
somvwr 28 Ag`sq 2017 qoN AYqvwr 3 sqMbr 2017 q`k 

 30.08.17 bu~Dvwr: -  sMpUrnqw gurU gRMQ swihb jI,  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 [ 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 Aqy bIbI rxjIq kOr  Aqy sR sucw isMG bYNs pirvwrW  vloN hoxgIAW[ 
 

 31.08.17 vIrvwr:- A`j ShIdI BweI idlwvr isMG jI hY, 6.00 v`zy:- rihrws swihb dy pwT hoxgy 
auoprMq hzUrI jQw Sbd kIrqn krygw Aqy swrI syvw hovygI[ 
 

 01.09.17 Sukrvwr:- 10.00 vzy:- swD sMgq  v`loN sRI guru gRMQ swihb jI dy pihly pRkwS 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[ 

 
 02.09.17 Sincrvwr: - 10.00 vjy:-s nwirMdr isMG pwhl dI spuqRI dw AnMd kwrj auprly hwl 

ivc hovygy (Reception in Shaheed Udham Singh Hall), 3 vjy:- sR myjr isMG AOjlw Aqy pirvwr vloN sRI suKmnI 
swihb dy pwT hoxgy Aqy swrI syvw hovygI[ 

 4.00 vzy:- Swm nUM bIbIAW ismrn krngIAW[ 
 

 03.09.17 AYqvwr:- pMjwbI skUl dovwrw KulHxw hY[ New classes start 3rd  September Regisration forms in the 

library Punjabi School reopen 

 

 8.30 vzy: - swD sMgq  v`loN sRI guru gRMQ swihb jI dy pihly pRkwS dy sbMD ivc  rKwey hoey sRI AKMf 
pwT swihb dy Bog 8.30 vzy pYxgy auprMq sR hrBjn isMG jOhl Aqy pirvwr vloN sRI suKmnI swihb dy 
pwT hoxgy Aqy swrI syvw hovygI, bwAd’c hzUrI jQw kIrqn krygw, BweI gurmIq isMG kQw krngy [ 

 Join Paath Class from 10.45- 11.30 or 11.30-12.15 from September. Contact Mrs hayer or in library 07885767715 

 15 sqMbr sMgRWd A`sU dI, 16 sqMbr joqI joq sRI guru Amrdws jI, 16 sqMbr joqI joq sRI guru rwm dws jI, 16 sqMbr gurg`dI sRI guru 
rwm dws jI, 16 sqMbr gurg`dI sRI guru Arjn dyv jI, 18 sqMbr gurgd̀I sRI guru AMgd dyv jI, 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 

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸ੍ਾਹਿਬ ਜੀ (ਜਥੇ. ਅਵਤਾਰ ਸ ਿੰਘ, ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦਆੁਰਾ ਪ੍ਰਬਿੰਧਕ ਕਮੇਟੀ,  ਰੀ ਅਿੰਸਮਰਤ ਰ।) 

ਚਵਰ-ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਹਾਜ਼ਰਾ-ਹਜ਼ੂਰ,  ਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪ੍ੂਰ  ਾਸਹਬ  ਰੀ ਗੁਰ ੂਗਰਿੰਥ  ਾਸਹਬ ਜੀ ਕੇਵਲ ਸ ਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀ ੀਂ,  ਗੋਂ  ਮੁਿੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ 

ਕਸਲਆਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਾਵਨ ਧਰਮ ਗਰਿੰਥ ਹਨ। ਇ  ਮਹਾਨ ਪ੍ਾਵਨ ਗਰਿੰਥ ਦੀ ਵਸਿਆਈ ਇ  ਸਵਚ ਵੀ ਹੈ ਸਕ  ਰੀ ਗੁਰ ੂਗਰਿੰਥ  ਾਸਹਬ ਜੀ ਦੇ  ਰਬ- ਾੀਂਝੇ ਅਤ ੇ

ਕਸਲਆਣਕਾਰੀ ਉਪ੍ਦੇਸ਼੍ਾੀਂ ਤੋਂ  ਰਬਿੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦਾ ਪ੍ੈਗ਼ਾਮ  ਮੁਿੱਚੀ ਮਨੁਿੱ ਖਤਾ ਨੂਿੰ  ਨ ੀਬ ਹੁਿੰਦਾ ਹੈ।  ਮੁਿੱਚੇ  ਿੰ ਾਰ ਦੇ ਧਰਮ ਗਰਿੰਥਾੀਂ ਸਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ  ਰੀ ਗੁਰ ੂਗਰਿੰਥ  ਾਸਹਬ ਜੀ 

ਹੀ ਅਸਜਹਾ ਧਰਮ ਗਰਿੰਥ ਹੈ, ਸਜ  ਨੂਿੰ  ਗੁਰ ੂ ਾਸਹਬਾਨ ਨੇ ਆਪ੍ਣੇ ਕਰ-ਕਮਲਾੀਂ ਨਾਲ  ਿੰਪ੍ਾਸਦਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।  

 ਮੂਹ ਧਰਮਾੀਂ ਦੇ ਇਸਤਹਾ  ਸਵਚ ਇਹੋ ਇਕ ਅਸਜਹਾ ਅਦੁਿੱਤੀ ਪ੍ਾਵਨ ਗਰਿੰਥ ਹੈ, ਸਜ  ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼੍ ਤੇ  ੁਖ ਆ ਣ ਬੜ ੇਅਦਬ ਤੇ  ਸਤਕਾਰ ਨਾਲ ਗੁਰਦਆੁਰਾ 

 ਾਸਹਬ ਸਵਚ ਕੀਤਾ ਜਾੀਂਦਾ ਹ ੈਅਤੇ ਲਿੱਖਾੀਂ ਪ੍ਰਾਣੀ ਰੋਜ਼ ਨਮ ਕਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪ੍ਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕਸਲਆਣ ਲਈ ਅਰਦਾ ਾੀਂ, ਬੇਨਤੀਆੀਂ ਤੇ ਜੋਦੜੀਆੀਂ ਕਰਦ ੇਹਨ।  ਰੀ ਗੁਰ ੂ

ਗਰਿੰਥ  ਾਸਹਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਮੇਸ਼੍ਰ ਜਾੀਂ ਸਨਰਿੰਕਾਰ ਦੇ ਬੋਲ ਹਨ, ਜੋ ਉ  ਦੀ ਸਕਰਪ੍ਾ-ਸਦਰਸ਼੍ਟੀ  ਦਕਾ ਬਾਣੀਕਾਰਾੀਂ ਦੇ ਮਾਸਧਅਮ ਰਾਹੀ ੀਂ  ਿੰ ਾਰੀ ਜੀਵਾੀਂ ਨੂਿੰ  ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਹੋਏ 

ਹਨ: ਹਉ ਆਪ੍ਹ ੁਬੋਸਲ ਨ ਜਾਣਦਾ, ਮੈ ਕਸਹਆ  ਭੁ ਹਕੁਮਾਉ ਜੀਉ॥(ਪ੍ਿੰਨਾ 763,  ਸਤਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ  ਸਤ  ਸਤ ਕਸਰ ਜਾਣਹ ੁਗੁਰਸ ਖਹ,ੁ ਹਸਰ ਕਰਤਾ ਆਸਪ੍ 

ਮੁਹਹ ੁਕਢਾਏ॥(ਪ੍ਿੰਨਾ 308),  ਰੀ ਗੁਰ ੂਗਰਿੰਥ  ਾਸਹਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਗਆਨ ਦਾ ਜਗ-ਮਗ ਕਰਦਾ  ੂਰਜ ਹੈ, ਸਜ  ਨਾਲ ਮਨ ਦੇ ਹਨਹੇਰੇ ਦਰੂ ਹੁਿੰਦ ੇਹਨ:, ਗੁਰਬਾਣੀ 

ਇ ੁ ਜਗ ਮਸਹ ਚਾਨਣ,ੁ ਕਰਸਮ ਵ  ੈਮਸਨ ਆਏ॥(ਪ੍ਿੰਨਾ 67) 



  ਰੀ ਗੁਰ ੂਗਰਿੰਥ  ਾਸਹਬ  ਰਬਿੱਤ ਦੇ ਗੁਰ ੂਹਨ। ਦ  ਗੁਰ ੂ ਾਸਹਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ  ਰੀ ਗੁਰ ੂਗਰਿੰਥ  ਾਸਹਬ ਭਾਵ ‘ਸ਼੍ਬਦ-ਗੁਰ’ੂ  ਾਿਾ ਗੁਰ ੂਹੈ।  ਰੀ ਗੁਰ ੂਨਾਨਕ  ਾਸਹਬ ਜੀ 

ਨੇ ‘ ਬਦ ਗੁਰ ੂ ੁਰਸਤ ਧੁਸਨ ਚੇਲਾ’ ਉਚਾਰਣ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਬਦ-ਗੁਰ ੂ ਿੰ ਥਾ ਦੀ ਨੀ ੀਂਹ ਰਿੱਖੀ। ਸ਼੍ਬਦ-ਗੁਰ ੂਦੀ ਪ੍ਰੋੜਹਤਾ  ਰੀ ਗੁਰ ੂਰਾਮਦਾ  ਜੀ ਪ੍ਾਵਨ ਬਾਣੀ ਅਿੰਦਰ ਇ  

ਤਰਹਾੀਂ ਕਰਦ ੇਹਨ: ਬਾਣੀ ਗੁਰ ੂਗੁਰ ੂਹੈ ਬਾਣੀ ਸਵਸਚ ਬਾਣੀ ਅਿੰਸਮਰਤੁ  ਾਰੇ ॥ ਗੁਰ ੁਬਾਣੀ ਕਹ ੈ ੇਵਕੁ ਜਨੁ ਮਾਨੈ ਪ੍ਰਤਸਖ ਗੁਰ ੂਸਨ ਤਾਰੇ ॥5॥(ਪ੍ਿੰਨਾ 982), ਸ਼੍ਬਦ-ਗੁਰ ੂ

ਦਾ  ਸਤਕਾਰ ਗੁਰ-ੂਘਰ ਸਵਚ ਪ੍ਰਮੇਸ਼੍ਰ ਦੇ  ਾਮਾਨ ਹੈ। ਗੁਰ ੂਤੇ ਪ੍ਰਮੇਸ਼੍ਰ  ਾਮਾਨ ਹਨ, ਭਾਵ ਇਕ ਹੀ ਹਨ। ਦੋਨਾੀਂ ਸਵਚ ਕੋਈ ਭੇਦ, ਵਿੱਖਰਤਾ ਨਹੀ ੀਂ ਹੈ। ਗੁਰ ੂਤੇ 

ਪ੍ਰਮੇਸ਼੍ਰ ਦਾ ਗੁਰਮਸਤ ਸਵਚ ਦਰਜਾ ਬਰਾਬਰ ਅਤੇ  ਨਮਾਨਯੋਗ ਹੈ: ਗੁਰ ੁਪ੍ਰਮੇ ਰ ੁਏਕ ੋਜਾਣ ੁ॥ (ਪ੍ਿੰਨਾ 864) ਪ੍ਾਰਬਰਹਮ ਗੁਰ ਨਾਹੀ ਭੇਦ ॥ (ਪ੍ਿੰਨਾ 1142) 

ਪ੍ਾਵਨ  ਰੀ ਗੁਰ ੂਗਰਿੰਥ  ਾਸਹਬ ਜੀ ਦੇ  ਰਪੂ੍ ਦੀ ਆਰਿੰਭਤਾ ਸਨਰਿੰਕਾਰ ਦਆੁਰਾ  ਰੀ ਗੁਰ ੂਨਾਨਕ  ਾਸਹਬ ਅਤ ੇਦ ੂਰੇ ਗੁਰ ੂ ਾਸਹਬਾਨ ਨੂਿੰ  ਆਵੇਸ਼੍ ਹੋਈ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਹੁਿੰਦਾ 

ਹੈ। ਇ  ਤੋਂ ਸਬਨਾੀਂ ਗੁਰ ੂ ਾਸਹਬਾਨ ਵਿੱਲੋਂ ਭਗਤਾੀਂ, ਭਿੱਟਾੀਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਾਣੀਕਾਰਾੀਂ ਦੇ ਬਚਨਾੀਂ ਨੂਿੰ  ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਯਾਦ ਸਦਵਾਉ ੀਂਦੇ ਹਨ,  ਾੀਂਭ- ਿੰਭਾਲ ਸਲਆ ਸਗਆ।  ਰੀ ਗੁਰ ੂ

ਨਾਨਕ  ਾਸਹਬ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਾਵਨ ਬਚਨ ‘ਪ੍ੋਥੀ’ ਰਪੂ੍ ਸਵਚ ਸਲਖ ਸਦਿੱਤੇ  ਨ। ਜਦੋਂ  ਰੀ ਗੁਰ ੂਅਿੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਗੁਰਗਿੱਦੀ ਉਿੱਤੇ ਸਬਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ ਤਾੀਂ ਇ  ਪ੍ੋਥੀ ਦੀ  ੌਂਪ੍ਣਾ 

ਵੀ ਉਨਹਾੀਂ ਨੂਿੰ  ਕਰ ਸਦਿੱਤੀ। ਆਤਮ-ਸਤਰਪ੍ਤੀ ਤੇ ਸਨਰਿੰਕਾਰ ਦੇ ਦਰਸ਼੍ਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਨਹਾੀਂ ਅਿੰਸਮਰਤ ਬਚਨਾੀਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ  ਰੀ ਗੁਰ ੂਅਿੰਗਦ  ਾਸਹਬ,  ਰੀ ਗੁਰ ੂਅਮਰਦਾ  

 ਾਸਹਬ,  ਰੀ ਗੁਰ ੂਰਾਮਦਾ   ਾਸਹਬ ਅਤੇ  ਰੀ ਗੁਰ ੂਅਰਜਨ  ਾਸਹਬ ਤਕ ਸਨਰਿੰਤਰ ਚਿੱਲਦਾ ਸਰਹਾ। ਇਹ ਪ੍ਾਵਨ ਬਚਨ ਪ੍ੋਥੀ ਰਪੂ੍ ਸਵਚ ਇਕ ਗੁਰ ੂਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਜੂ ੇਗੁਰ ੂ

 ਾਸਹਬਾਨ ਤੋਂ ਹੁਿੰਦ ੇਹੋਏ ਪ੍ਿੰਚਮ ਪ੍ਾਤਸ਼੍ਾਹ  ਰੀ ਗੁਰ ੂਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂਿੰ  ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਹੋਏ। ਸ਼੍ਾੀਂਤੀ ਦੇ ਪ੍ੁਿੰਜ, ਸ਼੍ਹੀਦਾੀਂ ਦੇ ਸ ਰਤਾਜ ਅਤ ੇਰਸਹਮਤਾੀਂ ਦੇ ਦਾਤੇ  ਸਤਗੁਰ ੂਜੀ ਨੇ 

ਮਨੁਿੱ ਖਤਾ ਦਾ ਦੁਿੱਖ ਹਰਨ ਲਈ ਭਗਤਾੀਂ, ਭਿੱਟਾੀਂ ਅਤੇ ਗੁਰ-ੂਘਰ ਵਿੱਲੋਂ ਵਰੋ ਾਏ ਸ ਿੱਖਾੀਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂਿੰ  ਇਕਿੱਤਰ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ  ਰੀ ਗੁਰ ੂਗਰਿੰਥ  ਾਸਹਬ ਜੀ ਦੇ ਰਪੂ੍ ਸਵਚ ‘ਆਸਦ 

ਗਰਿੰਥ’ ਦਾ  ਿੰਕਲਨ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾ  ਜੀ, ਜੋ ਗੁਰਮਸਤ ਦੇ ਉਿੱਘੇ ਸਵਦਵਾਨ ਤੇ ਮੁਖੀ ਪ੍ਰਬਿੰਧਕਾੀਂ ਸਵਿੱਚੋਂ ਇਕ  ਨ, ਨੇ ਰਾਮ ਰ  ਰੋਵਰ ਦੇ ਰਮਣੀਕ ਸਕਨਾਰੇ  ਰੀ ਗੁਰ ੂ

ਅਰਜਨ ਦੇਵ  ਾਸਹਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪ੍ਾਵਨ ਬੀੜ ਨੂਿੰ  ਸਲਖਣ ਦੀ  ੇਵਾ ਸਨਭਾਈ। ਗੁਰ ੂ ਾਸਹਬ ਨੇ  ਮੁਿੱਚੀ ਬਾਣੀ ਨੂਿੰ  ਰਾਗਾੀਂ ਸਵਚ ਤਰਤੀਬ ਅਨੁ ਾਰ ਸਲਖਵਾਇਆ। 

ਗੁਰ ੂ ਾਸਹਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਮਹਲਾ 1,2,3,4,5 ਆਸਦ ਕਰਮ ਅਨੁ ਾਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਸਪ੍ਿੱਛੋਂ ਭਗਤਾੀਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂਿੰ  ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸਗਆ। 

 ਿੰਪ੍ਾਦਨਾ ਦਾ ਇਹ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ  ਿੰਮਤ 1661 ਸਬਕਰਮੀ (1604 ਈ:) ਨੂਿੰ   ਿੰਪ੍ਿੰਨ ਹੋਇਆ। ਉਪ੍ਰਿੰਤ  ਰੀ ਗੁਰ ੂਗਰਿੰਥ  ਾਸਹਬ ਦਾ  ਰਪੂ੍ ਇ ੇ  ਾਲ ਹੀ ਭਾਦਰੋਂ  ੁਦੀ ਏਕਮ 

ਵਾਲੇ ਸਦਨ ਬਾਬਾ ਬੁਿੱਢਾ ਜੀ ਦੇ  ੀ  ਉਿੱਪ੍ਰ ਸਬਰਾਜਮਾਨ ਕਰ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰਪੂ੍ ਸਵਚ  ਿੰਗਤਾੀਂ ਦੀ ਸ਼੍ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ  ਸਤਨਾਮੁ-ਵਾਸਹਗੁਰ ੂਦਾ ਜਾਪ੍ ਕਰਸਦਆੀਂ, ਫੁਿੱਲਾੀਂ 

ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ੂਰਨ ਸ਼੍ਰਧਾ,  ਸਤਕਾਰ ਅਤ ੇਸਪ੍ਆਰ ਨਾਲ  ੁਿੰਦਰ ਪ੍ੀੜਹੇ ’ਤੇ  ੁਭਾਇਮਾਨ ਕੀਤਾ ਸਗਆ। ਸਫਰ  ਰੀ ਗੁਰ ੂਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸਵਚ 

 ਮੂਹ  ਿੰਗਤਾੀਂ  ਰੀ ਗੁਰ ੂਗਰਿੰਥ  ਾਸਹਬ ਦੇ  ਨਮੁਖ ਸਬਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਗਈਆੀਂ। ਬਾਬਾ ਬੁਿੱਢਾ ਜੀ ਪ੍ਸਹਲੇ ਗਰਿੰਥੀ ਥਾਪ੍ੇ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਬੁਿੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਆਸਦ  ਰੀ ਗੁਰ ੂਗਰਿੰਥ  ਾਸਹਬ 

ਦਾ ਪ੍ਰਥਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼੍ ਕਰਕੇ ਉਪ੍ਰਿੰਤ ਹਕੁਮਨਾਮਾ ਸਲਆ, ਉ   ਮੇਂ ਜੋ ਹਕੁਮਨਾਮਾ  ਿੰਗਤਾੀਂ ਨੂਿੰ  ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਹੋਇਆ ਉਹ ਇਹ  ੀ:  ਿੰਤਾ ਕੇ ਕਾਰਸਜ ਆਸਪ੍ ਖਲੋਇਆ, ਹਸਰ ਕਿੰਮੁ 

ਕਰਾਵਸਣ ਆਇਆ ਰਾਮ॥ (ਪ੍ਿੰਨਾ 783) 

 ਰੀ ਗੁਰ ੂਗੋਸਬਿੰਦ ਸ ਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਸਦ  ਰੀ ਗੁਰ ੂਗਰਿੰਥ  ਾਸਹਬ ਸਵਚ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸ ਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਾ ੋਂ ਨੌਵੇਂ ਪ੍ਾਤਸ਼੍ਾਹ  ਰੀ ਗੁਰ ੂਤੇਗ ਬਹਾਦਰ  ਾਸਹਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂਿੰ  ਤਖ਼ਤ  ਰੀ 

ਦਮਦਮਾ  ਾਸਹਬ, ਤਲਵਿੰਿੀ  ਾਬੋ ਦੇ ਅ ਥਾਨ ’ਤੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਪ੍ਰਿੰਤ 1708 ਈ: ਨੂਿੰ  ਨਾੀਂਦੇੜ ਸਵਖ ੇ ਰੀ ਗੁਰ ੂਗੋਸਬਿੰਦ ਸ ਿੰਘ ਜੀ ਨੇ  ਰੀ ਗੁਰ ੂਗਰਿੰਥ  ਾਸਹਬ ਨੂਿੰ  

ਗੁਰਤਾ ਅਰਸਪ੍ਤ ਕਰਕੇ  ਮੁਿੱਚੇ ਪ੍ਿੰਥ ਨੂਿੰ   ਰੀ ਗੁਰ ੂਗਰਿੰਥ  ਾਸਹਬ ਦੀ ਤਾਸਬਆ ਹੇਠ ਚਿੱਲਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼੍ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਨਿੰ ਦ ਲਾਲ ਜੀ ਗੋਯਾ, ਜੋ ਸਕ ਦ ਵੇਂ ਪ੍ਾਤਸ਼੍ਾਹ ਦੇ 

ਦਰਬਾਰੀ ਕਵੀ  ਨ, ਰਸਹਤਨਾਮੇ ਸਵਚ  ਰੀ ਗੁਰ ੂਗਰਿੰਥ  ਾਸਹਬ ਦੇ ਦਰਸ਼੍ਨਾੀਂ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਬਾਰੇ ਇਿੰਞ ਸਲਖਦ ੇਹਨ: ਜੋ ਸ ਿੱਖ ਗੁਰ ਦਰ ਨ ਕੀ ਚਾਸਹ। ਦਰਸ਼੍ਨ ਕਰ ੇਗਰਿੰਥ 

ਜੀ ਆਸਹ॥14॥ ਜੋ ਮਮ  ਾਥ ਚਾਹੇ ਕਰ ਬਾਤ,ਗਰਿੰਥ ਜੀ ਪ੍ੜਹੇ  ੁਣੇ ਸਬਚਾਰੇ  ਾਥ॥22॥ (ਭਾਈ ਨਿੰ ਦ ਲਾਲ ਗਰਿੰਥਾਵਲੀ) ਗੁਰ ੂਪ੍ਾਤਸ਼੍ਾਹ ਵਿੱਲੋਂ ਹੋਏ ਹਕੁਮ ਅਨੁ ਾਰ  ਰੀ ਗੁਰ ੂ

ਗਰਿੰਥ  ਾਸਹਬ ਹੀ ਹਰ ਸ ਿੱਖ ਲਈ  ਸਤਗੁਰ ੂਹਨ। ਅ ੀ ੀਂ ਆਪ੍ਣੀਆੀਂ ਮਾਨਸ ਕ, ਆਤਸਮਕ ਤੇ ਅਸਧਆਤਸਮਕ ਆਸਦ  ਭ ਲੋੜਾੀਂ ਦੀ ਪ੍ੂਰਤੀ ਪ੍ਾਵਨ  ਸਤਗੁਰਾੀਂ ਪ੍ਾ ੋਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ 

ਕਰਨੀ ਹੈ। 

 ਮੁਿੱਚੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਵਚ ਮਨੁਿੱ ਖਤਾ ਨੂਿੰ  ਇਕਜੁਿੱਟ ਰਸਹਣ ਦਾ  ਿੰਦੇਸ਼੍ ਹੈ। ਮਾਨਵਤਾ ਨੂਿੰ  ਚੜਹਦੀ ਕਲਾ,  ਵ-ੈਸਵਸ਼੍ਵਾ ,  ਰਬ- ਾੀਂਝੀਵਾਲਤਾ ਅਤ ੇ ਰਬਿੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ 

ਸਹਿੱਤ ਸਜਉਣ ਦੀ ਜਾੀਂਚ ਦਿੱ ੀ ਗਈ ਹੈ।  ਮੁਿੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂਿੰ  ਇਕ  ਮਾਨ  ਮਝਣ, ਆਪ੍ ੀ ਸਵਤਕਸਰਆੀਂ, ਸਭਿੰਨ-ਭੇਦਾੀਂ ਤੋਂ ਉਿੱਪ੍ਰ ਉਿੱਠਣ ਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ  ਿੰਦੇਸ਼੍ ਹ:ੈ  ਭੈ 

ਘਟ ਰਾਮ ੁਬੋਲੈ ਰਾਮਾ ਬੋਲੈ, ਰਾਮ ਸਬਨਾ ਕੋ ਬੋਲੈ ਰੇ ॥1॥ ਰਹਾਉ॥ (ਪ੍ਿੰਨਾ 988) 

ਪ੍ਸਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪ੍ਦੇਸ਼੍ ਹੈ ਸਕ ਰਿੱਬੀ ਭਾਣੇ ’ਚ ਰਸਹਿੰਸਦਆੀਂ  ਭਨਾੀਂ ਦਾ ਭਲਾ ਮਨਾਉੀਂਸਦਆੀਂ, ਬਰਸਹਮਿੰਿੀ ਸਨਆਮਤਾੀਂ ਦੇ ਕਰਤਾ ਨੂਿੰ  ਯਾਦ ਕਰਸਦਆੀਂ,  ਰਬਿੱਤ ਦੇ ਭਲੇ 

ਵਾਲੀ ਸਬਰਤੀ ਨੂਿੰ  ਧੁਰ ਸਹਰਦ ੇ’ਚ ਵ ਾ ਕੇ ਜੀਵਨ ਬ ਰ ਕਰੀਏ, ਸਫਰ  ਾਰਾ ਸਵਸ਼੍ਵ  ੋਹਣਾ,  ੁਹਾਵਣਾ ਅਤੇ ਖ਼ਬੂ ੂਰਤ ਲਿੱਗੇਗਾ। 

 ਾਸਹਬ  ਰੀ ਗੁਰ ੂਗਰਿੰਥ  ਾਸਹਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਸਹਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼੍ ਪ੍ੁਰਬ ਦੇ ਸ਼ੁ੍ਭ ਅਵ ਰ ’ਤੇ ਮੈਂ  ਮੂਹ ਸ ਿੱਖ  ਿੰਗਤਾੀਂ ਨੂਿੰ  ਵਧਾਈ ਸਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਜੋਦੜੀ ਕਰਦਾ ਹਾੀਂ ਸਕ ਹਰ ਉਹ 

ਮਾਈ-ਭਾਈ ਸਜ  ਨੇ ਹਣੁ ਤੀਕ ਅਿੰਸਮਰਤ ਨਹੀ ੀਂ ਛਸਕਆ,  ਰੀ ਗੁਰ ੂਗਰਿੰਥ  ਾਸਹਬ ਦੇ ਲੜ ਲਿੱਗ ਕੇ ਖਿੰਿੇ-ਬਾਟੇ ਦੇ ਅਿੰਸਮਰਤ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰ ਕੇ ਗੁਰ ੂਦੀਆੀਂ ਅ ੀ ਾੀਂ ਦੇ 

ਪ੍ਾਤਰ ਬਣੇ।  ਰੀ ਗੁਰ ੂਗਰਿੰਥ  ਾਸਹਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂਿੰ  ਮਨ ਸਵਚ ਵ ਾਇਆੀਂ ਹੀ ਸਨਰਿੰਕਾਰ ਨਾਲ ਇਕਸਮਕਤਾ ਹਾ ਲ ਹੋ  ਕੇਗੀ। ਗੁਰ ੂਪ੍ਾਤਸ਼੍ਾਹ ਦਾ ਪ੍ਾਵਨ ਹਕੁਮ ਹੈ: 

ਅਿੰਸਮਰਤ ਬਾਣੀ ਤਤੁ ਹੈ ਗੁਰਮੁਸਖ ਵ  ੈਮਸਨ ਆਇ॥ ਸਹਰਦ ੈਕਮਲੁ ਪ੍ਰਗਾਸ ਆ ਜੋਤੀ ਜੋਸਤ ਸਮਲਾਇ॥ (ਪ੍ਿੰਨਾ 1424) 

  

 

 

 



 


