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(sv: pRo: gurpRqwp isMG ig~l jI dw snmwn) 

 

 

AwnryrI sMpwdk 
fw. jwgIr isMG  

 



 
 

ਮੱਘਰ  

ਮੱਘਰ ਮੰਗ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨ ਮੇਰੀ  
ਚਾਹਵਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਪੀਰਾਂ ਦੇ।  
ਦ ੱ ਧ ਪ ੱ ਤ ਵੀ ਕੋਈ ਨ ਮੰਗਾਂ  
ਮੰਗਾਂ ਥਾਲ ਨ ਖੀਰਾਂ ਦੇ।  
ਹਲਵੇ ਪੂਰੀ ਕ ੱ ਝ ਨ ਮੰਗਾਂ  
ਟ ਕੜੇ ਭਲੇ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ।  
ਚੇਨ ਸਿਲਕ ਨ ਿੂਟ ਹੀ ਮੰਗਾਂ  
ਭਾਂਦੇ ਕਪੜੇ ਲੀਰਾਂ ਦੇ।  
ਸਿਿ ਤਨ ਲਗੇ ਿੋਈ ਿਾਣੇ  
ਕੀ ਪ ੱ ਛੇਂ ਿਾਡੀਆਂ ਪੀੜਾਂ ਦੇ।  
ਰਾਂਝਾ ਸਫਰੇ ਸ਼ ਦਾਈਆਂ ਵਾਂਗੂ  
ਪ ੱ ਛਦਾ ਘਰ ਘਰ ਹੀਰਾਂ ਦੇ।  
ਤਾਂਘ ਤੇਰੀ ਸਵੱਚ ਰੂਹ ਿਦ ਉਡਿੀ  
ਬਣਿਨ ਖ਼ਾਕ ਿਰੀਰਾਂ ਦੇ।  
ਡ ੱ ਲਹ ਡ ੱ ਲਹ ਪੈਂਦੇ ਨੇਤਰ ਮੇਰੇ  
ਸਿਉਂ ਿਾਗਰ ਬਣ ਨੀਰਾਂ ਦੇ।   
ਿੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਹ ਣ ਆ ਿਾਉ ਿਾਨੀ  
ਲਾਉ ਮਰਹਮ ਦਰਿ ਇਨਹ ਾਂ ਪੀੜਾਂ ਦੇ।  

मघ्घर  

मघ्घर मंग कोयी होर न मेरी  
चाहवां दर्शन पीरा ंदे। 
ददु्ध पुत्त वी कोयी न मगंां  
मंगां थाल न खीरा ंदे। 
हलवे पूरी कुझ्झ न मंगां  
टुकड़े। भले फकीरा ंदे। 
चेन सिल्क न िूट ही मंगां  
भांदे कपड़े लीरा ंदे। 
जिि तन लग ेिोयी िाने  
की पुच्छें  िाडियां पीड़ां दे। 
रांझा फफरे र्ुदाईआं वांगू  
पुच्छदा घर घर हीरां दे । 
तांघ तेरी ववच्च रूह िद उििी  
बणिन खाक िरीरां दे । 
िुल्ल्ह िुल्ल्ह पैंदे नेत्र मेरे  

जयुं िागर बण नीरा ंदे।  
िंतोख सिहं हून आ िाऊ िानी  
लाउ मरहम दरि इनहां पीड़ा ंदे। 

pusqk gu~JIAW rmzW – kvI surgvwsI sMq sMqoK isMG 
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ies AMk ivc 
sMpwdk (AwnryrI) 
fw. jwgIr isMG 

AYm.ey. (sMgIq, pMjwbI, Dwrimk AiDAYn), 
pIAYc.fI. 

 

sihXogI 
s. hrBjn isMG Aqy s. nvqyj isMG 

 

➢ lyKW ivc pRgtwey ivcwr lyKkW dy in~jI 
hn[ ienHW nwl sMpwdk jW AMimRq kIrqn 
tRst dw sihmq hoxw zrUrI nhIN hY[ 

➢ ‘AMimRq kIrqn’ fwierYktr is~iKAw 
ivBwg pMjwb, cMfIgVH dy p~qr nM: 
4/8/90, imqI 20/2/91 Aunswr rwj dy 
sInIAr sYkMfrI skUlW dIAW lwiebyRrIAW 
leI pRvwinq hY[ 

cMdy dw vyrvw 
➢ iek kwpI: 15 rupey 
➢ dyS swlwnw cMdw: 150 rupey 
➢ jIvn mYNbr cMdw: 1500 rupey 
➢ ivdyS: swlwnw cMdw INR 1500 
➢ ‘AMimRq kIrqn’ leI frw&t, mwiek shwieqw, 

ic~TI-p~qr Aqy rcnwvW Byjx leI pqw:- 
 

AMimRq kIrqn tRst (rij.) 
422, sYktr 15-ey, cMfIgVH-160015 
&on: 0172-2772660, 098140 53630 
e-mail: drjagirsingh@gmail.com 

Website: http://www.amritkirtan.com 

 

fw. jwgIr isMG, pRDwn ‘AMimRq kIrqn 
tRst’ ny isrjxw ipMRtrz Aqy 
stySnrz, SoArUm nM: 443, sYktr 70, 
muhwlI (&on: 0172-2216283, 98150-
72197) qoN Cpvw ky 422, sYktr 15-ey, 
cMfIgVH qoN pRkwiSq kIqw[ 

 

m~Gr - kvI surgvwsI sMq sMqoK 
isMG                            

tw-2 

sMpwdkI: krau bynMqIAw: duK kIAw 
pMfw KulIAw  

2 

pRo: gurpRqwp isMG ig~l               
– fw: gurnwm isMG 

3 

pMjwb dI sMgIq prMprw dw nwmvr 
hsqw^r: gurpRqwp isMG ig~l               
– fw: invyidqw isMG 

6 

sRI gurU nnk dyv jI dw sMgIq pRqI 
Xogdwn      – gurndr isMG  

10 

sRI guru gRMQ swihb jI Aqy iblwvl 
sbMDI vyrvw  – guriDAwn kumwr 

16 

surilpI rwg nwiekI kwnHVw (rUpk 
qwl)  – gurb^S isMG 

19 

surilpI vwlw Sbd Aqy aus dy 
AMgRyzI ivc ArQ 

20 

 
 

  
  
  

 
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./ 80-

G/ 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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d[y ehnk gzvk y[bhnk 

 

          nieb jo o'I fJZe BtK Ppd foekov eoe/ tkN;n?g dh pokvek;N fb;N 
okjhA nkgD/ ehosB gq/whnK B{z G/idk jK. eJh tkoh id'A Pbkxk d/ ;ze/s fwbd/ jB sK 
wB B{z j[bkok fwb iKdk j?. nkgDk fdB nkPktkdh o"An ftZu r[IkoB bJh ;jkfJsk 
fwbdh j?. edh edh e"Jh gq/wh fe;/ yk; Ppd dh cowkfJP eodk j? sK T[jBK fdBK dh 
:kd nk iKdh id'A n;hA r[od[nkok oekp rzi ;kfjp d/ tZv/ gzvkb ftZu fe;/ r[og[op 
s/ ;zrsK d/ ftPkb ;w{j nZr/ ehosB eod/ ;K sK ;zrsK ftZu'A gq/wh edh ‘Gkr j'nk r[o 
;zs fwbkfJnk,’ w/o/ okw okfJ fiT[ okfyfj fsT[ ojhn? iK w/o/ jfo ihT[ ;G e' s/o/ 
t; ‘PpdK dh cowkfJp eod/ ;B. fgS/ fij/ w[fjzdoihs f;zx w[zpJh f;B/wk irs d/ 
pV/ ;[xV ;zrhseko jB B/ w/o/ gk;'A Grs fsob'uB dk Ppd ‘nzs ekb i' bSwh 
f;wo/’ ns/ r[o{ BkBe d/t ih dk Ppd ‘;kiB d/; ftd/;hnV/’ ;[DB dh cowkfJP ehsh 
sK uzrk bZrk. w[jkbh s'A fJe G?D ih B/ Ppd ‘d[y ehnK gzvK y[bhnK’ ;[DB dh 
cowkfJP ehsh. fJj Ppd dopko ;kfjp d/ jI{oh okrh GkJh okfJ f;zx ih B/ pj[s 
tXhnk Yzr Bkb rkfJB ehsk j?. w?A th fJ; B{z rkfJnk s/ foekov eoe/ G/fink.  

ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ੧ ॥ 

ਦੁਖ ਵਿਵਿ ਜੰਮਣੁ ਦੁਵਖ ਮਰਣੁ ਦੁਵਖ ਿਰਤਣੁ ਸੰਸਾਵਰ ॥ 

ਦੁਖੁ ਦੁਖੁ ਅਗੈ ਆਖੀਐ  ਪਵਹਿ ਪਵਹਿ ਕਰਵਹ ਪੁਕਾਰ ॥ 

ਦੁਖ ਕੀਆ ਪੰਡਾ ਖੁਲਿੀਆ ਸਖੁੁ ਨ ਵਨਕਵਲਓ ਕੋਇ ॥ 

ਦੁਖ ਵਿਵਿ ਜੀਉ ਜਲਾਇਆ ਦੁਖੀਆ ਿਵਲਆ ਰੋਇ ॥ 

ਨਾਨਕ ਵਸਫਤੀ ਰਵਤਆ ਮਨੁ ਤਨੁ ਹਵਰਆ ਹੋਇ ॥ 

ਦੁਖ ਕੀਆ ਅਗੀ ਮਾਰੀਅਵਹ ਭੀ  ਦੁਖੁ ਦਾਰ ੂਹੋਇ ॥੧॥  
 

fJ; Ppd ftu r [o{ BkBe d/t ih d/ fJe j'o ;b'e ‘d[y dko{ ;[y o'r GfJnk’ 
tkbk fynkb jh ft;sofs o{g ftu y[bdk ikgdk j?. gfjbhnK uko s[eK ;XkoB wB[Zy 
dh ;'u B{z do;kT[QdhnK jB. id'A wB[Zy jo tosko/ jo spdhbh B{z d[Zy ;wM bA?Adk j?. 
go id'A wB[Zy gowkswk dh f;|s ftu ozr iKdk j?. Gkt id'A T[j fJ; ;w[Zu/ tosko/ 
dh y/v B{z ;wM iKdk j? sK T[; B{z ikgdk j? fe fJj d[ Zy dh nZr sK ;kv/ n"r[DK B{z 
;kVdh  j? s/ ;kB{z fByko fdzdh j?. fco fJjh d[Zy dko{ ikgD bZr g?Adk j?. fJ; ;b'e 
dk noE eoB bZfrnK noEeko B/ nkyo ftu fNgDh th ehsh j?. ;t/o/ wzi/ s/ ;[y 
ftu ;[Zsk oj/ sK fJj d[Zy pD iKdk j?, go i/ ;t/o/ T[m e/ pkjfo ik e/ e;os nkfde 
ePN T[mkJ/ sK T[j d[y ;[ydkJh pD iKdk j?. fIzdrh d/ fe;/ th y/so ftu ekw:kp 
j'D bJh iZd'^ifjd eoBh Io{oh j?.;ohoe ns/ wkBf;e seVkJh bJh o[ektNK Io{oh 
jB. s[|kBK ftu fePshnK ubkT[D tkb/ jh ekw:kp wbkj pDd/ jB. pkI iK T[ekp 
T[d'A jh T[Zuk T[vdk j? id'A fto'Xh jtktK ubdhnK jB. fJe pVk gqf;X P/no j?^  
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s[zdh J/ pkdk J/ w[ykfbc ;/ Bk xGok n? T[ekp,  

:/ s' ubsh j? s[M/ T{uk T[VkB/ e/ bhJ/.  

fJe rZb j'o j[D se w?A fJ; P/no B{z nbkwk w[jzwd fJepkb dk P/no ;wMdk 
;h. go r{rb pkp/ B/ dZf;nk fe fJj P/no ;:d ;kfde j[;?B ekIwh dk j? fijVk T[; 
dh g[;se poe J/ ;pI ftu doi j?. \?o^ \?o^ e[M pDB bJh, e[M gqkgs eoB bJh 
nkgD/ ;[ftXk y/so ^ fi;B{z nzro/Ih tkb/ ewcoN I'B nkyd/ jB T[; s'A pkjo sK 
nkT[Dk jh gt/rk. PkfJd fJjh d[Zy dh nrBh j?, fJjh d[Zy j? fijVk dko{ pD iKdk 
j?. XzB r[opkDh ^^ G[Zb u[Ze fywk ih ^^ 

 

 

_____________________ 

ਪ੍ਰੋ. ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ੍ ਸ ਿੰ ਘ ਸਗਿੱ ਲ 

* gurnwm isMG (fw.) 
 

ਸਪ੍ਛਲੇ ਸਿਨੀ  ਿੰ ਗੀਤ ਸਿਭਾਗ ਿੇ  ਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਪ੍ਰ.ੋ 
ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ੍ ਸ ਿੰ ਘ ਸਗਿੱਲ  ਾਨ ਿੰ   ਿਾ  ਿਾ ਲਈ ਸਿਛੋੜੇ ਿੇ 
ਗਏ। ਪ੍ਿੰ ਜਾਬ ਿੀ  ਿੰ ਗੀਤ ਪ੍ਰਿੰ ਪ੍ਰਾ ਨ ਿੰ   ਰ ਸਪ੍ਤ ਕਰਨ ਲਈ 
ਸਜਹੜੇ ਸਿਿਿਾਨ  ਿੰ ਗੀਤ ਅਸਿਆਪ੍ਕਾਂ ਨੇ ਆਪ੍ਣਾ ਯੋਗਿਾਨ 
ਪ੍ਾਇਆ ਉਨਾਂ ਸਿਚੋਂ ਪ੍ਰੋ. ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ੍ ਸ ਿੰ ਘ ਸਗਿੱਲ ਿਾ ਨਾਮ 
ਸਿਸ਼ੇਸ਼ ਹ।ੈ ਪ੍ਸਿਆਲਾ ਅਤੇ ਪ੍ਿੰ ਜਾਬੀ ਯ ਨੀਿਰਸ ਿੀ ਸਿਖੇ 
ਅਿੀ  ਿੀ ਤੋਂ ਿਿੱ ਿ ਆਪ੍  ਿੰਗੀਤ ਸਿਸ਼ੇ ਿੇ ਅਸਿਐਨ ਸਿਚ 
ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਰਹੇ।  ਿੰ ਗੀਤ ਿੀ ਅਕਾਿਸਮਕਤਾ ਤੇ ਉ ਰਈਏ 
ਪ੍ਰੋ. ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ੍ ਸ ਿੰ ਘ ਸਗਿੱਲ ਸਜਿੰ ਮੀਿਾਰ ਪ੍ਸਰਿਾਰ ਨਾਲ 
 ਬਿੰ ਿ ਰਖਿੇ  ੀ।  
 ਪ੍ਰੋ. ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ੍ ਸ ਿੰ ਘ ਸਗਿੱਲ ਨਾਲ ਮਰੇੀ ਪ੍ਸਹਲੀ 
ਮੁਲਾਕਾਤ 1977 ਸਿਚ ਹੋਈ ਜਿੋਂ ਇਿੰ ਿਰ ਿਰਸ ਿੀ ਯ ਥ 
ਫੈ ਿੀਿਲ ਉਪ੍ਰਿੰ ਤ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਸਜਿੱ ਤਣ ਉਪ੍ਰਿੰ ਤ ਮੈਨ ਿੰ  

ਿਿਾਈ ਸਿਿੱ ਤੀ ਤੇ ਆਸਖਆ, " ੋਹਣੇ  ਰਿਾਰ ਬਿੱ ਸਚਆਂ ਨ ਿੰ  ਿੇਖਕੇ  ਾਨ ਿੰ  ਚਾਅ ਚੜਹ ਜਾਂਿਾ ਹੈ। ਇ  ੇਤਰਹਾਂ ਲਗੇ ਰਹੋ 
ਗੁਰ  ਿੀ ਆਪ੍ ਉਤੇ ਬਹੁਤ ਸਕਰਪ੍ਾ ਹੈ, ਅਗੇ ਅਗੇ ਿਿੋ।" ਉਚ ੇਲਿੰ ਬੇ ਕਿੱ ਿ ਿਾਲੇ ਤਕੜ ੇਜੁਿੱ  ੇ ਿਾਲੇ ਪ੍ਰੋ. ਸਗਿੱਲ ਿੀ 
ਗਲਿਿੱ ਕੜੀ ਸਿਚ ਗਰਮਜੋਸ਼ੀ, ਿਮ ਤੇ ਸਪ੍ਆਰ  ੀ ਜੋ  ਾਡੀ ਪ੍ਸਹਲੀ  ਾਂਝ ਿੀ ਸ ਮਰਤੀ ਬਸਣਆ। ਉਪ੍ਰਿੰ ਤ ਪ੍ਰ.ੋ 
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ਸਗਿੱਲ ਨਾਲ  ਿੀਿੀ  ਾਂਝ ਬਣੀ ਰਹੀ। ਇਹ ਸਪ੍ਆਰ ਉਿੋਂ ਜਿੋਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨਾਲ  ਿੰ ਗੀਤ ਸਿਭਾਗ ਸਿਚ  ਸਹਕਰਮੀ 
ਿਜੋਂ ਅਸਿਆਪ੍ਨ ਕਰਿਾਉਣ ਉਪ੍ਰਿੰ ਤ ਹੋਰ ਿੀ ਿਸਿਆ। ਬਾਅਿ ਸਿਚ ਉਨਹ ਾਂ ਆਪ੍ਣੇ  ਪ੍ੁਿੱ ਤਰ ਿੇ ਖੋਜ ਸਨਗਰਾਨ 
ਿਜੋਂ ਮੈਨ ਿੰ  ਚੁਸਣਆ। ਡਾ. ਰਾਸਜਿੰ ਿਰ ਸ ਿੰ ਘ ਸਗਿੱਲ ਨੇ ਆਪ੍ਣੇ ਸਪ੍ਤਾ ਪ੍ਰੋ. ਸਗਿੱਲ ਿਾਗ ਿੰ  ਆਪ੍ਣੇ  ਿੰ  ਕਾਰਾਂ ਅਨੁ ਾਰ 
ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਪ੍ਆਰ  ਸਤਕਾਰ ਸਿਤਾ। 
 ਜ ਿਿੰ ਤ ਸ ਿੰ ਘਿਾਲਾ, ਮੁਲਤਾਨ, ਪ੍ਾਸਕ ਤਾਨ 1934 ਸਿਚ  .  ੋਹਣ ਸ ਿੰ ਘ ਿੇ ਘਰ ਜਨਮੇ ਪ੍ਰੋ. ਸਗਿੱਲ ਨੇ 
ਖਾਲ ਾ ਕਾਲਜ, ਅਿੰ ਸਮਰਤ ਰ ਤੇ ਰਾਮਗੜਹੀਆ ਕਾਲਜ, ਫਗਿਾੜਾ ਿੇ ਹੋਣਹਾਰ ਸਿਸਿਆਰਥੀ ਤੇ ਫੁਿਬਾਲ ਿੇ ਨਾਮੀ 
ਸਖਡਾਰੀ ਰਹ।ੇ ਆਪ੍ ਭਾਿੇਂ ਉੱਚ ਕੋਿੀ ਿੇ ਸਖਡਾਰੀ  ਨ, ਅਿੰ ਿਰਲਾ   ਖਮ ਭਾਿੀ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ੍ ਹਮੇਸ਼ਾ  ਿੰ ਗੀਤ ਿਾ 
ਿੀਿਾਨਾ  ੀ। ਇਹੀ ਿੀਿਾਨਗੀ ਉਨਹ ਾਂ ਨਿੰ  ਪ੍ਿੰ ਜਾਬ ਪ੍ਰਸ ਿੱ ਿ ਨਾਮਾਿਰ ਸਿਿਿਾਨ,  ਿੰ ਗੀਤਕਾਰ ਪ੍ਿੰ ਡਤ ਹਰੀਸ਼ ਚਿੰ ਿਰ 
ਬਾਲੀ ਿ ੇਿਰ ਉਤੇ ਲੈ ਗਈ ਜੋ ਪ੍ਿੰ ਡਤ ਭਾ ਕਰ ਰਾਓ  ਾਸਹਬ ਿੇ ਸ਼ਸਗਰਿ  ਨ। ਉਨਹ ਾਂ ਪ੍ਰੋ. ਸਗਿੱਲ ਨ ਿੰ   ਿੰ ਗੀਤ 
ਸਿਸ਼ਾਰਿ,  ਿੰ ਗੀਤ ਭਾ ਕਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਯਾਗ  ਿੰ ਗੀਤ  ਿੰ ਮਤੀ ਅਲਾਹਬਾਿ ਤੋਂ  ਿੰਗੀਤ ਪ੍ਰਿੀਨ ਿੀ ਸਿਸਿਆ ਸਿਿਾਈ। 
 ਪ੍ਿੰ ਜਾਬੀ ਯ ਨੀਿਰਸ ਿੀ ਿੀ  ਥਾਪ੍ਨਾ ਤੇ ਇ  ਿੇ ਆਰਿੰ ਸਭਕ ਸਿਕਾ  ਿੀ ਸ਼ਾਹਿੀ ਭਰਨ ਿਾਲੀਆਂ 
 ਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਸਿਚੋਂ ਇਕ  ਨ। ਮੌਜ ਿਾ ਕੈਂਪ੍  ਿੇ ਮੁਿੱ ਢਲੇ  ਮਾਗਮਾਂ ਸਿਚ ਪ੍ਰੋ. ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ੍ ਸ ਿੰ ਘ ਸਗਿੱਲ ਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਿੀ 
ਿੀਮ ਿਾ  ਿੰ ਗੀਤ ਗ ਿੰ ਸਜਆ। ਇ  ੇਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਿਰਪ੍ਤੀ ਡਾ. ਜ਼ਾਸਕਰ ਹੁ ੈਨ ਿੀ ਫੇਰੀ  ਮੇਂ ਉ   ਮੇਂ ਿੇ ਗਿਰਨਰ 
 ਰੀ ਡੀ. ੀ. ਪ੍ਾਿਿੇ ਿਲੋਂ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਿੇ ਕੇ  ਨਮਾਸਨਤ ਕੀਤਾ ਸਗਆ। 
 ਪ੍ਸਿਆਲਾ ਸ਼ਸਹਰ ਸਿਚ ਬਿੱ ਸਚਆਂ ਤੇ ਸਿਸਿਆਰਥੀਆਂ ਨ ਿੰ  ਤਾਲੀਮ ਿੇਣ ਿਾਲੇ ਅਸਿਆਪ੍ਕਾਂ ਸਿਚੋਂ ਪ੍ਰੋ. 
ਸਗਿੱਲ ਮੋਹਰੀ  ਨ।  ੈਂਿਰਲ  ਿੇਿ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਸਿਖੇ  ਿੰ ਗੀਤ ਿੀ  ਥਾਸਪ੍ਤ ਅਕੈਡਮੀ, ਉਪ੍ਰਿੰ ਤ  ਪ੍ੀਚ ਐਡਂ 
ਡਰਾਮਾ ਸਿਭਾਗ, ਪ੍ਿੰ ਜਾਬੀ ਯ ਨੀਿਰਸ ਿੀ,  ਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਲੜਕੀਆਂ ਸਿਖੇ ਸਨਰਿੰ ਤਰ ਕਈ ਿਹਾਕੇ ਅਸਿਆਪ੍ਨ 
ਕਰਿਾਇਆ। ਉਪ੍ਰਿੰ ਤ 1984 ਸਿਚ ਪ੍ਰੋ. ਅਸਨਲ ਨਰ ਲਾ ਨਾਲ ਸਮਲਕੇ ਪ੍ਿੰ ਜਾਬੀ ਯ ਨੀਿਰਸ ਿੀ ਸਿਖੇ ਿਾਈ  
ਚਾਂ ਲਰ ਡਾ. ਐ .ਐ .ਜੌਹਲ ਕੋਲੋਂ  ਸਿਭਾਗ  ਥਾਸਪ੍ਤ ਕਰਿਾਇਆ ਅਤੇ ਐਮ.ਏ.  ਿੰ ਗੀਤ, ਗਾਇਨ ਤੇ ਿਾਿਨ ਿਾ 
ਪ੍ਰਾਰਿੰ ਭ ਕਰਿਾਇਆ ਸਜ ਿੇ ਮੁਖੀ ਿਰਤਮਾਨ  ਮੇਂ ਇਨਹ ਾਂ ਿੇ ਹੀ  ਪ੍ੁਿੱ ਤਰ ਡਾ. ਰਾਸਜਿੰ ਿਰ ਸ ਿੰ ਘ ਸਗਿੱਲ ਹਨ ਜੋ 
ਨਾਰਥ ਜ਼ੋਨ ਕਲਚਰਲ  ੈਂਿਰ ਿੇ ਡਾਇਰੈਕਿਰ ਬਣੇ ਤੇ ਕਲਾ ਭਿਨ ਲਈ ਯ ਨੀਿਰਸ ਿੀ ਿਾ ਤੇ ਪ੍ ਰਨ ਸਿਤੀ 
 ਸਹਯੋਗ ਜੁਿਾਉਣ ਸਿਚ ਇਨਹ ਾਂ ਿਾ ਸਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਗਿਾਨ ਹੈ। 
 ਪ੍ਰੋ. ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ੍ ਸ ਿੰ ਘ ਸਗਿੱਲ ਸਜਥੇ ਸ਼ਾ ਤਰੀ ਗਾਇਨ ਿੇ ਸਿਿਿਾਨ ਅਸਿਆਪ੍ਕ  ਨ, ਉਥੇ ਉਨਹ ਾਂ ਪ੍ਿੰ ਜਾਬ 
ਿੀ ਲੋਕ  ਿੰ ਗੀਤ ਪ੍ਰਿੰ ਪ੍ਰਾ ਨਾਲ ਿੀ ਪ੍ ਰਨ ਸਪ੍ਆਰ  ੀ। ਉਨਹ ਾਂ ਪ੍ਿੰ ਜਾਬ ਿੀਆਂ ਲੋਕ ਿੁਨਾਂ ਨ ਿੰ   ੁਰਸਲਪ੍ੀ ਬਿੱ ਿ ਕੀਤਾ 
ਅਤ ੇਪ੍ਿੰ ਜਾਬੀ ਯ ਨੀਿਰਸ ਿੀ ਤੋਂ ਪ੍ੁ ਤਕ ਿੀ ਪ੍ਰਕਾਸਸ਼ਤ ਕਰਿਾਈ। ਇਹੋ ਗ ੜਤੀ ਉਨਹ ਾਂ ਪ੍ਰੋ. ਰਾਸਜਿੰ ਿਰ ਸ ਿੰ ਘ ਸਗਿੱਲ 
ਨ ਿੰ  ਸਿਿੱ ਤੀ ਜੋ ਪ੍ਿੰ ਜਾਬੀ ਲੋਕ  ਿੰ ਗੀਤ ਿੇ ਖੋਜੀ ਤੇ  ੁਘੜ  ਿੰ ਯੋਜਕ ਹਨ। ਆਪ੍ ਿੀ ਇਕ ਹੋਰ ਪ੍ੁ ਤਕ "ਗਾਇਨ ਸਿਿੀ" 
ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ "ਗੁਰਮਸਤ  ਿੰ ਗੀਤ ਸਿਚ ਪ੍ਰਯੁਕਤ ਲੋਕ  ਿੰ ਗੀਤ ਤਿੱ ਤ" ਿੀ ਰਚਨਾ ਿੀ ਕੀਤੀ। ਗੁਰਮਸਤ  ਿੰ ਗੀਤ ਿੀ 
ਅਕਾਿਸਮਕ  ਥਾਪ੍ਨਾ ਿੀ ਮਸੁਹਿੰ ਮ ਸਿਚ ਪ੍ਰੋ. ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ੍ ਸ ਿੰ ਘ ਸਗਿੱਲ ਅਤੇ ਇਨਹ ਾਂ ਿੇ  ਪ੍ੁਿੱ ਤਰ ਡਾ. ਰਾਸਜਿੰ ਿਰ ਸ ਿੰ ਘ 
ਸਗਿੱਲ ਨੇ  ਾਡਾ ਬਹੁਤ  ਾਥ ਸਿਿੱ ਤਾ। ਇਥੋਂ ਤਿੱ ਕ ਸਕ ਡਾ. ਰਾਸਜਿੰ ਿਰ ਸ ਿੰ ਘ ਸਗਿੱਲ ਨੇ ਪ੍ੀ-ਐਚ.ਡੀ. ਿੀ ਗੁਰਮਸਤ 
 ਿੰ ਗੀਤ ਿੇ ਖੇਤਰ ਸਿਚ ਕੀਤੀ। 
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 ਪ੍ਰੋ. ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ੍ ਸ ਿੰ ਘ ਸਗਿੱਲ ਸ਼ਾ ਤਰੀ ਗਾਇਨ ਿੀਆਂ ਪ੍ਿੰਜਾਬੀ ਬਿੰ ਿਸ਼ਾਂ ਿੇ ਬਹਤੁ ਸ਼ੌਕੀਨ  ਨ। ਪ੍ਰੋ. ਸਗਿੱਲ 
ਪ੍ਿੰ ਜਾਬੀ ਬਿੰ ਿਸ਼ਾਂ ਸਿਸਿਆਰਥੀਆਂ ਨ ਿੰ  ਸ ਖਾਉਣ ਸਿਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ੀ ਮਸਹ    ਕਰਿੇ  ਨ। ਆਪ੍ ਿੇ ਕਈ 
ਸਿਸਿਆਰਥੀ  ਕ ਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਯ ਨੀਿਰਸ ਿੀ ਸਿਚ ਅਸਿਆਪ੍ਨ ਕਰਿਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਿੇਸ਼ ਸਿਿੇਸ਼ ਿੀਆ ਂ
 ਿੰ  ਥਾਿਾਂ ਿਲੋਂ ਸਿਤੇ ਗਏ ਹੋਰ  ਨਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਸਪ੍ਰਿੰ . ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸ ਿੰ ਘ ਕਰੀਰ ਐਿਾਰਡ, ਪ੍ਰੋ. ਤਾਰਾ ਸ ਿੰ ਘ 
ਸ ਮਰਤੀ ਐਿਾਰਡ ਅਤੇ ਪ੍ਿੰ ਜਾਬ  ਿੰ ਗੀਤ ਰਤਨ ਐਿਾਰਡ ਸਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਨ। ਅਚਾਨਕ ਸਮਤੀ 29 ਜ ਨ, 2020 ਨ ਿੰ  ਆਪ੍ 
 ਾਨ ਿੰ   ਿੀਿੀ ਸਿਛੋੜਾ ਿੇ ਗਏ ਪ੍ਰਿੰ ਤ  ਆਪ੍ਣੇ ਸਿਸਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਖੋਜ ਿੁਆਰਾ ਉਨਹ ਾਂ ਜੋ  ਿੰ ਗੀਤ ਿੀ  ੇਿਾ ਕੀਤੀ 
ਹ,ੈ ਉ  ਲਈ ਆਪ੍ ਨ ਿੰ  ਪ੍ਿੰ ਜਾਬ ਿੀ  ਿੰ ਗੀਤ ਪ੍ਰਿੰ ਪ੍ਰਾ ਿੇ ਉ ਰਈਏ ਿਜੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਿ ਰਿੱ ਸਖਆ ਜਾਿੇਗਾ।  

 
* &waUNfr pRoPYsr, gurmiq sMgIq cyAr - gurmiq sMgIq ivBwg,  

pMjwbI XUnIvristI, pitAwlw 
_____________________ 

 
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੰਗੀਤ ਪਰੰਪਰਾ ਦਾ ਨਾਮਵਰ ਹਸਤਾਖ਼ਰ:  

ਗੁਰਪਰਤਾਪ ਸਸੰਘ ਸਗਿੱਲ 
 * ਡਾ. ਸਨਵੇਸਦਤਾ ਸਸੰਘ  

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੰਗੀਤ ਪਰੰਪਰਾ ਨ ੰ  ਸਹੇਜਣ ਤੇ ਪਰਫਸੁਲਤ ਕਰਨ ਸਵਿੱ ਚ ਸਜਹਨਾਂ ਸੰਗੀਤ ਸਾਧਕਾਂ ਤ ੇ
ਕਰਮੀਆਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸਰਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਵਿੱ ਚੋਂ ਸ. ਗੁਰਪਰਤਾਪ ਸਸੰਘ ਸਗਿੱਲ ਦਾ ਨਾਮ ਮ ਹਰਲੀ ਕਤਾਰ ਸਵਿੱ ਚ ਹੈ। 
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੇਲੇ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਵੰਡ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱ ਡੀ ਸਗਣਤੀ ਸਵਿੱ ਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਪਾਸਕਸਤਾਨ 
ਸਹਜਰਤ ਕਰ ਗਏ। ਵੰਡ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਪੰਡੇ ਹੰਢਾਏ। 
ਮੁੜ ਸਹੰਮਤ ਕਰ ਕੇ ਐਧਰਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਗੀਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਪਨੁਰ ਸਥਾਪਤੀ ਦਾ ਬੀੜਾ 
ਚੁਿੱ ਸਕਆ। ਨਾਲ ਹੀ 50 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਸਵਿੱ ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਕਾਲਜਾਂ ਸਵਿੱ ਚ ਸੰਗੀਤ ਇਿੱ ਕ ਸਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਸਥਾਸਪਤ 
ਹੋਇਆ। ਕਈ ਸੰਗੀਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਨਜੀ ਸਵਸਦਆਸਲਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰ ਕੇ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਅਨੇਕ ਸਜਸਗਆਸ ਆਂ ਨ ੰ  
ਤਾਲੀਮ ਪਰਿਾਨ ਕਰਨੀ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ। ਇਿੱ ਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਪੰਜਾਬ ਸਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਪਰਚਮ ਲਸਹਰਾ 
ਉੱਸਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਸਰੜੀ ਸੰਗੀਤ ਸਾਧਕਾਂ ਤੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੇ ਸਹਜਰਤ ਕਰ ਗਏ ਸੰਗੀਤਕਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ 
ਖਲਾਅ ਨ ੰ  ਪ ਰਾ ਕੀਤਾ। 
 ਇਿੱ ਕ ਅਸਜਹੇ ਹੀ ਸੰਗੀਤ ਕਰਮੀ ਅਤੇ ਉਸਤਾਦ ਸ. ਗੁਰਪਰਤਾਪ ਸਸੰਘ ਸਗਿੱਲ ਦਾ ਜਨਮ ਸ. ਸੋਹਣ ਸਸੰਘ 
ਦੇ ਘਰ ਮਾਤਾ ਸਰਦਾਰਨੀ ਹੁਕਮ ਕੌਰ ਦੀ ਕੁਿੱ ਖੋਂ 1934 ਈ. ਨ ੰ  ਰਾਵਲਸਪੰਡੀ (ਪਾਸਕਸਤਾਨ) ਸਵਖੇ ਹੋਇਆ। ਸਪਤਾ 
ਸ. ਸੋਹਣ ਸਸੰਘ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਸਹਲਾਂ ਪੁਸਲਸ ਸਵਿੱ ਚ ਬਤੌਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਜਲਸਸਆਂ ਅਤ ੇ
ਸਮਾਗਮਾਂ ਸਵਿੱ ਚ ਨਾਮਵਰ ਬਾਈਆਂ ਦੀ ਮਸਹਸਿਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਪਰਚਲਨ ਸੀ। ਅਸਜਹੇ ਜਲਸਸਆਂ ਸਵਿੱ ਚ ਬਾਲਕ 
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ਗੁਰਪਰਤਾਪ ਗਾਣਾ ਸੁਣਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨ ੰ  ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲਿੱ ਗਦਾ। ਵੇਖਦੇ ਵੇਖਦੇ ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਜਨ ੰ ਨ ਸਵਿੱ ਚ ਬਦਲ ਸਗਆ 
ਤੇ ਸੰਗੀਤ ਨਾਲ ਸਪਆਰ ਵਿੱ ਧਦਾ ਹੀ ਸਗਆ। ਆਪ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਸਕ ਲੀ ਸਸਿੱ ਸਖਆ ਲਾਇਲਪੁਰ (ਪਾਸਕਸਤਾਨ) ਸਵਖੇ 
ਹੋਈ। 
 ਦੇਸ਼ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਸਰਵਾਰ ਨ ੰ  ਐਧਰਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਵਿੱ ਚ ਸਜ਼ਲਹਾ ਨਵਾਂਸ਼ਸਹਰ ਦੇ ਸਪੰਡ ਬੇਗ਼ਮਪਰੁ ਸਵਿੱ ਚ 
ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਹੋਈ। ਲੁਸਧਆਣਾ ਦੇ ਆਰੀਆ ਹਾਈ ਸਕ ਲ ਤੋਂ ਆਪਨੇ ਸਕ ਲੀ ਸਵਸਦਆ ਸੰਪਨ ਕੀਤੀ। ਉਪਰੰਤ 
ਖ਼ਾਲਸਾ ਕਾਲਜ, ਅੰਸਮਰਤਸਰ ਅਤੇ ਰਾਮਗੜਹੀਆ ਕਾਲਜ, ਫਗਵਾੜਾ ਤੋਂ ਗਰੈਜ ਏਸ਼ਨ ਦੀ ਸਡਗਰੀ ਹਾਸਸਲ ਕੀਤੀ। 
ਪੜਹਾਈ ਦੌਰਾਨ ਆਪ ਫੁਿੱ ਟਬਾਲ ਦੇ ਸਖਡਾਰੀ ਵਜੋਂ ਉਭਰੇ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਿੱ ਧਰ ਉੱਤ ੇ ਖੇਡਣ ਦਾ ਮਾਣ ਪਰਾਪਤ 
ਹੋਇਆ। ਆਪ ਦੇ ਸਾਥੀ ਖਡੇ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਸਵਿੱ ਚ ਆਪ ਦੀ ਮਜ਼ਬ ਤ ਰਿੱ ਸਖਆ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨ ੰ  ਚੀਨ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਕਸਹੰਦੇ 
ਸਨ। ਖੇਡ ਸਵਿੱ ਚ ਆਪਦੀ ਮਹੁਾਰਤ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਈ.ਜੀ. ਪੁਲੀਸ ਅਸ਼ਸਵਨੀ ਕੁਮਾਰ 
ਨੇ ਸਪੋਰਟਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਸਵਿੱ ਚ ਆਪ ਨ ੰ  ਐੱਸ.ਆਈ. ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਸਪਆਰ 
ਵਿੱ ਸ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਆਪ ਨੇ ਸਨਮਰਤਾ ਸਾਸਹਤ ਇਸ ਨ ੰ  ਨਾਂਹ ਕਰ ਸਦਿੱ ਤੀ। ਖ਼ੁਦ ਇਿੱ ਕ ਸੰਗੀਤ ਪਰੇਮੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 
ਅਸ਼ਸਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਆਪ ਦੇ ਸਦਲ ਦੀ ਗਿੱਲ ਸਮਝ ਗਏ।  
 ਸੰਗੀਤ ਪਰਤੀ ਆਕਰਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਆਪਨੇ ਆਪਣੀ ਅਗਲੇਰੀ ਪੜਹਾਈ ਸਵਿੱ ਚੇ ਛਿੱ ਡਦੇ ਹੋਏ ਜਲੰਧਰ ਸਵਖੇ 
ਪੰਸਡਤ ਹਰੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਬਾਲੀ ਤੋਂ ਗਾਇਨ ਦੀ ਸਵਧੀਵਤ ਤਾਲੀਮ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰ  ਕੀਤੀ ਜੋ ਸੰਗੀਤ ਰਤਨ ਪੰਸਡਤ ਭਾਸਕਰ 
ਰਾਓ ਬਖਲੇ ਦੇ ਸ਼ਸਗਰਦ ਸਨ। ਜਲੰਧਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਗੜਹ ਸੀ ਤੇ ਹਸਰਵਿੱ ਲਭ ਸੰਗੀਤ 
ਸੰਮੇਲਨ ਸਵਿੱ ਚ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤਿੱ ਕ ਸਨਰੰਤਰ ਤਾਲੀਮ ਚਿੱ ਲਦੀ 
ਰਹੀ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਪਨੇ ਪਰਾਚੀਨ ਕਲਾ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਸੰਗੀਤ ਸਵਸ਼ਾਰਦ, ਸੰਗੀਤ ਭਾਸਕਰ ਅਤੇ ਪਰਯਾਗ ਸੰਗੀਤ 
ਸਸਮਤੀ ਤੋਂ ਸੰਗੀਤ ਪਰਵੀਣ ਪਸਹਲੀ ਸ਼ਰੇਣੀ ਸਵਿੱ ਚ ਪਾਸ ਕੀਤੀ। 
 ਸਿੱ ਿ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਆਰੰਭ ਸਵਿੱ ਚ ਆਪ ਪਸਟਆਲੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਮਾਡਰਨ ਸਕ ਲ ਸਵਖੇ ਸੰਗੀਤ ਦੇ 
ਅਸਧਆਪਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਲਿੱ ਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਪਸਟਆਲੇ ਦੀ ਸੈਂਟਰਲ ਸਟੇਟ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਸਵਿੱ ਚ ਚਿੱ ਲ ਰਹੇ ਸੰਗੀਤ 
ਸਵਸਦਆਲੇ ਸਵਿੱ ਚ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਸਸਖਲਾਈ ਦੇਣ ਲਿੱ ਗੇ। ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਸਕ ਇਹ ਸਵਸਦਆਲਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਜ਼ਲਹਾ 
ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਰਪਰਸਤੀ ਅਧੀਨ ਚਿੱ ਲਦਾ ਸੀ। ਪਸਟਆਲਾ ਇਿੱ ਕ ਵਿੱ ਡੀ ਸਰਆਸਤ ਰਸਹਣ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਐਥ ੇ
ਸਖ਼ਆਲ ਗਾਇਕੀ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਵਿੱ ਡਾ ਘਰਾਣਾ ਸਵਕਸਸਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸ਼ਸਹਰ ਸਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਕਾਿੀ 
ਪਰਚਾਰ-ਪਰਸਾਰ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਨਰ ਲਾ, ਮਾਸਟਰ ਲਛਮਣ ਦਾਸ, ਮਾਸਟਰ ਹੀਰਾ ਲਾਲ, ਮਾਸਟਰ 
ਪਰੇਮ ਵਿੱ ਲਭ, ਪੰਸਡਤ ਆਤਮ ਪਰਕਾਸ਼, ਪੰਸਡਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ, ਉਸਤਾਦ ਸੋਹਣ ਸਸੰਘ, ਪਰੋ. ਤਾਰਾ ਸਸੰਘ, ਪਰੋ. ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ 
ਸਸੰਘ ਕਰੀਰ ਜਹੇ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਪਸਟਆਲਾ ਸ਼ਸਹਰ ਸਵਿੱ ਚ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਤੇ ਗਤੀਸਵਧੀਆਂ ਸਵਿੱ ਚ ਤਨਦੇਹੀ 
ਨਾਲ ਰੁਿੱ ਝੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਗਰੁਪਰਤਾਪ ਸਸੰਘ ਸਗਿੱਲ ਨੇ ਐਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਵਿੱ ਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ 
ਸੰਗੀਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਪੀੜਹੀ ਨੇ ਪਸਟਆਲੇ ਨ ੰ  ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਨਵੇਂ ਸਸਸਰਓਂ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾ ਸਦਿੱ ਤਾ। 
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 ਪੰਜਾਬੀ ਯ ਨੀਵਰਸਸਟੀ, ਪਸਟਆਲਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ 1969 ਸਵਿੱ ਚ ਆਪਨੇ ਸਪੀਚ, ਡਰਾਮਾ 
ਐਡਂ ਸਮਊਸਜ਼ਕ ਸਡਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸਵਿੱ ਚ ਸਮਊਸਜ਼ਕ ਕੰਪ੍ੋਜ਼ਰ ਵਜੋਂ ਕਾਰਜ ਆਰੰਸਭਆ। ਯ ਨੀਵਰਸਸਟੀ ਨਾਲ ਆਪ ਦੇ 
ਲੰਮੇ ਸਬੰਧ ਦੀ ਇਹ ਸਨੱਗਰ ਸ਼ੁਰ ਆਤ ਸੀ। ਅਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯ ਨੀਵਰਸਸਟੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਲ ਅਖ਼ਸਤਆਰ ਕਰ ਰਹੀ 
ਸੀ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਜਾਰੀ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਡਾ. ਸਕਰਪਾਲ ਸਸੰਘ ਨਾਰੰਗ 
ਬੜੇ ਦ ਰਦਰਸ਼ੀ ਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਪਰਬੰਧਕ ਸਨ। ਗਰੁਪਰਤਾਪ ਸਸੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਪਰਸਤਭਾ ਨ ੰ  ਉਭਾਰਨ ਤੇ ਯ ਨੀਵਰਸਸਟੀ ਦ ੇ
ਹਿੱ ਕ ਸਵਿੱ ਚ ਸਦਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਵਸਰ ਖ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਦਿੱ ਤਾ। ਯ ਨੀਵਰਸਸਟੀ ਵਿੱ ਲੋਂ  ਆਪਣੇ ਪਰਸਾਰ ਤ ੇ
ਸਵਕਾਸ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਸਮਾਗਮਾਂ ਸਵਿੱ ਚ ਸਮ ਹ ਗਾਨਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਸ. ਗੁਰਪਰਤਾਪ ਸਸੰਘ ਸਗਿੱਲ 
ਦੇ ਸੰਗੀਤ ਸਨਰਦੇਸ਼ਨ ਸਵਿੱ ਚ ਹੁੰ ਦੀ। ਇਹ ਸੰਗੀਤ ਰਚਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਐਨੀਆਂ ਮੋਹਕ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਸਕ 
ਮਸਹਮਾਨ ਵਜੋਂ ਪਧਾਰੇ ਪਤਵੰਸਤਆਂ ਦਾ ਮਨ ਮਹੋ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਅਸਜਹੇ ਹੀ ਇਿੱ ਕ ਸਮਾਗਮ ਸਮੇਂ ਯ ਨੀਵਰਸਸਟੀ ਸਵਖੇ 
ਪਧਾਰੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡਾ. ਜ਼ਾਸਕਰ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸਵਿੱ ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ 
ਡੀ.ਸੀ.ਪਾਵਟੇ ਵਿੱ ਲੋਂ  ਆਪ ਨ ੰ  ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਨਾਲ ਸਨਮਾਸਨਤ ਕੀਤਾ ਸਗਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੁਤੰਤਰਤਾ 
ਸਦਵਸ ਤੇ ਗਣਤੰਤਰ ਸਦਵਸ ਯ ਨੀਵਰਸਸਟੀ ਕੈਂਪਸ ਸਵਖੇ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨ-ਓ-ਸ਼ੌਕਤ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤ ੇ
ਗੁਰਪਰਤਾਪ ਸਸੰਘ ਸਗਿੱਲ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਤ ਸੁੰ ਦਰ ਗਾਇਨ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਸਦੰਦੇ। ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ 
ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਨਜੀ ਸਾਂਝ ਦਾ ਸਬਿੱ ਬ ਇਹ ਹੈ ਸਕ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਡਾ. ਕਮਲੇਸ਼ ਉੱਪਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਪੀਚ, 
ਡਰਾਮਾ ਅਤੇ ਸਮਊਸਜ਼ਕ ਸਵਭਾਗ ਸਵਿੱ ਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸੰਗੀਤਕ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਸਵਿੱ ਚ ਗਾਇਨ 
ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਸਨੱਕੀ ਜਹੀ ਸਾਂ ਪਰ ਘਰ ਸਵਿੱ ਚ, ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਭਾਗ ਸਵਿੱ ਚ ਤੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਸਵਿੱ ਚ ਇਹ 
ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਸੁਣਦੀ ਤੇ ਅਿੱ ਜ ਵੀ ਕੁਝ ਸਤਰਾਂ ਮੇਰੇ ਜ਼ਸਹਨ ਸਵਿੱ ਚ ਸਾਂਭੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਸਜਵੇਂ ਨ ਰਪੁਰੀ ਦਾ ਗੀਤ 
‘ਬੋਲਦੀਆਂ ਕ ੰ ਜਾਂ ਸਕਤੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਮਰੋ ਨੀ’, ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦਾ ਗੀਤ ‘ਰਾਸ਼ਟਰ ਕੋ ਊਂਚਾ ਉਿਾਨਾ ਹ ੈ ਕਰਤਵਯ 
ਹਮਾਰਾ’, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ‘ਹਮ ਮੈਲੇ ਤੁਮ ਊਜਲ ਕਰਤੇ’ ਆਸਦ। ਸਪੀਚ, ਡਰਾਮਾ ਐਡਂ ਸਮਊਸਜ਼ਕ 
ਸਡਪਾਰਮੈਂਟ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਡਾ. ਸੁਰਜੀਤ ਸਸੰਘ ਸੇਿੀ ਇਿੱ ਕ ਪਰਸਸਿੱ ਧ ਨਾਟਕਕਾਰ ਸਨ ਤੇ ਸਵਭਾਗੀ ਨਾਟਕ 
ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਸਵਿੱ ਚ ਸ. ਗੁਰਪਰਤਾਪ ਸਸੰਘ ਸਗਿੱਲ ਵਿੱ ਲੋਂ  ਸੰਗੀਤ ਸਨਰਦੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਨ ੰ  ਪਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ 
ਬਣਾਉਣ ਸਵਿੱ ਚ ਅਸਹਮ ਭ ਸਮਕਾ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਸੀ।  
 ਸਵਭਾਗੀ ਗਤੀਸਵਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਯ ਨੀਵਰਸਸਟੀ ਕੈਂਪਸ ਸਵਿੱ ਚ ਸਸਥਤ ਯ ਨੀਵਰਸਸਟੀ ਮਾਡਲ ਸਕ ਲ 
ਸਵਿੱ ਚ ਵੀ ਸ. ਗੁਰਪਰਤਾਪ ਸਸੰਘ ਸਗਿੱਲ ਸਕ ਲੀ ਬਿੱ ਸਚਆਂ ਨ ੰ  ਸੰਗੀਤ ਸਸਖਾਉਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਹਿਤੇ ਸਵਿੱ ਚ 
ਕੁਝ ਪੀਰੀਅਡ ਲਗਾਉਂਦੇ। ਉਸ ਸਕ ਲ ਦੀ ਸਵਸਦਆਰਥਣ ਹੋਣ ਨਾਤੇ ਮੈਨ ੰ  ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਗੁਰ ਸਸਿੱ ਖਣ 
ਦਾ ਅਵਸਰ ਪਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੀ ਉਹ ਸਦਾ ਹੌਂਸਲਾ ਅਿਜ਼ਾਈ ਕਰਦੇ ਤੇ ਇਨਾਮ ਵੀ ਸਦੰਦੇ। ਉਸ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਨੇ 
ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮ ਸਵਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਿੱ ਗੇ ਚਿੱ ਲ ਕੇ ਸੰਗੀਤ ਨ ੰ  ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਉਦੇਸ਼ ਬਣਾਇਆ।  
 ਸਪੀਚ, ਡਰਾਮਾ ਐਡਂ ਸਮਊਸਜ਼ਕ ਸਡਪਾਰਮੈਂਟ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਾਮਕਰਨ ਸਡਪਾਰਮੈਂਟ ਆਿ ਡਰਾਮੈਸਟਕ 
ਆਰਟਸ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਆਪ ਨ ੰ  ਡੈਪ ਟੇਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਪਸਟਆਲੇ ਦੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਸਵਿੱ ਚ ਸੰਗੀਤ ਦੇ 
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ਅਸਧਆਪਨ ਸਹਤ ਯ ਨੀਵਰਸਸਟੀ ਵਿੱ ਲੋਂ  ਭੇਸਜਆ ਸਗਆ। ਕਾਲਜ ਸਵਿੱ ਚ ਆਪਨੇ ਬੜੀ ਸੁਘੜਤਾ ਨਾਲ 
ਸਵਸਦਆਰਥਣਾਂ ਨ ੰ  ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। 1984 ਸਵਿੱ ਚ ਆਪ ਦੇ ਅਣਥਿੱ ਕ ਜਤਨਾਂ ਸਦਕਾ 
ਯ ਨੀਵਰਸਸਟੀ ਕੈਂਪਸ ਸਵਿੱ ਚ ਸੰਗੀਤ ਸਵਭਾਗ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਕਸੇ ਵੀ ਯ ਨੀਵਰਸਸਟੀ ਦੇ ਕੈਂਪਸ 
ਸਵਿੱ ਚ ਕਾਇਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪਸਹਲਾ ਸੰਗੀਤ ਸਵਭਾਗ ਸੀ। ਇਸੇ ਸਵਭਾਗ ਸਵਿੱ ਚ ਆਪਨੇ 1994 ਤਿੱ ਕ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣ 
ਤਿੱ ਕ ਸ਼ਾਨਾਮਿੱ ਤੀ ਸੇਵਾ ਸਨਭਾਉਂਦੇ ਅਨੇਕ ਸਵਸਦਆਰਥੀਆਂ ਨ ੰ  ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਸਸਖਲਾਈ ਸਦਿੱ ਤੀ। ਇਿੱ ਕ ਵਾਰ ਸਫਰ ਇਸ 
ਸਵਭਾਗ ਦੀ ਸਵਸਦਆਰਥਣ ਹੋਣ ਨਾਤੇ ਮੈਨ ੰ  ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੰਗੀਤ ਸਸਿੱ ਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਸਮਸਲਆ। ਸੰਗੀਤ ਸਵਭਾਗ ਦ ੇ
ਸੰਸਥਾਪਕ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਤੇ ਇਸ ਸਵਭਾਗ ਸਵਿੱ ਚ ਅਸਧਆਪਕ ਤੇ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਸਨਭਾਈ ਸੇਵਾ ਲਈ ਸ. ਗੁਰਪਰਤਾਪ 
ਸਸੰਘ ਸਗਿੱਲ ’ਤੇ ਸਵਭਾਗ ਨ ੰ  ਸਦਾ ਿਖ਼ਰ ਰਹੇਗਾ।  
 ਸ. ਗੁਰਪਰਤਾਪ ਸਸੰਘ ਇਕ ਬੇਹਿੱ ਦ ਿਰਹੰ ਮੇ ਵਾਲੇ ਅਸਧਆਪਕ ਸਨ। ਕਲਾਸ ਸਵਿੱ ਚ ਸਮੇਂ ਸਸਰ ਪਹੁੰ ਚਣਾ 
ਆਪ ਦਾ ਵਿੱ ਡਾ ਗੁਣ ਸੀ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਲਾਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਖੁੰ ਝਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਸਵਸਦਆਰਥੀਆਂ ਨ ੰ  ਰਾਗਾਂ ਦੀ ਪ ਰੀ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਦਲੀਲ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਸਕਸੇ ਸਦਨ ਤਬਲਾ ਵਾਦਕ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੁੰ ਦਾ ਤਾਂ ਆਪ ਤਬਲਾ ਵਜਾ 
ਕੇ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਕਿੱਲਾ ਡਿੱਗਾ ਵਜਾ ਕੇ ਸਵਸਦਆਰਥੀਆ ਂਨ ੰ  ਸਸਖਾਉਂਦ ੇਅਤ ੇਅਸਭਆਸ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਸਵਭਾਗੀ ਸਮੇਂ 
ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਵਸਦਆਰਥੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸਸਖਲਾਈ ਪਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਦੇ ਅਿੱ ਕਦੇ ਜਾਂ ਥਿੱ ਕਦੇ 
ਨਹੀਂ ਸਨ। ਸਫਲ ਅਸਧਆਪਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪ ਸੁਘੜ ਸੁਰ ਰਚਨਾਕਾਰ ਵੀ ਸਨ। ਇਸ ਤਿੱ ਥ ਦਾ 
ਖੁਲਾਸਾ ਪਸਹਲਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁਿੱ ਸਕਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਸਗੁਮ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੋਕ ਸੰਗੀਤ ਪਰਤੀ 
ਵੀ ਆਪ ਦਾ ਸਵਸ਼ੇਸ਼ ਰੁਝਾਨ ਸੀ। ਖ਼ੁਦ ਘੜਾ ਵਜਾਉਂਦੇ ਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਧੁਨਾਂ ਦਾ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ। ਲੋਕ ਸੰਗੀਤ ਨਾਲ 
ਇਸੇ ਮੋਹ ਸਦਕਾ ਅਿੱ ਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪ ਨੇ ਦੋ ਮਹਿੱ ਤਵਪ ਰਨ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨ ੰ  ਪੰਜਾਬੀ 
ਯ ਨੀਵਰਸਸਟੀ ਨੇ ਪਰਕਾਸਸ਼ਤ ਕੀਤਾ। ਪੁਸਤਕ ‘ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਧੁਨਾਂ’ ਪਸਹਲਾਂ ਅਸਜਹਾ ਕਾਰਜ ਸੀ ਸਜਸ ਸਵਿੱ ਚ 
ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਸੰਗੀਤ ਦੀਆਂ ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਧੁਨਾਂ ਨ ੰ  ਸੁਰਸਲਪੀਬਿੱ ਧ ਕੀਤਾ ਸਗਆ। ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਸੰਗੀਤ 
ਸਬੰਧੀ ਹੋਏ ਅਗਲੇਰੇ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਅਧਾਰ ਥੰਮਹ ਵਜੋਂ ਸਥਾਸਪਤ ਹੋਈ। ਪੁਸਤਕ ‘ਗੁਰਮਸਤ ਸੰਗੀਤ ਸਵਿੱ ਚ ਪਰਯੁਕਤ 
ਲੋਕ ਸੰਗੀਤਕ ਤਿੱ ਤ’ ਖੋਜੀਆਂ ਅਤੇ ਸਜਸਗਆਸ ਆਂ ਲਈ ਬੇਹਿੱ ਦ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਸਿੱ ਧ ਹੋਈ ਸਕਉਂ ਜੋ ਇਸ ਸਵਿੱ ਚ ਸਵਸਥਾਰ 
ਨਾਲ ਗੁਰਮਸਤ ਸੰਗੀਤ ਪਰਬੰਧ ਸਵਿੱ ਚ ਪਰਯੋਗ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਤਿੱ ਤਾਂ ਦਾ ਅਸਧਐਨ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਹੈ। 
ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਹੋਰ ਪੁਸਤਕ ‘ਗਾਇਨ ਸਵਧੀ’ ਵੀ ਪਰਕਾਸਸ਼ਤ ਹੋਈ।  
 ਪੰਜਾਬੀ ਯ ਨੀਵਰਸਸਟੀ, ਪਸਟਆਲਾ ਨਾਲ ਆਪ ਦੀ ਲੰਮੀ ਸਾਂਝ ਰਹੀ। ਅਿੱ ਿਵੇਂ ਰਬਾਬੀ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ 
ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੰਗੀਤ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਅਵਸਰ ਉੱਤੇ ਆਪ ਨ ੰ  ਪੰਜਾਬ ਸੰਗੀਤ ਰਤਨ ਐਵਾਰਡ ਨਾਲ ਸਨਮਾਸਨਤ ਕੀਤਾ 
ਸਗਆ। ਸਮਤੀ 24 ਜਨਵਰੀ, 2020 ਨ ੰ  ਪਰੋ. ਤਾਰਾ ਸਸੰਘ ਸਸਮਰਤੀ ਸਮਾਰਹੋ ਦੇ ਅਵਸਰ ਉੱਤੇ ਪਰੋ. ਤਾਰਾ ਸਸੰਘ 
ਸਸਮਰਤੀ ਐਵਾਰਡ ਨਾਲ ਨਵਾਸਜਆ ਸਗਆ। ਇਸੇ ਅਵਸਰ ਉੱਤੇ ਸੰਗੀਤ ਸਵਭਾਗ ਵਿੱ ਲੋਂ  ਉਮਰ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸੰਗੀਤਕ 
ਪਰਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਵਭਾਗ ਪਰਤੀ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਲਾਈਿ ਟਾਈਮ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਐਵਾਰਡ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਸਗਆ।    
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ਸ.ਗੁਰਪਰਤਾਪ ਸਸੰਘ ਸਗਿੱਲ ਦੇ ਸੰਗੀਤਕ ਸਿਰ ਸਵਿੱ ਚ ਆਪ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਸਹਯਗੋੀਆਂ ਦਾ ਸਜ਼ਕਰ 
ਕਰਨਾ ਅਸਤ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਯ ਨੀਵਰਸਸਟੀ ਦੇ ਸਪੀਚ, ਡਰਾਮਾ ਐਡਂ ਸਮਊਸਜ਼ਕ ਸਵਭਾਗ ਸਵਿੱ ਚ ਆਪ ਦੇ 
ਨਾਲ ਸ਼ੁਰ  ਤੋਂ ਹੀ ਡਾ. ਅਸਨਲ ਨਰ ਲਾ ਅਤੇ ਸ. ਮੋਹਨ ਸਸੰਘ ਦਾ ਸਾਥ ਸਰਹਾ। ਡਾ. ਅਸਨਲ ਨਰ ਲਾ ਪਸਟਆਲਾ 
ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਪਰਸਸਿੱ ਧ ਵਾਇਲਨ ਵਾਦਕ ਸਨ ਅਤੇ ਪਸਟਆਲੇ ਦੇ ਨਰ ਲਾ ਪਸਰਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਸਧਤ ਸਨ। ਲੜਕੀਆ ਂ
ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਸਵਖੇ ਵੀ ਡੈਪ ਟੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਗੁਰਪਰਤਾਪ ਸਸੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹੇ। 1984 ਸਵਿੱ ਚ ਯ ਨੀਵਰਸਸਟੀ 
ਸਵਖੇ ਸੰਗੀਤ ਸਵਭਾਗ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸਵਿੱ ਚ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਸਮਲ ਕੇ ਯੋਗਦਾਨ ਸਦਿੱ ਤਾ। ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ ਸ. ਮਹੋਨ ਸਸੰਘ ਤਬਲਾ 
ਵਾਦਕ ਸਕ ਲ, ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਯ ਨੀਵਰਸਸਟੀ ਦੇ ਸਵਭਾਗ ਸਵਿੱ ਚ ਗੁਰਪਰਤਾਪ ਸਸੰਘ ਦੇ ਸੰਗੀ ਰਹੇ। ਜੇਿੀ ਪੀੜਹੀ ਦੇ 
ਇਹਨਾਂ ਸੰਗੀਤਕਾਰਾਂ ਸਵਿੱ ਚ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੀ ਕਮਾਲ ਦਾ ਸੀ। ਸ. ਗੁਰਪਰਤਾਪ ਸਸੰਘ ਸਗਿੱਲ ਦੇ ਪਰੋ. ਤਾਰਾ 
ਸਸੰਘ, ਪਰੋ. ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਸੰਘ ਕਰੀਰ, ਡਾ. ਅਜੀਤ ਸਸੰਘ ਪੈਂਤਲ, ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨ ਸਸੰਘ ਨਰ ਲਾ, ਸੋਹਣ ਸਸੰਘ ਅਤੇ ਪੰਸਡਤ 
ਯਸ਼ਪਾਲ ਨਾਲ ਦੋਸਤਾਨਾ ਸਬੰਧ ਰਹ ੇਅਤ ੇਸਾਰੇ ਆਪਸ ਸਵਿੱ ਚ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਰਸਹੰਦੇ। ਅਣਸਗਣਤ 
ਸਵਸਦਆਰਥੀਆਂ ਨ ੰ  ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਸਸਖਲਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸ. ਗੁਰਪਰਤਾਪ ਸਸੰਘ ਸਗਿੱਲ ਦੇ ਪਰਮੁਖ ਸ਼ਸਗਰਦਾਂ ਸਵਿੱ ਚ 
ਆਪਦੇ ਸਪੁਿੱ ਤਰ ਡਾ. ਰਸਜਦਰ ਸਸੰਘ ਸਗਿੱਲ, ਬਲਜੀਤ ਸਸੰਘ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਸੰਘ, ਸਰੀਮਤੀ ਡੌਲੀ ਰੌਏ ਅਤੇ ਪਰਸਸਿੱ ਧ 
ਰੰਗਕਰਮੀ ਅਤੇ ਸਿਲਮ ਅਦਾਕਾਰ ਰਸਜੰਦਰ ਜਸਪਾਲ ਦੇ ਨਾਮ ਪਰਮੁਖ ਹਨ। ਡਾ. ਰਸਜੰਦਰ ਸਸੰਘ ਸਗਿੱਲ ਇਸ 
ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯ ਨੀਵਰਸਸਟੀ ਦੇ ਸੰਗੀਤ ਸਵਭਾਗ ਸਵਿੱ ਚ ਪਰੋਿੈਸਰ ਅਤੇ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਸਨ। ਆਪ ਉੱਤਰ 
ਖੇਤਰ ਸਸਭਆਚਾਰਕ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਜੋਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਸਨਭਾਅ ਚੁਿੱ ਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼-ਸਵਦੇਸ਼ ਸਵਿੱ ਚ ਸੰਗੀਤਕ 
ਪਰਸਤੁਤੀਆਂ ਦੇ ਚੁਿੱ ਕੇ ਹਨ। ਆਪਦੇ ਦ ਸਰੇ ਸਪੁਿੱ ਤਰ ਹਰਜੀਤ ਸਸੰਘ ਸਗਿੱਲ ਗਸਹਰੇ ਸੰਗੀਤ ਪਰੇਮੀ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿੱ ਦੀ 
ਸਪੰਡ ਬੇਗ਼ਮਪੁਰ ਸਵਖੇ ਰਸਹ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੁਰਪਰਤਾਪ ਸਸੰਘ ਦੀ ਸੁਪਤਨੀ 
ਸਰੀਮਤੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਸਕ ਲ ਅਸਧਆਪਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪ ਦੀਆਂ ਸੰਗੀਤਕ ਗਤੀਸਵਧੀਆਂ ਸਵਿੱ ਚ ਪ ਰਾ ਸਾਥ 
ਸਨਭਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਸੰਗੀਤ ਕਲਾ ਪਰਤੀ ਇਹ ਲਗਾਓ ਤੀਜੀ ਪੀੜਹੀ ਤਿੱ ਕ ਪਹੁੰ ਸਚਆ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਸਸ਼ਵਰਾਜ 
ਸਸੰਘ ਸਗਿੱਲ ਸਾਊਂਡ ਇੰਜੀਨੀਅਸਰੰਗ ਦੀ ਪੜਹਾਈ ਅਮਰੀਕਾ ਸਵਖੇ ਕਰ ਸਰਹਾ ਹੈ। ਪਸਟਆਲੇ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦ ਖ 
ਸਨਵਾਰਨ ਸਾਸਹਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਾਸੀ ਰੋਡ ਉੱਤੇ ਉਸਸਰਆ ‘ਸਗਿੱਲ ਹਾਊਸ’ ਸਾਲਾਂ ਬਿੱ ਧੀ ਸੰਗੀਤਕ ਗਤੀਸਵਧੀਆਂ ਤੇ 
ਸਸਖਲਾਈ ਦਾ ਗੜਹ ਸਰਹਾ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਜਰਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਧਰਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਸਤਰੀ 
ਸਗੀਤ ਦੀ ਸਹਿਾਜ਼ਤ ਤੇ ਪਰਸਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੁਘੜ ਸੰਗੀਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸ ਚੀ ਸਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱ ਕ ਨਾਮ ਹੋਰ ਮਨਿੀ ਹੋ 
ਸਗਆ ਜਦੋਂ ਸਮਤੀ 29 ਜ ਨ, 2020 ਨ ੰ  ਆਪ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਨ ੰ  ਅਲਸਵਦਾ ਕਸਹ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਸਵਿੱ ਚ ਜਾ 
ਸਬਰਾਜੇ। 

* ਪਰੋਿੈਸਰ, ਸੰਗੀਤ ਸਵਭਾਗ, ਪੰਜਾਬੀ ਯ ਨੀਵਸਰਸਟੀ, ਪਸਟਆਲਾ 
ਸੰਪਰਕ ਨੰ. 98885-15059.  
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sRI gurU nwnk dyv jI dw sMgIq pRqI Xogdwn 

* gurndr isMG 
sRI gurU nwnk dyv jI is`K Drm dy bwnI hn[ sMgIq Kyqr iv`c sRI gurU nwnk dyv jI dw 

vfyrw Xogdwn hY, ijs nUM gurmiq sMgIq (Sbd kIrqn) dy nwm nwl smu`cy jgq iv`c jwixAw 
jWdw hY[ sRI gurU gRMQ swihb jI dI AwrMBk bwxI jpujI swihb, jo rwg rihq bwxI hY[ ies 
auprMq sRI gurU gRMQ swihb jI iv`c AMikq gurUAW, sMqW, BgqW dI smu`cI bwxI rwg AwDwirq 
AMikq hY[ ieh bwxI gurU vwk Anuswr “Dur kI bwxI AweI] iqin sglI icMq imtweI] 
dieAwl purK imhrvwnw] hir nwnk swcu vKwnw]” (sRI gurU gRMQ swihb AMg 628) bwxI 
muq`lk hI gurU nwnk dyv jI dw gurU vwk hY “jYsI mY AwvY Ksm kI bwxI qYsVw krI igAwnu vy 
lwlo] (AMg 722) jo iqlMg rwg ivc ricq hY[ sRI gurU gRMQ swihb jI ivc bwxI boihQ swihb 
sRI gurU Arjn dyv jI swrMg rwg iv`c PrmwauNdy hn, “bwxI mMqRu mhw purKn kI mnih auqwrn 
mWn kau] Koij lihE nwnk suK Qwnw hir nwmw ibsRwm kau] (AMMg 1208) smuc̀y ivSv iv`c 
gurbwxI dw pRcwr h Y, bwxI bwry hI gurU swihb PrmwauNdy hn “gurbwxI iesu jg mih cwnxu 
krim vsY min Awey]” (AMg 67) vrqmwn Xu`g dy ivc sRI gurU gRMQ swihb jI iv`c AMikq bwxI 
hI swfw sB dw mwrg drSn kr rhI hY[ ies bwxI muq`lk sRI gurU Amrdws jI isrIrwg iv̀c 
PrmwauNdy hn “suir nr iqn kI bwxI gwvih koie n mytY BweI]” (AMg 67) Aqy gurU Arjn 
dyv jI PrmwauNdy hn “ibnvMiq nwnk sdw gweIAY pivqR AMimRq bwxI]” (AMg 545) jo 
ibhwgVw rwg iv`c ricq hY[ ieh bwxI sRI gurU nwnk dyv jI dy muKwribMd qoN aucwrx hoeI hY, 
ijs dw pRmwx swnUM swihb sRI gurU rwmdws jI dI mwJ rwg dI bwxI qoN ies qrHW pRwpq huMdw hY 
“jnu nwnku bolY AMimRq bwxI]” (AMg 96) sRI gurU Arjn dyv jI bwxI iv`c ilKdy hn “AMimRq 
bwxI hir hir qyrI] suix hovY prm giq myrI]” (AMg 103) gurU Amrdws jI rwmklI rwg 
dI AnMd bwxI ivc PrmwauNdy hn “Awvhu isK siqgurU ky ipAwirho gwvhu scI bwxI]” (AMk 
920) 

sRI gurU nwnk dyv jI dw jnm 15 ApRYl 1469 eIsvI nUM rwey Boey dI qlvMfI ivKy mwqw 
iqRpqw jI dI kuK̀o mihqw kwlU jI dy gRih ivKy hoieAw[ sRI gurU nwnk dyv jI Aqy aunHW dy g`dI 
nSIn gurU sRI gurU AMgd dyv jI, sRI gurU Amrdws jI, sRI gruU rwmdws jI, sRI gurU Arjn dyv 
jI, sRI gurU hirgoibMd swihb jI, sRI gurU hirrwie swihb jI, sRI gurU hirikRSn jI, sRI gurU qyg 
bhwdr jI, sRI gurU goibMd isMG jI sn[ dsW gurW dI joq DMn DMn swihb sRI gurU gRMQ swihb jI 
gurqwg`dI qy pRkwSmwn hn, jo swihb sRI gurU goibMd isMG mhwrwj smu`cy is`K jgq nUM sRI gurU 
gRMQ swihb jI dy lV lw gey hn[ swihbw dw hukm hY ‘sB isKn ko hukm hY gurU mwinE gRMQ’[ 

sRI gurU nwnk dyv jI qoN lY ky smUh gurU swihbwn duAwrw Sbd kIrqn prMprw dw AwrMB 
hoieAw[ gurU swihb jI ny gurbwxI iv`c sMgIq nUM Aihm sQwn vjoN invwijAw, ijs dy kwrn hI 
hr ie`k Sbd aucwrn qoN pihlw Awp jI ny isrlyK iv`c aus Sbd nUM gwien krn dw rwg 
d`isAw hY[ Awp jI dI BweI mrdwnw jI nwl sWJ rwg Aqy Sbd dw gwien krn duAwrw sI[ 
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Sbd aucwrn smyN Awp jI dy nwl BweI mrdwnw dI rbwb swj vjwauNdy sn[ gurU pwqSwh jI 
BweI mrdwnw jI nUM ieho hI kihMdy “mrdwinAw rbwb vjwie[ kweI is&q Kudwie dy dIdwr dI 
krIey”[ 

sRI gurU nwnk dyv jI ny 20 mu`K rwgW ivc bwxI aucwrn kIqI hY[ rwgW dy nwmW dw Aqy 
aunHW iv`c aucwrn kIqy Sbd dI quk dw vyrvw ies pRkwr hY[ 1) isrIrwg iv`c “moqI q mMdr 
aUsrih rqnI q hoih jVwau]” (AMg 14) 2) rwg mwJ “guru dwqw guru ihvY Gru guru dIpku iqh 
loie] Amr pdwrQu nwnkw min mwinAY suKu hoie]1]” (AMg 137) 3) rwgu gwauVI “fir Gru 
Gir fru fir fru jwie] so fru kyhw ijqu fir fru pwie]” (AMg 151) 4) rwgu Awsw “so dru 
qyrw kyhw so Gru kyhw ijqu bih srb smwly]” (AMg 347) 5) rwgu gUjrI “qyrw nwmu krI 
cnxwTIAw jy mnu aursw hoie] krxI kMugU jy rlY Gt AMqir pUjw hoie]1]” (AMg 489) 6) 
rwgu ibhwgVw “klI AMdir nwnkw ijMnw dw Aauqwru] puqu ijnUrw DIA ijMnUrI jyrU ijMnw dw 
iskdwru]1] (AMg 556) 7) rwgu vfhMsu “AmlI Amlu n AMbVY  mCI nIru n hoie] jo rqy 
sih AwpxY iqn BwvY sBu koie]” (AMg 557) 8) rwgu soriT “sBnw mrxw AwieAw vyCoVw 
sBnwh]” (AMg 595) rwgu DnwsrI “jIau frqu hY Awpxw kY isau krI pukwr] dUK ivswrxu 
syivAw sdw sdw dwqwru]” (AMg 660) 10) rwgu iqlMg “Xk Arj guPqm pois qo dr gos kun 
krqwr] hkw kbIr krIm qU byAYb prvdgwr]” (AMg 721) 11) rwgu sUhI “BWfw Doie bYis 
DUpu dyvhu qau dUDY koau jwvhu] dUDu krm Puin suriq smwiexu hoey inrws jmwvh]” (AMg 728) 
12) rwgu iblwvlu “ qU sulqwnu khw hau mIAw qyrI kvn vfweI] jo qU dyih su khw suAwmI mY 
mUrK khxu n jweI]” (AMg 795) 13) rwgu rwmklI “koeI pVqw shswikrqw koeI pVY 
purwnw] koeI nwmu jpY jpmwlI lwgY iqsY iDAwnw] Ab hI kb hI ikCU n jwnw qyrw eyko nwmu 
pCwnw]” (AMg 876) 14) rwgu mwrU “ swjn qyry crn kI hoie rhw sd DUir] nwnk srix 
quhwrIAw pyKau sdw hjUir]” (AMg 989) 15) rwgu quKwrI “ qU suix ikrq krMmw purib 
kmwieAw] isir isir suK shMmw dyih su qU Blw]”(A Mg 1107) 16) rwgu BYrau “quJ qy bwhir  
ikCU n hoie] qU kir kir dyKih jwxih soie]” (AMg 1125) 17) rwgu bsMqu “mwhw mwh 
mumwrKI ciVAw sdw bsMqu] prPVu icq smwil soie sdw sdw goibMdu]” (AMg 1168) 18) 
rwgu swrg “Apuny Twkur kI hau cyrI] crn ghy jgjIvn pRB ky haumY mwir 
inbyrI]1]rhwau]” (AMg 1197) 19) rwgu mlwr “Kwxw pIxw hsxw sauxw ivsir gieAw hY 
mrxw] Ksmu ivswir KuAwrI kInI iDRgu jIvxu nhI rhxw]1]” (AMg 1254) 20) rwgu pRBwqI 
“qyrw nwmu rqnu krmu cwnxu suriq iqQY loie] AMDyru AMDI vwprY sgl lIjY Koie]1]” (AMg 
1327)[  

aukq vyrvy Anuswr sRI gurU nwnk dyv jI dy gwien kIqy hoey ieh rwgW iv`c sRI gurU 
nwnk dyv jI dI bwxI inrDwirq hY Aqy gurU swihb jI swnUM sMkyq krdy hn ik ieh bwxI ienHW 
rwgW iv`c hI gweI jwxI cwhIdI hY[ sRI gurU nwnk swihb jI ny BweI mrdwnw jI nUM vfyrw mwx 
bKiSAw, ijs dy sdkw sRI guru gRMQ swihb jI iv`c BweI mrdwnw jI dy 3 slok ‘mrdwnw mhlw 
1’ dy isrlyK hyT drj hn[ 
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guru swihb jI dy aucwrn kIqy hoey rwg mihmw v`l kyNdirq hoeIey qW swnUM ieiqhwsk 
q`QW Anuswr pRq`K rUp iv`c hI vyKx nUM imldw hY ik sRI pMjw swihb dw p`Qr jo ik is`ky vWg 
FilAw hoieAw hY, vlI kMDwrI dy ieh prbq rUpI p`Qr ryVn qy gurUu swihb jI rwg rUpI bwxI 
dw kIrqn kr rhy sn, ieh rwg Aqy kIrqn dI hI SkqI AijhI hY ik auh p`Qr gurU swihb 
jI dy nyVy AwauNidAW hI ipGl igAw qy gurU swihb jI ny Awpxy h`Q nwl aus nUM roikAw Aqy 
ieh AsQwn A`j gurduAwrw pMjw swihb dy nW qoN pRq`K hY, ijs dy drSn A`j ivSv Br dIAW 
sMgqW kr rhIAW hn[ pIlIBIq Sihr jo pihlW gorK mqy dy nwm nwm jwixAw jWdw sI pr 
jdoN sRI gurU nwnk dyv jI aus AsQwn qy pu`jy Aqy is`D goSt hoeI, aus smyN sRI guru nwnk dyv 
jI rITy (ijs qoN swbx bxdw hY) dy dr`Kq hyT Awsx jmw ky BweI mrdwnw jI nwl bYTy sn 
Aqy ies AsQwn qy vI gurU swihb jI ny rwg rUpI kIrqn kIqw qy is`Dw dy ihrdy nUM Twr id`qw, 
ieh guru swihb jI dy rwg meI kIrqn dy gwien duAwrw hI hoieAw jo ieh kOVy rITy dw dr`Kq 
vI im`Tw ho igAw[ ieh AsQwn A`j gurduAwrw rITw swihb dy nwm nwl Sihr gorK mqy iv`c 
pRis`D hY[ gurduAwrw rITw swihb dy drSn A`j vI dyS-ivdyS dIAW sMgqW hzwrW dI qwdwd 
iv`c krdIAW hn Aqy ies rITy dw pRSwd rsnI lwiek krdIAW hn jo KjUr dI qrHW im`Tw Aqy 
AMimRq hY[ ies qoN ieh sp`St huMdw hY ik ieh rwg meI kIrqn dI hI AijhI SkqI hY jo pRq`K 
rUp iv`c swfy snmu`K hY[ 

ies qoN ielwvw gurU swihb ny sRI gurU gRMQ swihb jI iv`c 16 rwg pRkwrW ivc bwxI 
AMikq kIqI hY, ijs dw vyrvw ies pRkwr hY[ rwgu gauVI guAwryrI “Bau mucu Bwrw vfw qolu] 
mn miq haulI boly bolu” (AMg 151) 2) rwgu gauVI dKxI “suix suix bUJY mwnY nwau] qw kY 
sd bilhwrY jwau]” (AMg 152) 3) rwgu gauVI cyqI “AMimRq kwieAw rhY suKwlI bwjI iehu 
sMswro] lbu loBu mucu kUV u kmwvih bhuqu auTwvih Bwro]” (AMg 154) 4) rwgu gauVI bYrwgix 
“rYix gvweI soie kY idvsu gvwieAw Kwie] hIry jYsw jnmu hY kaufI bdly jwie]1]” (AMg 
156) 5) rwgu gauVI pUrbI dIpkI “ jY Gir kIriq AwKIAY krqy kw hoie bIcwro] iqqu Gir 
gwvhu soihlw isvrhu isrjxhwro]1]” (AMg 157) 6) rwgu gauVI pUrbI “mMuD rYix duhylVIAw 
jIau nId n AwvY] sw Dn dublIAw jIau ipr kY hwvY]” (AMg 242) 7) rwgu gauVI dIpkI “jY 
Gir kIriq AwKIAY krqy kw hoie bIcwro] iqqu Gir gwvhu soihlw isvirhu isrjxhwro]1]” 
(AMg 12) 8) rwgu Awsw kwPI “jYsy goieil goielI qYsy sMswrw] kUVu kmwvih AwdmI bWDih 
Gr bwrw]1]” (AMg 418) 9) rwgu vfhMsu dKxI “scu isrMdw scw jwxIAY scVw prvdgwro] 
ijin AwpInY Awpu swijAw scVw AlK Apwro]” (AMg 580) 10) rwgu sUhI kwPI “mwxs jnmu 
dulMBu gurmuiK pwieAw] mnu qnu hoey culMBu jy siqgur BwieAw]1]” (AMg 751) 11) rwgu 
iblwvlu dKxI “mMuD nvylVIAw goieil AweI rwm] mtukI fwir DrI hir ilv lweI rwm]” 
(AMg 843) 12) rwgu rwmklI dKxI “jqu squ sMjmu swcu idRVwieAw swc sbid ris 
lIxw]1]” (AMg 907) 13) rwgu mwrU kwPI “Awvau vM\au fuMmxI ikqI imqR kryau] sw Dn 
FoeI n lhY vwFI ikau DIryau]1]” (AMg 1014) 14) rwgu mwrU dKxI “kwieAw ngru ngr gV 
AMdir] swcw vwsw puir ggnMdir]” (AMg 1033) 15) rwgu prBwqI ibBws “nwie qyrY qrxw 
nwie piq pUj] nwau qyrw ghxw miq mksUdu]” (AMg 1327) 16) rwgu pRBwqI dKxI “g oqmu 
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qpw AihilAw iesqRI iqsu dyiK ieMdR luBwieAw] shs srIr ichn Bg hUey qw min 
pCoqwieAw]1]” (AMg 1344) 

aukq vyrvy qoN ieh spS̀t ho jWdw hY ik sRI gurU gRMQ swihb jI iv`c sRI gurU nwnk dyv 
jI dI aucwrn kIqI hoeI bwxI 20 mu`K rwgW Aqy 16 rwg pRkwrW iv`c pRkwSmwn hY[ ies dy nwl 
hI sRI guru gRMQ swihb jI iv`c gurU swihb jI dIAW 3 vwrW vI rwgu ADIn drj hn[ ienHW vwrW 
iv`c gurU swihb jI ny rwgu dy nwl-nwl isrlyK iv`c DunI Sbd nUM vI drswieAw hY[ ienHW 
sMgIqk SbdW qoN ieh sp`St huMdw hY ik gurU swihb jI ny gurbwxI dy nwl sMgIq nUM vI Aihm 
drjw id`qw, ijs sdkw gurU swihb jI ny isrlyK iv`c Sbd, vwrW nUM gwien krn dy leI 
auhnW dy rwg Aqy DunI bwry d`isAw hY[ ienHW vwrW dI sUcI ies pRkwr hY: 1) mwJ dI vwr jo ik 
“vwr mwJ kI qQw slok mhlw 1 mlk murId qQw cMdRhVw sohIAw kI DunI gwvxI]” (AMg 
137) 2) Awsw dI vwr “<> siqnwmu krqw purKu inrBau inrvYru Akwl mUriq AjUnI sYBM gur 
pRswid] Awsw mhlw 1] vwr slokw nwil slok BI mhly pihly ky ilKy tuMfy As rwjY kI 
DunI]” (AMg 462) 3) mlwr kI vwr “ vwr mlwr kI mhlw 1 rwxy kYlws qQw mwldy kI 
Duin]” (AMg 1278) dy isrlyK hyT sRI gurU gRMQ swihb jI iv`c drj hn[ 

sRI gurU nwnk dyv jI ny sRI gurU gRMQ swihb jI iv`c 12 mhIinAW dw izkr rwgu quKwrI 
iv`c kIqw, ijs nUM ‘bwrh mwhw’ ikhw jWdw hY[ ies iv`c gurU swihb jI ny hr iek̀ mhIny dy 
pRqI ivsQwr nwl d`isAw hY, jo ik “ quKwrI CMq mhlw 1 bwrh mwhw” dy isrlyK hyT AMg 
1107 qy drj hn[ iesy pRkwr swihb sRI gurU Arjn dyv jI ny vI Awpxy mu`K qoN ‘bwrh mwhw’ 
aucwrn kIqy, jo ik rwgu mwJ iv`c “bwrh mwhw mwJ mhlw 5 Gru 4” (AMg 133) qy sRI gurU gRMQ 
swihb jI iv`c drj hn[ pRMqU gurduAwrw swihb iv`c hr ie`k mhIny dI sMgrWd qy gurU Arjn 
dyv jI dy aucwrn kIqy mwJ rwg dy bwrw mwhw dw pwT kIqw jWdw hY[ gurU swihb jI ny Awpxw 
swrw jIvn smwj dI syvw Aqy smwj iv`c jwgrUkqw ilAwaux dy leI smripq kr id`qw, ijs 
dy leI gurU swihb jI ny cwr audwsIAW kIqIAW qy lokW nUM jw ky cMgy ivcwrW nwl rU-b-rU 
krvwieAw[ 

rwgu DnwsrI iv`c sRI gurU nwnk dyv jI ny AwrqI dI rcnw kIqI[ ies dy nwl hI gurU 
swihb jI ny AnMd kwrj sbMDI rwgu AwDwirq bwxI dw vI gwien kIqw[ 1) “kIqw loVIAY kMmu 
su hir pih AwKIAY] kwrju dyie svwir siqgur scu swKIAY]” (AMg 91) ieh Sbd isrI rwgu 
ADIn sRI gurU gRMQ swihb jI iv`c drj hY jo ik is`K mirAwdw iv`c hr ie`k AwnMd kwrj smyN 
guru Gr iv`c zrUr gwieAw jWdw hY[ iesy qrHW rwgu Awsw iv`c “gurU duAwrY hmrw vIAwhu ij 
hoAw jW shu imilAw qW jwinAw]” (AMg 351), rwgu sUhI iv`c “Awvhu sjxw hau dyKw drsnu 
qyrw rwm]” (AMg 764) Aqy “gux jM\ lwVy nwil sohY priK mohxIAY lieAw]” (AMg 765) 
SbdW dw gwien kIqw[ gurU swihb jI ny ieh bwxI prmwqmw dy nwl imlwp dy pRQwey qoN ilKI 
hY ijs nUM AnMd kwrj dy mOky qy gwieAw jWdw hY[ 
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keI ivdvwnW ny sRI gurU nwnk dyv jI dy aucwrn kIqy SbdW nUM AwpxIAW pusqkW iv`c 
svrilpI dy rUp iv`c iliKAw hY, ijs dw lwhw keI ividAwrQI auTwauNdy hn[ aunHW ivrvwnW 
Aqy pusqkW dy nwm ies pRkwr hn[ 1) ‘sRI gurU gRMQ swihb rwg rqnwvlI’ jo ik gurmiq 
sMgIq Kyqr dy pRo&Ysr qwrw isMG jI duAwrw ilKI geI hY[ ies pusqk iv`c pRo&Ysr swihb jI ny 
gurU nwnk dyv jI dy Sbd “moqI q mMdir ausrih rqnI q hoie jVwau]” nUM rwg isrI iv`c 
svrilpI b`D kIqw hY[ 2) fw. gurnwm isMG jI ijnHW ny AwpxIAW AnykW pusqkW iv`c gurU 
nwnk dyv jI dI bwxI nUM svrilpI b`D kIqw, ienHW dI gurmiq sMgIq nUM bhuq v`fI dyx hY[ 
gurmiq sMgIq dy Kyqr iv`c Awp jI SurU qoN hI kwrjSIl rhy hn, ijs sdkw gurmiq sMgIq nUM 
ienHW ny au~c sQwn qy phuMcwieAw[ 3) pRo&Ysr krqwr isMG jI duAwrw ilKI ‘gurmiq sMgIq 
drpx’ pusqk iv`c aunHW ny gurU swihb jI dy quKwrI rwg dy Sbd “swjn dyis ivdysIAVy 
swnyhVy dydI]” nUM svrilpI b`D kIqw hY[ 4) ‘tkswlI kIrqn SYlI’ jo ky 31 inrDwrq rwgW 
iv`c fw. jbrjMg isMG jI duAwrw ilKI geI hY (jo dws dy ipqw jI hn) [ aunHW ny AwpxI 
pusqk iv`c quKwrI rwg dy Sbd “ myry lwl rMgIly hm lwln ky lwly]” nUM svrilpI b`D kIqw 
hY[ 5) ipRMsIpl suKvMq isMG jI ny swihb sRI guru nwnk dyv jI dy Sbd “suix suix bUJY mwnY 
nwau] qw kY sd bilhwrY jwau]” nUM AwpxI sMpwdk kIqI pusqk ‘gurU nwnk sMgIq p`DqI gRMQ’ 
iv`c svrilpI b`D drj kIqw jo ik rwg gauVI dKxI iv`c hY[ ies pRkwr hor keI ivdvwnW ny 
gurU swihb jI dI bwxI nUM svrilpI b`D kIqw hY[ 

aukq id`qy gey sRI gurU gRMQ swihb jI iv`c AMikq rwgW Aqy bwxI dw vyrvw sRI gurU gRMQ 
swihb jI dw AiDAYn krn duAwrw dyx dw auprwlw kIqw igAw hY[ ienHW hvwilAW qoN ieh 
pRwpq huMdw hY ik swihb sRI gurU nwnk dyv jI dw sMgIq pRqI vfyrw Xogdwn hY jo ik aunHW dIAW 
rcnwvW qoN is`D huMdw hY[ gurU swihb jI dy ienHW SbdW nUM myry purKy gwien kirAw krdy sn[ 
ipClIAW keI pIVIAW qoN swnUM gurU swihb jI dy lV l`gx dw mwx pRwpq hY jo ik gurU Grw iv`c 
kIrqn kirAw krdy sn[ mry dwdw jI rwgI pRo&Ysr cqr isMG jI, aunHW dy v`fy Brw igAwnI 
mnSw isMG jI, BweI sodwgr isMG jI, BweI rqn isMG jI dw j`Qw jo rwgI pRo&Ysr cqr isMG 
jI, igAwnI mnSw isMG jI dy nwm nwl ivSv pRis`D hY[ myry dwdw rwgI pRo&Ysr cqr isMG jI jo 
ik 21 pRkwr dy swz (isrMdw, isqwr, idlrubw, jl qrMg, kCUAw Acl̀ TwT, hvweIn jYQl 
Awid) vjw ky kIrqn kirAw krdy sn[ sMq bwbw su`cw isMG jI jv`dI klW vwilAW v`loN AwrMB 
kIqy Aduq̀I gurmiq sMgIq sMmyln iv`c sMq bwbw su`cw isMG jI ny Awp gurU sMgqW dI hzUrI iv̀c 
myry dwdw rwgI pRo&Ysr cqr isMG jI nUM ‘BweI mrdwnw’ Aqy ‘pMQ rqn’ AYvwrf nwl snmwinq 
kIqw igAw[ pMjwbI XUnIvristI pitAwlw dy gurmiq sMgIq ivBwg v`loN fw. gurnwm isMG jI dI 
rihnumweI hyT swfy Grwny nUM ‘gurmiq sMgIq Grwxw’ AYvwrf nwl snmwinAw igAw[ dws 
Awpxy puriKAW dy nkSy kdmw qy c`lx dw Xqn krdw rhygw[ mYN DMnvwd krdw hW ipRMsIpl 
fw. gurnwm isMG jI (^wlsw kwlj fumylI) Aqy smUh stw& mYNbrW dw ijnHW ny mYnUM ieh 
AwrtIkl ilKx dw auqSwh Aqy pRyrnw b^iSS kIqI[ ies AwrtIkl ivc hoeIAW Bu`lW dI 
iKmw bKiSS krnw jI[ Awp jI dy v`loN Awey suJwvW dw mYN svwgq krdw hW, Aws krdw hW 
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ik ies AwrtIkl qoN sRI gurU nwnk dyv jI dy gwien kIqy hoey rwg dI bwxI nUM pwTk AiDAYn 
krky gwien krn dw au~qm auprwlw krngy[ 

* shwiek pRo&Ysr, sMgIq ivBwg 
sMq bwbw dlIp isMG mYmorIAl ^wlsw kwlj 

fumylI, PgvwVw (kpUrQlw) 
 mobwiel nMbr: 98769-53205  

eI-myl: gurnadarsingh@gmail.com  
_____________________ 

sRI gurU gRMQ swihb jI Aqy rwg iblwvlu sbMDI vyrvw 

* guriDAwn kumwr 
 

sRI gurU nwnk dyv jI is~K Drm dy moFI hn Aqy aunHW ny is~K Drm dI nINh r~KI[ sRI 
gurU nwnk dyv jI qoN lY ky sRI gurU goibMd isMG jI q~k hoey ñú gurU swihbwnW iv~coN ö gurU 
swihbwn jI dI bwxI is`K Drm dy piv`qr gRMQ sRI gurU gRMQ swihb jI iv~c drj hY[ iehnW 6 
gurU swihbwn qoN ielwvw sMqW, BgqW qy B`tW dI bwxI vI drj hY[ vwrW dI g`l krIey qW ies 
piv`qr gRMQ ivc 22 vwrW vI sMmilq kIqIAW geIAW hn[ sRI gurU gRMQ swihb iv~c jpujI 
swihb jI qoN ielwvw swrI bwxI rwgW iv~c drj hY Aqy ienHW rwgW dI igxqI 31 hY[ iehnW 
31 rwgW dy AgoN aup rwg vI hn[ ieh 31 rwg hn:- rwg isrI, rwg mwJ, rwg gauVI, rwg 
Awsw, rwg gUjrI, rwg dyv gMDwrI, rwg ibhwgVw, rwg vfhMs, rwg soriT, rwg DnwsrI, 
rwg jYqsrI, rwg tofI, rwg bYrwVI, rwg iqlMg, rwg sUhI, rwg iblwvlu, rwg goNf, rwg 
rwmklI, rwg nt nwrwiex, rwg mwlI gayuVw, rwg mwrU, rwg quKwrI, rwg kydwrw, rwg 
BYrau, rwg bsMq, rwg swrMg, rwg mlwr, rwg kwnVw, rwg kilAwn, rwg pRBwqI ibBws Aqy 
rwg jYjwvMqI[ jykr iehnW dyy aup rwgW dI g~l krIey qW gwauVI rwg dy auprwg hn:- rwg 
gauVI guAwryrI, rwg gauVI, rwg gauVI dKxI, rwg gauVI cyqI, rwg gauVI bYrwgix, rwg 
gauVI dIpkI, rwg gauVI pUrbI dIpkI, rwg gauVI pUrbI, rwg gauVI mwJ, rwg gauVI 
mwlvw, rwg gauVI mwlw, rwg gauVI soriT[ iehnW qoN ielwvw rwg AwswvrI, rwg Awsw 
kwPI, rwg dyv gMDwrI, rwg vfhMs dKxI, rwg iqlMg kwPI, rwg lilq, rwg sUhI kwPI, rwg 
sUhI lilq, rwg iblwvlu dKxI, rwg iblwvlu mMgl, rwg iblwvlu goNf, rwg rwmklI dKxI, 
rwg rwmklI AwnMd, rwg nt, rwg mwrU kwPI, rwg mwrU dKxI, rwg bsMqu ihMfol, rwg ihMfol, 
rwg kilAwn BopwlI, rwg pRBwqI, rwg ibBws, rwg pRBwqI dKxI, rwg ibBws pRBwqI auprwg 
hn[ 

sMgIq dI SurUAwq qW bhuq pihlW hI ho cu~kI sI pr is~K Drm iv~c bwxI ƒ rwgW iv~c 
ricq krn dI SurUAwq sRI gurU nwnk dyv jI duAwrw kIqI geI[ sRI gurU nwnk dyv jI dw jnm 
ñõ Ap RYl ñôöù pUrnmwSI dI rwq (ijs idn cMdrmw pUrw huMdw hY) ƒ rwey Boie dI qlvMfI, 
lwhOr ivKy jo ik hux pwiksqwn iv~c hY ivKy mwqw iqRpqw jI qy ipqw mihqw kwlU jI dy Gr 
hoieAw[ Awpxy SurUAwqI jIvn iv~c hI sRI gurU nwnk dyv jI bhuq hI igAwn BrpUr g~lW 
krdy sn ienHW dIAW g~lW sux ky igAwnvwn ivAkqI vI hYrwn rih jWdy sn[ sRI gurU nwnk 
dyv jI duAwrw bwxI nUM rwgW ivc gw ky pRcwirAw igAw hY[ jdoN sRI gurU nwnk dyv jI dIAw 
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sMgIqk gqIivDIAW dI g~l huMdI hY qy nwl hI g~l huMdI hY BweI mrdwnw jI dI[ BweI kwnH 
isMG nwBw jI Anuswr BweI mrdwnw jI dw jnm sMn 1459 eI. ivc hoieAw sI Aqy BweI 
mrdwnw jI, sRI gurU nwnk dyv jI qoN aumr iv~c 10 swl v~fy sn Aqy rbwb vjwaux iv~c aunHW 
dw koeI swnI nhIN sI[ jdoN vI sRI gurU nwnk dyv jI bwxI dw aucwrx krdy sn qW BweI 
mrdwnw jI nwl-nwl rbwb vjwauNdy sn[ gurU swihb jI dI im`TI Avwz ivc aucwrI geI bwxI 
dy nwl BweI mrdwnw jI vloN AijhI rbwb vjweI jWdI sI ik pUrI kudrq hI bwxI iv~c lIn 
ho jWdI sI Aqy kudrq piv`qr ho jWdI sI[ sRI gurU nwnk dyv jI qoN bwAd vI gurU swihbwn ny 
bwxI ƒ rwgW iv~c hI gwieAw igAw Aqy ieh prMprw c~ldI rhI[ sRI gurU Amrdws jI duAwrw 
swrMdw nwmk qMqI swz dw inrmwx kIqw igAw[ sRI gurU rwmdws jI duAwrw pVqwl nwmk 
SwsqrI gwien dI SYlI dI SurUAwq kIqI geI[ bwkI gurU swihbwn duAwrw vI bwxI nUM rwgW 
ivc gw ky Aqy gurU swihbwnW duAwrw bxwey gey swzW dI vrqoN krky pRcwirAw Aqy pwswirAw 
igAw[ 

rwg iblwvlu ƒ ikauN cuixAw igAw: mYN sMq bwbw dlIp isMG mYmorIAl Kwlsw kwlj 
fumylI ivKy kwmrs ivSy dw AiDAwpn krvwauNdw hW Aqy myrw sMgIq ivSy nwl koeI sbMD nhIN 
hY[ pr mYN sMgIq is`Kx dw cwhvwn hW Aqy mYN cwhuMdw hW ik mYN vI hrmonIAm dy nwl sMgIqk 
gqIivDI kr skW[ ies leI iesy kwlj dy sMgIq ivBwg dy pRoPYsr gurndr isMG jI duAwrw 
smyN-smyN qy mYnUM sMgIq dIAW gu~JIAW g~lW bwry d~isAw jWdw irhw hY[ aunHW ny pihlW mYƒ 
srgm isKweI[ srgm isKwaux q oN bwAd aunHW ny mYƒ ijhVw pihlW rwg isKwieAw aus rwg 
dw nwm hY- rwg iblwvlu[ ies leI mYN ieh AwrtIkl rwg iblwvlu au~pr hI iliKAw hY Aqy 
rwg iblwvlu sbMDI hI Koj kIqI hY qW ik ies AwrtIkl dy nwl-nwl mYN vI rwg iblwvlu bwry 
kuJ jwx skW[ sMgIq is`Kx ivc ieh Ajy myrI SurUAwq hY Aqy mYN sMgIq bwry ijAwdw kuJ̀ nhIN 
jwxdw[ pRoPYsr gurndr isMG jI duAwrw sB qoN pihlW ijhVw mYƒ Sbd rwg iblwvlu iv~c 
isKwieAw igAw auh Sbd is~K Drm dy pMjvyN gurU sRI gurU Arjn dyv jI duAwrw PurmwieAw 
igAw hY:- 

iblwvlu mhlw 5] 
rwKu sdw pRB ApnY swQ] 

qU hmro pRIqmu mnmohnu quJ ibnu jIvnu sgl AkwQ]1]rhwau] 
rMk qy rwau krq iKn BIqir pRBu myro AnwQ ko nwQ] 

jlq Agin mih jn Awip auDwry kir Apuny dy rwKy hwQ]1] 
sIql suKu pwieE mn iqRpqy hir ismrq sRm sgly lwQ] 

iniD inDwn nwnk hir syvw Avr isAwnp sgl AkwQ]2]6]122]  
(sRI gurU gRMQ swihb jI AMg: 828) 

rwg iblwvlu kI hY: rwg iblwvlu Su~D surw dw rwg hY[ rwg iblwvlu dy sbMD ivc 
ilKwrIAW dIAW keI ivcwrDwrW hn Aqy rwg iblwvlu dy keI hor nwm vI pRic`q hn- 
vylwvlI, ivlwvlI jW iblwvlI[ keI ivcwrDwrk iehnW nUM Al`g-Al`g rwg mMndy hn pr 
pMifq ivSnUM nwrwiex BwqKMfy jI kihMdy hn ik iehnW dy nwm ivc hI v`KryvW hY pr rwg dI 
bxqr Aqy surilpI ivc nhIN[ 

rwg iblwvlu ikMny pRkwr dw hY: rwg iblwvl dy do auprwg hn[ rwg iblwvlu dw pihlW 
auprwg rwg iblwvlu dKxI hY Aqy dUjw auprwg rwg iblwvlu mMgl hY[ 

sRI gurU gRMQ swihb jI Aqy rwg iblwvlu: sRI gurU gRMQ swihb jI ivc bhuq swrI bwxI 
rwg iblwvlu ivc drj hY[rwg iblwvlu pihly pihr dw rwg Bwv AMimRq vyly dw rwg hY[sRI 
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gurU gRMQ swihb jI ivc rwg iblwvlu AMg 795 qoN AMg 858 q`k drj hY[ sRI gurU Amrdws jI 
duAwrw sRI gurU gRMQ swihb ivc rwg iblwvlu bwry hyT iliKAw qukW khIAW geIAW hn:-  

iblwvlu qb hI kIjIAY jb muiK hovY nwmu] 
(sRI gurU gRMQ swihb jI AMg: 849) 

sRI gurU rwmdws jI duAwrw sRI gurU gRMQ swihb jI ivc rwg iblwvlu dy sbMD ivc hyT 
ilKIAW qukW khIAW geIAW hn:- 

hir auqmu hir pRBu gwivAw kir nwdu iblwvlu rwgu] 
(sRI gurU gRMQ swihb jI AMg: 849) 

sRI gurU gRMQ swihb jI ivc rwg iblwvlu ivc hyT ilKy gurU swihbwn, BgqW Aqy B`tW dy 
nwl-nwl vwrW drj hn:- 

sRI gurU gRMQ swihb ivc rwg iblwvlu ivc drj dupdy 
lVI nMbr mhlw gurU swihb jI dw nwm drj dupdy 

1 mhlw 5 sRI gurU Arjn dyv jI 70 

2 mhlw 9 sRI gurU qyg bhwdr jI 03 

 
sRI gurU gRMQ swihb ivc rwg iblwvlu ivc drj caupdy 

lVI nMbr mhlw gurU swihb jI dw nwm drj caupdy 
1 mhlw 1 sRI gurU nwnk dyv jI 04 

2 mhlw 3 sRI gurU Amrdws jI 06 

3 mhlw 4 sRI gurU rwmdws jI 06 

4 mhlw 5 sRI gurU Arjn dyv jI 57 

 
sRI gurU gRMQ swihb ivc rwg iblwvlu ivc drj AstpdIAW 

lVI nMbr mhlw gurU swihb jI dw nwm drj AstpdIAW 
1 mhlw 1 sRI gurU nwnk dyv jI 02 

2 mhlw 3 sRI gurU Amrdws jI 01 

3 mhlw 4 sRI gurU rwmdws jI 06 

4 mhlw 5 sRI gurU Arjn dyv jI 02 

 
sRI gurU gRMQ swihb ivc rwg iblwvlu ivc drj CMq 

lVI nMbr mhlw gurU swihb jI dw nwm drj CMq 
1 mhlw 1 sRI gurU nwnk dyv jI 02 

2 mhlw 4 sRI gurU rwmdws jI 02 

3 mhlw 5 sRI gurU Arjn dyv jI 05 

 
sRI gurU gRMQ swihb ivc rwg iblwvlu ivc drj pVqwl 

lVI nMbr mhlw gurU swihb jI dw nwm drj pVqwl 
1 mhlw 4 sRI gurU rwmdws jI 01 

2 mhlw 5 sRI gurU Arjn dyv jI 02 

 
 

sRI gurU gRMQ swihb ivc rwg iblwvlu ivc drj vwr sq/idnW dI g`l 
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lVI nMbr mhlw gurU swihb jI dw nwm drj Sbd 
1 mhlw 3 sRI gurU Amrdws jI 02 

 
sRI gurU gRMQ swihb ivc rwg iblwvlu ivc drj iQqI 

lVI nMbr mhlw gurU swihb jI dw nwm drj iQqI 
1 mhlw 1 sRI gurU nwnk dyv jI 01 

 
sRI gurU gRMQ swihb ivc rwg iblwvlu ivc drj vwr 

iblwvl kI vwr 
lVI nMbr mhlw gurU swihb jI dw nwm Sbd/slok dI 

igxqI 
1 mhlw 1 sRI gurU nwnk dyv jI 01 

2 mhlw 3 sRI gurU Amrdws jI 11 

3 mhlw 4 sRI gurU rwmdws jI 01 

 
sRI gurU gRMQ swihb ivc rwg iblwvlu ivc drj BgqW dI bwxI 

lVI nMbr Bgq jI dw nwm drj Sbd 
1 Bgq kbIr jI 12 

2 Bgq nwmdyv jI 01 

3 Bgq rivdws jI 02 

4 Bgq sDnw jI 01 

AMqly do Sbd: auprokq drswey gey Anuswr pqw cldw hY ik sRI gurU gRMQ swihb ivc 
rwg iblwvlu ivc sRI gurU nwnk dyv jI, sRI gruU Amrdws jI, sRI gurU rwmdws jI, sRI gurU 
Arjn dyv jI Aqy sRI gurU qyg bhwdr swihb jI qoN ielwvw Bgq kbIr jI, Bgq nwmdyv jI, 
Bgq rivdws jI Aqy Bgq sDnw jI dI vI bwxI drj hY[ sRI gurU gRMQ swihb jI ivc Bgq 
sDnw jI dw iek hI Sbd drj hY Aqy auh Sbd vI rwg iblwvlu ivc hY[ rwg iblwvlu ivc 
iek vwr vI AwauNdI hY ijsdw nwm hY iblwvlu kI vwr[ ies vwr ivc sRI gurU nwnk dyv jI, 
sRI gurU Amrdws jI Aqy sRI gurU rwmdws jI dy ivcwrW nUM ilAw igAw hY[ rwg iblwvlu sIR gurU 
gRMQ swihb ivc AwpxI Aihm BUimkw inBwauNdw hY[ ieh rwg pihly pihr dw rwg hox krky 
prmwqmw nwl joVn dw kwrj vI krdw hY[  

myry duAwrw pyS kIqy gey prcy ivc jykr koeI A^r G`t jW v`D ilK ho igAw hovy qW mYN 
i^mw dw jwck hW[ hoeIAW Bu`lW leI mw& krnw jI[ so iehnW Sbdw nwl hI prmwqmw dy 
nwl-nwl pRo. gurndr isMG Aqy s. hrivMdr isMG hrbMspur dw DMnvwd krnw cwhuMdw hW ijnHW 
ny ies pypr nUM s&lqwpUrvk sMpMn krn ivc myrI bhuq m`dd kIqI[ 

* shwiek pRo&Ysr, kwmrs ivBwg 
sMq bwbw dlIp isMG mYmorIAl ^wlsw kwlj, fumylI, PgvwVw (kpUrQlw) 

_____________________ 
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rwg nwiekI kwnHVw 
surilpI srdwr gurb^S isMG jI 

Website: http://www.gurbaniraags.com 
 

 

rwg nwiekI kwnHVw (rUpk qwl)  
 

AsQweI 
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_____________________ 

 

 
surilpI vwlw Sbd Aqy ausdy AMgRyzI ivc ArQ 

 

Shalok, Fourth Mehl: 

Those Gurmukhs who meet as friends are blessed with the Lord God's 
Love. 

O servant Nanak, praise the Naam, the Name of the Lord; you shall go to 
His court in joyous high spirits. ||1|| 

 

(SGGS Page: 1318) 
 



In the month of Bhaadon, she is deluded by doubt, because of her 
attachment to duality. 

She may wear thousands of ornaments, but they are of no use at all. 

On that day when the body perishes-at that time, she becomes a ghost. 

The Messenger of Death seizes and holds her, and does not tell anyone his 
secret. 

And her loved ones-in an instant, they move on, leaving her all alone. 

She wrings her hands, her body writhes in pain, and she turns from black to 
white. 

As she has planted, so does she harvest; such is the field of karma. 

Nanak seeks God's Sanctuary; God has given him the Boat of His Feet. 

Those who love the Guru, the Protector and Savior, in Bhaadon, shall not be 
thrown down into hell. ||7|| 

(SGGS Page: 133) 
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In Bhaadon, the young woman is confused by doubt; later, she regrets 
and repents. 

The lakes and fields are overflowing with water; the rainy season has 
come - the time to celebrate! 

In the dark of night it rains; how can the young bride find peace? The 
frogs and peacocks send out their noisy calls. 

"Pri-o! Pri-o! Beloved! Beloved!" cries the rainbird, while the snakes 
slither around, biting. 

The mosquitoes bite and sting, and the ponds are filled to overflowing; 
without the Lord, how can she find peace? 

O Nanak, I will go and ask my Guru; wherever God is, there I will go. 
||10|| 

 
(SGGS Page: 1108) 

 
 
 
 
 
 


