
somvwr 2 julweI 2018 qoN AYqvwr 8 julweI 2018 q`k 

 2.7.18 somvwr:- isrjxw idvs sRI Akwl swihb jI[ 
 

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

 5.7.18 vIrvwr:-  pRkwS sRI gurU  hirgoibMd swihb jI 
 6.00 v`zy:- rihrws swihb dy pwT hoxgy auoprMq hzUrI jQw Sbd kIrqn krygw Aqy swrI 

syvw hovygI[ 
 

6.7.18 Sukrvwr:-  
 10.00 vzy:- swD sMgq v`lo sRI gurU  hirgoibMd swihb jI dy pRkwS purb dy sbMD iv`c sRI 

AKMf pwT swihb 10.00 vzy ArMB hoxgy swrI syvw hovygI[  
 7.7.18 Sincrvwr: -  
 10.30 vjy:-s gurbcn isMG Aqy pirvwr vloN suKmnI swihb dy pwT hoxgy Aqy swrI syvw 

hovygI[ 
 1.00 vjy:- sR suirMdr isMG isDU Aqy pirvwr vloN suKmnI swihb dy pwT hoxgy Aqy swrI 

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

 
 8.7.18 AYqvwr:- sR m`Kx isMG mMNfyr Aqy pirvwr vloN  suKmnI swihb dy pwT hoxgy Aqy 

swrI syvw hovygI[ 
9.00 vzy: - swD sMgq v`lo sRI gurU  hirgoibMd swihb jI dy  pRkwS purb dy sbMD ivc̀ sRI 
rKwey hoey sRI AKMf pwT swihb dy Bog 9.00 vzy pYxgy auprMq s m`Kx isMG mMfyr vloN 
suKmnI swihb dy pwT hoxgy Aqy swrI syvw hovygI, bwAd’c hzUrI jQw kIrqn krygw, 
gurbcn isMG jI dw FwfI jQw hwjrI Brygw[ 

 Passport Surgery from 11.00 -1.00 PM 

julweI 

 9 julweI ShIdI idn BweI mnI isMG jI 
 16 julweI sMgRWd swaux 
 16 julweI ShIdI BweI qwrU isMG jI 
 21 julweI mIrI-pIrI idvs pwqSwhI CyvIN 

 23 julweI pRkwS sRI guru hirikRSn swihb jI  
 31 julweI ShIdI idn s auDm 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 Mohinder Singh 

Maan (General Secretary) 01274- 727938, Mob: - 07443873710 

  

 ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਰਗੋਰ ਿੰਦ ਸ੍ਾਰਹ  

 ਛਠਮੁ ਪੀਰ ੁਬੈਠਾ ਗੁਰ ੁਭਾਰੀ ਅੱਜ ਪਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ 'ਤ ੇਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੇਿੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ੂਹਵਰਗੋਵਬਿੰਦ ਸ੍ਾਵਹਬ ਦੀ ਸ਼ਖ਼ਸ੍ੀਅਤ ਦੇ ਅਨੇਕਾਾਂ ਗੁਣ 

ਹਨ। ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੂਿੰ  ਕਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣਾਾਂ ਨਾਲ ਸ੍ਵਤਕਾਵਰਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਜਿੇਂ ਮੀਰੀ-ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਬਿੰਦੀਛੋੜ ਸ੍ਵਤਗੁਰ,ੂ ਿਡ ਯੋਧਾ, ਪਰਉਪਕਾਰੀ, 



ਗੁਰ-ਭਾਰੀ ਆਵਦ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ੍ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਖ਼ਸ੍ੀਅਤ ਨੂਿੰ  ਵਬਆਨ ਕਰਵਦਆਾਂ ਵਲਖਦੇ ਹਨ: ਪਿੰਵਜ ਵਪਆਲੇ ਪਿੰਵਜ ਪੀਰ ਛਠਮੁ ਪੀਰ ੁ

ਬੈਠਾ ਗੁਰ ੁਭਾਰੀ। ਅਰਜਨ ਕਾਇਆ ਪਲਵਿਕੈ ਮੂਰਵਤ ਹਵਰਗੋਵਬਿੰਦ ਸ੍ਿਾਰੀ। ਚਲੀ ਪੀੜੀ ਸੋ੍ਢੀਆ ਰਪੂੁ ਵਦਖਾਿਵਣ ਿਾਰ ੋਿਾਰੀ। ਦਲਭਿੰਜਨ 

ਗੁਰ ੁਸੂ੍ਰਮਾ ਿਡ ਜੋਧਾ ਬਹ ੁਪਰਉਪਕਾਰੀ। (ਿਾਰ 1/48) ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ੂਹਵਰਗੋਵਬਿੰਦ ਸ੍ਾਵਹਬ ਦਾ ਪਰਕਾਸ਼ 1595 ਈ: ਨੂਿੰ  ਗੁਰ ੂਕੀ ਿਡਾਲੀ, ਵਿਲ੍ਾ 

ਅਿੰਵਮਰਤਸ੍ਰ ਵਿਖੇ ਪਿੰਜਿੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ੂਅਰਜਨ ਦੇਿ ਜੀ ਅਤ ੇਮਾਤਾ ਗਿੰਗਾ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਹੋਇਆ। ਪਿੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ 

ਉਚਾਰ:ੇ ਸ੍ਵਤਗੁਰ ਸ੍ਾਚੈ ਦੀਆ ਭੇਵਜ॥ ਵਚਰ ੁਜੀਿਨੁ ਉਪਵਜਆ ਸ੍ਿੰਜੋਵਗ॥ ਉਦਰੈ ਮਾਵਹ ਆਇ ਕੀਆ ਵਨਿਾਸੁ੍॥ ਮਾਤਾ ਕੈ ਮਵਨ ਬਹਤੁੁ 

ਵਬਗਾਸੁ੍॥ ਜਿੰਵਮਆ ਪੂਤੁ ਭਗਤੁ ਗੋਵਿਿੰਦ ਕਾ॥ ਪਰਗਵਿਆ ਸ੍ਭ ਮਵਹ ਵਲਵਖਆ ਧੁਰ ਕਾ॥ (ਪਿੰਨਾ 396) ਪਿੰਜਿੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ੂਅਰਜਨ 

ਦੇਿ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਾਵਹਬਿਾਦੇ ਦੇ ਜਨਮ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿਚ ਲੋਕਾਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂਿੰ  ਮੱੁਖ ਰੱਖ ਕੇ ਛੇ ਹਰਿਾਾਂ ਿਾਲਾ ਖੂਹ ਲਗਿਾਇਆ। ਇਹ ਅਸ੍ਥਾਨ ਅੱਜ 

ਇਕ ਿੱਡਾ ਕਸ੍ਬਾ ਹ ੈਅਤ ੇਛੇਹਰਿਾ ਸ੍ਾਵਹਬ ਕਰਕੇ ਜਾਵਣਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਣੁ ਇਹ ਅਿੰਵਮਰਤਸ੍ਰ ਦਾ ਹੀ ਇਕ ਵਹੱਸ੍ਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ੂ

ਹਵਰਗੋਵਬਿੰਦ ਜੀ ਦਾ ਬਚਪਨ ਗੁਰ ੂਕੀ ਿਡਾਲੀ ਵਿਚ ਹੀ ਬੀਵਤਆ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ੂਰਾਮਦਾਸ੍ ਜੀ ਿੱਲੋਂ  ਗੁਰਗੱਦੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ੂਅਰਜਨ ਦੇਿ ਜੀ ਨੂਿੰ  ਦੇਣ 

ਕਾਰਨ ਵਪਰਥੀ ਚਿੰਦ ਬਹਤੁ ਈਰਖਾ ਕਰਦਾ ਸ੍ੀ। ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਗੁਰ-ੂਘਰ ਉਤੱ ੇਹਮਲੇ ਕਰਦਾ ਆ ਵਰਹਾ ਸ੍ੀ। ਬਾਲ (ਗੁਰ)ੂ ਹਵਰਗੋਵਬਿੰਦ ਜੀ 

ਦੇ ਜਨਮ 'ਤੇ ਵਪਰਥੀ ਚਿੰਦ ਹੋਰ ਈਰਖਾਲੂ ਹੋ ਵਗਆ। ਵਪਰਥੀਏ ਅਤ ੇਉਸ੍ ਦੇ ਪਵਰਿਾਰ ਦੀਆਾਂ ਆਸ੍ਾਾਂ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਵਿਰ ਵਗਆ, ਵਕਉ ਾਂਵਕ ਉਹ ਇਹ 

ਆਸ੍ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਸ੍ਨ ਵਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ੂਅਰਜਨ ਦੇਿ ਜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ, ਇਸ੍ ਲਈ ਉਨ੍ਾਾਂ ਤੋਂ ਵਪੱਛੋਂ ਸ੍ਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਮੇਹਰਬਾਨ ਹੀ ਗੱਦੀ 

'ਤੇ ਬੈਠੇਗਾ। ਉਹ ਬਾਲ ਹਵਰਗੋਵਬਿੰਦ ਜੀ ਨੂਿੰ  ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁਿੰਦਾ ਸ੍ੀ। ਇਸ੍ ਿਾਸ੍ਤ ੇਉਸ੍ ਿੱਲੋਂ  ਕਈ ਢਿੰਗਾਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲੇ ਕਰਿਾਏ ਗਏ। ਸ੍ਰੀ 

ਗੁਰ ੂਅਰਜਨ ਦੇਿ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ (ਗੁਰ)ੂ ਹਵਰਗੋਵਬਿੰਦ ਜੀ ਦੀ ਵਿੱਵਦਆ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਰਬਿੰਧ ਕੀਤਾ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੀ ਵਨਗਰਾਨੀ ਵਿਚ ਵਜਥੇ ਆਪ 

ਜੀ ਨੂਿੰ  ਗੁਰ-ੂਘਰ ਦੀ ਵਿੱਵਦਆ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸ੍ਤਰਾਾਂ ਦੀ ਵਸੱ੍ਵਖਆ ਵਦੱਤੀ ਉਥੇ ਸ਼ਸ੍ਤਰ ਵਿੱਵਦਆ ਅਤ ੇਘੋੜ ਸ੍ਿਾਰੀ ਵਿਚ ਿੀ ਵਨਪੁਿੰਨ ਕੀਤਾ। ਆਪ 

ਸ੍ਡੌਲ ਸ੍ਰੀਰ ਦੇ ਨਰੋਏ ਅਤ ੇਬਲਿਾਨ ਸ੍ਨ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ੍ ਜੀ ਨੇ 'ਦਲਭਿੰਜਨ ਗੁਰ ੁਸੂ੍ਰਮਾ ਿਡ ਜੋਧਾ ਬਹ ੁਪਰਉਪਕਾਰੀ' ਕਵਹਿੰਵਦਆਾਂ 

ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬਲਿਾਨਤਾ ਨੂਿੰ  ਵਬਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ੂਅਰਜਨ ਦੇਿ ਜੀ ਲਾਹੌਰ ਨੂਿੰ  ਜਾਣ ਲੱਗ,ੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੇ ਸ੍ਿੰਗਤ ਵਿਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ 

ਵਕ ਉਨ੍ਾਾਂ ਵਪੱਛੋਂ ਗੁਵਰਆਈ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸ੍ਾਵਹਬਿਾਦਾ ਸ੍ਰੀ ਹਵਰਗੋਵਬਿੰਦ ਹੋਿੇਗਾ। ਗੁਰ ੂਜੀ ਦੀ ਆਵਗਆ ਅਨੁਸ੍ਾਰ 25 ਮਈ 1606 ਈ. ਨੂਿੰ  

ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਹਵਰਗੋਵਬਿੰਦ ਜੀ ਨੂਿੰ  ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਵਬਠਾ ਕੇ ਗੁਵਰਆਈ ਦੀ ਰਸ੍ਮ ਅਦਾ ਕੀਤੀ। ਉਸ੍ ਿੇਲੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ੂਹਵਰਗੋਵਬਿੰਦ ਸ੍ਾਵਹਬ ਜੀ 

ਦੀ ਉਮਰ 11 ਸ੍ਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸ੍ੀ। ਗੁਵਰਆਈ ਸ੍ਮੇਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ੂਹਵਰਗੋਵਬਿੰਦ ਸ੍ਾਵਹਬ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂਿੰ  ਦੋ ਵਕਰਪਾਨਾਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ 

ਵਕਹਾ। ਇਕ ਸੱ੍ਜੇ ਪਾਸ੍ ੇਪਵਹਨੀ ਤੇ ਦਜੂੀ ਖੱਬੇ ਪਾਸ੍।ੇ ਇਹ ਦੋ ਵਕਰਪਾਨਾਾਂ ਵਜਨ੍ਾਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਮੀਰੀ ਦੀ ਪਰਤੀਕ ਹੈ ਤੇ ਦਜੂੀ ਪੀਰੀ ਦੀ। ਇਹ ਇਸ੍ 

ਲਈ ਸ੍ੀ, ਵਕਉ ਾਂਵਕ ਆਪ ਜੀ ਨੂਿੰ  ਅਵਹਸ੍ਾਸ੍ ਹ ੋਵਗਆ ਸ੍ੀ ਵਕ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਤਮ ਰੱਵਖਆ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਬਹਤੁ ਿੱਡੀ ਲੋੜ ਹ।ੈ ਗੁਰ ੂ

ਸ੍ਾਵਹਬ ਜੀ ਨੇ ਵਸੱ੍ਖਾਾਂ ਨੂਿੰ  ਿੀ ਹਕੁਮ ਕੀਤਾ ਵਕ ਅੱਜ ਤੋਂ ਉਹ ਸ਼ਸ੍ਤਰ ਿੀ ਪਵਹਵਨਆ ਕਰਨ, ਵਸ੍ਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਸ੍ਤਰ ਅਵਭਆਸ੍ ਿੀ ਕਰਨ। 

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ੂਹਵਰਗੋਵਬਿੰਦ ਸ੍ਾਵਹਬ ਨੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਨੂਿੰ  ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਤਖ਼ਤ ਦਾ ਰਪੂ ਦੇ ਵਦੱਤਾ। ਆਪ ਸ਼ਸ੍ਤਰ ਪਵਹਨ ਕੇ ਸ੍ੀਸ੍ ਉਪੱਰ ਕਲਗੀ ਸ੍ਜਾ ਕੇ 

ਗੁਰਗੱਦੀ ਉਪੱਰ ਬੈਠਦੇ ਸ੍ਨ। ਗੁਰ ੂਜੀ ਨੇ ਸ੍ਿੰਗਤਾਾਂ ਨੂਿੰ  ਹਕੁਮਨਾਮੇ ਭੇਜੇ ਵਕ ਉਹ ਬਾਕੀ ਭੇਿਾਿਾਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਣੁ ਚਿੰਗ ੇਘੋੜੇ ਅਤ ੇਸ਼ਸ੍ਤਰ ਿੀ 

ਭੇਿ ਕਵਰਆ ਕਰਨ। ਜੋ ਵਸੱ੍ਖ ਸ਼ਸ੍ਤਰ ਜਾਾਂ ਘੋੜਾ ਭੇਿ ਕਰਦਾ, ਗੁਰ ੂਜੀ ਉਸ੍ ਉਤੱ ੇਬਹਤੁ ਪਰਸ੍ਿੰਨ ਹੁਿੰਦੇ। ਆਪ ਸ੍ਿੰਗਤਾਾਂ ਨੂਿੰ  ਵਸ੍ਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-

ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅਿੰਦਰ ਸ਼ਕਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰੇਰਨਾ ਵਦਿੰਦੇ। ਉਸ੍ ਸ੍ਮੇਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਾਂਗੀਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸ੍ੀ ਵਕ ਕੋਈ ਿੀ 

ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਥੜ੍ਾ ਿੀ ਉਚੱਾ ਨਹੀ ਾਂ ਬਣਾ ਸ੍ਕਦਾ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੱ੍ਚਖਿੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਵਰਮਿੰਦਰ ਸ੍ਾਵਹਬ ਦੀ ਦਰਸ਼ਨੀ ਵਡਓਢੀ ਦੇ 

ਸ੍ਾਹਮਣੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਾਵਹਬ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਸੱ੍ਚਖਿੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਵਰਮਿੰਦਰ ਸ੍ਾਵਹਬ ਤ ੇਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਾਵਹਬ ਦੋਿਾਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ-

ਆਪਣਾ ਮਹੱਤਿ ਹ।ੈ ਸੱ੍ਚਖਿੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਵਰਮਿੰਦਰ ਸ੍ਾਵਹਬ ਵਸੱ੍ਖੀ ਦਾ ਧਾਰਵਮਕ ਵਚਿੰਨ ੍ਹੈ ਅਤ ੇਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਾਵਹਬ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪਰਤੱਖ 

ਪਰਮਾਣ। ਇਸ੍ ਤਰ੍ਾਾਂ ਛੇਿੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵਸੱ੍ਖ ਧਰਮ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਧਰਮ ਅਸ੍ਥਾਨ ਸੱ੍ਚਖਿੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਵਰਮਿੰਦਰ ਸ੍ਾਵਹਬ, ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸ੍ਾਵਹਬ ਦੀ 

ਪਰਕਰਮਾ ਵਿਚ ਹੀ ਰਾਜ-ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਵਸੱ੍ਖਾਾਂ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਹੋਂਦ ਦਾ ਪਰਤੀਕ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਾਵਹਬ ਵਸੱ੍ਖ-ਪਿੰਥ ਨੂਿੰ  ਬਖ਼ਸ਼ ਵਦੱਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ੂ

ਹਵਰਗੋਵਬਿੰਦ ਜੀ ਦਾ ਤਖ਼ਤ 'ਤੇ ਬੈਠਣਾ, ਦੋ ਵਕਰਪਾਨਾਾਂ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ, ਿੌਜ ਵਤਆਰ ਕਰਨੀ, ਨਗਾਰਾ ਿਜਾਉਣਾ, ਵਸ਼ਕਾਰ ਕਰਨਾ ਵਿਰੋਧੀਆਾਂ 

ਨੂਿੰ  ਚੁੱਭਣ ਲੱਗਾ। ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੇ ਗੁਰ ੂਜੀ ਦੀ ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਜਹਾਾਂਗੀਰ ਪਾਸ੍ ਕੀਤੀ ਅਤ ੇਵਕਹਾ ਵਕ ਗੁਰ ੂਜੀ ਦੀਆਾਂ ਇਹ ਵਤਆਰੀਆਾਂ ਹਕੂਮਤ ਲਈ 

ਖ਼ਤਰਾ ਹਨ। ਜਹਾਾਂਗੀਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀਆਾਂ ਦੀਆਾਂ ਚਾਲਾਾਂ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਗੁਰ ੂਜੀ ਨੂਿੰ  ਗਿਾਲੀਅਰ ਦੇ ਵਕਲੇ੍ ਵਿਚ ਕੈਦ ਕਰ ਵਦੱਤਾ। ਇਸ੍ ਖ਼ਬਰ ਨੇ 

ਵਸੱ੍ਖਾਾਂ ਅਿੰਦਰ ਬੇਚੈਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਵਦੱਤੀ। ਕਰੀਬ ਦੋ ਕੁ ਸ੍ਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਉਪਰਿੰਤ ਗੁਰ ੂਜੀ ਦੀ ਵਰਹਾਈ ਹੋਈ। ਆਪ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਰਹਾਈ ਸ੍ਮੇਂ 

ਜਹਾਾਂਗੀਰ ਦੀ ਕੈਦ ਕੱਿ ਰਹੇ 52 ਰਾਵਜਆਾਂ ਨੂਿੰ  ਿੀ ਨਾਲ ਵਰਹਾਅ ਕਰਿਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ੂਹਵਰਗੋਵਬਿੰਦ ਜੀ ਗਿਾਲੀਅਰ ਤੋਂ ਵਰਹਾਅ ਹ ੋਕੇ 

ਸ੍ਰੀ ਅਿੰਵਮਰਤਸ੍ਰ ਪਹੁਿੰਚੇ ਤਾਾਂ ਸ੍ਿੰਗਤਾਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਆਮਦ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸ੍ਾਵਹਬ ਵਿਖੇ ਵਘਉ ਦੇ ਦੀਿੇ ਜਗਾਏ। ਇਸ੍ ਵਦਨ ਨੂਿੰ  

ਸ੍ਿੰਗਤਾਾਂ ਅੱਜ ਿੀ ਸੱ੍ਚਖਿੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਵਰਮਿੰਦਰ ਸ੍ਾਵਹਬ, ਸ੍ਰੀ ਅਿੰਵਮਰਤਸ੍ਰ ਵਿਖੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਬਿੰਦੀਛੋੜ ਵਦਿਸ੍ ਦੇ ਰਪੂ ਵਿਚ ਮਨਾਉ ਾਂਦੀਆਾਂ ਹਨ। ਇਹ 

ਨਿਾਰਾ ਦੇਖਣਯੋਗ ਹੁਿੰਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ੂਹਵਰਗੋਵਬਿੰਦ ਸ੍ਾਵਹਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਿਨ-ਕਾਲ ਵਿਚ ਿੁਲਮ ਦੇ ਵਖਲਾਫ਼ ਅਿੰਵਮਰਤਸ੍ਰ, ਸ੍ਰੀ 

ਹਵਰਗੋਵਬਿੰਦਪੁਰ, ਗੁਰਸੂ੍ਰ ਮਵਹਰਾਜ ਅਤ ੇਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀਆਾਂ ਚਾਰ ਜਿੰਗਾਾਂ ਲੜੀਆਾਂ ਅਤ ੇਵਜੱਤਾਾਂ ਹਾਸ੍ਲ ਕੀਤੀਆਾਂ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਵਸੱ੍ਖੀ ਦੇ 

ਪਰਚਾਰ ਪਰਸ੍ਾਰ ਲਈ ਅਨੇਕਾਾਂ ਥਾਿਾਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤ ੇਕਈ ਨਗਰ ਿਸ੍ਾਏ। ਅਖੀਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰ ੇਸ੍ਰੀ ਹਵਰਰਾਇ ਸ੍ਾਵਹਬ ਜੀ 

ਨੂਿੰ  ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੀ ਵਿਿੰਮੇਿਾਰੀ ਸ੍ੌਂਪ ਵਦੱਤੀ ਅਤ ੇ3 ਮਾਰਚ 1644 ਈ: ਨੂਿੰ  ਜੋਤੀ ਜੋਵਤ ਸ੍ਮਾ ਗਏ, ਵਜਸ੍ ਨਾਲ ਸ੍ਬਿੰਧਤ ਅਸ੍ਥਾਨ ਕੀਰਤਪੁਰ 

ਸ੍ਾਵਹਬ ਵਿਖੇ ਸੁ੍ਸ਼ੋਵਭਤ ਹ।ੈ -ਮੋਬਾ: 98148-98570 -  
 
 

 


