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ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹੱਿਿਾ 
 

Dr. Parmjeet Kaur 
 

ਪਰਸਿਾਵਨਾ 
ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਿ ਦੇ ਉੱਿਰ-ਪੱਛਮ ਤਵਚ ਸਤਿਿ ਭਾਰਿ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਜ ਹੈ, ਤਜਸਦਾ ਮੌਜਦੂਾ ਰੂਪ 
ਇਕ ਨਵੰਬਰ 1966 ਈ. ਨੰੂ ਹੋਂਦ ਤਵਚ ਆਇਆ। ਉੱਿਰ ਤਵੱਚ ਇਸ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਕੇਂਦਰੀ 
ਸਾਸਿ ਪਰਦੇਸ ਜੰਮ ੂਅਿੇ ਕਸਮੀਰ, ਉੱਿਰ-ਪੂਰਬ ਤਵੱਚ ਤਹਮਾਚਲ ਪਰਦਸੇ, ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬ ਤਵੱਚ 
ਹਤਰਆਣਾ, ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮ ਤਵੱਚ ਰਾਜਸਿਾਨ ਅਿੇ ਪੱਛਮ ਤਵੱਚ ਪਾਤਕਸਿਾਨ  ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। 
ਇਹ ਭਾਰਿ ਦਾ ਖੇਿਰ ਵਜੋਂ 20ਵਾਂ ਸਭ ਿੋਂ ਵੱਡਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਭਾਰਿੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮ ੱ ਖ ਸਤਹਰ 
ਅੰਤਮਰਿਸਰ, ਲ ਤਿਆਣਾ, ਜਲੰਿਰ, ਬਤ ੰਡਾ, ਤ਼ਿਰੋਜ਼ਪ ਰ, ਸੰਗਰੂਰ, ਮੋਹਾਲੀ ਅਿੇ ਪਤਿਆਲਾ 
ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਰਾਜਿਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੈ। 
ਪੰਜਾਬ ਉਹ ਿਰਿੀ ਹੈ, ਤਜੱਿੇ ਸਾਡੇ ਸੂ਼ਿੀ-ਸੰਿਾਂ ਿੇ ਗ ਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਨੇ ਅਵਿਾਰ ਿਾਤਰਆ, ਤਸੱਖ 
ਿਰਮ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਗ ਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ‘ਏਕ ਤਪਿਾ ਏਕਸ ਕੇ ਹਮ ਬਾਤਰਕ’ ਦਾ ਉਪਦੇਸ 
ਤਦੱਿਾ ਅਿੇ ਗ ਰੂ ਸਾਤਹਬਾਨ ਨੇ ਸਰਬ-ਸਾਂਝੀਵਾਲਿਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਰਚੀ। ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਤਸਰਜਣਾ  
ਵੀ ਇਸੇ ਿਰਿੀ ਿੇ ਹੋਈ । ਇਿੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹਮਸੇਾ ਹੀ ਸੰਘਰਸ ਕਰਦ ੇਰਹੇ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਅਬਦਾਲੀ 
ਿੇ ਨਾਦਰਸਾਹ ਤਜਹੇ ਿਾੜ੍ਵੀਆਂ ਦਾ ਤਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਮ ਕਾਬਲਾ ਕੀਿਾ। ਆਤਦ ਿੋਂ ਵਰਿਮਾਨ ਿੱਕ 
ਪਹ ੰ ਚਤਦਆਂ ਇਿੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਤਵਦੇਸੀ ਹਮਤਲਆ ਂਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲੀ ਿੇ ਅਨੇਕ ਵਾਰ ਉਜੜ੍ 
ਕੇ ਮ ੜ੍ ਵਸੇ।  
 
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਅਰਿ ਅਿ ੇਤਭੰਨ ਤਭੰਨ ਸਮੇਂ ਇਸਦ ੇਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾਮਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ 
ਪੰਜਾਬ ਼ਿਾਰਸੀ ਭਾਸਾ ਦੇ ਦ ੋਸਬਦਾਂ ‘ਪੰਜ’ ਅਿੇ ‘ ਆਬ’  ਿੋਂ ਬਤਣਆ ਹ।ੈ ਪੰਜ ਤਗਣਿੀ ਦਾ 
ਸੂਚਕ ਹ ੈਅਿ ੇਆਬ’ ਦਾ ਅਰਿ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਤਜਸ ਦਾ ਮਿਲਬ ਪੰਜ ਪਾਣੀ ਭਾਵ ਪੰਜ ਦਤਰਆਵਾਂ 
ਦੀ ਿਰਿੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜ ਦਤਰਆ: ਸਿਲ ਜ, ਤਬਆਸ, ਰਾਵੀ, ਚਨਾਬ ਅਿੇ ਤਜਹਲਮ ਹਨ। ਸੋ 
ਉਿਰ ਤਵਚ  ਮਾਨਸਰੋਵਰ ਝੀਲ ਤਵੱਚੋਂ ਤਨਕਲ ਕ ੇਪੰਜਾਬ ਤਵਚੋਂ ਦੀ ਵਤਹੰਦ ੇਹੋਏ ਉਿਰ ਪੱਛਮ 
ਤਵਚ ਸਤਿਿ ਅਰਬ ਸਾਗਰ ਤਵਚ ਤਡੱਗਦੇ ਹਨ। ਦਤਰਆਈ ਂਪਾਣੀਆ ਂਅਿ ੇਤਮੱਿੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 
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ਦੀ ਿਰਿੀ ਨੰੂ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕ ੇਇਿੋਂ ਦ ੇ
ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮ ੱ ਖ ਿੰਦਾ ਖੇਿੀਬਾੜ੍ੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਿ ਦਾ ਸਭ ਿੋਂ 
ਵੱਡਾ ਕਣਕ ਉਿਪਾਦਕ ਹੈ। ਕਣਕ ਦੀ ਸਭ ਿੋਂ ਵੱਿ ਪੈਦਾਵਾਰ 
਼ਿਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਤਹਬ ਤਜ਼ਲਹੇ  ਤਵੱਚ ਹ ੰ ਦੀ ਹ।ੈ ਪੰਜਾਬ ਤਵੱਚ 
ਏਤਸਆ ਦੀ ਸਭ ਿੋਂ ਵੱਡੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਖੰਨਾ ਤਵਖੇ ਹੈ।  
ਯੂਨਾਨੀਆਂ ਨੇ ਇਸਦਾ ਨਾਂ ਪੈਂਿਾਪੋਿਾਮੀਆ ਰੱਤਖਆ ਸੀ, ਜ ੋਤਕ 
ਪੰਜ ਇਕੱ ੇ ਹ ੰ ਦੇ ਦਤਰਆਵਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਡੈਲਿਾ ਹੈ।  
ਪਾਰਸੀਆਂ ਦੇ ਪਤਵੱਿਰ ਗਰੰ ਿ ਤਜੰਦ ਅਵੈਸਿਾ ਤਵੱਚ ਪੰਜਾਬ 
ਖੇਿਰ ਨੰੂ ਪ ਰਾਿਨ ਹਪਿਾ ਹੇਂਦੂ ਤਲਤਖਆ ਤਮਲਦਾ ਹੈ। 
ਆਰੀਆ ਂਦੇ ਗਰੰ ਿ ਵੇਦਾਂ ਤਵਚ ਇਸਦਾ ਨਾਂ ਸਪਿ- ਤਸੰਿ ੂਦਰਜ਼ 
ਹ।ੈ  
ਗਰੰ ਿ “ਿਰੀਖ ਤਜਹਲਮ” ਤਵੱਚ ਅੰਜ ਮ ਸ ਲਿਾਨ ਸਤਹਬਾਜ਼ ਨੇ 
ਤਲਤਖਆ ਹੈ ਤਕ ਸਪਿ ਦਾ ਮਿਲਬ ਸੱਿ ਿੇ ਸੰਿੂ ਦਾ ਮਿਲਬ 
ਦਤਰਆ ਹੈ। 
ਮਹਾਂਭਾਰਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੰੂ ਪੰਚਨਦ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ਼ 
ਜਾਤਣਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।  
ਪੰਜਾਬ ਸਬਦ ਦੀ ਸਭ ਿੋਂ ਪਤਹਲੀ ਵਰਿੋਂ ਇਬਨ ਬਿੂਿਾ 
ਦੀਆਂ ਤਲਖਿਾਂ ਤਵੱਚ ਤਮਲਦੀ ਹੈ ਜੋ 14ਵੀਂ ਸਦੀ ਤਵੱਚ ਭਾਰਿ 
ਆਇਆ ਸੀ।  
16ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਤਹੱਸੇ ਦੀ ਤਕਿਾਬ “ਿਰੀਖ ਸੇਰ ਸਾਹ 
ਸੂਰੀ” ਤਵੱਚ ਇਸ ਨਾਂ ਦੀ ਵਰਿੋਂ ਕਾਫੀ ਤਜ਼ਆਦਾ ਕੀਿੀ 
ਤਮਲਦੀ ਹੈ। 
ਅਬ ਲ ਼ਿਜ਼ਲ ਨੇ ਆਈਨ ਅਕਬਰੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਤਹੱਸ ੇ ਤਵੱਚ 
ਪੰਜਾਬ ਨੰੂ ਪੰਜ-ਨਦ ਤਲਤਖਆ ਹੈ।  
ਮ ਗ਼ਲ ਬਾਦਸਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨੀ “ਿਜ਼ਕ-ਏ-
ਜਹਾਂਗੀਰੀ” ਤਵੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਲ਼ਿਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਹੈ।  
ਬਰਿਾਨਵੀ ਲੋਕ ਇਸ ਨੰੂ “ਪਰੱਸੀਆ” ਕਤਹ ਕ ੇ ਬ ਲਾਉਂਦੇ 
ਸਨ।  
ਇਤਿਹਾਸਕ ਿੌਰ ‘ਿੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨਾਨੀਆਂ, ਮੱਿ ਏਸੀਆਈਆ,ਂ 
ਅ਼ਿਗਾਨੀਆਂ ਅਿੇ ਇਰਾਨੀਆਂ ਲਈ ਭਾਰਿੀ ਉਪ-ਮਹਾਂਦੀਪ 
ਦਾ ਪਰਵੇਸ-ਦ ਆਰ ਤਰਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਭੂਗੋਤਲਕ ਤਿਕਾਣੇ ਕਰਕੇ 
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਪੱਛਮ ਅਿੇ ਪੂਰਬ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਿਾਰ 
ਹਮਤਲਆਂ ਅਿੇ ਹੱਤਲਆਂ ਹ ੇ ਤਰਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੰੂ ਼ਿਾਰਸੀਆਂ, 
ਯੂਨਾਨੀਆਂ, ਤਸਿੀਅਨਾਂ, ਿ ਰਕਾਂ, ਅਿੇ ਅ਼ਿਗਾਨੀਆਂ ਦ ੇ

ਹਮਤਲਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਤਪਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ 
ਨੇ ਕਈ ਸ ੌਸਾਲ ਖੂਨ-ਖਰਾਬਾ ਝੱਤਲਆ। ਇਸ ਦੀ ਤਵਰਾਸਿ 
ਤਵੱਚ ਇੱਕ ਤਨਵੇਕਲਾ ਸੱਤਭਆਚਾਰ ਹ ੈ ਜੋ ਤਹੰਦੂ, ਬੋਿੀ, 
ਪਾਰਸੀ, ਮੱਿ-ਏਸੀਆਈ, ਇਸਲਾਮੀ,ਅ਼ਿਗਾਨ, ਤਸੱਖ ਅਿ ੇ
ਬਰਿਾਨਵੀ ਿੱਿਾਂ ਨੰੂ ਜੋੜ੍ਦਾ ਹੈ। 
 
ਸੰਸਾਰ ਦੀਆ ਂ ਮ ਢਲੀਆ ਂ ਸਤਭਆਿਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮਕਾਲੀ 
ਸਤਭਅਿਾ ‘ਹੜੱ੍ਪਾ' ਦੀ ਜਨਮ ਭਮੂੀ ਪੰਜਾਬ 
ਹੜੱ੍ਪਾ ਸੱਤਭਅਿਾ ਤਜਸਨੰੂ ਤਸੰਿੂ-ਘਾਿੀ ਸੱਤਭਅਿਾ ਵੀ ਤਕਹਾ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਤਹੱਸੇ, ਲਗਪਗ 
12,60,000 ਵਰਗ ਤਕ. ਮੀ.‘ਚ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ 
ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਪਰਾਚੀਨ ਨਦੀ ਘਾਿੀ ਸਤਭਅਿਾਵਾਂ ਤਵੱਚੋਂ ਇੱਕ 
ਪਰਮ ੱ ਖ ਸਤਭਅਿਾ ਸੀ ਤਜਸਦਾ ਸਮਾਂ 2600 ਈਸਵੀ ਪੂਰਵ ਿੋਂ 
1900 ਈਸਵੀ ਪੂਰਵ ਮੰਤਨਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੋਤਹੰਜਦੋੜੋ੍, 
ਕਾਲੀਬੰਗਾ, ਲੋਿਲ, ਰੋਪੜ੍, ਰਾਖੀਗੜ੍ਹੀ, ਹੜੱ੍ਪਾ ਅਿ ੇ
ਿੌਲਾਵੀਰਾ ਇਸਦੇ ਪਰਮ ੱ ਖ ਕੇਂਦਰ ਸਨ। ਿੌਲਾਵੀਰਾ ਨੰੂ ਿਿਕਾਲ 
ਤਵਚ ਹੀ ਤਵਸਵ ਤਵਰਾਸਿ ਸੂਚੀ ਤਵੱਚ ਸਾਤਮਲ ਕੀਿਾ ਤਗਆ 
ਹੈ। ਤਬਰਤਿਸ ਰਾਜ ਸਮੇਂ 1921 ਈ. ਤਵੱਚ ਦਯਾਰਾਮ ਸਾਹਨੀ ਨੇ 
ਹੜੱ੍ਪਾ ਦੀ ਖ ਦਾਈ ਕੀਿੀ। ਖ ਦਾਈਆ ਂ ਦੇ ਆਿਾਰ ਉੱਿੇ 
ਪ ਰਾਿੱਿਖੋਜੀ ਅਿੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਨ ਮਾਨ ਲਗਾਇਆ 
ਹੈ ਤਕ ਇਹ ਅਤਿਅੰਿ ਤਵਕਤਸਿ ਸਤਭਅਿਾ ਸੀ । ਵੈਤਦਕ 
ਸਤਭਅਿਾ ਸਰਸਵਿੀ ਦਤਰਆ ਦੇ ਤਕਨਾਰੇ ਆਰੀਆ ਂ ਲੋਕਾਂ 
ਦ ਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਤਵੱਚ ਤਵਕਤਸਿ ਕੀਿੀ ਗਈ।ਤਜਸਦਾ ਸਮਾਂ 
ਆਮ ਿੌਰ ਉੱਿੇ ਤਵਦਵਾਨ 2000 ਈਸਾ ਪੂਰਵ ਿੋਂ 600 
ਈਸਾ ਪੂਰਵ ਦੇ ਤਵੱਚ ਤਵੱਚ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਭਾਰਿ ਦੇ 
ਪਰਾਚੀਨ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸਭ ਿੋਂ ਪਤਹਲੀ ਸਤਭਅਿਾ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ 
ਹੈ। ਆਰੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਿੀ ਤਜਹੜ੍ੇ ਤਕ 
ਤਹੰਦੂਆਂ ਦ ੇ ਪਤਵੱਿਰ ਗਰੰ ਿ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦ ੇ ਹ। ਵੈਤਦਕ ਸਾਤਹਿ 
ਤਵੱਚ ਪਰਾਚੀਨ ਪੰਜਾਬ  ਦੀ ਸਮਾਤਜਕ-ਸੱਤਭਆਚਾਰਕ ਉੱਨਿੀ 
ਦਾ ਸਾਤਹਤਿਕ ਵੇਰਵਾ ਸਾਤਮਲ ਹੈ। ਵੈਤਦਕ ਸਮਾਜ ਆਮ ਿਰੌ 
ਿੇ ਕਬੀਤਲਆਂ ਤਵੱਚ ਰਤਹੰਦਾ ਸੀ। ਕ ਝ ਪਤਰਵਾਰ ਤਮਲਾ ਕੇ 
ਗਰਾਮ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਕ ਝ ਗਰਾਮ ਤਮਲਾ ਕ ੇਤਵਸ ਬਣਦਾ ਸੀ, 
ਕ ਝ ਤਵਸ ਤਮਲਾ ਕੇ ਜਨ (ਕਬੀਲਾ) ਬਣਦਾ ਸੀ। ਜਨਾਂ ਦੇ 
ਮ ਖੀ ਨੰੂ ਰਾਜਨ ਤਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤਜਹੜ੍ੇ ਤਕ ਅਕਸਰ ਦਜੂੇ 
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ਕਬੀਤਲਆਂ ਨਾਲ ਲੜ੍ਦੇ ਰਤਹੰਦੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਲੜ੍ਾਈ-
ਝਗਤੜ੍ਆਂ ਤਵੱਚੋਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦ ੇਵੱਡੇ ਸਮੂਹ ਬਣ ਗਏ ਤਜਹਨਾਂ ਦੇ 
ਮ ਖੀ ਨੰੂ ਸਮਰਾਿ ਤਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਨਿੀਜ ੇਵੱਜੋਂ ਤਜੱਿਾਂ ਅਿੇ 
ਸਾਮਰਾਜਾਂ ਨੰੂ ਵਿਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਼ਿਲਸ਼ਿਾ 
ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਤਜਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਰਾਜ ਦੇ ਮੂਲ ਸਮੇਂ ਿੋਂ ਹੀ 
ਇੱਿੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਼ਿੌਰੀ ਜੰਗਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਤਹਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। 
ਤਰਗਵੇਤਦਕ ਯ ੱ ਗ ਦਾ ਸਭ ਿੋਂ ਮਹੱਿਵਪੂਰਨ ਯ ੱ ਿ, ਦਸਰਾਜ 
ਦਾ ਯ ੱ ਿ (ਦਸ ਰਾਤਜਆ ਂਦਾ ਯ ੱ ਿ) ਸੀ ਤਜਹੜ੍ਾ ਤਕ ਪਰ ਸਨੀ 
ਨਦੀ (ਰਾਵੀ) ਦੇ ਕੰਢੇ ਉੱਿੇ ਭਾਰਿ ਵੰਸ ਦ ੇਰਾਜੇ ਸ ਦਾਸ ਅਿੇ 
ਦਸ ਕਬੀਤਲਆਂ (ਪ ਰੂ, ਦਰ ਹਯ ਸ, ਅਨਸ, ਿ ਰਵਾਸਾ, ਯਾਦ,ੂ 
ਪਖਿਾਸ, ਅਲੀਨਾ, ਭਲਣ, ਤਵਸਾਤਨਨ ਅਿੇ ਤਸਵਾ) ਦੇ 
ਮਹਾਂਸੰਘ ਤਵਚਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਤਵਚ ਲਤੜ੍ਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ 
ਪਤਹਲਾ ਯ ੱ ਿ ਸੀ। ਸੋ ਭਾਰਿ ਤਵਚ ਯ ੱ ਿਾ ਦਾ ਤਸਲਤਸਲਾ 
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਿਰਿੀ ਿੋਂ ਸ ਰੂ ਹੋਇਆ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਆਰੀਆ ਂ
ਲੋਕ ਪੂਰਵੀ ਭਾਰਿ ਅਿ ੇ ਿੇ ਮੱਿ ਭਾਰਿ ਵੱਲ ਵਿਣ ਲੱਗੇ। 
ਇਸ ਸੱਤਭਅਿਾ ਨੇ ਭਾਰਿੀ ਉਪਮਹਾਂਦੀਪ ਤਵੱਚ ਆੳਣ ਵਾਲੇ਼ 
ਸੱਤਭਆਚਾਰਾਂ ਿੇ ਕਾ਼ਿੀ ਅਸਰ ਪਾਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਗੰਿਾਰ, 
ਮਹਾਂਜਨਪਦ, ਨੰਦ, ਮੌਰੀਆ, ਸ ੰ ਗ, ਕ ਸਾਨ, ਗ ਪਿ 
ਖਾਨਦਾਨ, ਪਲਾਸ, ਗ ੱ ਜਰ-ਪਰਿੀਹਾਰ ਅਿੇ ਤਹੰਦ ੂਸਾਹੀ ਸਮੇਿ 
ਮਹਾਨ ਪਰਾਚੀਨ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਤਹੱਸਾ ਸੀ।  
 
ਪੰਜਾਬ ਤਵੱਚ ਤਭੰਨ ਤਭੰਨ ਪਰਾਚੀਨ ਸਾਮਰਾਜ 
ਹਖਾਮਨੀ ਸਾਮਰਾਜ 
ਿਕਤਸਲਾ, ਪਾਤਕਸਿਾਨ ਇੱਕ ਤਵਸਵ ਤਵਰਾਸਿ ਤਿਕਾਣਾ ਹੈ, 
ਤਜਹੜ੍ਾ ਤਕ ਹਖਮਨੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਪੂਰਵੀ ਸੀਮਾ ਿੇ ਲੱਗਦਾ 
ਸੀ। ਉਿਰੀ ਤਸੰਿ ਖੇਿਰ, ਤਜਸ ਤਵੱਚ ਗੰਿਾਰ ਅਿੇ ਕੰਬੋਜਾ ਦ ੇ
ਖੇਿਰ ਸਾਤਮਲ ਸਨ, ਤਮਲ ਕ ੇਹਖਾਮਨੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਸੱਿਵਾਂ 
ਰਾਜ ਸੀ, ਅਿੇ ਮੱਿ ਅਿੇ ਹ ੇਲਾ ਤਸੰਿ ਖਿੇਰ, ਤਜਸ ਤਵੱਚ 
ਤਸੰਿੂ, ਤਸੰਿ ਅਿੇ ਸੌਵੀਰ ਸਾਤਮਲ ਸਨ, ਵੀ ਇਸ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ 
20ਵਾਂ ਸੂਬਾ ਸੀ। ਇਹ ਖੇਿਰ ਸਾਲਾਨਾ ਿੌਰ ਿੇ ਹਖਾਮਨੀ 
ਸਾਮਰਾਜ ਨੰੂ ਭਾਰੀ ਮਾਿਰਾ ਤਵੱਚ ਸੋਨਾ ਪੇਸ ਕਰਦ ੇ ਸਨ। 
ਇਸ ਿੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਿੀ ਰਾਜੇ ਆਪਣ ੇ ਤਸਪਾਹੀਆਂ ਨੰੂ ਵੀ 
ਸੇਵਾ ਤਵਚ ਭੇਜਦੇ ਸਨ।  

ਪਰਾਚੀਨ ਯੂਨਾਨੀਆਂ ਨੰੂ ਇਸ ਖੇਿਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ। 
ਡਾਰੀਅਸ ਪਤਹਲੇ ਨੇ ਸਕਾਈਲੈਕਸ ਨੰੂ ਤਸੰਿ ਦੀ ਸ ਰਆੂਿ ਿੋਂ 
ਸ ਏਜ਼ ਿੱਕ ਤਹੰਦ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਚ ਤਣਆ ਸੀ। 
ਸਕਾਈਲੈਕਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਕਿਾਬ ਪੈਰੀਪਲੌਸ ਤਵੱਚ ਼ਿਾਰਸ ਦੇ 
ਭਾਰਿੀ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤਲਤਖਆ ਸੀ। ਪ ਰਾਣੇ ਯ ਨਾਨੀ 
ਨਕਤਸਆਂ ਅਿੇ ਤਲਖਿਾਂ ਤਵੱਚ, “ਦ ਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਿੋਂ 
ਸਾਨਦਾਰ ਨਦੀ”, ਤਜਸਨੰੂ ਇੰਡੋਸ(ਤਸੰਿ) ਤਕਹਾ ਤਗਆ ਹੈ, ਦਾ 
ਤਜ਼ਕਰ ਵੀ ਤਮਲਦਾ ਹੈ। 
ਉੱਿਰ-ਪੱਛਮੀ ਭਾਰਿ ਤਵੱਚ ਚੌਿੀ ਸਦੀ ਈ.ਪੂ. ਤਵੱਚ 
ਤਸੰਿੀਅਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਉਸ ਖੇਿਰ ਤਵੱਚ ਤਹੰਦ-ਯੂਨਾਨੀ 
ਰਾਜ ਦ ੇਸਮਕਾਲੀ ਸੀ ਅਿੇ ਇਸ ਿਰਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਕ ਉਹਨਾਂ 
ਨੇ ਸਿਾਨਕ ਯੂਨਾਨੀ ਸਾਸਕਾਂ ਦੀ ਿਾਕਿ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ 
ਤਲਆ ਸੀ ਅਿੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੱਿ ਤਮਲਾ ਤਲਆ ਸੀ। 
 
ਇੰਡ-ੋਤਸੰਿੀਅਨ  
ਮੌਏਸ ਨੇ ਿਕਰੀਬਨ 80 ਈ.ਪੂ. ਤਵੱਚ ਗੰਿਾਰ ਅਿੇ ਿਕਤਸਲਾ 
ਨੰੂ ਤਜੱਿ ਤਲਆ ਸੀ ਪਰੰ ਿੂ ਉਸ ਦੀ ਮੌਿ ਿੋਂ ਬਾਅਦ  ਉਸਦਾ 
ਸਾਮਰਾਜ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋ ਤਗਆ ਤਜਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਭਾਰਿ ਦੇ 
ਰਾਜੇ ਤਵਕਰਮਾਤਦੱਿ ਨੇ ਉ ਾਇਆ। ਉਸਨੇ ਉੱਜੈਨ ਨੰੂ ਇੰਡੋ-
ਤਸੰਿੀਅਨਾਂ ਿੋਂ ਦੋਬਾਰਾ ਤਜੱਿ ਤਲਆ, ਤਜਸਦੀ ਤਜੱਿ ਿੋਂ ਖ ਸ ਹ ੋ
ਕੇ ਉਸਨੇ ਤਵਕਰਮੀ ਸੰਮਿ ਦੀ 57 ਈ.ਪੀ. ਿੋਂ ਸ ਰਆੂਿ 
ਕੀਿੀ।  
 
ਤਸਕੰਦਰ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ  
ਤਸੰਕਦਰ ਨੇ 331 ਈ.ਪੂ. ਤਵੱਚ ਅਮਰਵੇਲਾਂ ਦੇ ਯ ੱ ਿ ਤਵਚ 
ਡੇਰੀਅਸ ਦੀ ਸਕਿੀ ਨੰੂ ਕ ਚਲਣ ਿੋਂ ਬਾਅਦ, 50000 
ਸੈਤਨਕਾਂ ਸਮੇਿ ਭਾਰਿ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕੀਿਾ। 326 ਈ.ਪੂ. ਤਵੱਚ 
ਗੰਿਾਰ ਿੇ ਕੰਬਜੋ ਦੀਆਂ ਦਰਜਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੇ 
ਤਸਕੰਦਰ ਸਾਹਮਣੇ ਗੋਡੇ ਿੇਕ ਤਦੱਿੇ।ਅਸਿਾਕੇਨੋਈ, ਅਸਵਾਕਾ 
ਅਿੇ ਅੱਸਾਕੇਨੋਈ ਪਰਾਚੀਨ ਕਬੀਤਲਆ ਂ ਨੇ ਮਕਦੂਨੀਆ 
ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਤਵਰ ੱ ਿ ਆਖਰੀ ਬੰਦੇ ਿੱਕ ਜੰਗ ਲੜ੍ੀ ਸੀ। 
ਅਸਵਾਤਕਆਨ ਕੰਬੋਜਾਂ ਦੀਆ ਂਔਰਿਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਤਿਆਰ ਚ ੱ ਕ 
ਲਏ ਸਨ ਅਿੇ ਬਾਹਰੀ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਿਾ। 
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ਇਸ ਤਪੱਛੋਂ ਤਸਕੰਦਰ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਹੇਡਾਸਪਸ (ਜੇਹਲਮ 
ਦਤਰਆ) ਵੱਲ ਵਤਿਆ, ਤਜੱਿੇ ਪੋਰਸ, ਤਜਹੜ੍ਾ ਤਕ ਜੇਹਲਮ 
ਅਿੇ ਚਨਾਬ ਦੇ ਤਵਚਕਾਰ ਦੇ ਇਲਾਤਕਆ ਂਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਨੇ 
ਤਸਕੰਦਰ ਦ ੇਸਾਹਮਣੇਂ  ਗੋਡੇ ਿੇਕਣ ਿੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਤਦੱਿਾ। 
ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਼ਿੌਜਾਂ ਤਵਚਕਾਰ ਹਾਈਤਡਸਪੀਜ ਦਾ ਯ ੱ ਿ 
ਹੋਇਆ ਤਜਸ ਤਵਚ ਭਾਵੇਂ ਪੋਰਸ ਦੀ ਹਾਰ ਹ ੋ ਗਈ ਲੇਤਕਨ 
ਪਰੋਸ ਨਾਲ ਜੰਗ ਹੋਣ ਿ ੋਬਾਅਦ ਮਕਦੂਨੀਆਂ ਦ ੇਤਸਪਾਹੀਆਂ 
ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਢਤਹ-ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਏ, ਤਕਉਂਤਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹ ਿ ਸਾਰ ੇ
ਬਹਾਦਰ ਸਾਿੀ ਪੋਰਸ ਦ ੇ ਜੰਗੀ ਹਾਿੀਆ ਂ ਕੋਲੋਂ ਬ ਰੀ ਿਰਹਾਂ 
ਮਾਰੇ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਤਕ ਤਸਕੰਦਰ ਦੀ ਸੈਨਾ ਪਰੂਬ ਵੱਲ ਤਬਆਸ 
ਦਤਰਆ ਿੱਕ ਪਹ ੰ ਚ ਗਈ ਪਰੰ ਿ ੂਉਸਦ ੇਸੈਤਨਕਾਂ ਨੇ ਮਗਿ ਦੀ 
ਰਾਜਸੀ ਸੈਨਾ ਨਾਲ ਲੜ੍ਨ ਿੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਤਦੱਿਾ। ਹ ਣ 
ਉਹ ਭਾਰਿ ਤਵੱਚ ਹੋਰ ਅੱਗ ੇਵਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹ ੰ ਦੇ ਸਨ। ਇਸ 
ਿੋਂ ਵੀ ਵੱਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਮਗਿ, ਗੰਗਾਤਰਦਈ ਅਿੇ ਪਰਾਸੀ 
ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆ ਂ ਰਾਜਸੀ ਸੈਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪਿਾ ਲੱਤਗਆ ਅਿੇ 
ਤਜਹੜ੍ੇ ਤਕ ਤਸਕੰਦਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਿਾਂ ਉਹ 
ਬਹ ਿ ਡਰ ਗਏ। ਇਸ ਿੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਸਕੰਦਰ ਦੇ ਸਾਰ ੇ
ਜਨਰਲਾਂ ਨੇ ਮਿੌ ਦੇ ਡਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਤਮਲਣ ਿੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ 
ਤਦੱਿਾ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਤਸਕੰਦਰ ਨੰੂ ਵਾਪਸ ਪਰਿਣਾ 
ਤਪਆ। ਉਸਨੇ ਦਤਰਆ ਪਾਰ ਕੀਿਾ ਅਿੇ ਹ ਕਮ ਤਦੱਿਾ ਤਕ 
ਇੱਿੇ ਉਸਦੀ ਸਲਿਨਿ ਦੀ ਸਭ ਿੋਂ ਪੂਰਬੀ ਹੱਦ ਦੀ 
ਤਨਸਾਨਦੇਹੀ ਲਈ ਬਹ ਿ ਵੱਡੇ ਿੰਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਅਿੇ ਇਹ 
ਸਾਤਬਿ ਕੀਿਾ ਜਾਵੇ ਤਕ ਤਬਆਸ ਦਤਰਆ ਿੱਕ ਉਸਦਾ ਰਾਜ 
ਹੈ। ਉਸਨੇ ਅਲੈਕਸਾਂਦਰੀਆ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਸਤਹਰ ਵੀ ਇੱਿੇ 
ਵਸਾਇਆ ਅਿੇ ਉੱਿੇ ਮਕਦੂਨੀਆ ਦੇ ਬਹ ਿ ਸਾਰੇ ਬ ੱ ਢੇ ਲੋਕ 
ਵੀ ਛੱਡ ਤਦੱਿੇ, ਆਪ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੈਨਾ ਸਮੇਿ ਜੇਹਲਮ ਅਿੇ 
ਤਸੰਿ ਵੱਲੋਂ ਅਰਬੇੀਆਈ ਸਾਗਰ ਤਵੱਚੋਂ ਹ ੰ ਦਾ ਹੋਇਆ ਬੇਬੀਲੌਨ 
ਵਾਪਸ ਮ ੜ੍ ਤਗਆ। 
ਤਸਕੰਦਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕ ਝ ਸੈਨਾ ਤਸੰਿ ਦਤਰਆ ਖੇਿਰ ਤਵੱਚ 
ਰਤਹਣ ਤਦੱਿੀ ਸੋ ਉਸ ਦ ਆਰਾ ਤਜੱਿ ੇ ਇਲਾਕ ੇ ਦਾ ਪਰਬੰਿ 
ਕਰਦੀ ਰਹੀ। 
 
ਮਰੌੀਆ ਸਾਮਰਾਜ 
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹ ਤਹੱਸੇ ਤਜਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਤਸਕੰਦਰ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ 
ਸੀ, 321 ਈਸਵੀ ਪੂਰਵ ਤਵਚ ਚੰਦਰਗ ਪਿ ਮੌਰੀਆ ਦ ਆਰਾ 

ਤਜੱਿ ਤਲਆ ਤਗਆ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਉਪਜਾਊ ਇਲਾਕੇ ਆਪਣੇ 
ਸਾਮਰਾਜ ਤਵੱਚ ਸਾਤਮਲ ਕਰ ਤਲਆ।ਤਜਸ ਕਾਰਨ 
ਚੰਦਰਗ ਪਿ ਨੰੂ ਤਸਕੰਦਰ ਦੇ ਉੱਿਰਾਅਤਿਕਾਰੀ ਸਤਲਊਤਸਸ 
ਨਾਲ ਲੜ੍ਨਾ ਤਪਆ। ਬਾਅਦ ਤਵਚ ਦੋਵਾਂ ਤਵਚਾਲੇ ਸਾਂਿੀ ਦੀ 
ਸੰਿੀ ਹ ੋ ਗਈ। ਉਸਨੇ ਸਾਰ ੇ ਇਲਾਕੇ, ਤਜਸ ਤਵੱਚ ਦੱਖਣੀ 
ਅ਼ਿਗ਼ਾਤਨਸਿਾਨ ਵੀ ਸਾਤਮਲ ਸੀ, ਚੰਦਰਗ ਪਿ ਮੌਰੀਆ ਦ ੇ
ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਤਦੱਿੇ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅਗਲੇ ਸ ੌਸਾਲਾਂ ਿੱਕ ਮਰੌੀਆ 
ਸਾਮਰਾਜ ਦ ੇ ਅਿੀਨ ਤਵਕਾਸ ਕੀਿਾ। 180 ਈ.ਪੂ. ਤਵੱਚ 
ਮੌਰੀਆ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਪਿਨ ਦੇ ਤਪੱਛੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਬੈਕਿਰੀਆਈ 
ਯੂਨਾਨੀ (ਤਹੰਦ-ਯੂਨਾਨ) ਖੇਿਰ ਬਣ ਤਗਆ। 
 
ਤਹੰਦ-ਯਨੂਾਨੀ ਸਾਮਰਾਜ  
ਬੈਕਿਰੀਆਈ ਰਾਜੇ ਤਡਤਮਿਰੀਅਸ ਨੇ ਦੂਜੀ ਸਿਾਬਦੀ ਈ.ਪੂ. 
ਦੀ ਸ ਰੂਆਿ ਤਵੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਸਾਮਰਾਜ ਤਵੱਚ 
ਸਾਤਮਲ ਕਰ ਤਲਆ। ਇਹਨਾਂ ਤਵੱਚੋਂ ਕ ਝ ਤਹੰਦ-ਯੂਨਾਨੀ ਲੋਕ 
ਬੋਿੀ ਸਨ। ਸਭ ਿੋਂ ਮਸਹੂਰ ਤਹੰਦ-ਯੂਨਾਨੀ ਰਾਜਾ ਤਮਨਾਂਦਰ 
ਸੀ ਅਿੇ ਤਜਹੜ੍ਾ ਭਾਰਿ ਤਵੱਚ ਤਮਤਲੰਦ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਤਣਆ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ 160 ਈ.ਪੂ. ਦੇ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸ ਿੰਿਰ 
ਰਾਜ ਦੀ ਸਿਾਪਨਾ ਕੀਿੀ ਤਜਸਦੀ ਰਾਜਿਾਨੀ ਿਕਤਸਲਾ ਸੀ। 
ਉਸਨੇ ਤਪੱਛੋਂ ਆਪਣੀ ਰਾਜਿਾਨੀ ਸਗਲਾ (ਅੱਜਕੱਲਹ 
ਤਸਆਲਕੋਿ) ਤਦੱਿੀ ਸੀ। 
 
ਇੰਡ-ੋਤਸੰਤਿਆਈ 
ਇਹ ਲੋਕ ਦੱਖਣੀ ਸਾਈਬੇਰੀਆ ਿੋਂ ਪੰਜਾਬ ਆ ਗਏ ।ਉਹਨਾਂ 
ਨੇ ਤਹੰਦ-ਯੂਨਾਨੀ ਨੰੂ ਪਾਸ ੇਕਰ ਤਦੱਿਾ ਅਿੇ ਗੰਿਾਰ ਿੋਂ ਲੈ ਕੇ 
ਮਿ ਰਾ ਿੱਕ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਿੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਤਲਆ। 
 
ਪਤਹਲਵੀ ਸਾਮਰਾਜ 
ਗੋਂਦੋਫੇਰਸ, ਨੇ ਤਹੰਦ-ਪਤਹਲਵੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਸਿਾਪਨਾ 
ਪਤਹਲੀ ਸਿਾਬਦੀ ਈ.ਪੂ. ਤਵੱਚ ਕੀਿੀ। ਇਸ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ 
ਹੱਦ ਿਕਤਸਲਾ ਿੋਂ ਲੈ ਕ ੇ ਅੱਜਕੱਲਹ ਦ ੇ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ 
ਅ਼ਿਗ਼ਾਤਨਸਿਾਨ ਅਿੇ ਪਾਤਕਸਿਾਨ ਿੱਕ ਸੀ। ਸੇਂਿ ਿੌਮਸ 
ਨਾਮੀ ਪਾਦਰੀ ਰਾਜੇ ਗੋਂਦੋਫੇਰਸ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤਵੱਚ ਬਹ ਿ ਦੇਰ 
 ਤਹਤਰਆ ਸੀ। 
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ਕ ਸਾਨ ਸਾਮਰਾਜ 
ਕ ਸਾਨ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਸਿਾਪਨਾ ਰਾਜੇ ਹੇਰਾਇਓਸ ਨੇ ਕੀਿੀ 
ਸੀ ਅਿੇ ਇਸਨੰੂ ਉਸਦੇ ਉੱਿਰਾਅਤਿਕਾਰੀ ਕ ਜ ਲਾ ਕਦਫੀਤਸਸ 
ਦ ਆਰਾ ਬਹ ਿ ਵਿਾਇਆ ਤਗਆ ਸੀ। ਕਦਫੀਤਸਸ ਦੇ ਪ ੱ ਿਰ, 
ਤਵਮੋ ਿਕਿੋ ਨੇ ਭਾਰਿ ਦੇ ਹ ਣ ਦੇ ਖੇਿਰ ਨੰੂ ਤਜੱਤਿਆ, ਪਰ 
ਉਹ ਪੱਛਮ ਤਵੱਚ ਆਪਣਾ ਸਾਮਰਾਜ ਪਤਹਲਵੀਆਂ ਨੰੂ ਹਾਰ 
ਤਗਆ। ਚੌਿਾ ਕ ਸਾਨ ਬਾਦਸਾਹ, ਕਤਨਸਕ ਪਤਹਲਾ, (127 
ਈ.ਪੂ.) ਦੀ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਰਾਜਿਾਨੀ ਪ ਰ ਸਾਪ ਰ ਸੀ 
(ਪੇਸਾਵਰ, ਪਾਤਕਸਿਾਨ ਦਾ ਪ ਰਾਣਾ ਨਾਮ) ਅਿੇ ਗਰਮੀਆ ਂ
ਦੀ ਰਾਜਿਾਨੀ ਕਪੀਸਾ (ਬਗਰਾਮ) ਸੀ। ਇਸ ਸਾਮਰਾਜ ਨੇ 
ਤਸੰਿੂ ਘਾਿੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤਹੰਦ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਤਵਚਲੇ ਸਮ ੰ ਦਰ 
ਵਪਾਰ ਨੰੂ ਰੇਸਮ ਮਾਰਗ ਨਾਲ ਜੋਤੜ੍ਆ। ਕਤਨਸਕ ਨੇ 
ਿਕਤਸਲਾ ਤਵੱਚ ਬੋਿੀ ਪਤਰਸਦ ਆਯੋਤਜਿ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। 
ਚੀਨੀ ਯਾਿਰੀ ਼ਿਾਹੀਆਨ (337 ਿੋਂ 422 ਈ. ਅਿੇ ਤਹਊਨ 
ਸਾਂਗ (602 ਿੋਂ 664 ਈ.) ਦੇ ਸ਼ਿਰਨਾਤਮਆਂ ਤਵੱਚ ਉਹਨਾਂ 
ਨੇ ਿਕਤਸਲਾ ਤਵੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆ ਂਬੋਿੀ ਪਤਰਸਦਾਂ ਅਿੇ ਇਸ ਸਮੇਂ 
ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਖੇਿਰ ਤਵੱਚ ਬ ੱ ਿ ਦੇ ਦਰਜੇ ਬਾਰੇ ਵੀ 
ਤਲਤਖਆ। 
 
ਗ ਪਿ ਸਾਮਰਾਜ 
ਗ ਪਿ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਹੋਂਦ ਲਗਭਗ 320 ਿੋਂ 600 ਈ. ਿੱਕ 
ਰਹੀ ਅਿੇ ਇਸਦੇ ਪਰਭਾਵ ਤਵੱਚ ਭਾਰਿੀ ਉਪਮਹਾਂਦੀਪ ਦ ੇ
ਬਹ ਿੇ ਖੇਿਰ ਸਨ, ਤਜਸ ਤਵੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਸਾਤਮਲ ਸੀ। ਇਸ 
ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਸਿਾਪਨਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਰੀ-ਗ ਪਿ ਨੇ ਕੀਿੀ ਅਿੇ 
ਇਹ ਰਾਜਵੰਜ ਉੱਿਮ ਸੱਤਭਅਿਾ ਦਾ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਸੀ। 
 
ਸਵੇਿ ਹ ਨ 
ਸਵੇਿ ਹ ਨ, ਤਜਹੜ੍ੇ ਤਕ ਪਤਹਲਾਂ ਮ ੱ ਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਬੋਿੀ 
ਹ਼ਿਿਾਲੀ ਸਮੂਹ ਦਾ ਤਹੱਸਾ ਸਨ, ਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੰੂ 
ਅ਼ਿਗ਼ਾਤਨਸਿਾਨ ਤਵੱਚ 5ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਸ ਰੂਆਿ ਤਵੱਚ 
ਸਿਾਤਪਿ ਕੀਿਾ, ਤਜਸਦੀ ਰਾਜਿਾਨੀ ਬਤਮਆਨ ਸੀ। ਇਸ 
ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਮ ਖੀ ਿੋਰਾਮਨ ਸੀ, ਅਿ ੇਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 
ਖੇਿਰ ਤਜੱਤਿਆ ਅਿੇ ਿੋਰਾਮਨ ਦੇ ਪ ੱ ਿਰ, ਬਾਦਸਾਹ 
ਤਮਤਹਰਕ ਲ, ਤਜਹੜ੍ਾ ਤਕ ਇੱਕ ਸੈਵੀ ਤਹੰਦੂ ਸੀ, ਦੇ ਹੇ  

ਇਸਦੀ ਰਾਜਿਾਨੀ ਸਕਲ, ਅੱਜਕੱਲਹ ਤਸਆਲਕੋਿ, 
ਪਾਤਕਸਿਾਨ ਬਣਾ ਤਦੱਿੀ। ਤਪੱਛੋਂ ਨਰਤਸਮਹਾਗ ਪਿ ਅਿੇ 
ਯਸੋਿਰਮਨ ਦ ਆਰਾ 6ਵੀਂ ਸਿਾਬਦੀ ਤਵੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਰ 
ਹੋਈ ਅਿੇ ਇਹਨਾਂ ਨੰੂ ਭਾਰਿ ਿੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਤਦੱਿਾ ਤਗਆ। 
 
ਹਰਸ ਦਾ ਸਾਮਰਾਜ  
ਹਰਸਵਰਿਨ, ਤਜਸਨੰੂ ਹਰਸ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਤਣਆ ਜਾਂਦਾ 
ਹੈ, ਇੱਕ ਭਾਰਿੀ ਸਮਰਾਿ ਸੀ ਤਜਸਨੇ ਉੱਿਰੀ ਭਾਰਿ ਉੱਪਰ 
606 ਿੋਂ 647ਈ. ਿੱਕ ਰਾਜ ਕੀਿਾ। ਉਸਦੀ ਰਾਜਿਾਨੀ 
ਕਨੌਜ ਸੀ। ਉਹ ਪ ਸਾਭੂਿੀ ਵੰਸ ਨਾਲ ਸਬੰਿ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਉਹ 
ਪਰਭਾਕਰਵਰਿਨ ਦਾ ਪ ੱ ਿਰ ਸੀ ਅਿੇ ਰਾਜਵਰਿਨ ਦਾ ਛੋਿਾ 
ਭਰਾ ਸੀ, ਤਜਹੜ੍ਾ ਤਕ ਿਾਨੇਸਰ (ਅੱਜਕੱਲਹ ਹਤਰਆਣਾ, 
ਤਜਸਨੰੂ ਪਤਹਲਾ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਤਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ) ਦਾ 
ਰਾਜਾ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਿਾਕਿ ਦੇ ਤਸਖਰ ਿੇ ਉਸਦੇ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ 
ਹੱਦ ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਿਾਨ, ਗ ਜਰਾਿ, ਬੰਗਾਲ, ਉੜ੍ੀਸਾ ਅਿੇ 
ਨਰਮਦਾ ਨਦੀ ਦੇ ਉੱਿਰ ਤਵੱਚ ਸਾਰ ੇ ਤਸੰਿ-ਗੰਗਾ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 
ਿੱਕ ਸੀ।  
 
ਪੰਜਾਬ ਤਵਚ ਤਭੰਨ-ਤਭੰਨ ਮੱਿਕਾਲੀਨ ਿੇ ਆਿ ਤਨਕ ਸਾਮਰਾਜ 
ਤਦੱਲੀ ਸਲਿਨਿ 
ਿ ਰਕ ਹਮਲਾਵਰ ਸ ਬਕਿਗੀਨ, ਮਤਹਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ ਅਿ ੇ
ਮਹ ੰ ਮਦ ਗੌਰੀ ਆਤਦ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਿੇ ਹਮਲੇ ਕੀਿੇ, ਤਜਨਹ ਾਂ ਤਵਚੋਂ 
ਮਹ ੰ ਮਦ ਗੌਰੀ ਦੇ ਦਾਸ ਕ ਿਬਦੀਨ ਐਬਕ ਨੇ 1206 ਈਸਵੀ 
ਤਵਚ ਲਾਹੌਰ ਨੰੂ ਗਜ਼ਨੀ ਿੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਭਾਰਿ ਤਵਚ 
ਮ ਸਤਲਮ ਰਾਜ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ। ਤਜਸਨੰੂ ਬਾਅਦ ਤਵਚ ਤਦੱਲੀ 
ਸਲਿਨਿ ਤਕਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮ ਸਤਲਮ ਵੰਸਾਂ ਨੇ 
ਤਦੱਲੀ ਸਲਿਨਿ ਿੇ ਰਾਜ ਕੀਿਾ। ਅੰਿ 1526 ਈਸਵੀ ਤਵੱਚ 
ਇਸਦੇ ਆਖਰੀ ਸਾਸਕ ਇਬਰਾਹੀਮ ਲੋਿੀ ਨੰੂ ਮ ਗਲ 
ਹਮਲਾਵਰ ਬਾਬਰ ਨੇ ਪਾਣੀਪਿ ਦੀ ਪਤਹਲੀ ਲੜ੍ਾਈ ਤਵਚ 
ਹਰਾ ਤਦੱਿਾ। 
 
ਮ ਗ਼ਲ ਸਾਮਰਾਜ 
ਉਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਿਰਿੀ ਿੋਂ ਹੀ ਮ ਗਲ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਨੀਂਹ 
ਰੱਖੀ । 1556 ਤਵੱਚ, ਜਲਾਲ ੱ ਦੀਨ ਮੋਹੰਮਦ ਅਕਬਰ, ਜ ੋ
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ਮਹਾਨ ਅਕਬਰ ਦੇ ਨਾਮ ਵਲੋਂ ਪਰਤਸੱਿ ਹੋਇਆ, ਦੇ ਰਾਜ ਗੱਦੀ 
ਿੇ ਬੈ ਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਵਿੀਆ ਸਮਾਂ ਸ ਰ ੂ
ਹੋਇਆ, ਅਿੇ ਸਮਰਾਿ ਔਰੰਗਜੇਬ ਦੀ ਮਿੌ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਮ 
ਹੋਇਆ । ਮ ਗ਼ਲ ਸਮਰਾਿ ਿ ਰਕ – ਮੰਗਲੋ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦ ੇ
ਿੈਮੂਰਵੰਸੀ ਸਨ, ਅਿੇ ਇਨਹ ਾਂ ਨੇ ਅਤਿ ਉੱਨਿ ਤਮਸਰਿ ਤਹੰਦ 
– ਫਾਰਸੀ ਸੰਸਤਕਰਿੀ ਨੰੂ ਤਵਕਤਸਿ ਕੀਿਾ ।  1700 ਈਸਵੀ 
ਿੱਕ  ਮ ਗਲਾਂ ਨੇ ਭਾਰਿੀ ਉਪਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ 
ਤਹੱਸੇ ਨੰੂ ਕਬਜਾ ਤਲਆ -ਇਹ ਸਾਮਰਾਜ ਵੀ ਲੰਬਾਂ ਸਮਾਂ 
ਚੱਤਲਆ। 19 ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਤਵਚਕਾਰ ਇਹ ਸਾਮਰਾਜ ਖਿਮ ਹੋ 
ਤਗਆ। ਿੇ ਅੰਿ ਨੰੂ ਮ ਗਲਾਂ ਦ ੇਖੰਡਰ ਸਾਮਰਾਜ ਉੱਿੇ ਤਬਰਤਿਸ 
ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਗਈ।  
ਤਸੱਖ ਰਾਜ 
ਪੰਜਾਬ ਤਵੱਚ ਗ ਰੂ ਗੋਤਬੰਦ ਸਦੇ ਹ ਕਮ ਅਨ ਸਾਰ ਤਸੱਖਾਂ ਨੇ  
ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਤਸੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਤਵਚ ਸੰਘਰਸ 
ਕੀਿਾ। ਉਸਦੀ ਸਹੀਦੀ ਉਪਰੰਿ, ਪੰਜਾਬ ਤਵੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜੱਿੇ 
ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਿਰਾਂ ਤਵੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ 
ਤਗਣਿੀ 11 ਦੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਤਵਚ ਇਨਹ ਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਤਮਸਲਾਂ ਪੈ 
ਤਗਆ ਅਿ ੇਇਨਹ ਾਂ ਦੀ ਤਗਣਿੀ ਬਾਰਾਂ ਹੋ ਗਈ। ਹਰੇਕ ਤਮਸਲ 
ਨੰੂ ਇੱਕ ਤਮਸਲਦਾਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਅਿੇ ਹਰ ਇੱਕ ਤਮਸਲ 
ਦੀ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀ ਿਾਕਿ ਜਾਂ ਼ਿੌਜ ਸੀ। 18 ਵੀ ਸਦੀ ਦੌਰਾਨ, 
ਤਜੱਿੇ ਕ ਝ ਤਮਸਲਾਂ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਅ਼ਿਗਾਨ ਹਮਤਲਆ ਂ ਨੰੂ 
ਰੋਤਕਆ, ਉੱਿੇ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤਮਸਲਾਂ ਨੇ ਤਦੱਲੀ ਿੇ 
ਹਮਲੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੰੂ ਕਈ ਵਾਰ ਫਿਤਹ ਕੀਿਾ । ਇਹਨਾਂ 
ਤਵੱਚ ਸਰਦਾਰ ਬਘੇਲ ਤਸੰਘ ਕਰੋੜ੍ਾਤਸੰਘੀਆਂ ਤਮਸਲ ਵਾਤਲਆਂ 
ਨੇ ਤਦੱਲੀ ਦੇ ਲਾਲ ਤਕਲਹੇ  ਉੱਿੇ ਕੇਸਰ ਝੰਡਾ ਵੀ ਝ ਲਾ ਤਦੱਿਾ। 
ਇਸ ਨਾਲ ਤਮਸਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤਖੱਿੇ ਤਵੱਚ ਮੱਲਾਂ 
ਮਾਰੀਆਂ ਅਿੇ ਤਸੰਘਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਿ ਨੰੂ ਬਣਾਈ ਰੱਤਖਆ। 
 ਪੰਜਾਬ ਤਵਚ ਤਸੱਖਾਂ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ ਿੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਹਾਰਾਜਾ 
ਰਣਜੀਿ ਤਸੰਘ ਸ ਿੰਿਰ ਤਸੱਖ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਤਵੱਚ 
ਸਫਲ ਹੋਏ। ਉਸਨੇ ਅ਼ਿਗ਼ਾਤਨਸਿਾਨ ਿੱਕ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦ ੇ
ਝੰਡ ੇਗੱਡ।ੇ ਉਸ ਨੇ ਕਈ ਮ ਤਹੰਮਾਂ ਨਾਲ਼ ਤਸੱਖ ਤਮਸਲਾਂ ਨੰੂ ਇੱਕ 
ਖੇਿਰ ਦੇ ਰੂਪ ਤਵੱਚ ਇੱਕ ਾ ਕੀਿਾ ਅਿੇ 12 ਅਪਰੈਲ 1801 
(ਤਵਸਾਖੀ ਦੇ ਤਦਨ) ਨੰੂ ਮਹਾਰਜੇ ਦੇ ਿਖਿ-ਨਸੀਨੀ ਹੋਈ।  
ਉਸਨੇ ਲਾਹੌਰ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਰਾਜਿਾਨੀ ਬਣਾਇਆ। ਉਸਨੇ 

ਮ ਲਿਾਨ, ਪੇਸਾਵਰ, ਜੰਮ ੂਅਿੇ ਕਸਮੀਰ ਅਿੇ ਆਨੰਦਪ ਰ ਦੇ 
ਪਹਾੜ੍ੀ ਇਲਾਕੇ ਉੱਿੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਿਾ ਤਜਸ ਤਵੱਚ ਵੱਡਾ ਇਲਾਕਾ 
ਕਾਂਗੜ੍ਾ ਸੀ। 1802 ਤਵੱਚ ਉਸ ਨੇ ਪਤਵੱਿਰ ਸਤਹਰ 
ਅੰਤਮਰਿਸਰ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਤਵੱਚ ਜੋੜ੍ ਤਲਆ।  ਉਸਦੀ ਮੌਿ 
ਿੋਂ ਬਾਅਦ ਤਸੱਖਾਂ ਿੇ ਅੰਗਰੇਜਾਂ ਤਵਚਕਾਰ ਦੋ ਯ ੱ ਿ ਹੋਏ ਤਜਨਹ ਾਂ 
ਤਵਚ ਤਸੱਖਾਂ ਨੇ ਬਹ ਿ ਬਹਾਦਰੀ ਤਦਖਾਈ ਲੇਤਕਨ ਗਦਾਰ 
ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਾਰਨ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਯ ੱ ਿਾਂ ਤਵਚ ਹਾਰ 
ਗਏ। 29 ਮਾਰਚ, 1849 ਈ. ਨੰੂ ਤਬਰਤਿਸ ਸਾਮਰਾਜ ਤਵਚ 
ਤਮਲਾ ਤਲਆ ਿੇ ਬਾਅਦ ਤਵਚ ਭਾਰਿ ਛੱਡਣ ਸਮੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ 
ਨੇ ਇਸਦੇ ਤਵਚੋਂ ਦੀ ਲਸਮਣ ਰੇਖਾ ਰੈੈੱਡਕਤਲਫ ਤਖੱਚ ਤਦੱਿੀ, 
ਤਜਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੰੂ ਆਕਾਰ ਪੱਖੋਂ ਹੀ ਹੀ ਛੋਿਾ ਨਹੀਂ ਕੀਿਾ, 
ਸਗੋਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਭਤਵੱਖ ਤਵਚ ਲੜ੍ਨ ਦੇ ਆਸਾਰ ਵੀ 
ਪੈਦਾ ਕਰ ਤਦੱਿੇ। 1965, 1971 ਿੇ 1999 ਦਾ ਕਾਰਤਗਲ 
ਯ ੱ ਿ ਇਸ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਹਨ। 
 
ਇਤਿਹਾਸਕ ਯ ੱ ਿਾਂ ਦੀ ਭਮੂੀ ਪੰਜਾਬ 
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਿਰਿੀ ਿੇ ਯ ੱ ਗ ਪਲਿਾਊ ਯ ੱ ਿ ਲੜ੍ੇ ਗਏ ਹਨ। 
ਤਜਨਹ ਾਂ ਦਾ ਸਮ ਚੇ ਦੇਸ ਿੇ ਪਰਭਾਵ ਤਪਆ ਿੇ ਤਸੱਿੇ ਵਜੋਂ ਇਕ 
ਨਵੇਂ ਯ ੱ ਗ ਦੀ ਸ ਰੂਆਿ ਹੋਈ। ਤਸਕੰਦਰ ਦ ਆਰਾ ਪੋਰਸ ਨਾਲ 
ਲੜ੍ੇ ਗਏ ਹਾਈਤਡਸਪੀਜ ਦੇ ਯ ੱ ਿ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੰੂ ਯੂਨਾਨੀਆਂ ਦੇ 
ਅਿੀਨ ਕਰ ਤਦੱਿਾ ਅਿ ੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ 
ਭਾਰਿ ਆਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲਹ ਤਦੱਿਾ। 
 
ਮਤਹਮਦੂ ਗਜ਼ਨਵੀ ਦ ਆਰਾ ਲੜ੍ੇ ਗਏ ਯ ੱ ਿ 
11ਵੀਂ ਸਦੀ ਤਵਚ ਮਤਹਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ ਦੇ ਹਮਤਲਆ ਂਦਾ ਦੌਰ 
ਸ ਰੂ ਹੋਇਆ। ਉਸਨੇ 1001 ਈ. ਿੋਂ ਲੈਕ ੇ1026 ਿੱਕ ਭਾਰਿ 
ਿੇ 17 ਹਮਲੇ ਕੀਿੇ। ਪਤਹਲਾ ਿ ੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ 1001 ਈ. 
ਤਵਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਹੰਦ ੂਸਾਸਕ ਜੈਪਾਲ ਿੇ ਕੀਿਾ ਿੇ ਉਸਨੰੂ 
ਤਪਸਾਵਰ ਤਵਖੇ ਹਰਾ ਤਦੱਿਾ। ਉਸਨੰੂ ਗਜ਼ਨਵੀ ਨੇ ਤਗਰ਼ਿਿਾਰ 
ਕਰ ਤਲਆ। ਜੈਪਾਲ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦੇ ਕੇ ਛ ਤਿਆ। ਵਾਪਸ 
ਆਉਣ ਿੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਕੀਿਾ ਤਗਆ ਤਜਸ 
ਕਾਰਨ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਪ ੱ ਿਰ ਅਨੰਦਪਾਲ ਨੰੂ ਦੇ 
ਕੇ ਆਪ ਆਿਮ ਹੱਤਿਆ ਂਕਰ ਲਈ। 
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ਅਨੰਦਪਾਲ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਪਿੂ ਰਾਤਜਆ ਂ ਦਾ ਸੰਘ ਬਣਾ ਕ ੇ
ਗਜ਼ਨਵੀ ਦਾ ਮ ਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਿੀ। 1008 
ਈ. ਤਵਚ ਗਜ਼ਨਵੀ ਤਫਰ ਪੰਜਾਬ ਆ ਤਗਆ। ਵਤੈਹੰਦ ਦ ੇ
ਸਿਾਨ ਿੇ ਗਜ਼ਨਵੀ ਿੇ ਅਨੰਦਪਾਲ ਦੇ ਸੰਘ ਤਵਚਕਾਰ 
ਜ਼ਬਰਦਸਿ ਲੜ੍ਾਈ ਹੋਈ। ਰਾਜਪੂਿਾਂ ਬੜ੍ੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ 
ਲੜ੍,ੇ ਪਰ ਅਨੰਦਪਾਲ ਦੇ ਹਾਿੀ ਦ ੇ ਡਰ ਜਾਣ ਕਾਰਨ 
ਰਾਜਪੂਿਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ। 
 
ਿਰਾਇਨ ਦੇ ਯ ੱ ਿ 
ਮ ਹੰਮਦ ਗੌਰੀ ਇਕ ਅਫਗਾਨ ਯੋਿਾ ਸੀ ਜੋ 1173 ਈ. ਤਵੱਚ 
ਗੌਰ ਦਾ ਸਾਸਕ ਬਤਣਆ ਸੀ।  ਉਸ ਨੇ 1175 ਈ. ਪੰਜਾਬ 
(ਮ ਲਿਾਨ) ਿੇ ਪਤਹਲਾ ਹਮਲਾ ਕੀਿਾ ਿ ੇ ਉਿੋਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੰੂ 
ਮਾਿ ਤਦੱਿੀ। ਸੰਨ 1191 ਈ. ਨੰੂ ਿਰਾਇਨ ਦ ੇ ਸਿਾਨ ਿ ੇ
ਉਸਦੀ ਲੜ੍ਾਈ ਤਪਰਿਵੀਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਤਜਸ ਤਵਚ 
ਉਹ ਤਪਰਿਵੀ ਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਿੋਂ ਹਾਰ ਤਗਆ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ 
1192 ਈ. ‘ਚ ਫੇਰ ਉਸੇ ਸਿਾਨ ਿੇ ਹੀ ਦੋਵਾਂ ਤਵਚਾਲੇ ਲੜ੍ਾਈ 
ਹੋਈ । ਿ ਰਕਾਂ ਨੇ ਿਰਾਇਨ ਦੇ ਦੂਜ ੇਯ ੱ ਿ  ਤਵਚ ਤਪਰਿਵੀ ਰਾਜ 
ਚੌਹਾਨ ਨੰੂ ਹਰਾ ਕੇ ਭਾਰਿ ਤਵਚ ਮ ਸਤਲਮ ਰਾਜ ਦੀ ਸਿਾਪਨਾ 
ਲਈ ਭੂਮੀ ਤਿਆਰ ਕੀਿੀ । ਤਸੱਿੇ ਵਜੋਂ ਗੌਰੀ ਦੀ ਮੌਿ ਿੋਂ 
ਬਾਅਦ ਐਬਕ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਤਵਖੇ ਆਪਣ ੇ ਆਪ ਨੰੂ ਸ ਿੰਿਰ 
ਮ ਸਤਲਮ ਹਾਕਮ ਘੋਤਸਿ ਕੀਿਾ। 
 
ਪਾਣੀਪਿ ਦੇ ਯ ੱ ਿ 
ਪਾਣੀਪਿ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਲੜ੍ਾਈਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 
ਿਰਿੀ ਿ ੇਲੜ੍ੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਤਹਲੀ ਲੜ੍ਾਈ ਤਵਚ ਬਾਬਰ ਨੇ 
ਇਬਰਾਹੀਮ ਨੰੂ ਮਾਰ ਕ ੇ ਤਦੱਲੀ ਸਲਿਨਿ ਦਾ ਅੰਿ ਕਰ 
ਤਦੱਿਾ ਿੇ ਮ ਗਲ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਸਿਾਪਨਾ ਕੀਿੀ। ਦਜੂ ੇ
ਪਾਣੀਪਿ ਦਾ ਯ ੱ ਿ ਅਕਬਰ ਿੇ ਤਹੰਦੂ ਰਾਜਾ ਹੇਮੂ ਤਵਚਕਾਰ 
1556 ਈ. ਨੰੂ ਲਤੜ੍ਆ ਤਗਆ। ਤਜਸ ਤਵਚ ਅਕਬਰ ਜੇਿੂ 
ਤਰਹਾ ਿੇ ਭਾਰਿ ਦੇ ਆਖਰੀ ਤਹੰਦ ੂਰਾਜੇ ਦੀ ਅੱਖ ਤਵਚ ਿੀਰ 
ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਾਰਨ ਹਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਮ ਗਲਾਂ ਦਾ ਸ ਤਿ੍ਰੜ੍ ਰਾਜ 
ਸਿਾਪਿ ਹੋ ਤਗਆ। ਿੀਜਾ ਪਾਣੀਪਿ ਦਾ ਯ ੱ ਿ ਅਬਦਾਲੀ ਿੇ 
ਮਰਾਤ ਆ ਂ ਤਵਚਾਲੇ 1761ਈ. ਨੰੂ ਹੋਇਆ, ਤਜਸ ਤਵਚ 

ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਮਰਾਤ ਆ ਂਨੰੂ ਹਰਾ ਕ ੇਪੰਜਾਬ ਿੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ 
ਤਦੱਿਾ। 
ਉਪਰੋਕਿ ਲੜ੍ਾਈਆਂ ਿੋਂ ਇਲਾਵਾ ਛੇਵੇਂ ਪਾਿਸਾਹ ਸਰੀ ਗ ਰੂ 
ਹਤਰਗੋਤਬੰਦ ਸਾਤਹਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤਵਚ ਮ ਗਲਾਂ ਨਾਲ ਚਾਰ ਯ ੱ ਿ 
ਲੜ੍ਨੇ। ਗ ਰ ੂਗੋਤਬੰਦ ਤਸੰਘ ਨੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਤਹਬ ਿੇ ਤਖਦਰਾਣਾ 
ਦੀ ਢਾਬ ਿੇ ਯ ੱ ਿ ਕੀਿੇ। ਦੋ ਤਸੱਖ-ਐਗਲੋਂ ਯ ੱ ਿ ਵੀ ਇਸ ਸਿਾਨ 
ਿੇ ਲੜ੍ੇ ਗਏ ਤਜਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਅੱਵਲ ਦਰਜੇ ਦੀ 
ਕੂਿਨੀਿੀ ਿੇ ਛਲ-ਕਪਿ ਨਾਲ ਤਜੱਤਿਆ। 
 
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ 
ਪ ਰਾਣਾ ਪੰਜਾਬ ਬਹ ਿ ਵੱਡਾ ਸੀ ਤਜਸ ਤਵੱਚ ਲਤਹੰਦਾ ਪੰਜਾਬ 
ਜੰਮੂ ਕਸਮੀਰ, ਤਹਮਾਚਲ, ਹਤਰਆਣਾ, ਰਾਜਸਿਾਨ, ਤਦੱਲੀ 
ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੂਤਬਆਂਂਂ ਨੰੂ ਤਮਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦਸੇ 
ਬਣਦਾ ਸੀ । ਤਜਸਨੰੂ ਹੇ  ਤਲਖੀਆ ਂ ਪੰਜ ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ ਤਵਚ 
ਵੰਤਡਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। 
 
ਅੰਬਾਲਾ, ਲਾਹਰੌ, ਰਾਵਲਤਪੰਡੀ, ਜਲੰਿਰ, ਮ ਲਿਾਨ । 
ਸੰਨ 1947 ਤਵਚਤਸਆਸਿਦਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 2 ਤਹੱਸੇ ਕਰ 
ਤਦੱਿੇ ਤਜਨਹ ਾਂ ਤਵਚੋਂ ਇੱਕ ਤਹੱਸਾ ਪਾਤਕਸਿਾਨ ਦੇਸ ਬਣ ਤਗਆ 
ਿੇ ਇੱਕ ਤਹੱਸਾ ਭਾਰਿ ਤਵੱਚ ਰਲਾ ਤਲਆ ਤਗਆ। ਭਾਰਿੀ 
ਪੰਜਾਬ ਨੰੂ ਤਫਰ ਹੋਰ ਵੀ  ਛੋਿਾ ਕਰ ਤਦੱਿਾ ਤਗਆ ਤਜਹਦੇ 
ਤਵਚੋਂ ਰਾਜਸਿਾਨ, ਜੰਮੂ, ਕਸਮੀਰ, ਿੇ ਤਦੱਲੀ ਕੱਢ ਤਦੱਿੇ ਗਏ। 
ਆਤਖਰ 1 ਨਵੰਬਰ ਸੰਨ 1966 ਨੰੂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਫਰ ਪੰਜਾਬ 
ਦੇ ਤਿੰਨ ਿ ਕੜ੍ ੇ ਕਰ ਤਦੱਿੇ। ਇਸ ਤਵਚੋਂ ਦੋ ਹੋਰ ਸਿੇਿਾਂ 
ਹਤਰਆਣਾ, ਿੇ ਤਹਮਾਚਲ ਬਣਾ ਤਦੱਿੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਨਵੇਂ ਬਣੇ 
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮ ੱ ਖ ਮੰਿਰੀ ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਭਾਰਗਵ ਸਨ ਅਿ ੇ 
ਪਤਹਲੇ ਰਾਜਪਾਲ ਿਰਮਵੀਰ ਬਣੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਵਚ 17 ਤਜ਼ਲਹੇ  
ਿੇ 83 ਿਤਹਸੀਲਾਂ ਸਨ। ਸੰਨ 1967 ਦੀਆ ਂਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ 
ਤਵਚ, 104 ਹਲਤਕਆਂ ਤਵਚੋਂ 62 ਿੇ 1969 ਤਵਚ 81 ਤਸੱਖ 
ਮੈਂਬਰ ਚ ਣੇ ਗਏ ਸਨ। ਨਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 1 ਕਰੋੜ੍, 11 
ਲੱਖ, 47 ਹਜ਼ਾਰ 54 ਸੀ ਅਿੇ ਰਕਬਾ 50,225 ਵਰਗ 
ਤਕਲੋਮੀਿਰ। ਇਸ ਤਵਚ ਤਸੱਖ ਆਬਾਦੀ 56% ਸੀ।  
1947 ਤਵਚ  ਭਾਰਿ ਨੰੂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੰੂ

http://www.allresearchjournal.com/


 

~ 370 ~ 

International Journal of Applied Research  http://www.allresearchjournal.com  
 

ਵੰਡ ਦੀ ਆਰੀ ਆਪਣੇ ਤਪੰਡ ੇ ਝੱਲਣੀ ਪਈ। ਪੰਜਾਬ ਤਵਚ 
ਕਿਲੇਆਮ ਹਇੋਆ, ਲੋਕ ਘਰੋ ਬੇ-ਘਰ ਹੋ ਗਏ, ਔਰਿਾਂ ਨੰੂ 
ਬੇਪੱਿ ਕੀਿਾ ਤਗਆ, ਜਮੀਨਾਂ-ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ੇਿਰਹਾਂ 
ਲਤਹੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੀ ਿ ਕੜ੍ੇ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ‘ਚੋਂ ਮ ਲਿਾਨ ਜਾਂ 
ਬਹਾਵਲਪ ਰ ਵਰਗੇ ਤਖੱਿੇ ਕੱਢ ਤਦੱਿੇ ਗਏ।  
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