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Introducation 
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਿਾਜ ਸੁਧਾਰਕ ਅੰਦੋਲਨਾਾਂ ਮ ਿੱਚੋਂ ਮਸੰਘ ਸਭਾ ਅੰਦੋਲਨ ਇਿੱਕ ਿਹਿੱਤ ਪੂਰਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ। ਇਸਦੀ 

ਿਹਿੱਤ ਪੂਰਨ ਮ ਸੇਸਤਾ ਇਹ ਸੀ ਮਕ ਇਸਦਾ ਸੰਗਠਨ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਮਸਧਾਾਂਤਾਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਮਗਆ ਸੀ। ਇਸਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 

1873 ਈ. ਮ ਚ ਅੰਮਿਿਤਸਰ ਮ ਖੇ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸਦੇ ਉਦੇਸ ਮਸਿੱਖ ਧਰਿ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸਾ ਦਾ ਪਿਚਾਰ 

ਕਰਨਾ, ਮਸਿੱਖਾਾਂ ਮ ਿੱਚ  ਮਹਿਾਾਂ-ਭਰਿਾਾਂ ਨੰੂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮਸਿੱਖਾਾਂ ਮ ਿੱਚ ਮ ਿੱਮਦਆ ਦਾ ਪਿਸਾਰ ਕਰਨਾ ਆਮਦ ਸੀ। ਇਸਨੇ ਮਸਿੱਖਾਾਂ 

ਮ ਿੱਚ ਇਿੱਕ ਨ ਾਾਂ ਜੋਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਮ ਿੱਚ ਿਹਿੱਤ ਪੂਰਨ ਮਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਸਨੰੂ ਮਸਿੱਖ ਇਮਤਹਾਸ ਮ ਚ ਇਕ 

ਿਹਿੱਤ ਪੂਰਨ ਿੋੜ ਿੰਮਨਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹ।ੈ1 

1846 ਈ. ਮ ਚ ਲਾਲ ਮਸੰਘ, ਤੇਜਾ ਮਸੰਘ ਅਤੇ ਗੁਲਾਬ ਮਸੰਘ  ਰਮਗਆਾਂ ਦੀ ਗਦਾਰੀ ਕਾਰਨ ਮਸਿੱਖਾਾਂ ਹਿੱਥੋਂ ਰਾਜ ਖੁਸ ਮਗਆ 

ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਉਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਸਿੇਂ ਪੰਜਾਬ ਮ ਚ ਨ ੀਂ ਮਸਮਖਆ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਨੀਤੀ ਭਾ ੇਂ 

ਸੁਤੰਤਰ ਮਰਆਸਤਾਾਂ ਮ ਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਰ  ੀ ਮਿਸਨਰੀ ਪਿਚਾਰਕਾਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮ ਚ ਇਹ 

ਿੈਲ ਗਏ ਜਦੋਂ ਮਕ ਿਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਮਸੰਘ ਦੇ ਸਿੇਂ ਇੰਨ੍ਾਾਂ ਨੰੂ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਮ ਚ ਪਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਮਗਆ 

ਨਹੀਂ ਸੀ।2 ਕਈ ਜਗ੍ਾ ਮਿਸਨ ਸਕੂਲ ਖੁਲ ਗਏ। ਨ ੀਂ ਮ ਮਦਅਕ ਨੀਤੀ ਤਮਹਤ ਅਤੇ ਨ ਾਾਂ ਸਮਭਆਚਾਰ, ਭਾਸਾ ਆਮਦ ਨੰੂ 

ਗਿਮਹਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਇਿੱਛਾ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮ ਮਦਆਰਥੀ  ਰਗ ਇੰਨ੍ਾਾਂ ਸਕੂਲਾਾਂ ਮ ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਸੁਰੂ ਹੋ ਮਗਆ। 

ਇਥੇ ਹੋਰ ਮ ਮਦਆ ਦੇ ਨਾਲ ਈਸਾਈ ਧਰਿ ਦੇ ਮਸਧਾਾਂਤਾਾਂ ਦਾ ਪਿਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮ ਮਦਆਰਥੀ ਉਸ ਧਰਿ 

 ਲ ਪਿੇਮਰਤ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਲਖਾਰੀਆਾਂ ਤੋਂ ਮਸਿੱਖ ਇਮਤਹਾਸ ਨੰੂ ਤੋੜ-ਿਰੋੜ ਕੇ ਮਲਖ ਾਉਣ ਦੀ 

ਕੋਮਸਸ ਕੀਤੀ। ਮਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਮਰਆਾਂ ਦਾ ਪਿਬੰਧ ਆਪਣੇ ਕਬਜੇ ਮ ਚ ਲੈਣਾ ਚਾਮਹਆ ਇਸ ਲਈ ਿਹੰਤਾਾਂ, ਪੁਜਾਰੀਆਾਂ, ਬੇਦੀਆਾਂ, 

ਸੋਢੀਆਾਂ ਅਤੇ ਭਿੱਮਲਆਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰੂ ਡੰਿ ਦਾ ਪਿਚਾਰ ਕੀਤਾ।3 ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਾਂ ਦੀ ਧਰਿ ਪਿਚਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮ ਰੋਧ ਮ ਚ ਪੰਜਾਬ 

ਮ ਚਲੇ ਮਹੰਦੂਆਾਂ ਅਤੇ ਿੁਸਲਿਾਨਾਾਂ ਨੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਾ ਸੁਰੂ ਕਰ ਮਦਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਮਕ ਭਾਰਤ ਜੋ ਪਮਹਲਾਾਂ ਤੋਂ ਗੁਲਾਿ 

ਸੀ ਉਸ ਮ ਚਲੇ ਮਹੰਦੂ ਅਤੇ ਿੁਸਲਿਾਨ ਲੋਕਾਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਮ ਚਲੇ ਇੰਨ੍ਾਾਂ ਦੋਨਾਾਂ ਧਰਿਾਾਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਾਾਂਝ ਸੀ। 

ਭਾਰਤ ਭਰ ਮ ਚ ਮਹੰਦੂ ਿੁਸਲਿਾਨ ਜਾਗਮਰਤੀ ਦੀਆਾਂ ਲਮਹਰਾਾਂ ਮਜ ੇਂ ਮਕ ਬਿਹਿੋ ਸਿਾਜ, ਆਰੀਆ ਸਿਾਜ, ਅਲੀਗੜ੍ ਅੰਦੋਲਨ 

ਆਮਦ ਚਲ ਰਹੀਆਾਂ ਸਨ। ਮਸਿੱਖਾਾਂ ਦੀ ਮਗਣਤੀ ਪੰਜਾਬ ਮ ਚ ਮਜਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਾਂ ਦਾ ਕਬਜਾ 

ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਾਗਮਰਤੀ ਲਮਹਰਾਾਂ ਬਾਅਦ ਮ ਚ ਉਠੀਆਾਂ। ਇੰਨ੍ਾਾਂ ਲਮਹਰਾਾਂ ਦੀ ਮਸਿੱਖਾਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਮ ਚ ਕਾਿੀ ਿਦਦ ਕੀਤੀ। ਬਹੁਤ 

ਸਾਰੇ ਮਸਿੱਖ ਇੰਨ੍ਾਾਂ ਮ ਚ ਸਾਮਿਲ  ੀ ਹੋਏ। ਪਰੰਤੂ ਇੰਨ੍ਾਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਅਨਿਤੀਆਾਂ ਖਾਸਕਰ ਆਰੀਆ ਸਿਾਜੀਆਾਂ ਦੇ ਮਸਿੱਖ 

ਗੁਰੂਆਾਂ ਦੇ ਮਖਲਾਿ ਕੁਝ ਨਾ ਸਮਹਣਯੋਗ ਬੋਲਣ ਤੇ ਮਸਿੱਖ ਮਪਛੇ ਹਟ ਗਏ।  

ਮਸਿੱਖਾਾਂ ਮ ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼-ਕਾਲ ਦੀ ਪੁਨਰ ਜਾਗਮਰਤੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਿਜਬੂਤ ਲਮਹਰ ਮਸੰਘ ਸਭਾ ਲਮਹਰ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਮਸਿੱਖਾਾਂ ਉਪਰ ਹ ੋ

ਰਹੇ ਧਾਰਮਿਕ ਹਿਮਲਆਾਂ ਨੰੂ ਠਲ੍ ਪਾਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਮਹਲਾਾਂ ਦੋ ਲਮਹਰਾਾਂ ਮਨਰੰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਾਿਧਾਰੀ ਲਮਹਰਾਾਂ ਨੇ  ੀ ਮਸਿੱਖਾਾਂ ਮ ਚ 

ਆਪਣੀ ਸਾਖ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਪਰੰਤੂ ਉਹ ਮਸਿੱਖ ਧਰਿ ਦੀਆਾਂ ਸੰਪਰਦਾ ਾਾਂ  ਜੋਂ ਸੀਿਤ ਖੇਤਰ ਮ ਚ ਮਸਿਟ ਕੇ ਰਮਹ ਗਈਆਾਂ ।4 

 

ਮਸਘੰ ਸਭਾ ਅੰਮਿਿਤਸਰ 

ਮਸੰਘ ਸਭਾ ਲਮਹਰ ਦੇ ਸਥਾਮਪਤ ਹੋਣ ਦਾ ਿੌਰੀ ਕਾਰਨ ਅੰਮਿਿਤਸਰ ਦੇ ਚਾਰ ਮਸਿੱਖ ਬਿੱਮਚਆਾਂ ਅਤਰ ਮਸੰਘ, ਆਇਆ ਮਸੰਘ, ਸਾਧੂ 

ਮਸੰਘ ਅਤੇ ਸੰਤੋਖ ਮਸੰਘ ਦਾ ਈਸਾਈ ਬਣਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਬਮਣਆ। ਇਹ ਚਾਰੇ ਅੰਮਿਿਤਸਰ ਦੇ ਮਿਸਨ ਸਕੂਲ ਮਜਹੜਾ 1853 

ਈ. ਮ ਚ ਸਥਾਮਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਦੇ ਮ ਮਦਆਰਥੀ ਸਨ।5 ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾ ਾ ਪੰਮਡਤ ਸਰਧਾ ਰਾਿ ਮਿਲੌਰੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ 

ਮ ਚ ਕਥਾ ਕਰਨ ਸਿੇਂ ਮਸਖ ਗੁਰੂਆਾਂ ਅਤੇ ਗਿੰਥਾਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਇਤਰਾਜਯੋਗ ਸਬਦਾ ਲੀ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਾਂ 

ਦੁਆਰਾ ਮਸਿੱਖ ਇਮਤਹਾਸ ਮਲਖਣ ਲਈ ਮਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਮਗਆ ਸੀ। ਪਤ ੰਤੇ ਮਸਿੱਖਾਾਂ ਨੇ ਇੰਨ੍ਾਾਂ ਗਿੱਲਾਾਂ ਨੰੂ ਨਾ ਸਹਾਰਦੇ ਹੋਏ 

1873 ਈ. ਮ ਚ ਅੰਮਿਿਤਸਰ ਦੇ ਿਜੀਠੀਆ ਬੰੁਗੇ ਮ ਚ ਇਕਤਰਤਾ ਬੁਲਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਇਕਿੱਠ ਮ ਚ ‘ਮਸੰਘ ਸਭਾ’ ਦਾ 
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ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਮਗਆ। ਇਸ ਦੇ ਪਿਧਾਨ ਸ. ਠਾਕਰ ਮਸੰਘ ਸੰਧਾ ਾਲੀਆ ਅਤੇ 

ਸਕਿੱਤਰ ਮਗ. ਮਗਆਨ ਮਸੰਘ ਜੀ ਅੰਮਿਿਤਸਰ  ਾਲੇ ਬਣੇ। ਇਸ ਸਭਾ ਨੇ ਇਹ 

ਕਾਰਜ ਆਪਣੇ ਮਜੰਿੇ ਲਏ: 

1. ‘ਮਸਿੱਖ ਿਤ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਤਨ ਪਮ ਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਦਰਜੇ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ। 

2. ਇਮਤਹਾਮਸਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕਾਾਂ ਸੰਪਾਦਤ ਅਤੇ ਪਿਕਾਸਤ ਕਰਨਾ। 

3.  ਰਤਿਾਨ ਮਗਆਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਿਾਮਧਅਿ ਰਾਹੀਂ ਪਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ 

ਪੰਜਾਬੀ ਮ ਚ ਰਸਾਲੇ ਅਤੇ ਅਖਬਾਰਾਾਂ ਚਲਾਉਣਾ। 

4. ਕੁਰਾਹੇ ਪੈਣ  ਾਮਲਆਾਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮਸਿੱਖ ਪੰਥ ਮ ਚ ਿੋੜ ਕੇ 

ਮਲਆਉਣਾ। 

5. ਉਚ ਪਦ ੀ  ਾਮਲਆਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਾਂ ਮ ਚ ਮਸਿੱਖਾਾਂ ਦੇ ਮ ਮਦਅਕ ਪਿੋਗਰਾਿ ਸੰਬੰਧੀ 

ਮਦਲਚਸਪੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੰੂ ਮਸਰੇ ਚੜ੍ਾਉਣ ਮ ਚ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦਾ 

ਸਮਹਯੋਗ ਪਿਾਪਤ ਕਰਨਾ।’1 

 

ਅੰਮਿਿਤਸਰ ਮ ਚ ਮਸੰਘ ਸਭਾ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਮਪਛੋਂ ਮਸਿੱਖਾਾਂ ਦਾ ਪਮੜ੍ਆ ਮਲਮਖਆ 

 ਰਗ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜ ਮਗਆ। ਇਸ ਸਭਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਿੀਮਟੰਗਾਾਂ ਹਿਤਾ ਾਰ ਿੰਜੀ 

ਸਾਮਹਬ ਮ ਖੇ ਕਰਨੀਆਾਂ ਸੁਰੂ ਕਰ ਮਦਤੀਆਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ  ਿੱਡਾ ਕੰਿ ਜੋ ਇਸ ਸਭਾ ਨੇ 

ਕੀਤਾ ਉਹ ਮਸਿੱਖ ਇਮਤਹਾਸ ਦੀ ਖੋਜ ਸੀ। ਸਿੀ ਅੰਮਿਿਤਸਰ ਤੋਂ ਇਲਾ ਾ ਬਾਹਰ ਦੇ 

ਮ ਦ ਾਨ  ੀ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮ ਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮਸੰਘ ਸਭਾ ਦੀ 

ਸਥਾਪਤੀ ਦੇ ਇਕ ਿਹੀਨੇ ਮ ਚ ਮਗ. ਸਰਦੂਲ ਮਸੰਘ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਮਹਬ ਜੀ ਦੇ 

ਪਿਕਾਸ ਪੁਰਬ ਸੰਬੰਧੀ ਬਮਹਸ ਛੇੜੀ। ਉਨ੍ਾਾਂ ਿੁਤਾਮਬਕ ਗੁਰੂ ਸਾਮਹਬ ਕਿੱਤਕ ਮ ਚ 

ਨਹੀਂ ਮ ਸਾਖ ਮ ਚ ਅ ਤਮਰਤ ਹੋਏ। ਇਹ ਬਮਹਸ ਮਤੰਨ ਸਾਲ ਚਿੱਲੀ ਅਤੇ ਕਈ 

ਸਾਲ ਮਪਛੋਂ ਇਕ ਗੁਰ ਪਿਣਾਲੀ ਮਤਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। 

ਇਸ ਮਸਲਮਸਲੇ ਮ ਚ ਅੰਮਿਿਤਸਰ ਮ ਖੇ 28 ਚੇਤਰ ਸੰਿਤ 416 ਗੁ. ਨਾ. 1885 

ਈ. ਸੰਿਤ 1942 ਮਬ. ਨੰੂ ਗੁਰਿਮਤ ਗਿੰਥ ਪਿਚਾਰਕ ਸਭਾ ਸਿੀ ਅੰਮਿਿਤਸਰ ਜੀ ਮ ਚ 

ਸਥਾਪਤ ਹੋਈ। 

ਗੁਰ ਪਿਣਾਲੀ ਮਪਿੱਛੋਂ ਮਸਿੱਖ ਇਮਤਹਾਸ ਦੀਆਾਂ ਕਈ ਸਾਖੀਆਾਂ ਤੇ ਬਮਹਸ ਹੋਈ ਅਤੇ 

ਅੰਤਲੀ ਬਮਹਸ ਦਸਿ ਗਿੰਥ ਬਾਬਤ ਸੀ। ਇਹ ਸੇ ਾ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਾਨ ਅੰਮਿਿਤਸਰ 

ਨੇ ਗੁਰਿਮਤ ਗਿੰਥ ਪਿਚਾਰਕ ਸਭਾ ਸਿੀ ਅੰਮਿਿਤਸਰ ਨੰੂ ਸੌਂਪੀ। ਇਸ ਦਾ ਕੁਲ ਖਰਚ 

ਇਸ ਸਭਾ ਦੇ ਸਕਤਿ  ਭਾਈ ਆਗਯਾ ਮਸੰਘ ਜੀ ਹਕੀਿ ਦੇ ਸਪੁਤਿ  ਭਾਈ ਿੰਨਾ ਮਸੰਘ 

ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਜੰਿੇ ਮਲਆ। ਅਿੱਡ -ਅਿੱਡ ਤਰ੍ਾਾਂ ਦੇ 32 ਦਸਿ ਗਿੰਥ  ਿੱਖ  ਿੱਖ ਥਾ ਾਾਂ 

ਤੋਂ ਮਲਆ ਕੇ ਸਿੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਮਹਬ ਤੇ ਰਿੱਖੇ ਗਏ ਅਤੇ ਦਸਿ ਗਿੰਥ ਦੇ ਮਨਰਨਯ 

ਲਈ ਮ ਚਾਰ ਸੁਰੂ ਹੋਈ, ਮਜਹੜੀ 1 ਹਾੜ 1952 ਤੋਂ 6 ਿਗਣ 1952 ਐਤ ਾਰ 

ਤਿੱਕ ਚਿੱਲੀ। ਪੰਥ ਦੀਆਾਂ ਰਾ ਾਾਂ ਿੰਗੀਆਾਂ ਗਈਆਾਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਾਾਂ ਪੂਰਨ ਸੁਧਾਈ 

ਸਾ ਣ 1953 ਤਕ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਮਰਪੋਰਟ ਮਤਆਰ ਕਰਕੇ 1 ਿਗਣ 

1954 ਨੰੂ ਪਿਕਾਮਸਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਮ ਚ ਦਸਿ ਪਾਤਸਾਹ ਦੀ ਮਕਹੜੀ 

ਮਕਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਦਾ  ੇਰ ਾ ਸੀ। 

ਇਸ ਸਭਾ  ਲੋਂ  ਹੇਠ ਮਲਖੇ ਛਪੇ ਟਰੈਕਟ ਿਸਹੂਰ ਹਨ:2 

1. ਗੁਰਪੁਰਬ ਪਿਕਾਸ 

2. ਗੁਰ ਮਸਿੱਖਾਾਂ ਦੇ ਮਨਤ ਕਰਿ 9463614699/97 

3. ਸਦ ਮਸਧਾਾਂਤ 

4. ਗੁਰਿਮਤ ਮਸਧਾਾਂਤ 

5. ਗੁਰ ਮਬਲਾਸ ਮਿਤ ਕਮ  ਸੁਖਾ ਮਸੰਘ ਜੀ 

6. ਮਰਪੋਟ ਦਸਿ ਗਿੰਥ ਜੀ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਦੀ 

7. ਯਾਤਰਾ ਸਿੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਮਹਬ 

8. ਖਾਲਸਾ ਿਨ ਿੋਦਕ 

9.  ਗੁਰਪੁਰਬ ਕਰਨ ਦੀ ਮ ਧੀ 

10. ਗੁਰ ਪਿਨਾਲੀ ਛੋਟੀ, ਆਮਦ 

 

ਇਨ੍ਾਾਂ  ੀਚਾਰਾਾਂ ਤੇ ਉਤਸਾਹ ਦਾ ਹੀ ਮਸਿੱਟਾ ਸੀ ਮਕ ਮਗ. ਮਗਆਨ ਮਸੰਘ ਜੀ ਨੇ 

ਤ ਾਰੀਖ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਪੰਥ ਪਿਕਾਸ ਗਿੰਥ ਪਿਕਾਸਤ ਕੀਤੇ ਤੇ ਪੰਮਡਤ ਤਾਰਾ ਮਸੰਘ 

ਜੀ ਨੇ ਸਿੀ ਗੁਰੂ ਗਿੰਥ ਕੋਸ ਤੇ ਤੀਰਥ ਸੰਗਿਮਹ ਆਮਦ ਪੁਸਤਕਾਾਂ ਮਲਖੀਆਾਂ। 

ਿੇਰ ਖਾਲਸਾ ਟਿ ੈਕਟ ਸੁਸਾਇਟੀ ਮਸਿੱਖ ਧਰਿ ਸੰਬੰਧੀ ਟਿ ੈਕਟ ਪਿਕਾਸਤ ਕਰਨ ਮਹਤ ਸਿੀ 

ਅੰਮਿਿਤਸਰ ਜੀ ਮ ਖੇ ਭਾਈ ਕੌਰ ਮਸੰਘ ਜੀ ਭਾਈ  ੀਰ ਮਸੰਘ ਜੀ ਆਮਦ ਬਾਨੀਆਾਂ 

ਦੀ ਮਹੰਿਤ ਨਾਲ 1894 ਈ. ਨੰੂ ਬਣੀ। 

 

ਸਿੀ ਗਰੁ ੂਮਸਘੰ ਸਭਾ ਲਾਹਰੌ 

ਸਿੀ ਗੁਰੂ ਮਸੰਘ ਸਭਾ ਅੰਮਿਿਤਸਰ ਕਾਇਿ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਅਮਧਆਪਨ 

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ ਰਮਸਟੀ  ਿੱਲੋਂ  ਖੁਲੇ੍ ਓਰੀਐਂਟਲ ਕਾਲਜ ਲਾਹੌਰ ਮ ਚ ਡਾ. 

ਲਾਇਟਨਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸਨ 1877 ਮ ਚ ਸੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸੇ ਾ 

ਭਾਈ ਹਰਸਾ ਮਸੰਘ ਜੀ3 ਜੋ ਦਰਬਾਰ ਸਾਮਹਬ ਸਿੀ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਗਿੰਥੀ ਸਨ, ਨੰੂ 

ਸੌਂਪੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਾਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਿੁਖ ਮਸੰਘ (ਪਿੋ.), ਦੀ ਾਨ ਬੂਟਾ ਮਸੰਘ, ਸ. ਿੇਹਰ 

ਮਸੰਘ ਆਮਦ ਲਾਹੌਰ  ਾਸੀਆਾਂ ਨਾਲ ਰਲਕੇ 1879 ਈ. ਮ ਚ ਲਾਹੌਰ ਮਸੰਘ ਸਭਾ 

ਬਣਾਈ। ਇਸ ਦੇ ਮਨਯਿ ਤਕਰੀਬਨ ਅੰਮਿਿਤਸਰ  ਾਲੀ ਮਸੰਘ ਸਭਾ  ਾਲੇ ਹੀ ਰਖੇ 

ਗਏ। 

11 ਅਪਿੈਲ 1880 ਈ. ਮ ਚ ਮਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੰੂ ਹੋਰ ਪਮਕਆਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ 

ਸਭਾ ਨੰੂ ਸਿੀ ਅੰਮਿਿਤਸਰ ਸਭਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਿੀ ਸਮਤਗੁਰੂ ਮਸੰਘ ਸਭਾ ਜਨਰਲ 

ਬਣਾਈ ਗਈ।4 ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਹੌਰ ਮਸੰਘ ਸਭਾ  ਲੋਂ  ਹਿਤਾ ਾਰੀ ‘ਗੁਰਿੁਖੀ 

ਅਖਬਾਰ’ ਅਤੇ ਿਾਮਸਕ ਪਿੱਤਰ ‘ਮ ਮਦਆਰਕ’ ਪਿੋ. ਗੁਰਿੁਖ ਮਸੰਘ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ 

ਹੇਠ ਮਨਕਲਣਾ ਸੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥਾਾਂ-ਥਾਾਂ ਮਸੰਘ ਸਭਾ ਾਾਂ ਦੀ ਮਗਣਤੀ 

 ਧਣੀ ਸੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਾਂ ਸਭਾ ਾਾਂ ਲਹੌਰ ਅਤੇ ਅੰਮਿਿਤਸਰ  ਾਲੀ ਮਸੰਘ 

ਸਭਾ ਮ ਚੋਂ ਮਕਸੇ ਨਾ ਮਕਸੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਮਧਤ ਸਨ। 

ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਾਨ ਅੰਮਿਿਤਸਰ ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ  

ਮਸੰਘ ਸਭਾ ਾਾਂ ਦੀ ਮਗਣਤੀ  ਧਣ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਜਥੇਬੰਧੀ ਦੀ ਲੋੜ ਿਮਹਸੂਸ 

ਹੋਈ। ਇਸ ਲਈ 1883 ਈ. ਮ ਚ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਾਨ ਅੰਮਿਿਤਸਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 

ਹੋਈ। ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਦੇ ਿੈਂਬਰਾਾਂ ਠਾਕਰ ਮਸੰਘ ਸੰਧਾ ਾਲੀਆ, ਮਬਿਿ ਮਸੰਘ ਅਤੇ 

ਬਾਬਾ ਖੇਿ ਮਸੰਘ ਬੇਦੀ ਦੇ ਮਸਧਾਾਂਤਕ ਮ ਰੋਧਾਾਂ ਕਾਰਨ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਾਨ ਲਾਹੌਰ ਹੋਂਦ 

ਮ ਚ ਆਇਆ। ਦੋਹਾਾਂ ਦੀ ਾਨਾਾਂ ਦੇ ਮਨਯਿਾਾਂ ਮ ਚ ਕਾਿੀ ਮਭੰਨਤਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 

ਆਪਸੀ ਮ ਰੋਧ ਚਲਦਾ ਮਰਹਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਾਂ ਮਸੰਘ ਸਭਾ ਾਾਂ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਾਨ 

ਅੰਮਿਿਤਸਰ ਛਿੱਡ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਾਨ ਲਾਹੌਰ ਮ ਚ ਸਾਮਿਲ ਹੋ ਗਈਆਾਂ। ਨਾਭਾ ਦੇ 

ਿਹਾਰਾਜਾ ਹੀਰਾ ਮਸੰਘ ਅਤੇ ਪਜੰਾਬ ਦੇ ਲੈਫ਼ਟੀਨੈਂਟ ਗ ਰਨਰ  ੀ ਲਾਹੌਰ ਖਾਲਸਾ 

ਦੀ ਾਨ ਦੇ ਸਿਰਪਿਸਤ ਬਣ ਗਏ। 

ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਅੰਮਿਿਤਸਰ 

 ਮਸੰਘ ਸਭਾ ਲਮਹਰ ਨੇ ਮਸਿੱਖਾਾਂ ਮ ਚ ਮ ਮਦਆ ਿੈਲਾਉਣ ਉਤੇ ਮਜਆਦਾ ਜੋਰ 

ਮਦਿੱਤਾ। ਪਿੋ. ਗੁਰੁਿੁਖ ਮਸੰਘ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਖਬਾਰ ਰਾਹੀਂ 

ਬਹੁਤ ਪਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। 1883 ਈ. ਮ ਚ ਉਸਨੇ ਹੋਰ ਪਤ ੰਮਤਆਾਂ ਦੇ ਅਗੇ ਇਹ 

ਸੁਝਾਅ ਰਿੱਮਖਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸਮਹਿਤ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਖੇਿ ਮਸੰਘ ਬੇਦੀ 

ਦੀ ਅਗ ਾਈ ਮ ਚ ਇਕ ਕਿੇਟੀ ਅਗਲੇਰੇ ਕਾਰਜਾਾਂ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ।5 ਇਸ 

ਕੰਿ ਲਈ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਿਸਰਾਾਂ ਨੰੂ ਿਾਨ ਪਤਰ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ 

ਰਲਾਇਆ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਿੰਗੀ। ਮਸਿੱਖਾਾਂ ਮ ਚੋਂ ਕੁਝ ਅਿੀਰ ਆਗੂਆਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ 

ਨਾਿ ਕਾਲਜ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਸਰਤ ਉਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸਕਸ ਕੀਤੀ। 

ਪਰੰਤੂ ਪਿੋ. ਗੁਰਿੁਖ ਮਸੰਘ ਮਕਸੇ ਖਾਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜਾਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ 

ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਿੰਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਮਸਿੱਖ 

ਰਈਸਾਾਂ ਅਤੇ ਰਾਮਜਆਾਂ ਅਤੇ ਆਿ ਮਸਿੱਖਾਾਂ ਤੋਂ ਕਾਿੀ ਚੰਦਾ ਇਕਠਾ ਹੋ ਮਗਆ। ਮਿਰ 

ਕਾਲਜ ਮਕਸ ਜਗ੍ਾ ਬਣੇ? ਇਹ ਸ ਾਲ ਦਰਪੇਸ ਆਇਆ। ਕੁਝ ਮਸੰਘ ਸਭਾ ਦੇ 

ਿੈਂਬਰ ਇਸ ਨੰੂ ਲਾਹੌਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਅੰਮਿਿਤਸਰ। ਅੰਤ ਕਾਿੀ 

ਜਦੋ-ਜਮਹਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੀ ਇਿਾਰਤ ਲਈ ਅੰਮਿਿਤਸਰ ਨੰੂ 

ਚੁਮਣਆ ਮਗਆ। ਇਸ ਲਈ ਅੰਮਿਿਤਸਰ ਤੋਂ ਲਾਹੌਰ ਜਾਣ  ਾਲੀ ਸੜਕ ਦੇ ਸਿੱਜੇ 

ਹਿੱਥ ਮਪੰਡ ਕੋਟ ਸੈਦ ਿਮਹਿੂਦ ਦੇ ਮਜਿੀਦਾਰਾਾਂ ਤੋਂ 100 ਏਕੜ ਜਿੀਨ ਖਰੀਦ ਕੇ 5 

ਿਾਰਚ 1892 ਈ. ਨੰੂ ਸਰ ਜੇਿਜ਼ ਲਾਇਲ ਲਾਟ ਸਾਮਹਬ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਨੀਂਹ 

ਰਖ ਾਈ ਗਈ।6ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਲਜ ਬਣ ਮਰਹਾ ਸੀ ਤਾਾਂ ਮਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ 

ਤੇ ਹਰ ਪਮਰ ਾਰ ਨੇ ਦੋ ਆਨੇ ਫ਼ੀਸਦੀ- ਏਕੜ ਸੈੈੱਸ ਮਦਿੱਤਾ। ਇਥੋਂ ਤਿੱਕ ਮਕ ਮਪਿੰਸ 

ਅਤੇ ਮਪਿੰਸ ਆਿ  ੇਲਜ਼ ਜਾਰਜ ਪੰਜ ੇਂ ਨੇ  ੀ ਦੋ ਲਿੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾਨ ਮਦਿੱਤਾ। ਕਾਲਜ 

ਦੀ ਸੁਰੂਆਤ ਮ ਚ ‘ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਸਕੂਲ’ ਖੋਮਲਆ ਮਗਆ ਅਤੇ ਮਿਡਲ ਤਕ 

ਦੀ ਪੜ੍ਾਈ ਸੁਰੂ ਹੋਈ। ਿੇਰ 1896 ਮ ਚ ਹਾਈ ਅਤੇ ਐਿ.ਏ. ਦੀਆਾਂ ਕਲਾਸਾਾਂ 

ਸੁਰੂ ਹੋਈਆਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਮਤੰਨ ਸਾਲ ਿਗਰੋਂ ਬੀ.ਏ. ਆਮਦ ਦੀ ਪੜ੍ਾਈ ਸੁਰੂ ਹੋ ਗਈ।  

ਚੀਿ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਾਨ 

ਲਾਹੌਰ ਅਤੇ ਅੰਮਿਿਤਸਰ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਾਨਾਾਂ ਮ ਚ ਮਸਧਾਾਂਮਤਕ ਿਤਭੇਦਾਾਂ ਕਾਰਨ ਦੋਹਾਾਂ 

ਜਥੇਬੰਧੀਆਾਂ ਦੀ ਮ ਥ  ਧਦੀ ਗਈ। ਪਰੰਤੂ ਸਿੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਹੌਰ  ਾਲੇ ਦੀ ਾਨ 
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ਦੇ ਿੋਢੀ ਪਿੋ. ਗੁਰਿੁਖ ਮਸੰਘ ਦੇ 1898 ਈ. ਅਤੇ ਮਗ. ਮਦਿੱਤ ਮਸੰਘ ਦੇ 1901 ਈ. 

ਮ ਚ ਚੜ੍ਾਈ ਕਰ ਜਾਣ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਆਗੂ ਕਿਜੋਰ ਪੈ ਗਏ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ. 

ਸੰੁਦਰ ਮਸੰਘ ਿਜੀਠੀਆ 1892-93 ਈ. ਮ ਚ ਚੀਿ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਾਨ ਅੰਮਿਿਤਸਰ 

ਮ ਚ ਸਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਇਹ ਸ. ਅਤਰ ਮਸੰਘ ਭਦੌੜ ਜੋ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਾਨ ਦੇ ਪਿਧਾਨ 

ਸਨ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਮਰਸਤੇਦਾਰ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਨ ੇਂ ਤਜਰਬੇ ਕਰਨ ਦਾ ਿਨਸੂਬਾ 

ਲੈ ਕੇ ਇੰਨ੍ਾਾਂ ਨੇ ਦੋਹਾਾਂ ਜਥੇਬੰਧੀਆਾਂ ਨੰੂ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ 

ਇਲਾ ਾ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੀਆਾਂ ਗਤੀਮ ਧੀਆਾਂ ਮ ਚ  ੀ ਇੰਨ੍ਾਾਂ ਨੇ ਗਰਿਜੋਸੀ 

ਨਾਲ ਭਾਗ ਮਲਆ। ਆਪਣੀਆਾਂ ਕੋਮਸਸਾਾਂ ਸਦਕਾ ਇੰਨ੍ਾਾਂ ਨੇ 30 ਅਕਤੂਬਰ 1902 

ਨੰੂ ਚੀਿ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਾਨ ਸਥਾਮਪਤ ਕਰ ਮਦਿੱਤਾ ਮਗਆ ਅਤੇ1904 ਈ.ਮ ਚ ਇਸ 

ਸੰਸਥਾ ਨੰੂ ਰਮਜਸਟਰ ਕੀਤਾ ਮਗਆ। ਇਸ ਦੇ ਪਿਧਾਨ ਭਾਈ ਅਰਜਨ ਮਸੰਘ 

ਬਾਗੜੀਆਾਂ ਅਤੇ ਸਕਿੱਤਰ ਸ. ਸੰੁਦਰ ਮਸੰਘ ਿਜੀਠੀਆ ਬਣੇ। ਬਾਬੂ ਤੇਜਾ ਮਸੰਘ 

ਭਸੌੜ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਪਮਹਲੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਪਮਹਲੇ ਦੋ ੇਂ ਦੀ ਾਨ ਇਸ ਮ ਚ 

ਸਾਮਿਲ ਕਰ ਲਏ ਗਏ। ਦੀ ਾਨ ਕੋਲ ਆਸੇ ਅਤੇ ਮਨਯਿ ਪਮਹਲਾਾਂ  ਾਲੇ ਹੀ ਸਨ, 

ਮਜ ੇਂ ਥਾਾਂ-ਥਾਾਂ ਧਰਿ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮਸਿੱਖਾਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਧਰਿ ਬਾਰੇ ਹੋਰ 

ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ।7 ਇਸ ਨਾਲ ਇਕ ਕਾਰਜ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਨੰੂ ਪਿੱਕੇ ਪੈਰਾਾਂ ਤੇ 

ਕਰਨ ਦਾ ਹੋਰ ਜੁੜ ਮਗਆ ਸੀ।8 ਇੰਨ੍ਾਾਂ ਕਾਰਜਾਾਂ ਲਈ ਸ. ਸੰੁਦਰ ਮਸੰਘ ਿਜੀਠੀਆ 

ਨੇ ਚੰਦਾ ਇਕਠਾ ਕਰਨਾ ਸੁਰੂ ਕਰ ਮਦਤਾ। ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਮ ਚ ਭਾਰੀ ਦਰਬਾਰ 

ਕਰਕੇ ਿਹਾਰਾਜਾ ਹੀਰਾ ਮਸੰਘ  ਰਮਗਆਾਂ ਤੋਂ ਯੋਗਦਾਨ ਪ ਾਇਆ ਮਗਆ। ਇਸ 

ਸਿੇਂ 21 ਲਿੱਖ ਰੁਪਈਆਾਂ ਇਕਿੱਠਾ ਹੋਇਆ ਮਜਸ ਨਾਲ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਪਿੱਕੇ ਪੈਰੀਂ 

ਕਰ ਮਦਤਾ ਮਗਆ। ਇਸ ਨੇ ਮਸੰਘ ਸਭਾ ਦੇ ਉਦੇਸਾਾਂ ਦਾ ਪਿਚਾਰ ਕਰਨ ਮ ਿੱਚ ਬਹੁਤ 

ਸਲਾਘਾਯੋਗ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। 

ਇਸ ਦੀ ਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾ ਾ  ੀ ਕਈ ਹੋਰ ਦੀ ਾਨ ਹੋਂਦ ਮ ਚ ਆਏ ਮਜ ੇਂ ਪੰਚ 

ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਾਨ ਭਸੌੜ ਅਰਥਾਤ ਖਾਲਸਾ ਪਾਰਲੀਿੈਂਟ’, ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਾਨ, ਨਾਭਾ, 

ਗੜਗਜ ਅਕਾਲੀ ਦੀ ਾਨ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਆਮਦ। ਇੰਨ੍ਾਾਂ ਨੇ ਚੀਿ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਾਨ 

ਤੋਂ ਅਲਿੱਗ ਰਮਹ ਕੇ ਮਸਿੱਖਾਾਂ ਮ ਚ ਮ ਮਦਆ ਿੈਲਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਜ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ 

ਕੀਤੇ। 

ਮਸਿੱਖ ਐਜੂਕੇਸਨਲ ਕਾਨਿਰੰਸ 

ਚੀਿ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਾਨ ਦੇ ਮਜਿੱਥੇ ਦੇਸ ਦੇ  ਖ- ਖ ਭਾਗਾਾਂ ਮ ਚ ਪਿਚਾਰ ਕਮਰਆ 

ਕਰਦੇ ਸਨ।1907 ਈ. ਮ ਚ ਚੀਿ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਾਨ ਦਾ ਇਕ ਜਥਾ ਪਿਚਾਰ ਲਈ 

ਕਰਾਚੀ ਮਗਆ। ਉਸ ਸਿੇਂ ਉਥੇ ਿੁਹੰਡਨ ਐਜੂਕੇਸਨਲ ਕਾਨਿਰੰਸ ਦਾ ਜਲਸਾ ਹੋ 

ਮਰਹਾ ਸੀ, ਮਜਸ ਨੰੂ ਦੇਖ ਕੇ ਮਸਿੱਖਾਾਂ ਮ ਚ  ੀ ਅਮਜਹੀ ਕਾਨਿਰੰਸ ਦਾ ਮਖਆਲ 

ਆਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਸ. ਸੰੁਦਰ ਮਸੰਘ ਿਜੀਠੀਆ ਨੇ 9 ਜਨ ਰੀ 1908 ਤੋਂ 

ਆਪਣੀ ਕੋਠੀ ਮ ਚ ਕਈ ਿੀਮਟੰਗਾਾਂ ਕਰਕੇ 19 ਜਨ ਰੀ 1908 ਮਸਿੱਖ 

ਐਜੂਕੇਸਨਲ ਕਾਨਿਰੰਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਇਸਦਾ ਪਮਹਲਾ ਸਿਾਗਿ ਬਾਬੂ 

ਗੁਲਾਬ ਮਸੰਘ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਤੇ ਗੁਜਰਾਾਂ ਾਲੇ ਮ ਚ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਾਨਿਰੰਸ ਦੇ ਿੁਖ 

ਕੰਿ ਇਹ ਸਨ: 

1. ਮ ਿੱਮਦਆ ਪਰਚਾਰ-ਕਾਨਿਰੰਸਾਾਂ ਕਰਨੀਆਾਂ, ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਣੇ, ਿੁਿੱਢਲੀ ਮ ਿੱਮਦਆ 

ਲਈ ਿੰਡ ਇਕਿੱਠਾ ਕਰਨਾ। 

2. ਧਾਰਮਿਕ ਮ ਮਦਆ- ਧਰਿ ਪੋਥੀਆਾਂ, ਸਕੀਿਾਾਂ  ਜੀਿੇ, ਅੰਮਿਿਤ ਪਰਚਾਰ, 

ਧਾਰਮਿਕ ਕੀਰਤਨ ਅਤੇ ਦੀ ਾਨ। 

3. ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਚਾਰ- ਪੁਸਤਕਾਾਂ ਮਤਆਰ ਕਰ ਾਉਣੀਆਾਂ, ਯੂਨੀ ਰਮਸਟੀ, 

ਸਕੂਲਾਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਾਈ ਸਕੀਿ, ਕਚਮਹਰੀਆਾਂ, ਡਾਕਖਾਨੇ, ਰੇਲਾਾਂ ਆਮਦ ਸਭ ਥਾਾਂ 

ਪੰਜਾਬੀ ਨੰੂ ਯੋਗ ਥਾਾਂ ਮਦ ਾਉਣੀ 

4. ਿਮਹਕਿਾ ਤਾਲੀਿ ਮ ਚ ਮਸਿੱਖ ਹਿੱਕਾਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ। 

5. ਅਛੂਤ ਉਧਾਰ9  

 

ਇਸ ਕਾਨਿਰੰਸ ਦੇ ਸੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਿੁਿੱਢਲੀ ਮ ਿੱਮਦਆ ਦੇ ਸਕੂਲ ਖੁਲਣੇ ਸੁਰੂ ਹ ੋ

ਗਏ ਮਜਸ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲਾਾਂ ਦੀ ਮਗਣਤੀ ਮ ਚ ਲਗਾਤਾਰ  ਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਮਰਹਾ। ਜਦੋਂ 

1908 ਈ.ਮ ਿੱਚ ਇਸਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਤਾਾਂ ਉਸ ਸਿੇਂ ਕੇ ਲ 7 ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ 

ਸਨ। ਛੇਤੀ ਹੀ ਸਕੂਲਾਾਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਾਂ ਮਗਣਤੀ 58 ਹ ੋਗਈ। 1908 ਤੋਂ 1947 

ਤਿੱਕ ਲਗਭਗ 333 ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ ਲਾਹੌਰ, ਮਸਆਲਕੋਟ, ਰਾ ਲਮਪੰਡੀ, 

ਗੁਜਰਾਾਂ ਾਲਾ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸਥਾਨਾਾਂ ਤੇ ਨ ੇਂ ਖੁਿੱਲ੍ ਗਏ। ਇਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸਾ ਦੇ 

ਪਿਚਾਰ ਕਰਨ ਮ ਿੱਚ  ੀ ਅਮਤਅੰਤ ਸਲਾਘਾਯੋਗ ਭੂਮਿਕਾ ਮਨਭਾਈ।ਇਸ ਤੋਂ ਪਮਹਲਾਾਂ 

ਮਸੰਘ ਸਭਾ ਲਮਹਰ ਨੇ ਮਜਹੜੇ ਜਤਨ ਕੀਤੇ ਸਨ ਇਸ ਕਾਨਿਰੰਸ ਨੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੰੂ  ਿੱਡੀ 

ਪਿੱਧਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। 

ਮਸੰਘ ਸਭਾ ਸਿੇਂ ਮਸਿੱਖ ਮ ਿੱਮਦਆ 

ਸਾਨੰੂ ਮਸੰਘ ਸਭਾ ਲਮਹਰ ਤੋਂ ਪਮਹਲਾਾਂ 1865 ਤੋਂ 1882 ਈ. ਤਕ ਅੰਮਿਿਤਸਰ 

ਸਮਹਰ ਮ ਚ ਚਲਦੇ ਭਾਈ ਹਜ਼ਾਰਾ ਮਸੰਘ, ਮਕਸਨ ਮਸੰਘ ਆਮਰਫ਼, ਰਾਿ ਮਸੰਘ, ਪਿੇਿ 

ਮਸੰਘ, ਪਿਤਾਪ ਮਸੰਘ, ਆਤਿਾ ਮਸੰਘ, ਰੂਪਾ ਮਸੰਘ, ਗੋਪਾਲ ਦਾਸ, ਸਾਧੂ ਰਾਿ, 

ਸਰਦੂਲ ਮਸੰਘ, ਿਹੇਸ ਦਾਸ, ਭਾਈ ਸੁਧ ਆਤਿਾ ਮਸੰਘ, ਰਾਿਚੰਦ, ਪਿਤਾਪ ਮਸੰਘ 

ਆਮਦ; ਲਾਹੌਰ ਮ ਚ ਭਾਈ ਭਗਤ ਮਸੰਘ, ਸੰਤ ਮਸੰਘ, ਮਨਹਾਲ ਮਸੰਘ, ਪਿਤਾਪ 

ਮਸੰਘ, ਗੰਡਾ ਮਸੰਘ, ਨਥਾ ਮਸੰਘ, ਰਾਿ ਮਸੰਘ, ਭਗ ਾਨ ਮਸੰਘ, ਪਿੇਿ ਮਸੰਘ, ਹਰਸਾ 

ਮਸੰਘ, ਜੋਗੀ ਮਸ  ਨਾਥ, ਗੁਰਿੁਖ ਮਸੰਘ (ਪਿੋਿੈਸਰ) ਆਮਦ ਤੇ ਮਸਆਲਕੋਟ ਮ ਚ 

ਭਾਈ  ਜ਼ੀਰ ਮਸੰਘ, ਕਰਿ ਮਸੰਘ, ਗੰਗਾ ਰਾਿ, ਭਾਗ ਮਸੰਘ, ਿਮਹਤਾਬ ਮਸੰਘ, 

ਆਸਾ ਮਸੰਘ, ਸੰੁਦਰ ਮਸੰਘ, ਮਨਹਾਲ ਮਸੰਘ, ਗੁਰਮਦਤ ਮਸੰਘ, ਅਤਰ ਮਸੰਘ ਆਮਦ 

 ਖੋ- ਖ ਿੁਖੀਆਾਂ ਦੇ ਪਿਬੰਧ ਹੇਠ ਚਲਦੇ ਸਕੂਲਾਾਂ ਦਾ  ੇਰ ਾ ਪਿਾਪਤ ਹੈ।10 ਇਹ 

ਅਦਾਰੇ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਚਲ ਰਹੇ ਸਨ ਇਹ ਤਾਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ। ਪਰੰਤੂ ਮਕਤੇ ਨਾ ਮਕਤੇ 

ਉਪਰੋਕਤ ਪਿਬੰਧਕਾਾਂ ਦਾ ਬਾਅਦ ਮ ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਮਸੰਘ ਸਭਾ ਲਮਹਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨ 

ਦਾ ਜਰੂਰ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ। 

1865 ਈ. ਮ ਚ ਡਾ. ਲਾਇਟਨਰ ਦੀ ਅਗ ਾਈ ਮ ਚ ‘ਅੰਜਿਮਨ ਪੰਜਾਬ’ ਨਾਿੀ 

ਅਦਾਰਾ ਚਲਾਇਆ ਮਗਆ। ਇਸ ਮ ਚ ਇਕ ਮ ਭਾਗ ਅਨੁ ਾਦ ਦਾ  ੀ ਸੀ, 

ਮਜਸਦਾ ਿੁਖ ਕੰਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਆਮਦ ਭਾਸਾ ਾਾਂ ਮ ਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ, ਮਹੰਦੀ ਅਤੇ ਉਰਦੂ 

ਮ ਚ ਚੰਗੀਆਾਂ ਮਕਤਾਬਾਾਂ ਦਾ ਅਨੁ ਾਦ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਰਾਇ ਿੂਲ ਮਸੰਘ, ਭਾਈ 

ਹਮਰਭਗਤ ਮਸੰਘ ਅਤੇ ਲਾਲਾ ਮਬਹਾਰੀ ਲਾਲ ਇਸ ਮ ਭਾਗ ਮ ਚ ਪੰਜਾਬੀ 

ਅਨੁ ਾਦ ਦਾ ਕੰਿ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇੰਨ੍ਾਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਨੁ ਾਦ ਕੀਤੀਆਾਂ ਪੁਸਤਕਾਾਂ ਦਾ 

 ੇਰ ਾ ਪਿਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।  

ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਇਲਾ ਾ ਇਸ ਸਿੇਂ ਹੋਰ ਮ ਦ ਾਨਾਾਂ ਅਤੇ ਕ ੀਆਾਂ ਦੀਆਾਂ 

ਰਚਨਾ ਾਾਂ ਮਜ ੇਂ ਕ ੀ ਖਜ਼ਾਨ ਮਸੰਘ ਪਮਟਆਲ ੀ ਦਾ ‘ਜੰਗ ਨਾਿਾ ਮਦਿੱਲੀ’11, 

ਭਾਈ ਸੋਕਾ ਰਾਿ ਹਜਰੋ ਦੀ ਸੀਹਰਿੀ ਬਾਲਕ ਮਸੰਘ, ਪੰਮਡਤ ਸਰਧਾ ਰਾਿ ਿਲੌਰੀ 

ਦੀ ਮਸਿੱਖਾਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਮ ਮਥਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਤ ਚੀਤ, ਪੰਮਡਤ ਭਾਨੰੂ ਦਿੱਤ ਦਾ 

ਰੂਸ ਦਾ ਮਬਿਤਾਾਂਤ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਮਸੰਘ ਇਮਤਹਾਸ, ਭਾਈ ਮਕਸਨ ਮਸੰਘ ਆਮਰਿ ਦੀਆਾਂ 

ਪੋਥੀ ਸੁਧਰਿੀ ( ਾਰਤਕ) ਅਤੇ ਕਈ ਮਕਸੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।12 

ਮਸੰਘ ਸਭਾ ਅੰਮਿਿਤਸਰ ਦੇ ਿੋਢੀਆਾਂ ਮ ਚੋ ਬਾਬਾ ਖੇਿ ਮਸੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਮਹਲਾਾਂ 

ਮਸਿੱਖ ਲੜਕੀਆਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਾਈ ਉਪਰ ਜੋਰ ਮਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪਾਠਸਾਲਾ ਾਾਂ 

ਰਾ ਲਮਪੰਡੀ, ਧੰਨੀ, ਪੋਠੋਹਾਰ, ਮਜਹਲਿ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਮ ਚ 

ਖੋਲੀਆਾਂ। 1876 ਈ. ਮ ਚ ਇੰਨ੍ਾਾਂ ਦੀ ਮਗਣਤੀ 40 ਅਤੇ 1879 ਈ. ਮ ਚ 42 

ਸੀ।13 1870 ਤੋਂ 1916 ਈ. ਤਕ ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੇ 50000 ਰੁਪਏ 

ਖਰਚ ਕੀਤੇ।14। ਇਨ੍ਾਾਂ ਪਾਠਸਾਲਾ ਾਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾਲ ਮਸਿੱਖ ਮ ਮਦਆਰਥੀ 

ਆਪਣੇ ਧਰਿ ਦੇ ਮਸਧਾਾਂਤਾਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸਾ ਮ ਚ ਮਸਿੱਮਖਆ ਪਿਾਪਤ ਕਰਨ 

ਲਿੱਗੇ। ਪਿੋਫ਼ੈਸਰ ਤੇਜਾ ਮਸੰਘ ਦੇ ਕਥਨ ਅਨੁਸਾਰ, “ਮਸਿੱਖ ਸਕੂਲਾਾਂ ਮ ਿੱਚ ਕੇ ਲ 

ਮਸਿੱਮਖਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਦਿੱਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਸੀ ਸਗੋਂ ਉਹ ਮਸਿੱਖ ਧਰਿ ਦੇ ਗੜ੍  ੀ ਬਣ ਗਏ, 

ਮਜਿੱਥੇ  ੀ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹਈੋ।” 

ਮਜਸ ਸਿੇਂ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਾਂ ਮਤਆਰੀਆਾਂ ਚਲ ਰਹੀਆਾਂ ਸਨ ਉਸ 

ਸਿੇਂ ਭਾਈ ਤਖਤ ਮਸੰਘ ਨੇ ਮਿਰੋਜਪੁਰ ਮ ਚ ਚੀਿ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਾਨ ਲਾਹੌਰ ਦੀ 

ਪਿੇਰਨਾ ਨਾਲ 1892 ਈ. ਮ ਚ ‘ਮਸਿੱਖ ਕੰਮਨਆ ਪਾਠਸਾਲਾ’ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। 

ਮਿਰ ਇਸ ਨੰੂ ‘ਮਸਿੱਖ ਕੰਮਨਆ ਿਹਾਾਂਮ ਮਦਆਲਾ’ ਬਣਾ ਮਦਤਾ ਮਗਆ। ਇਸ 

ਮ ਮਦਆਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸਿੱਖ ਇਮਤਹਾਸ ਅਤੇ ਸਾਮਹਤ ਦੀ ਖੋਜ ਲਈ ਇਕ 

ਲਾਇਬਿੇਰੀ ਖੋਲੀ ਮਜਸਦਾ ਨਾਿ ‘ਭਾਈ ਮਦਿੱਤ ਮਸੰਘ ਲਾਇਬਿੇਰੀ’ ਹੈ।15  

1892 ਈ. ਮ ਚ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਖੁਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਸਿੱਖ ਐਜੂਕੇਸਨਲ 

ਕਾਨਿਰੰਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ। ਕਾਨਿਰੰਸ ਕਰਨ ਲਈ ਮਸਿੱਖ ਮ ਮਦਅਕ ਕਿੇਟੀ 

ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਮਗਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਹਿੱਮਸਆਾਂ ਮ ਚ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ 

ਖੋਲੇ ਗਏ। ਬੀਬੀਆਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ‘ਖਾਲਸਾ ਭੁਜੰਗਣ ਸਕੂਲ ਕੈਰੋਂ’ ਅਤੇ ‘ਮ ਮਦਆ 

ਭੰਡਾਰ’ ਪੰਚ ਖੰਡ ਭਸੌੜ ਇਸੇ ਸਿੇਂ ਖੁਿੱਲੇ। 
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ਭਾਈ ਤਖਤ ਮਸੰਘ ਨੇ ਮਸਿੱਖ ਲੜਕੀਆਾਂ ਨੰੂ ਮਸਿੱਮਖਆ ਦੇਣ ਲਈ ਉਤਸਾਹਪੂਣ ਤੇ 

ਅਣਥਿੱਕ ਯਤਨ ਕੀਤੇ। ਉਸਦੇ  ਡੇਰੇ ਰਾਜਪੂਤਾਾਂ ਮ ਚੋਂ ਿੁਗਲਾਾਂ ਦਾ ਪਤਨ ਹੋਣ ਤੇ 

ਇਹ ਮਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੁਟਾਾਂ-ਖੋਹਾਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਨ੍ਾਾਂ ਦਾ ਨਾਿ ਖੋਸੇ 

ਮਪਆ। ਇੰਨ੍ਾਾਂ ਰਾਜਪੂਤਾਾਂ ਮ ਚੋਂ ਕੁਝ ਪਮਰ ਾਰ ਲੁਮਧਆਣੇ ਅਤੇ ਮਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 

ਮਜਮਲ੍ਆਾਂ ਮ ਚ ਆ  ਸੇ ਅਤੇ ਕਰੋੜਮਸੰਘੀਆਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਏ।ਇੰਨ੍ਾਾਂ ਮ ਚੋਂ ਸ. 

ਿੂਲਾ ਮਸੰਘ ਮਪੰਡ ਭਰੋ ਾਲ ਦਾ ਪੁਤਰ ਦੇ ਾ ਮਸੰਘ ਮਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਆ ਕੇ ਕੋਰਟ ਦਾ 

ਨੌਕਰ ਹੋ ਮਗਆ। ਇਸ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਭਾਈ ਤਖਤ ਮਸੰਘ ਦਾ ਜਨਿ ਹੋਇਆ। ਇੰਨ੍ਾਾਂ 

ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਿੁਖ ਮਸੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮ ਚ ਲਹੌਰ ਓਰੀਐਟਲ ਕਾਲਜ ਮ ਚ 

ਪੜ੍ਾਈ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਮਿਰੋਜ਼ਪੁਰ  ਾਮਪਸ ਆਏ ਤਾਾਂ ਮਸੰਘ ਸਭਾ ਦੇ ਿੈਂਬਰਾਾਂ ਨਾਲ 

ਮਿਲਕੇ ਲੜਮਕਆਾਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਖੁਲ ਾ ਮਦਤਾ ਅਤੇ ਆਪ ਅਮਧਆਪਕ ਬਣੇ। ਮਿਰ 

ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੇ ਜੋਰ ਪਾ ਕੇ ਲੜਕੀਆਾਂ ਦਾ ਸਕੂਲ  ੀ ਖੁਲ ਾਇਆ ਮਜਸਦੇ ਉਹ ਿੈਨੇਜਰ 

ਬਣੇ। 5 ਨ ੰਬਰ 1892 ਈ. ਨੰੂ ਇਹ ਮ ਮਦਆਲਾ ਖੋਮਲ੍ਆ। ਮ ਮਦਅਕ 

ਆਸਰਿਾਾਂ ਨੰੂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਘਰ ਦੇ ਗਮਹਣੇ ਅਤੇ ਕਪੜੇ  ੀ  ੇਚਣੇ ਪਏ। 

1902 ਈ. ਮ ਚ ਲੜਕੀਆਾਂ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਕਲਾਸ ਖੋਲ੍ੀ। ਲੜਕੀਆਾਂ ਦੇ 

ਬੋਰਮਡੰਗ ਲਈ ਮਤੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰਜਾ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪਮਲਓ ਪਾ 

ਕੇ ਜਿੀਨ ਖਰੀਦੀ। 1904 ਈ. ਮ ਚ ਬੋਰਮਡੰਗ ਖੋਮਲ੍ਆ। 

ਇਸ ਸਿੇਂ ਮਸਿੱਖ ਇਮਤਹਾਸ ਅਤੇ ਸਾਮਹਤ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ  ਾਲੀਆਾਂ ਸੰਸਥਾ ਾਾਂ ਹੋਂਦ 

ਮ ਚ ਆਈਆਾਂ। 1885 ਈ. ਮ ਚ ‘ਗੁਰਿਮਤ ਗਿੰਥ ਪਿਚਾਰਕ ਸਭਾ’ 1894 ਈ. 

ਮ ਚ ‘ਖਾਲਸਾ ਟਿ ੈਕਟ ਸੁਸਾਇਟੀ’ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰਿੱਖੀ ਗਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ 

ਇਮਤਹਾਸ ਦੇ ਗਿੰਥ ਪਿਕਾਮਸਤ ਹੋਏ। 

ਮਸੰਘ ਸਭਾ ਲਮਹਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਮਸਿੱਖ ਸਾਮਹਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਲਖਾਰੀ ਪੈਦਾ 

ਕੀਤੇ। ਇੰਨ੍ਾਾਂ ਮ ਚ ਮਗ. ਸਰਦੂਲ ਮਸੰਘ, ਮਸੰਘ ਸਭਾ ਅੰਮਿਿਤਸਰ ਦੇ ਿੋਢੀਆਾਂ ਮ ਚੋਂ 

ਸਨ। ਇੰਨ੍ਾਾਂ ਨੇ ‘ਗੁਰਿਤ ਗਿੰਥ ਪਿਚਾਰਕ ਸਭਾ’ ਸਥਾਮਪਤ ਕਰ ਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਾਂ 

ਪੁਸਤਕਾਾਂ ਦਾ ਪਿਕਾਸਨ ਕਰ ਾਇਆ। ਕੰ ਰ ਮਬਿਿ ਮਸੰਘ ਆਹਲੂ ਾਲੀਆ, ਇਸ 

ਨੇ ‘ਉਪਿਾ ਸਾਰ ਗਿੰਥ’ ਮਲਮਖਆ। ਇਹ ਮਸੰਘ ਸਭਾ ਅੰਮਿਿਤਸਰ ਦੇ ਿੋਢੀਆਾਂ ਮ ਚੋਂ 

ਅਤੇ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਾਨ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਿੁਖ ਸੰਚਾਲਕ ਸਨ । ਬਾਬਾ ਸੁਿੇਰ ਮਸੰਘ ਪਟਨਾ 

ਸਾਮਹਬ ਦੇ ਿਹੰਤ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅਿਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਕੁਲ ਮ ਚੋਂ ਸਨ। ਇੰਨ੍ਾਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ 

ਸਾਰੇ ਗਿੰਥ ਮਲਖੇ ਮਜੰਨ੍ਾਾਂ ਮ ਚ ਗੁਰ ਪਦ ਪਿੇਿ ਪਿਕਾਸ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਦਗ ਮ ਜੈ, ਗੁਰੁ 

ਕਮ ਤਾ ਲੀ, ਖਾਲਸਾ ਪਚਾਸਾ, ਖਾਲਸਾ ਸਤਕ, ਗੁਰ ਕੀਰਮਤ ਕਮ ਤਾ ਲੀ 

ਆਮਦ। ਪੰਮਡਤ ਤਾਰਾ ਮਸੰਘ ਨਰੋਤਿ, ਮਨਰਿਲੇ ਮ ਦ ਾਨ ਸਨ। ਇੰਨ੍ਾਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ 

ਕਾਿੀ ਜੀ ਨ ਪਮਟਆਲੇ ਗੁਜਾਮਰਆ। ਿਹਾਰਾਜਾ ਨਮਰੰਦਿ  ਮਸੰਘ ਅਤੇ ਿਮਹੰਦਿ  ਮਸੰਘ 

ਦੀ ਪਿੇਰਨਾ ਨਾਲ ਗੁਰ ਤੀਰਥ ਸੰਗਿਮਹ, ਗੁਰਿਮਤ ਮਨਰਣਯ ਸਾਗਰ, ਭਾ ਾਰਥ 

ਦੀਮਪਕਾ ਟੀਕਾ ਜਪੁਜੀ ਸਾਮਹਬ, ਸਿੀ ਰਾਗ ਅਤੇ ਗਾਉੜੀ ਰਾਗ ਸਟੀਕ, ਗੁਰੂ 

ਮਗਰਾਰਥ ਕੋਸ ਆਮਦ ਰਚਨਾ ਾਾਂ ਮਲਖੀਆਾਂ। ਮਗ. ਮਗਆਨ ਮਸੰਘ ਪਿਮਸਧ 

ਇਮਤਹਾਸਕਾਰ ਮਪੰਡ ਲੌਂਗੋ ਾਲ ਜੋ ਉਸ ਸਿੇਂ ਮਰਆਸਤ ਪਮਟਆਲਾ ਮ ਚ ਪੈਂਦਾ ਸੀ 

ਦੇ  ਸਨੀਕ ਸਨ। ਇਹ ਪੰਮਡਤ ਤਾਰਾ ਮਸੰਘ ਦੇ ਸਮਗਰਦ ਸਨ। ਇੰਨ੍ਾਾਂ ਨੇ 

ਅੰਮਿਿਤਸਰ ਅਤੇ ਪਮਟਆਲੇ ਰਮਹ ਕੇ ਸਿੀ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਪਿਕਾਸ, ਤ ਾਰੀਖ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ, 

ਸਿਸੇਰ ਖਾਲਸਾ, ਮਨਰਿਲ ਪੰਥ ਪਿਦੀਮਪਕਾ, ਤ ਾਰੀਖ ਅੰਮਿਿਤਸਰ, ਤ ਾਰੀਖ 

ਲਾਹੌਰ, ਤ ਾਰੀਖ ਬਾਗੜੀਆਾਂ ਆਮਦ ਰਚਨਾ ਾਾਂ ਕੀਤੀਆਾਂ। ਭਾਈ ਕਾਨ੍ ਮਸੰਘ 

ਨਾਭਾ ਨੇ  ੀ ਮਸੰਘ ਸਭਾ ਲਮਹਰ ਦੇ ਮਲਖਾਰੀ  ਜੋਂ ਆਪਣੀ ਅਮਹਿ ਭੂਮਿਕਾ 

ਮਨਭਾਈ। ਉਹ ਮਜਥੇ ਮਪੰਗਲ, ਮ ਆਕਰਣ, ਧਰਿ, ਤਰਕ, ਮਨਆਇ, ਇਮਤਹਾਸ, 

ਸੰਸਮਿਤ, ਮਹੰਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮਚੰਤਕ ਸਨ ਉਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਫ਼ਾਰਸੀ, 

ਉਰਦੂ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸਾ ਾਾਂ ਦੇ  ੀ ਧੁਰੰਦਰ ਮ ਦ ਾਨ ਸਨ। ਇਨ੍ਾਾਂ ਨੇ ਭਾਈ 

ਗੁਰਿੁਖ ਮਸੰਘ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮਸੰਘ ਸਭਾ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮਸਿੱਖ 

ਧਰਿ ਦੀ ਮ ਆਮਖਆਕਾਰੀ, ਮਸਧਾਾਂਤਾਾਂ ਅਤੇ ਰਮਹਤ ਿਮਰਯਾਦਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਾਂ 

ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਾਂ ਰਚਨਾ ਾਾਂ ਮਜ ੇਂ ਹਿ ਮਹੰਦੂ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੁਿਤ ਸੁਧਾਕਰ, ਗੁਰੁਿਤ 

ਪਿਭਾਕਰ, ਗੁਰੁਿਤ ਿਾਰਤੰਡ ਅਤੇ ਗੁਰ ਸਬਦ ਰਤਨਾਕਰ ਿਹਾਨ ਕੋਸ ਆਮਦ ਮਸਿੱਖ 

ਜਗਤ ਨੰੂ ਮਦਿੱਤੀਆਾਂ।  

ਇੰਨ੍ਾਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾ ਾ ਭਾਈ ਗੁਰਿੁਖ ਮਸੰਘ, ਮਗ. ਮਦਿੱਤ ਮਸੰਘ, ਭਾਈ ਅ ਤਾਰ ਮਸੰਘ 

 ਹੀਰੀਆ, ਬਾ ਾ ਮਨਹਾਲ ਮਸੰਘ ਹਰਗੋਮਬੰਦਪੁਰੀ, ਭਾਈ ਿਈਆ ਮਸੰਘ, ਮਿਸਟਰ 

ਿੈਕਾਮਲਿ ਅਤੇ ਭਾਈ  ੀਰ ਮਸੰਘ ਆਮਦ ਕਾਿੀ ਪਿਮਸਧ ਮ ਦ ਾਨ ਮਸੰਘ ਸਭਾ 

ਲਮਹਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਤੇ ਮਸਿੱਖ ਮ ਮਦਆ ਦੇ ਮਹਤੈਸੀ ਮ ਦ ਾਨ ਸਨ।16 

ਸੰਖੇਪ ਮ ਚ ਮਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਕ ਮਸੰਘ ਸਭਾ ਲਮਹਰ ਮਸਿੱਖਾਾਂ ਮ ਚ ਜਥੇਬੰਧਕ  

ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਠੀ ਇਕ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਮ ਮਦਅਕ ਲਮਹਰ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਰਾਜਨੀਮਤਕ 

ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾ ੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਰਤਨ ਰਿੱਮਖਆ ਪਰੰਤੂ ਮਿਰ  ੀ ਆਪਣੀ 

ਅਗਲੇਰੀ ਅਕਾਲੀ ਲਮਹਰ ਲਈ ਬੀਜ ਦਾ ਕੰਿ ਕਰ ਗਈ। ਇਸਦੇ ਅਦਾਮਰਆਾਂ ਨੇ 

ਮਸਿੱਖਾਾਂ ਨੰੂ ਧਾਰਮਿਕ, ਮ ਮਦਅਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਮਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ। 

ਮਿਸਲ ਕਾਲ ਮ ਚ ਆਈ ਮਗਰਾ ਟ ਨੰੂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਿੀ ਕੋਮਸਸ ਇਸ ਲਮਹਰ 

ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮ ਦ ਾਨਾਾਂ ਅਤੇ ਆਿ ਮਸਿੱਖਾਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਮਸੰਘ ਸਭਾ ਲਮਹਰ ਨੇ 

ਸਿਾਮਜਕ ਖੇਤਰ ਮ ਚ  ੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ। ਮਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਮਹਬਾਨਾਾਂ ਦੀਆਾਂ 

ਮਸਿੱਮਖਆ ਾਾਂ ਤੇ ਉੈੱਤਿ ਕਾਰਜਾਾਂ ਤੋਂ ਉਤਸਾਮਹਤ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਨੇ ਸਿਾਮਜਕ ਬੁਰਾਈਆਾਂ 

ਮ ਰੁਿੱਧ ਪਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਿਾਜ ਸੇ ਾ ਦੇ ਅਨੇਕਾਾਂ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ। ਮਸੰਘ ਸਭਾ 

ਲਮਹਰ ਨੇ ਮਸਿੱਖਾਾਂ ਮ ਿੱਚ ਮ ਿੱਮਦਆ ਅਤੇ ਮਗਆਨ ਦਾ ਪਿਸਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਜੰਾਬੀ 

ਭਾਸਾ ਨੰੂ ਲੋਕਾਾਂ ਦੀ ਹਰਿਨ -ਮਪਆਰੀ ਭਾਸਾ ਬਣਾਉਣ ਮ ਿੱਚ ਅਨਿੋਲ ਮਹਿੱਸਾ 

ਪਾਇਆ। ਇਸ ਸਿੇਂ ਮਲਖੀਆਾਂ ਗਈਆਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਇਮਤਹਾਮਸਕ ਪੁਸਤਕਾਾਂ 

ਅਿੱਜ ਸਿੋਤਾਾਂ  ਜੋਂ  ਰਤੀਆਾਂ ਜਾਾਂਦੀਆਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮਸਿੱਖ ਅਮਧਐਨ ਅਤੇ ਅਮਧਆਪਨ 

ਦਾ ਭਾਗ ਹਨ।  
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