
somvwr 20 nvMbr 2017 qoN AYqvwr 26 nvMbr 2017 q`k 

 20.11.17 somvwr:- s nwirMdr isMG KYHrw, rIAw kOr puqrI AmnjIq kOr vloN dyg dI syvw hovygI[ 
 

 22.11.17 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 QWdI Aqy bIbI rxjIq 
kOr Aqy sR sucw isMG bYNs pirvwrW  vloN hoxgIAW[ 
 

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

 

 24.11.17 Sukrvwr:- (1) ShIdI idn sRI guru qyg bhwdr jI[ (2) gurg`dI sRI guru goibMd isMG jI[ 
 

 10.00 vzy:- sv jsivMdr isMG jOhl pirvwr v`loN 10.00 vzy sRI AKMf pwT ArMB hoxgy dUsry AKMf pwT swD 
sMgq vloN, gurU qyg bhwdr dI ShIdI dy sbMD iv`c hovygw, swrI syvw hovygI[   
 

 4.00 v`jy:- sR gurdyv isMG brn Aqy pirvwr vl̀oN sRI suKmnI swihb dy pwT hoxgy Aqy 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[ 

 
 25.11.17 Sincrvwr: - BweI jsvMq isMG KwlVw dw ShIdI idn hY[ 

4.00 vjy:- sR gurpwl isMG iFloN Aqy bIbI gurbKS kOr iFloN vloN sRI suKmnI swihb dy pwT hoxgy Aqy 
swrI syvw hovygI[ 
4.00 vzy:- Swm nUM bIbIAW ismrn krngIAW[ 
 

 26.11.17 AYqvwr:-  
 10.00 vzy: - 10.00 vzy:- sv jsivMdr isMG jOhl pirvwr v`loN rKwey hoey  sRI AKMf pwT dy Bog pYxgy Aqyy      

rKwey hoey dUsry sRI AKMf pwT gurU qyg bhwdr dI ShIdI dy sbMD ivc̀ auhnW dy BI Bog pYxgy,  sR srvMq isMG 
dosWJ vloN pwTIAW dI  Bytw  hovygI  Aqy swrI syvw hovygI, bwAd’c hzUrI jQw kIrqn krygw auprMq bIbIAW 
dw FwfI jQw hwjrI Brygw[  

 28 nvMbr jnm idn swihbzwdw jorwvr isMG jI 
 12 dsMbr jnm idn swihbzwdw Piqh isMG jI 
 14 dsMbr sgMRWd poh dI 
 21 dsMbr ShIdI vf̀y swihbzwdy 
 26 dsMbr jnm idn ShId s aUDm isMG jI 
 26-28 dsMbr ShIdI Coty swihbzwd 
 31 dsMbr dI Swm nUM spYSl rwq nUM 6-12 vjy dIbwn sj̀xgy[ 

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 

 

PTO 

 



ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਰਪੂ ਹ ੈਖਾਸ… 

ਪ੍ਰੋ.ਕਿਰਪ੍ਾਲ ਕ ਿੰਘ ਬਡ ਿੰਗਰ 

 

ਦ ਮ ਕਪ੍ਤਾ ਗੁਰ  ਗੋਕਬਿੰਦ ਕ ਿੰਘ ਜੀ ਨੇ  ਿੰਮਤ 1756 (1699 ਈ.) ਨ ਿੰ  ਕਿ ਾਖੀ ਿਾਲੇ ਕਦਨ ਖਾਲ ਾ ਪ੍ਿੰਥ ਦੀ  ਾਜਨਾ ਿੀਤੀ  ੀ। ਕਿ ਾਖੀ ਦਾ ਕਤਉਹਾਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਿ 

 ਮਾਕਜਿ ਕਤਉਹਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ੁਰਾਤਨ  ਮੇਂ ਤੋਂ ਮੁਲਿ ਭਰ ਕਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਾਂਦਾ ਕਰਹਾ ਹੈ। ਇ  ਿੇਲੇ ਤਿ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀ ਫ਼ ਲ ਪ੍ੱਿ ਿੇ ਕਤਆਰ ਹੋ ਗਈ ਹੁਿੰਦੀ ਹੈ। 

ਮਨੱੁਖਤਾ ਨ ਿੰ  ਖਾਲ ੇ ਦੀ ਿਡਮੱੁਲੀ ਦਾਤ ਦੇਣ ਲਈ ਗੁਰ  ਗੋਕਬਿੰਦ ਕ ਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕਦਨ ਚਕੁਣਆ ਕਿਉਾਂਕਿ ਖਾਲ ੇ ਦਾ  ਿੰਿਲਪ੍ ਮਨੱੁਖਤਾ ਨ ਿੰ  ਦੁੱਖਾਾਂ ਤੋਂ ਕਨਜਾਤ 

ਕਦਿਾਉਣ ਤੇ ਉ  ਦੇ  ਰਬਪ੍ੱਖੀ ਕਿਿਾ  ਲਈ ਅਗਿੰਮੀ ਿਰਦਾਨ  ੀ। ਕਿ ਾਖ ਮਹੀਨੇ ਨ ਿੰ  ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਿੱਚ ‘ਭਲਾ’ ਕਿਹਾ ਕਗਆ ਹੈ: 

‘ਿੈ ਾਖੁ ਭਲਾ  ਾਖਾ ਿੇ  ਿਰੇ॥’ 

(ਪ੍ਿੰਨਾ 1108) 

ਖਾਲ ੇ ਦੀ  ਾਜਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਕਰਆ ਗੁਰ  ਨਾਨਿ ਦੇਿ ਜੀ ਦੇ ਆਗਮਨ ਨਾਲ ਹੀ ਅਰਿੰਭ ਹੋ ਗਈ  ੀ।  ੈਂਿੜ੍ੇ  ਾਲ 10 ਗੁਰ   ਾਕਹਬਾਨ ਦੀ  ਰਪ੍ਰ ਤੀ ਕਿੱਚ ਇ  ਦਾ 

ਕਿਿਾ  ਹੁਿੰਦਾ ਕਰਹਾ। ਦ  ਗੁਰ   ਾਕਹਬਾਨ ਕਿੱਚ ਇੱਿੋ ਗੁਰ  ਜੋਤ ਿਰਤਦੀ  ੀ। ਉਨਹਾਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਭਾਿ, ਉਦੇਸ਼ ਤੇ ਕਿਚਾਰਧਾਰਾ ਇੱਿ ਹੀ  ੀ। ਇ  ਅਨਮੋਲ 

ਗੁਰਮਕਤ ਕਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਕ ਖਰ ‘ਖਾਲ ੇ ਦੀ  ਾਜਨਾ’  ੀ। ਖਾਲ ਾ ਇੱਿ ਆਦਰਸ਼ ਪ੍ੁਰਖ ਹੈ। ਉ  ਨ ਿੰ  ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਿੱਚ  ਕਚਆਰ, ਗੁਰਮੁਖ, ਬਰਹਮ ਕਗਆਨੀ 

ਕਿਹਾ ਕਗਆ ਹੈ। ਖਾਲ ਾ  ਰਬਪ੍ੱਖੀ,  ਰਬ ਪ੍ਰਿਾਰ ਦੇ  ਦ ਗੁਣਾਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪ੍ ਰ,  ਿੈ ਕਨਰਭਰ ਤੇ  ਿੰਪ੍ ਰਨ ਮਨੱੁਖ ਹੈ। ਖਾਲ ਾ  ਿੰਤ ਿੀ ਹੈ ਤੇ ਕ ਪ੍ਾਹੀ ਿੀ, ਗੁਰ  ਿੀ 

ਹੈ ਤੇ ਕ ੱਖ ਿੀ, ਭਗਤ ਿੀ ਹੈ ਤੇ   ਰਬੀਰ ਿੀ, ਕਨਰਭੈ ਿੀ ਹੈ ਤੇ ਕਨਰਿੈਰ ਿੀ ਹੈ। ਖਾਲ ਾ ਹਰ ਪ੍ਰਿਾਰ ਦੇ ਕਗਆਨ ਤੇ ਸ਼ਿਤੀਆਾਂ ਦਾ ਭਿੰਡਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਅਕਜਹੀ 

ਸ਼ਖ ੀਅਤ ਹੈ, ਕਜ  ਬਾਰੇ ਗੁਰ  ਅਿੰਗਦ ਦੇਿ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ: 

 ਰਬ  ਬਦਿੰ ਏਿ  ਬਦਿੰ ਜੇ ਿੋ ਜਾਣੈ ਭੇਉ ॥ 

ਨਾਨਿੁ ਤਾ ਿਾ ਦਾ ੁ ਹੈ  ੋਈ ਕਨਰਿੰਜਨ ਦੇਉ ॥ (ਪ੍ਿੰਨਾ 469) 

ਖਾਲ ਾ ਕ ੱਧਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ  ਬਿੰਕਧਤ ਹੈ। ਹਕਰ ਤੋਂ ਕਬਨਾਾਂ ਉਹ ਕਿ ੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀ ਾਂ, ਕਿ ੇ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀ ਾਂ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਨਰਿੰਜਨੀ ਜੋਤ ਦਾ ਪ੍ ਜਿ ਹੈ। 

ਖਾਲ ਾ ਅਿਾਲ ਪ੍ੁਰਖ ਦੇ ਹਿੁਮ ਕਿੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਕਿ ੇ ਪ੍ਰਿਾਰ ਦੇ ਿਰਮ ਿਾਾਂਡ ਿਕਹਮ ਭਰਮ ਨ ਿੰ  ਨਹੀ ਾਂ ਮਿੰਨਦਾ। ਗੁਰ  ਜੀ ਨੇ ਖਾਲ ੇ ਦਾ ਕ ਰਫ਼ ਆਦਰਸ਼ ਹੀ ਪ੍ੇਸ਼ ਨਹੀ ਾਂ 

ਿੀਤਾ,  ਗੋਂ ਅਮਲੀ ਰ ਪ੍ ਕਿੱਚ ਖਾਲ ਾ ਬਣ ਿੇ ਕਮ ਾਲ ਪ੍ੇਸ਼ ਿੀਤੀ ਹੈ। 

ਕਿ ਾਖੀ ਦੇ ਕਦਹਾੜੇ੍ ’ਤੇ ਗੁਰ  ਗੋਕਬਿੰਦ ਕ ਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅਨਿੰ ਦਪ੍ੁਰ  ਾਕਹਬ ਕਿਖੇ ਖਾਲ ੇ ਦੀ  ਾਜਨਾ ਿੀਤੀ। ਇ ੇ ਪ੍ਕਿੱਤਰ ਅ ਥਾਨ ਉਤੱੇ ਅੱਜ ਤਖਤ  ਰੀ ਿੇ ਗੜ੍ਹ  ਾਕਹਬ 

 ੁਸ਼ੋਕਭਤ ਹੈ। ਗੁਰ  ਨਾਨਿ ਦੇਿ ਜੀ ਨੇ ਕਜ  ਤਰਹਾਾਂ ਕ ੱਖੀ ਧਾਰਨ ਲਈ ਕ ਰ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ  ੀ, ਉ ੇ ‘ਕ ਰ ੁਧਕਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਉ’ ਦੇ ਕ ਧਾਾਂਤ ਨ ਿੰ  ਅਮਲੀ 

ਜਾਮਾ ਪ੍ਕਹਨਾਉਾਂਕਦਆਾਂ ਗੁਰ  ਜੀ ਨੇ ਭਰ ੇਦੀਿਾਨ ਕਿੱਚ ਕ ੱਖਾਾਂ ਿੋਲੋਂ   ੀ  ਦੀ ਮਿੰਗ ਿੀਤੀ। ਗੁਰ  ਜੀ ਦੇ ਹਿੁਮਾਾਂ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਿਰਕਦਆਾਂ ਦੀਿਾਨ ਕਿੱਚੋਂ ਪ੍ਿੰਜ ਕ ਿੰਘ ਆਪ੍ਣਾ 

 ੀ  ਗੁਰ  ਚਰਨਾਾਂ ਕਿੱਚ ਭੇਟ ਿਰਨ ਲਈ ਉਠੇੱ। ਇਹ ਕ ੱਖ ਭਾਈ ਦਇਆ ਰਾਮ, ਭਾਈ ਧਰਮ ਦਾ , ਭਾਈ ਕਹਿੰਮਤ ਚਿੰਦ, ਭਾਈ ਮੁਹਿਮ ਚਿੰਦ ਤੇ ਭਾਈ  ਾਕਹਬ ਚਿੰਦ 

 ਨ। ਗੁਰ  ਜੀ ਨੇ ਇਨਹਾਾਂ ਪ੍ਿੰਜਾਾਂ ਨ ਿੰ  ਨਿੇਂ ਿ ਤਰ ਤੇ ਸ਼ ਤਰ ਪ੍ਕਹਨਾਏ। ਖਿੰਡੇ ਬਾਟ ੇਦੀ ਪ੍ਾਹਲੁ ਹੱਥੀ ਾਂ ਕਤਆਰ ਿਰ ਿੇ ਉਨਹਾਾਂ ਨ ਿੰ  ਛਿਾਈ ਤੇ ਆਪ੍ਣੇ ਕਪ੍ਆਕਰਆਾਂ ਦੀ ਪ੍ਦਿੀ 

ਕਦੱਤੀ। ਉਨਹਾਾਂ  ਭਨਾਾਂ ਦੇ ਨਾਿਾਾਂ ਨਾਲ ਕ ਿੰਘ ਪ੍ਦ ਲਾਇਆ। ਕਫਰ ਉਨਹਾਾਂ ਤੋਂ ਆਪ੍ ਖਿੰਡੇ ਦੀ ਪ੍ਾਹਲੁ ਛਿ ਿੇ ਗੁਰ  ਚੇਲੇ ਦਾ ਫ਼ਰਿ ਕਮਟਾ ਕਦਤਾ। 

ਗੁਰ  ਗੋਕਬਿੰਦ ਕ ਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਿੰਜਾਾਂ ਕ ਿੰਘਾਾਂ ਨ ਿੰ  ਗੁਰ  ਦੀ ਇੱਿ  ਿੰ ਥਾ ਦਾ ਰ ਪ੍ ਦੇ ਕਦੱਤਾ ਤਾਾਂ ਜੋ ਗੁਰਮਕਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਨਰਿੰਤਰ ਿੀਤਾ ਜਾ  ਿੇ। ਇ  ਤਰਹਾਾਂ ਗੁਰ  ਜੀ ਨੇ ਆਪ੍ਣੇ 

ਪ੍ਿੰਜ ਰਕਹਤਿਾਨ ਕ ਿੰਘਾਾਂ ਨ ਿੰ  ਗੁਰ  ਗਰਿੰਥ  ਾਕਹਬ ਦੀ ਤਾਕਬਆ ਰਕਹ ਿੇ ਅਿੰਕਮਰਤ  ਿੰਚਾਰ ਿਰਨ ਦਾ ਅਕਧਿਾਰ ਦੇ ਕਦੱਤਾ  ੀ। ਗੁਰ  ਨਾਨਿ ਦੇਿ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਪ੍ੁਜੀ  ਾਕਹਬ 

ਕਿੱਚ ਿੀ ਪ੍ਿੰਚਾਾਂ ਭਾਿ ਗੁਰਮੁਖਾਾਂ ਨ ਿੰ   ਰੇਸ਼ਟ ਤੇ ਆਦਰਯੋਗ ਆਕਖਆ ਕਗਆ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਿੰਚ ਜਾਾਂ ਬਰਹਮ ਕਗਆਨੀ ਕ ੱਖ ਖਾਲ ੇ ਦੀ ਰਕਹਣੀ ਬਕਹਣੀ ਕਿੱਚ ਪ੍ ਰਨ ਹੋਣੇ 

ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਨਹਾਾਂ ਦੀ ਰਕਹਤ ਮਰਯਾਦਾ ਕਨਸ਼ਕਚਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ੇ ਿੀ   ਰਤ ਕਿੱਚ ਭਿੰਗ ਨਹੀ ਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਖਾਲ ੇ ਲਈ ਪ੍ਿੰਜ ਿਿਾਰ-ਿਛਕਹਰਾ, ਿੇ , ਕਿਰਪ੍ਾਨ, 

ਿਿੰਘਾ ਤੇ ਿੜ੍ਾ ਧਾਰਨ ਿਰਨਾ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹੈ। ਖਾਲ ੇ ਲਈ ਬਾਣੀ ਤੇ ਬਾਣਾ ਦੋਿੇਂ ਇੱਿੋ ਕਜਹੇ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹਨ। 

ਖਾਲ ੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕ ਰਫ਼ ਆਪ੍ਣੇ ਲਈ ਕਜਊਣਾ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਿ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਉਪ੍ਿਾਰੀ ਯੋਧਾ ਿੀ ਹੈ। ਉ  ਨੇ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਮਜ਼ਲ ਮਾਾਂ ਦੀ  ਹਾਇਤਾ ਿਰਨੀ ਹੈ ਤੇ 

ਜ਼ਾਲਮਾਾਂ ਦਾ ਕਿਰੋਧ ਿਰਨਾ ਹੈ। ਖਾਲ ੇ ਨੇ ਅਕਜਹਾ ਹੀ ਿੀਤਾ। ਚੱਪ੍ੜ੍ ਕਚੜ੍ੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਕਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬਿੰਦਾ ਕ ਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਤੇ  ਾਥੀ ਕ ੱਖ ਯੋਕਧਆਾਂ ਨੇ ਹਾਥੀ ਘੋਕੜ੍ਆਾਂ ਦੀ 

 ੈਨਾ ਨ ਿੰ  ਕਮੱਟੀ ਕਿੱਚ ਰੋਲ ਕਦੱਤਾ ਤੇ 12 ਮਈ 1710 ਨ ਿੰ   ਰਕਹਿੰਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਕ ੱਖ ਰਾਜ ਦਾ ਖਾਲ ਾਈ ਪ੍ਰਚਮ ਲਕਹਰਾ ਕਦੱਤਾ।  ਰਦਾਰ ਜੱ ਾ ਕ ਿੰਘ 

ਆਹਲ ਿਾਲੀਆ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਕ ਿੰਘ ਤੇ ਅਿਾਲੀ ਫ ਲਾ ਕ ਿੰਘ ਿਰਗੇ ਯੋਧੇ ਖਾਲ ਾ ਪ੍ਿੰਥ ਕਿੱਚ ਪ੍ੈਦਾ ਹੋਏ, ਕਜਨਹਾਾਂ ਨੇ ਕਿਦੇਸ਼ੀ ਜਰਿਾਕਣਆਾਂ ਨ ਿੰ  ਬਾਹਰ ਧਿੇਲ 

ਕਦੱਤਾ।  ਰਦਾਰ ਹਰੀ ਕ ਿੰਘ ਨਲਿਾ ਿਰਗੇ ਜਰਨੈਲ ਤੋਂ ਖ ਿੰਖਾਰ ਪ੍ਠਾਣ ਿੀ ਭੈਅ ਖਾਾਂਦੇ  ਨ। ਖਾਲ ੇ ਨੇ ਅਨੇਿਾਾਂ ਬੇਕਮ ਾਲ ਜਿੰਗਾਾਂ ਲੜ੍ੀਆਾਂ ਪ੍ਰ ਉਨਹਾਾਂ ਨ ਿੰ  ਕ ੱਖ 

ਇਕਤਹਾ  ਦਾ ਅਿੰਗ ਹੋਣ ਿਰਿ ੇਦ ਜੀਆਾਂ ਿੌਮਾਾਂ ਨੇ ਪ੍ ਰੀ ਤਰਹਾਾਂ ਨਹੀ ਾਂ ਜਾਕਣਆ। 

ਖਾਲ ੇ ਦੀ ਉਪ੍ਮਾ ਕਿੱਚ ਗੁਰ  ਗੋਕਬਿੰਦ ਕ ਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪ੍ ਬਹਤੁ ਿੁਝ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਲ ੇ ਨ ਿੰ  ਆਪ੍ਣਾ ਰ ਪ੍, ਇਸ਼ਟ, ਕਪ੍ਿੰਡ ਪ੍ਰਾਨ ਤੇ  ਕਤਗੁਰ  ਪ੍ ਰਾ ਆਖ ਿੇ ਖਾਲ ੇ ਦੀ 

ਉਪ੍ਮਾ ਿਰਣਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੱ ੀ ਹੈ। ਿੱਖਰੀ ਪ੍ਛਾਣ ਕਿ ੇ ਿੀ ਧਰਮ ਦੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਜ਼ਰ ਰੀ ਪ੍ੱਖ ਹੁਿੰਦਾ ਹੈ। ਖਾਲ ੇ ਦੇ ਮਹਾਨ ਉਦੇਸ਼ ਨ ਿੰ  ਮੱੁਖ ਰੱਖ ਿੇ ਇ  ਨ ਿੰ   ਾਰੇ ਜਗਤ 

ਤੋਂ ਕਨਰਾਲਾ ਰ ਪ੍ ਕਦੱਤਾ ਕਗਆ ਹੈ। ਖਾਲ ੇ ਦਾ  ਰ ਪ੍, ਕ ਧਾਾਂਤ, ਿਾਰਜ ਤੇ ਕਨਸ਼ਾਨਾ ਕਿਲੱਖਣ, ਕਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੇ ਕਨਆਰਾ ਹੈ। ਇ  ਦੇ ਕਨਆਰੇ ਰਕਹਣ ਕਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ 

ਦੀਆਾਂ  ਭ ਬਰਿਤਾਾਂ ਤੇ ਸ਼ਿਤੀਆਾਂ ਹਨ। 

ਚੜ੍ਹਦੀ ਿਲਾ ਦਾ ਗੁਣ ਖਾਲ ੇ ਦੀ  ਭ ਤੋਂ ਿੱਡੀ ਕਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਇਕਤਹਾ  ਗਿਾਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹਤੁ  ਿੰਿਟ ਦੇ  ਮੇਂ ਿੀ ਕ ੱਖਾਾਂ ਨੇ ਿਦੀ ਹੌਂ ਲਾ ਨਹੀ ਾਂ ਛੱਕਡਆ। ਚਮਿੌਰ ਦੀ 

ਗੜ੍ਹੀ, ਕਖਦਰਾਣੇ ਦੀ ਢਾਬ ਤੇ ਬਹਤੁ ਅ ਾਿੀਆਾਂ ਲੜ੍ਾਈਆਾਂ ਕਿੱਚ ਘੱਟ ਕਗਣਤੀ ਕਿੱਚ ਹੁਿੰਕਦਆਾਂ ਿੀ ਿੀਰਤਾ ਨਾਲ ਦਸ਼ੁਮਣ ਦਾ ਮੁਿਾਬਲਾ ਿੀਤਾ। ਖਾਲ ਾ ਆਚਾਰ, 

ਕਿਹਾਰ,  ਦਾਚਾਰ,  ੀਲ- ਿੰਜਮ, ਕਤਆਗ, ਿੁਰਬਾਨੀ, ਭਗਤੀ, ਸ਼ਿਤੀ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਿਲਾ ਦੇ  ਦਗੁਣਾਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪ੍ ਰ ਹੈ। ਖਾਲ ੇ ਦੀ ਉਤਪ੍ਤੀ ਅਿਾਲ ਪ੍ੁਰਖ ਦੇ ਹਿੁਮ 

ਅਨੁ ਾਰ ਗੁਰ   ਾਕਹਬਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਭਗਤਾਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਗੁਰ   ਾਕਹਬਾਾਂ ਦੇ ਉਚੇੱ  ੱੁਚੇ ਿਰਨੀ ਿਾਲੇ ਜੀਿਨ, ਉਨਹਾਾਂ ਦੀ ਲਿੰਮੀ ਘਾਲਣਾ, ਅਗਿੰਮੀ  ੋਚ ਤੇ ਬੇਕਮ ਾਲ 

ਿੁਰਬਾਨੀਆਾਂ ਕਿੱਚੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇ  ਤਰਹਾਾਂ ਖਾਲ ੇ ਦੀ ਉਤਪ੍ਤੀ ਕਿੱਚ ਕਿਸ਼ਾਲ ਪ੍ੱਧਰ ਤੇ  ਿੰ ਾਰਿ ਅਤ ੇਆਤਕਮਿ ਯਤਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਖਾਲ ਾ ਮਨੱੁਖਤਾ ਦੀ  ਰਬ 

 ਮੇਂ ਲਈ ਤੇ  ਰਬ  ਥਾਨ ਲਈ ਿੀਮਤੀ ਕਿਰਾ ਤ ਹੈ। ਮਨੱੁਖ ਦੀਆਾਂ ਬਣਾਈਆਾਂ ਜਥੇਬਿੰਦੀਆਾਂ ਤੇ  ਭਾ  ੁ ਾਇਟੀਆਾਂ ਿਿਤੀ ਹੋ  ਿਦੀਆਾਂ ਹਨ, ਪ੍ਰ ਖਾਲ ਾ 

ਅਿਾਲ ਪ੍ੁਰਖ ਦੀ  ਾਜਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਿਿਤੀ ਨਹੀ ਾਂ ਹੋ  ਿਦਾ। ਅੱਜ ਲੋੜ੍ ਹੈ ਪ੍ਿੰਥਿ  ਿੰ ਥਾਿਾਾਂ, ਕ ੱਖ  ਿੰਪ੍ਰਦਾਿਾਾਂ,  ਭਾ  ੁ ਾਇਟੀਆਾਂ, ਕ ਆ ੀ ਤੇ ਧਾਰਕਮਿ ਆਗ ਆਾਂ 

ਨ ਿੰ  ਇਿਜੱੁਟ ਹੋ ਿੇ ਹਿੰਭਲਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਤਾਾਂ ਜੋ ਆਪ੍ਣੀ ਨੌਜਿਾਨ ਪ੍ੀੜ੍ਹੀ ਨ ਿੰ  ਆਪ੍ਣੀਆਾਂ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਿੰਪ੍ਰਾਿਾਾਂ ਅਨੁ ਾਰ ਕ ੱਖੀ  ਰ ਪ੍ ਅਤੇ ਚਿੰਗੇ ਕਿਰਦਾਰ ਿਾਲੇ ਬਣਾ 

 ਿੀਏ। 

*ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦਆੁਰਾ ਪ੍ਰਬਿੰਧਿ ਿਮੇਟੀ,  ਰੀ ਅਿੰਕਮਰਤ ਰ। 
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