
somvwr 11 jUn 2018 qoN AYqvwr 17 jUn 2018 q`k 

 11.6.18 somvwr:-  gurg`dI idn sRI gurU hrgoibMd swihb jI 
 12.6.18 mMglvwr:- 11.00 vjy:- sR blqwr isMG pirvwr vloN sRI suKmnI swihb dy 

pwT hoxgy Aqy swrI syvw hovygI[ 
 

 13.6.18 bu~Dvwr: - 4.30 vzy:- sR jwiqMdr isMG bwsI Aqy pirvwr vloN sRI suKmnI 
swihb dy pwT hoxgy Aqy swrI syvw hovygI, 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: - 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[ 
 

 14.6.18 vIrvwr:-  

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

 15.6.18 Sukrvwr:-  hwV dI sMgRWd dw idn hY[ 
 

 10.00 vzy:- lYstr fwiek dIAW krmcwrIAW bIbIAW v`loN ShId sRI gurU Arjn dyv jI 
dy ShIdI dy sbMD ivc̀  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 puryvwl, 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, sR iCMdw isMG QWdI qy 
sv: inrml isMG puryvwl dy pRIvwrW vloN hoxgIAW[ 
 

 16.6.18 Sincrvwr: - 
 11.00 vjy:- lYstr fwiek dIAW krmcwrIAW bIbIAW v`loN 11.00 vjy suKmnI swihb dy 

pwT hoxgy Aqy swrI syvw hovygI[ 
 ShIdI idn sRI gurU Arjn dyv jI 

 3.00 vjy:- mwn pirvwr dy giRh iv`Ky suKmnI swihb dy pwT hoxgy[ 
 4.00 vzy:- Swm nUM bIbIAW ismrn krngIAW[ 

 
 17.6.18 AYqvwr:-  

 10.00 vzy: - lYstr fwiek dIAW krmcwrIAW bIbIAW v`loN ShId sRI gurU Arjn dyv jI dy 
ShIdI dy sbMD iv`c  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[ 

 Today Examination in Punjabi school. 

  Today Father Day. 

 Today passport Surgery from 11.00-1.00PM 

jUn 

 23 jUn jnm idn Bgq kbIr jI 
 25 jUn ShIdI bwbw bMdw isMG bhwdr jI 



 29 jUn brsI mhwrwjw rxjIq isMG jI 

guru Arjn dyv jI 
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ੂਅਰਜਨ ਸ੍ਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਿਾਦਤ ਧਰਮਾਾਂ ਦੇ ਇਹਤਿਾਸ੍ ਹਿਚ ਇਕ ਮਿਾਨ ਤੇ ਜਗੁ ਪਲਟਾਊ ਘਟਨਾ 
ਿੈ [ਇਿ ਸ਼ਿੀਦੀ ਮਨੁੁੱ ਖਤਾ ਦੇ ਇਹਤਿਾਸ੍ ਹਿਚ ਇਨਕਲਾਬੀ ਮੜੋ ਦੀ ਸੂ੍ਚਕ ਿੋ ਹਨੁੱ ਬੜੀ [ ਇਸ੍ ਸ਼ਿਾਦਤ 
ਨੇ ਹਸ੍ੁੱਖਾਾਂ ਨੂੂੰ  ਸ੍ਬਰ, ਸ੍ੂੰਤਖੋ ਤੇ ਹਦਿ੍ੜਹਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਿੁੱਕਾਾਂ ਦੀ ਰੁੱਹਖਆ ਕਰ ਸ੍ਕਣ ਦਾ ਚੁੱਜ ਹਸ੍ਖਾ ਕ ੇ
ਹਸ੍ੁੱਖੀ ਦੇ ਮਿੁੱਲ ਦੀਆਾਂ ਨੀਿਾਾਂ ਨੂੂੰ  ਐਸ੍ਾ ਪੁੱਕਾ ਤੇ ਮਜ਼ਬਤੂ ਕੀਤਾ ਹਕ ਆਉਣ ਿਾਲੇ ਸ੍ਮੇਂ ਹਿਚ ਜੁ਼ਲਮ ਦੇੇ ੇ 
ਝੁੱਖੜ ਇਸ੍ ਦਾ ਕੁਝ ਨਾ ਹਿਗਾੜ ਸ੍ਕੇ [ ਇਸ੍ ਸ਼ਿਾਦਤ ਨੇ ਹਸ੍ੁੱਖ ਮਰਜੀਿਹੜਆਾਂ ਨੂੂੰ  ਮਰਨ ਦੀ ਅਹਜਿੀ 
ਜਾਚ ਹਸ੍ਖਾਈ ਹਕ ਉਿ ‘ਬਿਹੁਰ ਨ ਮਰਨਾ ਿਇੋ’ ਦ ੇਲਕਸ਼ ਨੂੂੰ  ਪਰਾਪਤ ਿੋ ਗਏ [ ਇਸ੍ ਸ਼ਿੀਦੀ ਨਾਲ 
ਹਸ੍ੁੱਖ ਇਹਤਿਾਸ੍ ਹਿਚ ਸ਼ਿੀਦੀਆਾਂ ਦਾ ਨਿਾਾਂ ਅਹਧਆਇ ਆਰੂੰਭ ਿਇੋਆ [ 
ਸ਼ਿੀਦ ਦੀ ਸ਼ਿਾਦਤ ਿਮਸੇ਼ਾ ਸ੍ੁੱਚ ਿਾਸ੍ਤੇ ਿੁੂੰਦੀ ਿੈ, ਇਸ੍ ਕਰਕੇ ਸ੍ੁੱਚ ਅਤੇ ਸ਼ਿਾਦਤ ਦਾ ਹਰਸ਼ਤਾ ਿੀ ਅਟੁੁੱਟ 
ਿੁੂੰਦਾ ਿੈ [ ਹਸ੍ੁੱਖ ਧਰਮ ਹਿਚ ਸ੍ੁੱਚ ‘ਤੇ ਚੁੱਲਣ ਦਾ ਮਾਰਗ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ੂਨਾਨਕ ਦਿੇ ਜੀ ਨੇ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ 
ਸ੍ੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਇਿ ਿੀ ਸ੍ੁੱਦਾ ਹਦੁੱਤਾ ਸ੍ੀ- 
ਜਉ ਤਉ ਪਰਮੇ ਖਲੇਣ ਕਾ ਚਾਉ ¨ 
ਹਸ੍ਰ ੁਧਹਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮਰੇੀ ਆਉ ¨ 
ਇਤੁ ਮਾਰਹਗ ਪਰੈ ੁਧਰੀਜੈ ¨ 
ਹਸ੍ਰ ੁਦੀਜੈ ਕਾਹਣ ਨ ਕੀਜੈ¨ (ਪੂੰਨਾ : 1412) 
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ੂਅਰਜਨ ਸ੍ਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਿੀਦੀ ਦੇ ਅਸ੍ਲ ਕਾਰਨ ਬਾਦਸ਼ਾਿ ਦੀ ਧਾਰਹਮਕ ਕੁੱਟੜਤਾ ਤੇ ਤੂੰਗਹਦਲੀ 
ਸ੍ੀ [ ਬਾਕੀ ਸ੍ਾਰੇ ਕਾਰਨ ਉਸ੍ ਕੁੱਟੜਤਾ ਹਿਚ ਸ੍ਿਾਇਕ ਹਸ੍ੁੱਧ ਿਏੋ | ਅਸ੍ਲ ਹਿਚ ਜਿਾਾਂਗੀਰ ਮਕੌੇ ਦੀ 
ਭਾਲ ਹਿਚ ਸ੍ੀ ਹਕ ਕਦੋਂ ਕਈੋ ਬਿਾਨਾ ਹਮਲੇ ਤੇ ਉਿ ਹਸ੍ੁੱਖ ਲਹਿਰ ਨੂੂੰ  ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੇੇ [ ਇਸ੍ ਗੁੱਲ ਦਾ 
ਹਜ਼ਕਰ ਉਿ ਆਪਣੀ ਸ੍ਿੈ-ਜੀਿਨੀ ਤੁਜ਼ਹਕ ਜਿਾਾਂਗੀਰੀ ਹਿਚ ਿੀ ਕਰਦਾ ਿੈ [ ‘ਤੁਜ਼ਹਕ ਜਿਾਾਂਗੀਰੀ’ ਨੂੂੰ  ਗਿ ੁ
ਨਾਲ ਿਾਹਚਆਾਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਿੈ ਹਕ ਗੁਰ ੂਸ੍ਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਿਾਦਤ ਜਿਾਾਂਗੀਰ ਦੀ ਧਾਰਹਮਕ ਕੁੱਟੜਤਾ ਦੀ 
ਨੀਤੀ ਦਾ ਿੀ ਇਕ ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਸ੍ੀ [ ਉਸ੍ ਨੂੂੰ  ਬਿਾਨੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਸ੍ੀ ਅਤੇ ਉਿ ਉਸ੍ ਨੂੂੰ  ਖਸੁ੍ਰੋ ਦੀ 
ਬਗਾਿਤ ਹਿਚੋਂ ਹਮਹਲਆ [ ਜਿਾਾਂਗੀਰ ਨੇ ਗੁਰ ੂਸ੍ਾਹਿਬ ਨੂੂੰ  ਯਾਸ੍ਾ-ਏ-ਹਸ੍ਆਸ੍ਤ ਅਧੀਨ ਸ੍ਜ਼ਾ ਹਦੁੱਤੀ, ਹਜਸ੍ 
ਤੋਂ ਭਾਿ ਿੈ ਹਕ ਤਸ੍ੀਿੇ ਦ ੇਕੇ ਮਾਰਨਾ | ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ੂਅਰਜਨ ਦਿੇ ਸ੍ਾਹਿਬ ਨੂੂੰ  ਪਹਿਲਾਾਂ ਤੁੱਤੀ ਲੋਿ ‘ਤੇ 
ਹਬਠਾਇਆ ਹਗਆ, ਸ੍ੀਸ੍ ਉਤੇ ਗਰਮ ਰੇਤ ਪਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਉੁੱਬਲਦੀ ਦਗੇ਼ ਹਿਚ ਹਬਠਾਇਆ ਹਗਆ [ 
ਇਹਤਿਾਸ੍ ਮਤੁਾਹਬਕ ਇਿ ਸ੍ਾਰਾ ਕੂੰਮ ਲਾਿਰੌ ਦਰਬਾਰ ਹਿਚ ਅਸ੍ਰ-ਰਸੂ੍ਖ ਰੁੱਖਣ ਿਾਲੇ ਹਿਅਕਤੀਆਾਂ ਿੁੱਲੋਂ 
ਕੀਤਾ ਹਗਆ [ 
ਇਹਤਿਾਸ੍ ਇਸ੍ ਗੁੱਲ ਦਾ ਸ੍ਾਖੀ ਿੈ ਹਕ ਗੁਰ ੂਜੀ ਅਖੀਰ ਤੁੱਕ ਅਡੋਲ, ਹਨਰਭੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਾਂਤ-ਹਚਤ ਰਿੇ [ ਉਿ 
ਇਸ੍ ਹਭਆਨਕ, ਹਨਰਦਈ ਿਾਲਾਤ ਹਿਚ ਿੀ ਿਰੀ ਹਸ੍ਮਰਨ ਹਿਚ ਲੀਨ ਰਿੇ ਤੇ ਪਰਭੂ ਦ ੇਭਾਣੇ ਨੂੂੰ  ਸ੍ਦਾ 
ਹਮੁੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮੂੰਨਣ ਦੀ ਜਾਚ ਹਸ੍ਖਾ ਗਏ [ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਿਾਦਤ ਸ੍ਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਅਖੀਰ ਸ੍ੀ, ਹਜਸ੍ 
ਨਾਲ ‘ਤਰੇਾ ਕੀਆ ਮੀਠਾ ਲਾਗੈ’ ਦਾ ਫਲਸ੍ਫਾ ‘ਚੂੂੰ ਕਾਰ ਅਜ਼ ਿਮਿ ਿੀਲਤੇ ਦਰ ਗੁਜਸ਼ਤ ¨ ਿਲਾਲੁ 
ਅਸ੍ਤੁ ਬਰੁਦਨ ਬ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਦਸ੍ਤੁ ¨’ ਹਿਚ ਤਬਦੀਲ ਿੋ ਹਗਆ [ 
ਗੁਰ ੂਸ੍ਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਿੀਦੀ ਨਾਲ ਹਸ੍ੁੱਖਾਾਂ ਦੇ ਮਨਾਾਂ ਹਿਚ ਇਿ ਗੁੱਲ ਘਰ ਕਰ ਗਈ ਹਕ ਧਰਮ ਦੀ ਰੁੱਹਖਆ 
ਲਈ ਜੁ਼ਲਮ ਦੇ ਅੁੱਗੇ ਗਡੇੋ ਟਕੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਿਹਿਆਰਬੂੰਦ ਿਣੋਾ ਤੇ ਿਰੈੀ ਨਾਲ ਦੋ ਿੁੱਿ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ 
ਿੈ | ਇਸ੍ ਸ਼ਿਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਲਾ ਫਰੇਨ ਿਾਲੇ ਿੁੱਿਾਾਂ ਹਿਚ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਆ ਗਈ [ ਛੇਿੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਿ ਸ੍ਰੀ 
ਗੁਰ ੂਿਰਗਹੋਬੂੰਦ ਸ੍ਾਹਿਬ ਨੇ ਮੀਰੀ-ਪੀਰੀ ਦੀਆਾਂ ਦ ੋਹਕਰਪਾਨਾਾਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀਆਾਂ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਪਰੁਖ ਦੇ 
ਸ੍ਦਾ ਰਹਿਣ ਿਾਲੇ ‘ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਾਹਿਬ’ ਦੀ ਸ੍ਿਾਪਨਾ ਕੀਤੀ [ 
ਗੁਰ ੂਜੀ ਦੀ ਖਾਮਸੋ਼ ਸ਼ਿਾਦਤ ਨੇ ਹਸ੍ੁੱਖ ਕਮੌ ਹਿਚ ਜਬਰ ਹਿਰੁੁੱਧ ਬਗਾਿਤ ਦਾ ਅਿਾਿ ਜਸੋ਼ ਭਰ ਹਦੁੱਤਾ | 
ਇਿੀ ਕਾਰਨ ਸ੍ੀ ਕ ੇਹਸ੍ੁੱਖਾਾਂ ਨੇ ਿਰ ਮਸੁ੍ੀਬਤ ਨੂੂੰ  ਹਖੜੇ-ਮੁੱਿੇ ਝੁੱਲਹਦਆਾਂ ਤੇ ਤਸ੍ੀਿੇ ਸ੍ਿਾਰਹਦਆਾਂ ਿਇੋਆਾਂ ਬੇ-
ਅਣਖੇ ਜੀਿਨ ਨਾਲੋਂ ਅਣਖ ਭਰੀ ਮਤੌ ਨੂੂੰ  ਪਹਿਲ ਹਦੁੱਤੀ [ ‘ਪਹਿਲਾ ਮਰਣ ੁਕਬਹੂਲ ਜੀਿਣ ਕੀ ਛਹਡ 
ਆਸ੍ ¨ ਿਿੋ ੁਸ੍ਭਨਾ ਕੀ ਰੇਣਕੁਾ ਤਉ ਆਉ ਿਮਾਰੈ ਪਾਹਸ੍ ¨ (ਪੂੰਨਾ 1102)’ ਦਾ ਅਦਰਸ਼ ਹਸ੍ੁੱਖੀ ਹਿਚ ਦਾਖਲ  


