somvwr 25 dsMbr 2017 qoN AYqvwr 31 dsMbr 2017 q`k


26.12.17 mMglvwr:-



26-28 dsMbr ShIdI Coty swihbzwdy



27.12.17 bu~Dvwr: - 4.30 vzy:-

jnm idn ShId s aUDm isMG jI (Boxing day)

swD sMgq v`loNy sRI suKmnI swihb dy pwT 4.30 vzy hoxgy
, rihrws dy pwT auprMq dIvwn s`jxgyy hjUrI jQw kIrqn krygw dygW dIAW syvwvW: - sR: mnjIq
isMG syKoN, SR: AmrjIq isMG , sR:hrijMdr isMG Aqy bIbI qrsym kOr, bIbI pvndIp kOr, hIrw jvYlr,
nIl kml s ibkRmjIq isMG QWdI Aqy bIbI rxjIq kOr Aqy sR sucw isMG bYNs pirvwrW vloN hoxgIAW[



28.12.17 vIrvwr:- 6.00 v`zy:-

rihrws swihb dy pwT hoxgy auoprMq hzUrI jQw Sbd kIrqn

krygw Aqy swrI syvw hovygI[

29.12.17 Sukrvwr: - 10.00 vzy: -

syvwdwr bIbIAW v`loN cwry swihbzwidAW dI Shwdq dy
sbMD’c sRI AKMf pwT swihb 10.00 vzy ArMB hoxgy swrI syvw hovygI [


dygW dIAW syvwvW: - sR surjIq isMG syKoN, sR: surjIq isMG Syrig~l qy bIbI gurdIp kOr Syrig`l, sR:
Avqwr isMG qy bIbI kulivMdr kOr puryvwl, bIbI suirMdr kOr pu ryvwl, sR: kSmIr isMG qy bIbI suirMdr kOr
nwgrw, sR: syvw isMG A`tw qy bIbI Avqwr kOr A`tw, bIbI AmrjIq kOr sMDU qy sR: gurdyv isMG AOlK sR:
rxjIq isMG bwsI qy sv: inrml isMG puryvwl dy pRIvwrW vloN hoxgIAW[

30.12.17 Sincrvwr:
1. 11.00 vjy:- sR nwirMdr

isMG AOjlw dy gRih ivKy sRI suKmnI swihb dy pwT hoxgy Aqy pMj
ipAwry vwsqy lMgr dI syvw hovygI[

2.

14.30 vjy: -

gupq pirvwr vloN sRI suKmnI swihb dy pwT hoxgy Aqy swrI syvw hovygI [

3. 4.00 vzy: - Swm nUM bIbIAW ismrn krngIAW [




31.12.17 AYqvwr:- 10.00 vzy: -

syvwdwr bIbIAW v`loN cwry swihbzwidAW dI Shwdq dy sbMD’c

vloN rKwey hoey sRI AKMf pwT swihb dy Bog 10.00 vzy pYxgy Aqy swrI syvw hovygI, bwAd’c hzUrI
jQw kIrqn krygw auprMq BweI jrnYl isMG jI dw FwfI jQw hwjrI Brygw[
Swm nUM 5 vjy qoN 12 vjy q`k spYSl dIbwn s`jxgy, lMgr dI syvw sR jsivMdr isMG cImw pirvwr
v`loN hovygI[



pMjwbI skUl iv`c CutI hY[



*****************************************************************************************









5 jnvrI
6 jnvrI
13 jnvrI
13 jnvrI
18 jnvrI
26 jnvrI
31 jnvrI

pRkws gurU goibMd isMG jI
ShIdI BweI kyhr isMG jI Aqy sqvMq isMG jI
sMgRWd mwG
lohVI
jnm idn BweI ihMmq isMG jI
jnm idn bwbw dIp isMG jI
pRkwS gurU hirrwie jI

Note: - Day & Time to book wedding in the Gurdwara Sahib: - Wednesday: 11.00 AM –1.00 PM, Saturday: 11.00AM --1.00
PM, Sunday: 1.00PM--2.00PM. Contact S. Sadhu Singh Chhokar (General Secretary) 01274- 727938, Mob:- 07931833376

ਸਾਕਾ ਸਰਹ ਦ
ਿੰ : ਹ ਿੱ ਕੀਆਂ ਹ ਦ
ਿੰ ਾਂ ਦਾ ਵਿੱਡਾ ਸਾਕਾ

ਸ੍ਰੀ ਗੁ ਰੂ ਗੋਬ ਿੰਦ ਬਸ੍ਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਚਾਰੇ ਸ੍ਾਬਿ ਜਾਬਦਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਾਦਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਬਤਿਾਸ੍ ਬਿਚ ਸ੍ਭ ਤੋਂ ਿੱਧ ਦਰਦਨਾਕ ਘਟਨਾ ਅਤੇ ਬਦਲ ਨੂਿੰ ਕਿੰ ਾ ਦੇਣ ਿਾਲਾ ਸ੍ਾਕਾ ਿੈ | ਇਕ ਪਾਸ੍ੇ
ਇਿ ਘਟਨਾ ਮਨੁੱ ਖੀ ਦਬਰਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬਘਨਾਉਣਾ ਬਚੱਤਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਿੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸ੍ੇ ਸ੍ਾਬਿ ਜਾਬਦਆਂ ਦੇ ਅਿੰਦਰ ਜੂਝ ਮਰਨ ਅਤੇ ਬਸ੍ੱਖੀ ਬਸ੍ਦਕ ਦੀ ਭਾਿਨਾ ਦੇ ਬਸ੍ਖਰ ਨੂਿੰ ਪਰਗਟ ਕਰਦੀ
ਿੈ | ਗੁ ਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦੋ ਿੱਡੇ ਸ੍ਾਬਿ ਜਾਦੇ ਾ ਾ ਅਜੀਤ ਬਸ੍ਿੰਘ ਤੇ ਾ ਾ ਜੁਝਾਰ ਬਸ੍ਿੰਘ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਜਿੰਗ ਬਿਚ ਲੜਦੇ ਿੋਏ ਸ਼ਿੀਦ ਿੋ ਗਏ ਅਤੇ ਦੋ ਛੋਟੇ ਸ੍ਾਬਿ ਜਾਦੇ ਾ ਾ ਜੋਰਾਿਰ ਬਸ੍ਿੰਘ
ਅਤੇ ਾ ਾ ਫ਼ਬਤਿ ਬਸ੍ਿੰਘ ਸ੍ੂ ਾ ਸ੍ਰਬਿਿੰਦ ਦੇ ਿੁਕਮ ਨਾਲ ਸ਼ਿੀਦ ਕਰ ਬਦੱਤੇ ਗਏ | ਇਸ੍ ਸ਼ਿਾਦਤ ਦੀ ਮਿਾਨਤਾ ਾਰੇ ‘ਸ੍ਰੀ ਮੈਬਿਲੀ ਸ਼ਰਨ ਗੁ ਪਤ’ ਨੇ ਬਲਬਖਆ ਿੈ:
ਬਜਸ੍ ਕੁਲ ਜਾਤੀ ਦੇਸ੍ ਕੇ ੱਚੇ
ਦੇ ਸ੍ਕਤੇ ਿੈਂ ਯੌਾ ਲੀਦਾਨ |
ਉਸ੍ ਕਾ ਿਰਤਮਾਨ ਕੁਛ ਭੀ
ਿੋ ਭਬਿਸ਼ਯ ਿੈ ਮਿਾਂ ਮਿਾਨ |
ਸ੍ਰਸ੍ਾ ਨਦੀ ਬਿਚ ਭਾਰੀ ਿੜਹ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦਾ ਜੋਰਦਾਰ ਿਮਲੇ ਸ੍ਮੇਂ ਗੁ ਰੂ ਸ੍ਾਬਿ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਨਾਲੋਂ ਮਾਤਾ ਗੁ ਜਰੀ ਜੀ, ਾ ਾ ਜੋਰਾਿਰ ਬਸ੍ਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਾ ਾ ਫ਼ਬਤਿ ਬਸ੍ਿੰਘ ਜੀ ਬਿਛੜ
ਗਏ |
ਮਾਤਾ ਗੁ ਜਰੀ ਜੀ ਅਤੇ ਦੋਿੇਂ ਛੋਟੇ ਸ੍ਾਬਿ ਜਾਬਦਆਂ ਨੂਿੰ ਗੁ ਰ-ੂ ਘਰ ਦਾ ਰਸ੍ੋਈਆ ਗਿੰਗੂ ਬਮਲ ਬਗਆ | ਇਿ ਉਨਹਾਂ ਨੂਿੰ ਮੋਬਰਿੰਡੇ ਕੋਲ ਬਪਿੰਡ ਸ੍ਿੇੜੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਬਗਆ | ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਗਿੰਗੂ
ਦਾ ਮਨ ੇਈਮਾਨ ਿੋ ਬਗਆ | ਉਸ੍ ਨੇ ਮੋਬਰਿੰਡੇ ਦੇ ਿਾਣੇਦਾਰ ਨੂਿੰ ਖ਼ ਰ ਦੇ ਕੇ ੱਬਚਆਂ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂਿੰ ਬਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰ ਕਰਿਾ ਬਦੱਤਾ | ਮੋਬਰਿੰਡੇ ਦੇ ਿਾਣੇਦਾਰ ਨੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੇ ੱਬਚਆਂ ਨੂਿੰ ਸ੍ੂ ਾ
ਸ੍ਰਬਿਿੰਦ ਦੇ ਿਿਾਲੇ ਕਰ ਬਦੱਤਾ |
ਉਸ੍ ਰਾਤ ਉਨਹਾਂ ਨੂਿੰ ਸ੍ਰਬਿਿੰਦ ਬਕਲਹ ੇ ਦੇ ਠਿੰਡੇ ੁਰਜ ਬਿਚ ਰੱਬਖਆ ਬਗਆ | ਪੋਿ ਦੀ ਠਿੰਡੀ ਰਾਤ ਭੁੱਖੇ-ਭਾਣੇ ਦਾਦੀ ਅਤੇ ਬਨੱ ਕੇ-ਬਨੱ ਕੇ ਸ੍ੋਿਲ ਕਲੀਆਂ ਿਰਗੇ ਪੋਤਰੇ | ਇਸ੍ ਤੋਂ ਿੱਡਾ ਅਤੇ
ਕਬਠਨ ਇਮਬਤਿਾਨ ਸ਼ਾਇਦ ਿੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਬਤਿਾਸ੍ ਬਿਚ ਬਕਸ੍ੇ ਨੂਿੰ ਪਾਸ੍ ਕਰਨਾ ਬਪਆ ਿੋਿੇ | ਰਾਜ ਦੇ ਸ੍ਬਿਮ ਅਤੇ ਸ੍ਖ਼ਤੀ ਦੇ ਾਿਜੂਦ ਭਾਈ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਮਬਿਰਾ ਨੇ ਭਾਰੀ ਜੋਖਮ
ਉਠਾ ਕੇ ਇਨਹਾਂ ਬਨਰਭੈ ਅਤੇ ਬਨਰਿੈਰ ਸ੍ੂਰ ੀਰਾਂ ਦੀ ਦੁੱਧ-ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸ੍ੇਿਾ ਕੀਤੀ | ਬਜਸ੍ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਿਜੋਂ ਾਅਦ ਬਿਚ ਭਾਈ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਮਬਿਰਾ ਨੂਿੰ ਸ੍ਮੇਤ ਪਬਰਿਾਰ ਸ਼ਾਿੀ ਿੁਕਮ
ਅਨੁ ਸ੍ਾਰ ਕੋਿਲੂ ਬਿਚ ਪੀੜ ਕੇ ਸ਼ਿੀਦ ਕਰ ਬਦੱਤਾ ਬਗਆ | ਦੂਜੇ ਬਦਨ ੱਬਚਆਂ ਨੂਿੰ ਸ੍ੂ ਾ ਸ੍ਰਬਿਿੰਦ ਦੀ ਕਚਬਿਰੀ ਬਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਬਗਆ | ਕਚਬਿਰੀ ਬਿਚ ੱਬਚਆਂ ਨੂਿੰ ਦੀਨ-ਏ-ਮੁਿਿੰਮਦੀ
ਕ ੂਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਲਚ ਦੇਣ ਤੇ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਦੇ ਜਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ | ਉਨਹਾਂ ਨੂਿੰ ਝੂਠ ਿੀ ੋਬਲਆ ਬਗਆ ਬਕ ਤੁ ਿਾਡਾ ਬਪਤਾ ਮਾਬਰਆ ਬਗਆ ਿੈ, ਿੁਣ ਤੁ ਸ੍ੀ ਂ ਬਕੱਿੇ ਜਾਓਗੇ |
ੱਬਚਆਂ ਨੇ ਸ੍ੂ ਾ ਸ੍ਰਬਿਿੰਦ ਨੂਿੰ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਦਲੇ ਰੀ ਨਾਲ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਬਦੱਤਾ | ਿਜੀਰ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਕਾਜੀ ਦੀ ਰਾਇ ਲਈ ਬਕ ਇਨਹਾਂ ੱਬਚਆਂ ਨੂਿੰ ਕੀ ਸ੍ਜਾ ਬਦੱਤੀ ਜਾ ਸ੍ਕਦੀ
ਿੈ | ਕਾਜੀ ਨੇ ਬਕਿਾ ਬਕ ਇਸ੍ਲਾਮ ਬਿਚ ੱਬਚਆਂ ਨੂਿੰ ਸ੍ਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਨਿੀ ਂ ਿੈ | ਿਜੀਰ ਖ਼ਾਨ ਿੀ ਬਕਸ੍ੇ ਿੱਦ ਤਕ ੱਬਚਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਕਲਿੰ ਕ ਆਪਣੇ ਮੱਿੇ ‘ਤੇ ਲਾਉਣ ਤੋਂ
ਚਣਾ ਚਾਿੁਿੰਦਾ ਸ੍ੀ | ਿੁਣ ਉਸ੍ ਨੇ ਨਿਾ ਮਲੇ ਰਕੋਟਲਾ ਨੂਿੰ ਬਕਿਾ ਬਕ ਉਿ ਚਾਿੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜੀ ਅਨੁ ਸ੍ਾਰ ਇਨਹਾਂ ੱਬਚਆਂ ਨੂਿੰ ਸ੍ਜਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦਾ ਦਲਾ ਲੈ ਸ੍ਕਦਾ ਿੈ |
ਨਿਾ ਮਲੇ ਰਕੋਟਲਾ ਮੁਿਿੰਮਦ ਸ਼ੇਰ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਬਕਿਾ ਬਕ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਜਿੰਗ ਬਿਚ ਮਾਬਰਆ ਬਗਆ ਸ੍ੀ, ਮੈਂ ਇਨਹਾਂ ਸ਼ੀਰਖੋਰ ੱਬਚਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਦਲਾ ਨਿੀ ਂ ਲੈ ਣਾ ਚਾਿੁਿੰਦਾ |
ਕਾਜੀ ਅਤੇ ਸ਼ੇਰ ਖ਼ਾਨ ਦੇ ਇਸ੍ੇ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਰਿੱਈਏ ਨੂਿੰ ਿੇਖਦੇ ਿੋਏ ਿਜੀਰ ਖ਼ਾਨ ਦੇ ਮਨ ਬਿਚ ਨਰਮੀ ਆਉਣ ਲੱ ਗੀ ਸ੍ੀ, ਪਰ ਦੀਿਾਨ ਸ੍ੁੱਚਾ ਨਿੰਦ ਇਿ ਨਿੀ ਂ ਸ੍ੀ ਚਾਿੁਿੰਦਾ ਬਕ
ਸ੍ਾਬਿ ਜਾਬਦਆਂ ਨੂਿੰ ਛੱਬਡਆ ਜਾਿੇ | ਇਬਤਿਾਸ੍ਕ ਿਿਾਬਲਆਂ ਅਨੁ ਸ੍ਾਰ ਉਸ੍ ਨੇ ਇਕ ਸ਼ੈਤਾਨ ਿਾਂਗ ਸ੍ਾਬਿ ਜਾਬਦਆਂ ਨੂਿੰ ਕੁਝ ਅਬਜਿੇ ਪਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਬਜਨਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਤੋਂ ਉਨਹਾਂ ਨੂਿੰ ਾਗੀ
ਬਸ੍ੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇ | ਸ੍ਾਬਿ ਜਾਬਦਆਂ ਨੇ ਠੋਕ ਕੇ ਜਿਾ ਬਦੱਤਾ: ‘ਿਮਰੇ ਸ੍
ਿੰ ਰੀਬਤ ਇਮ ਆਈ | ਸ੍ੀਸ੍ ਦੇਬਤ ਪਰ ਧਰਮ ਨ ਜਾਈ |’ ਉਸ੍ ਨੇ ਿਜੀਰ ਖ਼ਾਨ ਨੂਿੰ ਿੀ ਉਕਸ੍ਾਇਆ ਬਕ ਇਨਹਾਂ
ੱਬਚਆਂ ਨੂਿੰ ਛੱਡਣਾ ਬਸ੍ਆਣਪ ਨਿੀ ਂ ਿੋਿੇਗੀ ਬਕਉਬਂ ਕ ਇਿ ਾਗੀ ਬਪਤਾ ਦੇ ਾਗੀ ਪੁਤ
ੱ ਰ ਿਨ ਅਤੇ ਿੱਡੇ ਿੋ ਕੇ ਮੁਗਲੀਆ ਸ੍ਲਤਨਤ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਣ ਜਾਣਗੇ | ਸ੍ੁੱਚਾ ਨਿੰਦ ਦੀਆਂ
ਉਕਸ੍ਾਊ ਦਲੀਲਾਂ ਸ੍ੁਣ ਕੇ ਿਜੀਰ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਿੀ ੱਬਚਆਂ ਨੂਿੰ ਸ੍ਜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮਨ ਣਾ ਬਲਆ | ਕਾਜੀ ਤੋਂ ਬਫਰ ਪੁੱਬਛਆ | ਇਸ੍ ਿਾਰ ਕਾਜੀ ਨੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਮਰਜੀ ਅਨੁ ਸ੍ਾਰ ਪਰਿੰਤੂ
ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀਆਂ ਬਸ੍ੱਬਖਆਿਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਦੋਿਾਂ ੱਬਚਆਂ ਨੂਿੰ ਕਿੰਧਾਂ ਬਿਚ ਬਚਣੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫ਼ਤਿਾ ਦੇ ਬਦੱਤਾ | ੱਬਚਆਂ ਨੂਿੰ ਕਿੰਧਾਂ ਬਿਚ ਬਚਬਣਆ ਬਗਆ | ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇਿ ਅਜੀਮ,
ਬਨਿੇਕਲੀ, ਲਾਬਮਸ੍ਾਲ, ਬਦਲ-ਕਿੰ ਾਊ ਅਤੇ ਇਬਤਿਾਸ੍ਕ ਸ਼ਿੀਦੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਬਤਿਾਸ੍ ਦਾ ਿਬਿਣ ਿੀ ਮੋੜ ਬਦੱਤਾ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂਿੰ ਅਸ੍ਚਰਜਤਾ ਬਿਚ ਪਾ ਬਦੱਤਾ | ਸ੍ਾਬਿ ਜਾਬਦਆਂ
ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ੍ੀਸ੍ ਭੇਟ ਕਰ ਕੇ ਬਸ੍ੱਖ ਕੌਮ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸ੍ੀਸ੍ ਉੱਚਾ ਕਰ ਬਦੱਤਾ | ਸ੍ਾਬਿ ਜਾਬਦਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿੀਦੀ ਮਬਿਜ ਸ਼ਿੀਦੀ ਨਿੀ ਂ ਸ੍ਗੋਂ ਇਸ੍ ਤੋਂ ਿੀ ਿੁਤ ਿੱਧ ਸ੍ੀ | ਉਨਹਾਂ ਨੂਿੰ
ਮਾਨਬਸ੍ਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਰਮਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਬਗਆ ਸ੍ੀ | ਕਈ ਿਾਰ ਮੌਤ ਦੇ ਭੈਅ ਬਿੱਚੋਂ ਲਿੰ ਘਾਇਆ ਬਗਆ ਸ੍ੀ ਅਤੇ ਤੜਫਾ-ਤੜਫਾ ਕੇ ਸ਼ਿੀਦ ਕੀਤਾ ਬਗਆ ਸ੍ੀ | ਇਿ ਸ੍ਾਰਾ
ਤਸ਼ੱਦਦ ਉਨਹਾਂ ਨੇ ਬਕਿੇਂ ਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ, ਇਸ੍ ਦਾ ਅਿੰਦਾਜਾ ਿੀ ਨਿੀ ਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸ੍ਕਦਾ | ਉਨਹਾਂ ਨੇ ਜ ਰ ਦਾ ਮੂਿੰਿ ਮੋੜ ਕੇ ਦਸ੍ਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਿੀਆਂ , ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕੌਮ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂਿੰ
ਕਾਇਮ ਿੀ ਨਿੀ ਂ ਰੱਬਖਆ ਸ੍ਗੋਂ ਉੱਚਾ ਚੁੱਬਕਆ ਅਤੇ ਖਾਲਸ੍ਾ ਪਿੰਿ ਨੂਿੰ ਲਾਸ੍ਾਨੀ ਅਤੇ ਇਬਤਿਾਸ੍ਕ ਫ਼ਬਤਿ ਬਦਿਾਈ | ਇਸ੍ ਸ਼ਿੀਦੀ ਸ੍ ਿੰਧੀ ਅਲਾਮਾ ਇਕ ਾਲ, ਮੁਗਲ ਤਾਨਾਸ਼ਾਿਾਂ ਅਤੇ
ਂ ੇ ਇਉ ਂ ਬਲਖਦੇ ਿਨ:
ਦੀਨ-ਏ-ਮੁਿਿੰਮਦੀ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂਿੰ ਬਫਟਕਾਰ ਪਾਉਦ
ਕਤਲ-ਏ-ਮਾਸ੍ੂਮ ਕਰਤੇ ਿੋ ਔਰ ਇਸ੍ੇ ਇਨਸ੍ਾਫ਼-ਏ ਖੁਦਾ ਕਿਤੇ ਿੋ |
ਬਕਆ ਇਸ੍ੀ ਕੋ ਦੀਨ-ਏ-ਮੁਿਿੰਮਦ ਕਿਤੇ ਿੋ |
ਬ ਰਧ ਉਮਰੇ ਮਾਤਾ ਗੁ ਜਰੀ ਜੀ ਿੀ ਠਿੰਡੇ ੁਰਜ ਅਿੰਤਾਂ ਦੇ ਤਸ੍ੀਿੇ ਝਲਦੇ ਿੋਏ ਸ਼ਿੀਦੀ ਪਾ ਗਏ | ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬਸ੍ੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਇਬਤਿਾਸ੍ ਬਿਚ ਸ੍ੱਚ, ਿੱਕ, ਧਰਮ, ਮਨੁੱ ਖੀ ਅਬਧਕਾਰ ਅਤੇ
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੌਰਿ ਲਈ ਬਕਸ੍ੇ ਇਸ੍ਤਰੀ ਦੀ ਇਿ ਪਬਿਲੀ ਸ਼ਿੀਦੀ ਸ੍ੀ |
ਸ੍ਾਬਿ ਜਾਬਦਆਂ ਨੇ ਗੁ ਰ-ੂ ਘਰ ਦੇ ਮਿਾਨ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰ ਾਨ ਕਰ ਬਦੱਤੀਆਂ | ਿਕਤ ਦੀ ਿੈਰਤਅਿੰਗੇਜੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਦਬਰਿੰਦਗੀ ਦੀ
ਇਿੰਤਿਾ! ਸ੍ੂ ਾ ਸ੍ਰਬਿਿੰਦ ਨੇ ਇਨਹਾਂ ਸ਼ਿੀਦਾਂ ਦਾ ਸ੍ਸ੍ਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਗਹਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖ ਬਦੱਤੀ, ਬਜਸ੍ ਅਨੁ ਸ੍ਾਰ ਸ੍ੂ ਾ ਸ੍ਰਬਿਿੰਦ ਦੇ ਅਬਿਮ ਅਬਿਲਕਾਰ ਪਰਿੰਤੂ ਗੁ ਰ-ੂ ਘਰ ਦੇ
ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਦੀਿਾਨ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਨੇ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਕੇ ਖੜਹੀਆਂ ਅਸ਼ਰਫੀਆਂ ਰੱਖ ਕੇ ਸ੍ਸ੍ਕਾਰ ਲਈ ਜਮੀਨ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਬਤਿੰਨਾਂ ਸ਼ਿੀਦਾਂ ਦਾ ਸ੍ਸ੍ਕਾਰ ਕਰ ਬਦੱਤਾ | ਇਿੇ ਅੱਜਕਲਹ
‘ਗੁ ਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਜੋਤੀ ਸ੍ਰੂਪ ਸ੍ਾਬਿ ’ ਸ੍ੁਸ਼ੋਬਭਤ ਿੈ | ਬ ਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਦੀਿਾਨ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਪਿੰਿ ਦਾ ਅਨਮੋਲ ਿੀਰਾ ਸ੍ੀ, ਗੁ ਰ-ੂ ਘਰ ਦਾ ਅਬਨਿੰਨ ਸ੍ੇਿਕ ਸ੍ੀ, ਰੱ ਦਾ ਬਪਆਰਾ ਸ੍ੀ, ਿੱਕ ਅਤੇ
ਸ੍ੱਚ ਦਾ ਪਬਿਰੇਦਾਰ ਸ੍ੀ | ਇਿ ਦੋਿੇਂ ਭਾਈ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਮਬਿਰਾ ਅਤੇ ਦੀਿਾਨ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਕੌਮ ਦੇ ‘ਪਿੰਿ ਰਤਨ’ ਿਨ |
ਖ਼ਾਲਸ੍ਾ ਪਿੰਿ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਿਾਸ੍ੀ ਉਨਹਾਂ ਮਿਾਨ ਆਤਮਾਿਾਂ—ਛੋਟੇ ਸ੍ਾਬਿ ਜਾਬਦਆਂ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁ ਜਰੀ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਿੀਦੀ ਸ੍ਾਕੇ ਦੀ ਸ੍ਾਲਾਨਾ ਯਾਦ ਸ੍ਬਤਕਾਰ ਅਤੇ ਪੂਰਨ ਸ਼ਰਧਾ ਸ੍ਬਿਤ ਿਰ
ਂ ੇ ਿਨ | ਿਰ ਰੋਜ ਸ੍ੈਂਕੜੇ ਅਤੇ ਬਤਿੰਨ ਬਦਨਾਂ ਸ੍ਾਲਾਨਾ ਸ਼ਿੀਦੀ ਜੋੜ-ਮੇਲੇ ਸ੍ਮੇਂ ਲੱ ਖਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਦੇਸ਼-ਪਰਦੇਸ੍ ਅਤੇ ਬਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਸ੍ਬਤਕਾਰ ਭੇਟ ਕਰਨ
ਸ੍ਾਲ ਮਨਾਉਦ
ਂ
ਲਈ ਆਉਦੇ ਿਨ | ਉਨਹਾਂ ਮਿਾਨ ਿਸ੍ਤੀਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਬਿਚ ਅਸ੍ੀ ਂ ਇਿੋ ਿੱਡੀ ਭੇਟਾ ਰੱਖ ਸ੍ਕਦੇ ਿਾਂ ਬਕ ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਮਿਾਨਤਾ ਨੂਿੰ ਸ੍ਮਝੀਏ ਉਨਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਿਨਾਿਾਂ ਦਾ ਸ੍ਬਤਕਾਰ ਕਰੀਏ
ਅਤੇ ਬਸ੍ੱਖੀ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਪਬਿਰਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪਰਣ ਕਰੀਏ |
-ਪਰਧਾਨ ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਗੁ ਰਦੁਆਰਾ ਪਰ ਧ
ਿੰ ਕ ਕਮੇਟੀ, ਸ੍ਰੀ ਅਿੰਬਮਿ੍ਤਸ੍ਰ |
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