoK ezw xo dk#
puBk u[Zg eo frnk.

;wkfie s"o s/ ftS[zB/ ikD dk ;Zb j'o v{zxk j[zdk iKdk j? id'_ T[; d/ uko/ w[zv/
(Bkjoh, Xowk, eowk, fXzdh) th SV/ ofj iKd/ jB. fJe fgT[ dk ;wkfie gqshwkBK ~
s'VB dk d[o;kj; ns/ d{i/ fBxodh nkofEe ;fEsh T[BQK bJh d[yKs dk ekoB pD iKdh
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j?. i/ fJe Gok dk ftnkj (Bkjoh) j'D brdk j? sK fgzv'_ uZ[e ftu nk e/ T[jdh
wzr ukuk ftnkj b+dk j?. Gshi/ jZE'_ uku/ dk esb, \K;h dh ;}k s/ ;kok gfotko
@s{Vh tkbk e'mk# dh i{B jzYkT[_dk j?.

BkNe d/ ftµ? ftu nkofEe, ;wkfie, ;fGnkukoe Xoksb ekoiµhb jB. nkofEesk
;wZf;nktK dh u{b j? fi; ekoB d[yKs tkgodk j?. ;wkfie gqshwkBK ~ s'VB dk ;kj;
fJt}kBk wzrdk j?. ;fGnkukoe gqshwkB pdbd/ jB. Bkjoh dk ftnkjh n"os fwzd'Q Bkb
fgnko o{jkBh gZXo s/ j? s/ ;fGnkukoe s"o s/ T[; Bkb fe;/ foµs/ ftu pZMh Bk j'D
d/ pkti{d T[;dh wVQh s/ dhtk pkbdh j?.

BkNe d/ t;s{rs gk;koK d/ Bkb-Bkb BkNe d/ o{grs gk;koK dk ftµb/µD BkNe
d/ nkb'uBkswe nfXn?B bJh wjZstg{oB j?. BkNeeko niw/o n"by B/ :EkoEtkdh µ?bh
ftu BkNe ofunk j? b/feB BkNe d/ eEkBe dh T[;koh bJh @:EkoEe# ns/ @|?o-:EkoEe#
d'jK ftXhnK dk gq:'r ehsk j?. fJe gk;/ :EkoEtkdh µ?bh nB[;ko BkNe dh eEk fBµfus
fdµk tb tXdh BkNeh f;yo rqfjD eodh j? b/feB d{i/ gk;/ ;{soXko iK B?o/No ti'_
d' rZGo{, p+s d/ p'bK, fdqµK d/ nkozG iK nzs ftu rhsK dh tos'_ nkfd okjh_ BkNeh
ekoi ~ s'VB dk Yzr th ngDkfJnk j? fi; ~ @|?o-:EkoEtkdh BkN µ?bh# d/ nzsors
ftukfonk ik ;edk j? b/feB BkNeh eEkBe dk ;w[Zuk gqGkt BkNe d/ :EkoEe gqGkt
~ T[;koB Bkb ;zpzfXs j?. BkNe Bkb doµe nksw;ks eod/ jB. BkNe dk eEkBe
j"bh j"bh y[bQdk j? s/ ;kohnK szdK nkg; ftu i[VhnK j'JhnK jB. fBwB fe;kBh d/
fJe gfotkfoe fdqµ d/ @Gog{o T[;ko# s'_ b? e/ T[; gfotko d/ @fteN gqdoµB# se eEk-
;{so c?b/ j'J/ jB. fiE/ BkNe dk nkozG j[bk; Bkb ;zpzfXs j? L
fXzdh L (puB/ ~ wy"b Bkb) T[fJ pZb/ pkg{, BJh_ oh;K. d/y b? pJh eofwnK !

xzNk j' frnk u'po ~ d'D e;d/ ~. d' fszB ;zfxnK #u sK gk#-shnK
oZ;hnK.

eowk L oZ;hnK o[;hnK dk sK gsk Bjh_ fXzdh ;odkok. x[b e/ d/y b? pkg{ Bkb.
g"v/ Bk uek #s/ sK w?~ efjHHHHdh_.

fXzdh L w+ sK p{Eh rZv -d{z g"v/ fJj tZvk o[;sw !
puBk L Bk b? fgT[ Bkb gzrk. n?;k orVk ukV{z, @pkg{ pkg{# eo/_rk pkDhnK d/

ipkeK tkr{z !
eowk L j? ;es/ ! fXzdh wo ik w/fonk ;kfbnk uZgVh #u BZe vp'e/ ! s?~ pkDhnK

d/ i[nkeK Bkb obk-sk T[fJ !
fXzdh L (ukdo/ dk bKrV Nzrdk) nk ik c/ol i/ d/yD/ n+ pkDhnK d/ w[zv/ d/ ozr

Yzr !
puBk L (E'VQk ioedk) T[fJ gfjbK Bbh g{zMD sK f;y b?. w/o/ Bkb x[b{ fJj' i{znK

dh ykG.
eowk L nkj sK pkg{ sz{ j[D w'e wko frnk. Bbh B[bh dk gsk sK gzik gJ/

s'_ jh bZr{.
i? e[o L (eow/ e'b ukj dh pkNh oydh j'Jh) t/ feT[_ fJjBK ~ n?t/_ ewb uV"B/

eofwnK (puB/ tb sZefdnK) fJj th iwK f;ZXo? ! s{z w[zfvnK y[zfvnK Bkb
wfVZedk uzrk brd+ <
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puBk L feT[_, w+ fJ; r'j Bkb'_ xZN n+ <
eowk L Bk xZN sk okJh Goh Bh_
fXzdh L c/o eZY j[D sbzr/ gfjbpkB ~ !

(X'sh dk bV Nzrdk) yV ik c/o w+ s/ohHHH
(d't/_ x[bD bZr g+d/ jB)

eowk L T[fJ pZb/ YZfmnK d/ ! b? pkJh Xow f;nK ! c;-|/ e[zYhnK d/ f;z| j[D
sK tV/t/_ ykDh Jh fBZso{ ! T[fJ pkg{ Nzr ~ g? ik. Nzr fyu bh_. p;
fiZfsnk fgn? w'ouk.
(puBk fXzdh dh bZs cVB brdk j? go fXzdh T[j~ j/mK dh dp'u b+dk
j?.)

fXzdh L j[D < j[D dZ; @pkg{# e"D ej{ <
eowk L e' Bh_ pkg{, srVk ojh_. X[obh wko j/mK s'_. fXzdh sK dw'_ fBefbnk yV?.

(nkT[_dk iKdk Bkjoh puB/ ~ T[`s/ eo iKdk j?)
bU nj[ nk frnk pkg{ T[s̀/ ! j[D orV{ r[zr/ gfjbtkB ~, ezB s/ r'vk
Xo e/.
T[E/ BkNe dk nzs x'o fBokµk, T[dk;h s/ ftzvpBktK Bkb bpo/} j? L

puBk L (nZe e/ c{eDh trkj e/ wkodk) Bk wZu ! wok G?D dh n?;h s?;h !
Xowk L T[fJ pkg{ wzB fbnk eo fe;/ ;kb/ dh ! j?E'_ nzdo'_ s{Vh dk o[Zr rkb b?!
puBk L (nkeh j'fJnk) w?E'_ Bh E'vhnK d"VK bfjzdhnK.
Xowk L j'o x[zv-nkbh bkj{ < bfjzdhnK Bh fJj s'_ tZv/ Br"oh s'_.

(xV/ ftu gkDh ghD iKdk j?)
puBk L T[fJ ezio fdU ezio'. j[D woB t/b/ sK pfj ikD/ fdU d' fdB wzi/ #s/

okw Bkb.
Xowk L okw Bkb p?mDk ;h sK oZp s'_ uzr/ eow fbfynk e/ fbnkT[_dk.
puBk L eow pdb/ b?D/ oZp B/ w/o/-Jh wkV/ fbyD/ ;h ! w+ T[jd/ nj/--i/ eh wKj

wko--s/ ;h pJh d[BhnK GoHHH
Xowk L uzrk ! uzrk ! ewb Bk wko ! bkj b?, fijhnK bfjzdhn+ ! (wzi/ tZb nkT[_dk)

pkjo'_ eowk nkT{ fwZNh Bkb fwZNh j'fJnk !
puBk L (fsVe e/) fwZNh Bkb fwZNh w/oh ykso j[zd? !

(fwjD/ ti'_) T[j~ ;zr Bk nkJh ;hoh obd/ ~ !
Xowk L ;hoh ukT[ ~ ofbn? < i/ eowK B/ gZ[mh G{nkbh fdsh sK ofbn? ;hoh ! n+fJ

eh gsk ;h pJh w[eZdwk nk gT{, xo dk pko d{i/ gk;/ j'---i{ !
BkNe d/ fszB nzeK ftu c?bhnK nZm MkehnK okjh_ eEkBe ~ T[;kfonk j?. fijVk

BkNeh gqGkt dh fdqµNh s'_ @;[yd nB[Gt# s'_ @d[yKs# tZb tXdk j? s/ Bkb dh Bkb
BkN-;zrmB dh fdqµNh s'_ @fposKs# s'_ @BkNeh ekoi# ftu Ybdk @f;yo# rqfjD eodk
j?.

BkNe d/ gkso-;z;ko ~ fszB torK ftu tzfvnk ik ;edk j?. gfjb/ tor ftu
T[j gkso jB i' f;ZX/ s"o s/ e"V/ :EkoE Bkb x[b oj/ jB fit/_ L Bkjoh, eowk, Xowk,
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fXzdh, puBk, i? e[o nkfd.
d{i/ tor ftu T[j gkso jB fijV/ fJ; tor d/ jwdod gkso jB fijV/ fJ;

gfotko d/ w+po sK Bjh_ gozs{ fJBQK Bkb ;[fjod foµs/ ftu pZM/ j'J/ jB fit/_ L fwzd'Q, bZeV
uZp nkfd. fJBQK ftu'_ fwzd' ;G s'_ tX sqk;fde gkso j? i' nkgD/ @xo# ns/ @fgnko#
d'jK s'_ ftS[zBh j'Jh j?. shi/ yb gkso jB fiBQK ftu uzd{ u[rb BKj-w[Zy G{fwek fBGkT[_dk
j? ns/ Gzrk T[; d/ jZE'_ uVQ e/ BKj-w[yh G{fwek dk e/_doh feodko pD iKdk j? ns/
nzs w"s ftjki b+dk j?.

BkNeeko B/ ;ko/ gksoK dh T[;koh :EkoEe Yzr Bkb ehsh j?. puBk, eowk, fXzdh,
bZeV uZp, x'rk, nkfd t'eb gkso jB fijV/ jo rZb f;ZXh soQK efj e/ nkgDk eEkof;;
eo b+d/ jB. Xowk, Bkjoh, fwzd'Q nfij/ gkso jB i' BkB-t'eb jB. fJj pj[s e[M
nkgD/ nzdo ihT[_d/ jB s/ T[; dk pj[s xZN fjZ;k pkjo fbnkT[_d/ jB. fJ; e?Nkroh
dk f;yobk gkso Bkjoh j? i' @u[Zg dh Gkµk# f;oidk j? s/ id'_ T[j µpd p'bdk j?
sK T[; ftu v{zx/ noE ;w'J/ j[zd/ jB fit/_ L
bZeV uZp L (Bkjoh d/ wzi/ s/ p?mdk) j'o Gshi/ Bkjoh, fet/_ n? rZvh. y/vdh

n? c[ZbK s/ ekN' !
eowk L (Bkjoh d/ Bk itkp d/D s/) fijVh ekN' T[j sK ukuk f;nK c[ZbK

s/ Jh y/v{, j'o gZd-pj/fVnK #s/ y/v{ <
bZeV uZp L Bk wy+ eh n? T[j rZb j't/, ny/, “eZbk Bk ikJh_ y/s ~ feZeo

#s/ ekN' ofjzdh.”
Bkjoh L id'_ ukuk y/s ~ iktKr/, T[d'_ ekN' d/ th d/y-bKr/ ij{o/ ! eh efjzdh

n? T[j th.
BkNeeko dh gkso-T[;koh :EkoE d/ B/V/ j?. fJjh gkso ;kv/ nkw ihtB ftu'_ nkJ/

jB s/ :EkoE s'_ th nZr/ ik e/ @gqfeoshtkd# d/ B/V/ ikgd/ jB. fJjh gkso-T[;koh
dh y{ph j?.

BkNe dh gkso-T[;koh ftu BkNe dh Gkµk dk ftµ/µ wjZst j?. BkNeeko wkbt/
dh T[g Gkµk @wbtJh# ~ nkXko ti'_ tosdk j?. Gkµk gksoK d/ nB[e{b j? s/ gkso
nkgD/ ufoso dh gSkD nkgDh Gkµk okjh_ d/ fdzd/ jB. gkso dh nkwd s'_ jh T[;
d/ gkso dh gSkD j' iKdh j? fit/_ L
eowk L T[fJ uZb uzrk i/ Bh_d nkJh s'_ -Jh coe g?- i/ E'Vk- xDk.
eowk L (g[okDk s/ fuZpk ghgk bJh nkT[_dk) bT[ ih, GkJh ;?fjp ! fJj

n? nkgDkHHHH< gsk Bh_ fBZeh d/ :ko tZv/ xoK nkb/ fJj~ eh efjzd/
jz[d/ n?HHHHHH< jK HHHHHHv?B̀ N/pb ! (p?mdk) b? eo gb/NK J/Xo.HHHHHH (:kd
eo e/) b? gkDh nkbk @iZr# sK G[Zb Jh rJ/. (T[mdk) tkj T[fJ
eow f;nK, s{z th ;koh T[wo x[uZv{ dk x[uZv{ Jh fojk. (xV/ ftu'_
gshbh ftu gkDh gk e/ T[mfdnK, rbh ftu bZeV uZp ~ nkT[_dk
t/y e/) b? nj[ bZeV uZp th nkT[_d/. nk-ik s/oh e;o ofj rJh
;h. j[D fiT[_ gkT{ gkDh #u wXkDh, MZr'-MZr eo d{ (bZeV uZp
d/ nkJ/ s'_) T[fJ nk T[J/ ukuk izrho f;nK nk-ik pfj ik, goµkd/
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Se b?.
bZeV uZp L (wzi/ dh g+d p?mdk) pZ; fiT[_dk ofj Gshi ! (d"D N[ND ;dek

ftu dh fBeb iKdk j?) wo T[j E'vh G?D dh !
eowk L (T[j~ T[mkT[_dk) T[fJ pu e/ ukuk f;nK ! bZrh brdh n? w{zj ~

fSN ! n?Xo pfj-ik frnkBh nkb/ wzi/ #s/.
bZeV uZp L (d{i/ wzi/ T[`s/ p?mdk) nkj j'o Jh rZvk vjhJ/_ eok fbnk ;h (eowk

d"D eZ;D bZr g+dk j?).
eowk L fet/_ ukuk Ng{;hnK-ihnK wkodk nkT[_dk ;h, fes/ r[biko/ nbh nKr{

;kvh ukuh B/ sK Bh eo-sh c"ih go/N !
Gkµk ~ fJe i[rs ti'_ tosD dh fJj fw;kb th j? fe fe;/ gkso ~ T[; d/

@GkµkJh nkXkoK# Bkb jh T[;kfonk ikt/. fit/_ x'rk fJe ew}'o gkso j?, nkgDh gsBh
s'_ T{Dk j? fi; ekoB T[; dh gsBh fwzd'Q fe;/ j'o (Bkjoh) ~ fgnko eodh j?. BkNeeko
B/ x'r/ ~ EZEk pDk e/ T[; gkso d/ T{D/gD ~ @Gkµk okjh_ T[;ko# fdZsk j? fit/_ L
x'rk L Bh ezib dhJ/ ! s{z j[D xb/ Bh tVBk < s?E'_ xb/ pfj e/ Bh eZfsnk iKdk

ubyk <
fwzdQ' L feT[_ fozrd? < nzwk ih gkEhnK b?D T[m-rh. uZb nkT[_Bh_ n+, w+ fBeb

Bh_ uZbh.
x'rk L fBeb/-rh Bh_ sK j'b eh eb/_rh < s/o/ uZi n t;D d/ !
fwzd'Q L fiZd/ w+ fBebDk j'fJnk c/o s/oh o'eh o[edh th Bh_.
x'rk L skjhT[_ sK fJjBK wbzrK d/ r/V/ wkbdh n+.
fwzd'Q L s+E'_ fJj eDe wzrD nkT[_d/ n? pJh s{z fJjBK ~ Bzr goyd+ !
x'rk L Bzr ~ j' eh w[bZfpnK dk wkbe n+ <
fwzd'Q L s{z sK w[oZfpnK dk wkbe n+. s/o/ sK w+~ dh_jdhnK Bh b{jbK bwedhnK <

X/b/ dh neb Bh_. rZb E'Vh eod+ E[Ze pT[sQk f;Nd+. w[oZp/ s/o/ eh dZ;
fe;/ B/ uZND/ n+.

x'rk L s{z pj[sQh GekJh Bk wkb ! w+ w/b/ Skb/ d/ dhnK szrK s'bd{z !
fwzd'Q L p; fJe nkj uZi n?. id e'Jh rZb Bk nkT[V/ (T[jdh Beb eodh) w+

w/b/ Skb/ dhnK szrK s'bd{z. j'o th bZyD n? e'Jh <
x'rk L c/b J/E/ fJjBK fMT[bh d/ g[ZsK e'b eh pb/t/_ b?D nkT[_Dh n+ !
fwzd'Q L (skVdh) ypodko ! i/ µohe/ d/ xo ~ tZX-xZN p'fbnk sK. Bkjoh d/

;ke dh gZe-mZe j'Jh th n?. n?t/_ eZbQ ~ e'Jh n?;h-t?;h rZb j'-rh, m[Dk
nkgD/ f;o c[ZN{ !

x'rk L gZe-Ee ~ sK pyas g[bhJ/ SbdkoK d/ X[eD-r/. }whB Xb e/ e'Jh SfjSD-
E''bD b? nkT[Dr/ fgT[ tKr{z.

Gkµk d/ nfij/ :EkoE g;koK Bkb jh BkNe dh ihtzs tkoskbkg i[Vh j'Jh j?.
tkoskbkg BkNeh ekoi ~ wxkT[D ftu o'b fBGkT[_dh j?. nfijh ;fEsh uzd{ u[rb dh
tkoskbkg s'_ gSkDh ik ;edh j?.
uzd{ L s{z sK Gzrk f;nK iwK Jh Y/oh YkJh ikB+. Bzxo ~ eh s{z p[VQk j' frnk<
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s{z tZv/ GkJh d/ j[zd/ n+ feT[_ fdb Svd+ ! s{z j[ew eo i/ fuVhnK dk
dZ[X Bk jk}o eo-sk sK w{zj #s/ E[e-dh_. b? c/o w?~ sK d/j µ[ZNhl xo/
s/oh GoikJh T[Vhedh j'T{. eh eoK :ko, fsUj Jh pj[sk eodh n? w/o/
;j[o/ dh.

Gzrk L b? dh_jd? ! ny/ @nZr bkJh vZp[ ezX #s/# L fJj pkJh f;nK frbhnK fSNhnK
dh nZr n?. X[y dh, sK wkVh, wu-gh sK fBo/ GKpV.

uzd{ L T[fJ n+ fet/_ wZuD fdnKr/ S'N/ GkJh ! J/jh ik feD wD feD wD eoKr/
pJh mzvh jtk d/ cokN/ nkT[Dr/ !HHHHHHfSwbk pDk fdnKr/, fSwbk ! s{z j[zrkok
Go e/oK !

Gzrk L youk fezBk e[ eokJ/_rk < fes/ T[Jh_ Bk M[Zrk u"V eok-dh_ !
uzd{ L you/ ~ s/o/ e'b xkN? fe;/ rZb dk ! nZm fefbnK dk wkbe n+. nZmK

d/ f;o s/ shwh nk i/ ;kbh e'sb x'V/ norh.
Gzrk L (T[mdk) uzrk s{z p?m. nkgK nZi MZNek pDktKr/. fwZs{ B/ pZeok pDkfJn?.

(nzdo iKdk j?)
uzd{ L j? ;es/ ! c/o sK pD-rh dtkbh !
Gzrk L (nkT[_dk) b? s{z rzY/ fSZb oZyhI w/o/ nkT[_d/ ~. w+ nkfJnk ;wM. (iKdk j?)
uzd{ L (iKd/ ~ fgS'_) T[fJ GzrK f;nK ! iKdk-iKdk ntdh GoikJh ~ efj-ih pJh

#pkJh ;kv/ ezBh p?m/.#
niw/o n"by dh BkNehnsk ;zgzB Gkµk d/ tkoskbkg fiE/ BkNe ~ ihtzssk pyµd/

jB T[E/ BkNe dk f;ob/y @;Zs prkB/# th eJh noE ;w'Jh p?mk j?. gZSwh ;fGnkuko
ftu p/rkBrh dh o[uh gqrNkT[D bJh n?bp/no ekw{ B/ nkgD/ Bktb dk BK @nkT{N;kJhvo
iK ;No/_io# oZfynk ;h b/feB ;kv/ ;fGnkuko d/ s"o s/ Go/ G[ezB/ ihtB ftu th @p/|kBrh#
dk nfj;k; j?. e[M @nkgD/# nkgD/ j' e/ ;Zs fprkfBnK tork o'b fBGkT[_d/ jB s/
ihtB d[yKse j' fBpVdk j? fit/_ fJ; BkNe ftu @Gzr/# dk feodko j? s/ eJh @;Zs
prkB/# j' e/ th nkgfDnK s'_ tZX j[zd/ jB fit/_ fwzd'Q dk feodko j? fijVh p/rkBh j'
e/ th fJ; gfotko Bkb nkgfDnK s'_ tZX foµsk oZydh j?. fJj foµsk e/tb Bkjoh
Bkb fgnko ekoB jh Bjh_ ;r'_ fJ; gfotko Bkb ;[fjodosk ti'_ th j? L
fwzd'Q L (ngDs Go/ o'; ftu) ;j[z yk s{z w/oh pJh s{z fdb'_ ukj[zB? w+ nkfJnk Bk

eoK E'v/ xo/ <
Bkjoh L Bk-nkT[D dh Bh_ rZbHHHH
fwd'Q L j'o eh n? <
Bkjoh L s{z sK r[Z;k eo-rh. d/y fszB wjhB/ j'-r/ wK woh ~. s{z fpBk Bkrk o'NhnKHHHH
fwzd'Q L eDe E'vh n?, fg;k e/ o/µ/ pkDhJ/ dh wµhB s'_ fbnkUB/ U_. d' o'NhnK

Egdh d/ w/o/ jZE sK Bh N[Nd/.
nkgD/ ftµ?, eEkBe, gkso-T[;koh, Gkµk s/ tkoskbkg ns/ f;ob/y-T[;koh dh fdqµNh

s'_ wjZstg{oB BkNe j'D ekoB jh fJj BkNe nkgDk ozrwzu gfog/y T[;kodk j?. BkNe
dk wzu-nB[e{b j'D s'_ Gkt j[zdk j? fe BkNeh eEkBe, gkso, Gkµk, tkoskbkg wzu s/
ekoi ftu Yb e/ nkgDk ;zuko ;Ekfgs eoB ftu fezBk e[ ;woZE j?. fJ; fdqµNh s'_
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fJj BkNe fJe ;cb BkNe j?. T[_i th niw/o f;zx n"by d/ BkNeekoK dk fJe gqw[Zy
r[D T[; d/ BkNeK dk @BkNeeko dk BkNe# j'D ftu j? Gkt T[; d/ BkNe fbyD
d/ gZXo s/ J/B/ pbtkB jB fe nkgD/ nkg wzu s/ o{gKsfos j'D d/ ;woZE jB. T[;
dh Gkµk ;zuko-w[Zy j?, gkso ihtzs jB, eEkBe o"ue j? ns/ ftµk iBihtB d/ B/V/ j?---fJj
;ko/ gZy ob e/ BkNe dh ;zuko-:'rsk ftu o'b fBGkT[_d/ jB. fJ; fdqµNh s'_ @;Zs prkB/#
nkgDk ozrwzuh ;zuko f;oiD d/ ;woE j?.

;w[Zu/ s"o s/ @;Zs prkB/# dk nkb'uBkswe nfXn?B fJ; sZE dh g[µNh eodh j? fe niw/o
f;zx n"by dk fJj BkNe t;s{, o{g ;zuko dh fdqµNh s'_ fJe wjZstg{oB s/ ;cb BkNe
j?. niw/o n"by dk gfjbk tZvk BkNe j'D d/ pkti{d fJj ;G gZyK s'_ nfs wjZstg{oB
s/ rzGho BkNe j?. BkN-t;s{ s/ BkN-;zrmB dk ;w[fus ;[w/b fJ; BkNe ~ j'o tX/o/
gqwkfDe BkNeh gkm ti'_ ;Ekfgs eodk j?.



n?wH J/H (gzikph) Gkr gfjbk    gzikph BkNe

gouk shik    gkm BzH 1H2

@;Zs prkB/# dk ftµk-t;s{ ns/ eEkBe

fe;/ th ;kfjse ouBk ftu ftµk-t;s{ ns/ eEkBe dk nkgDk wjZst j[zdk j?.
e'Jh th b/ye id ouBk eodk j? sK T[; bJh ;G s'_ gfjbK wjZstg{oB rZb fJj
jz[dh j? fe T[j ihtB d/ fe; y/so ftu'_ t;s{ u[Ddk j? s/ T[; ~ fet/_ nkgDh ouBk
d/ ftµk-t;s{ ti'_ T[;kodk j?. ouBk d/ Bkb jh BkNe dk eEkBe i[fVnk j'fJnk j?.
ouBk ftubh eEkswesk okjhI ouBk ftubk ;zd/µ ;zukfos j[zdk j?. ouBk d/ rbg-;zrmB
ns/ BkN-;zrmB ftu fJ;/ bJh eEkBe wjZstg{oB sZs ti'_ wjZst rqfjD eodk j? feT[_fe
eEk dhnK tZy-tZy szdK Bkb jh ouBk dk ;w[Zuk t;s{ T[;odk j?, ;w[Zuh ouBk nkeko
rqfjD eodh j?.

BkNe ftu fJj ;G ;fji ;[Gkte jh tkgodk j? ns/ T[u/u Bkb th. ;fji-;[Gkte
fJ; bJh fe BkNe th j'o ;kfjs-o{gK tKr fJe w"fbe feqs j? ns/ b/ye dh nkgDh
w"fbesk ns/ nkt/µ dk fJ; ftu g{ok d]b j?. fJ; d/ ;wkBKso BkNe ;kfjs o{g
j'D d/ Bkb-Bkb fJe y/v-o{g th j? ns/ fJ; B/ doµeK se wzu okjh_ gj[zuDk j[zdk
j?. fJ; bJh BkNeeko ~ BkNe d/ ftµk-t;s{ ns/ eEkBe ftu T[u/u th tosDh g+dh
j? feT[_fe T[; B/ b/ye j'D d/ Bkb-Bkb fJe eokcNw?B dk o'b th fBGkT[Dk g+dk j?
sK fe BkNe tZX s'_ tZX doµe-w[Zy j' ;e/. fJ; bJh BkNe d/ ftµk-t;s{ ns/ eEkBe
dk nfXn?B eoB bZfrnK T[go'es gZyK ~ fXnkB ftu oZyDk }o{oh j?.

fJ; gq;zr ftu niw/o f;zx n"by d/ BkNe @;Zs prkB/# dk gkm fdbu;g j?.
@;Zs prkB/# dk ftµk-t;s{ ns/ eEkBe fJe d{i/ Bkb i[V/ j'J/ jB feT[_fe @eEk dhnK
szdK# fJ; gqeko i[VdhnK jB fe ftµk-t;s{ nkgD/ nkg ;gµN j[zdk iKdk j?. n;h_ ikDd/
jK fe niw/o f;zx n"by d/ BkNe wkbt/ dh fBwB fe;kBh dh ;fEsh g/µ eod/ jB.
fJ; ;fEsh d/ uko Xoksb jB---;wkfie, nkofEe, wkBf;e s/ ;fGnkukoe. gfjb/ d't/_
@;Zs prkB/# d/ fgS'eV ftu gJ/ jB ns/ d{i/ T[;ko ftu. BkNe dh w{b u{b nkofEe
fpywsk j?. xZN }whB/ gfotko ftu fJe Gok (puBk) ftnkfjnk s/ d{ik (Gzrk) SVk.
puB/ d/ uko/ g[Zs e[nko/ jB. fiBQK ~ ;ke Bjh_ i[Vdk. nkofEesk fJ; dk w[y ekoB
j? go ;wkfiesk fJ; d/ Bkb-Bkb ubdh j?. puB/ dk }ks s'_ pkjo ftnkj eotkT[D
dk nwb ;wki ~ gqtkB Bjh_ fi; dk ]kfwnk}k T[; dh n"bkd ~ G[rsDk g+dk j?
L
x'rk L c/b J/E/ fJjBK fMT{oh d/ g[ZsK e'b eh pb/t/_ b?D nkT[Dh n? <
fwzd'Q L (skVdh) ypodko ! i/ µohe/ xo ~ tZX-xZN p'fbnk sK. Bkjoh d/ ;ke

dh gZe-mZe j'Jh th n?. n?t/_ eZb ~ e'Jh n?;h t?;h rZb j'-rh, m[Dk
nkgD/ f;o c[ZN{.

x'rk L gZe-Ee ~ sK ph_sg[bhJ/ SbdkoK d/ X[eD-r/. }whB Xb e/ e'Jh SfjSD-
E'bB b? nkT[Dr/ fgT tKr{ !
(pkjo'_ fXzdh, i' T[jBK dh nyhobh rZbpks nk e/ ;[D fojk ;h, x'r/ d/

9
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w"oK ftu ;'Nh wkodk j?)
fJ; ;fEsh dk Bshik fJj fBebdk j? fe fJj ftnesh ;wki s'_ ftS[zB/ iKd/ jB.

fJj ftS[zB/ ikD dk dod BkNe dk wjZstg{oB ftµk j? fi; dk fJ}jko BkNe ftu
EK g[o EK j[zdk j?. fJ; ftS[zB/ ikD d/ dod ftu'_ ebgBk okjh_ y[µh gqkgs eoB dh
bkb;k ikrdh j? fi; dk gqwkD n?eN shik j? fi; ftu @Bkjoh s/ fwzd'# d/ ftnkj/
ikD dk ;[gBk fbnk iKdk j? go ;[gBk N[ZN ikD s/ fteokb :EkoE c/o ;kjwD/ j? i'
dod Bkb goz[fBnk j'fJnk j? L
;ko/ L e[µ Bh_ Gokt' i{BK. xo dh Bko fpBk, e[µ Bh_HHH

(p'bh d/ Bkb fXzdh s/ eowk Bud/ jB. i? e[o nk e/ d/ydh j? s/ y[µ
j[zdh j?. id'_ Bku s/ p'bh f;yo s/ gj[zud/ jB sK ;[cB/ dh bVh N[ZN
iKdh j? i? e[o, Bkjoh s/ fwzd'Q @nb'g# j' iKd/ jB. eow/ ns/ fXzdh d/
w{zj'_ N[Nt/_ o{g ftu nZX g[uZX ;soK fBebdhnK ofjzdhnK jB.
e[HHH;HHHBh_HHHGHHHokt'HHHi{HHHBKHHHxoHHHoHHHdhHHHBkoHHHfp (fszBK d/ w{zj T[`v/ j'J/ jB.
d{o'_ fes'_ EZeh-jkoh nktk} nkT[_dh j? L

s{z sK s[o frnk dbk;/ d/ e/
;kvk iZr ;ho w[Zfenk.

fJ; ftS[zB/ ikD dh ;fEsh ftu gkso nkgD/ nkg s'_ th ns/ fJe d{i/ s'_ th
prkBrh dk nfj;k; gqkgs eod/ jB. wkVh ;fEsh fJj tkgoh j? fe foµfsnK ftu
ngDZs ]sw j' u[Zeh j?. nkgD/ gokJ/ j' u[Ze/ jB. nkgfDnK d/ ;Zs prkfBnK tKro
ftjko eoB ftu'_ sqk;dh g?dk j[zdh j? fi; dk gqw[Zy gqwkD Gzrk j?. T[j nkgDhnK B\;kBh
ykfjµK dh g{osh bJh Gshi/ dh wzr ftnkj[D dk T[gokbk eodk j? ns/ f;ZN/ ti'_ nkg
]sw j' e/ ;ko/ gfotko dh sqk;dh dk ekoB pD iKdk j? L
i? e[o L (j?okBh ns/ d[y ftu) j+HHHHHH ! nkj jkb j'fJnk fgn? fJ; xo dk <

Bkjoh dh pj{ ~ n?Bh th ;{zj Bh_ pJh t;dk-o;dk xo ;zGo-;{jo e/
oZyh_-dk j[zd?. feE/ n? T[j f;ZXoh w+ ;wMktK T[j ~ <

puBk  L e"D Bkjoh dh pj{ <
i? e[o L jKn.
puBk  L (T[`uh p'be/ fit/_ fe;/ p'b/ Bkb rZb eo fojk j't/) T[j sK s/o/ fdT[o

Gzr/ Bkb ftnkjh rJh ! (Xowk fJj ;wM e/ fe puB/ ~ µkfJd e'Jh
@e;o# j' rJh j?, gkm eoB bZr g+dk j?. @i? e[o# xpok iKdh j?. T[;dk
puB/ dh ejh rZb #s/ ftµtk; eoB ~ ihn Bjh_ eodk).

i? e[o L eh ewb x'Nd?I ! Gshi/ dh wzr uku/ B/ ftnkj-bh ! nZjh-ih rZb eod/
~ s?~ ;zr Bh_ nkT[_dh.

puBk  L b? ;zr ekjdh < Gzr/ e'b s/o/ g[ZsK Bkb'_ f}nkd? }whB ;h, g?;/ ;h, T[j
T[`s'_ dh g? frnk s/HHHHHH

i? e[o L (nDj'Dh ~ ep{bD s'_ pknd d[Zy ns/ fceo ftu) c/o w/HHHo/HHHg[ZsHHHBkjoh
dkHHHehHHHpfDnk <

puBk  L Bkjoh dk eh pDBk ;h < Bkjoh B/ b? e/ rzvk;k Gzr/ dk vzvk v[Ze-
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--sK !
i? e[o L j?fJHHH < c/o sKHHHw/o/ g[Zs Bkjoh ~HHHmkD/ nkb/ b?-r/ j'Dr/ cV e/HHH.
puBk L mkD/ --nkb/ ekj~, iwd{s b? -r/ <
i? e[o L iwHHHHi{HHHHs <

b/feB nk; dh feoB puh j'Jh j? id'_ @;Zs prkfBnK# d/ nkgD/ j'D dh Mbe
dh w"i{drh th fd;dh j? fi; dk gqwkD fJ; BkNe dh gkso fwzd'Q Bkjoh Bkb GktBkswe
gZXo s/ i[Vh j'D ekoD fJ; gfotko dh jwdod j? ns/ T[; ftubh wkBtsk th ekfJw
fdZ;dh j? id'_ T[j Bk e/tb nkgD/ gsh ~ µohe/ d/ xo gqsh wzd-puB p'bD s'_ toidh
j?, ;r'_ fJ; xo bJh nkgDh ngDZs dk fJ}jko nkgfDnK s'_ tZX eodh j? L
eowk L (Ekbh cVdk) gek th fbnkJh n?vh S/sh ! tkj ! Bh Gkph s/o/, BJQh_ oh;K

s/ohnK ! (Xowk ;pQks ftu'_ fBeb e/ vzroK tkb/ gk;/ iKdk j?) T[fJ pkJh
frnkBh Xow f;nK, goSkd/ sK Se ik !HHHb? nkj ;kvk pkJh Xow ;{z
BtK Jh nzwqshnk f;y pfDnk fcod? U pkJh f;nK gkm Bkb sK fYZv
Bh_ GoBk !

fwd'Q L b? eofwnK, w+ gkT[_Bh n? o'Nh, s[;h_ ykb'.
eowk L b? c/o gk. nkgK s'_ Bh_ G[ZfynK s'_ Grsh j[zdh. Bkb/ pkJh Xow ;{z frnkBh

dh th gk-d/ nZv Ekbh #u. T[Xo Jh yk bKr/ vzroK nkb/ #u, (o'Nh fbiKdk
fbiKdk) ;[zdoK ! ;[zdoK !

Bh iZr Bkb'_ w'j s'V d/
gJhnK w[zdoK.

(fwzd'Q o'Nh b? e/ Bkjoh e'b nkT[_dh j?)
fwzd'Q L Bkjoh ! b? o'Nh (Bkjoh o'Nh cV b+dk j?) eh rZb pkjbk Jh u[Zg u[Zg fijk

p?m/_ < s{z sK ed/ Udfonk Bh_ ;hHHHHHH
BkNe d/ ftµk-t;s{ dk nrbk gZy wkBf;esk Bkb ;zpzfXs j?. ;fEsh dh sqk;dh

fJj j? fe fJj ;ko/ gkso-wkBf;e gZXo s/ eb/µ jzYk oj/ j[zd/ jB. ed/ T[j ;koh ;fEsh
dk f}zw/tko Bkjoh d/ esb tkb/ ekoBkw/ ~ d; e/ wB'_ w[es j'Dk ukj[zd/ jB s/ edh
GkrK jZE v'o SZv fdzd/ jB. BkNe dk nkyoh nze fJ; wkBf;esk dk gqwkD j? L
eowk L Bjh_, o'Nh E'Vh dh fuzsk Bk eol w+ th pj[sh Bh ykDh. o'NhnK pE/ohnK

nkgD/ i'rhnK T[`m !
(Xowk fpwkoK tKr j"bh j"bh T[mdk j?. eowk T[;~ fJe o'Nh cVkT[_dk
j?).

Xowk L (p[oeh s'V e/ Go/ rb/ Bkb) eofwnK ! o'Nh Bh_-n;h_ fJjHHH s/ok wk;HHHykB/
n+ ! Bkjoh B/ ukuk HHHwko e/HHHnkgK wzrs/ pDk -s/ !

eowk L feT[_ wzrs/ feT[_ pDk -s/ < uku/ B/ xZN ehsh ;h ;kv/ Bkb < (nDyh
;[o ftu) Bkjoh sK Bo ;h Bo, wod pZuk. n? Bk nky T[j~.

Xowk L fJj feXobh wodkBrh n? < ;ko/ ihnK dh f}zdrh e[zGh Boe #u gk -sh.
eowk L (fuV e/) f}zdrh < (ftnzr Bkb) fejVh f}zdrh dh rZb eod+ frnkBh

Xow f;nK ! nkj fJe N[Ze dh p[oeh dh < fijVh ;kbh do #s/ nkJ/
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e[Zs/ ~ th B;hp j' iKdh n?.
Xowk L fJjd/ #u pzd/ dk eh dyb n? < fJj sK tkfjr[o{ d/ u'iK n?, eoh iKd?.
eowk L feT[_ n;h_ tkfjr[o{ d/ cowKj gZN-b/ ;h pJh ;k~ Jh T[; B/ J/; ;kbh

gq/s-i{B #u gk-sk !<
Xowk L ofjD d/ tZfvnK Bk;sekl i/ oZp ~ w[Beo n+ skjh_ sk ;hoh ofbnk fcod+.
eowk L w+ sK oZp s'_ w[Beo n+, uZb sK ofbnk fcod+ ;hoh s{z u"ph xzN/ Bkw igd+l

s/o/ EZb/ th w?~ dh_jdk Bh_ Btkoh ! s?~ HHHHsK e[µ jZE MkV/, Grsh dk
cb d/t/.

Xowk L (fBo T[`so j'fJnk fyMe/ w[V g+dk) uzrk, uzrk wrikeh Bk wko.
BkNe d/ ftµk-t;s{ dk nrbk gk;ko ;fGnkukoe j?. BkNeeko B/ fJe gk;/

;fGnkukoe ;zeqKsh ~ g/µ ehsk j? fi; ftu iks pkjo/ ftnkj j'D br gJ/ jB L
gfjbk rZGo{  L fgzvK ftu'_ fgzv ;[Dh_dk

fgzv ;[Dh_dk rzrk.
rzr/ d/ d' GkJh ;[Dh_d/
fJe puBk fJe Gzrk.
puB/ s/ id uVQh itkBh
g[Zmk b? fbnk gzrk.
fgzv dh fMT{oh Bkb fJµe j' frnk
fJµe ;[Dh_dk wzdk
p/bh efjzd/, Sv d/ pfjpsK
eZy dk oj/ Bk pzdk.
fJµe tDi ftu xkNk Jh xkNk
fJj xkN/ dk Xzdk.
pu ik puB f;nK !

d't/_ rZGo{ L i' pu frnk ;' uzrk.
pu ik puB f;nKHHHHHH

d{ik rZGo{ L go e"D fe;/ dh ;[Dd? :ko
jNd/ e"D jNkfJnk.
G{s fJµe dk f;o ~ ufVQnk
bfjzdk ed j? bkfJnk.
i? e[o dh pKj cV e/ puBk
xo nkgD/ b? nkfJnk.
b'eh_ dzdh ihGK N[ZehnK.
@nkj eh b'jVk nkfJnk.
fgzv dh Xh ftu fgzv d/ t;rh
pufBnk efjo ewkfJnk.
fgzv dk BZe tZv# sKHHHHHH

b/feB fJ; ;zeqKsh d"o dh ;wZf;nk fJj j? fe spdhbh d/ gqsh T[`so ti'_ g[okDhnK
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edoK ehwsK ni/ th ubdhnK jB s/ f;ZN/ ti'_ ;ko/ gfotko T[s/ fJ; }ks-pkjo/ ftnkj
dk goSktK g+dk ofjzdk j? fi; ekoB Bkjoh, eow/, Xow/, fXzdh d/ ftnkjK ftu nkofEesk
s/ Bkb-Bkb T[go'es ;fEsh dh yV"s dk ekoB pDdh j?. ;fGnkukoe ;zeqKsh dk d"o
ihtB ftu ftvzpBktK dk ekoB pDdk j?.

fJ; d/ ;wkBKso gzikph ;fGnkuko ftubhnK e[M e[ohshnK dk toBD th fJ; BkNe
d/ gq;zr ftu j'fJnk j? fi; ftu µohe/pk}h, u[rbg[Dk nkfd gZy wjZstg{oB jB fijV/
sqk;dh dk ekoB pDd/ jB. fJ; BkNe ftu Gzrk s/ uzd{ u[rb nfij/ jh gkso jB
fijV/ T[go'es e[ohshnK dk fµeko jB ns/ T[BQK dk fttjko ;ko/ BkNe d"okB BKj-
gZyh j?. d'jK d/ ;ztkd fJ; dk gqwkD jB L
Gzrk L (uzd{ dhnK rZbK d/ nZX guZX n;o j/m) uZb uzd f;nK, puB/ dh t/b

tr s[oh ub/, nkgDh nkg/ s[oh uZb{ ! T[j eh s/ w+ eh !
uzd{ L  Bk ! nkj rZb M{m Gzr f;nK. bZr{ sK s?~ w/oh rZb e"Vh ! puBk puB/

dh EK, Gzrk Gzr/ dh. i/ s/o/ nkbh rZb-Jh j't/ sK fJe' GkJh Bk ftnkj
eotk fbnk eo/ d[BhnK #s/ T[fJ Gzrk f;nK ! fJ; t/b d/ Jh sK NzN/ B/
w/o/ g[Zs dh d/. HHHHBkb/ GkJh G{Jh e'D fe;/ dk j[zd?, e"D fe;/ ~
wzB-d? ! ;G ro}K d/ ;"d/-n? S'N/ GkJh, ro}K d/. ro} g{oh j'Jh Bh, fusVK
s/ bZs wkoh Bh_ ny/, “nkgDk ezw ehsk, G?D wokt? ihsk.” HHHHHHnkj s/o/
;kjwD/ rZi{ ekD/ Bkb j'Jh Bh_ iKdh ! fizBk fuo sK Gshi/ ;h e[nko/, }whB-
i?dks ;h rZi{ e'b, UBK fuo ;h rZi{ rZiB ;{z, fw;o d/µ dk pkdµk. Gshi/
th ;kb/ @ukuk ih, ukuk ih# eod/ ;h. @ukuk ih ! ukj ghJ/_rk, dZ[X < ukuk
ih dkb #u fxT[ sK Bh_ E'VQk <# HHHHHHGoikJh nZv nkT[_dh iKdh rZi{ d/ e[seskVhnK
eo fink eo/. rZi{ ;kbk fJjBK rZbK #s/-Jh pkr' pkr ! e[seskVhnK d/
fXi/ B/ }whB GshfinK d/ BkT[_ feT[_ Bk eok #sh ! bU ih, id'_ }whB-
i?dks j'-rh GshfinK d/ BK, Gshi/ rJ/ ftnkj/l p'bh w/o/ ;kb/ j'o p'bD
bZr-g/ ny/, “e"D jho j?, e"D j? oKMk, jw fenk T[B e' ikD/ !# ukuk ih#
dh sK ;" e'j dh rZbl rZi{ ~ rZi{ ekDk Jh d;d/ n? G?D d/D/ ! pj{nK
nZv nKv/ eZY eZY Mkedh n+. HHHHHHj[D GkJh, rZi{ dk wzik vkfjnk j'fJn?
s{Vh nkb/ e'm/ #u, o'Nh fe;/ B/ g[ZS-bh, g[ZS-bhl Bjh_ sK G[Zyk fgnk u{edk
ofjzd? !

Gzrk L (nzdob/ G? ~ dpkT[_dk) s{z sK T[_Jh w/o/ g?oK j'm'_ }whB-ih fjbk-sh uzd
f;nK (T[mdk) y'-ik. nkgK okw Bkb p?m e/ eod/ n+ rZbK !

fJE/ n;h_ t/yd/ jK fe fJ; BkNe dk ftµk-t;s{, nkofEe, ;wkfie, wkBf;e s/
;fGnkukoe XoksbK ~ fJe' ;w/_ nkgD/ T[;ko bJh tos fojk j?. BkNe d/ ftµk-t;s{
d/ gqwkfDe nfXn?B bJh fJ; fdqµNh s'_ BkN-t;s{ ~ ftukoBk }o{oh j?.

id'_ BkNe d/ ftµk-t;s{ dh ;wM T[gozs fJ; d/ eEkBe ;zpzXh ikDB dk :sB
ehsk ikt/ sK ;G s'_ gfjbK fJj ikDBk }o{oh j? fe w{b o{g ftu fJj BkNe niw/o
f;zx n"by d/ gfjb/ fby/ ns/ wep{b j'J/ BkNe @s{Vh tkbk e'mk# dk ft;sko j?. ft;sko
th fJ; gZy'_ fe @s{Vh tkbk e'mk# ~ BkNe dh nkyoh Mkeh ti'_ oZy e/ T[; s'_ gfjbK
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7 MkehnK i'V fdZshnK rJhnK jB Gkt @s{Vh tkbk e'mk# d/ fgS'eV ftu gJh @eEk#
~ @T[;ko# fbnk frnk j?. w"i{dk o{g ftu ;w[Zuk eEkBe fJ; gqeko nkeko rqfjD eodk
j? L

n?eN gfjbk---Mkeh gfjbh, d{ih, shih, u"Eh, gzith_
(nzB/Q ;{oi)
n?eN d{ik---Mkeh S/th_, ;Zsth_
(nzB/Q ;{oiK dk pfjzrh)
n?eN shik---Mkeh nZmth_
(;[gB/ fiT[_ ;z;ko)
shi/ n?eN dh fJe' Mkeh j? feT[_fe T[j w{b o{g ftu fJeKrh @s{Vh tkbk e'mk#

j? ns/ fJeKrh dh gozgoe fB:wK nB[;ko @fJe' Mkeh j[zdh j?#.
fszB/ n?eNK ftu eEk-;{so fJe d{i/ Bkb go'J/ j'J/ jB. BkNeeko B/ eEkBe dh

T[;koh bJh d' soQK dh i[rsK dh tos'_ ehsh j?. gfjbh i[rs :EkoEe Yzr Bkb eEk
dh T[;koh dh j? ns/ d{ih i[rs @B?o/NoK# okjh_ eEk d/ fposKs ~ nZr/ s'oB dh j?.
fJj d{ih i[rs BkNe ~ :EkoEtkdh µ?bh s'_ s'V e/ n?fge EhJ/No Bkb i'VB dk T[gokbk
th eodh j?. fJ; B?o/µB dh ftXh Bkb pj[s ;kok BkNeh ekoi T[;kfonk frnk j?
ns/ eEk-;{so fpnkB eo fds/ rJ/ jB. BkNeeko B/ @d' rZGo{# gksoK okjh_ p'bhnK
dh i[rs tosh j?. wkbt/ dh ethµoh ftu bzwhnK p'bhnK okjh_ b'e-fposKs g/µ ehs/
iKd/ jB. fJ; BkNe ftu th BkNeeko B/ nfijk @fposKs# g/µ ehsk j?. fJj p'bhnK
jo MkehnK s/ nzs ftu iK fes/ nkozG ftu fJzi go'JhnK rJhnK jB fe MkehnK ~
fJe d{ih Bkb i'VB dk ekoi th fBGkT[_dhnK jB ns/ BkNeh ekoi ~ Bt/_ ft;sko
th fdzdhnK jB. fJ; dk nkozG BkNe d/ Bkb jh j' iKdk j? L
d't/_ rZGo{ L iZN fMT{oh b? nkfJnk

fgzv dk BZe tZY #skHHHH#
gfjbk rZGo{ L rZbK j'JhnK ft;o rJhnK

r/V ;w/_ dk ubdk
ihjB/ eoBh UjB/ GoBh
s{z b'ek feT[_ ;Vdk !
puB/ dk GkJh S'Nk Gzrk
;ke e'Jh Bk uVQdk.
@s/o/ uZiK B/ SVk oZy @sk#
fBZs puB/ ;zr bVdk.
@ftjbk pfj e/ t?b ewkT[
w+ Bk eoK ezw xo dk#
puBk u[Zg eo frnk

d't/_ rZGo{ L j'o Gbk eh eodk <
puBk u[Zg eo frnk
j'o Gbk eh eodkHHHHHH



15n?wH J/H (gzikph) Gkr gfjbk gouk shik

d{ik rZGo{ L i? e[o d/ uko w[zv/ j'J/,
uko/ EzwhnK tor/.
@Gzrk ofj frnk GzrK gh_dk
b'e wy"bK eod/.
J/d{z @rkjK dh

d't/_ rZGo{ L fpnkB ejkDh eo d/.
J/d{z rkjK dh
fpnkB ejkDh eo d/HHH

fJ; gqeko Mkeh d/ nzs s/ b'e ekft dhnK tzBrhnK dk fJ;s/wkb th BkNeh ekoi
ns/ eEk ~ ;obhfeqs eoe/ doµeK se gj[zukT[D dk ekoi fBGkT[_dk j? L

d' fjHHHHHHokHHHHHH
pzdk ;'u/ j'o s/ j' iKdk e[µ j'o.
e'Jh ;wM Bk ;fenk @ftX-wksk# dh s'o.

fes/ fes/ @p'bh# ns/ @d'fjo/# dk ;[w/b th j?. fiE/ p'bh @BkNeh ekoi# dh s/}h ~
g/µ eodh j? T[E/ @d'fjok# eEkBe ftu T[dk;h dk ozr Godk j?.

;{soXko rGo{ rkT[_d/ nZr/ nkT[_d/ jB L
rGo{ L ekbh fssoh egkj d/ ftu p'b/

ekbh fssoh
ekbh fssoh egkj d/ ftu p'b/
T[Vdh ~ pki g? r/
nkg/ ! nkg/ !
soheK G[rsDr/ s/o/ wkg/.

d'HHHfjHHHok
i? e[o rJh gob'e ~
iZr ~ ;Zu ;[Dk.
Gzr/ B/ ftu p;sh.
e'mk SZfsnk ik.

fJ; d/ Bkb-Bkb gfjbh ftXh nB[;ko BkNe :EkoEe ozr ftu T[;odk j? fi;
ftu eEk fJ; gqeko s[odh j? fe BkNe ;fji-f;yo rqfjD eodk j?. fJ; ftu eEk
d/ fBwB ;{so gqw[Zy o{g ftu wjZstg{oB jB L

1H Bkjoh dk foµsk j'Dk
2H uzd{ u[rb tb'_ Gzr/ ~ GVekT[Dk
3H x'r/ dk fJ; ;kf}; ftu µkfwb j'Dk
4H Gzr/ tb'_ Bkjoh dh wzr ftnkj[Dk
5H Gzr/ dk Bkjoh jE'_ esb
6H Bkjoh dk ckj/ bZrDk
7H xo @s{Vh dk e'mk# pD ikDk
8H @;[gB/# okjh_ y[µh dh sbkµ
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fJ; ;ko/ ft;sko ~ nZm MkehnK ftu fJ; gqeko go'fJnk frnk j? fe BkNe dk
eEkBe fBoftxB T[;odk B}o nkT[_dk j?.

BkNeeko B/ BkNe d/ eEkBe dh T[;koh bJh @gqsh eEkBe# dh ftXh th tosh
j?. fgzv d/ fJe rZGo{ tZb'_ @dj{d pkdµkj# dh ejkDh ;[DkT[Dh @w{b eEkBe# d/ ;wkBKso
T[;o/ eEkBe dk T[j gZy j? fijVk fJ; eEkBe ~ pb gqdkB eodk j? L
pkeh w[zfvnK dh nktk} L jK jK T[E'_ Jh ;[Dk.
rkT[D tkb/ w[zv/ dh nktk} L b? c/o ;[D-bT[ u[Zg eo e/.

(rkT[_dk d'fjokHHHH HHH nkHHHHnkHHHnk
nkJh tZN euhuhnK, fdb d/ SZkb/ c/QD.
s/bD pkjK eZY e/,
bZrh fwjD/ d/D.
e'oVk HHHHHHnkHHHHHHnk
s/ok eh trkV-sk ;h wod{dk t/ !
w/ok w[zvk ekjs'_ e[ZfNnk dj{dk t/ !
oki ekjdk y[Zf;nk, y[Z;h ;zr nkg dh.
tZvk ;[ow+ sK ftnkj b? wzr nkgdh.
o{w µkw b? i{ s/oh euh e?b t/.
s/o/ gZb/ ofj-i{ bhfVnK dh w?b t/.
f;o s/ pµowh dh gzv nkgdh.
tZvk ;{ow/_ sKHHHHHH
T[XZVh-rh e[Vsh s/ gkNh xZroh.
eo/ s/oh wK ~ uj/vK BZroh.
xo ftu G[idh gJh Gzr nkgdh.
tZvk ;{ow+ sKHHHHHH
;{w e"vh d/t/ Bk s{z ik e/ g[ZS t/.
µ/o ed/ fdzdk Bk gZND w[ZS t/.
wDh ed/ fdzdk Bk G[izr nkgdh.
tZvk ;{ow+ sK ftnkj b? wzr nkgdh.
d'HHHHHHfjHHHokHHHnkHHHnk
g[D #s/ dkd/ pkg ;G, s'bD ;[ZN/ MZr.
;[D e/ µkj dj{d d/, bZrh sB w/_ nZr.
(Bkjoh yVk j[zdk j?. T[jd/ fujo/
s/ eq'X s/ sDkn ;kc fd;dk j?)

fJe w[zv/ dh nktk} L T[fJ ezio fdT[, s[;h_ J/E/ p?m/ fuZm/ ;[Dh ikB?
U_. fgzv ftu j'oh rZbK j'Jh iKdh n+.<

;ko/ w[zv/ L j'o eh fejVhnK rZbK T[fJ <
T[jh w[zvk L Gzrk nZi fJe shth_ b? e/ nkfJnk. ;j[z wjkokik dh shth_ eh n?,
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;[bc/ dh bkN norh n? ! HHHHHHBkb/ j'o ;[D' !
(pkeh dh rZb ;[DkJh Bjh_ fdzdh)

;ko/ w[zv/ L ;j[z yk wjkoki dh ! (c/o T[`uk jk;V)
(Bkjoh d/ wB ~ fit/_ nZr bZr rJh j't/, T[j µokp dh pkNh
gh e/ ;VQke iKdk j? ns/ c/o rzvk;k b? e/ pkjo fBeb iKdk
j?)

fJe w[zv/ dh nktk} L nkj sK dj{d pkdµk nkbh j' rJh c/o feT[_ Bh efjzd/.
BkNeeko B/ eEkBe d/ f;yo s/ ik e/ eEk ~ w'V fdZsk j? id'_ BkNeh ekoi ~ @;[gB/#

Bkb i'V e/ @gqkgs :EkoE# ~ @fJZSs :EkoE# ftu spdhb eoB dk ekoi fBGkT[_dk j?.
fJ; ftu T[BQK y[µhnK dk fposKs j? fijVhnK fJ; gfotko ~ gqkgs Bjh_ j'JhnK. fJj
;[gBk fXzdh ~ @Bkjoh s/ fwzd'Q# d/ ftnkj d/ o{g ftu fdydk j?. ;ko/ gfotko-w+po fJ;
@;[gB/ d/ :EkoE# ~ wkDd/ jB ns/ e[M gb uktK d/ ;zr fpskT[_d/ jB L
Bkjoh L (T[jBK w{jo/ p'sb oZydk) fJj bU ghU ;eh wK fdU g[Zs' ! nzro/}h n?.

fJj~ iK sK fgzv #u fustzs ;{z u/now?B gh_d?, iK c/o nZi nkgK ghtKr/.
(i? e[o fwzd'Q ~ nzdo b? iKdh j?)

eowk L nkgK eh pkJh fe;/ dh ~j-Xh Bkb'_ xZN n+ (nzdo tZb w{zj eoe/) fbnkJh
e/oK fwzdo e[o/ eZu dk frbk; s/ gkDh dh rVph ! (p'sb SDek e/)
dko{ dk ozr pkJh iwK (fwzd'Q nkT[_dh t/y e/) ;kvh GoikJh nor?.
(fwd'Q rVph ns/ rbk; cVkT[_dh j?. eowk g?r̀ gkT[_dk j? L fwzd'Q iKdh j?)

fXzdh L s+ pkJh Gkph dk ozr ed'_ d/y fbnk, nkj M[zpbwkN/ ftu dh <
eowk L ewfbnk bkb sK r'dVhnK ftu uwed/ ofjzd/ n? b? dko{ gh, uVQ okeN

s/. fXzdh g?`r gh_dk j? fwzd'Q G[ihJ/ dh e"bh b? e/ nkT[_dh j?.)
fXzdh L pkJh Bkjoh ! ;kvh GoikJh dh nkj rZb wkVh n?.
Bkjoh L (g?`r gh e/) nkj fejVh pJh <
fXzdh L fdT[oK s'_ x[zv eZYD dk eh okj <
i? e[o L (nkT[_dh) x[zv ewfbnk g[Zsk, x[zv-u[ekJh s'_ fpBK-dh uZfenk ikT{ <
fXzdh L (yh;/ ftu jZE gkT[_dk) x[zv-u[ekJh ~ p/p/ fes/ BzrK d/ (jZE yh;/ ftu dh

fBeb iKdk j?) g[Zs n+HHH! (;ko/ jZ;d/ jB)
eowk L (wy"b eodk) S/ ! S/ ! v' ! v' !
fXzdh L (eZuk j[zdk Bkjoh ~) uZb pkJh T[Xko eo b?. s/o/ e'b/ sK ;bkwh nkb/ j'Dr/HHH
fwd'Q L T[Xko c/o pkJh Bkb feT[_ eod+. f;ZXk Jh eo b? GoikJh Bkb ;"dk < (x[zv

u[Zedh j'Jh) b?, b?-b? Gkph dk Mkek !
(fwd'Q dk o{g d/y e/ ;ko/ fJe tko sK p"_db fij/ iKd/ jB. T[j w{zj
NZvh T[; ~ t/yd/ ofjzd/ jB)

fXzdh L (;zGb e/ ikD e/ p/j'µ j' e/ fvrdk j?)
T[fJ id'_ fpµBh pkr ftu nkJh
G'fonK ~ rµ g? rJh



18n?wH J/H (gzikph) Gkr gfjbk gouk shik

b/feB @;[gB/# B/ N[ZNDk j? ns/ f}zdrh dk e"Vk :EkoE w[V ;kjwD/ nkT[Dk jh nkT[Dk
j? i' fJe gfotko dk jh Bjh_ ;r'_ ;w[Zu/ tor dk d[yKs j?. pV/ wkofwe Yzr Bkb
BkNe dk nzs fJ; e"V/ :EkoE d/ doµB eokT[_dk j? L
;ko/ L e[µ Bh_ Gokt' i{BK. xo dh Bko fpBK, e[µ Bh_HHHHHH

(p'b d/ Bkb fXzdh s/ eowk BZud/ jB. i? e[o nk e/ d/ydh s/ y[µ j[zdh
j?. id'_ Bku s/ p'bh f;yo s/ gj[zud/ jB sK ;[cB/ dh bVh N[ZN iKdh
j?. i? e[o, Bkjoh s/ fwzd'Q nb'g j' iKd/ jB. eow/ ns/ fXzdh d/ w{zj'_
N[ZNt/_ o{g ftu nZX g[uZX ;soK fBebdhnK ofjzdhnK jB)
e[HHH;HHHBh_HHHGHHHokt'HHHi{HHHBK
xoHHHdhHHHHBkHHHoHHHfpHHHHHH
(fszBK d/ w{zj T[`v/ j'J/ jB. d{o'_ fes'_ EZeh-jkoh nktk} nkT[_dh j?)l
s{z sK s[o frnk dbk;/ d/ e/
;kvk iZr'_ ;ho w[Zfenk !

fJT[_ @;Zs p|kB/# dk ftµk t;s{ wkbt/ dh fBwB fe;kBh dh sqk;dh dh gqwkfDe
g/µekoh dk nkXko pDdk j?. fJ; ftµk-t;s{ ~ r[zdt/_ eEkBe okjh_ gq;s[s ehsk frnk
j?. fJ; eEkBe d/ gk;ko ftu gkso, Gkµk, tkoskbkg s/ ozrwzu fej' fijh G{fwek fBGkT[_d/
jB fJ; dk nfXn?B nrb/ nfXnktK ftu ehsk ikt/rk.



n?wH J/H (gzikph) Gkr gfjbk    gzikph BkNe

gouk shik    gkm BzH 1H3

@;Zs prkB/# dh gkso T[;koh, Gkµk s/ tkoskbkg ns/ f;ob/y

(T) gkso-T[;koh

BkNe d/ fµbg-ftXkB ftu eEkBe s'_ fJbktk fijV/ i[} wjZst rqfjD eod/ jB
T[BQK ftu gkso T[;koh, Gkµk s/ tkoskbkg ns/ f;ob/y dk ftµ/µ wjZst j?. eEkBe
ftu e'Jh @eEk# jz[dh j? fijVh fe;/ Bkb (gksoK Bkb) tkgodh j?. T[BQK gksoK dh e'Jh
@Gkµk# j[zdh j? fi; ftu T[j @tkoskbkg# eod/ jB s/ c/o BkNe dk BkweoD ehsk
iKdk j? s/ T[j BkNe dk @f;ob/y# ejkT[_dk j?. BkNe d/ fJj ;ko/ gZy ob e/ BkNe
d/ BkN-;zrmB ftu pMd/ jB.

@;Zs prkB/# BkNe wkbt/ d/ g/_v{ ihtB dh :EkoEe s;tho j? fi; ftu fBwB
fe;kBh dk d[yKs fusfos j?. fBwB fe;kBh Bkb i[fVnk gkso-;w{zj nkg' nkgDh t/dBk
Bkb fJ; BkNe ftu gq;s[s j'fJnk j?. fJe gfotko dh ejkDh j'D d/ Bkb-Bkb fJj
;w[Zu/ g/_v{ wkj"b dh fuZsoekoh eodh j? fi; nXhB fJ; BkNe ftu fJe gfotko jh
Bjh_ ;r'_ g{ok fgzv wjZst rqfjD eodk j?. BkNe nzdo ftuofdnK ;k~ fJj wfj;{;
j[zdk j? fe fJ; ;ko/ gk;ko dk n;h_ th fjZ;k jK. fJj fJ; dh ihtzs gkso-T[;koh
dk gqwkD j?. BkNe d/ e[Zb gkso fJ; gqeko jB L

puBk
i?e[o
Bkjoh
Xowk
eowk
fXzdh
fwzd'Q
G zrk
uzd{
wokM'
x'rk
pbtzs
bZeV uZp
fJzdo
d' ;{soXko rZGo{
g[fb;---fJe EkD/dko, fJe j"bdko, d' f;gkjh
fgzv d/ wod-n"osK
Go-i[nkB puBk
Go-i[nkB i? e[o
i? e[o dk fgU, d' Gok s/ d' xoK ftu'_.
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uko e[ wjhfBnK dk fwzd'Q dk w[zvk
ekb/ egfVnK tkbh @µ?#

fJBQK gksoK ~ nZr/ eJh fjZf;nK ftu tzfvnk ik ;edk j? L
gfjbk Gkr L BkNe d/ w{b gkso fiBQK dk d[y dod fJ; BkNe ftu g/µ j'fJnk j?

Gkt puB/ dk gfotko (puBk, i? e[o, Bkjoh, Xowk, eowk, fXzdh).
d{ik Gkr L gfotko dk d{ik :{fBN fijVk sqk;dh dk ekoB pDdk j? fit/_ Gzrk.
shik Gkr L gfotko d/ jwdod gkso fit/_ fwzd'Q s/ bZeV uZp.
u"Ek Gkr L yb gkso fijV/ sqk;dh d/ phi phid/ jB fit/_ uzd{ u[rb s/ x'rk.
gzitK Gkr L ;kXkoD gkso fijV/ nkw ihtB ftu ftuod/ jB s/ BkNe ftu

pDdh G{fwek fBGkT[_d/ jB fit/_ pbtzs f;zx, EkD/dko, f;gkjh, i?e[o dk
fgT[ fJzdo, wokM', fgzv d/ wod, n"os, rZGo{ w[zv/ nkfd.

BkNeeko B/ fJBQK gziK torK dh gkso-T[;koh pV/ Y[Zet/_ Yzr Bkb ehsh j? ns/
T[BQK d/ ftjko ~ g/µ ehsk j?. g/_v{ ihtB ftu pdby'oh dh GktBk dk fJ}jko Bkjoh
d/ gkso okjh_ j[zdk j? fijVk @uku/# ~ wko e/ ;fEsh dk pdbk b+dk j?. fJ;/ gqeko
fXzdh dh gkso-T[;koh ftu T[;dh wM"Qo-wZs ns/ @vKr s/ v/ok# tkbh ;fEsh gqsZy j[zdh
j?.

(µokp dk oZfink fXzdh nkT[_dk j?)
fXzdh L (nkT[_dk nkT[_dk)

j'o nzr ;ke ftu ;[Zy thoBk.
x[Zro ufjb dt/ d[Zy thoHHHfejV/, uku? < ukuk Gzrk.

uzd{ L (u[;s pDdk) T[fJ nk T[J/ Gshi fXzdh f;nK. b? ;zj[ wjkoki dh w+ s?~
Jh T[Vheh iKdk ;h.

fXzdh L (f;nkD e/) feT[_ o[gJhnk XoBk ;h jZE #s/ <
uzd{ L ipkB ;zGkb e/ p'b T[J/. fes/ djh_ d/ G[bkt/_ egkj BkHHHHH
fXzdh L djh_ d/ G[b/t/_ ~ sK w/o/ w'x/ #u fJZN b[nKd/_rk < s/ok u[rbk w/fonk ;kfbnk,

fJ; xo #u tVD dh fjzws fet/_ gJh !
uzd{ L s/o/ @fgT[# B/ p[bkfJnk ;h, @Gzr/# B/.
fXzdh L (;'Nh dk tko eodk) s/oh T[j wK dhHHHHHH

(fJe dw Gzrk nkT[_dk j?)
Gzrk L T[fJ eh eodI? e[-phnk.

(fXzdh dh vKr T[boh dh T[boh ofj iKdh j?.
BkNeeko B/ gksoK ~ T[jBK d/ nkgD/ feodko, ;fGnkukoe gSkD okjh_ fusfonk

j?. eowk i/ feos ftu :ehB oZydk j? sK T[; dh T[;koh T[;/ Yzr Bkb j'Jh j? fi;
ftu'_ T[; d/ ezw dk o[MkB ;gµN j[zdk j? L
eowk  L (eZS ftu doh-y/; b? e/ nzdo'_ fBebdk) c/o pkJh XofwnK, s/ok sK sVe/

wzvh ik e/ r[V-µZeo fbnkT[D dk pD frnk gq'rokw. gkDh s/ c/o w/oh
s/ fXzdh dh bk-rh fvT{Nh.

Bkjoh  L gkDh sK w+ s/ fXzdh bk nktKr/. s{z Nkjbh nkbh ezBh wko nkJh_ r/Vk.



21n?wH J/H (gzikph) Gkr gfjbk gouk shik

i/ Bowk r[vD #s/ nkfJnk j'fJnk, go;'_ c/o Jh nktKr/ e;hnK.
Xowk  L nkj' ! T[j uko ehb/ sK r[Zv Jh fdU. c/o Bkjoh dk wzrD+, c/o sK

fwbDk Bh_ N?w.
eowk  L gkDh dk gsk eo fbnk, fezB/ e[ ti/ fwb{ <
Bkjoh  L Bjh_, w+ ikB+, p; jZE X'-bK.
Xowk  L b? c/o w+ rzv/ eh Nokbh dk gsk eo nktK ;+s T[j wzvh ikD sVe/.

gkso-T[;koh dk fJj ftXkB ;ko/ BkNe ftu ftdwkB j?. fJ; soQK @fwzd'Q# dh ;[fjodsk
T[; d/ gkso d/ g/µ j?. T[j ;ko/ BkNe ftu µKs trdh Bdh tKr BkNeh sBkn d/
;wkBKso ftuodh nkgDk T[;ko{ o'b fBGkT[_dh j?. fi; dk gqwkD T[; d/ Bkjoh Bkb
nkyoh tkoskbkg ftu'_ th fwbdk j?.
fwzd'Q  L nfj Bk efj uzdfonk. s/o/ nor/ pzfdnK fpBK fJ; Xosh dk tZNh-dk

eh n?. T[jBK ~ g[ZS fiBQK d/ fdb nzdo s/o/HHHHH
(Gkt[e j' e/ jZE u[zwdh o'D bZr g+dh)

Bkjoh L n+ s'o/_rh w?~ <
fwzd'Q  L eh eoK, nkJh sK s?~ seVk eoB ;h T[bNhHHHH(jzM{ g{zM e/ rZb pdb

e/) e'Jh ykjµ n? sK dZ;.
Bkjoh L Bjh_, j[D e'Jh ykjµ Bh_. j[D fgS/ tZb t/yD ~ fuZs Bh_ wzBdk. HHHHpZ; fJe

s/ok w'j n? fijVkHHHH (rbk Go nkT[_dk j?)
fwzd'Q  L s{z sK ;Zs prkfBnK tKr{ tukb/ v'pk d/ e/ w{zj w'V fbnk ! s?~ sK S[Nekok

fwb -i{ t?ohnk, fJ; sZsh ~ th e'Jh NekDk dZ; ik.
f;gkjh L p; eo' GkJh. N?w j''-frnk. j'o w[bkekshnK B/ thHHHH
fwzd'Q  L uzrk. fdb Bk SZv-ih_. HHHG[bdh Bh_ w+ s?~. wVQh pDk e/ wzBs eo{z w+ s/oh.
f;gkjh L uZb GJh, uZb.
fwzd'Q  L (gkrbK tKr) uzrk ;k;oheko. ;k;oheko Bkjoh. (f;gkjh pKj cV e/ T[j

~ fbiKdk j?)
;k;oheko ! w+ G[Zbdh Bh_. wVQh pDkT{_ dhtk pkb{z, wzBs (jB/ok j[zdk j?).

fJ;/ gqeko uzd{ tor/ gkso dh gkso T[;koh fJ; gqeko ehsh iKdh j? fe T[;
nzdobh e[fNbsk T[; d/ p'bK s'_ gqrN j[zdh j? fi; ftu T[j fwZm/ fgnko nzdk} ftu
Gzr/ ~ GVekT[_dk j? ns/ BkNe ftu sqk;dh d/ phi phidk j?. fJj nzdk} fJ; gqeko
t/fynk ik ;edk j? L
Gzrk  L  c/o nkgK fejVk fe;/ gkf;U_ eZu oZyh n? e'Jh uzd f;nK.
uzd{ L  Bk nkµe/ pJh s/o/. j[D i/ sz{ ;Zuh_ ;[Dd+, s/o/ eo e/ Jh fJjBK dh p/Vh

gko bZr{. T{_ Bh ;h Xh nkbk fJ; xo ezBh eodk w{zj ! ewfbnk pdBkwh
E'VQh yZNh ;h puB/ B/ < fJe fMT{oh, d{ih fgzv dh fgzv ftu ! n+ fes/ ;[fDn+
d[BhnK d/ uVQd/-bfjzd/ #s/ ! n?vk tZvk ebze ! J/; ebze ! J/; ebze B/ sK
s/ohnK iVQK #u c/oh dksh. s?~ Bk fe;/ B/ fdZsh Xh. ny/ ehsh puB/ B/,
G[rsh Gzr/ B/ ! HHHHub' j'Jh fBpVh. c/o puB/ s/ w[zfvnK dk nfVek nk fgnk.
s{z c/o pbh dk pZeok pfDnk. BJh_ < s?~ nZv j'J/ ~ xkNk ;h shwhnK
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dk ! nZX dk wkbe n+, nZm ehb/ M'N/ d/ f;o norh }whB d/ nkT[_d/ n?.
nZmK d/ f;o #s/ Xh d/D tkfbnK dh j'V br-i/. go Bjh_, s?I ntdh p/Vh
#u pZN/ gk e/ GshfinK dh f;o/ bkT[Dh ukjh ! nµe/ ! nµe/ pJh Gzrk
f;nK s/o/ nµe/ ! HHHs/ok sK fJe soQK Bkb iZr u'_ ;ho w[Ze frnk ! go
GkJh s?I fJjdh th gotkj Bh_ ehsh. Bjh_ sK eh j{b/Q Bh_ ced/ b'eh_ ir
#s/ nkgDh t/b bkT[D ykso !

fJT[_ n;h_ t/yd/ jK fe BkNeeko B/ jo gkso ~ BhM Bkb fusfonk j? ns/ pkohephBh
Bkb T[;kfonk j?. fJj Mbe BkNe d/ ;w[Zu/ gkso-;z;ko ftu B}o nkT[_dh j?.

BkNeeko dh gkso-T[;koh dk Yzr :EkoEe j?. T[j jo gkso ~ T[; d/ w{b @:EkoE#
ftu'_ geVdk j?. f;yo fJj j? fe ;ko/ gkso pkjoh s"o s/ jh Bjh_ fuso/ rJ/ ;r'_
T[BQK d/ wkBf;e ;zdoGK ~ geVB dh ;[fjod e'fµµ th BkNe ftu ftdwkB j?. fJ;
dk gqwkD i? e[o dh gkso-T[;koh s'_ fwbdk j? fijVh wip{oh tZ; j[D se nkgDh @B?fsesk#
dk fsnkr eodh nkJh j? s/ f;yo s/ ik e/ T[; dk @eV# gkN iKdk j? L
Gzrk   L ntdh T[eks d/y e/ rZb eo e[ZshJ/ fMT{ohJ/ !
i? e[o  L (fit/_ nzdo G{s nk tfVnk j't/, gkrbK tKr uhydh) fMT{oh Bh_, w?I j'Dh n?I

j'Dh ! ikDdk Bh w?~ < w?I sK e?o'nK-gKv'nK dhnK y{jDhnK dhnK y{jDhnK
wbhnkw/N eo-shnK ;h. bzek ~ G;w ehjB/ ehsk ;h < w?I ehsk ;h <
w?I ehsk ;h. (Gzrk Gwzso iKdk j? ns/ s{Vh tkbh ;pQks ftu tV e/
nzdo'_ e[zvk wko b?Idk j?) j[D GZi e/ feE/ ikJ/_rk wK fdnk y;wK ! (syfsnK
~ }'o-}'o dh XZe/ wkodh) pkjo fBeb, pkjo ! gfjbK ntdh wK dh d/j
;[Zuh eo, wK fdnk y;wK d/j !

(puBk, eowk, Bkjoh, wokM', fwzd'Q e[M nKYh r[nKYh nkT[_d/ jB. Bkjoh
s/ eowk i? e[o ~ ekp{ eoB dh  e'fµµ eod/ jB go T[; nzdo
fit/_ d; pzfdnK dh µesh nk rJh j't/, ekp{ jh Bjh_ nk ojh. i'
w{zj nkfJnk @ntk-stk# p'bh ik ojh j?).

c{e-d{z-jt/bhnK ! bk-d{ ;ko/ fgzv ~ nZr ! Yk-d{z wfjbK d/ fezro/ ! GkJh
ih r[od[tko/ tkfbnk s/ok b"v-;gheo ]okp j' frnk t/ ! (Bkjoh j'oh_ T[;
~ X{ e/ nzdo tZb fbikD dh e'fµµ eod/ jB) t/ fwjo{ j[D sK SZv
d/ X"b-dkVQhnk ntdh ~jHHHH (wokM' fy;eDk µ[o{ eo fdzdh j?) Bh wokM'
GZi uZbh. fdT[o T[Vhed? fe HHHH. (j'o b'e th fy;eDk µ[o{ eo fdzd/
jB) t/ GkT{ p;zfsnk s/oh e[VhHHHH. t/ noiBk ! s/oh e[nkohHHHH~ swkjk.
t/ bzpVk ! HHHHt/ ;ogzuk !

(nyho ekp{ eo e/ T[; ~ nzdo b? jh iKd/ jB. fwzd'Q gkDh dk rbk;
b? e/ nzdo iKdh j?)

;gµN j? fe BkNeeko B/ BkNe dh gkso-T[;koh ftu fJe s'_ tZX gk;ko y'bQ/ jB
fiBQK ftu gksoK dk pkjobk s/ nzdobk ;z;ko fdqµNhr'uo j[zdk j?.
( n ) Gkµk s / tkoskbkg

@;Zs prkB/# d/ gkso-irs dh nfijh T[;koh ftu BkNe dh Gkµk s/ tkoskbkg
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dk nfjw o'b j?. BkNe dh Gkµk pko/ fJj sZE ikDBk }o{oh j[zdk j? fe BkNe ftu
e/tb µpd dh Gkµk Bjh_ j[zdh ;r'_ @µpd nfsfoes# Gkµk th j[zdh j? fi; ftu ozr,
X[BhnK, fdqµ nkfd dk nkgDk ;z;ko j[zdk j?. @;Zs prkB/# ftu d't/_ GkµktK dk d]b
j?. w{b o{g ftu @µpd dh Gkµk# s/ Bkb dh Bkb @µpd nfsfoes Gkµk´ nkgDk o'b
fBGkT[_dh j?. @µpd dh Gkµk# BkNe d/ nrqG{w ftu j? s/ @µpd nfsfoes Gkµk# BkNe
dh fgZm G{wh ftu ekoiµhb j?. niw/o f;zx n"by d/ BkNeK ~ @BkNeeko d/ BkNe#
fJ; bJh fejk iKdk j? feT[_fe T[; d/ BkNeK ftu µpd-;zuko dk tX/o/ wjZst j?. T[j
gksoK bJh ihtzs Gkµk dk fJ;s/wkb eodk j? fijVh tkoskbkg ftu Yb e/ BkNe d/
ozrwzuh ;zuko ftu gqw[Zy G{fwek fBGkT[_dk j?.

niw/o f;zx n"by dk BkNe @;Zs prkB/# fJe :EkoEtkdh µ?bh dk BkNe j? fJ;
bJh T[; dh Gkµk @:EkoEe fuso# dh T[;koh ftu G{fwek fBGkT[_dh j? L

puB/ dk fybfonk xo. Bkjoh d/ ckjk brD s'_ e'Jh d' ;kb fgS'_. Bk
;odh Bk rowh. tes nkED dk (puBk u[Zb/Q ftu c{eK wkodk fyfMnk j'fJnk
j?. Xowk p;kyh ;jko/ s[odk nzdo'_ egV/ b? e/ pkjo nkT[_dk j?).

puBk L (nZe e/ c{eDh trkj e/ wkodk) Bk wZu ! wok G?D dh n?;h s?;h !
Xowk L T[fJ pkg{ wzB fbnk eo fe;/ ;kb/ dh ! j?E'_ nzdo'_ s{Vh dk o[Zr rkb b? !
puBk L (nkeh j'fJnk) w?IE'_ Bjh_ E'vhnK d'VK bfjzdhnK !
Xowk L j'o x[zv-nkbh bkj{ < bfjzdhnK Bh fJjs'_ tZv/ Br"oh s'_ ! (xV/ ftu'_ gkDh

ghD iKdk j?).
puBk L T[fJ ezio fdU ezio'. j[D woB t/b/ sK pfj ikD fdU d' fdB wzi/ #s/

okw Bkb.
Xowk L okw Bkb p?mBk ;h sK oZp s'_ uzr/ eow fbfynk e/ fbnkT[_dk. nkydk

T[j~ fe;/ i?dks nkb/ fp;t/dko d/ xbdk !
puBk L eow pdb/ b?D/ oZp B/ w/o/-Jh wkV/ fbyD/ ;h. w+ T[jd/ nj?-i/ eh wKj

wko-s/ ;h pJh d[BhnK Go-.
Xowk L uzrk ! uzrk ! ewb Bk wko ! bkj b?, fijVhnK bfjzdhn?I. (wzi/ tZb nkT[_dk)

pkjo'_ eowk nkT{ fwZNh Bkb fwZNh j'fJnk !
nkgDh Gkµk ftu T[j wbtJh T[gGkµk dk ozr ekfJw oydk j?. wbtJh T[gGkµk

d/ fJ;s/wkb B/ T[; dh @µesh# ftu tkXk ehsk j?. fJ;dk gqwkD wbtJh T[gGkµk tkb/
tkoskbkg jB i' BkNe ~ ihtzssk pyµd/ jB L
Gzrk L rZbK sK s/ohnK M{m Bh_ uzd f;nK j'o b'eK B/ th pj[s tkoh nkj s/o/

nkbhnK rZbK nkyhn?. HHHHpuB/ d/ w[zfvnK d/ s"o th uzr/ Bh brd/ dh_jd/.
jkb/ tukbbQ/ sK e[µ ;{s n?, fXzdh s/ Bkjoh sk T{_Jh fNZu ;wMd/ n?.
fXzdh sK eJh tkoh gZr bkj[D sZe iKdk n?HHHH.

uzd{ L (fdykt/ dh j?okBh ftu) jZSk ! wo U s/oh ewpys dh. fJj sK rbsh
n? T[jdh pkjbh tZvh.

Gzrk L T{_ th wB ;kbk T[yfVnk T[yfVnk fijk ofjzd?. ed/ ed/ sK bZrD bZr
g+d/ pJh w/ok fJ; Goh d[BhnK ftu e'Jh Bh_. @eZbh ekoQh d/j dk th



24n?wH J/H (gzikph) Gkr gfjbk gouk shik

e[µ Bh tZNh_-dk uzd f;nK. j[D sK p; n?I ;'u e/ u[Zg ojh_ -d? pJh fizBh
Bzx-rh Gbh, fizBh Bjh_ BzxhHHHHH

uzd{ L s{z sK Gzrk f;nK iwK Jh Y/oh YkJh ikB+. BzxB ~ eh s{z p[VQk j' frnk <
s{z tZv/ GkJh d/ j[zd/ n?I feT[_ fdb Svd?I ! s{z j[ew eo.

T[gGkµk d/ Bkb-Bkb @ngGkµk# dh tos'_ th niw/o n"by dh BkN-Gkµk dk fJe
gZy j?. pj[sh tko @ngGkµk# d/ gq:'r ekoB niw/o f;zx n"by ~ fBzfdnk th iKdk
j? go fJ; pko/ n"by dk soe j? fe gksoK dh :EkoEe T[;koh bJh T[BQK dh @w{b
Gkµk# ~ tosDk }o{oh j? Gkt/_ fJj @ngGkµk# jh feT[_ Bk j't/. fJ; dk gqwkD nfijh
tkoskbkg j? L
uzd{ L  Bk ! nkj rZb M{m Gzrk f;nK. bZr{ sK s?~ w/oh rZb e"Vh. puBk puB/

dh EK, Gzrk Gzr/ dh. i/ s/o/ nkbh rZb-Jh j't/ sK fJe' GkJh Bk ftnkj
eotk fbnk eo/ d[BhnK #s/ T[fJ Gzrk f;nK ! fJ; t/b d/ Jh sK NzN/ B/
w/o/ g[ Zs dh d/. HHHBkb/ GkJh G{Jh e"D fe;/ dk j[ zd?, e"D fe;/ ~
wzB-d? ! ;G ro}K d/ ;"d/-n? S'N/ GkJh, ro}K d/. ro} g{oh j'Jh Bh, fuZsVK
s/ bZs wkoh Bh_. ny/, @nkgDk ezw ehsk, G?D wokt/ ihsk. HHHnkj s/o/ ;kjwD/
rZi{ ekD/ Bkb j'Jh Bh_ iKdh ! fizBk fuo sK Gshi/ ;h e[nko/, }whB-i?dks
;h rZi{ dh rZi{ e'b, UBk fuo ;h rZi{ rZiB ;{z-fw;o d/µ dk pkdµk. Gshi/
th ;kb/ @ukuk ih, ukuk ih# eod/ ;h. @ukuk ih ! ukj ghJ/_rk, d[ZX < ukuk
ih dkb #u fxT[ sK Bh_ E'VQk <#HHHH GoikJh nZv nkT[Idh iKdh rZi{ d/ e[seskVhnK
eo fink eo/. rZi{ ;kbk fJjBK rZbK #s/ -Jh pkr' pkr ! e[seskVhnK d/
fXi/ B/ iwhB GshfinK d/ BkT[_ feT[_ Bk eok sh ! bU ih, id'_ iwhB-i?dks
j'-rh GshfinK d/ BK, Gshi/ sK rJ/ ftnkj/l p'bh -Jh w/o/ ;kb/ j'o p'bD
bZr-g/ ! ny/, “e"D jho j?, e"D j? oKMk, jw fenk T[B e' ikD/ !# ukuk
ih# dh sK ;" e"j dh rZbl rZi{ ~ rZi{ ekDk Jh d;d? n? G?D d/D/ !
pj{nK nZv nKv/ eZY eZY Mkedh n?I. HHHHHj[D GkJh, rZi{ dk wzik vkfjnk j'fJnk
s{VQh nkb/ e'm/ #u o'Nh fe;/ B/ g[ZS-bhl Bjh_ sK G[Zyk fgnk u{edk ofjzd? !

BkNeeko nkgDh Gkµk okjh_ tkoskbkg dh T[;koh fJ; gqeko eodk j? fe tkoskbkg
gkso-T[;koh dk nkXko th pDd/ jB, BkNeh ekoi ~ shyDsk th gqdkB eod/ jB s/
Bkb BkNe d/ ftµk-t;s{ ~ th T[xkVd/ jB. BkNe ftubh tkoskbkg gkso-T[;koh dk
gqwkD fJ; gqeko fdzdk j? fe ;zy/g tkoskbkg okjh_ jh gkso dk nzdobk nkgk T[ikro
j' iKdk j?.
fwzd'Q L nfj Bk efo uzdfonk. s/o/ nor/ pzfdnK fpBK fJ; Xosh dk tZNh_-dk

eh n?. T[jBK ~ g[ZS fiBQK d/ fdb nzdo s/o/HHHHH(Gkte j' e/ T[jd/ jZE
u[zwdh o'D bZr g+dh j?)

Bkjoh L n+ s'o/Arh w?~ <
fwzd'Q L eh eoK, nkJh sK s?~ seVk eoB ;h T[bNhHHHHHH(jzM{ g{zM e/ rZb pdb

e/) e'Jh ykjµ j? sK dZ;.
Bkjoh L Bjh_, j[D e'Jh ykjµ Bh_. j[D fgZS/ tZb t/yD ~ fuZs Bh_ wzBdk. HHHHpZ; fJe
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s/ok w'j n? fijVk HHHH(rbk Go nkT[_dk j?)
fwzd'Q L s{z sK ;Zs prkfBnK tKr{ tukb/ v'pk d/ e/ w{zj w'V fbnk ! s?~ sK S[Nekok

fwb -i{ t?ohnk, fJ; sZsh ~ th e'Jh NekDk dZ; ik.
f;gkjh L p; eo' GkJh. N?w j' frnk. j'o w[bkekshnK B/ thHHHHH
fwzd'Q L uzrk. fdb Bk SZv -ih_. HHHG[bdh Bh_ w?I s?~. wVQh pDk e/ wzBs eo{z w?I

s /oh.
f;gkjh L uZb GkJh, uZb.
fwzd'Q L (gkrbK tKr) uzrk ;k;oheko. ;k;oheko Bkjoh. (f;gkjh pKj cV e/ T[j~

fbiKdk j?.) ;k;oheko ! w?I G[Zbdh Bh_. wVQh pDkT{_, dhtk pkb{z, wzBsHHHH
fJ;/ gqeko tkoskbkg okjh_ BkNe ~ BkNeh w'V d/D dk ekoi th pk]{ph fBGkfJnk

frnk j?. Gzr/ dk esb nfijh xNBk j? fijVh BkNeh ekoi ~ tZvk w'V fdzdh j?.
fJ; dk gqwkD th fBZe-nkeko/ ;ztkd jB L

rkfJe w[zv/ dh nktk} L  d'HHHHfjHHHokHHHnkHHHnk
j'Dh pVh pbtkB j?, ndG[s fJjd/ y/b.
uko/ gkf;U_ x/odh, ;G/ fwbk e/ w/b.

(fgS'_ bVkJh d/ o"b/-oZg/ dhnK nktk}K ;[DkJh fdzdhnK jB)
T[J/ ! d/yh_ Bkjoh wo-i'r/ ezio fdU g[Zs' !
s/oh U wK dh ! e[Zs/ iZN dh ! (rzvk;k tZiD dh nktk})
jkJ/ T[J/ wko-sk !
T[fJ nkj eh eo fbnk Bkjoh !
(eowk s/ Xowk GZi e/ nkT[_d/ jB. eowk nzdo'_ ;'Nh b? e/ pkjo ~ ikD
jh bZrdk j? fe bj{-b[jkD j'fJnk Bkjoh nkT[_dk j?. T[j fXzdh d/ wzi/
s/ nk e/ p?m iKdk j?)

eowk  L pkJh eh GkDk tos frnk <
Bkjoh  L e'Jh GkDk Bh tofsnkl Gzrk wo frnk w?E'_ !
eowk  L c/o xo feT[_ nk-frnk < Gk̀ik ! fgS'_ n;h_ nkg/ ;KGk-r/. s{z Gk`ik !
Bkjoh  L (fdqVQsk Bkb) ikU, ;ogzu ~ ej' -mkDk uVQk fbnkt/.

vo, fBoG?sk, nDy, T[dk;h dk nihp tksktoD. fwzd'Q nkT[_dh j?. fXzdh
th nX-;[os fijk T[mdk j?)

niw/o f;zx n"by dh tkoskbkg-T[;koh dk fJe nfjw gZy pj[s E'VQ/ ;ztkdK Bkb
gkso dh T[;koh j? fit/_ fJ; BkNe ftu Bkjoh d/ gkso-fusoD bJh tkoskbkg fJµko/
wkso jh tos/ rJ/ jB gozs{ T[; dk gkso gos-do-gos T[xVdk iKdk j?. T[; d/
;fj:'rh gksoK d/ tkoskbkg okjh_ Bkjoh dk gkso T[;odk j? fi; ftu Bkjoh d/ nkgD/
;ztkd BK wkso jh jB L
eowk L b? T[j bZeV uZp nkT[_d? o/phJ/ ukb fgnk. j[D xzNk Go fJjB/

Bh_ gho B/ pzd eoBk ntdk f}zdrh-pbk; (bZeV uZp d/ nkT[D
s/) T[J/ nk T[J/ ukuk bZeV uZp f;nK. nkj sK pV/ doµB fdZs/
s?I fpdo d/ xo GrwkB pD e/.
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bZeV uZp L (w{zj ftu'_ Nkjbh dh dksD eZY e/) T[fJ eofwnk ! fgzv sK Gbk
nkgDk ;kok ewb?, s{z f;nkD/, s{z sK Bk w?~ bZeV uZp fejk eo.
(w[V dksD uZpD bZr g+dk j?)

eowk L uZb Bjh_ efjzdk c/o. pfj ik ukj pDh gJh n?.
bZeV uZp L (Bkjoh d/ wzi/ s/ p?mdk) j'o Gshi Bkjoh fet/_ n?I rZvh. y/vdh

n? c[ZbK s/ ekN'.
eowk L (Bkjoh d/ Bk itkp d/D s/) fijh j'Jh ekN', T[j sK ukuk f;nK

c[ZbK s/ Jh y/v{ j'o gZd -pj/fVnK #s/ y/v{ <
bZeV uZp L Bk wy?I eh n? T[j rZb j't/, ny/ “eZbk Bk ikJh_ y/s ~ feeo

#s/ ekN' ofjzdh.”
Bkjoh L id'_ ukuk y/s ~ iktKr/, Ud'_ ekN' d/ th d/y-bKr/ ij{o/. eh efjzdh

n? T[j th.
;w[Zu/ s"o s/ BkNe dh Gkµk s/ tkoskbkg BkNe d/ ftµ/ ~ ;gµN eod/ jB fi;

ftu xZN }whB/ gfotko dk d[yKs fµZds Bkb T[Godk j?, ;w[Zu/ BkNe dk ftµk-t;s{ e[M
;ztkdK okjh_ jh ;kv/ ;kjwD/ nk iKdk j? id'_ BkNe dh nkyoh Mkeh ftu sqk;dh G'rD
tkb/ gkso nkg; ftu rZbpks eod/ jB L
Xowk  L (p[oeh s'V e/ Go/ rb/ Bkb) eofwnk ! o'Nh Bh_HHHn;h_ fJjHHHHs/ok wk;HHHHykB/

n?I. Bkjoh B/ HHHHukuk wko e/HHHHHnkgK wzrs/ pDk-s/ !
eowk  L feT[_ wzrs/ feT[_ pDk-s/ < uku/ B/ xZN ehsh ;h ;kv/ Bkb < (nDyh ;[o

ftu) Bkjoh sK Bo ;h Bo, wod pZuk. n?I Bk nky T[j~.
Xowk  L fJj feXobh wodkBrh n?I < ;ko/ ihnK dh f}zdrh e[zGh Boe #u gk-sh.
eowk  L (fuVQ e/) f}zdrh < (ftnzr Bkb) fejVh f}zdrh dh rZb eod?I frnkBh

Xow f;nK ! nkj fJe N[Ze dh p[oeh dh < fijVh ;kbh do #s/ nkJ/
e[Zs/ ~ th B;hp j' iKdh n? !

Xowk  L fJjd/ #u pzd/ dk eh d]b n? < fJj sK tkfjr[o{ d/ u'i n?, eoh iKd? !
eowk  L feT[_ n;hI tkfjr[o{ d/ \owKj gZN b/ ;h pJh ;k~ Jh T[;B/ J/; ;kbh

gq/s-i{B #u gk-sk !<
Xowk  L ofjD d/ tfvnk Bk;sek ! i/ oZp s'_ w[Beo n?I skjh_ sK ;hoh ofbnk fcod?I !
eowk  L w?I sK oZp s'_ w[Beo n?I, uZb, sK ofbnk fcod?I ;hoh. s{z sK u"ph xzN/ BK igd?I,

s/o/ EZb/ th w?~ dh_jdk Bh_ Btkoh gbzx !HHHH s?~ sK e[µ jZE MkV/, Grsh
dk cb d/t/ !

Xowk  L (fBoT[`so j'fJnk fyMe/ w[V g?Idk) uzrk, uzrk w|ikbh Bk wko !
;gµN j? fe BkNe dh Gkµk s/ tkoskbkg Y[et/_ s/ ;zuko-:[es jB.

(J ) f;ob/y

BkNe dh Gkµk s/ tkoskbkg d/ Bkb jh nfjw gZy BkNe dk f;ob/y j?. f;ob/y
fe;/ th ouBk dk w[ZYbk gSkD-fuzBQ j[zdk j?. f;ob/y dhnK eJh fe;wK jB. fit/_ L

(i) ftµ/ ~ gqrNkT[D tkbk f;ob/y.
(ii) BkNeh xNBk ~ gqrNkT[D tkbk f;ob/y.
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(iii) gkso iK gksoK ~ T[xkVB tkbk f;ob/y.
( iv) gqshekswe f;ob/y.
fJ; BkNe ftu f;ob/y fszB G{fwektK fBGk fojk j?. ;G s'_ gfjbK fJj f;ob/y

ftµ/ ~ ;gµN eo fojk j? fi; ftu T[BQK dh ejkDh g/µ ehsh rJh j? fijV/ @;Zs
prkfBnK# tKr ftuo oj/ jB iK fiBQK d/ @nkgD/# j[D @;Zs prkB/# j' rJ/ jB. nkgfDnK
d/ prkB/ j'D dh eEk dk gqwkD fJ; BkNe ftu fwbdk j? id'_ Gzrk Gshi/ dh wzr
ftnkj b+dk j? s/ BkNe dk w{b ftµk ;gµN j[zdk j? fi; ftu xN }whB/ gfotkoK
dh j'Dh dk T[j nfjw gZy ftykfJnk frnk j? fi; nXhB fJBQK gfotkoK ftu ftnkj
dh ;wZf;nk j? s/ f;ZN/ ti'_ wkBf;e eb/µ g?dk j[zdk j?.

BkNe d/ f;ob/y dk d{ik gZy BkNe dh gkso-T[;koh Bkb ;zpzfXs j?. @;Zs prkB/#
f;ob/y T[BQK gksoK dh pks gkT[_dk j? fijV/ foµfsnK dh gkeh}rh s/ g[ysrh d/ r[nku
ikD Bkb ;zpzfXs jB fiE/ @nkgD/# j[D @;Zs prkfBnK# tKr ftjko eo oj/ jB. d{i/
gk;/ gkso nkgD/ nkg bJh @;Zs prkB/# j' rJ/ jB Gkt @niBph# j' rJ/ jB. T[j
nkgD/ nkg s'_ ftS[zB/ rJ/ jB s/ nfijh ;fEsh T[BQK d/ wB ftu T[dk;h, fJeZb, jskµk
s/ fBokµk dk tksktoD f;oi fdzdh j? fi; s'_ fBiks gkT[D dk T[gokbk brksko ehsk
ik fojk j?. BkNe dk gkso fXzdh nfij/ fybkn ~ GoB bJh pz;oh dhnK X[BK dk
;jkok b+dk j? s/ f}zdrh d/ e"V/ :EkoE d/ pkti{d e[M gb okjs wfj;{; eoB dk gq:sB
eodk j? sK fe e"V/ :EkoE ~ G[fbnk ik ;e/ L
fXzdh L (vzroK tkb/ gkf;U_) eofwnk, pz;oh tikT[D dh ikis n? tZv/ GkJh <
eowk L wfynK T[skod/ fJzdo s/ ykV/ dhnK gohnK Xosh s/ ! njh-ih tik pJh

f;ZXh pkJh Bkjoh d/ ;[jfonK ~ ikt/ jtk ftu-dh r{zidh.
(fXzdh pz;oh dhnK pVhnK wB w'jDhnK X[zBK eZYdk j? fiBQK dk i? e[o
d/ wB T[`s/ ikd{-n;o j[zdk j?. T[j ;pQks dh u[rkm Bkb bZrh phs/ ftu
r[nku iKdh j?, :kd nkT[_dhnK B/ T[j xVhnK id'_ Goh i[nkBh ftu T[jB/
s/ puB/ B/ ;ko/ fgzv s'_ Bkpo j' e/ ihtB dk ;co fJeZm/ sfj eoB
dhnK ;j[znK u[ZehnK ;B.)

gkso dh nfijh ;wkfie s/ wkBf;e ;fEsh dh g/µekoh ekoB BkNe dk f;ob/y
@gqshekswe# gq;zr rqfjD eodk j?. fJj f;ob/y nkgD/ nkg ftu v{zx/ noEK dk bykfJe
j?. @;Zs prkB/# gqshe ti'_ eJh noEK ~ ;gµN eodk j? L

1H nkgD/ i' b'e @;Zs prkB/# j' rJ/ Gkt gokJ/ j' rJ/. fit/_ Gzrk.
2H @;Zs prkB/# Gkt gokJ/ i' nkgd/ j' rJ/ fit/_ @fwzd'Q#.
3H BkNe d/ w{b gkso fijV/ @nkgD/ nkg# bJh @;Zs prkB/# Gkt gokJ/ j'

rJ/ iK niBph j' rJ/, ftS[zB/ rJ/ fit/_ puBk, i? e[o, Bkjoh, eowk, fXzdh
nkfd.

f;ob/y dh nfijh gqshekswesk BkNe d/ Bt/_ gk;ko y'bQdh j? fi; ftu BkNe pj[gosh
noE rqfjD eodk j?. gzikph ;fGnkuko ftubh @;Zs prkfBnK# tkbh ejkts fJ; BkNe
ftu gqshekswe gZXo s/ gq;s[s j'Jh j?.

fit/_ fe n;h_ ikDd/ jK fe w{b o{g ftu fJj BkNe @s{Vh tkbk e'mk# fJeKrh



28n?wH J/H (gzikph) Gkr gfjbk gouk shik

dk ft;sko j?. fJ; BkNe ftubh nZmth_ Gkt nzsbh Mkeh fJeKrh @s{Vh tkbk e'mk#
dk w{b ;o{g j?. T[j f;ob/y ftrms gfotko d/ ihtB ~ @s{Vh tkbk e'mk# d/ o{ge
ftu gq;s[s eodk ;h Gkt fJ; xo dh d[odµkl fJ; ~ @s{Vh tkbk e'mk# Bkb s[bBkT[_dh
j? b/feB gq;s[s BkNe id'_ @s{Vh tkbk e'mk# s'_ @;Zs prkB/# pfDnk sK e/tb gfotko
d/ ftrfms dh ejkDh s'_ nZr/ tZX e/ T[BQK ;ko/ ekoBK dh sbkµ tZb s[o fgnk fijV/
sqk;dh d/ w{b ftu gJ/ jB s/ T[j ekoB BkNe ftubh @;Zs prkBrh# dh ;[o j?.

fJ; bJh BkNe dk f;ob/y gqshekswe gZXo s/ pj[noEh j? ns/ BkNe d/ ;ko/
gk;koK ~ y'bQdk j?. fi; ftu BkNe dk ftµk-t;s{ ns/ gkso ftµ/µ wjZst rqfjD eod/
jB s/ f;ob/y nkgDh ;kofEesk f;ZX eodk j?.

fJ; gqeko n;h_ t/yd/ jK fe BkNe dk gkso-irs, Gkµk s/ tkoskbkg ns/ f;ob/y
fszB/ gZy fJe d{i/ Bkb ;zpzfXs j' e/ BkNe d/ ;w[Zu/ ftuko, gqeko s/ ;zuko d/ fBo{gD
ftu wddrko j[zd/ jB. fJj fszB/ BkNe d/ T[j i[} jB fijV/ BkNe dh ;w[Zuh ;zouBk
ftu sK nfjw G{fwek fBGk jh oj/ jB, Bkb dh Bkb BkNe d/ ozrwzuh ;zuko dk th
gqpb nkXko pD oj/ jB ns/ BkNe ~ :EkoEtkdh BkN µ?bh d/ gqwkfDe ;o{g ftu
gq;s[s j'D ftu wddrko j' oj/ jB.
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@;Zs prkB/# dk ozrwzuh gfog/y ns/ niw/o f;zx n"by

dh gzikph BkNe ~ d/D

(T) @;Zs prkB/# dk ozrwzuh gfog/y

fe;/ th ;kfjs-o{g dh ;zouBk ftu d' gZy nfjw j[zd/ jB---t;s{ ns/ o{g. fJBQK
~ tZE ns/ eZE d/ nB[tkB nXhB th ftukfonk ik ;edk j? b/feB BkNe ftu fJBQK
d'jK s'_ fJbktk shik gZy @;zuko# th j? fi; tZb T[u/uk fXnkB d/Dk pDdk j?. jo
;kfjs-o{g ftu ;zuko j[zdk j? b/feB j'o ;kfjs-o{gK ftu fJj ;zuko ftneshrs j[zdk j?
idfe BkNe ftu ;wµNhrs. BkNe B/ ozrwzu s/ g/µ j'Dk j[zdk j? s/ doµe-;w{j se
;zukfos j'Dk j[zdk j?. fJ;/ bJh BkNe ftu ozrwzu dk nkgDk wjZst j?. jo BkNe ozrwzu
~ fXnkB ftu oZy e/ jh ofunk iKdk j?. fijVk BkNe ozrwzu s/ g{ok Bjh_ T[sodk,
T[; ~ BkNe Bjh_ fejk ik ;edk.

BkNe d/ nfXn?B d/ gq;zr ftu eJh rZbK wjZstg{oB jB. BkNe d/ ozrwzu gfog/y
~ nkw s"o s/ BkNe d/ fµbg d/ sZsK ftu'_ fJe sZs jh wzB fbnk iKdk fojk j?.
n;h_ BkNe d/ eEkBe, gkso, Gkµk, tkoskbkg, f;ob/y dk nfXn?B eofdnK ozrwzu s'_
fJ; ~ nrbk sZs wzB e/ gzikph ozrwzu dh w"i{dk ;fEsh d/ gq;zr ftu BkNe d/ ozrwzu
gZy pko/ fNZgDh xV fdzd/ oj/ jK idfe ;fEsh fJ; s'_ tZyoh j?. BkNe dk ozrwzuh
gZy BkNe d/ t;s{ s/ o{g d/ ;wkBKso nkgDk tZyok gfog/y f;oidk j?. fi; dk gq;zr
BkNe d/ ;wZ[u/ BkN-;zrmB ftu o{gKsfos j'D dh ;wZoEk Bkb i[fVnk j'fJnk j?. BkNe
d/ ;ko/ sZs ozrwzu ftu o{gKsfos j[zd/ jB. fJBQK ~ fJ; gqeko ;wfMnk ik ;edk j? L

BkNe dk ftµk-t;s{ --- fBod/µe dh ftnkfynk
eEkBe --- wzu-ftT[_s, wzu-;ik
gkso, Gkµk s/ tkoskbkg --- ndkeko, t/µ G{µk, w/enZg ns/ ;ztkd
rhs --- ;zrhs
nfsfoes t/ot/ --- X[Bh gqGkt
BkNe d/ ozrwzuh gfog/y s'_ Gkt j? @BkNe dk ozrwzuh ekoi ftu Yb ikD d/ :'r

j'Dk#.
fJ; fdqµNh s'_ niw/o f;zx n"by d/ BkNeK dh ftµ/µsk j? fe T[; d/ BkNe ozrwzu

dh e[mkbh ftu Yb e/ ou/ rJ/ jB. @;Zs prkB/# BkNe dh th fJjh ftµ/µsk j?.
fJj :EkoEtkdh BkN-µ?bh nXhB nkgDk ozrwzuh gfog/y f;oidk j? fi; nXhB BkNeh ekoi
:EkoE dk Gow f;oidk ihtB d/ n;b nB[Gt dh g/µekoh eodk j?.

BkNeeko B/ BkNe d/ ozrwzuh gfog/y dh f;oiDk bJh e[M T[u/ohnK i[rsK toshnK
jB fiBQK dk y[bk;k eoBk }o{oh j?. fJj BkNe ozrwzu dh fdqµNh s'_ d' ftXhnK tos
fojk j? L

(T) :EkoEtkdh BkN µ?bh dh ftXh.
(n) |?o-:EkoEtkdh BkN µ?bh dh ftXh Gkt po?]s ;zukfbs @n?fge EhJ/No# dh

ftXh.
29
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gfjbh ftXh nB[;ko T[j BkNe dk ;kok YKuk ekoi dh :EkoEe T[;koh bJh tosdk
j? fi; ftu wzu-;Zik s'_ b? e/ ;ko/ t/ot/ µkwb jB. fJ; okjh_ T[j BkNeh ekoi ~
fJe ;gµN fdµk tZb s'odk j?. BkNe fszB nzeK ftu tzfvnk j'fJnk j? s/ jo nze
dk fJe f;yo j?. fJj nze nZr/ e[Zb nZm MkehnK ftu tzv/ j'J/ jB. ftueko ;Zsth_
Mkeh d/ T[g Gkr jB.

T[g Mkeh Bzpo 1 s/ T[g-Mkeh Bzpo 2 fi; ftu'_ Bw{Bk t/fynk ik ;edk j? L
T[g-Mkeh BzH d'

(ukBD j[zdk j?. puBk T[yfVnk-T[yfVnk ftjV/ ftu x[zw fojk j?. wzi/ T[`s/ e[M
jwdod p?m/ jB).
E'VQ/ fuo fgS'_ xfVnkb d/ ;ZN g?D dh nktk} nkT[_dh j? -- fJe ! d'HHHfszBHHHftu fNe

! fNe ! fNeHHHHid'_ xfVnkb #s/ S/th_ ;ZN tidh j? sK T[; d/ Bkb jh cK;h d/ sys/
d/ fvrD dk }pod;s yVke. fJ; d/ Bkb jh fdb ~ uho d/D tkbh sqhws dh uhe.
puB/ ~ fJe MNek tidk j? ns/ T[j ezX ftu ik tidk j?, wzi/ s/ p?m/ pzfdnK ftu'_
d' iD/ puB/ ~ ;zGkbd/ jB ns/ pkeh Bhth_ gk e/ j/mK p?m iKd/ jB.

pkjo'_ ;'rh gfjokt/ ftu wXw t?D gkT[_dhnK shth_nK ftjV/ ftu fJe uZeo bkT[_dhnK
fJe x/ok pDk e/ yVQ iKdhnK jB. fgS'eV s'_ pj[s jh wXw s/ T[dk; ;[o ftu rhs
dh nktk} nkT[_dh j? L

s{z sK s[o frnk w'j ;G Gzr eo e/
;kv/ fiT{D dk th jh jhbk dZ; e'Jh.

BkNe d/ :EkoEe gqGkt ~ T[;koB bJh BkNeeko b'e ekft dhnK N{eK dh tos'_ eodk
j? fijVhnK b'e X[BK okjh_ BkNeh ekoi ftu :EkoEe ozr GodhnK jB.
;{soXko rZGo{ rhs rkT[_d/ jB L

id'_ sedho dhnK gkND vzvhnK,
t;d/ xoK #u g?IdhnK B/ tzvhnK.
e'Jh j[zdk ][µ e'Jh M'o/ eodk.
fe;/ ~ f\eo eh fe;/ xo dk.
Bk e'Jh G?D Bk jh e'Jh GkJh n?.
roiK dh y/v iZr w/_ pDkJh n?.
j'Dh id foµfsnK d/ Xkr/ s'V d/
e'D pbh fijVk w[V e/ T[j i'V d/.

BkNeeko dk ;kok fXnkB fJ; rZb tZb j? fe fet/_ BkNe :EkoEe T[;koh tZb tX/.
d{i/ gk;/ BkNeeko nfijhnK i[rsK tosdk j? fijVhnK ubd/ BkNeh eEkBe ~ s'V

e/ @ftE f;oiD# dk T[gokbk eodhnK jB. fJ; ftu @fgSb Mks#, @;[gB/ dh ftXh# s/
@B?o/µB# dh G{fwek j?. fgZSb Mks dh ftXh okjh_ ubd/ BkNeh ekoi s'_ ftE f;oi e/
:EkoE dk nshsw[yh gk;ko y'fbQnk iKdk j? fi;dk gqwkD Mkeh u"Eh j? fiE/ ozrwzu fdqµNh
s'_ BkNeeko B/ fJj fBod/µ th fdZsk j? fe @fgZSb Mks# okjh_ Go-i[nkB puB/ s/ i?
e[o ~ wzu s/ th fbnKdk ik ;edk j?. fJ; fgZSb Mks okjh_ @w"i{dk :EkoE# d/ fgS'eV
ftu ekoiµhb @nshsw[yh :EkoE# dh g/µekoh BkNe d/ ozrwzuh gfog/y dh f;oiDk ftu
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nfjw G{fwek fBGkT[_dh j? L
puB/ dh nktk}  L gs? i? e[o/, b'e e[Zs/ d/ ;kb/ eh efjzd/ n? <
i? e[o ” ”  L eh efjzd/ n? pufBnK <
puB/  ” ”  L ny/ eh yZN/Ark fgzv dh fMT{oh Bkb bk e/,

xo/ sK t;k Bh_ ;edk T[j~ <
i? e[o ” ”  L c/o s?I eh itkp fdZsk pufBnK <
puB/  ” ”  L w?I nkfynk @bzv/ d/ ;kfbU, fJµe dh th e'Jh iks j[zdh

n? < i? e[o w/o/ xo t;{, w/o/#. (fgzv ftu'_ e[ZfsnK d/ o'D
dhnK e[FrBhnK nktk}K nkT[_dhnK jB).

puB/ dh nktk}  L (i? e[o d/ sqGeD Bkb) vo-rh i? e[o/ <
i? e[o ” ”  L eJh fdBK d/ w?~ pbkJh_ uzdo/ ;[\B/ nkT[d/ n? pufBnK.
puB/ dh nktk}  L uzdo/ < uzdo/ e/j/-i/ <
i? e[o ” ”  L ikDhdh w/oh gJh dh d/j gbN iKdh n?, w?I BkrDh pD

e/ nkgDh fgzv dh ;ZE ftu c[zeko/ wkodh fcoB bZr g?Bh
n?. c/o eh j[zd?. ikDhdh ;ZE tkb/ p'jV #s/ bZr/ v{wD/
wfynkb dhnK wZyhnK w?~ uko/ gkf;U_ nk x/odhn?I. w?I tkj
ijkB dh bk b?Bh n?I go T[BQK nZr/ e'Jh g/µ Bh iKdh.
HHHHHHT[jBK dk vzrK dh wkoh w?I ftT[j x'bdh x'bdh ;ZE tukb/-
Jh dw s'V ikBh n?I.

puB/ dh nktk}  L (jZ;dk go nzdo'_ vfonk) c/o fJjd/ #u voB nkbh fejVh rZb
n? ! ;[\B/ ftu wo/ pzd/ dh T[wo sK ;wK tX iKdh n?.HHHH

i? e[o dh nktk}  L brd? fgzv B/ nkgK ~ t;D Bh_ d/Dk pufBnK !
puB/  ” ”  L T[J/ fe;/ dh eh wikb n? ;kv/ ezBh T[_rb eo-i/. i/ nkjh

rZb n? sK ebQ ~ gk e/ xZrok, T[`s'_ b? e/ pkr, f;ZXh
puB/ d/ xo ~ s[oh nkJh_. nr'_ w?I ikD?I, w/ok ezw.
(jB/ok j' iKdk j?. pz;oh dhnK X[BhnK j'o T[̀uhnK j[zdhnK
jB. ukBD j[zdk j? sK Go-i[nkB puBk rzvk;k bJh yVk
j?. phjh ftu'_ Go-i[nkB i? e[o GZih nkT[_dh s/ nk e/ puB/
Bkb fbgN iKdh j?. T[; d/ fgS/ T[; dk fgT[ Gok s/ e[M
µohe/ d/ pzd/ jB. puB/ ~ t/y e/ p{j/ s'_ nZr/ Bjh_ j[zd/).

i? e[o dk fgT[  L b? i? e[o/ fijVk s?I GkJhnK dk BZe tZfYn?, fgT[ dh gZr
o'bh n?, ;[y Bh_ gkJI/Arh. nkj-b? Bh_ iKdh p[ZY/ pkg dh
pd;h;. (Xosh T[`s/ Bcos, d[Zy, p/t;h s/ r[Z;/ Bkb E[edk)
E{ ! (pkehnK ;w/s fJe dw tkfg; ufbnk iKdk j?.)

(jBQ/ok tXdk j?)
puBk i? e[o dh pKj cV e/ nzdo b? iKdk j?. pz;oh dhnK
T[dk; X[zBK T[`uhnK j[zdhnK jB. gzskbhnK ~ g[Zih i? e[o u[rkm
Bkb u[rkm pDh yVh j?.
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fgZSb Mks dh ftXh s'_ fJbktk d{ih nfjw i[rs @;[gB/# dh tos'_ j?. BkNe d/
;ko/ gkso @gqkgs :EkoE# dh EK @fJZSs :EkoE# dh sbkµ Bkb i[V/ j'J/ jB s/ fJ;
sbkµ ~ @;[gB/ dh i[rs# okjh_ jh T[;kfonk ik ;edk j? fi;dk gqwkD nZmth_ Mkeh
j? L
fXzdh  L (fgnk-fgnk jh) pkJh eo HHHfwnK.
eowk  L (g{ok fyfMnk) T[fJ eh wzrd?I j[D eow/ ;hoh s'_.
fXzdh  L oks w?~ pkJh Bkjoh fwfbnk ;h.
eowk  L (G[Zuek fijk fJe dw) eh <HHH
fXzdh  L oks w?~ pkJh Bkjoh fwfbnk ;h.
eowk  L pkJh Bkjoh <HHHH
fXzdh  L jK Bkjoh pkJh ! w?I J/;/ wzi/ s/ fgnk ;h, J/;/ soQK, fit/_ j[D fgn?I.HHHHHH

w?I nZyK s'_ pKj uZe e/ d/fynk (nZyK s'_ pKj u[Ze e/ pkjob/ p{j/ tZb
t/ydk j?. ;kjwD/ @Bkjoh# fdykJh fdzdk j?.) ;Zuh Bkjoh ;h.
(fXzdh ;[cBk fJsB/ ;fji Bkb ;[DkT[_dk j? fe Xowk ns/ eowk th ;[cB-
nt;Ek dk nzr pD iKd/ jB) T[jdk ftnkj j'fJnk-j'fJnk ;h, fwzd'Q Bkb.
(ftnkj tkb/ eZgfVnK ftu x[zv eZYh_ fwzd'Q Bkjoh fgZS/ fdykJh fdzdh j?)
w{jo/ pkJh Bkjoh, wro fwzd'Q nkgDh Gkph.
(;kfonK d/ fujo/ fyV T[md/ jB. y[µ y[µ s/b nkbh rVph bJh nzdo'_ @i?
e[o# nkT[_dh j?. fwzd'Q T[; d/ g?oh_ jZE bkT[_dh j? ns/ i? e[o n;h;K fdzdh
j?).

b/feB ;[gB/ dh i[rs okjh_ x'o :EkoE dh g/µekoh th j'Jh j? fi; ftu T[;
:EkoE dk T[j ;Zu th nZyK nZr'_ r[}odk j? fijVk gkso t/yDk Bjh_ ukj[zdk. :EkoE
dh fGnkBesk ~ ;[gB/ okjh_ g/µ eoB dh ozrwzuh i[rs ~ niw/o f;zx n"by B/ Y[Zet/_
Yzr Bkb tofsnk j?. fJ; dk gqwkD Bkjoh dh cK;h dk fdqµ j? i' puB/ d/ ;[gB/
okjh_ gq;s[s j'fJnk j? fi; dk jtkbk n;h_ gfjbK th t/y u[Ze/ jK s/ T[; ~ w[V tkfunk
ik ;edk j? L

E'VQ/ fuo fgS'_ xfVnkb s/ ;ZN g?D dh nktk} nkT[_dh j?---fJe ! d'
! HHHfszB ! HHHftu fNe ! fNe ! fNe ! HHHid'_ xfVnkb #s/ S/th_
;ZN tidh j? sK T[; d/ Bkb jh cK;h d/ sys/ d/ fvrD dk
}pod;s yVke. fJ; d/ Bkb jh fdb ~ uho d/D tkbh sqhws
dh uhe. puB/ ~ fJe MNek tidk j? ns/ T[j ezX ftu ik tidk
j?. wzi/ s/ p?m/ pzfdnK ftu'_ d' iD/ ;zGkbd/ jB ns/ pkeh Bhth_
gk e/ j/mK p?m iKd/ jB.

;[gB/ s'_ fJbktk shih i[rs @B?o/µB# dh j? fi; ftu @d' rZGo{# gkso p'bhnK okjh_
BkNe d/ eEk ;{soK ~ i'Vd/ jB s/ Bkb-Bkb :EkoE s'_ ftZE f;oiD dk ekoi th BGkT[_d/
jB L
gfjbk rZGo{ L rZbK j'JhnK ftZ;o rJhnK

r/V ;w/_ dk uZbdk
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ihjB/ eoBh T[jB/ GoBh
s{z b'eK feT[_ ;Vdk.
puB/ dk GkJh S'Nk Gzrk
;ke e'Jh Bk uVQdk.
@s/o/ uZiK B/ SVk oZy @sk#
fBZs puB/ ;zr bVdk
ftjbk pfj e/ t?b ewkT{_#
w+ Bk eoK ezw xo dk#
puBk u[Zg eo frnk

d't/_ rZGo{ L j'o Gbk eh eodk <
puBk u[Zg eo frnk
j'o Gbk eh eodkHHHH

d{ik rZGo{ L i? e[o d/ uko w[zv/ j'J/,
uko/ EzwhnK tor/.
@GzrK ofj frnk Gzr gh_dk.
b'e wy"bK eod/.
J/d{z rkjK dh

d't/_ rZGo{ L fpnkB ejkDh eo d/.
J/d{z rkjK dh
fpnkB ejkDh eod/.HHHHHH

fJ; gqeko n;h_ t/yd/ jK fe BkNeeko B/ @;Zs prkB/# dk ozrwzuh gfog/y f;oifdnK
BkN-;zrmB ftu fJe s'_ tZX i[rsK toshnK jB fiBQK Bkb BkNe nkgDk ozrwzuh ;zuko
eoB d/ ;woE j[zdk j?. :EkoEtkdh ns/ r?o-:EkoEtkdh BkN-µ?bh d/ ;[w/b okjh_ ozrwzu
gZy'_ BtK gq:'r th fJ; BkNe dh gqkgsh j?.
(n)  niw/o f;zx n"by dh gzikph BkNe ~ d/D

gzikph BkNe ~ BkNeekoh dh fdqµNh s'_ tkuDk j't/ sK fJ; dhnK fszB ;Ekfgs
ghVQhnK jB ns/ u"Eh ghVQh ;Ekgsh d/ okjK s/ j?. gfjbh ghVQh T[j j? fi; B/ 1947
s'_ gfjbK gzikph BkN y/so ftu gqt/µ ehsk. fJBQK ftu nkJhH ;hH Bzdk, jouoB f;zx,
;zs f;zx ;/y'_, pbtzs rkorh, r[ofdnkb f;zx y';bk, r[ofdnkb f;zx c[Zb d/ BK µkfwb
jB. d{ih ghVQh T[j j? fijVh 1947 s'_ c"oB pknd ;kjwD/ nkJh. fJBQK ftu eg{o f;zx
x[zwD, jo;oB f;zx, ;[oihs f;zx ;/mh, r[ouoB f;zx i;{ik, gfos'µ rkorh, nwohe f;zx
d/ BK µkfwb jB. shih ghVQh T[j j? i' 1975 ftu ;kjwD/ nkJh. fJBQK ftu nkswihs,
niw/o f;zx n"by, uoB dk; f;ZX{, r[oµoB f;zx, oftzdo oth, nikfJp ewb, nwoihs
ro/tkb nkfd d/ BK µkfwb jB. ozrwzuh bfjo d/ ftek; Bkb u"Eh ghVQh xZN te\/
Bkb jh Bw{dko j'Jh j? fi; B/ 1990 s'_ pknd nkgDh gSkD r{VQh ehsh j?. fJBQK ftu
wBihs gkb e"o, µshµ e[wko towk, gkbh G{fgzdo, d/ftzdo e[wko, ;toki pho, pboki
wkB, gqhs wfjzdo ;/y'_, ;fszdo f;zx Bzdk d/ BK T[Go/ jB.

niw/o f;zx n"by shih ghVQh dk gqw[Zy BkNeeko j? fi; B/ fgSb/ YkJh djkfenK
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ftu nkgDk BK jh ;Ekfgs Bjh_ ehsk ;r'_ wkbt/ dh fBwB fe;kBh dh sqk;dh ~ }pkB
d/D dk nfjw ekoi th ehsk j?.
g{o/ BkNe

;Zs p|kB/ (1987)
GZihnK pkjhI (1988) tfonkw ;zX{ dh ejkDh @GZihnK pkjK# s/ nkXkfos.
fejo f;zx dh w"s (1992)
;btkB (1994)
fJe ;h dfonk (1994)
MBK d/ gkDh
fJ;ae pkM Bwki dk jZi BkjhI

bx{ BkN-;zrqfj

fJµe fiBQK dh jZvh_ ofunk (1977) g?IcfbN o{g ftu
nopd Bopd X[zX{ekok (1978)
prkB/ p'jV dh SK (1981)
nzBQ/ fBµkBuh (1983)
w/o/ u'Dt/_ fJeKrh (1985)
rkBh (1990)
T[go'es BkN-irs okjh_ niw/o f;zx n"by dh d/D pj[gZyh j? fi; ~ gSkBDk }o{oh

j?. T[; dh d/D d/ eJh gk;ko fdqµNhr'uo j'J/ jB fiBQK ~ fBwB nB[;ko t/fynk, ;wfMnk
s/ gofynk ik ;edk j? L

1H niw/o f;zx n"by B/ ;G s'_ gfjbK BkNe dh ftXh okjh_ wkbt/ dh fBwB
fe;kBh dh sqk;dh ~ fµZds Bkb gqrNkfJnk. nkgD/ BkNeK ftu xN }whB/ j'D ekoB
ftnkj/ Bk ikD dh ;{os ftu g?dk j'J/ wkBf;e eb/µ ns/ }whB fJeZmh oZyD d/ bkbu
ftu nDftnkj/ Gok ~ y[µ oZyD bJh gsBh dh B?fsesk dkn s/ bkD dh ;fEsh dk
v{zxkJh Bkb fusoD niw/o f;zx n"by dh ftµ/µ gqkgsh j?.

2H niw/o f;zx n"by dh d/D dk d{ik gZy T[; okjh_ T[; ;w/_ gzikph BkNe
~ :EkoEtkdh BkN-µ?bh Bkb w[V i'VBk j? id'_ gzikph BkNe gq:'rµhbsk d/ BK s/ nkgD/
iBihtB s/ ;fGnkuko s'_ N[ZN fojk ;h. niw/o n"by B/ fJ; µ?bh d/ g[Bo ;EkgB ftu
o'b fBGkfJnk j?. fi; ftu w[V uoB dk; f;ZX{ s/ nkswihs dh th gqw[Zy G{fwek j?.

3H niw/o f;zx n"by dh d/D dk nrbk gfjb{ wbtJh T[gGkµk ~ fJe jfEnko
ti'_ tosDk j?. fJ; s'_ gfjbK pbtzs rkorh B/ wbtJh T[gGkµk ~ BkNeK ftu tofsnk
;h go T[j fJ; T[gGkµk ~ nkgD/ BkNeK ftu ekfte ozr T[GkoB bJh tos fojk ;h
idfe niw/o n"by B/ fJ; Gkµk okjh_ wkbt/ d/ iBihtB ftu ftuo oj/ gksoK ~ T[BQK
d/ w{b ;o{g ftu g/µ eoB bJh tofsnk j?. T[gGkµk s'_ fJbktk niw/o n"by B/ @ngGkµk#
th tosh j?. Gkt/_ fJ; ~ n"by dk n"r[D th wzfBnk iKdk j? b/feB gkso-T[;koh bJh
fJ; dh ;w[fus tos'_ dk nkgDk wjZst j?.

4H niw/o f;zx n"by B/ nkgD/ BkNeK ~ fJ; gqeko ozrwzu ftu Ykfbnk j?
fe T[j g/_v{ ozrwzu d/ T[Gko ftu o'b fBGk ;e/ jB. r[oµoB f;zx tKr{z i/ niw/o
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n"by wkbt/ d/ fgzvK ftu ozrwzu c?bk ;fenk j? sK T[; d/ BkNeK dh ;kdh ;zouBk
dh fJ; ftu gqw[Zy G{fwek j?.

5H niw/o n"by dh d/D gzikph ozrwzu d/ gq;ko|s gquko ftu th j?. fJ;
Bkb wkbt/ d/ fJbke/ ftu Bt/_ BkNeekoK ~ T[GoB ftu th wdd fwbh j?. pboki
wkB, doµB fwstk, ewbihs fNpk nkfd BkNeeko niw/o n"by d/ gqGkt Bkb T[Go/ jB.

6H niw/o n"by dh d/D dk fJe ftµ/µ gfjb{ BkNe ~ fJe BtK w[jktok
gqdkB eoBk th j? fi; Bkb BkNe @nkw b'eK# d/ ftjko dk fjZ;k pD ;e/. fJj n"by
dh gqkgsh j? fe fJj b'e w[yh w[jktok gqtkB ufVQnk j?.

;w[Zu/ s"o s/ niw/o n"by dh gzikph BkNe ~ tZvh d/D j? fi; ~ ;theko eoBk }o{oh
j?.



n?wH J/H (gzikph) Gkr gfjbk    gzikph BkNe

gouk shik    gkm BzH 1H5

@;Zs prkB/#---S'N/ gqµBK d/ T[̀so

(T) uko-gzi ;soK sZe T[̀so d/D tkb/ gqµB

1H @;Zs prkB/# s'_ eh Gkt j? <
 gzikph iBihtB ftu tos/ iKd/ fJ; @tke# dk BkNe ftu Gkt j? fe fJE/

@nkgD/# gokJ/ j' rJ/ jB Gkt @;Zs prkfBnK# tKr ftjko eoB bZr gJ/ jB. foµfsnK
dh N[ZN GZi ~ gqwkfDs eodk fJj @fBZek tke# v{zx/ noEK dk bykfJe j?.

2H Bkjoh Gzr/ ~ feT[_ wko fdzdk j? <
 Gzrk Bkjoh dk ukuk j? i' uzd{ u[rb tofrnK d/ jZE/ uVQ e/ Bkjoh dh

wzr ftnkj b+dk j? s/ r[Z;/ ftu Bkjoh Gzr/ dk esb eo fdzdk j?.
3H fejVh @b'e tkosk# Bkjoh ~ T[e;kT[_dh j? <
 @dj{d pkdµkj# dk gq;zr Bkjoh ~ T[e;kT[_dk j? fijVk fgzv ftu w[zfvnK

dh YkDh ftu fe;/ d/ pkjo'_ nkJ/ @G{nk d/ g[Zs# tb'_ ;[DkfJnk iKdk j?.
4H BkNeeko B/ BkNe d/ fszBK n?eNK dk eh BkweoD ehsk j? <
 fBwB nB[;ko L

n?eN gfjbk L nzBQ/ ;{oi
n?eN d{ik L nzB/Q ;{oiK dh pfjzrh
n?eN shik L ;[gB/ fiT[_ ;z;ko

5H BkNe dhnK fezBhnK MkehnK jB <
 BkNe dhnK nZm MkehnK jB. t/otk fBwB nB[;ko j? L

n?eN gfjbk L gzi MkehnK
n?eN d{ik L d' MkehnK
n?eN shik L fJe Mkeh

nZm/ MkehnK ~ eqwtko nze fdZsk frnk j?, jo Bt/_ nze ftubh Mkeh ~ fgSb/
nze dh Mkeh s'_ nrb/ nze Bkb i'fVnk frnk j?. fszB nzeK dh tzv d/ pkti{d 1
s'_ 8 she MkehnK brksko ubdhnK jB.

6H @;Zs prkB/# niw/o f;zx n"by d/ fJeKrh @s{Vh tkbk e'mk# dk ft;sko
j?. fJeKrh ~ BkNe ftu fet/_ i'fVnk frnk j? <

 @;Zs prkB/# niw/o f;zx n"by d/ fJeKrh @s{Vh tkbk e'mk# dk ft;sko
j?. @s{Vh tkbk e'mk# ~ nZmth_ Mkeh ti'_ j{pj{ oZy e/ nZr/ ;Zs MkehnK i'V fdZshnK
rJhnK jB. nmth_ Mkeh ~ n?eN shik dk BK fdZsk frnk j? s/ nrbhnK ;Zs MkehnK
~ d' n?eNK ftu tzv fdZsk frnk j?. Gkt @s{Vh tkbk e'mk# ~ @;Zs prkB/# ftu pdbD
fjs nr/ @;Zs MkehnK# i'V fdZshnK rJhnK jB.

7H @;Zs prkB/# dk ;wogD fe; ~ j? ns/ fejV/ µpd tos/ rJ/ jB<
 @;Zs prkB/# dk ;wogD gzikph gkmeK ~ j? ns/ fBwB µpd tos/ rJ/ jB L

gzikph gkmeK d/ BKHHHHHH
8 H @;Zs prkB/# dk nzs fejVhnK d' ;soK Bkb j[zdk j? <

36
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 s{z sK s[o frnk dbk;/ d/ e/
;kvk ir'_ ;ho w[Zfenk.

9H @;Zs prkB/# d/ nzs ftu eowk s/ fXzdh fejVh p'bh gkT[_d/ jB <
 pkoh po;h yND rJ/ ;h

yZN e/ fbnKdhnK w{BK
xo dh Bko fpBK
e[µ Bh Gokt' i{BK.

10H @nZmth_ Mkeh# ftu fXzdh ~ eh ;[gBk nkT[_dk j? <
 fXzdh ~ fJj ;[gBk nkT[_dk j? fe Bkjoh s/ fwzd'Q ftnkj eok e/ Bt-

ftnkj/ i'V/ d/ o{g ftu xo nkJ/ jB. fJ; ;[gB nt;Ek ftu eowk s/ Xowk th µkfwb
j' iKd/ jB.

11H @;Zs prkB/# d/ e[Zb gksoK d/ BK fby' L
 puBk

i? e[o
Bkjoh
Xowk
eowk
fXzdh
fwzd'Q
G zrk
uzd{
wokM'
x'rk
pbtzs
bZeV uZp
fJzdo
d' ;{soXko rZGo{
g[fb;----fJe EkD/dko, fJe j"bdko, d' f;gkjh.
fgzv d/ wod-n"osK
Go-i[nkB puBk
Go-i[nkB i? e[o
i? e[o dk fgU, d' Gok s/ d' xoK ftu'_,
uko e[ wjhfBnK dk fwzd'Q dk w[zvk,
ekbh egfVnK tkbh @µ?#.

12H BkNe dk nkozG fejV/ b'e ekft-o{g Bkb j[zdk j? <
 BkNe dk nkozG p'bhnK Bkb j[zdk j?. d' rZGo{ p'bhnK okjh_ BkNe dh

ejkDh dk fgS'eV dZ; e/ fJE/ @s'Vk# MkVd/ jB L-
J/d{z rkjK dh
fpnkB ejkDh eo d/HHHH
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13H ;Zsth_ Mkeh ftu puBk fejVk ;[gBk t/ydk j? <
 puBk ;[gB/ ftu Bkjoh s/ fwzd'Q dh nkyoh w[bkeks t/ydk j? fi; ftu

cK;h s'_ gfjbK fwzd'Q Bkjoh Bkb rZbK eodh j? s/ T[; dh wVQh pDk e/ g{iD dk e"b
eodh j? s/ Bkb jh ;[gB/ ftu Bkjoh ~ cK;h bZrD dh gqfefonk fdqµNhr'uo j[zdh j?.

14H gfjbh Mkeh ftu BkNe dk nkozG jk;k T[gikT[_dk j?. fJ; fgS/ wZ[Ybk ekoi
eh j?<

 w[ZYbk ekoi puB/ s/ fXzdh dk x'b j?. fgT[ g[Zso x[bd/ jB s/ ;ko/
wB'oziB gqkgs eod/ jB. n;b ftu fJj fdqµ xo d/ y[µhnK Go/ wkj"b ~ gqrNkT[_dk
j? fi; dk f;yo nZmth_ Mkeh ftu xo dk @s{Vh tkb/ e'm/# ftu spdhb j' ikD Bkb
i[fVnk j'fJnk j?.

15H T[j fejVk gkso j? fijVk ;ko/ BkNe ftu Bk-w[yh o'b fBGkT[_dk j'fJnk
sqk;dh d/ ekoB f;oidk j? <

T[j gkso uzd{ u[rb j? i' Gzr/ ~ GVek e/, x'r/ ~ torbk e/ ;ko/ BkNe ~
T[dk;h d/ ozr ftu ozrD dk ekoB pDdk j?.

16H BkNe ftu @ekfwe ohbh\# (sBkn ~ jbek eoBk) d/D tkbk gkso fejVk j?<
 T[j gkso bZeV uZp j? fijVk d' tkoh BkNe ftu nk e/ ;fEsh d/ sBkn

~ fYZbk eoB dk gq:sB eodk j?. nfij/ gkso BkNeeko dh BkNeh i[rs d/ gqwkD
ti'_ g/µ j[zd/ jB.

17H @;Zs prkB/# ftu fejVh T[gGkµk tosh rJh j? <
 BkNe ftu wbtJh T[gGkµk tosh rJh j? fijVh niw/o f;zx n"by B/

J/Bh_ y{p;{osh Bkb tosh j? fe ;kok BkNe ihT{_dk ikrdk gqshs j[zdk j?.
18H BkNe d/ gkso pbtzs dk BkNe ftu eh o'b j? <
 pbtzs, Bkjoh, eow/, Xow/ s/ fXzdh dk c[ZcV j? fijVk nkgD/ w[zv/ fwZm{ d/

ftnkj XoB dh ]po d/D nkfJnk j? s/ Bkb jh gzi j}ko you e/ @fJzdo f;j[z# dh e[Vh
dk ;ke fJ; xo ftu fbnkfJnk j? fi; bJh Gzr/ s'_ th jkwh GotkT[_dk j?.

19H BkNe dk fejVk gkso s[sbk p'bdk j? <
 T[j gkso x'rk j? fijVk fwzd'Q dk xo tkbk j?. xo'_ uzrk j'D ekoB

T[; dk ftnkj fwzd'Q torh ;[jDh e[Vh Bkb j' frnk j?. x'r/ ftubh xkN jh fwzd'Q
dh Bkjoh Bkb ;KM dk fJe nkXko j?. fJ; dk fJ}jko fwzd'Q s/ Bkjoh dh tkoskbkg
ftu'_ th fwbdk j?.

20H i? e[o s/ Gzr/ dk fsZyk tkoskbkg fejVh Mkeh ftu j[zdk j? < fJ; dk
f;yo eh j? <

 Gzr/ s/ i? e[o dh MVZg gzith_ Mkeh ftu j[zdh j? fi; dk f;yo i? e[o
dh w"s Bkb j[zdk j? L

i? e[o rJh gob'e ~
iZr ~ ;Zu ;[Dk.
Gzr/ B/ p;sh
e'mk SZfsnk ik.

21H BkNe dk fejVk gkso j? i' GkDk wzBD ftu :ehB oZydk j? s/ ;ko/
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d[yKs d/ pkti{d oZp s'_ ftµtk; Bjh_ v[bkT[_dk <
 fJj gkso Xowk j? fi; ~ ;ko/ frnkBh efjzd/ jB. BkNe pj[fdµkth gksoK

ftu'_ fJj gkso d[yKs d/ ekoB s/ fBdkB bJh oZp ~ ;kjwD/ oZy e/ ubdk j?.
(n)

1 H @;Zs prkB/# f;ob/y dh ftnkfynk eo' <

gzikph iBihtB ftu nfijk tke nkw gqufbs j? fe @fet/_ ;Zs prkfBnK tkbh rZb
eoh ikB?# nkfd. fJ; dk Gkt j? fe @T[gfonK# iK @gokfJnK# ~ @;Zs prkB/# dk bep
fdZsk iKdk j?. eJh tko fJ; s'_ T[bN j[zdk j? fe eJh @;Zs prkB/# nkgfDnK s'_ th
tZX fBebd/ jB.

fJ; BkNe ftu fJ;/ gqeko dh ;fEsh j?. b'G bkbu, B\;kBh ]kfjµK, µohe/pk}h
nkfd nbkwsK B/ ;kv/ ;fGnkuko ~ gqd{fµs eo fdZsk j? fi; ekoB @nkgD/# j[D @gokJ/#
Gkt @;Zs prkB/# j' rJ/ jB. BkNe ftu uzd{ u[rb dk GVekfJnk @Gzrk# T[;/ gfotko
dh popkdh dk ekoB pDdk j? fijVk T[; dk nkgDk gfotko j? s/ nzs nkg th w"s
ftjki b+dk j?. nfij/ nkgfDnK dh @;Zs prkB/# pD ikD dh eEk jh BkNe @;Zs prkB/#
j?. b/feB d{i/ gk;/ gokfJnK d/ Gkt @;Zs prkfBnK# d/ nkgfDnK tKr ftjko eoB dh
gqfefonk th ikoh j? fijVh ;kv/ ;fGnkuko dk T[;ko{ gZy th fdykT[_dh j?. fJj Gkt/_
bZeV uZp dh }[pkBh jwdodh j't/ iK fwzd'Q dh ftjkoe wZdd. Bkjoh Bkb GktBkswe
;zpzX j'D s'_ fJbktk fwzd'Q fJe uzrh n"os s/ uzrh r[nKYD tKr th fJ; xo dh ;[fjodsk
dk gqwkD fdzdh j?. fJj fJ; rZb dh Mbe j? fe @;Zs prkB/# th nkgD/ j' ;ed/
jB.

fJBQK d'jK gZyK s'_ fJbktk shik gZy fJj th j? fe BkNe d/ ;ko/ gkso ft;zrshnK,
ftvzpBktK, fBokµk, jskµh s/ T[dk;h dk Gkrh pD e/ nkgD/ nkg bJh @niBph# pD
rJ/ jB. n?bp/no ekw{ d/ Bktb @niBph# d/ BkfJe dk niBph pD ikDk gZSw dh
@fJeZb# dk ekoB j? go fJE/ BkNe d/ gkso @;G e[M j[zfdnK ;[zfdnK# gfo;fEshnK jZE'_
jko e/ @niBph# pD rJ/ jB Gkt T[j nkgD/ nkg bJh th @;Zs prkB/# jh pD rJ/
jB. fJ; bJh fJj nkgD/ nkg s'_ ftS[zB/ ikD dk dod jZvK ftu ;w/Nh T[j e'Jh Ujbk
Gkbd/ jB. Xow/ ~ fJj Ujbk @Xow# ftu'_ bZGdk j?, eow/ ~ @feos# ftu'_, Bkjoh ~
@esb# ftu'_ s/ fXzdh ~ @µokp# ftu'_. fJjh fJ; BkNe d/ f;ob/y dh pj[ fdµkth gos
j?. fJj f;ob/y v{zx/ noEK tkbk j? s/ BkNe dh w{b u{b ~ gqrNkT[D d/ ;woE j?.
fJ; bJh fJj Y[ZetK f;ob/y j?.
2 H @;Zs prkB/# ftub/ gkso bZeV uZp dh gSkD eotkU <

e'Jh th BkNeeko nkgD/ BkNe ftu ekoi ~ wxkT[D bJh, BkNeh f;yo fbnkT[D
bJh, doµeK ~ @ekfwe ohbh\# d/D bJh, ;Ekgsh fto'Xh rZbK ejkT[D bJh fe;/ Bk
fe;/ @;Nke gkso# ~ xVdk j?. niw/o f;zx n"by d/ BkNeK ftu nfij/ wbzr gksoK
dh w"i{drh j?. @prkB/ p'jV dh SK# dk ghsk nwbh s/ @;Zs prkB/# dk bZeV uZp
nfij/ jh gkso jB. bZeV uZp gfo;fEshnK tZ; nkgD/ nkg s'_ w[es j'fJnk gkso j?.
nwbh j'D ekoB nkgDh xo tkbh d/ T[; s'_ fJbktk T[; d/ Gok Bkb ;zpzX oZyD ~
T[j ;fji o{g ftu jh b+dk j? L
bZeV uZp  L b? fet/_ dh th ;[D b?. uzd{ u[rb tofrnK dk uZfenk uekfJnk
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fJzdo w?~ efjzdk (fJzdo d/ p'bK dh wy"bhnk nzdk} ftu Beb
eodk) @w/oh sK }whB tzv d/ bZeV uZpk. w+ sK nZv j' e/ nktdk
xo nkg t;kT[D?. shth_ fbnkT{_ w[Zb dh.”

eowk  L c/o s+ fejk Bk e[µ.
bZeV uZp  L w+ sK g?oh_ gZr Xo fojk pJh @tZv/ GkJh feT[_ X"fbnK #u y/j gkT[D/,

shth_ ukjhdh n? sK s{z w/o/ nkbh ;KG b? !#
eowk  L c/o gJh e'Jh yo'gVh #u <
bZeV uZp  L oZp dk BK b?.
eowk  L jZSk ! c/o <
bZeV uZp  L c/o Xow f;nK s/o/ nkbh ukuh T[`mh r'j/ jZE MkVdh ! eZY e/

SZi{ okw tehb nKr{ pKj bzph, efjzdh, (xo tkbh d' p'bK dh
Beb eodk) “t/ fwm{ d/ skfJnk ! }o{o nZv j'D?.” fJzdo efjzdk,
“jKn ! }o{o j'D?” s/oh ukuh efjzdh, “c/o n+ eo. Sh ipke th
B/ xo #u, nZX/ T[j th tzvk b?.”

n;b ftu bZeV uZp f}zdrh d/ d[ZyK ~ jk;/ ftu T[vkT[D tkbk gkso j?. fgzvK
ftu ftuod/ nfij/ nkw gksoK dk gqshfBX j?. BkNe ftu fJ; dk wjZst eJh gZyK
s'_ j?. nfij/ gkso okjh_ BkNeeko B/ ihtB d/ ;Zu pko/ eJh v{zxhnK ow}K ;wMkJhnK
jB. d{i/ fJj gkso BkNeh ekoi ftu nfjw G{fwek fBGkT[_dk j?. BkNe ftu fJ; dhnK
n+NohnK nfjw jB. d't/_ tkoh nk e/ T[j sBkn ~ fYbk eoB dk o'b fBGkT[_dk j?.

fJ; gkso ~ sehnk ebkw tkbh wbtJh T[gGkyk ftu T[;kfonk frnk j?. @rZvk
vjhJ/ eoksk# sehnk ebkw okjh_ T[; ;ko/ BkNe ftu jk; T[gikT[D dk ekoB pDdk
j? go T[; dh nkgDh f}zdrh ftub/ d[Zy T[; d/ jk;/ fgS/ b[e/ j'J/ jB. ;kXkoB fd;D
tkbk fJj gkso n;kXkoD sZsK dk XkoBh j? fijVk fBoT[u/u ikgdk th T[u/u Bkb xfVnk
j'fJnk j?.
3 H BkNe ftu sqk;dh d/ phi feE/ gJ/ jB <

fJj BkNe fJe v{zxh sqk;dh j? fi; d/ ekoB BkNe d/ ftµ/ ftu gJ/ jB. fJj
BkNe fBwB fe;kBh dhnK ;wZf;nktK Bkb i[fVnk j'fJnk j?. xZN }whB/ j'D ekoB wB[Zyh
foµfsnK ftu eJh xkNK oVedhnK jB. fJe Gok (puBk) dk ftnkj j[zdk j? s/ d{ik
(Gzrk) SVk ofjzdk j? sK fe }whB fJeZmh oj/ s/ nr/ puB/ d/ w[zv/ ;fji Bkb ih
;eD. fJ; ;fEsh bJh i? e[o ~ nkgDh B?fsesk th fsnkrDh g+dh j?. fJ; d/ pkti{d
puB/ d/ w[zfvnK d/ xZN }whB ekoB ftnkj Bjh_ j[zd/ s/ w[Zb dk ;ke th y'j fbnk
iKdk j?.

fJ; d/ Bkb-Bkb ;kv/ g/_v{ ihtB dhnK µohe/pk}h, u[rbg[Dk nkfd nbkwsK th sqk;dh
d/ phi phidhnK jB. uzd{ u[rb tor/ gkso Gzr/ ~ GVek e/ Gshi/ dh wzr T[j~
ftnkj fdzd/ jB. fJj ;koh ekotkJh pVh ;'uh ;wMh ftT[_s nB[;ko j[zdh j? fi; ftu
x'r/ dh th µw{bhns j? i' nkgDh gsBh @fwzd'Q# dh @Bkjoh# Bkb ;KM s'_ n"yk j? L
x'rk  L go nkgK ehj~ ebkwKr/ Ske sksk <
uzd{  L w+ w+ -Jh dZ;K ;kok e[µ < ed/ nktd/ vwke dh uZeoh th G[wk fbnk

eo p/ vwkrk. b? g?̀r gh, T[j th dZ;d? (d't/_ fJe fJe g?`r gh_d/ jB)
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b? c/o wzB/_rk uku/ uzd{ ~ i/ T[bNk fdnK fdZbh dk sysk. (T[jd/ ezB
ftu pVh G/s Goh rZb d;dk j? fi; ~ ;[D e/ x'r/ dk fujok fyV
iKdk j?) wzBd+ < b? j[D fJj rZb s/o/ #s/ w/o/ tukb/ oj/. i/-j'-rh n"N,
sK pDh-pDkJh y/v ftrV-i{.

x'rk  L (y[µ j' e/) s{z fceb fejVh rZb dk eod+ sksk. j[D sK Gbkek gJ/ s'_ -
Jh gsk bZr{.

uzd{  L uzrk c/o j[D s{z fNZG J/E'_. Gzrk nkT[D nkb?, T[j~ w+ nkg/ ;kG{z.HHHHg?`r
b?D/ sK j'o b? -ik.

x'rk  L BJh_, j'b Bh_. p'sb dk BSk sK s/bh J/S rZb B/ Jh d/-sk. uzrk SkSbhekb.
(iKdk j?. uzd{ @;[Zuk f;zx ;{owk# d/ fuZm/ ftubhnK :kd ;soK r[D-r[DkT[D
bZr g+dk j?).

uzd{  L i'o Bkb pho' ~ t;kT{_ ;[Zfunk.
skjhU_ wZb x[Zeo ejkT{_ ;[Zfunk.

fJT[_ sqk;dh d/ phi BkNe d/ t;s{-ftu sK gJ/ jh gJ/ jB go fJBQK ~ T[;koB
dk ezw BkNe d/ eEkBe ftu gJhnK xNBktK ns/ e[M gksoK dh e[fNbsk th eodh j?.

BkNe fJe gfotko dh sqk;dh j? go fJ; sqk;dh d/ phi ;kv/ g/_v{ ;wki dh nkofEesk,
;wkfiesk s/ ;fGnkuko ftu gJ/ jB. puB/ dk }ks s'_ pkjo ftnkj eotkT[D dk nwb
th sqk;dh d/ phi phidk j? feT[_fe ;fGnkukoe gfotosB d/ d"o ftu ni/ spdhbhnK
;wki ~ gqtkB Bjh_ fiBQK ftu nkofEesk th nkgDk o'b fBGk ojh j?.
4 H @;Zs prkB/# dh Gkµk s/ B'N fby'.

BkNe dh Gkµk pko/ rZbK eoB bfrnK fJj sZE fXnkB ftu oZyDk }o{oh j? fe
BkNe dh @Gkµk# e/tb @µpd dh Gkµk# Bjh_ j[zdh ;r'_ @µpdK s'_ nfsfoes# dh j[zdh
j? fi; ftu X[Bh, ;zrhs, g';uo, w/enZg, ek;fNT{w}, fdqµ-ftT[_s, ozr nkgD/ noE d/ oj/
j[zd/ jB. niw/o f;zx n"by d/ BkNe ftu @µpd dh Gkµk# s'_ fJbktk @µpd nfsfoes#
Gkµk th w"i{d j? fi; ftu ;kv/ ;fGnkuko d/ @fuzBQ# nkgDk noE d/ oj/ jB L
fXzdh  L (fgnk-fgnk jh) pkJh eoHHHHfwnKHHH.
eowk  L (g{ok fyfMnk) T[fJ eh wzrd+ j[D eow/ ;hoh s'_.
fXzdh  L oks w?~ pkJh Bkjoh fwfbnk ;h.
eowk  L (G[Zuek fijk fJe dw) eh <HHHHH
fXzdh  L oks w?~ pkJh Bkjoh fwfbnk ;h.
eowk  L pkJh Bkjoh <HHHH !
fXzdh  L jK, Bkjoh pkJh ! w+ J/;/ wzi/ s/ fgnk ;h, J/;/ soQK, fit/_ j[D fgn+.

w+ nZyK s'_ pKj uZe e/ d/fynk (nZyK s'_ pKj uZe e/ pjkob/ p{j/ tZb
t/ydk j?, ;kjwD/ @Bkjoh# fdykJh fdzdk j?) ;Zuh Bkjoh ;h.
(fXzdh ;[cBk fJsB/ ;fji Bkb ;[DkT[_dk j? fe Xowk ns/ eowk th ;[cB-
nt;Ek dk nzr pD iKd/ jB) T[jdk ftnkj j'fJnk-j'fJnk ;h. fwzd'Q Bkb
(ftnkj tkb/ eZgfVnK ftu x[zv eZYh_ fwzd'Q Bkjoh fgZS/ yVQh fdykJh fdzdh
j?) w{jo/ pkJh Bkjoh, wro fwzd'Q nkgDh Gkph. (;kfonK d/ fujo/ fyVQ
T[md/ jB. y[µ y[µ s/b nkbh rVph bJh nzdo''_ @i? e[o# nkT[_dh j?. fwzd'Q
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T[; d/ g?oh_ jZE bkT[_dh j? ns/ i? e[o n;h;K fdzdh j?).
b/feB BkNe d/ nrqG{w ftu @µpd dh Gkµk# j? fi; okjh_ gkso ;zuko eod/ jB.

fJ; ftu g/_v{ ihtB dh :EkoEesk dh g/µekoh j'Jh j?. Gkµk gksoK nB[e{b, :EkoEe
ns/ ihT{_dh ikrdh j?. n"by dh Gkµk dh ihtzssk ftu T[; dh @wbtJh T[gGk]k# gqekoih
o'b fBGkT[_dh j? fi; B/ gksoK ~ T[;koB ftu wdd ehsh j? L
Xowk  L j"bh pkg{, j"bh fes/ j'o Bk e'Jh BtK uzd-ukVQ dh_.
fXzdh  L uzd sK ukfVQnK s'_ Jh uVQd/ n?. uZb' w+ brd+ w{jo/. w+ tYd+ x'r/ dk

rb ! w+ brd+ ckj/ !
Xowk  L ofjD d/ tZfvnk fwofink. ofjD d/ nZr/ fgT[ dhnK ehshnK d/ Jh b/y/

Bh_ fds/ rJ/, j'o feE/ G[rsKr/ <
fXzdh  L (fBYkb j' e/ wzi/ s/ fvrdk) skjhU_ sK w+ nkyd?, @s[;h_ rhdh, wbzr.

;hoh obD i'r/.# (u[Zg eo iKdk j?).
eowk  L (E'VQk fyfMnk) b? frnkBh :ko, i/ ykDh n? sK yk N[Ze dh p[oeh.
Xowk  L (T[; s'_ th tZX fyfMnk) eh fgn? fJjBK wzfvnK #u.
eowk  L (Skpk u[Zedk) b? c/o i/ eowk Bh_ ykT{ fejVk Xosh r/V/ d/D'_ jN i{.

(MbkBh ftu ufbnk iKdk j?. E'VQk fuo nD;[ykth_ u[Zg ofjzdh j?. c/o fXzdh
fJ; soQK p'bdk j? fit/_ v{zx/ y{j ftu'_ p'bdk j't/).

wbtJh T[gGkµk ~ niw/o f;zx n"by jfEnko tKr tosdk j?. T[gGkµk d/ Bkb-
Bkb @ngGkµk# th nkgDk o'b fBGkT[_dh j? fi; ~ eJh tko n"by dk n"r[D th wzfBnk
iKdk j?.
fXzdh  L (nkT[_dk nkT[_dk)

j'o nzr ;ke ftu ;[Zy thoBk.
x[Zeo ufjb dt/ d[y thoHHHHfejV? < uku/ < ukuk Gzrk.

uzd{  L (u[;s pDdk) T[fJ nk T[fJ Gshi fXzdh f;nK. b? ;j[z wjkoki dh w+ s?~
Jh T[Vheh iKdk ;h.

fXzdh  L (f;nkD e/) feT[_ o[gJhnk XoBk ;h jZE #s/ <
uzd{  L }pkB ;zGkb e/ p'b T[J/. fes/ djh_ d/ Gbkt/ egkj BkHHH
fXzdh  L djh_ d/ G[bkt/ ~ sK w/o/ w'x/ #u fJZN b[nkJ/_rk < s/o/ u[rb w/fonk ;kfbnk,

fJ; xo #u tVD dh fjzws fet/_ gJh !
uzd{  L s/o/ @fgT[# B/ p[bkfJnk ;h, @Gzr/# B/.
fXzdh  L (;'Nh dk tko eodk) s/oh T[j wK dhHHHHH

b/feB fJ; d/ pkti{d niw/o f;zx n"by d/ BkNe @;Zs prkB/# dh Gkµk ihtzs,
gksoK d/ B/V/ j? s/ :EkoE dh T[;koh ftu gqw[Zy G{fwek fBGkT[_dh j?.
5 H @;Zs prkB/# dh ozrwzuh gZy s/ B'N fby'.

niw/o f;zx n"by d/ BkNeK ~ @BkNeeko d/ BkNe# fejk iKdk j?. fJ; dk ekoB
fJj j? fe BkNe dh ;feqgN J/Bh ikBdko j[zdh j? fe fpBK ozrwzuh i[}K dh tos'_ d/
fJj e/tb nkgD/ @µpd-;zuko# Bkb jh ozrwzuh gfog/y f;oiD d/ ;woZE j[zdh j?. fJ;
ftu BkNeeko dh ftµ/ dh :EkoEesk, eEkBe, gkso, Gkµk s/ tkoskbkg dh Y[Zeth_ T[;koh
gqw[Zy G{fwek fBGk oj/ j[zd/ jB.
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@;Zs prkB/# BkNe :EkoEtkdh BkN-µ?bh okjh_ T[;kfonk frnk j? fi; ftu T[go'es
sZs sK wjZst rqfjD eod/ jh jB fJ; d/ Bkb-Bkb BkNeeko B/ eJh i[rsK nfijhnK
toshnK jB fijVhnK BkNe d/ ozrwzuh ;zuko ftu Y[etK o'b fBGkT[_dhnK jB. fJBQK
ftu jo Mkeh dh T[;koh bJh b'e-ekft o{gK dh tos'_ j? fijV/ BkNe d/ :EkpEe ekoi
dh T[;koh bJh gqekoih G{fwek fBGkT[_d/ jB. BkNe ftu @p'bhnK# okjh_ BkNeh ekoi wxkT[D
s'_ fJbktk fJ; d/ nzs ftu d'fjok ekft-o{g dh tos'_ BkNe d/ ;'rh gqGkt ~ T[GkoB
ftu wdd eodh j? L

(fJe dw Gzrk nkT[_dk j?)

Gzrk L T[fJ eh eod?I e[-phnk.
(fXzdh dh vKr T[boh dh T[boh ofj iKdh j? rGo{ rkT[_d/ nZr/ nkT[_d/ jB.
d'fjHHHHokHHHHHHHHH
pzdk ;'u/ j'o s/ j' iKdk e[M j'o.
e'Jh ;wM Bk ;fenk @ftX-wksk# dh s'o.

BkNe d/ ozrwzuh gZy ftu BkNe dk ;zuko-:[es j'Dk, BkNeh ekoi dk ozrwzuh
ekoi ftu YbDk, gksoK dh ndkekoh ftu Yb ikD dh ;woEk, rhsK dk ;zrhs okjh_
gqGkt T[;koBk nkfd gZy wjZstg{oB j[zd/ jB. @;Zs prkB/# ftu fJj ;G e[M ftnkgs
j? fijVk fJ; rZb dk gqwkD j? fe fJj BkNe ozrwzu s/ ;cb j?.

niw/o f;zx n"by dk fJj BkNe ;\bsk g{ote wzfus j'D d/ ;woZE j?. fJjh
fJ; d/ ozrwzuh gZy dh ftµ/µsk j?.

e[M wjZstg{oB gqµB

(1) @;Zs prkB/# d/ ftµ/ pko/ ft;sko ftu fby'.
(2) eEkBe d/ r[DK dh uouk eod/ j'J/ BkNe @;Zs prkB/# d/ eEkBe ~ goy'.
(3) @;Zs prkB/# dh gkso-T[;koh s/ B'N fby'.
(4) @;Zs prkB/# dh Gkµk s/ tkoskbkg s/ ukBDk gkT[.

S'N/ T[`soK tkb/ gqµB

(1) niw/o f;zx n"by d/ g{o/ BkNeK dk BK fby'.
(2) @;Zs prkB/# BkNe fe; ~ ;wofgs j? <
(3) @;Zs prkB/# BkNe d/ fezB/ nze jB <
(4) @;Zs prkB/# BkNe dhnK fezBhnK MkehnK jB <
(5) @;Zs prkB/# BkNe d/ gfjb/ nze s/ shi/ nze dhnK e[b fezBhnK MkehnK jB.
(6) @;Zs prkB/# BkNe d/ e[b fezB/ gkso jB.
(7) @;Zs prkB/# BkNe d/ wod gksoK d/ BK fby'.
(8) @;Zs prkB/# BkNe d/ fJ;sqh gksoK d/ BK fby'.
(9) niw/o f;zx n"by B/ BkNe @;Zs prkB/# d/ nzeK ~ eh BK fdZsk j?.
(10) @;Zs prkB/# d/ d{i/ nze dhnK d' MkehnK dk ;EkB s/ ;wK eh j? <
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ਵੀਹਵ� ਸਦੀ ਦੇ ਸੱਤਵ� ਦਹਾਕੇ ਿਵਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨ� ਤੇ ਨਵ� ਨਵ� ਬਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ 

ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਚ ‘ਿਵਸ਼ਵ ਦੀ ਨੁਹਾਰ’ ਪੁਸਤਕ ਿਲਖ ਕੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ‘ਿਵਿਗਆਨਕ ਵਾਰਤਕ’ ਦੀ 

ਲੀਹ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੋਢੀਆਂ ਿਵਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੋਇਆ ਬਲਿਕ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਰਾਹ� ਉਸ ਿਵਚਲੇ ਭਿਵਖੀ ਲੇਖਕ 

ਦੇ ਨਕਸ਼ ਵੀ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ  ਮੁੜ ਇਕ ਪਾਸੇ ਆਪਣ ੇਭਰਾ ਪ�ਿਸਧ ਕਵੀ ਨਵਤੇਜ ਭਾਰਤੀ ਨਾਲ 

ਰਲ ਕੇ ਿਲਖੀ ਵਡਆਕਾਰੀ ਿਕਤਾਬ ‘ਲੀਲ�ਾ’ ਸਮੇਤ ਉਸਦੇ ‘ਸੁਰਤੀ’, ‘ਸ਼ੁਭਿਚੰਤਨ’, ‘ਚੋਣਵੀਆ ਂ

ਕਿਵਤਾਵ�’, ‘Blue Meditations’, ‘Poems At My Doorstep’ ਆਿਦ ਕਾਿਵ-ਸੰਗ�ਿਹ ਪ�ਕਾਸ਼ ਿਵਚ 

ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸ ੇਉਸ ਨĂ  ਨਾਟ-ਲੇਖਣ ਦੇ ਖੇਤਰ ਿਵਚ ਵੀ ਿਜ਼ਕਰਯੋਗ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ  ਅਸਲ 

ਿਵਚ ਕੈਨĂ ਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਟਕ ਦੇ ਬੀਜ ਕੈਨĂ ਡਾ ਦੇ ਰੰਗਮੰਚ ਿਵਚ ਪਏ ਹਨ ਿਜਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 1972 

ਿਵਚ ਪੰਜਾਬ ਕਲਚਰਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਲ� ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਟਕ ‘ਤੀਜੀ ਪਾਸ’ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਇਸ 

ਉਪਰੰਤ ਕੈਨĂ ਡਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਟਕਕਾਰੀ ਿਵਚ ਕ�ਮਵਾਰ ਰਿਵੰਦਰ ਰਵੀ, ਸਾਧੂ-ਸੁਖਵੰਤ ਹੰੁਦਲ, ਅਜਮਰੇ 

ਰੋਡੇ, ਸੁਰਜੀਤ ਕਲਸੀ, ਖੋਜੀ ਕਾਿਫਰ, ਰਾਜਵੰਤ ਕੌਰ ਮਾਨ, ਨਾਹਰ ਔਜਲਾ, ਪਰਿਮੰਦਰ ਕੌਰ ਸਵੈਚ, ਹੀਰਾ 

ਿਸੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਆਿਦ ਨ� ਉਭਰੇ। ਇਨ� � ਤ� ਇਲਾਵਾ ਰਿਮੰਦਰ ਸੰਧੂ, ਜਗਦੀਸ਼ ਿਬਿਨੰਗ, ਕਰਨă ਲ ਮਾਨ, 

ਹਰਿਜੰਦਰ ਸ�ਗਰਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਬ�ਸ, ਮੱਖਣ ਟੱੁਟ, ਅੰਜੂ ਹੰੁਦਲ, ਿਪੰਦੀ ਿਗਲ ਆਿਦ ਵੀ ਸਮ� ਸਮ� ਸਰਗਰਮ 

ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ� � ਿਵਚ ਇਕ ਅਿਹਮ ਨ� ਅਜਮੇਰ ਰੋਡੇ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਿਜਸ ਨĂ  ਨਾ ਕੇਵਲ ਨਾਟ-ਲੇਖਣ ਬਲਿਕ 

ਕੈਨĂ ਡਾ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਿਬ�ਿਟਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਿਵਚ ਰੰਗਮੰਚੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਿਵਚ ਵੀ ਅਿਹਮ ਭੂਿਮਕਾ 

ਿਨਭਾਈ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਨਾਟਕਕਾਰੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਇਸ ਪ�ਕਾਰ ਹੈ : 

 ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ, ਇਕ ਕੁੜੀ ਇਕ  ਸੁਪਨਾ, ਵੀਜ਼ਾ, ਕਾਮਾਗਾਟਾਮਾਰੂ, ਤੀਸਰੀ ਅੱਖ (ਅਣ-ਪ�ਕਾਸ਼ਤ), 

ਸੱੁਖੇ ਦੀ ਮਿਹਕ (ਅਣ-ਪ�ਕਾਸ਼ਤ), Rebirth of Gandhi, Village of Men (tv script) 
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 ਅਜਮੇਰ ਰੋਡੇ ਦੇ ਰਚਨਾ-ਜਗਤ ਬਾਰੇ ਪ�ਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਣਾ ਤਰਕਸੰਗਤ 

ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਅਜਮੇਰ ਰੋਡੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ‘ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਟਕਕਾਰ’ ਵਜ� ਮੂਹਰਲੀ ਕਤਾਰ ਿਵਚ ਆ�ਦਾ 

ਹੈ ਬਲਿਕ ਰਿਵੰਦਰ ਰਵੀ ਸਮੇਤ ਉਸ ਦਾ ਨ� ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਟਕ ਦੀ ਤੀਜੀ ਪੀੜ�ੀ ਦੇ ਅਿਹਮ ਨਾਟਕਕਾਰ� 

ਆਤਮਜੀਤ, ਅਜਮੇਰ ਿਸੰਘ ਔਲਖ, ਚਰਨਦਾਸ ਿਸੱਧੂ, ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਿਸੰਘ, ਦਿਵੰਦਰ ਦਮਨ, ਅਮਰਜੀਤ 

ਗਰੇਵਾਲ, ਜਗਜੀਤ ਿਸੰਘ ਕੋਮਲ, ਸ.ਨ. ਸੇਵਕ ਆਿਦ ਿਵਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੈ।  ਉਸ ਦੀ ਨਾਟਕਕਾਰੀ 1984 ਤ� 

2022 ਤਕ ਲਗਪਗ ਚਾਰ ਦਹਾਿਕਆਂ ਿਵਚ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵਚ ਉਸ ਵਲ� ਿਵਿਗਆਨਕ ਿਦ�ਸ਼ਟੀ ਤ� 

ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮਾਿਜਕ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ ਦੀ ਚੀਰਫਾੜ ਅਿਹਮ ਭੂਿਮਕਾ ਿਨਭਾ�ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਯਥਾਰਥ ਨੰੂ ਕਈ 

ਕੰਨੀਆਂ ਤ� ਫੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਯਥਾਰਥ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾ ਖੋਲ�ਦਾ ਹੋਇਆ ਇਨਸਾਨੀ ਿਰਸ਼ਿਤਆਂ ਦੀ ਟੱੁਟ ਭੱਜ ਅਤੇ 

ਇਨ� � ਿਵਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਤ�ੇੜ� ਦੀ ਨਕਾਬਕੁਸ਼ਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਿਵਚ ਉਹ ਵਿਰ�ਆਂ ਤ� ਕੈਨĂ ਡਾ ਿਵਚ 

ਰਿਹ ਕੇ ਵੀ ਜਗੀਰੂ ਮਾਨਿਸਕਤਾ ਿਵਚ ਿਲਪਤ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੰੂ ਆੜੇ ਹੱਥ� ਲ�ਦਾ ਹੋਇਆ ਉਨ� � ਦੀਆਂ 

ਦੂਹਰੀਆ ਂਕਦਰ� ਕੀਮਤ� ਤੇ ਿਵਅੰਗ ਕੱਸਦਾ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਕੈਨĂ ਡਾ ਿਵਚਲੇ ਇਹ ਪਰਦੇਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ‘ਦੈਿਹਕ 

ਤੌਰ’ ਤੇ ਤ� ਕੈਨĂ ਡਾ ਵਰਗੇ ਿਵਕਿਸਤ ਮੁਲਕ ਿਵਚ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ‘ਮਾਨਿਸਕ ਤੌਰ’ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 

ਮਧਕਾਲੀਨ ਜਗੀਰੂ ਢ�ਚੇ ਦੇ ਪਰਛਾਿਵਆਂ ਿਵਚ ਜੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਮੇਰ ਰੋਡੇ ਦਾ ਨਾਟਕ ‘ਿਨਰਲੱਜ’ ਇਸੇ 

ਸਿਥਤੀ ਦੀ ਤਾਰਿਕਕ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ   

ਇਸ ਪ�ਸੰਗ ਿਵਚ ਸਭ ਤ� ਪਿਹਲ� ਉਹ ਮਸਲੇ ਦੀਆਂ ਜੜ�� ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਦੀ 

ਝਲਕ ਉਹ ਨਾਟਕ ਦੇ ‘ਮੂਲ ਪਾਠ’ ਤ� ਪਿਹਲ� ਿਲਖ ੇ‘ਪਿਹਲੇ ਸ਼ਬਦ’ ਰਾਹ� ਇਸ ਪ�ਕਾਰ ਦੇ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਿਕ 

ਸੰਸਾਰ ਿਵਚ ਜਾਗੀਰਦਾਰੀ ਦੇ ਬੋਲਬਾਲੇ ਸਮ� ਪਿਹਲ ਅਕਸਰ ਮੰੁਡੇ ਨੰੂ ਿਦਤੀ ਜ�ਦੀ ਸੀ। ਜਾਗੀਰਦਾਰੀ ਦ ੇ

ਖਾਤਮੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤੇ ਦੇ©� ਿਵਚ� ਮੰੁਡੇ ਕੁੜੀ ਦਾ ਿਵਤਕਰਾ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਿਗਆ। ਪਰ ਦੱਖਣੀ ਏ©ੀਆ, ਚੀਨ 

ਅਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਵਰਗੇ ਦੇ©� ਿਵਚ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਚੱਲ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਭਾਗ� ਿਵਚ ਜੰਮਦੀ ਕੁੜੀ 

ਨੰੂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਪ�ਥਾ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਮੰੁਡੇ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ, ਕੁੜੀ ਨੰੂ ਜੰਮਣ ਿਪਛ� ਧੁਪੇ ਪਾ ਕੇ, 

ਅਫ਼ੀਮ ਚਟਾ ਕੇ, ਭੁਖੀ ਰੱਖ ਕੇ, ਗਲ ਘੱੁਟ ਕੇ, ਿਜ�ਦੀ ਨੱਪ ਕੇ ਮਾਰ ਿਦੰਦੇ ਸਨ। ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ 

‘ਬਹਾਦਰੀ’ ਵੀ ਕੇਵਲ ©ੱਤਰੂਆਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਨ ਿਵਚ ਹੀ ਨਹ� ਨੰਨ� ੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਬੀਜ ਨਾਸ ਕਰਨ 

ਿਵਚ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇ� ਅਜਮੇਰ ਰੋਡੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਮਸਲੇ ਦੀ ‘ਜੜ�’ ਨੰੂ ਫੜਦਾ ਹੈ ਬਲਿਕ ਇਸ 
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‘ਅੰਧਕਾਰ’ ਦੇ ਫਲ ਫੱੁਲ ਚੁੱ ਕੇ ਿਬਰਖ ਦੀ ਛੰਗਾਈ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਦਾ ਪ�ਮਾਣ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ‘ਪ�ਾਪਤ 

ਯਥਾਰਥ’ ਦਸਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾ�ਦੇ ਹਨ ਿਕ ਇਸ ਸਮ� ਪੰਜਾਬ ਿਵਚ 1000 ਮਰਦ� 

ਿਪਛੇ ਔਰਤ� ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਕੇਵਲ 798 ਰਿਹ ਗਈ ਹੈ (ਿਟ�ਿਬਯੂਨ, 26 ਜਨਵਰੀ 2008) ਇਹ ਿਗਣਤੀ 

ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੱੁਲ ਸੂਿਬਆਂ ਨਾਲ� ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਿਵਚ ਇਹ ਿਗਣਤੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਦੇ©� ਤ� ਘੱਟ ਹੈ ’ 

ਇਸ ਿਵਚ ਹੈਰਾਨੀ ਵੀ ਨਹ� ਹਣੋੀ ਚਾਹੀਦੀ ਿਕ�ਿਕ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਿਲੰਗ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤ� ਪਿਹਲਾ 

ਕਮਰ©ਲ ਹਸਪਤਾਲ 1979 ਿਵਚ ਅੰਿਮ�ਤਸਰ ਖੁਿਲ�ਆ ਿਜਸਦਾ ਪਿਹਲਾ ਇ©ਿਤਹਾਰ, “ਿਨਊ ਭੰਡਾਰੀ 

ਐਟਂੀ ਨĂ ਟਲ ਸੈਕਸ ਡਟਰਮੀਨĂ ©ਨ ਕਿਲਿਨਕ” ਨਾਮ ਹੇਠ ਕਈ ਅਖਬਾਰ� ਿਵਚ ਛਿਪਆ। ਇ©ਿਤਹਾਰ 

ਿਵਚ ਖੁਲ�ਮ ਖੁਲ�ਾ ਕੁੜੀਆਂ ਨੰੂ ਪਿਰਵਾਰ ਉਤੇ ‘ਬੋਝ’ ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਵਧ ਰਹੀ ਆਬਾਦੀ ਕਾਰਨ 

‘ਦੇ© ਲਈ ਖਤਰਾ’ ਵੀ। ਇਸ ਤਰ�� ਪੰਜਾਬੀ, ਜਨਮ ਤ� ਪਿਹਲ� ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਸੰਘਾਰ ਕਰਨ ਿਵਚ ਦੁਨੀਆ ਂ

ਿਵਚ ਸਭ ਤ� ਅੱਗੇ ਹਨ। ਿਜਵ� ਉਪਰ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾ�ਦੇ ਹਨ ਇਸ ਦੇ ਿਸੱਟੇ ਿਘਨਾਉਣੇ ਿਨਕਲ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਮਾਣਮੱਤਾ ਿਸਰ ©ਰਮ ਨਾਲ ਨੀਵ� ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਉਹਨ� ਦੀ ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਪ�ੋਢਤਾ ਤੇ ਿਕੰਤੂ 

ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਦ� ਪੰਜਾਬੀ ਹਣੁ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅਨĂ ਕ� ਦੇਸ਼� ਿਵਚ ਜਾ ਕੇ ਵਸ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ 

ਸਿਥਤੀ ਦੀ ਲੋਅ ਿਵਚ ਅਜਮੇਰ ਰੋਡੇ ਦਾ ਨਾਟਕ ‘ਿਨਰਲੱਜ’ ਇਕ ਖੁਲ�ੇ  ਪਾਠ (Open text) ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ 

ਸਾਹਮਣੇ ਆ�ਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਿਵਚ ਅਜਮੇਰ ਰੋਡੇ ਦੀ ਰਚਨਾਕਾਰੀ ਦਾ ‘ਿਦ�ਸ਼’ ਅਤੇ ‘ਿਦ�ਸ਼ਟੀ’ 

ਸ਼ਾਿਮਲ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਰਲ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ‘ਿਦ�ਸ਼ਟੀਕੋਣ’ ਘੜਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਿਵਚ ਅਜਮੇਰ ਰੋਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ 

ਉਹ ਪ�ਿਸੱਧ ਪਰਵਾਸੀ ਸਾਿਹਤਕਾਰ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਕਈ ਦਹਾਿਕਆਂ ਤ� ਕੈਨĂ ਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਰਿਹੰਿਦਆਂ 

ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਿਹਤ ਿਸਰਜਣਾ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਜਸਦੀ ਪ�ਮੁਖ ਤੌਰ ਤੇ ਪਛਾਣ ਭਾਵ� ਇਕ ਕਵੀ ਵਜ� 

ਹੈ ਪਰ ਨਾਟਕ ਿਸਰਜਣਾ ਿਵਚ ਵੀ ਉਸਦੀ ਿਵਸੇਸ਼ ਥ� ਹੈ। ਿਲਹਾਜ਼ਾ ਉਸਦੀ ਕਾਿਵ-ਸੰਵੇਦਨਾ ਨĂ  ਹੀ ਉਸਨੰੂ 

ਸਮਾਿਜਕ ਸਮੱਿਸਆਵ� ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣ ਲਈ ਨਾਟਕ ਵਰਗੀ ਕਾਰਜ-ਮੁਖੀ ਸਾਿਹਤ ਿਵਧਾ ਵਲ ਪ�ੇਿਰਤ ਕੀਤਾ 

ਅਤੇ ਉਸਨĂ  ‘ਿਨਰਲੱਜ’ਨਾਟਕ ਦੀ ਿਸਰਜਣਾ ਕੀਤੀ। ਉਸਦੀ ਇਹ ਰਚਨਾ ਪਰਵਾਸ ਿਵਚ ਰਿਹੰਿਦਆਂ ਉਥੇ 

ਦੇ ਸੰਦਰਭ� ਵਜ� ਸਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਰਚਨਾ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸਿਭਆਚਾਰ ਦ ੇ

ਅਜੋਕੇ ਸੰਦਰਭ� ਨਾਲ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਮੇਲ ਖ�ਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਟਕ ਿਵਚ ਨਾਟਕਕਾਰ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆ ਂ
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ਦੇ ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਸੁਭਾ ਦੇ ਤਣਾਓ ਨੰੂ ਵਰਤਮਾਨ ਪਰਸਿਥਤੀਆਂ ਿਵਚ ਪਰਖਣ ਜਤਨ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ 

ਆ�ਦਾ ਹੈ। 

 ਉਪਰੋਕਤ ਦੀ ਲੋਅ ਿਵਚ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਿਹਤ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰ� ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਿਵਚ ਅਜਮੇਰ ਰੋਡ ੇ

ਦੇ ਨਾਟਕ ‘ਿਨਰਲੱਜ’ ਦਾ ਿਵਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਿਵਚਾਰਨਯੋਗ ਹੈ  ਇਹ ਨਾਟਕ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ 

ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਮਾਦਾ ਭਰੂਣ ਹੱਿਤਆ ਦੇ ਸੰਜੀਦਾ ਮਸਲੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਜੀਦਾ ਮਸਲੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ 

ਦੇ ਿਪਛੋਕੜ ਿਵਚ ਅਜਮੇਰ ਰੋਡੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬ-ਿਪਛੋਕੜ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤ� ਕੈਨĂ ਡਾ ਪ�ਸਥਾਨ 

ਿਵਚਲੀਆਂ ਿਵਸੰਗਤੀਆਂ ਿਵਚ ਿਪਆ ਹੈ। ਅਸਲ ਿਵਚ ਇਸ ਰਚਨਾ ਦਾ ਲੇਖਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੰਮਪਲ ਹੈ ਅਤੇ 

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬੋ-ਹਵਾ ਿਵਚ ਪ�ਵਾਨ ਚੜ�ਿਦਆਂ ਉਸਨĂ  ਇਥ� ਦੇ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸਿਭਆਚਾਰ ਦੀ ਜੀਵਨ-ਜਾਚ 

ਨੰੂ ਬਹੁਪਰਤ� ਤ� ਸਮਿਝਆ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਿਕ ਜਦ ਉਹ ਿਵਦੇਸ਼ ਿਵਚ ਜਾਕੇ ਵਸਦਾ ਹੈ ਤ� ਆਪਣ ੇ

ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨੰੂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਅਜਮੇਰ ਰੋਡੇ ਨĂ  ਜਦ ਕੈਨĂ ਡਾ ਦੇ ਸਮਾਿਜਕ ਮਾਹੌਲ ਨੰੂ 

ਵੇਿਖਆ ਤ� ਉਸ ਨਾਲ ਇਕ ਸੰਤੁਿਲਤ ਿਰਸ਼ਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। ਿਜਸ ਿਵਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਭਾ ਨੰੂ ਜੀ�ਦਾ 

ਰਖਿਦਆਂ, ਪੱਛਮੀ ਉਦਾਰਤਾ ਨੰੂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਢੰਗ ਅਤੇ ਸੋਚ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਬਣਾ ਿਲਆ। ਪਰ ਬਾਕੀ ਦੇ 

ਬਹੁਿਗਣਤੀ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਝ ਨਹ� ਕਰ ਸਕੇ। ਉਹ ਪੱਛਮੀ ਚਕਾਚ�ਧ ਦਾ ਿਸ਼ਕਾਰ ਤ� ਹੋਏ ਹੀ ਅਤੇ 

ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਭਆਚਾਰ ਦੀ ਉਹ ਿਪਛ�ਹ-ਿਖੱਚੂ ਜਗੀਰੂ ਕਦਰ�- ਕੀਮਤ� ਨੰੂ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਆਏ 

ਿਜਸ ਨĂ  ਪੰਜਾਬੀ ਿਕਰਦਾਰ ਨੰੂ ਬਹੁਤ ਢਾਹ ਲਾਈ ਹੈ। ਇਨ� � ਪਰਸਿਥਤੀਆਂ ਿਵਚ� ਹੀ ਅਜਮਰੇ ਰੋਡ ੇ

ਸਮਾਜਕ ਸਮੱਿਸਆਵ� ਬਾਰੇ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਯਥਾਰਥਵਾਦ ਦੀ ਿਵਧੀ ਨਾਲ ਸਾਿਹਤ ਦੀ ਿਸਰਜਣਾ ਕਰਦਾ 

ਹੈ। ਇਸੇ ਵਸਤੂ ਸਿਥਤੀ ਿਵਚ ‘ਿਨਰਲੱਜ’ ਨਾਟਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਫੈਲੀ ਉਸ ਰੋਗਗ�ਸਤ ਜਗੀਰੂ ਸੋਚ 

ਨੰੂ ਆਪਣਾ ਿਨਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ�ਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਸੋਚ ਨਾਲ ਲੋਕ ਪਿਰਵਾਰ ਿਵਚ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਥ� ਮੰੁਿਡਆਂ ਨੰੂ 

ਤਰਜੀਹ ਿਦੰਦੇ ਹਨ। ਿਵਆਹ ਤ� ਬਾਅਦ “ਉਹ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹਨ ਉਹਨ� ਦਾ ਪਿਹਲਾ ਬੱਚਾ ਮੁੰ ਡਾ ਹਵੋ,ੇ ਦੂਜਾ ਵੀ, 

ਤੀਜਾ ਵੀ...”। ਇਸ ਮਾਨਿਸਕਤਾ ਨĂ  ਮੰੁਡੇ-ਕੁੜੀ ਿਵਚਕਾਰ ਿਵਤਕਰੇ ਨੰੂ ਬਹੁਤ ਿਭਆਨਕ ਹੱਦ ਤਕ ਪਹੰੁਚਾ 

ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਵ� ਿਕ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਸਮਾਜਕ ਿਵਵਸਥਾ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਨਾਲ ਕਈ ਦੇਸ਼� ਅਤੇ ਸਮਾਜ� ਿਵਚ ਇਹ 

ਿਵਤਕਰਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਿਗਆ ਹੈ ਪਰ ਏਸ਼ੀਆ ਮਹ�ਦੀਪ ਿਵਚਲੇ ਕਈ ਦੇਸ਼� ਿਵਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚ ਭਾਰ ੂ

ਹੈ। ਅਜਮੇਰ ਰੋਡੇ ਨĂ  ਇਸ ਸਮਾਜਕ ਲਾਹਨਤ ਿਵਰੁਧ ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਨĂ ਡਾ ਿਵਚ ਰਿਹੰਿਦਆ ਂ



n?wHJ/H (gzikph) Gkr gfjbk    48        g/go^shik 
 

  

ਹੋਇਆਂ ਉਥ� ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਨੰੂ ਹਲੂਣਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ ਨਾਟਕ ‘ਿਨਰਲੱਜ’ ਦੀ ਿਸਰਜਣਾ ਕੀਤੀ 

ਹੈ  ਉਸਦੇ ਇਸ ਨਾਟਕ ਦਾ ਕ�ਦਰ ਿਬੰਦੂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਿਰਹਾ ਿਕ�ਿਕ ਇਥ� ਦੇ ਲੋਕ� ਨĂ  

ਆਪਣੀ ਅਮੀਰ ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੀ ਰੂੜ�ੀਵਾਦੀ ਅਤੇ ਜਗੀਰੂ ਸੋਚ ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆ 

ਿਵਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਿਵਿਗਆਨਕ ਸਾਧਨਾ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨਾਲ ਕੁੜੀਆਂ ਨੰੂ 

ਮਾਰ ਮੁਕਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਿਘਨੌਣਾ ਕਾਰਜ ਕੱੁਖ ਿਵਚ ਹੀ ਨĂ ਪਰੇ ਚਾੜ�ਨ ਿਵਚ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਸਭ ਤ� ਮੋਹਰੀ ਹ ੋ

ਿਨਬੜੇ  ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਕੁੜੀ ਨੰੂ ਇਕ ਬੋਝ ਸਮਿਝਆ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਮੁੰ ਡੇ ਦੀ 

ਪੈਦਾਇਸ਼ ਨੰੂ ਇਕ ਜਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰ�� ਮਨਾਉਣਾ ਨਾਰੀ ਨਾਲ ਿਵਤਕਰੇ ਦੇ ਿਮਆਰ� ਨੰੂ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਇਸੇ ਵਸਤੂ-ਸਿਥਤੀ ਿਵਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਨĂ  ਿਵਦੇਸ਼� ਿਵਚ ਜਾ ਕੇ ਭਾਵ� ਆਰਿਥਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਿਜੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ 

ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲਈ ਹੋਵੇ ਪਰ ਨਾਰੀ-ਿਵਤਕਰੇ ਦੇ ਮਸਲੇ ਿਵਚ ਸਾਡਾ ਅਕਸ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। 

 ਇਸ ਿਭਆਨਕ ਸਿਥਤੀ ਨੰੂ ਅਜਮੇਰ ਰੋਡੇ ਇਕ ‘ਿਵਿਗਆਨੀ’ ਵਜ� ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਕ 

‘ਨਾਟਕਕਾਰ’ ਵਜ� ਦਰਸ਼ਕ� ਨੰੂ ‘ਿਵਖਾ�ਦਾ’ ਹੈ। ਇਹ ਲੇਖਕ ਦੀ ਯਥਾਰਥ ਦਾ ‘ਪ�ਤੱਖਣ’ (Perception) 

ਤ� ਲੈ ਕੇ ਗ�ਿਹਣ ਕਰਨ (Reception) ਅਤੇ ਸੰਕਲਿਪਤ (Conception) ਕਰਨ ਤਕ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਹੈ। ਉਸ 

ਦੇ ਨਾਟਕ ‘ਿਨਰਲੱਜ’ ਦੇ ਿਵਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਇਸ ੇ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵਖ ਵਖ ਪੜਾਵ� ਨੰੂ ਸਮਝ ਕੇ 

ਨਾਟਕ ਦੇ ਿਸਧ�ਤਕ ਤੇ ਿਵਹਾਰਕ ਪਾਸਾਰ� ਨੰੂ ਖੋਲ�ਣ ਤਕ ਦੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਹੈ। ਜੇ ਇਿਤਹਾਸਕ ਤੌਰ ਤ ੇ

ਵੇਖੀਏ ਤ� ‘ਿਨਰਲੱਜ’ ਨਾਟਕ ਦੇ ਿਵਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਿਵਚ ਕੈਨĂ ਡਾ ਦੀ ਉਹ ਤਤਕਾਲੀ (Topical) ਸਿਥਤੀ ਪਈ 

ਹੈ ਿਜਸ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਰੀਕਨ ਡਾਕਟਰ ਜੌਹਨ ਸਟੀਵਨਜ਼ ਨĂ  1980 ਿਵਚ ਆਪਣਾ ਕਿਲਿਨਕ, ਕੁਆਲਾ 

ਲੈਬਜ਼, ਕੈਲੇਫੋਰਨੀਆ (ਸੈਨਹੋਜ਼ੇ) ਿਵਚ ਸਥਾਿਪਤ ਕੀਤਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਿਵਚ ਕਮਰ©ਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਹ 

ਪਿਹਲਾ ਕਿਲਿਨਕ ਸੀ ਿਜਸ ਿਵਚ ਅਲਟਰਾਸਾ�ਡ ਨਾਲ ਭਰੂਣ ਦਾ ਿਲੰਗ ਜਾਿਣਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। 

ਡਾਕਟਰ ਸਟੀਵਨਜ਼ ਿਵਿਗਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ� ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਵੱਲ ਿਜ਼ਆਦਾ ਰੁਿਚਤ ਸੀ। ਉਹਨੰੂ 

ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਮੰੁਡੇ ਨੰੂ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਿਗਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤ� ਹੀ ਉਹਨĂ  ਕੁਆਲਾ ਲੈਬਜ਼ ਦੀ ਇਕ 

©ਾਖ ਕਨĂ ਡੀਅਨ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਲਾਗਲੇ ©ਿਹਰ ਬਲੇਨ ਿਵਚ ਖੋਲ� ਿਦਤੀ। ਬਲੇਨ ਪਹੰੁਚਣ ਵਾਸਤੇ ਮਹ�ਨਗਰ 

ਵੈਨਕੂਵਰ ਤ� ਮਸ� ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਸਟੀਵਨਜ਼ ਨੰੂ ਪਤਾ ਸੀ ਿਕ ਵੈਨਕੂਵਰ ਿਵਚ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦ ੇ

ਲੋਕ ਵੱਡੀ ਸੰਿਖਆ ਿਵਚ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀਆਂ ਿਵਚ� ਅੱਗੇ 80% ਤ� ਵੱਧ ਪੰਜਾਬੀ ਹਨ। ਕੈਨĂ ਡਾ ਿਵਚ 
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ਗਰਭ ਿਵਚ ਿਲੰਗ ਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੰੂਨੀ ਸੀ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਹੈ। ਕੈਨĂ ਡਾ ਿਵਚ ਸਟੀਵਨਜ਼ ਦੇ ਕੁਆਲਾ 

ਲੈਬਜ਼ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਕਿਲਿਨਕ ਮੌਜੂਦ ਨਹ� ਸੀ  ਸਟੀਵਨਜ਼ ਨĂ  ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਬਾਰ� ਿਵਚ 

ਕੁਆਲਾ ਲੈਬਜ਼ ਦੇ ਇ©ਿਤਹਾਰ ਦੇਣੇ ©ੁਰੂ ਕਰ ਿਦਤੇ -ਅਸ� ਇਹ ਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹ� ਿਕ ਪੇਟ 

ਿਵਚਲਾ ਬੇਬੀ ਮੰੁਡਾ ਹੈ ਜ� ਕੁੜੀ। ਸਾਡੇ ਨਤੀਜੇ ਸੌ ਪ�ਸ�ਟ ਸਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਅਸ� ਤੁਹਫੇ ਵਜ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਕ 

ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵ�ਗੇ- | ਇਹ ਇ©ਿਤਹਾਰ ਪੜ� ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕ ਗਰਭ ਿਵਚਲਾ ਿਲੰਗ 

ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਧੜਾਧੜ ਕੁਆਲਾ ਲੈਬਜ਼ ਿਵਚ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਵੈਨਕੂਵਰ ਿਵਚਲੀਆਂ ਔਰਤ 

ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨĂ  ਸਟੀਵਨਜ਼ ਦੇ ਇ©ਿਤਹਾਰ� ਨੰੂ ਨਸਲਵਾਦ ਿਕਹਾ ਿਕ�ਿਕ ਉਹਨ� ਦਾ ਿਸੱਧਾ ਿਨ©ਾਨਾ 

ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਸਨ। ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨĂ  ਸਟੀਵਨਜ਼ ਦੇ ਇ©ਿਤਹਾਰ ਛਾਪਣ ਵਾਲੇ ਅਖਬਾਰ� ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ। 

ਅਖਬਾਰ� ਵਾਿਲਆਂ ਨĂ  ਿਕਹਾ ਇ©ਿਤਹਾਰ ਉਹਨ� ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨĂ  ਤ� ਇਥ� ਤੱਕ ਵੀ 

ਿਕਹਾ ਿਕ ਜੇ ਔਰਤ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹਨ� ਨੰੂ ਇ©ਿਤਹਾਰ� ਤ� ਆਉਣ ਿਜੰਨĂ  ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇਣ ਤ� ਉਹ 

ਇ©ਿਤਹਾਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਰੋਸ ਿਵਚ ਔਰਤ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨĂ  ਅਖਬਾਰ� ਿਵਰੁੱ ਧ ਜਲੂਸ ਕਢਣ ੇ

©ੁਰੂ ਕਰ ਿਦਤੇ ਿਜਨ� � ਿਵਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਗੋਰੇ ਅਤੇ ਬਲੈਕ ਲੋਕ ਵੀ ©ਾਮਲ ਹੋਏ। ਗੱਲ ਪੰਜਾਬੀ 

ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਤ� ਿਨਕਲ ਕੇ ਮੱੁਖਧਾਰਾ ਦੇ ਲੋਕ� ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਚੱੁਕੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ©ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ 

ਸੀ। ਉਹਨ� ਨĂ  ਸਟੀਵਨਜ਼ ਦੇ ਇ©ਿਤਹਾਰ ਬੰਦ ਕਰ ਿਦਤੇ। ਪਰ ਸਟੀਵਨਜ਼ ਦਾ ਸੁਨĂ ਹਾ ਘਰੋ ਘਰੀ ਪਹੁੰ ਚ 

ਚੱੁਕਾ ਸੀ। ਔਰਤ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਹੁਣ ਮੱੁਖ ਸਰਗਰਮੀ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਿਲੰਗ-ਚੋਣ ਿਵਰੱੁਧ ਿਵਿਦਅਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। 

ਿਜਸ ਲਈ ਅਖਬਾਰ� ਿਵਚ ਲੇਖ ਛਾਪੇ ਗਏ, ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ, 

ਪੰਜਾਬੀ ਿਵੱਮਨਜ਼ ਐਸੋਸੀਏ©ਨ, ਨĂ  ਆਪਣੇ 1994 ਦੇ ਵਾਰ©ਕ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਨੰੂ ਿਲੰਗ-ਚੋਣ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ 

ਕ�ਿਦ�ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। 

ਇਸ ਵਸਤ-ੂਸਿਥਤੀ ਿਵਚ ਇਸ ਨਾਟਕ ਦਾ ਿਵਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਭਰੂਣ ਹੱਿਤਆ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੁਆਰਾ 

‘ਤਤਕਾਲ’ ਨਾਲ ਿਸੱਝਣ ਰਾਹ� ‘ਸਮਕਾਲ’ ਨੰੂ ਸਮਝਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਨੰੂ ‘ਿਚਰਕਾਲ’ ਲਈ 

ਬਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਿਸ਼ਸ਼� ਿਵਚ ਲੁਪਤ ਹੈ। ਨਾਟਕਕਾਰੀ ਦੋ ਪ�ਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਪਿਹਲੀ ਿਵਧੀ ਉਹ ਹੈ ਜਦ� 

ਕੋਈ ਨਾਟਕਕਾਰ ਆਪਣੀ ਕਲਪਨਾ ਅਤੇ ਯਥਾਰਥ ਦੀ ਸਮਝ ਿਵਚ� ਕੋਈ ਨਾਟ-ਕਥਾ ਘੜਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ 

ਿਵਧੀ ਉਹ ਹੈ ਜਦ� ਕੋਈ ‘ਫੌਰੀ ਸਮੱਿਸਆ’ ਨਾਟਕਕਾਰ ਦੇ ਰਾਹ ਿਵਚ ਆ�ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੀ 
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ਿਬਹਤਰੀ ਲਈ ਉਹ ਉਸ ਨੰੂ ਇਕ ਵੰਗਾਰ ਵਜ� ਲੈ ਕੇ ਖ਼ੁਦ ਨੰੂ ਉਸ ‘ਕਿਮਸ਼ਨਡ ਜਾਬ’ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਅਜਮੇਰ ਿਸੰਘ ਰੋਡੇ ਦਾ ਇਹ ਨਾਟਕ ‘ਿਨਰਲੱਜ’ ਦੂਜੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਿਵਚ ਆ�ਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਦਾ ਇੰਕਸ਼ਾਫ ਉਸ 

ਨĂ  ਇਸ ਨਾਟਕ ਦੀ ਭੂਿਮਕਾ ਰੂਪੀ ‘ਪਿਹਲੇ ਸ਼ਬਦ’ ਿਵਚ ਇਸ ਪ�ਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ : 

ਨਾਟਕ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨ� ਇਕ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾ, “ਸਮਾਨਤਾ” ਨੰੂ ਿਕਹਾ। “ਸਮਾਨਤਾ” ਔਰਤ� 

ਉਤੇ ਿਹੰਸਾ ਦਾ ਿਵਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਔਰਤ�-ਮਰਦ� ਦੀ ਸ�ਝੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਸੀ ਿਜਸਦਾ ਮ� ਵੀ ਮ�ਬਰ 

(ਸਥਾਪਤੀ ਸਕੱਤਰ) ਿਰਹਾ ਸ�। ਮ� ਿਲੰਗ-ਚੋਣ ਿਵਰਧੋੀ ਲਿਹਰ ਿਵਚ ਵੀ ©ਾਮਲ ਸ�। “ਸਮਾਨਤਾ” ਦੇ ਮ�ਬਰ� 

ਨਾਲ ਿਲੰਗ-ਚੋਣ ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਵਟ�ਦਰਾ ਕਰਨ ਿਪਛ� ਮ� ਨਾਟਕ ਿਲਖਣ ਦੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਅਤੇ ਿਨਰਲੱਜ 

ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਸਿਕ�ਪਟ ਿਤਆਰ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤਰ�� ਿਨਰਲੱਜ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਾਟਕ� ਵਾਗ ‘ਕਿਮਸ਼ਨ’ ਤੇ ਿਲਿਖਆ 

ਿਗਆ। ਫਰਕ ਕੇਵਲ ਇਹ ਸੀ ਿਕ ਇਸ ਕਿਮਸ਼ਨ ਦਾ ਇਵਜ਼ਾਨਾ ਕੋਈ ਨਹ� ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਇਵਜ਼ਾਨĂ  ਦੀ ਇੱਛਾ 

ਸੀ। 

 ਇ� ਿਕਸੇ ‘ਸਮਾਿਜਕ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ’ ਤਿਹਤ ਆਪਣੀ ਉਪਰੋਕਤ ‘ਹ�’ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਜ� ਿਲਖੇ ਗਏ 

ਇਸ ਨਾਟਕ ਦੀ ਰਚਨਾ-ਪ�ਿਕਿਰਆ ਇਕ ਪਾਸੇ ‘ਤਾਰਿਕਕਤਾ’ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ‘ਮਾਰਿਮਕਤਾ’ ਵੀ ਹੈ 

ਿਜਸ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਿਦਆਂ ਨਾਟਕਕਾਰ ਿਲਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ਨਾਟਕ ਦੀ ਸਿਕ�ਪਟ ਿਲਖਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਕੇ ਮ� 

ਜੁਲਾਈ 1994 ਦੇ ਇਕ ਿਦਨ ਬਰਬਰੀ ਲਾਇਬ�ੇਰੀ ਿਵਚ ਿਗਆ। ਿਕਸੇ ਕਾਰਨ ਲਾਇਬ�ੇਰੀ ਬੰਦ ਸੀ ਅਤੇ 

ਖੁਲ�ਣ ਿਵਚ ਅਜੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਸੀ। ਧੱੁਪ ਸੀ। ਮ� ਬਾਹਰ ਪਾਰਕ ਿਵਚ ਦਰੱਖਤ ਦੀ ਛਾਵ� ਨĄ ਟਬੱੁਕ ਕਢ ਕੇ 

ਬੈਠ ਿਗਆ ਅਤੇ ਨਾਟਕ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗਾ। ਮਨ ਿਵਚ ਫੰਬੇ ਉਡ ਰਹੇ ਸਨ, ਿਨ{ਗਰ ਕੁਝ ਵੀ ਅਟਕ ਨਹ� 

ਸੀ ਿਰਹਾ। ਅਚਾਨਕ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਦੇ ਅੰਗੂਠĂ  ਨੰੂ ਕੁਝ ਛੂਿਹਆ। ਇਹ ਸਾਲ ਕੁ ਭਰ ਦੀ ਇਕ ਬੱਚੀ ਸੀ ਿਜਸਦੀ 

ਮ� ਥੋੜ�ੀ ਿਜਹੀ ਿਵਥ ਤੇ ਦੋ ਿਤੰਨ ਹੋਰ ਮੰੁਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਿਕਸੇ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ 

ਜਾਪਦੇ ਸਨ। ਮ� ਕਾਲੇ-ਗੋਰੇ ਿਪਛੋਕੜ ਦੀ ਕੁੜੀ ਲਗਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਘੰੁਗਰਾਲੇ ਵਾਲ� ਵਾਲੀ ਉਹਦੀ ਸਾਲ ਕੁ 

ਭਰ ਦੀ ਬੱਚੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਸੀ। ਮ� ਬੱਚੀ ਵੱਲ ਹੱਥ ਵਧਾਇਆ। ਉਹਨĂ  ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਿਖਆ, 

ਮੁਸਕਾਇਆ ਤੇ ਫੇਰ ਖਰਗੋ© ਵ�ਗ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮ� ਕੋਲ ਚਲੀ ਗਈ। ਕੁਝ ਿਮੰਟ� ਿਪਛ� ਉਹ ਸਾਰ ੇ

ਉਠ ਕੇ ਲਾਇਬ�ੇਰੀ ਦੇ ਗੇਟ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਲਾਇਬ�ੇਰੀ ਖੁਲ� ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਮ� ਉਥੇ ਹੀ ਬਠੈਾ ਸੋਚ ਿਵਚ 

ਡੱੁਿਬਆ ਿਰਹਾ, ਜੇ ਇਹ ਬੱਚੀ ਿਕਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮ� ਦੇ ਗਰਭ ਿਵਚ ਹੰੁਦੀ ਤ� ਸੰਭਵ ਹ.ੈ... ਬੜੀ ਅਣਸੁਖਾਵ� 
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ਸੋਚ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਵ� ਿਵਚ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਮ� ਵੀ ©ਾਮਲ ਸੀ। ਸੋਚ� ਦੀ ਲੜੀ ਤੁਰ ਪਈ। ਮ� ਢਾਈ ਿਤੰਨ 

ਘੰਟੇ ਉਥੇ ਬੈਠਾ ਿਰਹਾ ਤੇ ਸਿਕ�ਪਟ ਖਤਮ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਉਿਠਆ। ਿਪਛ� ਸਿਕ�ਪਟ ਿਵਚ ਬਹੁਤੀਆ ਂ

ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵੀ ਨਹ� ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਇਹ ਪੰਜਤਾਲੀ ਿਮੰਟ ਦਾ ਨਾਟਕ 21 ਅਗਸਤ 1994 ਨੰੂ ਸਰ�ੀ 

ਆਰਟਸ ਸ�ਟਰ ਿਵਚ ਮੰਿਚਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਿਵੱਮੈਨ ਐਸੋਸੀਏ©ਨ ਦੇ ਮ�ਬਰ ਨਾਟਕ ਤ� ਸੰਤੁ©ਟ 

ਸਨ। 

 ਨਾਟਕਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ‘ਕਿਮਸ਼ਨਡ ਜਾਬ’ ਇਕੋ ਵੇਲੇ ਖ਼ਤਮ ਨਹ� ਹੋਈ ਬਲਿਕ ਇਹ ਯਾਤਰਾ 14 

ਸਾਲ (1994-2008) ਦੇ ਤਵੀਲ ਅਰਸੇ ਿਵਚ ਫੈਲ ਗਈ ਿਜਸ ਨੰੂ ਨਾਟਕਕਾਰ ਨĂ  ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ� ਿਵਚ 

ਇਸ ਤਰ�� ਪ�ਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਿਕ ‘ਸੰਨ 2008 ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਿਵਚ ਿਲੰਗ-ਚੋਣ ਦੀ ਸਮੱਿਸਆ 

ਪਿਹਲ� ਨਾਲ� ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਿਪਛਲੇ ਸਾਲ ਤ� ਟੋਰ�ਟੋ ਅਤੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਤ� ਛਪਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬੀ 

ਅਖਬਾਰ� ਨĂ  ਸਟੀਵਨਜ਼ ਦੇ ਇ©ਿਤਹਾਰ ਫੇਰ ਦੇਣੇ ©ੁਰੂ ਕਰ ਿਦਤੇ ਹਨ। ਕੈਨĂ ਡਾ ਿਵਚ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤ� ਘੱਟ 

ਉਮਰ ਦੀਆਂ 100 ਕੁੜੀਆਂ ਿਪਛੇ 105 ਮੰੁਡੇ ਹਨ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਗੜ�, ਸਰੀ ©ਿਹਰ ਿਵਚ 100 ਿਪਛੇ 111 

ਮੰੁਡੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਨ 2000 ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ©ਾਇਦ ਹੋਰ ਵੀ ਫਰਕ ਪੈ ਿਗਆ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਿਲੰਗ-

ਚੋਣ ਦੇ ਮੁਆਮਲੇ ਿਵਚ ਕੈਨĂ ਡਾ ਿਪਛੋਕੜ ਿਵਚ ਚਲਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਿਫਕਰਮੰਦ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਿਧਆਨ ਪੰਜਾਬ 

ਤੇ ਕ�ਿਦ�ਤ ਹੈ ਿਜਥੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਿਗਣਤੀ ਵਖੇ ਕੇ ਿਦਲ ਨੰੂ ਹੌਲ ਪ�ਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਿਵਚ 

ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ਵੀ ਿਲੰਗ-ਚੋਣ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਤਲੇ ਪੈ ਜ�ਦੇ ਹਨ ’ 

 ਿਕਸੇ ਵੀ ਨਾਟਕਕਾਰ ਦਾ ਨਾਟ-ਉਦੇਸ਼ ਉਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਿਵਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ ਦੀ ਨ�ਹ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਇਸ 

ਨਾਟਕ ਿਵਚ ਨਾਟਕਕਾਰ ਨਾਟ-ਪਾਠ ਤ� ਪਿਹਲ� ਆਪਣਾ ‘ਨਾਟ-ਉਦੇਸ਼’ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਅੱਗੇ 

ਜਾ ਕੇ ਨਾਟਕ ਦੇ ਿਵਸ਼ਾ ਵਸਤ ੂਿਵਚ ਫੈਲ ਜ�ਦਾ ਹ ੈ ਨਾਟਕਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਕੁਝ ਇਹੋ ਿਜਹੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵ� 

ਸਦਕਾ ਹੀ ਹੁਣ ‘ਿਨਰਲੱਜ’ ਨੰੂ ਪ�ਕਾ©ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ ਬਿਣਆ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਸੈਿਟੰਗ ਵੈਨਕੂਵਰ ਿਵਚ ਹ ੈ

ਪਰ ਥੋੜ�ੀ ਬਹੁਤ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਇਹਨੰੂ ਿਕਤੇ ਵੀ ਖੇਿਡਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ  ਇਕ ਬੰੂਦ ਹੀ ਸਹੀ, ਸੰਭਵ ਹੈ 

ਬੰੂਦ ਬੰੂਦ ਰਲਕੇ ਧਾਰਾ ਵਿਹ ਤੁਰੇ, ਬੰਜਰ ਹੋ ਰਹੀ ਧਰਤੀ ਫੇਰ ਟਾਹਲੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਵੇ। ਇ� 

ਨਾਟਕਕਾਰ ਕੈਨĂ ਡਾ ਵਰਗ ੇਅਗ�ਹਵਧੂ ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਰਿਹੰਦ ੇਪੰਜਾਬੀਆ ਂਦੀ ਰੂੜ�ੀਵਾਦੀ ਸੋਚ ਿਵਚ ਜਕੜੇ 

ਹੋਣ ਦੀ ਹੋਣੀ ਿਬਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ  ਇਸ ਪ�ਸੰਗ ਿਵਚ ‘ਿਨਰਲੱਜ’ ਦਾ ਿਵਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਨਾਟ-ਕਥਾ ਦੇ ਪ�ਸੰਗ 
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ਿਵਚ ਖੁਲ�ਦਾ ਹੈ। ਨਾਟਕ ਦੀ ਮੁਖ ਪਾਤਰ ਤੋਸ਼ੀ ਜਦ� ਗਰਭਵਤੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਤ� ਉਸਦਾ ਪਤੀ ਹੈਰੀ ਮੰੁਡਾ ਹੋਣ 

ਦੀ ਇੱਛਾ ਰਖਦਾ ਹੈ। ਿਕਸੇ ਦੋਸਤ  ਦੇ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਤੇ ਪੰਡਤ ਨੰੂ ਘਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੋਸ਼ੀ ਲਈ ਤਵੀਤ 

ਬਣਵਾ�ਦਾ ਹੈ। ਪੰਡਤ ਉਸਨੰੂ ਮੰੁਡਾ ਹੋਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਿਦਵਾ�ਦਾ ਹੈ ਤ� ਉਹ ਉਸੇ ਵਕਤ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ 

ਖੋਲ� ਲ�ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੋਸਤ� ਨੰੂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੰੂ ਮੰੁਡੇ ਦੀ ਏਨੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਿਕ 

ਉਹ ਿਲੰਗ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਠਾਣ ਲ�ਦਾ ਹੈ। ਤੋਸ਼ੀ ਜਦ� ਨਹ� ਮੰਨਦੀ ਤ� ਉਹ ਉਸਨੰੂ ਹਰ ਹੀਲੇ 

ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦ� ਿਲੰਗ ਟੈਸਟ ਤ� ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੋਸ਼ੀ ਦੇ ਪੇਟ ਿਵਚ ਪਲ ਿਰਹਾ ਬੱਚਾ 

ਕੁੜੀ ਹੈ ਤ� ਉਹ ਉਸਨੰੂ ਆਬੋਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਏਥ� ਤਕ ਿਕ 

ਉਹ ਤੋਸ਼ੀ ਨੰੂ ਦੂਜਾ ਿਵਆਹ ਕਰਵਾ ਲੈਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਵੀ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਹੈਰੀ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਸ਼ੰਮੀ ਨਾਲ ਵੀ ਝਗੜਾ 

ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਉਹ ਔਰਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਹੱਕ� ਲਈ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਿਵਚ ਿਹੱਸਾ ਲ�ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੈਰੀ 

ਦੁਆਰਾ ਤੋਸ਼ੀ ਨੰੂ ਆਬੋਰਸ਼ਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਤੇ ਿਵਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ�ਕਾਰ ‘ਿਨਰਲੱਜ’ ਦੇ ਿਵਸ਼ਾ 

ਵਸਤੂ ਦੇ ਮੁਲ�ਕਣ ਿਹਤ ਿਜਹੜੇ ਪੱਖ ਉਘੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ�ਦੇ ਹਨ ਉਨ� � ਿਵਚ ਮੰੁਡਾ ਜੰਮਣ ਦੀ ਚਾਹ, 

ਵਿਹਮ ਭਰਮ� ਦਾ ਅਨੁਸਰਣ, ਔਰਤ ਦੀ ਬੇਕਦਰੀ, ਿਰਸ਼ਿਤਆਂ ਦਾ ਗੰਧਲਾਪਣ, ਨਾਰੀ ਸੰਵੇਦਨਾ, ਨਾਰੀ 

ਸਰੋਕਾਰ, ਨਾਰੀ ਅਸਿਮਤਾ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਅਤੇ ਿਰਸ਼ਿਤਆਂ ਦੀ ਪਾਕੀਜ਼ਗੀ ਤੇ ਪੁਖ਼ਤਗੀ ਦਾ ਹੋਕਾ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹਨ।  

 ਇਸ ਪ�ਕਾਰ ਜੇ ਸਮੱਗਰ ਰੂਪ ਿਵਚ ਿਵਚਾਿਰਆ ਜਾਵੇ ਤ� ਸਿਥਤੀ ਬੜੀ ਿਭਆਨਕ ਨਜ਼ਰ ਆ�ਦੀ 

ਹੈ ਭਾਵ� ਇਹ ਭਾਰਤ ਹੋਵੇ ਜ� ਕੈਨĂ ਡਾ ਵਰਗਾ ਅਿਤ ਆਧੁਿਨਕ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕ ਕੈਨĂ ਡਾ ਹੋਵੇ। ਅਸਲ ਿਵਚ 

ਮੂਲ ਰੂਪ ਿਵਚ ਸਾਡੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ�ਧਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਿਵਚ ਅਜੇ ਵੀ ਕਬੀਲਾਈ ਪ�ਬੰਧ ਤ� 

ਜਾਗੀਰਦਾਰੀ ਪ�ਬੰਧ ਤਕ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆ�ਦੀ ਹੈ। ਅਸ� ਹਰ ਥ� ਹਰ ਕਬੀਲੇ ਵ�ਗ ਰਿਹਣ ਦ ੇ

ਆਦੀ ਹ� ਅਤੇ ਇਕੱਠĂ  ਬਿਹੰਦੇ, ਖ�ਦੇ ਪ�ਦੇ ਤੇ ਉਠਦੇ ਬਿਹੰਦੇ ਹ�। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਬੀਲਾਈ 

ਮਾਨਿਸਕਤਾ ਅਧੀਨ ਅਸ� ਮਿਹਫ਼ਲੀ ਮਾਹੌਲ ਨੰੂ ਮੇਸਣ ਿਵਚ ਵੀ ਸਮ� ਨਹ� ਲਾ�ਦੇ। ਸਾਡੀ ਹਰ ਮਿਹਫ਼ਲ 

ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਿਵਚ ਆਪਣੇ ‘ਗੁਣਗਾਨ’ ਤੇ ਦੂਿਜਆਂ ਨੰੂ ‘ਿਨੰਦਣ’ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਅੰਤ ਤਕ 

ਜ�ਿਦਆਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਿਵਚ ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤਫ਼ਰਕਾਤ� ਿਵਚ ਵਧਦੀ ਵਧਦੀ 

ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਤਕ ਪੱੁਜ ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜ� ਇਸ ਨਾਟਕ ਦੇ ਦੂਜੇ ਅੰਕ ਦਾ ਪਿਹਲ� ਿਦ�ਸ਼ ਵੇਿਖਆ 

ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ : 
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ਮਲੂਕਾ : ਓ ਬਕ ਦੇ ਿਜਹੜਾ ਕੁ© ਬਕਣਾ ਤੰੂ ਮੈਨੰੂ ਡਰ ਨੀ ਮਾਿਰਆ ਿਕਸੇ ਗੱਲ ਦਾ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ 

ਮ�ਬਰ ਅਜੇ ਬਿਣਆ ਨੀ, ਜੈਲਸੀ ਨਾ' ਹੁਣੇ ਮੱਿਚਆ ਿਪਆ। 

ਜੈਗ : ਓ ਜੈਲਸੀ ਜੂਲਸੀ ਕੇਹੜਾ ਕੰਜਰ ਕਰਦਾ, ਹੂਅ ਕੇਅਰ.... ਐਸ ਿਕ�ਸਮਸ ਤੇ ਤੰੂ ਿਗਆ ਨੀ 

ਮਨĂ ਜਰ ਦੇ ਘਰ, ਿਗਆ ਿਕ ਨਹ�? 

ਮਲੂਕਾ : ਮਨĂ ਜਰ ਦੇ ਘਰ? 

ਜੈਗ : ਹ�ਅ। ਨਾਲੇ ਉਹਨੰੂ ਇਹ ਵੀ ਿਕਹਾ, ਜੈਗ ਨੰੂ ਫੋਰਮੈਨੀ ਤ� ਹਟਾ ਦੇ ਤੇ ਮੈਨੰੂ ਲਾ ਦੇ  ਜੈਗ 

©ਰਾਬੀ ਬੰਦਾ ਐ, ਬੇ ਅਕਲ, ਉਲੂ ਦਾ ਪੱਠਾ। 

ਮਲੂਕਾ : (ਹੈਰਾਨੀ ਿਵਚ) ਇਹ ਤੈਨੰੂ ਕੀਹਨĂ  ਿਕਹਾ, ਮ�... 

ਜੈਗ :  ਿਕਸੇ ਨĂ  ਿਕਹਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਤੰੂ ਕੰਨ ਖੋਲ� ਕੇ ਸੁਣ ਲਾ ਮਲੂਿਕਆ, ਫੋਰਮੈਨ ਮ� ਆਂ ਮ� (ਿਹੱਕ 

ਥਾਪੜ ਕੇ), ਦੀ ਬੌਸ! ਤੈਨੰੂ ਕੰਮ ਤੇ ਮ� ਲੁਆਇਆ ਤੰੂ ਮੇਰੀ ਿਪਠ ਿਪਛੇ ਛੁਰਾ ਮਾਰਨ ਦੀ 

ਕੋਿ©© ਕੀਤੀ। ਮ� ਸੋਿਚਆ ਚਲੋ ਪੁਰਾਣੀ ਯਾਰੀ ਐ, ਕੀ ਕਿਹਣਾ ਪਰ ਅੱਜ ਤੰੂ ਮੇਰੀ ਜਬਾਨ 

ਖੁਲ�ਾ ਤੀ, ਮੈਨੰੂ ©ਰਾਬੀ ਨਾ ਸਮਝ�, ਆਈ ਐਮ ਦੀ ਬੌਸ, ਮ� ਤ� ਤੈਨੰੂ ਕਲ� ਨੰੂ ਕੰਮ ਤ� 

ਫੈਰ ਕਰ ਦੰੂ  ਆਊਟ! ਆਊਟ! ਯੂ ਨĄ ਅ! 

 ਜਦ� ਅਸ� ਕਬੀਲਾਈ ਮਾਨਿਸਕਤਾ ਤ� ਅੱਗੇ ਟੱਪ ਕੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰੀ ਪ�ਬੰਧ ਿਵਚ ਵਟਦੇ ਹ� ਤ� ‘ਜਰ 

ਜ਼ੋਰੂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ’ ਉਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜਨਮ ਲ�ਦੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਫੇਰ ਖੇਤੀ ਪ�ਧਾਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਭੂਗੋਿਲਕਤਾ ਦਾ 

ਅਸਰ ਮਾਨਿਸਕਤਾ ਤੇ ਵੀ ਪ�ਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਥ� ਤੇ ਪਈ ਜ਼ਮੀਨ, ਜੋ ਿਵਰਸੇ ਿਵਚ ਿਮਲੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਪਈ ਪਈ 

ਵਧਦੀ ਹੈ ਭਾਵ ਉਸ ਦਾ ਮੱੁਲ ਵਧਦਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਿਜਸ ਕਾਰਨ ‘ਜਰ’ ਭਾਵ ਧਨ ਦੌਲਤ ਵਧਦੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ। 

ਫੇਰ ਿਰਸ਼ਿਤਆਂ ਉਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜ਼ੋਰ ਫੜਦੀ ਹੈ। ਿਲਹਾਜ਼ਾ ‘ਜਰ’ ਅਤੇ ‘ਜ਼ਮੀਨ’ ਉਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ 

ਭਾਵਨਾ ਹੀ ਜਗੀਰੂ ਪ�ਬੰਧ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵਚ ‘ਜ਼ੋਰੂ’ ਭਾਵ ਔਰਤ ਉਤੇ ਮਰਦਾਵ� ਹ�ਕੜ ਦਾ 

ਬੋਝ ਵਧ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਰਲ ਕੇ ਜਗੀਰੂ ਪ�ਬੰਧ ਿਵਚ ਵਟਦਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਇਹ ਹੈ ਿਕ 

ਭਾਵ� ਅਸ� ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਪ�ਬੰਧ ਤ� ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਪੂੰ ਜੀਵਾਦੀ ਪ�ਬੰਧ ਿਵਚ ਵਟ ਚੁੱ ਕੇ ਹ� ਪਰ ਉਹ ਜਗੀਰ ੂ

ਸੋਚ ਖਤਮ ਨਹ� ਹੋ ਸਕੀ ਿਜਸ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਇਸ ਨਾਟਕ ਿਵਚਲੇ ਹੈਰੀ ਤੇ ਜੈਗ ਦੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਤ� ਹੰੁਦਾ 

ਹੈ : 
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ਹੈਰੀ : ਪਤਾ ਿਜਆ ਨੀ ਲਗਦਾ ਯਾਰ ਕੀ ਕਰ�। 

ਜੈਗ : ਦੇਖ ਗੱਲ ਤ� ਿਸਧੀ ਐ। ਜੇ ਤ� ਨਹ� ਿਕਸੇ ਸਾਲੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਤ� ਚੱੁਪ ਕਰ ਕੇ ਭਾਣਾ ਮੰਨ 

ਲਾ। ਤੇ ਜੋ ਲੋਕ� ਦੇ ਿਮਹਣੇ ਨਹ� ਸਿਹਣ,ੇ ਲੜਾਈਆਂ ਕਰਨੀਆ,ਂ ਘਰੇ ਕਲੇਸ ਪਾਈ 

ਰਖਣਾ, ਕੁੜੀ ਨੰੂ ਨਫਰਤ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਤ� ਹੁਣੇ ਚੱੁਪ ਕਰਕੇ ਅਬੋਰ©ਨ ਕਰਵਾ ਦੇ। 

ਹੈਰੀ : ਿਮਹਣਾ ਤ� ਯਾਰ ਮ� ਨੀ ਸਿਹ ਸਕਦਾ ਿਕਸੇ ਦਾ। ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਚ ਿਕਸੇ ਸਾਲੇ ਤ� ਓਇ ਨ� 

ਅਖਵਾਈ। ਜਦ� ਕੋਈ ਦੁਆਨੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਦੰਦੀਆਂ ਜੀਆਂ ਕਢ ਕੇ ਗੱਲ ਕਿਹ ਿਦੰਦਾ, ਅੱਗ 

ਲੱਗ ਜ�ਦੀ ਮੈਨੰੂ ਤ�।  

ਜੈਗ : ਫੇਰ ਸੋਚਦਾ ਕੀ ਐ,ਂ ਕਲ� ਨੰੂ ਈ ਲੈ ਜਾ ਤੋ©ੀ ਨੰੂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕਲੀਨਕ ਿਵਚ। ਲੇਟ ਹੋ 

ਿਗਆ ਤ� ਫੇਰ ਅਗਿਲਆਂ ਨĂ  ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣਾ। 

ਹੈਰੀ : ਨਾ, ਅਪੋਇੰਟਮ�ਟ ਤ� ਮ� ਪਿਹਲ� ਈ ਬਣਾ ਰਖੀ ਸੀ ਪਰ ਯਾਰ ਤੋਸ਼ੀ ਬਹੁਤ ਅੜੀ ਕਰਦੀ 

ਐ। 

ਜੈਗ :  ਓ ਤੀਵੀਆਂ ਤ� ਨ�ਹ ਨੱੁਕਰ ਕਰਦੀਆਂ ਈ ਹੁੰ ਦੀਆ, ਅੱਗੇ ਟੈਸਟ ਵੇਲੇ ਵੀ ਤ� ਕਰਦੀ ਸੀ। 

ਤੰੂ ਘੂਰ ਘਪ ਕੇ ਲੈ ਜਾ .. ਚੰਗਾ ਮ� ਤ� ਚਲਦਾ, ਫੋਨ ਤੇ ਦੱਸ� ਕੀ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਬਿਣਆ ਫੇਰ  

 ਉਪਰੋਕਤ ਿਪਛੋਕੜ ਿਵਚ� ਹੀ ‘ਿਨਰਲੱਜ’ ਦਾ ਿਵਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ ਉਘੜਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਅਧੀਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 

ਪ�ਧਾਨ ਿਖੱਤਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸ�ਭਣ ਦੀ ਚਾਹ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਨ� ਅਤੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਨ� ਚਲਦਾ ਰੱਖਣ 

ਦੀ ਚਾਹ ਿਵਚ� ਹੀ ‘ਮੰੁਡਾ ਜੰਮਣ ਦੀ ਚਾਹ’ ਪੈਦਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਿਜਕ ਢ�ਚੇ ਅਨੁਸਾਰ ਿਵਆਹ ਉਪਰੰਤ 

ਕੁੜੀ ਦੇ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਹੋਰ ਘਰ ਦਾ ਖਾਨਦਾਨੀ ‘ਨ�’ ਉਹਦੇ ਅਤੇ ਅੱਗ� ਉਹਦੀ 

ਔਲਾਦ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲਈ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਿਕ ਜੇ ਿਕਸੇ ਦੇ ਮੰੁਡਾ ਨਹ� ਹੈ ਤੇ ਕੇਵਲ ਕੁੜੀਆ ਂ

ਹਨ ਤ� ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਤ� ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਖ਼ਾਨਦਾਨੀ ਨ� ਿਵਲੁਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 

ਜਾਇਦਾਦ ਉਸਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਰਾਹ� ਿਕਸੇ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਖਾਨਦਾਨ ਭਾਵ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਪਤੀਆਂ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨੀ ਨ� 

ਤੇ ਿਸ਼ਫਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਵ� ਅੱਜ ਕਲ� ਕੁੜੀ-ਮੰੁਡੇ ਿਵਚ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹ� ਸਮਿਝਆ ਜ�ਦਾ ਪਰ ਿਰਸ਼ਤਾ-

ਨਾਤਾ-ਪ�ਬੰਧ ਦਾ ਇਹ ਕਦੀਮੀ ਿਸਸਟਮ ਕੱੁਖ ਿਵਚ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਘਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮਾੜੀ ਗੱਲ 

ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਅੱਗ� ਇਕੀਵ� ਸਦੀ ਦੇ ਵੀ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਲੰਘ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਜਗੀਰੂ ਿਸਸਟਮ ਕਾਇਮ ਹ ੈ
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ਜਦਿਕ ਅੱਜ ਕਲ� ਹਰ ਿਵਅਕਤੀ ਖੇਤੀ ਨਹ� ਕਰਦਾ, ਹਰ ਿਵਅਕਤੀ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹ� ਹੁੰ ਦੀ ਅਤੇ ਸ�ਝੇ 

ਪਿਰਵਾਰ ਟੱੁਟਣ ਕਰਕੇ ਹਰ ਿਵਅਕਤੀ ਨĂ  ਸ�ਝੇ ਟੱਬਰ ਵਾਲੇ ਖਾਨਦਾਨੀ ਨ� ਨੰੂ ਅੱਗੇ ਨਹ� ਤੋਰਨਾ ਹੁੰ ਦਾ। 

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੱਥ ਇਹ ਵੀ ਹ ੈਿਕ ਜੇ ਮਰਦ ਇਸ  ਸੋਚ ਤ� ਿਪੱਛਾ ਨਹ� ਛੁਡਾ ਿਰਹਾ ਤ� ਉਸ ਨੰੂ ਪਤਾ ਹਣੋਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਕਸੇ ਵੀ ਕੁੜੀ ਜ� ਮੰੁਡੇ ਦੇ ਹਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਉਤੇ ਿਪਤਾ ਦਾ ਨ� ਦਰਜ ਹਣੋਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। 

ਇਸ ਲਈ ‘ਿਪਤਾ ਦਾ ਨ�’ ਹਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨ� ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਬਲਿਕ ਹੁਣ ਤ� ‘ਮ�’ ਦਾ ਨ� ਵੀ ਦਰਜ 

ਹੋਣ ਦਾ ਪ�ਾਿਵਧਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਜਗੀਰੂ ਸੋਚ ਤ� ਿਪੱਛਾ ਛੁਡਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਹੁਣ 

ਰਾਿਜਆਂ ਮਹਾਰਾਿਜਆਂ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਿਗਆ ਜਦ� ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦਾ ਖੇਤਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 

ਸਰੀਰਕ ਬਲ ਦੀ ਲੋੜ ਕਾਰਨ ਮੰੁਿਡਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਜੇ ਇਹ ਪੱਖ ਮੰਨ ਵੀ ਿਲਆ ਜਾਵੇ ਤ� ਸੁਲਤਾਨਾ ਦੇ 

ਦੌਰ ਿਵਚਲੀ ‘ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ’ ਤ� ਲੈ ਕੇ ਮਰਾਠਾ ਕੌਮ ਦੀ ‘ਝ�ਸੀ ਦੀ ਰਾਣੀ’ ਵਜ� ਜਾਣੀ ਜ�ਦੀ ਲਕਸ਼ਮੀ 

ਬਾਈ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣ� ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਿਜਨ� � ‘ਔਰਤ�’ ਨĂ  ਬਹਾਦਰੀ ਦੀ ਿਮਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਤੇ ਿਵਰੋਧ 

ਿਵਚ ਖੜ ੇ‘ਮਰਦ�’ ਨੰੂ ਿਸ਼ਕਸਤ ਿਦੱਤੀ। ਅਿਜਹੇ ਇਿਤਹਾਸਕ ਪ�ਸੰਗ ਇਸ ਨਾਟਕ ਦਾ ਕ�ਦਰੀ ਪਾਤਰ ਹੈਰੀ 

(ਹਰਦੇਵ ਿਸੰਘ) ਆਪਣਾ ਪਿਹਲਾ ਬੱਚਾ ਕੁੜੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦੂਜੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਅਗਾ� ਕਤਲ (ਭਰੂਣ ਹੱਿਤਆ) 

ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਿਲੰਗ ਟੈਸਟ ਿਵਚ ਉਹ ‘ਬੱਚਾ’ ਕੁੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ�ਾਜੈਕਟ ਿਵਚ ਮਰਦ ਪੱਖੀ 

ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਤੋਸ਼ੀ ਦੂਜੈਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੁਖਰ ਰੂਪ ਿਵਚ ‘ਿਵਰੋਧ’ ਨਹ� ਕਰਦੀ 

ਬਲਿਕ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੰੂ ‘ਸਮਝੌਤੀਆਂ’ ਦੇਣ ਦਾ ਰਾਹ ਹੀ ਚਣੁਦੀ ਹੈ ਿਜਨ� � ਦਾ ਹੈਰੀ ਤੇ ਅਸਰ ਨਹ� ਹੁੰ ਦਾ। 

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੈਰੀ ਦੀ ਭੈਣ ਸ਼ਮੀ ਇਕ ਜਾਗਰੂਕ ਨਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੇ ਕੈਨĂ ਡੀਅਨ ਸਮਾਜ ਨੰੂ ਕੰਿਨਆ ਭਰੂਣ 

ਹੱਿਤਆ ਦੇ ਿਖਲਾਫ ਿਤਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੰਤ ਿਵਚ ਆਪਣੀ ਭਰਜਾਈ ਦੇ ਪੇਟ ਿਵਚਲੇ ‘ਕੰਿਨਆ ਭਰੂਣ’ ਨੰੂ 

ਬਚਾਉਣ ਿਵਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਲੇਿਕਨ ਨਾਟਕਕਾਰ ਨĂ  ਆਪਣੇ ਨਾਟ-ਵਸਤੂ ਦੇ ਕਈ ਪਾਸਾਰ ਖੋਲ�ੇ 

ਹਨ ਿਜਨ� � ਿਵਚ ‘ਕੰਿਨਆ ਭਰੂਣ’ ਦੇ ਬਚ ਜਾਣ ਸਮੇਤ ਜੀ�ਦੀ ਜਾਗਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਕੁੜੀ ‘ਸੋਫੀ’ ਦੀ 

ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਦੇ ਪ�ਸੰਗ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹਨ। ਮੰੁਡਾ ਜੰਮਣ ਦੀ ਚਾਹਤ ਿਵਚ ‘ਕੰਿਨਆ ਭਰਣੂ ਹੱਿਤਆ’ ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਹੈਰੀ, 

ਿਜਸ ਿਵਚ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ੁਭਿਚੰਤਕ ਦਿਕਆਨੂਸੀ ਜੋੜੀ ਜੈਗ (ਜਗਪਾਲ) ਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਪ�ੀਤਮ ਸ਼ਾਿਮਲ 

ਹਨ, ਅਸਲ ਿਵਚ ਇਕ ਤੀਰ ਨਾਲ ਦੋ ਿਸ਼ਕਾਰ ਕਰਨĂ  ਚਾਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ‘ਅਣਚਾਹੀ ਕੁੜੀ’ ਤ� ਖਿਹੜਾ 

ਛੁਡਾਉਣਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੀ ਸਾਲੀ ਸੋਫੀ ਨਾਲ ਦੂਜਾ ਿਵਆਹ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਸੋਫੀ ਵੇਖਣ ਨੰੂ ਭਾਵ� ਕੋਈ 
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ਫੈਸਲਾ ਨਹ� ਿਦੰਦੀ ਪਰੰਤ ੂਉਸਦੀ ‘ਚੁੱ ਪ’ ਨੰੂ ਉਸਦਾ ਜੀਜੇ ਹੈਰੀ ਅਤੇ ਕੈਨĂ ਡਾ ਦੀ ਿਖੱਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਉਹਦ ੇ

ਮ� ਿਪਉ ਉਸ ਦੀ ਮੂਕ ਸਿਹਮਤੀ ਮੰਨ ਚੱੁਕੇ ਹਨ। ਲੇਿਕਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ‘ਚੱੁਪ’ ਦਾ ਜਵਾਬ ‘ਖ਼ੁਦਕਸ਼ੀ’ ਰਾਹ� 

ਿਦੰਦੀ ਹੈ। ਿਸੱਟੇ ਵਜ� ਤੋਸ਼ੀ ‘ਕੰਿਨਆ ਭਰੂਣ ਹੱਿਤਆ’ ਦਾ ਮਰਦਾਵ� ਫੈਸਲਾ ਉਲੰਘ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੰੂ 

ਜਨਮ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਿਜਸ ਦਾ ਨ� ਉਸ ਨĂ  ਸੋਫੀ ਰਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।  

ਇਸ ਵਸਤੂ-ਸਿਥਤੀ ਰਾਹ� ਨਾਟਕਕਾਰ ਅਜਮੇਰ ਰੋਡੇ ਇਸ ਨਾਟਕ ਦੇ ਿਵਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ ਰਾਹ� ਇਕ 

ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਕ ਅਣਜੰਮੀ ਧੀ ਨੰੂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਜਵਾਨ ਧੀ 

ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਜ ਇਹ ਨਾਟਕ ਇਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਜਗੀਰੂ ਸੋਚ ਕਾਰਨ ਧੀਆ ਂ

ਤ� ਮਰਦੀਆਂ ਹੀ ਰਿਹਣਗੀਆ ਂਭਾਵ ਜੇ ‘ਕੱੁਖ’ ਿਵਚ ਬਚ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤ� ‘ਧਰਤੀ’ ਉਤੇ ਲੁਪਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। 

ਇਕ ਜੰਮੀ ਜਮਾਈ, ਪਲੀ ਪਲਾਈ ਧੀ ਦੇ ਆਤਮਘਾਤ ਦੇ ਵਟ�ਦਰੇ ਿਵਚ ਇਕ ‘ਅਣਜੰਮੀ ਧੀ’ ਦਾ ਬਚਣਾ 

ਪਿਰਵਾਰ ਤੇ ਸਮਾਜ ਨੰੂ ਿਕੰਨੀ ਕੁ ਰਾਹਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਮੋਹਨ ਰਾਕੇਸ਼ ਦੇ ਇਕ ਨਾਟਕ ਦੇ ਿਸਰਲੇਖ 

‘ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਸਵਾਲ’ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਅੱਗੇ ਕੇਵਲ ‘ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ’ ਹੀ ਨਹ� ਬਲਿਕ 

‘ਵੱਡੇ ਤ� ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ’ ਹੈ। ਜੇ ਅਜਮੇਰ ਰੋਡੇ ਦੇ ਨਾਟਕ ‘ਿਨਰਲੱਜ’ ਦੇ ਿਵਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਦੀ ਚੂਲ ਿਵਚ ਇਹ 

ਸਵਾਲ ਿਪਆ ਹੈ ਤ� ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ‘ਨਾਰੀ ਸਰਕੋਾਰ�’ ਨੰੂ ਪੁਨਰ-ਪਿਰਭਾਿਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। 

ਨਾਰੀ ਸੰਵੇਦਨਾਵ� ਦੀ ਗੁਲਾਮ ਮੰਨੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਇਸੇ ਲਈ ਨਾਰੀ ਸਰੋਕਾਰ ਕੇਵਲ ‘ਨਾਰੀ ਸੰਵੇਦਨਾ’ 

ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹ� ਰਿਹਣਗੇ ਬਲਿਕ ‘ਨਾਰੀ ਚੇਤਨਾ’ ਤਕ ਵਧਣਗੇ ਿਜਸਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਅਜਮੇਰ ਰੋਡ ੇ

ਨਾਟਕ ਦੇ ਪਾਤਰ ਸ਼ਮੀ ਰਾਹ� ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਦੇ ਪ�ਤੀਕਰਮ ਿਵਚ ਤੋਸ਼ੀ ਵੀ ਨਾਟਕ ਦੇ ਅੰਤ ਤੇ ਜਾ ਕੇ 

‘ਨਾਰੀ ਚੇਤਨਾ’ ਦੀ ਵਾਹਕ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਲੇਿਕਨ ਇਕ ਜਾਗਰੂਕ ਨਾਟਕਕਾਰ ਅਤੇ ਿਵਿਗਆਨਕ ਸੋਚ ਦਾ 

ਧਾਰਨੀ ਅਜਮੇਰ ਰੋਡੇ ਨਾਰੀ ਸਰੋਕਾਰ� ਨੰੂ ‘ਨਾਰੀ ਸੰਵੇਦਨਾ’ ਤੇ ‘ਨਾਰੀ ਚੇਤਨਾ’ ਤ� ਅੱਗੇ ਿਲਜਾ ਕੇ 

‘ਨਾਰੀਵਾਦ’ ਦੇ ਲੜ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਿਜਸ ਦਾ ਪ�ਮਾਣ ਡਾ. ਜੌਹਨ ਸਟੀਵਨਜ਼ ਦੇ ਇਸ਼ਿਤਹਾਰ� ਦ ੇ

ਿਵਰੋਧ ਿਵਚ ਖੜੀਆ ਂ ਪੰਜਾਬੀ ਔਰਤ� ਹਨ ਿਜਨ� � ਿਵਚ ਜਲਸੇ, ਮੁਜ਼ਾਹਿਰਆ,ਂ ਧਰਿਨਆ,ਂ ਿਵਰੋਧ 

ਪਰਦਰਸ਼ਨ� ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੀ, ‘ਦਿਕਆਨੂਸੀ ਭਰਾ’ ਹੈਰੀ ਦੀ ‘ਜਾਗਰੂਕ ਭੈਣ’, ਸ਼ਮੀ ਵੀ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੈ। 

ਨਾਟਕਕਾਰ ਨĂ  ਸ਼ਮੀ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੰੂ ਇਕ ‘ਪ�ਤੀਿਨਧ’ ਪਾਤਰ ਵਜ� ਚੁਿਣਆ ਹੈ ਜੋ ਨਾਰੀ ਹੱਕ� ਲਈ ਖੜ�ਨ ਤੇ 

ਲੜਨ ਦਾ ਰੂਪਕ ਬਣ ਕੇ ਭਿਵਖੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਲਈ ਨਾਰੀਮੁਖ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਿਸਰਜਣਾ ਿਵਚ ਅਿਹਮ 
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ਭੂਿਮਕਾ ਿਨਭਾਏਗਾ ਅਤੇ ਨਾਰੀਆਂ ਲਈ ‘ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਸਮਾਜ’ ਿਸਰਜਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ 

ਸਿਥਤੀ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਲਈ ‘ਨਾਰੀ ਅਸਿਮਤਾ’ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਅਤੇ ਸਥਾਪਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨਾਟਕ ਦਾ ਮੂਲ ਿਵਸ਼ਾ-

ਵਸਤੂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸਮਾਨ�ਤਰ ਇਸ ਨਾਟਕ ਦਾ ਿਵਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਦੋ ਹੋਰ ਨੁਕਿਤਆਂ ਤੇ ਵੀ ਕ�ਦਿਰਤ ਹੈ : 

1. ਵਿਹਮ� ਭਰਮ� ਦਾ ਅਨੁਸਰਣ 

2. ਿਰਸ਼ਿਤਆਂ ਦਾ ਗੰਧਲਾਪਣ 

ਇਸ ਨਾਟਕ ਿਵਚ ‘ਪੰਿਡਤ’ ਅਿਜਹਾ ਹੀ ਪਾਤਰ ਹੈ ਿਜਸ ਦੀ ਝੂਠ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਇਸ ਲਈ ਚੱਲ 

ਰਹੀ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਕੈਨĂ ਡਾ ਿਵਚ ਰਿਹੰਦੇ ਪੜ�ੇ ਿਲਖੇ ਹੈਰੀ ਵਰਗੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਜ ਵੀ ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਸੋਚ ਿਵਚ 

ਗ਼ਲਤਾਨ ਹਨ। ਨਾਟਕ ਦੇ ਿਸਖਰ ਤੇ ਪੰਿਡਤ ਆਪਣੇ ਪਾਖੰਡ ਨੰੂ ਸਿਹਜਤਾ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ 

‘ਮੰੁਡਾ ਨਾ ਹੋਣ’ ਦੀ ਸੂਰਤ ਿਵਚ ਗਾਹਕ ਵਲ� ਲਏ ਪੈਿਸਆਂ ਿਵਚ� ਕੁਝ ਵਾਿਪਸ ਕਰਕੇ ਭਿਵਖ ਲਈ 

ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਦੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜੁਗਤ ਦਾ ਇੰਕਸ਼ਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੇਿਕਨ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹ ਇਹ 

ਵੀ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਦਾ ‘ਪਾਖੰਡ’ ਇਸ ਲਈ ਕਾਇਮ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ‘ਅਨਪੜ�ਤਾ’ ਵੀ ਉਨੀ ਹੀ ਕਾਇਮ ਹੈ। 

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ‘ਿਰਸ਼ਿਤਆਂ ਦੇ ਗੰਧਲਾਪਣ’ ਦੀ ਭੂਿਮਕਾ ਨਾਲ ਸਬੰਿਧਤ ਹੈ। ਕੈਨĂ ਡਾ ਦੇ ਲਾਲਚ 

ਿਵਚ ਆਪਣੀ ਿਵਆਹੀ ਵਰੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕੰਜ ਕੁਆਰੀ ਿਵਆਹ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਤੇ ਹੈਰੀ 

ਵਲ� ਪਿਹਲੀ ਪਤਨੀ ਤੋਸ਼ੀ ਨੰੂ ‘ਕਾਗਜ਼� ਵਾਲਾ ਤਲਾਕ’ ਦੇ ਕੇ ਸੋਫੀ ਸਮੇਤ ਦੋ ਪਤਨੀਆਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਲਾਲਚ 

ਿਰਸ਼ਿਤਆਂ ਦੇ ਇਸੇ ਗੰਧਲੇਪਣ ਦਾ ਪ�ਮਾਣ ਹੈ ਿਜਸ ਦੇ ਇਕ ਤ� ਵੱਧ ਪ�ਮਾਣ ਿਮਲ ਜ�ਦੇ ਹਨ ਿਜਸ ਅਧੀਨ 

ਕੈਨĂ ਡਾ ਦੇ ਲਾਲਚ ਿਵਚ ਅਣਖ ਇੱਜ਼ਤ ਲਈ ‘ਜਾਨ ਦੇਣ’ ਤੇ ‘ਜਾਨ ਲੈਣ’ ਵਾਲੇ ਮਹਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਿਰਸ਼ਿਤਆ ਂ

ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨĂ ੜਲੇ ਿਰਸ਼ਿਤਆਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਿਵਆਹ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕੈਨĂ ਡਾ ਜਾਣ ਦੀ ਵੈਤਰਣੀ ਪਾਰ 

ਕਰਨੀ ਲੋਚਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ�ਕਾਰ ਇਹ ਨਾਟਕ ‘ਿਰਸ਼ਿਤਆਂ ਦੇ ਗੰਧਲੇਪਣ’ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਕੇ 

‘ਿਰਸ਼ਿਤਆਂ ਦੀ ਪਾਕਜ਼ਗੀ ਤੇ ਪੁਖ਼ਤਗੀ’ ਲੋੜਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਦਾ ਪ�ਮਾਣ ਭੈਣ ਸ਼ਮੀ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਤੋਸ਼ੀ ਦੋਹ� 

ਅੱਗੇ ਹੈਰੀ ਦੀ ਸ਼ਰਿਮੰਦਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਭਿਵਖ ਦੀ ਜ਼ਾਮਨ ਵਜ� ਬੇਟੀ ਰੂਪੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ 

ਪ�ਤੀ ਿਵਹਾਰ ਇਸ ਪ�ਿਸਧ ਗੀਤ ਦੀਆਂ ਸਤਰ� ਨੰੂ ਿਚਤਰਾਰਥ ਕਰਦਾ ਹੈ : 

ਪੱੁਤ ਵੰਡਾਉਣ ਜ਼ਮੀਨ� 

ਧੀਆਂ ਦੱੁਖ ਵੰਡਾ�ਦੀਆਂ ਨĂ  
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ਇ� ਅਜਮੇਰ ਰੋਡੇ ਦਾ ਨਾਟਕ ‘ਿਨਰਲੱਜ’ ਬਹੁਤ  ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਕੰਿਨਆ ਭਰੂਣ ਹੱਿਤਆ ਦੀ 

ਨਕਾਬਕੁਸ਼ਾਈ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਵਾਹਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਦਾ ਪ�ਮਾਣ ਨਾਟਕ ਦੇ ਅਖੀਰ 

ਿਵਚਲਾ ਹੈਰੀ ਅਤੇ ਤੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸੰਵਾਦ ਹੈ : 

ਹੈਰੀ : ਹੈ ਪਤਾ ਨੀ ਿਕਥੇ, ਕਿਹੰਦੀ ਸੀ ਮ� ਕਲ� ਨੰੂ ਆਵਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦੱਸ ਦੰੂ ਗੀ। 

ਤੋਸ਼ੀ : ਸੋਫੀ ਨĂ  ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਿਲਆ ਹੈ। (ਦੀਵਾਨ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਕੇ) ਔਰ ਪਈ ਐ। 

ਆਪੇ ਈ ਪੁਛ ਲਾ। 

 ਤੋਸ਼ੀ ਸੋਫੀ ਤ� ਚਾਦਰ ਚੱੁਕਦੀ ਹੈ। ਹੈਰੀ ਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਰੰਗ ਉਡ ਜ�ਦਾ ਹੈ। 

ਹੈਰੀ : ਸੋਫੀ !  

ਤੋਸ਼ੀ : ਸੋਫੀ ਨĂ  ਰਾਤ ਜ਼ਿਹਰ ਖਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦੱਸ ਿਦਤਾ। 

 ਹੈਰੀ ਖੜ�ਾ ਖੜ�ਾ ਿਸਰ ਨੰੂ ਦੋਹ� ਹੱਥ� ਨਾਲ ਫੜ� ਲ�ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਝੁਕਾ ਲ�ਦਾ ਹੈ। 

ਤੋਸ਼ੀ : ਪਰ ਤੰੂ ਮੇਰਾ ਫੈਸਲਾ ਤ� ਪੱੁਿਛਆ ਈ ਨੀ ਹੈਰੀ ? (ਹੈਰੀ ਉਸ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ ਹੈ) 

ਤੋਸ਼ੀ : (ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਨੰੂ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ) ਮ� ਤੇਰੀ ਇਸ ਪੇਟ ਿਵਚਲੀ ਧੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੋਫੀ ਰੱਿਖਆ ਹੈ। 

ਸੋਫੀ ਤੈਨੰੂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਲਗਦੀ ਸੀ ਨਾ। ਇਹ ਸੋਫੀ ਹੁਣ ਜਨਮ ਲਵੇਗੀ, ਤੈਨੰੂ ਡੈਡੀ 

ਕਹੇਗੀ, ਔਹ ਸੋਫੀ ਤ� ਮਰਗੀ, ਮੈਨੰੂ ਨੀ ਪਤਾ ਕੀਹਦਾ ਕਸੂਰ ਐ ? ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਸਮਾਜ 

ਦਾ... (ਤੋਸ਼ੀ ਦੀ ਿਨਗ�ਾ ਹੈਰੀ  ਵੱਲ ਹੈ ਪਰ ਹੱਥ ਦਰਸ਼ਕ� ਵੱਲ �ਠ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਹੈਰੀ ਇਸ 

ਸਮ� ਝੁਕਦਾ ਝੁਕਦਾ ਥੱਲੇ ਪੈਰ� ਭਾਰ ਬੈਠ ਿਗਆ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਿਨਗ�ਾ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਹੈ) ਪਰ 

ਇਹ ਸੋਫੀ ਹੁਣ ਜਨਮ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵੇਗੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਲਵੇਗੀ। ਔਰਤ ਤ� ਇਕੋ ਹੈ, ਕਦੇ ਮ�, ਕਦੇ 

ਭੈਣ ਕਦੇ ਧੀ.... 

ਅਸਲ ਿਵਚ ਤੋਸ਼ੀ ਦਾ ਇਹ ਆਖਰੀ ਸੰਵਾਦ ਉਸ ਜਾਗਰੂਕ ਨਾਰੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨਨਾਮਾ 

ਹੈ ਿਜਸ ਨĂ  ਆਪਣੀ ਨă ਿਤਕ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ‘ਪ�ਤੀਕੂਲ ਪਰਸਿਥਤੀਆਂ’ ਿਵਚ� ‘ਅਨੁਕੂਲ ਪਰਸਿਥਤੀਆਂ’ 

ਿਸਰਜਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਪ�ਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਨਾਟਕਕਾਰ ਦੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਸ ਿਵਚ ਹੈ ਿਕ ਿਜਥੇ ਨਾਟਕ ਦੇ 

ਆਰੰਭ ਿਵਚ ਨਾਰੀ ਦੀ ਇਕ ਝਲਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਮੀ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਿਦ�ਸ਼ਟੀਗੋਚਰ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਉਥੇ ਨਾਟਕ ਦੇ 

ਿਸਖਰ ਤਕ ਜ�ਿਦਆਂ ਜਾਗਰੂਕ ਤੋਸ਼ੀ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਿਸਖਰ ਗ�ਿਹਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਸ ਨਾਟਕ 
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‘ਿਨਰਲੱਜ’ ਦਾ ਿਵਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਿਵਚਾਰ ਅਤੇ ਿਵਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਪੱਖ ਤ� ਨਵ� ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਵਾਹਕ ਬਣਦਾ ਹ ੈ

ਿਜਸ ਦੀ ਭੂਿਮਕਾ ਤੇ ਸਾਰਿਥਕਤਾ ਤ� ਇਨਕਾਰ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। 

ਉਪਰੋਕਤ ਦੀ ਲੋਅ ਿਵਚ ਇਹ ਕਿਹਣ ਤਰਕਸੰਗਤ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਕੈਨĂ ਡਾ ਿਵਚ ਰਿਹਣ ਕਾਰਨ 

‘ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਟਕਕਾਰ’ ਵਜ� ਜਾਣੇ ਜ�ਦੇ ਪਰੰਤੂ ਆਪਣੀ ਨਾਟਕਕਾਰੀ ਦੇ ਿਮਆਰ ਪਖ� ‘ਪੰਜਾਬੀ 

ਨਾਟਕ ਦੀ ਮੁਖ ਧਾਰਾ’ ਿਵਚ ਤੀਜੀ ਪੀੜ�ੀ ਦੇ ਪ�ਮੁਖ ਨਾਟਕਕਾਰ ਵਜ� ਸਿਹਜੇ ਹੀ ਸ਼ਾਿਮਲ ਅਜਮੇਰ ਰੋਡੇ ਦਾ 

ਨਾਟਕ ‘ਿਨਰਲੱਜ’ ਿਵਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ ਦੇ ਪੱਖ ਤ� ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਪਾਏਦਾਰ ਨਾਟਕ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵਚ 

ਅਜਮੇਰ ਰੋਡ ੇਦੀ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਪਹੰੁਚ, ਿਰਸ਼ਤਾ ਨਾਤਾ ਪ�ਬੰਧ ਦੀ ਸਮਝ ਅਤੇ ਪ�ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਿਦ�ਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੀ 

ਿਤ�ਕੜੀ ਦੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਭੂਿਮਕਾ ਹੈ।  
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gkm BzH 1H7              b/ye L vkH gowihs p/dh  

 

 ‘ਿਨਰਲੱਜ’ ਨਾਟਕ ਦਾ ਕਥਾਨਕ 

 ਨਾਟਕ ਦੀ ਿਵਧਾ ਸਾਿਹਤ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਿਵਧਾਵ� ਨਾਲ�  ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤ� ਪਿਹਲੀ 

ਵੱਖਰਤਾ ਤ� ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਿਜਥੇ ਸਾਿਹਤ ਦੇ ਹੋਰ ਰੂਪ ਕਿਵਤਾ, ਕਹਾਣੀ, ਨਾਵਲ, ਵਾਰਤਕ ਆਿਦ ਿਨਰੋਲ 

ਸ਼ਬਦ-ਸੰਚਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਿਧਤ ਹਨ ਉਥੇ ਨਾਟਕ ਦਾ ਦੂਹਰਾ ਚਿਰੱਤਰ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਹੋਰ ਿਵਧਾਵ� 

ਵ�ਗ ਸ਼ਬਦ-ਆਧਾਿਰਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ‘ਿਲਖਤ ਪਾਠ’ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੀ ਮੰਚ ਉਤੇ ਖੇਡਣ ਯੋਗਤਾ 

ਕਰਕੇ ‘ਖੇਡ ਪਾਠ’ ਹੈ। ਇਹ ‘ਖੇਡ ਪਾਠ’ ਅਸਲ ਿਵਚ ‘ਿਲਖਤ ਪਾਠ’ ਿਵਚ ਹੀ ਲੁਪਤ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਇਹ 

‘ਅਸ਼ਾਬਿਦਕ ਸੰਚਾਰ’ ਹੀ ਨਾਟਕ ਨੰੂ ਬਾਕੀ ਰੂਪ� ਤ� ਵੱਖਰਾ ਬਣਾ�ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੰੂ ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦ� ਿਵਚ ਇੰਜ 

ਹੀ ਕਿਹ ਸਕਦੇ ਹ� ਿਕ ਨਾਟਕ ਿਵਚ ਸ਼ਬਦ ਤ� ਹੰੁਦੇ ਹੀ ਹਨ ਜੋ ਪਾਤਰ� ਵਲ� ਮੰਚ ਉਤੇ ਬੋਲੇ ਜਾਣੇ ਹੰੁਦੇ 

ਹਨ ਪਰ ਸ਼ਬਦ� ਦੇ ਸਮਾਨ�ਤਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ‘ਿਨਰਸ਼ਬਦ’ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਨĂ  ਮੰਚ ਉਤੇ ਜਾ ਕੇ 

‘ਿਦ�ਸ਼ਾਤਮਕ ਰੂਪ’ ਿਵਚ ਬੋਿਲਆ ਜਾਣਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰੰਗ, ਧੁਨੀਆਂ, ਆਵਾਜ਼� ਆਿਦ ਰਲ ਕੇ 

‘ਿਲਖਤ ਪਾਠ’ ਦੇ ਸਮਾਨ�ਤਰ ‘ਖੇਡ ਪਾਠ’ ਦੀ ਿਸਰਜਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜ� ਜੋ ਵੀ ਪਾਤਰ 

ਬੋਲੇਗਾ, ਉਸ ਪਾਤਰ ਦੀ ਉਮਰ, ਿਦੱਖ, ਕੱਪੜੇ, ਉਠਣਾ, ਬੈਠਣਾ, ਖੜਨਾ, ਚਲਣਾ ਿਫਰਨਾ ਆਿਦ ਸਾਰ ੇ

ਵਰਤਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਉਸ ਪਾਤਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਨਾਟਕ ਿਵਚ ‘ਸ਼ਬਦ ਸੰਸਾਰ’ ਦੇ 

ਸਮਾਨ�ਤਰ ‘ਅਸ਼ਾਬਿਦਕ ਸੰਸਾਰ’ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਇਨ� � ਦੋਹ� ਸੰਸਾਰ� ਨੰੂ ਸਮਝ ਲੈਣ ਉਪਰੰਤ ਹੀ 

‘ਨਾਟਕ ਦੀ ਿਵਧਾ’ ਪਕੜ ਿਵਚ ਆ�ਦੀ ਹੈ।  

 ਇਸ ਪ�ਸੰਗ ਿਵਚ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ ਆਪਣੇ ਿਵਧੀ ਿਵਧਾਨ ਪਖ� ਨਾਟਕ ਦੀ ਅੰਗਲੀ 

ਸੰਗਲੀ ਗਲਪ ਭਾਵ ਕਹਾਣੀ ਤੇ ਨਾਵਲ ਨਾਲ ਜਾ ਜੁੜਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਸੌਖ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹ ਸਕਦੇ ਹ� ਿਕ 

ਪੂਰੇ ਨਾਟਕ ਜ� ਵੱਡੇ ਨਾਟਕ ਨੰੂ ਨਾਵਲ ਦੇ ਸਮਾਨ�ਤਰ ਅਤੇ ਇਕ�ਗੀ ਜ� ਲਘੂ ਨਾਟਕ ਨੰੂ ਕਹਾਣੀ ਦ ੇ

ਸਮਾਨ�ਤਰ ਰਖ ਕੇ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਸਮਿਝਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ ਇਨ� � ਦੋਹ� ਦੇ ਰੂਪਗਤ ਤੱਤ ਆਪਸ ਿਵਚ 

ਿਮਲਦੇ ਹਨ। ਿਜਵ� ਕਥਾਨਕ, ਪਾਤਰ, ਭਾਸ਼ਾ, ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਆਿਦ ਤੱਤ ਗਲਪ ਭਾਵ ਕਹਾਣੀ ਤੇ ਨਾਵਲ ਦੇ 
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ਵੀ ਤੱਤ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਨਾਟਕ ਦੇ ਵੀ ਤੱਤ ਹਨ  ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਲਈ ਿਨਰੋਲ ਨਾਟ-ਸਮੀਿਖਅਕ� 

ਦੀ ਅਣਹ�ਦ ਿਵਚ ਹੁਣ ਤਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਟਕ ਦਾ ਗਾਲਿਪਕ ਤੱਤ� (Fictional elements) ਨਾਲ ਹੀ 

ਅਿਧਐਨ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਿਵਚ ਗਲਪ ਦਾ ਮਾਿਧਅਮ ‘ਿਬਰਤ�ਤ’ (Naraation) ਹੈ ਜਦਿਕ 

ਨਾਟਕ ਦਾ ਮਾਿਧਅਮ ‘ਕਾਰਜ’ (Action) ਹੈ। ਗਲਪ ਿਵਚ ਕਹਾਣੀ ‘ਸਣੁਾਈ’ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਪਰ ਨਾਟਕ ਿਵਚ 

ਕਹਾਣੀ ‘ਿਵਖਾਈ’ ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਾਟਕ ਦੀ ‘ਕਥਾਨਕ ਉਸਾਰੀ’ ਗਲਪ ਦੀ ‘ਕਥਾਨਕ ਉਸਾਰੀ’ 

ਨਾਲ� ਿਭੰਨ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਨਾਟਕ ਦੇ ਕਥਾਨਕ ਦਾ ਮੂਲ ਆਧਾਰ ‘ਟੱਕਰ’ (Conflict) ਹੈ ਿਜਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ 

ਤੱਤ ਹੋਰ ਭੂਿਮਕਾ ਿਨਭਾ�ਦਾ ਹ,ੈ ਉਹ ‘ਤਨਾਅ’ (Tension) ਹੈ  ਇਹ ‘ਟੱਕਰ’ ਤੇ ‘ਤਨਾਅ’ ਦੋ ਪੱਥਰ� ਦੀ 

ਰਗੜਨ ਵ�ਗ ਹਨ ਿਜਨ� � ਿਵਚ� ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ‘ਕਾਰਜ’ (Action) ਦੋ ਪੱਥਰ� ਦੀ ਰਗੜ  ਿਵਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ 

ਅੱਗ ਵ�ਗ ਹੈ। ਿਲਹਾਜ਼ਾ ਨਾਟਕ ਦੇ ਕਥਾਨਕ ਨੰੂ ਇੰਜ ਸਮਝਨਾ ਸੌਖਾ ਹੋਵੇਗਾ :￦

ਟੱਕਰ+ਤਨਾਅ �￦ਕਾਰਜ￦

 ਿਜਸ ਨਾਟਕ ਿਵਚ ਇਹ ਿਤ�ਕੜੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੈ ਉਹ ਨਾਟਕ ‘ਕਥਾਨਕ’ ਪਖ� ਸਫ਼ਲ ਹੈ ਭਾਵ 

ਆਪਣੀ ਸੰਰਚਨਾ ਿਵਚ ‘ਨਾਟਕ’ ਹੈ। ਇਸ ਪ�ਸੰਗ ਿਵਚ ਸਮਝਨ ਵਾਲੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਨਾਟਕ ਦੇ 

‘ਕਥਾਨਕ’ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨਾਟਕ ਦੀਆਂ ਅਲਗ ਅਲਗ ਸ਼ੈਲੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਿਧਤ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਭਾਵ ਹਰ ਉਸ 

ਨਾਟ-ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਨĂ ਮ-ਪ�ਬੰਧ ਨਾਲ ਕਥਾਨਕ ਉਸਰੇਗਾ ਿਜਸ ਨਾਟ-ਸ਼ੈਲੀ ਿਵਚ ਨਾਟਕਕਾਰ ਨਾਟ-ਰਚਨਾ ਕਰ 

ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਇਸ ਨਾਟ-ਸ਼ੈਲੀ ਨĂ  ਹੀ ਮੰਚ ਉਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰੰਗਮੰਚੀ-ਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਿਵਹਾਰਕ ਸਰੂਪ ਧਾਰਨਾ 

ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਿਜਵ� ਨਾਰਵੇ ਦੇ ਨਾਟਕਕਾਰ ਹੈਨਿਰਕ ਇਬਸਨ (Henrik Ebson) ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਿਪਤ 

‘ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਨਾਟ-ਸ਼ੈਲੀ’ ਿਵਚ ‘ਨਾਟਕੀ ਕਾਰਜ’ ਨĂ  ਆਰੰਭ ਹੋ ਕੇ ਿਸਖਰ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਭਾਵ 

ਇਸ ਿਵਚ ‘ਨਾਟਕੀ ਕਾਰਜ’ ਨĂ  ਉਸਰਨਾ ਹੰੁਦਾ ਹ ੈ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਜਰਮਨ ਨਾਟਕਕਾਰ ਬਰਤੋਲਤ 

ਬਰੈਖਤ (Bertolt Brecht) ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਿਪਤ ‘ਐਿਪਕ ਥੀਏਟਰ ਨਾਟ-ਸ਼ੈਲੀ’ ਿਵਚ ‘ਨਾਟਕੀ ਕਾਰਜ’ ਨĂ  

ਿਵਖੰਿਡਤ ਹੋਣਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਭਾਵ ਨਾਟਕੀ ਕਾਰਜ ਨੰੂ ਥ� ਥ� ਤੇ ਤੋਿੜਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਿਕ 

ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਨਾਟ-ਸ਼ੈਲੀ ਪਾਠਕ/ਦਰਸ਼ਕ ਦੇ ਮਨ  ਿਵਚ ਯਥਾਰਥ ਦਾ ਭਰਮ ਿਸਰਜਦੀ ਹੈ ਜਦਿਕ 

ਐਿਪਕ ਥੀਏਟਰ ਨਾਟ-ਸ਼ੈਲੀ ‘ਯਥਾਰਥ ਦਾ ਭਰਮ’ ਤੋੜਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਨਾਟ-ਸ਼ੈਲੀ ਦਾ 

ਨਾਟਕ ਮੁਖ ਰਪੂ ਿਵਚ ਿਤੰਨ ਅੰਕ� ਵਾਲਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਿਤੰਨ ਤ� ਵੱਧ ਅੰਕ ਹੋਣ ਤ� ਉਹ ਅਕਸਰ ਤੀਜੇ ਅੰਕ 
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ਦੇ ਹੀ ਪੂਰਕ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਪਿਹਲੇ ਅੰਕ ਿਵਚ ਨਾਟਕੀ ‘ਸਮੱਿਸਆ’ ਪੈਦਾ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, 

ਦੂਜੇ ਿਵਚ ‘ਉਲਝਦੀ’ ਹੈ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਿਵਚ ‘ਸੁਲਝਦੀ’ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਨਾਟਕ ਨੰੂ 

‘ਸਮੱਿਸਆ ਨਾਟਕ’ ਵੀ ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ�ਕਾਰ ਇਹ ਸਿਹਜੇ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ ‘ਿਨਰਲੱਜ’ 

ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਿਤੰਨ ਅੰਕੀ ਨਾਟਕ ਹੈ ਭਾਵ ਸਮੱਿਸਆ ਨਾਟਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਿਤੰਨ� ਅੰਕ� ਦੇ ਿਨਮਨ 

ਅਨੁਸਾਰ ਿਤੰਨ ਿਤੰਨ ਿਦ�ਸ਼ ਹਨ : 

ਅੰਕ ਇਕ : ਿਦ�ਸ਼ ਇਕ, ਿਦ�ਸ਼ ਦੋ, ਿਦ�ਸ਼ ਿਤੰਨ 

ਅੰਕ ਦੋ : ਿਦ�ਸ਼ ਇਕ, ਿਦ�ਸ਼ ਦੋ, ਿਦ�ਸ਼ ਿਤੰਨ 

ਅੰਕ ਿਤੰਨ : ਿਦ�ਸ਼ ਇਕ, ਿਦ�ਸ਼ ਦੋ, ਿਦ�ਸ਼ ਿਤੰਨ 

 ਉਪਰੋਕਤ ਦੀ ਲੋਅ ਿਵਚ ਇਸ ਪਾਠ ਰਾਹ� ਅਜਮੇਰ ਰੋਡੇ ਰਿਚਤ ਨਾਟਕ ‘ਿਨਰਲੱਜ’ ਦੇ ਕਥਾਨਕ 

ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਿਹਲੇ ਪਾਠ ‘ਿਨਰਲੱਜ ਦਾ ਿਵਸ਼ਾ ਵਸਤੂ’ ਿਵਚ ਅਸ� ਇਹ ਜਾਣ ਹੀ ਚੱੁਕੇ 

ਹ� ਿਕ ਇਹ ਨਾਟਕ ਿਲੰਗ ਚੋਣ ਿਵਚ ਉਲਝੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਕ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰਕ ਟੱੁਟ ਭੱਜ ਨੰੂ ਪੇਸ਼

ਕਰਦਾ ਹ ੈਭਰੂਣ ਹੱਿਤਆ ਉਤੇ ਿਲਿਖਆ ਇਹ ਨਾਟਕ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ‘ਕੱੁਖ ਿਵਚ ਮੁੰ ਡਾ ਹੈ ਜ� ਕੁੜੀ ਜਾਣਨ 

ਦੀ ਤ�ਘ ਨੰੂ ਿਬਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਿਵਿਗਆਨਕ ਕਾਢ� ਨĂ  ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਕੁਝ ਭੇਦ� ਤ� ਪਰਦਾ ਚੱੁਕ ਿਦੱਤਾ। ਜਦ�

ਅਲਟਰਾਸਾ�ਡ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਗਰਭ ਿਵਚ ਹੀ ਭਰੂਣ ਦੇ ਿਲੰਗ ਦਾ ਿਨਰਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਗਈ ਤ�

ਿਵਿਗਆਨੀਆਂ ਨĂ ਇਹ ਭੇਦ ਤੁਰੰਤ ਨਸ਼ਰ ਕਰ ਿਦਤਾ  ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਿਸੱਟਾ ਇਹ ਿਨਕਿਲਆ ਿਕ ਜਨਮ ਤ�

ਪਿਹਲ� ਹੀ ਿਲੰਗ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਗਈ ਭਾਵ� ਇਹ ਚੋਣ ਗਰਭਪਾਤ ਦੇ ਿਹੰਸਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨੀ

ਪ�ਦੀ ਹੈ ਫੇਰ ਵੀ ਲੋਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਇਸ ਤਰ�� ਦੀ ਚੋਣ ਅੱਜ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ 

ਉਨ� � ਿਵਚ� ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ� ਵੱਲ� ਿਜਹੜੀ ਿਦਨć ਿਦਨ ਵਧਦੀ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ  ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਿਭਅੰਕਰ

ਿਨਕਲ ਰਹੇ ਹਨ  ਪਿਰਵਾਰ ਿਨਯੋਜਨ ਿਹਤ ਿਲੰਗ ਚੋਣ ਲਈ ਅਿਹੰਸਕ ਢੰਗ� ਦੀ ਵਰਤ� ਉਦ� ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹ ੈ

ਜਦ� ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਪੈਰ ਿਵਕਿਸਤ ਹੋ ਜ�ਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਸਦਾ ਿਲੰਗ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਹੋ ਜ�ਦਾ ਹੈ  ਇਸ ਤਰ��

ਦੀ ਿਲੰਗ ਚੋਣ ਹਰ ਿਪਛੋਕੜ ਦੇ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਚੋਣ ਦਾ ਿਹੰਸਕ ਢੰਗ ਵਰਤਦੇ

ਹਨ ਿਸੱਧਾ ਤੇ ਸਸਤਾ ਉਹ ਕੁੜੀ ਨਕਾਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮੰੁਡਾ ਸਵੀਕਾਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਉਹਨ� ਦਾ

ਪਿਹਲਾ ਬੱਚਾ ਮੰੁਡਾ ਹੋਵੇ ਦੂਜਾ ਵੀ ਤੀਜਾ ਵੀ   �ਿਨਰਲੱਜ’ ਦਾ ਕਥਾਨਕ ਇਸ ਿਲੰਗ ਚੋਣ ਿਵਚ ਉਲਝੇ
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ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਕ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰਕ ਟੱੁਟ ਭੱਜ ਨੰੂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ  ਇਸ ਨਾਟਕ ਦੇ ਕਥਾਨਕ ਦੀ 

ਿਪੱਠਭੂਮੀ ਅਮਰੀਕਨ ਡਾਕਟਰ ਜੌਹਨ ਸਟੀਵਨਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਿਵਚ ਆਪਣਾ ਕਲੀਿਨਕ ਕੁਆਲਾ

ਲੈਬਜ਼ ਕੈਲੇਫੋਰਨੀਆ ਸੈਨ ਹੋਜ਼ੇ ਿਵਚ ਸਥਾਿਪਤ ਕਰਨਾ ਸੀ ਿਜਸ ਤਰ�� ਅਸ� ਅਜਮੇਰ ਰੋਡੇ ਦੇ ਨਾਟਕ 

‘ਿਨਰਲੱਜ ਨਾਟਕ ਦਾ ਿਵਸ਼ਾ ਵਸਤੂ’ ਵਾਲੇ ਪਿਹਲੇ ਪਾਠ ਿਵਚ ਜਾਣ ਹੀ ਚੱੁਕੇ ਹ� ਿਕ ਵਪਾਰਕ ਪੱਧਰ ਤੇ

ਅਮਰੀਕਾ ਿਵਚ ਇਹ ਪਿਹਲਾ ਕਿਲਿਨਕ ਸੀ ਿਜਸ ਿਵਚ ਅਲਟਰਾਸਾ�ਡ ਨਾਲ ਭਰੂਣ ਦਾ ਿਲੰਗ ਜਾਿਣਆ ਜਾ

ਸਕਦਾ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਸਟੀਵਨਜ਼ ਿਵਿਗਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ� ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਵੱਲ ਿਜ਼ਆਦਾ ਰੁਿਚਤ ਸੀ 

ਉਸਨੰੂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ� ਮੰੁਡੇ ਨੰੂ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮਾਨਿਸਕਤਾ ਬਾਰੇ

ਪਤਾ ਲੱਗ ਿਗਆ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸੇ ਲਈ ਉਸਨĂ ਕੁਆਲਾ ਲੈਬਜ਼’ ਦੀ ਇਕ ਸ਼ਾਖ ਕਨĂ ਡੀਅਨ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਲਾਗਲੇ

ਸ਼ਿਹਰ ਬਲੇਨ ਿਵਚ ਖੋਲ� ਿਦਤੀ ਬਲੇਨ ਪਹੰੁਚਣ ਵਾਸਤੇ ਮਹ�ਨਗਰ ਵੈਨਕੂਵਰ ਤ� ਮਸ� ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਲਗਦਾ

ਹੈ ਸਟੀਵਨਜ਼ ਨੰੂ ਪਤਾ ਸੀ ਿਕ ਵੈਨਕੂਵਰ ਿਵਚ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕ ਵੱਡੀ ਸੰਿਖਆ ਿਵਚ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ 

ਭਾਰਤੀਆਂ ਿਵਚ� ਅੱਗੇ ਤ� ਵੱਧ ਪੰਜਾਬੀ ਹਨ ਕੈਨĂ ਡਾ ਿਵਚ ਗਰਭ ਿਵਚ ਿਲੰਗ ਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਗ਼ੈਰ 

ਕਾਨੰੂਨੀ ਸੀ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਹੈ। ਕੈਨĂ ਡਾ ਿਵਚ ਸਟੀਵਨਜ਼ ਦੇ ਕੁਆਲਾ ਲੈਬਜ਼ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਕਲੀਿਨਕ ਮੌਜ਼ੂਦ 

ਨਹ� ਸੀ  ਸਟੀਵਨਜ਼ ਨĂ  ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਬਾਰ� ਿਵਚ ਕੁਆਲਾ ਲੈਬਜ਼ ਦੇ ਇਸ਼ਿਤਹਾਰ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੁ 

ਕਰ ਿਦਤੇ ਿਕ ਇਸ ਲੈਬ ਿਵੱਚ ਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਗਰਭ ਿਵਚ ਪਲ 

ਿਰਹਾ ਬੱਚਾ ਮੁੰ ਡਾ ਹੈ ਜ� ਕੁੜੀ ਅਤੇ ਟੈਸਟ� ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸੌ ਪ�ਤੀਸ਼ਤ ਸਹੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਉਹਨ� 

ਇਸ਼ਿਤਹਾਰ� ਿਵਚ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਸੀ  ਇਹ ਇਸ਼ਿਤਹਾਰ ਪੜ� ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕ ਗਰਭ ਿਵਚਲਾ ਿਲੰਗ 

ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਧੜਾਧੜ ਕੁਆਲਾ ਲੈਬਜ਼ ਿਵਚ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ।  

ਅਸਲ ਿਵਚ ਨਾਟਕ ਦੀ ‘ਕਥਾ’ ਦੇ ਬੀਜ ਉਪਰੋਕਤ ਸਿਥਤੀ ਿਵਚ ਪਏ ਹਨ ਿਜਸ ਅਧੀਨ ਇਕ 

ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਤ� ਪਿਹਲ� ਡਾਕਟਰ ਵਲ� ‘ਿਲੰਗ ਿਨਰਧਾਰਣ’ ਟੈਸਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੈਨĂ ਡੀਅਨ 

ਭਾਰਤੀਆਂ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਿਵਚ ਕੀਤਾ ਪ�ਚਾਰ ਸੀ। ਅਸਲ ਿਵਚ ਡਾਕਟਰ ਨੰੂ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗ ਚੁੱ ਕਾ 

ਹੈ ਿਕ ਅਸ� ਭਾਰਤੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਪੰਜਾਬੀ ‘ਮੰੁਡਾ’ ਹੀ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹ�। ਨਾਟਕੀ ਕਥਾ ਦਾ ਇਹ ‘ਬੀਜ’ ਕਥਾਨਕ 

ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਉਦ� ‘ਿਬਰਖ’ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਦ� ‘ਦਕੀਆਨੂਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ’ ਿਵਚ� ਹੀ ਕੁਝ ‘ਜਾਗਰੂਕ ਪੰਜਾਬੀ’ 

ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਔਰਤ� ਜਾਗਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਅਣਮਨੁਖੀ ਵਤੀਰੇ ਦਾ ਿਵਰੋਧ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਾਟਕਕਾਰ 
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ਅਨੁਸਾਰ ਵੈਨਕੂਵਰ ਿਵਚਲੀਆਂ ਔਰਤ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨĂ  ਸਟੀਵਨਜ਼ ਦੇ ਇਸ਼ਿਤਹਾਰ� ਨੰੂ ਨਸਲਵਾਦ ਿਕਹਾ 

ਿਕ�ਿਕ ਉਹਨ� ਦਾ ਿਸੱਧਾ ਿਨਸ਼ਾਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਸਨ। ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨĂ  ਸਟੀਵਨਜ਼ ਦੇ ਇਸ਼ਿਤਹਾਰ ਛਾਪਣ 

ਵਾਲੇ ਅਖਬਾਰ� ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ। ਅਖਬਾਰ� ਵਾਿਲਆਂ ਨĂ  ਿਕਹਾ ਇਸ਼ਿਤਹਾਰ ਉਹਨ� ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਦਾ ਮਸਲਾ 

ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨĂ  ਤ� ਇਥ� ਤੱਕ ਵੀ ਿਕਹਾ ਿਕ ਜੇ ਔਰਤ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹਨ� ਨੰੂ ਇਸ਼ਿਤਹਾਰ� ਤ� ਆਉਣ ਿਜੰਨĂ  

ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇਣ ਤ� ਉਹ ਇਸ਼ਿਤਹਾਰ ਛਾਪਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗ।ੇ ਇਸ ਦੇ ਰੋਸ ਿਵਚ ਔਰਤ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨĂ  

ਅਖਬਾਰ� ਿਵਰੱੁਧ ਜਲੂਸ ਕੱਢਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤੇ ਿਜਨ� � ਿਵਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਗੋਰੇ ਅਤੇ �ਥੇ ਵਸਣ 

ਵਾਲੇ ਹੋਰਨ� ਮੁਲਕ� ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਗੱਲ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਤ� ਿਨਕਲ ਕੇ ਮੁੱ ਖਧਾਰਾ ਲੋਕ� 

ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚ ਚੱੁਕੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਉਹਨ� ਨĂ  ਸਟੀਵਨਜ਼ ਦੇ ਇਸ਼ਿਤਹਾਰ ਬੰਦ 

ਕਰ ਿਦਤੇ। ਪਰ ਸਟੀਵਨਜ਼ ਦਾ ਸੁਨĂ ਹਾ ਤ� �ਥੇ ਵਸਦੇ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਤਕ ਪਹੁੰ ਚ ਚੱੁਕਾ ਸੀ  ਹੁਣ ਔਰਤ 

ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੱੁਖ ਸਰਗਰਮੀ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਿਲੰਗ-ਚੋਣ ਿਵਰੱੁਧ ਿਸੱਿਖਅਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਿਜਸ ਲਈ ਅਖਬਾਰ� 

ਿਵਚ ਲੇਖ ਛਾਪੇ ਗਏ, ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਿਵੱਮਨਜ਼ 

ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨĂ  ਆਪਣੇ 1994 ਦੇ ਵਾਰਸ਼ਕ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਨੰੂ ਿਲੰਗ-ਚੋਣ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕ�ਿਦ�ਤ ਕਰਨ ਦਾ 

ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੰੂ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਿਲੰਗ-ਚੋਣ ਤੇ ਨਾਟਕ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤ� ਸਾਰਥਕ 

ਜਾਿਪਆ। ਇਸ ਿਵਸ਼ੇ ਤੇ ਨਾਟਕ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨ� ਇਕ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾ “ਸਮਾਨਤਾ” ਨੰੂ ਿਕਹਾ ਿਗਆ  

“ਸਮਾਨਤਾ” ਔਰਤ� ਉਤੇ ਿਹੰਸਾ ਦਾ ਿਵਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਔਰਤ�-ਮਰਦ� ਦੀ ਸ�ਝੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਸੀ ਿਜਸਦਾ 

ਲੇਖਕ ਵੀ ਮ�ਬਰ (ਸਥਾਪਤੀ ਸਕੱਤਰ) ਿਰਹਾ ਸੀ  ਇ� ਇਸ ਨਾਟਕ ਦਾ ਲੇਖਕ ਖ਼ੁਦ  ਵੀ ਿਲੰਗ-ਚੋਣ 

ਿਵਰੋਧੀ ਲਿਹਰ ਿਵਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ  ਨਾਟਕਕਾਰ ਅਜਮੇਰ ਰੋਡੇ ਅਨੁਸਾਰ “ਸਮਾਨਤਾ” ਦੇ ਮ�ਬਰ� ਨਾਲ 

ਿਲੰਗ-ਚੋਣ ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਵਟ�ਦਰਾ ਕਰਨ ਿਪਛ� ਉਸ ਨĂ  ਨਾਟਕ ਿਲਖਣ ਦੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਅਤੇ ਿਨਰਲੱਜ  

ਨਾਟਕ ਿਲਿਖਆ। 

ਉਪਰੋਕਤ ਟਾਕਰਵੀਆਂ ਸਿਥਤੀਆਂ ਿਵਚ� ‘ਿਨਰਲੱਜ’ ਦੇ ਨਾਟਕੀ ਕਥਾਨਕ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ  

ਿਜਵ� ਿਕ ਪਿਹਲ� ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੱੁਕਾ ਹੈ ਿਕ ਿਤੰਨ ਅੰਕ� ਦੇ ਇਸ ਨਾਟਕ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਅੰਕ ਿਵਚ 

ਿਤੰਨ ਿਦ�ਸ਼ ਹਨ। ਪਿਹਲੇ ਅੰਕ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਿਦ�ਸ਼ ਿਵਚ 28-30 ਵਿਰ�ਆਂ ਦੀ ਔਰਤ ਤੋਸ਼ੀ (ਸੰਤੋਸ਼), ਜੋ ਿਕ 

ਗਰਭਵਤੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਨਨਾਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤ� ਅਨੁਸਾਰ ਕਸਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤ� ਜੋ ਗਰਭ ਿਵਚ ਪਲ 
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ਿਰਹਾ ਬੱਚਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੇ। ਤੋਸ਼ੀ ਦੀ ਨਨਾਣ ਸ਼ੰਮੀ ਆਪਣੀ ਭਰਜਾਈ ਦਾ ਬਹੁਤ ਿਖਆਲ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਮ� ਸਮ� ’ਤੇ ਉਸਨੰੂ ਖੁਸ਼ ਰਿਹਣ ਅਤੇ ਕਸਰਤ ਕਰਦੇ ਰਿਹਣ ਦੀਆਂ ਨਸੀਹਤ� ਿਦੰਦੀ ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ :  

ਤੋਸ਼ੀ : (ਦੇਖ ਿਕੰਨਾ ਕੰਮ ਿਪਆ ਅਜੇ। ਜੇ ਪਿਹਲ� ਦੱਸ ਿਦੰਦੀ ਮ� ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼� ਨਾ ਕਰਦੀ 

ਅੱਜ। 

ਸ਼ੰਮੀ : (ਪ�ੈ{ਸ ਕਰ ਰਹੀ ਤੋ©ੀ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ) ਆਂ, ਆਂ .. ਭਾਬੀ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ� ਨੀ ਛਡ ਸਕਦੀ 

ਤੰੂ। ਪਤੈ ਐਕਸਰਸਾਈਜ� ਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਿਕੰਨਾ ਅਸਰ ਪ�ਦਾ? 

ਤੋਸ਼ੀ : ਜਦ� ਰੂਪੀ ਹੋਈ ਸੀ ਓਦ� ਤ� ਕੋਈ ਅੜੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨੀ ਸੀ ਕੀਤੀ। 

ਸ਼ੰਮੀ : ਓਦ� ਗੱਲ ਹੋਰ ਸੀ। ਹੁਣ ਿਕਤਾਬ� ਛਪੀਆਂ , ਿਵਿਗਆਨੀਆ ਂਨĂ  ਇਕਸਪੈਰੀਮ�ਟ ਕੀਤੇ ਐ, 

ਬਹੁਤ ਰੀਸਰਚ ਹੋਈ ਐ ਇਹਨ� ਗੱਲ� ਤੇ। ਆਹ ਵੇਖ ਿਦਖਾਵ� ਤੈਨੰੂ। 

©ੰਮੀ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਪਈ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਬੱੁਕ ਚੁਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰੂਪੀ ਨੰੂ ਪਰ�ੇ ਪਈ ਆਪਣੀ ਐਨਕ 

ਵੱਲ ਇ©ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

ਸ਼ੰਮੀ : ਰੂਪੀ, ਔਹ ਐਨਕ ਫੜਾ ਮੇਰੀ। 

ਰੂਪੀ : ਓ.ਕੇ. 

ਸ਼ੰਮੀ : (ਤੋਸ਼ੀ ਨੰੂ) ਆਹ ਦੇਖ 

ਤੋਸ਼ੀ : ਹੁਣ ਮ� ਤੇਰੀ ਿਕਤਾਬ ਦੇਖ� ਿਕ ਪ�ੈ{ਸ ਕਰ� ?￦

ਅਸਲ ਿਵਚ ਤੋਸ਼ੀ ਦੀ ਨਨਾਣ ਸ਼ਮੀ ਔਰਤ� ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਗਰਮ 

ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ ਹੈ। ਉਸਨĂ  ਪਿਹਲੇ ਅੰਕ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਿਦ�ਸ਼ ਿਵਚ ਆਪਣੇ ਿਕਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣਾ 
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ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਏਅਰਪੋਰਟ ਲਈ ਤੁਰਦੇ ਤੁਰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਤੋਸ਼ੀ ਨੰੂ ਆਪਣਾ ਿਖਆਲ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਸਰਤ 

ਕਰਦੇ ਰਿਹਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕੜੀ ਿਵਚ ਪਿਹਲੇ ਅੰਕ ਦੇ ਦੂਜੇ ਿਦ�ਸ਼ ਿਵਚ ਿਸੱਖੀ ਪਿਹਰਾਵ ੇ

ਵਾਲੀ ਇਕ ਔਰਤ ਸੀਬੋ (ਨਸੀਬ ਕੌਰ) ਪ�ਵੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਸ਼ੀ ਨੰੂ ਵਿਹਮ� ਭਰਮ� ਤ� ਦੂਰ ਰਿਹਣ 

ਅਤੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਿਦੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਸ਼ੀ ਨੰੂ ਿਲੰਗ ਟੈਸਟ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ਿਤਹਾਰ� ਬਾਰ ੇ

ਦਸਦੀ ਹੋਈ ਅਿਜਹੇ ਕੰਮ� ਤ� ਦੂਰ ਰਿਹਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਿਦੰਦੀ ਅਤੇ ਤੋਸ਼ੀ ਨੰੂ ਗੁਟਕਾ ਸਾਿਹਬ ਦੇ ਕੇ ਬਾਣੀ 

ਉਪਰ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ : 

ਸੀਬੋ : ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੰਮੀ ਦੀ ਤ� ਗੱਲ ਈ ਹੋਰ ਐ ਭੈਣੇ। ਿਕਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨੀ ਕਰਦੀ। 

ਤੋਸ਼ੀ : ਲੈ, ਜੁਆਕ ਮੈਨੰੂ ਹੋਣੈ, ਿਫਕਰ ਮੇਰੀ ਿਸਹਤ ਦਾ ਉਹਨੰੂ ਲੱਗਾ ਰਿਹੰਦੈ। ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼� 

ਕਰਵ�ਦੀ ਐ, ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲ� ਦਸਦੀ ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ। 

ਸੀਬੋ : (ਿਵਚ� ਈ ਗੱਲ ਟੱੁਕ ਕੇ) ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼� ਵੀ ਠੀਕ ਐ, ਤੋਸੀ, ਪਰ ਤੁਸ� ਘਰ ਿਵਚ ਪਾਠ 

ਖੁਲਵਾਓ, ਘਰ ਪਿਵਤਰ ਹੋਵ,ੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤ©ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕੰਨ� ਚ ਪਵੇ... ਸੁਖ ਨ� ਨਵ� 

ਜੀਅ ਨĂ  ਆਉਣਾ ਘਰ ਚ  

ਤੋਸ਼ੀ : ਤੈਨੰੂ ਇਕ ਗੱਲ ਦੱਸ� ਸੀਬੋ, ਹੈਰੀ ਐਸ ਵਾਰ ਮੰੁਡੇ ਨੰੂ ਬਾਹਲਾ ਈ ਤ�ਘਦੈ, ਏਸ ਿਪਛੇ ਤ� 

ਉਹ ਪਾਠ ਵੀ ਖੁਲ�ਾ ਲੂ ਗਾ, ਆਪ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੂਗਾ (ਹਸਦੀ ਹੈ) 

ਸੀਬੋ : ਬਈ ਤੋ©ੀ ਆਹ ਤ� ਤੰੂ ਬਹੁਤੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਤੀ ਅੱਜ। ਨਾਲੇ ਪਾਠ ਤ� ਤੋ©ੀ ਤੰੂਹ 

ਵੀ ਕਿਰਆ ਕਰ ਭੈਣੇ। ਸੱਚ ਮ� ਤ� ਆਹ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸੰੁਦਰ ਗੁਟਕਾ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਆਂ 

(ਬੈਗ ਚ� ਗੁਟਕਾ ਕਢ ਕੇ ਤੋ©ੀ ਨੰੂ ਫੜਾਉਣ ਲਗਦੀ ਹੈ)। 

ਤੋਸ਼ੀ : ਅੱਛਾ, ਿਲਆ ਦੇਖ�। 

ਸੀਬੋ : (ਗੁਟਕਾ ਿਪਛੇ ਿਖਚਦੀ ਹੋਈ) ਨਾ ਇ� ਨੀ, ਿਸਰ ਢਕ ਪਿਹਲ�। 
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ਤੋ©ੀ ਸੋਫੇ ਤ� ਇਕ ਕਪੜਾ ਚੁਕ ਕੇ ਿਸਰ ਢਕਦੀ ਹੈ। ਸੀਬੋ ਉਹਨੰੂ ਗੁਟਕਾ ਫੜਾ�ਦੀ ਹੈ। 

ਨਾਟਕ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਅੰਕ ਦੇ ਤੀਜੇ ਿਦ�ਸ਼ ਿਵਚ ਤੋਸ਼ੀ ਦਾ ਪਤੀ ਹੈਰੀ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਪ�ਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ 

ਅਤੇ ਤੋਸ਼ੀ ਨੰੂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸਨĂ  ਿਕਸੇ ਪੰਡਤ ਨੰੂ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ ਜੋ ਿਕ ਸ਼ਰਤੀਆ ਮੁੰ ਡਾ ਹੋਣ ਦਾ ਉਪਾਅ 

ਕਰਦਾ ਹੈ : 

ਤੋਸ਼ੀ : ਕੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਮੁੜ ਆਏ? 

ਹੈਰੀ : ਛੇਤੀ ਦਾ ਫੇਰ ਦੱਸੰੂ ਤੰੂ ਿਤਆਰੀ ਕਰ ਫਟਾ ਫਟ, ਪੰਡਤ ਨĂ  ਆਉਣਾ। 

ਤੋਸ਼ੀ : ਪੰਡਤ ਨĂ ? ਿਕਹੜੇ ਨĂ ? 

ਹੈਰੀ : ਪੰਡਤ ਜੇਠĂ  ਨĂ , ਬਹੁਤ ਿਸਆਣਾ ਐ (ਤੋਸ਼ੀ ਹੈਰੀ ਵੱਲ ਸਵਾਲੀਆ ਿਚਹਰੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੀ 

ਹੈ)। ਓਹੀ ਿਜਹੜਾ ਜਿਗੰਦਰ ਦੀ ਵਾਈਫ ਨĂ  ਦੱਿਸਆ ਸੀ ਆਪ� ਨੰੂ, ਿਜਹੜਾ ਟੀ ਵੀ ਤੇ 

ਬੋਲਦਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਲੈ ਆਹ ਟੇਬਲ ਕਰਵਾ ਪਰ�ੇ ਤੰੂ। 

ਤੋਸ਼ੀ : ਟੇਬਲ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੂਵ ਕਰਨਾ? 

ਹੈਰੀ : ਓ ਏਥੇ ਆਪ� ਦਰੀ ਵਛੌਨĂ  ਆਂ, ਪੰਡਤ ਵਾਸਤੇ। 

ਤੋਸ਼ੀ : ਤੁਸ� ਵੀ ਐਵ� ਲੋਕ� ਮਗਰ ਲੱਗ ਜਾਨĂ  ਐ,ਂ ਆਪ� ਭਲਾ ਪੰਡਤ ਨੰੂ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 

ਬੁਲਾਉਣੈ ? 

ਹੈਰੀ :   ਓ ਤੰੂ ©ੁਕਰ ਕਰ ਪੰਡਤ ਮੰਨ ਿਗਆ ਆਉਣਾ, ਉਹਨੰੂ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਨੀ ਿਮਲਦਾ, ਲੋਕ ਘਰ� 

ਘਰੀ ਿਖਚੀ ਿਫਰਦੇ ਐ ਉਹਨੰੂ। ਸੱਚ ਸ਼ੰਮੀ ਤ� ਚਲੀ ਗਈ ਨਾ? 



n?wHJ/H (gzikph) Gkr gfjbk    68        g/go^shik 
 

  

 ਤੋਸ਼ੀ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਪ�ੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਿਕਸਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨĂ ? ਕੋਈ ਉਸਨੰੂ ਕਸਰਤ 

ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਉਸਨੰੂ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਮੁੜ ਉਸਦਾ ਪਤੀ ਪੰਡਤ ਦੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ 

ਚੱਲਣ ਲਈ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ : 

ਤੋਸ਼ੀ : ਮੈਨੰੂ ਤ� ਪਤਾ ਨੀ ਲਗਦਾ ਕੀ ਕਰ�। ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਘੋੜਾ ਭਜਾਈ ਜ�ਦੇ ਐ। ਸ਼ੰਮੀ 

ਕਿਹੰਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼� ਕਰ, ਬੱਸ, ਹੋਰ ਿਕਸੇ ਪਾਸੇ ਿਧਆਨ ਨਾ ਦੇਹ। ਸੀਬੋ ਆਈ ਸੀ, 

ਕਿਹੰਦੀ ਪਾਠ ਖੁਲਾਓ ਤੇ ਪਾਠ ਕਿਰਆ ਕਰ, ਬੱਸ, ਹੋਰ ਿਕਸੇ ਪਾਸੇ ਿਧਆਨ ਨਾ ਦੇਹ। 

ਆਹ ਤੁਸ� ਹੁਣ ਪੰਡਤ ਨੰੂ ਸੱਦਾ ਦੇ ਆਂਦਾ। 

ਇਸ ਸਿਥਤੀ ਿਵਚ ਤੋਸ਼ੀ ਪ�ੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਿਕ  ਉਹ ਿਕਸਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨĂ  ਤੇ ਿਕਸਦੀ ਨਾ ਮੰਨĂ  ਿਕ�ਿਕ 

ਪੰਡਤ ਉਹਨ� ਨੰੂ ਗੱਲ� ਿਵਚ ਲੈ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਵੀ ਲੈ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੋਸ਼ੀ ਦਾ ਪਤੀ ਹੈਰੀ ਪੰਡਤ 

ਦੁਆਰਾ ਮੁੰ ਡਾ ਹੋਣ ਦੀ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਿਤੰਨ ਧਰੁਵੀ 

ਸਿਥਤੀ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਹੈ ਜਦ� ਪੰਿਡਤ ਦੀ ‘ਭਿਵਖਬਾਣੀ’ ਦੀ ਲੋਅ ਿਵਚ ਨਾਟਕ ਦੇ ਦੂਜੇ ਅੰਕ ਦੇ ਪਿਹਲੇ 

ਿਦ�ਸ਼ ਿਵਚ ਹੈਰੀ ਵੱਲ� ਆਪਣ ੇਘਰ ਪਾਰਟੀ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ�, ਮਲੂਕੇ ਅਤੇ ਜੈਗ ਨੰੂ 

ਬੁਲਾ�ਦਾ ਹੈ। ਨਾਚ-ਗਾਣਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਦੌਰ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ� ਦੌਰਾਨ ਿਲੰਗ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 

ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਵੀ ਿਜ਼ਕਰ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਹੈਰੀ ਵੀ ਤੋਸ਼ੀ ਨੰੂ ਿਲੰਗ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਤੋਸ਼ੀ 

ਨਹ� ਮੰਨਦੀ। ਤੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਹੈਰੀ ਦਰਿਮਆਨ ਇਸ ਗੱਲ ਨੰੂ ਲੈ ਕੇ ਬਿਹਸ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਪਰ ਹੈਰੀ ਨਸ਼ੇ ਿਵਚ ਹੋਣ 

ਕਾਰਨ ਤੋਸ਼ੀ ਦੀ ਿਕਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਪ�ਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਸ� ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਅੰਕ ਦੇ ਦੂਜੇ ਿਦ�ਸ਼ ਿਵਚ 

ਹੈਰੀ ਤੋਸ਼ੀ ਨੰੂ ਜੈਗ ਅਤੇ ਪ�ੀਤਮ ਕੌਰ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਛੱੁਟੀਆਂ ’ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਦੱਸ ਕੇ ਿਤਆਰ ਹੋਣ 

ਲਈ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਤੋਸ਼ੀ ਨੰੂ ਪਤਾ ਹੈ ਿਕ ਹੈਰੀ ਉਸਨੰੂ ਅਮਰੀਕਾ ਿਲੰਗ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਿਲਜਾਣਾ 

ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਦੋਵ� ਿਵਚਾਲੇ ਫੇਰ ਤ� ਬਹੁਤ ਬਿਹਸ ਹੰੁਦੀ ਹ ੈਪਰ ਹੈਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਿਲੰਗ ਟੈਸਟ 

ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬਾਿਜ਼ਦ ਹੈ। ਲੋਹੜੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਨਾਲ ਮਾਹੌਲ ਕੁਝ ਸੁਖਾਵ� ਹੁੰ ਦਾ ਹ ੈ

ਅਤੇ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਜ�ਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਅੰਕ ਦੇ ਤੀਜੇ ਿਦ�ਸ਼ ਿਵਚ ਤੋਸ਼ੀ ਤੇ ਹੈਰੀ ਦੀ ਬੇਟੀ 

ਰੂਪੀ ਅਤੇ ਤੋਸ਼ੀ ਦੀ ਭੈਣ ਸੋਫ਼ੀ ਘਰ ਿਵਚ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ  ਏਨĂ  ਨੰੂ ਸ਼ੰਮੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤ� ਵਾਪਸ ਆ�ਦੀ ਹੈ। 
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ਉਸਨੰੂ ਤੋਸ਼ੀ ਹੁਰ� ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਛੱੁਟੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਅਚਾਨਕ ਉਸਦੀ ਨਜ਼ਰ 

ਟੇਬਲ ਉਪਰ ਪਏ ਇਕ ਕਾਗਜ਼ ਉਪਰ ਪ�ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਿਕ ਡਾਕਟਰ ਪਾਲ ਸਿਮਥ ਨਾਲ ਬਣਾਈ 

ਅਪੁਆਇੰਟਮ�ਟ ਵਾਲਾ ਕਾਗਜ਼ ਹੈ। ਉਸਨੰੂ ਪੜ�ਿਦਆਂ ਹੀ ਸ਼ੰਮੀ ਗੁਸੇ ਨਾਲ ਿਤਲਿਮਲਾ ਉਠਦੀ ਹੈ : 

ਸ਼ੰਮੀ : (ਕਾਗਜ਼ ਨੰੂ ਮਰੋੜ ਕੇ ਗੱੁਸੇ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਸੱੁਟਦੀ ਹੋਈ ਬੋਲਦੀ ਹੈ) ਡਾਕਟਰ ਪਾਲ ਸਿਮੱਥ-

ਅਪੌਇੰਟਮ�ਟ ਹਾਊ ਡੇਅਰ ਯੂ ! ਹਾਓ ਡੇਅਰ  

ਨਾਟਕ ਦੇ ਤੀਜੇ ਅੰਕ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਿਦ�ਸ਼ ਿਵਚ ਤੋਸ਼ੀ ਤੇ ਹੈਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤ� ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਆ�ਦ ੇ

ਹਨ। ਹੈਰੀ ਬਹੁਤ ਗੱੁਸੇ ਿਵਚ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਿਲੰਗ ਟੈਸਟ ਦੌਰਾਨ ਡਾਕਟਰ ਨĂ  ਗਰਭ ਿਵਚ ਪਲ ਰਹੇ ਬੱਚੇ ਬਾਰੇ 

ਦੱਿਸਆ ਹੈ ਿਕ ਗਰਭ ਿਵਚ ਕੁੜੀ ਹੈ। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਪੰਡਤ, ਦੋਵ� ਨੰੂ ਨੰੂ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਏਨĂ  ਨੰੂ 

ਪੰਡਤ ਹੈਰੀ ਵਾਸਤੇ ਮੂੰ ਗਾ ਲੈ ਕੇ ਆ�ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸਨĂ  ਿਤੰਨ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। 

ਹੈਰੀ ਿਲੰਗ ਟੈਸਟ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਿਦਖਾ�ਦਾ ਹੋਇਆ ਉਸਨੰੂ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕ�ੋਿਧਤ 

ਹੋ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਪੰਡਤ ਇਕ ਅਿਜਹੀ ਗੱਲ ਆਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ਹੈਰੀ ਿਨਰ�ਤਰ ਹੋ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਪੰਡਤ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਿਕ 

ਉਹ ਤ� ਲੋਕ� ਨਾਲ ਹੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸ� ਤ� ਭਗਵਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨ ਨੰੂ ਿਫਰਦੇ ਹੋ। 

ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਰੀ ਦੇ ਿਦਲ ਨੰੂ ਲੱਗ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਤੋਸ਼ੀ ਦਾ ਆਬੋਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨੰੂ ਲੈ ਕੇ 

ਦੁਿਚੱਤੀ ਿਵਚ ਪੈ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੈਗ ਉਸਨੰੂ ਆਬੋਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਟਕ ਦੇ ਤੀਜੇ 

ਅੰਕ ਦੇ ਦੂਜੇ ਿਦ�ਸ਼ ਿਵਚ ਹੈਰੀ ਤੋਸ਼ੀ ਨੰੂ ਆਬੋਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ  ਤੋਸ਼ੀ ਬਹੁਤ 

ਕਲਪਦੀ ਹੈ ਪਰ ਹਰੈੀ ਉਸਨੰੂ ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕਿਹ ਕੇ ਘਰ� ਬਾਹਰ ਿਨਕਲ ਜ�ਦਾ ਹੈ। 

ਏਨĂ  ਨੰੂ ਸ਼ੰਮੀ ਵਾਪਸ ਪਰਤਦੀ ਹੈ। ਪਿਹਲ� ਤ� ਉਹ ਤੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਗੱੁਸੇ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਿਕ ਉਸਨĂ  ਟੈਸਟ ਿਕ� 

ਕਰਵਾਇਆ ਪਰ ਜਦ� ਉਸਨੰੂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਿਵਚ ਤੋਸ਼ੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹ� ਸੀ ਤ� ਉਹ ਤੋਸ਼ੀ ਨੰੂ 

ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲ�ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਉਸਦਾ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਖਦੀ ਹੈ,  

ਸ਼ੰਮੀ : ਇਹ ਿਜਹੜਾ ਔਰਤ ਦਾ ਪੇਟ ਐ ਨਾ ਭਾਬੀ ਇਹ ਇਕ ਮੰਦਰ ਐ ਇਸ ਮੰਦਰ ਿਵਚ ਬੱੁਤ

ਰੱਖੇ ਨਹ� ਜ�ਦੇ ਬੱੁਤ ਬਣਦੇ ਹਨ ਬੱੁਤ� ਿਵਚ ਜਾਨ ਪ�ਦੀ ਹੈ ਰੂਹ ਧੜਕਦੀ ਹੈ ਲੱਖ�

ਹਜ਼ਾਰ� ਗ�ੰ ਥ ਿਲਖੇ ਜ�ਦੇ ਹਨ ਇਸ ਮੰਦਰ ਤੇ ਮੈਲੇ ਹੱਥ ਨਹ� ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਮੈਲੇ
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ਵਸਤਰ ਨਹ� ਛੂਹਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕੰਨ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣ ਇਸ ਿਵਚ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦਾ ਸਭ ਤ� ਪਿਹਲਾ

ਬੋਲ ਸੁਣਾਈ ਿਦੰਦਾ ਹੈ

ਤੋਸ਼ੀ :  ਸ਼ੰਮੀ ਰਾਤ ਮੈਨੰੂ ਇਸ ਪਿਵੱਤਰ ਮੰਦਰ ਬਾਰੇ  ਇਕ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ। 

ਸ਼ੰਮੀ : ਿਕਹੋ ਿਜਹਾ ਸੁਪਨਾ ਭਾਬੀ ?

ਤੋਸ਼ੀ : ਡਾਕਟਰ ਨĂ  ਮੇਰੇ ਇਸ ਪਿਵੱਤਰ ਮੰਦਰ ਿਵਚ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਤੇ.... ਤੇ... ਧੜਕਦੇ ਬੱੁਤ ਨੰੂ 

ਿਖੱਚ ਕੇ ਬਾਹਰ ਵਗਾਹ ਮਾਿਰਆ (ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੋਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਡੋਲੀ ਨੰੂ ਫਰਸ਼ 

ਤੇ ਵਗਾਹ ਮਾਰਦੀ ਹੈ)

 ਏਨĂ  ਨੰੂ ਹੈਰੀ ਆ�ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੋਸ਼ੀ ਨੰੂ ਅਬਾਰਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰਤ ਿਤਆਰ ਹੋਣ ਲਈ 

ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੰਮੀ ਇਸ ਵਾਸਤ ੇਹੈਰੀ ਨਾਲ ਬਿਹਸਦੀ ਹੈ। ਹੈਰੀ ਗੱੁਸੇ ਿਵਚ ਬਾਹਰ ਿਨਕਲ 

ਜ�ਦਾ ਹੈ।  

ਅਖੀਰਲੇ ਿਦ�ਸ਼ ਿਵਚ ਹੈਰੀ ਵਾਪਸ ਪਰਤਦਾ ਹੈ; ਤੋਸ਼ੀ ਭੁੰ ਝੇ ਦਰੀ ਉਪਰ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ ਮੂਡ ਿਵਚ 

ਬੈਠੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਸ਼ੀ ਨੰੂ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਣਾ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਜ� ਤ� ਆਬੋਰਸ਼ਨ ਲਈ ਮੰਨ ਜਾਵੇ, ਨਹ� ਤ� 

ਉਸਨĂ  ਹੋਰ ਿਵਆਹ ਕਰਵਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਸ਼ੀ ਦੀ ਿਨ{ਕੀ ਭੈਣ ਸੋਫ਼ੀ ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ 

ਸੁਣਾ�ਦਾ ਹੈ ਿਜਹੜੀ ਉਨ� � ਕੋਲ ਹੀ ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੈਰੀ ਤੋਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਿਪਆਂ ਤ� ਇਸ ਦੂਜੇ ਿਵਆਹ ਲਈ ਹ� 

ਵੀ ਕਰਵਾ ਚੁੱ ਕਾ ਹੈ। ਇ� ਨਾਟਕੀ ਕਾਰਜ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਟਕ ਦੀਆਂ 

ਘਟਨਾਵ� ਕਾਰਜ-ਕਾਰਨ ਯੁਕਤ ਸੰਗਲੀ ਿਵਚ ਬੱਝੀਆਂ ਸਮ� ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੰੂ 

ਦਰਸਾ�ਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਰੰਭਕ ਘਟਨਾ ਤ� ਲੈ ਕੇ ਕਾਰਜ-ਕਾਰਨ ਰਾਹ� ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਨਾਟਕ ਿਸਖ਼ਰ ਤ� 

ਸਮਾਪਤੀ ਤਕ ਅਪੜਦਾ ਹੈ  

 ਇਸ ਪ�ਕਾਰ ‘ਿਨਰਲੱਜ’ ਨਾਟਕ ਦਾ ਕਥਾਨਕ ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਨਾਟ-ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਿਵਧੀ ਿਵਧਾਨ 

ਅਨੁਸਾਰ ਆਰੰਭ ਤ� ਿਸਖਰ ਵਧਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਦੇ ਸਮੀਕਰਣ ਇੰਜ ਬਣਦੇ ਹਨ : 
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 ਸਮੱਿਸਆ ਦਾ ਆਰੰਭ - ਸਮੱਿਸਆ ਦਾ ਮੱਧ - ਸਮੱਿਸਆ ਦਾ ਿਸਖਰ 

 ਲੇਿਕਨ ਸਮਝਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ‘ਕਥਾਨਕ’ ਕੇਵਲ ਕਥਾ-ਵੇਰਵਾ ਜ� ‘ਕਥਾ-ਿਵਸਤਾਰ’ ਹੀ 

ਨਹ� ਹੁੰ ਦਾ ਬਲਿਕ ਕਥਾਨਕ ਿਵਚ ਨਾਟਕੀ ਕਾਰਜ ਦੀ ਚੂਲ ਵੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਥਾਨਕ 

ਨਾਟਕ ਦੇ ਿਵਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਨੰੂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਰਾਹ� ਨਾਟਕਕਾਰ ਦਾ ਨਾਟ-ਉਦੇਸ਼ 

ਿਦ�ਸ਼ਟੀਗੋਚਰ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਿਕਸੇ ਨਾਟਕ ਦਾ ਕਥਾਨਕ ਿਢਲਾ ਹੋਵੇ ਤ� ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਿਹਮ ਪੱਖ ਨਾਟਕੀ 

ਕਾਰਜ ਦੀ ਭੂਲ ਭੁਲੱਈਆ ਿਵਚ ਗੰੁਮ ਜ�ਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਖ� ‘ਿਨਰਲੱਜ’ ਦਾ ਕਥਾਨਕ ਗੰੁਦਵ� ਹੈ ਜੋ ਸਪਸ਼ਟ 

ਿਦਸ਼ਾ ਵਲ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਨਾਟਕ ਦੇ ਕਥਾਨਕ ਰਾਹ� ਉਭਰਦਾ ਿਵਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਨੰੂ ਜਾਿਗ�ਤ 

ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਾਿਹਰ ਹੈ ਿਕ ਨਾਟਕਕਾਰ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ ਿਵਚ ਸਫ਼ਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਟਕਕਾਰ 

ਦਾ ਨਾਟ-ਉਦੇਸ਼ ਨਾਰੀ ਨੰੂ ਇਸ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਿਵਰੁੱ ਧ ਖੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵਚ ਉਹ 

ਕਾਮਯਾਬ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀ ਚੂਲ ਵੀ ਨਾਟਕ ਦੇ ਤੀਜੇ ਤੇ ਅੰਤਲੇ ਅੰਕ ਿਵਚ ਪਈ ਹੈ : 

ਤੋਸ਼ੀ : ਪਰ ਤੰੂ ਮੇਰਾ ਫੈਸਲਾ ਤ� ਪੁਿਛਆ ਈ ਨੀ ਹੈਰੀ? (ਹੈਰੀ ਉਸ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ ਹੈ) 

ਤੋਸ਼ੀ :  (ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਨੰੂ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ) ਮ� ਤੇਰੀ ਇਸ ਪੇਟ ਿਵਚਲੀ ਧੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੋਫੀ ਰੱਿਖਆ ਹੈ। 

ਸੋਫੀ ਤੈਨੰੂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਲਗਦੀ ਸੀ ਨਾ  ਇਹ ਸੋਫੀ ਹੁਣ ਜਨਮ ਲਵੇਗੀ, ਤੈਨੰੂ ਡੈਡੀ 

ਕਹੇਗੀ, ਔਹ ਸੋਫੀ ਤ� ਮਰ ਗੀ, ਮੈਨੰੂ ਨੀ ਪਤਾ ਕੀਹਦਾ ਕਸਰੂ ਐ? ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਸਮਾਜ 

ਦਾ .. (ਤੋ©ੀ ਦੀ ਿਨਗਾ ਹੈਰੀ ਵੱਲ ਹੈ ਪਰ ਹੱਥ ਦਰ©ਕ� ਵੱਲ ਉਠ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਹੈਰੀ ਇਸ 

ਸਮ� ਝੁਕਦਾ ਝੁਕਦਾ ਥੱਲੇ ਪੈਰ� ਭਾਰ ਬੈਠ ਿਗਆ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਿਨਗ�ਾ ਫਰਸ ਤੇ ਹੈ) ਪਰ 

ਇਹ ਸੋਫੀ ਹੁਣ ਜਨਮ ਜਰੂਰ ਲਵੇਗੀ, ਜਰੂਰ ਲਵੇਗੀ। ਔਰਤ ਤ� ਇਕੋ ਹੈ, ਕਦੇ ਮ�, ਕਦੇ 

ਭੈਣ ਕਦੇ ਧੀ... 

(ਤੋ©ੀ ਬੋਲਦੀ ਬੋਲਦੀ ਤੁਰ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਰ©ਕ� ਵੱਲ ਿਪੱਠ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਦਰੀ ਤੇ ਬੈਠ 

ਕੇ ਸੋਫੀ ਉਤੇ ਝੁਕ ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਤੋ©ੀ ਦੇ ਸੋਫੀ ਵੱਲ ਜਾਣ ਸਮ� ਮੰਚ ਤੇ ਇਕ ਕਾਲੀ ਸ਼ਾਲ 
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ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਦਾਖਲ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆ ਕੇ ਤੋਸ਼ੀ ਕੋਲ ਬੈਠ ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮ� 

ਰੂਪੀ ਪਿਹਲ� ਵਾਲਾ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਿਗਲਾਸ ਲੈ ਕੇ ਪ�ਵੇ© ਕਰਦੀ ਹੈ। 

ਹੈਰੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਿਸਰ ਉਤ�ਹ ਚੁਕਦਾ ਹੈ। ਰੂਪੀ ਉਸ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਲਈ ਖੜ�ੀ 

ਹੈ। 

ਰੌ©ਨੀ ਮਧਮ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। 

ਅਸਲ ਿਵਚ ਹੈਰੀ ਦਾ ਰਾਤ ਦਾ ਘਰ� ਬਾਹਰ ਰਿਹਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤ� ਅਣਜਾਣ ਹੈ ਿਕ 

ਉਸ ਵੱਲ� ਸੋਫ਼ੀ ਨੰੂ ਿਵਆਹ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਤ� ਬਾਅਦ ਸੋਫ਼ੀ ਨĂ  ਜ਼ਿਹਰ ਖਾ ਕੇ ਆਤਮਹੱਿਤਆ ਕਰ ਲਈ। ਇਸੇ 

ਲਈ ਤੋਸ਼ੀ ਤਾਹਣੇ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਉਸ ਨੰੂ ਆਖਦੀ ਹੈ ਿਕ ਉਸਨĂ  ਪੇਟ ਿਵਚਲੀ ਧੀ ਦਾ ਨ� ਸੋਫ਼ੀ ਰੱਿਖਆ ਹੈ। 

ਹੁਣ ਸੋਫ਼ੀ ਉਸਦੀ ਧੀ ਬਣ ਕੇ ਜਨਮ ਲਵੇਗੀ। 

ਇ� ਨਾਟਕ ਦਾ ਅੰਤ ਸੰਸਿਕ�ਤ ਨਾਟਕ ਦੇ ‘ਭਰਤ ਵਾਕ’ ਵਾਲੀ ਭੂਿਮਕਾ ਿਨਭਾ�ਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਰਾਹ� 

ਨਾਟਕ ਸਮਾਪਤ ਉਪਰੰਤ ਨਾਟਕ ਦਾ ਤੱਤ-ਸਾਰ ਤੇ ਨਾਟ-ਉਦੇਸ਼ ਕੁਝ ਸਤਰ� ਿਵਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਨੰੂ ਸਮਝਨ ਲਈ ਕਾਿਵ ਰੂਪ ‘ਵਾਰ’ ਦੇ ਪੰਜੇ ਭਾਗ� ਕ�ਮਵਾਰ ‘ਮੰਗਲਾਚਰਣ, ਸ਼ੰਕਾ ਪੱਖ, ਸੰਘਰਸ਼ ਪੱਖ, 

ਸਮਾਧਾਨ ਪੱਖ, ਮਹਾਤਮ’ ਿਵਚ� ‘ਮਹਾਤਮ’ ਵਾਲਾ ਭਾਗ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜ� ਪੰਜਾਬੀ 

ਜਨਜੀਵਨ ਿਵਚ ਪ�ਚਿਲਤ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਿਬੰਦ ਿਸੰਘ ਰਿਚਤ ‘ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ’ ਦੇ ‘ਮਹਾਤਮ’ ਭਾਗ ਨੰੂ 

ਵੇਿਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੇਵਲ ਦੋ ਸਤਰ� ਿਵਚ ਹੈ : 

    ਦੁਰਗਾ ਪਾਠ ਬਣਾਇਆ ਸਭੇ ਪਉੜੀਆ 

    ਫੇਿਰ ਨਾ ਜੂਨੀ ਆਇਆ ਿਜਿਨ ਇਹ ਗਾਇਆ 

 ਇੰਜ ਹੀ ‘ਿਨਰਲੱਜ’ ਦੇ ਤੀਜੇ ਅੰਕ ਦਾ ਉਪਰੋਕਤ ਅਖੀਰਲਾ ਸੰਵਾਦ ਅਰਥ ਗ�ਿਹਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਸਮੱੁਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਿਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ‘ਕਥਾਨਕ’ ਪਖ� ‘ਿਨਰਲੱਜ’ ਇਕ ਸਫ਼ਲ ਨਾਟਕ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ 
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ਨਾਟਕਕਾਰ ਨĂ  ਕਥਾਨਕ ਉਸਾਰੀ ਿਵਚ ਿਵਸ਼ੇ ਦੀ ‘ਤਾਰਿਕਕਤਾ’ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਥਾ ਦੀ 

‘ਮਾਰਿਮਕਤਾ’ ਨੰੂ ਵੀ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਿਖਆ ਹੈ। 
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n?wHJ/H (gzikph) Gkr gfjbk       g/go^shik 

 

gkm BzH 1H8               b/ye L vkH gowihs p/dh  

 

 ‘ਿਨਰਲੱਜ’ ਨਾਟਕ ਦਾ ਪਾਤਰ ਜਗਤ 

ਅਜਮੇਰ ਰੋਡੇ ਦੇ ਨਾਟਕ ‘ਿਨਰਲੱਜ’ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਠ ਿਵਚ ਕ�ਮਵਾਰ ‘ਿਵਸ਼ਾ 

ਵਸਤੂ’, ‘ਕਥਾਨਕ’ ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਹਥਲੇ ਪਾਠ ਤੀਜਾ ਿਵਚ ‘ਿਨਰਲੱਜ ਨਾਟਕ ਦਾ ਪਾਤਰ 

ਜਗਤ’ ਿਵਚਾਿਰਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਠ ਿਵਚ ਗਲਪ ਅਤੇ ਨਾਟਕ ਦਾ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਪਿਰਪੇਖ 

ਉਸਾਰਿਦਆਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਿਕ ਨਾਟਕ ਦੇ ਤੱਤ ਮੂਲ ਰੂਪ ਿਵਚ ਗਲਪ ਭਾਵ ਕਹਾਣੀ ਅਤੇ 

ਨਾਵਲ ਵਾਲੇ ਹੀ ਹਨ ਬਸ ਫ਼ਰਕ ਏਨਾ ਹੈ ਿਕ ਗਲਪ ਦਾ ਆਧਾਰ-ਤੱਤ ‘ਿਬਰਤ�ਤ’ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਟਕ ਦਾ 

ਆਧਾਰ ‘ਕਾਰਜ’ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਨਾਵਲ ਜ� ਕਹਾਣੀ ਿਲਖੇ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਪ�ਕਾਿਸ਼ਤ ਰੂਪ ਿਵਚ ‘ਪਾਠਕ’ ਦੇ 

ਹੱਥ ਿਵਚ ਪੱੁਜਦੇ ਹਨ ਜਦਿਕ ਨਾਟਕ ਿਲਖੇ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਿਕਸੇ ਿਨਰਦੇਸ਼ਕ ਦੁਆਰਾ ਿਨਰਦੇਿਸ਼ਤ ਹੋ ਕੇ 

‘ਮੰਚ’ ਰਾਹ� ‘ਦਰਸ਼ਕ’ ਤਕ ਵੀ ਪੱੁਜਦਾ ਹੈ। ਿਲਹਾਜ਼ਾ ਗਲਪ ‘ਪੜ�ਨ’ ਵਾਲੀ ਸਾਿਹਤਕ ਿਕ�ਤ ਹੈ ਜਦਿਕ 

ਨਾਟਕ ‘ਵੇਖਣ’ ਵਾਲੀ ਿਕ�ਤ ਹੈ ਭਾਵ� ਿਕ ਨਾਟਕ ਵੀ ਹੋਰ ਰੂਪ� ਵ�ਗ ਪਿਹਲ� ਿਲਿਖਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ 

ਫਰਕ ਕਾਰਨ ਗਲਪ ਵਾਲੇ ਤੱਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾਟਕ ਦੇ ਤੱਤ ਵੱਖਰੀ ਤਰ�� ਉਸਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਖਰੀ 

ਤਰ�� ਸੰਚਾਿਰਤ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ�ਸੰਗ ਿਵਚ ‘ਿਨਰਲੱਜ ਨਾਟਕ ਦਾ ਪਾਤਰ ਜਗਤ’ ਅਰਥ ਗ�ਿਹਣ ਕਰਦਾ 

ਹੈ। ਅਸਲ ਿਵਚ ਕਥਾਨਕ ਰਾਹ� ‘ਕਥਾ’ ਸੁਣਾਈ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਜਦਿਕ ਪਾਤਰ ਰਾਹ� ਕਥਾ ‘ਜੀਵੀ’ ਜ�ਦੀ ਹੈ। 

ਲੇਿਕਨ ਜਦ� ਪਾਤਰ ਨਾਵਲ ਜ� ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਥ� ਨਾਟਕ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤ� ਪਾਤਰ ਦਾ ਇਹ ‘ਜੀਵੇ ਜਾਣਾ’ ਮੰਚ 

ਉਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਿਭਨĂ ਤਾ ਰਾਹ� ‘ਜੀਵੰਤ ਰੂਪ’ ਧਾਰ ਲ�ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਨਾਵਲਕਾਰ ਜ� 

ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਪਾਤਰ ਨੰੂ ‘ਉਸਾਰਦਾ’ ਹੈ ਜਦਿਕ ਨਾਟਕਕਾਰ ਪਾਤਰ ‘ਘੜਦਾ’ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਨਾਟਕਕਾਰ ਨੰੂ 

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਚ ‘ਪਲੇਰਾਈਟ’ (Playwright) ਿਕਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਨਾਟਕ ਦਾ ਪਾਤਰ ਿਲਖਤ ਿਵਚ 

ਵੀ ‘ਜੀ�ਦਾ ਜਾਗਦਾ’ ਧੜਕਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਹਰ ਗੱਲ ਸੰਵਾਦ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬੋਲ ਕੇ ਕਿਹਣੀ ਤੇ 

ਕਰਨੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਨਾਟਕ ਦੇ ਪੰਿਨਆਂ ਤੇ ਜੀ�ਦਾ ਜਾਗਦਾ ਧੜਕਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ‘ਬੋਲ�’ ਤ� 

ਇਲਾਵਾ ਉਸਦਾ ਉਠਣਾ ਬਿਹਣਾ, ਬੋਲਣਾ ਚਾਲਣਾ, ਤੁਰਨਾ ਿਫਰਨਾ ਆਿਦ ਵੀ ‘ਅਬੋਲ’ ਰੂਪ ਿਵਚ ਸੰਚਾਿਰਤ 
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ਹੰੁਦੇ ਹਨ। ਇੰਜ ਪਾਤਰ ਦਾ ‘ਬੋਲ’ ਅਤੇ ‘ਅਬੋਲ’ ਦੋਵ� ਸੰਚਾਰ ਰਲ ਕੇ ਉਸ ਨੰੂ ਗਲਪ ਵ�ਗ ‘ਉਸਾਰਦੇ’ ਅਤੇ 

ਨਾਟਕ ਵ�ਗ ‘ਘੜਦੇ’ ਹਨ। ਜ਼ਾਿਹਰ ਹੈ ਿਕ ਨਾਟਕ ਿਵਚਲਾ ਇਹੀ ‘ਪਾਤਰ’ ਅੱਗ� ਰੰਗਮੰਚ ਉਤੇ ਜਾ ਕੇ 

ਿਨਰਦੇਸ਼ਕ ਦੀ ਮੰਚ-ਸੂਝ ਰਾਹ� ਅਿਭਨĂ ਤਾ ਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ‘ਜੀਵੰਤ ਰੂਪ’ ਧਾਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ 

ਗਲਪ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਨਾਲ� ਨਾਟਕ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਜਿਟਲ ਹੈ। ‘ਿਨਰਲੱਜ’ ਨਾਟਕ ਦੇ ਇਨ� � ਪਾਠ� ਰਾਹ� 

ਅਸ� ਇਸ ‘ਜਿਟਲਤਾ’ ਨੰੂ ਹੀ ‘ਸਰਲਤਾ’ ਰਾਹ� ਸਮਝਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹ�। 

ਇਸ ਤ� ਪਿਹਲ� ਅਸ� ‘ਿਨਰਲੱਜ ਦੇ ਿਵਸ਼ਾ ਵਸਤੂ’ ਰਾਹ� ਇਸ ਨਾਟਕ ਦੀ ਮੂਲ 

ਸਮੱਿਸਆ ‘ਭਰੂਣ ਟੈਸਟ’ ਦੇ ਪ�ਤੀਕਰਮ ਨੰੂ ਸਮਝਨ ਉਪਰੰਤ ‘ਕਥਾਨਕ’ ਰਾਹ� ਅਸ� ਇਸ ਸਮੱਿਸਆ ਨਾਲ 

ਜੂਝਦੇ ਪਾਤਰ� ਦੀ ‘ਕਥਾ-ਵਾਰਤਾ’ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਚੁੱ ਕੇ ਹ�। ਪ�ਸਤੁਤ ਪਾਠ ‘ਿਨਰਲੱਜ ਨਾਟਕ ਦਾ ਪਾਤਰ 

ਜਗਤ’ ਰਾਹ� ਇਸ ਕਥਾ ਨੰੂ ਜੀਅ ਰਹੇ ਪਾਤਰ� ਨੰੂ ਜਾਣਨ ਤੇ ਸਮਝਨ ਦਾ ਉਦਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ 

ਿਦ�ਸ਼ਟੀ ਤ� ਇਸ ਨਾਟਕ ਦੇ ਪਾਤਰ ਜਗਤ ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਟਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਤਰ� ਨੰੂ ਿਤੰਨ 

ਭਾਗ� ਿਵਚ ਵੰਡ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਯੋਗ ਹੋਵਗੇਾ : 

1. ਕ�ਦਰੀ ਪਾਤਰ 

2. ਸਹਾਇਕ ਪਾਤਰ 

3. ਗੌਣ ਪਾਤਰ 

ਉਪਰੋਕਤ ਵੰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਹਲ� ਕ�ਦਰੀ ਪਾਤਰ� ਤੇ ਿਧਆਨ ਕ�ਦਿਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ 

ਭਾਸਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕ�ਦਰੀ ਪਾਤਰ ਹਨ : 

I. ਤੋਸ਼ੀ (ਸੰਤੋਸ਼) 

II. ਹੈਰੀ (ਹਰਦੇਵ ਿਗੱਲ) 

III. ਸ਼ੰਮੀ (ਸ਼ਿਮੰਦਰ) 

IV. ਸੋਫੀ 

V. ਰੂਪੀ (ਰੁਿਪੰਦਰ) 

ਨਾਟਕ ‘ਿਨਰਲੱਜ’ ਦੇ ਇਨ� � ਪੰਜੇ ਪਾਤਰ� ਨੰੂ ‘ਕ�ਦਰੀ ਪਾਤਰ’ ਇਸ ਲਈ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਹੈ 

ਿਕ ਇਹ ਨਾਟਕ ਦੀ ਕਥਾ ਦੇ ਮੂਲ ਸੂਤਰ ਹਨ। ਇ� ਨਾਟਕ ਿਵਚ ਇਨ� � ਪੰਜ� ਪਾਤਰ� ਦੀ ਪ�ਕਾਰਜੀ 
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(Functional) ਭੂਿਮਕਾ ਹੈ। ਇੰਜ ਵੀ ਿਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ‘ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਨਾਟਕ’ ਭਾਵ 

‘ਸਮੱਿਸਆ ਨਾਟਕ’ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਾਟਕ ਗਰਭ ਿਵਚ ‘ਿਲੰਗ ਿਨਰਧਾਰਣ’ ਰਾਹ� ‘ਮੰੁਡਾ ਜ� ਕੁੜੀ’ ਬਾਰ ੇ

ਜਾਣਨ ਉਪਰੰਤ ‘ਕੰਿਨਆ ਭਰੂਣ ਹੱਿਤਆ’ ਭਾਵ ਅਬੌਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਿਜਹੇ ਗੰਭੀਰ ਮਸਿਲਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝਣ 

ਵਾਲੀ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਰਥਾਇ ਇਹ ਪੰਜੇ ਕ�ਦਰੀ ਪਾਤਰ ਿਕਸੇ ਨਾ ਿਕਸੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਇਸ ‘ਨਾਟਕੀ 

ਸਮੱਿਸਆ’ ਦੇ ਮੂਲ ਿਵਚ ਪਏ ਹਨ ਿਜਨ� � ਦੀ ਪਾਤਰ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ ਅਿਧਐਨ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ : 

1. ਕ�ਦਰੀ ਪਾਤਰ 

I. ਤੋਸ਼ੀ (ਸੰਤੋਸ਼) 

ਤੋਸ਼ੀ ਉਰਫ਼ ਸੰਤੋਸ਼ ਇਕ ਨਾਟਕ ਦੀ ਧੁਰੀ ਹੈ ਿਜਸ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਬਾਕੀ 

ਕ�ਦਰੀ ਪਾਤਰ ਘੰੁਮਦੇ ਹਨ ਬਲਿਕ ਰਿਹੰਦੇ ਸਹਾਇਕ ਪਾਤਰ ਤੇ ਗੌਣ ਪਾਤਰ ਵੀ ਘੰੁਮਦੇ ਹਨ। ਇਹ 28-30 

ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਮਰ ਦੀ ਇਕ ਿਵਆਹੁਤਾ ਤ�ੀਮਤ ਹੈ ਿਜਸ ਦੀ 8-10 ਸਾਲ ਦੀ ਇਕ ਧੀ ‘ਰੂਪੀ’ ਹੈ ਿਜਸ 

ਨੰੂ ਉਹ ਜ਼ਾਿਹਰਾ ਰੂਪ ਿਵਚ ਬਹੁਤ ਿਪਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪਤੀ ਹਰੈੀ ਉਰਫ਼ ਹਰਦੇਵ ਿਗੱਲ ਹੈ ਜੋ 

ਦੂਜਾ ਬੱਚਾ ‘ਮੰੁਡਾ’ ਹੋਣ ਦੀ ਨਾ ਕੇਵਲ ਚਾਹਨਾ ਰਖਦਾ ਹੈ ਬਲਿਕ ਮੰੁਡੇ ਦੀ ਪ�ਾਪਤੀ ਲਈ ਹਰ ਹੀਲਾ 

ਵਰਤਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵਚ ਪੰਿਡਤ ਦੁਆਰਾ ‘ਸ਼ਰਤੀਆ ਮੰੁਡਾ’ ਦੇ ਵਾਇਦੇ ਸਮੇਤ ਸਭ ਵਿਹਮ 

ਭਰਮ ਮੰਨਣ ਲਈ ਨਾ ਕੇਵਲ ਉਹ ਿਤਆਰ ਹੈ ਬਲਿਕ ਵਿਹਮ ਭਰਮ ਕਰਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਤੋਸ਼ੀ ਦੇ ਿਦਲ ਦੇ 

ਕਰੀਬ ਉਸ ਦੀ ਬੇਟੀ ਰੂਪੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਦੀ ਸੱਚੀ ਹਮਦਰਦ ਅਤੇ ਸਹੇਲੀਆਂ ਵਰਗੀ ਨਨਾਣ ਸ਼ੰਮੀ 

ਉਰਫ਼ ਸ਼ਿਮੰਦਰ ਹੈ ਿਜਹੜੀ ਉਸ ਨੰੂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ� ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਤ� ਲੈ ਕੇ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ 

ਵਲ� ‘ਕੰਿਨਆ ਭਰੂਣ ਹੱਿਤਆ’ ਦੇ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਿਵਰੋਧ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਤੋਸ਼ੀ ਨੰੂ ਇਸ ਪਾਪ ਤ� 

ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਸੀਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵਚ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਤੋਸ਼ੀ ਦੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦੀ 

ਚੌਥੀ ਕੜੀ ਉਸਦੀ ਿਨ{ਕੀ ਭੈਣ ਸੋਫ਼ੀ ਹੈ ਜੋ ਸਿਹਜ ਚਾਲੇ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਜੀਣ ਵਾਲੀ ਮਾਸੂਮ ਕੁੜੀ ਹੈ ਿਜਸ ਨੰੂ ਮੁੰ ਡੇ 

ਦੇ ਲਾਲਚ ਿਵਚ ਉਸਦੇ ਜੀਜੇ ਵਲ� ਉਸਦੀ ਭੈਣ ਦੇ ਹੰੁਿਦਆਂ ਸੰੁਿਦਆਂ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਕਰਾਉਣ ਦਾ 

ਮਨਸੂਬਾ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਖ਼ੁਦਕਸ਼ੀ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪ�ਦਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਿਪਛੋਕੜ ਿਵਚ ਤੋਸ਼ੀ ਇਕ ਸਾਧਾਰਣ ਔਰਤ ਹੈ ਜੋ ਪਤੀ ਸਮੇਤ ਹਰ ਿਰਸ਼ਤੇ ਨਾਲ 

ਿਨਭਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਾ ਝੁਕਦੀ ਹੈ ਨਾ ਅੜਦੀ ਹੈ ਬਸ ਹਰ ਿਵਅਕਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਿਲਫ ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਸਦਾ 
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ਪਤੀ ਹੋਵੇ ਜ� ਨਨਾਣ ਹੋਵੇ। ਇ� ਉਸ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਸਭ ਨਾਲ ਘੁਲਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਉਹ ਅਬੌਰਸ਼ਨ ਨਹ� 

ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੰੁਦੀ ਪਰ ਮਧਵਰਗੀ ਦਬੀ ਘੁਟੀ ਔਰਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਪਣ ੇ ਪਤੀ ਦਾ ਮੁਖਰ ਰੂਪ ਿਵਚ 

ਿਵਰੋਧ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਨਾਟਕ ਦੇ ਅੰਤ ਿਵਚ ਉਸ ਦੀ ਨਨਾਣ ਸ਼ੰਮੀ, ਜੋ ਇਕ ਜਾਗਰੂਕ ਨਾਰੀ ਅਤੇ ਨਾਰੀ 

ਹੱਕ� ਲਈ ਲੜਨ ਿਭੜਨ ਵਾਲੀ ਵੀਰ�ਗਣਾ ਹ,ੈ ਵਲ� ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਹੈਰੀ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਿਸੱਟੇ ਵਜ� 

ਹੀ ਤੋਸ਼ੀ ਕੱੁਖ ਿਵਚ ਪਈ ਆਪਣੇ ਬੇਟੀ ਨੰੂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਾਮਯਾਬ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਲੇਿਕਨ ਤੋਸ਼ੀ ਆਪਣੀ ਜੁਝਾਰੂ 

ਨਨਾਣ ਦੀ ‘ਮਦਦ’ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੀ ਖ਼ੁਦਕਸ਼ੀ ਦੇ ‘ਦਰਦ’ ਦੋਹ� ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਿਵਚ� ਨਾਟਕ ਦੇ ਿਸਖਰ ਤੇ 

ਜਾ ਕੇ ਉਦ� ਚੰਡੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਦੀ ਹੈ ਜਦ� ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਵਲ� ਸੋਫੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱ ਛਣ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਨੰੂ ਸ਼ੀਸ਼ਾ 

ਿਵਖਾ�ਦੀ ਹ ੈ: 

ਹੈਰੀ : ਤੰੂ ਵੀ ਹੁਣ ਮੂਡ ਬਦਲ ਆਪਣਾ ਮ� ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਐ। ਉਹ ਕਿਹੰਦਾ ਜੇ 

ਦੋਨ� ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਐ ਤ� ਤਲਾਕ ਦੀ ਕੋਈ ਪ�ੌਬਲਮ ਨਹ�। ਨਾਲੇ ਆਪ� ਤ� ਕਾਗਜ਼� 

ਿਵਚ ਈ ਕਰਨਾ, ਿਕਹੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ। ਏਥੇ ਕੁਸ਼ ਬਦਲਨਾ ਤ� ਹੈ ਨੀ। ਓਵ� ਤੰੂ ਰਹੀ 

ਜਾਣਾ ਓਵ� ਸੋਫੀ ਨĂ । 

ਤੋਸ਼ੀ : ਤੁਸ� ਸੋਫੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ? 

ਹੈਰੀ : ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਹੱਸ ਪਈ। ਫੇਰ ਚੱੁਪ ਹੋ ਗੀ। ਪਰ ਉਹਨੰੂ ਤ� ਿਜਵ� ਿਕਹਾ ਉਹਨĂ  ਮੰਨ ਈ 

ਜਾਣਾ। ਉਹਦਾ ਨਾ ਿਫਕਰ ਕਰ। ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ ਐ। 

 ਤੋਸ਼ੀ ਕੁਝ ਕਿਹਣ ਲਗਦੀ ਹੈ ਪਰ ਹੈਰੀ ਫਰੇ ਪਿਹਲ� ਈ ਬੋਲ ਪ�ਦਾ ਐ। 

ਹੈਰੀ : ਹੈ ਪਤਾ ਨੀ ਿਕਥੇ, ਕਿਹੰਦੀ ਸੀ ਮ� ਕਲ� ਨੰੂ ਆਵਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦੱਸ ਦੰੂ ਗੀ। 

ਤੋਸ਼ੀ : ਸੋਫੀ ਨĂ  ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਿਲਆ ਹੈ। (ਦੀਵਾਨ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਕੇ) ਔਹ ਪਈ ਐ। 

ਆਪੇ ਈ ਪੁਛ ਲਾ। 

 ਤੋਸ਼ੀ ਸੋਫੀ ਤ� ਚਾਦਰ ਚੱੁਕਦੀ ਹੈ। ਹੈਰੀ ਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਰੰਗ ਉਡ ਜ�ਦਾ ਹੈ। 

ਹੈਰੀ : ਸੋਫੀ !  

ਤੋਸ਼ੀ : ਸੋਫੀ ਨĂ  ਰਾਤ ਜ਼ਿਹਰ ਖਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦੱਸ ਿਦਤਾ। 
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ਲੇਿਕਨ ਗੱਲ ਇਥੇ ਹੀ ਨਹ� ਮੁਕਦੀ  ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਤੋਸ਼ੀ ਦਾ ਚੰਡੀ ਵਾਲਾ ਰੂਪ ਸਾਹਮਣ ੇ

ਆ�ਦਾ ਹੈ ਜਦ� ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੰੂ ਵੰਗਾਰਦੀ ਹੋਈ ਸਮੁੱ ਚੀ ਨਾਰੀ ਜਾਤੀ ਦਾ ਿਸਰ �ਚਾ ਕਰਦੀ ਹੈ : 

ਤੋਸ਼ੀ : ਪਰ ਤੰੂ ਮੇਰਾ ਫੈਸਲਾ ਤ� ਪੱੁਿਛਆ ਈ ਨੀ ਹੈਰੀ ? (ਹੈਰੀ ਉਸ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ ਹੈ) 

ਤੋਸ਼ੀ : (ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਨੰੂ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ) ਮ� ਤੇਰੀ ਇਸ ਪੇਟ ਿਵਚਲੀ ਧੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੋਫੀ ਰੱਿਖਆ ਹੈ। 

ਸੋਫੀ ਤੈਨੰੂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਲਗਦੀ ਸੀ ਨਾ। ਇਹ ਸੋਫੀ ਹੁਣ ਜਨਮ ਲਵੇਗੀ, ਤੈਨੰੂ ਡੈਡੀ 

ਕਹੇਗੀ, ਔਹ ਸੋਫੀ ਤ� ਮਰਗੀ, ਮੈਨੰੂ ਨੀ ਪਤਾ ਕੀਹਦਾ ਕਸੂਰ ਐ ? ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਸਮਾਜ 

ਦਾ... (ਤੋਸ਼ੀ ਦੀ ਿਨਗ�ਾ ਹੈਰੀ  ਵੱਲ ਹੈ ਪਰ ਹੱਥ ਦਰਸ਼ਕ� ਵੱਲ �ਠ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਹੈਰੀ ਇਸ 

ਸਮ� ਝੁਕਦਾ ਝੁਕਦਾ ਥੱਲੇ ਪੈਰ� ਭਾਰ ਬੈਠ ਿਗਆ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਿਨਗ�ਾ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਹੈ) ਪਰ 

ਇਹ ਸੋਫੀ ਹੁਣ ਜਨਮ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵੇਗੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਲਵੇਗੀ। ਔਰਤ ਤ� ਇਕੋ ਹੈ, ਕਦੇ ਮ�, ਕਦੇ 

ਭੈਣ ਕਦੇ ਧੀ.... 

ਇ� ਨਾਵਲ ਸਮੀਿਖਅਕ ਈ.ਐਮ.ਫਰੋਸਟਰ ਵਲ� ਆਪਣੀ ਪ�ਿਸਧ ਪੁਸਤਕ 

‘ਆਸਪੈਕਟਸ ਆਫ਼ ਨਾਵਲ’ (Aspects of the Novel) ਿਵਚ ਪ�ਗਟਾਈ ਗਈ ਪਾਤਰ ਵੰਡ ਅਨੁਸਾਰ 

‘ਗੋਲ ਪਾਤਰ’ ਤੇ ‘ਚਪਟੇ ਪਾਤਰ’ (Round character and Flat character) ਿਵਚ� ਤੋਸ਼ੀ ਦਾ ਪਾਤਰ 

ਗੋਲ ਪਾਤਰ (Round character) ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਿਵਚ ਆ�ਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਦੀ ਨਾਟਕ ਿਵਚ ਕ�ਦਰੀ ਭੂਿਮਕਾ 

ਹੈ ਭਾਵ ਉਹ ਨਾਟਕ ਦੇ ਕ�ਦਰੀ ਪਾਤਰ� ਿਵਚ� ਸਭ ਤ� ਅਿਹਮ ਅਤੇ ਬੁਿਨਆਦੀ ਪਾਤਰ ਹੈ। 

II. ਹੈਰੀ (ਹਰਦੇਵ ਿਗੱਲ) 

ਇਸ ਨਾਟਕ ਦਾ ਅਿਹਮ ਪਾਤਰ ਹਰਦੇਵ ਿਗੱਲ ਤੋਸ਼ੀ ਦਾ ਪਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕੈਨĂ ਡੀਅਨ 

ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਿਵਚ ‘ਹੈਰੀ’ ਕਹਾ�ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦਿਕਆਨੂਸੀ ਿਵਚਾਰ� ਦਾ ਮਾਿਲਕ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆ ਂ

ਦੀ ਜਗੀਰੂ ਸੋਚ ਨੰੂ ਅਪਨਾਇਆ ਅਿਜਹਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਕੈਨĂ ਡਾ ਵਰਗੇ ਿਵਕਿਸਤ ਮੁਲਕ ਿਵਚ ਿਵਚ 

ਰਿਹ ਕੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਿਵਚਾਰ�, ਮਨੌਤ�, ਿਵਸ਼ਵਾਸ� ਤੇ ਵਿਹਮ� ਭਰਮ� ਦਾ ਿਪਛਲੱਗ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 

ਅਗ�ਹਵਧੂ ਿਖਆਲ� ਵਾਲੀ ਉਸਦੀ ਸਕੀ ਭੈਣ ਸ਼ੰਮੀ (ਸ਼ਿਮੰਦਰ) ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੋਚ ਨੰੂ ਅਪਨਾਈ, ਨਾਰੀ 

ਅਸਿਮਤਾ ਦੀ ਪਿਹਰੇਦਾਰ ਅਤੇ ਨਾਰੀ ਹੱਕ� ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਕ ਜਾਗਰੂਕ ਕੁੜੀ ਹੈ। ਇਕੋ ਘਰ 

ਅਤੇ ਇਕੋ ਦੇਸ਼ ਿਵਚ ਰਿਹਣ ਅਤੇ ਉਮਰ ਦੇ ਿਸਰਫ 3-4 ਸਾਲ (ਹਰਦੇਵ, 28-30 ਸਾਲ ਦੀ ਕਰੀਬ ਅਤ ੇ
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ਸ਼ੰਮੀ 25 ਸਾਲ) ਦੇ ਫ਼ਰਕ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ� � ਦੋਹ� ਿਵਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ 

ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਹਰਦੇਵ ਸਾਡੇ ਮਰਦ ਪ�ਧਾਨ ਸਮਾਜ ਦਾ ਪ�ਤੀਿਨਧ ਹੈ ਿਜਸ ਨĂ  ਿਸਰਫ਼ ‘ਦਬਾਉਣਾ’ ਿਸਿਖਆ ਹ ੈ

‘ਦਬਣਾ’ ਨਹ�। ਜਦ� ਉਸ ਨੰੂ ਕੁਦਰਤ ਵਲ� ਦਬਣਾ ਪ�ਦਾ ਹੈ ਤ� ਉਹ ਹਰ ਪ�ਕਾਰ ਦੇ ਉਹੜ ਪੋਹੜ ਕਰਕੇ 

ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਦਸਤਪੰਜਾ ਲੈਣ ਭਾਵ ਕੁਦਰਤ ਨੰੂ ਵੀ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵਚ ਜ਼ਾਿਹਰ ਹ ੈ

ਿਕ ਉਸਦੀ ਿਸ਼ਕਸਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਕ 8-10 ਸਾਲ ਦੀ ਬੇਟੀ ਰੂਪੀ ਦਾ ਿਪਤਾ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜਾ ਬੱਚਾ ਮੰੁਡਾ 

ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪਰੈਗਨĆ ਸੀ ਵੇਲੇ ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਮੰੁਡੇ ਵਾਲੀ ਇੱਛਾ ਏਨੀ ਪ�ਬਲ ਹ ੋ

ਜ�ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਡਾਕਟਰੀ ਟੈਸਟ� ਤ� ਲੈ ਕੇ ਪਖੰਡੀ ਪੰਿਡਤ ਦੇ ਉਹੜ ਪੋਹੜ ਕਰਨ ਤਕ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਜਦਿਕ 

ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਇਕ ਮ� ਵਜ� ਇਹੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਿਕ ਮੰੁਡਾ ਕੁੜੀ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਪ�ਵਾਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਘਰ 

ਿਵਚ ਦੋ ਿਵਰੋਧੀ ਸਿਥਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕ ਿਵਚਕਾਰਲੀ ਸਿਥਤੀ ਹੈ। ਇਧਰ ਿਵਰੋਧੀ ਸਿਥਤੀ ਵਜ� ਹੈਰੀ ਦੇ 

ਿਵਚਾਰ� ਨੰੂ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਸ਼ਿਮੰਦਰ ਆਪਣੀ ਭਾਬੀ ਤੋਸ਼ੀ ਨੰੂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ� ਕਰਨ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਿਦੰਦੀ ਹੈ ਤ� ਿਕ 

‘ਬੱਚਾ’ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਵੇ। ਉਧਰ ਿਵਚਕਾਰਲੀ ਸਿਥਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਤੋਸ਼ੀ ਦੋਹ� ਿਵਚਾਲੇ ਿਤ�ਸ਼ੰਕੂ ਵ�ਗ ਲਟਕ 

ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਨਾਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲ� ਸੁਣਦੀ  ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਉਹ ਇਹਦੀ ਹਮਦਰਦ ਹੈ ਭਾਵ 

ਸਹੇਲੀਆਂ ਵਰਗੀ ਨਨਾਣ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਕ ਪਰੰਪਰਕ ਭਾਰਤੀ ਨਾਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦਾ 

ਮੁਖਰ ਿਵਰੋਧ ਵੀ ਨਹ� ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਅਣਮਨĂ  ਹੀ ਸਹੀ ਉਹ ਿਲੰਗ ਿਨਰਧਾਰਣ ਟੈਸਟ ਵੀ ਕਰਵਾ 

ਲ�ਦੀ ਹੈ, ਪੰਿਡਤ ਦੇ ਉਹੜ ਪੋਹੜ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੀਬੋ ਵਲ� ਪਾਠ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਮੰਨ ਲ�ਦੀ ਹੈ। 

ਲੇਿਕਨ ਜਦ ‘ਭਰੂਣ ਟੈਸਟ’ ਿਵਚ ‘ਕੁੜੀ’ ਹੋਣਾ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਹੋ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਤ� ਹੈਰੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਤੋਸ਼ੀ ਨੰੂ 

ਅਬੌਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਲਈ ਤੋਸ਼ੀ ਿਤਆਰ ਨਹ� ਹੋ ਰਹੀ  ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਜੇ 

ਸਮ� ਿਸਰ ਹੈਰੀ ਦਾ ਦਾਬਾ ਝੱਲ ਲ�ਦੀ ਤ� ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਤ� ਹੱਥ ਧੋ ਬੈਠਦੀ ਿਕ�ਿਕ ਹੈਰੀ ਹਰ ਹੀਲੇ ਮੰੁਡਾ 

ਹੀ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਿਵਚ ਹੈਰੀ ਦਾ ਤੋਸ਼ੀ ਦੇ ਅਬੌਰਸ਼ਨ ਦਾ ਮੰਤਵ ਇਸੇ ਗੱਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ 

ਹੁਣ ਅਬੌਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੁੜੀ ਤ� ਖਿਹੜਾ ਛੁਡਾ ਿਲਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਲਈ ‘ਮੰੁਡੇ’ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ 

ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਬਾਰ ਬਾਰ ਪਿਹਲ� ਟੈਸਟ ਲਈ ਤੇ ਫੇਰ ਕੱੁਖ ਿਵਚ ਕੁੜੀ ਹੋਣ ਦੀ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਤ� 

ਬਾਅਦ ਅਬੌਰਸ਼ਨ ਲਈ ਤੋਸ਼ੀ ਨੰੂ ਨਾ ਕੇਵਲ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਲਿਕ ਹੁਕਮ ਵਰਗਾ ਲਿਹਜਾ 

ਅਪਨਾ�ਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਵਤੀਰਾ ਹੀ ਅਸਿਹਜਤਾ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਗੱਲ ਨੰੂ ਟੱੁਟ ਟੱੁਟ ਪ�ਦਾ ਹੈ : 
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ਹੈਰੀ : (ਬੈਗ ਨੰੂ ਿਕੱਕ ਮਾਰਦਾ ਹੋਇਆ) ਆਹ ਕੀਹਨĂ  ਿਸਿਟਆ ਐਥੇ? ਇਹਨੰੂ ਥ� ਿਸਰ ਨੀ ਦਫਾ 

ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ। 

ਤੋ©ੀ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਬੈਗ ਨੰੂ ਚੱੁਕ ਕੇ ਪਾਸੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੈਰੀ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਪਈ ਇਕ ਡੱਬੀ 

ਖੋਲ�ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੰੂ ਖਾਲੀ ਵੇਖ ਕੇ ਫਰ© ਤੇ ਵਗਾਹ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। 

ਤੋਸ਼ੀ : ਓਹੋ ਨ�Ă ਰੀ ਿਲਆ ਿਦੰਨĂ  ਐ ਂਤੁਸ� ਵੀ। ਡੱਬੀ ਿਕ� ਿਸੱਟ ਤੀ ਫਰਸ਼ ਤੇ? 

ਹੈਰੀ : ਤਵੀਤ ਿਕਥੇ ਐ? 

ਤੋਸ਼ੀ : (ਤਵੀਤ ਵਾਲੀ ਡੱਬੀ ਪਰਸ ਚ� ਕਢਦੀ ਹੋਈ) ਹੁਣ ਤੁਸ� ਤਵੀਤ ਦੇ ਿਪਛੇ ਪੈ ਗੇ ਐ,ਂ ਰਾਹ 

ਿਵਚ ਡਾਕਟਰ ਨੰੂ ਗਾਲ� ਕਢੀ ਜ�ਦੇ ਸੀ ( ਤੋ©ੀ ਡੱਬੀ ਕਢ ਕੇ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਰਖਦੀ ਹੈ। ਹਰੈੀ 

ਐਨĂ  ਿਚਰ ਿਵਚ ਬੋਤਲ ਚ� ਪੈ{ਗ ਪਾ ਲ�ਦਾ ਹ)ੈ 

ਹੈਰੀ : ਓ ਡਾਕਟਰ ਿਕਹੜਾ ਭਲਾਮਾਣਸ ਸੀ (ਤੋ©ੀ ਅੰਦਰ ਚਲੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ, ਹੈਰੀ ਗਲਾਸ ਮੇਜ਼ ਤੇ 

ਰੱਖ ਕੇ ਉਠ ਖੜਦਾ ਹੈ), ਹੱਸ ਕੇ ਿਜਹੇ ਫੋਟੋ ਵਖਾ ਕੇ ਕਿਹੰਦਾ, ਿਮਸਟਰ ਿਗੱਲ, ਯੂ ਗਾਟ ਏ 

ਬੇਬੀ ਗਰਲ। ਹੰੂ! ਬਾਸਟਰਡ! ਬਈ ਤੂੰ  ਐਵ� ਿਕ� ਦੰਦੀਆਂ ਿਜਹੀਆਂ ਕਢੀ ਜਾਨਾ? ਿਸਧਾ 

ਕਿਹ ਕੁੜੀ ਐ। ਸਭ ਪਸੈੇ ਦੇ ਯਾਰ ਕੱਠĂ  ਹੋਏ ।ਐ...(ਗਲਾਸ ਚ� ਘੁਟ ਭਰਦਾ ਹੋਇਆ) ਸੌ 

ਮੀਲ ਜਾਓ, ਸੌ ਮੀਲ ਆਓ, ਗੈਸ ਅੱਡ ਫੂਕਦੇ ਿਫਰੋ, ਹੋਟਲ� ਚ ਵਾਧੂ ਭਕਾਈ ਕਰੋ, ਮਖੌਲ 

ਬਣਾਇਆ। 

ਤੋਸ਼ੀ : (ਬਾਹਰ ਔਦੀ ਹੋਈ) ਚੱਲ ਬੱਸ ਕਰੋ ਹੁਣ, ਆਰਾਮ ਕਰ ਲੋ ਦੋ ਘੜੀਆਂ (ਮੇਜ਼ ਤ� ਕੁਝ 

ਚੱੁਕ ਕੇ ਫੇਰ ਅੰਦਰ ਚਲੀ ਜ�ਦੀ ਐ) 

ਹੈਰੀ : ਓ ਅਰਾਮ ਰੂਮ ਦਾ ਟੈਮ ਨੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ, ਪਿਹਲ� ਤਵੀਤ ਫੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਆਵ� ਪੰਡਤ ਦੇ 

ਮੱਥੇ ਚ 

ਅਸਲ ਿਵਚ ਹੈਰੀ ਦੇ ਇਸ ਿਵਹਾਰ ਿਪਛੇ ਉਸ ਦੀ ਮਰਦਾਵ� ਸੋਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਕੋਈ 

ਵੀ ਬੰਦਾ ਿਜਹੋ ਿਜਹਾ ਖ਼ੁਦ ਹੋਵੇ ਉਹੋ ਿਜਹੇ ਹੀ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਟਕ ਿਵਚ ਵੀ ਇੰਜ ਹੀ 

ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ। ਹੈਰੀ ਦਾ ਦੋਸਤ ਜੈਗ ਉਰਫ਼ ਜਗਪਾਲ ਵੀ ਹੈਰੀ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਦਾ ਹੀ ਮਾਲਕ ਹੈ ਭਾਵ ਔਰਤ ਨੰੂ 

ਦਾਬੇ ਹੇਠ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਮਰਦਾਵ� ਸੋਚ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੈ। ਤੋਸ਼ੀ ਦੀ ਕੱੁਖ ਿਵਚ ਕੁੜੀ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਕਾਰਨ 
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ਬਣੀ ਅਸਿਹਜ ਸਿਥਤੀ ਉਤੇ ਜੈਗ ਬਲਦੀ ਤੇ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਕਾਰਨ ਹੈਰੀ ਦਾ 

ਿਵਵਹਾਰ ਹੋਰ ਅਤਾਰਿਕਕ ਹੁੰ ਦਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਦਾਵ� ਹ�ਕੜ ਦਾ ਪ�ਦਰਸ਼ਨ ਇੰਜ ਕਰਦਾ 

ਹੈ : 

ਹੈਰੀ : ਅਜੇ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਈ ਨੀ ਸੁਣੀ? ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਤਰੇੇ ਨਾਲ ਿਸਰ ਖਪਾਈ ਕਰਦਾ ਆਇਆ,ਂ ਓਥ� 

ਤੇਰੇ ਮ� ਿਪਉ ਨੰੂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਲ� ਗ ਿਡਸਟੰਸ, ਉਹ ਤੈਨੰੂ ਸਮਝਾ�ਦੇ ਰਹੇ। ਹੋਰ ਹੁਣ ਕੀ 

ਰਿਹ ਿਗਆ ਸੁਣਨ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਮਸ� ਅਪੋਇੰਟਮ�ਟ ਿਮਲੀ ਐ। 

ਤੋਸ਼ੀ : ਤੁਸ� ਤ� ਅੱਗ ਮਚਾਈ ਹੋਈ ਐ। ਐਨਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਜ ੇ©ੰਮੀ ਿਮਲ ਜ�ਦੀ ਤ� ਓਸੇ 

ਨਾਲ ਈ ਗੱਲ ਕਰ ਲ�ਦੀ। 

ਹੈਰੀ : ©ੰਮੀ ਦਾ ਕੀ ਪਤੈ ਕਦ� ਆਵ,ੇ ਨਾਲੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਐ, ©ੰਮੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ 

ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨੀ। 

ਤੋਸ਼ੀ : ਮੇਰਾ ਤ� ਿਸਰ ਚਕਰਾਈ ਜ�ਦਾ, ਮੈਨੰੂ ਕੁਛ ਨੀ ਸੁਝਦਾ, ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਮ� ਤ�। (ਿਸਰ 

ਫੜ� ਕੇ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਬੈਠ ਜ�ਦੀ ਹੈ) 

ਹੈਰੀ : (ਤੋ©ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਿਵਚੇ ਟੱੁਕ ਕੇ) ਅੱਿਕਆ ਿਪਆ ਮ� ਤ� ਤੈਥ�। ਮੇਰੇ ਥ� ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁੰ ਦਾ ਤੈਨੰੂ 

ਗੁਤ� ਫੜ� ਕੇ ਘੜੀਸ ਕੇ ਲੈ ਜ�ਦਾ। 

ਤੋਸ਼ੀ ਚੱੁਪ ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ। 

ਹੈਰੀ : ਮ� ਕਾਰ ਚ ਗੈਸ ਭਰਾ ਿਲਆਵ�, ਸਵੇਰੇ ਟਾਈਮ ਨੀ ਲੱਗਣਾ, ਤੰੂ ਿਤਆਰੀ ਕਰ ਲਾ ਓ.ਕੇ ? 

ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਹੈਰੀ ਵਰਗੀ ਮਰਦਾਵ� ਸੋਚ ਦੇ ਅਨੁਯਾਈਆਂ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਇਲਾਜ 

ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਔਰਤ ਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ। ਜਦ ਔਰਤ ਮਰਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੜ ਕੇ ਖੜ�ਦੀ ਹੈ ਤ� ਮਰਦ 

ਅੰਦਰਲਾ ‘ਡਰਪੋਕ’ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸਦੀ ਬਾਹਰ ਿਦਸਦੀ ‘ਸ਼ੇਰ ਵਾਲੀ ਦਹਾੜ’ ਕਾਫੂਰ ਹ ੋ

ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਹੈਰੀ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨਾਲ ਵੀ ਇੰਜ ਹੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ। ਪਿਹਲ� ਉਹ ਨਾਰੀ ਹੱਕ� ਲਈ ਲੜਨ ਿਭੜਨ 

ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਸ਼ੰਮੀ ਤ� ‘ਹਾਰਦਾ’ ਹੈ : 

ਸ਼ੰਮੀ : (ਸਖਤ ਆਵਾਜ਼ ਿਵਚ ਤੇ ਤੋ©ੀ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਿਪਛੇ ਕਰਦੀ ਹੋਈ) ਹੈਰੀ, ਭਾਬੀ ਨĂ  ਿਕਤੇ ਨੀ 

ਜਾਣਾ।  
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ਹੈਰੀ : ਦੇਖ ਸ਼ੰਮੀ, ਤੰੂ ਸਾਡੇ ਚ ਦਖਲ ਨਾ ਦੇਹ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਪ�ੋਬਲਮ ਨਹ�। 

ਸ਼ੰਮੀ : ਇਹ ਮੇਰੀ ਪ�ੋਬਲਮ ਹ,ੈ ਇਹ ਔਰਤ ਦੀ ਹੱਿਤਆ ਹੈ (ਸ਼ੰਮੀ ਤੋ©ੀ ਨੰੂ ਡੌਲੀ ਦੇ ਕੇ ਸੋਫੇ ਤੇ 

ਿਬਠਾ ਿਦੰਦੀ ਹੈ) 

ਹੈਰੀ : ਇਹ ਪੁਠੀਆਂ ਿਸਧੀਆਂ ਗੱਲ� ਘਰ� ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਤੰੂ ਸਾਡੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦਾ ਸੁਆਲ ਐ, ਮਜ਼ਾਕ 

ਨੀ। 

ਸ਼ੰਮੀ : (ਿਵਅੰਗ ਨਾਲ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ) ਮਜ਼ਾਕ ਤ� ਮੇਰਾ ਤੁਸ� ਬਣਾਇਆ, ਮ� ਬਾਹਰ ਨਾਹਰੇ ਲ� ਦੀ 

ਿਫਰਦੀ ਆਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਹ ਹਾਲ ਹੋਈ ਜ�ਦਾ। ਵਟ� ਏ ਬਲੱਡੀ ਸ਼ੇਮ! 

ਹੈਰੀ : ਸ਼ੰਮੀ ਮੈ ਕਿਹਨਾ ਬਹੁਤੀ ਜਬਾਨ ਨਾ ਚਲਾ, ਮ� ਪਿਹਲ� ਈ ਬਹੁਤ ਅੱਿਕਆ ਿਪਆ,ਂ ਐਵ� 

ਹੋਰ ਗੱੁਸਾ ਚੜ�ਾਈ ਜਾਨੀ ਐ।ਂ ਜਾਹ ਦਫਾ ਹੋ ਜਾ ਏਥ�। 

ਸ਼ੰਮੀ : ਹੈਰੀ, ਤੰੂ ਜਾਹ ਿਜਥੇ ਜਾਣਾ, ਭਾਬੀ ਨĂ  ਨੀ ਜਾਣਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਗੈ{ਟ ਲਾਸਟ ! 

  ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਨਾਟਕ ਦੇ ਅੰਤ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਉਹ ਤੋਸ਼ੀ ਕੋਲ ਵੀ ‘ਹਾਰਦਾ’ ਹੈ 

ਬਲਿਕ ਉਸ ਦੀ ਤੋਸ਼ੀ ਅੱਗੇ ‘ਝੁਕਣ’ ਤਕ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਆ ਜ�ਦੀ ਹੈ : 

ਤੋਸ਼ੀ : (ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਨੰੂ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ) ਮ� ਤੇਰੀ ਇਸ ਪੇਟ ਿਵਚਲੀ ਧੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੋਫੀ ਰੱਿਖਆ ਹੈ। 

ਸੋਫੀ ਤੈਨੰੂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਲਗਦੀ ਸੀ ਨਾ। ਇਹ ਸੋਫੀ ਹੁਣ ਜਨਮ ਲਵੇਗੀ, ਤੈਨੰੂ ਡੈਡੀ 

ਕਹੇਗੀ, ਔਹ ਸੋਫੀ ਤ� ਮਰਗੀ, ਮੈਨੰੂ ਨੀ ਪਤਾ ਕੀਹਦਾ ਕਸੂਰ ਐ ? ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਸਮਾਜ 

ਦਾ... (ਤੋਸ਼ੀ ਦੀ ਿਨਗ�ਾ ਹੈਰੀ  ਵੱਲ ਹੈ ਪਰ ਹੱਥ ਦਰਸ਼ਕ� ਵੱਲ �ਠ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਹੈਰੀ ਇਸ 

ਸਮ� ਝਕੁਦਾ ਝੁਕਦਾ ਥੱਲੇ ਪੈਰ� ਭਾਰ ਬੈਠ ਿਗਆ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਿਨਗ�ਾ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਹੈ) ਪਰ 

ਇਹ ਸੋਫੀ ਹੁਣ ਜਨਮ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵੇਗੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਲਵੇਗੀ। ਔਰਤ ਤ� ਇਕੋ ਹੈ, ਕਦੇ ਮ�, ਕਦੇ 

ਭੈਣ ਕਦੇ ਧੀ.... 

  ਇਸ ਪ�ਕਾਰ ਨਾਟਕਕਾਰ ਨĂ  ਹੈਰੀ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੰੂ ਪਰਤ-ਦਰ-ਪਰਤ ਉਘਾਿੜਆ ਹੈ। ਉਸ 

ਦਾ ਆਰੰਭ ਮਰਦਾਵ� ਹ�ਕੜ ਤ� ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅੰਤ ਤਕ ਆ�ਿਦਆਂ ਉਸ ਨੰੂ ਅੱਜ ਦੀ ਜਾਗਰੂਕ ਨਾਰੀ ਅੱਗ ੇ

ਝੁਕਣਾ ਪ�ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਨਾਰੀ ਭਾਵ� ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੀ ਿਕ� ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇ� ‘ਹੈਰੀ’ ਿਨਰਲੱਜ ਨਾਟਕ ਦਾ 
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ਉਹ ਕ�ਦਰੀ ਪਾਤਰ ਹੈ ਿਜਸ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਿਵਚ ਨਾਟਕਕਾਰ ਨĂ  ਯਥਾਰਥਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵਚ 

ਉਹ ਸਫ਼ਲ ਹੋਇਆ ਹੈ :  

III. ਸ਼ੰਮੀ ਉਰਫ ਸ਼ਿਮੰਦਰ 

ਸ਼ੰਮੀ ਹੈਰੀ ਦੀ ਭੈਣ ਅਤੇ ਤੋਸ਼ੀ ਦੀ ਸਹੇਲੀਆਂ ਵਰਗੀ ਨਨਾਣ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ 

ਦਕੀਆਨੂਸੀ ਿਵਚਾਰ� ਤ� ਿਬਲਕੁਲ ਉਲਟ ਨਵ� ਿਖਆਲ� ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਨਾਰੀ ਹੱਕ� ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਇਕ 

ਸਮਾਜੀ ਕਾਰਕੁਨ (Social activist) ਹੈ ਜੋ ਨਾਰੀ ਿਵਰੁਧ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ੁਲਮ� ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ 

ਲਈ ਤਤਪਰ ਅਤੇ ਔਰਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਿਵਚ ਮੂਹਰਲੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਜੁਝਾਰਆੂਂ ਿਵਚ ਆ�ਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ 

ਉਹ ਬਹੁਤ ਐਕਿਟਵ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ� ਕਾਰ� ਿਵਚ ਛੋਹਲੀ ਹੈ। ਨਾਟਕਕਾਰ ਨĂ  ਪਿਹਲੇ ਅੰਕ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਹੀ 

ਿਦ�ਸ਼ ਿਵਚ ਉਸਦੀ ਪਛਾਣ ਉਸਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਰਾਹ� ਕਰਵਾ ਿਦੱਤੀ ਹੈ ਜਦ� ਉਹ ਇਕੋ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ 

ਪ�ੈਗਨĆ ਟ ਭਰਜਾਈ ਨੰੂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼� ਵੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਣ ਦੀ ਿਤਆਰੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੈਿਕੰਗ 

ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੱਪੜੇ ਪ�ੈਸ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਬੰਨ�  ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਇਸ 

ਹਫੜਾਦਫੜੀ ਰਾਹ� ਨਾਟਟਕਾਰ ਉਸ ਦੇ ਪਾਤਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਨੀਆਂ ਖੋਲ� ਿਦੰਦਾ ਹੈ : 

ਤੋਸ਼ੀ : (ਪ�ੈ{ਸ ਫੇਰਦੀ ਤੇ ਮਸੁਕ�ਾ�ਦੀ ਹੋਈ) ©ੰਮੀ! ©ੰਮੀ! ਆਪਣੇ ਆਪਨੰੂ ਨਾ ਭੁਲ ਆਈ ਂਿਕਤੇ। 

ਸ਼ੰਮੀ : (ਅੰਦਰ� ਆ�ਦੀ ਹੋਈ) ਭਾਬੀ, ਤੰੂ ਕਦ� ਿਤਆਰ ਹੋਏਗਂੀ? 

ਤੋਸ਼ੀ : (ਪ�ੈ{ਸ ਛਡ ਕੇ ਚੰੁਨੀ ©ੰਮੀ ਨੰੂ ਿਦੰਦੀ ਹੋਈ) ਮ� ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਿਤਆਰ ਹੋਣਾ? 

ਸ਼ੰਮੀ : (ਪੈਿਕੰਗ ਛੱਡ ਕੇ ਖੜ�ੀ ਹੰੁਦੀ ਹੋਈ) ਤੇ ਮੈਨੰੂ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਛਡ ਕੇ ਕੌਣ ਆਊ? 

ਤੋਸ਼ੀ : ਸੋਫੀ। 

ਸ਼ੰਮੀ : ਤੰੂਹ ਵੀ ਕਮਾਲ ਕਰਦੀ ਐ ਂਭਾਬੀ, ਸੋਫੀ ਕਦ� ਆਈ ਤੇ ਕਦ� ਮ� ਤੁਰੀ। ਮੇਰੀ ਤ� ਫਲਾਈਟ 

ਿਮਸ ਹੋ ਜਾਣੀ ਐ ਅੱਜ। ਸੋਫੀ ਗਈ ਿਕਥੇ ਐ? 

ਤੋਸ਼ੀ : ਓਹੋ, ਤੰੂ ਪੈਿਕੰਗ ਤ� ਕਰ ਲਾ ਪਿਹਲ�, ਮ� ਸੋਫੀ ਨੰੂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਤ� ਪਹੰੁਚਣ 

ਵਾਲੀ ਹੋਣੀ ਐ ਐਥੇ। ਪਰਸ� ਦੀ ਭੂਆ ਜੀ ਕੇ ਘਰੇ ਐ। 

ਸ਼ੰਮੀ : ਆਰ ਯੂ ©ੋਅਰ ਉਹ ਪਹੁੰ ਚ ਜੂ ਗੀ? ਮੈਨੰੂ ਨੀ ਪਤਾ, ਤੰੂ ਦੁਬਾਰਾ ਫੋਨ ਕਰ ਉਹਨੰੂ, ਭੁਲ ਨਾ 

ਗਈ ਹੋਵੇ। ਅਧੀ ਤ� ਪਾਗਲ ਐ ਉਹ। 
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ਤੋਸ਼ੀ : ਤੰੂ ਐਵ� ਿਫਕਰ ਕਰੀ ਜਾਨੀ ਐ।ਂ ਲੈ ਫੇਰ ਕਰ ਿਦੰਨੀ ਆਂ ਫੋਨ। 

ਸ਼ੰਮੀ : ਉਹਨੰੂ ਕਿਹ ਦ� ਆ�ਦੀ ਹੋਈ ਹੈਰੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਚ� ਮੇਰਾ ਬਰਥ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਵੀ ਚੱਕੀ 

ਆਵੇ। 

ਤੋਸ਼ੀ : ਬਰਥ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ? ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਾ?  

ਸ਼ੰਮੀ : ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣਾ ਐ, ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਐ। ਯੂ ਨĄ ਅ, ਅਮੈਰਕਨਜ਼ ਆਰ ਹਾਫ 

ਕਰੇਜ਼ੀ ਦੀਜ਼ ਡੇਜ਼। ਮ� ਕਲ� ਹਰੈੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਕਾਪੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਗਈ ਉਹਦੀ ਡੈਸਕ ਤੇ 

ਈ ਭੁਲ ਆਈ। 

ਇਸ ਸਾਰੀ ਸਿਥਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਆਪਣੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪ�ਤੀ ਚੇਤਨ ਹੈ ਿਜਸ ਦਾ 

ਪ�ਗਟਾਵਾ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਭਾਬੀ ਦੀ ਿਸਹਤ ਲਈ ਿਚੰਤਾ ਤ� ਲਗਦਾ ਹੈ : 

ਸ਼ੰਮੀ : ਬੱਸ ਹਫਤੇ ਕੁ ਲਈ ਜਾਣੈ। ਪਰ ਤੰੂ ਆਪਣੀਆਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼� ਨਾ ਛਡ�। 

ਤੋ©ੀ : ਤੇਰੀ ਆਈ ਤ� ਈ ©ੁਰੂ ਕਰੂੰ  ਹੁਣ ਤ� 

ਸ਼ੰਮੀ : ਨĄ  ਵੇਅ! ਭਾਬੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼� ਨੀ ਛਡ ਸਕਦੀ ਤੰੂ, ਮ� ਆ ਕੇ ਇਕ ਇਕ ਿਦਨ ਦਾ 

ਿਹਸਾਬ ਲੈਣਾ (ਸੋਫੀ ਨੰੂ)। ਸੋਫੀ, ਤੰੂ ਿਖਆਲ ਰਖਣਾ ਆਪਣੀ ਵਡੀ ਭੈਣ ਦਾ, ਓ.ਕੇ ? 

ਸੋਫੀ : (©ੰਮੀ ਨੰੂ ਸਲੂਟ ਮਾਰ ਕੇ) ਯੈਸ ਮਾਦਾਮ! (ਫੇਰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵ�ਗ ਇਕ ਦਮ 

ਦੋਵ� ਬਾਹ� ਫੈਲਾਅ ਕੇ) ਰੈਡੀ? ਵੱਨ ਟੂ 

ਅਸਲ ਿਵਚ ਸ਼ੰਮੀ ਭਰਪੂਰਤਾ ਨਾਲ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਜੀਊਣ ਵਾਲੀ, ਹਰ ਪਖ� ਸੰਪਰੂਨਤਾ ਲਈ 

ਭਰੀ, ਆਪਣੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬਾਰੇ ਚੇਤਨ ਅਤੇ ਹਰ ਧੱਕੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਿਵਚ ਬਹਾਦਰੀ ਿਵਖਾਉਣ ਵਾਲੀ 

ਕੁੜੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਹੀ ਅਰਥ� ਿਵਚ ਆਧੁਿਨਕ ਕੁੜੀ ਹੈ ਿਜਸ ਦੀ ਆਧੁਿਨਕਤਾ ਕੱਪੜੇ ਲੀਿੜਆਂ ਿਵਚ ਨਹ� 

ਬਲਿਕ ਿਵਚਾਰ� ਦੇ ਓਢਣ ਿਵਚ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਸਿਥਤੀ ਿਵਚ ਿਵਿਗਆਨਕ ਪਹੰੁਚ-ਿਦ�ਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ 

ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਦਾ ਖਿਹੜਾ ਨਹ� ਛੱਡਦੀ। ਇਥ� ਤਕ ਿਕ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਹੈਰੀ, ਿਜਹੜਾ ਉਸ ਤ� 4-5 ਸਾਲ ਵੱਡਾ 

ਵੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਵੀ ਆਢਾ ਲਾਉਣ ਤ� ਨਹ� ਟਲਦੀ। ਜਦ� ਉਸ ਨੰੂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਉਹਦੀ 

ਭਰਜਾਈ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਿਵਰੁਧ ‘ਿਲੰਗ ਿਨਰਧਾਰਣ ਟੈਸਟ’ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਤ� ਉਹ ਅੱਗ ਬਬੂਲਾ ਹੋ 

ਜ�ਦੀ ਹੈ : 
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ਸ਼ੰਮੀ : (ਸੋਫੀ ਦੇ ਵਾਲ� ਿਵਚ ਹੱਥ ਫਰੇਦੀ ਹੋਈ) ਸੋਫ਼ੀ ਜਾਹ ਿਫਰ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਬਣਾ 

ਫਟਾਫਟ, ਮ� ਲੇਟ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵ�। 

ਸੋਫੀ : (ਉਠਦੀ ਹੋਈ) ਓ ਕੇ, ਤੁਸ� ਆਰਾਮ ਕਰੋ ਪੰਜ ਿਮੰਟ। 

ਸ਼ੰਮੀ ਸੋਫੇ ਤੇ ਲੇਟਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸੇ ਪਲ ਹੀ ਉਠ ਕੇ ਬੈਠ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਘੜੀ ਵੇਖਦੀ ਹੈ। 

ਘੜੀ ਦੇਖ ਕੇ ਇਕ ਦਮ ਉਠਦੀ ਹੈ ਤੇ ©ੂਅ ਪਾ�ਦੀ ਹੈ ਿਜਵ� ਲੇਟ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਸੋਫੀ ਨੰੂ 

ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵੱਲ ਨੰੂ ਜਾਣ ਲਗਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸਦੀ ਿਨਗ�ਾ ਐਡਂ ਟੇਬਲ ਤੇ ਪਏ 

ਫੋਨ ਕੋਲ ਇਕ ਕਾਗਜ਼ ਪ�ਦੀ ਹੈ ਿਜਸਨੰੂ ਚੱੁਕ ਕੇ ਗਹੁ ਨਾਲ ਵੇਖਦੀ ਹੈ। | ਕਾਗਜ ਪੜ� ਕੇ 

ਉਹਦੇ ਿਚਹਰੇ ਦਾ ਪ�ਭਾਵ ਇਕ ਦਮ ਬਦਲ ਜ�ਦਾ ਹੈ। | ਬੇਚੈਨੀ ਨਾਲ ਇਕ ਦੋ ਕਦਮ 

ਏਧਰ ਓਧਰ ਿਫਰਦੀ ਹੈ ਅੱਖ� ਿਵਚ ਉਤਰ ਆ�ਦਾ ਹੈ। 

ਸ਼ੰਮੀ : (ਕਾਗਜ਼ ਨੰੂ ਮਰੋੜ ਕੇ ਗੱੁਸੇ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਸੁਟਦੀ ਹੋਈ ਬੋਲਦੀ ਹੋਈ) ਡਾਕਟਰ ਪਾਲ ਸਿਮੱਥ 

- ਅਪੋਇੰਟਮ�ਟ! ਹਾਓ ਡੇਅਰ ਯੂ! ਹਾਓ ਡੇਅਰ! 

ਸ਼ੰਮੀ ਸਾਈਨਬੋਰਡ ਚੁੱ ਕ ਕੇ ਗੱੁਸੇ ਨਾਲ ਖੜ� ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮ� ਸਟੇਜ ਦੇ ਿਪਛਲੇ ਿਹੱਸ ੇ

ਿਵਚ ਜਲੂਸ ਖੱਬੇ ਪਾਿਸ� ਨਾਅਰੇ ਲਾ�ਦਾ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਿਨਕਲ ਜ�ਦਾ ਹੈ। 

ਸ਼ੰਮੀ ਜਲੂਸ ਿਵਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਜਲੂਸ ਜਾਣ ਿਪਛ� ਕੁਝ ਸੈਕੰਡ ਨਾਅਰੇ ਸੁਣਦੇ 

ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ: 

ਹੇ ਹ,ੋ ਹੋ ਹੋ ਿਲੰਗ ਚੋਣ ਨੰੂ ਬੰਦ ਕਰੋ  

ਹੇ ਹੇ, ਹੋ ਹੋ ਸੈਕਸ ਸਲੈਕ©ਨ ਬੰਦ ਕਰੋ 

ਸ਼ੰਮੀ ਨਾ ਕੇਵਲ ਆਪਣੀ ਭਾਬੀ ਤੋਸ਼ੀ ਬਲਿਕ ਆਪਣੀ ਭਾਬੀ ਦੀ ਭੈਣ ਸੋਫੀ ਲਈ ਵੀ 

ਿਚਿਤੰਤ (concerned) ਹੈ। ਸੋਫੀ ਅਸਲ ਿਵਚ ਧੀਮੇ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਕੁੜੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਾਲ 

ਉਸ ਦੇ ਜੀਜੇ ਵਲ� ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭਿਵਖੀ ਧੱਕੇ ਦੇ ਝਟਕੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੋਣ ਦੀ ਥ� ਉਹ ਖ਼ੁਦਕਸ਼ੀ 

ਦੀ ਰਾਹ ਚੁਣਦੀ ਹੈ। ਲੇਿਕਨ ਉਸ ਦੇ ਜੀ�ਦੇ ਜੀਅ ਸ਼ੰਮੀ ਉਸ ਨੰੂ ਹਰ ਪਲ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਦੀ ਰਿਹੰਦੀ ਹ ੈ

ਅਤੇ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦੇ ਸੱਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪ�ੇਰਦੀ ਹੈ ਿਜਸ ਕਾਰਨ ਸੋਫੀ ਉਸ ਦੀ 
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ਪ�ਸ਼ੰਸਕ ਹੈ। ਲੇਿਕਨ ਇਸ ਪ�ਸ਼ੰਸਕੀ ਿਵਹਾਰ ਦੇ ਪ�ਤੀਕਰਮ ਵਜ� ਸ਼ੰਮੀ ਉਸ ਨੰੂ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦੇ ਸੱਚ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ 

ਿਦਖਾ�ਦੀ ਹੈ : 

ਸੋਫੀ : (©ੰਮੀ ਦੀ ਲੱਤ ਨੰੂ ਿਪਆਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਾ�ਦੀ ਹੋਈ) ਿਕ� ਧੋਣੇ ਐ ਮ� ਤ� ਥੋਡੇ 

ਪੈਰ। ਹਟਾਓ ਿਕਵ� ਹਟੌਨĂ  ਐ?ਂ 

ਸ਼ੰਮੀ : (ਸੋਫੀ ਦੀ ਿਜ਼ਦ ਤ� ਟੋਨ ਬਦਲਦੀ ਹੋਈ) ਿਕ� ਧੋਣੇ ਚਾਹੁਨੀ ਐ ਂਤੰੂ ਮੇਰੇ ਪੈਰ, ਸੋਫੀ ? 

ਸੋਫੀ : ਤੁਹਾਡਾ ਿਦਮਾਗ ਿਕੰਨਾ ਰੋ©ਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਿਖਆਲ ਿਕੰਨĂ  ਬੁਲੰਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਿਦਲ ਿਪਆਰ ਦਾ 

ਸਮੰੁਦਰ ਤੁਸ� ਨੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਮੈਨੰੂ ਿਕੰਨੀ ਖੁ©ੀ ਿਮਲਗੀ ਥੋਡੇ ਪੈਰ� ਨੰੂ ਛੂਹ ਕੇ। 

ਸ਼ੰਮੀ : ਜੇ ਮ� ਮਰਦ ਹੰੁਦੀ ਫੇਰ ਵੀ ਿਮਲਦੀ? 

ਸੋਫੀ : ਫੇਰ ਵੀ। 

ਸ਼ੰਮੀ : (ਲੰਮਾ ਸਾਹ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮੋਹ ਨਾਲ) ਸੋਫੀ, ਸੋਫੀ - ਤੰੂ ਨੀ ਜਾਣਦੀ ਸੋਫੀ, ਤੇਰੇ ਵਰਗੀਆ ਂ

ਿਕੰਨੀਆਂ ਔਰਤ� ਆਪਣੇ ਮਰਦ� ਦੇ ਪੈਰ ਧ�ਦੀਆਂ ਧ�ਦੀਆਂ ਮੈਲੇ ਪਾਣੀ ਚ ਗਰਕ ਹੋ 

ਗੀਆਂ। ਜੇ ਕਦੇ ਮਰਦ� ਨĂ  ਵੀ ਔਰਤ� ਦੇ ਪੈਰ ਧੋਤ ੇ ਹੰੁਦੇ! ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਿਕੰਨĂ  ਸਵੱਛ ਕਦਮ� 

ਨਾਲ ਤੁਰਦੀ, ਸਵਰਗ ਉਤਰ ਆ�ਦਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ (ਕੁਝ ਰੁਕ ਕੇ) ਮ� ਜਸਪਾਲ ਦੇ 

ਪੈਰ ਿਕੰਨĂ  ਿਪਆਰ ਨਾਲ ਧ�ਦੀ ਰਹੀ ਪਰ ਉਹਨĂ  ਮੈਨੰੂ ਪੈਰ� ਦੀ ਮੈਲ ਤ� ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਾ 

ਸਮਿਝਆ। ਏਸੇ ਲਈ ਮੈਨੰੂ ਹੁਣ ਨਫਰਤ ਐ ਿਕਸੇ ਦੇ ਪੈਰ ਧੋਣ ਤ� (ਸਖ਼ਤ ਆਵਾਜ਼ ਿਵਚ) 

ਛੱਡ ਦੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰ, ਸੋਫੀ! 

ਸ਼ੰਮੀ ਅਸਲ ਿਵਚ ਏਨੀ ਬਹਾਦਰ ਕੁੜੀ ਹੈ ਿਕ ਨਾਟਕ ਦੇ ਿਸਖਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦ� ਉਹਦਾ 

ਭਰਾ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਭਾਵ ਸ਼ੰਮੀ ਦੀ ਭਾਬੀ ਤੋਸ਼ੀ ਦਾ ਅਬੌਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬਿਜ਼ੱਦ ਹੈ ਤ� ਸ਼ੰਮੀ 

ਆਪਣੀ ਭਾਬੀ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਖੜੋ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਆਢਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਿਤਆਰ 

ਹੋ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਇਸ ਸਮ� ਭਰਾ ਕੇਵਲ ‘ਭਰਾ’ ਨਹ� ਬਲਿਕ ਜਗੀਰੂ ਸੋਚ ਵਾਲੀ ‘ਮਰਦ ਜਾਤ’ ਦਾ 

ਪ�ਤੀਿਨਧ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਬੀ ਇਕ ਪਰੰਪਰਕ ਔਰਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ‘ਪੀੜਤ ਿਧਰ’ ਹੈ : 

ਸ਼ੰਮੀ : (ਸਖਤ ਆਵਾਜ਼ ਿਵਚ ਤੇ ਤੋ©ੀ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਿਪਛੇ ਕਰਦੀ ਹੋਈ) ਹੈਰੀ, ਭਾਬੀ ਨĂ  ਿਕਤੇ ਨੀ 

ਜਾਣਾ।  
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ਹੈਰੀ : ਦੇਖ ਸ਼ੰਮੀ, ਤੰੂ ਸਾਡੇ ਚ ਦਖਲ ਨਾ ਦੇਹ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਪ�ੋਬਲਮ ਨਹ�। 

ਸ਼ੰਮੀ : ਇਹ ਮੇਰੀ ਪ�ੋਬਲਮ ਹ,ੈ ਇਹ ਔਰਤ ਦੀ ਹੱਿਤਆ ਹੈ (ਸੰਮੀ ਤੋ©ੀ ਨੰੂ ਡੌਲੀ ਦੇ ਕੇ ਸੋਫੇ ਤੇ 

ਿਬਠਾ ਿਦੰਦੀ ਹੈ) 

ਹੈਰੀ : ਇਹ ਪੁਠੀਆਂ ਿਸਧੀਆਂ ਗੱਲ� ਘਰ� ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਤੰੂ ਸਾਡੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦਾ ਸੁਆਲ ਐ, ਮਜ਼ਾਕ 

ਨੀ। 

ਸ਼ੰਮੀ : (ਿਵਅੰਗ ਨਾਲ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ) ਮਜ਼ਾਕ ਤ� ਮੇਰਾ ਤੁਸ� ਬਣਾਇਆ, ਮ� ਬਾਹਰ ਨਾਹਰੇ ਲ� ਦੀ 

ਿਫਰਦੀ ਆਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਹ ਹਾਲ ਹੋਈ ਜ�ਦਾ। ਵਟ� ਏ ਬਲੱਡੀ ਸ਼ੇਮ! 

ਹੈਰੀ : ਸ਼ੰਮੀ ਮੈ ਕਿਹਨਾ ਬਹੁਤੀ ਜਬਾਨ ਨਾ ਚਲਾ, ਮ� ਪਿਹਲ� ਈ ਬਹੁਤ ਅੱਿਕਆ ਿਪਆ,ਂ ਐਵ� 

ਹੋਰ ਗੱੁਸਾ ਚੜ�ਾਈ ਜਾਨੀ ਐ।ਂ ਜਾਹ ਦਫਾ ਹੋ ਜਾ ਏਥ�। 

ਸ਼ੰਮੀ : ਹੈਰੀ, ਤੰੂ ਜਾਹ ਿਜਥੇ ਜਾਣਾ, ਭਾਬੀ ਨĂ  ਨੀ ਜਾਣਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਗੈ{ਟ ਲਾਸਟ ! 

ਇ� ਸ਼ੰਮੀ ਨਾਟਕਕਾਰ ਦਾ ‘ਸਪੋਕਸਮੈਨ’ ਪਾਤਰ ਹੈ ਭਾਵ ਨਾਟਕਕਾਰ ਦਾ ‘ਬੁਲਾਰਾ’ ਹ ੈ

ਿਜਹੜਾ ਨਾਟਕਕਾਰ ਦੀ ਿਵਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਪ�ਤੀਿਨਧਤਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਉਸਦੇ ਿਦ�ਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦਾ ਸੰਚਾਰ 

ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਿਵਚ ਨਾਟਕਕਾਰ ਨਾ ਕੇਵਲ ਔਰਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਿਵਚ ਖੜਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਬਲਿਕ 

ਉਨ� � ਨਾਲ ਜੁਿੜਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੈ ਿਜਸ ਦਾ ਪ�ਮਾਣ ਉਸ ਵਲ� ਿਲਖੇ ‘ਪਿਹਲੇ ਸ਼ਬਦ’ ਿਵਚਲੇ ਿਨਮਨ 

ਿਲਖਤ ਵੇਰਵੇ ਤ� ਿਮਲਦਾ ਹੈ : 

ਨਾਟਕ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨ� ਇਕ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾ, “ਸਮਾਨਤਾ” ਨੰੂ ਿਕਹਾ। 

“ਸਮਾਨਤਾ” ਔਰਤ� ਉਤੇ ਿਹੰਸਾ ਦਾ ਿਵਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਔਰਤ�-ਮਰਦ� ਦੀ ਸ�ਝੀ 

ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਸੀ ਿਜਸਦਾ ਮ� ਵੀ ਮ�ਬਰ (ਸਥਾਪਤੀ ਸਕੱਤਰ) ਿਰਹਾ ਸ�। ਮ� ਿਲੰਗ-ਚੋਣ 

ਿਵਰੋਧੀ ਲਿਹਰ ਿਵਚ ਵੀ ©ਾਮਲ ਸ�। “ਸਮਾਨਤਾ” ਦੇ ਮ�ਬਰ� ਨਾਲ ਿਲੰਗ-ਚੋਣ ਤੇ ਿਵਚਾਰ 

ਵਟ�ਦਰਾ ਕਰਨ ਿਪਛ� ਮ� ਨਾਟਕ ਿਲਖਣ ਦੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਅਤੇ ਿਨਰਲੱਜ ਦੀ ਪਿਹਲੀ 

ਸਿਕ�ਪਟ ਿਤਆਰ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤਰ�� ਿਨਰਲੱਜ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਾਟਕ� ਵਾਗ ‘ਕਿਮਸ਼ਨ’ ਤੇ 

ਿਲਿਖਆ ਿਗਆ। ਫਰਕ ਕੇਵਲ ਇਹ ਸੀ ਿਕ ਇਸ ਕਿਮਸ਼ਨ ਦਾ ਇਵਜ਼ਾਨਾ ਕੋਈ ਨਹ� ਸੀ, 

ਨਾ ਹੀ ਇਵਜ਼ਾਨĂ  ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ। 
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ਿਲਹਾਜ਼ਾ ਨਾਟਕਕਾਰ ਵਲ� ਆਪਣੀ ਸੋਚ (Ideology) ਦੇ ਪ�ਕਾਰਜੀ (Functional) ਰੂਪ 

ਿਵਚ ਿਸਰਿਜਆ ਿਗਆ ਸ਼ੰਮੀ ਦਾ ਪਾਤਰ ਇਸ ਨਾਟਕ ਦਾ ਅਿਜਹਾ ਕ�ਦਰੀ ਪਾਤਰ ਹੈ ਜੋ ਨਾਟਕੀ ਕਾਰਜ ਨੰੂ 

ਮੋੜਾ ਦੇਣ ਿਵਚ ਭੂਿਮਕਾ ਿਨਭਾ�ਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਨਾਟਕਕਾਰ ਆਪਣੇ ਨਾਟ-ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ�ਾਪਤੀ ਦੇ 

ਸਮਰਥ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। 

IV. ਸੋਫੀ 

ਤੋਸ਼ੀ ਦੀ ਭੈਣ, ਹੈਰੀ ਦੀ ਸਾਲੀ, ਰੂਪੀ ਦੀ ਮਾਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ੰਮੀ ਦੀ ਸਹੇਲੀ ਸੋਫੀ ਇਕ ਸਿਹਜ 

ਪਾਤਰ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸ਼�ਤ ਸਭੁਾਅ ਕਾਰਨ ਸਭ ਦੇ ਮਨ ਿਜੱਤ ਲ�ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਭਣੈ ਅਤੇ ਜੀਜੇ ਦੇ 

ਘਰ ਿਵਚ ਰਿਹ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਭਾਣਜੀ ਰੂਪੀ ਨਾਲ ਮਸਤ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਦੋ ਪੱਧਰ� ਤ ੇ

ਿਵਚਰਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਤੋਸ਼ੀ ਵ�ਗ ਪਰੰਪਰਕ ਨਾਰੀ ਦੀ ਪ�ਤੀਿਨਧਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਹੋਣ 

ਵਾਲੇ ਧੱਕੇ ਦੇ ਿਵਰੁਧ ਸਟ�ਡ ਨਹ� ਲ�ਦੀ। ਿਜਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਚੱੁਪ ਨੰੂ ਉਸਦੀ ਸਿਹਮਤੀ ਮੰਨ ਿਲਆ ਜ�ਦਾ 

ਹੈ : 

ਹੈਰੀ : ਤੰੂ ਵੀ ਹੁਣ ਮੂਡ ਬਦਲ ਆਪਣਾ ਮ� ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਐ। ਉਹ ਕਿਹੰਦਾ ਜੇ 

ਦੋਨ� ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਐ ਤ� ਤਲਾਕ ਦੀ ਕੋਈ ਪ�ੌਬਲਮ ਨਹ�। ਨਾਲੇ ਆਪ� ਤ� ਕਾਗਜ਼� 

ਿਵਚ ਈ ਕਰਨਾ, ਿਕਹੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ। ਏਥੇ ਕੁਸ਼ ਬਦਲਨਾ ਤ� ਹੈ ਨੀ। ਓਵ� ਹੀ ਰਹੀ 

ਜਾਣਾ ਓਵ� ਸੋਫੀ ਨĂ । 

ਤੋਸ਼ੀ : ਤੁਸ� ਸੋਫੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ? 

ਹੈਰੀ : ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਹੱਸ ਪਈ। ਫੇਰ ਚੁੱ ਪ ਹੋ ਗੀ। ਪਰ ਉਹਨੰੂ ਤ� ਿਜਵ� ਿਕਹਾ ਉਹਨĂ  ਮੰਨ ਈ 

ਜਾਣਾ। ਉਹਦਾ ਨਾ ਿਫਕਰ ਕਰ। ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ ਐ। 

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਸਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਸ਼ੰਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ੰਮੀ ਵ�ਗ ਬਹਾਦਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੰੁਦੀ ਹੈ। 

ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਸ਼ੰਮੀ ਦੀ ਨਾ ਕੇਵਲ ਪ�ਸ਼ੰਸਕ ਹੈ ਬਲਿਕ ਉਸਦੀ ਭਗਤ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਿਹਲ� ਸ਼ੰਮੀ ਦੀ 

ਪਾਤਰ ਉਸਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਵਲ� ਸ਼ੰਮੀ ਦੇ ਪੈਰ ਧੋਣ ਦਾ ਪ�ਸੰਗ ਵਾਿਚਆ ਜਾ ਚੱੁਕਾ ਹੈ। 
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ਸੋਫੀ ਇਕ ਹੱਸਣ ਖੇਡਣ ਵਾਲੀ ਤੇ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਨੰੂ ਜੀਊਣ ਦੀ ਚਾਹਵਾਨ ਕੁੜੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ 

ਹਾਸਾ-ਠੱਠਾ ਅਤੇ ਿਵਅੰਗ ਉਸ ਦੀ ਜੀਵਨ-ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਅੰਗ ਹਨ ਿਜਸ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਆਪਣੇ ਆਦਰਸ਼ ਸ਼ੰਮੀ 

ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਿਵਹਾਰ ਤ� ਹੰੁਦਾ ਹੈ: 

ਤੋਸ਼ੀ : ਓਹੋ, ਬਾਬਾ ਮ� ਿਕਹੜਾ ਇਹਨੰੂ ਗਲ ਚ ਪਾਈ ਜਾਨੀ ਆਂ। ਸੋਫੀ, ਲੈ ਵਾਪਸ ਭੂਆ ਜੀ ਨੰੂ ਦੇ 

ਦ� ਇਹਨੰੂ। ਕਿਹ ਦ� ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਰੱਖ ਛਡੇ। 

ਸੋਫੀ : ਆਂ ਆ,ਂ ਮ� ਤ� ਜਾ ਕੇ ਕਹੂੰ  ਗੀ (ਿਵ©ੇ© ਅਦਾ ਨਾਲ) ਸੰਮੀ ਿਸਸਟਰ ਨĂ  ਤੋ©ੀ ਭੈਣ ਜੀ ਤ� 

ਗਾਨੀ ਲੁਹਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਿਬੱਲੀ ਦੇ ਗਲ ਚ ਪਾ ਤੀ, ਿਬੱਲੀ ਨĂ  ਓਦ� ਈ ਦੋ ਬਲੰੂਗੜੇ ਜੰਮ ਤੇ। 

ਲੇਿਕਨ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਜੀਊਣ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਪਰ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਦਸਤਪੰਜਾ ਨਾ ਲੈ 

ਸਕਣ ਦੀ ਿਹੰਮਤ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦਾ ਅੰਤ ਤ�ਾਸਿਦਕ ਹੈ। ਜਦ� ਉਸ ਦੀ ਚੱੁਪ ਨੰੂ ਉਸ ਵਲ� ਹੈਰੀ ਨਾਲ ਦੂਜੇ 

ਿਵਆਹ ਦੀ ਮੂਕ ਸਿਹਮਤੀ ਸਮਝ ਿਲਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਤ� ਉਹ ਟੱੁਟ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੱੁਪ ਚੁਪੀਤੇ ਖ਼ੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰ 

ਲ�ਦੀ ਹੈ ਿਜਸ ਦਾ ਪਤਾ ਉਸ ਦੀ ਭੈਣ ਤੋਸ਼ੀ ਨੰੂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਖ਼ੁਦਕਸ਼ੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਵੀ ਉਹੀ 

ਕਰਦੀ ਹੈ : 

ਤੋਸ਼ੀ ਕੁਝ ਕਿਹਣ ਲਗਦੀ ਹੈ ਪਰ ਹੈਰੀ ਫਰੇ ਪਿਹਲ� ਈ ਬੋਲ ਪ�ਦਾ ਐ। 

ਹੈਰੀ : ਹੈ ਪਤਾ ਨੀ ਿਕਥੇ, ਕਿਹੰਦੀ ਸੀ ਮ� ਕਲ� ਨੰੂ ਆਵਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦੱਸ ਦੰੂ ਗੀ। 

ਤੋਸ਼ੀ : ਸੋਫੀ ਨĂ  ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਿਲਆ ਹੈ। (ਦੀਵਾਨ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਕੇ) ਔਰ ਪਈ ਐ। 

ਆਪੇ ਈ ਪੁਛ ਲਾ। 

 ਤੋਸ਼ੀ ਸੋਫੀ ਤ� ਚਾਦਰ ਚੱੁਕਦੀ ਹੈ। ਹੈਰੀ ਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਰੰਗ ਉਡ ਜ�ਦਾ ਹੈ। 

ਹੈਰੀ : ਸੋਫੀ !  

ਤੋਸ਼ੀ : ਸੋਫੀ ਨĂ  ਰਾਤ ਜ਼ਿਹਰ ਖਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦੱਸ ਿਦਤਾ। 

ਅਸਲ ਿਵਚ ਸੋਫੀ ਇਕ ਭੋਲੀ ਭਾਲੀ ਮਧਵਰਗੀ ਕੁੜੀ ਹੈ ਜੋ ਹਸਮੁਖ, ਚੰਗੇ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੀ, 

ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨਾਲ ਸਿਹਚਾਰ ਰਖਣ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਜੀਊਣਾ ਲੋਚਦੀ ਕੁੜੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਉਸ ਨੰੂ ਇਸ 

ਸੰਸਾਰ ਤ� ਪਲਾਇਣ ਕਰਨਾ ਪ�ਦਾ ਹੈ। ਨਾਟਕਕਾਰ ਨĂ  ਿਜਵ� ਸ਼ੰਮੀ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ‘ਿਵਚਾਰ� ਦੇ ਵਾਹਨ’ ਵਜ� 

ਆਪਣੇ ‘ਸਪੋਕਸਮੈਨ’ ਦੇ ਤਰੌ ਤੇ ਉਸਾਿਰਆ ਹੈ ਉਵ� ਹੀ ਉਸ ਨĂ  ਨਾਟ-ਕਥਾ ਦੇ ਦੁਖ�ਤਕ ਪਾਸਾਰ ਨੰੂ 
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ਵਾਪਰਦਾ ਿਵਖਾ ਕੇ ਸਮਾਜ ਨੰੂ ‘ਸ਼ੀਸ਼ਾ’ ਿਵਖਾਣ ਲਈ ਸੋਫੀ ਨੰੂ ਇਕ ਤ�ਾਸਿਦਕ ਪਾਤਰ (Tragic character) 

ਵਜ� ਘਿੜਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਨਾਟਕ ਿਵਚ ਸੋਫੀ ਹੀ ਇਕ ਪਾਤਰ ਹੈ ਿਜਸ ਨਾਲ ਆਤਮਸਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਰਸ਼ਕ 

ਦ�ਿਵਤ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਇ� ਨਾਟਕਕਾਰ ਨĂ  ‘ਯਥਾਰਥ’ ਨੰੂ ‘ਿਸਰਜਣ’ ਲਈ ‘ਯਥਾਰਥਕ ਪਾਤਰ’ ਘੜਨ ਦੀ 

ਸਫਲ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

V. ਰੂਪੀ 

ਰੂਪੀ (ਰੁਿਪੰਦਰ) ਵੀ ਇਸ ਨਾਟਕ ਦੇ ਕ�ਦਰੀ ਪਾਤਰ� ਿਵਚ ਆ�ਦੀ ਹੈ ਭਾਵ� ਿਕ ਉਸ ਦੀ 

ਭੂਿਮਕਾ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਸ਼ੀ ਤੇ ਹੈਰੀ ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਔਲਾਦ ਹੈ ਿਜਸ ਦੀ ਉਮਰ 8-10 ਸਾਲ ਹੈ। ਜ਼ਾਿਹਰ ਹ ੈ

ਿਕ ਉਸ ਦੇ ਦੋ ਕੰਮ ਹਨ। ਉਹ ਜ� ਤ� ਸਕੂਲ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਜ� ਫੇਰ ਆਪਣੀ ਮ� (ਤੋਸ਼ੀ), ਭੂਆ (ਸ਼ੰਮੀ)  ਮਾਸੀ 

(ਸੋਫੀ) ਨਾਲ ਖੇਡਦੀ ਹੈ। ਉਮਰ ਿਵਚ ਵਾਧੇ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਵੱਿਡਆਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਲੋੜਦੀ ਹੈ ਪਰ 

ਉਸਦੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਬੱਿਚਆਂ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਆਪਣ ੇਘਰ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਬੱਚਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰ ੇ

ਘਰ ਦੀ ਜ਼ੀਨਤ ਅਤੇ ਰੌਣਕ ਹੈ। ਨਾਟਕਕਾਰ ਨĂ  ਪਿਹਲੇ ਅੰਕ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਿਦ�ਸ਼ ਦੇ ਮੁਢ ਿਵਚ ਹੀ ਉਸ ਦੀ 

ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਕਰਵਾ�ਦੇ ਹੋਏ ਉਸਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਿਚਤਰਣ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ : 

ਰੂਪੀ : (ਗਲਵੱਕੜੀ ਕਸਦੀ ਹੋਈ) ਮੰਮੀ! ਮੰਮੀ! 

ਤੋਸ਼ੀ : ਓਹੋ ਰੂਪ, ਦੇਖ, ਦੇਖ ਮੇਰਾ ਗਲ ਘੱੁਿਟਆ ਿਗਆ, ਛਡ ਪਰ�ੇ ਹੋ, ਛਡ ਮੈਨੰੂ। 

ਰੂਪੀ : (ਿਸਰ ਹਲਾ�ਦੀ ਹੋਈ) � �।  

ਸ਼ੰਮੀ : (ਅੰਦਰ� ਸੂਟਕੇਸ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ�ਦੀ ਹੋਈ) ਰੂਪੀ, ਰੂਪੀ ਦੇਹ ਚੁੰ ਨੀ ਮੇਰੀ, ਦੇਖ ਸਾਰੀ 

ਚ ਵਲ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਤੇ ਐ। 

ਤੋਸ਼ੀ : (ਰੂਪੀ ਦੀ ਗਲਵੱਕੜੀ ਤੋੜਦੀ ਹੋਈ) ਦੇਖ ਿਕੰਨੀ ©ਰਾਰਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਐ ਂਤੂੰ , ਰੂਪੀ! 

ਰੂਪੀ : (ਤੋ©ੀ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ�ਦੀ ਹੋਈ) ਮੰਮੀ, ਮੰਮੀ ਮ� ਭੂਅ ਜੀ ਨਾਲ ਜਾਣਾ। 

ਰੂਪੀ ਦੇ ਪਾਤਰ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪਾਸਾਰ ਉਦ� ਖੁਲ�ਦਾ ਹੈ ਜਦ� ਉਹ ਇਕ ਜਿਗਆਸੂ ਵ�ਗ 

ਆਪਣੀ ਮਾਸੀ ਤ� ‘ਬੱਚੇ’ ਦੇ ਜਨਮ ਦੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਸੋਫੀ ਉਸ ਨੰੂ ਦੱਸਦੀ ਹੈ : 

ਸੋਫੀ : ਫੇਰ ਹੈਰੀ ਕਿਹੰਦਾ: ਹ� ਹ� ਹ�, ਗੌਡ ਜੀ, ਕਰ ਲੀਆਂ ਜੀ ਅੱਖ� ਬੰਦ, ਗਲੂਅ ਲਾ ਲੀ ਜੀ। 

ਫੇਰ ਗੌਡ ਨĂ  ਜਾਦੂ ਮਾਿਰਆ (ਜਾਦੂਗਰ� ਵ�ਗ ਬੋਲਦੀ ਹੋਈ) ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਚਲੇ, ਕੋਈ 
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ਪੱਤਾ ਨਾ ਿਹਲੇ, ਕੋਈ ਸਾਹ ਨਾ ਲਵੇ, ਛੂ ਛ� ਛੱਕ! (ਸੋਫੀ ਤਾੜੀ ਮਾਰਦੀ ਹੈ) ਫੇਰ ਗੌਡ ਨĂ  

ਿਕਹਾ: ਆਖਂ� ਖੋਲੋ। ਹੈਰੀ ਅੱਖ� ਖੋਲ� ਕੇ ਕਿਹੰਦਾ: ਮਹ�ਰਾਜ ਿਗਫਟ? ਗੌਡ ਨĂ  ਿਕਹਾ: 

ਿਗਫਟ ਹਮ ਨĂ  ਤ©ੋੀ ਕੇ ਪੇਟ ਮ� ਰੱਖ ਦੀਆ ਹੈ। ਹਰੈੀ ਕਿਹੰਦਾ: ਮਹ�ਰਾਜ, ਮੰੁਡਾ ਐ ਿਕ 

ਕੁੜੀ। ਗੌਡ ਕਿਹੰਦਾ ਿਫਰ ਮੂਰਖ� ਜੈਸੀ ਬਾਤ! 

ਰੂਪੀ : ਉਹ ਿਗਫਟ ਮ� ਸੀ? 

ਸੋਫੀ : ਯੈ{ਸ ਮਾਈ ਡੀਅਰ ਰੂਪੀ, ਉਹ ਿਗਫਟ ਤੰੂ ਸੀ। 

ਰੂਪੀ:  ਓ ਫੇਰ, ਫੇਰ, ਫੇਰ? 

ਸੋਫੀ: ਫੇਰ ਗੌਡ ਛੰੂਅਅ ਕਰ ਕੇ ਿਡਸਅਪੀਅਰ ਹੋ ਿਗਆ ਤੇ ਰੂਪੀ ਮੰਮੀ ਦੀ ਟੰਮੀ ਿਵਚ ਵਡੀ 

ਹੰੁਦੀ ਗਈ, ਵਡੀ ਹੰੁਦੀ ਗਈ, ਤੇ ਫੇਰ ਇਕ ਿਦਨ ਰੂਪੀ ਬਾਹਰ ਆ ਗੀ। ਵੈਲਕੰਮ! ਸਾਰੇ 

ਹੈਪੀ! ਬੱਸ ਓ. ਕੇ...ਆ ਜਾ ਹੁਣ ਬਰੈਡ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵ�, ਨਾਲੇ ਿਮਲਕ। 

ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਉਹਦੀ ਜਿਗਆਸਾ ਵਧਦੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸੋਫੀ ਤ� ਿਵਸਤਾਰ ਨਾਲ  

ਪੱੁਛਦੀ ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੋਫੀ ਉਸ ਨੰੂ ਪ�ਤੀਕਾਤਮਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਾ�ਦੀ ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਜਿਗਆਸਾ ਦਾ 

ਅੰਤ ਸੋਫੀ ਵਲ� ਕਾਲਪਿਨਕ ਕਹਾਣੀ ਨਾਲ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਨੰੂ ਰੂਪੀ ਆਪਣੀ ਮਾਸੂਮੀਅਤ ਨਾਲ ਸਿਹਜੇ ਹੀ 

ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲ�ਦੀ ਹੈ। 

ਲੇਿਕਨ ਰੂਪੀ ਦੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਦਾ ਤੀਜਾ ਪਾਸਾਰ ਉਦ� ਖੁਲ�ਦਾ ਹੈ ਜਦ� ਨਾਟਕ ਦੇ ਅੰਤ ਤੇ 

ਹੈਰੀ ਚੰਡੀ ਬਣੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਤੋਸ਼ੀ ਸਾਹਮਣੇ ਝੁਿਕਆ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਰੂਪੀ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਲਈ ਧੀ ਵਾਲੇ 

ਿਨ{ਘ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਿਗਲਾਸ ਿਲਆ�ਦੀ ਹੈ : 

(ਤੋ©ੀ ਬੋਲਦੀ ਬੋਲਦੀ ਤੁਰ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਰ©ਕ� ਵੱਲ ਿਪੱਠ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਦਰੀ ਤੇ ਬੈਠ 

ਕੇ ਸੋਫੀ ਉਤੇ ਝੁਕ ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਤੋ©ੀ ਦੇ ਸੋਫੀ ਵੱਲ ਜਾਣ ਸਮ� ਮੰਚ ਤੇ ਇਕ ਕਾਲੀ ਸ਼ਾਲ 

ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਦਾਖਲ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆ ਕੇ ਤੋਸ਼ੀ ਕੋਲ ਬੈਠ ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮ� 

ਰੂਪੀ ਪਿਹਲ� ਵਾਲਾ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਿਗਲਾਸ ਲੈ ਕੇ ਪ�ਵੇ© ਕਰਦੀ ਹੈ। 
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ਹੈਰੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਿਸਰ ਉਤ�ਹ ਚੁਕਦਾ ਹੈ। ਰੂਪੀ ਉਸ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਲਈ ਖੜ�ੀ 

ਹੈ। 

2. ਸਹਾਇਕ ਪਾਤਰ 

ਇਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਿਵਚ ਉਹ ਪਾਤਰ ਆ�ਦੇ ਹਨ ਿਜਨ� � ਦਾ ਨਾਟਕੀ ਕਾਰਜ ਨਾਲ ਕੋਈ 

ਿਸੱਧਾ ਸਬੰਧ ਨਹ� ਹੈ ਬਲਿਕ ਨਾਟਕ� ਦੇ ਪਾਤਰ� ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਹੈਰੀ-ਤੋਸ਼ੀ ਰਾਹ� ਪਰੋਖ ਸਬੰਧ ਬਣਦਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਪਾਤਰ ਉਹ ਹਨ ਜੋ ਕ�ਦਰੀ ਪਾਤਰ� ਦੇ ‘ਸਹਾਇਕ ਪਾਤਰ�’ ਵਜ� ਭੂਿਮਕਾ ਿਨਭਾ�ਦੇ ਹਨ : 

I. ਜੈਗ  

ਜੈਗ ਹੈਰੀ ਦਾ ਦੋਸਤ ਹੈ ਿਜਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾ ਜਗਪਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਹੈਰੀ ਦਾ ਦੋਸਤ ਹੀ ਨਹ� 

ਬਲਿਕ ਿਵਚਾਰਧਾਰਾ ਅਤੇ ਿਵਹਾਰ ਪਖ� ਉਹ ਹੈਰੀ ਦਾ ਹੀ ਪੂਰਕ ਪਾਤਰ ਹੈ। ਨਾਟਕਕਾਰ ਨĂ  ਅਸਲ ਿਵਚ 

ਜੈਗ ਦੇ ਪਾਤਰ ਰਾਹ� ਨਾ ਕੇਵਲ ਹੈਰੀ ਦੇ ਪਾਤਰ ਦਾ ਿਵਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਲਿਕ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਵੀ 

ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਿਕ ਫੋਕੀ ਮਰਦਾਵ� ਹ�ਕੜ ਵਾਲੇ ਜਗੀਰੂ ਸੋਚ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨ ਇਕ ਤ� ਵੱਧ ਹਨ 

ਭਾਵ ਸਾਰੇ ਇਕੋ ਿਜਹੇ ਹੀ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਜੈਗ ਨੰੂ ਹੈਰੀ ਦਾ ਿਵਸਤਾਰ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਐਟਂਰੀ 

ਅੰਕ ਦੋ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਿਦ�ਸ਼ ਿਵਚ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਜਦ� ਹੈਰੀ ਦੇ ਘਰ ਪਾਰਟੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਲਾਈਲੱਗ 

ਸੁਭਾਅ ਕਾਰਨ ਮਲੂਕੇ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲੈ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਤ� ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮਲੂਕੇ ਦੇ 

ਿਵਵਹਾਰ ਤੇ ਿਟੱਪਣੀ ਕਰਦਾ ਹੈ : 

ਜੈਗ : ਵਗਾੜਨ ਦੀ ਕਸਰ ਤ� ਨੀ ਛਡੀ ਤੂੰ । ਅੰਦਰ� ਕਰਨੀਆਂ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀਆ,ਂ ਉਤ� ਕਰਨੀਆ ਂ

ਪ�ਧਾਨਗੀਆਂ। ਸਭ ਜਾਣਦ� ਮ� ਤੇਰੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਮਲੂਿਕਆ, ਨਾ ਖੁਲ�ਾ ਮੇਰੀ ਜਬਾਨ। 

ਮਲੂਕਾ : ਓ ਬਕ ਦੇ ਿਜਹੜਾ ਕੁ© ਬਕਣਾ ਤੰੂ ਮੈਨੰੂ ਡਰ ਨੀ ਮਾਿਰਆ ਿਕਸੇ ਗੱਲ ਦਾ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ 

ਮ�ਬਰ ਅਜੇ ਬਿਣਆ ਨੀ, ਜੈਲਸੀ ਨਾ' ਹੁਣੇ ਮੱਿਚਆ ਿਪਆ। 

ਜੈਗ : ਓ ਜੈਲਸੀ ਜੂਲਸੀ ਕੇਹੜਾ ਕੰਜਰ ਕਰਦਾ, ਹੂਅ ਕੇਅਰ... ਐਸ ਿਕ�ਸਮਸ ਤੇ ਤੰੂ ਿਗਆ ਨੀ 

ਮਨĂ ਜਰ ਦੇ ਘਰ, ਿਗਆ ਿਕ ਨਹ�? 

ਮਲੂਕਾ : ਮਨĂ ਜਰ ਦੇ ਘਰ ? 
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ਜੈਗ : ਹ�ਅ। ਨਾਲੇ ਉਹਨੰੂ ਇਹ ਵੀ ਿਕਹਾ, ਜੈਗ ਨੰੂ ਫੋਰਮੈਨੀ ਤ� ਹਟਾ ਦੇ ਤੇ ਮੈਨੰੂ ਲਾ ਦੇ ਜੈਗ 

©ਰਾਬੀ ਬੰਦਾ ਐ, ਬੇ ਅਕਲ, ਉਲੂ ਦਾ ਪੱਠਾ। 

ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਹੈਰੀ ਦੇ ਹੀ ਪੂਰਕ ਪਾਤਰ ਵਜ� ਉਦ� ਵੀ ਸਾਹਮਣ ੇਆ�ਦਾ ਹੈ ਜਦ� 

ਉਹ ਹੈਰੀ ਨੰੂ ਤੋਸ਼ੀ ਦਾ ਅਬੌਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਾ ਕੇਵਲ ਉਕਸਾ�ਦਾ ਹੈ ਬਲਿਕ ਮਰਦ ਪ�ਧਾਨ 

ਸਮਾਜ ਦੀ ਔਰਤ ਨੰੂ ਜੁੱ ਤੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਰੀਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ : 

ਜੈਗ : ਓ ਤੀਵੀਆਂ ਤ� ਨ�ਹ ਨੱੁਕਰ ਕਰਦੀਆਂ ਈ ਹੁੰ ਦੀਆ,ਂ ਅੱਗੇ ਟੈਸਟ ਵੇਲੇ ਵੀ ਤ� ਕਰਦੀ ਸੀ। 

ਤੰੂ ਘੂਰ ਘੱਪ ਕੇ ਲੈ ਜਾ... ਚੰਗਾ ਮ� ਤ� ਚਲਦਾ, ਫੋਨ ਤੇ ਦੱਸੀ ਕੀ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਬਿਣਆ ਫੇਰ ! 

ਅਸਲ ਿਵਚ ਜੈਗ ਆਪਣੇ ਿਮੱਤਰ ਹੈਰੀ ਸਮੇਤ ਿਵਦੇਸ਼� ਿਵਚ ਰਿਹੰਦੇ ਉਨ� � ਅਣਿਗਣਤ 

ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਪ�ਤੀਿਨਧਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜਹੜੇ ਏਧਰ� ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਿਵਚ ਉਧਰ ਗਏ, ਉਥੇ ਜਾ ਕੇ 

ਸਰੀਰਕ ਕੰਮ ਿਮਿਲਆ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੀ  ਥਕਾਵਟ ਲਾਹੁਣ ਲਈ ਗਲਾਸੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ। 

ਇਸ ਲਈ ਦੋ ਕੰਮ ਨਹ� ਹੋ ਸਕੇ : 

1. ਬਹੁਿਗਣਤੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਕਾਮੇ ਦਾ ਰਿਹ ਿਗਆ ਅਤੇ ਕੰਮ ਿਮਲਣਾ, ਕੰਮ ਤ� 

ਹਟਾਏ ਜਾਣ, ਨਵ� ਕੰਮ ਲੱਭਣ ਆਿਦ ਵਰਤਾਰੇ ਉਨ� � ਦੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਬਣ ਗਏ। 

2. ਪੱਛਮ ਿਵਚ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਕੈਨĂ ਡਾ ਿਜਹੇ ਮੁਲਕ ਿਵਚ ‘ਕਾਮੇ’ ਨੰੂ ਅਸਿਤਕਾਿਰਤ ਨਹ� 

ਮੰਿਨਆ ਜ�ਦਾ ਪਰੰਤੂ ਉਥ� ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਤ� ਤੁਹਾਡੀ ਉਹੀ ਥ� ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ ਿਜਹੋ ਿਜਹਾ ਕੰਮ 

ਤੁਸ� ਕਰਦੇ ਹੋ। 

ਉਪਰੋਕਤ ਸਿਥਤੀ ਿਵਚ ਪੈਸੇ ਦਾ ਿਦਖਾਵਾ ਹੀ ਆਖਰੀ ਠਾਹਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੈਸੇ 

ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਹੋੜ ਲੱਗ ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਜੈਗ ਤੇ ਮਲੂਕੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਇਸੇ ‘ਸਟੇਟਸ’ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਿਜਥੇ ਜੈਗ ਦਾ 

ਕਾਮੇ ਤ� ਹਲਕਾ ਿਜਹਾ ਵਧ ‘ਸਟੇਟਸ’ ਹੋਣ, ਉਸ ਿਵਚ ‘ਬੌਸ’ ਹੋਣ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਭਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮਲੂਕੇ ਨੰੂ 

ਹੇਚ ਸਮਝਦਾ ਹੈ : 

ਜੈਗ :  ਿਕਸੇ ਨĂ  ਿਕਹਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਤੰੂ ਕੰਨ ਖੋਲ� ਕੇ ਸੁਣ ਲਾ ਮਲੂਿਕਆ, ਫੋਰਮੈਨ ਮ� ਆਂ ਮ� (ਿਹੱਕ 

ਥਾਪੜ ਕੇ), ਦੀ ਬੌਸ! ਤੈਨੰੂ ਕੰਮ ਤੇ ਮ� ਲੁਆਇਆ ਤੰੂ ਮੇਰੀ ਿਪਠ ਿਪਛੇ ਛੁਰਾ ਮਾਰਨ ਦੀ 

ਕੋਿ©© ਕੀਤੀ। ਮ� ਸਿੋਚਆ ਚਲੋ ਪੁਰਾਣੀ ਯਾਰੀ ਐ, ਕੀ ਕਿਹਣਾ ਪਰ ਅੱਜ ਤੂੰ  ਮੇਰੀ ਜਬਾਨ 
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ਖੁਲ�ਾ ਤੀ, ਮੈਨੰੂ ©ਰਾਬੀ ਨਾ ਸਮਝ�, ਆਈ ਐਮ ਦੀ ਬੌਸ, ਮ� ਤ� ਤੈਨੰੂ ਕਲ� ਨੰੂ ਕੰਮ ਤ� 

ਫੈਰ ਕਰ ਦੰੂ  ਆਊਟ! ਆਊਟ! ਯੂ ਨĄ ਅ! 

ਇਸ ਸਿਥਤੀ ਿਵਚ ਕੈਨĂ ਡਾ ਦੀ ਿਸਆਸਤ ਿਵਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਉਨ� � ਲਈ 

ਰਾਹਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ‘ਸਟੇਟਸ’ ਵੀ ਵਧਦਾ ਹੈ ਤੇ ‘ਤਾਕਤ’ ਵੀ ਵਧਦੀ ਹੈ ਭਾਵ� ਿਕ 

ਇਧਰਲੀ ਿਸਆਸਤ ਵ�ਗ ਉਧਰ ਨਾ ਤ� ਤਾਕਤ ਦਾ ਿਦਖਾਵਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਦੁਰਪਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦਾ 

ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਿਕਸੇ ਭਾਈਵੰਦ ਦੀ ਿਵਤ ਤ� ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ� ਿਸਆਸਤ ਿਵਚ 

ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਹਾਿਸਲ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨĂ  ਕੈਨĂ ਡੀਅਨ ਸਮਾਜ ਿਵਚ  ਆਪਣਾ ਵੱਕਾਰੀ ਸਥਾਨ ਬਣਾ 

ਿਲਆ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਬਹੁਿਗਣਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਏਧਰ� ਉਧਰ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੜਾਈਆਂ, ਝਗੜੇ, ਿਦਖਾਵੇ, 

ਫੋਕੀਆਂ ਰਸਮ� ਆਿਦ ਤ� ਮੁਕਤ ਨਹ� ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਕ ਖਾਸ ਿਕਸਮ ਦੀ ‘ਅਨਪੜ�ਤਾ’ ਭਾਵ 

‘ਿਵਚਾਰ� ਦੀ ਤੰਗਿਦਲੀ’ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦਾ ਖਾਸਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਿਜਸ ਦਾ ਪ�ਮਾਣ ਜੈਗ ਤੇ ਹਰੈੀ 

ਿਜਹੇ ਦਕੀਆਨੂਸੀ ਪਾਤਰ ਹਨ। 

II. ਪ�ੀਤਮ ਕੌਰ 

ਪ�ੀਤਮ ਕੌਰ ਜੈਗ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਦੀ ਪੂਰਕ ਪਾਤਰ ਨਹ� ਹੈ। ਜੇ ਜੈਗ ਆਪਣੇ 

ਦੋਸਤ ਹੈਰੀ ਨੰੂ ‘ਮੰੁਡਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ’ ਲਈ ਉਕਸਾ�ਦਾ ਹੈ, ਿਲੰਗ ਿਨਰਧਾਰਣ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹੰਦਾ 

ਹੈ, ਪਤਨੀ ਨੰੂ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਤ� ਪ�ੀਤਮ ਕੌਰ ਵਲ� ਤੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਇਹੇ ਿਜਹਾ ਕੁਝ ਨਹ� 

ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ। ਉਹ ਹੈਰੀ ਤੇ ਜੈਗ ਵ�ਗ ਪਰੁਾਣੇ ਿਖਆਲ� ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ‘ਮੰੁਡਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ’ 

ਵਾਲੇ ਿਸਧ�ਤ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਧਾਰਨੀ ਨਹ� ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਵੀ ਤੋਸ਼ੀ ਨੰੂ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ 

ਦੇ ਤ� ਿਦੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁੜੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਿਵਚ ਤੋਸ਼ੀ ਨੰੂ ਸਟ�ਡ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਪ�ੇਰਦੀ ਹੈ : 

ਤੋਸ਼ੀ : ਿਜੱਦਣ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਈ ਐ, ਕਲੇ© ਿਪਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਘਰ। 

ਪ�ੀਤਮ : ਜੈਗ ਦਾ ਤ� ਤੈਨੰੂ ਪਤਾ ਈ ਐ, ©ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਅੱਜ ਕੁਛ ਕਿਹ ਤਾ ਕਲ� ਕੁਛ। ਨਾ, ਗੱਲ ਕੀ 

ਹੋ ਗੀ? 
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ਤੋਸ਼ੀ : ਆਪ� ਤ� ਿਕਚਨ ਚ ਸੀ, ਹੈਰੀ ਨੰੂ ਵੀਰ ਜੀ ਨĂ  ਪਤਾ ਨੀ ਕੀ ਪੱਟੀ ਪੜ�ਾ ਤੀ, ਿਸਧੇ ਮੰੂਹ 

ਗੱਲ ਈ ਨੀ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਇਕੋ ਿਜਦ ਫੜੀ ਹੋਈ ਐ ਕਿਹੰਦਾ ਬੇਬੀ ਦਾ ਿਲੰਗ ਟੈਸਟ 

ਕਰਵਾਉਣਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਲੜਦਾ ਿਗਆ।  

ਪ�ੀਤਮ: ਤੰੂ ਕੀ ਸੋਿਚਆ ਫੇਰ? 

ਤੋਸ਼ੀ : (ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਦੀ ਹੋਈ) ਮ� ਨੀ ਜਾਣਾ ਜੋ ਹੋਊ ਸੋ ਵੇਖੀ ਜਾਊ। 

ਪ�ੀਤਮ : ਤੰੂ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਿਕ� ਨੀ ਲ�ਦੀ। ਐਸ ਗੱਲ ਿਪਛੇ ਕਲੇ© ਜਰੂਰ ਪੌਣਾ, ਘਰ ਬਰਬਾਦ 

ਕਰਨਾ। ਨਾਲੇ ਕਮਲੀਏ ਕੀ ਪਤਾ ਐਤਕ� ਮੁੰ ਡਾ ਈ ਿਨਕਲ ਆਵੇ। 

ਤੋਸ਼ੀ : ਜੇ ਕੁੜੀ ਿਨਕਲ ਆਈ ਹੈਰੀ ਨĂ  ਫੇਰ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਕਿਹਣਾ ਅਬੋਰ©ਨ ਕਰਵਾ। 

ਪ�ੀਤਮ : ਫੇਰ ਤੰੂ ਨਾ ਮੰਨੀ। ਸ਼ੰਮੀ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂਗੀ। 

ਹੋਰ ਤ� ਹੋਰ ਉਹ ‘ਨਵ� ਿਖਆਲ� ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ’ ਦੀ ਝਲਕ ਉਦ� ਵੀ ਿਦੰਦੀ ਹੈ ਜਦ� ਲੋਹੜੀ 

ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਆ�ਦੇ ਹਨ : 

ਜੈਗ : ਓ ਮਢੀਰ ਿਕਤੇ ਐਧਰ ਈ ਨਾ ਆ ਵੜੇ, ਤੁਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੁਸ�। 

ਪ�ੀਤਮ: ਲੈ ਹੈ ਕਮਲਾ, ਚੰਗ ਸਗ� ਜੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਤ�। ਕਰਮ� ਵਾਲੇ ਘਰ� ਆ�ਦੇ ਐ। ਕੁੜੇ ਤੋ©ੀ 

ਿਤਆਰ ਰੱਖ ਕੁ© ਨਾ ਕੁਸ: ਗੁੜ, ਿਰਔੜੀਆ,ਂ ਪਤਾਸੇ.... 

ਹੈਰੀ : ਆਪਣੇ ਿਕਹੜਾ ਮੰੁਡਾ ਜੰਿਮਆਂ, ਬਰਾੜ� ਿਦ� ਹੋ ਕੇ ਮੁੜ ਜਾਣਗ,ੇ ਉਹਨ� ਦ ੇਜੰਿਮਆਂ 

ਮੰੁਡਾ। 

ਪ�ੀਤਮ : ਨਾ ਮੰੁਡੇ ਮੰੁਡੇ ਦੀ ਉਹਨ� ਨੰੂ ਕੋਈ ਬਾਨ�  ਨੀ। ਅਜ ਕਲ� ਦੇ ਜੁਆਕ ਨੀ ਕਰਦੇ ਕੁੜੀ ਮੰੁਡੇ 

ਚ ਫਰਕ। ਸੋਫੀ ਨĂ  ਸੱਦ ਿਲਆਉਣੇ ਐ ਉਹ। ਤੋ©ੀ ਤੰੂ ਪੈਸੇ ਿਤਆਰ ਰੱਖ ਜੇ ਹਰੋ ਹੈ ਨੀ 

ਕੁ© ਤ�। 

ਅਸਲ ਿਵਚ ਪ�ੀਤਮ ਕੌਰ ਿਜਹੇ ਪਾਤਰ ਅਸਲੀ ‘ਸਹਾਇਕ ਪਾਤਰ’ ਵਾਲੀ ਭੂਿਮਕਾ 

ਿਨਭਾ�ਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਤੋਸ਼ੀ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲਈ ਉਸ ਨੰੂ ‘ਜਾਣਕਾਰੀ’ ਿਦੰਦੀ ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ : 

ਪ�ੀਤਮ : (ਰ� ਬਦਲ ਕੇ) ਸੱਚ ਕੁੜੇ ਤੋ©ੀ, ਮ� ਤ� ਹੋਰ ਵੀ ਸੁਿਣਆ ਂਕੁ©। ਕਿਹੰਦੇ ਹੈਰੀ ਸੋਚਦਾ ਜੇ 

ਰੱਬ ਨĂ  ਐਤਕ� ਵੀ ਮੰੁਡਾ ਨਾ ਿਦਤਾ ਤ� ਸੋਫੀ ਨੰੂ ਫਰੀ ਕਰਵਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਘਰੇ ਈ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। 
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ਤੋਸ਼ੀ : (ਇਕ ਦਮ ਚ�ਕਦੀ ਹੋਈ) ਰਿਹਣ ਦੇ ਤੰੂ। ਕੀਹਨĂ  ਦੱਿਸਆ ਤੈਨੰੂ? 

ਪ�ੀਤਮ :  ਮੈਨੰੂ ਕੀਹਨĂ  ਦੱਸਣਾ। ਕਲ� ਮਲੂਕਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜੈਗ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ 

ਵੀ ਕੰਨੀ ਪੈ ਗੀ। ਉਹਨĂ  ਪਤਾ ਨੀ ਕੀਹਤ� ਸੁਣੀ ਐ। ਪਰ ਤੂੰ  ਏਹਨੰੂ ਕੋਈ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਨਾ 

ਸਮਝ ਲ�। ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਭੈੜੇ ਐ, ਿਕਆਫੇ ਲੌਣ ਲੱਗ ਪ�ਦੇ ਐ। ਕੀ ਪਤਾ ਐਵ� ਜੈਗ ਹੋਣੀ 

ਭਕਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਣ  ਤੰੂ ਹੈਰੀ ਨੰੂ ਪੁਛਣ ਨਾ ਬਿਹ ਜ�। ਐਵ� ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੀ ਹੋਰ ਬਣ ਜ�ਦੀ 

ਐ। ਹੈਰੀ ਿਕਥੇ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਸੋਚਣ ਵਾਲਾ। 

ਤੋਸ਼ੀ : (ਤਨਜ਼ੀਆ ਹਸਦੀ ਹੋਈ) ਚਲੋ ਮਾੜਾ ਵੀ ਕੀ ਐ ਇਹਦੇ ਿਵਚ। ਮ� ਕੁੜੀਆਂ ਜੰਮ ਿਦਤੀਆ,ਂ 

ਸੋਫੀ ਮੰੁਡੇ ਜੰਮ ਦੂ। ਘਰ ਦੇ ਖੁ©, ਹੈਰੀ ਬਾਗੋ ਬਾਗ਼। 

ਸਮੱੁਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ�ੀਤਮ ਕੌਰ ਸਿਹਜਮਤੇ ਵਾਲੀ ਸਾਧਾਰਣ ਔਰਤ ਹੈ ਜੋ ਤੋਸ਼ੀ ਦੀ ਸਹਾਇਕ 

ਪਾਤਰ ਵਜ� ਉਸਾਰੂ ਭੂਿਮਕਾ ਿਨਭਾ�ਦੀ ਹੈ। 

III. ਮਲੂਕਾ  

ਮਲੂਕਾ ਵੀ ਹੈਰੀ-ਜੈਗ ਦੀ ਜੋੜੀ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਮਣਕਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਜੈਗ ਵ�ਗ ਪਰੰਪਰਕ 

ਿਵਚਾਰ� ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੈ ਪਰ ਨੌਕਰੀ ਿਵਚ ਜੈਗ ਦਾ ਜੂਨੀਅਰ ਹੈ। ਉਹ ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਵੱਕਾਰੀ ਸਥਾਨ ਦੀ 

ਚਾਹਨਾ ਰਖਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਪ�ਧਾਨਗੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਹੈ : 

ਤੋਸ਼ੀ : ਸਪੋਰਟ ਇਹਨ� ਨĂ  ਕੀਹਦੀ ਕਰਨੀ ਐ,ਂ ਮਲੂਕਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵਾਸਤੇ ਆਪ 

ਖੜ�ਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਐ, ਪ�ਧਾਨ ਦੀ ਸੀਟ ਵਾਸਤੇ। 

ਜੈਗ : (ਉਹਦਾ ਮੱਲੋ ਮੱਲੀ ਹਾਸਾ ਿਨਕਲ ਜ�ਦਾ ਹੈ) ਪ�ਧਾਨ! ਮਲੂਿਕਆ ਤੰੂ? ਅ©ਕੇ ਓਇ ਤੇਰੇ, 

ਆਹ ਤ� ਤੰੂ ਕੱਛ ਚ� ਮੂੰ ਗਲੀ ਕਢ ਮਾਰੀ ਯਾਰ। ਪ�ਧਾਨ! (ਜੈਗ ਉਚੀ ਉਚੀ ਹਸਦਾ ਹੈ) 

ਪ�ੀਤਮ : ਿਕ� ਹੱਸੀ ਜਾਨਾ ਐਵ�। ਪ�ਧਾਨ ਬੰਦੇ ਈ ਬਣਦੇ ਐ, ਡੰਗਰ ਤ� ਨੀ ਬਣਦੇ। 

ਜੈਗ : ਬਣਦੇ ਿਕਵ� ਨੀ। ਕੁਰਸੀ ਚਾਹੀਦੀ ਐ ਥੱਲੇ। ਮੈਨੰੂ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਿਦਓ, ਮ� ਪ�ਧਾਨ ਬਣ ਜੂੰ  

(ਸੋਫੇ ਤੇ ਬੈਠਦਾ ਹੋਇਆ) ਲੈ ਆਹ ਦੇਖ ਬਣ ਿਗਆ ਮ� ਪ�ਧਾਨ। 

ਹੈਰੀ : ਬੱਲੇ ਵਈ ਜੈਗ ਿਸਹ�, ਤੰੂ ਤ� ਯਾਰ ਪ�ਧਾਨ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਲਗਦ�, ਜਾਰਜ ਬੱੁਸ਼। 
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ਪ�ੀਤਮ : ਰਿਹਣ ਦੇ ਰਿਹਣ ਦੇ। ਤੂੰ  ਤ� ਜੱਗ ਿਸਆਂ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬੰਦਾ ਵੀ ਨੀ ਬਣਨਾ ਪ�ਧਾਨ 

ਤ� ਇਕ ਪਾਸੇ ਿਰਹਾ। ਮਲੂਕਾ ਤ� ਫੇਰ ਪਿੜ�ਆ ਿਲਿਖਆ। 

ਤੋਸ਼ੀ : ਬੰਦੇ ਨੰੂ ਕੋਿ©© ਤ� ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਐ। ਸਾਨੰੂ ਤ� ਬਲਾ ਈ ਖੁ©ੀ ਹੋਊ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡਾ 

ਬੰਦਾ ਪ�ਧਾਨ ਬਣ ਜੂ। ਮ� ©ੰਮੀ ਨੰੂ ਦੱਿਸਆ ਤ� ਉਹ ਵੀ ਖੁ© ਹੋ ਗੀ। ਕਿਹੰਦੀ ਮਲੂਕਾ ਵੀਰ 

ਜੀ ਪ�ਧਾਨ ਬਣ ਿਗਆ ਤ� ਮ� ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਬੋਿਲਆ ਕਰੰੂ 

ਪ�ੀਤਮ : ਸ਼ੰਮੀ ਨĂ  ਿਕਹੜਾ ਓਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਥਾ ਕਰਨੀ ਐ, ਉਹਨĂ  ਤ� ਇਕੋ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਐ ਬੱਸ 

ਤੀਵ� ਨੰੂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰੋ। � ਤ� ਭਾਈ ਚੰਗਾ ਐ ਕੋਈ ਅਕਲ ਈ ਿਦੰਦੀ ਐ। 

ਅਸਲ ਿਵਚ ਹੈਰੀ-ਜੈਗ-ਮਲੂਕਾ ਿਤੰਨĄ  ਕੈਨĂ ਡਾ ਿਵਚ ਰਿਹੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰ ੇ

ਵਾਲਾ ਉਹ ਜੀਵਨ ਜੀ�ਦੇ ਹਨ ਿਜਸ ਿਵਚ ਹੱਸਣਾ ਖੇਡਣਾ, ਦਾਰੂ ਪੀਣਾ, ਿਮਹਣੋ ਿਮਹਣੀ ਹੋਣਾ, ਰੱੁਸਣਾ 

ਮਨਾਉਣਾ, ਭੜਕਨਾ ਭੜਕਾਉਣਾ ਆਿਦ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਪਿਹਲਾ ਲੜਦੇ ਅਤੇ ਫੇਰ 

ਮੰਨ ਜ�ਦੇ ਹਨ। ਿਜਵ� ਕੰਨ� ਦਾ ਕੱਚਾ ਜੈਗ ਪਿਹਲ� ਮਲੂਕੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫੇਰ ਦੋਹ� ਦੀ ਸੁਲਾਹ ਵੀ 

ਹੋ ਜ�ਦੀ ਹੈ : 

ਹੈਰੀ : (ਉਹਨ� ਦੇ ਿਵਚਾਲੇ ਆ�ਦਾ ਹੋਇਆ) ਓਇ ਠਿਹਰੋ, ਠਿਹਰ,ੋ ਠਿਹਰੋ ਐਵ� ਨਾ ਤੱਤੇ ਹੋਈ 

ਜਾਓ। ਮੈਨੰੂ ਸਮਝ ਆ ਗੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੀ। (ਜੈਗ ਨੰੂ ਿਲਆ ਕੇ ਸੋਫੇ ਤੇ ਬਠਾ�ਦਾ ਹੋਇਆ 

ਤੇ ਆਪ ਉਸ ਨਾਲ ਸੋਫੇ ਦੀ ਬਾਹੀ ਤੇ ਬੈਠਦਾ ਹੋਇਆ) ਜੈਗ ਿਸਹ� ਜੈਗ ਿਸਹ�... 

ਇੰਡੀਆ ਮਲੂਕਾ ਨੀ ਅਨੂਪਾ ਿਗਆ ਸੀ, ਅਨੁਪਾ ਚੰਦੋਕ। ਮਨĄ ਜਰ ਕੋਲੇ ਵੀ ਓਹੀ ਿਗਆ 

ਸੀ। 

ਜੈਗ :  (ਹੈਰੀ ਨੰੂ ਧੱਕਾ ਦੇ ਕੇ ਸੋਫੇ ਤ� ਸੁਟਦਾ ਹੋਇਆ) ਓ ਰਿਹਣ ਦੇ ਤੰੂ, ਆਵਦੀਆਂ ਮਾਰੀ ਜਾਨ�, 

ਤੈਨੰੂ ਿਕਵ� ਪਤਾ? 

ਹੈਰੀ : ਿਫਟੇ ਮੰੂਹ ਤੇਰੇ, ਮੇਰੀ ਪੀ ਕੇ ਮਰੇੇ ਤੇ ਈ ਖੇੜੀ ਜਾਹ (ਥੱਿਲ� ਉਠਦਾ ਹੋਇਆ) ਆਪ� ਕੱਠĂ  

ਤ� ਬੈਠĂ  ਸੀ ਿਪਛਲੇ ਐਤਵਾਰ, ਐਸੇ ਥ�। ਨੀਲ ਨĂ  ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਸੀ ਸਾਰੀ।  ਤੇਰੀ ਓਦ� ਵੀ 

ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਸਤਰ ਤੇ ਸਵਾਰ ਸੀ ਓਦ� ਵੀ ਤੰੂ, ਕੰਨ ਬੰਦ ਸੀ, ਅਨੂਪੇ ਦਾ ਮਲੂਕਾ 

ਸਮਝ ਿਲਆ। ਅੱਧੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਹੰੁਨਾ ਤੰੂ। 
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ਜੈਗ :  ਨਾ, ਤੰੂ ਹੈਰੀ, ਮ� ©ਰਾਬੀ ਨੀ ਹੋਇਆ... ਤੰੂ ਸ�ਹ ਖਾਹ.... 

ਹੈਰੀ : ਸ�ਹ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਆਪ� ਹੁਣੇ ਨੀਲ ਨੰੂ ਫੋਨ ਮਾਰ ਲੈਨĂ  ਆਂ ਆਹ ਲੈ ਘੰੁਮਾ ਨੰਬਰ, 

ਜੈਗ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਜ�ਦਾ ਹੈ। 

ਇ� ਜੈਗ ਲਾਈ ਲੱਗ ਟਾਈਪ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਕਬਾਬੀ ਬੰਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਿਵਚ 

ਤਰਲਤਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਤੋਲਾ ਕਦੇ ਮਾਸਾ ਹੋਣ ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਪਰ ਹੈਰੀ ਦਾ ਦੋਸਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਤੇ ਹੈਰੀ ਦੇ 

ਪਿਰਵਾਰ ਦਾ ਮ�ਬਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ‘ਸਹਾਇਕ ਪਾਤਰ’ ਵਜ� ਪੂਰਾ ਿਨਭਦਾ ਹੈ : 

IV. ਸੀਬੋ (ਨਸੀਬ ਕੌਰ) 

ਸੀਬੋ ਉਰਫ ਨਸੀਬ ਕੌਰ ਮਲੂਕੇ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਹੈ ਜੋ ਤੋਸ਼ੀ ਦੀ ਸਹੇਲੀ ਹੈ। ਉਹ 

ਧਰਮਣ ਕਰਮਣ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਤੋਸ਼ੀ ਨੰੂ ਰੱਬ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਿਦੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਮੀਦ ਬੰਨ� ਾ�ਦੀ 

ਹੈ ਿਕ ਫੇਰ ਉਹਦੇ ਮੰੁਡਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਤੋਸ਼ੀ ਲਈ ਗੁਟਕਾ ਸਾਿਹਬ ਵੀ  ਿਲਆ�ਦੀ ਹੈ : 

ਸੀਬੋ : (ਿਵਚ� ਈ ਗੱਲ ਟੱੁਕ ਕੇ) ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼� ਵੀ ਠੀਕ ਐ, ਤੋ©ੀ, ਪਰ ਤੁਸ� ਘਰ ਿਵਚ ਪਾਠ 

ਖੁਲਵਾਓ, ਘਰ ਪਿਵਤਰ ਹੋਵ,ੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤ©ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕੰਨ� ਚ ਪਵੇ... ਸੁਖ ਨ� ਨਵ� 

ਜੀਅ ਨĂ  ਆਉਣਾ ਘਰ ਚ। 

ਤੋਸ਼ੀ : ਤੈਨੰੂ ਇਕ ਗੱਲ ਦੱਸ� ਸੀਬ,ੋ ਹੈਰੀ ਐਸ ਵਾਰ ਮੰੁਡੇ ਨੰੂ ਬਾਹਲਾ ਈ ਤ�ਘਦੈ, ਏਸ ਿਪਛੇ ਤ� 

ਉਹ ਪਾਠ ਵੀ ਖੁਲ�ਾ ਲੂ ਗਾ, ਆਪ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗਪੂ ਗਾ (ਹਸਦੀ ਹੈ) 

ਸੀਬੋ : ਬਈ ਤੋ©ੀ ਆਹ ਤ� ਤੰੂ ਬਹੁਤੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਤੀ ਅੱਜ। ਨਾਲੇ ਪਾਠ ਤ� ਤੋਸ਼ੀ ਤੰੂਹ 

ਵੀ ਕਿਰਆ ਕਰ ਭੈਣੇ। ਸੱਚ ਮ� ਤ� ਆਹ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸੰੁਦਰ ਗੁਟਕਾ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਆਂ 

(ਬੈਗ ਚ� ਗੁਟਕਾ ਕਢ ਕੇ ਤੋ©ੀ ਨੰੂ ਫੜਾਉਣ ਲਗਦੀ ਹੈ) 

ਤੋਸ਼ੀ : ਅੱਛਾ, ਿਲਆ ਦੇਖ�। 

ਸੀਬੋ : (ਗੁਟਕਾ ਿਪਛੇ ਿਖਚਦੀ ਹੋਈ) ਨਾ ਇ� ਨੀ, ਿਸਰ ਢਕ ਪਿਹਲ�। 

ਤੋ©ੀ ਸੋਫੇ ਤ� ਇਕ ਕਪੜਾ ਚੁਕ ਕੇ ਿਸਰ ਢਕਦੀ ਹੈ। ਸੀਬੋ ਉਹਨੰੂ ਗੁਟਕਾ ਫੜਾ�ਦੀ ਹੈ। 

ਇ� ਸੀਬੋ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਤੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਜਦ ਸੀਤੋ ਉਹਦਾ ਗੁਟਕਾ ਸਾਿਹਬ 

ਦੇਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤ� ਉਸਦਾ ਜਵਾਬ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਸਿਤਕਾਰ ਨਾਲ ਪਰੰੁਿਨਆ ਹੋਇਆ ਹੈ :  
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ਤੋਸ਼ੀ : ਆਹ ਤ� ਸੀਬੋ ਤੂੰ  ਬਹੁਤਾ ਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਥ�ਕ ਯੂ, ਧੰਨਵਾਦ ਤੇਰਾ। 

ਸੀਬੋ : ਲੈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਾਹਦਾ। ਇਹ ਤ� ਸਾਡਾ ਫਰਜ ਐ ਬਾਣੀ ਨੰੂ ਘਰ ਘਰ ਪਹੰੁਚਾਉਣਾ (ਗੁਟਕਾ 

ਵਾਪਸ ਫੜਦੀ ਹੋਈ) ਤੰੂ ਦਸਵ� ਪਾਤ©ਾਹੀ ਦੇ ਐਸ ਸਵੱਈਏ ਦਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪਾਠ ਕਿਰਆ 

ਕਰ। ਸੱਚੇ ਪਾਤ©ਾਹ ਆਪ ਹਾਜਰ ਨਾਜਰ ਹੋ ਕੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਕਰੂ, ਰੋਗ� ਸੋਗ� ਤ� 

ਬਚਾਊ। (ਸੀਬੋ ©ਰਧਾ ਨਾਲ ਤੇ ਪੂਰੇ ਜੋ© ਿਵਚ ਸਵੱਈਆ ਪੜ� ਕੇ ਸੁਣਾ�ਦੀ ਹੈ) 

ਰੋਗਨ ਤੇ ਅਰ ਸੋਗਨ ਤੇ ਜਲ ਜੋਗਨ ਤੇ 

ਬਹੁ ਭ�ਤ ਬਚਾਵੈ 

ਸੱਤ� ਅਨĂ ਕ ਚਲਾਵਤ ਘਾਵ 

ਤਊ ਤਨ ਏਕ ਨਾ ਲਾਗਨ ਪਾਵੈ 

ਰਾਖਤ ਹੈ ਆਪਨć  ਕੋ ਦੈ ਕਰ 

ਪਾਪ ਸੰਬੂਹ ਨਾ ਭੇਟਨ ਪਾਵ ੈ

ਔਰ ਕੀ ਬਾਤ ਕਹ� ਕਿਹ ਤੋਸੋ 

ਪੇਟ ਹੀ ਕੇ ਪਟ ਬੀਚ ਬਚਾਵੈ 

ਸੀਬੋ ਪਹਲੀ ਸਤਰ ਗੁਟਕੇ ਤ� ਪੜ� ਕੇ ਬਾਕੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਪੜ�ਦੀ ਹੈ। ਜਦ� ਆਖਰੀ ਸਤਰ 

ਿਵਚ ਪੇਟ ਦਾ ©ਬਦ ਆ�ਦਾ ਹੈ ਤ� ਪੇਟ ਤੇ ਹੱਥ ਰਖ ਕੇ ਤੋ©ੀ ਨੰੂ ਸਮਝਾ�ਦੀ ਹੈ। 

ਤੋਸ਼ੀ : ਤੰੂ ਤ� ਸੀਬੋ ਅੜੀਏ ਸਾਰਾ ਜਬਾਨੀ ਯਾਦ ਕਰੀ ਿਫਰਦੀ ਐ।ਂ 

ਸੀਬੋ : ਮ� ਤ� ਭੈਣੇ ਹਰ ਰੋਜ ਇਹ ਪਾਠ ਕਰਦੀ ਆਂ, ਤੰੂਹ ਵੀ ਕਿਰਆ ਕਰ। ਹੋਰ ਿਕਸੇ ਟੂਣੇ 

ਟਾਮਣੇ ਤਵੀਤ� ਵਿਹਮ� ਭਰਮ� ਚ ਪੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨੀ। (ਅੱਖ� ਬੰਦ ਕਰਕੇ) ਧੰਨ ਸਤਗੁਰ 

ਸੱਚੇ ਪਾਤ©ਾਹ ਿਕਥੇ ਿਕਥੇ ਆਪਣੇ ਭਗਤ� ਦੀ ਪੈਜ ਰਖਦ�, ਡੁਬਿਦਆਂ ਨੰੂ ਤਾਰਦਾ ਹ�, 

ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਵਰਗੀਆਂ ਤੇ ਿਮਹਰ� ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰਦ�, ਧੰਨ ਐ ਂਤੂੰ  ਦਾਤਾ... 

ਅਸਲ ਿਵਚ ਨਾਟਕ ਿਵਚ ਆਪਣੀ ਘੱਟ ਭੂਿਮਕਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਿਹਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 

ਭਾਵ� ਸੀਬੋ ਦਾ ਪਾਤਰ ‘ਗੌਣ ਪਾਤਰ�’ ਿਵਚ ਹੀ ਆ�ਦਾ ਹੈ ਪਰ ਨਾਟਕ ਦੀ ਮੂਲ ਸਮੱਿਸਆ ਦੀ 

ਿਨਮਨਿਲਖਤ ਿਤੰਨ ਿਧਰੀ ਪਹੰੁਚ ਿਵਚ ਉਸ ਦੀ ਭੂਿਮਕਾ ਬਣਦੀ ਹੈ : 
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ਿਵਿਗਆਨ-ਧਰਮ-ਪਾਖੰਡ 

ਿਜਥੇ ਸ਼ੰਮੀ ਿਨਰੋਲ ਿਵਿਗਆਨਕ ਰਾਹ ਰਸਿਤਆ ਂਦੀ ਪ�ਧੀ ਹੈ ਉਥੇ ਸੀਬੋ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੀ 

ਤਾਕਤ ਦੀ ਪ�ਤੀਿਨਧ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਗਰਭਵਤੀ ਤੋਸ਼ੀ ਨੰੂ ਤਸੱਲੀ ਿਦੰਦੀ ਹੋਈ ਧਰਮ ਦੇ ਸਹੀ ਰਾਹ ਦਾ 

ਦੀਦਾਰ ਕਰਾ�ਦੀ ਹੈ ਿਜਥੇ ਧਰਮ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਮਾਨਸਕ ਬਲ ਦਾ ਪ�ਤੀਮਾਨ ਬਣਦਾ ਹੈ।  

ਇ� ਸੀਬੋ ਤੋਸ਼ੀ ਦੀ ਦੁਖ ਸੁਖ ਦੀ ਸਾਥਣ ਹੈ ਪਰ ਿਜਵ� ਪ�ੀਤਮ ਕੌਰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਜੈਗ 

ਦੀ ਪੂਰਕ ਹੈ ਉਵ� ਸੀਬੋ ਪਰੰਪਰਕ ਔਰਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਮਲੂਕੇ ਦੀ ‘ਪੂਰਕ’ ਨਹ� ਹੈ।  

V. ਪੰਿਡਤ 

ਉਪਰੋਕਤ ਿਤੰਨ ਿਧਰੀ ਪਹੰੁਚ ਿਵਚ (ਿਵਿਗਆਨ-ਧਰਮ-ਪਾਖੰਡ) ਤੀਜੀ ਿਧਰ ਪਾਖੰਡ ਦਾ 

ਪ�ਤੀਿਨਧ ਪਾਤਰ ਜੇਠਾ ਪੰਿਡਤ ਹੈ।  ਅਸਲ ਿਵਚ ਕੈਨĂ ਡਾ ਿਵਚ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਕਰ ਪੰਜਾਬੀ 

ਇਧਰ ਵ�ਗ ਹੀ ਵਿਹਮ� ਭਰਮ�, ਟੂਣੇ ਟਾਮਣ� ਆਿਦ ਿਵਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਧਰ ਬਾਿਬਆਂ, 

ਜੋਤਸ਼ੀਆ,ਂ ਕਾਲੇ ਇਲਮ ਵਾਿਲਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ ਿਜਨ� � ਦੇ ਇਸ਼ਿਤਹਾਰ ਅਖਬਾਰ� ਤੇ ਰੇਡੀਓ ਰਾਹ� 

ਅਕਸਰ ਨਸ਼ਰ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। ਕਿਹਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਇਨ� � ਦੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਖੂਬ ਚਲਦੀ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ 

ਕੈਨĂ ਡਾ ਿਵਚ ‘ਪੜ�ੇ ਿਲਖੇ ਅਨਪੜ��’ ਦੀ ਬਹੁਿਗਣਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ�ਸੰਗ  ਿਵਚ ‘ਿਨਰਲੱਜ’ ਨਾਟਕ ਿਵਚ 

ਿਵਿਗਆਨ, ਧਰਮ ਤੇ ਜੋਤਸ਼ ਿਤੰਨĂ  ਿਧਰ� ਦੀ ਭੂਿਮਕਾ ਹੈ। ਿਜਥੇ ਿਵਿਗਆਨ ਤਰਕ ਦਾ ਪ�ਤੀਿਨਧ ਹੈ, ਉਥੇ 

ਧਰਮ ਆਸਥਾ ਦਾ ਪ�ਤੀਿਨਧ ਹੈ। ਦੋਵ� ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਥ� ਤੇ ਮਨੁਖ ਨੰੂ ਬਲ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲੇਿਕਨ 

ਇਨ� � ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤੀਜੀ ਿਧਰ ‘ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ’ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅਵਾਮ ਦੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਿਖਲਵਾੜ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਇਸ ਨਾਟਕ ਿਵਚ ਜੇਠਾ ਪੰਿਡਤ ਉਸੇ ਿਧਰ ਦਾ ਪ�ਤੀਿਨਧ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਰਤੀਆ ਮੰੁਡਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨ� ਤੇ ਉਹੜ 

ਪੋਹੜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੈਰੀ ਹੁਰ� ਤ� ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਲੈ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨĂ  ਆਪਣੀ ਇਸ ਠੱਗੀ ਨੰੂ ਇਕ 

ਹੋਰ  ਆਯਾਮ ਿਦੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਉਸ ਦੇ ਕਹ ੇਅਨੁਸਾਰ ਨਤੀਜਾ ਨਾ ਿਨਕਲੇ ਤ� ਉਹ ਅੱਧੇ ਪੈਸੇ ਮੋੜ 

ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਟਕ ਿਵਚ ਇੰਜ ਹੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਹੈਰੀ ਵਲ� ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਦੇ ਨ� ਤੇ ਪੰਿਡਤ ਕੋਲ� ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ 

ਮੰੁਡਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਹੈਰੀ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ� ਨੰੂ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਿਲੰਗ ਿਨਰਧਾਰਣ ਟੈਸਟ ਤ� 

ਕੁੜੀ ਹੋਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਿਮਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਿਡਤ, ਜੋ ਿਕ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਤ� ਅਣਜਾਣ ਹੈ, ਅਗਲੇਰੀ ਿਵਧੀ 

ਿਵਧਾਨ ਲਈ ਘਰ ਪੱੁਜ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਹੈਰੀ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ : 



n?wHJ/H (gzikph) Gkr gfjbk    101        g/go^shik 
 

  

ਹੈਰੀ : (ਮੇਜ਼ ਤੇ ਪਈ ਫਾਈਲ ਚ� ਦੋ ਤਸਵੀਰ�, ਬਲੈਕ ਐਡਂ ਵ�ਾਈਟ ਟ��ਸਪੇਰ�ਸੀਜ਼, ਚੱੁਕ ਕੇ 

ਪੰਡਤ ਨੰੂ ਵਖੌਦਾ ਹੋਇਆ) ਆਹ ਵੇਖ! 

ਪੰਡਤ : ਯੇ, ਯੇ ਕਯਾ ਭਈ ਹਰਦੇਵ ਿਸੰਘ? 

ਹੈਰੀ : ਦੇਖ ਤੋ©ੀ ਦੇ ਪੇਟ ਿਵਚ ਕੀ ਐ? 

ਪੰਡਤ : ਓ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅਬ ਸਮਝੇ, ਤੋ ਆਪ ਭੀ ਫੰਸ ਗਏ, ਉਸ ©ੈਤਾਨ ਡਾਕਟਰ ਕੀ ਚਾਲ ਮ�। 

ਹੈਰੀ : ©ੈਤਾਨ ਤ� ਹੈ ਪਰ ਸੱਚ ਤ� ਦਸਦੈ, ਤੇਰੇ ਵ�ਗ ਠੱਗੀਆਂ ਤ� ਨੀ ਮਾਰਦਾ। 

ਪੰਡਤ : ਅਗਰ ਡਾਕਟਰ ਕੀ ਬਾਤ ਸੱਚ ਨਾ ਿਨਕਲੀ ਤ�?  

ਹੈਰੀ:  ਇਹ ਸਾਇੰਸ ਐ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਇੰਸ, ਕੈਮਰਾ ਐ, ਥੋਡਾ ਤਵੀਤ ਨੀ। ਐਵ� ਚਾਰ ਮੰਤਰ ਜ ੇ

ਪੜ� ਕੇ ਹਰੇਕ ਨੰੂ ਕਿਹ ਤਾ, ਪੇਟ ਮ� ਲੜਕਾ ਹੈ, ਸੌ ਪ�ਸ�ਟ ਹੈ, ਮ� ਨĂ  ਸਾਖ©ਾਤ ਦੇਖ ਲੀਆ 

ਹੈ। ਹਜਾਰ ਡਾਲਰ ਲੈ ਕੇ ਜੇਬ ਚ ਪਾ ਿਲਆ। ਹੁਣ ਅੱਗ� ਮੰੂਗਾ ਚੁੱ ਕੀ ਤੁਿਰਆ ਆ�ਦੈ। 

ਪੰਿਡਤ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਠੱਗੀ ਲਈ ਖ਼ੁਦ ਇੰਕਸ਼ਾਫ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹੈਰੀ ਵਰਿਗਆਂ 

ਨੰੂ ਦੋਸ਼ੀ ਠਿਹਰਾ�ਦਾ ਹ ੈਜੋ ਵਿਹਮ� ਭਰਮ� ਨੰੂ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਿਡਤ ਦਾ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਸੱਚ 

ਤ� ਪਰਦਾ ਚੱੁਕ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵਚ ਰੱਬ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨ ਦਾ ਤਰਕ ਉਸਰਨ ਤੇ ਪੰਡਤ ਹੈਰੀ ਨੰੂ 

ਿਨਰ�ਤਰ ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ : 

ਪੰਡਤ:  (ਹੱਸਦਾ ਹੋਇਆ) ਅਰੇ ਭਈ ਹਰਦੇਵ ਿਸੰਘ ਦੁਨੀਆ ਮ� ਐਸਾ ਕੌਨ ਹੈ ਜੋ ਠੱਗੀ ਨਹ� ਮਾਰ 

ਰਹਾ। ਮ� ਤੋ ਲੋਗ� ਸੇ ਠੱਗੀ ਮਾਰਤਾ ਹੰੂ ਨਾ, ਆਪ ਤੋ ਭਗਵਾਨ ਸੇ ਹੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹ ੇ

ਹੋ। ਯੇ ਹਜਾਰ ਡਾਲਰ ਮੁਝੇ ਆਪ ਨĂ  ਕੌਨ ਸਾ ਪੰੁਨ ਕਰਨĂ  ਕੇ ਲੀਏ ਦੀਆ ਥਾ? ਯੇ 

ਭਗਵਾਨ ਸੇ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਨĂ  ਕੇ ਿਲਏ ਦੀਆ ਥਾ। ਲੇਕਨ ਯੇ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਾ ਪੈਸਾ ਅਬ ਹਮ 

ਅਕੇਲੇ ਨਹ� ਰਖ�ਗੇ। ਯੇ ਰਹਾ ਆਪ ਕਾ ਪ�ਚ ਸੌ (ਪੰਡਤ ਪੰਜ ਸੌ ਡਾਲਰ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ 

ਚਲਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ) ਔਰ ਹ� ਹਰਦੇਵ ਿਸੰਘ, ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਕ�ੋਧ 

ਅਛਾ ਨਹ� ਹੋਤਾ। ਨਮਸਤੇ। ਜੈ ਿ©ਵ ©ੰਕਰ, ਜੈ ਿ©ਵ ©ੰਕਰ, ਜੈ ਿ©ਵ ©ੰਕਰ ... 

ਇ� ਅਜਮੇਰ ਰੋਡੇ ਨĂ  ਪੰਿਡਤ ਦੇ ਪਾਤਰ ਿਚਤਰਣ ਿਵਚ ਜੜ� ਨੰੂ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ 

ਹੈ। ਉਹ ਜੜ� ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਜੇ ਅਵਾਮ ਖ਼ੁਦ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਨਾ ਚਾਹੇਗਾ ਤ� ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੈਦਾ ਹੰੁਦੇ 
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ਰਿਹਣਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਿਨਯਮ ‘ਡੀਮ�ਡ ਐਡਂ ਸਪਲਾਈ’ ਵਾਲੀ ਸਿਥਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਨ� � 

ਵਿਹਮ� ਭਰਮ� ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਧਾਿਗਆਂ ਤਵੀਤ� ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ‘ਡੀਮ�ਡ’ ਹੈ ਭਾਵ ਸਮਾਜ ਿਵਚ 

ਅਨਪੜ�ਤਾ ਹੈ ਤ� ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਤ� ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਵਾਿਲਆਂ ਵਲ� ਵਿਹਮ�-ਭਰਮ�, ਧਾਿਗਆਂ, ਤਵੀਤ� ਦੇ 

ਰੂਪ ਿਵਚ ਇਸ ‘ਡੀਮ�ਡ’ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਭਾਵ ‘ਸਪਲਾਈ’ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਪਾਤਰ ਵਜ� 

ਪੰਿਡਤ ਦੀ ਭੂਿਮਕ ਹੈ। ਫ਼ਰਕ ਏਨਾ ਹੈ ਿਕ ਿਜਥੇ ਜੈਗ, ਪ�ੀਤਮ ਕੌਰ, ਮਲੂਕਾ ਤੇ ਸੀਬੋ ‘ਕ�ਦਰੀ ਪਾਤਰ�’ ਦੇ 

ਸਹਾਇਕ ਹਨ ਉਥੇ ਇਹ ਪਾਤਰ ਪੰਡਤ ਦੇ ‘ਨਾਟ-ਕਥਾ’ ਦਾ ਸਹਾਇਕ ਪਾਤਰ ਹੈ। ਉਸ ਰਾਹ� ਨਾਟਕੀ 

ਕਾਰਜ ਮਘਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਕ ਖਾਸ ਿਦਸ਼ਾ ਵੱਲ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਮੁੜ ਨਾਟਕੀ ਯਥਾਰਥ ਬਦਲਣ ਤੇ ਨਾਟਕੀ ਕਾਰਜ 

ਮੋੜਾ ਕੱਟ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਪਾਤਰ ਵਜ� ਪੰਿਡਤ ਦੀ ਭੂਿਮਕਾ ਤੇ ਸਾਰਿਥਕਤਾ ਤ� ਇਨਕਾਰ 

ਨਹ� ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ   

3. ਗੌਣ ਪਾਤਰ 

ਇਸ ਨਾਟਕ ਦੇ ‘ਕ�ਦਰੀ ਪਾਤਰ�’ ਅਤੇ ‘ਸਹਾਇਕ ਪਾਤਰ�’ ਤ� ਿਬਨ� ‘ਲੋਹੜੀ ਮੰਗਣ 

ਵਾਲੇ ਤੇ ਜਲੂਸ ਿਵਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁੰ ਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ‘ਗੌਣ ਪਾਤਰ�’ ਵਜ� ਇਸ ਨਾਟਕ ਿਵਚ ਅਰਥ 

ਗ�ਿਹਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਿਵਚ ਉਨ� � ਦੀ ਆਮਦ ਨਾਟ-ਵਸਤੂ, ਨਾਟ-ਰੂਪ ਤੇ ਨਾਟ-ਸੰਚਾਰ ਿਤੰਨ� ਿਵਚ 

ਭੂਿਮਕਾ ਿਨਭਾ�ਦੀ ਹੈ। ਨਾਟ-ਵਸਤੂ ਵਜ� ਸਾਰੇ ਨਾਟਕ ਦਾ  ਕ�ਦਰੀ ਧੁਰਾ ‘ਮੰੁਡਾ ਹੋਣ ਦਾ ਚਾਹਨਾ’ ਨਾਲ 

ਜੁਿੜਆ ਹੈ ਤੇ ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਿਤਉਹਾਰ ਮੁੰ ਡੇ ਦੇ ਜਨਮ ਦੀ ਖਸ਼ੁੀ ਨਾਲ ਜੁਿੜਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ�ਸੰਗ ਿਵਚ 

ਨਾਟ-ਰੂਪ ਪੱਖ� ਇਸ ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਨਾਟਕ ਦਾ ਨਾਟਕੀ ਕਾਰਜ ਇਕ ਪਾਸੇ ਲੋਹੜੀ ਮੰਗਣ ਵਾਿਲਆਂ ਵਲ� 

ਖੰਿਡਤ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਨਾਲ ਕਥਾਨਕ ਿਵਚ ਮੋੜ ਆ�ਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਾਟ-ਰੂਪ 

ਪਖ� ਨਾਟਕ ਦੇ ਮੁਖ ਪਾਤਰ� ਦੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਿਵਚ ਰੰਗ ਭਰਨ ਦੀ  ਆਸ ਜਗਾ ਕੇ ਪਾਤਰ ਉਸਾਰੀ ਿਵਚ 

ਭੂਿਮਕਾ ਿਨਭਾ�ਦਾ ਹੈ। ਇੰਜ ਹੀ ਨਾਟ-ਸੰਚਾਰ ਪਖ� ਇਨ� � ਦੀ ਐਟਂਰੀ ਨਾਟਕ ਦੀ ਰੰਗਮੰਚਤਾ ਿਵਚ ਵੀ 

ਵਾਧਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ� � ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਰੌਾਨ ‘ਨਾਟਕੀ ਕਾਰਜ’ ਿਵਚ ਤੀਬਰਤਾ ਵੀ ਆ�ਦੀ ਹੈ ਿਜਸ 

ਕਾਰਨ ਦਰਸ਼ਕ ਨੰੂ ਸੰਗੀਤਕ ਸੁਹਜ ਰਾਹ� ਨਾਟ-ਵਸਤੂ ਦੇ ਭਾਰ ਤ� ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ ਰੀਲੀਫ ਵੀ ਿਮਲਦੀ ਹੈ 

: 
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ਦੇ ਨੀ ਬੀਬੀ ਲੋਹੜੀ, ਜੀਵੇ ਤੇਰੀ ਜੋੜੀ  

ਦੇ ਨੀ ਬੀਬੀ ਲੋਹੜੀ, ਜੀਵੇ ਤੇਰੀ ਜੋੜੀ  

ਤੇਰੇ ਕੋਠĂ  ਹੇਠ� ਥੰਮੀ  

ਤੇਰੀ ਨੰੂਹ ਆਊਗੀ ਲੰਮੀ  

ਤੇਰੇ ਕੋਠĂ  ਉਤੇ ਿਬੱਲਾ  

ਅਸ� ਗੁੜ ਨੀ ਲੈਣਾ ਿਢਲਾ  

ਤੰੂ ਤ� ਹਾਰੇ ਪਾਉਨੀ ਐ ਂ 

ਨੀ ਸਾਨੰੂ ਲਾਰੇ ਲਾਉਨੀ ਆਂ  

ਸਾਡੇ ਪੈਰ� ਹੇਠ ਸਲਾਈਆਂ  

ਅਸ� ਕੌਣ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਆਈਆ ਂ 

ਸਾਡੇ ਪੈਰ� ਹੇਠ� ਰੋੜ  

ਸਾਨੰੂ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਤੋਰ, 

ਲੋਹੜੀ ਵਾਲੇ ਮੰੁਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਲੋਹੜੀ ਦੇ ਗੀਤ� ਰਾਹ� ਲੋਕਧਾਰਾਈ ਰੰਗ ਬਖੇਰਨ ਤ� 

ਇਲਾਵਾ ਲੋਕ ਨਾਟ ਸ਼ੈਲੀ ‘ਤਮਾਸ਼ਾ’ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ‘ਿਗਧਾ ਨਾਟਕ’ ਦਾ ਇਕ ਭਾਗ ਹੈ : 

ਕੁੜੀ : (ਿਜਸ ਿਵਚ ਭੂਤ ਆਇਆ ਹੈ) ਭੂਤ, ਿਜੰਨ, ਭੂਤ, ਿਜੰਨ 

ਕੋਰਸ : (ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਚ ਨਾਲ) 

ਜੋਗੀਆਂ ਵੇ ਿਜੰਨ ਕਢਦੇ ਮੇਰੀ ਨੰੂਹ ਨੰੂ ਬੜਾ ਡਰ ਲਗਦਾ  

ਵੇ ਮੇਰੇ ਘਰ� ਿਜੰਨ ਕਢਦੇ ਮੇਰੀ ਨੰੂਹ ਨੰੂ ਬੜਾ ਡਰ ਲਗਦਾ 

ਜੋਗੀ : ਦਮਾ ਦਮ ਮਸਤ ਕਲੰਦਰ, ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਬੀਬੀ ਅੰਦਰ  

ਛੂਅ ਮੰਤਰ ਕੀ ਡਾਲੀ ਮੇਰਾ ਵਾਰ ਨਾ ਜਾਏ ਖਾਲੀ  

(ਨੰੂਹ ਤੇ ਟੂਣਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ)  

ਰੇਖ ਮੇਖ ਸੇਕ, ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖ  

ਬੱਗਾ ਕੁਕੜ, ਕਾਲਾ ਬੱਕਰਾ, ਿਤਲ� ਦੀ ਮੁਠੀ,  
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ਤੇਲ ਦੀ ਕੱੁਪੀ, ਿਕਲਾ ਲੋਹੇ ਦਾ, ਿਵਚ ਚੁਰਸਤੇ ਠĄ ਕ  

ਆਹ ਵੇਖ! ਸੱਸ ਤੇਰੀ ਦੀ ਸੌਕਣ ਖੜ�ੀ ਐ ਰਸਤਾ ਰੋਕ... 

ਕੁੜੀ : ਭੂਤ, ਿਜੰਨ, ਭੂਤ... 

ਕੋਰਸ :  ਜਗੋੀਆਂ ਵੇ ਿਜੰਨ ਕਢਦੇ ਮੇਰੀ ਨੰੂਹ ਨੰੂ ਬੜਾ ਡਰ ਲਗਦਾ... 

ਸੱਸ : ਛੰੂ ਛੜੱਪ ਤੰੂ ਕਰਦ� ਜੋਗੀ ਸਮਝ ਨਾ ਤੇਰੀ ਪ�ਦੀ 

ਫੂਕ ਮਾਰ ਕੇ ਠਗਣਾ ਚਾਹ� ਨੰੂਹ ਭੋਲੀ ਐ ਮੇਰੀ । 

ਸ�ਕਣ ਮੇਰੀ ਿਕਧਰ� ਆ ਗੀ ਕਰਦ� ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ  

ਮਸ� ਿਵਆਿਹਆ ਇਕੋ ਵਾਰੀ ਲਾ ਨĄ ਟ� ਦੀ ਢੇਰੀ 

ਜੋਗੀ : ਬੱਗਾ ਕੁਕੜ, ਕਾਲਾ ਬੱਕਰਾ, ਿਤਲ� ਦੀ ਮੁਠੀ,  

ਤੇਲ ਦੀ ਕੱੁਪੀ, ਿਵਚ ਚੁਰਸਤੇ ਡੋਲ�  

ਐਸਾ ਬੰਧਨ ਮ� ਕਰ� ਿਜੰਨ ਨਾ ਆਊ ਕੋਲ 

ਕੁੜੀ : ਭੂਤ, ਿਜੰਨ, ਭੂਤ... 

ਕੋਰਸ :  ਜੋਗੀਆਂ ਵੇ ਿਜੰਨ ਕਢਦੇ ਮੇਰੀ ਨੰੂਹ ਨੰੂ ਬੜਾ ਡਰ ਲਗਦਾ 

ਉਪਰੋਕਤ ਦੀ ਲੋਅ ਿਵਚ ਇਹ ਕਿਹਣਾ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ‘ਿਨਰਲੱਜ ਨਾਟਕ ਦਾ ਪਾਤਰ 

ਜਗਤ’ ਵੰਨ ਸੁਵੰਨਤਾ ਵਾਲਾ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਨਾ ਕੇਵਲ ਨਾਟਕਕਾਰ ਦੀ ਪਾਤਰ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਪ�ਮਾਣ 

ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਬਲਿਕ ਇਕ ਪਾਸੇ ਨਾਟਕੀ ਕਾਰਜ ਨੰੂ ਿਨਭਾ�ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਾਟਕ ਦੇ ਰੰਗਮੰਚੀ ਸੰਚਾਰ 

ਿਵਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਿਵਚ ਨਾਟਕ ਦੇ ਿਤੰਨ ਿਧਰੀ ਪਾਤਰ ਕ�ਦਰੀ ਪਾਤਰ, ਸਹਾਇਕ ਪਾਤਰ ਤੇ 

ਗੌਣ ਪਾਤਰ ਰਲ ਕੇ ਇਸ ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਨਾਟਕ ਨੰੂ ਮੁਕੰਮਲ ਨਾਟਕ ਬਣਾ�ਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਿਵਚ ਇਕ ਪਾਸੇ 

ਨਾਟਕਕਾਰ ਅਜਮੇਰ ਰੋਡੇ ਦੀ ਨਾਟਕ ਕਲਾ ਦਾ ਦਖਲ ਹੈ ਤ� ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਸਦਾ ਰੰਗਮੰਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣਾ 

ਵੀ ਭੂਿਮਕਾ ਿਨਭਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਨਾਟਕ ਨਾ ਕੇਵਲ ਿਵਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਤੇ ਕਥਾਨਕ ਬਲਿਕ ਪਾਤਰ 

ਉਸਾਰੀ ਪਖ� ਵੀ ਸਫਲ ਨਾਟਕ ਹੈ ਿਜਸਦਾ ਪ�ਮਾਣ ‘ਿਨਰਲੱਜ’ ਦੇ ਪਾਤਰ ਜਗਤ ਤ� ਿਮਲਦਾ ਹੈ। 
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n?wHJ/H (gzikph) Gkr gfjbk       g/go^shik 

 

gkm BzH 1H9              b/ye L vkH gowihs p/dh  

 

'ਿਨਰਲੱਜ' ਨਾਟਕ ਦੀਆਂ ਕਲਾਤਮਕ ਜੁਗਤ� 

(ਿਸਰਲੇਖ, ਭਾਸ਼ਾ, ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਅਤੇ ਸ਼ੈਲੀ) 

'ਿਨਰਲੱਜ' ਨਾਟਕ ਦੀਆਂ ਕਲਾਤਮਕ ਜੁਗਤ� ਦਾ ਿਸਰਲੇਖ, ਭਾਸ਼ਾ, ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਅਤੇ 

ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਪ�ਸੰਗ ਿਵਚ ਅਿਧਐਨ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਿਵਚ ਿਦਲਚਸਪ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਹ ੈ ਇਸ ਿਵਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ 

ਦੀ ਗੰੁਜਾਇਸ਼ ਨਹ� ਿਕ ਨਾਟਕ ਦੀ ਜੜ� ਿਵਚ ਨਾਟ-ਵਸਤ ੂਪਈ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਿਜਸ ਨੰੂ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਨਾਟ-ਰੂਪ 

ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੋਹ� ਦੀ ਪ�ੇਸ਼ਨੀਅਤਾ ਲਈ ਨਾਟ-ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ  ਿਲਹਾਜ਼ਾ ਿਕਸੇ 

ਵੀ ਨਾਟਕ ਦੀਆ ਂਿਤੰਨ ਪਰਤ� ਸਵੀਕਾਰੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ: 

1. ਨਾਟ-ਵਸਤੂ 

2. ਨਾਟ-ਰੂਪ 

3. ਨਾਟ-ਸੰਚਾਰ 

ਇਹ ਿਤੰਨĂ  ਪਰਤ� �ਜ ਤ� ਹਰ ਸਾਿਹਤਕ ਰੂਪ ਦੀ ਬੁਿਨਆਦ ਿਵਚ ਪਈਆਂ ਹੁੰ ਦੀਆ ਂ

ਹਨ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਨਾ ਿਕਸੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਇਸ ਿਤ�ਕੜੀ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹਰ ਰਚਨਾ ਿਵਚ ਹੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਨਾਟਕ 

ਿਵਚ ਇਹ ਸੁਮੇਲ ਵਖਰੀ ਤਰ�� ਿਨਭਦਾ ਹ ੈਿਕ�ਿਕ ਨਾਟਕ ਦਾ ਦੂਹਰਾ ਚਿਰੱਤਰ ਹੈ  ਇਹ ਇਕੋ ਵੇਲੇ 'ਿਲਖਤ 

ਪਾਠ' (Written text) ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ 'ਖੇਡ ਪਾਠ' (Production text) ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਦੀ ਮੰਚ 

ਉਤੇ ‘ਜੀਵੰਤ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ’ (Live performance) ਹੋਣੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਿਜਹੜੀ ‘ਮੰਿਚਤ ਪਾਠ’ (Produced 

text) ਕਹਾ�ਦੀ ਹੈ  ਨਾਟ-ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਪ�ਬਲਤਾ ਤੇ ਸਬਲਤਾ ਲਈ ਇਕ ਤ� ਵਧਰੇ ੇ ਕਲਾਤਮਕ ਜੁਗਤ� 

(Creative devices) ਕਾਰਗਰ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ ਿਜਨ� � ਿਵਚ ਿਸਰਲੇਖ, ਭਾਸ਼ਾ, ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਤੇ ਸ਼ੈਲੀ ਦਾ 

ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਦਖ਼ਲ ਹੰੁਦਾ ਹੈ  ਪ�ਸਤੁਤ ਪਾਠ ਿਵਚ ਇਨ� � ਦਾ  ਹੀ ਕ�ਮਵਾਰ ਅਿਧਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।  
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ਿਸਰਲੇਖ  

‘ਿਸਰਲੇਖ’ ਦਾ ਨਾਟਕ ਿਵਚ ਸਭ ਤ� ਅਿਹਮ ਸਥਾਨ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਜਦ� ਦਰਸ਼ਕ ਨੰੂ 

ਿਕਸੇ ਵੀ ਨਾਟਕ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਮਲੇਗੀ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਨੰੂ ਵੇਖਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾਏਗਾ ਅਤੇ 

ਵੇਖਣ ਲਈ ਪਹੰੁਚੇਗਾ ਤ� ਇਸ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਿਵਚ ਸਭ ਤ� ਪਿਹਲੀ ਅਤੇ ਵਡੇਰੀ ਭੂਿਮਕਾ ‘ਿਸਰਲੇਖ’ ਦੀ ਹੀ 

ਹੋਵੇਗੀ  ਿਜਵ� ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਿਮਲਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਉਸ ਦਾ ‘ਨ�’ ਪ�ਕਾਰਜੀ ਭੂਿਮਕਾ ਿਨਭਾ�ਦਾ ਹੈ  ਉਵ� 

ਹੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਨਾਟਕ ਦੀ ਕਥਾਨਕ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਪਾਤਰ ਉਸਾਰੀ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ‘ਕਲਾਤਮਕ ਜੁਗਤ�’ ਿਵਚ 

ਸਭ ਤ� ਪਿਹਲਾ ‘ਿਸਰਲੇਖ’ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆ�ਦਾ ਹੈ  ਿਲਹਾਜ਼ਾ ਿਕਸੇ ਵੀ ਨਾਟਕਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਨਾਟਕ ਦਾ  

ਿਸਰਲੇਖੀਕਰਣ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ  

ਿਸਰਲੇਖ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਿਤੰਨ ਪ�ਕਾਰ ਦ ੇਹੰੁਦੇ ਹਨ: 

1. ਨਾਟਕ ਦੇ ਿਵਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਿਸਰਲੇਖ 

2. ਨਾਟਕ ਦੇ ਿਕਸੇ ਪਾਤਰ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਿਸਰਲੇਖ 

3. ਪ�ਤੀਕਾਤਮਕ ਿਸਰਲੇਖ 

ਇਸ ਿਦ�ਸ਼ਟੀ ਤ� ਅਜਮੇਰ ਰੋਡੇ ਦਾ ਨਾਟਕ ‘ਿਨਰਲੱਜ’ ਇਕੋ ਵੇਲੇ ਿਤੰਨ� ਦੀ ਪ�ਤੀਿਨਧਤਾ 

ਕਰਦਾ ਹੈ  ਮਸਲਨ ‘ਿਨਰਲੱਜ’ ਦਾ ਇਹ ਿਸਰਲੇਖ ਨਾਟਕ ਦੇ ਨਾਟ-ਵਸਤੂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ 

ਇਹ ਿਵਸ਼ੈ ਦੇ ਪਾਸਾਰ ਖੋਲਦਾ ਹੈ ਜ ੋਿਨਰਲੱਜਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਉਜਾਗਰ ਹੰੁਦੇ ਹਨ  ਪੰਜਾਬੀਆ ਂਵਲ� ਕੱੁਖ 

ਿਵਚ ਧੀਆ ਂ ਨੰੂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਇਸੇ ਿਨਰਲੱਜਤਾ ਦਾ ਪ�ਮਾਣ ਹੈ ਿਜਸਦਾ ਪ�ਗਟਾਵਾ 'ਿਨਰਲੱਜ' 

ਨਾਟਕ ਿਵਚ ਥ� ਪੁਰ ਥ� ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ: 

ਹੈਰੀ : ਪਤਾ ਿਜਆ ਨੀ ਲਗਦਾ ਯਾਰ ਕੀ ਕਰ�। 

ਜੈਗ : ਦੇਖ ਗੱਲ ਤ� ਿਸਧੀ ਐ। ਜੇ ਤ� ਨਹ� ਿਕਸੇ ਸਾਲੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਤ� ਚੱੁਪ ਕਰ ਕੇ ਭਾਣਾ ਮੰਨ ਲਾ। ਤੇ 

ਜੋ ਲੋਕ� ਦੇ ਿਮਹਣੇ ਨਹ� ਸਿਹਣੇ, ਲੜਾਈਆਂ ਕਰਨੀਆ,ਂ ਘਰੇ ਕਲੇਸ਼ ਪਾਈ ਰਖਣਾ, ਕੁੜੀ ਨੰੂ ਨਫਰਤ ਨਾਲ 

ਦੇਖਣਾ ਤ� ਹੁਣੇ ਚੱੁਪ ਕਰਕੇ ਅਬੋਰ©ਨ ਕਰਵਾ ਦੇ। 

ਹੈਰੀ : ਿਮਹਣਾ ਤ� ਯਾਰ ਮ� ਨੀ ਸਿਹ ਸਕਦਾ ਿਕਸੇ ਦਾ। ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਚ ਿਕਸੇ ਸਾਲੇ ਤ� ਓਇ ਨ� ਅਖਵਾਈ। 

ਜਦ� ਕੋਈ ਦੁਆਨੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਦੰਦੀਆਂ ਜੀਆਂ ਕਢ ਕੇ ਗੱਲ ਕਿਹ ਿਦੰਦਾ, ਅੱਗ ਲੱਗ ਜ�ਦੀ ਮੈਨੰੂ ਤ�।  
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ਜੈਗ : ਫੇਰ ਸੋਚਦਾ ਕੀ ਐ,ਂ ਕਲ� ਨੰੂ ਈ ਲੈ ਜਾ ਤੋ©ੀ ਨੰੂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕਲੀਨਕ ਿਵਚ। ਲੇਟ ਹੋ ਿਗਆ ਤ� 

ਫੇਰ ਅਗਿਲਆਂ ਨĂ  ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣਾ। 

ਹੈਰੀ : ਨਾ, ਅਪੋਇੰਟਮ�ਟ ਤ� ਮ� ਪਿਹਲ� ਈ ਬਣਾ ਰਖੀ ਸੀ ਪਰ ਯਾਰ ਤੋਸ਼ੀ ਬਹੁਤ ਅੜੀ ਕਰਦੀ ਐ। 

ਜੈਗ :  ਓ ਤੀਵੀਆਂ ਤ� ਨ�ਹ ਨੱੁਕਰ ਕਰਦੀਆਂ ਈ ਹੰੁਦੀਆ, ਅੱਗੇ ਟੈਸਟ ਵੇਲੇ ਵੀ ਤ� ਕਰਦੀ ਸੀ। ਤੰੂ ਘੂਰ 

ਘੱਪ ਕੇ ਲੈ ਜਾ .. ਚੰਗਾ ਮ� ਤ� ਚਲਦਾ, ਫੋਨ ਤੇ ਦੱਸ� ਕੀ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਬਿਣਆ ਫੇਰ  

ਇ� ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਅਸ� ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਇਸ ਿਨਰਲੱਜਤਾ ਤ� ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰ 

ਵੀ ਨਹ� ਹੰੁਦੇ ਿਕ�ਿਕ ਇਹ ਸਾਡੇ ਿਵਰਸੇ ਿਵਚ ਹੀ ਿਪਆ ਹੈ  ਹੁਣ ਅਲਟਰਾ ਸਾ�ਡ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਾਲ 

'ਜੰਮਣ ਤ� ਪਿਹਲ�' ਕੁੜੀ ਨੰੂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਿਨਰਲੱਜਤਾ ਦਾ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਜਦਿਕ ਪਿਹਲ� ਕੁੜੀ 

ਦੇ 'ਜੰਮਣ ਸਾਰ' ਇਸ ਦਾ ਪ�ਦਰਸ਼ਨ ਹੰੁਦਾ ਸੀ ਜਦ� ਜੰਮਦੀ ਕੁੜੀ ਨੰੂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਨੰੂ ਦਫ਼ਨਾਉਣ ਵੇਲੇ ਬੜੀ 

ਿਨਰਲੱਜਤਾ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਕ ਬੋਿਲਆ ਜ�ਦਾ ਸੀ: 

ਗੁੜ ਖਾਈ ਂਪੂਣੀ ਕੱਤੀ 

    ਆਪ ਨਾ ਆਈ ਂਵੀਰ ੇਨੰੂ ਅੱਤ� 

ਇਸ ਿਪਛੋਕੜ ਿਵਚ ਅਜਮੇਰ ਰੋਡੇ ਦਾ ਨਾਟਕ ਇਸ ‘ਿਨਰਲੱਜਤਾ’ ਵੱਲ ਹੀ ਇੰਿਗਤ 

ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਵੀਹਵ� ਸਦੀ ਦੇ ਿਸਖਰ ਅਤੇ ਇਕੀਵ� ਸਦੀ ਦੇ ਆਰੰਭ ਿਵਚ ਇਨ� � ਸਿਥਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ 

ਰਹੇ ਇਸ ਨਾਟਕ ਦੇ ‘ਜਾਗਰੂਕ ਪਾਤਰ’ ਵਸਤੂ-ਸਿਥਤੀ ਨੰੂ ਉਲਟਾ ਿਦੰਦੇ ਹਨ ਿਜਸ ਕਾਰਨ ਨਾਟਕ 

‘ਿਨਰਲੱਜ’ ਿਵਚ ਕੰਿਨਆ ਭਰੂਣ ਹੱਿਤਆ ਟਲ ਜ�ਦੀ ਹੈ: 

ਤੋਸ਼ੀ : ਪਰ ਤੰੂ ਮੇਰਾ ਫੈਸਲਾ ਤ� ਪੱੁਿਛਆ ਈ ਨੀ ਹੈਰੀ ? (ਹੈਰੀ ਉਸ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ ਹੈ) 

ਤੋਸ਼ੀ : (ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਨੰੂ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ) ਮ� ਤੇਰੀ ਇਸ ਪੇਟ ਿਵਚਲੀ ਧੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੋਫੀ ਰੱਿਖਆ ਹੈ। ਸੋਫੀ 

ਤੈਨੰੂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਲਗਦੀ ਸੀ ਨਾ। ਇਹ ਸੋਫੀ ਹੁਣ ਜਨਮ ਲਵੇਗੀ, ਤੈਨੰੂ ਡੈਡੀ ਕਹੇਗੀ, ਔਹ ਸੋਫੀ ਤ� 

ਮਰਗੀ, ਮੈਨੰੂ ਨੀ ਪਤਾ ਕੀਹਦਾ ਕਸੂਰ ਐ ? ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਸਮਾਜ ਦਾ... (ਤੋਸ਼ੀ ਦੀ ਿਨਗ�ਾ ਹੈਰੀ  ਵੱਲ ਹੈ ਪਰ 

ਹੱਥ ਦਰਸ਼ਕ� ਵੱਲ �ਠ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਹੈਰੀ ਇਸ ਸਮ� ਝੁਕਦਾ ਝੁਕਦਾ ਥੱਲੇ ਪੈਰ� ਭਾਰ ਬੈਠ ਿਗਆ ਹੈ। ਉਹਦੀ 

ਿਨਗ�ਾ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਹੈ) ਪਰ ਇਹ ਸੋਫੀ ਹੁਣ ਜਨਮ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਗੇੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਲਵੇਗੀ। ਔਰਤ ਤ� ਇਕੋ ਹੈ, ਕਦੇ 

ਮ�, ਕਦੇ ਭੈਣ ਕਦੇ ਧੀ.... 
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ਇ� ਇਸ ਨਾਟਕ ਦਾ 'ਿਸਰਲੇਖ' ਵਸਤੂ-ਮੁਖ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਪਾਤਰ-ਮੁਖ 

ਵੀ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ 'ਿਨਰਲੱਜ' ਨੰੂ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਨ�ਹਮੁਖਤਾ ਦੀ 'ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ' ਨਾਲ ਿਨਵਾਿਜਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ  ਿਜਵ� 

ਇਹ ਚਲੰਤ ਵਾਕ ਿਕ ‘ਫਲਾਣਾ ਤ� ਿਨਰਲੱਜ ਬੰਦਾ’ ਹ ੈ ਇ� ਇਸ ਨਾਟਕ ਦਾ ਿਸਰਲੇਖ 'ਿਨਰਲੱਜ' ਆਪਣੇ 

ਅਰਥ� ਨੰੂ ਿਵਸਤਾਰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾਟਕ ਿਵਚਲੇ ਬਹੁਿਗਣਤੀ 'ਿਨਰਲੱਜ ਿਵਅਕਤੀਆਂ' ਨੰੂ ਇੰਿਗਤ ਕਰਦਾ ਹ ੈ

ਿਜਨ� � ਿਵਚ ਹੈਰੀ, ਜੈਗ, ਪ�ੀਤਮ ਕੌਰ, ਪੰਿਡਤ, ਡਾ. ਸਿਮਥ ਆਿਦ ਕਈ ਪਾਤਰ ਆ�ਦੇ ਹਨ  ਲੇਿਕਨ ਇਸ 

ਦੇ ਉਲਟ 'ਿਨਰਲੱਜ ਿਵਅਕਤੀਆ'ਂ ਦੀ ਥ� ‘ਲੱਜਾਪੂਰਨ ਿਵਅਕਤੀ’ ਵੀ ਉਭਰਦੇ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਨਾ ਕੇਵਲ 

ਇਸ ਭਰੂਣ ਹੱਿਤਆ ਦਾ ਿਵਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ ਬਲਿਕ ਇਸ ਨੰੂ ਵਾਪਰਨ ਤ� ਪਿਹਲ� ਹੀ ਰੋਕ ਿਦੰਦੇ ਹਨ  ਇਨ� � 

ਿਵਚ ਮੁਖ ਰੂਪ ਸ਼ੰਮੀ ਅਤੇ ਉਸਦ ੇਪ�ਭਾਵ ਸਦਕਾ ਉਸ ਦੀ ਭਾਬੀ ਤੋਸ਼ੀ ਦੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਭੂਿਮਕਾ ਬਣਦੀ ਹੈ  ਇਸ 

ਨਾਟਕ ਦਾ ਿਸਰਲੇਖ ਤੀਜੀ ਪ�ਕਾਰ ਭਾਵ ‘ਪ�ਤੀਕਾਤਮਕ ਿਸਰਲੇਖ’ ਦੀ ਸ਼�ੇਣੀ ਿਵਚ ਵੀ ਰਿਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ 

ਹੈ ਿਕ�ਿਕ 'ਿਨਰਲੱਜ' ਸ਼ਬਦ ਇਕ ‘ਪ�ਤੀਕ ਦੀ’ ਭੂਿਮਕਾ ਉਦ� ਿਨਭਾ�ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਿਕਸੇ ਅਿਜਹੇ 

ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ‘ਬਦਲ’ ਬਣ ਜ�ਦਾ ਹੈ  ਿਜਵ� ਇਸ ਿਨਰਲੱਜ ਨੰੂ ਕੀ ਕਿਹਣਾ, ਇਸ ਤੇ ਿਕਹੜਾ ਕੋਈ ਅਸਰ 

ਹੋਣਾ ਹੈ  ਇਸ ਵਾਕ ਿਵਚ ਿਵਅਕਤੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਦ ੇਿਵਹਾਰ ਦੀ ਇਹ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਨ� ਦਾ ਬਦਲ ਬਣ 

ਗਈ ਹੈ  

ਉਪਰੋਕਤ ਦੀ ਲੋਅ ਿਵਚ ਇਹ ਕਿਹਣਾ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਨਾਟਕਕਾਰ ਅਜਮੇਰ ਰੋਡੇ ਨĂ  

ਆਪਣੇ ਨਾਟਕ 'ਿਨਰਲੱਜ' ਰਾਹ� ਇਸ ਿਸਰਲੇਖ ਕ�ਮਵਾਰ ਨਾਟ-ਵਸਤੂ, ਨਾਟ-ਰੂਪ ਤੇ ਨਾਟ-ਸੰਚਾਰ ਦੀਆ ਂ

ਪਰਤ� ਖੋਲ� ਿਦਤੀਆ ਂਹਨ  ਨਾਟਕ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਪਾਤਰ� ਦੀ 'ਿਨਰਲੱਜਤਾ' ਅਗ�ਭੂਮੀ ਿਵਚ ਆ�ਦੀ 

ਹੈ  ਨਾਟਕ ਦੇ ਮੱਧ ਿਵਚ ਇਸ 'ਿਨਰਲੱਜਤਾ' ਦਾ ਿਵਰੋਧ ਮੁਖਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਟਕ ਦੇ ਅੰਤ ਤੇ ਇਸ 

'ਿਨਰਲੱਜਤਾ' ਦੀ ਹਾਰ ਹੰੁਦੀ ਹੈ  ਇ� ਨਾਟਕ ਦੇ ਿਸਖਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ 'ਿਨਰਲੱਜ' ਿਵਅਕਤੀਆ ਂਦੀ ਹਾਰ ਤੇ 

'ਲੱਜਵਾਨ�' ਦੀ ਿਜੱਤ ਦੋਵ� ਰਲ ਕੇ ਇਸ ਨਾਟਕ ਦੇ ਿਸਰਲੇਖ 'ਿਨਰਲੱਜ' ਨੰੂ ਨਵ� ਆਯਾਮ ਿਦੰਦੇ ਹਨ  ਇ� 

ਇਸ ਨਾਟਕ 'ਿਨਰਲੱਜ' ਦਾ ਿਸਰਲੇਖ ਨਾਟਕਕਾਰ ਦੇ ‘ਿਸਰਲੇਖੀਕਰਣ’ ਦਾ ਪ�ਮਾਿਣਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ  ਇਸ 

ਤ� ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਿਸਰਲੇਖ (ਿਨਰਲੱਜ) ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਾਟਕ ਦੇ 'ਮੰਿਚਤ ਪਾਠ' ਲਈ ਦਰਸ਼ਕ� ਨੰੂ 

ਪ�ੇਿਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਭੂਿਮਕਾ ਿਨਭਾ�ਦਾ ਹ ੈ ਿਕ�ਿਕ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇ ਮਨ ਇਕਦਮ ਿਦਮਾਗ ਿਵਚ ਵੱਜਣ ਵਾਲੇ 

‘ਿਸਰਲੇਖ’ ਨਾਲ ਆਤਮਸਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ  ਇਸੇ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਕਸ਼ਬਦੇ ਅਤੇ ਨਾਟਕ ਦੀਆਂ ਿਵਿਭੰਨ 
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ਪਰਤ� ਨੰੂ ਖਲੋ�ਦੇ ‘ਿਸਰਲੇਖ‘ �ਤਮ ਮੰਨĂ  ਜ�ਦੇ ਹਨ  ਅਜਮੇਰ ਰੋਡੇ ਦੇ ਨਾਟਕ ਦਾ ਿਸਰਲੇਖ 'ਿਨਰਲੱਜ' ਇਸੇ 

ਕੋਟੀ ਿਵਚ ਆ�ਦਾ ਹੈ  

ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਵਾਰਤਾਲਾਪ  

ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੜੱੁਤ ਵਰਤਾਰੇ ਹਨ ਿਕ�ਿਕ ਨਾਟਕ ਿਵਚਲੀ 

ਭਾਸ਼ਾ ਨĂ  ਹੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਰਾਹ� ਦਰਸ਼ਕ ਤਕ ਸੰਚਾਿਰਤ ਹੋਣਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ  ਇਸੇ ਲਈ ਇਨ� � ਦੋਹ� ਦਾ ਇਕੱਠਾ 

ਅਿਧਐਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਿਵਚ ਹਰ ਨਾਟਕ ਿਵਚ ਦੋ ਤਰ�� ਦੀ ‘ਭਾਸ਼ਾ’ ਹੰੁਦੀ ਹ ੈ ਪਿਹਲੀ 

ਪਾਤਰ� ਦੀ ‘ਬੋਲਚਾਲ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ’ ਭਾਵ ਬੋਲ-ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਦੂਜੀ 'ਨਾਟਕੀ ਭਾਸ਼ਾ' ਜੋ ਅਬੋਲ 

ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਹਾ�ਦੀ ਹੈ  ਇਸ ਨੰੂ ਦਰਸ਼ਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤ� ਇੰਜ ਵੀ ਸਮਿਝਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਕ 

‘ਸ਼�ਵ ਭਾਸ਼ਾ’ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਜੋ ‘ਅਦਾਕਾਰ‘ ਰਾਹ� ‘ਦਰਸ਼ਕ’ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ‘ਿਦ�ਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ’ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਜੋ 'ਮੰਚ 

ਕਾਰਜ' ਰਾਹ� ਦਰਸ਼ਕ ਵੇਖਦਾ ਹੈ  ਇਸ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਨਾਟਕ ਦੀਆਂ ਕਲਾਤਮਕ ਜੁਗਤ� ਦ ੇ

ਪ�ਸੰਗ ਿਵਚ ਨਾਟਕ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਿਕਸੇ ਵੀ ਨਾਟਕ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਭਾਵ ਿਜਸ 

ਨਾਟ-ਸ਼ੈਲੀ ਿਵਚ ਉਹ ਨਾਟਕ ਿਲਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਟਕ ਦੇ 'ਬੋਲ' ਤੇ 'ਅਬੋਲ'  ਸੰਚਾਰ ਨੰੂ 

ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ  ਇਸ ਿਦ�ਸ਼ਟੀ ਤ� ‘ਿਨਰਲੱਜ’ ਨਾਟਕ ‘ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਨਾਟ-ਸ਼ੈਲੀ’ ਦਾ ਨਾਟਕ ਹੋਣ 

ਕਰਕੇ ਇਸ ਿਵਚ 'ਬੋਲ ਸੰਚਾਰ' ਦੀ ਬਹੁਲਤਾ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਨਾਟਕ ਦੇ ਪਾਤਰ ਯਥਾਰਥ ਨਾਲ ਜੂਝਦੇ ਹਨ 

ਿਜਸ ਿਵਚ ਉਨ� � ਦਾ ਮਨ-ਬਚਨ-ਕਰਮ ਿਤੰਨĂ  ਿਸ਼ੱਦਤ ਨਾਲ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੰੁਦੇ ਹਨ ਪਰ ਿਤੰਨ� ਿਵਚ ‘ਬਚਨ’ 

ਭਾਵ ‘ਭਾਸ਼ਾ’ ਦਾ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਦਖ਼ਲ ਹੰੁਦਾ ਹੈ  ਜਦਿਕ ਹੋਰ ਸਾਿਹਤ-ਰੂਪ� ਕ�ਮਵਾਰ ਕਿਵਤਾ, ਕਹਾਣੀ, ਨਾਵਲ, 

ਵਾਰਤਕ ਆਿਦ ਿਵਚ ਭਾਸ਼ਾ ਨĂ  ਪਾਠਕ� ਦੀ ‘ਪਠਨ-ਪ�ਿਕਿਰਆ’ ਰਾਹ� ਜ� ਅਨਪੜ� ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਿਵਚ 

ਿਕਸੇ ਵਲ� ਪੜ� ਕੇ ਸੁਣਾਉਣ ਕਾਰਨ ‘ਸੁਣਨ ਪ�ਿਕਿਰਆ’ ਰਾਹ� ਪਾਠਕ ਤਕ ਸੰਚਾਿਰਤ ਹੋਣਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ  ਨਾਟਕ 

ਵੀ ਭਾਵ� ਮੂਲ ਰੂਪ ਸਾਿਹਤ ਦਾ ਮਾਿਧਅਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁਢਲੀ ‘ਗ�ਿਹਣ ਪ�ਿਕਿਰਆ’ ਹੋਰ ਸਾਿਹਤ ਰੂਪ� 

ਵਾਲੀ ਹੀ ਹ ੈ ਪਰੰਤ ੂ ‘ਿਲਖਤ ਪਾਠ’ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ‘ਖੇਡ ਪਾਠ’ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨĂ  ਪਾਠਕ ਦੇ 

‘ਦਰਸ਼ਕ ਰੂਪ’ ਤਕ ਅਤੇ ‘ਸ਼�ਵ ਿਦ�ਸ਼’ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਰਾਹ� ਸੰਚਾਿਰਤ ਹੋਣਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ  ਅੱਗ� ਇਹ ਨਾਟਕਕਾਰ ਤ ੇ

ਿਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ 'ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ', ਭਾਵ ਜੋ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਟਕਕਾਰ ਨੰੂ ਿਵਰਸੇ ਿਵਚ ਿਮਲੀ ਹੈ, ਨੰੂ ਹੀ 

ਆਪਣੇ ਪਾਤਰ� ਿਵਚ ਸਮਾਿਹਤ ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਜ� ਪਾਤਰ ਦੀ ‘ਆਪਣੀ ਹ�ਦ’ ਦੇ ਪ�ਸੰਗ ਿਵਚ ਹੀ ਉਸਦੀ 
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ਭਾਸ਼ਾ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ  ਿਜਵ� ਅਜਮੇਰ ਿਸੰਘ ਔਲਖ ਦੇ ਅਿਧਕਤਰ ਪਾਤਰ ਮਲਵਈ ਬੋਲਦੇ ਹਨ 

ਜਦਿਕ  ਚਰਨਦਾਸ ਿਸਧੂ ਦੇ ਪਾਤਰ ਦੁਆਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ  ਲੇਿਕਨ ਜੇ ਨਾਟਕ ਦਾ ਸਮ� ਵਖਰਾ ਹੋਵੇ, ਸਥਾਨ 

ਵਖਰਾ ਹੋਵੇ, ਮਾਹੌਲ ਵਖਰਾ ਹਵੋ,ੇ ਪਾਤਰ� ਿਵਚ ਿਵਿਭੰਨਤਾ ਹੋਵੇ ਤ� ਨਾਟਕਕਾਰ ਸਮੇ, ਸਥਾਨ ਤੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ 

ਪ�ਸੰਗ ਿਵਚ ਹੀ ਪਾਤਰ� ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ� � ਤ� ਸਬੰਿਧਤ ਭਾਸ਼ਾ ਰਾਹ� ਹੀ 

'ਵਾਰਤਾਲਾਪ' ਬੁਲਵਾਏਗਾ  ਇੰਜ ਹੀ ਜੇ ਕੋਈ ਪਾਤਰ 'ਿਨਜੀ' ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਭਾਵ ਤੋਤਲਾ ਹੈ, ਕਈ 

ਭਾਸ਼ਾਵ� ਦੀ ਰਲਗਡ ਭਾਸ਼ਾ  ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਿਕਸੇ ਸ਼ਬਦ ਨੰੂ ਵਖਰੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਉਚਾਰਦਾ ਹੈ ਆਿਦ, ਤ� 

ਨਾਟਕਕਾਰ ਪਾਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪ�ਯੋਗ ਕਰੇਗਾ ਤ� ਿਕ ਵਾਰਤਾਲਾਪ-ਸੰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਪਾਤਰ ਅਸਲੀ 

ਲੱਗ ੇ ਿਜਵ� ਸਾਡ ੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਯੂਪੀ, ਿਬਹਾਰ ਆਿਦ ਤ� ਆਏ ਕਾਮੇ ਿਹੰਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਰਲੀ 

ਿਮਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ ਹਨ  ਇੰਜ ਹੀ ਯੂਪੀ ਿਬਹਾਰ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਕਾਰਨ ਉਥ� ਖਰੀਦ ਕੇ ਿਲਆਂਦੀਆ ਂਔਰਤ� 

ਇਧਰ ਥੁੜ�ੇ, ਟੱੁਟੇ, ਘਟ ਜ਼ਮੀਨĂ  ਿਕਸਾਨ� ਜ� ਮਜ਼ਦੂਰ� ਆਿਦ ਨਾਲ ਿਵਆਹੀਆ ਂ ਜ�ਦੀਆਂ ਹਨ ਤ� 

'ਕੁਦੇਸਣ' ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੀਆ ਂਇਨ� � ਔਰਤ� ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਿਮਸ਼ਰਤ ਹੋ ਜ�ਦੀ ਹੈ  ਇੰਜ ਹੀ ਿਕਸੇ ਪਾਤਰ ਨੰੂ 

ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਭਾਸ਼ਾਈ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਰੰਗਤ ਿਦੱਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ  ਿਜਵ� ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 

ਨਾਟਕ� ਿਵਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪਾਤਰ� ਨੰੂ ਰਲੀ ਿਮਲੀ ਿਹੰਦੀ-ਪੰਜਾਬੀ-ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਿਦੱਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਜ� ਮੱਧਕਾਲੀ 

ਇਿਤਹਾਸ ਿਵਚਲੇ ਮੁਗਲ ਪਾਤਰ� ਨੰੂ ਫਾਰਸੀ-ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਿਮਸ਼ਰਤ ਭਾਸ਼ਾ ਰਾਹ� ਉਸਾਿਰਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਪ�ਸੰਗ ਨੰੂ ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਇਹੀ ਭਾਵ ਹੈ ਿਕ 'ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਵਾਰਤਾਲਾਪ' ਬਹੁਤ ਸੂਖਮ 

ਮਾਮਲਾ ਹੈ  ਿਕਸੇ ਨਾਟਕਕਾਰ ਦੀ ਨਾਟ-ਯੋਗਤਾ ਉਸ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ-ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਿਸਰਜਣਾ ਤੇ ਹੀ 

ਮੁਕੱਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ  ਲੇਿਕਨ ਇਹ ਪੱਖ ਵੀ ਿਵਚਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਿਕ ਨਾਟਕ ਦਾ ਕਾਲ-ਖੰਡ ਅਤੇ ਸਮ�-ਸਥਾਨ 

ਦੀ ਵੱਖਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਭਾਸ਼ਾ ਵਾਲਾ ਪੱਖ ਨਾਟਕਕਾਰ ਲਈ ਚੈਲੰਜ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ  ਆਮ ਜੀਵਨ ਿਵਚ ਰਚ ੇਬਸ ੇ

ਨਾਟਕ ਲਈ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਲਈ ਕੋਈ ਉਚੇਚ ਨਹ� ਵਰਤਣੀ ਪ�ਦੀ ਹੈ  ਮਸਲਨ ਇਿਤਹਾਸਕ ਨਾਟਕ 

ਲਈ ਨਾਟਕਕਾਰ ਲਈ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਵੰਗਾਰ ਬਣਨਗੇ ਪਰ 'ਸਮਕਾਲ' ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਨਾਟਕ� 

ਲਈ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਿਸਆ ਨਹ� ਆਵੇਗੀ  ਇੰਜ ਹੀ ਜੇ ਨਾਟਕ ਦੇ ਕਾਰਜ-ਸਥਲ ਿਵਚ ਿਵਿਭੰਨਤਾ ਨਹ� ਹ ੈ

ਤ� ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਸਮੱਿਸਆ ਨਹ� ਹੋਵੇਗੀ   ਜੇ ਇਕੋ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ� ਦ ੇ ਿਵਚਕਾਰ ਹੀ ਨਾਟਕ 'ਵਾਪਰ' 

ਿਰਹਾ ਹੈ ਤ� ਿਕਸੇ ਇਕ ਦੀ ਿਨਜੀ ਪਛਾਣ ਨੰੂ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾਟਕਕਾਰ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਸਮੱਿਸਆ ਨਹ� 
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ਹੋਵੇਗੀ  ਇਸੇ ਲਈ ਨਾਟਕਕਾਰ ਲਈ 'ਨਾਟਕ ਦਾ ਘਾੜਾ' (Playwright) ਸ਼ਬਦ ਵਰਿਤਆ ਿਗਆ ਹੈ 

ਿਕ�ਿਕ ਉਸ ਨĂ  ਸਾਰਾ ਨਾਟਕ ਤ� ਘੜਨਾ ਹੀ ਘੜਨਾ ਹ ੈਪਰ ਆਪਣੇ ਪਾਤਰ� ਨੰੂ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਘੜਨਾ ਹ ੈ

ਿਜਸ ਲਈ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੀ ਮੁਖ ਮਾਿਧਅਮ ਬਣਦੇ ਹਨ ਜਦ ਿਕ ਕਪੜੇ ਲੀੜੇ, ਮੇਕਅਪ, ਸੈਟ, 

ਰੋਸ਼ਨੀਆ,ਂ ਸੰਗੀਤ ਆਿਦ ਦੀ ’ਸ਼�ਵ-ਿਦ�ਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ’ ਰਾਹ� ਹੋਣ ਵਾਲਾ ‘ਅਬੋਲ ਸੰਚਾਰ’ ਭਾਵ ‘ਅਸ਼ਾਬਿਦਕ 

ਸੰਚਾਰ’ ਤ� ‘ਨਾਟਕ’ ਦੀ ਿਲਖਤ ਤ� ਬਾਅਦ 'ਮੰਚਣ' ਰਾਹ� ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ  

ਇਸ ਪੱਖ� ਅਜਮੇਰ ਰੋਡੇ ਦਾ ਨਾਟਕ 'ਿਨਰਲੱਜ' ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਪਖ� ਨਾਟਕਕਾਰ 

ਲਈ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਵੱਡੀ ਵੰਗਾਰ ਨਹ� ਬਣਦਾ ਿਕ�ਿਕ ਸਾਰਾ ਨਾਟਕ ਇਕੋ ਹੀ ਸਥਲ ਭਾਵ ਨਾਟਕ ਦੇ 

ਕ�ਦਰੀ ਪਾਤਰ� ਹੈਰੀ ਤੇ ਤੋਸ਼ੀ ਦੇ ਘਰ ਿਵਚ ਹੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਿਜਥੇ ਘਰ ਦੇ ਹੀ ਦੋ ਹੋਰ ਜੀਅ ਸ਼ਿਮੰਦਰ ਤੇ 

ਸ਼ਮੀ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਹੈ  ਇੰਜ ਹੀ ਨਾਟਕ ਿਵਚ ਜੈਗ, ਪ�ੀਤਮ ਕੌਰ ਅਤੇ ਮਲੂਕਾ-ਨਸੀਬ ਕੌਰ ਦਾ ਦਖਲ ਹੈ  ਇਸ 

ਤ� ਇਲਾਵਾ ਬਾਹਰ� ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਤਰ� ਿਵਚ ਜ� ਪੰਿਡਤ ਹੈ ਜ� ਲੋਹੜੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਹਨ  ਇ� 

'ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਵਾਰਤਾਲਾਪ' ਲਈ ਲੋੜ�ਦੇ ਤ ੇਿਨਸ਼ਿਚਤ ਪਾਤਰ� ਨੰੂ ਿਨਮਨਿਲਖਤ ਵੇਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਿਝਆ 

ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ : 

ਸੰਤੋਸ਼ (ਤੋਸ਼ੀ) : ਉਮਰ 28-30 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ 

ਰੂਿਪੰਦਰ (ਰੂਪੀ): ਤੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਹਰਦੇਵ ਿਗੱਲ ਦੀ ਧੀ, 8-10 ਸਾਲ 

ਸ਼ਿਮੰਦਰ (ਸ਼ਮੀ): ਤੋਸ਼ੀ ਦੀ ਨਣਦ, 25 ਸਾਲ 

ਸੋਫੀ: ਤੋਸ਼ੀ ਦੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ, 21 ਸਾਲ 

ਜਗਪਾਲ (ਜੈਗ): ਹਰਦੇਵ ਿਗੱਲ ਦਾ ਦੋਸਤ, 36 ਸਾਲ 

ਨਸੀਬ ਕੌਰ (ਸੀਬੋ): ਤੋਸ਼ੀ ਦੀ ਸਹੇਲੀ, ਪਤਨੀ, 30-32 ਸਾਲ 

ਹਰਦੇਵ ਿਗੱਲ (ਹੈਰੀ): ਤੋਸ਼ੀ ਦਾ ਪਤੀ 30-32 ਸਾਲ 

ਪੰਡਤ: ਜੋਤਸ਼ੀ, 45 ਸਾਲ 

ਪ�ੀਤਮ: ਜੈਗ ਦੀ ਪਤਨੀ, 32-35 ਸਾਲ 

ਮਲੂਕਾ: ਸੀਬੋ ਦਾ ਪਤੀ, ਹਰਦਵੇ ਤੇ ਜੈਗ ਦਾ ਦੋਸਤ, 32-33 ਸਾਲ 

ਮੰੁਡੇ ਕੁੜੀਆਂ: ਲੋਹੜੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਜਲੂਸ ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 
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ਉਪਰੋਕਤ ਪਾਤਰ ਜਗਤ ਦੀ ਲੋਅ ਿਵਚ ਨਾਟਕਕਾਰ ਨĂ  ਇਕ ਸਿਹਜ-ਸਰਲ ਤਰੀਕਾ 

ਵਰਿਤਆ ਹ ੈ ਮਸਲਨ ਕੈਨĂ ਡਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕ� ਿਵਚ ਪਿਹਲ� ਪਿਹਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੁਆਬੇ ਇਲਾਕੇ 

ਿਵਚ� 'ਪਰਵਾਸ ਗਮਨ' ਹੋਇਆ  ਇਸ ਲਈ ਇਨ� � ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਬਹੁਿਗਣਤੀ ਵਾਲੇ ਕੈਨĂ ਡੀਅਨ 

ਪੰਜਾਬੀਆ ਂਅਤੇ ਅੱਗ� ਉਨ� � ਦੇ ਉਧਰ ਜੰਮੇ ਪਲੇ ਬਿਚਆਂ ਿਵਚ 'ਦੁਆਬੀ ਉਪਭਾਸ਼ਾ' ਅਤੇ 'ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਿਵਚਲੇ 

ਵਾਕ' ਨੰੂ ਮਨĄ ਮਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਿਵਚ ‘ਅਨੁਵਾਦ’ ਕਰਕੇ ਬੋਲਨ ਕਾਰਨ ਇਕ ਵਖਰੀ ਿਕਸਮ ਦੀ 'ਉਪਭਾਸ਼ਾ' 

ਿਵਕਿਸਤ ਹੋ ਗਈ ਿਜਸ ਨੰੂ ਉਵ� ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ  ‘ਕੈਨĂ ਡੀਅਨ ਉਪ ਭਾਸ਼ਾ’ ਿਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਜਵ� ਅਸ� 

ਦੁਆਬੀ, ਮਾਝੀ, ਪੁਆਧੀ, ਮਲਵਈ, ਪਠĄ ਹਾਰੀ ਆਿਦ ਲਕਬ ਵਰਤਦੇ ਹ�  ਮਸਲਨ ਇਕ ਵਚਨ 'ਮ�' ਨੰੂ 

ਦੁਆਬੇ ਿਵਚ 'ਆਪ�' ਉਚਾਿਰਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ  ਇਸੇ ਪ�ਕਾਰ ਉਧਰ ਦੇ ਜੰਮੇ ਪਲੇ ਬਿਚਆ ਂਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮੁਹਾਵਰੇ 

ਿਵਚਲੇ 'ਡੈਡੀ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦਾ' ਆਿਦ ਉਚਾਰ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ  ਭਾਵ� ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਇਧਰਲੇ ਦੇਸੀ 

ਅੰਗਰੇਜ਼� ਿਵਚ ਵੀ ਹੈ  ਲੇਿਕਨ ਅਜਮੇਰ ਰੋਡੇ ਆਪਣ ੇਨਾਟਕ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਿਵਚ ਕੈਨĂ ਡਾ ਦੀ 

ਅਿਜਹੀ ਨਵ� ਿਵਕਿਸਤ ਹੋਈ ਅਿਜਹੀ ਉਪਭਾਸ਼ਾ (Dialect) ਜ� ਅਪਭਾਸ਼ਾ (Slang) ਦਾ ਪ�ਯੋਗ ਨਹ� 

ਕਰਦਾ ਬਲਿਕ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਾਤਰ ਦਾ ਿਕਸੇ ਿਜਹਾ ਰਿਹਣ ਸਿਹਣ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਿਵਚ ਘੁਲੇ 

ਿਮਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ� � ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਿਵਚ ਵੀ ਸਮਾਨਤਾ ਹੈ  ਿਜਸ ਨੰੂ ਿਨਮਨਅਨੁਸਾਰ ਵੇਿਖਆ 

ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ : 

ਤੋਸ਼ੀ : ਕੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਮੁੜ ਆਏ? 

ਹੈਰੀ : ਛੇਤੀ ਦਾ ਫੇਰ ਦੱਸੰੂ ਤੰੂ ਿਤਆਰੀ ਕਰ ਫਟਾ ਫਟ, ਪੰਡਤ ਨĂ  ਆਉਣਾ। 

ਤੋਸ਼ੀ : ਪੰਡਤ ਨĂ ? ਿਕਹੜੇ ਨĂ ? 

ਹੈਰੀ : ਪੰਡਤ ਜੇਠĂ  ਨĂ , ਬਹੁਤ ਿਸਆਣਾ ਐ (ਤੋਸ਼ੀ ਹੈਰੀ ਵੱਲ ਸਵਾਲੀਆ ਿਚਹਰੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੀ ਹੈ)  ਓਹੀ 

ਿਜਹੜਾ ਜਿਗੰਦਰ ਦੀ ਵਾਈਫ ਨĂ  ਦੱਿਸਆ ਸੀ ਆਪ� ਨੰੂ, ਿਜਹੜਾ ਟੀ ਵੀ ਤੇ ਬੋਲਦਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਲੈ ਆਹ 

ਟੇਬਲ ਕਰਵਾ ਪਰ�ੇ ਤੰੂ। 

ਤੋਸ਼ੀ : ਟੇਬਲ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੂਵ ਕਰਨਾ? 

ਹੈਰੀ : ਓ ਏਥੇ ਆਪ� ਦਰੀ ਵਛੌਨĂ  ਆਂ, ਪੰਡਤ ਵਾਸਤੇ। 

ਤੋਸ਼ੀ : ਤੁਸ� ਵੀ ਐਵ� ਲੋਕ� ਮਗਰ ਲੱਗ ਜਾਨĂ  ਐ,ਂ ਆਪ� ਭਲਾ ਪੰਡਤ ਨੰੂ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਉਣੈ ? 
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ਹੈਰੀ :   ਓ ਤੰੂ ©ੁਕਰ ਕਰ ਪੰਡਤ ਮੰਨ ਿਗਆ ਆਉਣਾ, ਉਹਨੰੂ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਨੀ ਿਮਲਦਾ, ਲੋਕ ਘਰ� ਘਰੀ 

ਿਖਚੀ ਿਫਰਦੇ ਐ ਉਹਨੰੂ। ਸੱਚ ਸ਼ੰਮੀ ਤ� ਚਲੀ ਗਈ ਨਾ? 

ਹ� ਇਸ ਿਵਚ ਿਕਸ ੇ ਿਵਅਕਤੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਦੀ ਵਖਰੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਸਦ ੇ 'ਵਾਰਤਾਲਾਪ' 

ਦਾ ਭਾਸ਼ਾਈ ਮੁਹਾਵਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਦਿਲਆ ਿਗਆ ਹੈ ਜ ੋਅਜਮਰੇ ਰੋਡੇ ਦੀ ‘ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਵਾਰਤਲਾਪ’ ਿਸਰਜਣ 

ਕਲਾ ਦਾ ਕਮਾਲ ਹੈ  ਿਜਵ� ਧਾਰਿਮਕ ਿਵਚਾਰ� ਵਾਲੀ ਸੀਬੋ (ਨਸੀਬ ਕੌਰ) ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਚ ਧਾਰਿਮਕ 

ਮੁਹਾਵਰਾ ਝਲਕਦਾ ਹੈ: 

ਸੀਬੋ : ਬਈ ਤੋ©ੀ ਆਹ ਤ� ਤੰੂ ਬਹੁਤੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਤੀ ਅੱਜ। ਨਾਲੇ ਪਾਠ ਤ� ਤੋਸ਼ੀ ਤੰੂਹ ਵੀ 

ਕਿਰਆ ਕਰ ਭੈਣੇ। ਸੱਚ ਮ� ਤ� ਆਹ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸੁੰ ਦਰ ਗੁਟਕਾ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਆਂ (ਬੈਗ ਚ� ਗੁਟਕਾ ਕਢ 

ਕੇ ਤੋ©ੀ ਨੰੂ ਫੜਾਉਣ ਲਗਦੀ ਹੈ) 

ਤੋਸ਼ੀ : ਅੱਛਾ, ਿਲਆ ਦੇਖ�। 

ਸੀਬੋ : (ਗੁਟਕਾ ਿਪਛੇ ਿਖਚਦੀ ਹੋਈ) ਨਾ ਇ� ਨੀ, ਿਸਰ ਢਕ ਪਿਹਲ�। 

ਤੋ©ੀ ਸੋਫੇ ਤ� ਇਕ ਕਪੜਾ ਚੁਕ ਕੇ ਿਸਰ ਢਕਦੀ ਹੈ। ਸੀਬੋ ਉਹਨੰੂ ਗੁਟਕਾ ਫੜਾ�ਦੀ ਹੈ। 

ਇ� ਸੀਬੋ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਤੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਜਦ ਸੀਤੋ ਉਹਦਾ ਗੁਟਕਾ ਸਾਿਹਬ ਦੇਣ ਲਈ 

ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤ� ਉਸਦਾ ਜਵਾਬ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਸਿਤਕਾਰ ਨਾਲ ਪਰੁੰ ਿਨਆ ਹੋਇਆ ਹੈ :  

ਤੋਸ਼ੀ : ਆਹ ਤ� ਸੀਬੋ ਤੂੰ  ਬਹੁਤਾ ਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਥ�ਕ ਯੂ, ਧੰਨਵਾਦ ਤੇਰਾ। 

ਸੀਬੋ : ਲੈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਾਹਦਾ। ਇਹ ਤ� ਸਾਡਾ ਫਰਜ ਐ ਬਾਣੀ ਨੰੂ ਘਰ ਘਰ ਪਹੰੁਚਾਉਣਾ (ਗੁਟਕਾ ਵਾਪਸ 

ਫੜਦੀ ਹੋਈ) ਤੰੂ ਦਸਵ� ਪਾਤ©ਾਹੀ ਦੇ ਐਸ ਸਵੱਈਏ ਦਾ ਹਰ ਰਜ਼ੋ ਪਾਠ ਕਿਰਆ ਕਰ। ਸੱਚੇ ਪਾਤ©ਾਹ 

ਆਪ ਹਾਜਰ ਨਾਜਰ ਹੋ ਕੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਕਰੂ, ਰੋਗ� ਸੋਗ� ਤ� ਬਚਾਊ। (ਸੀਬੋ ©ਰਧਾ ਨਾਲ ਤੇ ਪੂਰ ੇ

ਜੋ© ਿਵਚ ਸਵੱਈਆ ਪੜ� ਕੇ ਸੁਣਾ�ਦੀ ਹੈ) 

ਇੰਜ ਹੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪਾਤਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਉਮਰ, ਰੰਗ, ਿਰਸ਼ਤੇ, ਧੰਦੇ ਆਿਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਮੁਹਾਵਰੇ ਦਾ 

ਪ�ਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਨ  ਉਦਾਹਰਣ ਵਜ� ਰੂਪੀ ਆਪਣ ੇਬੱਿਚਆ ਂਵਾਲੇ ਮੁਹਾਵਰੇ ਿਵਚ 'ਭੂਆ ਜੀ' ਦੀ ਥ� 'ਭੂ ਜੀ' 

ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੀ ਹੈ: 

ਰੂਪੀ : (ਗਲਵੱਕੜੀ ਕਸਦੀ ਹੋਈ) ਮੰਮੀ! ਮੰਮੀ! 
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ਤੋਸ਼ੀ : ਓਹੋ ਰੂਪ, ਦੇਖ, ਦੇਖ ਮੇਰਾ ਗਲ ਘੁੱ ਿਟਆ ਿਗਆ, ਛਡ ਪਰ�ੇ ਹੋ, ਛਡ ਮੈਨੰੂ। 

ਰੂਪੀ : (ਿਸਰ ਹਲਾ�ਦੀ ਹੋਈ) � �।  

ਸ਼ੰਮੀ : (ਅੰਦਰ� ਸੂਟਕੇਸ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ�ਦੀ ਹੋਈ) ਰੂਪੀ, ਰੂਪੀ ਦੇਹ ਚੰੁਨੀ ਮੇਰੀ, ਦੇਖ ਸਾਰੀ ਚ ਵਲ ਪਾ 

ਕੇ ਰੱਖ ਤੇ ਐ। 

ਤੋਸ਼ੀ : (ਰੂਪੀ ਦੀ ਗਲਵੱਕੜੀ ਤੋੜਦੀ ਹੋਈ) ਦੇਖ ਿਕੰਨੀ ©ਰਾਰਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਐ ਂਤੰੂ, ਰੂਪੀ! 

ਰੂਪੀ : (ਤੋ©ੀ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ�ਦੀ ਹੋਈ) ਮੰਮੀ, ਮੰਮੀ ਮ� ਭੂਅ ਜੀ ਨਾਲ ਜਾਣਾ। 

ਇਸੇ ਪ�ਕਾਰ ਪੰਿਡਤ ਦਾ ਉਸ ਦੇ ‘ਧੰਦੇ’ ਦੇ ਪ�ਸੰਗ ਿਵਚ ਵਖਰਾ ਭਾਸ਼ਾਈ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹ ੈ ਜੋ ਉਸਦੀ 

ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਿਵਚ ਝਲਕਦਾ ਹੈ  ਇਸ ਿਵਚ ਉਸ ਦੇ 'ਧੰਦੇ' (Profession) ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਿਹੰਦੀ-

ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਰਲਵ� ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਦੀ ਵੀ ਭੂਿਮਕਾ ਹੈ: 

ਹੈਰੀ : (ਮੇਜ਼ ਤੇ ਪਈ ਫਾਈਲ ਚ� ਦੋ ਤਸਵੀਰ�, ਬਲੈਕ ਐਡਂ ਵ�ਾਈਟ ਟ��ਸਪੇਰ�ਸੀਜ਼, ਚੱੁਕ ਕੇ ਪੰਡਤ ਨੰੂ 

ਵਖੌਦਾ ਹੋਇਆ) ਆਹ ਵੇਖ! 

ਪੰਡਤ : ਯੇ, ਯੇ ਕਯਾ ਭਈ ਹਰਦੇਵ ਿਸੰਘ? 

ਹੈਰੀ : ਦੇਖ ਤੋ©ੀ ਦੇ ਪੇਟ ਿਵਚ ਕੀ ਐ? 

ਪੰਡਤ : ਓ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅਬ ਸਮਝੇ, ਤੋ ਆਪ ਭੀ ਫੰਸ ਗਏ, ਉਸ ©ੈਤਾਨ ਡਾਕਟਰ ਕੀ ਚਾਲ ਮ�। 

ਹੈਰੀ : ©ੈਤਾਨ ਤ� ਹੈ ਪਰ ਸੱਚ ਤ� ਦਸਦੈ, ਤੇਰੇ ਵ�ਗ ਠੱਗੀਆਂ ਤ� ਨੀ ਮਾਰਦਾ। 

ਪੰਡਤ : ਅਗਰ ਡਾਕਟਰ ਕੀ ਬਾਤ ਸੱਚ ਨਾ ਿਨਕਲੀ ਤ�? 

ਿਜਥ� ਤਕ ਪਾਤਰ� ਦੇ ਉਪਭਾਸ਼ਾਈ ਮੁਹਾਵਰੇ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਤ� ਸਾਰੇ ਪਾਤਰ ਇਕ ਿਜਹੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਤ ੇ

ਨਾਟਕਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ੁਦ ਮਲਵਈ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵਾਕ ਬਣਤਰ ਿਵਚ 'ਮਲਵਈ ਮੁਹਾਵਰਾ' ਹੀ ਵਰਿਤਆ ਹੈ ਭਾਵ 

ਹਰ ਲੇਖਕ ਵਾਕ ਿਵਚ ‘ਏ’ ਦੀ ਥ� ‘ਐ’ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਦਾ ਹੈ  ਿਜਵ� : 

ਹੈਰੀ : ਤੰੂ ਵੀ ਹੁਣ ਮੂਡ ਬਦਲ ਆਪਣਾ ਮ� ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਐ। ਉਹ ਕਿਹੰਦਾ ਜੇ ਦੋਨ� ਦੀ 

ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਐ ਤ� ਤਲਾਕ ਦੀ ਕੋਈ ਪ�ੌਬਲਮ ਨਹ�। ਨਾਲੇ ਆਪ� ਤ� ਕਾਗਜ਼� ਿਵਚ ਈ ਕਰਨਾ, ਿਕਹੜਾ ਰੌਲਾ 

ਪਾਉਣਾ। ਏਥੇ ਕੁਸ਼ ਬਦਲਨਾ ਤ� ਹੈ ਨੀ। ਓਵ� ਤੰੂ ਰਹੀ ਜਾਣਾ ਓਵ� ਸੋਫੀ ਨĂ । 
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ਿਜਥੇ ਅਜਮੇਰ ਰੋਡੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਚ ‘ਸਰਲਤਾ’ ਹ ੈਉਵ� ਹੀ ਉਸਦੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਉਸਾਰੀ 

ਵੀ ‘ਸਿਹਜ’ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨĂ ੜੇ ਹੈ  ਬਸ ਿਜਥੇ ਪਾਤਰ� ਦੀ ਵੱਖਰੀ 'ਪਛਾਣ' ਹੈ ਉਥੇ ਹੀ ਵਖਰਤਾ ਨਜ਼ਰ 

ਆ�ਦੀ ਹੈ  ਿਜਵ� ਲੋਹੜੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਭਾਵੇ ਕੈਨĂ ਡਾ ਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ� � ਦੇ ਲੋਹੜੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਸੰਵਾਦ 

ਪਰੰਪਰਕ ਹੀ ਹਨ: 

ਦੇ ਨੀ ਬੀਬੀ ਲੋਹੜੀ, ਜੀਵੇ ਤੇਰੀ ਜੋੜੀ  

ਦੇ ਨੀ ਬੀਬੀ ਲੋਹੜੀ, ਜੀਵੇ ਤੇਰੀ ਜੋੜੀ  

ਤੇਰੇ ਕੋਠĂ  ਹੇਠ� ਥੰਮੀ  

ਤੇਰੀ ਨੰੂਹ ਆਊਗੀ ਲੰਮੀ  

ਤੇਰੇ ਕੋਠĂ  ਉਤੇ ਿਬੱਲਾ  

ਅਸ� ਗੁੜ ਨੀ ਲੈਣਾ ਿਢਲਾ  

ਤੰੂ ਤ� ਹਾਰੇ ਪਾਉਨੀ ਐ ਂ 

ਨੀ ਸਾਨੰੂ ਲਾਰੇ ਲਾਉਨੀ ਆਂ  

ਸਾਡੇ ਪੈਰ� ਹੇਠ ਸਲਾਈਆਂ  

ਅਸ� ਕੌਣ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਆਈਆ ਂ 

ਸਾਡੇ ਪੈਰ� ਹੇਠ� ਰੋੜ  

ਸਾਨੰੂ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਤੋਰ, 

ਇੰਜ ਹੀ ਜੇ ਸ਼ਮੀ ((ਸ਼ਿਮੰਦਰ)) ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਐਕਟੀਿਵਸਟ ਹੈ ਤ� ਉਸ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਚ ਵੀ 

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਲੀ 'ਸੰਬੋਧਨੀ ਸ਼ੈਲੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ  

ਤੋਸ਼ੀ : ਤੰੂ ਐਵ� ਿਫਕਰ ਕਰੀ ਜਾਨੀ ਐ।ਂ ਲੈ ਫੇਰ ਕਰ ਿਦੰਨੀ ਆਂ ਫੋਨ। 

ਸ਼ੰਮੀ : ਉਹਨੰੂ ਕਿਹ ਦ� ਆ�ਦੀ ਹੋਈ ਹੈਰੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਚ� ਮੇਰਾ ਬਰਥ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਵੀ ਚੱਕੀ ਆਵੇ। 

ਤੋਸ਼ੀ : ਬਰਥ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ? ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਾ?  

ਸ਼ੰਮੀ : ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣਾ ਐ, ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਐ। ਯੂ ਨĄ ਅ, ਅਮੈਰਕਨਜ਼ ਆਰ ਹਾਫ ਕਰੇਜ਼ੀ 

ਦੀਜ਼ ਡੇਜ਼। ਮ� ਕਲ� ਹੈਰੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਕਾਪੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਗਈ ਉਹਦੀ ਡੈਸਕ ਤੇ ਈ ਭੁਲ ਆਈ। 
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ਇਸ ਪ�ਕਾਰ ਸਮੁੱ ਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਜਮੇਰ ਰੋਡੇ ਦੇ ਨਾਟਕ 'ਿਨਰਲੱਜ' ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ 

ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਦਾ ਪ�ਸੰਗ ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਨਾਟ-ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਨਾਟਕ ਵ�ਗ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨĂ ੜੇ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਪਾਤਰ� ਦੀ 

ਉਮਰ, ਰੰਗ, ਪਛਾਣ, ਧੰਦੇ ਆਿਦ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ  ਇਸ ਕਰਕ ੇਅਜਮੇਰ ਰੋਡੇ ਦੇ ‘ਿਨਰਲੱਜ’ ਨਾਟਕ ਦੀਆਂ 

ਕਲਾਤਮਕ ਜੁਗਤ� ਦੇ ਅਿਧਐਨ ਅਧੀਨ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਦੇ ਪ�ਸੰਗ ਿਵਚ ਇਸ ਨਾਟਕ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾਈ 

ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਸੰਵਾਦ-ਿਸਰਜਣ ਕਲਾ ਦੀ ਝਲਕ ਪੂਰੇ ਨਾਟਕ ਿਵਚ ਿਮਲਦੀ ਹੈ  ਇ� ਨਾਟਕ 'ਿਨਰਲੱਜ' 

ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਪਖ� ਇਕ ਸਫ਼ਲ ਨਾਟਕ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਿਵਚ ਆ�ਦਾ ਹੈ  

ਸ਼ੈਲੀ 

ਿਕਸੇ ਵੀ ਨਾਟਕ ਦੀ ਸੰਰਚਨਾ ਸੰਬੰਿਧਤ ਨਾਟ-ਸ਼ੈਲੀ ਤੇ ਆਧਾਿਰਤ ਹੰੁਦੀ ਹੈ  ਇਸ ਸਬੰਧੀ 

ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨਾਟ-ਸ਼ੈਲੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਪਿਟਆਲਾ ਤ� ਪ�ਕਾਿਸ਼ਤ ਆਪਣੀ ਐਮ.ਏ. 

ਭਾਗ ਪਿਹਲਾ ਦੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ 'ਨਾਟ ਿਸਧ�ਤ' (ਸੰਪਾ. ਡਾ. ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਰਮਾ ਤੇ ਡਾ. ਉਮਾ ਸੇਠੀ) 

ਰਾਹ� ਪਿਹਲ� ਹੀ ਜਾਣੂ ਹਨ ਿਜਸ ਿਵਚ ਹਰ ਪ�ਮੁਖ 'ਨਾਟ-ਸ਼ੈਲੀ' ਬਾਰੇ ਿਵਸਤਾਰ ਿਵਚ ਦਿਸਆ ਿਗਆ ਹ ੈ 

ਇਸ ਲਈ ਪ�ਸਤੁਤ ‘ਪਾਠ ਚੌਥਾ’ ਦੇ ਇਸ ਭਾਗ 'ਸ਼ੈਲੀ' ਿਵਚ ਇੰਨਾ ਦੱਸਣਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਇਹ 

ਨਾਟਕ 'ਿਨਰਲੱਜ' ਉਨੀਵ� ਸਦੀ ਦੇ ਪ�ਿਸਧ ਨਾਰਵੇਜੀਅਨ ਨਾਟਕਕਾਰ ਹੈਨਿਰਕ ਇਬਸਕ (Henrik 

Ibsen) ਦੁਆਰਾ ਸੰਕਲਿਪਤ ਤੇ ਸੰਚਾਿਰਤ ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਨਾਟ-ਸ਼ੈਲੀ ਤੇ ਆਧਾਿਰਤ ਹੈ  ਅਸਲ ਿਵਚ 

ਉਨੀਵ� ਸਦੀ ਤ� ਪਿਹਲ� 'ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ' ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਕਾਰਨ ਹਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਨਾਟਕ ਉਚ ਵਰਗ ਭਾਵ ਰਾਿਜਆਂ 

ਰਾਿਣਆ ਂਦੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਨਾਲ ਹੀ ਤਾਅਲੁਕ ਰਖਦਾ ਸੀ  ਭਾਵ� ਉਹ ਸੰਸਿਕ�ਤ ਨਾਟ-ਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਨਾਟਕ ਹੋਵੇ, 

ਯੂਨਾਨੀ ਨਾਟ-ਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਨਾਟਕ ਹੋਵੇ ਜ� ਸ਼ੈਕਸਪੀਰੀਅਨ ਨਾਟ-ਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਨਾਟਕ ਹੋਵੇ  ਉਨ� � ਨਾਟਕ� ਿਵਚ 

ਆਮ ਲੋਕ ਕੇਵਲ ਨੌਕਰ� ਚਾਕਰ�, ਸਾਧੂ ਸੰਤ�, ਲੋੜ�ਦੇ ਸਾਧਾਰਣ ਕਾਿਮਆ,ਂ ਸੈਿਨਕ� ਆਿਦ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ 

ਹੀ ਆ�ਦੇ  ਸਨ ਿਜਨ� � ਦਾ ਜੀਵਨ ਉਚ ਵਰਗ ਦੇ ਪਾਤਰ-ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁਿੜਆ ਹੁੰ ਦਾ ਸੀ  ਲੇਿਕਨ 

ਉਨੀਵ� ਸਦੀ ਤਕ ਆ�ਿਦਆਂ ਸਨਾਅਤੀ ਇਨਕਲਾਬ (Industrial revolution) ਦੀ ਬਦੋਲਤ ਯੂਰਪ ਿਵਚ 

'ਮਧ ਸ਼ਰੇਣੀ' (Middle class) ਿਵਕਸਤ ਹੋਈ  ਅਠਾਰਵ� ਸਦੀ ਿਵਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਉਨੀਵੀ ਸਦੀ ਦੇ ਦੂਜੇ 

ਅੱਧ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਿਵਚ ਅੰਗਰੇਜ਼� (ਿਬ�ਿਟਸ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼�) ਦੀ ਆਮਦ ਨਾਲ ਇਹ ਮੱਧ ਸ਼�ੇਣੀ ਵਾਲਾ 

ਵਰਤਾਰਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਿਵਚ ਵੀ ਪ�ਵਸ਼ੇ ਕਰ ਿਗਆ  ਇਸ ਵਸਤੂ-ਸਿਥਤੀ ਿਵਚ ਇਬਸਨ ਦੀ ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ 
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ਨਾਟ-ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਪ�ਭਾਵ ਿਵਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮੇਤ ਿਵਿਭੰਨ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵ� ਿਵਚ ਆਧੁਿਨਕ ਨਾਟਕ ਦੀ 

ਆਮਦ ਹੋਈ  ਇਸ ਸ਼ੈਲੀ ਨĂ  ਨਾਟਕ ਦੀ ਿਵਧਾ ਨੰੂ ਉਚ ਵਰਗ ਿਵਚ� ਕੱਢ ਕੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਿਵਚ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ  

ਿਜਵ� ਇਬਸਨ ਦੇ ਨਾਟਕ ਪ�ੇਤ (Ghost), ਗੱੁਡੀ ਦਾ ਘਰ (A Doll's House) ਆਿਦ ਨਾਟਕ� ਤ� ਸਪਸ਼ਟ 

ਹੋ ਜ�ਦਾ ਹੈ  ਇਸ ਨਾਲ ਨਾਟਕ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸਥਲ ਵੀ ‘ਮਧਸ਼�ੇਿਣਕ ਪਿਰਵਾਰ’ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰੰਗਮੰਚ ਦੀ 

ਿਦ�ਸ਼ਟੀ ਤ� 'ਬਕਸੇ ਵਾਲੀ ਮੰਚ ਜੜਤ' (Box Stage) ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਈ ਿਜਸ ਿਵਚ 'ਪ�ਸੋੀਨੀਅਮ ਥੀਏਟਰ' 

ਿਵਕਿਸਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕ� ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੰਚ ਉਤੇ ‘ਮਧਸ਼�ੇਿਣਕ ਘਰ’ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਇਸ ਪ�ਕਾਰ ਦੇ 

ਨਾਟਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬਣ ਿਗਆ  ਇੰਜ ਹੀ ਪਾਤਰ-ਜਗਤ ਪਖ� ਆਮ ਸਾਧਾਰਣ ਿਦਸਦੇ, ਪਿਹਨਦੇ ਸਾਧਾਰਣ 

ਕਪੜੇ ਲੀੜੇ ਪਿਹਨਣ ਅਤੇ ਸਾਧਾਰਣ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਨਾਟਕ ਦੇ ਕ�ਦਰ ਿਵਚ ਆਏ  'ਬਕਸੇ ਵਾਲੀ 

ਮੰਚ-ਜੜਤ' ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਾਟਕ ਦਾ ਕਾਰਜ-ਸਥਲ ਹੀ ਇਕ ਹੀ ਹੋ ਿਗਆ  ਿਜਸਨੰੂ ਪਿਹਲ� ‘ਪਰਦਾ ਉਠਦਾ 

ਹੈ’, ‘ਪਰਦਾ ਿਡਗਦਾ ਹੈ’ (ਜਦ� ਪਰਦਾ ਉਤ� ਥੱਲੇ ਤੇ ਥੱਿਲ�’ ਉਤੇ ਜ�ਦਾ ਸੀ), ਫੇਰ ਪਰਦਾ ਖੁਲ�ਦਾ ਹੈ, 

ਪਰਦਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ (ਜਦ� ਪਰਦਾ ਮੰਚ ਦੇ ਦੋਵ� ਪਾਿਸਆਂ ਤ� ਅੱਧਾ ਅੱਧਾ ਮੰਚ ਦੇ ‘ਿਵਚਕਾਰ’ ਆ ਕੇ 

ਜੁੜਦਾ ਤੇ ਖੁਲ�ਦਾ ਸੀ ਜ� ਮੰਚ ਦੇ ਇਕ ਪਾਿਸ� ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤਕ ਜ�ਦਾ ਤੇ ਆ�ਦਾ ਸੀ) ਦੀ ਰਵਾਇਤ 

ਚਲਦੀ ਰਹੀ ਸੀ ਿਜਸ ਅਧੀਨ ਨਾਟਕ ਿਵਚ ਸੀਨ ਮੁੱ ਕਣ ਤੇ ਬਰੈਕਟ ਿਵਚ ਉਪਰੋਕਤ ਵਾਕ ਿਦਤੇ ਜ�ਦੇ 

ਰਹੇ  ਲੇਿਕਨ ਹੁਣ ਮੰਚ-ਰੋਸ਼ਨੀਆਂ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਨਾਲ ਨਾਟਕ ਿਵਚ ਇਕੋ ਵਾਰ ਪਰਦਾ ‘ਖੁਲ�ਦਾ’ ਤੇ ‘ਬੰਦ’ ਹੋਣ 

ਦੀ ਥ� ਿਦ�ਸ਼-ਬਦਲੀ ਲਈ ‘ਫੇਡ ਇਨ’ (ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ) ਅਤੇ ‘ਫੇਡ ਆਊਟ’ (ਿਜਸ ਿਵਚ ਰੋਸ਼ਨੀ ਘਟਦੀ 

ਹੈ ਜ� ਘਟਦੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਜ� ਿਦ�ਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਅਚਾਨਕ ਘੱੁਪ ਹਨĂ ਰਾ ਹੋ ਜ�ਦਾ ਹੈ) ਦੀ ਿਵਧੀ ਵਰਤੀ 

ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ�ਕਾਰ ‘ਿਨਰਲੱਜ’ ਨ� ਦਾ ਸਾਰਾ ਨਾਟਕ ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਨਾਟ-©ੈਲੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ 

ਿਦ©ਾ ਵੱਲ ਵੱਧਦਾ ਹੈ: 

ਆਰੰਭ - ਮੱਧ - ਿਸਖਰ 

ਇਨ� � ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾ©ਾ ਿਵੱਚ ਕ�ਮਵਾਰ ਿਪ�ਿਲਊਡ ( ਇੰਟਰਿਲਊਡ 

( ਤੇ ਐਪੀਲਾਗ ( ©ਬਦ ਵਰਤੇ ਜ�ਦੇ ਹਨ।

‘ਿਨਰਲੱਜ’ ਨਾਟਕ ਦੇ ਇਸ ਤ� ਪਿਹਲੇ ਪਾਠ� ਿਵੱਚ ਇਹ ਸਪ©ਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੱੁਕਾ ਹੈ ਿਕ 

ਯਥਰਥਵਾਦੀ ਨਾਟ-©ੈਲੀ ਦੇ ਨਾਟਕ ਨੰੂ ‘ਸਮੱਿਸਆ ਨਾਟਕ’ ( ਵੀ ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹ ੈ
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ਿਕਉਿਕ ਇਹ ਨਾਟਕ ਿਕਸੇ ‘ਸਮੱਿਸਆ’ ਿਵ©ੇ© ਕਰਕੇ ਸਮਾਿਜਕ ਸਮੱਿਸਆ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਉਸਰਦੇ ਹਨ ਿਜਨ� � 

ਿਵਚ ਪਾਤਰ� ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਮਾਨਿਸਕ ਿਖੱਚੋਤਾਣ ਜਾਰੀ ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ ਭਾਵ ‘ਟੱਕਰ’ ਅਤੇ ‘ਤਨਾਅ’ ਿਵੱਚ� 

ਕਾਰਜ ਉਸਰਦਾ  ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਹੈਨਿਰਕ ਇਬਸਨ ਤ� ਬਾਅਦ ਸਵੀਡਨ ਦੇ ਨਾਟਕਕਾਰ ਸਟਿਰੰਡਬਰਗ 

( ਨĂ  ਇਸ ©ੈਲੀ ਨੰੂ ਿਵਸਤਾਰ ਦ ੇ ਕੇ ‘ਮਨĄ ਿਵਿਗਆਨਕ ਯਥਾਰਥਵਾਦ’ ਨਾਲ ਜੋਿੜਆ। 

ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਟਕ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪੀੜ�ੀ ਦਾ ਪ�ਮੱੁਖ ਨਾਟਕਕਾਰ ਕਪੂਰ ਿਸੰਘ ਘੰੁਮਣ ਸਟਿਰੰਡਬਰਗ ਤ� ਪ�ਭਾਿਵਤ ਹੈ 

ਅਤੇ ਉਸਨĂ  ਇਸ ©ੈਲੀ ਿਵਚ ‘ਅਤੀਤ ਦੇ ਪਰਛਾਵ�’ ‘ਬੁਝਾਰਤ’ ‘ਬੰਦ ਗਲੀ’ ਆਿਦ ਨਾਟਕ ਰਚੇ ਹਨ । 

ਲੇਿਕਨ ਪ�ਸਤੁਤ ਨਾਟਕ ‘ਿਨਰਲੱਜ’ ਇਬਸਨ ਦੇ ਯਥਰਥਵਾਦ ਤ� ਪ�ਭਾਿਵਤ ਹੈ। ਹ� ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਿਵਚ ਸੋਫੀ 

ਦੀ ਪਾਤਰ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਅੰ©ਕ ਰੂਪ ਿਵਚ ਤੋ©ੀ ਦੀ ਪਾਤਰ ਉਸਾਰੀ ਿਵੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਟਿਰੰਡਬਰਗ 

ਦੇ ‘ਮਨĄ ਿਵਿਗਆਨਕ ਯਥਾਰਥਵਾਦ’ ਦਾ ਪ�ਭਾਵ ਨਜ਼ਰ ਆ�ਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਪ�ਕਾਰ ਨਾਟਕ ‘ਿਨਰਲੱਜ’ ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਇਬਸਨ ਦੀ ਯਥਰਥਵਾਦੀ ਨਾਟ-©ੈਲੀ ਦ ੇ

ਿਵਧੀ ਿਵਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਚਆ ਿਗਆ ਹੈ ਿਜਸਦੇ ਆਰੰਭ-ਮੱਧ-ਿਸਖਰ ਦੀ ਿਸਰਜਣਾ ਿਤੰਨ ਅੰਕ� ਤੇ ਅੱਗ� 

ਇਨ� � ਿਤੰਨ� ਨੰੂ ਕ�ਮਵਾਰ ਿਤੰਨ ਭਾਗ� ਿਵੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਹੋਈ ਹੈ।

‘ਿਨਰਲੱਜ’ ਨਾਟਕ ਦੀਆਂ ਕਲਾਤਮਕ ਜੁਗਤ� ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ‘©ੈਲੀ’ ਦਾ ਅਿਧਐਨ 

ਕਰਿਦਆਂ ਇਹ ਪੱਖ ਵੀ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਨਾਟਕ ਇੱਕ ਤ� ਵੱਧ  ਵਾਰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਸਿਹਤ ਖੇਿਡਆ 

ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਖੇਿਡਆ ਜ�ਦਾ ਿਰਹਾ ਹੈ  ਿਜਸ ਦਾ ਪ�ਮਾਣ ‘ਿਨਰਲੱਜ’ ਦੇ ਨਾਟਕੀ ਪਾਠ ਉਪਰੰਤ 

‘ਅੰਿਤਕਾ’ ਵਜ� ਿਦੱਤੇ ਪਵਨਜੀਤ ਿਸੰਘ ਦੇ ਲੇਖ ‘ਿਨਰਲੱਜ ਇਕ ਸਫ਼ਲ ਨਾਟਕ’ ਤ� ਿਮਲ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਿਜਸਦੀ 

ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣੀ ਵਾਿਜਬ ਹੋਵਗੇੀ  ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਇਹ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਿਕ ਿਲੰਗ-ਟੈਸਟ ਬੰਦ ਕਰ ੇ

ਜਾਣ। ਅਿਜਹੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ�ਾ ਸਾਨੰੂ ਆਪਣੀ ਿਬਮਾਰ ਮਾਨਿਸਕਤਾ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। 

ਿਸਆਣੇ ਆਖਦੇ ਹਨ ਮੂਰਖ ਨਾ ਮਾਰੋ ਮੂਰਖ ਦੀ ਮ� ਮਾਰੋ ਤ� ਿਕ ਹੋਰ ਮੂਰਖ ਨਾ ਜੰਮੇ। ਅਜਮੇਰ ਇਸ ਿਵ© ੇ

ਬਾਰੇ ਿਕੰਨ� ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਉਸਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਨੰੂ ਲਿਹਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 

ਿਵਚਾਰ� ਦੇ ਿਵਸਥਾਰ ਨੰੂ ਖਤਮ ਕਰਿਦਆਂ ਡਰਾਮਾ ਿਨਰਲੱਜ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮ�ਸ ਉਪਰ ਕ�ਦਿਰਤ ਹੰੁਦੇ ਹ�। 

ਪਰਦਾ ਉਠਣ ਤੇ ਸਾਦੇ ਿਜਹੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਜਾਈ ਸਟੇਜ ਕੈਨĂ ਡੇ ਚ ਵਸਦੇ ਇਕ ਮੱਧ-ਵਰਗੀ ਦੇ ਘਰ ਦੀ 

ਤਸਵੀਰ ਪ�ਗਟ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਡਰਾਮੇ ਦੀ ਹਰੇਕ ਝਲਕੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਸਟੇਜ ਸੈਿਟੰਗ ਐਨੀ ਢੁਕਵ� ਤੇ 
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ਸੁਚੱਜੀ ਹੰੁਦੀ ਸੀ ਿਕ ਸਟੇਜ ਸੈਟ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਦੀ ਿਜੰਨੀ ਦਾਦ ਿਦਤੀ ਜਾਵੇ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਿਥਏਟਰ ਦੇ ਸਬੰਧ 

ਚ ਚਲ ਰਹੀਆ ਂਦੋ ਧਾਰਨਾਵ� ਿਵਚ� ਇਕ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਸਟੇਜ ਸੈਿਟੰਗ ਨੰੂ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਨਹ� ਿਦੰਦੇ। ਉਹਨ� 

ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ� ਦੇ ਨਾਟਕ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮ�ਸ ਉਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹ� ਚਾਹੇ ਨਾਟਕ ਉਹ ਿਪੰਡ ਦੀ ਰੂੜੀ ਉਪਰ 

ਪੱਲੀਆਂ ਿਵਛਾ ਕੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੋਣ ਜ� ਿਕਸੇ ਆਧੁਿਨਕ ਥੀਏਟਰ ਿਵਚ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਹਨ ਜੋ ਸਟੇਜ ਸੈਿਟੰਗ 

ਨੰੂ ਨਾਟਕ ਦੀ ਅਿਹਮ ਗੱਲ ਮੰਨਿਦਆਂ ਸਟੇਜ ਸੈਿਟੰਗ ਉਪਰ ਲੱਖ� ਰੁਿਪਆਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਨੰੂ ਜ਼ਾਇਜ 

ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਅਜਮਰੇ ਇਨ� � ਦੋਹ� ਿਧਰ� ਦੀ ਿਭੰਨਤਾ ਤ� ਬਿਚਆ ਹੈ। ਡਰਾਮੇ ਿਵਚਲੇ ਸੰਦੇ© ਨੰੂ ਦਰ©ਕ� 

ਤਕ ਪਹੰੁਚ ਲਈ ਸਟੇਜ ਸੈਿਟੰਗ ਦੀ ਮੰਗ ਿਜੰਨੀ ਡਰਾਮੇ ਿਵਚਲੇ ਹਾਲਾਤ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। 

ਿਨਰਲੱਜ ਦਾ ਕਥਾਨਕ ਇੰਨ� ਗੁੰ ਦਵ� ਹੈ ਿਕ ਅਜਮੇਰ ਨĂ  ਉਤਸਕੁਤਾ ਨਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਿਦੰਿਦਆਂ ਡਰਾਮੇ ਦੇ 

ਆਿਦ ਤ� ਅੰਤ ਤੱਕ ਦਰ©ਕ� ਨੰੂ ਬੰਨ� ੀ ਰੱਿਖਆ। ਿਕਸੇ ਡਰਾਮੇ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤ� ਲੱਗ 

ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਥਏਟਰ ਦੇ ਦੋ ਅੰਗ ਪਿਹਲਾ ਨਾਟਕ ਨੰੂ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੂਜਾ ਦਰ©ਕ� ਿਵਚਕਾਰ 

ਸੰਬੰਧ ਪਰਫਾਰਮ�ਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਿਕਹੋ ਿਜਹਾ ਿਰਹਾ। ਇਸ ਤਰ�� ਪਰਖਿਦਆਂ ਡਰਾਮਾ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸਫਲ 

ਿਰਹਾ। ਨਾਟਕ ਨੰੂ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦਰ©ਕ� ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੁਰੀਤੀ (ਮੰੁਡੇ ਜ� ਕੁੜੀ ਿਵਚਲਾ ਫਰਕ) ਨੰੂ 

ਨੰਿਗਆਂ ਕਰਦੇ ਨਾਟਕ ਨੰੂ ਦਰ©ਕ ਬਹੁਤ ਸਬਰ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜਦ ਖਾਸ ਮੌਿਕਆਂ ਉਪਰ 

ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਤ� ਮਿਹਸੂਸ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਿਕ ਲੋਕ ਿਕੰਨੀ ਮਹੀਨ ਬੁੱ ਧੀ ਨਾਲ ਡਰਾਮੇ ਿਵਚਲੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਰਹ ੇ

ਹਨ।’  ਇਸੇ ਕੜੀ ਿਵਚ ਉਹ ਅਜਮੇਰ ਰੋਡੇ ਦੀ ਨਾਟਕ ਕਲਾ ਨੰੂ ਸਵੀਕਾਰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ 

ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਡਰਾਮੇ ਿਵਚ ਪਾਤਰ-ਉਸਾਰੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਪਾਤਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਕਰਦਾਰ ਨੰੂ 

ਿਨਭਾ ਿਰਹਾ ਹੋਵੇ ਪੂਰਾ ਨਹ� ਤ� ਲੱਗਭੱਗ ਯਥਾਰਥ ਦੇ ਨĂ ੜੇ ਸੀ। ਡਰਾਮਾ ਦੇਖਿਦਆਂ ਇਸ ਤਰ�� ਮਿਹਸਸੂ 

ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅਸ� ਸਾਡੇ ਹੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਿਕਸੇ ਘਰ ਿਵਚ ਵਾਪਰ ਰਹੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਈਏ। ਹਾਸ ਰਸ 

ਦਾ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਿਵਚ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਿਫਲਮ� ਜ� ਨਾਟਕ� ਿਵਚ ਅਕਸਰ ਦਰ©ਕ� ਨੰੂ 

ਦੂਹਰੇ ਅਰਥ� ਵਾਲੇ ਸੰਵਾਦ� ਨਾਲ ਹਸਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਜ� ਿਫਰ ਅਣਯਥਾਰਥਕ ਭੰਡਪੁਣੇ ਦੀ ਮੱਦਦ ਲਈ 

ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਅਜਮੇਰ ਬਿਚਆ ਹੈ ਇਸ ਘਾਟ ਤ� ਡਰਾਮੇ ਦੇ ਿਕਰਦਾਰ� ਨĂ  ਹਾਸੇ ਵਾਲੇ ਸੁਭਾਵਕ ਤੇ ਯਥਾਰਥਕ 

ਸੰਵਾਦ� ਨਾਲ ਹੀ ਦਰ©ਕ� ਨੰੂ ਹਸਾਇਆ। ਿਜਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਿਵ©ੇ ਵੱਲ ਿਨਰਲੱਜ ਿਵਚ ਿਧਆਨ 

ਿਦਵਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਿਕਸ ਤਰ�� ਧਾਗੇ ਤਵੀਤ� ਮੜੀ ਮਸਾਣ� ਦੀ ਪੂਜਾ ਜ� ਜੋਤ©ੀਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ 
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ਮੰੁਡਾ-ਪ�ਾਪਤੀ ਲਈ ਿਲਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਅਜਮੇਰ ਇ©ਾਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾ�ਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ 

ਹੈ ਿਕ ਨਾਟਕ ਖੇਡਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਸਾਰੇ ਦਰ©ਕ ਖੜ�ੇ ਡਰਾਮੇ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣ ੇ

ਿਵਚਾਰ ਤੇ ਅਜਮੇਰ ਰੋਡੇ ਨੰੂ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। 

ਉਪਰੋਕਤ ਦੀ ਲੋਅ ਿਵੱਚ ਇਹ ਕਿਹਣਾ ਤਰਕਸੰਗਤ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ‘ਿਨਰਲੱਜ’ ਨਾਟਕ 

ਦੀਆਂ ‘ਕਲਾਤਮਕ ਜੁਗਤ�’ ਦੇ ਪ�ਸੰਗ ਿਵਚ ਿਸਰਲੇਖ, ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਦੇ ਅਿਧਐਨ ਉਪਰੰਤ 

ਨਾਟਕ ਦੀ ‘©ੈਲੀ’ ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਇਹ ਿਦ�ੜ ਕਰਵਾ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਿਤੰਨĂ  ਵਰਤਾਰੇ ਕ�ਮਵਾਰ ‘ਿਸਰਲੇਖ, 

ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਵਾਰਤਾਲਾਪ’ ©ੈਲੀ ਿਮਲ ਕੇ ਇਸ ਨਾਟਕ ਦੀਆਂ ਕਲਾਤਮਕ ਜੁਗਤ� ਬਣਦੇ ਹਨ ਿਜਸ ਕਾਰਨ 

ਇਹ ਨਾਟਕ ਨਾ ਕੇਵਲ ਆਪਣੀ ਮੰਚਣ-ਯੋਗਤਾ ਪੱਖ� ਸੰਪੂਰਨ ਹੈ ਬਲਿਕ ਮੰਚ-ਪੇ©ਕਾਰੀ ਦੇ ਪੱਖ ਤ� ਵੀ 

ਸਫ਼ਲ ਨਾਟਕ ਹੈ। ਨਾਟਕ ਦੀ ਇਸ ਸਫਲਤਾ ਿਪੱਛੇ ‘ਿਨਰਲੱਜ’ ਨਾਟਕ ਦੀਆਂ ਕਲਾਤਮਕ ਜੁਗਤ� ਦਾ 

ਦਖਲ ਹੈ ਿਜਨ� � ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਇਸ ਪਾਠ ਿਵਚ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ।
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