
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਬਨਾਮ ਲਾਡਲੀਆਂ ਫੌਜਾਂ  
ਸਰਵਜੀਤ ਸਸਿੰਘ ਸਕੈਰਾਮੈੈਂਟੋ  

ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਸਵਚ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਬਹਤੁ ਸਾਰੇ ਸਦਨ-ਸਤਉਹਾਰਾਂ `ਚ ਹੋਲੀ, ਚਿੰਦ ਦੇ ਕੈਲਿੰਡਰ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 
ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਦਨ, ਭਾਵ ਫੱਗਣ ਦੀ ਪੁਿੰਸਨਆ ਨੂੰ ਮਨਾਈ ਜਾਣ ਦਾ ਸਵਧਾਨ ਹੈ। ਸਹਿੰਦ ੂਸਮਸਿਹਾਸ ਨਾਲ ਸਬਿੰਸਧਤ 
ਕਈ ਕਿਾ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਇਸ ਸਦਨ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਮਿੰਸਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਕ ਵਰਨਣ 
ਵਿੰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਕਦੇ ਇਹ ਸਦਨ ਸ਼੍ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਹੁਿੰਦਾ ਸੀ। ਹਲੋੀ ਦਾ ਸਸੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬਿੰਧ ਨਹੀੈਂ 
ਹੈ। ਹਰੋ ਇਨਕਲਾਬੀ ਫੈਸਸਲਆਂ ਦੀ ਤਰਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਸਬਿੰਦ ਸਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਸਤਉਹਾਰ `ਚ ਵੀ ਇਨਕਲਾਬੀ 
ਤਬਦੀਲੀ ਸਲਆਂਦੀ ਅਤੇ ਹੋਲੀ ਦਾ ਬਦਲ, ‘ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ’ ਸਦੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਸਬਿੰਦ ਸਸਿੰਘ ਜੀ ਨ ੇਸਸੱਖ ਸਿੰਗਤਾਂ ਨੂੰ 
ਕਰਮਕਾਂਡਾਂ ਸਵਚੋੈਂ ਕੱਢ ਕੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦ ੇਦੀਆਂ ਜਿੰਜੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਲਈ, ਜਿੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਵੱਲ ਉਤਸ਼੍ਾਸਹਤ ਕਰਨ 
ਲਈ ਇਸ ਸਤਉਹਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਚੜਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਪਰਤੀਕ ਹਲੋਾ-ਮਹੱਲਾ ਰੱਸਖਆ।  

ਹੋਲੀ ਚਿੰਦ ਦ ੇਕੈਲਿੰਡਰ ਮਤੁਾਬਕ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚਿੰਦ ਦੇ ਸਾਲ ਦੇ 12 ਮਹੀਨੇ (ਚਤੇ ਤੋੈਂ ਫੱਗਣ) ਹੁਿੰਦੇ ਹਨ। 
ਇਹ ਸਤਉਹਾਰ ਸਾਲ ਦ ੇਆਖਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦ ੇਆਖਰੀ ਸਦਨ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ੂਸਾਸਹਬ ਨੇ ਇਸ ਤੋੈਂ 
ਅੱਗਲੇ ਸਦਨ ਭਾਵ  ਨਵੇੈਂ ਸਾਲ ਦ ੇਪਸਹਲ ੇਸਦਨ ਹਲੋਾ ਮਹੱਲਾ ਅਰਿੰਭ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫੱਗਣ ਦੀ ਪੁਿੰਸਨਆ, ਇਹ 
ਸਦਨ ਚਿੰਦ ਦੇ ਸਾਲ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸਦਨ ਹੁਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਦਨ ਚਿੰਦ ਅਧਾਸਰਤ ਕੈਲਿੰਡਰ ਦਾ ਸਾਲ ਖਤਮ ਹੁਿੰਦਾ ਹੈ। 
ਗੁਰ ੂਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤੋੈਂ ਅਗਲੇ ਸਦਨ ਭਾਵ ਨਵ ੇਸਾਲ ਦੇ ਅਰਿੰਭ ਵਾਲ ੇਸਦਨ, ਚੇਤ ਵਦੀ ਏਕਮ ਨੂੰ ਚੜਦੀ ਕਲਾ 
ਦਾ ਪਰਤੀਕ ‘ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ’ ਮਨਾਉਣਾ ਅਰਿੰਭ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਗੁਰ ੂ ਕਾਲ `ਚ ਚਿੰਦਰ-ਸਰੂਜੀ 
ਸਬਕ੍ਰਮੀ (Lunisolar) ਅਤੇ ਸਰੂਜੀ ਸਬਕ੍ਰਮੀ (sol ar )ਪਰਚੱਲਤ ਸਨ। ਦਵੋਾਂ ਕੈਲਿੰਡਰਾਂ ਦੇ 12 ਮਹੀਨੇ, ਚੇਤ 
ਤੋੈਂ ਫੱਗਣ ਹੀ ਹਨ ਪਰ ਸਾਲ ਦੀ ਲਿੰਬਾਈ ਸਵੱਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਅਕਸਰ ਹੀ ਸਮੱਸਸਆਵਾਂ ਦਾ 
ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਪੈੈਂਦਾ ਹੈ।  

ਅੱਜ ਦੀ ਸਮੱਸਸਆ ਇਹ ਹ ੈਸਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋੈਂ ਨਾਨਕਸ਼੍ਾਹੀ ਸਿੰਮਤ 551 ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ 
ਸਮਲਗੋਭਾ ਕੈਲਿੰਡਰ ਸਵਚ ਹਲੋਾ 8 ਚਤੇ (21 ਮਾਰਚ) ਦਾ ਦਰਜ ਹੈ। ਪਸਹਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਸਕ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ 
ਸਰੂਜ ਸਬਕ੍ਰਮੀ ਕੈਲਿੰਡਰ ਮਤੁਾਬਕ ਨਹੀੈਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਚਿੰਦਰ-ਸਰੂਜੀ ਸਬਕ੍ਰਮੀ ਕੈਲਿੰਡਰ ਮੁਤਾਬਕ 
ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਿੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੂਜੀ ਤਾਰੀਖ ਛਾਪਦੀ ਹ ੈਜਦੋੈਂ ਸਕ 
ਅਸਲ ਤਾਰੀਖ ਚਤੇ ਵਦੀ ਏਕਮ ਹੈ। ਸਜਵ ੇ ਸਕ ਉਪਰ ਦੱਸਸਆ ਸਗਆ ਹ ੈ ਸਕ ਹਲੋੀ ਸਾਲ ਦ ੇਆਖਰੀ ਸਦਨ 
ਅਤੇ ਹਲੋਾ ਨਵੇੈਂ ਸਾਲ ਦੇ ਪਸਹਲੇ ਸਦਨ ਹੁਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਫੱਗਣ ਦੀ ਪੁਿੰਸਨਆ ਅਤੇ ਚਤੇ ਵਦੀ ਏਕਮ ਦਵੋੇੈਂ 



ਇਕੋ ਸਦਨ ਭਾਵ 21 ਮਾਰਚ ਸਦਨ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋੈਂ ਇਹ ਸਦਹਾੜਾ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੀ 
ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਦਜੂੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਲਾਡਲੀਆਂ ਫਜੌਾ ਦਾ ਕਸਹਣਾ ਹੈ ਸਕ ਇਹ ਸਦਹਾੜਾ ਪੁਿੰਸਨਆ ਤੋੈਂ 
ਅਗਲੇ ਸਦਨ ਹੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 22 ਮਾਰਚ ਸਦਨ ਸ਼ੁ੍ਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। 
ਇਸ ਸਮੱਸਸਆ 2009 ਈ: ਸਵੱਚ ਵੀ ਆਈ ਅਤੇ 2038 ਈ: ਸਵੱਚ ਮੜੁ ਆਵਗੇੀ। 

ਆਉ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਜਾਣੀਏ।  

ਚਿੰਦ ਧਰਤੀ ਦੇ ਦਵੁਾਲ ੇਚੱਕਰ ਕੱਟਦਾ ਹੈ। 360° ਦਾ ਇਹ ਚੱਕਰ 29.53 ਸਦਨਾਂ ਸਵੱਚ ਪੁਰਾ ਹੁਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ 
ਦਰਸਮਆਨ ਚਿੰਦ ਦੇ ਆਪਣੇ 30 ਸਦਨ ਹੁਿੰਦੇ ਹਨ ਸਜਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤੱਿ ਸਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਸਤੱਿ 12° ਦੇ ਬਰਾਬਰ 
ਹੁਿੰਦੀ ਹ।ੈ ਚਿੰਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋੈਂ ਦਰੂੀ ਵੱਧਦੀ-ਘੱਟਦੀ ਰਸਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 12° ਸਫਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ 
ਵੀ ਵੱਧਦਾ-ਘੱਟਦਾ ਰਸਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਲੱਗ ਭੱਗ 20.5 ਘਿੰਟੇ ਤੋੈਂ 26.5 ਘਿੰਟੇ ਦਾ ਹੁਿੰਦਾ ਹੈ। ਚਿੰਦ ਦ ੇ ਸਦਨ ਦਾ 
ਆਰਿੰਭ ਸਰੂਜ ਚੜਨ ਵੇਲੇ ਤੋੈਂ ਮਿੰਸਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਜੇਹਾ ਹੁਿੰਦਾ ਹ ੈ ਸਕ ਚਿੰਦ ਦੀ ਨਵੀੈਂ ਸਤੱਿ 
ਸਰੂਜ ਚੜਨ ਤੋੈਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਸਹਲਾ ਆਰਿੰਭ ਹੁਿੰਦੀ ਹ ੈਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਦਨ ਸਰੂਜ ਦ ੇਚੜਨ ਤੋੈਂ ਸਪਛੋੈਂ ਖਤਮ ਹੁਿੰਦੀ 
ਹੈ ਤਾਂ ਦਵੋੇੈਂ ਸਦਨ ਹੀ ਇਕ ਸਤੱਿ ਹੀ ਮਿੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਾਲ 1 ਅਤੇ 2 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ, ਦੋਵੇੈਂ ਸਦਨ ਹੀ ਚਿੰਦ ਦੀ 
ਤਾਰੀਖ ਚਤੇ ਵਦੀ 12 ਹੈ। ਇਸ ਤੋੈਂ ਉਲਟ ਜਦੋੈਂ ਨਵੀੈਂ ਸਤੱਿ ਦਾ ਆਰਿੰਭ ਸਰੂਜ ਚੜਨ ਤੋੈਂ ਕੁਝ ਸਮਾ ਸਪਛੋੈਂ 
ਹੁਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚਿੰਦ 12° ਦਾ ਸਫਰ ਅਗਲੇ ਸਦਨ ਸਰੂਜ ਚੜਨ ਤੋੈਂ ਪਸਹਲਾ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦਵੋੇੈਂ 
ਸਤੱਿਾਂ ਇਕੋ ਸਦਨ ਹੀ ਸਗਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਜਵੇ ਅਪਰੈਲ 15 ਨੂੰ  ਚਿੰਦ ਦੀ ਚਤੇ ਸੁਦੀ 10 ਅਤੇ 11 ਇਕੋ 
ਸਦਨ ਹੀ ਹਨ। ਇਹ ਸਮੱਸਸਆ ਹੀ ਇਸ ਸਾਲ ਹੋਲੇ ਵਾਲੇ ਸਦਨ ਹੈ।  

 



 
ਫੱਗਣ ਸੁਦੀ 15 ਭਾਵ ਪੁਿੰਸਨਆ ਦਾ ਆਰਿੰਭ ਬੁਧਵਾਰ (20 ਮਾਰਚ) ਸਵਰੇ ੇ 10.45 ਵਜੇ (ਲੱਗ-ਭੱਗ) 
ਹੋਵਗੇਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਿੰਤ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵਰੇ ੇਸਰੂਜ ਚੜਨ ਤੋੈਂ ਸਪਛੋੈਂ 7.12 ਵਜੇ ਹਵੋਗੇਾ। ਇਸ ਲਈ 
ਪੁਿੰਸਨਆ ਵੀਰਵਾਰ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਵਗੇੀ। ਹੁਣ ਚੇਤ ਵਦੀ ਏਕਮ ਦਾ ਆਰਿੰਭ ਵੀਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 7.12 ਵਜੇ 
ਹੋਵਗੇਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਿੰਤ ਸ਼੍ੁਕਰਵਾਰ ਸਵਰੇ ੇ3.52 ਵਜੇ ਹ ੋਜਾਵੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਚਤੇ ਸੁਦੀ ਦਜੂ ਦਾ ਆਰਿੰਭ 
ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼੍ਕੁਰਵਾਰ (22 ਮਾਰਚ) ਸਵੇਰ ੇਸਰੂਜ ਚੜਨ ਵੇਲੇ ਚੇਤ ਸੁਦੀ ਦਜੂ ਹੋਵਗੇੀ। ਇਹ ਹੈ ਅਸਲ 
ਸਮੱਸਸਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੈ। ਸਕਉੈਂਸਕ ਸਬਕ੍ਰਮੀ ਕੈਲਿੰਡਰ ਦੇ ਸਵਧੀ-
ਸਵਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਚਤੇ ਵਦੀ ਏਕਮ ਵੀਰਵਾਰ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਇਿੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ਤੇ 
ਸਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰ ੂ ਦੀਆਂ ਲਾਡਲੀਆਂ ਫਜੌਾਂ ਦਾ ਮਿੰਨਣਾ ਹੈ ਸਕ ਹਲੋਾ ਮਹੱਲਾ ਪੁਿੰਸਨਆ ਤੋੈਂ ਅਗਲੇ ਸਦਨ 
ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ੁ੍ਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੋ ਸਕ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ 
ਪਰ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗਲਤ ਹੈ। ਸਕਉੈਂਸਕ ਕੈਲਿੰਡਰ ਮਤੁਾਬਕ ਤਾਂ ਸ਼੍ੁਕਰਵਾਰ (22 ਮਾਰਚ) ਨੂੰ ਚਤੇ ਸੁਦੀ 
ਦਜੂ ਹਵੋਗੇੀ, ਜਦੋੈਂ ਸਕ ਹਲੋਾਂ ਮਹੱਲਾ ਤਾਂ ਚੇਤ ਵਦੀ ਏਕਮ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  



ਚਿੰਦਰ-ਸਰੂਜੀ ਸਬਕ੍ਰਮੀ ਕੈਲਿੰਡਰ ਅਜੇਹੀਆਂ ਬਹਤੁ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਸਆਵਾਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਨਾਨਕਸ਼੍ਾਹੀ ਕੈਲਿੰਡਰ 
ਹੋੈਂਦ ਸਵਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਸਜਸ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 2003 ਈ: ਸਵਚ ਲਾਗ ੂਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਹੀ 
2010 ਈ: ਸਵੱਚ ਮੁੜ ਚਿੰਦਰ-ਸਰੂਜੀ ਸਬਕ੍ਰਮੀ, ਸਰੂਜੀ ਸਬਕ੍ਰਮੀ ਅਤੇ ਸੀ ਈ ਕੈਲਿੰਡਰ ਦਾ ਸਮਲਗੋਭਾ ਕੈਲਿੰਡਰ 
ਲਾਗ ੂਕਰ ਸਦੱਤਾ ਅਤੇ ਹਣੁ ਹਰ ਸਾਲ ਤਾਰੀਖ਼ਾਂ ਸਬਿੰਧੀ ਸਕਸੇ ਨਾ ਸਕਸੇ ਸਮੱਸਸਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਦਾ 
ਹੈ। ਸਗਆਨੀ ਹਰਪਰੀਤ ਸਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਸਬਆਨ ਸਕ, “ਤਰੱਟੀ ਨੂੰ ਦਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਗਾ”, 
ਸਹੀੈਂ  ਨਹੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚਿੰਦਰ-ਸਰੂਜੀ ਕੈਲਿੰਡਰ ਸਵਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀੈਂ ਕਰ 
ਸਕਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਜਵੇੈਂ ਹੈ, ਉਵੇੈਂ ਹੀ ਮਿੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਜਵ ੇਚੇਤ ਦਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪਸਹਲਾ ਅੱਧ ਖਤਮ ਹਰੋ ਰਹ ੇ
ਸਾਲ ਸਵੱਚ ਅਤੇ ਦਜੂਾ ਅੱਧ ਨਵੇੈਂ ਸਾਲ ਸਵੱਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰੂਜੀ ਸਬਕ੍ਰਮੀ ਕੈਲਿੰਡਰ ਸਵੱਚ (ਨਵਿੰਬਰ 1964 
ਈ) ਸਹਿੰਦ ੂ ਸਵਦਵਾਨ ਵੱਲੋੈਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਿੰਸਨਆ ਸੀ। ਇਸ ਕੈਲਿੰਡਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਤਾਂ ਪੁਿੰਸਨਆ ਤੋੈਂ 
ਪੁਿੰਸਨਆ ਸਗਸਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹ ੈਅਤੇ ਸਾਲ ਮੱਸਸਆ ਤੋੈਂ ਮੱਸਸਆ, ਇਕ ਸਦਨ ਸਵੱਚ ਦ ੋਸਤੱਿਾਂ ਜਾਂ ਦ ੋਸਦਨਾਂ ਸਵਚ 
ਇਕ ਸਤੱਿ, ਸਾਲ ਦੇ 12 ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ 354 ਸਦਨ, ਹਰ ਤੀਜੇ ਚੌਿੇ 13 ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ 384 ਸਦਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 
ਇਹ ਅਤੇ ਅਜੇਹੀਆਂ ਹਰੋ ਸਮੱਸਸਆਵਾਂ ਦਾ ਹਲ ਤਾਂ ਚਿੰਦਰ-ਸਰੂਜੀ ਸਬਕ੍ਰਮੀ ਕੈਲਿੰਡਰ ਨੂੰ ਸਤਆਗਣ ਨਾਲ ਹੀ 
ਹੋਵਗੇਾ।   

 

 

 

 


