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„ਗੁਰ ੂਮਾਨਨਓ ਗਰੰ ਥ ‟  

*ਗਲਬਲ ਨ ਿੱ ਖ ਕੌਂ ਲ ਨ ਿੱ ਖਾਂ ਨੰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ੂਗਰੰ ਥ  ਾਨਿਬ ਦ ਨਿਲ  ਰਕਾਸ਼੍ ੁਰਬ ਦ ਮਕ ਤ ਵਧਾਈ ਨਦੰਦੀ ਿ*  

 

ਗਰਫਰ ਸਿੱ ਖ ਕੌਂਰ -ੂਯ ਸਵਸ਼ਵ ਦ ਰਗਬਗ 30 ਦਸ਼ਾਂ ਦ ਰਤੀਸਨਧੀ ਭੈਂਫਯਾਂ ਵਾਰੀ ੰਥਾ, 1604 ਸਵਿੱ ਚ ਭੂਸ ੰਗਤ ਦ 

ਨਭੁਖ, ਸ਼ਰੀ ਗੁਯੂ ਗਰੰ ਥ ਾਸਸਫ ਜੀ ਦ ਸਸਰ ਰਗਟ /ਰਕਾਸ਼ ਸਦਸਾੜ ਦ ਾਵਨ ਭਕ ਤ, ਭੂਸ ਸਿੱ ਖ ਜਗਤ ਨੰੂ ਅਤ ਭਾਨਵਤਾ ਨੰੂ 

ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਂਦੀ ਸ |    

ਅੀਂ ਸਸਰੀ ਸਤੰਫਯ, ਭੂਰ ਨਾਨਕਸ਼ਾਸੀ ਕਰੰਡਯ, ਜ ਸਕ ਸਿੱ ਖਾਂ ਦਾ ਕਰੈਂਡਯ ਸ, ਦ ਅਨੁਾਯ, ਭੂਸ ਸਿੱ ਖ ਜਗਤ ਨੰੂ ਇ 

ਸਦਸਾੜ ਦੀ ਵਯਹਗੰਢ ਦ ਭਕ ਤ ਵਧਾਈ ਦਣ ਰਈ ਫਸੁਤ ਖੁਸ਼ ਸਾਂ | 

ਬਾਵੇਂ ਸਕ ਸਿੱ ਖ ਕੁਝ ਅੰਦਯੂਨੀ ਅਤ ਫਾਸਯੀ ਤਾਕਤਾਂ ਤੋਂ ਚਣੁਤੀਆਂ ਦਾ ਾਸਭਣਾ ਕਯ ਯਸ ਨੇ, ਯ ਸਿੱ ਖਾਂ ਵਾਤ ਸ਼ਰੀ ਗੁਯੂ 

ਗਸਫੰਦ ਸੰਘ ਜੀ ਦਾ ਪਯਭਾਨ “ਗੁਯੂ ਭਾਸਨਓ ਗਰੰ ਥ” ਬਾਵ ਗੁਯੂ ਗਰੰ ਥ ਾਸਸਫ ਨੰੂ ਗੁਯੂ ਭੰਨੋ ਤ ਸਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਕਯ, ਇਸ ਅਜ ਵੀ 

ਯਫਸਵਆੀ  ਿੱਚ ਸ ਤ ਸਦਰੜਤਾ ਨਾਰ ਖੜਹਾ ਸ  | ਸਫਨਾਂ ਸ਼ਿੱਕ, ਗੁਯੂ ਗਰੰ ਥ ਾਸਸਫ ਸਭਸ਼ਾ ਤ ਸਯ ਸਾਰਾਤ ਸਵਿੱ ਚ ਾਡ ਗੁਯੂ ਸਨ | 

ਸਕ  ਸਵਅਕਤੀ, ਸਕ ੰਥਾ , ਸਕ  ਯਕਾਯੀ ਅਸਧਕਾਯੀ ਅਤ ਸਕ ਸਆੀ ਨੇਤਾ ਕਰ, ਇ ਅਟੱਰ ਪਰ ਨੰੂ ਸਕ ਵੀ 

ਤਯੀਕ ਨਾਰ ਫਦਰਣ ਜਾਂ ਸਰਕਾ ਕਯਨਾ ਦਾ ਅਸਧਕਾਯ ਜਾਂ ਭਯਿੱਥਾ ਨਸੀਂ ਸ | 

ਗੁਯੂਕਾਰ ਸਵਿੱ ਚ ਭਕਾਰੀ ਸਿੱ ਖ, ਭੁਰਭਾਨ ਅਤ ਸਸੰਦੂ ਇਸਤਸਾਕਾਯਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਖਤਾਂ ਰਭਾਸਣਤ ਧਾਯਸਭਕ ਸਯਕਾਯਡ ਨਸੀਂ 

ਸਨ | ਉਸ ਸਜ਼ਆਦਾਤਯ ਸਿੱ ਖੀ  ਸਧਾਂਤਾਂ ਨਾਰ ਭਰ ਨਸੀਂ ਖਾਂਦੀਆਂ ਅਤ ਇ ਰਈ ਸਿੱ ਖੀ ਦ ਭੁਢਰ ਸਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਸਵਆਸਖਆ ਦਾ 

ਅਧਾਯ ਨਸੀਂ ਫਣ ਕਦੀਆਂ | ਫਦਸਕਭਤੀ ਨਾਰ ਾਡੀ ਸਿੱ ਖ ਰੀਡਯਸਸ਼ ਨੇ ਅਿੱਜ ਤਿੱਕ ਅਸਜਸੀਆਂ ਇਸਤਸਾਕ ਸਰਖਤਾਂ ਨਾਰ 

ਜੜੀਆਂ ਗਈਆਂ  ਫਰਾਸਭਣਵਾਦੀ ਸਰਖਤਾਂ ਨੰੂ ਛਾਂਸਗਆ ਤ ਨਕਾਸਯਆ ਨਸੀਂ ਸ ਅਤ ਇ ਕਯਕ ਸਿੱ ਖ ਧਯਭ ਤੋਂ ਫਾਸਯਰੀਆਂ 



ਤਾਕਤਾਂ ਇਸਨਾਂ ਸਰਖਤਾਂ ਨੰੂ ਸਿੱ ਖ ਧਯਭ ਅਤ ਇਦ ਗਰੰ ਥਾਂ ਦੀ ਸਵਰਿੱ ਖਣਤਾ ਨੰੂ ਕਰੰਸਕਤ ਕਯਨਾ ਰਈ ਵਯਤਦੀਆਂ ਸਨ |ਇਸ ਬਰਭਣ 

ਅਵੀਕਾਯਣਮਗ ਅਤ ਭੰਦਬਾਗਾ ਸ | 

 ਸ਼ਫਦ ਗੁਯੂ ਦਾ ਸਵਚਾਯ, ਾਡ ਗੁਯੂ ਾਸਸਫਾਨ ਵਰੋਂ ਫਖਸਸ਼ਆ ਸਇਆ, ਇਿੱਕ ਸਵਰਿੱ ਖਣ ਤ ਅਾਧਾਯਨ ੰਕਰ ਸ ; ਭਾਨਵਤਾ 

ਦ ਇਸਤਸਾ ਸਵਿੱ ਚ ਸਵਰਿੱ ਖਣ ਸ ਅਤ ਉ ਭੇਂ ਸਵਿੱ ਚ ਰਚਸਰਤ ਫਸੁਤ ਾਯ ਦਵੀ ਦਵਸਤਆਂ ਦੀ ੂਜਾ ਅਯਚਨਾ ਕਯਨ ਦ ੰਕਰ 

ਤੋਂ ਸ਼ਟ ਯੂ ਸਵਦਾਇਗੀ ਸ | ਸਿੱ ਖ ਧਯਭ ਦ ਫਾਨੀ ਗੁਯੂ ਨਾਨਕ ਾਸਸਫ ਸ਼ਟ ਕਯਦ ਸਨ : 

* ਜੀ ਭ ਆਵ ਖਭ ਕੀ ਫਾਣੀ ਤੜਾ ਕਯੀ ਗਗਆਨੁ ਵ ਰਾਰੇ।।* 

* ਸ ਰਾਰੇ,ਗਜਵ ਰਭਾਤਭਾਂ ਦਾ ਸ਼ਫਦ ਭਯ ਤਕ ਸੁੁੰਚਦਾ ਸ , ਉ ਤਯ੍ਾਂ ਸੀ ਭ ਫੇਰਦਾ ਸਾਂ.*  

ਗੁਯ ੂਨਾਨਕ ਾਗਸਫ ਨ ਗਵਸ਼ਵ ਨੂੁੰ  ਐਰਾਨ ਕੀਤਾ ਗਕ ਸ਼ਰੀ ਗੁਯ ੂਗਰੁੰਥ ਾਗਸਫ ਗਵੱਚ ੁਸ਼ੇਗਬਤ ਫਾਣੀ ਗੱਖਾਂ ਰਈ ਗਜੁੰਦਗੀ ਗਜਊਣ ਦਾ 

ਰਤੱਖ ਯਤਾ ਸ । 

ਗਰੇਫਰ ਗੱਖ ਕਰ ਗੱਖ ੁੰਥ ਨੂੁੰ  ਮਾਦ ਦਵਾਉਦਂੀ ਸ ਗਕ ਗੱਖ ਧਯਭ ਗਵਯੇਧੀ ਤਾਕਤਾਂ, ਖਾ ਤਯ ਤ ਫਰਾਸਭਣਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨ 

ਗੁਯ ੂਨਾਨਕ ਾਗਸਫ ਦ ਭ ਤੈ ਸੀ ਾਡ ਗਧਾਂਤਾਂ ਦ ਗਵਯੁੱਧ ਰਚਾਯਣਾ ਤ ਕੁੰਭ ਕਯਨਾ ਸ਼ੁਯ ੂਕਯ ਗਦੱਤਾ ੀ । ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸ ੀਂ 

ਆਣੇ ਧਰਮ ਅਤੇ ਧਾਰਮਮਕ ਮਿਸ਼ਿਾਸ਼ ਮਿੱਚ ਮਰੱਕ ਰਹਾੀਂਗੇ ਅਤੇ ਮਸਆਣ ਨਾ ਰਸਤਾ ਭਟਕਾਉਣ ਿਾ ਆੀਂ 

ਤਾਕਤਾੀਂ ਨ ੂੰ  ਚੁਣੌਤ  ਮਦੂੰਦ ੇ ਰਹਾੀਂਗੇ, ਕੋਈ ਿ  ਸਾਨ ੂੰ  "ਸ਼ਬਦ ਗੁਰ "ਤੋਂ ਦ ਰ ਕਰਨ ਦ ੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹ ੀਂ ਹ ੋ ਸਕੇਗਾ ।  

 

ਗਰੇਫਰ ਗੱਖ ਕਰ,ਫਗਯ ਗਕ ਫਮਕੀਨੀ ਤੈ , ਇਸ ਦਸੁਯਾਉਦਂੀ ਸ ਗਕ ਗੱਖ ਪਰਪਾ ਗੁਯ ੂਗਰੁੰਥ ਾਗਸਫ ਤੈ ਰਵਾਗਸਤ ਸੁੁੰਦਾ ਸ 

ਅਤ ਜ ੇਕੇਈ ਵੀ ਇ ਨੂੁੰ  ਗਕ ਸੇਯ ਗਦਸ਼ਾ ਗਵੱਚ ਭੇੜਨ ਦੀ ਕੇਗਸ਼ਸ਼ ਕਯ ਗਯਸਾ ਸ , ਉਸ ਗੱਖ ੁੰਥ ਨਾਰ ਫਇਨਾਪੀ ਕਯ ਗਯਸਾ ਸ 

ਅਤ ਗੁਯ ੂਾਗਸਫ ਦ ਗਵਯੁੱਧ ਕੁਪਯ ਤੇਰ ਗਯਸਾ ਸ । 

 

ਗੋਬ ਮਸੱਖ ਕੌਂਸ ਇਸ ਆਯੋਜਨ ਦ ੇਮੌਕੇ ਤੇ ,ਸ਼ਰ  ਅਕਾ ਤਖਤ ਦ ੇਜਥੇਦਾਰ ਮਗਆਨ  ਹਰਰ ਤ ਮਸੂੰਘ ਨ ੂੰ  ਅ  

ਕਰਦ  ਹ ੈਮਕ ਉਹ ਰਭਾਿਸ਼ਾ  ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ:   

 

• ਮਸੱਖ ਧਰਮ ਮਿਚ ਆੀਂ ਗਤ ਧਾਰਨਾਿਾੀਂ ਨ ੂੰ  ਦ ਰ ਕਰਨ ਈ , 

• ਭਾਰਤ ਦ  ਮਸਆਸ   ਡਰਮਸ਼ ਦ ੇਮਸੱਖ-ਮਿਰੋਧ   ਮਬਆਨਾੀਂ ਨ ੂੰ  ਦੇਰ  ਨਾ ਚਣੌਤ  ਦੇਣ ਈ ,  

• ਇਮਤਹਾਸਕ ਮਖਤਾੀਂ ਦ ੇਸੂੰਾਦਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਈ , 

• ਸ਼ਰੋਮਣ  ਗੁਰਦਆੁਰਾ ਰਬੂੰਧਕ ਕਮੇਟ  ਨ ੂੰ  ਮ  ਨਾਨਕਸ਼ਾਹ  ਕੈੂੰਡਰ ਨ ੂੰ  ਸਮਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦ ੇਮਨਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ,  

• ਸ਼ਰ  ਅਕਾ ਤਖਤ ਸਾਮਹਬ ਮਿਖੇ ਮਿਿਾਦਾੀਂ ਦ ੇਮਨਟਾਰੇ ਦ  ਰਮਕਮਰਆ ਦਾ ੋਕਤੂੰਤਰ ਕਰਨ ਕ ਤਾ ਜਾਿ।ੇ  



 

ਵਾਗਸਗੁਯ ੂਜੀ ਕਾ ਖਾਰਾ 

ਵਾਗਸਗੁਯ ੂਜੀ ਕੀ ਪਗਤਸ ।।  

 

ਰਡੀ ਗੁੰਘ , ਕੁੰਵਰਜੀਤ ਕਯ  

ਰਧਾਨ , ਗਰੇਫਰ ਗੱਖ ਕਰ 

 

ਗਰੇਫਰ ਗੱਖ ਕਰ, ਗਵਸ਼ਵ ਬਯ ਗਵੱਚ ਯਾਸ਼ਟਯੀ ੱਧਯ ਦੀਆਂ ਗੱਖ ੁੰਥਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ੁੰਗਠਨ ਸ , ਜ ੇਗਕ ਗੁਯ ੂਗਰੁੰਥ ਾਗਸਫ ਦ ਗਨਯਦਸ਼ਾਂ 

ਅਨੁਾਯ, ਗੱਖ ਧਯਭ ਦੀ ਉਨੱਤੀ ਅਤ ਗੱਖ ਕਭ ਦ ਭਾਜਕ ਤ ਆਯਗਥਕ ਗਵਕਾ ਰਈ ਗਭਰ ਕ ਕੁੰਭ ਕਯ ਯਸੀ ਸ । 

 

President:  Lady Singh (Dr Kanwaljit Kaur OBE)                    Secretary:  S Jagjit Singh LLB Hons Lon, CLP M’sia  
Tel:  +44 (0) 7716 497376                 Tel:  +60 12 658 7456  
Email:  kaursingh3@aol.com                 Email: GSCsecretariat@yahoo.com  

  
Member Organizations From:  

Afghanistan Australia   Bangladesh   Bahrain   Belgium   Canada   Dubai (UAE)   France   Germany   Hong Kong  
   India   Indonesia   Ireland   Italy   Kenya   Malaysia   Myanmar   Nepal   New Zealand  

Pakistan   Portugal   Spain   Switzerland   Thailand   UK   Uganda USA  

 

 


