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ਸ ਿੱਖ - ਮਤਲਬ ਸਿਸਿਆਰਥੀ। ਸ ਿੱਖ ਹੋਣ ਿਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਸਿ, ਉਮਰ ਿੋਈ ਿੀ ਹੋਿ,ੇ  ਾਨ ੂੰ ਸ ਿੱਖਣਾ ਬੂੰਿ ਨਹੀਂ ਿਰਨਾ ਚਾਹੀਿਾ। 

ਇ  pandemic ਸਿਿੱਚ, ਮੈਂ ਅਪਣੀ ਪ ਰੀ ਿੋਸਿਿ ਿਰ ਰਹੀ ਹਾਾਂ ਸਿ ਮੈਂ ਿਿੱਧ ਤੋਂ ਿਿੱਧ ਜੋ ਿੀ ਸ ਿੱਖ  ਿਿੀ ਹਾਾਂ, ਮੈਂ ਸ ਿੱਖਾਾਂ।  

 

 ਬ ਤੋਂ ਪਸਹਲਾ, LA ਿੀ  ੂੰਗਤ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ Zoom ਤੇ ਜੁੜਿੀ ਹਾਾਂ।  ਿੇਰੇ ਪੂੰਜ ਿਜੇ ਅ ੀਂ ਸਮਲਿੇ ਸਨਤਨੇਮ ਿਰਿੇ ਹਾਾਂ, ਛ ੇ

ਿਜੇ ਿਾਮੀ ਰਸਹਰਾ   ਾਸਹਬ ਲਈ ਜੁੜਿੇ ਹਾਾਂ, ਅਤੇ ਐਤਿਾਰ ਨ ੂੰ ਆ ਾ ਿੀ ਿਾਰ, Gurmat class, ਅਤੇ ਭਾਈ  ਾਸਹਬ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ 

ਸ ੂੰਘ ਜੀ ਿੀ ਪੁ ਤਿਾਾਂ ਪੜਹਿੇ ਹਾਾਂ। ਇ  ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ, ਹਰ  ੋਮਿਾਰ ਅਤੇ ਬੁਧਿਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਚਾਰਣ ਿੀ  ਿੀਚਾਰ ਿਰਿੇ ਹਾਾਂ, ਅਤੇ ਹਰ 

ਿੀਰਿਾਰ  ੁਖਮਨੀ  ਾਸਹਬ ਿੇ ਪਾਠ ਹੁੂੰਿੇ ਹਨ। ਇਹ  ਮਾਗਮਾਾਂ ਿਰਿੇ ਮੇਰ ੇਜੀਿਨ ਿੇ ਸਿਿੱਚ discipline ਰਸਹਆ ਹੈ। ਮਨੈ ੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਿੇ ਮੈਂ  ਮੇਂ 

ਸ ਰ ਉੱਠਿੇ  ੂੰਗਤ ਿੇ ਨਾਲ ਸਨਤਨੇਮ ਿਰਨਾ ਹੈ, ਿਾਮੀ ਰਸਹਰਾ   ਾਸਹਬ ਛ ੇਿਜੇ ਹੀ ਿਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਐਤਿਾਰ ਿਾ ਜੋ ਪਸਹਲਾ ਤੋਂ ਹੀ ਨੇਮ  ੀ ਸਿ 

ਗੁਰਿੁਆਰੇ ਆ ਾ ਿੀ ਿਾਰ ਿੀਰਤਨ ਰ ਪ ਸਿਿੱਚ ਿਰਨੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਨੇਮ, 8-11, ਹਾਲੇ ਿੀ ਸਨਭਾਉਣਾ ਹੈ।  ੂੰਗਤ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਿਰਿੇ ਮੇਰੀ ਪੂੰਜਾਬੀ 

ਿੀ ਿਬਿਾਿਲੀ ਿਿੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਿੀਰਤਨ ਿੀ  ੇਿਾ ਲਿੱਗੀ ਰਸਹੂੰਿੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਸ ਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਸਹੂੰਿੀ ਹਾਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ  ਹੇਲੀਆਾਂ ਨਾਲ 

 ਸਹਜ ਪਾਠ ਿੀ ਿੁਰ  ਿੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ - ਅ ੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ call ਿਰਿੇ ਹਾਾਂ। ਇ  call ਿੇ ਸਿਿੱਚ ਅ ੀਂ ਿੁਖਭੂੰਜਨੀ  ਾਸਹਬ ਤੋਂ ਇਿੱਿ ਿਬਿ ਿੇਖ ਿ ੇ

ਪੂੰਜਾਬੀ ਿੇ ਸਿਿੱਚ ਅਰਥ  ਮਝਣ ਿੀ ਿੋਸਿਿ ਿਰਿੇ ਹਾਾਂ, ਤੇ ਇਿੱਿ ਿ ਜੇ ਨ ੂੰ ਯਾਿ ਿਰਾ ਿੇਂਿੇ ਹਾਾਂ ਿੇ  ਸਹਜ ਪਾਠ ਿਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ  ੂੰਗਤ ਿਰਿੇ ਹੀ 

ਮੇਰਾ support system ਬਸਣਆ ਰਹੀਆ ਹੈ, ਖਾ  ਿਰਿ ੇਜਿੋਂ May ਿੇ ਸਿਿੱਚ ਮੇਰੇ exams ਚਲ ਰਹੇ  ਨ।  

 

 ਿੰਗਤ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਿਲੋਂ  ਿੇਾ ਿਰਨ ਿੀ ਿੋਸਿਿ ਿਰ ਰਹੀ ਹਾਾਂ। United Sikhs ਨਾਲ ਮ ੈsocial 

media ਲਈ grammar/spelling check ਿਰਨ ਿੀ ਮਿਿ ਿਰਿੀ ਹਾਾਂ। ਮੈਂ ਹੁਣ tutoring ਿੀ  ਿੇਾ ਿੀ ਿਰੁ  ਿਰ ਰਹੀਂ ਹਾਾਂ। ਹਰ 

ਿਨੀਿਾਰ ਮੈਂ ਲੂੰਗਰ ਿੀ  ੇਿਾ ਿਰਨ ਜਾਾਂਿੀ ਹਾਾਂ ਸਜਥੇ ਲੋੜਿੂੰਿਾਾਂ ਲਈ ਲੂੰਗਰ ਸਤਆਰ ਿੀਤਾ ਜਾਾਂਿਾ ਹੈ। American Red Cross ਿੇ ਨਾਲ 

ਿੀ ਮੈਂ volunteer ਿਰਿੀ ਹਾਾਂ - Blood Drive Ambassador ਹੋਣ ਿੇ ਰੋਲ ਸਿਿੱਚ ਮੈਂ blood donors ਨ ੂੰ sign in ਨਾਲ ਮਿਿ 

ਿਰਾਾਂਿੀ ਹਾਾਂ।  

 

 ਸ ਿੱਖੀ ਸਿਿੱਚ  ਾਨ ੂੰ ਇਹ ਸ ਸਖਆ ਸਮਲਿੀ ਹੈ ਸਿ  ਾਨ ੂੰ ਹਰ ਿੇਲੇ ਿਾਸਹਗੁਰ  ਜੀ ਿਾ ਿਿੁਰ ਿਰਿੇ ਭਾਣੇ ਸਿਿੱਚ ਰਹਣਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ। 

Pandemic ਿੇ ਿੁਰ  ਸਿਿੱਚ, ਮੈਂ social distancing ਿਰਿੇ ਅਤੇ school ਬੂੰਿ ਹੋਣ ਿਰਿੇ ਥੋੜੀ ਉਿਾ   ੀ, ਪਰ ਮਮਾ ਨੇ ਮੈਨ ੂੰ ਇਹੀ 

ਗਿੱਲ ਯਾਿ ਿਰਾਈ, ਸਿ  ਾਰਾ ਿੁਝ ਗੁਰ   ਾਸਹਬ ਿੇ ਭਾਣੇ ਸਿਿੱਚ ਹੀ ਹੁੂੰਿਾ ਹੈ। ਜਿੋਂ  ੂੰਗਤ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜੁੜਿੀ ਹਾਾਂ, ਮਨੈ ੂੰ ਬਹੁਤ ਚੂੰਗਾ ਲਿੱਗਿਾ ਹੈ।  

 

In conclusion, I would just like to say that I’m so glad to be a part of the LA Sangat, 

especially during these times. Despite the unfortunate circumstances, I’m grateful that I’m able to 

utilize my time during this pandemic because I would never have gotten the chance to connect 

with Sikhi or understand Gurbani had school been going on as normal or anything else, and I 

have never felt closer to Sangat and Waheguru ji. I can only do Ardaas that Waheguru ji continues 

to bless me with such Sangat and kirpa.  



 

ਵਾਸਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖ਼ਾਲਿਾ  
ਵਾਸਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫ਼ਤਸਿ  
 


