
2017 qoN AYqvwr 11 sqMbr 17 sqMbr 2017 q`k 

 12.9.17 mMglvwr:- Funeral of Ravinder Singh Chauhan @ Gurdwara 11.30 

AM. 
 13.09.17 bu~Dvwr: -  

4.30 vzy:-  swD sMgq v`loN 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 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 s ibkRmjIq isMG 
QWdI, bIbI rxjIq kOr Aqy sR sucw isMG bYNs pirvwrW  vloN hoxgIAW[ 

 
 14.09.17 vIrvwr:-  

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

 15.09.17 Sukrvwr:- A`sU dI sMgRWd dw idn hY[ 
 10.00 vzy:- swD-sMgq v`loN gurg`dI sRI guru AMgd dyv jI 
 gurg`dI sRI guru rwm dws jI, gurg`dI sRI guru Arjn dyv 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[ 

 
 16.09.17 Sincrvwr: - joqI joq sRI guru Amrdws jI, joqI joq sRI guru rwm 

dws jI[ 
11.00 vjy:- bIbI surjIq kOr pirvwr vloN sRI suKmnI swihb dy pwT hoxgy 
Aqy swrI syvw hovygI 

 2.00 vjy:- bIbI primMdr kOr pirvwr vloN sR suKmnI swihb dy pwT hoxgy 
Aqy lMgr Awid dI swrI syvw hovygUI[ 

 4.00 vzy:- Swm nUM bIbIAW ismrn krngIAW[ 
 

 17.09.17 AYqvwr:- 8.30 vzy: - swD-sMgq vloN gurg`dI sRI guru AMgd dyv 
jI, gurg`dI sRI guru rwm dws jI, gurg`dI sRI guru Arjn dyv jI dy sbMD 
ivc rKwey hoey sRI AKMf pwT swihb dy Bog pYxgy  auprMq sR bhwdr isMG 
vloN suKmnI swihb dy pwT hoxgy Aqy dyg lMgr Awid dI swrI syvw hovygI 
bwAd’c hzUrI jQw kIrqn krygw auprMq FwfI jQw BweI gurbcn isMG jI 
ilvrpUl vwly hwjrI Brngy[ 

 s swDU isMG jI dI spuqRI dw AnMd kwrj auprly hwl ivc hovygw Aqy 
rijstr BI hoxw hY[(Reception in Shaheed Udham Singh Hall) 
 

 22 sqMbr joqI joq sRI guru nwnk dyv jI 
 28 sqMbr jnm idn ShId Bgq 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 



classes up to Sukhmani Sahib First Group: 10.45 AM-11.30 AM.  Second Group 11.30 AM-12.15 

PM 

 ਅਸੁਨਿ ਪ੍ਰੇਮ ਉਮਾਹੜਾ ਨਿਉ ਨਮਲੀਐ ਹਨਿ ਜਾਇ ॥ ਮਨਿ ਤਨਿ ਨਪ੍ਆਸ ਦਿਸਿ ਘਣੀ ਿੋਈ ਆਨਣ ਨਮਲਾਵੈ ਮਾਇ ॥ ਸੰਤ ਸਹਾਈ ਪ੍ਰੇਮ ਿੇ 

ਹਉ ਨਤਿ ਿੈ ਲਾਗਾ ਪ੍ਾਇ ॥ ਨਵਣੁ ਪ੍ਰਭ ਨਿਉ ਸੁਖੁ ਪ੍ਾਈਐ ਦੂਜੀ ਿਾਹੀ ਜਾਇ ॥ ਨਜੰਿ੍੍ੀ ਚਾਨਖਆ ਪ੍ਰੇਮ ਿਸੁ ਸੇ ਨਤਰਪ੍ਨਤ ਿਹੇ ਆਘਾਇ ॥ 

ਆਪ੍ੁ ਨਤਆਨਗ ਨਿਿਤੀ ਿਿਨਹ ਲੇਹੁ ਪ੍ਰਭੂ ਲਨੜ ਲਾਇ ॥ ਜੋ ਹਨਿ ਿੰਨਤ ਨਮਲਾਈਆ ਨਸ ਨਵਛੁਨੜ ਿਤਨਹ ਿ ਜਾਇ ॥ ਪ੍ਰਭ ਨਵਣੁ ਦੂਜਾ ਿੋ ਿਹੀ 

ਿਾਿਿ ਹਨਿ ਸਿਣਾਇ ॥ ਅਸੂ ਸੁਖੀ ਵਸੰਦੀਆ ਨਜਿਾ ਮਇਆ ਹਨਿ ਿਾਇ ॥੮॥ {ਪ੍ੰਿਾ 135} 

pdArQ:- Asuin—A`sU ivc [ aumwhVw—auCwlw [ jwie—jw ky [ ikauN—ikvyN? iksy n iksy qrHW [ min—mn ivc [ 
qin—srIr ivc [ GxI—bhuq [ Awix—ilAw ky [ mwie—hy mW! hau—mYN! iqn kY pwie—auhnW dI crnIN [ jwie—QW [ 
rsu—suAwd, Awnµd [ rhy AwGwie—r`j gey, iqRSnw poh nhIN skdI [ Awpu—Awpw-Bwv [ liV—lV ivc, p`ly [ kMiq—
kMq ny [ kqih—iksy hor QW [ mieAw—imhr [ 

ArQ:- hy mW! (BwdroN dy GuMmy qy qRwtky lµGx ip`CoN) A`sU (dI im`TI im`TI ru`q) ivc (myry AMdr pRBU-pqI dy) ipAwr dw auCwlw 
Aw irhw hY (mn qVPdw hY ik) iksy nw iksy qrHW c`l ky pRBU-pqI ƒ imlW [ myry mn ivc myry qn ivc pRBU dy drsn dI bVI 
ipAws l`gI hoeI hY (ic`q locdw hY ik) koeI (aus pqI ƒ) ilAw ky myl krw dyvy [ (ieh sux ky ik) sMq jn pRym vDwx ivc 
shYqw kirAw krdy hn, mYN auhnW dI crnIN l`gI hW [ (hy mW!) pRBU qoN ibnw suK Awnµd nhIN iml skdw (ikauNik suK-Awnµd 
dI) hor koeI QW hI nhIN [ 

ijnHW (vf-BwgIAW) ny pRBU-ipAwr dw suAwd (iek vwrI) c`K ilAw hY (auhnW nUµ mwieAw dy suAwd Bu`l jWdy hn, mwieAw 
v`loN) auh r`j jWdy hn, Awpw-Bwv C`f ky auh sdw ArdwsW krdy rihMdy hn—hy pRBU! swnUµ Awpxy lV lweI r`K [ 

ijs jIv-iesqRI ƒ pRBU Ksm ny Awpxy nwl imlw ilAw hY, auh (aus imlwp ivcoN) iv`CuV ky hor iksy QW nhIN jWdI, 
(ikauNik) hy nwnk (aus nUµ inscw Aw jWdw hY ik sdIvI suK vwsqy) pRBU dI srn qoN ibnw hor koeI QW nhIN hY [ auh sdw pRBU 
dI srn peI rihMdI hY [ 

A`sU (dI im`TI im`TI ru`q) ivc auh jIv-iesqRIAW suK ivc v`sdIAW hn, ijnHW au~qy prmwqmw dI ikrpw huMdI hY [8[ 

ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸ ਿੱਖ ਧਰਮ ਨੰੂ ਦੇਣ 
 

ਅੰਗਰੇਜ ਸ ੰਘ ਹੁੰਦਲ 

 

ਅਧਿਆਤਮਕ ਤੇ ਦਧੁਿਆਵੀ ਜੀਵਿ ਧਵਿੱਚ ਗੁਰ ੂਦਾ ਬਹਤੁ ਵਿੱਡਾ ਮਹਿੱਤਵ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਿਾਰਾ ਧਵਿੱਚ ‘ਗੁਰ ੂਧਬਿਾਾਂ ਗਿੱਤ ਿਹੀ ਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਧਬਿਾਾਂ 

ਪਿੱਤ ਿਹੀ ਾਂ’ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਪਰਚਿੱਧਲਤ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਧਵਿੱਚ ਗੁਰ ੂਿੰੂ ਧਗਆਿ ਤੇ ਗੁੜ੍ਹਤੀ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਿਾਲ-ਿਾਲ ਗੁਰ ੂਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਪਾਰਬਰਹਮ 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋਣ ਦਾ ਰਤੁਬਾ ਪਰਾਪਤ ਹੈ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਧ ੰਘ ਗੁਰ ੂਦਾ ਅਰਥ ਅਧਗਆਿਤਾ ਦੇ ਹਿੇਰੇ ਿੰੂ ਕਿੱਟ ਕੇ ਧਗਆਿ ਰਪੂੀ ਪਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਦੇਣ 

ਦੇ ਅਰਥਾਾਂ ਧਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਿ। ਧ ਿੱਖੀ ਧਵਿੱਚ ਗੁਰ ੂ ਤੇ ਗੁਰਗਿੱਦੀ ਦੀ ਬਖ਼ਧਸ਼ਸ਼, ਇਲਾਹੀ ਰਮਜ਼ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। 

ਗੁਰ ੂਿਾਿਕ ਦੇਵ ਜੀ ਿੇ ਇ ੇ ਇਲਾਹੀ ਫਰਮਾਿ ਰਾਹੀ ਾਂ ਭਾਈ ਲਧਹਣਾ ਜੀ ਿੰੂ  ਤੰਬਰ 1539 ਧਵਿੱਚ ਗੁਰਗਿੱਦੀ ਬਖ਼ਸ਼ੀ। ਗੁਰ ੂਿਾਿਕ ਦੇਵ ਜੀ 

ਦਆੁਰਾ ਧਿਰਿਾਧਰਤ ਕੀਤੀਆਾਂ ਲੀਹਾਾਂ ਤੇ ਤਰਹੀਜਾਾਂ ਮੁਤਾਧਬਕ ਗੁਰ ੂਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਿੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਧਲਪੀ, ਲੰਗਰ, ਮਿੱਲ ਅਖਾੜੇ੍ ਆਧਦ ਰਾਹੀ ਾਂ 

ਧ ਿੱਖੀ ਦੇ ਧਵਕਾ  ਧਵਿੱਚ ਮਹਿੱਤਵਪੂਰਿ ਯੋਗਦਾਿ ਪਾਇਆ। ਗੁਰ ੂਿਾਿਕ ਦੇਵ ਜੀ ਿੇ ਗੁਧਰਆਈ ਦੀ ਰ ਮ ਆਪ ਅਦਾ ਕਰ ਕੇ ਭਾਈ ਲਧਹਣਾ 

ਤੋਂ ਗੁਰ ੂਅੰਗਦ ਬਣਾ ਕੇ  ਆਪ ਮਿੱਥਾ ਟੇਧਕਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਧਪਆਰੇ ਧ ਿੱਖਾਾਂ ਿੰੂ ਵੀ ਉਿਹਾਾਂ ਿੰੂ ਮਿੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਧਦਿੱਤਾ। ਇ  ਿਾਲ ਧ ਿੱਖੀ 

ਿੰੂ ਗੁਧਰਆਈ ਪਰੰਪਰਾ ਦਾ ਧਗਆਿ ਹੋਇਆ ਤੇ ਗੁਰ ੂ ਿਾਿਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਗਿੱਦੀ ਦੇ ਵਾਰ  ਦੀ  ਪਿੱਸ਼ਟ ਪਛਾਣ ਹੋਈ। 

ਗੁਰ ੂਿਾਿਕ ਦੇਵ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪੁਿੱਤਰਾਾਂ ਦੇ  ੁਭਾਅ ਤੋਂ ਪਧਹਲਾਾਂ ਹੀ ਜਾਣ ੂ ਿ ਤੇ ਉਹ ਧ ਿੱਖੀ ਪਰਚਾਰ ਦਾ ਿਵਾਾਂ ਕੇਂਦਰ  ਥਾਧਪਤ ਕਰਿ ਦੇ ਇਿੱਛੁਕ 

ਵੀ  ਿ। ਇ  ਲਈ ਉਹ ਗੁਰ ੂਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਿੰੂ ‘ਖਡੂਰ  ਾਧਹਬ’ ਿੰੂ ਆਪਣਾ ਪਰਚਾਰ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕਧਹ ਗਏ  ਿ। ਗੁਰ ੂਅੰਗਦ 

ਦੇਵ ਜੀ ਇਿੱਥੇ ਕਾਫੀ  ਮਾਾਂ ਮਾਈ ਧਵਰਾਈ ਦੇ ਘਰ, ਗੁਪਤ-ਵਾ  ਧਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਗੁਰ ੂਜੀ ਿੇ ਇ  ਮਾਈ ਿੰੂ ਕਧਹ ਰਿੱਧਖਆ  ੀ ਧਕ ਧਕ ੇ ਿੰੂ ਵੀ ਉਿਹਾਾਂ 

ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਾ ਦੇਣ। ਗੁਰ ੂਿਾਿਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜੋਤੀ-ਜੋਤ  ਮਾਉਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ  ੁਣ ਕੇ ਉਹ ਵੈਰਾਗ ਧਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਿਹਾਾਂ ਦੀ 

ਯਾਦ ਧਵਿੱਚ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਧਵਿੱਚ ਲਿੱਗੇ ਰਹੇ।  ੰਗਤਾਾਂ ਿੇ ਅਖ਼ੀਰ ਬਾਬਾ ਬੁਿੱਢਾ ਜੀ ਿੰੂ ਬੇਿਤੀ ਕੀਤੀ ਧਕ ਉਹ ਗੁਰ ੂਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 

ਧਟਕਾਣੇ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਿ। ਬਾਬਾ ਬੁਿੱਢਾ ਜੀ ਿੇ ਮਾਈ ਧਵਰਾਈ ਰਾਹੀ ਾਂ ਗੁਰ ੂਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਿੰੂ ਗੁਰਗਿੱਦੀ ਦੀ ਧਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ  ੰਭਾਲਣ ਲਈ ਬੇਿਤੀ 

ਕੀਤੀ। 

ਗੁਰ ੂਜੀ ਿੇ ਖਡੂਰ  ਾਧਹਬ ਿੰੂ ਆਪਣਾ  ਦਰ ਮੁਕਾਮ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਇਿੱਥੋਂ ਹੀ ਅਗਲੇਰੇ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ 

ਧਲਿੱਪੀ ਦਾ ਪਧਹਲਾ ਬਾਲ ਬੋਿ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਧਗਆ। ਗੁਰ ੂਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਿੇ ਿਰੋਏ ਤੇ ਤੰਦਰ ੁਤ  ਰੀਰਾਾਂ ਦੀ ਚੇਤਿਾ ਪੈਦਾ ਕਰਿ ਲਈ ਮਿੱਲ 

ਅਖਾੜ੍ਾ  ਥਾਧਪਤ ਕੀਤਾ। ਗੁਰ ੂਜੀ ਦਆੁਰਾ ਿਰੋਈ ਦੇਹ ਦੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਚੇਤਿਾ ਧਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਧ ਿੱਖਾਾਂ ਧਵਿੱਚ ਇਿੱਕ  ਿੱਧਭਆਚਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋੋੋਇਆ, 

ਜੋ ਖ਼ਾਲ ਾ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਧਵਲਿੱਖਣ ਕਾਰਿਾਧਮਆਾਂ ਦਾ ਆਿਾਰ ਬਧਣਆ। ਗੁਰ ੂਜੀ ਿੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਪਰਥਾ  ਥਾਧਪਤ ਕੀਤੀ। ਇ  ਧਵਿੱਚ ਗੁਰ ੂਜੀ ਦੇ 

ਮਧਹਲ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਜੀ ਿੇ ਵਡਮੁਿੱਲਾ ਯੋਗਦਾਿ ਪਾਇਆ। ਲੰਗਰ ਦੀ ਇਹ ਪਰਥਾ ਅਿੱਜ ਵੀ ਉ ੇ ਰਪੂ ਧਵਿੱਚ ਬਾਬਾ  ੇਵਾ ਧ ੰਘ ਕਾਰ  ੇਵਾ, 

ਖਡੂਰ  ਾਧਹਬ ਦੀ  ਰਪਰ ਤੀ ਹੇਠ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਾਂ  ੰਗਤਾਾਂ ਦੇ  ਧਹਯੋਗ ਿਾਲ ਧਿਰਧਵਘਿ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇ  ਤਰਹਾਾਂ ਗੁਰ ੂ ਾਧਹਬ 

ਿੇ ਗੁਧਰਆਈ ਦਾ ਲਗਪਗ 13  ਾਲ ਦਾ ਅਰ ਾ ਖਡੂਰ  ਾਧਹਬ ਧਵਿੱਚ ਹੀ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਧ ਿੱਖੀ ਦੇ  ੰ ਥਾਗਤ ਢਾਾਂਚੇ ਦੀ ਉ ਾਰੀ ਕੀਤੀ। 

ਇ ੇ  ੰ ਥਾਗਤ ਢਾਾਂਚੇ ਕਰਕ ੇਧ ਿੱਖ ਕ਼ੌਮ ਦੀ ਧਵਲਿੱਖਣ ਹ ਤੀ ਤੇ  ਿੱਧਭਆਚਾਰ ਹੋਂਦ ਧਵਿੱਚ ਆਇਆ। 

 

Ticker, ਧਵਰਾ ਤ 
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