
ਅਨੁਰਾਗ ਦੀ ਦ ੇਨਾਮ ਪੱਤਰ (ਿਕਸ਼ਤ 15) 

 ਸ. ਅਨੁਰਾਗ ਿਸੰਘ ਜੀ, 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ, 7 ਅਗਸਤ 2017 ਈ: ਨੰੂ ਹੇਠ ਿਲਿਖਆ ਇਕ ਪੱਤਰ ਿਲਿਖਆ ਸੀ। ਇਸ ਪੱਤਰ 

ਿਵੱਚ ਤੁਸ  ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੰੂ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ (12 ਅਗਸਤ 2009) ਅਤ ੇਨਵੰਬਰ 2009 

ਈ: ਿਵੱਚ ਸ. ਪਰਮਜੀਤ ਿਸੰਘ ਸਰਨਾ ਨੰੂ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਦੀਆਂ ਫ਼ੋਟ ੋਵੀ ਨੱਥੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਪੜੋ ਆਪਣਾ 

ਪੱਤਰ; 

PAL SINGH PUREWAL'S FAKE NANAKSHAHI CALENDAR with 
FAKE HISTORICAL DATES already REJECTED by THE 
ECCLESIASTICAL COURT of SRI AKAL TAKHAT SAHIB 
------------------------------------------------------------- 
POST-8 for Sarabjit Singh Sacramento, Satpal Singh Purewal, Sukhpreet 
Singh Udoke to respond 
------------------------------------------------------------- 
Friends, 

We are noticing that Comrade Purewal and his Salvation Army of Writers are 
conspicuously silent on all the objections raised by different writers, scholars, 
historians since 2003. In this list I include Surjeet Singh Nishan, Dr Amarjeet 
Kaur of Belgium, Baba Baljinder Singh Rara Sahib, Principal Santokh Singh on 
behalf of Singh Sabha Amritsar and many more. 

.....Consequently SGPC on the recommendation of the Ecclesiastical Court 

of Sri Akal Takhat Sahib decided to discard this so-called Nanakshahi 
Calendar, which sowed the seeds of discord and confusion among the 
Sikhs. I was asked by Jathedar Sri Akal Takhat Sahib telephonically to 
send the correct dates for amendment, which I submitted vide my letter 
dated August 12,2009 to send the actual historical dates for amending the 
Sikh Calendar of 2010-11. Copy of my letter is enclosed as evidence. 

...Read this post carefully to post your comments. 

Gur-Fateh, 
7.8.2017. 
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ਤੁਹਾਡ ੇਇਸ ਪੱਤਰ ਦ ੇਜਵਾਬ ਿਵੱਚ 9 ਅਗਸਤ 2017 ਈ: ਨੰੂ, ਮ ਆਪਣ ੇਪੱਤਰ (ਿਕਸ਼ਤ 4)  ਰਾਹੀ 

ਤੂਹਾਨੰੂ ਬਨੇਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, “ਤਸੁ  ਉਹ ਤਾਰੀਖ਼  ਿਜਹੜੀਆ ਂ2003 ਈ: ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡ ੇਘਰ ਬੈਠ ਕੇ 

ਪਵਾਨ ਕੀਤੀਆ ਂਗਈਆ ਂਸਨ ਅਤ ੇਤਸੁ  2009 ਈ: ਿਵਚ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਿਹਬ ਨੰੂ ਵੀ ਭੇਜੀਆਂ ਸਨ, 

ਉਨ  ਨੰੂ ਸੰਗਤ  ਦੀ ਕਿਚਹਰੀ ਿਵੱਚ ਰੱਖੋ ਤ  ਜ ੋਉਨ  ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰਕੇ ਿਕਸੇ ਨਤੀਜੇ ਤ ੇਪੱੁਿਜਆ ਜ  

ਸਕੇ”।  
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ਇਸ ਤ ਿਪਛ ਮ ਆਪਣੇ ਹਰ ਪੱਤਰ ਿਵੱਚ (14 ਅਗਸਤ, 17 ਅਗਸਤ, 31 ਅਗਸਤ, 15 ਅਕਤਬੂਰ, 

24 ਅਕਤੂਬਰ, 25 ਨਵੰਬਰ, 10 ਦਸੰਬਰ 2017 ਈ:, 22 ਮਾਰਚ, 23 ਮਾਰਚ ਅਤ ੇ20 ਅਪੈਲ 

2018) ਬਨੇਤੀ ਕਰਦਾ ਿਰਹਾ ਹ  ਿਕ ਿਸੱਖ ਇਿਤਹਾਸ ਦੀਆ ਂ“ਸ਼ੁੱ ਧ ਤਾਰੀਖ਼ ” ਿਜਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡ ੇਘਰ 

ਬੈਠ ਕ ੇ23 ਮਾਰਚ 2003 ਨੰੂ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕੀਤੀਆ ਂਗਈਆ ਂਸਨ ਅਤ ੇਤੁਸ  12 ਅਗਸਤ 2009 ਨੰੂ 

ਸੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਿਹਬ ਦ ੇਜਥਦੇਾਰ ਨੰੂ ਭੇਜੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਸੂਚੀ ਪਾਠਕ  ਦੀ ਕਿਚਹਰੀ ਿਵਚ ਪਸ਼ੇ 

ਕਰੋ, ਤ  ਜੋ ਉਨ  ਤ ੇਿਵਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਤੁਸ  ਮੇਰੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਿਲਖਤੀ ਬਨੇਤੀਆ ਂਕਰਨ ਤ ੇ

ਵੀ ਉਹ ਤਾਰੀਖ਼  ਸੰਗਤ ਦੀ ਕਿਚਹਰੀ ਿਵੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀ ਸਨ ਕੀਤੀਆਂ। 

ਿਪਛਲੇ ਿਦਨ  ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਭੇਜੀਆ ਂਗਈਆਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਦ ੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਦੀਆ ਂ ਸ਼ੁਧ 

ਤਾਰੀਖ਼ , ਆਪਣੇ ਸ ਝ ੇਸੱਜਣ  ਰਾਹੀ ਪਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਤਸੁ  ਵਦੀ-ਸੁਦੀ ਨੰੂ ਸ਼ੁਧ ਅਤ ੇ

ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਤਾਰੀਖ਼  ਨੰੂ ਅਸ਼ੁੱ ਧ ਦੱਿਸਆ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸ  ਇਹ ਨਹ  ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ 

ਦਾ ਜੋਤੀ-ਜੋਤ ਿਦਹਾੜਾ, ਅੱਸੂ ਵਦੀ 10 ਨੰੂ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜ  7 ਸਤੰਬਰ ਨੰੂ? ਇਹ ਦੋਵ ਤਾਰੀਖ਼  

(ਅੱਸੂ ਵਦੀ 10 ਅਤੇ 7 ਸਤੰਬਰ) ਇਕੱਠੀਆ ਂਭਾਵ ਇਕ ੋਿਦਨ ਨਹ  ਆ ਦੀਆਂ। 21ਵ  ਸਦੀ ਿਵੱਚ ਅੱਜ 

ਤਾਈ ਇਹ ਦੋਵ ਤਾਰੀਖ਼  ਇਕੱਠੀਆ ਂਨਹ  ਆਈਆ ਂਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 20 ਸਾਲ ਿਵਚ ਇਕੱਿਠਆ ਂ

ਆਉਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਇਕ ਤਾਰੀਖ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪਵੇਗੀ। ਦੱਸੋ ਿਕਹੜੀ ਤਾਰੀਖ ਸ਼ੁਧ ਹੈ? 

ਬਾਕੀ ਤਾਰੀਖ਼  ਤ ੇਵੀ ਇਹ ਿਨਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਗਲੀ ਿਵਚਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਆਉਣ ਤ ੇਕੀਤੀ 

ਜਾਵੇਗੀ। 

ਮ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਫੇਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਵ ; ਅਨੁਰਾਗ ਿਸੰਘ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦਾ ਜੋਤੀ-ਜੋਤ 

ਿਦਹਾੜਾ ਅੱਸ ੂਵਦੀ 10 ਨੰੂ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈਜ  7 ਸਤੰਬਰ ਨੰੂ? 

ਧੰਨਵਾਦ 

ਸਰਵਜੀਤ ਿਸੰਘ ਸੈਕਰਾਮਟ ੋ

2/5/2019  
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