






ਪੀਟਰ ਸੇਲਰਸ ਦਾ ਿਵਸ਼ਵ ਥੀਏਟਰ ਿਦਵਸ ਤ ੇਸੰਦੇਸ਼ 

ਿਪਆਰ ੇਦੋਸਤ,ੋ  

ਿਜਵ4 ਿਕ ਦਨੁੀਆ ਹਰ ਘੜੀ, ਹਰ ਪਲ ਖਬਰਾ ਂਦੀ ਿਰਪੋਰਿਟਗੰ ਦੀ ਰਜ਼ੋਾਨਾ ਤੁਪਕਾ ਤੁਪਕਾ ਖੁਰਾਕ ਤ ੇਿਨਰਭਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹ ੈ।

ਕੀ ਮC ਆਪਾਂ ਸਾਰ ੇ ਿਸਰਜਕਾ ਂ ਨੰੂ ਮਹਾਂਕਾਿਵ -ਸਮ4, ਮਹਾਂਕਾਿਵ ਪਿਰਵਰਤਨ,ਮਹਾਂਕਾਿਵ -ਚੇਤਨਾ,ਮਹਾਂਕਾਿਵ ਿਬੰਬਾਂ ਅਤ ੇ

ਮਹਾਂਕਾਿਵ ਦਰਸ਼ਨ ਦ ੇਸਾਡ ੇਯੋਗ ਦਾਇਰ,ੇ ਘੇਰ ੇਅਤ ੇਿਦJਸ਼ਟੀਕਣੋ ਿਵਚੱ ਦਾਿਖਲ ਹਣੋ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦ ੇਸਕਦਾ ਹਾਂ? ਅਸM ਮਨੱੁਖ 

ਇਿਤਹਾਸ ਦ ੇਮਹਾਂਕਾਿਵ ਕਾਲ ਿਵਚੱ ਰਿਹ ਰਹ ੇਹਾਂ ਅਤ ੇਮਨੱੁਖ ਦ ੇਅਪਣ ੇਆਪ ਨਾਲ ਿਰਸ਼ਤ,ੇ ਇੱਕ ਦਜੂ ੇਨਾਲ ਿਰਸ਼ਤ ੇਅਤ ੇ

ਗੈਰ-ਮਨੱੁਖੀ ਦਨੁੀਆ ਿਵਚੱ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਗਿਹਰੀਆਂ ਤ ੇਮਹਤੱਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀਆ ਂਿਵਚN ਲੰਘ ਰਹ ੇਹਾਂ ਜੋ ਲਗਭਗ ਸਾਡੀ 

ਸਮਝ, ਬੋਲਣ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਅਤ ੇਪJਗਟ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਤN ਪਰP  ੇਹ।ੈ 

ਅਸM 24 ਘੰਟ ੇਖਬਰਾਂ ਦ ੇਦਾਇਰ ੇਿਵਚੱ ਨਹM ਰਿਹ ਸਕਦ,ੇ ਅਸM ਸਮ4 ਦ ੇਿਕਨਾਰ ੇਤ ੇਖੜP ੇਹਾਂ। ਅਖਬਾਰਾਂ ਅਤ ੇਮੀਿਡਆ ਪੂਰੀ 

ਤਰPਾਂ ਸੁਿਵਧਾਵਾ ਂਨਾਲ ਸੰਪੰਨ ਨਹM ਹਨ ਅਤ ੇਉਹ ਦੱਸਣ ਿਵਚੱ ਅਸਮਰਥ ਹਨ ਜੋ ਅਸM ਭਗੋ ਰਹ ੇਹਾਂ। 

ਭਾਸ਼ਾ ਿਕਥੇ ਹ,ੈ ਿਕਹੜੀਆ ਂਲਿਹਰਾਂ ਹਨ ਅਤ ੇਿਕਹੜ ੇਿਬੰਬ ਹਨ ਜੋ ਸਾਨੰੂ ਗਿਹਰ ੇਪਿਰਵਰਤਨ ਅਤ ੇਿਵਥੱਾਂ , ਿਜਨPਾਂ ਿਵਚੱN ਅਸM 

ਲੰਘ ਰਹ ੇਹਾ ਂਸਮਝਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਣੇ ਅਤ ੇਅਸM ਆਪਣ ੇਜੀਵਨ ਦ ੇਤਥੱਾਂ ਨੰੂ ਠੀਕ ਇਸ ਸਮ4 ਿਕਵ4 ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤਕੱ ਪਹੁਚੰਾ 

ਸਕਦ ੇਹਾ ਂ, ਇੱਕ ਿਰਪੋਰਟ ਦੀ ਤਰPਾਂ ਨਹM ਬਲਿਕ ਇਕ ਅਨੁਭਵ ਦੀ ਤਰPਾਂ , 

ਿਕਓ V ਜੋ ਥੀਏਟਰ ਅਨੁਭਵ ਦਾ ਕਲਾਤਮਕ ਰਪੂ ਹ।ੈ 

ਦਨੁੀਆਂ ਜੋ ਿਵਸ਼ਾਲ ਪJੈਸ ਮੁੰਿਹਮ ਨਕਲ ਕੀਤ ੇਅਨੁਭਵ, ਿਭਆਨਕ ਭਿਵਖੱਵਾਣੀ ਨਾਲ ਸਰਸ਼ਾਰ ਹ,ੈਅਸM ਉਸ ਤਕੱ ਬਹਿੁਗਣਤੀ 

ਿਵਚੱ ਅਣਿਗਣਤ ਅਨੁਭਵਾਂ ਨੰੂ ਦਹੁਰਾਉਣ, ਇਕਾਕੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪਿਵਤੱਰਤਾ ਅਤ ੇਅਨੰਤਤਾ, ਇਕ ੋਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਢਾਂਚਾ,ਇੱਕ ੋ

ਦੋਸਤੀ ਜਾਂ ਅਜਨਬੀ ਆਕਾਸ਼ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੀ ਿਕਸਮ ਤN ਪਰP  ੇਿਕਵ4 ਪਹੁਚੰ ਸਕਦ ੇਹਾਂ? ਕਿੋਵਡ-19 ਦ ੇਦ ੋਸਾਲਾਂ ਨY ਲੋਕਾ ਂਦੀ 

ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੰੂ ਮੱਧਮ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹ ੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਿਜ਼ੰਦਗੀਆਂ ਨੰੂ ਤਗੰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹ ੈ, ਸੰਬੰਧ ਤੜੋ ਿਦੱਤ ੇਹਨ 

ਅਤ ੇਸਾਨੰੂ ਮਨੱੁਖੀ ਜੀਵਨ ਦ ੇਅਜੀਬ ਸ਼ੂਨਯਾ ਸਤਰ ਤ ੇਿਲਆ ਖੜPਾ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹ।ੈ



ਇਹਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਿਵਚ ਿਕਹੜ ੇਬੀਜ਼ ਉਗਾਉਣ ਅਤ ੇਦਬੁਾਰਾ ਉਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹ ੈਅਤ ੇਿਕਹੜ ੇਲੋੜ ਤN ਵਧੱ ਵਡੱ ੇਹ ੋਗਏ ਹਨ, ਿਕਹੜੀਆਂ 

ਹਮਲਾਵਰ ਪJਜਾਤੀਆ ਂ ਨੰੂ ਪੂਰੀ ਤਰPਾਂ ਤ ੇਸਦਾ ਲਈ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹ.ੈ। ਿਕਨੰY ਸਾਰ ੇ ਲੋਕ ਿਕਨਾਰ ੇ  ਤ ੇਖੜP ੇਹਨ! ਿਕਨੰੀ ਿਹਸੰਾ, 

ਤਰਕਹੀਣਤਾ ਨਾਲ ਆਸ ਦ ੇਉਲਟ ਭੜਕ ਰਹੀ ਹ!ੈਿਕਨੰੀਆਂ ਸਥਾਿਪਤ ਪJਣਾਲੀਆਂ ਹ ੋਰਹੀ ਿਹਸੰਾ ਦ ੇਢਾਂਿਚਆਂ ਦੀ ਤਰPਾਂ ਸਾਹਮਣ ੇਆਏ 

ਹਨ। 

ਸਾਡੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਦ ੇਸਰਮਾਏ ਿਕਧਰ ਗਏ ? ਸਾਨੰੂ ਕੀ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹ ੈ? ਿਕਹੜੀਆਂ ਪਰਪੰਰਾਵਾ ਂਹਣੁ ਜੋ ਸਾਨੰੂ ਮੁੜ ਕਲਪਨਾ 

ਕਰਨ ਲਈ ਤ ੇਉਹ ਅਿਭਆਸ ਦ ੇਕਦਮ ਜੋ ਅਸM ਪਿਹਲਾਂ ਕਦ ੇਵੀ ਨਹM ਚੁੱਕ ੇ, ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਦ ੇਹਨ।  

ਮਹਾਂਕਾਿਵ-ਦਰਸ਼ਨ, ਉਦੇਸ਼ , ਪੁਨਰਗਠਨ ਅਤ ੇਸੁਧਾਰ ਅਤ ੇਦਖੇਭਾਲ ਲਈ ਥੀਏਟਰ ਨੰੂ ਨਵ4 ਰਸਮੋ-ਿਰਵਾਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹ ੈ।ਸਾਨੰੂ ਿਸਰਫ 

ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹM ਇਕਠੱY ਹਣੋ ਦੀ ਲੋੜ ਹ।ੈ ਸਾਨੰੂ ਡੂਘੰਾਈ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤ ੇਬਰਾਬਰੀ ਦੀਆਂ ਸੁਰਿੱਖਅਤ ਥਾਵਾ ਂਦੀ ਲੋੜ ਹ।ੈ 

ਥੀਏਟਰ ਧਰਤੀ ਉਪਰ ਮਨੱੁਖਾ,ਂ ਦਵੇਿਤਆਂ,ਪੌਿਦਆਂ,ਜਾਨਵਰਾਂ, ਬਾਿਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾ,ਂ ਹਝੂੰਆਂ ਅਤ ੇਪੁਨਰਜਨਮ ਿਵਚਕਾਰ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਥਾਂ 

ਲਈ ਿਸਰਜਣ ਹ।ੈ ਬਰਾਬਰੀ ਤ ੇ ਡੂਘੰਾਈ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਸਪੇਸ ਛੁਪੀ ਹਈੋ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਰੌਸ਼ਨ ਹੁਦੰੀ ਹ ੈ ਿਜਸਨੰੂ  ਖ਼ਤਿਰਆਂ, 

ਸਮਾਨਤਾ, ਅਕਲਮੰਦੀ, ਿਕJਆ  ਅਤ ੇਸਬਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹM ਿਜਉ Vਿਦਆਂ ਰਿੱਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ ੈ। 

"ਦ ਫਲਾਵਰ ਓਰਨਮCਟ ਸੂਤਰ” ਿਵਚੱ ਬੁੱਧ ਨY ਮਨੱੁਖ ਜੀਵਨ ਿਵਚ ਦਸ ਿਕਸਮ ਦ ੇਸਬਰ ਦੀ ਸੂਚੀ ਿਦੱਤੀ ਹ।ੈਸੱਭ ਤN ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਬਰ 

ਿਵਚN ਇੱਕ ਹ ੈਿਕ ਸੱਭ ਕੁਝ ਨੰੂ ਮਾਇਆ ਸਮਝਣ ਦਾ ਸਬਰ ।ਥੀਏਟਰ ਨY ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਦਨੁੀਆ ਦੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਨੰੂ ਮਾਇਆ ਦ ੇਰਪੂ ਿਵਚ 

ਪJਸਤੁਤ ਕੀਤਾ ਹ ੈ।ਜੋ ਸਾਨੰੂ ਮਨੱੁਖੀ ਭਰਮਜਾਲ, , ਧੋਖ,ੇ ਅੰਨYਪਨ, ਅਤ ੇਇਨਕਾਰ ਿਵਚN ਸਵਤਤੰਰ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਅਤ ੇਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਦਖੇਣ ਦੀ 

ਸਮਰਥੱਾ ਿਦਦੰੀ ਹ ੈ। 

ਸਾਨੰੂ ਯਕੀਨ ਹ ੈਿਕ ਅਸM ਕੀ ਦਖੇ ਰਹ ੇਹਨ ਤ ੇਿਕਸ ਢਗੰ ਨਾਲ ਦਖੇ ਰਹ ੇਹਾਂ।ਅਸM ਬਦਲ ਰਹੀਆਂ ਅਸਲੀਅਤਾਂ,ਨਵੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾ,ਂ 

ਵਖੱਰ ੇਨਜਰੀਏ ਤN ਅਿਦJਸ਼ ਸੰਬੰਧਾ,ਂਅਤ ੇਸਮ4 ਹੀਣ ਤਾਲੁਕਾਅਤ ਦਖੇਣ ਿਵਚ ਅਸਮਰਥ ਹੁਦੰ ੇਹਾਂ। 

ਇਹ ਸਾਡ ੇਮਨਾਂ ਨੰੂ ਸਾਡੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ, ਸਾਡੀ ਕਲਪਨਾ, ਸਾਡ ੇਇਿਤਹਾਸ ਅਤ ੇਸਾਡ ੇਭਿਵਖੱ ਨੰੂ ਤਰਤੋਾਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾ ਂਹ।ੈਇਹ ਕਮੰ 

ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਆੁਰਾ ਨਹM ਹ ੋਸਕਦਾ ਜੋ ਇਕਲੇੱ ਕਮੰ ਕਰ ਰਹ ੇਹਨ।ਇਹ ਅਿਜਹਾ ਕਮੰ ਹ ੈਜੋ ਸਾਨੰੂ ਇਕਠੱY ਹ ੋਕ ੇਕਰਨਾ ਪਵਗੇਾ ।ਥੀਏਟਰ 

ਇਕਠੱY ਹ ੋਕ ੇਇਹ ਕਮੰ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਿਦਦੰਾ ਹ।ੈ 

ਤੁਹਾਡ ੇਕਮੰ  ਦਾ ਤਿਹ ਿਦਲN ਧੰਨਵਾਦ  
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