
somvwr 30 julweI 2018 qoN AYqvwr 5 Ag`sq 2018 q`k 
 

 31.7.17 mMglvwr:- 4.00 vjy:-s AjIq isMG ig`l Aqy pirvwr v`loN dohry suKmnI 
swihb dy pwT hoxgy Aqy swrI syvw hovygI[ShIdI idn s auDm isMG jI[ 

 
 1.8.18 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 2.8.18 vIrvwr:-  

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

3.8.18 Sukrvwr:-  
 10.00 vzy:-swD sMgq v`loN s auDm isMG jI dI ShIdI idn Aqy Bgq pUrn isMG jI dy 

Akwl clwxw dy sbMD’c sRI AKMf pwT swihb 10.00 vzy ArMB hoxgy swrI syvw hovygI[  
4.8.18 Sincrvwr: - 10.30 vjy:- bIbI hrBjn kOr auprly hwl iv`c Aqy pirvwr 
v`loN suKmnI swihb dy pwT hoxgy Aqy swrI syvw hovygI[ 
4.00 vzy:- Swm nUM bIbIAW ismrn krngIAW[ 
 

 5.8.18 AYqvwr:- Summer Holidays Punjabi School 5,12,19 &26 August closed 

  

 9.00 vzy: - Akwl clwxw Bgq pUrn isMG jI 
 swD sMgq v`loN s auDm isMG jI dI ShIdI idn Aqy Bgq pUrn isMG jI dy Akwl clwxw 
dy sbMD’c rKwey hoey sRI AKMf pwT swihb dy Bog 900 vzy pYxgy auprMq AmrIk isMG kwlI 
rwey 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  
 
not:- 

 9 Ag`sq ShIdI BweI suKdyv isMG b`br 
 12.8.18 AYqvwr:- AnMd kwrz auprly hwl iv`c hovygw rijstr BI hoxw hY[ [ 
 16 Ag`sq sMgRWd BwdoN dI 
 19.8.18 AYqvwr:- AnMd kwrz auprly hwl iv`c hovygw rijstr BI hoxw hY[ 
 26 Ag`sq jnm idn BweI idAw isMG jI 
 27 August Summer Bank Holiday 
 29 Ag`sq r`KVI 
 30 Ag`sq sMpUrnqw guru gRMQ swihb jI 
 31 Ag`sq ShIdI BweI idlwvr isMG jI b`br 
 02.09.18 Sun:- AnMd kwrz auprly hwl iv`c hovygw[ 
 23.09.18 Sun:-AnMd kwrz auprly hwl iv`c hovygw[ 

 

 

 



 ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸ ਿੰਘ 
31 ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਦਦਨ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਦ ਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਦਦਨ ਹੈ। ਉ  ਦੀ ਦ ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕੁਝ ਰੌਦਿਕ ਪਲ ਅਦਜਹੇ ਹਨ, ਦਜਨ੍ਾਾਂ ਨ ਿੰ  ਵਾਰ-ਵਾਰ 

ਪੜ੍੍ ਕੇ ਮਨ ਦਵਿ ਪਰੇਰਨਾ ਇਹ ਦਮਲਦੀ ਹੈ ਦਕ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦ ੇਮੁ ੀਬਤ ਬਣੇ,  ਾਨ ਿੰ  ਕੁਰਬਾਨੀ ਲਈ  ਦਾ ਦਤਆਰ ਰਦਹਣਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਊਧਮ ਦ ਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀਆਾਂ ਕਈ ਗੱਲਾਾਂ ਇਿੰਨੀਆਾਂ ਦਨਵੇਕਲੀਆਾਂ ਹਨ, ਦਜ  ਨਾਲ ਉ  ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦ  ਦਰਆਾਂ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਨ ਰ ਆਉਾਂਦੀ 

ਹੈ। ਉ  ਨੇ ਇਕ ਯਤੀਮ ਤੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਤੱਕ ਦਾ ਲਿੰਮਾ ਪੈਂਡਾ ਤਦਹ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਦਵਅਕਤੀ ਦਕਵੇਂ 20  ਾਲ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮਨ ਦਵਿ ਬਦਲੇ ਦੀ ਮਸ਼ਾਲ 

ਬਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਰਦੇ ਾਾਂ ਦਵਿ ਜਾ ਕੇ ਇ  ਬਦਲੇ ਨ ਿੰ  ਅਿੰ ਾਮ ਦਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਊਧਮ ਦ ਿੰਘ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਅਦਹਮ ਗੱਲ ਬਣ ਕੇ ਉਭੱਰਦੀ 

ਹੈ।  

ਇ  ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਜਨਮ 26 ਦ ਿੰਬਰ, 1899 ਨ ਿੰ   ਿੰਗਰ ਰ ਦ ਲੇ੍ ਦੇ ਕ ਬਾ  ੁਨਾਮ ਦਵਿ ਹੋਇਆ। ਉ  ਦੇ ਦਪਤਾ ਿ ਹੜ੍ ਰਾਮ (ਟਦਹਲ ਦ ਿੰਘ) 

ਇਕ ਰੇਲਵੇ ਕਰਾਦ ਿੰਗ ਦੇ ਫਾਟਕ 'ਤੇ ਿੌਕੀਦਾਰ  ਨ ਤੇ ਮਾਤਾ ਨਾਰਾਇਣੀ ਦੇਵੀ ਘਰ ਗਰਦਹਣੀ ਿਿੰਗੇ  ਿੰ ਕਾਰਾਾਂ ਵਾਲੀ ਇ ਤਰੀ  ੀ। ਕਦਹਿੰਦੇ ਹਨ 

ਮਹਾਨ ਦਵਅਕਤੀਆਾਂ ਨ ਿੰ  ਮੁ ੀਬਤਾਾਂ ਇਕੱਲੀਆਾਂ ਨਹੀ ਾਂ ਆਉਾਂਦੀਆਾਂ, ਊਧਮ ਦ ਿੰਘ ਜਦੋਂ ਢਾਈ  ਾਲ ਦਾ  ੀ ਤਾਾਂ ਮਾਾਂ ਮਰ ਗਈ ਤੇ ਪਾਲਣਾ ਪਦਹਲਾਾਂ ਦਪਤਾ 

ਨੇ ਹੀ ਕੀਤੀ। ਉ   ਮੇਂ  ੁਨਾਮ ਦਵੱਦਦਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦਵਿ ਬਹਤੁ ਪਛਦੜ੍ਆ ਹੋਇਆ  ੀ, ਦਪਤਾ ਉ  ਨ ਿੰ  ਅਿੰਦਮਰਤ ਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਪਰ ਤਕਦੀਰ 

ਦੀ ਖੇਡ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਊਧਮ ਦ ਿੰਘ ਪਰਾਇਮਰੀ ਕਲਾ  ਦਵਿ  ੀ ਤਾਾਂ ਦਫਰ ਦਪਤਾ ਦਾ ਵੀ ਦਦਹਾਾਂਤ ਹੋ ਦਗਆ।  

ਹੋਣੀ ਦਕ  ਤਰ੍ਾਾਂ ਰਿੰਗ ਬਦਲਦੀ ਹੈ,  ਕ ਲ ਦਵਿ ਹੀ ਉ  ਦਾ  ਿੰਪਰਕ ਮਾ ਟਰ ਜੈ ਿਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਬਹਤੁ ਇਨਕਲਾਬੀ ਰਿੁੀਆਾਂ 

ਵਾਲਾ  ੀ। ਉ  ਨੇ ਕੋਮਲ ਬਾਲ ਮਨ 'ਤੇ ਗ਼ਦਰੀ ਬਾਦਬਆਾਂ ਦੀਆਾਂ ਕਹਾਣੀਆਾਂ  ੁਣਾ ਕੇ ਊਧਮ ਦ ਿੰਘ ਨ ਿੰ  ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਰ ਤੇ 'ਤੇ ਤੋਰਨ ਲਈ 

ਦਤਆਰ ਕਰ ਦਲਆ। ਜਦੋਂ ਊਧਮ ਦ ਿੰਘ ਕੁਝ ਜੁਆਨ ਹੋਇਆ ਤਾਾਂ ਅਦਧਆਪਕ ਦਫਰ ਉ  ਨ ਿੰ  ਊਧਮ ਦ ਿੰਘ ਦੇ ਕਦਹਣ 'ਤੇ ਅਨਾਥ ਆਸ਼ਰਮ ਛੱਡ 

ਆਇਆ, ਪਰ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦਾ ਦਨੱਘਾ ਦਰਸ਼ਤਾ ਬਦਣਆ ਦਰਹਾ।  

ਇ ੇ  ਮੇਂ ਹੀ ਮਾ ਟਰ ਜੈ ਿਿੰਦ ਨੇ ਕੁਝ ਇਨਕਲਾਬੀਆਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਉ  ਦੀ ਨੇੜ੍ਤਾ ਕਇਮ ਕਰਾ ਦਦੱਤੀ। ਇਨ੍ਾਾਂ ਦਦਨਾਾਂ ਦਵਿ ਕਰਾਾਂਤੀ ਦੀ ਲਦਹਰ ਬੜੇ੍ 

 ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਿੱਲ ਰਹੀ  ੀ,  ਾਰੇ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਫੜੇ੍ ਜਾ ਰਹੇ  ਨ। ਉ  ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਮਹਾਨ ਘਟਨਾ ਇਹ ਘਟੀ ਦਕ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੇਵਲ 16  ਾਲ 

ਦਾ ਹੀ  ੀ, ਤਾਾਂ 20-25 ਹ ਾਰ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ 13 ਅਪਰੈਲ, 1919 ਵਾਲੇ ਦਦਨ ਦਵ ਾਖੀ ਦਾ ਦਦਨ ਸ਼ਾਾਂਤਮਈ ਢਿੰਗ ਨਾਲ ਜਦਲ੍ਆਾਂਵਾਲਾ ਬਾਗ 

ਦਵਿ ਮਨਾ ਰਹੇ  ਨ ਤੇ ਡਾ:  ਤਪਾਲ ਅਤੇ  ੈਫਦੀਨ ਦੀ ਦਰਹਾਈ ਦੀ ਮਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ  ਨ ਤਾਾਂ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਇਕ ਤਿੰਗ ਰ ਤੇ ਰਾਹੀ ਾਂ ਆਇਆ 

ਤੇ ਬਾਕੀ  ਾਰੇ ਰ ਤੇ ਉ  ਨੇ ਬਿੰਦ ਕਰਾ ਦਦੱਤੇ, ਲੋਕਾਾਂ ਨ ਿੰ  ਦਬਖਰ ਜਾਣ ਦੀ ਦਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਨਹੀ ਾਂ ਦਦੱਤੀ ਤੇ ਅਿੰਨ੍ੇਵਾਹ ਗੋਲੀਆਾਂ ਿਲਾਉਣੀਆਾਂ ਸ਼ੁਰ  ਕਰ 

ਦਦੱਤੀਆਾਂ। ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਾਂ ਦਵਿ ਬਾਗ ਲਾਸ਼ਾਾਂ ਦਾ ਢੇਰ ਬਣ ਦਗਆ, ਲੋਕਾਾਂ ਨੇ ਖ ਹਾਾਂ ਦਵਿ ਛਾਲਾਾਂ ਮਾਰੀਆਾਂ। ਇਕ ਅਿੰਦਾ ੇ ਅਨੁ ਾਰ ਕੋਈ 379 ਲੋਕ 

ਥਾਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਤੇ 1200 ਲੋਕ ਗਿੰਭੀਰ  ਖਮੀ ਹੋਏ। ਊਧਮ ਦ ਿੰਘ ਨੇ ਦਰੱਖਤ 'ਤੇ ਿੜ੍੍ ਕੇ ਜਾਨ ਬਿਾਈ, ਪਰ ਇਹ ਹੋਣੀ ਦਾ ਕੌਤਕ ਉ  ਨੇ 

ਅੱਖੀ ਾਂ ਦੇਦਖਆ।  

ਦੇਸ਼ ਦਵਿ ਆ ਾਦੀ ਦੀ ਲਦਹਰ ਬੜੇ੍  ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਿੱਲ ਰਹੀ  ੀ, ਦੇਸ਼ ਦਵਿ ਬਹਤੁ ਮੁ ਾਹਰੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤਾਾਂ  ਾਰੇ ਦਵਸ਼ਵ ਦਵਿ ਇ  ਕਾਾਂਡ 

ਦੀ ਦਨਿੰ ਦਾ ਹੋਈ। ਆਖਰ ਅਿੰਗਰੇ ੀ  ਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਾਂ ਦੇ ਅੱਥਰ  ਪ ਿੰਝਣ ਲਈ ਹਿੰਟਰ ਕਦਮਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ, ਦਜ  ਦੀ ਜਦੋਂ ਦਰਪੋਰਟ ਆਈ ਤਾਾਂ 

ਗਵਰਨਰ ਮਾਈਕਲ ਓਡਵਾਇਰ ਤੇ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨ ਿੰ  ਦੋਸ਼ੀ ਠਦਹਰਾਇਆ ਦਗਆ, ਇਨ੍ਾਾਂ ਨ ਿੰ  ਤੁਰਿੰਤ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾ ਤ ਕੀਤਾ ਦਗਆ, ਦੋਵਾਾਂ ਨ ਿੰ  

ਵਾਪ  ਇਿੰਗਲੈਂਡ ਭੇਜ ਦਦੱਤਾ ਦਗਆ, ਪਰ ਇਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਇ    ਾ ਨਾਲ ਊਧਮ ਦ ਿੰਘ ਦਾ ਮਨ ਸ਼ਾਾਂਤ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਉ  ਨੇ ਇਹ 

ਫੈ ਲਾ ਕੀਤਾ ਦਕ ਇਨ੍ਾਾਂ ਦੋਵਾਾਂ ਦਾ ਇਿੰਗਲੈਂਡ ਜਾ ਕੇ  ਫਾਇਆ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇ  ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਲਈ ਉ  ਨੇ ਦਤਆਰੀ ਸ਼ੁਰ  ਕਰ ਲਈ।  

ਉ  ਨੇ ਆਪਣੀ ਦ ਿੰਦਗੀ ਦਵਿ ਕਈ ਨਾਾਂਅ ਬਦਲੇ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਦਨਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀ ਾਂ ਬਦਦਲਆ। ਕਦ ੇਸ਼ੇਰ ਦ ਿੰਘ, ਕਦੇ ਰਾਮ ਮੁਹਿੰਮਦ ਦ ਿੰਘ ਆ ਾਦ 

ਬਦਣਆ, ਸ਼ੇਰ ਦ ਿੰਘ ਬਣਨ ਬਾਰੇ ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਪਰਦ ੱਧ ਹੈ ਦਕ ਉਹ ਦਸ਼ਕਾਰ ਕਰਨ, ਕੁਸ਼ਤੀਆਾਂ ਲੜ੍ਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕੀਨ  ੀ ਤੇ ਖ ਿੰਖਾਰ ਜਾਨਵਰਾਾਂ ਅੱਗੇ ਟੋਏ 

ਪੁੱਟ ਕੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨ ਿੰ  ਫੜ੍ਦਾ  ੀ। ਰਾਮ ਮੁਹਿੰਮਦ ਦ ਿੰਘ ਇ  ਲਈ ਬਦਣਆ ਦਕ ਉਹ ਇਨ ਾਨੀਅਤ ਦੇ ਧਰਮ ਨ ਿੰ  ਮਿੰਨਦਾ  ੀ ਤੇ  ਾਰੇ ਧਰਮਾਾਂ ਦਾ 

 ਦਤਕਾਰ ਕਰਦਾ  ੀ। ਆਪਣੇ ਇਰਾਦੇ ਨ ਿੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉ  ਨੇ ਕਈ ਕਿੰਮ ਕੀਤ।ੇ ਪਦਹਲਾਾਂ ਮੇਰਠ ਜਾ ਕੇ ਗੈਰਜ ਦਵਿ ਮੋਟਰ ਮਕੈਨਕੀ ਦ ੱਖੀ ਤੇ 

ਡਰਾਈਵਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਦਪਆ। ਮੋਟਰ ਮਕੈਨਕ ਵੀ ਬਦਣਆ ਪਰ ਇ   ਾਰੇ  ਮੇਂ ਉਹ ਇਿੰਗਲੈਂਡ ਜਾਣ ਲਈ ਪੈ ੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦਾ ਦਰਹਾ।  

ਆਖਰ ਆਪਣੇ ਯਤਨਾਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਇਿੰਗਲੈਂਡ ਪਹੁਿੰਿ ਦਗਆ ਤੇ ਮਾਈਕਲ ਓਡਵਾਇਰ ਦਾ ਦਪੱਛਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਦਪਆ। ਦਫਰ ਉਹ ਦਦਨ ਵੀ ਆ 

ਦਗਆ, ਦਜ  ਦਦਨ ਦੀ ਉ  ਨ ਿੰ  ਉਡੀਕ  ੀ। ਇਕ ਦਦਨ ਉ  ਨ ਿੰ  ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਦਕ ਗਵਰਨਰ ਓਡਵਾਇਰ ਕੈਕ ਟਨ ਹਾਲ ਲਿੰਦਨ ਦਵਖੇ ਇਕ ਮੀਦਟਿੰਗ 

ਦਵਿ ਜਾ ਦਰਹਾ ਹੈ। ਊਧਮ ਦ ਿੰਘ ਨੇ ਉ  ਦਾ ਦਪੱਛਾ ਕੀਤਾ। ਜਦਲ੍ਆਾਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦੇ 20  ਾਲ ਬਾਅਦ ਇ  ਬਹਾਦਰ  ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ  ਵੈਮਾਣ 

ਦਾ ਬਦਲਾ ਇਕ ਦਵਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਜਾ ਕ ੇਦਲਆ। ਇਹ ਘਟਨਾ 13 ਮਾਰਿ, 1940 ਨ ਿੰ  4.30 ਵਜੇ ਕੈਕ ਟਨ ਹਾਲ ਲਿੰਦਨ ਦਵਿ ਵਾਪਰੀ। ਊਧਮ 

ਦ ਿੰਘ ਨੇ 6 ਗੋਲੀਆਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਈਕਲ ਓਡਵਾਇਰ, ਜੋ ਜਦਲ੍ਆਾਂਵਾਲਾ ਬਾਗ  ਮੇਂ ਪਿੰਜਾਬ ਦਾ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ  ੀ ਤੇ ਮੱੁਖ ਦੋਸ਼ੀ  ੀ, ਨ ਿੰ  ਢੇਰੀ 

ਕਰ ਦਦੱਤਾ। 31 ਜੁਲਾਈ, 1940 ਨ ਿੰ  ਊਧਮ ਦ ਿੰਘ ਨ ਿੰ  ਜੇਲ੍ ਦਵਿ ਹੀ ਫਾਾਂ ੀ ਦੇ ਕ ੇਜੇਲ੍ ਦਵਿ ਹੀ ਦਫਨਾ ਦਦੱਤਾ ਦਗਆ। ਊਧਮ ਦ ਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ 

ਇਕ ਅਦੁੱਤੀ ਦਮ ਾਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਦਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ  ਵੈਮਾਣ ਤੋਂ ਉਤੱਮ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀ ਾਂ।  
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