
somvwr 24 PrvrI 2020 qoN AYqvwr 1 mwrc 2020 q`k 

24.2.20 somvwr: -  
• Ladies keep fit class in Upper hall from 4 PM to 5 PM 
• Men keep fit class in Elderly Day Centre from 15.00 PM to 16.00 PM 

25.2.20 mMglvwr: - Karate class in Shahhed Udham Singh Hall from 18.30 PM to 2030 PM.  

26.2.20 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 7.00 v`jy 
b`cI ismrn kOr Aqy b`cI jspRIq kOr hwzrI BrngIAW Aqy swrI hovygI  

dygW dIAW syvwvW: - sR: AmrjIq isMG, sR: hrijMdr isMG Aqy bIbI qrsym kOr, bIbI pvndIp kOr, Aqy 
bIbI rxjIq kOr pirvwrW vloN hoxgIAW [ 

• Dastaar Sajauni class- from 5.15 PM -6.30 PM.  

• Rehrass Sahib recited by children at 6.00 PM in main hall  

• Sikh Studies Classes for children age 5 up to GCSE level.  

• Sewing machine class in Shaheed Udham Singh Hall from 13.00 PM to 15.00 PM.   

• Religious Services, Music & Kirtan classes from 17.00 PM to 2030 PM in upper hall. 

•  Sikh history classes for 5-8 yrs, 8-12yrs, 12 + Gcse 4.00pm till 5.30pm, in main upper hall. 

• Matrimonial Service in library from 6.30-8.00 PM 

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

• Karate class in Shaheed Udham Singh Hall from 18.30 PM to 2030 PM  
• keep fit class in Elderly Day Centre from 15.00 PM to 16.00 PM  

28.2.20 Sukrvwr: - 10.00 vzy: -swD sMgq v`loN sRI gurU hirrwie jI dy pRkwS dy sbMD iv`c 

sRI AKMf pwT swihb 10.00 vzy ArMB hoxgy swrI syvw 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 A`tw qy bIbI Avqwr kOr A`tw, bIbI AmrjIq kOr sMDU qy s: gurdyv isMG AOlK,  s: iCMdw isMG QWdI, 
s: hrbMs isMG in`Jr, s: ieMdrjIq isMG bIbI pRmjIq kOr  qy sv: s: inrml isMG puryvwl, s blivMdr isMG 
jOhl qy bIbI mlivMdr kOr syKoN dy pRIvwrW vloN hoxgIAW[ 

29.2.20 Sincrvwr: - Sikh Studies Classes for children age 5 up to GCSE level in Bibi Bhani ji Sikh study 

centre from 4.00 -5.30 PM.  

1.3.20 AYqvwr: - 9.00 vzy: - swD sMgq v`loN sRI gurU hirrwie jI dy pRkwS dy sbMD iv`c 

rKwey hoey sRI AKMf pwT swihb dy Bog 9.00 vzy pYxgy Aqy swrI syvw hovygI, bwAd’c s plivMdr 
isMG ig`l v`loN suKmnI swihb dy pwT hoxgy lMgr dI syvw hovygI [hzUrI jQw kIrqn krygw, hYf 
gRMQI igAwnI gurmIq isMG jI kQw krngy [ 

• dIvwn dI smwpqI qoN bwAd, swD sMgq v`loN, pMQ dI cVdI klw vwsqy, sRI suKmnI swihb 
dy pwT hoxgy[ 

• Today 11.00 AM -11.30 AM or 11.30 AM- 12.00 Noon Punjabi School Assembly in Shaheed Udham 

Singh Hall. Parents can join. 

• Children Paath classes up to Sukhmani Sahib First Group: 10.45 AM-11.30 AM.  Second Group 11.30 AM-12.15 

PM  

• Youngsters Gurbani class 11.15am till 11.45am.                                                                                                     

•  Crèche, Service in Guru Gobind Singh Nursery from   11.00-1.00 PM 

• Matrimonial Service in library from 11.30-1.00 PM 



 

ਗੁਰ ੂਹਰਰ ਰਾਏ ਜੀ 
 

ਗੁਰ ੂਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸੱਤਵੀ ੀਂ ਜੋਤ ਗੁਰ ੂਹਰਰ ਰਾਏ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ 16 ਜਨਵਰੀ 1630 ਨੂੂੰ  ਗੁਰ ੂਹਰਗੋਰ ੂੰਦ ਜੀ ਦ ੇ

ਵੱਡੇ ਫਰਜੂੰਦ  ਾ ਾ ਗੁਰਰਦੱਤਾ ਜੀ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਰਨਹਾਲ ਕੌਰ ਦੀ ਕੱੁਖੋਂ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਰਹ  ਰਵੱਚ ਹੋਇਆ। ਗੁਰ ੂਸਾਰਹ  ਦੇ  ਚਪਨ ਦਾ ਸਮਾੀਂ 

ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਰਹ  ਰਵੱਚ ਹੀ  ੀਰਤਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ 8 ਕੁ ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਏ ਤਾੀਂ ਉਨ੍ਾੀਂ ਦੇ ਰਪਤਾ  ਾ ਾ ਗੁਰਰਦਤੱਾ ਜੀ ਗੁਰਪੁਰੀ ਰਪਆਣਾ ਕਰ ਗਏ। 

ਉਮਰ ਦ ੇਅਗਲੇਰੇ 10 ਸਾਲ ਉਨ੍ਾੀਂ ਨੇ ਆਪਣ ੇਦਾਦਾ ਗੁਰ ੂਹਰਗੋਰ ੂੰਦ ਜੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਹੇਠ ਹੀ  ਤੀਤ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਸਦਕਾ ਹੀ 

ਉਨ੍ਾੀਂ ਦੇ ਰਵਅਕਤੀਤਵ ਰਵੱਚ ਦਾਦਾ ਗੁਰ ੂ ਵਾਲੀਆੀਂ ਰਸਫ਼ਤਾੀਂ ਪਰਤੀਰ ੂੰ  ਹੁੂੰਦੀਆੀਂ ਰਹੀਆੀਂ ਹਨ। 

ਗੁਰ ੂਹਰਰ ਰਾਏ ਸਾਰਹ  ਨੇ ਭਾਈ ਦਰਗਾਹ ਮੱਲ ਤੋਂ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਕਲਾ ਭਾਈ ਰ ਧੀ ਚੂੰਦ ਛੀਨਾ ਤੋਂ ਗਰਰਹਣ ਕੀਤੀ। ਰਵਸ਼ਸ਼ੇ 

ਲਗਨ ਤੇ ਰਮਹਨਤ ਅਤੇ ਉਸਤਾਦਾੀਂ ਦੀ ਸੂੰਜੀਦਗੀ ਕਰਨ ਉਹ 13-14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤਕ ਸ਼ਸ਼ਤਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਰਸੱਰਖਆ ਰਵੱਚ  ਰਾ ਰਤਾ 

ਨਾਲ ਮੁਹਾਰਤ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਗਏ। ਉਨ੍ਾੀਂ ਦੇ ਉਸਤਾਦਾੀਂ ਰਵੱਚ ਪੁਰੋਰਹਤ ਜਾਤੀ ਮੱਲ ਦਾ ਨਾੀਂ ਵੀ ਰਜ਼ਕਰਯਗੋ ਹੈ। 

ਸੱਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਜੱਥੇ ਰਗਆਨਵਾਨ, ਰਮੱਠੇ ਅਤੇ ਰਨੱਘੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ, ਉਥੱੇ ਹੀ ਉਨ੍ਾੀਂ ਦਾ ਰਹਰਦਾ ਵੀ ਕੋਮਲ ਤੇ ਤਰਸੀਲਾ ਸੀ। 

ਇਰਤਹਾਸ ਰਵੱਚ ਰਜ਼ਕਰ ਆਉੀਂਦਾ ਹੈ ਰਕ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ  ਾਗ਼ ਰਵੱਚ ਸੈਰ ਕਰ ਰਹ ੇਸਨ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਵਗ ਰਹੀ ਸੀ। 

ਹਵਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਾੀਂ ਦਾ ਜਾਮਾ ਕੁਝ  ੂਰਿਆੀਂ ਨਾਲ ਉਲਝ ਰਗਆ। ਇਸ ਉਲਝਣ ਸਦਕਾ ਕੁਝ ਫੁੱਲ ਿਰਹਣੀ ਨਾਲੋਂ  ਿੁੱਿ ਕੇ ਹੇਠਾੀਂ ਰਡੱਗ ਪਏ। 

ਿੁੱਿੇ ਫੁੱਲਾੀਂ ਨੂੂੰ  ਦੇਖ ਕੇ ਗੁਰ ੂਸਾਰਹ  ਦੇ ਕੋਮਲ ਰਹਰਦੇ ਨੂੂੰ   ਹਤੁ ਠੇਸ ਪਹੁੂੰਚੀ। ਇੂੰਨੇ ਰਚਰ ਰਵੱਚ ਗੁਰ ੂਹਰਗਰੋ ੂੰਦ ਸਾਰਹ  ਕੋਲ ਆਏ ਤੇ ਉਦਾਸੀ 

ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੱੁਰਛਆ। ਉਨ੍ਾੀਂ ਨੇ ਗੁਰ ੂਜੀ ਨੂੂੰ  ਦੱਰਸਆ, ‘‘ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਰੇੇ ਖੱੁਲੇ੍ ਜਾਮੇ ਨਾਲ ਅੜ ਕੇ ਇਹ ਰਨਰਦਸ਼ੋ ਫੁੱਲ ਹੇਠਾੀਂ ਰਡੱਗ ਪਏ ਹਨ।’’ 

ਇਸ ’ਤੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ਮਈ ਜਵਾ  ਰਦੂੰਰਦਆੀਂ ਰਕਹਾ ਰਕ ਜੇ ਜਾਮਾ ਵੱਡਾ ਪਰਹਨੀਏ ਤਾੀਂ ਸੂੰਭਲ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਪਦਸ਼ੇ  ੜਾ 

ਸਪੱਸ਼ਿ ਸੀ ਰਕ ਜੇ ਰਜ਼ੂੰਮੇਵਾਰੀ ਵੱਡੀ ਚੁੱਕ ਲਈਏ ਤਾੀਂ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਕਤ ਰਨਆਸਰਰਆੀਂ ਦਾ 

ਆਸਰਾ  ਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗੁਰ ੂਹਰਰ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣ ੇਦਾਦਾ ਗੁਰ ੂਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੂੰ  ਪੱਲੇ  ੂੰਨ੍ ਰਲਆ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਨ੍ਾੀਂ ਇਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ 

ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤਾਣ ਹੁੂੰਰਦਆੀਂ ਵੀ ਰਨਤਾਣੇ  ਣ ੇ ਰਹੇ। 

ਗੁਰ ੂਹਰਰ ਰਾਏ ਸਾਰਹ  ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਅਨੂਪ ਸ਼ਰਹਰ (ਯੂ.ਪੀ.) ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਦਇਆ ਰਾਮ ਦੀ ਸਪੁੱਤਰੀ  ੀ ੀ ਰਕਰਸ਼ਨ ਕੌਰ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਾੀਂ ਦ ੇ

ਘਰ ਦੋ ਸਪੁੱਤਰ ਸਰੀ੍ੀ ਰਾਮ ਰਾਏ ਤੇ ਸਰੀ ਹਰਰਰਕਰਸ਼ਨ ਜੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰ ੂਹਰਰਗੋਰ ੂੰਦ ਜੀ 3 ਮਾਰਚ 1644 ਨੂੂੰ  ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ 

ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਪੂੰਜ ਰਦਨ  ਾਅਦ 8 ਮਾਰਚ ਵਾਲੇ ਰਦਨ ਸਰੀ ਹਰਰਮੂੰਦਰ ਸਾਰਹ  ਦੇ ਗਰੂੰਥੀ ਭਾਈ ਭਾਨਾ (ਸਪੁਤੱਰ  ਾ ਾ  ੱੁਢਾ ਸਾਰਹ ) ਨੇ ਗੁਰ ੂਹਰਰ 

ਰਾਏ ਜੀ ਨੂੂੰ  ਗੁਰਰਆਈ ਦਾ ਰਤਲਕ ਲਗਾਇਆ। 

ਗੁਰ ੂਜੀ ਇੂੰਨੇ ਰਰਹਮ ਰਦਲ ਸਨ ਰਕ ਰਕਸ ੇਵੀ ਦਖੁੀ ਦੇ ਦਖੁ ਨੂੂੰ  ਸਰਹਣ ਨਹੀ ੀਂ ਸਨ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਰੋਗੀਆੀਂ ਨੂੂੰ  ਰਨਰੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਾੀਂ 

ਨੇ ਦਵਾਖਾਨਾ ਵੀ ਖੋਰਲ੍ਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਵਾਖਾਨੇ ਰਵੱਚ ਗ਼ਰੀ ਾੀਂ ਤੇ ਲੋੜਵੂੰਦਾੀਂ ਨੂੂੰ  ਮੁਫ਼ਤ ਦਵਾਈਆੀਂ ਰਦੱਤੀਆੀਂ ਜਾੀਂਦੀਆੀਂ ਸਨ। ਮਗੁ਼ਲ 

 ਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਦਾ ਪੱੁਤਰ ਦਾਰਾ ਰਸ਼ਕੋਹ ਵੀ ਉਨ੍ਾੀਂ ਵੱਲੋਂ  ਰਦੱਤੀਆੀਂ ਦਵਾਈਆੀਂ ਦੀ  ਦੌਲਤ ਹੀ ਰਸਹਤਯਾ  ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਔਰੂੰਗਜ਼ੇ  

ਨੇ ਗੁਰ ੂਸਾਰਹ  ਨੂੂੰ  ਰਦੱਲੀ  ੁਲਾਇਆ ਤਾੀਂ ਉਨ੍ਾੀਂ ਨੇ ਆਪਣ ੇਜੇਠੇ ਪੱੁਤਰ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੂੂੰ  ਭੇਜ ਰਦੱਤਾ ਅਤੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਰਕ ਔਰੂੰਗਜ਼ੇ  ਦੇ ਦਰ ਾਰ 

ਰਵੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਵੀ  ਚਨ ਰ ਲਾਸ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਉਹ ਗੁਰ ੂਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣ ੇਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਗੁਰ ੂਸਾਰਹ  ਦੀ 

ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਉਲਿ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੇ  ਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੂੰ  ਖਸ਼ੁ ਕਰਨ ਰਹੱਤ ਰੱ ੀ  ਾਣੀ ਰਵੱਚ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਕਰ ਕੇ  ਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੂੰ  ਤਾੀਂ ਖਸ਼ੁ ਕਰ ਰਲਆ ਪਰ ਗੁਰ ੂ

ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਨਾਲ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਮੁੱਲ ਲੈ ਲਈ। 

ਗੁਰ ੂਹਰਰ ਰਾਏ ਸਾਰਹ  ਨੂੂੰ  ਰਾਮ ਰਾਏ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ  ੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾੀਂ ਨੇ ਫੈ਼ਸਲਾ ਰਲਆ ਰਕ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਸ ਨੂੂੰ  

ਮੂੂੰਹ ਨਹੀ ੀਂ ਲਾਉਣਗੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਾੀਂ ਨੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਆਪਣੇ ਛੋਿੇ ਪੱੁਤਰ ਗੁਰ ੂਹਰਰਰਕਰਸ਼ਨ ਨੂੂੰ   ਣਾਇਆ ਸੀ। ਗੁਰ ੂਹਰਰ ਰਾਏ 

ਸਾਰਹ  ਦਾ ਅਖਰੀਲਾ ਸਮਾੀਂ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਰਹ  ਰਵੱਚ ਹੀ  ੀਰਤਆ। 6 ਅਕਤੂ ਰ 1661 (ਸੂੰਮਤ 1718) ਨੂੂੰ  ਉਹ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ। ਉਨਾ੍ੀਂ 

ਦਾ ਅੂੰਰਤਮ ਸੂੰਸਕਾਰ ਸਰਤਲੁਜ ਦਰਰਆ ਦੇ ਕੂੰਢ ੇ ਪਾਤਾਲਪੁਰੀ ਰਵੱਚ ਕੀਤਾ ਰਗਆ। 

ਸੰਪਰਕ: 94631-32719 ਰਮੇਸ਼ ਬੱਗਾ ਚਹੋਲਾ 

 
• **************************************************************************************** 
• 8 March International Women’s Day 
• 10 mwrc holw mh`lw 
• 14 mwrc sMgRWd cyqr, nvW swl 
• 14 mwrc bMdI CoV 2020 
• 14 mwrc gurg`dI sRI gurU hr rwie swihb jI 
• 19 mwrc joqI joq sRI gurU hirgoibMd swihb jI 
• 23 mwrc ShIdI idn s Bgq isMG jI 
• 29 mwrc swlwnw iejlws (A G M) 
• 31 March Mother’s Day 
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