
somvwr 21 meI 2018 qoN AYqvwr 27 meI 2018 q`k 

 
 23.5.18 bu~Dvwr: -  pRkwS sRI gurU Amrdws jI [ 
 4.30 vzy:- bIbI rxjIq kOr QWdI vloN suKmnI swihb dy pwT hoxgy rihrws dy 

pwT auprMq dIvwn sj̀xgyy hjUrI jQw kIrqn krygw bwAd ivc hYf gRMQI igAwnI gurmIq 
isMG jI kQw krngy Aqy swrI syvw swD sMgq vloN hovygI[hovygI dygW dIAW syvwvW: s 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[ 
 

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

 

25.5.18 Sukrvwr: - 10.00 vzy:- swD sMgq v`loN  gurU Amrdws jI dy pRkwS dy sbMD iv`c 
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, sR iCMdw isMG QWdI qy sv: inrml isMG puryvwl dy pRIvwrW vloN hoxgIAW[ 

 
 26.5.18 Sincrvwr: - 10.30 vjy:- bIbI hrivMdr kOr Aqy pirvwr vloN suKmnI 

swihb dy pwT auprly hwl iv`c hoxgy Aqy swrI syvw hovygI[ 
 3.30 vjy:- sR pItr isMG pirvwr vloN suKmnI swihb dy pwT auprly hwl iv`c hoxgy Aqy 

swrI syvw hovygI[ 
 4.00 vzy:- Swm nUM bIbIAW ismrn krngIAW[ 

 
 27.5.18 AYqvwr:-  Punjabi School closed. 

 8.30 vzy: - swD sMgq vloN gurU Amrdws jI dy pRkwS dy sbMD iv`c rKwey hoey sRI AKMf 
pwT swihb dy Bog 8.30 vzy pYxgy auprMq sR Amn isMG Aqy pirvwr vloN dohry suKmnI 
swihb dy pwT hoxgy Aqy swrI syvw hovygI[ bwAd’c hzUrI jQw kIrqn krygw auprMq 
AYfItr s syvw isMG A`tw do swl dI rIport dyxgy, bIbIAW kIrqn krngIAW bwAd iv`c 
siqkwrXog hYf gRMQI igAwnI gurmIq isMG jI kQw krngy [ 
 

 28 May Spring Bank Holiday. 
 

 ਗੁਰ ੂਅਮਰਦਾਸ 
 

 ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ੂਅਮਰਦਾਸ੍ ਜੀ ਸ ਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਤੀਜੇ ਗੁਰ ੂ ਨ। ਗੁਰ ੂਜੀ ਮੁਗਲ  ਮਰਾਟ ਅਕਬਰ ਦੇ  ਮਕਾਲੀ  ਨ। ਗੁਰ ੂ

ਅਮਰਦਾ  ਜੀ  ਭ ਗੁਰਆਂੂ ਤੋਂ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਗੁਰ ੂਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਕੇਵਲ ਦ  ਵਰਹ ੇਹੀ ਛੋਟੇ  ਨ। 

 ਵਿਸ਼ਾ ਸਚੂੀ 

 ਮ ੁੱਢਲ਼ਾ ਜੀਿਨ:- ਗ ਰੂ ਅਮਰਦ਼ਾਸ ਜੀ ਦ਼ਾ ਜਨਮ 5 ਮਈ 1479 ਈਸਿੀ (ਵਿਸ਼ਾਖ ਸ ਦੀ 14 ਸਮੰਤ 1536) [1] ਵਿੁੱਚ ਹ ਣ ਵ਼ਿਲਹ ਼ਾ 

ਅੰਵਮਿਤਸਰ ਵਿੁੱਚ ਸਵਿਤ ਬ਼ਾਸਰਕੇ ਨ਼ਾਮੀ ਵ ੰਡ ਵਿੁੱਚ ਮ਼ਾਤ਼ਾ ਸ ਲੁੱਖਣੀ ਦੇ ਗਿਵਹ ਵਿਖ ੇਹੋਇਆ। ਆ  ਦੇ ਵ ਤ਼ਾ ਤੇਜ ਭ਼ਾਨ, ਭੁੱਲ਼ਾ  ਵਰਿ਼ਾਰ ਦੇ 

ਇੁੱਕ ਛੋਟੇ ਵਜਹੇ ਿ ਼ਾਰੀ ਸਨ। 24 ਸ਼ਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੁੱਚ ਤੀਜੇ ਗ ਰੂ ਜੀ ਦ਼ਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਵਗਆ ਤ ੇਉਨਹ਼ਾਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੋ   ੁੱਤਰ ਮੋਹਣ ਤੇ ਮੋਹਰੀ 

ਅਤੇ ਦੋ   ੁੱਤਰੀਆਾਂ ਬੀਬੀ ਦ਼ਾਨੀ ਤੇ ਬੀਬੀ ਭ਼ਾਨੀ  ੈਦ਼ਾ ਹੋਈਆਾਂ। 

 ਗ ਰੂ ਅਮਰਦ਼ਾਸ ਜੀ  ੁੱਕੇ ਿੈਸਨੰੂ ਮੁੱਤ ਦੇ ਅਨ ਯ਼ਾਈ ਸਨ ਤੇ ਹਰ ਸ਼ਾਲ ਗੰਗ਼ਾ ਇਸਨ਼ਾਨ ਲਈ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇੁੱਕ ਵਦਨ ਉਹ ਗੰਗ਼ਾ 

ਯ਼ਾਤਰ਼ਾ ਤੋਂ ਿ਼ਾ ਸ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਤ਼ਾਾਂ ਉਨਹ਼ਾਾਂ ਦੀ ਮ ਲ਼ਾਕ਼ਾਤ ਇੁੱਕ ਸ਼ਾਧੂ ਨ਼ਾਲ ਹੋਈ। ਅਮਰਦ਼ਾਸ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਸ਼ਾਧੂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਛਕ਼ਾਇਆ। ਭੋਜਨ 

https://pa.m.wikipedia.org/wiki/%E0%A8%B8%E0%A8%BF%E0%A9%B1%E0%A8%96_%E0%A8%97%E0%A9%81%E0%A8%B0%E0%A9%82
https://pa.m.wikipedia.org/wiki/%E0%A8%97%E0%A9%81%E0%A8%B0%E0%A9%82_%E0%A8%85%E0%A8%AE%E0%A8%B0%E0%A8%A6%E0%A8%BE%E0%A8%B8#cite_note-1
https://pa.m.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A8%B8%E0%A9%81%E0%A8%B2%E0%A9%B1%E0%A8%96%E0%A8%A3%E0%A9%80&action=edit&redlink=1
https://pa.m.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A8%AC%E0%A9%80%E0%A8%AC%E0%A9%80_%E0%A8%A6%E0%A8%BE%E0%A8%A8%E0%A9%80&action=edit&redlink=1
https://pa.m.wikipedia.org/wiki/%E0%A8%AC%E0%A9%80%E0%A8%AC%E0%A9%80_%E0%A8%AD%E0%A8%BE%E0%A8%A8%E0%A9%80


ਛਕਣ ਤੋਂ ਬ਼ਾਅਦ ਸ਼ਾਧੂ ਨੇ ਅਮਰਦ਼ਾਸ ਜੀ ਕੋਲੋਂ  ਉਨਹ਼ਾਾਂ ਦ ੇਗ ਰੂ ਬ਼ਾਰੇ   ੁੱਵਛਆ ਤ਼ਾਾਂ ਉਨਹ਼ਾਾਂ ਵਕਹ਼ਾ ਵਕ ਉਨਹ਼ਾਾਂ ਦ਼ਾ ਗ ਰੂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕ੍ਰੋਵਧਤ ਹੋ 

ਉਵਿਆ ਅਤੇ ਕਵਹਣ ਲੁੱਵਗਆ, ਮੈਂ ਗ ਰੂਹੀਣ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹੁੱਿੋਂ ਭੋਜਨ ਕਰ ਕੇ ਬਹ ਤ ਿੁੱਡ਼ਾ  ਼ਾ  ਕੀਤ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੰੂ ਇਹ  ਼ਾ  ਧੋਣ ਲਈ 

ਵਿਰ ਗੰਗ਼ਾ ਜ਼ਾਣ਼ਾ  ਿੇਗ਼ਾ। ਇਹ ਸਬਦ ਸ ਣ ਕੇ ਅਮਰਦ਼ਾਸ ਜੀ ਦ਼ਾ ਮਨ ਬੜ਼ਾ ਦ ਖੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਨਹ਼ਾਾਂ ਨੇ ਈਸਿਰ ਅੁੱਗੇ ਗ ਰੂ ਲਈ  ਿ਼ਾਰਿਨ਼ਾ 

ਕੀਤੀ। 

 ਸਿੇ਼ਾ ਤ ੇਵਸਮਰਨ ਦ ੇ  ਜੰ 

 ਇੁੱਕ ਵਦਨ ਗ ਰੂ ਅਮਰਦ਼ਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬੀਬੀ ਅਮਰ ੋਜੋ ਗ ਰੂ ਜੀ ਦੇ ਭਰ਼ਾ ਦੀ ਨੂੰਹ ਸੀ, ਦੇ ਮ ਖ ਤੋਂ ਗ ਰ ੂਨ਼ਾਨਕ ਦੇਿ ਜੀ ਦੀ ਬ਼ਾਣੀ ਦੇ ਕ ਝ ਸਬਦ 

ਸ ਣੇ। ਇਹ ਵਮੁੱਿੇ ਸਬਦ ਸ ਣ ਕੇ ਅਮਰਦ਼ਾਸ ਜੀ ਦ ੇਮਨ ਉੱਤ ੇਡੂੰਘ਼ਾ  ਿਭ਼ਾਿ ਵ ਆ। ਉਨਹ਼ਾਾਂ ਬੀਬੀ ਅਮਰ ੋਨੂੰ ਵਕਹ਼ਾ ਵਕ ਉਹ ਉਨਹ਼ਾਾਂ ਨੂੰ ਆ ਣੇ 

ਵ ਤ਼ਾ ਜੀ  ਼ਾਸ ਲੈ ਚੁੱਲੇ। ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਦੇ ਉਨਹ਼ਾਾਂ ਨੂੰ ਉਿੇ ਵਲਜ਼ਾਣ ’ਤੇ ਅਮਰਦ਼ਾਸ ਜੀ ਗ ਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਿ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨੀ  ੈ ਗਏ ਤੇ ਬ਼ਾਅਦ ਵਿੁੱਚ 

ਉਨਹ਼ਾਾਂ ਦੇ  ੁੱਕੇ ਸਰਧ਼ਾਲੂ ਬਣ ਗਏ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਮਰਦ਼ਾਸ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ ਤਕਰੀਬਨ 62 ਸ਼ਾਲ਼ਾਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਉਨਹ਼ਾਾਂ ਨੇ ਗ ਰੂ ਸ਼ਾਵਹਬ ਦੇ ਕਲੋ ਖਡੂਰ 

ਸ਼ਾਵਹਬ ਵਿਖੇ ਵਨਿ਼ਾਸ ਕਰ ਵਲਆ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਵਗਆਰ਼ਾਾਂ ਸ਼ਾਲ਼ਾਾਂ ਵਿੁੱਚ ਉਨਹ਼ਾਾਂ ਨੇ ਤਨ-ਮਨ ਨ਼ਾਲ ਗ ਰ ੂਅੰਗਦ ਦੇਿ ਜੀ ਦੀ ਸੇਿ਼ਾ ਕੀਤੀ। 

ਅਮਰਦ਼ਾਸ ਜੀ ਹਰ ਰੋ਼ਿ  ਿਭ਼ਾਤ ਿਲੇੇ ਵਬਆਸ ਨਦੀ ’ਤੇ ਗ ਰੂ ਸ਼ਾਵਹਬ ਦੇ ਇਸਨ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲਈ  ਼ਾਣੀ ਵਲਆਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕਈ ਲੋਕ 

ਉਨਹ਼ਾਾਂ ਨੂੰ ‘ਨੌਕਰ,  ਼ਾਗਲ, ਕਹ਼ਾਰ’ ਭ਼ਾਿ  ਼ਾਣੀ ਢੋਣ ਿ਼ਾਲ਼ਾ ਆਵਦ ਕਵਹ ਕੇ ਉਨਹ਼ਾਾਂ ਦ਼ਾ ਮਖੌਲ ਉਡ਼ਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਅਮਰਦ਼ਾਸ ਜੀ ਇਨਹ਼ਾਾਂ ਵਨਰ਼ਾਦਰੀ 

ਭਰੇ ਸਬਦ਼ਾਾਂ ਦੀ ਕੋਈ  ਰਿ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਨਹ਼ਾਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੁੱਚ ਆ ਣੇ ਗ ਰੂ ਲਈ ਸਵਤਕ਼ਾਰ ਸੀ। ਉਹ ਆ ਣੇ ਘਰ ਵਿੁੱਚ ਿੀ ਗ ਰੂ ਦੇ 

ਸਿ਼ਾਨ ਿੁੱਲ ਵ ੁੱਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। 

 ਵਨਿ਼ਾਵਿਆਾਂ ਦੀ ਿ਼ਾਾਂ 

 ਇੁੱਕ ਰ਼ਾਤ ਸਖ਼ਤ ਸਰਦੀ ਦੇ ਨ਼ਾਲ ਮੀਂਹ  ੈ ਵਰਹ਼ਾ ਸੀ। ਅਮਰਦ਼ਾਸ  ਼ਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਿ਼ਾ ਸ ਆ ਰਹ ੇਸਨ ਤ਼ਾਾਂ ਇੁੱਕ ਜ ਲ਼ਾਹੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੁੱਗੇ ਖੁੱਡੀ 

ਦੇ ਵਕੁੱਲੇ ਨ਼ਾਲ ਿੋਕਰ ਲੁੱਗਣ ਨ਼ਾਲ ਵਡੁੱਗ  ਏ। ‘ਕੌਣ ਹ?ੈ’ ਜ ਲ਼ਾਹੇ ਦੀ  ਤਨੀ ਨੇ   ੁੱਵਛਆ। ਹੋਿੇਗ਼ਾ, ਉਹ ਅਮਰ ਵਨਿ਼ਾਿ਼ਾਾਂ ਵਜਸ ਨੰੂ ਵਦਨੇ ਚੈਨ 

ਤੇ ਨ਼ਾ ਰ਼ਾਤੀਂ ਆਰ਼ਾਮ।  ਤੀ ਨੇ ਉੱਤਰ ਵਦੁੱਤ਼ਾ। ਗ ਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਿ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵਕੁੱਸ਼ਾ ਸ ਵਣਆ ਤ਼ਾਾਂ ਵਕਹ਼ਾ ਵਕ ਅਮਰ ੂਅੁੱਜ ਤੋਂ ਵਨਿ਼ਾਵਿਆਾਂ ਦੀ 

ਿ਼ਾਾਂ, ਵਨਆਸਵਰਆਾਂ ਦ਼ਾ ਆਸਰ਼ਾ, ਵਨਘਵਰਆਾਂ ਦ਼ਾ ਘਰ ਅਤ ੇਇਹ ਕ ਝ 12 ਨ਼ਾਿ਼ਾਾਂ ਨ਼ਾਲ  ਿਸਸੰ਼ਾ ਕੀਤੀ। ਗ ਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਿ ਜੀ ਅਮਰਦ਼ਾਸ ਜੀ 

ਦੀ ਸਰਧ਼ਾ, ਸੇਿ਼ਾ ਭ਼ਾਿਨ਼ਾ, ਹਲੀਮੀ ਅਤੇ ਵਨਮਰਤ਼ਾ ਤੋਂ  ਿਭ਼ਾਵਿਤ ਹਏੋ। ਵਸੁੱਖ  ਰੰ ਰ਼ਾ ਅਨ ਸ਼ਾਰ ਗ ਰ ੂਅੰਗਦ ਦੇਿ ਜੀ ਨੇ ਅਮਰਦ਼ਾਸ ਜੀ ਨੰੂ 

ਆ ਣ਼ਾ ਉੱਤਰ਼ਾਵਧਕ਼ਾਰੀ ਹੋਣ ਦ਼ਾ ਐਲ਼ਾਨ ਕਰ ਵਦੁੱਤ਼ਾ। ਮ਼ਾਰਚ 1552 ਈਸਿੀ ਵਿੁੱਚ ਅਮਰਦ਼ਾਸ ਜੀ ਦੇ ਗ ਰਗੁੱਦੀ ਉੱਤੇ ਬੈਿਣ ਦੀ ਸ਼ਾਧ਼ਾਰਨ 

ਰਸਮ ਕੀਤੀ ਗਈ। 

 ਕ਼ਾਰਜ 

 ਗ ਰੂ ਅਮਰਦ਼ਾਸ ਜੀ ਨੂ ੰਗੁੱਦੀ ਉੱਤ ੇਬੈਿਣ ਸਮੇਂ ਅਨੇਕ਼ਾਾਂ ਮ ਸਕਲ਼ਾਾਂ ਦ਼ਾ ਸ਼ਾਹਮਣ਼ਾ ਕਰਨ਼ਾ ਵ ਆ। ਮ ਸਕਲ਼ਾਾਂ ਨੰੂ ਚੀਰਦੇ ਹਏੋ ਆ  ਨੇ ਵਸੁੱਖ ਮੁੱਤ 

ਦੇ ਸੰਗਿਨ ਤੇ ਵਿਕ਼ਾਸ ਲਈ ਅਨੇਕ਼ਾਾਂ ਕੰਮ ਿੀ ਕੀਤੇ, ਵਜਹਨ਼ਾਾਂ ਵਿੁੱਚੋਂ ਗਇੋੰਦਿ਼ਾਲ ਵਿੁੱਚ ਬਉਲੀ ਦ਼ਾ ਵਨਰਮ਼ਾਣ, ਲਗੰਰ ਸਸੰਿ਼ਾ ਦ਼ਾ ਵਿਸਿ਼ਾਰ, 

ਸਬਦ਼ਾਾਂ ਦ ੇਸਗੰਿਵਹ ਤ ੇਸਗੰਿਨ ਤੋਂ ਇਲ਼ਾਿ਼ਾ ਸਮ਼ਾਵਜਕ ਸ ਧ਼ਾਰ ਿੀ ਕੀਤ।ੇ ਉਨਹ਼ਾਾਂ ਨੇ ਜ਼ਾਤੀ ਭਦੇਭ਼ਾਿ ਅਤ ੇਛੂਤਛ਼ਾਤ ਦ਼ਾ ਖਡੰਨ ਕੀਤ਼ਾ, ਸਤੀ  ਿਿ਼ਾ 

ਦੀ ਵਨਖਧੇੀ ਕੀਤੀ।  ਰਦ ੇਦੀ  ਿਿ਼ਾ ਦੀ ਮਨ਼ਾਹੀ, ਨਵਸਆਾਂ ਦੀ ਵਨਖਧੇੀ, ਮਤੌ, ਵਿਆਹ ਤ ੇਜਨਮ ਸਬੰਧੰੀ ਰੀਤ਼ਾਾਂ ਵਿੁੱਚ ਸ ਧ਼ਾਰ ਕੀਤ਼ਾ। ਲਗੰਰ 

ਅਤ ੇ ਗੰਤ ਦੀ ਵਿਿਸਿ਼ਾ ਗ ਰੂ ਅਮਰਦ਼ਾਸ ਜੀ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਉਨਹ਼ਾਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਵਿੁੱਚ ਸਮਰ਼ਾਟ ਅਕਬਰ ਨੇ ਿੀ ਲੰਗਰ ਛਵਕਆ। 

 ਬ਼ਾਣੀ 

 ਗ ਰੂ ਅਮਰਦ਼ਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵਸੁੱਖ ਮੁੱਤ ਦੇ ਸੰਗਿਨ ਤੇ ਵਿਕ਼ਾਸ ਲਈ ਆ ਣੇ 22 ਿਵਰਹਆਾਂ ਦੇ ਗ ਰੂ ਕ਼ਾਲ ਵਿੁੱਚ ਬਹ ਤ ਸ਼ਾਰੇ ਮਹੁੱਤਿ ੂਰਨ ਕੰਮ 

ਕੀਤੇ। ਗ ਰੂ ਅਮਰਦ਼ਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬ਼ਾਣੀ ਆਵਦ ਸਿੀ ਗ ਰੂ ਗਿੰਿ ਸ਼ਾਵਹਬ ਵਿੁੱਚ 907 ਸਬਦ, 19 ਰ਼ਾਗ਼ਾਾਂ ਵਿੁੱਚ ਅੰਵਕਤ ਹਨ। 

 ਜਤੋੀ ਜਤੋਸ 

 ਗ ਰੂ ਅਮਰਦ਼ਾਸ ਜੀ ਨੇ 1 ਸਤੰਬਰ 1574 ਨੂੰ ਗ ਰ ੂਰ਼ਾਮਦ਼ਾਸ ਜੀ ਨੰੂ ਗ ਰੂ ਗੁੱਦੀ ਸੌਂ ੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬ਼ਾਅਦ ਆ  ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮ਼ਾ ਗਏ।[2]] 
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