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ਡਾਕਟਰ ਗੰਡਾ ਿਸੰਘ ਦਾ ਇਿਤਹਾਸਕ ਿਲਖਤਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਿਵਚ ਯੋਗਦਾਨ 
Dr. Ganda Singh Da Itihasik Likhta Di Sambh-Sambhaal Vich Yogdaan 

                                                                                                    ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ  
ਿਰਸਰਚ ਸਕਾਲਰ, ਇਿਤਹਾਸ ਿਵਭਾਗ,  

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਪਿਟਆਲਾ 
 

          ਜੇਕਰ ਡਾ. ਗੰਡਾ ਿਸੰਘ ਨੰੂ ਇਕ ਸੰਸਥਾ ਿਕਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਿਵਚ ਕੋਈ ਅਿਤਕਥਨੀ ਨਹ  ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹ ਭਾਵ ਫ਼ੌਜ 
ਿਵਚ ਸਨ ਜਾਂ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ, ਅੰਿਮਤਸਰ ਿਵਚ ਿਸੱਖ ਇਿਤਹਾਸ ਖੋਜ ਿਵਭਾਗ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸਨ ਜਾਂ ਿਫਰ ਪਿਟਆਲੇ ਿਵਚ 
ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਆਰਕਾਈਵਜ਼ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੋਜ ਿਮਸ਼ਨ ਿਵਚ ਕੋਈ ਿਵਘਨ ਨਾ ਪਾ ਸਕ।ੇ 
ਅਸਲ ਿਵਚ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਿਤਹਾਸ ਿਵਸ਼ੇ ਪਤੀ ਲਗਨ ਹੀ ਸੀ ਿਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਨਾਲ- ਨਾਲ 
ਇਿਤਹਾਿਸਕ ਖੋਜ ਨੰੂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦ ੇਹੋਏ ਪੀ-ਐਚ. ਡੀ. ਤੱਕ ਦੀ ਉਚ ਿਵਿਦਅਕ ਿਡਗਰੀ ਪਾਪਤ ਕਰਨੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਿਤਹਾਸ 
ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਸੋਤਾਂ ਨੰੂ ਲੱਭਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਸ਼ਾਵਾਂ ਨੰੂ ਿਸੱਖਣਾ, ਸਮ ਸਮ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਿਤਹਾਸ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ 
ਕਰਕ ੇ ਿਸੱਖ ਇਿਤਹਾਸ ਿਵਚ ਭਰਮ-ਭੁਲੇਿਖਆ ਂ ਨੰੂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਖੋਜ ਪੱਤਰ ਿਲਖਦ ੇਰਿਹਣਾ ਿਸੱਧ ਕਰਦ ੇਹਨ ਿਕ ਉਹ 
ਸਚਮੱੁਚ ਇਕ ਸੰਸਥਾ ਹੀ ਸਨ। ਪੀਤਮ ਿਸੰਘ ਹਥ- ਿਲਖਤਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ –ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਦ ੇਹੋਏ ਿਲਖਦ ੇਹਨ, “ਇਸ 
ਿਵਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹ  ਹੈ ਿਕ ਹੱਥ- ਿਲਖਤਾਂ ਵੱਲ ਫ਼ੌਰੀ ਿਧਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਿਦਹਾੜੀ ਦੀ ਿਢੱਲ ਸਾਡੇ ਸਾਿਹਤ, 
ਸਾਡੇ ਇਿਤਹਾਸ, ਸਾਡੇ ਆਚਾਰ- ਿਵਹਾਰ ਗੱਲ ਕੀ ਸਾਨੰੂ ਸਾਡੀ ਭਾਵੁਕ, ਬੌਿਧਕ ਤੇ ਅਿਧਆਤਿਮਕ ਪਾਪਤੀ ਤ ਵਾਂਿਝਆ ਰੱਖਣ 
ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ”।1 ਪਰ ਗੰਡਾ ਿਸੰਘ ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਨੰੂ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਿਸੰਘ ਅਸ਼ੋਕ ਨੇ ਗੰਡਾ ਿਸੰਘ 
ਦੀ ਇਿਤਹਾਸਕ ਖੋਜ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਿਧਤ ਇਿਤਹਾਿਸਕ ਮਸਾਲੇ ਨੰੂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਿਸਰੜੀ ਿਦੜਤਾ ਨੰੂ ਆਪਣੇ 
ਕਾਿਵ- ਿਚਤਰ ਿਵਚ ਇਸ ਤਰਾਂ ਿਬਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ- 

ਕਵੀਆਂ ‘ਚ ਕਵੀ ਅਤੇ ਲੇਖਕਾਂ ‘ਚ ਿਬਹਸਪਿਤ 
ਫੌਜੀਆਂ ‘ਚ ਫੌਜੀ ਿਦਸੇ ਬਾਂਕਾ ਇਹ ਿਸਪਾਹੀ ਹੈ। 
ਖੋਜੀਆਂ ‘ਚ ਖੋਜੀ ਬਣ ਚੋਜੀਆਂ ‘ਚ ਚੋਜੀ ਿਫਰੇ 
ਲੱਭ ੇਿਪਆ ਪਤਰ ਪੁਰਾਣੇ ਬਣ ਰਾਹੀ ਹੈ। 

ਿਲਖ ਿਲਖ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਜੋ ਅਥਾਹ ਲਾਵੇ 
ਥੱਕ ਿਡਗੇ ਲੇਖਣੀ ਥੜਾਕ ਮੁਕ ੇਿਸਆਹੀ ਹੈ। 
ਗੰਡਾ ਿਸੰਘ ਜੇਹਾ ਇਿਤਹਾਸ ਿਡੱਠਾ ਕੌਣ? 

ਿਸ਼ਵ ਪੁਛ ੇਿਸ਼ਵਾ ਨੰੂ ਤ ਿਪਥਵੀ ਸਭ ਗਾਹੀ ਹੈ2। 
          

          ਗੰਡਾ ਿਸੰਘ ਦਾ ਜਨਮ 15 ਨਵੰਬਰ 1900 ਨੰੂ ਹਿਰਆਣਾ ਨਾਂ ਦ ੇ ਿਪੰਡ ਿਜਲਾ ਹੁਿਸ਼ਆਰਪੁਰ ਿਵਚ ਹੋਇਆ। ਅਸਲ 
ਿਵਚ ਹਿਰਆਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਨਕਾ ਿਪੰਡ ਸੀ। ਜਦਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੱਦੀ ਿਪੰਡ ਪੁਰਹੀਰਾਂ ਸੀ, ਇਹ ਿਪੰਡ ਵੀ ਹੁਿਸ਼ਆਰਪੁਰ 
ਿਜਲੇ ਿਵਚ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦ ੇਿਪਤਾ ਸਰਦਾਰ ਜਵਾਲਾ ਿਸੰਘ, ਮਾਲ ਿਵਭਾਗ ਿਵਚ ਅਿਧਕਾਰੀ ਸਨ।3 ਗੰਡਾ ਿਸੰਘ ਦਾ ਬਚਪਨ 
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਨਕਾ ਿਪੰਡ ਿਵਚ ਹੀ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ। ਗੰਡਾ ਿਸੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੱੁਢਲੀ ਿਵਿਦਆ ਆਪਣੇ ਨਾਨਕਾ ਿਪੰਡ ਦੀ 
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ਮਸੀਤ ਤ ਪਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਇਥ ਹੀ ਗੰਡਾ ਿਸੰਘ ਦੇ ਮਨ ਿਵਚ ਅਰਬੀ ਅਤੇ ਫ਼ਾਰਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਸੱਖਣ ਦੀ ਚੇਟਕ ਲੱਗ ਗਈ। ਿਫਰ 
ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਇਮਾਰੀ ਸਕੂਲ, ਹਿਰਆਣਾ ਤ ਿਸੱਿਖਆ ਪਾਪਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਤ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਿਮਡਲ ਤੱਕ ਦੀ 
ਪੜਾਈ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਿਮਡਲ ਸਕੂਲ ਿਵਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਿਲਆ। ਪਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਕੂਲ ਨੰੂ ਛੱਡ ਕੇ ਡੀ. ਏ. ਵੀ. 
ਿਮਡਲ ਸਕੂਲ, ਹਿਰਆਣਾ ਿਵਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਿਮਡਲ ਤੱਕ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਗਿਹਣ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਕੂਲ ਿਵਚ ਹੀ 
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਿਡਤ ਸੰੁਦਰ ਲਾਲ ਕੋਲੋ ਿਹੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਸੱਖੀ। ਇਸ ਤ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1917 ਿਵਚ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ 
ਪੜਾਈ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ, ਹੁਿਸ਼ਆਰਪੁਰ ਿਵਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਿਲਆ ਅਤੇ 1919 ਿਵਚ ਆਪਣੀ ਦਸਵ  ਤੱਕ ਦੀ 
ਪੜਾਈ ਪਾਪਤ ਕੀਤੀ।  ਇਸ ਸਮ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਿ ਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਿਸੱਖ ਲਈ ਸੀ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਿਦਨਾਂ ਿਵਚ ਗੰਡਾ ਿਸੰਘ 
ਦੇ ਕੇਵਲ ਦੋ ਹੀ ਸ਼ਕ ਸਨ, ਇਕ ਹਾਕੀ ਖੇਡਣਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਇਿਤਹਾਸ। ਇਸ ਸਮ ਤੱਕ ਗੰਡਾ ਿਸੰਘ ਦੀ ਇਿਤਹਾਸ ਿਵਸ਼ੇ ਪਤੀ 
ਲਗਨ ਲਗ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਗੰਡਾ ਿਸੰਘ ਦੀ ਇਿਤਹਾਸ ਿਵਸ਼ੇ ਿਵਚ ਿਦਲਚਸਪੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਿਤਹਾਸਕ ਸੋਤਾਂ ਨੰੂ ਇਕੱਠਾ 
ਕਰਨ ਦੀ ਲਗਨ ਦਾ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹ ੈ ਿਕ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਸਵ  ਦੀ ਪੜਾਈ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ 
ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਦਰਜਨ ਇਿਤਹਾਸ ਦੀਆਂ ਪਮਾਿਣਕ ਿਕਤਾਬਾਂ ਸਨ। ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਪੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ 
ਗੰਡਾ ਿਸੰਘ ਨੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਕਾਲਜ, ਅੰਿਮਤਸਰ ਿਵਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਆਰਿਥਕ ਤੰਗੀ ਕਰਕ ੇਉਹਨਾਂ ਦਾ 
ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹ ੋਸਿਕਆ, ਪਰ ਿਫਰ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਐ ਫ. ਸੀ. ਕਾਲਜ, ਲਾਹੌਰ ਿਵਚ ਐ ਫ. ਏ. ਦੀ ਪੜਾਈ ਲਈ 
ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਗਏ। ਉਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਪੀਿਖਆ ਪਾਸ ਕੀਤੀ, ਿਜਸ ਕਰਕ ੇਉਹਨਾਂ ਨੰੂ 12 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਵਜ਼ੀਫਾ 
ਿਮਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹ ੋਿਗਆ। ਪਰ ਗੰਡਾ ਿਸੰਘ ਆਪਣੀ ਕਾਲਜ ਦੀ ਪੜਾਈ ਨੰੂ ਿਜ਼ਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਨਾ ਰੱਖ ਸਕ।ੇ ਹੁਣ, ਉਹ 
1919 ਿਵਚ ਤੀਜੇ ਅਫ਼ਗਾਨ ਯੱੁਧ ਸਮ ਫ਼ੌਜ ਿਵਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਰਾਵਲਿਪੰਡੀ, 
ਿਪਸ਼ਾਵਰ, ਮਕੀਨਾ, ਮਾਰਿਗਲ (ਬਸਰਾ) ਆਿਦ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਗਏ। 1921 ਿਵਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਇਲ ਆਰਮੀ ਪੇ ਕੋਰਪਸ, ਬਸਰਾ 
ਿਵਖੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।4 ਗੰਡਾ ਿਸੰਘ ਬਸਰੇ ਿਵਚ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਥ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਸਕੱਤਰ 

ਵੀ ਰਹ।ੇ 1921 ਤ 1930 ਤੱਕ ਦੇ ਲਪਭਗ ਨ ਸਾਲਾਂ ਦ ੇ ਿਵਚ ਗੰਡਾ ਿਸੰਘ ਨੇ ਗਲੋ – ਪਰਸ਼ੀਅਨ ੳਅਲ ਕੰਪਨੀ 
(ਈਰਾਨ) ਿਵਚ ਅਕਾ ਟ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਪਦਵੀ ਤੇ ਰਿਹ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।  ਅਸਲ ਿਵਚ ਇਸ ਸਮ ਤੱਕ ਗੰਡਾ ਿਸੰਘ ਦ ੇਮਨ ਤੇ 
ਇਿਤਹਾਸ – ਪੇਮ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਿਧਤ ਸੋਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜ ਿਗਆ ਸੀ। ਹੁਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 
ਇਿਤਹਾਸ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕ ੇਿਸੱਖ ਇਿਤਹਾਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਿਕਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਹੱਥ ਿਲਖਤ ਖਰਿੜਆ ਦੀ ਿਸਦਕੀ ਖੋਜੀ ਵਾਂਗ ਖੋਜ 
ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਿਕਤਾਬ ਿਸੱਖੀ ਪਚਾਰ ਿਵਚ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1928 ਿਵਚ ਅਬਾਦਾਨ ( ਈਰਾਨ) 
ਰਿਹੰਦ ੇਹੋਏ ਿਲਖੀ ਸੀ। ਇਸ ਿਕਤਾਬ ਿਵਚ ਉਹ ਿਸੱਖੀ ਪਚਾਰ ਦ ੇਸਾਧਨ ਵਜ  ਿਵਚ ਇੱਕ ਿਸੱਖ ਲਾਇਬੇਰੀ ਸਥਾਿਪਤ ਕਰਨ 
ਦੀ ਿਵਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦ ੇਹਨ। ਗੰਡਾ ਿਸੰਘ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਿਵਚ, ਿਸਖਾਂ ਦਹ ਸਾਂਝੀ ਵਡੀ ਲਾਇਬੇਰੀ ਨਾ ਹੋਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਿਤਹਾਸ ਤੇ 
ਿਫਲਾਸਫੀ ਖੋਜਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰੀ ਸਫਲਤਾ ਪਾਪਤ ਨਹ  ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਿਹਤਯ ਸਭਾ ਦੇ ਮਾਤੈਹਤ ਇਕ 
ਬੜੀ ਿਸਖ ਲਾਇਬੇਰੀ (ਪੁਸਤਕਾਲਯ) ਦਾ ਹੋਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹ,ੈ ਇਸ ਲਾਇਬੇਰੀ ਿਵਚ ਿਸਖ ਧਰਮ ਬਾਬਤ ਪੁਰਾਨੀਆ ਂਤੇ 
ਨਵੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦਾ ਸੰਗਹ ਹੋਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਿਜਤਨੀਆਂ ਭੀ ਅਨ-ਛਪੀਆਂ ਿਲਖਤਾਂ ਤੇ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਖਰੜੇ ਿਮਲਨ, ਅਕੱਠੇ 
ਕੀਤੇ ਜਾਨ। ਬਦੇਸੀ ਜਬਾਨਾਂ ਿਵਚ ਛਪੇ ਹੋਏ ਪੁਸਤਕ ਦ ੇ ਲੇਖ ਢੂੰਡ ਢੂੰਡਕ ੇਜਮਾ ਕੀਤੇ।5ਇਸ ਸਮ ਗੰਡਾ ਿਸੰਘ ਦੇ ਜੀਵਨ 
ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ ਇਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਆਇਆ। ਿਜਸਨੇ ਉਸਦ ੇਮਨ ਿਵਚ ਇਿਤਹਾਸਕ ਿਬਰਤੀ ਨੰੂ ਪੇਰਨਾ ਿਦਤੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ 
ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਅਿਜਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰ ਆਰਨਾਲਡ ਟੀ. ਿਵਲਸਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਆਰਨਾਲਡ 
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ਟੀ. ਿਵਲਸਨ ਅਰਬੀ ਅਤੇ ਫ਼ਾਰਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਚੰਗੇ ਿਵਦਵਾਨ ਸਨ। ਉਹ ਉਸ ਸਮ ਿਬਬਲੀਉਗਰਾਫ਼ੀ ਆਫ਼ ਪਰਸ਼ੀਆਂ  ਤੇ ਕੰਮ 
ਕਰ ਰਹ ੇਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੰਡਾ ਿਸੰਘ ਨੰੂ ਫ਼ਾਰਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਸੱਖਣ ਦਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਇਿਤਹਾਸ ਤੇ ਖੋਜ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ 
ਕੀਤਾ। ਿਸੱਟੇ ਵਜ ਗੰਡਾ ਿਸੰਘ ਨੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਫ਼ਾਰਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਸੱਖ ਲਈ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਿਵਚ ਰਿਹੰਦ ੇਹੋਏ ਆਪਣੀ ਿਨੱਜੀ 
ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਬਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਆਰਨਾਲਡ ਟੀ ਿਵਲਸਨ ਨੇ ਗੰਡਾ ਿਸੰਘ ਦੀ ਇਿਤਹਾਸ ਿਵਸ਼ੇ ਪਤੀ ਲਗਨ ਨੰੂ ਦੇਖ ਕੇ 
ਉਸ ਨੰੂ ਕੁੱਝ ਬਹੁਮੱੁਲੀਆਂ ਿਕਤਾਬਾਂ ਵੀ ਭਟ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ ਜਦ ਗੰਡਾ ਿਸੰਘ 1930 ਿਵਚ 
ਪੰਜਾਬ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 16 ਬਕਸੇ ਕੇਵਲ ਿਕਤਾਬਾਂ ਦੇ ਹੀ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਗੰਡਾ ਿਸੰਘ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 
1931 ਿਵਚ ਲਾਹੌਰ ਿਵਚ ਫੁਲਵਾੜੀ  ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦ ੇਸਹਾਇਕ ਐਡੀਟਰ ਵਜ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਕੁਝ ਸਰੀਿਰਕ 
ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕ ੇਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਈ 1931 ਿਵਚ ਇਸ ਨੌਕਰੀ ਨੰੂ ਅਲਿਵਦਾ ਆਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਿਪੰਡ ਪੁਰਹੀਰਾਂ ਿਵਚ ਵਾਪਸ ਆ 
ਗਏ। ਪਰ ਇਸ ਸਮ ਤੱਕ ਗੰਡਾ ਿਸੰਘ ਦੀ ਇਕ ਇਿਤਹਾਸਕਾਰ ਵਜ ਕਾਫ਼ੀ ਪਿਸੱਧੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਹ ਖ਼ਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੇ 
ਪਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਦੂਰ ਿਦਸ਼ਟੀ ਹੀ ਸੀ ਿਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੰਡਾ ਿਸੰਘ ਿਵਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮ ਦੇ ਪਰਪੱਕ ਇਿਤਹਾਸਕਾਰ ਦੀ ਝਲਕ 
ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਇਿਤਹਾਿਸਕ ਖੋਜ ਦੀ ਪਦਵੀ ਤੇ ਿਨਯੁਤਕ ਕੀਤਾ। ਿਸੱਟੇ ਵਜ ਖ਼ਾਲਸਾ ਕਾਲਜ, ਅੰਿਮਤਸਰ ਨੇ ਗੰਡਾ ਿਸੰਘ ਨੰੂ 
ਿਸੱਖ ਇਿਤਹਾਸ ਖੋਜ ਿਵਭਾਗ ਦਾ 20 ਅਕਤੂਬਰ 1931 ਨੰੂ ਸੰਚਾਲਕ ਿਨਯੁਕਤ ਕਰ ਿਦਤਾ। ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਅੰਿਮਤਸਰ ਤ 
ਹੀ ਗੰਡਾ ਿਸੰਘ ਦੇ ਇਿਤਹਾਿਸਕ ਖੋਜ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਸੁਨਿਹਰੀ ਕਾਲ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਿਵਚ ਲਗਭਗ 
18 ਸਾਲ 1931 ਤੋ 1949 ਤੱਕ ਿਸੱਖ ਇਿਤਹਾਸ ਿਲਖਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਇਿਤਹਾਸ ਪਰ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕ ੇ ਿਸੱਖ 
ਇਿਤਹਾਸ ਨਾਲ ਸਬੰਿਧਤ ਇਿਤਹਾਸਕ ਸੋਤ 18ਵ  ਅਤੇ 19ਵ  ਸਦੀ ਦੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਿਭੰਨ-ਿਭੰਨ ਸਥਾਨਾਂ 
ਿਜਵ ਿਕ ਪਟਨਾ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਪੂਨਾ, ਰਾਮਪੁਰ (ਉ ਤਰ ਪਦੇਸ਼) ਦੀਆਂ ਲਾਇਬਰੇਰੀਆ ਂ ਿਵਚ ਜਾ ਕੇ ਦੁਰਲੱਭ ਿਕਤਾਬਾਂ ਅਤੇ 
ਹੱਥ ਿਲਖਤ ਖਰੜੇ ਭਾਵ ਿਕਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਚ ਹੁੰਦ ੇਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਕਰਕ ੇਖ਼ਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੀ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਿਵਚ 
ਿਲਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦਤਾ। ਆਪਣੇ ਇਸ ਇਿਤਹਾਸਕ ਖੋਜ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਬਾਰੇ ਗੰਡਾ ਿਸੰਘ ਵੀ ਿਲਖਦੇ ਹਨ, “ਸੰਨ 1933 ਿਵਚ 
ਮੈਨੰੂ ਖ਼ਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਅੰਿਮਤਸਰ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਬੰਗਾਲ, ਿਬਹਾਰ ਅਤੇ ਯੂ ਪੀ ਿਵਚ ਇਿਤਹਾਸਕ ਖੋਜ ਲਈ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ 
ਿਮਿਲਆ। ਇਸੇ ਸਮ ਮੈਨੰੂ ਚਾਲੀ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੁਕਮਨਾਿਮਆਂ ਦੇ ਫ਼ੋਟੋਗਰਾਫ਼ ਿਮਲ ਗਏ।6 ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ, ਅੰਿਮਤਸਰ ਿਵਚ 
ਿਸੱਖ ਇਿਤਹਾਸ ਖੋਜ ਿਵਭਾਗ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਦੌਰਾਨ ਆਪ ਹਰ ਸਾਲ ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆ ਂਇਿਤਹਾਸਕ ਸੋਤਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਿਵਚ 
ਬਤੀਤ ਕਰਦ।ੇ  ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੋ. ਬਹਮਜਗਦੀਸ਼ ਿਸੰਘ ਿਲਖਦੇ ਹਨ, “ਡਾ. ਗੰਡਾ ਿਸੰਘ ਇੱਕ ਅਣਥੱਕ ਯਾਤਰੀ ਸੀ। ਿਜਨਾਂ 
ਿਦਨਾਂ ਿਵਚ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਅੰਿਮਤਸਰ ਦ ੇ ਿਸੱਖ ਇਿਤਹਾਸ ਿਵਭਾਗ ਿਵਚ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਿਤਹਾਸ ਨਾਲ 
ਸੰਬੰਿਧਤ ਸੋਤ- ਸਾਮੱਗਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਤੱਕ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਿਜਵ ਹੀ ਗਰਮੀ ਦੀਆ ਂਛੁੱਟੀਆਂ 
ਵਾਸਤੇ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਹੋਣੇ, ਤਾਂ ਗੰਡਾ ਿਸੰਘ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬੋਰੀਆ – ਿਬਸਤਰਾਂ ਬੰਨ ਕ ੇਅਣਦੇਖੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੰੂ ਗਾਹੁਣ ਵਾਸਤੇ 
ਿਤਆਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਘਰ ਿਵਚ ਸਭ ਨੰੂ ਇਹ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਆਖਰੀ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਿਦਨ ਹੀ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇਗਾ। ਇ  
ਇਹ ਿਗਆਨ ਪਾਪਤੀ ਤਲਬਗਾਰ ਆਤਮਾ ਛੁੱਟੀਆ ਂਦ ੇ ਿਦਨਾਂ ਿਵਚ ਘਰ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਦੇਸ-ਪਰਦੇਸ ਿਵਚ 
ਭਟਕਦੀ ਰਿਹੰਦੀ। ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਉਸਦੇ ਿਚਹਰੇ ਤੇ ਿਜਤ ਦਾ ਇਕ ਜਲਾਲ ਅੰਿਕਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਿਕ ਿਕ ਆਉਣ ਸਮ ਉਸਦੇ 
ਅਟੈਚੀਕੇਸ ਬਹੁਮੱੁਲੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ, ਖਰਿੜਆ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੁੰਦ ੇਸਨ।7 ਇਸੇ ਹੀ ਸਮ ਿਵੱਚ ਗੰਡਾ ਿਸੰਘ ਨੇ 

ਇਿਤਹਾਸਕਾਰੀ ਅਤੇ ਇਿਤਹਾਸਕ ਸੋਤਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੀ. ਏ. ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਲਾਹੌਰ ਤ ਕੀਤੀ। ਗੰਡਾ ਿਸੰਘ 
ਨੇ 15 ਜੁਲਾਈ 1942 ਨੰੂ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ 41ਵਾਂ ਸਾਲ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਿਤਹਾਸ ਿਵਸ਼ੇ ਿਵਚ ਐ ਮ. ਏ. 
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ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਸਿਲਮ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਅਲੀਗੜ ਿਵਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਿਲਆ ਅਤੇ 1944 ਦੇ ਿਵਚ ਐ ਮ. ਏ. ਇਿਤਹਾਸ ਿਵਸ਼ੇ ਿਵਚ 
ਪਾਸ ਕਰ ਲਈ। ਅਲੀਗੜ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਿਵਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਵੀ ਦ ੋਕਾਰਨ ਸਨ। ਪਿਹਲਾਂ ਤਾਂ ਿਕ ਉਥੇ ਪੋਫੈਸਰ ਮੁਹੰਮਦ 
ਹਬੀਬ ਸਨ, ਿਜਹਨਾਂ ਪਤੀ ਗੰਡਾ ਿਸੰਘ ਦੇ ਮਨ ਿਵਚ ਸਿਤਕਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਿਕ ਅਲੀਗੜ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ 
ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੀਮਤੀ ਹੱਥ ਿਲਖਤਾਂ ਦਾ ਸੰਿਗਹ ਸੀ। ਭਾਵ ਿਕ ਉਹ ਿਜਥੇ ਵੀ ਹੁੰਦ,ੇ ਇਿਤਹਾਸਕ ਸੋਤ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 
ਮੱੁਖ ਉਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। 1949 ਿਵਚ ਗੰਡਾ ਿਸੰਘ ਪਿਟਆਲੇ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਿਜਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਿਹਕਿਮਆਂ ਿਵਚ 
ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਿਨਭਾਈਆ।ਂ 1954 ਿਵਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਿਹਮਦ ਸ਼ਾਹ ਦੁਰਾਨੀ  ਨਾਂ ਦੇ ਿਵਸ਼ੇ ਉਤ ੇਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ 

ਚੰਡੀਗੜ ਤ ਪੀ- ਐ ਚ. ਡੀ. ਦੀ ਿਡਗਰੀ ਪਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਗੰਡਾ ਿਸੰਘ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਸਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵ  ਬਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਪਿਟਆਲਾ ਿਵਚ ਪੰਜਾਬ ਇਿਤਹਾਸ ਅਿਧਐਨ ਿਵਭਾਗ ਿਵਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ 
ਆਹੁਦ ੇਤੇ 16 ਸਤੰਬਰ 1963 ਤ 15 ਸਤੰਬਰ 1965 ਤੱਕ ਰਹ ੇ । ਇਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1965 ਿਵਚ ਪੰਜਾਬ ਿਹਸਟਰੀ 
ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। 1967 ਿਵਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਪਾਸਟ ਐ ਡ ਪਰਜ਼ਟ ਨਾਂ ਦਾ ਜਰਨਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਗੰਡਾ ਿਸੰਘ ਦੇ 
ਿਸੱਖ ਇਿਤਹਾਸ ਦੇ ਖੋਜ ਦ ੇਖੇਤਰ ਿਵਚ ਪਾਏ ਯੋਗਦਾਨ ਨੰੂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਸਨਮਾਿਨਤ ਕੀਤਾ। 
1983 ਿਵਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਿਤਹਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਿਵਚ ਪਾਏ ਯੋਗਦਾਨ ਨੰੂ ਦੇਖਦ ੇਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ‘ਪਦਮ 
ਭੂਸ਼ਣ’ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਨਾਲ ਸਨਮਾਿਨਤ ਕੀਤਾ। 
          ਗੰਡਾ ਿਸੰਘ ਨੰੂ 11 ਭਸ਼ਾਵਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਪੰਜਾਬੀ, ਉਰਦੂ, ਫ਼ਾਰਸੀ, ਅਰਬੀ, ਿਹੰਦੀ, ਸੰਸਿ ਤੀ, ਪਸ਼ਤੋ, ਮਰਾਠੀ, 
ਫ਼ਰਾਸੀਸੀ ਅਤੇ ਜਰਮਨ ਦਾ ਿਗਆਨ ਸੀ।8 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਿਪੰਡ ਦੀ ਮਸੀਤ ਤ ਅਰਬੀ ਅਤੇ ਫ਼ਾਰਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਸੱਖਣ ਦੀ ਅਿਜਹੀ 

ਲਗਨ ਲੱਗੀ ਿਕ ਵੱਖ –ਵੱਖ ਭਸ਼ਾਵਾਂ ਿਸੱਖਣ ਦੀ ਇਹ ਲਗਨ ਇਹ ਕਦ ੇਵੀ ਮੱਠੀ ਨਾ ਹੋਈ। ਭਾਵ ਉਹ ਉਮਰ ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ 
ਪੜਾਅ ਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਕਥਨ ਇਸ ਤ ਵੀ ਸ਼ਪਸ਼ੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹ ੈਿਕ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਪਤਾ ਲੱਿਗਆ ਿਕ ਪੂਨਾ ਆਰਕਾਈਵਜ਼ ਿਵਚ 
ਪੰਜਾਬ ਦ ੇਇਿਤਹਾਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਦੁਰਲੱਭ ਸੋਤ ਹਨ, ਜੋ ਿਕ ਮਰਾਠੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਚ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰਾਠੀ 
ਭਾਸ਼ਾ ਨੰੂ ਿਸੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਿਲਆ। ਇਸ ਸਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਲਪਭੱਗ 45 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਉਮਰ ਿਵਚ ਿਕਸੇ 
ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਨੰੂ ਿਸੱਖਣਾ ਕੋਈ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਨਹ  ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਿਫਰ ਵੀ ਗੰਡਾ ਿਸੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਿਦੜਤਾ ਨਾਲ ਮਰਾਠੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਸੱਖ 
ਹੀ ਲਈ। ਗੰਡਾ ਿਸੰਘ ਦੇ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਦਾ ਘੇਰਾ ਬਹੁਤ ਿਵਸ਼ਾਲ ਸੀ। ਅਸਲ ਿਵਚ ਆਪਣੇ ਖੋਜ ਿਮਸ਼ਨ ਿਵਚ ਗੰਡਾ ਿਸੰਘ ਨੇ ਦੋ 
ਪੱਖਾਂ ਨੰੂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਿਖਆ। ਪਿਹਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਿਸੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋ ਲੈ ਕੇ 19ਵ  ਸਦੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦ ੇਸਮਾਿਜਕ ਅਤੇ 
ਧਾਰਿਮਕ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਤੱਕ ਦ ੇਇਿਤਹਾਸ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਿਧਤ ਸੋਤਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 18ਵ  ਸਦੀ ਦੇ 
ਿਸੱਖ ਇਿਤਹਾਸ ਉਤੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਪਕੜ ਸੀ।  ਪੋ. ਪੀਤਮ ਿਸੰਘ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ‘ਮੂਰਤਾਂ’ ਿਵਚ ਗੰਡਾ ਿਸੰਘ ਦਾ ਿਕਤਾਬਾਂ ਪਤੀ 
ਇਸ਼ਕ ਨੰੂ ਇਸ ਤਰਾਂ ਿਬਆਨ ਕਰਦ ੇਹਨ, “ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਮੋਹ ਤ ਮੁਕਤ ਹ ੈਤੇ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਘਰ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦ ੇਮੋਹ ਤ ਵੀ। ਉਹ 
ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਵੇਖ ਕ ੇਅਣਿਡੱਠ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ,ੈ ਪਰ ਕੰਮ ਦੀ ਿਕਤਾਬ ਨੰੂ ਵੇਖ ਕੇ ਜਾਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਪੜ ਸੁਣ ਕੇ ੳਨੀ ਦੇਰ ਤਰਲੇ- 
ਮੱਛੀ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ ਿਜੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹ ਿਮਲ ਨਹ  ਜਾਂਦੀ । ਇਸੇ ਲਈ ਉਸਦਾ ਿਨਜੀ ਪੁਸਤਕ- ਸੰਿਗਹ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ 
ਪਿਹਲੇ ਸਥਾਨ ਉਤੇ ਹੋਵੇ”।9 ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਗੰਡਾ ਿਸੰਘ ਪੁਰਾਣੇ ਰੀਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਿਵਚ ਕਬਾੜੀਆਂ ਦੀਆ ਂਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ 

ਸੀ। ਇਥ ਉਸਨੰੂ ਜੋ ਵੀ ਸੋਤ ਪਾਪਤ ਹੁੰਦਾ, ਉਸਨੰੂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਲਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਗੰਡਾ ਿਸੰਘ 
ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਡੇਰੇ ਿਵਚ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹੱਥ-ਿਲਖਤਾਂ ਦੀ ਦੱਸ ਪੈਣੀ ਤਾਂ ਉਹ ਝੱਟ ਉਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਿਕਧਰੇ ਲੋਪ ਨਾ ਹੋ 
ਜਾਣ।  
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          ਇਿਤਹਾਸਕ ਸੋਤਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਿਵਚ ਗੰਡਾ ਿਸੰਘ ੳਰੀ ਟਲ ਪਬਿਲਕ (ਖੁਦਾ ਬਖ਼ਸ਼) ਲਾਇਬਰੇਰੀ, ਬੰਕੀਪੁਰ (ਪਟਨਾ), 
ਪਟਨਾ ਕਾਲਜ ਲਾਇਬਰੇਰੀ, ਪਟਨਾ, ਇੰਮਪੀਰੀਅਲ ਲਾਇਬਰੇਰੀ (ਹੁਣ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਇਬਰੇਰੀ), ਕਲਕੱਤਾ, ਸਰ ਜਦੁਨਾਥ 
ਸਰਕਾਰ (ਿਨੱਜੀ ਸੰਿਗਹ) ਕਲਕੱਤਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਟੇਟ ਆਰਕਾਈਵਜ਼, ਬੀਕਾਨੇਰ, ਰਘੂਬੀਰ ਲਾਇਬਰੇਰੀ, ਸੀਤਾਮਊ (ਮੱਧ 
ਪਦੇਸ਼), ਰਾਮਪੁਰ ਸਟੇਟ ਲਾਇਬਰੇਰੀ, ਰਾਮਪੁਰ, ਦਾਰ-ਉਲ-ਉਲਮ, ਿਦਉਬੰਦ (ਉਤਰ ਪਦੇਸ਼), ਭਾਰਤ ਇਿਤਹਾਸ ਸੰਸ਼ੋਧਨ 
ਮੰਡਲ, ਪੂਨਾ, ਿਹਸਟੋਰੀਕਲ ਿਮਊਜ਼ੀਅਮ ਸਤਾਰਾ (ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ), ਪੰਜਾਬ ਪਬਿਲਕ ਲਾਇਬਰੇਰੀ, ਲਾਹੌਰ (ਪਾਿਕਸਤਾਨ), 
ਭਾਈ ਿਦੱਤ ਿਸੰਘ ਲਾਇਬਰੇਰੀ, ਿਫਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਮੁਸਿਲਮ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਲਾਇਬਰੇਰੀ (ਿਲਟਨ ਲਾਇਬਰੇਰੀ) ਅਲੀਗੜ ਿਵਚ 
ਗਏ।10 ਇਸ ਤ ਇਲਾਵਾ ਗੰਡਾ ਿਸੰਘ ਿਵਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਇਬਰੇਰੀਆ ਂਅਤੇ ਆਰਕਾਈਵਜ਼ ਨੰੂ ਵੀ ਫਰੋਿਲਆ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ 

ਜਰਮਨੀ, ਇੰਗਲਡ, ਫ਼ਰਾਂਸ, ਆਸਟਰੀਆ, ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਅਫ਼ਗਾਿਨਸਤਾਨ ਵੀ ਗਏ। ‘ਅਸਲ ਿਵਚ ਗੰਡਾ ਿਸੰਘ ਿਜੱਥੇ ਵੀ 
ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਹਰ ਖੂੰਜਾ ਫਰੋਲਦਾ, ਹਰ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਦੀ ਛਾਣ-ਬੀਣ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇਿਤਹਾਸ ਲਈ ਿਜਥੇ ਿਕਧਰੇ ਵੀ ਕੁਝ ਚੋਗਾ ਰੂਪ 
ਿਵਚ ਿਮਲਦਾ ਝੱਟ ਉਸਨੰੂ ਝਫ ਲਦਾ’। ਇਸ ਖੋਜ ਦੇ ਸਦਕਾ ਹੀ ਗੰਡਾ ਿਸੰਘ ਦੇ ਿਨੱਜੀ ਸੰਿਗਹ ਿਵਚ ਅਣਿਗਣਤ ਿਕਤਾਬਾਂ, 
ਹੱਥ- ਿਲਖਤ ਖਰੜੇ, ਜਰਨਲ, ਥੀਿਸਸ, ਪਫਿਲਟ, ਨਕਸ਼ੇ ਅਤੇ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀਆਂ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੋ ਗਈਆ। ਇਸ ਿਵਚ 5000 ਦੇ 
ਕਰੀਬ ਿਕਤਾਬਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਪੰਜਾਬੀ, ਿਹੰਦੀ, ਉਰਦੂ ਅਤੇ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਚ ਹਨ। ਲਗਭਗ 250 ਹੱਥ- ਿਲਖਤ ਖਰੜੇ 
ਵੱਖ- ਵੱਖ ਭਸ਼ਾਵਾਂ ਿਵਚ ਹਨ। ਇਸ ਿਨਜੀ ਸੰਿਗਹ ਿਵਚ 18ਵ , 19ਵ  ਅਤੇ 20ਵ  ਸਦੀ ਦੇ ਇਿਤਹਾਸ, ਭਾਸ਼ਾ, ਰਾਜਨੀਤੀ, 
ਸਮਾਿਜਕ ਅਤੇ ਆਰਿਥਕ ਪੱਖਾਂ ਤ ਇਲਾਵਾ ਕਲਾ ਅਤੇ ਭਵਟ ਿਨਰਮਾਣ ਕਲਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦ ੇਸੱਿਭਆਚਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ 
ਸੋਤ ਹਨ। ਜਦ ਗੰਡਾ ਿਸੰਘ ਸਟੇਟ ਆਰਕਾਈਵਜ਼ ਪਿਟਆਲਾ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਨ ਤਾਂ ਇਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਿਮਹਨਤ 
ਅਤੇ ਲਗਨ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆ ਂਕੀਮਤੀ ਵਸਤਾਂ, ਖਰੜੇ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਜਦ ਉਹ ਸੈ ਟਰਲ ਸਟੇਟ 
ਪਬਿਲਕ ਲਾਇਬਰੇਰੀ,ਪਿਟਆਲਾ ਦੇ ਬਾਨੀ ਇੰਚਾਰਜ ਬਣੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੰੂ ਵੀ ਦੁਰਲੱਭ ਿਕਤਾਬਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਬਣਾ 
ਿਦਤਾ। ਗੰਡਾ ਿਸੰਘ ਨੇ ਕੇਵਲ ਇਿਤਹਾਸਕ ਸੋਤਾਂ ਨੰੂ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਨਹ  ਕੀਤਾ ਬਲਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਿਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ 
ਕਰਕ ੇਸੰਪਾਿਦਤ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਿਵਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ (1946), ਿਮਰਾਤੁਤ-ਤਵਾਰੀਖ–ਇ-ਿਸੱਖਾਂ (1935), ਇਸ 
ਿਵਚ ਿਸੱਖ ਇਿਤਹਾਸ ਉਪਰ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਾਰਸੀ ਅਤੇ ਉਰਦੂ ਹੱਥ ਿਲਖਤਾਂ ਅਤੇ ਪਕਾਿਸ਼ਤ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਇਕ 
ਮੁਕੰਮਲ ਸੂਚੀ ਹੈ। ਜੰਗਨਾਮਾ ਕਾਜ਼ੀ ਨੂਰ ਮੁਹੰਮਦ, ਿਸੱਖਾਂ ਅਤੇ ਿਸੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਚੋਣਵ  ਸੰਦਰਭ ਗੰਥਾਵਲੀ (1965) ਨਾਂ ਦੀ 
ਪੁਸਤਕ ਿਵਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਿਵਦੇਸ਼ਾਂ ਿਵਚ ਿਸੱਖ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਿਮਲਦੀਆਂ ਦੁਰਲਭ ਪੁਸਤਕਾਂ, ਖਰਿੜਆਂ ਅਤੇ ਦਤਤਾਵੇਜ਼ ਬਾਰੇ 
ਵਰਣਨ ਹੈ।  ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਗੰਥ ਸੂਚੀ (1966), ਨਾਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਿਵਚ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਭਸ਼ਾਵਾਂ ਿਵਚ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ 
ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖਰਿੜਆ, ਪੱਤਰਾਂ, ਪਰਿਚਆਂ ਆਿਦ ਬਾਰੇ ਵਰਣਨ ਹੈ। ਇਸ ਤ ਇਲਾਵਾ ਗੰਡਾ ਿਸੰਘ ਨੇ 89 ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਗੁਰੂ 
ਸਾਿਹਬਾਨ, ਮਾਤਾ ਸੰੁਦਰੀ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਿਸੰਘ ਬਹਾਦੁਰ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਕੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ (1967) ਨਾਂ ਦੀ ਿਕਤਾਬ ਿਵਚ 
ਸੰਪਾਿਦਤ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਤ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਿਬੰਦ ਿਸੰਘ ਦ ੇਦਰਬਾਰੀ ਕਵੀ ਸੈਨਾਪਿਤ ਦੀ ਿਲਖਤ ਸੀ ਗੁਰ ਸੋਭਾ 
(1967) ਨੰੂ ਵੀ ਸੰਪਾਿਦਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਪਕਾਰ ਗੰਡਾ ਿਸੰਘ ਨੰੂ ਹਥ-ਿਲਖਤਾਂ ਦਾ ਇਕ ਮਹਾਨ ਸੰਕਲਨ ਅਤੇ ਸੰਪਾਦਕ ਿਕਹਾ 
ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਿਵਚ ਕਦ ੇਨਾ ਉਹ ਥੱਕ ੇਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅੱਕ।ੇ11 ਇਸ ਤ ਇਲਾਵਾ ਗੰਡਾ ਿਸੰਘ ਨੇ ਕੋਈ 6 

ਦਰਜਨ ਿਕਤਾਬਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਪੰਜਾਬੀ, ਉਰਦੂ, ਿਹੰਦੀ ਿਵਚ ਿਲਖੀਆ ਅਤੇ ਕੋਈ ਲਗਭਗ 350 ਖੋਜ ਪੱਤਰ ਵੱਖ –ਵੱਖ 
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਖਬਾਰਾਂ, ਿਰਸਰਚ ਜਰਲਨਾਂ ਅਤੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨਾਂ ਿਵਚ ਛਪੇ। ਗੰਡਾ ਿਸੰਘ ਦੀਆ ਂ ਿਲਖਤਾਂ ਬੰਦਾ 
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ਿਸੰਘ ਬਹਾਦੁਰ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਕੌੜਾ ਮੱਲ, ਸ਼ਾਮ ਿਸੰਘ ਅਟਾਰੀਵਾਲਾ, ਜੱਸਾ ਿਸੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ, ਿਸੱਖ ਇਿਤਹਾਸ ਵੱਲ, ਿਸੱਖ 
ਇਿਤਹਾਸ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਅਿਹਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ, ਅਤੇ ਿਸੱਖ ਇਿਤਹਾਸ  ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਜਾ ਿਸੰਘ ਨਾਲ ਿਮਲ ਕੇ ਿਲਖੀ ਸੀ, 
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੋਜ- ਭਰੀ, ਪਮਾਿਣਕ, ਪਕਾਸ਼ਮਈ, ਤੀਬਰ ਲਗਨ ਦਾ ਸਜੀਵ ਪਗਟਾ ਹਨ, ਿਜਸ ਤਰਾਂ ਗੰਡਾ ਿਸੰਘ ਨੇ ਵੱਖ –ਵੱਖ 
ਭਸ਼ਾਵਾਂ ਿਵਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਫ਼ਾਰਸੀ, ਉਰਦੂ ਅਤੇ ਮਰਾਠੀ ਆਿਦ ਅਤੇ ਅਿਗਆਤ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਪਈ ਪੰਜਾਬ ਦ ੇਇਿਤਹਾਸ ਦੀ 
ਸਾਮੱਗਰੀ ਨੰੂ ਿਜਸ ਅਣਥੱਕ ਿਮਹਨਤ, ਲਗਨ ਅਤੇ ਤਪੱਿਸਆ ਨਾਲ ਗੰਡਾ ਿਸੰਘ ਨੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਲਈ ਸਾਰਾ ਿਸੱਖ 
ਜਗਤ, ਇਿਤਹਾਸ ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਅਤੇ ਿਵਦਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਉਪਰ ਸਦਾ ਫ਼ਖਰ ਕਰਦ ੇਰਿਹਣਗੇ।  
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