ਰਵ ਿੰਦਰ ਰ ੀ ਦੇ ਕਾਵ -ਨਾਟਕ ‘ਚੱਕ੍ਰ ਯੂਹ ਤੇ ਵਿਰਾਵਿਡ’ ਦਾ ਯੂਨਾਨੀ ਨਾਟ-ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਿਰਸਿੰਗ ਵ ਚ
ਅਵਿਐਨ
ਵ ਸ਼ ਿੱਿਰ ’ਤੇ ਨਾਟਕ ਦੀ ਵ ਿਾ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰਵਦਆਂ ਸਿਸ਼ਟ ਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵਕ ਵ ਸ਼ ਨਾਟਕ ਦੀਆਂ ਦੋ ਹੀ ਿਰਿੱਖ
ਿਰਿੰਿਰਾ ਾਂ ਿਿੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਨਾਟ-ਿਰਿੰਿਰਾ ਅਤੇ ਯੂਨਾਨੀ ਨਾਟ-ਿਰਿੰਿਰਾ। ਭਾਰਤੀ ਨਾਟ ਿਰਿੰਿਰਾ ਦਾ ਵਸਖ਼ਰ
ਕਾਲੀਦਾਸ ਦੀ ਿਰਵਸੱਿ ਰਚਨਾ ‘ਅਵਭਵਗਆਨ ਸ਼ਕਿੰਤਲਿ’ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵ ਿੀ ਵ ਿਾਨ ਨੂ ਿੰ ਭਰਤ ਿਨੀ ਦਾ ‘ਨਾਟਯ-ਸ਼ਾਸਤਰ’
ਵਨਰਿਾਵਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਾਂ ਯੂਨਾਨੀ ਨਾਟ-ਿਰਿੰਿਰਾ ਦਾ ਵਸਖਰ ‘ਈਡੀਿਸ ਰੈਕਸ’ ਿਿੰਵਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਜਸ ਦੇ ਵ ਿੀ ਵ ਿਾਨ
ਨੂ ਿੰ ਅਰਸਤੂ ਦਾ ‘ਕਾਵ -ਸ਼ਾਸਤਰ’ (Poetics) ਵਨਰਿਾਵਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਿਰਸਿੰਗ ਤਵਹਤ ਇਹ ਵਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਕ ਨਾਟ-ਖੇਤਰ
ਵ ਚ ਿਰਚੀਨਤਿ ਅਤੇ ਕਲਾਵਸਕ ਿਰਿੰਿਰਾ ਾਂ ਕ੍ਰਿ ਾਰ ਯੂਨਾਨੀ ਨਾਟ-ਿਰਿੰਿਰਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਟ-ਿਰਿੰਿਰਾ ਾਂ ਹੀ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੋਹਾਂ
ਿਰਿੰਿਰਾ ਾਂ ਦੇ ਵਸਖਰ ਜੋਂ ਕ੍ਰਿ ਾਰ ਸੋਫ਼ੋਕਲੀਜ਼ ਅਤੇ ਕਾਲੀਦਾਸ ਨੂ ਿੰ ਸ ੀਕਾਵਰਆ ਵਗਆ ਹੈ ਵਜਨ੍ ਾਂ ਦੀ ਨਾਟ ਰਚਨਾ ਾਂ ਅੱਜ ੀ ਅਿਰ
ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ੱਖਰੀ ਹੈ ਵਕ ਦੋ ੇਂ ਿਾਸੇ ਉਨ੍ੇ ਹੀ ੱਡੇ ਨਾਟਕਕਾਰ ਿੌਜੂਦ ਹਨ। ਵਜ ੇਂ ਯੂਨਾਨੀ ਿਰਿੰਿਰਾ ਵ ਚ ਅਸਕਾਇਲਸ,
ਯੂਰੀਿਡੀਜ਼, ਤੇ ਅਵਰਸਟੋਫੇਨੀਜ਼ ਅਤੇ ਸਿੰਸਵਕ੍ਰਤ ਿਰਿੰਿਰਾ ਵ ਚ ਭਾਸ, ਸ਼ੂਦਰਕ ਤੇ ਭ ਭੂ ਤੀ ਆਵਦ ਿੌਜਦ
ੂ ਹਨ। ਅਸਲ ਵ ਚ ਿਰਾਚੀਨ
ਯੂਨਾਨੀ ਨਾਟ-ਿਰਿੰਿਰਾ ਵਜਸ ਨੂ ਿੰ ‘ਦੇ ਵਤਆਂ ਦਾ ਥੀਏਟਰ’ ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਕ ਸ਼ਰਿਾ ਅਿਾਵਰਤ ਨਾਟ-ਿਰਿੰਿਰਾ ਸੀ। ਯੂਨਾਨ ਦੇ ਲੋ ਕ
ਉਸ ਨੂ ਿੰ ਇਕ ਉਸਤਵਤ ਅਤੇ ਉਤਸ
ਜੋਂ ਸ ੀਕਾਰਦੇ ਅਤੇ ਸਵਤਕਾਰਦੇ ਸਨ ਵਜਸ ਨੂ ਿੰ ਅੱਜ ਨਾਟਕ ਦੇ ਇਕ ਕਲਾਸਕੀ ਯੱਗ ਜੋਂ
ਿਾਨਤਾ ਿਰਾਿਤ ਹੈ। ਈਸਾ ਤੋਂ ਿਿੰਜ ਸੌ ਸਾਲ ਿਵਹਲਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਿਾਂ ਰਿੰਗਿਿੰਚ ਦੇ ਇਵਤਹਾਸਕ ਦੌਰ ਵ ਚ ਸੋਨ-ਯੱਗ ਵਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਵਜਸ ਦਾ ਿੂਲ ਸੋਿਾ ਿਰਿ, ਅਨਸ਼ਠਾਨ, ਦੈ ੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦੇ ਵਤਆਂ ਦੀ ਉਸਤਵਤ ਰਹੇ ਸਨ। ਯੂਨਾਨ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ‘ਨਾਟਦਰਸ਼ਨ’ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ। ਇਸ ਸਵਥਤੀ ਦਾ ਉਲੇ ਖ ਡਾ. ਕਿਲੇ ਸ਼ ਉੱਿਲ ਨੇ ਇਿੰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ:
ਯੂਨਾਨੀਆਂ ਲਈ ਥੀਏਟਰ ਇਕ ਇਬਾਦਤ ਸੀ, ਅਕੀਦਾ ਸੀ ਸਗੋਂ ਇਕ ਅਵਜਹਾ ਹਿਜੌਲੀ ਦੇ ਤਾ ਸੀ ਵਜਸ ਦੀ
ਿੂਰਤ ਦੀ ਕਲਿਨਾ ਇਸ ਿਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਲਾਲ ਹਸਿੰਦੜ ਿਖੜਾ, ਾਲਾ ਵ ਚ ਅਿੰਗੂਰਾਂ ਦਾ ਗੱਛਾ ਅਤੇ ਵਚਹਰੇ ਤੇ
ਵਜਊਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਡਲ੍ ਕਾਂ ਿਾਰਦੀ ਅਵਜਹਾ ਸੀ ਇਹ ਸਿਵਰੱਿੀ ਦਾ ਦੇ ਤਾ ਵਜਸ ਦੀ ਿੂਜਾ-ਅਰਚਨਾ ਵ ਚੋਂ
ਥੀਏਟਰ ਨੇ ਜਨਿ ਵਲਆ।1
ਉਿਰੋਕਤ ਿਰਸਿੰਗ ਯੂਨਾਨੀ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਨਾਟਕ ਿਰਤੀ ਚੇਤਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਿਰਵਸੱਿ ਦੇ ਤਾ ਡਾਇਓਨਵਸਸ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਦੇ ਗਣ ਗਾਇਣ
ਕਰਨ ਦਾ ਗ ਾਹ ਹੈ। ਅਰਸਤੂ -ਵਚਿੰਤਨ ਤੋਂ ਿਰਾਿਤ ਹ ਾਵਲਆਂ ਅਨਸਾਰ ਯੂਨਾਨ ਵ ਚ ਨਾਟਕ ਦਾ ਆਰਿੰਭ ‘ਵਡਥਵਰਿੰਬ’ ਤੋਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ
ਇਕ ਵਕਸਿ ਦਾ ਸਿੂਵਹਕ-ਗਾਣ ਸੀ ਜੋ ‘ਡਾਇਓਨਵਸਸ ਦੇ ਤੇ ਦੀ ਿਰਸਿੰਸਾਂ ਵ ਚ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ‘ਡਾਇਓਨਵਸਸ ਦੇ ਤੇ ਦਾ
ਿਾਰਵਿਕ ਉਤਸ ਯੂਨਾਨ ਦਾ ਿਰਵਸੱਿ ਉਤਸ ਹੈ। ਇਸ ਸਵਥਤੀ ਦਾ ਿਵਰਣਾਿ ਵਦਿੰਵਦਆ ਨ ਵਨਿੰਦਰਾ ਬਵਹਲ ਵਲਖਦੀ ਹੈ:
ਛੇ ੀ ਸਦੀ ਈਸਾ ਿੂਰ ਵ ਚ ਿੀਵਸਸਟਰੇਟਸ (Peisistratus) ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦੇ ਤੇ ਦੀ ਿੂਜਾ (Eleutherea)
ਵ ਚ ਿਵਹਲੀ ਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਐਕਲੋ ਿੋਵਲਸ (Aclopolis) ਦੀ ਦੱਖਣੀ ਢਲਾਣ ਵ ਚ ਿਵਹਲਾ ਇਕ ਅਤੇ
ਵਫਰ ਦੂ ਜੇ ਵਗਰਜੇ ਦੀ ਸਥਾਿਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।2
ਡਾਇਓਨਵਸਸ ਦੇ ਤੇ ਦੇ ਆਗਿਨ ਦੀ ਹਾਿੀ ਭਰਦੀਆਂ ਇਹ ਸਤਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ੀ ਿਵਰਣਾਿ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਵਕ
ਛੇ ੀਂ ਈਸਾ ਿੂਰ ਤੋਂ ਿਵਹਲਾਂ ਇਸ ਦੇ ਤੇ ਦੀ ਿਵਹਿਾ ਦਾ ਕੋਈ ੱਡੇ ਿੱਿਰ ’ਤੇ ਗਣ-ਗਾਇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਤੇ ਨੂ ਿੰ
ਵਜ਼ਆਦਾ ਿਰਵਸੱਿਤਾ ਛੇ ੀ ਈਸਾ ਿੂਰ ਵ ਚ ਹੀ ਵਿਲੀ ਅਤੇ ਿੂਜਾ ਸਥਾਨਾਂ ਲਈ ਿਹਾੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਢਲਾਣਾ ਨੂ ਿੰ ਰਵਤਆ ਵਗਆ।
ਯੂਨਾਨੀ ਨਾਟ-ਸ਼ੈਲੀ ਵ ਚ ਦੋ ਿਰਵਸੱਿ ਨਾਟ ਰੂਿ ਹਨ, ਤਰ ਾਸਦੀ ਅਤੇ ਕਾਿਦੀ। ਤਰ ਾਸਦੀ ਨੂ ਿੰ ਕਾਿਦੀ ਨਾਲੋਂ ਯੂਨਾਨੀ ਸਾਵਹਤ ਵ ਚ ਉਚੇਰਾ
ਸਥਾਨ ਹਾਵਸਲ ਹੈ। ਅਰਸਤੂ ਤਰ ਾਸਦੀ ਸਿੰਬਿੰਿੀ ਆਿਣੇ ਵ ਚਾਰ ਵ ਅਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ:
ਤਰ ਾਸਦੀ ਵਕਸੇ ਗਿੰਭੀਰ, ਿਕਿੰਿਲ ਅਤੇ ਵਨਸ਼ਵਚਤ ਅਕਾਰ ਾਲੇ ਕਾਰਜ ਦੀ ਅਨਵਕ੍ਰਤੀ ਦਾ ਨਾਿ ਹੈ ਵਜਸ ਦਾ
ਿਾਵਿਅਿ ਨਾਟਕ ਦੇ ਵਭਿੰਨ ਵਭਿੰਨ ਵਹੱਵਸਆ ਵ ਚ ਵਭਿੰਨ ਵਭਿੰਨ ਰੂਿ ਨਾਲ ਰਤੀ ਗਈ ਸਭ ਿਰਕਾਰ ਦੇ ਕਲਾਤਿਕ
ਗਵਹਵਣਆ ਨਾਲ ਅਲਿੰਵਕ੍ਰਤ ਭਾਸ਼ਾ ਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਵਬਰਤਾਂਤਕ ਰੂਿ ਵ ਚ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਕਾਰਜ- ਿਾਰ ਰੂਿ ਵ ਚ ਹਿੰਦੀ ਹੈ
ਅਤੇ ਵਜਸ ਵ ਚ ਕਰਣਾ ਅਤੇ ਤਰ ਾਸ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ ਾਂ ਿਨੋ ਵ ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਵਚਤ ਵ ਰੇਚਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।3
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ਇਸ ਿਰਕਾਰ ਤਰ ਾਸਦੀ ਕਾਰਜ ਦਾ ਅਨਕਰਨ ਹੋ ਵਨੱਬੜਦੀ ਹੈ ਵਜਸ ਦਾ ਿਾਵਿਅਿ ਅਲਿੰਵਕ੍ਰਤ ਭਾਸ਼ਾ ਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਾਰਜ- ਿਾਰ
ਰੂਿ ਵ ਚ ਆਿਣਾ ਕਾਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੱਤ ਵਜਨ੍ ਾਂ ਨਾਲ ਤਰ ਾਸਦੀ ਆਿਣਾ ਿੂਲ ਰੂਿ ਅਖ਼ਵਤਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਰਸਤੂ ਉਨ੍ ਾਂ ਦੀ
ਤਫ਼ਸੀਲ ਇਸ ਿਰਕਾਰ ਿੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ:
ਤਰ ਾਸਦੀ ਦੇ ਛੇ ਅਿੰਗ ਲਾਜ਼ਿੀ ਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਸਹਜ ਦਾ ਵਨਰਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ- ਕਥਾਨਕ, ਚਵਰਤਰ -ਵਚਤਰਣ,
ਿਦ-ਰਚਨਾ, ਵ ਚਾਰ-ਤੱਤ, ਵਦਰ ਸ਼-ਵ ਿਾਨ ਅਤੇ ਗੀਤ। ਇਨ੍ ਾਂ ਵ ਚੋਂ ਦੋ ਅਨਕਰਣ ਦੇ ਿਾਵਿਅਿ ਹਨ, ਇਕ
ਅਨਕਰਣ ਦੀ ਵ ਿੀ ਅਤੇ ਵਤਿੰਨ ਅਨਕਰਣ ਦੇ ਵ ਸ਼ੇ।4
ਅਰਸਤੂ ਦਆਰਾ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਇਹ ਤੱਤ ਤਰ ਾਸਦੀ ਦੀ ਸਿੰਿੂਰਨਤਾ ਵ ਚ ਸਹਾਈ ਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ ਾਂ ਤੱਤਾਂ ਵ ਚੋਂ ਅਰਸਤੂ ਨੇ
ਕਥਾਨਕ ਨੂ ਿੰ ਬਾਕੀ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਿੇਰੇ ਿਹੱਤਤਾ ਵਦੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ ਾਂ ਛੇ ਤੱਤਾਂ ਵ ਚੋਂ ਉਸ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਨੂ ਿੰ ਅਨਕਰਨ ਦੇ ਿਾਵਿਅਿ, ਇਕ ਨਿੰ
ਅਨਕਰਨ ਦੀ ਵ ਿੀ ਅਤੇ ਵਤਿੰਨ ਤੱਤਾਂ ਨੂ ਿੰ ਅਨਕਰਨ ਦੇ ਵ ਵਸ਼ਆਂ ਜੋਂ ਿਵਰਭਾਵਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਆਿਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵ ਚ ਕਵਹਣਾ
ਹੋ ੇ ਤਾਂ ਕਥਾਨਕ ਤਰ ਾਸਦੀ ਦੀ ਵਜਿੰਦਜਾਨ ਹਿੰਦੀ ਹੈ। ‘ਕੋਰਸ’ ਦੇ ਰੂਿ ਵ ਚ ਗਾਇਆ ਜਾਣ ਾਲਾ ਸਿੂਵਹਕ-ਗਾਇਣ ਇਸ ਦਾ ਅਵਹਿ
ਵਹੱਸਾ ਹੈ। ਯੂਨਾਨੀ ਨਾਟਕ ਦਾ ਿਰਥਿ ਅਵਭਨੇ ਤਾ ‘ਥੈਸੀਿਸ’ ਨੂ ਿੰ ਿਿੰਵਨਆ ਵਗਆ ਹੈ ਜੋ ‘ਕੋਰਸ’ ਦਾ ਗਾਇਣ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ
ਿਾਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸਿੰ ਾਦ ਰਚਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਯੂਨਾਨੀ ਨਾਟਕ ਵ ਚ ਅਸਕਾਇਲਸ, ਸੋਫ਼ੋਕਲੀਜ਼, ਯੂਰੀਿਡੀਜ਼, ਿਾਇਨੇਂ ਡਰਜ਼ ਅਤੇ
ਅਵਰਸਟੋਫੇਨੀਜ਼ ਿਰਿੱਖ ਦਖਾਂਤ/ਸਖਾਂਤ ਨਾਟਕ ਦੇ ਥਿੰਿ੍ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ ਾਂ ਨੇ ਆਿਣੀਆਂ ਨਾਟ ਰਚਨਾ ਾਂ ਦਆਰਾ ਯੂਨਾਨੀ ਨਾਟ-ਸ਼ੈਲੀ ਨੂ ਿੰ
ਅਿੀਰ ਕੀਤਾ।
ਿਿੰਜਾਬੀ ਵਖੱਤੇ ਵ ਚ ੱਸਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੇ ਆਿਣੀਆਂ ਵਨੱਜੀ ਲੋ ੜਾਂ ਭਾ ਆਰਵਥਕ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂ ਿੰ ਿਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ , ਭਵ ਖ
ੱ ਦੀ
ਵਬਹਤਰੀ ਲਈ ਿਰ ਾਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵਜੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵਰਹਾ, ਵਜੱਥੇ ਉਸ ਨੇ ਾਸ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਉਹ ਿਰ ਾਸੀ ਬਾਵਸ਼ਿੰਦਾ
ਅਖ ਾਇਆ। ਅੱਜ ਿਿੰਜਾਬੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵ ਚ ੱਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਵ ਸ਼ ਦਾ ਇਕ ਵਿਿੰਡ ਵ ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਣ ਸਦਕਾ ਦੂ ਰੀ ਦਾ
ੀ ਕੋਈ ਬਹਤਾ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਵਰਹਾ ਵਕਉਂਵਕ ਇਿੰਟਰਨੈ ੱਟ ਨੇ ਸਭ ਨੂ ਿੰ ਇਕ ਦੂ ਜੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਵਦੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਿਣੇ ਘਰ ਵ ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਸ਼ਵ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਗਤੀ-ਵ ਿੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਾਂ ਿਿੰਜਾਬੀ ਵਖੱਤੇ ਦੇ ਿੜ੍ ੇ-ਵਲਖੇ ਲੋ ਕ ਜੋ ਵਲਖਣ ਦੀ ਰਚੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ,
ਉਨ੍ ਾਂ ਨੇ ਵ ਦੇਸ਼ ਵ ਚ ਰਵਹਿੰਵਦਆਂ ਵਜਹੜੀਆਂ ਿਸ਼ਵਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਿਣਾ ਕੀਤਾ ਉਨ੍ ਾਂ ਨੂ ਿੰ ਸਾਵਹਵਤਕ ਵਕ੍ਰਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਡੇ ਤਕ
ਿਹਿੰਚਾਇਆ ਜਾਂ ਵਫਰ ਇਉਂ ਕਵਹ ਲਈਏ ਵਕ ਆਿਣੇ ਅਿੰਦਰਲੇ ਉਦਰੇ ੇਂ ਨੂ ਿੰ ਵਲਖਤਾਂ ਦਾ ਜਾਿਾ ਿਵਹਨਾਉਂਵਦਆਂ ਸਾਨੂ ਿੰ ਵ ਦੇਸ਼ ਵ ਚ
ਆਉਂਦੀਆਂ ਿਸ਼ਵਕਲਾਂ ਅਤੇ ਵ ਦੇਸ਼ੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਭਰਿੂਰ ਕੀਤਾ। ਵ ਦੇਸ਼ ਵ ਚ ਰਵਹਿੰਵਦਆਂ ਿਿੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਬਹਤ
ਸਾਰਾ ਸਾਵਹਤ ਰਵਚਆਂ ਵਜਨ੍ ਾਂ ਵ ਚੋਂ ‘ਨਾਟਕ ਆਿਣੀ ਅਲੱਗ ਿਵਹਚਾਣ ਸਥਾਵਿਤ ਕਰ ਚੱਕਾ ਹੈ। ਿਰ ਾਸੀ ਿਿੰਜਾਬੀ ਨਾਟਕ ਦੀ
ਸ਼ਰੂਆਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਿਲੱਬਿ ਹ ਾਵਲਆਂ ਅਨਸਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਿਵਹਲਾ ਿਿੰਜਾਬੀ ਨਾਟਕ ਇਿੰਗਲੈਂ ਡ ਵ ਚ ਵਕਰਤ ਵਗਆਨੀ ਦਰਸ਼ਨ ਵਸਿੰਘ ਦਾ
ਨਾਟਕ 'ਆਤੂ ਦਾ ਵ ਆਹ' ਖੇਵਡਆ। ਇਹ ਨਾਟਕ 1968 ਵ ਚ ਿਿੰਵਚਤ ਕੀਤਾ ਵਗਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਵ ਚ ਿਿੰਜਾਬੀ ਰਿੰਗਿਿੰਚ ਦੀ ਸ਼ਰੂਆਤ
1972 ਵ ਚ ਿਿੰਜਾਬ ਕਲਚਰਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਨਾਟਕ 'ਤੀਜੀ ਿਾਸ' ਨਾਲ ਹੋਈ। ਿਰ ਾਸੀ ਿਿੰਜਾਬੀ ਨਾਟਕ ਦੇ ਵ ਰਸੇ ਤੋਂ
ਰਤਿਾਨ ਤੱਕ ਦੇ ਵ ਕਾਸ ਰਖ਼ ਨੇ ਿਿੰਜਾਬੀ ਨਾਟ ਜਗਤ ਵ ਚ ਕਈ ਨ ੇਂ ਿਰਤੀਿਾਨ ਸਥਾਵਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਿੂਲ ਰੂਿ ਵ ਚ ਿਰ ਾਸੀ
ਿਿੰਜਾਬੀ ਨਾਟਕ ਿਾਵਕਸਤਾਨ, ਇਿੰਗਲੈਂ ਡ, ਕੀਨੀਆ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆਵਦ ਵ ਚ ਵਲਵਖਆ ਜਾ ਵਰਹਾ ਹੈ।
ਿਰ ਾਸੀ ਿਿੰਜਾਬੀ ਸਾਵਹਤਕਾਰਾਂ ਵ ਚ ਰਵ ਿੰਦਰ ਰ ੀ ਆਿਣੀਆਂ ਸਾਵਹਤਕ ਰਚਨਾ ਾਂ ਸਦਕਾ ਵ ਲੱਖਣ ਸਥਾਨ ਗਰਵਹਣ ਕਰ
ਚੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਿਵਹਲਾ ਉਹ ਵਗਆਰਾਂ ਕਾਵ -ਨਾਟਕਾਂ ਦੀ ਵਸਰਜਨਾ ਕਰ ਚੱਕਾ ਹੈ। ‘ਚੱਕ੍ਰ ਯੂਹ ਤੇ ਵਿਰਾਵਿਡ’ ਉਸ ਦਾ ਬਾਰ ਾਂ
ਕਾਵ -ਨਾਟਕ ਹੈ। ਵਜਸ ਵ ਚ ਉਸ ਨੇ ਿਨੱਖੀ ਅਸਵਤਤ ਅਤੇ ਸਵਭਅਤਾ ਦੇ ਿਰਸਿੰਗ ਵ ਚ ਬਦਲ ਰਹੇ ਜੀ ਨ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਰੀ
ਹੈ। ਇਸ ਕਾਵ -ਨਾਟਕ ਰਾਹੀ ਉਸ ਨੇ ਇਕੋ ਥੀਿ ’ਤੇ ਦਸ ੱਖ- ੱਖ ਨਕਵਤਆਂ ਨੂ ਿੰ ਵ ਚਾਰਨ ਦੇ ਅਸਿੰਭ ਕਾਰਜ ਨੂ ਿੰ ਸਿੰਭ ਕਰ
ਵਦਖਾਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਕਾਵ -ਨਾਟਕ ਯੂਨਾਨੀ ਨਾਟ-ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਬਹਤ ਨੇ ੜੇ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਈ ਵ ਿੀਆਂ ਨੂ ਿੰ ਅਿਣਾਉਂਦਾ
ਨਜ਼ਰੀਂ ਿੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਸਾਵਹਤ ਦੀ ਹਰ ਵ ਿਾ ਵ ਚ ਆਿਣਾ ਹੱਥ ਅਜ਼ਿਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵ ਚ ਸਫ਼ਲਤਾ ੀ ਿਰਾਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਾਂ ਉਹ ਇਕ ਬਹ-ਵ ਿਾਈ ਸਾਵਹਤਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਰਵ ਿੰਦਰ ਰ ੀ ਨੇ ਹਣ ਤਕ ਸੋਲਾਂ ਕਾਵ ਨਾਟਕ ਵਲਖੇ ਹਨ। ਸਤਨਾਿ ਵਸਿੰਘ ਜੱਸਲ ਇਸ ਿਰ ਾਸੀ ਨਾਟਕਕਾਰ ਰਵ ਿੰਦਰ ਰ ੀ ਬਾਰੇ ਆਿਣੀ ਿਾਰਨਾ ਨੂ ਿੰ ਸਿਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ
ਵਲਖਦੇ ਹਨ:
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ਰਵ ਿੰਦਰ ਰ ੀ ਦੇ ਿਿੰਜਾਬੀ ਨਾਟਕ ਵ ਚ ਿਰ ੇਸ਼ ਨਾਲ ਿਿੰਜਾਬ ਨਾਟਕ ਦਾ ਘੇਰਾ ਹੋਰ ਚੌੜਾ ਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਰਵ ਿੰਦਰ ਰ ੀ
ਿਰ ਾਸ ਵ ਚ ਵ ਚਰਵਦਆਂ, ਵਜਥੇ ਰਿੰਗਿਿੰਚ ਵ ਚ ਨਵ ਂਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂ ਿੰ ਵਲਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਥੇ ਵ ਵਸ਼ਆਂ ਦੇ ਸਿੰਬਿੰਿ
ਵ ਚ ੀ ਵ ਲੱਖਣ ਿਸਵਲਆਂ ਨੂ ਿੰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਣੇ ਵਲਆਉਂਦਾ ਹੈ।5
ਵ ਦੇਸ਼ ਵ ਚ ਰਵਹਿੰਵਦਆਂ ਰਵ ਿੰਦਰ ਰ ੀ ਨੇ ਬਹਤ ਕਝ ਨ ਾਂ ਵਸੱਵਖਆ ਅਤੇ ਗਰਵਹਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵਜਸ ਦਾ ਝਲਕਾਰਾ ਸਾਨੂ ਿੰ ਉਸ
ਦੀਆਂ ਸਾਵਹਤ ਰਚਨਾ ਾਂ ਵ ਚੋਂ ੇਖਣ ਨੂ ਿੰ ਵਿਲਦਾ ਹੈ। ਕਾਵ -ਨਾਟ ਨੂ ਿੰ ਨ ੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨਾਲ ਵਕਸ ਤਰ੍ਾਂ ਿੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ,
ਵਕ ੇਂ ਇਸ ਦੇ ਸਹਜ ਵ ਚ ਾਿਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਵ ਿੰਦਰ ਰ ੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਖੂਬ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਵਕਉਂਵਕ ਉਸ ਨੇ ਆਿਣੇ ਸਿਕਾਲ
ਵ ਚ ਰਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵ ਦੇਸ਼ੀ ਸਾਵਹਤ ਤੋਂ ਬਹਤ ਕਝ ਅਰਵਜਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
‘ਚੱਕਰ ਯੂਹ ਤੇ ਵਿਰਾਵਿਡ’ ਉਸ ਦਾ ਬਹਤ ਹੀ ਚਰਵਚਤ ਕਾਵ -ਨਾਟਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਵ ਨਾਟਕ ਦਾ ਕਥਾਨਕ ਜਵਟਲ ਹੈ।
ਕਥਾਨਕ ਦਸ (10) ਵਦਰ ਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵ ਚ ਿੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਵਦਰ ਸ਼ਾਂ ਵ ਚ ਕਾਰਜ- ਿਾਰ ੱਖਰਾਂ ਹੈ ਿਰਿੰਤੂ ਵਿਛੇ ਇਹ ਇਕ ਕੇਂਦਰੀ
ਨਕਤੇ ਨਾਲ ਬੱਝੇ ਿਰਤੀਤ ਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ ਾਂ ਦੀ ਿੂਲ ਸਰ ਇਕੋ ਹੈ। ਇਸ ਸਵਥਤੀ ਦੇ ਸਿੰਦਰਭ ਵ ਚ ਉਸ ਦੇ ਨਾਟਕ ਵ ਚਲੀਆਂ ਉਹ
ਸਤਰਾਂ ਜੋ ਕਥਾਨਕ ਨੂ ਿੰ ਇਕਜੱਟਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵ ਚ ਸਹਾਈ ਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਿਰਕਾਰ ਹਨ:
ਐ ਸੂਰਜ ਦੀ ਚੇਤਿੰਨ ਸ਼ਆਓ
ਐ ਵ ਸ਼ ਵ ਚ ਗਦੀ ਹ ਾਓ
ਗੂੜ੍ੀ ਨੀਂਦਰ ‘ਚ ਸੱਤਾ ਹੈ ਿਾਨ
ਇਸ ਨੂ ਿੰ ਆਿਣੀ ਤਬਾਹੀ ਵ ਖਾਓ6
ਕਥਾਨਕ ਵ ਚਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਵ ਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਇਕਸਰਤਾ ਅਤੇ ਿੇਰੇ ਵ ਵਸ਼ਆਂ ਨੂ ਿੰ ਆਿਣੇ ਵ ਚ ਸਿੋ ਕੇ ਿੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕਲਾ
ਨਾਟਕਕਾਰ ਦੀ ਿਵਰਿੱਕ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਦਾ ਝਲਕਾਰਾ ਿਾਉਂਦੀ ਹੈ। ‘ਚੱਕ੍ਰ ਯੂਹ ਤੇ ਵਿਰਾਵਿਡ’ ਕਾਵ -ਨਾਟਕ ਦੀ ਲੇ ਖਣੀ ਇਕ ੱਖਰੀ
ਵਕਸਿ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਵ -ਨਾਟਕ ਵ ਚ ਿੇਸ਼ ਹੋਏ ਿਨੱਖੀ-ਦਰਦ ਨੂ ਿੰ ਨਾਟਕਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰਸ ਵ ਿੀ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਾਂ ਿੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ:
ਨਾ ਅਸੀ ਰੋਏ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੂ ਏ
ਨਾ ਅਸੀ ਿਾਏ ੈਣ
ਿਿੰਜ ਦਵਰਆ ਅਸੀਂ ਿਲਕੀ ਿਾਏ
ਡੱਬ ਗਏ ਸਾਡੇ ਨੈ ਣ
ਚੱਿ ਚੱਿ ਲੋ ਕੀ ਅਿੰਦਰੇ ਅਿੰਦਰ
ਲੋ ਥਾਂ ਦੇ ਅਿੰਬਾਰ
ਆਿਣੇ ਕੋਲੋ ਚੱਕ ਨਾ ਹੋ ੇ,
ਆਿਣੀ ਵਜਿੰਦ ਦਾ ਭਾਰ7
ਕੋਰਸ ਵ ਿੀ ਰਾਹੀਂ ਨਾਟਕਕਾਰ ਨੇ ਵਫਰਕਾਿਰਸਤੀ ਦੀ ਲੱਟ, ਦਵਹਸ਼ਤਗਰਦੀ, ਕੋਝੀ ਵਸਆਸਤ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੇਖਬਰ ਆਿ
ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਨੂ ਿੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹ ੇਂ ਿੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਆਿਣੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਹਿੰਵਦਆਂ ੀ ਆਿਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵ ਚ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦਾ ਸਿੰਤਾਿ
ਹਿੰਢਾਉਣ ਲਈ ਿਜ਼ਬੂਰ ਹੋਏ ਿਏ ਹਨ। ਯੂਨਾਨੀ ਨਾਟ-ਿਰਿੰਿਰਾ ਵ ਚ ‘ਿਦ-ਰਚਨਾ’ ਨੂ ਿੰ ਿਰਿੱਖ ਸਥਾਨ ਹਾਵਸਲ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਟਕਕਾਰ
ਦੀ ਬੌਵਿਕਤਾ ਨੂ ਿੰ ਿਰਖਣ ਾਲੀ ਇਕਾਈ ਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਟਕਕਾਰ ਲਈ ੀ ਇਹ ਚਣੌ ਤੀ ਭਵਰਆ ਕਾਰਜ ਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਵਕਸ ਿਰਕਾਰ
ਦੀ ਸ਼ਬਦਾ ਲੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰੇ ਜੋ ਸਰੋਵਤਆਂ/ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂ ਿੰ ਕੀਲਣ ਦੀ ਸਿਰੱਥਾ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੋ ੇ। ਵਿਸਾਲ ਦੇ ਰੂਿ ਵ ਚ ਇਸ ਕਾਵ
ਿਿੰਕਤੀ ਨੂ ਦੇਵਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:
ਇਹ ਜੀ ਨ ਹੈ ਲੋ ੜ ਦਾ ਵਰਸ਼ਤਾ
ਬਾਕੀ ਸਭ ਵਰਸ਼ਤੇ ਨੇ ਕੂ ੜ
ਿਿੰਦ-ਿੂਿੰਆਂ ਹੈ ਚਾਰ-ਚਫੇਰੇ
ਹਰ ਵਰਸ਼ਤੇ ਦੀ ਉੱਡੇ ਿੂੜ8
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ਸ਼ਬਦ-ਜੜ੍ ਤ ਵਜਹੀ ਸਹਜ ਭਰਿੂਰ ਵਕਵਰਆ ਦਾ ਗਣ ਕਾਵ -ਨਾਟਕਕਾਰ ਲਈ ਲਾਜ਼ਿੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵਬਨਾਂ ਉਹ ਆਿਣੇ
ਨਾਟਕ ਦਾ ਿਰਭਾ ਿਾਉਣ ਵ ਚ ਅਸਿਰੱਥ ਰਹੇਗਾ। ਸ਼ਬਦਾ ਲੀ ਇਕ ਅਵਜਹੀ ਕਿੰਜੀ ਹੈ ਜੋ ਸਰੋਤੇ/ਦਰਸ਼ਕ ਦੀਆਂ ਵਦਿਾਗੀ ਗਿੰਝਲਾਂ ਨੂ ਿੰ
ਸਲਝਾਉਣ ਦਾ ਿਾਦਾ ਰੱਖਦੀ ਹੋਈ ਉਸ ‘ਤੇ ਟਕੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਵ -ਨਾਟਕ ਵ ਚ ‘ਚਵਰਤਰ-ਵਚਤਰਣ’ ਨੂ ਿੰ ਬਹਤ ਿਹੱਤਤਾ ਨਾਲ
ਦਰਸਾਇਆ ਵਗਆ ਹੈ। ਭਾ ੇਂ ਇਹ ਚਵਰੱਤਰ ਯੂਨਾਨੀ ਨਾਟ-ਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਿਰਿੰਿਰਾ ਦੇ ਅਨਕੂ ਲ ਨਹੀਂ ਹਨ ਿਰਿੰਤੂ ਨ ੇਂ ਸਿੰਦਰਭਾਂ ਵ ਚ ਿੇਸ਼
ਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ੀ ਇਹ ਕਝ ਅਲੋ ਕਾਰ ਕੀਰਤੀਿਾਨ ਸਥਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰੀ ਿੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਵ -ਨਾਟਕ ਵ ਚ ਚਵਰਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਿਕਰਨ
ਜੋਂ ‘ਸੂਤਰਿਾਰ’, ‘ਇਕ’, ‘ਦੋ’, ‘ਿਿੰਡਾ’, ‘ਕੜੀ’, ‘ਿਰਦ’, ‘ਔਰਤ’, ‘ਕਲਾਕਾਰ’ ਆਵਦ ਦੇ ਰੂਿ ਵ ਚ ਹੀ ਿੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ ਿਰ ਇਹ
ਆਿਣੇ ਕਾਰ-ਵ ਹਾਰ ਦੀ ਨਿਾਇਿੰਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਕਾਵ -ਸਤਰਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ:
ਿਰਦ:
ਯੱਗ ਨੂ ਿੰ ਹੀ ਹੈ , ਯੱਗ ਦਾ ਸਰਾਿ
ਇਸ ਯੱਗ ਦੀ ਨਾ ਿਾਂ, ਨਾ ਬਾਿ
ਔਰਤ:
ਯੱਗ ਦੀ ਸਣ ਤੇ ਯੱਗ ਦੀ ਕਰ
ਇਸ ਯੱਗ ਤੋਂ ਨਾ ਏਨਾ ਡਰ
ਿਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤ ਦਾ ਇਹ ਆਿਸੀ ਸਿੰਬਾਦ ਡੂ ਿੰਘੇ ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਿਾਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਵ ਚ ਵਜਥੇ ਖੀਣ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਿਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ
ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ , ਉਥੇ ਅਗਾਂਹ- ਿੂ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਸਦਕਾ ਵਬਨਾਂ ਵਕਸੇ ਡਰ ਕਝ ਕਰ ਸਕਣ ਦੀ ਿਰੇਰਨਾ ੀ ਵਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਵ -ਨਾਟਕ ਵ ਚ
‘ਵ ਚਾਰ-ਤੱਤ’ ਦੀ ਿਰਿਾਨਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਿੂਰੇ ਕਾਵ -ਨਾਟਕ ਵ ਚ ਇਕੋ ਵ ਚਾਰ ਹੇਠ ਵ ਵਭਿੰਨ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਵ ਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ ਵਜਸ
ਵ ਚ ਵ ਸ਼ ੀਕਰਨ, ਸਵਭਅਤਾ, ਸਵਭਆਚਾਰ, ਵਰਸ਼ਤਾ-ਨਾਤ ਿਰਣਾਲੀ, ਵ ਵ ਿ ਿਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੰਕਟ, ਿਨੱਵਖ ਜੀ ਨ ਦਾ ਅਸਵਤਤ ਆਵਦ
ਸ਼ਿਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਵ -ਨਾਟਕ ਦੀ ‘ਕੜੀ’ ਿਾਤਰ ਦੀਆਂ ਇਹ ਕਾਵ ਿਿੰਕਤੀਆਂ ਨਾਟਕੀ ਵ ਚਾਰ ਨੂ ਿੰ ਗਵਹਨ ਅਰਥ ਿਰਿਾਨ ਕਰਦੀਆਂ
ਹਨ। ਵਜ ,ੇਂ
ਕੜੀ:
ਹਰ ਿਰਦ ਵ ਚ ਬਾਿ ਦਾ ਵਚਿੰਤਨਵਰਸ਼ਤਾ ਿਰ ਟੱਬਰ ਦਾ ਿਿੰਥਨ
ਇਕ, ਦੂ ਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ ਚੱਲਦੇ,
ਵਰਸ਼ਤੇ ਿਰ ਾਰਾਂ ਵ ਚ ਿਲਦੇ
ਬੀਰਜ-ਬੈਂਕ ‘ਚੋਂ ਬੀਰਜ ਵਿਲਦਾ
ਵਰਸ਼ਤਾ ਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ
ਵ ਚਾਰ-ਤੱਤ ਦੀ ਿਰਿਾਨਤਾ ਕਾਵ ਨਾਟਕਕਾਰ ਦੀ ਬੌਵਿਕਤਾ ਨੂ ਿੰ ਿਰਗਟਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਕਾਲ ਵ ਚ ਵ ਸ਼ ੀਕਰਨ ਦੀ ਿਰਵਕਵਰਆ ਵ ਚ
ਗਰਸੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਤਾਂ, ਵਰਸ਼ਤਾ-ਨਾਤਾ ਿਰਣਾਲੀ ਆਵਦ ਅਰਥਹੀਣ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ ਾਂ ਵ ਚਲੀ ਆਿਸੀ ਸਾਂਝ ਹਣ
ਲਗਿਗ ਖਤਿ ਹੋ ਚੱਕੀ ਹੈ। ਵਰਸ਼ਤੇ, ਿੋਹ ਵਿਆਰ ਨਾਲ ਵਨਭਦੇ ਹਨ ਿਰਿੰਤੂ ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ਵ ਚ ਟੈਸਟ-ਵਟਊਬ ਬੇਬੀ ਦੀ ਿਦਦ ਸਦਕਾ
ਵਜਥੇ ਸਿੰਤਾਨ ਸੱਖ ਿਾਇਆ ਜਾ ਵਰਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਿਨੱਖ ਵਿਆਰ ਤੋਂ ਾਂਵਝਆ ਰਵਹ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦਾ ਵਸ਼ਕਾਰ ੀ ਹੋ ਵਰਹਾ ਹੈ। ਨਾਟਕ ਜਾਂ
ਕਾਵ -ਨਾਟਕ ਨੂ ਿੰ ਿਰਭਾ ਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ‘ਗੀਤ’ ਅਵਹਿ ਭੂ ਵਿਕਾ ਵਨਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਟਕਕਾਰ ਨੇ ਆਿਣੇ ਕਾਵ -ਨਾਟਕ ਵ ਚ
ਰ ਾਨਗੀ ਨੂ ਿੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਸ ਵ ਿੀ ਦਾ ਖੱਲ੍ ਕੇ ਿਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਿੈਸੇ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵ ਚ ਿੱਤ, ਸਿੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦਾ
ਵਸ਼ਕਾਰ, ਿਾਰਵਿਕ ਕਰਨ-ਕਾਂਡਾਂ ਵ ਚ ਗਰਸੀ ਜੀ ਨ ਸ਼ੈਲੀ ਨੂ ਿੰ ਗੀਤ ਰਾਹੀ ਇਉਂ ਿਰਸਤਤ ਕੀਤਾ ਹੈ:
ਵਿਿੰਡ, ਬਰਹਿਿੰਡ ਸਭ ਿੈਥੋਂ ਥੱਲੇ
ਿੈਂ ਿਾਨ ਿੇਰਾ ਿਵਹਲਾ ਨਿੰਬਰ
ਿਸਤੀ, ਿਸਤ, ਿਸਤ
ਿਸਤੀ, ਿਸਤ ਕਲਿੰਦਰ
ਿੈਂ ਿਾਨ ਿੇਰਾ ਿਵਹਲਾ ਨਿੰਬਰ9
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ਿਾਨ ਦਾ ਿੂਰੀ ਦਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਭਰਿ ਨੂ ਿੰ ਇਸ ਗੀਤ-ਵ ਿੀ ਦੀ ਿਦਦ ਸਦਕਾ ਕਾਵ -ਨਾਟਕਕਾਰ ਨੇ ਖੂਬ ਿੇਸ਼
ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਕਨੋ ਲੋਜੀ ਦੀ ਿਦਦ ਸਕਦਾ ਉਸ ਨੇ ਬਰਵਹਿਿੰਡ ਦੇ ਕਈ ਰਹੱਸਾਂ ਨੂ ਿੰ ਜਾਣ ਚੱਕਾ ਹੈ ਿਰਿੰਤੂ ਇਸ ਤਰ੍ਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਹ ਸਰ ਵ ਆਿੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਗੋਂ ਆਿਣੀ ਸੋਚ ਦੇ ਕੋਝੇਿਣ ਨੂ ਿੰ ਹੀ ਿੇਸ਼ ਕਰ ਵਰਹਾ ਹੈ। ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਿਦਦ ਸਦਕਾ ਉਸ ਨੇ ਬਹਤ ਿਝ
ਿਾਇਆ ਿਰਿੰਤੂ ਜੀ ਨ ਵਜਉਣ ਦੇ ਅਸਲੀ ਅਰਥ ਗਆ ਚੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੀਤ ਉਸ ਦੀ ਫੋਕੀ ਸ਼ਹਰਤ ਦਾ ਿਵਰਿਾਣ ਹੈ। ਸਿੰਗੀਤ ਅਤੇ
ਰੌਸ਼ਨੀ ੀ ਨਾਟਕ ਦੇ ਸਹਜ ਵ ਚ ਾਿਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਾਤਾ ਰਨ ਨੂ ਿੰ ਿਖ ਰੱਖਵਦਆਂ ਇਨ੍ ਾਂ ਦੀ ਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਦਰ ਸ਼ ਬਦਲੀ
ਵ ਚ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੀ ਿਦਦ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਵਹ ਿੀੜ੍ ਾ ਨੂ ਿੰ ਸਿੰਗੀਤ ਦੀ ਿਦਦ ਨਾਲ ਿੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ
ਵਨਰਦੇਸ਼ਕੀ ਵਟੱਿਣੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ:
(ਵਿਛੋਕੜ ‘ਚੋਂ ਇਕ ਉਦਾਸ ਵਜਹੀ ਿਨ ਉੱਭਰਦੀ ਹੈ। ‘ਇਕ’ ਤੇ ‘ਦੋ’ ਇਕ ਦੂ ਜੇ ਲਾਂ ਿਵਹਲਾਂ ਆਿਵਣਆਂ ਤੇ ਫੇਰ
ਬੇਗਾਵਨਆਂ ਾਂਗ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਅਜਨਬੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਛੋਕੜ ‘ਚੋਂ ਇਸ ਸਿੇਂ ਵਭਆਨਕ ਵ ਸਫੋਟ ਦੇ ਿਨੀਿਰਭਾ ਉੱਭਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ ਾਂ ਦੇ ਖਾਿੋਸ਼ ਹਿੰਵਦਆਂ ਹੀ ਹੇਠ ਵਲਖੇ ਬੋਲ ਅਤੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਅਿੰਤ ਉਿਰਿੰਤ ਉਨ੍ ਾਂ ਦੀਆਂ
ਿਰਤੀਿਨੀਆਂ ਉੱਭਰਦੀਆਂ ਹਨ।)
...ਨਜ਼ਰ ਿਿੰਦਲੀ, ਸੋਚ ਗਿੰਿਲੀ
ਟੱਟ ਵਰਹਾ ਤੇ ਸੜ ਵਰਹਾ
ਸ਼ਵਹਰ ਵ ਚ ਸਆਰਥਾਂ10
ਇਸੇ ਿਰਕਾਰ ‘ਰੌਸ਼ਨੀ’ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ੀ ਵਨਰਦੇਸ਼ਕੀ ਵਟੱਿਣੀ ਵ ਚੋਂ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ:
ਿਿੰਚ ਉੱਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ’ਇਕ’ (ਿਿੰਡਾ ੇਸ ਾ) ਅਤੇ ‘ਦੋ’ (ਕੜੀ ੇਸ ਾ) ਇਕ ਦੂ ਜੇ ਦੀਆਂ ਨਾੜਾਂ ਵ ਚ ਵਕਸੇ
ਨਸ਼ੀਲੇ ਿਦਾਰਥ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵ ਖਾਈ ਵਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਿੈਰੇ ਾਨਾ ਤੇ ਵਸਗਰਟ ਦੇ ਕਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹੱਸਦੇ
ਚੀਕਾਂ ਿਾਰਦੇ ਹਨ।11
ਇਨ੍ ਾਂ ਵ ਿੀਆਂ ਦੀ ਿਦਦ ਸਦਕਾ ਵਜੱਥੇ ਨਾਟਕ ਦੇ ਸਹਜ ਵ ਚ ਾਿਾ ਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਕਾਵ -ਨਾਟ ਵਕ੍ਰਤ ਨੂ ਿੰ ਸਿੰ ੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ
ਿਰਭਾ ਸ਼ਾਲੀ ੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਯੂਨਾਨੀ ਨਾਟ-ਿਰਿੰਿਰਾ ਵ ਚ ਸੋਫੋਕਲੀਜ਼ ਦੇ ਆਗਿਨ ਨਾਲ ਵਜੱਥੇ ਿਾਤਰਾਂ ਦੀ ਵਗਣਤੀ ਵਤਿੰਨ
ਹੋਈ , ਉੱਥੇ ਉਸ ਨੇ ‘ਵਦਰ ਸ਼’ ਨੂ ਿੰ ੀ ਿਾਨਤਾ ਵਦੱਤੀ। ਯੂਨਾਨੀ ਨਾਟਕਾਂ ਵ ਚ ‘ਵਦਰ ਸ਼’ ਦੀ ਬਹਤ ਿਹੱਤਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਿਰਕਾਰ ਰਵ ਿੰਦਰ ਰ ੀ ਨੇ
ਆਿਣੇ ਇਸ ਕਾਵ -ਨਾਟਕ ਵ ਚ ਰਿੰਗਿਿੰਚੀ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂ ਿੰ ਬਾਖੂਬੀ ਰਤਵਦਆਂ ‘ਵਦਰ ਸ਼-ਵ ਿਾਨ’ ਨੂ ਿੰ ੀ ਬਣਦਾ ਸਥਾਨ ਵਦੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ
ਦੀ ਝਲਕ ਉਸ ਦੀ ਵਨਰਦੇਸ਼ਕੀ ਵਟੱਿਣੀ ਵ ਚੋਂ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ:
(ਵਿਸਰੀ ਵਲੱਿੀ ਜਾਂ ਵਲਖਣ-ਿਰਬਿੰਿ (Hieroglyphics) ਵ ਚ ਵਲਖੀ ਇਬਾਰਤ ਅਤੇ ਕਿੰਿ ਵਚੱਤਰ ਵ ਖਾਈ ਵਦਿੰਦੇ
ਹਨ। ਤਾਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਿਿੰਿੀਆਂ (Mummies) ਦੇ ਵਦਰ ਸ਼ ਵ ਖਾਈ ਵਦਿੰਦੇ ਹਨ।)
ਿਿੰਿਟੀਆਂ, ਅੱਖਰਾਂ ਕਿੰਿ-ਵਚਤਰਾਂ ਵ ਚ,
ਸਲਘਣ ਸਵਿਆਂ ਦੇ ਵਨਸ਼ਾਨ
ਹਰ ਇਵਤਹਾਸ ਦੇ ਜੀ ਨ ਕਾਂਡ
ਵਲਖਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਇਨਸਾਨ12
ਵਦਰ ਸ਼-ਵ ਿਾਨ ਦੀ ਿਦਦ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਕ ਘਵਟਤ ਹੋ ਰਹੇ ਰਤਾਰੇ ਨੂ ਿੰ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਿਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਦਰ ਸ਼ ਦੀ ਰਤੋਂ ਨਾਟਕ ਦੇ ਸਹਜ
ਵ ਚ ਾਿਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਿਦਦ ਨਾਲ ਕਾਵ -ਨਾਟਕ/ਨਾਟਕ ਦਾ ਕਲਾਤਵਿਕ ਿੱਖ ਹੋਰ ਿਜ਼ਬੂਤ ਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਉਿਰੋਕਤ ਚਰਚਾ ਦੀ ਲੋ ਅ ਵ ਚ ਵਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਕ ਰਵ ਿੰਦਰ ਰ ੀ ਦਾ ਇਹ ਕਾਵ -ਨਾਟਕ ਯੂਨਾਨੀ ਨਾਟ-ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ
ਿੇਰੇ ਨੇ ੜੇ ਢੱਕਦਾ ਿਰਤੀਤ ਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵਕਉਂਵਕ ਇਹ ਕਾਵ -ਨਾਟ ਯੂਨਾਨੀ ਨਾਟ-ਸ਼ੈਲੀ ਦੀਆਂ ਿੇਰੇ ਜਗਤਾਂ ਨੂ ਿੰ ਅਿਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਵ ਨਾਟ ਵ ਚਲਾ ਕੋਰਸ ਨਾਟਕੀ ਿਰਭਾ ਨੂ ਿੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਕਥਾਨਕ ਦੇ ਿੱਖ ਤੋਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ੇ ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਵ -ਨਾਟ ਦਾ
ਕਥਾਨਕ ਬਹ-ਵ ਿਾਈ ਿਰਤੀਤ ਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਥੀਿ ਦੇ ਅਿੰਤਰਗਤ ਕਈ ਹੋਰ ਵ ਸ਼ੇ ੀ ਉਜਾਗਰ ਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਾਂ ਕਾਵ -ਨਾਟ
ਸਿੇ, ਸਥਾਨ ਆਵਦ ਦੇ ਿੱਖ ਤੋਂ ਡੋਲਦਾ ਨਜ਼ਰੀ ਿੈਂਦਾ ਹੈ ਿਰਿੰਤੂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਕਾਰਜ- ਿਾਰ ਸਦਕਾ ਆਿਣੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂ ਿੰ ਿਹਿੰਚਾਉਣ ਵ ਚ
ਰਵ ਿੰਦਰ ਰ ੀ, ਚੱਕਰ ਯੂਹ ਤੇ ਵਿਰਾਵਿਡ, ਨੈ ਸ਼ਨਲ ਬੱਕ ਸ਼ਾਿ, ਵਦੱਲੀ, 2010 ਿਿੰਨਾ 58
ਉਹੀਅ, ਿਿੰਨਾ 94
12
ਉਹੀ, ਿਿੰਨਾ 35
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ਸਫ਼ਲ ਰਵਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਾਂ ਚਵਰਤਰ -ਵਚਤਰਨ ੀ ਯੂਨਾਨੀ ਨਾਟ-ਸ਼ੈਲੀ ਤੋਂ ਹੱਟ ਕੇ ਹੈ। ਇਵਤਹਾਵਸਕ ਿਾਤਰਾਂ ਨੂ ਿੰ ਛੱਡ ਸਿਾਰਨ ਿਾਤਰਾਂ
ਨੂ ਿੰ ਿੇਰੇ ਤਰਜੀਹ ਵਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਿਰ ਅਜੋਕੇ ਿਰਸਿੰਗ ਵ ਚ ਵ ਚਾਰਨ ਕਾਰਨ ਿੂਲ ਸਿੱਵਸਆ ਨੂ ਿੰ ਿੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਵਦਖਾਈ ਵਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਵ ਚਾਰ-ਤੱਤ, ਵਦਰ ਸ਼-ਵ ਿਾਨ, ਗੀਤ ਆਵਦ ਨੂ ਿੰ ੀ ਵ ਸ਼ ੀਕਰਨ ਦੀ ਿਰਵਕਵਰਆ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਹੀ ਿੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਵ ਨਾਟਕ ਦੀ ਕਾਰਜ ਸ਼ੈਲੀ ਵ ਚ ਵਨਰਿੰਤਰਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਵਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂ ਿੰ ਿਹਾਕਾਵ ਕ-ਤਰ ਾਸਦੀ ਦੇ ਰੂਿ ਾਲਾ ਕਾਵ -ਨਾਟਕ ੀ
ਵਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਰਵ ਿੰਦਰ ਰ ੀ ਨੇ ਆਿਣੇ ਕਾਵ -ਨਾਟਕ ‘ਚੱਕ੍ਰ ਯੂਹ ਤੇ ਵਿਰਾਵਿਡ ਵ ਚ ਿਨੱਖੀ ਅਸਵਤਤ , ਇਕੱਲਤਾ,
ਬੇਗਾਨਗੀ, ਵਰਸ਼ਵਤਆਂ ਦੀ ਟੱਟ-ਭੱਜ, ਅਜਨਬੀਕਰਨ, ਿਹਾਨਗਰੀ ਚੇਤਨਾ, ਜੀ ਨ ਦੇ ਅਸਵਤਤ ੀ ਸਰੋਕਾਰ, ਿਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਆਵਦ ਦੇ
ਿਰਭਾ ਤੋਂ ਿੈਦਾ ਹੋਈ ਵਨਰਾਸਤਾ ਨੂ ਿੰ ਵਚਤਵਰਆ ਹੈ ਜੋ ਇਕ ਿਰਕਾਰ ਸਿਵਜਕ ਤਰ ਾਸਦੀ ਨੂ ਿੰ ਿਰਗਟਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਾਂ ਉਸ ਨੇ ਸਟਾਕ
ਿਾਰਵਕਟ ਦੇ ਤਵਹਸ-ਨਵਹਸ ਹੋਣ ਉਿਰਿੰਤ ਿੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਰਾਜਸੀ, ਆਰਵਥਕ, ਸਿਾਵਜਕ, ਕਦਰਾਂ ਕੀਿਤਾਂ ਨੂ ਿੰ ਖੱਲ੍ ਕੇ ਵਬਆਵਨਆ ਹੈ।
ਦਵਹਸ਼ਤਗਰਦੀ, ਬਾਲ- ੇਸ ਾ, ਰਵਫਊਜੀਆ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ, ਗੈਂਗ-ਯੱਿ, ਿਿੰਨੋਰਿੰਜਨ ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਿਰਦੇ ਹੇਠ ਿਨਿ ਰਹੇ ਜਰਿਾਂ ਦੀ
ੀ ਵਨਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਿਰਿੰਿਰਾਗਤ ਵਰਵਸ਼ਤਆਂ ਦੇ ਵ ਚ ਆਈ ਕੜੱਤਣ ਅਤੇ ਦੇਹ-ਆਨਿੰਦ ਨੂ ਿੰ ਆਰਵਥਕ ਲੋ ੜਾਂ ‘ਤੇ ਆਸ਼ਵਰਤ
ਹਿੰਵਦਆ ਦੇਖਵਦਆ ਕਈ ਿਾਰਨਾ ਾਂ ਿੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਵਸਰਲੇ ਖ ‘ਚੱਕਰ ਯੂਹ ਤੇ ਵਿਰਾਵਿਡ’ ਵ ਚ ਚੱਕ੍ਰ ਯੂਹ ਨੂ ਿੰ ਿਨੱਖੀ
ਹੋਂਦ-ਵਨਹੋਂਦ (ਅਸਵਤਤ ੀ ਸਰੋਕਾਰਾਂ) ਅਤੇ ਵਿਰਾਵਿਡ ਨੂ ਿੰ ਸਵਭਅਤਾ, ਵਿਤਾ-ਿਰਖੀ ਿਰਿੰਿਰਾ ਾਂ, ਿਵਰਆਦਾ, ਸਿੰਸਥਾ ਾਂ ਆਵਦ ਸ਼ਬਦਾਂ
ਨੂ ਿੰ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਰੂਿ ਵ ਚ ਰਵਤਆ ਹੈ।
ਖੋਜਾਰਥੀ
ਵਨਸ਼ਾਨ ਵਸਿੰਘ
ਿਿੰਜਾਬੀ ਵ ਭਾਗ
ਿਿੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ ਰਵਸਟੀ, ਿਵਟਆਲਾ
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