
।। ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪ�ਸਾਿਦ ।। 

।।ਤੈ ਪਿਢਅਉ ਇਕੁ ਮਿਨ ਧਿਰਅਉ ਇਕੁ ਕਿਰ ਇਕੁ ਪਛਾਿਣਉ।। 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

।। ਵਾਿਹਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਿਹਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਿਤਹ ।। 

।।ਜੇ ਸਉ ਚੰਦਾ ਉਗਵਿਹ ਸੂਰਜ ਚੜਿਹ ਹਜਾਰ। ਏਤੇ ਚਾਨਣ ਹੋਿਦਆਂ ਗੁਰ ਿਬਨ ਘੋਰੁ ਅੰਧਾਰ।।… [ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ] 
 

ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਬਖਸ਼ੈ ਉਦੱਮ ਅਤੇ ਉਟ ਆਸਰੇ ਸਦਕਾ ਗੁਰਦਆੁਰਾ ਸਾਿਹਬ ਿਵਖੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੰਿਥਆਂ ਲਈ ਉਚਚੇੇ ਤੋਰ ਤ ੇਉਦੱਮ 

ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਪ ਪੜ.ਨੀ ਅਤੇ ਆਪੇ ਸੁਨਣੀ ਇਕ ਅਉਖੀ ਘਾਟੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੰਿਥਆਂ ਦਆੁਰਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਪ 

ਪੜ.ਕੇ ਇਸ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਿਹਰਦੇ ਿਵਚ ਵਸਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੇਿਹਰ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ।   ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੰਿਥਆਂ ਮਾਰਚ 18, 2015 

ਤੋ ਹਰ ਬੁੱ ਧਵਾਰ ਸ਼ਾਮ 7:30 ਤ ੋ8:30 ਵਜੇ ਗੁਰਦਆੁਰਾ ਸਾਿਹਬ ਿਵਖੇ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਅਸੀ ਸਾਰੇ ਿਮਲ ਕੇ, ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ 

ਮੱਦਦ ਨਾਲ ਇਕ ਯੋਜਨਾ-ਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਪ ਪੜ.ਨੀ ਅਤ ੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ�ਤੀ ਸੂਝ ਜੋ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ ਬਾਰੇ 

ਚਰਚਾ ਕਿਰਆ ਕਰਾਗੇ। ਇਸ ਪ�ਗੋਰਾਮ ਿਵਚ ਆਪ ਆਉ ਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਛੋਹ ਪ�ਾਪਤ 

ਕਰਕੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸ=ਝ  ਪਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੇਿਹਰ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣੋ। 

ਿਸਆਣ ੇਕਿਹੰਦ ੇਨ>  ਪਾਣੀ ਪੀਏ ਛਾਣ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਬਣਾਈਏ ਜਾਣਕੇ… ਆਉ ਆਪਾ ਸਾਰੇ ਿਮਲਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸ=ਝ ਪਾਕੇ, ਗੁਰੂ ਨੰੂ  

ਜਾਨਣ ਦਾ ਸੁਿਹਰਦ @ਦਮ ਕਰੀਏ… ਗੁਰੂ ਮੇਿਹਰ ਕਰੇ! 

ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਅਤ ੇਪਤਾ ਮਾਰਚ 15, 2015 ਤੱਕ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੰੂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

 

With the grace and blessings of Sri Guru Granth Sahib ji, we would like to share that we are 

starting Gurbani SanthayaGurbani SanthayaGurbani SanthayaGurbani Santhaya program at Gurudwara Sahib. This will gives you an opportunity to 

read, recite Sri Guru Granth Sahib and develop a connection with Guru. By knowing Guru 

trhough Gurbani, we may get Guru’s blessings. Here are the details about this program: 

Venue:Venue:Venue:Venue: Gurudwara Sahib @ Plymouth, 40600 Schoolcraft Road, Plymouth, MI 48170 

Start Date:Start Date:Start Date:Start Date: Wednesday – March 18th, 2015 

Group Meeting FrequencyGroup Meeting FrequencyGroup Meeting FrequencyGroup Meeting Frequency: Group will meet every Wednesday  

Time:Time:Time:Time: 7:30pm thru 8:30pm 

A prior registration is needed and registration forms are available at Gurdwara Sahib. 

 

For further queries, feel free to contact:  

Mrs. Amarpreet Kaur  ||||    S. Dilbag Singh  ||||  S. Harminderpal Singh ||||    Mrs. Raman Singh  ||||  S. Surjeet Singh 
248.228.0940                    248.854-0003           248.246.6626                             248.661.8876                   734.459.3382        


