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AwnryrI sMpwdk
fw. jwgIr isMG

ਖ਼ੁਦੀ ਦਵੈਤ ਹੰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਰ ਸਟਿਆ
ਸਾਡੀ ਰਟਹਣੀ ਇੱਕ,ੋ ਸਾਡੀ ਬਟਹਣੀ ਇੱਕ,ੋ
ਇੱਕੋ ਵਕਤ ਹੈ ਜਾਗਣਾ ਸੌਣ ਇੱਕ।ੋ
ਇਕੋ ਤਰ੍ਾਾਂ ਦੇ ਹਨ ਸਬੰਧ ਸਾਡੇ,
ਫੇਰ ਦੇਖ ਲਉ ਪੀਣ ਤੇ ਖਾਣ ਇੱਕ।ੋ
ਆਾਂਦੇ ਬੰਟਦਆਾਂ ਨੰ ਦੇਖ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋਣਾ,
ਜਾਾਂਦੀ ਵਾਰ ਸਭਨਾ ਦਾ ਹੈ ਰੋਣ ਇੱਕ।ੋ
ਰੱਬ ਬੰਦਗੀ ਨੰ ਸਭ ਚਾਹਵੰਦੇ ਨੇ ,
ਗ਼ੁਸਲ ਕਰਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਤੇ ਨ੍ ਾਉਣ ਇੱਕ।ੋ
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਟਕਥੋਂ ਦਵੈਤ ਆ ਗਈ,
ਪਾੜ ਪਾੜ ਕੀਤੈ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਸਾਨ।ੰ
ਖ਼ੁਦੀ ਦਵੈਤ ਹੰਕਾਰ ਨੇ ਘੇਰ ਟਲਆ,
ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਨੇ ਦਰ ਗਏ ਛੱਡ ਸਾਨੁ ।ੰ

खुदी द्वैत हंकार ने मार सुटिआ
साडी रहणी इको, साडी बहणी इको,
इको वक्त है जागणा सोण इको ।
इको तरहां दी हन सबंध साडे,
फे र देख लओ पीण ते खाण इको ।
आंदे बंददया नू देख के खुश होना,
जांदी वार सभना दा है रोण इको ।
रब्ब बंदगी नू सब चााँहवदे ने,
ग़ुसल करन इशनान ते न्हाउन इको ।
पता नहीं एह दकथ्थों द्वैत आ गई,
पाड़ पाड़ कीता अड्डो अड्ड सानू ।
ख़ुदी द्वैत हंकार ने घेर ललआ,
शुभ करम ने दूर गए छड्ड सानू ।
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Donations to AMRIT KIRTAN TRUST are
eligible for relief u/s 80 G of Income-Tax Act,
1961 (43 of 1961) vide CIT/- I/ CHD/ Tech./ 80G/ 2008-939 dated 19-05-2008 valid up to
31/03/2012 and now valid in perpetuity.
Cheques/Drafts should be sent in the name of
AMRIT KIRTAN TRUST payable at Mohali .
Donations can also be sent by money order at
the address: AMRIT KIRTAN TRUST (Regd.),
422, Sector 15-A, Chandigarh-160015. The
Donations can be made by Electronic Transfer
also. The Bank details are: AMRIT KIRTAN
TRUST Savings Bank A/C No.65079603302,
IFSC: SBIN0018141 in the State Bank of India,
Phase 3B2, Mohali Punjab Branch. After such
a Deposit, please inform us your Name and
Address as also the deposit details to enable
us to send you the receipt.
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guru nwnk swKI
UP' oiBhP d/ ftukoK ns/ ihtB B{z fttkdrq;s fejk ik ;edk j?. go nkgD/ frnkB ns/
ftfynkB P?bh d/ fweBksh;h gqGkt ekoB T[j fgSbh ;dh dk wjkB ftdtkB ;Ekgs j' u[ek j?. ;zB
1985 ftZu ig[ ih pko/ T[; dh g{oh ftfynkB wkbk dhnK e?;NK w?A r[od[nkok r[o{ BkBe ckT{zv/PB
w?ohb?Av nwohek fty/ ;[DhnK ;B.eJh fdB nihp soQK d/ b'o ftZu fojk ;K. fJ; ftfynkB bVh d/
gfjb/ GkPD ftZu T[j r[o{ BkBe d/t ih Bkb ;pzXs fJZe eEk pVh ;zrhswJh P?bh ftZu toDB eodk
j?.^
fJZe jB/oh oks. Gkdo'A dh wZf;nk. pZdbK dh rVrVkjN.edh edh fpibh dk uweDK.
pkfoP dhnK c[jkoK. fgzv g{ok ;[Zsk j'fJnk. pZ; BkBe d/ rkT[D dh r{zi.
okshA d/o sZe T[j rkT[Ad/ oj/. BkBe dh wK voh. oks nZXh s'A tZX phs rJh. e'Jh fszB
tZiD B{z nkJ/.BkBe d/ ewo/ dk dhtk ir fojk j?. edh edh rkT[D dh nktkI nkT[Adh j?. BkBe d/
dotkI/ s/ BkBe dh wK B/ d;se fdZsh ns/ fejk, ‘p/Nk , j[D ;"A th ik, oks sK j[ D ysw jh j'D
bZrh j?.’
BkBe u[Zg j'J/. T[d'A jh oks d/ jB/o/ ftZu fJZe gghj/ B/ fejk, ‘fgj{^fgj{‘.
BkBe B/ fejk,’;[D wK, ni/ sK gghjk u[Zg BjhA j'fJnk. nkgD/ fgnko/ B{z g[eko fojk j?, sK
w?A fet/A u[Zg j' iktK< fJ; gghj/ Bkb w/oh fIZd j?. id'A se fJj rkT[Adk oj/rk, g[ekodk oj/rk, w?A
th g[ekodk ojKrk ns/ fJ; dk fgnkok sK pj[s B/V/ j?, w/ok fgnkok pj[s d{o j?. iBwK iBwK sZe
rkT[Adk ojK sK jh T[; sZe gj[zu ;eKrk.oks ns/ fdB dk fj;kp BjhA oZfynk ik ;edk.BkBe B/
fco rkT[Dk P[o{ eo fdZsk.
BkBe B/ gqwkswk B{z rk rk e/ gkfJnk. rhsK Bkb Gog{o j? BkBe dk wkor. fJ; bJh BkBe
dh y'i pVh tZyoh j?. BkBe B/ i'r BjhA ehsk. sg BjhA ehsk. fXnkB BjhA ehsk. BkBe B/ f;oc
rkfJnk ns/ rk e/ jh gk fbnk. go T[jBK B/ rkfJnk fJzB/ g{o/ gqkDK Bkb fe rkT[Dk jh fXnkB j'
frnk, rkT[Dk jh i'r pD frnk, rkT[Dk jh sg pD frnk.^^^^id'A w?A oiBhP tb'A fpnkB ehsh
fJj eEk ;[Dh ;h sK ;'funk ;h fe oiBhP B/ r[o{ BkBe d/t ih d/ ehosB eoB d/ ftuko B{z fdqV
eoB bJh fJj eEk nkg jh xV bJh j?. go 2007 ftZu id'A w?A nkgDh g[;se ‘r[o{ BkBe d/t ih
ns/ ;zrhs’ fsnko eo fojk ;K. iBw ;kyhnK gVQB dk ;pZp pfDnk . fwjopkB tkbh iBw ;kyh
ftZu doi fJj ;kyh gVQh sK fJ; dh P?bh gVQ e/ oiBhP tZb fXnkB frnk.ewkb j? oiBhP B/ r[o{
BkBe d/t ih pko/ ;kyhnK dk nfXn?B th ehsk j?. go fJj ewkb dh rZb j? fe fJjBK ;kyhnK dh
;zrhswJh P?bh oiBhP dh P?bh Bkb'A th tX/o/ fyZu Gog{o j?.nkU ;kyh Iok T[Zuh p'b e/ gVQ'^^
id r[o{ pkpk BkBe[[ ih u"ph; po; ek j{nk sp J/e fdB r[o{ pkpk BkBe ih Brfo sbtzvh
dkd/ ekb{ e? xfo ip ojsk, wksk fgsk e? xfo, sp uT[wk;/ e/ fdB E/ no[ xNK ;ktB eh T[wzfv
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T[wzfv bkrh po;B?. sp r[o{ pkpk BkBe[ okfs e/ ;w/ ngB? xfo wfj p?mk Ek. sp fiT[ fiT[ w/x[
rofi rofi po;?, fsT[ fsT[ r[o{ pkp/ ih ek wB[ T[wzfv T[wzfv bkrk gow/;[o ih ek i;[ rktD?. sp
r[o{ pkp/ ih eT[ rkts/ ;[fB efo wksk efjnk fi, pZuk! ozue fJe[ ;'tfj sk Gbk j't? . ip J/j[ ;pd[
w[y s/ wksk ih efjnk, sp pphjk p'fbnk. sp pphj? efjnk fi, fgqT[ fgqT[. sp r[o{ pkp/ efjnk
fi, wksk ih ! w/ok ;ohe[ fi f; ikrdk j?, w? feT[ efo ;'tk< sp wksk ih efjnk fi, pZuk! ;[ s/ok
;ohe[ etD j? fi; ek bhnk s{ ikrsk j?< sp wbko okr wfj r[o{ pkp/ BkBe ih pkBh p'bh fi^

o?fB pkphjk p'fbU w/oh wkJh.
r[o{ BkBe d/t ih Bkb ;pzXs fJfsjkf;e ;ze/sK s'A fJbktk T[jBK d/ PpdK dh T[EkBek ti'A
th fJj ;kyhnK pVhnK wjZstg{oB jB.i/ ;kv/ nkw rqzEh th fJj ;kyhnK T[;/ P?bh ftZu ;[Dk e/
PpdK d/ ;ob noE eo d/D sK fJjBK PpdK dk Gkt ;o'fsnK d/ wB ftZu tZ; iKdk j?. w?B{z :kd j?
id'A w?A u"Eh gzithA ftZu gVQdk ;K sK ;kv/ fgzv dhnK pI[or phphnK oks B{z w/o/ gk;'A GkJh pkb/ tkbh
iBw ;kyh o'I ;[DdhnK ;B. s/ ;kyh d/ nyho ftZu ‘nZr/ ;kyh j'o uZbh’ efje/ ;wkgs eod/ ;K.
T[j phphnK w?B{z pj[s n;h;K fdzdhnK ;B. w?B{z ikgdk j? n;hA fJjBK ;kyhnK B{z sEkswe gVu'b
eoB d/ pjkB/ Bkb nDr"bk eo oj/ jK.fJ; soQK n;hA fJZe pV/ gqGktPkbh ;kfjfse fto;/ dh Pesh
s'A tKM/ j' oj/ jK.
^^ G[Zb u[Ze fywk ih ^^

______________________

ਸਲੋ ਕ ਮਃ ੩ ॥
ਬਾਬੀਹਾ ਅੰ ਮ੍ਮਿਤ ਵੇਲੈ ਬੋਮ੍ਲਆ ਤਾਂ ਦਮ੍ਿ ਸੁਣੀ ਪੁਕਾਿ ॥
ਮੇਘੈ ਨੋ ਫੁਿਮਾਨੁ ਹੋਆ ਵਿਸਹੁ ਮ੍ਕਿਪਾ ਧਾਮ੍ਿ ॥
ਹਉ ਮ੍ਤਨ ਕੈ ਬਮ੍ਲਹਾਿਣੈ ਮ੍ਿਨੀ ਸਚੁ ਿਮ੍ਿਆ ਉਮ੍ਿ ਧਾਮ੍ਿ ॥.
ਨਾਨਕ ਨਾਮੇ ਸਭ ਹਿੀਆਵਲੀ ਗੁਿ ਕੈ ਸਬਮ੍ਦ ਵੀਚਾਮ੍ਿ ॥੧॥
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thjthA ;dh d/ f;ow"o ehosBhJ/ ^ GkJh ;zw[d f;zx
vk ikrho f;zx
(julweI, 2019 AMk dw bkwieAw)
efjD bZr/,”;kB{z ;kv/ pI[orK B/ fszB rZbK dk T[gd/P fdZsk ;h. gfjbh fJj fe ehosB r[o{ B{z
;[DkT[D bJh eohJ/ T[;B{z jkIo BkIo ikD e/. b'eK dh gqPz;k bJh Bk eohJ/.
d{ih fJj fe Io{osK xNk bJhJ/ sK E'VQ/ ftu jh fBopkj j' iKd?, i/ tXk bJhJ/ sK pj[s/ ftu th
BjhA j[zdk.
shi/ fJj fe Ppd^G/N B{z wB[ZyK tb'A fdZsk dkB Bk ikDBk, gowkswk tZb'A fdZsh dks ikDBk. fJ;
dh Mke Bk oZyDk. i' gqkgs j' ikt/, T[; dks/ dh pyfPP ikDBk,i' e[M th gqkgs Bk j't/ sK th T[;
dh fwjo ;wMDk fe T[; B/ ehosB eoB dk nT[;o sK pyfPnk j?.
pkeh, Ppd^G/N ;kB{z J/Bh e[ gqkgs j' iKdh j? fe d;tzX eZYD bZfrnK n"y BjhA j[zdh.”
vkeNo B/eh tZb'A GkJh ;kfjp pko/ fJj toDB ;w[Zu/ ehosBhnK bJh fJZe ukBD w[Bko/ tKr ezw
eo ;edk j?. GkJh ;w[zd f;zx ih ;[jDh ;{os ns/ ;hos d/ wkbe ;B. ;ohoe s"o ’s/ wZXok eZd,
w'N/ w'N/ B?D^BeP, gqGktPkbh dkjVk, dhdkoh w[ZyVk, Bhbh d;sko, ;c?d e[Vsk^gikwk s/ pdkwh
ozr dh tk;eN nkg dh Py;hns B{z fweBksh;h ;Dk fdzd/. d;sko T[j pj[s g'uthA pzBQd/ ;B. jo
fJe B{z T[BQK ft~u'A g{oB \kb;/ dk dhdko j[zdk. ;hos d/ gZy s'A T[BQK dh e'Jh oh; BjhA ;h. fBozeko
B/ T[BQK dh nktkI ftZu i' P[ZXsk, ;gZPNsk s/ wX[osk pyPh T[jBK ftP/P r[DK B/ T[BQK B{z b'eK d/ fdbK
dk ;tZo^;wokN pDk fdZsk.
GkJh ;w[[zd f;zx ih d/ ;g[Zso jfoGiB f;zx i' fJ; ;w/A nwohek ftZu jB B/ nkgD/ fgsk
ih pko/ pVk ;[zdo b/y fbfynk j? fJ; ftZu T[j T[jBK dh fdZy pko/ toDB eod/ jB^ “w/o/ fgsk ih
fdZy pj[s gqGktPkbh ;h.ozr r'ok, eZd wXok s/ B/D BeP fsZy/ ;B.T[j itkBh ftZu o/Pwh grVh,
fuZNk e[Vsk^gikwk s/ pdkwh ozr dh tk;eN gfjBd/ ;B.tZvh T[wo ftZu ik e/ T[jBK B/ Bhbh d;sko
s/ u{Vhdko gikwk gfjfBnk. grVh d/ g/u fJzB/ ;kc ;[Eo/ j[zd/ ;B fizB/ T[jBK dh rkfJeh
skB^gbN/.”
gq'ac?;o gowi's f;zx GkJh ;w[zd f;zx ih d/ nfBzB Pkfrod ;B. T[j 1972^73 ftZu ;qh
r[o{ r'fpzd f;zx ekbi uzvhrVQ ftZu b?euoo d/ s"o s/ ezw eod/ oj/ ;B. id'A T[j fJZE'A B"eoh SZv e/
gzikp f;zX p?Ae ftZu ub/ rJ/ sK w?A fJ; ekbi ftZu b?euoko fB:[es j'fJnk ;K.fJ; ekoB gowi's
f;zx ih Bkb w/ok B/V ;Ekgs j'fJnk. pknd ftZu id'A gzikp f;zX p?Ae B/ r[opkDh d/ g[oksB ehosB
dh ;zGkb bJh nkoekJht ;Ekgs eoB dh :'iBk pDkJh sK fJ; ew/Nh ftZu w?B{z th w?Apo ti'A
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oZfynk frnk ;h.gowi's f;zx GkJh ;w[zd f;zx ih dk fJsBk ;fseko eod/ ;B fe T[jBK B/ w[bK
g[o b[fXnkDk fty/ nkgD/ xo dk Bkw “;to^;w[zd” oZfynk ;h. nkg ih GkJh ;kfjp d/ ;ko/
gfotko d/ B/V/ ;B.T[j GkJh ;kfjp dh P?bh ftZu ehosB eod/ ;B. T[jBK B/ GkJh ;kfjp pko/
g[;seK gqekfPs ehshnK.T[jBK B/ GkJh ;kfjp dh ehosB P?bh B{z ekfJw oZyD bJh eJh ohsK
foekov ehshnK ns/ GkJh ;kfjp dhnK pzdPK B{z ;[ofbgh pZX eoe/ g[;se o{g th fdZsk. ‘;w[zd
;kro’ Bkwe fJj g[;se f;zx pqodoI tZb'A pVh gqGktPkbh fdy ftZu gqekfPs ehsh rJh j?. fJ;
g[;se ftZu gq'c?;o gowi's f;zx B/ GkJh ;kfjp d/ gfotkoe ihtB pko/ pV/ ;[zdo Yzr Bkb fbfynk
j?^ GkJh ;kfjp ih dh ;kXBk ns/ ebkswe f;yoK B{z d/yfdnK bZrdk j't/rk fe PkfJd T[j nkgD/
frqj;s ihtB s'A T[gokw oj/ j'Dr/. go BjhA, T[j sK fJe nkfrnkeko g[Zso, y[Prtko fgsk s/
;[fjod gsh ti'A gqtkB j'J/. T[BQK frqj;s ihtB dhnK fizw/tkohnK pky{ph fBpkjhnK. T[BQK dh gsBh
phph dfJnk e"o Xow ns/ Xhoi dh w{os ;B. i' fwbD nkJ/^rJ/ dh ;/tk fyV/ wZE/ eod/. T[BQK
dhnK fszB p/NhnK B/ T[~u^ft~fdnk gqkgs eo e/ T[~u/ nj[d/ gqkgs ehs/. T[BQK d/ fJeb"s/ g[Zso ;H
joGiB f;zx B/ fJzihBhnfozr dh gVQkJh ehsh ns/ nwohek ftZu T[~u/ nj[d/ ’s/ ;Ekgs j'J/.gq'
gowi's f;zx ih B/ T[jBK dh Py;hns pko/ gqf;ZX b/yeK dhnK GkJh ;kfjp pko/ fby/ b/yK B{z ;zefbs
eoe/ g[;se ‘;to ;w[zd’ B{z r[o{ r'fpzd f;zx ;NZvh ;oeb tZb'A gqekfPs eotkfJnk. fJ; g[;se
ftZu jh fiE/ gqf;ZX b/yeK d/ b/y jB T[E/ GkJh ;kfjp d/ ;g[Zso ns/ T[jBK dh ;g[Zsoh d/ th b/y Sg/
jB. ;q joGiB f;zx Gkt/A fJZe fJBihBhno jB go r[owfs ;zrhs T[jBK d/ X[o nzdo tZf;nk
j'fJnk j?. id'A ed/ T[j Gkos nkT[Ad/ jB sK fJE'A d/ ;zrhsekoK Bkb fwb e/ ;zrhs dhnK pkohehnK
ftukod/ ofjzd/ jB. e[M ;kb gfjbK id'A uzvhrVQ nkJ/ sK w/o/ g[okD/ ;kEh vkeNo gowihs f;zx i'
ekch ;wK w/o/ Bkb spb/ ;zrs eod/ oj/ jB Bkb fwb e/ nkgD/ fgsk ih GkJh ;w[zd f;zx ih dhnK
ohsK ftZu ehosB eoe/ nkBzd b?Ad/ oj/ jB. nkg GkJh ;kfjp dh rkfJeh dk ftPb/PD eofdnK
fbyd/ jB^ fgsk ih B/ r[o{ BkBe d/t ih d/ iBw n;EkB ’s/ brksko 28 ;kb ehosB dh ;/tk
ehsh. r[o{ BkBe ;kfjp B/ nfijh ebk toskJh fe rkfJeh d/ gZy s'A opkph rtZJhJ/ th T[BQK dh
rkfJeh dk f;Zek wzBd/ ;B. T[j ;hB/ d/ I'o Bkb rkTAd/ ;B. fYZbh rkfJeh T[BQK B{z T[FZeh g;zd BjhA
;h, skB gbN/ s/ b?n d/ XBh ;B, go rtkfJP B{z edh jkth BjhA ;h j'D fdzd/. T[j efjzd/ ;B,
“r[opkDh dk ;EkB T[FZuk j?. okr r[opkDh dk oZE j?. T[; B{z fizBk ;ztko'r/, UBk jh o; tX/rk.”
T[jBK dh ;g[Zsoh phph i;feoB e"o B/ pV/ ftdtskg{oB Yzr Bkb GkJh ;kfjp dh Py;hns
ns/ ehosB ebk dk ftPb/PD ehsk j?. “nkg pj[sk fBo'b pkDh rkT[D ‘s/ I'o fdzd/ sK fe xVh gb
bJh ;[os Ppd Bkb'A Bk N[ZN/.^^nkgdh rkfJeh dh gqf;ZXsk ;h fe ;w/A nB[;ko T[dkjoBK r[opkDh
ftu'A d/DhnK sKfe ;gPNsk tXdh ikt/ s/ fco nzso/ Bkb i'V T[; dh o"uesk tXk d/Dh.i/ ;wK xN
j't/ sK ;w[zdo r[o{ rqzE ;kfjp ftu'A n?;/ u'Dt/A s/ S'N/ Ppd ;q'fsnK B{z ;[DkT[D/ fe ;G wzso w[rX j'
T[mD.^^ o/vhU ;N/PBK ‘s/ rkT[D bJh ;w/A dh pzdP dk fJsBk fXnkB oyd/ ;B fe i/ 5 PpdK dh
wzr j't/ s/ NkJhw 25 fwzN j't/ sK nkg d/ Ppd ftZu Gkt/A T[ukoB s/ nbkg th j't/ sK 5 fwzN s'A tX
Bk j[zdk.f;ZyK s'A fJbktk pkeh ikshnK Gh nkg dh ebk dhnK foDh ;B.;kI tikT[D tkb/ efjzd/ ;B
fe tikD bfrnK ;kv/ ;kIK ftu Gh nkBzd Go iKdk j?,fco ;'u',tikD tkfbnK d/ jZEK B{z eh gqshs
j[zdk j't/rk.
r[o{ ;kfjp ih dh ngko feqgk Bkb fiBQK gfotkoK ft~u T[BQK d/ g[~so^g[~sohnK d/ ftnkj
;pzX i[V/, T[j th ftdtkB r[of;Zy gfotko ;B. fJj' fij/ jZ;d/^tZ;d/ gfotko ft~u id'A th GkJh
;kfjp B{z p?mD dk w"ek fwbdk, T[j jk;k^m~mk th efonk eod/ . ;wki ft~u ftuoB x/ok w'ebk j'D
eoe/ T[j nkgD/ nB[Gt ;ko/ gfotko ft~u ;KM/ eod/ .
r[owfs B/ fJe e;t~Nh fd~sh j?, “y'fb yikBk ;pd[ dk ;kX ;zrfs ;u[ w/fb fwbkfJnk@,
fi; B{z GkJh ;kfjp B/ nkgDh fIzdrh ft~u ngDkfJnk. T[BQK BkBe pkDh ftZu v{zxh N[ZGh bkJh ns/
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okr^osB Bkb Gog{o \IkB/ B{z gqkgs ehsk. T[j fiE/ nkg fJ; ns[~N, nw'be s/ d[ob~G \IkB/
Bkb wkb'^wkb j' rJ/, T[E/ T[BQK nkgD/ ;kEhnK B{z th wkb'^wkb eo fd~sk. bzw/ ;w/A se ehosB dh
;/tk ft~u ;H s/ik f;zx s/ ;H joBkw f;zx B/ T[BQK Bkb ;zrs ehsh. pj[s E'VQk ;wK ;H gowi's f;zx
B{z th T[BQK dh ;zrs wkBD dk fB~x gqkgs j'fJnk. go i' th T[BQK d/ ;zgoe ft~u nkfJnk, T[; B{z
d[fBnkth ns/ o{jkBh skes gqkgs j'Jh . GkJh ;kfjp ih dhnK n;h;K ;dek ;H s/ik f;zx d/ bVe/
;H joehos f;zx B/ ftfdne ns/ d[fBnkth y/so ft~u p[bzdhnK B{z S{fjnk .
GkJh joBkw f;zx ih B/ pj[s bzwk ;wK GkJh ;w[zd f;zx ih Bkb spb/ s/ ;zrhs
ehsh.T[jBk d/ nekb ubkD/ s'A pknd nkg e[M ;wK uzvhrVQ gq'c?;o fBowb f;zx Bkb spb/ s/ ;zrs
eod/ oj/ jB.GkJh ;w[zd f;zx ih ekoB d/; d/ tZv/ tZv/ PfjoK dhnK ;zrsK GkJh joBkw f;zx ih dk
;fseko eodhnK ;B.fJ; ekoB gq'c?;o fBowb f;zx ih B{z fJjBK PfjoK ftZu ehosB eoB dk
Gog{o w"ek fwfbnk. w?A (ikrho f;zx) nkgDh o[uh nB[;ko GkJh joBkw f;zx ih s'A GkJh ;w[zd
f;zx ih pko/ ikDekoh b?Adk ofjzdk ;K.T[jBK B/ i' e[M dZf;nk fJ; dk fIeo gq'c?;o gowi's f;zx B/
nkgDh g[;se ;w[zd ;kro ftZu pj[s tXhnk Yzr Bkb ehsk j?.nkg fbyd/ jB fe GkJh joBkw f;zx
sK fJE'A se wzBd/ jB fe w/ok t~vk p/Nk nzfwqsgkb sK T[BQK dh noI'Jh ;dek g?dk j'fJnk. T[BQK B/
iIpksh o"An ft~u nkgD/ w{zj'A fJj xNBk ;[DkJh s/ d~f;nk, 1947 dh tzv T[gozs fJe tko
gkfe;skB d/ Xkofwe r[oXkwK d/ doPBK bJh ;zrs rJh. n;hA th ehosBh iE/ d/ o{g ft~u Bkb
rJ/. BBekDk ;kfjp ehosB dh jkIoh brtkJh. ehosB T[gozs w/o/ ;w/s u"dK^gzdoK g/qwhnK B/
GkJh ;kfjp B{z p/Bsh ehsh fe GkJh ;kfjp s[;hA BkBe gksPkj d/ do *s/ bzwk ;wK ehosBhJ/ ti'A
;/tk ehsh j? . ;kvh noI'Jh eo' fe ;kv/ *s/ th r[o{ BkBe gksPkj p\fPP eoB. ;kvhnK P[G
wB'ekwBktK g{ohnK j'D. GkJh ;kfjp B/ rb ft~u g~bk gk e/ r[o{ ;kfjp dh jI{oh ft~u nodk;
ehsh, “j/ BkBe gksPkj . w?A s/o/ do dk ehosBhnk jK, s/o/ dopko dk ehosBhnk ;wM fJBQK B/
w?B{z noI'Jh eoB bJh fejk j?, fJBQK ft~u w/ok ;kEh joBkw f;zx th j?. i' i' fJj wzrd/ jB, fJBQK
dh M'bh \?o gk.@ GkJh joBkw f;zx B/ d~f;nk fe w?A :ehB Bkb efjzdk jK fe ;kfonK *s/ T[jh
p\fPPK j'JhnK, i' i' fe;/ B/ wzrhnK ;B. GkJh ;kfjp d/ p'bK ft~u fJe nrzwh Pesh ;h, fi;
eoe/ w?A fJzBk bzwk ;wK T[BQK Bkb i[fVnk fojK. T[BQK B/ j'o d~f;nk fe T[j w?B{z fgsk ;wkB fgnko
eod/ ;B . id'A ed/ w?A spb/ dh ;zrs eoB ;pzXh nt/;bk j'Dk, T[BQK w?B{z skVBk eoBh, “;H joBkw
f;nK < fsnko j', ewbk Bk pD. nkgK ehosB eo nkJhJ/. edh :kd efonk eo/Ark .@ fco edh
w?B{z tfvnkT[AfdnK j'fJnK efjDk, “w/ohnK pkjtK w/o/ ;kEh B/, w?A sK T[BQK d/ f;o *s/ jh T[fvnk
fcodk jK.@ GkJh ;kfjp ih dh P\;hns ft~u fJe fweBksh;h fy~u ;h . i' th T[BQK d/ ;zgoe
ft~u nkT[Adk, T[BQK dk jh pD iKdk. ;zsK s/ ;zrsK t~b'A T[BQK B{z nEkj fgnko fwfbnk. ;H joBkw
f;zx ih B/ nfij/ fgnko ;pzXh xNBk do;kT[AfdnK fejk, “1947 s'A gfjbK fJe tko n;hA BBekDk
;kfjp s'A iE/ ;w/s f;zXh ;zrsK d/ p[bkt/ *s/ eokuh rJ/ . id'A n;hA ;N/PB *s/ gj[zu/ sK eh d/fynk
fe ;zrsK dk nEkj ;w[zdo fJe ib{; dh Peb ft~u GkJh ;kfjp d/ ;fseko bJh ;N/PB *s/
gj[zfunk j'fJnk ;h. ;zrsK B/ GkJh ;kfjp B{z r~vh s'A T[sofdnK ;ko x/o fbnk. jko gk gk e/ T[BQK
dk ;[nkrs ehsk s/ fco Y'behnK^S?fDnK Bkb fJe^;[o ft~u rkD b~r/, “BBekD/ d/ okrh nkJ/ ih@,
“GkJh ;w[zd f;zx nkJ/ ih@. fJ; b?n^wJh X[Bh Bkb ;kok Pfjo r{zi T[fmnk. fJj sK r[o{ BkBe
Bkw^b/tk ;fjiXkoh f;~y ;zrsK dk gqGkt ;h. j'o th nB/eK B/ GkJh ;kfjp d/ ehosB gqGkt B{z
ep{fbnk.GkJh ;kfjp B{z ;zrsK tZb'A fisBk fgnko ;fseko fwfbnk T[; nZr/ ;oekoh wkB ;wBkw
s[ZS ikgd/ jB. fco th 1969^70 gzikp ;oeko tZb'A nkg B{z GkJh wodkBk ntkov d/ e/ ;BwkBs
ehsk frnk.n;hA nzfwqs ehosB Nq;N tZb'A GkJh ;kfjp d/ u'Dt/A PpdK dh fJZe n?w gh 3 ;h vh
fsnko ehsh ;h. i' ehosB gq/whnK B{z coh tzvh rJh ;h. j[D sK GkJh ;kfjp d/ nB/eK Ppd :{
fNT{p s/ ;[DB B{z fwb iKd/ jB. fJ; B{z ;[D e/ ni'e/ ehosBhJ/ fJ; fwnkoh ehosB s'A ekch e[M
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f;Zy ;ed/ jB. gqf;ZX ehosBhJ/ gdw Pqh GkJh fBowb f;zx B/ fJZe b/y ftZu GkJh ;kfjp pko/
fbfynk j?^GkJh ;w[zd f;zx tor/ f;ow"o ehosBhJ/ ;kv/ ;GBK bJh fJZe T[Zu nkdoP jB, T[jBK d/
r[owfs ;zrhse ;co s'A i' ;kB{z ;/X fwbdh j? T[j fBjkfJs jh p/Pehwsh s/ nBw'b j?. w/o/ wB
nzdo nkg ih dk nzsK dk ;fseko j?, nfij/ ;zrhs gqthB ehosBhJ/ feXo/ j:kshnK pknd ik e/
g?dk j[zd/ jB.^ fgqz;hgb fdnkb f;zx i' nkg ;zrhs ebk ns/ r[owfs ;zrhs d/ T[Zu e'Nh d/ ftdtkB
fijBK B/ thj^gzihj ;kb fdbo[pk s/ ;ozdk (szsh ;kP) tikfJnk. nkg B/ e[M ;wK GkJh ;w[zd f;zx
ih Bkb th fdbo[pk s/ ;zrs ehsh. nkg r[owhs ftfdnkbk r[L oekp rzi fdZbh d/ fgzq;hgb oj/ ns/
ukbh ;kb r[opkDh s/ ehosB f;ykT[D dh ;/tk ehsh.nkg B/ GkJh ;w[zd f;zx ih pko/ fby/ b/y ftZu
GkJh ;kfjp dh wjkBsk d/ r[D rkfJB ehs/ jB. nkg fbyd/ jB ^ “GkJh ;w[zd f;zx ih fiZE/ T[FZu
e'Nh d/ ehosBhJ/ ;B, T[FZE/ nkg ih dh ofjDh pfjDh s/ eoDh Gh g[oksB f;ZyK tkbh ;h, n?;/ wjkB
ehosBh f;zxK d/ sK j[D doPB Gh d[obZG jB.” GkJh ;kfjp ih Bkb ;pzXs T[j e[M xNBktK
fpnkB eod/ jB fijBK s'A GkJh ;kfjp dh ehosBh wjkBsk gqrN jz[dh j?.fgqz;hgb ;kfjp fbyd/
jB^ fJe t/o ;zB 1950 ftZu d;w gksPkj d/ gqekP T[s;t s/ th nkJ/ sK r[L ;qh oekp rzi fty/
oks d/ dhtkB ftZu “i? i? ir skoD f;q;fN T[pkoD ww gqfsgkoD i? s/rz]” (pfuZsq BkNe) dk Szd,
wkbe"A; okr ftZu n?;h w;sh Bkb rkfJB ehsk fe ;koh ;zrs pho o; d/ ozr ftZu ozrh rJh.fJZe
tko T[jBK B/ fgqz;hgb fdnkb f;zx ih B{z nkgD/ ehosB nfGnk; pko/ dZf;nk^“GkJh fdnkb f;zx
ih, Bk sK w?A ;zrhse fET[oh B{z pj[sk ikDdk jK ns/ Bk jh fJ; skb^pX ;_o^fbgh(B[N/PB) B{z
f;Zfynk j?. w?A sK e/tb r[o{ ek ehosBhnK jK. go fJZe rZb w?A efj ;edk jK, fe fiBQK okrK B{z w?A
rkfJB eodk jK, T[jBK B{z gfjbK fe;/ uzr/ rkfJe^tkde s'A Io{o ;[Ddk jK. fit/A, okr bfbs,
okwebh, njho G?oT[, d/;h N'vh, f;zX G?oth, w[bskBh fJfsnkfd. feT[Afe i/eo n;hA okrK B{z P[ZX
o{g ftZu BjhA rktKr/ sK uzr/ ;q'fsnK s/ ;kvh rkfJeh dk e'Jh gqGkt BjhA gt/rk. fJ;/ eo e/ w?A T[BK
g[oksB Ppd ohsK B{z ne;o BjhA rkT[Adk, fiBQK ftZu okr dk ;jh ;o{g gqrN Bk j't/.” nekb sys
;kfjp d/ ;i/ fJZe ehosB dopko ftZu GkJh ;w[zd f;zx ih dh ehosB pko/ fgqz;hgb ;kfjp fbyd/
jB^ “;'do d/ gkm s'A pkd dhtkB ;fink. GkJh ;kfjp B/ S'Nh fszB skb ftZu efbnkB okr dk “w/o/
bkbB eh ;'Gk]” rkT[Dk nkozG ehsk, Ppd dk n;EkJh^nzsok rkT[D s'A pkd g{otKr dk nbkg
eod/ j'J/ fco nzsok u[Zfenk. s[e “i'r frnkB fXnkB ;/y Bkr?]” fJe d' tko, sko^;gse dk
PVi s/ foyG bkT[D s'A pkd id'A nkg ih B/ g{oh fJekrosk Bkb rzXko ;[o bfJnk sK w/o/ ;oho
ftZu MoBkN fSV rJh, go w?A e[M ;wM BjhA ;fenk. fco d' fszB tko s[e rkT[Ad/ j'J/ yVi s/ E'VQk
mfjo e/ w[V “B oA r” bkfJnk sK ;Zu ikD'A w?B{z fJzi wfj;{; j'fJnk fit/A, fpibh Bkb S[j frnk
j'tK. w/o/ w{zj s'A ;[s/ fBefbnk “tkj”. T[d'A w?B{z nB[Gt j'fJnk fe okr dk tkdh ;[o eh wjZst
oZydk j?.”
fJZe j'o xNBk dk fIeo fgqz;hgb ;kfjp B/ fJzi ehsk j?^ “br^Gr 1966 dh rZb j? id'A
GkJh nzrd f;zx, Grtzs f;zx ih, GkJh fsqb'uB f;zx ih, GkJh ntsko f;zx, r[ouoB f;zx ih,
GkJh ;zsk f;zx ih ns/ GkJh gqskg f;zx ih d/ okrh iZfEnK s'A pkd GkJh ;w[zd f;zx ih nkgD/ iZE/
;fjs ehosB eoB bJh ;N/i s/ p?m/, sK T[; ;w/A r[L ;h; rzi d/ bkr/ rKXh rokT[Av dk gzvkb r[o{
ehnK ;zrsK Bkb Gog{o ;h. GkJh ;kfjp B/ pV/ fJekro wB Bkb gfjbK okr ebktsh ftZu vzvT[s
pzdBk eoe/ B"t/A gksPkj dk “;kX' wB ek wkB[ fsnkrT[]” rkT[Dk nkozG ehsk. n;EkJh^nzsok
rkT[D d/ Bkb ftZu ftZu nbkg Gh eod/ oj/. go id'A Ppd dh nzsbh s[e “iB BkBe fJj[ y/b[ emB[
j?” rkT[Ad/^rkT[Ad/ n?;/ o; wrB j'J/ ns/ T[; dk ;zrs s/ eh gqGkt gfJnk, T[j fdqP t/yD tkbk ;h.
Gkt, id'A nkg ih yZp/ jZE w{zj eoe/ ;[o bkT[Ad/ sK ;zrs yZp/ j' ikt/ ns/ id'A ;Zi/ w{zj eod/ sK ;G
dk w{zj ;Zi/ j' iKdk ;h. fJe^d' fwzN fJzi jh j[zdk fojk, fJj BIkok w?A s/ GkJh ;zs f;zx okrh
(nwohek) gqsZy t/y oj/ ;K. fco GkJh ;kfjp E'VQk o[e/ ns/ fejk ;kX ;zrs ih okr rkT[Dk Gh n"yk
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j? ns/ ehosB eoBk T[; s'A Gh efmB. f;Zy s/ r[o{ dh feogk j't/ sK r[o{ ek i; rkfJB j[zdk j? BjhA
sK BjhA. fJzi efjzd/ j'J/ nkg ih B/ “iB BkBe fJj[ y/b[ emB[ j?, feBj{ r[ow[fy ikBk]” rkfJB eo
Ppd dh ;wkgsh ehsh, sK ;zrsK ns/ okrh f;zxK B/ wkfJnk dk whAj to;k fdZsk.” frnkBh u/s
f;zx ih i' ekch ;wK dopko ;kfjp ;qh nzfwqs;o ;kfjp d/ j?v rqzEh oj/.T[j gfjbK r[ioKtkbk fty/
th j?v rqzEh dh ;/tk fBGk u[e/ ;B nkg B{z GkJh ;w[zd f;zx ih d/ ehosB ;[DB dk w"ek fwbdk ofjzdk
;h nkg T[jBK d/ ehosB pko/ fbyd/ jB, “Gkt/A GkJh ;kfjp eJh okrK ftZu ehosB eod/ ;B, go
T[jBK dh ;'om okr rkfJD eoB pj[s gqf;ZXh ;h. id'A T[j ;'om dh u"Aeh fgS'A oks d/ nZm^B"A ti/
ed/ (;'om wjbk B"tK) “i' Bo[ d[y[ w? d[y[ Bjh wkB?” iK (;'om wjbk u"Ek) ‘;'ofm skfw ;[jktDh’,
^fJj Ppd gVQd/ ;B sK ewkb eo fdzd/ ;B. ;o'fsnK dhnK ;wkXhnK br iKdhnK ;B. fJ;/ bJh
u"eh B{z ;[BD tk;s/ d{o d{o s'A ;zrsK T[u/uhnK j[zw j[zwk e/ nkT[AdnK ;B ns/ GkJh ;kfjp dh o;Bk
s'A oZph pkDh dk ehosB ;[D e/ fBjkb j' iKdhnK ;B.^^^^^^^GkJh ;kfjp f;oc ehosBhJ/ jh BjhA
;B pbfe fJe wjkB T[u/ ihtB tkb/ g{oB fBsB/wh r[of;Zy Gh ;B. r[o{ feogk eo/, GkJh ;kfjp
GkJh ;w[zd f;zx ih tor/ gzE ftu j'o Gh ehosBhJ/ g?dk j'D.” fJj ;kv/ bJh ;[Gkr dh rZb j? fe
GkJh ;w[zd f;zx ih dh ekch foekofvzr j[D ;[oZfyns j?. fJ; B{z :{ fNT{p s/ ns/ nB/eK ;h vhI ih
okjhA ;[fDnk ik ;edk j?. gq'c?;o gowi's f;zx j'oK B/ fJjBK foekov ehshnK Ppd ohsK B{z ;zrhs
fbgh pZX eoe/ g[;se ‘;w[zd ;kro’ ftZu gqekfPs eo fdZsk j? fJ; s'A B"i[nkB ehosBhJ/ ns/
ftfdnkoEh ftfdnkoEh nrtkJh gqkgs eo ;ed/ jB. fJ; g[;se s'A gsk brdk j? fe GkJh ;kfjp
fiE/ r[o{ rqzE ;kfjp doi okrK dk rkfJB eod/ ;B T[E/ j'o gqubs ns/ ngqubs okrK dk th rkfJB
eod/ ;B. T[j e[M ohsK dk rkfJB th eod/ ;B. skbK ftZu T[j dkdok, efjotk, S'Nk fszB skb,
dhguzdh, fszBskb, ;{bckesk nkfd skbK dk gq:'r eod/ ;B. fijV/ okrK dk T[jBK dhnK ohsK ftZu
gq:'r j'fJnk T[jBK d/ Bkw jB^nk;k,wkv,nk;ktoh,G?oT[, G?ot pjko,njho G?ot,i'rhnk,G?oth,
f;zX G?oth, fpbktb, nbJhnk fpbktb, gqGksh, ;'om, efbnkD, P[X efbnkD, G[gkbh, ekBVk,
pjko ekBVk, dopkoh ekBVk, ywki, d/;h, GfNnko, gNdhg, ;kozr, ghb{, fpjkr, pjko, jwho,
f;oh okr, p;zs g{oph, p;zs fjzv'b, N'vh, ekch, gjkVh, e/dkok, wX[tzsh, uzdqe";, wkotk, d/trzXko,
XkBh, j/wzs, SkfJnkBN, d/;eko, g{ohnk XBk;oh, wkbe";, fsbzr, fMzM'Nh, okwebh, r{ioh, p?okVh,
wkM nkfd. id'A edh th fwnkoh ehosB dh rZb s[o/rh sK GkJh ;w[zd f;zx ih B{z nkdo Bkb :kd
ehsk ikt/rk. fJ; b/y dk nzs n;hA fgqz;hgb fdnkb f;zx ih d/ PpdK Bkb eod/ jK^ GkJh ;w[zd
f;zx ih fiZE/ T[FZu e'Nh d/ ehosBhJ/ ;B, T[FZE/ nkg ih dh ofjDh pfjDh s/ eoDh Gh g[oksB f;ZyK
tkbh ;h, n?;/ wjkB ehosBh f;zxK d/ sK j[D doPB Gh d[obZG jB. n?;/ ihtB tkb/ r[of;ZyK bJh
sK fJj[ efjDk pDdk j?L^
;cb ;cb GJh, ;cb iksqk]
nktD ikD oj/ fwb/ ;kXk]

(smwpq)

_____________________
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gurmiq sMgIq ivc rwg goNf
*fw. gurnwm isMG
sRI gurU gMRQ swihb dy rwg ivDwn dy AMqrgq goNf rwg nUM sqwrvyN sQwn 'qy AMikq kIqw
igAw hY[ ieh BwrqI sMgIq dw iek pRwcIn Aqy ApRcilq rwg hY[ sRI gurU gRMQ swihb jI ivc
ies rwg nUM goNf, gOf Aqy gONf nwvW nwl AMikq kIqw igAw hY[ goNf rwg dy AMqrgq gurU
rwmdws dy Cy pdy Aqy gurU Arjn dyv jI 22 pdy qy iek AStpdIAW AMikq hn[ ies qoN
ibnW Bgq kbIr igAwrW pdy, Bgq nwmdyv jI dy sq pdy Aqy Bgq rivdws jI dy do pdy bwxI
ivc ies rwg dy AMqrgq drj hY[
pRo. ipAwrw isMG pdm goNf rwg sbMDI ilKdy hn ik ies rwg ivc DnwsrI, mlwr Aqy
iblwvl rwgW dw imSrx hY[ ipRMsIpl sqbIr isMG ies rwg dy gwien sbMDI ivcwr hY ik goNf
rwg dw gwien smW vYsy qW A`DI rwq dw, pr bwirS dy mOsm ivc hr smyN gwieAw jw skdw
hY[
gur Sbd rqnwkr mhwn koS Anuswr ieh sMpUrn jwqI dw rwg hY ijs ivc SVj,
irSB, miDAm, pMcm Aqy inSwd Su`D Aqy gMDwr, DYvq koml lgdy hn[ ies dw vwdI pMcm,
sMvwdI miDAm Aqy gwaux dw smW dupihr hY[
gurU kwl dy smkwlI BwrqI sMgIq gMRQ
'sMgIq rqnwkr' dy pMnw 6 'qy ies rwg nUM rwgWg rwg drswieAw igAw hY[
goNf rwg pRwcIn rwg hox krky ies dy keI srUp imldy hn[ keI ivdvwn ies rwg nUM
kwPI Qwt Aqy keI ies nUM iblwvl Qwt jnX rwg rwg mMndy hn[ AwDuink BwrqI sMgIq dy
nv-inrmwqw pM. ivSxU nwrwiex BwqKMfy goNf rwg bwry Awpxy gMRQ ivc ilKdy hn goNf iek
kw&I Qwt qoN auqpMn hox vwlw ApRis`D rUp hY[ ies rwg dy pUrvWg ivc kwnVw Aqy
auqrWg ivc mlwr dw imSrx hY[ies dw vwdI sur pMcm Aqy sMvwdI SVj hY[ ies rwg dw
gwien smW rwg dw AMiqm pihr hY[ ies dw cln irSB gMDwr (koml) irSB miDAm gMDwr
(koml) irSB SVj mMinAw hY[
kuJ ivdvwn goNf rwg dIAW auprokq ivSySqwvW nUM svIkwrdy hoey aus dy cln ivc QoVw
vKryvW mMndy hn, miDAm pMcm, DYvq SVj (qwr spqk), DYvq irSB (qwr spqk), SVj
(qwr spqk), inSwd (koml) pMcm, miDAm pMcm, gMDwr (koml) (AMdoilq), miDAm irSB,
SVj inSwd (mMdr spqk) SVj[
gurmiq sMgIq ivc is`K rbwbI kIrqnIAW Aqy ivdvwnW ny goNf rwg nUM iblwvl Qwt
ADIn svIkwirAw hY[ BweI Avqwr isMG gurcrn isMG Aqy rwg inrxwiek kmytI ny vI ies
srUp nUM hI pRvwn kIqw hY[ ies srUp ivc rwg dI jwqI sMpUrn mMnI geI hY[ ies dw vwdI
SVj sMvwdI miDAm mMinAw igAw hY[ ies dw gwien smW idn dw dUjw pihr mMinAw igAw
hY[ Awroh : SVj irSB gMDwr miDAm, pMcm DYvq inSwd DYvq inSwd SVj (qwr spqk);
Avroh : SVj (qwr spqk) inSwd DYvq inSwd pMcm, miDAm gMDwr, irSB SVj; mu`K AMg
AMimRq kIrqn
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: irSB gMDwr miDAm, pMcm miDAm, miDAm pMcm inSwd DYvq inSwd pMcm, DYvq miDAm
gMDwr miDAm, gMDwr irSB SVj[
sRI gurU gRMQ swihb jI dI smu`cI bwxI dy rwg pRbMD ivc rwg goNf dy ADIn hI iek hor
rwg pRkwr "iblwvl goNf" drj hY[ ies rwg nUM vI ApRcilq Aqy ApRis`D rwgW dI SyRxI ivc
riKAw jWdw hY[ ies rwg dy nwm qoN hI spSt hY ik ieh rwg dy rwgW, iblwvl Aqy goNf rwg
dIAW mDur surwvlIAW dy sumyl qoN auqpMn hoieAw hY[ sRI gurU gRMQ swihb qoN ielwvw BwrqI
sMgIq p`DqI dy hor iksy gMRQ ivc ies rwg dw aulyK nhIN imldw[iblwvl gONf gurmiq sMgIq
dw imSirq rwg hY ijs nUM iblwvl Aqy gONf dohW dy sumyl duAwrw gwaux dI pRQw hY[ ieh
gurmiq sMgIq prMprw dw mOilk rwg hY[ ies rwg dw srUp AsIN muhMmd Swh rMgIly dy
drbwrI gwiek inAwmq KW sdw rMg dy iek iKAwl dy AwDwr qy inrDwirq kIqw hY[ ieh
iKAwl bMidS gvwlIAr Grwxy dy pRis`D gwiek pMifq sdw iSv (pMifq ivSxU idgMbr pluskr
dy gurU BweI) ricq pusqk BwrqIX sMgIq mwlw Bwg-dUjw dy pMnw 88-89 qy sur ilpI sihq
AMikq hY[ sRI gurU gRMQ swihb ivc ies rwg ADIn Bgq nwmdyv jI dw iek Sbd pMnw 87475 aupr AMikq hY[ rwg goNf iblwvl dI auqpqI iblwvl Qwt qoN mMnI jWdI hY[ ies rwg ivc
dovyN inSwd Aqy bwkI sur Su`D lgdy hn[ ies dy Awroh qy Avroh ivc s`q sur vkr FMg nwl
pRXog kIqy jWdy hn[ ies leI ies dI jwqI vkr-sMpUrn hY[ ies dw vwdI sur gMDwr Aqy
sMvwdI sur DYvq mMinAw jWdw hY[ ies rwg dw gwien smW idn dw dUjw pihr hY[
iblwvl goNf dy iek hor srUp nUM Qwt iblwvl dy AMqrgq mMinAw jWdw hY[ ies rwg
ivc sur swry Su`D sur pRXog kIqy jWdy hn[ ies dI jwqI vrk-sMpUrn hY[ ies dw vwdI sur
gMDwr, Aqy sMvwdI DYvq mMinAw jWdw hY[ ies rwg nUM idn dy dUjy pihr gwieAw vjwieAw
jWdw hY[ rwg inrxwiek kmytI ny rwg iblwvl goNf dw srUp ies qrW pRvwn kIqw hY ijs
Anuswr rwg dI auqpqI Qwt iblwvl qoN mMnI geI hY[ ies dI jwqI vkr sMpUrn hY[ ies dw
vwdI sur gMDwr, sMvwdI sur DYvq hY[ ies dw gwien smW idn dw dUjw pihr hY[ ies dw
Awroh : SVj irSB gMDwr miDAm pMcm, DYvq inSwd SVj (qwr spqk); Avroh : SVj
(qwr spqk) inSwd DYvq inSwd pMcm, miDAm gMDwr irSB miDAm gMDwr, pMcm irSB
SVj; mu`K AMg : SVj irSB gMDwr miDAm pMcm, gMDwr irSB miDAm gMDwr, pMcm irSB
SVj pRvwn kIqw[
aukq rwgW dy ADIn sR. igAwn isMG AYbtwbwd, pRo. qwrw isMG, BweI Avqwr isMG gurcrn isMG, sMq srvx isMG gMDrv, ipMR. idAwl isMG, fw. jwgIr isMG, poR. krqwr isMG,
fw. gurnwm isMG, pRo. prmjoq isMG, rwgI jsvMq isMG qIvr, pRo. hrimMdr isMG, Awid pRmu`K
rcnwkwrW dIAW surilpIb`D rcnwvW imldIAW hn[
aukq rwgW nUM gurU Gr dy kIrqnIAW, rwgIAW qy sMgIqkwrW ny bwKUbI gwieAw hY ijnHW
dI irkwrifMg AsIN www.gurmatsangeetpup.com,
www.sikh-relics.com,
www.vismaadnaad.org vYbsweIts qy sux skdy hW[
*pRoPs
Y r qy muKI, gurmiq sMgIq cyAr - gurmiq sMgIq ivBwg,
pMjwbI XUnIvristI, pitAwlw
_____________________
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ਆਦਰਸ਼ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰ ਗੀਿਾਚਾਰੀਆ ਡਾ. ਗੁਰਨਾਮ ਤਸੰ ਘ
•

ਡਾ. ਕੰ ਵਲਜੀਿ ਤਸੰ ਘ

ਗੁਰਮਤਿ ਸੰ ਗੀਿ ਤਵਭਾਗ, ਪੰ ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਤਸਟੀ, ਪਤਟਆਲਾ
ਉਸਿਾਦ ਸੰ ਗੀਿਕਾਰ ਤਵਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਤਨਿੱਜੀ ਪਰਤਿਭਾ, ਤਗਆਨ, ਤਰਆਜ਼ ਿੇ ਪਰੰ ਪਰਾ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ
ਸਦਕਾ ਹੀ ਭਾਰਿੀ ਸੰ ਗੀਿ ਦੀ ਤਵਸ਼ਵ ਸੰ ਗੀਿ ਤਵਚ ਮੌਤਲਕ ਤਵਸ਼ੇਸ਼ ਿੇ ਤਵਆਪਕ ਪਛਾਣ ਸਥਾਪਿ ਹੋਈ ਹੈ।
ਭਾਰਿੀ ਸੰ ਗੀਿ ਦੀ ਤਹੰ ਦੁਸਿਾਨੀ ਿੇ ਕਰਨਾਟਕੀ ਸੰ ਗੀਿ ਪੱ ਧਿੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਤਵਚ ਸੁਿੰਿਰ ਪਛਾਣ ਸਥਾਪਿ ਕਰਨ
ਤਵਚ ਸਥਾਤਨਕ ਸੰ ਗੀਿ ਸ਼ਾਸਿਰੀਆਂ ਦੀ ਘਾਲਣਾ ਨੇ ਮਹੱ ਿਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਨਵਸਰੂਪਾਂ,
ਗਾਇਨ ਿੇ ਵਾਦਨ ਸ਼ੈਲੀਆਂ, ਸਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਾਦਨ ਤਵਧੀ ਅਿੇ ਬਣਿਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਿੇ ਪਰਚੱਤਲਿ ਤਵਤਭੰ ਨ ਆਕਾਰਾਂ ਿੇ
ਪਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਰਚਾਰ ਤਵਚ ਸਬੰ ਧਿ ਸੰ ਗੀਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਤਨਿੱਜੀ ਯਿਨ ਿੇ ਿਜ਼ਰਬੇ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਿ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਲਾ
ਦੀ ਉੱਨਿੀ ਲਈ ਸਮਕਾਲੀਨ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰਾਂ ਅਿੇ ਪਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚੇ ਤਵਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਸ਼ਖ਼ਸ਼ੀਅਿਾਂ ਦੀ
ਸਰਪਰਸਿੀ ਤਵਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਕ ਤਸੱ ਧ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਕਲਾ ਤਵਚ ਪਾਰੰ ਗਿ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਚ ਪਰਬੰਧਕੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ
ਧਾਰਣੀ ਸੰ ਗੀਿਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਨੇ ਬੁਧੀਬਲ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਤਵਚ ਸੰ ਗੀਿ ਨੂੰ ਤਵਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਦੁਆ ਕੇ
ਤਜਥੇ ਭਾਰਿੀ ਸੰ ਗੀਿ ਨੰ ਪਰਤਿਸ਼ਠਾ ਦੀ ਚਰਮ ਸੀਮਾਂ ‘ਿੇ ਪਹੁੰ ਚਾਇਆ ਉਥੇ ਪਰੰ ਪਰਾ ‘ਿੇ ਆਪਨੀ ਅਤਮੱ ਟ ਛਾਪ ਵੀ
ਛੱ ਡੀ। ਡਾ. ਗੁਰਨਾਮ ਤਸੰ ਘ ਦੀ ਸ਼ਖ਼ਸ਼ੀਅਿ ਇੰਨਾਂ ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਮੁਜੱਸਮਾ ਹੈ। ਆਪ ਨੇ ਘਰਾਣੇਦਾਰ ਸਾਸਿਰੀ
ਗਾਇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰ ਜਾਬ ਦੀ ਲੋ ਕ ਸੰ ਗੀਿ ਤਵਰਾਸਿ ਅਿੇ ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ ਸਾਤਹਬ ਤਵਚ ਦਰਜ ਸੰ ਗੀਿ
ਤਵਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰੀ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰ ਗੀਿ ਦੇ ਅਕਾਦਤਮਕ ਪੱ ਧਰ ‘ਿੇ ਪਰਸਾਰ ਤਵਚ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਸਮਰਤਪਿ ਕਰਤਦਆਂ
ਪੰ ਜਾਬ ਦੀ ਸੰ ਗੀਿ ਪਰੰ ਪਰਾ ਿੇ ਸੰ ਗੀਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਰੁਸ਼ਨਾਇਆ ਹੈ। ਡਾ. ਗੁਰਨਾਮ ਤਸੰ ਘ ਦੇ ਯਿਨਾਂ ਸਦਕਾ
ਪੰ ਜਾਬੀ ਸੰ ਗੀਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰ ਚ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ, ਸ਼ਾਸਿਰੀ ਗਾਇਨ ਵਾਦਨ, ਗੁਰਮਤਿ ਸੰ ਗੀਿ ਦੀਆਂ ਗਾਇਨ ਵਾਦਨ
ਸ਼ੈਲੀਆਂ ਤਵਚ ਪਰਯੋਗ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਸਿਰੀ ਰਾਗਾਂ, ਿਾਲਾਂ ਿੇ ਸਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਰਪਰਸਿੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰਤਦਆਂ, ਇਨਹਾਂ ਦੀ
ਤਵਸ਼ਵ ਪੱ ਧਰੀ ਪਛਾਣ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਤਹਿ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਾਰਜ ਕੀਿੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵਰਿਮਾਨ ਸਮੇਂ ਪੰ ਜਾਬ ਦੀ ਸੰ ਗੀਿ ਪਰੰ ਪਰਾ ਦੀ ਤਵਸ਼ਵ ਤਵਆਪੀ ਨਵ ਪਛਾਣ ਬਨਾਉਣ ਅਿੇ ਭਾਰਿੀ
ਸੰ ਗੀਿ ਦੇ ਕੈਨਵਸ ‘ਿੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਸਨਮਾਨ ਤਦਵਾਉਣ ਦੇ ਯਿਨਾਂ ਤਵਚ ਆਧੁਤਨਕ ਭਾਰਿ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸੰ ਗੀਿ
ਸ਼ਾਸਿਰੀ, ਵਾਤਗਆਕਾਰ, ਪਰਸਾਰ ਭਾਰਿੀ ਿੋਂ ‘ਏ ਗਰੇਡ’ ਕਲਾਕਾਰ ਿੇ ਉੱਚ ਪਰਬੰਧਕੀ ਸਮਰੱ ਥਾ ਰੱ ਖਣ ਵਾਲੇ ਡਾ.
ਗੁਰਨਾਮ ਤਸੰ ਘ ਪੰ ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਤਸਟੀ ਪਤਟਆਲਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਤਵਸ਼ਵਭਰ ਤਵਚ ਤਕਸੇ ਿਸ਼ਬੀਹ, ਤਟੱ ਪਣੀ ਜਾਂ
ਅਨੁਮੋਦਨ ਦੀ ਮੁਹਿਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪ ਨੇ ਤਹੰ ਦੁਸਿਾਨੀ ਸ਼ਾਸਿਰੀ ਸੰ ਗੀਿ, ਪੰ ਜਾਬੀ ਸ਼ਾਸਿਰੀ ਸੰ ਗੀਿ ਸੰ ਗੀਿ
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ਅਿੇ ਲੋ ਕ ਸੰ ਗੀਿ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰ ਜਾਬ ਦੀ ਮੌਤਲਕ ਅਤਧਆਿਤਮਕ ਪਰੰ ਪਰਾ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰ ਗੀਿ ਦੀ ਤਵਸ਼ਵ
ਪੱ ਧਰੀ ਨਵ ਪਛਾਣ ਸਥਾਪਿ ਕਰਨ ਤਵਚ ਆਪਨੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ, ਤਰਸਰਚ ਆਰਟੀਕਲਾਂ, ਪੁਸਿਕਾਂ, ਆਡੀਓਵੀਡੀਓ ਤਰਕਾਰਤਡੰ ਗਾਂ ਅਿੇ ਤਸ਼ਸ਼ ਪਰੰ ਪਰਾ ਦੁਆਰਾ ਤਨਿੱਘਰ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ।
ਪੰ ਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਸਿਰੀ ਸੰ ਗੀਿ ਪਰੰ ਪਰਾ ਦੀਆਂ ਤਵਸ਼ੇਸ਼ਿਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰ ਜਾਬੀ ਸ਼ਾਸਿਰੀ
ਸੰ ਗੀਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਮੰ ਚ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ, ਸੰ ਗੀਿ ਸ਼ਾਸਿਰੀਆਂ ਅਿੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੇ-ਦਰਬਾਰੇ
ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਰੁਿਬਾ ਤਦਵਾਉਣ ਤਵਚ ਡਾ. ਗੁਰਨਾਮ ਤਸੰ ਘ ਦੀ ਘਾਲਣਾ ਦਾ ਵਡੇਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ , ਤਜਸਦੇ
ਫਲਸਰੂਪ ਅੱ ਜ ਪੰ ਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਤਸਟੀਆਂ, ਤਸਤਖਆ ਬੋਰਡ ਅਿੇ ਤਵਤਦਅਕ ਆਦਾਤਰਆਂ ਆਪਨੇ
ਪਾਠਕਰਮਾਂ ਤਵਚ ਪੰ ਜਾਬ ਦੀ ਸੰ ਗੀਿ ਪਰੰ ਪਰਾ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂ ਸਥਾਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਸਨਮਾਨ
ਅਿੇ ਸੰ ਗੀਿ ਨਾਟਕ ਅਕੈਡਮੀ ਦੁਆਰ ਸੀਨੀਅਰ ਫੈਲੋਤਸ਼ਪ ਪਰਾਪਿ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾ. ਗੁਰਨਾਮ ਤਸੰ ਘ ਨੇ ਪੰ ਜਾਬ
ਅਿੇ ਭਾਰਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਤਵਸ਼ਵ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤਵਚ ਪੰ ਜਾਬੀ ਸੰ ਗੀਿ ਪਰੰ ਪਰਾ ਦੀਆਂ ਵੱ ਖ ਵੱ ਖ ਵੰ ਨਗੀਆਂ ਦਾ
ਪਰਚਾਰ ਕਰਤਦਆਂ ਤਹੰ ਦੁਸਿਾਨੀ ਸੰ ਗੀਿ ਦੀ ਆਭਾ ਤਵਚ ਵਰਨਣਯੋਗ ਵਾਧਾ ਕੀਿਾ ਹੈ। ਵਰਮਾਨ ਸਮੇਂ
ਆਪ ਹੋਫਸਟਰਾ ਯੂਨੀਵਰਤਸਟੀ, ਤਨਊ ਯਾਰਕ, ਅਮਰੀਕਾ ਤਵਖੇ ਤਵਜ਼ੀਤਟੰ ਗ ਫੈਲੋ ਵਜੋਂ ਅਤਧਆਪਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ
ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਨੀਆ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਤਹੰ ਦੁਸਿਾਨੀ ਿੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰ ਗੀਿ ਦੇ ਪਰਚਾਰ ਪਰਸਾਰ ਤਵਚ ਅਤਹਮ
ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪ ਵਲੋਂ ਪੱ ਛਮੀ ਸੰ ਗੀਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰ ਜਾਬ ਦੀ ਸੰ ਗੀਿ ਪਰੰ ਪਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਾਗਾਂ
ਅਧੀਨ ਵਾਦਨ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤਵਸ਼ਵ ਸੰ ਗੀਿ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਮਾਰਗ ਵਲੋ ਿੋਰਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕੀਿਾ ਜਾ ਤਰਹਾ ਹੈ।
ਤਸਤਖਆ : ਗੁਰਮਤਿ ਸੰ ਗੀਿ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਿ ਕੀਰਿਨੀਏ ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਰਾਗੀ ਭਾਈ ਉਿਮ ਤਸੰ ਘ ਿੇ ਮਾਿਾ ਦੇ
ਘਰ 17 ਅਪਰੈਲ 1959 ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਸੰ ਗੀਿ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਤਸਤਖਆ ਆਪ ਨੇ ਆਪਨੇ ਤਪਿਾ ਿੋਂ ਪਰਾਪਿ ਕੀਿੀ। ਵਡੇ
ਭਰਾਿਾ ਡਾ. ਜਾਗੀਰ ਤਸੰ ਘ ਅਿੇ ਡਾ. ਬਤਚੱ ਿਰ ਤਸੰ ਘ ਦੁਆਰਾ ਦੀ ਸਰਪਰਸਿੀ ਤਵਚ ਆਪ ਨੇ ਸੰ ਗੀਿ ਸਾਧਨਾ
ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੰ ਗੀਿ ਜਗਿ ਤਵਚ ਆਪਨੀ ਤਵਸ਼ੇਸ਼ ਪਛਾਣ ਸਥਾਪਿ ਕੀਿੀ। ਡਾ. ਬਤਚੱ ਿਰ ਤਸੰ ਘ ਅਨੁਸਾਰ, ਡਾ.
ਗੁਰਨਾਮ ਤਸੰ ਘ ਬਚਪਨ ਿੋਂ ਹੀ ਇਕੱ ਲੇ ਰਤਹਣਾ ਪਸੰ ਦ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਸ਼ੋਰ ਿੋਂ ਦੂਰ ਇਕਾਂਿ ਆਪ
ਨੂੰ ਬਹੁਿ ਪਸੰ ਦ ਸੀ। ਅਸਲ ਤਵਚ ਗੁਰਨਾਮ ਤਸੰ ਘ ਇਕਾਂਿ ਤਵਚ ਤਵਸ਼ੇ ਸਬੰ ਧੀ ਗਤਹਣ ਅਤਧਐਨ ਅਿੇ ਤਰਆਜ਼
ਕਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਸਮਾਂ, ਸਥਾਨ ਿੇ ਸੁਤਵਧਾ ਦੀ ਿਲਾਸ਼ ਤਵਚ ਰਤਹੰ ਦੇ ਸਨ।
ਆਪ ਦੇ ਤਪਿਾ ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਰਾਗੀ ਭਾਈ ਉਿਮ ਤਸੰ ਘ ‘ਪਿੰ ਗ’ ਫਤਿਹਗੜਹ ਸਾਤਹਬ ਤਵਖੇ ਕੀਰਿਨ ਦੀ ਸੇਵਾ
ਕਰਦੇ ਸਨ। ਗੁਰਨਾਮ ਤਸੰ ਘ ਉਨਹਾਂ ਨਾਲ ਿਬਲੇ ‘ਿੇ ਸੰ ਗਿ ਕਰਦੇ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ ਤਡਊਟੀ
ਿੋਂ ਪਤਹਲਾਂ ਗੁਰਨਾਮ ਤਸੰ ਘ ਸੁਰ ਅਤਭਆਸ ‘ਿੇ ਤਰਆਜ਼ ਕਰ ਕੇ ਕੀਰਿਨ ਤਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰ ਦੇ ਸਨ। ਆਪ ਨੇ
ਅਤਧਐਨ ਿੇ ਤਰਆਜ਼ ਵਾਸਿੇ ਪਾਸੀ ਰੋਡ, ਪਤਟਆਲਾ ਤਵਖੇ ਇਕ ਘਰ ਤਕਰਾਏ ‘ਿੇ ਤਲਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਜਥੇ
ਪਤਟਆਲੇ ਦੇ ਨਾਮੀ ਸੰ ਗੀਿਕਾਰ, ਸਮਾਜਸੇਵੀ ਿੇ ਤਵਦਵਾਨ ਅਕਸਰ ਆਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸਾਰਾ ਤਦਨ ਸਾਤਹਿ
ਿੇ ਸੰ ਗੀਿ ਦੀ ਗਲ ਿੁਰਦੀ।
ਆਪ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਸੀ. ਐਮ. ਧਵਨ ਅਿੇ ਤਪਰੰ ਸੀਪਲ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਤਸੰ ਘ ਕਰੀਰ ਿੋਂ ਵੀ ਸੰ ਗੀਿ ਦੀ ਤਸਤਖਆ
ਗਰਤਹਣ ਕੀਿੀ। ਸੰ ਗੀਿ ਦੀ ਤਵਧੀਵਿ ਿਲੀਮ ਲੈ ਣ ਲਈ ਆਪ ਸੰ ਗੀਿ ਅਿੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰ ਗੀਿ ਦੇ ਪਰਕਾਂਡ ਤਵਦਵਾਨ
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ਸੰ ਗੀਿਕਾਰ ਅਤਧਆਪਕ ਪਰੋਫੈਸਰ ਿਾਰਾ ਤਸੰ ਘ ਦੇ ਸ਼ਾਤਗਰਦ ਹੋ ਗਏ। ਪਰੋਫੈਸਰ ਿਾਰਾ ਤਸੰ ਘ ਦੀ ਸਰਪਰਸਿੀ ਨਾਲ
ਆਪ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤਵਚ ਇਕ ਮਹੱ ਿਵਪੂਰਨ ਮੋੜ ਆਇਆ। ਆਪ ਨੇ ਪਰੋਫੈਸਰ ਸਾਤਹਬ ਦੀਆ ਕੰ ਪੋਜ਼ੀਸਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ
ਕਰ ਕੇ ਵੱ ਖ ਵੱ ਖ ਸਮਾਗਮਾਂ ਤਵਚ ਗਾਇਨ ਕਰਨਾ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੇਡੀਓ ਜਲੰਧਰ ਜਾ ਕੇ ਪਰੋਫੈਸਰ ਿਾਰਾ ਤਸੰ ਘ
ਜੀ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰਕਾਰਤਡੰ ਗ ਕਰਵਾਉਣੀ। ਗੁਰਮਤਿ ਸੰ ਗੀਿ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵਲੋਂ ਹਰ ਹਫਿੇ ਵੀਰਵਾਰ ਵਾਲੇ
ਤਦਨ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੀਰਿਨ ਪਰਸਿੁਿੀਆਂ ਨੂੰ ਅਕਾਦਤਮਕਿਾ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹੋਏ, ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ
ਸਾਤਹਬ ਦੇ 31 ਰਾਗਾਂ ਦਾ ਲੜੀਵਾਰ ਗਾਇਨ ਿੇ ਤਵਆਤਖਆ ਕਰਨੀ। ਪਰੋਫੈਸਰ ਿਾਰਾ ਤਸੰ ਘ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰਬੱ ਧ
ਪੜਿਾਲਾਂ ਦਾ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਆਲੋ ਪ ਹੋਰ ਰਹੀ ਗਾਇਨ ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਿੋਂ ਸੁਰਜੀਿ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ
ਕਰਤਦਆਂ ਗੁਰਨਾਮ ਤਸੰ ਘ ਨੇ ਸਾਰਾ ਤਦਨ ਸੁਰ ਅਤਭਆਸ ਿੇ ਤਰਆਜ਼ ਤਵਚ ਬਿੀਿ ਕਰਨਾ। ਇੰਨੀ ਤਦਨੀਂ ਪਰੋਫੈਸਰ
ਿਾਰਾ ਤਸੰ ਘ ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ ਸਾਤਹਬ ਦੇ ਬਾਣੀਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰ ਗੀਿ ਤਵਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰੀ
ਸੁਰਤਲਪੀਬੱ ਧ ਕਰਨ ਤਵਚ ਰੁਝੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਡਾ. ਗੁਰਨਾਮ ਤਸੰ ਘ ਨੇ ਸਾਰਾ ਤਦਨ ਪਰੋਫੈਸਰ ਸਾਤਹਬ ਦੀ ਸਹਾਇਿਾ
ਅਿੇ ਸੇਵਾ ਤਵਚ ਬੈਠੇ ਰਤਹਣਾ।
ਆਪ ਨੂੰ ਤਵਤਦਆਰਥੀ ਜੀਵਨ ਿੋਂ ਹੀ ਪੰ ਜਾਬ ਦੀ ਸੰ ਗੀਿ ਪਰੰ ਪਰਾ ਨਾਲ ਤਪਆਰ ਸੀ। ਆਪ ਨੇ ਪੰ ਜਾਬ
ਯੂਨੀਵਰਤਸਟੀ ਚੰ ਡੀਗੜਹ ਿੋਂ ਸੰ ਗੀਿ ਗਾਇਨ ਦੀ ਐਮ. ਏ. ਆਰੰ ਭ ਕੀਿੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਰੋਫੈਸਰ ਿਾਰਾ ਤਸੰ ਘ ਜੀ
ਪਾਸੋਂ ਆਪ ਨੇ ਪਾਠਕਰਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਬੰ ਦਸ਼ਾਂ (ਛੋਟੇ ਿੇ ਵੱ ਡੇ ਤਖ਼ਆਲਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ) ਿੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰ
ਰਾਗ ਤਵਚ ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ ਸਾਤਹਬ ਦੇ ਤਨਰਧਾਰਿ ਰਾਗਾਂ ਤਵਚ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਿੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਪ ਦਾ
ਤਧਆਨ ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ ਸਾਤਹਬ ਦੇ ਸੰ ਗੀਿ ਤਵਧਾਨ ਦੇ ਅਤਧਐਨ ਵਲ ਹੋ ਤਗਆ। ਆਪ ਨੇ ਸਮੁੱ ਚੇ ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ
ਸਾਤਹਬ ਦਾ ਸੰ ਗੀਿ ਦੀ ਤਦਰਸ਼ਟੀ ਿੋਂ ਅਤਧਐਨ ਕਰਤਦਆਂ ਰਾਗ, ਗਾਇਨ ਸ਼ੈਲੀਆਂ, ਿੰ ਿੀ ਸਾਜ਼ ਵਾਦਨ, ਿਾਲ ਸਾਜ਼
ਵਾਦਨ, ਗੁਰਮਤਿ ਸੰ ਗੀਿ ਦੇ ਤਸਧਾਂਿ, ਮਤਰਆਦਾ ਿੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸਬੰ ਧੀ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਆਰੰ ਤਭਆ। ਆਪ ਨੇ
ਸੰ ਗੀਿ ਗਾਇਨ ਤਵਚ ਐਮ. ਏ. ਕਰਨ ਉਪਰੰ ਿ ਆਪ ਨੇ ਤਦੱ ਲੀ ਯੂਨੀਵਰਤਸਟੀ ਿੋ ‘A Musicological Study of
Guru Nanak Bani’ ਤਵਸ਼ੇ ‘ਿੇ ਪੀ-ਐਚ. ਡੀ. ਦੀ ਤਡਗਰੀ ਪਰਾਪਿ ਕੀਿੀ।
ਤਵਤਦਆਰਥੀ ਜੀਵਨ ਤਵਚ ਹੀ ਆਪ ਦੀ ਗਾਇਨ ਪਰਤਿਭਾ ਦੀ ਤਖਆਿੀ ਹੋ ਗਈ। ਗ਼ਜ਼ਲ ਗਾਇਨ ਤਵਚ
ਤਨਪੁੰ ਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਿਰੀ ਗਾਇਕ ਵਜੋਂ ਮਾਨਿਾ ਤਮਲੀ। ਆਪ ਨੇ ‘ਚਾਂਦ ਿਨਹਾ ਹੈ’ ਨਾਮਕ
ਗ਼ਜ਼ਲਾਂ ਦੀ ਇਕ ਤਰਕਾਰਤਡੰ ਗ ਵੀ ਰੀਲੀਜ਼ ਕਰਵਾਈ, ਜੋ ਅੱ ਜ ਵੀ ਗ਼ਜ਼ਲ ਗਾਇਕੀ ਦੀ ਤਮਆਰੀ ਗਾਇਕੀ ਵਜੋਂ
ਪਰਵਾਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਧੁਰ ਗਇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਹੀ ਿਲਫਜ਼ ਨੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਸਮਕਾਲੀ ਪੰ ਜਾਬੀ ਗਾਇਕਾਂ ਿੋਂ
ਉਿਮ ਦਰਜਾ ਪਰਦਾਨ ਕੀਿਾ। ਆਪ ਦੀਆਂ ਗ਼ਜ਼ਲਾਂ ਤਵਚ ਕਾਤਵ ਭਾਵ ਅਨੁਸਾਰੀ ਸੁਰ ਪਰਯੋਗ ਿੇ ਲਗਾਓ ਭੇਦ ਨੇ
ਕਵੀ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਜੀਵਿਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਤਦਆਂ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਤਵਚ ਤਚਰਸਥਾਈ ਜਗਹਾ
ਬਣਾ ਲਈ। ਹਾਰਮੋਤਨਯਮ ਵਾਦਨ ਅਿੇ ਲੈ ਅ ਿਾਲ ਦੀ ਡੂੰ ਘੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਦਕਾ ਆਪ ਦੀ ਗਾਇਨ ਸ਼ੈਲੀ ਤਵਚ
ਸਤਹਜ ਅਿੇ ਸੁਭਾਤਵਕਿਾ ਦਾ ਵਾਸ ਹੈ। ਸ਼ਾਸਿਰੀ ਗਾਇਨ ਕਰਤਦਆਂ ਆਪ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਯਾਦਗਾਰੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ
ਤਦਿੀਆਂ। ਲੇ ਖਕ (ਡਾ. ਕੰ ਵਲਜੀਿ ਤਸੰ ਘ) ਨੂੰ ਵੀ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੇਡੀਓ ਿੋਂ ਸ਼ਾਸਿਰੀ ਗਾਇਨ ਦੇ
ਲਾਈਵ ਪਰਸਾਰਨਾਂ ਅਿੇ ਤਰਕਾਰਤਡੰ ਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਿਬਲੇ ਦੀ ਸੰ ਗਿ ਕਰਨ ਦਾ ਅਵਸਰ ਪਰਾਪਿ ਹੋਇਆ। ਆਪ
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ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਰੂਹ ਦਾ ਗਾਨਾ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ। ਉਪਜ ਦੇ ਅਲਾਪ ਿੇ ਿਾਨਾਂ ਦਾ ਪਰਯਗ
ੋ ਆਪ ਦੀ ਗਾਇਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਮੁਖ
ਤਵਸ਼ੇਸ਼ਿਾ ਹੈ। ਆਪ ਨੇ ਤਹੰ ਦੁਸਿਾਨੀ ਸੰ ਗੀਿ ਤਵਚ ਪਰਚੱਤਲਿ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰ ਗੀਿ ਦੇ ਰਾਗਾਂ ਨੂੰ
ਸਾਸਿਰੀ ਸੰ ਗੀਿ ਦੇ ਅੰ ਦਾਜ਼ ਿੋਂ ਗਾਇਨ ਕਰਤਦਆਂ ਪੰ ਜਾਬੀ ਸੰ ਗੀਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਤਮਸਾਲਯੋਗ ਕਾਰਜ ਕੀਿਾ ਹੈ।
ਰਾਗ ਗੂਜਰੀ, ਮਧੁਵੰਿੀ, ਸ਼ੁਧ ਸਾਰੰ ਗ, ਿੁਖਾਰੀ, ਸੋਰਤਠ ਆਪ ਦੇ ਤਪਰਅ ਰਾਗ ਹਨ। ਤਸੰ ਘ ਬੰ ਧੁ ਸਰਦਾਰ ਸੁਤਰੰ ਦਰ
ਤਸੰ ਘ ਿੇਜਪਾਲ ਤਸੰ ਘ ਦੇ ਯਿਨਾਂ ਸਦਕਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਲੀਵੀਜ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਤਦੱ ਲੀ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਪਰਸਾਤਰਿ
ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪਤਹਲੇ ਪਰੋਗਰਾਮ ‘ਗਾਵਹੁ ਸਾਚੀ ਬਾਣੀ’ ਲਈ ਆਪਨੇ ਸ਼ਾਤਗਰਦਾਂ ਸਤਹਿ ਗਾਇਨ
ਕਰਤਦਆਂ ਹੋਇਆਂ ਡਾ. ਗੁਰਨਾਮ ਤਸੰ ਘ ਵਲੋਂ ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ ਸਾਤਹਬ ਦੇ ਸ਼ੁਧ ਿੇ ਮੌਤਲਕ ਸੰ ਗੀਿ ਤਵਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰੀ
ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਿਨ ਗਾਇਨ ਕਰ ਕੇ ਸਮੁੱ ਚੇ ਤਵਸ਼ਵ ਦੇ ਕੀਰਿਨਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਿਾ।
ਆਪ ਨੇ ਵੱ ਖ ਵੱ ਖ ਓਹਤਦਆਂ ‘ਿੇ ਰਤਹੰ ਤਦਆਂ ਸ਼ਾਸਿਰੀ ਸੰ ਗੀਿ, ਗੁਰਮਤਿ ਸੰ ਗੀਿ ਅਿੇ ਲੋ ਕ ਸੰ ਗੀਿ ਦੇ
ਪਰਚਾਰ ਤਵਚ ਅਤਹਮ ਭੁਤਮਕਾ ਅਦਾ ਕੀਿੀ। ਭਾਰਿੀ ਸੰ ਗੀਿ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤਵਚ ਪੰ ਜਾਬ ਦੀ ਸੰ ਗੀਿ ਪਰੰ ਪਰਾ
ਦਾ ਤਜ਼ਕਰ ਭਗਿੀ ਅੰ ਦੋਲਨ ਅਧੀਨ ਕੁਝ ਕੁ ਸਿਰਾਂ ਤਵਚ ਕੀਿਾ ਜਾਂਦਾ ਤਰਹਾ ਹੈ, ਜਦ ਤਕ ਪੰ ਜਾਬ ਦੇ ਸੰ ਗੀਿਕਾਰਾਂ
ਦੀ ਘਾਲਣਾ ਸਦਕਾ ਸ਼ਾਸਿਰੀ ਗਾਇਨ ਦਾ ਤਵਸ਼ਵ ਪਰਤਸੱ ਧ ਪਤਟਆਲਾ ਿੇ ਸ਼ਾਮ ਚੌਰਾਸੀ ਘਰਾਨਾ, ਿਬਲਾ ਵਾਦਨ
ਦਾ ਪੰ ਜਾਬ ਘਰਾਨਾ, ਨਾਈਆਂ ਦਾ ਘਰਾਨਾ, ਲਹੌਰੀਆਂ ਦਾ ਘਰਾਨਾ ਆਤਦ ਦਾ ਤਵਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਗਦਾਨ ਸਦੈਵ
ਅਣਗੋਤਲਆ ਹੀ ਤਰਹਾ ਹੈ। ਡਾ. ਗੁਰਨਾਮ ਤਸੰ ਘ ਨੇ ਤਜਥੇ ਅਕਾਦਤਮਕ ਪੱ ਧਰ ‘ਿੇ ਪੰ ਜਾਬ ਦੇ ਸੰ ਗੀਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ
ਬਣਦਾ ਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਤਦਵਾਉਣ ਤਵਚ ਅਤਗਰਨੀ ਭੁਤਮਕਾ ਤਨਭਾਉਂਤਦਆਂ ਪੰ ਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤਸਤਖਆ ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ ਦੇ
ਪਾਠਕਰਮਾਂ ਤਵਚ ਪੰ ਜਾਬ ਦੀ ਸੰ ਗੀਿ ਪਰੰ ਪਰਾ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂ ਸਥਾਨ ਤਦਵਾਇਆ ਉਥੇ ਪੰ ਜਾਬੀ ਸੰ ਗੀਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰ ਚੀ
ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਆਯੋਜਨਾਂ ਨਾਲ ਸਰੋਤਿਆਂ ਅਿੇ ਸੰ ਗੀਿਕਾਰਾਂ ਤਵਚਲੀ ਦੂਰੀ ਸਮੇਟਣ ਦੇ ਯਿਨ ਕੀਿੇ ਹਨ। ਆਪ
ਦੇ ਯਿਨਾਂ ਸਦਕਾ ਸਰੀ ਹਤਰਵਲਭ ਸੰ ਗੀਿ ਸੰ ਮੇਲਨ ਤਵਚ ਵੀ ਪੰ ਜਾਬ ਦੇ ਸੰ ਗੀਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਦਰ ਮਾਨ ਤਮਲਣਾ
ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਤਗਆ ਹੈ। ਆਪ ਨੇ ਪੰ ਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਸਿਰੀ ਸੰ ਗੀਿ ਪਰੰ ਪਰਾ ਦੀ ਸਰਪਰਸਿੀ ਕਰਤਦਆਂ ਪੰ ਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾਈ
ਸ਼ਾਸਿਰੀ ਗਾਇਨ ਬੰ ਦਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕਤਿਰਿ ਕਰ ਕੇ ਪੁਸਿਕ ਰੂਪ ਤਵਚ ਪਰਕਾਤਸ਼ਿ ਕੀਿਾ। ਪੰ ਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਸਿਰੀ
ਸੰ ਗੀਿ ਪਰੰ ਪਰਾ ਦੇ ਮੋਢੀ ਸੰ ਗੀਿਕਾਰ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਿੇ ਸਲਾਨਾ ਸ਼ਾਸਿਰੀ ਸੰ ਗੀਿ ਸਮਾਰੋਹ ਦੀ ਲੜੀ
ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਵਾਇਆ। ਪੰ ਜਾਬੀ ਸੰ ਗੀਿਕਾਰਾਂ ਅਿੇ ਪਰੰ ਪਰਾ ਦੇ ਤਵਤਭੰ ਨ ਤਵਤਸ਼ਆਂ ‘ਿੇ ਖੋਜ ਲੇ ਖਾਂ ਨਾਲ
ਖੋਜਾਰਥੀਆਂ ਅਿੇ ਪਾਠਕਾਂ ਲਈ ਸਮੱ ਗਰੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੇਡੀਓ ਜਲੰਧਰ ਿੋਂ ਖੁਦ
ਸ਼ਾਸਿਰੀ ਗਾਇਨ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਪਤਟਆਲਾ ਘਰਾਨੇ ਦੀ ਪਰਤਿਤਨਧਿਾ ਕੀਿੀ। ਆਪ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ
ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਤਸਟੀ ਅਿੇ ਪੰ ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਤਸਟੀ ਦੇ ਸੰ ਗੀਿ ਤਵਭਾਗਾਂ ਤਵਚ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਕਾਰਜ ਕਰਤਦਆਂ
ਅਕਾਦਤਮਕ ਜਗਿ ਤਵਚ ਪੰ ਜਾਬੀ ਸ਼ਾਸਿਰੀ ਸੰ ਗੀਿ ਪਰਤਿ ਚੇਿਨਾ ਜਾਤਗਰਿ ਕਰਤਦਆਂ ਕਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਿੇ ਰਾਜ
ਪੱ ਧਰੀ ਸੈਮੀਨਾਰ ਆਯੋਤਜਿ ਕੀਿੇ।
ਪੰ ਜਾਬ ਦੀ ਲੋ ਕ ਸੰ ਗੀਿ ਪਰੰ ਪਰਾ ਦੇ ਸ਼ੁਧ ਿੇ ਮੌਤਲਕ ਰੂਪ ਦੀ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਿੀ ਲਈ ਆਪ ਨੇ ਪੰ ਜਾਬ
ਅਿੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇਲਾਤਕਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਤਪੰ ਡਾਂ ਤਵਚ ਜਾ ਕੇ ਤਮਹਨਿ ਮਜਦੂਰੀ
ਰਾਹੀਂ ਉਪਜੀਵਕਾ ਕਮਾ ਰਹੇ, ਪਰੰ ਪਰਾਗਿ ਲੋ ਕ ਸੰ ਗੀਿਕਾਰਾਂ, ਗਾਇਕਾਂ ਅਿੇ ਨਚਾਰਾਂ ਦੀ ਤਨਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਿੀ।
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ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰ ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਤਸਟੀ ਦਾ ਮੰ ਚ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਲੋ ਕ ਮੇਤਲਆਂ ਦੀ ਲੜੀ ਆਰੰ ਭ ਕੀਿੀ, ਜੋ
ਵਰਿਮਾਨ ਸਮੇਂ ਸਲਾਨ ਆਯੋਜਨਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਣ ਕਰ ਚੁੱ ਕੀ ਹੈ। ਡਾ. ਗੁਰਨਾਮ ਤਸੰ ਘ ਨੇ ਇਨਹਾਂ ਲੋ ਕ ਮੇਤਲਆਂ
ਤਵਚ ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕ ਸੰ ਗੀਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਡੀਓ ਵੀਡੀਓ ਤਰਕਾਰਤਡੰ ਗਾਂ ਕਰ ਕੇ ਤਜਥੇ ਇਨਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰ ਜਾਬੀ
ਯੂਨੀਵਰਤਸਟੀ ਦਾ ਰਾਜ ਪੱ ਧਰੀ ਮੰ ਚ ਪਰਦਾਨ ਕੀਿਾ ਉਥੇ ਪੰ ਜਾਬ ਦੀ ਲੋ ਕ ਸੰ ਗੀਿ ਕਲਾ ਦੀ ਸ਼ੁਧ ਅਿੇ ਮੌਤਲਕ
ਪਛਾਣ ਸਥਾਪਿ ਕਰਤਦਆਂ ਤਵਸ਼ਵਭਰ ਤਵਚ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਧਿਾ ਿੇ ਮੌਤਲਕਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਥਾਪਿ ਕਰਤਦਆਂ ਤਕੰ ਗ,
ਵੰ ਝਲੀ, ਿੁੰ ਬੀ, ਿੁੰ ਬਾ, ਡਉਰੂ, ਬੁਗਦੂ ਵਰਗੇ ਸਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਪਰਚਲਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ। ਅੱ ਜ ਜਦ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ
ਲਚਰ ਗਾਇਕੀ ਅਿੇ ਅਤਸਖੀਅਿ ਕਤਥਿ ਲੋ ਕ ਗਾਇਕਾਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ , ਤਪੰ ਡ ਤਪੰ ਡ ਜਾ ਕੇ ਪੰ ਜਾਬੀ
ਸਤਭਆਚਾਰ ਦੀ ਛਾਪ ਰਖਣ ਵਾਲੀਆ, ਆਲੋ ਪ ਹੋਣ ਦੇ ਕੰ ਢੇ ਪਈਆਂ ਨਚਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਚ ਵੰ ਨਗੀਆਂ ਅਿੇ
ਪੁਆਧੀ ਅਖਾਤੜਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਿ ਕਰਨਾ ਡਾ. ਗੁਰਨਾਮ ਤਸੰ ਘ ਦੇ ਤਹੱ ਸੇ ਹੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਆਪ ਦੀ ਅਗਵਾਈ
ਤਵਚ ਪੰ ਜਾਬੀ ਲੋ ਕ ਗਾਇਨ ਅਧੀਨ ਇਸਿਰੀਆਂ, ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਤਮਕ ਿੇ ਸਤਭਆਚਾਰਕ ਵੰ ਨਗੀਆਂ ਨੂੰ
ਪੰ ਜਾਬੀ ਲੋ ਕ ਤਵਰਸੇ ਦਾ ਸਰਮਾਏ ਵਜੋਂ ਪੰ ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਤਸਟੀ ਤਵਖੇ ਆਡੀਓ-ਵੀਡੀਓ ਤਰਕਾਰਤਡੰ ਗ ਦੇ ਰੂਪ ਤਵਚ
ਸੰ ਭਾਲਣ ਦੇ ਯਿਨ ਕੀਿੇ, ਿਾਂ ਜੋ ਪੰ ਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਅਣਮੋਲ਼ ਤਵਰਾਸਿ ਨੂੰ ਤਵਸ਼ਵਭਰ ਤਵਚ ਅਿੇ ਅਗਲੀਆਂ
ਪੀੜਹੀਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਤਖਆ ਰਤਖਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੰ ਜਾਬ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਤਸਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਯੋਤਜਿ ਕੀਿੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ
ਯੂਥ ਫੈਸਟੀਵਲਾਂ ਤਵਚ ਫੋਕ ਆਰਕੈਸਟਰੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਤਵਉਂਿ ਤਵਚ ਉੱਘਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ,
ਤਜਸ ਨਾਲ ਤਜਥੇ ਲੋ ਕ ਸੰ ਗੀਿ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਤਵਚ ਮਾਣ ਵਤਧਆ ਉਥੇ ਉਨਹਾਂ ਲਈ ਉਪਜੀਵਕਾ ਲਈ
ਸਾਧਨ ਤਵਕਤਸਿ ਹੋਏ ਅਿੇ ਅਖੌਿੀ ਤਕਿਾਕਾਰ ਲੋ ਕ ਸੰ ਗੀਿਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲੋ ਕ ਸੰ ਗੀਿ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਿੇ ਚਲਾਈ ਜਾ
ਰਹੀ ਅਸ਼ਲੀਲਿਾ ਦੀ ਲਤਹਰ ਨੂੰ ਠੱਲਹ ਪਈ। ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਇਨਹਾਂ ਮੌਤਲਕ ਲੋ ਕ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਲਈ
ਰਾਜ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਰਗ ਪਰਸ਼ਸਿ ਹੋਇਆ। ਡਾ. ਗੁਰਨਾਮ ਤਸੰ ਘ ਨੇ ਆਪਨੀ ਵਤਰਹਆਂ ਦੀ ਘਾਲਣਾ ਿੇ
ਿਜ਼ਰਬੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਿੇ ਲੋ ਕ ਸੰ ਗੀਿ ਤਵਰਾਸਿ ਭਾਗ ਪਤਹਲਾ ਿੇ ਭਾਗ ਦੂਜਾ ਦੇ ਰੂਪ ਤਵਚ ਤਵਸ਼ਾਲ ਆਕਾਰੀ
ਦਸਿਾਵੇਜ ਵਜੋਂ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤਬਊਰੋ, ਪੰ ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਤਸਟੀ ਪਤਟਆਲਾ ਵਲੋਂ ਪਰਕਾਤਸ਼ਿ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਕ
ਤਮਸਾਲੀ ਕਾਰਜ ਕੀਿਾ, ਤਜਸਦੀ ਤਵਸ਼ਵਭਰ ਦੇ ਪਾਠਕਾਂ ਵਲੋਂ ਸਰਾਹਣਾ ਕੀਿੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਾ. ਗੁਰਨਾਮ ਤਸੰ ਘ

ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਪੰ ਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤਵਕਾਸ ਤਵਭਾਗ ਤਵਖੇ ਤਵਸ਼ਾ ਮਾਹਰ ਵਜੋਂ ਪਦਾਸੀਨ ਰਹੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪ ਨੇ
ਸੰ ਗੀਿ ਦੇ ਵੱ ਖ ਵੱ ਖ ਤਵਤਸ਼ਆਂ ਨੂੰ ਤਵਤਭੰ ਨ ਤਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ਿੋਂ ਰੇਖਾਂਤਕਿ ਕਰਤਦਆਂ ਪੰ ਜਾਬੀ ਲੇ ਖਕਾਂ ਿੇ ਸੰ ਗੀਿਕਾਰਾਂ
ਿੋਂ ਪੁਸਿਕ ਲੇ ਖਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪਨੀਆਂ ਤਵਦਵਿਾ ਭਰਪੂਰ ਸੰ ਪਾਦਨ ਛੋਹਾਂ ਨਾਲ ਸਦੀਵਿਾ ਪਰਦਾਨ ਕੀਿੀ। ਆਪ
ਦੇ ਯਿਨਾਂ ਸਦਕਾ ਪਤਹਲੀ ਵੇਰ ਪੰ ਜਾਬੀ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰ ਗੀਿ ਸਬੰ ਧੀ ਤਸਧਾਂਿ ਿੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸਮੱ ਗਰੀ ਆਪਨੀ
ਮਾਿਰ ਭਾਸ਼ਾ ਤਵਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕੀ, ਤਜਸ ਿੋਂ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਤਵਦੇਸ਼ ਤਵਚ ਬੈਠੇ ਪਾਠਕ ਲਾਭ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪ
ਨੇ ਸੰ ਗੀਿ ਤਵਭਾਗ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਤਸਟੀ, ਅੰ ਤਮਰਿਸਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਕਾਰਜ ਕਰਤਦਆਂ ਪੰ ਜਾਬ ਦੀ
ਸ਼ਾਸਿਰੀ ਸੰ ਗੀਿ ਪਰੰ ਪਰਾ ਦੇ ਪਰਚਾਰ ਲਈ, ਆਪ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪੱ ਧਰੀ ਸੈਮੀਨਾਰ ਆਯੋਤਜਿ ਕਰਤਦਆਂ
ਸਥਾਨਕ ਅਿੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰ ਗੀਿਕਾਰਾਂ, ਸ਼ਾਸਿਾਕਾਰਾਂ ਅਿੇ ਪਿਵੰ ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰ ਜਾਬ ਦੀ ਸੰ ਗੀਿ ਪਰੰ ਪਰਾ ਦੀ
ਅਮੀਰੀ ਿੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਸੰ ਗੀਿ ਦੇ ਪਾਠਕਰਮਾਂ ਤਵਚ ਪੰ ਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਸਿਰੀ ਅਿੇ ਲੋ ਕ ਸੰ ਗੀਿ ਤਵਚ
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ਯੋਗਦਾਨ ਸਬੰ ਧੀ ਤਵਸ਼ੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਕੇ ਤਵਤਦਆਰਥੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਆਪਨੇ ਤਵਰਸੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਿੇ ਸੰ ਭਾਲ ਲਈ
ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤਵਚ ਮੋਹਰੀ ਭੁਤਮਕਾ ਅਦਾ ਕੀਿੀ। ਸੰ ਗੀਿ ਦੇ ਪਾਠਕਰਮ ਤਵਚ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰ ਗੀਿ ਨੂੰ ਉਤਚਿ
ਸਥਾਨ ਤਦਵਾਇਆ। ਅਕਾਦਤਮਕ ਪੱ ਧਰ ‘ਿੇ ਪੰ ਜਾਬ ਦੀ ਸੰ ਗੀਿ ਪਰੰ ਪਰਾ ਦੀ ਨਵੇਕਲੀ ਪਛਾਣ ਸਥਾਪਿ ਕਰਨ
ਤਹਿ ਡਾ. ਗੁਰਨਾਮ ਤਸੰ ਘ ਦੁਆਰਾ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤਵਸ਼ੇਸ਼ ਯਿਨ ਹੁੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪ ਨੇ ਸਕੂਲੀ ਤਵਤਦਆ ਤਵਚ
ਪੰ ਜਾਬ ਸਕੂਲ ਤਸਤਖਆ ਬੋਰਡ ਮੁਹਾਲੀ ਦੁਆਰਾ ਦਸਵੀਂ ਅਿੇ ਬਾਰਵੀਂ ਜਮਾਿ ਤਵਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੰ ਗੀਿ ਤਵਸ਼ੇ
ਵਜੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਤਵਚ ਆਪਨੇ ਵੱ ਡੇ ਭਰਾਿਾ ਡਾ. ਜਾਗੀਰ ਤਸੰ ਘ ਦੇ ਸਤਹਯੋਗ ਨਾਲ ਮਹੱ ਿਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ
ਪਾਇਆ। 1998-2000 ਿੱ ਕ ਸੰ ਗੀਿ ਤਵਭਾਗ, ਪੰ ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਤਸਟੀ ਪਤਟਆਲਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਕਾਰਜ ਕਰਤਦਆਂ
ਆਪ ਨੇ ਸੁਨਾਦ ਨਾਂ ਹੇਠ ਸ਼ਾਸਿਰੀ ਸੰ ਗੀਿ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਭਾਰੰ ਭ ਕੀਿਾ, ਜੋ ਅੱ ਜ ਵੀ ਪੰ ਜਾਬ ਦੇ
ਸੰ ਗੀਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਮੰ ਚ ਵਜੋਂ ਸਤਿਕਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਰਿਮਾਨ ਸਮੇਂ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਡਾ. ਜਸਪਾਲ
ਤਸੰ ਘ ਦੀ ਪਰੇਰਣਾ ਨਾਲ ਪੰ ਜਾਬੀ ਯੁਨੀਵਰਤਸਟੀ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸੰ ਗੀਿਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸਮੂਹਰ ਰੂਪ ਤਵਚ ਡਾ. ਗੁਰਨਾਮ
ਤਸੰ ਘ ਦੀ ਸਰਪਰਸਿੀ ਤਵਚ ਸੁਨਾਦ ਲੜੀ ਅਧੀਨ ਮਹੀਨੇਵਾਰ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਜਸ ਤਵਚ
ਪੰ ਜਾਬ ਦੀ ਸੰ ਗੀਿ ਪਰੰ ਪਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰ ਗੀਿਕਾਰ ਆਪਨੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਤਦੰ ਦੇ ਹਨ। ਸੁਨਾਦ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ
ਪਰਤਿਸ਼ਠਾ ਿੇ ਪਰਮਾਤਣਕਿਾ ਦਾ ਅੰ ਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਿੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਤਕ ਤਬਨਾਂ ਤਕਸੇ ਰਸਮੀ ਸੱ ਦੇ ਿੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ
ਿੀਸਰੇ ਵੀਰਵਾਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸੰ ਗੀਿ ਪਰੇਮੀ, ਸਰਪਰਸਿ, ਅਤਧਆਪਕ ਿੇ ਸੰ ਗੀਿਕਾਰ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰ ਗੀਿ ਭਵਨ ਤਵਖੇ
ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਕੱ ਿਰ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਅਿੇ ਸੰ ਗੀਿ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹਨ। ਡਾ. ਗੁਰਨਾਮ ਤਸੰ ਘ ਦੇ ਯਿਨਾਂ ਸਦਕਾ ਪੰ ਜਾਬੀ
ਯੂਨੀਵਰਤਸਟੀ ਪਤਟਆਲਾ ਵਲੋਂ ਪੱ ਿਰ ਤਵਹਾਰ ਤਸਤਖਆ ਰਾਹੀਂ ਤਡਪਲੋ ਮਾ ਇਨ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰ ਗੀਿ ਅਿੇ ਗੁਰਮਤਿ
ਸੰ ਗੀਿ ਪਰਵੇਤਸ਼ਕਾ ਦਾ ਆਰੰ ਭ ਕਰਤਦਆਂ ਪੰ ਜਾਬ ਦੇ ਤਵਤਦਆਰਥੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਤਸਖ ਗੁਰੂ ਸਾਤਹਬਾਂ ਦੁਆਰਾ
ਵਰੋਸਾਈ ਰਾਗਾਿਤਮਕ ਕੀਰਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਧ ਿੇ ਮੌਤਲਕ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰ ਗਤਿ ਪਰੰ ਪਰਾ ਿੋਂ ਨਾਲ ਜੋਤੜਆ ਤਗਆ ਹੈ। ਡਾ.
ਗੁਰਨਾਮ ਤਸੰ ਘ ਦੁਆਰਾ ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰ ਸਰਦਾਰ ਸਵਰਨ ਤਸੰ ਘ ਬੋਪਾਰਾਇ ਨੂੰ ਪਰੇਤਰਿ ਕਰ ਕੇ ਸਵਰਗਵਾਸੀ
ਬੀਬੀ ਜਸਬੀਰ ਕੌ ਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੇ ਸਤਹਯੋਗ ਨਾਲ ਪੰ ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਤਸਟੀ ਤਵਖੇ 2003 ਤਵਚ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰ ਗੀਿ
ਚੇਅਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਵਾਈ। ਬੀਬੀ ਜਸਬੀਰ ਕੌ ਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨੇ ਇਸ ਚੇਅਰ ਲਈ 15 ਸਾਲਾਂ ਿੱ ਕ ਹਰ ਵਰਹੇ ਛੇ
ਲਖ ਰੁਪੈ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾਨ ਵਜੋਂ ਦੇਣ ਸਬੰ ਧੀ ਪੰ ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਤਸਟੀ ਨਾਲ ਇਕ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਆਪ ਅੰ ਡਰਸਟੈਂਤਡੰ ਗ
(ਯਾਦ ਪੱ ਿਰ) ਵੀ ਸਾਈਨ ਕੀਿਾ। ਡਾ. ਗੁਰਨਾਮ ਤਸੰ ਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਤਵਚ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰ ਗੀਿ ਚੇਅਰ, ਗੁਰਮਤਿ
ਸੰ ਗੀਿ ਦੇ ਖੋਜ ਕਾਰਜਾਂ ਅਿੇ ਪਰਸਾਰ ਸਾਧਨਾ ਤਵਚ ਮੋਹਰੀ ਹੋ ਕੇ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰ ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਤਸਟੀ
ਤਵਖੇ ਐਮ. ਏ. ਗੁਰਮਤਿ ਸੰ ਗੀਿ ਦਾ ਆਰੰ ਭ ਕੀਿਾ ਤਗਆ। ਡਾ. ਗੁਰਨਾਮ ਤਸੰ ਘ ਦੇ ਅਣਥਕ ਯਿਨਾਂ ਸਦਕਾ
ਪੰ ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਤਸਟੀ ਤਵਖੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰ ਗੀਿ ਦੀ ਪੜਹਾਈ ਲਈ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰ ਗੀਿ ਤਵਭਾਗ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਿੀ
ਗਈ। ਸੈਸ਼ਨ 2004-05 ਿੋਂ ਇਸ ਤਵਭਾਗ ਤਵਚ ਬੀ. ਏ. ਆਨਰਜ਼ ਇਨ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰ ਗੀਿ ਦੇ ਕੋਰਸ ਵੀ ਆਰੰ ਭ
ਂ ਕਲਚਰ ਹੁੰ ਤਦਆਂ ਆਪ ਨੇ ਤਨਰਿ ਤਵਭਾਗ ਅਿੇ ਫਾਈਨ
ਕਰ ਤਦੱ ਿੇ ਗਏ। ਡੀਨ ਫੈਕਲਟੀ ਆਫ ਆਰਟਸ ਐਡ

ਆਰਟਸ ਤਵਭਾਗ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਮੁਖੀ ਵਜੋ ਕਾਰਜ ਕਰਤਦਆਂ ਪੰ ਜਾਬੀ ਸ਼ਾਸਿਰੀ ਗਾਇਨ ਬੰ ਦਸ਼ਾਂ ‘ਿੇ ਤਨਰਿ
ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ, ਫਾਈਨ ਆਰਟਸ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੰ ਜਾਬੀ ਸੰ ਗੀਿ ਪਰੰ ਪਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤਵਤਸ਼ਆਂ
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‘ਿੇ ਤਮਨੀਏਚਰ ਤਚਿਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ਾਲਾ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰ ਕੇ ਸੰ ਗੀਿ ਨੂੰ ਕਲਾ ਦੇ ਦੂਜੇ ਤਵਤਸ਼ਆਂ ਦੇ ਸੁਮੇ ਵਜੋਂ
ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਪੰ ਜਾਬ ਦੀ ਸੰ ਗੀਿ ਪਰੰ ਪਰਾ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸੇਧ ਪਰਦਾਨ ਕੀਿੀ। ਪੰ ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਤਸਟੀ ਦੇ ਇਨਹਾਂ ਦੋਵੇਂ
ਤਵਭਾਗਾਂ ਦੀ ਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤਵਚ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਵਾਧਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਤਮਤਲਆ। ਤਜਥੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰ ਗੀਿ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਤਵਚ
ਫਾਈਨ ਆਰਟਸ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਝਲਕ ਤਦਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗੀ ਉਥੇ ਫਾਈਨ ਆਰਟਸ ਅਿੇ ਤਨਰ ਿ ਤਵਭਾਗ ਦੇ
ਸਮਾਗਮਾਂ ਤਵਚ ਪੰ ਜਾਬੀ ਸੰ ਗੀਿ ਦੀ ਛਾਪ ਨਜ਼ਰੀਂ ਆਉਣ ਲੱਗੀ। ਡਾ. ਗੁਰਨਾਮ ਤਸੰ ਘ ਦੇ ਯਿਨਾਂ ਸਦਕਾ ਪੰ ਜਾਬੀ
ਯੂਨੀਵਰਤਸਟੀ ਦੇ ਤਨਰਿ ਤਵਭਾਗ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਪੰ ਜਾਬ ਦੇ ਤਵਸ਼ਵਪਰਤਸਧ ਤਚਿਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਤਦਆਂ
‘ਸੋਭਾ ਤਸੰ ਘ ਫਾਈਨ ਆਰਟਸ ਤਵਭਾਗ’ ਹੋ ਤਗਆ।
ਪੰ ਜਾਬ ਦੀ ਮੌਤਲਕ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰ ਗੀਿ ਪਰੰ ਪਰਾ ਅਨੁਸਾਰੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰ ਗੀਿ ਤਵਭਾਗ
ਅਿੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰ ਗੀਿ ਚੇਅਰ ਵਲੋਂ ਡਾ. ਗੁਰਨਾਮ ਤਸੰ ਘ ਦੀ ਤਵਉਂਿ ਅਨੁਸਾਰ 2003 ਿੋਂ ਹਰ ਵਰਹੇ ਗੁਰਮਤਿ
ਸੰ ਗੀਿ ਉਿਸਵਾਂ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਕੀਿੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਮਤਿ ਸੰ ਗੀਿ ਉਿਸਵਾਂ ਦੌਰਾਨ 200 ਿੋਂ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰ ਗੀਿ
ਪਰਤਿਯੋਗਿਾਵਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਿੇ 2007 ਿੋਂ ਸੰ ਗੀਿ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦਾ
ਸ਼ੁਭਾਰੰ ਭ ਕੀਿਾ ਤਗਆ ਹੈ। ਪੰ ਜਾਬੀ ਸੰ ਗੀਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭਾਰਿੀ ਸ਼ਾਸਿਰੀ ਸੰ ਗੀਿ ਦੀ ਪਰਫੁੱਲਿਾ ਲਈ ਕੀਿੇ ਯਿਨਾਂ
ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਵਸ਼ੇਸ਼ ਯਿਨ ਕਰਤਦਆਂ 2008 ਿੋਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਸ਼ਾਸਿਰੀ ਸੰ ਗੀਿ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਦਾ
ਆਰੰ ਭ ਕੀਿਾ ਤਗਆ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਾਸਿਰੀ ਸੰ ਗੀਿ ਸਮਾਰੋਹ ਤਵਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਿੇ ਅੰ ਿਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰਤਸੱ ਧੀ ਰੱ ਖਣ
ਵਾਲੇ ਪੰ ਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਉਘੇ ਸੰ ਗੀਿਕਾਰ ਆਪਨੀਆਂ ਪਰਸ਼ਿੁਿੀਆਂ ਦੇ ਚੁੱ ਕੇ ਹਨ। ਡਾ. ਗੁਰਨਾਮ ਤਸੰ ਘ ਨੇ ਸਰੀ ਗੁਰੂ
ਗਰੰ ਥ ਸਾਤਹਬ ਦੇ 31 ਮੁਖ ਰਾਗਾਂ ਅਿੇ 31 ਰਾਗ ਪਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਗ ਤਨਰਣਾਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਸਤਵਕਾਰੇ ਸਰੂਪਾਂ
ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਿਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ 10 ਆਡੀਓ ਕੈਸਟਾਂ ਦੇ ਸੈਟ ਦੇ ਰੂਪ ਤਵਚ ਐਚ ਐਮ ਵੀ ਕੰ ਪਨੀ
ਦੁਆਰਾ ਤਰਕਾਰਡ ਕਰਵਾ ਕੇ ਰੀਲੀਜ਼ ਕਰਵਾਏ। ਤਵਸ਼ਵ ਤਵਚ ਪਤਹਲੀ ਵੇਰ ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ ਸਾਤਹਬ ਦੇ ਸੰ ਪੂਰਨ
ਰਾਗਾਂ ਦੀ ਤਰਕਾਰਤਡੰ ਗ ਦੇ ਇਸ ਪਰੋਜੈਕਟ ਤਵਚ ਲੇ ਖਕ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿੌਰ ਸੰ ਗੀਰ ਤਨਰਦੇਸ਼ਕ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਦਾ
ਅਵਸਰ ਪਰਦਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਿੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪ ਦੁਆਰਾ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰ ਗੀਿ ਦੇ ਸਾਜਾਂ ਅਿੇ ਰਬਾਬੀ ਕੀਰਿਨ
ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਪੁਨਰ ਪਰਚੱਲਨ ਲਈ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਅਿੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਕੀਿਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਡਾ. ਗੁਰਨਾਮ ਤਸੰ ਘ ਦੁਆਰਾ ਤਜਥੇ ਤਹੰ ਦੁਸਿਾਨੀ ਸ਼ਾਸਿਰੀ ਸੰ ਗੀਿ ਅਿੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰ ਗੀਿ ਦੀ ਪਰਫੁੱਲਿਾ
ਲਈ ਯਿਨ ਕੀਿੇ ਗਏ ਉਥੇ ਉਨਹਾਂ ਨੇ ਤਸਖ ਗੁਰੂ ਸਾਤਹਬਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰੋਸਾਈ ਰਾਗਾਿਤਮਕ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਿਨ ਅਿੇ
ਿੰ ਿੀ ਸਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਰੰ ਪਰਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਿ ਕਰਨ ਵਲ ਵੀ ਤਵਸ਼ੇਸ਼ ਰੁਚੀ ਤਦਖਾਈ। ਆਪ ਵਲੋਂ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰ ਗੀਿ ਦੇ
ਸੰ ਗੀਿ ਤਵਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰੀ ਤਨਰਧਾਤਰਿ ਰਾਗਾਂ ‘ਿੇ ਆਧਾਤਰਿ ਕੀਰਿਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਤਥਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ
ਸਰਪਰਸਿੀ ਤਦਿੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਜਥੇ ਆਪ ਿੋਂ ਤਸਤਖਆ ਗਰਤਹਣ ਕਰ ਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਜਥੇ ਸਰੀ ਹਤਰਮੰ ਦਰ ਸਾਤਹਬ
ਤਵਖੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਿਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤਨਭਾ ਰਹੇ ਹਨ, ੳਥੇ ਆਪ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਸਰੀ ਹਤਰਮੰ ਦਰ ਸਾਤਹਬ ਤਵਖੇ ਕੀਰਿਨ
ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਕੇ ਸੰ ਗਿਾਂ ਤਵਚ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰ ਗੀਿ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਧ ਿੇ ਮੌਤਲਕ ਗਾਇਨ ਸ਼ੈਲੀਆਂ ਸਬੰ ਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਰਤਹੰ ਦੇ ਹਨ। ਡਾ. ਗੁਰਨਾਮ ਤਸੰ ਘ ਦੁਆਰਾ ਲਮੇਰੀ ਖੋਜ ਉਪਰੰ ਿ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਈ
ਤਫਰੰ ਦਾ ਜੀ ਿੋਂ ਸੁਲਿਾਨਪੁਰ ਲੋ ਧੀ (ਵਰਿਮਾਨ ਸਮੇਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਬਾਬਸਰ) ਿੋਂ ਪਰਾਪਿ ਹੋਈ ਰਬਾਬ ਦਾ ਮਾਡਲ
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ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਤਵਤਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਾਦਨ ਦੀ ਿਾਲੀਮ ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਕੀਿੇ।
ਆਪ ਨੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰ ਗੀਿ ਤਵਭਾਗ, ਪੰ ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਤਸਟੀ ਦੇ ਸਟਾਫ ਅਿੇ ਕੁਝ ਸ਼ਾਤਗਰਦਾਂ ਸਤਹਿ ਸੁਲਿਾਨਪੁਰ
ਲੋ ਧੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤਪੰ ਡ ਭਰੋਆਣਾ, ਤਜਲਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਿਾ। ਇਤਿਹਾਤਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਤਹਬ ਰਬਾਬਸਰ
ਤਵਖੇ ਉਸ ਜੰ ਡ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਿੇ ਤਜਥੋਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਈ ਤਫਰੰ ਦਾ ਰਾਹੀਂ ਰਬਾਬ ਦੀ ਪਰਾਪਿੀ ਹੋਈ।
ਆਪ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ‘ਿੇ ਰਬਾਬ ਵਾਦਨ ਿੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰ ਗੀਿ ਗਾਇਨ ਦੀ ਤਸਖਲਾਈ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ
ਕੀਿੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰੀ ਹਤਰਮੰ ਦਰ ਸਾਤਹਬ ਤਵਖੇ ਵਰਿਮਾਨ ਸਮੇਂ ਪਰਚੱਲਿ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਿਨ ਚੌਕੀ ਪਰੰ ਪਰਾ ਤਵਚ
ਿੰ ਿੀ ਸਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵਾਦਨ ਮਨਫੀ ਹੋ ਤਰਹਾ ਸੀ। ਡਾ. ਗੁਰਨਾਮ ਤਸੰ ਘ ਨੇ ਿੰ ਿੀ ਸਾਜ਼ ਵਾਦਕਾਂ ਲਈ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਦਾ
ਆਯੋਜਨ ਕੀਿਾ। ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਅਵਿਾਰ ਤਸੰ ਘ ਮੱ ਕੜ ਨੂੰ ਸਰੀ
ਹਤਰਮੰ ਦਰ ਸਾਤਹਬ ਦੀ ਿੰ ਿੀ ਸਾਜ਼ ਵਾਦਨ ਪਰੰ ਪਰਾ ਪਰਤਿ ਸੁਚੇਿ ਕਰਤਦਆਂ ਇਸ ਦੇ ਮੁੜ ਪਰਚਲਨ ਨੂੰ ਤਧਆਨ
ਤਵਚ ਰਖਤਦਆਂ ਸਰੀ ਹਤਰਮੰ ਦਰ ਸਾਤਹਬ ਤਵਖੇ ਿੰ ਿੀ ਸਾਜ਼ ਵਾਦਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਯੁਕਿੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਤਵਚ ਤਵਸ਼ੇਸ਼
ਭੂਤਮਕਾ ਤਨਭਾਈ। ਵਰਿਮਾਨ ਸਮੇਂ ਸਰੀ ਹਤਰਮੰ ਦਰ ਸਾਤਹਬ ਤਵਖੇ ਤਦਲਰੁਬਾ, ਿਾਉਸ, ਤਸਰੰ ਦਾ ਵਾਦਕ ਿੰ ਿੀ ਸਾਜ਼ਾਂ
ਦਾ ਵਾਦਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਡਾ. ਗੁਰਨਾਮ ਤਸੰ ਘ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਾਸਿਰੀ ਸੰ ਗੀਿ, ਲੋ ਕ ਸੰ ਗੀਿ ਅਿੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰ ਗੀਿ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਤਵਤਸ਼ਆ
‘ਿੇ ਪੁਸਿਕਾਂ ਪਰਕਾਸ਼ਿ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਜਨਹਾਂ ਤਵਚੋਂ ਆਤਦ ਗਰੰ ਥ ਰਾਗ ਕੋਸ਼, ਪਤਵੱ ਿਰ ਪਰਮਾਤਣਕ
ਪਰਕਾਸ਼ਨ, ਪਤਟਆਲਾ; ਪੰ ਜਾਬੀ ਲੋ ਕ ਸੰ ਗੀਿ ਤਸਧਾਂਿ ਿੇ ਸਰੂਪ, ਸੰ ਗੀਿ ਪਰਕਾਸ਼ਨ, ਪਤਟਆਲਾ; ਪੰ ਜਾਬੀ
ਸੰ ਗੀਿਕਾਰ, ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤਬਊਰੋ, ਪੰ ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਤਸਟੀ ਪਤਟਆਲਾ; ਸੰ ਗੀਿ ਤਨਬੰ ਧਾਵਲੀ, ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ
ਤਬਊਰੋ, ਪੰ ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਤਸਟੀ ਪਤਟਆਲ;ਗੁਰਮਤਿ ਸੰ ਗੀਿ ਰਾਗ ਰਿਨਾਵਲੀ, ਸ਼ਬਦਤਨਧੀ ਪਰਕਾਸ਼ਨ, ਨਵੀਂ
ਤਦੱ ਲੀ; ਪੰ ਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਸ਼ਾਸਿਰੀ ਗਾਇਨ ਬੰ ਦਾਸ਼ਵਲੀ, ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤਬਊਰੋ, ਪੰ ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਤਸਟੀ
ਪਤਟਆਲਾ; ਗਾਇਨ ਸੰ ਗੀਿਕਾਰ, ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤਬਊਰੋ, ਪੰ ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਤਸਟੀ ਪਤਟਆਲਾ;ਗੁਰਮਤਿ ਸੰ ਗੀਿ
ਪਰਬੰ ਧ ਿੇ ਪਾਸਾਰ, ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤਬਊਰੋ, ਪੰ ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਤਸਟੀ ਪਤਟਆਲਾ; ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ ਰਾਗ ਰਿਨਾਕਰ,
ਧਰਮ ਪਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ, ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਸਰੀ ਅੰ ਤਮਰਿਸਰ, ਕਤਨਸ਼ਕਾ ਪਬਤਲਸ਼ਰਜ਼,
ਤਦੱ ਲੀ; ਪੰ ਜਾਬ ਦੇ ਲੋ ਕ ਨਾਚ ਸੰ ਮੀ ਿੇ ਝੂੰ ਮਰ, ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤਬਊਰੋ, ਪੰ ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਤਸਟੀ ਪਤਟਆਲਾ; ਪੰ ਜਾਬੀ
ਲੋ ਕ ਸੰ ਗੀਿ ਤਵਰਾਸਿ, ਭਾਗ ਪਤਹਲਾ ਿੇ ਦੂਜਾ, ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤਬਊਰੋ, ਪੰ ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਤਸਟੀ
ਪਤਟਆਲਾ, ਗੁਰਮਤਿ ਪਰਕਾਸ਼ਨ ਪਤਟਆਲਾ, ਪੰ ਜਾਬੀ ਲੋ ਕ ਸਾਜ਼, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਤਸਟੀ,
ਅੰ ਤਮਰਿਸਰ ਤਵਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹਨ। ਡਾ. ਗੁਰਨਾਮ ਤਸੰ ਘ ਦੁਆਰਾ ਸੰ ਗੀਿ ਤਵਸ਼ੇ ਤਵਚ ਅਨੇਕਾਂ ਤਮਆਰੀ
ਪੁਸਿਕਾਂ, ਖੋਜ ਪੱ ਿਰ, ਖੋਜ ਲੇ ਖ, ਸੰ ਪਾਤਦਿ ਪੁਸਿਕਾਂ, ਟਰਾਂਸਲੇ ਟਡ ਪੁਸਿਕਾਂ ਸੰ ਗੀਿ ਦੇ ਪਾਠਕਾਂ ਲਈ ਪਰਕਾਤਸ਼ਿ
ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੰ ਜਾਬੀ ਸੰ ਗੀਿ ਦੀਆ ਵੱ ਖ ਵੱ ਖ ਸ਼ੈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀਆਂ ਤਿੰ ਨ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ
ਤਫਲਮਾਂ ‘ਪਰੰ ਪਰਾਗਿ ਲੋ ਕ ਗਾਇਨ’, ‘ਪੰ ਜਾਬੀ ਲੋ ਕ ਸੰ ਗੀਿ ਤਵਰਾਸਿ’, ‘ਪੁਆਧੀ ਅਖਾੜਾ’ ਆਪ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ
ਕਰਵਾ ਕੇ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤਬਊਰੋ ਪੰ ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਤਸਟੀ ਪਤਟਆਲਾ ਵਲੋਂ ਪਰਕਾਤਸ਼ਿ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।
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ਭਾਰਿੀ ਸੰ ਗੀਿ ਪਰੰ ਪਰਾ ਦੇ ਪਰਚਾਰ ਪਰਸਾਰ ਲਈ ਤਨਊ ਯਾਰਕ, ਯੂ. ਐਸ. ਏ. ਦੀ ਹੋਫਸਟਰਾ
ਯੂਨੀਵਰਤਸਟੀ ਦੇ ਤਡਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਤਰਲੀਜਨ ਤਵਚ ਤਵਤਜ਼ਤਟੰ ਗ ਪਰੋਫੈਸਰ ਵਜੋਂ ਕਾਰਜ ਕਰਤਦਆਂ ਆਪ ਨੇ
ਭਾਰਿੀ ਸੰ ਗੀਿ ਅਿੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰ ਗੀਿ ਦੀ ਤਵਸ਼ਵ ਪੱ ਧਰੀ ਅਕਾਦਤਮਕ ਸਥਾਪਿੀ ਤਵਚ ਇਕ ਨਵਾਂ ਅਤਧਆਇ
ਜੋਤੜਆ। ਆਪ ਦੁਆਰਾ ਤਵਦੇਸ਼ੀ ਤਵਤਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ ਸਾਤਹਬ ਤਵਚ ਦਰਜ ਸੰ ਗੀਿਕ ਤਸਰਲੇ ਖਾਂ,
ਸੰ ਕੇਿਾਂ, ਹਵਾਤਲਆਂ ਅਿੇ ਗੁਰ ਫੁਰਮਾਨਾਂ ਿੋਂ ਪਰਾਪਿ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰ ਗੀਿ ਦੇ ਸੰ ਚਾਰ ਤਵਧਾਨ ਦੀਆਂ
ਜੁਗਿਾਂ ਦਾ ਤਸਧਾਂਿਾਂ ਦੀ ਤਸਤਖਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਸੱ ਖ ਗੁਰੂ ਸਾਤਹਬਾਂ ਵਲੋਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸੰ ਚਾਰ
ਲਈ ਪਰਯੋਗ ਕੀਿੇ ਗਏ ਸੰ ਗੀਿ ਤਵਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਿਨ ਦੀ ਮਤਰਆਦਾ ਿੇ ਤਵਧੀ ਤਸਖਲਾਈ ਲਈ
ਤਕਤਰਆਿਤਮਕ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਤਵਸ਼ਵਭਰ ਤਵਚ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰ ਗੀਿ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜੇ ਿਕ
ਭਾਰਿੀ ਸੰ ਗੀਿ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸੰ ਗੀਿਕਾਰ ਤਵਦਵਾਨ ਦੇਸ਼ ਤਵਦੇਸ਼ ਤਵਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਨੀ ਤਵਦਵਿਾ ਦੇ ਪਰਗਟਾਵੇ ਨਾਲ
ਆਪਨੇ ਲਈ ਰਾਸ਼ੀ, ਿੋਹਫੇ ਜਾਂ ਸੁਤਵਧਾਵਾਂ ਇਕੱ ਿਰ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਡਾ. ਗੁਰਨਾਮ ਤਸੰ ਘ ਨੇ ਭਾਰਿੀ
ਸੰ ਗੀਿਕਾਰਾਂ, ਸੰ ਗੀਿਸ਼ਾਸਿਰੀਆਂ ਅਿੇ ਅਤਧਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਮਾਰਗ ਤਦਖਾਉਂਤਦਆਂ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰ ਗੀਿ ਅਿੇ
ਪੰ ਜਾਬ ਦੀ ਸੰ ਗੀਿ ਪਰੰ ਪਰਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰ ਭਾਲ ਦੇ ਤਮਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ, ਪਰਚਾਰ ਅਿੇ ਸੰ ਭਾਲ ਲਈ ਆਪਨੇ
ਲਈ ਤਨਿੱਜੀ ਿੌਰ ‘ਿੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੰ ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਤਸਟੀ ਲਈ ਸਹਾਇਿਾ ਰਾਸ਼ੀ ਇਕੱ ਠੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕੀਿਾ।
ਆਪ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਅਿੇ ਯੂ. ਐਸ. ਏ. ਦੇ ਵੱ ਖ ਵੱ ਖ ਸ਼ਤਹਰਾਂ ਤਵਚ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰ ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਤਸਟੀ,
ਪਤਟਾਆਲਾ ਵਲੋਂ ਪੰ ਜਾਬ ਦੀ ਸੰ ਗੀਿ ਪਰੰ ਪਰਾ ਦੀ ਸੰ ਭਾਲ ਿੇ ਪਰਚਾਰ ਲਈ ਕੀਿੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਿਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਤਦੰ ਦੇ ਹੋਏ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਕਾਦਤਮਕ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਿੇ ਸਹਾਇਿਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪਰੇਰਣਾ
ਕੀਿੀ। ਗੁਰਮਤਿ ਸੰ ਗੀਿ ਭਵਨ ਪੰ ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਤਸਟੀ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਤਵਚ ਵੱ ਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ।
ਵਰਿਮਾਨ ਸਮੇਂ ਇਸ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰ ਗੀਿ ਭਵਨ ਤਵਚ ਸੰ ਿ ਸੁੱ ਚਾ ਤਸੰ ਘ ਆਰਕਾਈਵਜ਼ ਆਫ ਤਮਊਤਜ਼ਕ, ਭਾਈ
ਰਣਧੀਰ ਤਸੰ ਘ ਆਨਲਾਈਨ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰ ਗੀਿ ਲਾਇਬਰਰ
ੇ ੀ, ਸੰ ਿ ਤਸੰ ਘ ਮਸਕੀਨ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹਾਲ, ਿੰ ਿੀ ਸਾਜ਼
ਗਰਤਹ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤਸਮਰਿੀ ਕਮਰੇ, ਗੁਰਮਤਿ ਸੰ ਗੀਿ ਤਵਭਾਗ ਅਿੇ ਗਰਮਤਿ ਸੰ ਗੀਿ ਚੇਅਰ ਦਾ ਦਫਿਰ,
ਕਲਾਸ ਰੂਮ, ਗੁਰੂ ਤਗਆਨ ਪਰਕਾਸ਼ ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਦਫਿਰ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਰਮਖ
ੁੱ ਸਨਮਾਨ: ਵਰਿਮਾਨ ਸਮੇਂ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰ ਗੀਿ ਦੀ ਤਵਸ਼ਵ ਪਧਰੀ ਅਕਾਦਤਮਕਿਾ ਦੇ ਸੰ ਦਰਭ ਤਵੱ ਚ
ਡਾ. ਗੁਰਨਾਮ ਤਸੰ ਘ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰ ਗੀਿ ਦੇ ਪਰਾਇਵਾਚੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਿੋਂ ਤਬਨਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰ ਗੀਿ ਬਾਰੇ
ਸੋਚਨਾ ਸੰ ਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਿਨ ਪਰੰ ਪਰਾ ਲਦੇ ਪਰਚਾਰ ਤਵਚ ਆਪ ਦੁਆਰਾ ਕੀਿੇ ਗਏ
ਉਪਰਾਤਲਆਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਤਵਚ ਤਵਤਭੰ ਨ ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਰਾਜ ਪਧਰੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਿੇ ਅੰ ਿਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਧਰ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਪਰਾਪਿ ਹੋਏ ਹਨ, ਤਜਨਾਂ ਦੀ ਤਗਣਿੀ ਬਹੁਿ ਤਜ਼ਆਦਾ ਹੈ। ਉਨਹਾਂ ਤਵਚੋਂ ਕੁਝ ਪਰਮਖ
ੁੱ
ਸਨਮਾਨ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਹਨ – 2001 ਤਵਚ ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਰਾਗੀ ਐਵਾਰਡ ਭਾਸ਼ਾ ਤਵਭਾਗ, ਪੰ ਜਾਬ; ਸਟੇਟ ਐਵਾਰਡ,
ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ; 2003 ਤਵਚ ਸੀਨੀਅਰ ਫੈਲੋਤਸ਼ਪ ਸੰ ਗੀਿ ਨਾਟਕ ਅਕੈਡਮੀ, ਤਦੱ ਲੀ; ਗਰਮਤਿ ਸੰ ਗੀਿ ਐਵਾਰਡ
ਤਵਸਮਾਦ ਨਾਦ, ਜਵੱ ਦੀ ਟਕਸਾਲ, ਲੁਤਧਆਣਾ; ਤਵਸ਼ੇਸ਼ ਸਨਮਾਨ ਸਰੀ ਹਤਰਬਲਭ ਸੰ ਗੀਿ ਮਹਾਂਸਭਾ (ਰਤਜ.),
ਜਲੰਧਰ; 2006 ਤਵਚ ਤਵਸ਼ੇਸ਼ ਸਨਮਾਨ ਸ਼ਰਮ
ੋ ਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ; 2007 ਤਵਚ ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਰਾਗੀ
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ਪੁਰਸਕਾਰ ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ; 2007 ਤਵਚ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਐਵਾਰਡ ਪੰ ਜਾਬੀ ਸੱ ਥ, ਲਾਂਬੜਾਂ, ਜੰ ਲਧਰ ਅਿੇ ਤਸਖ
ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਚੰ ਡੀਗੜਹ ਵਲੋਂ ਤਵਸ਼ੇਸ਼ ਸਨਮਾਨ, 2008 ਤਵਚ ਤਵਸ਼ੇਸ਼ ਸਨਮਾਨ ਸ਼ਰਮ
ੋ ਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ
ਪਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਸਰੀ ਅੰ ਤਮਰਿਸਰ; 2008 ਤਵਚ ਤਸਮਰਿੀ ਸਨਮਾਨ, ਸੰ ਿ ਸੁਜਾਨ ਤਸੰ ਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਯਾਦ ਤਵਚ,
ਤਦੱ ਲੀ ਅਿੇ ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਤਵਸ਼ੇਸ਼ ਐਵਾਰਡ, 2010 ਤਵਚ ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ
ਸਟੇਟ ਐਵਾਰਡ, 2011 ਤਵਚ ਪੰ ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਤਸਟੀ ਤਸੰ ਡੀਕੇਟ ਵਲੋਂ ਐਵਾਰਡ ਆਫ ਐਕਸੇਲੈਂਸ, ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਰਾਗੀ
ਪੁਰਸਕਾਰ, ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਸਰੀ ਅੰ ਤਮਰਿਸਰ, 2012 ਤਵਚ ਟਕਸਾਲ ਨਾਨਕਸਰ ਕਲੇ ਰਾਂ ਿੋਂ
ਸੰ ਗੀਿ ਮਾਰਿੰ ਡ 2013 ਤਵਚ ਿਖ਼ਿ ਸਰੀ ਕੇਸਗੜਹ ਸਾਤਹਬ ਤਵਖੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰ ਗੀਿ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ 15ਵੇਂ ਸਥਾਪਨਾ
ਤਦਵਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰ ਗੀਿ ਐਵਾਰਡ, ਿਕਤਸ਼ਲਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਲੁਤਧਆਣਾ ਵਲੋਂ ਤਵਸ਼ੇਸ਼ ਸਨਮਾਨ, ਦਸ਼ਮੇਸ਼
ਕਲਚਰ ਸੈੈੰਟਰ, ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਦਾਸ ਦਰਬਾਰ ਅਿੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਤਰਫਲੈ ਕਸ਼ਨ ਕੈਨੇਡਾ ਵਲੋਂ ਤਵਸ਼ੇਸ਼ ਸਨਮਾਨ ਅਿੇ
ਪੰ ਜਾਬੀ ਅਲੁਮਣੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਤਮੱ ਸੀਸਾਗੁਆ ਵਲੋਂ ਤਵਸ਼ੇਸ਼ ਸਨਮਾਨ,

2014 ਤਵਚ ਪੁਰਾਿਨ ਕਲਾ ਪੰ ਜਾਬ

ਘਰਾਨਾ ਿਬਲਾ ਵਾਦਨ ਤਸਤਖਆ ਕੇਂਦਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੋਤਸ਼ਆਰਪੁਰ ਵਲੋਂ ਸੰ ਗੀਿ ਅਕੈਡਮੀ ਤਦੱ ਲੀ ਦੇ ਸਤਹਯੋਗ
ਂ ਕਲਚਰ ਵਲੋਂ ਕਲਾ
ਨਾਲ ਪੰ ਜਾਬ ਘਰਾਨਾ ਸੰ ਗੀਿ ਐਵਾਰਡ, 2016 ਤਵਚ ਫੈਕਲਟੀ ਆਫ ਆਰਟਸ ਐਡ
ਪਰਵਰਿਕ ਐਵਾਰਡ ਅਿੇ ਪੀਟੀਸੀ ਚੈਨਲ ਵਲੋਂ ‘ਮਾਗਨਾ ਮਾਗਨੁ ਨੀਕਾ’ ਵੀਡੀਓ ਐਲਬਮ ਲਈ ਬੈਸਟ ਵੀਡੀਓ
ਐਵਾਰਡ, 2017 ਤਵਚ ਤਬਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਤਬੰ ਦ ਤਸੰ ਘ ਸਾਤਹਬ ਦੇ ਪਰਕਾਸ਼ ਉਿਸਵ ਸਬੰ ਧੀ ਸਮਾਗਮਾਂ
ਤਵਚ ਐਵਾਰਡ ਆਫ ਆਨਰ ਤਵਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹਨ।
ਫਰਵਰੀ 2019 ਤਵਚ ਸੰ ਗੀਿ ਨਾਟਕ ਅਕੈਡਮੀ ਤਦੱ ਲੀ ਵਲੋਂ ਸੰ ਗੀਿ ਜਗਿ ਦੇ ਸਭ ਿੋਂ ਤਜ਼ਆਦਾ ਮਹੱ ਿਵਪੂਰਣ
ਐਵਾਰਡ ‘ਸੰ ਗੀਿ ਨਾਟਕ ਅਕੈਡਮੀ ਐਵਾਰਡ - 2018’ ਨਾਲ ਡਾ. ਗੁਰਨਾਮ ਤਸੰ ਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸਨਮਾਤਣਿ ਕੀਿਾ
ਤਗਆ। ਇਹ ਐਵਾਰਡ ਭਾਰਿ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਿੀ ਮਹਾਮਤਹਮ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਤਵੰ ਦ ਜੀ ਵਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਿੀ ਭਵਨ
ਤਵਖੇ ਇਕ ਤਵਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਤਦਿਾ ਤਗਆ। ਡਾ. ਗੁਰਨਾਮ ਤਸੰ ਘ ਵਲੋਂ ਆਪੇ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ
ਪੰ ਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਸਿਰੀ, ਲੋ ਕ ਅਿੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰ ਗੀਿ ਪਰੰ ਪਰਾ ਲਈ ਕੀਿੇ ਗਏ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਤਵਸ਼ਾਲਿਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ
ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਤਮਲਣ ਵਾਲੇ ਓਹਦੇ, ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਬਹੁਿ ਘੱ ਟ ਲਗਦੇ ਹਨ।ਡਾ. ਗੁਰਨਾਮ ਤਸੰ ਘ ਜੋ ਅਨੇਕਾਂ
ਅੰ ਿਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਹੱ ਕਦਾਰ ਹਨ, ਨੂੰ ਰਾਜ ਅਿੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ , ਆਪ ਦੁਆਰਾ ਕੀਿੇ ਗਏ
ਕਾਰਜਾਂ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਿੇ ਤਿਆਗ ਨੂੰ ਤਧਆਨ ਤਵਚ ਰਖਤਦਆਂ ਪਦਮ ਐਵਾਰਡਾਂ ਨਾਲ ਸਨਮਾਤਣਿ ਕਰਨ ਤਵਚ ਦੇ ਰੀ
ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਤਜਹੇ ਸੰ ਗੀਿਕਾਰ ਧਰਿੀ ‘ਿੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਪਰਮਾਿਮਾ ਅੱ ਗੇ ਇਹੀ
ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਤਕ ਆਪ ਨੂੰ ਤਸਹਿਯਾਬ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰ ਜਾਬ ਦੀ ਸੰ ਗੀਿ ਪਰੰ ਪਰਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਅਗਰਸਰ ਰੱ ਖਣ।
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ENGLISH TRANSLATION
Malaar, Fifth Mehl:
Rain down with happiness in God's Will. Bless me with total bliss and good
fortune. ||1||Pause|| My mind blossoms forth in the Society of the Saints;
soaking up the rain, the earth is blessed and beautified. ||1|| The peacock loves
the thunder of the rain clouds. The rainbird's mind is drawn to the rain-drop - so
is my mind enticed by the Lord. I have renounced Maya, the deceiver.
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