ੰ ਜਾਬੀ ਰੰ ਗਮੰ ਚ ਵਿਚ ਇਸਤਰੀ ਕਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਯਗਦਾਨ:
ਇੱਕ ਵਿਸ਼ ਸ਼ਣ

ਜ...ਦ.ਕ. .ਖ਼ਾਰਾ ਓਾਰਜ ਟਿਆਰਾ ਵੱ ਰੋਂ
ਭਾਈਨਯ ਔਜ ਰਜੈਓਿ ਰਈ ਰਤੱ ਤ
ਟਨਾਟਜ਼

ਟਨਕਯਾਨ :

ਔਜਾਯਥੀ :

ਟਰਿੰ ਟਰ, ਖ਼ਾਰਾ ਓਾਰਜ ਟਿਆਰਾ

ਡਾ. ਵਿੰ ਦਨਾ ਓੂਯ
ਅਟਿੈਂਿ ਰਪੈਯ, ਥੀਏਿਯ ਿੱ ਡੀਜ਼
ਖ਼ਾਰਾ ਓਾਰਜ, ਟਿਆਰਾ

ਵਿਸ਼ ਦਾ ਵਨਰਧਾਰਨ ਅਤ ਵਨਰੂਣ ਅਤ ਵਿਸ਼ ਸ਼ਣ
ਯਿੰ ਕਭਿੰ ਚ ਦੇ ਸ਼ੂਯਆਤੀ ਦਯ ਟਵੱ ਚ ਇਤਯੀਆਂ ਦੀ ਟਥਤੀ ਓਈ ਟਜ਼ਆਦਾ ਵਧੀਆ ਨਸੀਂ ੀ।
ਇਤਯੀਆਂ ਨੂਿੰ ਸਭੇਸ਼ਾਂ ਸਯ ਓਿੰ ਭ ਟਵੱ ਚ ਟੱ ਛੇ ਸੀ ਯੱ ਟਔਆ ਟਕਆ ਤੇ ਜਦ ਉਨਹਾਂ ਨੂਿੰ ਭਓਾ ਟਦੱ ਤਾ ਟਕਆ ਤਾਂ
ਨਾਰ -ਨਾਰ ਸ਼ਸ਼ਣ ਵੀ ਓੀਤਾ ਟਕਆ । ਿੰ ਜਾਫ ਟਵੱ ਚ ਇਤਯੀਆਂ ਦਾ ਓਰਾ ਦੇ ਔੇਤਯ ਟਵੱ ਚ ਆਉਣਾ ਚਿੰ ਕਾ
ਨਸੀਂ ਭਟਝਆ ਜਾਂਦਾ ੀ। ਯਿੰ ਕਭਿੰ ਚ ਟਵੱ ਚ ਟਸਰਾਂ ਟਸਰ ਯਤਾਂ ਦੇ ਯਰ ਵੀ ਭਯਦਾਂ ਦਆਯਾ ਸੀ ਓੀਤੇ
ਜਾਂਦੇ ਨ । ਇ ਭੇਂ ਦਯਾਨ ਿੰ ਜਾਫੀ ਯਿੰ ਕਭਿੰ ਚ ਟਵਚ ਓੇਵਰ ਭਯਦ ਅਦਾਓਾਯਾਂ ਦੀ ੱ ਤਾ ਦੇਔੀ ਜਾ
ਓਦੀ ਸੈ। ਅਰ ਟਵਚ ਿੰ ਜਾਫੀਆਂ ਦੀ ਜਕੀਯੂ ਭਾਨਟਓਤਾ ਓਾਯਨ ਖਯੋਂ ਫਾਸਯਰੇ ਓਿੰ ਭਾਂ ਟਵੱ ਚ
ਇਤਯੀਆਂ ਦੀ ਬਾਕੀਦਾਯੀ ਤੇ ਰਕਬਕ ਰਤੀਫਿੰ ਧ ਸੀ ਟਯਸਾ ਸੈ। ਇ ਓਾਯਨ ਾਟਸਤ ਤੇ ਓਰਾ ਦੇ ਔੇਤਯ
ਟਵੱ ਚ ਇਤਯੀਆਂ ਦੀ ਟਕਣਤੀ ਆਿੇ ਟਵੱ ਚ ਰੂਣ ਫਯਾਫਯ ਯਸੀ, ਯ ਸਰੀ -ਸਰੀ ਭਾਂ ਫਦਟਰਆ ਤੇ
ਇੱ ਓਾ ਦੱ ਓਾ ਇਤਯੀਆਂ ਨੇ ਯਿੰ ਕਭਿੰ ਚ ਟਵੱ ਚ ਅਦਾਓਾਯੀ ਓਯਨੀ ਆਯਿੰ ਬ ਓੀਤੀ ਅਤੇ ਸਣ ਟਥਤੀ ਇਸ ਫਣ
ਕਈ ਸੈ ਟਓ ਯਿੰ ਕਭਿੰ ਚ ਦੇ ਵੱ ਔ- ਵੱ ਔ ਔੇਤਯਾਂ ਅਦਾਓਾਯੀ, ਟਨਯਦੇਸ਼ਨ, ਭਿੰ ਚ ਟਵਉਂਤ, ਰੇ ਔਣ ਆਟਦ ਟਵੱ ਚ
ਇਤਯੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਭੂਰੀਅਤ ਸ ਕਈ ਸੈ।
ਅੱ ਜ ਦੇ ਭਜੂਦਾ ਦਯ ਟਵਚ ਇਤਯੀਆਂ ਨੇ ਯਿੰ ਕਭਿੰ ਚ ਅਤੇ ਟਨੇਭਾ ਟਵਚ ਆਣਾ ਇਓ ਭਓਾਭ
ਸਾਟਰ ਓੀਤਾ ਸੈ। ਇ ਭਓਾਭ ਨੂਿੰ ਸਾਟਰ ਓਯਨ ਟੱ ਛੇ ਓਈ ਇਤਯੀ ਅਟਬਨੇਤਯੀਆਂ ਨੂਿੰ ਆਣੇ
ਟਯਵਾਯ ਨਾਰ ਤੇ ਦੂਜਾ ਭਾਜ ਨਾਰ ਟਵਚਾਯਓ ਜੱ ਦ-ਜਟਸਦ ਦਾ ਾਸਭਣਾ ਓਯਨਾ ਟਆ ਸੈ। ਅੱ ਜ
ਫਸਤ ਾਯੀਆਂ ਅਟਬਨੇਤਯੀਆਂ ਅਟਜਸੀਆਂ ਸਨ ਟਜਨਹਾਂ ਦਾ ਯਜ਼ੀ ਯਿੀ ਦਾ ਾਧਨ ਓੇਵਰ ਯਿੰ ਕਭਿੰ ਚ ਸੀ ਸੈ।
ਭਓਾਰੀ ਭੇਂ ਟਵਚ ਯਿੰ ਕਭਿੰ ਚ ਦਾ ੱ ਧਯ ਉੱਚਾ ਸ ਟਕਆ ਸੈ। ਸਣ ਯਿੰ ਕਭਿੰ ਚ ਓੇਵਰ ਸ਼ੌਂਓੀਆ ਸੀ ਨਸੀਂ ਟਯਸਾ
ਫਰਟਓ ਯਿੰ ਕਭਿੰ ਚ ਦੀ ਰਪੈਸ਼ਨਰ ਟਔਾਈ ਟੱ ਟਔਆ ਿੰ ਥਾਵਾਂ ਟਵੱ ਚ ਭਸੱ ਈਆ ਓਯਾਈ ਜਾ ਯਸੀ ਸੈ।
ਅਟਬਨੇਤਯੀਆਂ ਵੀ ਯਿੰ ਕਭਿੰ ਚ ਦੀ ਟਵੱ ਟਦਆ ਰਾਤ ਓਯ ਯਸੀਆਂ ਸਨ। ਅੱ ਜ ਦੇ ਮੱ ਕ ਟਵਚ ਆਣੇ
ਟਓੱ ਤੇ ਟਵੱ ਚ ਭਸਾਯਤ ਦਾ ਮੱ ਕ ਸੈ, ਜੇਓਯ ਟਓੇ ਵੀ ਔੇਤਯ ਟਵੱ ਚ ਤੀਂ ਓਈ ਭਓਾਭ ਸਾਰ ਓਯਨਾ ਚਾਸਿੰ ਦੇ
ਸ ਤਾਂ ਉ ਟਓੱ ਤੇ ਟਵੱ ਚ ਭਸਾਯਤ ਸਣੀ ਫਸਤ ਜ਼ਯੂਯੀ ਸੈ। ਆਣੇ ਟਓੱ ਤੇ ਟਵੱ ਚ ਰਾਤ ਭਸਾਯਤ ਓਯਓੇ ਸੀ

ਿੰ ਜਾਫੀ ਯਿੰ ਕਭਿੰ ਚ ਦੀਆਂ ਅਟਬਨੇਤਯੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ਾਂ -ਟਵਦੇਸ਼ਾਂ ਟਵਚ ਆਣਾ ਇਓ ਭਓਾਭ ਸਾਰ ਓੀਤਾ ਸੈ।
ਅੱ ਜ ਦਾ ਦਯ ਰਤੀਮਟਕਤਾ ਦਾ ਦਯ ਸੈ। ਅੱ ਜ ਦੀ ਨਾਯੀ ਆਤਭ ਟਨਯਬਯ ਸੈ।
ਸਥਰੇ ਔਜ ਓਾਯਜ ਟਵੱ ਚ ਉਨਹਾਂ ਇਤਯੀ ਅਟਬਨੇਤਯੀਆਂ ਨੂਿੰ ਓੇਂਦਯ ਟਫਿੰ ਦੂ ਟਵਚ ਯੱ ਟਔਆ ਜਾਵੇਕਾ
ਟਜਨਹਾਂ ਨੇ ਆਣੀ ਸ਼ਯੂਆਤ ਯਿੰ ਕਭਿੰ ਚ ਤੋਂ ਓੀਤੀ ਅਤੇ ਯਿੰ ਕਭਿੰ ਚ ਟਵੱ ਚ ਫਰਿੰਦੀਆਂ ਸਾਰ ਓੀਤੀਆਂ। ਅਜਓੇ
ਭੇਂ ਿੰ ਜਾਫੀ ਇਤਯੀ ਓਰਾਓਾਯਾਂ ਨੇ ਆਣੇ ਟਦਰਸ਼ਿੀਓਣ ਤੇ ਟਯਜਨਾਤਭਓਤਾ ਨਾਰ ਆਣੀ ਟਵਰੱਔਣ
ਛਾਣ ਥਾਤ ਓੀਤੀ ਸੈ ।ਅਟਜਸੀਆਂ ਓਰਾਓਾਯਾਂ ਦੀ ੂਚੀ ਫਸਤ ਰਿੰਫੀ ਸੈ ਜ ਇ ਵੇਰੇ ਅਟਬਨੈ
ਟਨਯਦੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੇ ਔਣ ਦੇ ਜ਼ਯੀਏ ਯਿੰ ਕਭਿੰ ਚ ਟਵਚ ਰਕਾਤਾਯ ਆਣੀ ਛਾਣ ਫਣਾਉਣ ਟਵੱ ਚ ਰਕਤੀਸ਼ੀਰ
ਸਨ ।ਇ ਭੇਂ ਿੰ ਜਾਫੀ ਯਿੰ ਕਭਿੰ ਚ ਟਵਚ ਅਟਬਨੇਤਯੀਆਂ ਦੀ ਟਥਤੀ ਟਕਣਾਤਭਓ ਅਤੇ ਕਣਾਤਭਓ ੱ ਧਯ
ਤੇ ਿੰ ਤਔਜਨਓ ਸੈ। ਬਟਵੱ ਔ ਟਵੱ ਚ ਇ ਦੀ ਟਥਤੀ ਦਾ ਸਯ ਚਿੰ ਕੇਯਾ ਸਣ ਦੀ ਆ ਓੀਤੀ ਜਾ ਓਦੀ ਸੈ।
ਇ ਟਵਸ਼ੇ ਦਾ ਟਨਯੂਣ ਓਯਨ ਰਈ ਔਜਾਯਥੀ ਦਆਯਾ ਵੱ ਔ - ਵੱ ਔ ਇਤਯੀ ਓਰਾਓਾਯਾਂ ਦੀਆਂ
ੇਸ਼ਓਾਯੀਆਂ ਨੂਿੰ ਆਧਾਯ ਫਣਾ ਓੇ ਔਜ ਓਾਯਜ ਓੀਤਾ ਜਾਵੇਕਾ। ਔਜਾਯਥੀ ਦਆਯਾ ਅਟਬਨੇਤਯੀਆਂ ਦੇ
ਿੰ ਖਯਸ਼ਭਈ ਜੀਵਨ ਦੀ ਆਣੀ ਭਿੰ ਟਜ਼ਰ ਵੱ ਰ ਓਦਭ ਦਯ ਓਦਭ ਵਧਣ ਦੀ ਓਸਾਣੀ ਨੂਿੰ ੇਸ਼ ਓੀਤਾ
ਜਾਵੇਕਾ । ਸਥਰੇ ਔਜ ਓਾਯਜ ਨੂਿੰ ਸੇਠ ਟਰਔੀਆਂ ਔਜ ਟਵਧੀਆਂ ਨੂਿੰ ਆਧਾਯ ਫਣਾਇਆ ਜਾਵੇਕਾ :
1. ਯਵੇਔਣ (survey)
2. ਰੀਔਣ (observation)
3. ਭਰਾਓਾਤਾਂ (interviews)
4. ਅਜਓੀਆਂ ਯਿੰ ਕਭਿੰ ਚੀ ਰਤਤੀਆਂ(current theatre performances)
ਖਜ ਵਿਧੀ
ਟਓੇ ਵੀ ਟਵਸ਼ੇ ਦੀ ਔਜ ਓਯਨ ਰਈ ਇੱ ਓ ਟਨਸ਼ਟਚਤ ਤੇ ਸ਼ਿ ਔਜ ਟਵਧੀ ਦਾ ਸਣਾ ਰਾਜ਼ਭੀ ਸੈ
"ਿੰ ਜਾਫੀ ਯਿੰ ਕਭਿੰ ਚ ਟਵਚ ਇਤਯੀ ਓਰਾਓਾਯਾਂ ਦਾ ਮਕਦਾਨ :ਇੱ ਓ ਟਵਸ਼ਰੇ ਸ਼ਣ" ਇ ਟਵਸ਼ੇ ਤੇ ਔਜ ਓਯਨ
ਰਈ ਅਟਧਐਨ ਟਵਆਟਔਆਤਭਓ ਟਵਧੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਓਯਨ ਦਾ ਮਤਨ ਓੀਤਾ ਜਾਵੇਕਾ । ਇ ਔਜ ਟਵੱ ਚ
ਿੰ ਜਾਫੀ ਯਿੰ ਕਭਿੰ ਚ ਦੀਆਂ ਉਨਹਾਂ ਇਤਯੀ ਓਰਾਓਾਯਾਂ ਨੂਿੰ ਓੇਂਦਯ ਟਫਿੰ ਦੂ ਟਵੱ ਚ ਯੱ ਟਔਆ ਜਾਵੇਕਾ ਟਜਨਹਾਂ ਨੇ

ਯਿੰ ਕਭਿੰ ਚ ਨੂਿੰ ਆਣੀ ਯਿੀ -ਯਜ਼ੀ ਦਾ ਜ਼ਯੀਆ ਫਣਾਇਆ ਤੇ ਯਿੰ ਕਭਿੰ ਚ ਤੋਂ ਟਨੇਭਾ ਤਓ ਦਾ ਫ਼ਯ ਤੈਅ
ਓੀਤਾ ਅਤੇ ਫਰਿੰਦੀਆਂ ਸਾਰ ਓੀਤੀਆਂ। ਸਥਰੇ ਔਜ ਓਾਯਜ ਅਧੀਨ ਔਜਾਯਥੀ ਦਆਯਾ ਔਜ ਰਈ ਦ
ਰਓਾਯ ਦੀ ਸਿੰ ਚ ਟਵਧੀ ਨੂਿੰ ਆਧਾਯ ਫਣਾਇਆ ਜਾਵੇਕਾ ।
1.

ਰਾਇਮਰੀ ਸਰਤ (primary data)
ਜ ਅਿੰ ਓੜੇ ਔਜਓਯਤਾ ਆਣੀ ਔਜ ਨਾਰ ਫਿੰ ਧਤ ਟਯਓਰਨਾ ਦੇ ਭਰਾਂਓਣ ਰਈ ਇਓੱ ਠੇ

ਓਯਦਾ ਸੈ ਉਨਹਾਂ ਅਿੰ ਓਟਿਆਂ ਦਾ ਯੂ ਰਤੱਔ ਤੇ ਭਟਰਓ ਸਿੰ ਦਾ ਸੈ। ਇ ਔਜ ਓਾਯਜ ਨੂਿੰ ਿੰ ੂਯਨ ਓਯਨ
ਰਈ ਔਜਾਯਥੀ ਵੱ ਰੋਂ ਸੇਠਰੀਆਂ ਔਜ ਟਵਧੀਆਂ ਨੂਿੰ ਚਟਣਆ ਜਾਵੇਕਾ :ਸਰਿਖਣ (survey) :
ਯਵੇਔਣ ਟਵੱ ਚ ਟਓੇ ਇੱ ਓ ਔੇਤਯ ਦੀ ਟਓੇ ਇੱ ਓ ਟਥਤੀ ਅਤੇ ਉ ਦੇ ਅਭਰ ਦੇ ਫਿੰ ਧ ਟਵੱ ਚ
ਮਥਾਯਥ ੂਚਨਾ ਰਾਤ ਓਯਨਾ ਸਿੰ ਦਾ ਸੈ ।ਯਵੇਔਣ ਦੀ ਟਵਧੀ ਦਾ ਫਿੰ ਧ ਓੇਵਰ ਵਯਤਭਾਨ ਨਾਰ ਸਿੰ ਦਾ
ਸੈ ।
ਰੀਖਣ (observation)
ਰੀਔਣ ਔਜ ਦਾ ਇੱ ਓ ਭਸੱ ਤਵੂਯਨ ਉਓਯਨ ਸੈ ।ਰੀਔਣ ਅੱ ਔਾਂ ਦੇ ਭਾਟਧਅਭ ਨਾਰ ਓੀਤਾ
ਟਕਆ ਬਾਵਓ ਖਿਨਾਵਾਂ ਦੇ ਫਿੰ ਧ ਟਵਚ ਇਓ ਅਟਜਸਾ ਓਰਭਫੱ ਧ ਅਤੇ ਟਵਚਾਯ ਬਟਯਆ ਅਟਧਐਨ ਸੈ
ਟਜਸਿਾ ਖਿਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਾਯਨ ਭੇਂ ਓੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੈ। ਔਜਾਯਥੀ ਔਜ ਓਾਯਜ ਦੇ ਅਕਰੇ ਿਾਅ ਦਯਾਨ
ਟਵਅਓਤੀਕਤ ਯੂ ਟਵਚ ਇਤਯੀ ਓਰਾਓਾਯਾਂ ਦੀਆਂ ੇਸ਼ਓਾਯੀਆਂ ਦਾ ਰੀਔਣ ਓਯੇਕਾ ਟਓ ਉਨਹਾਂ ਨੇ
ਆਣੇ ਯਿੰ ਕਭਿੰ ਚੀ ਪਯ ਦਯਾਨ ਟਓਿੰ ਨੀਆਂ ਓ ੇਸ਼ਓਾਯੀਆਂ ਟਵਚ ਅਟਬਨੈ ਓੀਤਾ?
ਮੁਾਕਾਤਾਂ
ਭਰਾਓਾਤਾਂ ਔਜ ਟਵਧੀ ਭੱ ਕਯੀ ਇਓੱ ਠੀ ਓਯਨ ਰਈ ਵਯਤੋਂ ਟਵੱ ਚ ਟਰਆਂਦੀ ਜਾਣ ਵਾਰੀ ਬ ਤੋਂ
ਵੱ ਧ ਭਸੱ ਤਵੂਯਨ ਟਵਧੀ ਸੈ। ਭਰਾਓਾਤਾਂ ੱ ਬ ਤੋਂ ਵਧੇਯੇ ਭਟਰਓ ਯਤ ਭਿੰ ਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਔਜਓਾਯਜ ਦਯਾਨ ਭਰਾਓਾਤਾਂ ਦੀ ਟਵਧੀ ਅਨਾਉਂਟਦਆਂ ਵੱ ਔ -ਵੱ ਔ ਇਤਯੀ ਓਰਾਓਾਯਾਂ ਨਾਰ ਭਰਾਓਾਤਾਂ
ਓੀਤੀਆਂ ਜਾਣਕੀਆਂ ।

ਅਜਕੀਆਂ ਰੰ ਗਮੰ ਚੀ ਰਸਤੁਤੀਆਂ( currant performances )
ਔਜਾਯਥੀ ਔਜ ਓਾਯਜ ਦਯਾਨ ਟਵਅਓਤੀਕਤ ਯੂ ਟਵਚ ਅਜਓੇ ਯਿੰ ਕਭਿੰ ਚ ਟਵਚ ਇਤਯੀ
ਓਰਾਓਾਯਾਂ ਦੀਆਂ ੇਸ਼ਓਾਯੀਆਂ ਦਾ ਰੀਔਣ ਓਯੇਕਾ ਟਓ ਸਣ ਦੀਆ ੇਸ਼ਓਾਯੀਆਂ ਟਵੱ ਚ ਵੀ ਇਸ ਇਤਯੀ
ਓਰਾਓਾਯ ਰਕਾਤਾਯਤਾ 'ਚ ਅਟਬਨੈ ਓਯ ਯਸੀਆਂ ਸਨ।
2.

ਦੁਜ ਸਰਤ (Secondary Data)
ਇ ਤਯਹਾਂ ਦੇ ਆਂਓਿੇ ਟਵਦਵਾਨਾਂ, ਭਾਟਸਯਾਂ, ਔਜੀਆਂ ਯਾਸੀਂ ੇਸ਼ ਓੀਤੇ ਕਏ ਤੱ ਥ,ਰਓਾਸ਼ਤ

ੱ ਟਤਰਓਾਵਾਂ ਜਾਂ ਤਓਾਂ ਟਵੱ ਚੋਂ ਵੀ ਰਏ ਜਾਣਕੇ ।
ਵਿਸ਼ ਦੀ ਸਾਰਵਥਕਤਾ
ਿੰ ਜਾਫੀ ਯਿੰ ਕਭਿੰ ਚ ਟਵਚ ਇਤਯੀ ਓਰਾਓਾਯਾਂ ਦਾ ਮਕਦਾਨ ਇ ਟਵਸ਼ੇ ਦੀ ਾਯਟਥਓਤਾ ਨੂਿੰ
ਨਾਣ ਰਈ ਜ਼ਯੂਯੀ ਸੈ ਟਓ ਟਸਰਾਂ ਇ ਦੀ ਾਯਥਓਤਾ ਨੂਿੰ ਦਯਾਇਆ ਜਾਵੇ । ਯਿੰ ਕਭਿੰ ਚ ਦੇ ਸ਼ੂਯਆਤੀ
ਦਯ ਟਵੱ ਚ ਇਤਯੀਆਂ ਦੀ ਟਥਤੀ ਓਝ ਟਜ਼ਆਦਾ ਵਧੀਆ ਨਸੀਂ ੀ । ਇਤਯੀਆਂ ਨੂਿੰ ਸਭੇਸ਼ਾਂ ਯਦੇ
ਸਰੇ ਸੀ ਯੱ ਟਔਆ ਟਕਆ। ਿੰ ਜਾਫ ਟਵੱ ਚ ਇਤਯੀਆਂ ਦਾ ਓਰਾ ਔੇਤਯ ਟਵੱ ਚ ਆਉਣਾ ਚਿੰ ਕਾ ਨਸੀਂ
ਭਟਝਆ ਜਾਂਦਾ ੀ ਯ ਸਰੀ ਸਰੀ ਭੇਂ ਦੇ ਫਦਰਣ ਨਾਰ ਇੱ ਓਾ ਦੱ ਓਾ ਇਤਯੀਆਂ ਨੇ ਯਿੰ ਕਭਿੰ ਚ ਤੇ ਓਿੰ ਭ
ਓਯਨਾ ਸ਼ਯੂ ਓੀਤਾ ਤੇ ਸਰੀ ਸਰੀ ਇ ਔੇਤਯ ਟਵੱ ਚ ਨਾਭਣਾ ਔੱ ਟਿਆ । ਸਣ ਟਥਤੀ ਇਸ ਸ ਕਈ ਸੈ ਟਓ
ਅਦਾਓਾਯੀ ਦੇ ਨਾਰ -ਨਾਰ ਟਨਯਦੇਸ਼ਨ, ਭਿੰ ਚ -ਟਵਉਂਤ, ਰੇ ਔਣ ਆਟਦ ਟਵੱ ਚ ਇਤਯੀ ਦੀ ਸ਼ਭੂਰੀਅਤ ਸ
ਕਈ ਸੈ। ਰਸ਼ਨ ਇਸ ਸੈ ਟਓ ਟਵਸ਼ਾ ਟਓਿੰ ਨਾ ਓ ਾਯਥਓ ਸੈ? ਭਓਾਰੀ ਟਥਤੀ ਤੇ ਝਾਤ ਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ
ਇਤਯੀ ਓਰਾਓਾਯਾਂ ਨੇ ਯਿੰ ਕਭਿੰ ਚ ਦੇ ਨਾਰ -ਨਾਰ ਟਨੇਭਾ ਟਵੱ ਚ ਵੀ ਟਵਰੱਔਣ ਭਓਾਭ ਸਾਟਰ ਓੀਤਾ ਸੈ ।
ਇ ਭਓਾਭ ਤੇ ਸਿੰ ਚਣ ਰਈ ਉਨਹਾਂ ਟਜਨਹਾਂ ਿੰ ਖਯਸ਼ਾਂ ਦਾ ਾਸਭਣਾ ਓੀਤਾ, ਇ ਔਜ ਓਾਯਜ ਟਵੱ ਚ ਉਨਹਾਂ
ਿੰ ਖਯਸ਼ਾਂ ਨੂਿੰ ਟਫਆਨ ਓੀਤਾ ਜਾਵੇਕਾ ਤੇ ਅੱ ਜਓੱ ਰਹ ਦੀਆਂ ਇਤਯੀ ਓਰਾਓਾਯਾਂ ਨੂਿੰ ਇਨਹਾਂ ਤੋਂ ੇਧ ਰਾਤ
ਸਵੇਕੀ ਤੇ ਉਸ ਇਨਹਾਂ ਅਟਬਨੇਤਯੀਆਂ ਤੋਂ ਰੇਟਯਤ ਸਣ ਤੇ ਇ ਕੱ ਰ ਤੋਂ ਬਰੀ ਬਾਂਤ ਜਾਣੂ ਸ ਓਣ ਓੀ
ਯਿੰ ਕਭਿੰ ਚ ਜਾਂ ਟਨਭਾ ਟਵਚ ਆਣਾ ਬਟਵੱ ਔ ਫਤਯ ਇਤਰੀ ੇਸ਼ੇਵਯ ਤਯ ਤੇ ਯੱ ਟਔਅਤ ਓੀਤਾ ਜਾ ਓਦਾ
ਸੈ। ਟਵਸ਼ੇ ਦੀ ਾਯਟਥਓਤਾ ਇ ਕੱ ਰ ਤੋਂ ਸੀ ਸ਼ਿ ਸ ਜਾਂਦੀ ਸੈ ਟਓ ਟਵਸ਼ਾ ਭਓਾਰੀ ਦਯ ਨਾਰ ਜੜੜਆ

ਸੈ। ਿੰ ਜਾਫੀ ਯਿੰ ਕਭਿੰ ਚ ਟਵਚ ਇਤਯੀ ਓਰਾਓਾਯਾਂ ਨੇ ਬਾਵੇਂ ਸਰੀ - ਸਰੀ ਰਵੇਸ਼ ਓੀਤਾ ਯ ਇ ਵੇਰੇ
ਟਥਤੀ ਿੰ ਤਔਜਨਓ ਸੈ। ਬਟਵੱ ਔ ਟਵਚ ਇਤਯੀ ਓਰਾਓਾਯਾਂ ਦੇ ਅਟਬਨੈ ਦੇ ਔੇਤਯ ਟਵੱ ਚ ਇਨਹਾਂ ਦੇ ਟਵਓਾ
ਤੋਂ ਭਨਓਯ ਨਸੀਂ ਸਇਆ ਜਾ ਓਦਾ।
ਅਵਧਆਇ ਵਿਉਂਤ
ਟਸਰਾ ਅਟਧਆਇ ‘ਅਵਿਨੇਤਾ: ਵਰਿਾਸ਼ਾ ਤ ਸਰੂ’ ੜਿਚ ਅਟਬਨੇਤਾ ਦੀ ਟਯਬਾਸ਼ਾ ਦੇ
ਿੰ ਓਰ ਦੀ ਟਵਆਟਔਆ ਓਯਦਾ ਸੈ ਇ ਅਟਧਐਨ ਦਾ ਆਯਿੰ ਬ ਅਟਬਨੇਤਾ ਓੀ ਸੈ ?ਅਟਬਨੈ ਓੀ ਸੈ? ਇ
ਨਾਰ ਸਵੇਕਾ ।ਯਿੰ ਕਭਿੰ ਚ ਇਟਤਸਾ ਟਵੱ ਚ ਅਟਬਨੇਤਾ ਦੀ ਸੋਂਦ ਦੀ ਟਵਆਟਔਆ ਓੀਤੀ ਜਾਵੇਕੀ। ਅਟਬਨੇਤਾ ਦੇ
ਫਾਯੇ ਵੱ ਔ- ਵੱ ਔ ਟਵਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਟਵਚਾਯਾਂ ਤੇ ਅਟਬਨੇਤਾ ਦੇ ਯੂ ਤੇ ਇ ਦੀ ਭਸੱ ਤਤਾ ਫਾਯੇ ਜਾਣਨ ਦੀ
ਓਟਸ਼ਸ਼ ਓੀਤੀ ਜਾਵੇਕੀ ।
ਦੂਯੇ ਅਟਧਆਇ "ੰ ਜਾਬੀ ਰੰ ਗਮੰ ਚ ਵਿਚ ਇਸਤਰੀ ਕਾਕਾਰਾਂ ਨਾ ਜਾਣ ਛਾਣ: ਇੱਕ
ਸਰਿਖਣ" ਟਵੱ ਚ ਿੰ ਜਾਫੀ ਯਿੰ ਕਭਿੰ ਚ ਦੇ ਔੇਤਯ ਟਵੱ ਚ ਇਤਯੀ ਓਰਾਓਾਯਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਓਯਵਾਇਆ ਜਾਵੇਕਾ
ਟਓ ਟਓਵੇਂ - ਟਓਵੇਂ ਇਤਯੀ ਓਰਾਓਾਯਾਂ ਨੇ ਿੰ ਜਾਫੀ ਯਿੰ ਕਭਿੰ ਚ ਟਵਚ ੈਯ ਧਟਯਆ ਤੇ ਿੰ ਜਾਫੀ ਯਿੰ ਕਭਿੰ ਚ ਟਵਚ
ਨਾਭਣਾ ਔੱ ਿਣ ਰਈ ਉਨਹਾਂ ਨੂਿੰ ਟਓਸਿੇ- ਟਓਸਿੇ ਿਾਵਾਂ ਟਵੱ ਚੋਂ ਕਜ਼ਯਨਾ ਟਆ।
ਤੀਜਾ ਅਟਧਆਇ "ਇਸਤਰੀ ਅਵਿਨੇਤਰੀਆਂ ਦੀ ੰ ਜਾਬੀ ਰੰ ਗਮੰ ਚ ਵਿਚ ਸਮਕਾੀ ਸਵਥਤੀ"
ਟਵੱ ਚ ਉਨਹਾਂ ਇਤਯੀ ਅਟਬਨੇਤਯੀਆਂ ਨੂਿੰ ਸ਼ਾਭਰ ਓੀਤਾ ਜਾਵੇਕਾ ਜ ਇ ਭੇਂ ਿੰ ਜਾਫੀ ਯਿੰ ਕਭਿੰ ਚ ਦੇ ਔੇਤਯ
ਟਵੱ ਚ ਓਾਯਜਸ਼ੀਰ ਸਨ ਤੇ ਆਣੀ ਛਾਣ ਫਣਾਉਣ ਰਈ ਮਤਨਸ਼ੀਰ ਸਨ । ਇਨਹਾਂ ਇਤਯੀ
ਅਟਬਨੇਤਯੀਆਂ ਦੀ ਿੰ ਜਾਫੀ ਯਿੰ ਕਭਿੰ ਚ ਟਵਚ ਭਓਾਰੀ ਟਥਤੀ ਨੂਿੰ ਖਟਔਆ ਜਾਵੇਕਾ । ਇੇ ਅਟਧਆਇ
ਟਵਚ ਸੀ ਯਿੰ ਕਭਿੰ ਚ ਦੀਆਂ ਇਨਹਾਂ ਭਸਾਨ ਅਟਬਨੇਤਯੀਆਂ ਨਾਰ ਭਰਾਓਾਤਾਂ ਓੀਤੀਆਂ ਜਾਣਕੀਆਂ। ਔਜਾਯਥੀ
ਵੱ ਰੋਂ ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਇੱ ਓ ਰਸ਼ਨਾਵਰੀ ਟਤਆਯ ਓੀਤੀ ਜਾਵੇਕੀ ਤੇ ਉਨਹਾਂ ਇਤਯੀ ਓਰਾਓਾਯਾਂ ਨਾਰ ੱ ਤਯ
ਟਵਸਾਯ ਯਾਸੀਂ, ਪਨ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਟਨਿੱਜੀ ਤਯ ਤੇ ਟਭਰ ਓੇ ਭਰਾਓਾਤਾਂ ਓੀਤੀਆਂ ਜਾਣਕੀਆਂ। ਟਜਨਹਾਂ ਨੇ ਿੰ ਜਾਫੀ
ਯਿੰ ਕਭਿੰ ਚ ਨੂਿੰ ਆਣੀ ਓਰਾ ਨਾਰ ਟਔਯਾਂ ਤੇ ਸਿੰ ਚਾਇਆ ਸੈ।

ਚਥੇ ਅਟਧਆਇ "ਵਸੱ ਟ ਤ ਸਥਾਨਾਿਾਂ" ਟਵਚ ਭੱ ਚੀ ਔਜ ਦਾ ਟੱ ਿਾ ੇਸ਼ ਓੀਤਾ ਜਾਵੇਕਾ।
ਿੰ ਜਾਫੀ ਯਿੰ ਕਭਿੰ ਚ ਦੇ ਔੇਤਯ ਟਵੱ ਚ ਯਕਯਭ ਭੱ ਚੀਆਂ ਇਤਯੀ ਓਰਾਓਾਯਾਂ ਦੀ ਟਵਰੱਔਣ ਰਾਤੀ ,ਉਨਹਾਂ
ਦੀ ਛਾਣ ਅਤੇ ਭਸੱ ਤਵ ਫਿੰ ਧੀ ਦਯਾਇਆ ਜਾਵੇਕਾ। ਿੰ ਜਾਫੀ ਯਿੰ ਕਭਿੰ ਚ ਟਵਚ ਇਤਯੀ ਓਰਾਓਾਯਾਂ ਦੇ
ਮਕਦਾਨ ਨੂਿੰ ਾਠਓਾਂ ਦੇ ਯੂ- ਫ -ਯੂ ਓਯਨਾ ਅਤੇ ਯਿੰ ਕਭਿੰ ਚ ਤੇ ਨਾਿਓ ਦੇ ਟਵਟਦਆਯਥੀਆਂ ,ਔਜਾਯਥੀਆਂ,
ਆਰ ਚਓਾਂ ਅਤੇ ਟਵਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਟਧਆਨ ਇਤਯੀ ਅਟਬਨੇਤਯੀਆਂ ਵੱ ਰ ਆਓਯਟਸ਼ਤ ਓਯਨਾ
ਵਚੱ ਤਰਾਿੀ
ੁਸਤਕਾਿੀ
ਉਪਰੋਕਤ ਖੋਜ-ਕਾਰਜ ਖੋਜਾਰਥੀ ਦਾ ਮੌੜਿਕ ਕਾਰਜ ਹੋਿੇਗਾ।

