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ਅਜੋਕੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੌਿਕ -2 
ਸਰਹ ਿੰਦ ਫ਼ਹਿ   

ਸਰਵਜੀਿ ਤਸਿੰਘ ਸੈਕਰਾਮੈੈਂਟੋ 
 
ਡਾ ਸੁਖਹਦਆਲ ਹਸਿੰ ਘ ਵੱਲੋਂ, 11 ਮਈ ਹਦਨ ਸ਼ਹਨਚਰਵਾਰ ਨ ਿੰ  ਪਾਈ ਗਈ ਪੋਸਟ “ਸਰਹ ਿੰਦ ਫ਼ਹਿ ” 

ਪੜ੍ਹ  ਹਰ ਾ ਸੀ, ਹਿਸ ਹਵੱਚ ਚੱਪੜ੍ ਹਚੜ੍ੀ ਦੀ ਲੜ੍ਾਈ 12 ਮਈ 1710 ਈ: ਨ ਿੰ   ੋਈ, ਹਲਹਖਆ  ੋਇਆ 

ਸੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ  ੀ ਕੁਲਿੀਿ ਹਸਿੰ ਘ ਖੋਸਾ ਨਾਮ ਦੇ ਇਕ ਸੱਿਣ ਨੇ ਇ  ਹਟੱਪਣੀ ਕਰ ਹਦੱਿੀ, “ਸਰ 
ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ‘ਚੱਪੜ ਕਚੜੀ ਦੀ ਲੜਾਈ’ ਅਤ ੇ ‘ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਕਸੰਘ ਬਹਾਦਰ 
ਇਿ ਇਕਤਹਾਕਸਿ ਅਕਿਐਨ’ ਕਿਚ ਚੱਪੜ ਕਚੜੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਕਿਤੀ 22 ਿਈ 1710 
ਕਲਕਿਆ ਹੈ ... ਹੁਣ 12 ਿਈ 1710 ਕਿਿੇਂ ਹੋ ਗਈ ? ਤੁਸੀਂ ਤਾ ਹੋਰ ਇਕਤਹਾਸਿਾਰਾਂ ਿੱਲੋਂ  ਚੱਪੜ 

ਕਚੜੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਕਦੱਤੀ ਗਈ ਕਿਤੀ 12 ਿਈ ਨ ੰ  ਹਿਾਲੇ ਦੇ ਿੇ ਰੱਦ ਿੀਤਾ ਸੀ .. ! ਹੁਣ ਖ਼ੁਦ 

12 ਿਈ ਕਲਿ ਰਹੇ ਹੋ ... ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਚਾਨਣਾ ਜਰ ਰ ਪਾਇਓ ਇਸ ਤੇ”। ਇ  ਸਵਾਲ ਪੜ੍ਹ ਕ ੇ

ਮੈਂ ਵੀ ਸੋਚੀ ਪੈ ਹਗਆ ਹਕ ਡਾ ਸੁਖਹਦਆਲ ਹਸਿੰ ਘ, ਇਕੋ ਇਹਿ ਾਸਕ ਘਟਨਾ ਦੀਆਂ ਦੋ ਿਾਰੀਖ਼ਾਂ ਹਕਵੇਂ 
ਹਲਖ ਸਕਦਾ  ੈ? ਪਹ ਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਿਾਂ ਮੇਰਾ ਹਿਆਨ ਿ ਲੀਅਨ ਅਿੇ ਗਰੈਗੋਰੀਅਨ ਕੈਲਿੰ ਡਰ ਦੀਆ ਂ

ਿਾਰੀਖ਼ਾਂ ਵੱਲ ਹਗਆ। ਪਰ ਡਾ. ਸੁਖਹਦਆਲ ਹਸਿੰ ਘ ਦਾ ਪੱਖ ਿਾਨਣ ਲਈ, ਮੈਂ ਵੀ  “ਕੁਲਿੀਿ ਹਸਿੰ ਘ ਦੇ 
ਸਵਾਲ ਦੇ ਿਵਾਬ ਦੀ ਉਡੀਕ ਰ ੇਗੀ”,  ਹਟੱਪਣੀ ਕਰ ਹਦੱਿੀ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਹਪਛੋਂ ਿਦੋਂ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਦਾ 
ਿਵਾਬ ਿਾਨਣ ਲਈ ਫੇਸਬੁਕ ਵੇਖੀ ਿਾਂ ਮਨੈ ਿੰ  ਬੜ੍ੀ  ੈਰਾਨੀ  ੋਈ ਹਕ, ਉ  ਪੋਸਟ ਿਾਂ ਮਨੈ ਿੰ  ਹਵਖਾਈ 
 ੀ ਨ ੀਂ ਹਦੱਿੀ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇ  ਸੀ ਹਕ ਡਾ ਸਖੁਹਦਆਲ ਹਸਿੰਘ ਨੇ ਮੇਰੇ ਿੇ ਪਾਬਿੰਦੀ ਲਾ ਹਦੱਿੀ 
ਿਾਂ ਿੋ ਮੈਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀਆ ਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨ ਿੰ  ਵੇਖ/ਪੜ੍ਹ  ੀ ਨਾ ਸਕਾ। ਇਸ ਸਬਿੰ ਿੀ ਮੈਂ ਦ-ੋਹਿਿੰ ਨ ਸੱਿਣਾਂ ਨ ਿੰ  
ਸ ਹਚਿ ਕੀਿਾ ਅਿੇ ਬੇਨਿੀ ਕੀਿੀ ਹਕ ਿਦੋਂ ਡਾ ਸੁਖਹਦਆਲ ਦਾ ਿਵਾਬ ਆਵੇ ਿਾਂ ਮੈਨ ਿੰ  ਿਰ ਰ 
ਭੇਿਣਾ। ਮੇਰੀ ਬਨੇਿੀ ਨ ਿੰ  ਪਰਵਾਨ ਕਰਦੇ  ੋਏ ਇਕ ਸੱਿਣ ਨੇ  ੇਠ ਹਲਖੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਭੇਿੀ  ੈ। 

“ਿੁਲਜੀਤ ਕਸੰਘ ਿੋਸਾ ਜੀ 22 ਿਈ ਕਿਲੀਅਿ ਇਰਕਿਨ ਦੀ ਿੱਢੀ ਹੋਈ ਕਿਤੀ ਸੀ। ਪਕਹਲਾਂ 
ਪਕਹਲਾਂ ਡਾ ਗੰਡਾ ਕਸੰਘ ਨੇ ਿੀ ਇਹ ੋਕਿਤੀ ਿੰਨੀ ਸੀ ਤੇ ਡਾ ਕਿਰਪਾਲ ਕਸੰਘ ਜੀ ਿੀ ਿਨਦੇ ਸਨ । 
ਪਰ ਕਿਰ ਨਿੀਆ ਂਕਲਿਤਾਂ ਕਿਚ ਉਿਤ ਦੋਿੇਂ ਹੀ 12 ਿਈ ਕਲਿਣ ਲੱਗ ਪਏ । ਅਿਬਾਰਾਂ ਕਿਚ 

ਿੀ ਇਹ ੋ12 ਿਈ ਿਨੀ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਈ । ਐਿੇਂ ਿਾਹਿੁਿਾਹ ਦਾ ਕਿਿਾਦ ਨਾ ਕਿੜ ੇਇਸ ਿਰਿੇ 

ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਕਿਤੀ ਦਾ ਿੋਈ ਕਿਿਾਦ ਹੀ ਿੇੜਹਯਾ ਅਤ ੇਨਾ ਹੀ ਇਸ ਿਾਰ ੇਿੁਝ ਕਲਕਿਆ । ਿੈਸ ੇ
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ਅਸਲ ਕਿਤੀ 24 ਰਕਬਉਲ ਅਿਲ ਹੈ । ਅਿਬਾਰ ਏ ਦਰਬਾਰ ਏ mualla ਕਿੱਚ ਿੀ 22 ਿਈ ਹੀ 
ਹੈ” । 

 
ਪਿੰਿਾਬੀ ਯ ਨੀਵਰਹਸਟੀ ਦ ੇਇਹਿ ਾਸ ਹਵਭਾਗ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ, ਲੱਗ ਭੱਗ ਦੋ ਦਰਿਣ ਹਕਿਾਬਾਂ ਦ ੇ

ਲੇਖਕ ਡਾ ਸੁਖਹਦਆਲ ਹਸਿੰਘ ਦਾ, ਹਸੱਖ ਇਹਿ ਾਸ ਦੀ ਬ ੁਿ  ੀ ਅਹ ਮ ਘਟਨਾ, ਚੱਪੜ੍ ਹਚੜ੍ੀ ਦੀ 
ਲੜ੍ਾਈ ਦੀ ਿਾਰੀਖ਼ ਬਾਰੇ ਅਿੇ ਾ ਿਵਾਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ  ੈਰਾਨੀ  ੋਈ ਹਕ ਇਕ ਹਿਿੰ ਮੇਵਾਰ ਅਹਿਆਪਕ, 

ਇਸ  ਿਰਹਾਂ ਦਾ  ਾਸੋਂ  ੀਣਾ ਿਵਾਬ ਹਕਵੇਂ ਦੇ ਸਕਦਾ  ੈ? ਸ ੀ ਿਾਰੀਖ ਦੀ ਿਾਣਕਾਰੀ  ਾਸਲ ਕਰਨ 

ਲਈ ਆਪਣ ੇਸੀਮਿ ਸਾਿਨਾ ਆਸਰੇ  ੀ ਯਿਨ ਆਰਿੰਭ ਹਦੱਿਾ। ਪਹ ਲਾਂ ਿਾਂ ਡਾ ਸੁਖਹਦਆਲ ਹਸਿੰ ਘ 

ਦੀਆਂ ਹਕਿਾਬਾਂ ਿੋ ਮੇਰੇ ਹਨਿੀ ਪੁਸਿਕਾਹਲਆ ਹਵਚ ਮੌਿ ਦ ਸਨ, ਉਨਹ ਾਂ ਿੇ ਪਿੰਛੀ ਝਾਿ ਮਾਰੀ ਅਿੇ 
ਇਕ ਹਕਿਾਬ, “ਚੱਪੜ੍ ਹਚੜ੍ੀ ਦੀ ਲੜ੍ਾਈ ਅਿੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਿ” ਿੋ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਨ ੀਂ ਸੀ, ਦੀ ਪਰਾਪਿੀ 
ਲਈ ਕਈ ਪਾਸੇ ਸਨੇੁ ੇ ਭਿੇੇ, ਆਖਰ ਹਨਊਯਾਰਕ ਹਨਵਾਸੀ ਕੁਲਦੀਪ ਹਸਿੰ ਘ ਿੋਂ ਇ  ਹਕਿਾਬ ਵੀ ਹਮਲ 

ਗਈ।   

ਆਓ ਿੇਿੀਏ ਡਾ ਸੁਿਕਦਆਲ ਕਸੰਘ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਿਚ ਿੀ ਕਲਿਦਾ ਹੈ; 
 
“ਚੱਪੜ੍ ਹਚੜ੍ੀ ਦੀ ਲੜ੍ਾਈ ਹਸਿੰ ਘਾਂ ਅਿੇ ਮੁਗਲ  ਕ ਮਿ ਹਵਚਕਾਰ 12 ਮਈ, 1710 ਈ: ਨ ਿੰ  ਲੜ੍ੀ ਗਈ 

ਸੀ। ਹਸਿੰ ਘ ਦਲਾਂ ਦਾ ਨੇਿਾ ਬਿੰਦਾ ਹਸਿੰ ਘ ਬ ਾਦੁਰ ਸੀ ਅਿੇ ਮੁਗਲ ਫੌਿ ਦਾ ਨੇਿਾ ਸਰਹ ਿੰਦ ਦਾ ਸ ਬੇਦਾਰ 

ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਸੀ”। (ਖਾਲਸਾ ਰਾਿ ਦਾ ਬਾਨੀ ਬਿੰਦਾ ਹਸਿੰਘ ਬ ਾਦਰ, 2003 ਈ: ਪਿੰਨਾ 42) 
  
“ਚੱਪੜ੍-ਹਚੜ੍ੀ ਦੀ ਲੜ੍ਾਈ 22 ਮਈ, 1710 ਨ ਿੰ  ਲੜ੍ੀ ਗਈ ਸੀ ਹਸੱਖ ਇਹਿ ਾਸ ਹਵਚ ਇਸ ਲੜ੍ਾਈ 

ਦਾ ਬੜ੍ਾ  ੀ ਮ ੱਿਵ  ੈ”।...12 ਮਈ, 1710 ਨ ਿੰ  ਿੋ ਹਰਪੋਰਟ ਬਾਦਸ਼ਾ  ਨ ਿੰ  ਪੇਸ਼ ਕੀਿੀ ਗਈ ਸੀ ਉਸ 

ਹਵਚ ਦੱਹਸਆ ਹਗਆ ਸੀ ਹਕ ਸਰਹ ਿੰਦ ਅਿੇ ਲਾ ੌਰ ਦੇ ਨੇੜ੍ਲੇ ਖੇਿਰਾਂ ਹਵਚ ਇਕ ਬਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣ ੇਆਪ 

ਨ ਿੰ  ਗੁਰ  ਗੋਹਬਿੰ ਦ ਹਸਿੰ ਘ ਐਲਾਨ ਕਰ ਹਦੱਿਾ  ੈ ਅਿੇ ਆਪਣੇ ਬਿੰਦੇ ਮਾਰੇ ਿਾ ਰ ੇ  ਨ”। (ਚੱਪੜ੍ ਹਚੜ੍ੀ 
ਦੀ ਲੜ੍ਾਈ ਅਿੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਿ, 2010 ਈ:, ਪਿੰਨਾ 38) 
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“ਹਿਨਹ ਾਂ ਪਰਗਹਨਹ ਆਂ ਦੇ ਮਖੁੀ ਚੱਪੜ੍ ਹਚੜ੍ੀ ਦੀ ਲੜ੍ਾਈ ਹਵਚ  ਾਜ਼ਰ ਸਨ, ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਹਕਸਮਿ ਦਾ 
ਫੈਸਲਾ ਿਾਂ 22 ਮਈ ਨ ਿੰ   ੀ  ੋ ਹਗਆ ਸੀ, ਹਿਨਹ ਾਂ ਪਰਗਹਨਹ ਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਇਸ ਲੜ੍ਾਈ ਹਵਚ ਸ਼ਾਹਮਲ 

ਨ ੀਂ ਸਨ ਉਨਹ ਾਂ ਹਵਚੋਂ ਕਈ ਿਾਂ ਲੜ੍ਾਈ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਿੰਦਾ ਹਸਿੰ ਘ ਬ ਾਦਰ ਸਾ ਮਣੇ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ 

ਲਈ ਆ ਗਏ ਸਨ ਅਿੇ ਕਈਆਂ ਨ ਿੰ  ਬਾਅਦ ਹਵਚ ਸਿੋ ਹਦੱਿਾ ਹਗਆ ਸੀ”। (ਸ਼ਰਮੋਣੀ ਹਸੱਖ ਇਹਿ ਾਸ 

ਭਾਗ ਦ ਿਾ, 2010 ਈ:, ਪਿੰਨਾ 27) 
 
“ਚੱਪੜ੍-ਹਚੜ੍ੀ ਦੀ ਲੜ੍ਾਈ 22 ਮਈ, 1701 ਨ ਿੰ  ਲੜ੍ੀ ਗਈ ਸੀ ਹਸੱਖ ਇਹਿ ਾਸ ਹਵਚ ਇਸ ਲੜ੍ਾਈ 

ਦਾ ਬੜ੍ਾ  ੀ ਮ ੱਿਵ  ੈ। ਇਸ ਹਵਚ ਚੱਪੜ੍ ਹਚੜ੍ੀ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਿੇ ਸਰਹ ਿੰਦ ਪਰਾਂਿ ਦੀਆਂ ਮੁਗਲ 

ਫੌਿਾਂ ਨ ਿੰ  ਲੱਕ-ਿੋੜ੍ਵੀਂ  ਾਰ ਹਦੱਿੀ ਗਈ ਸੀ।... 12 ਮਈ, 1710 ਨ ਿੰ  ਿੋ ਹਰਪੋਰਟ ਬਾਦਸ਼ਾ  ਨ ਿੰ  ਪੇਸ਼ 

ਕੀਿੀ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਹਵਚ ਦੱਹਸਆ ਹਗਆ ਸੀ ਹਕ ਸਰਹ ਿੰਦ ਅਿੇ ਲਾ ੌਰ ਦੇ ਨੇੜ੍ਲੇ ਖੇਿਰਾਂ ਹਵਚ ਇਕ 

ਬਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣ ੇਆਪ ਨ ਿੰ  ਗੁਰ  ਗੋਹਬਿੰ ਦ ਹਸਿੰ ਘ ਐਲਾਨ ਕਰ ਹਦੱਿਾ  ੈ ਅਿੇ ਆਲੇ ਆਪਣ ੇਬ ੁਿ ਵੱਡੀ 
ਹਗਣਿੀ ਹਵਚ ਬਿੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ  ਨ”। (ਬਿੰਦਾ ਹਸਿੰ ਘ ਬ ਾਦਰ ਇਹਿ ਾਸਕ ਅਹਿਐਨ, 2010 

ਈ:, ਪਿੰਨਾ 113) 

 

“12 ਮਈ, 1710 ਈ. ਨ ਿੰ  ਖ਼ਾਲਸੇ ਨੇ ਮੁਗਲ ਸਾਮਰਾਿ ਦੇ ਬੜ੍ੇ  ੀ ਅਹ ਮ ਪਰਾਂਿ ਨ ਿੰ  ਫ਼ਹਿ  ਕਰ 

ਹਲਆ ਸੀ I ਇ  ਸਰਹ ਿੰਦ ਦਾ ਪਰਾਂਿ ਸੀ I ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਇਸ ਦਾ ਸ ਬਦੇਾਰ ਸੀ I ਸਿਲੁਿ ਿੋਂ ਲੈ ਕੇ 

ਿਮੁਨਾ ਦਹਰਆ ਿੱਕ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖੇਿਰ ਇਸ ਪਰਾਂਿ ਹਵਚ ਸ਼ਾਹਮਲ ਸੀ।... ਚੱਪੜ੍-ਹਚੜ੍ੀ ਦੇ ਿਿੰਗਲਾਂ 
ਹਵੱਚ 12 ਮਈ 1710 ਨ ਿੰ  ਹਭਆਨਕ ਲੜ੍ਾਈ  ੋਈ I ਇ  ਲੜ੍ਾਈ ਸਰਹ ਿੰਦ ਦੀ ਿਿੰਗ ਦੀ ਅਿੰ ਹਿਮ 
ਲੜ੍ਾਈ ਸੀ I ਇੱਕੋ ਹਦਨ ਦੀ ਲੜ੍ਾਈ ਹਵੱਚ ਸਰਹ ਿੰਦ ਨ ਿੰ  ਫ਼ਹਿ  ਕਰ ਹਲਆ ਹਗਆ ਸੀ”I (ਸਰਹ ਿੰਦ 

ਫ਼ਹਿ , 11 ਮਈ 2019 ਈ:)  

ਉਪਰੋਕਿ ਵੇਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਡਾ. ਸੁਖਹਦਆਲ ਹਸਿੰ ਘ ਨੇ 2003 ਈ: ਹਵਚ ਿਾਂ ਚੱਪੜ੍ ਹਚੜ੍ੀ ਦੀ ਲੜ੍ਾਈ 

ਦੀ ਿਾਰੀਖ 12 ਮਈ ਦਰਿ ਕੀਿੀ ਸੀ। ਪਰ 2010 ਈ: ਹਵਚ ਹਬਨਾ ਕਈੋ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ, ਇ  ਿਾਰੀਖ 

22 ਮਈ ਹਲਖ ਹਦੱਿੀ ਗਈ। 2019 ਈ: ਹਵਚ ਮੁੜ੍, ਚੱਪੜ੍ ਹਚੜ੍ੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਹਵਚ  ੋਏ ਯੱੁਿ ਦੀ 
ਿਾਰੀਖ 12 ਮਈ ਮਿੰਨ ਲਈ  ੈ। ਹਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਇ  ਦੱਹਸਆ  ੈ, “ “ਿੁਲਜੀਤ ਕਸੰਘ 

ਿੋਸਾ ਜੀ 22 ਿਈ ਕਿਲੀਅਿ ਇਰਕਿਨ ਦੀ ਿੱਢੀ ਹੋਈ ਕਿਤੀ ਸੀ । ਪਕਹਲਾਂ ਪਕਹਲਾਂ ਡਾ ਗੰਡਾ 
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ਕਸੰਘ ਨੇ ਿੀ ਇਹ ੋ ਕਿਤੀ ਿੰਨੀ ਸੀ ਤੇ ਡਾ ਕਿਰਪਾਲ ਕਸੰਘ ਜੀ ਿੀ ਿਨਦ ੇਸਨ । ਪਰ ਕਿਰ 

ਨਿੀਆ ਂਕਲਿਤਾਂ ਕਿਚ ਉਿਤ ਦੋਿੇਂ ਹੀ 12 ਿਈ ਕਲਿਣ ਲੱਗ ਪਏ । ਅਿਬਾਰਾਂ ਕਿਚ ਿੀ ਇਹ ੋ12 
ਿਈ ਿਨੀ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਈ । ਐਿੇਂ ਿਾਹਿੁਿਾਹ ਦਾ ਕਿਿਾਦ ਨਾ ਕਿੜ ੇਇਸ ਿਰਿੇ ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ 

ਕਿਤੀ ਦਾ ਿੋਈ ਕਿਿਾਦ ਹੀ ਿੇੜਹਯਾ ਅਤ ੇਨਾ ਹੀ ਇਸ ਿਾਰ ੇਿੁਝ ਕਲਕਿਆ। ਿਸੈੇ ਅਸਲ ਕਿਤੀ 
24 ਰਕਬਉਲ ਅਿਲ ਹੈ। ਅਿਬਾਰ ਏ ਦਰਬਾਰ ਏ mualla ਕਿੱਚ ਿੀ 22 ਿਈ ਹੀ ਹੈ”। ਇਹ ਹੈ 

ਸਾਡੇ ਅਜੋਿੇ ਇਕਤਹਾਸਿਾਰਾਂ ਦੀ ਿੋਜ! 

ਡਾ ਸੁਖਹਦਆਲ ਹਸਿੰ ਘ ਦਾ ਇ  ਹਲਖਣਾ ਵੀ ਸਚਾਈ ਿੋਂ ਕੋ ਾਂ ਦ ਰ  ੈ ਹਕ, “ਐਵੇਂ ਖਾ ਮੁਖਾ  ਦਾ 
ਹਵਵਾਦ ਨਾ ਹਛੜ੍ੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਿਾਂ ਇਸ ਹਮਿੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹਵਵਾਦ  ੀ ਛੜੇ੍ ਯਾ ਅਿੇ ਨਾ  ੀ ਇਸ 

ਵਾਰੇ ਕੁਝ ਹਲਹਖਆ”। ਹਵਵਾਦ ਿਾਂ ਿਸੁੀਂ ਛੜੇ੍ ਹਲਆ  ੈ, ਿਦੋਂ ਇਕ ਇਹਿ ਾਸਕ ਘਟਨਾ ਦੀ, ਇਕੋ 
ਲੇਖਕ  ੀ ਦੋ ਿਾਰੀਖ਼ਾਂ ਹਲਖੇ, ਉ  ਵੀ, ਉ  ਲੇਖਕ ਿੋ ਸਵਾਲ ਪੱੁਛਣ ਿੇ ਇ  ਹਲਖ ਦੇਵੇ ਹਕ “ਮੈਂ ਹਕਸੇ 
ਸਵਾਲ ਦਾ ਿਵਾਬ ਨ ੀ ਦੇਣਾ”, ਹਵਵਾਦ ਦਾ ਹਵਸ਼ਾ ਿਾਂ ਬਣੇਗਾ  ੀ। ਚੱਪੜ੍ ਹਚੜ੍ੀ ਦੀ ਲੜ੍ਾਈ ਦੀ 
ਿਾਰੀਖ ਬਾਰੇ, ਿਾਿਹਿਾਹ ਦਾ ਕਿਿਾਦ, ਡਾ ਸਿੁਕਦਆਲ ਕਸੰਘ ਦੀ ਅਕਗਆਨਤਾ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। 
ਚਾ ੀਦਾ ਿਾਂ ਇ  ਸੀ ਹਕ ਇ  ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦਾ ਹਕ 12 ਮਈ ਹਕਉਂ ਗਲਿ  ੈ ਅਿੇ 22 ਮਈ ਹਕਵੇਂ 
ਸ ੀ  ੈ। ਅਿੇ ਾ ਿਾਂ ਉ  ਿਾ ਹਲਖਦਾ, ਿੇ ਆਪ ਕੋਈ ਖੋਿ ਕੀਿੀ  ੁਿੰ ਦੀ। ਪਹ ਲਾ ਡਾ ਗਿੰਡਾ ਹਸਿੰ ਘ ਦੀ 
ਹਲਖਿ ਹਵੱਚੋਂ ਨਕਲ ਮਾਰ ਕੇ 12 ਮਈ ਹਲਖ ਹਦੱਿੀ, ਫੇਰ William Irvine ਦੇ  ਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਇ  

ਸੋਚ ਕ ੇਹਕ ਇ  ਅਿੰਗਰੇਿ  ੈ, ਇ  ਠੀਕ  ੀ  ੋਣਾ  ੈ, 22 ਮਈ ਹਲਖ ਹਦੱਿੀ। ਹਸੱਖ ਇਹਿ ਾਸ ਨਾਲ 

ਸਬਿੰ ਹਿਿ ਬ ੁਿ ਸਾਰੀਆ ਂਿਾਰੀਖ਼ਾਂ ਹਵਵਾਦ ਦਾ ਹਵਸ਼ਾ  ਨ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੇਖਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕੋ ਘਟਨਾ 
ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਿਾਰੀਖ਼ਾਂ ਿਾਂ ਹਮਲਦੀਆ ਂ ਨ। ਪਰ ਇਥੇ ਿਾਂ ਨਵਾਂ  ੀ ਚਿੰਦ ਚਾੜ੍ਹ ਹਦੱਿਾ  ੈ ਪਿੰਿਾਬੀ 
ਯ ਨੀਵਰਹਸਟੀ ਦੇ ਇਹਿ ਾਸ ਹਵਭਾਗ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਨੇ।   

ਆਓ  ੁਣ ਸ ੀ ਿਾਰੀਖ ਦੀ ਪੜ੍ਿਾਲ ਕਰੀਏ;  

ਹਿਵੇ ਮੈਂ ਉਪਰ ਹਲਹਖਆ ਸੀ ਹਕ ਪਹ ਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਇ  ਿ ਲੀਅਨ ਅਿੇ ਗਰੈਗੋਰੀਅਨ ਕੈਲਿੰ ਡਰ ਦੀਆ ਂ

ਿਾਰੀਖ਼ਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣਦਾ  ੈ। ਰੋਮ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ 1582 ਈ: ਹਵਚ ਿ ਲੀਅਨ ਕੈਲਿੰ ਡਰ ਹਵਚ ਸੋਿ 

ਕਰਕੇ ਗਰੈਗੋਰੀਅਨ ਕੈਲਿੰ ਡਰ ਬਣਾ ਹਲਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਿੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਇਸ ਨ ਿੰ  1752 ਈ: ਹਵੱਚ ਮਾਨਿਾ 
ਹਦੱਿੀ ਸੀ। ਆਪਣ ੇਦਸ਼ੇ ਹਵਚ ਅਿੰਗਰੇਿਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਗਰੈਗੋਰੀਅਨ ਕੈਲਿੰ ਡਰ  ੀ ਆਇਆ ਸੀ। 
ਅਿੰਗਰੇਿਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ  ਲਿ ਲਈ ਇਹਿ ਾਸ ਦੀਆਂ, 2 ਸਿਿੰਬਰ 1752 ਈ: ਿੋਂ ਪਹ ਲੀਆਂ ਿਾਰੀਖ਼ਾਂ 
ਨ ਿੰ  ਿ ਲੀਅਨ ਕੈਲਿੰ ਡਰ ਹਵਚ ਬਦਲੀ ਕਰ ਿਾਂ ਕਰਵਾ ਹਲਆ। 14 ਸਿਿੰਬਰ ਿੋਂ ਹਪਛੋਂ ਦੀਆਂ ਿਾਰੀਖ਼ਾਂ 
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ਗਰੈਗੋਰੀਅਨ ਕੈਲਿੰ ਡਰ ਹਵੱਚ। ਚੱਪੜ੍ ਹਚੜ੍ੀ ਦੀ ਲੜ੍ਾਈ ਦੀ ਅਸਲ ਿਾਰੀਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਸੀਹਲਆ ਂ

ਮੁਿਾਬਕ 24 ਰਹਬਉਲ ਅਵਲ ਸਿੰਮਿ 1122 ਹ ਿਰੀ  ੈ। ਡਾ ਸੁਖਹਦਆਲ ਹਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਹਲਹਖਆ  ੈ 

ਹਕ, “ਵੈਸੇ ਅਸਲ ਹਮਿੀ 24 ਰਹਬਉਲ ਅਵਲ  ੈ”। Later Mughals ਦੇ ਕਰਿਾ William 

Irvine (1840-1911) ਨੇ ਵੀ ਇ  ਿਾਰੀਖ  ੀ ਹਲਖੀ  ੈ, “This was on the 24 Rabi I , 

1122  (22nd May 1710) “ (Page 95)।  ੁਣ ਿੇ ਇਸ ਿਾਰੀਖ ਨ ਿੰ  ਿ ਲੀਅਨ ਕੈਲਿੰ ਡਰ ਹਵੱਚ 
ਬਦਲੀ ਕਰੀਏ ਿਾਂ ਇ  ਸ਼ਹਨਚਰਵਾਰ, 13 ਮਈ,  1710 ਈ: (O S) ਬਣਦੀ  ੈ। ਇਥ ੇਇਕ  ੋਰ 

ਸਮੱਹਸਆ ਆ ਗਈ  ੈ ਹਕ 12 ਮਈ ਸ ੀ  ੈ ਿਾਂ 13, ਮਈ  ੈ?  

  

 

ਹ ਿਰੀ ਕੈਲਿੰ ਡਰ ਹਵਚ ਮ ੀਨੇ ਦਾ ਆਰਿੰਭ ਚਿੰਦ ਦੇ ਹਵਖਾਈ ਦੇਣ (Observational) ਨਾਲ  ੁਿੰ ਦਾ  ੈ। 
ਨਾ ਹਕ ਹਗਣਿੀਆ-ਂਹਮਣਿੀਆ ਂ(Arithmetic) ਨਾਲ। ਇਸ ਲਈ ਇਕ ਹਦਨ ਦਾ ਫਰਕ  ੈ। ਖੈਰ, ਅਸੀਂ 
ਬਰੀਕੀਆਂ ਹਵਚ ਨਾ ਿਾਂਦੇ  ੋਏ, 12 ਮਈ ਨ ਿੰ   ੀ ਸ ੀ ਮਿੰਨ ਕੇ ਚਲਦੇ  ਾਂ। ਹਕਉਂਹਕ ਇ  ਿਾਰੀਖ 

1752 ਈ: ਿੋਂ ਪਹ ਲਾ ਦੀ  ੈ। ਇਸ ਲਈ ਇ  ਿ ਲੀਅਨ ਕੈਲਿੰ ਡਰ ਅਨੁਸਾਰ  ੀ  ੋਈ ਚਾ ੀਦੀ  ੈ। 
William Irvine ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਕਿਾਬ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਪਹ ਲੇ ਦ ਾਕ ੇ ਹਵਚ ਹਲਖੀ  ੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ 

ਗਰੈਗੋਰੀਅਨ ਕੈਲਿੰ ਡਰ ਪਰਚੱਲਿ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੇ 24 ਰਹਬਉਲ ਅਵਲ ਨ ਿੰ  ਹਸਿਾ  ੀ 
ਗਰੈਗੋਰੀਅਨ ਕੈਲਿੰ ਡਰ ਹਵਚ ਬਦਲੀ ਕਰ ਕੇ 22 ਮਈ ਹਲਖ ਹਦੱਿੀ, ਿੋ ਦੋ ਹਦਨ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ 

ਗਲਿ  ੈ। ਅਸਲ ਹਵੱਚ ਇ  24 ਮਈ ਬਣਦੀ  ੈ। (William Irvine ਵੱਲੋਂ ਹ ਿਰੀ ਿਾਰੀਖ਼ਾਂ ਨ ਿੰ  
ਬਦਲੀ ਕਰਕੇ ਹਲਖੀਆਂ ਿਾਰੀਖ਼ਾਂ ਹਵੱਚੋਂ, ਬ ੁਿ ਸਾਰੀਆਂ ਿਾਰੀਖ਼ਾਂ ਗਲਿ  ਨ। ਹਿਵੇ  4th Ramzan 

1049 ਨ ਿੰ   30 th Dec 1639 (ਪਿੰਨਾ 1) ਹਲਹਖਆ  ੈ ਿੋ ਅਸਲ ਹਵਚ 18 ਦਸਿੰਬਰ 1639 ਈ: ਹਦਨ 

https://archive.org/details/latermughals01irviuoft
https://archive.org/details/latermughals01irviuoft


6 
 

ਬੁਿਵਾਰ ਬਣਦੀ  ੈ।)  ਡਾ ਸੁਖਹਦਆਲ ਹਸਿੰ ਘ ਨੇ ਹਬਨਾ ਸੋਚ-ੇਸਮਝੇ  ੀ 22 ਮਈ ਹਲਖ ਕੇ William 

Irvine ਦਾ  ਵਾਲਾ ਦੇ ਹਦੱਿਾ  ੈ। ਮੈਂ ਦਾਵ ੇਨਾਲ ਕਹ  ਸਕਦਾ  ਾਂ ਹਕ ਡਾ ਸੁਖਹਦਆਲ ਹਸਿੰ ਘ ਨੇ 

William Irvine ਦੀ ਹਕਿਾਬ ਨ ੀਂ ਪੜ੍ਹੀ। ਇਸ ਨੇ ਿਾਂ ਮੱਖੀ ਿੇ ਮੱਖੀ  ੀ ਮਾਰੀ  ੈ। ਿੇ ਇਸ ਨੇ 

ਪਹ ਲੇ ਅਹਿਆਇ ਦੀ ਪਹ ਲੀ ਪਿੰਗਿੀ  ੀ ਪੜ੍ਹੀ  ੁਿੰ ਦੀ ਿਾਂ, ਨਾ ਿਾ ਇ  ਆਪ ਉਲਝਦਾ ਅਿੇ ਨਾ  ੀ 
ਚੱਪੜ੍ ਹਚੜ੍ੀ ਦੀ ਲੜ੍ਾਈ ਦੀਆਂ ਦੋ ਿਾਰੀਖ਼ਾਂ (12 ਮਈ ਅਿੇ 22 ਮਈ) ਹਲਖ ਕੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨ ਿੰ  
ਉਲਝਾਉਂਦਾ। ਹਿਸ ਸੱਿਣ ਪਾਸ “ਖਾਲਸਾ ਰਾਿ ਦਾ ਬਾਨੀ ਬਿੰਦਾ ਹਸਿੰ ਘ ਬ ਾਦਰ” (2003 ਈ:) 

 ੋਵੇਗੀ ਉ  ਿਾਂ 12 ਮਈ ਨ ਿੰ  ਸ ੀ ਮਿੰਨਦਾ  ੋਵੇਗਾ। ਹਿਸ ਪਾਸ “ਬਿੰਦਾ ਹਸਿੰ ਘ ਬ ਾਦਰ ਇਹਿ ਾਸਕ 

ਅਹਿਐਨ” (2010 ਈ:)  ੋਵੇਗੀ ਉ  22 ਮਈ ਨ ਿੰ  ਸ ੀ ਮਿੰ ਨੇਗਾ। ਭਲਾ! ਿੇ ਹਕਸੇ ਪਾਸ ਦੋਵੇਂ  ੀ  ੋਣ 

ਿਾਂ ਵੀ ਉ  ਇ  ਹਨਰਨਾ ਕਰੇਗਾ ਹਕ ਹਕ ੜ੍ੀ ਿਾਰੀਖ ਗਲਿ  ੈ ਅਿੇ ਹਕ ੜ੍ੀ? ਇਥੇ ਿਾ ਦੁਹਨਆਵੀ 
ਹਡਗਰੀਆ ਂਨਾਲ ਹਸ਼ਿੰ ਗਾਰੇ  ੋਏ ਹਵਦਵਾਨ ਡੇਢ ਦ ਾਕੇ ਹਵਚ ਕੋਈ ਹਨਰਨਾ ਨ ੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਆਮ 

ਪਾਠਕ ਹਕਵੇਂ ਹਨਰਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ  ੈ?  

 

 

ਪੜ੍ਹੋ, ਪਹ ਲੇ ਅਹਿਆਇ “The Later Mughals” ਦੀ ਪਹ ਲੀ ਪਿੰਗਿੀ “After an illness of a 
few days Alamgir died in his camp at Ahmadnager on the 28th Zul Qada 1118 
A.H., corresponding to the 3rd march, 1707, New Style”। (ਪਿੰਨਾ 1) ਇਥੇ “New 
Style” ਿੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ  ੋ ਿਾਂਦਾ  ੈ ਹਕ William Irvine ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਿਾਰੀਖ਼ਾਂ ਗਰੈਗੋਰੀਅਨ 
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ਕੈਲਿੰ ਡਰ ਮਿੁਾਬਕ  ਨ। ਿੇ ਇਸ ਨ ਿੰ  ਿ ਲੀਅਨ ਕੈਲਿੰ ਡਰ ਹਵਚ ਹਲਖਣਾ  ੋਵੇ ਿਾਂ ਇ  20 February 
1707, Old Style. ਹਲਖੀ ਿਾਣੀ ਸੀ। ਕਾਸ਼! ਡਾ ਸੁਖਹਦਆਲ ਹਸਿੰ ਘ ਨੇ ਇਸ ਹਕਿਾਬ ਦਾ  ਵਾਲਾ 
ਦੇਣ ਿੋਂ ਪਹ ਲਾ ਇਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਿੇ  ੁਿੰ ਦੇ। ਪਹ ਲੇ ਅਹਿਆਇ ਦੀ ਪਹ ਲੀ ਪਿੰਗਿੀ ਨ ਿੰ   ੀ ਪੜ੍ਹ ਕ ੇ

ਸਮਹਝਆ  ੁਿੰ ਦਾ ਿਾਂ ਹਿ ੜ੍ਾ ਨੁਕਿਾ ਉਸ ਨ ਿੰ  16 ਸਾਲਾਂ (2003-2019) ਹਵਚ ਸਮਝ ਨ ੀ ਆਇਆ, 

16 ਸੈਹਕਿੰਡ ਹਵਚ ਸਮਝ ਆ ਿਾਣਾ ਸੀ। 

 


