
 

somvwr 16 AkqUbr 2017 qoN AYqvwr 22 AkqUbr 2017 q`k 
 16.10.17 somvwr:-10.00 vjy:- sR jsvMq isMG mihrw pirvwr vloN  

suKmnI swihb dy pwT hoxgy, Sbd kIrqn hoxgy Aqy gurU kw lMgr Aqut 
vrqygw[ 

 18.10.17 bu~Dvwr: - 4.30 vzy:-  swD sMgq v`loN sRI suKmnI swihb dy 
pwT 4.30 vzy hoxgy , rihrws dy pwT auprMq dIvwn s`jxgyy hjUrI jQw kIrqn 
krygw bwAd ivc hYf gRMQI igAwnI gurmIq isMG jI kQw krngy Aqy swrI hovygI 
[dygW dIAW syvwvW: - sR: mnjIq isMG syKoN, SR: AmrjIq isMG sR:hrijMdr isMG Aqy 
bIbI qrsym kOr, bIbI pvndIp kOr, hIrw jvYlr, nIl kml, s ibkRmjIq isMG QWdI 
Aqy bIbI rxjIq kOr Aqy sR sucw isMG bYNs pirvwrW  vloN hoxgIAW[ 
 

 19.10.17 vIrvwr:- 4.30 v`zy:- swD sMgq sRI suKmnI swihb dy pwT 
hoxgy,rihrws swihb dy pwT auoprMq hzUrI jQw BweI gurmIq isMG jI, BweI 
mndIp isMG jI qy BweI bilhwr isMG jI Sbd kIrqn krygw Aqy swrI syvw 
hovygI[ bMdI CoV idvs CyvIN pwqSwhI dy sbMD ivc Swm nUM AwiqSbwjI 8.00 
vjy hovygI (dIvwlI) 

 20.10.17 Sukrvwr:- joqI joq sRI guru hirrwey jI, gurg`dI sRI guru 
hirikRSn swihb jI, gurg`dI sRI guru gRMQ swihb jI, 10.00 vzy:- sR Avqwr 
isMG Aqy sR hrpwl isMG pirvwr v`loN  sRI AKMf pwT swihb 10.00 vzy ArMB 
hoxgy swrI syvw hovygI[ dygW dIAW syvwvW: - sR surjIq isMG syKoN, sR: surjIq isMG 
Syrig~l qy bIbI gurdIp kOr Syrig`l, sR: Avqwr isMG qy bIbI kulivMdr kOr puryvwl, bIbI 
suirMdr kOr puryvwl, sR: kSmIr isMG qy bIbI suirMdr kOr nwgrw, sR: syvw isMG A`tw qy 
bIbI Avqwr kOr A`tw, bIbI AmrjIq kOr sMDU qy sR: gurdyv isMG AOlK sR: rxjIq isMG 
bwsI qy sv: inrml isMG puryvwl dy pRIvwrW vloN hoxgIAW[ 

 21.10.17 Sincrvwr: - joqI joq sRI guru goibMd isMG jI[ 
 11.30 vjy:- rySm kOr Aqy pirvwr vloN sRI suKmnI swihb dy pwT hoxgy Aqy 

swrI syvw hovygI[ 
 2.30 vjy:-sR rnbIr isMG Aqy pirvwr vloN sRI suKmnI swihb dy pwT hoxgy 

Aqy swrI syvw hovygI[4.00 vzy:- Swm nUM bIbIAW ismrn krngIAW[ 
 

 22.10.17 AYqvwr:-  
10.00 vzy: - sR Avqwr isMG Aqy sR hrpwl isMG pirvwr rKwey hoey sRI 
AKMf pwT swihb dy Bog 10.00 vzy pYxgy Aqy swrI syvw hovygI, bwAd’c 
hzUrI jQw kIrqn krygw, s syvw isMG A`tw ihswb ikqwb suxwauxgy, b`cy 
kIrqn krngy (11.45-12.30) [ 
 

 31 AkqUbr ShIdI BweI byAMq isMG jI 

 
ਅਦ ੁੱਤੀ ਅਤੇ ਅਜ਼ੀਮ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗ ਰੂ ਗੋਬ ਿੰਦ ਬਸਿੰਘ 

 
ਹਕੀਮ ਅੁੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਾਂ ਜੋਗੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ‘ਗਿੰਬਜ-ਸ਼ਹੀਦਾਾਂ’ ਬਿਚ ਗ ਰ ੂਗੋਬ ਿੰਦ ਬਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਦਾ ਬ ਆਨ  ੜ ੇ
ਖੂ ਸੂਰਤ ਸ਼ ਦਾਾਂ ਬਿਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਬਹਣਾ ਹੈ : 

ਇਨਸਾਫ਼ ਕਰ ੇਜੀ ਮੇਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਤੋਂ ਯਕੀ ਾਂ ਹੈ। ਕਬਹ ਦੇ ਗ ਰ ੂਗੋਬ ਿੰਦ ਕਾ ਸਾਨੀ ਹੀ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ। ਯਹ ਬਪਆਰ ਮ ਰੀਦੋਂ ਸੇ ਯੇਹ ਸ਼ਫ਼ਕਤ ਭੀ ਕਹੀ ਾਂ ਹੈ 
? ਭਗਤੀ ਮੇਂ ਗ ਰ ੂਅਰਸ਼, ਸਿੰਸਾਰ ਬਜ਼ਮੀ ਾਂ ਹੈ। ਉਲਫ਼ਤ ਕੇ ਯੇ ਜਜ਼ ੇ ਨਹੀ ਾਂ ਦੇਖੇ ਕਹੀ ਾਂ ਹਮ ਨੇ। ਹ ੈਦੇਖਨਾ ਇਕ  ਾਤ ਸ ਨੇ ਭੀ ਨਹੀ ਾਂ ਹਮ ਨੇ। 
ਇਕ ਹੋਰ ਥਾਾਂ ਪੀਰਾਾਂ-ਪੈਗਿੰ ਰਾਾਂ ਬਿਚ ਗ ਰ ੂਸਾਬਹ  ਦੇ ਬਸਰਮੌਰ ਰ ਤ ੇ  ਾਰੇ ਉਸ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ ਬਕ ਯਾਕੂ  ਨੂਿੰ  ਆਪਣੇ ਪ ੁੱਤਰ ਯੂਸਫ਼ ਦੀ ਜ ਦਾਈ 
ਬਿਚ ਉਮਰ ਭਰ ਰੋਣਾ ਬਪਆ ਸੀ ਪਰ ਸਾਰੇ ਰਸੂਲਾਾਂ ਬਿਚ ਗ ਰ ੂਗੋਬ ਿੰਦ ਬਸਿੰਘ ਜੀ ਿਰਗਾ ਸ ਰ-ਸ ੂਰੀ ਿਾਲਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀ ਾਂ ਹੋਇਆ, ਬਜਸ 
ਨੇ ਚਾਰ  ੇਟੇ ਕਟਿਾ ਕੇ ਇਕ ਹਿੰਝੂ ਿੀ ਨਹੀ ਾਂ ਕੇਬਰਆ। ਕੋਈ ਸ਼ੁੱਕ ਨਹੀ ਾਂ, ਗ ਰ ੂਜੀ ਨੇ ਬਰਸ਼ੀਆਾਂ ਦੇ ਮਰਤ ੇ ਨੂਿੰ  ਹੋਰ ਉੁੱਚਾ ਕਰ ਬਦੁੱਤਾ ਸੀ। 

ਯਾਕੂ  ਕੋ ਯੂਸਫ਼ ਕੇ ਬ ਛੜਨੇ ਨੇ ਰ ਲਾਯਾ। ਸਾ ਰ ਕੋਈ ਕਮ ਐਸਾ ਰਸੂਲੋਂ ਮੇਂ ਹੈ ਆਯਾ। ਕਟਿਾ ਕੇ ਬਪਸਰ ਚਾਰ ਇਕ ਆਾਂਸੂ ਨਾ ਬਗਰਾਯਾ। 
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ਰ ਤ ਾ ਗ ਰ ੂਗੋਬ ਿੰਦ ਨੇ ਬਰਸ਼ੀਓ ਾਂ ਕਾ  ੜਹਾਯਾ। ਅਦ ੁੱਤੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਸਾਬਹ  ਸਰੀ ਗ ਰ ੂਗੋਬ ਿੰਦ ਬਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜੀਿਨ ਦੇ ਬਕਸੇ ਿੀ 
ਪਬਹਲੂ ਦੀ ਗੁੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਾਂ ਕਲਮ ਜ ਆ  ਦੇ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਨਸਾਨੀ ਸਮਰੁੱਥਾ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ ਉਨਹਾਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਦਾ ਬ ਆਨ। ਇਕ ਧਰਮ-
ਗ ਰ,ੂ ਇਕ ਬਿਚਾਰਕ, ਇਕ ਕਰਾਾਂਤੀਕਾਰੀ, ਇਕ ਯੋਧਾ-ਜਰਨੈਲ, ਇਕ ਸਰ ਿੰਸਦਾਨੀ, ਇਕ ਸ਼ਾਇਰ, ਇਕ ਸਾਬਹਤਕਾਰ ਅਤੇ ਸਾਬਹਤਕਾਰਾਾਂ ਦੀ 

ਸਰਪਰਸਤੀ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਯ ਗਪ ਰਸ਼ ਦੀ ਤਰਹਾਾਂ ਉਨਹਾਾਂ ਦੀ ਭੂਬਮਕਾ ਅਦ ੁੱਤੀ ਰਹੀ ਹੈ। 
 
ਆਪਣੇ ਜੀਿਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂਿੰ  ਸਪੁੱਸ਼ਟ ਕਰਬਦਆਾਂ ਆਪਣੀ ਆਤਮਕਥਾ ਬਿਚ ਗ ਰ ੂਸਾਬਹ  ਨੇ ਬਕਹਾ ਸੀ ਬਕ ਮੈਨੂਿੰ  ਪਰਮ-ਪ ਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ 
ਸਿੰਸਾਰ ‘ਤ ੇਧਰਮ ਦੇ ਪਰਚਾਰ ਤੇ ਪਰਸਾਰ ਲਈ ਭੇਬਜਆ ਹੈ ਅਤ ੇਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਫ਼ਰਮਾਨ ਿੀ ਬਦੁੱਤਾ ਹ ੈਬਕ ਬਜਥੇ ਬਕਤ ੇਲੋੜ ਪਿ,ੇ ਧਰਮ ਦੇ 
ਪਾਸਾਰ ਬਿਚ ਰ ਕਾਿਟ  ਣਨ ਿਾਲੇ ਦੋਖੀਆਾਂ ਤੇ ਦ ਸ਼ਟਾਾਂ ਨੂਿੰ  ਸ ਕ ਬਸਖਾਿਾਾਂ। ‘ਸਰੀ ਗ ਰ ੂਸੋਭਾ’ ਦੇ ਰਚਨਾਕਾਰ ਕਿੀ ਸੈਨਾਪਤੀ ਦਾ ਗ ਰ ੂਸਾਬਹ  
ਦੇ ਜੀਿਨ ਉਦੇਸ਼  ਾਰੇ ਕਥਨ ਹੈ-‘ਦ ਸ਼ਟ ਬ ਡਾਰਣ ਸਿੰਤ ਉ ਾਰਨ, ਸਭ ਜਗ ਤਾਰਣ ਭਿ ਹਰਣਿੰ ’, ਅਰਥਾਤ ਧਰਮ ਦੇ ਪਰਚਾਰ ਲਈ, ਸਿੰਤਾਾਂ 

ਦੀ ਰੁੱਬਖਆ ਕਰਨੀ ਅਤ ੇਧਰਮੀ ਬਨਜਾਮ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਦੀ ਰਾਹ ਬਿਚ ਰ ਕਾਿਟ ਪਾਉਣ ਿਾਲੇ ਦ ਸ਼ਟਾਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਗ ਰ ੂਸਾਬਹ  ਦੇ ਜੀਿਨ 
ਦਾ ਮ ੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸੀ। 
ਪਰ ਇਹ ਿੀ ਜੁੱਗ ਜ਼ਾਬਹਰ ਹੈ ਬਕ ਇਸ ਮਹਾਨ-ਪਬਿੁੱਤਰ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਲਈ ਗ ਰ ੂਸਾਬਹ  ਨੂਿੰ  ਸਾਰਾ ਜੀਿਨ ਸਿੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਬਪਆ। 
ਅਬਤ ਦੀ ਅਡੋਲਤਾ, ਬਦਰੜਹਤਾ ਅਤੇ ਪਬਰਪੁੱਕਤਾ ਇਸ ਬਨਸ਼ਾਨੇ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਲਈ ਜ਼ਰਰੂੀ ਸੀ। ਅਕਾਲ-ਪ ਰਖ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਅਬਹਦ ਉੁੱਪਰ ਬਕਸ 
ਤਰਹਾਾਂ ਪਰਿਾਨ ਚੜਹੇ ਹਨ ਗ ਰ ੂਗੋਬ ਿੰਦ ਬਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਸ ਦੀ ਬਜਊ ਾਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਬਮਸਾਲ ਪਟਨੇ ਬਿਚ ਪਰਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਨਿੰ ਦਪ ਰ ਤੁੱਕ ਅਤੇ 

ਅਨਿੰ ਦਪ ਰ ਬਤਆਗਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਬਹ  ਤੁੱਕ ਦੀ ਉਨਹਾਾਂ ਦੀ ਜੀਿਨ ਯਾਤਰਾ ਹੈ। 
ਇਬਤਹਾਸ ਗ ਆਹ ਹੈ ਬਕ ਅਨਿੰ ਦਪ ਰ ਦਾ ਉਜਾੜਾ, ਪਬਰਿਾਰ ਦਾ ਬਿਛੋੜਾ, ਸਾਬਹ ਜ਼ਾਬਦਆਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਆਬਦ ਘਟਨਾਿਾਾਂ ਗ ਰ ੂਸਾਬਹ  ਦੇ 

ਬਦਰੜਹ ਸਿੰਕਲਪ ਨੂਿੰ  ਡ ਲਾ ਨਹੀ ਾਂ ਸਕੀਆਾਂ। ਚਾਰੇ ਸਾਬਹ ਜ਼ਾਬਦਆਾਂ ਦੀ ਕ ਰ ਾਨੀ ਦੇਣ ਤੋਂ  ਾਅਦ ਜ਼ਫ਼ਰਨਾਮੇ ਬਿਚ ਗ ਰ ੂਸਾਬਹ  ਨੇ ਫ਼ਰਮਾਇਆ 
ਸੀ ਬਕ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਮੇਰੇ ਚਾਰ  ੁੱਚੇ ਮਾਰ ਬਦੁੱਤ ੇਗਏ, ਆਖਰ ਬਿਚ ਸ਼ਬਹਨਸ਼ਾਹੀਅਤ ਭ ਜਿੰਗੀ ਖਾਲਸੇ ਪਾਸੋਂ ਮਾਰ ਖਾਿੇਗੀ। ਔਰਿੰਗਜ਼ੇ  ਨੂਿੰ  
ਕਹ ੇਤਾੜਨਾ ਭਰੇ ਇਹ  ਚਨ ਗ ਰ ੂਸਾਬਹ  ਦੇ   ਲਿੰਦ ਹੌਸਬਲਆਾਂ ਦੀ ਗਿਾਹੀ ਭਰਦ ੇਹਨ-‘ਚਿੰਬਗਆੜੀਆਾਂ ਨੂਿੰ    ਝਾਉਣ ਬਿਚ ਤੇਰੀ ਕੀ 
 ਹਾਦਰੀ ਹ ੈਜਦਬਕ ਤੂਿੰ ਇਕ ਪਰਚਿੰਡ ਜਿਾਲਾ ਨੂਿੰ  ਹੋਰ ਭੜਕਾ ਬਰਹਾ ਹੈ’ : 

ਬਚਹਾ ਸ਼ ਦ ਬਕ ਚੂਿੰ  ਚਗਾਾਂ ਕ ਸ਼ਤ ਚਾਰ। ਬਕ  ਾਕੀ ਬ ਮਾਾਂਦਸਤ ਪੇਚੀਦਾ ਮਾਰ। ਬਚਹ ਮਰਦੀ ਬਕ ਅਖ਼ਗਰ ਖਮੋਸ਼ਾਾਂ ਕ ਨੀ। ਬਕ ਆਬਤਸ਼ ਦਮਾਾਂ ਰਾ 
ਫਰੋਜ਼ਾਾਂ ਕ ਨੀ। 
ਸ ਆਮੀ ਬਿਿੇਕਾਨਿੰ ਦ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਬਤਹਾਸ ਬਿਚ ਗ ਰ ੂਗੋਬ ਿੰਦ ਬਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਬਿਲੁੱਖਣ ਮ ਕਾਮ  ਾਰੇ ਬਟੁੱਪਣੀ ਕਰਬਦਆਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ 
ਅਕੀਦਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਬਦਆਾਂ ਬਕਹਾ ਸੀ, ‘ਗ ਰ ੂਸਾਬਹ  ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਸੁੱਖਾਾਂ ਨੂਿੰ  ਇਹੋ ਬਜਹੀ ਦੀਬਖਆ (ਅਿੰਬਮਰਤ ਦੀ ਦਾਤ) ਬਦੁੱਤੀ ਸੀ, ਬਜਸ ਨਾਲ ਉਨਹਾਾਂ 

ਬਿਚ ਅਥਾਹ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸਿੰਚਾਰ ਹੋ ਬਗਆ ਸੀ। ਹਰ ਇਕ ਦੀਬਖਅਤ ਮਨ ੁੱ ਖ ਬਿਚ ਸਿਾ ਲੁੱਖ ਲੋਕਾਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਮਾਬਹਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਰਤ 
ਬਿਚ, ਉਸ ਦੇ ਇਬਤਹਾਸ ਬਿਚ ਇਸ ਿਰਗੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਮਸਾਲ ਬਿਰਲੀ ਹੀ ਬਮਲੇਗੀ, ਜੋ ਕ ਝ ਗ ਰ ੂਗੋਬ ਿੰਦ ਬਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਰ ਬਦਖਾਇਆ 
ਸੀ।’ 
ਬਹਿੰਦੀ ਜਗਤ ਦੇ ਮਿੰਨੇ-ਪਰਮਿੰਨੇ ਸਾਬਹਤਕਾਰ ਹਜਾਰੀ ਪਰਸਾਦ ਬਦਿੇਦੀ ਮ ਤਾਬ ਕ ਜੋ ਕ ਝ ਗ ਰ ੂਗੋਬ ਿੰਦ ਬਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਰ ਬਿਖਾਇਆ, ਉਹ ਇਕ 
 ਹ ਤ ਿੁੱਡਾ ਇਬਤਹਾਸਕ ਚਮਤਕਾਰ ਸੀ। ਉਨਹਾਾਂ ਦ ਆਰਾ ਬਲਖੀ ਇ ਾਰਤ ਇਸ ਤਰਹਾਾਂ ਹ ੈ: 
‘ਧਿੰਨ ਹੈ ਉਹ ਦੇਸ਼, ਬਜਥੇ ਗ ਰ ੂਗੋਬ ਿੰਦ ਬਸਿੰਘ ਜੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹ ਮਹਾਨ ਸਿੰਤ ਅਤ ੇਮਹਾਨ ਯੋਧਾ ਸਨ। ਉਨਹਾਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ 
ਦੀ ਅਪਾਰ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨਹਾਾਂ ਨੂਿੰ  ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਅਸੀ ਾਂ ਅੁੱਜ ਿੀ ਨਿੀ ਾਂ ਪਰੇਰਨਾ ਅਤ ੇਸ਼ਕਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਾਾਂ, 

ਹਾਸਲ ਕਰ ਿੀ ਰਹੇ ਹਾਾਂ। ਗ ਰ ੂਜੀ ਮਹਾਨ ਸਿੰਤ ਸਨ। ਪਰਸਬਥਤੀਆਾਂ ਨੇ ਉਨਹਾਾਂ ਨੂਿੰ  ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਚ ਣੌਤੀ ਬਦੁੱਤੀ ਸੀ। ਉਨਹਾਾਂ ਨੇ ਉਸ 
ਨੂਿੰ  ਸਿੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਬਤਹਾਸ ਦੇ ਪਿੰਬਡਤਾਾਂ ਨੇ  ੜ ੇਅਸਚਰਜ ਨਾਲ ਦੇਬਖਆ ਹੈ ਬਕ ਗ ਰ ੂਗੋਬ ਿੰਦ ਬਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅਦਭ ੁੱਤ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰ 
ਬਦਖਾਇਆ। ਜਨਤਾ ਬਨਰਾਸ਼ ਸੀ, ਉਸ ਬਿਚ ਬਕਸੇ ਬਕਸਮ ਦਾ ਆਤਮ-ਸਨਮਾਨ ਨਹੀ ਾਂ ਸੀ ਰਬਹ ਬਗਆ। ਅੁੱਬਤਆਚਾਰ ਅਤੇ ਅਨਾਚਾਰ ਨੂਿੰ  
ਬਕਸਮਤ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਕਬਹ ਕੇ ਸਿੀਕਾਰ ਕਰ ਬਲਆ ਸੀ। ਐਸੇ ਹੀ ਲੋਗਾਾਂ ਬਿਚ ਉਨਹਾਾਂ ਨੇ ਮਹਾਨ ਸੂਰ ੀਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਬਦੁੱਤੇ। ਮੌਤ ਦੇ ਡਰ ਨੂਿੰ  ਮਿੰਨੋ, 
ਮਿੰਤਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਉੜਾ ਬਦੁੱਤਾ। ਬਸਰ ਹਥੇਲੀ ਉੁੱਤੇ ਰੁੱਖ ਕੇ ਇਨਹਾਾਂ ਯੋਬਧਆਾਂ ਨੇ ਅਬਨਆਾਂ ਨੂਿੰ  ਲਲਕਾਬਰਆ ਅਤੇ ਦੇਖਬਦਆਾਂ-ਦੇਖਬਦਆਾਂ 
ਇਬਤਹਾਸ ਪਲਟ ਬਦੁੱਤਾ। ਇਬਤਹਾਸ ਬਿਚ ਇਹੋ ਬਜਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਘਟਨਾ ਘੁੱਟ ਹੀ ਿੇਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਲ ਦੇ ਰਥ-ਚੁੱਕਰ ਨੂਿੰ  ਇਸ ਤਰਹਾਾਂ ਮੋੜ 
ਦੇਣਾ, ਗ ਰ ੂਜੀ ਦੀ ਹੀ ਕਰਾਮਾਤ ਸੀ।’ 

ਭਾਈ ਿੀਰ ਬਸਿੰਘ ਦੀ ਇਕ ਬਲਖਤ ਦਾ ਬਜ਼ਕਰ ਿੀ ਮੈਂ ਇਥੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਿੰਦਾ ਹਾਾਂ। ਭਾਈ ਸਾਬਹ  ਨੇ  ੜ ੇਬਨਿੇਕਲੇ ਅਿੰਦਾਜ਼ ਬਿਚ ਭਾਰਤੀ 
ਇਬਤਹਾਸ ਦੀ ਸਚਾਈ ਬ ਆਨ ਕਰਬਦਆਾਂ ਗ ਰ ੂਗੋਬ ਿੰਦ ਬਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਨੂਿੰ  ਕਲਮ ਿੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨਹਾਾਂ ਦੀ ਬਲਖਤ ਇਸ ਤਰਹਾਾਂ ਹ ੈ: 
‘ਅਸੀ ਾਂ ਉਨਹਾਾਂ ਬਿਚੋਂ ਹੀ ਬਨਕਲੇ ਹਾਾਂ, ਬਜਨਹਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਸਦੀਆਾਂ ਦੀਆਾਂ  ੇਿੁੱਸ ਮੌਤਾਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਕ ਪਹਾੜ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ‘ਬਹਿੰਦ ੂਕ ਸ਼’ ਰੁੱਖ ਬਦੁੱਤਾ 

ਬਗਆ ਹੈ। ਬਜਥੋਂ ਲਿੰਘਦੇ ਬਹਿੰਦ ੂਕੈਦੀ ਸਰਦੀ ਨਾ ਝੁੱਲ ਸਕਣ ਕਰਕੇ ਮਰ ਜਾਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਰਿਾਬਣਆਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪਹਾੜ ਦਾ ਨਾਮ ਬਹਿੰਦ ੂਕ ਸ਼ ਧਰ 
ਬਦੁੱਤਾ ਹੈ। ਿਾਹ ਉਇ ਸਾਬਹ ਾ! ਸ ਹਣੇ ਕ ਿੰਬਡਆਲੇ ਕੇਸਾਾਂ ਿਾਲੇ ਕਲਗੀਧਰ! ਧਿੰਨ ਤੇਰੀ ਬਜਿੰਦ! ਤ ੇਬਜਿੰਦ ਪਾਣ ਦੀ ਰੁੱ ੀ ਤਾਕਤ! ਇਨਹਾਾਂ ਮਰ 
ਬਮਬਟਆਾਂ ਬਹਿੰਦੀਆਾਂ ਬਿਚ ਤੂਿੰ ਬਕਹੜੀ ਅਮਰ, ਅਝ ਕ, ਸਦਾ  ਲਦੀ ਬਜ਼ਿੰਦਗੀ ਫਕੂ ਬਦੁੱਤੀ ਹੈ ਬਕ ਬਜਸ ਦੇ  ੁੱਚ ੇਿੀ, ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ  ੁੱਬਚਆਾਂ ਿਾਲੀ, 
 ੀਰਤਾ ਬਦਖਾਉ ਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਾਂ, ਸ ਹਣੇ ਕੇਸਾਾਂ ਿਾਬਲਆ! ਤੂਿੰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜਾਏ, ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਾਂ ਦੀ ਜਗਿੇਦੀ ਤੇ  ਲੀ ਦੇ ਕੇ ਆਬਖਆ ਸੀ ਬਕ ਇਹ 
ਮੇਰ ੇਚਾਰ ਪ ੁੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਲੁੱਖਾਾਂ ਪ ੁੱਤਰ ਹੋਰ ਹਨ-ਜੋ ਖਾਲਸਾ ਕਹੀਦੇ ਹਨ ਤ ੇਏਹ ਮੇਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਕ ‘ਪ ੁੱਤਰ-ਸੋਮਾ’ 
ਹੈ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਪ ੁੱਤਰ-ਅਮਰ ਪ ੁੱਤਰ ਹੈ, ਸਦਾ ਜੀਏਗਾ। ‘ਖਾਲਸਾ’ ਅਮਰ ਹੈ। ਹਾਾਂ, ਤੂਿੰ ਸਾਨੂਿੰ  ਪ ੁੱਤਰ  ਨਾਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਅਮਰ ਪ ੁੱਤਰ 
 ਨਾਇਆ ਸੀ। ਫੇਰ ਤੇਰੇ ਇਹ ਅਮਰ  ੁੱਚ ੇਕੀਕੂਿੰ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਜਾਏ  ੁੱਬਚਆਾਂ ਿਾਲੀ ਅਬਹੁੱਲ, ਅਝ ੁੱਕ, ਅ  ਝ ਅੁੱਗ ਦਾ ਅਲਾਾਂ ਾ ਹੋਣ।’ 

ਆਖਰ ਬਿਚ ਮਹਾਾਂਕਿੀ ਸਿੰਤੋਖ ਬਸਿੰਘ ਦੀ ਇਕ ਰਚਨਾ ਦਾ ਹਿਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਲੇਖ ਨੂਿੰ  ਸਮਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਿੰਦਾ ਹਾਾਂ। ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਿੁੱਡੀ 
ਖੂ ਸੂਰਤੀ ਅਤ ੇਤਾਕਤ ਉਸ ਦੀ ਬਿਬਭਿੰਨਤਾ, ਉਸ ਦੀ ਿਿੰਨ-ਸ ਿਿੰਨਤਾ ਬਿਚ ਹੈ ਪਰ ਭਾਈ ਸਾਬਹ  ਦਾ ਇਹ ਬਨਰਣਾ ਹੈ ਬਕ ਜੇ ਗ ਰ ੂਗੋਬ ਿੰਦ 
ਬਸਿੰਘ ਓਪਕਾਰ ਨਾ ਕਰਦ ੇਤਾਾਂ ਉਸ ਦੀ ਅਨੇਕਤਾ ਅਤ ੇਉਸ ਦੀ ਅਨੇਕਤਾ ਿਾਲੀ ਹੋਂਦ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ : 
‘ਛਾਇ ਜਾਤੀ ਏਕਤਾ ਅਨੇਕਤਾ ਬ ਲਾਇ ਜਾਤੀ, ਹੋਿਤੀ ਕ ਚੀਲਤਾ ਕਤੇ ਨ ਕ ਰਾਨ ਕੀ। ਪਾਪ ਹੀ ਪਰਪੁੱਕ ਜਾਤੇ, ਧਰਮ ਧਸੁੱਕ ਜਾਤੇ ,ਿਰਨ 
ਗਰਕ ਜਾਤ,ੇ ਸਾਬਹਤ ਬ ਧਾਨ ਕੀ। ਦੇਿੀ ਦੇਿ ਦੇਹ ਰਾ ਸਿੰਤੋਖ ਬਸਿੰਘ ਦਰੂ ਹ ੋਤੇ,ਰੀਬਤ ਬਮਟ ਜਾਤੀ ਕਥਾ  ੇਦਨ ਪ ਰਾਨ ਦੀ।,ਸਰੀ ਗ ਰ ੂਗੋਬ ਿੰਦ 
ਪਾਿਨ ਪਰਮ ਸ ਰ, ਮੂਰਬਤ ਨਾ ਹੋਤੀ ਜਓਮ ੈਕਰ ਣਾ ਬਨਧਾਨ ਕੀ॥’ ਡਾ: ਜਸਪਾਲ ਬਸਿੰਘ -ਉਪ-ਕ ਲਪਤੀ ਪਿੰਜਾ ੀ ਯੂਨੀਿਰਬਸਟੀ, ਪਬਟਆਲਾ 

 
 

 



 
 


