
somvwr 26 jUn 2017 qoN AYqvwr 2 julweI 2017 q`k 

 26.06.17 somvwr: - Funeral of Late Sohan Singh Atwal. Schoolmoor Cemetry 11.30 AM 

 28.06.17 bu~Dvwr: - 4.30 vzy: - rwivMdr isMG Aqy ikrn kOr v`loN sRI suKmnI 
swihb dy pwT 4.30 vzy hoxgy , rihrws dy pwT auprMq dIvwn s`jxgyy Aqy swrI hovygI [ 

 dygW dIAW syvwvW: - sR: mnjIq isMG syKoN, SR: AmrjIq isMG , sR:hrijMdr isMG Aqy bIbI qrsym 
kOr, bIbI pvndIp kOr, hIrw jvYlr, nIl kml Aqy sR sucw isMG bYNs pirvwrW  vloN hoxgIAW[ 
 

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

 
30.06.17 Sukrvwr:- School visiters from St Columbs 10.00 vzy:- swD sMgq v`loN  
isrjnw idvs sRI Akwl qKq swihb jI dy sbMD ivc sRI AKMf pwT swihb 10.00 vzy 
ArMB hoxgy swrI syvw hovygI[  

 dygW dIAW syvwvW: - sR surjIq isMG syKoN, sR: surjIq isMG Syrig~l qy bIbI gurdIp kOr Syrig`l, sR: 
Avqwr isMG qy bIbI kulivMdr kOr puryvwl, bIbI suirMdr kOr puryvwl, sR: kSmIr isMG qy bIbI 
suirMdr kOr nwgrw, sR: syvw isMG A`tw qy bIbI Avqwr kOr A`tw, bIbI AmrjIq kOr sMDU qy sR: gurdyv 
isMG AOlK sR: rxjIq isMG bwsI qy sv: inrml isMG puryvwl dy pRIvwrW vloN hoxgIAW[ 

 
01.07.17 Sincrvwr: - sR Avqwr isMG inrvwn dI lVkI dw AnMd kwrj Aqy rijstr 
auprly hwl ivc hovygw[  4.00 vzy:- Swm nUM bIbIAW ismrn krngIAW[ 
 

 02.07.17 AYqvwr:-  
 10.00 vzy: - swD sMgq vloN  isrjnw idvs sRI Akwl qKq swihb jI dy sbMD ivc 

rKwey hoey sRI AKMf pwT swihb dy Bog 10.00 vzy pYxgy Aqy swrI syvw hovygI, bwAd’c 
hzUrI jQw kIrqn krygw, BweI gurmIq isMG kQw krngy [ 

 5 julweI pRkwS sRI guru hirgoibMd swihb jI 
 9 julweI ShIdI BweI mnI isMG jI 
 15 julweI b`icAW dw is`KI kYNp swrw idn hY[9.30 AM– 17.00 PM 

 16 julweI sMgRWd swaUx dI 
 16 julweI ShIdI BweI qwrU isMG jI 
 21 julweI mIrI-pIrI idvs pwqSwhI CyvIN 
 23 julweI Avqwr sRI guru hirgoibMd swihb jI 
 29.7.17 Saturday Children sports day. They will use shaheed Udham Singh Hall all day. 

 31 julweI ShIdI idn s aUDm isMG jI 

 

Note: - Day & Time to book wedding in the Gurdwara Sahib: -   Wednesday: 11.00 AM –1.00 PM, Saturday: 11.00AM --1.00 PM, Sunday: 1.00PM--2.00PM.   Contact 

S. Sadhu Singh Chhokar (General Secretary) 01274- 727938, Mob:- 07931833376 

 

Wednesday-Dastaar Sajauni class- from 5.15 PM -6.30 PM. Rehrass Sahib recited by children at 6.00 

PM. Sikh Studies Classes for children age 5 up to GCSE level. Saturday-Sikh Studies Classes for children 

age 5 up to GCSE Level. From 4.00 PM-5.30 PM. Sunday- Children Paath 

ਗੁਰੂ ਹਰਰਗੋਰ ਿੰਦ ਸਾਰਹ  ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਰਸਿੱਖ ਪਿੰਥ ਨੂਿੰ  ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੀ ਮਹਾਨ ਦੇਣ- ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਰਹ  ਅਤੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ 

ਦਾ ਰਸਧਾਾਂਤ 

ਛੇਵੇਂ ਗੁਰ,ੂ ਗੁਰ ੂਹਰਰਗੋਰ ਿੰਦ ਸਾਰਹ  ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼  19 ਜੂਨ 1595 ਈ:  ਨੂਿੰ  ਰਪ੍ਤਾ ਗੁਰ ੂਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਅਤ ੇਮਾਤਾ ਗਿੰਗਾ ਜੀ ਦੇ ਘਰ, 

ਰਪ੍ਿੰਡ ਵਡਾਲੀ, ਰਿਲਾ ਅਿੰਰਮਰਤਸਰ ਰਵਖ ੇਹੋਇਆ; ਇਸੇ ਕਰਕ ੇਉਸ ਨਗਰ ਨੂਿੰ  ਗੁਰ ੂਕੀ ਵਡਾਲੀ ਰਕਹਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ।  ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲਿੰਡਰ 

ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰ ੂਹਰਰਗੋਰ ਿੰਦ ਸਾਰਹ  ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼  ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ 5 ਜੁਲਾਈ ਨੂਿੰ  ਹੀ ਆਉਾਂਦਾ ਹੈ।   ਆਪ੍ ਦਾ ਰਵਆਹ ਗੁਰ ੂਮਰਹਲ ਦਮੋਦਰੀ 

ਜੀ, ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਮਹਾਾਂ ਦੇਵੀ (ਮਰਵਾਹੀ) ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਆਪ੍ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਿੰਜ ਪ੍ੁੁੱਤਰਾਾਂ-  ਾ ਾ ਗੁਰਰਦੁੱਤਾ ਜੀ,  ਾ ਾ ਸੂਰਜ 

ਮੁੱਲ ਜੀ,  ਾ ਾ ਅਣੀ ਰਾਇ ਜੀ,  ਾ ਾ ਅਟੁੱਲ ਰਾਇ ਜੀ,  ਾ ਾ ਤੇਗ ਮੁੱਲ ਜੀ (ਗੁਰ ੂਤੇਗ  ਹਾਦਰ ਜੀ) ਅਤੇ ਇੁੱਕ ਪ੍ੁੁੱਤਰੀ  ੀ ੀ ਵੀਰੋ ਜੀ ਨੇ 

ਜਨਮ ਰਲਆ। 

ਸਿੰਸਾਰ ਰਵਚ ਸਦਾ ਦੋ ਗੁਣਾਾਂ ਦੀ ਪ੍ੂਜਾ ਹੁਿੰਦੀ ਆਈ ਹੈ: ਰਸਮਰਨ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਤਾਕਤ। ਗੁਰ ੂਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਹਲੇ ਗੁਣ ਨੂਿੰ  ਰਸਖਰ ਤੇ 

ਪ੍ੁਚਾ ਰਦੁੱਤਾ ਸੀ। ਤੁੱਤੀ ਲੋਹ ‘ਤੇ  ਰਹ ਕੇ ਵੀ ਸ਼ਾਾਂਤ ਰਰਹਣਾ ਤੇ ਰਸਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਰਸਮਰਨ ਦੀ ਰਸਖਰਲੀ ਹੁੱਦ ਸੀ। ਇਸ ਕੁਰ ਾਨੀ ਦਾ 

ਸਭ ‘ਤੇ  ਹਤੁ ਅਸਰ ਰਪ੍ਆ। ਦਸੂਰਾ ਗੁਣ ਰਾਜਸੀ ਤਾਕਤ ਸੀ। ਪ੍ਰਹਲੇ ਗੁਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗੁਰ ੂਸਾਰਹ ਾਨ ਦਾ  ਹਤੁ ਸਰਤਕਾਰ ਸੀ ਤੇ ਦਸੂਰੀ 

ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿੰਤਾ ਮੁਗਲਾਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅੁੱਗੇ ਝੁਕਦੀ ਸੀ। ਗੁਰ ੂਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਚਾਹੁਿੰਦੇ ਸਨ ਰਕ ਰਸੁੱਖ, ਦਸੂਰੇ ਮਨੁੁੱ ਖ ਸਾਹਮਣੇ 

ਅਕਾਰਣ ਹੀ ਝੁਕਣ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਉ  ਦਲ ਲੈਣ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਨw ਨੇ ਸਾਰਹ ਿਾਦੇ ਹਰਰਗੋਰ ਿੰਦ ਜੀ ਨੂਿੰ  ਧਾਰਰਮਕ ਰਵਰਦਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ  

PTO 
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ਸ਼ਸਤਰ ਰਵਰਦਆ ਦਾ ਅਰਭਆਸ ਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਰਕਹਾ। 1603 ਰਵਚ (ਗੁਰ)ੂ ਹਰਗੋਰ ਿੰਦ ਜੀ ਦੀ ਰਵਰਦਆ ਅਤੇ ਸ਼ਸਤਰਾਾਂ ਦੀ ਰਸਖਲਾਈ ਲਈ  ਾ ਾ  ੁਢਾ ਜੀ ਨੂਿੰ  

ਰਿਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪ੍ੀ ਗਈ। ਸ਼ਸਤਰ ਰਵਰਦਆ ਦਾ ਆਪ੍ ਜੀ ਨੂਿੰ   ਹਤੁ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਰਨਪ੍ੁਿੰਨ ਹੋ ਗਏ।  ਾ ਾ  ੁਢਾ ਜੀ ਆਪ੍ ਨੂਿੰ  ਦੇਖ ਕੇ ਮਹਾਾਂ ਲੀ ਯੋਧਾ 

ਹੋਣ ਦਾ ਆਖ ਦੇਂਦੇ ਸਨ। 

ਜਦੋਂ ਗੁਰਗੁੱਦੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤੀ ਰ ਇੁੱਛਾ ਰੁੱਖਣ ਵਾਲੇ  ਾ ਾ ਰਪ੍ਰਥੀ ਚਿੰਦ ਨਾਲ ਅਤੇ ਹਿੰਕਾਰੀ ਰਵਰਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਚਿੰਦ ੂਦੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਰਰਸ਼ਤਾ ਸਿੰਗਤਾਾਂ ਦੀ 

 ੇਨਤੀ ‘ਤੇ (ਗੁਰ)ੂ ਹਰਰਗੋਰ ਿੰਦ ਜੀ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਾਂਹ ਕਰਨ ਕਰਕ ੇਗੁਰ ੂਘਰ ਦੇ ਰਵਰੋਧੀ  ਣੇ ਚਿੰਦ ੂਨਾਲ ਤੁਅਸ ੀ ਅਤੇ ਗੁਰ ੂਘਰ ਦੇ ਰਵਰੋਧੀਆਾਂ ਵੁੱਲੋਂ  

ਰਮਲ ਕੇ ਝੂਠੇ ਇਲਿਾਮ ਲਾ ਕੇ ਗੁਰ ੂਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂਿੰ  ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਦਾ ਤਾਣਾ  ਾਣਾ  ੁਣਨ ਉਪ੍ਰਿੰਤ ਜਹਾਾਂਗੀਰ ਨੇ ਉਨw ਨੂਿੰ  ਲਾਹੌਰ ਦਰ ਾਰ ਰਵੁੱਚ ਪ੍ੇਸ਼ ਹੋਣ 

ਦਾ ਹਕੁਮ ਰਦੁੱਤਾ ਤਾਾਂ ਗੁਰ ੂਅਰਜੁਨ ਸਾਰਹ  ਜੀ ਸਮਝ ਗਏ ਸਨ ਰਕ ਹਣੁ ਸ਼ਹੀਦੀ ਅਟੁੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲਾਹੌਰ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਉਨw ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਦੁੱਤਾ ਸੀ ਰਕ 

ਉਨw ਰਪ੍ੁੱਛੋਂ ਗੁਰਰਆਈ ਦੀ ਗੁੱਦੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸਾਰਹ ਿਾਦਾ ਹਰਰਗੋਰ ਿੰਦ ਹੈ। ਸੋ 25 ਮਈ 1606 ਈ:  ਨੂਿੰ   ਾ ਾ  ੁੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਸਰੀ ਹਰਰਗੋਰ ਿੰਦ ਜੀ ਨੂਿੰ  ਗੁੱਦੀ ‘ਤੇ ਰ ਠਾ 

ਕੇ ਗੁਰਰਆਈ ਦੀ ਰਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪ੍ੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰ ੂਹਰਰਗੋਰ ਿੰਦ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ ਕਰੀ  11 ਸਾਲ ਸੀ। ਰਜਸ ਤਰ•ਾਾਾਾਂ ਉਪ੍ਰ ਦੁੱਰਸਆ ਰਗਆ ਹੈ, ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ 

ਕੈਲਿੰਡਰ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰ ੂਹਰਰਗੋਰ ਿੰਦ ਸਾਰਹ  ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਗੁੱਦੀ ਪ੍ੁਰ   ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ 11 ਜੂਨ ਨੂਿੰ  ਆਉਾਂਦਾ ਹੈ।  ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪ੍ਣੀ ਪ੍ਰਹਲੀ ਵਾਰ ਦੀ 

48ਵੀ ਾਂ ਪ੍ਉੜੀ ਰਵਚ ਗੁਰ ੂਹਰਰਗੋਰ ਿੰਦ ਸਾਰਹ   ਾਰੇ ਰਲਰਖਆ ਹੈ: 

ਪ੍ਿੰਰਜ ਰਪ੍ਆਲੇ, ਪ੍ਿੰਰਜ ਪ੍ੀਰ; ਛਠਮੁ ਪ੍ੀਰ ੁ ੈਠਾ ਗੁਰ ੁਭਾਰੀ। 

ਅਰਜਨੁ ਕਾਇਆ ਪ੍ਲਰਟ ਕੈ; ਮੂਰਰਤ ਹਰਰਗੋਰ ਿੰਦ ਸਵਾਰੀ।ਚਲੀ ਪ੍ੀੜੀ ਸੋਢੀਆਾਂ; ਰਪੂ੍ ੁਰਦਖਾਵਰਣ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ।ਦਰਲਭਿੰਜਨ ਗੁਰ ੁਸੂਰਮਾ; ਵਡ ਜੋਧਾ  ਹ ੁ

ਪ੍ਰਉਪ੍ਕਾਰੀ। 

‘ਪ੍ਿੰਰਜ ਰਪ੍ਆਲੇ’ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਪ੍ਿੰਜ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ: ਸਰਤ, ਸਿੰਤੋਖ, ਦਇਆ, ਧਰਮ ਤੇ ਧੀਰਜ। ‘ਪ੍ਿੰਰਜ ਪ੍ੀਰ’ ਦੇ ਅਰਥ ਹਨ: ਗੁਰ ੂਨਾਨਕ ਸਾਰਹ  ਤੋਂ ਗੁਰ ੂਅਰਜਨ ਦੇਵ 

ਜੀ ਤਕ ਹੋਏ ਪ੍ਿੰਜ ਰਸੁੱਖ ਗੁਰ ੂਸਾਰਹ ਾਨ। ‘ਦਰਲਭਿੰਜਨ ਗੁਰ ੁਸੂਰਮਾ, ਵਡ ਜੋਧਾ  ਹ ੁਪ੍ਰਉਪ੍ਕਾਰੀ’ ਭਾਵ ਗੁਰ ੂਹਰਰਗੋਰ ਿੰਦ ਸਾਰਹ  ਧਰਮ ਦੇ ਵੈਰੀ ਦਲਾਾਂ ਦਾ 

ਖਾਤਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੁੱਡੇ ਯੋਧੇ, ਸੂਰਮੇ ਅਤ ੇਪ੍ਰਉਪ੍ਕਾਰੀ ਹਨ। ‘ਅਰਜਨੁ ਕਾਇਆ ਪ੍ਲਰਟ ਕੈ; ਮੂਰਰਤ ਹਰਰਗੋਰ ਿੰਦ ਸਵਾਰੀ’ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਰਕ ਗੁਰ ੂਅਰਜਨ 

ਸਾਰਹ  ਤੇ ਗੁਰ ੂਹਰਰਗੋਰ ਿੰਦ ਸਾਰਹ  ਇਕੋ ਜੋਰਤ ਦੇ ਸਰਪੂ੍ ਸਨ; ਸਰੀਰਾਾਂ ਰਵਚ ਹੀ ਭੇਦ ਸੀ, ਜੋਰਤ ਇਕੋ ਸੀ। 

ਰਸੁੱਖਾਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਸਥਾਨ ਸਰੀ ਦਰ ਾਰ ਸਾਰਹ  ਅਿੰਰਮਰਤਸਰ ਦੇ ਸਾਮਣੇ ਗੁਰ ੂਹਰਗੋਰ ਿੰਦ ਜੀ ਨੇ  (15 ਜੂਨ 1606ਈ: ) ਰਵਚ ਇੁੱਕ ਥੜੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਰਜਸ 

‘ਤੇ  ਾਅਦ ਰਵੁੱਚ ਅਕਾਲ  ੁਿੰਗਾ ਉਸਾਰਰਆ ਰਗਆ ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਾਵਰਾਾਂ ਵੁੱਲੋਂ  ਨਸ਼ਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ  ਾਅਦ ਨਵੀਆਾਂ ਇਮਾਰਤਾਾਂ ਦੀ auਸਾਰੀ ਹੁਿੰਦੀ ਰਹੀ 
ਅਤੇ 1984 ਰਵੁੱਚ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜਾਾਂ ਵੁੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਹਮਲੇ ਉਪ੍ਰਿੰਤ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਨਵੀ ਾਂ ਉਸਾਰੀ ਗਈ ਮੌਜੂਦਾ ਇਮਾਰਤ ਸ਼ੁਸ਼ੋਰਭਤ ਹੈ।  ਗੁਰ ੂਹਰਰਗੋਰ ਿੰਦ ਸਾਰਹ  ਜੀ ਨੇ 

ਸੂਰਰਮਆ ਰਵਚ  ੀਰ-ਰਸ ਭਰਨ ਲਈ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ‘ਤੇ ਯੋਰਧਆਾਂ ਦੀਆਾਂ ਵਾਰਾਾਂ ਦਾ ਗਾਇਨ ਸ਼ੁਰ ੂਕੀਤਾ। ਵਾਰਾਾਂ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਹਲੇ ਢਾਡੀ ਦਾ ਨਾਮ 

ਅ ਦੁੁੱਲਾ ਸੀ। ਗੁਰ ੂਹਰਰਗੋਰ ਿੰਦ ਸਾਰਹ  ਨੇ ਗੁੱਦੀ ਨੂਿੰ   ਾਦਸ਼ਾਹੀ ਤਖ਼ਤ ਦਾ ਰਪੂ੍ ਦੇ ਰਦੁੱਤਾ। ਆਪ੍ ਪ੍ਿੰਜ ਸ਼ਸਤਰ ਪ੍ਰਹਨ ਕ ੇਸੀਸ ਉੁੱਪ੍ਰ  ਾਦਸ਼ਾਹਾਾਂ ਵਾਾਂਗ ਕਲਗੀ 

ਸਜਾ ਕੇ ਗੁਰ-ਗੁੱਦੀ ਉੁੱਪ੍ਰ  ੈਠਦੇ ਸਨ। ਜੋ ਰਸੁੱਖ ਸ਼ਸਤਰ ਜਾਾਂ ਘੋੜਾ ਭੇਟ ਕਰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਉੁੱਤ ੇ ਹਤੁ ਪ੍ਰਸਿੰਨ ਹੁਿੰਦੇ ਤੇ ਰਸਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਿੰਦਰ 

ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਰਦਿੰਦੇ। ਸਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਰਹ  ਰਸੁੱਖਾਾਂ ਦੇ ਮਿੰਨੇ ਹੋਏ ਪ੍ਿੰਜ ਤਖ਼ਤਾਾਂ ਰਵੁੱਚੋਂ ਪ੍ਰਹਲਾ ਸਰਵ-ਉੁੱਚ ਤਖ਼ਤ ਹੈ ਰਜਸ ਨੂਿੰ  ਛੇਵੇਂ ਪ੍ਾਤਸ਼ਾਹ ਸਰੀ 

ਗੁਰ ੂਹਰਰਗੋਰ ਿੰਦ ਸਾਰਹ  ਜੀ,  ਾ ਾ  ੁੁੱਢਾ ਜੀ ਅਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪ੍ਣੇ ਕਰ-ਕਮਲਾਾਂ ਨਾਲ ਉਸਾਰਰਆ। 

5 ਜੁਲਾਈ 1606 ਨੂਿੰ  ਗੁਰ ੂਹਰਰਗੋਰ ਿੰਦ ਸਾਰਹ  ਜੀ ਨੇ  ਾ ਾ  ੁੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂਿੰ  ਦੋ ਤਲਵਾਰਾਾਂ ਪ੍ੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਰਕਹਾ ਇਕ ਸੁੱਜੇ ਪ੍ਾਸੇ ਪ੍ਰਹਨੀ ਤੇ ਦਜੂੀ ਖੁੱ  ੇਪ੍ਾਸੇ। ਉਨw 
ਫ਼ਰੁਮਾਇਆ ਰਕ ਅਸੀ ਾਂ ਇਹ ਦੋ ਤਲਵਾਰਾਾਂ ਗੁਰ ੂਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਆਰਗਆ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਪ੍ਰਹਨੀਆਾਂ ਹਨ ਰਜਨw ਰਵਚੋਂ ਇਕ ਮੀਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਤੇ ਦਜੂੀ 

ਪ੍ੀਰੀ ਦੀ। ਇਸ ਦਾ ਵਰਣਨ ਢਾਡੀ ਅ ਦੁੁੱਲਾ ਨੇ ਇਸ ਤਰw ਕੀਤਾ ਹੈ: 

ਦੋ ਤਲਵਾਰਾਾਂ  ੁੱਧੀਆਾਂ, ਇਕ ਮੀਰੀ ਦੀ ਇਕ ਪ੍ੀਰੀ ਦੀ। 

ਇਕ ਅਿਮਤ ਦੀ, ਇਕ ਰਾਜ ਦੀ, ਇਕ ਰਾਖੀ ਕਰੇ ਵਿੀਰ ਦੀ। …. 

ਗੁਰ ੂਹਰਰਗੋਰ ਿੰਦ ਸਾਰਹ  ਜੀ ਨੇ ਫਰੁਮਾਇਆ ਰਕ ਗੁਰ-ੂਘਰ ਰਵਚ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਕਤੀਆਾਂ ਸਿੰਤ-(ਪ੍ੀਰੀ) ਤੇ ਰਸਪ੍ਾਹੀ (ਰਾਜਸੀ ਤਾਕਤ= ਮੀਰੀ) ਇਕੁੱਠੇ ਕਿੰਮ 

ਕਰਨਗੇ; ਚਿੰਗਾ ਸਿੰਤ ਹੀ ਚਿੰਗਾ ਰਸਪ੍ਾਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚਿੰਗਾ ਰਸਪ੍ਾਹੀ ਹੀ ਚਿੰਗਾ ਸਿੰਤ। ਇਨw ਤੋਂ ਪ੍ਰਹਲਾਾਂ ਦੋਹਾਾਂ ਨੂਿੰ  ਇਕੁੱਰਠਆਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਰਕਸੇ ਨੇ ਵੀ ਯਤਨ 

ਨਹੀ ਾਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦਾ ਰਵਰੋਧ ਕਰਰਦਆਾਂ ਦੋਹਾਾਂ ਗੁਣਾਾਂ ਨੂਿੰ  ਵੁੱਖ-ਵੁੱਖ ਰੁੱਖਣ ਦੀ ਕੋਰਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨw ਦਾ ਰਵਚਾਰ ਸੀ ਰਕ ਰਸਮਰਨ ਤੇ ਤਲਵਾਰ 

ਇਕੁੱਠੀਆਾਂ ਨਹੀ ਾਂ ਰਰਹ ਸਕਦੀਆਾਂ। ਗੁਰ ੂਸਾਰਹ  ਨੇ ਫ਼ਰੁਮਾਇਆ ਰਕ ਅੁੱਜ ਤੋਂ ਰਸੁੱਖ ਸ਼ਸਤਰ ਵੀ ਪ੍ਰਹਰਨਆ ਕਰਨ; ਰਸਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਸਤਰ ਅਰਭਆਸ ਵੀ 

ਕਰਨ। ਅੁੱਗੋਂ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇੁੱਕ ਹੋਣਗੇ ਪ੍ਰ ਧਰਮ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀ ਾਂ ਹੋਵੇਗਾ  ਲਰਕ ਧਰਮ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਅਤੇ ਦਰ ਾਰ ਸਾਰਹ  ਦੇ ਰਵਚਕਾਰ ਲੁੱਗੇ ਦੋ ਰਨਸ਼ਾਨ ਸਾਰਹ ਾਾਂ ਰਵੁੱਚੋਂ ਦਰ ਾਰ ਸਾਰਹ  ਵਾਲੇ ਪ੍ਾਸੇ ਦੇ ਰਨਸ਼ਾਨ ਸਾਰਹ  ਦੀ ਉਚਾਈ ਦਸੂਰੇ ਨਾਲੋਂ  

ਜਰਾ ਵੁੱਧ ਹੋਣੀ ਇਸੇ ਗੁੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਰਕ ਧਰਮ ਦਾ ਸਥਾਨ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲੋਂ  ਉੁੱਚਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰw ਗੁਰ ੂਸਾਰਹ  ਨੇ ਸਿੰਸਾਰ ਨੂਿੰ  ਨਵਾਾਂ ਰਸਧਾਾਂਤ ਰਦੁੱਤਾ। 6 ਸਾਵਣ 

ਨੂਿੰ  ਰਸੁੱਖ ਇਰਤਹਾਸ ਰਵੁੱਚ ਮੀਰੀ ਪ੍ੀਰੀ ਰਦਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ  

ਰਸੁੱਖ ਪ੍ਿੰਥ ਵੁੱਲੋਂ  ਰਕਸੇ ਵੁੱਡੇ ਪ੍ਿੰਥਕ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਰਹ  ਉੁੱਪ੍ਰ ਸਰ ੁੱਤ ਖ਼ਾਲਸੇ ਦਾ ਇਕੁੱਠ  ੁਲਾ ਕੇ ਅਨੇਕਾਾਂ ਗੁਰਮਤੇ ਪ੍ਾਸ 

ਕੀਤੇ ਜਾਾਂਦੇ ਸਨ, ਰਜਸ ਨਾਲ ਸਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਰਹ  ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਛੇਵੇਂ ਪ੍ਾਤਸ਼ਾਹ ਸਰੀ ਗੁਰ ੂਹਰਰਗੋਰ ਿੰਦ ਸਾਰਹ  ਜੀ ਵੁੱਲੋਂ  ਰਸਰਜੇ ਰਸਧਾਾਂਤ ਨੂਿੰ  ਪ੍ਰਪ੍ੁੱਕ ਕਰਦੀ 

ਹੈ। ਇਰਤਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਰਕ ਚਾਹੇ ਿਕਰੀਆ ਖਾਨ, ਮੀਰ ਮਿੰਨੂ ਹੋਵੇ ਜਾਾਂ ਅਰਹਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅ ਦਾਲੀ ਜਾਾਂ 1984 ਦੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਸਭਨਾਾਂ ਨੇ ਰਸੁੱਖ ਕੌਮ ਨੂਿੰ  

ਦ ਾਉਣ ਲਈ ਸਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਰਹ  ਨੂਿੰ  ਰਨਸ਼ਾਨਾ  ਣਾਇਆ। ਸਮਾਾਂ  ੀਤਦਾ ਰਗਆ ਪ੍ਰ ਸਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਰਹ  ਦੀ ਛਵੀ ਰਦਨ ਪ੍ਰਤੀ-ਰਦਨ ਰਨਖਰਦੀ 

ਗਈ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਰਸਿੰਘ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹੁਿੰਰਦਆਾਂ ਹੋਇਆਾਂ ਸਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਰਹ  ਦੀ ਸਰ ਉੁੱਚਤਾ ਨੂਿੰ  ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਰਹ  

ਅਤੇ ਧਰਮ ਨੂਿੰ  ਰਸਆਸਤ ਤੋਂ ਉੁੱਪ੍ਰ ਰੁੱਖਣ ਦੇ ਰਸਧਾਾਂਤ ਨੂਿੰ  ਅਮਲ ਰਵਚ ਰਲਆਾਂਦਾ ਰਜਸ ਨੂਿੰ  ਰਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀ ਾਂ ਕਰ ਸਕੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਰ 

ਸਕੇਗੀ। ਰਜਸ ਤਰw ਸਰੀ ਗੁਰ ੂਹਰਰਗੋਰ ਿੰਦ ਸਾਰਹ  ਜੀ ਨੇ ਸਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਰਹ  ਨੂਿੰ  ਸੁਿੰਦਰ  ਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀ ਾਂ ਸੀ ਕੀਤੀ, 

ਉਸੇ ਤਰw 1984 ਦੇ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਸਮੇਂ ਹੋਏ ਸਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਰਹ  ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪ੍ੂਰਤੀ ਲਈ ਰਸੁੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੁੱਲੋਂ  ਤਖ਼ਤ ਸਾਰਹ  ਦੀ ਕੀਤੀ 

ਰਲਪ੍ਾ-ਪ੍ੋਚੀ ਨੂਿੰ  ਵੀ ਨਹੀ ਾਂ ਕ ੂਰਲਆ ਤੇ ਮੁੜ ਆਪ੍ ਸੇਵਾ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ੁਨਰ-ਰਨਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰ ੂਸਾਰਹ  ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਾਂ ਸਰਕਾਰਾਾਂ ਦੇ ਰੋਕਣ ਦੇ  ਾਵਜੂਦ 

ਵੀ ਰਸੁੱਖ ਸੁੱਚਖਿੰਡ ਸਰੀ ਹਰਰਮਿੰਦਰ ਸਾਰਹ  ਦੀ  ੇਅਦ ੀ ਨੂਿੰ  ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਰਸੁੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਚੜ•ਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਸਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਰਹ  ਰਵਖੇ ਇਕੁੱਤਰ ਹੋ ਕੇ 

ਗੁਰਮਤੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਰਹ  ‘ਤੇ ਪ੍ਿੰਥਕ ਜਥੇ ਿੰਦੀਆਾਂ ਦੇ ਇਕੁੱਠ ਹੁਿੰਦੇ ਸਨ, ਰਸੁੱਖ ਕੌਮ ਨੂਿੰ  ਪ੍ੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਾਂ 

ਮੁਸ਼ਕਲਾਾਂ  ਾਰੇ ਗੁਰਮਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਾਂਦੇ ਸਨ ਰਜਸ ਨੂਿੰ  ਹਕੁਮਨਾਮੇ ਦੇ ਰਪੂ੍ ਰਵੁੱਚ ਜਥੇਦਾਰ ਸਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਰਹ  ਦੀ ਫਸੀਲ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ; ਰਜਸ ਨੂਿੰ  

ਮਿੰਨਣ ਲਈ ਹਰ ਰਸੁੱਖ ਪ੍ਾ ਿੰਦ ਹੁਿੰਦਾ ਸੀ। ਪ੍ਰ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਰਲਖਣਾ ਪੈ੍ ਰਰਹਾ ਹੈ ਰਕ ਜੋ ਕਿੰਮ ਦਸ਼ੁਮਣ ਨਹੀ ਾਂ ਕਰ ਸਰਕਆ ਉਹ ਗੁਰ ੂਹਰਰਗੋਰ ਿੰਦ ਸਾਰਹ  ਜੀ ਦੇ 

ਵਾਰਸ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪ੍ਣੇ ਰਸਆਸੀ ਰਹੁੱਤਾਾਂ ਦੀ ਪ੍ੂਰਤੀ ਲਈ ਆਪ੍ ਹੀ ਕਰ ਰਵਖਾਇਆ ਹੈ। ਵੁੱਖ ਵੁੱਖ ਵੀਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੇ ਜੁੱਰਥਆਾਂ 

(ਰਮਸਲਾਾਂ) ਦੇ ਇਕੁੱਠ ਵੁੱਲੋਂ  ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਚਣੇੁ ਗਏ ਜਥੇਦਾਰਾਾਂ ਦੀ ਥਾਾਂ ਅੁੱਜ ਜਥੇਦਾਰ ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਲਾਿਮ  ਣ ਕੇ ਰਰਹ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਸਤਾਧਾਰੀ ਦਲ ਦੀਆਾਂ 

ਕਠਪ੍ੁਤਲੀਆਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿੰਮ ਕਰਦੇ ਰਵਖਾਈ ਰਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਰਜਸ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਰਸਰਜਣਾ ਹੀ ਧਰਮੀ ਮਨੁੁੱ ਖਾਾਂ ਵੁੱਲੋਂ  ਰਾਜਸੀ ਤਾਕਤ ਅੁੱਗੇ ਝੁਕਣ ਦੀ 

ਪ੍ਰੀਰਵਰਤੀ ਨੂਿੰ  ਠੁੱ ਲ• ਪ੍ਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ, ਉਸੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੁੱਲੋਂ  ਸਤਾਧਾਰੀ ਦਲ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਰਆਾਂ ‘ਤੇ ਹਕੁਨਾਮੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ 

ਪ੍ਰੀਰਵਰਤੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਅਤ ੇਮੀਰੀ ਪ੍ੀਰੀ ਦੇ ਰਸਧਾਾਂਤ ਨੂਿੰ  ਪ੍ੁੁੱਠਾ ਗੇੜਾ ਦੇਣ ਦੇ ਤੁਲ ਹੈ ਰਜਸ ਰਵੁੱਚ ਤੁਰਿੰਤ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।    bwkI dw A`gly hPqy 

 


