
ਗu#ਡ ਮ&ਨ ਦੀ ਲਾਲਟ&ਨ  

ਗu#ਡ ਮ&ਨ ਦੀ ਲਾਲਟ&ਨ ਇ#ਕ ਐਸਾ ਨਾਟਕ ਹ& ਜ3 ਤuਹਾ5 ਹਾਸਾਵ7ਗਾ, ਗ8ਭੀਰ 

ਵੀ ਕਰ7ਗਾ, ਸ3ਹਣਾ ਸ3ਚਣ ਲਵ7ਗਾ ਅਤ7 ਤuਹਾਡੀ ਿਜ8ਦਗੀ ਿਵਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤ7 ਜ3ਸ਼ 

ਭਰ7ਗਾ.  

ਗu#ਡ ਮ&ਨ ਦੀ ਲਾਲਟ&ਨ ਇ#ਕ ਆਮ ਬ1ਦ2 ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹ&. ਜ6 ਕਦੀ 
ਿਖਿਝਆ, ਿਨਰਾਸ਼ ਹ6ਇਆ, ਿਸ਼ਕਾਇਤ= ਨਾਲ ਭਿਰਆ ਮ?ਤ ਭਾਲਦਾ ਸੀ ਪਰ 

ਿਜ1ਦਗੀ ਨ2 ਓਹC ਐਸਾ ਪਾਠ ਪੜਾਇਆ ਕ2 ਇ#ਕ ਆਮ ਬ1ਦ2 ਨ2 ਿਜ1ਦਗੀ C 

ਖਾਸ ਕਰ ਿਦ#ਤਾ ਅਤ2 ਦHਜ2ਆਂ ਿਵ#ਚ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਭਰ ਿਦ#ਤਾ. 

ਬ#ਿਚਆਂ ਤ7 ਨDਜਵਾਨE ਵਾਸਤ7 teacher ਬਣ ਕ7 ਆਵ7ਗਾ ਗu#ਡ ਮ&ਨ ਦੀ 
ਲਾਲਟ&ਨ ! 

  ਿਜ8ਦਗੀ ਨਾਲ ਰu#ਿਸਆਂ 5 ਇ#ਕ ਨਵF ਰਾਹ ਿਦਖਾਵ7ਗਾ ਗu#ਡ ਮ&ਨ ਦੀ 
ਲਾਲਟ&ਨ! 

 Tensions  ਦ7 ਸ#ਪ 5 ਯਕੀਨ ਦੀ ਡEਗ ਨਾਲ ਮਾਰ7ਗਾ ਗu#ਡ ਮ&ਨ ਦੀ 
ਲਾਲਟ&ਨ! 

 ਬਜuਰਗE 5 ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਰਾਹ ਤ7 ਪਾਵ7ਗਾ ਗu#ਡ ਮ&ਨ ਦੀ ਲਾਲਟ&ਨ! 

ਤuਹਾਡੀ ਿਟਕਟ ਅਤ7 ਵਕJਤ ਦਾ ਮu#ਲ ਮ3ੜ7ਗਾ ਇਹ ਨਾਟਕ. 

ਤuਸM ਜ2 ਜ2 ਕuਝ ਚ#ਜ ਦਾ ਦ2ਖਣਾ ਪਸ1ਦ ਕਰਦ2 ਹ6 ਤ= ਵ2ਖਣਾ ਪਵ2ਗਾ 
ਤuਹਾC ਗu#ਡ ਮ&ਨ ਦੀ ਲਾਲਟ&ਨ. 

ਇਹ ਦ3 ਘ8ਟ7 ਦਾ ਇ#ਕ ਪਾਤਰੀ ਨਾਟਕ ਰਾਣਾ ਰਣਬੀਰ ਦuਆਰਾ ਹੀ ਪ7ਸ਼ ਕੀਤਾ 
ਜਾਵ7ਗਾ. Theatre ਜE ਰ8ਗਮ8ਚ ਜE ਨਾਟਕ ਦ7 ਇਿਤਹਾਸ ਦ7 ਿਵਚ ਇ#ਕ ਪਾਤਰੀ 
ਨਾਟਕ ਦੀ ਪਰ8ਪਰਾ ਕਈ ਸD ਸਾਲ ਪuਰਾਣੀ ਹ&. 

ਰਾਣਾ ਰਣਬੀਰ ਇ#ਕ actor, film writer, poet. novelist, play 

 writer, ਇ#ਕ ਸ3ਹਣਾ ਬuਲਾਰਾ ਅਤ7 social worker ਹ&. 



ਇ#ਕ ਪਾਤਰੀ ਨਾਟਕ ਰਾਣ7 ਦ7 theatre ਿਵਚਲ7 acting career ਦਾ ਅਿਹਮ 

ਿਹ#ਸਾ ਹ&. ਓਹਨ7 1994-1996 ਿਵ#ਚ ਡਮਰO ਨਾਮ ਦਾ 35 minute ਦਾ ਇ#ਕ ਪਾਤਰੀ 
ਨਾਟਕ ਕੀਤਾ, ਫ7ਰ ਓਹਨ7 1995 ਿਵ#ਚ ਅਤ7 2014-2015 ਿਵ#ਚ ਖ7ਤE ਦਾ ਪu#ਤ ਨਾਮ 

ਦਾ 85 minute ਇ#ਕ ਪਾਤਰੀ ਨਾਟਕ ਕੀਤਾ. ਇਹ ਦQਵ7 ਨਾਟਕ ਲ3ਕE ਵ#ਲQ ਸਰਾਹ7 ਵੀ 
ਗਏ ਤ7 ਬ7ਹSਦ ਪਸ8ਦ ਵੀ ਕੀਤ7 ਗਏ. 

ਉSਤ7 ਤuਸF ਰਾਣਾ ਰਣਬੀਰ ਦuਆਰਾ ਜ3 acting ਦਾ ਜਲਵਾ ਵ7ਖ3ਗ7 ਓਹ ਤE 
ਵ#ਖਰ7 ਰ8ਗ-ਢ8ਗ ਦਾ ਹ3ਵ7ਗਾ ਹੀ ਪਰ subject ਅਤ7 dialoguge ਤuਹਾ5 ਇਸ ਕਦਰ 

ਕੀਲ ਕ7 ਰ#ਖਣਗ7 ਕ7 ਤuਹਾ5 120 minute ਦਾ ਵਕJਤ seconds ਿਵਚ ਬੀਤ ਿਗਆ 

Uਤੀਤ ਹ3ਵ7ਗਾ, ਇਹ ਮ7ਰਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਹ& ਯਕੀਨ ਵੀ. 

ਤuਸM ਜ2 ਪ1ਜਾਬੀ culture, ਪ1ਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਿਜ1ਦਗੀ, ਪ1ਜਾਬੀ ਸਾਿਹਤ 

ਅਤ2 ਕਲਾ ਿਵਚ ਕuਝ ਨਵ=, ਸ6ਹਣਾ, ਅਰਥ ਭਰਭHਰ, ਸ2ਧ ਦ2ਣ ਵਾਲਾ ਅਤ2 
ਮਨ6ਰ1ਜਨ ਨਾਲ ਭਿਰਆ ਵ2ਖਣਾ ਚਾਹu1ਦ2 ਹ6 ਤ= ਤuਸM ਜ਼ਰHਰ ਗu#ਡ ਮ&ਨ ਦੀ 
ਲਾਲਟ&ਨ C ਹ= ਮuਖੀ ਹu1ਗਾਰਾ ਦ2ਵ6ਗ2. 

ਮV ਇਸ ਨਾਟਕ ਦਾ ਿਨਰਮਾਤਾ ਬਣ ਕ7 ਬਹuਤ ਖuਸ਼ ਹE. ਮQ ਤuਹਾਡ2 ਸਾਥ ਨਾਲ 

ਇਹ ਨਾਟਕ ਪHਰੀ ਦuਨੀਆ ਂਿਵਚ ਿਵਖਾਉਣ ਦੀ ਇ#ਛਾ ਰ#ਖਦਾ ਹ=. ਯਕੀਨ ਹV ਕ7 
ਮV ਤ7 ਰਾਣਾ ਰਣਬੀਰ ਤuਹਾਡ7 ਸਾਥ ਨਾਲ ਸਫਲਤਾ ਹਾਿਸਲ ਕਰEਗ7.  

ਹu8ਗਾਰ7 ਦੀ ਉਡੀਕ ਿਵ#ਚ 

ਲਵUੀਤ ਿਸ8ਘ ਸ8ਧO 
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