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AwnryrI sMpwdk
fw. jwgIr isMG

ਪੋਹ
ਪੋਹ ਪੀਰਾਂ ਦਾ ਪੀਰ ਹੈ ਤੂੰ
ਤੇ ਤੱ ਕ ਫ਼ਕੀਰਾਂ ਵਾਲੀ ਏ।
ਸਭ ਸ਼ਕਲਾਂ ਵਵਚ ਨਰ ਹੈ ਤੇਰਾ
ਕੀ ਗੋਰੀ ਕੀ ਕਾਲੀ ਦੇ।

ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਿਰਾਂ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਵਪੱ ਛੇ
ਵਿਰਹੋਂ ਅਗਨ ਦੀ ਜਾਲੀ ਏ।
ਹੱ ਡੀਆਂ ਸੜ ਸੜ ਹੋਈਆਂ ਢੇਰੀ
ਦੇਹੀ ਤਾਂਘ ਉਿਾਲੀ ਏ।
ਸਭ ਪਾਸੇ ਪਰਪੂੰ ਚ ਰਚਾਇਆ
ਵਕਸੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਖਾਲੀ ਏ।
ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਕੇ ਗੱ ਦ ਗੱ ਦ ਹੋਈ
ਜੋ ਵਿਰਹਨ ਨਸੀਿਾਂ ਵਾਲੀ ਏ।
ਸੂੰ ਤੋਖ ਵਸੂੰ ਘ ਦਰ ਤੇਰੇ 'ਤੇ

पोह
पोह पीर ां द पीर है तां
ते तक्क फ़कीर ां व ली ए।
सभ शकल ां ववच नर है तेर
की गोरी की क ली दे ।

मैं त ां फिर ां उनह ां दे वपच्छे
बिरहों अगन दी ज ली ए।
हड्डिय ां सड़ सड़ होईआां ढे री
दे ही त ांघ उि ली ए।
सभ प से परपांच रच यआ
फकसे थ ां तों नहीां ख ली ए।
दशशन प के गद्द गद्द होयी
जो बिरहन नसीि ां व ली ए।
सांतोख ससांह दर तेरे ते
हत्थ िननह खड़ सव ली ए।

ਹੱ ਥ ਿੂੰ ਨਹ ਖੜਾ ਸਵਾਲੀ ਏ।

pusqk gu~JIAW rmzW – kvI surgvwsI sMq sMqoK isMG

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, 9815072197) qoN Cpvw ky 422, sYktr 15-ey,
cMfIgVH qoN pRkwiSq kIqw[
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Donations to AMRIT KIRTAN TRUST are
eligible for relief u/s 80 G of Income-Tax Act,
1961 (43 of 1961) vide CIT/- I/ CHD/ Tech./ 80G/ 2008-939 dated 19-05-2008 valid up to
31/03/2012 and now valid in perpetuity.
Cheques/Drafts should be sent in the name of
AMRIT KIRTAN TRUST payable at Mohali .
Donations can also be sent by money order at
the address: AMRIT KIRTAN TRUST (Regd.),
422, Sector 15-A, Chandigarh-160015. The
Donations can be made by Electronic Transfer
also. The Bank details are: AMRIT KIRTAN
TRUST Savings Bank A/C No.65079603302,
IFSC: SBIN0018141 in the State Bank of India,
Phase 3B2, Mohali Punjab Branch. After such
a Deposit, please inform us your Name and
Address as also the deposit details to enable
us to send you the receipt.
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ਬਹੁਤ

ਪਿਆਰੇ

ਤੇ

ਸਪਤਕਾਰਯੋਗ

ਅੱ ਗੇ ਪਨਵੇਦਨ ਇਸ ਿਰਕਾਰ ਹੈ।:

ਡਾਕਟਰ

ਸਾਪਹਬ,

ਗੁਰ

ਫ਼ਪਤਹ

ਿਰਵਾਨ

ਕਰਨਾ

ਜੀ।

ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀਰਤਨ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸੁਣਦਾ ਪਰਹਾ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਬੋਰਡ ਪਵੱ ਚ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਸਬੱ ਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ
ਮੇਰਾ ਪਨਕਟ ਸੰ ਬੰ ਧ ਬਪਣਆ। ਸੰ ਗੀਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਮੈਨੰ ਮੁਢਲਾ ਪਗਆਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ , ਪਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ

ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਲੈਂ ਦਾ ਹੈ।ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਿਾਬੰ ਦੀਆਂ ਦੇ ਤਪਹਤ ਘਰਾਂ ਪਵੱ ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ,
ਖ਼ੌਫ਼ਜ਼ਦਾ ਵੀ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡੀ ਮਾਨਪਸਕਤਾ ਵੀ ਿਰਭਾਪਵਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਵਆਕੁਲਤਾ ਵਧਣੀ
ਸੁਭਾਪਵਕ ਸੀ। ਮੈਂ ਦਰੇਗੇ ਹੋਏ ਮਨ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਭੇਪਜਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਿਰਸ਼ਾਦ ਸਰਵਣ ਕਰਦਾ ਪਰਹਾ

ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਿਪਹਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਹਰਦੇ ਨੰ ਵਧੇਰੇ ਛੁੰ ਹਦਾ ਪਰਹਾ ਹੈ। ਸੰ ਭਵ ਹੈ ਪਕ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਜ਼ਆਦਾ ਦਰਵੇ ਹੋਏ
ਹੋਵੋਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਡੰ ਘੇਰੇ ਭਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਿਰਤੀਤ ਹੋਇਆ।

ਤੁਹਾਡੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਤੇ ਪਵਰਲੀ ਪਸਫ਼ਤ ਜੋ ਹੁਣ ਤੀਬਰਤਾ ਨਾਲ ਮਪਹਸਸ ਕੀਤੀ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਪਕ ਤੁਸੀਂ
ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਧੁਨੀ ਨੰ ਬਹੁਤ ਸਿਸ਼ਟ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪਨਖਰਵੇਂ ਰਿ ਪਵੱ ਚ ਉਚਾਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਪਤਅੰ ਤ

ਰਸੀਲੀ ਤੇ ਮੰ ਝੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਉਮਰ ਭਰ ਦਾ ਅਪਭਆਸ ਜੁ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੰ ਗੀਤ ਨਾਲ ਿਰੀ
ਤਰਹਾਂ ਸਮਰਪਿਤ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਇਨ ਅਨਿਮ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਆਿਣੇ ਿਾਠਕਾਂ/ਸਰੋਪਤਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣਨ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਹੋ ਪਕ ਉਹ 'ਸੰ ਗੀਤ' ਬਾਰੇ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਆਿਣੇ ਤੌਰ
ਤੇ ਦੱ ਸਾਂ ਪਕ ਪਜਵੇਂ ਹਵਾ, ਿਾਣੀ, ਧਰਤੀ ਦੀ ਹਪਰਆਵਲ ਤੇ ਰੌਣਕ, ਅਨੇਕ ਰਿਾਂ ਪਵੱ ਚ ਰਸ ਤੇ ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਸਾਡੇ ਲਈ

ਅਪਤਅੰ ਤ ਜ਼ਰਰੀ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਚੇਤੰਨ ਹੋਈਏ ਭਾਵੇਂ ਨਾ, ਸੰ ਗੀਤ ਇਨਹਾਂ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱ ਤਵ ਰੱ ਖਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਿਾਸੇ ਇਹ
ਸਾਡੀ ਧੜਕਣ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਪਧਤ ਹੈ ਦਜੇ ਿਾਸੇ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਨੰ ਵੀ ਉਪਚਆਉਂਦਾ ਹੈ।ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮੰ ਨਦੇ ਹਨ,

ਸੰ ਗੀਤ ਮਨੁੱਖ ਨੰ ਸਰੀਪਰਕ ਤੇ ਮਾਨਪਸਕ ਤੰ ਦਰੁਸਤੀ ਵੀ ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਇਸੇ ਨਾਦ ਨਾਲ ਰਸਗੁੱ ਧੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਜਹੋ ਪਜਹੇ ਸਪਮਆਂ ਪਵੱ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੰ ਗੀਤ ਵੱ ਡੀ ਢਾਰਸ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਆਿ ਜੀ ਪਜਹੇ
ਵੱ ਡੇ ਿੁਰਖ ਧੰ ਨ ਹਨ ਪਜਨਹਾਂ ਨੇ ਆਿਣਾ ਿਰਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਇਸ ਿਾਸੇ ਲਾ ਪਦੱ ਤਾ ਹੈ।
ਮੈਂ ਅਪਗਆਨੀ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਅਰਥਵਾਨ ਗੱ ਲ ਕਪਹਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹਾਂ। ਆਿ ਜੀ ਦੀ ਆਪਗਆ ਦਾ ਿਾਲਣ ਕਰਨ ਪਹਤ
ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪਲਖੇ ਹਨ।
ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਭ-ਪਚੰ ਤਕ
ਕਰਨੈਲ ਪਸੰ ਘ ਸੋਮਲ (mobw: 8847647101)
______________________
AMimRq kIrqn
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w/ok wB[ nkb;hnk T[xbkBk
fgSb/ fdBh fJZe w?; / I nkfJnk.fJZe ;ZiD ih B/ Ppd^ w/ o k wB[ nkb;hnk
T[x bkBk^;[ DB dh cowkfJP ehsh. Bkb jh T[j BK B/ fejk fe T[ j BK w?B { z ftPkykgNw
fty/ t/ fynk ;h.ftPkykgNw dk BK ;[D fdnK jh 47 ;kb gfjbK dh :kd skIk j' rJh.
w?A T[ d' A r[ o wfs ekbi ftZu Xkofwe nfXn?B dh n?w J/ eo fojk ;h. s/ d;zp o 1973
ftZu r[o{ r' fpz d f;z x ih gqe kP T[s ;t s/ w? A nkgD/ fgsk ih (GkJh T[Zsw f;zx gszr)
Bkb ehosB eoB ftPkykgNw frnk ;K.d' fsz B fdB o/ b dk ;co th :kd j?. T[d 'A w?B {z
Bktb gVQ B dk P"e ;h. o/bt/ ;N/P B d/ p[e ;Nkb s' A Bktb yohddk s/ e[M xzf NnK
ftZu T[; B{ z gVQ e/ nrb/ fe;/ ;N/P B s/ nz X/ w[ Zb ftZu tkg; eoe/ BtK Bktb yohd
b?A dk. ftPkykgNw ftZu ;kv/ mfjoB dk gq p zX fJZe pj[s tXhnk j' Nb ftZu ehsk
j'fJnk ;h. fe;/ tZv/ j'Nb ftZu gfjbh tkoh mfjo/ ;K. w?A d' fdB T[E / dh :{B htfo;Nh
dh bkfJpq /o h iKdk fojk ;K. T[E / pV/ fgnko/ ;ZiD ;q GrtkB f;z x ih ;B T[j BK dh
p/Nh :{B hto;Nh ftZu gVQ dh ;h. T[ j w?B { z nkgD/ Bkb :{B htof;Nh b? iKdh ;h. T[ d' A w? A
‘r[o{ BkBe pkDh ftZu wkfJnk dk ;z ze bg’ ftP/ s/ y' I eo fojk ;K.T[E / dh bkfJpq /o h
dhnK g[; seK s' A ekch B' N; bJ/ ;B. w/o h fJj g[; se pknd ftZu r[ o { BkBe d/ t
:{B htof;Nh B/ gqe kfPs ehsh ;h.
Ppd dh cowkfJP eoB tkb/ ;ZiD dk fujok w'j ok :kd BjhA nkfJnk go w? A
Ppd B{ z rkfJB eoB pko/ ;'u D bZr fgnk ;k. fJj Ppd r[o { okwdk; ih dk i?s ;oh
okr nXhB T[u kfonk j'fJnk j?. w?A e[M ehosBhnK d/ i?s ;oh okr ftZu rkfJB ehs/
Ppd ;[ D/ s/ fJ; Ppd d/ Gkt nB[; ko ohs pDkT[ D dh e'f PP eoB bZrk. nZieb w/o h
nktkI jow' B hnw d/ gfjb/ ekb/ ;[ o s'A rkfJB eoB d/ ;woE BjhA j?. j[ D w? A shi/
ekb/ s' A sko ;gse tZb gz i S/ ;[o K d/ nz do jh mhe soQK rk ;edk jK. fJ; bJh ohs
th fJ;/ nB[; ko jh fsnko eodk jK.edh edh ohs ftZu' A fBoXkfos okr dh Mbe g?
iKdh j? . j' ;edk j? fJj ohsK okrK nB[ ; ko g{o / fwnkoK s/ Bk yohnK j' D, go
^^^^^^.
fJj Ppd rkfJB ehsk. w?B { z ;[ DB B{ z ekch uzrk bZr/ s/ w?A fJ; B{z :{ fNT{p s/
ngb'v th eo fdZsk. fJ; B{z fco ;[f Dnk^ w/o k wB[ nkb;hnk T[x bkBk.jfo jfo
nkfB fwbkfJU r[o [ ;kX{ fwfb ;kX{ egN y[ bkBk.. ni/ fJj Ppd ;[ D jh fojk ;K, fe
w/o/ fJZe fwjopkB fwZso ;q irdhg f;z x f;rwk tkfbnK B/ tkN;n?g s/ fJZe g'; N
G/ ih. fJjBK tb'A G/ f ink ;[B /j k w?A Io{o t/ y dk jK. j[D fJjBK B/ w[B ho fBnkIh dh
PkfJoh G/ ih ;h. w[B ho fBnkIh fe;/ w[P kfJo/ ftZu nkgDh fJZe BIw ;[ Dk fojk ;h.
T[; d/ ;[ DkT[ D dk nz dkI ns/ BIw dh y{p ;{o sh B/ w?B {z ehb fbnk. w[P kfJo/ ftZu
;o'fsnK d/ fujfonK s/ t? o kr Mbe fojk ;h. BIw e[M fJ; soQK ;h^
jw/P k d/o eo d/s k j{z w?A/ .
Io{o h pks efjBh j' ,
e'J h tndk fBGkBk j' ,
AMimRq kIrqn
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T[; / nktkI d/B h j' ,
T[; / tkg; p[bkBk j' ,
jw/P k d/o eo d/s k j{z w?.
wdd eoBh j' T[; eh,
:ko eh, Yko; pzXkBk j',
pj[s d/o hBk o;s'A go,
fe;h e' fwbB/ ikBk j' ,
jw/P k d/o eo d/s k j{z w?A/ .
pdbs/ w"; w'A eh ;? o w/ A, fdb e' brkBk j' ,
fe;h e' :kd oyBk j' fe;h e' G{b ikBk j' ,
jw/P k d/o eo d/s k j{z w?.
fe;h e' w"s ;/ gjb/ fe;h rw ;/ pukBk j',
jehes n"o Eh e[S ,
T[; e' ik e/ :/ pskBk j',
jw/P k d/o eo d/s k j{z w?A.
w/ok rkfJnk Ppd ‘w/o k wB[ nkb;hnk T[x bkBk’ T[; dh X[B h ns/ w[ B ho fBnkIh dh
BIw ‘jw/P k d/o eo d/ s k j{z w?’ B/ w/o / fdwkr ftu gsk BjhA eh e?w heb xkbkwkbk g? dk
ehsk fe T[; oks d/o se BhAd BjhA nkJh.
^^ G[Zb u[Ze fywk ih ^^

_____________________

AMimRq kIrqn
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gurmiq sMgIq ivc rwg kwnVw
* gurnwm isMG (fw.)
gurU gRMQ swihb ivc rwg kwnVw ƒ rwgW dI qrqIb ADIn ATweIvyN sQwn ’qy AMikq
kIqw igAw[ ieh BwrqI sMgIq ivc lokipRX prMqU kiTn rwgW dI SRyxI ivc AwauNdw hY[ purwqn
smyN qoN hI sMgIqkwrW dw lokipRX rwg irhw hY[ smrwt Akbr dy sMgIq rqn qwnsyn ny ies
ƒ AkbrI drbwr ivc KUb gwieAw Aqy ieh drbwrI kwnVw vjoN pRcilq hoieAw[ gurU Gr
ivc ieh rwg kyvl 'kwnVw' vjoN hI pRcwr ivc irhw ijs dy AMqrgq gurU rwmdws jI Aqy gurU
Arjn dyv jI dI bwxI drj hY[
gurU rwmdws jI dy caupdy, AStpdIAW, vwr Aqy gurU Arjn dyv jI dy caupdy, CMq
AMikq hn[ BgqW ivcoN Bgq nwmdyv jI dI bwxI rwg kwnVw ivc drj hY[
gurU Gr dI ieh ivSySqw hY ik ieQy gur Sbd dw gurU gRMQ dy rUp ivc pRkwS hI nhIN
kIqw sgoN Sbd dy kIrqn, pwT qy ivcwr duAwrw ies dw inrMqr sMcwr vI kIqw[ gurU Arjn
pwqSwh ny hirmMdr swihb ivc poQI swihb dy pRkwS dy nwl-nwl Sbd kIrqn dw v`K-v`K
kIrqn cOkIAW dy rUp ivc pRvwh vI clwieAw[ ienHW kIrqn cOkIAW ivcoN kwnVw jW kIrqn
soihly dI cOkI (smwpqI dI cOkI) hY[ ies cOkI dy AMqrgq rwq dy smyN muqwbk rwq dy smyN dy
rwgW ijvyN kwnVw, jYjwvMqI, nt nwrwiex, iqlMg kwPI, soriT, ibhwgVw Awid rwgW ADIn
SbdW dw gwien kIqw jWdw hY[ auprMq kIrqn soihly dw pwT Aqy 'qu Awpy hI isD swDko'
pauVI qwl ADIn gwien krky pvx gurU pwxI ipqw slok gwien auprMq ies cOkI dI smwpqI
kIqI jWdI hY[ smwpqI auprMq smu`cy rUp ivc Ardws kIqI jWdI hY[
BwrqI sMgIq ivc rwg kwnVw ƒ rwgWg rwg svIkwirAw hY[ ies dy keI pRkwr pRcilq
hn ijvyN guru igrwrQ koS ivc ies ƒ rwq dy pRQm pihr gwey jwx vwly rwg vjoN Aqy gur
Sbd rqnwkr mhwn koS ivc AwswvrI Qwt ADIn SwVv sMpUrn jwqI dw rwg mMinAw hY ijs
ivc gMDwr, DYvq, inSwd koml, bwkI sur Su`D lgdy hn[ ies dw Awroh ivc gMDwr durbl hY[
ies rwg dw vwdI irSB, sMvwdI pMcm svIkwirAw igAw hY[BwrqI sMgIq ivc rwg kwnVw
bhuq lokipRX Aqy kiTn rwgW dI SRyxI ivc AwauNdw hY[ ies dI auqpqI sbMDI v`K -v`K
gRMQkwrW dy iviBMn m`q pRcwr ADIn hn[ pM. ivSxU nwrwiex BwqKMfy AwpxI pusqk BwqKMfy
sMgIq Swsqr ivc ilKdy hn ik kuJ rwgW dI auqpqI iviBMn pRWqW dy nwm ’qy hoeI hY[ purwqn
sMgIq dy gRMQW ivc ies dI auqpqI krnwtk pRWq dy nwm qoN hoeI hY[ ies rwg dy keI nwm
pRcwr ADIn rhy hn ijvyN kMnV, kwnVI, kwnrw, kwnVw Awid[ krnwtkI sMgIq dw iek rwg
kRxwtgOV imldw hY ijs dw srUp auqrI Bwrq dy kwnVw dy srUp nwl kwPI imldw hY ijs qoN
ies dI purwqnqw is`D huMdI hY[ m`Dkwl ivc rwg-rwgxI p`DqI nwl sbMDq kuJ ivdvwnW ivcoN
dmodr pMifq ny ies ƒ dIpk rwg dI rwgxI mMinAw hY[ rwg kwnVw dy nwdwqmk srUp sbMDI
pRwcIn gRMQW ivcoN imldy hvwilAW Anuswr Akbr kwl qoN ies rwg ƒ Su`D kwnVy dy nwm nwl
vI jwixAw jWdw sI[ AwrMB ivc ies ivc kyvl koml inSwd dI vrqoN hI kIqI jWdI sI,
auprMq hOlI hOlI gMDwr koml hoieAw Aqy A`gy cl ky ies ivc gMDwr, DYvq Aqy inSwd koml
vrqy jwx l`g pey[ gurmiq ivc pRXukq kwnVw DYvq sur rihq vjoN pRvwn kIqw igAw hY[
BwrqI sMgIq ivc ies rwg dy iviBMn srUpW ivcoN pihlw srUp drbwrI kwnVw irhw[ ies ƒ
AwswvrI Qwt dy AMqrgq riKAw igAw hY[ ies ivc gMDwr, DYvq Aqy inSwd sur koml Aqy
bwkI sur Su`D vrqy jWdy hn[ ies ivc vwdI sur irSB Aqy sMvwdI sur pMcm mMinAw igAw hY[
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ies dw gwien smW A`DI rwq dw mMinAw igAw hY[ ies ƒ m`D spqk dw rwg ikhw igAw
hY[ies dw Awroh inSwd (koml, mMdr spqk) SVj irSB gMDwr (koml) irSB SVj, miDAm
pMcm, DYvq (koml) inSwd (koml) SVj (qwr spqk) Aqy Avroh SVj (qwr spqk), DYvq
(koml) inSwd(koml) pMcm miDAm pMcm, miDAm-gMDwr(koml) miDAm-gMDwr(koml)
miDAm irSB SVj hY[
auprokq srUp iek hor ivdvwn pMfq sRI hrIS cMdr bwlI ny mMdr spqk dw koml
DYvq vwdI Aqy m`D spqk dw gMDwr koml sMvwdI mMn ky pRvwn kIqw hY[
is`K kIrqnIAW ny rwg kwnVw dw dUsrw srUp Qwt-aupQwt p`DqI ADIn AwswvrI
iblwvl aupQwt dy AMqrgq mMinAw hY[ ies ivc dovyN inSwd, gMDwr koml Aqy bwkI sur Su`D
lgdy hn[ ies dI jwqI SwVv-sMpUrn mMnI geI hY[ ies dw vwdI sur pMcm, sMvwdI sur inSwd
mMinAw igAw hY[ ies dw Awroh SVj irSB gMDwr (koml) miDAm pMcm inSwd SVj (qwr
spqk) Aqy Avroh SVj (qwr spqk) inSwd DYvq inSwd (koml) pMcm, miDAm pMcm
gMDwr (koml) miDAm miDAm irSB SVj hY[
kwnVy dy qIsry pRkwr AwswvrI Qwt ADIn pRcilq pRkwr dI jwqI SwVv-vkr SwVv
mMnI geI hY[ ies ƒ mMdr Aqy m`D spqk ivc gwieAw jWdw hY[ ies dw gwien smW rwq dw
dUjw pihr hY[ ies ivc gMDwr Aiq koml hY[ ies ivc dovyN inSwd vrqy jWdy hn[ iesdw
Awroh inSwd (koml, mMdr spqk) SVj irSB miDAm pMcm, DYvq (koml) inSwd (koml)
SVj (qwr spqk) Aqy Avroh SVj (qwr spqk) inSwd (koml) pMcm gMDwr (koml)
miDAm irSB SVj hY[
gurmiq sMgIq ivc rwg inrxwiek kmytI ny Aqy ivdvwn kIrqnkwrW ny inmnilKq
srUp ƒ pRvwinq kIqw hY[
ies rwg dw Qwt kwPI hY[ ies dI jwqI SwVv-SwVv mMnI jWdI hY[ ies dw vwdI pMcm
Aqy sMvwdI SVj mMinAw igAw hY[ ies ivc DYvq sur vrijq kIqw igAw hY[ gwien smW rwq
dw dUjw pihr hY[ ies dw Awroh SVj irSB gMDwr (koml), miDAm pMcm, inSwd SVj (qwr
spqk) Aqy Avroh SVj (qwr spqk), inSwd (koml) pMcm, miDAm pMcm, gMDwr (koml)
miDAM irSB SVj hY[
rwg kwnVw ivc gurU rwmdws jI dIAW Cy pVqwlW hn ijnHW ƒ gurmiq sMgIq ivc bVy
auqSwh nwl gwieAw jWdw hY[ ienHW pVqwlW dIAW rcnwvW pRo. qwrw isMG, ipMR. idAwl isMG
Awid rcnwvW ny kIqIAW hn[
rwg kwnVw dy ADIn 20vIN sdI dy pRmu`K rcnwkwr sR. igAwn isMG AYbtwbwd, pRo. qwrw
isMG, rwgI jsvMq isMG qIvr, sMq srvx isMG gMDrv, ipMR. idAwl isMG, fw. jwgIr isMG,
poR. krqwr isMG, fw. gurnwm isMG, pRo. prmjoq isMG, pRo. hrimMdr isMG, Awid dIAW
surilpIb`D rcnwvW imldIAW hn[
rwg kwnVw ƒ gurU Gr dy kIrqnIAW, rwgIAW qy sMgIqkwrW ny bwKUbI gwieAw hY ijnHW
dI irkwrifMg AsIN www.gurmatsangeetpup.com,
www.sikh-relics.com,
www.vismaadnaad.org vYbsweIts qy sux skdy hW[

* &waUNfr

pRoPYsr, gurmiq sMgIq cyAr - gurmiq sMgIq ivBwg,
pMjwbI XUnIvristI, pitAwlw

_____________________
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ਪਿਰੰ ਸੀਿਲ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਪਸੰ ਘ ਸ਼ੇਰਪਗੱ ਲ ਦਾ ਪਦਹਾਂਤ
mlivMdr isMG m~lI
ਿੰ ਜਾਬ 'ਚ ਪਸੱ ਪਖਆ ਜਗਤ ਦੇ ਵੱ ਡੇ ਥੰ ਮ ਪਿਰੰ ਸੀਿਲ
ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਪਸੰ ਘ ਸ਼ੇਰਪਗੱ ਲ ਦਾ ਡਗਸ਼ਈ ਪਵਖੇ
ਅੱ ਜ ਪਮਤੀ 19.8.2020 ਨੰ ਤੜਕੇ 2.20 ਵਜੇ ਪਦਹਾਂਤ ਹੋ
ਪਗਆ ਹੈ।

ਉਹ 92 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਨ ਤੇ ਅੱ ਜ ਕੱ ਲ ਆਿਣੀ ਬੇਟੀ
ਮਧਿਰੀਤ ਕੌ ਰ (ਪਵਨ) ਤੇ ਆਿਣੇ ਜੁਆਈ ਸਰਜਿਰਕਾਸ਼
ਪਸੰ ਘ (ਹਨੀ) ਕੋਲ ਡਗਸ਼ਈ ਪਵਖੇ ਰਪਹ ਰਹੇ ਸਨ।
ਸੇਰਪਗੱ ਲ ਸਾਪਹਬ ਦੇ ਿਪਰਵਾਰ ਨੇ ਿਾਪਕਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬੰ ਗੇ ਤੇ
ਪਿਰ ਗੰ ਗਾਨਗਰ ਚੱ ਕ ਿੈਂਤੀ ਬੀ ਤੇ ਪਿਰ ਚੰ ਡੀਗੜਹ ਪਵਖੇ
ਰਪਹਣਾ ਸ਼ੁਰ ਕੀਤਾ।
ਪਿਰੰ ਸੀਿਲ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਪਸੰ ਘ ਸ਼ੇਰਪਗੱ ਲ ਜੀ ਵੱ ਲੋਂ
ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਅੰ ਪਮਰਤਸਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ
ਲੁਪਧਆਣਾ ਤੋਂ ਪਸੱ ਪਖਆ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਵਪਦਆਰਥੀ
ਜੀਵਨ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰ ਘਰਸ਼ ਪਵਚ ਪਹੱ ਸਾ ਪਲਆ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪਸੱ ਖ
ਸਟਡੈਂਟਸ ਿੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਿਰਧਾਨ ਬਣੇ।
ਉਹਨਾਂ ਪਸੱ ਖ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜ ਬੰ ਗਾ, ਹੁਣ ਪਜਲਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਪਸੰ ਘ ਨਗਰ, ਪਵਚ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਲੈ ਕਚਰਾਰ
ਵਜੋਂ ਆਿਣੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰਆਤ ਕੀਤੀ ਤੇ 8 ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ ਪਿਰੰ ਸੀਿਲ ਬਣੇ। ਉਹ 1967 ਪਵਚ 39 ਸਾਲ ਦੀ
ਉਮਰ

ਪਵਚ

ਗੁਰ

ਗੋਪਬੰ ਦ

ਪਸੰ ਘ

ਕਾਲਜ

ਚੰ ਡੀਗੜਹ

ਦੇ

ਿਪਹਲੇ

ਿਾਉਂਡਰ

ਪਿਰੰ ਸੀਿਲ

ਬਣੇ।

ਉਹ ਕਈ ਸਾਲ ਿੰ ਜਾਬ ਯਨੀਵਰਪਸਟੀ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਪਸੰ ਡੀਕੇਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ। ਸਾਲ 1975 ਪਵਚ ਉਹ ਖਾਲਸਾ
ਕਾਲਜ ਅੰ ਪਮਰਤਸਰ ਦੇ ਪਿਰੰ ਸੀਿਲ ਬਣੇ। ਉਹ ਿੰ ਜਾਬ ਸਕਲ ਪਸੱ ਪਖਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਹੇ ਤੇ ਇਨਟੈਕ ਦੇ
ਿੰ ਜਾਬ ਚੈਿਟਰ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋ ਸੇਵਾ ਪਨਭਾਈ।
ਪਿਰੰ ਸੀਿਲ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਪਸੰ ਘ ਸ਼ੇਰਪਗੱ ਲ ਜੀ ਵਲੋਂ ਿੰ ਜਾਬ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦਾ ਸੰ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਪਗਆ
ਅਤੇ ਸਥਾਿਤ ਸੰ ਸਥਾ ਰਾਹੀਂ ਿੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਿੰ ਜਾਬ ਪਵੱ ਚ ਵੱ ਖ ਵੱ ਖ ਪਕਸਮ ਦੇ ਰੁੱ ਖਾਂ ਦੀ ਜਰਰਤ,
ਬਾਬਾ ਸੀਚੇਵਾਲ ਜੀ ਦੇ ਉਧਮਾਂ ਨਾਲ ਜਰਰੀ ਸਪਹਯੋਗ ਅਤੇ ਿੰ ਜਾਬ ਪਵੱ ਚ ਿੀਣ ਵਾਲੇ ਿਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੰ ਤਾਂ ਦੀਆਂ
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ਖਾਮੀਆਂ ਨੰ ਅੱ ਜ ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਿਪਹਲਾਂ 1990-95 ਦੇ ਦਰਪਮਆਨ ਵਰਕਸ਼ਾਿਾਂ, ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਿੰ ਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ
ਨੰ ਜਾਗਰਕ ਕਰਵਾਇਆ।
ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਸੰ ਸਥਾ ਕੁਆਲਟੀ ਐਜਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬੈਨਰ ਥਲੇ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਪਜਸ ਰਾਹੀਂ ਸਕਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ
ਪਵੱ ਚ ਿੰ ਜਾਬ ਦੀ ਜਰਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਢੁਕਵਾਂ ਪਗਆਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਵਰਾਸਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਸਝ ਬਝ ਨੰ
ਸਾਪਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕਈ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਓਲਡ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਅੰ ਪਮਰਤਸਰ ਦੀ ਸੰ ਸਥਾ ਮੋਹਾਲੀ ਪਵਖੇ
ਸਥਾਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਯਾਦਗਾਰੀ ਕੰ ਿਲੈ ਕਸ ਮੋਹਾਲੀ ਪਵੱ ਚ ਬਨਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਪਵਸ਼ੇਸ਼ ਉੱਦਮ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਉਸ
ਉੱਤੇ ਿੇਸ 3 ਮੋਹਾਲੀ ਪਵਖੇ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਅੰ ਪਮਰਤਸਰ ਦੇ ਟਰਸਟ ਵਲੋਂ ਪਵਪਦਅਕ ਮਨੋਰਥਾਂ ਲਈ ਉਸਾਰੀ
ਪਬਲਪਡੰ ਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਂ ਐਜਕੇਸ਼ਨ ਿਾਉਂਡੇਸਨ ਦੇ ਿਲੈ ਟਿਾਰਮ
ਪਿਰੰ ਸੀਿਲ ਸ਼ੇਰਪਗੱ ਲ ਜੀ ਵਲੋਂ ਸਥਾਿਤ ਐਨ.ਜੀ.ਓ ਿੰ ਜਾਬ ਹੈਰੀਟੇਜ ਐਡ
ਰਾਹੀਂ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਇਤੀਹਾਸਕ ਗੋਪਬੰ ਦਗੜ ਪਕੱ ਲਾ, ਅੰ ਪਮਰਤਸਰ ਪਵਰਾਸਤੀ ਇਮਾਰਤ ਐਲਾਨੀ ਗਈ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰ ਪਮਰਤਸਰ ਕੰ ਿਨੀ ਬਾਗ ਨੰ ਵੀ ਪਵਰਾਸਤੀ ਯਾਦਾਂ ਵਜੋਂ ਸਾਂਭ ਸੰ ਭਾਲ ਅਤੇ ਅੰ ਪਮਰਤਸਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੰ ਮੁੜ

ਸਮਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਉਿਰਾਲੇ ਕੀਤੇ । ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਮੋਗਾ ਪਵਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਰਾਗੜੀ ਦੀ ਸਥਾਿਨਾ ਲਈ
ਯੋਗਦਾਨ, ਬਾਬਾ ਬੰ ਦਾ ਪਸੰ ਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਛਿੜਪਝੜੀ ਦੀ ਮੁਪਹੰ ਮ ਜਨ 2001 ਪਵੱ ਢੀ ਜੋ ਸਰਕਾਰ
ਿੱ ਧਰ ‘ਤੇ ਬਾਅਦ ਪਵੱ ਚ ਮੰ ਨਜਰ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਪਸੰ ਘ ਹੈਰੀਟੇਜ ਪਹੱ ਲ ਿਾਰਕ, ਨਵਾਂ ਸ਼ਪਹਰ ਤੇ ਰੋਿੜ ਦੇ ਦਰਪਮਆਨ ਸਤਲੁਜ ਦਪਰਆ ਦੇ ਕੰ ਡੇ
‘ਤੇ ਇਪਤਹਾਸਕ ਮਾਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਪਸੰ ਘ ਦੇ ਝੰ ਡੇ ਦੀ ਸਥਾਿਨਾ ਕਰਵਾਈ, ਸਵਰਾਜ ਮਾਜਦਾ ਿੈਕਟਰੀ
ਕੰ ਿਲੈ ਕਸ ਦੇ ਨਜਦੀਕ ਸਾਲ 1999 ਪਵੱ ਚ ਸਥਾਿਨਾ ਲਈ ਮੁੱ ਖ ਭਪਮਕਾ ਪਨਭਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਹੀ ਨਵੀਂ ਪਦਲੀ
ਮਪਠਆਈ ਿੁੱ ਲ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਤੇ ਇਪਤਹਾਸਕ ਮਹੱ ਤਤਾ, ਪਦੱ ਲੀ ਿਪਤਹ ਦੇ ਇਪਤਹਾਸ ਨੰ ਮੁੜ ਪਸਰਜੇ ਜਾਣ ਲਈ
ਇਪਤਹਾਸਕ

ਤੱ ਥਾਂ

ਨੰ

ਉਭਾਰਕੇ

ਪਸੱ ਖ

ਕੌ ਮ

ਦਾ

ਸਾਨਾਮੱ ਤਾ

ਪਵਰਸਾ

ਯਾਦ

ਕਰਵਾਇਆ।

ਿਰੋਿੈਸਰ ਸ਼ੇਰਪਗੱ ਲ ਜੀ ਦੇ ਉੱਦਮਾ ਅਧੀਨ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਵਰਸੇ ਦੀਆਂ ਭੁਲੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਪਜਵੇਂ ਬਾਬਾ ਬੰ ਦਾ
ਪਸੰ ਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਪਹਮਾਚਲ ਪਵੱ ਚ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਆਪਦ ਬਾਰੇ ਿੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਾਂਭ ਸੰ ਭਾਲ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਲਈ
ਿਹੁੰ ਚ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੰ ਪਸੱ ਖ ਕੌ ਮ ਵਾਸਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਬਦਲੇ “ਪਨਸ਼ਾਨ-ਏ-ਪਸੱ ਖੀ” ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਤ ਕੀਤਾ ਪਗਆ।
_____________________
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f;Zy rqfj;s ihtB ns/ r[owfs ;zrhs
vkeNo ikrho f;zx
f;Zy Xow fJZe ;wkie Xow j?. fJ; ftZu rqfj;s ihtB dh pj[Zs wjZssk j?. n;b
ftZu r[opkDh nB[;ko sK Xow dk noE rqfj;s ftZu jh ;gPN j[zdk j?. epho ih Xow ns/
rqfj;s dk nzso ;zpzX fB;fus eod/ j'J/ r[o f;Zy dh ihtB P?bh dk fdqPNhe'D g/P eod/ jB^

epho i' rqfj eo Xow eo Bjh s eo p?okr..
p?okrh pzXB eo/ sk e' pv' nGkr.
(;b'e Grs epho ih, gzBk 1367)

GkJh r[odk; ih B/ th fJ;/ gq;zr ftZu ;gPN efj fdZsk j? fe ihtB ihT[D dhnK
i[rsK ftZu'A rqfj;s ihtB goXkB j?.

r:kBB w/ r:kB no[ X:kBB w/ X:kB r[o{,
;eb Xow w/ rqfj;s goXkB j?..

f;y Xow nB[;ko rqfj;s s/ ;zrhs fIzdrh dh ;kofEesk d/ d' wjZstg{oB gfjb{ jB. r[o{
;kfjpkB B/ f;Zy rqfj;s ftZu r[owfs ;zrhs B{z fJzi Us g's eo fdZsk j? fe f;Zy fJ; s'A tZy
j' jh BjhA ;edk.
r[o{ ;kfjp B/ b'eK dh wkBf;esk nB[;ko pkDh d/ e'wb ns/ ;[jiwJh jfEnko dk gq:'r
ehsk ns/ b'eK dhnK wkBf;e fposhnK B{z pdbD dk isB nozfGnk. T[jBK B/ t/fynk fe b'eK
d/ wB e/tb rbpksh T[gd/P d/D Bkb Bjh pdb/ ik ;ed/ . fJ; bJh T[jBK B/ pkDh d/ Bkb
Bkb ;zrhs ebk B{z th Pkfwb eo fbnk. T[; t/b/ b'eK ftZu gqubs b'e ;kfjs ns/ b'e ;zrhs
jh T[jBK d/ GktK dk fto/uB eodk ;h. r[o{ ;kfjp B/ T[jBK dhnK fJjBK o[uhnK dk g{ok g{ok
bkG fbnk ns/ T[jBK nzdo ;[bxdh b'e ;zrhs ns/ b'e ekft dh uzfrnkVh B{z nkgDh pkDh d/
ehosB Bkb wxkfJnk s/ fJ;d/ ukBD ftZu Bth u/sBk B{z T[ikro ehsk. T[jBK B/ nkgDh
pkDh bJh fiE/ b'e p'bh ns/ b'e ekft o{gK dh tos'A ehsh T[E/ b'e ;zrhs B{z th T[;d/
nzr^;zr oZfynk W.
;zrhs eJh gZyK s'A ekft ebk Bkb'A tX/o/ gqGktPkbh j?. ekft dh wZ[y ;wZroh GkPkrs
Ppd jz[dk j?. Ppd dh wip{oh j? fe fJj T[; ;o's/ s/ jh n;o eodk j? fijVk T[; GkPk s'A
ikD{ j't/ go ;zrhs ftZu Bkd s'A ezw fbnk iKdk j? fijVk wB[ZyK B{z jh Bjh ;r'A gP{ -gzShnK B{z
th ehb b?Adk j?. ;zrhs osBkeo ftZu ;zrhs dh wfjwk eofdnK dZf;nk j? fe gkotsh gsh
ns/ d/tsk rhs Bkb gq;zB jz[d/ jB. nBzs r'gh gsh th pz;oh dh X[B d/ t; j' rJ/. pqjwk
;kwrkB eod/ jB. ;[o;sh thDk ftZu wrB j?. :eP, rzXop, d/t dkBt nkfd dh sK rZb jh
eh j?, ftP/ ;tkdK s'A e'ok gzx[{V/ ftZu fgnk o'Adk j'fJnk pkb th rhs dk nzfwqs gh e/ pVh y[Ph
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gqkgs eodk j?. j?okBh sK fJj j? fe izrb ftZu x[zwD tkbk fwor gP{ jz[fdnK th fPekoh d/
;zrhs ftZu ehb/ ikD Bkb nkgDh ikB r[nk pfjzdk j?.
g[oksB b'eK dk ftPtk; ;h fe ;zrhs e/tb y[Ph jh gqdkB Bjh eodk ;r'A fJ; ftZu
d/?th Pesh j? fi; eoe/ fJj c;bK dk tkXk ns/ poyk fbnkT[D dk ekoi th eodk j? T[jBK
nB[;ko ;zrhs gqwkswk dh dks ;h.
;zrhs wB[Zy dhnK wB fposhnK B{z nkgD/ Bkd tZb fyZu b?Adk j? s/ wB[Zyh wB ;zw'jB
Pesh ;dek T[; Bkd^gqtkj d/ Bkb Bkb s[oh iKdk j? fJ; soQK wB[Zy nkgD/ nzdo{Bh nBzd
ftZu wrB j'fJnk r'uo ;z;ko s'A nshs wzvbK ftZu ftuodk j?. ;zrhs d/ nBzd B{z wkDB bJh
;o's/ B{z e/tb ihtB dhnK fsqPBktK s'A w[es j' e/ ;[o gqtkj d/ jtkb/ j' ikD dh b'V j?. ;zrhs
n;b ftZu wB[Zy d/ fjod/ dh GkPk j? ns/ wB[Zy d/ wB B{z gq;zB eoB bJh ;zrhs Bkb'A tZX e/
j'o e'Jh ;kXB BjhA j?. fijV/ wB[Zy ;zrhs Bkb th dqfts Bjh jz[d/ P?e;ghno T[jBK B{z
ysoBke d;dk j? ns/ efjzdk j? fe ni/j/ wB[ZyK s/ ftPtk; Bjh ehsk ikDk ukjhdk.
:frnktkbe B/ sK ;zrhs B{z w[esh dksk wzfBnk j? T[; nB[;ko, fijVk thDk tkdB d/

sZs B{z ikDdk j?, fijVk Po[sh ns/ ikshnK dk frnkB oZydk j?, fijVk skb frnksk j? T[j
fpBK isB d/ w[esh gqkgs eo b?Adk j?.@ ;zrhs wB B{z GNeD s'A pukT[Adk j?. fi; soQK w{zj

ftZu ;Zs{ j'D sK jZ;Dk n;zGt j? U;/ soQK rkT[D t/b/ wB dk GNeDk n;zGt j?. ;zrhs
wB[ZyK B{z fJZe d{i/ d/ B/V/ fbnkT[Adk j? ns/ T[jBK ftZu ;w{je u/sBk dk ;zuko eodk j?.
id'A ekft Bkb ;zrhs dk ;[w/b ehsk iKdk j? sK ekft dk noE ;wMD ;wMkT[D dh b'V
BjhA g?Adh ;r'A Gkt nkgD/ nkg fjod/ ftZu t; iKdk j?. gzvs Unzeko BkE mke[ o fbyd/ jB,
“;ko/ ikDd/ jB fe ;zrhs ftZu Ppd d/ noE dk p'X j'J/ fpBK jh Gkt iK o; dh gqshsh j'
iKdh j?.@ eftsk T[go ;zrhs d/ gqGkt dk ;woEB ;zrhseko jh BjhA ;r'A ;kfjseko th eod/
jB. vkeNo jfoGiB f;zx fbyd/ jB, “fJ; ftZu e'Jh PZe BjhA fe ;zrhs ekft ouBk d/

goGkt B{z shyD eodk j?.@

;zrhs ftZu ;[o gqXkB j? ns/ ekft ftZu Ppd gqXkB, go P/qPN ekft ftZu rkfJB dk th
xN T[g:'r BjhA. ;zrhs Gkt/A ;[szso ebk j?, go eftsk ftZu T[j Ppd Bkb fwbe/ jh ;koEe
jz[dh W. gqkuhB ftdtkBK B/ rhs, fBqs ns/ tkdB B{z ;zrhs ftZu jh Pkwb ehsk j? feT[Afe fszBK
dk w{b nXko rsh j?. fJj' rsh Szd gdsh okjhA gqrN jz[dh j?. ;zrhs e/tb eftsk B{z jh
gqGktPkbh BjhA pDkT[Adk ;r'A nkw rZbpks ftZu th ;zrhse sZsK d/ gq:'r eoe/ T[;B{z tX/o/
gqGktPkbh pDkfJnk iKdk j?. bfbs feP'o f;zx fbyd/ jB, “nZi th fJj t/fynk iKdk j? fe

id'A fe;/ ftuko B{z Gkt Gog{o eoBk jz[dk j? sK tesk fJZe ;[o dh EK eJh ;[oK dh no'jhnto'jh iK b?n s'A ezw b?Adk j? noEks ;koEe tkeK ftZu ;zrhs dk g[ZN gkT[Adk j?.@ fJ;
soQK ;zrhs s/ GkPk d't/A nzso ;zpzXs ;kps jz[d/ jB. fJ; pko/ Grts PoB T[gkfXnkfJ dk
fJj eEB th toDB:'r j?, “;zrhs ns/ ;kfjs ftZu r{Vk ;zpzX j?. ;kfjs ;zrhs B{z p'bh fdzdk
j?. ;zrhs T[; B{z nkgDh b?n s/ sozrs eoe/ T[;B{z n;hw eo fdzdk j?.@ fJ;/ bJh vka T[wk
fwPo B/ fejk j?, “eftsk id'A se rkJh BjhA iKdh T[d'A se T[j nkgDk g{ok gqGkt BjhA gk

;edh ns/ ;zrhs th id'A se rhs dk ;zr BjhA wkDdk T[d'A se g{oh soQK gqGkt g?dk eoB d/
ekpb BjhA j' ;edk.@

fi; ;zrhs ebk ftZu fJsBh Pesh j? e[dosh ;h fe r[o{ BkBe d/t ih fJ; dk T[g:'r
eod/. ;' T[jBK B/ nkgDh ekft pkDh B{z ;zrhs Bkb ;zpzXs eoe/ rkfJnk s/ i' T[;dk i' n;o
j'fJnk T[; ;zpXh GkJh tho f;zx ih dk eEB j?, “id'A ;[DB tkfbnK d/ wB Bk gzxo/ :k pj[s

gEokJh ekoB I'o bkT[AfdnK ph gzxoB' nV gb's/ sK ozr osV/ dksk r[o{ ih B/ nkgD/ nzdo
dhnK v{zxkJhnk ftZu r'sk bkfJnk ns/ osBK itkjoK w'shnK Bkb v[bQ-v[bQ g?Ad/ noPh ;[zdosk
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Bkb uwed/ s/ ;{oi tor/ s/I Bkb uwed/ pkjo fBeb/. s/I dk n;o u[c/o/ gkfJnk s/ ;zrhse
bfjo ftZu nk e/ T[jBK d/ fJbkjh rb/ s'A fSV fgnk fJbkjh Bkd. T[; s/i Bkb T[; ;zrhs
bfjokT[Adh S[j Bkb T[j gzxo/ wB dqt e/ tfj e/ s[o/ s/ tfj ik e/ fwb/ L
Uok rfo gkBh GfJnk ikfJ fwfbU Yfb e{fb..@
(;qh r[o{ rqzE ;kfjp, gzBk 1374)
n?;/ uwsekoh ehosB B{z r[o{ ;kfjp B/ jo fJZe xo d/ o'IkBk d/ ihtB ftZu Pkwb eo
fdZsk. fJ;/ bJh GkJh r[odk; ih B/ T[ukfonk^

xfo xfo nzdfo Xow;kb
j't? ehosB[ ;dk ft;'nk. (tko 1, gT[Vh 26$6)

r[owfs ftZu rqfj;sh dk r[od[nko/ ik e/ ;s;zr eoBk Io{oh dZf;nk j?. GkJh r[odk;
ih fJ;/ eoe/ r[odnko/ noEks Xow;kb ns/ r[of;Zy dh wfjwk eod/ fbyd/ jB^

Xow;kb j? wkB;o[, jz; r[of;y tkj[.
osB gdkoE r[o ;pd[ efo ehosB[ ykj[. (tko 9, gT[Vh 14)

rqfj;Eh r[of;Zy bJh ehosB th fJZe nkjo j?. fit/A G'iB gdkoE ;oho bJh y[oke
jB fJ;/ soQK ehosB th o{j bJh nw[bh y[oke j?. fJ;/ bJh r[o{ rqzE ;kfjp ftZu f;Zy d/
o'IkBk ihtB ftZu r[opkDh rkfJB B{z fJZe fBsB/w ti'A Pkwb ehsk j?^

r[o ;fsr[o ek i' f;y[ nykJ/
;[ Gbe/ T[fm jfo Bkw[ fXnkt?..
fco uV? fdt;[ r[opkDh rkt?
pjfdnk T[mfdnk jfo Bkw fXnkt?..
(r[o{ rqzE ;kfjp, gzBk 305)

r[opkDh nB[;ko T[; d/ xo ftZu y[Ph dk tk; j[zdk j? fi; d/ xo ftZu ehosB j[zdk j?^

frqfj sk e/ p;zs[ rBh..
ik e/ ehosB[ jfo X[Bh..
(;qh r[o{ rqzE ;kfjp, gzBk 1180)

ns/ r[o{ ;kfjp T[; rqfj;sh B{z fBopkB gd dk XkoBh d;d/ jB fi; d/ xo ftZu ehosB j[zdk
j?^

nBfdB ehosB[ e/tb pykB..
frqj;s wfj ;'Jh fBopkB.. (rT[Vh ;[ywBh, wjbk 5, gzBk )

r[owfs ;kfjs ftZu r[o{ ;kjfpkB tZb' rqfj;s ihtB ftZu ehosB dh wjZssk do;kT[D
bJh nB/eK jtkb/ gqkgs j[zd/ jB.
r[o{ BkBe d/t ih id'A ;[bskB g[o w'dh ykB/ ftZu B"eoh eod/ ;B sK T[j ;t/o Pkw
ehosB Io{o eod/ ;B. tbkfJs tkbh iBw ;kyh nB[;ko^i' feS[ nb{ck r[o{ i'r fwb/ ;' ykt?,

j'o gow/;o d/ noE d/t/ ns/ fBsk gqsh oks eT[ ehosB j't?.

fwjopkB tkbh iBw ;kyh ftZu th oks fdB ehosB eoB dk fIeo j'fJnk j?^

nkg pkpk BkBe[ ih okfs e? ;w/ ehosB eo? eokfJ no[ fgS[bh okfs BktfD ikfJ.
BkfJ efo efo nkfJ T[gfo f;woB[ ehosB[ eo?.

ehosB r[o{ BkBe d/t ih dk fBs B/w ns/ ihtB dk nN[ZN nzr ;h T[j ehosB s'A
fpBK o'Nh th BjhA yKd/. iBw ;kyh ftZu fJZe oks dk fIeo eofdnK pVk tXhnk fbfynk j?^

sp o;'JhJ/ efjnk fi, pkpk BkBe[ ih. o;'Jh pvh p/o eh j'Jh gVh j?, s{ T[fm egV/
T[skoj[, go;kd[ b/j[. sp r[o{ pkp/ BkBe efjnk i/, ;[nkwh ih go;kd[ sT[ i/whn?rk, gD[
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ehosB[ Bkjh ehsk. ej? ih, ;t/o/ nkJh dk sK i/ft efo, ;t/o/ n?s[ tyfs ehosB efo ;thdk,
j[D[ i/ft efo ;zft ojhn?. sfp r[o{ pkp/ BkBe ih efjnk fi, r?o ;kb rb nkyhnk, ;zthn?
feT[ efo< i/ft efo ehosB[ eohn?.

r[o{ BkBe d/t ih B/ ehosB eoB dh fJj ohs ;dk ekfJw oZyh T[dk;hnK s'A pkd id'A
eosko g[o t;kfJnk sK T[E/ th ;t/o Pkw ehosB j[zdk ;h. frnkB osBktbh ftZu fbfynk
j?^

eosko g[o ftZu nzfwqs t/b/ ;tk gfjo fdB uVQfdnK sheo pkDh dh uouk j't/, T[ gozs
ehosB j't/, c/o nkosh gVQhJ/, sh;o/ gfjo ehosB eohJ/, ;zfXnk B{z ofjok; gVQhJ/, c/o
ehosB rkthJ/ ns/ gfjo oks rJh ;'fjbk gVQhJ/ no c/o fgSbh oks ig[ gVQhJ/ no nk;k dh
tko gVQhJ/. (r[ows wkoszv, gzBk 641)
r[o{ ;kfjp d/ d' rqfj;sh f;ZyK Bkb ehosB ;pzXh ehsh uouk fwbdh j?^ f;ZyK dh
Grswkbk ftu wkb' ns/ wKrk d' f;ZyK dh ;kyh ftu pkeh eowK d/ w[ekpb/ s/ ehosB cb dh
wfjwK B{z pV/ ;[zdo fdqPNKsK Bkb tkosbkg o{g ftu fJT[A do;kfJnk frnk j?L

^s[;K puB ehsk j? i/ eow ;[rw j? eEk ehosB, s/ cb[ tvk j?, J/j n;kv/ ;wM ftu
e?;/ nkt/< puB j'fJnk i' beVjko/ bZeVhnK fbnkAd/ j?fB s/ gKvh gzvK fbnktAd/ j?B, ;' wi{oh
tZvh eod/ j?fB s/ Bck E'VQk j[zdk j? s/ i' b{D nzB dh jZNh eod/ j?fB, wi{oh UBQK dh E'Vh j[zdh
j? s/ Bck tXhe j[zdk j? s/ ;okc s/ piki UBQK EhA Gh wi{oh xN eod/ j?fB, G{yDk s/ o{g:K dk
;"dk eod/ j?B s/ Bck pj[s j[zdk j? s/ itkjoh jho/ w'sh dk ;"dk eod/ j?fB s/ ;[y Bkfb p?m/
ofjzd/ jB, go Bck pj[s T[BQK B{z j[zdk j?. s/ i' T[BQK dh ;/tk eodk j? ;' Gh w'sh jho/ dh goy
f;ydk j?. s?;/ j'o i' sg j?fB, ;' ;oho T[go ePN j[zdk j?, s/ frnkB dh gqkgsh BjhA j[zdh
eEk ehosB d/ gVQB ;[DB eo fgqEw? sK T[gk;Bk fdqV j[zdh j?, fgZS'A fJ; d/ ftu'A frnkB gqkgs
j' iKdk j? sK s/ fJj ;Kseh sg j? Bck pj[s j? sK J/j[ puB[ ;[De/ GkJh wkb' g'Eh r[o{ eh pkDh
dh eEk eo/ s/ GkJh wKrk ;Bw[Zy p?m e/ ;G fJzdqhnK s/ wB B{z ;ze'u e? ;[D?, s/ d'B' fwb e/ c/o
ehosB eofB, sK UBQK dh o;Bk EhA n?;k ;G f;ZyK B{z o; nkt? fe i' e'Jh ;[D/, ;G gkgK dk
fsnkr[ eofB.

f;Zy ;wki dhnK brGr ;kohnK o;wK ohsK ftZu ehosB dh w[Zy G{fwek j[zdh j?. id'A
f;Zy d/ xo pZuk iBw b?Adk j? f;Zy nkgD/ pZu/ d/ Bkw eoB bJh r[o{ dh UN b?Adk j?. nkw
s"o s/ xo ftZu y[Ph wBkJh iKdh j? s/ ;wkrw ehsk iKdk j?. fJ; ;wkrw ftZu ehosB Io{o
j[zdk j?. ehosBhJ/ ehosB eod/ jB. f;nkD/ ehosBhJ/ okr nk;k ftZu Ppd rkfJB eod/
jB^

;fsr[o ;ku? dhnk G/fi.
fuo[ ihtB[ T[gfink ;zi'fr.
(r[[o{ rzqE ;kfjp gzBk 396)

okr r{ioh ftZu j/m fbfynk Ppd rkfJB ehsk iKdk j?^
g{sk wksk eh nk;h;..
fBwy B fp;oT[ s[w e' jfo jfo ;dk GiT[ irdh;.
(r[[o{ rzqE ;kfjp gzBk 496)
pZuk itkB j[zdk j?. T[; d/ ftnkj dhnK fsnkohnK ehshnK iKdhnK jB. T[; dh e[VwkJh ehsh
iKdh j?. ;wkrw j[zdk j? ehosBhJ/ j'o PpdK d/ Bkb Bkb fJj Ppd th rkfJB eod/ jB^
;s[ ;zs'y[ efo GkT[
e[Vw[ e[VwkJh nkfJnk pbokw ihT[.
(r[[o{ rzqE ;kfjp gzBk 773)
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ftnkj dh o;w sK r[owfs ;zrhs s'A fpBk ;'uh th BjhA ik ;edh. fJ; ;w/A id'A poks dk
Y[ekT[ j[zdk j? sK fwbDh t/b/ j/m fbfynk Szs rkfJnk iKdk j?^
jw xfo ;kiB nkJ/. ;ku? w/fb fwbkJ/.
(r[[o{ rzqE ;kfjp gzBk 764)
gbk cVkT[D t/b/.
T[;sfs fBzdk BkBe ih w? jG tMkJh
S'fVnk jG[ feS[ fsnkrh..
jp/ ;ke e[Vkt/ fvm/ sT[ gb? s?v? bkrh. (r[[o{ rzqE ;kfjp gzBk 763)
iBw ;kyh ftZu r[o{ BkBe d/t ih d/ nkgD/ ftnkj ;w/A fet/A nkg B/ fJjBK SzdK dk ehosB
ehsk fJj gq;zr pV/ Gkt g{os Yzr Bkb fpnkB ehsk j?^
sp T[Bj[ fJ;sqhnj fi Gb/ xfo wfj fwfb efo ;'fjb/ rkJ/. sp r[o{ pkpk BkBe T[jBk ek
okr[ ;[fB efo y[;h G?nk fi, GkJh J/ fJ;sqhnK y[;h j'fJ j'fJ wkB[y e/ ;'fjb/ feT[ rktdhnK
j?fB, w? nkgB/ bkb e/ ;'fjb/ feT[ Bkjh rktsk, fi; f;T[ w/oh gqhs j?, sp r[o{ BkBe[ ih
gq/w gow/;[o e/ ;kfE pkBh p'fb T[mk ;{jh okr wfj f;csh Szs, fi^
jw xo ;kiB nkJ/.
;ku/ w/b fwbkJ/.
^sp fJ;sohnj[ sDh S[jkJh. nkgDk nuko ehnk. sp ;{jh okr wfj r[o{ pkpk BkBe[ ih
pkDh p'fb T[mk^
nktj[ ;iDk jT[ d/yk do;B s/ok okw.. ;{jh Szs wjbk 1, gzBk 764)
sp r[o{ pkp/ okfs e? ;wT[ J/j[ ;pd[ ehnk. no fJ;BkB efo efo gqks ;wT[ iB/s wfj nkfJ
p?mk . nbkg efo okr[ wzdoh fpbktb[ no[ ghS? s/ nbkfg efo opkph ikie ehosB[ rktfj
no nkr? r[o{ pkpk BkBe ih rkt?. go fiBj[ r[o{ pkpk BkBe ih rktsk ;[fDnk s/ ;d/jj
gowrfs rJ/. fiB[ ;[fDnk d/fynk, fiB[ r[o{ pkp/ ek ;pd[ fpokB/ w[fy s/ ;[fDnk s/ Gh w[es/
GJ/.
nBzd ekoi dh o;w ;w/A okr ;{jh ftZu doi bktK dk rkfJB ns/ T[gozs okwebh okr
ftZu doi nkBzd ;kfjp dk ehosB j[zdk j?. r[o{ nwo dk; ih d/ g'so/ noEks w'joh ih d/ g[Zso
nBzd d/ iBw ;w/A r[o{ nwdk; ih B/ nBzd pkDh dh ouBk ehsh ns/ fJ; pkDh B{z T[Zuh T[Zuh
rkT[D d/ nkd/P fdZs/. wfjwk gqekP ftZu fJ; gq;zr B{z ft;Eko ;fjs fbfynk j?. nBzd pkDh d/
rkfJB eoB pko/ nkd/P fJ; gqeko jB^
d/ wksk e' pb{ nkfJnk.
;sr[o fs; :j puB ;[BkfJnk.
:j nBzd pkBh w? ehnk.
wzrb w{b tke gqrNhnk.
s[w e'm/ go uV rkt' skfj.
no[ b/ Y'be ;zr pikfJ.
i/ e'Jh np :j X[B ;[B/.
j'fJ gkozrd febfpy jB/.
d'jok^ ;G ekoi :k s/ f;X j'fJ i' gV/ eo gq/w gqshs.
wzrb w{b pkBh pBh ;[y-dkfJe Grs fpBhs.
u'gJh^pb{ uV e'm/ go rkfJnk.
Y'be pikfJ ;zr ;pd ;[jkfJnk.
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fs; ;w/ ;[Bk fiB nkBzd pkDh.
gkfJ Grfs fsB gd fBopkDh..
fJ;/ d/ Bkb Bkb^ ftnkj j'nk w/o/ pkp[bk r[owy/ jfo gkfJnk^ ns/ ^ g{oh nk;k ih wB;k w/o/
okw. PpdK dk rkfJB j[zdk j?.
id'A gqkDh nekb ubkDk eodk j?. t?okr wJh PpdK dk rkfJB ehsk iKdk j?.
okwebh ;d ftZu r[o{ nwo dk; ih dk puB j?^
nzs/ ;fsr[o[ p'fbnk
w? fgS/ ehosB[ efonj[ fBopkD[ ihT[.. (r[o{ rqzE ;kfjp gzBk 923)
GkJh ekjB f;zx BkGk nekb ubkD/ dh wo:kdk fpnkB eofdnK fbyd/ jB^
fwqs Poho B{z ;BkB eok e/ fBowb t;sqK Bkb YZe e/ sys/, ;zd{e nkfd ftZu oZy e/ ezfXnK
iK rZvh nkfd s/ ;z;eko d/ EK b? ikfJnk ikt/ okrh nEtk gq/wh f;Zy fwb e/ t?okrwJh PpdK
dk ehosB eoB. (r[ows wkoszv gzBk 467)
ofjsBkwk GkJh u"Agk f;zx ftZu fbfynk j? gqkDh ek Poho nzs j't/ sK ehosB eokt/. (r[ows
wkoszv gzBk 478)
r[o fpbk; gksPkjh 10 d/ nfXnkfJ 29) ftZu r[o{ ;kfjp d/ w[y s'A T[ukoB eotkfJnk frnk
j?^
;tKr ;tkoh ek gqG Xko:'.
;G ykfb; e' tuB T[uko:'.
i:'A Ek j[ew fst/A ;k j'Bk.
jw e' Pkdh fe;{ B o'Bk.
i' jw e' o't?rk e'Jh.
Jhs T{s e' d[y j'Jh.
ehosB eEk ;[ rktj[ pkBh.
fJj? w'j f;yZ:k ;[B ekBh. ( r[ows wkoszv gzBk 479)
r[o gqskg ;{oi o[s 3, nfXnkfJ 40 ftZu fbfynk j?.
wo/ f;Zy s/ eo/ eVkj.
fs;[ e[Nzp o[dB? pj[ Bkj.
si? P'e ;G nBd pYkfJ.
Bfjz ghNfjA fsq: fsb ;w[dkfJ.
gY?A Ppd ehosB e' eo?A.
;[B?A p?m t?okr ;[ Xo?A. (r[ows wkoszv gzBk 479)
r[o{ ekb ftZu th nekb ubkD/ ;w/A ehosB eoB d/ jtkb/ gqkgs j[zd/ jB^
r[o{ ;kfjpkB d/ i'sh i'fs ;wkT[D ;w/A ehosB eoB dk T[b/y nB/e EKJh nkfJnk j?.
id'A r[o{ nzrd d/t ih i'sh i's ;wkT[D bZr/ sK T[jBK B/ j'o o;wK eoB dh EK GiB
ehosB eoB d/ nkd/P fdZs/^
jwo/ eki eS{ Bjh eoBk.
Bjh eoBk e'T{ ir nkuoBk.
d/j f;;eko nrB w' eoBk.
ehosB GiB s'y fus XoBk.
nyzv ehosB ;G fwb ehU.
i? i? eko irs w?A GfJU.
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id'A r[o{ okw dk; ih i'sh i'fs ;wkJ/ sK T[E/ ehosB j'fJnkL
nfVb^ fBPk Bk; oft nk:' joy pYkfJe?.
ehosB G:' ngko d/t eo nkfJe?.^
d'jok^ tvjz; tko gqEw/ gV'Q g[B wko{ gVQ tko..
okr opkph nXe ofjz eo? ;o[ fp;sko..
GkJh p[ZYk bkfJ dhtkB.
;[Bs Ppd wko{ Xo fXnkB..
d'fjok^ ;kfjp p[ZY/ ;"A ejk nbkfjDh gVQ" ;[jkfJ.
opkph okr fwbkfJe? gVQh nfXe fus bkfJ.
dhtkB wX p?m/ r[o nkfJ.
opkph G'r Ppd ek gkfJ.
opkph e" XB dhB ngkok.
ehosB ;'fjbk pj[o T[ukok.
;[B g?VK ehosB pj[ j't?.
GKs GKs u"eh d[y y't?.
pkpk p[ZYk ih d/ d/jKs s'A pkd i' o;wK j'JhnK T[jBK ftZu ehosB gqw[y ;h^
jfor[fpzd r[o[ sp fJj ehB'.
okrh p'b fBeN sp bhB'.
;qh w[y ejk ;pd s[w rkt/.
fgqEw tko nk;k eh bkt'.
rkts wko{ ;pd ngkok.
okrh G'r ;pd ek gk:'.
;qh r[o[ fsB e" n?; nbk:'.
d'fjok-^ wko{ vyD/ tko e' np rkt' ;[o T{u..
f;Zy ;zrfs nkJh xBh GJh Gho nfs w{u.
T[go'es uouk s'A ;gPN j? fe r[owfs ;zrhs f;Zy rqfj;s ihtB dk fJZe nN[N nzr j?.
_____________________
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ਭਾਈ ਪਦਲਬਾਗ਼ ਪਸੰ ਘ ਗੁਲਬਾਗ਼ ਪਸੰ ਘ
suBwS pirhwr
ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਅਣਿਛਾਤੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਫ਼ੋਨ ਆਇਆ, ਚੁੱ ਪਕਆ ਤਾਂ ਪਕਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ

ਮੁਸ਼ਪਕਲ ਨਾਲ ਗਲ਼ੇ ‘ਚੋਂ ਪਨਕਲਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ। ਫ਼ੋਨ ਭਾਈ ਗੁਲਬਾਗ਼ ਪਸੰ ਘ ਜੀ ਦਾ ਸੀ। ਹਾਂ
ਜੀ, ਭਾਈ ਪਦਲਬਾਗ਼ ਪਸੰ ਘ ਗੁਲਬਾਗ਼ ਪਸੰ ਘ ਦੀ ਕੀਰਤਨੀ ਜੋੜੀ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਗੁਲਬਾਗ਼ ਪਸੰ ਘ। ਇਸੇ
ਫ਼ਰਵਰੀ ਪਵਚ ਜਦ ਭਾਈ ਪਦਲਬਾਗ਼ ਪਸੰ ਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਬਰਸੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰ ਡ ਬੋਦਲ
ਪਗਆ ਸੀ ਤਾਂ ਿਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਪਕ ਭਾਈ ਗੁਲਬਾਗ਼ ਪਸੰ ਘ ਜੀ ਨੰ ਗਲ਼ੇ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਪਗਆ ਸੀ ਪਜਸ
ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਆਿਣੇ ਬੇਟੇ ਹਰਿਾਲ ਪਸੰ ਘ ਕੋਲ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਵੱ ਸੇ ਹਨ ਪਜੱ ਥੇ
ਉਨਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਪਬਹਤਰ ਹੋ ਸਪਕਆ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਖ਼ੁਸ਼ਪਕਸਮਤੀ ਹੈ ਪਕ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਪਤੰ ਨ ਦਹਾਪਕਆਂ
ਤੋਂ ਭਾਈ ਪਦਲਬਾਗ਼ ਪਸੰ ਘ ਗੁਲਬਾਗ਼ ਪਸੰ ਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਿਪਰਵਾਰ ਨਾਲ ਜੁਪੜਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਇਨਹਾਂ ਬਾਰੇ
ਮੈਂਨੰ ਿਪਹਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੈਗ਼ਜੀਨ ‘ਆਰਸੀ’ ਪਵਚ ਛਿੇ ਕੇ.ਸੀ. ਮੋਹਨ ਜੀ ਦੇ ਲੇ ਖ ਤੋਂ ਪਮਲੀ ਸੀ।

ਥੋੜੇ ਹ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਨਹਾਂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਪਹਬ, ਮੁਕਤਸਰ ਪਵਖੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸਬਬ ਬਣ ਪਗਆ।
ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲੰਮੀ ਦੋਸਤੀ ਪਵਚ ਵਟ ਗਈ। ਇਸ ਿਪਰਵਾਰ ਦੇ ਹਰ ਖੁਸ਼ੀਗ਼ਮੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਾਂਦਾ। ਪਦਲਬਾਗ਼ ਪਸੰ ਘ ਜੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਪਸੰ ਘ ਦੇ ਪਵਆਹ ‘ਤੇ ਵੀ
ਪਗਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦ ਫ਼ਰਵਰੀ ਪਵਚ ਪਗਆ ਤਾਂ ਿਤਾ ਲੱਗਾ ਪਕ ਅਵਤਾਰ ਦੇ ਦੋਹੇਂ ਬੇਟੇ ਵੀ ਵਧੀਆ
ਗਾਉਣ ਲੱਗ ਿਏ ਹਨ।
ਗਾਇਕੀ ਇਸ ਿਪਰਵਾਰ ਦੇ ਖ਼ਨ ਪਵਚ ਹੈ। ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਿਪਰਵਾਰ ਦੀ
ਪਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ ਸਾਪਰਆਂ ਦਾ ਦਰਵੇਸ਼ ਸੁਭਾਅ। ਇਨਹਾਂ ਲਈ ਗਾਉਣਾ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਬਾਦਤ ਹੈ।
ਇਨਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਿਲ ਵੀ ਸੰ ਗੀਤ-ਪਵਹੁਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਿਪਰਵਾਰ ਬਾਰੇ ਇਕ ਹੋਰ ਰੋਚਕ ਗੱ ਲ ਇਹ ਹੈ ਇਨਹਾਂ ਸਾਪਰਆਂ ਨੰ ਸੰ ਗੀਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ
ਦਜਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ-ਫ਼ੁੱਟਬਾਲ ਖੇਡਹਣ ਦਾ। ਿਪਰਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੇਲ ਜੀਅ ਆਿ ਿੁੱ ਟਬਾਲ ਦੇ ਪਸਰੇ ਦੇ
ਪਖਡਾਰੀ ਹਨ/ਸਨ।
ਦਹਾਪਕਆਂ ਿਪਹਲੇ ਜਦ ਨਾੱਰਥ ਜ਼ੋਨ ਕਲਚਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸੱ ਦੇ ਤੇ ਿਪਟਆਲਾ ਘਰਾਣੇ ਦੇ
ਉਸਤਾਦ ਫ਼ਨਕਾਰ ਫ਼ਤੇਹ ਅਲੀ ਖ਼ਾਨ ਸਾਪਹਬ (ਨੁਸਰਤ ਫ਼ਤੇਹ ਅਲੀ ਖ਼ਾਨ ਸਾਪਹਬ ਨਹੀਂ) ਭਾਰਤ
ਆਏ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾ ਪਸਰਫ਼ ਭਾਈ ਸਾਪਹਬ ਹੋਰਾਂ ਨੰ ਪਿੰ ਡ ਬੋਦਲ ਗਰਨਾ ਸਾਪਹਬ (ਦਸਹਾ ਦੇ
ਨਜ਼ਦੀਕ) ਪਵਖੇ ਪਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਮਲਣ ਗਏ ਸਗੋਂ ਉੱਥੇ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਪਵਹੜੇ ਪਵਚ ਿਰਾ
ਕਲਾਸੀਕਲ ਗਾਇਨ ਿਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਆਏ।
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ਮੈਂ 13 ਨਵੰ ਬਰ 1994 ਦੇ ਪਦਨ ਕੋਟ ਕਿਰੇ ਪਵਖੇ ਭਾਈ ਪਦਲਬਾਗ਼ ਪਸੰ ਘ ਗੁਲਬਾਗ਼ ਪਸੰ ਘ
ਜੀ ਦਾ ਕਲਾਸੀਕਲ ਗਾਇਨ ਦਾ ਿਰੋਗਾਰ ਮ ਆਯੋਪਜਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਜੱ ਥੇ ਇਨਹਾਂ ਨੇ ਰਾਗ ਦਰਬਾਰੀ, ਰਾਗ
ਰਾਗੇਸ਼ਵਰੀ, ਅਤੇ ਦੋ ਭਜਨਾਂ ਦਾ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਨਹਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਭਾਈ ਦੇਪਵੰ ਦਰ ਪਸੰ ਘ ਜੀ
ਨੇ ਰਾਗ ਿਰੀਆ ਧਨਾਸਰੀ ਗਾਇਆ ਅਤੇ ਪਦਲਬਾਗ ਪਸੰ ਘ ਜੀ ਦੇ ਦਾਮਾਦ ਬਲਦੇਵ ਪਸੰ ਘ ਨੇ ਤਬਲੇ
ਦੀ ਸੋਲੋ ਆਈਟਮ ਿੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਿਰੌਫ਼ੈਸਰ ਗੁਰਪਦਆਲ ਪਸੰ ਘ ਜੀ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਪਵਚ ਮੁੱ ਖ
ਮਪਹਮਾਨ ਸਨ।
ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਦ ਕਦੇ ਉਨਹਾਂ ਦਾ ਕੋਟਕਿਰਾ/ਮੁਕਤਸਰ/ਗੰ ਗਾਨਗਰ ਆਪਦ ਵੱ ਲ ਆਉਣ ਦਾ
ਸਬਬ ਪਮਲਦਾ, ਪਮਲ ਕੇ ਜਾਂਦੇ।
ਨਮਨ ਹੈ ਇਸ ਦੇਵਤਾ ਿਪਰਵਾਰ ਨੰ ।
ਭਾਈ ਸਾਪਹਬ ਦੇ ਗਾਇਨ ਦਾ ਇਕ ਨਮਨਾ ਇਸ ਪਲੰਕ ਤੇ ਸੁਪਣਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:
https://www.youtube.com/watch?v=917wU7LLvo8
_________________
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rwg vfhMs swrMg

surilpI srdwr gurb^S isMG jI
Website:
http://www.gurbaniraags.com

AMimRq kIrqn

Page 18

sqMbr 2020

_____________________
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surilpI vwlw Sbd Aqy ausdy AMgRyzI ivc ArQ

ENGLISH TRANSLATION
Kaanraa, Fifth Mehl, Fourth House:
One Universal Creator God. By The Grace Of The True Guru:
The one who bows in humble reverence to the Primal Lord, the Lord of all
beings - I am a sacrifice, a sacrifice to such a Guru; He Himself is
liberated, and He carries me across as well. ||1||Pause|| Which, which,
which of Your Glorious Virtues should I chant? There is no end or
limitation to them. There are thousands, tens of thousands, hundreds of
thousands, many millions of them, but those who contemplate them are
very rare. ||1|| I am wonder-struck, wonder-struck, wonder-struck and
amazed, dyed in the deep crimson color of my Beloved. Says Nanak, the
Saints savor this sublime essence, like the mute, who tastes the sweet
candy, but only smiles. ||2||1||20||
(SGGS Page: 1301)
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fw: gurnwm isMG nUM BweI mrdwnw jI XwdgwrI Avwrf
AmrIk isMG m~lI, kpUrQlw
ਕਲਾ ਅਤੇ ਸੰ ਗੀਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਖੁਸ਼ੀ ਭਰੀ ਹੈ ਵਕ ਸਰੀ
ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਵਹਬ ਿੱ ਲੋਂ ਿੱ ਖ-ਿੱ ਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਨਾਮਣਾ ਖੱ ਟਣ
ਿਾਲੀਆਂ ਵਸੱ ਖ ਜਗਤ ਦੀਆਂ 11 ਨਾਮਿਰ ਸਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਨੰ ਿੱ ਖ-ਿੱ ਖ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਐਿਾਰਡ ਭੇਂਟ ਕਰਕੇ ਸਨਮਾਵਨਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ। ਇਨਹਾਂ ਨਾਮਿਰ ਸਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਵਿਚ ਗੁਰਮਵਤ ਸੰ ਗੀਤ ਦੀ
ਮਾਇਆਨਾਜ਼ ਹਸਤੀ ਡਾ: ਗੁਰਨਾਮ ਵਸੰ ਘ ਨੰ ਗੁਰਮਵਤ ਸੰ ਗੀਤ ਵਿਚ ਪਾਏ
ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ 'ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਯਾਦਗਾਰੀ ਐਿਾਰਡ' ਨਾਲ
ਸਨਮਾਵਨਤ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਮਗਰੋਂ ਅੱ ਖਰ ਮੰ ਚ ਕਪਰਥਲਾ ਦੇ ਸਰਪਰਸਤ
ਅਤੇ ਸਮਹ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਵਹਰ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਪਰਸਤ ਪਰੋ: ਕੁਲਿੰ ਤ ਵਸੰ ਘ ਔਜਲਾ, ਪਰਧਾਨ
ਸਰਿਣ ਵਸੰ ਘ ਔਜਲਾ ਦੀ ਪਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਵਟੰ ਗ ਵਿਚ ਉਨਹਾਂ ਦੱ ਵਸਆ ਵਕ ਡਾ: ਗੁਰਨਾਮ ਵਸੰ ਘ ਅੱ ਖਰ ਮੰ ਚ
ਦੇ ਪਰਮਖ
ੁੱ ਸਲਾਹਕਾਰ ਿੀ ਹਨ। ਉਨਹਾਂ ਨੇ ਸੱ ਚਖੰ ਡ ਸਰੀ ਹਵਰਮੰ ਵਦ ਸਾਵਹਬ ਵਿਖੇ ਤੰ ਤੀ ਸਾਜ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਰਤਨ ਦੀ
ਪਰਥਾ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਗਿਾਈ ਕੀਤੀ। ਗੁਰਮਵਤ ਸੰ ਗੀਤ ਨਾਲ ਸਬੰ ਵਧਤ ਅਨੇਕਾਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਲੇ ਖਕ
ਡਾ: ਗੁਰਨਾਮ ਵਸੰ ਘ ਨੰ ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿੱ ਲੋਂ ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਰਾਗੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਿੱ ਲੋਂ ਸੰ ਗੀਤ ਨਾਟਕ
ਅਕਾਦਮੀ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਿਾਰਡ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਦੇਸ਼ਾਂ-ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅਨੇਕ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਰੋ:
ਸਰਦਲ ਵਸੰ ਘ ਔਜਲਾ ਨੇ ਦੱ ਵਸਆ ਵਕ ਪੰ ਜਾਬੀ ਯਨੀਿਰਵਸਟੀ ਪਵਟਆਲਾ ਵਿਖੇ ਗੁਰਮਵਤ ਸੰ ਗੀਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ
ਬਾਨੀ ਤੇ ਮੁਖੀ ਡਾ: ਗੁਰਨਾਮ ਵਸੰ ਘ ਨੰ ਹੁਣ ਸਰੀ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਦੇਿ ਯਨੀਿਰਵਸਟੀ ਨੇ ਸੰ ਗੀਤ ਅਤੇ ਕਲਾ ਦੀ
ਫੈਕਲਟੀ ਦਾ ਡੀਨ ਵਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਵਕ ਪਰੇ ਵਸੱ ਖ ਜਗਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਿਾਲੀ ਗੱ ਲ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ
ਇੰਚਾਰਜ ਸੁਖਵਿੰ ਦਰ ਮੋਹਨ ਵਸੰ ਘ ਭਾਟੀਆ ਅਤੇ ਪਰਧਾਨ ਸਰਿਣ ਵਸੰ ਘ ਔਜਲਾ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱ ਖਰ ਮੰ ਚ ਿੱ ਲੋਂ ਇਸ
ਮਾਣਮੱ ਤੀ ਸਖਸ਼ੀਅਤ ਨੰ ਆਉਣ ਿਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਨਮਾਵਨਤ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ। ਅਜੌਕੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ
ਗੁਰਮਵਤ ਸੰ ਗੀਤ ਦੀ ਛਵਹਬਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਡਾ: ਗੁਰਨਾਮ ਵਸੰ ਘ ਨੰ ਅੱ ਖਰ ਮੰ ਚ ਿੱ ਲੋਂ ਮੀਵਟੰ ਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁਬਾਰਕਾਂ
ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਸਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਵਹਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਵਗਆਨੀ ਹਰਪਰੀਤ ਵਸੰ ਘ ਅਤੇ ਸ਼ਰੋਮਣੀ
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪਰਧਾਨ ਭਾਈ ਗੋਵਬੰ ਦ ਵਸੰ ਘ ਲੋਂ ਗੋਿਾਲ ਦਾ ਧੰ ਨਿਾਦ ਕੀਤਾ ਵਗਆ। ਮੀਵਟੰ ਗ ਵਿਚ
ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਿਾਰਡੀ ਮੰ ਗਲ ਵਸੰ ਘ ਭੰ ਡਾਲ, ਐਡਿੋਕੇਟ ਖਲਾਰ ਵਸੰ ਘ ਧੰ ਮ, ਗੁਰਭਜਨ ਵਸੰ ਘ
ਲਾਸਾਨੀ, ਜਸਵਿੰ ਦਰ ਵਸੰ ਘ ਕੋਟ ਕਰਾਰ ਖਾਂ, ਸੁਖਵਿੰ ਦਰ ਮੋਹਨ ਵਸੰ ਘ, ਹਰਵਮੰ ਦਰ ਵਸੰ ਘ ਬਾਜਿਾ, ਜਸਵਿੰ ਦਰ
ਵਸੰ ਘ ਚਾਹਲ, ਸੁਰਜੀਤ ਵਸੰ ਘ ਠੀਕਰੀਿਾਲ, ਆਰਵਟਸਟ ਜਸਬੀਰ ਵਸੰ ਘ ਸੰ ਧ, ਬਲਜੀਿ ਵਸੰ ਘ ਬਾਜਿਾ, ਬੀਬੀ
ਗੁਰਵਿੰ ਦਰ ਕੌ ਰ ਅਤੇ ਮੁੱ ਖ ਅਵਧਆਪਕਾ ਮੈਡਮ ਨਿਦੀਪ ਕੌ ਰ ਔਜਲਾ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
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