
ਿਤੱਥ, ਤਾਰੀਖ ਅਤੇ ਪ�ਿਵਸ਼ਟਾ 
ਸਰਵਜੀਤ ਿਸਘੰ ਸਕੈਰਾਮੈਂਟੋ 

ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦੀ ਭਿੂਮਕਾ ਿਵੱਚ, ਕੈਲੰਡਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀ� ਅਤੇ ਿਵਦਵਾਨ� ਦੀ 

ਰਾਏ ਜਾਨਣ ਤੋਂ ਿਪੱਛੋਂ, ਬਣਾਏ ਗਏ ਿਵਧੀ ਿਵਧਾਨ ਦਾ ਵੇਰਵਾ (13 ਨੁਕਤੇ) ਦਰਜ ਹੈ। ਇਨ�� ਿਵਚ ਸਾਲ ਦੀ 

ਲੰਬਾਈ, ਮਹੀਨੇ ਦ ੇਿਦਨ, ਿਦਨ ਦਾ ਆਰੰਭ, ਕੈਲੰਡਰ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵ ਪਰੂਨ 

ਨੁਕਤਾ,  “ ਿਤੱਥ� � ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਿਵੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜੀ ਤਾਰੀਖ਼� � ਨਹੀਂ ਬਲਿਕ ਪ�ਿਵਸ਼ਿਟ� 

� ਮੁੱਖ ਰਿਖਆ ਜਾਵੇਗਾ”, ਦਰਜ ਹੈ। 

 

ਿਤੱਥ:- ਚੰਦ ਧਰਤੀ ਦ ੇਦਵੁਾਲੇ ਚੱਕਰ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੱਕਰ, ਿਜਸ � ਚੰਦ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਮੰਿਨਆ ਜ�ਦਾ ਹ,ੈ 

29.53 ਸੂਰਜੀ ਿਦਨ� ਿਵਚ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਚੰਦ ਦੀ� 30 ਿਤੱਥ� ਹੁੰਦੀ� ਹਨ। ਦਜੂੇ ਸ਼ਬਦ� 

ਿਵੱਚ ਿਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇੱਕ ਿਤੱਥ 12° ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਚੰਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਦਰੂੀ ਵੱਧਦੀ-ਘੱਟਦੀ 

ਰਿਹੰਦੀ ਹ,ੈ ਇਸ ਕਾਰਨ ਚੰਦ � 12° ਦਾ ਸਫਰ ਤਿਹ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮ� ਵੀ ਵੱਧਦਾ ਘੱਟਦਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ 

20.5 ਤੋਂ 26.5 ਘਟੰੇ (ਲੱਗ ਭੱਗ) ਦ ੇਦਰਿਮਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਚੜਨ ਵੇਲੇ ਦੀ ਿਤੱਥ, ਉਸ ਿਦਨ ਦੀ ਿਤੱਥ 

ਿਗਣੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਇਕ ਸੂਰਜੀ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਦੋ ਿਤੱਥ� ਜ� ਦੋ ਸੂਰਜੀ ਿਦਨ� ਿਵਚ ਚੰਦ ਦੀ ਇਕ 

ਿਤੱਥ, ਅਕਸਰ ਹੀ ਆ ਜ�ਦੀ� ਹਨ। ਿਸੱਖ ਇਿਤਹਾਸ ਦੇ ਕਈ ਿਦਹਾੜੇ ਇਸ ਅਨਸੁਾਰ ਦਰਜ ਹਨ ਿਜਵੇ ਗਰੁ ੂ

ਗੋਿਬੰਦ ਿਸੰਘ ਜੀ ਦਾ ਪ�ਕਾਸ਼ ਿਦਹਾੜਾ ਪੋਹ ਸੁਦੀ 7 (ਸੱਤ)। 

ਤਾਰੀਖ:- ਅੰਗਰੇਜੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਿਦਨ� ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਤਾਰੀਖ਼� ਿਵੱਚ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹ।ੈ ਅੰਗਰੇਜ� ਦ ੇਆਉਣ ਤੋਂ 

ਿਪਛੋਂ, ਿਤੱਥ� � ਅੰਗਰੇਜੀ ਤਾਰੀਖ਼� ਿਵੱਚ ਿਲਖਣ ਦਾ ਿਰਵਾਜ ਚੱਲ ਿਪਆ ਸੀ। ਿਜਵੇ ਗੁਰ ੂਗੋਿਬੰਦ ਿਸੰਘ ਜੀ ਦਾ 

ਪ�ਕਾਸ਼ ਿਦਹਾੜਾ 22 ਦਸਬੰਰ।  

ਪ�ਿਵਸ਼ਟਾ:- ਸੂਰਜੀ ਿਬ�ਮੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਿਦਨ� ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਪ�ਿਵਸ਼ਿਟ� ਿਵੱਚ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਿਜਵੇ ਗਰੁ ੂ

ਗੋਿਬੰਦ ਿਸੰਘ ਜੀ ਦਾ ਪ�ਕਾਸ਼ ਿਦਹਾੜਾ 23 ਪੋਹ।                                                                   

ਗੁਰ ੂਗੋਿਬੰਦ ਿਸੰਘ ਦਾ ਪ�ਕਾਸ਼ ਿਦਹਾੜਾ ਪੋਹ ਸੁਦੀ 7, 23 ਪੋਹ 22 ਦਸੰਬਰ, ਇਹ ਿਤੰਨੇ ਤਰ�� ਹੀ ਿਲਿਖਆ 

ਿਮਲਦਾ ਹੈ। ਕੈਲੰਡਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ, “ਿਤੱਥ� � ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਿਵੱਚ ਬਦਲਣ 

ਵੇਲੇ ਅੰਗਰੇਜੀ ਤਾਰੀਖ਼� � ਨਹੀਂ ਬਲਿਕ ਪ�ਿਵਸ਼ਿਟ� � ਮੁੱਖ ਰਿਖਆ ਜਾਵੇਗਾ”, 23 ਪੋਹ � ਮੁੱਖ ਰੱਿਖਆ 



ਿਗਆ ਹੈ। 22 ਦਸੰਬਰ ਜਲੂੀਅਨ ਕੈਲੰਡਰ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਹੈ। ਇਹ ਕੈਲੰਡਰ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਿਖ਼ੱਤ ੇਿਵੱਚ ਲਾਗੂ 

ਨਹੀ ਹੋਇਆ। ਅੰਗਰੇਜ� ਨ ੇਿਸੱਖ ਇਿਤਹਾਸ � ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਤੰਬਰ 1752 ਈ: ਤੋਂ ਪਿਹਲੀ� ਿਤੱਥ� ਅਤੇ 

ਪ�ਿਵਸ਼ਿਟ� � ਜਲੂੀਅਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਿਪਛੋਂ ਦੀ� ਿਤੱਥ� ਅਤੇ ਪ�ਿਵਸ਼ਿਟ� � ਗਰੈਗਰੋੀਅਨ ਕੈਲੰਡਰ ਿਵੱਚ 

ਬਦਲੀ ਕਰ ਜ� ਕਰਵਾ ਿਲਆ। ਿਤੱਥ, ਿਜਵੇ ਿਕ �ਪਰ ਦੱਿਸਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਹ ਚੰਦ ਦੇ ਕੈਲੰਡਰ ਦੀ ਹੈ। 

ਇਸ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਵੱਧਦੀ-ਘੱਟਦੀ ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ। ਚੰਦ ਦੇ ਸਾਲ ਦ ੇ354 ਿਦਨ ਹੰੁਦ ੇਹਨ, ਜੋ ਸੂਰਜੀ ਸਾਲ ਤੋਂ 11 

ਿਦਨ ਘੱਟ ਹਨ। ਇਸ � ਸੂਰਜੀ ਸਾਲ ਦ ੇਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤੀਜੇ ਚਥੌੇ ਸਾਲ ਇਸ ਿਵੱਚ ਇਕ ਹਰੋ ਮਹੀਨਾ, 

ਿਜਸ � ਮਲ ਮਾਸ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ, ਜੋੜ ਿਦੱਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਾਲ ਇਸ ਦੇ 384-85 ਿਦਨ ਹੋ ਜ�ਦੇ ਹਨ। 

ਪ�ਿਵਸ਼ਟਾ, ਇਹ ਸੂਰਜੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਹੈ। ਸੂਰਜੀ ਸਾਲ ਦ ੇ365 ਿਦਨ ਹੁੰਦ ੇਹਨ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰੁੱਤ� 

ਵੀ ਸੂਰਜੀ ਸਾਲ ਮਤੁਾਬਕ ਹੀ ਬਣਦੀ�/ਬਦਲਦੀ� ਹਨ। ਹਰ ਇਿਤਹਾਸਕ ਿਦਹਾੜਾ, ਹਰ ਸਾਲ ਮੁੜ ਉਸੇ 

ਪ�ਿਵਸ਼ਟੇ � ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹ।ੈ ਿਜਵੇਂ ਵੈਸਾਖੀ ਹਰ ਸਾਲ 1 ਵੈਸਾਖ � ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹ।ੈ ਇਸ ਲਈ ਹੀ ਕੈਲਡੰਰ 

ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪ�ਿਵਸ਼ਿਟ� � ਮੁੱਖ ਰੱਿਖਆ ਹੈ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਿਕ ਇਿਤਹਾਿਸਕ ਤਾਰੀਖ਼� ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸੂਰਜੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦ ੇਸਾਲ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 

ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਰਰੂੀ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਸੂਰਜ ਦੁਵਾਲੇ ਇਕ ਚੱਕਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ � ਸਾਲ ਕਿਹੰਦੇ 

ਹਨ। ਇਸ ਮਤੁਾਬਕ ਸਾਲ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 365.2422 ਿਦਨ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰੁੱਤ� ਇਸੇ ਮਤੁਾਬਕ 

ਬਣਦੀ� ਹਨ। ਇਸ � ਰੁੱਤੀ ਸਾਲ (Tropical Year) ਕਿਹੰਦ ੇਹਨ। ਕੈਲਡੰਰ ਦੇ ਸਾਲ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਜੇ ਇਸ 

ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵਗੇੀ ਤ� ਰੁੱਤ� ਦਾ ਸਬੰਧ ਮਹੀਿਨ� ਨਾਲ ਸਿਥਰ ਰਹੇਗਾ। ਜੇ ਸਾਲ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਰੁੱਤੀ ਸਾਲ ਤੋਂ 

ਵੱਧ ਹੋਵੇਗੀ ਤ� ਰੁੱਤ� ਦਾ ਸਬੰਧ ਮਹੀਿਨ� ਨਾਲ ਸਿਥਰ ਨਹੀਂ ਰਹਗੇਾ। ਦੁਨੀ� ਿਵੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲ ੇਸ�ਝੇ 

ਕੈਲੰਡਰ, ਿਜਸ � ਗਰੈਗੋਰੀਅਨ ਜ� ਸੀ ਈ: ਕੈਲੰਡਰ ਕਿਹਦੰੇ ਹਨ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 365.2425 ਿਦਨ, ਰੁੱਤੀ ਸਾਲ 

ਦੇ ਬਹਤੁ ਹੀ ਨੜੇੇ ਹੈ। ਗੁਰ ੂਕਾਲ ਵੇਲੇ ਵਰਤੇ ਜ�ਦੇ ਸੂਰਜੀ ਿਬ�ਮੀ ਕੈਲੰਡਰ (ਸੂਰਜੀ ਿਸਧ�ਤ) ਦੇ ਸਾਲ ਦੀ 

ਲੰਬਾਈ 365.2587 ਿਦਨ ਸੀ। ਜੋ ਸਾਲ ਦੀ ਅਸਲ ਲੰਬਾਈ ਤੋਂ 24 ਿਮੰਟ (ਲੱਗ ਭੱਗ) ਵੱਧ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ 

(1440/24=60) 60 ਸਾਲ ਿਪਛੋਂ 1 ਿਦਨ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜ�ਦਾ ਸੀ। 1964 ਈ: ਿਵੱਚ ਿਵਦਵਾਨ� ਵੱਲੋਂ ਇਸ 

ਿਵੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 365.2563 ਿਦਨ ਹੈ (ਿਦ�ਕਿਗਣਤ ਿਸਧ�ਤ) ਇਹ ਵੀ ਲੱਗ 

ਭੱਗ 20 ਿਮੰਟ ਵੱਧ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ 72 ਸਾਲ ਿਪਛੋਂ ਇਕ ਿਦਨ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਰੁੱਤ� � ਸਿਥਰ 

ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਾਲ ਦੀ ਲਬੰਾਈ ਦਾ ਰੁੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨਾ ਬਹਤੁ ਜਰਰੂੀ ਹੈ। ਜੂਲੀਅਨ ਕੈਲੰਡਰ, ਿਜਸ 

ਦੇ ਸਾਲ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 365.25 ਿਦਨ ਸੀ, ਅਕਤੂਬਰ 1582 ਈ: ਿਵਚ 10 ਤਾਰੀਖ਼� ਦੀ ਸਧੋ ਕਰਕੇ ਰੁੱਤੀ ਸਾਲ 



ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਿਲਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਨ ੇਇਸ ਸੋਧ � ਸਤੰਬਰ 1752 ਈ: ਿਵੱਚ ਮਾਨਤਾ ਿਦੱਤੀ ਸੀ। 

ਉਸ ਵੇਲੇ 11 ਤਾਰੀਖ਼� ਦੀ ਸਧੋ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ।  

 

ਗੁਰ ੂਨਾਨਕ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੂਰਜ ਦਾ ਰੱਥ (ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਿਦਨ) 16 ਹਾੜ � ਿਫਿਰਆ ਸੀ। ਗਰੁ ੂਗੋਿਬੰਦ 

ਿਸੰਘ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਵੇਲ ੇ13 ਹਾੜ ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ 7 ਹਾੜ � ਿਫਰਦਾ ਹ।ੈ ਜੇ ਸਾਲ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਿਵੱਚ ਸੋਧ ਨਾ 

ਕੀਤੀ ਗਈ ਤ� 500 ਸਾਲ ਿਪਛੋਂ ਇਹ ਜੇਠ ਿਵੱਚ ਚਲੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ੇਲਈ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਸਾਲ ਦੀ 

ਲੰਬਾਈ ਰੁੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ (365.2425 ਿਦਨ) ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਫਾਇਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਤ� 

ਮਹੀਿਨ� ਅਤੇ ਰੁੱਤ� ਦਾ ਸਬੰਧ ਿਜਸ ਿਵਚ ਗਰੁ ੂਨਾਨਕ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਦ ੇਸਮੇਂ ਤੋਂ  ਹੁਣ ਤਾਈ 9 ਿਦਨ ਦਾ ਫਰਕ 

ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਨਹੀ ਵੱਧਗੇਾ। ਦਜੂਾ ਪ�ਿਵਸ਼ਟਾ ਅਤੇ ਸ�ਝ ੇਸਾਲ ਦੀ ਤਾਰੀਖ, ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਇਕੋ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। 

ਿਜਸ ਿਦਨ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਸਾਲ ਦਾ ਆਰੰਭ ਭਾਵ ਚੇਤ ਦਾ ਪਿਹਲਾ ਪ�ਿਵਸ਼ਟਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਹਰ ਸਾਲ ਉਸ 

ਿਦਨ 14 ਮਾਰਚ ਹੀ ਹਇੋਆ ਕਰੇਗੀ।     

ਆਓ ਹੁਣ ਇਿਤਹਾਿਸਕ ਤਾਰੀਖ਼� ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰੀਏ;  

ਅਨੁਰਾਗ ਿਸੰਘ, ਜੋ ਿਪਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਿਕ� ਤੋਂ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦਾ ਿਵਰੋਧ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਿਹਣਾ 

ਹੈ ਿਕ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦੀ� ਸਾਰੀ� ਤਾਰੀਖ਼� ਹੀ ਗਲਤ ਹਨ। ਉਹ ਤ� ਇਹ ਵੀ ਿਲਖਦਾ ਹ ੈਿਕ 23 

ਮਾਰਚ 2003 ਈ: � ਮਰੇੇ ਘਰ ਬਠੈ ਕੇ ਜੋ ਸਹੀ ਤਾਰੀਖ਼� ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕੀਤੀ� ਗਈ� ਸਨ, ਉਹ ਿਪਛੋਂ ਬਦਲ 

ਿਦੱਤੀ� ਗਈ�। “ਇਹ ਉਹੀ ਿਤਥ� ਸਨ ਜੋ ਕੈਲਡੰਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਘੱਰ ਬਠੈ ਕੇ ੨੩.੩.੨੦੦੩ � ਪਾਲ 

ਿਸਘੰ ਪਰੂੇਵਾਲ � ਿਦੱਤੀ� ਪਰ ਮੈਂ ਰੁਝੇਿਵ� ਕਾਰਨ ੨੮.੩.੨੦੦੩ (ਬੈਂਕ ਦੀ Closing) ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਿਕਆ 

ਅਤੇ ਪਾਲ ਿਸਘੰ ਪਰੂੇਵਾਲ � ਮੋਕ� ਿਮੱਲ ਿਗਆ ਤਾਰੀਖ਼� ਬੱਦਲਨ ਦਾ” ।(28/11/2019) ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ 

ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ� ਤਾਰੀਖ਼�, ਜੇ ਬਦਲ ਿਦੱਤੀ� ਗਈ� ਸਨ ਤ� ਉਸ ਨੇ ਕੋਠੇ 

ਚੜ ਕੇ ਰੌਲਾ ਿਕਉ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ? 



ਿਪਛਲੇ ਢਾਈ ਸਾਲ ਤੋਂ ਤ� ਮੈਂ ਿਲਖਤੀ ਬੇਨਤੀ� ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ� ਕੇ, “ਉਹ ਸੂਚੀ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਬਠੈ ਕੇ 

ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਲਖਣ ਮਤੁਾਬਕ ਿਪਛੋਂ ਬਦਲ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, � ਜਤੰਕ ਕਰੋ ਤ� ਜੋ ਸਾਰੀ� 

ਇਿਤਹਾਿਸਕ ਤਰੀਖ� ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰਕੇ ਿਕਸੇ ਨਤੀਜੇ ਤ ੇਪੁੱਿਜਆ ਜਾ ਸਕੇ”। ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਕਈੋ ਹੰੁਗਾਰਾ ਨਹੀਂ 

ਭਿਰਆ। ਮੈਂ ਆਪਣ ੇਿਪਛਲ ੇਪੱਤਰ ਿਵੱਚ ਵੀ ਿਲਿਖਆ ਸੀ ਿਕ ਜੇ ਅਨਰੁਾਗ ਿਸੰਘ ਨ ੇਸਾਰੀ� ਤਾਰੀਖ਼� ਦੀ 

ਸੂਚੀ ਨਾ ਭੇਜੀ ਤ� ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਦੀ� ਤਾਰੀਖ਼� ਦੀ ਭਜੇੀ ਸੂਚੀ ਤੇ ਹੀ ਿਵਚਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ 

ਝਠੂ � ਨੰਗਾ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।  

 

ਅਨੁਰਾਗ ਿਸੰਘ ਵੱਲੋਂ ਗਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੂਚੀ ਿਵਚ ਸਾਰੇ ਗਰੁੂ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਦ ੇਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਦੀ� 

ਤਾਰੀਖ਼�, ਵਦੀ-ਸੁਦੀ ਿਵੱਚ ਦਰਜ ਹਨ। ਆਓ ਹੁਣ ਗੁਰ ੂਨਾਨਕ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਦੇ ਜੋਤੀ ਸਮਾਉਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੇ 

ਿਵਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹ�। 

ਗੁਰ ੂਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਅੱਸੂ ਵਦੀ 10 ਸੰਮਤ 1596 ਿਬ�ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਕੋਈ 

ਮੱਤ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ� ਦ ੇਆਉਣ ਤੋਂ ਿਪਛੋਂ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰਜੇੀ ਤਾਰੀਖ� ਿਲਖਣ ਦਾ ਿਰਵਾਜ ਿਪਆ ਤ� ਇਹ 



7 ਸਤੰਬਰ 1539 ਈ: (ਜਲੂੀਅਨ) ਿਲਖੀ ਗਈ। ਜੇ ਿਕਸੇ ਇਿਤਹਾਸਕਾਰ ਨ ੇਇਸ ਤਾਰੀਖ � ਿਹਜਰੀ ਕੈਲੰਡਰ 

ਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ ਹੋਵ ੇਤ� ਉਸ ਨੇ 23 ਰਬੀ ਉਲ ਸਾਨੀ ਿਲਖੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ� ਤਾਰੀਖ਼ਾ ਇਕ ਿਦਨ ਦੀ� 

ਹੀ ਹਨ ਭਾਵ ਇਸ ਿਦਨ ਐਤਵਾਰ ਸੀ। ਵਦੀ-ਸੁਦੀ ਭਾਵ ਚੰਦ ਦ ੇਕੈਲੰਡਰ ਦੀ� ਸਮੱਿਸਆਵ� ਬਾਰੇ ਪਾਠਕ 

ਪੜ� ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਲੂੀਅਨ ਕੈਲੰਡਰ (7 ਸਤੰਬਰ) ਸਾਡੇ ਿਖ਼ੱਤੇ ਿਵਚ ਕਦੇ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਲਈ 

ਕੈਲੰਡਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤ ੇਫੈਸਲ ੇਮਤੁਾਬਕ ਇਸ ਿਦਨ ਦ ੇਪ�ਿਵਸ਼ਟੇ � ਮੁੱਖ ਰੱਿਖਆ ਿਗਆ ਹ ੈਜੋ 8 ਅੱਸ ੂ

ਹੈ। ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਿਵੱਚ ਗਰੁ ੂਨਾਨਕ ਜੀ ਦ ੇਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ 8 ਅੱਸ ੂਦਰਜ ਹੈ। ਇਸੇ 

ਤਰ�� ਹੀ ਸੂਚੀ ਿਵਚ ਦਰਜ ਬਾਕੀ ਗਰੁੂ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਦ ੇਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਜ� ਸ਼ਹੀਦੀ ਿਦਹਾੜੇ ਦੇ ਪ�ਿਵਸ਼ਟੇ, 

ਸਾਰੇ ਸਹੀ ਹਨ। ਅਨੁਰਾਗ ਿਸੰਘ � ਮੇਰਾ ਸੱਦਾ ਹੈ ਿਕ ਜੇ ਤੇਰੇ ਿਵੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਹ ੈਤ� ਇਨ�� ਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸੇ ਪ�ਿਵਸ਼ਟੇ 

� ਗਲਤ ਸਾਿਬਤ ਕਰਕੇ ਿਵਖਾ। ਇਹ ਬਹਤੁ ਹੀ ਸਧਾਰਨ ਨੁਕਤਾ, ਉਸ ਹਰ ਿਵਅਕਤੀ � ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੈ 

ਿਜਸ ਨੇ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦੀ ਭਿੂਮਕਾ � ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਪਿੜਆ ਹੈ। ਪਰ ਅਨਰੁਾਗ ਿਸੰਘ � ਇਹ ਗੱਲ 

ਿਪਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਿਕ� ਿਵਚ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀ ਆਈ। ਆਪਣੇ ਆਪ � ਕਦੇ ਡਾ, ਕਦੇ ਪ�ੋ: ਿਲਖਣ ਵਾਲਾ, ਪੰਜਾਬ 

ਐਡ ਿਸੰਧ ਬੈਂਕ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਨਪੜ� ਤ� ਹੋ ਨਹੀ ਸਕਦਾ। ਹਣੁ ਇਸ � ਕੀ ਿਕਹਾ ਜਾਵੇ? 

ਆਓ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਨੁਕਤ ੇਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰੀਏ; 

ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦ ੇਿਵਰੋਧੀ� ਦਾ ਦਜੂਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਇਹ ਹ ੈਕੇ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦੀ ਦਰਜ ਅੰਗਰੇਜੀ 

ਤਾਰੀਖ� ਿਵੱਚ 4-7 ਿਦਨ� ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਿਜਵੇ ਗਰੁੂ ਗੋਿਬੰਦ ਿਸੰਘ ਜੀ ਦ ੇਪ�ਕਾਸ਼ ਿਦਹਾੜੇ ਦੀ ਤਾਰੀਖ 5 

ਜਨਵਰੀ ਨਹੀਂ 1 ਜਨਵਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕਰਨਲ ਸੁਰਜੀਤ ਿਸੰਘ ਿਨਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਅਨੁਰਾਗ ਿਸੰਘ ਸਮੇਤ ਹਰੋ 

ਵੀ ਕਈ� ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੈਲੰਡਰ ਿਵਰੋਧੀ� ਨਾਲ ਤ� ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਈ ਵਾਰ ਿਵਚਾਰ ਹ ੋ

ਚੁੱਕੀ ਹ ੈਪਰ ਇਹ ਮੰਨਣ/ਸਮਝਣ � ਿਤਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਪਾਠਕ� ਨਾਲ ਇਹ ਿਵਚਾਰ ਸ�ਝੀ ਕਰਦੇ ਹ�। 

ਕੈਲੰਡਰ ਿਵਰੋਧੀ ਧੜੇ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਿਕ ਜੇ ਅਸੀਂ 22 ਦਸੰਬਰ ਜੂਲੀਅਨ � ਗਰੈਗਰੋੀਅਨ ਕੈਲੰਡਰ ਿਵਚ ਬਦਲੀ 

ਕਰੀਏ ਤ� ਇਹ 1 ਜਨਵਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ੇਤਰ�� ਹੀ ਇਹ ਬਾਕੀ ਤਾਰੀਖ� � ਜੂਲੀਅਨ ਤੋਂ ਗਰੈਗਰੋੀਅਨ ਿਵਚ 

ਬਦਲੀ ਕਰਕੇ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦੀ� ਕਈ ਤਾਰੀਖ� � 4-7 ਿਦਨ� ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਗਲਤ ਸਾਿਬਤ ਕਰਨ 

ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਕੇ, ਸੰਗਤ� � ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਅਸਫਲ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਮਰੇੇ ਇਕ ਸਵਾਲ, ਜੋ 

ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਪੁੱਛ ਚੁੱਕਾ ਹ�, ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਣੇ ਦੀ ਿਹਮੰਤ ਿਕਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਿਕ, ਿਜਸ ਫਾਰਮਲੇੂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ 

1 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਕੱਢਦੇ ਹੋ ਉਸੇ ਫਾਰਮਲੂੇ ਨਾਲ ਵੈਸਾਖੀ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਵੀ ਦੱਸੋ ਿਕ ਿਕੰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ? 

ਪਾਠਕ� ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਿਕ ਜੇ 29 ਮਾਰਚ 1699 ਜਲੂੀਅਨ � , ਗਰੈਗੋਰੀਅਨ ਿਵੱਚ ਬਦਲੀ 

ਕਰੀਏ ਤ� 8 ਅਪ�ੈਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਿਵੱਚ 1 ਵੈਸਾਖ-14 ਅਪ�ੈਲ ਦਰਜ ਹੈ। ਫਰੇ ਤ� ਇਹ 



ਤਾਰੀਖ ਵੀ 6 ਿਦਨ� ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਗਲਤ ਹਈੋ। ਪਰ ਇਨ�� ਨ ੇਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਣੇ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ 

ਕੀਤਾ। ਆਓ ਇਸ ਤਕਨੀਕੀ ਘੁੰਡੀ � ਸਮਝੀਏ।  

ਕੈਲੰਡਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਮਾਪਦਡੰ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੈਲੰਡਰ ਦਾ ਅਧਾਰ 1 ਵੈਸਾਖ (14 ਅਪ�ੈਲ) ਹੈ। ਪਿਹਲ ੇ

5 ਮਹੀਿਨ� ਦ ੇਿਦਨ 31-31 ਹਨ ਅਤੇ ਿਪਛਲੇ 7 ਮਹੀਿਨ� ਦ ੇ30-30 ਿਦਨ ਹਨ। ਗਰੁਬਾਣੀ ਿਵੱਚ ਦਰਜ 

ਬਾਰਾ-ਮ�ਹ ਮੁਤਾਬਕ ਚਤੇ ਪਿਹਲਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫੱਗਣ ਆਖਰੀ। ਚੇਤ ਮਹੀਨ ੇਦੇ 31 ਿਦਨ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ 

ਇਸ ਦਾ ਆਰੰਭ 14 ਮਾਰਚ � ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਚੇਤ ਦੇ 31 ਿਦਨ 13 ਅਪ�ੈਲ � ਪੂਰ ੇਹ ੋਜ�ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 1 

ਵੈਸਾਖ 14 ਅਪ�ਲੈ ਤੋਂ ਆਰਭੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ 31 ਿਦਨ 14 ਮਈ � ਪੂਰੇ ਹੁਦੰੇ ਹਨ। 1 ਜੇਠ 15 ਮਈ, 1 ਹਾੜ 

15 ਜੂਨ, 1 ਸਾਵਣ 16 ਜੁਲਾਈ, 1 ਭਾਦੋਂ 16 ਅਗਸਤ, 1 ਅੱਸੂ 15 ਸਤੰਬਰ, 1 ਕੱਤਕ 15 ਅਕਤੂਬਰ, 1 ਮੱਘਰ 

14 ਨਵੰਬਰ, 1 ਪੋਹ 14 ਦਸੰਬਰ, 1 ਮਾਘ 13 ਜਨਵਰੀ ਅਤੇ 1 ਫੱਗਣ 12 ਫਰਵਰੀ � ਆਰੰਭ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਫੱਗਣ 

ਦੇ 30 ਿਦਨ 13 ਮਾਰਚ � ਪੂਰੇ ਜੋ ਜ�ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵ� ਸਾਲ ਭਾਵ 1 ਚੇਤ, ਮੜੁ 14 ਮਾਰਚ � ਆਰੰਭ ਹੋ 

ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾ� ਪਤਾ ਹੈ ਿਕ ਹਰ ਸਾਲ ਪੋਹ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਆਰੰਭ ਭਾਵ 1 ਪੋਹ 14 ਦਸੰਬਰ � ਹਵੋੇਗਾ ਤ� 

23 ਪੋਹ � ਹਰ ਸਾਲ 5 ਜਨਵਰੀ ਹੀ ਆਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਪਿਹਲ� ਵੀ ਇਹ ਿਵਸਥਾਰ ਨਾਲ ਿਲਖ ਚੁੱਕਾ ਹ� ਿਕ 

ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਿਵੱਚ ਪ�ਿਵਸ਼ਿਟ� ਦੀ� ਅੰਗਰੇਜੀ ਤਾਰੀਖ�, ਜੂਲੀਅਨ ਅਤੇ ਗਰੈਗੋਰੀਅਨ ਦ ੇਆਪਸੀ 

ਅੰਤਰ ਮਤੁਾਬਕ 10-11 ਿਦਨ� � ਦੀ ਜੋੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ� ਗਈ�। ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ 

ਕੈਲੰਡਰ ਦੀ ਭਿੂਮਕਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸ�ਝੀ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ�। ਕੀ 1 ਜਨਵਰੀ ਦੱਸ ਕੇ ਸੰਗਤ� � ਗੰੁਮਰਾਹ ਕਰਨ 

ਵਾਿਲ� ਨੇ, ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦੀ  ਭਿੂਮਕਾ ਨਹੀਂ ਪੜ�ੀ? ਨਹੀਂ! ਇਹ ਅਨਪੜ� ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਪੜ�ੇ ਿਲਖੇ 

ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ-ਬੁਝਦ ੇਹਏੋ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਧਾਰਨ ਿਵਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ 

ਬੇਈਮਾਨ ਅਤੇ ਮਕਾਰ ਹਨ। 

ਅਨੁਰਾਗ ਿਸੰਘ ਦੀ ਮਕਾਰੀ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਦਾਹਰਣ; 

ਜੂਲੀਅਨ ਕੈਲੰਡਰ � ਅਕਤਬੂਰ 1582 ਈ: ਿਵੱਚ ਸੋਧ ਕੇ ਗਰੈਗੋਰੀਅਨ ਬਣਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਕੈਲੰਡਰ 

� ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖ,ੋ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ 7 ਿਦਨ� ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਿਵੱਚ ਤ� ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਿਪਆ। ਵੀਰਵਾਰ ਤੋਂ 

ਿਪਛੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ�� ਹੀ ਜਦੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 1752 ਈ: ਿਵੱਚ ਆਪਣਾ ਕੈਲੰਡਰ 

ਬਦਲੀ ਕੀਤਾ ਤ� ਵੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੋਂ ਿਪਛੋਂ ਵੀਰਵਾਰ ਹੀ ਹੈ। 

ਅਨੁਰਾਗ ਿਸੰਘ ਿਲਖਦਾ ਹੈ, "(੨) ਆਪਣੀ ਜਤੰਰੀ JANTRI 500 YEARS ਿਵੱਚ ਗਰੈਗਰੋੀਅਨ ਕੈਲਡੰਰ ਦੀ 

�ੋਧ ੧੭੫੨ ਿਵੱਚ ਲਗਾਈ ,ਕਾਪੀ ਨਥੰੀ ਹੈ। ਦਖੇ ਲਵੋਂ ਿਕ ੨ ਸਤਬੰਰ,੧੭੫੨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਿਵੱਚ ੧੩ 



ਿਦਨ ਦੀ ਸੋਧ ਲਗਾ ਕੇ ੧੪ ਸਤਬੰਰ,੧੭੫੨ ਈ: ਵੀਰਵਾਰ ਿਦਖਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਿਗਣੋ ਅਤੇ 

ਦੱਸੋ ਿਕ ੧੪ ਸਤਬੰਰ,੧੭੫੨ ਸੋਮਵਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਿਕ ਵੀਰਵਾਰ (੩ ਿਦਨ) ਦਾ ਫਰਕ ਿਕਵੇਂ ਿਰਹਾ? 

(ਪਾਲ ਿਸੰਘ ਪੁਰਵੇਾਲ, ਸਤਪਾਲ ਿਸੰਘ ਪੂਰਵੇਾਲ ਅਤੇ ਉਨ�� ਦੇ ਿਮਸ਼ਨਰੀ ਜੁੰਡਲ਼ੀ � ਸਵਾਲ� ਦੀ ਿਕ�ਤ.੪।  

੨੭.੧੧.੨੦੧੯)  

 

ਉਪਰਲੀ ਫ਼ਟੋੋ � ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖੋ। 2 ਸਤੰਬਰ ਬੁੱਧਵਾਰ � ਭਾਦੋਂ ਸੁਦੀ 6, 2 ਅੱਸੂ, 4 ਜ਼ੁਲਿਕਦਾਹ ਹੈ। 

ਅਤੇ ਵੀਰਵਾਰ � ਭਾਦੋਂ ਸੁਦੀ 7, 2 ਅੱਸੂ, 5 ਜ਼ੁਲਿਕਦਾਹ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ � 2 ਸਤਬੰਰ 1752 ਈ: ਜਲੂੀਅਨ 

ਹੈ। ਿਕਉਂਿਕ ਸਾਲ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਵੱਧ (11.25 ਿਮੰਟ) ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਗੋਿਰ� ਦੇ ਿਦਨ-ਿਤਉਹਾਰ� ਦਾ ਸਬੰਧ ਮੌਸਮ 

ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ�� ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ � 3 ਸਤੰਬਰ ਕਰਨ ਦੀ ਥ� 14 ਸਤੰਬਰ ਕਰ ਲਈ, ਅਤੇ 

ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ ਰੁੱਤ� � ਮਹੀਿਨ� ਿਵੱਚ ਸਿਥਰ ਕਰ ਿਲਆ। ਅਖੌਤੀ ਿਵਦਵਾਨ, ਿਜਸ � ਕੰਧ ਤੇ ਟੰਿਗਆ ਕੈਲੰਡਰ 

ਵੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਕਿਹਦੰਾ 14 ਸਤੰਬਰ � ਵੀਰਵਾਰ ਗਲਤ ਹੈ, ਸੋਮਵਾਰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।। 

ਇਹ ਸਧੋ ਤ� ਦਜੂੀ� ਕੌਮ� ਨੇ ਆਪਣ ੇਕੈਲੰਡਰ ਿਵੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪਣ ੇਿਖੱਤੇ ਿਵੱਚ ਪ�ਚੱਲਤ ਕੈਲੰਡਰ� ਦਾ 

ਤ� ਇਸ ਸੋਧ ਨਾਲ ਦਰੂ ਦਾ ਵੀ ਸਬੰਧ ਨਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ, ਸ  .ਪਾਲ ਿਸੰਘ ਪੁਰੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ 500 

ਸਾਲ� ਜੰਤਰੀ ਦੇ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 284 ਦੀ ਫ਼ਟੋੋ ਨੱਥੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਿਵਚ ਵੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੋਂ ਿਪਛੋਂ ਵੀਰਵਾਰ ਹੀ 



ਦਰਜ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਿਵੱਚ ਹੱਥ ਨਾਲ ਿਲਖ ਕੇ ਜੋ ਸਮੋਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਦੱਸ ੋਇਸ ਦਾ ਕੀ ਅਧਾਰ ਹੈ? 

ਜੂਲੀਅਨ ਕੈਲੰਡਰ ਦੀ ਸੋਧ ਦਾ ਦਿੂਜ� ਕੈਲੰਡਰ� ਨਾਲ ਕੀ ਸਬੰਧ ਹ?ੈ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ 12/10/2017 

ਦੇ ਪੱਤਰ ਿਵਚ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ! ਗੱਲ � ਸਮਝੇ ਜ� ਮੰਨੇ ਤ� ਉਹ ਿਜਹੜਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹਵੋੇ। 

ਿਵਕਾਊ ਕਲਮ� � ਦਲੀਲ� ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ।  

ਅਨੁਰਾਗ ਿਸੰਘ ਦ ੇਬਚਨ, “ਪਾਲ ਿਸੰਘ ਪੁਰੇਵਾਲ ਿਸਰਫ ਗੁਰ ੂਗੋਿਬੰਦ ਿਸੰਘ ਜੀ ਦਾ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ ਇਸ 

ਿਵਿਗਆਿਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੱਢ ਕੇ ਿਦਖਾਵੇ ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ ੫ ਜਨਵਰੀ ਿਨਕਿਲਆ ਤ� ਮੈਂ ਿਲੱਖਣਾ ਛੱਡ ਦਵੇ�ਗਾ 

ਨਹੀ ਤ� ਉਹ ਆਪਣੀ ਭਜਨ ਮੰਡਲੀ ਨਾਲ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਜੰਤਰੀ ਦਾ ਰਾਗ ਗਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਣੇਗੇ”। ( 

29/11/2019)  

ਅਨੁਰਾਗ ਿਸਘੰ, ਮੈਂ 23 ਪੋਹ (5 ਜਨਵਰੀ) � ਸਹੀ ਸਾਿਬਤ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਹੁਣ ਆਪਣ ੇ ਿਲਖ ੇ“ਮੈਂ 

ਿਲੱਖਣਾ ਛੱਡ ਦੇਵ�ਗਾ” ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੇਗ�? ਹੁਣ ਕਰੋ ਮੇਰਾ ਸੱਦਾ ਪ�ਵਾਨ। 14 ਸਤਬੰਰ 1752 ਈ: � ਵੀਰਵਾਰ 

ਸੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ � ਸੋਮਵਾਰ ਸਾਿਬਤ ਕਰ ਿਦਓ ਤ� ਵਦੀ-ਸੁਦੀ, ਤਾਰੀਖ� ਅਤੇ ਪ�ਿਵਸ਼ਿਟ� ਭਾਵ ਕੈਲਡੰਰ 

ਬਾਰੇ, ਇਹ ਮਰੇਾ ਆਖਰੀ ਲਖੇ ਹਵੋੇਗਾ। ਜੇ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਤ� ਤੁਹਾ� ਆਪਣੇ ਿਲਖੇ, “ਮੈਂ ਿਲੱਖਣਾ ਛੱਡ ਦੇਵ�ਗਾ” 

ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।  


