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ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ
ਸ.ਨ. ਸੇਵਕ ਦਾ ਨੁਿੱ ਕੜ ਨਾਟਕ ‘ਮਦਾਰੀ’ ਲੋਕ-ਨਾਟ ਰੂਪ੍ ‘ਤਮਾਸ਼ਾ’ ਦਾ ਨਾਟਕੀ ਰੂਪ੍ਾਂਤਰਣ 
ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਾਟਕ ਦਾ ਰਸਰਲੇਖ ‘ਮਦਾਰੀ’ ਰਜਿੱ ਥੇ ਲੋਕ-ਨਾਟ-ਪ੍ਰਿੰਪ੍ਰਾ ਵਿੱਲ ਸਿੰ ਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ 
ਉਥੇ ਨਾਟਕਕਾਰ ਨੇ ਨਾਟਕ ਦੇ ਰਸਰਲੇਖ ਹੇਠਾਂ ‘ਨੁਿੱ ਕੜ ਨਾਟਕ’ ਅਿੰ ਰਕਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ 
ਨਾਟਕੀ-ਰਵਧਾ ਨੂਿੰ  ਸਪ੍ਿੱ ਸ਼ਟ ਕਰ ਰਦਿੱਤਾ ਹੈ। 
ਸ.ਨ. ਸੇਵਕ ਦੇ ਨਾਟਕ ‘ਮਦਾਰੀ’ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਹਲਾਂ ਲੋਕ-ਨਾਟ ਰੂਪ੍ ‘ਤਮਾਸ਼ਾ’ 
ਅਤ ੇ ‘ਨੁਿੱ ਕੜ ਨਾਟਕ’ ਦੀਆਂ ਨਾਟਕੀ-ਰਵਸ਼ਸ਼ੇਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂਿੰ  ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ 
ਭਾਰਤੀ ਨਾਟ-ਪ੍ਰਿੰਪ੍ਰਾ ਦ ੇ ਇਰਤਹਾਸ ਦੀ ਗਿੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਨਾਟਕ ਦਾ ਸਿੰ ਬਿੰ ਧ ਹੜਿੱਪ੍ਾ ਤੇ 
ਮੋਰਹਿੰ ਜੋਦੜ-ੋਸਰਭਅਤਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਰਖਆ ਜਾ ਰਰਹਾ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਭਾਰਤੀ ਨਾਟ-ਪ੍ਰਿੰਪ੍ਰਾ 
ਦੇ ਸਿੰ ਕੇਤ ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਰਮਲਦੇ ਹਨ। ਭਰਤ ਮੁਨੀ ਦਾ ‘ਨਾਟਯ-ਸ਼ਾਸਤਰ’ ਵੀ ਇਸ ੇਤਿੱਥ 
ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਨਾਟਕ ਨੂਿੰ  ‘ਲੋਕ-ਨਾਟਕ’ ਅਤ ੇ ‘ਸ਼ਾਸਤਰੀ-ਨਾਟਕ’ ਦੋ ਵਰਗਾਂ ਰਵਚ 
ਵਿੰ ਰਡਆ ਰਗਆ ਹੈ। ਰਵਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਮਤ ਹ ੈਰਕ ਲੋਕ-ਨਾਟਕ ਪ੍ਰਿੰ ਪ੍ਰਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨਾਟਕ ਜਾਂ 
ਰਵਰਸ਼ਸ਼ਟ ਨਾਟਕ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰ ਪ੍ਰਾ ਦਾ ਰਵਕਾਸ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜ ੇਇਕ ਨਾਟਕ-ਰਵਧਾ ਦਾ 
ਸਿੰ ਬਿੰ ਧ ਜਨ-ਸਾਧਾਰਣ ਨਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਬੁਿੱ ਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਿੰ ਬਿੰ ਰਧਤ ਹੈ। ਪ੍ਰ ਰਵਰਸ਼ਸ਼ਟ 
ਨਾਟਕ ਜਾਂ ਆਧੁਰਨਕ ਨਾਟਕ ਨੂਿੰ  ਲੋਕ-ਨਾਟ ਨੇ ਆਰਿੰ ਭ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਰਵਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। 
ਪ੍ਿੰ ਜਾਬ ਦੀ ਲੋਕ-ਨਾਟ ਪ੍ਰਿੰ ਪ੍ਰਾ ਰਵਚ ਨੌਟਿੰ ਕੀ, ਨਕਲਾਂ, ਰਾਮ ਲੀਲਹਾ, ਰਾਸ ਲੀਲਹਾ, ਰਗਿੱ ਧਾ, 
ਜਾਗੋ, ਜਲਸਾ, ਪ੍ੁਤਲੀ ਨਾਟ ਆਰਦ ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱਖ ਲੋਕ-ਨਾਟ-ਰੂਪ੍ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਚਰਲਤ ਹਨ। 
ਇਨਹ ਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਿੱ ਗਾ, ਬਾਜ਼ੀਗਰ, ਲੋਕ-ਤਮਾਸ਼ੇ, ਬਹੁਰੂਪ੍ੀਏ ਆਰਦ ਨੂਿੰ  ਲੋਕ-ਨਾਟ ਦੇ ਅਲਪ੍-
ਸਰੂਪ੍ਾਂ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਰਗਆ ਹੈ।1 ਇਨਹ ਾਂ ਨਾਟ-ਰੂਪ੍ਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਜਨ-ਸਾਧਾਰਨ ਦੁਆਰਾ 
ਜਨ-ਸਾਧਾਰਨ ਦੇ ਮਨ-ਪ੍ਰਚਾਵੇ ਲਈ ਹੀ ਹੁਿੰ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। 
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ਅਜੋਕ ੇ‘ਨੁਿੱ ਕੜ ਨਾਟਕ’ ਦੇ ਰਵਧੀ-ਰਵਧਾਨ ਦੀ ਗਿੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 
ਇਸ ਦਾ ਸਿੰ ਬਿੰ ਧ ਲੋਕ-ਨਾਟ-ਪ੍ਰਿੰਪ੍ਰਾ ਨਾਲ ਸਥਾਰਪ੍ਤ ਕੀਤਾ 
ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਇਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਰਕਸੇ ਸੜਕ ਰਕਨਾਰੇ ਜਾਂ ਰਕਸੇ ਖੁਿੱ ਲਹੀ ਥਾਂ 
ਮਜਮਾ ਰਦਖਾ ਰਹੇ ਮਦਾਰੀ ਦੇ ਤਮਾਸ਼ੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ 
ਹ।ੈ ਹਾਲਾਂਰਕ ਪ੍ਰਿੰ ਪ੍ਰਕ ਲੋਕ-ਨਾਟ ਖੁਿੱ ਲਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਹੀ 
ਖੇਡੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਪ੍ਰ ਅਜੋਕ ੇ‘ਨੁਿੱ ਕੜ ਨਾਟਕ’ ਅਤ ੇ‘ਤਮਾਸ਼ਾ’ 
ਲੋਕ-ਨਾਟ ਦੀ ਮਿੰ ਚਨ-ਰਵਧੀ ਰਵਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਨਤਾ ਹੈ। 
ਪ੍ਿੰ ਜਾਬ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਰਪ੍ਿੰ ਡਾਂ ਸ਼ਰਹਰਾਂ ਰਵਚ ਗਲੀ-ਮੁਹਿੱ ਲੇ ਜਾਂ 
ਚੁਰਸਤੇ ਆਰਦ ਰਵਚ ‘ਤਮਾਸ਼ਾ’ ਰਵਖਾਉਣ ਦੀ ਨਾਟ-ਪ੍ਰਿੰਪ੍ਰਾ 
ਆਮ ਪ੍ਰਚਰਲਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਮਾਸ਼ਾ ਰਵਖਾਉਣ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ 
’ਤੇ ਦੋ ਰਵਅਕਤੀ ਅਰਥਾਤ ਦੋ ਹੀ ਪ੍ਾਤਰ ਹੁਿੰ ਦੇ ਹਨ-ਉਸਤਾਦ 
(ਮਦਾਰੀ) ਅਤ ੇ ਜਮੂਰਾ। ਕਦੀ-ਕਦੀ ਤਮਾਸ਼ੇ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 
ਇਕ ਰਵਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਦਾਰੀ ਦੇ ਹਿੱ ਥ 
ਰਵਚ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ‘ਡਮਰ’ੂ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਰਵਖਾਉਣ 
ਲਈ ਕੁਝ ਅਦਭੁਤ ਵਸਤਾਂ। ਰਜਸ ਥਾਂ ਤਮਾਸ਼ਾ ਰਵਖਾਉਣਾ 
ਹੁਿੰ ਦਾ ਹ ੈਉਸ ਥਾਂ ਮਦਾਰੀ ਜ਼ਰੋ-ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਡਮਰੂ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹ ੈ
ਅਤੇ ਜਮੂਰੇ ਨਾਲ ਰਦਲਚਸਪ੍ ਵਾਰਤਾਲਾਪ੍ ਆਰਿੰ ਭ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਡਮਰੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਮਦਾਰੀ ਅਤ ੇ
ਜਮੂਰੇ ਦੇ ਇਰਦ-ਰਗਰਦ ਗੋਲ ਦਾਇਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ‘ਤਮਾਸ਼ਾ’ 
ਵੇਖਣ ਲਈ ਇਕਤਰਰਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਰਜਤਨੇ ਰਜ਼ਆਦਾ ਲੋਕ 
ਇਕਿੱ ਠੇ ਹੁਿੰ ਦੇ ਹਨ ਮਦਾਰੀ ਆਪ੍ਣੀ ਚੁਸਤ ਵਾਰਤਾਲਾਪ੍ ਦ ੇ
ਨਾਲ ਨਾਲ ਤਮਾਸ਼ੇ ਦੇ ਕੌਤਕ/ਕਰਤਬ ਰਦਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ 
ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਮੂਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰਦਲਚਸਪ੍ ਵਾਰਤਾਲਾਪ੍ 
ਕਰਕੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰਿੰ ਜਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਮਾਸ਼ਾ 
ਰਵਖਾਉਂਰਦਆਂ ਉਹ ਅਕਸਰ ਭੀੜ ਰਵਚ ਖੜੋਤੇ ਰਵਅਕਤੀਆ ਂ
ਨੂਿੰ  ਵੀ ਤਮਾਸ਼ੇ ਦਾ ਅਿੰਗ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ 
ਮਨੋਰਿੰ ਜਨ ਰਵਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਲੋਕ-ਨਾਟ 
ਰੂਪ੍ ਦਾ ਮੁਿੱ ਖ ਉਦੇਸ਼ ਜਨ-ਸਾਧਾਰਣ ਦਾ ਮਨ-ਪ੍ਰਚਾਵਾ 
ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪ੍ਰ ਮਦਾਰੀ-ਪ੍ਾਤਰ ਲਈ ਇਹ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ 
ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਵੀ ਹੈ।  
‘ਤਮਾਸ਼ਾ’ ਨਾਟ-ਰੂਪ੍ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਰਵਚ ‘ਨੁਿੱ ਕੜ ਨਾਟਕ’ 
ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਰਵਚ ਰਵਕਰਸਤ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਮਿੰ ਚਨ 
ਸ਼ੈਲੀ ਰਵਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਨਤਾ ਹੈ। ‘ਤਮਾਸ਼ਾ’ ਵਾਂਗ ਨੁਿੱ ਕੜ 

ਨਾਟਕ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਵੀ ਰਕਸੇ ਰਵਸ਼ੇਸ਼ ਰਿੰਗਮਿੰਚ ਜਾਂ 
ਬਹੁਤੇ ਸਾਜ਼-ੋਸਾਮਾਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁਿੰ ਦੀ। ਰਕਸੇ ਵੀ ਖੁਿੱ ਲਹੀ 
ਥਾਂ, ਗਲੀ ਮੁਹਿੱ ਲੇ ਦੇ ਰਸਰੇ, ਚੁਰਸਤੇ ਜਾਂ ਸੜਕ ਦੇ ਰਕਨਾਰੇ 
ਇਸ ਨੂਿੰ  ਬਾਖ਼ੂਬੀ ਖੇਰਡਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਨ-ਸਾਧਾਰਣ ਨੂਿੰ  
ਨਾਟਕ ਵਿੱਲ ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰ ਕਈ 
ਪ੍ਰਹਲੂਆਂ ਤੋਂ ਨੁਿੱ ਕੜ ਨਾਟਕ ‘ਤਮਾਸ਼ਾ’ ਤੋਂ ਰਭਿੰਨ ਵੀ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ। 
ਇਸ ਨੂਿੰ  ਖੇਡਣ ਲਈ ਪ੍ਾਤਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤ ੇਦੋ ਤੋਂ ਵਧੀਕ ਹੁਿੰ ਦ ੇ
ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜਨ-ਸਾਧਾਰਣ ਦਾ ਮਨੋਰਿੰ ਜਨ ਨਹੀਂ। 
ਸਗੋਂ ਇਹ ਅਰਜਹੀ ਨਾਟ-ਰਵਧਾ ਹੈ ਜ ੋ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਜਾਂ ਜਨ-
ਸਾਧਾਰਣ ਨਾਲ ਰਸਿੱ ਧਾ ਸਿੰ ਵਾਦ ਸਥਾਪ੍ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ‘ਨੁਿੱ ਕੜ 
ਨਾਟਕ’ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜਨ-ਸਾਧਾਰਣ ਨੂਿੰ  ਕਈ ਸਮਾਜਕ 
ਵਰਤਾਰਰਆਂ ਬਾਰੇ ਚੇਤਿੰ ਨ ਅਤੇ ਜਾਗਰੁਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ 
ਨਾਟਕ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸਚੋ ਨੂਿੰ  ਵਿੰਗਾਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ 
ਸਮਾਜਕ-ਰਾਜਨੀਤਕ-ਧਾਰਮਕ ਆਰਦ ਮਸਰਲਆਂ ਸਾਹਵੇਂ 
ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਰਚਿੰ ਨਹ  ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। 
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ.ਨ. ਸੇਵਕ ਦਾ ਨਾਟਕ ‘ਮਦਾਰੀ’ ਪ੍ੜਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 
ਇਸ ਨੂਿੰ  ਮਦਾਰੀ ਦੇ ‘ਤਮਾਸ਼ਾ’ ਲੋਕ-ਨਾਟ-ਰੂਪ੍ ਦਾ ਨਾਟਕੀ 
ਰੂਪ੍ਾਂਤਰਣ ਰਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੋਲ-ਦਾਇਰੇ ਰਵਚ 
ਇਕਿੱਤਰਰਤ ਦਰਸ਼ਕ-ਮਿੰਡਲੀ ਰਵਚ ਮੁਿੱ ਖ ਰੂਪ੍ ਰਵਚ ਦੋ ਪ੍ਾਤਰ-
ਉਸਤਾਦ ਅਤੇ ਜਮੂਰਾ ਨਾਟਕੀ-ਕਾਰਜ ਰਨਭਾਉਂਦੇ ਪ੍ਰਤੀਤ 
ਹੁਿੰ ਦੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਪ੍ਾਤਰ-ਕਰਮ ਰਸਿੰਘ, ਕਰਮ ਚਿੰਦ, ਕਰਮ 
ਅਲੀ, ਕਰਮ ਮਸੀਹ, ਰਾਮ ਲਾਲ, ਰਤਨ ਚਿੰਦ, ਭਜਨ ਰਸਿੰਘ, 
ਲਿੱ ਖਾ ਰਸਿੰ ਘ, ਰਵਨੋਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਭਾਗਵਿੰਤੀ ਦਰਸ਼ਕ-ਮਿੰਡਲੀ ਦਾ 
ਅਿੰਗ ਬਣੇ ਰਦਖਾਈ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਨੁਿੱ ਕੜ 
ਨਾਟਕ ਰਵਚ ਇਕ ‘ਰਸਪ੍ਾਹੀ’ ਪ੍ਾਤਰ ਵੀ ਸ਼ਾਰਮਲ ਹੈ। 
‘ਉਸਤਾਦ’ ਅਤ ੇ ‘ਜਮੂਰਾ’ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਕਾਲੇ ਰਿੰਗ ਦੇ ਚੋਲੇ ਪ੍ਾਏ 
ਹਨ। ਉਸਤਾਦ ਰਵਚਕਾਰਲੀ ਉਮਰ ਦਾ ਚੁਸਤ ਆਦਮੀ ਹੈ। 
ਉਸ ਨੇ ਕਾਲੇ ਰਿੰਗ ਦੀ ਟੋਪ੍ੀ ਪ੍ਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹਿੱ ਥ 
ਰਵਚ ਕਾਲਾ ਡਿੰਡਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਇਕ ਚਟਾਈ ਰਵਛੀ ਹੈ। ਉਸ 
ਉਪ੍ਰ ਚਾਦਰ ਵੀ ਕਾਲੀ ਰਵਛੀ ਹ ੈ ਤੇ ਇਕ ਡਮਰ ੂ ਰਪ੍ਆ 
ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਮੂਰਾ ਚੌਦਾਂ ਕ ੁਸਾਲ ਦਾ ਛੋਟਾ ਰਜਹਾ ਮੁਿੰ ਡਾ ਹੈ। 
ਉਹ ਸਰਹਰਮਆ ਹੋਇਆ ਲਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਵਿੱਲ ਭੈ ਭੀਤ 
ਹੋ ਕ ੇ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਰਜਸ ਤਰਹਾਂ ਹੀ ਉਸਤਾਦ ਡਮਰੂ ਚੁਿੱ ਕ ਕੇ 
ਵਜਾਉਂਦਾ ਹ ੈ ਲੋਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦਆੁਲੇ ਇਕ ਦਾਇਰੇ ਰਵਚ ਇਕਿੱ ਠੇ 
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ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰ ੂਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਨਾਟਕ ਦਾ ਆਰਿੰ ਭ 
ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ। ਮਿੰਚਨ-ਰਵਧੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤ ੇ ‘ਮਦਾਰੀ’ ਨੁਿੱ ਕੜ 
ਨਾਟਕ ਨੂਿੰ  ‘ਤਮਾਸ਼ਾ’ ਨਾਟ-ਰੂਪ੍ ਨਾਲ ਤਲੁਨਾਇਆ ਜਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਟਕ ਦੇ ਆਰਿੰਭ ਰਵਚ ਹੀ ‘ਉਸਤਾਦ’ ਪ੍ਾਤਰ 
ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂਿੰ  ਸਿੰ ਬੋਰਧਤ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ। 
 

ਉਸਤਾਦ: ...ਅਿੱਜ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। 
ਆਪ੍ਣੀ ਜੇਬ ਬਚਾ ਕੇ ਰਿੱ ਖਣਾ। ਆਪ੍ਣੀ ਅਕਲ ਗਿੰ ਵਾ ਕ ੇ
ਰਿੱ ਖਣਾ, ਆਪ੍ਣਾ ਰਦਲ ਦਬਾ ਕੇ ਰਿੱ ਖਣਾ। ਰਿਰ ਨਾ ਕਰਹਣਾ 
ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਦਿੱ ਰਸਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਅਕੀਦਤਮਿੰਦਾਂ ਦਾ 
ਖੇਲ ਹੈ। ਇਿੱ ਥੇ ਸ਼ਿੱ ਕ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁਿੰ ਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂਿੰ  ਤਾਂ 
ਪ੍ਰਵਰ-ਰਦਗਾਰ ਨੇ ਆਪ੍ ਭੇਰਜਆ ਹੈ। ਇਹ ਚਮਤਕਾਰੀ 
ਖੇਲ ਸਾਨੂਿੰ  ਰਿੱ ਬ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ...ਉਸ ਰਿੱਬ ਦੀ ਰਜਹੜਾ 
ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹ,ੈ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਖ਼ਾਰਲਕ ਹ,ੈ ਜ਼ਮੀਨ 
ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਮਾਰਲਕ ਹੈ।” 2 

 
ਨਾਟਕ ਦੇ ਆਰਿੰ ਭ ਤੋਂ ਹੀ ਉਸਤਾਦ ਅਤੇ ਜਮੂਰੇ ਦੀ 
ਵਾਰਤਾਲਾਪ੍ ਚੁਸਤ ਅਤੇ ਰਦਲ ਰਖਿੱ ਚਵੀਂ ਹੈ। ਆਰਿੰ ਭ ਤੋਂ ਹੀ 
ਕਈ ਨਾਟਕੀ- ਜੁਗਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ 
ਪ੍ਰਹਲਾ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਕ-ਮਿੰਡਲੀ ਰਵਚ ਖੜਹੇ ਰਵਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮਨ 
ਰਵਚ ਇਹ ਭਰਮ ਪ੍ੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰਕ ਜਮੂਰਾ ਜਾਣੀ-
ਜਾਣ ਹੈ। ਇਸ ਨੂਿੰ  ਧਰਤੀ, ਆਕਾਸ਼, ਪ੍ਾਤਾਲ ਆਰਦ ਹਰ ਥਾਂ 
ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਰਵਚ ਖੜਹੇ ਰਵਅਕਤੀਆਂ ਦ ੇ
ਧਰਮ, ਨਾਮ, ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਸਮਿੱ ਰਸਆਵਾਂ ਸਭ ਜਾਣਦਾ 
ਹ।ੈ ਇਹ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਹਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਹਰ ਸਮਿੱ ਰਸਆ ਦਾ ਰਨਵਾਰਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਰਜਉਂ-ਰਜਉਂ ਨਾਟਕੀ-ਕਾਰਜ ਅਿੱਗੇ ਵਧਦਾ ਹੈ ਨਾਟਕਕਾਰ 
ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਰਵਚਲੀਆਂ ਉਨਹ ਾਂ ਸਰਥਤੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰਦਾ-ਫ਼ਾਸ਼ 
ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰਜਨਹ ਾਂ ਦਾ ਸਿੰ ਬਿੰ ਧ ਰਭਰਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਰਰਸ਼ਵਤਖੋਰੀ, 
ਅਿੰਧ-ਰਵਸ਼ਵਾਸਾਂ ਰਵਚ ਜਕੜੀ ਭੋਲੀ-ਭਾਲੀ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਹੈ। 
ਦਰਸ਼ਕ 1 (ਰਾਮ ਲਾਲ) ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਰਸ਼ਕ 2 (ਰਤਨ ਚਿੰਦ), 
ਦਰਸ਼ਕ 3 (ਭਜਨ ਰਸਿੰਘ), ਦਰਸ਼ਕ 4 (ਲਿੱ ਖਾ ਰਸਿੰ ਘ) ਅਤੇ 
ਦਰਸ਼ਕ 5 (ਰਵਨੋਦ ਸ਼ਰਮਾ) ਅਤੇ ਭਾਗਵਿੰਤੀ ਇਕ-ਇਕ 
ਕਰਕੇ ਉਨਹ ਾਂ ਸਮਿੱ ਰਸਆਵਾਂ ਨੂਿੰ  ਪ੍ੇਸ਼ ਕਰਦ ੇਹਨ, ਰਜਨਹ ਾਂ ਕਾਰਣ 

ਉਹ ਜੀਵਨ ਰਵਚ ਅਸਫ਼ਲ ਜਾਂ ਦੁਖੀ ਹਨ। ‘ਉਸਤਾਦ’ ਨਾਟਕ 
ਰਵਚ ਨਾਂਹ-ਮੁਖ ਪ੍ਾਤਰ ਦਾ ਰੋਲ ਰਨਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਨਹ ਾਂ 
‘ਦਰਸ਼ਕ’ ਪ੍ਾਤਰਾਂ ਨੂਿੰ  ਇਨਹ ਾਂ ਸਮਿੱ ਰਸਆਵਾਂ ਰਵਚੋਂ ਬਾਹਰ 
ਰਨਕਲਣ ਲਈ ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱਖ ‘ਕਾਰਗਰ ਉਪ੍ਾਅ’ ਦਸ ਕੇ ਵਾਸਤਵ 
ਰਵਚ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਾਟਕ ਰਵਚ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ 
ਰਵਅਿੰਗ ਭਰਪ੍ਰੂ ਸਰਥਤੀ ਪ੍ਸ਼ੇ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ ਜ ੋਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਰਵਚ 
ਮੌਜੂਦ ਰਭਰਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਰਰਸ਼ਵਤਖੋਰੀ, ਰਸਿੱ ਰਖਆ ਪ੍ਰਬਿੰ ਧ, ਦਾਜ 
ਵਰਗੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ, ਅਿੰਧ-ਰਵਸ਼ਵਾਸ ਆਰਦ ਨਾਲ ਸਿੰ ਬਿੰ ਰਧਤ 
ਹਨ। 
ਨਾਟਕੀ-ਕਾਰਜ ਉਦੋਂ ਨਾਟਕੀ- ਟਕਰਾਉ ਦੀ ਸਰਥਤੀ ਵਿੱਲ 
ਰਵਕਾਸ ਕਰਦਾ ਹ ੈ ਜਦੋਂ ਕਰਮ ਰਸਿੰ ਘ, ਕਰਮ ਚਿੰਦ, ਕਰਮ 
ਅਲੀ ਅਤੇ ਕਰਮ ਮਸੀਹ ਪ੍ਾਤਰ ਦਰਸ਼ਕ-ਮਿੰਡਲੀ ਰਵਿੱਚੋਂ 
ਰਨਕਲ ਕੇ ਉਸਤਾਦ ਵਿੱਲ ਵਧਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪ੍ੋ-ਆਪ੍ਣਾ 
ਸਵਾਲ ਲੈ ਕ ੇਉਸ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮਿੰਗਦੇ ਹਨ। ਉਸਤਾਦ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇ
ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ 
ਵਾਰਤਾਲਾਪ੍ ਤੋਂ ਸਿੰ ਕੇਤ ਰਮਲਦਾ ਹੈ ਰਕ ਉਹ ਉਸਤਾਦ ਦੇ 
‘ਡੇਰੇ’ ਤੇ ਵੀ ਇਨਹ ਾਂ ਸੁਆਲਾਂ ਦੇ ਜੁਆਬ ਮਿੰਗਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰ ਉਨਹ ਾਂ 
ਦੀ ਸਿੰ ਤੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁਿੰ ਦੀ। ‘ਉਸਤਾਦ’ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉਨਹ ਾਂ 
ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਰਨਧਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪ੍ਣੇ ਸਮਾਜਕ, 
ਧਾਰਮਕ ਜਾਂ ਰਾਜਸੀ ਰਹਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ੂਰਤੀ ਖ਼ਾਰਤਰ ਸਮਾਜ ਰਵਚ 
ਧਰਮ, ਜ਼ਾਤ-ਪ੍ਾਤ, ਸ਼ਰੇਣੀ ਵਰਗ-ਵਿੰਡ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ 
ਰਵਚ ਮਤਭੇਦ ਪ੍ੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨਹ ਾਂ ਨੂਿੰ  ਇਕ ਦੂਜੇ ਰਵਰੁਿੱ ਧ 
ਭੜਕਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਲੜਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਹਿੰ ਸਾ ਪ੍ੈਦਾ ਕਰਦੇ 
ਹਨ। ਇਲਾਕੇ ਰਵਚ ਦਫ਼ਾ 44 (ਚੁਤਾਲੀ) ਲਿੱ ਗੇ ਹੋਣ ਦੇ 
ਬਾਵਜੂਦ ਰਸਪ੍ਾਹੀ ਨੂਿੰ  ਰਰਸ਼ਵਤ ਦੇ ਕੇ ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਅਰਜਹਾ 
‘ਤਮਾਸ਼ਾ’ ਜਾਰੀ ਰਖਣਾ ਇਕ ਹੋਰ ਰਵਅਿੰਗ ਭਰਪ੍ੂਰ ਸਰਥਤੀ 
ਨੂਿੰ  ਪ੍ੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨਾਟਕ ਰਸਖ਼ਰ ਵਿੱਲ ਵਿੱ ਧਦਾ ਹੈ 
ਤੇ ਕਰਮ ਰਸਿੰਘ, ਕਰਮ ਚਿੰਦ, ਕਰਮ ਅਲੀ, ਕਰਮ ਮਸੀਹ 
ਵਰਗੇ ਪ੍ਾਤਰ ਉਸਤਾਦ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਕੀਆ ਂਨੂਿੰ  ਸਮਝ ਕ ੇਉਸ 
ਨੂਿੰ  ਘੇਰ ਲੈਂਦ ੇ ਹਨ। ਉਹ ਉਸਦੀਆਂ ਸਮਾਜ ਰਵਚ ਮਤਭੇਦ 
ਪ੍ੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ‘ਡੇਰੇ’ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂਿੰ  ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਰਖ਼ਲਾਫ਼ 
ਭੜਕਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਾਰਜ਼ਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਬਾਰ ੇ ਸੁਚੇਤ ਹੁਿੰ ਦੇ ਹਨ। 
ਉਹ ਇਕ ਜੁਿੱ ਟ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਆਪ੍ਣੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ 
ਮਿੰਗਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂਿੰ  ਘਰੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਸਤਾਦ ਭੋਲੀ-
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ਭਾਲੀ ਜਨਤਾ ਸਾਹਵੇਂ ਇਨਹ ਾਂ ਪ੍ਾਤਰਾਂ ਨੂਿੰ  ਝੂਠਾ ਅਤੇ ਕਾਰਫ਼ਰ 
ਕਰਾਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਕ-ਮਿੰਡਲੀ ਇਨਹ ਾਂ ਚੌਹਾਂ ਪ੍ਾਤਰਾਂ ਦ,ੇ ਜੋ 
ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇਿੰਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਹਲਾਂ ਤਾਂ ਰਖ਼ਲਾਫ਼ 
ਵਿੱ ਧਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਾਤਰ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਭਰਮ ਤੋੜਦੇ 
ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਭੀੜ ਜ ੋਨਾਟਕ ਦੀ ਦਰਸ਼ਕ-ਮਿੰਡਲੀ ਦਾ 
ਹੀ ਅਿੰਗ ਹ,ੈ ਚੇਤਿੰਨ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਉਸਤਾਦ’ ਵਰਗੇ ਸਮਾਜ 
ਰਵਚ ਨਫ਼ਰਤ ਤੇ ਰਹਿੰ ਸਾ ਿੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਨੂਿੰ  ਘੇਰ ਲੈਂਦੀ 
ਹ।ੈ ਜਮੂਰਾ ਉਸ ਲੋਕ-ਵਰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਰਨਧਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, 
ਰਜਸ ਨੂਿੰ  ਡਰਾ-ਧਮਕਾ ਕ,ੇ ਆਪ੍ਣੇ ਵਿੱ ਸ ਰਵਚ ਕਰਕੇ, ਆਪ੍ਣੇ 
ਰਹਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ੂਰਤੀ ਲਈ ਵਰਰਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਟਕ ਦਾ ਅਿੰਤ 
ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ। ਕਰਮ ਰਸਿੰ ਘ, ਕਰਮ ਚਿੰਦ, ਕਰਮ 
ਅਲੀ, ਕਰਮ ਮਸੀਹ ਪ੍ਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਮਲ ਕੇ ਉਸਤਾਦ ਨੂਿੰ  
ਸਮਾਜ ਦਾ ਦਸ਼ੁਮਣ, ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਸਾਰਬਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 
ਸਰਬ ਸਾਂਝੀ ਮਨੁਿੱ ਖਤਾ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ‘ਮਾਨਸ ਕੀ 
ਜਾਤ ਸਭੇ ਏਕ ੇਪ੍ਰਹਚਾਨਬੋ, ਇਸ ਮਦਾਰੀ ਨੂਿੰ ...ਖਤਮ ਕਰੋ, 
ਰਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ...ਮੁਰਦਾਬਾਦ !, ਲੋਕ ਏਕਤਾ...ਰਜ਼ਿੰ ਦਾਬਾਦ ! 
ਉਸਤਾਦ’ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਟਿੱ ਕਰ ਰਵਚ ਉਸਤਾਦ ਦਾ 
ਕਿੰ ਬਦੇ ਹੋਏ ਰਡਗ ਜਾਣਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦ ੇ ਸਮਾਜਕ-ਰਾਜਸੀ-
ਧਾਰਮਕ ਸਰਥਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੁਕ ਹੋਣ ਦਾ ਸਿੰ ਦੇਸ਼ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। 
ਜਮੂਰਾ ਕਾਲਾ ਚੋਲਾ ਉਤਾਰ ਕੇ ਸੁਿੱ ਟ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ 
ਉਸਤਾਦ ਦੀ ‘ਉਸਤਾਦੀ’ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ। 
ਜਨ-ਸਾਧਾਰਣ ਅਿੰਦਰ ਇਹੀ ਚੇਤਨਾ ਜਗਾਉਣਾ ‘ਮਦਾਰੀ’ 
ਨੁਿੱ ਕੜ ਨਾਟਕ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ। 
ਨਾਟਕਕਾਰ ਸ.ਨ. ਸੇਵਕ ਨੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢਿੰਗ ਨਾਲ 
ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਰਵਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਉਨਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਾਜ਼ 
ਉਘਾਰੜਆ ਹੈ ਜੋ ਧਰਮ ਅਤ ੇਸ਼ਰੇਣੀ-ਵਿੰਡ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕ ੇ
ਲੋਕਾਂ ਨੂਿੰ  ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਰਵਰੁਿੱ ਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਾਟਕ ਆਮ 
ਭੋਲੀ-ਭਾਲੀ ਜਨਤਾ ਜਾਂ ਜਨ-ਸਾਧਾਰਣ ਨੂਿੰ  ਗੁਮਰਾਹ ਹੋਣ ਦੀ 
ਥਾਵੇਂ ਚੇਤਿੰ ਨ ਅਤੇ ਜਾਗਰੁਕ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
ਨਾਟਕੀ ਰੂਪ੍ਾਂਤਰਣ ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਰਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ 
ਹੈ ਰਕ ਸ.ਨ. ਸੇਵਕ ਦਾ ਨਾਟਕ ‘ਮਦਾਰੀ--‘ਨੁਿੱ ਕੜ ਨਾਟਕ’, 
ਪ੍ਿੰਜਾਬੀ ਲੋਕ-ਨਾਟ ਰੂਪ੍ ‘ਤਮਾਸ਼ਾ’ ਦਾ ਰੂਪ੍ਾਂਤਰਰਤ ਰੂਪ੍ ਹ ੈ
ਅਤੇ ਇਸ ਨੂਿੰ  ਬਾਖ਼ੂਬੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਰਨਭਾਇਆ ਰਗਆ ਹ।ੈ  
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