
ਗ਼ੁਲਾਮ ਹੋਲੀਆ ਂਦੀ ਥਾ ਂਖ਼ਾਲਸੇ ਦਾ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ

ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਿਵਚ ਿਕਸੇ ਵਕਤ ਿਹੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਉਪਾਸ਼ਕਾ,ਂ ਭਾਰਤੀ ਵਡ
ਵਡੇਿਰਆ ਂ� ਵਰਣ ਵੰਡ ਦਾ ਏਨਾ ਂਚਾਉ ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਕ ਉਨ�ਾ ਂਮਨੁਖ ਸ਼�ੇਣੀ � ਤਾਂ
ਵੰਡੀਆ ਂਪਾ ਕੇ ਲੀਰੋ ਲੀਰ ਕੀਤਾ ਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਥ� ਤਕ ਬੇਸਬਰੇ ਤੇ ਅਿਗਆਨ
ਵਸ ਹੋਏ ਿਕ ਪਸ਼ੂ-ਪੰਛੀਆ ਂ� ਤੇ ਦਰਖਤਾ ਂਤਕ � ਵੰਡ ਕੇ ਸਾਹ ਿਲਆ। ਿਮਸਾਲ
ਵਜ� ਦਰਖਤਾ ਂਿਵਚ� ਿਪਪਲ ਬ�ਾਹਮਣ, ਿਕਕਰ ਵੈਸ਼ ਤੇ ਅੱਕ ਸ਼ੂਦਰ ਕਰਾਰ ਦੇ
ਿਦਤਾ ਿਗਆ। ਇਵ� ਹੀ ਪੰਛੀਆ ਂਿਵਚ� ਸੱਪ ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਬ�ਾਹਮਣ, ਤੋਤਾ ਵੈਸ਼ ਤੇ
ਕਾ ਂਿਵਚਾਰਾ ਸ਼ੂਦਰ ਮੰਨੇ ਗਏ। ਿਤਉਹਾਰਾ ਂਿਵਚ� ਸ਼ਰਾਧ ਬ�ਾਹਮਣ, ਦੁਸਿਹਰਾਂ
ਤੇ ਬਸੰਤ ਖਤਰੀ, ਦੀਵਾਲੀ ਵੈਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਲੀ ਸ਼ੂਦਰ ਕਰਾਰ ਿਦਤੀ ਗਈ। ਧਰਮ
ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਿਜਵ� ਸ਼ੂਦਰ ਲਈ ਬਹੁਤੇ ਸੰਜਮ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹ� ਸਮਝੀ ਜਾਦਂੀ
ਿਤਵ� ਹੀ ਹੋਲੀ ਦੇ ਿਤਉਹਾਰ ਿਵਚ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਸੰਜਮ ਤੇ ਸਾਊਪੁਣੇ
ਦੀ ਲਗਾਮ ਜ਼ਰਾ ਕੁ ਿਢਲੀ �ਡ ਿਦਆ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਖਰਮਸਤੀਆ ਂਕਰਦੇ ਤੇ
ਗੰਦ ਮੰਦ ਉਛਾਲ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੰੁਦੇ ਹਨ।
           ਸ਼ਾਇਦ ਸਮਾਜ ਨੇ ਉਦ� ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜਨੀਿਤਕ,
ਸਮਾਿਜਕ ਤੇ ਧਾਰਿਮਕ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਤੇ ਤੇਹਰੇ ਜਕੜਬੰਦਾ ਂਿਵਚ ਜਕੜੇ
ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਮਨੁਖਾ ਂ� ਸਾਲ ਿਵਚ ਕੇਵਲ ਪੰਜ ਸਤ ਿਦਨਾ ਂਦੀ ਖ਼ਰਮਸਤੀ
ਕਰਨ ਦੀ ਰੀਤ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਂਇ� ਆਖੋ ਿਕ ਉਨ�ਾ ਂਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਿਦਤੀ।
ਇਨ�ਾ ਂਖ਼ਰਮਸਤੀ ਭਰਪੂਰ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਿਦਨਾ ਂਿਵਚ ਉਨ�ਾ ਂਦੀ ਖੁਲ� ਖੇਡ ਦਾ
ਨਾ� ਰਿਖਆ ਿਗਆ- ‘ਹੋਲੀਆ’ਂ।
          ਮਨੁਖੀ ਿਵਿਗਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨ ਦੇ ਅਚੇਤ ਮਨ ਦੀਆ ਂਹੇਠਲੀਆ ਂਤੈਹਾਂ
ਹੇਠ, ਅਚੇਤ ਭਾਤਂ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਕੁ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਜਜ਼ਬੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੌਜੂਦ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ,
ਜੋ ਿਕਸੇ ਨਾ ਿਕਸੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਰੂਪਮਾਨ ਜਾ ਂਪਰਗਟ ਹੋਣਾ ਲੋਚਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ
ਹੋਲੀਆ ਂਸ਼ਾਇਦ ਉਨ�ਾ ਂਜਜ਼ਿਬਆ ਂਦੇ ਪ�ਗਟਾਉਣ ਦਾ ਹੀ ਇਕ ਸਾਧਨ ਸੀ ਜਾਂ
ਸ਼ਾਇਦ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕਾ ਂਦਾ ਇਹ ਵੀ ਿਖਆਲ ਿਰਹਾ ਹੋਵੇ ਿਕ ਜੇਕਰ ਵਰ�ੇ ਿਵਚ ਪੰਜ
ਸਤ ਿਦਨ ਰਜ ਕੇ ਊਧਮ ਧੁੰਮੀ ਤੇ ਖਰੂਦ ਮਚਾ ਿਲਆ ਜਾਵੇ ਤਾ ਂਬਾਕੀ ਦਾ ਸਾਲ
ਸ਼ਾਇਦ ਮੰਦ ਕਰਮੀ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਜਜ਼ਿਬਆ ਂਉਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਦਂਾ ਹੋਵੇ।
ਪ�ੰਤੂ ਇਹ ਉਨ�ਾ ਂਦੀ ਿਵਚਾਰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਇਕ ਿਨਰਮੂਲ ਥੋਥੀ ਤੇ ਿਭਆਨਕ ਭੁਲ
ਹੀ ਸੀ। ਿਕ� ਿਕ ਅਗ ਿਵਚ ਿਘਉ ਪਾਇਆ ਅਗਨੀ ਬੁਝਦੀ ਨਹ� ਸਗ� ਹੋਰ
ਭੜਕਦੀ ਤੇ ਪਰਪੰਚ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ।
            ਮਨੁਖੀ ਸੁਭਾ ਅੰਦਰ ਆਪਾ ਪ�ਗਟਾਉਣ ਦੀ ਇਛਾ ਤਾ ਂਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਹੀ,



            ਮਨੁਖੀ ਸੁਭਾ ਅੰਦਰ ਆਪਾ ਪ�ਗਟਾਉਣ ਦੀ ਇਛਾ ਤਾ ਂਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਹੀ,
ਪਰ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ ਿਕ ਉਨ�ਾ ਂਬਜ਼ੁਰਗਾ ਂਦਾ ਆਪਾ ਪ�ਗਟਾਉਣ ਦਾ ਉਕਤ
ਢੰਗ ਜੋ ਿਹੰਦੁਸਤਾਨ ਿਵਚ ਬਹੁਤ ਹਦ ਤਕ ਅਜੇ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ�ਾ ਂਜਾਰੀ ਹੈ, ਕਾਫੀ
ਕੋਝਾ, ਿਨੰਦਨੀਯ ਤੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਸੀ। ਗੁਲਾਮ ਤੇ ਅਜ਼ਾਦ ਕੌਮਾ ਂਦੇ ਿਵਚਾਰਾ,ਂ
ਜਜ਼ਿਬਆ ਂਤੇ ਅਮਲਾ ਂਿਵਚ ਿਜਮ� ਅਸਮਾਨ ਿਜੰਨਾ ਫਰਕ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਉਤਸਵ,
ਿਤਉਹਾਰ ਤੇ ਮੇਲੇ ਤਾ ਂਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਂਿਵਚ ਮਨਾਏ ਜਾਦਂੇ ਹਨ ਪਰ ਮਨਾਉਣ ਦਾ
ਢੰਗ ਗੁਲਾਮ ਅਤੇ ਅਜ਼ਾਦ ਕੌਮਾ ਂਦਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਅਜ਼ਾਦ ਕੌਮਾ ਂਦੇ
ਮਨੁਖ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀਆ ਂਿਜੰਮੇਵਾਰੀਆ ਂ� ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਅਜ਼ਾਦੀ
ਦੇ ਹੱਕਾ ਂ� ਵਰਤਣਾ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਇਸੇ ਲਈ ਉਨ�ਾ ਂਦੀਆ ਂਰੁਚੀਆ ਂਸਾਦਾ ਤੇ
ਗੰਭੀਰ, ਭਾਵਪੂਰਤ ਤੇ ਭਾਵਕਾਰ ਹੰੁਦੀਆ ਂਹਨ। ਉਨ�ਾ ਂਦਾ ਹਰ ਕੰਮ ਸ਼ਰੀਫਾਨਾ
ਅਤੇ ਸੰਜੀਦਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ; ਪਰ ਜੋ ਗ਼ੁਲਾਮ ਹਨ ਿਜੰਨ�ਾ ਂ� ਆਪਣੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ
ਦਾ ਕੋਈ ਅਿਹਸਾਸ ਨਹ�, ਿਜੰਨ�ਾ ਂਦੇ ਜੀਵਨ ਿਵਚ ਕੋਈ ਮਹਾਨਤਾ ਨਹ� ਹੰੁਦੀ
ਅਤੇ ਜੋ ਹੌਲੇ ਤੇ ਹੋਛੇ ਹੰੁਦੇ ਹਨ ਉਨ�ਾ ਂਦੀਆ ਂਰੁਚੀਆ ਂਵੀ ਹੌਲੀਆ ਂਤੇ ਹੋਛੀਆਂ
ਹੰੁਦੀਆ ਂਹਨ। ਹੋਲੀਆ ਂਦੇ ਿਤਉਹਾਰ ਤੇ ਪਰਗਟ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਾਡੀ ਕੁਚੱਜਤਾ
ਤ� ਵੀ ਇਹੀ ਿਸਧ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਿਤਉਹਾਰ ਵੀ ਿਹੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦੇ
ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਹੀ ਈਜਾਦ ਭਾਵ ਦੇਣ ਹੈ।
       ਰੋਮਨ ਮਤ ਦਾ ਭਾਵੇ ਕੋਈ ਇਕ ਪੁਰਸ਼ ਬਾਨੀ ਨਹ� ਸੀ। ਕਈ ਇਕ ਨੇ
ਉਨ�ਾ ਂਜਾਤੀਆ ਂ� ਹ�ਦ ਿਵਚ ਿਲਆਦਂਾ ਿਜਹੜੀਆ ਂਿਕ ਜਰਮਨ, ਅਰਯਨ,
ਇਟਰਸਕਨ, ਲੇਿਟਯਮ ਤੇ ਆਨ-ਅਰਯ ਜਰਮਨ ਤੇ ਹੋਰ ਯੂਨਾਨੀ ਲੋਕਾ,ਂ ਿਜਹੜੇ
ਿਕ ਭਾਜੜਾ ਂਕਰ ਕੇ ਇਟਲੀ ਿਵਚ ਆ ਵਸੇ ਸਨ। ਇਸ ਧਰਮ ਿਵਚ ਗ�ੀਕ ਧਰਮ
� ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਨ�ਾ ਂਹੀ ਿਵਚਾਰਾ ਂਦਾ ਬਹੁਤ ਅਸਰ
ਕਬੂਿਲਆ ਂਿਗਆ। ਉਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਿਤਆ ਂਦਾ ਧਰਮ ਸੀ। ਬਹੁਤੇ
ਿਵਚਾਰਾ ਂਤੇ ਿਨਯਮ, ਇਟਰਸਕਨ ਧਰਮ ਦੇ ਆਏ ਸਨ ਜੋ ਿਕ ਪਿਹਲਾ ਂਹੀ ਗ�ੀਕ
ਆਿਦ ਬਹੁਤੇ ਧਰਮਾ ਂਦਾ ਿਮਲ-ਗੋਭਾ ਸੀ। ਇਸ ਧਰਮ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਵਤੇ,
ਗ�ੀਕ ਤੇ ਇਟਰਸਕਨ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੂ-ਬਹੂ ਿਮਲਦੇ ਸਨ।
      ਰੋਮਨ ਕੌਮ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਿਵਚ ‘ਸ�ਟਰਨੇਲੀਆ’ ਨਾ� ਦਾ ਗ਼ੁਲਾਮਾ ਂਦਾ ਇਕ
ਿਤਉਹਾਰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਦਂਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਗ਼ੁਲਾਮਾ ਂ� ਆਪਣੇ
ਨਾਲ ਬਿਹ ਕੇ ਖਾਣ, ਜੂਆ ਖੇਡਣ ਤੇ ਖੁਲ� ਕੇ ਗਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ
ਿਦਆ ਂਕਰਦੇ ਸਨ। ਸਾਲ ਿਵਚ ਕੇਵਲ ਪੰਜ ਸੱਤ ਿਦਨ ਇਸ ਤਰ�ਾ ਂਅਨੰਦ ਮਨਾ
ਲੈਣ ਉਪਰੰਤ ਬਾਕੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਉਨ�ਾ ਂਗ਼ੁਲਾਮਾ ਂਅੰਦਰ ਪਸ਼ੂਆ ਂਵਾਗਂ ਕੁਟ



ਖਾਿਂਦਆ ਂਹੋਇਆ ਂਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਿਹੰਮਤ ਆ ਜਾਦਂੀ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਿਹੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ
ਬਦੇਸ਼ੀ ਮਾਲਕਾ ਂਨੇ ਵੀ ਇਥ� ਦੇ ਵਸਨੀਕਾ ਂ� ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਲ ਿਵਚ ਪੰਜ ਸਤ
ਿਦਨ ਰੱਜ ਕੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਮਨਾ ਲੈਣ ਦੀ ਖੁਲ� ਦੇ ਿਦਤੀ ਹੋਵੇ।
      ਿਹੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਧਾਰਿਮਕ ਆਗੂਆ ਂਇਸ ਿਤਉਹਾਰ � ਹੋਰ ਕਈ ਸਮਾਿਜਕ
ਿਤਉਹਾਰਾ ਂਵਾਗਂ ਧਾਰਿਮਕ ਰੰਗਣ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ੁਧ ਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਪਰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮਨੁਖੀ ਿਫ਼ਤਰਤ ਅੰਦਰ ਸੁਭਾਿਵਕ ਮੌਜੂਦ ਇਨ�ਾ ਂਖਰੂਦੀ
ਜਜ਼ਿਬਆ ਂਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਉਹ ਸਭ ਅਸਫ਼ਲ ਹੋ ਜਾਦਂੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਅਜ ਅਸ� ਇਹ
ਮੰਨਣ ਤ� ਇਨਕਾਰ ਨਹ� ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਕ ਜੇਕਰ ਪੁਰਾਣਾ ਂਦੀ ਕਥਾਿਨਕ ਅਨੁਸਾਰ
ਇਹ ਹੋਲਕਾ ਂਪ�ਿਹਲਾਦ ਦੀ ਭੂਆ ਹੀ ਸੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਹਰਨਾਖਸ਼ ਦੇ ਕਿਹਣ
ਉਤੇ ਪ�ਿਹਲਾਦ � ਗੋਦ ਿਵਚ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗ ਿਵਚ ਜਾ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਤਾ ਂਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ
ਿਵਚ ਹੁਣ ਕੋਈ ਪ�ਿਹਲਾਦ ਨਾ ਰਿਹ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾ ਂਮਣ ਲਕੜੀਆਂ
ਸਾੜਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਸਾਥ� ਕਦੇ ਸਾੜੀ ਨਹ� ਗਈ। ਸਗ� ਹਰ ਸਾਲ ਆ-ਆ ਕੇ
ਸਾਡੀ ਮੱਤ ਮਾਰ ਲ�ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਛੋਟੇ ਬਿਚਆ ਂ� ਸਤਾਉਣ ਵਾਲੀ ‘ਢੰੂਡਾ’ਂ
ਨਾ ਂਦੀ ਰਾਕਸ਼ੀ ਹੈ ਤਾ ਂਵੀ ਸਾਡੇ ਪੁੰਨ ਪਰਤਾਪ ਿਵਚ ਹੁਣ ਅਜ ਵੀ ਕੋਈ ਬਰਕਤ
ਨਹ� ਰਿਹ ਗਈ ਿਕ ਅਸ� ਉਸ ਦਾ ਵਾਲ ਵੀ ਿਵੰਗਾ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਸਗ� ਉਲਟ
ਉਹ ਹੀ ਆ ਕੇ ਹਰ ਸਾਲ ਸਾ� ਪਾਗਲ ਬਣਾ ਲ�ਦੀ ਹੈ।
       ਸਦੀਆ ਂਤ� ਅਖਾ�ਤੀ ਗੁਲਾਮ ਲੋਕ ਇਸ ਸ਼ੂਦਰ � ਏਸੇ ਤਰ�ਾ ਂਮਨਾ�ਦੇ
ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ‘ਭੈਰ�’ ਦੇ ਸਰਾਪ ਨਾਲ ਪਾਗਲ ਹੋਏ ਮਨੁਖ ਸੜ ਗਈ ‘ਹੋਲਕਾ’ਂ
ਦੀ ਸਵਾਹ ਿਸਰਾ ਂਿਵਚ ਪਾ ਕੇ ਨਚਦੇ ਟਪਦੇ ਤੇ ਿਖੜ ਿਖੜ ਹਸਦੇ ਸਨ। ਉਪ�ੰਤ
ਇਸ ਿਵਚ ਕੁਝ ਕੁ ਸੁਧਾਰ ਵੀ ਹੋਏ। ਗੰਦ ਮੰਦ ਦੀ ਥਾ ਂਨੀਲੇ ਪੀਲੇ ਰੰਗਾਂ
ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਤੇ ਸਵਾਹ ਦੀ ਥਾ ਂਗੁਲਾਲ ਉਡਣ ਲਗਾ। ਅਖਉਤੀ ਗੋਪੀਆ ਂਤੇ
ਅਖਉਤੀ ਕਾਨ� ਿਮਲ ਕੇ ਸਾਊ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਲੀਆ ਂਖੇਡਣ ਲਗੇ। ਪਰ
ਿਪਛ� ਜਾ ਕੇ ਗ਼ੁਲਾਮਾ ਂਦੀ ਕਾਇਰਤਾ ਅਯਾਸ਼ੀ ਵਲ ਵਖਣ ਲਗੀ। ਕੌਮਾ ਂਦਾ
ਇਖਲਾਕ ਢਠੇ ਖੂਹ ਿਵਚ ਜਾ ਿਪਆ।
      ਇਹੋ ਿਜਹੇ ਿਤਉਹਾਰ ਮਨਾ�ਦੇ ਹੋਏ ਗ਼ੁਲਾਮ ਿਹੰਦੁਸਤਾਨ � ਉਪਰ ਚੁਕ
ਕੇ ਉਸ � ਭਰਪੂਰ ਸਾਊ ਿਜੰਦਗੀ ਬਖਸ਼ਣ ਲਈ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਿਵਚ ਮਹਾਬਂਲੀ
ਤੇ ਵਿਰਯਾਮ ਯੋਧੇ ਸਾਿਹਬ ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗੋਿਬੰਦ ਿਸੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਅਵਤਾਰ
ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਨ�ਾ ਂਨੇ ਸ�ੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਿਹਬ ਿਵਖੇ, ਤਖਤ ਸ�ੀ ਕੇਸਗੜ� ਸਾਿਹਬ
ਦੇ ਪਿਵਤ� ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਿਸਖਾ ਂ� ਜੀਵਨ ਦਾਤ ਦੇਣ ਲਈ ਿਜਹੜਾ ਅਦਭੁਤ
ਕੌਤਕ ਰਿਚਆ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਇਿਤਹਾਸ ਦੀ ਇਕ ਪ�ਿਸਧ ਘਟਨਾ ਸੀ।



      ਅੰਿਮ�ਤ ਦੀ ਦਾਤ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਉਪ�ੰਤ ਗ਼ੁਲਾਮ ਿਹੰਦੁਸਤਾਨ, ਗ਼ੁਲਾਮ ਕੌਮਾਂ
ਤੇ ਗ਼ੁਲਾਮ ਿਦਮਾਗਾ ਂਦੀ ਿਕਸਮਤ ਬਦਲ ਗਈ। ਜੀਵਨ ਨਵਾ ਂਨਰੋਆ ਹੋ ਕੇ
ਉਸਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਬਦਲ ਗਏ। ਮਨੁਖ ਦਾ ਿਦਲ ਿਦਮਾਗ਼ ਬਦਲ ਿਗਆ। ਜਜ਼ਬੇ
ਤੇ ਿਖਆਲ ਬਦਲ ਗਏ। ਰੂਹਾ ਂਬਦਲ ਗਈਆ,ਂ ਸਰੀਰ ਬਦਲ ਗਏ, ਸੁੱਕੇ ਸੜੇ ਤੇ
ਕੋਝੇ ਸਰੀਰਾ ਂਿਵਚ ਿਜੰਦਗੀ ਲਿਹਰਾਉਣ ਲਗ ਪਈ। ਇਹ ਜਾਮੇ-ਅਜ਼ਾਦੀ ਸੀ,
ਿਜਸ� ਪੀ ਕੇ ਸਰੂਰ ਨਾਲ ਿਸੰਘਾ ਂਦੇ ਚੇਹਰੇ ਚਮਕ ਉਠੇ।
      ਿਸਖ ਹੁਣ ਿਸੰਘ ਬਣ ਚੁਕਾ ਸੀ, ਸੂਰਬੀਰ ਖ਼ਾਲਸਾ, ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ
ਖ਼ਾਲਸਾ ਸੁਤੰਤਰ ਤੇ ਮਹਾ-ਂਮਾਨਵ ਖ਼ਾਲਸਾ। ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਿਜਸ ਦੀ ਹਵਾ � ਵੀ ਛੋਹ
ਨਹ� ਸੀ ਸਕਦੀ, ਿਜਸਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਹਮਾ ਂਅਤੇ ਸਿਹਮਾ ਂ� ਭੰਨ ਤੋੜ ਿਦਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ
ਜੋ ਮੌਤ � ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਹਰ ਆਈ ਮੁਸਬੀਤ ਦਾ ਜੈਕਾਿਰਆ ਂਨਾਲ
ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਲਗ ਿਪਆ ਸੀ ਇਹ ਸੂਰਬੀਰ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਖ਼ਾਲਸਾ।
      ਇਹ ਮਹਾ ਂ�ਾਤਂੀ ਸੀ, ਭਾਰੀ ਇਨਕਲਾਬ। ਿਜਸ ਤ� ਿਪਛ� ਿਸੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ ਜੀ
ਨੇ, ਸਿਭਯਤਾ ਦੇ ਕਈ ਯੋਧੇ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਖੋਲੇ ਢਾਹੇ ਅਤੇ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਬੁਿਨਆਦ
ਉਤੇ ਨਵ� ਸੰਸਿ�ਤੀ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਨਵ� ਬੋਲੇ ਰਚੇ, ਨਵੀਆਂ
ਇਸਤਲਾਹਾ ਂਤੇ ਨਵ� ਸ਼ਬਦ ਿਤਆਰ ਹੋਏ। ਇਥ� ਤੀਕ ਹੀ ਨਹ� ਬਲਿਕ ਸ਼ਬਦ
ਬਦਲੇ ਤੇ ਅਰਥਾ ਂਦੇ ਭਾਵ ਬਦਲੇ, ਿਜਸ ਨਾਲ ਬੋਲੀ ਚੜ�ਦੀਆ ਂਕਲਾ ਵਲ ਲੈ
ਜਾਣ ਦਾ ਇਕ ਸਾਧਨ ਬਣ ਗਈ। ਹੁਣ ਿਸੰਘ ਦੀ ਰੋਟੀ- ‘ਪ�ਸ਼ਾਦਾ’ ਸੀ ਜਾਂ
‘ਗਫ਼ਾ’ ਸੀ; ਛੋਲੇ- ‘ਬਦਾਮ’ ਤੇ ਸਾਗ- ‘ਸਬਜ਼ ਪਲਾਓ’ ਸੀ। ਬੁਖ਼ਾਰ ਦਾ ਨਾ�
‘ਆਕੜ-ਭੰਨ’ ਰਿਖਆ ਿਗਆ ਸੀ ਤੇ ਜੇ ਿਕਸੇ ਿਸੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਦਂੀ ਤਾ ਂਿਕਹਾ
ਜਾਦਂਾ ਿਕ ‘ਿਸੰਘ ਚੜ�ਾਈ ਕਰ ਿਗਆ ਹੈ’ ਿਜਵ� ਪਰਲੋਕ � ਫ਼ਿਤਹ ਕਰਨ ਿਗਆ
ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਖ਼ਾਲਸਾ ਜੀ ਦੇ ਇਨ�ਾ ਂਬੋਿਲਆ ਂਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੋਲੀ � ਹੋਲਾ ਬਣਾ ਿਦਤਾ
ਿਗਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹ� ਸੀ, ਸਗ� ਪੂਰਨ ਭਾਤਂ ਪਿਰਵਰਤਨ ਸੀ ਜਾ ਂਇ�
ਆਿਖਆ ਂਇਹ ਕੋਈ ਅਿਤਕਥਨੀ ਨਹ� ਹੋਵੇਗੀ ਿਕ ਪੂਰਨ ਇਨਕਲਾਬ ਸੀ ਿਕ�
ਿਕ ਹੋਲੀ � ਿਬਲਕੁਲ ਹੀ ਬਦਲ ਿਦਤਾ ਿਗਆ।
      ਗ਼ੁਲਾਮ ਹੋਲੀਆ ਂਿਨਮਾਣੇ ਤੇ ਿਨਤਾਣੇ ਲੋਕ ਖੇਡਦੇ ਸਨ ਪਰ ਸੂਰਬੀਰ ਖਾਲਸੇ
ਨੇ ਖੇਿਡਆ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਲਾ। ਹੋਲੀਆ ਂਖੇਡੀਆ ਂਜਾਦਂੀਆ ਂਸਨ, ਗੰਦ ਮੰਦ ਜਾਂ
ਗੁਲਾਲ ਅੰਬੀਰ ਆਿਦ ਰੰਗਾ ਂਨਾਲ, ਪਰ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਸੂਰਬੀਰ ਿਸੰਘ ਹੋਲਾ
ਖੇਡਦੇ ਹਨ, ਤਲਵਾਰਾ,ਂ ਭਾਿਲਆ ਂਤੇ ਨੇਿਜ਼ਆ ਨਾਲ। ਹੋਲੇ ਦੇ ਿਦਨ ਸ�ੀ ਅਨੰਦਪੁਰ
ਸਾਿਹਬ ਿਵਖੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ‘ਮਹੱਲਾ’ ਜਲੂਸ ਿਨਕਲਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ
ਬੀਰਤਾ ਭਰਪੂਰ ਨਜ਼ਾਰਾ ਮੁਰਿਦਆ ਂਿਵਚ ਇਕ ਨਵਾ ਂਜੀਵਨ ਭਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਸ�ੀ



ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਿਹਬ ਦੀ ਦੂਨ ਿਵਖੇ ਜਦ� ਇਹ ਬੀਰਤਾ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਠਾਠਾ ਂਮਾਰਦਾ
ਹੋਇਆ ਲੰਘਦਾ ਹੈ ਤਾ ਂਦਰਸ਼ਕਾ ਂਦੀ ਕਾਇਰਤਾ, ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਅਤੇ ਢਿਹੰਦੀਆ ਂਕਲਾ
ਦੇ ਕੱਖ-ਕਾਨ ਸਭ � ਰੋੜ� ਲੈ ਜਾਦਂਾ ਹੈ।
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