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ੁਯਭਤ ਦ ਅੱਐਯੀ ਅਯਥ ਸਨ “ੁਯਭਤ ਅਨੁਾਯ ਏੀਤਾ ਭਤਾ” ਬਾਵ ੁਯੂ ਨਨਮਭਾਂ ਅਨੁਾਯ 

ਏੀਤਾ ਪਰਾ। ੱਸ਼ਟ ਸ ਨਏ ੁਯਭਤ ਅਨੁਾਯ ਏੀਤ ਪਰ ਦੀ ਰਥਾ ੁਯੂ ਨਫਿੰ ਦ ਨਿੰ  ਜੀ ਦ 
ਜਤੀ ਜਤ ਭਾਉਣ ਤੋਂ ਨੱਛੋਂ ਸੀ ਸੋਂਦ ਨਵਚ ਆਈ ਜਦੋਂ ਨਏ ੁਯੂ ਨਫਿੰ ਦ ਨਿੰ  ਜੀ ਨੇ ਐਾਰ ਨੂਿੰ  ੁਯ-

ੱਦੀ A ਏ ਨਵਅਏਤੀਤ ੁਯੂ ਦੀ ਭਾਤੀ ਏਯ ਨਦੱਤੀ। ਨਾਤਿ “ੁਯ ਬਾ” ਨਵਚ ਨਰਐਦਾ 
ਸ:- 

  ਏ ਨਦਵ ਏਾਯਨ ਤ ਆ। ਨਭਨਰ ਏ ਨਿੰ  ੂਛਨੇ ਰਾ। 

ਏਵਨ ਯੂ ਆਨ ਰਬ ਏੀਨ । ਨਤਨ ਏ ਜੁਆਫ ਬਾਂਤ ਇਸ ਦੀਨ । 

ਤਾਸ ਭ ੁਯੂ ਫਨ ੁਨਾਮ। ਐਾਰ ਆਨ  ਯੂ ਫਤਾਮ। 

ਐਾਰ ਸੀ  ਸ ਭਭ ਏਾਭਾ। ਫਐ ਏੀਉ ਐਾਰ ਏ ਜਾਭਾ। 
   (ਦਸਯਾ) 

ਐਾਰਾ ਭਯ ਯੂ  ਐਾਰ ਏ ਾਨ 

ਆਨਦ ਅਿੰ ਨਤ ਸੀ ਸਤ ਸ ਐਾਰ ਭ ਰਾ।। 
ੁਯੂ ਨਫਿੰ ਦ ਨਿੰ  ਜੀ ਨੇ ਜਤੀ ਜਤ ਭਾਉਣ ਤੋਂ ਨਸਰਾਂ ਆਣਾ ਯੂ ਅਤ ਆਣੀ ੱਤਾ 

ਐਾਰ ਨਵਚ ਬਯ ਨਦੱਤੀ। ਐਾਰ ਦ ਿੰਫਿੰ ਧ ਨਵੱਚ ਆ ਨੇ ਫੜ ਨਨਭਯਤਾ ਬਯ ਸ਼ਫਦ ਵਯਤ ਸਨ:- 

 ਜੁਧ ਨਜਤ ਇਨਸੀ ਏ ਰਾਨਦ ਇਨਸੀ ਏ ਰਾਨਦ  ੁਦਾਨ ਏਯ। 

 ਅ   ਟਯ ਇਨਸੀ ਏ ਰਾਨਦ ਇਨਸੀ ਏੀ ਨਏਰਾ ਪੁਨ ਧਾਭ ਬਯ। 

ਇਨਸੀ ਏ ਰਾਨਦ ੁ ਨਫਦਮਾ ਰਈ ਇਨਸੀ ਏੀ ਨਏਰਾ ਬ ਤ ੂਭਯ। 

ਇਨਸੀ ਏੀ ਨਏਰਾ ਏ ਜ ਸਭ ਸੈਂ ਨਸੀਂ ਭ  ਯੀਫ ਏਯਯ ਯ। 



ੁਯੂ ਜੀ ਨੇ ਐਾਰ ਨੂਿੰ  ਅਿੰ ਨਭਰਤ ਦੀ ਦਾਤ ਦ ਏ ਨਪਯ ਆ ਿੰਜਾਂ ਨਆਨਯਆ ਂਏਰੋਂ ਅਿੰ ਨਭਰਤ 
ਛਨਏਆ ਅਤ ਆਣ ਆ ਨੂਿੰ  ਐਾਰ ਨਾਰ ਅਬਦ ਏੀਤਾ ਤ ਨਏਸਾ:-  

ਐਾਰਾ ਭਯ ਯੂ ਸ ਐਾ। ਐਾਰ ਭ ਸਉਂ ਏਯਉਂ ਨਨਵਾ। 

ਐਾਰਾ ਭਯੀ ਜਾਨ ਏੀ ਜਾਨ। ਐਾਰਾ ਭਯ ਰਾਨ ਏ ਰਾਨ। 
ਇ ਤਯਹਾਂ ੁਯੂ ਨਫਿੰ ਦ ਨਿੰ  ਜੀ ਦ ਜਤੀ ਜਤ ਭਾਉਣ ਤੋਂ ਨੱਛੋਂ ਐਾਰਾ ੁਯੂ ਦ ਦਾ 

ਅਨਧਏਾਯੀ ਸ ਨਆ। ਭੁੱ ਚ ਐਾਰ ਦਾ ਪਰਾ ੁਯੂ ਦ ਪਰ ਤੁਰ ਭਨਝਆ ਜਾਂਦਾ ੀ। ਇ 

ਏਯਏ ੁਯਭਤ ਦਾ ਅਯਥ ੁਯੂ ਐਾਰ ਦ ਪਰ ਤੋਂ ਵੀ ਨਰਆ ਜਾਂਦਾ ਸ। “ਐਾਰਾ” ਨੱਐ ਿੰਤਾਂ ਦਾ 

ੁਨਯ ਿੰਠਨ ੀ। ੁਯੂ ਨਾਨਏ ਾਨਸਫ ਤੋਂ ਰ ਏ ੁਯੂ ਤ ਫਸਾਦਯ ਜੀ ਦ ਭੇਂ ਤੱਏ ਦੂਯ-ਦੂਯ 

ਥਾਵਾਂ ਤ ਿੰਤਾਂ ਅਥਾਤ ਸੁਿੰ ਦੀਆ ਂਯਸੀਆਂ। ਇਨਹ ਾਂ ਿੰਤਾਂ ਨਾਰ ਿੰਯਏ ਯੱਐਣ ਰਈ ੁਯੂ ਅਭਯ 
ਦਾ ਜੀ ਨੇ ਭਿੰਜੀ ਰਥਾ ਅਤ ੁਯੂ ਯਾਭ ਦਾ ਜੀ ਅਤ ੁਯੂ ਅਯਜਨ ਾਨਸਫ ਜੀ ਨੇ ਭਿੰਦ ਰਥਾ 

ਤਯੀ। ੁਯੂ ਨਫਿੰ ਦ ਨਿੰ  ਜੀ ਨੇ ਿੰਤਾਂ ਦਾ ੁਨਯ ਿੰਠਨ ਐਾਰ ਨਵਚ ਏੀਤਾ ਐਾਰ ਨੂਿੰ  ਬ 

ਸ਼ਏਤੀਆ ਂਰਦਾਨ ਏੀਤੀਆ ਂਅਤ ਆਣਾ ਯੂ ਦ ਏ ੁਯ ੱਦੀ ਤ ਨਨਵਾਨਜਆ। 
ਬਾਵੇਂ ਐਾਰ ਦੀ ਉੱਚਤਾ ੁਯੂ ਨਫਿੰ ਦ ਨਿੰ  ਜੀ ਨੇ ਆ ਸੀ ਅਥਾਤ ਏੀਤੀ ੀ ਯ 

ੁਯਭਤ ਦਾ ਆਯਿੰਬ ਅਤ ਨਵਏਾ ੁਯੂ ਨਫਿੰ ਦ ਨਿੰ  ਜੀ ਤੋਂ ਨੱਛੋਂ ਸਇਆ। 1716 ਈਵੀ ਨਵੱਚ ਫਾਫ 

ਫਿੰਦ ਦੀ ਸ਼ਸੀਦੀ ਨਛੋਂ ਨੱਐਾਂ ਨੂਿੰ  ਫੜੀਆ ਂਭੁੀਫਤਾਂ ਦਾ ਾਸਭਣਾ ਏਯਨਾ ਨਆ। 1716 ਤੋਂ 1726 
ਈ: ਤੱਏ ਐਾਨ ਫਸਾਦਯ ਅਫਦੁ ਭੱਦ ਐਾਂ ਦਾ ਯਾਜ ਤ ਉ ਤੋਂ ਨੱਛੋਂ ਉ ਦ ੱੁਤਯ ਜ਼ਏਯੀਆ ਐਾਂ 

ਦਾ ਯਾਜ (1726 ਤੋਂ 1745) ਨੱਐਾਂ ਰਈ ਫੜ ਨਬਆਨਏ ਭੇਂ ਨ। ਨੱਐਾਂ ਨੂਿੰ  ਨਿੰ ਡਾਂ ਤ ਸ਼ਨਸਯਾਂ ਨਵਚੋਂ 

ਫਾਸਯ ਏੱਢਣ ਰਈ ਸ਼ਤੀ ਪਜਾਂ ਬਜੀਆ ਂਈਆ।ਂ ਨੱਐਾਂ ਦ ਨਯਾਂ ਦ ਭੁੱ ਰ ਯੱਐ । ਨੱਐ ਫਣਨਾ 

ਭਤ ਭੁੱ ਰ ਰਣ ਦ ਤੁੱ ਰ ੀ। ਇ ਨੂਿੰ  ਨੱਐਾਂ ਦੀ ਸ਼ਸੀਦੀ ਦਾ ਏਾਰ ਨਏਸਾ ਜਾ ਏਦਾ ਸ। ਇੱਏ ਭੇਂ 
ਬਾਈ ਤਾਯਾ ਨਿੰ  ਵਾਂ, ਬਾਈ ਭਨੀ ਨਿੰ , ਬਾਈ ਫਤਾ ਨਿੰ  ਅਤ ਸਯ ਅਨੇਏਾਂ ਨਿੰ  ਧਯਭ ਤੋਂ ਜਾਨਾਂ 

ਏੁਯਫਾਨ ਏਯਦ ਸ ਸ਼ਸੀਦੀਆ ਂਰਾਤ ਏਯ । ਇ ਤੋਂ ਨੱਛੋਂ ਭੀਯ ਭਿੰ ਨੂ ਦਾ ਭਾਂ (1748 ਤੋਂ 



1753 ਈਵੀ) ਇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਬਆਨਏ ੀ। ਨੱਐ ਨਯਵਾਯਾਂ ਤ ਫੀਫੀਆ ਂਨੂਿੰ  ਪੜ ਨਰਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤ 
ਨਵੀਨ ਰਾਸਯ ਯਰਵ ਟਸ਼ਨ ਦ ਏਰ ਨਐਾ ਦ ਅਥਾਨ ਤ ਨਜ ਨੂਿੰ  ਅੱਜ ਏੱਰਹ ‘ਸ਼ਸੀਦ ਿੰਜ’ 

ਨਏਸਾ ਜਾਂਦਾ ਸ ਤ ਤੀਸ ਨਦੱਤ ਜਾਂਦ ਨ। ਇ ਭੇਂ ਨ ੂੰ  ਸੀ ਨੱਐ ਸਯ ਯਜ਼ ਅਯਦਾ ਨਵਚ ਮਾਦ 
ਏਯਦ ਸਨ:- 

ਨਜਨਹ ਾਂ ਨਿੰ ਾਂ ਨਿੰ ਣੀਆ ਂਨੇ ਧਯਭ ਸਤ ੀ ਨਦੱਤ, ਫਿੰਦ ਫਿੰਦ ਏਟਾ, ਐਯੀਆਂ ਰੁਸਾਈਆ,ਂ 
ਚਯਐੀਆਂ ਤ ਚੜਹ, ਆਨਯਆ ਂਨਾਰ ਚਯਾ , ਨੱਐੀ ਏਾਂ ੁਆਾਂ ਨਾਰ ਨਨਵਾਸੀ ਨਤਨਾਂ ਦੀ ਏਭਾਈ 
ਦਾ ਨਧਆਨ ਏਯਏ ਐਾਰਾ ਜੀ ਫਰ ਜੀ ਵਾਨਸੁਯੂ ` 

ਇਨਹ ਾਂ ਨਬਆਨਏ ਨਭਆ ਂਨਵਚ ੁਯਭਤਾ ਰਣਾਰੀ ਦਾ ਨਵਏਾ ਸਇਆ। 

ਜਦੋਂ ਨੱਐ ਜਿੰਰਾਂ ਨਵੱਚ ਯਨਸਿੰਦ ਜਾਂ ਸਾੜਾਂ ਦੀਆ ਂਏਿੰਦਯਾਂ ਨਵਚ ਛੁੱ  ਏ ੁਜ਼ਾਯਾ ਏਯਦ ਤਾਂ 

ਉਨਹ ਾਂ ਦ ਾਸਭਣ ਇਏ ਸੀ ਆਦਯਸ਼ ਸੁਿੰ ਦਾ। ਉਸ ਆਦਯਸ਼ ੀ ਧਯਭ ਖ਼ਾਤਯ ਨਜਊਣਾ ਅਤ ਧਯਭ 

ਵਾਤ ਸੀ ਭਯਨਾ। ਜਦੋਂ ਏਈ ਨਵਸ਼ਸ਼ ਏੜ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਾਯ ਇੱਏ ਥਾਂ ਤ ਇਏੱਤਯ ਸੁਿੰ ਦ ਤ ੁਯੂ 

ਰਿੰ ਥ ਾਨਸਫ ਦੀ ਸਜ਼ਯੂੀ ਨਵੱਚ ਨਭਰ ਏ ਪਰਾ ਏਯਦ। ਇ ਭੁੱ ਚ ਤਯ ਤ ਏੀਤ  ਪਰ ਨੂਿੰ  

ੁਯਭਤਾ ਏਨਸਿੰਦ। ੁਯਭਤ ਨੂਿੰ  ੁਯੂ ਦਾ ਸੁਏਭ ਭਨਝਆ ਜਾਂਦਾ ਤ ਸਯ ਇੱਏ ਨੱਐ ਇ ਨੂਿੰ  ੁਯੂ ਦਾ 

ਸੁਏਭ ਏਯਏ ਭਿੰਨਦਾ। 

ਗੁਰਮਤ ੇਦਾ ਤਿਕਾਸ ਤੇ ਤਵਕਾਸ 

ਨਸਰਾਂ ੁਯਭਤਾ ਨਏੱਥ ਤ ਏਦੋਂ ਸਇਆ ਇਦਾ ਤਾ ਨਸੀਂ ਚਰਦਾ। ਯ ਇੱਏ ੱਰ ੱਸ਼ਟ 
ਸ ਨਏ ੁਯਭਤਾ ਨਏ ਾਂਝ ਤ ਧਯਭ ਦ ਏਿੰਭ ਵਾਤ ਸੀ ਸੁਿੰ ਦਾ ੀ, ਨਏ ਵਾਯਥੀ ਤ ਨਨਜੀ ਏਿੰਭ  

ਵਾਤ ਨਸੀਂ। ਉਨਹ ਾਂ ਨਵਨਸ਼ਆ ਂਤ ੁਯਭਤਾ ਏੀਤਾ ਜਾਂਦਾ  ੀ ਨਜਸੜ ਨੱਐ ਭੱਤ ਦ ਭੁੱ ਢਰ ਅੂਰਾਂ ਦੀ 

ੁਸ਼ਟੀ ਏਯਦ ਨ ਨਜਵੇਂ ਜ਼ਰੁਭ ਨਵਯੱੁਧ ਰੜਾਈ, ੁਯਦਵਾਨਯਆ ਂਦੀ ਯੱਨਐਆ ਆਨਦ। 1748 ਈਵੀ 
ਤੋਂ ਨਸਰਾਂ ਾਯ ਨੱਐ ਜਨਥਆਂ ਨਵੱਚ ਵਿੰਡ ਸ ਨ ਤ ਇਸ ਾਯ ਵੱਐ-ਵੱਐ ਥਾਵਾਂ ਤ ਨਪਯਦ ਯਨਸਿੰਦ 



ਨ। ਪਯ ਸਰੀ-ਸਰੀ ਇਸ ਦ ਵੱਡ ਦਰਾਂ ਨਵੱਚ ਵਿੰਡ - ਇੱਏ ਫੁੱ ਢਾ ਦਰ ਅਤ ਦੂਜਾ ਤਯਣਾ ਦਰ। 
ਬ ਤੋਂ ਵਧਯ ਭਸਾਨਤਾ ਵਾਰਾ ੁਯਭਤਾ 1748 ਈਵੀ ਨਵਚ ਨਵਾਐੀ ਦ ਭੇਂ ਤ ਸਇਆ ਜਾਦਾ 

ਸ। ਇਸ ਉਸ ਭਾਂ ੀ ਜਦੋਂ ਅਨਸਭਦ ਸ਼ਾਸ ਦੁਯਾਨੀ ਜਾਂ ਅਫਦਾਰੀ ਨੇ ਨਸਰੀ ਵਾਯ ਿੰਜਾਫ ਤ 

ਸਭਰਾ ਏੀਤਾ ੀ। ਅਨਸਭਦ ਸ਼ਾਸ ਆਣ ਭਾਰਏ ਨਾਦਯ ਸ਼ਾਸ ਨਾਰ ਵੀ ਬਾਯਤ ਨਵੱਚ ਆਇਆ ੀ। 

ਨਾਦਯ ਸ਼ਾਸ ਦੀ ਭਤ ਨਛੋਂ ਅਨਸਭਦ ਸ਼ਾਸ ਨੇ ਭਜੂਦਾ ਅਾਨਨਤਾਨ ਦ ਯਾਜ ਦੀ ਨੀਂਸ ਯੱਐੀ। ਉਸ 

ਅਾਨਨਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸੱਦਾਂ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਸੁਿੰ ਦਾ ੀ ਇ ਰਈ ਉਨੇ ਿੰਜਾਫ ਤ ਏਈ ਸਭਰ ਏੀਤ। 

ਉ ਦਾ ਨਸਰਾ ਸਭਰਾ 1747-48 ਨਵੱਚ ਸਇਆ। ਉ ਵਰ ਨਦੱਰੀ ਦੀ ਭੁਗ਼ਰ ਯਏਾਯ ਫਸੁਤ 

ਏਭਜ਼ਯ  ਚੁੱ ਏੀ ੀ। ਭੁਸਿੰ ਭਦ ਸ਼ਾਸ ਯਿੰੀਰਾ ਯਾਜ ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦ ਏਿੰਭਾਂ ਨਵੱਚ ਏਈ ਨਦਰਚੀ ਨਸੀਂ ੀ 

ਯੱਐਦਾ। ਵਜ਼ੀਯ ਏਭਯਉਦੀਨ ਜ ਿੰਜਾਫ ਦ ਵਯਨਯ ਅਫਦੁਰ ਭੱਦ ਐਾਂ ਦ ਤ ਉਦ ੱੁਤਯ ਦਾ 
ਨਜ਼ਦੀਏੀ ਿੰਫਿੰ ਧੀ ਅਤ ਿੰਜਾਫ ਦ ਆਖ਼ਯੀ ਭੁਗ਼ਰ ਵਯਨਯ ਭੀਯ ਭਿੰ ਨੂਿੰ  ਦਾ ਨਤਾ ੀ ਿੰਜਾਫ ਦੀ 

ਯਏਾਯ ਨੂਿੰ  ਇੱਏ ਯੀ ਭਾਭਰਾ ਭਝਦਾ ੀ। ਜ਼ਏਯੀਆ ਐਾਂ ਦੀ ਭਤ ਨੱਛੋਂ ਉ ਦ ੱੁਤਯ ਆ 
ਨਵਚ ਰੜ ਯਸ ਨ ਜਦੋਂ ਅਸਨਭਦ ਸ਼ਾਸ ਅਫਦਾਰੀ ਦਾ ਨਸਰਾ ਸਭਰਾ ਸਇਆ ਿਾਂ ਫਜ਼ਯੁ 

ਏਭਯਉਦੀਨ ਫਸੁਤ ਾਯੀਆ ਂਪਜਾਂ ਰ ਏ ਅਨਸਭਦ ਸ਼ਾਸ ਅਫਦਾਰੀ ਨੂਿੰ  ਯਏਣ ਆਇਆ। ਭਨੂਿੰ ੁਯ ਦੀ 

ਰੜਾਈ ਨਵਚ ਆ ਭਾਨਯਆ ਨਆ। ਨਜੱਤ ਬਾਵੇਂ ਭੁਗ਼ਰ ਪਜਾਂ ਦੀ ਸਈ ਯ ਫਸੁਤ ਭਨਸਿੰੀ ਈ। 
ਰੜਾਈ ਨਵਚ ਭੀਯ ਭਿੰ ਨੂਿੰ  ਨੇ ਫਸਾਦਯੀ ਨਵਐਾਈ ੀ ਇ ਰਈ ਉ ਨੂਿੰ  ਿੰਜਾਫ ਦਾ ਵਯਨਯ ਫਣਾ 

ਨਦੱਤਾ ਨਆ। ਜਦੋਂ ਿੰਜਾਫ ਨਵਚ ਇਸ ਯਾਜੀ ਉਥਰ-ੁਥੱਰ ਸ ਯਸੀ ੀ ਤਾਂ ਨਵਾਫ ਏੂਯ ਨਿੰ  ਨੇ 
ਾਯ ਐਾਰ ਨੂਿੰ  ਅਿੰ ਨਭਰਤਯ ਨਵਾਐੀ ’ਿੇ ਇਏੱਠਾ ਏੀਤਾ ਤ ੁਯਭਤਾ ਨਧਆ ਨਏ ਅੱੋਂ ਾਯ ਨੱਐ 

ਯਦਾਯ ਜੱਾ ਨਿੰ  ਆਸਰੂਵਾਰੀ ਦੀ ਯਦਾਯੀ ਸਠਾਂ ਰਨੜਆ ਏਯਨ। ਾਨਯਆ ਂਜਨਥਆ ਂਦਾ 
ਇੱਏ ਸੀ ਏਭਾਂਡਯ ਸਵਾ ਤ ਇੱਏ ਸੀ ਪਜ ਵਯੀਆ ਂਨਾਰ ਰੜੀ ਤ ਉ ਦਾ ਭੁੱ ਚਾ ਨਾਂ ‘ਦਰ 

ਐਾਰਾ’ ਸਵਾ। 1748 ਦ ੁਯਭਤ ਨੇ ਾਯੀ ਐਾਰਾ ਏਭ ਨੂਿੰ  ਇੱਏ ਭੁੱ ਠ ਏਯ ਨਦੱਤਾ ਤ ਨਐਿੰ ਡੀ 

ਸ਼ਏਤੀ ਿੰ ਮੁਏਤ ਏਯਏ ਿੰਜਾਫ ਨਵਚ ਇਸ ਨਵੀਂ ਯਾਜੀ ਤਾਏਤ ਦੀ ਨੀਂਸ ਯੱਐੀ। 



ਗੁਰਮਤ ੇਦਾ ਸੁਿਤਹਰੀ ਕਾਲ 1748-1805 ਈਸਵੀ: 

 1745 ਤੋਂ 1805 ਈਵੀ ਤੱਏ ੁਯਭਤ ਦੀ ਰਧਾਨਤਾ ਤ ਰਭੁੱ ਐਤਾ ਉੱਚਤ ੀ। ਇ ਭੇਂ ਨੂਿੰ  
ਭਰਏਭ “ਏਚ ਦੀ ਨੱਐ” ਨਵਚ ੁਯਭਤ ਦਾ ਮੱੁ ਏਨਸਿੰਦਾ ਸ ਨਏਉਂਨਏ ਇ ਭੇਂ ਨੱਐਾਂ ਦ ਾਯ 

ਭਸੱਤਵੂਯਨ ਪਰ ੁਯਭਤਾ ਰਣਾਰੀ ਯਾਸੀਂ ਸ। ੁਯਭਤ ਦਾ ਨਾਂ ਯਟ ਨੈਸ਼ਨਰ ਏੌਂਰ ੀ। 

ੁਯਭਤਾ ਧਯਭ ਤ ਨਨਯਧਾਯਤ ੀ ਤ ਧਯਭ ਉ ਭੇਂ ਦ ਨੱਐਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਅਧਾਯ। ਇ ਰਈ 

ਜੀਵਨ ਦ ਸਯ ੱਐ ਰਈ ੁਯਭਤਾ ਯਸ਼ਟ ੀ। ਇਸ ਏਭ ਦਾ ਭੁੱ ਚਾ ਪਰਾ ੀ ਨਜਨੂਿੰ  ਭਿੰਨਣਾ 

ਸਯ ਨੱਐ ਦਾ ਯਜ਼ ਸੁਿੰ ਦਾ ੀ। 

 ੁਯਭਤ ਦਾ ਨਵਏਾ ਨਵਸ਼ਸ਼ ਏਯਏ ਨਭਰਾਂ ਦ ਨਵਏਾ ਨਾਰ ਸਇਆ। ਨਜਉਂ-ਨਜਉਂ ਯਾਜੀ 
ੱਤਾ ਨੱਐਾਂ ਸੱਥ ਆਈ ਤਾਂ ਨੱਐਾਂ ਨੇ ਭੇਂ ਅਨੁਾਯ ਇੱਏ ਯਾਜ ਰਣਾਰੀ ਅਣਾਈ ਨਜ ਨਾਰ ਭੁੱ ਚ 

ਿੰਥ ਦਾ ਯਾਜ ਿੰਜਾਫ ਤ ਅਥਾਤ ਸ ਏ। ਭੁੱ ਚ ਤਯ ਤ ਐਾਰ ਨੂਿੰ  ਅਨਸਭਦ ਸ਼ਾਸ ਅਫਦਾਰੀ 

ਨਾਰ ਰੜਨਾ ਨਆ ੀ। 1773 ਈਵੀ ਨਵਚ ਉ ਦੀ ਭਤ ਨੱਛੋਂ ਤਾਂ ੱਏ ਤਯ ਤ ਨੱਐ ਯਦਾਯਾਂ ਨੇ 

ਇਰਾਏ ਭੱਰਣ ਆਯਿੰਬ ਏਯ ਨਦੱਤ। ਅਠ੍ਹ ਾਯਵੀਂ ਦੀ ਦ ਨਵਚਏਾਯਰ ਦਸਾਨਏਆ ਂਨਵਚ ਭੁਗ਼ਰਾਂ, ਠਾਣਾਂ 

ਅਤ ਭਯਸੱਨਟਆ ਂਦੀ ਨਤਏਨੀ ਰੜਾਈ ਨੇ ਨੱਐਾਂ ਨੂਿੰ  ਿੰਨਠਤ ਸਣ ਦਾ ਅਵਯ ਨਦੱਤਾ। 1756 ਈਵੀ 
ਤੱਏ ਭੁਗ਼ਰ ਤ ਠਾਣ ਰੜਦ ਯਸ ਤ 1756 ਈਵੀ ਨਵਚ ਅਨਸਭਦ ਸ਼ਾਸ ਅਫਦਾਰੀ ਨੇ ਨਦੱਰੀ ਨਜੱਤ 

ਏ ਭੁਗ਼ਰ ਤਾਏਤ ਨੂਿੰ  ਨਸ਼ਟ ਏਯ ਨਦੱਤਾ। 1761 ਈਵੀ ਦ ਆਯਿੰਬ ਨਵੱਚ ਅਫਦਾਰੀ ਨੇ ਭਯਸੱਨਟਆ ਂਨੂਿੰ  

ਬਾਂਜ ਨਦੱਤੀ ਅਤ ਉ ਤੋਂ ਨੱਛੋਂ ਨੱਐਾਂ ਤ ਅਾਨਾਂ ਦੀ ਨੱਧੀ ਰੜਾਈ ਆਯਿੰਬ ਸਈ। 1762 ਈਵੀ 
ਦ ਵੱਡ ੱਰੂਾਯ ਨੱਛੋਂ 1763 ਈਵੀ ਨਵਚ ਨੱਐਾਂ ਨੇ ਯਸਿੰਦ ਦ ਅਾਨ ਵਯਨਯ ਜ਼ਨ ਐਾਂ ਨੂਿੰ  

ਰੜਾਈ ਨਵਚ ਭਾਯ ਨਦੱਤਾ ਤ ਉ ਦ ਇਰਾਏ ਬ ਯਦਾਯਾਂ ਨੇ ਵਿੰਡ ਰ। ਸਯ ਯਦਾਯ ਆਣ- 

ਆਣ ਇਰਾਏ ਨਵਚ ਆਜ਼ਾਦ ਸੁਿੰ ਦਾ ੀ। ਉਸ ਆਣ ਇਰਾਏ ਦਾ ਯਾਜ ਰਫਿੰ ਧ ਆ ਏਯਦਾ ੀ, 
ਭਾਰੀਆ ਵੂਰ ਏਯਦਾ, ਪਜਾਂ ਯੱਐਦਾ ਤ ਝਨੜਆ ਂਦਾ ਪਰਾ ਏਯਦਾ ਅਤ ਆਣ ਇਰਾਏ ਨਵਚ 

ਅਭਨ ਏਾਇਭ ਯੱਐਣ ਦਾ ਉਸ ਆ ਨਜ਼ਿੰ ਭੇਂਵਾਯ ਸੁਿੰ ਦਾ ੀ। ਯ ਉਦ ਦੂਯ ਨੱਐ ਯਦਾਯਾਂ ਨਾਰ ਏੀ 



ਿੰਫਿੰ ਧ ਨ ਜਾਂ ਭੁੱ ਚ ਐਾਰਾ ਿੰਥ ਨਵਚ ਉ ਦਾ ਏੀ ਯਜ਼ ੀ ਜਾਂ ਨਏਵੇਂ ਉਨੇ ਭੁੱ ਚ ਤਯ ਦ ਦਸ਼ 

ਜਾਂ ਿੰਥ ਦੀ ਯੱਨਐਆ ਏਯਨੀ ੀ, ਇਨਹ ਾਂ ਬ ੱਰਾਂ ਦਾ ਰਾ ੁਯਭਤਾ ਰਣਾਰੀ ਯਾਸੀਂ ਸੁਿੰ ਦਾ ੀ। 
ਇ ਏਯਏ ੁਯਭਤਾ ਰਣਾਰੀ ਨੂਿੰ  ਨੱਐਾਂ ਦੀ ਏੇਂਦਯੀ ਯਏਾਯ ਅਤ ਉਨਹ ਾਂ ਾਨਯਆ ਂਨੂਿੰ  ਇੱਏਭੁੱ ਠ ਯੱਐਣ 

ਵਾਰੀ ਭਸਾਨ ਸ਼ਏਤੀ ਭਿੰ ਨਨਆ ਜਾਂਦਾ ੀ। (ਵਐ ਜੀ. ਰ. ਚੜ ਦੀ ਿੰਜਾਫ  ਜ਼  ਾਵਯਨ ਟਟ 
ਦੀ ਬੂਨਭਏਾ)  

 ਾਯ ਨੱਐ ਨਵਾਐੀ ਅਤ ਨਦਵਾਰੀ ਨੂਿੰ  ਅਿੰ ਨਭਰਤਯ ਇਏੱਠੇ ਸੁਿੰ ਦ। ਅਏਾਰ ਫੁਿੰ  ਫਠ ਏ ੁਯੂ 

ਰਿੰ ਥ ਾਨਸਫ ਦੀ ਸਜ਼ਯੂੀ ਨਵਚ ਪਰ ਏਯਦ। ਸਯ ਨਭਰ ਦ ਭੁਐੀ ਨੇ ਆਣ ਅਤ ਆਣੀ ਨਭਰ 
ਦ ਨੱਐਾਂ ਦ ਯਨਸਣ ਰਈ ਦਯਫਾਯ ਾਨਸਫ ਦੀ ਯਏਯਭਾ ਨਵਚ ਫੁਿੰ  ਫਣਵਾ ਸ ਨ ਅਤ ਉਸ 

ਆਭ ਤਯ ਤ ਉਸਨਾਂ ਫੁਿੰ ਨਆ ਂ ਨਵਚ ਸੀ ਆ ਏ ਠਨਸਯਦ। ਨਭਰਾਂ ਦ ਭੁਐੀ ਅਤ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ਾਥੀ 

ਨਾਰ- ਨਾਰ ਸੀ ਫਠਦ ਨ ਤਾਂ ਜ ਸਯ ਤਜਵੀਜ਼ ਤ ਆ ਨਵੱਚ ਰਾਸ ਭਸ਼ਵਯਾ ਏਯ ਏਣ। ਸਯ 

ਇੱਏ ਨੂਿੰ  ਆਣੀ ਯਾ ਦਣ ਦਾ ਅਨਧਏਾਯ  ਸੁਿੰ ਦਾ ੀ। ਇਸ ਪਰ ਆਭ ਤਯ ਤ ਯਫ ਿੰਭਤੀ ਨਾਰ 

ਸੀ ਸੁਿੰ ਦ ਨ। ਨਭਰਾਂ ਦ ਭੁਐੀਆ ਂਦ ਆ ਨਵਚ ਬਾਵੇਂ ਨਏਿੰ ਨੇ ਸੀ ਝੜ ਸਣ ਉਸ ਦਯਫਾਯ ਾਨਸਫ 

ਆ ਏ ਅਤ ਿੰਤ ਨਵਚ ਫਠ ਏ ਵਯ ਨਵਯਧ ਬੁੱ ਰ ਜਾਂਦ ਨ ਅਤ ਨਨਿੱਜੀ ਵਾਯਥ ਬੁੱ ਰ ਜਾਂਦ ਨ। 

ਜਾਨ ਭਰਏਭ ਨੇ 1805 ਨਵਚ ੀਆਨਟਏ ਾਇਟੀ ਰਈ ‘ਏਚ ਆ ਦੀ ਨੱਐ* ਨਰਨਐਆ ੀ। 
ਉ ਨਵਚ ਉਸ ੁਯਭਤ ਫਾਯ ਇ ਤਯਹਾਂ ਨਰਐਦਾ ਸ:- 

 “When a Gurmatta or great national council is called …all the Sikh chiefs 
assembled at Amritsar. The assembly which is called the Gurmatta is convened 

by the Akalis, and when the chiefs meet upon the solemn occasion, it is 
concluded that all private animosities cease and every man sacrifices his 
personal feelings at the shrine of general good and actuated by the principles of 



pure patriotism, thinks of nothing but the interests of the religion and the 
commonwealth to which he belongs.” Sikh Religion-page 121). 

 “ਜਦੋਂ ੁਯਭਤਾ ਜਾਂ ਇ ਭਸਾਨ ਏਭੀ ਏੌਂਰ ਦਾ ਭਾਭ ਸੁਿੰ ਦਾ ਤਾਂ ਾਯ ਤੱਐਾਂ ਦ ਭੁੱ ਐੀ 

(ਨਭਰਦਾਯ) ਅਿੰ ਨਭਰਤਯ ਇਏੱਠੇ ਸੁਿੰ ਦ। ਉਸ ਬਾ ਨਜ ਨਵਚ ੁਯਭਤਾ ਾ ਏੀਤਾ ਜਾਂਦਾ 

ਅਏਾਰੀਆਂ ਵੱਰੋਂ ੱਦੀ ਜਾਂਦੀ ੀ। ਇ ਨਵੱਤਯ ਭੇਂ ਜਦੋਂ ਯਦਾਯ ਨਭਰਦ ਤਾਂ ਆੀ ਵਯ ਨਵਯਧ 

ਖ਼ਤਭ ਏਯ ਦੇਂਦ। ਸਯ ਨੱਐ ਜਾਤੀ ਯਿੰਜਸ਼ਾਂ ਨੂਿੰ  ਭੁੱ ਚੀ ਬਰਾਈ ਰਈ ਏੁਯਫਾਨ ਏਯ ਦੇਂਦਾ ਅਤ ਏਵਰ 
ਏਭੀ ਅੂਰਾਂ ਅਤ ਦਸ਼ ਬਤੀ ਤੋਂ ਰਯਤ ਸ ਏ ਨਵਾ ਆਣ ਧਯਭ ਦ ਅਤ ਭੁਚ ਿੰਥ ਦ ਨਜ 

ਦਾ ਉਸ ਭੈਂਫਯ ੀ, ਨੂਿੰ  ਾਭਹਣ ਯੱਐਣ ਤੋਂ ਨਵਾ ਸਯ ਏੁੱ ਝ ਨਸੀਂ ਚਦਾ ੀ।@ 

 ਅਠਾਯਹਵੀਂ ਦੀ ਦ ਦੂਜ ਅੱਧ ਦ ੁਯਭਤ ਫਸ-ੁੱਐੀ ਸੁਿੰ ਦ ਨ। ਜੀਵਨ ਦ ਸਯ ੱਐ ਫਾਯ 

ਸੁਿੰ ਦ ਨ। ਬਾਵੇਂ ਉਸ ਯਾਜੀ ਸਵ, ਧਾਯਭਏ ਸਵ ਜਾਂ ਭਾਜਏ ਅਤ ਆਯਥਏ ਨਜ਼ਆਦਾ ਏਯਏ 

ਇਰਾਏ ਵਿੰਡਣ ਦ ਝਨੜਆ ਂਦਾ ਪਰਾ ਇੱਥ ਏੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ੀ। ਫਸੁਤ ਾਯਾ ਇਏੱਠਾ ਏੀਤਾ ਧਨ ਜ 
ਵੱਐ ਵੱਐ ਥਾਂਵਾਂ ਤੋਂ ਨਭਰਦਾਯ ਨਰਆਉਂਦ ਨ ਇ ਭੇਂ ਵਿੰ ਨਡਆ ਜਾਂਦਾ ੀ ਨਜਵੇਂ ਨਏ ਯਤਨ ਨਿੰ  
ਬਿੰ ੂ ਨਰਐਦ ਸਨ:- 

  ਭੁਰਏ ਰੂਟ ਅਿੰ ਨਭਰਤਯ ਆਵੇਂ। ਨਦਵਾਰੀ ਨਵਾਐੀ ਭਰਾ ਰਾਵੇਂ। 

ਫਠ ਸਨਯਭਿੰਦਯ ੁਨ  ੁ ਨਆਨ। ੁਯ ਫਚਨਨ ਯ ਜਾਵੇਂ ਧਮਾਨ। 

ਅਏਾਰ ਫੁਿੰ  ਚੜ ਤਐਤ ਫਨਸ ਸੈਂ। ਰਾਇ ਦੀਵਾਨ ੁਯਭਤ ਭਤੈਂ ਸੈਂ। 

ਤਫ ਐਾਰਾ ਸਇ ਅਦਾਰਤ। ਅਨਐਨ ਾਯ ਨਿੰ ਨ ਰਨਤਾਰਤ... 

ਰੂਟ ਐਸ ਸਇ ਜਊ ਨਤਨ ਏ ਨਭਰ ਨ ਾਪ। ਝੂਠਨ ਏ ਤਨਐਾਸ ਏਯੈਂ  ਚਨ ਏਯਾਵੇਂ ਭਾਪ। 
(ਿੰਥ ਰਏਾਸ਼-ਿੰਨਾ 317-18) 



ਨਦਵਾਰੀ ਅਤ ਨਵਾਐੀ ਭੇਂ ਸੀ ਨਨਏ ਨਵਉਂਤਾਂ ਦਾ ਪਰਾ ਏੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ੀ ਨਏ ਨਏ ਤਯਹਾਂ 

ਅਨਸਭਦ ਸ਼ਾਸ ਅਫਦਾਰੀ ਦਾ ਟਾਏਯਾ ਏਯਨਾ ਸ। ਅਭਨ ਤ ਜਿੰ ਦਾ ਪਰਾ, ਾਂਝ ਏਿੰਭਾਂ ਵਾਤ 

ਭਾਇਆ ਇਏੱਤਯ ਏਯਨ ਦ ਪਰ ਏੀਤ ਜਾਂਦ ਨ। ਇ ਫਾਯ ਪਾਯਟਯ ਜ ਿੰਜਾਫ ਨਵਚ 1783 
ਨਵਚ ਆਇਆ, ਆਣ ਫ਼ਯਨਾਭ ਨਵਚ ਇ ਤਯਹਾਂ ਨਰਐਦਾ ਸ:- 

“The grand convention called in their language Gurmatta was that in which 
the army met to transact the more important affairs of the nation, as the 
declaration of war of peace forming alliances and detaching parties on the service 
of the year. The amount of the contribution levied on the public account was 
reported to this assembly and divided among chiefs, proportionally to the number 
of their troops.” (Forster’s Travels Vol. 1 page 330). 

“ਇ ਭਸਾਨ ਿੰਭਰਨ ਨੂਿੰ  ਉਸ ਆਣੀ ਬਾਸ਼ਾ ਨਵੱਚ ੁਯਭਤਾ ਆਐਦ ਸਨ। ਇ ਨਵਚ ਨਾ 
ਵਧਯ ਭਸੱਤਤਾ ਵਾਰ ਪਰ ਏਯਦੀ ੀ ਨਜਵੇਂ ਨਏ ਅਭਰ ਜਾਂ ਜਿੰ ਦਾ ਰਾਨ ਏਯਨਾ, ਸਯਾਂ ਤਾਏਤਾਂ 

ਨਾਰ ਭਝਤ ਏਯਨਾ। ਾਰ ਬਯ ਨਵਸ਼ਸ਼ ਵਾਵਾਂ ਤ ਵੱਐ ਵੱਐ ਜਨਥਆ ਂਨੂਿੰ  ਨਨਮੁਏਤ ਏਯਨਾ। ਾਯ 
ਾਰ ਦੀ ਉਯਾਸੀ ਦਾ ਨਸਾਫ ਨਏਤਾਫ ਦਣਾ ਤ ਇ ਉਯਾਸੀ ਨੂਿੰ  ਯਦਾਯਾਂ ਤ ਨਏਾਂ ਨਵਚ 

ਨਸਾਫ ਨਾਰ ਵਿੰਡਣਾ।@ 

ੁਯਭਤਾ ਰਣਾਰੀ ਦੁਆਯਾ ਨਾ ਏਵਰ ਆਯਥਏ, ਨਏ ਭਾਭਨਰਆ ਂਦ ਸੀ ਪਰ ਸੁਿੰ ਦ ਨ 

ੋਂ ਧਾਯਭਏ ਭਨਰਆ ਂਤ ਵੀ ਭਤ ਏੀਤ ਜਾਂਦ ਨ। ਜਦੋਂ ਅਨਸਭਦ ਸ਼ਾਸ ਅਫਦਾਰੀ ਨੇ ਵੱਡ 
ੱਰੂਾਯ ਨੱਛੋਂ ਦਯਫਾਯ ਾਨਸਫ ਅਿੰ ਨਭਰਤਯ ਢਾਸ ਨਦੱਤਾ ਤਾਂ ਦ ਏ ੁ ਭਸੀਨੇ ਫਾਅਦ ਐਾਰ ਨੇ 

ਨਵਾਐੀ ਦ ਭੇਂ ਤ ੁਯਭਤਾ ਏੀਤਾ ਤ ਦਯਫਾਯ ਾਨਸਫ ਦੀ ਉਾਯੀ ਆਯਿੰਬ ਕਰ ਨਦੱਤੀ। ਤਯਨ 
ਤਾਯਨ ਏਰ ੁਯ ਨਿੰ  ਦ ਵਨੀਏ ਬਾਈ ਦ ਯਾਜ ਨੂਿੰ  ਉਾਯੀ ਰਈ ਨਨਮੁਏਤ ਏੀਤਾ ਤ ਅਏਾਰ 



ਤਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸੁਏਭ ਜਾਯੀ ਏੀਤਾ ਨਏ ਬ ਯੁ ਉਾਯੀ ਰਈ ਬਾਈ ਦ ਯਾਜ ਨੂਿੰ  ਨਦੱਤ ਜਾਣ। ਨਆਨੀ 
ਨਆਨ ਨਿੰ  ਨੇ ਿੰਥ ਰਏਾਸ਼ ਨਵਚ ਇ ਫਾਯ ਇ ਤਯਹਾਂ ਨਰਨਐਆ:- 

 ਬਾਈ ਦ ਯਾਜ ਏ ਤਾਈ ਤਫ ਿੰਥ ਏਯ ਜਯ ੁਨਾਈ। 

ਭਿੰਦਯ ਯਚ ਸ ਤੁਭ ਤੁਯਨਾ ਏਯ ੁਯੂ ਭਨ ਯਥ ੂਯਨਾ। 

ਯ ਿੰਥ ਬ ਫਨੈ ਸਾਮਏਾ ਜ ਜ ਸਇ ਏਾਯ ਨਜ ਰਾਇਏਾ। 

 ਏਨਸ ਨਪਯ ਅਯਦਾ ਏਯਾਈ ਬ ਨਐਨ ਏ ਏਸਮ ੁਨਾਈ। 
  (ਿੰਥ ਰਏਾਸ਼, ਦੂਜੀ ਐਡੀਸ਼ਨ, ਿੰਨਾ 596) 

ੁਯਭਤ ਯਾਸੀਂ ਨਾ ਏਵਰ ਐਾਰਾ ਨਨਜੀ ਪਰ ਏਯਦਾ ੀ ੋਂ ਦੁਐੀਆ ਂਦੀ ਇਭਦਾਦ ਰਈ 

ਵੀ ਪਰ ਤ ੁਯਭਤ ਧ ਜਾਂਦ ਨ। ਯਤਨ ਨਿੰ  ਬਿੰ ੂ ਦ ਏਥਨ ਅਨੁਾਯ ਜਦੋਂ ਨਵਾਐੀ ਤ 
ਐਾਰਾ ਿੰਭਤ 1917 (ਬਾਵ 1760 ਈਵੀ) ਨਵਚ ਇਏੱਤਯ ਸਇਆ ਤਾਂ ਇੱਏ ਫਰਾਸਭਣ ਆ 
ਪਨਯਆਦੀ ਸਇਆ ਨਏ ਉਦੀ ਨਾਯ ਏੂਯ ਦ ਠਾਨਾਂ ਨੇ ਐਸ ਰਈ ਸ ਤ ਐਾਰਾ ਇ ਜ਼ਰੁਭ ਤੋਂ 

ਯੱਨਐਆ ਏਯ ਤ ਸਯੀ ਨਿੰ  ਬਿੰੀ ਤ ਸਯ ਯਦਾਯ ਉ ਵਰ ਨਤਆਯ ਸ । ਏੂਯ ਪਤਨਸ ਏਯਏ 

ਫਰਾਸਭਣੀ ਉਨੂਿੰ  ਵਾ ਏਯਵਾ ਨਦੱਤੀ। ਬਿੰ ੂ ਏੂਯ ਭਾਯਨ ਦੀ ਏਥਾ ਇ ਦਸਯ ਨਾਰ ਭਾਤ 
ਏਯਦਾ ਸ:- 

  ਠਾਨ ੁ ਤਫ ਸੀ ਭਾਯਏ ਨਫਨੀ ਦਈ ਪੜਾਇ। 

ਜ ਜ ਏਯਤ  ਮ ਅਨ  ਫਦਰ ਾਇ। 
ਗੁਰਮਤਾ ਰਣਜੀਤ ਤਸਿੰ ਘ ਦੇ ਕਾਲ ਤਵਿੱ ਚ (1849 ਤਿੱ ਕ) 

ੁਯਭਤ ਯਾਸੀਂ ਪਰ ਏਯਨ ਦਾ ਇੱਏ ਬ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਾਬ ਇਸ ੀ ਨਏ ਸਯ ਨੱਐ ਆਣੀ 

ਯਾ ਦ ਏਦਾ ੀ। ਉੱਚਤਾ ਤ ਨੀਚਤਾ ਦਯਫਾਯ  ਾਨਸਫ ਅਿੰ ਨਭਰਤਯ ਆ ਏ ਖ਼ਤਭ ਸ ਜਾਂਦੀ ੀ। 
ਜਏਯ ਇੱਏ ਨੱਐ ਆਣ ਜਥਦਾਯ ਦ ਵਯਤਾਯ ਨਾਰੋਂ ਐੁਸ਼ ਨਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਇੱਏ ਜਥਾ ਜਾਂ ਨਭਰ 

ਛੱਡਏ ਦੂਯ ਜਥ ਜਾਂ ਨਭਰ ਨਵਚ ਜਾ ਏਦਾ ੀ। ਫਯਾਫਯੀ ਸਯ ਇੱਏ ਦਾ ਅਨਧਏਾਯ ੀ। ਇ 



ਏਯਏ ਭੁਸਿੰ ਭਦ ਰਤੀ ਨਰਐਦਾ ਸ ਇ ਾਯ ਯਾਜੀ ਢਾਂਚ ਦਾ ਨਾਂ ਨਭਰ  ਨਆ ਨਏਉਂਨਏ ਨਭਰ 

ਦਾ ਬਾਵ ਅਯਫੀ ਨਵਚ ‘ਫਯਾਫਯੀ’ ਸੁਿੰ ਦਾ ਸ। ਭਰਏਭ ਨੇ ਵੀ ਨਭਰ ਨੂਿੰ  ਯੀਫਨਰਏ ਨਰਨਐਆ ਸ 

ਨਜਦਾ ਬਾਵ ‘ਣਯਾਜ’ ਤੋਂ ਸ। 

 ਭਸਾਯਾਜਾ ਯਣਜੀਤ ਨਿੰ  ਦਾ ਭਨ ਯਥ ਨਭਰਾਂ ਨੂਿੰ  ਨਜੱਤ ਏ ਾਂਝਾ ਯਾਜ ਅਥਾਤ ਏਯਨਾ 

ੀ। ਨਭਰਾਂ ਦਾ ਯਾਜ ਛਟ ਇਰਾਨਏਆ ਂਦਾ ਯਾਜ ੀ। ਭੇਂ ਦੀ ਚਾਰ ਨਾਰ ਨਥਤੀ ਫਦਰ ਯਸੀ ੀ।  

ਨਭਰਦਾਯਾਂ ਦ ਯਾਜ ਦਾ ਅਿੰਤਭ ਟੀਚਾ ਇੱਏ ੁਯਐਾ ਯਾਜ ਸੀ ਸ ਏਦਾ ੀ। ਭਸਾਯਾਜਾ ਯਣਜੀਤ 
ਨਿੰ  ਇੱਕ ੁਯਐਾ ਯਾਜ ਅਥਾਤ ਏਯਨਾ ਚਾਸੁਿੰ ਦਾ ੀ ਨਜ ਨਵਚ ਫਯਾਫਯੀ ਵਾਰੀ ਏਈ ੱਰ 

ਚੱਰਣੀ ਏਠਨ ੀ। ਇਨਹ ਾਂ ਸਾਰਾਤਾਂ ਨਵੱਚ ਨਵਧਾਨਏ ਤਯ ਤ ੁਯਭਤਾ ਿੰਥਾ ਜਾਂ ਰਣਾਰੀ ਜਾਯੀ 
ਯਨਸਣਾ ਅਿੰਬਵ ੀ ਨਏਉਂਨਏ ਉ ੂਯਤ ਨਵਚ ਨਾ ਭਸਾਯਾਜਾ ਯਣਜੀਤ ਨਿੰ  ਦਾ ਾਭਯਾਜ 

ਅਥਾਤ ਸ ਏਦਾ ੀ ਤ ਨਾ ਸੀ ਖ਼ਸ਼ੀ-ਇੱਏ-ੁਯਐਾ-ਯਾਜ। ੱਸ਼ਟ ਸ ਨਏ ਉ ੂਯਤ ਨਵਚ 

ਸ਼ ੱਏਯਚੱਏੀਆ ਨਭਰ ਦੂਜੀਆ ਂ ਨਭਰਾਂ ਨੂਿੰ  ਖ਼ਤਭ ਨਸੀਂ ਏਯ ਏਦੀ ੀ। ਨਏਉਂਨਏ ੁਯਭਤਾ ਿੰਥਾ 

ਦਾ ਅਧਾਯ ਸੀ ਆ ਨਵਚ ਫਯਾਫਯੀ ੀ। 

ਇੱਏ ਸਯ ਆਸ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਭਸਾਯਾਜਾ ਯਣਜੀਤ ਨਿੰ  ਨੇ ਯਾਜੀ ਐਤਯ ਨਵਚੋਂ ੁਯਭਤਾ ਖ਼ਤਭ 

ਏਯ ਨਦੱਤਾ। ਉਸ ਭਝਦਾ ੀ ਉਸ ਨਸਿੰ ਦੂਆ ਂਅਤ ਭੁਰਭਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉ ਤਯਹਾਂ ਸੀ ਭਸਾਯਾਜਾ ਸ 

ਨਜਵੇਂ ਨਏ ਨੱਐਾਂ ਦਾ। ੁਯਭਤ ਦਾ ਪਰਾ ਏਵਰ ਅਏਾਰ ਤਖ਼ਤ ਦਾ ਸੀ ਪਰਾ ੀ ਨਜ ਨਵਚ ਏਵਰ 

ਨੱਐ ਸੀ ਸ਼ਾਭਰ ਸ ਏਦ ਨ ਨਸਿੰ ਦੂ ਤ ਭੁਰਭਾਨ ਨਸੀਂ। ਯਣਜੀਤ ਨਿੰ  ਭਝਦਾ ੀ ਨਏ ਯਾਜੀ 

ਏਿੰਭ ਨਵਚ ਭੁਰਭਾਨਾਂ ਜਾਂ ਨਸਿੰ ਦੂਆ ਂਨੂਿੰ  ਯਾ ਦਣ ਦਾ ਉਨਾ ਅਨਧਏਾਯ ਸ ਨਜਿੰ ਨਾਂ ਨਏ ਨੱਐਾਂ ਨੂਿੰ । ਇ 

ਰਈ ਉਾਨੇ ਯਾਜੀ ਐਤਯ ਨਵਚ ੁਯਭਤਾ ਰਣਾਰੀ ਦੁਆਯਾ ਪਰ ਏਯਨੇ ਫਿੰਦ ਏਯ ਨਦੱਤ। ਉਨੇ 
ਆਖ਼ਯੀ ਵਾਯੀ 1845 ਈਵੀ ਨਵਚ ੁਯਭਤ ਦੁਆਯਾ ਇਸ ਪਰਾ ਏੀਤਾ ਨਏ ਜਵਿੰਤ ਯਾਉ ਸੁਰਏਯ 

ਨੂਿੰ  ਇਭਦਾਦ ਨਾ ਨਦੱਤਾ ਜਾਵ। 



ਏਈ ਨਵਦਵਾਨ ਭਸਾਯਾਜਾ ਯਣਜੀਤ ਨਿੰ  ਦਾ ਯਾਜੀ ਐਤਯ ਨਵਚੋਂ ੁਯਭਤ ਨੂਿੰ  ਖ਼ਤਭ ਏਯਨਾ 
ਨੱਐੀ ਅੂਰਾਂ ਦ ਅਨੁਏੂਰ ਵੀ ਭਿੰਨਦ ਸਨ ਨਜਵੇਂ ਨਏ ਨਰਿੰ ੀਰ ਤਜਾ ਨਿੰ  ਨਰਐਦ ਸਨ:- 

The abolition of Gurmatta in the political sphere was a long awaited 
fulfillment of the Sikh service….It began with the Guru’s free kitchen which was 
open to all the civic since was further developed  among the Sikhs when the 
fourth and fifth Gurus set the examples by helping Hindus and Muslims as well as 
Sikhs to set up their business in the Guru’s market (Guru Ka Bazar) in Amritsar 
and Guru Hargobind founded cities and built temples and mosques at his own 
expense Maharaja Ranjit Singh was only following steps when he took measures 
to rules. Not as a Sikh monarch but as a common ruler of Hindus and Muslims as 
well as of the Sikhs.”  

(Maharaja Ranjit Singh, Khalsa College, Amritsar 1939, page 57) 

 ਤਜਾ ਨਿੰ  ਦਾ ਬਾਵ ਇਸ ਸ ਨਏ ੁਯੂ ਾਨਸਫਾਨ ਨੇ ਦਾ ਾਂਝੀਵਾਰਤਾ ਦ ਅੂਰਾਂ ਨੂਿੰ  

ਅਣਾਇਆ ਨਜਵੇਂ ਨਏ ਰਿੰ ਯ ਨਵਚ ਨਸਿੰ ਦੂ ਤ ਭੁਰਭਾਨ ਜਾ ਏਦ ਸਨ। 

ਗੁਰਮਤਾ ਅਿੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਕਾਲ ਤਵਚ 

 ਅਿੰਯਜ਼ਾਂ ਦ ਏਾਰ ਨਵਚ ਨਿੰ  ਬਾ ਰਨਸਯ ਏਯਏ ਨਵੱਨਦਆ ਦਾ ਾਯਾ ਸਇਆ ਤ ਨੱਐਾਂ ਨੇ 

ਆਣਾ ਨਵਯਾ ਿੰ ਬਾਨਰਆ। ੱਛਭੀ ਨਵੱਨਦਆ ਦ ਅਯ ਥੱਰ ਰਏਤਿੰਤਯੀ ਨਖ਼ਆਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ਯ ਏਨੜਆ 

ਤ ੁਯਭਤ ਦੀ ਗ਼ਯਵਤਾ ਨਵਚ ਵਾਧਾ ਸਇਆ। ਨਵਸ਼ਸ਼ ਏਯਏ ਿੰਥ ਦ ਇਏੱਠ ਭੁੱ ਐ ਤਖ਼ਤਾਂ ਖ਼ਾ ਏਯ 

ਅਏਾਰ ਤਖ਼ਤ ਾਨਸਫ ਨਵਚ ਸੁਿੰ ਦ ਨ ਤ ਇੱਥ ਸੀ ਫਸੁਤ ੁਯਭਤ ਧ ਜਾਂਦ ਨ। ਤਰਵਿੰਡੀ ਾਫ 



ਦਭਦਭਾ ਾਨਸਫ ਨਜ ਨੂਿੰ  ਤਖ਼ਤ ਭਿੰਨ ਨਰਆ ਨਆ ਸ, ਇਨਹ ਾਂ ਨਵਐ ਸੀ ੁਯਭਤ ਧ ਜਾਂਦ ਯਸ ਸਨ। 

ਅਥਾਨਾਂ ਦੀ ਨਵਸ਼ਸ਼ਤਾ ਅਤ ੁਯਭਤ ਦੀ ਭਸਾਨਤਾ ਨੂਿੰ  ਭੁੱ ਐ ਯੱਐਦ ਸ ਅਿੰਯਜ਼ੀ ਯਏਾਯ 

ੁਯਦਵਾਨਯਆ ਂਨਵਚ ਆਣਾ ਦਖ਼ਰ ਯੱਐਦੀ ੀ। ਨਸਰਾਂ ਨੱਧ ਤਯ ਤ ਅਤ ਪਯ ਭਸਿੰਤਾਂ ਦ ਯਾਸੀਂ। 

ੁਯਦਵਾਯਾ ੁਧਾਯ ਰਨਸਯ ਨਵਚ ਨਵਸ਼ਸ਼ ੁਯਭਤ ਰੀ ਅਏਾਰ ਤਖ਼ਤ ਸੀ ਸੁਿੰ ਦ ਯਸ। ੁਯਦਵਾਯਾ 

ੁਧਾਯ ਰਨਸਯ ਤ ਸਯ ਜ ਰਨਸਯਾਂ ਅਿੰਯਜ਼ੀ ਯਏਾਯ ਨਵਯੱੁਧ ਚੱਰੀਆਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨਵਚ ੁਯਭਤ ਧਣ ਦੀ 

ਰਣਾਰੀ ਨੇ ਨਿੰ ਾਂ ਨੂਿੰ  ਿੰਠਤ ਕਰੀ ਯੱਨਐਆ ਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਏੁਯਫਾਨੀਆ ਂਰਈ ਨਤਆਯ ਏੀਤਾ। 

 ਨਵੀਨ ਭੇਂ ਨਵਚ ੁਯਭਤ ਰਣਾਰੀ ਦੀ ਬ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਭੱਨਆ ਇਸ ਸ ਨਏ ਿੰਤਾਂ ਨਵਚ 

ਯਾਜੀ ਤ ਬਾਈਚਾਯਏ ਤਯ ਤ ਫਸੁਤ ਭੱਤਬਦ ਸ  ਸਨ ਨਜ ਏਯਏ ਨਏ ਇZਏ ਪਰ ਤ ੱੁਜਣਾ 

ਨਦਨ-ਫ-ਨਦਨ ਏਨਠਨ ਸੁਿੰ ਦਾ ਜਾ ਤਰਸਾ ਸ। ਧਾਯਨਭਏ ਐਤਯ ਨਵਚ ੁਯਭਤ ਦੀ ਰਭੁੱ ਐਤਾ ਦਾ 

ਏਾਇਭ ਯਨਸ ਏਦੀ ਸ। 

  

 

 

 

 


