
ਸ. ਕੁਲਵਿਦੰਰ ਵਸਘੰ ਜੀ,  

ਿਾਵਿਗੁਰ ੂਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ।  ਿਾਵਿਗੁਰ ੂਜੀ ਕੀ ਫ਼ਵਿਿ। 

ਸ. ਕੁਲਵਿਦੰਰ ਵਸੰਘ ਜੀ, ਆਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ‘ਮਕੁਿਸਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿੀਦ ਿੋਣ ਿਾਲੇ 40 ਮੁਕਿੇ’ ਦ ੇਆਰੰਭ 

ਵਿਚ ਚਮਕਰੌ ਦੀ ਧਰਿੀ ਿੇ ਿਈੋ ਇਵਿਿਾਵਸਕ ਜਗੰ ਦੀ ਿਾਰੀਖ਼ 7 ਿੇ 8 ਦਸੰਬਰ 1705 ਵਲਖੀ ਿੈ। ਮੈਂ 

ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਕਮਟੇੀ ਦੀ ਿੈਬ ਸਾਈਟ ਿੇਖ ਵਰਿਾ ਸੀ ਉਥੇ ਿੀ ਇਿ ਘਟਨਾ 1705 ਦੀ ਿੀ ਦਰਜ ਿੈ। “At last, 

the town was evacuated during the night of Poh suds 1, 1762 sk/ 5-6 

December 1705”। ਪਰ ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਕਮਟੇੀ ਿੱਲੋਂ ਛਾਪੀ ਗਈ ਪਰੋ: ਕਰਿਾਰ ਵਸਘੰ ਦੀ ਵਲਖਿ ‘ਵਸੱਖ 

ਇਵਿਿਾਸ ਭਾਗ ਪਵਿਲਾ’ ਵਿਚ 6 ਪੋਿ ਸਮੰਿ 1761 ਭਾਿ 1704 ਦਰਜ ਿੈ। ਇਵਿਿਾਸ ਵਿਚ ਇਿ ਦੋਿੇਂ ਸਾਲ 

ਿੀ ਭਾਿ 1704 ਅਿੇ 1705 ਿਾਰੀਖਂ ਿੀ ਵਮਲਦੀਆਂ ਿਨ। 

ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਵਿਚ ਿੇਠ ਵਲਖੀਆਂ ਪੰਗਿੀਆਂ ਦਰਜ ਿੈ, 

ਚਰਾਵਗ ਜਿਂ ਚੂੰ ਸ਼ੁਦਿ ਬੁਰਕਿ ਪੋਸ਼। ਸ਼ਿੇ ਸ਼ਬ ਬਰਾਮਦ ਿਮਿ ਜਲਿਿ ਜੋਸ਼। 42। 

ਡਾ ਰਿਨ ਵਸਘੰ ਜੱਗੀ ਨ ੇਇਨਾਂ ਦਾ ਿਰਜਮਾ ਇਸ ਿਰਾਂ ਕੀਿਾ ਿੈ, “ਜਦ ਸਸੰਾਰ ਦਾ ਦੀਪਕ (ਸਰੂਜ) ਪਰਦੇ 

ਵਿਚ ਆ ਵਗਆ (ਭਾਿ ਡੁਬ ਵਗਆ) (ਿਦ) ਰਾਿ ਦਾ ਸੁਆਮੀ (ਚੰਦਰਮਾ) ਬਿਿੁ ਪਰਕਾਸ਼ ਨਾਲ ਵਨਕਲ 

ਆਇਆ” 

ਸ. ਕੁਲਵਿਦੰਰ ਵਸੰਘ ਜੀ, ਗੁਰ ੂਜੀ ਿੱਲੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦ ੇਵਕਲ ੇਨੂੰ ਛੱਡਣ ਜਂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜ੍ਾੀ `ਚ ਵਨਕਲਣ 

ਦੀ ਿਾਰੀਖ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਮਿਭੇਦ ਨਿੀਂ ਿਨ। ਿਣੁ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਿ ਮੰਨੀਏ ਵਕ ਇਿ ਘਟਨਾ 1705 ਈ: 

(ਵਬਕ੍ਰਮੀ 1762) ਦੀ ਿ ੈਿਂ 7 ਦਸੰਬਰ/ 8 ਪੋਿ ਵਦਨ ਸ਼ੁੱਕਰਿਾਰ ਨੂੰ ਚੰਦ ਦ ੇਕੈਲਡੰਰ ਦੀ ਿਾਰੀਖ ਪੋਿ ਸੁਦੀ 

ਦਜੂ ਸੀ। ਭਾਿ ਮੱਵਸਆ ਿੋਂ ਵਪਛੋਂ ਦਜੂਾ ਵਦਨ। ਸੁਦੀ ਦਜੂ ਦਾ ਚੰਦ ਬਿਿੁ ਿੀ ਥੋੜ੍ ੇਸਮੇ ਲਈ ਵਦਸਦਾ ਿ ੈਜਦੋਂ 

ਵਕ ਗੁਰ ੂਜੀ ਜਫਰਨਾਮੇ `ਚ ‘ਜਲਿਿ ਜੋਸ਼’ ਭਾਿ “(ਿਦ) ਰਾਿ ਦਾ ਸੁਆਮੀ (ਚੰਦਰਮਾ) ਬਿਿੁ ਪਰਕਾਸ਼ ਨਾਲ 

ਵਨਕਲ ਆਇਆ” ਵਲਖ ਰਿੇ ਿਨ। 



 

 

ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਇਵਿਿਾਵਸਕ ਘਟਨਾ ਨੂੰ 1704 ਈ (1761 ਵਬਕ੍ਰਮੀ) ਦੀ ਮਨੰੀਏ ਿਂ 7 ਦਸੰਬਰ/ 8 ਪੋਿ ਵਦਨ 

ਿੀਰਿਾਰ ਨੂੰ ਚੰਦ ਦੇ ਕੈਲੰਡਰ ਦੀ ਿਾਰੀਖ ਪੋਿ ਿਦੀ 7 ਸੀ। ਪੁੰਵਨਆ ਨੂੰ ਚੰਦ ਪੂਰ ੇਜਿੋਨ ਿ ੇਿੁਦੰਾ ਿੈ ਅਿੇ 

ਅਗਲੇ ਵਦਨਂ `ਚ ਰਾਿ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਾ-ਥੋੜ੍ਾ ਲਟੇ ਚੜ੍ਦਾ ਿ ੈਪਰ ਚਮਕ ਪੂਰੀ ਿੁਦੰੀ ਿੈ। ਵਜਸ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਬਿਿੁ 

ਿੁਦੰੀ ਿੈ। ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ `ਚ ਵਲਖੇ ਸ਼ਬਦ ‘ਜਲਿਿ ਜੋਸ਼’ ਦ ੇ ਮੁਿਾਬਕ ਿਂ 1704 ਈ:/ ਵਬਕ੍ਰਮੀ 1761 ਦੀ 

ਿਾਰੀਖ ਿਧੇਰੇ ਸਿੀ ਜਾਪਦੀ ਿੈ।  

ਆਪ ਜੀ ਿੋਂ ਉਸਾਰ ੂਸਧੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿਚ 

ਸਰਿਜੀਿ ਵਸਘੰ  

################################## 

ਸਵਿਕਾਰ ਯੋਗ ਪਾਠਕੋ,  

ਿਾਵਿਗੁਰ ੂਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ।  ਿਾਵਿਗੁਰ ੂਜੀ ਕੀ ਫ਼ਵਿਿ। 

ਬੇਨਿੀ ਿ ੈਵਕ ਵਜਿ ੇਆਪ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਿੀ ਿ ੋਵਕ ਮਰੇ ੇ14 ਜਨਿਰੀ ਦ ੇਪੱਿਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਿੀਰ ਕੁਲਵਿਦੰਰ 

ਵਸਘੰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ 15 ਜਨਿਰੀ ਦ ੇਪੱਿਰ `ਚ ਇਿ ਵਲਖ ਕੇ , “ਮੇਰਾ ਵਿਚਾਰ ਿੈ ਵਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੈਲੰਡਰ 

ਬਾਰੇ ਿਰੋ ਚਰਚਾ ਨਿੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਿੁਦੰੇ। ਿੁਿਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਿੀਂ ਿਂ ਿੁਿਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਿੁਸੀਂ ਕਈੋ ਿੋਰ ਕੈਲਡੰਰ 



ਿਰਿੋ ਜਂ ਉਸ ਦਾ ਪਰੋਿਸਾਿਨ ਕਰੋ” ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਿੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਵਦੱਿਾ ਿੈ ਪਰ ਕੁਝ 

ਨੁਕਿੇ ਮੈਂ ਪਾਠਕਂ ਦ ੇਵਧਆਨ `ਚ ਵਲਆਉਣੇ ਜਰਰੂੀ ਸਮਝਦਾ ਿਂ। 

(1) ਆਪਣੇ 12 ਜਨਿਰੀ ਦੇ ਪੱਿਰ ਵਿਚ ਿੀਰ ਕੁਲਵਿਦੰਰ ਵਸੰਘ ਜੀ ਵਲਖਦੇ ਿਨ, “ਕੈਲੰਡਰ ਵਿਚ ਕੌਮ ਦੇ 

ਮਿਾਨ ਇਵਿਿਾਸਕਾਰਂ ਅਿੇ ਵਿਦਿਾਨਂ ਦੀਆਂ ਿਸਿੀਰਂ ਿੇਠ ਕੁਝ ‘ਗੁਰਮਵਿ ਸਵਿਯੋਗੀਆਂ’ ਦੇ ਨਂ ਛਪ ੇ

ਿਨ”। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬੇਨਿੀ ਿੈ ਵਕ ਕੈਲੰਡਰ ਵਿੱਚ ਵਜਨਾਂ 15 ਮਿਾਨ ਇਵਿਿਾਸਕਾਰਂ ਅਿੇ ਵਿਦਿਾਨਂ ਦੀਆਂ 

ਿਸਿੀਰਂ ਛਾਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਿਨ ਅੱਜ ਉਨਾਂ `ਚ ਅਸੀਂ ਵਸਰਫ 3 ਵਿਦਿਾਨਂ ਨਾਲ ਿੀ ਸਪੰਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ 

ਿਂ। ਡਾ ਵਦਲਗੀਰ ਜੀ ਇਸ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਵਨਰਮਾਿਾ ਿਨ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਵਿਮਿੀ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਿਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ੍ 

ਨਿੀਂ ਿੈ। ਪਰੋ: ਦਰਸ਼ਨ ਵਸਘੰ ਜੀ ਨ ੇਆਪਣੀ ਅਸਵਿਮਿੀ ਵਲਖਿੀ ਰਪੂ ਵਿਚ ਪਰਗਟ ਕਰ ਵਦੱਿੀ ਿੈ। ਗੁਰਬਖਸ਼ 

ਵਸਘੰ ਜੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਖ਼ੁਦ ਸਪੰਰਕ ਕੀਿਾ ਸੀ। ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰ ੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਿੀ ਸੀ। ਵਗਆਨੀ 

ਜਗਿਾਰ ਵਸਘੰ ਜਾਚਕ ਅਿੇ ਰਘਿੀਰ ਵਸਘੰ ਸਮੱਘ ਨਾਲ ਸਪੰਰਕ ਕਰਨ ਿੇ, ਉਨਾਂ  ਨ ੇਿੀ ਅਵਗਆਨਿਾ ਿੀ 

ਪਰਗਟ ਕੀਿੀ ਸੀ। ਸਿਨਾਮ ਵਸਘੰ ਜੌਿਲ ,ਡਾ ਪੂਰਨ ਵਸਘੰ ਵਗੱਲ, ਬਖ਼ਸ਼ੀਸ਼ ਵਸਘੰ, ਇੰਦਰਜੀਿ ਵਸਘੰ 

ਕਾਨਪੁਰੀ, ਵਕਰਪਾਲ ਵਸਘੰ ਬਵਠੰਡਾ, ਪਰੋ: ਕਿਲਦੀਪ ਵਸਘੰ ਆਵਦ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਿੀ ਪੜ੍ਾੇ ਿਨ। ਿਣੁ ਇਸ 

ਸਿਾਲ ਦਾ ਜਿਾਬ ਕੌਣ ਦਿੇੇਗਾ ਵਕ ਗੁਰਮਵਿ ਟਕਸਾਲ ਨੂੰ ਵਬਨਾ ਵਕਸ ੇਦੀ ਸਵਿਮਿੀ ਿੋਂ ਆਪਣੇ ਕੈਲੰਡਰ 

ਵਿਚ ਵਿਦਿਾਨਂ ਦੀਆ ਫ਼ੋਟ ੋਛਾਪਣ ਅਿ ੇ ਿੋਰ ਬਿਿੁ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਵਿਯੋਗੀ ਵਲਖਣ ਦੀ ਲੋੜ੍ 

ਵਕਉਂ ਮਵਿਸੂਸ ਿਈੋ।? 

(2) ਕੁਲਵਿਦੰਰ ਵਸੰਘ ਜੀ ਆਪਣੇ 12 ਜਨਿਰੀ ਦੇ ਪੱਿਰ `ਚ ਵਲਖਦੇ ਿਨ, “ਗੁਰਮਵਿ ਟਕਸਾਲ ਪਾਲ ਵਸਘੰ 

ਪੁਰਿੇਾਲ ਦ ੇ ਕੈਲੰਡਰ ਨੂੰ ਪਰਿਾਨ ਨਿੀਂ ਕਰਦੀ ਵਕਉਂਵਕ ਇਸ ਵਿਚ ਵਬਪਰਨ ਸਗੰਰਂਦਂ, ਮੱਵਸਆ ਅਿੇ 

ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਵਜ਼ਕਰ ਿੈ”। ਪਾਠਕਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਬੇਨਿੀ ਿੈ ਵਕ ਨਾਨਕਸ਼ਾਿੀ ਕੈਲੰਡਰ ਪਾਲ ਵਸਘੰ 

ਪੁਰਿੇਾਲ ਿੱਲੋਂ ਨਿੀ ਸਗੋਂ ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਿੱਲੋਂ ਛਾਵਪਆ ਜਂਦਾ ਿੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਗੁਰਮਵਿ ਟਕਸਾਲ ਨ ੇ ਵਬਨਾ 

ਵਕਸੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਿ ਲਏ ਵਕਸੇ ਦੀ ਫ਼ੋਟੋ ਜਂ ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਕੈਲੰਡਰ ਵਿਚ ਛਾਪ ਵਦੱਿੇ ਿਨ ਿਂ ਇਸ ਲਈ ਡਾ 

ਵਦਲਗੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਿੀ ਵਕਿਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਿਂ! ਿਾਰੀਖ਼ਂ ਲਈ ਡਾ ਵਦਲਗੀਰ ਜੀ ਦੀ ਵਜੰਮਿੇਾਰੀ ਮਨੰੀ ਜਾ 

ਸਕਦੀ ਿੈ। ਮੱਵਸਆ ਅਿੇ ਪੁੰਵਨਆ ਿਂ ਕਰਿੇ ਦੇ ਵਨਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਿਨ। ਕੈਲੰਡਰ `ਚ ਦਰਜ 

ਕਰਨ ਜਂ ਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਿੀ ਪੈਂਦਾ। ਕੈਲੰਡਰ `ਚ ਇਿ ਵਕਿ ੇਿੀ ਨਿੀ ਵਲਵਖਆ 

ਵਗਆ ਵਕ ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। ਦਨੁੀਆਂ `ਚ ਪਰਚੱਲਿ ਿਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਕੈਲੰਡਰਂ `ਚ ਇਿ 



ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰਜ ਿੁਦੰੀ ਿੈ। ਜੇ ਨਾਨਕਸ਼ਾਿੀ ਕੈਲੰਡਰ `ਚ ਇਿ ਨਾ ਿੀ ਦਰਜ ਿੋਿ ੇਿਂ ਡਰੇੇਦਾਰ ਵਕਸ ੇਿਰੋ 

ਕੈਲੰਡਰ ਦੀ ਿਰਿੋ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਵਜਿੇ, ਕੁਲਵਿਦੰਰ ਵਸੰਘ ਜੀ ਨੇ ਮਰੇੇ ਸਿਾਲ ਦੇ ਜਿਾਬ `ਚ ਵਲਵਖਆ ਸੀ, 

“ਿੁਿਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਿੈ ਵਜਿੜ੍ੀ ਜਿੰਰੀ ਿੁਸੀਂ ਮਰਜ਼ੀ ਿੇਖ ਵਲਓ ਅਸੀਂ ਿਂ ਜ ੋਦ ੇਸਕਦੇ ਸੀ ਵਦੱਿਾ ਿੈ”। 

ਸਗੰਰਂਦ ਉਸ ਵਦਨ ਨੂੰ ਕਵਿਦੰੇ ਿਨ ਜਦੋਂ ਸਰੂਜ ਇਕ ਰਾਸ਼ੀ ਿੋਂ ਦਜੂੀ ਰਾਸ਼ੀ `ਚ ਪਰਿੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਿੈ। ਨਾਨਕ 

ਸ਼ਾਿੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਮਿੀਨੇ ਦਾ ਅਰੰਭ ਰਾਸ਼ੀ ਪਰਿੇਸ਼ ਨਾਲ ਨਿੀ ਿੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਥੇ ਪਰਚੱਲਿ ਨਾਮ (ਸਗੰਰਂਦ) 

ਿੋਂ ਭਾਿ ਿੈ ਮਿੀਨੇ ਦਾ ਅਰੰਭ। ਪਰ! ਵਕੰਨੀ ਿਰੈਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਿੈ ਵਕ ਡਾ ਵਦਲਗੀਰ ਜੀ ਿੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਅਿੇ 

ਗੁਰਮਵਿ ਟਕਸਾਲ ਿੱਲੋਂ ਛਾਪੇ ਗਏ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਮਿੀਨੇ ਦਾ ਅਰਭੰ ਉਸ ਵਦਨ ਿੀ ਿੁਦੰਾ ਿੈ ਵਜਸ ਵਦਨ ਸਰੂਜ 

ਇਕ ਰਾਸ਼ੀ ਿੋਂ ਦਜੂੀ ਰਾਸ਼ੀ `ਚ ਪਰਿੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਿੈ। ਕੀ ਇਿ ਵਬਪਰ ਿਾਦੀ ਸੋਚ ਨਿੀਂ ਿੈ?  

 

ਉਪਰੋਕਿ ਫ਼ੋਟੋ ਨੂੰ ਿੇਖ ਕੇ ਪਾਠਕ ਖ਼ੁਦ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਕ ਵਕਸ ਕੈਲੰਡਰ ਦ ੇਮਿੀਨੇ ਦਾ ਅਰੰਭ ਸਰੂਜ ਦੇ ਨਿੀਂ 

ਰਾਸ਼ੀ `ਚ ਪਰਿੇਸ਼ ਿਣੋ ਨਾਲ ਿੁਦੰਾ ਿੈ? ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਿੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਮਿੀਨੇ ਦਾ ਅਰੰਭ 2013 ਵਿਚ ਵਜਨਾਂ 

ਿਾਰੀਖਂ ਨੂੰ ਿੈ, 3013 ਵਿਚ ਿੀ ਇਨਾਂ ਿਾਰੀਖਂ ਨੂੰ ਿੀ ਿੋਿਗੇਾ। ਗੁਰਮਵਿ ਟਕਸਾਲ ਦ ੇਕੈਲੰਡਰ `ਚ ਮਿੀਨੇ 

ਦਾ ਅਰੰਭ 2014 ਵਿਚ ਿੀ 5-6 ਮਿੀਵਨਆਂ ਦ ੇਅਰੰਭ ਦੀ ਿਾਰੀਖ ਬਦਲ ਜਾਿੇਗੀ ਵਕਉਂਵਕ ਇਥੇ ਮਿੀਨੇ ਦਾ 

ਅਰੰਭ ਰਾਸੀ ਪਰਿੇਸ਼ ਨਾਲ ਜਵੁੜ੍ਆ ਿੋਇਆ ਿੈ? 

(3) ਕੁਲਵਿਦੰਰ ਵਸੰਘ ਦੇ ਵਲਖੇ ਸ਼ਬਦਂ, “ਇਿ ਉਿ ਿਨ ਵਜਿੜ੍ੀਆਂ ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਲੀਜ਼ ਕੀਿੀਆਂ 

ਿਨ। ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਿਾਰੀਖਂ ਿੀ ਪਰਿਾਨ ਕਰਦ ੇਿਂ” ਸਬੰਧੀ ਬੇਨਿੀ ਿ ੈਵਕ 2003 ਵਿਚ, 3 ਿਾਰੀਖਂ 



(ਗੁਰ ੂਨਾਨਕ ਜੀ ਦਾ ਪਰਕਾਸ਼, ਿੋਲਂ ਮਿੱਲਾ ਅਿੇ ਬੰਦੀ ਛੋੜ੍ ਵਦਿਸ) ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਿੋਣ ਕਾਰਨ 

ਇਿ ਿਰੀਖਂ 2020 ਿਾਈ ਚੰਦ ਦੇ ਕੈਲੰਡਰ ਮਿੁਾਬਕ ਿੀ ਰੱਖ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਿਂ ਜੋ ਿਰੋ ਵਿਚਾਰ 

ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਵਕਸ ੇ ਨਿੀਜੇ ਿੇ ਪੁੱ ਵਜਆ ਸਕ।ੇ ਪਰ ਿੋਇਆ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਿੈ। 2010 ਵਿਚ ਸ਼ਰੋਮਣੀ 

ਕਮੇਟੀ ਨ ੇਕੁਝ ਿਰੋ ਵਦਿਾੜ੍ ੇ(ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਦਿੇ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਿੀਦੀ ਵਦਿਾੜ੍ਾ, ਗੁਰ ੂਗੋਵਬੰਦ ਵਸੰਘ ਜੀ ਦਾ ਪਰਕਾਸ਼, 

ਜੋਿੀ ਜੋਿ ਅਿੇ ਗੁਰ ੂਗਰੰਥ ਸਾਵਿਬ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਗੱਦੀ ਵਦਿਸ) ਨੂੰ ਸਰੂਜੀ ਕੈਲੰਡਰ ਿੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਚੰਦ ਦੇ 

ਕੈਲੰਡਰ ਮਿੁਾਬਕ ਕਰ ਵਦੱਿਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਿਾਰੀਖਂ ਨਾਨਕਸ਼ਾਿੀ ਕੈਲੰਡਰ ਿਾਲੀਆਂ ਿੀ ਰੱਖੀਆਂ ਿਨ 

ਪਰ ਮਿੀਨੇ ਦੇ ਆਰੰਭ ਦੀ ਿਾਰੀਖ (ਸਗੰਰਾਦ) ਨੂੰ ਨਾਨਕਸ਼ਾਿੀ ਿੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਸਰੂਜੀ ਵਬਕ੍ਰਮੀ (ਵਦਰਕਵਗਣਿ 

ਵਸਧਂਿ) ਮੁਿਾਬਕ ਭਾਿ ਸਰੂਜ ਦ ੇਨਿੀ ਰਾਸ਼ੀ `ਚ ਪਰਿੇਸ਼ ਮੁਿਾਬਕ ਕਰ ਵਦੱਿੀਆਂ ਿਨ। ਇਨਾਂ  ਿਾਰੀਖਂ ਿੇ 

ਗੁਰਮਵਿ ਟਕਸਾਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਿਰਾਜ਼ ਨਿੀ ਿ ੈਸਗੋਂ ਆਪਣਾ ਕੈਲਡੰਰ ਿੀ ਇਸ ੇਮਿੁਾਬਕ ਿੀ ਛਾਵਪਆ ਿੈ।  

ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਕਮਟੇੀ ਦਾ ਕੈਲੰਡਰ ਭਾਿੇਂ ਅਜੇ ਨਿੀ ਆਇਆ ਪਰ ਿੋਰ ਜਿੰਰੀਆਂ ਅਿੇ ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਿੱਲੋਂ ਜਾਰੀ 

ਕੀਿੇ ਗਏ 2012-13 ਦੇ ਕੈਲੰਡਰ ਦ ੇਆਸਰੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਵਿ ਟਕਸਾਲ ਦ ੇਕੈਲਡੰਰ ਅਿੇ ਭਾਈ ਕੁਲਵਿਦੰਰ 

ਵਸਘੰ ਦ ੇਵਲਖੇ ਸ਼ਬਦਂ, “ਇਿ ਉਿ ਿਨ ਵਜਿੜ੍ੀਆਂ ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਲੀਜ਼ ਕੀਿੀਆਂ ਿਨ। ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ 

ਦੀਆਂ ਿਾਰੀਖਂ ਿੀ ਪਰਿਾਨ ਕਰਦੇ ਿਂ” ਦੀ ਪੜ੍ਿਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਂ।  

 

 

ਉਪਰੋਕਿ ਿੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਿ ੈਵਕ ਗੁਰਮਵਿ ਟਕਸਾਲ ਿੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਿੇ ਗਏ 2013 ਦ ੇਕੈਲੰਡਰ `ਚ ਦਰਜ 33 

ਿਾਰੀਖਂ `ਚ, ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਕਮਟੇੀ ਿੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਿੇ ਜਾਣ ਿਾਲ ੇ2013-14 ਦੇ ਕੈਲਡੰਰ ਦੀਆਂ ਿਾਰੀਖਂ ਨਾਲ 



ਵਸਰਫ 5 ਿਾਰੀਖਂ ਿੀ ਮੇਲ ਖਾਦੀਆਂ ਿਨ। (ਿ ੋਸਕਦਾ ਿੈ ਮਰੇ ੇਿੱਲੋਂ ਕੀਿੀ ਵਗਣਿ `ਚ ਇਕ–ਅੱਧੀ ਗਲਿੀ 

ਿੀ ਿਿੋੇ) ਕੈਲਡਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਿਾਲ ੇਅਿੇ ਛਾਪ ਕੇ ਿੰਡਣ ਿਾਲੇ ਬਾਨ ਦ ੇਰਿੇ ਿਨ, “ ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ 

ਿਾਰੀਖਂ ਿੀ ਪਰਿਾਨ ਕਰਦ ੇਿਂ” ।  

ਸਵਿਕਾਰ ਯੋਗ ਪਾਠਕੋ, ਭਾਈ ਕੁਲਵਿਦੰਰ ਵਸੰਘ ਦੇ ਵਬਆਨ ਨਾਲ ਸਬੰਵਧਿ ਕੁਝ ਖਾਸ ਨੁਕਿੇ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ 

ਦੇ ਵਧਆਨ `ਚ ਵਲਆਉਣੇ ਜਰਰੂੀ ਸਮਝਦਾ ਸੀ। ਅੱਗੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਿਰੋ ਨਿੀਂ ਖੋਜ ਸਾਿਮਣੇ ਆਈ ਿਂ ਉਸ ਿੇ 

ਿੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਿੀ ਜਾਿੇਗੀ। 

ਧੰਨਿਾਦ ਸਵਿਿ 

ਸਰਿਜੀਿ ਵਸਘੰ 

###################### 

ਜਸਬੀਰ ਵਸਘੰ ਵਿਰਦੀ ਜੀ, 

ਿਾਵਿਗੁਰ ੂਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ।  ਿਾਵਿਗੁਰ ੂਜੀ ਕੀ ਫ਼ਵਿਿ। 

ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪੱਿਰ ਵਿਚ ਵਲਖਦੇ ਿੋ ਵਕ ਅੰਕਂ ਦੀ ਭੁਲ ਗੁਰ ੂਸਾਵਿਬ ਿਲੇੇ ਿੀ ਿੋ ਗਈ ਸੀ। ਅਿੇ ਗੁਰ ੂ

ਗੋਵਬੰਦ ਵਸੰਘ ਜੀ ਨੇ ਿੀ ਇਸ ਨੂੰ ਦਰਸੁਿ ਨਿੀ ਕੀਿਾ। ਆਪ ਜੀ ਦ ੇ ਬਚਨ, “ਪਰੋ: ਸਾਵਿਬ ਵਸਘੰ ਜੀ 

ਮੁਿਾਬਕ... ਜੋ ਵਕ ਵਕਸੇ ਿਰਾਂ ਨੰਬਰ ‘71’ ਪੈਣੋਂ ਛੁੱਟ ਵਗਆ ਅਿੇ ਮ:-5 ਦੇ ਇਸ ਿੋਂ ਅਗਲੇ ਸ਼ਬਦ ਨੰ: 2 

ਿ ੇ(ਗੁਰ ੂਸਾਵਿਬ ਦ ੇਿਕਿ ਿੀ) ਨੰ: ‘71’ ਪੈ ਵਗਆ ਿੈ।... ਇਸ ਿਈੋ ਭੁੱਲ ਬਾਰੇ ਗੁਰ ੂਿੇਗ ਬਿਾਦਰ ਸਾਵਿਬ 

ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਿਕਿ ਿੀ ਅਵਿਸਾਸ ਸੀ। ... ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਿੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵਧਆਨ ਦੇਣ 

ਿਾਲੀ ਿ ੈਵਕ ਗੁਰ ੂਗਰਥੰ ਸਾਵਿਬ ਵਿੱਚ ਜੋ ਿੀ ਦਰਜ ਸੀ ਗੁਰ ੂਗੋਵਬੰਦ ਵਸਘੰ ਜੀ ਨੇ ਿੀ ਉਸ ਦੀ ਕਾਟਾ-ਪੀਟੀ 

ਨਿੀਂ ਕੀਿੀ ਬਲਵਕ ਆਪਣੇ ਿੱਲੋਂ ਅਖੀਰ ਿੇ ਸਿੀ ਨੰਬਰ ਪਾ ਕ ੇਭੁਲ ਦੀ ਸੋਧ ਕਰ ਵਦੱਿੀ ਗਈ ਸੀ”।  

ਵਿਰਦੀ ਜੀ, ਬੇਨਿੀ ਿੈ ਵਕ ਪੋ: ਸਾਵਿਬ ਵਸੰਘ ਜੀ ਨੇ ਿਂ ਅਜੇਿਾ ਕੁਝ ਨਿੀ ਵਲਵਖਆ ਵਜਿੇ ਆਪ ਜੀ ਵਲਖਦੇ 

ਿੋ। ਆਓ! ਪੋ: ਸਾਵਿਬ ਵਸਘੰ ਜੀ ਦੀ ਵਲਖਿ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈਏ, “ ਨੋਟ:- ਗੁਰ ੂਅਰਜਨ ਸਾਵਿਬ ਦਾ 

ਗਉੜ੍ੀ ਰਾਗ ਵਿਚ ਇਿ ਦਜੂਾ ਸ਼ਬਦ ਿ ੈ। ਪਵਿਲ ੇਸਾਰ ੇਸ਼ਬਦਂ ਦਾ ਜੋੜ੍ ੭੦ ਿ ੈ। ਇਥੇ ਿੱਡਾ ਜੋੜ੍ ੭੨ 



ਚਾਿੀਦਾ ਸੀ । ਗੁਰ ੂਅਰਜਨ ਸਾਵਿਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੰ: ੧੦੫ ਿਕ ਇਿੀ ਇੱਕ ਦੀ ਘਾਟ ਿੁਰੀ ਜਂਦੀ ਿੈ । ਸ਼ਬਦ 

ਨੰ: ੧੦੬ ਿੋਂ ਿੱਡਾ ਅੰਕ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਿੀ ਬਦੰ ਕਰ ਵਦੱਿਾ ਵਗਆ ਿੈ”। (ਪੋਥੀ ਦਜੂੀ ਪੰਨਾ 127) 

ਮੈਂ ਕੁਝ ਿੱਥ ਵਲਖਿਂ ਦ ੇਦਰਸ਼ਨ ਕੀਿੇ ਿਨ ਉਨਾਂ ਮਿੁਾਬਕ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਪਛੇ ਉਸ ਦਾ ਅੰਕ 1 

ਲੱਗਾ ਿੋਇਆ ਿੈ ਅਿੇ ਅਗਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਖੀਰ ਿੇ ਅੰਕ 2 ਿੀ ਲੱਗਾ ਿਇੋਆ ਿੈ। ਵਜਸ ਅਧਾਰ ਿੇ ਮੈਂ ਦਾਿ ੇ

ਨਾਲ ਕਵਿ ਸਕਦਾ ਿਂ ਵਕ ਇਿ ਉਕਾਈ ਉਿਾਰੇ ਕਰਨ ਿਾਵਲਆਂ ਨੇ ਕੀਿੀ ਿੈ ਨਾ ਕੇ ਗੁਰ ੂਅਰਜਨ ਸਾਵਿਬ ਜੀ 

ਦੇ ਿੇਲੇ ਿੋਈ ਿ ੈਵਜਿੇ ਵਕ ਿੁਸੀਂ ਵਲਵਖਆ ਿੈ। 

 

ਸਭ ਿੋਂ ਪਵਿਲੀ ਫ਼ੋਟੋ ਨੂੰ ਿਖੇੋ, ਉਥੇ ਪਵਿਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅੰਕ 1 ਅਿੇ ਦਜੂੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅੰਕ 2 ਵਲਵਖਆ ਿਇੋਆ 

ਿੈ। ਪਰ ਦਜੁ ੇਸ਼ਬਦ ਦ ੇਅਖੀਰ ਿ ੇਕੁਲ ਜੜੋ੍ 71 ਨਿੀ ਵਲਵਖਆ ਿਇੋਆ। ਇਸ ਫ਼ਟੋ ੋਿੋਂ ਇਿ ਸਾਬਿ ਿੁਦੰਾ ਿੈ 

ਵਕ ਪਵਿਲ ੇਸ਼ਬਦ ਦਾ ਿੇ ਅੰਕ 1 ਲੱਗਾ ਿੋਇਆ ਿ ੈਜੋ ਅੱਜ ਛਾਪੇ ਦੀਆ ਬੀੜ੍ਂ `ਚ ਨਿੀਂ ਿੈ। ਦਜੂੀ ਫ਼ੋਟੋ ਵਿਚ 

ਪਵਿਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅੰਕ 1 ਅਿੇ ਦਜੂੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅੰਕ 2 ਦ ੇਨਾਲ ਿੀ ਦਜੂ ੇਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਖੀਰ ਿ ੇਕੁਲ ਜੜੋ੍ 71 

ਿੀ ਿੈ। ਇਸ ਿੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਿ ੈਵਕ ਉਕਾਈ ਜਾਣੇ-ਅਣਜਾਣੇ ਉਿਾਰੇ ਕਰਨ ਿਾਵਲਆਂ ਿੱਲੋਂ ਕੀਿੀ ਗਈ ਿੈ।  

ਵਿਰਦੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪ ਦੀ ਖੋਜ, “ਗੁਰ ੂਸਾਵਿਬ ਦੇ ਿਕਿ ਿੀ ਨ:ੰ ‘71’ ਪੈ ਵਗਆ ਿੈ” ਨਾਲ ਸਵਿਮਿ ਨਿੀ 

ਿਂ।  

ਸਰਿਜੀਿ ਵਸਘੰ 


