
॥ 

<< ਦਾ ਪਊ ਆਜ ਜਰ 

#”) 0 ? 
੧ਓ ਸਤਿਗੁਰਪ੍ਸਾਦਿ ॥ 

“8 “ਨੋ” 

(੧ 

ਉਨ ਪਦ ਔਵ-ਕਜ ਤਵ 

੬ ਸੋਤ ਖਾਲਸਾ 
“ ਐਨ ਗਨ ਕੋਟ ਯੋ ਕੱ 

ਕ੍ਰਿਤ ਸ੍ਰ: ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ੍ਰੇਚ 

ਮਿਲਨ ਦਾ ਪਤ$--ਮੈਨੇਜਰ ਸਤਿਜੁਗ ਸ੍ਰ ਭੇਣੀ ਸਾਹਿਬ 

ਜ਼ਿਲ ਲੁ ਧਿਆਨਾ। 

ੂੰਦ ਟਰ ਨਵ ਰਤ ਦਰ 
੦0੦੦੧ €॥61ਘਹੂ 0੦॥੧੦1॥1€1610॥0&3।0੦11.੮੦॥0 
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੭“ 
ਦਰ ੧ਓ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ 

ਸਤ ਖਾਲਸਾ 
(ਅਰਥਤ) _ ਮੁਖ਼ਸਰ ਤਵਾਰੀਖ਼ ਨਾਮਧਾਰੀ 

-< (4. ਟੇ) ਕੇ 

ਸਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਲਾਵਾਨ ਭਾਰੇ ਰੱਬੀ ਨੂਰ ਸਤਿਗੁਰ । 
ਖਾਸਨ ਖਾਸ ਹੀ ਰੂਪ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸ੍ਰਬ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿਚ ਭਰਪੂਰ ਸਤਿਗੁਰ । 
ਬਖਸ ਦੇਣ ਨਿਧਾਂ ਸਿਧਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਪਾਪ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਸਤਿਗੁਰ । 
ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦਯਾਂ ਸਾਰ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘਾ ਠੰਢ ਪਾਵਦੇ ਰਿਦੇ ਜਰੂਰ ਸਤਿਗੁਰ । 

ਕਤਤਾਂ ਹਤ5-ਮ ਸਿਪ ਸੇਤ ਬਗ ਤੀ ਕਲਾਂ ਤ:੩ਖਾਨਾਂ ਖੇਸ ਜਿਲ: ਲੁਦਿਹਾਨਾਂ 
।੧੦੧੦॥੦੧ €16॥ਘਹੂ ।0੦॥੧੦1॥1€1610॥0&3।0੦11.੮੦॥0 
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92 5੦ 

"ਨਮ 
॥ 

ਸਤ ਹੱਕ ਪਾਸ ਹਨ ਮੁਸੋਨਫ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਗੌਰ ਕੋਈ ਨ ਛਾਪੇ । 

9 & 
੧ ਸੈਤ ਖਾਲਸਾ 
੨੭੬॥₹੯॥੯੧੮₹₹॥ ੧₹₹₹₹੨₹੧੮ ੍੍-' 

ਹੰਅਰਥਾਤ:: 

4<੍ਨਾ ਤਵਾਰੀਖ ਨਾਮਧਾਰੀ ੮. 
<ਰਤ'ਉੱ । ਤਬ 

4.” 
੧ ਓ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ । 
੮ ੨੮੨ 

ਸੀ ਸਤਿਛੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨਤੇ ਪ੍ਰਦੇਸ ਗਫਨ ਤਕ ਦੋ ਸੁਤਾਵਕ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦੇ ਪਵਿਤ ਸਮਾਚਾਰ (ਦੱ 
ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਆਂ ਅਖੀ' ਦੇਖੀਆਂ ਜਾਹਰੀਆਂ ਕ੍ਰਾਮਾਤਾਂ ਸਰੀ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਵਾਨ ਅਟੱਲ ਪ੍ਰਤਾਪੀ 
ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਉਪਕਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਦਤਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ 
ਮੰਬੋਪ ਹਾਲ ਨਾਮਧਾਰੀ ਪੰਥ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੀ ਮੁਖਸਰ ਹਿਸਟਰੀ ਦਰਜ ਹੈ । 

ਤਤੌਕੂਤ' ਤੇ ਪ੍ਕਸ਼ਕ£? 
੧੩ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ੍ਰੈਚ ਪਿੰਡ ਬਗੁਲੀ ਕਲਾਂ ਡ: ਖਾਸ 

ਜਿਲਾ ਲੁਦਿਹਾਨਾ ਮੋਖ ਸਿਰਫ ।--) 

ਸ੍ਰ 'ਸਤਿਗੂਰੂ ਰਾਮ ਹਰੀ' ਪ੍ਰੇਸ ਸੀ ਭੇਣੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਲ ਲੁਦਿਹਾਨਾ ਵਿਚ 
ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਪ੍ਬਧ ਨਾਲ ਛਪਿਆ । 

।੦੧੦॥੦੧ €16॥ਘਹੂ 0੦॥੧੦1॥1€161੦॥0&3।0੦11.੮੦/0 

[ਨਲ ?ਲਾ ਲਾਗਾ ਨ ਦਾ 

ਤਦ ਗਲ 
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`੧ਓਸਤਿਗੁਰਪ੍ਰਸਦਿ ॥ 
ਅਥ ਤਵਾਰੀਖ ਨਾਮਧਾਰੀ ਲਿਖਜਤੇ ਕ੍ਰਿਤ ਕਵਿ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ 

ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫ਼ਤ 
(ਬੇਤ ਯਾਨੇ ਬਿਜੈ ਦੰਡਕ ਛੰਦ) 

ਸਕਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕੇ ਸਾਜਨੇਹਾਰ ਜੇਹੜਾ ਨਿਰਾਕਾਰ ਹੈ ਪੁਰਖ ਅਕਾਲ ਓਹੀ 
ਜਲਾਂ ਬਲਾਂ ਬ੍ਹਮੇਡ ਦੇ ਰਚਣ ਵਾਲਾ ਜੀਵ ਜੀਵ ਸੈਦਾ ਪਰੰਤਪਾਲ ਓਹੀ 

ਪੂਰਣ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਮਤਮਾ ਰੱਬ ਸੱਚਾ ਦੀਨਾ ਨ/ਥ ਅਕਾਲ ਦਿਆਲ ਓਹੀ 
ਜ਼ਰਰੇ ਜ਼ਰਰੇ ਦੇ ਵਿਚ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘਾ ਬੜਪਰਿਹੈ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਗੋਪਾਲ ਓਹੀ 

ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਅਗੇ ਅਰਜ 

ਸਚੇ । ਪਤਸ਼ਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇਰਾ ਨਮ ਲੈ ਕਲਮ ਉਠਾਂਵਦਾ ਹਾਂ 
ਤੇਰੇ ਪੰਥ ਪਿਆਰੇ ਦ' ਹਲ ਦੂਲੋ ਛੈਦਾ ਬੈਦੀ ਦੇ ਵਿਚ ਬਤਾਂਵਦਾ ਹਾਂ 
ਅਪਨੇ ਕਾਜ ਤੂ ਆਪਹੀ ਸਿਰੇ ਚਾਹੜੀ'ਜਸ ਆਪਦਾ ਹੀ_ ਦੂਲੋ ਗਾਂਵਦਾ ਹਾਂ 
ਤ/ਕਤ ਲਿਖਣ ਦੀਬਖਸ਼ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘਨੂੰ ਤੇ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾ ਤੇ ਸੀਸਝੁਕਾਂਵਦਾ ਹਾਂ 

ਏਸ ਗੈਥ ਦੇ _ ਪ੍ਰਸੰਗ 

ਸਤਿਗੁਰਰਾਮਸਿੰਘ ਜੋਤਅਕਾਲ ਦੀ ਨੇ ਲਿਆ ਬਾਰਵਾਂ ਧਾਰ ਅਵਤਾਰ ਜਿਕਠ 
ਭੁਲੀ ਹੋਈ ਦੁਨੀਆਂ ਰਸਤੇ ਪੇਣ ਖਾਂਤ੍ ਕੀਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਿਕਣ 
ਖੇਲ ਖੇਲਣੇ ਲੀਏ ਮਹਾਗਜ ਦੂਲੋ ਨੌਕਰ ਹੋਏ ਲ.ਹੋਰ ਦਬਾਰ ਜਿਕਣ 
ਸੇਲਾਂਕਲਾ ਪੂਰਣ ਸਤਗੁਰ ਹੋਣ ਖਾਤ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਦੇਕਰੇ ਦੀਦਾਰ ਜਿਕਣ 

ਨਾਮਦਨਭਗਤੰ,ਸ਼ਕਤੀ ਬਖਸ਼ਕਰਕੇ ਖਲਕਤ ਰੁੜੀਜਾਂਦੀ ਦਿਤੀ ਤਾਰ ਜਿਕਣ 
ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਜਿਵੇ' ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਸੈਤ ਖਾਲਸੇ ਲਿਆ ਅਕਾਰ ਜਿਕਣ 
ਸਾਕੇ ਕੋਟਲੇ ਦ' ਸਾਰਾ ਹਲ ਦਸ ਭਾਣੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀਏ ਗੁਜਾਰ ਜਿਕਣ 
ਅੱਸੀ ਵੀਰ ਪਕੇ ਸਿਦਕੀ ਨਮਧਾਰੀ ਤੋਪਾਂ ਦਗ ਕਰਕੇ ਦਿਤੇ ਮਾਰ ਜਿਕਣ 
ਬਿਨ ਮੁਕਦਮਾਂ ਚਲੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿਤੀ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਇਨਸਾਫ ਸਰਕਾਰ ਜਿਕਣ 
ਗੌਰਮਿੰਟ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੀਤ' ਫੇਰ ਸਮੁੰਦਰੋ' ਪਾਰ ਜਿਕਣ 

ਪਕੇ ਸਿਖ ਸਿਦਕੀਂ ਬਲੀ ਬੀਰ ਬਾਂਕੇ ਭਾਰੇ ਜਿਸਮ ਤੇ ਦੁਖ ਸਹਾਰ ਜਿਕਣ 
ਬਰਮੇ ਮੁਲਕੇ ਜਾਕੇ ਮਿਲੇ ਸਤਿਗੂਗਾਂ ਨੂੰ ਤਨ ਧਨ ਗੁਰ ਤੇ ਦਿਤੇ ਵਾਰ ਜਿਕਣ 

।੧੦੧੦॥੦੧ €16॥ਘਹੂ ।0੦॥੧੦1॥1€1610॥0&3।0੦11.੮੦॥0 



(੨) 
ਫੇਰ ਮਿਲਣ ਖਤ ਸਚੇ ਸ:ਹਿਝਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸੈਤਤਾਂ ਨਲ ਕਤਰ ਜਿਕਣ 
ਨਮਧਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੈਗਤ ਅਜਤੋੜੀ ਕਰਦੀ ਸੰ /ਤਗੁਰਾਂ ਦਾ ਇੰਤਸ਼/ਰ ਜਿਕਣ 
ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫੜੀ ਪੰਥ ਦੀ ਹਥ ਮੁਹਾਰ ਜਿਕਣ 

ਢਾਈ ਲਖ ਪਾਇਆ ਭੋਗ ਗ੍ਰੌਥਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਬਠਤ ਲਾਏ ਬੇਸ਼ਮ-ਰ ਜਿਕਣ 

ਪਿਛੋ ਫੇਰ ਮਹਾਰਾਜ ਪਤਾ੫ ਸਿੰਘਜੀ ਹੋ ਹੋਏ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਗਟੀਦਰ ਜਿਕਣ 

ਕੀਤੀ ਕੋਮ ਦੀ ਉਨਤ) ਬਹੁਤ ਭਰੀ ਤਵਾਰੀਖ ਲਿਖਾਇ ਅਖਤ/ਰ ਜਿਕਣ 

ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਅੰਦ ਨਾਮਧ' (ਰੀਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਕੋਮ ਸਾਰੀ ਰੋਸ਼ਨ ਟ/ਰ ਜਿਕਣ 
ਰਿਧ ਸਿਧ ਵਾਲਾ ਅਕਲਵਾਨ ਭਾਰੀ ਹੈ ਏਹ ਮਹ/ਰਾਜ' ਬਰਕਤ ਦਾਰ ਜਿਕਣ 

ਸਾਰੇ ਹਲ` ਦਸ ਠਾਈ. ਸਾਲ ਤੇ ਲਾ ਕਰੇ ਏਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰੀ ਉਪਕਾਰ ਜਿਕਣ 

ਕੁਛਕਹਾਲ ਮਹ'ਰਾਜ ਗੁਰਦਕਾਲਸਿੰਘਦਾ ਲਿਉ ਹੋ ਹੇਫੇਭਾਰੇ ਅਕਲਦਾਰ ਜਿਕਣ 

ਵਿਚਲੇਭਈ ਮਹਾਰਾਜੇ । ਨਿਹਾਲਸਿੰਘਦਾ ਭਾਰਤਭੂਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਜਿਕਣ 
ਜੀਵਨਕੌਰ ਅਤੇ ਫਤਹਕੋਰ ਮਾਤਾ ਬਰਕਤ _ਵਾਨ ਦੋਵੇ' ਸਿਫਤਦਾਰ ਜਿਕਣ 
ਏਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸੈਗ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਅੰਦ 'ਲਿਖੂ ਕੁਲ ਲਿਖਾਇ ਕਰਤਾਰ ਜਿਕਣ 

ਤੱਤ ਕੱਢਕੇ ਲਿਉ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘਾ ਨਾਮਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮਾਚਾਰ ਜਿਕਣ 
ਇੰ ਏਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਫਲ 

ਸਚੇਪਾਤਸ਼ਹ ਸਤਿਗ ਤੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦ'ਨਿਸਚਾਧਾਰ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹ ਹਾਲ. ਜੇਹੜਾ 

ਓਹ ਜੂਨ ਚੁਰਾਸੀ ਮੈ. ਪਵੇਗਾ ਨਾ ਨਾਮਧਾਰੀਆ ਗੁਰੂ ਦਾ` ਲਾਲ ਜੇਹੜਾ 

ਨਰਕ ਵਿਚ ਨਾ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸਿੰਘਜਾਵੇ ਪੜ੍ਹੇਸਤਗੁਰਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਜੇਹੜਾ 

ਭਰੁ ਬਰਕਤਾਂ ਨਾਲ ਹਟਨਾਮ ਸਿੰਘਾ ਪੜ ਗ੍ਰੰਥ ਏਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਹੜਾ 
. ਪ੍ਰਮਾਤਮਾਂ ਦੇ ਅਤਤਾਰ੍ ਧੋ-ਰਨ ਦਾ ਸਬਬ 

ਪ੍ਰਿਥੀ ਏਸ ਉਤੇ ਜਏ' ਭਰ ਪੈ ਦਾ ਰੋਂਬ ਧ/ਰਦ/ ਤਦੋ' ਅਵਤਾਰ ਕੋਈ ' 

ਭਲੀ ਹੋਈ ਦੁਨੀਆਂ ਰਸਤੇ ਪਾਂਨ ਖੜਤ੍ਰ ਹੋ ਅਤਾਰ ਜਾਂਦ' _ਨਿਰਕਰ ਕੋਈ 

ਏਸ ਵਕਤ ਵੀ ਲੋੜ ਅਵਤ/ਰ ਦੀ. ਸੀ ਦੂਰ ਕਰੇ =ੰਗਣ ਅਤਯਚਾਰ ਕੋਈ 

%ਆਪਸ ਵਿਚ ਲੜਦੇ ਭਿੜਦੇ ੫੫ ਹੋਵੇ ਕੋਮ ਵਿਚ ਨਾਂ ਰਿਹਾ ਪਯਾਰ ਕੋਈ! 

ਸਿਖ ਕੋਮ ਸ਼ੂਹਣ ਤਲ ਤੀਲ ਹੋਈ ਮੁਠ' _ਬਨਕੇ ਲਉ ਸਵਾਰ ਕੋਈ 

ਭਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲੀਏ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਊਗੀ. ਜੋਤ ਕ੍ਰਤਰ ਕੋਈ. 

੦੦0੦੧ €16॥ਘਹੂ 0੦॥੧੦1॥1€1610॥0&3।0੦11.੮੦॥0 



ਸਿ (੩) ਰੀ (ਨ 2੯੧" 

ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅਵੇਤਾਰ ਧਾਟਨਾਂ ਮਾ 

ਸੈਮਤ ਨਾਰਾਂ ਸੋ ਸਾਲ ਬੰਤ ਦੀ ਮੇਘ £ੰਦਮੀ ਸੂੰਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮ 
ਭੈਣੀ ਸਹਿਬ ਨਗ੍ਰ-ਜਿਲਾ ਲੁਦੇਹਾਣਾ ਰਮਗੜੀਆਂ ਦਾ ਖਾਨਦਾਨ ਸਮਝੋ 
ਜਸਾ ਸਿੰਘ ਪਿਤਾ ਸਦਾ ਕੋਰ ਮਾਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈਏ ਜੋਤ _ਭਗਵ/ਨ ਸਮਝੋ 
ਜਾਮਾ ਬਾਰਵਾਂ ਧਾਰ੍ਯਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਹੋਈ ਰੋਸ਼ਨੀ ਚਮਕ ਜਹਾਨ ਸਮਝੋ 
ਨਿਗਕਾਰ ਅਕਾਰ ਮੈ ਜੋਤ ਆਈ ਸਮਝ ਗਏ [ਸਿਆਣੇ ,ਣੈ ਬੁਧੀਵਨ ਸਮਝੋ 
ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਪੋਨ ਖਾਤਰ ਜਲ ਬ੍ਰਹਮ ਮਾਇਆ ਦਿੱਤਾ ਤਨ ਸਮਝੋ 
ਬਾਲ ਲੀਲਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਕਿਵੇ ਲਿਖਾਂ ਸਾਰਾ ਦਾਸਤ-ਨ ਸਮਝੋ 
ਪੁਸਤਕ ਵਧੂਗਾ ਲਿਖਾਂਜੇ ਹਾਲ ਸਾਰੇ ਛਪਣੇ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਸਾਰੇ ਬਨ ਸਮਝੋ 
ਪੁਸਤਕ ਹੋਰ ਵਡੀ ਦੂਜੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾਂ ਹਾਂਤਵਾਰੀਖ ਸਾਰੀ ਮੇਹਟਵਾਨ ਸਮਝੋ 
ਛੋਟਾ ਗ੍ਰੌਥ ਰਦਯਾ ਤਤ ਸਾਰ ਉਸਦਾ ਹਾਲੇ ਏਸਨੂੰ ਕਰੋ ਪ੍ਰਵਾਨ ਸਮਝੋ 
ਪਲਦੇ ਖੇਲਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਲ ਵਸਥਾ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਟਤ ਹੋਏਜ ਵਾਨ ਸਮਝ੍ਹ 
ਬੀਸ ਬਰਸ ਦੇ ਹੋਏ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘਾ ਪੂਰੇ ਜੁਆਨ ਭਾਰੇ ਬਲੀਵਾਨ ਸਮਝੋ 

ਬਾਹਰਵੇ` ਜ'ਮੇ ਬਾਬਤ ̀  ਤਵਾਰੀਖੀ ਪ੍ਰਮਾਣ 4 ਰ੍ 

ਸੋ ਸਾਖੀ ਅਸਲੀ ਵਾਕ ਸਤਿਗੁਗ ਦੇ ਛਪੇ ਨਹੀ ਜੋ ਵਿਚ ਸੈਸਾਰ ਸਾਰੇ 
ਨੰਦਲਾਲ ਸਰਬੈਗ ਫਕੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹੇ ਦਸਮ ਗੁਰ ਬਚਨ” ਉਚਾਰ ਸਾਰੇ 
ਅੰਤ੍ਰਯਾਮਤਾਂ ਸੇ ਸਮੇ ਦੇਖ ਅਗਲੇ ਵਾਕ ਮੁਖ ਬੋ” ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਰੇ 

ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈ ਭਵਿਸ਼ਤੀ ਬਚਨ ਓਹੀ ਸੋ ਸਾਖੀ ਦੇ ਹੈਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਰੇ 
ਬਹੁਤ ਢੂੰਡ ਅਸਲੀ ਮੈਨੇ ਪੜੀ ਸਾਖੀ ਹਰਫ ਹਟਫ ਵਾਂਚੇ ਨਿਗ੍ਰਾਮਾਰ ਸਾਰੇ 
ਲਿਖੇ ਓਸ ਅੰਦੁ ਦਸਮੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰੂ ਬਾਂਹਰਵੇ ਦੇ ਸਮਾਚਾਰ ਸਾਰੇ 
ਇਕ ਹੋਰ ਸਾਖੀ ਵੱਡ ਤੀਰਥੇ ਦੀ ਜੀਨੂੰ ਸਿਖ ਮਨਦੇ ਨਿਸਚਾਧਾਰ ਸਾਰੇ 
ਜਾਗੇ` ਬਾਰਵੇ ਦੀ ਬਾਬਤ ਓਸ ਅੰਦ'ਸੱਫ ਸਫ ਲਿਖਿਐ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਰੇ 
ਪੜੋ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂ ਖਾਲਸਾਂ ਜੀ ਛਪੇ ਜੋ ਅਡੀਸ਼ਨ ਪੈਹਲੀ ਵਾਰ ਸਾਰੇ 
ਇਕ ਰੀ੍ਥ ਹੈ ਸੰਤ ਪ੍ਰਕਾਸ ਨਾਮੇ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ ਜਿਸਦੇ ਲਿਖਣ ਹ! ਰ ਸਾਰੇ 
`ਤਕਜਕਾਜ਼ਯਰਰ= ਜ਼ਰ “"ਜਯ਼ 
7 ੧੯੨੭ ਬਿ ਤੋ ਏਹ ਸਾਖੀ ਹਰੀ _ਪੁਰ.. ਨਾਮੇ . ਪਿਡ ̀  ਜਿਲਾ ਫੀਰੋਜਪੁਰ ਵਿਚ -ਤੀਰਥ`ਪੱਟਣ,;ਤੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਸੰਦੂਕ -ਚੋਂ 
ਲੀ ਸੀ ਅਜ [ਤੱਕ ਹਰੀ ਪੁਤ ̀  ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿਚ ਮੌੂਦ ਹੈ ਦੇਖੋ ਤਵਾਰ੩ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਤਾੜ ੧ ਗੁਰੂ. ੧੦ ਪੱਨਾ ੩੬੦ 
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(੪੩) 

ਓਸ ਗ੍ਰੰਥ ਅੰਦ ਸਤਿਗੁ ੩ ਰਾਮਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਬਰਵਾਂ ਹੈਨ ਅਵਤਾਰ ਸਾਰੇ 
ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਵਾਲੀ ਵਡੀ ਜਨਮ ਸਖੀ ਛਪੇ ਛ) ਜਿਸਦੇ ਪਬ੍ਰਦਾਰ ਸਾਰੇ 
ਸਖੀ ਓਸ ਅੰਦ ਜਾਮੇ ਬਾਰਵੇ' ਦਾ ਲਿਖ ਗਏ ਹਾਲ ਨਾਨਕ ਨਿਰੈਕਾਰ ਸਾਰੇ 
ਤਵਾਰੀਖੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘਾ ਦਿਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੋਸ਼ ਗੁਸਾਰ ਸਾਰੇ 

ਸਤਿਗੁਰ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਨਹੀ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਕਰਾਮਾਤਾਂ 

ਸੈਮਤ ਠਾਗਾਂ ਸੋ ਬਾਨਵੇ'` ਸਲ ਐਦ ੫੯ਚੇ ਗੁਰੂ ਲਾਹੌਰ ਮੈ ਜਾਇ ਬੇਲੀ 
ਕਾਬਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ/ਤਗੁਰੂ ਰਮਸਿੰਘਦਾ ਦਿਤ' ਫੌਜਮੈ ਨਮ ਲਿਖਇ ਬੇਲੀ 
ਭਜਨ ਬੈਦਗੀ ਰਤ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਕਰਦੇ ਬ੍ਰਿਤੀ ਫੱਕਰਾਂ ਵਾਂਗ ਬਣਇ ਬੇਲੀ 
ਓਹੀ ਸ਼ਕਲ ਸੂਰਤ ਛੋਣੀ ਵਿਚ ਰੈਹਕੇ ਸਦਾ ਪ੍ਰੇਟ ਕਵੈਦ ਕਰਇ ਬੇਲੀ 

ਓਹੀ ਸ਼ਕਲ ਬਾਹਰ ਬੈਠੀ ਵਿਚ ਜੈਗਲ ਨਾਲ ਤ!ਰ ਦੇਤਾਰ ਮਿਲਾਇ ਬੇਲੀ 

ਖੇਲ ਖੇਲਦੇ ਰੱਬ ਭਗਵਾਨ ਦੂਲੋ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਅਕਾਰ ਮੈ ਆਇ ਝੇਲੀ 

ਇਕ ਰੋਜ ਮਸਤੀ ਵਿਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਕ ਮਕਬਰੇ ਨੂੰ ਹਖ ਪਾਇ ਬੇਲੀ 
ਸਣੇ ਪੀਰਖਾਨੇ ਸਾਰੇ ਮਕਬਰੇ ਨੂੰ ਫੜਕੇ ਜੜਾਂ ਤੇ ਦੀਆ ਹਲ'ਇ ਬੇਲੀ 
ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਓਹ ਮਕਬਰਾਂ ਰਿਹਾ ਹਿਲਦਾ ਲੋਕ ਦੇ ਦੇਖਦੇ ਨਿਗ੍ਰਾ ਟਿਕਾਇ ਬੇਲੀ 
ਇਕ ਰੋਜ ਗਿਆਰਾਂ ਤੋਬੂ ਟ੫ ਗਏ ਸੀ ਐਸੇ ਗਜਬਦੀ ਛਲ ਲਗੀਇ ਬੇਲੀ 

ਕਾਨ੍ਹ ਸਿੰਘ ਸੂਬੇਦਾਰ ਚੱਕਵਾਲਾ ਸਮਝ ਗਿਆ ਓਹ ਸ਼ਖਸ ਦਾਨ'ਇ ਬੇਲੀ 
ਕਈ ਕਰਾਮਾਤੀ ਕੈਮ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਫੌਜ ਮੈ ਸੈਹਜ ਸੁਭਾਇ ਬੇਲੀ 

ਸਾਰੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਜੇਕਰ ਯਹਾਂ ਦਸਾਂ ਬਹੁਤ ਰਬ ਦਾ ਹੋਊ ਵਧਾਇ ਬੇਲੀ 
ਮਸਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਣ ਹਰਨਮ ਸਿੰਘਾ ਚੋਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂ ਰਹੇ ਦਿਖਇ ਬੇਲੀ 

ਸਰਦਾਰ _ਕਾਬਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਖਤ ਕਰਨੀ 

ਇਕ ਰੋਜ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ੫ਟ ਪਾੜ ਦਿਤਾ ਕਰਦ ਨਾਲ ਜਾਣੋ 

ਕਾਨ੍ਹ ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਬਚਨ ਕੰ ਤਾ ਤੇਰੀ ਮੋਤ ਹਮਨੇ ਦਿਤੀ ਟਲ ਜ:ਣੋ 

ਸਤਿਗੁਰ ਮਸਤ ਹੋਕੇ ਬਚਨ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਪੂਰੇ ਕੁਲ ਹੁੰਦੇ ਤਤਕਾਲ ਜਾਣੇ 

ਕਾਬਲਸਿੰਘ ਸਤਿਗੁਰਾਂਨੂੰਸਮਝ ਪਾਗਲਗੁਸੇਨਾਲ ਹੋਯਾ ਲਾਲੋ ਲਾਲ ਜਾਣੋ 

ਮਾਇਆਬ੍ਰਮਦੀ ਜਾਲਦੇ ਵਿਚ ਫਸਕੇ ਲੀਲਾ ਸਮਝਯਾ ਨਹੀ ਅਕਾਲ ਜਾਣੋ 
ਕਾਬਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਰ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘਾ ਤੋਪ ਨਲ ਬੈਨ੍ਹੇ ਸੈਗਲ ਡਾਲ ਜਾਣੋ 
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(੫) 
ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਭਵਿਸ਼ਤ ਬਚਨ_ਅਤੇ ਸ੩ ਕਾਬਲ ਮਿੰਘ ਨੂੰ ਸਰਾਪ 

ਹਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੁਣੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਮੁਖ ਥੋਂ ਕੈਹ ਹਣ ਉਚਾਰ ਓਥੇ 
ਭਾਰਾ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਯੁਧ ਹੇਫ ਮਚੂ ਮੁਝਕੀ ਮੈ ਲੂਘਾਰ ਓਥੇ 
ਮਲੇਛ ਖਾਲਸ/ ਓਸ ਥਾਂ ਖਤਮ ਹੋਜੂ ਸੈਤ ਖਾਲਸ' ਲਉ ਅਕਾਰ ਓਥੇ 
ਮਲੀਏ_ਮੇਟ ਹੋਵਨ ਕਾਰੋ ਵਾਰ ਸ਼ਾਹੀ ਜਾਊ ਟੁੱਟ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਓਥੇ 
ਧੋਖਾ ਬਹੁਤ ਹੋਊ ਨਾਲ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋਸਨ ਜਕੇਦਾਰ ਓਥੇ 
ਸਰਸੇ' ਜਗ/ ਬਾਰੂਦ ਦੀ ਵਹਾਂ ਆਵੇ ਸਿੰਘ ਜਿਤਕੇ,ਜਾਣਗੇ ਹਾਰ ਓਥੇ 
ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਮੈ' ਬੈਨਿਆਂ ਤੋਪ ਏਹੀ ਕਾਬ> ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੇਉਗੀ ਮਾਰ ਓਥੇ 
ਸੁਣਕੇ ਬਚਣ ਭਵਿਸ਼ਤੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਡਰ ਗਏ ਫੋਜ ਦੇ ਸਿਪਾਸਲਾਰ ਓਥੇ 
ਦਿਤੇ ਖੋਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰੱ ਨਾਲੋਂ ਕਠੇ ਫੌਜ ਦੇ ਹੋਏ ਸਰਦਾਰ ਓਬੇ 
ਓਸੇ ਰੋਜ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਤਵੀ ਖਾਤ ਹੋਇਆ ਫੋਜੀਆਂਨਾਲ ਤਕਰਾਰ ਓਥੇ 
ਗੁਰੂ ਕੈਹਣ ਸਾਡੀ ਤਵੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਜਗ ਲੋਕੋ ਨਿਗਾਮਾਰ ਓਥੇ 
ਸਿਰਫ ਗੁਗਾਂ ਦੇ ਕੈਹਣ ਦੀ ਡੇਰ ਹੀ ਸੀ ਲੋਹ/ ਬਣ/ ਸੋਨ' ਇਕੋਵਾਰ ਓਥੇ 
ਫੋਜੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਲੀਲ' ਦੇਖ ਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਮਸ਼ਕਾਰ ਓਥੇ 
ਸਮਝਗਟੇ ਸਭ ਭੇਤ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘਾ ਏਹਤਾਂ ਬਾਰਵਾਂ ਗੁਰੂ ਅਵਤਾਰ ਓਥੇ 

ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਭਵਿਸ਼ਤੀ ਬਚਨ ਪੂਰੇ ਹੇਣੇ 

ਬਚਨ ਸਤਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕੁਲ ਹੋਏ ਮਚੇ ਮੁਦਕੀ ਮੈ ਘਲੂਘਾਨ ਵੀਰੋ 
ਭਾਰਾ ਨਾਲ ਅੰਗ੍ੇਜਾਂ ਦੇ । ਯੁਧ ਹੋਇਆ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਗਰਮ ਮੈਦਾਨ ਵੀਰੇ 

ਓਸੇ ਤੋਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਦਾਨ ਅੰਦ ਕਾਬਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉਡੇ ਪਰਾਂਨ ਵੀਰੋ 
ਸਰਸੋ' ਜਗਾ ਬਾਰੂਦ ਦੀ ਔਣ ਲਗੀ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋ ਗਏ ਬੇਟੀਮਾਨ ਵੀਰੋ 
ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਬਮਣ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋਯਾ ਏਸ ਜੰਗ ਦ' ਵਹੀ ਪਰਧਨ ਵੀਰੋ 
ਜਦ ਵੜ ਹੀ ਖੇਤ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲਗੀ ਦਸ ਫੇਰ ਕੀ ਕਰੂ ਕ੍ਰਿਸਨ ਵੀਰੋ 
ਯਾਦ ਰਹੂ ਅੰਗੇਜਾਂ ਨੂੰ ਮੁ ਮੁਦਕੀ ਭੀ ਵਾਹੀ ਪੰਥ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕ੍ਰਿਪਨ ਵੀਰੋ 
ਫੌਜਾਂ ਜਿਤਕੇ ਅੰਤ 'ਨੂੰ ਹਰ ਗਈਆਂ ਲਿਆਕੇਤੇਗਦਾ ਗਜਬ ਤੁਫਾਨ ਵੀਰੋ 
ਲਿਖਿਆ ਸ਼ਾਹ ਮਹੰਮਦ ਨੇ ਦੇਖ ਅਖੀਂ' ਪੜੋ ਮੁਦਕੀ ਦਾ ਦਾਸਤ-ਨ ਵੀਰੇ 

ਪੂਰੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘਾ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਿਛੋੱ' ਹੋਏ ਆਨ ਵੀਰੋ 
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(੬) 
ਕਵੀਸ਼ਰ ਵਲੋ” 

ਗਜ ਭਾਗ ਖੁਸਾ`ਪੰਥ ਖਾਲਸੇ-ਤੋ' ਖਤਮ ਖਾਲਸਾ ਹੋਇਆ ਮਲੇਛ ਭਾਈ 
ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਦੀ ਆਈ. ਸ਼ੁਰੈ ਤੋਹੀ ਆਪਸ ਵਿਚ ਦੀ ਫੁਟ ਹਮੇਸ਼ ਭਾਈ 
ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂ ਦਾ ਗਾਜ ਏਹ ਹਿੰਦੁਆ ਦਾ ਜੈ ਚੈਦ ਕੀਤੀ 'ਪਟੀ ਮੈ ਮੇਸ਼ ਭਾਈ 

ਪਿਛੋਂ ਫੇਰ ਬਾਬਰ ਲਿਆਂਦਾ ਫੁਟ ਨੇਂ ਹੀ ਹੋਏ ਦੇ ਦੇਸ ਮੇ ਬਹੁਤ ਕਲੇਸ਼ ਭਾਈ 
ਏਸ ਫੁਟ ਨੇ ਹਿੰਦ ਨੂ ਗਾਲ ਦਿਤਾ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਹੋਇਆ ਤਵਾ ਦੇਸ਼ ਭਾਈ 

ਗੈਰ ਕੋਮ ਦਾ ਰਾਜ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘਾ ਹੋਂਇਆ ਕੁਲ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਏਸ਼ ਭਾਈ 
੪ ਕਵੀਸ਼ਰ __ 

ਸਦਾ ਰਹੇ ਨਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਨਾ ਫੀਲ ਤੁਰੇਗ ਲੋਕੋ 
ਸਦਾ ਜੋਰ ਅਕਬਾਲ ਭੀ ਨਹੀ ਰੈਹਦੇ ਸਦਾ ਨਹੀ ਰੈਹਦੇ ਭੁਖ ਨੰਗ ਲੋਕੋ 
ਸਟਾ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਭੀ ਨਹੀ ਰੈ ਰੈਹਦੇ ਸਦਾ ਨਹੀ ਰੈ ਰੈਹਦੇ ਲੱਗੇ ਜੈਗ ਲੋਕੋ 

ਇਕ 

ਸਦਾ ਦੁਖ ਕਲੇਸ ਨਾ ਸੁਖ ਰੈਹਦੇ ਰੱਬ ਰਹੇ ਨਾ ਸਦਾ ਇਕੈਗ ਲੋਕੋ 
ਮਿਲਦ ਵਿਛੜਦੇ ਯਾਂਰ ਹਮੇਸ਼ ਰੈਹਦੇ ਸਦਾ ਨਹੀ ਰੈਹਦੇ ਸਾਥੀ ਸੰਗ ਲੋਕੋ 
ਪੈਂਦਾ ਵਕਤ ਆਇਆਂ ਰਾਜੇ ਗਣਤਾਂ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਭੀ ਹੋਣ ਮਲੰਗ ਲੋਕੋ 
ਚਕੋਰ ਹਲਟ ਸੈਸਾਰ ਦਾ ਪਿਆ ਘੁਮਦਾ ਸਮੇਂ ਬਦਲਦੇ ਰੈਗ ਬਰੋਗ ਲੋਕੋ 
ਕਦੇ ਕੈਦ £ੰਦੇ ਪੰਛੀ ਪਿੰਜਰੇ ਮੈ ਹਰੀ ਚੁਗੇ ਨਾ ਸਦਾ ਕੁਰੇਗ ਲੋਕੋ 
ਖੇਲ ਖੇਲਦਾ ਰੱਬ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਅੰਦ_ ਬੁਰੇ ਭਲੇ ਸਾਰੇ ਓਧੇ ਢੰਗ ਲੋਕੋ 
ਲਿਖਦ' ਨਹੀ ਮੈ ਹੋਰ ਹਰਨਾਮ ਮਿਘਾ ਬਹੁਤਾ ਵਧਣ ਤੇ ਏਹ ਪ੍ਰਸੈਗ ਲੋਕੋ 

ਰ: ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚੋਜ ਰ੍ 
ਇਕ ਰੋਜ ਸਤਿਗੁਰ ਲੰਘੇਜਾ ਰਹੇਂਸੀ ਇਕ ਹਲਟ ਚਲਦਾ ਮਾਰੋ ਮਾਰ ਜਲਦੀ 
ਬਲਦ ਢਟਿਆਂ ਵਾਂਗ ਮਜਬੂਤ ਸੀਗੇ ਜੱਟ ਹੱਕਦਾ ਤੇਜ ਰਫਤ/ਰ ਜਲਦੀ 
ਝਟ ਪਟ ਸਤਿਗੁਰ ਦੋੜੇ ਹਲਟ ਵੈਨੀ ਐਤ੍ਯਾਮਤਾ ਨਾਲ ਵਿੱਚਾਰ ਜਲਦੀ 
ਖਾਂਚ ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਦੇ ਵੱਢ ਦਿਤੀ ਬਲਦ ਦੂਰ ਕੀਤੇ ਡੰਡਾ ਮਾਰ ਜਲਦੀ 
ਜੱਟ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਿਛੇ ਪੈਣ ਲਗੇ ਕਠੇ ਹੋਇਕੇ ਕਈ ਗਵਾਰ ਜਲਦੀ 

ਨਿਘਰ ਗਿਆ ਓਹ ਖੂਹ ਜਮੀਨ ਅੰਦ੍ਧ੍ਤੀ ਹਲਟ ਨੂੰ ਗਈ ਨਿਘਾਰ ਜਲਦੀ 
ਦਿਤੇ ਬਲਦ ਬਚਇ ਕ੍ਰਿਸਾਨ ਨਾਲੇ ਕੀਤਾਸਤਗੁਰਬੜਾ ਉਪਕਾਰ ਜਲਦੀ 
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(੭) 
ਜੇਹੜੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੇ ਗੁਸੇ ਬਹੁਤ ਸੀਗੇ ਜਟ ਹੋ ਗਏ ਸ਼ੁਕੂਗੁਜਾਰ ਜਲਦੀ 
ਜੱਟ ਕੈਹਨ ਸਾਨੂੰ ਏਨਾਂ ਰਖ ਦਿਤ' ਸੋਮਝਗਏ ਏਹ ਭਣੇ ਦੀ ਕਾਰ ਜਲਦੀ 
ਭਜਨ ਜਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘਾ ਓਥੋਂ ਹੋਏ ਅਲੋਪ ਕਰਤਾਰ ਜਲਦੀ 

` ਸ਼ੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਕਰਾਮਾਤ 

ਇਕ ਰੋਜ ਸਤਿਗੁਰ ਸਣੇ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਕ ਪਿੰਡ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘੇ ਜਾਂਵਦੇ ਸੀ 
ਮੁਰਦਾ ਜਲ ਰਿਹਾ ਲੋਕ ਰੋ ਰਹੈ ਸੀਗੇ ਧਿਆਨ ਸਿਵੇ ਕੰਨੀ ਗੁਰੂ ਪਾਂਵਦੇ ਸੀ 
ਛਾਲ ਮਾਰਕੇ ਚਿਤ੫ਰ ਚੜ੍ਹੇਸਤਿ ਗੁਰਮੁਰਦ। ਪਾਇ ਜਵੀ ਚੁਕ ਲਿਆਂਵਦੇ ਸੀ 
ਖਫ਼ਨ ਤੱਕ ਨੂ ਭੀ ਦਾਗ ਲਗ ਨਾਂ ਸੀਤਲ ਅਗਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਰਾਂਵਦੇ ਸੀ 

ਉਠ ਖੜ ਮੁਰਦੇ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕਹਿਕੇ ਮੁਹੋਂ ਸਤਿਗੁਰੁ ਬਚਨ ਸੁਣਾਂਵਦੇ ਸੀ 

ਮੁਰਦਾ ਜੀ ਪਿਆ ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਚਰਨੀਲੋਕਗੂਰ ਦੀ ਡਿਗ ਜਾਂਵਦੇ ਸੀ 
ਨਾਮ ਦਾਨ ਭਗਤੀ ਬਖਸ਼ੀਸਤਿਗੁਰਾਂਨੇ ਝੰਡਾ ਧਰਮ ਦਾ ਇਕ ਝੁਲਾਂਵਦੇ ਸੀ 
ਬੁਤੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਵਰਜਕੇ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਗੁਰੂ ਚਲਾਂਵਦੇ ਸੀ 

ਪਤ' ਪੁਛਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਿਤਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਚਰਨਾਂ ਤ ਸੀਸ ਝੁਕਾਂਵਦੇ ਸੀ 

ਪਤ ਦਸਕਾਂ ਬੱਝ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘਾ ਗੁਰੂ ਝਟ ਅਲੋਪ ਹੋ ਆਂਵਦੇ ਸੀ 
ਵਿਨਸਾਨ ਦਾ ਫਰਜ਼ 

ਭੁਲੀ ਹੋਈਸਿ੍ਸਟੀਰਸਤੇ ੫੨ਖਾਤ ਬਣਦਾ ਰੱਬ ਇਨਸਾਨਭਗਵਾਨਜੇਹੜਾ 
ਏਹੀ ਫਰਜ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਗਤਉਤੇ ਕਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਐਹਸਾਨਜੇਹੜਾ 

ਖਲਕਤ ਏਹ ਖੁਦਾਇਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਹੈ ਮਾਨਸ ਜਨ੍ਮ ਦੁਰਲਭ ਜਹਾਨਜੇਹੜਾ 
ਓਹੀ ਮਰਦ ਤੂੰ ਸਮਝ ਹਰਨਾਂਮਸਿੰਘਾ ਮਦਤਕਰੇ ਇਨਸਾਨ ਇਨਸਾਨਜੇਹੜਾ 

ਬਾਬੇ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਮਿਲਾਪ 

ਬਾਲਕ ਸਿਘਬਬ ਗੁਰੁ ਗਿਆਰਵਾਂ ਜੋਕਰਦਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂਦੀ ਇੰਤਜਾਰ ਹਜਰੇ' 
ਏਧਰ ਗੁਰੂ ਲਹੋਰ ਦੀ ਛੋਣੀਆਂ ਤੋ ਜਾਣ ਲਈ ਹੈ ਗਏ ਤਿਆਂਰ ਹਜਰੋ' 

ਮਜਲੋ ਮਜਲ ਕਰਦੇ ਨਾਲ ਸੈਗਤਾਂ ਦੇ ਪਹੁਚਗਏ ਸਚੇ ਸਿਰਜਨਹਾਰ ਹਜਰੇ' 
ਮਿਲੇ ਦੂਰ ਆਂਕੇ ਰਾਂਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੂਪ ਕਰਤਾਰ ਹਜਰੋਂ 
ਸੋਲਾਂ ਕਲਾਂ ਪੂਰਣ ਹੋਈਆਂ ਗੁਰੂ ਅੰਲ੍ਰ ਜੋਤ ਜੋਤ ਦੇ ਮਿਲਦਜਾਂ ਸਾਰ ਹਜਰੋ' 
ਦਸਮੇ ਪਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਚੀਜ ਸੋ੫ ਦਿਤੀ ਭਰੀ ਲਾਇਕੇ ਇਕ ਦ੍ਬਾਰ ਹਜਰੇ' 
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ਦੋਨੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂਸਚਕਾਂ ਸਾਹਬਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਾਤਾਂ ਪਰ ਹੋਈ ਵਿਚਾਰ ਹਜਰੋ' 
ਬਾਲਕਸਿੰਘਜੀ ਤੇ ਗੁਰੁ ਰਮ ਮਿੰਘਦੇ ਭਾਰੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇਪਿਆਰ ਹਜਰੋ' 
ਭਾਰੀ ਲਗਦੇ ਰਹੇ ਦੀਵਾਨ ਓਥੇ ਸਿਦਕੀ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਹਜਰੋ' 
ਸਤਿਗੁਰ ਰਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਓਥੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਮਸ਼ਾਹੂਰ ਹੋ ਗਈ ਸੈਸਾਰ ਹਜਰੋਂ 
ਨਾਲ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਗਏ ਲਹੌਰ ਤੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਜੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹਜਰੋ' 
ਉਨਾਂ ਦਸਕਾ ਅਸਾਂ ਨੂੰ ਮੂਹ ਜਬਾਨੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਓਸ ਦਿਨ ਕਰੇ ਦੀਦਾਰ ਹਜਤੋਂ' 
ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਦੇ ਸੋਰ੍ਹੇ ਦਾ ਬਾਪ ਗੜ੍ੀਓ' ਕਾਹਨਸਿੰਘ ਭੀ ਗਿਆਸ੍ਰਦਾਰ ਹਜਰੋ' 
ਪੁਸਤਕ ਵਧੁਗਾ ਬਹੁਤ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘਾ ਜੇਕਰ ਲਿਖਾਂਸਾਰੇ ਸਮਾਚਾਰ ਹਜਰੋ' 

ਇਸ ਕਰਾਮਾਤੀ ਜੋਹਰ 

ਮਹਾਰਾਜ ਜਦ ਫੌਜ ਚੋਂ ਚਲੇ ਆਏ ਲੈਕੇ ਕੁਲ ਸੈਗੀ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਸਾਰੇ 
ਬਿਨਾਂ ਨਮ ਕੱਟੇ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿੱਕਣ ਫੌਜੀਕਰਨ ਅਫਸਰਹਾਲ ਹਾਲ ਸਾਰੇ 
ਜਬਾ ਗੁਰੂ ਫੜਨੇ ਲੀਏ ਲਿਸਟ ਕੱਢੀ ਨਾਮ ਦੂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਆਲ ਸਾਰੇ 
ਨਾਮ ਆਰਮੀ ਲਿਸਟਚੋਂਨਹੀ' ਮਿਲਿਆ ਮਾਰੇ ਕੁਲਦਫਤ ਟੋਲ ਟਾਲ ਸਾਰੇ 
ਕਰਾਮਾਤ ਖੇਲੀ ਜਾਹਰੀਸਤਿਗੁਰਾਂਨੇ ਨਮਲਿਸਟ ਚੇ' ਦੀਏ ਨਿਕਲ ਸਾਰੇ 
ਸਦਾ ਰਹੇ ਹਾਜਰ ਹੁੰਦੇ ਨੌਕਰੀ ਮੈ” ਕਰੀ ਨੌਕਰੀ ਥੀ ਕਈ ਸਾਲ ਸਾਰੇ 
ਨਾਮ ਕਿਸੇ ਕਾਗਜ਼ ਉਤੇ ਨਹੀਂਮਿਲਿਆਅਫਸਰਹੇ ਗਏਦੇਖ ਕਮਾਲ ਸਾਰੇ 
ਸਮਝ ਗਏ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਮਾਤੀ ਹੋਏ ਚੁਪ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇਖ ਭਾਲ ਸਾਰੇ 
ਸਤਿਗੁਰਚਲੇ ਆਏ ਫੈਣੀਸਾਹਿਬ ਵੈਨੀ' ਛੱਡ ਨੌਕਰੀਆਲ ਜੈਜਾਲ ਸਾਰੇ 
ਪਿਛਲੇਸਮਝ ਲਏਤੁਸੀ'ਹਰਨਾਮਸਿੰਘਾ ਸੁਣਲੌਅਗੋ' ਦੇਵੀਰਨੋ ਹਾਲ ਸਾਰੇ 

ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਭਲਾ ਕਰਨ ਖਾਤ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ 

ਦੇਖੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦਿਹਾਤ ਫਿਰਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਹੋ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਭਚਾਰ ਭਾਰੇ 
ਰੱਬ ਭੁਲਿਆ ਛੁੱਟ ਗਈ ਭਜਨ ਬਾਣੀ, ਹੋਏ ਐਬਾਂ ਦੇ ਗਰਮ ਬਜਾਰ ਭਾਰੇ 

ਪਏ ਪਾਪ ਹੁੰਦੇ ] ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਸਾਰੇ,ਫਿਰਕੇ ਗੁਰਾਂ ਡਿਨੇ ਤਰਫ ਚਾਰ ਭਾਰੇ 

ਬਿਚਲ ਗਏ ਸਭ ਸਿਲਸਲੇ ਪੰਥ ਦੇ ਭੀ ਫਿਰਕੇ ਕੁਲ ਦੇਖੇ ਨਿਗ੍ਰਾ ਮਾਰ ਸਾਰੇ 
ਤੀਲਾ ੨ ਹੋਇਆ ਪੰਥ ਖਾਲਸੇ ਦਾ, ਉੱਡ ਗਏ ਇਤਫਾਕ ਪਿਆਰ ਭਾਰੇ 
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ਮਜ੍ਰਬੀ ਸ਼ਰਾ ਚੋਂ ਕਢੀਏ ਮਸ ਮਦਰਾ, ਏਹੀ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਸੈਸਾਰ ਸਾਰੇ 
ਜੇਕਰ ਸਿਖਾਂ ਚੋਂ ਮਾਸ ਸ਼ਰਬ ਉਡ ਜੈ ਆਪ ਜਪਨਗੇ ਨਾਮ ਕਰਤ-ਰ ਸਾਰੇ 
ਰਸਤ' ਦਸੀਏ ਕਿਵੇ' ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ' ਸੋਚਣ ਲਗ ਪਏ ਗੁਰੂ ਵਿਚਾਰ ਭਾਰੇ 

ਸੰਤ ਮਹੰਤ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਿਚਲ ਜਾਣ) 

ਰੱਬ ਰੁਪ ਮਹੰਤ ਜੋ ਸਾਧ ਸੀਗੇ ਭਲੇ ਪੁਰਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਖਰਾਬ ਲੋਕੋ 
ਪੂਜ ਨੀਕ ਪੁਜਾਰੀ ਜੋ ਮੰਦਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਲਗ ਪਏ ਮਾਂਸ ਸਰਾਬ ਲੋਕੋ 
ਚੋਡੀ ਬਾਜ ਬਣ ਗਏ ਜਤੀ ਸਤੀ ਸਾਧੂ ਉਤ ਗਈ ਫੁਲਦ ਦੀ ਆਬ ਲੋਕੋ 
ਨਾਚ ਵੇਸਵ ਦਾ ਸੁਣਦੇ ਨਸ਼' ਪੀਕੇ ਭੁਜਦੇ ਮੈਦਰ)' ਮਾਸ ਕਬਾਬ ਲੋਕੋ 
ਮੰਦ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਡੇਰੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰੇ ਵਡੇ ਵਡੇ ਜੋ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕੋ 
ਦੌਲਤ ਮੰਦ ਮਹੈਤ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਬਾਗ ਸਬਾਬ ਲੋਕੋ 

ਹਲ ਸਤ ਮਹਤ 

ਦਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੀ ਸਿ/ਖਆ ਥੇ ਪੈਹਲੇ ਸਾਧ ਮਹੈਤ ਗੁਨਵਾਨ ਵੱਡੇ 
ਵਿਦਯ/ਵਾਨ ਭਰੀ ਜਤੀ ਸਤੀ ਸਾਧੂ ਰਿਖੀ ਮੁਨੀ ਭਰੇ ਦਯਾਵਾਨ ਵੱਡੇ 
ਸਾਧੂ ਖਾਲਸੇ ੫੩ ਦੇ ਥੈਮ ਹੀ ਥੇ ਸੈਤ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਰਖਦੇ ਛਾਨ ਵੱਡੇ 
ਲੰਗਰ ਰਖਦੇ ਲਾਇ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨਮ ਦ.ਨ ਤੇ ਕਰਨ ਇਸਨਾਨ ਵੱਡੇ 

.ਨਿਹੰਗਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਮਹਾਂ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ 

ਸੂਰਬੀਰ ਬਨ ਗਏ ਸਿੰਘ ਮਹਾਂ ਘੋਤੀ, ਕਦੇ ਕਰਨ ਨਾਂ ਮੂਲ ਇਸਨਾਨ ਕੋਈ 
ਖਾਣਾ ਮਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਦ ਦ' ਸ਼ੋਕ ਰਖਦੇ, ਮਾਰਨ ਬਕਰੇ _ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਕੋਈ 
ਖਿਚੀ ਨਾਲ ਫਿਰਦੇ ਘੋੜੇ ਟੱਫੂਆਂ ਨੂੰ, ਮੁਰਗੇ ਬਕਰੇ ਪਾਲਦੇ ਆਨ ਕੋਈ 

ਸੁੱਖਾ ਫੀਮ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹਰਨਮ ਸਿੰਘਾ, ਬਚਿਆ ਸੈਆਂ ਚੋਂ ਹੋਉ ਜਵਾਨ ਕੋਈ 
ਪਹਿਲੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ 

ਪੰਥ ਖਾਲਸੇ ਚੋ ਨੰਬ ਇਕ ਜੋਧ/, ਸਰੇ ਸੂਰਮੇ ਸਿੰਘ ਨਿਹੈਗ ਸੀਗੇ 
ਧਨੀ ਤੇਗ ਦੇ ਗਤਕੇ ਬਾਜ ਭਰੇ, ਧਰਮੀ ਸ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬੀਰ ਪਤੰਗ ਸੀਗੇ 
ਨਾਂ ਸੀ ਸੂਰਮੇ' ਹਾਰਦੇ ਯੁਧ ਵਿਚੋਂ, ਨੱਬੇ ਫੀ ਸਦੀ ਮਾਰਦੇ ਜੰਗ ਸੀਗੇ 
ਧਰਮ ਯੁਧ ਦੇ ਵਿਚ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘਾ, ਦਿੰਦੇ ਵਾਰ ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਅੰਗ ਸੀਗੇ 

ਏਸ ਵਕਤ ਦੇ ਜੰਗੀ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਹਾਲਤ 

ਫੌਜੀ ਲੋਕ ਜੋ ਸੂਤਮੇ' ਬਲੀ ਸੀਗੇਹਰਦਮ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿਚ ਗਲਤਾਨ ਰੈ'ਹਦੇ 
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(੧੦ ) 

ਸੂਰ ਮੁਰਗੀਆਂ ਬਕਰੇ ਸਿੰਘ ਖਾਕੇ ਐਬਾਂ ਸਰਿਆਂ ਵਿਚ ੫ਧਨ ਰੈਂਹਦੇ 
ਸਿਖ ਸਾਧ ਗ੍ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਤੈਗ ਕਰਕੇ ਪਾਪੀ ਕੇਜਰਾਂ ਤੇ ਮੋਹਤਵਨ ਰੈ ਹਦੇ 
ਪੰਜੇ ਐਬ ਸ਼ਰਈ ਹਰਨ'ਮ ਸਿੰਘਾ ਤਤ ਖਾਲਸੇ ਵੀਰ ਬਲਵ'ਨ ਰੈ ਹਦੇ 

ਵਾਕ ਕਵੀਸ਼ਰ 

ਬੇ ਇਨਸ/ਫੀਆਂ ਕਰਨ ਸਰਦਾਰ ਲਗੇਸਿੰਘਾਂਸ਼ਾਹੀ ਏ ਏਹਤਦੋੱ' ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਈ 
ਰੈਹਣੀਬੈਹਣੀਓ'ਖਾਲਸੇਜਦੋ' ਗਿਰਗਏ ਖੰਡੇ ਪਹੁਲ ਦੀਸ਼ਕਤਕਾਫੂਰ ਹੋਈ 
ਕ੍ਰਿਯਾਂ ਕਰਮ ਜਦ ਧਤਮ ਈਮਾਨ ਹਿਲੇ ਬਰਕਤ ਖਾਲਸੇ ਪੰਬ ਚੋਂ ਦੂਰ ਹੋਈ 
ਕੋਮਾਂ ਗੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘਾ ਪੰਥ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਕੂਤ ਕੂਰ ਹੋਵੀ 

ਪੈਹਲਾ ਜੰਗੀ ਖਾਲਸਾ 

ਵਡੇ ਤੜਕਯੇ' ਉਠ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਮੁਖੋ' ਉਚਾਰਦੇ ਸੀ 
ਜਤੀ ਸਤੀ ਥੇ ਖਾਲਸੇ ਬਲੀ ਜੋਧੇ ਅਪਣੇ ਧਰਮ ਉਤੇ ; ਜਾਨਾਂ ਵਾਰਦੇ ਸ) 

ਵੱਧ ਜੈਗ ਜੂ ਥੇ ਕੋਮਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਿੰਘ ਸੁਰਮੇ ਧਨੀ ਤਨਵ:ਰ ਦੇ ਸੀ 
ਨੇਕ ਖਾਲਸੇ ਬੀਰ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘਾ ਧਰਮ ਜੁਧ ਚੋ' ਕਦੇ ਨਾਂ ਹਾਰਦੇ ਸੀ 

ਪਬਲਕ ਦੇ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਵਿਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਉਪਦੇਸ਼ 

ਮਾਨਸ ਜਨਮਦੁਰਲਭ ਹੈ ਵਿਚਦੁਨੀਆ ਏਹਨਾਂਜਨਮ ਮਿਲਦਾ ਵਾਰਵ/ਰ ਲੋਕੋ 
ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਸਰੁ੫ ਏਹ ਰੱਬ ਦਾ ਹੈ ਜੂਨਾ ਸ/ਰੀਅ ਵਿਚ ਸਰਦਾਰ ਲੋਕੋ 

ਏਸੇ ਜੂਨ ਅੰਦ ਮਿਲਦਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਹੈ ਮੋਖ ਮੁਕਤ ਮਿਲਦੀ ਏਸੇਵਾਰ ਲੋਕੇ 

ਏਸੇ ਜਨਮ ਅਐਦ ਭਗਤ। ਭਜਨ ਕਰਕੇ ਬਣਦੇ ਗਜੇ ਰਾਣੇ ਤਜਦਾਰ ਲੋਕੇ 
ਸੁਚ ਸੋਧਰਖੋ ਕਤੋ ਭਜਨ ਬਾਣੀ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਲਾਹਾ ਖਟੋ ਭਰ ਲੋਕੋ 

ਲੋਭ ਮੋਹ ਤਿਆਗੋ ਠਗੀ ਚੋਰ ਯਾਰੀ ਕਮ ਕ੍ਰੋਧ ਤੇ ਤਜੋ ਹੈਕਾਰ ਲੋਕੋ 
ਛਡੋ ਮਾਸ ਮਦਰ! ਕਰੋ ਜੀਵ ਟਖਯਾ ਬਣੋ ਦੇਵਤੇ ਪੁਰਖ ਦ:ਤ'ਰ ਲੋਕੋ 
ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਬੇਅਰਥ ਨ' ਜਾਣ ਦੇਵੋ ਸਿਖਕਾ ਲਓ ਸਡ) ਚਿਤਪਾਰ ਲੌਕੋ 

ਦੇਵੋ. ਤਿਆਗ ਬਿਦੇਸ ਦੇ ਕਪੜੇ ਨੂੰ ਕਰੋ ਖ਼ਦਰਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਲੋਕੋ 
ਮਤ ਭਜਨ ਲੈਕੇ-ਪੀਓ ਪਹੁਲ ਖੋਡ' ਪਾਓ ਗੁਤੂ ਘਰ ਤੇ ਫਲਚਾਰ ਲੋਕੋ 
ਸ੍ਰਾਸ ੨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਪ ਵੀਰੋ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦ: ਏਹੀ ਉਪਕਾਰ ਲੋਕੋ 

ਰਸਤਾ ਏਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਹੈ ਫੜੋ ਰਾਹ ਸਿਧਾਂ ਭੁਲਣਹਾਰ ਲੋਕੋ 

ਦੁਨੀਆਂ ਏਹ ਸਰਾਂ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਦੀ ਰੈਨ ਕੱਟ ਲੈਨੀ ਮਿਲਕੇ ਯਾਰ ਲੋਕੋ 

੦੦0੦੧ €16॥ਘਹੂ ।0੦॥੧੦1॥1€1610॥0&3।0੦11.੮੦॥0 



(੧੧) 
ਸੁਪਨੇ ਵਾਂਗ ਏਹ ਆਵਣਾ ਜਗਤ ਉਤੇ ਮਿਥਯ ਤੁਲਸਾਰੇ ਕਾਰੋਵਾਰ ਲੋਕੋ 
ਫਸਕੇ ਬ੍ਰਮੇ ਦੀ ਮਇਆ ਦੇ ਜਾਲ ਅੰਦ ਬੰਦਾ ਹੋ ਵਦਾ ਪਿਆ ਖਵਾਰ ਲੋਕੋ 
ਝੂਠੇ ਕੁਲ ਝੇੜੇ ਪੈਦੇ ਜਗਤ ਦੇ ਨੇ ਜਰਾ ਦੇਖ ਲੌ ਅੱਖ €ਘਰ ਲੋਕੋ 
ਨਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੁਤ ਨਾਂ ਪਿਉ ਨਾਰੀ ਨਹੀ ਕਿਸੇ ਦਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਵਰ ਲੋਕੋ 
ਨਾਂ ਕੋਈ ਸਾਬ ਆਵੇ ਨਾ ਕੋ ਸਾਬ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇਦਾ ਨਾ ਟਿਸ਼ਤੇਂਦਾਰ ਲੋਕੋ 

ਭੁਲ ਗਈ ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆਂ ਦਿਤੀ ਮਤ ਕਾਰ ਨੇ ਮਾਰ ਲੋਕੋ 
ਅਓ ਆਓ ਏਧਰ ਰਸਤੇ ੫ਓ ਸਿਧ ਕਰੋ ਭਜਨ ਜਾਂ ਮਿਲੋ ਕਟਤਾਰ ਲੋਕੋ 
ਐਵੇ' ਨਾ ਗਵ:ਵੋ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਹੀਰਾ ਕਰੋ ਯਾਦ ਸਾਈ ਸਿਰਜਨਹਾਰ ਲੋਕੋ 
ਏਸ ਤਾਂ ਉਪਦੇਸ ਦੇ ਸਤਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬੈਦੇ ਤਾਰ /ਦਤੇ &ਇੁਮਾਰ ਲੋਕੋ 
ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਜਹਾਜ ਹਫਨਾਮ ਸਿੰਘਾ ਭਵਦਲ ਸਾਗਾਾਂ ਚੋਂ ਦਿੰਦਾ ਤਾਰ ਲੋਕੋ 
ਸੈਤ ਖਾਲਸਾ ਲਾਨੇ ਨਾਮਧਾਰੀ ਪੰਥ ਦੀ ਰਚਨਾ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ 

ਚਾਰ ਅਖਰਾ ਭਜਨ ਅਜ਼'ਦ ਕਰਨਾਂ 

ਪਜਾਂਪਯਾਰਿਆਂ ਤੇ ਐਮ੍ਰਿਤ ਆਪਛਕਕੇ ਪਿਛੋ ਪਯਾਰਿਅਂ ਤਾਂਈਛਕ'ਇ ਦਿਤ/ 
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਹਥੀ' ਆਪ ਦੇਕੇ,ਭ ਨ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਸੁਨਾਇ ਦਿਤਾ 
ਭਜਨ ਗੁਪਤ ਜਪਨਾਂ ਮੋਤ ਖਾਲਸ' ਜੀ ਮਗਤ ਕੁਲ ਨੂੰ ਗੁਰਾਂ ਜਿਤਾਇ ਦਿਤਾ 
ਬਾਣੀ ਸਾਰੀਆਂ ਦ! ਏਹੀ` ਮੂ ਮੋਤ ਤੱਤ ਕਢਕੇ ਤੁਮੇ ਫੜ/ਇ ਦਿਤਾ 
ਚਾਰਾਂਜੁਗਂਦਾਭਜਨਪਮਾਤਮਾਂਦਾ ਦੇਹੀ ਭਜਨ ਰਿਖੀਆੰਮੁਨੀਆਂ ਗਇ ਦਿਤਾ 
ਏਹੀ ਭਜਨ ਕਰਕੇ ਮਿਲਦਾ ਰਬ ਸਚਾ ਰਸਤ/ ਸੁਰਗ ਦ. ਤੁਮੇ ਬਤਇ ਦਿਤਾ 
ਟਸਤੇ ਟੋਲਦੇ ਭੁਲਿਆਂਭਟਕਿਆਂ ਨੂੰ ਰਬ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਪਾਇ ਦਿਤ' 
ਭਵਜਲ ਲੰਘਣੇ ਲਈ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘਾ ਨਾਮ ਰੂਪ ਜਹਾਜ ਬਣਾਇ ਦਿਤਾ 

ਸ੍ਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਭਜਨ ਵਿਚ ਸ਼ਕਤੀ 

ਦਿਤੇ ਭਜਨ ਜਦਸਤਿਗੁਰੂ ਰਮ ਸਿੰਘਨੇ ਤੁਰਤ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਸ਼ਕਤੀਵਾਨ ਹੋਏ 

ਵਡੇ ਵਡੇ ਕੁਰਹਿਤੀਏ ਮਹਾਂ ੫ਪੀ ਸਰੇ ਦੇਵਤੇ ਪੁਰਖ ਇਨਸਾਨ ਹੋ ਹੋਏ 
ਕੋਈ ਖਾਸ ਸ਼ਕਤੀ ਸ/ਤਗੁਰਬਖਸ਼ਦੇ ਸੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਓਦੋ' ਬ੍ਕਤਵਾਨ ਹੋਏ 
ਨਾਮ ਰੂਪ ਸ਼ਕਤੀ ਭਰੀ ਗਈ ਐਦ ਗਿਦੜ ਲੋਕ ਭੀ ਸ਼ੇਰ ਸਮਾਨ ਹੋਏ 
ਨਸ਼ੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿਚ ਵੈਰਾਗ ਕਰਕੈ ਕੁਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਮਸਤ ਮਸਤ/ਨ ਹੋਏ 
ਕੂਕਾਂ ਮਾਰਨੇ ਤੇ ਹੀ ਹਰਨਮ ਸਿੰਘਾ ਕੂਕੇ ਨਾਮ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜਹਾਨ ਹੋਏ 
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(੧੨) 
ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਾਜੇ ਨਿਵਾਜੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵਿਚ ਹੇਤ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾਂ 

ਬਾਠ ਅਨੰਦ ਮੁਯਾਦਾ ਚਲੌਣੀ 

ਸਾਰੇ ਸਿਖ ਇਤਹਸ ਨੂੰ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਪੜਕੇ ਗੋਰ ਸੇ ਕਰੋ ਵਿਚਾਰ ਦੇਖੋ 
ਏਹ ਅਨੰਦਾਂ ਦੀ ਰਸਮ ਹੈ ਤੁਰੀ ਕਿਥੋਂ ਏਸ ਬ'ਤ ਕੈਨੀ ਨਿਗਾ ਮਾਰ ਦੇਖੋ 
ਦਸੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਭੀ ਆਪ ਅਪਣੇ ਹੋਇ ਬੇਦਾਂ ਦੀ ਰੁਚੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਖੋ 
ਵਯਾਹ ਚਲੇ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਵਾਂਗ ਪਹਿਲੇ ਜਿਵੇਂ ਗਏ ਥੇ ਬੇਦ ਉਚਾਰ ਦੇਖੋ 
ਪੜ੍ਹੋ ਵਿਆਹ ਸਾਰੇ ਪੈਥ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਨਾਂ ਅਨੰਦਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇਖੋ 
ਸਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਮੀ ਕਰੀ ਪੂਰੀ ਪੈਹਲੀਵਾਰ ਦੇਖੋ 
ਲਾਵਾਂ ਕਢੀਆਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰਥ ਵਿੱਚੋਂ ਰਸਮ ਕਰੀ ਪ੍ਰਚਲਤ ਸੰਸਾਰ ਦੇਖੋ 
ਬਿਨਾਂ ਬਹਮਣਾਂ ਤੇ ਕਰਕੇਹਮਨਆਪੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਾਜੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇਖੋ 
ਕਿਸੇ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਨਾਂ ਏਹ ਰੀਤ ਤੋਰੀ, ਤੋਰੀ ਬਾਰ੍ਹਵੇ' ਗੁਰੂ ਅਵਿਤਰ ਦੇਖੋ 
ਅਸਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਇਤਹਾਸ ਸਭ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਸੁਣੇ ਕੁਲ ਕੌਮੀ ਸਮਚਾਰ ਦੇਖੋ 
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦੂਆ ਅਨੰਦ ਕਾਰਜ ਤੋਰੇ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਵਿਹਾਰ ਦੇਖੋ 
ਤੁੱਕੀ। ਪੰਥ ਦੀ ਕਰੀ ਹਰਨ'ਮ ਸਿੰਘਾ ਗੁਰੂ ਬਾਰਵੇਂ' ਨੇ ਮੇਹਰਧਾਰ ਦੇਖੋ 

ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਨਸੀਹਤ 

ਬੁਤ ਪੀਰ ਖਾਨਾ ਭੈਰੋ' ਅਤੇ ਗੁਗਾ, ਕੋਈ ਪੁਜਣੀ ਮੜ੍ਹੀ ਮੁਨਾਰ ਨਾਹੀਂ 
ਭਵਾਂ ਮਿਲਣ ਹਕੂਮਤਾਂ ਬੜੇ ਐਧੇ, ਕਰਨੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿਚ ਸੁਕਾਰ ਨਾਹੀ” 

ਲੀੜਾ ਨ ਬਦੇਸੀ ਕਦੇ ਭੁਲ ਪੋਣਾ, ਰੋਗੀ ਬੈਨਣ੍ਰੀ ਕਦੇ ਦਸਤਾਰ ਨਾਹੀ' 
ਕਾਮੀ ਬਹੁਤ ਲੋਭੀ ਬੈਦਾ ਕੋਮ ਘਤੀ, ਬੇਈਮਾਨ ਬਣਾਵਣਾਂ ਯਾਰ ਨਾਹੀ 
ਠੁਠਾ ਮਾਸ ਸ਼ਰਾਬ ਨੰ ਜੈਸ਼ ਪੀਣੀ, ਨੜੀ ਮਾਰ ਕਰਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾਰ ਨਾਹੀ” 
ਰ ਰ'ਈਏ ਮਸੰਦੀਏ ਧੀਰ ਮਲੀਏ, ਕਹਨਾਂ ਏਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਹਾਰ ਨਾਹੀਂ 

ਸ਼ਮਨ ਦੁਸਟ ਪਾਪੀ ਵੈਰੀ ਖਾਲਸੇ ਦੇ, ਪੋਣਾਂ ਏਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਲ ਪਿਆਰ ਨਾਹੀ 

ਅਪਨੀ ਇਸਤੀ ਤੋ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੈਰ ਤ੍ਰਿਯਾ, ਸੁਪਨੇ ਵਿਚ ਵੀ ਭੋਗਨੀ ਨਾਰ ਨਾਹੀਂ 

ਸ੍ਰਾਸਸ੍ਰਾਸ ਜਪਣਾ ਨ'ਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ, ਵੇਲੋਂ ਕਿਸੇ ਭੀ ਦੇਣਾਂ ਵਿਸਾਰ ਨਾਹੀ” 

ਨਾਮਧਾਰੀਆ ਸਿੰਘ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘਾ, ਕਰੇ ਕੋਈ ਭੀ ਵਿਸ਼ਾ ਵਿਕਾਰ ਨਹੀ” 
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(੧੩) 
ਸੰਮਤ ੧੯੧੫ ਵਿਚੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵਿਚ ਹੇਰ ਵਾਧਾ ਕਤਨਾ 

ਸਚੇ ਪਾਂਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਥ ਸਜਿਆ ਜਦੋਂ ਬਲਵਾਨ ਵੀਰੋ 
ਮਾਈਆਂ ਬੀਬੀਆੰ ਦੇ ਰੈਹਤ ਰਖਣੇਨੁੰਕੋਈ ਖਾਸ ਨਾ ਕੀਆ ਐਲਾਨ ਵੀਰੋ 
ਮਰਦਾਂ ਵਾਂਗ ਪੰਜੇ ਕਕੇ ਰਖਣੇ ਨੂੰ ਮਾਈਆਂ ਲੀਏ ਨਾਂ ਕੀਆ ਪ੍ਰਵਾਨ ਵੀਰੋ 
ਪਿਛੋਂ' ਪੰਥ ਨੇ ਭੀ ਓਵੇਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤ ਕੋਤੀ ਖਾਸ ਨਾਂ ਕੀਆਂ ਧਿਆਨ ਵੀਰੋ 
ਸਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਮੀ ਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਆਨ ਵੀਰੋ 
ਮਾਈਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਕੱਛਂ ਪੈਹਨਣੇ ਨੂੰ ਜੋਰ ਸ਼ੇਰ ਸੇ ਕੀਆ ਫੁਰਮਾਨ ਵੀਰੋ 
ਔਰਤ ਜਤ ਨੂੰ ਭੀ ਵਾਂਰਹੀ ਮਰਦ ਜਾਤੀ ਸਰੇ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਦਿਵਾਨ ਵੀਰੇ 
ਅੰਮ੍ਤ ਖੈਡੇ ਦਾ ਬਖਸ਼ਯਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰੈਹਤ ਬੈਹਤ ਦਾ ਬਖਸ਼ਕੇ ਦਾਨ ਵੀਰੋ 
ਏਹ ਨਵਾਂ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸੇ ਮੈ` ਕੀਤ ੫੩ ਤੇ ਬੜਾ ਅਹਿਸਾਨ ਵੀਰੋ 
ਦਿਤੀ ਰੈਹਤ ਰਖਾਇ ਹਰਨ'ਮ ਸਿੰਘਾ ਮਰਦ ਨਾਰੀਆਂ ਇਕ ਸਮਾਂਨ ਵੀਰੋ 

ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਖਾਲਸ ਪੰਥ ਨੂੰ ਪਲਟਾ ਦੇਣਾ 

ਤੱਤ ਖਾਲਸੇ ਤੇ ਫਰਕ ਕਦੀ ਪਾਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨਵੇਂ ਹੀ ਰੂਲ ਚਲਾਇ ਬਹੁਤੇ 
ਸ਼ਕਲ ਬਦਲ ਦਿਤੀ ਪੰਥ ਖਾਲਸੇ ਦੀ, ਸ਼ਸਤਰ ਗਲਾਂ ਤੋ ਦੀਏ ਲਹਾਇ ਬਹੁਤੇ 
ਸੈਤ ਖਾਲਸਾ ਕਰ ਦੀਆ ਜੈਗੀਆਂ ਤੋਂ, ਰੂਪ ਦੇਵਤਾ ਦੀਏ ਬਣਾਇ ਬਹੁਤੇ 
ਵਡੇ ੨ ਸਰਦਾਰ ਜਰਨੈਲ ਜੈਗੀ, ਮਾਸ ਖਾਣ ਤੇ ਦੀਏ ਛਡਾਇ ਬਹੁਤੇ 
ਸੁੱਚ ਸੋਧ ਵਾਲੇ ਮੱਤ ਵੈਸ਼ਨੂੰ ਦੇ, ਦਿਤੇ ਖਾਲਸੇ ਨਵੇ' ਸਜਾਇ ਬਹੁਤੇ 
ਸਿੰਘਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਜਾਇ ਦਿਤੇ, ਨਾਮ ਦਾਨ ਦੇ ਸ਼ਕਤ ਦਿਖਾਇ ਬਹੁਤੇ 
ਬਾਮ੍ਰਣ ਬਾਣੀਏ ਖਤੀ ਲੋਕ ਹਿੰਦੂ, ਹੁੱਕਾ ਪੀਣ ਤੇ ਦੀਏ ਹਟਾਇ ਬਹੁਤੇ 
ਮੰਤੁ ਵਿਚ ਸਰੀਰ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣੇ ਤੇ, , ਮਸਤੀ ਵਿਚ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕ ਆਇ ਬਹੁਤੇ 
ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇ ਮਸਤਨੜੇ ਕੂਕ ਉਠੇ, ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਗਏ ਖਾਇ ਬਹੁਤੇ 
ਨਰਕ ਕੁੰਡ ਵਿਚੋ ੫ਪੀ ਕਢ ਬੈਦੇ, ਭਿਸਤ £ਰਗ ਮੇ # ਦੀਏ ਪੁਚਾਇ ਬਹੁਤੇ 
ਮੇਰੇ ਪਿਤ' ਤਾਏ ਚ'ਚੇ ਸਣੇ ਟੱਬਰ, ਪਹਿਲੇ ਪੂਰ ਹੀ ਪਾਰ ਲੰਘਇ ਬਹੁਤੇ 
ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਖਾਸ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕੈਮ ਹੋਰ ਭੀ ਕਈ ਸਮਝਾਇ ਬਹੁਤੇ 
ਮਾਲਾ ਪਾਈਸੀ ਗਤ੍ਰੇ ਤੇਗ ਦੀ ਥਾਂ, ਹੱਥੀਂ ਗੁਰਾਂ ਵਿਹਾਰ ਕਰਇ: ਬਹੁਤੇ 
7 ਹਜੂਰ ਸਾਹਥ ਸਚ ਖੰਡ ਜੋ ਖਾਲਸੇ ਪੋਥ ਦੀ ਰੇਹਤ ਦਾਕੇ'ਦ ਹੈ ਉਥੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਭੀ ਪਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸਿੰਘਨੀਆਂ ਕਛਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉ'ਦੀ- 
ਆਂ ਅਸਾਂ ਕੌਸ਼ਸ ਸੇ ਦਕਾਫਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸੇਤ .ਲਖ਼ਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਤ ਐਹਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਟੜਤਾਂ ਵਾਲਿਆ ਨੇ ਖਾਸ਼ ਓਥੇ ਜਾਕੇ ਦਰਾਫਤ ਕੀਤਾ ਹੈ 
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(੧੪) 

ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਮਹਾਂਰਾਜ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘਾਂ ਜੋਰ ਸ਼ਕਤ ਦੇ ਸਮੇ' ਬਦਲਇ ਬਹੁਤੇ 
ਨਵੇਂ ਪੰਥ ਦੀ ਕ੍ਰਿਯਾ 

ਨਵੇਂ ਗੁਰਾਂ ਸਾਜੇ ਜੇੜ੍ਹੇ ਨਾਮਧਾਰੀ ਵਡੇ ਤੜਕਿਉ' ਉਠ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ 
ਸੁਚ ਸੋਧ ਰਖਦੇ ਖਦਰ ਪੇਸ਼ ਸਾਰੇ ਸ੍ਰਾਸ ਸ੍ਰਾਸ ਹੀ ਭਜਨ ਭਗਵਾਨ ਕਰਦੇ 
ਅਸਲੀ ਦੇਵਤੇ ਰਿਖੀਨੇ ਨਾਮਧਾਰੀ ਹਰਦਮਪੁਰਖ ਅਕਲ ਦਾ ਧਿਆਨਕਰਦੇ 

ਨਾਮ ਜਪਨਦਾ ਸਦਾ ਹਰਨਾਮਸਿੰਘਾ, ਸਤਿਗੁਰੁ ਵਿਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਹਾਨਕਰਦੇ 
`੧੯੧੯' ਬਿਕ੍ਰਮੀ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸੀ ਅਮ੍ਰਤਸਰ ਜੀ ਜਾਣਾ 

ਪਹਚੇ ਸੁਧਾਸਰ ਮੈ ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਸੈਗਤਾਂ ਦਾ ਭਰਾ ਜੋਰ ਸਮਝੋ 
ਮੂਰ੍ਹੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਮਸਤ ਮਸਤਾਨੜੇ ਜੋ ਪੈਲਾਂ ਪਾਂਵਦੇ ਵਾਂਗ ਥੇ ਮੋਰ ਸਮਝੋ 
ਪਹੁੰਚੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕੈਮਿਆਂ ਬੀਰ ਬਾਂਕੇ ਕੀਰਤਨ ਸਬਦ ਦੀ ਬੇਨ੍ਹ ਘਨਘੋਰ ਸਮਝੋ 

ਚੜ੍ਹਨ ਦਿਤੇ ਨਾਂ ਤਖਤ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘਾ ਕਰਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜੋਰ ਸ਼ੋਰ ਸਮਝੋ 
ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਮਹੇਤਾਂ ਨੇ. ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨਾਲ _ਬਦਮਲੂਕ ਕਰਨਾਂ 

ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਤਨਖਾਹੀਏ ਬਹੁਤ ਕੂਕੇ ਤਖਤ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ ਤੁਮੇ ਅਧਕਾਰ ਨਾਹੀ 
ਪੜਦੇ ਤੁਸੀ ਕਲਾਮ ਹੋ ਮੁਸ ੧ਰਮਾਨੀ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਤੇ ਥੋਡਾ ਪਿਆਰ ਨਾਹੀ 
ਹਥੋਂ ਨਹੀ ਖਾਂਦੇ ਸਾਡੇ ਤੁਸੀ ਖਾਣਾ ਬਸਤੁ ਨੀਲ ਤੁਸੀ' ਲੈਦੇ ਧਾਰ ਨਾਹੀ 

ਥੋਡੇ ਸਿਖ ਕੂਕੇ ਥੋਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਨਦੇ ਕੋਈ ਬਾਰਵਾਂ ਗੁਰੂ ਅਵਿਤਰ ਨਾਹੀ 
ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਮਸਤਾਨਾ ਨਾਂ ਸਿਖ ਥੋਡਾ ਲਾਹੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਦਸਤਾਰ ਨਾਹੀ 

ਯਾ ਤਾਂ ਲੁਆਵੋ ਤਨਖਹ ਹਰਨ'ਮ ਸਿੰਘਾ ਨਹੀ ਆਵਣਾ ਫੇਰ ਦਬਾਰ ਨਾਹੀ 
ਸਰੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਸੰਤ ਮਹੇਤ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਣਾਂ 

ਮੰਤ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪੜਦੇ ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਛਡਯਾ ਸਿੱਖਾਂਦਾ ਨਹੀ ਸਲੂਕ ਕੋਈ 
ਨ 
ਸੈਤ ਖਾਲਸਾ ਦੇਵਤੇ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਕਰਦਾ ਸਿੰਘ ਕੁਰੈਹਤ ਨਾ ਮੂਲ ਕੋਈ 
ਥੋਨੂੰ ਪੈਥ ਕਢੂ ਧਕੇ_ਮਾਰ ਏਥੋਂ ਯਾਦ ਰੁਖਣ' ਬਚਨ ਮਕੂਲ ਕੋਈ 
ਔਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਸਮਾਂ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘਾ ਥੋਡੇ ਕੰਫਣੇ ਦਾ ਬਣੂ ਰੂਨ ਕੋਈ 

ਕਵੀਸ਼ਰ 

ਸਚੇ ੫ਤਸ਼/ਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਂਮਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰਦੇ ਏਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਗਿਆਨ ਸੀਗੇ 

ਤਿਆਗੋ ਚੋਰੀ ਯਾਰੀ ਠਗੀ ਮਾਂਸ ਮਦਰ: ਸਾਰੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨੇਕ ਫੁਰਮਾਨ ਸੀਗੇ 
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(੧੫) 

ਓਹ ਲੋਕ ਜੇਹੜੇ ਖਿਝਦੇ ਸ.ਤਗੁਰਾਂ ਤੇ ਪਾਪੀ ਪੁਰਸ਼ਓਹ ਠੱਗ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸੀਗੇ 
ਚਾਲ ਚਲਨ ਮੈਦੇ ਖਾਂਦੇ ਮਾਂਸ ਮਦਰ/ ਐਬਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀਗੇ 
ਸਿਖਿਆ ̀ਜੈਹਰਵਰਗੀ ਲਗਦੀਉਨਾਨੂੰ ਸੀਐਬੀ ਸਿਖਜੋ ਵਿਚ ਜਹਾਨ ਸੀਗੇ 
ਪੈਗਏ ਵੈਰ ਓਹ ਲੋਕ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ/ ਜੇਹੜੇ ਕੋਮਘਾਤੀ ਬੇਈਮਾਨ ਸੀਗੇ 

ਸੀ ਸਤਿਗੁਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਰਦਾਸ ਸੇਧਣੀ 

ਸਾਧੂ ਸੈਤ ਮਹੈਤ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੋਧੀ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਨਹੀ' ਅਰਦਾਸ ਭਾਈ 
ਖੜੇ 4ਰਹੇ ਦਰਬਾਰ ਮੈ ਹਬ ਜੋੜੀ ਵਰਤੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਨਰਮੀ ਖਾਸ ਭਾਈ 
ਕਿਸੇ ਤ੍ਰਾਂ ਪੁਜਾਰੀ ਭੀ ਨਹੀ ਮੈਨੇ ਆਖਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਹੋਇ ਨਿਰਾਸ ਭਾਈ 
ਅਪਣੇ ਅ੫ਹੀ ਸੋਧ ਅਰਦਾਸ ਲਈ ਦਿਤੀ ਛੱਡ ਪੁਜੇਰੀਆਂ ਆਸ ਭਾਈ 
ਅ/ਪਣੇਆਪਹੀਦੇਗ ਵਰਤਇ ਦਿਤੀ ਸੈਗਤਬਹੁਤਥੀ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਸ਼ ਭਾਈ 
ਭੈਣੀ ਸਹਿਬ ਆਗ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘਾ ਜਪਦੇ ਨਮ ਸਵਾਸ ਸ੍ਰਾਸ ਭਾਈ 

੧੯੧੮ ਵਿ: ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਮੈਣ ਦੁਆਬ ਦਾ ਦੌਰ ਅਤੇ ਰੰਗ” ਜੀ ਦੀ ਸੈਰ 

ਮੈਣ ਦੁਆਬ ਤੇ ਗੈਗ/ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਨੇ ਭੈਣੀਸਾਹਿਬ ਤੇ ਤੇ' ਹੋਏ ਤਿਆਰ ਬੇਲੀ 
ਬਗੁਲੀਰੀਡਆਂ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਲੰਘੇ ਡੇਰਾ ਖੰਨੇ ਮੈਂ ਲਿਆ ਉਤਾਰ ਬੇਲੀ 
ਬਹੁਤ ਕੇਠ ̀  ਹੋਇਆ ਖੰਨੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਆਈਆਂ ਸੈਗਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੁਮਾਰ ਬੇਲੀ 
ਚੁਨ੍ਹੀ ਮਛਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੜਾਉ ਕਰਦੇ ਗਏ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਬਾਲੇ ਨੂੰ ਤਰ ਬੇਲੀ 
ਇਮਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਸਫੌਰੇ ਤੇ ਲਖਨੌਰੇ ਬੜੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬੇਲੀ 
ਤੂਬੀ ਅਤੇ ਕਪੂਹੀ ਤੇ ਮਾਹਵੇ ਮੱ ਭਾਰੀ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਦਰਬਾਰ ਬੇਲੀ 
ਤਲਾਕੇਰ ਜੁਡੇ ਆਦਿਕ ਨਗ੍ਹਾਂ ਮੈ` ਦਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਏ ਦੀਦਾਰ ਬੇਲੀ 
ਪਹਚੇ. ਸ਼ਹਿਰ ਜਗ/ਧਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਂਗੂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦਾਰ ਬੇਲੀ 
ਸਾਧ ਨਲ ਏਕੇ ਭ/ਰੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਹਾਰ ਗਏ ਸਾਧ ਆਖ ਕਾਰ ਬੇਲੀ 
ਧੀਮੋਂ ਅਤੇ ਕੜਕੋਲੀਤੇ ਤੁਗਲਪੁਰ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਗਏਦਿੰਦੇਮੇਹਰ ਧਾਰ ਬੇਲੀ 
ਜਭਸੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀਰੁੜਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਹੋਏਕਿਕਣ ਲਿਖਾਂਸਾਰੇ ਸਮਾਚਾਰ ਬੇਲੀ 

ਪੁਸਤਕ ਵਧੁਗਾ ਲਿਖਾਂ ਜੇ ਹਾਲ ਸਾਰੇ ਜੇੜ੍ੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਗਏ ਉਚਾਰ ਬੇਲੀ 

ਪਿੰਡਾਂ ਪਿੰਡਾਂਬਾਣੀਮਜਲੋਮਜਲ -ਕਰਦੇਪਹਂਚੇ ਗੁਗੂਸਾਹਿਬ ਹਰਦਵਾਰ ਬੇਲੀ 
ਏਥੇ ਹੋਯਾ ਕੀ ਹੋਰ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘਾ, ਅਗੇ ਸੁਣੌ' ਖਾਂ ਹੋਰ ਗੁਫਤਾਰ ਬੇਲੀ, 
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(੧੬) 
ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚੋਜ 

ਇੱਕ ਰੋਜ ਗੈਗਾ ਉਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਖੇਲ ਖੇਲਿਆ ਖੁਸ਼ੀ ਮੈਂ ਆਨ ਓਥੇ 
ਇੱਕ ਬੋੜੀ ਭਾਰੀ ਚਿਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਕੀਤ/ ਮੁਖ ਥੋ` ਏਹ ਫੁਰਮਾਨ ਓਥੇ 
ਲਿਆਓ ਪਕੜ ਸਾਹਬੋ ਜੱਟੀ ਸਣੇਪੁਤ ਚਿਖਾਵਿੱਚਫੁਕੋ ਜਿਉ' ਦੀ ਜਾਨ ਓਥੇ 
ਸਾਹਬੋ ਪੱਧਰੀ ਦੀ ਹੁਕਮ ਪਾਇ ਗੁਰਦਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਜੱਟੀ ਨਿਸਚਾਵਾਨ ਓਥੇ 

ਗੁਰਾਂ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਬੈਠ ਚਿਤਾ ਉਤੇ ਤੇਰਾ ਅੱਜ ਕਰਨ' ਇਮਤਿਹਾਨ ਓਥੇ 
ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਜਿਉਂਦੀ ਤੇਰੇ ਸਣੇ ਪੁੱਤ ਫੂਕ ਦੇਵਨੀ ਸਰੇ ਮੈਦਾਨ ਓਥੇ 
ਜੋ ਕੁਛ ਅੰਤ ਦਾ ਬੋਲਣਾ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਜਲਦੀ ਬੋਲ ਖਾਂ ਵਿਚ ਦੀਵਾਨ ਓਥੇ 
ਹੱਥ ਜੋੜਕੇ ਗਲੇ ਮੈ ਪਾਇ ਪੱਲੂ ਜੱਟੀ ਆਖਦੀ ਸੁਣੋ' ਭਗਵਾਨ ਓਥੇ 
ਜਿਸ ਰੋਜ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੰਘ ਸਜਦੈ ਬੇਦਾ ਖਾਕ ਨ ਪਾਕ ਇਨਸਾਨ ਓਥੇ 
ਓਸੇ ਰੋਜ ਤੇ ਸਭੀ ਕੁਛ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਮਨ ਤਨ ਤੇ ਧਨ ਪਰਾਨ ਓਥੇ 
ਜਿਕਣ ਚਾਹੇਂ ਤੂੰ ਕਰੀ' ਕਰਤਾਰ ਦੂਲੋ ਸਾਡਾ ੨ੁਛ ਹੈਨੀ ਜੋਰ ਤਾਨ ਓਥੇ 
ਗੈਰ ਕੋਮ ਦੇ ਲੋਕ ਫਕੀਰ ਸਾਧੁ ਸਿਦਕ ਦੇਖਕੇ ਹੋਏ ਹੈਰਾਨ ਓਥੇ 
ਚਿਤ ਵਿਚ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ । ਉਤੋਂ” ਬੋਲਦੇ ਕੜਕ ਬਲਵਾਨ ਓਥੇ 
ਚੱਲ ਚਿਖਾ ਉਤੇ ਬਾਤਾਂ ਫੇਰ ਮਾਰੀ” ਸ਼ੈਦ ਰੱਬ ਹੋਵੇ ਮੇਹਰਬਾਨ ਓਥੇ 
ਜੱਟੀ ਓਸ ਉਤੇ ਕੰਬਲ ਏਕ ਕਾਲੀ ਹਥੀ` ਆਪਣੀ ਗੁਰੂ ਉੜ੍ਹਾਨ ਓਬੇ 
ਚਿਤਾ ਵਿਚ ਬੈਠੀ ਜੱਟੀ ਸਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਬ। ਕੁਲ ਜਹਾਨ ਓਥੇ 
ਲਾਂਬੂ ਲਾਇ ਦਿਤੇ ਚਾਰੋ` ਤਰਫ ਸੇ ਹੀ ਲੋਕੀ ਦੇਖਦੇ ਲਾਇ ਧਿਆਨ ਓਥੇ 
ਭਾਂਬੜ ਮੱਚੇ ਭਾਰੇ ਉਚੀ ਲਾਟ ਨਿਕਲੀ ਪਏ ਧਾਰ ਹੋਗਏ ਅਸਮਾਨ ਓਥੇ 
ਲਕੜ ਸੈਕੜੇ ਮਣਾ ਥੀ ਚਿਖਾ ਉਤੇ ਜਲਦੇ ਦੇਖਕੇ ਲੋਕ ਘਬਰਾਨ ਓਥੇ 
ਡਰਦੇ ਭੱਜ ਗਏ ਲੋਕ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘਾ ਭੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਸ.ਰੇ ਖਨ ਓਥੇ 

ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਜ਼ਾਹਰੀ ਕਰਾਮਾਤ 

ਲਕੜਚਿਤਾਦਾਜਲਗਿਆਬਹੁਤਜਲਦੀਭਖਦੇਅਗਨ ਦੇ ਪਏ ਅੰਗਯਾਰ ਸੀਗੇ 
ਜਿਉ ਕੀ ਤਿਉ" ਬੈਠੀ ਜੱਟੀ ਅਗਨ ਐਦਰਕਰੇ ਸ਼ਬਦ ਕਰਤਾਰ ੨ ਸੀਗੇ 
ਲੂਈ ਸੜੀ ਨ ਇੱਕ ਭੀ ਕੰਥਲੀ ਦੀ ਬਸਤ੍ ਬਰਫ ਵਾਂਗੂ ਠੰਢੇ ਠਾਰ'ਸੀਗੇ 

ਅਗਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਜੱਟੀ ਭਜਨ ਕਰਦੀ ਲੋਕ ਦੇਖਕੇ ਪਏ ਸੈਸਾਰ ਸੀਗੇ 
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(੧੭) 
ਲੜਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਛੜ ਪਿਆ ਖੇਡਦਾ ਸੀ,ਕੋਈ ਕਸ ਨਾ ਕਿਸੇ[ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੀਗੇ 
ਧੈਨ ੨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੋਹ ਦੁਨੀਆਂ, ਚਾਰੋ' ਤਰਫ ਹੁੰਦੇ ਜੈ ਜੈ ਕ/ਰ ਸੀਗੇ 
“ਉੱਠ ਜੱਟਏਚਿਤ' ਚੋਂ ਬਹਰਆਜਾ ਕਹੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਬਚਨ ਉਚਾਰ ਸੀਗੇ 
ਰਾਮ ਰਮ ਕਰਦੀ ਜੱਟੀ ਉਠ ਆਈ, ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਕਰਦੇ ਨਮਸ਼ਕਾਰ ਸੀਗੇ 
ਸਾਹਬੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂਦੇ ਚਰਨਆਣਪਕੜੇ, ਪਾਏ ਗੁਰੂ ਘਰਤੋ' ਫਲ ਚਾਰ ਸੀਗੇ 
ਏਸ ਲੀਲ੍ਹਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਹਰਨਮ ਸਿੰਘ, ਸਾਰੇ ਭੇਖ ਬਣਗੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੀਗੇ 

ਕਵੀਸ਼ਰ 

ਸਤਿਗੁਰਰਮਸਿੰਘਜੋਤਅਕਾਲ ਦੀ ਥੀ,ਪੂਰਣਸ/ਤਗੁਰੂ ਬਰਕਤਾਂਨਲ ਜਾਣੋ” 
ਸਚੇ ੫ਤਸ਼ਾਹ ਦੇਉਨਾਂ ਦਿਨਾਂਅੰਦਰ,ਮਸਤੀ(ਵੱਚਮਸਤਾਨੜੇ ਖਿਆਲ ਜਾਣੋ 
ਕਦੇ ੨ ਸਤਿਗੁਰ ਐਸੀ ਕਰਾਮਾਤੀ,ਲੀਲਾ ਖੇ ਖੇਲਦੇ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਜਾੋ' 
ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਓਹ ਜੋਹਰ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘਾ,ਰੇਗ ਕੁਰਦਤੀ ਦੇਣ ਦਿਖਾਲ ਜਾਣੋਂ 

ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਪੁਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਿਸਚਾ ਹੋਣਾਂ 

ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਿੰਦੂ ਭੇਖਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ,ਚਰਨੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਣ ਡਿੱਗੇ 
ਗਜੇ ਗਣੇ ਯੋਗੀ ਚਰਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ,ਸਾਧੁ ਸੈਤ ਮਹੇਤ ਨਿਰਬਾਨ ਡਿੱਗੇ 
ਵੱਡੇ ੨ ਰਈਸ ਸਰਦਾਰ ਬਾਂਕੇ, ਰਾਜ ਪੂਤ ਚਰਨੀ' ਖਾਨ ਦਾਨ ਡਿੱਗੇ 
ਖਲਕਤ ਨਿਵੀ' ਤਮਾਮ ਹਰਨਾਮਸਿੰਘਾ, ਵੱਡੇਵ ਚਰਨੀਆਕੜ ਖਾਨ ਡਿੱਗੇ 

ਇਕ ਹੇਰ ਖੋਲ ਕਰਾਮਾਤ) 

ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੇਲੀਸਾਲ ਦੀ ਥੀ ਜਿਸਦ' ਵਾਂਗਲੋਹੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰ ਵੀਰੋ 
ਹਮਨ ਕਤਦਿਆਂ ਓਸਨੂੰ ਅਗਨ ਲੱਗੀ ਗੁਰੂ ਮੁਖ ਥੋਂ “ਕਹਿਣ ਉਚਾਰ ਵੀਰੋ 
ਚੁੱਕੋ ਖਾਲਸ/ ਜੀ ਗੇਲੀ ਏਕਤਰਫੋ” ਇਸਨੂੰ ਸੁੱਟ ਆਈਏ ਗੰਗਾਧਾਰ ਵੀਰੋ 
ਕਲੇ ਗੁਰੂ ਚੋਂਕਣ ਲਗੇ ਏਕਤਰਫੋ' ਦੂਜੀ ਤਰਫ ਸੰਗਤ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਵੀਰੋ 
ਪਾਸਾ ਗੁਗਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤ ਦੇਕੇ ਹੱਥ ਦ' ਜਰਾ ਸਹਾਰ ਵੀਰੋ 
ਦੂਜੇ ਤਰਫ ਸਾਰੀ ਸੈਗਤ ਪਈ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਇੰਚ ਨ। ਸੱਕੇ ਉਭਾਰ ਵੀਰੋ 
ਅਸਚਰਜ ਲੀਲ੍' ਸਚੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਲੋਕ ਦੇਖ ਦੇ .ਪਏ ਸੈਸਾਰ ਵੀਰੋ 

ਤਿਲ ਭਰ ਭੀ ਜਦੋ ਨਾਂ ਚੁੱਕ ਸੱਕੇ ਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲਗੇ ਆਖਰਕਾਰ ਵੀਰੋ 
ਛੋਟੇ ਭਾਈਅਪਣੇ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਤਈ' ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਸ/ਤਗੁਰੂ ਮੇਹਰਦਿਲਧਾਰ ਵੀਰੇ 
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(੧੮) 

ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੈਮ ਨ.'ਚੁਕਣੇ ਦ। ਤੇਰੀ ਸਡੀ ਹੀ ਭ.ਈ ਏਹ ਕਾਰ ਵੀਰੋ 
ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਪਾਕੇ ਹੁਕਮ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਹੋਏ ਚੁਕਣੇ ਨੂੰ ਕੱਲੇ ਤਿਆਰ ਵੀਰੋ 
ਇੱਕ ਓਸ ਪਾਸ਼ੇ_ਦੂਜਾ ਓਸ ੫ਸੇ ਦੋਨੋਂ ਮੂਰਤੀ ਰੂਪ ਕਤਤ/ਰ ਵੀਰੇ 
ਗੇਲੀ ਚੁਕੇ .ਲੈਗਏ ਦੋਨੋ' ਭਾਈ ਲੋਕ ਦੇਖਕੇ ਹੋਏ ਬਲਿਹਾਰ ਵੀਰੋ 
ਕਰਾਮਾਤੀ ਏਹ ਖੇਲ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘਾ ਖੇਲੇ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਹਰੀ ਦੁਆਰ ਵੀਰੋ 

ਕਵੀਸ਼ਰ 

ਕਲਾਵਾਨ ਭਾਰੇ ਲਾ ਸ਼ਕਤ ਵਾਲੇ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ! ਵਿਚ ਭਰਪੂਰ ਸ/ਤ ਗੁਰ 
ਕਰਮਾਤ ਛਪਾਇਕੇ ਸਦਾ ਰਖਦੇ ਹੋਂਦੇ ਫ਼ਾਂਹਰ ਨਾ ਆਮ ਹਸ਼ੂਤ ਸਤਿਗੁਰ 
ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਮਸਤਨੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕੁਸ਼ਕੁ ਦਸਭੀ ਦੇਣ ਜਰੂਤ ਸਤਿਗੁਰ 
ਕਰਾਮਾਤੀ ਉਤਾਰ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸਚੇਸਈ' ਦਾ ਅਸੋਲੰਸੀ ਨੰ ਨੂਰ ਸਤਗੁਰ 

`` ' ਕਵੀਸ਼ਰ' 

ਦੌਰਾ ਕਰ ਸਾਰੇ ਰੀਗਾ ਪਾਰ ਤੋੜੀ', ਮੁੜੇ ਪਿਛਾਂ ਨੂੰ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਦੂਲੋ 
ਦੁਰਾਰੀਡ ਇੰਮਲੀ ਮੋ ਮੋਹਣ ਘੀਟ ਤੋੜੀ, `ਕੀਤ' ਕੁਛਕੁ ਦੌਰ ਕੋਹ ਸ਼ੰਮਾਂਲ ਦੂਲੋ 
ਲਾਗ ੨ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਚਲੇ ਆਏ, ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਏ ਨਿਹਾਲ ਦੂਲੋ 
ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘਾ, ਹੂਣ ਸੁਣੋ ਅਗਲਾ ਸਰਾਂ ਹਾਲ ਦੂਲੋ 

ਕਵੀਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸੁੱਧ ਸਿੰਘ: ਨੈ ਸਰੀ .ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜ। ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਯ ਨੇ 

ਮੇਲਾ ਅਪਨੇ ਪਿੰਡ ਬਗੁਲੀ ਕਰਵੋਣਾਂ ਅਤੇ ਚਾਲਾ) ਘਰਾਂ ਨੇ _ਨਾਮਧਾਂਰੀ ਸਜਣਾਂ 

ਹੱਥ ਜੋੜ ਖੜ੍ਕੇ ਕਿਹਾ ਪਿਤ' ਜੀ ਨ ਅਰਜ ਸੁਣੋ ਸਾਡੀ ਸਿਰਜਨਹਾਰ ਪ੍ਰਭੂ 

ਸਣੇ ਸੰਗਤੀ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੀਬ ਖਾਨੇ, _ਬਗੁਲੀ ਚਲਕੇ ਦਿਓ ਦਿਦ/ਰ ਪਰ੍ਭੂ 
ਜਿਵੇਂ ਤਾਰ ਦਿਤੇ ਤੁਸੀ ਹੇਰ ਨੱਗਰ, ਸਡੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਭੀ ਦਿਓ ਤਾਰ ਪ੍ਰਭ 

ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਬਹੁਤ ਹੋਏ ਸਤਗੁਰ ਪਿਤਾ: ਜੀ ਤੇ, ਕੀਤੀ ਅਰਜ ਮਨਜੂਰ ਕਰਤਾਰ ਪ੍ਰਭੂ 

ਬਗੁਲੀ ਪਿੰਡ ਆਏ ਸਣੇ ਸੈਗਤਾਂ ਦੇ, ਭਾਰੇ ਅਣ ਕੇ ਲਾਏ ਦਰਬਾਰ ਪ੍ਰਭੂ 

ਸੋ.ਕ ਸਿੰਘ ਸਜਿਆ ਪਕਾ ਨਾਮਧਾਰੀ, ਕੰਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਚਰ ਪ੍ਰਭੂ 

ਪਾਕੇ ਚਰਨ ਸਾਡੇ ਘਰੀ ਦੀਨ ਬੈਧੂ, ਬਖਸ਼ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਫਲ ਚਾਰ ਪ੍ਰਭੂ 

ਸ਼ਾਡੇ ਪਿੰਡ.ਦੇ ਕਹੇ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ) ਦਸ਼ਨਫੇਰ ਦੇ ਗਏ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਭੂ 
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ਸ੍ਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਪਿਡ ਬਿਸ਼ਨ ਪੁਰੇ ਜਾਕੇ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਅਲੋਪ ̀ਹਣਾ।' 

ਬਿਸ਼ਨ ਪੁਰੇ ਯਾਨੇਂ ਨਵੇ' ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚੇ, ਏਸੇ ਜਗਾ ਤੇ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਜਾਣੋ 
ਮੋਹਰ ਧਾਂਰ ਸਤਿਗੁਰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਕੇ, ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨੂ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਨਾਲ ਜਾਣੋ 
ਇੱਕ ਕੋਠੇ ਮੈ' ਹੋਏ ਅਲਪ ਉਥੇ, ਪੈਹਰੇ ਪਿਤ' ਨੂੰ ਬਹਰ ਬਿਨਾਲ ਜਾਣੋ 

ਕੱਠੇ ਬਹੁਤ ਹੋਏ ਓਥੇ ਲੋਕ ਆਕੇ, ਕਈ ਤਰਾਂ ਦਾ `ਧਾਰਕੇ ਖਿਆਲ ਜਾਣੋ 
ਰੋਕੇ ਪਿਤ! ਜੀ ਨੇ ਬਾਹਰ ਲੋਕ ਸਾਰੇ, ਦਸਿਅ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦ' ਹੁਕਮਪਾਲ ਜਾਂਣੋ 
ਲਕ ਕਹਿਣ &ਂਗੇ ਕਿਆ ਏਹ ਹਈ ਰਾਜ/,ਪਹਿਰੇਵਾਂਗ ਰਾਜੇ ਬੈਠਾ ਡਾਲ ਜਾਣੋ 
ਮੈੰ ਤਾਂ ਨਹੀ“ਰਾਜਾ ਉਤੋ' ਬਚਨ ਆਯ,,ਪਰ ਮੈ' ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਕਰ੍ਹ ਦਾਲ ਜਾਣੋ 
ਤੌ ਦੇਖੀਆਂ ਪਿਤ ਨੇ ਆਪ ਹਰਨ'ਮ ਸਿੰਘਾ,ਕਈ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤਾਂ ਏਸੇ ਸਾਲ ਜਾਣੋ 
੧੯੧੯ ੩ਿ੩ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਸੱਤਗੁ ਤਾਂ ਨੇ ਮੁਤਸਤ ਜੱ! ਜਾਣਾ ਪੁਜਾਰੀਆਂਨੇ ਬਦ-ਸਲ੍ਹਕ ਕਰਨਾ 

ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਪ ਦੇਣਾ 

ਮੇਲੇ ਮਾਘੀ ਦੇ ਨੂੰ ਮੁਖਸਰ ਗੁਰੂ ਪਹੂੰਚ ਨਾਲ ਸੇਗਤਾਂ ਬਿਨਾ ਸ਼ਮਾਰ ਭਾਈ 
ਜਿਵੇ' ਕਰੀ 0ਜਾਗੋਅ' =ੰਮ੍ਤਸ ਮੈ ਏਵੇ' ਕਿਵੇ' ਹੋਤੀ ਓਥੇ ਕਾਂਰ ਭਾਈ 
ਖਤ ਲਿਖਾਂ ਪੁਸਾਰੀਆਂ ਸੁਧਸਰ ਤੋ` ਚਿਤ ਵਿਚ ਖ/ਕੇ ਭਰੀ ਖਾਰ ਭਾਈ 

ਕੂਕੇ ਵੜਨ ਨਾ ਵਿਚ ਦਰਬਾਰ ਦੇਣੇ ਖਤ ਫੇਰ ਦਿਤੇ ਤਖਤੀ' ਚਾਰ ਭਾਈ 
ਭੈੜੇ ਬੋਲਕੇ ਬੋਲ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਰੀ ਏਥੇ ਭੀ ਬਹੁਤ ਤਕਰਾਰ ਭਾਈ 
ਸੋਧੀ ਨਹੀਂ ਔਰਦਾਸ ਸੀ ਸ/ਤਗੁਰਾਂਦੀ ਦਿਤੇਚੜਨਨਾਂਖਸ ਦਰਬਾਰ ਭਾਈ 
ਸੱਚੇ ਬੋ੨ਕੇ ਬੋਤ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ੫ਈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਬਹੁਤ- ਧਿਰਕਾਰ ਭਾਈ 
ਝੂਠੇ ਤੁਸੀ ਪਨਖਂਹੀਏ ਹੋ ਪੁਜਾਰੀ ਤੁਸੀ ਅ੫ ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਗਾਰ ਭਾਈ 
ਸਜਾ ਮਿਲੂ ਥੋਨੂੰ ਭਾਂਰਾ ਡੈਨ ਲਗੂ ਕੜੂ ਪੰਥ ਥੋਨੂ ਧਕੇ ਮਾਰ ਭਈ 
ਲੈਹਰ ਚਲੂਗੀ ਪੰਥ ਅਕਲੀਆਂ ਦੀ ਥੋੜੇ ਸਮੇ ਦੀ ਹੈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਭਾਈ 
ਮਾੜੇ ਸੰਤ _ਮਹੈਤ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਦਾ ੫੩ ਕਰੂਗ/ ਫੇਰ ਸੁਧਾਰ ਭਾਈ 
ਗੁਰਾਂ ਆਪੇ ਹੀ ਸੋਧ ਅਰਦਾਸ ਲਈ ਦੇਗ ਵੈਡਦਿਤੀ ਇਕੋ ਸਾਰ ਭਾਈ 
ਲੋਕ ਦੇਖ 'ਜਲਦੇ ਰਹੇ ਸਤਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਪਪੀ ਸਕੇ ਨ' ਤੇਜ ਸਹ/ਰ ਭਾਈ 
1ਸਾਡੇ ਧਿਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹਜੂਰ ਹੀ ਰਹਾ ਕਰਦੇ ਥੇ _ਹਰ ਸਮੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਚਾਨਕ ਕਰਾਮਾਤ ਨਕਲਜਾਂਦੀ ਥੀ 
ਮਹਾਰਾਜ ਜਹਰ ਕਰਨਾਂ ਨਹੀ” ਚਹਹਦੇ ਸਨ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਹੁਕਮ ਚਾ ਕਿ ਏਹ ਬਾਤਾਂ ਆਮ ਜਾਹਰ ਨਾਂ ਕਰੋ ਸਾਰੇ _, ਹਾਲ ਏਥੇ ਲਿਖ 
ਨਹੀ ਸਕਦੇ 
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`ਨਾਮ ਦਾਨ ਭਗਤੀ ਬਖਸ਼ ਸ/ਤਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪਪੀ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਕੀਅ- ਉਧਾਰ ਭਾਈ 
ਵਡੇ ਵਡੇ ਪਾਪੀ ਆਕੜ ਖਾਨ ਭਾਰੀ ਜਪਣ ਲਾਦੀਏ ਨਾਮ ਕਰਤ:ਰ ਭਾਈ 
ਸਾਰਾ ਮਾਲਵ' ਦੇਸ ਹਰਨਾਮ ਸਿਘ ਸਚੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਦਿਤ' ਤਾਰ ਭਾਈ 

ਸੀ ਸਤਿਗੁਰ” ਦੇ ਉਪਕਾਰ 

ਜਿਥੇ ਜਿਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਉਪਦੇਸ ਕੀਤਾ ਚੋਰੀ ਯ'ਰੀ ਤੇ ਲੋਕ ਹਟਇ ਦਿਤੇ 
ਠੱਗੀ ਝੂਠ ਕੁਰ੍ਰੈਤੀਆਂ ਬੈਦ ਕਰਕੇ ਰਸਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਚਲਾਇ ਦਿਤੇ 
ਡਾਕੂ ਧਾੜਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੈਤ ਖਾਲਸੇ ਲੋਕ ਬਣ.ਦਿ ਦਿਤੇ 
ਮਹਾ ਘੋਰ ਕਲਜੁਗ ਦੇ ਸਮੇ ਐਦ ਸਮੇ' ਸਤਿਜਗੀ ਗੁਰਾਂ ਵਰਤ/ਇ ਦਿਤੇ 
ਮੜ੍ਹੀਆਂ ਬੁਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਣਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਵਹਿਗੁਰੂ ਨਮ ਜਪਇ ਦਿਤੇ 
ਭਵਜਲ ਤਰਨ ਨੂੰ ਲੋਕ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਜਹਾਜ ਚੜ੍ਾਇ ਦਿਤੇ 
੧੯੨੩ ਬਿ ਵਿੱਚ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਹੇਲ' ਦੇਖਣ' ਅਤੇ 

ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਤਾਰਤ 

ਮੁੜਕੇ ਕਿਲਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੇਖਣੇ ਨੂ ਗੁਰੂ ਬਾਰੂਵੇ' ਜਾਮੇ ਨੂ ਧਾਰ ਚੱਲੇ 
ਸਜ_ਧਜ ਕੇ ਸੈਗਤਾਂ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰ ਉਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਹੋਇ ਅਸਵਾਰ ਚੱਲੇ 
ਭੀੜ ਭਾੜ ਭਾਰੀ ਸੰਗਤ ਪੈਦਲਾਂ ਦੀ ਘੋੜ ਚੜੇ ਭੀ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਚੱਲੇ 
ਵੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋ' ਵੱਧ ਬੇ ਨਾਮਧਾਰੀ ਹੋਰ ਲੋਕ ਬਾਕੀ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਚੱਲੇ 
ਲਖਨ ਪੁਰ ਵਿਚੀ' ਦਰਸ਼ਨ ਗਏ ਦਿੰਦੇ ਡੇਹਰ ਮੁੰਡੀਆਂ ਸਿੰਧਵਾਂ ਤਾਰ ਚੱਲੇ 
ਦਿੰਦ ਪੁਰਾ ਬਰਸਾਲ ਪੁਰ ਨਗ੍ਹਾਂ ਚੀ ਰੋਪੜ ਸ਼ਹਿਰ ਨੁ ਬਖਸ਼ ਦਿਦਾਰ ਚੱਲੇ 
ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਵਾਂਗੂ ਸ਼ਾਨ ਸ਼ਕਤ ਭਾਰੀ ਅਰਦਲ ਵਿਚ ਬੇ ਕਈ ਸੁਦਾਰ ਚੱਲੇ 

ਜਸ ਜੈ ਸੁਣਕੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਿੰਦਕ ਲੋਕ ਪਾਪੀ ਡਰਧਾਰ ਚੱਲੇ 

ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਮਹੈਤ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਵਣੇ ਤਾਰ ਚਲੋ 
ਕੂਕੇ ਚਲੇ ਅਉੱ'ਦੇ ਕਿਲਾ ਲੁਟਣੇ ਨੂ ਬਾਗ਼ੀ ਲੋਕ ਚਲੌਣ ਹਥਿਆਰ ਚੱਲੇ 
ਡਿਪਟੀ ਸਾਹਿਬ ਐਬਾਲੇ ਤੋ ਫੌਜ ਲੈਕੇ ਬੰਦੋ ਬਸਤ ਦੇ ਲੀਟੇ ਸੁਕਾਰ ਚਲੇ 

ਲੈਕੇ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਫੋਜ ਦੇ ਸਿਪ/ਹ ਸਲਾਰ ਚੱਲੇ 

ਝੂਠੀ ਸਚੀਆਂ ਗਲਤ ਇਤਲਾਹ ਦੇਕੇ ਨਿੰਦਕ ਲੋਕ ਪਾਪੀ, ਝਖ ਮਾਰ ਚੱਲ੍ਹੇ 

ਮਿਲਕੇ ਗੁਰਾਂ ਕੂਅਫਸਰਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘਾ ਝੂਠੀ ਸੱਚੀ ਇਤਲਹਨਿਤਰ ਚੱਲੋ 
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ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ 

ਅਫਸਰ ਲੋਕਸਤਿਗੁਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਠ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਬ ਜੀ ਕਹਾਂ ਸਮਾਨ ਥੋਡਾ 
ਕਿਥੇ ਹੈਨ ਸ਼ਸਤ੍ ਜੈਗੀ ਸਾਜਕਿਥੇ ਕਿਧ੩ ਜਥਾ ਜੰਗੀ ਬਲੀਵਾਨ ਬੋ ਥੋਡਾ 
ਸਾਨੂੰ ਸਦਯ' ਸਭ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਦਸ ਸਨੂੰ ਦਾਸਤ'ਨ ਥੇਡਾ 
ਕਬਸ਼ਾ ਤੁਸੀ' ਕਰਨਾ ਚੌਂਹਦੇ ਕਿਲੇ ਉਤੇ ਲੈਣ' ਚਾਂਹੁਦੇ ਅਸੀਂ ਬਕਨ ਥੇ ਥੋਡਾ 
ਗੁਗਾਂ ਹੱਸਕੇ ਮੁਖ ਥੇ' ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਗਲਤ ਕੁਲ ਦਾ ਕੁਲ ਫ਼ੁਰਮਾਨ ਥੋਡਾ 
ਦਿਤੀ ਗਲਤ ਰਪੋਟ ੫ੁਜ-ਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਐਵੇਂ ਮੁਫਤ ਮੈਂ ਕੀਆ ਨੁਕਸਨ ਥੋਡਾ 
ਸੇਤ ਖ.ਲਸਾ ਦੇਵਤੇ ਰੂਪ ਸਾਰੇ ਮਤ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਯਾਨ ਸ:ਡਾ 
ਸਸਤ੍ ਇਕ ਨਾ ਹੈ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਭੀ ਦੇਖਚਵੋ ਕੱਲਾ ਕਲਾ ਜੁਆਨ ਸਾਡਾ 
ਕੀੜੀ ਮਾਰਨਾ ਤਕ ਹੈ ੫੫ ਸਾਨੂ ਸੰਤ ਖਾਲਸਾ ਹੈ ਦਇਆਵ'ਨ ਸਾਡ। 
ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਤਾਲੀਮ ਤਸੰਦਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਤਮਦੀ ਦਾ ਹਈ ਐਲਾਨ ਸਾਡ। 
ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨੇਕੀਦਿਤੇਨੇ ਛੱਡਕਬਜੇਦੁਨੀਆਂਆਵਨਾ ਵਾਂਗ ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡਾ 
ਮ'ਨਸ ਜਨਮ ਨਫਰਸ਼ ਤਮੈਦਤਾਂ ਦਾ ਫਰਜਇਕ ਹੈ ਭਗਤ ਭਗਵਾਨ ਸਾਡਾ 
`ਸ਼ਸਤ ਛਡ ਦਿਤੇ ਸੈਤ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਸਸਤ ਚਲਦਾ ਹੈ ਨਾਮਬਾਨ ਸਾਡਾ 
ਮਾਲਾ ਤੋਪ ਹੈ ਸਾਡੀ ਹਰਨਾਮਸਿੰਘਾਜਿਸਦਾ ਉਕਦਾ ਨਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਡਾ 

ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਪੁਰ ਭਰੋਸਾ ਹੋਣਾ 

ਖੁਸ਼ੀ ਬਹੁਤਹੋਇਆ ਡਿਪਟੀ ਸ.ਹਬਮਿਲਕੇ ਝੂਠੇਸਮਝ ਮਹੰਤ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 
ਨਿਮਸ਼ਕਾਰ ਕੀਤੀ ਸਚੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਲਾਨਤ ਪਾਈ ਤਮਾਮ ਹੌਕਾਰੀਆਂ ਨੁ 
ਨਿਸਚਾ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰਹੋਏਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੇਮੁੜਗਏ ਲੈਕੇ ਫੌਜਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂ 
ਪੂਤਾ ਹੋਇਆ ਯੋਕੀਨ ਹਰਨਾਮਸਿੰਘਾ ਨਿੰਦਕਲੋਕ ਝੂਠੇ ਖਾਂਦੇ ਖਰੀਆਂ ਨੂੰ 

ਨਾਮਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਮੇ ਜਗ੍ਹਾ ੨ ਦੀਵਾਨ 

ਲ੍ਰੋ ਕਿਲੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜਗਾ ੨ ਤੇ ਕਈ ਦੀਵਾਨ ਹੋਏ 
ਸੁਣ ਫ ਫੇਰ ਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਫਸਰ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਮੇਹਰਬਾਨ ਹੋਏ 

ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏ ਸਤਿਗੁਰ ਏਸਵਾਰੀ ਨਿੰਦਕ ਲੋਕ ਪਾਪੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ 
ਸਚੇ ਪਾਤਸ਼ਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੈ ਜੈ ਕਾਰ ਤਮਾਮ ਜਹਾਨ ਹੋਏ 
ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਸਜੇ ਨਾਮਪਾਰੀ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਓਥੇ ਨਾਮ ਦਾਨ ਹੋਏ 
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(੨੨) 

ਸਾਡੇ ਪਿਤ' ਜੀ ਭੀ ਅਪਣੇ ਸਮੇ ਅੰਦਰ ਭਾਰੇ ਸੂਰਮੇ ਬੀਰ ਬਲਵਾਨ ਹੋਏ 
ਕੂਕਾ ਦੇਖ ਨਿਹੰਗ ਮਹੰਤ ਸਾਰੇ ਸੋਟੇ ਪਕੜ ਸਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਨ ਹੋਏ” 
ਅਗੋ' ਸਿੰਘ ਕੂਕੇ ਖੱਧੇ ਖੋਹਲ ਦਿਤੇ ਖੁੱਲ ਵਾਰ ੩ ਵਿਚ ਮੈਦਾਨ ਹੋਏ 
ਕੱਲੇ ਕੂਕੇ ਨੇ ਤੀਸ ਮਹੰਤ ਕਟੇ ਅਖਰ _ਆਪ ਭੀ ਲਹੂ ਲੁਹਾਨ ਹੋਏ 
ਪਿਛੋ ਹੋਈ ਏਹ ਝਪਟ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘਾ ਸਤਗੁਰ ਭੈਣੀਨੂੰ ਜਦੇ'ਰਵਾਨ ਹੋਏ 

; ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਉਪਕਾਰ 

ਭੈਣੀਸਾਹਿਬਆਕੇਸਤਿਗੁਰਰਾਮਸਿੰਘਜੀਦਿੰਦੇਧਰਮਦਾਰਹਿਣਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਰਾ 
ਚੌਰਨਸਤਿਗੁਰਾਂਤੇਨਿਸਚਧਾਰ ਕਰਕੇ ਨਿੰਵਗਿਆਕੁਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੇਸ ਸਾਰਾ 
ਗਕੇਸ਼ ਬੁੱਧ ਮਲੇਛਾਂ ਦੀ ਛੱਡ ਕਠਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਖਾਲਸਾ ਸੈਤ ਦਰਵੇਸ਼ ਸਾਂਰਾ 
ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਾਂ ਤੇ ਹੰਸ ਹਰਨਾਂਮਸਿੰਘਾ ਦਿਤਾ ਬਦਲ ਤਮਾਮ ਹੀ `ਭੇਸ ਸਾਰਾਂ 
ਹਜੂਰ ਸਾਹਬ ਜੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਰਾਇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮੌਤ. ਦੇ 

" ਸੂਹੇ' ਕੱਢਣਾ 

ਅਬਚਲਨਗ੍ ਜੀਨੂੰ ਚਲਾਜਾਰਿਹਾ ਥੀ ਸਿਦਕੀ ਨ/ਮਧਾਰੀਸਿੰਘ ਰਇ ਬੇਲੀ 
ਇਕ ਹੋ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਅਪਨੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਰਾਇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਆ ਮਿਲਾਇ ਬੇਲੀ . 
ਹਜੂਰ ਸਾਹਬ ਤੋੜੀ' ਪੈਦਲਚਲਨੇਦਾ ਮਤ'ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਆ ਪਕ.ਇ ਬੇਲੀ 
ਕਿਸੇਵਿਚਜੈਗਲ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਵੱਡਾਘਇਲ ਹੋਇਕਿਧਰੋ' ਗਿਆ ਆਇ ਬੇਲੀ 
ਗਇ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਨੂੰ ਪਾੜ ਦਿਤਾ ਓਸ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਝਪਟ ਚਲਾਇ ਬੇਲੀ 

ਡਰਕੇ ਓਸ ਔਖੇ ਮੌਖੇ ਵੇਲੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂੰ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਲਿਆ ਧਿਆਇ ਬੇਲੀ 
ਪਹੈਚ ਮੌਕੇ ਉਤੇ ਗੁਰ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗਇ ਸੰ ਨੂੰ ਲਿਆ ਬਚਾਇ ਬੇਲੀ 
ਕਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਠੈਹਰ' ਸ਼ੇਰ ਮਰਦ ਹੱਲਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਹ” ਕਰਾਇ,ਬੇਲੀ 
ਗਿਰਾ ਸ਼ੇਰ ਚਰਨੀ ਸਚੇ ਸਹਬਾਂ ਦੀ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਸਿਰ ਦੀਆਂ ਝੁਕਾਇ, ਬੇਲੀ 
ਵਾਪਸ ਆਣ ਪਹੁੰਚੇ ਭੈਣੀਸ/ਹਿਬ ਗੁਰ ਜੀ ਰਾਤੋਰ'ਤਹੀ ਸਫਰ ਮੁਕਾਇ “ਬੇਲੀ 
ਓਧਗਸੰਘ ਭੀਮਜਲ ਮਕਸੂਦਪਹੁੰਚਾਕਰਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਅਦਾਇ ਬੇਲੀ 
ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਸੁਧ ਸਿੰਘ ਦਾ ਏਹ ਖਿਆਲ ਥਾ ਕਿ ਜਿਨਾਂ ਚਿਤ ਲੀਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਨ ਹੈਨ ਧੜ ਪਰ ਸਿਰ ਹੈ ਓਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ 

ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੈਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਨਿਹੰਗਾਂ ਮਹੰਤਾਂ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਤ ਰਾਮ ਜਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਨਿੰਦੜਾ ਕੀਤੀ ਬੀ 
ਬਾਬੂ ਜੀ ਦੀ ਮਨਸਾ ਥੀ ਕਿਸਾਡਾਸਗੈਰ ਏਂਥੇ ਲਗਜਾਵੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿੰਦਾ ਦਾ ਫਲ' ਭੁਗਤਾ ਕੇ-ਕੱਲੇ' ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਕੇ ਓਹ ਖੁਦ ਗੱਲ 
ਆਪਏ ਬਾਪੂ ਜੀ ਏਹ ਚਾਹੁਦੇ ਹੀ ਥੀ । 

-% 
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(੨੩) 
“ਲੈਬ ਹਾਲ ਏਹ ਹਤੀ ਹਰਨਾਮਸਸੈਪਾਮੈ' ਸੈਖ੫ਹੀ ਦੀਅ' ਸੂਨਾਇ ਬੇਲੀ 

ਇਕ ਸਾਧ ਪਰ ਕ੍ਰਿਪਾ ਦ੍ਰ਼ਿਟੀ 

ਬਿਜਲੀਪੁਤੇ ਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚਇਕ ਸੇਤ ਰੈ'ਹਦਾਂ ਕੱਟੜਸਾਂਧਹਿੰਦੂ ਖਬਰਦਾਰ` ਚੰਗਾ 

ਸਾਮਲ ਤੁਕ ਉਸਨੂੰ ਅਧੀ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਮਿਲਯਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਚੀਨ ਸਵਾਰ ਚੋਗ 
ਦ੍ਸ਼ਨ, ਕਰਦਿਆਂਸਾਰਨਿਹ ਹੋ ਹੋਕੇ ਤਪਟ।ਰਿ ਹੋਇਆ ਠੰਡ/ਨਾਰ ਚੋਗਾ 
ਜਮਾਘਾ ਸਿੰਘ ਮਹੰਤ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਕੇ ਹਾਲ ਦਸਿਆ ਕੁਝ ਉਚਾਰ ਚੰਗਾ 
ਪਤ! ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਉਸਨੇ ਸ(ਤਗੁਰੂਦਾਕੀਤਾ ਸਾਧ ਨੇਨਹੀਂ ਇਤਬਾਰ ਚ ਚੇਗਾ 
ਚੀਨੀਂ ਜ ਪਛੇਣੀਜਦੋੱ'ਰਂਤ ਵਲੀ ਚਰਨੀ ਡਿਗਾਸਾਧੁਨਿਸਚਾ -ਧਾਂਰ ਚੇਗਾ 
ਸਜਕੇ ਨਾਂਮਧਾਰੀ ਕੇਂਟੜਸਾਂਧ ਹਿੰਦੂਹੋ/ /ਟਆਖਾਲਸਾਤਿਆਰਪ੍ਰਤ 'ਤੁਆਰ ਚੋਗਾ 

ਬਹੁਤ. ਵਧਣ ਤੇ ਗ੍ਰੰਥ ਹਰਨਮਸਿੰਘਾ ਮੁਖਸਰ ਦਸਿਆ ਮੈ ਸਮਾਚਾਰ ਚੈਗਾ 
ਤੌਮਾਨਾਂ ਵਾਂੇ ਦੇ ਹੋਲੇ ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਜਾਹਰੀ ਕਰਾਮਾਤ 

ਮਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਹੋਲੇ ਦ' ਹਾਲ ਬੋੜਾਏਹ ਭੀ. ਸੁਣੋ ਲਾਂਕੇ ਜਰਾ ਧਿਆਂਨ ਵੀਰੋ 
ਕੱਠੇ ਬਹੁਤ ਭਰੀ ਹੋਇਆ ਓਸ ਥਾਂ ਤੇ ਭੀੜ ਭਾੜ ਦੇ ਮਚੇ ਘਮਸਾਨ ਵੀਰੋ 
ਘੋੜਯਾਂ ਉਤੇ ਬੇ ਸਿੰਘਸਰਦ'ਰ ਸਾਬੀ ਹਾਥੀ ਉਤੇ ਸਤਿਗੁਤ ਕਲਾਵਾਨ ਵੀਰੋ 
ਖਲਕਤ ਹੋਰ ਭਰੀ ਪੈਦਲ ਤਰਫ ਚਾਰੋਂ ਸਜੀਬਹੁਤ ਜਲ੍ਹੂਸ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵੀਰੋ 
ਗਿਅ ਨੀਸਿੰਘਦੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਫੇਟਖਾਕੇਲੜਕਾ ਮਰਿਆ ਇਕ ਨਿਦਾਨ ਵੀਰੋ 
ਰੋਗ ਵਿਚ ਹੀ ਆਣਕੇ ਭੇਗ ਪੈਗਯਾਂ ਭਾਨ' ਵਰਤਿਆ ਆਨ ਭਗਵ'ਨ ਵੀਰੋ 
ਸੱਥ ੬ = ੪੫੨੬੦ ਦਾ ਵਿ ਛ-ਤੀ ਲੜਕ' ਲਿਆ ਤੁਰਤ ਪਨ ਵੀਰੋ 

ਹੈ ਪ੍ਰਤੂ ਅਸੀ' ਪਹਰ ਦਾਰਾਂ . ਨੇ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਸਭ ਦਵਾਜੇ ਬਦ ਥੇ ਸਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਏਹ ਥੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਬਚਨ 
ਹੋੜਾ ਪਯਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਏਹ ਬਤ ਰਵਿ ਸਿੰਘ ਹ33 ਸਾਂਹਕ ਤੋਂ ਆਕੇ _ਦਸੇਗ' _ਬਮ ਏਹ _ਕੇਹਕੇ ਚੁਪ _ਹੌੰਗਏ ਸੰਗਤ 
'ਹੌਭਾਨ ਹੋਤੇ ਰਾਇ ਸਿੰਧ ਦਾਂ ਤਨਿ ਕਤਨੇ ਛੱਗੀ ਰਾਇ ਸਿਘ ਨੇ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਕ ਤੋਂ ਆਕੇ ਸਾਰ: ਪ੍ਕੋਗ ਸ਼ੇਰ ਤੇ” 

“ ਮਾਪਾ.ਸਿੰਘ ਛੱਲਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗੁਰੂਸਰ ਦਾ ਮਰੰਤ ਸੀ ਸੈਂ ਉਨਾਂ: ਦੇ ਬਹੁਤ ਦਫਾ _ਦਰਕਨ ਕੀਤੇ_ ਹੋ ਓਹ ਦਸ੍ਯਾ 
ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਭੇਣੀ ਸਾਹਬੇ' ਸੈੱਕਕੋ ਮੀੜਾਂ ਦੇ ਫਾਸਲੇ ੫੩ 'ਕਿਜਭੀ ' ਪੂਤ ਦੇ ਸਾਧ ਨੂੰ ̀  ਸਤਿਗੁਤਾਂ ਦ੍ਤਨ ਦਿਤੇ ਰਾਤੇ 
ਰਾਤ ਸਤਿਗੂਰ ਭੋ ਡੀ ਸਾਹਤ ੫੨੩ ਗਤ ਸ:3 ਰੇ ਵਿਚ ਆਇ ਐਂ ਦੇਕਾਤ ਭੈੜੀ ਸਾਹਿਬ ਪਰ੍ੇਚ ਪਤਾ ਲਗਾ ਕਿ 'ਸੋਤਿਗੁਤਤਾਂ ਬਹੁਤ 
ਰੋਜ ਤੇ ਏਥੇ ਹੀ ਹੈ$ ਓਸਨੇ ਜੋ ਰਾਤ ਨੂੰ ਢੀਨੀ ਘੋੜੀ ਦੇਖੀ ਝੀ ਓਹ ਪੋਹਰਾਨ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ` ਕਰਾਮਾਤੀ ਲੀਲਾ 
ਦੇਖਕੇ ਚਰਨੀ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਅਤੇ ਪਕਾ ਸਿੰਘ ਸਜਰਿਆ -। 
;ਏਸ ਮਾਨਾ ਵਾਲੋਂ ਦੇ ਹੋਲੇ ਦਾ ਤੇ ਏਸ ਦੌਰੇ ਦਾ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਚੇੜਾ ਪ੍ਯੰਗ ਹੈ ਜੀਵਾਲਨ ਹਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਦਤਾਰ` ਵਿਚ ੧: 
ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਲੇ ਓਹ ਸੋ ਸਾਖੀ ਪੇਸ਼ `ਕੋਰੀ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦਿਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ।ਵਚ ਸਤਗਤ 
ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਅਫਤਾਰ ਧਾਰਨ _ ਬਾਬਤ ਸਾਫ _ਸਾਵ ਤਿਖਯਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ `ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਓਹ ਸਾਖੀ 
ਨੂੰ ਵੇਖਕੇ ਵੈਰਾਗ ਵਿਚ ਹੌਗ ਧੋਹਲੋ ਭਵਿਸ਼ਤੀ ਬਚ5 ਸੁਣਕੇ ਆਪ ਭੀ ਤਵਿਤਤ ਬੋਚਨ ਉਚਰੇ ਰੂਜ ਦਾ ੫ਜਾਬ ਵਿਚ ਆਉਣਾ 
ਆਦ ਬਹੁਤ ਬਚਨ ਹੱਨ ਜੋ ਪੁਸਤਕ ਵਧਨ ਦੇ ਸਈਬ ਲਿਖ ਠੰਹੀ ਸਕਦੇ । 
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(੨੪) 

ਮਾਈ ਬਾਪ ਉਸ ਬਚੇ ਦੇ ਆਣ ਓਥੇ ਲਗੇ ਮਛੀਆਂ ਵਾਂਗ ਤੜਫਾਨ ਵੀਰੋ 
ਤੁਹਮਤ ਬੌਂਪਕੇ ਬਚੇ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੇ ਨਿੰਦਕ ਲੋਕ ਲੱਗੇ ਜੱਲੀ ਪਨ ਵੀਰੋ 
ਕਿਸੇ ਦਸਯਾ ਜਾਇਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਡੇ ਮਰੇ ਦ ਕੁਲ ਬਿਆਨ ਵੀਰੋ 
ਸਤਿਗੁਰ ਛੇੜ ਹਾਬੀ ਪਹੁੰਚੇ ਤੁਰਤਓਥੇ ਮੁੰਡਾ ਪਿਆ ਸੀ ਜਹਾਂ ਬੇਜਾਨ ਵੀਰੋ 
ਉਠ ਬਚਿਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਚਰਨ ਮੈਡੇ ਨੂ ਗੁਰੂ ਛੁਹਾਨ ਵੀਰੋ 
ਮੁੰਡਾ ਉਠਕੇ ਭੱਜਯਾ ਮਾਉ' ਵੈਨੀ ਖੜਾ ਦੇਖਦਾ ਕੁਲ ਜਹਾਨ ਵੀਰੋ 
ਮੋਇਆਹੋਇਆਜੀਵਾਲਿਆ 1 ਸਤਿਗੂਗਾਂ ਨੇ ਹੋਕੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀਮੇਹਰਵ/ਨ ਵੀਰੋ 
ਪੁਸਤਕ ਵਧਨਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਨਹੀ' ਲਿਖਦਾਹੈਏਹਬਹੁਤਵੱਡਾ ਦਾਸਤਾਨ ਵੀਰੋ 
ਸਾਰਾ ਲਿਊਗਾ ਫੇਰ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘਾ ਹਾਲੇ ਥੋੜਾ ਹੀ ਕਰੋ ਪ੍ਰਵਾਨ ਵੀਰੋ 

ਬਲਾਂ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਹੇਠ ਥਲ”ਹੇ ਜਾਣ” 

ਹਜਰੋ' ਸਾਹਬ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਰਹੇ ਸੀ ਪਹੁਚੇ ਜਦੋਂ ਦਰਕਾਇ ਝਨਾਓ ਉਤੇ 

ਕਿਸ਼ਤੀ ਚੜ੍ਹਨ ਮਲਾਹਾਂ ਨੰ ਨਹੀ ਦਿਤੇਪੁਰ ਭਰ ਚੁਕਾਬੀ ਕਿਸਤੀ ਨਾਓ ਉਤੇ 
ਬੇੜੀ ਉਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖੜਨ ਨੂੰ ਭੀ ਦਿਤਾ ਨਹੀ ਮਲਾਹਾਂ ਨੇ ਬਓ ਉਤੇ 
ਭਾਰੀ ਕਾਂਗ ਝੁਨਓ ਦੇ ਵਿਚ ਅਈ ਬੇੜਾ ਕੰਬਦਾ ਨਦੀ ਬਹ/ਓ ਉਤੇ 
ਸਤਿਗੁਰਕਰਮਾਤੀ ਠਿੱਲੇ ਨਦੀ ਅੰਦ ਜਿਮੀ ਵਾਂਗ ਹੀ ਤੁਰੇ ਦਰਯਓ ਉਤੇ 
#ਧੁਰਤੀ ਸੜਕਦੇ ਵਾਂਗ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘਾ ਟੱਪ ਗਏ ਦ੍ਤਾਵਾਂ ਦੇ ਰਓ ਉਤੇ 

੧ ਹਾੜ ੧੯੨੭ ਬਿ: ਨੂੰ ਅੰਮਿ੍ਤ ਸ ਵਿਚ ਬੁੱਚੜ ਬੱਧ 

ਕੁਛ ਕੁ ਮਾਝੇ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸਦਾਰ ਕੂਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰ ਦਾ ਕਰਨ ਦੀਦਾਰ ਗਏ 
ਗਉਆਂ ਕਤਲ ਹੋਵਣ ਪੈ ਅਰਾਟ ਰਹੇ ਬੁਚੜ ਖਾਨੇ ਵੈਨੀ ਨਿਗਹ ਮਾਰ ਗਏ 
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਵਿਚ ਨਗਰੀ ਏਹ ਜੁਲਮ ਹੁੰਦੇ ਨ ਸਹਾਰ ਗਏ 

ਚਾਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਏਹ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਯਾਂ ਤਾਂ ਧਰਮ ਖਾਤ੍ ਸੀਸ ਵਾਰ ਗਏ 

ਯਾਂ ਫਿਰ ਮਾਰ ਬੁੱਚੜ ਪਾਪੀ ਲਏ ਜ਼ਾਲਮ ਏਹ ਗੁਰਮਤ/ ਕਰ ਦਰਬਾਰ ਗਏ 

ਅੱਧੀ ਗਾਤ ਨੂੰ ਬੁਚੜਾਂ ਜਾਲਮਾਂ ਤੇ ਸਿੰਘ ਵਾਂਗ ਬਿਜਲੀ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰ ਪਏ 

ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ _ਬੁਚੜਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਕਰ ਭਾਰਾ ਘਲੂ ਘਾਰ ਗਏ 

#ਸਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਅੱਖੀ' ਡਿਠੀਅ' ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਕਰਾਂਮਾਤਾਂ ਦੈਨ ਜੋਕਿ ਸੇਹਜ ਸੁਤਾਓਹੀ 
ੂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਗੇਥ ਫਧਨ ਦੇ ਸਬਥ ਸਰੇ: ਸਤਿਗੁਰਾਂਦੇ ਖੋਲ ਨਹੀ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਏਸ ਵਕਤਦੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ _ਝਨਾਓ _ਦਰੰਯਾਂ_ਟੇਪਣ 
ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਸ੍ਰੀ ਮਾਨ ਵਰਯਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁਸਵਰ ਨੇ ਬੜੀ ਖੂਥਸੂਰਤੀ ਸੇ ਦਖਾਏ ਹੈਨ ਦੂਜੀ ਪੁਸਤਕ ਵਿਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਵਾਂਗੇ 
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ਲਹਿਣਾਂਸਿੰਘ ਬੀਹਲ/ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਹਾਕਮ $ ਫਤੇ ਸਿੰਘਜੀ ਫਤੇ ਪੁਕਾਰ ਗਏ 
ਰਾਤੋ ਰਤ ਓਸੇ ਬੁੱਚੜ ਠਤਲ ਕਰਕੇ ਸਿੰਘ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਤੇ ਪਾਰ ਗਏ ̀ 
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰ ਲਟੋਰ ਗੂਰਦਾਸ ਪੁਰਦੇ ਚਾਰੇ ਸਿੰਘ ਸਾਰੀ_ਕਰ' 'ਕਾਰ ਗਏ 

ਹੋਰ ਹੋਰ ਹੀ ਪਕੜ ਲੈ ਪੁਲਸੀਆਂ ਨੇ ਨੇ ਕਾਤਲ ਖਾਲਸੇ ਹੋਇ ਫਾਰ ਗਏ 

ਦੂਰ ਨੇੜੇ ਹੀ ਕਿਤੇ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਇਕ ਸਾਲ ਦ' ਸਮਾਂ ਗੁਜਾਰ _ਗਏ 

ਬੁਚੜ ਮਾਰਨ ਵਾਲ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਨਾ 

ਦੁਸਨਕਰਨ ਦੇ ਲੀਏ ਏਹ ਸਿੰਘਚ,ਰੇ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁਚੇ ਇਕ ਸਾਲ ਪਿਛੋਂ 
ਹਾਲ ਸਮਝ ਕਰਕੇ ਅੰਤ੍ਕਮਤਾ ਸੇ ਬੋਲੇ ਮੁਖ ਤੋ” ਦੀਨ ਦਿਆਲ.ਪਿਛੋਂ 
ਖਿਸਕ ਗਏ ਬਹਾਂਦਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਧਰੇ ਕਰਕੇ ਬੁਚੜਾਂ ਦਾਂ ਘਲੂਘਾਲ ਪਿਛੋਂ. 
ਫੜੇ ਗਏ _ਨਿਹੈਗ ਮਲੰਗ ਸਾਧੂ ਬੇਕਸੂਰ _ਗਰ.ਬ“ - ਕੰਗਲ ਪਿਛੋਂ 
ਤੁਸੀ ਬੁਚੜਾਂ ਨੁ ਨਾਂ ਸੀ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਤਮਈ ਤੁਮਨੇ ̀ ਢਿਤੀ ਟਾਲ ਪਿਛੋਂ 
ਜੇਕਰ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਤਲ ਤਾਂ ਆਪ ਹੈਦੇ ਕਰਦੇ ਜਾਇ ਬਾਨ ਅਕਬਾਲ ਪਿਛੋਂ 
ਬੁਚੜ ਮਾਰ ਕੇ ਤੁਸੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਫਾਂਸੀ ਗਲੀ ਪਦੇ ਖੁਸੀ ਨਾਲ ਪਿਛੋਂ 
ਹੁਣ ਭੀ ਜਾਓ ਬਹਾਦੋ ਐਮਤਸਰ ਨੂ ਦੇਉ ਦੇੱਸ' ਸਰਕਾਰਨੂ ਹਾਲ ਪਿਛੋਂ 
ਅਪਣੇ ਆਪ ਜਾ ਕੁਲ ਕਸੂਰ ਮੰਨੋ ਕਰੋ ਧਰਮ ਦੀਂ ਕੈਮ ਮਿਸਾਂਲ ਪਿਛੋਂ 

ਤੁਸੀ ਸੁਰਗ ਐਦੁ ਜਾਕੇ ਜਗਾਂ ਮਲੋ ਔਣ ਹੋਰ ਭੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲਾਲ ਪਿਛੋ 

ਪੈਹਲੇ ਤੁਸੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕੁਰਬਨ ਹੋਵੋ ਅਸੀ' ਸਿਘ ਹੋਵਨ 5 ਬਲੀਦਾਨ ਪਿਛੋ' 
ਥੋਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵਹਾਂ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘਾ ਏਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਨਿਕਾਲ ਪਿਛੋਂ 
`ਧਰਮਵਨ ਸਿਦਕੀ ਸੋਘਾਂ ਨੇ ਅਪਣੇ ਅ ੫ ਸੰਰਕਾਰ ਪਾਸ ਜ' ਕੇ ਕਸੂਰ ਮੰਨਣਾ 

ਅੰਮ੍ਤਸਤ ਪਹੁੰਚੇ ਸਿੰਘ ਵਕਤ ਓਸੇ ਬਚਨ ਸ'ਤਗੁਰਾਂ ਜਦੋ' ਸੁਨਾਇ ਦਿਤੇ 
॥ਤਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਤਦਾਰ ਹਾਕਮ ਜ੫ਜ ਜੀ_ਉਰ ਪਤਾਣੇ ਦੇ ਪਟਡਾਗ ਥੀ ਜਿਸ ਵਿਨ _ਏਾ ਨੂੰ ਮਿ: ਲੰਹਣਾ _ਸਿੰਘ 

ਬੁਤੜਾਂ ਦੇ ਸਾਕੇ ਬਾਬਤ ਲੰਗਿਕਾ ਲੇ ਓਸ ਦਿਨ ਏਹ_ਆਪਣਾ ਵਯਾਹ ਮੁਕਲਾਵਾ ਲੈਕੇ ਆਏ ਸੀ ਇਨਾਂ ਦੀ ਸਿੰਘਣੀ ,ਦੀ 
ਖੂਕਸੂਰਤੀ _ਦੀ ਧਾਂਕ_ਸਾਂਰੇ ਐਮ੍ਤ ਸਰ ./ਵਢ ਸੀ ਸੁਹਾਗ ਦੀ ਪੌਹਲੀ ਰਾਤ ਦੇ ਦਸ ਬਜੈ _ਏਨਾਂ ਆਪਣੀ ਧਰਮ ਪਤੰਨੀ 
ਦੇ ` ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖੈ ਬੇ ਜਿਨਕਾ ਮੁਖ ਚੋਦ੍ਮਾਂ- ਸਮਾਨ ਅਵਲ_ਦਰਜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਥੀ ਐਨ ਓਸੇ _,ਵਕਤ_ ਇਨਾਂ `ਵੇ_ ਢੋਸਤ 
ਲੌਹਣਾਂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹਾਕ ਮਾਗੀਂ ਪੋਹਲੋ ਬਚਨ ਪੱਤੋ ਹੋ ਚੁਕੇ ਥੇ ਲੌਹਣਾ ਸਿੰਘ ਨੇ .ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਭਾਈ ਅੱਜ ਰਾਤ 

ਨੂੰ ਹੈ ਧਰਮ ਖਾਤ ਗਊ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਰਖਯਾ ਕਰਦੇ.ਹੋਏ ਇਨਾਂ ਸਰੀਰਾਂ ਦਾ ਬਲ ਦਾਨ ਕਰੀਏ ਓਸੇ ਵਕਤ ਬਹਾਦਰ ਸ: ਹਾਕਮ 

ਸਿੰਘ ਅਜ ਹਫ ਖੂਥੇ ਸੂਰਤ ਬਕਾਹਤਾਂ ਲਾੜੀ ਨੂੰ ਛਡਕੇ ਰੰਗ ਮੈਹੜ ਵਿਚੋਂ ਮੌਤ ਲਾੜੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹੁਣ ਤੁਰਪਿਆ ਜਾਲਮਾਂ 

ਬੁਚੜਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ` ਦੀ ਸਜਾ ਤੁਗਤਾਕੇ ਸਤਿਗੁਤਾਂ ਦੋ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹਸ ਹਸ ਕਰਦਾ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਤਖਤੇ -ਪਰ_'ਚੜਕੇ 

ਸ਼ਹੀਦ ਹੂਆ ਐਸੇ ਖੁਰੀ ਦੇ ਵਕਤ ਸ਼ਗੋਵ. ਹੋਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨੌਨੀ `ਨਿਹਾਯਤ ਦਿਲਾਵਰ _ਸਖੀ ਮਰਦ ਮਹਾਸੂਰਬੀਰਹ-ਦਾ 
ਕਰਮ _ਹੈ। - 

''ਨਦਸ਼ਨ” 
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ਜਾਂਦੀ ਸਰ ਹੀ ਸ਼ਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਕੇ ਬਯਨ ਆਪਣੇ ਸਹੀ ਲਿਖਾਇ ਦਿਤੇ 
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਬੁਚੜ ਹਮ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਸ਼ਸਤ੍ ਲਹੂ ਦੇ ਭਰੇ ਦਿਖਾਇ ਦਿਤੇ 
ਗਉ ਘਤੀਆੰ ੫:ਪੀਆਂ ਜਾਲਮਾਂ ਨੂੰ ਮਜੇ ਤੇਗ਼ ਦੇ ਅਸੀਂ' ਚਿਖਾਇ ਦਿਤੇ 
ਅਸੀ ਜੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਝੁੱਲ ਨਹੀ ਸਕੇ ਬੁਚੜ ਯਹਾਂ ਕੇਕਤਨ ਕਰ.ਇ ਦਿਤੇ 
ਕਤਲ ਅਸੀਂ ਚਰੇ ਜਾਣੇ ਬੁਚੜਾਂ ਦੇ ਸ ਰੇਸਚ ਦੇ ਬਿਆੰਨ ਬਤਇ ਦਿਤੇ 
ਬਾਬਤਬੁਚੜਾਂ ਦੇ ਵਾਂਸੀ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਹਮ ਸੀਸਝੁਕਾਇ ਦਿਤੇ 
ਅਪ ਫੜੇ ਗਏ ਸਿਘ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ' ਹੋਰਲੋਕ ਤਮਾਮ ਛੁਡਾਇ ਦਿਤੇ 

ਜ਼ਿਸ਼ਨ ਜੇਜ ਨੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋਕੇ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨੀ 

ਸੁਣਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਬਾਨਅਕਬ/ਲ ਹੁੰਦੇ ਸ਼ਿਸ਼ਨ ਜੱਜਭੀਬਹੁਤਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ 
ਭਰਮ ਭਾਂਢਾਨਾਇਨਾਂ ਤੇਕਿਸੇ ਦਾਬਾਅ੫ਨੇਆਪ੫ ਅਕਬਾਲਬਯਾਨ ਹੋਇਆ 
ਸਿਖ ਕੋਮ ਬਾਝੋ' ਐਸਾ ਕੋਨਕੇਤੀ ਮਤਨਾ ਖੁਸ਼ੀ ਸੇ ਜੀਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ 
ਧਰਮੀ ਖਾਲਸੇਸਮਝ ਹਰ5'ਮ[ਸਿੰਘਾ ਜੱਜ _ਕਹੁਤਭਾਤੀ ਮੇ ਮੇਹਰਬਾਨ ਹੋਇਆ 
ਸ਼ਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਛੱਤ ਦੇੜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣਾ,ਸਿਘਾਂ ਨੇ ਤਕਰਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ 

ਗਲ) ਫਾਂਸੀ ਪੁਐਣ) 

ਜੰਜ ਕੈਹਣ ਲਗਾ ਸਿੰਘ ਹੈਨ ਪਾਗਲ ਐਸਾ ਕੋਣ ਹੈ ਵਿਚ ਸੈਸਾਰ ਕਈ 
ਅਪਣੇ ਆਪ ਜੇ ਕਹੇ ਮੈ ਬੂਨ ਕੀਤੇ ਭਰਮ ਮਾਸਾ ਨਾ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ 
ਅਪਣੇ ਆ੫ ਕੈਹੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਉ ਫਾਂਸੀ ਹੋਕੇ ਨਹੀ ਆਏ ਗਿ੍ਫਤਾਤ ਕੋਈ 

ਚਲ ਜਾਉ ਨਾਂ ਠੀਕ ਦਮਾਗ਼ ਥੋਡੇ ਤੁਸਾਂ ਉਤੇ ਨਾਂਹੀ ਦਾਵੇਦਾਰ ਕੋਦੀ 
ਸਿੰਘਫੇਰ ਕੈਹਦੇ ਸ਼ਿਸ਼ਨ ਜੱਜ ਤਾਂਈ' ਕਰਦੇ ਕਿਉ ਨਹੀ ਤੁਸਾਂ ਇਤਬਾਰ ਕੋਈ 

ਅਸੀ' ਖਾਸ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬੁਚ । ਮਾਰਨੇਦੇਸਾਨੂ ਨਹੀ ਫੜਦਾ ਠਾਨੇਦਾਰ ਕੋਈ 
ਫਾਂਸੀ ਅਸਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਜ਼ਰੂਰ ਚੜ੍ਹਨਾ ਸਾਕਾ ਦੇਵਣਾ ਅਸਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕੋਈ 

ਸਾਡੇ ਠੀਕ ਦਮਾਗ਼ ਨਾ ਅਸਾਂ ਪਾਗਲ ਤੁਸਾਂ ਕਰੋ ਇਨਸਾਫ ਬਿਚਾਰ ਕੋਈ 

ਬਚਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਫਾਂਸੀ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ ਹੈ ਏਸ ਹੂਕਮ ਨੂ ਨਾਸਕੇ ਟਾਰ ਕੋਈ 

ਸਾਨੂ ਮਰਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘਾ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇ' ਨਾ ਕਰੋ ਤਕਰਾਰ ਕੋਈ 
ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਬੇਮਨਾਲ ਕੁਰਬਾਨੀ 

!ਸ਼ਿਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੇਗ ਆਕੇ ਕੀਤੀ ਸਿਘਾਂਦੀ ਫਾਂਸੀ ਮਨਜੂਰਓਥੇ 

ਛੇ ਜਿਹੀ ਮਸਾਲ ਨਾ ਕਿਤ ਮਿਲਦੀ ਮੰਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਸੂਰ ਓਥੇ 
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(੨੭) 
ਅਪਨੇ ਆਪ ਸ਼ਹੀਦ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਏ ਕਰਕੇ ਅਫਸਰਾਂ ਤਾਈ ਮਜਬੁਰ ਓਥੇ 
ਕਹੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੀ ਨਾਲ ਧਰਮੀ ਸੂਲੀ ਚੜ ਗਏ ਵਾਂਗ ਮਨਸੂਰ ਓਥੇ 
ਏਸ ਬੇ ਮਿਸਾਲ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਦੇ ਜਸ ਫੈਲ ਗਏ ਸੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਓਥੇ 
ਹੋ ਗਏ ਚਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘਾ ਸਚ =ਡ ਮੈਂ ਹੋਏ ਹਜੂਰ ਓਥੇ 

ਜਿੰਦਾ ਦਿਲ ਇਨਸਾਨ 

ਮਰਨ' ਅ੫ ਦੁਸ਼ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਸੂਰਮੇ ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈਜੀ 
ਜਿਉਂਦੇ ਬੈਦਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ । ਵਹੀ ਸਕਦਾ ਲਹੂ ਸੁਰਮਾਂ ਜਿਨਾਂ ਦਾ ਗਰਮ ਹੈ ਜੀ 
ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨੀ ਏਹ 1 ਛਤ੍ਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ ਜੀ 
ਡਰਕੇ ਵਕਤ ਲਘੋਣਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘਾ ਸੂਰ ਬੀਰਾਂ ਦੇ ਲੀਏ ਏਹ ਸ਼ਰਮ ਹੈ ਜੀ 

ਰਾਇਕੋਟ ਵਿੱਚ ਬੁਚੜ ਬਧ ਦਾ ਸਾਕਾ 

ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਰਫ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਥੇ ਜਥੇ ਨਮਧਾਰੀ ਦਯਾਵਾਨ ਸੋਹਣੇ 
ਗਇਕੋਟ ਦੇ ੫.ਸ ਦੀ ਜਦੋ' ਗੁਜਰੇ ਜਥੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਧਰਮ ਵਾਨ ਸੋਹਣੇ 
ਗਊਆਂ ਕਤਲ ਹੋਵਣ ਉਤੇ ਰਸਤਿਆਂ ਦੇ ਕੁਸ਼ਕ ਸਿੰਘ ਲਗੇ ਜੋਸਖਾਨ ਸੋਹਣੇ 
ਓਸ ਵਕਤ ਤਾਂ ਸਿੰਆਂ ਨੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਐਪ ਕਦੋਂ ਟੇਲਦੇ ਬਲੀਵਾਨ ਸੋਹਣੇ 
ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਮੰਗਲ ਸਸੋਘ ਨਿਤ ਉਠੇ ਤੀਜੇ ਰਲੇ ਸੀ ਸਿੰਘ ਮਸਤਾਨ ਸੋਹਣੇ 
ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਗਕਾਨੀ ਸਿੰਘਬੀਰ ਬਾਂਕੇ ਬਹੁਤ ਖੂਬ ਸੂਟਤ ਕੱਦਾਵਾਨ ਸੋਹਣੇ 
ਉਤਲੇ ਸਿੰਘਤਿਨੇ ਪਿਥੋ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸੀ ਮੁਲਖ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਬੜੇ ਜੁਆਨ ਸੋਹਣੇ 
ਪੰਜੇ ਸਿੰਘਏਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੂਰਮੇ ਥੇ ਬਲੀ ਬੀਰ ਭਾਰੇ ਜੋਸ਼ਵਾਨ ਸੋਹਣੇ 

ਝੱਲ ਸਕੇ ਨਾਂ ਗਉਆਂ ਦਾ ਪਾ੫ ਹੁੰਦਾ ਪਏ ਬੁਚੜਾਂ ਤੇ ਬਲੀ ਆਨ ਸੋਹਣੇ 
ਬਿਜਲੀ ਵਾਂਗ ਕੜਕੇਰਾਇ ਦੇ ਕੋਟਉਤੇਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਘਲੂਹਘਾਨ ਸੋਹਣੇ 

ਜਿਥੇ ਗਊਆਂ ਦਾ ਡੁਲਦਾ ਖੂੰਨ ਸੀਗਾ ਓਥੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੋਹਣੇ 

ਗਇਕੋਟ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਝੂਣ ਏ ਦਿਤ- ਜਾਲਮ ਜਿਤ ਲਏ ਤੇਗ ਦੇ ਤ/ਨ ਸੋਹਣੇ 
ਆਮ ਖਾਸਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੂੰ ਹਥ ਲਾਇਆ ਜਾਲਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਰੇ ਨੁਕਸਾਨ ਸੋਹਣੇ 

ਨਿਕਲ ਗਏ ਚਾਰੇ ਰਾਇਕੋਟ ਵਿੱਚੋ' ਚੇਟ ਫੇਟ ਬਿਨ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਸੋਹਣੇ 
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(੨੮) 

ਪੁਲਸ ਅਫਸਗਾਂ ਨੇ ਲਏ ਪ੍ਰਕੜ ਪੰਜੇ ਦਲ ਕਣੇ ਵਰਗੇ ਮੁਖਬ੍ਰਾਨ ਸੋਹਣੇ 

ਅੰ ਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਲਿਆਂਵਾਂਗਰ ਇਨ੍ਹਾਂਨੇ ਭੀ ਕੀਤ ਜਾਇ ਅਕਬਾਲ ਬਾਨ ਸੋਹਣੇ 

ਅਖ਼ਰ ਗਲ ਕਾਦੀ ਅੰ /ਮਤਸ੩ ਵਾਂਗੂੰ ਹੋਏ ਖਾਲਸੇ ਬੀਰ ਕੁਰਬਾਨ ਸੇਹਣੇ 

ਪੰਜੇ ਸਿੰਘਸਿਦਕੀ ਭਾਰੇ ਬ੍ਰਹਬ ਗਾਨੀ ਸੂਰ ਬੀਰ ਤੇ ਭਗਤ ਭਗਵਨ ਸੋਹਣੇ 

ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਸਾਕੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀ ਸਗ: ਦਿਨ੍ਹ ਮੁਫਤ ਹੀ ਦੀਏ ਪੁਰਾਨ ਸੋਹਣੇ 

ਹੋਏ ਪੰਜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੱਸ ਛੱਡ ਗਏ ਵਿਚ' ਜਹਾਨ ਸੋਹਣੇ 
॥ ਸਿੰਘਾਂ `ਦ! ਬਹਾਦਰੀ 

ਅਪ੫ ਹੋਏ ਸ਼ਹੀਦ ਬਲਵਾਨ ਜੋਧੇ ਐਪਰ ਜਾਲਮਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰ ਗਏ 
ਗਊਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅ੫ ਕੁਰਬਨ ਹੋਕੇ ਵੀਰ ਧਮ ਦੀ ਕੈਮ ਮਿਸਲ ਕਰ ਗਏ 
ਚਾਰੇ ਸਰ ਹਜਾਂਰਾਂ ਦੇ ਨਲ ਲੜਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਵੜਕੇ ਘਲੁਘਾਲ ਕਰ ਗਏ 
ਯਾਦ ਰਹਿਣਗੇ ਬਨੀਹਰਨ'ਮਸਿੰਘਾ ਸਕੇ ਧਰਮ੫ਖ, ਤੁ ਖੁਸ਼ੀਆਂਨ' 'ਲ ਕਰਗਏ 

੨੨੧੮ 

੧ ਦਲੂ ਕਾਣਾ ਵਗੇਤਾ ਮੁਖ ੍ੇ  ਨੇ ਪਤਾ ਦੇਣ' ਤੇ ਪੁਲ ਸ.ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨੇ ਡ੍ਰਾਲ 
ਹੀ ਬਤ “ਪ੍ਰਲਤ ਹੈ ਸਨੂੰ ਭੀ ਮਾਲੇਰ ਕੋਟਕੇ ਟੇ ਗਵਾਂਹਾਂ ਨੇ ਇਨ ਦੀ ਬੈਬਤੇ ̀ ਕੁਛ 
ਨਹੀ” ਦਸਿਆ । ਇੱਤ ਬਿਧ ਭਗਵਾਂਨ ਸਿਘ ਤਿੰਨਾ ਸਹੀਵਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਥਿਥੇਦਾ ਥੀ ਭੈਣ 
ਸਾਹਿਬ ਤਬੇਯੇ ਉਮਰ ਬਗਲੀ ਵਾਲਿਆ ਦੇ -ਚਬਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਓਹ ਚਛਮ-ਦ!ਦ 

ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਸਦਾ ਥੀ ਕੇ ਓਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਤਿਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਪੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਅਪਣੇ ਅ ਪ ,ਗਿ੍ਫ- 
ਤਾਰ ਹੋਏ ਹੈਨ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਬਾਬਤ ਇਤ ਸਾਧੂ ੧੯੧੧ ਵਿਚ ਜਦ ਮੈ' ਕਲ- 
ਕਤੇ ਤੇ ਦਿਲੀ ਦਬਾਰ ਵਾਸਤੇ _ਮੋਟ੍ ਲਈ ਆ ਰਿਹਾ ਥੀ ਓਸੜੇ ਚਛਮ ਦੀਦ ਸ਼ਹਾਦਤ 
ਢਿੰਤੀ। ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਖੁਸ਼ੀ ੨ ਆਪਨੇ _ਆਪ`ਗਿ੍ਫਤਾਰ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ੧੮੨੮ ਬਿ: ੧੨ਮਾਘ 
ਨੂੰ ਲੁਦਿਹਾਣੇ ਜਕਾਰੇ ਬੁਲੌ'ਦੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨੌ'ਦੇ ਫਸੀ ਚੜੇ ਉਪਰਲੇ ਤਿਝ ਸ਼ਹੀਦ ੬ 
ਕਤਕ ੧੯੨੮ ਨੂੰ ਏਵੇ' ਕਿਵੇ' ਮੋਤ ਨੂੰ ਮਜਾਕਾਂ ਕਰਦੇ ਬਸੀਆਂ ਪਿੰਡ ਫਾਂਸੀਂ ਚੜੇ ਇਕ ਅਖ- 
ਬਾਰ ਨਵੀਸ ਏਹ ਬਾਤ ਦਸਦਾ ਹੈ ਕ ਸ਼ਿਸ਼ਨ ਜਜ ਉਸਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਬੀ ਬੇ ਕਸੂਰ ਸਮਝਕੇ ਤੇ 
ਓਸਨੂੰ ਆਖਦਾ ਸੀ ਠੀਕ ਬਯਾਨ ਦੇਹ ਓਹ ਸ਼ਹੀਦ ਆਖ਼ਦਾ ਸੀ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਉ'ਣ. ਨਾਲੋ” 
ਮਰਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਮੈ ਸਾਕੇ ਵਿਚ ਜਰੂਰ ਸੀ ਜਦ ਓਨਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਮਰਨ , ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ 
ਥੀਂ ਤਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਭੀ ਜਰੂਰ ਓਹ ਅਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਹੋਏ ਹੇਣਗੇ ਲਿਖਨ ਵਾਲੈਂ ਯਾਂ 
ਰਵਾਜਨ ਦਸਨ ਵਾਲ਼ ਦਲ੍ਹਕਾਣੇ ਵਗੈਰਾ ਪਰ ਫੜੋਣ ਦੀ ਕ/ਲਖ ਐਵੇ" ਲਾ ' ਰੈ ਹੈਨ । 

_.ਅੜੇ -ਓਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਨ ਦਾ ਕਲੰਕ ਭੀ ਝੁਠਾ.ਲਾ ਰਹੇ ਹੈਨ ' ਬਹਾਦ ਲੌਕ ਮਾਰਨ 
ਸੱ ਦੀ ਬਰਾਦ! ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਅਪਨੇ ਆਖ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣ ਨੂੰ ਬਹਾਦ੍) ਸੁਮਝਤਾਂ ਕਰਦੇ 
“'ਚੱਠ । ਦੇ ਸ਼ਹਾਂਦਤਾਂ ਤੇ' ਬਗੈਤ ਮੈਨੂੰ ਭੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਏਹ ਤਸੱਲੀ ਨਾ ਕਰਾਈ! ਕੇ ̀ ਓਹ ਖੁਦ 

ਗਿਰਫਤਾਰ ਹੂਣੇ ਨਾਂ ਮੈਨੂ ਕੇਟਲੇ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀ' ਭੀ ਦਲ 

ਵਗੈਰਾ ਯਾਂ ਪੂਲਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਹੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਗੇ ਨੂੰ ਹੇਰ ਖੋਜ ਕ ਕਰਾਂਗੇ । 
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(੨੯) 
੧੯੨੭ ਬਿ: ਮਾਹ ਕਤਕ ਵਿਚ ਮਾਤਾ ਜਸਾਂ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਲੋਕ ਗਵਨ ਕਰਨਾਂ ੧ ਮਾਘ 

੧੯੨੮ ਨੂੰ ਮਾਤ” ਜੀ ਦੇ ਭੋਗ ਪਰ ਸੰਗਤ ਦਾ ਭਾਂਰੀ ਕੱਠ 
ਮੈਹਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸੁਰਗ ਵਾਸ ਹੋਏ ਵਡੇ ਸਮਝ ਵਾਲੇ ਭਾਗ ਦਾਰ ਵੀਰੋ 
ਮਾਤ' ਸਾਹਬ ਦੇ ਭੋਗ ਪਰ ਦੂਰ ਦੂਰੇਂ ਆਈਆਂ ਸੈਗਤਾਂਪ੍ਰਮ ਦਿਲ ਧਾਰ ਵੀਰੇ 
ਮੈਨ ਦੁਆਬੇ ਢਾਗੂਸਾਰਾ ਦੇਸ ਆਇਆਂ ਮਾਝਾ ਮਲਵਾਂ ਤੇ ਪੋਨੋਂ ਗਾਰ ਵੀਰੋ 
ਬਾਂਗਰ ਥਲੀ ਦੁਆਬ' ਕੈਢੀ ਦੈਸ ਨੱਕ.ਲਾਕਾ ਮੱਮਕੀ_ਬਯਸ ਉਗਰ ਵੀਰੇ 
ਰੋੜੇ ਸਿਖ ਅਫਗਾਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਆਏ ਕ!ਬਲ ਗਾਜਨੀਓ ਲਾਇ ਕੋਧਾਰ ਵੀਰੋ 
ਬਨੂੰ ਟਾਂਕ ਪਸ਼ੋਰ ਕੁਹਾਟ ਤਰਫੋਂ ਕੁਰਮ -ਸੈਹਰ ਤੇ ਪਾਗਾ ਚਨਾਰ ਵੀਰੋ 
ਦਿਲੀ ਆਗਰ/ਐਧਦੇ ਸੈਧਰਆਏ ਤੁ. ਪੀ. ਦੇਸ ਅਇਆ ਹੀ ਪਾਰ ਵੀਰੋ 
ਜਹਾਂ ਜਹਾ ਸੇ ਸੈਗਤਾਂ ਚਲੀ ਆਈਆਂ ਦੇਕਰ ਲਿਖਾਂ ਮੈ ਨਾਲ,ਵਿਸਥਾਰ ਵੀਰੇ 
ਸਰੇ ਸੈਹਰਾਂ ਦਾ ਅਗਰ ਮੈ ਨਾਮ ਦਸ! ਪੈਨਾਂ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਬਣੂ ਹਜਾਰ ਵੀਰੋ 
ਕਾਫੀ ਦਸਣਾਂ ਏਤਨਾਂ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਆਈਆਂ ਸੈਗਤ/_ਬਿਨ'- ਸ਼ੁਮਾਰ ਵੀਰੋ 
ਏਨਾਂ ਕੱ5 ਨਾਂ ਕਦੇ ਭੀ ਕਿਤੇ ਹੋਇਆ ਲਖੋ ਵਧ ਦਸਟੇ ਦੇਖਣ ਹਾਰ/ਵੀਰੋ 
ਭੋਗ ਪਏ ਪਿਛੋਂ ਮਤਾ ਸਾਬ ਜੀ ਦੇ ਖਿੜੀ ਹੋਰ ਹੀ ਵਿਕ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਵੀਰੋ 
ਕਠੇ ਹੋਇ ਮਸਤ/ਨੜੇ ਜੋਸ ਖਕੇ ਲਗੇ ਨਵੀ ਹੀ ਕ੩3ਨ ਵਿਚ/ਰ ਵੀਰੋ 
ਖੇਲ ਬਿਚਲ ਗਈ ਹਿਮੇ'ਹਰਨਾਮਸਿੰਘਾ ਓਹਭੀਸੁਨੋ ਅਗਠਸਮਾਚਾਰ ਵੀਰੋ 

ਮਸਤਾਨਿਆਂ ਦੀਵਾਨਿਆਂ ਦੇ ਜੋਸ਼ ਭਰੇ ਲੈਕਚਰ 

ਦੇਸਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਸਤ ਮਸਤ/ਨੜੇ ਜੋ ਕੱਠੇ ਕੁੱਲ ਹੋਏ ਏਕੇ ਆਨ ਸਿੰਘੇ 
ਰੋਇ ਰੋਇ ਕਰਕੇ ਭੁਥਾਂ ਮੇਰ ਉਚੀ ਲਗੇ ਜੋਸ਼ ਮਸਤ/ਨੜੇ ਖਨ ਸਿੰਘ 
ਕੈਹੈਦੇ ਜੁਲਮ ਦੀ ਵੀਰਨੋਹੇਦਹੋਗਈਬੁਚੜਬਹੁਤ ਘਪੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਿੰਘ 
ਗਉਆ ਮਾਰਦੇ ਕੋਸਕੇ ਸੋਹੇ' ਥੋਡੇ ਜਿਉ'ਦੇ ਕਸਨੂੰ ਤੁਸੀ ਜਹਨ ਸਿੰਘੇ 
ਮਤ ਗਏ ਕਿਉਨਾਂ ਸਿੰਘੀ ਧਰਮ ਤਜਕੇ ਮੁਤਦੇਲਦੀਕਿਉ' ਫਿਰੋਂ ਪ੍ਰਾਨ ਸਿੰਘੇ 
ਦੁਸਟ ਮਾਰਨੀ ਸੈਤ ਉਬ/ਰਨੀ ਜੋ ਕਿਥੇ ਤੁਸਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਸਿੰਘੇ 
`ਸੂਤ ਬੀਰ ਜੋਧੇ ਸਿੰਘ ਕੂਚ ਕਰ ਗਏ ਰਹੇ -ਸੂਰਮ' ਨਹੀ' ਜਵਾਨ ਸਿੰਘੇ 
ਰੱਛਯਂ ਗਊ ਗ੍ਰੀਬ ਦੀ ਕੌਰਨ ਵ% ਕਿਥੇ ਖਾਲਸੇ ਗਏ ਬਨਵਾਨ ਸਿਘ 
“ਮਾਰ ਮਾਰ ਤੇਗਾਂ 'ਬੁਚੜ ਪਾਪੀਆਂ ਦਾਂ ਕਤ ਦਿ ਭਾਰੇ ਘਨ ਘਨ ਸਿੰਘ 
ਆਗਿਆ ਗੁਰਾਂ ਤੋ ਲੈਕੇ ਹ35।ਮ ਸਿੰਘਾ ਸਤ' ਚੱਂਟਕਰ ਦਿਤਮਦ-ਨ ਸਿੰਘੋ 

੦0੦੦੧ €॥61ਘਹੂ 0੦॥੧੦1॥1€1610॥0&3।0੦11.੮੦॥0 



(੩੦) 

% .੪2%,%, % 

ਸਾਕਾ ਮਾਲੇਰ ਕੋਟਲਾ, ਨ 
ਨੀ ਵਿ 2 

“ਕਰਨ” ਦੇਗ, ਤੇ; ਤੇਗ਼, ਗ, ਫਤਹ” ੧੨੫ ਏ 

ਖਲਨ ਕਾ ਸਵ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੋਰੀ ੯੫੬ 
ਨਿਤ ਮਾਰਗ _ਪੈਰ _ਧਰੀਜੈ । ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਕਾਣ ਨ ਕੀਜੈ ।ਇ 
੪₹੪॥੪॥₹॥੪॥੪₹₹੪॥॥੪॥॥੧॥₹੧੧॥੪॥੧੧॥੪॥੪॥7॥੪₹੧੪॥60₹027 

“72>=-.. ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘਜੀ ਪਾਸ _ਮਸਤਾਨਿਆਂ ਦੀ _ਅਰਜ _.੍&੬੧੨ 

ਹੋਉ (36= 86> 86= 

ਤੂ "ਮਲ 

2੧੪੪॥॥₹੧ 
247 & 7ਊ 

4 ਤਮ 

ਕੋਸ ਕੋਸ ਗਉਆਂ ਸੌਂਹੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਨਾਲੇ ਦੁਖੀ ਕਰਦੇ ੫੩ ਘੂਰ ਸਤਿਗੁਰ 
ਹੁਣਤਾਂ ਜ਼ੁਲਮਦੀ ਗੁਰੂਜੀ ਹਦਹੋਕੇ ਪਿਅਲੀਪਾਪਦੀਹੋਈਂ ਭਰਪੂਰ ਸਤਿਗੁਰ 
ਜਾਲਮ ਜੁਲਮਕਰਨੇਵਾਲੇ ਪਪੀਆਂਦਾ ਬੇੜਾਅਸਾਂਕਰਨਾਂ ਚੂਰਚੂਰ ਸਤਿਗੁਰ 
ਗਉਗ੍ਰੀਬਦੀ ਗੰਛਆ ਅਸਾਂਕਰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਲਮਾਂਕੀਆ ਮਜ਼ਬੂਰ ਸਤਿਗੁਰ 
ਅਸਾਂ ਕਤਲ ਕਰਨੇ ਬੁਚੜਕੋਟਲੇ ਦੇ ਦੇਉ ਅਸਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹਜੂਰ ਸਤਿਗੁਰ 
ਤੇਗਾਂ ਬਗੰਛਆਂ ਨਾਲ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘਾ ਬੁਚੜਮਾਰਨੇ ਹੈਨ ਜਰੂਰ ਸਤਿਗੁਰ 
ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਸਤਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਭੂਪੀ ਸ਼ਸਤ੍੍ ਚਲੌਣ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਕਰਨ 

ਜੇਹੜੀ ਕਹਾਂ ਮੈ ਏਸ ਮਸ਼ੀਨਗਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚੁ ਗੋਲੀ ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਪਾਰ ਥੋਡੀ 
ਏਹ ਅਠੋਤ੍ਰੀ ਮਾਲਾ ਬੈਦੂਕ ਜੇਹੜੀ ਦੇਸਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਮੈ ਕਰੂ ਮਾਰ ਥੋਡੀ 
ਮਣਕਾ ਮਾਲਾਦਾ ਗੋਲੀ ਮਸ਼ੀਨਗਨ ਦੀ ਚਲੂ ਲੂਸਗਨ ਤੇ ਤੇਜ ਰਫਤਾਰ ਥੋਡੀ 
ਗੋਲਾ ਮੁਕੁ ਨਾਂ ਮੁਕੂ ਬਰੂਦ ਬੋਡ/ ਭਾਰੀ ਤੋਪ ਕਰਦੂ ਧੁੰਦੂਕਾਰ ਥੋਡੀ 

ਏਸਤ੍ਾਂ ਮਝੇਛਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਕੇ ਸੈਤ ਖਾਲਸਾ ਲਗੂ ਦਰਬਾਰ ਥੋਡੀ 

ਕਲਜੁਗ ਵਿਚਵਰਤੂ ਸਤਿਜੁਗ ਆਣਏਥੇ ਸਾਰਾਕਰੂਗਾ ਸਿਫਤ ਸੈਸਾਰ ਥੋਡੀ 
।੦0੦॥੦੧ €16॥ਘਹੂ 0੦॥੧੦1॥1€161੦॥0&3।0੦11.੮੦॥0 



(੩੧) 
ਹਲੇ ਨਹੀ ਮੋਕਾਸਿੰਘੋਠੈਹਰ ਜਾਵੇ ਹਨ ਏਹ ਗੁਫਤਗ ਹਈ ਬੇਕਾਰ ਥੋਡੀ 
ਸਾਡਾ ਬਚਨ ਮੰਨੋ' ਨੈਹਰੋਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਏਹ ਹਈ ਬਿਚਾਰ ਥੋਡੀ 
ਠੈਹਰੋ£ਨੈਹਰੋ ਠੈਹਰੋ ਮੌਕਾ ਨਹੀ' ਹਾਲੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ੫ਊ ਦਰਕਾਰ ਥੋਡੀ 
ਜੋਗੀ ਜੋਸ਼ ਦੀ ਪਾਣ ਉਤਾਰ ਦੇਵੋ ਸ਼ੱਤਮਈ ਦੀ ਚਹੀਏ ਹਥਿਆਰ ਬੋਡੀ 
ਸੂਰ ਬੀਰ ਬਹਾਦਰੇ ਬਚਨ ਮੰਨੋ ਹਾਲੇ ਚਾਹੀਏ ਮਯਾਨ ਤਲਵਾਰ ਥੋਡੀ 
ਫਤੇ ੫ਾਵੋ' ਗੇ ਨਾ ਬਚਨਉਲਟ ਸਾਡਾ ਜਲਦੀ ਕਰੋਗੇ ਹੋਉਗੀ ਹਾਰ ਥੋਡੀ 
ਚੁਪ ਚੁਪ ਮਸਤਾਨਿ ਯੋ ਬਕੋ ਨਾਹੀ ਲਝ ਖਬਰ ਜਾਉ ਖਬ੍ਰਦਾਰ ਥੋਡੀ 
ਜੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਜਾ ਆ੫ ਪਾਸਨ ਉਨਾਂ ਉਤੇ ਕੀ ਹੈ ਜੁਮੇਵਾਰ ਥੋਡੀ 
ਜੋ ਕੋਈ ਕਰੂਗਾ ਭਰੂਗਾ ਸਜਾ ਓਹੀ ਬੇਕਾਰ ਸਾਰੀ ਹਾ ਹਾ ਕਾਰ ਥੋਡੀ 
ਸਮਾਂ ਨਹੀ ਹੈ ਹਾਲੇ ਹਰ ਨਾਮ ਸਿੰਘਾ ਸੁਣ ਲਈ ਮੈ ਕੁਲ ਪੁਕਾਰ ਥੋਡੀ 

ਮਸਤਾਨਿਆਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਰੇ ਹੋਕੇ ਚਾਲੇ ਪੌਣੇ 

ਰੋਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਿਘ ਰੁਕੇ ਨਾਂਸੀ ਉਚੀ ਬੋਲਕੇ ਫਤੇ ਬਲਵਾਨ ਤੁਰਪਏ 
ਮੂਹੇ ਸਬਦ ਅਕਲ ਅਕਾਲ ਕਰਕੇ ਮੂਹਰੇ ਇਕ ਤੋ' ਇਕ ਜਵਾਨ ਤੁਰਪਏ 
ਗਾਨੇ ਮੋਤ ਸਹੀਦੀ ਦੇ ਬੈਨ ਹਥੀ' ਮੂਹਰੇ ਝੁਲਦਾ ਛੱਡ ਨਿਛਾਨ ਤੁਰਪਏ 
ਸਾਰਾ ਦਸ ਤੇ ਹਾਲ ਹਰਨ ਸਿੰਘਾ ਕਿਕਣ ਖਾਲਸੇ ਹੋਣ ਕੁਤਬਾਨ ਤੁਰਪਏ 

ਵਾਕ ਕਵੀਸ਼ਰ 

ਭਾਵੀ ਟਲੀ ਨਾਂ ਪੀਰ ਪਕੇਬਰਾਂ ਤੋ ਮਿਟਦੀ ਨਹੀ ਮੇਟੀ ਹੋਣ ਹਾਰ ਲੋਕੇ 
ਲੁਕਆਂ ਜਾਇ ਮੁਚਕੇਦ ਦੇਘਰਾਂ ਐਦ ਮਾਰਯਾਭਾਵੀ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਅਵਤਾਰ ਲੋਕੋ 
ਮਾਰਿਆ ਭਵੀ ਦਾ ਬਚਗਯਾ ਦੁਸਮਨਾਤੋਂ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਝੋਟਾਂ ਦ ਰੂਪਧਾਰ ਲੋਕੋ 
ਮਿੱਟੀ ਮੇਲ ਦਿਤਾ ਕੋਰੋ ਪਾਡਵਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੀ ਸਮਝਲੋ ਦੁਰੋਪਤੀ ਨਾਰ ਲੋਕੋ 
ਮਲੀਆ ਮੇਟ ਕੀਤ-ਭਵੀ ਚੈਦਰੀਨੇ ਰਾਜਾ ਰੋਣ ਵਰਗਾ ਸਮਝਦਾਰ ਲੋਕੋ 
ਛਿਪੰਜ ਕਰੋੜ ਜਾਦੋ ਬ੨) ਬੀਰ ਜੋਧੇ ਮਾਰ ਭਾਵੀ ਨੇ ਕਰੇ ਖਵਾਰ ਲੋਕੋ 
ਚੁਹੜੇ ਬਣੇ ਰਾਜੇ ਹਰੀਚੈਤ ਵਰਗੇ ਵਿਕੀਆਂ ਗਣੀਆਂ ਵਿਚ ਬਜਾਰ ਲੋਕੋ 
ਦਰ ਦਰ ਭੀਖ ਮੋਗਟੇ ਰਾਜੇ ਚਜ੍ਰਵਰਤੀ ਭਾਵੀ ਤੋੜਦੀ ਕੁਲ ਹੈਕਾਰ ਲੋਕੋ 
ਮਾਰੇ ਸਿਖ ਭੀ ਭਾਵੀ ਨੇ ਮੁਦਕੀ ਮੈ ਜੋਗ ਜਿਤ ਕਰਕੇ ਗੇ ਹਾਰ ਲੋਕੋ 
ਭਾਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਚੈਟ ਕੋਰਾਂ ਜਿਸਤੇ ਗਿਆ ਲਾਹੋਰ ਦਰਬਾਰ ਲੋਕੋ 
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(੩੨) ` 
ਚੜਦੀ ਕਲ' ਉਤੇ ਨਾਮਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਭਾਵੀ ਵਰਤ ਗਈ ਅਣ ਕਰਤਾਰ ਲੋਕੋ 
ਮਸਤ ਏਾਲੇ ਨਾਂ ਟਲੇ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘਾ ਹੋਦੇ ਕੋਟਲੇ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਤਿਆਰ ਲੌਕੇ 

ਕਵੀਸ਼ਰ 

ਕਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸੀਗਾ ਏਹੁਤ ਅਛਾ ਆਖਾ ਮੰਨਾ ਨਹੀ ਮਸਤਾਨਯਾਂ ਨ 
ਬਿਨਾਂ ਸਮ ਭੈੜੀ ਛੇੜੀ ਛੇੜ ਖਾਨ ਵਕਤ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀ ਨਿਦ'ਨਾਂ ਨੇ 

ਸ਼ਮਾ ਧਰਮ ਤੇ ਜਲਨ ਪਤੋਗ ਚੋਲੇ ੯ਛੀ ਬ/ਤ ਨਾ ਫੇਰ ਪਰਵਾਨਯਾਂ ਨੇ 
ਬੁਚੜ ਮਾਰਨੇ ਲੀਏ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘਾ ਕਮਰਕੱਸੇ ਕਰ ਲਏ ਦੀਵਾਨਕਾਂ ਨੇ. 

ਸੀ. ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ.ਏਸ ਸੋਸ਼ਤਾਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜ਼ਬੇ ਵੀ ਇਤਲਾਹ ਗੋਰਮਿੰਟ ਨੂੰ ਦੇਣਾ 

ਕੁਛਕ ਮਸਤ ਮੁਸਤਾਨੜ੍ਹੇ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਚਾਂਹਦੇ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਹੈ ਭੰਗ ਕਰਨਾ 
ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਭੀ ਫੌਜਾਂ ਨਹੀ ਰੁਕੀਆਂਚ/੍ਰੈਦੇ ਬੁਚੜਾਂਸੇ ਸਿਰਫ ਜੰਗ ਕਰਨਾ 
ਬੋਨੂੰ ਖਬਰ ਦਿਤੀ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ? ਦੀ ਜਥਾ ਰੋਕਣੇ ਦਾ ਕੋਈ ਢੰਗ ਕਰਨਾ 
ਨਰਮ ਗਰਮ ਹੋਕੇ ਜਥਾ ਰੋਕਨੇ ਦਾ ਨਾਲ ਉਨਾਂ ਸਲੂਕ ਨਿਸੰਗ ਕਰਨਾ 
ਜੁਮੇਵਾਰ ਨਾ ਅਸੀ ਹੁਣ ਉਨਾਂ ਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀ ਫੇਰ ਨਾ ਅਸਾਂ ਨੂ ਤੰਗ ਕਰਨ 
ਅਸਾਂ ਕੁਲ ਬਿਦੋਸ ਹਰਨ'ਮ ਸਿੰਘਾ ਅਸਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸੈਗ ਕਰਨਾ 

_ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਔਣੁ ,ਵਾਲਾ:ਸ੍ਮਾਂ- ੧੧ ਚ ਕੇ ਸਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਾ ਕਰਨਾ, 

ਬਚਨ ਜਦੋ ਮਸਤ'ਨਿਆਂ ਮੈਨਿਆਂ ਨਾਂ ਤੁਰ ਗਏ ਅਰਦਾਸ ਸੁਧਾ ਕਰਕੇ 

ਸਮਝ ਗਏ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅੰਤਯਮਤਾ ਧਿਆਨ ਲਗਾ ਕਰਕੇ 
ਝਟ ਪਟ :ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਓਸੀ ਵੇਲੇ ਇਕ 'ਖ/ਸ- ਦੀਵਨ ਸਮਾ ਕਰਕੇ 
ਸਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂ ਉਚੀ ਹੁਕੇਮ ਦਿਤਾ ਸੁਣੋ ਖਾਲਸ ਮੀ ਕੰਨ ਲਾ ਕਰਕੇ 

ਏਥੇ ਵਰਤਣਾਂ ਹੈ ਭਾਣਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਦਾਂ ਭੈਜਲ ਅ' ਰਿਹੈ ਕਦਖ ਉਨਾ ਕਰਕੇ 

ਤੁਸੀ' ਚਲੇ ਜਾਵੋ ਏਥੋਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਘਰੇ ਘਰੀ ਪਹੁਚੋ ਛੇਤੀ ਜਾ ਕਰਕੇ 
ਬਿਦਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੋਵੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾ ਕਰਕੇ 
ਬਚਨ ਭੰਗ ਕੀਤ। ਸਿੰਘਾਂ. ਜਿਨਾਂ ਸਾਂਡਾ ਸਾਰੇ ਤੋਪਦੇ ਮੂੰਹ ਉਡਾ ਕਰਜ਼ੇ 

ਥੋਨੂ ਦੇਉਗੀ ਦੁਖ ਸਰਕਾਂਰ' ਭਾਰੀ ਸਨੂ ਦੇਸ ਪ੍ਰਦੇਸ ਪੁਚ' ਕਰਕੇ 

ਵਿਛੜਸੈਗਤਾਂਜਾਓ ਹਰਨ'ਮਸਿੰਘਾ ਆਪਸ ਵਿਚ ਸਭ ਮਿਲ ਮਿਲਾ-ਕਰਕੇ 
. ਸੋਗਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ੨ 

ਸੁਣਕੇ ਬਚਨ ਵੈਰਾਗ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਅਖੀ' ਨੀਰ ₹ ਚੋਲੇ 
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(੩੩) 
ਧਾਹਾਂ ਮਾਰਕੇ ਮੰਨਕੇ ਬਚਨ _ਗੁਰ ਦਾ ਸ/ਰੇ ਖਾਲਸੇ ਪਇ ਵਹੀਰ ਚੱਲੇ 
ਭਾਰੀ ਪ੍ਰੇਮ, ਥਾ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਰੋਇ ਰੋਇਕੇ ਵਿਦ ਹੋ ਬੀਰ ਚੱਲੇ 
ਜਥੇਦਾਰ ਸਰਦਾਰ ਹਰਨ'ਮ. ਸਿੰਘਾ ਤੋਰ ਸੰਗਤਾਂ ਆਂ੫ ਅਖੀਰ ਚੱਲੇ 

ਰਿਆਸਤ ਮਾਲੋਰ ਕੋਟਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੇ ਸਾਕੇ ਢਾ ਮੁੱਢ 

ਮੁਲਕ ਮਾਲਵਾਂਦੇਸਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਿਅਸਤ ਰੌਣਕ ਦਾਰ ਜਾਣੇ 
ਬਹੁੱਤ ਰਾਮ ਚੋਣੇ ਏਸ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਗਊਆਂ ਬਛੜੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੁਮਾਰ ਜਾਣੋ 
ਗਊਆਂ ਬਛੜੇ ਬਛੜੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਸੇ ਮਾਰ ਦਿਤ)ਆਂ ਖੇਲ ਸ਼ਕਾਰ ਜਾਣੋ 
ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਪਕਾ ਨਮਧਾਰੀਅ' ਸੀ ਫਰਵਾਹੀ ਦ। ਸੀ ਨੰਬ੍ਰਦਾਰ ਜਣੋ 
ਓਧੇ ਅਖਾਂ ਸੋਹੇਂ ਗਊਆਂ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਦਿਤੀਆਂ ਸਰੇ ਬਸ਼ਾਰ ਜਾਣੋ 
ਸਾਕੇ ਕੋਟਲੇ ਦਾ ਅਗਰ ਅਸਲ ਪੁਛੋ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘਹਥੋਂ' ਛਿੜੀਕਾਰ ਜਾਣੋ 
ਰੋਇ ਰੋਇ ਕੇ ਏਸਨੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਦਸੇ ਕੋਟਲੇ ਦੇ ਸਮਾਚਾਰ ਜਾਣੋ 
ਗੁਰਮੁਖਸਿੰਘ ਥਾ ਹੀਲ' ਹਰਨਾਮਨ ਘਾ ਭਣਾਵਰਤਨਾ ਬਪ੍ਰਵਦਗਾਰ ਜਾਣੋ 
੨ ਮਾਘ ੧੯੨੮ ਬਿ: ਨੂੰ ਸੀ ਭੈਣੀ ਸਹਿਬ ਤੇ ਚਾਲੇ ੫.ਕੇ ਮਸਤਾਨਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ 

ਜਥੇ ਨੇ ਰੌਕੋ' ਪਿੰਡ ਪਹੁਚਣਾਂ ਰ੍ 

ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋ' ਕਈ ਕੋਹ ਦੂਰ ਆਕੇ ਜਥਾਂ ਫੇਰ ਅਰਦ'ਸ ਸੁਧਾਂਵਦਾ ਸੀ 

ਸਿੱਧੇ ਮੇਥੇ ਮਰੀਏ ਮੋਤੋ' ਨਹੀ ਡਰੀਦੇ ਵਾਰ ੨ ਇਹ ਅਰਜ ਕਰਾਂਵਦ੍ਹਾ ਸੀ 

ਮਨੋ” ਤਨੋ' ਬਿਰਤੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਵੱਲ ਲਾਕੇ ਜਥਾ ਫਤੇ ਪਰ ਫਤੇ ਬੁਲਾਂਵਦਾਸੀ 

ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਰਈਸ ਸਕਦੀਆਂ ਦਾ ਫਤੇ ਬੋਲ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉਠਾਂਵਦਾ ਸੀ 
ਪਿੰਡਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਬਾਣੀ' ਜਬ' ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰੌੇ' ਪਿੰਡ ਜਾਕੇ ਡੇਰੇ ਲਾਂਵਦਾ ਸੀ 
ਸੁੱਚ ਸੇਧ ਦੇ ਨਲ ਪ੍ਰੇਮ ਲਾਕੇ ਲੰਗਰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਜਥਾ _ਸਜਾਂਵਦਾ ਸੀ 

ਛਕਿਆ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾਣਾਂ ਅੰਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੈ' ਜਾਂਵਦਾ ਸੀ 
ਏਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਚ ' ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘਾ ਜਥਾ ਅਪਣੀ ਚੋਗ ਮੁਕਾਂਵਦਾ ਸੀ 

੮. ੩ ਮਾਘ ੧੯੨੯ ਨੂੰ ਸ਼ਹਦ) ਜਥੇ ਨੇ ਮਲੌਦ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਪੌਣੇ 

ਏਸੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਤੁਰੇ ਮਲੌਦ ਨੂੰ ਸੀ ਸੇ ਕੁ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਤਿਆਰ ਹੋਕੇ 

ਮੂਰਹੇ ਚੱਲਿਆ ਜਥੇ ਦਾ ਬੜ' ਆਗੂ ਹੀਗਾ ਸਿੰਘ ਰਾਈਸ ਸਰਦਾਰ ਹੇਕੇ 

ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪੋਣ ਖਤ _ਜਥ/ ਚੱਲਯ' ਤੇਜ' ਰਫਤਾਰ ਹੋਕੇ 
ਧਰਮੀ ਸੂਰਮੇ ਤੁਰੇ ਹਰਨ'ਮ ਸਿੰਘ' ਮੂਹਰੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਲਦਾਰ ਹੋਕੇ 
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(੩੪) 

ਰੈ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦ ਰ ਦਾ ਹੁਕਮ 

ਹੀਰਾ 8੫ 1 ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਜਥੇ ਅੱਗੇ ਦਿਤ. ਤੇਗ ਸੇ ਖਿੱਚ ਨਿਸ਼ਨ ਕੋਈ 

ਓਹ ਵੀਰ ਏਹ ਲੀਕ ਨਾਂ ਮਤ ਟੱ੫ ਮੋਤ ਡਰਨ ਵੱਲ ਮੇਹਰਬਨ ਕੋਈ 
ਟੱਪੇ ਲੀਕ ਓਹੀ ਜਿਸਨੇ ਸੀਸ ਦੇਣਾਂ ਪਿਆਰੇ ਕਰੇ ਨਾਂ ਮੂਲ ਪਰਾਨ ਕੋਈ 
ਸਾਰੇ ਟੱਪ ਗੈ ਲੀਕ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘਾ ਪਿਛੇ ਰਿਹਾ ਨ ਸਿੰਘ ਬਲਵਾਨ ਕੇਈੀ 

੍ ਪਿੰਡ ੨੪ਲੌਦ ̀  ਤੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸ਼ਸਤ ਲੈਣੇ 

ਪਾਸ ਕੋਟਲੇ ਦੇ ਚੰਗਾ ਖਾਨਦਾਨੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਮਲੌਦ ਸਦਰ ਸੀ ਜੀ 
ਚੰਗਾ ਏਸ ਰਾਈਸ ਮਲੌਦ ਦੇ ,ਦ ਹੀਗ! ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ੫ਯਾਰ ਸੀ ਜੀ 

ਇੱਕ ਵੇਰ ਇਸਨੇ ਭੈਣੀਸਾਹਿਬਜਾਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀਆ ਇਕਰਾਰ ਸੀ ਜੀ 
ਜਥੇ ਏਸ ਦੀ ਏਸ ਸਦਾਰ ਪਾਸੋਂ ਸ਼ਸਤ੍ ਲੈਣਦੀ ਕੁਝਕੁ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਜੀ 
ਏਸ ਸਿੱਖ ਸ੍ਦਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਕੇ ਮੇਗੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕੁਝਕੁ ਹਬਕਯਾਰ ਸੀ ਜੀ 

ਗੁੱਸੇ ਬਹੁਤ ਹੋਕੇ ਏਧਰ ਨੌਕਤਾਂ ਨੇ ਕੇਤਾ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਤ੍ਰਾਰ ਸੀ ਜੀ 
ਕੱਢ ਲਓ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਸਿੰਘ ਕਿਲੇ ਵਿਚੋ ਆਖੋ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤ ਜਥੇਦਾਰ ਸੀ ਜੀ 
ਤੇਗਾਂਦਸਕੁਲੈ ਗਏਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘਾ ਘੋੜੇ ਦੋ ਲੈ ਗਏ ਸ਼ਕਲਦਾਰ ਸੀ ਜੀ 

ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਧਰਮ 

ਧਰਮੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਕਿਲੇ ਵਿਚੋ' ਚੀਜ ਕਿਸੇ ਦੀ ਭੀ ਛੇੜੀ ਮੁਲ ਨਾਹੀ 

ਜੋ ਅੜੇ ਸੋ ਝੜੇ ਤੋ ਬਿਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਮਰਿਆ ਕੁਟਿਆ ਕੋਈ ਫਜੂਲ ਨਾਹੀ 
ਮਾਇਆ ਧਨ ਜਰੀ ਜੇਵਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਤੱਕ ਲਾਯਾ ਸਿੰਘਾਂ ਭੂਲ ਨਾਹੀ 
ਸ਼ਸਤ੍ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੀਜ਼ ਇਕ ਭੀ ਲੈਣੀ ਕਬੂਲ ਨਾਹੀ 

`__ ਕੋਟਲੇ ਪਰ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨਦੇਵਕਤ ਸਦਰ ਹੀਰਾਸਿਘ ਜਥੇਦਾਰ ਦ' ਹੁਕਮ 

ਉਚੀ ਬੋਲਕੇ ਜਥੇਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲਗਾ ਬਚਨ ਸੁਣੋ ਸਡ' ਕਰਕੇ ਖਿਕਾਲ (ਸੈਘੋ 
ਜਾਲਮ ਜੁਲਮ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਕੋਟਲੇ ਦੇ ਬੁਚੜ ਮਾਰਨੇ ਅਸਾਂ ਚੈਡਲ ਸਿੰਘ 
ਚੀਜ ਚੁਕਣੀ ਲੁਟਣੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਾ ਗਾਇ ਦੀ ਰੱਤ ਸ,ਨੂੰ ਧਨ ਤੇ ਮਾਲ ਮਿੰਘੇ 

ਮਾਂ ਤੇ ਭੈਣ ਸਮਝੋ ਨਾਰੀ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀ ਦੇਣੀ ਮੂਹੋਂ ਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਲ ਸਿੰਘੋ 

ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਿੰਦੂ ਇਕੋ ਜਹੇ ਸਾਨੂੰ ਸ.ਡਾ ਵੈਰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘੋ 

ਅਸੀਂ ਜੁਲਮ ਦੇ ਵੈਰੀ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘਾ ਜਾਲਮ ਮਾਰਨੇ ਅਸਾਂ ਹਰ ਹਾਲਸਿੰਘੋ 

੦੦0੦1 €16॥ਘਹੂ 0੦॥੧੦1॥1€161੮॥0&3।0੦11.੮੦॥0 



(੩੫) 
੪ ਮਾਘ ੧੯੨੯ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਬੁਚੜਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣਾ 

ਤੜਕੇ ਸਾਰ ਹੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕੋਟਲੇ ਤੇ ਝਪਟ ਸ਼ੇਟਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਚਲਮੰਏ ਦਿਤੀ 
ਚੋਰ ਮਾਰਾਂ ਦੇ ਕੂਚਕਾਂ ਵਿਚ ਵੜਕੇ ਜਾਂਦੀ ਸਾਰ ਤਲਵਾਰ ਖੜਕਾਇ ਦਿਤੀ 

ਅਚਨ ਚੇਤ ਤੜਵਾਰਾ ਦੇ ਵਾਰ ਕਰਕੇ ਬਿੰਪਤ/ ਬੁਚੜਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਪਾਇ ਦਿਤੀ 
ਰੋਸ ਬੁਚੜਾਂ ਨੂੰ ਛਾਂਟ ਛਾਂਟ ਕਰਕੇ ਤੇਗ਼ ਧਾਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾਇ ਦਿਤੀ 
ਜੇਹੜੇ ਅੜੇ ਸੋ ਝੜੇ ਤਲਵਾਰ ਅਗੇ ਸਰਨ ਪਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਇ ਦਿਤੀ 
ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਮੁਕ/ਬਲੇ ਕਈ ਹੋਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਜੋਰਸੇ ਪਰੇ ਭਜਇ ਦਿਤੀ 
ਗਉ ਘਤੀਆਂ ੫ਪੀਆਂ ਬੂਚੜਾਂ ਨੂੰ ਹਥੇ ਹ੧ ਹੀ ਸਜਾ ਭੁਗਤਾਇ ਦਿਤੀ 
ਟੋਲ ਟੋਲਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਲਏ ਬਦਲੇ ਪਾਪੀ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੇਖ ਸਜਾਇ ਦਿਤੀ 
ਧਨ ਦੋਲਤਾਂ ਮਾਲ ਖਜ/ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਹਥ ਤਕ ਨਾ ਸਿੰਘਾ ਨੇ ਲਾਇ ਦਿਤੀ 
ਪਰੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂਨਾਰੀਆਂ ਸੋਹਨੀਆਂਦੇਵਲ ਅੱਖ ਨਸੈਘਾਂ ਉਠਾਇ ਦਿਤੀ 
ਕੰਮ ਸਿਧ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਤਦੋ' ਫਤੇ ਪਰ ਫਤੇ ਬੁਲਾਇ ਦਿਤੀ 
ਹੀਗ ਸਿੰਘ ਸ੍ਰਦਾਰਨੇ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਪਿਛੇ ਮੁੜਨ ਦੀ ਬਿਗਲ ਬਜਾਇ ਦਿਤੀ 
ਨਿਕਲ ਕੋਟਲੇ ਤੇ ਸਿੰਘ ਹਰਨ ਹੋਏ ਰੜ ਪਿਡ ਨੂੰ ਵਾਗ ਭਵਾਇ ਦਿਤੀ 
ਮੈਨੇ ਬਿਰਧਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣੀ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘਾ ਜੈਸੀ ਸੁਣੀ ਮੈ ਤੁਮੈ ਸੁਨਾਇ ਦਿਤੀ 

ਏਸ ਜਥੇ ਦੀ ਤਾਰੀਫ 

ਸ਼ੇਹਰ ਕੋਟਲੇ ਚੋ' ਸਿੰਘਾਂ ਧਰਮੀਆਂ ਨੇ ਚੀਜ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇਕ ਹਿਲਈ ਨਾਂ ਸੀ 
ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਜਰੀ ਜੇਵਰ ਟਕਾ ਪੈਸਾ ਚੁਕ ਲਿਐਣ ਦੀ ਨੀਤ ਬਣਾਈ ਨਾਂ ਸੀ 
ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਦੋਲਤ ਪਈ ਛੱਡ ਆਏ ਨੀਤ ਲੋ੩ ਐਦਰ ਮਾਸਾ ਆਈ ਨਾਂ ਸੀ 
ਪਰੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਨਰਾਂਹਰਨਾਮਸਿਘਾ ਵੱਲ ਜਿਨਾਂਦੇਅੱਖ ਉਠ'ਈ ਨਾਂ ਸੀ 

ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਜਥੇ ਨੂੰ _ਆਖਣਾਂ 

ਸੀਸ ਲੈਚੁਕੇ ਹਾਂ ਜਦੋ'ਸ਼ਾਲਮਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਭੀ ਦੇਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਈਏ 
ਗੋਰਮਿੰਟ ਦੇ ਪਾਸ ਹੁਣ ਅਸੀਸ ਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਾਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਈਏ 
ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਲ ਦਸੋ ਗੌਰਮਿੰਟ ਤੇ ਨਹੀ ਫਰਾਰ ਹੋਈਏ 

ਦੇਕੇ ਧਰਮ ਤੇ ਸੀਸ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ' ਭਵਜਲ ਏਸ ਸੈਸਾਂਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋਈਏ 
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(੩੬) 

ਸ਼ਹੀਦੀ ਜਥੇ ਦੇ ਰੜੇ ਪਿੰਡ ਡੇਰੇ 
ਸਿਧਾ ਜਥਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਕੋਟਲੇ ਤੋਂ` ਰੜ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚ ਸਾਰ ਆਨ ਵੀਰੋ 
ਕੋਈ ਭੱਜਿਆ ਨੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗ' ਧਰਮ) ਤਿਆਰ ਬੇ ਦੇਣਨੂੰ ਜਾਨਵੀਰੇ 
ਤਰਸ ਰਹੇ ਕਦ ਮਿਲੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਬਾਟਾ ਏਹ ਸਰੀਰ ਜਹਾਨ ਮੈਹਮਾਨ ਵੀਰੋ 
ਉਤਮ ਸਿੰਘ ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ਼ ਜਾਕੇ ਦਿਤੇ ਕੁਲ ਲਿਖਾਇ ਬਯਾਨ ਵੀਰੋ 
ਬਾਬਤ ਕੋਟਲੇ ਦੇ ਪੁਛੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਅਸੀ' ਹਾਂ ਸਭੀ ਜਵਾਨ ਵੀਰੋ 
ਪਕੜਾ ਗਿਆ ਸਭ ਜਥਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਹੋਉ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਬਲੀਦਾਨ ਵੀਰੇ 

ਏਸ ਜਰੇਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੇਣ ਬਾਬਤ ਓਸ ਵਕਤ ਦੇ ਲੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ 

ਫੜੇ ਜਾਣ ਬਾਬਤ ਏਹ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀਰਨ ਕਈ ਤਰਾਂ ਦਸਦੇ ਦਸਨਹਾਰ ਬੇਲੀ 
ਕਈ ਆਖਦੇ ਫੌਜ ਨੇ ਫੜੇ ਆਕੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸੇ ਘੇਰਾ ਡਰ ਬੇਲੀ 
ਕਈ ਮੁਖਬਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦਸਦੇ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਿ੍ਫਤਾਰ ਬੇਲੀ 
੬੬ ਹੋਰ ਹੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦਸਦੇ ਐ੫_ਕਬਲੇ ਨਹੀ ਇਤਬਾਰ ਬੇਲੀ 
ਹੜੇ ਓਸ ਵੇਲੇ ਵੀਰਨ ਵਹਾਂ ਸੀਗੇ ਸਾਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੱਸੇ ਸਮਾਂਚਾਰ ਬੇਲੀ 
ਕਦ %੫ ਠਾਣੇ ਜਾਣਾ ਦਸਦਾ ਬਾ #ਨਾਨੂੰ ਸਿੰਘ ਰਈਸ ਸਰਦਾਰ ਬੇਲੀ 
ਏਵੇਂ ਕਿਵੇ' ਨਾਹਣ ਵਾਲਾ ਦਸਦਾ ਬਾ ਦੇਵਾ ਮਿਘ ਕੂਕਾ ਨੰਬ੍ਰਦਾਰ ਬੇਲੀ 

ਲੈਹਣਾ ਸਿਘ ਮਹੰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਏਵੇਂ ਪੇਂਟੇ ਸਾਹਬ ਦਾ ਬਿਸਵੇਦਾਰ ਬੇਲੀ 

ਏਵੇਂਕਿਵੇਂ ਸਡੇ ਬਹਮਣਗਏਦਸਦੇਦੇਵੀ ਦਿਆਲ ਵਰਗੇ ਸਮਝਦਾਰ ਬੇਲੀ 

ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਬੂਤ ਭਾਰੇ ਨਹੀ ਲਿਖਣ ਦੀ ਹੋਰ ਦਰਕਾਰ ਬੇਲੀ 
ਜੇਕਰ ਭੱਜਣਾ ਨੱਠਣਾ ਸਿੰਘ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨੱਠ ਜਾਂਦੇ ਤਰਫਚਾਰ ਬੇਲੀ 

ਰੜ ਪਿੰਡ ਕਿਉ' ਬੈਠਦਾ ਜਥਾ ਕਠਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੇ ਅਗਰ ਫ੍ਰਾਰ ਬੇਲੀ 
ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ ਉਤਮਸਿੰਘ ਨਾਲ ਲੈਕੇ ਜਥਾ ਪਹੈਚਕਾ ਪਾਸ ਸ੍ਕਾਰ ਬੇਲੀ 
ਲੈਲਿਆ ਏਨਾਂ ਇਨਾਮ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘਾ ਕਰਕੇ ਜਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਯਾਰ ਬੇਲੀ 

# ਸ੍ਰ: ਨਾਨੂੰ ਸਿਘ ਰਾਈਸ ਤੇ ਜਾਗੀਰ ਦਾਰ ਕਚੇ ਕਿਲੋ ਸਢੋਰੇ ਦਾ ਸੀ. ਮੇਰੇ ਨਾਲ 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦਾ ਪਕਾ ਦੋਸਤ ਸੀ ਉਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਪਨੀ ਜਬਾਨੀ 
ਦਸਿਆ ਬਾ ਕੇ ਜਥਾ ਖ਼ਦ ਹੀ ।'ਗਿ੍ਫਤਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ । ਮਹੰਤ ਲੈਹਣਾ ਸਿੰਘ ਜੋ ਮੁਅੱਜਜ਼ 
ਸ੍ਭੈਮਹਾਂ ਪੁਰਸ਼ ਸੀ ਓਨ੍ਹਾਂ ਭੀ ਏਹੇ ਦਸਿਆ ਦੇਵਾ ਸਿੰਘ ਨੰਬਰਦਾਰ ਬ੍ਰਾਲ ਰਿਆਸਤ 
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ਨਾਹਣ ਗ੍ਰ੍ਥ ਕਰਤੇ ਦਾ ਸੋਹਤਾ ਪੁਨ ਦਾਨ ਭਜਨ ਬੈਦਗੀ ਕਰਨ ਵ:ਲਾ ਗਿ੍ਸਤੀ ਸਚਾ 
ਕਿਰਸਾਣ ਸੀ ਓਹ ਭੀ ਏਹੀ ਦਸਿਆ ਠਰਦੇ ਸੀ । ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਬਗਲ ਦਾ ਰਾਮ ਸਹਾਈ 
ਤੇ ਸਮੁੰਦ ਸਿੰਘ ਜੋ ਓਸ ਵਕਤ ਰੜ ਪਿੰਡ ਗੇ ਹੋਟੇਥੇ ਓਹ ਅਖੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹਾਲ 
ਦਸਦੇ ਥੇ ਕੇ ਜਥਾ ਸਲਾਹ ਕਰਦਾ ਥਾ ਕੇ ਜਲਦ ਸ੍ਤਾਰ ਪਾਸ ਚਲੋ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ 
ਕਰੋ । ਪੰਡਤ ਦੇਵੀ ਦੜਾਲ ਦੇ ਓਹ ਲੌਕ ਦੋਜਤ ਥੇ ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਵਾਕੇ ਅਖੀ ਦੇਖੇ ਯਾਂ ̀ਸ਼ੇਦ 
ਓਹ ਲੋਕ ਵਿਚ ਭੀ ਹੇਨ ਓਹ ਭੀ ਆਪੇ ਹੋਣਾ ਗਿਰਫਤਾਰ ਦਸਦੇ ਸੀ ਬਿ ੧੯੫੫ ਵਿਚ 
ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਪਿੰਡ ਬ੍ਰਾਲ ਰਿਆਸਤ ਨਾਹਣ ਵਿਚ ਰੋਈ ਓਨ੍ਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚਓਥੇ ਕਈ ਬਿਰਧ 
ਸਿੰਘ ਸਾਧੁ ਪੰਜਾਬੀ । ਰਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਦੇ ਕਦੇ ਓਹ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ੨ ਰੋ ਪਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ 1 
ਓਸ ਸੇ ਮਾਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਥਾਂ ਕੇ ਕੋਈ ਓਹ ਦੁਖੀਆ ਹੇਣਗੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਮੂਹੋ' ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕੇ 
ਕੋਟਲੇ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜਥੇ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਬੁਚੜ ਮਾਰਕੇ ਆਪ ਮਰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਓਹ ਆਪਣੇ 
ਮਰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਗਿਰਫਤਾਰ ਹੋਏ ਸੀ.ਦਸਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਪੋਟ ਭੀ ਜਥੇ ਦ) ਗਿਣਤੀ 
੧੨੫ ਦੇ ਕਰੀਬਦਸਦੀ ਹੈ ਮਾਸਟ ਹਰੀਸ਼ਚੇਦ ਜੀ ਨੇ ੯੧ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਸਟ ਮੈਂਦਸਿਆ 
ਹੈ ਬਾਕੀ ਪਚੀ ਤੀਸ ਸਿੰਘ ਏਸ ਜਥੇ ਦੇ ਸਾਧ ਸੈਤ ਬਣਕੇ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿਚ ਏਧਰ ਓਧਰ 
ਫਿਰਕੇ ਜਿੰਦਗੀ ਬਤਾ ਗਣੇ ਹੈਨ ਉਪਰ ਲਿਏ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਦ ਓਸ ਜਥੇ ਦੇ ਬਚੇ ਖੁਚੇ ਹੋਣਗੇ 
ਇਨਾਮ ਸ੩ ਉਤਮ ਸਿੰਘ ਜੇਮਲ ਸਿੰਘ ਵਗੇਰਾ ਨੂੰ ਜਰੂਰ ਮਿਲਿਆ ਜੇ ਜਥੇ ਨਾਲ ਠਾਣੇ 
ਜਰੂਰ ਗਏ ਦਿਨਾਮ ਹਜਮ .ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਨਾਂ ਏਹੀ 'ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕੇ ਜਥਾ ਅਸੀਂ' ਖੁਦ 
ਕੇਸ਼ਸ਼ ਨਾਲ ਫੜਾਇਆ ਹੈ। ਯਾਂ ਜਥੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭੀ ਕੇਹ ਦਿਤਾ। ਹੇਊ ਕੇ 
ਇਨਾਮ ਜਸ ਤੁਸੀ' ਖਟ ਲਿਓ । ਨੌਮੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਗਰੇ ਦੇ ਦਰੇਗੇ ਨੂੰ 
ਇਨਾਮ ਦਵੇਣਾ ਚ ਹੜਾ ਲੇਕਨ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰ ਤਾਂ ਓਹ ਖੁਦ ਹੋਏ ਆਪ ਆਗਰੇ ਜਾਕੇ ਓਸ 
ਵਕਤ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭੀ ਏਹੀ ਉਡ/ਈ ਕੇ ਆਗਰੇ ਦੇ ਦੋਗੇ ਨੇ _ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾਂ 
ਪੀਰ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ, ਏਹ ਸਰਾਸਰ ਝੂਠ ਹੀ ਥਾਕਿਥੇ ਆਗਰਾ ਕਿੱਥੇ ਅਨੰਦ ਪੁਰ ਹੇਰ 
ਬਹੁਤ ਵਾਕੇ ਐਸੇ ਇਨਾਮ ਮਿਲਨ ਦੇ ਹੈਨ ਅਸੀ ਪੁਸਤਕ ਵਧਨ ਦੇ ਖਯਾਲ ਸੇ ਲਿਖ 
ਨਹ!` ਸਕਦੇ ਉਪਰ ਲਿਖੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਸੇ ਸਿਧ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਥਾ ਅਪਣ ਆਪ ਠਾਣੇ 
ਵਿਚ ਜਾਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਇਆ ਸਰਦਾਰ ਉਤਮ ਸਿੰਘ ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਜਰੂਰ 
ਮਿਲਾ ਏਹ ਰੜ ਤੇ ਜਝੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਰ ਪੁਰੇ ਜਰੂਰ ਗਏ । 

ਏਸ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜਥੇ ਨੇ ਰੜ ਪਿੰਡ ਆਕੇ ਕੂਕਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਆਖਿਆ ਓਏ 
ਲੋਕੋ ਅਸੀ' ਮਰਨਾਂ ਚਾਹੂੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਟੀ ਸਜਨ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਲੈ ਦਲੋਂ ਅਸੀ” 
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਬਹਾਦੀ ਨਹੀ ਸਮਝਦੇ ਬਲਕਿ ਖੁਦ- ਮਰਨ ਨੂੰ ਬਹਾਦਰੀ 
ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਜਦ ਉਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਇਹ ਖਿਆਲ ਥਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਰਨਾਂ 
ਹੀ ਬਹਾਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਰਨ`ਖਾਤਰ ਹੀ ਅਰਦਾਸੇ ਸੇਧ੍ਕਾ ਕਰਦੇ ਥੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ 
ਚਾਹਵੈਦ ਥੇ ਕੇ ਕਦ ਸ਼ਹੀਦੀ- ਮਿਲੇ ਫੇਰ ਓਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਕਿਸਨੇ ਢੜੇਨਾਂ 
ਸੀ ਉਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮਰਨ ਦੰ ਗਵਾਹੀ ਟੇਕ ਸਫ਼ਰੀ ਯੂਰਪੀਨ ਅਖੀ ਦੇਖੀ 
ਦਿਉ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕੇ “ਮੈ ਈਸੇ ਵਾਂਗ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕੁਰਬਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸਿੰਘ ਅਖੀ' ਦੇਖੇ” 
ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੈਹਮ ਯਾਂ ਜਾਨ ਬਖੜ਼ੀ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਨਹੀ ਕਰੀ ਬਲਕੇ ਜਿਨਾਂ .ਨੂੰ ਸਰ । 
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(੩੮) 
'ਪ ਛਡ` ਦਿਤਾ ਸਾ ਉਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਂਤ ਪਰ ਗੁਸ਼ਾ “ਕੀਤਾਂ 

ਨ ਹੇ ਅਸੀਂ ਜਰੂਰ ਮਰਨਾਂ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਮਰਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ 
ਦੂਜੀ ਗਵਾਹੀ ਆਮ _ਅੱਖਬਾਰਾਂ ਕਤਾਬਾਂ ਦੇ _ਰਹੀਆਂ_ਹੈਨ _ਹਰਨਾਮਨ.-ਸਿੰਘ 

ਤੇ ਦੋਨੋ ਮਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਸ ਦਸ ਕੇ ਫੇਰ ਮੇਰੇ ਵੀਰ: ਗ੍੍ਫਤਾਰ 
ਉਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਪਰ ਕਿਉ ਦਾਗ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹੈਨ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਸ੍: 

ਉਤਮ ਸਿੰਘ ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ ਵਗੈਰਾ -ਪਰ_ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਫੜੋਣ ਦੀ ਕਾਲਖ ਥ੫ਦੇ 
ਹੈਨ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ” ਰਖ ਨਾਲ ਫੜਾਏ ਸਾਂਨੂੰ - ਬਜੁਰਗਾਂ ਦਸਕਾ ਏਵੇ` ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨਾਂ 
ਨੇ -ਏਹ_ ਸ਼ੁਣ .ਲਿਆ_ ਕਿ ਜਥਾ ਗਿਰਫਤਾਰ ਹੋਨਾਂ ਦਹਹੁਦਾ ਹੈ ਬੇਹਤਰ ਹੈ ਅਸੀ' ਸਾਥ 
ਜ਼ਲ)ੀਏ_ਜਬੇ ਨੋ ਭੀ ਕੋਹ ਦਿਤਾ ਥ' ਕਿ ਸਾਂਡ ਨਾਲ ਚਲੋ ਇਨਾਮ ਲੈ ਲਕੋ 
ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਜੁਰਗਾਂ ਨੇ ਜਥਾ ਆਪ ਗਿਰਫਤਾਰ ਹੇਣ'ਂ ਦਸਿਆ ਹੈ ਪਾਠਕ ਜਨ ਜਿਸਤਾਂ 
ਜੀ.ਚਾਹੇ ਮੰਨ ਲੋਣ। 
ਇਕ ਦੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲਯਾਂ ਨੇ ਲਿਖਯਾ ਹੈ ਕੇ ਜਥਾ ਠਾਨੇਦਾਰ ਦੇ ਧੇਖੇ ਵਿਚ ਆਕੇ ਓਧੇ 

ਨਾਲ ਠਾਨੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਓਥੇ ਓਹ ਪੰਜਾਂ ਪੈਜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਂਨੇ 
ਐਦ ਲਿਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫੜਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਾਠਕ ਖੁਦ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੈਨ ਕਿ ਸ੍ਰ 
ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਲੋਹਣਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਅਕਲਵੇਦ ਜੇ ਪਟਯਾਲੇ ਵਿਚ ਅਵਲ ਦਰਜੇ ਅਫਸਰ 
ਰੈਹ ਚੁਕੇ ਹੋਣ ਫੇਤ ਓਹ ਐ$ੇ ਖੂਨ ਖਬੇ_ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੇਏ ਹੋਣ ਫੇਰ ਜਾਣਦੇ ਭੀ ਹੋਣ ਕਿ 
ਸ਼ੇਰਪੁਰੇ ਠਾਣਾ ਭੀ ਹੈ ਫੇਰ ਓਹ ਠਾਨੇਦਾਰ ਦੇ ਰੇਟੀ ਖਾਣ ਦੇ ਲਲਚ ਵਿਚ ਯਾਂ ਕਸਮਾਂ ਖਾਨ 
ਦੇ ਇਤਬਾਰ ਪਰ ਕਿੱਕਣ ਠਾਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਇਸ ਬਾਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਕ ਨਿਦਾਨ ਮੂਰਖ 
ਬਚਾ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਠਾਨੇਦਾਰ ਕਾਤਲ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ. ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿ ਛਕਾਇਆ 
ਕਰਦੇ ਹੈਨ ਕਯਾ ਸ਼ਹੀਦੀ .ਜਥੇ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਏਨੇ ਅਨਜਾਣ ਥੇ ਜੇ ਠਾਨੇਦਾਰ ਦੇ ਰੋਟੀ 
ਖ਼ਾਨ ਜਾਂਦੇ ਫੇਰ ਕੋਟਲੇ ਦੇ ਬੁਚੜ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਏਨਾਂ ਲੇਖਾਂ ਪਰ ਗੈਰ ਕੇਮ ਦੇ ਲੌਕ ਭੀ 
ਨੁਕਤ' -ਚੀਨ) ਕਰਦੇ ਹੈਨ ਯਾ ਤਾਂ ਓਹ ਏਨਾਂ ਲੇਖਾਂ, ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਮਝਦੇ ਹੇਨ ਜੇ ਲੋਖਾਂ 
ਨੂੰ ਸਚੇ ਸਮਝਣ -ਤਾਂ ਫਿਜ਼ ਸ਼ਹੀਦੀ _ ਜਥੇ:ਨੂੰ. ਹੀ ਬੁਧੂ:ਸਮਝਦੇ ਹੈਨ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜੇ ਬਜੁ- 
ਰਗਾਂ ਦਸਿਆ. ਹੈ ਓਹੀ_ ਦਸ ਦਿਤਾ ਹੈ ਜੇ ਲਿਖਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਓਹ ਭੀ 
ਲਿਖ ਦਿਤਾ ਹੈ ਪਾਠਕ ਜਿੱਕਣ ਜੀ ਚਾਹੇ ਓਕਣ ਮੰਨ ਲੈਣ । 

ਜਥੇ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦ) ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰੀ 

ਸ਼ੇਰੁਪੁਰੇ ਦੇ ਠਾਣੇ ਤੇ ਕੋਟਲੇ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਹੇਇ ਸਰੇ ਗਿ੍ਫਤਾਰ ਚੱਲੇ 
ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਬਲਵਾਨ ਜੋਧੇ ਬਲੀ ਦਾਨ ਨੂੰ ਹੋਇ ਤਿਆਰ ਚੱਲੇ 
ਮਰਨਾਸਚਜਿਉਣਾਝੂਠ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆਂ ਮਿਥਯਾ ਸਮਝ ਤਮਾਮ ਸੈਸਾਰ ਚੱਲੇ 
ਪਹੁੰਚ ਕੋਟਲੇ ਗਏ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘਾ ਕਰਨ ਮੌਤ ਦਾ ਥਾ ਇੰਤਸ਼ਾਰ ਚੱਲੇ 

ਐਲ ਕਾਵਨ ਸਾਹਬ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੁਦਿਹਾਣੇ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜਥਾ ਦੇਖਣਾ 

ਕਾਵਨ ਸਾਹਬ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਅੰਤ ਤੋੜੀ' ਜਬਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸ:ਰਾ 
ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਆਪ ਅਪਣੇ ਪੁਛਦਾ ਕੋਟਲੇ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਲ ਸਾਰਾ 
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(੩੯) 
ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਭੀਨਹੀ' ਇਨਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸਚ ਦੱਸ ਦਿਤਾ ਹਾਲ ਜ਼ਾਲ ਸਾਰਾ 
ਦੂਜੀ ਵੇਰ ਭੀ ਫੇਰ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘਾ ਕਾਵਨ ਸਾਹਬ ਨੇ ਕੀਆ ਜਿੰਘਲ ਸਾਰਾ 
[ਲਜੋਂ 'ਬਹੀਦੀ ਜਥੇ ਦੀ ਸਚੀ ਅਵਾਜ ਪੂ 

ਫਰਜ ਛੱਤੀ ਧਰਮ ਦਾ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਬੁਚੜ ਕਤਲ ਹਮ ਕਰੇ ਜਰੂਰ ਸਾਹਬ 
ਬਬਤ ਕੋਟਲੇ ਦੇ ਬੁਚੜ ਮਾਰਨੇ ਦਾ ਸ.ਡ' ਅਗਰ ਜੇ ਹਤੀ ਕਸੂਰ ਸਾਹਬ 

ਕੈਦ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਹਮਨੇ ਨਹੀ ਹੇਣਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੋਤ ਦੀ ਸਜਾ ਮਨਜੂਰ ਸਾਹਬ 
ਹਮ ਕਰ ਚੁਕੇ ਕਮ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘਾ ਤੁਮ ਆਪਣਾ ਕਰੇ ਹਜੂਰ ਸਾਹਬ 

ਬਲਵਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰੀਫ 

ਹ/ਥੀਮਸਤ ਜਿਉ ਮਸਤ ਮਸਤਾਨੜੇ ਥੇ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਉਚੇ ਜੁਆਨ ਸੋਹਣੇ 
ਸਹਬ ਦੇਖਦੇ ਸਰ ਪੈ ਗਿਆ ਰੋਲਾ ਬੋਹੜਾਂ ਮਾਰਦੇ ਸਿੰਘ ਬਲਵਾਨ ਸੋਹਣੇ 
ਭਾਰੇ ਬਹੁਤ ਨਾਰੇ ਮਾਰੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਉਠੇ ਗ੍ਰੈਜ ਥੇ ਜਿਮੀ ਅਸਮਾਨ ਸੋਹਣੇ 
ਕੰਨ ਪਈਨਾਂ ਸੁਣੇ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮੋ ਮੋਤਦੀਆਂ ਸਿਘਮਨਾਨ ਸੋਹਣੇ 

#ਮਿ$ ਐਚ ਕਾਵਨੇ ਸਾਹਬ ਦਾ ਹੁਕਮ 

ਦੋਵੇ ਬਚਿਆਂ ਤੇ ਦੋਵੇ' ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇੜੀ ਕੱਟਕੇ ਦੇਉ ਛੁਡਾਇ ਜਲਦੀ 
ਚਾਰ ਆਦਮੀ ਜੋ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੇ ਕਾਲੋ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇਉ ਪੁਚਾਇ ਜਲਦੀ 
ਬਾਕੀ ਜਥਾ ਬਲਵਾਨ ਤਮਾਮ ਸਾਰਾ ਤੋਪਾਂ ਮਾਰਕੇ ਦੇਉ ਉਡਾਇ ਜਲਦੀ 
ਖਤਰਾ ਮੈਨੂੰ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘਾ ਏਹ ਰੇੜਕਾ ਦੇਉ ਮੁਕਇ ਜਲਦੀ 
ਮਾਈ ਇੰਦ ਕੌਰ ਹੰਢਿਆਏਵਾਲੀ ਅਤੇ ਮਾਈ ਖੇਮ ਕੌਰ ਰੜ ਵਾਲੀ ਨੇ ਬਰੀ ਹੋਣ ਪਰ 

ਰਜਸ਼ ਹਕ ਕਾਵਨ ਸਾਹਬ ਣੂੰ ਆਖਣਾ 

ਖੇਮ ਕੋਰ ਇੰਦ ਕੌਰ ਕੈਹਣ ਲੱਗੀ ਕਾਵਨ ਸਾਹਬ ਤੈ' ਹਮੇ ਛੁਡਾਇਆ ਕਿਓ' 
ਕਿਉਂ ਤੈ' ਜੁਲਮ ਏਡਾ ਸ'ਡੇਨ/ਲ ਕੀਤਾਸਾਨੂੰ ਵੀਰਾਂ ਤੇ ਦੂਰ ਕਰਾਇਆ ਕਿਓ' 
ਜੋ ਕੁਛ ਜਥੇ ਕੀਤਾ ਸੋਈ ਅਸਾਂ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ ਮੋਤ ਤੇ ਤੁਸਾਂ ਬਚਾਇਆ ਕਿਓ” 

ਕਾਵਨ ਸਾਹਬ ਦ ਹੁਕਮ ਬਬਤ ਹਰੀਸ਼ ਚੰਤ੍ ਜੀ ਇਉ' ਲਿਖਦੇ ਹੈਨ ''ਭਾਂਵੇ' ਉਸਨੂੰ 
ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਪਲ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਖਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀ' ਸੀ ੪੯ 
ਭੂਕਯਾਂ ਨੂ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਦਮਾਂ ਚਲ 'ਏ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਬੂਤ ਦ ਤੋਪਾਂ ਅਗੇਂ ਧਰਕੇ ਉਡਾ ਦਿਤੇ 

ਇਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਨ'ਲ ਕਟਵਾ ਦਿਤਾ `` ਟੇ) ਜ਼ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਪਤ ਪਰੇ- 

ਰਕ ਦਾ ਕਥਨ. ਹੈ ਕਿ ਏਹ ਆਦਮੀ ਉਸੇ ਨੇ ਕੂਕਯਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਜ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਚੁਣ 
ਲਏ ਸਨ | 
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(੪6) 

ਸਾਨੂੰ ਮਰਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹਰਨਾਮਸੈੰਘਾ ਸਾਂਨੂੰ ਛੱਡਤੈ' ਜੁਲਮ ਕਮਾਇਆ ਕਿਓ' 
ਮਹਾਂ ਸੂਰ ਬੀਰਾਂ ਦਾ ਜਿਕਰ 

ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਿੰਘ ਹਰਨਾਮ ਦੂਜਾ ਰੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਸਨਹਾਰ ਸੀਗੇ 
ਬਚੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਸੂਰਮੇ ਬਲੀ ਦੋਨੋਂ ਮਾਸਾ ਮੋਤ ਤੋਂ ਨਾਂ ਡਰਦਾਰ ਸੀਗੇ 
ਏਸ ਬਾਤ ਪਰ ਅਸਾਂ ਨੂੰ ਛਡਿਆ ਕਿਓ' ਕੀਤੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤਕਰਾਰ ਸੀਗੇ 
ਮਰਨਾਂ ਅਸਾਂ ਜਰੂਰ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘਾ ਦੋਨੋ' ਬੀਰ ਕੈ'ਹਦੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸੀਗੇ 

“੧੩ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਾਵਨ ਸਾਹਬ ਦੀ ਦਾੜ੍ਹੀ ਫੜਨੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਬਗੇਰ ਨਾਂ ਛਡਣੀ 

ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘਨੇ ਸਾਹਬ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜ੍ਹਕੇ ਦਾੜ੍ਹੀ ਸਹਬ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਛੱਡੀ 
ਛਲ ਮਾਰਕੇ ਜੋਰ ਸੇ ਫੜੀ ਦਾੜ੍ਹੀ ਕਰਕੇ ਸਾਹਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ਕ ਪਗਨ ਛੱਡੀ 
ਬਿਸ਼ਨੇਂ ਹੈਂਸੈਘ ਤੇ ਦਾੜ੍ਹੀ ਛੁਡੌਨ ਖਾਤੁ ਉਤੇ ਮਿਘ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਛੱਡੀ 
`ਏਸ਼-ਸੂਜ਼ਮੈ ਪੁਰ੍ਸ਼ ਹਰਨਾਮ (੦ ਪਿਛੋਂ ਹਬ ਛੜੇ ਪੈਹਲੇ ਜਾਨ ਛੱਡੀ 
`_ ਸਿੰਘਾਂ ਨ ਜਰੀ ਕਰਾਮਾਤ ਦਿਥੋਣਾ। ਤੇਪਾਂ` ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਪਰ ਨਾ ਚਲਨਾਂ 
ਕਾਵਨ ਸਾਹਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੀ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾਤੋਪਾਂਹੇਗਈਆਂ ਤੁਰਤਤਿਆਰ ਓਥੇ 
ਗੋਲਾ: ਭ਼ਰੀ' ਪੱਕਾ ਖੇਲੇ ਤੋਪਚੀ ਬੇਫ਼ੈਰ ਕਹਿਣ ਦੇ ਥੇ ਇੰਤਜਾਰ ਓਥੇ 
ਪੈਹਲੇ ਪੈਹਲ ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਡੋਪ ਮੂਰੇ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਆ ਖੜਾ ਸਰਦਾਰ ਓਥੇ 
ਕੱਲ੍ਹ .੨ ਆਵੋ.ਏਹੀ ਹੁਕਮ ਸ੍ਰੀਗਾ, ਤੋਪਾਂ ਬੀੜੀਆਂ ਸੀ ਤਿੰਨ ਚਾਂਰ ਓਥੇ 
ਸਿੰਘਾਂ ਗੋਰ ਸੇ ਫੇਰ ਅਰਦਾਸ _ਸੋਧੀ ਆਪਣਾਂ ਅੰਤ ਦਾ ਵਕਤ ਵਿਚਾਰ ਓਥੇ 

- ਐਨ ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਸੂਖਮ ਨੁਪ ਐਦਰ ਦਿਤ! ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਆਣ ਦੀਦਾਰ ਓਥੇ 
ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦੀਆੰ ਲਵੋ ਵੀਰੋ ਨਾਲੇ ਕਿਹ ਬਲਿਹਾਰ ਬਲਿਹਾਰ ਓਬੇ 
ਇੰਤਸ਼ਾਰ ਕਰਦੀ ਏਡਾ ਸੁਰਗ `ਭੂਮੀ, ਖੜੇ ਦੇਵਤੇ ਲਈ ਨੇ ਹਾਰ ਓਥੇ 
ਤੁਸੀ ਅਮਰ ਅਟੱਲ ਹੋ ਸਦਾ ਖਾਤਰ ਤੁਸੀ ਮਰੋਗੇ ਨਹੀਂ ਸੈਸਾਰ ਓਂਬੇ 
ਜਦੋ' ਆਣ ਦਿਤੀਧੀਰਜ ਸਤਿਗੁਗਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਕਰਦੇ ਨਮਸ਼ਕਾਰ ਓਥੇ 
ਇਤਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਫ਼ੈਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਸ਼ਾ ਠੈਹਰੇ ਤੋ ਕ/ਰੰਚੀਮਜਬੇਦਾਰ ਓਥੇ 
ਚੱਟ ਗਈ ਪਲੀਤੇ ਨੂੰ ਤੋਪ ਚੰਡੀ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ, 'ਦਾਂ ਨਾਂ ਸਕੀ ਟਰ ਓਥੇ 

ਦੂਜੀ ਤੋਪ ਨੂੰ ਫ਼ੈਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਯਾ ਓਹਭੀ ਨਹੌ” ਚੱਲੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਓਥੇ 

ਤਜਬ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂ ਹੋਲਾ ਬਹੁਤ ਭਾਰਾ - ਮਿਸ ਫ਼ੈਰ ਹੋਏ-ਲਗਾ ਤਾਰ ਓਥੇ 

ਸ਼ਕਤੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਸਣੇ ਸਾਹਬ _ ਸਾਰੇ ਐਹਲਕਾਰ ਓਥੇ 
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ਠਹਿਰ ਗਿਆਂ ਜਦ ਫ਼ੈਰ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘਾ ਹੀਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਚਾਰ ਓਥੇ 
ਜਥੇਦਾਰ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੇਪ ਦੇ ਮੂਰ੍ਹੇ 'ਖੜ੍ਕੇ 'ਉਚੀ ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਆਝਣਾ 

.ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੋ ਵਾਰ ਜਦ ਫ਼ੈਰ ਉਕੇ ਮਾਰ ਸੱਕਦੇ ਨਾਂ ਤੀਜੀ _ਵਾਰ.ਸਾਨੂੰ 
`ਮਰਨਾਂ ਸਹਬ ਜੇਕਰ ਅਸਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਏ ਤੁਸੀ ਸੱਕਦੇ ਨਹੀ' ਹੈ ਮਰ ਸ਼ਾਨੂੰ 
ਕੱਲਰ 'ਏਸਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣੈ ਧੁਰੋਂ ਹੁਕਮ ਦੇ ਗਿਐ ਕ੮ ਤਾਜ਼. ਸਾਨੂੰ 
ਕਰੋ ਫ਼ੈਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀ' ਹਰਨਮ ਸਿੰਘਾ ਚੋਲੂ 3ੋ੫- ਅਬ ਕੇ ਕਰੂ ੫ਰ.ਸਾਨੂੰ 
ਜਥੇਦਾਰ ਹੀਰਾ ਸਿਘ ਨੇ ਤੇਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇਣਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀ' ਚਲੋ ਔਰ ' 'ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰੇ 

ਲਹਿਣਾਂ ਸਿੰਘ ਹੀਰਾ ਸਿਘਬੀਰ ਬਾਂਕੇ ਦੋਨੋ' ਤੋਪ ਅਗੇ ਛਾਤੀ ਤਾਨ ਖੜ੍ ਗਏ 
ਨਾਲੇ ਹੁਕਮ । ਦਿਤਾ ਚੱਲ ਚੰਡੀਏ ਨੀ ਫਤੇ ਬੋਲਕੇ ਬੀਰ ਬਨਵਾਨ ਖੜ੍ਹ ਗਏ 
ਹੋਇਆ ਫੈਰ ਸ਼ਹੀਦ ਸਰਦਾਰ ਹੋਏ ਲੈਕੇ ਦੇਵਤੇ ਫੁੱਲ ਅਸਮਾਨ ਖੜ੍ ਗਏ 
ਏਵੇਂ' ਕਿਵੇਂ ਤੂੰ ਸਮਝ ਹਰਨਾਮਸਿੰਘਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਲ ਤਮਾਮ ਜਵਾਨ ਖੜ ਗਏ 

ਰ੍ ਰ੍ ਤੋਪਾਂ ਨਲ ਉਡਣ ਦੀ ਹਾਲਤ 

ਚੇਨੇ ਤੋਪ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੜਕੇ ਤੂੰਥੇ ਤੂੰਥੇ ਸਰੀਰ ਉਡਾਇ ਦੇਵੇ 
ਧੜ ਲੱਕ ਤੇ ਮੰਢਆਂ ਤਕ ਸ/ਰ/' _ਗੋਲ' ਲਗੇ ਕੇ ਦੂਰ ਪੁਚਾਇ ਦੇਵੇ 
ਕੋਈ ਫ਼ੇਰ ਉਚਾ ਲਗੇ ਸੀਸ ਉਡ ਜੈ ਬੁਰਾਂ .ਹਾਲ ਸਾ ੩ੋ੫ ਬਣਾਇ ਦੇਵੇ 

_ਲਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਸਿਰ ਰ੦ ਮੋਸੂਦ 'ਓਕੇ ਗੋਲਾ ਤਿੱਗ ਨੂੰ ਖਾਕ ਮਿਲਾਇ ਦੇਵੇ 

ਤੋਪ ਹੱਡ ਨੂੰ ਤਂ ਚਿਕਨਾਂ ਚੂਰ ਕਰਕੇ ਮਾਸ ਰੋਈ ਦੇ ਵਾਂਗ ਪਿੰਜਇ ਦੇਵੇ 

ਚਿਕੜ ਲਹੁ ਦਾ ਤੋਪ ਕਰ ਦਏ ਕਿਧਰੇ ਕਿਧਰੇ ਹੱਡਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲਗਾਇ ਦੇਵੇ 
ਏਵੇ' ਕਿਵੇ ਉਣੰਜਾ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਕੇ ਸਹਿਬ ਤੋ ਤੋਪ ਨੂੰ ਬਦ ਕਰਾਇ ਦੇਵੇ 
ਸਕਤਾ ਝੱਲ ਨਾ ਤੁਸ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘਾ ਸੂਰਜ ਦੇਵਤ' ਮੂੰਹ ਛੁਪਇ ਦੇਵੇ 

ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਨ੍ਨ ਅਤੇ ਸੋਲਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣੀ 

ਫੇਰ ਨਹੀ ਚੱਲਦਾ ਸੂਰਜ ਛਿ੫ ਪਿਛੋ ਏਹ ਕਾਨੂਨ ਭੀ ਹਈ_ਸ੍ਕਰ ਕੋਈ 

ਬਚੇ ਸਿੰਘ ਸੋਲਾਂ ਓਦਣ ਤੇ੫ ਸੇ ਥੇ ਸਸ ਲੈਣੇ ਥੇ ਹੋਰ £ਸਾਰ ਕੋਈ 

ਅਗਲੇ ਰੋਜ ਸੋਲਾਂ ਦਿਤੇ €ਗ ਫਾਂਸੀ ਕੀ ਮੈ ਹੋਰ ਲਿਖਣੇ ਸਮਚਾਰ ਕੋਈ 
ਲਿਖਜ ਜਾਵੇ ਨਾ ਮੈਰੋਂ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘਾ ਕੋਮੀ ਚਿੱਤ ਮੇਰਾ ਤਰਸਦਾਰ ਕੋਈ 
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(੬੨) 
ਹੂ 'ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 

ਉਣੈਜ ਸਿੰਘ ਸਿਦਕੀ ਵਿਚਕੋਟਲੇ ਦੇ ਧਰਕੇ ਤੋਪਾਂਦੇ ਨਾਲ ਉਡਾਇ ਦਿਤੇ 
ਸੋਵਾਂ ਸਿੰਘ ਦੂਜੇ ਰੋਜ ਬੀਰ- ਬਂਕੇ ਗੋਗੰਮੈਟ ਨੇ ਫਾਂਸੀ ਲਗਇ ਦਿਤੇ 

ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੂਰ ਰੜ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੇਗ ਦੇ ਕਤਲ ਕਰਇ ਦਿਤੇ 
ਸੱਤ ਸਿੰਘ ਬਲਵੇ ਵਿਚ ਗਏ ਮਾਰੇ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀਆਂ ਚਰ ਪੁਚਾਇ ਦਿਤੇ 
ਇਕ ਸਿੰਘ ਮਲੌਦ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਠੱਤ੍ ਵੀਰਨੋ' ਕੁਲ ਗਿਣਾਇ ਦਿਤੇ 
ਹੋਏ ਗੁੰਅ ਭੀ ਬਹੁਤ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘਾ ਨਾਂ ਓਹ ਕਿਸੀ ਨੇ ਢੂਡ ਢੇਡਾਇ ਦਿਤੇ 

ਭਾਰੀ ਬਲ)ਦਾਨ 

“ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਲਠਕਾਰ ਕੇ ਮੋਤ ਤਾਈ'ਕਰ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਬਲੀਦਾਨ ਗਏ 
ਰੰਛਿਆ ਗਊ ਖਾਤਰ ਮਿੰਘ ਬਲੀ ਜੋਧੇ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਹੋਇ ਕੁਰਬਾਨ ਗਏ 
ਭੁੱਜ੨ ਤੋਪਾਂ ਮੂਰ੍ੇ ਖੜ੍ਹ ਹੋਕੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਜਾਨ ਗਏ 

ਬੇਮਿਸਾਲ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘਾ ਛੱਡ ਸੂਰਮੇ ਵਿਚ ਜਹਾਨ ਗਏ 
ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿਘ ਜੀ ਦਾ ਪਰਦੇਸ ਗਵਨ ਯ'ਨੇ ਗਵਰਨਮੈ'ਟ ਨੇ ਜਿਲ ਵਤਨ ਕਰਨੇ 

ਏਹਤਾਂਹਾਲ ਸੁਣ ਚੇਕੇਹੇ ਕੋਟਲੇ ਦਾ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਭੀ ਸਮਚ/ਰ ਸੁਣੇ ਲ 

ਰਾਮਸਿੰਘਸਤਿਗੁਰਵੰਨੀ ਅਫਸਰਾਂਦੀ ਨਿਗਾਗਰਮਹੈਸੀਖਯਾਲ ਧਾਰ ਸੁਣ ਲੋ 
ਹਾਲਾਂ ਰਬਟ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁਕੇ ਭੇਜ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ' ਜਥੇ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ੁਮੇਂ ਵਾਰ ਸੁਣ ਲੌ 
ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਬੇ ̀ਜਬਾਂ ਕੋਟਲੇ ਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਕੇ ਔਪੇਦਾਰ ਸੁਣ ਲੋ 
ਬੇ ਕਸੂਤ ਮਹਾਰਾਜ ਥੇ ਓਸ ਵੇਲੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀ ਇਨਸਫ ਸਰਕਾਰ ਸੁਣ ਲੌ 

₹ਏਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦੀ ਲੈਣ ਬਬਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਲਿਖਾਰੀ ਭਾਈ 

ਪਰਮਾਨੰਦ ਜੀ ਐਮ.ਏ. ਅਪਣੀ ਤ੍ਰਾਰੀਖ ਹਿੰਦ ਵਿਚ ਇਉ'ਲਿਖਦੇ ਹੈਨ ਕਿ ਏਸ ਨਜ਼ਾਰੇ 

ਨੂੰ ਕੋਟਲੇ ਵਿਚ ਇਕ ਸਫਰੀ ਅੰਗੇਜ਼ ਨੇ ਅੱਖੀ' ਦੇਖਯਾ ਥਾ 'ਓਸਨੇ ਅਪਣੇ ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ ਵਿਚ 

ਵਿਉ' ਲਿਖਯਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਯਤਪ ਇਕ ਈਸੇ ਤ ਨਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਏਮੈ ਅੱਜ ਏਤੇ ਕਈ 

ਈਸੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕਾੰ ਕਰਦੇ ਸੂਲ ਚੜ੍ਦੇ ਦੇਖੋ॥ 

੨ਸ੍ਰੀਮਾਨ, ਹਰੀਸ਼-ਚੰਦ ਜੀ ਏਥੇ ਤਕ ਲਿਖਦੇ ਹੈਨ ਕਿ' “ਕੂਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਨ ਵਾਸਤੇ ਸ੍ਰਕਾਰ 

ਬਹਾਨੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿਚ ਸੀ ਓਹ ਬਹਾਨਾਂ ਮਾਲੋਰ ਕੋਟਲ ਨੇਬਣਾ । ਢਿਤ!'' ਅਗੇ ਜਾਕੇ ੩ ਰ 

ਲਿਖਦੇ ਹੈਨ ਸਤਿਗੁਰ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਿਆ ਗਿਆਂ ਬਿਨਾਂ 

“ਮੁਕਦਮਾਂ ਚਲਾਂਏ 'ਰੇਗੂਲੋ ਸ਼ਨ ਨੌ੪੩ ਸੈ: ੧੮੧੮ 'ਸਭ ਨੂੰ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇਜ ਦਿਤਾ ਗਿਆਂ 

ਜਿਸਦਾ ਪਤਾ. -ਸ੍ਰਕਾਰ ਨੰ ਹੁਣ ਤਕ-ਨਹੀ ਦਿਤਾ' ਸ:ਬ:ਨੰ: ੧੯੮੯ 
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ਸੰਦਣ ਲੀਏ ਮਹਾਰਜ ਨੂੰ ਲੁਦਿਹਾਣੇ ਹੁਕਮ ਭੇਜਤ' ਤੇਜ ਤ੍ਰਾਰ ਸੁਣ ਲੂੰ 
ਅੰਤਰਯਾਮਤਾਸੇਸਾਰਾਸਮਝਭਾਣਾਸਤਿਗੁਰਪਹਿਲੇਹੀਜਣ ਨੂੰ ਤਰਾਰ ਸੁਣ ਲ 
ਖੀਨ ਖਾਫ ਜਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬਦਸ਼ਾਹੀ ਚੇਗੇ ਮਖਮਲੀ ਦੀਏ ਉਤਾਰ ਸੁਣ ਲੋ 
ਆਸਣ ਬੰਨ੍ਕੇ ਸੀਸ ਤੇ ਜਿਸਮ ਉਤੇ ਬੁੱਕਲਕੰਬਲੀਦੀ ਲਈ ਮਾਰ ਸੁਣ ਲੋ 
ਛੱਡ ਗੈ ਕੋਤਲ ਘੋੜੇ ਖੜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਗੱਡੇ ਉਤੇ >ੋਗਏ- ਅਸਵਾਰ ਸੁਣ ਲ 
ਚੱਲੋ ਚਲੇ ਗਜੇ ਯੋਗੀ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਵਸਦੇ ਛਡਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬਜਾਰ ਸੁਣ ਲੌ 
ਚੱਲੇ ਵਿਛੜ ਜਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੈਗਤਾਂ ਤੇਂਸਿੰਘ ਟੋਣਲਗੇ ਭੁਬਾਂ ਮਾਰ ਸੁਣ ਲੌ 
ਖੜ੍ਹਕੇ ਫੇਰ ਧੀਰਜ ਦਿਤੀ ਸੈਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀ ਫੇਰ ਸੰਗਤ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰ ਸੁਣ ਲੋ 
ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਆਕੇ ਫੇਰ ਮਿਲੂੰ ਥੋਨੂ ਕੀਤਾਂ ਸੈਗਤਾਂ ਨਾਲ ਇਨ੍ਰਾਰ ਸੁਣ ਨੇ 
ਜਦ ਦੇਗਏਆਏਨਹੀਅੱਜ ਤੋੜੀਸੈਗਤ ਦਿਤੀ ਕਿਉ ਗੁਰਾਂ ਵਿਸਾਰ ਸੁਣ ਲੋ 
ਰਖਹੈਚੇ ਜਦੋਂ' ਲੁਦੇਹਾਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੇ ਸਿੰਘ ਨਲ ਬਾਰਾਂ ਸੂਬੇਦਾਰ ਸੁਣ ਲੋ 
ਓਸੇ ਵਕਤ ਬਿਠਾਲਕੇ ਰੇਲ ਅੰਦਰ ਕੀਤੇ ਮੁਲਕ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪਾਰ ਸੁਣ ਲੋ 
ਕਿਲੇ ਵਿਚ ਪਕਾਗ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘਾ ਗੋਰਮੈਂਟ ਨੇ ਦੀਏ ਉਤਾਰ ਸੁਣ ਲੌ 

ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਗਰਤਨਰ ੫ ਸੇ' ਸੀ ਸਤਿਤੁਰੂ ਰਾਂਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਪੁਛਣਾ 

ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਏ ਪ੍ਰਯਾਗ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀ' ਅਸ'/ ਦਾ ਓਹ ਕਸੂਰ ਦਸੇ 
ਜਿਲਾਵਤਨ ਕਰਕੇ ਸਣੇ ਸੁਬਿਆਂ ਦੇ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀਤਾ ਕਿਉ' ਦੇਸ ਤੋਂ “ਦੂਰ ਦਸੋ 

ਬਿਨਾਂ ਦੋਸ਼ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਕਿਉ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰੀ ਸੋ ਭਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਸੋ 

ਦੋਸ ਅਸਾਂ ਦ' ਤੁਸੀ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘਾ ਕੁਛ ਸੋਚ ਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਉਰ ਦਸੇ 
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਮਹੇਤਾਂ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਡੇਰੇਦਾਰਾਂ ਸਰਦਾਰਾਂ“ ਰਈਸਾਂ ਰਾਜਿਆਂ 

ਨੇ ਗੋਰਮਿਟ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ 

ਰਾਮ ਸੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਛੱਡ ਦਿਤੇ ਗਦਰ ਦੇਸ ਅੰਦਰ ਤ੮ ਫਚ:ਰ ਦੋਉ 
ਮਤਲਬ ਅਸਲ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦ/ਰਾਜ ਕਰਨਾਂ ਜੈਗ ਇਨਾਂ ਦਾ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਹੋਉ 

ਗੋਰਮਿੰਟ ਨੂੰ ਛੱਡ ਪੈਜਾਬ ਸਾਰ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ .ਤਾਬੇਦਾਰ ਹੋਉ 
'ਗੋਰਮਿੰਟ ' ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘਾ ਵੱਲ ਇਨਾਂ ਦੇ ਕੁਲ ਸੈਸਾਰ: ੮ਉ 

੨ਏਸ ਵਕਤ`ਭੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਨੇ ਏਕ ਜਾਹਰੀ ਕਰਾਮ'ਤ ਚਿਖਾਈ. ਥੀ ਜੋ ਜੋ ਆਂ ਦੂਜ 
` ਐਡੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦਸਾਂਗੇ । ੨ 

੮ 
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(੪੪) 
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜੇ ਰਈਸਾਂ ਦੇ ਮਰਾਸਲੈ` ਆਏ ਹੋਵੇ ਯੂ ਪੀ: ਦੇ ਗਵਰਝਰ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ 

ਦਿਖੋਣਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਰੇਗੂਨ ਭੇਜ ਦੇਣੇ ਰ੍ 

ਆਏ ਖਤ ਮਗਾਸਨੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਮਹਾਰਜ ਨੂੰ ਕੁਲ ਸੁਣਾਇ ਦਿਤੇ 
ਦਸਖਤ ਕਰੇ ਹੋਏ ਵਡੇ ਵਡਿਆਂ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਅਸਲ ਦਖੀਇ ਦਿਤੇ 
ਉਸੀ ਰੋਜ ਬਿਠਾਲ ਸਪੈਸ਼ਝਾਂ ਮੈ ਸਤਿਗੇਤ ਸਾਗਰੋਂ_ ਪਾਰ ਪੁਚਇ ਦਿਤੇ 
ਦਿਤੇ ਭੇਜ ਰੈਗੂਨ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘਾ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਛੱਡ ਛੁਡਇ ਦਿਤੇ 

ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਗਿਆਂ ਪਿਛੇ' ਭੈਣ) ਸਹਿਬ ਦੀ ਹਾਲਤ 

ਸਤਿਗੁਰ ਜਦੋਂ' ਪ੍ਰਦੇਸ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਤੇ ਗੋਰਮਿੰਟ ਜੀ ਨੇ ਪਿਛੋਂ ਆਇ ਜਾਣੋ 
ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਨਗਰਸਮਝ ਬਾਗੀਆਂ ਦਾਢਾਹਿ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸਲਇ ਜਾਣੋ 
ਕਿਲਾਸ਼ਿਕਨ ਤੋਪਾਂਗੇਨੇ ਠੋਸ ਜਿਨਕੇਜੜੀਆਂ ਪਿੰਡ ਘੁਅੜੇ ਮੇਂ ਜਇ ਜਾਣੇ 
ਬਾਰਾਂ ਦਿੰਚ ਦਹਨੇ ਦੇ ਤੋਪਖਾਨੇ ਤਖਤੀ' ਦੜ੍ਰਕੇ ਦੀਏ ਬਿੜਾਇ ਜਾਣੇ 
ਪੈਹਲਾਂ ਗਏ ਅਫਸਰ ਦੇਖਣ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਦੇਖੇ ਕੁਲ ਮਕਨ ਬਣਇ ਜ:ਣੋ 
ਸ਼ਸਤ੍ਇਕਭੀਨਾਂਨਿਕਲਿਐਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਗਲਤਨਿਕਲੀਕੁਲਅਵਵ੍ਰਾਇ ਜਾਣੋ 
ਸਿੰਘ ਭਜਨ ਬਾਣੀ ਕਰਦੇ ਕੁਲ ਦਖੇ ਕੁਸ਼ਕ,ਰਹੇ ਬੇ ਦੇਗ ਬਣਇ ਜ।ਣੋ 
ਸੁਣਿਜੈ ਫੋਜੀ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਦਿਤੀ ਦੇਗ ਕੜਹ ਲੂਟਾਇ ਜਣੋ 
ਔਣ ਜਾਣ ਬਾਬਤ ਸਖਤੀ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ ਚੌ ਕੀ 'ਪੂਲਸ ਦੀ ਗਏ ਬਠਇ ਜਾਣੋ 
ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ ਫੇਰ ਹਤਨ ਮ ਸਿੰਘਾ ਤੋਪਾਂ ਲੈਂਗਏ ਸਬ ਰੁੜਾਇ ਜਾਣੋ 

-.ਗ਼ੋਰਮਿਟ ਦੀਆਂ ਨਾਮਧਾਰੀਆਂ ਪਰ. ਪਾਬਦੀਆਂ .. 

7ਕੁਕਾ ਪਿੰਡ ਦਾਪਿੰਡ ਹੀ ਰਹੇ ਅਪਣੇਪਿਡੋ' ਬਾਹਰਲਿਓ' ਭੀਕੂਕਾਂ ਆਵੇ ਨਾਂਹੀ 

ਬਿਨ ਖਬਰ ਦਿਤੀ ਵਰਨੀ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਕੂਕਾ ਪਾਠ ਯਾਂ ਭੋਗ ਪਵਾਵੇ ਨਾਂਹੀ 

ਚੋਂਕੀਦਾਰ ਨੰਝਦਾਰ ਤ/ੜ_ਦਿਤੇ ਕੂਕਾ . ਦੂਰ ਨੇੜੇ ਆਵੇ ਜਾਵੇ ਨਾਂਹੀ 

ਬਿਨ' ਰਬਟ ਦਿਤੀ ਬਾਝੋ' ਸਿੰਘ ਕੂਕਾ ਕਠੇ ੫ਜ ਭੀ_ ਸਿੰਘ ਕਰਵੇ ਨਾਂਹੀ 

ਲਗਦੀ ਵਾਹ ਤਾੜੇ ਏਕੋਂ ਤਕ ਲੋਕ! ਕੂਕੇ ਨਾਮ ਦ/ ਸਿਘ ਕਹਾਵੇ ਨਾਂਟੀ 
ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘਾ. ਕੂਕਾਂ. ਕੈਨ ਭੀ ਕਿਤੇ ਹਲਾਵੇਂ ਨਾਂਹੀ 

ਪਇਆ. ਅੱ ਇਕਨ= ਮਿ ਜੇ ਨਧਕਾਰਆ ਤਦ ਮਪ 
ਰਾਤੀ ਅਵਾਜ ਵਿਤਿਆਂ ਲਨਾਂ ਜਕੂਰੀ ਸੀ ਨਾਮਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਤੂਮੀ ਜਾਂਢਿਆਂ ਨੂੰ ਭੀ ਲਾਲੇ ਤੇ.ਕੇਹਲ ਢੇ'ਕਈ ੨ 
`-ਢ6ਸ਼ਨ- ਕਰਨੇ ਪਏ' ! ਮਾਸਟਰ ਹਫੀਸ਼ ਚੋਦ ਜੀ ਵਿਦਕਾਟਥੀ ੩ਟ ਨੰ ੧੯੮੮ 
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(੪੫) 
ਨਾਮਧਾਰੀ ਪੰਥ ਦਾ ਘਾਟਾ ਗੋਤਮਿੰਟ ਦੀ ਅਤਯੋਤ ਸਖਤੀ 

ਸਖਤੀ ਬਹੁਤ ਸਰਕ!ਰ ਨੇ ਕਰੀਭਾਰੀ ਕੂਕੇ" ਬਾਗੀ ਦਾ ਸਾਰੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤ/ 
ਪਿੰਡ ੨ ਫਿਰਕੇ ਕੂਕੇ ਫੜੇ ਬਹੁਤੇ ਬੇ ਕਸੂਤਾਂ ̀ ਨੂੰ ਭੀ ਖ੍ਰਿਚੇ ਤਨ ਕੀਤਾ 
ਝੋਲੀ ਚੁਕ ਖੁਸ਼ਮਦੀ ਮੁ੪੩੩ਂ ਨੇ ਕੂਕੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਬਹੁਤ` ਵੈਗਨ ਕੀਤ/ 
ਮੁਕਰ ਗਏ ਬਹੁਤੇ ਕੂਕੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੀ ਤੰਗ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋ' ਆਨ ਕੀਤਾ 
ਏਸ ਤ੍ਰਾਂ ਸਰਕਾਰਨੇ ਨਾਲ ਸਖਤੀ ਕੂਕੇ ਪੰਥ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ 
ਲਿਖ ਹਾਲ ਮੈ' ਓਹ ਏਥੇ ਨਹੀਂ' ਸਕਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕੋਲਮੇਰੇ ਬਾਬੇਬਿਆਨ ਕੀਤ/ 
ਖੌਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕੁਦਰਤ ਖੇਲੇਅਪਨੀ ਕੂਕੇਪੰਥ ਦਾ ਥਾ ਇਮਤਹਾਂਨ ਕੀਤ/ 
ਲਾਖੋਂ' ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੈਆਂ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘਾ ਕੂਕਾ ਹੋਵਣ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ 

ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮਿਲਨਾਂ 

ਕਿਥੇ ਹੈਨ ਸਤਿਗੁਰ ਏਸ ਬਾਤ ਦਾ ਭੀ ਪਤਾਲਗਿਆ ਨਾਂ ਕਈ ਸਾਲ ਵੀਰੋ 
ਸਿਦਕੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਲ'ਸ਼ ਕਰਕੇ ਪਤਾਆਖਰੀਲਿਆ ਨਿਕਾਲ ਵੀਰੇ 
ਖੁਫ਼ੀਆ ਤੌਰ ਤੇ ਰੂਪ ਬਦਲਾਇਕਰਕੇ ਭਾਰੀ ਦੇਹਾਂ ਤੇ ਕਸ਼ਟ ਉਠਾਲ ਵੀਰੇ 
ਮਿਲੇ ਜਾਇ ਰੈਗੁਨ ਮੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਿਤ/ ਵਰਗੇ ਗੁਰੂ ਲਾਲ ਵੀਰੋ 
ਚਿਠੀ ਲਿਆਇਦਿਤੀਦਸਤੀ _ਸਤਿਗੁਰਾਂਦੀਨਾਲੇਕਿਹਾਆਕੇਸਾਰਾਹਾਲ ਵੀਰੋ 
ਖੁਫੀਆ ਤੌਰ ਤੇ ਗਏ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇਹਾਂ ਉਤੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਝਾਲ ਵੀਰੋ 
ਬਹੁਤ ਨਹੀ ਪਾਬੈਦੀ ਸੀਓਸ ਵੇਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀ ਦੇਖ ਭਾਲ ਵੀਰੋ 
ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘਾ ਸੈਗਤ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਜਫੀਆਂਡਾਲ ਵੀਰੋ 

ਗੋਰਮਿੰਟ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਬਦਲ ਦੇਣਾ ਸੋਗਤ ਨੇ ਫਿਰ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਲੈਣੇ 

ਸੈਗਤ ਬਹੁਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਗੋਰਮਿੰਟ ਨੇ ਦੀਆ ਧਿਆਨ ਸਾਰਾ 
ਮਨੋ'ਤਨੋਂ' ਧਨੋੱ' ਲਾਕੇਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋ' ਪੰਥ ਤਿਆਰ ਥਾਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਜਾਨ ਸਾਰਾ 

ਮਰਗੋਈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ | ਦਿਤ/ ਖੁਲ੍ਹੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੀਆ ਐਲਾਨ ਸਾਗ 

ਓਥੇ ਰਹਿਣ ਦਾਕੁਲਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ' ਸਿੰਘਾਂਕੱਢਲਿਆ ਪਤ' ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਰਾ 

#ਓਸ ਵਕਤ ਦੇ ਅੰਗੇਜ਼! ਅਖਬਾਰ ਨੁਮਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ''ਕੂਕਾ ਆਉਊਟ' ਬੇ੍ਕ`` 
ਦੀ ਸੁਰਖੀ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਲੰਡਨ ਦੀਆਂ ਲਾਇਬੇਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੀਕਾਰਡ 
ਬਹੁਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ! ਸਾਨੂੰ ਅੰਗੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੀ ਨਹੀ' ਅਸੀ ਆਪਨੀ 
ਤਵਾਰੀਖ ਕਿਸਤਾਾਂ ਜਾਣੀਏ । ਕਟੀ ਜਤ! `ਕੂਕਾ ਰਤੇਭ)ਅ5' ਦੀ ਸੁਤਖ) ਹੇਠ ਮਜਸਮੂਨ ਹੈ। 
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(੪੬) 
੧੯੩੪ ੧੩ ਵਿਚ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਅਗੇ ਅਰਜ 

ਨਾਮਧਾਰੀਆ ਪੈਥ ਦੀ ਕਲਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਬਿਨਾਂਆਪ ਤੋਂ ਅਫ਼ਕ ਅਟਕਇਗਈ 
4੩ ਰੂਪ ਖੇਤੀ`ਨੁਮਧਾਰੀਆਂ ਦੀ ਥੇਡੇ ਦਟ#਼ਨਾਂ ਬਝ ਮੁਰਝਾਇ ਗਈ 
ਹਰੀ ਭਰੀ ਬਾੜੀ ਨਾਮਧਾਰੀਆਂ ਦੀ. ਲੋਤੇ ਸਤਿਗੁਰੇ ਬਿਨਾਂ ਕੁਮਲਾਇ ਗਈ 
ਕਰਦੇ ਸਿੰਘ ਵਿਰਲਾਪਹਰਨਾਂਮਵਰਗੇ ਉਦਾਸੀ ਦੇਸ ਸ.ਰੇਉਤੇ ਛੇਇ ਗਈ 
ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ_ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਸ/= ਗੁਰੂ ਹਰੀ 

___ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ .ਬਖਸ਼ ਕੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਬਾਂਹ ਫੜੋਣੀ 

ਬਰਜਰੂਰ .ਪਿਆਰੇ ਮੈਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਆਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਦੇਸ ਦੀਦਾਰ ਥੋਨੂੰ 
ਨਿਸਚਾ ਧਾਰਕੇ ਸਬਰ ਸੈਤੋਖ ਕਰਕੇ ਕਰਨਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਏ ਇੰਤਜਾਰ ਥੋਨੂੰ 
ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸਰੂਪ ਸਮਝੋ ਮੈਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਦੀਆ ਨਭਾਰ ਥੋਨੂੰ 
'ਬਖਸ਼ਨਭਜਨ ; ਭਗਤੀਸ਼ਕਤੀ ਤੁਸਾਂਤਾਂਈ ਨਾਮਦਾਨ ਦਾ ਕਰਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਥੋਨੂੰ 
#ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਸ ਸਰੂਪਸਾਂਡਾ ਚਾਹੀਏ ਮੈਨਣਾਂ ਹੈ ਨਿਸਚਾ ਧਾਰ ਥੋਨੂੰ 
ਹੋਗਿਆ ਰੱਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘਾਂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਬਖਸ਼ੁ ਫਲ ਚਾਰ ਥੋਨੂੰ 
'ਲਾਮਧਾਗੀ ਪੰਥ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ .ਸਤਿਗੁਰੂ -ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 

ਗੂਰੂ ਮੰਨੈਣਾਂ 

ਨਾਮਧਾਰੀਆ ਪਬ ਦੇ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਹੁਕ4 ਸੁਣਾਇ ਦਿਤ' 

ਹਰੀਸਿੰਘਜੀ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਰਾਮ ਸਿੰਘਨੇ ਹੱਥ ਸੈਗਤਾਂ ਤਾਂਈ ਫੜਾਇ ਦਿਤ 
ਸਾਰੇ ਦੇਸ ਦੇ ਵਿਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਰਕੇ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਸੀਸ ਝੁਕਾਇ ਦਿਤ' 
ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਹਰਨਾਮਮਿਘਾ ਰਤ ਸਾਰੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਨਾਇ ਦਿਤ' 

ਸਤਿਗੁਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਨਾਮਧਾਰੀ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸਭਾਲਣ' ਤੇ ਸਵਾ ਲੱਖ.ਪਾਠ ਕਰਕੇ 
ਧਰਮ ਦੀ ਧੁਜ ਝੁਲੌਣੀ 

ਸਾਰੀਸੈਗਤਾਂ ਸਣੇਮਹਾਰਜ ਦੁਲੋ ਤੜਕੇ ਪਹਿਰ ਦੇ ਦੇ ਉਠ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ 
ਦਿਨ ਭਰ ਧਰਮਉਪਦੇਸ਼ਦਿ੍ੜਾਇਕਰਕੇ ਸਾਰਸੈਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮੇਹਰਵਮਨ ਕਰਦੇ 
ਕੀਰਤਨਸਬਦਬਾਣੀਗਾਕੇਸਤਿਗੁਰਾਂਦੀ ਦੋਨੋਂਵਕਤਮਹਾਰਜਦੀਵਾਨ ਕਰਦੇ 
ਸਵਾ ਲੱਖ ਪਾਏ ਭੋਗ ਪਾਠ ਗਿਣਕੇ ਹੋਮ ਰਵਨ ਦੀ ਰਸਮ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ 

_ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਥਾ ਗੁਰਿਆਈ ਦੇਕੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਰਖਿਆ 
ਏਗੀ ਪਛਾਣ ਗੁਰਿਆਈ ਦੀ ਹੈ । 
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(੪੭) 

ਸਵਾ ਲੱਖ ਹੀ ਪਾਠ! ਅਖੰਡ ਪਾਕੇ ਧੁਸ' : ਧਰਮ ਦੀ ਖੜ੍ਹੀ ਜਹਾਨ ਕਰਦੇ 
ਲੰਗਰ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘਾ ਦਿਨਰਾਤ ਹੀ ਭਗਤ ਭਗਵਾਨ ਕਰਦੇ 

ਨਾਮਧਾਰੀ ਪੰਥ ਦੀ ਵਾੜੀ ਹਰੀ ਭਰੀ ਕਰਨੀ 

ਸੁਕੀ ਹੋਈ ਖੇਤੀ ਨਾਮਧਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੁੜਕੇ ਸਤਿਗੁਰੇਂ ਹਰੀ ਕਚੂਰ ਕੀਤੀ 
ਅੰਮ੍ਤ ਰੋਪ ਪਾਣੀ ਦੇਕੇ ਨਾਮ ਰੁਪੀ ਵਾੜੀ ਪੈਥ ਦੀ ਹਰੀ ਅੰਗੂਰ ਕੀਤੀ 
ਖਿੰਡੀ ਖੁੰਡੀ ਤਾਕਤ ਨਾਮਧਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤਾਂ ਨਾਲ. ਭਰਪੂਰ ਕੀਤੀ 
ਜਥੇ ਖੈਦੀ ਮੁੜ ਕਰੀ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘਾ ਫੁੱਟ ਕੋਮ ਵਿਚੇ ਪਾਪਣ ਦੂਰ ਕੀਤੀ 

ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ- ਜੀ ਦੇ.ਬਗੁਲ) ਕਲਾਂ ਵਿਚ ਦਰਬਾਰ .. .. . 

ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਅਰਜ ਮਨਜੂਰ ਕਰਕੇ ਬਗੁਲੀ ਪਿੰਡ ਜਾਲਾਏ ਦਰਬਾਰ ਸੋਹਣੇ 

ਨਾਮ ਦਾਨ ਭਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਖ਼ਸ਼ ਕਰਕੇ ਗੁਨ੍ਾਗਾਰ ਬੰਦੇ ਦਿਤੇ ਤਾਰ ਸੋਹਣੇ 
ਸਾਡੇ ਪਿਤ ਦਾ ਦੇਖਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਚ' ਦਿਤੇ ਫੇਰ ਦਰਸ਼ਨ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਸੋਹਣੇ 
ਉਤੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘਾ ਖੁਸ਼ੀਰਹੇਸਤਿਗੁਰਮੇਹਰਧਾਰ ਸੋਹਣੇ 

ਸੀ ਸਤਿਗੁਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਭਲਾ.ਕਰਨਾਂ 

ਭਲੇ ਬਹੁਤ ਕੀਤੇ ਸਚੇ ਸਾਹਬਾਂ ਨੇ ਚਾਰੇ ਤਰਫ ਫਿਰਕੇ ਏਸ ਦੇਸ ਬਹੇਤੇ 
ਦਿਤੇ ਤਾਰ ਪਾਪੀ ਗੁਨ੍ਰਾਗਾਰ ਬੈਦੇ ਸੈਤ ਖਾਲਸੇ ਕਰੇ ਮਲੇਸ਼ ਬਹੁਤੇ 
ਬੜੇ ੨ ਜ਼ਾਲਮ ਸ਼ਕਤ ਨਲ ਅਪਨ ਰਾਖਸ਼ ਬੁਧੀਓ' ਕਰੇ ਦਵੇਸ਼ ਬਹੁਤੇ 
ਪੁਸਤਕ ਵਧੂਗਾ ਬਹੁਤਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘਾ ਜੇਕਰ ਹਾਲ ਮੈ ਕਰਾਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਬਹੁਤ 

੧੯੫੬ ਦੇ ਮਹਾਂ ਕਾਲ ਦਾ ਜਿਕਰ 

ਜਿਵੇਂ ਪਿਆ ਛਪੈਜੇ ਮੈਂ` ਕਾਲ ਭਾਂਰਾ ਕਿਵੇ' ਲਿਖਾਂ ਉਸਦੇ ਸਮਾਚਾਰ ਸਾਰੇ 
ਬੂਦ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀ ਬਰਸੀ ਹੋਇਆ ਆਨ ਕ੍ਰੋਪ ਕਰਤਾਰ ਸਾਰੇ 
ਜੰਗਲ ਸੁਕ ਗਏ ਖੁਸ਼ਕ ਪਹਾੜ ਹੋਕੇ ਚਸ਼ਮੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਗਤੀ ਨਿਘਾਰ ਸਾਰੇ 
ਟੋਭੇ ਜੌਹੜ ਨਾਲੇ ਖਾਲੇ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਗਏ ਬਿਨਾਂ ਪਾਣੀਓ' ਲੋਕ ਲਾਚਰ ਸਾਰੇ 
ਜਾਨਵਰ ਪਿਆਸੇ ਮਰਗਏ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਪਣੀ ਹੋਵੇਤਰਫ ਚਾਰ ਸਾਰੇ 
ਸੁੱਕ ਗਏ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨੀਰ ਚਲਦੇ ਪਾਣੀ ਖੂਹਾਂ ਦੇ ਹੋਤੇ ਉਤਾਰ ਸਾਰੇ 
ਭਾਰੀ ਕਾਲ ਦਾ ਵਰਤਿਆ ਤ੍ਰਾਸ ਆਕੇ ਭੁਖੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਹਹਾ ਕਾਫ਼ ਸਾਰੇ 
ਹਿੰਮਤ ਤਦੋਂ' ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬੜੀ ਕੀਤੀ ਮਰ ਮਿਟੇ ਲੌਕੀ' ਕ/ਸ਼ਤ ਕਾਰ ਸਰੇ 
ਦਿਨ ਤੇ ਰਤ ਚਰਸੇ ਰਹੇ ਜੱਟ ਵਹੁਂਦੇ ਖੂਹੇ ਕੁੰਲਜ੍ਰ ਦਿਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਰੇ 
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(੪੮) 

ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਪੈਦਾ ਅੰਨੇ ਕੀਤੇ ਬੇ-ਸ਼ੁਮਾਰ ਸਾਰੇ 
ਪੈਦਾ ਅੰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਹੋਣ ਲੋਕ ਖਾ ਸ਼ੁਕੂ ਗੁਜਾਰ ਸਾਰੇ 
ਕਾਇਮ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘਾ ਹੋਰ ਹਿੱਲ ਗਏ ਦੇਸ਼ ਸੈਸਾਰ ਸਾਰੇ 

ਬਾਗੜ ਦੇਸ ਦਾ ਉਜੜਨਾ 

`ਮੁਲਕ ਉਜੜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚਲੇ ਆਏ ਬਾਗੜ ਦੇਸ ਯਾਨੇ ਬੀਕਾਨੇ ਰ ਸਮਝੋ 
ਬਾਂਗਰ ਥਲੀ ਲਾਕਾ ਮੁਲਕ ਸਿੰਧ ਤੋੜੀ ਦੇਸ ਉਜੜ ਉਠਾ ਇਕੋਵੇਰ ਸਮਝੋ 
ਭਾਰੀ ਕਾਲਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾਓਸ ਮੌਕੇ ਦੁਨੀਆਂਵਿਚ ਪੈਗਿਆ ਘੁਮਣ ਘੇਰ ਸਮਝੋ 
ਬਾਗੜਉਤਰਿਆ ਆਨ ਹਰਨਾਮੰਸਿੰਘਾ ਭੈਣੀਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰ ਸਮਝੋ 

_ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਤੇ ਲਾਂਗ੍ਰੀਆਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਅਗੇ' ਅਰਜ਼ 

ਹਥ ਜੋੜਮੈਗਤ ਸਾਰੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀਦੁਨੀ ਆਆਣਬੈਠੀ ਬੇਸ਼ਮਾਰ ਸਤਿਗੁਰ 
ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਲੰਗ ਚਲ ਰਿਹਾ ਭਾਰਾ ਲਾ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੇ ਲਗਾਤਰ ਸਤਿਗੁਰ 
ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸੀ ਤੇ ਬਿਦੇਸੀ ਰੋਜਮ ਦਰੀ ਦੇ ਦਸ ਤੁ ਹਜਰ ਸਤਿਗੁਰ 
ਮੁਕ ਗਏ ਕੋਠੇ ਭਰੇ ਦਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੁਣ ਚਲੂਗਾ ਕਿਵੇ ਭੈਡਰ ਸਤਗੁਰ 
ਦੁਨੀਆਂਚਲੀ ਅੰਦੀ ਦੂਰਦੂਰਦੇਸੋਂਡੈਣੀਸਾਹਿਬ ਵੈਨੀ ਧਾਵਾਧਾਰ ਸ(ਤਰੁਰ 
ਬਾਹਰ ਆਖੀਏਕੀ ਭੁਖੇਮਰਦਿਆਂ ਨੂੰਝਲਿਆਨਹੀਂ'ਜਾਂਦਾਹ/ਹਾਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ 
`ਏਸਤ੍ਾਂ ਜੇਕਰ ਲੰਗਰ ਰਹੇ ਚਲਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਮਣਾ ਦੀ ਹਈ ਦਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ 
ਰਸਤਾਂਜਾਣਗੀਆਂਮੁਕਹਰਨਾਮਸਿੰਘਾਸ਼ਲਕਤਪਈਬੈਠੀ ।ਤਰਫਚਰ ਸਤਿਗੁਰ 

ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਵਕ ਬਚਨ 

ਦਿਨ ਅੱਜ ਦਾ ਕਿਵੇ' ਲੰਘਾਇ ਦੇਵੋ ਕਰ ਲਯੋ ਖਿਚੜੀ ਚੋਲ ਦਾਲ ਸਿੰਘ 

ਕੱਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਉਪਾ ਕਰਦਉ ਰਖੂ ਲੱਜਯਾ ਦੀਨ ਦਕਾਲ ਸਿੰਘ 
ਦਿਨ ਰਾਤ ਤੁਹਾਡ' ਲੰਗ ਰਹੂ ਚਲਦਾ ਸਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪ ਨਾਲ ਸਿੰਘੋ 

_ ਠਾਰਾਂ ਸਿਧੀਆਂ ਬੋਨੂੰ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘਾ ਬਖਸ਼ ਦੇਵੇਗਾ ਪੁਰਖ ਅਕਾਲ ਸਿਘ 
ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਜਾਹਰੀ ਕਰਾਮਾਤ 

ਕੇਠੇ ਪਏ ਜੇਹੜੇ ਖਾਲੀ ਕਾਂਤ ਨੂੰ ਥੇ, ਸੁਝ੍ਹਾ ਦਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਭੁਰਪੂਰ ਹੋਏ 

` ਛੱਡੀ ਤਕ ਕੋਠੇ ਭਰੇ ਪਏ_ ਸਾਰੇ, ੯੫ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਫਿਕਰ ਦੂਰ ਹੋਏ 

` ਨੇ ਨਿਧਾਂ ਠਾਗਾਂ ਸਿਥਾਂ ਪਹੋਚ ਗਈਆਂ, ਖਾਸਨ ਖਾਸਜਦ ਹੁਕਮ ਹਜੂਰ ਹੋਏ 

` ਅਖੀਂ ਦੇਖਦੀ' ਮੇਰੀ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘਾ,_ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦੇ ਜੋਹਰ ਜਰੂਰ ਹੋਏ 
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(੪੯) 
ਵਾਕ ਕਵੀਸ਼ਰ । 

ਉਨੀ ਦਿਨ' ਮੈ ਕ/ ਭੈੜੀ ਸ(ਹ੩ ਗੰਹੰਦਾ ਉਨੀ ਸੋ ਛਪੰਜੇ ਦਾ ਸਾਲ ਸੀਗ/ 
ਖਾਲੀ ਕੋਠਿਆਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਭਰਨ ਬਾਬਤ ਕੀਤਾ ਸ/ਤਗੂਰਾਂ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਸੀਗਾ 
ਲੋਗ ਚਲਦੇ ਦਾ ਨਾਲੇ ਬਰਤਦੇ ਦਾ ਅਖੀ' ਦੇਖਿਆ ਮੈ' ਸਾਰਾ ਹਾਲ ਸੀਗ 
ਸ਼ਕਤਾਂ ਬਰਕਤਾਂ ਨਾਲ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘਾ ਜਿਤ ਸਤਿਗੁਰਾਂਨੇ ਲਿਆ ਕਲ ਸੀਗ/ 

ਕਵੀਸ਼ਰ ਦੇ ਅਖੀ' ਡਿਠੇ ਹਾਲ ̀  ਤੁ 

ਤਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੱਮੀ ਅਤੇ ਚੌੜੀ ਤਪਦੀ ਮੈ ਰੇ'ਹਦੀ` ਅਠੋ ਜਾਮ ਦੇਖੀ 
ਅਨਾਂ ਖਣਾਂ ਦੀ ਕੋਠੜੀ ਕੋਲ ਬੂਹੇ, ਭਰੀ ਰੋਟੀਆਂ ਦੀ ਸੁਭਾ. ਸ਼ਮ ਦੇਖੀ 
ਪੰਜ ਸੱਤ ਹਜਾਰਾਂ ਦੀ` ਭੀੜ ਮੈ ਮੈਂਨੇ, ਰੋਜ ਟੋਜ ਹੁੰਦੀ ਭੈਣੀ ਗ੍ਰਾਮ ਦੇਖੀ 
ਚਾਰੋ ਪਿੰਡ ਦੇ ਤਰਫ ਹਰਨ'ਮ ਸਿੰਘਾ, ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਵ ਵਾਲੀ ਪਕਲਕ ਆਮ ਦੇਖੀ 

ਅਤੁਟ ਭੇਤਾਰ ਕਵੀਸ਼ਰ 

ਬਸ ਫੇਰ ਨਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਕੈਤ ਹੇਈ, ਭਰੇ ਰਹੇ ਸੀ ਆਰ ਬੁਖਾਰ ਸਾਰੇ 
ਜਿਧਰਨਿਗ੍ਰਾ ਮਾਰਨ ਵੱਲ ਕੋਠਿਆਂ ਦੇ,ਭਰੇ ਗੱਲਿਆਂ ਨਾਲ ਭੈਡਾਰ ਸਾਰੇ 
ਉਣੇ ਨਹੀ`ਕੇਠੇ ਫੇਰ ਮੂਲ ਹੋਏ, ਕੱਢਦੇ ਰਹੇ ਦਾਣੇ -ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਸਾਰੇ 
ਸਚੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸੈਤ ਖਾਲਸੇ ਦੇ, ਲੰਗ ਰਹੇ ਚਲਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਚੇ 
ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਬਾਰਸ਼ ਹੋਈ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ, ਬਸੇ ਉਜੜੇ ਲੋਕ ਸੈਸਰ ਸਾਰੇ 
ਕਾਲ ਜਿਤਿਆ ਗਿਆ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਲੋਕ ਪਏ ਕਰਦੇ ਜੈ ਜੈ ਕਰ ਸਾਰੇ 
ਮਹਾਰਾਜ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਗੋਰ ਮਿੰਟ ਪਾਸੇ' ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਪਤਾ ਪੁਛਣ 

ਲਾਟ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਪੁਛਣੇ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਦਾਨ ਵੀਰੋ 
ਕਿੱਥੇ ਹੈਨ ਸਤਿਗੁਰ£/ਨੂੰ ਪਤ ਦਸੋ ਪੁਛ ਗਿਛ ਕੀਤੀ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਵੀਰੇ 
ਗੁਜਰ ਗਏ ਲੀਡਰ ਨਾਮਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੀਤ ਇਕ ਸਰਕ/ਰ ਐਲਾਨ ਵੀਰੋ 
ਠਾਰਾਂ ਸੋ ਪਚਸੀਏ ਵਿਚ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪਰਾਨ ਵੀਰੋ 
ਗੋਰਮਿੰਟ ਦੇ ਏਸ ਐਲਾਨ ਪਿਛੋ ਮਿਕੇ ਸਿੰਘ ਜਾ ਕਈ ਬਲਵਾਨ ਵੀਰੋ 

. ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਐਸ.ਡੀ.ਓ.ਦਸਦੇ ਆਪਨੀ ਨਾਲਜਬਾਨ ਵੀਰੋ 
ਸ.ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਨ ਠ.ਰਂ ਸੋ ਵਿਚ ਨੱਬੇ ਮੋਲ ਮੀਨ ਦੇ ਖਾਸ ਮਕਾਨ ਵੀਰੋ 
ਗੁਜਰ ਜਣ ਦ/ ਮੰਨੀਏਸੋਂਚ ਕਿਕਣਗੋਰ ਮਿੰਟ ਦੇ ਪ੍ਰੇਸ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀਰੋ 
੫ਜਤ ਕਲੰਜਮਾਲਗੜਵਾਨਹੀਮਿਲਿਆਦਿਤਾਨਹੀਸਰਕਾਰਨੇਲਿਆਨਵੀਰੋ 
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ਸਾਨੂੰ ਦਸਿਆ ਨਹੀ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘਾ ਗੁਸਰ ਗਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀਨੋ 
੧੯੬੨ ਮਾਹ ਜੇਠ ਵਿੱਚੇ ਸਤਿਰ੍ਰਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪੁਤਾ੫ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ 

ਸ਼ਕਤੀ । ਸੰਭਾਲਣ) 

ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਦੂਲੋ ਨੇੜੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਵਿਚਰ ਕਰਕੇ 
੫ਸ ਸੱਦ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਤਪਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਨਸ਼ੀਨ ਅਪਨੇ ਗਦੀ ਦ/ਰ ਕਰਕੇ 
ਸ਼ਕਤੀ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਬਖਸ਼ੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਆਮ ਸੈਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਬਾਰ ਕਰਕੇ 
ਨਾਮਧਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਏ ਦਿੱਤਾ ਪੁਤ ਅਪਣੇ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤਦ/ਰ ਕਰਕੇ 
ਸਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਹੈ ਉਚੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕਿਹਾ ਪੁਕਾਰ ਕਰਕੇ 
ਮੰਨੇ ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘਾ ਸਡੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਉਤੇ #ਨਿਸਚਾ ਧਾਰ ਕਰਕੇ 
ਜੇਠ ਵਦੀ ਦਸਮੀ ੧੯੬੨ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਭਾਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਲੋਕ 

ਹਵਨ ਕਰਨਾ 

ਕੁਝਕ ਹੋਏ ਬ)ਮਾਰ ਜਦ ਸਤਗੁਰੂਬੇ ਸਿੰਘਾਂ ਵੈਦ ਹਕੀਮ ਬੁਲਾਇ ਦਿੱਤੇ 
ਸਚੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਖ ਸੈਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵੈਦ ਹਕੀਮ ਹਟਾਦਿ ਦਿੱਤੇ 
ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮੋਣ ਦੇ ਹਾਲ ਸਾਰੇ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਗੁਰਾਂ ਬਤਾਇ ਦਿੱਤੇ 
ਫਤਹ ਕੋਰ ਨੂੰ ਤੇ ਜੀਉਣ ਕੋਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰੇ ਮਾਮਲੇ ਗੁਰਾਂ ਸਮੜ/ਇ ਦਿੱਤ 
ਤਿੰਨੇ ਪਾਸ ਬਠਾਲ ਕੇ ਸਹਿਬ ਜਾਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਯਾਨ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣਾਇ ਦਿੱਤੇ 
ਭਜਨ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰਾਂ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘਾ ਵਿਚ ਜੋਤ ਦੇ ਜੋਤ ਸਮਾਇ ਦਿੱਤੇ 

ਸਤਿਗੁਰ ਹਰੀ ਸਿਘ ਜੀ ਦੇ ਉਪਕਾਰ 

ਸੈਮਤ ਉਨੀਂ' ਸੈ ਚੋਤੀ ਤੇਬਾਹਟ ਤੋੜੀ ਸਚੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਠਈ ਸਾਲ ਜਾਣੋ 
ਨਾਮਧਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਾੜੀ ਹਰੀ ਰਖੀ ਸਿੰਜਦੇ ਰਹੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਡ.ਲ ਜਾਣੋ 
ਪੰਥ ਬਿਖੜੇ ਨੂੰ ਇਕ _ਮੁੱਠ ਕੀਤ/ ਤਰਫ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਦੇਖ ਭਾਲ ਜਾਣੋ 
ਹਰੀ ਨਾਮ ਹਰ ਦੀ ਬਰਖਾ ਨਮ ਰੂਪੀ ਰਹੇ ਬ੍ਰਸਦੇ ਹਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣੋ 

ਨਿਰਜਲਾ ਇਕਾਦਸੀ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਭੇਗਾਂ ਪਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੇਢਾ 

ਸੋਲਾਂ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਜਲਾ ਕਦਸੀ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਨੇ ਏਹੋ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ 
ਪੌਣੇ, ਭੇਗ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਸੀ ਨੰ, ਏਹ ਖਬਰ ਸਿੰਘਾਂ ਤਰਫ 'ਚਾਰ ਕੀਤੀ 
ਦੂਰ ਦੂਰਫਿਰਕੇ ̀ ਨਾਮਧਾਰੀਆਂ, ਨੇ, ਸਾਰੇ ਖਬਰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੈਸਾਰ ਕੀਤੀ 
ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਨੰ ਨੂੰ ਆਓ ਹਰਨਾਮਸਿੰਘਾ, ਸੈਤ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਖਬਰ ਸਾਂਰ ਕੀਤੀ 
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ਭਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਕੱਠ` ੫੩ ਮਾਤਾ ਜੀਵਣ ਕੌਤ ਜੀ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ 

ਓਨੀ ਦਿਨੀ ਮਾਤਾ ਜੀਵਨ ਕੋਰ ਜੀ ਦੇ ਹੋਥ ਵਿਚ ਸੀਗੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਾਰੇ 
ਭਾਗਵਾਨੰ ਮਾਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅਕਲ ਵਾਂਲੀ ਰਿਧ ਸਿਧ ਜੀਦੇ ਤਾਬੇਦਾਰ ਸਾਰੇ 
ਭਾਰਾ ਕੱਠ ਹੋਣਾਂ ਏਥੇ' ਖਾਲਸੇ ਦ' ਮਾਤ! ਮਾਮਲੇ ਲਏ ਵਿਚਾਰ ਸਾਰੇ 
ਇੰਤਜਾਮ ਕਰ)ਏ ਭਾਰਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਮਾਤਾ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਹੇ ਪੁਕਾਰ ਸਾਰੇ 
ਰਸਤ ਬਸਤ ਘੀ ਵਾਸਤੇ ਤਰਫ ਚਾਰੇ ਦਿਤੇ ਭੇਜ ਮਾਤਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਾਰੇ 
ਦਿਨ'।ਵਚ ਕਰਲਿ ਮ/ ਇੰਤ ਜਾਮ ਸ/ਹਾਭਰਲਏ ਮ'ਤ। ਨੇ ਆਰ ਬੁਖਾਰ ਸਾਰੇ 
ਮੈਨੇ ਆਪ ਦੇਖੇ ਲਗੇ ਛਤਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਪੇ ਘਿਉ ਦੇ ਕਈ ਹਸ਼ਾਰ ਸਾਰੇ 
ਧਾਮ ਪੁਰੇ ਨਗੀਨਿਤ' ਖੇਡ ਮਿਸ਼ਰੀ ਡਬੇ ਰੇਲ ਆਏ ਲਗਾਤਾਰ ਸ:ਰੇ 
ਜਗ੍ਹ' ਜਗ੍ਹਾਂ ਕੇਠੇ ਮੰਦਰ ਵੇਹੜਿਆਂ ਮੈ' ਭਰੇ ਟਸਤ ਦੇ ਪਏ ਅੰਬਾਰ ਸਾਰੇ 
ਮ/ਤ/ ਸਹਿਬ ਦੀ.ਲਿਖਾਂ ਤਾਰੀਫ ਕਿੱਕਣ ਮ/ਤ' ਕੈਮ ਕੀਤੇ ਸਿਫਤਦਾਰ ਸਾਰੇ 
ਕਰੀ ਜਿਵੇ ਅਗਤ ਭਰਤ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਕਿਵੇ ਲਿਖਾਂ ਵੀਰੋ ਸਮਾਚਾਰ ਸਾਰੇ 
ਨੋਕ ਲੈਕ ਮਾਤਾ ਜੀਵਣ ਕੌਰ ਕਰਗੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀ ਹੈ ਵਿਚ ਸੈਸ'ਰ ਸਾਰੇ 
ਬੇਦੋ ਬਸਤ ਕਰਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਸਣੇ ਮਾਤ/ ਕਰਦੇ ਪੰਥ ਦ/ ਥੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸਾਰੇ 
ਮੇਲਾ ਪਹੈਚਿਆ ਅਣ ਹ3ਨ'ਮ ਸਿੰਘ, ਸਿੰਘ ਚਲੇ ਔਂਦੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਸਾਰੇ 

ਸੋਗਤਾਂ ਦੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਕੱਠ ਦਾ ਜਿਕਰ 

ਕਿਤਨਾਕੰਠ ਹੋਇਆਟੇਹਮੈਲਿਖਾਂ ਕਿਕਣਏਹਤਾਂ ਲਿਖਣਤਬਾਹਰਬਯ/ਨ ਭਾਰਾਂ 
ਕੇਹੜੇ ਮੁਖ ਸੇ ਕਿਸਤ!ਂ ਹਾਲ ਦਸ/' ਜਿਵੇ ਲੱਗਿਆ ਬੜਾ ਦੀਵਾਨ ਭਾਰਾ 
ਭੀੜ ਭਾਂੜ ਲਖੋ' ਵੱਧ ਅਨ ਹੋਈ ਲਾਇਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਏਹ ਅਨਮਾਨ ਭਾਰਾ 
ਦੇਸਾਂ ਦੇਸਾਂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰ ਕੂਕੇ ਕਰਦੇ ਸ਼ੋਕ ਮਹਾਰ/ਜ ਦਾ ਆਨ ਭਾਰਾ 
ਪਗਾਂ ਪਗੜੀਆਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਢੇਰ ਲੇਗੇ ਅਖੀ' ਦੇਖਿਆ ਮੈ ਮੈ ਦਾਸਤਾਨ ਭਾਰਾ 
ਭੈਣੀ ਸਾਹਬ ਅੰਦਰ ਸੰਤ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਕੱਠ ਦੇਖਿਆ ਮੈ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਭਾਰ 
ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਭੋਗ ਉਤੇ ਹੋਇਆ ਪੰਥ ਕੱਠ/ ਬਲੀਵਾਨ ਭਾਰਾ 
ਚਰਨਾਂ ਉਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਤ/੫ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹਰੀ ਨਾਮਹਰਿ ਸੀਸ ਝੁਕ/ਨ ਭਰਾ 
ਸ੍ਰ ੧੦੮ ਅਟੱਲ ਪਰਤ' ਪੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਨਾਮਧਾਰੀ ਪੰਥ ਦੀ; ਤਰੋਕੀ ਕਰਨ) 

ਗਦੀ ਬੈਠ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਧੇ ਕੋਮ ਦੇ ਲੀਏ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ 
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ਤੁੱਕੀ ਕਿਵੇ' ਹੋਵੇ ਨਾਮਧਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਾ ਅਕਲ ਵਾਲੇ ਤਰਵਚਾਰ ਕਹਦੇ 
0ਨਰ ਇਲਮ ਵਿਦਯਾ ਈ ਤੋਂ ਪੰਥ ਕੋਈ ਨਹੀ ਉਨਤੀ ਵਿਚ ਸੈਸਾਰ ਕਰਦੇ 
ਰਾਜ ਨੀਤ ਲੰਮੀ ਤੋੜੀ ਸੋਚ ਕਰਕੇ ਏਹ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ 
ਸੁਲਾ ਕੁਲ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਤ/੫ ਸੰਘ ਜੀ ਕੋਮਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ 
ਕੌਮਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਰਸੂਕ ਕਰਕੇ ਨਾਮਧਰੀਆ ਕਯਮ ਦਬਾਰ ਕਰਦੇ 
ਕਈ ਤ੍ਰਾਂ ਤ੍ਰਕੀਬ ਸੇ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆਂ ਨ.ਮਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨ ਦਾਰ ਕਰਦੇ 
ਕਰਨੇ ਲੀਏ ਮਸ਼ਹੂਰ ਇਸ ਕੌਮ ਨੂੰਹੀ ਜਾਰੀ ਆਪਣਾਇਕ ਅਖਬਾਰ ਕਰਦੇ 

ਇਲਮ ਵਾਸਤੇ ਖੋਹਲ ਸਕੂਲ ਦਿਤੇ ਨਾਮਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਨਰ ਦਾਰ ਕਰਦੇ 
ਮਹਾਰਾਜ ਏਹ ਤੇਜ ਅਕਬਲ ਵਲੇ ਰਾਜ ਯੋਗ ਦੋਨੋ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ 
ਕੋਮ ਰਾਜਸੀ ਕਰੇ ਕੰਟਰੋਲ ਜੇਹੜਾ ਕੈਮ ਇਕ ਚੇਗਾ ਜਥੇਦਾਰ ਕਰਦੇ 
ਕੋਂ ਸਲ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਇ ਅਪਣੀ ਕੰਮ ਕਾਜ ਨੂੰ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ 
ਅਨਾਧੁੰਦ ਸਿਧੇ ਸ/ਦੇ ਬੇ ਹਸਾਬੇ ਕੋਮ ਕੁਲ ਹੀ ਸਿਲਸਨੇ ਵਰ ਕਰਦੇ 
ਕਈ ਗੁਣੀਗਿਆਨੀਭੇਜ ਤਰਫ ਚਾਰੋ' ਨਾਮਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾਰ ਕਰਦੇ 
ਬਿਰਤੀ ਜੋੜਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾਂ ਦੇ ਭਜਨ ਸਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਤਾਰ ਕਰਦੇ 
ਕਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਮੋਹ,ਲੋਭ ਨੂੰ ਮਾਰ ਏਨ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮੂਲ ਮਹਾਰਾਜ ਹੈਕਾਰ ਕਰਦੇ 
ਪੱਕੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜੋਤ ਸਤਿਗੁਰਾਂਦੀ ਸਚੇ ਧਰਮਦੇਕੁਲ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦੇ 
ਬਹੁਤਾ 'ਲਿਖਾਂ ਕੀ ਹੋਰ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘਾ ਕੋਮ ਉਨਤੀ ਹਰ ਪਰਕਾਰ ਕਰਦੇ 

ਸੀ ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪੁਨ ਦਾਨ ਤੇ ਇੰਤਜਾਮ 

ਮਹਾਗਜ ਵੱਡਿਆਂ ਵਾਂਗ੍ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭੀ ਭੋਗ ਪਾਠ ਅਖੋਡ ੫ਆਏ ਸੋਹਣੇ 

ਧੁਪ ਦੀਪ ਤੇ ਤੇ ਵਰਨੀਆਂ ਨਾਲਭਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਪਾਠ ਪੜ੍ਵਾਏ ਸੋਹਣੇ 

ਗੱਦੀ ਝੈਠ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋੜੀ ਲਖੋਂ` ਵਰਨੀਆਂ ਜਾਪ ਜਪਾਏ ਸੋਹਣੇ 

ਸੂਰ ਬੀਰ ਚੇਗੇ ਬਲੀਵਾਨ ਜੋਧੇ ਨਾਮਧਾਰੀਏ ਨਵੇ' ਸਜਾਏ ਸੋਹਣੇ 

ਨਾਮ ਦਾਨ ਭਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਖਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਮਧਾਰੀਏ ਸਿੰਘ ਵਧਏ ਸੋਹਣੇ 

ਦੈੱਤ ਬੁਧੀਆਂ ਦੇ ਰਿਦੇ ਫੇਰ ਕਰਕੇ ਏਨ੍ਹਾਂ ਦੇਵਤੇ ਲੋਕ ਬਣਾਏ ਸੋਹਣੇ 

ਕਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਰਸਮਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਂਸਿੱਧੇ ਰਹ ਲੋਕੀ'ਏਨ੍ਹਾਂ ਪਾਏ ਸੋਹਣੇ 

ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਦੌਰੇ ਅਪਨੇ ਆਪ ਕਰਕੇ ਘਟੇ ਕੌਮ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਾਏ ਸੋਹਣੇ 
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% (੫੩) 

ਘੜੀਆਂ ਘੰਟਿਆਂ ਦ: ਵਾਂਗੂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਕੈਦੇ ਨਵੇਂ 'ਹੀਏਨ੍ਹਾਂ ਚਨਏ . ਸੋਹਣੇ 
ਉਘੇ ਕਦੇ ਨ ਕੁਰੇ ਹਤਨ'ਮ ਸਿੰਘ ਗੁਪਤ ਸ਼ਕਤ ਦੇ ਜੋ33 ਰ੧ਏ ਸੋਹਣੇ 

_ ਸੀ ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਤਪ ਤੇਜ 

ਵੱਡਾ ਭਾਗ ਤੇ ਵੱਡ' ਦਿਮ'ਗ ਸੇਹਣਾਂਵਡਾ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਪ ਅਕਬਾਲ ਇਨ ਕਾਂ 
ਮਨੋ' ਤਨੋਂ' ਤੇ ਧਨੋਹਰ ਵਕਤ ਰਹਿੰਦਾਪ੍ਰੇਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂਨਾਲ ਇਨ ਕਾ 
ਅਖੀ ਦੇਖਿਆ ਹਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਕਕੇ ਸਿਫ਼ਤਾਂ ਲੈਕਤਮਾਮ ਖਿਆਲ ਇਨ ਕਾ 
ਹਨੇਰੀਆਂ ਵਿਚਰਨ ਮੀ ਸਿਤਤਸੇਨਿ੧ਮ ਹਾਲ ਇਨ ਕਾ 

ਨਾਮਧਾਰੀ ਪੰਥ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਉਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰੀ 

ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘਨੇ ਨਾਮਧਾਰੀਆ ਕੋਮ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੀਤੀ 
ਤ੍ਰਾਰੀਖ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਨਾਮਪਾਰੀਆਂ ਸਿਫਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ 

ਉਲਥੇ ਸ/ਡੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰੇ ਲੋਕਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਾ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਕੀਤੀ 

ਹੈ ੈ ਤ੍ਰਕੀ ਅਖਬਾਰ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘਾ ਜੀਨੇ ਕੋਮ ਨਿਹਾਲ ਭਰਪੂਰ ਕੀਤ। 
ਸੀ ਸਤਬ ਉਪਮਾ ਯੋਗ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਦਕਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰ੍ 

ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪੁਤ ਛੋਟੇ ਨਾਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦਤਾਲ ਵੀਰੋ 
ਬਲੀ ਬੀਰ ਬਾਂਕੇ ੫ਰਸ੧ਆਰਥੀ ਸੇ ਕੋਮੀ ਜਿਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਥੇ ਖਾਲ ਵੀਰੇ 
ਜਤੀ ਸਤੀ ਤਪੀਏ ਭਾਰੇ ਬ੍ਹਮਤਾਨੀਪੱਕੇ ਸਿੰਘ ਸਿਦਕੀ ਗੁਰੂ ਲਾਲ ਵੀਰੋ 
ਕੱਦ ਏਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਵਰਗਾ ਬਹੁਤ ਖੂਬ ਸੂਰਤ ਨੌ ਨਿਹਾਲ ਵੀਰੋ 
ਉਨਤੀਕਰ ਨਖਾਤਰਨਾਮਧਾਰੀਆਂ ਦੀਏਨ' ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਘਾਲੀਘਾਲ ਵੀਰੋ 

ਸੱਟ ਲਏ ਕਤਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀਬਖਸ਼) ਉਮਰ ਨ' ਪੁਰਖ ਅਕਾਲ ਵੀਰੋ 
ਵਿੱਛੜ ਗਏ ਦੁਲੋ ਬੇਵਕਤ ਸਾ ਤੋਂ ਹੋਏ ਗੁਜਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ.ਵੀਰੋ 

ਜੀਵਨ ਇਨ੍ਹਾਂਦਾ ਕੱਲਾਹਰਨਾਮ/ਸੈਘਾ ਲਿਉਸਵਾਂਨਉਮਰੀਸਾਰਾ ਹਾਲ ਵੀਰੋ 
ਸ੍ਰੀ ਸਰਬ ਗੁਣ ਲਾਯਕ ਮਹਾਰਾਜ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ 

ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਤ/੫ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਕਲਸ਼ਕਲ ਵਾਲੇ ਬ੍ਕਤਦਾਰਸਾਰੇ 
ਮਹਾਰਾਜ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਜਿਨਕਾ ਹੈਨ ਜਾਣਦੇ ਲੋਕਸੈਸਾਰਸਾਰੇ 

ਰਹਿੰਵੇ ਵਿਚ ਲਹੌਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਤੇ ਕਰਦੇ ਆਪਣਾਵਣਜ ਬਪਾਰ ਸਾਰੇ 
ਕਰਦੇ ਹੈਨ ਸੋਦਾਗਰੀ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਏਸੇ ਕੰਮ ਮੈ ਬਹੁਤ ਹੁਸ਼ੇਕਾਰ ਸਾਰੇ 
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(੫੪) ਰ੍ 

ਰਾਜ ਜੋਗ ਮਹਾਰਾਜ ਏਹ ਮਣਦੇ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਜਿਆਂ ਵਾਂਗ ਗੁਜਾਰ ਸਾਰੇ 
ਕੌਮੀ ਖਕਾਲ ਹਮਦ੍ਦ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਮਾਤ' ਦੇ ਨਾਲ ਪਕਾਰਸਾਰੇ 

ਭਾਰਤ - ਭੂਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਯਾਰ ਕਰਦੇਂ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਸਾਰੇ 

ਨੇਸ਼ੀਨਲ ਮਹਾਰਾਜਨਿਹਾਲਸਿੰਘਦੀ ਲਿਖਦੇਬਹੁਤ ਤਾਹੀਫ ਅਖਬਾਰ ਸਾਵੇ 

ਭਾਰਤ. ਵਰਸ਼ ਦੇ ਲੀਡ੍ਰਾਂ ਵਿਚ ਇਨਕਾਬਹੁਤ ਮਾਂਨ ਕਰਦੇ ਕਦਰਦਾਰ ਸਾਰੇ 

ਤਵਾਰੀਖ9 ਦੇ ਵਚ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘਾਂ ਲਿਖੇ ਗਏ ਇਨਕੇ ਸਮਾਚਾਰ ਸਾਰੇ 

ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਮੈਹਲ ਸੀ ਸਰਬ ਸਿਫਤਾਂ ਯੋਗ ਮਾਤਾਂ ਜੀਵਨ ਕੋਰਦੀ 

ਭਾਰੇ ਭਾਗ ਵਾਲੀ ਜੀਵਨਕੋਰ ਮਾਤਾ ਰਿਧਸਿਧ ਵਾਲੀ ਬਰਕਤਵਾਨ ਭਾਰੀ 

ਕਰਦੀਬਹੁਤਆਗਤਭਾਗਤਖਾਲਸੇਦੀਬੜੀਸਮਝ ਵਾਲੀ ਅਕਲਵਾਨ ਭਾਰੀ 

ਮਾਈ ਸਿਦਕ_ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਪੂਤਲਾ ਹੈ ਰੱਬੀ ਸਕਤ ਵਾਲੀ ਕਲਾਵਾਨ ਭਾਰੀ 

ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇਮੈਹਲਜਾਂਣੋ ਜਾਣੇ ਕੁਲਜਹਾਨ ਦਇਆਵਾਨ ਭਾਰੀ 

ਇਹੋ ਮੈਗਤਾਂ ਦੀ ਰੱਬ ਰੂਪ ਮਾਤਾ ਮਾਤ ਗੂਜਰੀ ਵਾਂਗ ਸ਼ਕਤਵਾਨ ਭਾਰੀ 
ਜਗਤਮਾਤਦੇਹ ਪੁਜ_ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘਾ ਸਿਫਤਾਂ ਲੈਕ ਤਮਾਮ ਜਹਾਨ ਭਾਰੀ 
ਸਤਿਗੁਰ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ_ ਦੇ ̀ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨਾਮਧਾਰੀ 

ਵੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਏਸ ਗ੍ਰੰਥ ਤਿਆਰ ਕਰੌਣ ਬਾਬਤ ਅਫ਼ਹਦ ਕੋਸ਼ਸਾਂ 

ਏਸ ਗ੍ਰੰਥ ਰਚਣੇ ਬਾਬਤ ਨਾਮਧਾਰੀ ਕੈਂ ਹਦੇ ਰਹੇ ਵੀਰਨ ਬ੮ਤੀ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ 
ਰਿਆਸਤ ਨਾਹਣ ਜੰਡਾਲੀ ਜਲੰਧਰਾਂ ਤੋਂ ਰੈਪੂਰ ਡਬਯਾਂ ਦੇ ਰਿਸਤੇਦਾਰ ਮੈਨੂੰ 
ਸੰਗਤ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਨੇ ਰੋਜ ੨ ਆਗੇ ਬਹੁਤ ਕਿਹਾ 'ਭਾਂਗ' ਪ੍ਰੇਮ ਧਾਰ ਮੈਨੂੰ 
ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੇਮੀ ਵਡਾ ਵੀਰ ਸਡਾ ਹਰਦਮ ਆਖਦਾ ਰਿਹਾ. ̀ ਉਚਰ ਮੈਨੂ 

ਲ੍ਿ ਦਿਤਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘਾ ਕਰਨਾ ਔਂਦਾ ਥ ਜਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਮੈਨੂ 
` ਕੇਵੀਸ਼ਰ ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ 2 

ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਬਗੁਲੀ ਜਿਲਾ ਲੁਦੇਹਨਾਂ ਸ੍ਰੈਚ ਗੋਤ ਸਡ ਬੜੀਵਾਨ ਜਾਣੋ 
ਸਿਖੀ ਚਲੀ ਐਂਦੀ ਸਾਡੇ ਮੁਢ ਤੋਂ' ਹੀ ਸ਼ਸਤ੍ ਧਾਰੀਆਂ ਦਾ ਖਾਨ ਦਾਨ ਜਾਣੋ 
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(੫੫) 
ਸਾਡੇ ਪਿੜਾ ਤਾਏ ਚਾਚੇ ਬਾਬਿਆੰਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੇ ਕੀਤਾ ਪਾਨ ਜਾਣੇਂ 
ਹੋਏ ਪਿੰਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਮਧਾਰੀਆਂ` ਤੇ ਮਨੋ' ਤਨੋਂ ਤੇ ਧਨੋ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਣੋ 
ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਪਰ ਪਿੰਤਾ ਜੀ .ਦੇ ਵਿੱਕੇ ਪਏ ਬੇ ਪ੍ਰਾਨ ਤੇ ਜਾਨ ਜ/ਣੋ 
ਮਹਾਗਜ ਜੀ ਭੀ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਉਤੇ ਸੀਗੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਮੈ ਮੇਹਰਬਾਨ ਜਾਣੋ 
ਬਾਤ ਉਲਟ ਦੇ ਨਹੀਂ ਥੇ ਪਿਤਾ ਜੀਦੀ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੂਪ ਭਗਵਾਨ ਜਾਣੋ 
ਲੰਗਰ ਪਾਇਤੀ ਕੁਲ ਜੈਦਾਤ ਸਾਰੀ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਦਾਨੀ ਧਰਮ ਵਾਨ ਜਾਣੋ 
ਹਰੀ) ਸਿੰਘ ਮਹ/ਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ_ ਕੀਤ' ਥੋਡੀ ਕੈ ਕੈਮ ਜੈਦਾਤ ਜਹਾਨ ਜਾਣੋ 
ਬਚਨ ਫਲੇ ਫੁਲੇ ਪਿਤ ਜਿਉਂਦਿਯਾ ਤੇ ਜੇਦਾਤ ਪਹੁੰਚੀ ਫੇਰ ਆਨ ਜਾਣੋ 
ਅਜ ਕਲ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਤਾਪ । ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਗਾ ਰਖਦੇ ਨੇ ਸਾਡ' ਮਾਨ ਜ/ਣੋ 
ਬਾਤਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸੋਚਦੇ ਹੈਂ ਬੁਧਵਾਨ ਜਾਣੇ 
ਜਾਹਰ ਗੁਪਤਮਦਤਦਿੰਦੇ ਸਦਾ ਰੈਹੰਦੇ ਰਖਦੇ ਵੱਲ ਸਡੇਚੇਗਾ 'ਧਿਆਂਨ ਜਾਣੋ 
ਮੇਰੇ ਚਾਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਾਰ ਇਕੋ ਫਤੇ_ਕਰੇ ਏਨਾਂ ਕਲਾਵਾਨ ਜਾਣੋ 

ਖਤ੍ਨ'ਕ ਭਾਰੇ ਉਤੇ ਜੁਲਮ ਸਾਡੇ ਕੀਤੇ ਦੂਰ ਏਨ'ਂ _ਸ਼ਕਤਵਾਨ ਜਾਣੋ 

ਕਰੜੇ.ਵਖਤ ਮੈਨੂ ਮਦਤ ਰਹੇ ਦਿੰਦੇ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈ ਸ਼ਖਸ ਨਿਦਾਨ ਜਾਣੋ 

ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਐਖ ਵੇਲੇ ਨਾਮ ਲੈ ਲੈ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਐਵੇਂ ਇੰਮਤਹਾਨ ਜਾਣੋ 

ਕਰੀ ੫ਰ ਮੈਰਿਹਾ ਹਰਨਮ ਸਿੰਘਾ ਜਾਨਿਆ ਨਹੀਂ' ਮੈ' ਕੋਈ ਐਹਸਾਨ ਜਾਣੋ 
ਕਵੀਸ਼ਰ ਦਾ ਖਾਨ ਦਾਨ ਰ੍੍ 

ਵੱਡ ਤਇਆਸਰਦਾਰਵਜ਼ੀਰਸਿੰਘਜੀ ਵੱਡਾਸਤਿਗੁਰਾਂਦਾਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋਇਆ 

ਅਤਰ ਸਿੰਘਛੋਟਤਾਇਆ ਅਸਾਂ ਦਾ ਜੋਭਾਰੀਸਤਿਗੁਰਾਂਦਾਤਬੇਦਾਰ ਹੋਇਆ 

ਸੱਧ ਸਿੰਘ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਜੋਸ਼ ਵਲਾ ਬਲੀ ਬੀਰ ਬਾਂਕਾ ਖੜਕੇ ਦਾਰ ਹੋਇਆ 

ਪਹਿਲੇਰਿਹਤਬੇਸਤਿਗੁਰਰਾਮਸਿੰ ਕੰਘਦੇਲੱਖਾਸਿੰਘਦਾਖਾਸਮੁਖਤਿਆਰਹੇਇਆ 

ਪਿਛੋਂ ਕੋਲ਼ ਰਿਹਾਸਤਿਗੁਰਹਰੀ ਸਿੰਘ ਦੇਮਨੌ' ਤਨੋ' ਤੇ ਧਨ ਨਿਸਾਤ ਹੋਇਆ 
ਸਡੀ ਮਤਮਹਿਤਾਬਕੋਰਭਗਤਨੀ ਸੀ ਜਿਸਤੇਮਿੰਟ ਨ ਰੱਬ ਵਿਸਾਰ ਹੋਇਆ 
ਗੁਰਮੁਖਸਿੰਘਵਡਾਵੀਰਅਸਾਂਦਾਜੋਪੱਕਾਖਾਲਸਾਤਿਆਰਬਰਤਿਆਰ ਹੋਇਆ 

ਬਿਸ਼ਨਸਿੰਘਵਿਚਲੇਵੀਰਅਸਾਂਦੇਨੂੰਚਰਨ' ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋਇਆ 

ਮੇਰੇ ਉਤੇ ਭੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਅਜ ਤੋੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਹਰ ਧਾਰ ਹੋਇਆ 
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ਰਾ _ (੫੬ 

ਭੈੜਾ ਖਰਾਲਇਸਦਾਸਹਰਨਾਮਸਿੰਘਦਾਅਦਲਬਦਲਐਵੇਂ ਕਈਵਾਰਹੋਇਆਂ 
ਦਾਸ ਦ ਰਚਤ ਹੇਰ ਪੁਸਤਕ 7 

ਹੀਰੇ ਹਿੰਦ ਆਦਕ ਪੁਸਤਕਕਈ ਰਚਕੇਐਵੇਂਮੂਫਤਮੈਨੇਦਿਤੇਗਾਲ 'ਪਹਿੱਲਾਂ 

ਫਲ ਨਹੀ' ਪਇਆਬੁਟੇ ਕਿਸੇ ਦ: ਭੀ 'ਲਹੂ ਡੋਲਕੇ ਲਏ ਜੋ ਪਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 

ਖ਼ਨ ਖਾਲਸਾਂ ਲਹਿਰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਛਪੇ ਅਜ ਤੋਂ` ਪੰਦਰਾਂਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 

“ਨਿਰਭੈ ਅਕਾਲੀ? ਹੈ ਨਾਮ ਜਿਸਦਾ ਫੁਲਾ ਸਿੰਘ ਦਾਲਿਖਯਾਹਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 

ਤਵਾਰੀਖ ਲਿਖੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀਇਤਹਾਸਾਂ ਚੋਂ ਹਲਨਿਕਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 
'ਕਿਸਾ ਇਕ ਮੈ ਮੈਂ ਹਸਨ ̀  ਕਟਾਰਲਿਖਿਐਲਿਖ਼ੀਫੇਰਸੋਹਣੀ ਮਹੀਵਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 
ਪੁਸੇਤਕ ਤਾਜ ਦਿਲੀ ਪਿਛੋਂ ਲਿਖੀਮੈਨੇਪ੍ਰਿਖੀਰ /ਜ ਜੀਦੇਹਾਲਚਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 
ਦਸ ਚੇ ਗ੍ਰੈਥ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘਾ ਫੈਦਾ ਜਿਨਾਂ ਤੇ ਲਿਐ ਉਠਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 

ਰ੍ ਗ੍ਰੈਥ ਕਰਤਾ ਦੀ ਅਰਜ 

ਹਥ ਜੋੜਕੇ ਦਾਸ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਭੁਲੇ ਨਹੀ ਇਸਨੂੰ ਸਜਣ ਯਾਰ ਕੋਈ 
_ਬਹੁਤਮਿਹਨ੍ਤਕਰਕੇਪੁਸਤਕਤਿਆਰ ਕੀਤਾਲਾਮਹੀਨਿਆਂਤੇ ਲਗਤਾਰ ਕੋਈ 
ਏਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦਡ੍ਰਾਂਪਨੇਵੇਚਨੇ ਦਾਂ ਰਖਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀਰਅਖਤਿਆਰ ਕੋਈ 
ਏਹ ਦੇ ਹੱਕ ਮੁਸੈਨਫੀ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਤਲਫ ਨ ਕਰੇ ਸਰਦਾਰ ਕੋਈ 

ਭਨ ਤੋੜ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨਹੀਂ' ਛਾਪੇ ਕਿਸੇ ਇਲਮ ਅੰਦਰ ਲੋਭ ਦਾਂਰ ਕੋਈ 
ਓਹ .ਨੈਣ ਮੈਗਇ ਹਰਨਾਂਮ ਇੰਘ ਤੇ ਜੇਕਰ ਗ੍ਰੈਥ ਦੀ ਕਰੇ ਦਰਕਾਰ ਕੋਈ 

ਰ੍ । ੪੦ ਉਠੀ ਸੋਦਾ ਕਨਵਾਸੰਮਤਬਿਕੂਮਜੀਤ 

ਹਰਨਾਮਸਿਘਰਚਗਰਬਕਰਤਾ) 
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੨੭੨7੭%੭%)੦੧੨))%੨੧੭੧%੨% /?%%%0%0%%0%%0% 

ਪਿ 011111111111111111 
ਅਉ ਆ ਨਉ $$ `ਏਸ ਗ੍ਰਥ ਦੇ ਪੜਨ ਦਾ ਭਾਰੀ ਮਹਾਤਮ ੬6 
ਦਿ ਲੇ ਅੰ ਨ (੧. । < ੦. ੬ ਦੇ 

ਦੱ ਸਤਿਗੁਰ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੈਤ ਖਾਲਸੇ ਦਾ, ੧੧ 
੧੧ ਆ ਦਿਲ ੯ । ਪਦੇ 

੧੧੫ ਪੜ ਹਾਲ ਸੋਜਣ ਨਿਸਚਾ ਧਾਰ ਜੇਹੜਾ ॥ _&੬ 
&੧੫) 5੧੬ ਨ ੬) 
ਵਿ ਓਹ ਜੂਨ ਚੁਰੀਸੀ ਮੈਂ ਪਵੇਗਾ ਨਾ, ੯ 
ਦਿ ਏਸ ਗ੍ਰੈਥ ਸੇ ਕਰੂ ਪਿਆਰ ਜੇਹੜਾ ॥ _&੬ 
੧੧੫ ਇਨ ੪ ਕਰ ੧੧੬੧ 
੬੧੧ ਨੌ ਨਿਪਾਂ ਠਾਰਾਂ ਸਿਧਾਂ ਬਖਸ਼ ਦੇਉ, ਦਿ 
੧੧੧ ਦੀਦੀ ਮਦ = ੨੧੯) 
੬੬ ਸ਼ਕਤ ਭਗਤ ਦਾ ਗੋਰ ਭੈਡਾਰ ਜੇਹੜਾ ॥ _&੬ 
&੧ਲ੧ 1 [1] 1 ੧੯੧ 

ਦ& _ ਮੂੰਹ ਮੰਗੀ ਮੁਰਦ _ਓਹ ਵੀਰ ਪਾਵੇ, ਦੀ 
&੧ ਏਸ ਗੋ੩ ਦੇ ਵਚਣੇਹਰ ਜੇਹੜਾ॥ _ &% 
੬੧੨੧ ਨ ੧੨੧੯੧ 
$& _ਪੜ੍ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫਲ ਚਾਰ ਬਖਸ਼ੂ, (੧੫੬ 
€੬ ਆ ੨ ੯ 
(0੧੧ ਰਮਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰੂ ਕਰਤਾਰ ਜੇਹੜਾ ॥ ੬੬ 
੧੧੧ 2 =੩ (੧੧੯੯੧ 
ਦਲ ਹਰ ਕੈਮ ਮੈ ਫਤੇ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘਾ, ੧੫ 
%੬ ਦੇਉ ਬਰਵਾਂ ਗ3 ਅਵਤ/ਰ ਜਹੜ॥ _&% 
੧੬੧ 2. ੦ ੫੬" , (੮੩ (੧੯ 
ਵਾ ਨਲ &% 0੧੬ 
੫੧੫ ਓਣ ਓਟ ਵੀ 
ਵਿ ੧ ੪ ੨੩੩” ਸੈ ੧$ -# “ਸਤਿਗੁਰੂਰਾਮਹਰੀ ਪ੍ਰੇਸ ̀  "੮ ਨੂ 
ਹੇ ੯ 
&੧% ਮੈਨੇ ਬਹੁਤ ਛ'ਪੇਖਾਨੇ ਦੇਖ, । ਲੀਏ, ਮਸ਼ਾਹੂਰ ਜੇ ਵਿਚ ਸੇਸਾਰ ਸਾਰੇ, ੧੬ 
$)% ਗਲਤੀ ਸੋਧ ਛਪਾਟੀ ਨ ਸੂਧ ਕਰਦੇ, ਨਹੀਂ' ਤੁਰਮੁਖੀ ਮੈ' ਖਬਟਦਾਰ ਸਾਰੇ । ਪਾ 
%੧੪) ਭੈਣਾ) ਸਾਹਬ ਦੇ ਏਸ ਪ੍ਰੇਸ ਅੰਦਰ, ਛਪਦੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਸਮਾਚਾਰ ਸਾਰੇ । ਉਨ 
ਐ& ਸਸਤੀ ਸੁਧ ਛਪਾਈ ਸਟਾਫ ਕਰਦਾ. ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਚੇ ਸਮਝਦਾਰ ਸਾਰੇ। ਊ8੬ 
4੧੬੧ ਡੇਣੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀਰ ਛਪੋਣ ਮੇਰੇ, ਪੁਸਤਕ ਗੰਥ ਸੋਹਣੇ ਇਸ਼ਤਹਾਰ ਸਰੇ । ਦ€ 
(੧੧੧੧੧ _>, < < - ੨ 9<, ੬੦ < ਵੈ 
੧ ਹੈਨ ਕ/ਬਝੇਂ ਸਿਫਤ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘਾ, ਏਸ ਪਰਸ ਵਾਲ ਸਵਾਦਾਰ ਸਾਰ। ੧੧੨੧ 

ਦੀਦੀ (੯ 
੯% ੨%%੨%%੦੦%੬੦%%੭੦%੦੭%੨੦੦੦੦%੦੦੧੦%%੦੭%੭੦੦%੬੬ 
%% %% 555 5% $ %% %%%%%% %% 5 %%.%%%%%%%%% ਦੈ 
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