
somvwr 17 dsMbr 2018 qoN AYqvwr 23 dsMbr 2018 q`k 

 19.12.18 bu~Dvwr: - 4.30 vzy:-  swD sMgq vl̀oN 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  

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

 21.12.18 Sukrvwr:-  10.00 vzy:- swD sMgq  v`loN  v`fy swihbzwidAW dI ShIdI dy sbMD iv`c sRI AKMf 
pwT swihb 10.00 vzy ArMB hoxgy swrI syvw hovygI[  

 dyg dI:- syvw gupq pirvwr v`loN hovygI[ 

22.12.18 Sincrvwr: -  
23.12.18 AYqvwr:-  
10.00 vzy: - swD sMgq vl̀oN v`fy swihbzwidAW dI ShIdI dy sbMD ivc̀ rKwey hoey sRI AKMf pwT swihb dy Bog 
10.00 vzy pYxgy Aqy swrI syvw hovygI, bwAd’c hzUrI jQw kIrqn krygw bwAd iv`c 11.30 – 12.00 vj̀y q`k 
b`cy kIrqn krngy auprMq  siqkwrXog hYf gRMQI igAwnI gurmIq isMG jI kQw krngy [ 

 dyg dIAW  syvwvW :-  
 (1) gupq pirvwr v`loN, (2) s rxjIq isMG puryvwl pirvwr v`loN 
 Elderr Sahibzade’s Martydom (holiday in Punjabi schoo) 

 

 24 Dec Christmas Eve 
 25 Dec Christmas day 
 26 dsMbr jnm idn ShId s aUDm isMG jI 
 26-28 dsMbr ShIdI Coty swihbzwdy 
 31.12.18 nvy swl dy sbMD ivc̀ Swm nUM 6.00 v`jy qoN 12.00 v`jy  q`k SpYSl dIbwn s`jxgy[ 
 6.1.2019 gurU goibMd isMG jI dy  Avqwr purb dy sbMD ivc̀ kvI drbwr hoxgy[ 
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 ਗੁਰਮੇਲ ਡਸਿੰਘ ਡਗੱਲ 

 ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਗੁਰ ੂਗੋਪ ਿੰਦ ਪਸਿੰਘ ਆਨਿੰ ਦਿੁਰ ਸਾਪਿ  ਦਾ ਪਿਲ੍ਹ ਾ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਮੁਗਲ੍ ਫੌਜਾਾਂ ਨਾਲ੍ ਮੁਿਾ ਲ੍ਾ ਿਰਦੇ, ਰਿੰਘੜਾਾਂ ਤੇ ਗੁੱਜਰਾਾਂ ਨਾਲ੍ ਝੜੱਿਾਾਂ 

ਿਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਦੋਨੋਂ ਵੱਪਡਆਾਂ ਸਾਪਿ ਜ਼ਾਪਦਆਾਂ ਅਤੇ ਚਾਲ੍ੀ ਪਸਿੰਘਾਾਂ ਸਮੇਤ ਚਮਿੌਰ ਸਾਪਿ  ਆ ਗਏ। ਸਮਿਾਲ੍ੀ ਤੱਥਾਾਂ ਮੁਤਾ ਿ ਚਮਿੌਰ ਲ੍ਿੰ ੜਦਾਰ ਦੀ 

ਇਿ ਗੜਹੀ ਪਜੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਜ਼ਾਿਤ ਨੂਿੰ  ਸਮਝਪਦਆਾਂ ਗੁਰ ੂਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੋਰਚਾ ਿੰਦੀ ਿੀਤੀ। ਿਿੂਮਤ ਦੀ ਫੌਜ ਲ੍ਗਾਤਾਰ ਗੁਰ ੂਜੀ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਿਰ ਰਿੀ ਸੀ। 

ਸਮਿਾਲ੍ੀ ਤੱਥ ਵਾਚਣ ’ਤੇ ਿਤਾ ਲੱ੍ਗਦਾ ਿੈ ਪਿ ਗੜਹੀ ਦੇ ਮਾਲ੍ਿ ਵੱਲ੍ੋਂ  ਮੁਖ ਰੀ ਿੋਣ ’ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖ਼ਾਾਂ ਸਰਪਿਿੰਦ ਤੋਂ ਿਪਿਲ੍ਾਾਂ ਪਦੱਲ੍ੀ ਤੋਂ ਆਈ ਫੌਜ ਨੇ ਗੜਹੀ ਨੂਿੰ  

ਘੇਰਾ ਿਾ ਪਲ੍ਆ, ਪਜਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਮਾਲੇ੍ਰਿੋਟਲੇ੍ ਵਾਲ੍ਾ ਨਾਿਰ ਖ਼ਾਾਂ ਿਰ ਪਰਿਾ ਸੀ। ਸਰਸਾ ਦੀ ਜਿੰਗ ਪਵਚ ਪਸਿੰਘਾਾਂ ਦਾ ਮੁਿਾ ਲ੍ਾ ਿਰਨ ਵਾਲ੍ੀ ਵਜ਼ੀਰ 

ਖ਼ਾਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਿੁਝ ਪਸਿਾਿੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਿੀ ਆ ਿਿੁਿੰਚੇ ਸਨ। ਗੜਹੀ ਦੇ ਅਿੰਦਰ ਗੁਰ ੂਜੀ ਦੀਆਾਂ ਲ੍ਾਡਲ੍ੀਆਾਂ ਫੌਜਾਾਂ ਚੜਹਦੀ ਿਲ੍ਾ ਪਵਚ  ੈਠੀਆਾਂ ਸਨ। ਰਾਤ ਨੂਿੰ  

ਦਸ਼ੁਮਣ ਦੀਆਾਂ ਫੌਜਾਾਂ ਵੱਲ੍ੋਂ  ਘੇਰਾ ਿਾਉਣ ਿਰਿ ੇਗੁਰ ੂਜੀ ਨੇ ਅਿੰਦਾਜ਼ਾ ਲ੍ਗਾ ਪਲ੍ਆ ਸੀ ਪਿ ਜਿੰਗ ਸਵੇਰੇ ਿੋਵੇਗੀ। ਗੁਰ ੂਜੀ ਸਾਰੇ ਪਸਿੰਘਾਾਂ ਿੋਲ੍ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਾਾਂਦੇ 

ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਾਂ ਭਰੀਆਾਂ  ਖ਼ਪਸ਼ਸ਼ਾਾਂ ਪਦਿੰਦੇ, ਪਫਰ ਉਿ ਸਾਪਿ ਜ਼ਾਪਦਆਾਂ ਿੋਲ੍ ਜਾਾਂਦੇ, ਿਈ ਪਦਨਾਾਂ ਦੇ ਥੱਿੇ-ਟੁੱਟ,ੇ ਘੋਪੜਆਾਂ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਦਾ ਲ੍ਿੰ ਾ ਸਫਰ, ਧੂੜ ਨਾਲ੍ 

ਪਲ੍ ੜੇ  ਸਤਰ, ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਇਿ-ਦਜੇੂ ਵੱਲ੍ ਮੂਿੰਿ ਿਰੀ ਾਂ ਤੇ ਗੱਲ੍ਵੱਿੜੀਆਾਂ ਿਾਈ  ੇਖੌਫ਼ ਸੱੁਤੇ ਿਏ ਨੇ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰੇਸ਼ਮ ਵਰਗੇ ਮੁਲ੍ਾਇਮ ਿੇਸਾਾਂ ’ਤੇ ਿੱਥ 

ਫੇਰਦੇ, ਮੱਥੇ ਚੁਿੰਮਦੇ ਤੇ ਸੋਚਦੇ, ‘‘ਮੇਰੇ ਮਾਸੂਮ  ੱਪਚਓ, ਤੁਸਾਾਂ ਿੱਲ੍ਹ  ਤੱਿ ਨਿੀ ਾਂ ਰਪਿਣਾ।’’ ਛੋਟੇ ਸਾਪਿ ਜ਼ਾਦੇ ਤੇ ਪ ਰਧ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਰਸਾ ਦੀ ਜਿੰਗ ਸਮੇਂ ਪਵਛੜ 

ਗਏ, ਪਨੱਿੀਆਾਂ-ਪਨੱਿੀਆਾਂ ਲ੍ਾਲ੍  ੁੱਲ੍ਹ ੀਆਾਂ ਤੋਂ ਪਨਿਲ੍ਦੀਆਾਂ ਤੋਤਲ੍ੀਆਾਂ ਆਵਾਜ਼ਾਾਂ, ਜਦੋਂ ਪਿਸੇ ਿਲ੍ ਲ੍ਈ ਅੱਖ ਲੱ੍ਗਦੀ ਤਾਾਂ ਪਨੱਿੇ  ਾਲ੍ ਿਰਛਾਪਵਆਾਂ ਵਾਾਂਗਿੰੂ ੂ

ਨਾਲ੍ ਤੁਰਦੇ ਪਦਖਾਈ ਪਦਿੰਦੇ, ਦੁੱਖਾਾਂ ਦਾ ਪਜਵੇਂ ਿਿਾੜ ਿੀ ਟੁੱਟ ਪਿਆ ਸੀ। ਿੁਝ ਿਲ੍ ਸੋਚਦੇ ਪਿ ਇਿ ਮਾਸੂਮ ਵੀ ਆਿਣੀ ਖੇਡਣ-ਿੁੱਦਣ ਦੀ ਉਮਰੇ ਉਸ ਦੇ 

ਨਾਲ੍ ਿੀ ਦੁੱਖ-ਤਿਲ੍ੀਫਾਾਂ ਦੇਖ ਰਿੇ ਨੇ, ਪਫਰ ਲ੍ਾਡਲ੍ੀਆਾਂ ਫੌਜਾਾਂ ਵੱਲ੍ ਵੇਖ ਮਨ ਨੂਿੰ  ਿੌਂਸਲ੍ਾ ਪਦਿੰਦੇ, ਿੋਈ ਵੈਰਾਗ ਨਿੀ ਾਂ, ਿੋਈ ਘ ਰਾਿਟ ਨਿੀ ਾਂ, ਦੁੱਖ-ਸੱੁਖ ਨੂਿੰ  

ਵਾਪਿਗੁਰ ੂਦਾ ਭਾਣਾ ਮਿੰਨ ਿੇ ਚੜਹਦੀ ਿਲ੍ਾ ਪਵਚ ਿੀ ਪਦਖਾਈ ਪਦਿੰਦੇ। 21 ਦਸਿੰ ਰ, 1704 ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਤੱਿ ਦਸ ਲੱ੍ਖ ਦੇ ਸ਼ਾਿੀ ਲ੍ਸ਼ਿਰ ਨੇ ਗੜਹੀ ਨੂਿੰ  ਘੇਰਾ ਿਾ 

ਪਲ੍ਆ। 

22 ਦਸਿੰ ਰ ਨੂਿੰ  ਪਦਨ ਚੜਹਪਦਆਾਂ ਿੀ ਸਿੰਸਾਰ ਦਾ ਇਿ ਪਭਆਨਿ ਯੱੁਧ ਆਰਿੰਭ ਿੋ ਪਗਆ। ਇਿ ਿਾਸੇ ਗੜਹੀ ਦੇ ਅਿੰਦਰ  ਉਾਂਗਲ੍ਾਾਂ ’ਤੇ ਪਗਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ੍ 40 

ਪਸਦਿੀ ਪਸਿੰਘ ਤੇ ਦਜੇੂ ਿਾਸੇ ਦਸ਼ੁਮਣ ਦੀ ਿਿੰਿਾਰੀ 10 ਲੱ੍ਖ ਫੌਜ। ਗੜਹੀ ਦੀਆਾਂ ਚਾਰੇ  ਾਿੀਆਾਂ ’ਤੇ 8-8 ਪਸਿੰਘ ਤਾਇਨਾਤ ਿਰ ਪਦੱਤੇ। ਦੋਵੇਂ ਵੱਡੇ ਸਾਪਿ ਜ਼ਾਦੇ, 

ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਪਸਿੰਘ (ਭਾਈ ਜੈਯਤਾ ਜੀ) ਅਤ ੇਿਿੰਜ ਪਿਆਰੇ ਗੜਹੀ ਦੀ ਮਮਟੀ ’ਤੇ ਗੁਰ ੂਜੀ ਦੇ ਿੋਲ੍ ਰਿੇ। ਦਸ਼ੁਮਣ ਵੱਲ੍ੋਂ  ਨਾਿਰ ਖ਼ਾਾਂ, ਿੈ ਤ ਖ਼ਾਾਂ, ਗਨੀ ਖ਼ਾਾਂ, 

ਇਸਮਾਇਲ੍ ਖ਼ਾਾਂ, ਉਸਮਾਨ ਖ਼ਾਾਂ, ਸੁਲ੍ਤਾਨ ਖ਼ਾਾਂ, ਖਵਾਜਾ ਪਖਜਰ ਖ਼ਾਾਂ, ਜਿਾਾਂ ਖ਼ਾਾਂ, ਨਜੀ  ਖ਼ਾਾਂ, ਮੀਆਾਂ ਖ਼ਾਾਂ, ਪਦਲ੍ਾਵਰ ਖ਼ਾਾਂ, ਸੈਦ ਖ਼ਾਾਂ, ਜ ਰਦਸਤ ਖ਼ਾਾਂ ਅਤ ੇ

ਗੁਲ੍ ੇਲ੍ ਖ਼ਾਾਂ ਆਪਦ ਿਰਪਸੱਧ ਮੁਗਲ੍ ਜਰਨੈਲ੍ ਵਜੀਦ ਖ਼ਾਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਪਵਚ ਗੜਹੀ ਨੂਿੰ  ਘੇਰਾ ਿਾ ਰਿੇ ਸਨ। ਢਿੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਵਾ ਿੇ ਗੁਰ ੂਜੀ, ਉਨਹਾਾਂ ਦੇ 

ਸਾਪਿ ਜ਼ਾਪਦਆਾਂ ਅਤ ੇਲ੍ਾਡਲ੍ੀਆਾਂ ਫੌਜਾਾਂ ਨੂਿੰ  ਜਾਨਾਾਂ  ਖਸ਼ਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਤਮ-ਸਮਰਿਣ ਿਰ ਦੇਣ ਲ੍ਈ ਸ਼ਾਿੀ ਫਰੁਮਾਨ ਸੁਣਾਇਆ ਪਗਆ। ਿਰ ਗੁਰ ੂਜੀ 

ਨੇ ਜ ਰ, ਜ਼ੁਲ੍ਮ ਤੇ ਿੱਟੜਵਾਦ ਪਵਰੁੱਧ ਧਾਰਪਮਿ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਮਨੱੁਖੀ ਅਪਧਿਾਰਾਾਂ ਤੇ ਮਨੂਵਾਦ ਪਵਰੋਧਤਾ ਪਵਰੁੱਧ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਜਿੰਗ ਵਜੋਂ ਵਜੀਦ ਖ਼ਾਾਂ ਦੇ ਢਿੰਡੋਰੇ 

ਦਾ ਜਵਾ   ਿੰਦਿੂਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਗੋਲ੍ੀਆਾਂ, ਤੀਰਾਾਂ ਦੀ  ੁਛਾੜ ਅਤੇ  ੋਲੇ੍-ਸੋ-ਪਨਿਾਲ੍ ਸਪਤ-ਸਰੀ-ਆਿਾਲ੍ ਦੇ ਜੈਿਾਪਰਆਾਂ ਦੀ ਗਿੰੂੂਜ ਨਾਲ੍ ਪਦੱਤਾ। ਗੁਰ ੂਜੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 

’ਤੇ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਪਸਿੰਘ ਨੇ ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰੇ ਨੂਿੰ  ਚੋਟ ਲ੍ਗਾਈ ਤਾਾਂ ਚਾਰ-ਚਫੁੇਰਾ ਗਿੰੂੂਜ ਉਪਠਆ। ਜਰਨੈਲ੍ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਸਿੰਭਾਲ੍ਪਦਆਾਂ ਭਾਈ ਸਾਪਿ  ਨੇ ਨਾਗਣੀ 
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ਤੇ  ਾਘਣੀ  ਿੰਦਿੂਾਾਂ ਸਿੰਭਾਲ੍ ਲ੍ਈਆਾਂ। ਭਾਵੇਂ ਮੁਗਲ੍ ਫੌਜਾਾਂ ਵੱਲ੍ੋਂ  ਵੀ ਤੀਰਾਾਂ ਅਤੇ ਗੋਲ੍ੀਆਾਂ ਦੀ  ਾਰਸ਼ ਸ਼ੁਰ ੂਿੋ ਗਈ ਸੀ, ਿਰ ਗੜਹੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਿੋਣ ਦੀ ਪਿਿੰਮਤ 

ਪਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਨਿੀ ਾਂ ਸੀ। ਮੁਗਲ੍ ਫੌਜ ਦੇ ਜਰਨੈਲ੍ ਨਾਿਰ ਖ਼ਾਾਂ ਨੂਿੰ  ਆਿਣੇ ਤੀਰ ਦਾ ਪਨਸ਼ਾਨਾ  ਣਾਉਣ ਦੇ ਪਦਰਸ਼ ਦਾ ਵਰਨਣ ਗੁਰ ੂਜੀ ਇਸ ਤਰਹਾਾਂ ਿਰਦੇ ਿਨ:- 

ਚ ੁ ਦੀਦਮ ਪਿ ਨਾਿਰ ਪ ਯਾਮਦ   ਜਿੰਗ।। 

ਚਸ਼ੀਦਿ ਯਿੇ ਤੀਰ ਮਨ  ੇਦਰਿੰਗ।। 29 ।। 

(ਜਫ਼ਰਨਾਮਾ ਿਿੰਨਾ ਨਿੰ . 12) 

ਪਫਰ ਗਨੀ ਖ਼ਾਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਿਣੀ ਪਿਸਮਤ ਅਜ਼ਮਾਉਣ ਦੀ ਿੋਪਸ਼ਸ਼ ਿੀਤੀ ਤਾਾਂ ਗੁਰ ੂਜੀ ਨੇ ਗੁਰਜ਼ ਦੇ ਇਿੋ ਵਾਰ ਨਾਲ੍ ਉਸ ਦੇ ਪਸਰ ਦੀ ਪਮੱਝ ਿੱਢ ਪਦੱਤੀ। 

ਜਰਨੈਲ੍ ਖਵਾਜ਼ਾ ਪਖਜ਼ਰ ਉਿਤ ਪਦਰਸ਼ ਦੇਖ ਿੇ ਗੜਹੀ ਦੀ ਿਿੰਧ ਓਿਲੇ੍ ਲੱੁ੍ਿ ਪਗਆ। ਪਸਿੰਘਾਾਂ ਦੀ ਚੜਹਦੀ ਿਲ੍ਾ ਨੇ ਮੁਗਲ੍ ਤੇ ਿਿਾੜੀ ਰਾਪਜਆਾਂ ਦੀਆਾਂ ਫੌਜਾਾਂ 

ਪਵਚ ਘ ਰਾਿਟ ਿਾ ਪਦੱਤੀ। ਿੱਚੀ ਗੜਹੀ ਦੀ ਮਮਟੀ ਤੋਂ ਗੁਰ ੂਜੀ ਆਿ ਤੀਰਾਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਿਰਦੇ ਿੋਣ ਿਰਿ ੇਦਸ਼ੁਮਣ ਦੀਆਾਂ ਫੌਜਾਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਪਵਚ ਅਸਫਲ੍ 

ਸਨ। ਪਸਿੰਘਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਗੋਲ੍ੀਆਾਂ ਤੇ ਤੀਰਾਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਦੇ ਨਾਲ੍-ਨਾਲ੍ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਪਸਿੰਘ ਜਦੋਂ  ਖਪਸ਼ਸ਼ ਨਾਗਣੀ ਤੇ  ਾਘਣੀ  ਿੰਦਿੂਾਾਂ ਨਾਲ੍ ਇਿੋ ਸਮੇਂ ਦੋ-ਦੋ 

ਫਾਇਰ ਿੱਢਦੇ ਤਾਾਂ ਇਿੰਜ ਲੱ੍ਗਦਾ ਸੀ ਪਜਵੇਂ ਅਿੰ ਰ ਫਟ ਪਰਿਾ ਿੋਵੇ। 

ਗੋਲ੍ੀ ਪਸੱਿੇ ਦੀ ਘਾਟ ਿੋਣ ’ਤੇ ਦਿੁਪਿਰ ਵੇਲੇ੍ ਪਸਿੰਘਾਾਂ ਨੇ ਿਿੰਜ-ਿਿੰਜ ਦੇ ਜਪਥਆਾਂ ਪਵਚ ਗੜਹੀ ਤੋਂ  ਾਿਰ ਆ ਿੇ ਦਸ਼ੁਮਣ ਨਾਲ੍ ਟੱਿਰ ਲੈ੍ਣੀ ਸ਼ੁਰ ੂਿੀਤੀ, ਪਜਨਹਾਾਂ 

ਪਵਚ ਭਾਈ ਸਾਪਿ ਾਨ ਧਿੰਨਾਾਂ ਪਸਿੰਘ, ਆਲ੍ਮ ਪਸਿੰਘ, ਆਨਿੰ ਦ ਪਸਿੰਘ, ਪਧਆਨ ਪਸਿੰਘ ਅਤੇ ਦਾਨ ਪਸਿੰਘ  ੋਲੋ੍ ਸੋ ਪਨਿਾਲ੍ ਦੇ ਜੈਿਾਰੇ ਗਿੰੂੂਜਾ ਿੇ ਗੜਹੀ ਤੋਂ  ਾਿਰ 

ਆਏ ਤੇ ਦਸ਼ੁਮਣ ’ਤੇ ਪ ਜਲ੍ੀ ਵਾਾਂਗੂ ਟੁੱਟ ਿੇ ਿੈ ਗਏ। ਸੈਂਿਪੜਆਾਂ ਨੂਿੰ  ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਿੇ ਸ਼ਿੀਦੀਆਾਂ ਿਰਾਿਤ ਿਰ ਗਏ। ਦਸੂਰੇ ਜਥੇ ਪਵਚ ਭਾਈ ਸਾਪਿ ਾਨ 

ਸੇਵਾ ਪਸਿੰਘ, ਖਜ਼ਾਨ ਪਸਿੰਘ, ਮੁਿਿੰਦ ਪਸਿੰਘ, ਵੀਰ ਪਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਵਾਿਰ ਪਸਿੰਘ ਜਿੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਪਵਚ ਆਏ। ਦਸ਼ੁਮਣ ਪਵਚ ਿਾਿਾਿਾਰ ਮੱਚੀ ਤੇ ਰੌਲ੍ਾ ਿੈ ਪਗਆ। 

ਅਸਮਾਨ ਗਿੰੂੂਜ ਉਪਠਆ ਤੇ ਲ੍ਿ ੂਪਮੱਝ ਦਾ ਪਜਵੇਂ ਪਚੱਿੜ ਿੋਣ ਲੱ੍ਗ ਪਿਆ। ਅਸਮਾਨਾਾਂ ਨੂਿੰ  ਚੜਹਦੀ ਧੂੜ ਵੀ ਉਡੱਣੀ  ਿੰਦ ਿੋ ਗਈ। ਪਸਿੰਘਾਾਂ ਨੇ  ਿਾਦਰੀਆਾਂ 

ਦੇ ਿਰਤ  ਪਦਖਾਉਾਂਪਦਆਾਂ ਿਜ਼ਾਰਾਾਂ ਵੈਰੀਆਾਂ ਨੂਿੰ  ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਿੇ ਸ਼ਿਾਦਤਾਾਂ ਿਰਾਿਤ ਿੀਤੀਆਾਂ। 

ਪਫਰ ਭਾਈ ਸਾਪਿ ਾਨ ਫਪਤਿ ਪਸਿੰਘ, ਸ਼ਾਮ ਪਸਿੰਘ, ਟਪਿਲ੍ ਪਸਿੰਘ, ਮਦਨ ਪਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਿੰਤ ਪਸਿੰਘ ਿੋਰਾਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਭੇਪਜਆ ਪਗਆ। ਡਟਵਾਾਂ ਮੁਿਾ ਲ੍ਾ ਿਰਪਦਆਾਂ 

ਤੇ ਅਨੇਿਾਾਂ ਵੈਰੀਆਾਂ ਨੂਿੰ  ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਪਦਆਾਂ ਚਾਰ ਪਸਿੰਘ ਸ਼ਿਾਦਤ ਿਾ ਗਏ, ਿਿੰਜਵਾਾਂ ਪਸਿੰਘ ਭਾਈ ਸਿੰਤ ਪਸਿੰਘ ਪਜਸ ਦੇ  ਸਤਰ ਖੂਨ ਨਾਲ੍ ਲੱ੍ਥ-ਿੱਥ ਿੋਏ 

ਿਏ ਸਨ, ਪਫਰ ਵੀ  ੜੀ  ਿਾਦਰੀ ਨਾਲ੍ ਦਸ਼ੁਮਣਾਾਂ ਦਾ ਮੁਿਾ ਲ੍ਾ ਿਰ ਪਰਿਾ ਿੈ। ਗੁਰ ੂਜੀ ਦੇ ਿਿੰਨੀ ਿਨਸੋਆਾਂ ਿਈਆਾਂ ਪਿ ਸਾਪਿ ਜ਼ਾਪਦਆਾਂ ਸਮੇਤ ਤੁਸੀ ਾਂ 

ਆਿਣੀ ਿੋਂਦ ਿਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲ੍ਈ ਗੜਹੀ ਛੱਡ ਜਾਓ, ਤਾਾਂ ਗੁਰ ੂਜੀ ਨੇ ਪਿਿਾ ਪਿਿੜੇ ਸਾਪਿ ਜ਼ਾਪਦਆਾਂ ਦੀ ਗੱਲ੍ ਿਰਦੇ ਿੋ, ਤੁਸੀ ਾਂ ਸਾਰੇ ਿੀ ਮੇਰੇ ਸਾਪਿ ਜ਼ਾਦੇ 

ਿੋ। ਿਰ ਜਦੋਂ  ਿਾਦਰੀ ਦੇ ਿਰਤ  ਪਦਖਾਉਾਂਦਾ ਸਿੰਤ ਪਸਿੰਘ ਸ਼ਿੀਦ ਿੋ ਪਗਆ ਤਾਾਂ ਗੁਰ ੂਜੀ ਨੇ ਗੜਹੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲ੍ਾ ਿਰ ਪਲ੍ਆ। ਸਾਪਿ ਜ਼ਾਦਾ  ਾ ਾ 

ਅਜੀਤ ਪਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਿੱਥ ਜੋੜ ਿੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂਿੰ   ੇਨਤੀ ਿੀਤੀ ਪਿ ਉਨਹਾਾਂ ਨੂਿੰ  ਜਿੰਗ ਪਵਚ ਜਾਣ ਦੀ ਆਪਗਆ ਪਦੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੁਰਿੰਤ ਥਾਿੀ ਪਦਿੰਪਦਆਾਂ ਗੁਰ ੂਜੀ 

ਨੇ ਅੱਠ ਪਸਿੰਘਾਾਂ ਭਾਈ ਮੋਿਿਮ ਪਸਿੰਘ, ਲ੍ਾਲ੍ ਪਸਿੰਘ, ਈਸ਼ਰ ਪਸਿੰਘ, ਸੱੁਖਾ ਪਸਿੰਘ, ਿੇਸਰ ਪਸਿੰਘ, ਿੀਰਤੀ ਪਸਿੰਘ, ਿੋਠਾ ਪਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮੁਿਰ ਪਸਿੰਘ ਦਾ ਜਥਾ  ਾ ਾ 

ਅਜੀਤ ਪਸਿੰਘ ਨਾਲ੍ ਭੇਪਜਆ। ਗੜਹੀ ਪਵਚੋਂ ਪਨਿਲ੍ਪਦਆਾਂ ਿੀ ਪਸਿੰਘਾਾਂ ਨੇ ਜੈਿਾਰੇ ਗਿੰੂੂਜਾਏ, ਦੋ ਘਿੰਪਟਆਾਂ ਦੇ ਘਮਸਾਨ ਯੱੁਧ ਦੌਰਾਨ ਤੀਰਾਾਂ ਤੇ ਗੋਲ੍ੀਆਾਂ ਦੀ  ੁਛਾੜ 

ਿੋਈ ਅਨੇਿਾਾਂ ਮੁਗਲ੍ ਪਸਿਾਿੀ ਮਾਰ ਮੁਿਾਏ। ਜੋ  ਾ ਾ ਜੀ ਦੇ ਤੀਰ ਦਾ ਪਨਸ਼ਾਨਾ  ਣਦਾ ਅੱਲ੍ਹ ਾ-ਅੱਲ੍ਹ ਾ ਿੁਿਾਰ ਿੇ ਢੇਰੀ ਿੋ ਜਾਾਂਦਾ। ਤੀਰ ਮੱੁਿਣ ’ਤੇ ਪਸਿੰਘਾਾਂ ਨੇ 

ਤਲ੍ਵਾਰਾਾਂ ਿੱਢ ਲ੍ਈਆਾਂ। ਇਿ ਮੁਗਲ੍ ਜਰਨੈਲ੍ ਦੇ ਨੇਜੇ ਦਾ ਵਾਰ ਸਾਪਿ ਜ਼ਾਦੇ ’ਤੇ ਿੋਇਆ। ਉਿ ਤਾਾਂ  ਚ ਗਏ ਿਰ ਵਾਰ ਘੋੜੇ ’ਤੇ ਿੋ ਪਗਆ ਤਾਾਂ  ਾ ਾ ਜੀ 

ਨੇ ਪਿਰਿਾਨ ਸੂਤ ਲ੍ਈ। ਲ੍ੜਪਦਆਾਂ-ਲ੍ੜਪਦਆਾਂ ਜਥੇ ਦੇ ਪਸਿੰਘ ਸ਼ਿੀਦ ਿੋ ਗਏ ਤਾਾਂ ਇਿੱਪਲ੍ਆਾਂ ਵੇਖ ਿੇ ਦਸ਼ੁਮਣ  ਾ ਾ ਜੀ ’ਤੇ ਝਿਟ ਿਏ।  ਸਤਰ ਵੀ ਖੂਨ 

ਨਾਲ੍ ਸੂਿੇ ਿੋ ਗਏ ਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਾਂ ਦੀ ਤਾ  ਨਾ ਸਿਾਰਦੇ ਿੋਏ ਸ਼ਿਾਦਤ ਿਰਾਿਤ ਿਰ ਗਏ। ਪਫਰ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੇ ਵਾਾਂਗ  ਾ ਾ ਜੁਝਾਰ ਪਸਿੰਘ ਦਾ ਖੂਨ ਵੀ ਜੋਸ਼ ਪਵਚ 

ਉ ਾਲੇ੍ ਖਾ ਪਰਿਾ ਸੀ, ਨੇ ਜਿੰਗ ਪਵਚ ਜਾਣ ਲ੍ਈ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੋਂ ਆਪਗਆ ਮਿੰਗੀ। ਿਰਸਿੰਨ ਿੋ ਿੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਪਿ ਜ਼ਾਦੇ ਨੂਿੰ  ਸਮੇਤ ਿਿੰਜ ਪਸਿੰਘਾਾਂ ਭਾਈ ਸਾਪਿ  

ਪਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਪਿਿੰਮਤ ਪਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਅਮੋਲ੍ਿ ਪਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਧਰਮ ਪਸਿੰਘ ਨਾਲ੍ ਮੈਦਾਨੇ ਜਿੰਗ ਤੋਪਰਆ।  ਾ ਾ ਅਜੀਤ ਪਸਿੰਘ ਤੇ ਪਸਿੰਘਾਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਾਦਤ ਿੋਣ ਿਰਿ ੇ

ਜਥੇ ਦੇ ਪਸਿੰਘਾਾਂ ਪਵਚ ਿਾਫੀ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਸੀ।  ਾ ਾ  ੁਝਾਰ ਪਸਿੰਘ ਤੇ ਉਨਹਾਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਨੂਿੰ  ਿਮਲ੍ਾ ਿਰਨ ’ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਘੇਰਾ ਿੈ ਜਾਾਂਦਾ। ਮਮਟੀ ਪਵਚੋਂ ਗੁਰ ੂ

ਜੀ ਤੀਰਾਾਂ ਤੇ ਗੋਲ੍ੀਆਾਂ ਦੀ  ੁਛਾੜ ਿਰ ਪਦਿੰਦੇ ਤਾਾਂ ਦਸ਼ੁਮਣ ਦਾ ਘੇਰਾ ਟੁੱਟ ਜਾਾਂਦਾ। ਸਾਪਿ ਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਨੇਜ਼ੇ ਨਾਲ੍ ਵੈਰੀਆਾਂ ’ਤੇ ਵਾਰ ਿਰਿ ੇ ਿਾਦਰੀ ਦੇ ਜੌਿਰ 

ਪਵਖਾਏ। ਿਿੂਮਤ ਦੀ ਦਸ ਲੱ੍ਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੌਜ ਅੱਗੇ ਮੱੁਠੀ ਿਰ ਲ੍ਾਡਲ੍ੀਆਾਂ ਫੌਜਾਾਂ ਅਖੀਰ ਪਿਿੰਨਾ ਿੁ ਸਮਾਾਂ ਪਟਿ ਸਿਦੀਆਾਂ ਸਨ। ਸਾਪਿ ਜ਼ਾਦੇ ਸਮੇਤ ਜਥੇ ਦੇ 

ਪਸਿੰਘ ਸ਼ਿੀਦੀਆਾਂ ਿਾ ਗਏ। ਗੁਰ ੂਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਖੁਦ ਮੁਿਾ ਲ੍ਾ ਿਰਪਦਆਾਂ ਲ੍ਾਡਲੇ੍ ਪਸਿੰਘਾਾਂ ਤੇ ਦੋਵਾਾਂ ਿੁੱਤਰਾਾਂ ਦੇ  ੀਰਤਾ ਦੇ ਜੌਿਰ ਦੇਖੇ। ਸ਼ਿੀਦ ਿੁਿੰਪਦਆਾਂ ਵੇਖ 

ਿੇ  ੋਲੇ੍ ਸੋ ਪਨਿਾਲ੍ ਸਪਤ ਸਰੀ ਅਿਾਲ੍ ਦੇ ਜੈਿਾਰੇ ਨਾਲ੍ ਿੀ ਅਿਾਲ੍ ਿੁਰਖ ਦੇ ਸ਼ੁਿਰਾਨੇ ਵਜੋਂ ਸੀਸ ਝੁਿਾਇਆ। ਸ਼ਿੀਦ ਚਾਲ੍ੀ ਪਸਿੰਘਾਾਂ ਪਵਚੋਂ 11 ਪਸਿੰਘ ਭਾਈ 

ਸਾਪਿ ਾਨ ਧਰਮ ਪਸਿੰਘ, ਦਇਆ ਪਸਿੰਘ, ਸਿੰਗਤ ਪਸਿੰਘ, ਲੱ੍ਧਾ ਪਸਿੰਘ, ਦੇਵਾ ਪਸਿੰਘ, ਰਾਮ ਪਸਿੰਘ, ਸਿੰਤੋਖ ਪਸਿੰਘ, ਮਾਨ ਪਸਿੰਘ, ਿਾਠਾ ਪਸਿੰਘ, ਿੇਿਰ ਪਸਿੰਘ ਅਤ ੇ

ਜੀਵਨ ਪਸਿੰਘ ਰਪਿ ਗਏ। ਮੌਿੇ ’ਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਿੀਤ ੇਿਿੰਜ ਪਿਆਪਰਆਾਂ ਦੇ ਗੁਰਮਤੇ ਨੂਿੰ  ਿਰਵਾਨਗੀ ਪਦਿੰਪਦਆਾਂ ਅਪਤ-ਨਾਜ਼ੁਿ ਸਪਥਤੀ ਪਵਚ ਗੁਰ ੂਜੀ ਨੂਿੰ  ਆਿਣੀ 

ਿੋਂਦ ਿਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲ੍ਈ ਗੜਹੀ ਨੂਿੰ  ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ ਤਾਾਂ ਗੁਰ ੂਜੀ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਆਿਣੀ ਿਪਵੱਤਰ ਿਲ੍ਗੀ ਤੇ  ਾਣਾ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਪਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂਿੰ  ਿਪਿਨਾ ਿੇ ਅਤੇ 

ਆਿਣੀ ਥਾਾਂ ’ਤੇ ਯੱੁਧ ਨੀਤੀ ਨਾਲ੍  ੁਰਜ ਪਵਚ ਪ ਠਾ ਿੇ, ਆਿ ਪਤਿੰਨ ਪਸਿੰਘਾਾਂ ਸਮੇਤ ਿਿੰਜ ਪਿਆਪਰਆਾਂ ਦੇ ਿਿੁਮ ਨੂਿੰ  ਿਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਗਏ। ਗੜਹੀ  ਿਰਿਰਮਾ ਪਵਚ 

ਚਾਲ੍ੀ ਪਸਿੰਘਾਾਂ ਪਵਚੋਂ ਵੱਡੇ ਸਾਪਿ ਜ਼ਾਪਦਆਾਂ ਦੀ ਇਪਤਿਾਸਿ ਯਾਦਗਾਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਪਸਿੰਘ ਦੀ ਇਿੋ-ਇਿ ਿਰਾਚੀਨ ਤੇ ਇਪਤਿਾਸਿ ਯਾਦਗਾਰ, ਪਜਸ 

ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਇਪਤਿਾਸਿ ਗਰਿੰਥਾਾਂ ਪਵਚ ਪਮਲ੍ਦੇ ਿਨ,  ਣੀ ਿੋਈ ਿੈ, ਜੋ ਪਿ ਿਾਜ਼ਰ 11 ਪਸਿੰਘਾਾਂ ਪਵਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਸ਼ਿਾਦਤ ਿਰਾਿਤ ਿਰਨ ਵਾਲੇ੍ ਮਿਾਨ ਰਿੰਘਰੇਟ ੇ

ਜਰਨੈਲ੍ ਸਨ। 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


