
somvwr 19 mwrc 2018 qoN AYqvwr 25 mwrc 2018 q`k 

 19.3.18 somvwr:-  joqI joq sRI gurU hirgoibMd swihb jI 
 21.3.18 bu~Dvwr: - 4.30 vzy:-  swD sMgq v`loNy sRI suKmnI swihb dy pwT 4.30 vzy 

hoxgy , rihrws dy pwT auprMq dIvwn s`jxgyy hjUrI jQw kIrqn krygw bwAd ivc hYf 
gRMQI igAwnI gurmIq isMG jI kQw krngy Aqy swrI hovygI  

 22.3.18 vIrvwr:- 6.00 v`zy:- rihrws swihb dy pwT hoxgy auoprMq hzUrI jQw Sbd 
kIrqn krygw Aqy swrI syvw hovygI[ 

 

 23.3.18 Sukrvwr:- A`j ShIdI idn s Bgq isMG jI dw hY[ 
 10.00 vzy:-swD sMgq v`loN sRI gurU hirgoibMd swihb jI joqI joq dy sbMD iv`c sRI 

AKMf pwT swihb 10.00 vzy ArMB hoxgy swrI syvw hovygI[  
24.3.18 Sincrvwr: -  

 11.00 vjy:-sR hridAwl isMG Aqy pirvwr vloN suKmnI swihb dy pwT hoxgy[ 
 4.00 vjy:- sR ggn pRIq isMG Aqy  pirvwr vloN suKmnI swihb dy pwT hoxgy Aqy 

swrI syvw hovygI[  
1. dyg dI syvw:- bIbI kuldIp kOr vloN hovygI[ 
2. dUsrI dyg dI syvw:-nwirMdr isMG KYHrw vloN hovygI[ 

 4.00 vzy:- Swm nUM bIbIAW ismrn krngIAW[ 
 

 25.3.18 AYqvwr:-  
 10.00 vzy: - swD sMNgq vloN sRI gurU hirgoibMd swihb jI joqI joq dy sbMD iv`c rKwey 

hoey sRI AKMf pwT swihb dy Bog 10.00 vzy pYxgy Aqy swrI syvw hovygI, bwAd’c 
hzUrI jQw kIrqn krygw siqkwrXog hYf gRMQI igAwnI gurmIq isMG jI kQw krngy 
[ 

 dyg dI syvw:- bIbI kuldIp kOr vloN hovygI[ 
 
swlwnw jnrl mIitMg  

 Day Light Saving Time 

 30 March Good Friday 

 ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਾਤੇ ਦੇ ਵਾਰਸ ਖੁਦ ‘ਬੰਦੀ’ ਬਣੇ 
 

 ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉਸ ਮਹਾਨ ਕੌਤਕ, ਕਾਰਨਾਮੇ ਨ ੂੰ  ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਾਂ, ਜਜਸ ਕਾਰਨਾਮੇ ਸਦਕਾ ਉਨਾਾਂ ਨ ੂੰ  ‘ਬੂੰਦੀ ਛੋੜ ਦਾਤੇ’ ਵਜੋਂ 
ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਾਂ ਉਨਾਾਂ ਬੂੰਦੀ ਜਸੂੰਘਾਾਂ ਦੀ ਜਰਹਾਈ, ਜਜਨਾਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੱਕ ਪ ਰੀ ਹੋ ਚ ੱਕੀ ਹੈ ਅਤ ੇਉਨਾਾਂ ਦੀ ਜਰਹਾਈ ਲਈ ਇਕ 83 
ਸਾਲ ਦਾ ਬ ੱਢਾ ਜਰਨੈਲ 285 ਜਦਨਾਾਂ ਤੋਂ ਭ ੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠਾ ਕਦ ੇਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਕਦੇ ਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਜਰਹਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਦੋਵੇਂ 
ਘਟਨਾਵਾਾਂ ਦਾ ਜਦਮਾਗ ’ਤੇ ਭਾਰ  ਹੋਣਾ ਸ ਭਾਜਵਕ ਹੈ। ਕਦ ੇਅੱਜ ਦੇ ਜਦਨ ਸਾਡੇ ਮਹਾਨ ਗ ਰ  ਨੇ ਬੂੰਦੀ ਛੋੜ ਦਾਤਾ ਬਣ ਕੇ ਜਵਖਾਇਆ ਸੀ। 
ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਜਾਬਰ ਹਾਕਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਜਹੜਾ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨ ੂੰ  ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ‘ਭਾਗ ਦਾ ਜਵਧਾਤਾ’ ਮੂੰਨਦਾ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ 
ਜਸਰ ਉਠਾਉਣ ਤੇ ਬੋਲਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜ ਰੱਅਤ ਨਹੀ ਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਜਾਬਰ ਹਾਕਮ ਅੱਗੇ ਗ ਰ  ਸਾਜਹਬ ਨੇ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖ ਜਦੱਤੀ ਸੀ ਜਕ ਉਹ 
ਜੇਲ ਦੀਆਾਂ ਕਾਲ ਕੋਠੜੀਆਾਂ ’ਚੋਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ 52 ਰਾਜੇ ਵੀ ਜਰਹਾਅ ਕੀਤ ੇਜਾਣਗੇ, ਜਜਨਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਜਹਾਾਂਗੀਰ ਨੇ 
ਆਪਣੇ ਰਾਜਭਾਗ ਦੀ ਅੂੰਨੀ ਲਾਲਸਾ ਲਈ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਾਜਜਆਾਂ ਨਾਲ ਗ ਰ  ਸਾਜਹਬ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂੰਧ ਨਹੀ ਾਂ ਸੀ। ਜਸਰਫ਼ ਗ ਰ  
ਸਾਜਹਬ ਜ਼ੋਰ-ਜਬਰ ਜਵਰ ੱਧ, ਉਨਾਾਂ ਦੇ ਹਮਦਰਦ ਤੇ ਰਾਖ ੇਬਣੇ ਸਨ। ਪਰੂੰਤ  ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕੌਮ ਆਪਣੇ ਉਨਾਾਂ ਜਸੂੰਘਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਜਜੂੰਨਾਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੱਕ 
ਪ ਰੀ ਹੋ ਚ ੱਕੀ ਹੈ, ਉਨਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਜੇਲਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਕਾਲ ਕੋਠੜੀਆਾਂ ’ਚੋਂ ਜਰਹਾਅ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਜਫ਼ਰ ਉਹ ਬੂੰਦੀ ਛੋੜ ਦਾਤੇ ਦੀ 
ਵਾਜਰਸ ਜਕਵੇਂ ਅਖਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਬੂੰਦੀ ਛੋੜ ਦਾਤੇ ਦੀ ਕੌਮ ਖ਼ ਦ ਬੂੰਦੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਅੱਜ ਦ ਸ਼ਟ ਲੋਕਾਾਂ ਦੀ ਜਹੂੰਮਤ 
ਐਨੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਜਕ ਉਹ ਜਸੱਖਾਾਂ ਲਈ ਜਾਨ ਤੋਂ ਜਪਆਰੇ ਸਰੀ ਗ ਰ  ਗਰੂੰਥ ਸਾਜਹਬ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਾਤਲਾਨਾ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। 
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ਕੌਮ ਆਪਣੇ ਗ ਰ  ਦੀ ਰਾਖ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀ ਾਂ ਰਹੀ। 

 
 ਪਰੂੰਤ  ਅਫ਼ਸੋਸ ਤੇ ਤਰਾਸਦੀ ਇਹੋ ਹੈ ਜਕ ਅਮੀਰ ਜਵਰਾਸਤ ਦੀ ਮਾਲਕ ਕੌਮ, ਪਰਾਪਤੀਆਾਂ ਪੱਖੋਂ ਕੂੰਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 28 ਅਕਤ ਬਰ ਦਾ ਜਦਨ 

ਪਰਉਪਕਾਰ, ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ, ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਦਰਦ ਦ ਰ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਨੈਜਤਕ ਬਹਾਦਰੀ ਅਤ ੇਜਨੱਡਰਤਾ ਦਾ ਉਹ ਸੂੰਦੇਸ਼ ਜਦੂੰਦਾ ਹੈ, 
ਜਜਸਦੀ ਜਮਸ਼ਾਲ ਹੋਰ ਜਕਧਰੇ ਜਮਲਣੀ ਸੂੰਭਵ ਨਹੀ ਾਂ। 28 ਅਕਤ ਬਰ 1619 ਨ ੂੰ  ਜਦੋਂ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੀਰੀ-ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਾਜਹਬ ਸਰੀ 
ਗ ਰ  ਹਰਗੋਜਬੂੰਦ ਸਾਜਹਬ, ਜਜਨਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮ ਗ਼ਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਾਂਗੀਰ ਨੇ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੀ ਜੇਲ ’ਚ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ 
ਜਦੋਂ ਜਹਾਾਂਗੀਰ ਨ ੂੰ  ਆਪਣੀ ਭ ੱਲ ਅਤੇ ਗ ਰ  ਸਾਜਹਬ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਦਾ ਅਜਹਸਾਸ ਹੋਇਆ ਤਾਾਂ ਉਸਨੇ ਗ ਰ  ਸਾਜਹਬ ਨ ੂੰ  ਜੇਲ ’ਚ ਜਰਹਾਅ 
ਕਰਨ ਦੇ ਹ ਕਮ ਦੇ ਜਦੱਤੇ। ਪਰੂੰਤ  ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਦਰਦੀ, ਮਨ ੱ ਖਤਾ ਦੇ ਰਜਹਬਰ, ਗ ਰ  ਸਾਜਹਬ ਨੇ ਜਰਹਾਅ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਹ ਆਖ਼ ਕੇ ਇਨਕਾਰ 
ਕਰ ਜਦੱਤਾ ਜਕ ਉਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜੇਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀ ਾਂ ਆਉਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜੇਲ ’ਚ ਬੂੰਦ ਉਨਾਾਂ 52 ਰਾਜਜਆਾਂ ਨ ੂੰ  ਜਜਨਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਮ ਗ਼ਲ ਹਕ ਮਤ 
ਨੇ ਜਸਆਸੀ ਬਦਲਾਖ਼ੋਰੀ ਲਈ ਜੇਲ ’ਚ ਡੱਜਕਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਨਾਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਰਹਾਅ ਨਹੀ ਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਨੋਖੀ ਸ਼ਰਤ 
ਰੱਖੀ ਜਕ ਜਜਹੜੇ ਰਾਜੇ, ਗ ਰ  ਸਾਜਹਬ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਜਰਹਾਅ ਮੂੰਨੇ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਜ ਜਸੱਖ ਕੌਮ ਨ ੂੰ  ਜਸੱਖ 
ਦ ਸ਼ਮਣ ਤਾਕਤਾਾਂ ‘ਘੱਟ ਬ ੱਧੀ ਵਾਲੇ’ ਪਰਚਾਰਨ ’ਚ ਲੱਗੀਆਾਂ ਹੋਈਆਾਂ ਹਨ, ਪਰੂੰਤ  ਉਨਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀ ਾਂ ਜਕ ਜਸੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਨੀ 
ਸਾਜਹਬ ਸਰੀ ਗ ਰ  ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਬਰਜਹਮੂੰਡ ਦਾ ਜਜਹੜਾ ਸੱਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਾਢੇ ਪੂੰਜ ਸਦੀਆਾਂ ਪਜਹਲਾ ਦੱਸ ਜਦੱਤਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਦੇ 
ਜਵਜਗਆਨੀ ਹਾਲੇਂ ਤੱਕ ਵੀ ਉਸ ਸੱਚ ਤੱਕ ਨਹੀ ਾਂ ਅੱਪੜ ਸਕੇ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਪ ਰੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਜਸ ਕਮਾਲ ਦੀ 
ਜ ਗਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਬੌਜਧਕਤਾ ਦਾ ਜਸਖ਼ਰ ਸੀ, ਗ ਰ  ਸਾਜਹਬ ਨੇ 52 ਕਲੀਆਾਂ ਵਾਲਾ ਚੋਲਾ ਜਤਆਰ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਅੱਜ 
ਦੇ ਜਦਨ 28 ਅਕਤ ਬਰ ਨ ੂੰ  52 ਰਾਜਜਆਾਂ ਸਮੇਤ ਜਜਹੜੇ ਉਨਾਾਂ ਦੇ ਚੋਲੇ ਦੀ ਇਕ-ਇਕ ਕਲੀ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤੇ ਗਵਾਲੀਅਰ 
ਜੇਲ ਤੋਂ ਜਰਹਾਅ ਹੋਏ। ਇਹ ਮਹਾਨ ਘਟਨਾ ਕਈ ਸ ਨੇਹੇ ਤੇ ਸਬਕ ਸਮ ੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਨ ੂੰ  ਜਦੂੰਦੀ ਹੈ। 

 ਮ ਗ਼ਲ ਹਕ ਮਤ ਨੇ ਜਫਰਕ  ਜਾਨ ੂੰ ਨ ’ਚ ਅੂੰਨੀ ਹੋ ਕੇ ਗ ਰ  ਸਾਜਹਬ ਨ ੂੰ  ਜਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਪਰੂੰਤ  ਸੱਚ ਦੀ ਜਜੱਤ ਦਾ ਡੂੰਕਾ ਵਜਾਉਣ ਲਈ ਗ ਰ  
ਸਾਜਹਬ ਨੇ ਉਲਟਾ ਮ ਗ਼ਲ ਹਕ ਮਤ ਨ ੂੰ  ਉਨਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਜਰਹਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬ ਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹ ੂੰਚਾ ਜਦੱਤਾ। ਜਸੱਖੀ ’ਚ ਈਨ ਲਈ 
ਕੋਈ ਥਾਾਂ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ, ਇਸ ਸਬਕ ਨ ੂੰ  ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਜਫਰ ਪਰਪੱਕ ਕੀਤਾ। ਜਸੱਖੀ ਦੀ ਬ ਜਨਆਦ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਅਤੇ ਦ ਨੀਆ 
’ਚ ਹ ੂੰਦੇ ਹਰ ਜ਼ੋਰ-ਜਬਰ ਤੇ ਜ਼ ਲਮ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਲਈ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਉਨਾਾਂ 52 ਰਾਜਜਆਾਂ ਨ ੂੰ  ਜਜਹੜੇ 
ਮ ਗਲ ਹਕ ਮਤ ਦੇ ਧੱਕੜ ਤੇ ਜ਼ਾਲਮ ਵਤੀਰੇ ਕਾਰਣ ਜੇਲ ਦੀਆਾਂ ਕਾਲ ਕੋਠੜੀਆਾਂ ’ਚ ਬੂੰਦ ਸਨ, ਉਨਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਜਰਹਾਅ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਸੱਖੀ ਦੇ 
ਦੋਵੇਂ ਮ ੱਢਲੇ ਜਸਧਾਤਾਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਜਦਆਾਂ, ਇਨਾਾਂ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਨ ੂੰ  ਹੋਰ ਜਦਿ੍ਰੜ ਕਰਵਾਇਆ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਜਸੱਖਾਾਂ ’ਚ ਵੀ ਜਨੱਜਵਾਦ ਬ ਰੀ 
ਤਰਾਾਂ ਜੜਾਾਂ ਫੜ ਚ ੱਕਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਨ ੂੰ  ਅੱਜ ਦੇ ਜਦਨ ਦੇ ਸ ਨੇਹੇ ਨ ੂੰ  ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੇਲ 
’ਚ ਜਰਹਾਈ ਨ ੂੰ  ਦ ਜਜਆਾਂ ਲਈ ਜਜਹੜੇ ਜਬਰ-ਜ਼ ਲਮ ਦਾ ਜਸ਼ਕਾਰ ਸਨ, ਰੱਦ ਕੀਤਾ, ਉਨਾਾਂ ਨੇ ਅਜਜਹਾ ਕਰਕੇ, ਜਜੱਥੇ ਜਸੱਖੀ ’ਚ ਸਰਬੱਤ ਦੇ 
ਭਲੇ ਦੇ ਜਸਧਾਾਂਤ ਨ ੂੰ  ਪਰਪੱਕਤਾ ਬਖ਼ਸੀ, ਉਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਇਆ ਜਕ ਜਸੱਖ ਜਨਰਭੈ ਹ ੂੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨ ੂੰ  ਹਕ ਮਤ ਦੇ ਜ਼ ਲਮ ਤੋਂ ਭੋਰਾ-ਭਰ ਵੀ 
ਡਰ ਨਹੀ ਾਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਸ ਲਈ ਜਸੱਖੀ ਜਸਧਾਾਂਤ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹਨ। ਅੱਜ ਦਾ ਨੈਜਤਕ ਬਹਾਦਰੀ ਦਾ ਇਹ ਸ ਨੇਹਾ, ਸਾਨ ੂੰ  ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ 
’ਚ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬ ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਕ ਅਸੀ ਾਂ ਆਪਣੇ ਜਨੱਜ ਦੇ ਜਨੱਕੇ ਜਜਹੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ, ਕੌਮ ਨ ੂੰ  ਵੇਚਣ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਾਂਦੇ ਹਾਾਂ, 
ਜ਼ੋਰ-ਜ਼ਬਰ ਜਵਰ ੱਧ ਆਪਣੀ ਚਮੜੀ ਦਾ ਜਖ਼ਆਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਚ ੂੰ ਤੱਕ ਨਹੀ ਾਂ ਕਰਦੇ, ਉਲਟਾ ਧੱਕੜ ਜਧਰਾਾਂ ਦੀ ਚਾਪਲ ਸੀ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ। 
ਜਸੱਖੀ ’ਚ ਪਰਉਪਕਾਰ ਤੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਉਪਰ ਹੋਰ ਕ ਝ ਨਹੀ ਾਂ, ਅੱਜ ਦੇ ਜਦਨ ਦਾ ਇਹ ਸ ਨੇਹਾ, ਸਾਨ ੂੰ  ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ ਵਾਰ ਸ ਣ 
ਜ਼ਰ ਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

 ਜਸਪਾਲ ਜਸੂੰਘ ਹੇਰਾਾਂ 
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