
somvwr 24 dsMbr 2018 qoN AYqvwr 30 dsMbr 2018 q`k 

 24.12.18 somvwr:-  Funeral S Naranjan Singh Kalirai Antim Ardass at 1PM -3 PM 
 26.12.18 bu~Dvwr: -   
 4.30 vzy:-  swD sMgq v`loN ShId s aUDm isMG jI dy jnm idn dy sbMD iv`c 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  

 27.12.18 vIrvwr:- 11.00 v`jy:- s gurdyv isMG brn Aqy pirvwr v`loN suKmnI swihb 
dy pwT hoxgy Aqy swrI syvw hovygI[  

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

 

28.12.18 Sukrvwr:- 10.00 vzy:- swD sMgq v`lo  Coty 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[ 
 

29.12.18 Sincrvwr: - 4.00 vzy:- Swm nUM bIbIAW ismrn krngIAW[ 
 dyg dI syvw:- gupq pirvwr v`loN hovygI[ 

 
 30.12.18 AYqvwr:-  

10.00 vzy: - swD sMgq v`loN Coty swihbzwidAW 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 [ 

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

 30 December Younger Sahibzade’s Martydom (Holiday in Punjabi school) 

 

 ਸਾਕਾ ਸਰਹ ਿੰਦ 

 ਸਾਰ ਵ ਿੱਚ ਉਹ ਕੌਮਾਾਂ ਕਦੇ  ੀ ਵ ਿੰਦਾ ਨਹੀ ਾਂ ਰਵਹ ਸਕਦੀਆਾਂ, ਵ ਨ੍ਾਾਂ ਕੌਮਾਾਂ ਵ ਿੱਚ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ  ਜ਼ਬਾ ਨਾ ਹੋ ੇ। ਵ ਨ੍ਾਾਂ ਕੌਮਾਾਂ ਕੋਲ ਕੁਰਬਾਨੀਆਾਂ ਹੋਇਆ 

ਕਰਦੀਆਾਂ ਹਨ, ਉਹ ਕੌਮਾਾਂ ਸਿੰਸਾਰ ਅਿੰਦਰ ਸੂਰ  ਦੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਚਮਕਦੀਆਾਂ ਹਨ। ਸਿੰਸਾਰ ਵ ਿੱਚ ਵਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦ ੂੀਆਾਂ ਕੌਮਾਾਂ ਨਾਲੋਂ   ਿੱਖਰੀ ਹੈ ਵਕਉਾਂਵਕ ਵਸਿੱਖ ਕੌਮ 

ਕੋਲ ਕੁਰਬਾਨੀ ਭਰ ੇਉਹ ਸਾਕੇ ਹਨ, ਵ ਨ੍ਾਾਂ ਦੀ ਵਮਸਾਲ ਸਿੰਸਾਰ ਦੇ ਇਵਤਹਾਸ ਵ ਿੱਚ ਵਕਧਰੇ ਨਹੀ ਾਂ ਵਮਲਦੀ। ਇਨ੍ਾਾਂ ਵ ਿੱਚੋਂ ਹੀ ‘ਸਾਕਾ ਸਰਵਹਿੰਦ’  ਾਾਂ ‘ਵਨਿੱ ਕੀਆਾਂ 

ਵ ਿੰਦਾਾਂ  ਿੱਡਾ ਸਾਕਾ’ ਇਿੱਕੋ ਇਿੱਕ ਅਵ ਹਾ ਸਾਕਾ ਹੈ, ਵ ਸ ਵ ਿੱਚ ਕੇ ਲ 7 ਤੇ 9 ਸਾਲ ਦੀਆਾਂ ਉਹ ਮਹਾਨ ਆਤਮਾ ਾਾਂ ਨੇ  ਜ਼ੀਰ ਖਾਾਂ ਦੀ ਕਚਵਹਰੀ ਵ ਿੱਚ ਅਣਖ਼ 

ਅਤੇ ਗ਼ੈਰਤ ਦਾ ਅਵ ਹਾ ਸਬੂਤ ਵਦਿੱਤਾ ਵ ਸ ਦੀ ਵਮਸਾਲ ਦਨੁੀਆ ਦੇ ਇਵਤਹਾਸ ਵ ਿੱਚ ਵਕਧਰੇ  ੀ  ੇਖਣ ਨੂਿੰ  ਨਹੀ ਾਂ ਵਮਲਦੀ। ਅਿੱ   ੀ ਇਸ ਸਾਕੇ ਤੋਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਲੈ 

ਕੇ ਗੁਰ ੂਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇ ਾ ਵਸਿੱਖ ਵ ਥੇ  ੀ  ਿੱਸਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਲਈ, ਮਾਨ ਤਾ ਦੇ ਲਈ ਮਰ ਵਮਟਣ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਤਆਰ ਰਵਹਿੰਦਾ ਹੈ। 

ਮੈਦਾਨ-ਏ- ਿੰਗ ਵ ਿੱਚ ਸਰਸਾ ਦੇ ਕਿੰਢ ੇਤੋਂ  ਦੋਂ ਸਾਵਹਬੇ ਕਮਾਲ ਚੋ ੀ ਪਰੀਤਮ ਗੁਰ ੂਗੋਵਬਿੰਦ ਵਸਿੰਘ ਦਾ ਪਵਰ ਾਰ ਵਤਿੰਨ ਵਹਿੱਵਸਆਾਂ ਵ ਿੱਚ  ਿੰਵਡਆ ਵਗਆ। ਗਿੱਲ 

ਜ਼ਰਰੂ ਨੋਟ ਕਰਨੀ ਵਕ  ੇ ਗੁਰ ੂਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚਾਹੁਿੰਦੇ ਤਾਾਂ ਕੀ ਇਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪਵਰ ਾਰ ਨੂਿੰ  ਬਚਾ ਕੇ ਨਹੀ ਾਂ ਰਿੱਖ ਸਕਦੇ ਸਨ? ਵਬਲਕੁਲ ਰਿੱਖ ਸਕਦੇ ਸਨ ਪਰ ਸਿੰਸਾਰ 

ਨੂਿੰ  ਇਿੱਕ ਵਮਸਾਲ ਦੇਣੀ ਸੀ ਵਕ ਗੁਰੁੂ ੂ ਦਾ ਵਸਿੱਖ ਭਾ ੇਂ 7 ਤੇ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹੋ ੇ, ਭਾ ੇਂ ਉਹ ਬੁਢੜੀ ਮਾਤਾ, ਵਬਰਧ ਹੋ ੇ, ਭਾ ੇਂ ਗੁਰ ੂਕੇ ਮਵਹਲ ਹੋਣ  ਾਾਂ 

ਗੁਰ ੂਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਹੋਣ  ਾਾਂ ਵਿਰ ਭਾ ੇਂ ਵਗਣਤੀ ਦੇ ਭਿੱੂੁਖੇ-ਭਾਣੇ 40 ਵਸਿੰਘ ਹੋਣ ਵਸਿੱਖੀ ਵਸਧਾਾਂਤ  ਾਸਤੇ  ੂਝ ਕੇ ਮਰਨਾ ਪ ੇਗਾ। 

 ਦ ਪਵਰ ਾਰ ਵਤਿੰਨ ਵਹਿੱਵਸਆਾਂ ਵ ਿੱਚ  ਿੰਵਡਆ ਵਗਆ ਅਤ ੇਵਿਰ ਕਦ ੇ ੀ ਮੇਲ ਨਾ ਹੋ ਸਵਕਆ ਤਾਾਂ ਪਵਰ ਾਰ ਨਾਲੋਂ   ਿੱਖ ਹੋਏ ਛੋਟੇ ਸਾਵਹਬਜ਼ਾਵਦਆਾਂ ਨੂਿੰ  ਗਿੰਗੂ 

ਰਸੋਈਆ ਆਪਣੇ ਵਪਿੰਡ ਲੈ ਵਗਆ ਅਤੇ ਲਾਲਚ  ਿੱਸ ਆ ਕੇ ਛੋਟੇ ਸਾਵਹਬਜ਼ਾਵਦਆਾਂ ਦੀ ਸੂਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰ ਨੂਿੰ  ਦੇ ਵਦਿੱਤੀ ਵ ਸ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਮਾਤਾ 

ਗੁ ਰੀ ਅਤੇ ਮਾਸੂਮ ਵ ਿੰਦਾਾਂ ਨੂਿੰ  ਵਗਰਿਤਾਰ ਕਰ ਵਲਆ ਵਗਆ। ਇਹ 21-22 ਦਸਿੰਬਰ ਦੀ ਠਿੰ ਢੀ ਰਾਤ ਸੀ  ਦ ਸਾਵਹਬਜ਼ਾਵਦਆਾਂ ਅਤ ੇਮਾਤਾ ਗੁ ਰੀ ਨੂਿੰ  ਠਿੰ ਢੇ 

ਬੁਰ  ਅਿੰਦਰ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਸੀ। 



 ਦੋਂ ਅਗਲੇ ਵਦਨ ਮਾਸੂਮ ਵ ਿੰਦਾਾਂ ਨੂਿੰ   ਜ਼ੀਰ ਖਾਾਂ ਦੀ ਕਚਵਹਰੀ ਅਿੰਦਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ  ਾਣ ਲਿੱਗਾ ਤਾਾਂ ਉਸ  ਜ਼ੀਰ ਖਾਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਰਤ ਨਾਲ ਵਕਲੇ੍ ਦਾ  ਿੱਡਾ 

ਦਰ ਾਜ਼ਾ ਬਿੰਦ ਕਰ ਾ ਵਦਿੱਤਾ ਅਤ ੇਛੋਟੀ ਵਖੜਕੀ ਖੋਲ੍ ਵਦਿੱਤੀ ਤਾਾਂ ਵਕ  ਦ ਛੋਟ ੇਸਾਵਹਬਜ਼ਾਦੇ ਅਿੰਦਰ ਆਉਣਗੇ ਤਾਾਂ ਉਹਨਾਾਂ ਦਾ ਸੀਸ ਝੁਕ  ਾ ੇਗਾ ਅਤ ੇਅਸੀ ਾਂ 

ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਆਖਾਾਂਗੇ ਵਕ ‘ਗੁਰ ੂਦਾ ਵਸਿੱਖ ਝੁਿੱਕ ਵਗਆ।’ ਪਰ, ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ  ਦ ਸਾਵਹਬਜ਼ਾਦੇ ਅਿੰਦਰ ਪਰ ੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਿੱਗੇ ਤਾਾਂ ਪਵਹਲਾਾਂ ਵਖੜਕੀ ਰਾਹੀ ਾਂ 

ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਰਿੱਖੇ ਵਿਰ ਸੀਸ ਅਤੇ ਛਾਤੀ ਤਾਨ ਕੇ ਗਿੱ  ਕੇ ਿਤਵਹ ਬੁਲਾ ਵਦਿੱਤੀ। ਕੋਲ ਖੜ੍ਾ ਸੁਿੱਚਾ ਨਿੰ ਦ ਕਵਹਣ ਲਿੱਗਾ, ਓਏ! ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੁੂ ੂ ਗੋਵਬਿੰਦ ਵਸਿੰਘ 

ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਨਹੀ ਾਂ। ਇਹ ਸੂਬਾ ਸਰਹਿੰਦ  ਜ਼ੀਰ ਖਾਾਂ ਦੀ ਕਚਵਹਰੀ ਹੈ, ਝੁਿੱਕ ਕੇ ਸਲਾਮ ਕਰੋ।” ਤਾਾਂ ਸਾਵਹਬਜ਼ਾਵਦਆਾਂ ਦਾ  ੁਆਬ ਸੀ, ਸਾਨੂਿੰ  ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ 

ਗੁਰੁੂ ੂ ਘਰ ਦਾ ਵਸਧਾਾਂਤ ਹੈ ਵਕ ਵ ਿੱਥੇ  ੀ  ਾਣਾ ਹੈ ਗਿੱ  ਕੇ ਫ਼ਤਵਹ ਹੀ ਬੁਲਾਉਣੀ ਹੈ। 

 ਜ਼ੀਰ ਖਾਾਂ ਦੀ ਕਚਵਹਰੀ ਦੇ ਅਿੰਦਰ ਕਵਹਿੰਦੇ ਨੇ  ੇਕਰ ਵਕਸੇ ਦਾ ਈਮਾਨ ਡੁਲ੍ਾਉਣਾ ਹੋ ੇ ਤਾਾਂ ਵਤਿੰਨ ਤਰੀਵਕਆਾਂ ਨਾਲ ਡੁਲ੍ਾਇਆ  ਾਾਂਦਾ ਹੈ । ਪਵਹਲਾਾਂ ਵਕਸੇ ਨੂਿੰ  

ਬਹਤੁਾ ਵਪਆਰ ਕਰ ਲ  ੋਤਾਾਂ ਉਹ ਡੋਲ੍  ਾਾਂਦਾ ਹੈ। ਦ ੂਾ ਲਾਲਚ ਨਾਲ ਅਤ ੇਤੀ ਾ ਡਰਾ ਾ ਦੇ ਕੇ। ਇਹ ਵਤਿੰਨੇ ਤਰੀਕੇ ਗੁਰੁੂ ੂ ਕੇ ਲਾਲਾਾਂ ’ਤੇ  ੀ ਅਜ਼ਮਾਏ 

ਗਏ। 

ਪਵਹਲਾਾਂ ਬਿੱਵਚਆਾਂ ਨੂਿੰ  ਬੜੇ ਵਪਆਰ ਨਾਲ ਵਕਹਾ ਵਗਆ ਵਕ, ‘ਬਿੱਵਚਓ ! ਤੁਸੀ ਾਂ ਬੜੇ ਮਾਸੂਮ ਹੋ, ਵਨਿੱ ਕੀਆਾਂ ਵ ਿੰਦਾਾਂ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂਿੰ  ਕੋਹ-ਕੋਹ ਕੇ ਮਾਰ ਵਦਿੱਤਾ  ਾ ੇਗਾ, 

ਇਸ ਲਈ ਵ ਿੰਦਗੀ ਵ ਊਣ ਲਈ ਵਸਿੱਖੀ ਦਾ ਵਤਆਗ ਕਰ ਵਦਉ।” ਅਿੱਗੋਂ ਸਾਵਹਬਜ਼ਾਦੇ ਕਵਹਣ ਲਿੱਗੇ : 

ਦਸਮੇਸ਼ ਵਪਤਾ ਦੇ ਬਿੱਚੜੇ ਹਾਾਂ, ਭਾਗਾਾਂ  ਾਲੀ ਮਾਾਂ ਦੇ  ਣੇ ਹੋਏ ਹਾਾਂ, 

ਉਤੋਂ ਮਿੱਖਣ  ਰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਨਾ ਸਮਝੀ ਾਂ, ਅਿੰਦਰੋਂ ਿੌਲਾਦ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਾਾਂ।” ਤਾਾਂ  ਜ਼ੀਰ ਖਾਾਂ ਕਵਹਣ ਲਿੱਗਾ, ਤੁਸੀ ਾਂ  ੇਕਰ ਮੇਰੀ ਗਿੱਲ ਨਾ ਮਿੰਨੀ ਤਾਾਂ ਤੁਹਾਨੂਿੰ  

ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਵਦਿੱਤਾ  ਾ ੇਗਾ” ਤਾਾਂ ਗੁਰੁੂ ੂ ਕੇ ਲਾਲ ਕਵਹਣ ਲਿੱਗੇ, ਇਹ ਸ਼ਹਾਦਤਾਾਂ ਦਾ ਡਰ ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਨੂਿੰ  ਦਈ ਾਂ, ਅਸੀ ਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਡਰਨ  ਾਲੇ ਨਹੀ ਾਂ। ਅਸੀ 

ਕੌਮ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣਾ ਚਿੰਗੀ ਤਰ੍ਾਾਂ  ਾਣਦੇ ਹਾਾਂ।” 

 ਜ਼ੀਰ ਖਾਾਂ ਕਵਹਣ ਲਿੱਗਾ, ਜ਼ੋਰਾ ਰ ਵਸਿੰਘ, ਔਹ  ੇਖ ਲੈ ਆਰੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ।” 

ਤਾਾਂ ਅਿੱਗੋਂ   ਾਬ ਸੀ, ਮਤੀ ਦਾਸ ਦੇ ਵਸਰ ਐ ਜ਼ਾਲਮ, ਇਹ ਦਿੰਦੇ ਅਜ਼ਮਾ ਕੇ  ੇਖ ਲਏ ਨੇ।” 

 ਜ਼ੀਰ ਖਾਾਂ ਵਿਰ ਕਵਹਣ ਲਿੱਗਾ, ਸੋਚ ਿਤਵਹ ਵਸਿੰਘ ਸੋਚ, ਨਹੀ ਾਂ ਤਾਾਂ ਮਿੱਛੀ  ਾਾਂਗੂ ਲੋਹ ’ਤੇ ਤਲਸਾਾਂ।” ਤਾਾਂ ਅਿੱਗੋਂ   ਾਬ ਸੀ, ਓਏ ਮੇਰੇ ਬਾਬ ੇਅਰ ਨ ਨੇ, ਇਸ ’ਤੇ 

 ੀ ਅਿੰਗ ਤੁਲ ਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਏ ਨੇ ।” 

ਤਾਾਂ  ਜ਼ੀਰ ਖਾਾਂ ਕਵਹਣ ਲਿੱਗਾ, ਜ਼ੋਰਾ ਰ ਵਸਿੰਘ ਦੇਗਾਾਂ ਵ ਿੱਚ ਆਲੂਆਾਂ  ਾਗ ਉਬਾਲੇ  ਾਸੋ ।” 

ਅਿੱਗੋਂ   ਾਬ ਆਇਆ, ਓਏ ਗੁਰਵਸਿੱਖੀ ਲਈ ਭਾਈ ਵਦਆਲੇ ਨੇ, ਕਈ ਉਬਾਲੇ ਖਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਏ ਨੇ।” 

ਸ਼ਾਵਹਜ਼ਾਦੇ ਕਵਹਣ ਲਿੱਗੇ, ਤਿੰੂੂ ਵ ਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਲੈ, ਪਰ ਸਾਨੂਿੰ  ਆਪਣੀ ਈਨ ਨਹੀ ਾਂ ਮਿੰਨ ਾ ਸਕਦਾ, ਅਸੀ ਾਂ ਵਕਸੇ  ੀ ਹਾਲਤ ਵ ਿੱਚ ਵਸਿੱਖੀ ਨਹੀ ਾਂ 

ਛਿੱਡਾਾਂਗੇ ।” 

ਹਣੁ ਦਸੂਰਾ ਤਰੀਕਾ  ਰਵਤਆ  ਾਣ ਲਿੱਗਾ ਅਤੇ  ਜ਼ੀਰ ਖਾਾਂ ਗੁਰ ੂਕੇ ਲਾਲਾਾਂ ਨੂਿੰ  ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਕਵਹਣ ਲਿੱਗਾ, ਵਕ ਤੁਹਾਨੂਿੰ  ਤਖ਼ਤ ਤੇ ਤਾ  ਵਮਲੇਗਾ । ਤਾਾਂ 

ਅਿੱਗੋਂ  ੁਆਬ ਸੀ, 

 ੁਿੱਤੀ ਦੀ ਇਿੱਕ ਠੋਕਰ ਨਾਲ ਤਖ਼ਤ ਤੇ ਤਾ  ਠੁਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਾਂ, 

ਨੀ ਾਂਹਾਾਂ ਵ ਿੱਚ ਵਚਣ ਾ ਕੇ ਆਪਾ, ਰੋਮ-ਰੋਮ ਮੁਸਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਾਂ ।” 

ਅਿੰਤ  ਜ਼ੀਰ ਖਾਾਂ ਨੇ  ਦ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ  ਰਤ ਲਏ ਤਾਾਂ ਕਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਫ਼ਤ ਾ ਦੇ ਵਦਿੱਤਾ ਵਗਆ ਵਕ ਇਹਨਾਾਂ ਨੂਿੰ  ਨੀ ਾਂਹਾਾਂ ਵ ਿੱਚ ਵਚਣ ਵਦਿੱਤਾ  ਾ ੇ। 

ਇਿੱਕ  ਾਰ ਵਿਰ  ਜ਼ੀਰ ਖਾਾਂ ਨੇ  ਿੱਲਾਦਾਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲਾਲਾਾਂ ਨੂਿੰ  ਡਰਾ ਕੇ ਵਸਿੱਖੀ ਵਤਆਗਣ ਲਈ ਵਕਹਾ।  ਿੱਲਾਦ ਕਵਹਣ ਲਿੱਗੇ ਬਿੱਵਚਉ, ਤੁਸੀ ਾਂ ਮਾਸੂਮ ਵ ਿੰਦਾਾਂ ਹੋ, 

 ਜ਼ੀਰ ਖਾਾਂ ਦਾ ਆਖਾ ਮਿੰਨ ਲਉ, ਅਿੱਗੋਂ ਕਵਹਣ ਲਿੱਗੇ ਅਸੀ ਾਂ ਖਾਨਦਾਨੀ  ਿੱਲਾਦ ਹਾਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ  ਰਗੇ ਕਈ ਮਾਰ ਛਿੱਡੇ ਹਨ। ਧਰਮ ਨੂਿੰ  ਛਿੱਡ ਵਦਉ ਤਾਾਂ ਤੁਹਾਡੀ 

 ਾਨ ਬਖਸ਼ ਵਦਿੱਤੀ  ਾ ੇਗੀ। ਸਾਵਹਬਜ਼ਾਦੇ  ੋਸ਼ ਵ ਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਵਹਣ ਲਿੱਗੇ, ਤੁਸੀ ਾਂ  ੀ ਸਾਡੀ ਇਿੱਕ ਗਿੱਲ ਕਿੰਨ ਖੋਲ੍ ਕੇ ਸੁਣ ਲ ੋ,  ੇ ਤੁਸੀ ਾਂ ਖ਼ਾਨਦਾਨੀ  ਿੱਲਾਦ 

ਹੋ ਨਾ, ਤਾਾਂ ਵਿਰ ਅਸੀ ਾਂ  ੀ ਖ਼ਾਨਦਾਨੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹਾਾਂ। ਤੁਸੀ ਾਂ ਚੁਿੱਪ ਕਰਕ ੇਆਪਣਾ ਕਿੰਮ ਕਰੀ  ਾ ੋ। ਅਤ ੇਹਿੱਸਵਦਆਾਂ-ਹਿੱਸਵਦਆਾਂ ਦੋ ੇਂ 7 ਤੇ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਮਾਸੂਮ ਪਰ 

 ਿੱਡੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕਰਨ  ਾਲੇ ਗੁਰ ੂ ਗੋਵਬਿੰਦ ਵਸਿੰਘ  ੀ ਦੇ ਲਿੱਖਤੇ ਵ ਗਰ ਸ਼ਹੀਦੀਆਾਂ ਪਾ ਗਏ ਪਰ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਸਿੱਖੀ ਦੇ ਦਸ਼ੁਮਣਾਾਂ ਦੀ ਗਿੱਲ ਨਹੀ ਾਂ 

ਮਿੰਨੀ ਅਤ ੇਉਨ੍ਾਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਣ ਵਦਿੱਤਾ। 

 

 31.12.18 nvy swl dy sbMD iv`c Swm nUM 6.00 v`jy qoN 12.00 v`jy  q`k SpYSl dIbwn s`jxgy[ 
 5.1.2019 gurU goibMd isMG jI dw Avqwr purb hY[ 
 6.1.2019 gurU goibMd isMG jI dy  Avqwr purb dy sbMD iv`c kvI drbwr hoxgy[ 

 
 
 



 


