
somvwr 9 julweI 2018 qoN AYqvwr 15 julweI 2018 q`k 
 

 9.7.18 somvwr:-  BweI mnI isMG jI dw ShIdI idn hY[ 
 

 11.7.18 bu~Dvwr: -  
 9.50 vjy:-S jsivMdr isMG jI qUr dw Funeral. Body @ Gurdwara 9.50 AM 

 4.30 vzy:-  swD sMgq v`loNy 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  
 

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

 

13.7.18 Sukrvwr:- 10.00 vzy:- swD sMgq v`lo BweI mnI isMG jI dy ShIdI idn dy 
sbMD’c  sRI AKMf pwT swihb 10.00 vzy ArMB hoxgy swrI syvw hovygI[  
 
14.7.18 Sincrvwr: -  

 11.00 vjy:- s rxvIr isMG rwey Aqy pirvwr vloN suKmnI swihb dy pwT hoxgy Aqy 
swrI syvw hovygI[ 

 2.00 vjy:- s kuldIp isMG DoQV Aqy pirvwr vloN suKmnI swihb dy pwT hoxgy Aqy 
swrI syvw hovygI[ 

 4.00 vzy:- Swm nUM bIbIAW ismrn krngIAW[ 
 

 15.7.18 AYqvwr:- 9.00 vzy: - swD sMgq vloN BweI mnI isMG jI dy ShIdI idn dy sbMD’c 
rKwey hoey sRI AKMf pwT swihb dy Bog 9.00 vzy pYxgy auprMq s surjIq isMG SyKoN Aqy 
pirvwr vloN suKmnI swihb dy pwT hoxgy Aqy swrI syvw hovygI, bwAd’c hzUrI jQw kIrqn 
krygw, siqkwrXog hYf gRMQI igAwnI gurmIq isMG jI kQw krngy [ 

 Parents meeting and progress Report (Punjabi School & Sikhi classes) 

 

 16 julweI sMgRWd swaux, 16 julweI ShIdI BweI qwrU isMG jI, 21 julweI mIrI-pIrI idvs pwqSwhI CyvIN, 
23 julweI pRkwS sRI guru hirikRSn swihb jI ,31 julweI ShIdI idn s auDm isMG jI 

   Day & Time to book wedding in the Gurdwara Sahib: -    

 Wednesday: 11.00 AM –1.00 PM 

  Saturday: 11.00AM --1.00 PM 

  Sunday: 11.00AM--.1.00PM.   

  Contact S Mohinder Singh Maan (General Secretary) 01274- 727938, Mob: - 07443873710 
 

 ਸ ਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਤਾਰ ੂਸ ਿੰਘ jI 

 ਸ ਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਆਨ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਲਈ ਹਿੱ -ਹਿੱ  ਕੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਾਂ ਦੇ ਇਸਤਹਾ  ਸਵਚ ਭਾਈ ਤਾਰ ੂ

ਸ ਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਨਾਾਂਅ  ੁਨਸਹਰੀ ਅਿੱਖਰਾਾਂ ਸਵਚ ਅਿੰਸਕਤ ਹੈ। ਆਪ ਨੇ  ਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵਿੱਲੋਂ ਢਾਹੇ ਗਏ ਜ਼ੁਲਮ 
ਅਤੇ ਕਸਹਰ ਨੂਿੰ  ਸਖੜੇ-ਮਿੱਥ ੇ ਹਾਰਸਦਆਾਂ ਕੇ ਾਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਖੋਪਰੀ ਉਤਰਵਾ ਕੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦ ੇਬੇਸਮ ਾਲ ਪੂਰਨੇ 

ਪਾਏ। 

ਇਸਤਹਾ  ਅਨੁ ਾਰ ਬਾਬਾ ਬਿੰਦਾ ਸ ਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੇ  ਾਥੀ ਸ ਿੰਘਾਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਉਪਰਿੰਤ ਮੁਗਲਾਾਂ ਵਿੱਲੋਂ ਸ ਿੱਖਾਾਂ 

http://beta.ajitjalandhar.com/supplement/20150714/28.cms


ਉਿੱਤੇ  ਖ਼ਤੀ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰ ੂਹੋਇਆ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੇ ਤਾਾਂ ਅਿੱਤ ਹੀ ਚੁਿੱਕ ਲਈ। ਸ ਿੱਖਾਾਂ ਦੇ ਸ ਰਾਾਂ 
ਦੇ ਮੁਿੱਲ ਰਿੱਖ ਸਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਚਣੁ-ਚਣੁ ਕੇ ਸ ਿੱਖਾਾਂ ਨੂਿੰ  ਮਾਸਰਆ ਜਾਣ ਲਿੱਗਾ। ਮੌਕੇ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਨੂਿੰ  ਪਛਾਣਦੇ ਹੋਏ 

ਸ ਿੰਘਾਾਂ ਨੇ  ਿੰਘਣੇ ਜਿੰਗਲਾਾਂ ਸਵਚ ਜਾ ਸਨਵਾ  ਕੀਤਾ। ਉਥ ੇਰਸਹ ਕ ੇਜਥੇਬਿੰਦਕ ਸਤਆਰੀਆਾਂ ਕਰਨ ਲਿੱਗੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ  ਮਾਾਂ 
ਸਮਲਦਾ, ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਟਿੱਕਰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ। ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸ ਿੰਘ, ਜਿੰਗਲਾਾਂ ਸਵਚ ਰਸਹ ਰਹ ੇਵੀਰਾਾਂ ਦ ੇਲਿੰਗਰ-ਪਾਣੀ ਦੀ  ੇਵਾ 

ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਕਰਦੇ। ਸਪਿੰਡ ਪੂਹਲਾ ਸਜ਼ਲ੍ਾ ਅਿੰਸਮਿਤ ਰ (ਹਣੁ ਤਰਨ ਤਾਰਨ) ਦੇ ਵ ਨੀਕ ਭਾਈ ਤਾਰ ੂਸ ਿੰਘ ਵੀ 

ਇਨ੍ਾਾਂ ਸ ਦਕੀ ਸ ਿੰਘਾਾਂ ਸਵਚੋਂ ਇਕ  ਨ। ਆਪ ਸਪਿੰਡ ਸਵਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦੇ  ਨ ਅਤ ੇਜਦੋਂ ਵੀ ਸਕ  ੇਸ ਿੱਖ ਜਥੇ ਦੀ 

ਆਮਦ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਤਾਾਂ ਆਪ ਨੂਿੰ  ਚਾਅ ਚੜ੍ ਜਾਾਂਦਾ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਭੈਣ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿੇਮ ਨਾਲ ਲਿੰਗਰ 
ਸਤਆਰ ਕਰਦ ੇਅਤੇ ਭਾਈ ਤਾਰ ੂਸ ਿੰਘ ਜਥੇ ਦੇ ਸ ਿੰਘਾਾਂ ਪਾ  ਲਿੰਗਰ ਪਹੁਿੰਚਾਉਣ ਦੀ  ੇਵਾ ਕਰਦੇ। ਸਜਥ ੇਸ ਦਕੀ ਸ ਿੰਘ, 

ਮੁ ੀਬਤ ਸਵਚ ਸਘਰੇ ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਾਂ ਦੀ  ੇਵਾ ਲਈ ਸਨਿੱ ਤਰ ਕੇ  ਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹ ੇ ਨ, ਉਥੇ ਸ ਿੰਘਾਾਂ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਮਾਉਣ 

ਵਾਲੇ ਦੋਖੀਆਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀ ਾਂ  ੀ। ਜਿੰਸਡਆਲੇ ਦੇ ਹਰਭਗਤ ਸਨਰਿੰਜਨੀਏ ਨੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਪਾ  ਜਾ ਕ ੇ
ਭਾਈ ਤਾਰ ੂਸ ਿੰਘ ਦੇ ਸਖਲਾਫ਼ ਸਸ਼ਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸਕ ਸਕਵੇਂ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਟਿੱਕਰ ਲੈ ਰਹੇ ਸ ਿੰਘਾਾਂ ਦੀ ਟਸਹਲ- ੇਵਾ 

ਕਰਕ ੇ  ਰਕਾਰੀ ਹਕੁਮਾਾਂ ਦੀ ਉਲਿੰਘਣਾ ਕਰ ਸਰਹਾ ਹੈ : 

ਹਰਭਗਤ ਸਨਰਿੰਜਨੀਏ ਾਂ ਯੌ ਸਿਰ ਕਹੀ। ਪੂਲੋ੍ ਸਪਿੰਡ ਇਕ ਮਾਝੇ ਅਹੀ। 

ਤਾਰ ੂ ਸ ਿੰਘ ਤਸਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਰੈ।  ਾਥ ਸਪਿੰਡ ਵਸਹ ਹਾਲਾ ਭਰੈ। 

ਦੇਹ ਹਾਕਮ ਕਛੁ ਥੋੜਾ ਖਾਵੈ। ਬਚੈ ਸ ਿੰਘਨ ਕੇ ਪਾ  ਪੁਚਾਵੈ। 
(ਪਿਾਚੀਨ ਪਿੰਥ ਪਿਕਾਸ਼) 

ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਇਹ ਕੁਝ  ੁਣ ਕ ੇਗੁਿੱ  ੇਸਵਚ ਲਾਲ-ਪੀਲਾ ਹੋ ਸਗਆ ਅਤੇ ਤੁਰਿੰਤ ਭਾਈ ਤਾਰ ੂਸ ਿੰਘ ਨੂਿੰ  ਸਗਿਫ਼ਤਾਰ 

ਕਰਨ ਲਈ ਹਕੁਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਦਿੱਤੇ। ਭਾਈ ਤਾਰ ੂ ਸ ਿੰਘ ਨੂਿੰ  ਬਿੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਸਲਜਾਇਆ ਸਗਆ ਅਤੇ ਭਾਰੀ 
ਤ ੀਹੇ ਸਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਲਿੱਗੇ। ਪਰ ਗੁਰ ੂਕਾ ਸ ਿੰਘ ਹਕੂਮਤ ਦ ੇਹਰ ਤਰ੍ਾਾਂ ਦ ੇਜ਼ੁਲਮਾਾਂ ਨੂਿੰ  ਸਖੜੇ-ਮਿੱਥ ੇਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ 

ਸਰਹਾ। 
ਭਾਈ ਤਾਰ ੂਸ ਿੰਘ ਨੂਿੰ  ਨਵਾਬ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਦੀ ਕਚਸਹਰੀ ਸਵਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸਗਆ, ਸਜਥ ੇਭਾਈ  ਾਸਹਬ ਨੂਿੰ  ਸ ਿੱਖੀ 

ਸਤਆਗ ਕ ੇਇ ਲਾਮ ਧਰਮ ਅਖ਼ਸਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਾਾਂ ਦ ੇਲੋਭ-ਲਾਲਚ ਸਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ 

ਅਕੀਦ ੇ 'ਤੇ ਅਟਿੱਲ ਰਹੇ। ਭਾਈ  ਾਸਹਬ ਦਾ ਗੁਰਸ ਿੱਖੀ ਪਿਤੀ ਸਦਿੜ੍ ਸਨ ਚਾ ਵੇਖ ਕ ੇ ੂਬੇ ਨੇ ਭਾਈ  ਾਸਹਬ ਦੇ ਕ ੇ 

ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹਕੁਮ  ੁਣਾ ਸਦਿੱਤਾ। ਇ  'ਤੇ ਭਾਈ  ਾਸਹਬ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸਕ ਕੇ  ਜੋ ਮੇਰੇ ਗੁਰ ੂਦੀ ਅਮਾਨਤ 

ਹਨ, ਤੁ ੀ ਾਂ ਇਨ੍ਾਾਂ ਨੂਿੰ  ਅਲਸਹਦਾ ਨਹੀ ਾਂ ਕਰ  ਕਦੇ। ਜਦ ਜ਼ਾਲਮਾਾਂ ਵਿੱਲੋਂ ਭਾਈ  ਾਸਹਬ ਦੇ ਕੇ  ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ  ਾਰ ੇ

ਹੀਲੇ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹ ੇਤਾਾਂ ਜ਼ਕਰੀਆਾਂ ਖਾਨ ਨੇ ਜਲਾਦ ਨੂਿੰ  ਭਾਈ ਤਾਰ ੂਸ ਿੰਘ ਦੀ ਖੋਪਰੀ ਉਤਾਰਨ ਦਾ ਹਕੁਮ ਸਦਿੱਤਾ। 
ਇਹ ਫ਼ਰਮਾਨ  ੁਣ ਕੇ ਭਾਈ  ਾਸਹਬ ਨੂਿੰ  ਦੁਿੱਖ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਬਲਸਕ ਡਾਢਾ ਚਾਅ ਚੜ੍ ਸਗਆ ਸਕ ਹਣੁ ਮੈਂ ਦ ਮੇਸ਼ 

ਸਪਤਾ ਜੀ ਦ ੇ ਾਹਮਣੇ  ਾਬਤ- ੂਰਤ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕ ੇਖੁਸ਼ੀਆਾਂ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣ  ਕਾਾਂਗਾ। ਜਲਾਦ ਰਿੰਬੀ ਨਾਲ ਭਾਈ 

 ਾਸਹਬ ਦੀ ਖੋਪਰੀ ਉਤਾਰ ਸਰਹਾ  ੀ ਤੇ ਆਪ ਜਪੁਜੀ  ਾਸਹਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹ ੇ ਨ। ਏਨਾ ਕੁਝ ਹੁਿੰਸਦਆਾਂ ਵੀ ਆਪ 
ਦੇ ਮੂਿੰਹ ਤੋਂ ' ੀ' ਤਿੱਕ ਨਾ ਸਨਕਲੀ।  

ਭਾਈ ਤਾਰ ੂਸ ਿੰਘ ਚਾਹੁਿੰਦ ੇਤਾਾਂ ਧਰਮ ਛਿੱਡ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਅ  ਕਦ ੇ ਨ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤ ਵਿੱਲੋਂ ਸਮਲਣ ਵਾਲੀਆਾਂ 
ਪਦਵੀਆਾਂ ਨੂਿੰ  ਪਿਾਪਤ ਕਰ  ਕਦ ੇ ਨ। ਪਰ ਆਪ ਨੇ ਸ ਿੱਖੀ ਨੂਿੰ  ਕੇ ਾਾਂ- ੁਆ ਾਾਂ  ਿੰਗ ਸਨਭਾਅ ਕੇ ਕੌਮ ਲਈ ਅਨੋਖ ੇ

ਪੂਰਨੇ ਪਾਏ ਹਨ। ਹਿੱ ਦ ੇਹੋਏ ਖੋਪਰੀ ਲੁਹਾ ਕ ੇਆਪ ਨੇ ਇਹ ਦਰ ਾ ਸਦਿੱਤਾ ਸਕ ਸ ਿੱਖ ਲਈ ਉ  ਦ ੇਕੇ  ਜਾਨ ਤੋਂ ਵੀ 
ਸਪਆਰੇ ਹਨ। ਸ ਿੱਖ ਜਾਨ ਤਾਾਂ ਵਾਰ  ਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੇ ਾਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀ ਾਂ  ਹਾਰ  ਕਦਾ।  ੋ ਆਓ! ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ 

ਤਾਰ ੂਸ ਿੰਘ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਦਹਾੜੇ 'ਤੇ ਗੁਰ ੂਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਦਾਤ 'ਕੇ ਾਾਂ' ਦੀ  ਾਾਂਭ- ਿੰਭਾਲ ਲਈ ਤਤਪਰਤਾ ਨਾਲ ਪਸਹਰਾ 

ਸਦਿੰਸਦਆਾਂ ਸ ਿੱਖੀ  ਰਪੂ ਤੋਂ ਦਰੂ ਹੋ ਚੁਿੱਕ ੇਨੌਜਵਾਨਾਾਂ ਨੂਿੰ  ਮੁੜ ਸ ਿੱਖ ਿਲੁਵਾੜੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਇਕਿੱਠੇ ਹੋ ਕ ੇਉਪਰਾਲੇ 

ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਗੁਰ ੂ ਦੀਆਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਾਂ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣੀਏ। 
-ਪਿਧਾਨ, ਸ਼ਿੋਮਣੀ ਗੁਰਦਆੁਰਾ ਪਿਬਿੰਧਕ ਕਮੇਟੀ,  ਿੀ ਅਿੰਸਮਿਤ ਰ।  

 


