somvwr 31 dsMbr 2018 qoN AYqvwr 6 jnvrI 2019 q`k


31.12.19 somvwr:-



nvyN swl dy sbMD iv`c Swm nUM 6.00 v`jy qoN 12.00 v`jy q`k SpYSl dIbwn s`jxgy[
s jsivMdr isMG cImw Aqy pirvwr v`loN lMgr dI syvw hovygI[
jo j`Qy hwzrI Brngy auh ies pRkwr hn[
1. 6.30 -7.15 v`jy gurdwvwrw swihb dw hzUrI j`Qw[
2. 7.15- 8.15 v`jy q`k BweI vwirMdr isMG j`KmI
3. 8.15-9.30 v`jy q`k ividAwrQI[
4. 9.30- 10.00 v`jy q`k bIbI pRimMdr kOr s`gU
5. 10.00- 10.50 v`jy q`k BweI hrijMdr isMG, suKcYn isMG rwmgVIAw gurdvwrw swihb dw j`Qw[
6. 10.50-11.10 v`jy q`k b`cy
7. 10.10- 11.30 v`jy q`k BweI AmrjIq isMG
8. 11.30-12.00 v`jy q`k gurdwvwrw swihb dw hzUrI j`Qw, BweI mndIp isMG Aqy BweI jsAMimRq pwl
isMG bwAd iv`c siqkwrXog igAwnI gurmIq isMG jI Ardws krngy[





1.1.19 mMglvwr:-

nvyN swl dw idn hY[



2.1.19 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 syvw hovygI[

3.1.19 vIrvwr: -

6.00 v`zy: - swD sMgq v`loN gurU goibMd isMG jI dy Avqwr purb dy sbMD iv`c AKMf

pwT swihb Swm nUM 6.00 v`jy ArMB hoxgy Aqy swrI syvw hovygI[

5.1.2019 Sukrvwr:- m`D dI
6.1.2019 Sincrvwr: -

Ardws 6 v`jy Swm nUM[

swD sMgq v`loN gurU goibMd isMG jI dy Avqwr purb dy sbMD iv`c rKwey hoey SRI AKMf pwT swihb dy Bog 6.00
vzy Swm nUM pYxgy auprMq dIbwn s`jxgy Aqy swrI syvw hovygI[


dyg dI syvwvW:- (1) s rxjIq isMG jOhl, (2) s nwirMdr isMG KYHrw
6.1.19 AYqvwr:- swD sMgq v`loN ShId BweI kyhr isMG Aqy sqvMq isMG jI dy ShIdI dy sbMD iv`c



9.00 v`jy suKmnI swihb dy pwT hoxgy Aqy swrI syvw hovygI, bwAd’c hzUrI jQw kIrqn krygw auprMq Dwrimk
kvI drbwr hovygw, pMQ dy auGy kvI hwjrI Brngy[
pMjwbI skUl KulHygw[

(1)

dyg dI syvw:-s

guridAwl isMG c`Tw Aqy pirvwr v`loN hovygI

jnvrI 2018





13
18
26
31

jnvrI
jnvrI
jnvrI
jnvrI

sMgRWd mwG
jnm idn BweI ihMmq isMG jI
jnm idn bwbw dIp isMG jI
pRkwS gurU hirrwie jI

ਸਾਕਾ ਸਰਹ ਿੰਦ ਦਾ ਅਣਗੌਹਿਆ ਹਕਰਦਾਰ ਬੇਗਮ ਜ਼ੈਨਬੁਹਨਮਾ
ਸਾਕਾ ਸਰਹ ਿੰਦ ਦੀ ਹਦਲ ਕਿੰਬਾਊ ਦਾਸਤਾਨ ਤਮਾਮ ਮਨੁੱ ਖਤਾ ਦੇ ਹਿ ਨ ‘ਚ ਅਸਹ ਪੀੜ ਬਣੀ ਬੈਠੀ ੈ। ਰਹ ਿੰਦੀ ਦਨੀਆਂ ਤਕ ਹਰਸਦੇ ਰਹ ਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਨਾਸੂਰ ਦਾ
ਹਨਰੀਖਣ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਇਹਤ ਾਸ ਦੀ ਪਾਰਖੂ ਅੁੱਖ ਨੇ ਇਸ ਕੌਮੀ ਫੁੱਟ ‘ਤੇ ਟਕੋਰਾਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਮਕ ਹਿੜਕਣ ਵਾਲੇ ਵੁੱਖ-ਵੁੱਖ ਹਕਰਦਾਰਾਂ ਨੂਿੰ ਨਾਇਕ ਤੇ ਖਲਨਾਇਕ ਦੇ ਰੂਪ
‘ਚ ਤੁੱਹਕਆ ੈ।
ਨੇ ਕੀ ਅਤੇ ਬਦੀ ਦੇ ਹਕੁੱਸੇ ‘ਚ ਸ਼ਾਹਮਲ ਨਾਇਕਾਂ ਤੇ ਖਲਨਾਇਕਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਹਕਰਦਾਰ ਵੁੱਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਵੀ ਿਰੂਰਤ ੈ ਜੋ ਸਾਕਾ ਸਰ ਿੰਦ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ੀ ਕੈਨਵਸ ‘ਤੇ

ਂ ਾ ੈ ਪਰ ਇ ਉ ਹਕਰਦਾਰ ੈ ਹਜਸ ਨੇ ਜਾਨ ਦੀ ਆ ਤ
ਭਾਂਵੇ ਬ ਤ ਘੁੱਟ ਆਉਦ
ੂ ੀ ਦੇ ਕੇ ਬਝਦੀ ਿਮੀਰਪਰਸਤੀ ਨੂਿੰ ਜਗਦਾ ਰੁੱਹਖਆ ਅਤੇ ਕਮਲ ਵਾਂਗ ਹਚੁੱਕੜ ‘ਚ ਖੜਹੇ ੋ
ਕੇ ਵੀ ਮਹ ਕ ਵਿੰਡੀ।
ਇਹਤ ਾਸ ਦੇ ਪਿੰਹਨਆ ‘ਤੇ ਵੁੱਡੀ ਕਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇ ਹਕਰਦਾਰ ਬਣਦਾ ਮਕਾਮ ਨ ੀ ਂ ਲੈ ਸਹਕਆ। ਇ ਹਕਰਦਾਰ ੈ ਸੂਬਾ ਸਰਹ ਿੰਦ ਵਿੀਦ ਖ਼ਾਨ ਦੀ
ਬੇਗਮ ਿੈਨਬਹਨਮਾ ਉਰਫ਼ ਬੇਗਮ ਿੈਨਾ।
ਭਾਵੇਂ ਿੈਨਾ ਬਾਰੇ ਇਹਤ ਾਸਕ ਹਲਖਤਾਂ ਅਿੰਦਰ ਕੋਈ ਵਾਲਾ ਨ ੀ ਂ ਹਮਲਦਾ ਪਰ ਪਿੰਥ ਪਰਵਾਹਨਤ ਹਵਦਵਾਨ ਭਾਈ ਵੀਰ ਹਸਿੰਘ ਨੇ ਰਚਨਾਵਲੀ ਕਲਗੀਧਰ ਚਮਤਕਾਰ ‘ਚ
ਸੂਬਾ ਸਰਹ ਿੰਦ ਦੀ ਅਿੀਿ ਬੇਗਮ ਿੈਨਬਹਨਮਾ, ਉਰਫ਼ ਿੈਨਾ ਦੀ ਕਰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਹਸਦਕ ਨੂਿੰ ਬਾਖ਼ੂਬੀ ਢਿੰਗ ਨਾਲ ਹਬਆਹਨਆ ੈ।
ਬਾਈਧਾਰ ਦੇ ਹਬਲਾਸਪਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਜਿੰਮਪਲ ਿੈਨਾ ਦਾ ਮੂਲ ਹ ਿੰਦ ੂ ਰਾਜਪੂਤ ਘਰਾਣੇ ਨਾਲ ਸਿੰਬਧਤ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਭਾਗੋ। ਿੋਟੀ ਉਮਰ ਦੀ ਭਾਗੋ ਨੂਿੰ ਅਨਿੰਦਪਰ
ਂ ੀ ਇੁੱਕ ਅਿੰਹਮਰਤਧਾਰੀ ਬੀਬੀ ਨੂਿੰ ਹਮਲਣ
ਸਾਹ ਬ ਜਾਣ ਦਾ ਇਤਫ਼ਾਕ ਉਦੋਂ ਜਹੜਆ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਸਭਾਗੋ ਗਰੂ ਦਰਬਾਰ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਸਮੇਤ ਸੇਵਾ ਹਨਭਾਉਦ
ਗਈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਗੋ ਨੇ ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੂਿੰ ਗਰੂ ਕੇ ਸਾਹ ਬਿਾਹਦਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਹਦਆਂ ਨੇ ਹੜਓ ਂ ਤੁੱਹਕਆ। ਭਾਗੋ ਦੇ ਹਿ ਨ ‘ਚ ਗਰੂ ਲਾਲਾਂ ਦੇ ਜਾ ੋ-ਜਲਾਲ
ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਸ ਕਦਰ ਲੁੱ ਗ ਗਈਆਂ ਹਜਨਹਾਂ ਨੂਿੰ ਉ ਹਿਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅਿੰਹਤਮ ਪਲਾਂ ਤਕ ਵੀ ਨਾ ਹਵਸਾਰ ਸਕੀ।
ਸਮੇਂ ਨੇ ਕਰਵਟ ਲਈ ਭਾਗੋ ਦਾ ਹਵਆ ਸਰਹ ਿੰਦ ਹਖੁੱਤੇ ਦੇ ਇੁੱਕ ਹਪਿੰਡ ‘ਚ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਡੋ ਲ਼ਾ ਸ ਰੇ ਘਰ ਪ ਿੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹ ਲਾਂ ੀ ਸੂਬਾ ਸਰਹ ਿੰਦ ਨੇ
ਲੁੱ ਟ ਹਲਆ। ਹਕ ਾ ਜਾਂਦਾ ੈ ਹਕ ਸੂਬੇ ਨੂਿੰ ਰੂਪਵਤੀ ਭਾਗੋ ਦੇ ਸ਼ਬਾਬ ਬਾਰੇ ਪਹ ਲਾਂ ੀ ਇਲਮ ਸੀ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਹ ਲੀ ਂ ਪੁੱਜੀ ਭਾਗੋ ਦਾ ਹਦਲ ਹਜੁੱਤਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਨੇ ਐਸ਼ੋ
ਇਸ਼ਰਤ ਦੇ ਨਿਾਹਰਆਂ ਨਾਲ਼ ਭਾਗੋ ਨੂਿੰ ਭਰਮਾਉਣ ਦੀ ਕੋਹਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਮਿੰਦੇ ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਹਸ਼ਕਾਰ ੋਈ ਅਭਾਗਣ ਭਾਗੋ ਦਸੌਂਟੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਈਮਾਨ ਦੀ
ਸਲਾਮਤੀ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਸੀ।
ਆਖ਼ਰ ਬਾਦਸ਼ਾ ੀ ਧੌਂਸ ਅੁੱਗੇ ਔਰਤ ਜਾਤ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਨੇ ਹਥਆਰ ਸੁੱਟ ਹਦੁੱਤੇ। ਹਨਕਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਿੈਨਬਹਨਮਾ ਰੁੱਹਖਆ ਹਗਆ ਤੇ ਵਿੀਦ ਖਾਂ ਉਸ ਨੂਿੰ
ਬੇਗਮ ਿੈਨਾ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਪਕਾਰਦਾ ਹਰ ਾ। ਇ ਵੀ ਦੁੱਹਸਆ ਜਾਂਦਾ ੈ ਹਕ ਿੈਨਾ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਵਿੀਦ ਖ਼ਾਨ ਦੇ ਦੋ ਫ਼ਰਿਿੰਦ ਵੀ ਜਨਮੇ।
ਲੋ ਕਾਈ ਦੀ ਹਦਲ ਕਿੰਬਾਊ ਤੇ ਬੇਨਿੀਰ ਸ਼ ਾਦਤ ਨੇ ਸਰਹ ਿੰਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਆ ਅਲਖ ਜਗਾਈ। ਕਾਿੀ ਦੇ ਫ਼ਤਵੇ ‘ਤੇ ਕਹਚ ਰੀਆਂ ‘ਚ ਘਹੜਆ ਮਨਸੂਬਾ ਿੈਨਾ ਦੇ
ਕਿੰਨੀ ਹਪਆ ਤਾਂ ਆਨਿੰਦਪਰੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਤੁੱਕੀ ਚਿੰਨ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਵਰਗੇ ਲਾਲਾਂ ਦੀ ਜੋੜੀ ਉਸ ਨੂਿੰ ਅੁੱਖਾਂ ਸਾ ਮਣੇ ਅੁੱਖਾਂ ਮੀਟਦੀ ਪਰਤੀਤ ੋਈ। ਵਕਤ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਭਾਗੋ
ਨੂਿੰ ਸਾਦੇ ਹਲਬਾਸ ਚੋਂ ਕੁੱਢ ਕੇ ਸ਼ਾ ੀ ਮ ੁੱਲ ਦੇ ਬਸਤਰਾਂ ‘ਚ ਿੈਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਹਲਆ ਬਿੰਹਨਿ੍ ਆ ਸੀ ਪਰ ਲ ੂ ‘ਚ ਰਹਚਆ ਆਨਿੰਦਪਰੀ ਦਾ ਿਮੀਰਪਰਸਤ ਪਰਭਾਵ ਿੈਨਾ ਦੀ
ਿਬਾਨੀ ਬੋਲ ਹਰ ਾ ਸੀ।
ਉਸ ਨੇ ਈਮਾਨੋ ਦ ਾਈ ਦੇ ਕੇ ਵਿੀਦੇ ਨੂਿੰ ਰੋ-ਰੋ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਪਰ ਿੰਕਾਹਰਆ ਵਿੀਦਾ ਆਪਣੀ ਕਬਰ ੁੱਥੀ ਂ ਪੁੱਟਦਾ ਹਰ ਾ ਅੁੱਧਹਖੜੇ ਫੁੱਲ ਨੀ ਾਂ ‘ਚ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ੋ ਗਏ
ਧਰਤੀ ਕਲੇ ਹਜਉ ਂ ਫਟ ਗਈ। ਠਿੰਡੇ ਬਰਜ ਹਵੁੱਚ ਮਾਤਾ ਗਜਰੀ ਨੂਿੰ ਖ਼ਬਰ ਹਮਲੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਆਤਮਾ ਵੀ ਪਰਵਾਿ ਭਰ ਗਈ। ਮਨੁੱ ਖਤਾ ਧਾਂ ੀ ਰੋਈ ਅਿੰਬਰ ਨੇ ਲ ੂ ਦੇ
ਅੁੱਥਰੂ ਕੇਰੇ।
ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਹਸਲਹਸਲੇ ਦਾ ਦਖਾਂਤ ਕਿੰਨੀ ਸਣ ਕੇ ਿੈਨਾ ਦੀਆਂ ਅੁੱਖਾਂ ਬਰਸ ਪਈਆਂ। ਤੇਿ ਸਿੰਗੀਨ ਕਟਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਮਾਰ ਕੇ ਿੈਨਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲ ੂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ
ਸਿੰਕਲਪ ਦੀਆਂ ਸੁੱਕਦੀਆਂ ਜੜਹਾਂ ਮੜ ਰੀਆਂ ਕਰ ਹਦੁੱਤੀਆਂ। ਹਨਰਹਜਿੰਦ ਲੋ ਥ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਹ ਲੀ ਂ ਿੁੱਡ ਕੇ ਿੈਨਾ ਦੀ ਆਤਮਾ ਵੀ ਹਨੁੱ ਕੀਆਂ ਹਜਿੰਦਾ ਦੇ ਮਗਰ ੋ ਤਰੀ।
ਪਰ ਅੁੱਜ ਸਮਾਂ ਜਵਾਬ ਮਿੰਗਦਾ ੈ ਹਕ ਕੀ ਵਿੀਦੇ ਦੇ ਅਹਨਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀ ਂ ਿੈਨਾ ਨਾਲ ਹਨਆਂ ਕੀਤਾ ?ੈ ਸਾਕਾ ਸਰਹ ਿੰਦ ਦੇ ਮੁੱਖ ਖਲਨਾਇਕ ਦੀ ਬੇਗਮ ਦੀ
ੈਸੀਅਤ ‘ਚ ਗਰੂ ਲਾਲਾਂ ਲਈ ਜਾਨ ਵਾਰਨ ਵਾਲੀ ਬੇਗਮ ਿੈਨਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤਵਾਰੀਖ਼ ‘ਤੇ ਧਿੰਦਲੀ ਹਕਉ?ਂ
-ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਹਸਿੰਘ ਡੂ ਮੇਵਾਲ

