
somvwr 16 julweI 2018 qoN AYqvwr 22 julweI 2018 q`k 

 16.7.18 somvwr:-  
 sMgRWd swaux mhIny dI 
 ShIdI BweI qwrU isMG jI 
 

 18.7.18 bu~Dvwr: - 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 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[ 
 

 19.7.18 vIrvwr:-  

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

20.7.18 Sukrvwr:-  
 10.00 vzy:- swD sMgq v`loN BweI qwrU isMG jI dI ShIdI dy sbMD iv`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 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: 
qrsym isMG Aqy crnjIq isMG bwsI, sR iCMdw isMG QWdI qy sv: inrml isMG puryvwl dy pRIvwrW vloN hoxgIAW[ 

 
 21.7.18 Sincrvwr: -mIrI-pIrI idvs pwqSwhI CyvIN 
 

 Sports Day 

 4.00 vzy:- Swm nUM bIbIAW ismrn krngIAW[ 
 

 22.7.18 AYqvwr:-  
10.00 vzy: - swD sMgq v`loN BweI qwrU isMG jI dI 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 [ 

 Children will meet with their new teachers for September. 

julweI 

 23 julweI pRkwS sRI guru hirikRSn swihb jI  
 31 julweI ShIdI idn s auDm isMG jI 

 

 ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਦਵਸ ਤੇ ਦਵਸ਼ੇਸ਼ – ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਦਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ 

 
 ਦਸਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਸ਼ਰੀ ਗੁਰ ੂਗੋਪ ਿੰਦ ਪਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਪਸਿੱਖ ਨੂਿੰ  ਕੇਸ, ਦਾਹੜੀ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਵਾਲਾ ਰਿੂ  ਖਸ਼ ਕੇ, ਅਿੰਪਮਰਤ ਦੀ 

ਦਾਤ ਿਰਦਾਨ ਕਰ ਕ ੇਆਿਣੇ ਪਜਹਾ ਕਰ ਪਲਆ ਅਤੇ ਗੁਰ ੂਜੀ ਦਾ ਹਕੁਮ ਵੀ ਹੈ ਪਕ : 
ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਰਿੂ ਹੈ ਖਾਸ । 
ਖਾਲਸੇ ਮੇਂ ਹਉ ਂਕਰਉ ਂਪਨਵਾਸ॥  

PTO 

http://www.punjabspectrum.com/2015/07/13/4073


 
ਗੁਰ ੂਸਾਪਹ  ਦਆੁਰਾ  ਖਸ਼ੀ ਅਮੁਿੱਲ ਪਸਿੱਖੀ1 ਨੂਿੰ  ਕੇਸਾਂ-ਸੁਆਸਾਂ ਸਿੰਗ ਪਨਭਾਉਣ ਦ ੇਪਦਰੜ ਸਿੰਕਲਿ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਭਾਈ ਤਾਰ ੂ
ਪਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਪਿਿੰਡ ਿੂਹਲਾ ਪਜਲਹ ਾ ਲਾਹੌਰ ਪਵਖ ੇਹੋਇਆ।  ਚਿਨ ਪਵਿੱਚ ਹੀ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਾਇਆ ਪਸਰੋਂ ਉਿੱਠ ਜਾਣ 
ਤੇ ਗੁਰਪਸਿੱਖ ਮਾਤਾ ਨੇ  ਿੱਚੇ ਦੀ ਰਗ-ਰਗ ਪਵਚ ਗੁਰ ਾਣੀ, ਗੁਰ ਇਪਤਹਾਸ ਤੇ ਗੁਰ ਪਸਿੱਖੀ ਲਈ ਅਥਾਹ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ 
ਪਿਆਰ ਭਰ ਪਦਿੱਤਾ। 
 ਿੰਦਾ  ਹਾਦਰ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ (1716 ਈ:) ਤੋਂ  ਾਅਦ ਪਸਿੱਖਾਂ ਉਿੱਤੇ ਮੁਗ਼ਲ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਜੁਲਮ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਅਿੰਨਹੇਵਾਹ 
ਚਿੱਲਣ ਲਿੱਗੀ। ਜੁਆਨ ਉਮਰੇ ਭਾਈ ਸਾਪਹ  ਖੇਤੀ ਾੜੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਿਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ੳਿਜ ਦਆੁਰਾ 
ਜਿੰਗਲਾਂ ਪਵਿੱਾਾਚ ਘੁਿੰਮਣ ਵਾਲੇ ਪ ਿਤਾ ਮਾਰੇ ਆਿਣੇ ਪਸਿੱਖ ਭਰਾਵਾਂ ਲਈ ਲਿੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਹੋਰ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਿੱਗੇ। 
ਆਿ ਪਨਿੱ ਜੀ ਤੌਰ ਤੇ  ੜੇ ਅਮਨ ਿਸਿੰਦ ਤੇ ਕਾਨੂਿੰ ਨ ਦੀ ਿਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਵਅਕਤੀ ਸਨ। ਜਿੰਪਡਆਲੇ ਦ ੇਇਿੱਕ 
ਮੁਖ ਰ ਹਰਭਗਤ ਪਨਰਿੰਜਨੀਏ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਪਹ  ਦ ੇਪਖਲਾਫ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਂ ਦ ੇਕਿੰਨ ਭਰੇ ਪਕ ਤਾਰ ੂ
ਪਸਿੰਘ ਡਾਕੂਆਂ ਤੇ  ਾਗੀਆਂ ਨੂਿੰ  ਆਿਣੇ ਘਰ ਸ਼ਰਨ ਪਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਂ ਦੇ ਹਕੁਮ ਨਾਲ ਹਰਭਗਤ 20 ਿੈਦਲ 
ਪਸਿਾਹੀ ਲੈ ਕੇ ਭਾਈ ਸਾਪਹ  ਨੂਿੰ  ਪਗਰਫਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਜੂਨ 1745 ਈ: ਪਵਿੱਚ ਤਾਰ ੂਪਤਿੰਘ ਨੂਿੰ  ਫੜਹ ਕ ੇ
ਰਾਜਧਰੋਹੀ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਪਵਿੱਚ ਪਗਰਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਲਾਹੌਰ ਪਲਆਂਦਾ ਪਗਆ। 
ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਂ ਵਿੱਲੋ ਭਾਈ ਤਾਰ ੂਪਸਿੰਘ ਨੂਿੰ  ਆਿਣੇ ਕੀਤ ੇਤੇ ਿਛਤਾਵਾ ਕਰਕ ੇਇਸਲਾਮ ਕ ੂਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਲਾਲਚ 
ਤੇ ਡਰਾਵ ੇਪਦਿੱਤ ੇਗਏ ਿਰਿੰਤੂ ਭਾਈ ਤਾਰ ੂਪਸਿੰਘ “ ਪਨਰਭਉ ਜਿ ੈਸਗਲ ਭਉ ਪਮਟੈ” ਦੇ ਗੁਰਵਾਕ ਦ ੇਿਿੱਕੇ ਧਾਰਨੀ ਸਨ 
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾ  ਇਹ ਸੀ ਪਕ : 
“ ਤੂਿੰ ਜ ੇਹਮ ਿੈ ਹੈਂ ਪਮਹਰ ਾਨ। ਆਖ ਹਮੈਂ ਨਾ ਹੋਹ ੁਮੁਸਲਮਾਨ। 
ਤੂਿੰ ਦਸ ਹਮ ੈਕੁਛ ਐਸ ੇਰਾਹ।ੁ ਕੇਸੀ ਂਸਾਸੀ ਂਹੋਇ ਪਨ ਾਹ॥ੁ੧॥ ” 
ਭਾਈ ਸਾਪਹ  ਦਾ ਅਡੋਲ ਪਨਸਚਾ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਪਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸੁਆਸਾਂ ਸਿੰਗ ਪਨਭਾਉਣ ਦੀ ਗਿੱਲ ਸੁਿੱਣ ਕੇ ਖਾਨ  ਹਾਦਰ ਨੇ 
ਇਿੱਕ ਮੋਚੀ ਤੋਂ ਤਾਰ ੂਪਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਖੋਿਰੀ ਉਤਰਵਾ ਪਦਿੱਤੀ। ਿਪਹਲੀ ਜੁਲਾਈ 1745 ਈ: ਨੂਿੰ  ਭਾਈ ਤਾਰ ੂਪਸਿੱਘ ਜੀ ਦੀ 
ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ੳਹ ਿਿੰਝੀ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਨ। ਭਾਈ ਸਾਪਹ  ਦੇ ਿਰਾਣ ਪਨਕਲਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘਿੰਟੇ ਿਪਹਲਾਂ 
ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਂ ਵੀ ਆਿਣੇ ਿਾਿਾਂ ਦਾ ਫਲ ਭੋਗਣ ਲਈ ਇਿੱਕ ਗਿੰਭੀਰ ਪ ਮਾਰੀ ਦੇ ਪਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਜਹਾਨ ਛਿੱਡ ਪਗਆ। ਪਸਿੱਖ 
ਧਰਮ ਪਵਿੱਚ ਇਹ ਰਵਾਇਤ ਹੈ ਪਕ ਭਾਈ ਸਾਪਹ  ਨੇ ਤਸੀਹ ੇਭੁਗਤਣ ਸਮੇਂ ਇਹ ਪਕਹਾ ਸੀ ਪਕ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਿਪਹਲਾਂ 
ਜ਼ਾਲਮ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਿੰਤ ਹ ੋਜਾਵੇਗਾ। ਲਾਹੌਰ ਪਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦਗਿੰਜ ਦ ੇਅਸਥਾਨ ਤੇ ਭਾਈ ਤਾਰ ੂਪਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ 
ਪਮਰਤਕ ਦੇਹ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਪਗਆ। 
ਭਾਈ ਸਾਪਹ  ਜੀ ਦੀ ਇਹ  ੇਪਮਸਾਲ ਕੁਰ ਾਨੀ ਤੇ ਪਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸੁਆਸਾਂ ਸਿੰਗ ਪਨਭਾਉਣ ਦਾ ਪਦਰੜ ਪਨਸਚਾ ਅਜੋਕ ੇਪਸਿੱਖ 
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਇਿੱਕ ਅਨੂਠੀ ਪਮਸਾਲ ਹੈ ਜੋ ਫੈਸ਼ਨ ਿਰਸਤੀ ਪਵਿੱਚ ਿੈ ਕ ੇਆਿਣੇ ਕੇਸ ਇਿੱਕ ਦਜੂ ੇਤੋਂ ਿਪਹਲਾਂ ਕਤਲ 
ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਤਰਲੋਮਿੱਛੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। 
ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰਹਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਪਿਿੰਡ ਿੂਹਲਾ ਪਜ਼ਲਹ ਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੀ ਸਿੰਗਤ ਤੇ ਇਲਾਕਾ ਪਨਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਲੋਂ ਭਾਈ 
ਤਾਰ ੂਪਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਦਹਾੜਾ 16 ਜੁਲਾਈ (1 ਸਾਵਣ) ਨੂਿੰ  ਭਾਰੀ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਦ ੇਰਿੂ ਪਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਪਰਹਾ 
ਹੈ। 

 ਸੁਪਭਿੰਦਰਜੀਤ ਪਸਿੰਘ, 
ਐਮ.ਏ (ਪਹਸਟਰੀ, ਅਿੰਗਰੇਜ਼ੀ) ਐਮ.ਐਡ, 
ਮੁਿੱਖ ਅਪਧਆਿਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਿੰਪਨਆ ਸੈਕਿੰਡਰੀ ਸਕੂਲ, 
ਅਲਗੋਂ (ਤਰਨ ਤਾਰਨ)। 
ਮੋ ਾਇਲ: 98159 42652 

 

 

 

 


