ਪੰ ਜਾਬੀ ਨਾਟਕ
• ਪੰ ਜਾਬੀ ਨਾਟਕ ਦ ਇ਼ਤਹਸ ਇੱ ਏ ਜ਼ਿਰ ਵਯਤਯ ਹੁ ਼ਏਉ਼ਏ
ੰ ਜਫ ਸ਼ਬਆਚਯ ਼ਵੱ ਚ 'ਨਿਏ ਼ਵਧ ਦ ਸ਼ਥਤ ਏਦੀ ਵ
ਸੰ ਤੂਐਜਨਏ ਨਹੀਂ ਯਹੀਂ। ਇੱ ਏ ਤੂ ਵਧਏ ਏਯਨਾਂ ਏਯ ਏੀ ਇਹ
਼ਵਧ ੰ ਜਫ ਸਭਜ ਼ਵੱ ਚ ਵੱ ਏਯ ਸਥਨ ਰ਼ਹਣ ਨਹੀਂ ਏਯ
ਸਏ। ਇਸ ਰਈ ੰ ਜਫ ਨਿਏ ਦ ਇ਼ਤਹਸ ਰੀ ਐਣ ਸੰ ਬਵ ਨਹੀਂ
ਹੂਇਆ। ਇਸੀ ਰਈ ੰ ਜਫ ਨਿਏ ਦ ਇ਼ਤਹਸ ਼ਰਐ਼ਦਆ ਉਸ
ਸ਼ਬਆਚਯਏ, ਼ਛੂਏੜ, ਰੂ ਏਧਯਈ ਼ਵਹਯ ਤੀ ਭਨ਼ਸਏਤ ਨਿੰ
ਸਭਝਣ ਅਵੱ ਸ਼ਏ ਹੁ।ਇਹ ਇਸ ਰਈ ਵ ਜਣਨ ਜਯਿਯ ਹੁ ੰ ਜਫ
਼ਵੱ ਚ ਬਵੇਂ ਨਿਏ ਦ ਼ਵਧਵਤ ਆਯੰ ਬ ੱ ਛਭ ਦੀ ਰਬਵ ਨਰ
ਹੂਇਆ ਯੰ ਤਿ ਆਣ ਇੱ ਏ ਸਦ ਦ ਇ਼ਤਹਸ ਼ਸਯਜਣ ਦਯਨ
ਇਹ ਫਯ-ਫਯ ਼ਏਸੀ ਨ ਼ਏਸੀ ਯਿ ਼ਵੱ ਚ ਆਣੀ ਼ੱ ਛੀ ਵੱ ਰ
ਅਹਾਰਦ ਬਵ ੰ ਜਫ ਰੂ ਏਧਯ ਤੀ ਸ਼ਬਆਚਯ ਨਰ ਵਸਤ
ਹੂਣ ਦ ਮਤਨ ਏਯਦ ਼ਯਹ ਹੁ।

• ੰ ਜਫ ਨਿਏ ਦੀ ਜਨਭ ਤੀ ਼ਵਏਸ ਫਯੀ ਅਏਸਯ ਉਹਨਾਂ
ਪੂਯ ਏਯਨਾਂ ਨਿੰ ਸਹਭਣੀ ਯੱ ਐ ਏੀ ਹ ਅ਼ਧਨ ਏਯ ਼ਰਆ
ਜਦ ਹੁ ਼ਜਹੜੀ ਅੰ ਯੀਜਾਂ ਦ ਆਭਦ ਨਰ ੱ ਛਭ ਸ਼ਹਤ
ਅਤੀ ਼ਚੰ ਤਨ ਦੀ ਰਬਵ ਅਧਨ ਼ਿ੍ਸ਼ਿੂਚਯ ਹੂ। ਇਨਹਾਂ
ਪੂਯ ਏਯਨਾਂ ਦ ਼ਵਸ਼ੀਸ ਭਹੱ ਤਵ ਹੁ।ਇਹਨਾਂ ਦ ਅ਼ਧਨ
ਹੂਣ ਜਯਿਯ ਹੁ ਼ਏਉ਼ਏ ਇਹਨਾਂ ਏਯ ਏੀ ਹ ਼ਵਧ ਦੀ ਯਿ
਼ਵੱ ਚ ਨਿਏ ਦ ੰ ਜਫ ਸ਼ਹਤ ਼ਵੱ ਚ ਆਭਦ ਹੂਈ।ਯੰ ਤਿ
ਸਡ ਼ਿ੍ਸ਼ਿ ਼ਵੱ ਚ ਇਹਨਾਂ ਪੂਯ ਏਯਨਾਂ ਦੀ ਅ਼ਧਨ ਤੂ
ਇਰਵ ਉਸ ਬਸਈ ਅਤੀ ਰੂ ਏਧਯਈ ਼ਛੂਏੜ ਨਿੰ ਜਯਿਯ
ਹੁ ਼ਜਹੜ ਼ਏਸੀ ਵ ਬਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਹਤ ਦਆਂ ਜੜਹਾਂ ਼ਵੱ ਚ
ਹਜਯ ਯ਼ਹਦ ਹੁ ਅਤੀ ਜੂ ਰੂਐ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਰੂਐ ਯਿ ਼ਵੱ ਚ
ਉਸ ਨਿੰ ਪ੍ਬ਼ਵਤ ਏਯਦ ਹੁ।

• ਸੰ ਸ਼ਿ੍ਤ ਨਿ-ਯੰ ਯ ਼ਵਸਵ ਨਿ ਸ਼ਹਤ ਼ਵੱ ਚ ਜਣ
ਛਣ ਤੀ ਸਥ਼ਤ ਹੁ। ਬਯਤ ਼ਵੱ ਚ ਏਈ ਸਦਆਂ ਤੂ ਇਸ
ਯੰ ਯ ਦ ਰਚਰਨ ਼ਯਹ। ੱ ਛਭ ਼ਵੱ ਚ ਸਬ ਤੂ ਼ਹਰ
ਸਯ ਼ਵਰਅਭ ਜੂਨਜ਼ ਦਾਆਯ ਏਤੀ 'ਸ਼ਏਾੰ ਤਰ' ਨਿਏ ਦੀ
ਅੰ ਯੀਜ ਅਨਾਵਦ ਯਹ ਇਸ ਨਿ-ਯੰ ਯ ਦ ਸੰ ਚਯ
ੱ ਛਭ ਤੱ ਏ ਹੂਇਆ। ਵਯਤਭਨ ਸਭੇਂ ੰ ਜਫ ਨਿਏ ਦ
ਐੀਤਯ ਬਯਤ ੰ ਜਫ ਹ ਨਹੀਂ ਸੋਂ ਬਯਤ ਤੋਂ ਫਹਯ ਼ਜਥੀ
਼ਜਥੀ ੰ ਜਫ ਵੱ ਸਦੀ ਹਨ, ਉੱਥੀ-ਉੱਥੀ ਆਣ ਹੋਂਦ ਦ
ਾਆਹ ਬਯ ਚਾੱ ਏ ਹੁ। ਬਿੂ਼ਰਏ ਹੱ ਦਾਂ ਦੀ ਆਧਯ ਤੀ ੰ ਜਫ
ਨਿਏ ਨਿੰ ਼ਤੰ ਨ ਬਾਂ ਵੰ ਼ਡਆ ਼ਆ ਹੁ:

• ਬਯਤ ੰ ਜਫ ਨਿਏ
• ਼ਏਸਤਨ ੰ ਜਫ ਨਿਏ
• ਯਵਸ ੰ ਜਫ ਨਿਏ

ਪੰ ਜਾਬੀ ਨਾਟਕ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦੌਰ(1913 ਤੋਂ
ਪਹਿਲਾਂ)

• ਵਹਵੀਂ ਸਦ ਼ਵੱ ਚ ੰ ਜਫ ਨਿਏ ਸੱ ਸ਼ਿ ਯਿ ਼ਵੱ ਚ ਉੱਬਯ ਏੀ
ਸਹਭਣੀ ਆਉਂਦ ਹੁ। 1913 ਤੋਂ ਼ਹਰਾਂ ਫਹਾਤ ਸਯੀ ਅਨਾਵ਼ਦਤ ਨਿਏ
ਯਚੀ । 1912 ਈ: ਼ਵੱ ਚ ਬਈ ਭੂਹਨ ਼ਸੰ  ਵੁਦ ਨੇ 'ਏਭੀਡ ਆਫ਼
ਯਯਜ਼' ਦ 'ਬਾੱ ਰ-ਬਾਰੱਈਆਂ' ਨਭ ਹੀਠ ਅਨਾਵਦ ਏਤ, ਅਭਯ ਼ਸੰ  ਨੇ
'ਥੁਰੂ' ਨਿਏ ਨਿੰ 'ਦੀਸ਼-ਦਭਨ' ਨਭ ਅਧਨ ਅਨਾਵਦ ਏਤ। 1901 ਤੋਂ
1913 ਤੱ ਏ ਦੀ ਇਸ ਦਯ ਼ਵੱ ਚ ਅਨਾਵ਼ਦਤ ਨਿਏਾਂ ਤੋਂ ਇਰਵ ਭ਼ਰਏ
ਨਿਏ ਯਚਣ ਦ ਸ਼ਾਯਿਆਤ 'ਫਵ ਫਾੱ ਧ ਼ਸੰ ' ਨੇ 1909 ਈ: ਼ਵੱ ਚ
'ਚੰ ਦਯ ਹਯ' ਨਿਏ ਨਰ ਏਤ। 1910 ਈ: ਼ਵੱ ਚ ਬਈ ਵਯ ਼ਸੰ  ਨੇ
'ਯਜ ਰਐਦਤ ਼ਸੰ ' ਦ ਯਚਨ ਏਤ ਅਤੀ 1911 ਈ: ਼ਵੱ ਚ ਅਯਿੜ
਼ਸੰ  ਤਇਫ ਨੇ 'ਸਾੱ ਏ ਸਭਾੰ ਦਯ' ਅਤੀ 1912 ਈ: ਼ਵੱ ਚ 'ਨਰ ਦਭਮੰ ਤ'
ਦ ਯਚਨ ਏਤ ਰੰ ਤਿ ਇਹ ਨਿਏਏਯ ਏਈ ੱ ਐਾਂ ਤੋਂ ਊਣੀ ਯਹੀ ਼ਜਸ
ਏਯਏੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਏਾਂ ਨਿੰ ਸੰ ਿਯਨ ਨਿਏ ਨਹੀਂ ਼ਏਹ ਜ ਸਏਦ।
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•

ੰ ਜਫ ਨਿਏ ਦੀ ਇ਼ਤਹਸ ਼ਵਚਰ ਇਹ ਦਿਜ ਦਯ ੰ ਜਫ ਨਿਏ ਦੀ ਼ਵਏਸ ਦੀ ਫਹਾਭਾਐ ਸਯਾਂ ਨਰ ਸੰ ਫੰ ਼ਧਤ ਹੁ। ਇਨਹਾਂ
ਸਯਾਂ ਦੀ ਉਬਯ ਼ਵੱ ਚ ਬਯਤ ਤੀ ਼ਵਸ਼ੀਸ਼ ਏਯ ੰ ਜਫ ਦੀ ਇ਼ਤਹਸਏ ਼ਛੂਏੜ ਦ ਵ ਦਖ਼ਰ ਹੁ।ਇਸੀ ਰਈ ਼ਛਰੀ ਦਯ ਦ
ਨਿਏਏਯ ਨਿੰ ਇਸ ਦਯ ਼ਵੱ ਚ ਇਏ ਼ਨਯੰ ਤਯਤ ਰਤ ਹੰ ੁਾਦ ਹੁ। ਼ਜਸ ਼ਵੱ ਚ ਏਪ ਏਾਝ ਨਵਾਂ ਵ ਯਰਦ ਜਾਂਦ ਹੁ।ਨਰ ਹ
ਇ਼ਤਹਸਏ ਼ਦਰਸ਼ਿ ਤੂ 1913 ਦ ਵਯਹਾਂ ਼ਵਸ਼ੀਸ਼ ਅਯਥਾਂ ਼ਵੱ ਚ ਭਹੱ ਤਵ ਰ਼ਹਣ ਏਯਦ ਹੁ ਼ਜਹੜ ਇਸ ਦ ਆਯੰ ਬਰ ਵਯਹਾਂ ਹੁ।
1913 ਤੂ 1947 ਤੱ ਏ ਦੀ ਦਿਜੀ ਦਯ ਼ਵਚ ੰ ਜਫ ਨਿਏ ਦਆਂ ਦੂ ਧਯਵਾਂ ਸਭਨਾਂਤਯ ਵ਼ਹੰ ਦਆ ਯਹਆਂ ਹਨ।ਇਏ ਯਵਇਤ
ਨਿਏ ਤੀ ਦਿਜ ੱ ਛਭ ਤਏਨਏ ਦ ਨਿਏ।ਇਹ ਦਯ ਨਵੀ ਸਾ਼ਨਆਂ , ਨਵਆਂ ਚਾਣੂਤਆਂ ਤੀ ਨਵੇਂ ਸੰ ਸਏਯਾਂ ਦ ਦਯ ਹੁ ਼ਏਉ਼ਏ
ਇਹ ਸਭ ਹੁ ਜਦੂ ਏ ਭ ਆਜਦ ਇਸ ਦਯ ਼ਵਚ ਨਿਏਏਯ ਦ ਼ਦਰਸ਼ਿ ਤੂ ਦਿਜ ੜਹ ਨਭਿਦਯ ਹੰ ੁਾਦ ਹੁ। ਼ਜਸ ਼ਵੱ ਚ
ਸਾਯਜਤ ਼ਸੰ  ਸੀਠ,ਹਯਸਯਨ ਼ਸੰ , ਏਿਯ ਼ਸੰ  ਾੰ ਭਣ, ਾਯਚਯਨ ਼ਸੰ  ਜਸਿਜ, ਅਭਯਏ ਼ਸੰ , ਼ਯਬੂਸ਼ ਯ ਆ਼ਦ
ਨਏਏਯ ਸ਼਼ਭਰ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਸਭਨਾਂਤਯ ਼ਹਰ ੜਹ ਰਤਯ ਨਿ- ਯਚਨ ਨਰ ਜਾੜ ਯ਼ਹੰ ਦ ਹੁ। ਼ਜਸ ਼ਵੱ ਚ ੱ ਛਭ
ਬਾਂਤ ਦੀ ਆਧਾ਼ਨਏ ਚੀਤਨ ਰਰ ਸੰ ੰ ਨ ਨਿਏਏਯ ਸਹਭਣੀ ਆਉਦੀ ਹਨ ਅਤੀ ਯਵਇਤ ਨਿਏ ਼ਰਐਣ ਵਰੀ ਰੀ ਐਏ ਼ੱ ਠਬਿਭ
਼ਵਚ ਚਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹਨ। ਰੂ. ਈਸ਼ਵਯ ਚੰ ਦਯ ਨੰਦ ਹ ਇਸ ਦਯ ਦ ਉਹ ਨਿਏਏਯ ਹੁ ਼ਜਸਨੇ ਨਵਨ ਨਿਏ ਨਿੰ ਜਨਭ ਼ਦੱ ਤ।
ੰ ਜਫ ਨਿਏ ਦੀ ਇ਼ਤਹਸ ਼ਵੱ ਚ ਇਸ ਤੱ ਥ ਨਿੰ ਸਯਫ ਰਵ਼ਨਤ ਰ਼ਹਣ ਏਤ ਜ ਸਏਦ ਹੁ ਼ਏ ਆਧਾ਼ਨਏ ਬਾਂਤ ਦੀ ਸ਼ਹ਼ਤਏ
ਨਿਏ ਦ ਆਯੰ ਬ ਆਈ.ਸ.ਨੰਦ ਯਹੀਂ ਼ਭ਼ਸਜ਼ ਨਯਹ ਼ਯਚਯਡਜ਼ ਦ ਰੀਯਨ ਨਰ ਈ: ਼ਵੱ ਚ ਛੀ ਨਿਏ ਦਾਰਹਨ (ਸਾਹ)
'ਤੂੁੂੁਂ ਹੂਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਫਅਦ 1914 ਈ: ਼ਵੱ ਚ 'ਫੀਫੀ ਯਭ ਬਜਨ', 'ਸਾਬੱਦਯ', 'ਸ਼ਭਿ ਸ਼ਹ', 'ਵਯ ਯ', 'ਸੂਸ਼ਰ ਸਯਏਰ' ਆ਼ਦ
ਨਿਏ ਼ਰਐੀ ਼ਜਹਨਾਂ ਼ਵੱ ਚ ਸਭ਼ਜਏ ਸਭੱ ਼ਸਆਵਾਂ, ਇਸਤਯ ਦਆਂ ਸਭੱ ਼ਸਆਵਾਂ ਅਤੀ ਭਨਾੱ ਐ ਦ ਚੀਤੰਨ ਼ਵਚਯਧਯ ਨਿੰ ੀਸ਼
ਏਤ। ਨੰਦ ਤੋਂ ਭਯੋਂ ਹਯਚਯਨ ਼ਸੰ  ਨੇ 1937 ਈ: ਼ਵੱ ਚ 'ਏਭਰ ਏਾਭਯ' ਯ਼ਚਆ। ਏਯਤਯ ਼ਸੰ  ਦਾੱ ਰ ਨੇ 1941 ਈ: ਼ਵੱ ਚ
'ਇੱ ਏ ਼ਸਫ਼ੳਭ;ਯ ਼ਸਫ਼ੳਭ;ਯ' ਇਏਾਂ ਸੰ ਰ਼ਹ, ਫਰਵੰ ਤ ਯ ਨੇ 1944 ਈ: ਼ਵੱ ਚ 'ਫਿਹੀ ਫੁਠ ਧ' ਨਿਏ ਯ਼ਚਆ,
ਾਯ਼ਦਆਰ ਼ਸੰ  ਪਾੱ ਰ ਨੇ 1945 ਈ: ਼ਵੱ ਚ 'ਜੂੜ' ਨਿਏ ਅਤੀ 'ਸੰ ਤ ਼ਸੰ  ਸੀਐੋਂ' ਨੇ 1946 ਈ: ਼ਵੱ ਚ 'ਏਰਏਯ' ਨਿਏ ਯਹੀਂ
ੰ ਜਫ ਨਿਏ ਦੀ ਐੀਤਯ ਼ਵੱ ਚ ਰਵੀਸ਼ ਏਤ। ਇਹ ਸਯੀ ਨਿਏਏਯ ੰ ਜਫ ਨਿਏ ਦ ਼ਹਰ ੜਹ ਦੀ ਨਿਏਏਯ ਏਹਉਂਦੀ
ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨਿਏਏਯਾਂ ਨੇ ਆਣੀ ਨਿਏਾਂ ਼ਵੱ ਚ ਫਰ ਼ਵਆਹ, ਅਣਜੂੜ ਼ਵਆਹ, ਼ਵਧਵ ਼ਵਆਹ, ਵ਼ਹਭ ਬਯਭ, ਅੰ ਧ
਼ਵਸ਼ਵਸਾਂ ਆ਼ਦ ਨਿੰ ੀਸ਼ ਏਤ ਅਤੀ ਯੰ ਭੰ ਚ ਯਹੀਂ ਇਹ ਼ਵਸ਼ੀ ਰੂ ਏਾਂ ਤੱ ਏ ਼ਜ਼ਆਦ ਹਾੰ ਚੀ ਜੂ ਼ਏ ਰੂ ਏਾਂ ਨਿੰ ਜ਼ਰਤ ਏਯਨ ਼ਵੱ ਚ
ਵਧੀਯੀ ਸਹਈ ਹੂ। ਇਸ ਸਭੇਂ ੰ ਜਫ ਨਿਏ ਦ ਭਾੱ ਐ ਸਯੂਏਯ ਅਜ਼ਦ ਰਤ ਤੂ ਫਅਦ ਅਜ਼ਦ ਦੀ ਦਯ ਼ਵਚਰੀ ਼ਵਯੂਧਾਂ ਅਤੀ
ਅੰ ਤਯ-਼ਵਯੂਧਾਂ ਨਿੰ ਉਜਯ ਏਯਨ ਼ਯਹ ਹੁ। ਇਹ ਏਯਨ ਹੁ ਼ਏ ਅਜਦ ਨਰ ਜਾੜੀ ਸਾ਼ਨਆ ਦ ਿਯਤ ਦੀ ਭਏਫਰੀ ਸਾ਼ਨਆਂ
ਦ ਿਾੱ ਿ ਬੱ ਜ ਦ ਹਵਰ ਼ਜਆਦ ਭਹੱ ਤਵਿਯਨ ਼ਯਹ ਹੁ।

ਪੰ ਜਾਬੀ ਨਾਟਕ ਦਾ ਤੀਜਾ ਦੌਰ
ੰ ਜਫ ਨਿਏ ਦੀ ਇ਼ਤਹਸਏਯਾਂ ਵੱ ਰੋਂ ਏਤੀ  ਵਯਏਯਨ ਦੀ ਅਨਾਸਯ 1947 ਤੋਂ 1975 ਤੱ ਏ ੰ ਜਫ ਨਿਏ ਦ ਤਜ ਦਯ
਼ਨਯਧਯਤ ਏਤ ਼ਆ ਹੁ। 1947 ਦੀਸ਼ ਵੰ ਡ ਤੋਂ ਫਅਦ ੰ ਜਫ ਨਿਏ ਦ ਨਵਾਂ ਦਯ ਸ਼ਾਯਿ ਹਾੰ ਦ ਹੁ। ਼ਜਸ ਦੀ ਅੰ ਤਯਤ ਼ਹਰ ੜਹ ਦੀ
ਨਿਏਏਯਾਂ ਦੀ ਨਰ ਨਰ ਨਵਨ ਏਰਭ ੰ ਜਫ ਨਿਏ ਐੀਤਯ ਼ਵਚ ਏਦਭ ਧਯਦਆਂ ਹਨ। ਪੰ ਜਾਬੀ ਨਾਟਕ ਦ ਰਮੂਵਦ ਰ਼ਹਯ ਦ
ਆਯੰ ਬ 1965 ਼ਵੱ ਚ ਏਿਯ ਼ਸੰ  ਾੰ ਭਣ,ਸਾਯਜਤ ਼ਸੰ  ਸੀਠ,ਹਯਸ਼ਯਨ ਼ਸੰ  ਵਯੀ ਉੱੀ ਨਿਏਏਯਾਂ ਨਰ ਹੂਇਆ। ਰਮੂਸ਼ਰ ਰ਼ਹਯ ਦੀ
ਰਬਵ ਅਧਨ ਫਯਤੂਰਤ ਫਯੁਖ਼ਤ ਦ ਼ਏ ਥਿਯ,ਨਤੁ਼ਰਏ ਆਯਤੂ ਦ ਹੰ ਭ ਥਿਯ,ਸੁਭਿਅਰ ਫੁਏਿ ਦ ਫਸਯਡ ਥਿਯ
ਦ ਰਮੂ ਨਵਆਂ ਸ਼ੁਰਆਂ ਵਜੋਂ ਏਤ ਜਾਂਦ ਼ਯਹ ਹੁ। 1965 ਤੋਂ ਼ੱ ਛੋਂ ਰਮੂਵਦ ਰ਼ਹਯ ਨਰ ੰ ਜਫ ਨਿਏ ਦ ਤਜ ਦਯ ਸ਼ਾਯਿ
ਹੂਇਆ। 1965 ਼ਵੱ ਚ ਭਹੱ ਤਵਿਯਨ ੰ ਜਫ ਨਿਏ ਰਏ਼ਸ਼ਤ ਹੂ।ਸਾਯਜਤ ਼ਸੰ  ਸੀਠ ਦ ‘਼ਏੰ  ਼ਭਯਜ਼ ਤੀ ਸੀਯ` (1965) ਅਤੀ
ਹਯਸਯਨ ਼ਸੰ  ਦ ‘ਉਦਸ ਰੂ ਏ`(1965) ਇਹ ਦੂਵੀ ਯਚਨਵਾਂ ਸਾਤੰਤਯਤ ਤੋਂ ਫਅਦ ਯਚੀ ਵਯ ਚੀਤਨ ਵਰੀ ਨਿਏਾਂ ਤੋਂ ਼ਵਰੱਐਣ ਸਾਯ
ਦਆਂ ਸਾਆਭ ਹਨ। ਏਿਯ ਼ਸੰ  ਾੰ ਭਣ ਦ ‘਼ਜੰ ਦ ਤੋਂ ਦਿਯ(1960) ਵ ਇਸੀ ਼ਨਯਸ਼ ਨਿੰ ਼ਨਯਿ਼ਤਏਯਦ ਹੁ। ਾੰ ਭਣ ਦ ਹ ‘ਅਤਤ ਦੀ
ਯਛਵੇਂ`(1967) ਇਏ ਸਾੰ ਦਯ ਨਿ ਥਿਯ ਼ਸਯਜਦ ਹੁ ਯ ਇਹ ਨਿਏ ਵ ਭਨਾੱਐ ਦ ਅੰ ਦਯਰ ਿਾੱ ਿ ਬੱ ਜ ਉੱਤੀ ਹ ਏੇਂਦ਼ਯਤ ਹੁ।
ਸਭ਼ਜਏਤ ਨਰ ਵ ਜਾੜਦੀ ਹਨ ਼ਜਵੇਂ ‘ਸੁਰ ੱ ਥਯ`1949),ਏੀਸਯੂ (1952), ਏਣਏ ਦ ਫੱ ਰ (1954), ਸਾਯਜਤ ਼ਸੰ  ਸੀਠ ਯ਼ਚਤ
‘ਭਯਦ ਭਯਦ ਨਹੀਂ,ਤਵ ਤਵ ਨਹ`(1969)ਅਤੀ ਾੰ ਭਣ ਯ਼ਚਤ ਫਾਝਯਤ(1970) ਫਯੀ ਵ ਇਹੂ ੱ ਰ ਆਐ ਜ ਸਏਦ ਹੁ।
ਰਤਵਦ ਨਿਏ- ਭਸਰਨ ਰਤਵਦ ਰ਼ਹਯ ਨ ਏੀਵਰ ਇਐਦਾਂ ਦੀ ਨਿਏ ਦ ਰੀਯਏ ਫਣ ਸੋਂ ੰ ਜਫ ਨਿਏ ਦ ਭਾੱ ਐ ਧਯ ਵ
ਇਸ ਤੋਂ ਅਛਿਤ ਨਹੀਂ ਯਹ।ਬਵੇਂ ਭਾੱ ਐ ਯਿ ਼ਵੱ ਚ ਇਸ ਰ਼ਹਯ ਦ ਨਿਏ ੳਵੇਂ ਨਹੀਂ ਉਬ਼ਯਆ ਼ਜਵੇਂ ਇਸ ਰ਼ਹਯ ਦੀ ਰਬਵ
ਏ਼ਵਤ,ਏਹਣ,ਨਵਰ ਼ਵੱ ਚ ਵਐੀ ਦ ਸਏਦੀ ਹਨ। ਇਿ- ਇਿ ਨੇ ੰ ਜਫ ਥਿਯ ਦ ਉਯੂਏਤ ਜਏੜ ਫੰ ਦ ਨਿੰ ਤੂ਼ੜਆ।਼ਹਰ
ਥਿਯ ਼ਵਚਯ ਦ ਼ਦਰਸ਼ਿ `ਚੋਂ ਯਜਸ ਚੀਤਨ ਸੰ ੰ ਨ ਹੂਇਆ। ਫਰ ਨਿਏ- ਇਿ ਰ਼ਹਯ ਤੀ ਉੀਯ ਨਿ-ਯਿ ਦੀ ਨਰ ਇਸ ਦੂਯ
਼ਵੱ ਚ ਫਰ ਨਿਏ ਦ ਧਯ ਵ ਼ਵਏ਼ਸਤ ਹੂਈ।ਬਵੇਂ ਫਰ ਨਿਏਾਂ ਦ ਆਯੰ ਬ1947 ਤੋਂ ਼ਹਰਾਂ ਹੂੁੂ ਚਾੱ ਏ ਸ ਯੰ ਤਿ ਇਹ ਆਯੰ ਬਏ
ਰ਼ਏ਼ਯਠ ਅਜੀ ਆਣੀ ਭਾੱ ਢਰੀ ਦਯ ਼ਵਚ ਹ ਸ। ਅਜ਼ਦ ਤੋਂ ਫਅਦ ੰ ਜਫ ਫਰ ਨਿਏ ਼ਵਏਸ ਦ ਰਹ ਤੀ ੁਦ ਹੁ। ਨਿ-਼ਵਸਤਯ
ਯੀ਼ਡੳ ਨਿਏ ਦੀ ਯਿ ਼ਵੱ ਚ ਰਤ ਹੁ ਬਵੇਂ ਼ਏ ਇਹ ਨਿਏ ਰਏ਼ਸ਼ਤ ਯਿ ਼ਵੱ ਚ ਸਡੀ ਸਹਭਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਦ। ਇਸ ਦਯ ਼ਵੱ ਚ ਇਸ ਦੀ
਼ਵਏਸ ਦ ਏਯਨ ਇਹ ਹੁ ਼ਏ ਅਜ਼ਦ ਤੋਂ ਫਅਦ ਦ ਸਭਾਂ ਼ਹੰ ਦਿਸਤਨ ਼ਵੱ ਚ ਭਸ਼ਨ, ਉਦਮੂ ਤੀ ਤਏਨਏ ਦੀ ਼ਵਏਸ ਦ ਸਭ ਸ।
਼ਵ਼ਸ਼ਸ਼ਿ ਨਿਏ:- ਇਸ ਰਏਯ ਼ਵ਼ਸ਼ਸ਼ਿ ੰ ਜਫ ਨਿਏ ਤੀ ਰੂ ਏ -ਨਿ ਸ਼ੁਰਆਂ ਦ ਆਸ ਼ਵੱ ਚ ਏੂਈ ਼ਵਸ਼ੀਸ਼ ਸਫੰ ਧ ਨਹ ਹੁ ਼ਏਉ਼ਏ
਼ਵ਼ਸ਼ਸ਼ਿ ੰ ਜਫ ਨਿਏ ੱ ਛਭ ਦ ਮਥਯਥਵਦ ਸ਼ੁਰ ਅਧਨ ਜਨ਼ਭਆ ਅਤੀ ਼ਵਏ਼ਸਤ ਹੂਇਆ।ਇਹਨਾਂ ਼ਵਚੂ ਰਸਤਾਤ ਦਯ ਦਆਂ
ਚਯ਼ਚਤ ਯਚਨਵਾਂ ਼ਵਚ ਼ਏਤਨ ੰ ਜਫ ਨਿਏ ਦ ਼ਹਰ ਸੰ ਰ਼ਹ ਸੱ ਜਦ ਹੁਦਯ ਦ ‘ਹਵ ਦੀ ਹਉਏੀ`(1957) ਭੰ ਼ਨਆ ਜਾਂਦ
ਹੁ।ਇਸ ਤੂ ਇਰਵ ਅਏਯਭ ਫਣ ਦ ‘ਸਜਵਰ`(1970), ਸ਼ਿਪ ਤਫੱ ਸਸ ਦੀ ‘ਦੂ ਨਿਏ`(1964), ਆ ਅਸ਼ਯਪ ਯ਼ਚਤ ‘਼ਨੰਭ ਼ਨੰਭ
ਦਵ ਫਰੀ `(1963),ਸਜਦ ਹੁਦਯ ਦ

ਪੰ ਜਾਬੀ ਨਾਟਕ ਦਾ ਚੌਥਾ ਦੌਰ

1975 ਤੋਂ 1990 ਤੱ ਏ ਇਸ ਦਯ ਼ਵੱ ਚ ੰ ਜਫ ਨਿਏਏਯਾਂ ਦਆਂ ਼ਤੰ ਨੇ ੜਹਆਂ ਼ਭਰਏੀ ੰ ਜਫ ਨਿਏ ਦ ਼ਵਏਸ ਏਯਦਆਂ ਹਨ। ਇਸ
ਦਯ ਦਆਂ ਸ਼ਥਤਆਂ ਅਧਨ ਭਯਜੈਂਸ, ੰ ਜਫ ਸੰ ਏਿ, ਯਜਸ ਼ਬਰਸ਼ਿਚਯ, ੰ ਜਫ ਅਤੀ ਬਯਤ ਼ਵਚਰਆਂ ਯਜਸ ਤਫਦਰਆਂ,
ੰ ਜਫ ਼ਵਚਰ ਯੰ ਭੰ ਚ ਰ਼ਹਯ ਏਯਨ ਨਿਏ ਦ ਜਨਜਵਨ ਤੱ ਏ ਹਾੰ ਚ ਆ਼ਦ ਏਯਨਾਂ ਏਯਏੀ ੰ ਜਫ ਨਿਏ ਇੱ ਏ ਨਵੀਂ ਿੂਨ ਏੜਦ
ਹੁ ਅਤੀ ਆਣਆਂ ਸਯਯਭਆਂ ਜਯ ਯੱ ਐਦ ਹੂਇਆ ਭ਼ਰਏਤ ਅਤੀ ਼ਵਸਥਯ ਵ ਰ਼ਹਣ ਏਯਦ ਹੁ। ਇਸ ਦਯ ਼ਵੱ ਚ ੰ ਜਫ ਨਿਏ
ਆਤਭਜਤ-ਅਜਭੀਯ ਰਐ-ਚਯਨਦਸ ਼ਸੱ ਧਿ-ਾਯਸ਼ਯਨ ਼ਸੰ  ਦ ਚਏੜ ਦਆਂ ਼ਸਯਜਣਤ਼ਭਏ ਅਤੀ ਯੰ ਭੰ ਚ ਸਯਯਭਆਂ ਨਰ
ਰਵਨ ਚੜਹਦ ਹੁ। ਆਤਭਜਤ ਨੇ ਆਣੀ ਨਿਏਾਂ ਹਵ ਭ਼ਹਰ' (1980) 'ਚਫਆਂ ਅਤੀ ਹੂਯ ਇਏਾਂ' (1976), '਼ਯਸ਼਼ਤਆਂ ਦ ਏ
ਯੱ ਐ ਨਾਂ' ਆ਼ਦ ਼ਵੱ ਚ ਸ਼਼ਹਯ ਭੱ ਧ ਸ਼ਰੀਣ ਦੀ ਭਸ਼ਰਆਂ ਅਤੀ ਯਜਸ ਭਸ਼ਰਆਂ ਦ ੱ ਰ ਏਤ। ਉਹ ਰੂ ਏ ਨਿ ਅਤੀ ਆਧਾ਼ਨਏ ਯੰ ਭੰ ਚ
਼ਵਧਆਂ ਨਿੰ ਫੜੀ ਸਾਚੱਜੀ ਢੰ  ਨਰ ਵਯਤਦ ਹੁ। ਉਹ ਆ ਨਿਏ ਸਿੀਜ ਏਯਦ ਹੁ , ਉਸਨੇ 'ਏਰ ਭੰ ਚ' ਅੰ ਼ਭਰਤਸਯ ਦ ਸਥਨ ਇਸੀ
ਭੰ ਤਵ ਰਈ ਏਤ। ਅਜਭੀਯ ਰਐ ਭਰਵ ਐੀਤਯ ਼ਵੱ ਚ ੰ ਜਫ ਯੰ ਭੰ ਚ ਨਿੰ ਸਾਯਜਤ ਯੱ ਐਣ ਼ਵੱ ਚ ਭਹੱ ਤਵਿਯਨ ਬਿ਼ਭਏ ਼ਨਬਉਂਦ ਹੁ।
ਉਹ ਮਿਨਵਯ਼ਸਿਆਂ ਦੀ ਨਿ-ਭੀ਼ਰਆਂ ਦਆਂ ਯੰ ਭੰ ਚ ਤ਼ਵਧਆਂ ਼ਵੱ ਚੋਂ ਜਨ਼ਭਆ ਨਿਏਏਯ ਹੁ। ਉਹ ਭਰਵੀ ਦ ਼ਨਭਨ ਼ਏਯਸਨ
ਨਿੰ ਫੜ ਼ਸ਼ੱ ਦਤ ਨਰ ੀਸ਼ ਏਯਦ ਹੁ। ਉਸਨੇ 'ਇਸ਼ਏ ਼ਜੰ ਨਹਾਂ ਦੀ ਹੱ ਡੀਂ ਯ਼ਚਆ' (1977), 'ਅਯਫਦ ਨਯਫਦ ਧਾੰ ਧਿਏਯ' (1978), ਫਨੇ
ਫੂਹੜ ਦ ਛਾਂ' (1981), 'ਅੰ ਨੇਹ ਼ਨਸ਼ਨਚ' (1983), 'ਸੱ ਤ ਫੀਨੇ', (1983), 'ਨ' (1990) ਆ਼ਦ ਨਿਏਾਂ ਦ ਼ਸਯਜਣ ਼ਏਸਨ ਦੀ
਼ਵ਼ਸ਼ਆਂ ਨਿੰ ਰੁ ਏੀ ਹ ਏਤ। ਚਯਨਦਸ ਼ਸੱ ਧਿ 'ਏਰਜਿ ਡਯਭ ਸਾਸਇਿ' ਯਹੀਂ ਼ਦੱ ਰ ਨਿੰ ਆਣਆਂ ਨਿ-ਸਯਯਭਆਂ ਦ ਏੇਂਦਯ
ਫਣਉਂਦ ਹੁ।ਉਹ ਆਣੀ ਨਿਏਾਂ 'ਬਜਨ', 'ਇੰ ਦਿਭ਼ਤ ਸ਼ਤਦੀਵ' (1984), 'ਫਫ ਫੰ ਤਿ' (1984) 'ਏੱ ਰਹ ਏਰਜ ਫੰ ਦ ਯਵਹੀ' (1984)
ਭਸਤ ਭੀੂਵਰਆ (1986) ਆ਼ਦ ਯਹੀਂ ੇਂਡਿ ਮਥਯਥ, ਭਹਾਂਨਯਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਅਤੀ ਦੰ ਬ ਬਯਿਯ ਜਵਨ ਅਤੀ ਆਯ਼ਥਏ ਤਯ 'ਤੀ ਨੜੀ
ਵਯਾਂ ਦ ੱ ਰ ਏਯਦ ਹੂਇਆ ੰ ਜਫ ਨਿ-਼ਸਯਜਣ ਅਤੀ ਯੰ ਭੰ ਚ ਸਯਯਭ ਼ਵੱ ਚ ਆਣ ਬਯਿਯ ਹਜ਼ਯ ਰਵਉਂਦ ਹੁ। ਾਯਸ਼ਯਨ
਼ਸੰ  ੰ ਜਫ ਦ ਰਤਫੱ ਧ ਯੰ ਏਯਭ ਅਤੀ ਨਿਏਏਯ ਹੁ। ਜੀਏਯ ਨੰਦ ੰ ਜਫ ਨਿਏ ਨਿੰ ਅਤੀ ਨਯਹ ੰ ਜਫ ਯੰ ਭੰ ਚ ਨਿੰ ਜਨਭ ਼ਦੰ ਦੀ
ਹਨ ਤਾਂ ਾਯਸ਼ਯਨ ਼ਸੰ  ੰ ਜਫ ਨਿਏ ਤੀ ਯੰ ਭੰ ਚ ਨਿੰ ੰ ਜਫ ਦੀ ਼ੰ ਡ-਼ੰ ਡ ਤੀ ਯ ਯ ਤੱ ਏ ਹਾੰ ਚਉਂਦ ਹੁ। ਉਹ ਨਿਏ ਦਆਂ ਨਵਆਂ
ਵੰ ਨਆਂ ਰਿ ਨਿਏ ਅਤੀ ਨਾੱਏੜ ਨਿਏਾਂ ਦ ਼ਸਯਜਣ ਏਯਦ ਹੁ। 'ਧਭਏ ਨਯੀ ਦ' (1981), 'ਸਸ ਤਰ 'ਤੀ' (1981) 'ਬੰ ਡ ਏਨੇਡ
ਆ', 'ਫਫ ਫੂਰਦ ਹੁ', 'ਚੰ ਡੜਹ ਾਆੜੀ ਦ ਜੜਹ', ਨਇਏ ਆ਼ਦ ਉਸਦੀ ਭਹੱ ਤਵਿਯਨ ਨਿਏ ਹਨ। ਇਸ ਤਯਹਾਂ ਇਸ ਦਯ ਼ਵੱ ਚ ੰ ਜਫ
ਨਿਏ ਸਭ਼ਜਏ ਸਭੱ ਼ਸਆਵਾਂ ਅਤੀ ਭਨ਼ਵ਼ਆ਼ਨਏ ਼ਵਸ਼ਰੀ ਸ਼ਣ ਤੋਂ ਅੱ ੀ ਤਾਯ ਏੀ ਯਜਸ ਚੀਤਨ ਦ ਮਤਯ ਏਯਦ ਹੁ ਅਤੀ ਇਏਾਂ ਤੀ
ਿਯੀ ਨਿਏ ਦ ਰਏਯ ਵੰ ਡ ਤੋਂ ਅੱ ੀ ਤਾਯਏੀ ਯੀਡ ਨਿਏ, ਏ਼ਵ ਨਿਏ, ਰਿ ਨਿਏ, ਿ. ਵ. ਨਿਏ, ਨਾੱਏੜ ਨਿਏ, ਫਰ ਨਿਏ,
ਇੱ ਏ ਤਯ ਨਿਏ ਆ਼ਦ ਅਨੇਏਾਂ ਼ਏਸਭਾਂ ਦ ਼ਵਏਸ ਏਯਦ ਹੁ। ਨਿ-ਰਤਆਂ ਦ ਼ਦਰਸ਼ਿ ਤੋਂ ਇਹ ਦਯ ੰ ਜਫ ਨਿਏ ਦ 'ਿਯਵ
਼ਸਐਯ' ਏ਼ਹਣ ਮੂ ਜਦ ਹੁ।
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1990 ਤੋਂ 2010 ਤੱ ਏ ਇਹ ਦਯ ਸਭਏਰ ੰ ਜਫ ਨਿਏਏਯ ਦ ਦਯ ਹੁ। ਇਸ ਦਯ ਦੀ ਆਯੰ ਬ ਼ਵੱ ਚ ਹ
ਉਦਯਏਯਨ, ਼ਨਿੱਜਏਯਨ ਅਤੀ ਼ਵਸ਼ਵਏਯਨ ਦ ਸ਼ਥਤ ਫਣ ਼ਜਸਨੇ ਸਭਾੱ ਚੀ ਜਵਨ ਤੀ ਸ਼ਹਤ ਨਿੰ ਰਬ਼ਵਤ ਏਤ।
ਉਸ ਸਭੇਂ ਸ਼ਹਤ ਼ਵੱ ਚ ਼ਵਸ਼ਵਏਯਨ, ਉੱਤਯ ਆਧਾ਼ਨਏਤ ਤੀ ਉੱਤਯ ਫਸਤਵਦ ਼ਜਹੀ ਨਵੇਂ ਸੰ ਏਰ ਉੱਬਯੀ ਅਤੀ ੰ ਜਫ
ਨਿਏ ਨੇ ਵ ਇਹਨਾਂ ਸੰ ਏਰਾਂ ਨਿੰ ਅੰ ਏਯ ਏਤ। ਇਸ ਸਭੇਂ ਚਥ ੜਹ ਦੀ ਨਿਏਏਯ ਡ. ਸਤਸ਼ ਏਾਭਯ ਵਯਭ,
ਸਵਯਜਫਯ, ਭਨਜਤਰ ਏ ਯ, ਰ ਬਾ਼ੰ ਦਯ, ਦੀ਼ਵੰ ਦਯ ਏਾਭਯ, ਵ਼ਯਆਭ ਭਸਤ ਤੀ ਜ਼ਤੰ ਦਯ ਫਯੜ ਸਹਭਣੀ
ਆਉਂਦੀ ਹਨ ਜੂ ਉੱਤਯ ਆਧਾ਼ਨਏ ਸਯੂਏਯਾਂ ਅਧਨ ਫਹਾਭਐ
ਾ  ਹਾੰ ਚ ਵੱ ਰ ਅਯਸਯ ਹਾੰ ਦੀ ਹਨ। ੰ ਜਫ ਨਿਏ ਇਸ ਦਯ
਼ਵੱ ਚ ਼ਵਸ਼ਵਏਯਨ ਦੀ ਪਰਸਯਿ ਾਆਚ ਯਹੀਂ ਆੀ ਦ ਛਣ, ਫਦਰ ਯਹ ਨੈ਼ਤਏਤ, ਨਯ ਸੰ ਵੀਦਨ ਅਤੀ ਦ਼ਰਤ
ਵਯ ਆ਼ਦ ਸਯੂਏਯਾਂ ਨਰ ਵਫਸਤ ਹੁ। ਇਸ ਼ਏਸਭ ਦ ਚੀਤਨ ਼ਵੱ ਚ ੰ ਜਫ ਨਿਏਏਯਾਂ ਦਆਂ ਚਯੀ ੜਹਆਂ ਨੇ
ਮੂਦਨ ਇਆ। ਇਸ ਦਯ ਦ ਇਹ ਼ਵਰੱਐਣਤ ਹੁ ਼ਏ ਇੱ ਏੂ ਸਭੇਂ ਚਯੀ ੜਹਆਂ ੰ ਜਫ ਨਿਏਏਯ ਼ਵੱ ਚ
ਏਯਜਸ਼ਰ ਯ਼ਹੰ ਦਆਂ ਹਨ। ਼ਹਰ ੜਹ ਼ਵੱ ਚੋਂ ਹਯਚਯਨ ਼ਸੰ , ਸੰ ਤ ਼ਸੰ  ਸੀਐੋਂ, ਾਯ਼ਦਆਰ ਼ਸੰ  ਐੂਸਰ, ਫਰਵੰ ਤ
ਯ, ਦਿਜ ੜਹ ਼ਵੱ ਚੋਂ ਸਾਯਜਤ ਼ਸੰ  ਸੀਠ, ਹਯਸਯਨ ਼ਸੰ , ਾਯਚਯਨ ਼ਸੰ  ਜਸਿਜ, ਼ਯਤੂਸ਼ ਯ, ਤਜ
ੜਹ ਼ਵੱ ਚੋਂ ਆਤਭਜਤ, ਅਜਭੀਯ ਼ਸੰ  ਰਐ, ਚਯਨ ਦਸ ਼ਸੱ ਧਿ, ਾਯਸ਼ਯਨ ਼ਸੰ , ਯ਼ਵੰ ਦਯ ਯਵ, ਅਜਇਫ ਏਭਰ,
ਦੀ਼ਵੰ ਦਯ ਼ਸੰ , ਦਯਸ਼ਨ ਼ਭਤਵ ਆ਼ਦ ਚਥ ੜਹ ਦੀ ਨਵੇਂ ਨਿਏਏਯਾਂ ਦੀ ਸਭ਼ਵਥ ਨ ਏੀਵਰ ਨਿ-ਯਚਨ ਦ
਼ਨਯੰ ਤਯਤ ਫਯਏਯਯ ਯੱ ਐਦੀ ਹਨ ਸੋਂ ਼ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਰਮੂਾਂ ਨਰ ਆਣ ਨਿਏਏਯ ਦੀ ਨਵੇਂ ਼ਵਸਤਯ ਉਰਏਦੀ ਹਨ।
਼ਵਸ਼ਵ ਦ ਐਾੱ ਰਹ ਆਯ਼ਥਏਤ ਅਤੀ ਐਾੱ ਰਹ ਨੈ਼ਤਏਤ ਼ਵੱ ਚ ਾਆਚ ਯਹੀ ਭਨਾੱਐ ਅਸ਼ਤਤਵ ਦ ਤਰਸ਼ ਨਿੰ ਏੁਭਰਿਸ ਦਆਂ
ਭੱ ਛਆਂ (ਆਤਭਜਤ), ਪਸਰੀ (ਜ਼ਤੰ ਦਯ ਫਯੜ) ਼ੰ ਜਯੀ ਦੀ ਆਯ ਯ (ਦੀ਼ਵੰ ਦਯ ਏਾਭਯ) ਅਤੀ ਦਇਯੀ (ਸਤਸ਼
ਏਾਭਯ ਵਯਭ) ਨਿਏਾਂ ਨੇ ੀਸ਼ ਏਤ ਹੁ। ਨਯ ਸੰ ਵੀਦਨ ੱ ਐੋਂ ਇਸ ਦਯ ਼ਵੱ ਚ ਼ਹਰ ੜਹ ਦੀ ਨਿਏਏਯ ਸਾਯਜਤ
਼ਸੰ  ਸੀਠ ਦ 'ਤੀਯੀ ਨਚ ਨਚਇਆ', ਾਯਚਯਨ ਼ਸੰ  ਜਸਿਜ ਦ 'ਯਆਂ', ਅਭਯਏ ਼ਸੰ  ਦ 'ਅਨਤ ਦ ਪੁਸਰ'
ਭਹੱ ਤਵਿਯਨ ਹਨ।

ਪੰ ਜਾਬੀ ਨਾਟਕ ਦਾ ਛੇਵਾਂ/ਨਵੀਨ ਦੌਰ
• ੰ ਜਫ ਨਿਏ ਦ ਛੀਵਾਂ ਦਯ 2010 ਤੋਂ ਫਅਦ ੰ ਜਵੀਂ ੜਹ ਦੀ
ਨਿਏਏਯਾਂ ਨਰ ਫੱ ਝਦ ਹੁ। 21ਵੀਂ ਸਦ ਦੀ ਦਿਜੀ ਦਹਏੀ ਦਯਨ
ਤਸ਼ਰ ਹੂਈ ੰ ਜਫ ਨਿਏ ਦ ੰ ਜਵੀਂ ੜਹ ਼ਵਚ ਤਯਸਰ ਏਯ,
ਸੁਭਿਅਰ ਜਨ ਅਤੀ ਯਤਨ ਯਹਰ ਤੋਂ ਇਰਵ ਫਹਾਤ ਸਯੀ ਨਵੇਂ
ਨਿਏਏਯ ਆਣਆਂ ਨਿ਼ਰਐਤਾਂ ਨਰ ੰ ਜਫ ਨਿਏ ਦੀ ਼ਵਏਸ
ਯਾਖ਼ ਨਿੰ ਨਵੀਂ ਼ਦਸ਼ ਰਦਨ ਏਯ ਯਹੀ ਹਨ। 21ਵੀਂ ਸਦ ਦ ਦਿਜੀ ਦਹਏ
ਨਵਨ ਤਏਨਏ ਮਾੱ  ਦ ਼ਹੱ ਸ ਹੁ ਜਦ ਇਰੁ ਏਿਰ਼ਨਏ ਭਡਆ ਦ
਼ਵਏਸ ਫਹਾਤ ਵੱ ਡੀ ੱ ਧਯ ਤੀ ਹੂ ਚਾੱ ਏ ਹੁ। ਉਸ ਦਯ ਼ਵਚ ਨਿਏ ਦ
ਹੋਂਦ ਨਿੰ ਵਯਤਭਨ ਼ਯੀਐ ਦੀ ਅੰ ਤਯਤ ਸਥ਼ਤ ਏਯਨ ਆਣੀ
ਆ ਼ਵਚ ਚਾਣਤ ਬਯਿਯ ਏਯਜ ਹੁ। ਯੰ ਤਿ ਨਵੀਂ ੜਹ ਦੀ ਨਿਏਏਯ
ੰ ਜਫ ਨਿਏ ਦੀ ਼ਵਏਸ ਯਾਖ਼ ਼ਵਚ ਼ਨਯੰ ਤਯਤ ਨਿੰ ਜਯ ਯੱ ਐਦੀ ਹੂ
ਨਵਆਂ ਤਏਨਏਾਂ ਨਰ ਤਸ਼ਰ ਬਿ਼ਭਏ ਅਦ ਏਯ ਯਹੀ ਹਨ।

