
somvwr 9 AkqUbr 2017 qoN AYqvwr 15 AkqUbr 2017 q`k 

 09.10.17 somvwr:-  pRkwS sRI guru rwmdws jI, ShIdI BweI ijMdw qy suKw 
 

 11.10.17 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 [ 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 QWd Aqy bIbI rxjIq kOr  Aqy sR sucw isMG bYNs pirvwrW  vloN 
hoxgIAW[ 
 

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

 

 13.10.17 Sukrvwr:- 10.00 vzy:- swD sMgq v`loN sRI guru rwmdws jI dy 
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[ 

 
 14.10.17 Sincrvwr: - 
 1.00 vjy:- bIbI kuldIp kOr spuqRI bIbI jsivMdr kOr vloN sRI 

suKmnI swihb dy pwT hoxgy Aqy swrI syvw hovygI[ 
 4.00 vjy:- sv bIbI gurmIq kOr dy pirvwr vloN sRI suKmnI 

swihb dy pwT hoxgy aq swrI syvw hovygI[  
 4.00 vzy:- Swm nUM bIbIAW ismrn krngIAW[ 

 
 15.10.17 AYqvwr:- k`qk dI sMgRWd hY[ 

10.00 vzy: - swD sMgq v`loN sRI guru rwmdws jI dy pRkwS 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 [ 
 

 19 AkqUbr bMdI CoV idvs (dIvwlI) 
 20 AkqUbr joqI joq sRI guru hirrwey jI 
 20 AkqUbr gurg`dI sRI guru hirikRSn swihb jI 
 20 AkqUbr gurg`dI sRI guru gRMQ swihb jI 
 21 AkqUbr joqI joq sRI guru goibMd isMG jI 
 31 AkqUbr ShIdI BweI byAMq 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 

 

PTO 



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 

ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ 

ਕੰਵਲਜੀਤ ਕੌਰ ਢ ਿੱਲੋਂ  

 
ਪਵ ਿੱਤਰ ਗੁਰ ੂਨਗਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅੰਵਰਰਤਸ੍ਰ ਸ੍ਾਵਿਬ ਜੋ ਵਿ ਪਵਿਲਾਾਂ ਰਾਰਦਾਸ੍ਪੁਰ ਅਤ ੇਉਸ੍ ਤੋਂ ਪਵਿਲਾਾਂ ਗੁਰ ੂਿਾ ਚਿੱਿ ਨਾਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣੀ 
ਜਾਾਂਦੀ ਸ੍ੀ। ਅੰਵਰਰਤਸ੍ਾਰ ਦੇ ਸੰ੍ਸ੍ਥਾਪਿ ਵਸ੍ਿੱਖਾਾਂ ਦੇ ਚੌਥੇ ਗੁਰ ੂਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ੂਰਾਰਦਾਸ੍ ਜੀ ਿਨ। ਗੁਰ ੂਰਾਰਦਾਸ੍ ਜੀ ਦਾ ਸ੍ਾਦਗੀ ਭਰਪੂਰ 
ਜੀ ਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦਆੁਰਾ ਰਵਚਤ ਬਾਣੀ ਅਿੱਜ  ੀ ਸ੍ਾਨੰੂ ਵਜਿੱਥੇ ਚੰਗੀ ਜੀ ਨ ਜਾਚ ਵਸ੍ਖਾਉਾਂਦੀ ਿੈ, ਉਿੱਥੇ ਿੀ ਸ੍ਾਡਾ ਰਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ 
 ੀ ਿਰਦੀ ਿੈ। 
 
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ੂਰਾਰਦਾਸ੍ ਜੀ ਦਾ ਜਨਰ ਇਵਤਿਾਸ੍ ਅਨੁਸ੍ਾਰ 29 ਸ੍ਤੰਬਰ 1534 ਈਸ੍ ੀ ਨੰੂ ਵਪਤਾ ਿਰੀਦਾਸ੍ ਜੀ ਦੇ ਗਰਵਿ ਵ ਖੇ ਰਾਤਾ 
ਦਯਾ ਜੀ ਦੀ ਿੁਿੱਖੋਂ ਚਨੂਾ ਰੰਡੀ ਲਾਿੌਰ ਵ ਖੇ ਿੋਇਆ। ਆਪ ਦਾ ਬਚਪਨ ਦਾ ਨਾਰ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਸ੍ੀ। ਬਚਪਨ ਵ ਿੱਚ ਿੀ ਆਪ ਦੇ 
ਰਾਤਾ-ਵਪਤਾ ਅਿਾਲ ਚਲਾਣਾ ਿਰ ਗਏ। ਆਪ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਚਪਨ ਨਾਨਿੇ ਘਰ ਵਪੰਡ ਬਾਸ੍ਰਿੇ ਵਗਿੱਲਾਾਂ ਵਿਲ੍ਾ ਅੰਵਰਰਤਸ੍ਰ ਵ ਖੇ 
ਬਤੀਤ ਿੀਤਾ। ਘਰ ਵ ਿੱਚ ਗ਼ਰੀਬੀ ਿੋਣ ਿਾਰਨ ਆਪ ਨੰੂ ਜੀ ਨ ਵਨਰ ਾਿ ਲਈ ਘੁੰਗਣੀਆਾਂ  ੇਚਣੀਆਾਂ ਪਈਆ। ਇਸ੍ ਪਰਿਾਰ 
ਆਪ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਿੀ ਿਿੱਥੀ ਾਂ ਵਿਰਤ ਿਰਨ ਲਿੱਗ ਪਏ ਸ੍ੀ। ਰਨ ਵ ਿੱਚ ਗੁਰ ੂਅਰਰਦਾਸ੍ ਜੀ ਨੰੂ ਵਰਲਣ ਦੀ ਤਾਾਂਘ ਲੈ ਆਪ ਗੋਇੰਦ ਾਲ 
ਸ੍ਾਵਿਬ ਪਿੁੰਚ ਗਏ। ਉਿੱਥੇ ਆਪ ਵਦਨ ਰਾਤ ਿੀਰਤਨ ਸੁ੍ਣਦੇ ਅਤ ੇਗੁਰ ੂਘਰ ਦੀ ਸੇ੍ ਾ ਿਰਦੇ। ਇਿੱਥੇ  ੀ ਆਪ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀ ਨ 
ਵਨਰ ਾਿ ਘੁੰਗਣੀਆਾਂ  ੇਚ ਿੇ ਿੀ ਿੀਤਾ। ਅਰਰਦਾਸ੍ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਦੀ ਵਿਰਤ ਿਰਨ ਦੀ ਲਗਨ ਅਤੇ ਗੁਰ ੂਘਰ ਨਾਲ 
ਸ਼ਰਧਾ ਨੰੂ  ੇਖਵਦਆਾਂ ਿੋਇਆਾਂ ਆਪਣੀ ਸ੍ਪੁਿੱਤਰੀ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਦਾ ਵ ਆਿ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਿੀ ਨਾਲ ਿਰ ਵਦਿੱਤਾ। ਗੁਰ ੂਅਰਰਦਾਸ੍ 
ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਦਾ ਨਾਰ ਬਦਲ ਿੇ ਰਾਰਦਾਸ੍ ਰਿੱਖ ਵਦਿੱਤਾ। ਗੁਰ ੂਅਰਰਦਾਸ੍ ਜੀ ਨੇ ਗੁਵਰਆਈ ਦੇਣ ਲਈ ਭਾਈ ਰਾਰਾ ਅਤੇ 
ਭਾਈ ਜੇਠਾ (ਰਾਰਦਾਸ੍) ਜੀ ਦੀ ਪਰੀਵਖਆ ਲਈ। ਗੁਰ ੂਜੀ ਨੇ ਦੋ ਾਾਂ ਨੰੂ ਿੀ ਥੜ੍੍ਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਿਾ। ਗੁਰ ੂਅਰਰਦਾਸ੍ ਜੀ ਿੋਈ 
ਨਾ ਿੋਈ ਿਰੀ ਿਿੱਢ ਿੇ ਥੜ੍੍ਾ ਢਆੁ ਵਦੰਦੇ ਰਿੇ। ਅਵਜਿਾ ਦੇਖ ਭਾਈ ਰਾਰਾ ਜੀ ਦਾ ਵਸ੍ਦਿ ਡੋਲ ਵਗਆ ਪਰ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਿਰ 
 ਾਰੀ ‘ਸ੍ਵਤ ਬਚਨ’ ਿਵਿ ਦਬੁਾਰਾ ਥੜ੍੍ਾ ਬਣਾਉਣ ਲਿੱਗ ਪੈਂਦੇ। ਇਸ੍ ਪਰਿਾਰ ਗੁਰ ੂਅਰਰਦਾਸ੍ ਜੀ ਦੀ ਗੁਵਰਆਈ ਲਈ ਯੋਗ 
ਵ ਅਿਤੀ ਦੀ ਭਾਲ ਖ਼ਤਰ ਿੋ ਗਈ। ਸ੍ਤੰਬਰ 1574 ਈਸ੍ ੀ ਨੰੂ ਗੁਰ ੂਅਰਰਦਾਸ੍ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰ ੂਰਾਰਦਾਸ੍ ਜੀ ਨੰੂ ਗੁਰਗਿੱਦੀ ਸ੍ੌਂਪ 
ਵਦਿੱਤੀ। 
ਗੁਰ ੂਅਰਰਦਾਸ੍ ਜੀ ਦੇ ਿਿੇ ਅਨੁਸ੍ਾਰ ਆਪ ਨੇ ਗੁਰ ੂਿਾ ਚਿੱਿ (ਰਾਰਦਾਸ੍ਪੁਰ) ਦੀ ਨੀ ਾਂਿ 1574 ਈਸ੍ ੀ ਵ ਿੱਚ ਰਿੱਖੀ। ਗੁਰ ੂਘਰ ਦੀ 
ਇਰਾਰਤ ਬਣਾਉਣ, ਧਰਰਸ਼ਾਲਾ ਅਤੇ ਸ੍ਰੋ ਰ ਦੀ ਉਸ੍ਾਰੀ ਲਈ ਬਿਤੁ ਧੰਨ ਦੀ ਿਰਰੂਤ ਸ੍ੀ। ਇਸ੍ ਲਈ ਗੁਰ ੂਜੀ ਨੇ ਰਸੰ੍ਦ 
ਪਰਥਾ ਸ਼ੁਰ ੂਿੀਤੀ, ਇਸ੍ ਪਰਥਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੰ੍ਗਤਾਾਂ ਨੰੂ ਗੁਰ ੂਘਰ ਵ ਿੱਚ ਿੋਣ  ਾਲੇ ਿਾਰਜਾਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣ ੂਿਰ ਾਇਆ ਜਾਾਂਦਾ ਸ੍ੀ ਅਤ ੇ
ਉਨ੍ਾਾਂ  ਿੱਲੋਂ ਭੇਟ ਿੀਤੀ ਗਈ ਰਾਇਆ ਨੰੂ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸ੍ਾਵਿਬ ਵ ਿੱਚ ਜਰ੍ਾਾਂ ਿਰ ਾ ਵਦਿੱਤਾ ਜਾਾਂਦਾ। ਆਪ ਦੇ ਗਰਵਿ ਵ ਖੇ ਵਤੰਨ ਪੁਤਰਾਾਂ 
ਵਪਰਥੀ ਚੰਦ, ਰਿਾਾਂਦੇ  ਅਤੇ ਅਰਜਨ ਦੇ  ਦਾ ਜਨਰ ਿੋਇਆ। ਗੁਰ ੂਘਰ ਪਰਤੀ ਸ੍ਿੱਚੀ ਲਗਨ ਅਤ ੇਵਨਸ਼ਟਾ ਨੰੂ  ੇਖਵਦਆਾਂ ਿੋਇਆ 
ਆਪ ਨੇ ਅਰਜਨ ਦੇ  ਜੀ ਨੰੂ ਇਿੱਿ ਸ੍ਤੰਬਰ 1581 ਨੰੂ ਗੁਵਰਆਈ ਬਖ਼ਸ਼ ਵਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਸੇ੍ ਵਦਨ ਿੀ ਆਪ ਜੋਵਤ-ਜੋਤ ਸ੍ਰਾਾਂ ਗਏ। 
ਗੁਰ ੂਜੀ ਦੀ ਰਵਚਤ ਬਾਣੀ ਵ ਿੱਚ ਸ਼ਬਦ, ਸ੍ਲੋਿ, ਘੋੜ੍ੀਆਾਂ, ਲਾ ਾਾਂ, ਿਰਿਲੇ ਅਤ ੇ ਾਰਾਾਂ ਸ਼ਾਵਰਲ ਿਨ। ਗੁਰ ੂਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ 
 ਾਵਿਗੁਰ ੂਦਾ ਨਾਰ ਵਸ੍ਰਰਨ ਿਰਨ, ਚੰਗੇ ਿਰਰ ਿਰਨ, ਿਉਰੈ-ਿੰਿਾਰ ਨੰੂ ਵਤਆਗਣ ਦਾ ਸੰ੍ਦੇਸ਼ ਵਦੰਦੀ ਿੈ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਜਨਰ 
ਵਦਿਾੜ੍ਾ ਸ੍ਭ ਸੰ੍ਗਤਾਾਂ  ਿੱਲੋਂ ਵਰਤੀ 29 ਅਿਤੂਬਰ ਨੰੂ ਰਨਾਇਆ ਜਾ ਵਰਿਾ ਿੈ। 

ਮੋਬਾਈਲ: 94787-93231 
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