somvwr 21 jnvrI 2019 qoN AYqvwr 27 jnvrI 2019 q`k
23.1.19 bu~Dvwr: - 4.30 vzy:- swD sMgq v`loN sRI suKmnI swihb dy pwT 4.30 vzy



hoxgy , rihrws dy pwT auprMq dIvwn s`jxgyy hjUrI jQw kIrqn krygw bwAd ivc hYf
gRMQI igAwnI gurmIq isMG jI kQw krngy Aqy swrI hovygI


dygW dIAW syvwvW: - s: AmrjIq isMG , sR:hrijMdr isMG Aqy bIbI qrsym kOr, bIbI pvndIp kOr, s
ibkRmjIq isMG QWdI Aqy bIbI rxjIq kOr Aqy sR sucw isMG bYNs pirvwrW vloN hoxgIAW[



24.1.19 vIrvwr:-



6.00 v`zy:- rihrws swihb dy pwT hoxgy auoprMq hzUrI jQw Sbd kIrqn krygw Aqy swrI
syvw hovygI[

25.1.19 Sukrvwr: 10.00 vzy:-s joigMdr isMG BibAwl v`loN sRI AKMf pwT swihb 10.00 vzy ArMB hoxgy swrI
syvw hovygI[
dygW dIAW syvwvW: - s: surjIq isMG syKoN, s: surjIq isMG Syrig~l qy bIbI gurdIp kOr Syrig`l, s:



Avqwr isMG qy bIbI kulivMdr kOr puryvwl, bIbI suirMdr kOr puryvwl, s: kSmIr isMG qy bIbI suirMdr kOr
nwgrw, s: syvw isMG A`tw qy bIbI Avqwr kOr A`tw, bIbI AmrjIq kOr sMDU qy s: gurdyv isMG AOlK, s:
iCMdw isMG QWdI, s: hrbMs isMG in`Jr, s: ieMdrjIq isMG bIbI pRmjIq kOr qy sv: s: inrml isMG
puryvwl, s: nwivMdr isMG qy bIbI mlivMdr kOr syKoN dy pRIvwrW vloN hoxgIAW[



26.1.19 Sincrvwr:  26.1.19 ShId bwbw dIp isMG



jI dw jnm idn hY[

9.30 v`jy:- (1) s rxvIr isMG rwey Aqy pirvwr v`loN suKmnI swihb dy pwT hoxgy Aqy
swrI syvw hovygI[
3.00 v`jy:- (2) bIbI qlivMdr kOr sMGw Aqy pirvwr v`loN suKmnI swihb dy pwT hoxgy
Aqy swrI syvw hovygI[

27.1.19 AYqvwr:-



10.00 vzy: - s joigMdr isMG BibAwl v`lo rKwey hoey sRI AKMf pwT swihb dy Bog 10.00
vzy pYxgy Aqy swrI syvw hovygI, bwAd’c hzUrI jQw kIrqn krygw, siqkwrXog hYf gRMQI
igAwnI gurmIq isMG jI kQw krngy [
Parents meeting in Punjabi school





31 jnvrI pRkwS gurU hirrwie jI[
swD sMgq v`loN bIbI BwnI dw jnm idn dy sbMD iv`c 1 PrvrI Sukrvwr nUM sRI AKMf pwT ArMB hoxgy ijHnW dI smwpqI 3 PrvrI
idn AYqvwr nUM hovygI, sMgq nUM bynqI hY ik jy iksy ny koeI syvw lYxI hovy qW bIbI igAwn kOr puryvwl, bIbI hrBjn kOr mwn jW
bIbI gurbKS kOr nwl sMpRk krnw jI[








5 February Chinese New Year
8 PrvrI v`fw G`lUGwrw
11 PrvrI jnm idn swihbzwdw AjIq isMG jI
12 PrvrI sMgMRWd P`gx dI
19 PrvrI jnm idn Bgq rivdws jI
21 ShIdI swkw nnkwxw swihb jI

 ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸ ਿੰਘ
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ਸ ਿੱਖ ਧਰਮ ਸ ਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸ ਿੰਘ ਦਾ ਨਾਾਂ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਸਲਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸ ਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ 26 ਜਨ ਰੀ 1682 ਨਿੰ ਸਪਿੰਡ
ਪਹਸ ਿੰਡ ਸਿਲਹ ਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸ ਿੱਚ ਸਪਤਾ ਭਗਤਾ ਤੇ ਮਾਤਾ ਸਜਉਣੀ ਦੇ ਘਰ ਹੋਇਆ। ਉਨਹਾਾਂ ਦੇ ਬਚਪਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦੀਪਾ ੀ। ਉਨਹਾਾਂ ਦਾ ਪਸਰ ਾਰ ਗੁ ਰ
ਗੋਸਬਿੰਦ ਸ ਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਨਿੰਦਪੁਰ ਹੋਲਾ ਮਹਿੱਲਾ ੇਖਣ ਸਗਆ ਤਾਾਂ ਉਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸ ਿੰਘ ਨੇ ਗੁ ਰ ਗੋਸਬਿੰਦ ਸ ਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਅਿੰਸਮਿਤ ਦੀ
ਦਾਤ ਪਿਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਸ ਿੰਘ ਜ ਗਏ। ਇ ਸਪਿੱਛੋਂ ਉਹ ਅਨਿੰਦਪੁਰ ਾਸਹਬ ਠਸਹਰ ਗਏ ਅਤੇ ਗੁ ਰਸ ਿੱਖੀ ਤੇ ਗੁ ਰਮਤ ਦੇ ਪਿਚਾਰ ਸ ਿੱਚ ਲਿੱ ਗ ਗਏ।
ਇਿੱਥੇ ਰਸਹਿੰਸਦਆਾਂ ਹੀ ਉਨਹਾਾਂ ਫਾਰ ੀ, ਿੰ ਸਕਿ ਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਾਾਂ ਦਾ ਸਗਆਨ ਸਲਆ ਅਤੇ ਸ਼ ਤਰ ਸ ਸਦਆ ਹਾ ਲ ਕੀਤੀ। ਗੁ ਰ ਗੋਸਬਿੰਦ ਸ ਿੰਘ ਜੀ ਦੀ
ਹਾਿਰੀ ਸ ਿੱਚ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸ ਿੰਘ ਨੇ ਤਲ ਿੰਡੀ ਾਬੋ ਸ ਿੱਚ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸ ਿੰਘ ਨਾਲ ਗੁ ਰਬਾਣੀ ਦੇ ਹਿੱਥ ਸਲਖਤ ਰਪ ਸਤਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ੇ ਾ ੀ ਸਨਭਾਈ।
ਗੁ ਰ ਗੋਸਬਿੰਦ ਸ ਿੰਘ ਜੀ ਨਾਾਂਦੇੜ ਾਸਹਬ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਜਾਣ ਮੇਂ ਇਿੱਥੋਂ ਦੀ ਸਿਿੰਮੇ ਾਰੀ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸ ਿੰਘ ਜੀ ਨਿੰ ੌਂਪ ਗਏ ਨ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸ ਿੰਘ ਜੀ ਨੇ
ਬਾਬਾ ਬਿੰਦਾ ਸ ਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨਾਲ ਕਈ ਜਿੰਗਾਾਂ ਲੜੀਆਾਂ।
ਬਾਬਾ ਬਿੰਦਾ ਸ ਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ ਿੱਖ ਕੌਮ ਉਪਰ ਜਬਰ ਿੁਲਮ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰ ਹੋ ਸਗਆ। ਅਸਹਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਜੋ ਹਰ ਰਹੇ
ਾਂ ਾ ੀ, ਨੇ ਸ ਿੱਖਾਾਂ ਦਾ ਖੁਰਾਖੋਜ ਸਮਟਾਉਣ ਲਈ ਿੁਲਮ ਦੀ ਹਨੇ ਰੀ ਚਲਾ ਸਦਿੱਤੀ। ਉ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਾਸਹਬ ਉਪਰ
ਲੁਿੱ ਟਮਾਰ ਦੇ ਮਨੋ ਰਥ ਨਾਲ ਆਉਦ
ਹਮਲਾ ਕਰ ਕੇ ਇ ਦੀ ਪਸ ਿੱਤਰਤਾ ਅਤੇ ਆ ਥਾ ਨਿੰ ਭਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸ ਿੰਘ ਕੋਲ ਦਰਬਾਰ ਾਸਹਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ
ਖ਼ਬਰ ਪੁਿੱਜੀ ਤਾਾਂ ਉਨਹਾਾਂ ਨੇ ਇ ਦੇ ਸਿਿੰਮੇ ਾਰਾਾਂ ਨਿੰ ਿਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈ ਲਾ ਕਰ ਸਲਆ। ਸ ਿੰਘਾਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਨਿੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਅਿੰਸਮਿਤ ਰ ਲਈ ਰ ਾਨਾ ਹੋ
ਗਏ। ਿੱਖ- ਿੱਖ ਸਪਿੰਡਾਾਂ ਸ ਿੱਚੋਂ ਹੁਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਿੰਸਮਿਤ ਰ ਪਹੁਿੰਚਣ ਤਿੱਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇ ਸ ਿੱਚ ਬਹੁਤ ਾਰੇ ਸ ਿੰਘ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਨ। ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜਾ ਕੇ
ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਫਲਤਾ ਲਈ ਅਰਦਾ ਕੀਤੀ। ਸ ਿੰਘਾਾਂ ਦੇ ਅਿੰਸਮਿਤ ਰ ਿੱਲ ਕਚ ਕਰਨ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਬੇ ਕੋਲ ਪੁਿੱਜੀ ਤਾਾਂ ਉ ਨੇ ਫੌਜਦਾਰ
ਜਹਾਨ ਖਾਾਂ ਦੀ ਅਗ ਾਈ ਹੇਠ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਅਿੰਸਮਿਤ ਰ ਲਈ ਰ ਾਨਾ ਕਰ ਸਦਿੱਤੀ। ਗੋਹਲ ੜ ਦੇ ਨਿਦੀਕ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸ ਿੰਘ ਦੇ ਜਥੇ ਦਾ ਜਹਾਨ ਖਾਾਂ ਦੀ
ਫੌਜ ਨਾਲ ਟਾਕਰਾ ਹੋ ਸਗਆ। ਇ ਮੈਦਾਨ ਸ ਿੱਚ ੀ ਸ ਿੰਘ ਰਬੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੜੇ ਨ। ਜਦੋਂ ਜਹਾਨ ਖਾਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁ ਕ ਾਨ ਹੋਣ ਲਿੱ ਗਾ ਤਾਾਂ
ਸ਼ਾਹੀ ਫੌਜ ਸ ਿੱਚ ਭਾਜੜਾਾਂ ਪੈ ਗਈਆਾਂ।
ਇ ਦੌਰਾਨ ਹਾਜੀ ਅਤਾਈ ਖਾਾਂ ੀ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਤੇ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਸ ਿੱਚ ਹਸਥਆਰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਿੱਜ ਸਗਆ। ਇਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਘਮ ਾਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ। ਸ ਿੰਘਾਾਂ
ਨੇ ਬਹਾਦਰੀ ਸ ਖਾਉਸਾਂ ਦਆਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਲਾਸ਼ਾਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲਾ ਸਦਿੱਤੇ। ਅਿੰਸਮਿਤ ਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰਾਮ ਰ ਕੋਲ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸ ਿੰਘ ਜੀ ਨਿੰ ਗਰਦਨ ਸ ਿੱਚ
ਤਲ ਾਰ ਦਾ ਮਾਰ ਫਿੱਟ ਲਿੱ ਗ ਸਗਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱੱਿੱਥ ਨਾਲ ੀ ਨਿੰ ਿੰਭਾਲਦੇ ਹੋਏ ਇਿੱਕ ਹਿੱਥ ਸ ਿੱਚ ਨੌਂ ੇਰ ਦੇ ਦੋ-ਧਾਰੇ ਖਿੰਡੇ ਨਾਲ ਜਹਾਨ ਖਾਾਂ
ਾਂ ੇ ਹੋਏ ਦਰਬਾਰ ਾਸਹਬ ਦੀ ਪਸਰਕਰਮਾ ਸ ਿੱਚ ਨਤਮ ਤਕ ਹੁਿੰਸਦਆਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਗਏੇ।
ਦਾ ਸ ਰ ਲਾਹ ਸਦਿੱਤਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੁਸ਼ਮਣਾਾਂ ਦੇ ਆਹ ਲਾਉਦ
ਗੁ ਰਜੀ ਨ ਸ ਿੰਘ ਸ ਿੱਧ ਨਥਾਣਾ
ਿੰਪਰਕ: 94170-79435

