
 

ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਗੁਰਪੰਥ ਪRਕਾਸ਼, ਲੈੱਸਟਰ ਿਵਖੇ 

ਸਾਲਾਨਾ ਮਾਘ ਸਮਾਗਮ 
 

ਮਾਘ  ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪਿਵੱਤਰਤਾ ਅਤੇ ਮਹਾਨਤਾ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਿਵੱਚ ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰੂ 
ਨਾਨਕ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ:  
 
 
 
  “ਮਾਿਘ ਮਜਨੁ ਸੰਿਗ ਸਾਧੂਆ ਧੂੜੀ ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ll  
   ਹਿਰ ਕਾ ਨਾਮ ਿਧਆਏ ਸੁਿਣ ਸਭਨਾ ਕੋ ਕਰ ਦਾਿਨ ll 
 
 

ArQ:- mwG ivc (mwGI vwly idn lok pRXwg Awidk qIrQW qy ieSnwn krnw bVw puMn 

smJdy hn, pr qUM hy BweI!) gurmuKW dI sMgiq ivc (bYT, iehI hY qIrQW dw) ieSnwn, 

auhnW dI crn DUV ivc ieSnwn kr (inmRqw-Bwv nwl gurmuKW dI sMgiq kr, auQy) 

prmwqmw dw nwm jp, prmwqmw dI is&iq-swlwh sux, hor sBnW nUµ ieh nwm dI 

dwiq vMf, (ies qrHW) keI jnmW dy kIqy krmW qoN pYdw hoeI ivkwrW dI mYl (qyry mn 

qoN) lih jwiegI, qyry mn ivcoN AhMkwr dUr ho jwiegw [  (ismrn dI brkiq nwl) 

kwm ivc k®oD ivc nhIN PsIdw, loB-ku`qw BI mu`k jWdw hY (loB, ijs dy Asr hyT mnu`K 

ku`qy vWg dr dr qy Btkdw hY) [ ies s`cy rsqy au~qy quirAW jgq dI soBw krdw hY [ 

ATwhT qIrQW dw ieSnwn, swry puMn krm, jIvW au~qy dieAw krnI jo Dwrimk kMm 

mMnI geI hY (ieh sB kuJ ismrn dy ivc hI Aw jWdw hY) [ 

 prmwqmw ikrpw kr ky ijs mnu`K nUµ (ismrn dI dwiq) dyNdw hY, auh mnu`K 

(izMdgI dy shI rsqy dI pCwx vwlw) isAwxw ho jWdw hY [ 

hy nwnk! (AwK—) ijnHW nUµ ipAwrw pRBU iml ipAw hY, mYN auhnW qoN sdky hW [ mwG 

mhIny ivc isr& auhI su`cy bMdy AwKy jWdy hn, ijnHW au~qy pUrw siqgurU dieAwvwn huMdw hY 

(qy ijnHW nUµ ismrn dI dwiq dyNdw hY) [12[ 
 
ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਿਵੱਚ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸੰਗਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ਼ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਪਿਵੱਤਰ 
ਮਹੀਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਮ ਿਸਮਰਨ ਦੇ ਿਨੱਘੇ ਸਮੁੰਦਰ ਿਵੱਚ ਡੁਬਕੀਆਂ ਲਗਾ ਕੇ ਭਾਵ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ 
ਸਫਲਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।  ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਿਵੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਹਾਂ ਪੁਰਖਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ 
ਖੇਤਰਾਂ ਿਵੱਚ ਭਾਵੇਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਿਡਊਟੀਆਂ ਲਗਾ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸਭ ਨੇ ਹੀ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪਿਵੱਤਰਤਾ 
ਅਤੇ ਮਹਾਨਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਿਦਆਂ ਸਭ ਜਗਤ ਨੂੰ ਹੀ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਿਵੱਚ ਲੀਨ ਹੋਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਿਦੱਤਾ 
ਹੈ। ਿਜਸ ਨਾਲ਼ ਇਨਸਾਨ ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਦੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਤੋਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਜਨਮਾਂ ‘ਚ ਅਜਾਦ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। 



ਇਹ ਸਭ ਬਾਬਾ ਜਸਵੰਤ ਿਸੰਘ ਜੀ, ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਨਾਨਕਸਰ ਲੁਿਧਆਣਾ ਵਾਿਲ਼ਆਂ ਦੇ ਮਹਾਨ ਉੱਦਮ ਅਤੇ 
ਅਦੁਤੀ ਪ੍ੇਰਨਾ ਦਾ ਸਦਕਾ ਹੀ ਹੈ ਿਕ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵੱਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਸੋਂ ਵਾਲ਼ੇ ਸ਼ਿਹਰ ਲੈੱਸਟਰ ਿਵਖੇ  
ਸਾਿਹਬzਾਦਾ ਬਾਬਾ zoਰਾਵਰ ਿਸੰਘ ਅਤੇ ਸਾਿਹਬzਾਦਾ  ਬਾਬਾ ਫਿਤਹ ਿਸੰਘ ਜੀ ਦੀ ਿਨੱਘੀ ਯਾਦ ਨੂੰ 
ਸਮਰਪਤ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਗੁਰਪੰਥ ਪRਕਾਸ਼ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 2004/2005 ਿਵੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ।  ਇਸ ਅਸਥਾਨ 
ਤੇ ਿਪਛਲੇ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਮਾਘ ਦੇ ਮਹੀਨੇ, ਮਾਘੀ ਦੀ ਸੰਗਰਾਂਦ ਤੋਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ੰਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਦੇ 
ਲੜੀਵਾਰ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਅਰੰਭ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਿਜਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਵਾਹ ਲੱਗਭੱਗ ਪੂਰਾ ਸਵਾ ਮਹੀਨਾ ਚੱਲਦੇ ਹਨ।  ਇਸ 
ਦੌਰਾਨ ਇੰਗਲੈਂਡ ਭਰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ਼ ਅਖੰਡ 
ਪਾਠ ਸਾਿਹਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰ ਕੇ, ਬਾਣੀ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ, ਲੰਗਰਾਂ ‘ਚ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ 
ਸਫਲਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਤਗੁਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।  
 
ਇਸ ਲੜੀ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਭਾਗ ਿਵੱਚ ਅਖੰਡ ਪਾਠਾਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ 15 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਨਾਂ ਿਤੰਨਾਂ 
ਿਦਨਾ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਸੋਭਾ ਦੇਿਖਆਂ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਲੀਕੇ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਸਿਹਤ 
ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਿਮਲ ਕਰਕੇ ਸਿਤਗੁਰਾਂ ਦੇ ਿਸੰਘਾਸਨਾਂ ਦੀ ਿਵਛਾਈ ਅਤੇ ਸਜਾਵਟ 
ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ਼ ਵੱਡੇ ਹਾਲ ਿਵੱਚ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਿਹਬ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰ 
ਪਾਲਕੀ ਸਾਿਹਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਨਮੋਹਣੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨਾਲ਼ ਿਸ਼ੰਗਾਿਰਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਿਹਬ ਿਵੱਚ 
ਪਵ੍ੇਸ਼ ਕਰਿਦਆਂ ਅਤੇ ਸਿਤਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਦਆਂ ਹੀ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਿਚੱਤ ਹੋ ਕੇ ਿਟਕਾਓ 
ਿਵੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਨਾਲ਼ ਸੁਰਤੀ ਇੱਕ ਦਮ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਿਵੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਭਰ 
ਿਵੱਚ ਿਕਉਂਿਕ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਸਰਦੀ ਪੂਰੇ zੋਰਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਹਾਲ ਨੂੰ ‘ਸੈਂਟਰਲ ਹੀਿਟੰਗ’ 
ਨਾਲ਼ ਿਨੱਿਘਆਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਖਾਸ ਪਰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਿਹਬ ਿਵੱਚ ਸਿਤਗੁਰੂ ਜੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਤੇ 
ਹਾzਰੀ ਦਾ ਿਨੱਘ ਮਨ ਨੂੰ ਅੰਤਾਂ ਦਾ ਸਕੂਨ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹਨ। ਸਿਤਗੁਰ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਰੱਤੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਲਈ 
ਮਾਘ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮਹੀਨਾ ਹੀ ਸਿਤਗੁਰ ਦੀਆਂ ਅਪਾਰ ਬਖਿਸ਼ਸ਼ਾਂ ਵਾਲ਼ਾ ਹੋ ਿਨੱਬੜਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ 
ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਫੇਰ ਬੜੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਨਾਲ਼ ਉਡੀਕਣ ਲਗਦੀਆਂ ਹਨ। 
 
ਨੋਟ: ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਨਾਨਕਸਰ, ਸਮਰਾਲਾ ਬਾਈਪਾਸ ਚੌਂਕ, ਲੁਿਧਆਣਾ ਿਵਖੇ ਵੀ ਏਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਹz ਾਰਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਏਸ 
ਮਹੀਨੇ ਖਾਸ ਕਰ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾzਰੀਆਂ ਭਰਕੇ ਸਾਿਹਬ ਗੁਰੂ ਗ੍ੰਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਤਰ 
ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਿਜੱਥੇ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਹੀ ਿਸਮਰਨ ਦੇ ਪ੍ਵਾਹ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਿਨਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਹਨ, ਮਾਘ ਦਾ 
ਸਾਰਾ ਮਹੀਨਾ ਹੀ ਬਾਬਾ ਜਸਵੰਤ ਿਸੰਘ ਜੀ, ਅਸਿਹ ਸਰੀਰਕ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਵੇਰੇ ੫ ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰ ਕੇ 
੭ ਤੱਕ ਆਪ ਿਸਮਰਨ ਉਪ੍ੰਤ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁੱਭ ਬਚਨਾਂ ਨਾਲ਼ ਹz ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਿਵੱਚ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ੰਥ 
ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਦੇ ਉਪਦਾਸ਼ ਨਾਲ਼ ਿਨਹਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ, ਸਾਊਥਾਲ ਿਵਖੇ ਵੀ ਸਾਰਾ 
ਮਹੀਨਾ ਹੀ ਨਾਮ ਿਸਮਰਨ ਦੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਵਾਹ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਰੋਜ ਹੀ ਅੰਿਮ੍ਤ ਵੇਲੇ ਨਵਾਂ ਜਥਾ ਿਸਮਰਨ ਿਵੱਚ 
ਹਾਜਰੀ ਭਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਾਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੇ, ਭਾਵ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਫੱਗਣ ਦੀ ਸੰਗਰਾਂਦ ਵਾਲ਼ੇ ਿਦਨ ਹੀ, ੧੨ ਘੰਟੇ 
ਿਸਮਰਨ ਦਾ ਪ੍ਵਾਹ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ।    
 


