somvwr 15 AkqUbr 2018 qoN AYqvwr 21 AkqUbr 2018 q`k


15.10.18 somvwr:- k`qk dI sMgRWd dw idn hY

 16.10.18 mMglvwr:- School Children arrive 10.00 AM
 17.10.18 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: AmrjIq
isMG , sR:hrijMdr isMG Aqy bIbI qrsym kOr, bIbI pvndIp kOr, s ibkRmjIq isMG QWdI Aqy bIbI rxjIq
kOr Aqy sR sucw isMG bYNs pirvwrW vloN hoxgIAW[



18.10.18 vIrvwr:-



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

19.10.18 Sukrvwr: 10.00 vzy:- s drSn isMG dosWJ Aqy pirvwr v`loN 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:
qrsym isMG Aqy crnjIq isMG bwsI, sR iCMdw isMG QWdI, s hrbMs isMG in`Jr, s ieMdrjIq isMG bIbI
pRmjIq kOr qy sv: inrml isMG puryvwl dy pRIvwrW vloN hoxgIAW[



20.10.18 Sincrvwr: - joqI joq sRI guru hirrwey jI, gurg`dI sRI guru hirikRSn swihb
jI, gurg`dI sRI guru gRMQ swihb jI



11.00 vjy:- sR sMqOK isMG ig`l Aqy pirvwr vloN sRI suKmnI swihb dy pwT hoxgy Aqy



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



21.10.18 AYqvwr:- joqI joq sRI guru goibMd isMG jI



10.00 vzy: - s drSn isMG dosWJ Aqy pirvwr rKwey hoey sRI AKMf pwT swihb dy Bog
10.00 vzy pYxgy Aqy swrI syvw hovygI, bwAd’c hzUrI jQw kIrqn krygw, b`cy kIrqn
krngy, siqkwrXog hYf gRMQI igAwnI gurmIq isMG jI kQw krngy [
iksy gurmuK pirvwr dy gRih iv`Ky suKmnI swihb dy pwT hoxgy[

AkqUbr







29 AkqUbr jnm idn Bgq nwm dyv jI
31 AkqUbr ShIdI BweI byAMq isMG jI
28 Oct Daylight Saving Time (Ends)
31 Oct Halloween
5 Nov GuyFalksDay

ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਰਰਰਸ਼ਨ ਰਿਆਈਐ...
ਸ੍ਰੀ ਗੁ ਰੂ ਹਰਰਰਰਰ ਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਸ੍ਰੀ ਗੁ ਰੂ ਹਰਰ ਰਾਇ ਜੀ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਸ੍ੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਦੇ ਗਰਰਹ ਰੀਰਤਪੁਰ ਸ੍ਾਰਹਬ (ਰੂਪਨਗਰ) ਰਿਖੇ 23
ਜੁਲਾਈ 1656 ਨੂੂੰ ਹੋਇਆ। ਗੁ ਰੂ ਹਰਰ ਰਾਇ ਜੀ ਦੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਸ੍ਨ-ਰਾਮ ਰਾਇ ਅਤੇ ਹਰਰਰਰਰ ਸ਼ਨ। ਰਾਮ ਰਾਇ ਿੱਡਾ ਅਤੇ ਰੁੱਖੇ ਸ੍ੁਭਾਅ ਿਾਲਾ

ਾਂ ਦੋਿੇਂ ਰਸ੍ੱਖ ਮੱਤ ਦੇ ਪੈਰਿੀ ਸ੍ਨ ਅਤੇ
ਸ੍ੀ। ਉਸ੍ ਦੀ ਮੁਗਲ ਹਾਰਮਾਾਂ ਨਾਲ ਸ੍ਾਾਂਝ ਸ੍ੀ। ਹਰਰਰਰਰ ਸ਼ਨ ਜੀ ਬੜੇ ਰਨਮਰ ਸ੍ੁਭਾਅ ਿਾਲੇ ਸ੍ਨ। ਉਜ
ਗੁ ਰਬਾਣੀ ਦਾ ਰਸ੍ਮਰਨ ਰਰਦੇ ਸ੍ਨ। ਹਰਰਰਰਰ ਸ਼ਨ ਜੀ ਹਾਲੇ 5 ਸ੍ਾਲ ਦੇ ਹੀ ਸ੍ਨ ਰਰ ਰਪਤਾ ਹਰਰ ਰਾਇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੂੂੰ 7 ਅਰਤੂ ਬਰ 1661 ਨੂੂੰ
ਗੁ ਰਰਆਈ ਦੇ ਰੇ ਰੀਰਤਪੁਰ ਰਿਖੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸ੍ਮਾ ਗਏ। ਉਹ ਗੁ ਰੂ ਹਰਰਰਰਰ ਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੂੰ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਰੂੰਗਜ਼ੇਬ ਨਾਲ ਰਦੇ ਿੀ ਨਾ
ਰਮਲਣ

ਦੀ

ਹਦਾਇਤ

ਰਰ

ਗਏ।

ਰਾਮ ਰਾਇ ਗੁ ਰੂ ਜੀ ਦਾ ਿੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਰਰਰੇ ਗੁ ਰਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਰ ਸ੍ਮਝਦਾ ਸ੍ੀ। ਉਸ੍ ਨੂੂੰ ਗੁ ਰੂ ਹਰਰ ਰਾਇ ਸ੍ਾਰਹਬ ਜੀ ਿੱਲੋਂ
ਗੁ ਰੂ ਹਰਰਰਰਰ ਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੂੰ ਰੀਤੀ ਗਈ ਹਦਾਇਤ ਦਾ ਪਤਾ ਸ੍ੀ। ਉਸ੍ ਦੀ ਰਰਉਰਾਂ ਰ ਮੁਗਲ ਹਾਰਮਾਾਂ ਨਾਲ ਚੂੰਗੀ ਬਣਦੀ ਸ੍ੀ, ਉਸ੍ ਨੇ ਗੁ ਰੂ
ਹਰਰਰਰਰ ਸ਼ਨ ਜੀ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਰੱਢਣ ਲਈ ਇਰ ਚਾਲ ਚੱਲੀ। ਉਸ੍ ਨੇ ਔਰੂੰਗਜ਼ੇਬ ਰੋਲ ਰਸ਼ਰਾਇਤ ਰੀਤੀ ਰਰ ਉਸ੍ ਨੂੂੰ ਰਪਤਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ
ਰਿਚੋਂ ਬਣਦਾ ਰਹੱਸ੍ਾ ਨਹੀ ਾਂ ਰਦੱਤਾ ਰਗਆ। ਸ੍ਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਉਸ੍ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਹਰਰਰਰਰ ਸ਼ਨ ਨੂੂੰ ਦੇ ਰਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ੍ ਦੇ ਨਾਲ ਘੋਰ
ਅਰਨਆਾਂ ਹੈ। ਦਰਅਸ੍ਲ ਉਸ੍ ਦੀ ਇਹ ਰਸ਼ਰਾਇਤ ਰਰਨ ਦਾ ਮਰਸ੍ਦ ਇਰ ਤੀਰ ਨਾਲ ਦੋ ਰਨਸ਼ਾਨੇ ਰਰਨਾ ਸ੍ੀ। ਉਸ੍ ਨੂੂੰ ਪਤਾ ਸ੍ੀ ਰਰ
ਔਰੂੰਗਜ਼ੇਬ ਗੁ ਰੂ ਹਰਰਰਰਰ ਸ਼ਨ ਨੂੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਰਮ ਰਰੇਗਾ। ਇਸ੍ ਤਰ੍ਾਾਂ ਔਰੂੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੂੰ ਨਾ ਰਮਲਣ ਦੀ ਗੁ ਰੂ ਹਰਰ ਰਾਇ ਜੀ ਿੱਲੋਂ ਰੀਤੀ
ਗਈ ਹਦਾਇਤ ਉਲਟ ਹੋ ਜਾਿੇਗੀ। ਰਸ੍ੱਖ ਸ੍ੂੰਗਤ ਹਰਰਰਰਰ ਸ਼ਨ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਿੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ੍ ਨੂੂੰ ਗੁ ਰੂ ਮੂੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਰਾਰੀ ਹੋ ਜਾਿੇਗੀ।
ਇਸ੍ ਤਰ੍ਾਾਂ ਗੁ ਰਗੱਦੀ ਅਤੇ ਸ੍ਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਰਾਮ ਰਾਇ ਦੇ ਰਬਜ਼ੇ ਰਿਚ ਆ ਜਾਿੇਗੀ। ਜੇ ਹਰਰਰਰਰ ਸ਼ਨ ਔਰੂੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਸ੍ਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀ ਾਂ
ਹੁੂੰਦਾ ਤਾਾਂ ਔਰੂੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਫੌਜ ਉਸ੍ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਰਰਰੇ ਉਸ੍ ਨੂੂੰ ਰਗਰਫਤਾਰ ਰਰਰੇ ਲੈ ਜਾਿੇਗੀ। ਔਰੂੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਗੁ ਰੂ ਹਰਰਰਰਰ ਸ਼ਨ ਨੂੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ
ਦਾ ਹੁਰਮ ਜਾਰੀ ਰਰਰੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਸ੍ਲਾਹਰਾਰ ਰਾਜਾ ਜੈ ਰਸ੍ੂੰਘ ਨੂੂੰ

ਗੁ ਰੂ ਜੀ ਨੂੂੰ

ਰਦੱਲੀ ਰਲਆਉਣ ਲਈ ਭੇਰਜਆ।

ਰਦੱਲੀ ਪਹੁੂੰਚ ਰੇ ਗੁ ਰੂ ਜੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਆਈ ਸ੍ੂੰਗਤ ਨੇ ਰਾਜਾ ਜੈ ਰਸ੍ੂੰਘ ਦੇ ਮਰਹਲ ਰਿਚ ਰਨਿਾਸ੍ ਰੀਤਾ। ਇਹ ਮਰਹਲ ਰਾਫੀ ਲੂੰ ਬਾ-ਚੌੜਾ ਸ੍ੀ।
ਾਂ ੀ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੂੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੂੰ ਿੀ ਸ਼ੱਰ ਹੋਇਆ ਰਰ ਏਨੀ ਛੋਟੀ
ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਭਾਰੀ ਰਗਣਤੀ ਰਿਚ ਸ੍ੂੰਗਤ ਗੁ ਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਰਰਨ ਆਉਦ
ਉਮਰ ਦਾ ਬਾਲਰ ਗੁ ਰੂ ਿਰਗੀ ਪਦਿੀ ਦਾ ਮਾਲਰ ਰਰਿੇਂ ਹੋ ਸ੍ਰਦਾ ਹੈ? ਉਸ੍ ਨੇ ਰਾਜਾ ਜੈ ਰਸ੍ੂੰਘ ਨੂੂੰ ਗੁ ਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਰਖ ਰਰਨ ਲਈ ਰਰਹਾ।
ਾਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਰਰ ਰਾਣੀ ਨੂੂੰ ਗੋਲੀਆਾਂ ਿਾਲੇ ਰੱਪੜੇ ਪਿਾ ਰੇ ਗੋਲੀਆਾਂ ਰਿਚ ਰਬਠਾਇਆ ਜਾਿੇ। ਜੇ ਤਾਾਂ ਇਹ ਸ੍ਹੀ ਗੁ ਰੂ ਹੋਿੇਗਾ ਤਾਾਂ
ਰਿਉਤ
ਾਂ ਅਨੁ ਸ੍ਾਰ ਗੁ ਰੂ ਜੀ ਨੂੂੰ ਰਰਹਾ ਰਗਆ ਰਰ ਮਰਹਲ ਦੀਆਾਂ ਔਰਤਾਾਂ (ਰਾਣੀ ਤੇ ਗੋਲੀਆਾਂ) ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ
ਰਾਣੀ ਨੂੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿੇਗਾ। ਰਿਉਤ
ਰਰਨੇ ਚਾਹੁੂੰਦੀਆਾਂ ਹਨ। ਔਰਤਾਾਂ ਦੇ ਰਨਿਾਸ੍ ਅਸ੍ਥਾਨ ਉੱਤੇ ਸ੍ਾਰੀਆਾਂ ਗੋਲੀਆਾਂ ਨੂੂੰ ਰਬਠਾਇਆ ਰਗਆ। ਰਾਣੀ ਿੀ ਗੋਲੀਆਾਂ ਿਾਲੇ ਰੱਪੜੇ ਪਾ
ਰੇ ਗੋਲੀਆਾਂ ਦੇ ਰਪੱਛੇ ਬੈਠ ਗਈ। ਗੁ ਰੂ ਜੀ ਨੂੂੰ ਉਥੇ ਰਲਆਾਂਦਾ ਰਗਆ। ਗੁ ਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਭਨਾਾਂ ਿੱਲ ਰਿਆਨ ਮਾਰਰਆ। ਗੋਲੀ ਦੇ ਰਲਬਾਸ੍ ਰਿਚ
ਜੋ ਔਰਤ ਰਪੱਛੇ ਬੈਠੀ ਸ੍ੀ, ਗੁ ਰੂ ਜੀ ਉਸ੍ ਿੱਲ ਗਏ ਅਤੇ ਜਾ ਰੇ ਉਸ੍ ਦੀ ਗੋਦੀ ਰਿਚ ਬੈਠ ਗਏ। ਇਸ੍ ਤਰ੍ਾਾਂ ਸ੍ਾਰਰਆਾਂ ਨੂੂੰ ਰਿਸ਼ਿਾਸ੍ ਹੋ ਰਗਆ
ਰਰ

ਅਸ੍ਲ

ਰ ਿੱਲੀ

ਰਿਚ

ਗੁ ਰੂ

ਇਹੀ

ਚੇਚਰ

ੀ

ਹਨ।
ਰਿਮਾਿੀ

ਇਨ੍ੀ ਾਂ ਰਦਨੀ ਾਂ ਰਦੱਲੀ ਰਿਚ ਚੇਚਰ ਦੀ ਰਬਮਾਰੀ ਫੈਲ ਗਈ। ਗੁ ਰੂ ਜੀ ਨੇ ਚੇਚਰ ਦੇ ਰੋਗੀਆਾਂ ਦੀ ਸ੍ੇਿਾ ਰਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਰਰ ਰਦੱਤੀ। ਰੋਗੀਆਾਂ ਦੀ
ਸ੍ੇਿਾ ਰਿਚ ਲੱ ਗੇ ਹੋਣ ਰਰਰੇ ਔਰੂੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਿੀ ਗੁ ਰੂ ਜੀ ਨੂੂੰ ਅੱਗੋਂ ਹੋਰ ਰੁਝ ਨਾ ਰਰਹਾ। ਗੁ ਰੂ ਜੀ ਨੇ ਰੋਗੀਆਾਂ ਦੀ ਸ੍ੇਿਾ ਰਰਰਦਆਾਂ ਨਾ ਆਪਣਾ
ਆਰਾਮ, ਨਾ ਰਦਨ, ਨਾ ਰਾਤ ਦੇਰਖਆ। ਇਸ੍ ਤਰ੍ਾਾਂ ਸ੍ੇਿਾ ਰਰਰਦਆਾਂ ਗੁ ਰੂ ਜੀ ਖੁਦ ਚੇਚਰ ਦਾ ਰਸ਼ਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਸ੍ੇਿਰ ਗੁ ਰੂ ਜੀ ਨੂੂੰ ਰਾਜਾ ਜੈ
ਰਸ੍ੂੰਘ ਦੇ ਮਰਹਲ ਤੋਂ ਦਰਰਆ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਰਰਨਾਰੇ ਲੈ ਗਏ। ਗੁ ਰੂ ਜੀ ਨੂੂੰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਰਗਆ। ਰਬਮਾਰੀ ਨਾਲ ਗੁ ਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਰਨਢਾਲ
ਹੋ ਗਏ। ਏਨੇ ਰਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਏ ਰਰ ਬੋਲਣਾ ਿੀ ਮੁਸ਼ਰਰਲ ਹੋ ਰਗਆ। ਗੁ ਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ੇਿਰਾਾਂ ਨੂੂੰ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਦੱਰਸ੍ਆ ਰਰ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦਾ ਅੂੰਰਤਮ
ਸ੍ਮਾਾਂ ਨਜ਼ਦੀਰ ਆ ਰਗਆ ਹੈ। ਸ੍ੇਿਰਾਾਂ ਨੂੂੰ ਡਰ ਪੈ ਰਗਆ ਰਰ ਿੀਰ ਮੱਲ ਅਤੇ ਰਾਮ ਰਾਇ ਿਰਗੇ ਅੱਗੋਂ ਗੁ ਰਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਰਾਬਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ।
ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੇ ਗੁ ਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਗੁ ਰਗੱਦੀ ਦੇ ਅਗਲੇ ਿਾਰਰਸ੍ ਬਾਰੇ ਪੁੱਰਛਆ। ਗੁ ਰੂ ਜੀ ਰੁਝ ਸ੍ਾਫ ਨਾ ਬੋਲ ਸ੍ਰੇ। ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖੋਂ ਰਸ੍ਰਫ ਏਨਾ ਹੀ
ਰਨਰਰਲਆ-'ਬਾਬਾ ਬਰਾਲੇ '। ਗੁ ਰੂ ਜੀ ਰਦੱਲੀ ਰਿਚ 16 ਅਪਰੈਲ, 1664 ਨੂੂੰ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸ੍ਮਾ ਗਏ। ਰਜਥੇ ਗੁ ਰੂ ਜੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸ੍ਮਾਏ, ਉਸ੍
ਅਸ੍ਥਾਨ

ਉੱਤੇ

ਫੋਨ : (+64) 0220710935



ਗੁ ਰਦੁਆਰਾ

ਸ੍ਰੀ

ਬੂੰਗਲਾ

ਸ੍ਾਰਹਬ

ਸ੍ੁਸ਼ੋਰਭਤ

ਹੈ।

