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ਪਾਲੀ ਭੁਪਪਿੰਦਰ ਪ ਿੰਘ ਪਿੰਜਾਬੀ ਨਾਟਕ ਦੀ ਚੌਿੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਪਰਮੁਿੱਖ ਹ ਤਾਖਰ ਹ ੈ। ਨਾਟਕਕਾਰ ਪਾਲੀ ਭੁਪਪਿੰਦਰ ਪ ਿੰਘ ਦ ੇਨਾਟਕਾਾਂ 

ਦਾ ਆਧਾਰ ਉ  ਦਾ ਹਿੰਢਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਨ ਹ ੈ। ਪਜ ੇਂ ਪਾਪਕ ਤਾਨੀ ਪਪਛੋਕੜ੍  ਾਲੇ ਇ  ਲੇਖਕ ਦਾ ਪਪਰ ਾਰ 1947 ਦੀ  ਿੰਡ 

 ੇਲੇ ਉੱਜੜ੍ ਕੇ ਆਇਆ  ੀ ਪਜ  ਦਾ ਅਨੁਭ  ਪਾਲੀ ਭੁਪਪਿੰਦਰ ਪ ਿੰਘ ਦੀਆਾਂ ਨਾਟ-ਰਚਨਾ ਾਾਂ ‘ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ ਰਫ ਔਰਤ ਹੁਿੰਦੀ ਹਾਾਂ’ 

ਅਤੇ ‘ਪਮਿੱਟੀ ਦਾ ਬਾ ਾ’ ਦ ੇਅਪਧਐਨ ਤੋਂ ਹੁਿੰਦਾ ਹੈ । ਅਿੱਤ ਾਦ ਦੇ ਪਦਨਾਾਂ ਦੇ ਪਰ ਿੰਗ ਪ ਿੱਚ ‘ਟੈਰਿੱਪਰ ਟ ਦੀ ਪਰੇਪਮਕਾ’  ਰਗ ੇਨਾਟਕਾਾਂ 

ਪ ਿੱਚ ਪਜਿੱਿੇ ਹਾਲਤਾਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝਦ ੇਅਨੁਭ  ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਹਨ ਉੱਿੇ ਔਰਤ ਮਨ ਦੀ  ਿੰ ੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀਆਾਂ ਹਾਲਤਾਾਂ ਪ ਿੱਚੋਂ ਉਜਾਗਰ ਹੁਿੰਦੀ ਹੈ 

। ਇ  ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਪਕ ਨਾਟਕਕਾਰ ਨੂਿੰ ਨੇੜ੍ਲੇ ਪਰਸ਼ਪਤਆਾਂ  ਜੋਂ ਔਰਤਾਾਂ ਪ ਿੱਚ  ਿੱਧ ਪ ਿੱਚਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪਮਪਲਆ ਹੈ । ਪਾਲੀ 

ਭੁਪਪਿੰਦਰ ਪ ਿੰਘ  ਮਾਜ ਦੀਆਾਂ ਅ ਿੰਗਤੀਆਾਂ ਅਤੇ ਕੋਝਾਾਂ ਉੱਤ ੇਪਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ  ੀ ਅਜੋਕੇ  ਮਾਜ ਦੀਆਾਂ ਗਲਤ ਕਦਰਾਾਂ-ਕੀਮਤਾਾਂ 

ਉੱਤੇ ਪਤਿੱਖੇ ਪ ਅਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੂਝ ਰਹੇ ਮਾਨਪ ਕ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਤ  ੀਰਕਸ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ  ੀ ਨਾਰੀ ਮਾਨਪ ਕਤਾ ਨੂਿੰ ਆਪਣੇ 

ਨਾਟਕਾਾਂ ਪ ਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਪ ਸ਼ੇ  ਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਇ  ੇਲਈ ਡਾ. ਮਨਜੀਤ ਪਾਲ ਕੌਰ ਨੇ ਉ  ਨੂਿੰ ‘ਔਰਤ ਮਨ ਦਾ ਪਚਤੇਰਾ’ 

ਨਾਟਕਕਾਰ ਪਕਹਾ ਹੈ ।2 

ਅ ਲ ਪ ਿੱਚ ਪਾਲੀ ਭੁਪਪਿੰਦਰ ਪ ਿੰਘ ਮਨੁਿੱਖੀ ਜੀ ਨ ਦੀ  ਮਾਪਜਕ-ਮਾਨਪ ਕ ਮਾਹਲੌ ਪ ਿੱਚ ਪ ਿੱਚਰਨ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਅ ਿੰਤੁਸ਼ਟੀ 

ਨੂਿੰ ਪਾਠਕਾਾਂ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਾਂ ਦੇ  ਾਹਮਣੇ ਪਲਆਉਂਦਾ ਹੈ । ਉ  ਦੇ ਨਾਟਕਾਾਂ ਪ ਿੱਚ ਪਰਸ਼ਪਤਆਾਂ ਦਾ ਘਾਣ, ਔਰਤ ਨਾਲ ਹੁਿੰਦੇ ਅਪਨਆਾਂ, 

ਨਾਰੀ ਦੀ ਮਾਨਪ ਕ ਪੀੜ੍ਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕਾਰਨਾਾਂ, ਪਰਿੰਪਰਾਗਤ ਨਾਰੀ ਪ ਰੋਧੀ ਪ  ਿਾਪਤ ਅ  ਿਾ ਉੱਪਰ ਪਤਿੱਖੇ  ੁਰ ਨਾਲ ਪਲਪਖਆ 

ਪਗਆ ਹੈ ਪਜਨਹਾਾਂ ਤੋਂ ਉਪਜੀ ਮਾਨਪ ਕਤਾ ਉੱਪਰ ਲਾਗੂ ਹੁਿੰਦੇ ਮਨੋਪ ਸ਼ਲੇਸ਼ਣੀ ਪ ਧਾਾਂਤਾਾਂ ਤਪਹਤ ਨਾਟਕੀ  ਮਿੱਪ ਆ ਾਾਂ ਨੂਿੰ ਉਭਾਪਰਆ ਜਾ 

 ਕਦਾ ਹੈ ਪਕਉਂ ਜੋ ਇ  ਪਰਪਕਪਰਆ ਪ ਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਮਾਨਪ ਕਤਾ ਦਾ ਅਿੰਦਰੂਨੀ  ਿੰਘਰਸ਼ ਲਿੱਭਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਪਗਆ 

ਯਤਨ ਸ਼ਾਪਮਲ ਹੁਿੰਦਾ ਹ ੈ। ਪਾਲੀ ਭੁਪਪਿੰਦਰ ਪਿੰਜਾਬੀ  ਮਾਜ ਦੀਆਾਂ ਪਰਿੰਪਰਾਗਤ ਕਦਰਾਾਂ-ਕੀਮਤਾਾਂ ਨੂਿੰ ਪ  ਿਾਪਪਤ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਪ ਆਹ-ਪਰਿਾ 

ਨੂਿੰ ਤਨ ਦੀ  ਿਾਪਤੀ ਮਿੰਨਦਾ ਹ ੈਪਕਉਂਪਕ ਮਨ ਜਾਾਂ ਰੂਹ ਪ ਆਹ ਪਰਿਾ ਦੀ  ਿਾਪਤੀ ਕਦੇ  ੀ ਨਹੀਂ ਬਣ  ਕਦ ੇ। ਇ  ਧਾਰਨਾ ਦੇ 

ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਪਜੀ ਗੁਿੰਝਲਦਾਰ ਮਾਨਪ ਕਤਾ ਨਾਟਕਾਾਂ ਦੇ ਨਾਰੀ ਪਾਤਰਾਾਂ ਦਾ ਮਨੋਪ ਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪਕ ਪ ਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ 

ਲਾਲ ਾ, ਭਰੂਣ ਹਿੱਪਤਆ ਦਾ ਕਾਰਨ  ਾਪਰ  ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਦੀ ਇਿੱਛਾ ਰਾਹੀਂ ਪਰਗਟ ਹੁਿੰਦੀ ਮਨੁਿੱਖੀ ਮਾਨਪ ਕਤਾ ਦਾ ਪਰਗਟਾ ਾ  ੀ ਕਰਦੀ 

ਹੈ । ਨਾਟਕਕਾਰ ਪਾਲੀ ਭੁਪਪਿੰਦਰ ਪ ਿੰਘ ਨੇ ਇਹਨਾਾਂ ਪਰਪ ਰਤੀਆਾਂ ਤਪਹਤ ਔਰਤ ਮਨ ਦੇ ਲਖਾਇਕ  ਜੋਂ ਪਪਰ ਪਿਤੀਆਾਂ ਨਾਲ  ਿੰਘਰਸ਼ 

ਕਰ ਰਹੀ ਔਰਤ ਦੀ ਮਾਨਪ ਕ ਦਸ਼ਾ ਨੂਿੰ ਆਪਣੀਆਾਂ  ਿੱਖ- ਿੱਖ ਨਾਟਕੀ ਰਚਨਾ ਾਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਰ ਤੁਤ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਪ ਸ਼ ੀਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰ ਪ ਿੱਚ 

ਐਸ਼ੋ-ਆਰਾਮ ਦੀ ਪ ਿੰਦਗੀ ਪਜਉਣ ਲਈ ਤਤਪਰ ਮਨੁਿੱਖ ਕਈ ਤਰਹਾਾਂ  ਮਾਪਜਕ, ਮਾਨਪ ਕ ਹਿੱਿਕਿੰਡੇ  ਰਤਦਾ ਹੈ ਪਜ  ਨਾਲ ਉ  ਨੂਿੰ 

ਕਈ ਪਰਕਾਰ ਦੀਆਾਂ ਪਪਰ ਪਿਤੀਆਾਂ ਦਾ  ਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ । ਮਨੁਿੱਖ  ਿੰਕਟਾਾਂ ਦਾ ਪਸ਼ਕਾਰ ਤਰਾ ਦੀ ਦਾ ਪਸ਼ਕਾਰ  ੀ ਹੁਿੰਦਾ ਹੈ । ਪਜ  

ਦਾ ਪਰਮਾਣ ਪਾਲੀ ਭੁਪਪਿੰਦਰ ਪ ਿੰਘ ਦੇ ਨਾਟਕਾਾਂ ‘ਰਾਤ ਚਾਨਣੀ’, ‘ਪ ਰਜਣਾ’, ‘ਘਰ-ਘਰ’ ਅਤੇ ‘ਚਿੰਦਨ ਦ ੇਓਹਲੇ’ 

ਨਾਟਕਾਾਂ ਪ ਿੱਚ ਪਮਲਦਾ ਹ ੈ। ਇਹਨਾਾਂ ਨਾਟਕਾਾਂ ਪ ਿੱਚ ਪੇਸ਼  ਕਾਰਾਤਮਕ ਪਿੱਖ  ੀ ਮਨੁਿੱਖੀ ਪਰਸ਼ਪਤਆਾਂ ਪ ਿੱਚ ਪਨਪੀਆਾਂ ਉਲਝਣਾਾਂ ਕਾਰਨ 

ਆਪਣੇ ਅਰਿਾਾਂ ਨਾਲ ਪ ਰੋਧ  ੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦ ੇਹਨ । ਪਜਿੱਿੇ ਪਰਸ਼ਪਤਆਾਂ ਦੀ ਆੜ੍ ਪ ਿੱਚ  ੌਦਾਬਾ ੀਆਾਂ ਕੀਤੀਆਾਂ ਜਾਾਂਦੀਆਾਂ ਹਨ । ਮਰਦ 

ਦੀ ਹਉਮੈ ਅਤੇ ਪ ਆਹ ਪਰਿਾ ਦੀ ਕੈਦ ਨਾਰੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਅਤ ੇਨਾਰੀ ਮਨ ਨੂਿੰ ਜਕੜ੍ਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਾਂਦੀ ਹ ੈ। ਇ  ੇਲਈ ਔਰਤ 

ਦੇ ਪਕਰਦਾਰ ਨੂਿੰ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦ ੇਪਿੱਖੋਂ ਪਾਲੀ ਭੁਪਪਿੰਦਰ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਬਲ ਿੰਤ ਗਾਰਗੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹ ੈ। ਪਾਲੀ ਦਾ ਪ ਚਾਰ ਹੈ ਪਕ, 

‘ਪ ਆਹ ਤਨ ਲਈ ਤਾਾਂ  ਰਜਣਾ ਦਾ ਕਿੰਮ ਕਰਦਾ ਹ ੈਪਰ ਮਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ।”3  ਾਡ ੇ ਮਾਜ ਪ ਿੱਚ ਔਰਤ ਮਨ ਦੀਆਾਂ ਅਚੇਤ 

ਖਾਪਹਸ਼ਾਾਂ  ਮਾਜ  ਿੱਲੋਂ  ਰਪਜਤ ਮਿੰਨ ਕੇ ਦਬਾ ਲਈਆਾਂ ਜਾਾਂਦੀਆਾਂ ਹਨ । ਕੁਿੱਝ ਪ ਸ਼ੇਸ਼ ਪਪਰ ਪਿਤੀਆਾਂ ਅਧੀਨ ਔਰਤ ਨੂਿੰ ਧੀ-ਭੈਣ ਦੇ ਰੂਪ 
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ਪ ਿੱਚ ਆਪਣੀ  ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ  ਰਤਣ ਤੋਂ  ੀ ਗੁਰੇ  ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਪਜ  ਕਾਰਨ ਉ  ਨੂਿੰ ਅਨਜੋੜ੍  ਰ ਨਾਲ 

 ਬਰਦ ਤੀ ਨਰੜ੍ ਕੇ ਪ ਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦਾ  ੀ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ । ਅਪਜਹੀ ਤਰਾ ਦੀ ‘ਚਿੰਦਨ ਦੇ ਓਹਲੇ’ ਨਾਟਕ ਦੀ ਪਾਤਰ 

ਮਾਣਾ ਹਿੰਢਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦ ੇਮੁਿੰਡ ੇਨੂਿੰ ਪ ਿੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉ  ਨਾਲ ਅਿੰਤਰਜਾਤੀ ਪ ਆਹ ਕਰ ਾਉਣਾ ਚਾਹੁਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰਿੰਤੂ 

 ਮਾਪਜਕ ਬਿੰਧਨਾਾਂ ਪ ਿੱਚ ਬਿੱਝੀ ਹਈੋ ਉ  ਨਾਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਗਿੱਲ  ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ  ਕਦੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਲਾਇਕ ਭਰਾ ਨੂਿੰ ਪ ਦੇਸ਼   ਾਉਣ 

ਦੀ ਮਾਪਪਆਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਬਲੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੋਈ ਪਪਉ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਮਰਦ ਨਾਲ ਪਰਨਾ ਪਦਿੱਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ । ਇਉਂ ਮਾਣਾ ਦੀਆਾਂ 

ਇਿੱਛਾ ਾਾਂ ਅਤੇ  ੁਪਪਨਆਾਂ ਦਾ ਦਮਨ, ਉ  ਦੇ ਮਾਪਪਆਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਿੱਕ ਪਾ  ੇ ਾਡੇ  ਿੱਪਭਆਚਾਰ ਦਾ ਅਿੰਗ ਲੋਕ ਗੀਤਾਾਂ 

ਪ ਿੱਚ ਮਨੁਿੱਖੀ ਮਨ ਦੀਆਾਂ ਭਾ ਨਾ ਾਾਂ ਨੂਿੰ  ਾਾਂਝਾਾਂ ਕਰਕੇ ਪਰਸ਼ਪਤਆਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ  ੀ: 

     ਬੇਟੀ ਚਿੰਦਨ ਦੇ ਓਹਲੇ ਪਕਉਂ ਖੜ੍ਹੀ....... 

    ...........ਧੀਏ ਪਕਹੋ ਪਜਹਾ  ਰ ਲੋੜ੍ੀਐ । 

ਇ  ਪਰਕਾਰ ਇਹ ਲੋਕ-ਗੀਤ ਮੁਪਟਆਰ ਧੀ ਦੀ ਖਾਪਹਸ਼ ਨੂਿੰ ਪੁਿੱਛਣ ਦਾ  ਾਧਨ  ਨ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾ ੇ ਨਾਟਕਪ ਿੱਚ ਮਾਣਾ ਦੀਆਾਂ 

ਖਾਪਹਸ਼ਾਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੁਿੰਦਾ ਹੈ ਪਜ  ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਾਟਕ ਪ ਿੱਚਲੇ ਗੀਤ ਦੀਆਾਂ  ਤਰਾਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ  ਕਦੀ ਹੈ: 

    ਬਾਬੁਲ ਮੇਰੇ  ਰ ਟੋਪਲਆ, ਜੋ ਉਮਰਾਾਂ ਦਾ ਹਾਣੀ, 

ਚਿੰਨਣ ਓਹਲੇ ਕਤਲ ਹੋ ਗਈ, ਮੇਰੀ ਚਿੰਨ ਕਹਾਣੀ, 

    ਮਾਾਂ ਰਾਣੀ, ਮੇਰੀ ਆਪਣੇ ਹਿੱਿੀਂ ਐ ਾ ਕਾਜ ਰਚਾ ੇ, 

ਉਹ  ੇਖੋ ਡਾਲਰ ਦੀ ਡਲੋੀ, ਮਪਹਕ ਿੈਲੀ ਮੁਕਲਾ ੇ, 

ਆਪਣੇ ਹਿੱਿੀਂ  ੀਰੇ  ੇਚੇ, ਮੇਰੇ ਗੁਿੱਡੀਆਾਂ ਪਟੋਲੇ, 

ਚਿੰਦਨ ਦ ੇਓਹਲੇ,...... ਚਿੰਦਨ ਦੇ ਓਹਲੇ.... ।4 

ਇ  ਤਰਹਾਾਂ ਇਹ ਨਾਟਕ ਮਨੁਿੱਖੀ ਮਾਨ ੀ ਪਰਸ਼ਪਤਆਾਂ, ਕਦਰਾਾਂ-ਕੀਮਤਾਾਂ ਪ ਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਪਨਘਾਰ, ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ ਅਤੇ ਮਿੰਡੀ ਦੀ 

  ਤੂ ਬਣ ਰਹੀ ਔਰਤ ਦੀਆਾਂ ਪੈਤਪਰਕ  ਮਾਜ  ਿੱਲੋਂ ਦਬਾਈਆਾਂ ਗਈਆਾਂ  ਿੱਧਰਾਾਂ,  ੁਪਪਨਆਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਆਪਦ ਪਿੱਖਾਾਂ ਦਾ  ਰਣਨ ਹੈ 

ਪਜ ਨੂਿੰ ਮਨੁਿੱਖ ਦੀ ‘ਅਚੇਤ- ੁਚੇਤ’ ਅ  ਿਾ ਅਧੀਨ ਫਰਾਇਡੀਨ ਪ ਧੀ ਨਾਲ ਪ ਚਾਪਰਆ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ । ਇ  ੇਕੜ੍ੀ ਅਧੀਨ 

ਅਪਜਹੀ ਪ  ਿਾਪਪਤ ਪਰਸ਼ਪਤਆਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹਿੰਢਾਉਂਦੀ ਔਰਤ ਦਾ ਪਜ ਮਾਨੀ ਤੇ ਮਾਨਪ ਕ ਸ਼ਸ਼ੋਣ ਨਾਟਕ ‘ਘਰ-ਘਰ’ ਰਾਹੀਂ ਪਰ ਤੁਤ 

ਕੀਤਾ ਪਗਆ ਹੈ । ਮਨੁਿੱਖੀ ਪਰਸ਼ਪਤਆਾਂ ਦੀ ਪ  ਿਾਪਤੀ ਅਤੇ ਮਨੋ-ਗੁਿੰਝਲਾਾਂ ਦੀ ਪਰਤੀਪਨਧਤਾ ਪਹਿੱਤ ਇ  ਨਾਟਕ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਔਰਤ ਮਰਦ 

 ਬਿੰਧਾਾਂ ਦੇ ਪ ਗਠਨ ਪ ਿੱਚ ਪਘਰੀ ਔਰਤ ਦੀ ਤਰ ਯੋਗ ਹਾਲਤ ਨੂਿੰ ਨਾਟਕ ਪ ਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਪਤਿੰਨ ਔਰਤਾਾਂ ਅਮਨ, ਇਸ਼ਾਨ, ਪਰਮ ਰਾਹੀਂ ਪਰਗਟ 

ਕਰਨਾ ਹੈ । ਔਰਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੀ ਪਰਤੀਕ ਛੋਟੀ ਬਿੱਚੀ ਟੈ ੀ ਅਤੇ ਮਰਦ ਦਾ ਪਰਤੀਪਨਿੱਧ ਛੋਟਾ ਬਿੱਚਾ ਪਰਿੱਕੀ ‘ਘਰ-ਘਰ’ ਖੇਡ ਨਾਲ 

ਘਰ ਦੇ ਪਰਤੀਕਾਤਮਕ ਅਰਿਾਾਂ ਨੂਿੰ ‘ਘਰ-ਘਰ’ ਦ ੇਅਰਿਾਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਰ ਾਉਂਦੇ ਹਨ । ਇਿੱਿੇ ਲਾਕਾਾਂ ( Lacan) ਦੀ ਭਾਸ਼ਾਈ  ਿੰਕਲਪ 

ਨਾਲ ਜੁੜ੍ੀ ਮਨੋਪ ਸ਼ਲੇਸ਼ਣੀ ਪ ਧੀ ਇਮੇਜਨਰੀ ਤੋਂ ਪ ਿੰਬੌਪਲਕ ਪ   ਿਾ ਪ ਿੱਚ ਹੁਿੰਦੀ ਅਿੱਗੋਂ ਉ  ਤਬਦੀਲੀ ਨੂਿੰ  ਾਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।  ਮਾਪਜਕ 

 ਿੰਡ ਨੂਿੰ ਪਰਿੱਕੀ ਦ ੇਹੇਠ ਪਲਖੇ ਸ਼ਬਦ  ਪਿੱਸ਼ਟ ਕਰਦ ੇਹਨ: 

ਪਰਿੱਕੀ: ਇਹ ਗਿੱਲ ਤਾਾਂ ਪਾਪਾ ਕਪਹਿੰਦੇ ਹੁਿੰਦੇ ਐ ਮਿੰਮੀਆਾਂ ਨੂ!     ਤੂਿੰ ਇ  ਪ ਿੱਚ ਬਣੀ ਹੋਈ 

ਐ ਮਿੰਮੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬਪਣਆ ਹੋਇਆ ਹਾਾਂ ਪਾਪਾ । ਇਹ ਗਿੱਲ ਮੈਂ ਤੈਨੂਿੰ ਕਹਾਾਂਗਾ ।5 

 ਬਿੱਚ ੇਪਰਿੱਕੀ ਅਤੇ ਟੈ ੀ ਦੀ ਖਡੇ ਨਾਲ ਆਰਿੰਭ ਹੋਏ ਨਾਟਕ ‘ਘਰ-ਘਰ’ ਰਾਹੀਂ ਔਰਤ-ਮਰਦ ਦੇ  ਬਿੰਧਾਾਂ ਰਾਹੀਂ ਔਰਤ ਦੀ 

ਅਧੀਨਗੀ ਨੂਿੰ  ਿੱਖ- ਿੱਖ ਔਰਤਾਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਪਗਆ ਹੈ । ਇਨਹਾਾਂ ਔਰਤਾਾਂ ਪ ਿੱਚੋਂ ਅਜੀਤ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਮਨ ਅਪਜਹੀ ਔਰਤ ਹੈ ਜੋ 

ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਤੋਂ  ਫਾਦਾਰੀ ਦੀ ਆ  ਰਿੱਖਦੀ ਹ।ੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂਿੰ ਬਚਾਈ ਰਿੱਖਣ ਦੀ ਕੋਪਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੀ ਰਪਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਕਉਂਪਕ ਉਹ 

ਮਰਦ  ੁਭਾਅ ਦੀ ਪਰਪ ਰਤੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹ ੈ। ਉਹ ਇਸ਼ਾਨ  ਰਗੀ ਖੁਿੱਲਹੇ-ਡੁਿੱਲਹੇ  ੁਭਾਅ ਦੀ ਮਾਲਕ ਔਰਤ ਪਜ  ਨੂਿੰ ਉ  ਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਛਿੱਪਡਆ 

ਹੈ ਨੂਿੰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਲਈ ਖਤਰਾ ਮਪਹ ੂ  ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉ  ਦੇ ਕੋਲ ਹੁਿੰਪਦਆਾਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂਿੰ ਅ ੁਰਿੱਪਖਅਤ ਮਪਹ ੂ  ਕਰਦੀ ਹੈ । 

ਇ  ਤਰਹਾਾਂ ਅਮਨ ਹੀਣਤਾ ਨੂਿੰ ਭੋਗਦੀ ਹੈ । ਅਪਜਹੀ  ਪਿਤੀ ਦਾ ਅਪਹ ਾ  ਇਸ਼ਾਨ ਅਮਨ ਨੂਿੰ ਕਰ ਾਉਂਦੀ ਹੈ: 

ਇਸ਼ਾਨ : ਕਾਇਰ ਐਂ ਤੂਿੰ! ਡਰਪੋਕ ਐਂ! ਇਨਪਫਅਰਟੀ ਕਿੰਪਲੈਕ  ਐ ਤੇਰ ੇਅਿੰਦਰ! ਪਤਾ 

ਤੈਨੂਿੰ ਪਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇਰੇ ਅਿੰਦਰ ਐ ਾ ਜੋ ਪਕ ਮਰਦ ਨੂਿੰ ਬਿੰਨਹ ਕੇ ਰਿੱਖ  ਕੇ ਤੇਰ ੇਨਾਲ 

। ਇ  ਲਈ ਤੂਿੰ ਡਰਦੀ ਐਂ । ਤੂਿੰ ਆਪਣੇ ਮਰਦ ਦੀ ਪ ਿੰਦਗੀ ਪ ਿੱਚ ਆਉਣ  ਾਲੀ ਹਰ 

ਔਰਤ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਐਂ।ਖੋਖਲੀ ਐਂ ਤੂਿੰ ਪਤ ੈਤੈਨੂਿੰ ਆਪਣੇ ਇ  ਖੋਖਲੇਪਣ ਦਾ
6
 

ਅਮਨ ਦ ੇਅਪਜਹ ੇਅਿੰਦਰਲੇ ਡਰ ਦਾ ਪ ਖਰ ਉਦੋਂ  ਾਕਾਰ ਹੁਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੀ ਨੌਕਰਾਣੀ ਮਪੁਟਆਰ ਕੁੜ੍ੀ ਪਰਮ ਨਾਲ ਉ  

ਦਾ ਪਤੀ ਨਾਜਾਇ   ਬਿੰਧ ਬਣਾ ਚੁਿੱਪਕਆ ਹੁਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਮ ਅਜੀਤ ਨਾਲ ਪਰੇਮ- ਬਿੰਧਾਾਂ ਦੇ ਚਿੱਕਰ ਪ ਿੱਚ ਫ  ਕੇ ਉ  ਦੇ ਬਿੱਚ ੇਦੀ 
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ਮਾਾਂ ਬਣਨ  ਾਲੀ ਹੁਿੰਦੀ ਹੈ । ਅਮਨ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਅਪਜਹੀ ਹਰਕਤ ਨੂਿੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ‘ਟੈ ੀ’ 

ਦੀ  ੁਰਿੱਪਖਆ ਲਈ ਘਰ ਛਿੱਡਣ ਦਾ ਫੈ ਲਾ ਕਰਦੀ ਆਖਦੀ ਹੈ: 

ਅਮਨ: ਪਕ ੇਂ ਰਹਾਾਂਗੀ ਉ  ਮਰਦ ਨਾਲ ਪਜਹੜ੍ਾ ਮੇਰਾ ਪਰਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ।7 

 ਨਾਟਕ ਔਰਤ ਦੀ ਅਪਜਹੀ  ੋਚ ਨੂਿੰ  ਾਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹ ੈਜਦੋਂ ਮਰਦ ਆਪਣੀਆਾਂ ਕੀਤੀਆਾਂ  ਧੀਕੀਆਾਂ ਪ ਿੱਚ ਫ ਦਾ ਹੈ ਤਾਾਂ ਖਦੁ 

ਨੂਿੰ ਦੋਸ਼ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਪਹਿੱਤ ਆਪਣੇ ਦੋਸ਼ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਇਲ ਾਮ  ਜੋਂ ਮੜ੍ਹਨ ਦੇ ਯਤਨ  ਜੋਂ ਖੁਦ ਦੋਸ਼ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹ ੈ

ਪਜ ੇਂ ਅਜੀਤ ਦੋਸ਼ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਲਈ  ਾਰਾ ਦੋਸ਼ ਪਰਮ ਉੱਤ ੇਲਗਾਉਂਦਾ ਹ:ੈ 

ਅਜੀਤ: ਕਹਾਣੀਆਾਂ ਕਪ ਤਾ ਾਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉਲਝਾ ਪਲਆ  ਰਨਾ ਅਮਨ  ਰਗੀ ਨੇਕ ਬੀ ੀ ਨੂਿੰ ਛਿੱਡ 

ਕੇ.... ।8 

 ਮਰਦ-ਪਰਧਾਨ  ਮਾਜ ਦੀ ਮਾਨਪ ਕਤਾ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਇਸ਼ਾਨ ਅਮਨ ਦ ੇਘਰ ਛਿੱਡਣ ਦ ੇਫੈ ਲੇ ਦ ੇਹਸ਼ਰ ਨੂਿੰ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬ ੇਤਪਹਤ ਉ  ਨੂਿੰ ਘਰ 

ਛਿੱਡਣ ਤੋਂ ਮੋੜ੍ਦੀ ਹ ੈਅਤੇ ਔਰਤ ਦੀ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ  ੀ ਅ ੁਰਿੱਪਖਅਕ ਅਤੇ ਸ਼ੋਪਸ਼ਤ ਹੁਿੰਦੀ ਹਾਲਤ  ਬਿੰਧੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹ ੈਪਕਉਂਪਕ ਔਰਤ ਦੇ ਘਰ 

ਛਿੱਡਣ ਦਾ ਦੁਖਾਾਂਤ ਉਹ ਭੁਗਤ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਛੁਿੱਟੜ੍ ਅਤੇ ਬੇ ਿੱ  ਔਰਤ ਪਰਤੀ ਮਰਦ ਦੀ ਪਸ਼ੂ-ਪਬਰਤੀ ਨੂਿੰ ਦਰ ਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭ  ਨੂਿੰ ਪਬਆਨ 

ਕਰਦੀ ਹੈ।ਪ ਸ਼ ੀਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਪਜੀ ਮਾਨਪ ਕਤਾ ਕਾਰਨ ਪਪ ਿੱਤਰ ਪਰਸ਼ਤੇ ਫਰ ੀ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਜ  ਕਾਰਨ ਮਾਨਪ ਕ ਤਣਾਓ 

 ਿੱਧਦਾ ਜਾ ਪਰਹਾ ਹੈ । ਫਰ ੀ ਪਰਸ਼ਪਤਆਾਂ ਤੋਂ ਉਪਜ ੇਤਣਾਓ ਨੂਿੰ ਨਾਟਕ ‘ਰਾਤ ਚਾਨਣੀ’ ਪ ਿੱਚ  ੇਪਖਆ ਜਾ  ਕਦਾ ਹੈ । ਇ  ਨਾਟਕ ਪ ਿੱਚ ਉਪਜ ੇ

ਤਣਾਓ, ਨਾਰੀ ਪਾਤਰਾਾਂ ਦੀ ਦੋਫਾੜ੍ ਮਾਨਪ ਕਤਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਪਰ ਾ  ਧਾਰਨ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਪਪਿੱਛ ੇਮਾਾਂ ਦੀ ਮਮਤਾ  ਨਮੁਿੱਖ ਹੁਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪਪਆਰ ਦੀ ਜਗਹਾ 

ਕਬ  ੇਦੀ ਭਾ ਨਾ ਰਿੱਖਦੀ ਹ ੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਪਫਰ ਪੁਿੱਤਰ ਨੂਿੰ ਆਪਣੀ ਅਨੁ ਾਰੀ ਪਜਉਣ ਦੀ ਭਾ ਨਾ ਦਾ ਪਸ਼ਕਾਰ ਹੋਈ ਆਪਣੇ ਪੁਿੱਤਰ ਅਿੰਬਰ 

ਨੂਿੰ  ੀ ਆਪਣੀ ਚਾਹਤ ਅਨੁ ਾਰ ਫਰ ੀ ਪ ਆਹ ਦ ੇ ਰੀਏ ਪ ਦੇਸ਼ ਭੇਜਦੀ ਹੈ ਪਰਿੰਤੂ ਫਰ ੀ ਪ ਆਹ ਦ   ਾਲ ਬੀਤਣ ਉਪਰਿੰਤ ਅਿੰਬਰ ਅਤੇ ਫਰ ੀ 

ਪਤਨੀ ਬਣਾ ਪਾਲ ਦੇ ਮਨ ਪ ਿੱਚ ਹਕੀਕਤ ਬਣ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮਾਾਂ  ਰਦਾਰਨੀ ਚਿੰਦ ਕੌਰ ਦੇ  ਾਹਮਣੇ ਝੂਠ ਬਪਣਆ ਰਪਹਿੰਦਾ ਹੈ । ...ਪਾਲ ਅਤੇ ਚਿੰਦ 

ਕੌਰ (ਨੂਿੰਹ- ਿੱ ) ਦੀ ਮਾਨਪ ਕਤਾ ਨੂਿੰ ਜਾਣ ਕੇ ਹੀ ਇ  ਗਿੱਲ ਦੀ ਤਪਹ ਤਿੱਕ ਪੁਿੱਪਜਆ ਜਾ  ਕਦਾ ਹੈ ਪਕ ਉਹ ਪਕਹੜ੍ੀਆਾਂ ਮਾਨਪ ਕ ਗੁਿੰਝਲਾਾਂ ਹਨ ਪਜ  

ਤਪਹਤ ਨਾਟਕ ਦ ੇਪਾਤਰ ਆਪ ੀ ਪਰਸ਼ਪਤਆਾਂ ਨੂਿੰ  ਮਝਣ ਅਤੇ  ੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਿਾਾਂ ਹਨੇਰੀ ਖਿੱਡ ਪ ਿੱਚ ਪਡਿੱਗਦ ੇਚਲੇ ਜਾਾਂਦੇ ਹਨ ।  

  ਨਾਟਕ ‘ਮੁਿੱਲ ਦੀ ਤੀ ੀਂ’ ਪ ਿੱਚ ਪਾਲੀ ਭੁਪਪਿੰਦਰ ਪ ਿੰਘ ਨੇ ਔਰਤ ‘ਮੁਿੱਲ ਦੀ ਤੀ ੀਂ’ ਦੇ ਨਾਰੀ ਪਾਤਰ ਦੀ ਅਪਜਹੀ 

ਮਨੋਦਸ਼ਾ ਨੂਿੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਜਿੱਿੇ ਔਰਤ ‘ਮੁਿੱਲ ਦੀ ਤੀ ੀਂ’ ਦੀਆਾਂ ਭਾ ਨਾ ਾਾਂ  ਿੱਲ ਕਈੋ ਪਧਆਨ ਨਹੀਂ ਪਦਿੱਤਾ ਜਾਾਂਦਾ । ਔਰਤ ਨੂਿੰ 

ਇਿੱਕ   ਤੂ ਦੇ ਰੂਪ ਪ ਿੱਚ ਬਗੈਰ ਉ  ਦੀ ਮਰ ੀ ਦੇ  ੇਪਚਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ । ਪਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਉ  ਨੂਿੰ ‘ਮੁਿੱਲ ਦੀ ਤੀ ੀਂ’ ਕਪਹ ਕੇ 

ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਔਰਤਾਾਂ ਇਿੱਕ-ਦੂਜੀ ਨਾਲ ਗਿੱਲਾਾਂ ਕਰਦੀਆਾਂ ਹਨ ਪਕ ਉ  ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਬਿੰਪਦਆਾਂ ਨੂਿੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰਿੱਪਖਆ ਜਾ  ੇ।   ਰਨੀ 

ਨੂਿੰ ਚਿੰਨੇ ਦਾ ਉ  ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੜ੍ਕਦਾ ਰਪਹਿੰਦਾ ਹੈ । ਜਦ ਔਰਤ ‘ਮੁਿੱਲ ਦੀ ਤੀ ੀਂ’ ਨੂਿੰ ਉ  ਦਾ ਘਰ  ਾਲਾ (ਨਾਹਰ) 

ਇ  ਗਿੱਲੋਂ ਕੁਿੱਟਦਾ ਹੈ ਪਕ ਉ  ਨੇ ਖਾਣ ਲਈ ਕੁਿੱਝ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਤਾਾਂ ਚਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਪੁਿੱਤਰ ਪਾਰੀ ਨੂਿੰ ਆਪਣੀ ਤਾਈ ‘ਮੁਿੱਲ ਦੀ 

ਤੀ ੀਂ’ ਨੂਿੰ ਰੋਟੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਪਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਾਂ   ਰਨੀ ਆਪਣੀ ਈਰਖਾ ਦਾ ਪਰਗਟਾ ਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾਟਕ “ਇਿੱਕ ਕੁੜ੍ੀ ਪ ਿੰਦਗੀ ਉਡੀਕਦੀ 

ਹੈ” ਪ ਿੱਚ ਬਚਪਨ ਪ ਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਪਸ਼ਕਾਰ ਹੋਈ ਲੜ੍ਕੀ ਦੀ ਮਾਨਪ ਕ ਹਾਲਤ ਨੂਿੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਪਗਆ ਹ ੈ। ਨਾਟਕ ਦੀ ਮੁਿੱਖ ਪਾਤਰ ਰੋ  ਅਿੱਠ 

 ਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪ ਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਪਸ਼ਕਾਰ ਹੋ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ । ਰੋ  ਹੁਣ  ੀਹ  ਾਲ ਦੀ ਹੋ ਚੁਿੱਕੀ ਹੈ । ਰੋ  ਦੀ ਭੂਆ ਅਤੇ ਮਾਾਂ ਨੂਿੰ ਰੋ  ਦੇ ਪ ਆਹ ਦਾ 

ਪਫਕਰ ਲਿੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਰੋ  ਆਪਣੇ ਅਤੀਤ ਨੂਿੰ ਅਿੱਜ ਤਿੱਕ  ੀ ਭੁਲਾ ਨਹੀਂ  ਕੀ ਪਜ  ਕਾਰਨ ਉਹ ਮਾਨਪ ਕ  ਿੰਤਾਪ  ੀ ਹਿੰਢਾ ਰਹੀ ਹੈ।   

  ਮੁਿੱਚ ੇਰੂਪ ਪ ਿੱਚ ਆਪਖਆ ਜਾ  ਕਦਾ ਹ ੈਪਕ ਪ ਸ਼ ੀਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰ ਪ ਿੱਚ ਪਾਲੀ ਭੁਪਪਿੰਦਰ ਪ ਿੰਘ ਦ ੇਨਾਟਕਾਾਂ ਪ ਿੱਚ ਨਾਰੀ ਦੀ 

ਮਾਨਪ ਕ  ਪਿਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਾਂਕਣ ਬਾਖੂਬੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਪਗਆ ਹ ੈ। ਆਧੁਪਨਕ ਤਕਨੀਕੀ ਯੁਿੱਗ ਪ ਿੱਚ  ਮਾਪਜਕ ਖ ਤਾ ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਉੱਭਰੀ 

ਮਾਨਪ ਕ  ਪਿਤੀ, ਔਰਤ ਮਨ ਦੀਆਾਂ ਦਪਮਤ ਅਕਾਾਂਪਖਆ ਾਾਂ, ਨਾਰੀ ਮਨ ਦੀ  ਿੰਤਾਪਨਾ ਅਤ ੇਨਾਰੀ ਮਨ ਦੇ  ਿੰਤਾਪ ਨੂਿੰ ਉਪਜਾਉਣ 

 ਾਲੇ ਕਾਰਨਾਾਂ ਦਾ ਪਾਲੀ ਭੁਪਪਿੰਦਰ ਪ ਿੰਘ ਦੀਆਾਂ ਨਾਟ-ਰਚਨਾ ਾਾਂ ਪ ਿੱਚ ਨਾਟ-  ਤੂ ਪਿੱਖੋਂ ਪਰਗਟਾ ਾ ਬਾਰੀਕ ਨੀਝ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਪਗਆ 

ਹੈ । ਪਾਲੀ ਭੁਪਪਿੰਦਰ ਪ ਿੰਘ ਦ ੇਨਾਟਕਾਾਂ ਪ ਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਾਰੀ-ਪਾਤਰ ਭਾ ੇਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹੀ-ਪਲਖੀ ਹ ੋ,ੇ ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ਾ ਹੋ ,ੇ ਭਾ ੇਂ ਘਰ ਪ ਿੱਚ 

ਘਰੇਲੂ ਕਿੰਮ ਕਰਨ  ਾਲੀ, ਘਰੇਲੂ ਨੌਕਰਾਣੀ, ਮ ਬੂਰੀ  ਿੱ  ਪ ਕੀ ਔਰਤ, ਡਾਾਂ ਰ ਕੁੜ੍ੀਆਾਂ ਆਪਦ ਨਾਰੀ-ਪਾਤਰ ਆਪਣੀ ਮਾਨਪ ਕਤਾ 

ਨੂਿੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪਪਰ ਪਿਤੀਆਾਂ ਨਾਲ  ਿੰਘਰਸ਼ ਕਰਦ ੇਹਏੋ  ੀ ਆਪਣੀਆਾਂ ਭਾ ਨਾ ਾਾਂ ਨੂਿੰ  ਪਿਰ ਨਹੀਂ ਰਪਹਣ ਪਦਿੰਦੇ  ਗੋਂ ਹਾਲਾਤਾਾਂ 

ਨਾਲ ਜੂਝਦ ੇਹੋਏ  ੀ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂਿੰ  ਿੰਘਰਸ਼ ਪ ਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿੱਢਣ ਦਾ ਹਿੱਲ ਲਿੱਭ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ । ਨਾਟਕਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਟਕਾਾਂ 

ਪ ਿੱਚ ਨਾਰੀ ਮਨ ਦੇ ਚੇਤਨ-ਅ ਚੇਤਨ ਪ ਿੱਚੋਂ ਉਪਜੇ ਮਾਨਪ ਕ ਟਕਰਾਅ ਨੂਿੰ  ਪਿੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਇ  ਤਰਹਾਾਂ ਪਕਹਾ ਜਾ 

 ਕਦਾ ਹੈ ਪਕ ਪਾਲੀ ਭੁਪਪਿੰਦਰ ਪ ਿੰਘ  ਮਕਾਲੀ ਪਿੰਜਾਬੀ ਨਾਟਕ ਪ ਿੱਚ ਪਰਬੁਿੱਧ ਨਾਟਕਕਾਰ, ਪਨਰਦੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਪ ਲਿੱਖਣ ਸ਼ੈਲੀਕਾਰ  ਜੋਂ 

ਪਰਮੁਿੱਖ ਭੂਪਮਕਾ ਪਨਭਾਉਂਦਾ ਹਇੋਆ ਮਨੁਿੱਖੀ ਮਾਨਪ ਕਤਾ ਪ ਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਾਰੀ ਮਾਨਪ ਕਤਾ ਨੂਿੰ  ੂਖਮ ਪਦਰਸ਼ਟੀ  ਪਹਤ ਦਰ ਾਉਣ ਦਾ 

ਪ ਲਿੱਖਣ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹ ੈ। 



Shikshan Sanshodhan : Journal of Arts, Humanities and Social Sciences                   ISSN: 2581-6241    Volume - 4, Issue - 11, Nov - 2021 

Monthly, Peer-Reviewed, Refereed, Indexed Journal                                                                                                           Impact Factor:  5.146 

Received on : 02/11/2021                                                         Accepted on : 15/11/2021                                          Publication Date: 30/11/2021 

 

Available online on –   shikshansanshodhan.researchculturesociety.org Page 32 

ਹ ਾਲੇ : 

1.  ਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ  ਰਮਾ (ਡਾ.), ਪਿੰਜਾਬੀ ਨਾਟਕ ਪਰਗਤੀ ਤੇ ਪਾ ਾਰ, ਪਿਤੀ ਪਰਕਾਸ਼ਨ, ਪਦਿੱਲੀ, 2003, ਪਿੰਨਾ 53 

2. ਮਨਜੀਤਪਾਲ ਕੌਰ (ਡਾ.), ਔਰਤ ਮਨ ਦਾ ਪਚਤੇਰਾ ਨਾਟਕਾਰ, ਪਾਲੀ ਭੁਪਪਿੰਦਰ ਪ ਿੰਘ ਦਾ ਨਾਟ-ਪਰ ਚਨ, ( ਿੰਪਾਦਕ ਰ ੇਲ 

ਪ ਿੰਘ ਡਾ. ਅਤੇ ਪਨਰਮਲ ਜੌੜ੍ਾ ਡਾ.), ਲਾਹੌਰ ਬੁਿੱਕ ਸ਼ਾਪ, ਲੁਪਧਆਣਾ, 2007, ਪਿੰਨਾ 29 

3. ਪਨਰਮਲ ਜੌੜ੍ਾ (ਡਾ.), ‘ਪਾਲੀ ਭੁਪਪਿੰਦਰ ਪ ਿੰਘ ਦਾ ਜੀ ਨ ਅਤੇ ਨਾਟ-ਰਚਨਾ, ‘ਪਾਲੀ ਭੁਪਪਿੰਦਰ ਪ ਿੰਘ ਦਾ ਨਾਟ-ਪਰ ਚਨ, 

ਪਿੰਨਾ 27 

4. ਪਾਲੀ ਭੁਪਪਿੰਦਰ ਪ ਿੰਘ, ਚਿੰਦਨ ਦੇ ਓਹਲੇ, ਚੇਤਨਾ ਪਰਕਾਸ਼ਨ, ਪਿੰਜਾਬੀ ਭ ਨ, ਲੁਪਧਆਣਾ, 2015, ਪਿੰਨਾ 67 

5. ਪਾਲੀ ਭੁਪਪਿੰਦਰ ਪ ਿੰਘ, ਘਰ-ਘਰ, ਚੇਤਨਾ ਪਰਕਾਸ਼ਨ, ਪਿੰਜਾਬੀ ਭ ਨ, ਲੁਪਧਆਣਾ, 2008, ਪਿੰਨਾ 9 

6. ਉਹੀ, ਪਿੰਨਾ 29 

7. ਉਹੀ, ਪਿੰਨਾ 77 

8. ਉਹੀ, ਪਿੰਨਾ 70 

 
        

 
 

 

 

 

 


