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ਸਾਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ 

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ 

ਸੈਤ ਲਹਿਣਾ ਸਿੰਘ, ਸੈਤ ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ 

15 ਸਤੰਬਰ 1871 ਰਾਮਬਾਗ,, ਸਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਪੰਜਾਬ) 

ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਲੋਂ 1857 ਈ. ਦੀ ਵੈਸਾਖੀ ਵਾਲੇ 

ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ 

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 

ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਾਗਤ ਕਰਕੇ ਸੈਗਠਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ 

ਦੂਸਰੇ ਅੱਧ ਦੌਰਾਨ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਨਾਮਧਾਰੀ ਹੀ ਸਨ ਜੋ ਸੈਗਠਿਤ ਰੂਪ 

ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸੈਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ । ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾ-ਮਿਲਵਰਤਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਦੇਸ਼ੀ 

ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਸਤਾਂ, ਸਹੂਲਤਾਂ, ਕਚਹਿਰੀਆਂ, 

ਸਕੂਲਾਂ, ਰੇਲਾਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 

ਆਪਣਾ ਡਾਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਇਆ। ਜਿਸਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ “ਕੂਕਾ 

ਪੋਸਟਲ ਸਰਵਿਸ” ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਕਰਨ ਲਈ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਨੇਪਾਲ, ਕਾਬਲ ਅਤੇ ਰੂਸ ਨਾਲ ਸੈਪਰਕ ਸੂਤਰ 

ਜੋੜੇ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਕ ਕੂਕਾ ਪਲਟਨ ਵੀ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। 
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ਨੇਪਾਲ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ 1857 ਈਸਵੀ ਦੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੈਪਰਕ 

ਸਮੇਂ ਪੋਜਾਬ ਵਿਚ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ 

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ̀ ਤੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਗਊ ਬੱਧ ਹੋਣ ਲਗ ਪਿਆ ਸੀ। 

ਪਵਿੱਤਰ ਨਗਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ ਉਥੇ ਵੀ 

ਗਊ ਘਾਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਇਕ ਵੰਗਾਰ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ । 

ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਚਾਰ ਸਦਕਾ ਲੌਕਾਂ ਵਿਚ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਆ 

ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਗਊ ਘਾਤ ਤੋਂ ਖਾਸੇ ਦੁਖੀ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਪਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਦੂ 

ਸਿੱਖਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਯਤਨ ਸਫਲ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਜੋਸ਼ ਵਿਚ 

ਆ ਕੇ ਨਾਮਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਬਾਗਾਂਵਾਲੀ ਤੇ ਰਾਏਕੋਟ ਵਿਖੇ 

ਗਊ ਘਾਤਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਾਂਸੀਆਂ ਦੇ ਰੱਸੇ ਚੁੰਮੇ। 

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਸਾਕਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਸੀ। 

2007 ਈਸਵੀ ਨੂੰ 1857 ਈਸਵੀ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਅਤੇ ਕੂਕਾ 

ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। 150 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ 
ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬੜੇ ਹੀ ਸੁਯੋਗ ਢੋਗ 

ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਲਈ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰਨ 

ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਮਾਲਾ ਦੇ 

ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ,ਸੈਤ ਬੀਹਲਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੈਤ ਫਤਹਿ ਸਿੰਘ। 

15 ਸਤੰਬਰ 1876 ਨੂੰ ਚਾਰ ਨਾਮਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ-ਲਹਿਣਾ ਸਿੰਘ, 

ਬਾਗ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੋਹੜ ਨਾਲ ਸ਼ਰੇਆਮ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਸਮੇ 

ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ 
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ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਚਾਰੇ ਨਾਮਧਾਰੀ ਸਿੰਘ ਬੜੇ ਹੀ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ 
ਸ਼ਹਾਦਤ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਆਏ, ਕੋਈ ਖੌਫ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੌਤ 

ਦਾ। ਸਗੋਂ ਫਾਂਸੀ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ 

ਜੱਲਾਦ ਹੱਥ ਨਾ ਲਗਾਏ, ਉਹ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਰੱਸੇ ਆਪਣੇ ਗਲਾਂ ਵਿਚ ਆਪ 

ਪਾਉਣਗੇ । ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਗਊ ਗਰੀਬ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਣ 

ਵਿਚ ਉਹ ਫ਼ਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਚਾਰੇ 

ਨਾਮਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਰੇਸ਼ਮ ਦੇ ਰੱਸੇ, ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਹਿ 
ਕੇ ਬਣਵਾਏ ਸਨ, ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਆਪਣੇ ਗਲਾਂ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ 
ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਝੂਲ ਗਏ। ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ 14 ਜੂਨ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬੁੱਚੜਖਾਨੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਕਈ ਕਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ 

ਹੈ। 

ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ 

ਹਿਤ 15 ਸਤੋਬਰ 1871 ਈ. ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਚਾਰੇ ਨਾਮਧਾਰੀ 

ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਲਾਸਾਨੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਯਤਨਾਂ 

ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 

ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਣਖ ਅਜੇ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ 

ਮਾੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 

ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਗਊ ਬੱਧ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੈਦੀ ਸੀ। 

ਕੋਈ ਗਊ ਬੱਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ।ਏਥੋਂ ਤੀਕ ਕਿ ਯੂਰਪੀਅਨ ਅਫਸਰ 

ਅਥਵਾ ਅੰਗ੍ੇਜ਼ ਜੋ ਖਾਲਸਾ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਰਹਿੰਦੇ 

ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਗਊ ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਸਨ ਖਾ ਸਕਦੇ । ਉਲੰਘਣਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 

ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸੀ। ਡਰ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ 

ਨਿਵਾਸੀ ਗਊ ਬੱਧ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅਫਗਾਨ-ਯੁੱਧ 
ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਦੀ ਲੈਘਣਾ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ 
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ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤ ਸੀ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਫੌਜਾਂ ਆਪਣੇ ਫੌਜੀਆਂ ਲਈ 

ਗਊ ਬੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ।' 

ਲੇਕਿਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਰ ਲੈਣ ਉਪਰੇਤ 

ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਐਗਰੇਜ਼ ਆਪ ਗਊ ਮਾਸ ਖਾਂਦੇ ਸਨ, 

ਇਸ ਲਈ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਅਧਿਕਾਰ 

ਬੱਧ ਨੂੰ ਹੱਲਾ ਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ।ਅੰਗਰੇਜ਼ ਗਊ ਮਾਸ ਖਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ 

ਵੀ ਗਊ ਮਾਸ ਖਾਂਦੇ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਗਊ ਬੱਧ ਕਰਨਾ ਕਰਵਾਉਣਾ 

ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾੜੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ” ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਸੀ। 

ਹਿੰਦੂ ਵਰਗ ਭਾਵੇਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਗੋਰਿਆਂ ਨਾਲ 

ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਊ ਬੱਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ 

ਕੁਟਲ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਹੈ ਸੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਕਾਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ 

ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਵੀ ਸੀ । ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੇਠਲੇ 

ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਊ ਬੱਧ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ 

ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਜੋ ਚਾਹੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਇਹੀ ਹਾਲ 

ਅੰਗੇਰਜ਼ਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ।ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਨਾਮਧਾਰੀ 

ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੁੱਚੜਖਾਨੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। 

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗਊ ਹੱਤਿਆ 

ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਤੇ ਪੂਰਨ ਰੋਕ ਸੀ, 
ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ 1845-46 ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ 

ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਜ 
ਪ੍ਰਬੰਧ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੇਂ ਖਾਲਸਾ ਦਰਬਾਰ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ 

ਸੀ ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਦਤ ਅਨੁਸਾਰ ਛੇੜਖਾਨੀ 
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ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਹੈਨਰੀ ਲਾਰੈਂਸ ਲਾਹੌਰ ਬੈਠਾ ਸੀ 

ਪਾਈ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ ਵਿਚ ਵੀ ਫੌਜ ਦੀ ਛਾਉਣੀ ਸੀ । ਖਾਲਸਾ 

ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗਊ ਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਅਤੇ 

ਗੋਰੇ ਜੁੱਤੀਆਂ -ਬੂਟ ਪਾਈ ਹੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਲੱਗ 

ਪਏ। ਪਵਿਤਰ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਦੇਖ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ 

ਗਈ । ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ 

ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੋਏ, ਇਸ ਲਈ ਗਵਰਨਰ-ਜਨਰਲ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੇ 

ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਹੈਨਰੀ ਲਾਰੈਂਸ ਨੇ 24 ਮਾਰਚ 1847 ਈ. ਨੂੰ ਇਕ 

ਆਦੇਸ਼ ਤਾਂਬੇ ਦੀ ਪਲੇਟ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਮੁੱਖ 

ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ - 

ਕੋਲ ਉਤਾਰ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ ।”” 

ਪਰ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਨ ਕਾਇਮ ਨਾ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਦੋ 

ਸਾਲ ਬੀਤਦੇ ਬੀਤਦੇ ਮਾਰਚ 1849 ਈ.: ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ 

ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਵਿਚ 

ਮਿਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ, ਜੋ 

ਚਾਹੁਣ ਸੋ ਕਰਨ।ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ।ਗਊ ਬੱਧ 'ਤੇ 

ਰੋਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੜਕ ਰਹੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿੱਚ 

ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਮਗਰੋਂ 1849 ਈ. ਵਿਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 

ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗਊ ਬੱਧ 'ਤੇ ਰੋਕ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ 

ਤਰਮੀਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਅਨੁਸਾਰ 

ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਖੁਲ੍ਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ।ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ 
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ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ 

ਵਿਚ ਦਖਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦੀ 

ਉਸਦਾ ਧਰਮ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ। (4੦ ੦0੬ 5੦੫0 0੬ 

3॥੦#€0 ੧੦ ॥੧੪੬੬ %/01 0੧੬ 3੦0੦੬, 09 15 ।੬।902੦੫ਾ, 

01 6051011੧€5 %/0੦। 01੨੧ ੧੬(010੦੫'5 7੬॥010।। 7੦705) 

ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਹੁਕਮ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ 

ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਗਊ ਬੱਧ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੇਕ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ 

ਅਤੇ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਬੁੱਚੜਖਾਨੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। 

ਗਊ ਬੱਧ ਬਾਰੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੀਤੀ 

ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਦੱਸ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਗਊ ਮਾਸ 

ਖਾਂਦੇ ਸਨ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਵਰਗ ਗਊਆਂ ਹੱਤਿਆ ਵਿਰੁੱਧ 

ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਗਾਲ ਵਿਚ ਕੁਝ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ 
ਰੁਤਬੇ ਅਤੇ ਧਨ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਵੇਦਾਂ ਵਿੱਚ ਗਊ ਮਾਸ ਖਾਣ ਬਾਰੇ 

ਲਿਖਵਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਦਤ ਨੂੰ ਤਰਕ ਸੈਗਤ 

ਦੱਸ ਸਕਣ। ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ, ਸੈਧੀਆਂ ਦੀਆਂ 

ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿਚ ਗਊ ਬੱਧ ਬਾਰੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖਣ ਦੇ 

ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ । ਰਾਜਪੁਤਾਨੇ ਦੀਆਂ 

ਉਥੋਂ ਦੇ ਰਾਜਪੂਤ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੇ ਗਊ-ਬੱਧ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ਜੋੜਨ ਲਈ 

ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰੈਜੀਡੈਂਟ 

ਚਾਰਲਸ ਮੈਟਕਾਫ਼ ਨੇ ਐਸੀ ਧਾਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਨਾਂਹ ਕਰ 

ਦਿੱਤੀ ਸੀ । ਹਾਂ ਮੌਖਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਿਆਸਤੀ ਲੋਕਾਂ 

ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ 

ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਮੈਟਕਾਫ਼ ਨੇ ਹਿੰਦ 
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ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ 1੩ ਜਨਵਰੀ 1818 ਦੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ। 
੧੩6੬ 0੧& 0000006/ 01 7੧੬7001019 ॥। 005 13੦੬ 0181 ॥। ੧੬ 
1੬90030015 %1॥੦1। | 1੨੪੬ ੧੬1 1੩੦ %10। ੧੬ ੧੩10੦੦੧ 5੧੧੦5. 
1੧੬੪ ।੨੪੬ 3 53੫੦੧ ੧੦ 1੩੪੬ 3 3੦00੪੪੧੬॥॥ ੧੦060 ॥; ।੧੬ 
੬30੬5 ੩੦015 01੬ 51300/1€ 01 ॥੦੧੬੦ ੦੩01੬ ॥੧ ॥੧੬ਮ 
(੬7015. 11੦00/1 | 1੩੪੬ 0000% 0੬੦40 ॥ ੧੦ 0੬ 
॥1੭੦55101ਏ ੧੦ ੩070੧ 5੫0੦੧ ੩ 5000300/। ॥੦ ੩ ॥€3੧/, । 1੩੪੬ 
35500 (੧੬੧ 0੧3੧ 3 7੦55/61੬ 3((੬114੦।। 5131! 7੬ ੩੧0 (0 €ਮ 
7੬10੦੫5 €੬10105 ੦੧ 0॥5 0੦011. 

ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ 

ਗਊ-ਬੱਧ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਪੁਤਾਨੇ ਦੀਆਂ 

ਰਿਆਸਤਾਂ ਵਿਚ ਗਊ-ਬੱਧ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸਦਾ 

ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੇ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਕੋਈ 

ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ । ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗਊ ਬੱਧ ਵਿਰੁੱਧ 

ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਨ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਚੇਹਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ, 

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰਲੀ ਨੀਯਤ ਖੁਲ੍ਹ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ । ਅਜਮੇਰ ਵਿੱਚ 

ਗਊ ਬੱਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਦੇ 

ਵਿਚਾਰ ਸਨ “ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੇਠਲੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਜੋ ਵੀ 

ਕਰਨ, ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ 

ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਮੇਰ ਵਿੱਚ ਗਊ ਬੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ 

ਜਾਂਦੀ ਹੈ।” (366੬0 3੬0%81 05੪੪੬5 0੩੧ 0 510੬ 
1੩੪੬ ।੧੦ ।100% ੧੦ 00੬੦੧ ੧੦ %੧੩੧ ੪੬ 0੦ ੪1001 ੦ ੦%1 
0006, ।॥5 ੪%੦੬1੬1੦॥ 3੦੦੦100121% 3੩੦੪੬ ੦1 $੦੫ 
॥00058110 6170੧ 01੪ 51300/0€1 ੦10੪€॥। ੩੦0੬੬)” 

ਗਊ - ਬੱਧ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਤੇ 1864 ਈਸਵੀ 

ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਰਾਜਪੁਤਾਨੇ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਏਜੋਟ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ 

ਗਿਆ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਇਨ ਕੌਂਸਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗਊ- 

ਬੱਧ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। (5੦੪੪੦ 
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0੬੦੩| ੧ 6੦061 63010੧ €੪੦। 09 ॥7॥੭1੦806੦1੧, 53੧੦00।। 

01੦10੬੩ 031੪੬-10100 15 ੩੦॥੧੬.) 

ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜੋ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ 

ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਰਨਲ ਡੂਰੈਂਡ , ਸਕੱਤਰ ਹਿੰਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਮੇਰ 

ਦੇ ਏਜੈਟ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ 

ਦੀ ਫੌਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਹੈ, ਉਥੇ ਉਹ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਲੋੜਾਂ ਲਈ 

ਜੋ ਚਾਹੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਤੌਤਰ ਹਨ। (//&%€ 0 70੫ 
॥੦੧੬੦0੦।੧ 61 01੩ 6੦੫0੧ 00੪€10[7੬5 0001 (੧੬ 811051। 
6366੪€11।੧, 0੧੪ 0੦੪€10€11 1੧੫5੧ 0੬ 305010161 ਗਿ੬੬ 
੧੦ ੩0੦0੧ 5੫੦1 71੪੩5੫੬5 ੮ 01੪ 500515(6੦੬ 01 ।੧( 

੧੦॥੦੦75 357੪ 06 01੦00/#71੦5(50/0306)'। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ 

ਸਪਸ਼ਟ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਗੋਰੀ ਫੌਜ ਰੱਖਣੀ 

ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਲਈ ਗਊ ਬੱਧ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ 

ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ।ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੀ ਮਾਰਚ 1849 ਈ. ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸੀ ਹੀ 

ਸਥਿੱਤੀ ਸੀ। ਗੋਰੀ ਫੌਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠੀ ਸੀ । ਗਊ ਮਾਸ 

ਲਈ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਬੁੱਚੜਖਾਨੇ ਖੁਲ੍ਹ ਗਏ। ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਪਵਿਤਰ ਨਗਰੀ 

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਵੀ ਬੁੱਚੜਖਾਨੇ ਖੁਲ੍ਹ ਗਏ, ਇਕ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੋ । 

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਗਊ ਬੱਧ 
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨ 50, ਹਿੰਦੂ 40 ਅਤੇ ਸਿੱਖ 

10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਨ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਗਊ-ਬੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ 
ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਸਨ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਝਗੜੇ ਵੀ ਹੋਏ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 

ਕੋਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਕਸਾਈਆਂ 
ਨੂੰ ਬੁੱਚੜਖਾਨੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਸਮੇਂ ਹਿਦਾਇਤ ਸੀ ਕਿ ਗਊ ਮਾਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ 

ਵੇਚਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲਿਆਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਗਊ ਮਾਸ ਖਾਣ ਵਾਲੋਂ 
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ਆਪ ਬੁੱਚੜਖਾਨੇ ਤੋਂ ਮਾਸ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਢੱਕ ਕੇ ਤਾਂ ਜੋ 

ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਨਾ ਪੁੱਜੇ। ਪਰ ਅਸਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ 

ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਹੋਇਆ / ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ 

ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਗਊ ਮਾਸ-ਵੇਚਣ ਵਾਲੋਂ 
ਖੁਲ੍ਹੇਆਮ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਮਾਸ ਲਿਆ ਕੇ ਵੇਚਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਇਥੋਂ ਤੀਕ ਕਿ 

ਮਾਸ ਵੇਚਣ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੌਲ ਵੀ ਖੁਲ੍ਹ 

ਗਈਆਂ। 

ਕੂਕਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ 

ਪੰਜਾਬ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਬਾਅਦ 

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇੱਕ ਜਨ-ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਸਿੱਖ 

ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮੁੜ ਖਾਲਸਾਈ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ 

ਕਰਨ ਲਈ “ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ” ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ 

ਪ੍ਰਵਰਤਕ ਸਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਖੁਦ ਵੀ ਅੱਠ ਕੁ ਸਾਲ 

ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਵਿਚ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ 

ਪਤਨ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ।ਸਾਲ 1857 ਈ: ਦੀ ਵੈਸਾਖੀ (12 

ਅਪ੍ਰੈਲ 1857 ਈ) ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਫੈਦ 

ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜਿਸ ਨੂੰ 

ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ 'ਕੂਕਾ ਅੰਦੋਲਨ" ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ।'ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ 

ਜੀ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀਤਵ ਲਾਸਾਨੀ ਅਤੇ ਚੁੰਬਕੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਚਾਰ ਏਨਾ 

ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਮਾਸ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਮਲ ਛੱਡ ਕੇ 

ਨਾਮ-ਸਿਮਰਨ ਅਤੇ ਨਾਮ-ਬਾਣੀ ਵੱਲ ਰੁਚਿਤ ਹੋ ਗਏ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਿਰਮਲੇ 

ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ- 
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ਹੁੱਕੇ ਛਡਵਾਏ ਰਖਵਾਏ ਕੇਸ ਮੋਨਿਓ ਕੇ, 

ਸੁਧਾ ਚਕਥਾਇ ਸਿਖ ਭਾਗ ਜਿਨੈ ਜਾਗਿਓ । 

ਠੱਗੀ ਤਜ ਥੀਏ ਸੈਤ ਸਤਿਜੁਗ ਆਗਿਓ । (ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼) 

ਸਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ 

ਕੁਟਲ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਪ੍ਚਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਣਖ ਨਾਲ 

ਜਿਊਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਤ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ 

ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ 

ਚਲ ਕੇ ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ ਫੁੱਟ ਪਵਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਉਤੇ ਕਬਜ਼ਾ 

ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੇਵਲ ਜਾਗੀਰਦਾਰ, ਰਜਵਾੜੇ ਅਤੇ ਪੁਜਾਰੀ ਵਰਗ ਹੀ 

ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਗੁਣਗਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੀ 

ਹਜੂਰੀ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ 

ਵਾਪਰਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ 

ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਚਾਰ ਆਰੈਭਿਆ 

ਤਾਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਥੇਬੇਦ ਹੋਣ ਲੱਗ 

ਪਏ। 

ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੀ ਸਾਲਾਂ ਅੰਦਰ ਥਾਂ-ਥਾਂ 

ਗਊ-ਬੱਧ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਲਗਦਾ ਸੀ । ਫੇਰ ਪਵਿੱਤਰ ਨਗਰੀ 

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵੀ ਔਖੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਭਗੌਤੀ ਛੱਕਾ 

(ਉਗ੍ਰਦੰਤੀ) ਵਿਚ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ - 

“ਯਹੀ ਦੇਹ ਆਗਿਆ ਤੁਰਕਨ ਗਾਹਿ ਖਪਾਊਂ। 
ਗਊ ਘਾਤ ਕਾ ਦੋਖ ਜਗ ਸਿਉਂ ਮਿਟਾਊਂ।” 
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ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 

ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਗਊ ਘਾਤ ਬੰਦ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 
ਅਧੀਨਤਾ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਤੁਰਕ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਨਾਲ ਗਊ-ਬੱਧ 
ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ, ਕੋਈ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। 

ਪਵਿੱਤਰ ਨਗਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ ਦੇ ਲੋਕ ਔਖੇ ਅਤੇ ਦੁਖੀ ਸਨ। ਸ਼ਹਿਰ 
ਵਿਚ ਖੁਲ੍ਹੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗਊ ਮਾਸ ਵਿਕਣ ਲਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਇੱਲਾਂ-ਕਾਂ 
ਗਊਆਂ ਦੀ ਬੋਟੀਆਂ ਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਲੈ ਉਡਦੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਹੱਡੀਆਂ 

ਸਰੋਵਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਵਿਚ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਏਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਯਾਦ 

ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ 1845 ਈ. ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਗੋਰਾ ਫੌਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 

ਆਈ ਸੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਗਊ-ਬੱਧ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ 

ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਬੂਟਾਂ ਸਣੇ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਵੜਨ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 

ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਖਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 1847 

ਵਿਚ ਹੈਨਰੀ ਲਾਰੇਂਸ ਨੇ ਤਾਬੇ ਦੀ ਪਲੇਟ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਮੁੱਖ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ 

ਲਗਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਐਮਿ੍ਤਸਰ ਵਿਚ ਗਊ ਬੱਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।ਲੇਕਿਨ ਛੇਤੀ ਹੀ 

ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਵੀ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੁੰਦਿਆਂ 

ਗਊ-ਬੱਧ ਜਦੋਂ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਪੁਜਾਰੀ ਵਰਗ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਰਿਹਾ। 

ਗਊ ਬੱਧ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ 

ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਗਊ ਮਾਸ ਦੀ ਖੁਲ੍ਹੇ ਆਮ 

ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਸਨ ।ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ 

ਚੁੱਕਿਆ। 20 ਮਈ 1849 ਈ. ਨੂੰ ਮਿਸਟਰ ਸਾਂਡਰਸ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 

ਕੀਤੀ ਗਈ। 7? ਮਈ 1856 ਈ. ਨੂੰ ਮਿਸਟਰ ਕੂਪਰ ਕੋਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ 

ਗਊ ਮਾਸ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਗਈਆਂ।ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਈ 1863 

11 

।੦0੦॥੦੧ €16॥ਘਹੂ ।0੦॥੧੦॥1€161੦॥0&30੦11.੮੦॥॥ 



ਨੂੰ ਮੇਜਰ ਸਰਕਰ ਕੋਲ, ਨਵੰਬਰ 1864 ਨੂੰ ਮਿਸਟਰ ਮੈਕਨਾਬ ਪਾਸ ਵੀ 

ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਖੁਲ੍ਹਮ-ਖੁਲ੍ਹਾ ਗਊ ਮਾਸ ਦੀ ਬਿਕਰੀ ਰੋਕਣ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ 

ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਬਦਲਿਆ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ!” ਸਗੋਂ ਕਸਾਈਆਂ 

ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਗਊ ਮਾਸ 

ਵੇਚਣ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁਲ੍ਹ ਗਈਆਂ। 

ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਸਿੱਖ-ਆਟੇ ਵਿਚ ਲੂਣ ਬਰਾਬਰ ਹੀ 

ਮਸਾਂ ਸਨ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿਤਰਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ 

ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫ਼ਿਕਰ ਅਥਵਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਪ੍ਰੈਲ 1871 

ਵਿਚ ਇਕ ਸਿੱਖ ਦੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੌਰੈਗਾਬਾਦੀ ਦਾ 

ਚੇਲਾ ਸੀ, ਨੇ ਪ੍ਰਕਰਮਾ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੀ ਪਈ ਹੱਡੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪੁਜਾਰੀਆਂ 

ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਕਰਵਾਇਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨ ਦੀ 

ਥਾਂ ਸੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰਬਰਾਹ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਏ ਨੇ ਦੇਵਾ 

ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਵਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤਿੰਨ 

ਸਾਲ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ।' ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਊ ਬੱਧ ਦਾ ਮਸਲਾ 

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਭਖ ਗਿਆ । ਜਦੋਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ 

ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਾ ਨਿਕਲਦਾ 

ਦਿਸਿਆ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 
3 ਅਪ੍ਰੈਲ 1871 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਗਰ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 

ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਓ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਦੇਵਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗਿ੍ਫਤਾਰੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ 

ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਗਿਆ। ਅਜੇ ਤਣਾਓ-ਪੂਰਨ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲ ਹੀ 

ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 8 ਮਈ 1871 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 

ਵਿਚਕਾਰ ਫਿਰ ਤਣਾਓ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਆਪ 

ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਦੀ 

ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ । ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਗਊ 
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ਮਾਸ ਵੇਚਣ 'ਤੇ ਪਾਬੈਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ 

ਨਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਸੋ ਮੰਗ ਮੰਨਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤਾਂ ਟਾਲਮਟੋਲ 

ਕੀਤਾ ਹੀ ਗਿਆ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ 22 ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰ ਵੀ ਕਰ 
ਲਿਆ। ਬੁੱਚੜਖਾਨੇ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ 

ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਰਾਖੀ ਲਈ ਇਕ ਪੁਲਿਸ ਗਾਰਦ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ 

ਜੋ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਬੈਠੀ ਰਹੀ।” 

ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 22 ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਗਿ੍ਫਤਾਰੀ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਵਿਚ 

ਤਣਾਓ ਵਧਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ।20 ਮਈ ਨੂੰ 

ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ 

ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੁੱਚੜਖਾਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 

ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚ ਕੱਚੇ ਚਮੜੇ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਮੰਗ ਨੂੰ 

ਪੂਰਿਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਸਾਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਗਊਆਂ 

ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਹ ਸਿਖਰ ਤੇ ਸੀ । ਇਹ ਤਣਾਅ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਵੀ 

ਵਧ ਗਿਆ ਜਦੋਂ' ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰੋਸ ਵਜੋਂ 

ਨਿਮਾਣੀ ਇਕਾਦਸ਼ੀ (30 ਮਈ 1871) ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ 

ਘੁਮਿਆਰਾਂ ਪਾਸੋਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਘੜੇ ਅਤੇ ਬਰਤਨ ਨਾ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣ। 

ਮੁਸਲਮਾਨ ਘੁਮਿਆਰਾਂ ਨੇ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਜੋ 

ਘੜੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਰਤਨ ਬਣਾਏ ਸਨ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਤੇ ਵੇਚਣ ਲਈ, ਨਾ 

ਵਿਕੇ। ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਹੀ ਹਿੰਦੂ ਬਰਤਨ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਵਰਗ ਦੇ 

ਲੋਕਾਂ ਪਾਸੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਪਿੱਤਲ ਦੇ ਬਰਤਨ ਖਰੀਦਣੇ ਵੀ ਬੋਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ । 

ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਆਪਸੀ ਸਦਭਾਵ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ 

ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।ਫੇਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 

ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਗਊ ਮਾਸ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਰੋਕਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਰੀਭੀਰ ਯਤਨ ਨਾ 
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ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅੰਮਿਤਸਰ ਨੇ 3 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉਘੇ 

ਪਤਵੈਤਿਆਂ ਭਾਈ ਪ੍ਰਦੁੱਮਣ ਸਿੰਘ, ਹਰਚਰਨ ਦਾਸ ਅਤੇ ਖਾਨ ਮੁਹੈਮਦ 

ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ 

ਲਈ ਲੰਬੀ ਤਕਰੀਰ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਗਊ-ਬੱਧ ਰੋਕਣ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 

ਹਾਲਾਤ ਜੈਸੇ ਦੇ ਤੈਸੇ ਹੀ ਰਹੇ।” 

ਬੁੱਚੜਖਾਨੇ ਵਿਰੁਧ ਕਾਰਵਾਈ 

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕੇਵਲ ਦਸ 

ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਨਾਮਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਟ 

ਸੀ। ਲਗਭਗ 15-20 ਘਰ ਹੀ ਸਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ । ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ 

ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ 

ਆਮ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ । ਸਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ 

ਪ੍ਚਾਰ ਸਦਕਾ ਨਾਮਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਚੇਤਨਾ ਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਅਤੇ 

ਉਹ ਗੋਰਿਆਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਸਨ । ਨਾਮਧਾਰੀ 

ਸਿੱਖ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਗਊ ਬੱਧ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਗਰੂਕ ਸਨ। 

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਕੇ ਏਥੇ ਦੇ ਉੱਘੇ ਨਾਮਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ 

ਆਪਸ ਵਿਚ ਮਿਲਕੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾਇਆ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੋ ਬੁੱਚੜਖਾਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਇਕ 

ਛਾਊਣੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਲਾਹੌਰੀ ਗੇਟ ਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਾਹਰ, 

ਸਿਵਲ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ।ਨਿਰਣਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਗਊ ਬੱਧ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ 

ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁੱਚੜਖਾਨੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 

ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸਿੰਘ ਤਰਾਂਚੀ, 

ਲਹਿਣਾ ਸਿੰਘ ਮਿਸਤ੍ਰੀ, ਲਛਮਨ ਸਿੰਘ, ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿਪਾਹੀ, ਭਗਵਾਨ 

ਸਿੰਘ ਮਰਾਣਾ, ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਠੱਟੇ ਦਾ, ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਚੁਹੜਕਾਣਾ, ਲਹਿਣਾ 
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ਸਿੰਘ ਜੱਟ ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ ਪਟਵਾਰੀ ਆਦਿ ਸਨ। 

14 ਜੂਨ 1871 ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਾਮਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਥਾ 
ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਗਊ ਬੱਧ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਗਊ ਘਾਤਕਾਂ/ਬੁੱਚੜਾਂ 

ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲਾਹੌਰੀ ਗੇਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਾਰ 

ਬਣੇ ਬੁੱਚੜਖਾਨੇ ਵੱਲ ਵਧੇ ਜੱਥੇ ਵਿਚ ਨਾਮਧਾਰੀ ਸੂਰਮੇ ਸਨ, ਬਾਬਾ 
ਲਹਿਣਾ ਸਿੰਘ ਸਪੁੱਤਰ ਸ. ਬੁਲਾਕਾ ਸਿੰਘ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਭਾਟੜਾ, ਹਾਕਮ 

ਸਿੰਘ ਪਟਵਾਰੀ, ਬੀਹਲਾ ਸਿੰਘ ਨਾਰਲੀ, ਲਹਿਣਾ ਸਿੰਘ ਜੱਟ ਪੁੱਤਰ ਸ. 

ਮੁਸੱਦਾ ਸਿੰਘ, ਸਿਪਾਹੀ ਲਾਲ ਸਿੰਘ, ਲਛਮਨ ਸਿੰਘ, ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ 

ਮਰਾਣਾ, ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਚੁੜਚੱਕ, ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਠੱਟਾ ਅਤੇ ਮਿਹਰ ਸਿੰਘ। 

ਭਾਵੇਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਨਾਮਧਾਰੀ ਸਿੱਖ 

ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਕਸਾਈਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ 

ਉਪਰੋਕਤ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ 14 ਜੂਨ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੁੱਚੜਖਾਨੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ 
ਗਊਆਂ ਦੇ ਰੱਸੇ ਵੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਸਾਈਆਂ `ਤੇ 

ਤਲਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਗੈਡਾਸਿਆਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ 

ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਏ । ਚਾਰ ਬੁੱਚੜ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ 

ਹੋ ਗਏ। 

15 ਜੂਨ, ਸਵੇਰੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਡੇ 

ਅਫਸਰ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਅਤੇ ਪਰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸੁਰਾਗ ਨਾ 

ਮਿਲਿਆ। ਠੌਸ ਸੁਰਾਗ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਇਨਾਮਾਂ ਦਾ ਲਾਲਚ 

ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਿਹੰਗਾਂ ਅਤੇ ਬਦਨਾਮ ਲੋਕਾਂ 

ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਫੇਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਠੌਸ ਸੁਰਾਗ 

ਨਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਜਾਸੂਸ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਮਿਸਟਰ 

ਕ੍ਰਿਸਟੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬਦਨਾਮ 
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ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਹੀਰਾ ਅਤੇ ਅਹੀਆ ਨੂੰ ਪਕੜ੍ਹ ਕੇ ਐਸੇ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 

ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜੁਰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 

ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖਵਾ ਦਿੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਸੇਠ ਜੈ 

ਰਾਮ ਵੀ ਸੀ। ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਉੱਤੇ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋ ਰਹੀ 

ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਮਿਸਟਰ ਕ੍ਰਿਸਟੀ ਨੇ 12 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਸੈਤ ਰਾਮ , ਰਾਮ 

ਕਿਸ਼ਨ, ਮੰਨਾ ਸਿੰਘ ਨਿਹੈਗ, ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ, ਪੈਨਾ ਜੀ, ਪੂਲਾ, ਨਿਹਾਲ 

ਗਿ੍ਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਐਨੀ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ, ਜੁਲਮ ਕੀਤੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 

ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੇਕਸੂਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਸੂਰ ਮੈਨ ਲਿਆ। 

ਜਿਸ ਕਸੂਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੌਤ ਹੋਵੇ, ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਕਸੂਰਾਂ 'ਤੇ 

ਕਿੰਨਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਨਾ 

ਜਾਣਿਆਂ। ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀਰਾ, ਅਈਆ ਅਤੇ ਜੈ ਰਾਮ 

ਨੂੰ ਵਾਹਦਾ ਮੁਆਫ਼ ਗਵਾਹ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 23 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ 

ਮਿਸਲ ਮੈਸਿਜਟ੍ਰੇਟ ਐਮਿ੍ਤਸਰ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ । ਕਸਮਾਂ ਲੈ ਕੇ 

ਗਵਾਹੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ 26 ਜਲਾਈ 1871 ਈ. 

ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਮਿਸਲ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।” 

ਉੱਧਰ ਐਮਿ੍ਤਸਰ ਸਾਕੇ ਬਾਰੇ ਨਾਮਧਾਰੀ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ 
ਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 15 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਰਾਇਕੋਂਟ ਦੇ ਬੁੱਚੜਾਂ 

`ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ।ਉਸ ਵਾਰਦਾਤ ਵਿਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਕੇ ਵਿਚ 

ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸੰਗਰਾਂਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ ਸਾਕੇ 

ਦੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ 

ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਕ ਨਹੀਂ 
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ਪਿਆ ਸਗੋਂ 12 ਦੂਸਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਪਕੜ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ 

ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 

ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਫਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਲਵੇਂ ।ਬੇਦੋਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਛੁਡਵਾਓ ਅਤੇ ਜਾ 

ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਸੂਰ ਮੰਨੋ । ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਸਿਹਰਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਹੀ 

ਬੱਝੇਗਾ । ਬੀਹਲਾ ਸਿੰਘ, ਲਹਿਣਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਸੀ 

ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਉਤੇ ਸਿਰ ਨਿਵਾਇਆ ਅਤੇ ਸਤਿ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ 
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ। ਕੁਝ ਸਾਥੀ 

ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰੂਪੋਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਜੋ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ 

ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮਨਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿਚ ਜਾ ਆਪਣਾ 

ਕਿਹਾ ।? ਕਚਹਿਰੀ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਾਮਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸਨ ਬੀਹਲਾ 

ਸਿਘ ਭਾਟੜਾ, ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ ਪਟਵਾਰੀ, ਲਹਿਣਾ ਸਿੰਘ ਪੰਨਵ, ਲਾਲ 

ਸਿੰਘ ਸਿਪਾਹੀ, ਲਹਿਣਾ ਸਿੰਘ ਜੱਟ। 

ਅਨੋਖਾ ਕੇਸ 

ਬੁੱਚੜ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 

ਬਾਰਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮੁਕਦਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। 

ਵਾਅਦਾ ਮੁਆਫ਼ ਗਵਾਹ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ 

ਨਾਮਧਾਰੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਯਕੀਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਖਾਸ 

ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਫੇਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਮਧਾਰੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਘਟਨਾਵਾਂ 

ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਅਤੇ ਸ਼ਸ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਗਲ ਕੀਤੀ 
ਤਾਂ ਪੁਲੀਸ ਹਰਕਤ ਵਿਚ ਆਈ । 12 ਵਿਅਕਤੀਆਂ 'ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ 

ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ 25 ਜੁਲਾਈ 187] ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ 
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ਲਈ ਸੈਸ਼ਨ ਸੁਪਰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿੱਡੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ ਪੁਲੀਸ 

ਬੇਦੋਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ 

ਗੱਲ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸੀ। 

ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਾਕਾਮੀ ਅਤੇ ਬਦਨਾਮੀ ਦਾ ਭੈ ਵੀ ਸੀ। ਕ੍ਰਿਸਟੀ 

ਵਰਗੇ ਜਾਸੂਸ ਤੋਂ ਐਸੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ 

ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫੇਰ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਬੁੱਚੜਖਾਨੇ 'ਤੇ ਹਮਲੇ 

ਠਣਕਿਆ। ਨਾਮਧਾਰੀ ਸਿੰਘ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਤਾਂ ਸਨ, ਪਰ 

ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿਚ ਦੱਸੇ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਪਹਿਲੇ 12 ਵਿਅਕਤੀ 

ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਪ ਆ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਆਪਣੀ ਬਦਨਾਮੀ 

ਤੋਂ ਡਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਪਕੜੇ ਗਏ 12 

ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ, ਜੋ 25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਸਪੁਰਦ ਹੋ 

ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਾਮਧਾਰੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ 

ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜੋ ਸਾਰੀ ਠੀਕ ਨਿਕਲੀ । 

ਏਸੇ ਦੌਰਾਨ ਰਾਇਕੌਟ ਬੁੱਚੜ ਬੱਧ ਕੇਸ ਵਿਚ ਜੋ ਨਾਮਧਾਰੀ 

ਸਿੰਘ ਪਕੜੇ ਗਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਚਾਰ ਨਾਮਧਾਰੀ ਸਿੰਘਾਂ-ਗੁਰਮੁਖ 

ਦੀ ] ਅਗਸਤ 187) ਨੂੰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਦੋਨਾਂ 

ਅਫਸਰ ਕਿ੍ਸ਼ਟੀ ਨੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਨਾਲ 

ਸੈਪਰਕ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਰੇਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਨ ਬਖਸ਼ੀ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ 

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਕੇ ਲਈ ਵਾਅਦਾ ਮੁਆਫ਼ ਗਵਾਹ ਬਣਾ ਲਿਆ ਅਤੇ 2 

ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਐਮ੍ਿਤਸਰ ਲਿਆ ਕੇ ਪੁਲਸੀਆ ਕਾਰਵਾਈ ਇਸ ਢੰਗ 

ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿਖਾਈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਨਾਮਧਾਰੀ ਸਿੰਘ 

18 

੦੦0੦1 €16॥ਘਹੂ ।0੦॥੧੦॥1€1610॥0&3।0੦11.੮੦॥॥ 



ਕਚਹਿਰੀ ਵਿਚ ਆਪ ਨਹੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਸਗੇਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ 
ਪਕੜੇ ਗਏ ਸਨ।ਬਾਰਾਂ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਨਾਮਧਾਰੀ 
ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਜੈ ਜੈ ਕਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਿੱਠ 
ਠੌਕਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ 7? ਅਗਸਤ ਤੱਕ 

ਮੁਕੱਦਮਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਬੀਹਲਾ ਸਿੰਘ, 

ਲਹਿਣਾ ਸਿੰਘ ਜੱਟ ਸ.ਦਲ ਸਿੰਘ (ਵਾਅਦਾ ਮੁਆਫ਼ ਗਵਾਹ ਬਣਾਇਆ 

ਗਿਆ) ਤੇ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 302 ਅਤੇ ਸਿਪਾਹੀ ਲਾਲ ਸਿੰਘ 

ਅਤੇ ਲਹਿਣਾ ਸਿੰਘ ਸਪੁੱਤਰ ਸ. ਬੁਲਾਕਾ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਧਾਰਾ 107 ਅਧੀਨ 

ਕੇਸ ਚਲਾਇਆ। ਮਿਹਰ ਸਿੰਘ ਲੋਪੋਕੇ , ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਠੱਟਾ ਅਤੇ ਲਛਮਨ 

ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭਗੌੜੇ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। 31 ਅਗਸਤ 1872 ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੇ 

ਲਹਿਣਾ ਸਿੰਘ, ਪੁੱਤਰ ਸ.ਮੁਸੱਦਾ ਸਿਘ, ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਭਾਟੜਾ, ਬੀਹਲਾ 

ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ। ੧1 ਸਤੈਬਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵੀ 

ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।” 

ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾਮਧਾਰੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ।ਉਹ 

ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਧਰਮੀ ਕੌਮ ਦਾ ਫਲ ਲੈਣ ਆਪ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿਚ 

ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਸਨ। ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ 

ਦੇਣਾ ਸਿੰਘਾਂ ਲਈ ਫਖਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। 15 ਸਤੋਬਰ 1871 ਦਾ ਦਿਨ 

ਫ਼ਾਂਸੀ ਲਈ ਨੀਯਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਾਕੇ ਨੂੰ 

ਦੇਖ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਸਨ। ਗਊ-ਗਰੀਬ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨਾਮਧਾਰੀ 

ਸਿੰਘ ਫ਼ਾਸੀਂ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਫ਼ਾਸੀਂ ਵਾਲੇਂ ਦਿਨ, 5 ਸਤੌਬਰ 1871 
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ਨੂੰ ਨਾਮਧਾਰੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰੋਵਰ ਵਿਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੀ 

ਇੱਛਾ ਜਤਾਈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਊ ਦੀ ਤੇਦੀ ਦੇ ਬਣੇ ਰੱਸੇ ਉਹ 

ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਜੱਲਾਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ 

ਨਾ ਲਗਾਵੇ, ਫਾਸੀਆਂ ਦੇ ਰੱਸੇ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਗਲਾਂ ਵਿਚ ਵਾਰੇ 

ਵਾਰੀ ਪਾਉਣਗੇ। 

ਪ੍ਵਾਨ ਕਰ ਲਈਆਂ।ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰੇਸ਼ਮ ਦੀ ਡੋਰੀ ਦੇ ਰੱਸੇ ਬਣਵਾਏ 

ਗਏ। 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਪਵਿਤਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਵਿਚ 

ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਇਕ ਵੱਡੇ ਬੋਹੜ ਦੇ ਤਣੇ ਨਾਲ ਫਾਸੀਆਂ ਦੇ ਰੱਸੇ ਬੈਨ੍ਹ 

ਕੇ ਲਟਕਾਏ ਗਏ। ਸਫੈਦ ਬਸਤਰ ਪਹਿਨੀ ਨਾਮਧਾਰੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ 

ਚੇਹਰਿਆਂ ਤੇ ਲਾਲੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ।' ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 
ਲੋਕ ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਰਾਮ ਬਾਗ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ ।ਸਿੰਘ ਇਹ 

੨. =-੨ 
ਸ਼ਬਦ ਪੜਦੇ ਹੋਏ ਫ਼ਾਸੀਂ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਪੁੱਜੇ- 

“ਤੇਰੀ ਸਰਨ ਮੇਰੇ ਦੀਨ ਦਿਆਲਾ, ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਮੇਰੇ ਗੁਰ ਗੋਪਾਲਾ। 

ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਵੈ, ਰਾਖੋ ਸਰਣ ਅਸਾੜੀ ਜੀਓ ।” 

ਵੱਡੇ ਬੋਹੜ ਦੇ ਟਾਹਣੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰੇਆਮ ਫ਼ਾਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। 

ਗਊ ਘਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਫਰੈਗੀਆਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋਵੇ, ਧਰਮ ਦੀ ਜੈ 

ਹੋਵੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਵਾਰੇ ਵਾਰੀ ਫਾਂਸੀਆਂ ਦੇ ਰੱਸੇ ਆਪ ਆਪਣੇ 

ਨੂੰ ਸਿਧਾਰੇ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਊ-ਬੱਧ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰਨ 

ਵਾਲੇ ਨਾਮਧਾਰੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਜੈ ਜੈ ਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ 

ਬੁਰਾ-ਭਲਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਦਕਾ ਪੰਜਾਬ 
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ਵਿਚ ਗਊ ਬੱਧ ਵਧਿਆਸੀ । 

ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਮਾਤਾ ਬੜੇ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ 

ਫ਼ਾਂਸੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਆਈ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੂਸਰੇ ਸਿੰਘਾਂ 

ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਸਸਕਾਰ ਕੀਤਾ।ਝਡਾ ਸਿੰਘ 

ਠੱਟਾ, ਜੋ ਮੁਕਦਮੇ ਸਮੇਂ ਭਗੌੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਗਲੇਰੇ ਸਾਲ 

ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਾਬਲ ਵਲੋਂ ਪਰਤਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਅਗਸਤ 1873 

ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। “ - ਬੱਚੜ ਬੱਧ ਸਾਕੇ ਵਿਚ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 

ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਿਪਾਹੀ ਲਾਲ 

ਸਿੰਘ, ਭਗੌੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ।ਲਛਮਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ 

ਤਿੰਨੋਂ ਭਰਾ ਸਨ। ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਲਹਿਣਾ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਬੁਲਾਕਾ ਸਿੰਘ 

ਅਤੇ ਉਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। 

ਘਟਨਾ ਦਾ ਅਸਰ 

ਗਈਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਣਖ ਅਜੇ 

ਜਿਊਂਦੀ ਹੈ, ਮਰੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਗਊ ਕਸ਼ੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਰੁਧ 

ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਕਮਾ ਉਤੋਂ-ਉਤੋਂ ਤਾਂ 

ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਠੋਕਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਉਸਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਤੇ 

ਦਫਤਰੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ 1874 ਈ. ਤੱਕ ਚਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਖ਼ੁਦ ਲੈ: 

ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਕ੍ਰਿਸਟੀ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ 'ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਕੀਤਾਸੀ। 

ਨਾਮਧਾਰੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 15 ਸਤੋਬਰ 1871 ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਆਪਣੇਂ 
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ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਅਤੇ ਸੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿਤਰਤਾ ਕਾਇਮ 

ਰੱਖਣ ਲਈ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ । ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ 

ਗੌਰਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿਤਰਤਾ 

ਲਈ ਜਦੋਂ ਇਕ ਸਿੱਖ ਦੇਵਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅਪਵਿਤਰ ਹੰਦੇ 

ਸਰੋਵਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ 

ਰਾਮਗੜੀਏ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਕੜਵਾ ਕੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ 

ਸੀ। ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾਮਧਾਰੀ ਸਿੰਘ ਸੀ 

ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿਤਰਤਾ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਏ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ 

ਧਾਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ 

ਅਖਬਾਰਾਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 15 ਸਤੋਬਰ 1871 ਨੂੰ 

ਫਾਸੀਆਂ ਗਲੇ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਚਾਰੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਅਤੇ ਝੰਡਾ 

ਸਿੰਘ ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਬਣਦੇ ਹਨ । ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਪ੍ਰਤੀ 

ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ 15 ਸਤੋਬਰ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ ਕੇਵਲ 

ਨਾਮਧਾਰੀ ਪੰਥ ਹੀ ਨਾ ਮਨਾਵੇ, ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 

ਵੱਲੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਦਿਨ ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੈਧਕ 

ਕਮੇਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 

ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਸਿੱਖ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਵਿਚ ਲਗਾਉਣੀਆਂ 

ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਸ਼ਹੀਦੀ ਯਾਦਗਾਰ 

ਬਾਗ ਬੋਹੜ ਅਣਗੌਲਿਆ ਹੀ ਪਿਆ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਸੁਮਨ 

ਅਰਪਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਪੁਨੀਤ ਕੌਮ ਸ. ਪਰਕਾਸ਼ 

ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪੈਜਾਬ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ 
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ਸ਼ਹੀਦੀ ਅਸਥਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਯਾਦਗਾਰ ਵਜੋਂ ਸਬੰਧਤ ਸੈਸਥਾ ਨੂੰ ਦੇ 
ਦਿੱਤਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ 15 ਸਤੋਬਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਚਾਰੋ 

ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਨਮਨ। 

ਇਹ ਮਲੇਛ ਨੰਦਨੋਂ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਬੁੱਚੜਖਾਨੇ ਲਾਏ 

ਸਾਨੂੰ ਦੁਖ ਗਊਆਂ ਦਾ ਖਾਏ, ਸਿੰਘ ਸੀਸ ਦੇਣ ਨੂੰ ਆਏ। 
ਨਾਏਂ ਕਰਤਾਰ ਦੇ । 

ਲੇ ਅਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ 

।. _ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੋਢੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਗਰਾਮੀਏ-ਪੰਨਾ 188, ਐਮ.ਐਲ. 

ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਤੇ ਡਾ. ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ । 

2. _ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ 

ਸਰਕਾਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸੱਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਰ੍ 

3. _ “0੬ 3੬ ੧੦੧੧੦ ੪੬ 610 &(/07015ਗ, 7੦ 3੬ ੧੬ $10੧5 

੧੦ 6 ।੧੦1੬੧੬੦ ੦/ ॥। 3 %39 ੧੦ 8੬ ॥4੬7ਇ੬9 %101. 

5।;੦੬5 ੨੪ (੦ 0 (3੬ ੦੧ ੩੧ (੧੬ 3098 310੬ ੦0ਡ 09 

0੧੬ (੩ 3੧੦ ।੦ 7੬501 15 ੧੦ %3 1੦06 0੬ (7੬ %101 

1੪ 5੦੬5 ੦।1" 11.0. !੨੪7੬੧੦, ੧੬568. 24 07੦੧ 

1847. ਹੋਮ ਜੂਡੀਸ਼ੀਅਲ 1 ,ਜੁਲਾਈ 1871 ,ਨੰ .45-61. 

4. `-ਉਹੀ - 

5. ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਨੰ. 13, ਫਾਰਨ ਡਿਪਾਰਮੈਂਟ ਪੋਲੀਟੀਕਲ 1. ਦਸੈਬਰ 

1864। 
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7. 

18. 

ਰਾਜਪੂਤਾਨੇ ਦੇ ਏਜੈਟ ਨੂੰ ਹਿੰਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਪੱਤਰ ਨੰ. 

2056, ਮਿਤੀ 9 ਜੁਲਾਈ 1858 । 

ਹਿੰਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਰਾਜਪੁਤਾਨੇ ਦੇ ਏਜੈਟ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਨੰ. 426 

ਮਿਤੀ 29 ਅਗਸਤ 1864 । 

ਫੋਰਟ ਵਿਲੀਅਮ ਪੱਤਰ ਨੰ.582, ਮਿਤੀ 25 ਨਵੈਬਰ 1864. 

ਜੁਗ ਪਲਟਾਉ ਸਤਿਗੁਰੂ-ਪੰਨਾ 31 , ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਆਲਮ। 

ਹੋਮ ਡਿਪਾਰਮੈਂਟ, ਜੂਡੀਸ਼ੀਅਲ 1 , 29 ਜੁਲਾਈ 1871 ਨੰ.45-61 । 

- ਉਹੀ - 

- ਉਹੀ - 

ਹੋਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜੂਡੀਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ, ਅਗਸਤ 1874, ਨੰ. 
101-112 

ਨਾਮਧਾਰੀ ਇਤਿਹਾਸ (ਹਿੰਦੀ)-ਪੰਨਾ 127,ਸ.ਨਾਹਰ ਸਿੰਘ। 

ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਿਲਾਸ-ਭਾਗ-1 , ਪੰਨਾ 428, ਸੈਤ ਸੈਤੋਖ ਸਿੰਘ। 

ਹੋਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਜੂਡੀਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ, ਨੰ. 67-68 ਮਿਤੀ 4 

ਨਵੈਬਰ 1871 । 

ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਿਲਾਸ ਭਾਗ-1 ਪੈਨਾ 430 । 

ਹੋਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜੂਡੀਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ, ਅਗਸਤ 1874, ਨੰ. 

101-102 । 

24 

੦0੦੦1 €॥61ਘਪੂ 0੦॥੧੦॥1€161੦॥0&3।0੦11.੮੦॥0 



੩2੬-॥੬41030-1021-100441210410041-021408.ਤ2 
ਨਾਮਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਅਦੁੱਤੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ । ਜਨਵਰੀ 1872 ਈ: ਵਿੱਚ 

ਨਾਮਧਾਰੀ ਸੂਬਿਆਂ (ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ) ਨੂੰ ਐਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿਤਾ । ਸਮੂਹ 
ਇਹ ਸੂਬੇ ਹੂ 
ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿਤੇ ਗਏ । ਨਾਮਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ (ਐਡੇਮਾਨ-ਨਿਕੋਬਾਰ) ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ 
ਕਰਕੇ ਭੇਜ ਦਿਤਾ ਗਿਆ । ਨਾਮਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਐਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਖਤਮ ਕਰਨ 

ਨਾਮਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਐਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਸੈਂਕੜੇ 
ਗਏ 

ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਨਾਮਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਹਿ ਕਸ਼ਟ ਝੱਲ ।ਐਜਰੇਜ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਨਾਮਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪਥਰ 
ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਚ ਡੋਬ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ । ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਮਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਐਗਰੇਜ਼ ਦੀ ਈਨ ਪੂਵਾਨ 

ਨਾ ਕੀਤੀ । ਲਗਾਤਾਰ 90 ਸਾਲ (1857-1947) ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ । 

ਵਿਸ਼ਵ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੀ ਐਸੀ ਮਿਸਾਲ ਹੋਰ ਨਹੀਂ' ਮਿਲਦੀ । 
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` ਗੇ ਚੋ ਅਜ਼ਦੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੋਗਰਮ ਕਾ ਐਚੋਲਨ 1? ਐਨ ।657 ਈ: 

ਕਿ ੫ ਆ 
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