
somvwr 19 nvMbr 2018 qoN AYqvwr 25 nvMbr 2018 q`k 
 

 20.11.18 mMglvwr:- s AmnjIq isMG KYHrw dI spuqRI dy 9vyN jnm idn qy dyg dI syvw 
hovygI[  
 

 21.11.18 bu~Dvwr: -bIbI hrijMdr kOr sMDr vloN gurU nwnk dyv jI dy pRkwS dy sbMD 
iv`c Swm nUM 6.00 vjy AKMf pwT ArMB hoxgy[ 

  dyg dI syvw mnjIq isMG syKoN vlon hovygI[ 
 6.00 v`jy Swm:-bIbI hrijMdr kOr sMDr s mnjwp isMG sMDr , nIlm kOr pirvwr vl̀oN 6 

v`jy suKmnI swihb dy pwT hoxgy Aqy swrI syvw hovygI[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[ 
 

 23.11.18 Sukrvwr:-  
 (1) 10.00 vjy :-s suirMdr isMG BMbrw Aqy pirvwr v`loN svyr nUM 10.00 vjy AKMf pwT buMgw 

swihb iv`c  ArMB hoxgy, swrI syvw hovygI[ 

 1.00 v`jy:- inSwn swihb dI syvw hovygI[ 
 

 (2) bIbI hrijMdr kOr sMDr vloN rKwey hoey  gurU nwnk dyv jI dy pRkwS dy sbMD 
iv`c Swm nUM 6.00 vjy AKMf pwT dy Bog pYxgy[ 7.30 Swm nUM  AwiqS vwjI 
hovygI[ 

 dygW dIAW syvwvW: - s: surjIq isMG syKoN, s: surjIq isMG Syrig~l qy bIbI gurdIp kOr Syrig`l, s: 
Avqwr isMG qy bIbI kulivMdr kOr puryvwl, bIbI suirMdr kOr puryvwl, s: kSmIr isMG qy bIbI suirMdr kOr 
nwgrw,  s: syvw isMG At̀w qy bIbI Avqwr kOr A`tw, bIbI AmrjIq kOr sMDU qy s: gurdyv isMG AOlK s: 
qrsym isMG Aqy crnjIq isMG bwsI,  s: iCMdw isMG QWdI, s: hrbMs isMG in`Jr, s: ieMdrjIq isMG bIbI 
pRmjIq kOr  qy sv: s: inrml isMG puryvwl, s: nwivMdr isMG qy bIbI mlivMdr kOr syKoN dy pRIvwrW vloN 
hoxgIAW[ 

 s mnjIq isMG v`loN dyg dI syvw hovygI[ 

 
 24.11.18 Sincrvwr:-ShIdI idn sRI guru qyg bhwdr jI,gurg`dI sRI guru goibMd isMG jI 

 
4.00 vzy:- Swm nUM bIbIAW ismrn krngIAW[ 
 

 25.11.18 AYqvwr:-  
10.00 vzy: - s suirMdr isMG BMbrw Aqy pirvwr v`loN  rKwey hoey sRI AKMf pwT swihb dy 
Bog 10.00 vzy pYxgy Aqy swrI syvw hovygI, bwAd’c hzUrI jQw kIrqn krygw, s jrnYl 
isMG dw fwFI jQw hwjrI Brygw  

 

 25 nvMbr ShIdI BweI jsvMq isMG KwlVw 
 28 nvMbr jnm idn swihbzwdw jorwvr isMG jI 

 



 ਬਾਜ਼ਾਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਿ 

 ਛੇਵੇਂ ਅਤੇ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਸਨ। ਉਨ੍ਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਚ ਿੱਚਿਆਾਂ ਬਾਜ਼ਾਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੀ 

ਆਚਿਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਾਾਂ ਕੋਲ ਦਚੁਨਆਵੀ ਅਤੇ ਦਰਗਾਹੀ ਦੋਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਾਂ ਸਨ। ਤਾਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਿੱ  ੇਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ 

ਆਚਿਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਕਾਸ਼ਾਾਂ ਚਵ  ਉਡਦੇ ਬਾਜ਼ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦ ੇਪਰਤੀਕ ਹਨ। ਇਕ ਵਾਰ ਸਾਚਹਬ ਸਰੀ ਗੁਰ  ਹਚਰਗੋਚਬੂੰਦ ਜੀ ਚ ਿੱਿੇ 

ਘੋੜੇ ਉਿੱਤੇ ਅਸਵਾਰ ਹ ੋਕ ੇਅਤੇ ਹਿੱਥ ਉਿੱਤੇ ਚ ਿੱਿਾ ਬਾਜ਼ ਸਜਾ ਕੇ ਚਸ਼ਕਾਰ ਨ ੂੰ   ਿੱਲੇ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਹਤੁ ਮਹੀਨ ਸੁੂੰਦਰ ਪੁਸ਼ਾਕ ਪਚਹਨੀ 

ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸੀਸ ਉਿੱਤੇ ਰੇਸ਼ਮੀ ਦਸਤਾਰ ਸੀ, ਚਜਸ ਉਿੱਪਰ ਹੀਰੇ ਜੜਤ ਕਲਗੀ ਚਿਲਚਮਲਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਇਸ 

ਅਦੁਿੱਤੀ ਰ ਪ ਚਵ  ਬਾਹਰ ਚਨਕਲੇ ਤਾਾਂ ਅਿੱਗੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨ ੂੰ  ਦ ੋਚਪਓ-ਪੁਿੱਤਰ ਚਮਲੇ। ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ  ਰਨਾਾਂ ‘ਤੇ ਮਿੱਥਾ ਿੇਕ ਕ ੇ

ਸੇਵਾ ਮੂੰਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪੁਿੱਚਛਆ ਚਕ ਤੁਸੀ ਾਂ ਕੀ ਕੂੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੇ ਚਕਹਾ ਜੀ ਅਸੀ ਾਂ ਮੁਸਿੱਵਰ ਹਾਾਂ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰਾਾਂ 

ਬਣਾਉਾਂਦੇ ਹਾਾਂ। ਚਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਸਾਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ ਅਤੀ ਸੁੂੰਦਰ ਸਰ ਪ ਦੀ ਇਕ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਚਗਆ ਬਿਸ਼ੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ 

ਮੁਸਕਰਾਏ। ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣਾ ਸਾਮਾਨ ਕਿੱਢ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਡੀਲ ਡੌਲ ਅਤੇ ਚ ਹਨ  ਿੱਕਰਾਾਂ ਦੇ ਚਨਸ਼ਾਨ ਉਲੀਕ 

ਲਏ। ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੇ ਤਸਵੀਰ ਨ ੂੰ  ਸੂੰਪ ਰਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦ ਜੇ ਚਦਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ ਰੀ ਚਵ  ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ 

ਨੇ ਦੋਵਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਿੁਸ਼ੀਆਾਂ ਅਤ ੇਇਨਾਮ ਬਿਸ਼ ਕ ੇਚਨਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਬਾਜ਼ਾਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਇਚਤਹਾਸਕ ਚ ਿੱਤਰ ਅਿੱਜ ਵੀ 

ਸਾਾਂਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤਾਾਂ ਬ ਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਤੀਰਾਾਂ ਦੇ ਚਿਡਾਰ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਾਂ ਦ ੇਉਡਾਰ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਰਾਜ ਜੋਗ ਕਮਾਇਆ, 

ਸ਼ਾਹਾਨਾ ਠਾਠ-ਬਾਠ ਰਿੱਚਿਆ, ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹਾਥੀ-ਘੋਚੜਆਾਂ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਾਜ਼ ਉਡਾਉਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਹੀ 

ਠਾਠ-ਬਾਠ ਦਾ ਸ  ਕ ਸੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਜਲਾਲ ਦੀਆਾਂ ਖ਼ਬਰਾਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਔਰੂੰਗਜ਼ੇਬ ਬਹਤੁ ਚਤਲਚਮਲਾਇਆ। ਉਸ ਨੇ 

ਹਕੁਮ  ਾਚੜ੍ਆ ਚਕ ਗੁਰ  ਜੀ ਸਾਧਾਾਂ-ਫਕੀਰਾਾਂ ਵਾਾਂਗ ਰਚਹਣ, ਦਰਬਾਰ ਨਾ ਲਾਉਣ, ਬਾਜ਼ ਨਾ ਉਡਾਉਣ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹ 

ਸਿ ਚਨਸ਼ਾਨੀਆਾਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀਆਾਂ ਜ ੋਚਜ਼ੂੰਦਗੀ ਦੇ ਚਵਕਾਸ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਜ਼ਰ ਰੀ ਸਨ। ਫਰਾਾਂਸ ਦੇ ਇਕ ਚਸਆਣੇ 

ਨੌਸਿਰਾਡੈਮਸ ਨੇ ਸੋਲ੍ਵੀ ਾਂ ਸਦੀ ਚਵ  ਕੁਿ ਿਚਵਿੱਿਬਾਣੀਆਾਂ ਕੀਤੀਆਾਂ, ਚਜਨ੍ਾਾਂ ਚਵ ੋਂ ਬਹਤੁੀਆਾਂ ਸਿੱ  ਚਨਕਲੀਆਾਂ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ 

ਚਲਚਿਆ ਹ ੈਚਕ ਇਕ ਸਮੇਂ ਨੇਕੀ ਉਿੱਤੇ ਬਦੀ ਿਾਰ  ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਛੋਿੇ ਬਿੱਚ ਆਾਂ ਨ ੂੰ  ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਚਪਿੱਛੋਂ ਬਾਜ਼ 

ਧਰਤੀ ਉਿੱਤੇ ਨੇਕੀ ਅਤੇ ਬਲ ਦੀਆਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਾਂ ਵਧਾਉਣ ਚਵ  ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਲਾਲਾਾਂ ਅਤੇ 

ਬਾਜ਼ ਵਿੱਲ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ** 

ਡਾ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਸੂੰਧਾਵਾਲੀਆਾਂ 

 

 

 

 

 

http://www.punjabspectrum.com/2017/10/31/7553
http://www.punjabspectrum.com/wp-content/uploads/2017/10/guru-govind-singh.jpg

