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ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ 
ਸਿੰਤ੍ ਦਸਿੰ ਘ ਸੇਖੋਂ  ਾ ਨਾਟਕ ‘ਮੁਇਆਂ ਸਾਰ ਨਾ ਕਾਈ’ (1955 ਦਵਚ ਪ੍ਰਕਾਦਿਤ੍) ਪ੍ਿੰ ਜਾਬੀ ਕੋਮ 
 ੇ ਇਦਤ੍ਹਾਸ ਦਵਚ ਵਾਪ੍ਰ ਚੁਿੱ ਕੀਆ ਂ ੁਖ ਾਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂਿੰ  ਨਾਟਕੀ-ਰਪੂ੍ ਦਵਚ ਪ੍ੇਿ ਕਰਨ  ਾ 
ਯਤ੍ਨ ਹ।ੈ ਪ੍ਿੰਜਾਬੀ ਕੌਮ  ੇ ਦਜਸ ਸਮੇਂ  ੇ ਇਦਤ੍ਹਾਸ ਨੂਿੰ  ਇਸ ਨਾਟਕ ਦਵਚ ਪ੍ੇਿ ਕੀਤ੍ਾ ਦਿਆ 
ਹੈ, ਉਸ  ਾ ਸਿੰਬਿੰ ਧ ਅਿੰਿਰੇਜ਼ਾਂ  ੇ ਪ੍ਿੰਜਾਬ ਉਪ੍ਰ ਆਪ੍ਣਾ ਰਾਜ ਸਥਾਦਪ੍ਤ੍ ਕਰ ਲੈਣ ਤ੍ੋਂ ਮਿਰੋਂ  ੇ 
ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਹ।ੈ ਦਚਰਾਂ ਮਿਰੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ੍ ਦਸਿੰ ਘ  ੇ ਯਤ੍ਨਾਂ ਨਾਲ ਦਮਲੀ ਪ੍ਿੰਜਾਬ  ੀ 
ਸੁਤ੍ਿੰ ਤ੍ਰਤ੍ਾ ਇਕ ਵਾਰ ਦਿਰ ਪ੍ਿੰਜਾਬੀਆ ਂਕੋਲੋਂ ਖੁਸ ਜਾਂ ੀ ਹੈ। ਇਸ  ੁਖ ਾਈ ਇਦਤ੍ਹਾਸ ਨੂਿੰ  ਸਿੰਤ੍ 
ਦਸਿੰ ਘ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਆਪ੍ਣੇ ਨਾਟਕ ‘ਮੁਇਆਂ ਸਾਰ ਨਾ ਕਾਈ’ ਦਵਚ ਪ੍ੁਨਰ-ਦਸਰਦਜਤ੍ ਕਰਨ  ਾ 
ਯਤ੍ਨ ਕੀਤ੍ਾ ਹ।ੈ ਇਸ ਯਤ੍ਨ ਨਾਲ ਵਾਪ੍ਰ ਚੁਦਕਆ ਇਦਤ੍ਹਾਸ ਨਾਟਕੀ-ਰੂਪ੍ ਦਵਚ ਪ੍ੁਨਰ-ਪ੍ੇਿ 
ਹੋ ਜਾਂ ਾ ਹ।ੈ 
ਇਥੇ ਇਦਤ੍ਹਾਸ ‘ਦਲਖਣ’  ੇ ਕਾਰਜ ਅਤ੍ ੇਇਦਤ੍ਹਾਸ ‘ਪ੍ੇਿ’ ਕਰਨ  ੇ ਕਾਰਜ ਦਵਚਲੇ ਅਿੰਤ੍ਰ 
ਬਾਰ ੇਸਪ੍ਿੱਿਟ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ੍ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਦਤ੍ਹਾਸ ਦਲਖਣ  ਾ ਕਾਰਜ ਇਦਤ੍ਹਾਸਕਾਰ  ਾ ਹੈ। 
ਇਦਤ੍ਹਾਸਕਾਰ ਦਕਸੇ ਦਵਿੇਿ ਸਮੇਂ ਅਤ੍ ੇ ਸਥਾਨ ਦਵਚ ਵਾਪ੍ਰ ਚੁਿੱ ਕੀਆ ਂ ਜਾਂ ਵਾਪ੍ਰ ਰਹੀਆਂ 
ਘਟਨਾਵਾਂ, ਦਵਅਕਤ੍ੀਆਂ, ਤ੍ਿੱਥਾਂ, ਵੇਰਦਵਆਂ ਆਦ  ਬਾਰ ੇਆਪ੍ਣੀ ਸਮਰਿੱਥਾ ਮੁਤ੍ਾਦਬਕ ਸਿੱਚੀ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦ ਿੰ  ਾ ਹੈ। ਲੇਦਕਨ ਇਦਤ੍ਹਾਸ  ੀ ਪ੍ੇਿਕਾਰੀ  ਾ ਸਿੰਬਿੰ ਧ ਇਦਤ੍ਹਾਸ  ੇ ਪ੍ੁਨਰ-
ਦਸਰਜਣ ਨਾਲ ਹੈ ਅਤ੍ ੇਇਹ ਕਾਰਜ ਸਾਦਹਤ੍ਕਾਰ  ਾ ਹੈ। ਇਦਤ੍ਹਾਸ ਪ੍ਰਤ੍ੀ ਇਕ ਸਾਦਹਤ੍ਕਾਰ 
 ਾ ਦ ਰਿਟੀਕੋਣ ਇਕ ਇਦਤ੍ਹਾਸਕਾਰ  ੇ ਦ ਰਿਟੀਕੋਣ ਤ੍ੋਂ ਦਬਲਕੁਲ ਦ ਿੰ ਨ ਹੁਿੰ  ਾ ਹੈ। ਉਸ  ਾ 
ਮਨੋਰਥ ਇਕ ਇਦਤ੍ਹਾਸਕਾਰ ਵਾਂਿ ਇਦਤ੍ਹਾਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਦਵਅਕਤ੍ੀਆਂ, ਤ੍ਿੱਥਾਂ ਆਦ   ੀ 
ਜਾਣਕਾਰੀ  ੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਿੋਂ ਉਨਹ ਾਂ  ਾ ਸਾਦਹਤ੍ ਦਵਚ ਪ੍ੁਨਰ-ਦਸਰਜਣ ਕਰਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ 
ਨਹੀਂ ਦਕ ਸਾਦਹਤ੍ਕਾਰ ਆਪ੍ਣੀ ਦਕਰਤ੍ ਦਵਚ ਹਰ ਇਦਤ੍ਹਾਸਕ ਘਟਨਾ, ਦਵਅਕਤ੍ੀ ਆਦ   ਾ 
ਦਜ਼ਕਰ ਕਰੇ ਦਕਉਂਦਕ ਸਾਦਹਤ੍-ਰਚਨਾ  ੀਆ ਂਲੋੜਾਂ ਇਦਤ੍ਹਾਸ ਦਲਖਣ  ੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤ੍ੋਂ ਵਿੱਖਰੀਆਂ 
ਹੁਿੰ  ੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ੇਲਈ ਸਾਦਹਤ੍ਕਾਰ ਸਾਦਹਤ੍ਕ-ਦਕਰਤ੍ ਦਵਚਲੀ ਲੋੜ ਮੁਤ੍ਾਦਬਕ ਇਦਤ੍ਹਾਸ 
ਦਵਚੋਂ ਢੁਕਵੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਸਦਥਤ੍ੀਆ ਂਆਦ   ੀ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦਵਚ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ  
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ਹਲਕਾ ਦਜਹਾ ਹੇਰ-ਿੇਰ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂ ਾ ਹ।ੈ ਇਸ ਪ੍ੁਨਰ-
ਦਸਰਜਣ  ੀ ਪ੍ਰਦਕਦਰਆ ਦਵਚ ਹੀ ਇਦਤ੍ਹਾਸ ਆਪ੍ਣੀ ਵਿੱਖਰੀ 
ਹੋਂ  ਿੁਆ ਕੇ ਸਾਦਹਤ੍  ੇ ਿਲਪ੍ੀ-ਜਿਤ੍ ਦਵਚ ਰੂਪ੍ਾਂਤਰਰਤ ਹੋ 
ਜਾਂ ਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਦਕਦਰਆ ਰਾਹੀਂ ਸਾਦਹਤ੍ਕਾਰ  ਾ 
ਮਿੰਤ੍ਵ ਇਦਤ੍ਹਾਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਪ੍ਿੱ ਛ ੇਲੁਕੀ ਸਿੱਚਾਈ ਜਾਂ ਨਵੀਂ 
ਸੂਝ, ਨਵੇਂ ਅਰਥਾਂ ਆਦ  ਨੂਿੰ  ਪ੍ਾਠਕ/ ਰਿਕ ਜਾਂ ਜਨ-
ਸਾਧਾਰਣ ਸਾਹਮਣੇ ਦਲਆਉਣਾ ਹੁਿੰ  ਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤ੍ਰਹਾਂ ਵੀ 
ਕਦਹ ਸਕ ੇ ਹਾਂ ਦਕ ਸਾਦਹਤ੍ਕਾਰ ਕੋਲ ਆਪ੍ਣਾ ਕੋਈ ਦਵਿੇਿ 
ਦਵਚਾਰ ਜਾਂ ਦਨਿਦਚਤ੍ ਉ ੇਿ ਹੁਿੰ  ਾ ਹੈ, ਦਜਸ  ੀ ਪ੍ੇਿਕਾਰੀ 
ਲਈ ਉਹ ਇਦਤ੍ਹਾਸ  ੀ ਮ   ਲੈਂ ਾ ਹ ੈ ਅਤ੍ ੇ ਉਸ  ਾ 
ਪ੍ੁਨਰ-ਦਸਰਜਣ ਕਰ ਾ ਹੈ। 
ਸਿੰਤ੍ ਦਸਿੰ ਘ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਵੀ ‘ਮੁਇਆਂ ਸਾਰ ਨ ਕਾਈ’ ਨਾਟਕ ਦਵਚ 
ਪ੍ਿੰਜਾਬ  ੇ ਬੀਤ੍ ਚੁਿੱ ਕੇ ਇਦਤ੍ਹਾਸ ਨੂਿੰ  ਨਾਟਕੀ ਰੂਪ੍ ਦਵਚ ਪ੍ੇਿ 
ਕੀਤ੍ਾ ਹੈ। ਪ੍ਾਠਕ/ ਰਿਕ ਉਸ ਇਦਤ੍ਹਾਸਕ ਸਦਥਤ੍ੀ ਤ੍ੋਂ 
ਪ੍ਦਹਲਾਂ ਹੀ ਚਿੰਿੀ ਤ੍ਰਹਾਂ ਵਾਦਕਫ਼ ਹੁਿੰ   ੇਹਨ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ 
 ੇਖਣ  ਾ ਯਤ੍ਨ ਕਰਾਂਿ ੇਦਕ ਇਕ ਨਾਟਕਕਾਰ ਹੋਣ  ੇ ਨਾਤੇ੍ 
ਉਹ ਬੀਤ੍ ਚੁਿੱ ਕੇ ਇਦਤ੍ਹਾਸ  ਾ ਪ੍ੁਨਰ-ਦਸਰਜਣ ਕਰਕੇ ਉਸ 
ਦਵਚੋਂ ਦਕਹੜੀ ਨਵੀਂ ਸਿੰ  ਾਵਨਾ ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਸੂਝ ਪ੍ੈ ਾ ਕਰ ਦਰਹਾ 
ਹ।ੈ 
ਨਾਟਕ  ਾ ਆਰਿੰ  ਉਸ ਸਦਥਤ੍ੀ ਤ੍ੋਂ ਹੁਿੰ  ਾ ਹੈ ਜ ੋਂ ਦਸਿੱ ਖਾਂ  ਾ 
ਰਾਜ ਅਿੰਿਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਖੋਹ ਦਲਆ ਹ।ੈ ਪ੍ਿੰਜਾਬ ਅਿੰਿਰੇਜ਼ਾਂ  ੇ 
ਅਧੀਨ ਹੋ ਚੁਿੱ ਕਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ੍ ਦਸਿੰ ਘ  ੇ ਰਾਜ  ੇ 
ਇਕ-ੋਇਕ ਬਚ ੇਵਾਦਰਸ ਮਹਾਰਾਜਾ  ਲੀਪ੍ ਦਸਿੰ ਘ ਨੂਿੰ , ਜ ੋ ਦਕ 
ਆਪ੍ਣੀ ਬਚਪ੍ਨ  ੀ ਅਵਸਥਾ ਦਵਚ ਹੈ, ਅਿੰਿਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ 
ਇਿੰਿਲੈਂਡ ਪ੍ਹੁਿੰ ਚਾ ਦ ਿੱ ਤ੍ਾ ਹੈ। ਇਿੰਿਲੈਂਡ ਦਵਚ ਹੀ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ 
ਆਪ੍ਣੀਆ ਂ ਦਸਦਖਆਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜਾ  ਲੀਪ੍ ਦਸਿੰ ਘ  ੇ 
ਮਨ ਦਵਚੋਂ ਪ੍ਿੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤ੍ੀ ਮੋਹ ਕਿੱਢ ਕੇ, ਨਫ਼ਰਤ੍  ੀ  ਾਵਨਾ 
 ਰ ਦ ਿੱ ਤ੍ੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜਾ  ਲੀਪ੍ ਦਸਿੰ ਘ ਪ੍ਿੰਜਾਬ ਨੂਿੰ  
ਇਕ ਅਸਦ ਅ  ੇਿ ਮਿੰਨ ਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂਿੰ  ਹੁਣ ਇਿੰਿਲੈਂਡ ਨਾਲ 
ਹੀ ਦਪ੍ਆਰ ਹੋ ਚੁਿੱ ਕਾ ਹੈ। ਵਾਸਤ੍ਵ ਦਵਚ ਅਿੰਿਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ 
ਚਾਲ ਖੇਡ ਕੇ ਪ੍ਿੰਜਾਬ  ੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਸ  ੇ ਉਸ 
ਮਹਿੱਤ੍ਵਪ੍ੂਰਣ ਦਵਅਕਤ੍ੀ ਨੂਿੰ  ਵੀ ਆਪ੍ਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਦਲਆ ਹੈ 
ਜ ੋ ਦਕ  ਦਵਿੱ ਖ ਦਵਚ ਪ੍ਿੰਜਾਬ  ੇ ਰਾਜ ਨੂਿੰ  ਵਾਪ੍ਸ ਲੈਣ ਲਈ 

ਅਤ੍ ੇਸੁਤ੍ਿੰ ਤ੍ਰਤ੍ਾ ਹਾਦਸਲ ਕਰਨ  ੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ  ੇਣ ਵਾਲਾ ਇਕ 
ਪ੍ਰ ਾਵਿਾਲੀ ਆਿੂ ਦਸਿੱ ਧ ਹੋ ਸਕ ਾ ਹੈ। 
ਨਾਟਕ  ੇ ਅਿੰਤ੍ ਦਵਚ ਵੀ ਅਸੀਂ  ੇਖ ੇ ਹਾਂ ਦਕ ਪ੍ਿੰਜਾਬ ਸੁਤ੍ਿੰ ਤ੍ਰ 
ਨਹੀਂ। ਉਸ ਉਤ੍ ੇ ਅਜ ੇ ਵੀ ਅਿੰਿਰੇਜ਼ਾਂ  ੀ ਹੀ ਹਕੂਮਤ੍ ਹੈ। 
ਨਾਟਕ  ੇ ਆਦ  ਅਤ੍ ੇਅਿੰਤ੍ ਦਵਚਕਾਰ ਅਸੀਂ  ੇਖ ੇ ਹਾਂ ਦਕ 
ਪ੍ਿੰਜਾਬ  ੀ ਸੁਤ੍ਿੰ ਤ੍ਰਤ੍ਾ ਹਾਦਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਦਹਲਾਂ ਪ੍ਿੰਜਾਬੀ 
ਕੌਮ ਚਾਹਵਾਨ ਤ੍ਾਂ ਹੈ ਪ੍ਰ ਉਹ ਦਕਧਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੰਘਰਿ 
ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਦਕਰਆਿੀਲ ਨਹੀਂ। ਇਕ ਪ੍ਾਸ ੇ ਪ੍ਿੰਜਾਬ  ੇ 
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ  ਲੀਪ੍ ਦਸਿੰ ਘ ਤੇ੍ ਇਹ ਆਸ ਲਿਾਈ ਹੋਈ 
ਹੈ ਦਕ ਉਹ ਪ੍ਿੰਜਾਬ  ਾ ਰਾਜ ਅਿੰਿਰੇਜ਼ਾਂ ਤ੍ੋਂ ਵਾਦਪ੍ਸ ਲੈਣ ਅਤ੍ ੇ
 ੂਜੇ ਪ੍ਾਸ ੇ ਉਹ ਅਿੰਿਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਦਵਚ ਦਮਲ  ੇ ਸੁਿੱ ਖਾਂ  ੀ 
ਤ੍ਾਰੀਫ਼ ਕਰ ੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਥਿੱਕ ੇ। ਲੇਦਕਨ ਮਹਾਰਾਜਾ  ਲੀਪ੍ 
ਦਸਿੰ ਘ ਤ੍ਾਂ ਹਰ ਕ ਮ ਉਤ੍ੇ ਆਪ੍ਣੇ ਆਪ੍ ਨੂਿੰ  ਅਿੰਿਰੇਜ਼ਾਂ  ਾ 
ਵਫ਼ਾ ਾਰ ਸਾਦਬਤ੍ ਕਰ ਾ ਹੈ। ਉਸ  ੇ ਮਨ ਦਵਚ ਪ੍ਿੰਜਾਬ  ਾ 
ਰਾਜ ਵਾਦਪ੍ਸ ਲੈਣ  ੀ ਥਾਂ ਇਿੰਿਲੈਂਡ ਦਵਚ ਹੀ ਰਦਹਣ, ਉਥੋਂ 
 ੀ ਰਾਜ-ਮਿੰਡਲੀ  ਾ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਅਤ੍ ੇਉਥੋਂ  ੇ ਦਕਸੇ 
ਿਾਹੀ ਘਰਾਣੇ  ੀ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਦਵਆਹ ਕਰਨ  ੀ ਇਿੱਛਾ ਹੈ। 
ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬੀਤ੍ਣ ਮਿਰੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ  ਲੀਪ੍ ਦਸਿੰ ਘ ਅਿੰਿਰੇਜ਼ਾਂ 
 ੇ ਵਲ-ਛਲ ਤੇ੍ ਬ ਨੀਤ੍ੀ ਤ੍ੋਂ ਪ੍ੂਰੀ ਤ੍ਰਹਾਂ ਵਾਦਕਫ਼ ਹੋ ਜਾਂ ਾ 
ਹੈ। ਉਸ  ੇ ਮਨ ਦਵਚ ਅਿੰਿਰੇਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤ੍ੀ ਦਵਰੋਧ ਅਤ੍ ੇਨਫ਼ਰਤ੍ 
 ੀ  ਾਵਨਾ ਪ੍ ੈਾ ਹੋ ਜਾਂ ੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਦਥਤ੍ੀ ਤ੍ੋਂ 
ਸੁਚੇਤ੍ ਹੋ ਕ ੇਪ੍ਿੰਜਾਬ ਜਾਣ ਅਤ੍ ੇਆਪ੍ਣਾ ਰਾਜ ਵਾਦਪ੍ਸ ਲੈਣ 
 ੀ ਇਿੱਛਾ ਰਿੱਖ ਾ ਹੈ। ਲੇਦਕਨ ਹੋਣੀ ਇਹ ਵਾਪ੍ਰ ੀ ਹੈ ਦਕ 
ਅਿੰਿਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪ੍ਣੀ ਵਲ-ਛਲ  ੀ ਨੀਤ੍ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਿੰਜਾਬ  ੇ 
ਆਿੂਆ ਂਤੇ੍ ਦਸਿੱ ਖ ਸਰ ਾਰਾਂ ਨੂਿੰ  ਆਪ੍ਣੇ ਨਾਲ ਦਮਲਾ ਦਲਆ ਹੈ, 
ਇਨਹ ਾਂ ਆਿੂਆ ਂ ਤੇ੍ ਦਸਿੱ ਖ ਸਰ ਾਰਾਂ  ੇ ਸਾਰ ੇਹਿੱਕ ਅਿੰਿਰੇਜ਼ੀ 
ਰਾਜ ਦਵਚ ਸੁਰਿੱ ਦਖਅਤ੍ ਹਨ। ਇਸ ੇਲਈ ਮਹਾਰਾਜਾ  ਲੀਪ੍ 
ਦਸਿੰ ਘ ਇਨਹ ਾਂ ਸਰ ਾਰਾਂ ਨੂਿੰ  ਜ ੋਂ ਆਪ੍ਣਾ ਰਾਜ ਵਾਦਪ੍ਸ ਲੈਣ 
ਅਤ੍ ੇਅਿੰਿਰੇਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤ੍ੀ ਬਗ਼ਾਵਤ੍ ਕਰਨ ਲਈ ਦਚਿੱ ਠੀਆ ਂ ੇਜਕ ੇ
ਪ੍ਰੇਰਣਾ  ੇਂ ਾ ਹੈ ਤ੍ਾਂ ਇਹ ਸਰ ਾਰ ਆਿੂ ਆਪ੍ਣ ੇ ਦਨਜੀ 
ਸੁਆਰਥਾਂ ਨੂਿੰ  ਮੁਿੱ ਖ ਰਖਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ  ਲੀਪ੍ ਦਸਿੰ ਘ  ਾ ਸਾਥ 
 ੇਣੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ  ੇਂ ੇ ਹਨ। ਮੁਕਰਜੀ ਨਾਟਕ ਦਵਚ ਇਕ 
ਥਾਂ ਸਿੰਤ੍ ਦਸਿੰ ਘ ਨੂਿੰ  ਪ੍ਿੰਜਾਬ  ੇ ਸਰ ਾਰਾਂ  ੇ ਸੁਆਰਥਾਂ ਅਤ੍ ੇ
ਿਿੱ ਾਰ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਇਉਂ ਕਦਹਿੰ  ਾ ਹੈ : 
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ਮਕੁਰਜੀ: (ਰੋਸ ਨਾਲ) ਪ੍ਿੰਜਾਬ ਦਵਚ ਅਿੰਿਰੇਜ਼ ਿੁਰ ੂ  ਾ 
ਸਿੱ ਦ ਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਰ ਾਰਾਂ  ਾ 
ਸਿੱ ਦ ਆ ਹੋਇਆ ਆਇਆ ਹ।ੈ ਇਨਹ ਾਂ ਨੇ ਰਣਜੀਤ੍ ਦਸਿੰ ਘ  ੇ ਖ਼ੂਨ 
ਨਾਲ  ਗ਼ਾ ਕਰਕੇ ਉਸ  ੇ ਅਧੀਨ ਆਪ੍ਣੀਆਂ ਜਾਇ ਾ ਾਂ 
ਬਚਾਈ ਂਬੈਠੇ ਹਨ। 
 

(‘ਮੁਇਆਂ ਸਾਰ ਨਾ ਕਾਈ’, ਅਿੰਕ 4, ਪ੍ਿੰਨਾ 63) 
 
‘ਮੁਇਆਂ ਸਾਰ ਨਾ ਕਾਈ’ ਨਾਟਕ ਦਵਚ ਇਹ ਦਵਚਾਰ ਪ੍ੇਿ 
ਕੀਤ੍ਾ ਦਿਆ ਹੈ ਦਕ ਪ੍ਿੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਮਰ ਰਹੀ ਸੀ ਪ੍ਰ ਉਸ ਨੂਿੰ  
ਆਪ੍ਣੇ ਮਰਨ  ੀ ਉੱਕਾ ਹੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਸੂਝ 
ਪ੍ਦਹਲਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ  ਲੀਪ੍ ਦਸਿੰ ਘ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ੍ ਬਾ  ਦਵਚ 
ਪ੍ਿੰਜਾਬ  ੇ ਦਸਿੱ ਖ ਸਰ ਾਰਾਂ ਪ੍ਾਸ ਨਹੀਂ। ਇਕ ਹੋਣੀ ਤ੍ਾਂ ਪ੍ਦਹਲਾਂ 
ਹੀ ਵਾਪ੍ਰ ਚੁਿੱ ਕੀ ਹ-ੈ ਅਿੰਿਰਜ਼ੇਾਂ   ੇਪ੍ਿੰਜਾਬ ਨੂਿੰ  ਗ਼ੁਲਾਮ ਕਰ 
ਲੈਣ ਨਾਲ। ਉਸ ਤ੍ੋਂ ਮਿਰੋਂ ਇਸ ਸਦਥਤ੍ੀ ਦਵਚ ਪ੍ਦਰਵਰਤ੍ਨ 
ਜਾਂ ਪ੍ਲਟਾਉ ਆਉਣ  ੀ ਸਿੰ  ਾਵਨਾ ਵੀ ਦਕਧਰੋਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ 
ਆ ਰਹੀ, ਸਿੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਦਥਤ੍ੀ ਉਲਝ ੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 
ਪ੍ਿੰਜਾਬ  ੀ ਇਸ ਤ੍ਰਸਯੋਿ ਸਦਥਤ੍ੀ ਨੂਿੰ  ਨਾਟਕ ਦਵਚ ਦਤ੍ਿੰ ਨ 
ਪ੍ੜਾਵਾਂ ਤੇ੍ ਪ੍ੇਿ ਕੀਤ੍ਾ ਦਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਦਹਲਾ ਪ੍ੜਾਅ ਵਾਪ੍ਰ 
ਚੁਿੱ ਦਕਆ ਹੈ ਅਤ੍ ੇਉਹ ਹੈ ਅਿੰਿਰੇਜ਼ਾਂ  ਾ ਪ੍ਿੰਜਾਬ ਤੇ੍ ਕਬਜ਼ਾ 
ਕਰਨਾ,  ੂਜਾ ਪ੍ੜਾਅ ਮਹਾਰਾਜਾ  ਲੀਪ੍ ਦਸਿੰ ਘ  ਾ ਆਰਿੰ  
ਦਵਚ ਸਾਰੀ ਸਦਥਤ੍ੀ ਵਲੋਂ ਬੇਮੁਖ ਰਦਹਣਾ ਅਤ੍ ੇਅਿੰਿਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ 
ਹੀ ਵਫ਼ਾ ਾਰੀ ਜਤ੍ਾਉਣਾ, ਤ੍ੀਜਾ ਪ੍ੜਾਅ ਪ੍ਿੰਜਾਬੀ ਕੌਮ  ਾ 
ਅਿੰਿਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਵਫ਼ਾ ਾਰੀ ਜਤ੍ਾਉਣਾ ਅਤ੍ ੇਪ੍ਿੰਜਾਬੀ ਕੌਮ 
 ਾ ਹੀ ਅਿੰਿਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਦਮਲ ਜਾਣਾ ਹ।ੈ ਪ੍ਿੰਜਾਬੀ ਕੋਮ ਕੋਲ 
ਸਮੇਂ ਨੂਿੰ  ਸਮਝਣ  ੀ, ਸੂਝ  ੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਉਂ ਇਕ ਤ੍ੋਂ ਬਾ  
 ੂਜੀ ਤੇ੍  ੂਜੀ ਤ੍ੋਂ ਬਾ  ਤ੍ੀਜੀ  ੁਖ ਾਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪ੍ਰ ਜਾਂ ੀ 
ਹ।ੈ 
ਇਸ ਨਾਟਕ ਦਵਚ ਇਦਤ੍ਹਾਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਸਦਥਤ੍ੀਆ,ਂ 
ਦਵਅਕਤ੍ੀਆਂ ਆਦ   ੇ ਪ੍ੁਨਰ-ਦਸਰਜਣ ਰਾਹੀਂ ਵਰਤ੍ਮਾਨ 
ਅਤ੍ ੇ  ਦਵਿੱ ਖ ਲਈ ਨਾਟਕਕਾਰ ਨੇ ਇਹੀ ਦਵਚਾਰ ਸਾਹਮਣੇ 
ਦਲਆਂ ਾ ਹੈ ਦਕ ਪ੍ਿੰਜਾਬੀ ਕੌਮ  ੇ ਆਿੂਆ ਂ ਅਤ੍ ੇ ਸਾਧਾਰਣ 
ਜਨਤ੍ਾ ਕੋਲ ਸਮੇਂ ਨੂਿੰ  ਸਮਝਣ  ੀ ਸੂਝ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਆਪ੍ਣੇ 
ਦਨਜੀ ਸੁਆਰਥਾਂ ਨੂਿੰ  ਹੀ ਪ੍ਦਹਲ ਦ ਿੰ   ੇ ਸਨ ਅਤ੍ ੇ ਇਨਹ ਾਂ 

ਸੁਆਰਥਾਂ ਕਾਰਣ ਆਪ੍ਣੀ ਹੀ ਕੌਮ ਨਾਲ ਿਿੱ ਾਰੀ ਕਰ  ੇ
ਹਨ। ਲੇਦਕਨ ਦਜਸ ਕੌਮ  ੇ ਆਿੂ ਹੀ ਿਿੱ ਾਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਹ 
ਕੌਮ ਕ ੀ ਵੀ ਬਹੁਤ੍ ਦਚਰ ਦਜ਼ਿੰ  ਾ ਨਹੀਂ ਰਦਹ ਸਕ ੀ।  ਾਵ 
ਆਪ੍ਣੀ ਸੁਤ੍ਿੰ ਤ੍ਰਤ੍ਾ ਨੂਿੰ  ਸਾਂ  ਕ ੇਨਹੀਂ ਰਿੱਖ ਸਕ ੀ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੂਿੰ  
ਆਪ੍ਣੀ ਹੀ ਕੌਮ  ੇ ਖ਼ਤ੍ਮ ਹੋਣ  ੀ, ਮਰਨ  ੀ ਕੋਈ ਸੂਝ 
ਨਹੀਂ ਹੁਿੰ  ੀ। ਇਸ ਨਾਟਕ  ਾ ਦਸਰਲੇਖ ‘ਮੁਇਆਂ ਸਾਰ ਨਾ 
ਕਾਈ’ ਵੀ ਇਸੇ ਦਵਚਾਰ ਨੂਿੰ  ਹੀ ਸਪ੍ਿੱਿਟ ਕਰ ਾ ਹੈ। 
ਸਿੰਤ੍ ਦਸਿੰ ਘ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਆਪ੍ ਵੀ ਇਸ ਨਾਟਕ  ੀ  ੂਦਮਕਾ ਦਵਚ 
ਇਸ ੇਦਵਚਾਰ ਨੂਿੰ  ਹੀ ਸਪ੍ਿੱਿਟ ਕੀਤ੍ਾ ਹੈ। ਉਹ ਦਲਖ ਾ ਹੈ ਦਕ : 
“ਇਹ ਨਾਟਕ ਮੁਇਆਂ ਸਾਰ ਨਾ ਕਾਈ, ਪ੍ਿੰਜਾਬੀ ਕੌਮ  ੀ ਖ ੋ
ਚੁਿੱ ਕੀ ਸੁਤ੍ਿੰ ਰਤ੍ਤ੍ਾ  ਾ  ੁਖਾਂਤ੍ ਹੈ। ... 
ਇਸ  ੁਖਾਂਤ੍  ਾ ਸਾਰਾਂਿ ਇਹ ਹੈ ਦਕ ਮਰ ਰਹੀ ਕੌਮ  ੇ 
ਆਿੂਆ ਂ ਨੂਿੰ  ਇਹ ਸਾਰ ਤ੍ਿੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਕ ਉਹ ਇਕ ਕੌਮ 
ਬਣਕ ੇਮਰ ਰਹੇ ਹਨ।” 
ਇਉਂ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਇਦਤ੍ਹਾਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ  ੇ ਨਾਟਕੀ-ਰੂਪ੍ ਦਵਚ 
ਪ੍ੁਨਰ-ਦਸਰਜਣ ਰਾਹੀਂ 19ਵੀਂ ਸ ੀ  ੇ ਪ੍ਿੰਜਾਬ  ੇ ਆਿੂਆਂ 
ਦਵਚ ਉਸ  ਾਵਨਾ  ੀ ਅਣਹੋਂ  ਨੂਿੰ   ਰਸਾਇਆ ਹੈ, ਦਜਸ  ਾ 
ਹੋਣਾ ਦਕਸੇ ਕੌਮ  ੀ ਸੁਤ੍ਿੰ ਤ੍ਰਤ੍ਾ ਲਈ, ਉਸ  ੇ ਮਾਣ ਨਾਲ 
ਜੀਊਣ ਲਈ ਬਹੁਤ੍ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 
ਇਸ ਨਾਟਕ  ੇ ਸਿੰਿਠਨ ਜਾਂ ਬਣਤ੍ਰ ਉਪ੍ਰ ਝਾਤ੍ ਮਾਰੀਏ 
ਤ੍ਾਂ ਇਹ ਨਾਟਕ ਅਿੱਠ ਅਿੰਕਾਂ ਦਵਚ ਵਿੰ ਦਡਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਕ 
ਅਿੰਕ ਤੇ੍  ੂਜ ੇਅਿੰਕ  ੇ ਵਾਪ੍ਰਨ  ੇ ਸਮੇਂ ਦਵਚਕਾਰ ਇਿੱਕ ਵਿੱਡੀ 
ਦਵਿੱ ਥ ਹੈ। ਹਰ ਅਿੰਕ  ੇ ਿੁਰੂ ਹੋਣ ਤ੍ੋਂ ਪ੍ਦਹਲਾਂ ਬਹੁਤ੍ ਕੁਝ 
ਵਾਪ੍ਰ ਚੁਿੱ ਦਕਆ ਹੁਿੰ  ਾ ਹੈ, ਦਜਸ  ਾ ਸਿੰਕਤੇ੍ ਨਾਟਕ ਦਵਚਲੇ 
ਪ੍ਾਤ੍ਰਾਂ  ੀ ਆਪ੍ਸੀ ਵਾਰਤ੍ਾਲਾਪ੍ ਦਵਚੋਂ ਦਮਲ ਾ ਹੈ। ਨਾਟਕ 
ਦਵਚਲੇ ਕੁਝ ਅਿੰਕ  ਾਰਤ੍ ਦਵਚਲੇ ਅਤ੍ ੇ ਕੁਝ ਅਿੰਕ ਦਵ ੇਿਾਂ 
ਦਵਚਲੇ ਦ ਰਿਾਂ, ਘਟਨਾਵਾਂ ਆਦ  ਨੂਿੰ  ਸਾਹਮਣੇ ਦਲਆਉਂ  ੇਹਨ। 
ਨਾਟਕ  ਾ ਆਰਿੰ  ਉਸ ਸਮੇਂ ਤ੍ੋਂ ਹੁਿੰ  ਾ ਹੈ ਜ ੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ 
 ਲੀਪ੍ ਦਸਿੰ ਘ  ੀ ਉਮਰ ਸੋਲਹਾਂ ਸਾਲ  ੀ ਹੈ ਤੇ੍ ਉਸ  ੀ 
ਪ੍ਰਵਦਰਿ ਇਿੰਿਲੈਂਡ ਦਵਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਟਕ  ਾ ਅਿੰਤ੍ 
ਮਹਾਰਾਜਾ  ਲੀਪ੍ ਦਸਿੰ ਘ  ੀ ਦਮਰਤ੍ ੂਨਾਲ ਹੁਿੰ  ਾ ਹੈ ਜ ੋਂ ਦਕ 
ਉਹ 56 ਸਾਲ  ੀ ਉਮਰ  ੋਿ ਚੁਿੱ ਕਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਇਹ ਨਾਟਕ 
ਬਹੁਤ੍ ਲਿੰ ਮੇ ਸਮੇਂ ਦਵਚ ਵਾਪ੍ਰੀਆ ਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂਿੰ  ਆਪ੍ਣ ੇ
ਦਵਸਤ੍ਾਰ ਦਵਚ ਸਮੇਟਣ  ਾ ਯਤ੍ਨ ਕਰ ਾ ਹੈ। ਹਰ ਅਿੰਕ 
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ਦਵਚ ਮਹਾਰਾਜਾ  ਲੀਪ੍ ਦਸਿੰ ਘ ਮੌਜੂ  ਹੈ। ਸਮੁਿੱ ਚਾ ਇਦਤ੍ਹਾਸਕ 
ਪ੍ਰਸਿੰਿ ਇਸ ਸਦਥਤ੍ੀ  ੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ੇਿ ਹੁਿੰ  ਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ 
 ੇ ਪ੍ਾਤ੍ਰ ਦਜਵੇਂ ਸਿੰਤ੍ ਦਸਿੰ ਘ, ਰਾਣੀ ਦਜਿੰ  ਾਂ, ਮੁਕਰਜੀ, ਦਮਸ 
ਬਿੰਬਾ, ਸੋਦਲਿੰ ਸਕੀ, ਉਕੋਨੋਫ਼, ਦਵਕਟਰ, ਦਸਿੱ ਖ ਆਿੂ ਆਦ  
ਸਟੇਜ ਉਤ੍ੇ ਆਉਂ ੇ ਹਨ ਅਤ੍ ੇਆਪ੍ਣੀ ਯੋਿ  ੂਦਮਕਾ ਦਨ ਾ ਕ ੇ
ਚਲੇ ਜਾਂ ੇ ਹਨ। ਇਨਹ ਾਂ ਦਵਚ ਸਿੰਤ੍ ਦਸਿੰ ਘ ਤ੍ੋਂ ਇਲਾਵਾ 
ਤ੍ਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਪ੍ਾਤ੍ਰ ਸਟੇਜ ’ਤੇ੍ ਕੇਵਲ ਇਕ ੋ ਵਾਰ ਹੀ 
ਆਉਂ  ੇ ਹਨ। ਇਨਹ ਾਂ ਪ੍ਾਤ੍ਰਾਂ ਨੂਿੰ  ‘ਪ੍ਰਕਰੀ’ ਪ੍ਾਤ੍ਰ ਅਤ੍ੇ 
ਮਹਾਰਾਜਾ  ਲੀਪ੍ ਦਸਿੰ ਘ ਨੂਿੰ  ‘ਪ੍ਤ੍ਾਕਾ’ ਪ੍ਾਤ੍ਰ ਦਕਹਾ ਜਾ 
ਸਕ ਾ ਹੈ। 
ਇਹ ਨਾਟਕ  ਾਵੇਂ ਬਹੁਤ੍ ਲਿੰ ਮੇ ਸਮੇਂ ਦਵਚ ਵਾਪ੍ਰੀਆਂ 
ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂਿੰ  ਆਪ੍ਣੀ ਸੀਮਾਂ ਦਵਚ ਸਮੇਟਣ  ਾ ਯਤ੍ਨ ਕਰ ਾ 
ਹ,ੈ ਪ੍ਰ ਨਾਟਕ ਦਵਚ ਪ੍ੇਿ ਹੋਈ ਮੁਿੱ ਖ ਸਦਥਤ੍ੀ--ਸੁਤ੍ਿੰ ਤ੍ਰਤ੍ਾ 
ਹਾਦਸਲ ਕਰਨ  ੀ ਸਮਿੱ ਦਸਆ ਦਵਚ ਕੋਈ ਪ੍ਦਰਵਰਤ੍ਨ ਨਹੀਂ 
ਹੁਿੰ  ਾ। ਨਾਟਕ ਦਵਚ ਕੋਈ ਦਬਰਤ੍ਾਂਤ੍ਕ ਦਵਕਾਸ ਨਹੀਂ, ਸਿੋਂ 
ਖੜੋਤ੍ ਹੈ। ਸਮੁਿੱ ਚੇ ਨਾਟਕ ਦਵਚ ਆਦ  ਤ੍ੋਂ ਅਿੰਤ੍ ਤ੍ਿੱਕ ਇਕ 
ਤ੍ਣਾਉ ਕਾਇਮ ਰਦਹਿੰ  ਾ ਹ।ੈ ਇਹ ਤ੍ਣਾਉ ਪ੍ਿੰਜਾਬੀ-ਰਾਜ 
ਿੁਆਚਣ ਤੇ੍ ਮੁੜ ਰਾਜ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ੍ ਕਰਨ  ੀ ਇਿੱਛਾ ਦਵਚਕਾਰ 
ਹ।ੈ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਤੇ੍ ਇਸ ਤ੍ਣਾਉ  ੇ ਟਕਰਾਉ ਦਵਚ ਬ ਲਣ  ੀ 
ਸਿੰ  ਾਵਨਾ  ੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ੈ ਾ ਹੁਿੰ   ੇਹਨ ਪ੍ਰ ਇਹ ਸਿੰ  ਾਵਨਾ ਪ੍ੈ ਾ 
ਹੋਣ ਤ੍ੋਂ ਪ੍ਦਹਲਾਂ ਹੀ ਖ਼ਤ੍ਮ ਹ ੋਜਾਂ ੀ ਹ।ੈ ਦਕਧਰੇ ਵੀ ਟਕਰਾਉ 
 ਾ ਰੂਪ੍ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ੀ। ਿਲਸਰੂਪ੍, ਸਦਥਤ੍ੀ-
ਪ੍ਦਰਵਰਤ੍ਨ ਜਾਂ ਸਦਥਤ੍ੀ-ਪ੍ਲਟਾਊ ਨਹੀਂ ਹ ੋ ਸਕ ਾ। ਇਹ 
ਤ੍ਣਾਉ ਪ੍ਿੰਜਾਬੀ ਕੌਮ  ਾ ਹ।ੈ ਪ੍ਰ ਪ੍ਿੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਦਵਚ ਇਕ 
ਪ੍ਾਸੇ ਮਹਾਰਾਜਾ  ਲੀਪ੍ ਦਸਿੰ ਘ ਹੈ ਅਤ੍ ੇ  ੂਜੇ ਪ੍ਾਸੇ ਸਮੁਿੱ ਚੀ 
ਪ੍ਿੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਤੇ੍ ਉਸ  ੇ ਆਿੂ। ਨਾਟਕ ਦਵਚ ਤ੍ਣਾਉ  ੇ 
ਟਕਰਾਉ ਦਵਚ ਨਾ ਬ ਲ ਸਕਣ  ਾ,  ੂਜ ੇ ਿਬ ਾਂ ਦਵਚ 
ਨਾਟਕ ਦਵਚਲੀ ਖੜੋਤ੍  ਾ ਕਾਰਣ ਇਹ ਹ ੈ ਦਕ ਤ੍ਣਾਉ ਨਾਲ 
ਸਿੰਬਿੰ ਦਧਤ੍ ਦਧਰਾਂ ਬ ਲ ਜਾਂ ੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਦਹਲਾਂ ਇਕ ਦਧਰ 
ਇਸ ਤ੍ਣਾਉ ਨਾਲ ਸਿੰਬਿੰ ਦਧਤ੍ ਹੁਿੰ  ੀ ਹ ੈਬਾ  ਦਵਚ  ੂਜੀ ਦਧਰ। 
ਨਾਟਕ  ੇ ਆਰਿੰ  ਦਵਚ ਇਹ ਤ੍ਣਾਉ ਸਮੁਿੱ ਚੀ ਪ੍ਿੰਜਾਬੀ ਕੌਮ  ਾ 
ਹ।ੈ ਉਹ ਅਿੰਿਰੇਜ਼ਾਂ ਤ੍ੋਂ ਰਾਜ ਵਾਦਪ੍ਸ ਲੈਣ  ੀ ਚਾਹਵਾਨ ਹੈ 
ਪ੍ਰ ਮਹਾਰਾਜਾ  ਲੀਪ੍ ਦਸਿੰ ਘ ਇਸ ਤ੍ਣਾਉ ਤ੍ੋਂ ਮੁਕਤ੍ ਹੈ। ਉਹ 
ਤ੍ਾਂ ਅਿੰਿਰੇਜ਼ਾਂ ਕੋਲ ਪ੍ਿੰਜਾਬ  ੇ ਰਾਜ  ਾ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ‘ਅਕਾਲ 

ਪ੍ੁਰਖ  ਾ  ਾਣਾ’ ਮਿੰਨ ਾ ਹੈ। ਉਹ ਜ ੋਂ ਆਪ੍ਣੀ ਮਾਂ ਮਹਾਰਾਣੀ 
ਦਜਿੰ  ਾਂ ਨੂਿੰ   ਾਰਤ੍ ਦਵਚ ਦਮਲ ਾ ਹੈ ਤ੍ਾਂ ਮਹਾਰਾਣੀ ਦਜਿੰ  ਾਂ ਉਸ 
ਨੂਿੰ  ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪ੍ਿੰਜਾਬ ਚਲਣ ਅਤ੍ ੇ ਅਿੰਿਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਤ੍ੀ 
ਦਵ ਰੋਹ ਕਰਨ  ੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦ ਿੰ  ੀ ਹੈ ਪ੍ਰ ਉਹ ਕਦਹਿੰ  ਾ ਹੈ : 
 
 ਲੀਪ੍ ਦਸਿੰ ਘ:  ਮੈਂ ਅਕਾਲ ਪ੍ੁਰਖ  ਾ  ਾਣਾ ਮਿੰਨ ਦਲਆ ਹੈ, 
ਮਾਤ੍ਾ ਜੀ ! ਮਨੂੈਿੰ  ਰਾਜ  ੀ ਚਾਹ ਨਹੀਂ। ਿੋਪ੍ੀ ਚਿੰ  ਦਜਦਹਆ ਂਨੇ 
ਰਾਜ ਛਿੱਡ ਦ ਿੱ ਤ੍ੇ ਸਨ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਾਸੋਂ ਅਕਾਲ ਪ੍ੁਰਖ ਨੇ ਛੁਡਾ 
ਦਲਆ ਤ੍ਾਂ ਮੈਂ ਏਡਾ ਹੇਜ ਦਕਉਂ ਕਰਾਂ ? 
 

(ਉਹੀ, ਅਿੰਕ 3, ਪ੍ਿੰਨਾ 47) 
 
ਜ ੋਂ ਮੁਕਰਜੀ ਵੀ ਉਸ ਨੂਿੰ  ਅਿੰਿਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਵਾਦਪ੍ਸ ਲੈਣ ਲਈ 
ਪ੍ਰੇਰਣਾ  ੇਂ ਾ ਹੈ ਤ੍ਾਂ ਵੀ ਉਸ  ਾ ਇਹੀ ਜਵਾਬ ਹ ੈਦਕ ਉਸ ਨੇ 
‘ਅਕਾਲ ਪ੍ੁਰਖ’  ਾ  ਾਣਾ ਮਿੰ ਦਨਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਤ੍ਾਂ ਸਿੋਂ 
ਮੁਕਰਜੀ ਨੂਿੰ  ਕਦਹਿੰ  ਾ ਹੈ : 
 
 ਲੀਪ੍ ਦਸਿੰ ਘ: ਅਕਾਲ ਪ੍ੁਰਖ  ੇ  ਾਣੇ ਨੂਿੰ  ਦਖੜ ੇਮਿੱਥ ੇਮਿੰ ਨੋ। ਮੈਨੂਿੰ  
ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪ੍ੁਰਖ ਉਤ੍ੇ ਅਿੰਿਰੇਜ਼ ਕੌਮ  ੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਉਤ੍ ੇ
 ਰੋਸਾ ਹੈ। 
 
ਉਹੀ, ਅਿੰਕ 4, ਪ੍ਿੰਨਾ 53) 

 
ਮਹਾਰਾਜਾ  ਲੀਪ੍ ਦਸਿੰ ਘ ਇਥੋਂ ਤ੍ਕ ‘ਅਕਾਲ ਪ੍ੁਰਖ  ੇ  ਾਣੇ’ 
 ਾ ਆਸਰਾ ਲੈਂ ਾ ਹੋਇਆ ਦਬਲਕੁਲ ਦਨਿਦਕਰਅ ਰੂਪ੍ ਦਵਚ 
ਪ੍ੇਿ ਹੁਿੰ  ਾ ਹੈ। ਮੁਕਰਜੀ ਤ੍ਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ  ਲੀਪ੍ ਦਸਿੰ ਘ ਨੂਿੰ  
ਦਵਅਿੰਿ ਨਾਲ ‘ਰਾਜਾ ਿੋਪ੍ੀ ਚਿੰ  ਜੀ’ ਕਦਹਿੰ  ਾ ਹੈ। ਪ੍ਰ ਉਸ  ੇ 
ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਦਜਿੰ  ਾਂ ਬਹੁਤ੍ ਹੀ  ਲੇਰ ਇਸਤ੍ਰੀ ਹੈ। 
ਅਿੰਿਰੇਜ਼ਾਂ ਲਈ ਤ੍ਾਂ ਉਹ ਇਕ ‘ਖ਼ਤ੍ਰਨਾਕ’ ਇਸਤ੍ਰੀ ਹੈ ਜੋ 
ਦਕ ਪ੍ਿੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਨੂਿੰ  ਉਨਹ ਾਂ  ੇ ਰਾਜ ਦਵਰੁਿੱ ਧ  ੜਕਾਂ ੀ ਹੈ।  ਾਵੇਂ 
ਉਹ ਅਸਫ਼ਲ ਰਦਹਿੰ  ੀ ਹੈ ਤ੍ਾਂ ਵੀ ਅਿੰਿਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਦਵਰੁਿੱ ਧ 
ਕੀਤ੍ੀ ਬਗ਼ਾਵਤ੍ ਦਵਚ ਦਹਿੱ ਸਾ ਲੈਂ ੀ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਿੰਜਾਬ ਉਤ੍ ੇਹ ੋ
ਰਹੇ ਅਿੰਿਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਨੂਿੰ  ਮਹਾਰਾਜਾ  ਲੀਪ੍ ਦਸਿੰ ਘ ਵਾਂਿ 
‘ਅਕਾਲ ਪ੍ੁਰਖ  ਾ  ਾਣਾ’ ਮਿੰਨਣ ਨੂਿੰ  ਦਤ੍ਆਰ ਨਹੀਂ। 
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ਮਹਾਰਾਣੀ:  ਮੈਨੂਿੰ  ਇਹ ਫ਼ਰਿੰਿੀ ਦਕਉਂ  ੁਖੀ ਕਰ  ੇ ਨੇ ? ਏਸ ੇ
ਲਈ ਨਾ, ਦਕ ਮੈਂ ਆਪ੍ਣ ੇਹਿੱਕ ਤੇ੍ ਖੜਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪ੍ਣ ੇਪ੍ਤ੍ੀ  ੇ 
ਰਾਜ ਨੂਿੰ , ਪ੍ੁਿੱ ਤ੍ਰ  ੇ ਰਾਜ ਨੂਿੰ   ਿੰਿ  ੇ  ਾੜੇ ਜਾਂ ਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ 
ਸਕ ੀ। ਇਹਨਾਂ ਫ਼ਰਿੰਿੀਆਂ  ਾ ਕੀ ਹਿੱਕ ਹੈ ਸਾਡ ੇਪ੍ਿੰਜਾਬ ਉਤ੍ ੇ
ਰਾਜ ਕਰਨ  ਾ ? 
 

(ਉਹੀ, ਅਿੰਕ 3, ਪ੍ਿੰਨਾ 44) 
 
ਅਤ੍ ੇ
ਮਹਾਰਾਣੀ :  ਅਕਾਲ ਪ੍ੁਰਖ ਨੂਿੰ  ਇਹ ਦਕਵੇਂ ਮਨਜ਼ਰੂ ਹੋ ਸਕ ਾ 
ਹ ੈਦਕ ਪ੍ਿੰਜਾਬ ਉਤ੍ੇ ਇਹ ਫ਼ਰਿੰਿੀ ਸਿੱਤ੍ ਸਮੁਿੰ  ਰ ਪ੍ਾਰ ਤ੍ੋਂ ਆ ਕ ੇ
ਰਾਜ ਕਰ ੇ ਤੇ੍  ੇਸ ਪ੍ਿੰਜਾਬ ਨੂਿੰ  ਬਨਾਣ ਵਾਦਲਆਂ  ੀ ਸਿੰਤ੍ਾਨ 
 ੇਸ ਪ੍ਰ ੇਸ ਧਿੱਕੇ ਖਾਂ ੀ ਦਿਰੇ। 
 

(ਉਹੀ, ਅਿੰਕ 3, ਪ੍ਿੰਨਾ 44) 
 
ਸੁਤ੍ਿੰ ਤ੍ਰਤ੍ਾ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ੍ੀ  ੀ ਇਿੱਛਾ ਅਜ ੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਦਜਿੰ  ਾਂ ਅਤ੍ ੇ
ਪ੍ਿੰਜਾਬੀ ਕੌਮ  ੀ ਹੈ। ਉਹ ਤ੍ਣਾਉ  ੋਿ ਰਹ ੇਹਨ। ਪ੍ਰ ਸਮਾਂ 
ਬੀਤ੍ਣ ਨਾਲ ਪ੍ਿੰਜਾਬੀ ਕੌਮ  ਾ ਇਹ ਤ੍ਣਾਉ ਮਿੱਧਮ ਪ੍ੈ ਜਾਂ ਾ 
ਹ।ੈ ਇਥੋਂ ਤ੍ਕ ਦਕ ਖ਼ਤ੍ਮ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂ ਾ ਹੈ। ਦਿਰ ਇਹ ਤ੍ਣਾਉ 
 ੂਜੀ ਦਧਰ ਮਹਾਰਾਜਾ  ਲੀਪ੍ ਦਸਿੰ ਘ  ਾ ਬਣ ਜਾਂ ਾ ਹੈ। ਹੁਣ 
ਮਹਾਰਾਜਾ  ਲੀਪ੍ ਦਸਿੰ ਘ ਅਿੰਿਰੇਜ਼ਾਂ  ੀ ਬ ਨੀਤ੍ੀ ਤ੍ੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋ 
ਜਾਂ ਾ ਹ ੈ ਅਤ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਤ੍ੋਂ ਆਪ੍ਣਾ ਰਾਜ ਵਾਦਪ੍ਸ ਲੈਣ ਲਈ 
ਯਤ੍ਨ ਕਰ ਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਿੰਿਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂਿੰ  ਦਚੜਾਉਣ ਲਈ ਚੋਰੀ 
ਦਛਪ੍ ੇਅਿੰ ਦਮਰਤ੍ ਵੀ ਛਿੱਕ ਲੈਂ ਾ ਹੈ। ਆਪ੍ਣੀ ਪ੍ਿੰਜਾਹ ਸਾਲ  ੀ 
ਉਮਰ ਦਵਚ ਮਾਸਕੋ ਦਵਚ ਮਾਸਕੋ ਿਜ਼ਟ  ੇ ਐਡੀਟਰ, 
ਸੋਦਲਿੰ ਸਕੀ ਅਤ੍ ੇਇਕ ਰੂਸੀ ਜਰਨੈਲ ਉਕੋਨੋਫ਼ ਨੂਿੰ  ਦਮਲ ਾ ਹੈ। 
ਪ੍ਿੰਜਾਬ  ੀ ਆਜ਼ਾ ੀ ਲਈ ਉਨਹ ਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮ   ਮਿੰਿ ਾ ਹੈ। ਪ੍ਰ 
ਉਹ  ੋਵੇਂ ਉਸ ਨੂਿੰ  ਪ੍ੁਿੱ ਛ ੇ ਹਨ ਦਕ ਉਸ  ੀ ਕੌਮ  ੇ ਬਿੰ  ੇਦਕਉਂ 
ਅਿੰਿਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਦਮਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨਹ ਾਂ ਦਵਚ ਤ੍ਾਂ ਸੁਤ੍ਿੰ ਤ੍ਰਤ੍ਾ 
ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ੍ੀ  ੀ ਕੋਈ ਇਿੱਛਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹ।ੈ ਸੋਦਲਿੰ ਸਕੀ ਮਹਾਰਾਜ 
 ਲੀਪ੍ ਦਸਿੰ ਘ ਨੂਿੰ  ਕਦਹਿੰ  ਾ ਹੈ : 
 
ਸਦੋਲਿੰ ਸਕੀ:  ਅਸਲ ਦਵਚ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਤ੍ੇਰੀ ਕੌਮ ਹਾਲੀ ਬਣੀ

ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਬਣੀ ਹੁਿੰ  ੀ ਤ੍ਾਂ ਇਕ ਯੁਿੱ ਧ ਤੇ੍ ਇਕ ਬਗ਼ਾਵਤ੍ 
ਦਪ੍ਿੱ ਛੋਂ ਉਹ ਅਿੰਿਰੇਜ਼  ੀ ਅਧੀਨਤ੍ਾ ਨੂਿੰ  ਇਸ ਤ੍ਰਹਾਂ ਨਾ ਮਿੰਨ 
ਲੈਂ ੀ। ਏਿੀਆ ਦਵਚ ਹਾਲੀ ਕੌਮਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। 
 

(ਉਹੀ, ਅਿੰਕ 8, ਪ੍ਿੰਨਾ 87) 
 
ਮਹਾਰਾਜਾ  ਲੀਪ੍ ਦਸਿੰ ਘ ਹੁਣ ਅਿੰਿਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਤ੍ੀ ਬਗ਼ਾਵਤ੍ 
ਕਰਨਾ ਚਾਹੁਿੰ  ਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪ੍ਣੀ ਕੌਮ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਬਗ਼ਾਵਤ੍ 
ਨੂਿੰ  ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ੈਸੇ  ੀ ਮ   ਮਿੰਿ ਾ ਹੈ। ਪ੍ਰ 
ਪ੍ਿੰਜਾਬੀ ਕੌਮ  ੇ ਆਿੂਆਂ ਨੇ ਸੁਤ੍ਿੰ ਤ੍ਰਤ੍ਾ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ੍ੀ  ੀ ਇਿੱਛਾ 
ਵਿੱਲੋਂ ਮੂਿੰ ਹ ਮੋੜ ਦਲਆ ਹੈ। ਉਹ ਅਿੰਿਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦਮਲ ਚੁਿੱ ਕੇ 
ਹਨ।  ਲੀਪ੍ ਦਸਿੰ ਘ ਨੂਿੰ  ਆਪ੍ਣੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੁਣ ਇਹ 
ਦਨਰਾਿਾ  ੋਿਣੀ ਪ੍ੈਂ ੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦਸਰ ਨਾ ਜਾਿਣ  ਾ ਉਸ ਨੂਿੰ  
ਹੁਣ ਪ੍ਛਤ੍ਾਵਾ ਹੈ। 
ਇਉਂ ਪ੍ਿੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਨਾਲ ਸਿੰਬਿੰ ਦਧਤ੍  ੋਵੇਂ ਦਧਰਾਂ, ਜ ੋਗ਼ੁਲਾਮੀ  ੀ 
ਸਦਥਤ੍ੀ ਨੂਿੰ  ਸੁਤ੍ਿੰ ਤ੍ਰਤ੍ਾ ਦਵਚ ਬ ਲਣ ਲਈ ਸਹਾਈ ਹੋ 
ਸਕ ੀਆਂ ਹਨ, ਸੁ ਾਵਾਂ ਦਵਚ ਪ੍ਲਟਾਉ ਆਉਣ ਕਾਰਣ 
ਸਦਥਤ੍ੀ-ਪ੍ਰਵਰਦਤ੍ਤ੍ ਕਰਨ ਦਵਚ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕ ੀਆਂ। 
ਇਸ ੇ ਲਈ ਇਸ ਨਾਟਕ ਦਵਚ ਟਕਰਾਉ ਨਹੀਂ ਪ੍ੈ ਾ ਹ ੋ
ਸਦਕਆ। ਪ੍ਰ ਟਕਰਾਉ ਤ੍ਾਂ ਦਕਸੇ ਵੀ ਨਾਟਕ ਨੂਿੰ  ਸਫ਼ਲ 
ਨਾਟਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ੍ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦਵ ਵਾਨ ਤ੍ਾਂ ਇਸ 
ਨੂਿੰ  ਨਾਟਕ  ੀ ਦਜਿੰ  -ਜਾਨ ਸਮਝ  ੇ ਹਨ। ਇਸ ੇ ਨਾਲ ਹੀ 
ਨਾਟਕ ਦਵਚ ਨਾਟਕੀ-ਸਦਥਤ੍ੀ ਅਤ੍ ੇਨਾਟਕੀ-ਕਾਰਜ ਵੇਖਣ ਨੂਿੰ  
ਦਮਲ ਾ ਹੈ। ਪ੍ਰ ‘ਮੁਇਆਂ ਸਾਰ ਨ ਕਾਈ’ ਨਾਟਕ ਦਵਚ 
ਟਕਰਾਉ  ੀ ਅਣਹੋਂ  ਕਾਰਨ ਨਾਟਕੀ-ਸਦਥਤ੍ੀਆ ਂ ਅਤ੍ ੇ
ਨਾਟਕੀ-ਕਾਰਜ ਵੇਖਣ ਨੂਿੰ  ਨਹੀਂ ਦਮਲ ਾ। ਪ੍ਾਤ੍ਰ ਸਟੇਜ ਤੇ੍ 
ਆਉਂ  ੇਹਨ ਅਤ੍ ੇਹਲਕੀ ਦਜਹੀ ਦਹਲਜੁਲ ਮਿਰੋਂ ਸਟੇਜ ਤ੍ੋਂ 
ਵਾਪ੍ਸ ਚਲੇ ਜਾਂ ੇ ਹਨ। ਇਿੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਨਹ ਾਂ  ੀ ਆਪ੍ਸੀ 
ਵਾਰਤ੍ਾਲਾਪ੍ ਵੀ ਿਿੱਲਬਾਤ੍  ੀ ਪ੍ਿੱਧਰ ਤ੍ਿੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ੍ ਰਦਹ 
ਜਾਂ ੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂਿੰ  ਨਾਟਕੀ-ਸਿੰ ਵਾ  ਦਬਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦਕਹਾ ਜਾ 
ਸਕ ਾ। ਦਕਉਂਦਕ ਨਾਟਕੀ-ਸਿੰਵਾ  ਨਾਟਕ ਦਵਚਲੇ ਪ੍ਾਤ੍ਰਾਂ ਨੂਿੰ  
ਿਤ੍ੀਿੀਲਤ੍ਾ ਪ੍ਰ ਾਨ ਕਰ  ੇ ਹਨ। ਪ੍ਾਤ੍ਰਾਂ  ੇ ਇਕ-ਇਕ 
ਸਿੰ ਵਾ  ਦਵਚੋਂ ਨਵੀਆਂ ਸਿੰ  ਾਵਨਾਵਾਂ ਉਜਾਿਰ ਹੁਿੰ  ੀਆਂ ਹਨ। 
ਇਹ ਸਿੰ ਵਾ  ਦਨਰ ੇ ਵਾਰਤ੍ਾਲਾਪ੍ ਨਾ ਹ ੋ ਕੇ, ਨਾਟਕੀ 
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ਸਦਥਤ੍ੀਆ,ਂ ਨਾਟਕੀ-ਕਾਰਜ ਆਦ  ਨੂਿੰ  ਸਾਡ ੇਸਾਹਮਣ ੇਸਾਕਾਰ 
ਕਰ  ੇਚਲ ੇ ਜਾਂ ੇ ਹਨ। ਪ੍ਰ ਇਸ ਨਾਟਕ ਦਵਚ ਪ੍ਾਤ੍ਰਾਂ  ੀ 
ਵਾਰਤ੍ਾਲਾਪ੍ ਇਨਹ ਾਂ ਸਾਰੀਆ ਂ ਸਿੰ  ਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂਿੰ  ਪ੍ੈ ਾ ਕਰਨ 
ਦਵਚ ਅਸਮਰਿੱਥ ਰਦਹ ਜਾਂ ੀ ਹੈ। 
ਨਾਟਕ ਦਵਚਲੇ ਅਿੰਿਰੇਜ਼ ਪ੍ਾਤ੍ਰਾਂ ਬਾਰ ੇਚਰਚਾ ਕਰੀਏ ਤ੍ਾਂ 
ਸਾਰੇ ਅਿੰਿਰੇਜ਼ ਪ੍ਾਤ੍ਰ-ਲੇਡੀ ਲੋਿਨ, ਸਰ ਜਾਨ ਲੋਿਨ, 
ਦਮਸਟਰ ਕਰੁਕ, ਏਡੀਕਾਰਾ ਆਦ  ਇਕ ੋਪ੍ੈੜ ਤੇ੍ ਚਲ  ੇਹਨ 
ਅਤ੍ ੇਹਰ ਹੀਲੇ ਪ੍ਿੰਜਾਬ ਦਵਚ ਆਪ੍ਣਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਰਖਣਾ 
ਚਾਹੁਿੰ   ੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪ੍ਣੀ ਵਿੱਲ-ਛਿੱਲ  ੀ ਨੀਤ੍ੀ ਨਾਲ ਹੀ 
ਆਪ੍ਣੇ ਮਿੰਤ੍ਵ ਦਵਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁਿੰ  ੇ ਚਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 
ਉਪ੍ਰਲੀ ਸਾਰੀ ਚਰਚਾ ਤ੍ੋਂ ਇਹ ਸਪ੍ਿਟ ਹ ੈ ਦਕ ‘ਮੁਇਆਂ 
ਸਾਰ ਨਾ ਕਾਈ’ ਪ੍ਿੰਜਾਬ  ੇ ਇਦਤ੍ਹਾਸ  ਾ ਪ੍ੁਨਰ-ਦਸਰਜਣ 
ਕਰਕੇ ਇਦਤ੍ਹਾਸਕ ਨਾਟਕ ਹੋ ਦਨਬੜ ਾ ਹੈ। ਇਦਤ੍ਹਾਸਕ 
ਨਾਟਕ ਦਵਚਲੇ ਪ੍ਾਤ੍ਰ ਇਦਤ੍ਹਾਸ ਦਵਚ ਹੋ ਚੁਿੱ ਕੇ ਦਵਅਕਤ੍ੀ 
ਹੁਿੰ   ੇਹਨ। ਪ੍ਾਤ੍ਰਾਂ  ਾ ਸੁ ਾਅ, ਚਦਰਿੱ ਤ੍ਰ, ਰੂਪ੍-ਰੇਖਾ ਆਦ  
ਸ  ਕੁਝ ਇਦਤ੍ਹਾਸਕ ਸਦਥਤ੍ੀ ਦਵਚ ਪ੍ਦਹਲੋਂ ਹੀ ਦਨਿਦਚਤ੍ 
ਹੁਿੰ   ੇ ਹਨ। ਘਟਨਾਵਾਂ  ੀ ਤ੍ਰਤ੍ੀਬ ਵੀ ਇਦਤ੍ਹਾਸ ਦਵਚ 
ਵਾਪ੍ਰ ਚੁਿੱ ਕੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ  ੀ ਤ੍ਰਤ੍ੀਬ ਮੁਤ੍ਾਦਬਕ ਹੀ 
ਚਲ ੀ ਹੈ।  ਾਵੇਂ ਨਾਟਕਕਾਰ ਉਸ ਦਵਚ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ 
ਹਲਕਾ ਦਜਹਾ ਪ੍ਦਰਵਰਤ੍ਨ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂ ਾ ਹ।ੈ ਪ੍ਰ ਸਮੁਿੱ ਚ ੇ
ਤ੍ੌਰ ਤੇ੍ ਇਦਤ੍ਹਾਸਕ ਨਾਟਕ  ੀ ਰੂਪ੍-ਰੇਖਾ ਵਾਪ੍ਰ ਚੁਿੱ ਕ ੇ
ਇਦਤ੍ਹਾਸ  ੀ ਰੂਪ੍-ਰੇਖਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੁਿੰ  ੀ ਹ।ੈ ਸਿੰਤ੍ ਦਸਿੰ ਘ 
ਸੇਖੋਂ  ਾ ਨਾਟਕ ‘ਮੁਇਆਂ ਸਾਰ ਨਾ ਕਾਈ’ ਵੀ ਇਸੇ ਤ੍ਿੱ ਥ  ੀ 
ਿਵਾਹੀ  ਰ ਾ ਹੈ। ਇਦਤ੍ਹਾਸ ਦਵਚ ਵੀ ਅਸੀਂ  ੇਖ ੇ ਹਾਂ ਦਕ 
ਮਹਾਰਾਜਾ  ਲੀਪ੍ ਦਸਿੰ ਘ ਇਕ ਦਨਿਦਕਰਅ ਦਵਅਕਤ੍ੀ ਹੈ। ਉਸ 
ਦਵਚ ਅਿੰਿਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਤ੍ੀ ਦਵ ਰੋਹ ਕਰਨ  ੀ ਦਹਿੰ ਮਤ੍ ਨਹੀਂ। 
ਇਦਤ੍ਹਾਸ ਦਵਚ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜਾ  ਲੀਪ੍ ਦਸਿੰ ਘ  ੀ ਮੌਤ੍ ਤ੍ਿੱਕ 
ਪ੍ਿੰਜਾਬ ਨੂਿੰ  ਅਿੰਿਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਤ੍ੋਂ ਸੁਤ੍ਿੰ ਤ੍ਰਤ੍ਾ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ੍ ਨਹੀਂ ਹੁਿੰ  ੀ। 
ਵਾਪ੍ਰ ਚੁਿੱ ਕੇ ਇਦਤ੍ਹਾਸ  ੀ ਇਸ ੇ ਪ੍ੈੜ ’ਤੇ੍ ਇਹ ਨਾਟਕ 
ਚਲ ਾ ਹੈ। ਦਕਉਂਦਕ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਸਦਥਤ੍ੀਆ,ਂ ਪ੍ਾਤ੍ਰ ਵਾਪ੍ਰ 
ਚੁਿੱ ਕੇ ਇਦਤ੍ਹਾਸ ਦਵਚ ਹੀ ਆਪ੍ਣੇ ਸੁ ਾਅ ਦਵਚ ਅਨਾਟਕੀ 
ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ,  ਾਵੇਂ ਸਿੰਤ੍ ਦਸਿੰ ਘ ਸੇਖੋਂ ਇਦਤ੍ਹਾਸ  ੇ ਪ੍ੁਨਰ-
ਦਸਰਜਣ ਦਵਚੋਂ ਆਪ੍ਣ ੇ ਮਹਿੱਤ੍ਵਿਾਲੀ ਦਵਚਾਰਾਂ ਨੂਿੰ  ਪ੍ੈ ਾ 
ਕਰ ਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਮਕਾਲੀਨ ਯਥਾਰਥ  ੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਵੇਂ ਅਰਥ 

ਦਸਰਜਣ  ਾ ਯਤ੍ਨ ਕਰ ਾ ਹੈ। ਪ੍ਰ ਅਨਾਟਕੀ ਪ੍ਾਤ੍ਰਾਂ, 
ਸਦਥਤ੍ੀਆ ਂਅਤ੍ ੇਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂਿੰ  ਨਾਟਕੀ ਰੂਪ੍ ਦਵਚ ਪ੍ੇਿ ਕਰਨ 
ਕਾਰਣ ਉਸ  ਾ ਇਹ ਨਾਟਕ ਨਾਟਕੀ-ਕਾਰਜ ਅਤ੍ੇ ਨਾਟਕੀ-
ਸਿੰਿਠਨ  ੀ  ਰਪ੍ੂਰ ਪ੍ੇਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਾ। ਡਾ. ਸਤ੍ਪ੍ਾਲ 
ਕੌਰ ਮੁਤ੍ਾਦਬਕ, ਇਸ ਨਾਟਕ ਦਵਚਲਾ ਸਾਰਾ ਕਥਾਨਕ  ਲੀਪ੍ 
ਦਸਿੰ ਘ  ੀ ਦਸਥਲਤ੍ਾ ਤ੍ੋਂ ਦਵ ਰੋਹ ਅਤ੍ ੇਦਵ ਰੋਹ ਤ੍ੋਂ ਦਸਥਲਤ੍ਾ 
ਵਿੱਲ  ੀ ਯਾਤ੍ਰਾ ਕਰ ਾ ਪ੍ਰਤ੍ੀਤ੍ ਹੁਿੰ  ਾ ਹੈ।1 
ਨਾਟਕ  ੇ ਅਿੰਤ੍ ਦਵਚ ਮਹਾਰਾਜਾ  ਲੀਪ੍ ਦਸਿੰ ਘ  ੀ ਮੌਤ੍ 
 ਰਸਾਉਣ  ੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਇਕ  ੁਖਾਂਤ੍ਕ ਨਾਟਕ ਹੋਣ  ਾ 
ਸਿੰਕੇਤ੍ ਦ ਿੰ  ਾ ਹੈ। ਉਪ੍ਰੀ ਨਜ਼ਰੇ  ੇਦਖਆਂ ਇਹ ਨਾਟਕ 
ਮਹਾਰਾਜਾ  ਲੀਪ੍ ਦਸਿੰ ਘ  ੀ ਦਜ਼ਿੰ  ਿੀ  ਾ  ੁਖਾਂਤ੍ ਜਾਂ 
ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ੍ ਦਸਿੰ ਘ  ੇ ਪ੍ਦਰਵਾਰ  ਾ  ੁਖਾਂਤ੍ ਪ੍ੇਿ 
ਕਰਨ  ਾ ਝਾਉਲਾ ਪ੍ਾਉਂ ਾ ਹੈ।  ਾਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜਾ  ਲੀਪ੍ ਦਸਿੰ ਘ 
ਨਾਟਕ  ੇ ਹਰ ਅਿੰਕ ਦਵਚ ਮੌਜੂ  ਹੈ ਪ੍ਰ ਦਕਉਂਦਕ ਸਮੁਿੱ ਚੀ 
ਪ੍ਿੰਜਾਬੀ ਕੌਮ  ੀ ਸੁਤ੍ਿੰ ਤ੍ਰਤ੍ਾ ਿੁਆਚਣ, ਕੌਮ ਕੋਲ ਸੂਝ  ੀ 
ਅਣਹੋਂ  ਹੋਣ ਨੂਿੰ  ਹੀ ਇਸ ਨਾਟਕ ਦਵਚ ਪ੍ੇਿ ਕੀਤ੍ਾ ਦਿਆ ਹੈ, 
ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨਾਟਕ  ਾ ਨਾਇਕ ਮਹਾਰਾਜਾ  ਲੀਪ੍ ਦਸਿੰ ਘ 
ਨਹੀਂ, ਸਮੁਿੱ ਚੀ ਪ੍ਿੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਦਕਹਾ ਜਾ ਸਕ ਾ ਹੈ। ਅਤ੍ ੇ
ਸਮੁਿੱ ਚੀ ਪ੍ਿੰਜਾਬੀ ਕੌਮ  ੇ  ੁਖਾਂਤ੍ ਨੂਿੰ  ਹੀ ਇਹ ਨਾਟਕ ਪ੍ੇਿ 
ਕਰ ਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨਾਟਕ ਨੂਿੰ  ਤ੍ਰਾਸ ੀ 
ਮਿੰ ਦਨਆ ਹੈ। ਪ੍ਰ ਤ੍ਰਾਸ ੀ ਨਾਟਕ ਬਾਰ ੇ ਦਵ ਵਾਨਾਂ ਨੇ ਅਤ੍ ੇ
ਖ਼ਾਸ ਤ੍ੌਰ ਤੇ੍ ਅਰਸਤ੍ ੂ ਨੂਿੰ  ਜੋ ਦਵਚਾਰ ਪ੍ੇਿ ਕੀਤ੍ ੇਹਨ, ਉਨਹ ਾਂ 
ਮੁਤ੍ਾਦਬਕ ਇਸ ਨਾਟਕ ਨੂਿੰ  ਤ੍ਰਾਸ ੀ ਨਹੀਂ ਆਦਖਆ ਜਾ ਸਕ ਾ 
ਦਕਉਂਦਕ ਿਿੰ ੀਰ ਕਾਰਜ, ਤ੍ਰਾਸ  ੇ  ਾਵਾਂ  ਾ ਦਨਰੂਪ੍ਣ ਆਦ  
ਤ੍ਰਾਸ ੀ  ੇ ਮੁਿੱ ਖ ਤ੍ਿੱਤ੍ਾਂ  ੀ ਦ ਰਿਟੀ ਤ੍ੋਂ ਪ੍ਰਦਖਆ ਂਇਹ ਨਾਟਕ 
ਉਨਹ ਾਂ ਤੇ੍ ਪ੍ੂਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤ੍ਰ ਾ। ਸਾਨੂਿੰ  ਕੇਵਲ ਮਹਾਰਾਜਾ 
 ਲੀਪ੍ ਦਸਿੰ ਘ ਤੇ੍ ਪ੍ਿੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਨਾਲ ਹਮ ਰ ੀ ਹੀ ਹੁਿੰ  ੀ ਹੈ। 
ਪ੍ਰੋ. ਪ੍ਰੀਤ੍ਮ ਦਸਿੰ ਘ ਸੈਨੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਨਾਟਕ ਐਪ੍ਕੀ ਿੁਣ 
(epic qualities) ਰਖ ਾ ਹੈ-ਦਕਉਂ ਜ ੋ ਇਸ ਰਾਹੀਂ 
ਨਾਟਕਕਾਰ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ੍ ਦਸਿੰ ਘ ਜੇਹ ੇਜਨ ਨਾਇਕ 
 ੇ ਰਾਜ  ੇ ਜਾਣ ਸਿੰਬਿੰ ਧੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂਿੰ  ਦਚਤ੍ਦਰਆ ਹ.ੈ..।2 
ਕਈ ਪ੍ਿੱਖਾਂ ਤ੍ੋਂ ਇਹ ਨਾਟਕ ਪ੍ਿੰਜਾਬੀ ਸਾਦਹਤ੍  ੀ ਇਕ ਅਮਰ 
ਦਕਰਤ੍ ਦਕਹਾ ਜਾ ਸਕ ਾ ਹੈ। ਅਜ ਤ੍ੋਂ ਸ ੀਆਂ ਬਾ  ਵੀ ਇਸ 
 ਾ ਆਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਤ੍ੀਤ੍ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਦਵਿਾ ਆਪ੍ਣੀ ਸ ੀਵਤ੍ਾ 
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 ਸ ਾ ਰਹੇਿਾ ਅਤ੍ ੇਇਸ  ੀ ਦਿਣਤ੍ੀ ਪ੍ਿੰਜਾਬੀ  ੇ ਕਲਾਸਕੀ 
ਨਾਟਕਾਂ ਦਵਚ ਹੋਣ  ੀ ਸਿੰ  ਾਵਨਾ ਹ।ੈ3 ਸੋ, ਦਕਹਾ ਜਾ ਸਕ ਾ ਹੈ 
ਦਕ ਸਿੰ ਤ੍ ਦਸਿੰ ਘ ਸੇਖੋਂ  ਾ ਨਾਟਕ ‘ਮੁਇਆਂ ਸਾਰ ਨਾ ਕਾਈ’ 
ਇਦਤ੍ਹਾਸ ਨੂਿੰ  ਨਵੇਂ ਅਰਥਾਂ ਦਵਚ ਪ੍ੇਿ ਕਰਨ  ਾ ਯਤ੍ਨ ਹੈ। 
ਵਰਤ੍ਮਾਨ  ੇ ਨੁਕਤ੍ੇ ਤ੍ੋਂ ਇਦਤ੍ਹਾਸ  ਾ ਇਹ ਪ੍ੁਨਰ-ਦਸਰਜਣ 
ਇਸ ਨਾਟਕ ਨੂਿੰ  ਸਾਰਥਕਤ੍ਾ ਵੀ ਪ੍ਰ ਾਨ ਕਰ ਾ ਹੈ ਅਤ੍ੇ 
ਿਦਹਰਾਈ ਵੀ। 
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