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ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ 
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਹਿਿ II 
 

ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਪਾਹਕਸਿਾਨ ਦ ੇਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿੀ ਹਸਿੱ ਖ ਸੰਗਿ ਦੀ ਬਿੱਸ ਅਿੇ ਰੇਲਗਿੱਡੀਹਵਚਕਾਰ ਹਜਲਹਾ ਸ਼ੇਖੁਪੁਰਾ ਦੇ ਕ
ਸਬੇ ਫਾਰੂਖਾਬਾਦ ਚੂਿੜਕਾਣਾ ਰੇਲਵੇ ਲਾਇਨ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਹਿਆਨਕ ਟਿੱਕਰਿੋਈ, ਹਜਸ ਹਵਿੱਚ ੨੦ ਹਸਿੱ ਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਮੌਕ ੇਿ ੇਿੀ ਅਕਾਲ ਚ
ਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ । ਇਸ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਦੇਵਾਪਰਣ ਨਾਲ ਹਵਸ਼ਵ ਿਰ ਦੀ ਹਸਿੱ ਖ ਸੰਗਿ ਹਵਿੱਚ ਡੂੰ ਘਾ ਸੋਗ ਿੈ ।ਇਸ ਦੁਰਘਟਨਾ ਹਵਿੱ ਚ ਮੌਕ ੇਿੇ 
ਅਕਾਲਚਲਾਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਹਵਿੱਚ ਸਰ.ਪਹਪੰਦਰ ਹਸੰਘ,ਸਰ. ਕਾਕਾ ਹਸੰਘ, ਸਰ ਮਹਨੰਦਰ ਹਸੰਘ, ਸ਼ਰ ਜੈ ਹਸੰਘ,ਸਰਇਲਜੀਿ ਹਸੰਘ,ਸਰ ਿਹਜੰ
ਦਰ ਹਸੰਘ , ਸਰ ਬਲਬੀਰ ਹਸੰਘ,ਸਰ.ਅਮਰੀਕ ਹਸੰਘ,ਸਰ ਿਰਮੀਿ ਹਸੰਘ, ਸਰ ਰਹਵੰਦਰਹਸੰਘ,ਬੀਬੀ ਦਲਜੀਿ ਕੌਰ, ਬੀਬੀ ਸਿਪਾਲ ਕੌਰ, ਬੀਬੀ ਪੂ
ਰਨ ਕੌਰ, ਬੀਬੀ ਮਿੰਿ ਕੌਰ,ਬੀਬੀ ਿਰਪਰੀਿ ਕੌਰ, ਬੀਬੀ ਮਗਨ ਕੌਰ, ਬੀਬੀ ਜੈ ਕੌਰ, ਬੀਬੀ ਦਲਜੀਿ ਕੌਰ, ਬੀਬੀ ਰਾਜਮੀਿ ਕੌਰ, ਬਿੱਚੀ ਿ
ਰਜਸਲੀਨ ਕੌਰ ਸ਼ਾਹਮਲਸਨ।ਇਸਿਰਹਾਂ ਅਚਾਨਕ ਿਾਦਸਾਗਰਸਿ ਿੋਣ ਨਾਲ ਪਹਰਵਾਰ ਹਵਿੱਚ ਹਕਸੇ ਦੀ ਮੌਿ ਿੋ ਜਾਣਾ ਪਹਰਵਾਰਾਂ ਲਈਅਹਿਅੰਿ 

ਦੁਖਦਾਈ ਿੈ ਿ ੇਨਾ ਪੂਰਾ ਿੋਣ ਵਾਲਾ ਘਾਟਾ ਿੈ ।ਅਹਜਿੀ ਦੁਿੱ ਖ ਦੀ ਘੜੀ ਹਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਹਸਿੱ ਖ ਕੌਂਸਲ , ਸਮੁਿੱਚ ੇਪੀਹੜਿ ਪਹਰਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਡੂੰ ਘੀ ਿ
ਮਦਰਦੀ ਦਾ ਪਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੀ ਿੈ ਅਿੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਿੈ ਹਕਪਰਮਾਿਮਾਂ ਪਹਰਵਾਰਾਂ ਨੰੂ ਿਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਿ ੇਿੌਂਸਲਾ ਬਖਸ਼ਣ।ਹਜਵੇਂ ਹਕ ਗੁ
ਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫੁਰਮਾਣ ਿੈ : 

 

 ਜੋ ਉਪਜਜਓ ਸੋ ਜਿਨਜਸ ਹੈ ਪਰੋ ਆਜ ੁਕੈ ਕਾਜਿ 

 

ਇਸ ਲਈ ਪਰਮਾਿਮਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨੰੂ ਮੰਨਦੇ ਿੋਏ ਗਲੋਬਲ ਹਸਿੱ ਖ ਕੌੌੰਸਲ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅਿੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਿੈਹਕ ਉਿ ਹਵਛੜੀਆਂ ਰੂਿਾਂ ਨੰੂ 

ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਹਵਿੱਚ ਹਨਵਾਸ ਬਖਸ਼ਣ , ਪਹਰਵਾਰ ਅਿੇ ਸਗੇ ਸਬੰਧੀਆਂ ਨੰੂ ਿਾਣਾਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ। 

 

ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ 
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਹਿਿ 
 

 
 

ਡਾ.ਕੰਵਲਜੀਿ ਕੌਰ 

ਪਰਧਾਨ , ਗਲੋਬਲ ਹਸਿੱ ਖ ਕੌਂਸਲ 

 

 

Global Sikh Council (GSC) is an umbrella body of national organisations from different 
countries. The names of members countries are listed below. The aim of the GSC is to 
present a united voice of the Sikhs around the world and promote the Sikh teachings 
contained in the Guru Granth Sahib and practice the Rehat Maryada of 1945. 
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