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 ਵਰਆਮ ਮਸਤ ਦ ੇਨਾਟਕਾਂ ਦਾ ਰਿੰ ਗਮਿੰ ਚੀ ਅਵਿਐਨ 

 
ਲਖਵ ਿੰ ਦਰ ਕੌਰ 
 
ਪ੍ਰਸਤਾ ਨਾ 
ਿਵਰਆਮ ਮਿਤ ਦਾ ਨਾਮ ਚੌਥੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਨਾਟਕਕਾਰਾਂ ਵਿਿੱ ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਜ਼ਕਰਯੋਗ ਿੈ। ਉਿ ਦਾ 
ਿਥਾਨ ਿਮਕਾਲੀ ਨਾਟਕਕਾਰਾਂ ਵਿਿੱ ਚੋਂ ਬਿੁਤ ਿੀ ਪਰਵਿਿੱ ਧ, ਪਰਮੁਿੱ ਖ ਅਤੇ ਿਰੇਕ ਪਿੱ ਖੋਂ ਿਫ਼ਲ ਿੈ। 
ਿਵਰਆਮ ਮਿਤ ਦਾ ਜਨਮ 15 ਅਪਰੈਲ 1951 ਨੰੂ ਪਵਟਆਲਾ ਵਜ਼ਲਹੇ  ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਛੋਟੇ ਵਜਿੇ ਵਪੰਡ 
ਫ਼ਰੀਦਪੁਰ ਗੁਿੱ ਜਰਾਂ ਵਿਿੱ ਚ ਿੋਇਆ। ਉਿਨਾਂ ਨੇ ਰੰਗਮੰਚੀ ਵਿਧਾ ਨਾਲ ਿੰਬੰਵਧਤ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਲਿੰਤ 
ਗਾਰਗੀ ਦੀ ਰਵਿਨੁਮਾਈ ਅਧੀਨ ਵਡਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਥੀਏਟਰ, ਪੰਜਾਬ 
ਯੂਨੀਿਰਵਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਿਾਿਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਿ ਉਪਰੰਤ ਨਾਟ-ਗਰੁਿੱ ਪ ‘ਥੀਏਟਰ 79’ 
ਦੀ ਿਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਿਵਰਆਮ ਮਿਤ ਨੇ ਿੁਣ ਤਿੱ ਕ ਵਗਆਰਾਂ ਨਾਟਕ ‘ਿਿੱ ਥ ਵਿਿੱ ਚ ਪਿੱਤ ਰੁਲ 
ਗਈ’, ‘ਨਾਟਕ ਬਾਕੀ ਿੈ’, ‘ਦੇਖ ਤਮਾਸ਼ਾ ਪੁਤਲੀ ਦਾ’, ‘ਉਡਾਰੀ’, ‘ਕੰੁਡਲੀ’, ‘ਘਰਲੀ’ ਅਤੇ 
‘ਅਿੱ ਜ ਦੀ ਿਾਵਿਬਾਂ’ ਪੰਜਾਬੀ ਿਾਵਿਤ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਏ ਿਨ। ਉਿਦੇ ਨਾਟਕਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਿੀਅਤ ਇਿ 
ਿੈ ਵਕ ਉਿ ਵਲਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਿੱ ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਵਿਲਾਂ ਮੰਚ ਉੱਪਰ ਖੇਡੇ ਜਾਂਦੇ ਿਨ। ਉਿ ਦੇ ਨਾਟਕ 
ਵਨਮਨ ਸ਼ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ ਿਮਿੱ ਵਿਆਿਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਿਨ। ਨਾਟਕਕਾਰ ਆਪਣੇ ਨਾਟਕਾਂ ਵਿਿੱ ਚ 
ਪਾਤਰਾਂ ਦੀ ਮਾਨਵਿਕਤਾ ਫੜ੍ਹਨ ਦੇ ਿਮਰਿੱਥ ਿੈ ਅਤੇ ਉਿ ਆਪਣੇ ਨਾਟਕਾਂ ਵਿਿੱ ਚ ਮਨੋਵਿਵਗਆਨ 
ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਿਮਾਜ-ਵਿਵਗਆਨ ਦੀ ਗਿੱ ਲ ਿੀ ਕਰਦਾ ਿੈ।  
ਨਾਟਕ ਇਿੱ ਕ ਅਵਜਿੀ ਵਿਧਾ ਿੈ ਜੋ ਇਿੱ ਕ ਪਾਿੇ ਵਲਖਤੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਿੰਬੰਵਧਤ ਿੈ ਅਤੇ ਦੂਿਰੇ ਪਾਿੇ 
ਖੇਡ-ਕਲਾ ਿੋਣ ਕਰਕੇ ਰੰਗਮੰਚ ਨਾਲ ਿੰਬੰਵਧਤ ਿੈ। ਨਾਟਕ ਨੰੂ ਰੰਗਮੰਚ ਤੋਂ ਵਬਨਾਂ ਿੰਪੂਰਨ ਨਿੀਂ 
ਮੰਵਨਆ ਜਾ ਿਕਦਾ। ਨਾਟਕ ਵਿਿੱ ਚ ਵਜਿ ਤਰਹਾਂ ਨਾਟ-ਿਿਤੂ ਦੀ ਮਿਿੱਤਤਾ ਿੈ। ਉਿ ਪਰਕਾਰ ਿੀ 
ਰਮੰਮੰਚ ਦਾ ਿੀ ਮਿਿੱਤਿਪੂਰਨ ਿਥਾਨ ਿੈ। ਕਮਲੇਸ਼ ਉੱਪਲ ਰੰਗਮੰਚ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ 
ਪਰਗਟਾਉਂਦੀ ਕਵਿੰਦੀ ਿੈ ਵਕ, “ਅਿਲ ਵਿਿੱ ਚ ਨਾਟਕ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਜਾਂ ਰੰਗਮੰਚ ਰੂਪ ਵਿਿੱ ਚ 
ਅਵਜਿੀ ਿੰਜੁਗਤ (ਿੰਯੁਕਤ) ਕਲਾ ਿੈ ਜੋ ਕਈ ਿੁਨਰਾਂ, ਕਲਾਿਾਂ, ਵਿਵਦਆਿਾਂ, ਵਗਆਨਾਂ ਅਤੇ  
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ਵਸ਼ਲਪਾਂ ਨੰੂ ਨਾਟਕੀ ਜੁਗਤ ਜਾਂ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾਕੇ ਆਪਣੇ 
ਰੰਗਮੰਚੀ ਿਮੁਿੱ ਚ ਨੰੂ ਵਿਰਜਦੀ ਿੈ।”1 ਵਕਿੇ ਿੀ ਵਲਖਤ ਦਾ 
ਨਾਟਕੀ ਿੋਣ ਦਾ ਮੁਿੱ ਢਲਾ ਪਰਭਾਿ ਉਿਦੇ ਰੰਗਮੰਚੀ ਪਵਰਪੇਖ 
ਵਿਰਜਣ ਉੱਪਰ ਵਨਰਭਰ ਿੈ। ਰੰਗਮੰਚ ਦੇ ਿਾਰੇ 
ਵਿਰਜਨਾਤਮਕ ਪਿੱ ਖ ਵਨਰਦੇਸ਼ਕ, ਅਵਭਨੇਤਾ, ਰੰਗਕਰਮੀ, 
ਿਾਰਤਾਲਾਪ, ਸ਼ੈਲੀ, ਮੰਚ ਵਿਉਂਤ, ਿਾਰ-ਵਸ਼ੰਗਾਰ, ਗੀਤ-
ਿੰਗੀਤ, ਿੇਸ਼-ਭੂਸ਼ਾ, ਰੌਸ਼ਨੀ ਅਤੇ ਮੇਕਅਪ ਆਵਦ ਿਾਰੇ ਤਿੱ ਤ 
ਵਮਲਕੇ ਨਾਟਕ ਨੰੂ ਰੰਗਮੰਚ ਉੱਪਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿਿੱ ਚ ਿਵਿਯੋਗ 
ਵਦੰਦੇ ਿਨ।  
ਿਵਰਆਮ ਮਿਤ ਦੇ ਨਾਟਕਾਂ ਦੀ ਵਗਣਤੀ ਪਿੱ ਖੋਂ ਬੇਸ਼ਕ ਿੰਵਖਆ 
ਘਿੱ ਟ ਿੈ ਪਰ ਨਾਟਕਕਾਰ ਨੇ ਗੁਣਾਤਮਕ ਪਿੱ ਧਰ ਉੱਪਰ ਇਿਨਾਂ 
ਨਾਟ-ਰਚਨਾਿਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਵਿਲਿੱ ਖਣ ਵਦਰਸ਼ਟੀ ਕਾਇਮ 
ਕੀਤੀ ਿੈ। ਨਾਟਕਕਾਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਉਿਤਾਦ ਿੋਣ ਕਾਰਨ 
ਆਪਣੀ ਨਾਟਕੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪਰਤੀ ਿੁਚੇਤ ਿੰੁਦਾ ਵਿਲਿੱ ਖਣ ਸ਼ਕਤੀ 
ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਿਮਰਿੱਥ ਿੈ। ਉਿ ਆਪਣੇ ਨਾਟਕਾਂ ਵਿਿੱ ਚ 
ਿਾਰਤਾਲਾਪ ਦੀ ਵਿਰਜਣਾ ਮੰਚ ਨੰੂ ਵਧਆਨ ਵਿਿੱ ਚ ਰਿੱ ਖ ਕੇ 
ਕਰਦਾ ਿੈ। ਇਿ ਕਾਰਨ ਿੀ ਉਿ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਿਾਕ ਵਜਿੱ ਥੇ 
ਡਾਇਲੋਗ ਬਣਨ ਦੀ ਿਮਰਿੱ ਥਾ ਰਿੱ ਖਦੇ ਿਨ ਉਥੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੰੂ 
ਿੀ ਆਕਰਵਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਿਨ। ਉਿ ਰੰਗਮੰਚੀ ਿੰਚਾਰ ਲਈ 
ਕਈ ਜੁਗਤਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਿੈ, ਜੋ ਉਿ ਦੇ ਨਾਟਕਾਂ ਦੀ 
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਿਨ।  
ਿਵਰਆਮ ਮਿਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਗਭਗ ਿਾਰੇ ਨਾਟਕਾਂ ਵਿਿੱ ਚ ਿੀ 
ਯਥਾਰਥਿਾਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਨੰੂ ਵਚਤਵਰਆ ਿੈ। ਯਥਾਰਥਿਾਦੀ ਸ਼ੈਲੀ 
ਦੁਆਰਾ ਨਾਟਕਕਾਰ ਅਿਲ ਵਜੰ਼ਦਗੀ ਵਿਿੱ ਚ ਿਾਪਰਦੀਆਂ 
ਘਟਨਾਿਾਂ ਨੰੂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਲਪਨਾ ਦੁਆਰਾ ਤਰਾਸ਼ਦਾ 
ਿੋਇਆ ਕਲਾਤਵਮਕ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਵਿਰਜਦਾ ਿੈ। ਯਥਾਰਥ ਦਾ 
ਮਤਲਬ ਿੈ ਵਕ ਿਿੱਚਾਈ ਦਾ ਿੂ-ਬ-ਬੂ ਪਰਗਟਾਿਾ। ਿਵਰਆਮ 
ਮਿਤ ਦੇ ਨਾਟਕ ‘ਭਬਿੱ ਕਾ’, ‘ਘਰਲੀ’, ‘ਉਡਾਰੀ’ ਅਤੇ 
‘ਕੰੁਡਲੀ’ ਬਿੁਤ ਡੂੰ ਘੀ ਤਰਹਾਂ ਮਨੁਿੱ ਖੀ ਯਥਾਰਥ ਦੀਆਂ 
ਜਵਟਲਤਾਿਾਂ ਨਾਲ ਿੰਬੰਵਧਤ ਿਨ। ਨਾਟਕਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 
ਆਪਣੇ ਨਾਟਕਾਂ ਵਿਿੱ ਚ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੀ ਜੁਗਤ ਨੰੂ ਬਿੁਤ ਿੀ 
ਪਰਭਾਿਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਿੈ। ਉਿ ਦੇ 

ਨਾਟਕਾਂ ਦੇ ਿਰੇਕ ਵਦਰਸ਼ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਿੌਲੀ-ਿੌਲੀ 
ਜਾਂਦੀ ਿੈ ਅਤੇ ਵਦਰਸ਼ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਿੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇ 
ਮਾਵਧਅਮ ਦੁਆਰਾ ਿੀ ਵਦਿੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ। ਇਿ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਉਿ 
ਆਪਣੇ ਨਾਟਕਾਂ ਵਿਿੱ ਚ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਤਰਾਂ ਦੇ 
ਦੁਿੱ ਖ, ਖੁਸ਼ੀ, ਭੈਅ ਅਤੇ ਡਰ ਦੇ ਭਾਿਾਂ ਦੇ ਿੰਚਾਰ ਲਈ ਕਰਦਾ 
ਿੈ। ‘ਘਰਲੀ’ ਨਾਟਕ ਵਿਿੱ ਚ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇ ਘਿੱ ਟ ਜਾਂ ਿਿੱ ਧ ਿੋਣ ਨਾਲ 
ਪਾਤਰਾਂ ਦੀ ਮਾਨਵਿਕਤਾ ਨੰੂ ਿੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਿੈ।  
 
“ਗੁਲਫਾਮ ਿਾਡੇ ਪਾਿੇ ਵਪਆਰ ਦੇ ਬੀਜ ਨੇ। ਵਪਆਰ ਦੀ 

ਫ਼ਿਲ ਉੱਗਦੀ ਏ ਖੇਤਾਂ ਵਿਿੱ ਚ। ਵਪਆਰ ਵਮਲਦਾ 
ਿੈ ਿਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿਿੜ੍ੇ ਵਿਿੱ ਚ। (ਿੰਤੀ ਕੰਧ ਨਾਲ 
ਰੋਂਦੀ-ਰੋਂਦੀ ਬੈ  ਜਾਂਦੀ ਿੈ, ਰੌਸ਼ਨੀ ਬੁਿੱ ਝਦੀ 
ਿੈ।”2 

 
ਿਵਰਆਮ ਮਿਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਟਕਾਂ ਵਿਿੱ ਚ ਰੰਗਮੰਚ ਨੰੂ 
ਵਧਆਨ ਵਿਿੱ ਚ ਰਿੱ ਖਦੇ ਿੋਏ ਮੂਕ ਅਵਭਨੈ ਦੀ ਜੁਗਤ ਨੰੂ ਿੀ 
ਿਰਵਤਆ ਿੈ। ਨਾਟਕ ‘ਅਿੱ ਜ ਦੇ ਿਾਵਿਬਾਂ’ ਵਿਿੱ ਚ ਕਈ ਥਾਿਾਂ 
ਉੱਪਰ ਅਵਜਿੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਦੇ ਵਕਰਦਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਿਨ ਜੋ 
ਮੂਕ ਅਵਭਨੈ ਦੁਆਰਾ ਉਜਾਗਰ ਿੰੁਦੇ ਿਨ। ਇਿ ਤੋਂ ਵਬਨਾਂ 
ਨਾਟਕਕਾਰ ਿਾਈਕਲੋਰਾਮਾ ਦੀ ਜੁਗਤ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਨਾਟਕਾਂ 
ਵਿਿੱ ਚ ਪਰਭਾਿਸ਼ਾਲੀ ਰੂਪ ਵਿਿੱ ਚ ਿਰਤਦਾ ਿੈ। ਨਾਟਕ ਦੀ ਮੰਚ 
ਉੱਪਰ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਿਾਈਕਲੋਰਾਮਾ ਉੱਪਰ ਿਿੱ ਖ-ਿਿੱ ਖ 
ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਪਰੋਜੈਕਟਰ ਦੀ ਿਿਾਇਤਾ 
ਨਾਲ ਬਿੁਤ ਿੀ ਖੂਬਿੂਰਤ ਪਰਭਾਿ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। 
ਿਾਈਕਲੋਰਾਮਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਲੇ ਜਾਂ ਵਚਿੱ ਟੇ ਰੰਗ ਦਾ ਿੰੁਦਾ 
ਿੈ। ਨਾਟਕ ਦੇ ਮੰਚ ਉੱਪਰ ਪੇਸ਼ ਿੰੁਦੇ ਿਮੇਂ ਵਿਜੂਅਲ ਵਦਰਸ਼ਾਂ 
ਵਿਰਜਣ ਲਈ ਇਿ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ।  
ਿਵਰਆਮ ਮਿਤ ਦੇ ਨਾਟਕਾਂ ਵਿਿੱ ਚ ਪਾਤਰਾਂ ਦੀ ਿੇਸ਼-ਭੂਸ਼ਾ ਿਿੱ ਲ 
ਿੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਧਆਨ ਵਦਿੱ ਤਾ ਿੈ। ਉਿਦੇ ਵਲਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਿੱ ਚ 
ਪਰਕਾਵਸ਼ਤ ਿਾਰੇ ਨਾਟਕਾਂ ਵਿਿੱ ਚ ਪੇਸ਼ ਰੰਗਮੰਚੀ ਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਿੀ 
ਪਤਾ ਲਿੱ ਗ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਵਕ ਨਾਟਕ ਵਿਿੱ ਚ ਵਿਚਰਦੇ ਪਾਤਰਾਂ ਨੰੂ 
ਅਿਲੀ ਜੀਿਨ ਿਰਗਾ ਬਣਾਉਣ ਿਾਿਤੇ ਉਿਨਾਂ ਦੀ ਿੇਸ਼-
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ਭੂਸ਼ਾ ਦਾ ਿੀ ਬਿੁਤ ਵਖਆਲ ਰਿੱ ਵਖਆ ਵਗਆ ਿੈ। ਉਿ ਦੇ 
‘ਉਡਾਰੀ’ ਨਾਟਕ ਦੇ ਤੀਜੇ ਵਦਰਸ਼ ਵਿਿੱ ਚ ਿਾਧ ਦੀ ਿੇਸ਼-ਭੂਸ਼ਾ ਨੰੂ 
ਇਿ ਪਰਕਾਰ ਪਰਗਟਾਇਆ ਵਗਆ ਿੈ: 
 
“(ਿਾਧ ਨੇ ਜਾਂਘੀਆਂ ਪਾਇਆ ਏ, ਤੇ ਵਿਰ ਤੇ ਕਾਲੀ ਪਿੱਗ 
ਤੁਰਲੇ ਿਾਲੀ ’ਤੇ ਿਿੱ ਥ ਵਚਮਟਾ, ਧੂਣੀ ਬਾਲੀ ਿੋਈ ਏ। ਰਾਤ 
ਦਾ ਿੀਨ। ਿਾਧ ਮੋਬਾਇਲ ਤੇ ਫੂਨ ਕਰ ਵਰਿੈ। ਮੰੁਡੇ ਦਾ 
ਪਰਿੇਸ਼, ਮੰਡਾਿਾ ਮਾਵਰਆ ਿੋਇਆ ਿੈ, ਕੁਿੱ ਲੀ ਦੇ ਬਾਿਰੋਂ)”3 

 
ਿਵਰਆਮ ਮਿਤ ਨੇ ਰੰਗਮੰਚ ਉੱਪਰ ਨਾਟਕਕਾਰ ਤੋਂ ਵਬਨਾਂ 
ਜੇਕਰ ਵਕਿੇ ਿੋਰ ਵਨਰਦੇਸ਼ਕ ਦੁਆਰਾ ਇਿਨਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ 
ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ ਤਾਂ ਨਾਟਕ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਿੱ ਚ ਿੀ ਵਨਰਦੇਸ਼ਕ 
ਲਈ ਨੋਟ ਿੀ ਵਦਿੱ ਤੇ ਿਨ, ਵਜਿ ਨੰੂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵਨਰਦੇਸ਼ਕ ਲਈ 
ਨਾਟਕ ਖੇਡਣਾ ਅਤੇ ਪਾਤਰਾਂ ਦੀ ਿੇਸ਼-ਭੂਸ਼ਾ ਅਤੇ ਰੰਗਮੰਚ 
ਬਾਰੇ ਵਨਯਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਾਪਤ ਿੰੁਦੀ ਿੈ। 
ਿਵਰਆਮ ਮਿਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਟਕਾਂ ਵਿਿੱ ਚ ਵਦਰਸ਼ ਵਿਰਜਣਾ ਿੀ 
ਨਾਟਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਕੀਤੀ ਿੈ। ਵਦਰਸ਼ ਵਿਰਜਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਮੰਚ 
ਿਮਿੱਗਰੀ ਦੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਉਿਦੀ ਮੰਚ ਉੱਪਰ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਵਿਿੱ ਚ 
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਿੈ। ‘ਅਿੱ ਜ ਦੀ ਿਾਵਿਬਾਂ’ ਨਾਟਕ 
ਵਿਿੱ ਚ ਵਦਰਸ਼ ਵਿਰਜਣ ਨੰੂ ਬਿੁਤ ਮਿਿੱਤਤਾ ਵਦਿੱ ਤੀ ਿੈ। ਇਿ 
ਨਾਟਕ ਲੋਕ-ਨਾਟਕ ਦੇ ਖੁਿੱ ਲਹੇ-ਡੁਿੱ ਲਹੇ  ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਤਾਂ 
ਕਰਦਾ ਿੈ, ਉਿ ਦੇ ਨਾਲ ਿੀ ਵਦਰਸ਼ ਵਿਰਜਣ ਪਿੱ ਖੋਂ ਿੀ ਬਿੁਤ 
ਮਿਿੱਤਿਪੂਰਨ ਿੈ। ਨਾਟਕ ਪੇਂਡੂ ਜੀਿਨ ਨਾਲ ਿੰਬੰਵਧਤ ਿੋਣ 
ਕਰਕੇ ਇਿ ਵਿਿੱ ਚ ਵਪੰਡ ਦੇ ਵਦਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਿੀ ਜੰਗਲਾਂ, 
ਬੇਵਲਆਂ ਅਤੇ ਿੋਰ ਪਰਵਕਰਤਕ ਵਦਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਿਰਣਨ ਿੀ ਕੀਤਾ 
ਵਗਆ ਿੈ। ਇਿ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਉਿ ਦੇ ਨਾਟਕ ‘ਉਡਾਰੀ’, 
‘ਘਰਲੀ’, ‘ਵਿਿੜ੍ੇ ਦੀ ਮਵਿਕ’ ਅਤੇ ‘ਭਬਿੱ ਕਾ’ ਨਾਟਕ ਵਿਿੱ ਚ 
ਵਦਰਸ਼ ਵਿਰਜਣਾ ਢੁਿੱ ਕਿੇਂ ਰੂਪ ਵਿਿੱ ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿੈ।  
ਿਵਰਆਮ ਮਿਤ ਆਪਣੇ ਨਾਟਕਾਂ ਵਿਿੱ ਚ ਿੰਗੀਤ ਅਤੇ ਆਿਾਜ਼ਾਂ 
ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਢੁਿੱ ਕਿੇਂ ਰੂਪ ਵਿਿੱ ਚ ਕਰਦਾ ਿੈ। ਨਾਟਕ ਵਿਿੱ ਚ ਿੰਗੀਤ 
ਅਤੇ ਆਿਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਦਾ ਬਿੁਤ ਮਿਿੱ ਤਿ ਿੈ। ਇਿ ਨਾਟਕ 
ਵਿਿੱ ਚ ਵਕਿੇ ਪੀੜ੍ਤ ਪਾਤਰ ਦੀ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਦੀ ਵਿਆਵਖਆ ਕਰਦੇ 

ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਵਦਲਾਂ ਨੰੂ ਝੰਜੋੜ੍ ਕੇ ਰਿੱ ਖ ਵਦੰਦੇ ਿਨ। ‘ਘਰਲੀ’ 
ਨਾਟਕ ਵਿਿੱ ਚ ਨਾਟਕਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਿੰਗੀਤ ਅਤੇ ਆਿਾਜ਼ਾਂ ਦੀ 
ਿਰਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਨੋਰਥ ਿਾਿਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿੈ। ਨਾਟਕਕਾਰ 
ਘਟਨਾ ਅਤੇ ਵਦਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਿਕਫ਼ੇ ਨੰੂ ਇਿਨਾਂ ਿਿਾਰੇ 
ਪਰਗਟਾਉਂਦਾ ਿੈ। ‘ਘਰਲੀ’ ਨਾਟਕ ਵਿਿੱ ਚ ਜਿੱ ਗਾ ਅਤੇ ਿੰਤੀ 
ਆਪਿੀ ਗਿੱ ਲਬਾਤ ਅਤੇ ਨੋਕ-ਝੋਕ ਤੇ ਬਾਅਦ ਿਾਣ ਿਿੱ ਟਣਾ 
ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਿਨ। ਉਿ ਿਕਤ ਿੰਗੀਤ ਅਤੇ ਆਿਾਜ਼ਾਂ ਦੀ 
ਿਰਤੋਂ ਦੁਆਰਾ ਨਾਟਕ ਦਾ ਵਦਰਸ਼ ਬਦਲਦਾ ਿੈ।  
 
“ਿੰਤੀ ਤੇ ਜਿੱ ਗਾ ਿਾਣ ਦੋਿਾਂ ਪਾਵਿਆਂ ਤੋਂ ਫੜ੍ ਲੈਂਦੇ ਿਨ। 
ਆਪਿ ਵਿਿੱ ਚ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਿਾਣ ਨੰੂ ਵਪਿਦੇ ਨੇ। ਿਾਊਂਡ 
ਟਰੈਕ ਤੇ ਿੰਗੀਤ ਉਭਰਦਾ ਿੈ, ਅਲਾਪ ਸ਼ੁਰੂ ਿੰੁਦਾ ਿੈ। ਵਪਿੱ ਛੋਂ 
ਨਗਾੜ੍ੇ ਦੀ ਆਿਾਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਿੰੁਦੀ ਿੈ। ਿੌਲੀ-ਿੌਲੀ ਰੌਸ਼ਨੀ 
ਬੁਿੱ ਝਦੀ ਿੈ।”4 

 
ਇਿ ਤੋਂ ਵਬਨਾਂ ਿਵਰਆਮ ਮਿਤ ਦੇ ਨਾਟਕ ‘ਉਡਾਰੀ’, 
‘ਕੰੁਡਲੀ’, ‘ਵਿਿੜ੍ੇ ਦੀ ਮਵਿਕ’, ‘ਸ਼ੇਖ ਵਚਿੱ ਲੀ ਦੀ ਮੈਨਾ’ ਅਤੇ 
‘ਿਿੱ ਥ ਵਿਿੱ ਚ ਪਿੱਤ ਰੁਲ ਗਈ’ ਵਿਿੱ ਚ ਿੰਗੀਤ ਅਤੇ ਆਿਾਜ਼ਾਂ ਦੀ 
ਿਰਤੋਂ ਢੁਿੱ ਕਿੇਂ ਰੂਪ ਵਿਿੱ ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿੈ। ਿਵਰਆਮ ਮਿਤ 
ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਨਾਟਕਾਂ ਵਿਿੱ ਚ ਨਾਟਕੀ ਕਾਰਜ ਨੰੂ ਮੰਚ ਉੱਪਰ 
ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵਪਿੱ  ਭੂਮੀ ਤੋਂ ਆਿਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕੀਤੀ 
ਜਾਂਦੀ ਿੈ। ਿਵਰਆਮ ਮਿਤ ਵਪਿੱ  ਭੂਮੀ ਤੋਂ ਆਿਾਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਇਿੱ ਕ 
ਿੰਚਾਰ ਦੇ ਮਾਵਧਅਮ ਿਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਿੈ। ਵਪਿੱ   ਭੂਮੀ ਤੋਂ 
ਪੈਦਾ ਿੰੁਦੀਆਂ ਆਿਾਜ਼ਾਂ ਨਾਟਕ ਦੇ ਅਰਥ ਿੰਚਾਰ ਵਿਿੱ ਚ 
ਿਿਾਇਤਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਿਾਤਾਿਰਣ ਵਿਰਜਣ ਦਾ ਕੰਮ 
ਿੀ ਕਰਦੀਆਂ ਿਨ। ਕਈ ਿਾਰ ਉਿ ਨਾਟਕ ਵਿਿੱ ਚ ਅਗਾਮੀ 
ਿੂਚਨਾ ਿੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਿਨ। ਇਿ ਦੇ ਨਾਲ ਿੀ 
ਿਵਰਆਮ ਮਿਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਟਕਾਂ ਵਿਿੱ ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਟਕੀ 
ਮੋੜ੍ ਦੀ ਜੁਗਤ ਨੰੂ ਿੀ ਿਰਵਤਆ ਿੈ। ਇਿ ਰਾਿੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੰੂ 
ਇਿ ਪਤਾ ਨਿੀਂ ਲਿੱ ਗਦਾ ਵਕ ਅਿੱ ਗੇ ਕਿਾਣੀ ਵਿਿੱ ਚ ਕੀ ਿਾਪਰੇਗਾ 
ਅਤੇ ਇਿ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਿਿੱ ਚ ਨਾਟਕ ਪਰਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੁਚੀ 
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ਪੈਦਾ ਿੰੁਦੀ ਿੈ। ਇਿ ਦੇ ਨਾਲ ਿੀ ਦਰਸ਼ਕ ਇਿ ਿੋਚਣ ਲਈ 
ਮਜ਼ਬੂਰ ਿੋ ਜਾਂਦੇ ਿਨ ਵਕ ਨਾਟਕ ਵਿਿੱ ਚ ਅਿੱਗੇ ਕੀ ਿੋਿੇਗਾ।  
ਉਪਰੋਕਤ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵਕਿਾ ਜਾ ਿਕਦਾ ਿੈ ਵਕ ਿਵਰਆਮ 
ਮਿਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਟਕਾਂ ਦੀ ਵਿਰਜਣਾ ਿਮੇਂ ਰੰਗਮੰਚ ਉੱਪਰ 
ਵਧਆਨ ਕੇਂਦਵਰਤ ਕਰਦੇ ਿੋਏ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਟਕੀ ਰਚਨਾਿਾਂ 
ਵਿਿੱ ਚ ਪਰਪਿੱ ਕਤਾ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਿੈ।  
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