
somvwr 1 jnvrI 2018 qoN AYqvwr 7 jnvrI 2018 q`k 

 1.1.18 somvwr:- sR pRym isMG Aqy pirvwr vloN suKmnI swihb dy pwT 10.00 vjy hoxgy, 
dyg, lMgr Awid dI swrI syvw hovygI[ 

 3.1.18 bu~Dvwr: - 4.30 vzy:-  swD sMgq v`loN 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[ 
 

 4.1.18 vIrvwr:-  

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

 5.1.18 Sukrvwr: -11.0-0 vjy:- inSwn swihb dy coly dI syvw hovygI [ pRkwS gurU goibMd 
isMG jI[ 

 

 10.00 vzy:- sR surjIq isMG dUlY pirvwr v`loN 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[ 

 
 6.1.18 Sincrvwr: - ShIdI BweI kyhr isMG jI Aqy sqvMq isMG jI[ 
 
3.30 vjy: - sR guridAwl isMG pwhl Aqy pirvwr vloN suKmnI swihb dy pwT hoxgy Aqy 
swrI syvw hovygI [ 
4.00 vzy: - Swm nUM bIbIAW ismrn krngIAW [ 
 

 7.1.18 AYqvwr:-  
8.30 vzy: - sR surjIq isMG dUlY pirvwr rKwey hoey AKMf pwT swihb dy Bog 8.30 vzy pYxgy 
auprMq iesy hI pirvwr vloN suKmnI swihb dy pwT b`cy krngy krngy Aqy swrI syvw hovygI, 
bwAd’c hzUrI jQw kIrqn krygw auprMq b`cy hwjrI Brngy bwAd’c bIbI AmndIp kOr 
KtkV klW dIAW bIbIAW dw FwfI jQw hwjrI Brygw [ 

 12.30 vjy:- sR jsivMdr isMG bwsI Aqy pirvwr vloN suKmnI swihb dy pwT hoxgy Aqy swrI 
syvw hovygI[ 

 ******************************************************************************************************* 

jnvrI 

 13 jnvrI  sMgRWd mwG 
 13 jnvrI  lohVI 
 18 jnvrI jnm idn BweI ihMmq isMG jI 
 26 jnvrI jnm idn bwbw dIp isMG jI 
 31 jnvrI pRkwS gurU hirrwie jI 
  



 
 ਸਾਹਿਬ-ਏ-ਕਮਾਲ: ਗੁਰੂ ਗੋਹਬਿੰਦ ਹਸਿੰਘ ਜੀ 

 
 ਪ੍ਰੋ. ਕ੍ਰਰਪ੍ਾਲ ਕ੍ ਿੰਘ ਬਡ ਿੰਗਰ* 

 ਦ ਮ ਕ੍ਪ੍ਤਾ ਗੁਰ  ਗੋਕ੍ਬਿੰਦ ਕ੍ ਿੰਘ ਦੀ ਨ ਰਾਨੀ, ਅਗਿੰਮੀ, ਅਦੁੁੱਤੀ ਅਤ ੇਅਜ਼ੀਮ ਸ਼ਖ਼ ੀਅਤ ਦਨੁੀਆਂ ਦੇ ਇਕ੍ਤਹਾ  ਕ੍ ੁੱਚ  ਭ ਤੋਂ ਕ੍ਨਰਾਲੀ ਹੈ। ਗੁਰ  ਜੀ 

 ਬਰ,  ਕ੍ਹਜ, ਕ੍ ਦਰ, ਕ੍ਦਰੜ੍ਹਤਾ,  ਾਹ  ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਰਲਾ ਦੇ ਮੁਜੁੱ ਮੇ  ਨ। ਉਨਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਰਾਸ਼ ਪ੍ਟਨਾ  ਾਕ੍ਹਬ, ਕ੍ਬਹਾਰ, (ਮੌਜ ਦਾ ਤਖ਼ਤ  ਰੀ ਪ੍ਟਨਾ 

 ਾਕ੍ਹਬ) ਕ੍ ੁੱਚ  ਿੰਮਤ 1723 (1666 ਈ.) ਨ ਿੰ  ਕ੍ਪ੍ਤਾ ਗੁਰ  ਤੇਗ਼ ਬਹਾਦਰ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਦੇ ਗਰਕ੍ਹ ਕ੍ ੁੱਚ ਹੋਇਆ। 

ਗੁਰ  ਗੋਕ੍ਬਿੰਦ ਕ੍ ਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪ੍ਣੇ ਕ੍ ੁੱਖਾਂ ਅਤੇ  ਮੁੁੱਚੀ ਲੋਰਾਈ ਨ ਿੰ  ਅਰਾਲ ਪ੍ੁਰਖ ਨਾਲ ਜੁੜ੍ਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨ ਿੰ  ਆਪ੍ਣਾ ਓਟ-ਆ ਰਾ  ਮਝਣ ਲਈ 

ਪ੍ਰੇਕ੍ਰਆ ਅਤ ੇਤਾੜ੍ਨਾ ਰੀਤੀ: 

ਜੋ ਹਮ ਰੋ ਪ੍ਰਮੇ ਰ ਉਚਕ੍ਰਹੈਂ॥ 

ਤੇ  ਭ ਨਰਰ ਰੁਿੰਡ ਮਕ੍ਹ ਪ੍ਕ੍ਰਹੈਂ॥ 

ਮੋ ਰੌ ਦਾ  ਤ ਨ ਰਾ ਜਾਨੋ॥ 

ਯਾ ਮੈ ਭੇਦ ਨ ਰਿੰਚ ਪ੍ਛਾਨੋ॥ (ਬਕ੍ਚਤਰ ਨਾਟਰ) 

ਦ ਮ ਕ੍ਪ੍ਤਾ ਦਾ  ਿੰ ਾਰਰ ਜੀ ਨ ਹਰ ਪ੍ੁੱਖੋਂ ਅਚਿੰਕ੍ਭਤ ਰਰਨ  ਾਲਾ ਹੈ। ਉਨਹਾਂ ਨੇ ਨੌਂ  ਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਕ੍ ੁੱਚ ਆਪ੍ਣੇ ਕ੍ਪ੍ਤਾ ਗੁਰ  ਤੇਗ਼ ਬਹਾਦਰ  ਾਕ੍ਹਬ ਨ ਿੰ  

ਦ ਜੇ ਧਰਮ, ਕ੍ਜਨਹਾਂ ਨਾਲ ਕ੍ ਧਾਂਤਰ ਮੁੱਤਭੇਦ  ੀ, ਦੀ ਰੁੱਕ੍ਖਆ ਖ਼ਾਤਰ ਰੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਲਈ ਭੇਕ੍ਜਆ। ਗੁਰ  ਤੇਗ਼ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਕ੍ਪ੍ੁੱਛੋਂ 1675 ਕ੍ ੁੱਚ 

9  ਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਕ੍ ੁੱਚ ਉਨਹਾਂ ਨ ਿੰ  ਗੁਰ  ਨਾਨਰ ਜੋਤ ਦੇ ਦ  ੇਂ  ਾਰ  ਦੇ ਰ ਪ੍ ਕ੍ ੁੱਚ ਗੁਕ੍ਰਆਈ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਹੋਈ। 42  ਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤਰ ਉਨਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰ  

ਨਾਨਰ ਦੇ  ਦੇ ਅਰਿੰਭ ਰੀਤੇ ਕ੍ ੁੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਰਰਾਂਤੀਰਾਰੀ, ਦਾਰਸ਼ਕ੍ਨਰ ਕ੍ ਧਾਂਤਾਂ ਨ ਿੰ  ਤੀਬਰਤਾ ਤੇ ਦੈ ੀ ਰੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਕ੍ ਖ਼ਰ ’ਤੇ ਪ੍ਹੁਿੰਚਾਇਆ। 

ਗੁਰ  ਗੋਕ੍ਬਿੰਦ ਕ੍ ਿੰਘ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ, ਉੁੱਚ ਰੋਟੀ ਦੇ ਕ੍ ਦ ਾਨ, ਅਜ਼ੀਮ  ਾਕ੍ਹਤਰਾਰ, ਗੁਰਬਾਣੀ  ਿੰਗੀਤ ਦੇ ਰ ੀਏ,  ਰਬਿੰ ਦਾਨੀ, ਅਿੰਕ੍ਮਰਤ ਦੇ ਦਾਤ,ੇ 

ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤੀ ਦੇ ਮੁਜੁੱ ਮੇ ਅਤੇ ਮਰਦ-ਏ-ਮੈਦਾਨ  ਨ। ਉਹ ਸ਼ ਤਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾ ਤਰ ਦੇ ਧਨੀ,  ਿੰਤ-ਕ੍ ਪ੍ਾਹੀ,  ਾਕ੍ਹਬ-ਏ-ਰਮਾਲ, ਮਰਦ ਅਗਿੰਮੜੇ੍, 

ਦਸ਼ੁਟ ਦਮਨ, ਅਿੰਕ੍ਮਰਤ ਰੇ ਦਾਤੇ  ਨ। ਗੁਰਮਕ੍ਤ, ਮਨੁੁੱ ਖ ਨ ਿੰ  ਆਤਕ੍ਮਰ ਅਤੇ  ਰੀਰਰ ਦੋਹਾਂ ਰ ਪ੍ਾਂ ਕ੍ ੁੱਚ ਬਲ ਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕ੍ ਧਾਂਤ ਹੈ। ਗੁਰ  ਜੀ ਦੇ 

ਦਰਬਾਰ ਕ੍ ੁੱਚ 52 ਰ ੀ  ਨ ਜੋ ਆਪ੍ਣੇ  ਮੇਂ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕ੍ ਦ ਾਨ ਉਨਹਾਂ ਨੇ ਕ੍ ੁੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਪ੍ਿੰਜ ਰਰਾਰੀ ਰਕ੍ਹਤ ਮਕ੍ਰਆਦਾ ਤੇ ਕ੍ ੁੱਖੀ  ਰ ਪ੍ ਕ੍ਨਸ਼ਕ੍ਚਤ 

ਰਰ ਰੇ ਕ੍ ੁੱਖ ਧਰਮ ਦੀ  ਮਾਜ ਕ੍ ੁੱਚ ‘ਤੀ ਰ ਮਜ਼ਹਬ  ਾਜ ਰੇ’  ੁੱਖਰੀ ਤੇ ਕ੍ਨਆਰੀ ਪ੍ਛਾਣ ਰਾਇਮ ਰੀਤੀ। ਉਨਹਾਂ ਨੇ ਖ਼ਾਲ ਾ ਪ੍ਿੰਥ ਨ ਿੰ  ਇਿੰਨਾ ਸ਼ਰਤੀਸ਼ਾਲੀ 

ਬਣਾ ਕ੍ਦੁੱਤਾ  ੀ ਕ੍ਰ ਉ  ਨ ਿੰ  ਕ੍ਰ ੇ ਹੋਰ ਦੇਹਧਾਰੀ ਮਨੁੁੱ ਖ ਰ ਪ੍ ਕ੍ ੁੱਚ ਗੁਰ  ਦੀ ਲੋੜ੍ ਨਹੀ ਂ ੀ। ਉਨਹਾਂ ਨੇ 1699 ਕ੍ ੁੱਚ ਖ਼ਾਲ ੇ ਦੀ ਕ੍ ਰਜਣਾ ਰਰਕ੍ਦਆਂ 

 ੁਤਿੰਤਰ ਤੇ  ਿੰਪ੍ ਰਨ ਮਨੁੁੱ ਖ ਦਾ ਆਦਰਸ਼  ਾਹਮਣੇ ਰੁੱਕ੍ਖਆ। ਉਨਹਾਂ ਨੇ ਤਲ ਿੰਡੀ  ਾਬ ੋਕ੍ ੁੱਚ ਆਪ੍ਣੇ ਕ੍ਪ੍ਤਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ‘ਗੁਰ  ਗਰਿੰਥ  ਾਕ੍ਹਬ’ ਕ੍ ੁੱਚ ਸ਼ਾਮਲ 

ਰਰ ਰੇ ਗੁਰ  ਗਰਿੰਥ  ਾਕ੍ਹਬ ਨ ਿੰ   ਿੰਪ੍ ਰਨ ਰੀਤਾ। ਇ ੇ  ਿੰਪ੍ ਰਨ ‘ਆਕ੍ਦ ( ਰੀ ਗੁਰ ) ਗਰਿੰਥ  ਾਕ੍ਹਬ’ ਨ ਿੰ  ਦੁੱਖਣ ਕ੍ ੁੱਚ ਨਾਂਦੇੜ੍ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੁੱਤੇ ਗੁਰ  ਦੀ ਪ੍ਦ ੀ 

ਰੁੱਤਰ  ੁਦੀ ਦ ਜੀ  ਿੰਮਤ 1765 ਨ ਿੰ  ਕ੍ਦੁੱਤੀ ਗਈ, ਕ੍ਜੁੱਥੇ ਅੁੱਜ-ਰੁੱਲਹ  ਤਖ਼ਤ  ਰੀ ਹਜ਼ ਰ  ਾਕ੍ਹਬ  ੁਸ਼ੋਕ੍ਭਤ ਹੈ। ਨਾਂਦੇੜ੍ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੁੱਤੇ ਗੁਰ  ਜੀ ਨੇ ਕ੍ ੁੱਖਾਂ ਦਾ 

ਗੁਰ   ਦਾ  ਾ ਤੇ ‘ਗੁਰ  ਗਰਿੰਥ  ਾਕ੍ਹਬ’ ਨ ਿੰ  ਸ਼ਬਦ ਰ ਪ੍ ਕ੍ ੁੱਚ ਥਾਪ੍ ਕ੍ਦੁੱਤਾ। 

 ਗੁਰ   ਾਕ੍ਹਬ ਦਾ ਕ੍ਰ ੇ ਦੇਸ਼, ਇਲਾਰੇ, ਧਰਮ, ਜਾਤ, ਨ ਲ ਅਤ ੇਰੌਮ ਨਾਲ ਰੋਈ ਕ੍ ਰੋਧ ਨਹੀ ਂ ੀ। ਉਨਹਾਂ ਦਾ ‘ਧਰਮ ਯੁੁੱਧ’ ਤਾਂ  ਰਬ ਧਰਮ ਦੀ ਰੁੱਕ੍ਖਆ, 

ਪ੍ਰਉਪ੍ਰਾਰ, ਗ਼ਰੀਬਾਂ, ਅਨਾਥਾਂ, ਕ੍ਰਰਤੀਆਂ ਅਤ ੇਇ ਤਰੀ ਆਕ੍ਦ ਦੇ ਉਥਾਨ,  ਨਮਾਨ, ਮਨੁੁੱ ਖੀ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਉੁੱਚੀਆਂ ਮਾਨ ੀ ਰਦਰਾਂ-ਰੀਮਤਾਂ ਲਈ 

 ੀ ਪ੍ਰ ਜਾਬਰ, ਜ਼ੁਲਮ, ਦਰੁਾਚਾਰ ਤੇ ਜ਼ਾਲਮ ਦੇ ਕ੍ ਰੁੁੱਧ  ੀ। ਇਹੋ ਰਾਰਨ ਹੈ ਕ੍ਰ  ਮੇਂ ਦੇ ਮੁ ਲਮਾਨ ਪ੍ੀਰਾਂ, ਫ਼ਰੀਰਾਂ, ਚੌਧਰੀਆਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ  ਕ੍ਤਗੁਰਾਂ ਦਾ 

 ਾਥ ਕ੍ਦੁੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਦੀ ‘ ਕ੍ਤ ਦੀ ਸ਼ਰਤੀ’ ਨ ਿੰ  ਪ੍ਕ੍ਹਚਾਕ੍ਨਆ ਅਤ ੇਪ੍ਰਣਾਮ ਰੀਤਾ। 

ਦਨੁੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕ੍ ੁੱਧ ਕ੍ ਦ ਾਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰ   ਾਕ੍ਹਬ ਬਾਰੇ ਆਪ੍ਣੀ ਰਾਇ ਪ੍ਰਗਟ ਰੀਤੀ ਹੈ। ਗੋਰਲ ਚਿੰਦ ਨਾਰਿੰਗ ਕ੍ਲਖਦਾ ਹੈ, ‘‘ਗੁਰ  ਜੀ ਨੇ ਕ੍ਚੜ੍ੀਆਂ ਨ ਿੰ  ਸ਼ਾਹੀ 

ਬਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕ੍ਸ਼ਰਾਰ ਰਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਕ੍ ਖਾਈ।’’ ਮੈਰਾਕ੍ਲਫ਼ ਕ੍ਲਖਦਾ ਹੈ, ‘‘ਆਪ੍ ਨੇ ਕ੍ਲਤਾੜੇ੍ ਹੋਏ ਲੋਰਾਂ ਨ ਿੰ   ਿੰ ਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਕ੍ ੁੱਧ ਯੋਧੇ ਬਣਾ ਕ੍ਦੁੱਤਾ।’’ ਗੁਰ  ਜੀ ਨ ਿੰ  

ਆਪ੍ਣੇ ਜੀ ਨ ਰਾਲ ਕ੍ ੁੱਚ ਲਗਪ੍ਗ 14 ਜਿੰਗਾਂ ਲੜ੍ਨੀਆਂ ਪ੍ਈਆਂ। ਉਨਹਾਂ ਪ੍ਕ੍ਹਲੀ ਜਿੰਗ ਭਿੰਗਾਣੀ ਦੀ ਅਤ ੇਅਖ਼ੀਰਲੀ ਕ੍ਖਦਰਾਣੇ ਦੀ ਢਾਬ (ਮੁਰਤ ਰ 

 ਾਕ੍ਹਬ ਦੇ  ਥਾਨ) ’ਤੇ ਲੜ੍ੀ। ਚਮਰੌਰ ਦੇ ਅ ਥਾਨ ’ਤੇ ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਜਿੰਗ ਦਨੁੀਆਂ ਦੇ ਇਕ੍ਤਹਾ  ਕ੍ ੁੱਚ ਲਾਕ੍ਮ ਾਲ ਅਤੇ ਲਾ ਾਨੀ  ੀ। ਗੁਰ  ਜੀ ਦੇ ਦੋ  ੁੱਡੇ 

 ਾਕ੍ਹਬਜ਼ਾਦੇ-ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਕ੍ ਿੰਘ ਅਤ ੇਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਕ੍ ਿੰਘ ਚਮਰੌਰ ਦੀ ਜਿੰਗ ਕ੍ ੁੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਦੋ ਛੋਟੇ  ਾਕ੍ਹਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾ ਰ ਕ੍ ਿੰਘ ਅਤ ੇਬਾਬਾ 

ਫ਼ਤਕ੍ਹ ਕ੍ ਿੰਘ  ਰਕ੍ਹਿੰਦ ਦੇ   ਬੇ  ੁੱਲੋਂ  ਕ੍ਗਰਫ਼ਤਾਰ ਰਰ ਰੇ ਨੀਹਂਾਂ ਕ੍ ੁੱਚ ਕ੍ਚਣ ਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਰੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ  ਰਹਿੰਦ ਦੇ ਠਿੰ ਢੇ ਬੁਰਜ ਕ੍ ੁੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀ 

ਪ੍ਾ ਗਏ।  ਭ ਰੁਝ ਰੁਰਬਾਨ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾ ਜ ਦ ਗੁਰ   ਾਕ੍ਹਬ ਅਡੋਲ,  ਕ੍ਹਜ ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਰਲਾ ਕ੍ ੁੱਚ ਰਹੇ। ਗੁਰ  ਗੋਕ੍ਬਿੰਦ ਕ੍ ਿੰਘ ਨੇ ਦੀਨਾ ਰਾਂਗੜ੍ ਤੋਂ 

ਔਰਿੰਗਜ਼ੇਬ ਨ ਿੰ  ਫ਼ਤਕ੍ਹ ਦਾ ਪ੍ੁੱਤਰ ਕ੍ਲਕ੍ਖਆ ਕ੍ਜ  ਨ ਿੰ  ‘ਜ਼ਫ਼ਰਨਾਮਾ’ ਜਾਂ ਫ਼ਤਕ੍ਹ ਦੀ ਕ੍ਚੁੱਠੀ ਕ੍ਰਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇ  ਕ੍ ੁੱਚ ਗੁਰ  ਜੀ ਨੇ ਔਰਿੰਗਜ਼ੇਬ ਨ ਿੰ  ਧਰਮ ਅਤੇ 

ਨੈਕ੍ਤਰਤਾ ਦਾ ਉਪ੍ਦੇਸ਼ ਕ੍ਦੁੱਤਾ। 

ਅਿੰਤ ਰੁੱਤਰ  ੁਦੀ ਪ੍ਿੰਚਮੀ, 7 ਰੁੱਤਰ,  ਿੰਮਤ 1765 ਅਨੁ ਾਰ 7 ਅਰਤ ਬਰ, 1708 ਨ ਿੰ  ਅਰਾਲ ਪ੍ੁਰਖ  ੁੱਲੋਂ  ਕ੍ਨਸ਼ਕ੍ਚਤ ਰੀਤਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਕ੍ਨਭਾਉਣ ਅਤ ੇ

ਰਾਰਜ  ਿੰਪ੍ਿੰਨ ਰਰਨ ਕ੍ਪ੍ੁੱਛੋਂ ਗੁਰ  ਜੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ  ਮਾ ਗਏ। ਅੁੱਜ  ੀ  ਾਡੇ ਮੁਲਰ ਕ੍ ੁੱਚ ਨੇਰੀ ਤੇ ਬਦੀ ਦੀ ਲੜ੍ਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਬਦੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਤਾਂ ਦੇਸ਼ 

ਕ੍ ੁੱਚ ਭਾਰ  ਹੁਿੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਖੇਤਰ ਕ੍ ੁੱਚ ਛਲ, ਰਪ੍ਟ, ਧੋਖਾ ਤੇ ਕ੍ਭਰਸ਼ਾਟਾਚਾਰ ਫੈਕ੍ਲਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।  ੋਨੇ ਦੀ ਕ੍ਚੜ੍ੀ ਦੇ ਖਿੰਭ ਬੇਰਕ੍ਹਮੀ ਨਾਲ 

ਨੋਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜੋਰੇ  ਮੇਂ ਨੇਰੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਤਾਂ ਬਦੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਤਾਂ ਦੇ  ਾਹਮਣੇ ਡੋਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅੁੱਜ ਲੋੜ੍ ਹੈ ਕ੍ਰ ਨੇਰੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤੀਆਂ ਨ ਿੰ  

ਇਰਮੁੁੱਠ, ਇਰਮਤ ਅਤ ੇ ੁਕ੍ਦਰੜ੍ਹ ਰਰ ਰੇ ਬਦੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤੀਆਂ ਨ ਿੰ  ਭਾਂਜ ਕ੍ਦੁੱਤੀ ਜਾ  ੇਅਤੇ ਰੁਰਬਾਨੀ, ਕ੍ਤਆਗ,  ਾਂਝੀ ਾਲਤਾ,  ਕ੍ਹਣਸ਼ੀਲਤਾ, ਨੇਰੀ, 

ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਨੈਕ੍ਤਰਤਾ, ਦੇਸ਼-ਭਗਤੀ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਰਲਾ ਅਤੇ  ਰਬੁੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਭਾ ਨਾ ਉਜਾਗਰ ਰੀਤੀ ਜਾ  ਰੇ। 

ਪ੍ਰੋ. ਕ੍ਰਰਪ੍ਾਲ ਕ੍ ਿੰਘ ਬਡ ਿੰਗਰ* 

*ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦਆੁਰਾ ਪ੍ਰਬਿੰਧਰ ਰਮੇਟੀ,  ਰੀ ਅਿੰਕ੍ਮਰਤ ਰ। 
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