ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਿੀਦੀ ਪੁਰਬ
ਪੰ ਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਹਬ ਜੀ ਨੂੰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਜੇਠ ਸੁਦੀ ੪, ੧੬੬੩; ੨ ਿਾੜ; ਹਦਨ ਸ਼ੁੁੱ ਕਰਵਾਰ, ਪੁਸ਼ਯ
ਨਛੁੱ ਤਰ; 30 ਮਈ 1606 ਜੂਲੀਅਨ ਨੂੰ ਲਹੌਰ ਹਵਖੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਇਨਹਾਂ ਤਰੀਖਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਹੇਠ ਹਲਖੀ ਸਾਰਣੀ ਹਵੁੱ ਚ ਹਦੁੱ ਤੇ ਵੁੱ ਖ ਵੁੱ ਖ
ਇਹਤਹਾਸਕ ਸੋਹਮਆਂ ਦੇ ਹਵਾਹਲਆਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੈਲੰਡਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰਗੁੱ ਦੀ ਪੁਰਬ ਲਈ ਚੰ ਦਰ ਹਤਥੀ ਦਾ
ਹਤਆਗ ਕਰਕੇ ਸੂਰਜੀ ਪਰਹਵਸ਼ਟਾ ੨ ਿਾੜ ਹਨਸਹਚਤ ਕੀਤਾ ਹਗਆ। ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਅਨੁਸਾਰ ੨ ਿਾੜ ਹਰ ਸਾਲ 16 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ੨ ਿਾੜ ਨੂੰ 16 ਜੂਨ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਹਕ ਚੰ ਦਰ ਹਤੁੱ ਥਾਂ ਤਾਂ ਅੁੱ ਗੇ ਹਪੁੱ ਛੇ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹਹੰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਜੇ ਕਰ ਹਬਕਰਮੀ
ਕੈਲੰਡਰ ਦੀ ੨ ਿਾੜ ਵੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰ ਨ 1606 ਹਵੁੱ ਚ 30 ਮਈ, ਅੁੱ ਜ ਕੁੱ ਲਹ 15/16 ਜੂਨ ਅਤੇ ਸੰ ਨ 3000 ਸੀਈ ਹਵੁੱ ਚ ਇਹ
29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਏਗੀ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਨਾਲੋਂ ਪੂਰੇ 30 ਹਦਨ ਬਾਅਦ ਹਵੁੱ ਚ।
ਹਬਕਰਮੀ ਚੰ ਦਰ ਕੈਲੰਡਰ ਹਵੁੱ ਚ ਤਰੀਖਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਅੁੱ ਗੇ ਹਪੁੱ ਛੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੁੱ ਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵੁੱ ਡਾ ਨੁਕਸ ਇਹ ਹੈ ਹਕ ਹਰ ਦੋ ਜਾਂ
ਹਤੰ ਨ ਸਾਲ ਹਪੁੱ ਛੋਂ ਇੁੱ ਕ ਲੌਂ ਦ ਦਾ ਫਾਲਤੂ ਮਹੀਨਾ ਜੁੜ ਜਾਣ ਕਰ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਐਸੀ ਦੁਹਬਧਾ ਖੜਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਕ ਇਹਤਹਾਸਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨੇੜੇ
ਦਾ ਸਬੰ ਧ ਰੁੱ ਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹਜਨਹਾਂ ਹਵੁੱ ਚ ਆਮ ਸਾਲਾਂ ਹਵੁੱ ਚ 10 ਤੋਂ 12 ਹਦਨਾਂ ਦਾ ਅੰ ਤਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਲੌਂ ਦ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਆਉਣ ਸਦਕਾ
ਉਸ ਸਾਲ ਉਨਹਾਂ ’ਚ ਫਰਕ 40 ਹਦਨਾਂ ਤੁੱ ਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੁੱ ਹਚਆਂ ਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕੌ ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਹਕਲ
ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਕ ਜੇ ਹਪਛਲੇ ਸਾਲ ਇਨਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹਵੁੱ ਚ 10 ਹਦਨਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਲ 40 ਹਦਨਾਂ ਦਾ ਹਕਵੇਂ ਹੋ ਹਗਆ; ਹਜਵੇਂ ਹਕ
ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਗੁਰੂ ਹਹਰਗੋਹਬੰ ਦ ਸਾਹਹਬ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਗੁੱ ਦੀ ਹਦਵਸ ਹਰ ਸਾਲ ਜੇਠ ਵਦੀ ੮ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਹਕ ਇਸ ਹਤੁੱ ਥ ਨੂੰ
ਹਵਹਗਆਹਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਕਸੇ ਵੀ ਤਰਹਾਂ ਪਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਹਬ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹਦਵਸ ਜੇਠ ਸੁਦੀ ੪ ਨੂੰ ਮਨਾਏ
ਜਾਣ ਸਦਕਾ ਇਨਹਾਂ ’ਚ ਆਮ ਸਾਲਾਂ ਹਵੁੱ ਚ 10 ਤੋਂ 12 ਹਦਨਾਂ ਦਾ ਅੰ ਤਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਪਰ 2018 ਈ: ਦੇ ਕੈਲੰਡਰ ਹਵੁੱ ਚ ਮਲਮਾਸ ਆ ਜਾਣ ਸਦਕਾ
ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪੁਰਬ ਕਰਮਵਾਰ 25 ਵੈਸਾਖ ਅਤੇ 3 ਜੇਠ ਹਨਸਹਚਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹਸੁੱ ਟਾ ਦੋਵਾਂ ਹਵੁੱ ਚ 40 ਹਦਨਾਂ ਦਾ ਅੰ ਤਰ ਸੀ।
ਇਹਤਹਾਸਕ ਸੋਮੇ

ਸੁਦੀ/ਵਦੀ

ਪਰਹਵਸ਼

ਜੂਲੀਅਨ

ਹਦਨ

ਹਟੁੱ ਪਣੀ

ਗੁਰ ਪਰਣਾਲੀ ੨

ਜੇਠ ਸੁਦੀ ੪, ੧੬੬੩

-----

----

ਸ਼ੁੁੱ ਕਰ

ਹਸੁੱ ਖ ਇਹਤਹਾਸ ਹਵੁੱ ਚ ਇਸ ਹਦਹਾੜੇ ਦੀ ਹਤੁੱ ਥ ਜੇਠ ਸੁਦੀ ੪,

ਗੁਰ ਪਰਣਾਲੀ ੩

ਜੇਠ ਸੁਦੀ ੪, ੧੬੬੩

-----

----

ਸ਼ੁੁੱ ਕਰ

੧੬੬੩; 30 ਮਈ, 1606 ਹਦਨ ਸ਼ੁੁੱ ਕਰਵਾਰ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਹੀ

ਸ਼ੁੁੱ ਧ ਗੁਰਪਰਣਾਲੀ

ਜੇਠ ਸੁਦੀ ੪, ੧੬੬੩

੧ ਹਾੜ

30 ਮਈ 1606

ਸ਼ੁੁੱ ਕਰ

ਪੁਰਾਤਨ ਅਤੇ ਨਵੀਨ ਸਰੋਤਾਂ ਹਵੁੱ ਚ ਕੋਈ ਮਤਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ

ਜੇਠ ਸੁਦੀ ੪, ੧੬੬੩

----

25 ਮਈ 1606

ਸ਼ੁੁੱ ਕਰ

ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੇਵਲ ਇਹ ਹੈ ਹਕ ਭਾਰਤ ਹਵੁੱ ਚ ਲਗਭਗ 30

ਗੁਰ ਪਰਨਾਹਲਕਾ ੫

ਜੇਠ ਸੁਦੀ ੪, ੧੬੬੩

----

----

ਸ਼ੁੁੱ ਕਰ

ਵੈੈੱਬਸਾਈਟ ਸ਼ਰੋ.ਗੁ.ਪਰ.ਕ.

ਜੇਠ ਸੁਦੀ ੪, ੧੬੬੩

੧ ਹਾੜ

30 ਮਈ 1606

----

ਸ਼ੋ.ਗੁ.ਪਰ.ਕ. ਡਾਇਰੀ 1991

ਜੇਠ ਸੁਦੀ ੪, ੧੬੬੩

----

30 ਮਈ 1606

----

ਹਸੁੱ ਖ ਇਹਤਹਾਸ ਸ਼ਰੋ.ਗੁ.ਪਰ.ਕ.

ਜੇਠ ਸੁਦੀ ੪, ੧੬੬੩

੧ ਹਾੜ

30 ਮਈ 1606

----

ਭਾਈ ਕਾਨਹ ਹਸੰ ਘ ਨਾਭਾ

ਜੇਠ ਸੁਦੀ ੪, ੧੬੬੩

੨ ਹਾੜ

30 ਮਈ 1606

----

ਸ. ਕਰਮ ਹਸੰ ਘ ਹਹਸਟੋਰੀਅਨ

ਜੇਠ ਸੁਦੀ ੪, ੧੬੬੩

੨ ਹਾੜ

30 ਮਈ 1606

ਸ਼ੁੁੱ ਕਰ

ਹਗ. ਸੋਹਨ ਹਸੰ ਘ ਸੀਤਲ

ਜੇਠ ਸੁਦੀ ੪, ੧੬੬੩

੨ ਹਾੜ

30 ਮਈ 1606

ਸ਼ੁੁੱ ਕਰ

ਡਾ: ਗੰ ਡਾ ਹਸੰ ਘ ਉਰਦੂ ਜੰ ਤਰੀ

ਜੇਠ ਸੁਦੀ ੪, ੧੬੬੩

੧ ਹਾੜ

30 ਮਈ 1606

ਸ਼ੁੁੱ ਕਰ

ਪਰੋ. ਸਾਹਹਬ ਹਸੰ ਘ

ਜੇਠ ਸੁਦੀ ੪, ੧੬੬੩

੧ ਹਾੜ

30 ਮਈ 1606

ਸ਼ੁੁੱ ਕਰ

ਡਾ: ਹਰੀ ਰਾਮ ਗੁਪਤਾ

----

-----

30 ਮਈ 1606

----

ਹਪਰੰ . ਸਤਬੀਰ ਹਸੰ ਘ

----

-----

30 ਮਈ 1606

----

ਟਾ

ਸ਼ਰ.ੋ ਗੁ.ਪਰ.ਕਮੇਟੀ

(ਪਰੋ: ਕਰਤਾਰ ਹਸੰ ਘ)

ਕੇਵਲ ੧ ਹਾੜ ਜਾਂ ਦੋ ਹਾੜ ਦੀ ਸੂਰਜੀ ਤਰੀਖ ਹਵੁੱ ਚ ਅੰ ਤਰ ਹੈ

ਹਕਸਮ ਦੇ ਹਬਕਰਮੀ ਕੈਲੰਡਰ ਲਾਗੂ ਹਨ ਹਜਨਹ ਾਂ ਹਵੁੱ ਚ ਮਹੀਨੇ
ਦੀ ਪਹਹਲੀ ਤਰੀਖ ਹਨਸਹਚਤ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵੁੱ ਖ ਵੁੱ ਖ

ਹਨਯਮ ਹਨ ਹਜਵੇਂ ਹਕ LAHRI’s INDIAN EPHEMERIS
for 2019 A.D. ਹਵੁੱ ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਦੁੱ ਤੀ ਗਈ ਹੈ ਹਕ ਸਾਲ

2019 ’ਚ ਪੁੱ ਛਮੀ ਬੰ ਗਾਲ ਤੇ ਅਸਾਮ ਹਵੁੱ ਚ ਚੇਤ ਮਹੀਨਾ 16
ਮਾਰਚ; ਉੜੀਸਾ, ਪੰ ਜਾਬ ਤੇ ਹਹਰਆਣਾ ’ਚ 14 ਮਾਰਚ ਅਤੇ

ਤਾਹਮਲਨਾਡੂ ਤੇ ਕੇਰਲ ’ਚ 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। 1
ਹਾੜ ਹਲਖਣ ਵਾਲੇ ਹਵਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਮੀਕੰ ਨੂ ਹਪੁੱ ਲੇ ਦੀ ਜੰ ਤਰੀ
ਵੇਖ ਕੇ 1 ਹਾੜ ਹਲਖ ਹਦੁੱ ਤਾ ਜਦ ਹਕ ਇਹ ਤਰੀਖਾਂ

ਤਾਹਮਲਨਾਡੂ ਲਈ ਹਨ, ਪਰ ਪੰ ਜਾਬ ਦੇ ਹਨਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ੨
ਿਾੜ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਡਾ: ਗੰ ਡਾ ਹਸੰ ਘ ਅਤੇ
ਕਈ ਹੋਰ ਲੇ ਖਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕੁਝ ਤਰੀਖਾਂ ਗਲਤ ਹਨ।
ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ’ਚ ਠੀਕ ੨ ਿਾੜ ਹੀ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।

