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AwnryrI sMpwdk 
fw. jwgIr isMG  

 



 
 

       ਭਾਦੋਂ 
ਭਾਦੋਂ ਭੱਲੀਉ ਭੱਲੀਉ ਸਹੀਓ 

ਕਿਧਰ ਕਿਆ ਮਹੀਂਵਾਲਾ ਨੀ। 

ਕਿਸਦਾ ਰੂਪ ਨੂਰਾਨੀ, ਸੋਹਣਾ 
ਿੋਬਨ ਤੇ ਮਤਵਾਲਾ ਨੀ। 

ਮੰਦਰ ਮਸੀਤਾਂ ਕਿਰਿੇ ਵਸਦਾ 
ਖ਼ਾਲੀ ਨ ਿੋਈ ਕਿਵਾਲਾ ਨੀ। 

ਨਾ ਕਮਲਦਾ ਪਰ ਮੈਂਨੰੂ ਸਈਓ 

ਪੰਥ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਨਰਾਲਾ ਨੀ। 

ਇਿ ੋਨਜ਼ਰ ਸਵੱਲੀ ਿਰਦਾ। 

ਿੀ ਿੋਰਾ ਿੀ ਿਾਲਾ ਨੀ। 

ਸੰਤੋਖ ਕਸੰਘ ਿੋ ਮਾਰਿ ਦਕਸਉ 

ਸੋਈ ਪੰਥ ਸੁਖਾਲਾ ਨੀ। 

 

 

     भादों 
भादों भल्लीउ भल्लीउ सहीयो 
किधर गया महीींवाला नी। 

जिसदा रूप नूरानी सोहना 
िोबन ते मतवाला नी। 

मजददर मसीताीं गगरिे वसदा 
खाली न िोई शिवाला नी। 

ना शमलदा पर मैंनूीं सइयो 
पींथ है उहदा ननराला नी। 

इिौ निर सवल्ली िरदा 
िी गोरा िी िाला नी। 

सींतोख शसींह िो मागग दस्यो 
सोई पींथ सुखाला नी। 

 

 
pusqk gu~JIAW rmzW – kvI surgvwsI sMq sMqoK isMG 
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 ies AMk ivc 

 BwdoN - kvI surgvwsI sMq sMqoK 
isMG                            

tw-2 

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[ 

 

so inrmlu inrml hir gun gwvY 
AMiqm Ardws ‘qy ivSyS           
– fw: gurnwm isMG 

2 

imqR AswfVy syeI – BweI inrml 
isMG ^wlsw – fw: kMvljIq isMG 

5 

Blo Blo ry kIrqnIAw               
– fw: invyidqw isMG 

8 

survMqw surMglw s~jx sI: pdmSRI 
BweI inrml isMG ^wlsw                             
– gurBjn ig~l 

11 

is~K kOm dI siqkwrq hsqI 
ivl~Kx pRiqBw pdmSRI BweI 
inrml isMG ^wlsw – fw: ey.pI. 
isMG 

14 

mhwn sMgIqkwr kIrqnIey                      
- ivjy kumwr SYrI 

17 

pdmSRI snmwinq pRQm hzUrI rwgI 
BweI inrml isMG ^wlsw                           
– fw: inrml isMG  

18 

A God gifted musician Bhai Nirmal 
Singh Khalsa - Harjap Singh Aujla 

20 

surilpI – rwg mDUkONs (J~pqwl)                  
– srdwr gurbKS isMG  

25 

Sbd rIq – bbIhw AMimRq vyly 
boilAw: BweI inrml isMG ^wlsw 
– pRo: svrlIn kOr 

27 

surilpI vwlw Sbd Aqy aus dy 
AMgRyzI ivc ArQ 

tw-3 
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ਸੋ ਨਿਰਮਲੁ ਨਿਰਮਲ ਹਨਰ ਗੁਿ  ਗਾਵੈ 
ਅੰਨਿਮ ਅਰਦਾਸ ’ਿੇ ਨਵਸ਼ੇਸ਼ 

ਡਾ. ਗੁਰਿਾਮ ਨਸੰਘ 
 ਬੀਿੇ ਨਦਿੀਂ ਗੁਰ ਚਰਿਾਂ ਨਵਿੱ ਚ ਜਾ ਨਬਰਾਜੇ ਗੁਰੂ ਵਰੋਸਾਏ ਕੀਰਿਿੀਏ ਭਾਈ ਨਿਰਮਲ ਨਸੰਘ ਬਹੁਪਿੱ ਖੀ 
ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਿ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਿ। ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਕੀਰਿਿਕਾਰ, ਗੁਰਮਨਿ ਸੰਗੀਿ ਦੇ ਨਵਦਵਾਿ, ਲੇਖਕ, ਅਨਿਆਪਕ, 
ਵਕਿਾ ਵਜੋਂ ਉਿਹ ਾਂ ਦੀ ਭੂਨਮਕਾ ਨਵਸ਼ੇਸ਼ ਹੈ। ਆਪ ਕੇਵਲ ਕੀਰਿਿਕਾਰ ਹੀ ਿਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੰਥ, ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਿੇ 
ਸਮਕਾਲੀ ਨਵਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਸਨਥਿੀਆਂ ਪਰਸਨਥਿੀਆਂ ਦੇ ਸੁਘੜ ਨਵਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਵੀ ਸਿ। ਕੀਰਿਿੀਏ ਦੀ ਭੂਨਮਕਾ ਨਵਿੱ ਚ 
ਆਪ ਦੀਆਂ ਬੇਬਾਕ ਿੇ ਨਿਸੰਗ ਨਟਿੱ ਪਣੀਆਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੁਣ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਿ। ਭਾਈ ਨਿਰਮਲ 
ਨਸੰਘ ਆਪਣੇ ਜੀਵਿ ਦੇ ਅੰਨਿਮ ਸਮੇਂ ਬੇਵਕਿੀ ਮਿੌ ਿਾਲ ਸਾਡੇ ਪੰਥ, ਸਮਾਜ, ਪਰਸ਼ਾਸ਼ਿ ਦੇ ਸਿਮੁਖ ਕਈ ਪਰਸ਼ਿ 
ਖੜੇ ਕਰ ਗਏ ਨਜਿਾਂ ਦਾ ਨਸਰ ਜੋੜ ਹਿੱਲ ਲਿੱ ਭਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਿ ਹੈ। 
 ਨਸਿੱ ਖ ਸਮਾਜ ਨਵਿੱ ਚ ਕੀਰਿਿੀਆਂ ਿੇ ਪਰਚਾਰਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰੇਣੀ ਦਾ ਬਹੁਿ ਵਡੇਰਾ ਨਹਿੱ ਸਾ ਗੁਰਬਿ ਨਵਚੋਂ 
ਜਿਮ ਲੈ ਗੁਰ ਨਗਆਿ ਦੀ ਰੋਸ਼ਿੀ ਵੰਡ ਨਰਹਾ ਹੈ। ਨਸਿੱ ਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਮਸ਼ਿਰੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਨਵਨਦਆਰਥੀਆਂ ਿ ੇ
ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਵਿੱ ਚ ਅਿੱ ਜ ਵੀ ਪੜ ਰਹੇ ਨਵਨਦਆਰਥੀਆਂ ਨਸਨਖਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਹਾਲ  ਜਾ ਕੇ ਦੇਨਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ 
ਹ।ੈ ਭਾਈ ਨਿਰਮਲ ਨਸੰਘ ਦਾ ਆਰੰਨਭਕ ਜੀਵਿ ਿੇ ਨਪਠਭੂਮੀ ਵੀ ਕੁਝ ਅਨਜਹੀ ਹੀ ਸੀ ਨਜਸ ਦਾ ਨਜ਼ਕਰ ਉਹ 
ਮਾਣ ਿਾਲ ਆਪ ਕਨਰਆ ਕਰਦੇ ਸਿ। ਭਾਈ ਸਾਨਹਬ ਆਪਣੇ ਿਾਿਕੇ ਨਪੰਡ ਜੰਡ ਵਾਲਾ ਭੀਮੇ ਸ਼ਾਹ ਨਜਲਹਾ 
ਨਿਰੋਜਪੁਰ ਨਵਿੱ ਚ ਨਗਆਿੀ ਚੰਿਣ ਨਸੰਘ ਦੇ ਪਨਰਵਾਰ ਨਵਿੱ ਚ 12 ਅਪਰੈਲ 1952 ਿੰੂ ਜਿਮੇ। ਿੁਰੋਂ ਸੰਗੀਿ ਿਾਲ 
ਵਰੋਸਾਏ ਭਾਈ ਸਾਨਹਬ ਦੀ ਰੂਹ ਬਚਪਿ ਿੋਂ ਹੀ ਸੰਗੀਿ ਵਿੱ ਲ ਪਰੇਰਿ ਹ ੋਗਈ। ਰੇਨਡੳ ’ਿੇ ਪਾਨਕਸਿਾਿ ਦ ੇ
ਗਾਇਕਾਂ, ਗੀਿ ਸੰਗੀਿ ਅਿ ੇਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪਾਨਕਸਿਾਿ ਰੇਡੀਓ ਿੋਂ ਪਰਸਾਨਰਿ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਰੋਗਰਾਮ ‘ਪੰਜਾਬੀ 
ਦਰਬਾਰ’ ਨਵਿੱ ਚ ਰਬਾਬੀਆਂ ਦ ੇਕੀਰਿਿੀ, ਖਾਂ ਸਾਨਹਬ ਮੇਂਹਦੀ ਹਸਿ, ਗੁਲਾਮ ਅਲੀ ਖਾਂ ਸਾਨਹਬ, ਰੇਸ਼ਮਾਂ ਿੇ ਮੈਡਮ 
ਿੂਰ ਜਹਾਂ ਦੇ ਗਾਇਿ  ਿੇ ਇਸ ਬਾਲ ਮਿ ਿੰੂ ਬਹੁਿ ਪਰਭਾਨਵਿ ਕੀਿਾ। ਭਾਈ ਸਾਨਹਬ ਬਚਪਿ ਿੋਂ ਸੁਰੀਲੀਆਂ 
ਹੇਕਾਂ ਨਵਿੱ ਚ ਗੀਿ ਿੇ ਲੋਕ ਸੰਗੀਿ ਗਾਉਣ ਲਿੱ ਗ ਪਏ। ਆਪਣੇ ਚਾਚਾ ਗੁਰਬਚਿ ਨਸੰਘ ਦੀ ਪਰੇਰਿਾ ਿ ੇਮਦਦ ਿਾਲ 
ਆਪ  1974 ਨਵਿੱ ਚ ਆਪ ਿੇ ਨਸਿੱ ਖ ਨਮਸ਼ਿਰੀ ਕਾਲਜ ਨਵਿੱ ਚ ਕੀਰਿਿੀਏ ਬਣਿ ਲਈ ਦਾਖਲਾ ਨਲਆ। ਪਰੋ. ਅਵਿਾਰ 
ਨਸੰਘ ਿਾਜ਼ ਦੇ ਹੋਣਹਾਰ ਸ਼ਨਗਰਦ ਵਜੋਂ ਆਪ ਿੰੂ ਗੁਰਮਨਿ ਨਵਨਦਆਲਾ ਨਰਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਨਵਿੱ ਚ ਬਿੌਰ ਸੰਗੀਿ 
ਅਨਿਆਪਕ ਦੀ  ਿੌਕਰੀ ਨਮਲ ਗਈ ਪਰ ਮਿ ਨਵਿੱ ਚ ਅੰਨਮਰਿਸਰ ਸਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਨਹਬ ਨਵਖੇ ਸੇਵਾ ਦਾ ਸਪਿਾ ਸੀ। 
ਆਪ ਿੇ 1979 ਨਵਿੱ ਚ ਸਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਨਹਬ ਨਵਖੇ ਭਾਈ ਗੁਰਮੇਜ ਨਸੰਘ ਜੀ ਿਾਲ ਬਿੌਰ ਸਹਾਇਕ ਰਾਗੀ ਸੇਵਾ 
ਨਿਭਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਿੀ। 1986 ਨਵਿੱ ਚ ਆਪ ਿੇ ਸਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਨਹਬ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਜਥੇ ਵਜੋਂ ਸੁਿੰਿਰ ਰੂਪ ਨਵਿੱ ਚ 
ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਿੀ। 
 1991 ਦੇ ਅਦੁਿੱ ਿੀ ਗੁਰਮਨਿ ਸੰਗੀਿ ਸੰਮੇਲਿ ਦੇ ਰਾਗਮਈ ਗੁਰਮਨਿ ਸੰਗੀਿ ਿੇ ਭਾਈ ਨਿਰਮਲ ਨਸੰਘ ਿੰੂ 
ਜੀਵਿ ਦੀ ਿਵੀਿ ਰਾਹ ਪਰਦਾਿ ਕੀਿੀ। ਸਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਨਹਬ ਨਵਖੇ ਨਿਰੰਿਰ ਸੇਵਾ ਿੇ ਸਾਿਿਾ ਦੁਆਰਾ ਭਾਈ 
ਨਿਰਮਲ ਨਸੰਘ ਿੇ ਆਪਣੇ ਸੁਰੀਲੇ ਕੀਰਿਿ ਿੰੂ ਰਾਗਾਿਮਕ ਪਨਰਪਿੱਕਿਾ ਵਿੱ ਲ ਮੋਨੜਆ। ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ ਸਾਨਹਬ ਦੇ 
ਨਵਨਭੰਿ ਰਾਗਾਂ ਨਵਿੱ ਚ ਕੀਰਿਿ ਨਰਕਾਰਨਡੰਗਜ਼ ਿੋਂ ਇਲਾਵਾ ‘ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ’ ਆਪ ਦੇ ਜੀਵਿ ਦੀਆਂ ਨਵਸ਼ੇਸ 
ਨਰਕਾਰਨਡੰਗਜ਼ ਹਿ। 
 ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਿੀਵਰਨਸਟੀ ਿਾਲ ਭਾਈ ਨਿਰਮਲ ਨਸੰਘ ਦਾ ਗਨਹਰਾ ਸਬੰਿ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਨਟਰਨਬਊਿ ਨਵਿੱ ਚ 
ਨਵਿੱ ਚ ਆਪ ਿੇ ਪਰਨਸਿ ਕੀਰਿਿੀਆਂ ਸਬੰਿੀ ਨਵਸ਼ੇਸ਼ ਲੇਖ ਲੜੀ ਨਲਖੀ ਨਜਸ ਿੰੂ ਪੁਸਿਕ ਰੂਪ ਦੇਣ ਉਪਰੰਿ ਉਸ 
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ਸਮੇਂ ਦ ੇਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਡਾ. ਜਸਪਾਲ ਨਸੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਵਿੱ ਚ ‘ਗੁਰਮਨਿ ਸੰਗੀਿ ਦੇ ਅਿਮੋਲ ਰਿਿ’ ਵਜੋਂ 
ਪਰਕਾਨਸ਼ਿ ਕੀਿਾ। ਸੰਿ ਸੁਿੱ ਚਾ ਨਸੰਘ ਆਰਕਾਈਵਜ਼ ਲਈ ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਨਰਕਾਰਨਡੰਗਜ਼ ਕੀਿੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਗੁਰ 
ਨਕਰਪਾਲ ਨਸੰਘ ਦੁਆਰਾ ਇਿੱ ਕ ਨਵਸ਼ੇਸ਼ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਰਿਿ ਐਵਾਰਡ, ਪਰੋ. ਿਾਰਾ ਨਸੰਘ ਨਸਮਰਿੀ ਐਵਾਰਡ, 
ਐਮ. ਏ. ਗੁਰਮਨਿ ਸੰਗੀਿ ਨਵਿੱ ਚ ਆਪ ਦੀ ਪੁਸਿਕ ਲਾਗ ੂਕਰਿ ਿੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਕਸਰ ਆਪ ਲੈਕਚਰ ਿੇ ਸੰਗੀਿ 
ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਕਰਿ ਲਈ ਆਪ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਿੀਵਰਨਸਟੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹ।ੇ ਗਰੁਮਨਿ ਸੰਗੀਿ ਦੇ ਅਕਾਦਨਮਕ ਪਰਚਾਰ, 
ਪਸਾਰ ਲਨਹਰ ਦਾ ਨਹਿੱ ਸਾ ਬਣੇ। 
 ਭਾਈ ਨਿਰਮਲ ਨਸੰਘ ਿੇ ਨਵਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਨਸਿੱ ਖ ਜਗਿ ਨਵਿੱ ਚ ਨਵਚਰਨਦਆਂ ਆਪਣੇ ਪਰਸੰਸਕਾਂ ਨਮਿੱ ਿਰਾਂ ਿ ੇ
ਸਨਹਯੋਗੀਆਂ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਨਵਸ਼ਾਲ ਦਾਇਰਾ ਸਥਾਨਪਿ ਕੀਿਾ। ਆਪ ਅਿੇਕ ਿਾਮਵਰ ਸਖਸ਼ੀਅਿਾਂ ਦੇ ਨਪਆਰ ਿੇ 
ਸਨਿਕਾਰ ਦੇ ਪਾਿਰ ਰਹੇ ਨਜਿਹ ਾਂ ਨਵਿੱ ਚ ਸਾਬਕਾ ਪਰਿਾਿ ਮੰਿਰੀ ਮਿਮਹੋਿ ਨਸੰਘ ਉਿਹ ਾਂ ਦੀ ਸਪੁਿਿੀ ਗਰੁਸ਼ਰਿ 
ਕੌਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਿ। ਸ. ਮਿਮੋਹਿ ਨਸੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਆਪ ਜੀ ਿੰੂ ਨਵਸ਼ੇਸ਼ ਕੀਰਿਿ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਜੋਂ ‘ਪਦਮ 
ਸਰੀ’ ਦੀ ਉਪਾਿੀ ਨਦਿੱ ਿੇ ਗਈ। ਭਾਈ ਨਿਰਮਲ ਨਸੰਘ ਿੇ ਇਸ ਉਪਾਿੀ ਿੰੂ ਨਿਮਰਿਾ ਸਨਹਿ “ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ 
ਕੀਰਿਿ ਪਰੰਪਰਾ ਿੇ ਸਮਹੂ ਕੀਰਿਿੀਆਂ” ਦੇ ਸਿਮਾਿ ਵਜੋਂ ਗਰਨਹਣ ਕੀਿਾ ਨਕਉਂ ਜੋ ਪਨਹਲੀ ਵੇਰ ਨਕਸੇ 
ਕੀਰਿਿੀਏ ਿੰੂ ਇਹ ਸਿਮਾਿ ਪਰਦਾਿ ਕੀਿਾ ਨਗਆ ਸੀ। ਇਸ ਿੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਭਾਸ਼ਾ ਨਵਭਾਗ ਦੁਆਰਾ 
“ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਰਾਗੀ ਐਵਾਰਡ” ਅਿੇ ਨਵਸ਼ਵ ਭਰ ਨਵਿੱ ਚੋਂ ਅਿੇਕ ਸਿਮਾਿ ਭਾਈ ਸਾਨਹਬ ਦੇ ਅੰਗ ਲਿੱ ਗ ਮਾਣਮਿੱ ਿੇ ਹੋਏ। 
 ਭਾਈ ਨਿਰਮਲ ਨਸੰਘ ਸੁਰੀਲੀ ਗੁਰਮਨਿ ਸੰਗੀਿ ਦੀ ਕੀਰਿਿ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਪਰਚਾਰਕ ਰਹੇ ਨਜਸ ਉੱਿੇ 
ਸਮਕਾਲੀ ਸ਼ੈਲੀ ਪੰਜਾਬ ਅੰਗ ਦੀ ਗਾਇਕੀ ਦਾ ਨਵਸ਼ੇਸ਼ ਪਰਭਾਵ ਸਰਵਣਗੋਚਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਗਜ਼ਲ ਗਾਇਕ 
ਉਸਿਾਦ ਗੁਲਾਮ ਅਲੀ ਖਾਂ ਸਾਨਹਬ ਦੇ ਸ਼ਨਗਰਦ ਵੀ ਹੋਏ। ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਕੀ, ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਿਿ ਚਉਕੀ ਪਰੰਪਰਾ, 
ਪੜਿਾਲ ਗਾਇਕੀ, ਪਰਕਰਣ ਪਰਿਾਿ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਿਿ, ਰੁਿੱ ਿਕਾਲੀਿ ਕੀਰਿਿ, ਨਵਸ਼ੇਸ਼ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਕੀਰਿਿ ਆਪ 
ਦੀ ਕੀਰਿਿ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਨਵਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਾਂਦਰੇ ਦਾ ਨਹਿੱ ਸਾ ਸਿ। ਕੀਰਿਿ ਸਾਥੀਆਂ ਨਵਿੱ ਚ ਭਾਈ ਦਰਸ਼ਿ ਨਸੰਘ ਅਿ ੇ
ਭਾਈ ਕਰਿਾਰ ਨਸੰਘ ਵਡਾਲੀ ਨਬਿਾਂ ਆਪ ਦੀ ਗਾਇਕੀ ਦੀ ਗਿੱਲ ਅਿੂਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਭਾਈ ਦਰਸ਼ਿ ਨਸੰਘ ਆਪ ਦੇ 
ਨਵਸ਼ੇਸ਼ ਕੀਰਿਿ ਗਾਇਿ ਨਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਕ ਰਹੇ ਨਜਿਹ ਾਂ ਦੀ ਉਚਰੇੀ, ਨਿਖੇਰੀ ਸ਼ੁਰੀਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਿੇ ਭਾਈ ਨਿਰਮਲ 
ਨਸੰਘ ਦੀ ਗਾਇਕੀ ਿੰੂ ਹੋਰ ਨਿਖਾਨਰਆ। ਿਾਲ ਹੀ ਭਾਈ ਕਰਿਾਰ ਨਸੰਘ ਵਡਾਲੀ ਦਾ ਿਬਲਾ ਵਾਦਿ ਆਪ ਦੀ 
ਨਵਸ਼ੇਸ਼ ਕੀਰਿਿ ਸ਼ੈਲੀ ਅਿੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਿਿ ਰਚਿਾ ਦੀ ਨਸਰਜਣ ਪਰਨਕਰਆ ਦਾ ਅਨਿਖੜ ਅੰਗ ਨਰਹਾ। ਇਿਹ ਾਂ ਿੋਂ 
ਇਲਾਵਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ  ਸਰੁੀਲੇ ਨਦਲਰੁਬਾ ਵਾਦਕ ਸੰਦੀਪ ਨਸੰਘ, ਭਾਈ ਨਸਰੀਪਾਲ ਨਸੰਘ ਿੇ ਭਾਈ ਹਰਪਰੀਿ ਨਸੰਘ 
ਭਾਈ ਕੁਲਵੰਿ ਨਸੰਘ, ਭਾਈ ਸੁਖਨਵੰਦਰ ਨਸੰਘ ਿੰਿੀ ਅਿ ੇਿਬਲਾ ਵਾਦਕਾਂ ਵਜੋਂ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਿ ਪਾਉਂਦ ੇ
ਰਹ।ੇ 
 ਭਾਈ ਨਿਰਮਲ ਨਸੰਘ ਿੇ ਨਵਸ਼ਵ ਪਿੱਿਰ ਉੱਿੇ ਆਯੋਨਜਿ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰਮਨਿ ਸੰਗੀਿ ਰਾਗ ਦਰਬਾਰਾਂ ਦਾ 
ਨਵਸ਼ੇਸ਼ ਨਹਿੱ ਸਾ ਨਰਹਾ ਨਜਿਹ ਾਂ ਨਵਿੱ ਚ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਿੇਡਾ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ, ਯੂ.ਕੇ. ਅਿੇ ਭਾਰਿ ਦੇ ਪਰਮਿੱ ਖ ਸੰਮੇਲਿ ਨਵਸ਼ੇਸ਼ 
ਹਿ। ਪਿਾ ਲਿੱ ਗਾ ਹੈ ਨਕ ਹਨਰਵਿੱ ਲਭ ਸੰਗੀਿ ਸੰਮੇਲਿ ਵੀ 2020 ਨਵਿੱ ਚ ਆਯੋਨਜਿ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੰਮੇਲਿ ਭਾਈ 
ਸਾਨਹਬ ਿੰੂ ਸਮਰਨਪਿ ਕਰਿ ਜਾ ਨਰਹਾ ਹੈ, ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। 
 ਨਵਸ਼ਵ ਭਰ ਨਵਿੱ ਚ ਖੂਬ ਸਫ਼ਰ ਕਰਿ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਨਿਰਮਲ ਨਸੰਘ ਆਪਣੀ ਨਸਹਿ ਪਰਨਿ ਬਹੁਿ ਚੇਿੰਿ 
ਨਵਅਕਿੀ ਸਿ। ਸਖਿ ਜਾਿ ਭਾਈ ਨਿਰਮਲ ਨਸੰਘ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਸੋਚ ਵੀ ਿਹੀਂ ਸਕਦੇ ਨਕ ਉਹ ਇਕਦਮ ਸਾਿੰੂ 
ਛਿੱ ਡ ਿੁਰ ਜਾਣਗ।ੇ ਉਹ 1 ਅਪਰੈਲ ਿਿੱ ਕ ਿੋਿ ਉੱਿੇ ਸੁਿੇਨਹਆਂ ਿਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਵਿੱ ਚ ਸਿ ਸਗੋਂ ਮਰੇਾ ਉਿਹ ਾਂ ਿਾਲ 
ਆਖਰੀ ਸੁਿੇਹਾ ਸੀ “ਭਾਈ ਸਾਨਹਬ,  ਗੁਰ ਿਿਨਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਨਸਹਿਯਾਬੀ ਲਈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅਿੱ ਗੇ 
ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ । ਿੁਸੀਂ  ਬਹਾਦਰ, ਨਸਰੜੀ ਿੇ ਨਸਦਕੀ ਹੋ ਜਲਦ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੋਗੇ। ਰਾਗ ਦਰਬਾਰ ਉਡੀਕ 
ਰਹ ੇਹਿ । ਗਰੁਮਨਿ ਸੰਗੀਿ ਲਈ ਿੁਸੀਂ ਅਜੇ ਬਹੁਿ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਿੀਆਂ ਹਿ। ਜਲਦੀ ਿੰਦਰੁਸਿ ਹੋਵੇ ਜੀ।” ਅਸੀ 
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ਮਈ ਨਵਿੱ ਚ ਅਮਰੀਕਾ  ਸੈਂਿਹੋਜ਼ ਅਿੇ ਕੈਲੇਿੋਰਿੀਆਂ, ਅਗਸਿ ਨਵਿੱ ਚ ਇੰਡੀਅਿ ਐਪਲਸ ਅਿੇ ਸਿੰਬਰ ਨਵਿੱ ਚ 
ਨਿਉੂਜਰਸੀ ਦੇ ਗੁਰਮਨਿ ਸੰਗੀਿ ਦਰਬਾਰਾਂ ਨਵਿੱ ਚ ਇਿੱ ਕਠੇ ਗਾਇਿ ਕਰਿਾ ਸੀ।  
 ਭਾਈ ਨਿਰਮਲ ਨਸੰਘ ਬਾਅਦਬ ਇਿਸਾਿ ਸਿ। ਆਪਣੇ ਵਿੱ ਡੇਿੇ ਗੁਣੀਜਿਾਂ ਿੰੂ ਸਨਿਕਾਰ ਅਿੇ ਆਪਣੇ ਿੋਂ 
ਛੋਨਟਆਂ ਿੰੂ ਨਪਆਰ ਦੇਣਾ ਆਪ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀ। ਆਪ ਿੇ ਨਪਿਾ ਚੰਿਣ ਨਸੰਘ ਚਾਚਾ ਗੁਰਬਚਿ ਨਸੰਘ, ਭਰਾ ਭਾਈ 
ਜਸਬੀਰ ਨਸੰਘ ਿੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੂ.ਐਸ. ਏ ਅਿੇ ਯੂ. ਕੇ. ਵਸਦੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਭਰਵੇਂ ਪਨਰਵਾਰ ਦੀ ਖੂਬ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ 
ਕੀਿਾ। ਨਪਛਲੀ 13 ਅਕਿੂਬਰ ਿੰੂ ਅੰਨਮਰਿਸਰ ਨਵਖੇ ਦੇਸ਼ ਨਵਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਰਮ ਸਿੇਹੀਆਂ ਸਬੰਿੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱ ਡੇ ਇਿੱ ਕਠ 
ਨਵਿੱ ਚ ਆਪ ਿੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਿੀ। ਆਪਣੇ ਪਰਮ ਸਿੇਹੀ ਭਾ. ਦੀਪਕ ਮਨਹਰੋਿਰਾ ਅਿੇ ਭੈਣ ਦੀਪਾ 
ਮਨਹਰਿੋਰਾ ਕੋਲ ਨਰਕਾਰਨਡੰਗਜ਼ ਿੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੀਵਿ ਦੇ ਅਛੋਹ ਪਨਹਲੂਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਨਿਰ ਵੀ ਉਹ 
ਨਵਸ਼ਵ ਭਰ ਨਵਿੱ ਚ ਵਸਦੇ ਭਾਈ ਸਾਨਹਬ ਦੇ ਸ਼ਰਿਾਲੂਆਂ ਵਾਗੂੰ  ਹੀ ਭਰੀਆਂ ਅਿੱ ਖਾਂ ਿਾਲ ਆਖ ਰਹੇ ਹਿ “ਅਜੇ ਅਸੀਂ 
ਭਾਈ ਸਾਨਹਬ ਿੰੂ ਜਾਨਣਆ ਿਹੀਂ ਸੀ, ਰਿੱ ਜ ਗਿੱਲਾ ਿਹੀਂ ਕੀਿੀਆ, ਕਾਸ਼ ਸਮੇਂ ਦਾ ਚਿੱ ਕਰ ਨਿਰ ਉਲਟਾ ਨਗੜ ਜਾਵੇ 
ਅਿ ੇਭਾਈ ਸਾਨਹਬ ਿਾਲ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਨਬਿਾ ਸਕੀਏ।” 
 ਭਾਈ ਸਾਨਹਬ ਦੀ ਬਹੁਪਿੱ ਖੀ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਿ ਅਿੇ ਜੀਵਿ ਗਾਥਾ ਕੀਰਿਿੀਆਂ ਲਈ ਪਰੇਰਿਾ ਰਹੇਗੀ। ਸਦੀਆਂ 
ਨਵਿੱ ਚ ਅਨਜਹੇ ਕੀਰਿਿੀਆਂ ਦੀ ਘਾੜਿ ਲਈ ਲਿੱ ਗਦੀਆਂ ਹਿ ਅਿੇ ਸਦੀਆਂ ਹੀ ਭਾਈ ਨਿਰਮਲ ਨਸੰਘ ਵਰਗ ੇ
ਕੀਰਿਿੀਏ ਦਾ ਰਾਹ ਵੇਖਣਗੀਆਂ। 2016 ਨਵਿੱ ਚ ਨਹਊਟਿ ਗੁਰਮਨਿ ਸੰਗੀਿ ਦਰਬਾਰ ਨਵਿੱ ਚ ਅਸੀਂ ਇਿੱ ਕ ਸ਼ਬਦ 
ਗਾਇਿ ਕੀਿਾ ਸੀ, ਭਾਈ ਸਾਨਹਬ ਦੇ ਜੀਵਿ ਸਬੰਿੀ ਨਜਸ ਦੀ ਪਰਸੰਨਗਕਿਾ ਹਰੋ ਵੀ ਸਾਰਥਕ ਹੋ ਨਿਬੜੀ ਹੈ ਅਿ ੇ
ਭਾਈ ਸਾਨਹਬ ਉਿੇ ਪੂਰੀ ਿਰਹਾਂ ਢੁਕਦੀ ਹੈ ‘ਜੋ ਜਿ ਲੇਨਹ ਖਸਮ ਕਾ ਿਾਉ॥ ਨਿਿ ਕੈ ਸਦ ਬਨਲਹਾਰੈ ਜਾਉ॥ ਸ ੋ
ਨਿਰਮਲ ੁਨਿਰਮਲ ਹਨਰ ਗਿੁ ਗਾਵੈ॥ ਸੋ ਭਾਈ ਮੇਰੈ ਮਨਿ ਭਾਵੈ॥ਰਹਾਉ॥(ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ ਸਾਨਹਬ, ਅੰਗ 328) 
 ਨਵਸ਼ਵ ਨਵਿੱ ਚ ਵਸਦੇ ਭਾਈ ਨਿਰਮਲ ਨਸੰਘ ਦੇ ਕੀਰਿਿ ਪਰੇਮੀਆਂ, ਸਿੇਹੀਆਂ ਿੇ ਸਨਹਯੋਗੀਆਂ ਵਲੋਂ ਅਸੀਂ 
ਸਾਰੇ ਨਜਿੱ ਥੇ ਭਾਈ ਸਾਨਹਬ ਿੰੂ ਸ਼ਰਿਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਿੇ ਪਨਰਵਾਰ ਦੀ ਚੜਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 
ਉਥੇ ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਰਬੰਿਕ ਕਮੇਟੀ ਅਿੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿੰੂ ਬੇਿਿੀ ਹੈ ਨਕ  
 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿੇ ਨਜਵੇਂ  ਲੁਨਿਆਣਾ ਨਵਖੇ ਇਸ਼ਮੀਿ ਅਕੈਡਮੀ ਸਥਾਪਿ ਕੀਿੀ ਹ।ੈ ਉਸੇ ਿਰਹਾਂ “ਭਾਈ 
ਨਿਰਮਲ ਨਸੰਘ ਸੰਗੀਿ ਅਕੈਡਮੀ ਸਥਾਪਿ ਕਰੇ । ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ “ਭਾਈ ਨਿਰਮਲ ਨਸੰਘ ਗੁਰਮਨਿ ਸੰਗੀਿ 
ਅਕਾਡਮੀ” ਸਥਾਪਿ ਕਰੇ। ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹਰ ਸਾਲ ਲੋਹੀਆਂ ਨਵਖੇ ਜਾਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨਵਿੱ ਚ ਹਨਰਵਿੱ ਲਭ ਵਾਂਗੂੰ  
“ਭਾਈ ਨਿਰਮਲ ਨਸੰਘ ਿੰੂ ਸਮਰਨਪਿ ਗੁਰਮਨਿ ਸੰਗੀਿ ਸੰਮੇਲਿ” ਆਯੋਨਜਿ ਕਰੇ। ਇਹ ਸੰਮੇਲਿ ਭਾਈ 
ਨਿਰਮਲ ਨਸੰਘ ਵਲੋਂ ਆਰੰਭ ਕੀਿਾ ਨਗਆ ਸੀ। 
 ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਿਾਲ ਪਦਮ ਸਰੀ ਭਾਈ ਨਿਰਮਲ ਨਸੰਘ ਜੀ ਦੀ ਬੇਵਕਿੀ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣੇ ਿਾਲ ਵਾਪਰੇ 
ਦੁਖਾਂਿ ਦੇ ਅਸਨਹ ਸਦਮੇ ਿੋਂ ਸਾਿੰੂ ਕੁਝ ਰਾਹਿ ਨਮਲ ਸਕੇ। 

ਸਾਬਕਾ ਪਰੋਿੈਸਰ ਿੇ ਮੁਖੀ 
ਗੁਰਮਨਿ ਸੰਗੀਿ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਿੀਵਰਨਸਟੀ 

ਪਨਟਆਲਾ 
_____________ 
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ਮਿਤ੍ਰ ਅਸਾਡੜੇ ਸੇਈ - ਭਾਈ ਮਿਰਿਲ ਮਸਿੰ ਘ ਖਾਲਸਾ 
ਡਾ. ਕਿੰ ਵਲਜੀਤ੍ ਮਸਿੰ ਘ 

 
ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਅਿੰ ਮਿਰਤ੍ਸਰ ਪੜਹਮਿਆਂ ਸਵੇਰ ਸਾਿ ਇਵਜੀ ਵਜੋਂ ਸਰੀ ਹਮਰਿਿੰ ਿਰ ਸਾਮਹਬ ਜਾਂ ਿੂਸਰ ੇ

ਇਮਤ੍ਹਾਮਸਕ ਗੁਰਿਆੁਰਾ ਸਾਮਹਬਾਿ ਮਵਿੱ ਚ ਕੀਰਤ੍ਿ ਿੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਿ ਿਾ ਸੁਭਾਗ ਪਰਾਪਤ੍ ਹੁਿੰ ਿਾ ਮਰਹਾ ਹੈ। ਇਸ 
ਿਾਲ ਮਵਮਿਆਰਥੀ ਜੀਵਿ ਮਵਿੱ ਚ ਕੁਝ ਕਿਾਈ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਿੀ ਅਤ੍ੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਿੇ ਪਰੇਿੀਆਂ, ਕੀਰਤ੍ਿੀਆਂ, ਸਿੰ ਤ੍-
ਿਹਾਤ੍ਿਾਵਾਂ ਿਾਲ ਿੇਲ ਵੀ ਹੁਿੰ ਿਾ ਰਮਹਿੰ ਿਾ। ਜਿ ਕੋਈ ਰਾਗੀ ਮਸਿੰ ਘ ਛੁਿੱ ਟੀ 'ਤ੍ੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤ੍ਾਂ ਉਿਹ ਾਂ ਿੀ ਥਾਵੇਂ 
ਕੀਰਤ੍ਿ ਿੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਿ ਵਾਲੇ ਿੂਿੰ  ਇਵਜੀ ਮਕਹਾ ਜਾਂਿਾ ਸੀ। ਇਸ ਿੌਰਾਿ ਇਕ ਮਿਿ ਸਿਾਪਤ੍ੀ ਿੀ ਚੌਕੀ 
ਿੌਰਾਿ ਇਕ ਿਵੇਂ ਸੁਰੀਲੇ ਕੀਰਤ੍ਿੀਏ ਿੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿੰ ਿੀ ਪਈ। ਿੇਰੇ ਿਾਲ ਸਹੀਿ ਮਸਿੱ ਖ ਮਿਸਿਰੀ ਕਾਲਜ 
ਅਿੰ ਮਿਰਤ੍ਸਰ ਿੇ ਪਰੋਫੈਸਰ ਰਵੇਲ ਮਸਿੰ ਘ ਸਿ। ਿੈ ਪੁਿੱ ਮਛਆ ਕੀਰਤ੍ਿ ਬੜਾ ਸੁਰੀਲਾ ਹੋ ਮਰਹਾ ਹੈ ਤ੍ਾਂ ਉਿਹ ਾਂ ਿਿੱ ਮਸਆ ਮਕ 
ਭਾਈ ਗੁਰਬਚਿ ਮਸਿੰ ਘ ਿਾ ਮਰਸਤ੍ੇਿਾਰ ਕੀਰਤ੍ਿੀਆਂ ਿਵਾਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਕੀਰਤ੍ਿ ਸਿਾਪਤ੍ੀ ਉਪਰਿੰ ਤ੍ ਅਸੀਂ ਮਿਲੇ 
ਤ੍ਾਂ ਪਤ੍ਾ ਲਿੱ ਗਾ ਮਕ ਇਹ ਭਾਈ ਮਿਰਿਲ ਮਸਿੰ ਘ ਹਿ। ਿੈਥੋਂ 10 ਕੁ ਸਾਲ ਵਿੱ ਡੇ ਸਿ। ਿੈਿੂਿੰ  ਕੀਰਤ੍ਿ ਿੇ ਿਾਲ ਿਾਲ 
ਮਹਿੰ ਿੁਸਤ੍ਾਿੀ ਸਿੰ ਗੀਤ੍ ਅਤ੍ੇ ਖਾਸਕਰ ਗੁਲਾਿ ਅਲੀ ਸਾਮਹਬ ਿੀਆਂ ਗਜ਼ਲਾਂ ਿਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ। ਭਾਈ ਮਿਰਿਲ 
ਮਸਿੰ ਘ ਿਾ ਤ੍ੇ ਿੇਰਾ ਸ਼ੋਂਕ ਇਕ ਹੋਣ ਕਾਰਿ ਸਾਡੀ ਮਿਿੱ ਤ੍ਰਤ੍ਾ ਪੀਡੀ ਹੁਿੰ ਿੀ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਿੋਵੇਂ ਅਿੰ ਮਿਰਤ੍ਸਰ ਸਾਮਹਬ ਿ ੇ
ਵਿੱ ਖ ਵਿੱ ਖ ਗੁਰਿੁਆਰਾ ਸਾਮਹਬਾਿ ਮਵਿੱ ਚ ਇਵਜੀ ਕਮਰਆ ਕਰਿੇ ਸਾਂ। ਇਕਿੱ ਮਿਆਂ ਕੀਰਤ੍ਿ ਕਰਿਾ, ਿਵੀਆਂ 
ਤ੍ਰਜ਼ਾਂ ਲਿੱ ਭਣੀਆਂ, ਤ੍ਬਲੇ 'ਤ੍ੇ ਿਵੇਂ ਿਵੇਂ ਿੇਕੇ ਘੜਿੇ।   

ਉਿਹ ੀਂ ਮਿਿੀਂ ਭਾਈ ਮਿਰਿਲ ਮਸਿੰ ਘ ਖਾਲਸਾ ਿੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਭਾਈ ਜਸਬੀਰ ਮਸਿੰ ਘ ਿੇ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ, 
ਅਿੰ ਮਿਰਤ੍ਸਰ ਮਵਿੱ ਚ ਿਾਖਲਾ ਮਲਆ। ਿੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਸ. ਤ੍ਰਿਜੀਤ੍ ਮਸਿੰ ਘ ਅਿੰ ਮਿਰਤ੍ਸਰੀ ਵੀ ਉਸ ਿਾਲ ਹੀ ਪੜਹਿਾ 
ਸੀ। ਇਸ ਿਾਲ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿੱ ਧ ਗਈ। ਭਾਈ ਜਸਬੀਰ ਮਸਿੰ ਘ ਵੀ ਬਹੁਤ੍ ਸੁਰੀਲਾ ਕੀਰਤ੍ਿ ਕਮਰਆ 
ਕਰਿੇ ਸਿ। ਇਸ ਿੌਰਾਿ ਭਾਈ ਮਿਰਿਲ ਮਸਿੰ ਘ ਿੂਿੰ  ਬੜੋਿਾ ਮਵਖੇ ਮਸਿੰ ਘ ਸਭਾ ਗੁਰਿੁਆਰਾ ਸਾਮਹਬ ਮਵਿੱ ਚ 
ਕੀਰਤ੍ਿੀ ਜਥੇ ਵਜੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਮਗਆ। ਅਸੀਂ ਮਤ੍ਆਰੀ ਕਰ ਲਈ। ਿੈਂ ਆਪਣੇ ਮਪਤ੍ਾ ਜੀ ਿੂਿੰ  ਿਿੱ ਮਸਆ ਮਕ ਸਾਿੂਿੰ  
ਬੜੋਿਾ ਿੇ ਮਸਿੰ ਘ ਸਭਾ ਗੁਰਿਆੁਰਾ ਸਾਮਹਬ ਮਵਖੇ ਕੀਰਤ੍ਿੀ ਜਥੇ ਵਜੋਂ ਿੌਕਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਿਰੇੇ ਮਪਤ੍ਾ ਇਿੰ ਜੀਿੀਅਰ 
ਿਲੀਪ ਮਸਿੰ ਘ ਐਿ.ਈ.ਐਸ. ਮਵਚ ਐਸ.ਡੀ.ਓ. ਸਿ। ਉਿਹ ਾਂ ਿੇ ਿਿ ਮਵਚ ਿੈਿੂਿੰ  ਪੜਹਾ ਮਲਖਾ 'ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਿੌਕਰੀ 
ਲਈ ਮਤ੍ਆਰ ਕਰਿਾ ਸੀ। ਉਿਹ ਾਂ ਿੇ ਿੈਿੂਿੰ  ਬੜਿੋਾ ਜਾਣ ਤ੍ੋਂ ਿਿਹ ਾ ਕਰ ਮਿਿੱ ਤ੍ਾ। ਅਗਲੇ ਮਿਿ ਅਸੀਂ ਗਿੱ ਡੀ ਫੜਿੀ ਸੀ। 
ਿੈਂ ਭਾਈ ਮਿਰਿਲ ਮਸਿੰ ਘ ਿੂਿੰ  ਸਾਰੀ ਮਵਮਥਆ ਸੁਣਾਈ ਤ੍ੇ ਉਿਹ ਾਂ ਿੇ ਮਬਿਾਂ ਮਕਸੇ ਿੇਰੀ ਤ੍ੋਂ ਿੈਿੂਿੰ  ਮਪਤ੍ਾ ਜੀ ਿੀ ਆਮਗਆ 
ਿਿੰ ਿਣ ਲਈ ਮਕਹਾ ਤ੍ੇ ਰਾਤ੍ੋ ਰਾਤ੍ ਿੂਜਾ ਸਾਥੀ ਲਿੱ ਭ 'ਕੇ ਜਥੇ ਿੀ ਮਤ੍ਆਰੀ ਕੀਤ੍ੀ। ਇਹ ਉਿਹ ਾਂ ਿਾ ਮਪਆਰ ਸੀ ਮਕ 
ਿੈਿੂਿੰ  ਹਿੇਸਾ ਉਹ ਪੜਹਾਈ ਲਈ ਪਰੇਰਿੇ ਰਹ ੇ ਅਤ੍ ੇ ਖੁਿ ਕੀਰਤ੍ਿੀਏ ਵਜੋਂ ਮਵਚਰਿ ਲਿੱ ਗੇ। ਕੁਝ ਿੇਰ ਕੀਰਤ੍ਿ 
ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਿ ਉਪਰਿੰ ਤ੍ ਭਾਈ ਮਿਰਿਲ ਮਸਿੰ ਘ ਿੁੜ ਅਿੰ ਮਿਰਤ੍ਸਰ ਆ ਅਤ੍ੇ ਅਸੀਂ ਿੁੜ ਤ੍ੋਂ ਇਕਿੱ ਿੇ ਮਵਚਰਿ ਲਿੱ ਗੇ।  

ਭਾਈ ਮਿਰਿਲ ਮਸਿੰ ਘ 1979 ਿੇ ਲਗਭਗ ਹਮਰਿਿੰਿਰ ਸਾਮਹਬ ਮਵਖੇ ਭਾਈ ਗੁਰਿੇਜ ਮਸਿੰ ਘ ਜੀ, ਹਜੂ਼ਰੀ 
ਰਾਗੀ ਿੇ ਸਹਾਇਕ ਵਜੋਂ ਕੀਰਤ੍ਿ ਿੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਿੇ ਰਹੇ। ਉਿਹ ੀਂ ਮਿਿੀਂ ਿੈ ਵੀ ਭਾਈ ਗੁਰਿੇਜ ਮਸਿੰ ਘ ਜੀ ਿਾਲ 
ਕਿੇ ਕਿੇ ਪਰੋਗਰਾਿ 'ਤ੍ੇ ਤ੍ਬਲਾ ਵਾਿਕ ਵਜੋਂ ਜਾਂਿਾ ਸਾਂ। ਇਸ ਉਪਰਿੰ ਤ੍ ਭਾਈ ਮਿਰਿਲ ਮਸਿੰ ਘ ਿੇ 1986 ਮਵਚ 
ਅਪਣਾ ਜਥਾ ਬਣਾਇਆ ਅਤ੍ੇ ਸਰੀ ਹਮਰਿਿੰ ਿਰ ਸਾਮਹਬ ਮਵਖੇ ਹਜੂ਼ਰੀ ਰਾਗੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਆਰਿੰ ਭੀ। ਭਾਈ ਿਰਸਿ 
ਮਸਿੰ ਘ ਉਸ ਸਿੇਂ ਤ੍ੋਂ ਹੀ ਭਾਈ ਮਿਰਿਲ ਮਸਿੰ ਘ ਿੇ ਸਾਥੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਮਵਚ ਰਹੇ।   

ਿੈਿੂਿੰ  ਅਿੱ ਜ ਵੀ ਯਾਿ ਹੈ ਮਕ ਇਕ ਵਾਰ ਉਸਤ੍ਾਿ ਗੁਲਾਿ ਅਲੀ ਸਾਮਹਬ ਿਾ ਪਰੋਗਰਾਿ ਪਮਟਆਲਾ ਿ ੇ
ਹੈਰੀਟੇਜ ਫੈਸਟੀਵਲ ਮਵਚ ਮਿਸਮਚਤ੍ ਹੋਇਆ। ਭਾਈ ਮਿਰਿਲ ਮਸਿੰ ਘ ਿਾ ਫੋਿ ਆਇਆ, ਮਕ ਡਾਕਟਰ ਸਾਮਹਬ 
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ਉਸਤ੍ਾਿ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਹਿ, ਤ੍ੁਸੀਂ ਹੋਟਲ ਫਲਾਈਓਵਰ ਕਲਾਮਸਕ ਪਹੁਿੰ ਚੋ। ਉਸ ਸਿੇਂ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸਿ ਿੇ ਲਾਗ ੇ
ਹੋਟਲ ਫਲਾਈਓਵਰ ਕਲਾਮਸਕ ਿਵਾਂ ਿਵਾਂ ਬਮਣਆ ਸੀ। ਮਿਥੇ ਸਿੇਂ 'ਤ੍ੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕਿੱ ਿੇ ਹੋਏ। ਉਸਤ੍ਾਿ 
ਗੁਲਾਿ ਅਲੀ ਸਾਮਹਬ ਿਾ ਭਰਪੂਰ ਆਸੀਰਵਾਿ ਪਰਾਪਤ੍ ਹੋਇਆ। ਖਾਂ ਸਾਮਹਬ ਿੂਿੰ  ਮਿਲ 'ਕੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਿਵਾਂ 
ਮਸਿੱ ਖਣ ਿੂਿੰ  ਮਿਮਲਆ। ਭਾਈ ਮਿਰਿਲ ਮਸਿੰ ਘ ਿੇ ਖਾਂ ਸਾਮਹਬ ਿੂਿੰ  ਿਿੱ ਮਸਆ ਮਕ ਅਸੀਂ ਇਕਿੱ ਮਿਆਂ ਜਥਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। 
ਕਿੰ ਵਲਜੀਤ੍ ਮਸਿੰ ਘ ਪੜਹ-ਮਲਖ 'ਕੇ ਪਿੰ ਜਾਬੀ ਯੂਿੀਵਰਮਸਟੀ ਪਰੋਫੈਸਰ ਲਗ ਮਗਆ ਹੈ। ਿੈਿੂਿੰ  ਵੀ ਪੜਹਾਈ ਿਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਂਕ 
ਮਰਹਾ ਹੈ। ਿੈਂ ਲੇਖ ਅਤ੍ੇ ਮਕਤ੍ਾਬਾਂ ਮਲਖ 'ਕੇ ਪੂਰਾ ਕਰ ਮਰਹਾ ਹਾਂ। ਸਾਿ ਿੂਿੰ  ਅਸੀਂ ਖਾਂ ਸਾਮਹਬ ਿਾਲ ਹੀ ਪਰੋਗਰਾਿ 
ਵਾਲੀ ਜਗਹਾ 'ਤ੍ੇ ਪਹੁਿੰ ਚੇ। ਸਮਕਉਮਰਟੀ ਵਾਲੇ ਖਾਂ ਸਾਮਹਬ ਿੂਿੰ  ਜਲਿੀ ਿਾਲ ਅਿੰ ਿਰ ਲੈ ਗਏ ਅਤ੍ੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਰਮਹ 
ਗਏ। ਸਾਿੂਿੰ  ਅਿੰ ਿਰ ਜਾਣ ਿਾ ਆਮਗਆ ਿਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਭੀੜ ਬੜੀ ਸੀ। ਐਿੇ ਿੂਿੰ  ਖਾਂ ਸਾਮਹਬ ਿੇ ਸਟੇਜ ਤ੍ੋਂ 
ਅਿਾਊਂਸ ਕੀਤ੍ਾ ਮਕ ਿੇਰੇ ਿਾਲ ਜੋ ਸਜਣ ਆਏ ਹਿ ਉਿਹ ਾਂ ਿੂਿੰ  ਬੁਲਾਓ। ਸਮਕਉਮਰਟੀ ਵਾਲੇ ਸਾਿੂਿੰ  ਛੇਤ੍ੀ ਿਾਲ ਅਿੰ ਿਰ 
ਲੈ ਗਏ। ਖਾਂ ਸਾਮਹਬ ਿੇ ਮਕਹਾ ਮਕ ਇਿਹ ਾਂ ਿੂਿੰ  ਅਿੱ ਗੇ ਮਬਿਾਉ ਪਰ ਅਗਲੀ ਕਤ੍ਾਰ ਮਵਚ ਿਮਹਿਾਿ ਬਿੇੈ ਹੋਏ ਸਿ, 
ਪਰ ਖਾਂ ਸਾਮਹਬ ਿੇ ਕਮਹਣ 'ਤ੍ੇ ਪਮਹਲੀ ਕਤ੍ਾਰ ਿੇ ਿਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਲਗਾ ਮਿਿੱ ਤ੍ੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਿੈਂ 
ਬਚਪਿ ਤ੍ੋਂ ਹੀ ਉਸਤ੍ਾਿ ਗਲੁਾਿ ਅਲੀ ਜੀ ਿੀ ਗਜ਼ਲ ਗਾਇਕੀ ਿਾ ਕਾਇਲ ਮਰਹਾ ਹਾਂ ਪਰ ਉਸ ਮਿਿ ਭਾਈ 
ਮਿਰਿਲ ਮਸਿੰ ਘ ਿੀ ਬਿੌਲਤ੍ ਿੈਿੂਿੰ  ਸਾਹਿਣੇ ਬਿੈ 'ਕੇ ਖਾਂ ਸਾਮਹਬ ਿੂਿੰ  ਸੁਣਿ ਿਾ ਿੌਕਾ ਮਿਮਲਆ, ਜੋ ਮਜ਼ਿੰ ਿਗੀ ਿਾ 
ਇਕ ਸੁਿਮਹਰਾ ਤ੍ੇ ਅਭੁਿੱ ਲ ਯਾਿ ਬਣ ਮਗਆ ਹੈ।  

2013 ਮਵਚ ਿੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਪਰੋ. ਸਵਰ ਲੀਿ ਕੌਰ ਿੀ ਸਵਰਿ ਖਿੰ ਿਾ ਿੇ ਇਕ ਗੁਰਮਸਿੱ ਖ ਪਰਵਾਰ ਿਾਲ 
ਕੀਤ੍ੀ। ਉਸ ਸਿੇਂ ਭਾਈ ਸਾਮਹਬ ਮਵਿੇਸ ਮਵਚ ਸਿ। ਸਾਿੀ 'ਤ੍ੇ ਿਹੀਂ ਆ ਸਕੇ। ਜਿੋਂ ਖਿੰ ਿੇ ਵਾਲੇ ਪਰਵਾਰ ਿੂਿੰ  ਪਤ੍ਾ 
ਲਿੱ ਗਾ ਮਕ ਭਾਈ ਮਿਰਿਲ ਮਸਿੰ ਘ ਿਾਲ ਿੇਰੇ ਗੜੂਹੇ ਮਰਸਤ੍ ੇਹਿ, ਤ੍ਾਂ ਉਿਹ ਾਂ ਿੇ ਸਰੀ ਅਿੰ ਮਿਰਤ੍ਸਰ ਮਵਖੇ ਜਾ 'ਕੇ ਭਾਈ 
ਸਾਮਹਬ ਿੂਿੰ  ਮਿਲਣ ਿੀ ਇਿੱ ਛਾ ਪਰਗਟ ਕੀਤ੍ੀ। ਜਿੋਂ ਭਾਈ ਸਾਮਹਬ ਮਵਿੇਸ ਤ੍ੋਂ ਪਰਤ੍ ੇਤ੍ਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰਵਾਰ ਸਿਤੇ੍ ਭਾਈ 
ਸਾਮਹਬ ਿੇ ਘਰ ਪਹੁਿੰ ਚੇ। ਭਾਈ ਸਾਮਹਬ ਬਹੁਤ੍ ਖੁਸ ਹੋਏ। ਉਿਹ ਾਂ ਿੇ ਆਪਣੇ ਪੁਿੱ ਤ੍ਰਾਂ ਵਾਂਗ ਮਪਆਰ ਮਿਿੱ ਤ੍ਾ ਅਤ੍ੇ ਜਿੋਂ 
ਵੀ ਖਿੰ ਿੇ ਲਾਮਗਓਂ ਲਿੰ ਘਿੇ, ਫੋਿ ਕਰ 'ਕੇ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁਿੱ ਛਿੇ। ਬੇਟੀ ਸਵਰ ਲੀਿ ਕੌਰ ਿੂਿੰ  ਮਿਲਣ ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰਿੰ ਥ 
ਸਾਮਹਬ ਵਰਲਡ ਯੂਿੀਵਰਮਸਟੀ ਿੇ ਸਿੰ ਗੀਤ੍ ਮਵਭਾਗ ਮਵਖੇ ਤ੍ਸਰੀਫ ਮਲਆਏ ਅਤ੍ੇ ਭਰਪੂਰ ਆਸੀਰਵਾਿ ਮਿਿੱ ਤ੍ਾ। 
ਇਸ ਸਿੇਂ ਆਪ ਜਿੋਂ ਮਵਭਾਗ ਿੇ ਮਵਮਿਆਰਥੀਆਂ ਿਾਲ ਿੁਖਾਤ੍ਬ ਹੋਏ ਤ੍ਾਂ ਉਿਹ ਾਂ ਿੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਿ ਿੀਆਂ 
ਕਿਿਾਈਆਂ ਅਤ੍ ੇਮਿਰੜਹ ਮਿਸਚੇ ਸਿਕਾ ਹੋਈਆਂ ਪਰਾਪਤ੍ੀਆਂ ਬਾਰੇ ਿਿੱ ਮਸਆ ਤ੍ਾਂ ਸਾਰਾ ਹਾਲ ਜੈਕਾਮਰਆਂ ਿਾਲ ਗੂਿੰ ਜ 
ਉੱਮਿਆ।   

ਭਾਈ ਮਿਰਿਲ ਮਸਿੰ ਘ ਜਿੋਂ ਵੀ ਪਮਟਆਲੇ ਵਿੱ ਲੋਂ  ਲਿੰ ਘਿੇ ਤ੍ਾਂ ਫੋਿ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿੇ। ਕਈ ਵੇਰ ਕਮਹ ਮਿਿੰ ਿੇ ਮਕ 
ਅਿੱ ਜ ਸਾਿ ਿੇ ਕੀਰਤ੍ਿ ਤ੍ੋਂ ਬਾਅਿ ਤ੍ੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੁਕਾਂਗੇ, ਤ੍ਾਂ ਿੈਿੂਿੰ  ਬੜੀ ਖੁਸੀ ਹੁਿੰ ਿੀ। ਉਿਹ ਾਂ ਿੂਿੰ  ਪਿਿਸਰੀ ਸਿਿਾਿ 
ਿਾਲ ਭਾਰਤ੍ ਸਰਕਾਰ ਿੇ ਮਿਵਾਮਜਆ। ਿੇਸ ਮਵਿੇਸ ਮਵਚ ਭਾਈ ਸਾਮਹਬ ਿ ੇਿਾਿ ਸਿਿਾਿ ਿੇ ਸਾਹਵੇਂ ਿੈਂ ਤ੍ਾਂ 
ਜੀਵਿ ਿੇ ਪਮਹਲੇ ਪੜਹਾ ਮਵਚ ਿਾਲ ਮਵਚਰਿ ਵਾਲੇ ਇਕ ਸਾਥੀ ਵਜੋਂ ਉਿਹ ਾਂ ਿਾਲ ਮਿਲਿਾ ਸਾਂ, ਪਰ ਭਾਈ ਸਾਮਹਬ 
ਹਿੇਸਾ ਹਰ ਸਟੇਜ 'ਤ੍ੇ ਿੇਰਾ ਿਾਣ ਵਧਾਉਂਿੇ ਅਤ੍ੇ ਜਿੋਂ ਵੀ ਪਿੰ ਜਾਬੀ ਯੂਿੀਵਰਮਸਟੀ ਿੇ ਮਕਸੇ ਵੀ ਪਰੋਗਰਾਿ 'ਤ੍ ੇ
ਆਉਂਿੇ ਤ੍ਾਂ ਸਟੇਜ ਤ੍ੋਂ ਿਰੇਾ ਮਜ਼ਕਰ ਕਰਿੇ ਹੋਏ ਹਿੇਸਾ ਿਰੇਾ ਿਾਣ ਵਧਾਉਂਿੇ। ਫਰਵਰੀ 2020 ਿੌਰਾਿ ਗਰੁਿਮਤ੍-
ਸਿੰ ਗੀਤ੍ਾਚਾਰੀਆ  ਪਰੋਫੈਸਰ ਤ੍ਾਰਾ ਮਸਿੰ ਘ ਮਸਮਿਰਤ੍ੀ ਸਿਾਰੋਹ ਿੇ ਆਯੋਜਿ ਸਬਿੰ ਧੀ ਚਰਚਾ ਕਰਿੇ ਹੋਏ ਪਰੋਫੈਸਰ 
ਮਿਵੇਮਿਤ੍ਾ ਮਸਿੰ ਘ ਿਾਲ ਭਾਈ ਸਾਮਹਬ ਿੂਿੰ  ਮਵਸੇਸ ਿਮਹਿਾਿ ਵਜੋਂ ਬੁਲਾਉਣ ਿੀ ਇਿੱ ਛਾ ਜਾਗਮਰਤ੍ ਹੋਈ। ਿੈਂ ਭਾਈ 
ਸਾਮਹਬ ਿੂਿੰ  ਫੋਿ ਕੀਤ੍ਾ ਅਤ੍ੇ ਪਮਟਆਲਾ ਆਉਣ ਿੀ ਬੇਿਤ੍ੀ ਕੀਤ੍ੀ। ਭਾਈ ਸਾਮਹਬ ਿੇ ਿਿੱ ਮਸਆ ਮਕ ਜੇਕਰ ਿੈਂ 
ਮਹਿੰ ਿੁਸਤ੍ਾਿ ਮਵਚ ਹੋਇਆ ਤ੍ਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿੰ ਿ ਛਿੱ ਡ 'ਕੇ ਵੀ ਆਵਾਂਗਾ।  ਿੈਿੂਿੰ  ਬੜੀ ਖੁਸੀ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ੍ ਖੁਸ 
ਹੋਏ ਮਕ ਭਾਈ ਸਾਮਹਬ ਿੇ ਆਉਣਾ ਕਬੂਲ ਕਰ ਮਲਆ ਹੈ। ਕੀਰਤ੍ਿੀਏ ਵਜੋਂ ਆਉਣਾ ਅਲਿੱ ਗ ਹੁਿੰ ਿਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਿੇਂ 
ਸਿੰ ਗਤ੍ਾਂ ਿਾ ਭਰਪੂਰ ਆਸੀਰਵਾਿ ਮਿਲਿਾ ਹੈ ਪਰ ਮਸਰਫ ਸੈਿੀਿਾਰ ਮਵਚ ਪਹੁਿੰ ਚਣ ਲਈ ਭਾਈ ਸਾਮਹਬ ਵਿੱ ਲੋਂ  ਪੂਰਾ 
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ਇਕ ਮਿਿ ਰਾਖਵਾਂ ਰਿੱ ਖਣਾ ਬਹੁਤ੍ ਵਿੱ ਡੀ ਗਲ ਸੀ। ਸਿਾਗਿ ਤ੍ੋਂ ਮਤ੍ਿੰ ਿ ਚਾਰ ਮਿਿ ਪਮਹਲਾਂ ਡਾ. ਜਸਬੀਰ ਕੌਰ ਜੀ 
ਿਾ ਫੋਿ ਆਇਆ ਮਕ ਭਾਈ ਮਿਰਿਲ ਮਸਿੰ ਘ ਖਾਲਸਾ ਪਮਟਆਲਾ ਆ ਰਹੇ ਹਿ। ਤ੍ੁਸੀਂ ਉਿਹ ਾਂ ਿੂਿੰ  ਕਹੋ ਮਕ ਪਮਹਲਾਂ 
ਿੇਰੇ ਕਾਲਜ (ਗੁਰਿਮਤ੍ ਕਾਲਜ, ਪਮਟਆਲਾ) ਚਰਿ ਆਉਣ। ਅਸੀਂ ਉਿਹ ਾਂ ਿਾ ਲੈਕਚਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁਿੰ ਿੇ ਹਾਂ। ਿੈਂ 
ਭਾਈ ਸਾਮਹਬ ਿੂਿੰ  ਬੇਿਤ੍ੀ ਕੀਤ੍ੀ ਅਤ੍ੇ ਉਹ ਿਿੰਿ ਗਏ। ਮਜਸ ਮਿਿ ਪਰੋਗਰਾਿ ਸੀ, ਭਾਈ ਸਾਮਹਬ ਆਪਣੇ ਮਿਿੱ ਤ੍ ੇਸਿੇਂ 
ਤ੍ੋਂ ਅਿੱ ਧਾ ਘਿੰ ਟਾ ਪਮਹਲਾਂ ਗੁਰਿਮਤ੍ ਕਾਲਜ ਪਮਟਆਲਾ ਪਹੁਿੰ ਚ ਚੁਿੱ ਕੇ ਸਿ। ਪਰ ਿੈਿੂਿੰ  ਇਹ ਜਾਣ 'ਕੇ ਬੜਾ ਅਚਰਜ 
ਹੋਇਆ ਮਕ ਭਾਈ ਸਾਮਹਬ ਿਾ ਡਰਾਈਵਰ ਉਸ ਮਿਿ ਮਬਿਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਿ ਿਾਲ ਿਹੀਂ ਆ ਸਮਕਆ ਅਤ੍ੇ ਭਾਈ 
ਸਾਮਹਬ ਖੁਿ ਆਪਣੀ ਕਾਰਜ ਚਲਾ 'ਕੇ ਪਮਟਆਲਾ ਪਹੁਿੰ ਚੇ ਸਿ।  ਇਹ ਉਿਹ ਾਂ ਿਾ ਵਡਿੱ ਪਣ ਹੀ ਸੀ ਮਕ ਉਹ ਆਪਣੇ 
ਮਪਆਮਰਆਂ ਿਾਲ ਕੀਤ੍ੇ ਵਚਿ ਹਰ ਕੀਿਤ੍ 'ਤ੍ੇ ਮਿਭਾਉਂਿੇ ਸਿ।  ਿਾਰਚ 2020 ਿ ੇਪਮਹਲੇ ਹਫਤ੍ ੇਿੈਿੂਿੰ  ਫੋਿ 
ਆਇਆ ਮਕ ਿੈਂ ਿਾਭਾ ਮਵਖੇ ਕੀਰਤ੍ਿ ਕਰਿ  ਆਇਆ ਹਾਂ। ਸਵੇਰੇ ਕਰਿਾਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਿੈਂ ਉਿਹ ਾਂ ਿੇ ਿਮਹਰਿ 
ਲਈ ਗੈੈੱਸਟ ਹਾਊਸ ਪਿੰ ਜਾਬੀ ਯੂਿੀਵਰਮਸਟੀ ਮਵਖੇ  ਿੋ ਕਿਰੇ  ਰਾਖਵੇਂ ਕਰਵਾਏ।  ਭਾਈ ਸਾਮਹਬ ਕੀਰਤ੍ਿ ਤ੍ੋਂ ਿੇਰੀ 
ਿਾਲ ਮਵਹਲੇ ਹੋਏ ਅਤ੍ੇ ਗੈੈੱਸਟ ਹਾਊਸ ਵੀ ਿੇਰੀ ਿਾਲ ਪਹੁਿੰ ਚੇ। ਸਵੇਰੇ ਭਾਈ ਸਾਮਹਬ ਿੇ ਸਵਖਤ੍ੇ ਜਾਣਾ  ਸੀ, ਇਸ 
ਲਈ ਉਿਹ ਾਂ ਿੇ ਿਰਸਿ  ਿਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਪਰ ਉਿਹ ਾਂ ਿਾਲ ਫੋਿ 'ਤ੍ੇ ਹੋਈ ਆਖਰੀ ਗਿੱਲਬਾਤ੍ ਅਜੇ ਵੀ ਕਿੰ ਿਾਂ ਮਵਚ 
ਗੂਿੰ ਜਿੀ ਹੈ ਅਤ੍ੇ ਇਹ ਅਮਹਸਾਸ ਕਰਵਾਉਂਿੀ ਹੈ ਮਕ ਭਾਈ ਸਾਮਹਬ  ਮਕਤ੍ੇ ਿਹੀਂ  ਗਏ, ਉਸ ਸਾਡੇ ਮਵਚ ਹੀ ਹਿ, 
ਸਾਡੀਆਂ ਮਸਮਿਰਤ੍ੀਆਂ  ਿਾ ਅਮਿੈੱਖੜ ਮਹਿੱ ਸਾ ਹਿ।     
 

ਇਿੰ ਚਾਰਜ, ਗੁਰਿਮਤ੍ ਸਿੰ ਗੀਤ੍ ਮਵਭਾਗ 
ਪਿੰ ਜਾਬੀ ਯੂਿੀਵਰਮਸਟੀ, ਪਮਟਆਲਾ 

_____________________ 

 

 
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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ਭਲੋ ਭਲੋ ਰੇ ਕੀਰਤ੍ਿੀਆ 
ਡਾ. ਮਿਵੇਮਿਤ੍ਾ ਮਸਿੰ ਘ 

 
 ‘ਕੀਰਤ੍ਿੁ ਮਿਰਿੋਲਕ ਹੀਰਾ’ ਿੇ ਗੁਰਵਾਕ ਿੂਿੰ  ਸਿੱ ਚ ਕਰਿੇ ਪਿੰ ਥ ਿੇ ਸਮਤ੍ਕਾਮਰਤ੍ ਤ੍ੇ ਸਿੰ ਗਤ੍ਾਂ ਿੇ ਚਹਤੇ੍ ੇ
ਕੀਰਤ੍ਿਕਾਰ ਭਾਈ ਮਿਰਿਲ ਮਸਿੰ ਘ ਖਾਲਸਾ 12 ਅਪਰੈਲ, 1952 ਿੂਿੰ  ਮਪਿੰ ਡ ਜਿੰ ਡਵਾਲਾ ਭੀਿੇਸ਼ਾਹ, ਮਜ਼ਲਹਾ ਮਫਰੋਜ਼ਪੁਰ 
ਮਵਿੱ ਚ ਜਿਿੇ। ਆਪ ਮਪਤ੍ਾ ਮਗਆਿੀ ਚਿੰ ਿਣ ਮਸਿੰ ਘ ਤ੍ੇ ਿਾਤ੍ਾ ਗੁਰਿੇਵ ਕੌਰ ਿੇ ਪਲੇਿੇ ਪੁਿੱ ਤ੍ਰ ਸਿ। 1968 ਮਵਿੱ ਚ 
ਪਮਰਵਾਰ ਿੂਿੰ  ਮਜ਼ਲਹਾ ਜਲਿੰ ਧਰ ਿੇ ਿਿੰ ਡ ਖੇਤ੍ਰ ਿੇ ਮਪਿੰ ਡ ਿਿੰ ਡਾਲਾ ਮਵਿੱ ਚ ਜ਼ਿੀਿ ਅਲਾਟ ਹਈੋ ਤ੍ਾਂ ਸਤ੍ਲੁਜ ਿਮਰਆ ਿ ੇ
ਕਿੰ ਢੇ ਿਿੱ ਝਾਂ ਚਾਰਮਿਆਂ ਬਚਪਿ ਬੀਮਤ੍ਆ। ਰਿੱ ਬੀ ਿਾਤ੍ ਰਾਹੀਂ ਪਰਾਪਤ੍ ਹੋਈ ਸੁਰੀਲੀ ਤ੍ੇ ਪੁਰਕਮਸ਼ਸ਼ ਆਵਾਜ਼ ਮਵਿੱ ਚ 
ਜਿੋਂ ਬਾਲਕ ਹੀਰ ਗਾਉਂਿਾ ਤ੍ਾਂ ਆਉਂਿੇ ਜਾਂਿੇ ਰਾਹਗੀਰ ਖੜਹ ਕੇ ਸੁਣਿੇ ਤ੍ੇ ਸਰਾਹੁਿੰ ਿੇ। ਮਪਿੰ ਡ ਿੀ ਸਿੱ ਥ ਮਵਿੱ ਚ ਮਬਿਾ ਕੇ 
ਮਪਿੰ ਡ ਵਾਸੀ ਹੀਰ, ਸੋਹਣੀ ਤ੍ੇ ਸਿੱ ਸੀ ਿੇ ਮਕਿੱ ਸੇ ਸੁਣਿੇ ਰਮਹਿੰ ਿੇ। ਐਥੋਂ ਹੀ ਮਕਸੇ ਬਜੁ਼ਰਗ ਿੇ ਰਾਗ ਮਵਮਿਆ ਮਸਿੱ ਖਣ ਿੀ 
ਮਸਆਣੀ ਸਲਾਹ ਮਿਿੱ ਤ੍ੀ। ਇਸ ਪਰਥਾਇ ਸ਼ਹੀਿ ਮਸਿੱ ਖ ਮਿਸ਼ਿਰੀ ਕਾਲਜ, ਅਿੰ ਮਿਰਤ੍ਸਰ ਿਾ ਪਤ੍ਾ ਲਿੱ ਮਗਆ ਤ੍ ੇ
ਿਾਖਲੇ ਲਈ ਮਕਸੇ ਰਾਹੀਂ ਪਿੱ ਤ੍ਰ ਭੇਜ ਮਿਿੱ ਤ੍ਾ। ਕਰਿੀ ਰਿੱ ਬ ਿੀ ਮਕ ਇਿੰ ਟਰਮਵਊ ਲਈ ਸਿੱ ਿਾ ਪਿੱਤ੍ਰ ਆ ਮਗਆ ਪਰ 
ਮਕਰਾਇਆ ਖਰਚਣ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਿਹੀਂ ਸੀ। ਿਾਂ ਿੇ ਖਰਚੇ ਅਤ੍ੇ ਹੋਰ ਪਰਬਿੰ ਧਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਿੁਿੰ ਿਰੀ ਲਾਹ ਕੇ ਿੇ ਮਿਿੱ ਤ੍ੀ 
ਤ੍ੇ ਿਾਂ ਿੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਿੇ ਅਮਜਹਾ ਕੌਤ੍ਕ ਵਰਤ੍ਾਇਆ ਮਜਸ ਿੂਿੰ  ਸਾਰ ੇਸਿੰ ਸਾਰ ਿੇ ਰਿੱ ਜ-ਰਿੱ ਜ ਤ੍ਿੱ ਮਕਆ ਤ੍ੇ ਿਾਮਣਆ। 
ਬਾਲਕ ਮਿਰਿਲ ਮਸਿੰ ਘ ਇਿੰ ਟਰਮਵਊ ਬੋਰਡ ਅਿੱ ਗੇ ਜਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਮਜਸ ਮਵਿੱ ਚ ਪਿੰ ਥ ਰਤ੍ਿ ਜਥੇਿਾਰ ਗੁਰਚਰਿ 
ਮਸਿੰ ਘ ਟੌਹੜਾ, ਮਪਰਿੰ ਸੀਪਲ ਹਮਰਭਜਿ ਮਸਿੰ ਘ ਤ੍ੇ ਉਸਤ੍ਾਿ ਅਵਤ੍ਾਰ ਮਸਿੰ ਘ ਿਾਜ਼ ਜਹੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤ੍ਾਂ ਮਬਰਾਜਿਾਿ 
ਸਿ। ਉਹਿਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਬਿ ਸਣੁਾਉਂਣ ਿੂਿੰ  ਮਕਹਾ ਪਰ ਉਸ ਿੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗੀਤ੍ ਗਾ ਮਿਿੱ ਤ੍ ੇ ਮਕਉਂਮਕ ਭੋਲੇ ਬਾਲਕ ਿੂਿੰ  
ਅਜੇ ਸ਼ਬਿ ਤ੍ੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗੀਤ੍ ਮਵਚਲਾ ਅਿੰ ਤ੍ਰ ਪਤ੍ਾ ਿਹੀਂ ਸੀ। ਪਾਰਖੂ ਿੈਂਬਰ ਸਾਮਹਬਾਿ ਿੇ ਗੁਣ ਿੂਿੰ  ਪਛਾਣ 
ਮਲਆ ਤ੍ੇ ਿਾਖਲਾ ਮਿਲ ਮਗਆ। ਐਥੋਂ ਅਮਜਹਾ ਸਫਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਮਜਸ ਮਵਿੱ ਚ ਮਿਰਿੰ ਤ੍ਰ ਚਲਮਿਆਂ ਅਿੱ ਗੇ ਜਾ ਕੇ 
ਭਾਈ ਮਿਰਿਲ ਮਸਿੰ ਘ ਖਾਲਸਾ ਿੀ ਗਾਈ ਆਸਾ ਿੀ ਵਾਰ ਿੀ ਸੀ.ਡੀ. ਿੀਆਂ 90 ਲਿੱ ਖ ਤ੍ੋਂ ਵਿੱ ਧ ਕਾਪੀਆਂ ਮਵਕੀਆਂ 
ਅਤ੍ ੇਿਿੱ ਝਾਂ ਚਾਰਿੇ ਤ੍ੇ ਗਾਉਂਿ ੇਪਾਲੀ ਿੂਿੰ  ਪਿਿ ਸਰੀ ਿਾਲ ਿਵਾਮਜਆ ਮਗਆ ਮਜਸ ਿੇ ਿਿੁੀਆਂ ਭਰ ਮਵਿੱ ਚ ਕੀਰਤ੍ਿ 
ਿਾਲ ਸਿੰ ਗਤ੍ਾਂ ਿੂਿੰ  ਸਰਸ਼ਾਰ ਕੀਤ੍ਾ।  
 ਭਾਈ ਮਿਰਿਲ ਮਸਿੰ ਘ ਖਾਲਸਾ ਿਾ ਸਿੰ ਗੀਤ੍ਕ ਸਿੰ ਘਰਸ਼ ਤ੍ੇ ਸਫਰ ਕਾਫੀ ਲਿੰ ਿਾ ਮਰਹਾ ਪਰ ਪਰਿਾਤ੍ਿਾ ਿੀ 
ਬਖਮਸ਼ਸ਼ ਰਹੀ ਮਕ ਸਿੰ ਘਰਸ਼ ਿੂਿੰ  ਬੂਰ ਮਪਆ। ਮਵਸ਼ਵ ਭਰ ਮਵਿੱ ਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਿੇ ਕਿਰਿਾਿਾਂ ਮਵਿੱ ਚ ਉਹਿਾਂ ਿੀ 
ਆਵਾਜ਼ ਤ੍ੇ ਕੀਰਤ੍ਿ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱ ਖਰੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾ ਚੁਿੱ ਕੀ ਹੈ। ਸਿੰ ਿ 1979 ਮਵਿੱ ਚ ਸਿੱ ਚਖਿੰ ਡ ਸਰੀ ਹਮਰਿਿੰ ਮਿਰ ਸਾਮਹਬ 
ਮਵਖੇ ਹਜੂ਼ਰੀ ਰਾਗੀ ਭਾਈ ਗੁਰਿੇਜ਼ ਮਸਿੰ ਘ ਿਾਲ ਸਹਾਇਕ ਵਜੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਸਿੰ ਿ 1986 ਮਵਿੱ ਚ ਆਪਣਾ ਰਾਗੀ 
ਜਥਾ ਬਣਾਇਆ ਮਜਸ ਮਵਿੱ ਚ ਲਿੰ ਿਾ ਸਿਾਂ ਉਹਿਾਂ ਿਾਲ ਸਹਾਇਕ ਰਾਗੀ ਵਜੋਂ ਭਾਈ ਿਰਸ਼ਿ ਮਸਿੰ ਘ ਿੇ ਸੇਵਾ 
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ਮਿਭਾਈ। ਤ੍ਬਲੇ ਿੀ ਸਿੰ ਗਤ੍ ਭਾਈ ਕਰਤ੍ਾਰ ਮਸਿੰ ਘ ਤ੍ੇ ਭਾਈ ਕੁਲਜੀਤ੍ ਮਸਿੰ ਘ ਮਿਭਾਉਂਿੇ ਰਹੇ ਤ੍ੇ ਮਿਲਰਬੁਾ ਉੱਤ੍ ੇ
ਭਾਈ ਸਿੰ ਿੀਪ ਮਸਿੰ ਘ ਸਿੰ ਗਤ੍ਕਾਰ ਵਜੋਂ ਰਹ।ੇ ਇਸ ਜਥੇ ਿੇ ਪਿੰ ਜਾਂ ਤ੍ਖਤ੍ਾਂ, ਿੇਸ਼-ਮਵਿੇਸ਼ ਿੇ ਗੁਰਿਆੁਰਾ ਸਾਮਹਬਾਿ, 
ਮਵਸ਼ਵ ਭਰ ਿੇ ਕੀਰਤ੍ਿ ਿਰਬਾਰਾਂ ਤ੍ੇ ਹੋਰ ਅਿਿੰ ਤ੍ ਕੀਰਤ੍ਿ ਸਿਾਗਿਾਂ ਮਵਿੱ ਚ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾਈ।  
 ਭਾਈ ਖਾਲਸਾ ਿੀ ਬੁਲਿੰ ਿ ਤ੍ ੇਅਸਰਿਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਰਿੱਬੀ ਿੇਣ ਸੀ ਮਜਸ ਿੂਿੰ  ਤ੍ਾਲੀਿ, ਸਾਧਿਾ ਤ੍ੇ ਮਚਿੰ ਤ੍ਿ 
ਿਾਲ ਉਹਿਾਂ ਹੋਰ ਚਿਕਾਇਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਿਾ ਸਪਸ਼ਟ ਤ੍ੇ ਖੂਬਸੂਰਤ੍ ਉਚਾਰਿ ਜਿੋਂ ਇਸ ਪੁਖਤ੍ਾ ਆਵਾਜ਼ ਿੇ 
ਿਾਮਧਅਿ ਰਾਹੀਂ ਰਾਗ ਮਵਿੱ ਚ ਢਲ਼ ਕੇ ਸਰੋਮਤ੍ਆਂ ਤ੍ਿੱ ਕ ਪਹਚੁਿੰ ਿਾ ਤ੍ਾਂ ਸਮਹਜੇ ਹੀ ਸ਼ਬਿ ਿਾ ਸਿੰ ਚਾਰ ਅਿੰ ਤ੍ਰ ਆਤ੍ਿਾ 
ਤ੍ਿੱ ਕ ਹੁਿੰ ਿਾ। ਰਾਗ ਮਵਮਿਆ ਿ ੇਿਾਲ-ਿਾਲ ਆਪ ਗੁਰਬਾਣੀ ਿੇ ਗੂੜਹ ਮਗਆਤ੍ਾ ਅਤ੍ੇ ਗਰੁਿਮਤ੍ ਫਲਸਫੇ ਿੇ ਮਗਆਿੀ 
ਸਿ। ਮਜਿੱ ਥੇ ਆਪ ਮਿਰਧਾਮਰਤ੍ ਰਾਗਾਂ ਮਵਿੱ ਚ ਸ਼ਬਿ-ਰੀਤ੍ਾਂ ਿਾ ਗਾਇਿ ਕਰਿ ਿੇ ਪੂਰਿ ਸਿਰਿੱ ਥ ਸਿ ਉੱਥੇ ਸਿੰ ਗਤ੍ 
ਿੀ ਰੁਚੀ ਅਿੁਸਾਰ ਸੁਗਿ ਸ਼ਲੈੀ ਮਵਿੱ ਚ ਵੀ ਬਾਖੂਬੀ ਕੀਰਤ੍ਿ ਕਰਿੇ ਸਿ। ਰਾਗ ਿ ੇਿਾਲ-ਿਾਲ ਤ੍ਾਲ ਉੱਪਰ ਵੀ 
ਉਹਿਾਂ ਿਾ ਪੂਰਿ ਅਮਧਕਾਰ ਸੀ ਤ੍ੇ ਸ਼ਬਿ ਗਾਇਿ ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਤ੍ਾਲਾਂ ਮਵਿੱ ਚ ਕਰਿੇ ਸਿ। ਗੁਰਿਮਤ੍ ਸਿੰ ਗੀਤ੍ ਜਹੀ 
ਿਮਰਆਿਾ ਪੂਰਿ ਤ੍ੇ ਮਵਧੀ-ਮਵਧਾਿ ਵਾਲੀ ਗਾਇਿ ਪਿੱਧਤ੍ੀ ਮਵਿੱ ਚ ਕਲਾਤ੍ਿਕਤ੍ਾ ਿੀਆਂ ਉਡਾਰੀਆਂ ਿਾਲੋਂ 
ਅਮਧਆਤ੍ਿਕਤ੍ਾ ਿੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਮਵਸ਼ਾਲ ਬਰਮਹਿਿੰ ਡੀ ਯਾਤ੍ਰਾ ਲਈ ਪਰਸਥਾਿ ਕਰਿਾ ਕੀਰਤ੍ਿਕਾਰ ਿਾ ਧਰਿ 
ਹ।ੈ ਸ਼ਬਿ ਤ੍ੇ ਰਾਗ ਿੀ ਪੀਂਘ ਉੱਤ੍ੇ ਮਵਸਿਾਿੀ ਮਹਲੋਰੇ ਲੈਂਿੇ ਹੋਏ ਕੀਰਤ੍ਿਕਾਰ ਸਿੰ ਗਤ੍ ਿੂਿੰ  ਅਿਹਿ ਿਾਿ ਿ ੇ
ਮਵਸ਼ਾਲ ਅਿੰ ਬਰਾਂ ਮਵਿੱ ਚ ਉਚਾਈ ਤ੍ਿੱ ਕ ਲੈ ਜਾਂਿਾ ਹੈ। ਮਹਿੰ ਿਸੁਤ੍ਾਿੀ ਸਿੰ ਗੀਤ੍ ਿੀਆਂ ਗਾਇਿ ਸ਼ੈਲੀਆਂ ਮਵਿੱ ਚ ਰਾਗ-
ਮਵਸਥਾਰ ਿੇ ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਤ੍ਿੱ ਤ੍ਾਂ ਅਤ੍ੇ ਗਲੇ ਿੀਆਂ ਹਰਕਤ੍ਾਂ ਿ ੇਵਖਰੇਵੇਂ ਰਾਹੀਂ ਮਵਅਕਤ੍ੀਗਤ੍ ਸ਼ੈਲੀ ਸਥਾਮਪਤ੍ ਕਰਿ 
ਿਾ ਪਾਸਾਰ ਮਕਤ੍ੇ ਵਿੱ ਧ ਹੈ ਪਰ ਗੁਰਿਮਤ੍ ਸਿੰ ਗੀਤ੍ ਿੀਆਂ ਿਮਰਆਿਾਵਾਂ ਿੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਿੇ ਹੋਏ ਭਾਈ ਮਿਰਿਲ 
ਮਸਿੰ ਘ ਖਾਲਸਾ ਿੇ ਸਿਕਾਲੀ ਕੀਰਤ੍ਿਕਾਰਾਂ ਮਵਿੱ ਚ ਿਵੇਕਲਾ ਅਿੰ ਿਾਜ਼ ਸਥਾਮਪਤ੍ ਕੀਤ੍ਾ। ਉਹ ਗੁਰਿਮਤ੍ ਸਿੰ ਗੀਤ੍ ਿ ੇ
ਸਾਧਕ ਹੋਣ ਿੇ ਿਾਲ-ਿਾਲ ਮਹਿੰ ਿੁਸਤ੍ਾਿੀ ਸਿੰ ਗੀਤ੍ ਿੀਆਂ ਹੋਰ ਮਸਿਫਾ ਿੇ ਉਪਾਸਕ ਤ੍ ੇਜਾਣਕਾਰ ਸਿ। ਇਹਿਾਂ 
ਸ਼ੈਲੀਆਂ ਿਾ ਿਰਿ ਤ੍ੇ ਸੁਹਜ ਉਹ ਬਾਖੂਬੀ ਜਾਣਿੇ ਤ੍ੇ ਿਾਣਿੇ ਸਿ। ਸਰਬੋਤ੍ਿ ਗਜ਼ਲ ਗਾਇਕ ਗੁਲਾਿ ਅਲੀ ਿਾਲ 
ਭਾਈ ਖਾਲਸਾ ਿੀ ਗੂੜਹੀ ਸਾਂਝ ਅਤ੍ੇ ਮਿਿੱ ਤ੍ਰਤ੍ਾ ਸੀ ਤ੍ੇ ਉਹ ਗੁਲਾਿ ਅਲੀ ਿੇ ਸ਼ਮਗਰਿ ਵੀ ਸਿ। ਮਵਸ਼ਵ ਪਰਮਸਿੱ ਧ 
ਗਾਇਕਾ ਆਸ਼ਾ ਭੋਂਸਲੇ ਿੇ ਘੋਰ ਪਰਸਿੰ ਸਕ ਸਿ ਤ੍ੇ ਆਸ਼ਾ ਿਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸ਼ਬਿ ਗਾਇਿ ਿੀ ਐਲਬਿ ਿਾ ਮਿਰਿਾਣ 
ਕਰਿ ਿੇ ਚਾਹਵਾਿ ਵੀ ਸਿ।  
 ਭਾਈ ਮਿਰਿਲ ਮਸਿੰ ਘ ਖਾਲਸਾ ਿੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸ਼ਬਿ ਪਮਿਆਂ ਅਤ੍ੇ ਆਸਾ ਿੀ ਵਾਰ ਿੂਿੰ  ਆਵਾਜ਼ ਪਰਿਾਿ ਕਰਿ 
ਤ੍ੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਰੁੂ ਅਰਜਿ ਿਵੇ ਿੀ ਪਾਵਿ ਰਚਿਾ ‘ਸੁਖਿਿੀ ਸਾਮਹਬ’ ਿਾ ਗਉੜੀ ਰਾਗ ਮਵਿੱ ਚ ਗਾਇਿ ਕੀਤ੍ਾ। 
ਇਸ ਤ੍ੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਰਾਿਾਹ ਅਤ੍ੇ ਸਲੋਕ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਿ ਿਾ ਗਾਇਿ ਕਰ ਮਰਕਾਰਮਡਿੰ ਗ ਵੀ ਕਰਵਾਈ। ਮਹਿੰ ਿੁਸਤ੍ਾਿ 
ਿੀਆਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਿਸ਼ਹੂਰ ਮਰਕਾਰਮਡਿੰਗ ਕਿੰ ਪਿੀਆਂ ਿੇ ਭਾਈ ਸਾਮਹਬ ਿੀਆ ਂ80 ਿੇ ਕਰੀਬ ਕੈਸਟਾਂ ਤ੍ੇ 
ਸੀ.ਡੀਜ਼ ਮਤ੍ਆਰ ਕੀਤ੍ੀਆਂ ਜੋ ਕੀਰਤ੍ਿ ਪਰੇਿੀਆਂ ਵਿੱ ਲੋਂ  ਵਿੱ ਡੀ ਮਗਣਤ੍ੀ ਮਵਿੱ ਚ ਖਰੀਿੀਆਂ ਜਾਂਿੀਆਂ ਹਿ। ਭਾਈ 
ਖਾਲਸਾ ਿੇ ਕੁਝ ਮਫਲਿਾਂ ਮਵਿੱ ਚ ਵੀ ਸ਼ਬਿ ਗਾਇਿ ਕੀਤ੍ਾ। ਮਫਲਿ ‘ਿਾਿਕ ਸ਼ਾਹ ਫਕੀਰ’ ਮਵਿੱ ਚ ਉਹਿਾਂ ਵਿੱ ਲੋਂ  ਗਾਏ 
ਸ਼ਬਿਾਂ ਤ੍ੋਂ ਸਿੰ ਗਤ੍ਾਂ ਵਾਂਝੀਆਂ ਰਮਹ ਗਈਆਂ ਮਕਉਂਮਕ ਇਹ ਮਫਲਿ ਮਰਲੀਜ਼ ਿਾ ਹੋ ਸਕੀ। ਮਵਸ਼ਵ ਿੇ ਲਗਭਗ 71 
ਿੇਸ਼ਾਂ ਿਾ ਰਟਿ ਕਰਿ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਮਿਰਿਲ ਮਸਿੰ ਘ ਖਾਲਸਾ ਕਾਿਰ ਿੀ ਸਜਾਈ ਕੁਿਰਤ੍ ਿੇ ਿਰਸ਼ਿ ਕਰਿ ਿ ੇ
ਅਥਾਹ ਸ਼ੌਕੀਿ ਸਿ। ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਿੇਸ਼ਾਂ ਮਵਿੱ ਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਇਿ ਕਰਿ ਿੇ ਿਾਲ-ਿਾਲ ਉਥੋਂ ਿੇ ਕੁਿਰਤ੍ੀ ਸੁਹਿੱ ਪਣ, 
ਰਮਹਣੀ-ਬਮਹਣੀ ਅਤ੍ੇ ਸਮਭਆਚਾਰ ਿੂਿੰ  ਵੇਖਣ ਤ੍ੇ ਜਾਣਿ ਪਰਤ੍ੀ ਉਹਿਾਂ ਿੀ ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਮਿਲਚਸਪੀ ਸੀ। ਉਹਿਾਂ ਿਾ 
ਿਿੰ ਿਣਾ ਸੀ ਮਕ ਜੇ ਮਕਸੇ ਿੁਲਕ ਿੀ ਤ੍ਮਹਜ਼ੀਬ ਿੂਿੰ  ਸਿਝਣਾ ਹੈ ਤ੍ਾਂ ਉਸ ਿ ੇਸ਼ਮਹਰ ਿਹੀਂ ਮਪਿੰ ਡ ਵੇਖਣੇ ਚਾਹੀਿੇ ਹਿ। 
ਭਾਈ ਸਾਮਹਬ ਗਿੱਡੀ ਚਲਾਉਣ  ਿੇ  ਸ਼ੌਕੀਿ  ਸਿ  ਤ੍ੇ  ਿੂਰ  ਿੁਰਾਡੀਆਂ  ਥਾਵਾਂ  ਉੱਤ੍ੇ  ਆਪ  ਜਾਂਿੇ। ਅਕਾਲ  
ਪੁਰਖ ਿੀ ਕਾਇਿਾਤ੍ ਿਾ ਅਿਿੰ ਿ ਿਾਣਿ ਤ੍ੇ ਰਿੱਬੀ ਰਿੰ ਗ ਮਵਿੱ ਚ ਰਿੰ ਗੇ ਜਾਣ ਮਵਿੱ ਚ ਮਵਸ਼ਵਾਸ ਰਿੱ ਖਿੇ ਸਿ।   
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 ਭਾਈ ਮਿਰਿਲ ਮਸਿੰ ਘ ਖਾਲਸਾ ਿੇ ਸਿੰ ਪੂਰਿਤ੍ਾ ਵਾਲਾ ਜੀਵਿ ਜੀਮਵਆ। ਗੁਰਿਮਤ੍ ਸਿੰ ਗੀਤ੍ ਿੇ ਸਾਧਕ ਅਤ੍ ੇ
ਪਰਿੰ ਪਰਾ ਿੇ ਵਾਹਕ ਹੋਣ ਿ ੇ ਿਾਲ-ਿਾਲ ਸਿਕਾਲ ਿੇ ਸਿਾਮਜਕ ਿੁਿੱ ਮਿਆਂ ਪਰਤ੍ੀ ਵੀ ਆਪ ਪੂਰੇ ਚੇਤ੍ਿੰ ਿ ਰਹ।ੇ 
ਮਕਸਾਿਾਂ ਅਤ੍ ੇਿਜ਼ਿੂਰਾਂ ਬਾਰੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਮਵਿੱ ਚ ਲੇਖ, ਗੀਤ੍, ਕਮਵਤ੍ਾਵਾਂ ਵੀ ਮਲਖਿੇ ਰਹੇ। ਮਲਖਣ-ਪੜਹਿ ਮਵਿੱ ਚ 
ਆਪਿੀ ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਰੁਚੀ ਤ੍ੇ ਮਵਚਾਰਾਂ ਿੀ ਪਮਰਪਿੱਕਤ੍ਾ ਿੇ ਆਪ ਿੂਿੰ  ਇਿੱ ਕ ਸੁਘੜ ਵਾਰਤ੍ਾਕਾਰ ਵੀ ਬਣਾ ਮਿਿੱ ਤ੍ਾ ਸੀ। 
ਪਿੰ ਜਾਬੀ ਮਟਰਮਬਊਿ ਮਵਿੱ ਚ ਕੀਰਤ੍ਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪ ਿੇ ਲੜੀਵਾਰ ਲੇਖ ‘ਗੁਰਿਮਤ੍ ਸਿੰ ਗੀਤ੍ ਿੇ ਅਿਿੋਲ ਰਤ੍ਿ’ 
ਅਤ੍ ੇ‘ਪਰਮਸਿੱ ਧ ਕੀਰਤ੍ਿਕਾਰ ਬੀਬੀਆਂ’ ਿਾਿਕ ਪੁਸਤ੍ਕਾਂ ਿੇ ਰੂਪ ਮਵਿੱ ਚ ਪਰਕਾਮਸ਼ਤ੍ ਹੋਏ। ਭਾਈ ਸਾਮਹਬ ਕੀਰਤ੍ਿ 
ਿੀ ਮਵਰਾਸਤ੍ ਸਾਂਭਣ ਵਾਮਲਆਂ ਿੇ ਕਿਰਿਾਿ ਸਿ ਤ੍ੇ ਰਾਗੀ ਸ਼ਰੇਣੀ ਮਵਿੱ ਚ ਮਿਹਿਤ੍ ਤ੍ੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਿ ਿੀ ਪਸਰ 
ਰਹੀ ਭਾਵਿਾ ਤ੍ੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਿ ਰਮਹਿੰ ਿੇ।  
 ਪਿੰ ਜਾਬੀ ਯੂਿੀਵਰਮਸਟੀ, ਪਮਟਆਲਾ ਿਾਲ ਭਾਈ ਮਿਰਿਲ ਮਸਿੰ ਘ ਖਾਲਸਾ ਿਾ ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਲਗਾਓ ਮਰਹਾ। 
ਯੂਿੀਵਰਮਸਟੀ ਿੇ ਗੁਰਿਮਤ੍ ਸਿੰ ਗੀਤ੍ ਮਵਭਾਗ ਮਵਿੱ ਚ ਬਤ੍ੌਰ ਮਵਮਜ਼ਮਟਿੰ ਗ ਸਕਾਲਰ ਮਵਮਿਆਰਥੀਆਂ ਿੂਿੰ  ਗੁਰ ਿਿੱ ਸਣ 
ਿੇ ਿਾਲ-ਿਾਲ ਗੁਰਿਮਤ੍ ਸਿੰ ਗੀਤ੍ ਚੇਅਰ ਵਿੱ ਲੋਂ ਆਪ ਿੀ ਆਰਕਾਈਵਲ ਮਰਕਾਰਮਡਿੰ ਗ ਤ੍ੇ ਡਾਕੂਿੈਂਟਰੀ ਮਫਲਿ ਵੀ 
ਮਤ੍ਆਰ ਕੀਤ੍ੀ ਗਈ। ਇਸ ਤ੍ੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਰੋ. ਤ੍ਾਰਾ ਮਸਿੰ ਘ ਿੇ ਸਿੂਹ ਮਸ਼ਸ਼ ਿਿੰ ਡਲ ਅਤ੍ੇ ਗਰੁਿਮਤ੍ ਸਿੰ ਗੀਤ੍ ਚੇਅਰ ਵਿੱ ਲੋਂ 
ਆਪ ਿੂਿੰ  ਗੁਰਿਮਤ੍ ਸਿੰ ਗੀਤ੍ਾਚਾਰੀਆ ਪਰੋ. ਤ੍ਾਰਾ ਮਸਿੰ ਘ ਮਸਿਰਤ੍ੀ ਐਵਾਰਡ ਵੀ ਪਰਿਾਿ ਕੀਤ੍ਾ ਮਗਆ। ਯੂਿੀਵਰਮਸਟੀ 
ਮਵਖੇ ਆਪਣੀ ਆਖਰੀ ਫੇਰੀ ਿੌਰਾਿ ਜਿਵਰੀ ਿਹੀਿੇ ਸਿੰ ਗੀਤ੍ ਮਵਭਾਗ ਵਿੱ ਲੋਂ  ਆਯੋਮਜਤ੍ ਕੀਤ੍ੇ ਗਏ ਪਰੋ. ਤ੍ਾਰਾ ਮਸਿੰ ਘ 
ਪਮਟਆਲਾ ਸਿੰ ਗੀਤ੍ ਸਿੰ ਿੇਲਿ ਿੀ ਇਿੱ ਕ ਸ਼ਾਿ ਿੀ ਸਿਾਰਤ੍ ਵੀ ਭਾਈ ਖਾਲਸਾ ਿੇ ਕੀਤ੍ੀ।  
 ਸਿੰ ਗੀਤ੍ਕਾਰ ਿਾ ਮਵਅਕਮਤ੍ਤ੍ਵ ਮਵਸ਼ਾਲ ਹੁਿੰ ਿਾ ਹੈ ਤ੍ੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਿੇਸ਼ ਿੀ ਕਲਾ ਅਤ੍ੇ ਪਰਿੰ ਪਰਾ ਿਾ 
ਸਮਭਆਚਾਰਕ ਿੂਤ੍ ਹੁਿੰ ਿਾ ਹੈ। ਸਿੱ ਚਾ ਫਿਕਾਰ ਪਰਿੰ ਪਰਾ, ਸਿਕਾਲ ਤ੍ੇ ਭਮਵਿੱ ਖ ਿਾ ਿੁਜਿੱ ਸਿਾ ਹੁਿੰ ਿਾ ਹ।ੈ ਉਹ 
ਪਰਿੰ ਪਰਾ ਿੂਿੰ  ਇਿੱ ਕ ਸੁਘੜ ਮਿਸ਼ਾ ਹੀ ਿਹੀਂ ਮਿਿੰ ਿਾ ਬਲਮਕ ਘੜਿਾ ਤ੍ੇ ਿਮਵਆਉਂਿਾ ਹੈ। ਉਸ ਿਾ ਇਸ ਜਿੱ ਗ ਤ੍ੋਂ ਜਾਣਾ 
ਸਿਾਜ ਤ੍ੇ ਸਿੰ ਸਮਕਰਤ੍ੀ ਲਈ ਬਹੁਤ੍ ਵਿੱ ਡਾ ਘਾਟਾ ਹੁਿੰ ਿਾ ਹੈ ਪਰ ਕਲਾ ਜਗਤ੍ ਮਵਿੱ ਚ ਉਸ ਵਿੱ ਲੋਂ  ਪਾਈਆਂ ਮਪਰਤ੍ਾਂ ਉਸ ਿੂਿੰ  
ਮਚਰ ਕਾਲ ਤ੍ਿੱ ਕ ਮਜ਼ਿੰ ਿਾ ਰਿੱ ਖਿੀਆਂ ਹਿ।  
 ਕਿੇ ਿਾ ਮਹਿੰ ਿਤ੍ ਹਾਰਿ ਵਾਲੇ ਤ੍ੇ ਸਕਾਰਾਤ੍ਿਕ ਰਵਿੱ ਈਆ ਰਿੱ ਖਣ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਮਿਰਿਲ ਮਸਿੰ ਘ ਖਾਲਸਾ 
ਬੀਿਾਰ ਹੋਣ ਉਪਰਿੰ ਤ੍ ਮਕਸ ਪਰਕਾਰ ਿਕਾਰਾਤ੍ਿਕ ਿਿੋਸਮਥਤ੍ੀ ਮਵਿੱ ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਇਸ ਿਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋ ਚੁਿੱ ਮਕਆ ਹੈ। 
ਬੇਹਿ ਅਫਸੋਸਿਾਕ ਹੈ ਮਕ ਕੌਿ ਿਾ ਇਹ ਹੀਰਾ ਸਾਂਮਭਆ ਿਹੀਂ ਜਾ ਸਮਕਆ। ਆਸਾ ਿੀ ਵਾਰ ਿੇ ਗਾਇਿ ਿਾਲ 
ਅਿਰ ਹੋ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਸਾਮਹਬ ਿੇ 2 ਅਪਰੈਲ, 2020 ਿੂਿੰ  ਿੀਕ ਓਸੇ ਵੇਲੇ ਸਵਾਸ ਮਤ੍ਆਗੇ ਜੋ ਵੇਲਾ ਇਸ ਿੇ 
ਗਾਇਿ ਿਾ ਹੁਿੰ ਿਾ ਹੈ ਤ੍ੇ ਸਿਾ ਲਈ ਕਾਿਰ ਿੀ ਕੁਿਰਤ੍ ਮਵਿੱ ਚ ਮਵਲੀਿ ਹੋ ਕੇ ਅਿਹਿ ਿਾਿ ਿੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ਵਿੱ ਲ 
ਰੁਖਸਤ੍ ਹ ੋਗਏ। 

ਪਰੋਫੈਸਰ, ਸਿੰ ਗੀਤ੍ ਮਵਭਾਗ, ਪਿੰ ਜਾਬੀ ਯੂਿੀਵਮਰਸਟੀ, ਪਮਟਆਲਾ 
______________ 
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ਸੁਰਵੰਿਾ ਸੁਰਾਂਗਲਾ ਸਿੱ ਜਣ ਸੀ: ਪਦਮਸ਼ਰੀ ਭਾਈ ਨਿਰਮਲ ਨਸੰਘ ਖਾਲਸਾ 
— ਗੁਰਭਜਿ ਨਗਿੱ ਲ 

 
 

ਦੋ ਅਪਰੈਲ ਭਾਵੇਂ ਰਾਮਿੌਮੀ ਸੀ ਪਰ ਮੇਰ ੇਲਈ ਨਦਿ ਕਾਲ ਕਲੂਟਾ ਚਨੜਹਆ। ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਅਿੱ ਖ ਖੁਿੱ ਲਹੀ ਿਾਂ 
ਿੋਿ ਿ ੇਪਰਮਜੀਿ ਨਸੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦਾ ਸੁਿੇਹਾ ਸੀ, ਨਿਰਮਲ ਨਸੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਵੇਰੇ ਿੜਕ ਸਾਰ 4.30 ਵਜੇ 

ਸਦੀਵੀ ਅਲਨਵਦਾ ਕਨਹ ਗਏ ਹਿ। ਇਸ ੇਵਕਿ ਕਦੇ ਮੈਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਨਹਬ ਿੋਂ ਉਿਹ ਾਂ ਦੀ ਗਾਈ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਸੁਣਿ 

ਲਈ ਉੱਠ ਬਨਹੰਦਾ ਸਾਂ। ਨਜੰਿੇ ਵਜਦ ਿ ੇਨਵਸਮਾਦ ਦੇ ਸਮੁੇਲ ਿਾਲ ਉਹ ਗੁਰ ੂਿਾਿਕ ਪਾਿਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਿਾਲ ਸਾਿੰੂ 

ਜੋੜਦੇ ਸਿ, ਉਹ ਕਮਾਲ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਪਰਭਾਿ ਵੇਲਾ ਸਾਥੋਂ ਨਿਰਮਲ ਨਸੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨਜਹਾ ਟੀਸੀ ਦਾ ਬੇਰ ਖੋਹ ਕੇ ਲੈ 

ਨਗਆ ਹੈ। 

          ਮਿੰੂੈ ਯਾਦ ਹੈ ਉਿਹ ਾਂ ਿਾਲ ਮੇਰੀ ਪਨਹਲੀ ਮੁਲਾਕਾਿ 1991 ਚ ਉਸਿਾਦ ਜਸਵੰਿ ਨਸੰਘ ਭੰਵਰਾ ਜੀ ਿੇ ਜਵਿੱ ਦੀ 
ਕਲਾਂ ਸਨਥਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗਰੁ ਨਗਆਿ ਪਰਕਾਸ਼ ਨਵਖੇ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਇਕਿੱ ਿੀ ਰਾਗਾਂ ਿੇ ਆਿਾਰਿ ਅਦੁਿੱ ਿੀ ਗੁਰਮਨਿ 

ਸੰਗੀਿ ਸੰਮੇਲਿ ਦੀਆਂ ਨਿਆਰੀਆਂ ਚਿੱ ਲ ਰਹੀਆਂ ਸਿ। ਨਕਸੇ ਔਖੀ ਬੰਦਸ਼ ਦਾ ਨਜ਼ੰਮਾ ਭਾਈ ਨਿਰਮਲ ਨਸੰਘ ਖਾਲਸਾ 
ਹਵਾਲੇ ਸੀ। ਪੂਰਾ ਜਬਹ ੇ ਵਾਲਾ ਜਣਾ ਸੀ ਨਿਰਮਲ ਨਸੰਘ। ਕਾਲੀ ਨਸਆਹ ਦਾੜਹੀ। ਭਰਵੇਂ ਮਛੁਨਹਰੇ। 

 ਗਿੱਲਾਂ ਗਿੱਲਾਂ 'ਚ ਉਿਹ ਾਂ ਦਿੱ ਨਸਆ ਨਕ ਉਹ ਮੈਥੋਂ ਇਿੱ ਕ ਸਾਲ ਇਿੱ ਕ ਮਹੀਿਾ ਵਿੱ ਡੇ ਹਿ। ਉਿਹ ਾਂ ਦਾ ਜਿਮ 12 ਅਪਰੈਲ 

1952 ਦਾ ਸੀ ਿੇ ਮੇਰਾ 2 ਮਈ 1953 ਦਾ । 

ਉਿਹ ਾਂ ਦਿੱ ਨਸਆ ਨਕ 1947 ਚ ਉਿਹ ਾਂ ਦ ੇਵਨਡਿੱ ਕੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਾਨਪਆਂ ਵਾਂਗ ਰਾਵੀ ਪਾਰੋਂ ਉੱਜੜ ਕੇ ਆਏ ਸਿ। ਰੁਲਣ 

ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਲਗਪਗ ਇਿੱ ਕੋ ਜਹੀ ਸੀ ਸਾਡੀ।  

ਭਾਈ ਨਿਰਮਲ ਨਸੰਘ ਖਾਲਸਾ ਬਚਪਿ ਚ ਨਪੰਡ ਦ ੇਪੰਚਾਇਿੀ ਰੇਡੀਓ ਿੋਂ ਹੀ ਪਾਨਕਸਿਾਿ ਦ ੇਰੇਡੀਉ ਲਾਹੌਰ 

ਿੋਂ ਪਰਸਾਰਿ ਹੁੰ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਰਬਾਰ ਪਰਗੋਰਾਮ ਸੁਣਦ ੇਨਜਸ ਚ ਚੰਗ ੇਰਾਗੀਆਂ ਭਾਈ ਸਮੁੰ ਦ ਨਸੰਘ, ਭਾਈ ਸੰਿਾ ਨਸੰਘ, 
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ਭਾਈ ਲਾਲ ਿ ੇ ਭਾਈ ਚਾਂਦ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਪਰਸਾਰਿ ਹੁੰ ਦੇ। ਮਗਰ ੇ ਮਗਰ ਪਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ਾਮ ਏ ਗ਼ਜ਼ਲ ਆਉਂਦਾ ਨਜਸ ਚ 

ਮਨਹਦੀ ਹਸਿ, ਿੂਰ ਜਹਾਂ, ਰਸੇ਼ਮਾਂ, ਪਰਵੇਜ਼ ਮਨਹਦੀ ਿ ੇਗਲੁਾਮ ਅਲੀ ਸਾਨਹਬ ਦੀਆਂ ਗ਼ਜ਼ਲਾਂ ਸੁਣਨਦਆ ਂਸੰਗੀਿ ਚ 

ਰੁਚੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ।  

ਨਮਰਜ਼ਾ ਗਾਨਲਬ ਦੀ ਉਰਦ ੂ ਗ਼ਜ਼ਲ ਦਾ ਸਿੂੀ ਿਬਿੱ ਸਮ ਵਿੱ ਲੋਂ  ਕੀਿਾ ਅਿੁਵਾਦ ਗੁਲਾਮ ਅਲੀ ਸਾਨਹਬ ਿੇ 

ਕਾਹਦਾ ਗਾਇਆ ਨਕ ਨਿਰਮਲ ਨਸੰਘ ਇਸ ਗ਼ਜ਼ਲ ਿ ੇਕੁਰਬਾਿ ਹ ੋਗਏ। ਗ਼ਜ਼ਲ ਸੀ 
ਮੇਰੇ ਸ਼ੌਕ ਦਾ ਿਹੀਂ ਇਿਬਾਰ ਿੈਿੰੂ 

ਆ ਜਾ ਵੇਖ ਮੇਰਾ ਇੰਿਜ਼ਾਰ ਆ ਜਾ।  

ਇਸ ਗ਼ਜ਼ਲ ਿੇ ਭਾਈ ਨਿਰਮਲ ਨਸੰਘ ਜੀ ਿੰੂ ਸੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸਾਿਿਾ ਦਾ ਨਸਰੜੀ ਸੁਰਵੰਿਾ ਸਪੁਿੱ ਿਰ ਬਣਾਇਆ।  

ਬਾਪ ਦੀ ਇਿੱ ਛਾ ਸੀ ਨਕ ਨਿਰਮਲ ਵਾਹੀ ਜੋਿੀ ਚ ਹਿੱਥ ਵਟਾਵੇ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਮਿ ਨਕਿੇ ਹਰੋ ਅਟਨਕਆ ਸੀ। ਚਾਚਾ ਭਾਵੇਂ 
ਸੰਿ ਫ਼ਿਨਹ ਨਸੰਘ ਜੀ ਿਾਲ ਡਰਾਈਵਰ ਿ ੇਸਨਹ ਕੀਰਿਿੀਆ ਸੀ ਪਰ ਭਿੀਜੇ ਿੰੂ ਇਸ ਮਾਰਗ ਿੇ ਿੁਰਿੋਂ  ਮੋੜਦਾ ਸੀ। 

ਨਸਰਫ਼ ਮਾਂ ਸੀ ਨਜਹੜੀ ਸ਼ੌਕ ਦ ੇਘੋੜੇ ਭਜਾਉਣ ਲਈ ਪੁਿੱ ਿਰ ਦੀ ਨਿਰ ਬਣੀ।  

ਸ਼ਹੀਦ ਨਸਿੱ ਖ ਨਮਸ਼ਿਰੀ ਕਾਨਲਜ ਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੀ ਇੰਟਰਨਵਊ ਵੇਲੇ ਿੀਕ ਉਸ ਿੰੂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ 

ਿਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ। ਮਾਨਹਰ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਿੇ ਜਦ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਨਕਹਾ ਿਾਂ ਉਹ ਿਨਰੰਦਰ ਬੀਬਾ ਦ ੇਗੀਿ 

ਸੁਣਾਉਣ ਲਿੱ ਗ ਨਪਆ।  

ਚੰਿ ਮਾਿਾ ਗੁਜਰੀ ਦਾ,ਸੁਿੱ ਿਾ ਕੰਨਡਆਂ ਦੀ ਸੇਜ ਨਵਛਾਈ।  

ਸੀਿੇ ਿਾਲ ਿਗੇ ਲਾ ਲਈ ਜਦੋਂ ਯਾਦ ਪੁਿੱ ਿਰਾਂ ਦੀ ਆਈ।  

ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਜੋਿ ਨਸੰਘ ਰੇਡੀਓ ਵਾਲੇ ਿੇ ਨਗਆਿੀ ਚੇਿ ਨਸੰਘ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਿਖ਼ਿ ਸਾਨਹਬ ਬੋਲੇ, 

ਕਾਕਾ! ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਿਹੀਂ, ਗੀਿ ਹ।ੈ  

ਅਿੱ ਨਗਉਂ ਨਿਰਮਲ ਨਸੰਘ ਿੇ ਨਕਹਾ, ਸਾਡੇ ਨਪੰਡ ਇਹੀ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰ ਦ ੇਿੇ। ਕਮੇਟੀ ਪਰਿਾਿ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਿ 

ਨਸੰਘ ਟੌਹੜਾ ਬੋਲੇ। ਇਹ ਮੁੰ ਡਾ ਰਿੱ ਖ ਲਵੋ, ਆਵਾਜ਼ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਬਣਦਾ ਬਣਦਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਾਖ਼ਲਾ ਨਮਲ ਨਗਆ ਨਜਸ 

ਿੰੂ ਪਰੋ: ਅਵਿਾਰ ਨਸੰਘ ਿਾਜ਼ ਜੀ ਿੇ ਖੂ਼ਬ  ਿਰਾਨਸ਼ਆ। ਇਿਹ ਾਂ ਕੋਲੋਂ  ਹੀ ਮਗਰੋਂ ਭਾਈ ਹਰਨਜੰਦਰ ਨਸੰਘ ਸਰੀ ਿਗਰ ਵਾਲੇ 

ਿੇ ਬਹੁਿ ਸਾਰ ੇਹਰੋ ਟਕਸਾਲੀ ਕੀਰਿਿੀਏ ਪੜਹੇ। 

ਭਾਈ ਨਿਰਮਲ ਨਸੰਘ ਜੀ ਿੇ 1976 'ਚ ਇਥੋਂ ਨਸਿੱ ਨਖਆ ਗਰਨਹਣ  ਕਰਕੇ ਨਪਰੰ ਸੀਪਲ ਹਰਭਜਿ ਨਸੰਘ ਿ ੇ

ਨਗਆਿੀ ਭਗਿ ਨਸੰਘ ਲੁਨਿਆਣਾ ਵਾਨਲਆ ਂਦੀ ਪਰਰੇਿਾ ਿਾਲ ਨਰਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਸਨਥਿ ਗੁਰਮਨਿ ਨਮਸ਼ਿਰੀ ਕਾਨਲਜ 'ਚ 

ਸੰਗੀਿ ਨਵਸ਼ਾ ਪੜਹਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰ ੂਕੀਿਾ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਨਹਬ ਦੇ ਵਰਿਮਾਿ ਅਨਿ ਸੁਰੀਲੇ ਰਾਗੀ ਭਾਈ ਰਾਏ ਨਸੰਘ ਇਥ ੇਹੀ 
ਆਪ ਜੀ ਦ ੇਨਵਨਦਆਰਥੀ ਰਹੇ। ਇਥੋਂ ਹੀ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਨਸਿੱ ਖ ਨਮਸ਼ਿਰੀ ਕਾਨਲਜ ਿ ੇਗੁਰਮਨਿ ਨਮਸ਼ਿਰੀ ਕਾਨਲਜ 

ਬੁਿੱ ਢਾ ਜੌਹੜ (ਰਾਨਜਸਥਾਿ) 'ਚ ਪੜਹਾਇਆ। 

1979 'ਚ ਆਪ ਿੰੂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਨਹਬ ਦ ੇ ਹਜੂਰੀ ਰਾਗੀ ਭਾਈ ਗੁਰਮੇਲ ਨਸੰਘ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਰਾਗੀ ਵਜੋਂ 
ਨਿਯੁਕਿੀ ਨਮਲ ਗਈ,ਨਚੰਿਹ ਾਂ ਿੇ ਬਰੇਲ ਨਲਪੀ ਨਵਿੱ ਚ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਨਹਬ ਦਾ ਿੇਿਰਹੀਣਾਂ ਲਈ ਸਰੂਪ ਨਿਆਰ ਕੀਿਾ 
ਹ।ੈ ਓਪਰੇਸ਼ਿ ਬਨਲਊ ਸਟਾਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆਪ ਰਾਗੀ ਵਜੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਨਹਬ ਨਵਖੇ ਹੀ ਨਡਊਟੀ ਿੇ ਸਿ।  

ਦਰਬਾਰ ਸਾਨਹਬ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਵਜੋਂ ਆਪ ਿੇ ਨਵਸ਼ਵ ਪਰਨਸਿੱ ਿੀ ਹਾਸਲ ਕੀਿੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਗਰੋਂ 
ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹਨਰਮੰਦਰ ਸਾਨਹਬ 'ਚ ਲਗਾਿਾਰ ਸਭ ਿੋਂ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਕੀਰਿਿ ਕਰਿ ਵਾਨਲਆਂ 'ਚ ਉਿਹ ਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਮਾਰ 

ਹੋਵੇ।  

ਉਹ ਨਸਰਫ਼ ਕੀਰਿਿਕਾਰ ਿਹੀਂ ਸਿ, ਚੰਗੇ ਲੇਖਕ ਵੀ ਸਿ। ਨਸੰਘ ਬਰਦਰਜ਼ ਵਾਲੇ ਸ. ਗਰੁਸਾਗਰ ਨਸੰਘ ਿੇ 

ਉਿਹ ਾਂ ਪਾਸੋਂ ਕੀਰਿਿਕਾਰ ਨਸਿੱ ਖ ਬੀਬੀਆਂ ਬਾਰੇ ਉਹ ਪਸੁਿਕ ਨਲਖਵਾ ਲਈ ਨਜਸ ਨਵਚੋਂ ਬਹੁਿਾ ਨਹਿੱ ਸਾ ਪਨਹਲਾਂ 
ਵਨਰੰਦਰ ਵਾਲੀਆ ਜੀ ਿੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਟਰਨਬਊਿ  ਦ ੇਸੰਪਾਦਕ ਹੁੰ ਨਦਆਂ ਉਿਹ ਾਂ ਿੋਂ ਲੜੀਵਾਰ ਨਲਖਵਾਇਆ ਸੀ। ਨਕਿਾਬ 
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ਛਪੀ ਿਾਂ ਉਹ ਮੈਿੰੂ ਆਪ ਲੁਨਿਆਣੇ ਭੇਂਟ ਕਰਿ ਆਏ। ਕਨਹਣ ਲਿੱ ਗੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ ਿੁਹਾਡੇ ਟਿੱ ਬਰ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹ ੋਨਗਆਂ, 
ਵਨਰੰਦਰ ਿੇ ਗਰੁਸਾਗਰ ਵੀਰਾਂ ਕਰਕੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਿੀਵਰਨਸਟੀ ਿੇ ਵੀ ਉਿਹ ਾਂ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਪੁਸਿਕ ਪਰਕਾਨਸ਼ਿ ਕੀਿੀ।  

ਭਾਈ ਨਿਰਮਲ ਨਸੰਘ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਿੱ ਕ ਮਾਸੂਮ ਪਨਰੰਦਾ ਵਿੱ ਸਦਾ ਸੀ। ਬੜੇ ਖੰਭ ਿੜਿੜਾਉਂਦਾ । ਉਹ 

ਮੂਲ ਰੂਪ 'ਚ ਨਚਿੱ ਿੋਂ ਸ਼ਾਸਿਰੀ ਗਾਇਕ ਸਿ। ਗ਼ਜ਼ਲ ਸਮਰਾਟ ਗੁਲਾਮ ਅਲੀ ਸਾਨਹਬ ਿੰੂ ਉਸਿਾਦ ਿਾਰਿ ਨਪਿੱਛੇ ਵੀ 
ਇਹੀ ਭਾਵਿਾ ਸੀ। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਗ਼ਜ਼ਲ ਗਾਇਕੀ ਕਰਿਾ ਚਾਹੁੰ ਦ ੇਸਿ ਪਰ ਿਾਰਨਮਕ ਮਰਯਾਦਾ ਹਰ ਵਾਰ ਰਾਹ ਪਿੱਲ 

ਖਲੋਂਦੀ। ਨਚਿੋਂ ਨਦਲਦਾਰ ਸਿ।ਪੰਜ ਿਖ਼ਿਾਂ ਿ ੇ75 ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਕੀਰਿਿ ਕਰਿ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਐਵੇਂ ਿਹੀਂ ਨਮਲਦਾ। ਮੇਰ ੇ

ਬੇਟੇ ਪੁਿੀਿਪਾਲ ਨਸੰਘ ਦੀ ਨਵਆਹ ਵਰਹੇ ਗੰਢ ਿੇ ਉਹ ਸਿੱ ਿ ਅਿੱ ਠ ਸਾਲ ਪਨਹਲਾਂ ਸਾਡ ੇਘਰ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਕੀਰਿਿ ਕਰਿ 

ਆਏ ਿਾਂ ਕਨਹਣ ਲਿੱ ਗੇ, ਹੁਣ ਨਵਸਾਨਰਉ ਿਾ। ਮੈਂ ਹਰ ਸਾਲ ਆਵਾਂਗਾ। ਪਰ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਸਾਡੇ ਿਸੀਬਾਂ 'ਚ ਉਹ ਪਲ 

ਪਰਿ ਕੇ ਿਾ ਆ ਸਕੇ।  

ਉਿਹ ਾਂ ਿਾਲ ਟੈਲੀਫ਼ੋਿ ਿ ੇ ਘੰਟਾ ਘੰਟਾ ਗਿੱਲਾਂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਰਨਹੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਕਈ ਯੋਜਿਾਵਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਘੜਦੇ। 

ਟਕਸਾਲੀ ਕੀਰਿਿ ਲਈ ਉਹ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਕ ਵਜੋਂ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਸੰਿ ਬਾਬਾ ਸੁਿੱ ਚਾ ਨਸੰਘ ਿੇ ਬੀਬੀ 
ਜਸਬੀਰ ਕੌਰ ਖਾਲਸਾ ਜਵਿੱ ਦੀ ਟਕਸਾਲ ਿਾਲ ਉਿਹ ਾਂ ਦਾ ਗੂੜਹਾ ਸਿੇਹ ਸੀ। 

ਮੈਿੰੂ ਯਾਦ ਹੈ ਉਿਹ ਾਂ ਦੀ ਗਾਈ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਜਵਿੱ ਦੀ ਨਵਖੇ ਗਾਇਿ ਸੁਣਿ ਲਈ ਮੈਂ ਿੇ ਮਰੇਾ ਪਨਰਵਾਰ 

ਿੜਕ ਸਾਰ ਜਾਗ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਿੱ ਕ ਵਾਰ ਿਾਂ ਮੇਰ ੇ ਿਾਲ ਸਵੇਰ ੇ 3.30 ਵਜੇ ਲੁਨਿਆਣੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਨਡਪਟੀ 
ਕਨਮਸ਼ਿਰ ਸ. ਸਰਵਣ ਨਸੰਘ ਚੰਿੀ ਵੀ ਨਬਿਾ ਸੁਰਿੱ ਨਖਆ ਕਵਚ ਿੋਂ ਗਏ ਸਿ। 

ਭਾਈ ਨਿਰਮਲ ਨਸਘ ਖਾਲਸਾ ਿੰੂ 2009 'ਚ ਜਦ ਪਦਮ ਸਰੀ ਪਰੁਸਕਾਰ ਨਮਨਲਆ  ਿਾਂ ਮੈਿੰੂ ਟੈਲੀਫ਼ੋਿ 

ਆਇਆ। ਕਨਹਣ ਲਿੱ ਗੇ, ਵੀਰ! ਵਿਾਈਆ!ਂ ਗੁਰ ੂਰਾਮ ਦਾਸ ਪਾਿਸ਼ਾਹ ਦ ੇ ਕੂਕਰ ਿੰੂ ਪਦਮਸ਼ਰੀ ਨਮਲ ਨਰਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ 

ਉਹ ਪਨਹਲੇ ਰਾਗੀ ਸਿ ਨਜੰਿਹ ਾਂ ਿੰੂ ਇਹ ਆਦਰ ਨਮਨਲਆ ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰ।ੇ 

ਪਦਮ ਸ਼ਰੀ ਲੈ ਕੇ ਪਰਿ ੇਿਾਂ ਮਰੇੇ ਨਮਿੱ ਿਰ ਪਰਮਜੀਿ ਨਸੰਘ ਖਾਲਸਾ ਿ ੇਸਾਥੀਆ ਂਿੇ ਲੁਨਿਆਣੇ ਸਟੇਸ਼ਿ ਿੇ ਪੁਿੱ ਜ ਕੇ ਉਿਹ ਾਂ 
ਿੰੂ ਸਿਮਾਨਿਿ ਕੀਿਾ। 

ਨਿੰਿ ਬਿੱ ਨਚਆ ਂਦ ੇਬਾਬਲ ਭਾਈ ਨਿਰਮਲ ਨਸੰਘ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਨਭਆਿਕ ਵਾਇਰਸ ਹਿੱਥੋਂ ਨਵਛੋੜਾ ਅਕਨਹ ਿ ੇ

ਅਸਨਹ ਹੈ। ਦੁਖਦਾਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਵਿੇਰੇ ਹੈ ਨਕਉਂਨਕ ਉਿਹ ਾਂ ਦੀ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮਰ ਿਹੀਂ ਸੀ। 

ਮੇਰੇ ਸੁਰਵੰਿ,ੇ ਸਰਾਂਗਲੇ ਸਿੱ ਜਣ ਦੇ ਨਵਛੋੜੇ ਿੇ ਹਲੂਣ ਕੇ ਰਿੱ ਖ ਨਦਿੱ ਿਾ ਹੈ, ਮੈਿੰੂ ਦੁਿੱ ਖ ਹੈ ਨਕ 100 ਿੋਂ ਵਿੱ ਿ ਆਨਡਉ 

ਕੈਨਸਟਸ ਰੀਕਾਰਡ ਕਰਿ ਵਾਲਾ, ਰੇਡੀਉ ਿੇ ਟੈਲੀਵੀਜਿ ਦਾ ਏ. ਗਰੇਡ ਕਲਾਕਾਰ ਮੁੜ ਕਦੇ ਸਾਿੰੂ ਿਹੀਂ ਨਮਲ 

ਸਕੇਗਾ। 

ਮੈਿੰੂ ਕਦੇ ਉਿਹ ਾਂ ਦਾ ਉਦਾਸ ਟੈਲੀਫ਼ੋਿ ਿਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ। ਨਸਰਫ਼ ਇਿੱ ਕੋ-ਵਾਰ ਉਿਹ ਾਂ ਮੂੰ ਹੋਂ ਹਾਊਕਾ ਸੁਨਣਆ। 

ਉਹ ਵੀ ਉਦੋਂ ਜਦ ਿਾਿਕ ਸ਼ਾਹ ਫ਼ਕੀਰ ਨਿਲਮ 'ਚ ਸ਼ਬਦ ਿੇ ਗੀਿ ਗਾਉਣ ਬਦਲੇ ਸਾਡੇ ਚੌਿਰੀਆਂ ਿੇ ਉਿਹ ਾਂ ਨਖ਼ਲਾਫ਼ 

ਨਬਆਿਬਾਜ਼ੀ ਕੀਿੀ। ਉਹ ਕਨਹਣ ਲਿੱ ਗੇ, ਮਰੇੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਵੈਰੀ ਹੋ ਰਹ ੇਿੇ, ਸਿੱ ਜਣਾਂ ਦੇ ਭੇਸ 'ਚ ਨਸ਼ਬਲੀ ਮਿਸੂਰ ਿੰੂ ਿੁਿੱ ਲ 

ਮਾਰ ਰਹ ੇ ਿੇ, ਪਿੱਥਰਾਂ ਜਹੇ। ਨਦਲ ਟੁਿੱ ਟ ਨਰਹੈ! ਮੈਂ ਨਕਹਾ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਘਬਰਾਉ ਿਾ, ਉੱਚ ੇ ਬੰਦ ੇ ਦੀ  ਦਸਿਾਰ ਹੀ 
ਟਾਹਣੀਆਂ 'ਚ ਉਲਝਦੀ ਹੈ। 

ਦਰਬਾਰ ਸਾਨਹਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀਭਾਈ ਬਲਬੀਰ ਨਸੰਘ ਜੀ ਦੀ ਮੌਿ ਦਾ ਸੁਿੇਹਾ ਨਮਲਣ ਿੇ ਵੀ ਉਿਹ ਾਂ 
ਮੇਰ ੇ ਿਾਲ ਅਫ਼ਸੋਸ ਪਰਗਟਾਇਆ। ਉਹ ਜਾਣਦ ੇ ਸਿ ਨਕ ਮੈਂ ਵੀ ਉਿਹ ਾਂ ਦਾ ਕਦਰਦਾਿ ਹਾਂ। ਪਰੂਿ ਚੰਦ ਵਡਾਲੀ 
ਵਾਨਲਆਂ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਭਰਾ ਕਰਿਾਰ ਨਸੰਘ ਉਿਹ ਾਂ ਿਾਲ ਿਬਲਾ ਵਾਦਕ  ਸੀ, ਮੈਿੰੂ ਇਹ ਔਖਾ ਲਿੱ ਗ ਨਰਹ ੈਨਕ ਜਦ ਮੈਂ ਉਸਿੰੂ 

ਭਾਈ ਸਾਨਹਬ ਿੋਂ ਬਾਦ ਹੁਣ ਨਕਿੇ ਨਮਲਾਂਗਾ ਿਾਂ ਦਰਦਾਂ ਦਾ ਹੜਹ ਹੰਝੂ ਬਣ ਸਾਿੰੂ ਦਹੋਾਂ ਿੰੂ ਰੋੜਹ ਦੇਵਗੇਾ। ਕਰ ਬੰਦੇ ਿੂੰ  
ਬੰਦਗੀ ਸ਼ਬਦ 'ਚ ਉਿਹ ਾਂ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਰਾਗੀ ਦਰਸ਼ਿ ਨਸੰਘ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਕਿੱ ਲੀ ਰਨਹ ਗਈ ਹੈ। 
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ਭਾਸ਼ਾ ਨਵਭਾਗ ਵਿੱ ਲੋਂ  ਉਿਹ ਾਂ ਿੰੂ ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਰਾਗੀ ਦਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਮਨਲਆ  ਿਾਂ ਉਹ ਬਹਿੁ ਪਰਸੰਿ ਹੋਏ ਨਕਉਂਨਕ 

ਸਰਕਾਰੀ ਪਿੱਿਰ ਿੇ ਉਿਹ ਾਂ ਦੀ ਪਨਹਲੀ ਵਾਰ ਕਦਰ ਕੀਿੀ ਗਈ ਸੀ। 

ਭਾਈ ਨਿਰਮਲ ਨਸੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੇ ਜਾਣ ਿ ੇਆਹ ਚਾਰ ਸਿਰਾਂ ਅਚਿਚੇਿ ਹੀ ਮੂੰ ਹੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ 
ਮਨਹਕਵੰਿ ਸੁਰਸਾਗਰ ਪੂਰਾ, ਨਿਰਮਲ ਵੀਰ ਉਦਾਸ ਕਰ ਨਗਆ। 

ਅੰਨਮਰਿ ਵੇਲੇ ਪਾਟੀ ਨਚਿੱ ਠੀ, ਕੌਣ ਬਿੇਰ ੇਆਣ ਿਰ ਨਗਆ। 

ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨਬਿਾਈ ਨਜਸ ਿੇ, ਗੁਰਚਰਿਾਂ ਦੀ ਪਰੀਿੀ ਅੰਦਰ, 

ਸਿੱ ਜਣ ਦੇ ਿੁਰ ਜਾਣ ਿੇ ਲਿੱ ਨਗਆ, ਸੁਰ ਦੀ ਖ਼ਾਲੀ ਿਰਿ ਕਰ ਨਗਆ। 
_____________________ 

 

is~K kOm dI siqkwrq hsqI ivl~Kx pRiqBw pdmSRI BweI 
inrml isMG ^wlsw 

ਡਾ. ਏ ਪੀ ਮਸਿੰ ਘ 'ਮਰਿਿ',  
 
ਗੁਰਿਮਤ੍ ਸਿੰ ਗੀਤ੍ ਿੀ ਸਬਿ ਕੀਰਤ੍ਿ ਪਰਿੰ ਪਰਾ ਿਾ ਮਵਵਹਾਮਰਕ ਪਰਤ੍ਿੱ ਖਣ ਸਰੀ ਹਮਰਿਿੰ ਿਰ ਸਾਮਹਬ ਿੀ 

ਅਿੱ ਿ-ਪਮਹਰੀਂ ਕੀਰਤ੍ਿ ਿਮਰਆਿਾ ਤ੍ੋਂ ਹ ੋਮਰਹਾ ਹ।ੈ ਇਸ ਅਸਥਾਿ 'ਤ੍ੇ ਮਿੈੱਤ੍ਿੇਿ ਵਜੋਂ ਕੀਰਤ੍ਿ ਚੌਕੀ ਿਾ ਆਰਿੰ ਭ 
ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਿ ਿੇਵ ਜੀ ਿੁਆਰਾ ਕੀਤ੍ਾ ਮਗਆ। ਇਸ ਅਸਥਾਿ 'ਤ੍ੇ ਭਾਈ ਸਿੱ ਤ੍ਾ ਤ੍ੇ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰ ਡ ਿੂਿੰ  ਗੁਰੂ 
ਸਾਮਹਬ ਿੇ ਸਿਿੁਿੱ ਖ ਬੈਿ 'ਕੇ ਕੀਰਤ੍ਿ ਿੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਿ ਿਾ ਅਵਸਰ ਪਰਿਾਿ ਹੁਿੰ ਿਾ ਮਰਹਾ ਹ।ੈ ਇਸ ੇਹੀ ਅਸਥਾਿ 
'ਤ੍ ੇਗੁਰੂ ਘਰੋਂ ਵਰੋਸਾਏ ਭਾਈ ਮਿਰਿਲ ਮਸਿੰ ਘ ਖਾਲਸਾ, ਹਜੂ਼ਰੀ ਰਾਹੀ ਵਜੋਂ ਕੀਰਤ੍ਿ ਿੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਿੇ ਰਹੇ ਹਿ। 
ਭਾਈ ਸਾਮਹਬ ਅਕਸਰ ਮਕਹਾ ਕਰਿੇ ਸਿ, ਮਕ ਗੁਰੂ ਿੀ ਇਸ ਬਖਸੀਸ ਅਿੱ ਗੇ ਤ੍ਾਂ ਿੇਰਾ ਿਸਤ੍ਕ ਝੁਕ ਝੁਕ ਜਾਂਿਾ ਹੈ 
ਅਤ੍ ੇਿੁਿੀਆ ਿੇ ਸਾਰੇ ਸਿਿਾਿ ਬੌਣੇ ਲਗਿੇ ਹਿ।  ਆਪ ਿੀ ਬਾਣੀ ਪਰਮਤ੍ ਸੂਝ, ਮਵਲਿੱ ਖਣ ਰਾਗਾਤ੍ਮਿਕ ਪਰਮਤ੍ਭਾ 
ਅਤ੍ੇ ਿੌਮਲਕ ਸਬਿ ਗਾਇਣ ਸੈਲੀ ਿੇ ਮਵਸਵ ਮਵਚ ਮਸਿੱ ਖ ਸਿੰ ਗੀਤ੍ਕਾਰਾਂ ਿੀ ਸਮਤ੍ਕਾਰਯਗੋ ਪਛਾਣ ਮਵਚ ਚੋਖਾ ਵਾਧਾ 
ਕੀਤ੍ਾ ਅਤ੍ੇ ਮਸਿੱ ਖ ਗੁਰੂ ਸਾਮਹਬਾਿ ਵਿੱ ਲੋਂ  ਵਰੋਸਾਈ ਇਸ ਮਵਰਾਸਤ੍ ਿੂਿੰ  ਮਵਸਵ ਸਾਹਿਣੇ ਉਜਾਗਰ ਕਰਿ ਮਵਚ 
ਅਮਹਿ ਯੋਗਿਾਿ ਪਾਇਆ ਹ।ੈ  

ਭਾਈ ਸਾਮਹਬ ਅਕਸਰ ਪੜਾਈ ਲਈ ਮਿਸਿਰੀ ਕਾਲਜ ਅਿੰ ਮਿਰਤ੍ਸਰ ਮਵਚ ਿਾਖਲਾ ਲੈਣ ਸਬਿੰ ਧੀ ਕੀਤ੍ੀ 
ਗਈ  ਘਾਲਣਾ ਿੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਭ ਿਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਮਰਆ ਕਰਿੇ ਸਿ। ਉਿਹ ਾਂ ਿੀ ਤ੍ਪਿੱ ਮਸਆ ਰਿੰ ਗ ਮਲਆਈ ਅਤ੍ੇ 
ਭਾਈ ਸਾਮਹਬ ਿੂਿੰ  ਉਸਤ੍ਾਿ ਿਾ ਆਸੀਰਵਾਿ ਅਤ੍ੇ ਸਾਬਾਸ ਮਿਰਿੰ ਤ੍ਰ ਮਿਲਿੀ ਰਹੀ। ਭਾਈ ਮਿਰਿਲ ਮਸਿੰ ਘ 
ਖਾਲਸਾ ਿੇ ਮਵਿੱ ਮਿਆਰਥੀ ਜੀਵਿ ਮਵਚ ਉਸਤ੍ਾਿ ਿੁਆਰਾ ਰੋਜ਼ਾਿਾ ਿੀ ਕਲਾਸ ਮਵਚ ਮਿਿੱ ਤ੍ੇ ਗਏ ਸਬਕ ਿੂਿੰ  ਕਰੜੇ 
ਮਰਆਜ਼ ਿੀ ਕਸਵਿੱ ਟੀ ਚੜਹਾਉਂਮਿਆਂ, ਸੁਰ ਲਗਾਓ ਅਤ੍ੇ ਬਾਣੀ ਿੇ ਸੁਿੱ ਧ ਉੱਚਾਰਿ ਮਵਚ ਿੁਹਾਰਤ੍ ਹਾਸਲ ਕੀਤ੍ੀ ਹੈ। 
ਆਪ ਸਾਰਾ ਸਾਰਾ ਮਿਿ ਮਿਸਿਰੀ ਕਾਲਜ ਅਿੰ ਮਿਰਤ੍ਸਰ ਮਵਖੇ ਮਰਆਜ਼ ਕਰਿੇ ਰਮਹਿੰ ਿੇ। ਸਾਰੇ ਸਬਿਾਂ ਿੂਿੰ  ਕਿੰ ਿ 
ਕਰਿਾ। ਸੁਰ  ਅਮਭਆਸ ਲਈ ਵਿੱ ਖਰਾ ਸਿਾਂ ਰਿੱ ਖਣਾ। ਸਬਿ ਰੀਤ੍ ਯਾਿ ਕਰਿ ਲਈ ਮਵਸੇਸ ਯਤ੍ਿ ਕਰਿੇ ਅਤ੍ ੇ
ਹਿੇਸਾ ਸਿੰ ਗੀਤ੍ ਕਲਾਸ ਮਵਚ ਿੋਹਰੀ ਹੋ ਕੇ ਬੈਿਣਾ। ਆਪ ਮਵਚ ਉਸਤ੍ਾਿ ਿੁਆਰਾ ਮਿਿੱ ਤ੍ੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤ੍ਾਲੀਿ ਿੂਿੰ  
ਗਰਮਹਣ ਕਰਿ ਿੀ ਤ੍ਾਂਘ ਲਿੱ ਗੀ ਰਮਹਿੰ ਿੀ ਸੀ। ਫਲਸਰੂਪ ਆਪ ਇਕ ਹੋਣਹਾਰ ਸਾਮਗਰਿ ਮਵਮਿਆਰਥੀ, ਸਫਲ 
ਅਮਧਆਪਕ ਅਤ੍ੇ ਸਮਤ੍ਕਾਰਤ੍ ਕੀਰਤ੍ਿੀਏ ਵਜੋਂ ਮਵਸਵਭਰ ਮਵਚ  ਜਾਣੇ ਗਏ। ਗੁਰਿਮਤ੍ ਮਿਸਿਰੀ ਕਾਲਜ  
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ਅਿੰ ਮਿਰਤ੍ਸਰ ਮਵਖੇ ਸਿੰ ਗੀਤ੍ ਿੀ ਤ੍ਾਲੀਿ  ਉਪਰਿੰ ਤ੍ ਆਪ ਮਵਸਵ ਪਰਮਸਿੱ ਧ ਗਜ਼ਲ ਸਿਰਾਟ ਉਸਤ੍ਾਿ ਗੁਲਾਿ ਅਲੀ ਖਾਂ 
ਸਾਮਹਬ, ਲਾਹੌਰ ਿੇ ਗਿੰ ਡਾਬਧ ਸਾਮਗਰਿ ਹੋ ਗਏ। ਆਪ ਿੇ ਗੁਲਾਿ ਅਲੀ ਖਾਂ ਸਾਮਹਬ ਿੀ ਗਾਇਕੀ ਿੂਿੰ  ਐਿਾ 
ਆਤ੍ਿਸਾਤ੍ ਕੀਤ੍ਾ ਹੈ ਮਕ ਆਪ ਿੀ ਗਾਇਣ ਮਵਚ ਖਾਂ ਸਾਮਹਬ ਿੀ ਝਲਕ ਿਾ ਪਰਤ੍ਿੱ ਖਣ ਸਮਹਜੇ ਹੀ ਹੁਿੰ ਿਾ ਰਮਹਿੰ ਿਾ 
ਹ।ੈ ਆਪਣੇ ਉਸਤ੍ਾਿ ਿਾਲ ਰੂਹ ਅਤ੍ੇ ਸਿੰ ਗੀਤ੍ ਿੇ ਪਟਲ ‘ਤ੍ੇ ਇਕਮਿਕ ਹੋ ਕੇ ਭਾਈ ਮਿਰਿਲ ਮਸਿੰ ਘ ਿੇ ਵਰਤ੍ਿਾਿ 
ਕੀਰਤ੍ਿ ਕਾਰਾਂ ਮਵਚ ਆਪਣਾ ਮਿਵੇਕਲਾ ਸਥਾਿ ਬਣਾ ਮਲਆ ਹੈ। ਮਜਿੱ ਥੇ ਮਵਸਵਭਰ ਿੀਆਂ ਸਿੰ ਗਤ੍ਾਂ ਆਪ ਿੂਿੰ  
ਸਮਤ੍ਕਾਰਿੀਆਂ ਅਤ੍ੇ ਮਪਆਰਿੀਆਂ ਹਿ, ਉੱਥੇ ਸਿੰ ਗੀਤ੍ ਿੇ ਹਵਾਲੇ ਤ੍ੋਂ ਆਪ ਿਾ ਸਿੇਹ ਰਿੱ ਖਣ ਵਾਲੇ ਮਵਅਕਤ੍ੀਆਂ 
ਿੀ ਵੀ ਘਾਟ ਿਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਿੀ ਇਕ ਤ੍ਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਪਾਿਕਾਂ ਿਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਮਰਹਾ ਹਾਂ। ਸਰੀ ਿੂਖ ਮਿਵਾਰਿ 
ਸਾਮਹਬ ਪਮਟਆਲਾ ਮਵਖੇ ਬਸਿੰ ਤ੍ ਕੀਰਤ੍ਿ ਿਰਬਾਰ ਚੋਂ ਜਿ ਭਾਈ ਸਾਮਹਬ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤ੍ਾਂ ਇਕ ਸਿੰ ਗੀਤ੍ ਸੇਵੀ ਿੇ 
ਆਪ ਿੂਿੰ  ‘ਮਸਿੱ ਖਾਂ ਿਾ ਗੁਲਾਿ ਅਲੀ’ ਕਮਹ ਕੇ ਸਿੰ ਬੋਧਿ ਕੀਤ੍ਾ।  

ਭਾਈ ਮਿਰਿਲ ਮਸਿੰ ਘ ਖਾਲਸਾ ਿੀ ਗਾਇਣ ਸੈਲੀ ਮਵਚ ਮਜਿੱ ਥੇ ਪਰਿੰ ਪਰਾਗਤ੍ ਸਬਿ ਕੀਰਤ੍ਿ ਿੇ ਤ੍ਿੱ ਤ੍ 
ਮਿਲਿੇ ਹਿ, ਉੱਥੇ ਬਾਣੀ ਿੇ ਸੁਿੱ ਧ ਉਚਾਰਿ ਅਤ੍ੇ ਰਾਗਿਾਰੀ ਿੇ ਿਾਲ ਿਾਲ ਮਹਿੰ ਿੁਸਤ੍ਾਿੀ ਸਿੰ ਗੀਤ੍ ਿੀਆਂ ਅਰਧ 
ਸਾਸਤ੍ਰੀ ਗਾਇਣ ਸੈਲੀਆਂ ਿਾ ਸਿਾਵੇਸ ਵੀ ਝਲਕਿਾ ਹੈ। ਆਪ ਿੀ ਕੀਰਤ੍ਿ ਸੈਲੀ ਮਵਚ ਮਖਆਲ ਗਾਇਣ, 

ਗਜ਼ਲ ਗਾਇਣ, ਿੁਿਰੀ ਗਾਇਣ ਿੇ ਿਾਲ ਿਾਲ ਪਰਿੰ ਪਰਾਗਤ੍ ਸਬਿ ਕੀਰਤ੍ਿ ਸੈਲੀ ਿਾ ਸੁਿੰ ਿਰ ਸਿਾਵੇਸ ਮਿਲਿਾ 
ਹ,ੈ ਜੋ ਆਪ ਿੂਿੰ  ਉੱਚਕੋਟੀ ਿੇ ਕੀਰਤ੍ਿਕਾਰ ਅਤ੍ੇ ਉਸਤ੍ਾਿ ਸਿੰ ਗੀਤ੍ਕਾਰ ਿੇ ਰੂਪ ਮਵਚ ਪਰਗਟਾਉਂਿਾ ਹੈ। ਆਪ 
ਿੁਆਰਾ ਕੀਰਤ੍ਿ ਪਰਸਤ੍ਤੁ੍ੀਆਂ ਮਵਚ ਰਾਗ ਿੇ ਵਿੱ ਖ ਵਿੱ ਖ ਅਿੰ ਗਾਂ ਿੂਿੰ  ਉਜਾਗਰ ਕਰਿੇ ਹੋਏ, ਪਮਟਆਲਾ ਘਰਾਣੇ ਿੀ 
ਗਾਇਕੀ ਿੇ ਲਿੱ ਛਣਾਂ ਸਮਹਤ੍ ਸਬਿ ਰੀਤ੍ ਿੇ ਿੁਖੜੇ ਿੂਿੰ  ਲੈਅ, ਤ੍ਾਲ ਅਤ੍ੇ ਰਾਗਾਤ੍ਮਿਕ ਮਵਮਭਿੰ ਿਤ੍ਾਵਾਂ ਸਮਹਤ੍ ਗਾਇਣ 
ਕਰਿਾ, ਆਪ ਿੀ ਉੱਚ ਸਿੰ ਗੀਮਤ੍ਕ ਪਰਮਤ੍ਭਾ ਿਾ ਪਰਤ੍ੀਕ ਹੈ।  

ਗੁਰਿਮਤ੍ ਸਿੰ ਗੀਤ੍ ਪਰਿੰ ਪਰਾ ਿੇ ਵਾਰਸ ਭਾਈ ਮਿਰਿਲ ਮਸਿੰ ਘ ਖਾਲਸਾ ਿੇ ਗੁਰਿਮਤ੍ ਕਾਲਜ, ਮਰਸੀ ਕੇਸ 
ਅਤ੍ੇ ਸਿੰ ਤ੍ ਬਾਬਾ ਫਮਤ੍ਹ ਮਸਿੰ ਘ ਸਿੰ ਤ੍ ਚਿੰ ਿਣ ਮਸਿੰ ਘ ਸਹੀਿ ਮਸਿੱ ਖ ਮਿਸਿਰੀ ਕਾਲਜ ਬਢੁਾਜੋਹੜ ਗਿੰ ਗਾਿਗਰ  ਮਵਖ ੇ
ਸਿੰ ਗੀਤ੍ ਅਮਧਆਪਕ ਵਜੋਂ ਕਾਰਜ ਕਰਮਿਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਮਵਮਿਆਰਥੀਆਂ ਿੂਿੰ  ਇਸ ਮਵਿੱ ਮਿਆ ਿਾਲ ਜੋਮੜਆ ਹੈ। ਇਸ 
ਉਪਰਿੰ ਤ੍ ਆਪ ਸਰੀ ਹਮਰਿਿੰ ਿਰ ਸਾਮਹਬ ਮਵਖੇ ਹਜੂ਼ਰੀ ਰਾਗੀ ਵਜੋਂ ਮਸਿੱ ਖ ਸਿੰ ਗਤ੍ਾਂ ਿੇ ਸੇਵਾ ਕਰਿੇ ਆ ਰਹੇ ਹਿ। ਆਪ 
ਿੀ ਕੀਰਤ੍ਿ ਸੈਲੀ ‘ਤ੍ੇ ਭਾਈ ਬਖਸੀਸ ਮਸਿੰ ਘ, ਭਾਈ ਸਿੁਿੰ ਿ ਮਸਿੰ ਘ, ਭਾਈ ਸਿੰ ਤ੍ਾ ਮਸਿੰ ਘ, ਭਾਈ ਧਰਿ ਮਸਿੰ ਘ ਜ਼ਖਿੀ, 
ਭਾਈ ਿੋਹਿ ਪਾਲ ਮਸਿੰ ਘ, ਭਾਈ ਮਪਰਥੀਪਾਲ ਮਸਿੰ ਘ  ਅਤ੍ੇ ਭਾਈ ਸਰਿੁਖ ਮਸਿੰ ਘ ਿੀ ਗਾਇਣ ਸੈਲੀ ਿਾ ਪਰਭਾਵ ਹੈ।  

ਸਬਿ ਕੀਰਤ੍ਿ ਪੇਸਕਾਰੀਆਂ ਿੇ ਿਾਲ ਿਾਲ ਗੁਰਿਮਤ੍ ਸਿੰ ਗੀਤ੍ ਧਰੋਹਰ ਿੀ ਮਵਸ਼ਵ ਪਿੱ ਧਰੀ ਪਛਾਣ 
ਸਥਾਪਤ੍ ਕਰਿ ਮਵਚ ਿਹਿੱਤ੍ਵਪੂਰਿ ਯੋਗਿਾਿ ਪਾਉਂਮਿਆਂ ਭਾਈ ਮਿਰਿਲ ਮਸਿੰ ਘ ਵਿੱ ਲੋਂ  100 ਤ੍ੋਂ ਵਿੱ ਧ ਖੋਜ ਲੇਖ 
ਮਵਮਭਿੰ ਿ ਿੈਗਜ਼ੀਿਾਂ, ਰਸਾਮਲਆਂ ਅਤ੍ੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਮਵਚ ਛਪਵਾਏ ਗਏ ਹਿ, ਮਜਿਹ ਾਂ ਿਾਲ ਮਸਿੱ ਖ ਸਿੰ ਗਤ੍ਾਂ ਆਪਣੇ 
ਅਿੀਰ ਮਵਰਸੇ ਤ੍ੋਂ ਜਾਣੂ ਹਈੋਆਂ ਹਿ ਅਤ੍ੇ ਮਵਸਵਾਸ ਿੇ ਸਿੰ ਗੀਤ੍ ਪਰੇਿੀਆਂ ਮਵਚ ਮਸਿੱ ਖ ਸਿੰ ਗੀਤ੍ਕਾਰਾਂ ਿੀ ਪਛਾਣ 
ਸਥਾਪਤ੍ ਹੋਈ ਹ।ੈ ਆਪ ਜਿੋਂ ਵੀ ਮਿਲਿੇ ਤ੍ਾਂ ਤ੍ਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਿੀ ਕੀਰਤ੍ਿ ਪਰਿੰ ਪਰਾ ਮਵਿੱ ਚ ਮਿਖਾਰ ਮਲਆਉਣ ਅਤ੍ ੇ
ਕੀਰਤ੍ਿੀਆਂ ਿੀ ਗੁਣਵਿੱ ਤ੍ਾ ਵਧਾਉਣ ਸਬਿੰ ਧੀ ਚਰਚਾ ਕਰਿੇ।  ਭਾਈ ਸਾਮਹਬ ਿੇ ਮਜਿੱ ਥੇ ਸਬਿ ਕੀਰਤ੍ਿ ਰਾਹੀਂ 
ਮਵਸ਼ਵਭਰ ਿੀਆਂ ਮਸਿੱ ਖ ਸਿੰ ਗਤ੍ਾਂ ਿੂਿੰ  ਗੁਰੂ ਘਰ ਿਾਲ ਜੋਮੜਆ ਜਾ ਮਰਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗਰੁੂ ਘਰ ਿੀ ਕੀਰਤ੍ਿ ਪਰਿੰ ਪਰਾ 
ਮਵਚ ਕਾਰਜਸੀਲ ਕੀਰਤ੍ਿੀ ਵੀਰਾਂ ਅਤ੍ੇ ਬੀਬੀਆਂ ਿੂਿੰ  ਉਤ੍ਸਾਮਹਤ੍ ਕਰਮਿਆਂ ਉਿਹ ਾਂ ਿੇ ਕਾਰਜਾਂ ਿੂਿੰ  ਸਿੰ ਗਤ੍ਾਂ ਸਾਹਵੇਂ 
ਮਲਆਉਣ ਮਵਚ ਮਵਸੇਸ ਭੂਮਿਕਾ ਮਿਭਾਈ[ ਆਪ ਿੁਆਰਾ ਕੀਰਤ੍ਿੀਆਂ ਿੀਆਂ ਘਾਲਿਾਵਾਂ ਿੂਿੰ  ਸਿੰ ਗਤ੍ਾਂ ਸਾਹਵੇਂ 
ਮਲਆਉਣ ਿੇ ਯਤ੍ਿਾਂ ਵਜੋਂ ਉਿਹ ਾਂ ਿੇ ਪਿੰ ਜਾਬੀ ਮਟਰਮਬਊਿ ਮਵਿੱ ਚ ਇਕ ਸਪਤ੍ਾਮਹਕ ਲੇਖ ਲੜੀ ਆਰਿੰ ਭ ਕੀਤ੍ੀ, ਮਜਸ 
ਮਵਿੱ ਚ ਆਪ ਿੁਆਰਾ ਕੀਰਤ੍ਿੀਆਂ ਿੀਆਂ ਘਾਲਿਾਵਾਂ ਿੂਿੰ  ਸਿੰ ਗਤ੍ਾਂ ਸਾਹਵੇਂ ਮਲਆਉਣ ਿੇ ਯਤ੍ਿਾਂ ਵਜੋਂ ਉਿਹ ਾਂ ਿੇ 
ਪਿੰ ਜਾਬੀ ਮਟਰਮਬਊਿ ਮਵਚ ਇਕ ਸਪਤ੍ਾਮਹਕ ਲੇਖ ਲੜੀ ਆਰਿੰ ਭ ਕੀਤ੍ੀ, ਮਜਸ ਮਵਚ ਗੁਰੂ ਘਰ ਿੇ ਕੀਰਤ੍ਿੀਆਂ ਿਾਲ 
ਇਿੰ ਟਰਮਵਊ ਕਰਿ ਉਪਰਿੰ ਤ੍ ਖੋਜ ਭਰਪੂਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਿਾਿ ਕੀਤ੍ੀ ਗਈ। ਇਸ ਉਪਰਿੰ ਤ੍ ਭਾਈ ਸਾਮਹਬ ਿੇ 
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ਇਕਿੱ ਤ੍ਰ ਕੀਤ੍ੇ ਵੇਰਮਵਆਂ ਿੂਿੰ  ਪੁਸਤ੍ਕ ਰੂਪ ਮਵਚ ਮਤ੍ਆਰ ਕਰ 'ਕੇ 'ਗੁਰਿਮਤ੍ ਸਿੰ ਗੀਤ੍ ਿੇ ਅਿਿੋਲ ਰਤ੍ਿ' ਵਜੋਂ 
ਪਰਕਾਮਸਤ੍ ਕਰਵਾਈ। ਆਪ ਸਰੀ ਹਮਰਿਿੰ ਿਰ ਸਾਮਹਬ ਮਵਖੇ ਬੀਬੀਆਂ ਿੂਿੰ  ਕੀਰਤ੍ਿ ਿੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਿ ਿੀ ਆਮਗਆ 
ਿੇਣ ਸਬਿੰ ਧੀ ਵੀ ਯਤ੍ਿਸੀਲ ਸਿ। ਇਸ ਸਬਿੰ ਧੀ ਆਪ ਿਆੁਰਾ ਵਿੱ ਖ ਵਿੱ ਖ ਅਮਧਕਾਰੀਆਂ ਿਾਲ ਸਿੇਂ ਸਿੇਂ ਵਾਰਤ੍ਾ 
ਕੀਤ੍ੀ ਜਾਂਿੀ ਰਹੀ। ਜਿੋਂ ਵੀ ਮਕਸੇ ਿਾਲ ਗਲ ਕਰਿੇ ਤ੍ਾਂ ਇਹੋ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਾ ਮਕ ਬੀਬੀਆਂ ਿੇ ਜਥੇ ਬਹੁਤ੍ ਘਿੱ ਟ 
ਹਿ। ਪਮਹਲਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਿੀ ਕੀਰਤ੍ਿ ਮਸਿੱ ਖਲਾਈ ਿੇ ਯਤ੍ਿ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਿੇ ਹਿ। ਆਪ ਿੇ ਮਵਸ਼ਵਭਰ ਮਵਚ 
ਕੀਰਤ੍ਿ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਿੀ ਖੋਜ ਆਰਿੰ ਭੀ ਅਤ੍ੇ ਪਿੰ ਜਾਬੀ ਮਟਰਮਬਊਿ ਮਵਚ ਇਕ ਮਵਸੇਸ ਲੜੀ ਆਰਿੰ ਭੀ। 
ਇਸ ਲੜੀ ਅਧੀਿ ਪਰਕਾਮਸਤ੍ ਲੇਖਾਂ ਿੂਿੰ  ਇਕਿੱ ਤ੍ਰ ਕਰਿੇ ਹੋਏ ਭਾਈ ਸਾਮਹਬ ਵਿੱ ਲੋਂ  ਮਸਿੰ ਘ ਬਰਿਰਜ਼ ਅਿੰ ਮਿਰਤ੍ਸਰ ਿ ੇ
ਸਮਹਯੋਗ ਿਾਲ 'ਪਰਮਸਿੱ ਧ ਕੀਰਤ੍ਿਕਾਰ ਬੀਬੀਆਂ' ਿੇ ਰੂਪ ਮਵਚ ਪਰਕਾਮਸਤ੍ ਕਰਵਾਇਆ।  

ਿੇਸ ਮਵਿੇਸ ਿੀਆਂ ਪਰਿੁਿੱ ਖ ਮਰਕਾਰਮਡਿੰ ਗ ਕਿੰ ਪਿੀਆਂ ਵਿੱ ਲੋਂ  ਆਪ ਿੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਵਚ ਲਗਭਗ 55 ਆਡੀਓ 
ਵੀਡੀਓ ਮਰਕਾਰਮਡਿੰ ਗਾਂ ਰੀਲੀਜ਼ ਕੀਤ੍ੀਆਂ ਜਾ ਚੁਿੱ ਕੀਆਂ ਹਿ। ਭਾਰਤ੍ ਿੀਆਂ ਪਰਿੁਿੱ ਖ ਮਰਕਾਰਮਡਿੰ ਗ ਕਿੰ ਪਿੀਆਂ ਟੀ-
ਸੀਰੀਜ਼, ਮਿਊਮਜ਼ਕ-ਟੂਡੇ, ਮਿਊਮਜ਼ਕ-ਿੈਿੋਰੀਜ਼, ਮਟਪਸ, ਫਾਈਿ-ਟਿੱ ਚ, ਸਾਗਾ ਆਮਿ ਿਆੁਰਾ ਆਪ ਿੀ ਆਵਾਜ਼ 
ਮਵਚ ਸੀ.ਡੀ., ਵੀ.ਸੀ.ਡੀ., ਡੀ.ਵੀ.ਡੀ. ਅਤ੍ੇ ਐਿ.ਪੀ. ਫਾਰਿਟੈ ‘ਤ੍ੇ ਮਰਕਾਰਮਡਿੰ ਗ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।  
ਗੁਰਿਮਤ੍ ਸਿੰ ਗੀਤ੍ ਪਰਿੰ ਪਰਾ ਮਵਚ ਆਸਾ ਿੀ ਵਾਰ ਿੀ ਕੀਰਤ੍ਿ ਚੌਕੀ ਿਾ ਮਵਸੇਸ ਿਹਿੱਤ੍ਵ ਹੈ। ਇਸ ਿਾ ਪਰਚਲਣ 
ਮਸਿੱ ਖ ਧਰਿ ਿੇ ਸਿੰ ਸਥਾਪਕ ਗੁਰੂ ਿਾਿਕ ਿੇਵ ਜੀ ਿੇ ਸਿੇਂ ਤ੍ੋਂ ਚਿੱ ਮਲਆ ਆ ਮਰਹਾ ਹੈ। ਆਸਾ ਿੀ ਵਾਰ ਲਾਉਣੀ ਸਾਰ ੇ
ਕੀਰਤ੍ਿੀਆਂ ਿੇ ਵਿੱ ਸ ਮਵਚ ਿਹੀਂ ਹੈ। ਮਤ੍ਿੰ ਿ ਘਿੰ ਟੇ ਿੀ ਚੌਕੀ ਮਵਚ ਸਿੁਿੱ ਚੀ ਆਸਾ ਿੀ ਵਾਰ ਅਤ੍ੇ ਇਸ ਿਾਲ ਢੁਕਵੇਂ 
ਸਬਿ ਕਿੰ ਿ ਕਰ ਕੇ ਗਾਇਣ ਕਰਿਾ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਿੀ ਬਖਸੀਸ ਤ੍ੋਂ ਬਗੈਰ ਸਿੰ ਭਵ ਿਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਈ ਮਿਰਿਲ ਮਸਿੰ ਘ 
ਖਾਲਸਾ ਿੀ ਮਵਲਿੱ ਖਣਤ੍ਾ ਅਤ੍ੇ ਮਵਸ਼ਵ ਪਰਮਸਿੱ ਧੀ ਿਾ ਅਿੰ ਿਾਜ਼ਾ ਇਸ ਤ੍ਿੱ ਥ ਤ੍ੋਂ ਸਮਹਜੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਾ ਹੈ ਮਕ 
ਆਪ ਿੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਵਚ ਮਰਕਾਰਡ ਕੀਤ੍ੀ ਗਈ ਆਸਾ ਿੀ ਵਾਰ ਿੀਆਂ 50,00,000 ਤ੍ੋਂ ਵਿੱ ਧ ਕੈਸੇਟਾਂ ਮਵਕ ਚੁਿੱ ਕੀਆਂ 
ਹਿ, ਜੋ ਮਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਵਚ ਇਕ ਇਮਤ੍ਹਾਸਕ ਪਰਾਪਤ੍ੀ ਹੈ।  ਇਹ ਪਰਾਪਤ੍ੀ ਭਾਈ ਸਾਮਹਬ ਿ ੇਮਵਸ਼ਵਭਰ ਮਵਚ 
ਫੈਲੇ ਸੁਿੱ ਭਮਚਿੰ ਤ੍ਕਾਂ ਅਤ੍ੇ ਸਰਪਰਸਤ੍ਾਂ ਲਈ ਬੜੇ ਹੀ ਿਾਣ ਿਾ ਸਬਿੱ ਬ ਹੈ। ਮਕਸੇ ਵੀ ਕਿੰ ਪਿੀ ਜਾਂ ਰਾਗੀ ਜਥੇ ਿੁਆਰਾ 
ਗਾਇਣ ਕੀਤ੍ੀ ਗਈ ਆਸਾ ਿੀ ਵਾਰ ਿੀਆਂ ਇਤ੍ਿੇ ਘਿੱ ਟ ਸਿੇਂ ਮਵਚ ਐਿੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਿਾ ਮਵਤ੍ਰਿ ਪਮਹਲੀ ਵੇਰ 
ਸਿੰ ਭਵ ਹੋ ਸਮਕਆ ਹੈ।  

ਆਪ ਿੀ ਸੇਵਾ ਿੇ ਸਿਿਾਿ ਵਜੋਂ ਆਪ ਿੂਿੰ  ਮਿਲੇ ਅਿੇਕਾਂ ਐਵਾਰਡਾਂ, ਪਰੁਸਕਾਰਾਂ ਮਵਚੋਂ ਗੁਰੂ ਰਾਿਿਾਸ 
ਗੁਰਪੁਰਬ ਕਿੇਟੀ ਸਰੀ ਅਿੰ ਮਿਰਤ੍ਸਰ ਵਿੱ ਲੋਂ  ਕੀਰਤ੍ਿੀਆਂ ਐਵਾਰਡ 1990, ਜਵਿੱ ਿੀ ਟਕਸਾਲ ਵਿੱ ਲੋਂ  ਸਰੋਿਣੀ ਰਾਗੀ 
ਐਵਾਰਡ 1991-94. ਇਿੰ ਡੀਅਿ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਇਿੰ ਡਸਟਰੀ ਬਿੰ ਬਈ ਵਿੱ ਲੋਂ  ਿੀਵਾ ਿੈਸਿਲ ਐਵਾਰਡ 1994, ਫਮਤ੍ਹ 
ਜਿੰ ਗ ਮਫਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱ ਲੋਂ  ਗੋਲਡ ਿੈਡਲ ਅਤ੍ੇ ਸਰੋਿਣੀ ਰਾਗੀ ਐਵਾਰਡ 1999, ਭਾਈ ਿਰਿਾਿਾ ਸਰੋਿਣੀ ਸੋਸਾਇਟੀ 
ਵਿੱ ਲੋਂ  ਭਾਈ ਿਰਿਾਿਾ ਐਵਾਰਡ 2000. ਯੂਿਾਈਮਟਡ ਮਸਿੱ ਖ ਆਰਗੇਿਾਈਜੇ਼ਸਿ ਵਿੱ ਲੋਂ  ਮਸਫਤ੍ੀਂ ਐਵਾਰਡ 2003, 
ਇਿੰ ਸਟੀਮਚਊਟ ਆਫ ਗੁਰਿਮਤ੍ ਸਟਿੱ ਡੀਜ਼ ਲਾਸ ਐਜਂਲਸ ਯੂਐਸਏ ਵਿੱ ਲੋਂ  ਭਾਈ ਿਰਿਾਿਾ ਐਵਾਰਡ 2004, ਪਿੰ ਜਾਬ 
ਸਰਕਾਰ ਿੇ ਭਾਸਾ ਮਵਭਾਗ ਵਿੱ ਲੋਂ  ਸਰੋਿਣੀ ਰਾਗੀ ਐਵਾਰਡ 2011, ਸਰੋਿਣੀ ਸਰੀ ਿਿਿਿਾ ਸਾਮਹਬ ਵਿੱ ਲੋਂ  ਸਰੋਿਣੀ 
ਰਾਗੀ ਐਵਾਰਡ 2006 ਸਰਿੋਣੀ ਵਰਿਣਯੋਗ ਹਿ। ਭਾਈ ਸਾਮਹਬ ਿੁਆਰਾ ਮਸਿੱ ਖ ਗੁਰੂ ਸਾਮਹਬਾਂ ਵਿੱ ਲੋਂ  ਵਰੋਸਾਈ 
ਗਈ ਗੁਰਿਮਤ੍ ਸਿੰ ਗੀਤ੍ ਮਵਰਾਸਤ੍ ਿੇ ਪਰਚਾਰ ਮਹਤ੍ ਅਣਥਿੱ ਕ ਯਤ੍ਿ ਕੀਤ੍ੇ ਗਏ, ਮਜਿਹ ਾਂ ਿੇ ਮਸਿੱ ਟੇ ਵਜੋਂ ਆਪ ਿੂਿੰ  
ਭਾਰਤ੍ ਸਰਕਾਰ ਿੁਆਰਾ ਆਪ ਿੂਿੰ  2009 ਲਈ ਮਸਵਲ ਸਿਿਾਿਾਂ ਿੀ ਮਸਰਿੌਰ ਲੜੀ ਿਾ ‘ਪਿਿਸਰੀ’ ਐਵਾਰਡ ਿੇ 
ਕੇ ਸਿਿਾਮਿਆ। ਇਹ ਸਿਿਾਿ ਪਰਾਪਤ੍ ਕਰਿ ਵਾਲੇ ਆਪ ਪਮਹਲੇ ਮਸਿੱ ਖ ਕੀਰਤ੍ਿਕਾਰ ਸਿ। 

ਭਾਈ ਸਾਮਹਬ ਿੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਿੀ ਕੀਰਤ੍ਿ ਪਰਿੰ ਪਰਾ ਿੇ ਪਰਚਾਰ ਮਵਚ ਲਗਾਇਆ। 
ਆਪ ਸਿੰ ਖੇਪ ਮਬਿਾਰੀ ਉਪਰਿੰ ਤ੍ ਮਿਤ੍ੀ 2 ਅਪਰੈਲ 2020 ਿੂਿੰ  ਸਾਿੂਿੰ  ਸਿੀਵੀ ਮਵਛੋੜਾ ਿੇ ਗਏ।  
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ਿਹਾਿ ਸਿੰ ਗੀਤ੍ਕਾਰ ਕੀਰਤ੍ਿੀਏ ਭਾਈ ਮਿਰਿਲ ਮਸਿੰ ਘ ਖਾਲਸਾ 

ivjy kumwr SYrI 

ਸ਼ਬਿ ਕੀਰਤ੍ਿ ਮਸਿੱ ਖੀ ਜੀਵਿ ਿਾ ਅਮਭਿੰ ਿ ਅਿੰ ਗ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਮਵਚ ਗੁਰਿਮਤ੍ ਸਿੰ ਗੀਤ੍ਕਾਰਾਂ ਅਤ੍ ੇ
ਕੀਰਤ੍ਿੀਆਂ ਿਾ ਸਿਿਾਿਯਗੋ ਸਥਾਿ ਮਰਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਵਰਸੇ ਿੇ ਪਰਚਾਰ ਅਤ੍ੇ ਪਰਸਾਰ ਲਈ ਵਿੱ ਖ ਵਿੱ ਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤ੍ਾਂ 
ਿੇ ਆਪਣਾ ਵਿੱ ਡਿੁਿੱ ਲਾ ਯੋਗਿਾਿ ਪਾਇਆ ਮਜਸ ਕਰਕੇ ਅਿੱ ਜ ਮਸਿੱ ਖ ਕੌਿ ਪੂਰੀ ਿੁਿੀਆਂ ਮਵਚ ਆਪਣੀ ਮਵਲਿੱ ਖਣਤ੍ਾ 
ਲਈ ਜਾਂਿੀ ਹੈ ਇਿਹ ਾਂ  ਸ਼ਖਸੀਅਤ੍ਾਂ ਮਵਿੱ ਚੋਂ ਇਕ ਸਿ ਭਾਈ ਮਿਰਿਲ ਮਸਿੰ ਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਮਜਿਾਂ ਿੇ ਆਪਣਾ ਸਿੁ'ਚਾ 
ਜੀਵਿ ਸ਼ਬਿ ਕੀਰਤ੍ਿ ਪਰਿੰ ਪਰਾ ਿੇ ਪਰਚਾਰ ਮਵਚ ਲਾਇਆ ਅਤ੍ੇ ਗਰੁਿਮਤ੍ ਸਿੰ ਗੀਤ੍ ਿੇ ਇਮਤ੍ਹਾਸ ਮਵਚ ਇਕ 
ਸਿਿਾਿਯਗੋ ਸਥਾਿ ਿੁਆਇਆ ਭਾਈ ਮਿਰਿਲ ਮਸਿੰ ਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਿਾ ਜਿਿ 12 ਅਪਰੈਲ 1952 ਿੂਿੰ  ਮਪਿੰ ਡ 
ਜਿੰ ਡਵਾਲਾ ਭੀਿੇਸ਼ਾਹ ਮਜ਼ਲਾ ਮਫਰੋਜ਼ਪੁਰ ਮਵਖੇ ਮਪਤ੍ਾ ਚਰਿ ਮਸਿੰ ਘ ਿੇ ਘਰ ਿਾਤ੍ਾ ਗੁਰਿੇਵ ਕੌਰ ਿੀ ਕੁਿੱ ਖੋਂ ਹੋਇਆ। 
ਬਚਪਿ ਤ੍ੋਂ ਹੀ ਗਾਉਣ ਿਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਮਜਸ ਿੁਿੰ  ਆਪ ਿੇ ਸਾਰੀ ਉਿਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਿ ਿਾ ਅਿੰ ਗ ਬਣਾ ਕੇ ਰਖਮਿਆਂ, 
ਮਸਖ ਗੁਰੂ ਸਾਮਹਬਾਿ ਿੁਆਰਾ ਵਰੋਸਾਈ ਗਈ ਗੁਰਤ੍ਮਤ੍ ਸਿੰ ਗੀਤ੍ ਿੇ ਪਰਚਾਰ ਪਰਸਾਰ ਮਵਚ ਵਡਿੁਿੱ ਲਾ ਯੋਗਿਾਿ 
ਪਾਇਆ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਿੇ 1976 ਮਵਚ ਗਰੈਜੂਏਟ ਮਡਪਲੋਿਾ ਗਰੁਿਮਤ੍ ਸਿੰ ਗੀਤ੍ ਸ਼ਹੀਿ ਮਿਸ਼ਿਰੀ ਕਾਲਜ 
ਅਿੰ ਮਿਰਤ੍ਸਰ ਮਵਖੇ ਕੀਤ੍ਾ ਉਸ ਤ੍ੋਂ ਬਾਿ 1977 ਤ੍ੋਂ 1978 ਤ੍ਿੱ ਕ ਗੁਰਿਮਤ੍ ਸਿੰ ਗੀਤ੍ ਕਾਲਜ਼ ਮਰਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਮਵਖੇ 
ਸਿੰ ਗੀਤ੍ ਟੀਚਰ ਿੀ ਸੇਵਾ ਮਿਭਾਈ ਤ੍ੇ ਬਾਿ ਮਵਚ ਸ਼ਹੀਿ ਮਸਿੱ ਖ ਮਿਸ਼ਿਰੀ ਕਾਲਜ਼ ਸਰੀ ਗਿੰ ਗਾਿਗਰ ਰਾਜਸਥਾਿ 
ਮਵਖੇ ਸੇਵਾ ਮਿਭਾਈ ਤ੍ੇ ਬਾਿ ਮਵਚ 1979 ਸਿ ਮਵਚ ਆਪ ਹਜੂ਼ਰੀ ਰਾਗੀ ਸ਼ਰੀ ਿਰਬਾਰ ਸਾਮਹਬ ਸ਼ਰੀ ਅਿੰ ਮਿਰਤ੍ਸਰ 
ਸਾਮਹਬ ਲਿੰ ਿਾ ਸਿਾ ਸੇਵਾ ਮਿਭਾਈ ਤ੍ੇ ਪਿੰ ਜ ਤ੍ਖਤ੍ ਸਾਮਹਬਾਂ ਮਵਖੇ ਵੀ ਕੀਤ੍ਰਿ ਕਰਕੇ ਸਿੰ ਗਤ੍ਾ ਮਵਚ ਮਸਿੱ ਖੀ ਿਾ 
ਪਰਚਾਰ ਕੀਤ੍ਾ। ਆਪ ਜੀ ਿੇ ਕਰੀਬ 71 ਿੇਸ਼ਾ ਮਵਚ ਗੁਰਿਮਤ੍ ਸਿੰ ਗੀਤ੍ ਿਾ ਪਰਚਾਰ ਪਸਾਰ ਕੀਤ੍ਾ ਆਪ ਜੀ ਿੂਿੰ  ਸ਼ਰੀ 
ਗੁਰੂ ਗਰਿੰ ਥ ਸਾਮਹਬ ਿੇ 31 ਰਾਗਾਂ ਿਾ ਵੀ ਮਗਆਿ ਸੀ।ਆਪ ਿੇ ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰਿੰ ਥ ਸਾਮਹਬ ਿੇ ਰਾਗਾਂ ਿੇ ਿਾਲ ਿਾਲ 
ਗੁਰਿਮਤ੍ ਸਿੰ ਗੀਤ੍ ਪਰਿੰ ਪਰਾ ਮਵਚ ਪਰਯੋਗ ਹੋ ਰਹੇ ਭਾਰਤ੍ੀ ਸਿੰ ਗੀਤ੍ ਿੇ ਹਰੋ ਰਾਗਾਂ ਿੀਆਂ ਸ਼ਬਿ-ਰੀਤ੍ਾਂ ਿੂਿੰ  ਵੀ 
ਸੁਰਮਲਪੀਬਧ ਕਰ ਕੇ ਮਿਘਰ ਯੋਗਿਾਿ ਪਾਇਆ।ਆਪ ਜੀ ਿੁਆਰਾ ਸ਼ਬਿ ਕੀਰਤ੍ਿ ਿੀ ਮਵਵਹਾਰਕ ਪਰਿੰ ਪਰਾ 
ਿੀ ਸਿੰ ਭਾਲ ਿੇ ਿਾਲ ਿਾਲ ਗੁਰਿਮਤ੍ ਸਿੰ ਗੀਤ੍ ਿੇ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰ ਪਖ ਸਰੋਮਤ੍ਆਂ ਿੂਿੰ  ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਿਾਿ ਕਰਿ ਲਈ, ਮਵਸ਼ੇ 
ਿਾਲ ਸਬਿੰ ਧਤ੍ ਅਿੇਕ ਿੁਕਮਤ੍ਆਂ ਸਬਿੰ ਧੀ ਸਿੇਂ ਸਿੇਂ ਸਿੰ ਗਤ੍ਾਂ ਸਿਿੁਖ ਚਰਚਾ ਕੀਤ੍ੀ। 2009 ਮਵਚ ਮਸਿੱ ਖ ਕੌਿ 
ਲਈ ਿਾਣੀ ਵਾਲੀ ਗਿੱਲ ਸੀ ਮਕ ਹਜੂ਼ਰੀ ਰਾਗੀ ਭਾਈ ਮਿਰਿਲ ਮਸਿੰ ਘ ਿੂਿੰ  ਰਾਸ਼ਟਰਪਤ੍ੀ ਭਵਿ ਮਵਖੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤ੍ੀ 
ਸ਼ਰੀਿਤ੍ੀ ਪਰਮਤ੍ਭਾ ਪਾਮਟਲ ਵਿੱ ਲੋਂ  ਪਿਿਸ਼ਰੀ ਪੁਸਤ੍ਕਾਰ ਿਾਲ ਸਿਿਾਮਿਤ੍ ਕੀਤ੍ਾ ਮਗਆ। ਇਹ ਪਮਹਲੀ ਵਾਰ ਮਕਸੇ 
ਹਜੂ਼ਰੀ ਰਾਗੀ ਿੂਿੰ  ਇਹ ਪੁਸਤ੍ਕਾਰ ਮਿਮਲਆ। ਕਲਾਸੀਕਲ ਸਿੰ ਗੀਤ੍ ਅਤ੍ੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਿੀ ਕਲਾ ਮਵਚ ਮਸਮਖਅਤ੍ ਭਾਈ 
ਮਿਰਿਲ ਮਸਿੰ ਘ ਖਾਲਸਾ ਿੇ ਿੇਸ਼ ਮਵਿੇਸ਼ ਮਵਚ ਕਲਾਮਸਕ ਅਤ੍ੇ ਹਲਕੇ ਸਿੰ ਗੀਤ੍ ਮਸਿੰ ਘ ਗਰੁਬਾਣੀ ਿਾ ਪਰਚਾਰ ਕੀਤ੍ਾ। 
ਇਿਹ ਾਂ ਿੇ ਿੁਿੱ ਲੇ ਸਿੰ ਗੀਤ੍ ਿੇ ਅਮਧਆਪਕ ਪਰੋ ਅਵਤ੍ਾਰ ਮਸਿੰ ਘ ਿਾਜ ਸਿ ਅਤ੍ੇ ਬਾਅਿ ਮਵਖ ਲਾਹੌਰ ਤ੍ੋਂ ਆਏ ਗਜ਼ਲ 
ਵਾਿਕ ਉਸਤ੍ਾਿ ਗੁਲਾਿ ਅਲੀ ਖਾਿ ਿੇ ਆਪਣੀ ਸਿੰ ਗੀਤ੍ ਿੀ ਕੁਸ਼ਲਤ੍ਾ ਿੂਿੰ  ਝਿੰ ਜੋਮੜਆ। ਇਸ ਤ੍ੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਸਾਰੇ 
ਸਮਹਕਾਰਤ੍ ਪਿੰ ਜ ਤ੍ਖਤ੍ਾਂ ਭਾਰਤ੍ ਮਵਚ ਇਮਤ੍ਹਾਸਕ ਗਰੁਿੁਆਮਰਆਂ ਅਤ੍ੇ 53 ਿੇਸ਼ਾ ਮਵਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਿਾ ਕੀਤ੍ਰਿ 
ਕਰਿੇ ਸਿੰ ਗਤ੍ਾ ਿੂਿੰ  ਮਿਹਾਲ ਕੀਤ੍ਾ।  ਟੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਾਲੀ ਕਿੰ ਪਿੀ, ਮਿਊਮਜ਼ਕ ਟੂਡੇ, ਮਿਊਮਜ਼ਕ ਿੈਿੋਰੀਜ਼, ਮਟਪਸ, 

ਫਾਇਿ ਟਚ ਅਤ੍ੇ ਸਾਗਾ ਿੇ ਭਾਈ ਖਾਲਸਾ ਿੀਆਂ 50 ਤ੍ੋਂ ਵਿੱ ਧ ਆਡੀਓ ਕੈਮਸਟਾਂ,  ਵੀਸੀਡੀ, ਡੀਵੀਡੀ, ਐਿਪੀ-3 

ਜਾਰੀ ਕੀਤ੍ੀ। ਉਹ ਮਵਕਾਸ ਿੇ ਖੇਤ੍ਰ ਮਵਚ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਿੀ ਚੋਣ ਲਈ ਪਿੰ ਜਾਬ ਭਾਸ਼ਾ ਮਵਭਾਗ ਿੇ ਸਲਾਹਕਾਰ 
ਬੋਰਡ ਤ੍ੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਰੋਿਣੀ ਕਿੇਟੀ ਕੀਰਤ੍ਿ ਉਪ ਕਿੇਟੀ ਿੇ ਿੈਂਬਰ ਵੀ ਸਿ। ਪਰਸਾਰ ਭਾਰਤ੍ੀ ਿੁਆਰਾ ਏ ਗਰੇਡ 
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ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤ੍ਿ ਪੇਸ਼ ਕਰਿ ਵਾਲੇ ਇਿੰ ਮਡਅਿ ਮਿਊਮਜ਼ਕ ਇਿੰ ਡਸਟਰੀ ਿੁਿੰ ਬਈ ਿੁਆਰਾ 1994 ਮਵਚ ਉਸ ਿੀ 
ਭਗਤ੍ੀ ਭਰੀ ਗਾਇਿ ਲਈ ਿੀਵਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਸਤ੍ਕਾਰ ਵੀ ਮਿਮਲਆ। ਉਸ ਿੂਿੰ  ਸੋਿੇ ਿਾ ਤ੍ਗਿਾ ਅਤ੍ੇ ਮਫਰੋਜ਼ਪੁਰ 
ਿੇ ਖਾਲਸੇ ਫਤ੍ਮਹ ਜਿੰ ਗ ਿੁਆਰਾ ਸ਼ਰੋਿਣੀ ਰਾਗੀ ਪੁਸਤ੍ਕਾਰ ਮਿਮਲਆ। ਪਿੰ ਜਾਬ ਮਵਚ 1999 ਮਵਚ ਯੂਿਾਈਮਟਡ 
ਮਸਿੱ ਖ ਆਰਗੇਿਾਈਜੇ਼ਸ਼ਿ ਮਿਿੱਲੀ ਿੇ ਉਿਹ ਾਂ ਿੂਿੰ  2003 ਮਵਚ ਮਸਫਤ੍ੀ ਐਵਾਰਡ ਿਾਲ ਸਿਿਾਮਿਤ੍ ਕੀਤ੍ਾ, ਜਿੋਂ ਮਕ 
ਅਿੰ ਤ੍ਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੰ ਸਥਾ ਗੁਰਿਮਤ੍ ਅਮਧਐਿ ਲਾਸ ਏਜਲਜ਼, ਯੂਐਸਏ. ਿੇ ਉਿਹ ਾਂ ਿੂਿੰ  2004 ਮਵਚ ਭਾਈ ਿਰਿਾਿਾ 
ਐਵਾਰਡ ਿਾਲ ਮਿਵਾਮਜਆ। ਸਿੰ ਿ 2006 'ਚ ਤ੍ਖਤ੍ ਸ਼ਰੀ ਿਿਿਿਾ ਸਾਮਹਬ ਤ੍ਲਵਿੰ ਡੀ ਸਾਬੋ ਿੇ ਗਰੁ ਗਰਿੰ ਥ ਸਾਮਹਬ 
ਿੇ ਸਿੰ ਕਲਿ ਿੀ 300 ਵਰੇਗਿੰ ਡ ਿੇ ਿੌਕੇ ਤ੍ੇ ਉਿਹ ਾਂ ਿੂਿੰ  ਸ਼ਰੋਿਣੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਿਾਲ ਸਿਿਾਮਿਤ੍ ਕੀਤ੍ਾ। ਮਸਿੱ ਖ ਸੁਪਰੀਿ 
ਕੈਂਸਲ ਆਫ ਅਫਰੀਕਾ ਿੇ 2005 ਮਵਚ ਉਸ ਿੂਿੰ  ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਿਾਿ ਮਿਿੱ ਤ੍ਾ। ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਿੀਵਾਿ ਿੇ 2007 

ਮਵਚ ਸਿਿਾਮਿਤ੍ ਵੀ ਕੀਤ੍ਾ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਿੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਵਚ ਇਕ ਐਸੀ ਮਿਿਾਸ ਸੀ ਮਕ ਮਜਸ ਮਵਚ ਪਰਿਾਤ੍ਿਾ 
ਿੀ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਸ਼ ਹੋਏ ਜਿੋਂ ਸ਼ਰੀ ਿਰਬਾਰ ਸਾਮਹਬ ਮਵਖੇ ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਿਾ ਕੀਰਤ੍ਿ ਕਰਿੇ ਸਿ, ਸਿੰ ਗਤ੍ਾਂ ਵੀ 
ਉਸ ਸਿੇ ਿਾਲ ਬਿੰ ਜ ਜਾਂਿੀਆਂ। ਉਿਹ ਾਂ ਿੀ ਰਾਗ ਮਵਮਿਆ ਿਾਲ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਿੇ ਗੂੜ ਮਗਆਤ੍ਾ ਅਤ੍ੇ ਗੁਰਿਮਤ੍ 
ਫਲਸਫੇ ਿੇ ਮਗਆਿੀ ਸਿ। ਉਹ ਮਿਰਧਾਮਰਤ੍ ਰਾਗਾਂ ਮਵਚ ਸ਼ਬਿ ਰੀਤ੍ਾ ਿਾ ਗਾਇਿ ਕਰਿ ਮਵਚ ਪੂਰਿ ਸਿਰਿੱ ਥ 
ਸਿ। ਉਿਹ ਾਂ ਿੂਿੰ  ਭਾਰਤ੍ੀ ਸਿੰ ਗੀਤ੍ ਿੀਆਂ ਮਗਆਿ ਸ਼ੈਲੀਆਂ ਮਵਚ ਰਾਗਾਂ ਿੇ ਮਵਮਭਿੰ ਿ ਤ੍ਿੱ ਤ੍ਾਂ ਅਤ੍ੇ ਕਲਾਸੀਕਲ ਗਾਇਿ 
ਮਵਚ ਮਿਵੇਕਲੇ ਢਿੰ ਗਾਂ ਰਾਹੀ ਮਵਅਕਤ੍ੀਗਤ੍ ਸ਼ੈਲੀ ਸਥਾਮਪਤ੍ ਕਰਿ ਿਾ ਪਰਸਾਰ ਮਕਤ੍ੇ ਵਿੱ ਧ ਹੈ ਪਰ ਗੁਰਿਮਤ੍ ਸਿੰ ਗੀਤ੍ 
ਿੀ ਿਮਰਆਿਾ ਿਾ ਪਾਲਣਾ ਕਰਿੇ ਹੋਏ ਉਹ ਸਿਕਾਲੀ ਕੀਰਤ੍ਿੀਆਂ ਮਵਚ ਵਿੱ ਖਰਾ ਢਿੰ ਗ ਸਥਾਮਪਤ੍ ਕਰਿ ਮਵਚ 
ਸਫਲ ਹੋਏ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਿੇ ਿਾਿਕ ਸ਼ਾਹ ਫਕੀਰ ਮਵਚ ਵੀ ਸ਼ਬਿ ਵੀ ਗਾਇਕ ਪਰ ਉਹ ਮਫਲਿ ਮਰਲੀਜ਼ ਿਹੀ ਹੋ 
ਸਕੀ। ਉਿਹ ਾਂ ਿੇ ਆਸਾ ਿੀ ਵਾਰ ਿੂਿੰ  ਆਪਣੇ ਮਿਵੇਕਲੇ ਢਿੰ ਗ ਿਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਪਰਿਾਿ ਕਰਿ ਿੇ ਿਾਲ ਗੁਰੂ ਅਰਜਿ 
ਿੇਵ ਜੀ ਿੀ ਪਾਵਿ ਰਚਿਾ ਸੁਖਿਿੀ ਸਾਮਹਬ ਿੀ ਗਉੜੀ ਰਾਗ ਮਵਚ ਗਾਇਿ ਕਰਕੇ ਸਿੰ ਗਤ੍ਾਂ ਤ੍ੋਂ ਤ੍ਾਮਰਫ ਖਿੱ ਟੀ। 
ਭਾਈ ਮਿਰਿਲ ਮਸਿੰ ਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਿੇ ਆਪਣਾ ਕੀਰਤ੍ਿੀਏ ਜਿੱ ਥਾ ਿਾਲ ਲਿੰ ਿੇ ਸਿਾ ਕੀਤ੍ਰਿ ਕਰਿੇ ਰਹੇ। ਭਾਈ 
ਮਿਰਿਲ ਮਸਿੰ ਘ ਖਾਲਸਾ ਕੋਰੋਿਾ ਵਾਇਰਸ ਕੋਮਵਡ-19 ਤ੍ੋਂ ਪੀੜਤ੍ ਸਿ ਉਹ ਹਾਲ ਹੀ ਮਵਚ ਮਵਿੇਸ਼ ਤ੍ੋਂ ਵਾਪਸ 
ਪਰਤ੍ੇ ਸਿ। ਚਿੱ ਕਰ ਆਉਣ ਅਤ੍ੇ ਸਾਹ ਿੀ ਸਿਿੱ ਮਸਆ ਮਗਰਫਤ੍ ਮਵਚ ਆਉਣ ਤ੍ੋਂ ਬਾਿ 30 ਿਾਰਚ 2020 ਿੂਿੰ  ਗੁਰ ੂ
ਿਾਿਕ ਿੇਵ ਹਸਪਤ੍ਾਲ ਸ਼ਰੀ ਅਿੰ ਮਿਰਤ੍ਸਰ ਸਾਮਹਬ ਮਵਖੇ ਉਿਹ ਾਂ ਿੂਿੰ  ਿਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਮਗਆ ਤ੍ੇ 2 ਅਪਰੈਲ 2020 

ਿੂਿੰ  ਸਵੇਰੇ 3 ਵਜੇ ਉਿਹ ਾਂ ਿੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਮਲਆ। ਭਾਈ ਮਿਰਿਲ ਮਸਿੰ ਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਿੀ 67 ਸਾਲਾ ਿੇ ਸਿ ਤ੍ੇ 
ਉਿਾਂ ਿੇ ਆਪਣੀ ਮਜਿੰ ਿਗੀ ਮਵਚ ਬਹੁਤ੍ ਸਿੰ ਘਰਸ਼ ਅਤ੍ੇ ਮਿਹਿਤ੍ ਕਰਕੇ ਵਿੱ ਡੀ ਉਪਾਧੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤ੍ੀ ਮਜਸ ਕਰਕੇ 
ਉਿਹ ਾਂ ਿੇ ਿੁਿੀਆਂ ਤ੍ੋਂ ਜਾਣ ਬਾਿ ਵੀ ਉਿਹ ਾਂ ਿੂਿੰ  ਹਿੇਸ਼ਾ ਯਾਿ ਰਿੱ ਮਖਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤ੍ੇ ਉਿਹ ਾਂ ਿੁਆਰਾ ਕੀਤ੍ੇ ਗਏ ਕਾਰਜਾਂ 
ਿੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਵੀ ਹਿੇਸ਼ਾ ਕੀਤ੍ੀ ਜਾਵੇਗੀ।  

_____________________ 

ਪਿਿਸ਼ਰੀ ਸਿਿਾਿਤ੍ ਪਰਥਿ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਭਾਈ ਮਿਰਿਲ ਮਸਿੰ ਘ ਖਾਲਸਾ 
 ਡਾ. ਨਿਰਮਲ ਨ ਿੰਘ  

ਭਾਈ ਮਿਰਿਲ ਮਸਿੰ ਘ ਖਾਲਸਾ ਿਾ ਜਿਿ 12 ਅਪਰੈਲ, 1952 ਿੂਿੰ  ਮਪਿੰ ਡ ਜਿੰ ਡ ਵਾਲਾ ਭੀਖੇਸ਼ਾਹ ਮਜ਼ਲਹਾ 
ਮਫਰੋਜ਼ਪੁਰ ਮਵਖੇ ਿਾਤ੍ਾ ਸਰੀਿਤ੍ੀ ਗੁਰਿੇਵ ਕੌਰ ਿੀ ਕੁਿੱ ਖੋਂ ਮਪਤ੍ਾ ਸਰ: ਚਾਿਣ ਮਸਿੰ ਘ ਿੇ ਘਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਭਾਈ 
ਮਿਰਿਲ ਮਸਿੰ ਘ ਿਾ ਪਮਰਵਾਰ ਮਪਿੱ ਛੋਂ ਪਾਮਕਸਤ੍ਾਿ ਤ੍ੋਂ 1947 ਿੇ ਸਿੇਂ ਵੇਲੇ ਇਧਰਲੇ (ਚੜਹਿੇ ਪਿੰ ਜਾਬ) ਮਵਿੱ ਚ ਆ ਕੇ 
ਵਮਸਆ ਸੀ।  
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ਇਿੱ ਕ ਵਾਰੀ ਪਰਮਸਿੱ ਧ ਗੀਤ੍ਕਾਰ ਸਾਮਹਬ ਸਾਬੀ (ਪਹੇਵਾ) ਜੀ ਿਾਲ ਪਰਿਜੀਤ੍ ਮਸਿੰ ਘ ਮਸਿੱ ਧੂ ਪਿੰ ਿੀ ਬਾਈ ਜੀ 
ਿੇ ਘਰ ਮਿਲਣ ਿਾ ਿੌਕਾ ਪਰਾਪਤ੍ ਹੋਇਆ। ਸਾਮਹਬ ਸਾਬੀ ਜੋ ਮਕ ਭਾਈ ਸਾਮਹਬ ਿੇ ਮਰਸ਼ਤ੍ੇਿਾਰ ਹਿ, ਉਹਿਾਂ ਿੂਿੰ  
ਯਾਿ ਕਰਕੇ ਕਮਹਿੰ ਿੇ ਹਿ ਮਕ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਟਰਿੱ ਕ ਤ੍ੇ ਚੜਹਕੇ ਹੀ ਸਿੰ ਗੀਤ੍ ਮਸਿੱ ਖਣ ਚਲੇ ਜਾਂਿੇ। 

ਭਾਈ ਮਿਰਿਲ ਮਸਿੰ ਘ ਖਾਲਸਾ ਬਚਪਿ ਮਵਿੱ ਚ ਮਪਿੰ ਡ ਿੇ ਪਿੰ ਚਾਇਤ੍ੀ ਰੇਡੀਓ ਤ੍ੋਂ ਪਾਮਕਸਤ੍ਾਿ ਿੇ ਰੇਡੀਓ 
ਲਾਹੌਰ ਤ੍ੋਂ ਪਰਸਾਮਰਤ੍ ਹੁਿੰ ਿਾ ‘ਪਿੰ ਜਾਬੀ ਿਰਬਾਰ’ ਪਰੋਗਰਾਿ ਸੁਣਿੇ ਹੁਿੰ ਿੇ ਸੀ। ਮਜਸ ਮਵਿੱ ਚ ਉਸ ਸਿੇਂ ਿੇ ਪਰਮਸਿੱ ਧ ਰਾਗੀ 
ਭਾਈ ਸਿੁਿੰ ਿਰ ਮਸਿੰ ਘ, ਭਾਈ ਸਿੰ ਤ੍ਾ ਮਸਿੰ ਘ, ਭਾਈ ਲਾਲ ਤ੍ੇ ਭਾਈ ਚਾਂਿ ਿੇ ਿੇ ਸ਼ਬਿ ਪਰਸਾਰਤ੍ ਹੁਿੰ ਿੇ ਅਤ੍ੇ ਿਾਲ ਹੀ 
ਿਾਲ ਪਰੋਗਰਾਿ ‘ਸ਼ਾਿ ਏ ਗਜ਼ਲ’ ਆਉਂਿਾ ਮਜਸ ਮਵਿੱ ਚ ਿਮਹਿੰ ਿੀ ਹਸਿ, ਿੂਰ ਜਹਾਂ, ਰਸ਼ੇਿਾਂ, ਪਰਵੇਜ਼ ਿਮਹਿੰ ਿੀ ਤ੍ੇ 
ਗੁਲਾਿ ਅਲੀ ਸਾਮਹਬ ਿੀਆਂ ਗਜ਼ਲਾਂ ਸੁਣਮਿਆਂ-ਸੁਣਮਿਆਂ ਭਾਈ ਮਿਰਿਲ ਮਸਿੰ ਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਿੇ ਿਿ ਮਵਿੱ ਚ 
ਸਿੰ ਗੀਤ੍ ਪਰਤ੍ੀ ਰੁਚੀ ਪੈਿਾ ਹੋਣ ਲਿੱ ਗੀ। 
 ਪਿੰ ਜਾਬੀ ਿੇ ਪਰਮਸਿੱ ਧ ਲੇਖਕ ਗੁਰਭਜਿ ਮਸਿੰ ਘ ਮਗਿੱਲ ਜੀ ਿੇ ਮਲਖੇ ਆਰਟੀਕਲਾ ਿੂਿੰ  ਪੜਹਿ ਤ੍ੋਂ ਬਾਅਿ ਪਤ੍ਾ 
ਲਿੱ ਗਿਾ ਹੈ ਮਕ ਇਿੱ ਕ ਵਾਰੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗਾਮਲਬ ਿੀ ਉਰਿੂ ਿੀ ਗਜ਼ਲ ਿਾ ਸੂਫੀ ਤ੍ਬਿੱ ਸਿ ਵਿੱ ਲ ਕੀਤ੍ਾ ਹੋਇਆ ਅਿੁਵਾਿ 
ਜਿੋਂ ਇਿੱ ਕ ਪਰੋਗਰਾਿ ਮਵਿੱ ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤ੍ਾ ਭਾਈ ਮਿਰਿਲ ਮਸਿੰ ਘ ਖਾਲਸਾ ਉਸ ਗਜ਼ਲ ਿੇ ਿਰੁੀਿ ਈ ਹੋ ਗਏ ਗਜ਼ਲ ਿ ੇ
ਬੋਲ ਸੀ 

ਿੇਰੇ ਸ਼ੌਕ ਿਾ ਿਹੀਂ ਇਤ੍ਬਾਰ ਤ੍ੈਿੂਿੰ , ਆਜਾ ਵੇਖ ਿੇਰਾ ਇਿੰ ਤ੍ਜ਼ਾਰ ਆਜਾ। 
 ਖਾਂ ਸਾਮਹਬ ਿੀ ਗਾਇਕੀ ਚੋਂ ਗਾਈ ਇਸ ਗਜ਼ਲ ਤ੍ੋਂ ਪਰੇਮਰਤ੍ ਹੋ ਕੇ ਭਾਈ ਸਾਮਹਬ ਿੇ ਸਿੰ ਗੀਤ੍ ਿੀ 
ਸਾਧਿਾ ਕਰਿ ਿੀ ਪਰੇਰਿਾ ਲਈ ਅਤ੍ੇ ਭਾਈ ਮਿਰਿਲ ਮਸਿੰ ਘ ਿੇ ਪੂਰੇ ਿਿ ਿਾਲ ਸਿੰ ਗੀਤ੍ ਿਾ ਖੂਬ ਮਰਆਜ਼ 
ਕੀਤ੍ਾ।  
 ਘਰ ਮਵਿੱ ਚ ਅਿੱ ਤ੍ ਿੀ ਗਰੀਬੀ ਸੀ ਮਪਤ੍ਾ ਜੀ ਚਾਹੁਿੰ ਿੇ ਸੀ ਿੇਰੇ ਿਾਲ ਖੇਤ੍ੀਬਾੜੀ ਮਵਿੱ ਚ ਹਿੱ ਥ ਵਟਾਵੇ ਭਾਈ 
ਮਿਰਿਲ ਮਸਿੰ ਘ ਿੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਵੀ ਸਿੰ ਤ੍ ਫਤ੍ਮਹ ਮਸਿੰ ਘ ਿਾਲ ਸਮਹ ਕੀਰਤ੍ਿੀਏ ਸੀ। ਿਾਤ੍ਾ ਜੀ ਚਾਹੁਿੰ ਿੇ ਸੀ ਮਕ ਉਿਹ ਾਂ 
ਿਾ ਪੁਿੱ ਤ੍ਰ ਵਿੱ ਡਾ ਹੋ ਕੇ ਸਿੰ ਗੀਤ੍ ਿੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ।  
 ਭਾਈ ਮਿਰਿਲ ਮਸਿੰ ਘ ਖਾਲਸਾ ਿੇ 1976 ਈ: ਮਵਿੱ ਚ ਗੁਰਿਮਤ੍ ਸਿੰ ਗੀਤ੍ ਿਾ ਮਡਪਲੋਿਾ ਅਿੰ ਮਿਰਤ੍ਸਰ ਿੇ ਮਸਿੱ ਖ 
ਸ਼ਹੀਿ ਮਿਸ਼ਿਰੀ ਕਾਲਜ ਤ੍ੋਂ ਪਰਾਪਤ੍ ਕੀਤ੍ਾ ਸੀ। ਭਾਈ ਸਾਮਹਬ ਿੀ ਰੁਚੀ ਸਿੰ ਗੀਤ੍ ਪਰਤ੍ੀ ਬਹੁਤ੍ ਵਿੱ ਧ ਗਈ ਮਜ਼ਆਿਾ 
ਸਿਾਂ ਸਿੰ ਗੀਤ੍ ਸਾਧਿਾ ਮਵਿੱ ਚ ਲਗਾਉਣ ਲਿੱ ਗੇ।  
 ਭਾਈ ਮਿਰਿਲ ਮਸਿੰ ਘ ਖਾਲਸਾ ਿੇ ਸਾਲ 1977 ਮਵਿੱ ਚ ਮਰਸ਼ੀਕੇਸ ਿੇ ਗੁਰਿਮਤ੍ ਕਾਲਜ ਮਵਿੱ ਚ ਸਿੰ ਗੀਤ੍ 
ਅਮਧਆਪਕ ਵਜੋਂ ਮਿਯੁਕਤ੍ ਹੋ ਗਏ। ਫਰੇ 1978 ਮਵਿੱ ਚ ਉਹਿਾਂ ਿੇ ਰਾਜਸਥਾਿ ਿੇ ਸ਼ਮਹਰ ਗਿੰ ਗਾ ਿਗਰ ਮਵਿੱ ਚ 
ਸਮਥਤ੍ ਸ਼ਹੀਿ ਮਸਿੱ ਖ ਮਿਸ਼ਿਰੀ ਕਾਲਜ ਮਵਿੱ ਚ ਸਿੰ ਗੀਤ੍ ਅਮਧਆਪਿ ਕੀਤ੍ਾ।  
 ਸਿੰ ਿ 1979 ਤ੍ੋਂ ਆਪ ਜੀ ਿੀ ਮਿਯੁਕਤ੍ੀ ਿਰਬਾਰ ਸਾਮਹਬ ਅਿੰ ਮਿਰਤ੍ਸਰ ਸਾਮਹਬ ਮਵਖੇ ਹੋਈ। 
ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਿੇ ਕੀਰਤ੍ਿ ਿੂਿੰ  ਸੁਣ ਕੇ ਸਿੰ ਗਤ੍ਾਂ ਬਹਤੁ੍ ਮਿਹਾਲ ਹੁਿੰ ਿੀਆਂ ਅਤ੍ੇ ਸਿੰ ਗੀਤ੍ਕ ਸੁਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰਿੱ ਬੀ ਬਾਣੀ ਿਾ 
ਕੀਰਤ੍ਿ ਸੁਣਿੀਆਂ ਤ੍ੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਿ ਆਉਂਿੀਆਂ। 

ਭਾਈ ਮਿਰਿਲ ਮਸਿੰ ਘ ਖਾਲਸਾ ਿੇ ਪਿੰ ਜਾਂ ਤ੍ਖਤ੍ਾਂ ਅਤ੍ੇ ਕਈ ਹੋਰ ਇਮਤ੍ਹਾਮਸਕ ਗੁਰਿੁਆਮਰਆਂ ਅਤ੍ੇ ਿਿੱ ਖਣੀ 
ਏਸ਼ੀਆ (ਮਸਿੰ ਘਾਪੁਰ, ਥਾਈਲੈਂਡ, ਿਲੇਸ਼ੀਆ) ਅਤ੍ੇ ਿੁਿੀਆਂ ਭਰ ਿੇ 72 ਿੁਲਕਾਂ ਿੇ ਲਗਭਗ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤ੍ਿ ਿੀ 
ਸੇਵਾ ਕੀਤ੍ੀ।  
 ਭਾਈ ਸਾਮਹਬ ਜੀ ਿੂਿੰ  ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰਿੰ ਥ ਸਾਮਹਬ ਮਵਿੱ ਚ ਿਰਜ ਗੁਰਿਮਤ੍ ਸਿੰ ਗੀਤ੍ ਿੇ 31 ਰਾਗਾਂ ਿਾ ਮਗਆਤ੍ਾ 
ਹੋਣ ਿਾ ਿਾਣ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਮਹਬ ਿੀ ਇਸੇ ਿਹੁਾਰਤ੍ ਿੂਿੰ  ਿੇਖਿੇ ਹੋਏ ਉਹਿਾਂ ਿੂਿੰ  ਸਿੰ ਿ 2009 ਮਵਿੱ ਚ ਭਾਰਤ੍ 
ਸਰਕਾਰ ਿੇ ਪਿਿਸਰੀ ਿੀ ਉਪਾਧੀ ਪਰਿਾਿ ਕੀਤ੍ੀ ਮਜਸ ਿੂਿੰ  ਕੇ (ਚੌਥਾ ਸਰਬ ਉੱਚ ਸਿਿਾਿ) ਮਕਹਾ ਮਗਆ ਹੈ। ਆਪ 
ਜੀ ਇਹ ਸਿਿਾਿ ਪਰਾਪਤ੍ ਕਰਿ ਵਾਲੇ ਪਮਹਲੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਬਣੇ। 
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 ਆਪ ਜੀ ਿੇ ਸਿੰ ਗੀਤ੍ਕ ਯੋਗਿਾਿ ਿੂਿੰ  ਿੂਲ ਰਿੱ ਖਿੇ ਹਏੋ ਪਿੰ ਜਾਬ ਿੇ ਕਈ ਕਾਲਜਾਂ, ਯੂਿੀਵਰਮਸਟੀਆਂ ਿੇ 
ਖੋਜਾਰਥੀਆਂ ਿੇ ਆਪ ਜੀ ਿੇ ਜੀਵਿ ਤ੍ੇ ਖੋਜ ਕੀਤ੍ੀ ਅਤ੍ੇ ਖੋਜਾਰਥੀਆਂ ਿੇ ਖੋਜ ਪਿੱ ਤ੍ਰ ਪਰਕਾਸ਼ਤ੍ ਕੀਤ੍ੇ ਹਿ। 
 ਭਾਈ ਸਾਮਹਬ ਜੀ ਿੇ ਕੁਝ ਪਰਮਸਿੱ ਧ ਮਕਕਾਰਡ: ਜਪੁਜੀ ਸਾਮਹਬ, ਰਮਹਰਾਸ ਸਾਮਹਬ (ਸਾਲ 2000), 
ਪੁਰਾਤ੍ਿ ਰੀਤ੍ਾਂ (2008), ਏਕ ਿੂਰ (2006), ਮਿਤ੍ਿੇਿ ਪਾਿ (ਸਾਲ 2000), ਤ੍ੁਹੀ ਮਿਸਾਿੀ ਜੀਤ੍ ਕੀ (1997), ਿਿ 
ਹਾਲੀ (2009), ਆਵਹੁ ਿੀਤ੍ (2000), ਕਾਰਜ ਭਏ ਰਾਸ (2014) ਕੁਝ ਪਰਮਸਿੱ ਧ ਸ਼ਬਿ ਬਬੀਹਾ ਅਿੰ ਮਿਰਤ੍ ਵੇਲੇ 
ਬੋਮਲਆ (ਮਿਸ਼ਮਰਤ੍ ਮਸ਼ਵਰਿੰ ਜਿੀ) ਆਸਾ ਿੀ ਵਾਰ (ਰਾਗ ਆਸਾ), ਰਾਗ ਿਲਹਾਰ, ਸਾਵਣ ਆਇਆ ਹੇ ਸਖੀ, ਰਾਗ 
ਮਤ੍ਲਿੰ ਗ (ਿੀਰਾਂ ਿਾਿਾ ਮਿਲ ਸੋਚ, ਰਾਗ ਬਸਿੰ ਤ੍ (ਬਿਸਪਤ੍ ਿੋਲੇ ਚਮੜਆ ਬਸਿੰ ਤ੍) (ਬਰਸੇ ਿੇਘ ਰੇ ਸਖੀ) (ਿਲਹਾਰ 
ਰਾਗ) ਕੋਈ ਬੋਲੈ ਰਾਿ ਰਾਿ (ਰਾਿਕਲੀ ਰਾਗ) ਕਰ ਬਿੰ ਿੇ ਤ੍ੂਿੰ  ਬਿੰ ਿਗੀ, (ਤ੍ੂਿੰ  ਿਰੇਾ ਮਪਤ੍ਾ ਤ੍ੂਿੰ  ਹੈ ਿੇਰਾ ਿਾਤ੍ਾ) ਅਬ ਹਿ 
ਚਲੀ (ਿੇਵਗਿੰ ਧਾਰੀ) 
 ਭਾਈ ਸਾਮਹਬ ਜੀ ਿਾਲ ਤ੍ਬਲੇ ’ਤ੍ੇ ਭਾਈ ਿਰਸ਼ਿ ਮਸਿੰ ਘ ਬੈਿਿੇ ਸੀ। ਭਾਈ ਮਿਰਿਲ ਮਸਿੰ ਘ ਖਾਲਸਾ ਿੀ 
ਆਵਾਜ਼ ਮਵਿੱ ਚ ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਮਖਿੱ ਚ ਿੀਂਡ, ਖਟਕਾ, ਿੁਰਕੀ ਸੀ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਉਹਿਾਂ ਿੀ ਆਵਾਜ਼ ਿੂਿੰ  ਸੁਣ ਕੇ ਿਿ ਿੂਿੰ  ਬਹੁਤ੍ 
ਸਕੂਲ ਮਿਲਿਾ ਸੀ।  
 ਭਾਈ ਮਿਰਿਲ ਮਸਿੰ ਘ ਖਾਲਸਾ ਆਪਣੇ ਮਪਿੱ ਛੇ ਿੋ ਲੜਕੀਆਂ ਇਿੱ ਕ ਲੜਕਾ ਤ੍ੇ ਆਪਣੀ ਧਰਿ ਪਤ੍ਿੀ ਛਿੱ ਡ 
ਗਏ। 2 ਅਪਰੈਲ, 2020 ਿੂਿੰ  ਇਸ ਕਰੋਿਾ ਵੈਮਰਸ ਿੀ ਭੈੜੀ ਿਹਾਂਿਾਰੀ ਕਾਰਿ ਸਿੰ ਸਾਰ ਿੂਿੰ  ਅਲਮਵਿਾ ਕਮਹ ਕੇ 
ਪਰਿਾਤ੍ਿਾ ਿੇ ਚਰਿਾਂ ਮਵਿੱ ਚ ਜਾ ਮਬਰਾਜੇ, ਇਹਿਾਂ ਿੀ ਸੁਰੀਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਿਾ 
ਜਾਿੂ ਮਸਿੱ ਖ ਜਗਤ੍ ਅਤ੍ੇ ਗਰੁਬਾਣੀ ਿੇ ਸਰੋਮਤ੍ਆਂ ਿੇ ਿਿਾ ਮਵਿੱ ਚ ਹਿੇਸ਼ਾਂ ਅਿਰ ਰਹਗੇਾ।  

_____________________ 

 

A God gifted musician Bhai Nirmal Singh Khalsa 

Harjap Singh Aujla 

Bhai Nirmal Singh Khalsa was born in a marginal farming family displaced from 
Pakistan during the division of Punjab in 1947. The family owned about fifty acres of 
agricultural land in Chak Number 97 in district Montgomery of West (Pakistani) Punjab. 
After their forced exodus into India, for which the family took the Suleimanki Headworks 
route from district Montgomery to Fazilka Tehsil in Ferozepore district, the family was 
made to shuttle several times between Jullundur and Ferozepore districts to get some 
land allotted. Finally they were allotted some land in a village near Lohian in Shahkot 
tehsil of Jullundur district. According to the formula under which they were allotted land 
in East Punjab, they were supposed to get less than one third of the land they owned in 
Pakistan, because Indian Punjab did not have enough land left by the Muslim 
landowners while migrating to Pakistan for allotment to the displaced families from 
Pakistan. This will mean about seventeen acres were allotted for a family of six 
brothers. Actually his father got about three acres. So for all practical purposes, his 
father had to barely subsist on agricultural income, but they had nothing else to fall back 
on.  

Young Nirmal Singh became fond of listening to a Punjabi program called 
“Punjabi Darbar” from Radio Pakistan Lahore in the evenings. It used to play some 
Shabads rendered by one Rababi Muslim musician formerly from Amritsar. His radio 
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name was Bhai Lal, but he was not the real legendry Bhai Lal of the Golden Temple, 
who had died long before 1947. This musician’s real name was Aashik Ali and he used 
to sing Qawwalis and Naats in Lahore for a living. On the request of the authorities of 
Radio Pakistan Lahore, he refreshed his knowledge of Gurbani to record some 
Shabads for the popular program “Punjabi Darbar” beamed to the Indian Punjab. Bhai 
Lal also used to perform Shabad Kirtan on Guru Nanak Parkash Gurpurb at Gurdwwara 
Janam Asthan Sri Nankana Sahib, on the Martyrdom Gurpurb of Guru Arjan Dev ji in 
Gurdwara Dera Sahib Lahore and on Baisakhi at Gurdwara Sri Panja Sahib Hassan 
Abdal in the remote West of Punjab province. Young Nirmal Singh developed a liking for 
Bhai Lal Junior’s style of music too. Child Nirmal Singh also developed taste for the 
magical voices of Pakistan’s popular vocal maestros like Mehdi Hassan, Pervez Mehdi, 
Ghulam Ali and Showqat Ali. As he entered the rebellious teens, his love for classical 
and semi-classical music became a difficult to suppress obsession. He had no 
knowledge of the Raagas they sang in, but he could appreciate the music nevertheless. 
Among Pakistan’s leading female artists, he liked Roshan Ara Begum, Noorjehan, Iqbal 
Bano and Farida Khanum to name a few. 

His father was tough to deal with and whimsical in nature, but his mother was 
very considerate and sympathetic to her son’s aspirations. One day he discussed his 
plans with his mother and told her that he did not like to continue toiling in the fields and 
attending to the family’s herd of cattle. He bluntly expressed his desire to become a 
religious musician. His mother was willing to risk some savings to let her son explore 
the avenue of religious music in an unknown city.  

One of his uncles Bhai Gurbachan Singh was a trained Kirtania too and he 
served the Raagi Jatha of Bhai Gurmel Singh of the Golden Temple. On the hesitant 
suggestion of Bhai Gurbachan Singh and Nirmal Singh’s mother consent young Nirmal 
Singh went to Amritsar. The bus fair was about rupee one. In Amritsar he reached the 
Golden Temple and met his uncle Bhai Gurbachan Singh to talk about his firm desire of 
becoming a religious musician. Bhai Gurbachan Singh talked to Jathedar Gurcharan 
Singh Tohra to get young Nirmal Singh admitted to Shaheed Sikh Missionary College in 
Putlighar near Khalsa College Amritsar.  

His level of education was too low, but interview was conducted by a high 
powered committee consisting of the Shiromani Gurdwara Parbhandhak Committee 
President Jathedar Gurcharan Singh Tohra, Principal Harbhajan Singh, Ustad Avtar 
Singh Naaz and Sardar Jodh Singh of All India Radio Jullundur. They asked him to sing 
a Shabad, which he did not know. Rather he sang a religious poem on the supreme 
sacrifice of the Sahibzadas of Guru Gobind Singh ji. The selectors laughed heartily at 
his ignorance about Gurbani, but disregarding his complete lack of knowledge about 
real Gurbani, they noticed a sweet melodious voice in the young aspirant. He was 
selected as a student of Sikh religious music in the Sikh Missionary College Putli Ghar 
Amritsar. From 1974 to 1976 for three years he was put to rigorous training in music 
under a brilliant teacher of music Avtar Singh Naaz and was awarded a diploma. His 
first important posting was as a teacher of music at Gurmat College in Rishikesh (Uttar 
Pradesh) in 1977, where he trained a lot of kids of needy families in Gurmat Sangeet. In 
the very next year 1978, his second posting was made three hundred miles away at 
Buddha Johar in Sriganganagar district in Rajasthan as a teacher in Shaheed Sikh 
Missionary College. He stayed there for a year.  
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His wish was to become a Huzoori Raagi at Sri Darbar Sahib in Amritsar. Finally 

in 1979, the SGPC posted him as a supporting musician with a senior lead musician 
Bhai Gurmej Singh. Bhai Gurmej Singh was a very experienced old fashioned musician. 
He guided Bhai Nirmal Singh as to where to pause and be soft and where to lay stress. 
Bhai Gurmej Singh found a quick learner. 

In 1986, as some vacancies for the musicians occurred in the Golden Temple, he 
was allowed to form his own Kirtania Jatha. His first choice was of Kanwaljit Singh, but 
the association lasted for a very short duration. Then he chose Bhai Darshan Singh as 
the second vocal musician with Harmonium as the instrument and Bhai Kartar Singh as 
a drummer (Tabla player) musician. This Jatha continued unaltered for 34 years. Bhai 
Nirmal Singh was a witness to another police and para-military action in the Golden 
Temple Complex. It precisely happened during 1986 itself on April 30th. According to his 
own narrration, Bhai Nirmal Singh Khalsa was on regular Kirtan duty. Normally the slot 
is for an hour and a half, but no Raagi Jatha came to relieve him. So he kept performing 
his duty. His Kirtan slot lasted nine hours. He was hungry and needed to clear his 
bladder. At the end of nine hours, he requested the on duty Ardasia to perform the 
Ardas. While moving out of the sanctum sanctorium, he had to crawl to reach a place, 
where he could urinate. He was caught by the para-military forces. He explained his 
position. There was one deputy inspector general of police of the central reserve police 
force Mr. Chaman Lal perhaps. He understood Bhai Nirmal Singh’s predicament and 
asked his staff to drop him off at his village near Lohian Khas in Jalandhar district. 
Surprisingly the police treated him with due respect. 

In the meanwhile Bhai Nirmal Singh kept polishing his singing skills by regular 
Riaz of the Raagas he was supposed to sing. One day on one of his many trips to the 
USA, perhaps in 1990 or 1991, I was driving Bhai Nirmal Singh to a Gurdwara in New 
Jersey. In my car I had cassette tapes of choicest Sikh music. Out of all the tapes, I 
chose a special one in the voice of M.S. Subhalakshmi of Madras (now Chennai). As it 
unfolded, Bhai Sahib started saying “Wah, what a beautiful voice”. When the tape 
ended, Bhai Nirmal Singh asked me as to who was this voice? I told him, it was M.S. 
Subhalakshmi the finest Karnataka classical musician of Southern India. He told me that 
other than Bhai Santa Singh, this is the finest rendition that he had heard in his life. He 
was a great admirer of Bhai Samund Singh, Sant Sujan Singh and Bhai Mohan Pal 
Singh too.  

 
Bhai Nirmal Singh loved the voice of Ghazal singer Ghulam Ali of Pakistan and 

he nursed a strong desire to be his “Shagird”. One day on a tour of the United Kingdom, 
he heard that Ghulam Ali was also in England. Bhai Nirmal Singh made a trip to London 
to see his idol. When they actually met he discovered to his great surprise that even 
Ghulam Ali was listening to him. Bhai Nirmal Singh expressed his desire to become his 
disciple to which Ghulam Ali consented. From then on Bhai Nirmal Singh started 
mastering Ghulam Ali’s style. Some times Ghulam Ali visited him in Amritsar and he 
learnt the finer points of Ghulam Ali’s classical renditions. At one time his style became 
the carbon copy of Ghulam Ali’s style of music, but as he started developing his distinct 
style based on “Gurmat Sangeet”, he received a Panth-wide name and fame. His voice 
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was vibrant and powerful one. He even reached newer heights in Path of Sri Japji Sahib 
and Rehras Sahib. If one listens to his Nitnem, it is an all together great feeling.   

In 2009, the then President of India Mrs. Pratibha Singh Patil conferred on him 
one of the most coveted Padma Shri Award. The then Prime Minister of India Dr. 
Manmohan Singh and his wife Mrs. Gursharan Kaur were fond of listening to his music. 
Mrs. Gursharan Kaur is a known lover of Gurbani Kirtan since her childhood. She 
became fond of listenening to Bhai Nirmal Singh’s rendition of Asa Di Vaar and hubby 
Dr. Manmohan Singh listened to his Shabad Kirtan before going to bed. It was revealed 
by Bhai Nirmal Singh that in most probability he got the Padma Shri Award due to the 
personal efforts of Prime Minister Dr. Manmohan Singh. Normally such national level 
awards are recommended by the governments of the states of domicile of the artists. 
Actually in the case of music, a high powered committee of experts sits down, listens to 
the music of the recommendee and then decides after a long process of deliberations. 
Bhai Nirmal Singh had indeed cultured his voice so much, that even his ordinary 
renditions got the status of a land mark. His voice was independent of his age, it was 
improving year after year. Even the film Industry of India liked his resonating vibrant 
voice. India’s reputed music director Sardar Uttam Singh used his voice in film “Nanak 
Shah Faqir”. Bhai Nirmal Singh rendered the Aarti most professionally for the off the 
beaten track film.  

 
Rendition of Asa Di Vaar is the real test of the merit of a Sikh religious musician. 

The earliest recordings of Asa Di Vaar by Sikh musicians date back to the 1940s. These 
are by Budh Singh Taan of All India Radio Lahore on a set of twelve 78 RPM records 
published by Young India Recording Company of Wadala in Bombay and a similar 
recording on a dozen 78 RPM records by Harbhajan Singh and Pradhan Singh 
published by the Gramophone Company of Calcutta India. It is also called His Master’s 
Voice (HMV). During the 1960s two long playing records were released in the voice of 
Bhai Surjan Singh by the HMV, which became the best sellers. Bhai Piara Singh of the 
Golden Temple also had two popular long playing records of Asa Di Vaar.  But the 
recording of Asa Di Vaar by Bhai Nirmal Singh broke all previous records and 6.5 million 
of its copies were sold throughout the world. Famous Raagis of the older times used to 
say that the real test of the brilliance of a Sikh religious musician lies in his 
professionalism in rendition of Asa Di Vaar. Bhai Nirmal Singh Khalsa has established 
his credentials most admirably.   

Bhai Nirmal Singh visited almost seventy countries of the world. Most of these 
included European and North American countries. He was a great lover of environment. 
Many times he met Sant Balbir Singh Seechewal and appreciated his efforts to clean 
the Kali Vein in Sultanpur Lodhi. His own village is located very close to Sultanpur Lodhi 
near Lohian Khas. Bhai Nirmal Singh Khalsa had the distinction of performing Shabad 
Kirtan at all five Sikh Religious Takhats. 

Bhai Nirmal Singh Khalsa has been one of the most recorded Sikh religious 
musician. According to youtube statistics, some of his most popular numbers include 
complete Asa Di Vaar, Aarti, Japji Sahib, Rehras Sahib, Sukhmani Sahib. The popular, 
available on youtube, Shabads include: 

1.) Kar Bande Tu Bandagi 
2.) Sajjan Mere Rangle 
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3.) Eh doye Naina Mat Chhoyo 
4.) Sun Yaar Hamare Sajjan 
5.) Babiha Amrit Vele Bolya 
6.) Beet Jaahe Janam 
7.) Raag Basant 
8.) Bighan Na Kou Laage 
9.) Kaali Koyal Tu Kit Gun Kaali 
10.) Koi Bole Raam Raam 
11.) Mauli Dharti Maulya Akash 
12.) Too Daryao Daana Beena 
13.) Dhan Dhan Ramdas Gur 
14.) Birkhey Heith Shab Jant 
15.) Jiska Sahib Dahda Hoye 
16.) Har Kirtan Suniye 
17.) Jaisi Main Aaweh Khasam Ki Baani 
18.) Tum Daate Thaker Pritpalak 
19.) Jog Baniya Tera Kirtan Gaayi 
20.) Rain Gayi Mat Din Bhi Jaaye 
21.) Prem Laago Har 
22.) Gun Gobind Gaayo Nahin 
23.) Prabh Harimandir 
24.) Dukh Na Paave Koi 
25.) More Babihe Bolde 

 
There can be a lot more renditions of Shabads in his sweet and melodious 

voice, including All India Radio recordings, but mentioning every rendition is not 
possible. According to his own admission, he remembered at least 500 Shabads of 
Gurbani by heart and he was capable of singing each one effortlessly. For the past 
few years he was not serving the SGPC. 

On 20th and 21st of March in 2020, he had some programs in Chandigarh. 
Soon thereafter he returned to his base in Amritsar. He had a minor cold related 
problem in Chandigarh. In Amritsar his condition did not improve, rather worsened. 
He got checked in Guru Ram Das University of Medical Sciences in Amritsar. But 
some confusion led to his transfer to Guru Nanak (Civil) Hospital attached to the 
Government Medical College Amritsar. In this hospital his condition worsened very 
quickly. He was feeling restless on the 1st of April. Early in the morning on 2nd of 
April, his condition turned worse. By 4:30 am, he had expired.  

________________ 
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 ਲੋਕ ਮਃ ੩ ॥  
ਬਾਬੀਹਾ ਅਿੰ ਨਮਿਤ ਵੇਲੈ ਬੋਨਲਆ ਤਾਂ ਦਨਰ  ਣੁੀ ਪੁਕਾਰ ॥  
ਮੇਘੈ ਿੋ ਫੁਰਮਾਿੁ ਹੋਆ ਵਰ ਹੁ ਨਕਰਪਾ ਧਾਨਰ ॥  

ਹਉ ਨਤਿ ਕੈ ਬਨਲਹਾਰਣੈ ਨਿਿੀ  ਚ ੁਰਨਿਆ ਉਨਰ ਧਾਨਰ ॥  
ਿਾਿਕ ਿਾਮ ੇ ਭ ਹਰੀਆਵਲੀ ਗੁਰ ਕ ੈ ਬਨਦ ਵੀਚਾਨਰ ॥੧॥ 

ਭਾਈ ਨਿਰਮਲ ਨ ਿੰਘ ਖ਼ਾਲ ਾ                     ਸ਼ਬਿ ਰੀਤ੍                  ਕਮਹਰਵਾ (ਬੀ.ਪੀ.ਐਿ. 130) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 
 X    0    X    0    
 ੁਰ ਸਥਾਈ    - ਾ .ਧ  ਾ ਰੇ ਗੁ - - ਗੁਰੇ ਰੇ ਾ 
ਬਾਣੀ        -ਬਾ ਬੀ - ਹਾ - - - - - - - 

 ੁਰ - - ਾ -ਰੇ -ਰੇ ਗ - - ਰੇ ਾ  ਾ  ਾ  ਾ - - - - - 
ਬਾਣੀ - -ਅਿੰ  -ਮਿਰ -ਤ੍ ਵੇ - - ਲੈ- ਬ ੋ ਮਲ ਆ - - - - - 

 ੁਰ - - ਮ ਮਮ ਮਮ - ਪ -ਮ ਗ ਰੇ ਗ - - ਮਗ ਰੇ  ਾ 
ਬਾਣੀ - - ਤ੍ਾਂ ਿਮਰ ਸੁਣੀ - - -ਪੁ ਕਾ - ਰ - - - - - - 

 ੁਰ - - ਮ ਮਮ ਮਮ - (ਪ) -ਮ ਗ ਰੇ ਗ - - - - - ਾ 
ਬਾਣੀ - - ਤ੍ਾਂ ਿਮਰ ਸੁਣੀ - - -ਪੁ ਕਾ - ਰ - - - - -ਬਾ 
              
 ੁਰ ਅਿੰ ਤ੍ਰਾ   -ਪ ਧ  ਾਂ - -  ਾਂ ਾਂ  ਾਂਰੇਂ ਰੇਂ ਾਂ ਰੇਂਗਂ ਗਂਰੇਂ 
ਬਾਣੀ       -ਿ ੇ ਘੈ ਿੋ - - ਫੁਰ ਿਾ- - - - - ਿੁ- 
 ੁਰ ਗਂਰੇਂ  ਾਂ  ਾਂ - - - - - ਿੀਰੇਂ  ਾਂਿੀ ਧਪ ਪਧ ਿੀਧ ਪ ਿੀਿੀ ਿੀ 
ਬਾਣੀ ਹੋ- - ਆ - - - - - - - - - - - - - - - - ਵਰ ਸਹੁ 
 ੁਰ  ਾਂਧ - ਧਪ ਮਗ ਮ - ਪ - - - ਧ ਿੀ - - ਿੀਿੀ ਿੀ 
ਬਾਣੀ - - - ਨਕਰ ਪਾ- ਧਾ - ਨਰ - - - - - - - ਵਰ ਸਹੁ 
 ੁਰ  ਾਂਧ - ਧਪ ਮਗ ਮ - ਪ - ਪਿੁੀ ਧਪ ਮਗ ਰੇਗ  ਾਰੇ ਗ ਾ - - ਾ 
ਬਾਣੀ - - - ਮਕਰ ਪਾ ਧਾ - ਮਰ - - - - - - - - - - - - - - - -ਬਾ 

 ੁਰਨਲਪੀਕਾਰ - ਪਰ.ੋ ਸਵਰਲੀਿ ਕੌਰ,  ਿੀ ਗੁਰੂ ਗਿਿੰ ਥ  ਾਨਹਬ ਵਰਲਡ ਯੂਿੀਵਰਨ ਟੀ,  ਿੀ ਫਨਤਹਗੜ੍ਹ  ਾਨਹਬ  

 



 
surilpI vwlw Sbd Aqy ausdy AMgRyzI ivc ArQ  

 

 

ENGLISH TRANSLATION: 

Gauree, Fifth Mehl: 

Remembering the Lord in meditation, your misfortune shall be taken away, and 
all joy shall come to abide in your mind. ||1|| Meditate, O my mind, on the One 
Name. It alone shall be of use to your soul. ||1||Pause|| Night and day, sing the 
Glorious Praises of the Infinite Lord, through the Pure Mantra of the Perfect 
Guru. ||2|| Give up other efforts, and place your faith in the Support of the One 
Lord. Taste the Ambrosial Essence of this, the greatest treasure. ||3|| They alone 
cross over the treacherous world-ocean, O Nanak, upon whom the Lord casts 
His Glance of Grace. ||4||68||137|| 

 
(SGGS Page: 193) 
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