
somvwr 24 jUn 2019 qoN AYqvwr 30 jUn 2019 q`k 

25.6.19 mMglvwr:- bwbw bMdw isMG bhwdr jI dw ShIdI idn hY[ 

26.6.19 bu~Dvwr: - visitors 25 @12.30, they will have meal. 

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  

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

28.6.19 Sukrvwr:-  

10.00 vzy:- s qrsym isMG bwsI Aqy pirvwr v`loN AKMf pwT swihb 10.00 vzy ArMB hoxgy swrI 
syvw hovygI[  

29.6.19 Sincrvwr: - mhwrwjw rxjIq isMG jI dI brsI dw idn hY[ 

11.00 v`jy:-s gurivMdr isMG sMDU Aqy pirvwr v`lo suKmnI swihb dy pwT hoxgy Aqy swrI syvw 
hovygI[ 

4.00 vzy:- Swm nUM bIbIAW ismrn krngIAW[ 

30.6.19 AYqvwr:-  

10.00 vzy: - s qrsym isMG bwsI Aqy pirvwr rKwey hoey 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:- s guridAwl isMG c`Tw 

11.30 v`jy:-s ryCm isMG jI dy giRh iv`Ky suKmnI swihb dy pwT hoxgy[ 

julweI 

2 julweI isrjxw idvs sRI Akwl swihb jI 

5 julweI pRkwS sRI gurU hirgoibMd swihb jI 

9 julweI ShIdI idn BweI mnI isMG jI 

16 julweI sMgRWd swaux dI 

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 

somvwr:- Ladies keep fit class  In Upper hall from 4 to 5 PM, Men keep fit class in Elderly Day Centre from 15.00 to 16.00 PM 

mMglvwr:- Karate class in Shahhed Udham Singh Hall from 18.30 PM to 2030 PM. 

bu~Dvwr: - Matrimonial Service in library  from 6.30-8.00 PM, Dastaar Sajauni class- from 5.15 PM -6.30 PM. Rehrass Sahib 

recited by children at 6.00 PM. Sikh Studies Classes for children age 5 up to GCSE level. Sewing machine class in Shaheed Udham 

Singh Hall from 13.00 PM to 15.00 PM.  Religious Services, Music & Kirtan classes from 17.00 PM to 2030 PM  

vIrvwr:- Karate class in shaheed Udham Singh Hall from 18.30 PM to 2030 PM keep fit class in Elderly Day Centre from 15.00 PM to 

16.00 PM  



Sincrvwr: - Sikh Studies Classes for children age 5 up to GCSE Level in Bibi Bhani ji sikh study centre from 4.00-5.30 PM.  

AYqvwr:- Matrimonial Service in library  from 6.30-8.00 PM 

Children Paath classes up to Sukhmani Sahib First Group: 10.45 AM-11.30 AM.  Second Group 11.30 AM-12.15 PM Youngsters Gurbani 

class 11.15am till 11.45am. Crèche, Service from 6 PM to 7.30pm.  

Bwbw bMdw isMG jI bhwdr dy shIdI idvs qy 

 

ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸ ੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਜਨਮ 16 ਅਕਤੂਬਰ  ੰਨ 1670 ਨੰੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਪੁਣਛ ਦੇ ਸਿਚਕਾਰ ਪੈਂਦੇ ਪਹਾੜੀ ਕ ਬੇ ਰਾਜੌਰੀ ਸਿਚ 

ਸਪਤਾ ਰਾਮ ਦੇਿ ਦੇ ਘਰ ਹੋਇਆ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸ ੰਘ ਦਾ ਪਸਹਲਾਾਂ ਨਾਾਂਅ ਲਛਮਣ ਦੇਿ  ੀ। ਰਾਜਪੂਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲਛਮਣ ਦੇਿ ਨੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਸਿਚ 

ਹੀ ਸਸ਼ਕਾਰ ਖੇਡਣਾ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰ ਸਦਿੱਤਾ। ਇਕ ਸਦਨ ਸਸ਼ਕਾਰ ਖੇਡਸਦਆਾਂ ਇਕ ਸਹਰਨੀ ਦਾ ਐ ਾ ਸਸ਼ਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸਕ ਉ  ਦੇ ਮਰਨ  ਾਰ ਹੀ ਦੋ ਮਾ ੂਮ ਬਿੱਚੇ 

ਪੇਟ ਸਿਚੋਂ ਸਨਕਲ ਕੇ ਲਛਮਣ ਦੇਿ ਦੇ  ਾਹਮਣੇ ਹੀ ਦਮ ਤੋੜ ਗਏ। ਇ  ਘਟਨਾ ਨੇ ਲਛਮਣ ਦੇਿ ਨੰੂ ਸ਼ਾਇਦ ਪੂਰੀ ਦਨੁੀਆ ਤੋਂ ਉਪਰਾਮ ਕਰ 

ਸਦਿੱਤਾ। ਘਰ-ਬਾਰ ਸਤਆਗ ਉਹ ਘੁੰਮਦੇ-ਘੁਮਾਉਾਂਦੇ ਨਾਸ ਕ ਸਿਖੇ ਔਘੜ ਨਾਥ ਨਾਾਂਅ ਦੇ ਤਾਾਂਤਸਰਕ ਕੋਲ ਪੁਿੱਜ ਗਏ। ਕੁਝ  ਮਾਾਂ ਤੰਤਰ ਸਿਿੱਸਦਆ ਸਿਚ 

ਸਨਪੁੰਨ ਹੋ ਕੇ ਲਛਮਣ ਦੇਿ ਨੇ ਆਪਣਾ ਿਿੱਖਰਾ ਡੇਰਾ ਗੋਦਾਿਰੀ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਬਣਾ ਸਲਆ। ਮਾਧੋ ਦਾ  ਨੰੂ ਅੰਸਮਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਗੁਰ ੂਜੀ ਨੇ ਉ  ਦਾ 

ਨਾਾਂਅ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸ ੰਘ ਰਿੱਸਖਆ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਸਿਚ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸ ੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਨਾਾਂਅ ਨਾਲ ਪਿਸ ਿੱਧ ਹੋਇਆ। ਗੁਰ ੂਗੋਸਬੰਦ ਸ ੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ 

ਸ ੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਸਿਨੋਦ ਸ ੰਘ, ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸ ੰਘ, ਭਾਈ ਬਾਜ ਸ ੰਘ, ਭਾਈ ਰਣ ਸ ੰਘ ਅਤ ੇਭਾਈ ਦਇਆ ਸ ੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਪੰਜ ਤੀਰਾਾਂ ਤੋਂ 

ਸਬਨਾਾਂ ਕਰੀਬ 20 ਕੁ ਸ ੰਘ ਅਤੇ ਸ ਿੱਖ  ੰਗਤ ਲਈ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸ ੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਅਗਿਾਈ ਹੇਠ ਮੁਗਲਾਾਂ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਿਿੱਲ 

ਭੇਸਜਆ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸ ੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਅਗਿਾਈ ਹੇਠ ਸ ਿੱਖਾਾਂ ਨੇ 11 ਨਿੰਬਰ  ੰਨ 1709 ਨੰੂ ਮੁਗਲ  ਾਮਰਾਜ ਦੇ ਨਾਮੀ ਪਰਗਣੇ  ਮਾਣਾ ਨੰੂ 

ਸਜਿੱਸਤਆ।  ਰਹੰਦ ਤੋਂ 12 ਕੋਹ ਦੇ ਫਾ ਲੇ 'ਤੇ ਚਿੱਪੜਸਚੜੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਸਿਚ 12 ਮਈ  ੰਨ 1710 ਨੰੂ ਜ਼ਬਰਦ ਤ ਯੁਿੱਧ ਹੋਇਆ।  

ਇ  ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸ ੰਘਾਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਸਜ਼ਆਦਾ ਨਫਰੀ ਿਾਲੀਆਾਂ ਮੁਗਲ ਫੌਜਾਾਂ ਨੰੂ ਿਿੱਡੀ ਹਾਰ ਦਾ ਮੰੂਹ ਦੇਖਣਾ ਸਪਆ। ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ  ੂਬੇਦਾਰ 

ਿਜ਼ੀਰ ਖਾਾਂ ਮਾਸਰਆ ਸਗਆ। ਅੰਤ 14 ਮਈ  ੰਨ 1710 ਨੰੂ ਸ ਿੱਖ ਫੌਜਾਾਂ  ਰਹੰਦ ਸਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਈਆਾਂ। ਸ ੰਘਾਾਂ ਿਿੱਲੋਂ  ਾਰੇ ਸ਼ਸਹਰ ਨੰੂ ਖੰਡਰ ਦੇ ਰਪੂ 

ਸਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕ ੇ ਗੁਰ ੂ  ਾਸਹਬ ਦੇ ਛੋਟੇ  ਾਸਹਬਜ਼ਾਸਦਆਾਂ ਅਤ ੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਬਦਲਾ ਸਲਆ ਸਗਆ।  

ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਫਰੁਿੱਖ ੀਅਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਰਨੈਲਾਾਂ ਨੰੂ ਹਕੁਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਦਿੱਤਾ ਸਕ ਬੰਦਾ ਸ ੰਘ ਨੰੂ ਸਜਉਾਂਦਾ ਜਾਾਂ ਮਸਰਆ ਮੇਰੇ ਹਿਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇ। 

ਅੰਤ ਗੁਰਦਾ ਪੁਰ ਨੇੜੇ ਗੁਰਦਾ  ਨੰਗਲ ਸਿਖੇ ਦਨੁੀ ਚੰਦ ਦੀ ਕਿੱਚੀ ਗੜਹੀ ਸਿਚ ਸ ਿੱਖ ਫੌਜਾਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਲਈ। ਕਰੀਬ 8 ਮਹੀਨੇ ਮੁਗਲ  ੈਨਾ ਨੇ 

ਕਿੱਚੀ ਗੜਹੀ ਸਿਚ ਕੁਝ ਸਗਣਤੀ ਦੇ ਸ ੰਘਾਾਂ ਨੰੂ ਘੇਰਾ ਪਾਈ ਰਿੱਸਖਆ। ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਲੜਸਦਆਾਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸ ੰਘ ਬਹਾਦਰ ਤੇ 800 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸ ੰਘ 

ਫੜੇ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸ ੰਘ ਨੰੂ ਸਪੰਜਰੇ ਸਿਚ ਕੈਦ ਕਰਕ ੇਹਾਥੀ 'ਤੇ ਸਬਠਾ ਕੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸ ੰਘਾਾਂ ਨੰੂ ਿੀ ਬੇੜੀਆਾਂ 'ਚ ਜਕੜ ਕੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸਦਿੱਲੀ 

ਸਲਜਾਇਆ ਸਗਆ। 5 ਮਾਰਚ  ੰਨ 1716 ਨੰੂ ਸ ੰਘਾਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਸ਼ੁਰ ੂਕੀਤਾ ਸਗਆ। ਹਰ ਰੋਜ਼ 100 ਸ ੰਘਾਾਂ ਨੰੂ ਤ ੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ 

ਸਰਹਾ। ਇ ੇ ਦੌਰਾਨ 9 ਜੂਨ  ੰਨ 1716 ਨੰੂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸ ੰਘ ਬਹਾਦਰ ਅਤੇ ਉ  ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕੁਝ ਸ ੰਘਾਾਂ ਨੰੂ ਬੰਦੀਖਾਨੇ ਸਿਚੋਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਲਈ ਸਲਆਾਂਦਾ 

ਸਗਆ। ਇਸਤਹਾ ਕਾਰਾਾਂ ਅਨੁ ਾਰ ਪਸਹਲਾਾਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸ ੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਮਾ ੂਮ ਬਿੱਚੇ ਨੰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ  ਾਹਮਣੇ ਬੜੀ ਬੇਰਸਹਮੀ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ 

ਸਗਆ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸ ੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ  ਰੀਰ ਦਾ ਮਾ  ਜੰਬੂਰਾਾਂ ਨਾਲ ਨੋਸਚਆ ਸਗਆ। ਪਰ ਸ ਿੱਖਾਾਂ ਦਾ ਉਹ ਬਹਾਦਰ ਜਰਨੈਲ ਆਪਣੇ ਸ ਦਕ ਤੋਂ ਨਾ 

ਡੋਸਲਆ। ਅੰਤ ਇਕ ਤਲਿਾਰ ਦੇ ਿਾਰ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸ ੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਸ ਰ ਧੜ ਨਾਲੋਂ ਅਲਿੱਗ ਕਰਕ ੇਉਨਹਾਾਂ ਨੰੂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਸਦਿੱਤਾ ਸਗਆ। 

ਇਸਤਹਾ  ਸਿਚ ਉਨਹਾਾਂ ਦੇ 9 ਜੂਨ 1716 ਨੰੂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਦੇ ਪਿਮਾਣਾਾਂ ਨੰੂ ਸਬਲਕੁਲ  ਹੀ ਮੰਸਨਆ ਜਾ ਸਰਹਾ ਹੈ। 

-ਪ ਿੰਡ ਤੇ ਡਾਕ: ਤਲਵਿੰਡੀ ਖੁਰਦ (ਲੁਪਿਆਣਾ)।  

ਮੋਬਾ: 98144-51414 

 

 

 

 


