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ਤਉ 
ਕਿ ੧ਓ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ 

ਸਤ ਖਾਲਸਾ 
(ਅਰਥਾਤ) _ ਮੁਖ਼ਸਰ ਤਵ'ਰੀਖ਼ ਨਾਮਧਾਰੀ 

ਤਾ “੭੩੦੯ - 
੨ 

੍ ..੍ ਉਸ < ੦੦ ੪੭੭ ੨ ਲੇਰੇਨਰ 6“... 

ਸਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਲ'ਵਾਨ ਭਾਰੇ ਰੱਬੀ ਨੂਰ ਸਤਿਗੁਰ । 
ਖਾਸਨ ਖਾਸ ਹੀ ਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਬ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿਚ ਭਰਪੂਰ ਸਤਿਗੁਰ । 
ਬਖਸ ਦੇਣ ਨਿਧਾਂ ਸਿਧਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਪਪ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਸਤਿਗੁਰ । 
ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦਯਾਂ ਸਾਰ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘਾ ਠੰਢ ਪਾਵਦੇ ਰਿਦੇ ਜਰਰ ਸਤਿਗੁਰ । 

ਕਤਤ' - ਹ35%ਮ ਸਿ੫ ਸੋ੩ ਬੋਗਤੀ ਕਲਾਂ 3'ਕਖਾਨ' ਖਾਸ ਜਿਲ ਲੁਦਿਹਾਨਾਂ 
੧੦੧੦6॥੦1 €161੦0 ੧੦0161੦1€16੦00/੧੦।1.੦੦।॥ 

ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਹਰੀ ੫ਸ੧ਸੀ ਭੇੜ) ਸਾਹਥ ਵਿਚ ਛੱਪੀ। 
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ਸਤੋ ਹੱਕ ਪਾਸ ਹਨ ਮੁਸਨਵ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਗੋਰ ਕੋਈ ਨ ਛਾਪੇ । 

ਨਿਕਲ, ਹਲ ਉਤ ਆ, 

0 ੧ ਓਂ ਸਤਗੁਰ ਪ੍ਸਾਦਿ । ੫0 
੦੮੦੦੦” ੧੦” 

ਨਲ ੧₹੧₹॥ ₹6₹€₹₹₹₹₹₹ ਨ" 

“ਅਰਥਾਤ: 

ਸੀ ਸਤਿਛੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨਤੇ ਪ੍ਰਦੇਸ ਗਫਨ ਤਕ ਦੇ ਸੁਭਾਵਕ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦੇ ਪਵਿਤ ਸਮਾਚਾਰ ਹਰਤਾ 
ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਆਂ ਅਖੀ” ਦੇਖੀਆਂ ਜਾਹਰੀਆਂ ਕ੍ਰਾਮਾਤਾਂ ਸਰੀ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਵਾਨ ਅਟੱਲ ਪ੍ਰਤਾਪੀ 
ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਉਪਕਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਦਯਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ 
ਮਖੋਪ ਹਾਲ ਨਾਮਧਾਰੀ ਪੰਥ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੀ ਮੁਖਸਰ ਹਿਸਟੀ ਦਰਜ ਹੈ । ! 

ਸਕ=ਕਜਕਅਪਓਕਕਕਪਨਪਰਕਨਕਪਸਵਲਕ 

੮ ਪ੍ਰ ਨ | ੬ ਣ 2 - 

(੪੩ ੪੪ << ਕੋਟ ਕ੍ਤ ਤੇ ਪ੍ਕਸ਼ਕ2 

੧੪' ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ੍ਰੈਚ ਪਿੰਡ ਬਗੁਲੀ ਕਲਾਂ ਡ: ਖਾਸ | 
ਜਿਲਾ ਲੁਦਿਹਾਨਾ ਮੋਖ ਸਿਰਫ ।--) ਜੰ 

ਸਟ ੮ 

ਸ) 'ਸਤਿਗੂਰੂ ਰਾਮ ਹਰੀ` ਪ੍ਰੇਸ ਸੀ ਭੇਣ ਸਾਹਿਬ ਜਿਲ' ਲੁਦਿਹਾ5ਾ ਵਿਚ ਮ੍ਰੈਂਤ 
ਬਲਵੇਤ ਸਿੰਘ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਪਬੋਧ ਨਾਲ ਛਪਿਆ । 4 

੪੩੩ 'ਿਲਧ!ਉਗ?; ਮਗ: ਮਗ (ਮਗਨ ਸਗਟ।ਮੰ; 
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_੧ਓਸਤਿਗੁਰਪਸਦਿ ॥ 
ਅਥ ਤਵਾਰੀਖ ਨਾਮਧਾਰੀ ਲਿਖਜਤੇ ਕ੍ਰਿਤ ਕਵਿ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ' 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫ਼ਤ 
(ਬੇਤ ਯਾਨੇ ਬਿਜੈ ਦੰਡਕ ਛੰਦ) 

ਸਕਲ ਸਿਰਿਸ਼ਟ ਕੇ ਸਾਜਨੇਹਾਰ ਜੇਹੜਾ ਨਿਰਾਕਾਰ ਹੈ ਪੁਰਖ ਅਕਾਲ ਓਹੀ. 
ਜਲਾਂ ਥਲਾਂ ਬਹਮੇਡ ਦੇ ਰਚਣ ਵਾਲਾ ਜੀਵ ਜੀਵ ਸ ਸੈਦਾ ਪ੍ਰੰਤਪਾਲ ਓਹੀ 
ਪੁਰਣ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਮਤਮਾ ਰੱਬ ਸੱਚਾ ਦੀਨਾ ਨ:ਥ ਅਕਾਲ ਦਿਆਲ ਓਹੀ 
ਸ਼ਰਰੇ ਸ਼ਰਰੇ ਦੇ ਵਿਚ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘਾ ਬਕਪਰਿਹੈ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਗੋਪਾਲ ਓਹੀ 

ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਅਗੇ ਅਰਜ 

ਸਚੇ _ਪਤਸ਼ਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕਲਮ ਉਠਾਂਵਦਾ ਹਾਂ 
ਤੇਰੇ ਪੰਥ ਪਿਆਰੇ ਦ' ਹਾਲ ਦੂਲੋ ਛੱਦਾ ਬੈਦੀ ਦੇ ਵਿਚ ਬਤਾਂਵਦਾ ਹਾਂ 

ਅਪਨੇ ਕਾਜ ਤੂੰ ਆਪਹੀ ਸਿਰੇ ਚਾਹੜੀ'ਜਸ ਆਪਦਾ ਹੀ. ਦੂਲੋ ਗਾਂਵਦਾ ਹਾਂ 

ਤ/ਕਤ ਲਿਖਣ ਏ ਦੀਬਖਸ਼ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘਨੂੰ ਤੇ ਤੇਰੇ ਚਰਨ ' ਤੇ ਸੀਸਝੁਕਾਂਵਦਾ ਹਾਂ 
ਏਸ ਗੈਥ ਦ ਪ੍ਰਸੰਗ 

ਸਤਿਗੁਰਰਾਮਸਿੰਘ ਜੋਤਅਕਾਲ ਦੀ ਨੇ ਲਿਆ ਬਾਰਵਾਂ ਧਾਰ ਅਵਤਾਰ ਜਿਕਣ 

ਭੁਲੀ ਹੋਈ ਦੁਨੀਆਂ ਰਸਤੇ ਪੌਣ ਖਾਂਤ੍ ਕੀਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਿਕਣ 
ਖੇਲ _ਖੇਲਣੇ ਲੀਏ ਮਹਾਰਾਜ ਦੂਲੋ ਨੌਕਰ ਹੋਏ ਲ.ਹੋਰ ਦਬਾਰ ਜਿਕਣ 
ਸੇਲਾਂਕਲਾ' ਪੁਠਣ ਸ/ਤਗੁਰ ਹੋਣ ਖਾਤ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਦੇਕਰੇ ਦੀਦਾਰ ਜਿਕਣ 
ਨਾਮਦ-ਨਭਗਤੰ,ਸ਼ਕਤੀ ਬਖਸ਼ਕਰਕੇ ਖਲਕਤ ਰੜੀਜਾਂਦੀ ਦਿਤੀ ਤਾਰ ਜਿਕਣ 
ਪੰਥ ਖਾਲਸ' ਜਿਵੇ ਖਾਬ ਹੋਇਆ ਸੈਤ ਖਾਲਸੇ ਲਿਆ ਅਕਾਰ ਜਿਕਣ 
ਸਾਕੇ ਕੋਟਲੇ ਦ' ਸਾਰਾ ਹਲ ਦਸ ਭਾਣੇ ਸ/ਤਗੁਰਾਂ ਦੀਏ ਗੁਜਾਰ ਜਿਕਣ 
ਅੱਸੀ ਵੀਰ ਪਕੇ ਸਿਦਕੀ ਨਮਧਾਰੀ ਤੋਪਾਂ ਦ-ਗ ਕਰਕੇ ਦਿਤੇ ਮਾਰ ਜਿਕਣ 
ਬਿਨ ਮੁਕਦਮਾਂ ਚਲੇ ਸਸ਼ਾ ਦਿਤੀ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਇਨਸਫ ਸਰਕਾਰ ਜਿਕਣ 
ਗੌਰਮਿੰਟ ਨੇ ਸਤਿੰਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਫੇਰ ਸਮੁੰਦਰੋ' ਪਾਰ ਜਿਕਣ 
ਪਕੇ ਸਿਖ ਸਿਦਕੀ ਬਲੀ ਬੀਰ ਬਾਂਕੇ ਭਾਰੇ ਜਿਸਮ ਤੇ ਦੁ੫ ਸਹਾਰ ਜਿਕਣ 
ਬਰਮੇ ਮੁਲਕੇ ਜ.ਕੇ ਮਿਲੇ ਸਤਿਗੁਗਾਂ ਨੂੰ ਤਨ ਧਨ ਗੁਰ ਤੇ ਦਿਤੇ ਵਾਰ ਜਿਕਣ 
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(੨) 
ਫੇਰ ਮਿਲਣ ਖਤ ਸਚੇ ਸਹਿਤਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸੈਗਤਾਂ ਨ/ਲ ਕਤਰ ਜਿਕਣ 
ਨਮਧਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੈਗਤ ਅਜਤੋੜੀ ਕਰਦੀ ਸ/ ਤਗੁਰਾਂ ਦ ਇੰਤਸ਼ਰ ਜਿਕਣ 
ਛੋਟੇ ਭਈ ਮਹ'ਰਾਜੇ ਦੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫੜੀ ਪੰਥ ਦੀ ਹਥ ਮੁਹਰ ਜਿਕਣ 
ਢਾਈ ਲਖ ਪਇਆ ਭੋਗ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ. ਬਰਤ ਲਾਏ ਬੇਸ਼ੁਮ-ਰ ਜਿਕਣ 
ਪਿਛੋ' ਫੇਰ ਮਹਾਰਾਜ ਪਤਾ੫ ਸਿੰਘਜੀ ਹੋ ਹੋਏ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਗਤੀਦਾਰ ਜਿਕਣ 

ਕੀਤੀ ਕੌਮ ਦੀ ਉਨਤ) ਬਹੁਤ ਭਰੀ ਤਵਾਰੀਖ ਲਿਖਾਇ ਅਖਤਰ ਜਿਕਣ 
ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਅੰਦ ਨਾਮਧ' ।ਰੀਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਕੋਮ ਸਾਰੀ ਰੋਸ਼ਨਟ/ਰ ਜਿਕਣ 

ਰਿਧ ਸਿਧ ਵਾਲਾ ਅਕਲਵਾਨ ਭਾਰੀ ਹੈ ਏਹ ਮਹ/ਰਾਜਾ ਬਰਕਤ ਦਾਰ ਜਿਕਣ 
ਸਾਰੇ ਹਲ ਦਸੂੰ ਠਾਈ ਸਾਲ ਤੇ ਲਾ ਕਰੇ ਏਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰੀ ਉਪਕਾਰ ਜਿਕਣ 
ਕੁਛਕਹਾਲ ਮਹ'ਰਾਜ ਗੁਰਦਯਾਲਸਿੰਘਦਾ ਲਿਉ ਹੋ ਹੋਏਭਾਰੇ ਅਕਲਦਾਰ ਜਿਕਣ 
ਵਿਚਲੇਭਈ' ਮਹਾਰਾਜ । ਨਿਹਾਲਸਿੰਘਦਾ ਭਾਰਤਭੂਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਜਿਕਣ 

ਜੀਵਨਕੌਰ ਅਤੇ ਫਤਹਕੌਰ ਮਤਾ ਬਰਕਤ ਵਾਨ ਦੋਵੇਂ' ਸਿਫਤਦਾਰ ਜਿਕਣ 
ਏਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸੈਗ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਅੰਦ ਲਿਖੂ ਕੁਲ ਲਿਖਾਇ ਕਰਤਾਰ ਜਿਕਣ 
ਤੱਤ ਕੱਢਕੇ ਲਿਉ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘਾ ਨਾਮਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦੇ ਸਮਾਚਾਰ ਜਿਕਣ 

- __ ਏਸ ਗੰਥ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਫਲ . 

ਸਚੇਪਾਤਸ਼,ਹ ਸਤਿਗੁ ਤੁਰਾਮ 'ਸਿੰਘ ਦ/ਨਿਸਚਾਧਾਰ ਕ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਾਲ, ਜੇਹੜਾ 

ਓਹ ਜੂਨ ਚੁਰਾਸੀ ਮੈ. ਪਵੇਗਾ ਨਾ ਨਾਮਧਾਰੀਆ ਗੁਤੂ ਦਾ` ਲਾਲ ਜੇਹੜਾ 
ਨਰਕ ਵਿਚ ਨਾ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸਿੰਘਜਾਵੇ ਪੜ੍ਰੇਸਤਗੁਰਾਂ ਦ। ਹਲ ਚਾਲ ਜੇਹੜਾ 

ਭਰੂ ਬਰਕਤ! ਨਾਲ ਹਟਨਾਮ ਸਿੰਘਾ ਪੜ੍ ਗ੍ਰੰਥ ਏਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਹੜਾ 
.. ਪ੍ਰਮਾਤਮਾਂ ਿ ਅਤ ਤਾਰ ਸਰਨ ਦਾ ਸਬਬ 

ਪ੍ਰਿਥੀ ਏਸ ਉਤੇ ਜਦ ਭਰ ਪੈ ਦਾ ਰਬ ਧਰਦ! ਤਦੋਂ ਅਵਤਾਰ ਕੋਈ 

ਭੁਲੀ ਹੋਈ ਦੁਨੀਆਂ ਰਸਤੇ ਪਾਂਨ ਖਤ ਹੋ ਅਤਾਰ ਜਾਂਦ' ਨਿਰਕ/ਰ ਕੋਈ 

ਏਸ ਵਕਤ ਵੀ ਲੋੜ ਅਵਤ'ਰ ਦੀ ਸੀ: ਦੁਰ ਕਰੇ ਆੰਗਣ-ਅਤਕ/ਚਾਰ ਕੋਈ 

ਆਪਸ ਵਿਚ ਲੜਦੇ ਭਿੜਦੇ ੫੫ ਹੁੰਦੇ ਕੋਮ ਵਿਚ ਨਾਂ ਰਿਹਾ ਪਯਾਰ ਕੋਏ! 

ਸਿਖ ਕੋਮ ਸੂਹਣ ਤ।ਲ -ਤੀਲ ਹੋਈ ਮੁਠ' _ਬਨਕੇ ਲਉ ਸਵਾਰ ਕੋਈ 

ਭਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲੀਏ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਊਗੀ. ਜੋੜ ਕ੍ਰਤਰ ਕੋਈ. 
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(੩ ਪਾ ਨ ਰਾ ਸਿ 

ਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅਵੇਤਾਰ ਧਾਟਨ੍ਹਾਂ .- .'-. _ 

ਸੈਮਤ ਨਾਰਾਂ ਸੰ ਸਾਲ ਬਹੰਤੇ ਦੀ ਮਾਘ £ੰਚਮੀ ਸੁਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਥੇ 
ਭੈਣੀ ਸਹਿਬ ਨਗੂ-ਜਿਲਾ ਲੂਦੇਹਾਣਾ ਰਾਮਗੋੜੀਆਂ ਦਾ ਖਾਨਦਾਨ ਸਮਝੋ 
ਜਸਾ ਸਿੰਘ ਪਿਤਾ ਸਦਾ ਕੋਰ ਮਾਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈਏ ਜੋਤ ਭਰ,ਵਾਨ ਸਮਝੋ 
ਜਾਮਾ ਬਾਠਵਾਂ ਧਾਰਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਹੋਈ ਰੋਸ਼ਨੀ ਚਮਕ ਨਹ/ਨ ਸਮਝੇ 
ਨਿਰਾਕਾਰ ਅਕਾਰ ਮੈ ਜੋਤ ਆਈ ਸਮਝ ਗਏ ਸਿਆਣੇ ਬੁਧੀਵਨ ਸਮਝੋ 
ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਪੋਨ ਖਾਤ੍ ਜਲ ਬਹਮ ਮਾਇਆ ਦਿਤਾਤਨ ਸਮਝੇ 
ਬਾਲ ਲੀਲਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਕਿਵੇ ਲਿਖਾਂ ਸਾਰਾ ਦਾਸਤ-ਨ ਸਮਝੋ 
ਪੁਸਤਕ ਵਧੂਗਾ ਲਿਖਾਂ ਜੇ ਹਾਲ ਸਾਰੇ ਛਪਣੇ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਸਾਰੇ ਝਕਨ ਸਮਝੋ 
ਪੁਸਤਕ ਹੋਰ ਵਡੀ ਦੂਜੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾਂ ਹਾਂਤਵਾਰੀਖ ਸਾਰੀ ਮੇਹਰਵਾਨ ਸਮਝੋ 
ਛੋਟਾ ਗ੍ਰੰਥ ਠਚਯਾ ਤਤ ਸਾਰ ਉਸਦਾ ਹਾਲੇ ਏਸਨੂੰ ਕਰੋ ਪ੍ਰਵਾਨ ਸਮਝੋ 
ਪਲਦੇ ਖੇਲਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਲ ਵਸਥਾ ਬਹੁਤ ਖੁਬਸੂਟਤ ਹੋਏਜ ਵਾਨ ਸਮਝੋ 
ਬੀਸ ਬਰਸ ਦੇ ਹੋਏ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘਾ ਪੂਰੇ ਜੁਆਨ ਭਾਰੇ ਬਲੀਵਾਨ ਸਮਝੋ 

ਬਾਹਰਵੇ` ਜਮੇ ਬਾਬਤ ਤਵਾਰੀਖੀ ਪ੍ਰਮਾਣ 

ਸੈ ਸਾਖੀ ਅਸਲੀ ਵਾਕ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਛਪ ਨਹੀ ਜੋ ਵਿਚ ਸੈਸਾਰ ਸਾਰੇ 
ਨੰਦਲਾਲ ਸਰਬੈਗ ਫਕੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹੇ ਦਸਮ ਗੁਰ ਬਚਨ ਉਚਾਰ ਸਾਰੇ 
ਅੰਤ੍ਯਾਮਤਾਂ ਸੇ ਸਮੇ ਦੇਖ ਅਔਗਲੇ ਵਕ ਮੁਖ ਬੋ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਰੇ 
ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈ ਭਵਿਸ਼ਤੀ ਬਚਨ ਓਹੀ ਸੇ ਸਾਖੀ ਦੇ ਹੈਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਰੇ 
ਬਹੁਤ ਦੁੰਡ ਅਸਲੀ ਮੈਨੇ ਪੜੀ ਸਖੀ ਹਰਫ ਹਟਫ ਵਾਂਚੇ ਨਿਗ੍ਰਾਮਾਰ ਸਾਰੇ 
ਲਿਖੇ ਓਸ ਅੰਦ ਦਸਮੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰੂ ਬਾਂਹਰਵੇ ਦੇ ਸਮਾਚਾਰ ਸਾਰੇ 
ਇਕ ਹੋ ਹੋਰ ਸਾਖੀ ਵੱਡ ਤੀਰਬੇ ਦੀ ਜੀਨੂੰ ̀ਸਿਖ ਮਨਦੇ ਨਿਸਚਾਧਾਰ ਸਾਰੇ 
ਜਾਮੇ ਬਾਰਵੇ ਦੀ ਬਬਤ ਓਸ ਅੰਦ'ਸੱਫ ਸਫ ਲਿਖਿਐ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਰੇ 
ਪੜੋ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਛਪੇ ਜੋ ਅਡੀਸ਼ਨ ਪੈਹਲੀ ਵਾਰ ਸਾਰੇ 
(ਪਿ ਗੌ੍ਥ ਹੈ ਸੌਤ' ਪ੍ਰਕਾਸ ਨਾਮੇ ਰਿ! ਲੋਕ ਜਿਸਦੇ ਲਿਖਣ ਹਰ ਸਾਰੇ 

ਰਸ ਬਿਡ ਨ ਚ ਸਾਖੀ_ ਹਰੀ ̀ਪੁਗ,_ ਨਾਮੇ _ ਪਿਡ ' ਜਿਲਾ ਫੀਰੇਜਪੁਰ ਵਿਚ ̀ ਤੀਰਥ' ਪੱਟਣ,_ਤ ਲੋਹੇ ਦੇ ਸੰਦੂਕ -ਢੋ' 
ਲੀ ਸੀ ਅਜ ਤੱਕ ਹਰੀ ੫੩' ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿਚ ਮੌਟੂਦ ਹੈ ਦੇਖੋ ਤਵਾਰੀਖ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਭਾੜ ੧ ਗੁਰੂ. ੧੦ ਪੱਨਾ ੩੦ 
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(੪) 

ਓਸ ਗੀਥ ਅੰਦ ਸਤਿਗੁਤ ਰਾਮਸਿਘ ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਬ/ਰਵਾਂ ਹੈਨ ਅਵਤਾਰ ਸਾਰੇ 
ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਵਾਲੀ ਵਡੀ ਜਨਮ ਸਖੀ ਛ- ਛਪ ਜਿਸਦੇ ਪਬੁਦਾਰ ਸਾਰੇ 
ਸਖੀ ਓਸ ਅੰਦ ਜਾਮੇ ਬਾਰਵੇ' ਦਾ ਲਿਖ ਗਏ ਹਾਲ ਨ.ਨਕ ਨਿਰੈਕਾਰ ਸਾਰੇ 
ਤਵਾਰੀਖੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘਾ ਦਿਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੋਸ਼ ਗੁਸਾਰ ਸਾਰੇ 

ਸਤਿਗੁਰ ਰਾਮ ਸਿੰਧ ਜੀ ਦੀ ਦਾ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਕਰਾਮਾਤ” 

ਸੇਮਤ ਨਾਰਾਂ ਸੋ ਬਾਨਵੇ' ਸਲ ਐਦ ੫੯ਚੇ ਗੁਰੂ ਲਾਹੌਰ ਮੈ ਜਾਇ ਬੇਲੀ 
ਕ/ਬਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ(ਤਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘਦਾ ਦਿਤ' ਫੌਜਮੈ ਨਾਮ ਲਿਖਇ ਬੇਲੀ 
ਭਜਨ ਬੇਦਗੀ ਰਤ ਦਿਨ ਗੁਰ ਕਰਦੇ ਬਿਰਤੀ ਫੱਕਰਾਂ ਵਾਂਗ ਬਣ'ਇ ਬੇਲੀ 
ਓਹੀ ਸ਼ਕਲ ਸੂਰਤ ਛੋਣੀ ਵਿਚ ਰੈਹਕੇ ਸਦਾ ਪ੍ਰੇਵ ਕਵੈਦ ਕਰਇ ਬੇਲੀ 
ਓਹੀ ਸ਼ਕਲ ਬਾਹਰ ਬੈਠੀ ਵਿਚ ਜੈਗਲ ਨਾਲ ਤਾਰ ਦੇਤਾਰ ਮਿਲਾਇ ਬੇਲੀ 
ਖਲ ਖੇਲਦੇ ਰੱਬ ਭਗਵਾਨ ਦੂਲੋ ਮਨਸ ਜਨਮ ਅਕਾਰ ਮੈ ਆਇ ਬੇਲੀ 

ਇਕ ਰੋਜ ਮਸਤੀ ਵਿਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਕ ਮਕਬਰੇ ਨੂੰ ਹ੧ ਪਾਇ ਬੇਲੀ 
ਸਣੇ ਪੀਰਖਾਨੇ ਸਾਰੇ ਮਕਬਰੇ ਨੂੰ ਫੜਕੇ ਜੜਾਂ ਤੇ ਦੀਆ ਹਲ'ਇ ਬੇਲੀ 
ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਓਹ ਮਕਬਰਾ ਰਿਹਾ ਹਿਲਦਾ ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਨਿਗ੍ਹਾ ਟਿਕਇ ਬੇਲੀ 
ਇਕ ਰੋਜ ਗਿਆਰਾਂ ਤੋਬੂ ਟ੫ ਗਏ ਸੀ ਐਸੇ ਗਜਬਦੀ ਛਲ ਲਗਇ ਬੇਲੀ 
ਕਾਨ੍ਹ ਸਿੰਘ ਸੂਬੇਦਾਰ ਚੱਕਵਲਾ ਸਮਝ ਗਿਆ ਓਹ ਸ਼ਖਸ ਦਾਨ!ਇ ਬੇਲੀ 
ਕਈ ਕਗਾਮਤੀ ਕੈਮ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਫੌਜ ਮੈ ਸੈਹਜ ਸੁਭਾਇ ਬੇਲੀ 
ਸਾਰੇ ਕਾਰਨਾਮ ਜੇਕਰ ਯਹਾਂ ਦਸਾਂ ਬਹੁਤ ੨੩ ਦਾ ਹੋਊ ਵਧਾਇ ਬੇਲੀ 

ਮਸਤ ਸ/ਤਗੁਰੂ ਰਹਿਣ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘਾ ਚੋਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂ ਰਹੇ ਦਿਖ'ਇ ਬੇਲੀ 

ਸਰਦਾਰ _ਕਾਬਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਖਤੀ. ਕਰਨ 

ਇਕ ਰੋਜ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਟ ਪਾੜ ਦਿਤਾ ਕਰਦ ਨਾਲ ਜਾਣੋ 
ਕਾਨ੍ ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਬਚਨ ਕਤਾ ਤੇਰੀ ਮੋਤ ਹਮਨੇ ਦਿਤੀ ਟਾਲ ਜਾਣੋ 

ਸਤਿਗੁਰ ਮਸਤ ਹੋਕੇ ਬਚਨ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਪੂਰੇ ਕੁਲ ਹੈਂਦੇ ਤਤਕ/ਲ ਜਣੇ 

ਕਾਬਲਸਿੰਘ ਸਤਿਗੁਰਾਂਨੂੰ ਸਮਝ ਪਾਗਲਗੁਸੇਨਾਲ ਹੋਯਾ ਲਾਲੋ ਲਾਲ ਜਾਣੋ 
ਮਾਇਆ ਬ੍ਰਮਦੀ ਜਾਲਦੇ ਵਿਚ ਫਸਕੇ ਲੀਲਾ ਸਮਝਯਾ ਨਹੀ ਅਕਾਲ ਜਾਣੋ 

ਕਾਬਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਰ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘਾ ਤੋਪ ਨਾਲ ਬਨੇ ਸੈਗਲ ਡਾਲ 'ਜ.ਣੌ 
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(੫) 
ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਭਵਿਸ਼ਤ ਬਚਨ ਅਤੇ ਸ੨ ਕਾਬਲ ਮਿੰਘ ਨੂੰ ਸਰਾਪ 

ਹਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੁਣੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਮੁਖ ਥੋ ਕੈਹਣ ਉਚਾਰ ਓਥੇ 
ਭਾਰਾ ਨਾਲ ਅੰਗੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਯੋਧ ਹੋਊ ਮਚੂ ਮੁਤਕੀ ਮੈ੫ ਲੂਘਾਰ ਓਥੇ 
ਮਲੇਛ ਖਾਲਸ/ ਓਸ ਥਾਂ ਖਤਮ ਹੋਜੂ ਸੈਤ ਖਾਲਸ/ ਲਉ ਅਕਾਰ ਓਥੇ 
ਮਲੀਏ_ਮੇਟ ਹੋਵਨ ਕਾਰੋ ਵਾਰ ਸ਼ਾਹੀ ਜਾਊ ਟੁੱਟ ਲਾਹੌਰ ਦਬਾਰ ਓਬੇ 
ਧੋਖਾ ਬਹੁਤ ਹੋਊ ਨਾਲ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਬੇਈਮਨ ਹੋਸਨ ਜਕੇਦਾਰ ਓਥੇ 
ਸਰਸੋ' 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 ਸ(ਤਗੁਰਾਂ ਦੇ ਡਰ ਗਏ ਫੌਜ ਦੇ ਸਿਪਾਸਲਾਰ ਓਥੇ 
ਦਿਤੇ ਖੋਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਪ ਨਾਲੋਂ ਕਠੇ ਫੌਜ ਦੇ ਹੋਏ ਸਰਦਾਰ ਓਥੇ 
ਓਸੇ ਰੋਜ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦ' ਤਵੀ ਖਾਤ ਹੇਇਆ ਫੌਜੀਆਂਨਾਲ ਤਕਰਾਰ ਓਥੇ 
ਗੁਰ ਕੈਹਣ ਸਾਡੀ ਤਵੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਜਗ ਲੋਕੋ ਨਿਗਾਮਾਰ ਓਥੇ 
ਸਿਰਫ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੈਹਣ ਦੀ ਡੇਰ ਹੀ ਸੀ ਲੋਹ! ਬਣ' ਸੋਨ ਇਕੋਫਾਰ 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 ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕੁਲ ਹੋਏ ਮਚੇ ਮੁਦਕੀ ਮੈ ਘਲ੍ਹਘਾਨ ਵੀਰੋ 
ਭਾਗਾ ਨਾਲ ਅੰਗੇਜਾਂ ਦੇ ਯੋਧ ਹੋਇਆ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਗਰਮ ਮੈਦਾਨ ਵੀਰੇ 

ਓਸੇ ਤੋਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਦਾਨ ਅੰਦ ਕਬਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉਡੇ ਪਰਾਂਨ ਵੀਰੋ 
ਸਰਸੋ' ਜਗਾ ਬਾਰੂਦ ਦੀ ਔਣ ਲਗੀ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋ ਗਏ ਬੇਈੀਮਾਨ ਵੀਰੋ 
ਤੇਸਾ ਸਿੰਘ ਬਾਮਣ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋਯਾ ਏਸ ਜਗ ਦ' ਵਹੀ ੫ਧਨ ਵੀਰੋ 
ਜਦ ਵਾੜ ਹੀ ਖੇਤ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲਗੀ ਦਸ ਫੇਰ ਕੀ ਕਰੂ ਕ੍ਰਿਸਨ ਵੀਰੋ 
ਯਾਦ ਰਹੂ ਅੰਗੇਜਾਂ ਨੂੰ ਮੁ ਮੁਦਕੀ ਭੀ ਵਹੀ ਪੰਥ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਵੀਰੇ 
ਫੌਜਾਂ ਜਿਤਕੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਹਾਰ ਗਈਆਂ ਲਿਆਕੇਤੇਗਦਾ ਗਜਬ ਤੁਫਾਨ ਵੀਰੋ 
ਲਿਖਿਆ ਸ਼ਾਹ ਮਹੰਮਦ ਨੇ ਦੇਖ ਅਖੀਂ ਪੜੋ ਮੁਦਕੀ ਦ' ਦ/ਸਤ'ਨ ਵੀਰੋ 
ਪੂਰੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘਾ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਿਛੋ' ਹੋਏ ਆਨ ਵੀਰੋ 
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(੬) 
ਕਵੀਸ਼ਰ ਵਲੋ” 

ਰਾਂਜ ਭਾਗ ਖੁਸਾ ਪੰਥ ਖਾਂਲਸੇ-ਤੋ` ਖਤਮ ਖਾਲਸਾ ਹੋਇਆ ਮਲੇਛ ਭਾਈ 
ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਦੀ ਆਈ. ਸ਼ੁਰੋ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਸ ਵਿਚ ਦੀ ਫੁਟ ਹਮੇਸ਼ ਭਾਈ 
ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂ ਦਾ ਗਾਜ ਏਹ ਹਿੰਦੁਆ ਦਾ ਜੈ ਚੈਦ ਕੀਤੀ ਪਟੀ ਮੇ ਮੇਸ਼ ਭਾਈ 
ਪਿਛੋਂ ਫੇਰ ਬਾਬਰ ਲਿਆਂਦਾ ਫੁਟ ਨੇਂ ਹੀ ਹੋਏ ਦੇਸ ਮੈ ਬਹੁਤ ਕਲੇਸ਼ ਭਾਈ 
ਏਸ ਫੁਟ ਨੇ ਹਿੰਦ ਨੂੰ ਗਾਲ ਦਿਤਾ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਹੋਇਆ ਤਵਾ ਦੇਸ਼ ਭਾਈ 
ਗੈਰ ਕੋਮ ਦਾ ਰਾਜ ਹਰਨ'ਮ ਸਿੰਘਾ ਹੋਇਆ ਕੁਲ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਏਸ਼ ਭਾਈ 

ਕਵੀਸ਼ਰ 

ਸਦਾ ਰਹੇ ਨਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਸਦਾ ਫਹਿਣ ਨਾ ਫੀਲ ਤੁਰੋਗ ਲੋਕੋ 
ਸਦਾ ਜੋਰ ਅਕਬਾਲ ਭੀ,ਨਹੀ ਰੇ ਰੈਹਦੇ ਸਦਾ ਨਹੀ ਰੈਹਦੇ ਭੁਖ ਨੰਗ ਲੋਕੇ 
ਸਟਾ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਭੀ ਨਹੀ ਰੈ ਰੇਹਦੇ ਸਦਾ ਨਹੀ ਰੈ ਰੇਹਦੇ ਲੰਗੇ ਜੋਗ ਲੋਕੋ 

ਸਦਾ ਦੁ੫ ਕਲੋਸ ਨਾ ਸੁਖ ਰੈਹਦੇ ਰੱਬ ਰਹੇ ਨਾ ਸਦਾ ਇਕੇਗ ਲੋਕੋ 
ਮਿਲਦ -ਵਿਛੜਦੇ ਯਾਂਰ ਹਮੇਸ਼ ਰੈਹਦੇ ਸਦਾ ਨਹੀ ਰੈਹਦੇ ਸਾਥੀ ਸੰਗ ਲੋਕੋ 
ਪੈਂਦਾ ਵਕਤ ਆਇਆ ਰਾਜੇ ਗਣਤਾਂ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਭੀ ਹੋਣ ਮਲੰਗ ਲੋਕੋ 
ਚਕੋਰ ਹਲਟ ਸੈਸਾਰ ਦਾ ਪਿਆ ਘੁਮਦਾ ਸਮੇਂ ਬਦਲਦੇ ਰੈਗ ਬਰੇਗ ਲੋਕੇ 
ਕਦੇ ਕੈਦ ੯ਦੇ ਪਛੀ ਪਿੰਜਰੇ ਮੈ ਹਰੀ ਚੁਗੇ ਨਾ ਸਦਾ ਕੁਰੇਗ ਲੋਕੋ 
ਖੇਲ ਖੇਲਦਾ ਰੱਬ ਬਹਮੰਡ ਅੰਦ_ ਬੁਰੇ ਭਲੇ ਸਾਰੇ ਓਧੇ ਢੰਗ ਲੋਕੋ 
ਲਿਖਦ! ਨਹੀ ਮੈ ਹੋਰ ਹਰਨਾਮ ਮਿਘਾ ਬਹਤਾ ਵਧਣ ਤੇ ਏਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਲੋਕੋ 

ਰ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚੋਜੇ 

ਇਕ ਰੋਜ ਸਤਿਗੁਰ ਲੰਘੇਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਇਕ ਹਲਟ ਚਲਦਾ ਮਾਂਰੋ ਮਾਰ ਤੀ 
ਬਲਦ ਢਟਿਆਂ ਵਾਂਗ ਮਜਬੂਤ ਸੀਗੇ ਜੱਟ ਹੱਕਦਾ ਤੇਜ ਰਫਤਾਰ ਜਲਦੀ 
ਝਟ ਪਟ ਸਤਿਗੁਰ ਦੌੜੇ ਹਲਟ ਵੈਨੀ ਐਤੁਯਾਮਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਜਲਦੀ 
ਖਾਂਚ ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਦੇ ਵੱਢ ਦਿਤੀ ਬਲਦ ਦੂਰ ਕੀਤੇ ਡੰਡਾ ਮਰ ਜਲਦੀ 
ਜੱਟ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਿਛੇ ਪੈਣ ਲਗੇ ਕਠੇ ਹੋਇਕੇ ਕਈ ਗਵਾਰ ਜਲਦੀ 

ਨਿਘਰ ਗਿਆ ਓਹ ਖੂਹ ਜਮੀਨ ਐਦਧ੍ਰਤੀ ਹਲਟ ਨੂੰ ਗਈ ਨਿਘਾਰ ਜਲਦੀ 
ਦਿਤੇ ਬਲਦ ਬਚਾਇ ਕ੍ਰਿਸਾਨ ਨਾਲੇ ਕੀਤਾਸਤਗੁਰਾਂਬੜਾ ਉਪਕਾਰ ਜਲਦੀ 
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(੭) 
ਜੇਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੇ ਗੁਸੇ ਬਹੁਤ ਸੀਗੇ ਜਟ ਹੋ ਗਏ ਸ਼ੁਕਗੁਜਾਰ ਜਲਦੀ 
ਜੱਟ ਕੈਹਨ ਸਾਨੂੰ ਏਨਾਂ ਰਖ ਦਿਤ' ਸਮਝਗਏ ਏਹ ਭਣੇ ਦੀ ਕਾਰ ਜਲਦੀ 
ਭਜਨ ਜਟਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘਾ ਓਥੋਂ ਹੋਏ ਅਲੋਪ ਕ੍ਰਤਰ 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 
ਛਲ ਮਾਰਕੇ ਚਿਤ/੫ਰ ਚੜੇਸਤਿਗੁਰਮੁਰਦ। ਪਾਇ ਜਫੀ ਚੁਕ ਲਿਆਂਵਦੇ ਸੰ 
ਖਫ਼ਨ ਤੱਕ ਨੂੰ ਭੀ ਦਾਗ ਲਗਾ ਨਾਂ ਸੀਤਲ ਅਗਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਰਾਂਵਦੇ ਸੀ 
ਉਨ ਖੜ ਮੁਰਦੇ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕਹਿਕੇ ਮੁਹੋ' ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਚਨ ਸੁਣਾਂਵਦੇ ਸੀ 
ਮੁਰਦਾ ਜੀ ਪਿਆ ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਚਰਨੀਲੋਕਗੁਰ ਦੀ ਡਿਗ ਜਾਂਵਦੇ ਸੀ 

ਨਾਮ ਦਾਨ ਭਗਤੀ ਬਖਸ਼ੀਸਤਿਗੁਰਾਂਨੇ ਝੰਡਾ ਧਰਮ ਦਾ ਇਕ ਝੁਲਾਂਵਦੇ ਸੀ 
ਬੋਤੇ ਕੌਮਾਂ ਤੇ ਵਰਜਕੇ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਗਰ ਚਲਾਂਵਦੇ ਸੀ 

ਪਤਾ ਪੁਛਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਿਤ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰੇ ਚਰਨਾਂ ਤ ਸੀਸ ਝੁਕਾਂਵਦੇ ਸੀ 

ਪਤ' ਦਸਾਂ ਬੱਝ ਹਰਨ'ਮ ਸਿੰਘਾ ਗੁਰੂ ਝਟ ਅਲੋਪ ਹੋ ਆੰਵਦੇ ਸੀ 

ਵਿਨਸਾਨ ਦਾ 'ਫਰਜ਼ 

ਭੁਲੀ ਹੋਈਸਿਸਟੀਰਸਤੇ ੫੨ਖਾਤ ਬਣਦਾ ਰੱਬ ਇਨਸਾਨਭਗਵਾਨਜੇਹੜਾ 
ਏਹੀ ਫਰਜ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਗਤਉਤੇ ਕਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਐਹਸਾਨਜੇਹੜਾ 
ਖਲਕਤ ਏਹ ਖੁਦਾਇਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਹੈ ਮਾਨਸ ਜਨ੍ਮ ਦੁ ਦੁਰਲਭ ਜਹ/ਨਜੇਹੜਾ 
ਓਹੀ ਮਰਦ ਤੂੰ ਸਮਝ ਹਰਨਾਂਮਸਿੰਘਾ ਮਦਤਕਰੇ ਇਨਸਾਨ ਇਨਸਾਨਜੇਹੜਾ 

ਬਾਬੇ ਬਾਲਕ ਸਿਘ ਜੀ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਮਿਲਾਪ 

ਬਾਲਕ ਸਿਘਬਬ' ਗੁ; ਗਿਆਰਵਾਂ ਜੋਕਰਦਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂਦੀ ਇੰਤਜਾਰ ਹਜਰੇ' 
ਏਧਰ ਗੁਰੂ ਲਹੋਰ ਦੀ ਛੋਣੀਆਂ ਤੋ ਜਾਣ ਲਈ ਹੈ ਗਏ ਤਿਆਂਰ ਹਜਰੋਂ' 
ਮਜਲੋ ਮਜਲ ਕਰਦੇ ਨਾਲ ਸੈਗਤਾਂ ਦੇ ਪਹੁਚਗਏ ਸਚੇ ਸਿਰਜਨਹਾਰ ਹਜਰ 
ਮਿਲੇ ਦੂਰ ਆਕੇ ਰਾਂਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੂਪ ਕਰਤਾਰ ਹਜਰੋ 
ਸੋਲਾਂ ਕਲਾਂ ਪੂਰਣ ਹੋਈਆਂ ਗੁਰੂ ਅੰਟ ਜੋਤ ਜੋਤ ਦੇ ਮਿਲਦਯਾਂ ਸਾਰ ਹਜਰੋ 
ਦਸਮੇ ਪਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਚੀਜ ਸੋ੫ ਦਿਤੀ ਭਰੀ ਲਾਇਕੇ ਇਕ ਦਬਾਰ ਹਜਰੋ' 
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ਦਿ 

ਦੋਨੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂਸਚਜਾਂ ਸਾਹਬਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਾਤਾਂ ਪਰ ਹੋਈ ਵਿਚਾਂਰ ਹਜਰੋਂ' 
ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਤੇ ਗੁਰੁ ਰਾਮ ਮਿੰਘ ਦੇ ਭਾਰੀ ਬਹੁਤ ਹੈਦੇ ਰਹੇਪਿਆਰ ਹਜਰੋ' 
ਭਾਰੀ ਲਗਦੇ ਰਹੇ ਦੀਵਨ ਓਬੇ ਸਿਦਕੀ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਹਜਰੋ' 
ਸਤਿਗੁਰ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਓਥੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਮਸ਼ਾਹੂਰ ਹੋ ਗਈ ਸੈਸਾਰ ਹਜਰੋਂ' 
ਨਾਲ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਗਏ ਲਹੋਰ ਤੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਬਾ੫ ਜੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹਜਰੋਂ 
ਉਨਾਂ ਦਸਯਾਂ ਅਸਾਂ ਨੂੰ ਮੂਹ ਜਬਾਨੀ ਜਿਨਾਂਓਸ ਦਿਨ ਕਰੇ ਦੀਦਾਰ ਹਜਰੋਂ' 
ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਦੇ ਸੋਰ੍ਹੇ ਦਾ ਬਾਪ ਗੜ੍ੀਓ' ਕਾਹਨਸਿੰਘ ਭੀ ਗਿਆਸ੍ਦਾਰ ਹਜਰੋ' 
ਪੁਸਤਕ ਵਧੁਗਾ ਬਹੁਤ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘਾ ਜੇਕਰ ਲਿਖਾਂਸਾਰੇ ਸਮਾਂਚਾਰ ਹਜਰੋਂ' 

ਹਰ ਕਰਾਮਾਤੀ ਜੋਹਰ 

ਮਹਾਰਾਜ ਜਦ ਫੌਜ ਚੋ ਚਲੇ ਆਏ ਲੈਕੇ ਭੁਲ ਸੈਗੀ ਸਾਥੀ ਨਲ ਸਾਰੇ 
ਬਿਨਾਂ ਨਮ ਕੱਟੇ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿੱਕਣ ਫੋਜੀਕਰਨ ਅਫਸਰਹਾਲ ਹਾਲ ਸਾਰੇ 
ਜਥਾ ਗੁਰੂ ਫੜਨੇ ਲੀਏ ਲਿਸਟ ਕੱਢੀ ਨਾਮ ਦੂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਆਲ ਸਾਰੇ 
ਨਾਮ ਆਰਮੀ ਲਿਸਟਚੋ'ਨਹੀ' ਮਿਲਿਆ ਮਾਰੇ ਕੁਲਦਫਤ ਟੋਲ ਟਾਲ ਸਾਰੇ 
ਕਰਾਮਾਤ ਖੋਲੀ ਜਾਹਰੀਸਤਿਗੁਰਾਂਨੇ ਨ'ਮਲਿਸਟ ਚੋ ਦੀਏ ਨਿਕਲ ਸਾਰੇ 
ਸਦਾ ਰਹੇ ਹਾਜਰ ਹੈਦੇ ਨੌਕਰੀ ਮੈ ਕਰੀ ਨੌਕਰੀ ਥੀ ਕਈ ਸਾਲ ਸਾਰੇ 
ਨਾਮ ਕਿਸੇ ਕਾਗਜ਼ ਉਤੇ ਨਹੀਂਮਿਲਿਆਅਫਸਰਹੇ ਗਏਦੇਖ ਕਮਾਲ ਸਾਰੇ 
ਸਮਝ ਗਏ ਸਤਿਗੁਰ! ਨੂੰ ਕਰਾਮਾਤੀ ਹੋਏ ਚ੫ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇਖ ਭਾਲ ਸਾਰੇ 
ਸਤਿਗੁਰਚਲੇ ਆਏ ਫੈਣੀਸਾਹਿਬ ਵੈਨੀ' ਛੱਡ ਨੌਕਰੀਆਲ ਜੈਜਾਲ ਸਾਰੇ 

ਪਿਛਲੇਸਮਝ ਲਏਤੁਸੀ'ਹਰਨਾਮਸਿੰਘਾ ਸੁਣਲੰਅਗੋ' ਦੇਵੀਰਨੋ ਹਾਲ ਸਾਰੇ 
ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਭਲਾ ਕਰਨ ਖਾਤ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ 

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

ਪਏ ਪਾਪ ਹੈਂਦੇ । ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਫਿਰਕੇ ਗੁਰਾਂ ਡਿਠੇ ਤਰਫ ਚਾਰ ਭਾਰੇ 

ਬਿਚਲ ਗਏ ਸਭ ਸਿਲਸਲੇ ਪੰਥ ਦੇ ਭੀ ਫਿਰਕੇ ਕੁਲ ਦੇਖੇਨਿਗ੍ਹਾਂ ਮਾਰ ਸਾਰੇ 

ਤੀਲਾ ੨ ਹੋਇਆ ਪੰਬ ਖਾਲਸੇ ਦਾ, ਉੱਡ ਗਏ ਇਤਫਾਕ ਪਿਆਰ ਭਾਰੇ 
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(੯) 
ਮਜ੍ਬੀ ਸ਼ਰਾ ਚੇ ਕਢੀਏ ਮਸ ਮਦਰਾ, ਏਹੀ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਸੈਸਾਰ ਸਰੇ 
ਜੇਕਰ ਸਿਖਾਂ ਚੋ' ਮਾਸ ਸ਼ਰਬ ਉਡ ਜੈ %੫ ਜਪਨਗੇ ਨਾਮ ਕਰਤ-ਰ ਸਾਰੇ 
ਰੋਸਤ' ਦਸੀਏ ਕਿਵੇ' ਹਰਨਮ ਸਿੰਘ ਸੋਚਣ ਲਗ ੫ਏ ਗੁਰੂ ਵਿਚਾਰ ਭਾਰੇ 

ਰ ਸਤ ਮਹੌਤ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਿਚਲ_ ਜਾਣੀ ਰ੍ 

ਰੱਬ ਰੂਪ ਮਹੰਤ ਜੋ ਸਾਧ ਸੀਗੇ ਭਲੇ ਪੁਰਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਖਰਬ ਲੋਕੋ 
ਪੂਸ ਨੀਕ ਪੁਜਾਰੀ ਜੋ ਮੰਦਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਲਗ ਪਏ ਮਾਂਸ ਸਰਾਬ ਲੋਕੋ 
ਰਡੀ 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 ਹਰਨ'ਮ ਸਿੰਘਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਬਾਗ ਸਬਾਬ ਲੋਕੇ 

ਪਹਲ ਸਤ ਮਹਤ 

ਦਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੀ ਸਿ/ਖਆ ਥੇ ਪੈਹਲੇ ਸਾਧ ਮਹੈਤ ਗੁਨਵਾਨ ਵੱਡੇ 
ਵਿਦਯ/ਵਾਨ ਭਰੀ ਜਤੀ ਸਤੀ ਸਾਧੁ ਰਿਖੀ ਮੁਨੀ ਭਰੇ ਦਜਾਵਾਨ ਵੱਡੇ 
ਸਾਧੂ ਖਾਲਸੇ ੫੩ ਦੇ ਥੈ॥ ਹੀ ਥੇ ਸੈਤ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਰਖਦੇ ਛਾਨ ਵੱਡੇ 

ਲੰਗਰ ਰ੪ਦੇ ਲਾਇ ਹਰਨਾਮ ਸਿਘ ਨਮ ਦਨ ਤੇ ਕਰਨ ਇਸਨਾਨ ਵੱਡੇ 
ਨਿਹਗਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਮਹਾਂ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ 

ਸੂਰਬੀਰ ਬਨ ਗਏ ਸਿੰਘ ਮਹਾਂ ਘੋਤੀ, ਕਦੇ ਕਰਨ ਨਾਂ ਮੁਲ ਇਸਨਾਨ ਕੋਈ 
ਖਾਣਾ ਮਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਾ ਸ਼ੋਕ ਰਖਦੇ, ਮਾਰਨ ਬਕਰੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਕੋਈ 
ਖਿਚੀ ਨਾਲ ਫਿਰਦੇ ਘੋੜੇ ਟੱਟੁਆਂ ਨੂੰ, ਮੁਰਗੇ ਬਕਰੇ ਪਾਲਦੇ ਆਨ ਕੋਈ 

ਸੁੱਖਾ ਫੀਮ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹਰਨ/ਮ ਸਿੰਘ, ਬਚਿਆ ਸੇ ਸੇਆਂ ਚੋ ਹੋਉ ਜਵਾਨ ਕੋਈ 
ਪਹਿਲੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿਘ 

ਪੰਥ ਖਾਲਸੇ ਚੋ ਨੰਬ ਇਕ ਜੋਧ/, ਸਰੇ ਸੂਰਮੇ ਸਿੰਘ ਨਿਹੈਗ ਸੀਗੇ 
ਧਨੀ ਤੇਗ ਦੇ ਗਤਕੇ ਬਾਜ ਭ/ਰੇ, ਧਰਮੀ ਸ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬੀਰ ਪਤੰਗ ਸੀਗੇ 
ਨਾਂ ਸੀ ਸੂਰਮੇ' ਹਾਰਦੇ ਯੁਧ ਵਿਚੋ', ਨੱਬੇ ਫੀ ਸਦੀ ਮਾਰਦੇ ਜੋਗ ਸੀਗੇ 
ਧਰਮ ਯੁਧ ਦੇ ਵਿਚ ਹਰਨ'ਮ ਸਿੰਘਾ, ਦਿੰਦੇ ਵਾਰ ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਅੰਗ ਸੀਗੇ 

ਏਸ ਵਕਤ ਦੇ ਜੰਗੀ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਹਾਲਤ 
੧੧ ਨ ੩੩ ੦੨੪ ੫ ੦> ੨. 3੦੫੦ _ %੫ 

ਫੌਜੀ ਲੋਕ ਜੋ ਸੂਰਮੇ' ਬਲੀ ਸੀਗੇਹਰਦਮ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿਚ ਗਲਤਾਨ ਰੇ'ਹਦੇ 
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(੧੦) 
ਸੁਰ ਮੁਰਤੀਆਂ ਬਕਰੇ ਸਿੰਘ ਖਾਕੇ ਐਬਾਂ ਸੱਰਿਆਂ ਵਿਚ ੫ਧਨ ਰੈ'ਹਦੇ 
ਸਿਖ ਸਾਧ ਗ੍ਰੀਬਾ ਨੂੰ ਤੋਗ ਕਰਕੇ ਪਾਪੀ ਕੇਜਰਾਂ ਤੇ ਮਹਤਵ-ਨ ਰੈ ਹਦੇ 
ਪੰਜੇ ਐਬ ਸ਼ਰਈ ਹਰਨ'ਮ ਸਿੰਘਾ ਤਤ ਖਾਲਸੇ ਵੀਰ ਬਲਵ/ਨ ਰੈ ਹਦੇ 

ਵਾਕ ਕਵੀਸ਼ਰ 

ਬੇ ਇਨਸ/ਫੀਆਂ ਕਰਨ ਸਰਦਾਰ ਲਗੇਮਿੰਘਾਂਸ਼ਾਹੀ ਏ ਏਹਤਦੋਂ' ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਈ 
ਰੈਹਣੀਬੈਹਣੀਓ'ਖਾਲਸੇਜਦੋ' ਗਿਰਗਏ ਖੰਡੇ ਪਹੁਲ ਦੀਸ਼ਕਤਕਾਫੂਰ ਹੋਈ 
ਕ੍ਰਿਯਾ ਕਰਮ ਜਦ ਧਤਮ ਈਮਾਨ ਹਿਲੇ ਬਰਕਤ ਖਾਲਸੇ ਪੰਬ ਚੋ' ਦੂਰ ਹੋਈ 
ਕੋਮਾੰ ਗੈਗਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘਾ ਪੰਥ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਕੂਤ ਕੁਰ ਹੋਟ 

ਪੈਹਲਾ ਜੰਗੀ ਖਾਲਸਾ 

ਵਡੇ ਤੜਕ3ੋ' 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 ਕੇਮਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਿੰਘ ਸੂਰਮੇ ਧਨੀ ਤਨਵ-ਰ ਦੇ ਸੀ 

ਨੇਕ ਖਾਲਸੇ ਬੀਰ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘਾ ਧਰਮ ਜੁਧ ਚੋ' ਕਦੇ ਨਾਂ ਹਾਰਦੇ ਸੀ 
ਪਬਲਕ ਦ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਵਿਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਉਪਦੇਸ਼ 

ਮਾਨਸ ਜਨਮਦੁਰਲਕਭ ਹੈ ਵਿਚਦੁਨੀਆ ਏ ਏਹਨਾਂਜਨਮ ਮਿਲਦਾ ਵਾਰਵਾਰ ਲੋਕੋ 
ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਸਰੂ੫ ਏਹ ਰੱਬ ਦਾ ਹ ਜੂਨਾ ਸ/ਰੀਅ ਵਿਚ ਸਤਦਾਰ ਲੋਕੋ 

ਏਸੇ ਜੂੰਨ ਅੰਦ ਮਿਲਦਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਹੈ ਮੋਖ ਮੁਕਤ ਮਿਲਦੀ ਏਸੇਵਾਰ ਲੋਕੇ 
ਏਸੇ ਜਨਮ ਐਦ ਭਗਤ। ਭਜਨ ਕਰਕੇ ਬਣਦੇ ਰ/ਜੇ ਰਾਣੇ ਤ-ਜਦਾਰ ਲੋਕੇ 
ਸੁਚ ਸੋਧਰਖੋ ਕਰੋ 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 ੦ਖਕਾ ਬਣੋ ਦੇਵਤੇ ਪੁਰਖ ਦ.ਤ'ਰ ਲੋਕੋ 

ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਬੇਅਰਥ ਨ' ਜਾਣ ਦੇਵੇ ਸਿਖਯਾ ਲਓ ਸਡ। ਚਿਤ੫ਰ ਲੌਕੇ 
ਦੇਵੋ ਤਿਆਗ ਬਿਦੇਸ ਦੇ ਕਪੜੇ ਨੂੰ ਕਰੋ ਖਦਰਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਲੋਕੋ 
ਮੈਤ ਭਜਨ ਲੈਕੇ-ਪੀਓ ਪਹੁਲ ਖੋਡ' ਪਾਓ ਗੁਤੂ ਘਰ ਤੇ ਫਲਚਾਰ ਲੋਕੇ 
ਸਾਸ ੨ ਪ੍ਰਮੱਤਮਾ ਜ੫ ਵੀਰੋ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦ: ਏਹੀ ਉਪਕਾਰ ਲੌਕੋ 

ਰਸਤਾ ਏਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲਣ ਦ' ਹੈ ਫੜੋ ਰਾਹ ਸਿਧਾਂ ਭੁਲਣਹਾਰ ਲੋਕੇ 

ਦੁਨੀਆਂ ਏਹ ਸਰਾਂ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਦੀ ਰੈਨ ਕੱਟ ਲੈਨੀ ਮਿਲਕੇ ਯਾਰ ਲੋਕੋ 
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(੧੧) 
ਸੁਪਨੇ ਵਾਂਗ ਏਹ ਆਵਣਾ ਜਗਤ ਉਤੇ ਮਿਥਸ ਕੁਲਸਾਰੇ ਕਾਰੋਵਾਰ ਲੋਕੇ 
ਫਸਕੇ ਬ੍ਰਮੇ ਦੀ ਮਇਆ ਦੇ ਜਾਲ ਅੱਦ ਬੰਦਾ ਹੋ ਵਦਾ ਪਿਆ ਖਵਾਰ ਲੋਕੋ 
ਝੂਠੇ ਕੁਲ ਝੇੜੇ ਪੈਦੇ ਜਗਤ ਦੇ ਨੇ ਜਰਾ ਦੇਖ ਲੋ ਅੱਖ €ਘਰ ਲੋਕੋ 
ਨਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੁਤ ਨਾਂ ਪਿਉ ਨਾਰੀ ਨਹੀ ਕਿਸੇ ਦਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਵਾਰ ਲੋਕੋ 
ਨਾਂ ਕੋਈ ਸਾਬ ਆਵੇ ਨਾਕੇ ਸਾਬ ਜਾਵੇ ਵੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇਦਾ ਨਾ ਟਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਲੋਕੇ 

ਖਲ '₹੩% 

ਭਲ ਗਈ ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆਂ ਦਿਤੀ ਮਤ <ਕਾਰ ਨੇ ਮਾਰ ਲੌਕੋ 
ਅਓ ਆਓ ਏਧਰ ਰਸਤੇ ੫ਓ ਸਿਧੇ ਕਰੋ ਭਜਨ ਜਾਂ ਮਿਲੋ ਕਟਤਾਰ ਲੋਕੋ 
ਐਵੇ' ਨਾ ਗਵ'ਵੋ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਹੀਰਾ ਕਰੋ ਗਦ ਸਾਈ' ਸਿਰਜਨਹਾਰ ਲੋਕੋ 

ਏਸ ਤਾਂ ਉਪਦੇਸ ਦੇ ਸਤਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਦੇ ਤਾਰ ਦਿਤੇ ਏ॥ਮਾਰ ਲੋਕੋ 
ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਜਹਾਜ ਹਟਨਾਮ ਸਿੰਘਾ ਭਵਨਲ ਸਾਗਾਂ ਚੋ ਦਿੰਦਾ ਤਾਰ ਲੋਕੋ 
ਸੰਤ ਖਾਲਸਾ ਲਾਨੇ ਨਾਮਧਾਰੀ ਪੰਥ ਦੀ ਰਚਨਾ ਅਤੇ ਸੀ ਸੌਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ 

ਚਾਰ ਅਖਰਾ! ਭਜਨ ਅਜ਼'ਦ ਕਰਨਾਂ 

ਪੈਜਾਂਪਯਰਿਆਂ ਤੇ ਅਮ੍ਰਿਤ ਆਪਛਕਕੇ ਪਿਛੋਂ ਪਯਟਿਅ ਤਾਂਈਛਕ/ਇ ਦਿਤ' 
ਅੰਮਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂ ਹਥੀ' ਆਪ ਦੇਕੇ,ਭ੮ ਨ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਸੁਨ'ਇ ਦਿਤ' 

ਭਜਨ ਗੁੰਪਤ ਜਪਨਾਂ ਮਤ ਖਾਲਸ' ਜੀ ਮਗਤ ਕੁਲ ਨੂੰ ਗੁਰਾਂ ਜਿਤਾਇ ਦਿਤਾ 

ਬਣੀ ਸਾਰੀਆਂ ਦ। ਏਹੀ` ਮੁਨ ਮਤੁ ਤੱਤ ਕਢਕੇ ਤੁਮੇ ਫੜਇ ਦਿਤਾ 
ਚਾਰਾਂਜੁਗ/ਦਾਭਜਨਪਮਾਤਮਾਂਦਾ ਏਹੀ ਭਜਨ ਰਿਖੀਆੰਮੁਨੀਆਂ ਗਇ ਦਿਤ' 
ਏਹੀ ਭਜਨ ਕਰਕੇ ਮਿਲਦ' ਰਬ ਸਚਾ ਰਸਤ/ ਸੁਰਗ ਦ' ਤੁਮੇ ਬਤਇ ਦਿਤਾ 
ਟਸਤੇ ਟੇਲਦੇ ਭੁਲਿਆਂਭਟਕਿਆਂ ਨੂੰ ਰਬ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਪਾਇ ਦਿਤ' 

ਭਵਜਲ ਲੰਘਣੇ ਲਈ ਹਰਨ'ਮ ਸਿੰਘਾ ਨਾਮ ਰੂਪ ਜਹਾਜ ਬਣਾਇ ਦਿਤ' 
ਸਰ: ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਭਜਨ ਵਿਚ ਸ਼ਕਤ) 

ਦਿਤੇ ਭਜਨ ਜਦਸਤਿਗੁਤੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘਨੇ ਤੁਰਤ ਲੋਕ ਸਰੇ ਸ਼ਕਤੀਵਾਨ ਹੋਏ 
ਵਡੇ ਵਡੇ ਕੁਰਹਿਤੀਏ ਮਹਾਂ ੫:ਪੀ ਸਰੇ ਦੇਵਤੇ ਪੁਰਖ ਇਨਸਾਨ ਹੋਏ 
ਕੋਈ ਖਾਸ ਸ਼ਕਤੀ ਸ/ਤਗੁਰਬਖਸ਼ਦੇ ਸੀ ਬਹਤ ਲੋਕ ਓਂਦੋ' ਬਕਤਵਾਨ ਹੋਏ 
ਨਾਮ ਰੂਪ ਸ਼ਕਤ) ਭਰੀ ਗਈ ਅਦ _ ਗਿਦੜ ਲੋਕ ਭੀ ਸ਼ੇਰ ਸਮਾਨ ਹੋਏ 
ਨਸ਼ੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿਚ ਵੈਰਾਗ ਕਰਕੇ ਕੁਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਮਸਤ ਮਸਤਨ ਹੋਏ 
ਕੂਕਾਂ ਮਾਰਨੇ ਤੇ ਹੀ ਹਰਨ'ਮ ਸਿੰਘਾ ਕੂਕੇ ਨਾਮ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜਹਾਨ ਹੋਏ 
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(੧੨) 

ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਾਜੇ ਨਿਵਾਜੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵਿਚ ਹੇਤ ਵਾਧਾ ਕਰਨ 
ਯਾਨੋ ਅਨੰਦ ਮਰਯਾਦਾ ਚਲੌਣੀ 

ਸਾਰੇ ਸਿਖ ਇਤਹਸ ਨੂੰ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਪੜਕੇ ਗੌਰ ਸੇ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇਖੋ 
ਏਹ ਅਨੰਦਾਂ ਦੀ ਰਸਮ ਹੈ ਤੁਰੀ ਕਿਥੋਂ ਏਸ ਬਤ ਕੇਨੀ ਨਿਗਾਂ ਮਾਰ ਦੇਖੋ 
ਦਸੋ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵਿਅਹ ਭੀ ਆ੫ ਅਪਣੇ ਹੋਇ ਬੇਦਾਂ ਦੀ ਰੁਚੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਖੋ 
ਵਯਾਹ ਚਲੇ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਵਾਂਗ ਪਹਿਲੇ ਜਿਵੇ' ਗਏ ਥੇ ਬੇਦ ਉਚਾਰ ਦੇਖੋ 
ਪੜੋ ਵਿਆਹ ਸਾਰੇ ਪੇਬ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਨਾਂ ਅਨੰਦਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇਖੋ 
ਸਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਮੀ ਕਰੀ ਪੂਰੀ ਪੈਹਲੀਵਾਰ ਦੇਖੋ 

ਲਾਵਾਂ ਕਢੀਆਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚੋਂ ਠਸਮ ਕਰੀ ਪ੍ਰਚਲਤ ਸੰਸਾਰ ਦੇਖੋ 
ਬਿਨਾਂ ਬ੍ਹਮਣਾਂ ਤੇ ਕਰਕੇਹਮਨਆਪੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਨਵੇਂ' ਸਾਜੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇਖੋ 
ਕਿਸੇ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਨਾਂ ਏਹ ਰੀਤ ਤੋਰੀ, ਤੋਰੀ ਬਰ੍ਵੇ' ਗੁਰੂ ਅਵਿਤਰ ਦੇਖੋ 
ਅਸਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਇਤਹਾਸ ਸਭ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਸੁਣੇ ਕੁਲ ਕੌਮੀ ਸਮ:ਚਾਰ ਦੇਖੋ 
ਅੰਮਿ੍ਤ ਮਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦੂਆ ਅਨੰਦ ਕਾਰਜ ਤੋਰੇ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਵਿਹਾਰ ਦੇਖੋ 
ਤੌਂਕੀ ਪੰਥ ਦੀ ਕਰੀ ਹਰਨ'ਮ ਸਿੰਘਾ ਗੁਰੂ ਬਾਰਵੇਂ' ਨੇ ਮੇਹਰਧਾਰ ਦੇਖੋ 

ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਨਸੀਹਤ 

ਬੁਤ ਪੀਰ ਖਾਨਾ ਭੈਰੋ' ਅਤੇ ਗੁਗਾ, ਕੋਈ ਪੁਜਣੀ ਮੜੀ ਮੁਨਾਰ ਨਾਹੀਂ 

ਭਵਾਂ ਮਿਲਣ ਹਕੁਮਤਾਂ ਬੜੇ ਐਧੇ, ਕਰਨੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿਚ ਸਕਾਰ ਨਾਹੀ' 
ਲੀੜਾ ਨ ਬਦੇਸੀ ਕਦੇ ਭੁਲ ਪੋਣਾ, ਰੈਗੀ ਬਨਣੀ ਕਦੇ ਦਸਤਾਰ ਨਾਹੀਂ 
ਕਾਮੀ ਬਹੁਤ ਲੋਭੀ ਬੇਦਾ ਕੋਮ ਘਾਤੀ, ਬੇਈਮਨ ਬਣਾਵਣਾਂ ਯਾਰ ਨਾਹੀਂ 
ਠਠਾ ਮਾਸ ਸ਼ਰਾਬ ਨੰ ਜੈਜ਼ ਪੀਣੀ, ਨੜੀ ਮਾਰ ਕਰਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾਰ ਨਾਹੀ' 
ਰਮ ਰਈਏ ਮਸੰਦੀਏ ਧੀਰ ਮਲੀਏ, ਕਠਨਾਂ ਏਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਹਾਰ ਨਾਹੀਂ 

ਜ਼ਮਨ ਦੁਸਟ ਪਾਪੀ ਵੈਰੀ ਖਾਲਸੇ ਦੇ, ਪੌਣਾਂ ਏਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਲ ਪਿਆਰ ਨਾਹੀਂ 

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

ਸ੍ਰਾਸਸ੍ਰਾਸ ਜਪਣਾ ਨਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ, ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਭੀ ਦੇਣਾਂ ਵਿਸਾਰ ਨਹੀਂ 

ਨਾਮਧਾਰੀਆ ਸਿੰਘ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘਾ, ਕਰੇ ਕੋਈਂ ਭੀ ਵਿਸ਼ਾ ਵਿਕਾਰ ਨਹੀ” 
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(੧੩) 

ਸੰਮਤ ੧੯੧੫ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵਿਚ ਹੇਰ ਵਾਧਾ ਕਤਨ' 

ਸਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੁ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਥ ਸਜਿਆ ਜਦੋਂ ਬਲਵਾਨ ਵੀਰੋ 
ਮਾਈਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਰੈਹਤ ਰਖਣੇਨੁੰਕੋਟੀ ਖਾਸ ਨਾ ਕੀਆ ਐਲਾਨ ਵੀਰੋ 
ਮਰਦਾਂ ਵਾਂਗ ਪੰਜੇ ਕਕੇ ਰਖਣੇ ਨੂੰ ਮਾਈਆਂ ਲੀਏ ਨਾਂ ਕੀਆ ਪ੍ਰਵਾਨ ਵੀਰੋ 
ਪਿਛੋ' ਪੰਥ ਨੇ ਭੀ ਓਵੇ'ਰਹਿਣ ਦਿੱਤ' ਕੋਤੀ ਖਾਸ ਨਾਂ ਕੀਆ ਧਿਆਨ ਵੀਰੋ 
ਸਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਮੀ ਸਾਰੀ ਕੀਤ। ਆਨ ਵੀਰੋ 
ਮਾਈਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਕੱਛਂ ਪੈਹਨਣੇ ਨੂੰ ਜੋਰ ਸ਼ੇਰ ਸੇ ਕੀਆ ਫੁਰਮਾਨ ਵੀਰੋ 
ਔਰਤ ਜਾਤ ਨੂੰ ਭੀ ਵਾਂਰ੍ਹੀ ਮਰਦ ਜਾਤੀ ਸ ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਦਿਵਾਨ ਵੀਰੋ 
ਅੰਮਤ ਖੇਡੇ ਦਾ ਬਖਸ਼ਯਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰੈਹਤ ਬੈਹਤ ਦਾ ਬਖਸ਼ਕੇ ਦਾਨ ਵੀਰੋ 
ਏਹ ਨਵਾਂ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸੇ ਮੈ” ਕੀਤਾ ੫੩ ਤੇ ਬੜਾ ਅਹਿਸਾਨ ਵੀਰੋ 
ਦਿਤੀ ਰੈਹਤ ਰਖਾਇ ਹਰਨ'ਮ ਸਿੰਘਾ ਮਰਦ ਨਾਰੀਆਂ ਇਕ ਸਮਾਂਨ ਵੀਰੋ 

ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਖਾਲਸ' ਪੰਥ ਨੂੰ ਪਲਟਾ ਦੇਣਾ 

ਤੱਤ ਖਾਲਸੇ ਤੇ ਫਰਕ ਕਟੀ ਪਾਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨਵੇਂ ਹੀ ਰੂਲ ਚਲਾਇ ਬਹੁਤੇ 
ਸ਼ਕਲ ਬਦਲ ਦਿਤੀ ਪੰਥ ਖਾਲਸੇ ਦੀ, ਸ਼ਸ਼ਤ੍ ਗਲਾਂ ਤੋ' “ ਦੀਏ ਲਹਾਇ ਬਹੁਤੇ 
ਸੈਤ ਖਾਲਸਾ ਕਰ ਦੀਅ ਜੈਗੀਆਂ ਤੋਂ, ਰੂਪ ਦੇਵਤਾ ਦੀਏ ਬਣਾਇ ਬਹੁਤੇ 
ਵਡੇ ੨ ਸਤਦਾਰ 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, ਨਮ ਦਾਨ ਦੇ ਸ਼ਕਤ ਦਿਖਾਇ ਬਹੁਤੇ 
ਬਾਮਣ ਬਾਣੀਏ ਖਤੀ ਲੋਕ ਹਿੰਦੂ, ਹੁਂਕਾ ਪੀਣ ਤੇ ਦੀਏ ਹਟਾਇ ਬਹੁਤੇ 
ਮੰਤ ਵਿਚ ਸਰੀਰ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣੇ ਤੇ, , ਮਸਤੀ ਵਿਚ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕ ਆਇ ਬਹੁਤੇ 
ਸ਼ਖਮੀ ਹੋਇ ਮਸਤਨੜੇ ਕੂਕ ਉਠੇ, ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਗਏ ਖਾਇ ਬਹੁਤੇ 
ਨਰਕ ਕੁੰਡ ਵਿਚੋਂ 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 ਸਤਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕੈਮ ਹੋਰ ਭੀ ਕਈ ਸਮਝਾਇ ਬਹੁਤੇ 
ਮਾਲਾ ਪਾਈਸੀ ਗਤ੍ਰੇ ਤੇਗ ਦੀ ਥਾਂ, ਹੱਥੀ' ਗਤਾਂ ਵਿਹਾਰ ਕਰ ਇ_ ਬਹੁਤੇ 
7 ਹਜੂਰ ਸਾਹਥ ਸਚ ਖੰਡ ਜੇ ਖਾਲਸੇ ਪੋਥ ਦੀ ਰੈਹਤ ਦਾਕੇ'ਦ ਹੈ ਉਥੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਭੀ ਪਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸਿੰਘਨੀਆਂ ਕਛਾਂ ਨਹੀਂ' ਪਾਉ'ਦੀ- 
ਆਂ ਅਸਾਂ ਕੇਸ਼ਸ ਸੇ ਦਯਾਫਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸੇਤ ਲਖ਼ਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਤ ਐਹਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਟੜਤਾਂ ਵਾਲਿਆ ਨੇ ਖਾਸ਼ ਓਥੇ ਜਾਕੇ ਦ੍ਯਾਫਤ ਕੀਤਾ ਹੈ 
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(੧੪) 

ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਮਹਾਂਰਾਜ ਹਰਨ'ਮ ਸਿੰਘਾ ਜੋਰ ਸ਼ਕਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਦਲ'ਇ ਬਹੁਤੇ 
ਨਵੇ' ਪੰਥ ਦੀ ਕ੍ਰਿਯਾ 

ਨਵੇਂ ਗੁਰਾਂ ਸਾਜੇ ਜੇੜ ਨਾਮਧਾਰੀ ਵਡੇ ਤੜਕਿਉ ਉਠ ਇਸ਼ਨਨ ਕਰਦੇ 
ਸੁਚ ਸੋਧ ਰਖਦੇ ਖਦਰ ਪੇਸ਼ ਸਾਰੇ ਸਾਸ ਸ੍ਰਾਸ ਹੀ ਭਜਨ ਭਗਵਾਨ ਕਰਦੇ 
ਅਸਲੀ ਦੇਵਤੇ ਰਿਖੀਨੇ ਨਾਮਧਾਰੀ ਹਰਦਮਪੁਰਖ ਅਕਲ ਦਾ ਧਿਆ ਨਕਰਦੇ 
ਨਾਮ ਜਪਨ ਦਾ ਸਦਾ ਹਰਨਾਮਸਿੰਘਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਵਿਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਹਾਂਨਕਰਦੇ 

੧੯੧੯ ਬਿਕ੍ਰਮੀ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨ ਸੀ ਅਮ੍ਰਤਸਰ ਜੀ ਜਾਣਾ 

ਪਹੈਚੇ ਸੁਧਾਸਰ ਮੈ ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਸੈਗਤਾਂ ਦਾ ਭਰਾ ਜੋਰ ਸਮਝੋਂ 
ਮੂਰੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਮਸਤ ਮਸਤਾਨੜੇ ਜੋ ਪੈਤਾਂ ਪਾਂਵਦੇ ਵਾਂਗ ਥੇ ਮੋਰ ਸਮਝੋ 
ਪਹੈਂਚੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕੈਮਿਆਂ ਬੀਰ ਬਾਂਕੇ ਕੀਰਤਨ ਸਬਦ ਦੀ ਬੈਨ ਘਨਘੇਰ ਸਮਝੋ 
ਚੜ੍ਨ ਦਿਤੇ ਨਾਂ ਤਖਤ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘਾ ਕਰਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜੋਰ ਸ਼ੋਰ ਸਮਝੋ 

ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਮਹੇਤਾਂ ਨੇ. ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨਾਲ ਬਦਮਲੂਕ ਕਰਨਾਂ 

ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਤਨਖਾਹੀਏ ਬਹੁਤ ਕੂਕੇ ਤਖਤ ਚੜ੍ਨ ਦਾ ਤੁਮੇ ਅਧਕਾਂਰ ਨਾਹੀ 
ਪੜਦੇ ਤੁਸੀ' ਕਲਾਮ ਹੈ ਮੁਸ ਕਭਮਾਨੀ ਨਾਲ (ਹਿਦੂਆਂ ਤੇ ਤੇ ਥੋਡਾ ਪਿਆਰ ਨਾਹੀ 
ਹਥੋ' ਨਹੀ ਖਾਂਦੇ ਸਾਡੇ ਤੁਸੀ ਖਾਣ ਬਸਤ ਨੀਲ ਤੁਸੀ' ਲੈ'ਦੇ ਧਾਰ ਨਾਹੀ 

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

ਯਾ ਤਾਂ ਲੁਆਵੋ ਤਨਖ:ਹ ਹਰਨ'ਮ ਸਿੰਘਾ ਨਹੀ ਆਵਣਾ ਫੇਰ ਦਬਾਰ ਨਾਹੀ 
ਸੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਸੰਤ ਮਹੈਤ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਣਾਂ 

ਮੰਤ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪੜਦੇ ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਛਡਯਾ ਸਿੱਖਦਾ ਨਹੀ ਸਲੂਕ ਕੋਈ 
ਸੈਤ ਖਾਲਸਾ ਦੇਵਤੇ ਸਿੰਘ ਸਡੇ ਕਰਦਾ ਸਿੰਘ ਕੁਰੈਹਤ ਨਾ ਮੂਲ ਕੋਈ 
ਥੋਨੂੰ ਪੋਥ ਕ੍ਢੂ ਧਕੇ_ਮਾਰ ਏਥੋ' ਯਾਦ ਰੁਖਣ' ਬਚਨ ਮ'ਕੂਲ ਕੋਈ 

ਔਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਸਮਾਂ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘਾ ਥੋਡੇ ਕੱਫਣੇ ਦ। ਬਣੂ ਰੂਲ ਕੋਈ 
ਕਵੀਸ਼ਰ 

ਸਚੇ ਪਤਸ਼/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(ਤਗੂਰਾਂ ਤੇ ਪਾਪੀ ਪੁਰਸ਼ ਓਹ ਠੱਗ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸੀਗੇ 
ਚਾਲ ਚਲਨ ਮੈਦੇ ਖਾਂਦੇ ਮਾਂਸ ਮਦਰ/ ਐਬਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀਗੇ 
ਸਿਖਿਆ ਜੇਹਰਵਰਗੀ ਲਗਦੀਉਨਾਨੁੰ 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 ; , ਰਹੇ ਦਰਬਾਰ ਮੈ ਹਥ ਜੋੜੀ ਵਰਤੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਨਰਮੀ ਖਾਸ ਭਾਈ 
ਕਿਸੇ ਤਾਂ ਪੁਜਾਰੀ ਭੀ ਨਹੀ ਮੈਨੇ ਆਖਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਹੋਇ ਨਿਰਾਸ ਭਾਈ 
ਅਪਣੇ %੫ਹੀ ਸੋਧ ਅਰਦਾਸ ਲਈ ਦਿਤੀ ਛੱਡ ਪੁਜ/ਰੀਆਂ ਆਸ ਭਾਈ 
ਅ/ਪਣੇਆਪਹੀਦੇਗ ਵਰਤ'ਇ ਦਿਤੀ ਸੈਗਤਬਹੁਤਥੀ ਗੁਗਾਂ ਦੇ ਪਾਸ਼ ਭਾਈ 
ਭੈਣੀ ਸਹਿਬ ਅਗਦੇ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘਾ ਜਪਦੇ ਨਾਂਮ ਸਵਾਸ ਸ੍ਰਾਸ ਭਾਈ 

੧੯੧੮ ਵਿ: ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਮੈਣ ਦੁਆਬ ਦਾ ਦੌਰਾ ਅਤੇ ਗੈਗ' ਜੀ ਦੀ ਸੇਰ 

ਮੇਣ ਦੁਆਬ ਤੇ ਗੈਗ/ ਦ। ਸੈਰ ਕਰਨੇ ਭੈਣੀਸਹਿਬ ਤ` ਹੋਏ ਤਿਆਰ ਬੇਲੀ 
ਬਗ੍ਲੀਰੀਡਆਂ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਗੁਰੁ ਲੰਘੇ ਡੇਗਾ ਖੰਨੇ ਮੈ' ਲਿਆ ਉਤਾਰ ਬੇਲੀ 
ਬਹੁਤ ਕੱਠ ਹੋਇਆ ਖੰਨੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਆਈਆਂ ਸੈਗਤ/ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੁਮਾਰ ਬੇਲੀ 

ਚਨੀ ਮਛਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੜਉ ਕਰਦੇ ਗਏ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਬਾਲੇ ਨੂੰ ਤਰ ਬੇਲੀ 
ਇਮਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਸਫੌਰੇ ਤੇ ਲਖਨੌਰੇ ਬੜੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬੇਲੀ 
ਤੂਬੀ ਅਤੇ ਕਪੂਹੀ ਤੇ ਮਾਹਵੇ ਮੈ ਭਾਰੀ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਦਰਬਾਰ ਬੇਲੀ 
ਤਲਾਕੋਰ ਜੁਡੇ ਆਦਿਕ ਨਗਾ੍ਂ ਮੈ' ਦਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੁ ਗਏ ਦੀਦਾਰ ਬੇਲੀ 
ਪਹੈਚੇ- ਸ਼ਹਿਰ ਜਗ/ਧਰੀ ਸਤਿਗੁਰੁ ਜੀ ਵਾਂਗ੍ਹ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦਾਰ ਬੇਲੀ 

ਸਾਧ ਨ'ਲ ਏਕੇ ਭਰੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਹਾਰ ਗਏ._ਸਾਧੁ ਆਖਤ ਕਾਰ ਬੇਲੀ 

ਧੀਮੋਂ ਅਤੇ ਕੜਕੋਲੀਤੇ ਤੁਗਲਪੁਰ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਗਏਦਿੰਦੇਮੇਹਰ ਧਾਰ ਬੇਲੀ 
ਜਨਸੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀਰੁੜਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਹੋਏਕਿਕਣ ਲਿਖਾਂਸਰੇ ਸਮਾਚਾਰ ਬੇਲੀ 
ਪੁਸਤਕ ਵਧਗਾ ਲਿਖਾਂ ਜੇ ਹਾਲ ਸਾਰੇ ਜੇੜੋ ਪਿਤਾ ਜੀ ਗਏ ਉਚਾਰ ਬੇਲੀ 

ਪਿੰਡਾਂ ਪਿੰਡਾਂਬਣੀਮਜਲੋਮਜਲ ਕਰਦੇਪਹੈਚੇ ਗਰੁਸਾਹਿਬ ਹਰਦਵਾਰ ਬੇਲੀ 
ਏਥੇ ਹੋਯਾ ਕੀ ਹੋਰ ਹਰਨ'ਮ ਸਿੰਘਾ, ਅਗੇ ਸੁਣੋ” ਖਾਂ ਹੋਰ ਗੁਫਤਾਰ ਬੇਲੀ,... 
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(੧੬) 
ਸੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚੋਜ 

ਇੱਕ ਰੋਜ ਗੈਗਾ ਉਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਖੇਲ ਖੇਲਿਆ ਖੁਸ਼ੀ ਮੈਂ ਆਨ ਓਥੇ 
ਇੱਕ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਚਿਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਕੀਤ/ ਮੁਖ ਥੋ` ਏਹ ਫੁਰਮਾਨ ਓਥੇ 
ਲਿਆਓ ਪਕੜ ਸਾਹਬੋ ਜੱਟੀ ਸਣੇਪੁਤ ਚਿਖਾਵਿੱਚਫਕੋ ਜਿਉ' ਦੀ ਜਾਨ ਓਥੇ 
ਸਾਹਬੋ ਪੱਧਰੀ ਦੀ ਹੁਕਮ ਪਾਇ ਗੁਰਦਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਜੱਟੀ ਨਿਸਚਾਵਾਨ ਓਥੇ 
ਗੁਰਾਂ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤ ਬੈਠ ਢਿਤਾ ਉਤੇ ਤੇਰਾ ਅੱਜ ਕਰਨ/ ਇਮਤਿਹਾਨ ਓਥੇ 
ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਜਿਉ'ਦੀ ਤੇਰੇ ਸਣੇ ਪੁੱਤ ਫੂਕ ਦੇਵਨੀ ਸਰੇ ਮੈਦਾਨ ਓਥੇ 
ਜੋ ਕੁਛ ਅੰਤ ਦਾ ਬੋਲਣਾ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਜਲਦੀ ਬੋਲ ਖਾਂ ਵਿਚ ਦੀਵਾਨ ਓਥੇ 
ਹੱਥ ਜੋੜਕੇ ਗਲੇ ਮੇ ਪਾਇ ਪਲ ਜੱਟੀ ਆਖਦੀ ਸੁਣੋ' ਭਗਵਾਨ ਓਬੇ 
ਜਿਸ ਰੋਜ ਤੇ ਗੁਰੁ ਦਾ ਸਿੰਘ ਸਜਦੇ ਬੋਦਾ ਖਾਕ ਨ ਪਾਕ ਇਨਸਾਨ ਓਥੇ 
ਓਸੇ ਰੋਜ ਤੇ ਸਭੀ ਕਛ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਮਨ ਤਨ ਤੇ ਧਨ ਪਰਾਨ ਓਥੇ 
ਜਿਕਣ ਚਾਹੇਂ ਤੂੰ ਕਰੀ' ਕਰਤਾਰ ਦੂਲੋ ਸਾਡਾ ਕੁਛ ਹੈਨੀ ਜੋਰ ਤਾਨ ਓਥੇ 
ਗੈਰ ਕੋਮ ਦੇ ਲੋਕ ਫਕੀਰ ਸਾਧੁ ਸਿਦਕ ਦੇਖਕੇ ਹੋਏ ਹੈਰਨ ਓਥੇ 
ਚਿਤ ਵਿਚ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਉਤੋ` ਬੋਲਦੇ ਕੜਕ ਬਲਵਾਨ ਓਥੇ 
ਚੱਲ ਚਿਖਾ ਉਤੇ ਬ'ਤਾਂ ਫੇਰ ਮਾਂਰੀ' ਸੈਦ ਰੱਬ ਹੋਵੇ ਮੇਹਰਬਾਨ ਓਥੇ 
ਜੱਟੀ ਓਸ ਉਤੇ ਕੰਬਲ ਏਕ ਕਾਲੀ ਹਥੀ` ਆਪਣੀ ਗੁਰੂ ਉੜ੍ਹਾਨ ਓਥੇ 
ਚਿਤਾ ਵਿਚ ਬੈਠੀ. ਜੱਟੀ ਸਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਖ। ਕੁਲ ਜਹਾਨ ਓਥੇ 
ਲਾਂਬੂ ਲਾਇ ਦਿਤੇ ਚਾਰੋ` ਤਰਫ ਸੇ ਹੀ ਲੋਕੀ ਦੇਖਦੇ ਲਾਇ ਧਿਆਨ ਓਥੇ 
ਭਾਂਬੜ ਮੱਚੇ ਭਾਰੇ ਉਚੀ ਲਾਟ ਨਿਕਲੀ ਪੂਏ 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 
ਲੂੰਈ ਸੜੀ ਨ ਇੱਕ ਭੀ ਕੰਬਲੀ ਦੀ ਬਸਤ ਬਰਫ ਵਾਂਗੂ ਠੰਢੇ ਠਾਰ'ਸੀਗੇ 
ਅਗਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਜੱਟੀ ਭਜਨ ਕਰਦੀ ਲੋਕ ਦੇਖਕੇ ੫ਏ ਸੈਸਾਰ ਸੀਗੇ 
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(੧੭) 
ਲੜਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਛੜ ਪਿਆ ਖੇਡਦਾ ਸੀ,ਕੋਈ ਕਲ੍ਹ ਨਾ ਕਿਸੇ[ਪ੍ਰਕਰ ਸੀਗੇ 
ਧੈਨ ੨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਹੇ ਦੁਨੀਆਂ, ਚਾਰੋ' ਤਰਫ ਹੁੰਦੇ ਜੈ ਜੈ ਕ/ਰ ਸੀਗੇ 
“ਉੱਠ ਜੱਟਏਚਿਤ/ ਚੋ' ਬਾਹਰਆਜ/ ਕਹੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਬਚਨ ਉਚ/ਰ ਸੀਗੇ 
ਰਾਮ ਰਅ ਕਰਦੀ ਜੱਟੀ ਉਠ ਆਈ), ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਕਰਦੇ ਨਮਸ਼ਕਾਰ ਸੀਗੇ 
ਸਹਬੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂਦੇ ਚਰਨਆਣਪਕੜੇ, ਪਾਏ ਗੁਰੂ ਘਰਤੋ' ਫਲ ਚਾਰ ਸੀਗੇ 
ਏਸ ਲੀਲ੍ਹਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਹਰਨਮ ਸਿੰਘ, ਸਾਰੇ ਭੇਖ ਬਣਗੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੀਗੇ 

ਕਵੀਸ਼ਰ 

ਸਤਿਗੁਰਰਾਮਸਿੰਘਜੋਤਅਕਾਲ ਦੀ ਥੀ,ਪੂਰਣਸ/ਤਗੁਰੂ ਬਰਕਤਾਂਨਲ ਜਾਣੋ 
ਸਚੇ ੫ਤਸ਼ਾਹ ਦੇਉਨਾਂ ਦਿਨਾਂਅੰਦਰ,ਮਸਤੀ(ਵੇੱਚਮਸਤਾਨੜੇ ਖਿਆਲ ਜਾਣੋਂ 
ਕਦੇ ੨ ਸਤਿਗੁਰ ਐਸੀ ਕਰਾਮਾਤੀ,ਲੀਲਾ ਖੇ ਖੇਲਦੇ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਜਾੋ' 
ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਓਹ ਜੋਹਰ ਹਰਨ'ਮ ਸਿੰਘਾ,ਰੈਗ ਕੁਰਦਤੀ ਦੇਣ ਦਿਖਾਲ ਜਾਣੋਂ 

ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਪੁਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਿਸਚਾ ਹੇਣਾਂ 

ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਿੰਦੁ ਭੇਖਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ,ਚਰਨੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਣ ਡਿੱਗ 
ਗਜੇ ਗਣੇ ਯੋਗੀ ਚਰਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ, ਸਾਧੂ ਸੋਤ ਮਹੇਤ ਨਿਰਬਾਨ ਡਿੱਗੇ 
ਵੱਡੇ ੨ ਰਈਸ ਸਰਦਾਰ ਬਾਂਕੇ, ਰਾਜ ਪੂਤ ਚਰਨੀ' ਖਾਨ ਦਾਨ ਡਿੱਗੇ 

ਖਲਕਤ ਨਿਵੀ' ਤਮਾਮ ਹਰਨਾਮਸਿੰਘਾ, ਵੱਡੇਵ ਚਰਨੀਆਕੜ ਖਾਨ ਡਿੱਗੇ 

ਇਕ ਹੋਰ ਖਲ ਕਰਾਮਾਤੀ 

ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੇਲੀਸਾਲ ਦੀ ਥੀ ਜਿਸਦ' ਵਾਂਗਲੋਹੇ ਬਹੁਤ ਭਰ ਵੀਰੋ 

ਹਮਨ ਕਤਦਿਆਂ ਓਸਨੂੰ ਅਗਨ ਲੱਗੀ ਗੁਰੂ ਮੁਖ ਬੋ “ਕਹਿਣ ਉਚਾਰ ਵੀਰੋ 
ਚੁੱਕੇ ਖਾਲਸ/ ਜੀ ਗੇਲ ਏਕਤਰਵੋ' ਇਸਨੂੰ ਸੁੱਟ ਆਈਏ ਗੰਗਾਧਾਰ ਵੀਰੇ 
ਕਲੇ ਗੁਰੁ ਚੱਕਣ ਲਗੇ ਏਕਤਰਫੋ' ਦੂਜੀ ਤਰਫ ਸੰਗਤ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਵੀਰੇ 

ਪਾਸਾ ਗੁਗਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਚੁੰਕ ਦਿੱਤ ਦੇਕੇ ਹੱਥ ਦ' ਜਗਾ ਸਹਾਰ ਵੀਰੋ 
ਦੂਜੇ ਤਰਫ ਸਾਰੀ ਸੈਗਤ ਪਈ ਕਿੱਲ੍ਹੇ ਇੱਕ ਇੰਚ ਨ' ਸੱਕੇ ਉਭਾਰ ਵੀਰੋ 
ਅਸਚਰਜ ਲੀਲ' ਸਚੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਲੋਕ ਦੇਖ ਦੇ .ਪਏ ਸੈਸਾਰ ਵੀਰੇ 

ਤਿਲ ਭਰ ਭੀ ਜਦੋ ਨਾਂ ਚੇਂਕ ਸੱਕੇ ਗੁਰੁ ਕਹਿਣ ਲਗੇ ਆਖਰਕਾਰ ਵੀਰੇ 
ਛੋਟੇ ਭਾਈਅਪਣੇ ਬੁੱਧ ਸਿਘ ਤਈ' ਕਹਿੰਦੇਸਤਿਗੁ ਰੂ ਮੇਹਰਦਿਲਧਾਰ ਵੀਰੋ 

੧੦੧੦6॥੦1 €161੦0 ੧੦0161੦1€16੦00/੧੦।1.੦੦।॥ 



(੧੮) 

ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਮ ਨ.ਚੁਕਣੇ ਦ/ ਤੇਰੀ ਸ਼ਡੀ ਹੀ ਭ.ਈ.ਏ3 ਕਾਰ ਵੀਰੋ 
ਛੋਟੇ ਭਾਈ ੫!ਕੇ ਹੁਕਮ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਹੋਏ ਚੁਕਣੇ ਨੂੰ ਕੋਲੇ ਤਿਆਰ ਵੀਰੋ 

ਇੱਕ ਓਸ ਪਾਸ਼ੇ ਦੂਜਾ ਓਸ ੫ਸੇ ਦੋਨੋ' ਮੂਰਤੀ ਰੁ੫ ਕਤਤ/ਰ ਵੀਰੋ 
ਗੇਂਲੀ ਚੁਕਕੇ .ਲੈਗਏ ਦੋਨੋ` ਭਾਈ ਲੋਕ ਦੇਖਕੇ ਹੋਏ ਬਲਿਹਾਰ ਵੀਰੋ 

ਕਰਾਮਾਤੀ ਏਹ ਖੇਲ ਹਰਨਾਮ.ਸਿੰਘਾ ਖੇਲੇ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਹਰੀ ਦੁਆਰ ਵੀਰੋ 

ਰ `- ਕਵੀਸ਼ਰ 

ਕਲਾਵਾਨ ਭਾਰੇ ਵਡੀ ਸ਼ਕਤ ਵ'ਲੇ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਵਿਚ ਭਰਪੂਰ ਸਤਗੁਰ 
ਕਰਮਾਤ ਛਪਾਇਕੇ ਸਦਾ ਰਖਦੇ ਹੈਦੇ ਫ਼ਾਂਹਰ ਨਾ ਆਮ ਹਸਤ ਸਤਿਗੁਰ 
ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਮਸਤਨੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕੁਸ਼ਕ ਦਸਭੀ ਦੇਣ ਜਰੂਤੇ ਸਤਿਗੁਰ 
ਕਰਾਮਾਤੀ ਉਤਰ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸਚੇਸਾਈ' ਦੁ! ਅਲਸੀ ਨ ਨੂਰ ਸ/ਤਗੁਰ 

ਹਾ `ਕਵੀਸ਼ਰ' 

ਦੌਰਾ ਕਰ ਸਰੇ ਗੈਗਾ ਪਰ ਤੋੜੀ', ਮੁੜੇ ਪਿਛਾਂ ਨੂੰ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਦੂਲੌ 
ਦਰਾਰੀਡ ਇੰਮਲੀ ਮ ਮੋਹਣ, ਘਟ ਤੋੜੀ', 'ਕੀਤਾ ਕੁਛਕ ਦੌਰ'ਂ ਕੋਹ ਸ਼ੰਮਾਲ ਦੂਲੋ 
ਲਾਗ ੨ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਚਲੇ ਆਏ, ਕਰਦੇ ਲ੍ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਏ ਨਿਹਾਲ ਦੂਲੋ 
ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘਾ, ਹੁਣ ਸੁਣੋ ਅਗਲਾ ਸਰਾਂ ਹਾਲ ਦੂਲੋ 

ਕਵੀਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸੁੱਧ ਸਿੰਘ: ਨੇ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰ ਰਾਮ ਸਿੰ੫ ਜੀ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਯਨ 

ਮੇਲਾ ਅਪਨੇ ਪਿੰਡ ਬਗੁਲ) ਕਰਵੇਣਾਂ ਅਤੇ ਚਾਲਾ) ਘਰਾਂ ਨੋ ਨਾਮਧਾਂਰੀ ਸਜਣਾਂ 

ਹੱਥ ਜੋੜ ਖੜਕੇ ਕਿਹਾ ਪਿਤ' ਜੀ. ਨੇ, ,ਅਰਜ ਸੁਣੋ ਸਾਡੀ ਸਿਰਜਨਹਾਰ ਪ੍ਰਭੂ 

ਸਣੇ ਸੈਗਤੀ'_ ਸਾਡੇ ਗੀਬ ਖਾਨੇ, _ਬਗੁਲੀ ਚਲਕੇ ਦਿਓ ਦਿਦ/ਰ ਪਰ੍ਭੂ 
ਜਿਵੇਂ ਤਾਰ ਦਿਤੇ-ਤੁਸੀਂ' ਹੇਰ ਨੱਗਰ, ਸ:ਡੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਭੀ ਦਿਓ ਤਾਰ ਪ੍ਰਭ 

ਖੁਸ਼ੀ ਬਹੁਤ ਹੋਏਸ(ਤਗੁਰ ਪਿਤਾ: ਜੀਤੇ ਤੇ, ਕੀਤੀ ਅਰਜ ਮਨ੍ਜੂਰ ਕਰਤਾਰ ਪ੍ਝੂ 

ਬਗੁਲੀ ਪਿੰਡ ਆਏ ਸਣੇ ਸੈਗਤਾਂ ਦੇ, ਭਾਰੇ ਅਣ ਕੇ ਲਏ ਦਰਬਾਰ ਪ੍ਭੂ 

ਸੇਕ ਸਿੰਘ ਸਜਿਆ ਪਕਾ ਨਾਮਧਰੀ, ਕੰ.ਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਭੁ 

ਪਾਕੇ ਚਰਨ ਸਾਡੇ ਘਰੀ' ਦੀਨ ਬੋਧੂ, ਬਖਸ਼ ਗਏ ਸਨੂੰ ਫਲ ਚਰ ੫ਭੁ 

ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ. ਦੇ ਕਹੇ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਪ/, ਦਸ਼ਨਫੇਰ ਦੇ ਗਏ ? ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਪਰਭੂ 
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(੧੯) 
ਸ੍ਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਪਿੰਡ ਬਿਸ਼ਨ ਪੁਰ ਜਾਕੇ ਚਾਰ ਪੀਟੇ ਅਲੇਪ ਹਣਾ।' 

ਬਿਸ਼ਨ ਪੁਰੇ ਯਾਨੇ ਨਵੇ' ਪਿੰਡੁ ਪਹੁੰਚੇ, ਏਸੇ ਜਗਾ ਤੇ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਜਾਂਟੋ 
ਮਹਰ ਧਾਂਰ ਸਤਿਗੁਰ ਬਹੁਤ ਪੇਮ ਕਰਕੇ, ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏਨਾਲ ਜਾਣੋ 
ਇੱਕ ਕੋਠੇ ਮੈ' ਹੋਏ ਅਲੰ੫ ਉਥੇ, ਪੈਹਰੇ ਪਿਤ ਨੂੰ ਬਹਰ ਬਿਠਾਲ ਜਾਣੋ 
ਕੱਠੇ ਬਹੁਤ ਹੋਏ ਓਥੇ ਲੋਕ ਆਕੇ, ਕਈ ਤਾਂ ਦਾ ਧਾਰਕੇ ਖਿਆਲ ਜਾਣੋ 
ਰੋਕੇ ਪਿਤ/ ਜੀ ਨੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਲੋਕ ਸਰੇ, ਦਸਿਅ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮਪਾਲ ਜਾਂਣੋ 
ਲਕ ਕਹਿਣ &ਂਗੇ ਕਿਅ ਏਹ ਹਈ ਰਾਜ,ਪਹਿਰੇਵਾਂਗ ਰਾਜੇ ਬੋਨਾ ਡਾਲ ਜਾਣ 
ਮੈੰ ਤਾਂ ਨਹੀ“ਰਾਜਾ ਉਤ'ਬਚਨ ਆਯਾ,ਪਰ ਮੈ' ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਕਰੂ ਦਾਲ ਜਾਣੋ 
ਤ:ਦੇਖੀਆਂ ਪਿਤ ਨੇ ਆਪ ਹਰਨ'ਮ ਸਿੰਘਾ,ਕਈ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤਾਂ ਏਸੇ ਸਾਲ ਜਾਣੋ 
੧੯੧੯ ੩ਿ੧ ਵਿਚ ਸੀ ਸਤਤਿਗੁ ਤਾਂ ਨੇ ਮੁੜਤਸਤ ਜ? ਜਾਣਾ ਪੁਜਾਰੀਆਂਨੇ ਬਦ-ਸਲੂਕ ਕਰਨ' 

ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਪ ਦੇਣਾ 

ਮੇਲੇ ਮਾਪੀ ਦੇ ਨੂੰ ਮੁਖਸਰ ਗੋਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨ'ਲ ਸੋਗਤਾਂ ਬਿਨਾ ਸ਼ਮਾਰ ਭਾਈ 
ਜਿਵੇ' ਕਰੀ 0ਜ/ਗੇਅ' =ਮਤਸ3 ਮੈ ਏਵੇ' ਕਿਵੇ' ਹੋਤੀ ਓਥੇ ਕਾਂਰ ਭਾਈ 
ਖਤ ਲਿਖਾਂ ਪੁਸਾਰੀਆਂ ਸੁਧਾਸਰ ਤੋ ਚਿਤ ਵਿਚ ਖ!ਕੇ ਭਾਰੀ ਖਾਰ ਭਾਈ 

ਕੁਕੇ ਵੜਨ ਨਾ ਵਿਚ ਦਰਬਾਰ ਦੇਣੇ ੫੩ ਫੇਰ ਦਿਤੇ ਤਖਤ” ਚਾਰ ਭਾਈ 
ਭੇੜੇ ਬੋਲਕੇ ਬੋਲ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਰੀ ਏਥੇ ਭੀ ਬਹਤ ਤਕਰਾਰ ਭਾਈ 
ਸੋਧੀ ਨਹੀਂ ਅਰਦਾਸ ਸੀ ਸ/ਤਗੁਰਾਂਦੀ ਦਿਤੇਚੜਨਨਾਂਖਸ ਦਰਬਾਰ ਭਾਈ 
ਸੱਚੇ ਬੋ੭ਕੇ ਬ ਪੁਜਾਂਰੀਆ ਨੂੰ ਪਈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਬਹੁਤ. ਧਿਰਕਾਰ ਭਾਈ 
ਝੁਠੇ ਤੁਸੀ" ਪਨਖਾਂਹੀਏ ਹੋ ਪੁਜਰੀ ਤੁਸੀਂ %੫ ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਗਾਰ ਭਾਈ 
ਸਜਾ ਮਿਲੁ ਥੋਨੂੰ ਭਾਰਾ ਡੈਨ ਲਗੁ ਕਡੂ ਪੰਥ ਥੋਨੂ ਧਕੇ ਮਾਰ ਭ/ਈ 
ਲੈਹ3 ਚਲੂਗੀ ਪੰਥ ਔਕ/ਲੀਆਂ ਦੀ ਥੋੜੇ ਸਮ ਦੀ ਹੈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਭਾਈ 
ਮਾੜੇ ਸੰਤ _ਮਹੈਤ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਦਾ ੫੩੫ ਕਰਗ' ਫੇਰ ਸੁਧਾਰ ਭਾਈ 

ਗੁਰਾਂ ਆਪੇ ਹੀ ਸੋਧ ਅਰਦਾਸ 'ਲਈ ਦੇਗ ਵੰਡਦਿਤੀ ਇਕੋ ਸਾਰ ਭਾਈ 

ਲੋਕ ਦੇਖ ਜਲਦੇ ਰਹੇ ਸ/ਤਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਪਪੀ ਸਕੇ ਨ' ਤੇਜ ਸਹਰ ਭਾਈ 

(ਸਭੇ ਜਨ ਜਯਜਮ ਛੇ ਯੂ ਗਲ ਕੇਕ ਯੱਅ ਕਸ ਤੇਗ ਮੰ ਕਮਰ ੰਯਲ `` 
ਮਹਾਰਾਜ ਜਹ ਕਰਨਾਂ ਨਹੀਂ' ਚਹੰਦੇ ਸਨ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੂੰ ਤੀ ਹੁਕਮ ਬਾ ਕਿ ਏਹ ਬਾਤਾਂ ਆਮ ਜਾਹਰ ਨਾਂ ਕਰੋ ਸਾਰੇ , ਹਾਲ ਏਝੇ ਲਿਖ 
ਨਹੀ ਸਕਦੇ ` 
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(੨੦) 
ਨਾਮ ਦਾਨ ਭਗਤੀ ਬ੪ਸ ਸ/ਤਗੁਰਾਂ ਨੇ' ਪਪੀ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਕੀਅ- ਉਧਾਰ ਭਾਈ 
ਵਡੇ ਵਡੇ ਪਾਪੀ ਅਕੜ ਖਾਨ ਭਾਰੀ ਜਪਣ ਲਾਦੀਏ ਨਾਮ ਕਰਤ/ਰ ਭਾਈ 
ਸਾਰਾ ਮਾਲਵਾ ਦੇਸ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸਚੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਦਿਤ' ਤ/ਰ ਭਾਈ 

ਸੀ ਸਤਿਗੁਰ! ਦੇ ਉਪਕਾਰ 

ਜਿਥੇ ਜਿਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਉਪਦੇਸ ਕੀਤਾ ਚੋਤੀ ਯ'ਰੀ ਤੇ ਲੋਕ ਹਟਇ ਦਿਤੇ 
ਠੱਗੀ ਝੂਠ ਕੁਰ੍ੈਤੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰਸਤੇ ਧਟਮ ਦੇ ਲੋਕ ਚਲਾਇ ਦਿਤੇ 
ਡਾਕੂ ਧਾੜਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੋਤ ਖਾਲਸੇ ਲੋਕ ਬਣ.ਦਿ ਦਿਤੇ 
ਮਹਾ ਘੇਰ ਕਲਜੁਗ ਦੇ ਸਮੇ ਐਦ ਸਮੇ' ਸਤਿਜਗੀ ਗੁਰਾਂ ਵਰਤ/ਇ ਦਿਤੇ 
ਮੜ੍ਹੀਆਂ ਬੁਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਣਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਵਹਿਗੁਰੂ ਨਮ ਜਪ/ਇ ਦਿਤੇ 
ਭਵਜਲ ਤਰਨ ਨੂ ਲੋਕ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਜਹਾਜ ਚੜਾਇ ਦਿਤੇ 

੧੯੨੩ ਬਿ੬ ਵਿੱਚ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਹੇਲ' ਦੇਖਣ' ਅਤੇ 
ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਤਾਰਤ 

ਮੁੜਕੇ ਕਿਲਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੇਖਣੇ ਨੂ ਗੁਰੂ ਬਾਰਵੇ' ਜਾਮੇ ਨੂ ਧਾਰ ਚੱਲੇ 
ਸਜ_ਧਜ ਕੇ ਸੈਗਤਾਂ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰ ਉਤੇ ਘੜਆਂ ਹੋਇ ਅਸਵਾਰ ਚੱਲੋ 
ਭੀੜ ਭਾੜ ਭਾਰੀ ਸੰਗਤ ਪੈਦਲਾਂ ਦੀ ਘੋੜ ਚੜ੍ਹੇ ਭੀ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਚੱਲੇ 
ਵੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੇ ਨਾਮਧਾਰੀ ਹੇਰ ਲੋਕ ਬਾਕੀ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਚੱਲੇ 
ਲਖਨ ਪੁਰ ਵਿਚੀ ਦਰਸ਼ਨ ਗਏ ਦਿੰਦੇ ਡੇਹਰ ਮੁਡੀਆਂ ਸਿੰਧਵਾਂ ਤਾਰ ਚੱਲੇ 
ਦਿੰਦ ਪੁਰਾ ਬਸਾਲ ਪੁਰ ਨਗਾਂ ਚੀ” ਰੋਪੜ ਸ਼ਹਿਰ ਨੁ ਬਖਸ਼ ਦਿਦਰ ਚੱਲੋ 

ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਵਾਂਗੂ ਸ਼ਾਨ ਸ਼ਕਤ [ ਭਾਰੀ ਅਰਦਲ ਵਿਚ ਥੇ ਕਈ ਸਦਾਰ ਚੱਲੇ 

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

ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਮਹੈਤ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਵਣੇ ਤਾਰ ਚੱਲੇ 
ਕੂਕੇ ਚਲੇ ਅਉ ਦੇ ਕਿਲਾ ਲੁਟਣੇ ਨੂ ਬਾਗ਼ੀ ਲੋਕ ਚਲੌਣ ਹਥਿਆਰ ਚੱਲੇ 
ਡਿਪਟੀ ਸਾਹਿਬ ਐਬਾਲੇ ਤੋ' ਫੌਜ ਲੈਕੇ ਬੰਦੇ ਬਸਤ ਦੇ ਲੀਟੇ ਸਕਾਰ ਚਲੇ 

ਲੈਕੇ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਅਨੰਦ੫੩ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਫੌਜ ਦੇ ਸਿ੫ਪਹ ਸਲਾਰ ਚੋਲੇ 

ਝੂਠੀ ਸਚੀਆਂ ਗਲਤ ਇਤਲਾਹ ਦੇਕੇ ਨਿੰਦਕ ਲੋਕ ਪਾਂਪੀ, ਝਖ ਮਾਕ ਚੱਲਹੇ 

ਮਿਲਕੇ ਗੁਰਾਂ ਨੂਅਫਸਰਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘਾ ਝੂਠੀ ਸੱਚੀ ਇਤਲ/ਹਨਿਤਰ ਚੱਲੋ 
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(੨੧) 
ਅੰਗੁਜ਼ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ 

ਅਫਸਰ ਲੋਕਸਤਿਗੁਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਬ ਜੀ ਕਹਾਂ ਸਮਾਨ ਥੋਡ' 
ਕਿਥੇ ਹੈਨ ਸ਼ਸਤ੍ ਜੈਗੀ ਸਾਜਕਿਥੇ ਕਿਧ੩ ਜਥਾ ਜੰਗੀ ਬਲੀਵਾਨ ਖੋ ਥੋਡਾ 
ਸਾਨੂੰ ਸਦਯ' ਸਭ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਦਸ ਸ/ਨੂੰ ਦਾਸਤ'ਨ ਬੋਡ' 
ਕਬਸ਼ਾ ਤੁਸੀ ਕਰਨਾ ਚੇਂਹਦੇ ਕਿਲੇ ਉਤੇ ਲੈਣ/ ਚਾਂਹੁਵੇ ਅਸੀਂ ਬਕਨ ਥੋਡਾ 
ਗੁਰਾਂ ਹੱਸਕੇ ਮੁਖ ਥੇਂ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਗਲਤ ਕੁਲ ਦਾ ਕੁਲ ਫ਼ੁਰਮਨ ਥੋਡਾ 
ਦਿਤੀ ਗਲਤ ਰਪੋਟ ੫ੁਜਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਐਵੇਂ ਮੁਫਤ ਮੈਂ ਕੀਆ ਨੁਕਸ/ਨ ਥੋਡਾ 
ਸੇਤ ਖ.ਲਸਾ ਦੇਵਤੇ ਰੂਪ ਸਾਰੇ ਮਤ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਯਾਨ ਸ:ਡਾ 
ਸਸਤ ਇਕ ਨਾ ਹੈ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਭੀ ਦੇਖਚਵੋ ਕੱਲਾ ਕਲਾ ਜੁਆਨ ਸਾਡਾ 
ਕੀੜੀ ਮਾਰਨਾ ਤਕ ਹੈ ੫੫ ਸਾਨੂ ਸੰਤ ਖਾਲਸਾ ਹੈ _ਦਇਆਵਾਨ ਸਾਡ/ 
ਸਾਡੀ ਨਹੀ' ਤਾਲੀਮ ਤਸੰਦਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ੰਤਮਦੀ ਦਾ ਹਈ ਐਲਾਨ ਸਾਡ 
ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨੇਕੀਦਿਤੇਨੇ ਛੱਡਕਬਜੇਦੁਨੀਆਂਆਵਨਾ ਵਾਂਗ ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡਾ 
ਮ'ਨਸ ਜਨਮ ਨਫਰਸ਼ ਤਮੈਦਤਾਂ ਦਾ ਫਰਜਇਕ ਹੈ ਭਗਤ ਭਗਵਾਨ ਸਡਾ 

_ਸ਼ਸਤ੍ ਛਡ ਦਿਤੇ ਸਤ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਸਸਤ ਚਲਦਾ ਹੈ ਨਮਬਾਨ ਸਾਡਾ 
ਮਾਲਾ ੩੫ ਹੈ ਸਾਡੀ ਹਰਨਾਮਸਿੰਘਾਜਿਸਦਾ _ਉਕਦਾ ਨਹੀ ਨਿਸ਼ਨ ਸਾਡਾ 

ਅੰਗੇਜ਼ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਪੁਰ ਭਰੇਸਾ ਹੇਣਾ 

ਖੁਸ਼ੀ ਬਹੁਤਹੋਇਆ ਡਿਪਟੀ ਸ 'ਹਬਮਿਲਕੇ ਝੂਠੇਸਮਝ ਮਹੰਤ ੫ਸਾਰੀਆਂ 

ਨਿਮਸ਼ਕਾਰ ਕੀਤੀ ਸਚੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਲਾਨਤ ] ਪਾਈ ਤਮਾਮ ਹੰਕਾਰੀਆਂ 

ਨਿਸਚਾ ਅਫਸਰਾਂ ਨਹਟਿਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੇਮੁੜਗਏ ਲੈਕੇ ਫੌਜਾਂ ਸਾਰੀਆਂ 

ਪਤਾ ਹੋਇਆ ਯਕੀਨ ਹਰਨਾਮਸਿੰਘਾ ਨਿੰਦਕਲੋਕ ਝੁਠੇ ਖਾਂਦੇ ਖ੍ਰਰੀਆਂ ਨੂੰ 
ਨਾਮਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੰਦਪੂਰ ਮੇਂ ਜਗ੍ਹਾ ੨ ਦੀਵਾਨ 

ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਕਿਲੋ ਅੰਦਰ ਨਾਮਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜਗਾ ੨ ਤੇ ਕਈ ਦੀਵਾਨ ਹੋਏ 

ਕੀ ਫੇਰ ਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਫਸਰ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਮੈੇਹਰਬਾਨ ਹੋਏ 

ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏ ਸਤਿਗੁਰ ਏਸਵਾਰੀ ਨਿੰਦਕ ਲੋਕ ਪਾਪੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ 

ਸਚੇ ਪਾਤਸ਼'ਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿਘ ਦੇ ਜੈ ਜੈ ਕਾਰ ਤਮਾਮ ਜਹਾਨ ਹੋਏ 

ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਸਜੇ ਨ/ਮਧਾਰੀ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਓਥੇ ਨਾਮ ਦਾਨ ਹੋਏ 

2।:/24:024%2 
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ਸਾਡੇ ਪਿਤ/ ਜੀ ਭੀ ਅਪਣੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਭਾਰੇ ਸੂਰਮੇ ਬੀਰ ਬਲਵਾਨ ਹੋਏ 

ਕੂਕਾ ੫ ਨਿਹੰਗ ਖ਼ਹੰਤ ਸਾਰੇ ਸੋਟੇ ਪਕੜ ਸਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅ ਮਨ ਹੋਏ” 

ਅਗੋ' ਸਿੰਘ ਕੂਕੇ ਖੱਪ ਖੋਹਲ ਦਿਤੇ ਖੁੱਲੇ ਵਾਰ ਥੇ ਵਿਚ ਮੈਦਾਨ ਹੋਏ 

ਕੱਲੇ ਕੁਕੇ ਨੇ ਤੀਸ ਮਹੰਤ ੨ਟੇ ਅਖਰ _ਆ੫ ਭੀ ਲਹੂ ਲੁਹਾਨ ਹੋਏ 

ਪਿਛੋ ਹੋਈ ਏਹ ਝਪਟ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘਾ ਸਤਿਗੁਰ ਭੈਣੀਨੂੰ ਜਦ'ਰਵਾਨ ਹੋਏ 
ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਉਪਕਾਰ 

ਭੈਣੀਸਾਹਿਬਆਕੇਸਤਿਗੁਰਰਾਂਮਸਿਘਜੀਦਿੰ ਦੇਧਰਮਦਾਰਹਿਣਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਰਾ 
ਚੌਰਨਸਤਿਗੁਰਾਂਤੇਨਿਸਚਾਧਾਰ ਕਰਕੇ ਨਿੰਵਗਿਆਕੁਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੇਸ ਸਾਰਾ 

ਰਾਕੇਸ਼ ਬੁੱਧ ਮਲੇਛਾਂ ਦੀ ਛੱਡ ਕਠਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਸੈਤ ਦਰਵੇਸ਼ ਸਾਂਰਾ 

ਕਰਕੇ ਕਾਗਾਂ ਤੇ ਹੰਸ ਹਰਨਾਂਮਸਿੰਘਾ ਦਿਤਾ ਬਦਲ ਤਮਾਮ ਹੀਂ ਭੇਸ ਸਾਰਾਂ 
ਹੱਜੂਰ ਸਹਿ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਰਾਇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ. ਨੇ ਮੌਤ, ਦੇ 

ਰਾ ਮੂਹੇ' ਕੱਢਣਾ 

ਅਬਚਲਨਗਰ ਜੀਨੂੰ ਚਲਾਜ: /ਰਿਹਾ ਥੀ ਸਿਦਕੀ ਨਾਮਧਰੀਸਿੰਘ ਰਇ ਬੇਲੀ 
ਇਕ ਹੋ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਅਪਨੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਰਾਇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਆ ਮਿਲਇ ਬੇਲੀ 
ਹਜੂਰ ਸਾਹਬ ਤੋੜੀ ਪੈਦਲਚਲਨੇਦਾ ਮਤ'ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਆ ਪਕ/ਇ ਬੇਲੀ 
ਕਿਸੇਵਿਚਜੈਗਲ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਵੱਡਾਘਇਲ ਹੋਇਕਿਧਰੋਂ' ਗਿਆ ਅਇ ਬੇਲੀ 
ਰਾਇ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਪਾੜ ਦਿਤਾ ਓਸ ਸ਼ੇਰ ਨੌ ਝਪਟ ਚਲਾਇ ਬੇਲੀ 
ਡਰਕੇ ਓਸ ਔਖੇ ਵੇ ਵੇਲੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਲਿਆ ਧਿਆਇ ਬੇਲੀ 
ਪਹੁੰਚ ਮੌਕੇ ਉਤੇ ਗੁਰ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ _ਰਇਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਿਆ ਬਚਾਇ ਬੇਲੀ 
ਕਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਨੇ ਠੈਹਰ' ਸ਼ੇਰ ਮਰਦ ਹੱਲਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਤੇ ਨਹੀ ਕਰਾਇ', ਬੇਲੀ 
ਗਿਗਾ ਸ਼ੇਰ ਚਰਨੀ ਸਚੇ ਸਹਬਾਂ ਦੀ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਸਿਰ ਦੀਆ ਝੁਕਾਇ, ਬੇਲੀ 
ਵਾਪਸ ਆਣ ਪਹੁੰਚੇ ਭੈਣੀਸਹਿਬ ਗੁਰ ਜੀ ਰਾਤੋਰਤਹੀ ਸਫਰ ਮੁਕਾਇ ਬੇਲੀ 
ਓਧਗੰਸੰਘ ਭੀਮਜਲ ਮਕਸੂਦਪਹੈਚਾਕਰਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਅਦ'ਇ ਬੇਲੀ 
ਲਾ ਫਰਾਰ ਰਾਜਾ ਹਾਕ ਤਕ ਫਜ਼ਯਰਫਜਯੰਯ ਜਤ 
ਦੀ ਨਿੰਦਜਾ ਆਪਣੇ ਕੈਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਨਿਹੰਗਾਂ ਮਹੰਤਾਂ ਪੁਜਾਰੀਆਂ`ਨੇ ਸਤਿਗੁਤ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਨਿੰਟੜ' ਕੀਤੀ ਥੀ 
ਬਾਪੂ ̀ ਜੀ ਦੀ ਮਨਸਾ ਥੀ ਕਿਸਾਡਾਸਗੀਰ ਏਥੇ ਲਗਜਾਵੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿੰਦਤਾਂ ਦਾ ਫਲ' ਭੁਗਤਾ ਕੇ ਕੱਲੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਕੇ ਓਹ ਖੁਦ ਗਲ 
ਆਪਏ ਬਾਪੂ ਜੀ ਏਹ ਢਾਹੁਦੇ ਹੀ ਥੀ । 

-% :: 
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#ਲੈਬ' ਹਾਲ ਏਹ ਹਤੀ ਹਰਨਾਮਸੈਘਾਮੈਂ' ਸੈਖੋ੫ ਹੀ ਦੀਅ' ਸੁਨ'ਇ ਬੇਲੀ 
ਇਕ ਸਾਂਧ ਪਰ ਕ੍ਰਿਪਾ ਦ੍ਰਟੀ 

ਬਿਜਲੀਪੁਤੇ ਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚਇਕ ਸੇਤ ਰੈ ਹਦ ਕੱਟੜਸਾਂਧਹਿੰਦੂ ਖਬਰਦਾਰ` ਚੰਗਾ 
ਸਾਮਲ ਤੁਕ ਉਸਨੂੰ ਅਧੀ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਮਿਲਯਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਚੀਨ ਸੰਵਾਰ ਚੈਗ 
ਦਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂਸਾਰਨਿਹਲ ਹੋਕੇ ਤ੫ਟ/ਰਿਦਹੋਝਿਆਂ _ਠੰਡਠਾਰ ਚੋਗ 
ਜਮਾਘਾ ਸਿੰਘ ਮਹੰਤ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਕੇ ਹਾਲ ਦਸਿਆ ਕੁਝ ਉਚਾਂਰ ਚੰਗਾ 
ਪਤ! ਦੋਸ ਦਿੱਤਾ ਉਸਨੇ ਸ(/ਤਗੁਰੂਦਕੀਤਾ ਸਾਧ ਨੇਨਹੀ' _ਇਤਬਾਂਰ ਦ ਚੋਗਾ 
ਚੀਨੀ ਜ! ਪਛ ਣੀਜਦੋੱ'ਰਾਂਤ ਵਲੀ ਚਰਨੀ ਡਿਗਾਂਸਾਧੂਨਿਸਚਾ ਧਾਰ ਚੇਗਾ 
ਸਜਕੇ, 'ਨਾਂਮਧਾਰੀ ਕੱਂਟੜਸਾਂਧ ਹਿੰਦੁਹੋਟਆਖਾਲਸਾਤਿਮ ਆਰਪ੍ਰ: 'ਤੁਆਰ ਚੋਗਾ 

ਬਹੁਤ. ਵਧਣ ਤੇ ਗੇਕ ਹਰਨ/ਮਸਿੰਘਾ ਮੁਖਸਰ ਦਸਿਆ ਮੈ ਸੈ ਸਮਾਚਰ ਚੈਗਾ 
_ਤੰਮਾਨਾਂ ਵਲ ਦੇ ਹੋਲੇ ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ_ ਜਾਹਰੀ ਕਰਾਮਾਤ 

ਮਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਹੋਲੇ ਦ' ਹਾਲ ਬੋੜਾਏ3 ਭੀ ਸੁਣੇ ਲਾਕੇ ਜਰਾ ਧਿਆਂਨ ਵੀਰੋ 
ਕੱਠੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਹੋਇਆ ਓਸ ਥਾਂ ਤੇ ਭੀੜ ਭਾੜ ਦੇ ਮਚੈ ਘਮਸਾਨ ਵੀਰੋ 
ਘੋੜਯਾਂ ਉਤੇ ਥੇ ਸਿੰਘਸਰਦਾਰ ਸਾਥੀ ਹਾਬੀ ਉਤੇ ਸਤਿਗੁਤ ਕਲਾਵਾਨ ਵੀਰੋ 
ਖਲਕਤ ਹੋਰ ਭਰੀ ਪੈਦਲ ਤਰਫ ਚਾਰੋਂ ਸਜੀਥਹੁਤ ਜਲੂਸ ਦੀ ਜ਼ਾਨੰ ਵੀਰੋ 

ਗਿਅ ਨੀਂਸਿੰਘਦੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਫੇਟਖਾਕੇਲੜਕਾ ਮਰਗਿਆ ਇਕ ਨਿਦਾਨ ਵੀਰੋ 

ਰੋਗ ਵਿਚ ਹੀ ਆਣਕੇ ਭੇਗ ਪੈਗਯਾ ਭਾਨ' ਵਰਤਿਆ ਆਨ ਭਗਵ'ਨ ਵੀਰੋ 

ਸਬ ਖਾਇਕੇ ਘੋੜੇ ਦਾ ਵਿਚ ਛ-ਤੀ ਲੜਕ. ਛਡਗਿਆਂ ਤੁਰਤ ਪ੍ਰਾਨ ਵੀਰੋ 

₹ਛਹਰ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਕ ਵਿਚ ਜਦੋ' ਸੁਤਾ ਸਿੰ4 ਨੇ ਸਤਿਗਤਾਂ ਦੀ ਸੜਾਗੀ ਦੀ ਚੀਨੀ ਘੋੜੀ ਦੋਖੀ ਤਾਂ' ਪ੍ਰਸੀ $ ਨਾਲ ਪਾਣੀ 
੨ ਹੋ ਰਹੀ ਬੀ ਤ3ਬ ਹੋਕੇ ਸਤਿਗੁਤਾਂ ਪਾਸ ਅਤਜ ਜਾ ਕੀਤੀ ਹਜੂਰ ਢੀਨੀ ਘੜੀ ਨੇ ਰਾਤੇ ਰਾਤ ਭਾਰੀ ਸਵੇਰ ਕਰਿਆ 
ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਸੀ' ਪੋਹਰੇ` ਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀ ਦੇਖੀ ਸਭ ਦਵਾਜੇ 'ਬਦ ਥੇ ਸਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਏਹ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਬਚਨ 
ਹੋਯਾ ਪਯਰੇ ਖ-ਲਸਾ ਜੀ ਏਹ ਬਤ ਰਵਿ ਸਿੰ੫ ਹ33 ਸਾਹ੩ ਤੋ ਆਕੇ _ਦਸੇਗ' ਬਸ ਏਹ _ਕੇਹਕੇ ਚੁਪ _ਹਗਏ ਸੇਗਤ 

ਹੌਭਾਨ ਹੋੜੇ ਰਾਇ ਸਿੱਧ ਦ' ਫਿਤ੨ਰ ਕ੩5$ ਲੱਗੀ ਰਾਇ ਸਿਘ ਨੇ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਕਤੋ' ਆਕੇ ਸਾਰ: ਪਜੇਗ ਸ਼ੇਰ ਤੋਂ 
ਬਚੋਨ ਦਾ ਸਨੇ ਚੀਨੀ ਪਹੁਰਕੇ ਸੋਗਰਾਂ ਨੂੰ ਦਸਯਾ ਸੈਗਤ ਧੱ5 ਧੰ# ਕੇਹਕੇ ਗੁਰੂ ਅਗੇ ਸੀਸ ਝੁਕੋਨ ਲੱਗ ਪਈ । ” 

` ਮਾਘਾ. ਸਿੰਘ ਲੱਲਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗੁਰੂਸਰ ਦਾ ਮਹੰਤ ਸੀ ਮੈ' ਉਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਦਫਾ _ਦਰਕਨ ਕੀਤੇ ਹੈਠ ਓਹ ਦਸ੍ਯਾ 
ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਭੈਣੀ ਸਾਹਬੇ' ਸੈੱਕਕੇ ਮੀੜਾਂ ਦੇ ਫਾਸਲੇ ਪਤ ਕਿਜਭੀ' ਪੁਤ ਦੇ ਸਾਂਧ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਤਾਂ ਦਤਨ ਦਿਤੇ ਰਾਤੇ 

ਰਾਤ ਸਤਿਗੁਰ ਭੈ ਡੀ ਸਾਂਹ3 ੫੨੩ ਗ੨ ਸ:3 ਰੋ ਵਿਚ ਆਇਸਾ ਐੱਦੇਤਾਤ ਭੈੜੀ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁਚ ਪਤਾ ਲਗਾ ਕਿ ̀  'ਸਤਿਗੁਤ` ਤਾਂ ਬਹੁਤ 
ਰੋਜ ਤੇ ਏਬ ਹੀ ਹੈ ਓਸਨੇ ਜੋ ਰਾਤ ਨੂੰ ਢੀਨ) ਘੋੜੀ ਦੇਖੀ ਥੀ ਓਹ ਪੈਹਰਾਨ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦ। ̀  ਕਰਾਮਾਤੀ ਲੀਲਾ 
ਦੇਖਕੇ _ਚਰਨੀ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਅਤੇ ਪਕਾ ਸਿੰਘ ਸਜਗਿਆ .। 

ਏਸ ਮਾਨਾ ਵਾਲ ਦੇ ਹੋਲੇ ਦਾ ਤੇ ਏਸ ਦੌਰੇ ਦਾ ਬੜਾ ਲਬ ਢੋੜਾ ਪ੍ਯੰਗ ਹੈ ਜੀਵਾਲਨ ਹਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਦਤਾਰ ਵਿਚ ੧: 
ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਨੌ ਓਰ ਸੋ ਸਾਖੀ ਪੋਸ਼ ਕੇਰੀ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬੇਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੰ ਦਿਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ।ਵਚ ਸਤਗਤ 
ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ _ਬਾਬਤ ਸਾਫ ਸਾਫ ਤਿਖਯਾ ਹੋਇਆ ਸੀ` ਸਤਿਗੁਰੂ `ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਓਹ ਸਾਖੀ 
ਨੂੰ ਵੇਖਕੇ ਵੈਰਾਗ ਵਿਚ ਹੋਗ ਤੇ ਪੈਹਲੇ ਭੇਵਿਸ਼ਤੀ ਬਚ$ ਸੁਣਕੇ ਆਪ ਭ ਤਵਿਤਤ ਬਚਨ ਉਚਰੇ ਰੂ ਦਾ ੫ਜਾਬ ਵਿਚ _ ਆਉਣਾ 
ਆਦ ਬਹੁਤ ਬਚਨ ਹਨ ਜੋ ਪੁਸਤਕ ਵਧਨ ਦੇ ਸਈਬ ਲਿਖ ਠਹੀ ਸਕਦੇ । 
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ਮਾਈ ਬਾ੫ ਉਸ ਬਚੇ ਦੇ ਆਣ ਓਥੇ ਲਗੇ ਮਛੀਆਂ ਵਾਂਗ ਤੜਫਾਨ ਵੀਰੋ 
ਤੁਹਮਤ ਬੇਂਪਕੇ ਬਚੇ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੇ ਨਿੰਦਕ ਲੋਕ ਲੱਗੇ ਜੱਲੀ ਪਨ ਵੀਰੋ 
ਕਿਸੇ ਦਸਯਾ ਜਾਇਕੇ ਸਤਿਗੁਗਾਂ ਨੂੰ ਨੂੰ ਮੁਡੇ ਮਰੇ ਦ' ਕੁਲ ਬਿਆਨ ਵੀਰੋ 
ਸਤਿਗੁਰ ਛੇੜ ਹਾਥੀ ਪਹੁੰਚੇ ਤੁਰਤਓਥ ॥ ਮੁੰਡਾ ਪਿਆ ਸੀ ਜਹਾਂ ਬੇਜਾਨ ਵੀਰੋ 
ਉਠ ਬਚਿਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਚਰਨ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਛੁਹਾਨ ਵੀਰੋ 
ਮੁੰਡਾ ਉਠਕੇ ਭੱਜਯਾ ਮਾਉ” ਵੈਨੀ ਖੜ ਦੇਖਦਾ ਕੁਲ ਜਹਾਨ ਵੀਰੋ 
ਸੋਇਆਹੋਇਆਜੀਵਾਲਿਆ : ਸਤਿਗੂਗਾਂ ਨੇ ਹੋਕੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀਮੇਹਰਵਾਨ ਵੀਰੋ 
ਪੁਸਤਕ ਵਧਨਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਨਹੀ' ਲਿਖਦਾਹੈਏਹਬਹੁਤਵੱਡਾ ਦਾਸਤਾਨ ਵੀਰੋ 
ਸਾਗ ਲਿਖੂਗਾ ਫੇਰ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘਾ ਹਾਲੇ ਥੋੜਾ ਹੀ ਕਰੋ ਪਰਵਾਨ ਵੀਰੋ 

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

ਹਜਰੋਂ ਸਾਹਬ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਰਹੇ ਸੀ ਪਹੁਚੇ ਜਦੋ' ਦਰਕਾਇ ਝਨਾਓ ਉਤੇ 
ਕਿਸ਼ਤੀ ਚੜ੍ਨ ਮਲਾਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀ ਦਿਤੇਪੂਰ ਭਰ ਚੁਕਾਬੀ ਕਿਸਤੀ ਨਾਓ ਉਤੇ 
ਬੇੜੀ ਉਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖੜਨ ਨੂੰ ਭੀ ਦਿਤਾ ਨਹੀ ਮਲਾਹਾਂ ਨੇ ਬਓ ਉਤੇ 
ਭਾਰੀ ਕਾਂਗ ਝਨਾਓ ਦੇ ਵਿਚ ਆਈ ਬੇੜਾ ਕੈਬਦਾ ਨਦੀ ਬਹਓ ਉਤੇ 
ਸਤਿਗੁਰਕਰਾਮਾਤੀ ਠਿੱਲੇ ਨਦੀ ਅੰਦ ਜਿਮੀ ਵਾਂਗ ਹੀ ਤੁਰੇ ਦਰਯ/ਓ ਉਤੇ 
#ਧੁਰਤੀ ਸੜਕਦੇ ਵਾਂਗ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘਾ ਟੱਪ ਗਏ ਦ੍ਤਾਵਾਂ ਦੇ ਰਓ ਉਤੇ 

੧ ਹਾੜ ੧੯੨੭ ਬਿ: ਨੂੰ ਅੰਮਿਤ ਸ ਵਿਚ ਬੁੱਚੜ ਬੱਧ 

ਕੁਛ ਕੁ ਮਾਝੇ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸੁਦਾਰ ਕੂਕੇ ਅੰਮਿ੍ਤ ਸਰ ਦਾ ਕਰਨ ਦੀਦਾਰ ਗਏ 
ਗਊਆਂ 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 ਖਾਤ 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 ਘਲੂਹ ਘਾਰ ਗਏ 

ਟਾਕਰਾ ਨਾਲਾ ਦਾਜ ਦਰ ਨਵਦਹਲਜਤਸਾ= ਦਰ ਰਕਬਾ 
ਹੂੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਗੁਝ ਵਧਨ ਦੇ ਸਬਬ ਸਰੇ: ਸਤਿਗੁਰਾਂਦੇ ਖੋਲ ਨਹੀ ਲਿਖ ਜਾਂਦੇ ਏਸ ਵਕਤਦੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਝਨਾਓ ਦਰਯਾਂ ਟਪਣ 
ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਸਰੀ ਮਾਨ ਫਰਯਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁਸਵਰ ਨੇ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਸੇ ਦਖਾਏ ਹੈਨ ਦੂਜੀ ਪੁਸਤਕ ਵਿਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਵਾਂਗੇ 
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(੨੫) 

ਲਹਿਣਾਂਸਿੰਘ ਬੀ ਹੀਹਨਮੰਸੰਘ ਸਿੰਘਹਾਕਮ $ ਫਤੇ ਸਿੰਘਜੀ ਫਤੇ ਪੁਕਾਰ ਗਏ 
ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਓਸੇ ਬੁੱਚੜ ਠਤਲ ਕਰਕੇ ਸਿੰਘ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਤੇ ਪਾਰ ਗਏ 
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰ ਲਹੋਰ ਗੁਰਦਾਸ ਪਰਦੇ ਚਾਰੇ ਸਿੰਘ ਸਾਰੀ. ਕਰ' 'ਕਾਰ ਗਏ 
ਹੋਰ ਹੈਰ ਹੀ ਪਕੜ ਲੈ ਪੁਲਸੀਆਂ ਨੇ ਕਾਤਲ ਖਾਲਸੇ ਹੋਇ ਫਾਰ ਗਏ 

ਦੂਰ ਨੇੜੇ ਹੀ ਕਿਤੇ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਇਕ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਗੁਜਾਰ ਗਏ 
ਬਚੜ ਮਾਰਨ ਵਾਲ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਰ੍ 

ਦਸਨਕਰਨ ਦੇ ਲੀਏ ਏਹ ਸਿੰਘਚ,ਰੇ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁਚੇ ਇਕ ਸਾਲ ਪਿਛੋਂ 
ਹਾਲ ਸਮਝ ਕਰਕੇ ਅੰਤ੍ਯਮਤਾ ਸੇ ਬੋਲੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਦੀਨ ਦਿਆਲ.ਪਿਛੋਂ 
।ਖਸਕ ਗਏ ੩ਹ/ਦਰੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਧਰੇ ਕਰਕੇ ਬੁਚੜਾਂ ਦਾਂ ਘਲੁਘਾਲ ਪਿਛੋਂ. 
ਫੜੇ ਗਏ _ਨਿਹੈਗ _ਮਲੌਗ] ਸਾਧੂ ਬੇਕਸੂਰ _ਗ੍ਰ.ਬ“ - ਕੰਗਾਲ ਪਿਛੋਂ 

ਤੁਸੀ ਬਚੜਾਂ ਨੁ ਨਾਂ ਸੀ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੇਤਮਈ ਤੁਮਨੇ ਦਿਤੀ ਟਾਲ ਪਿਛੋਂ 

ਜੇਕਰ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਤਲ ਤਾਂ ਆ੫ ਹੈਦ ਕਰਦੇ ਜਾਇ ਬਯ/ਨ ਅਕਬਾਲ ਪਿਛੋਂ 

ਬਚੜ ਮਾਰ ਕੇ ਤੁਸੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹਦੇ ਫਾਂਸੀ ਗਲੀ ਪਦੇ ੪ਸੀ ਨਾਲ ਪਿਛੋ' 

ਹੁਣ ਭੀ ਜਾਓ ਬਹਾਦੋ ਐਮਤਸਰ ਨੂ ਦੇਉ ਦੇਸ ' ਸਰਕਾਰਨੂ ਹਾਲ ਪਿਛੋਂ 
ਅਪਣੇ ਆਪ ਜਾ ਕੁਲ ਕਸੂਰ ਮੰਨੋ ਕਰੋ ਧਰਮ ਦੀਂ ਕੈਮ ਮਿਸਾਲ ਪਿਛੋਂ 

ਤੁਸੀ ਸਰਗ ਔਟ ਜਾਂਕੇ ਜਗਾਂ ਮਲੋ ਔਣ ਹੋਰ ਭੀ ਗਰੂ ਦੇ ਲਾਲ ਪਿਛੋ 

ਪੋਹਲੇ ਤੁਸੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕੁਰਬਨ ਹੋਵੋ ਅਸੀ' ਸਿਘ ਹੋਵਨ 5 ਬਲੀਦਾਨ ਪਿਛੋਂ 

ਥੋਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗ ਵਹਾਂ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘਾ ਏਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ 'ਨਿਕਾਲ ਪਿਛੋਂ 
`ਧਰਮਵਨ ਸਿਦਕੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਅਪਣੇ ਅ ੫ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਜ' ਕੇ ਕਸੂਰ ਮੰਨਣਾ 

ਅੰਮਰਤਸਤ ਪਰਚੇ ਸਿੰਘ ਵਕਤ ਓਸੇ ਬਚਨ ਸ/ਤਗੁਰਾਂ ਜਦੇ' ਸੁਨਾਇ ਦਿਤੇ 
ਮਨ ਗਗਨ ਰਜਾ "ਸਹਸਾ ਕਦ ਹਰ ਹਦ 

ਉਤਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਤਦਾਰ ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਚ ਘਤਾਣੇ ਦੇ ਪਟਫਾਰੈ ਥੀ ਜਿ ਦਿਨ ਏਨਾ ਨੂੰ ਮਿ: ਲੰਹਣਾ ਸਿੰਘ 

ਬ੩ਤੜਾਂ ਦੇ ਸਾਕੇ ਬਾਬਤ ਲੌਗਿਯਾ ਸੀ ਓਮ ਦਿਨ ਏਹ ਆਪਣਾ ਵਯਾਹ ਮੁਕਠਾਵਾ ਲੈਕੇ ਆਏ ਸੀ ਇਨਾਂ ਦੀ ਸਿੰਘਣੀ ,ਦ। 

ਖੂਕਸੂਰਤੀ _ਦੀ ਧਾਂਕ ਸਾਰੇ ਐਮਤ ਸਰ ..ਵਢ ਸੀ ਸੁਹਾਗ ਦੀ ਪੌਹਲੀ ਰਾਤ ਦੇ ਦਸ ਬਜੇ _ਏਨਾਂ ਆਪਣੀ ਧ੍੍ਮ ਪਤਨ 

ਦ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਥੇ ਜਿਨਕਾਂ ਮੁਖ ਚਦਮਾਂ- ਸਮਾਨ _ਅਵਲ ਦਰਜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬੀ ਔਨ ਓਸੇ .ਵਕਤ ਇਨਾਂ `ਵੇ ਢੌਸਤ 

ਲੋਹਣਾਂ ਸਿਘ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹਾਕ ਮਾਗੀ ਪੈਹਲੌ ਬਚਨ ਪੱਕੇ ਹੋ ਚੁਕੇ ਥੇ ਲੰਹਣਾ 7 ਸਿੰਘ ਨੇ ,ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਭਾਈ ਅੱਜ ਰਾਤ 

ਨੂੰ ਹੀ ਧਰਮ ਖਾਤ ਗਊ ਗੀਂਬ ਦੀ ਰਖਯਾ ਕਰਦੇ.ਹੋਏ ਇਨ ਸਰੀਰਾਂ ਦਾ ਬਲੰ। ਦਾਨ ਕਰੀਏ ਓਸੇ ਵਕਤ ਬਹਾਦਰ ਸ: ਹਾਕਮ 

ਸਿੰਘ ਅਜ ਹਫ ਖੂਖ ਸੂਰਤ ਬਕਾਹਤਾ ਲਾੜੀ ਨੂੰ ਛਡਕੇ ਰੋਗ ਮੈਹੜ ਵਿਚੋ ਮੌਤ ਲਾੜੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹੁਣ ਤੁਰਪਿਆ ਜਾਲਮਾਂ 

ਬੁਚੜਾਂ ਨੂੰ ਕਰੇਨੀਂ` ਦੀ ਸਜਾ ਭੁਗਤਾਕੇ ਸਤਿਗੁ ਤਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹਸੂੰ ਹਸ ਕਰਦਾ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਤਖਤੇ -ਪਰ 'ਚੜਕੇ 
ਸ਼ਹੋਦ ਹੂਆ ਐਸੇ ਖੁਕ਼ੀ ਦੇ ਵਕਤ ਸ਼ਹੀਫ . ਹੋਣ ਦੀ ਖੂਸ਼ੀ ਮਨੋਨੀ ਨਿਹਾਂਯਤ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿ ਹਲ ਮਹਾਸੂਰਬੀਫ੍ਹ-ਦਾ 

ਕਰਮ $ੈ। 

“ਟਦ੍ਸ਼ਨ " 
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(੨੬) 

ਜਾਦੀ ਸਰ ਹੀ ਸ਼ਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਕੇ ਬਯਨ ਆਪਣੇ ਸਹੀ ਲਿਖਾਇ ਦਿਤੇ 
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਬੁਚੜ ਹਮ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਸ਼ਸਤ੍ ਲਹੂ ਦੇ ਭਰੇ ਦਿਖਾਇ ਦਿਤੇ 
ਗਉ ਘਾਤੀਆਂ ਪ/ਪੀਆਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੂੰ ਮਜੇ ਤੇਗ਼ ਦੇ ਅਸੀ' ਚਿਖਾਇ ਦਿਤੇ 
ਅਸੀ ਜੁਲਮ ਹੈਂਦਾ ਝੱਲ ਨਹੀ ਸਕੇ ਬੁਚੜ ਯਹਾਂ ਕੇਕਤ ਨ ਕਰਇ ਦਿਤੇ 
ਕਤਲ ਅਸੀਂ ਚਰੇ ਜਾਣੋ ਬੂਚੜਾਂ ਦੇ ਸ ਰੇਸਚ ਦੇ ਬਿਆੰਨ ਬਤ'ਇ ਦਿਤੇ 
ਬਬਤਬੁਚੜਾਂ ਦੇ ਫਾਂਸੀ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਹਮ ਸੀਸਝੁਕਾਇ ਦਿਤੇ 
ਅਪ੫ ਫੜੇ ਗਏ ਸਿਘ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ' ਹੋਰਲੋਕ ਤਮਾਮ ਛੁਡਾਇ ਦਿਤੇ 

ਜ਼ਿਸ਼ਨ ਜੇਜਨੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੇਕੇ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨੀ 

ਸੁਣਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਬਜਾਨਅਕਬ'ਲ ਹੁੰਦੇ ਸ਼ਿਸ਼ਨ ਜੱਜਭੀਬਹੁਤਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ 
ਭਰਮ ਭਾਂਢਾਨਾਇਨਾਂ ਤੇਕਿਸੇ ਦਾਬ%੫ਨੇਆਪ ਅਕਬਾਲਬਯਾਨ ਹੋਇਆ 
ਸਿਖ ਕੋਮ ਬਾਝੋ' ਐਸ ਕੋਨਕੇਦੀ ਮਤਨਾ ਖੁਸ਼ੀ ਸੇ ਜੀਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ 

ਧਰਮੀ ਖਾਲਸੇਸਮਝ ਹਰ5'ਮਸਿੰਘਾ ਜਜ _ਕਹੁਤਭਾਤੀ ਮੇ ਮੇਹਰਬਾਨ ਹੋਇਆ 
ਸ਼ਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇੜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣਾ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਤਕਰਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ 

ਗਲ)' ਫਾਂਸੀ ਪਐਔਣ) 

ਜੰਜ ਕੈਹਣ ਲਗ ਸਿੰਘ ਹੈਨ ਘਗਲ ਐਸਾ ਕੋਣ ਹੈ ਵਿਚ ਸੈਸਾਰ ਕਈ 
ਅਪਣੇ ਆਪ ਜੋ ਕਹੇ ਮੈ ਬੈਨ ਕੀਤੇ ਭਰਮ ਮਾਸਾ ਨਾ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਟ 
ਅਪਣੇ ਅਪ੫ ਕੈਹੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਉ ਫਾਂਸੀ ਹੇਕੇ ਨਹੀ ਆਏ ਗਿ੍ਫਤਾਤ ਕੋਈ 
ਚਲੇ 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 ! !"ਰਨੇਦੇ ਮਾਨੁ ਨਹੀ ਫੜਦਾ ਠਾਨੇਦਾਰ ਕੋਈ 

ਫਾਂਸੀ ਅਸਾਂ ਹੜ਼ੂਰ ਜ਼ਰੂਰ ਚੜ੍ਨਾ ਸਕਾ ਦੇਵਣਾ ਅਸਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕੋਈ 

ਸਾਡੇ ਠੰਕ ਦਮਾਗ਼ ਨਾ ਅਸਾਂ ਪਾਗਨ ਤੂਸਾ ਕਰੋ ਇਨਸਾਫ ਬਿਚਾਰ ਕੋਈ 

ਬਚਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਫਾਂਸੀ ਚੜ੍ਨ ਦਾ ਹੈਏਸ ਹੁਕਮ ਨੂ ਨਸਕੇ ਟਾਰ ਕੋਈ 

ਸਾਨੂ ਮਰਨ ਦੰ। ਖੁਸ਼ੀ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘਾ ਤੁਸੀ'ਐਵੇ' ਨਾ ਕਰੋ ਤਕਰਾਰ ਕੋਈ 
ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਬੇਮਮਾਲ ਕੁਰਬਾਨੀ 

<ਸ਼ਿਸ਼ੋਨ ਜੌਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੇਗ ਆਕੇ ਕੀਤੀ ਸਿਘਾਂਦੀ ਫਾਂਸੀ ਮਨਜੂਰਓਥੇ 

`ਏਨੈ ਜਿਹੀ ਮਸਾਲ ਨਾ ਕਿਤੇ 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 ਜਸ ਫੈਲ ਗਏ ਸੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਓਥੇ 
ਹੋ ਗਏ ਚਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘਾ ਸਚ =ਡ ਮੈਂ ਹੋਏ ਹਜੂਰ ਓਥੇ 

ਜਿੰਦਾ ਦਿਲ ਇਨਸਾਨ 

ਮਰਨ' ਅਪ੫ ਦੁਸ਼ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਸੂਰਮੇ ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈਜੀ 
ਜਿਉਂਦੇ ਬੇਦਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਵਹੀ ਸਕਦਾ ਲਹੂ ਸੂਰਮਾਂ ਜਿਨਾਂ ਦਾ ਗਰਮ ਹੈ ਜੀ 
ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨੀ ਏਹ । ਛੱਤੀ ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ ਜੀ 
ਡਰਕੇ ਵਕਤ ਲਘੋਣਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘਾ ਸੂਰ ਬੀਰਾਂ ਦੇ ਲੀਏ ਏਹ ਸ਼ਰਮ ਹੈ ਜੀ 

ਰਾਇਕੇਟ ਵਿੱਚ ਬੁਚੜ ਬਧ ਦਾ ਸਾਕਾ 

ਭੇਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਰਫ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਥੇ ਜਥੇ ਨਮਧਰੀ ਦਯਾਵਾਨ ਸੋਹਣੇ 
ਰਾਇਕੋਟ ਦੇ ੫.ਸ ਦੀ ਜਦੋ' ਗੁਜਰੇ ਜਥੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਧਰਮ ਵਨ ਸੋਹਣੇ 
ਗਉਆਂ ਕਤਲ ਹੋਵਣ ਉਤੇ ਰਸਤਿਆਂ ਦੇ ਕੁਸ਼ਕ ਸਿੰਘ ਲਗੇ ਜੋਸਖਨ ਸੋਹਣੇ 
ਓਸ ਵਕਤ ਤਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਐਪ੍ ਕਦੋਂ ਟੇਲਦੇ ਬਲ)ਵਾਨ ਸੋਹਣੇ 
ਗੁਰਮੁਖ ਸਿਘ ਮੰਗਲ (ਸੋਘ 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 ਗਉਂਆਂ ਦਾ ਪਾ੫ ੯ਦਾ ੫ਏ ਬਚੜਾਂ ਤੇ ਬਲੀ ਆਨ ਸੋਹਣੇ 
ਬਿਜਲੀ ਵਾਂਗ ਕੜਕੇਰਾਇ ਦੇ ਕੋਟਉਤੇਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਘਲੂਘਾਨ ਸੋਹਣੇ 
ਜਿਥੇ ਗਊਆਂ ਦਾ' ਡੁਲਦਾ ਖੂੰਨ ਸੀਗਾ ਓਥੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੋਹਣੇ 
ਗਇਕੋਟ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਝੂਣ ₹ ਦਿਤ- ਜਲਮ ਜਿਤ ਲਏ ਤੇਗ ਦੇ ਤਨ ਸੋਹਣੇ 
ਅਮ ਖਾਸਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਥ ਲਾਇਆ ਜਾਲਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਰੇ ਨੁਕਸਾਨ ਸੋਹਣੇ 
ਨਿਕਲ ਗਏ ਚਾਰੇ ਗਾਇਕੋਟ ਵਿੱਚੋ` ਚੋਟ ਫੇਟ ਬਿਨ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਸੋਹਣੇ 
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(੨੮) 

ਪੁਲਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਲਏ ਪ੍ਰਕੜ ਪੰਜੇ ਦਲੁ ਕਣੇ ਵਰਗੇ ਮੁਖਬ੍ਰਨ ਸੋਹਣੇ 

ਅੰ ਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਲਿਆਂਵਾਂਰ੍ਹ ਇਨ੍ਹਾਂਨੇ ਭੀ ਕੀਤ ਜਾਇ ਅਕਬਾਲ ਬਨਾਨ ਸੋਹਣੇ 

%॥ਰ ਗਲ ਕਾਦੀ ਅ (ਮੁਤਸਤ ਵਾਂਗ ਹੋਏ ਖਲਸੇ ਬੀਰ ਕੁਰਬਾਨ ਸੋਹਣੇ 

ਪੰਜੇ ਸਿੰਘਸਿਦਕੀ ਭਾਰੇ ਬ੍ਰਹਬ ੧ਗਜਾਨੀ ਸੁਰ ਬੀਰ ਤੇ ਭਗਤ ਭਗਵ'ਨ ਸੋਹਣੇ 

ਗਤਮੁਖ ਸਿੰਘ ਸਾਕੇ ਵਿਚ ਨਹੀ ਸਗ. ਦਨ੍ਹ' ! ਮੁਫਤ ਹੀ ਦੀਏ ਪੁਰਾਨ ਸੋਹਣੇ 

ਹੋਏ ਪੰਜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘਾ ਜੱਸ ਛੱਡ ਗਏ ਵਿਚ 'ਜਹਾਨ ਸੋਹਣੇ 
ਸਿੰਘਾਂ ਦ ੮ ਬ੦੭੮ਰੀ 

ਆ੫ ਹੋਏ ਸ਼ਹੀਦ ਬਲਵਾਨ ਜੋ੫ ਐਪ ਜਾਲਮਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰ ਗਏ 

ਗਊਆਂ ਵਾਸਤੇ %੫ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਕੇ ਵੀਰ ਧ੩ਮ ਦੀ ਕੈਮ ਮਿਸਾਲ ਕਰ ਗਏ 

ਚਾਰੇ ਸ਼ੇਰ ਹਜਾਂਰਾਂ ਦੇ ਨਲ ਲੜਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਵੜਕੇ ਘਲੁਘਾਲ ਕਰ ਗਏ 

ਯਾਦ ਰਹਿਣਗੇ ਬਨੀਹਰਨ'ਮਸਿੰਘਾ ਸਕੇ ਧਰਮਖਤ੍ ਖੁਸ਼ੀਆਂਨ' 'ਲ ਕਰਗਏ 
=੧-੮-- 

1 ਦਲੂ ਕਾਣਾ ਵਗੇਤਾ ਮੁਤਤੇ' ਨੇ” ਪਤਾ ਦੇਣ' ਤੇ ਪੁਲ ਸ.ਨੇ ਗਿਰਫਤਾਰ ਕਰਨੇ . :ਭ੍ਰਾਲ 
ਹੀ ਬਤ ਪ੍ਰਚਲਤ ਹੈ ਸਨੂੰ ਭ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲੇ ਟ ਗਵਾਹਾਂ ਨੇ ਇਨ ਦੀ ਬੈਬਤ ̀  ਕੁਛ 
ਨਹੀ' ਦਸਿਆ । ਇੱਤ ਬਿ ਭਗਵਾਂਨ ਸਿਘ ਤਿੰਨਾ ਸਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖਿਥੇਦਾ ਥੀ ਭੈਣ) 

ਸਾਹਿਬ ਤਬੋਯੇ ਉਮਰ ਬਗਲੀ ਵਾਲਿਆ ਦੇ ̀ਚਬਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਓਹ ਚਛਮ-ਦ!ਦ 

ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਸਦਾ ਥੀ ਕ ਓਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਤਿਨੋ ਸ਼ਹੀਦ ਪੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਅਪਣੇ ਅਪ ,ਗਿਫ- 
ਤਾਰ ਹੋਏ ਹੈਨ ਬਾਕੀ ਦੋ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਬਾਬਤ ਇਤ ਸਾਧੂ ੧੯੧੧ ਵਿਚ ਜਦ ਮੈ ਕਲ- 
ਕਤੇ ਤੇ ਦਿਲੀ ਦਬਾਰ ਵਾਸਤੇ _ਮੋਟ ਲਈ ਆ ਰਿਹਾ ਥੀ ਓਸ੨ੇ ਚਛਮ ਦੀਦ ਸ਼ਹਾਦਤ 
ਦਿੱਤੀ। ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਖੁਸ਼ੀ ੩੨ ਆਪਨੇ ਆਪ; ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ੧੮੨੮ ਬਿ: ੧੨ਮਾਘ 

ਨੂੰ ਲੁਦਿਹਾਣੇ ਜਕਾਰੇ ਬੁਲੌ ਦੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨੌ'ਦੇ ਫ'ਸੀ ਚੜੇ ਉਪਰਲ ਤਿ5 ਸ਼ਹੀਦ ੬ 

ਕਤਕ ੧੯੨੮ ਨੂੰ ਏਵੇ' ਕਿਵੇ' ਮੌਤ ਨੂੰ ਮਜਾਕਾਂ ਕਰਦੇ ਬਸੀਆਂ ਪਿੰਡ ਫਾਂਸੀਂ ਚੜੇ ਇਕ ਅਖ- 

ਬਾਰ ਨਵੀਸ ਏਹ ਬਾਤ ਦਸਦਾ ਹੈ ਕ ਸ਼ਿਸ਼ਨ ਜਜ ਉਸਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਬੀ ਬੇ ਕਸੁਰ ਸਮਝਕੇ ੨ 

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. ਸ਼ੀ 

ਬੀ ਤਾਂ ਗਿਰਫਤਾਰ ਭੀ ਜਰੂਰ ਓਹ ਅਪਣੇ ਆਪਹੀ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ ਲਿਖਨ ਵਾਲੇ ਯਾਂ ਐਵੇ 

ਰਵਾਜਨ ਦਸਨ ਵਾਲ ਦਲੂਕਾਣੇ ਵਗੈਰਾ ਪਰ ਫੜੌਣ ਦੀ ਕਾਲਖ ਐਵੇ ਲ7 ਰਹੈ' ਹੈਨ । 

ਅੜੇ ਓਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਨ ਦਾ ਕਲੰਕ ਭੀ ਝੂਠਾ.ਲਾ ਰਹੇ ਹੈਨ ̀ ਬਹਾਦ ਲੋਕ ਮਾਰਨ 
`ਢੀ ਬਹਾਦੀ ਨਹੀ' ਸਮਝਦੇ ਅਪਨੇ ਆਪ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣ ਨੂੰ ਬਹਾਦ) ਸੁਮਝਯਾ ਕਰਦੇ 
“ ਹੈਨ । ਦੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਤੇ' ਬਗੈਤ ਮੈਨੂੰ ਭੀ ਕਿਸੇਨੇ ਏਹ ਤਸੱਲੀ ਨਾ ਕਰਾਈ! ਕੇ`ਓਹ ਖੁਦ 

ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੂਣੇ ਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਟਲੇ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀ ਭੀ ਦਲ 

ਵਗੈਰਾ ਯਾਂ ਪੁਲਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ' ਹੀ ਲਿ< ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਗੇ ਨੂੰ ਹੇਰ ਖੋਜ ਕ ਕਰਾਂਗੇ । 
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(੨੯) 
੧੯੨੭ ਬਿ: ਮਾਹ ਕਤਕ ਵਿਚ ਮਾਤਾ ਜਸਾਂ ਜੀਨ ਪ੍ਲਕ ਗਵਨ ਕਰਨਾਂ ੧ ਮਾਘ 

੧੯੨੮ ਨੂੰ ਮਤ: ਜੀ ਦੇ _ਭੇਗ ਪਰ ਸੰਗਤ ਦਾ ਭਾਂਫੀ ਕੱਠ 

ਮੈਹਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸੁਰਗ ਵਾਸ ਹੋਏ ਵਡੇ ਸਮਝ ਵਾਲੇ ਭਾਗ ਦਾਰ ਵੀਰੋ 
ਮਾਤ' ਸਾਹਬ ਦੇ ਭੋਗ ੫ਰ ਦੂਰ ਦੂਰੋਂ ਆਈਆਂ ਸੈਗਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦਿਲ ਧ੍ਰਾਰ ਵੀਰੇ 
ਮਨ ਦੁਆਬੇ ਢਾਹ ਸਾਰਾ ਦੇਸ ਅ ॥ਇ% ਮਾਝ ਮਾਲਵਾ ਤੇ ਪੋਨੋਂ ਗਾਰ ਵੀਰੋ 
ਬਾਂਗਰ ਥਲੀ ਦੁੰਆਬ' ਕੈਢੀ ਦੇਸ ਨੱਕ.ਲਾਕਾ ਮੱਮਕੀ ਬਯਸ ਉਗਰ ਵੀਰੋ 
ਰੋੜੇ ਸਿਖ ਅਫਗਾਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਆਏ ਕ!ਬਲ ਗਾਜਨੀਓ ਲਾਇ ਕੋਧਾਰ ਵੀਰੋ 
ਬਨੁ ਟਾਂਕ ਪਸ਼ੋਰ ਕੁਹਾਟ ਤਰਫੋਂ'` ਕੁਰਮ -ਸੈਹਰ ਤੇ ਘਾਗ ਚਨਾਰ ਵੀਰੋ 
ਦਿਲੀ ਆਗਰ/ਐਧਦੇ ਸੈਹਰਆਏ ਜੁ ਪੀ. ਦੇਸ ਆਇਆ ਗੈਗ/ ੫ਰ ਵੀਰੋ 
ਜਹਾਂ ਜ੍ਹਾਂ ਸੇ ਸੇਗਤਾਂ ਚਲੀ ਅਈਆਂ ਦੇਕਰ ਲਿਖਾਂ ਮੈ ਨਾਲ,ਵਿਸਥਾਰ ਵੀਰੇ 
ਸਰੇ ਸੈਹਰਾਂ ਦਾ ਅਗਰ ਮੈ ਨਾਮ ਦਸ! ਖੈਨਾਂ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਬਣੂ ਹਜਾਰ ਵੀਰੇ 
ਕਾਫੀ ਦਸਣਾਂ ਏਤਨਾਂ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਆਈਆਂ ਮੈਗ਼ਤ/ਂ ਬਿਨ'- ਸ਼ੁਮਾਰ ਵੀਰੇ 
ਏਨਾਂ ਕੱ5 ਨਾਂ ਕਦੇ ਭੀ ਕਿਤੇ ਹੋਇਆ ਲਖੋ ਵਧ ਦਸਏੇ ਦੇਖਣ ਹਾਰੰਵੀਰੋ 
ਭੋਗ ਪਏ ਪਿਛੋ ਮ:ਤਾ ਸਾਹ੩ ਜੀ ਦੇ ਖਿੜੀ ਹੇਰ ਹੀ ਵਿਕ ਗਲਸ਼ਰ ਵੀਰੋ 
ਕਠੇ ਹੋਇ _ਮਸਤਾਨੜੇ ਜੋਸ ਖਕੇ ਲਗੇ ਨਵ ਹੀ ਕ੩3ਨ ਵਿਚਾਰ ਵੀਰੋ 
ਖੇਲ ਬਿਚਲ ਗਈ ਹਿਮੇ'ਹਰਨਾਮਸਿੰਘਾ ਓਹਭੀਸਨੋ ਅਗਦਾਸਮਾਚਾਰ ਵੀਰੇ 

ਮਸਤਾਨਿਆਂ ਦੀਵਾਨਿਆਂ ਦੇ ਜੇਸ਼ ਭਰੇ ਲੈਕਚਰ 

ਦੇਸਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਸਤ ਸਸ੨ਨੜੇ ਜੋ ਕੱਠੇ ਕੁੱਲ ਹੋਏ ਏਕੇ ਅਨ ਸਿੰਘੇ 
ਰੋਇ ਰੋਇ ਕਰਕੇ ਭੁਥਾਂ ਮਾਰ ਉਚੀ ਲਗੇ ਜੋਸ਼ ਮਸਤਾਨੜੇ ਖਨ ਸਿੰਘ 
ਕੈਹੈਦੇ ਜੁਲਮ ਦੀ ਵੀਰਨੋਹੇਦਹੇਗਈਬਚੜਬਹੁਤ ਘਪੀ ਮੁਸਲਮ'ਨ ਸਿੰਘ 
ਗਉਆ ਮਾਰਦੇ ਕੋਸਕੇ ਸੋਹੇ' ਥੋਡੇ ਜਿਉ'ਦੇ ਕਸਨੂੰ ਤੁਸੀ' ਜਹਨ ਸਿੰਘੇ 
ਮਤ ਗਏ ਕਿਉਨਾਂ ਸਿੰਘੀ ਧਰਮ ਤਜਕੇ ਮੁਤਦੇਲਝੀਕਿਉ' ਫਿਰੋਂ ਪਾਨ ਮਿੰਘੇ 
ਦੁਸਟ ਮਾਰਨੀ ਸੈਤ ਉਬ/ਰਨੀ ਜੋ ਕਿਥੇ ਤੁਸਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਸਿੰਘ 
`ਸੁਤ ਬੀਰ ਜੋਧੇ ਸਿੰਘ ਕੂਚ ਕਰ ਗਏ ਰਹੇ -ਸੂਰ੧' ਨਹੀ' ਜਵਾਨ ਸਿੱਘੇ 
ਰੱਛਯ ਗਉ ਗੀਬ ਦੀ ਕਰਨ ਵਾ& ਕਿਥੇ ਖਾਲਸੇ ਗਏ ਬਲਵਾਨ ਸਿੰਘ 
'ਮਾਰ ਮਾਰ ਤੇਗ ਬੁਚੜ ਪਪੀਆੰਂ ਦਾ ੧੩ ਦਿਰ ਭਾਰੇ ੫੨ ਘਨ ਸਿੰਘ 
ਆਗਿਆ ਗੁਰਾਂ ਤੋ ਲੈਕੇ ਹ35/ਮ ਸਿੰਘ ਸਡ' ਚੌਂਟਕਰ ਦਿਡਮਦ-ਨ ਸਿੰੋ 
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(੩੦) 

ਰ੍ 0 ੧ ਦੀ ਪਸਾਦਿ ੧ 

੧ £ ੧ਸਾਕਾ ਮਾਲੇਰ ਕੋਟਲ'/ 
ਆਂ ਆਂ ਸੰਪਾ 

ਿਖ ੱ 
6> 00# 

ਣ “ਟਨ ਦੇਗ, ਤੇ; ਤੇਗ਼, ਗ, ਫਤਹ” ੧੬੨੧ ਟੂ 
(੫> ਆ 

2. ਜ98 48446 
ਜੇ ਤਊ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਨ ਕਾ ਵਾ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਉ । ਟੂ 

੨ ਇਤ ਮਾਰਗ ਪੈਰ _ਧਰੀਜੈ । ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਕਾਣ ਨ ਕੀਜੈ ਦੇ 
ਨ ₹॥069₹6₹6॥₹₹6₹97₹₹₹₹6₹6966₹766166₹966667002? 

“7੭੭੦... ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿਘਜੀ ਪਾਸ _ਮਸਤਾਨਿਆਂ ਦੀ ਅਰਜ _.੍<੬੧੮ 

ਐੱਕ ਹਾਉਲ 36 ( 96 

ਕਰ ਸੀ 

ਕੋਸ ਕੋਸ ਗਉਆਂ ਸੌਂਹੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਨਾਲੇ ਦੁਖੀ ਕਰਦੇ ਘੂਰ ਘੂਰ ਸਤਿਗੁਕ 
ਹੁਣਤਾਂ ਸ਼ੁਲਮਦੀ ਗੁਰੂਜੀ ਹਦਹੇਕੇ ਪਿਅ' ਲੀਪਾਪਦੀਹੋਈ ਭਰਪੂਰ ਸਤਿਗੁਰ 
ਜਾਲਮ ਜੁਲਮਕਰਨੇਵਾਲ ਪਾਪੀਆਂਦਾ ਬੇੜਾ ਅਸਾਂਕਰਨਾਂ ਚੁਰਚੂਰ ਸਤਿਗੁਰ 
ਗਉਗੀ ਬਦੀ 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 ਸ/ਤਗੁਰ 
ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਸਤਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਭੂਪੀ ਸ਼ਸਤ ਚਲੰੌਣ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਕਰਨ) 

ਜੇਹੜੀ ਕਹਾਂ ਮੈ ਏਸ ਮਸ਼ੀਨਗਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਗੋਲੀ ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਪਾਰ ਥੋਡੀ 
ਏਹ ਅਠੋਤੀ ਮਾਲਾ ਬੈਦੂਕ ਜੇਹੜੀ ਦੇਸਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਮੈ ਕਰੂ ਮਾਰ ਥੋਡੀ 
ਮਣਕਾਂ ਮਾਲਾਦਾ ਗੋਲੀ ਮਸ਼ੀਨਗਨ ਦੀ ਚਲੁ ਲੂਸਗਨ ਤੇਜ ਰਫਤਾਰ ਥੋਡੀ 
ਗੋਲਾ ਮੁਕੁ ਨਾਂ ਮੁਕੂ ਬਰੂਦ ਥੋਡ' ਭਰੀ ਤੋਪ ਕਰਦੂ ਧੁੰਦੂਕਾਰ ਥੋਡੀ 

ਏਸਤ੍/ ਮਲੇਛਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਕੇ ਸੈਤ ਖਾਲਸਾ ਲਗੂ ਦਰਬਾਰ ਥੋਡੀ 
ਕਲਜੁਗ ਵਿਚਵਰਤੂ ਸਤਿਜੁਗ ਆਣਏਥੇ ਸਾਰਾਕਰੂਗਾ ਸਿਫਤ ਸੈਸਾਰ ਥੋਡੀ 
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(੩੧) 
ਹਾਲੇ ਨਹੀ ਮੋਕਾਸਿੰਘੇ ।ਘੋਠੈਹਰ ਜਾਵੋ ਹੁਨ ਏਹ ਗੁਫਤਗੂ ਹਈ ਬੇਕਾਰ ਥੋਡੀ 
ਸਾਂਡ/ ਬਚਨ ਮੰਨੋ ਠੈਹਰੋਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਏਹ ਹਈ ਬਿਚਾਰ ਥੋਡੀ 
ਨੈਹਰੋ;ਨੈਹਰੋ ਠੈਹਰੇ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ' ਹਾਲੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ੫ਉ ਦਰਕਾਰ ਥੋਡੀ 
ਜੈਗੀ ਜੋਸ਼ ਦੀ ਪਾਣ ਉਤਾਰ ਦੇ ਦੇਵੇ ਸ਼ੱਤਮਈ ਦੀ ਚ/ਹੀਏ ਹਥਿਆਰ ਥੋਡੀ 
ਸੂਰ ਬੀਰ ਬਹਾਦਰੇ ਬਚਨ ਮੰਨੋ ਹਾਲੇ ਚਾਹੀਏ ਮਯਾਨ ਤਲਵਾਰ ਥੋਡੀ 
ਫਤੇ ੫ਾਵੋ' ਗੇ ਨਾ ਬਚਨਉਲਟ ਸਾਡਾ ਜਲਦੀ ਕਰੋਗੇ ਹੋਉਗੀ ਹਾਰ ਥੋਡੀ 
ਚੁ੫ ਚ੫ ਮਸਤ/ਨਿ ਯੋ ਬਕੋ ਨਾਹੀ ਲਈ ੫੩੩ ਜਾਉ ਖਬ੍ਰਦਾਰ ਥੋਡੀ 
ਜੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਜਾ ਆਪ ਪਾਸਨ ਉਨਾਂ ਉਤੇ ਕੀ ਹੈ ਜੁਮਵਾਰ ਥੋਡੀ 
ਜੋ ਕੋਈ ਕਰੂਗਾ ਭਟੂਗਾ ਸਜਾ' ਓਹੀ ਬੇਕਾਰ ਸਾਰੀ ਹਾ ਹਾ ਕਾਰ ਥੋਡੀ 
ਸਮਾਂ ਨਹੀ ਹੈ ਹਾਲੇ ਹਰ ਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੁਣ ਲਈ ਮੈਂ` ਕੁਲ ਪੁਕਾਰ ਥੋਡੀ 

ਮਸਤਾਨਿਆਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾ ਦੇ ਪ੍ਵਾਰੇ ਹੇਕੇ ਚਾਲੇ ਪੌਣੇ 

ਰੋਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਿਘ ਰੁਕੇ ਨਾਂਸੀ ਉਚੀ ਬੋਲਕੇ ਫਤੇ ਬਲਵਾਨ ਤੁਰਪਏ 
ਮੂਹੇ ਸਬਦ ਅਕਲ ਅਕਾਲ ਕਰਕੇ ਮੂਹਰੇ ਇਕ ਤੋਂ' ਇਕ ਜਵਾਨ ਤੁਰਪਏ 
ਗਾਨੇ ਮੋਤ ਸਹੀਦੀ ਦੇ ਬਨ ਹਥੀ' ਮੁਹਰੇ ਝੁਲਦਾ ਛੱਡ ਨਿਛਾਨ ਤੁਰਪਏ 

ਸਾਰਾ ਦਸ ਤੁ ਹਾਲ ਹਰਨ ਸਿੰਘਾ ਕਿਕਣ ਖਾਲਸੇ ਹੋਣ ਕੁਤਬਾਨ ਤੁਰਪਏ 
ਵਾਕ ਕਵੀਸ਼ਰ 

ਭਾਵੀ ਟਲੀ ਨਾਂ ਪੀਰ ਪਕੇਬਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਟਦੀ ਨਹੀ ਮੋਟੀ ਹੋਣ ਹਾਰ ਲੋਕੇ 
ਲੁਕਆ ਜਾਇ ਮੁਚਕੇਦ ਦੇਘਰਾਂ ਐਦ ਮਾਰਯਾਭਾਵੀ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਅਵਤਾਰ ਲੋਕੋ 
ਮਾਰਿਆ ਭਵੀ ਦਾ ਬਚਗਯਾ ਦੁਸਮਨਾਤੋਂ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਝੋਟਕਾਂ ਦ ਰੂਪਧਾਰ ਲੋਕੋ 
ਮਿੱਟੀ ਮੇਲ ਦਿਤਾ ਕੋਰੋ ਪਾਡਵਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੀ ਸਮਝਲੋ ਦੁਰੇਪਤ) ਨਾਰ ਲੋਕੋ 
ਮਲੀਆ ਮੇਟ ਕੀਤ-ਭਵੀ ਚੋਦਰੀਨੇ ਰਾਜਾ ਰੋਣ ਵਰਗਾ ਸਮਝਦਾਰ ਲੌਕ 
ਛਿਪੰਜਾ ਕਰੋੜ ਜਾਦੋ ਬਠੀ ਬੀਰ ਜੋਧੇ ਮਾਰ ਭਾਵੀ ਨੇ ਕਰੇ ਖਵਾਰ ਲੋਗੋ 
ਚਹੜੇ ਬਣੇ ਜੇ ਹਰੀਚੈਤ ਵਰਗੇ ਵਿਕੀਆਂ ਗਣੀਆਂ ਵਿਚ ਬਜਾਰ ਲੌਕੇ 
ਦਰ ਦਰ ਭੀਖ ਮੈਗਦੇ ਗਜੇ ਚਨ੍ਵਰਤੀ ਭਾਵੀ ਤੋੜਦੀ ਕੁਲ ਹੈਕਾਰ ਲੋਕੋ 
ਮਾਰੇ ਸਿਖ ਭੀ ਭਾਵੀ ਨੇ ਮੁਦਕੀ ਮੈ ਜੇਗ ਜਿਤ ਕਰਕੇ ਗਤੇ ਹਾਰ ਲੋਕੋ 
ਭਾਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਚੋਟ ਕੋਰਾਂ ਜਿਸਤੇ ਗਿਆ ਲਾਹੋਰ ਦਰਬਾਰ ਲੋਕੋ 

1੦੧੦6॥੦1 €161੦0 ੧੦0161੦1€16੦00/੧੦।1.੦।॥ 



(੩੨) ` 
ਚੜਦੀ ਕਲ' ਉਤੇ ਨਾਮਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਭਾਵੀ ਵਰਤ ਗਈ ਅਣ ਕਰਤਾਰ ਲੋਕੇ 
ਮਸਤ ਟਾਲੇ ਨਾਂ ਟਲੇ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘਾ ਹੋਏੇ ਕੋਟਲੇ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਤਿਆਚ ਲੌਕੇ 

ਕਵੀਸ਼ਰ 

ਕਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੋ.ਸੀਗਾ ਏਹੁਤ ਅਛਾ ਆਖਾ ਮੈਨਯਾਂ ਨਹੀ ਮਸਤਾਨਯਾਂ ਂ ਨੇ 
ਬਿਨਾਂ ਸਮੇ ਭੇੜੀ ਛੇੜੀ ਛੇੜ ਖਾਨ) ਵਕਤ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀ ਨਿਦਾਨਯਾਂ ਨੇ 

ਸ਼ਮਾ ਧਰਮ ਤੇ ਜਲਨ ਪਤੇਗ ਚੱਲੇ ੯ਛੀ ਬ/ਤ ਨਾ ਫੇਰ ਪਰਵਾਨਯਾਂ ਨੇ 
ਬਚੜ ਮਾਰਨੇ ਲੀਏ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘਾ ਕਮਰਕੱਸੇ ਕਰ ਲਏ ਦੀਵਨਯਾਂ ਨੇ. 

ਸੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ.ਏਸ ਸੋਸ਼ਤਾਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜ਼ਥੇ ਦੀ ਇਤਲਾਹ ਗੋਰਮਿੰਟ ਨੂੰ ਦੇਣੀ 

ਕੁਛੋਕ ਮਸਤ ਮਸਤਾਨੜੇ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਚਾਂਹਦੇ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਹੈ ਭੰਗ ਕਰਨਾ 
ਸਾਂਡੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਭੀ ਫੋਜਾਂ ਨਹੀ ਰੁਕੀਆਂਚਹੈੰਦੇ ਬੁਚੜਾਂਸੇ ਸਿਰਫ ਜੰਗ ਕਰਨਾ 
ਥੋਨੂੰ ਖਬਰ ਦਿਤੀ ਸਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਬਾ ਰੋਕਣੇ ਦਾ ਕੋਈ ਢੰਗ ਕਰਨਾ 
ਨਰਮੇ ਗਰਮ ਚੋਕੇ ਜਥਾ ਰੋਕਨੇ ਦਾ ਨਾਲ ਉਨਾਂ ਸਲੂਕ ਨਿਸੰਗ ਕਰਨ 
ਜੁਮੇਵਾਰ ਨਾ ਅਸੀ ਹੁਣ ਉਨ ਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀ ਫੇਰ ਨਾ ਅਸ ਨੁ ਤੰਗ ਕਰਨ' 
ਅਸਾਂ ਕੁਲ ਬਿਦੋਸ ਹਰਨ'ਮ ਸਿੰਘਾ ਅਸਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸੈਗ ਕਰਨ' 

ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਔਣੁ ,ਵਾਲਾ:ਸ਼ਮਾਂ` ਸਚ੩ ਸਗਤ” ਨੂੰ ਵਿਦਾ ਕਰਨਾ 

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

ਸਮਝ ਗਏ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅੰਤ੍ਯਮਤਾ ਧਿਆਨ ਲਗਾਂ ਕਰਕੇ 
ਝਟ ਪਟ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਓਸੀ ਵੇਲੇ ਇਕ 'ਖਾਸ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾ ਕਰਕੇ 
ਸਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂ ; ਉਚੀ ਹਕੋਮ ਦਿਤਾ ਸੁਣੋ. ਖਾਲਸਾ ਮੀ ਕੰਨ ਲਾ ਕਰਕੇ 
ਏਥੇ ਵਰਤਣਾਂ ਹੈ ਭਾਣਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਭੇਜਲ -%/! ਰਿਹੈ ਕਦਖ ਉਨਾ ਕਰਕੇ 

ਤੁਸੀ' ਚਲੇ ਜਾਵੋ ਏਥੋਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਘਰੇ ਘਰੀ_ਪਹੇਂਚੇ ਛੇਤੀ ਜਾ ਕਰਕੇ 
ਬਿਦਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੋਵੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਤਿ ਸੀ ਅਕਲ ਬੁਲਾ ਕਰਕੇ 
ਬਚਨ ਭੰਗ ਕੀਤ। ਸਿੰਘਾਂ. ਜਿਨਾਂ ਸਾਂਡਾ ਸਾਰੇ ਤੋਪਦੇ ਮੂੰਹ ਉਡਾ ਕਰਜੇ 
ਥੋਨੁ ਦੇਉਗੀ ਦੁਖ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰੀ ਸਨ ਦੇਸ ਪ੍ਰਦੇਸ ਪੁਚ' ਕਰਕੇ 

ਵਿਛੜਸੈਗਤਾਂਜਾਓ ਹਰਨ'ਮਸਿੰਘਾ ਆਪਸ ਵਿਚ ਸਭ ਮਿਲ ਮਿਲਾ 'ਕਰਕੇ 
_ਸਗਤਾਂ ਦਾ ੫ ਖਰਮੰ.,,.-.->" 

ਸੁਣਕੇ ਬਚਨ ਵੈਰਾਗ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋ' ਸਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਅਖੀ ਨੀਰ ਚੋਲੇ 
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(੩੩) 

ਧਾਹਾਂ ਮਾਰਕੇ ਮੰਨਕੇ ਬਚਨ ਗੁਰ ਦਾ ਸਰੇ ਖਾਲਸੇ ਘਇ ਵਹੀਰ ਚੱਲੇ 
ਭਾਰੀ ਪ੍ਰੇਮ ਥਾ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਰੋਇ ਰੋਇਕੇ ਵਿਦਾ ਹੋ ਬੀਰ ਚੱਲੇ 
ਜਥੇਦਾਰ ਸਰਦਾਰ ਹਰਨ'ਮ ਸਿੰਘਾ ਤੋਰ ਸੰਗਤਾਂ ਆਂ੫ ਅਖੀਰ ਚੱਲੇ 

ਰਿਆਸਤ ਮਾਲੇਰ ਕੋਟਲੇ ਦਾ ਵਿਕਰ ਤੇ ਸਾਕੇ ਦਾ ਮੁੱਢ 

ਮੁਲਕ ਮਾਲਵਾਂਦੇਸਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਿਅਸਤ ਰੌਣਕ ਦਾਰ ਜਾਣੋ 
ਬਹੁੱਤ ਗਮ ਚੋਣੇ ਏਸ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਗਉਆਂ ਬਛੜੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੁਮਾਰ ਜਾਣੋ 
ਗਊਆਂ ਬਛੜੇ ਬਛੜੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਸੇ ਮਾਰ ਦਿਤਆਂ ਖੇਲ ਸ਼ਕਾਰ ਜਾਣੋ 
ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਪਕਾਂ ਨਮਧਾਰੀਅ' ਸੀ ਫਰਵਾਹੀ ਦ' ਸੀ ਨੰਬਦਾਰ ਜਣੋ 
ਓਧੇ ਅਖਾਂ ਸੋਹੇਂ ਗਊਆਂ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਦਿਤੀਆਂ ਸਰੇ ਬਸ਼ਾਰ ਜਾਣੋ 
ਸਾਕੇ ਕੋਟਲੇ ਦਾ ਅਗਰ ਅਸਲ ਪੁਛੋ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘਹਥੋਂ' ਛਿੜੀਕਾਰ ਜਾਣੋ 
ਰੋਇ ੨ਇ ਕੇ ਏਸਨੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਦਸੇ ਕੋਟਲੇ ਦੇ ਸਮਾਚਾਰ ਜਾਣੋ 
ਗੁਰਮੁਖਸਿੰਘ ਥਾ ਹੀਲ! ਹਰਨਾਮਮਿ ਘਾ ਭਣਾਵਰਤਨਾ ਬਾਪ੍ਵਦਗਾਰ ਜਾਣੋ 
੨ ਮਾਘ ੧੯੨੮ ਬਿ ਨੂੰ ਸੀ ਭੈਣੀ ਸਹਿਬ ਤੇ` ਚਾਲੇ ੫:ਕੇ ਮਸਤਾਨਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ 

ਜਥੇ ਨੇ ਰੱਤੋ' ਪਿੰਡ ਪਹੁਚਣਾਂ ਰ 

ਭੈਣੀ ਸਹਿਬ ਤੋ' ਕਈ ਕੋਹ ਦੂਰ ਆਕੇ ਜਥਾ ਫੇਰ ਅਰਦਾਸ ਸੁਧਾਂਵਦਾ ਸੀ 

ਸਿੱਧੇ ਮੋਥੇ ਮਰੀਏ ਮ੩ੋ' ' ਨਹੀ ਡਰੀਦੇ ਵਾਰ ੨ ਦਹ ਅਰਜ ਕਰਾਂਵਦਾ ਸੀ 

ਮਨੋ' ਤਨੋ' ਬਿਰਤੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਵੱਲ ਲਕੇ ਜਥਾ ਫਤੇ ਪਰ ਫਤੇ ਬੁਲਾਂਵਦਾ, ਸੀ 

ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਰਈਸ ਸਕੇਟੇਦੀਆਂ ਦਾ ਫਤੇ ਬੋਲ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉਠਾਂਵਦਾ ਸੀ 

ਪਿੰਡਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਕਾਣੀ ਜਥਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਦ' ਰੱਬ ਪਿੰਡ ਜਾਕੇ ਡੇਰੇ ਲਾਂਵਦਾ ਸੀ 
ਸੁੱਚ ਸੋਧ ਦੇ ਨਲ ਪ੍ਰੇਮ ਲਾਕੇ ਲੰਗਰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਜਬਾ ਸਸਾਂਵਦਾ ਸੀ 

ਛਕਆ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾਣ/ ਅੰਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੈ' ਜਾਂਵਦਾ ਸੀ 

ਏਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਚ ' ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘਾ ਜਥਾ ਅਪਣੀ ਚੋਗ ਮੁਕਾਂਵਦਾ ਸੀ 
੩_ ਮਾਘ ੧੯੨੯ ਨੂੰ ਸ਼ਹ, :ਦ) ਜਥੇ ਨੇ ਮਲੌਦ ਨੂੰ ਚਾਲ ਪੌਣੇ 

ਏਸੇ ਪਿੰਡ ਤੋ' ਤੁਰੇ ਮਲੌਦ ਨੂੰ ਸੀ ਸੋ ਕੁ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਤਿਆਰ ਹੋਕੇ 
ਮੁਰੇ ਚੱਲਿਆ ਜਥੇ ਦਾ ਬੜ' ਅਰ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਰਾਈਸ ਸਰਦਾਰ ਹੋਕੇ 

ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ੫ਣ ਖਤ _ਜਥ: ਚੱਲ਼ਯ' ਤੇਜ` ਰਫਤ:ਰ ਹੋਕੇ 
ਧਰਮੀ ਸੂਰਮੇ ਤੁਰੇ ਹਰਨ'ਮ ਸਿਘ ਮੂਹਰੇ ਇੱਕ ਤੋ' ਇਕ ਦਿਲਦਾਰ ਹੋਕੇ 
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(੩੪) 

ਰਾ _ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦ ਰ ਦਾ ਹੁਕਮ 

ਹੀਰਾ (ਸੰਘ ਸ਼੍ਦਾਰ ਨੇ ਜਥੇ ਅੰਗੇ ਦਿਤ. ਤੇ ਤੇਗ ਸੇ ਖਿੱਚ ਨਿਸ਼ਨ ਕੋਈ 

ਓਹ ਵੀਰ ਏਹ ਲੀਕ ਨ ਮੂਤ ਟੰ੫ ਮੋਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲ ਮੇਹਰਬਨ ਕੋਈ 
ਟੱਪੇ ਲੀਕ ਓਹੀ ਜਿਸਨੇ ਸੀਸ ਦੇਣਾਂ ਪਿਆਰੇ ਕਰੇ ਨਾਂ ਮੂਲ ਪਰਾਨ ਕੋਈ 
ਸਾਰੇ ਟੱਪ ਗੈ ਲੀਕ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘਾ ਪਿਛੇ ਰਿਹਾ ਨ ਮੈੰਘ ਬਲਵਾਨ ਕੋਈ 

?; ਪਿੰਡ %ਯੰਦ ̀  ਤੋ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜ਼ਸਤ ਲੈਣ 

ਪ'ਸ ਕੋਟਲੇ ਦੇ ਚੰਗਾ ਖਾਨਦਾਨੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਮਲੌਦ ਸਦਰ ਸੀ ਜੀ 

ਚੰਗ ਏਸ ਗਾਈਸ ਮਲੌਦ ਦੇ ਦ੪ ਹੀਰ! ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ੫ਯਾਰ ਸੀ ਜੀ 

ਇੱਕ ਵੇਰ ਇਸਨੇ ਭੈਣੀਸਾਹਿਬਜਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀਆ ਇਕਰਾਰ ਸੀ ਜੀ 
ਜਬੇ ਏਸ ਦੀ ਏਸ ਸਦਾਰ ਪਾਸੋ' ਸ਼ਸਤ ਲੈਣਦੀ ਕੁਝਕੁ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਜੀ 

ਏਸ ਸਿੱਖ ਸਦਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਕੇ ਮੇਗੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਠੁਝਕੁ ਹਬਯਾਰ ਸੀ ਜੀ 
ਗੁੱਸੇ ਬਹੁਤ ਹੋਕੇ ਏਧਰ ਨੋਕਤ/ ਨੇ ਕਤਾ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਕਰਾਰ ਸੀ ਜੀ 
ਕੱਢ ਲਓ ਸ਼ਸਤ ਸਿੰਘੋ ਕਿਲੇ ਵਿਚੋਂ ਆਖੋ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤ ਜਥੇਦਾਰ ਸੀ ਜੀ 
ਤੇਗਾਂਦਸਕੁਲੈ ਗਏਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘਾ ਘੋੜੇ ਦੋ ਲੈ ਗਏ ਸ਼ਕਲਦਾਰ ਸੀ ਜੀ 

ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਧਰਮ 

ਧਰਮੀ ਸਿਘਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਕਿਲੇ ਵਿਚੇ ਚੀਜ ਕਿਸੇ ਦੀ ਭੀ ਛੇੜੀ ਮੁਲ ਨਾਹੀ 

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

ਕੋਟਲੇ ਪਰ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨਦੇਵਕਤ ਸਦਰ ਹੀਰਾਸਿਘ ਜਥੇਦਾਰ ੮ ਹੁਕਮ 

ਉਚੀ ਬੋਲਕੇ ਜਥੇਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲਗਾ ਬਚਨ ਸੁਣੋ ਸਾਡ' ਕਰਕੇ ਖਿਯਾਲ ਸੋ 
ਜਾਲਮ ਜੁਲਮ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਕੋਟਲੇ ਦੇ ਬੁਚੜ ਮਾਰਨੇ ਅਸਾਂ ਚੇਡਲ ਸਿੰਘ 
ਚੀਜ ਚੁਕਣੀ ਲੁਟਣੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਾ ਗਾਇ ਦੀ ਰੱਤ ਸ.ਨੂੰ ਧਨ ਤੇ ਮਾਲ ਮਿੰਘੇ 
ਮਾਂ ਤੇ ਭੈਣ ਸਮਝੋ ਨਾਰੀ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀ ਦੇਣੀ ਮੂਹੇਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਲ ਸਿਘ 

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

ਅਸੀਂ ਜੁਲੰਮ ਦੇ ਵੈਰੀ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘਾ ਜਾਲਮ ਮਾਰਨੇ ਅਸਾਂ ਹਰ ਹਾਲਸਿੰਘੋ 
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(੩੫) 
੪ ਮਾਘ ੧੯੨੮ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਬੁਚੜਾਂ ਨੂੰ ਸੇਧਣਾ 

ਤੜਕੇ ਸਾਰ ਹੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕੋਟਲੇ ਤੇ ਝਪਟ ਸ਼ੇਠਾਂ ਦ ਵਾਂਗ ਚਲਇ ਦਿਤੀ 

ਚਰ ਮਾਰਾਂ ਦੇ ਕੂਚਕਾਂ ਵਿਚ ਵੜਕੇ ਜਾਂਦੀ ਸਾਰ ਤਲਵਾਰ ਖੜਕਾਇ ਦਿਤੀ 

ਅਚਨ ਚੇਤ ਤਜਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਾਰ ਕਰਕੇ ਬਿਪਤ ਬੁੰਚੜਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਪਾਇ ਦਿਤੀ 
ਰੌਸ ਬੁਚੜਾਂ ਨੂੰ ਛਾਂਟ ਛਾਂਟ ਕਰਕੇ ਤੇਗ਼ ਧਾਰ ਇਸ਼ਨ'ਨ ਕਰਵਾਇ ਦਿਤੀ 
ਜੇਹੜੇ ਅੜੇ ਸੋ ਝੜੇ ਤਲਵਾਰ ਅਗੇ ਸਰਨ ਪਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਇ ਦਿਤੀ 

ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਈ ਹੋਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਜੋਰਸੇ ਪਰੇ ਭਜ/ਇ ਦਿਤੀ 
ਗਉ ਘਤ,ਆਂ ੫ਪੀਆਂ ਬੂਚੜਾਂ ਨੂੰ ਹਥੇ ਹ੩ ਹੀ ਸਜਾ ਭੁਗਤਾਇ ਦਿਤੀ 
ਟੋਲ ਟੋਲਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਲਏ ਬਦਲੇ ਪਾਪੀ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦ੫` ਸਜਾਇ ਦਿਤੀ 

ਧਨ ਦੌਲਤਾਂ ਮਾਲ ਖਜਨਿਆਂ ਨੂੰ ਹਥ ਤਕ ਨਾ ਸਿੰਘਾ ਨੇ ਲਾਇ ਦਿਤੀ 
ਪਰੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂਨਾਰੀਆਂ ਸੋਹਨੀਆਂਦੇਵਲ ਅੱਖ ਨ'ਸੇਘਾਂ ਉਠਾਇ ਦਿਤੀ 
ਕੰਮ ਸਿਧ ਹੋਇਆ ਜਦੋ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਤਦੋ' ਫਤੇ ਪਰ ਫਤੇ ਬੁਲਾਇ ਦਿਤੀ 
ਹੀਗ ਸਿੰਘਸਦਾਰਨੇ 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 ਚੋਂ' ਸਿੰਘਾਂ ਧਰਮੀਆਂ ਨੇ ਚੀਜ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਕ ਹਿਲ'ਈ ਨਾਂ ਸੀ 
ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਜਰੀ ਜੇਵਰ ਟਕਾ ਪੈਸਾ ਚੁਕ ਲਿਐਣ ਦੀ ਨੀਤ ਬਣਾਈ ਨਾਂ ਸੀ 
ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਦੋਲਤ ਪਈ ਛੱਡ ਆਏ ਨੀਤ ਲਭ ਐਦਰ ਮਾਸਾ ਆਈ ਨਾਂ ਸੀ 
ਪਰੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਨਗਾਂਹਰਨਾਮਸਿਘ ਵੱਲ ਜਿਨਾਂਦੇਅੱਖ ਉਠ'ਈ ਨਾਂ ਸੀ 

ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਜਥੇ ਨੂੰ _ਆਖਣਾਂ 

ਸੀਸ ਲੈਚੁਕੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਭੀ ਦੇਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਈਏ 
ਗੋਰਮਿੰਟ ਦੇ ਪਾਸ ਹੁਣ ਅਸੀ'_ਸਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਾਕੇ ਗਿ੍ਫਤਾਰ ਹੋਈਏ 
ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਲ ਦਸੋ ਗੋਰਮਿੰਟ ਤੇ ਨਹੀ ਫਰਾਰ ਹੋਈਏ 

ਦੇਕੇ ਧਰਮ ਤੇ ਸੀਸ ਹਰਨਮ ਸਿੰਘਾਂ ਭਵਜਲ ਏਸ ਸੈਸਾਰ ਤੋ ਪਾਰ ਹੋਈਏ 
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(੩੬) 

ਸ਼ਹੀਦੀ ਜਥੇ ਦੇ ਰੜ ਪਿਡ ਡੇਰੇ 
ਸਿਧਾ ਜਥਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਕੋਟਲੇ ਤੋਂ ਰੜ ਪਿੰਡ ੫ਹੁਚ' ਸਾਰਾ ਆਨ ਵੀਰੋ 
ਕੋਈ ਭੱਜਿਆ ਨੱਠਿਆ ਨਹੀ ਸੀਗ' ਧਰਮ) ਤਿਆਰ ਬੇ ਦੇਣਨੂੰਜਾਨਵੀਰੇ 
ਤਰਸ ਰਹੇ ਕਦ ਮਿਲੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਬਾਟਾ ਏਹ ਸਰੀਰ ਜਹਾਨ ਮੈਹਮਾਨ ਵੀਰੋ 
ਉਤਮ ਸਿੰਘ ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜਾਕੇ ਦਿਤੇ ਕੁਲ ਲਿਖਾਇ ਬਾਨ ਵੀਰੋ 
ਬਾਬਤ ਕੋਟਲੇ ਦੇ ਪੁਛੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਸਭੀ ਜਵਾਨ ਵੀਤੋ 
ਪਕੜਾ ਗਿਆ ਸਭ ਜਥਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘਾ ਹੋਉ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਬਠੀਦਾਨ ਵੀਰੇ 

ਏਸ ਜਰੇਦੇ ਗਿਫਤਾਰ ਹੋਣ ਬਾਬਤ ਓਸ ਵਕਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤ 

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 
ਕਈ ਹੋਰ ਹੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦਸਦੇ ਐ੫ ਕਬਲੇ ਨਹੀ ਇਤਬਾਰ ਬੇਨੀ 
ਜੇਹੜੇ ਓਸ ਵੇਲੇ ਵੀਰਨ ਵਹਾਂ ਸੀਗੇ ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸੇ ਸਮਾਚਾਰ ਬੇਲੀ 
ਅਪਣੇ %੫ ਠਾਣੇ ਜਣਾ ਦਸਦਾ ਥਾ #ਨਾਨੂੰ ਸਿੰਘ ਰਈਸ ਸਰਦਾਰ ਬੇਲੀ 

ਏਵੇਂ ਕਿਵੇ' ਨਾਹਣ ਵਾਲਾ ਦਸਦਾ ਬਾ ਦੇਵਾ ਮੈਘ ਕੂਕਾ ਨੰਬਰਦਾਰ ਬੇਲੀ 
ਲੈਹਣਾ ਸਿਘ ਮਹੰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਏਵੇ' ਪੋਂਟੇ ਸਾਹਬ ਦਾ ਬਿਸਵੇਦਾਰ ਬੇਲੀ 
ਏਵੇਂਕਿਵੇਂਸਡੇ ਬਹਮਣਗਏਦਸਦੇਦੇਵੀ ਦਿਆਲ ਵਰਗ ਸਮਝਦਾਰ ਬੇਲ। 
ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਬੂਤ ਭਾਰੇ ਨਹੀ ਲਿਖਣ ਦੀ ਹੋਰ ਦਰਕਾਰ ਬੇਲੀ 
ਜੇਕਰ ਭੱਜਣਾ ਨੌਠਣਾ ਸਿੰਘ ਚਾਹੈਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨੱਠ ਜਾਂਦੇ ਤਰਫਚਾਰ ਬੇਲੀ 

ਹੜ ਪਿੰਡ ਕਿਉ' ਬੈਠਦਾ ਜਥਾ ਕਠਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੇ ਅਗਰ ਫ੍ਰਾਰ ਬੇਲੀ 
ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ ਉਤਮ ਸਿੰਘ ਨਲ ਲੈਕੇ ਜਥਾ ਪਹੋਚਕਾ ਪਾਸ ਸੁਕਾਰ ਬੇਲੀ 
ਲੈਲਿਆ ਏਨਾਂ ਇਨਾਮ ਹਰਨਾਮ ।ਸਿੰਘਾ ਕਰਕੇ ਜਥੇ ਦੇ ਨਾਲ ੫ਯਾਰ ਬੇਲੀ 

ਆ ਸ੍ ਨਾਨੂੰ ਸਿਘ ਰਾਈਸ ਤੇ ਜਾਗੀਰ ਦਾਰ ਕਚੇ ਕਿਲੇ ਸ ਸਢੌਰ ਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 

ਉਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦਾ ਪਕਾ ਦੋਸਤ ਸੀ ਉਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਪਨੀ ਜਬਾਨ 

ਦਸਿਆ ਬਾ ਕੇ ਜਥਾ ਖ਼ਦ ਹੀ ̀ ਗਿਫਤਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ । ਮਹੰਤ ਲੈਹਣਾ ਸਿੰਘ ਜੋ ਮੁਅੰਜਫ਼ 

ਸੋਭੈਮਹਾਂ ਪੁਰਸ਼ ਸੀ ਓਨ੍ਹਾਂ ਭੀ ਏਤੇ ਦਸਿਆ ਦੇਵਾ ਸਿੰਘ ਨੰਬਰਦਾਰ ਬ੍ਰਾਲ ਰਿਆਸਤ 
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(੩੭) 

ਨਾਹਣ ਗੇਬ ਕਰਤੇ ਦਾ ਸੋਹਤਾ ਪੁਨ ਦਾਨ ਭਜਨ ਬੇਦਗੀ ਕਰਨ ਵ:ਲਾ ਗਿਸਤੀ ਸਚਾ 
ਕਿਰਸਾਣ ਸੀ ਓਹ ਭੀ ਏਹੀ ਦਸਿਆ ਠਰਦੇ ਸੀ । ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਬਗਲ) ਦਾ ਰਾਮ ਸਹਾਈ 
ਤੇ ਸਮੁੰਦ ਸਿਘ ਜੇ ਓਸ ਵਕਤ ਰੜ ਪਿੰਡ ਗਵੇ ਹੋਟੇਥੇ ਓਹ ਅਖੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹਾਲ 
ਦਸਦੇ ਥੇ ਕੇ ̀ਜਥਾ ਸਲਾਹ ਕਰਦਾ ਥਾ ਕੇ ਜਲਦੀ ਸਤਾਰ ਪਾਸ ਚਲੋ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ 
ਕਰੇ । ਪੰਡਤ ਦੇਵੀ ਦਕਾਲ ਦੇ ਓਹ ਲੌਕ ਦੋਜਤ ਥੇ ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਵਾਕੇ ਅਖੀ' ਦੇਖੇ ਯਾਂ ਸ਼ੇਦ 
ਓਹ ਲੌਕ ਵਿਚ ਭੀ ਹਨ ਓਹ ਭੀ ਆਪੇ ਹੋਣਾ ਗਿਫਤਾਰ ਦਸਦੇ ਸੀ ਬਿ ੧੯੫੫ ਵਿਚ 
ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਪਿੰਡ ਬ੍ਰਾਲ ਰਿਆਸਤ ਨਾਹਣ ਵਿਚ ਹੋਈ ਓਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚਓਥੇ ਕਈ ਬਿਰਧ 
ਸਿੰਘ ਸਾਧ ਪੰਜਾਬੀ ̀ ਰਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਦੇ ਕਦੇ ਓਹ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ੨ ਰੋਪਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ । 
ਓਸ ਸੇ ਮਾਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਥਾ ਕੇ ਕੇਈ ਓਹ ਦੁਖੀਆ ਹੈ ਹੇਣਗੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਮੂਹੋ' ਸੁਣਿਆ ਸੀਕੇ 
ਕੇਟਲੇ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜਥੇ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਬੁਚੜ ਮਾਰਕੇ ਆਪ ਮਰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਓਹ ਆਪਣੇ 
ਮਰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਗਿਰਫਤਾਰ ਹੋਏ ਸੀ.ਦਸਣ ਵਾਲ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਪੋਟ ਭੀ ਜਥੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 
੧੨੫ ਦੇ ਕਰੀਬਦਸਦ) ̀ ਹੈ ਮਾਸਟ ਹਗੀਸ਼ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ੯੧ ਸਿੰਘਾਂ ਦ ਨਾਮ ਲਿਸਟ ਮੈਂਦਸਿਆ 
ਹੈ ਬਾਕ। ੫ਚੀ ਤੀਸ ਸਿੰਘ ਏਸ ਜਥੇ ਦੇ ਸਾਧ ਸੇਤ ਬਣਕੇ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿਚ ਏਧਰ ਓਧਰ 
ਫਿਰਕੇ ਜਿਦਗੀ ਬਤਾ ਗਟੇ ਹੈਨ ਉਪਰ ਲਿਏ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਦ ਓਸ ਜਥੇ ਦੇ ਬਚੇ ਖੁਚੇ ਹੋਣਗੇ 
ਇਨਾਮ ਸ੩ ਉਤਮ ਸਿੰਘ ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ ਵਗੇਰਾ ਨੂੰ ਜਰੂਰ ਮਿਲਿਆ ਜੇ ਜਥੇ ਨਾਲ ਠਾਣੇ 
ਜਰੂਰ ਗਏ ਇਨਾਮ ਹਜਮ .ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਨਾਂ ਏਹੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕੇ ਜਥਾ ਅਸੀ' ਖੁਦ 
ਕੋਸ਼ਸ਼ ਨਾਲ ਫੜਾਇਆ ਹੈ। ਯਾਂ ਜਥੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਿਘਨੇ ਭੀ ਕੇਹ ਦਿਤਾ। ਹੇਉ ਕੇ 
ਇਨਾਮ ਜਸ ਤੁਸੀ' ਖਟ ਲਿਓ । ਨੌਮੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਗਰੇ ਦੇ ਦਰੇਗੇ ਨੂੰ 
ਇਨਾਮ ਦਵੇੜਾ ਚ ਹੜਾ ਲੋਕਨ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰ ਤਾਂ ਓਹ ਖੁਦ ਹੋਏ ਆਪ ਆਗਰੇ ਜਾਕੇ ਓਸ 
ਵਕਤ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭੀ ਏਹੀ ਉੜ/ਈ ਕੇ ਆਗਰੇ ਦੇ ਦੋਗੇ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ 
ਪੀਰ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ, ਏਹ ਸਰਾਸਰ ਝੂਠ ਹੀ ਥਾਂ_ਕਿਥੇ ਆਗਰਾ ਕਿੱਥੇ ਅਨੰਦ ਪੁਰ ਹੇਰ 
ਬਹੁਤ ਵਾਕੇ ਐਸ ਇਨ'ਮ 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 ਗਿ੍ਫਤਾਰ ਹੋਇਆ ਸਰਦਾਰ ਉਤਮ ਸਿੰਘ ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਨ'ਮ ਜਰੂਰ 
ਮਿਲਾ ਏਹ ਰੜ ਤੇ ਜੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਰ ਪੁਰੇ ਜਰੂਰ ਗਏ। 

ਏਸ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜਥੇ ਨੇ ਰੜ ਪਿੰਡ ਆਕੇ ਕੂਕਾਂ ਮ'ਰ ਮਾਰ ਕੇ ਆਖਿਆ ਓਏ 
ਲੋਕੋ ਅਸੀ' ਮਰਨ” ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਟੀ ਸਜਨ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਲੈ ਦਲੋ ਅਸੀ' 
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਬਹਾਦੀ ਨਹੀ ਸਮਝਦੇ ਬਲਕਿ ਖੁਦ- ਮਰਨ ਨੂੰ ਬਹਾਦਰੀ 
ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਜਦ ਉਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਇਹ ਖਿਆਲ ਥਾ ਕੇ ਅਪਣੇ ਆਪ ਮਰਨਾਂ 
ਹੀ ਬਹਾਦੀ ਹੈ ਅਪਣੇ ਮਰਨ ਖਾਤਰ ਹੀ ਅਰਦਾਸੇ ਸੇਧਕਾ ਕਰਦੇ ਥੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ 
ਚਾਹਵੈਦ ਥੇ ਕੇ ਕਦ ਸ਼ਹੀਦੀ- ਮਿਲੇ ਫੇਰ ਓਹਨ” ਨੂੰ ਧੋ੧ ਨਾਲ ਕਿਸਨੇ ਫੜੇਨਾਂ 
ਸੀ ਉਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮਰਨ ਦੰ੧ ਗਵਾਹੀ ਦਰ ਸਫ਼ਰੀ ਯੂਰਪੀਨ ਅਖੀ ਦੇਖੀ 
ਦਿਉ” ਦਿਢਾ ਹੈ ਕੇ “ਮੈ ਈਸੇ ਵਾਂਗ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕੁਰਬਾਨ ਹੁਦੇ ਸਿੰਘ ਅਖੀ ਦੇਖੇ` 
ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੇ3ਮ ਯਾਂ ਜਾਨ ਬਖਤੀ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਨਹੀ ਕਰੀ ਬਲਕੇ ਜਿਨਾਂ .ਨੂੰ ਸਰ 
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(੩੮) 
ਆਪਨੇ ਆਪ ਛਡ`ਦਿਤਾ ਸਾ ਉਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਤ ਪਰ ਗੁਸ਼ਾ “ਕੀਤ' 

' ਫੇਡਦੇ 'ਕਿਉ' ਅਸੀਂ ਜਰੂਰ ਮਰਨਾਂ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਮਰਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ 
ਗਵਾਹੀ ਆਮ ਅੱਖਬਾਰਾਂ ਕਤਾਬਾਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹੈਨ ਹਰਨਾਮਨ ਸਿੰਘ 
ਤੇ ਦੋਨੋ ਮਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਸ ਦਸ ਕੇ ਫੇਰ ਮੇਰੇ ਵੀਰ: ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰ 
ਉਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਪਰ ਕਿਉ” ਦਾਗ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹੈਨ ਅਤੇ 'ਕਿਉਂ' ਸ: 
ਜੇਮਲ ਸਿੰਘ ਵਗੇਰਾ -ਪਰ_ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਫੜੌਣ ਦੀ ਕਾਲਖ ਬ੫ਦੇ 

ਹੈਨ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਧੇਖੇ ਨਾਲ ਫੜਾਏ ਸਾਂਨੂੰ “ ਬਜੁਰਗਾਂ ਦਸਯਾ ਏਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨਾਂ 
-ਏਹ ਸ਼ੁਣ ਲਿਆ ਕਿ ਜਥਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੇਨਾਂ ਦ੭ਹੋਦਾ ਹੈ ਬੇਹਤਰ ਹੈ ਅਸੀ' ਨਾਥ 

ਜ਼ਲੀਏ_ਜਬੇ ਨੇ ਭੀ ਕੇਹ ਦਿਤਾ ਬ' ਕਿ ਸਾਂਡ ਨਾਲ ਚਲੋ ਇਨਾਮ ਲੈ ਲਕੋ 
ਸ਼ਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਜੁਰਗਾਂ ਨੇ ਜਬਾ ਅ੫ ਗਿਰਫਤਾਰ ਹੇਣ' ਦਸਿਆ ਹੈ ਪਾਠਕ ਜਨ ਜਿਸਤਾਂ 
ਜੀ.ਚਾਹੇ ਮੰਨ ਲੈਣ। 
ਇਕ ਦੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲਤਾਂ ਨੇ ਲਿਖਕਾ ਹੈ ਕੇ ਜਥਾ ਠਾਨੇਦਾਰ ਦੇ ਧੇਖੇ ਵਿਚ ਆਕੇ ਓਧੇ 

ਨਾਲ ਠਾਨੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਓਥੇ ਓਹ ਪੇਜਾਂ ਪੇਜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਸ਼ਾਦ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਂਨੇ 
ਅਦ_ ਲਿਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫੜਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਾਠਕ ਖੁਦ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੇਨ ਕਿ ਸੋ 
ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਲੈਹਣਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਅਕਲਵੈਦ ਜੇ ਪਟਯਾਲੇ ਵਿਚ ਅਵਲ ਦਰਜੇ ਅਫਸਰ 
ਰੇਹ ਚੁਕੇ ਹੇਣ ਫੇਤ ਓਹ ਐਨੇ ਖੂਨ ਖਾਬੇ_ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੇਏ ਹੋਣ ਫੇਰ ਜਾਣਦੇ ਭੀ ਹੋਣ ਕਿ 
ਸ਼ੇਰਪੁਰੇ ਠਾਣਾ ਭੀ ਹੈ ਫੇਰ ਓਹ ਠਾਨੇਦਾ੦ ਦੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿਚ ਯਾਂ ਕਸਮਾਂ ਖਾਨ 
ਦੇ ਇਤਬਾਰ ਪਰ ਕਿੱਕਣ ਠਾਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਇਸ ਬਾਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਕ ਨਿਦਾਨ ਮੂਰਖ 
ਬਚਾ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋਠਾਨੇਦਾਰ ਕਾਤਲ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ. ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿ ਛਕਾਇਆ 
ਕਰਦੇ ਹੈਨ ਕਯਾ ਸ਼ਹੀਦੀ .ਜਥੇ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਏਨੇ ਅਨਜਾਣ ਥੇ ਜੇ ਠਾਨੋਦਾਰ ਦੇ ਰੇਟੀ 
ਖਾਨ ਜਾਂਦੇ ਫੇਰ ਕੋਟਲੇ ਦੇ ਬੁਚੜ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਏਨਾਂ ਲਖਾਂ ਪਰ ਗੈਰ ਕੋਮ ਦੇ ਲੋਕ ਭੀ 
ਨੁਕਤਾ ਚੀਨੀ ਕਰਦੇ ਹੈਨ ਯਾ ਤਾਂ ਓਹ ਏਨਾਂ ਲੇਖਾਂ, ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਮਝਦੇ ਹੇਨ ਜੋ ਲੋਖਾਂ 
ਨੂੰ ਸਚੇ ਸਮਝਣ -ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਹੀਦ . ਜਥੇ:ਨਨੂੰ. ਹੀ ਬੁਧੂ.ਸਮਝਦੇ ਹੇਨ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜੇ ਬਜ- 
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 ਸ਼ਹੀਦੀ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰੀ 

ਸ਼ੇਰੂਪੁਰੇ ਦੇ ਠਾਣੇ ਤੇ ਕੋਟਲੇ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਹੋਇ ਸਰੇ ਗਿ੍ਫਤਾਰ ਚੱਲੇ 
ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਬਲਵਾਨ ਜੋਧੇ ਬਲੀ ਦਾਨ ਨੂੰ ਹੋਇ ਤਿਆਰ ਚੱਲੇ 
ਮਰਨਾਸਚਜਿਉਣਾਬੂਠ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆਂ ਮਿਥਯਾ ਸਮਝ ਤਮਾਮ ਸੈਸਾਰ ਚੱਲੋ 
ਪਹੁੰਚ ਕੋਟਲੇ ਗਏ ਹਰਨਾਮ । ਸਿੰਘਾ ਕਰਨ ਮੌਤ ਦਾ ਥਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਚੱਲੇ 

ਐਲ ਕਾਵਨ_ਸਾਹਬ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੁਦਿਹਾਣੇ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜਥਾ ਦੇਣਾ 

ਕਾਵਨ ਸਾਹਬ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਅੰਤ ਤੋੜੀ” ਜਥਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸਰਾ 
ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਆ੫ ਅਪਣੇ ਪੁਛਦਾ ਕੋਟਲੇ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਲ ਸਾਰਾ 
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ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਭੀਨਹੀ' ਇਨਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸਚ ਦੱਸ ਦਿਤਾ ਹਾਲ ਜ਼ਾਲ ਸਾਰਾ 
ਦੂਜੀ ਵੇਰ ਭੀ ਫੇ ਫੇਰ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘਾ ਕਾਵਨ ਸਾਹਬ ਨੇ ਕੀਆ ਥਿਆਲ ਸਾਰਾ 

00! ਨੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜਥੇ ਦੀ ਸਚੀ ਅਵਾਂਜ ਰੂ 

ਫਰਜ ਛੱਤੀ ਧਰ੪ ਦਾ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਬੁਚੜ ਕਤਲ ਹਮ ਕਰੇ ਜਰੂਰ ਸਾਹਬ 
ਬਬਤ ਕੋਟਲੇ ਦੇ ਬੁਚੜ ਮਾਰਨੇ ਦਾ ਸ:.ਡ' ਅਤਰ ਜੇ ਹਤੀ ਕਸੂਰ ਸਾਹਬ 
ਕੈਦ ਕਾਲੇ ਪਣੀ ਹਮਨੇ ਨਹੀ ਹੋਣਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੋਤ ਦੀ ਸਜਾ ਮਨਜੂਰ ਸਾਹਬ 
ਹਮ ਕਰ ਚੁਕੇ ਕਮ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘਾ ਤੁਮ ਆਪਣਾ ਕਰੋ ਹਜੂਰ ਸਾਹਬ 

ਬਲਵਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰੀਫ 

ਹ/ਥੀਮਸਤ ਜਿਉ ਮਸਤ ਮਸਤਾਨੜੇ 
ਥੇ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਉਚੇ ਜੁਆਨ ਸੋਹਣੇ 

ਸਹਬ ਦੇਖਦੇ ਸਰ ੫ ਗਿਆ ਰੋਲਾ ਬੋਹੜਾਂ ਮਾਰਦੇ ਸਿੰਘ ਬਲਵਾਨ ਸੋਹਣੇ 
ਭਾਰੇ ਬਹੁਤ ਨਾਰੇ ਮਾਰੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਉਠੇ ਗ੍ਰਜ ਬੇ ਜਿਮੀ ਅਸਮਾਨ ਸੋਹਣੇ 
ਕੰਨ ਪਈਨਾਂ ਸੁਣੇ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮੋਤਦੀਆਂ ਸੈਘਮਨਾਨ ਸੋਹਣੇ 

# ਮਿਡ ਐਲ ਕਾਵਨ ਸਾਹਬ ਦਾ ਹੁਕਮ 

ਦੋਵੇ ਬਚਿਆਂ ਤੇ ਤੇ ਦੋਵੇ' ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇੜੀ ਕੱਟਕੇ ਦੇਉ ਛੁਡਾਇ ਜਲਦੀ 
ਚਾਰ ਆਦਮੀ ਜੋ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੇ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇਉ ਪੁਚਾਇ ਜਲਦੀ 
ਬਾਕੀ ਜਥਾ ਬਲਵਨ ਤਮਾਮ ਸਾਰਾ ਤੋਪਾਂ ਮਾਰਕੇ ਦੇਉ ਉਡਾਇ ਜਲਦੀ 
ਖਤਗਾ ਮੈਨੂੰ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘਾ ਏਹ ਰੇੜਕਾ ਦੇਉ ਮੁਕਾਇ ਜਲਦੀ 
ਮਾਈ ਇੰਦ ਕੌਰ ਹੰਢਿਆਏਵਾਲਾੀ ਅਤੇ ਮਾਈ ਖਮ ਕੌਰ ਰੜ ਵਾਲ) ਨੇ ਬਰੀ ਹੇਣ ਪਰ 

ਰਜਸ਼ ਹੇਕ ਕਾਵਨ ਸਾਹਬ ਨੂੰ ਆਖਣਾਂ 

ਖੇਮ ਕੋਰ ਇੰਦ ਕੋਰ ਕੈਹਣ ਲੱਗੀ ਕਾਵਨ ਸਾਹਬ ਤੈ' ਹਮੇ ਛੁਡਾਇਆ ਕਿਓ' 
ਕਿਉਂ ਤੈ' ਜੁਲਮ ਏਡਾ ਸ'ਡੇਨ/'ਲ ਕੀਤਾਸਾ/ੂੰ ਵੀਰਾਂ ਤੇ ਦੂਰ ਕਰਾਇਆ ਕਿਓ' 
ਜੋ ਕੁਛ ਜਥੇ 0 ਸੋਈ ਅਸਾਂ ਕੀਤਾ ੬ ੫੦੬੫੨੬੦੨੦੦੬ ਕਿਓ” 

ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਪੀਤ ਦਪਲ ਦੇ£ ਦਾ ਕੋਈ ਅਖਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ੪੯ 

ਕੁਕਯਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਦਮਾਂ ਚਲ 'ਏ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਬੂਤ ਦ ਤੋਪਾਂ ਅਗੇ ਧਰਕੇ ਉਡਾ ਦਿਤੇ 
ਇਕ ਬਚੇ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਨ'ਲ ਕਟਵਾ ਦਿਤਾ `` ਟੈ1 ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਪਤ ਪਰੇ- 

ਰਕ ਦਾ ਕਥਨ. ਹੈ ਕਿ ਏਹ ਆਦਮੀ ਉਸ ਨੇ ਕੂਕਯਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਜ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਚੁਣ 

ਮਲ ਸਲ 
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ਸਾਨੂੰ ਮਰਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹਰਨ'ਮਸੈਂਘਾ ਸਾਂਨੂੰ ਛੱਡਤੇ' ਜੁਲਮ ਕਮਾਇਆ ਕਿਓ” 
ਮਹਾਂ ਸੂਰ ਬੀਰਾਂ ਦਾ ਜਿਕਰ _ 

ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਿੰਘ ਹਰਨਾਮ ਦੂਜਾ ਠੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਬਸਨਹਾਰ ਸੀਗੇ 
ਬਚੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਸੂਰਮੇ ਬਲੀ ਦੇਨੋਂ` ਮਾਸਾ ਮੌਤ 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 

“।(ਸਫ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਾਵਨ- ਸਾਹਬ ਦੀ ਦਾੜ੍ਹੀ ਫੜਨੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਬਗੈਰ ਨਾਂ ਛਡਣਾ 

ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘਨੇ ਸਾਹਬਦੇ ਕੋਲ ਖੜ੍ਕੇ ਦਾੜ੍ਹੀ ਸਹਬ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਛੱਡੀ 
ਛਾਲ ਮਾਰਕੇ ਜੇਰ ਸੇ ਫੜੀ ਦਾੜੀ ਕਰਕੇ ਸਾਹਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ਕ ਪਗਨ ਛੱਡੀ 
ਬਿਸ਼ੁਨੇ ਮੈਂਸੈਘ ਤੇ ਦਾੜ੍ਹੀ ਛੁਡੌਨ ਖਾਤ੍ ਉਤੇ (8੫ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਛੱਡੀ 
`ਏਸ਼- ਸੂਜ਼ਮੈ ਪੁਰ੍ਸ਼ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘਾ ਪਿਛੋਂ ਹਬ ਛਡੇ ਪੈਹਲੇ ਜਾਨ ਛੱਡੀ 

__ ਸਿੰਘਾਂ ਨੋ ਜ਼ੀਂਹਰੀ ਕਰਾਮਾਤ ਦਿਖੋਣੀ। ਤੋਪਾਂ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਪਰ ਨਾ ਚਲਨਾਂ 
ਕਾਵਨ 'ਸਾਹਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੀ ਹਕਮ ਕੀਤਾਤੋਪਾਂਹੇਗਈਆਂ ਤੁਰਤਤਿਆਰ ਓਥੇ 
ਗੋਲਾ, ਡਰੀ' ਪੱਕਾ ਖੇਲ ਤੋਪਚੀ ਬੇ ਫ਼ੈਰ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬੇ ਇੰਤਜਾਰ ਓਥੇ 
ਪੈਹਲੇ ਪੈਹਲ ਪਇਆਲੇ ਦੀ ਭੋਪ ਮੂਰੇ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਆ ਖੜਾ ਸਰਦਾਰ ਓਥੇ 
ਕੱਲ੍ਹ.੨ ਆਵੋ ਏਹੀ ਹੁਕਮ ਸਰੀਗਾ 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 ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਲਵੋ ਵੀਰੋ ਨਾਲੇ ਕਿਹਾ ਬਲਿਹਾਰ ਬਲਿਹਾਰ ਓਬੇ 
ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੀ ਏਡਾ ਸੁਰਗ `ਭੂਮੀ, ਖੜੇ ਦੇਵਤੇ ਲਈ ਨੇ ਹਾਰ ਓਥੇ 
ਤੁਸੀਂ ਅਮਰ ਅਟੱਲ ਹੋ ਸਦਾ ਖਾਤ੍ ਤੁਸੀਂ ਮਰੋਗੇ ਨਹੀਂ ਸੈਸਾਰ ਓਥੇ 
ਜਦੋ ਆਣ ਦਿਤੀਧੀਰਜ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਕਰਦੇ ਨਮਸ਼ਕਾਰ ਓਥੇ 

ਇਤਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਫ਼ੈਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਲ਼ਾ ਠੈਹਰੇ ਤੋਅ ਕਰਚੰਜਬੇਦਾਰ ਓਥੇ 
ਚੱਟ ਗਈ ਪਲੀਤੇ ਨੂੰ ਤੋਪ ਚੰਡੀ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ. 'ਦਾਂ ਨਾਂ ਸਕੀ ਟਰ ਓਥੇ 

ਦੂਜੀ ਤੋਪ ਨੰ ਫ਼ੈਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਯਾ ਓਹਭੀ ਨਹੌ' ਚੱਲੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਓਥੇ 

ਤਜਬ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਯਾ ਬਹੁਤ ਭਾਰਾ - ਮਿਸ ਫ਼ੈਰ ਹੋਏ-ਲਗਾ ਤੁਰ ਓਥੇ 

ਸ਼ਕਤੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਸਣੇ ਸਾਹਥ_ ਸਾਰੇ ਐਹਲਕਾਰ ਓਥੇ 
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ਨਹਿਰ ਗਿਆ ਜਦ ਫ਼ੈਰ ਹਰਨਮ ਸਿੰਘਾ ਹੀਗਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਚਾਰ ਓਥੇ 
ਜਥੇਦਾਰ ਹੀਰਾਂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੇਪ ਦੇ ਮੂਰ੍ਹੇ ਖੜ੍ਕੇ 'ਉਚੀ ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਆਖਣਾ 

ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੋ ਵਾਰ ਜਦ ਫ਼ੈਰ ਉਕੇ ਮਾਰ ਸੱਕਦੇ ਨਾਂ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ 
`'ਮਰਨਾਂ ਸਾਹਬ ਜੇਕਰ ਅਸਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਏ ਤੁਸੀ' ਸੱਕਦੇ ਨਹੀ ਹੈ ਮਰ ਸ਼ਾਨੂੰ 
ਕੱਲਰ ਏਸਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣੈ ਧੁਰੋਂ ਹੁਕਮ ਦੇ ਗਿਐ ਕ੮ਤਾਜ਼. ਸਾਨੂੰ 
ਕਰੋ ਫ਼ੈਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀ` ਹਰਨ'ਮ ਸਿੰਘ ਚੋਲ੍ਹ 3੫- ਅਬ ਕੇ ਕਰੂ ੫੦. ਸਾਨੂੰ 
`ਜਥਦਾਰ ਹੀਰਾ ਸਿਘ ਨੇ ਤੋਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇਣਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀ' ਚਲੋ ਅਰ ' ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ . ਕਰੇ 

ਲਹਿਣਾਂ ਸਿੰਘ ਹੀਗਾ ਸਿਘਬੀਰ ਬਾਂਕੇ ਦੋਨੋ' ਤੋਪ ਅਗੇ ਛਾਤੀ ਤਾਨ ਖੜ ਗਏ 
ਨਾਲੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਚੱਲ ਚੰਡੀਏ ਨੀ ਫਤੇ ਬੋਲਕੇ ਬੀਰ ਬ੭ਵਾਨ ਖੜ ਗਏ 
ਹੋਇਆ ਫੈ ਫੈਰ । ਸ਼ਹੀਦ ਸਰਦਾਰ ਹੋਏ ਲੈਕੇ ਦੇਵਤੇ ਫੌਨ ਅਸਮਾਨ ਖੜ੍ ਗਏ 
ਏਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਤੂ ਤੂ ਸਮਝ ਹਰਨਾਮਸਿਘਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਤਮਾਮ ਜੇਵਾਨ' ਖੜ੍ ਗਏ 

ਤੋਪਾਂ .ਨਲ ਉਡਣ ਦੀ ਹਾਲਤ 

ਚੇਲੇ ਤੋ੫ ਨਸ਼ਦੀਕ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੜਕੇ ਤੂੰਥੇ ਤੂੰਥੇ ਸਰੀਰ ਉਡਾਇ ਦੇਵੇ 
ਧੜ ਲਕ ਤੇ ਮੰਢਆਂ ਤਕ ਸਰ ਗੋਲ/ ਲਗੇ ਕੇ ਦੂਰ ਪੁਚਇ ਦੇਵੇ 
ਕੋਈ ਫ਼ੈਰ ਉਚਾ ਲਗੇ ਸੀਸ ਉਡ ਜੈ ਬੁਰਾ _ਹਾਲ ਸਾ ਤੋਪ ਬਣਾਇ ਦੇਵੇ 
ਲਤ! ਬਾਹਾਂ ਸਿਰ ਰਹ ਮੋਸੂਦ ਓਕੇ ਗੋਲਾ ਤਿੱਗ ਨੂੰ ਖਾਕ ਮਿਲਾਇ ਦੇ ਦੇਵੇ 
_ਤੋ੫ ਹੱਡਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚਿਕਨਾਂ ਚੂਰ ਕਰਕੇ ਮਾਸ ਰੂਈ ਦੇ ਵਾਂਗ ਪਿੰਜਇ ਦੇਵੇ 
ਚਿਕੜ ਲਹ ਦਾ ਤੋਪ ਕਰ ਦਏ ਕਿਧਰੇ ਕਿਧਰੇ ਹੱਡਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲਗਾਇ ਦੇਵੇ 
ਏਵੇ' ਕਿਵੇਂ ਉਠੰਜਾ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਕੇ ਸਹਿਬ ਤੋਪ ਨੂੰ ਬਦ ਕਰਾਇ ਦੇਵੇ 
ਸਕਤਾ ਝੱਲ ਨਾ ਤੁਸ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੂਰਜ ਦੇਵਤ' ਮੂੰਹ ਛੁ੫'ਇ ਦੇਵੇ 

ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਨ੍ਹਨ ਅਤੇ ਸੋਲਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣੀ 

ਫੇਰ ਨਹੀ ਚੱਲਦਾ ਸੁਰਜ ਛਿ੫ ਪਿਛੋਂ ਏਹ ਕਾਨੂਨ ਭੀ ਹਈ_ਸੁਕ/ਰ ਕੋਈ 

ਬਚੇ ਸਿੰਘ ਸੋਲਾਂ ਓਦਣ ਤੇ ੩੫ ਸੇ ਥੇ ਸਸ ਲੈਣੇ ਥੇ ਹੋਰ £ਸਾਰ ਕੋਈ 

ਅਗੇ ਰੋਜ ਸੋਲਾਂ ਦਿਤੇ ਟੰਗ ਫਾਂਸੀ ਕੀ ਮੈ ਹੋਰ ਲਿਖਣੇ ਸਮ:ਚਾਰ ਕੋਈ 

ਇਖਕ ਜਾਵੇ ਨਾ ਮੈਰੋਂ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘਾ ਕੋਮੀ ਚਿੱਤ ਮੇਰ ਤਰਸਦਰ ਕੋਈ 
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(੬੨) 

' ਸੀ 'ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 

ਉਟੈਜ ਸਿੰਘ ਸਿਦਕੀ ਵਿਚਕੋਟਲੇ ਦੇ ਧਰਕੇ ਤੋਪਾਂਦੇ ਨਾਲ ਉਡਇ ਦਿਤੇ 
ਸੋਨਾਂ ਸਿੰਘ ਦੂਜੇ ਰੋਜ ਬੀਰ- ਬਾਂਕੇ ਗੋਰਮਿਟ ਨੇ ਫਾਂਸੀ ਲਗਾਇ ਦਿਤੇ 
ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੂਰੇ 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 ਠੱਤ ਵੀਰਨੋਂ' ਕੁਲ ਗਿਣਾਇ ਦਿਤੇ 
ਹੋਏ ਗੁੰਮ ਭੀ ਬਹੁਤ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘਾ ਨਾਂ ਓਹ ਕਿਸੀ ਨੇ ਢੂਡ ਢੁੱਡਾਇ ਦਿਤੇ 

ਭਾਰੀ ਬਲ।ਦਾਨ 

ਖਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਲਤਕਰ ਕੇ ਮੋਤ ਤਾਈ'ਕਰ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਬਲੀਦਾਨ ਗਏ 
ਰਛਿਮ ਗਤ ਖਾਤਰ ਮਿੰਘ ਬਲ ਜੋਧੇ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਹੋਇ ਕੁਰਬਾਨ ਗਏ 

ਭੁੱਜ੨ ਤੋਪਾਂ ਮੁਰੇ ਖੜੇ ਹੋਕੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਜਾਨ ਗਏ 

ਬੇਮਿਸਾਲ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘਾ ਛੱਡ ਸੂਰ੧। ਵਿਚ ਜਹਾਨ ਗਏ 

ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿਘ ਜੀ ਦ! ਪਦੇਸ ਗਵਨ ਯਾਨੋ ਗਵਰਨਮੈ'ਟ ਨੇ ਜਿਲ ਵਤਨ ਕਰਨੇ 

ਏਹਤਾਂਹਾਲ ਸੁਣ ਚੁੱਕੇਹੋ ਕੋਟਲੇ ਦਾ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਭੀ ਸਮਾਚ/ਰ ਸੁਣ ਲੋ 
ਰਾਮਸਿ ਘਸਤਿਗੁਰਵੰਨੀ ਅਫਸਰਾਂਦੀ ਨਿਗਾਗਰਮਹੈਸੀਖਯਾਲ ਧਾਰ ਸੁਣ ਲੌ 

ਹਾਲਾਂ ਰਬਟ ਪਹਿਲਾਂ ਚਕੇ ਭੇਜ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ ਜਥੇ ਦੇ ਨਾਂ ਜ਼ੁਮੇਂ ਵਰ ਸੁਣ ਲੇ 

ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਥੇ ̀ਜਥਾਂ ਕੇਟਲੇ ਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਕੇ ਐਖੇਦਾਰ ਸੁਣ ਲੋ 

ਟਬੇ ਕਸੂਤ ਮਹਾਰਾਜ ਥੇ ਓਸ ਵੇਲੇ ਕੀਤਾ ਨ੍ਹੀ ਉਸ ਸ੍ਕਾਰ ਸਣ ਲੋ 

ਪਰਮਾਨੌਦ ਜੀ ਐਮ. ਏ. ਅਪਣੀ ਤਾਰੀਖ ਹਿੰਦ ਵਿਚ ਇਉ' ਲਿਖਦੇ : ਹੈਨ ਕਿ ਏਸ ਨਜ਼ਾਰੇ 

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

ਟਿਉਂ' ਲਿਖਯਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਯੂਤਪ ਇਕ ਈਸੋ ਤ ਨਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਏਮੈ ਅਜ ਏਤੇ ਕਈ) 

ਈਸੇ ਮੋਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕਾਂ ਕਰਦੇ ਸੂਲਾਂ) ਚੜ੍ਦੇ ਦੇਖੋ॥ 

ਹਸੀਮਾਨ, ਹਰੀਸ਼ਚੰਦ ਜੀ ਏਥੇ' ਤਕ ਲਿਖਦੇ ਹੇਨ ਕਿ' “ਕੂਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ 

ਬਹਾਨੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿਚ ਸੀ ਓਹ ਬਹਾਨਾਂ ਮਾਲੇਰ ਕੋਟਲ ਨਬਣ” । ਢਿਤਾ'' ਅਗੇ ਜਾਕੇ ੮੪ 

ਲਿਖਢੇ ਹੈਨ `ਸਤਿਗੁਰ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਿਆ ਗਿਆਂ ਬਿਨ' 

`ਮੁਕਦਮਾਂ ਚਲਾਏ ਰੈਗੂਲੋ ਸ਼ਨ ਨੌ$੩ ਸੋ: ੧੮੧੮ ਸਭ ਨੂੰ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ੩ਜ ਦਿਤਾ ਗਿਆਂ 

ਜਿਸਦਾ ਪਤਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤਕ. ਨਹੀ ਦਿਤਾ” ਸ:ਬ:ਨੰ੩ ੧੯੮੯ 
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(੪੩) 

ਸਦਣ ਲੀਏ ਮਹਾਰਜ ਨੂੰ ਲੁਦਿਹਾਣੇ ਹੁਕਮ ਭੇਜਤ' ਤੇਜ ਤ੍ਰਾਰ ਸੁਣ ਲੁ 
ਅੰਤਰਯਾਮਤਾਸੇਸਾਰਾਸਮਝਭਾਣਾਸੰਤਗੁਰਪਹਿਲੇਹੀਜਣ ਨੂੰ ਤਕਾਰ ਸੁਣ ਲ 
ਖੀਨ ਖਾਫ ਜਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਚੋਗੇ ਮਖਮਲੀ ਦੀਏ ਉਤਾਰ ਸੁਣ ਲੋ 
ਆਸਣ ਬੰਨ੍ਕੇ ਸੀਸ ਤੇ ਜਿਸਮ ਉਤੇ ਬੁੱਕਲਕੰਬਲਦੀ ਲਈ ਮਾਰ ਸੁਣ ਲੋ 
ਛੱਡ ਗੈ ਕੋਤਲ ਘੋੜੇ ਖੜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਗੱਡੇ ਓਤੇ 2ਗਏ. ਅਸਵਾਰ ਸੁਣ ਲ 
ਚੱਲੋ ਚਲੋ ਗਾਜੇ ਯੋਗੀ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂ ਵਸਦੇ ਛਡਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬਜਾਰ ਸੁਣ ਲੌ 
ਚੱਲੇ ਵਿਛੜ ਜਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੈਗਤਾਂ ਤੋਂਸਿੰਘ ਟੋਣਲਗੇ ਭੁਬਾਂ ਮਾਰ ਸੁਣ ਲੌ 
ਖੜ੍ਕੇ ਫੇਰ ਧੀਰਜ ਦਿਤੀ ਸੈਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀ ਫੇਰ ਸੰਗਤ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰ ਸੁਣ ਲੋ 
ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਆਕੇ ਫੇਰ ਮਿਲੂੰ ਥੋਨੁ ਕੀਤਾ ਸੈਗਤਾਂ ਨਾਲ ਇਨ੍ਰਾਰ ਸੁਣ ਨ 
ਜਦ ਦੇਗਏਆਏਨਹੀਅੰਜ ਤੋੜੀਸੈਗਤ ਦਿਤੀ ਕਿਉ ਗੁਰਾਂ ਵਿਸਾਰ ਸੁਣ ਲੋ 
ਨਰਖਹੈਚੇ ਜਦੋ ਲੁਦੇਹਾਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੇ ਸਿੰਘ ਨਲ ਬਾਰਾਂ ਸੂਬੇਦਾਰ ਸੁਣ ਲੋ 
ਓਸੇ ਵਕਤ ਬਿਠਾਲਕੇ ਰੇਲ ਅੰਦਰ ਕੀਤੇ ਮੁਲਕ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪਾਰ ਸੁਣ ਲ 
ਕਿਲੇ ਵਿਚ ੫ਕਾਗ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘਾ ਗੌਰਮੈ'ਟ ਨੇ ਦੀਏ ਉਤਾਰ ਸੁਣ ਲੋ 

ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਗੁਤਨਰ ਪ ਸੇ' ਸੀ ਸਤਿਤੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਪੁਛਣਾ 

ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਏ ਪ੍ਰਯਾਗ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀ' ਅਸਾਂ ਦਾ ਓਹ ਕਸੂਰ ਦਸੇ 
ਜਿਲਾਵਤਨ ਕਰਕੇ ਸਣੇ ਸੁਬਿਆਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂ ਦੇਸ ਤੋ 'ਦੂਰ ਦਸੇ 
ਬਿਨਾਂ ਦੋਸ਼ ਤੋ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਕਿਉ' ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰੀ ਸੋ ਭਰੀ ਸ਼ਰੁਰ ਦਸੋ 
ਦੋਸ. ਅਸਾਂ ਦ' ਤੁਸੀ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘਾ ਕੁਛ ਸੋਚ ਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਉਰ ਦਸੋ 

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੈਤਾਂ ਮਹੇਤਾਂ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਡੇਰਦਾਰਾਂ ਸਰਦਾਰਾਂ“ ਰਈ।ਸਾਂ ਰਾਜਿਆਂ 

ਨੇ ਗੋਰਮਿਟ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ 

ਰਾਮ ਸਿਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਛੱਡ ਦਿਤੇ ਗਦਰ ਦੇਸ ਅੰਦਰ ਤ੮ਫਚ:ਰ ੨ਉ 
ਮਤਲਬ ਅਸਲ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦ/ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਜੈਗ ਇਨਾਂ ਦਾ ਨਾਲ ਸ੍ਰਕਾਰ ਹੋਉ 
ਗੋਰਮਿੰਟ ਨੂੰ ਛੱਡ ਪੈਜਾਬ ਸਾਰਾ ਗਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ .ਤਾਬੇਦਾਰ ਹੋਉ 
'ਗੋਰਮਿੰਟ `ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘਾ ਵੱਲ ਇਨਾਂ ਦੇ ਕੁਲ ਸੈਸਾਰ: ੮ਉ 
"ਤਦ ਦਾ" 

ਏਸ ਵਕਤ ਭੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨ ਨੇ ਏ੩ ਜਾਹਰੀ ਕਰਾਮ'ਤ ਚਿਖਾਈ ਥੀ ਜੋ ਜ ਅਸ਼ੀ' ਦੂਜ 
` ਐਡੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦਸਾਂਗੇ । : 

੧ 
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(੪੪) 
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜੇ ਰਈਸਾਂ ਦੇ ਮਰਾਸਲੇ_ ਆਏ ਹੋਦੇ ਯੂ. ਪੀ: ਦੇ ਗਵਰ5ਰ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ 

ਦਿਖੋਣਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਰੋਗੂਨ ਭੇਜ ਦੇਣੇ 

ਆਏ ਖਤ ਮਗੇਸਨੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕੁਲ ਸੁਣਾਇ ਦਿਤੇ 
ਦਸਖਤ ਕਰੇ ਹੋਏ ਵਡੇ ਵਡਿਆਂ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਅਸਲ ਦੁਖਾਇ ਦਿਤੇ 
ਉਸੀ ਰੋਜ ਬਿਠਾਲ ਸਪੈਸ਼ਤਾਂ ਮੈ ਸਤਿਗਤ 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 
ਭੇਣੀ ਸਾਹਿਬ ਨਗਰਸਮਝ ਬਾਗੀਆਂ ਦ/ਢਾਹਿ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸਲਇ ਜਾਣ 
ਕਿਲਾਸ਼ਿਕਨ ਤੋਪਾਂਗਨੇ ਠੋਸ ਜਿਨਕੇਜੜੀਆਂ ਪਿੰਡ ਘੁਅੜੇ ਮੇਂ ਜਇ ਜਾਣੇ 
ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਦਹਨੇ ਦੇ ਤੋਪਖਾਨੇ ਤਖਤੀ' ਦੜ੍ਕੇ ਦੀਏ ਬਿੜਾਇ ਜਾਣੇ 
੫ਹਲਾਂ ਗਏ ਅਫਸਰ ਦੇਖਣ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਦੇਖੇ ਕੁਲ ਮਕਾਨ ਬਣ'ਇ ਜ:ਣੋ 
ਸ਼ਸਤਇਕਭੀਨਾਂਨਿ ਕਲਿਅਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਗਲਤਨਿਕਲੀਕੁਲਅਵਵਾਇ ਜ।ਣੋ 
ਸਿੰਘ ਭਜਨ ਬਾਣੀ ਕਰਦੇ ਕੁਲ ਦੇਖੇ ਕੁਸ਼ਕ,ਰਹੇ ਬੇ ਦੇਗ ਬਣ'ਇ ਜਾਣੇ 
ਸੁਣਿਤੈ ਫੋਜੀ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਦਿਤੀ ਦੇਗਕੜ:ਹ ਲ੍ਰਟਾਇ ਜ/ਣੋ 
ਔਣ ਜਾਣ ਬਾਬਤ ਸਖਤੀ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ ਚੋ ਕੀ ਪੁਲਸ ਦੀ ਗਏ ਬਠਇ ਜਾਣੋ 
ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ ਫੇਰ ਹਤਨ ਮ ਸਿੰਘਾ ਤੋਪਾਂ ਲੈਂਗਏ ਸਬ ਰੁੜਇ ਜਾਣੋ 

__ -. ਗ਼ੋਰਮਿਟ ਦੀਆਂ ਨਾਮਧਾਰੀਆਂ ਪਰ. ਪਾਬਦੀਆਂ .. 

7 ਕੂਕਾ ਪਿੰਡ ਦਾਪਿੰਡ ਹੀ ਰਹੇ ਅਪਣੇਪਿਡੋ' ਬਾਹਰਲਿਓ'ਭੀਕੂਕਾਂ ਆਵੇ ਨਾਂਹੀ 
ਬਿਨ' ਖਬਰ ਦਿਤੀ ਵਰਨੀ ਬਣੀਆਂ ਦਾ ਕੂਕਾ ਪਾਠ ਯਾਂ ਭੋਗ ਪਵਵੇ ਨਾਂਹੀ 
ਚੌਕੀਦਾਰ ਨੰਬਦਾਰ ਤ/ੜ_ਦਿਤੇ ਕੂਕਾ . ਦੂਰ ਨੌੜੇ ਆਵੇ ਜਾਵੇ ਨਾਂਹੀ 

ਬਿਨ' ਰਬਟ ਦਿਤੀ ਬਾਝੋਂ (ਸੰਘ ਕੁਕਾ ਕਠੇ ੫ਜ ਭੀ ਸਿੰਘ ਕਗਵੇ ਨਾਂਹੀ 

ਲਗਦੀ ਵਾਹ ਤੜੇ ਏਥੋਂ ਤਕ ਲੋਕ) ਕੂਕੇ ਨਮ ਦ/ ਸਿੰਘ ਕਹਾਵੇ ਨਾਂਟੀ 
ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹਰਨ'ਮ ਸਿੰਘਾ. ਕੂਕਾ. ਕੈਨ ਭੀ ਕਿਤੇ ਹਲਾਵੇ ਨਾਂਹੀ 

7ਏਸ ਵਕਤ ਦੇ ਨਜਾਰੇ ਨੂੰ ਇਕ ਮਸ਼ਹੂਨ ਲਿਖਾਠੀ ਇਉ" ਲਿਖਦਾ ਹੈ ''ਸਭ ਨਾਮਧਾਰੀਅ! ਨੂੰ ਆਪਣੇ ੨ ਪਿੰਡ ਵਿਢ ਨਜਰਬਦ 

ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਛੂਕਾ ਬਿਨਾਂ ਆਗਨਾ _ਪਿੱਤੋਂ' ਬਾਹਰ` ਨਹੀਂ' `ਜਾਂ ਸਕਦਾ 'ਸੀ ` ਕਈ ਸਥਾਨਾਂ ਪਰ ਨਾਮਧਾਨੀਆਂ ਨੂੰ 
ਰਾਤੀ' ਅਵਾਜ ਵਿਤਿਆਂ ਏ#ਲਾਂ ਜਗੂਰੀ ਸੀ ਨਾਮਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ _ਤੂਮੀ ਜਾਂਢਿਆਂ ਨੂੰ ਭੀ ਨਾਲੇ ਤੇਜੇਹਲ ਢੇ'ਕਈ - 
`ਢ6ਸ਼ਨ- ਕਰਨੇ ਪਏ ' ! ਮਾਸਟਰ ਹਰੀਸ਼ ਚੋਦ ਜੀ ਵਿਦਕਾਫਬੀ ੪ 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 ਭ) ਖ੍ਰਿਚੇ ਤਨ ਕੀਤ' 
ਝੋਲੀ ਚੁਕ ਖੁਸ਼ਮਦੀ ਮੁਖ੩੩ਂ ਨੇ ਕੂਕੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਬਹੁਤ' ਵੈਰਾਨ ਕੀਤ' 
ਮੁਕਰ ਗਏ ਬਹੁਤੇ ਕੂਕੇ ਨਾਮ ਤੇ.ਹੀ ਤੋਗ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋ“ ਆਨ ਕੀਤਾ 
ਏਸ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਲ ਸਖਤੀ ਕੂਕੇ ਪੰਥ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ 
ਲਿਖ ਹਾਲ ਮੈ ਓਹ ਏਥੇ ਨਹੀ' ਸਕਦਾ ਜਿਵੇਂਕੋਲਮੇਰੇ ਬਾਬੇਬਿਆਨ ਕੀਤ' 
ਖੌਰੇ ਸਤਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕੁਦਰਤ ਖੇਲੇਅਪਨੀ ਕੂਕੇਪੰਥ ਦਾ ਥਾ ਇਮਤਹਾਂਨ ਕੀਤ' 
ਲਾਖੋ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੈਆਂ ਹਰਨਮ ਸਿੰਘਾ ਕੂਕਾ ਹੋਵਣ ਜਦੋਂ ਪਰਵਾਨ ਕੀਤ 

ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸਗਤਾਂ ਨੇ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਤੇ 'ਮਿਲਨਾਂ 

ਕਿਥੇ ਹੈਨ ਸਤਿਗੁਰ ਏਸ ਬਾਤ ਦਾ ਭੀ ਪਤਾਲਗਿਆ ਨਾਂ ਕਈ ਸਾਲ ਵੀਰੋ 
ਸਿਦਕੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਲਸ਼ ਕਰਕੇ ਪਤਾਆਖਰੀਲਿਆ ਨਿਕਾਲ ਵੀਰੇ 
ਖੁਫ਼ੀਆ ਤੌਰ ਤੇ ਰੂਪ ਬਦਲਾਇਕਰਕੇ ਭਾਰੀ ਦੇਹਾਂ ਤੇ ਕਸ਼ਟ ਉਠਾਲ ਵੀਰੋ 
ਮਿਲੇ ਜਾਇ ਰੈਗਨ ਮੇ ਸਤਿਗੁਰੁ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਿਤ/ ਵਰਗੇ ਗੁਰੁ ਲਾਲ ਵੀਰੋ 
ਚਿਠੀ ਲਿਆਇਦਿਤੀਦਸਤ) ਸਤਿਗੁਰਾਂਦੀਨਾਲੇਕਿਹਾਅਕੇਸਾਰਾਹਾਲ 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 ਹਰਨ'ਮ ਸਿੰਘਾ ਸੈਗਤ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਜਫੀਆਂਡਾਲ ਵੀਰੇ 

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

ਸੈਗਤ ਬਹੁਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਗੋਰਮਿੰਟ ਨੇ ਦੀਅ ਧਿਆਨ ਸਾਰਾ 
ਮਨੋੱ'ਤਨੋਂ ਧਨੋ' ਲਾਕੇਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਤਿਆਰ ਥਾਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਜਾਨ ਸਾਰ 
'ਮਰਗੋਈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ̀ਦਿਤ' ਖੁਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੀਆ ਐਲਾਨ ਸਾਰਾ 
ਓਥੇ ਰਹਿਣ ਦਾਕਲਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ' 'ਸਿੰਘਾਕੱਢਲਿਆ ਪਤ: ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਰ 

#ਓਸ ਵਕਤ ਦੇ ਅੰਗੇਜ਼? ਅਖਬਾਰ ਨੁਮਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ''ਕੂਕਾ ਆਉਟ' ਬੇ੍ਕ`' 
ਦੀ ਸੁਰਖੀ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਕਰਦੇ ̀ਸੀ ਲੰਡਨ ਦੀਆ ਲਾਇਬੇਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੀਂਕਾਰਡ 
ਬਹੁਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦ। ਸਾਨੂੰ ਅੰਗੇਜ਼ੀ ਪੜਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੀ ਨਹੀ' ਅਸੀ' ਆਪਨ 
ਤਵਾਰੀਖ ਕਿਜਤਾਂ ਜਾਣੀਏ । ਕਟੀ ਜਤ' `ਕੂਕਾ ਰਤੇਨ)ਅ5' ਦੀ ਸੁਤਖੀ ਹੇਠ ਮਜਮੂਨ ਹੈ। 
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(੪੬) 
੧੯੩੪ ੩੬ ਵਿਚ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਅਗੇ ਅਰਜ 

ਨਾਮਧਾਰੀਆ ਪੋਥ ਦੀ ਕਲਾ ਚੜ੍ਦੀ ਬਿਨਾਂਆਪ ਤੋਂ ਅਟ਼ਕ ਅਟਕ/ਇਗਈ 
ਪੈਥ ਰੁ੫ ਖੇਤੀ ਨੁਮਧਾਰੀਆਂ ਦੀ ਥੋਡੇ ੮੮ਇ਼ਨਾਂ ਬਝ ਮੁਰਝਾਇ ਗਈ 
ਹਰੀ ਭਰੀ ਬਾੜੀ ਨਾਮਧਾਰੀਆਂ ਦੀ. ਲੋਤੇ ਸਤਿਗੁਰੋ ਬਿਨਾਂ ਕੁਮਲਾਇ ਗਈ 
ਕਰਦੇ ਸਿੰਘ ਵਿਰਲ/ਪਹਰਨਾਂਮਵਰਗੇ ਉਦ!ਸੀ ਦੇਸ ਸ.ਰੇਉਤੇ ਛੱਇ ਗਈ 
ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸੇਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਸ'= ਗੁਰੂ ਹਰੀ 

ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤ) ਬਖਸ਼ ਕੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਬਾਂਹ _ਫੜੋਣੀ ੍ 

ਬਰਜਰੂਰੇ ਪਿਆਰੇ ਸੈਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਆਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਦੇਸ ਦੀਦਾਰ ਥੇ ਥੋਨੂੰ 
ਨਿਸਚਾ ਧਾਰਕੇ ਸਬਰ ਸੈਤੋਖ ਕਰਕੇ ਕਰਨਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਏ ਇੰਤਜਾਰ ਥੋਨੂੰ 
ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸਰੂਪ ਸਮਝੋ ਮੈਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਦੀਆਂ £ਭਾਰ ਥੋਨੂੰ 
ਬਖਸ਼ਨਭਜਨ ; ਭਗਤੀਸ਼ਕਤੀ ਤੁਸਾਂਤਾਂਈ ਨਾਮਦਾਨ ਦਾ ਕਰਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਥੋਨੂੰ 
#ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਸ ਸਰੂਪਸ/ਡਾ ਚਾਹੀਏ ਮੈਨਣਾਂ ਹੈ ਨਿਸਚਾ ਧਾਰ ਥੋਨੂੰ 
ਹੋਗਿਆ ਰਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘਾਂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਬਖਸ਼ੁ ਫਲ ਚਾਰ ਥੋਨੂੰ 
ਨਾਮਧਾਰੀ ਪੰਥ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਜਗਾ 

ਗੁਰੂ _ਮੰਨਣਾਂ 

ਨਾਮਧਾਰੀਆ ੫੫ 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 ਹਰਨਾਮਮਿਘ ਰਤ ਸਾਰੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਨਾਇ ਦਿਤ' 

ਸਤਿਗੁਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਨਾਮਧਾਰੀ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸਭਾਲਣ' ਤੇ ਸਵਾ ਲੱਖ.ਪਾਂਠ ਕਰਕੇ 
ਧਰਮ ਦੀ ਧੁਜ” ਝੁਲੰਣੀ 

ਸਾਰੀਮੈਗਤਾਂ ਸ ਸਣੇਮਹਾਰਜ ਦੂਲੋ ਤੜਕੇ ਪਹਿਰ ਦੇ ਦੇ ਉਠ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ 
ਦਿਨ ਭਰ ਧਰਮਉਪਦੇਸ਼ਦਿੜਾਇਕਰਕੇ ਸਾਰੰਸੈਗਤਾ' ਨੂੰ ਮੇਹਰਵ/ਨ ਕਰਦੇ 
ਕੀਰਤਨੁਸਬਦਬਾਣੀਗਾਕੇਸਤਿਗੁਰਾਂਦੀ ਦੋਨੋ ਵਕਤਮਹਾਰ/ਜਦੀਵਨ ਕਰਦੇ 

_ਸਵਾ ਲੱਖ ਪਾਏ ਭੋਗ ਪਾਠ ਗਿਣਕੇ ਹੋਮ ਰਵਨ ਦੀ ਰਸਮ ਪਰਵਾਨ ਕਰਦੇ 

ਰ੍ #ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਥਾ ਗੁਰਿਆਈ ਦੇਕੇ ਹਰੀ ̀ਸਿੰਘ ਰਖਿਆ 

ਏਹੀ ਪਛਾਣ ਗੁਰਿਆਈ ਦੀ ਹੈ। 
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(੪੭) 
ਸਵਾ ਲੱਖ ਹੀ ਪਾਠ ਅਖੰਡ ਪਾਕੇ ਧੁਸ' : ਧਰਮ ਦੀ ਖੜੀ ਜਹਾਨ ਕਰਦੇ 
ਲੰਗਰ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘਾ ਦਿਨਰਾਤ ਹੀ ਭਗਤ ਭਗਵਾਨ ਕਰਦੇ 

ਨਾਮਧਾਰੀ ੫ੰਥ ਦੀ ਵਾੜੀ, ਹਰੀ ਭਰੀ ਕਰਨੀ 

ਸੁਕੀ ਹੋਈ ਖੇਤੀ ਨਾਮਧਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੁੜਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਹਰੀ ਕਚੁਰ ਕੀਤੀ 
ਅੰਮਤ ਰ੫ ਪਾਣੀ ਦੇਕੇ ਨਾਮ ਰੁਪੀ ਵਾੜੀ ੫੧ ਦੀ ਹਰੀ ਅੰਗੂਰ ਕੀਤੀ 
ਖਿੰਡੀ ਖੁੰਡੀ ਤਾਕਤ ਨਾਮਧਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤਾਂ ਨਾਲ. ਭਰਪੂਰ ਕੀਤੀ 
ਜਥੇ ਖੈਦੀ ਮੁੜ ਕਰੀ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘਾ ਫੁੱਟ ਕੌਮ ਵਿਚੋ ਪਾਪਣ ਦੂਰ ਰ 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 ਗੁਨਾਗਾਰ ਬੰਦੇ ਦਿਤੇ ਤਾਰ ਸੋਹਣੇ 
ਸਾਡੇ ਪਿਤ! ਦਾ ਦੇਖਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਚ/ ਦਿਤੇ ਫੇਰ ਦਰਸ਼ਨ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਸੋਹਣੇ 
ਉਤੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘਾ ਖੁਸ਼ੀਰਹੇਸਤਿਗੁਰਮੇਹਰਧਾਰ ਸੋਹਣੇ 

ਰ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾਂ 

ਭਲੇ ਬਹੁਤ ਕੀਤੇ ਸਚੇ ਸਾਹਬਾਂ ਨੇ ਚਾਰੇ ਤਰਫ ਫਿਰਕੇ ਏਸ ਦੇਸ ਬਹੁਤੇ 
ਦਿਤੇ ਤਾਰ ਪਾਪੀ ਗੁਨ੍ਹਾਗਾਰ ਬੇਦੇ ਸੋਤ ਖਾਲਸੇ ਕਰੇ ਮਲੇਸ 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 ਜ਼ਿਕਰ 

ਜਿਵੇਂ ਪਿਆ ਛ੫ਜੇ ਮੈ ਕਾਲ ਭਾਂਰ/ ਕਿਵੇ ਲਿਖਾਂ ਉਸਦੇ ਸਮਾਚਾਰ ਸਾਰੇ 

ਬੂੰਦ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਬਰਸੀ ਹੋਇਆ ਆਨ ਕ੍ਰੋਪ ਕਰਤਾਰ ਸਾਰੇ 
ਜੰਗਲ ਸੁਕ ਗਏ ਖੁਸ਼ਕ ਪਹਾੜ ਹੋਕੇ ਚਸ਼ਮ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਗਤੀ ਨਿਘਾਰ ਸਾਰੇ 
ਟੋਭੇ ਜੋਹੜ ਨਾਲੇ ਖਾਲੇ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਗਏ ਬਿਨਾਂ ਪਾਣੀਓਂ' ਲੋਕ ਲਾਚਾਰ ਸਾਰੇ 
ਜਾਨਵਰ ਪਿਆਸੇ ਮਰਗਏ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇਤਰਫ ਚਾਰ ਸਾਰੇ 
ਸੁੱਕ ਗਏ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨੀਰ ਚਲਦੇ ਪਾਣੀ ਖੂਹਾਂ ਦੇ ਹੋਤੇ ਉਤਾਰ ਸਾਰੇ 
ਭਾਰੀ ਕਾਲ ਦਾ ਵਰਤਿਅ ਤਾਸ ਆਕੇ ਭੁਦੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਹਾਹਾ ਕਾਫ਼ ਸਾਰੇ 
ਹਿੰਮਤ ਤਦੋਂ' ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬੜੀ ਕੀਤੀ ਮਰ ਮਿਟੇ ਲੋਕੀ ਕਸ਼ਤ ਕਾਰ ਸ:ਰੇ 
ਦਿਨ ਤੇ ਰਤ ਚਰਸੇ ਰਹੇ ਜੱਟ ਵਹੁਂਦੇ ਖੂਹੇ ਕੁਨਜਰ ਦਿਤੇ ਲਗਤਾਰ ਸਾਰੇ 
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(੪੮) 

ਸੂਬੇਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਪੈਦਾ ਅੰਨੇ ਕੀਤੇ ਬੇ-ਸ਼ੁਮਾਰ ਸਾਰੇ 
ਪੈਦਾ ਅੰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਹੋਣ. ਲੋਕ ਖਾ ਸ਼ੁਕਰ ਗੁਜਰ ਸਾਰੇ 
ਕਾਇਮ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘਾ ਹੋਰ ਹਿੱਲ ਗਏ ਦੇਸ਼ ਸੈਸਾਰ ਸਾਰੇ 

ਬਾਗੜ ਦੇਸ ਦਾ ਉਜੜਨ 

'ਮੁਲਕ ਉਜੜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚਲੇ ਆਏ ਬਗੜ ਦੇਸ ਯਾਨੇ ਬੀਕਾਨੋ ਰ ਸਮਝੋ 
ਬਾਂਗਰ ਥਲੀ ਲਾਕਾ ਮੁਲਕ ਸਿੰਧ ਤੋੜੀ ਦੇਸ ਉਜੜ ਉਠਾ ਇਕੋਵੇਰ ਸਮਝੋ 
ਭਾਰੀ ਕਾਲਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾਓਸ ਮੋਕੇ ਦੁਨੀਆਂਵਿਚ ਪੈਗਿਅ ਘੁਮਣ ਘੇਰ ਸਮਝੋ 
ਬਾਗੜਉਤਰਿਆ ਆਨ ਹਰਨਾਮਸਿਘਾ ਭੇਣੀਸਹਿਬ ਦੇ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰ ਸਮਝੋ 

`_ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਤੇ ਲਾਂਗੀਆਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦ) ਸਤਿਗੁਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਅਗੇ ਅਰਜ਼ 

ਹ੫ ਜੇੜਸੈਗਤ ਸਾਰੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀਦੁਨੀਆਂਅਣਬੈਠੀ ਬੇ 'ਬੇਸ਼ਮਾਰ ਸਤਿਗੁਰ 

ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਲੌਗ ਚਲ ਰਿਹਾ ਭਾਰਾ ਲਾ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੇ ਲਗਾਤ/ਰ ਸਤਿਗੁਰ 
-ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸੀ ਤੇ ਬਿਦੇਸੀ ਰੋਜਮ ਦਰੀ ਦੇ ਦਸ ਭ ਹਜਾਰ ਸਤਿਗੁਰ 
ਮੁਕ ਗਏ ਕੋਠੇ ਭਰੇ ਦਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੁਣ ਚਲੁਗਾ ਕਿਵੇ' ਭੈਡਰ ਸ(ਤਗੁਰ 

ਦੁਨੀਆਂਚਲੀ ਅੰਦੀ ਦੂਰਦੂਰਦੇਸੋਂ ਭੇਣੀਸਾਹਿਬ ਵੈਨੀ ਧਾਵਾਧਾਰ ਸਰਤਰਾਰ 

ਬਾਹਰ ਆਖੀਏਕੀ ਭੁਖੇਮਰਦਿਆਂ ਨੂੰਝਲਿਆਨਹੀ'ਜਾਂਦਾਹਹਾਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ 

`_ਏਸਤਾਂ ਜੇਕਰ ਲੰਗ ਰਹੇ ਚਲਦਾ ਕੜਾ ਮਣਾ ਦੀ ਹਈ ਦਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ 
ਰਸਤਾਂਜਾਣਗੀਆਂਮੁਕਹਰਨਾਮਸਿੰਘਾਮਲਕਤਪਈਬੈਠੀ ।ਤਰਫਚ:ਰ ਸ(ਤਗਰ 

_ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦੇ ਸੁਭਾਵਕ ਬਚਨ 

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

ਕੱਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਉਪਾ ਕਰਦਉ ਰਖੁ ਲੱਜਯਾ ਦੀਨ ਦਤਾਲ ਸਿੰਘ 

ਦਿਨ ਰਾਤ ਤੁਹਾਡ' ਲੰਗ ਰਹੂ ਚਲਦਾ ਸਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਾਲ ਸਿੰਘੋ 
_ ਨਾਰਾਂ ਸਿਧੀਆਂ ਬੋਨੂੰ ਹਰਨ/ਮਲਿੰਘਾ ੫੪ ਦੇਵੇਗਾ ਪੁਰਖ ਅਕਾਲ ਸਿਘ 

ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਜਾਹਰੀ ਕਰਾਮਾਤ 

_ਕੋਠੇ ਪਏ ਜੇਹੜੇ ਖਾਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਥੇ, ਸਏ ਦਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋਏ 

` ਛੱਤਾਂ ਤਕ ਕੋਠੇ ਭਰੇ ਪਏ_ ਸਾਰੇ, ੪੫ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਫਿਕਰ ਦੂਰ ਹੋਏ 

` ਨੇ ਨਿਧਾਂ ਠਾਗਾਂ ਸਿਧਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ, ਖਾਸਨ ਖਾਸ ਜਦ ਹੁਕਮ ਹਜੂਰ ਹੋਏ 

_ਅਖੀਂ ਦੇਖੰਦੀ' ਮੇਰੀ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘਾ, ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦੇ ਜੋਹਰ ਜਰੂਰ ਹੋਏ 
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(੪੯) 
ਵਾਕ ਕਵੀਸ਼ਰ 

ਉਨੀ' ਦਿਨ ਮੈ ਮੈ ਕ/ ਭੈੜੀ ਸਹਿ੩ ਗੰਹੰਦਾ ਉਨੀ ਸੋ ਛਪੰਜੇ ਦਾ ਸਾਲ ਸੀਗ 
ਖ਼ਾਲੀ ਕੋਠਿਆਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਭਰਨ ਬਾਬਤ ਕੀਤਾ ਸ/ਤ ਗੁਰਾਂ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਸੀਗ' 
ਲੰਗਰ ਚਲਦੇ ਦਾ ਨਾਲੇ ਬਰਤਦੇ ਦਾ ਅਖੀ' ਦੇਖਿਆ ਮੈ ਸਾਰਾ ਹਾਲ ਸੀਗ/ 
ਸ਼ਕਤਾਂ ਬਰਕਤਾਂ ਨਾਲ ਹਰਨ/ਮ ਸਿੰਘਾ ਜਿਤ ਸਤਿਗੁਰਾਂਨੇ ਲਿਆਂ ਕਾਲ ਸੀਗ/ 

ਕਵੀਸ਼ਰ ਦੇ ਅਖੀ' ਡਿਠੇ ਹਾਲ 

ਤਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੱਮੀ ਅਤੇ ਚੋੜੀ ਤਪਦੀ ਮੈ ਰੈ'ਹਦੀ 'ਆਠੋ ਜਾਮ ਦੇਖੀ 
ਅਨਾਂ ਖਣਾਂ ਦੀ ਕੋਠੜੀ ਕੋਲ ਬੂਹੇ, ਭਰੀ ਰੋਟੀਆਂ ਦੀ ਸੁਭਾ. ਸ਼% ਦੇਖੀ 
ਪੰਜ ਸੱਤ ਹਜਾਰਾਂ ਦੀ` ਭੀੜ ਮੈਂਨੇ, ਰੋਜ ਫੋਜ ਹੈਦੀ ਭੈਣੀ ਗ੍ਰਾਮ ਦੇਖੀ 
'ਚਾਰੋ ਪਿੰਡ ਦੇ ਤਰਫ ਹਰਨ'ਮ ਸਿੰਘਾ, ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਪਲਕ ਆਮ ਦੇਖੀ 

ਅਤੁਟ ਭੁਤਾਰ ਕਵੀਸ਼ਰ 

ਬਸ ਫੇਰ ਨਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਕੇਤ ਹੋਈ, ਭਰੇ ਰਹੇ ਸੀ ਆਰ ਬੁਖਾਰ ਸਾਰੇ 
ਜਿਧਰਨਿਗ੍ਰਾ ਮਾਰਨ ਵੱਲ ਕੋਠਿਆਂ ਦੇ,ਭਰੇ ਗੱਲਿਆਂ ਨਾਲ ਭੈਡਾਰ ਸਾਰੇ 
ਉਣੇ ਨਹੀ ਕੋਠੇ ਫੇਰ ਮੁਲ ਹੋਏ, ਕੱਢਦੇ ਰਹੇ ਦਾਣੇ_ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਸਾਰੇ 
ਸਚੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸੈਤ ਖਾਲਸੇ ਦੇ, ਲੌਗ ਰਹੇ ਚਲਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਰੇ 
ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਬਾਰਸ਼ ਹੋਈ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ, ਬਸੇ ਉਜੜੇ ਲੋਕ ਸੋਸ/ਰ ਸਾਰੇ 
ਕਾਲ ਜਿਤਿਆ ਗਿਆ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਲੋਕ ਪਏ ਕਰਦੇ ਜੈ ਜੈ ਕਰ ਸਾਰੇ 
ਮਹਾਰਾਜ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਗੋਰ ਮਿੰਟ ਪਸੇੋ' ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਪਤਾ ਪੁਛਣ' 

ਲਾਟ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਭੇਜਜਿਅ ਪੁਛਣੇ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਦਾਨ ਵੀਰੋ 
ਕਿੰਥੇ ਹੈਨ ਸਤਿਗੁਰ” ਨੂੰ ਪਤ/ ਦਸੋ ਪੁਛ ਗਿਛ ਕੀਤੀ ਨਲ ਧਿਆਨ ਵੀਰੇ 
ਗੁਜਰ ਗਏ ਲੀਡਰ ਨਾਮਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੀਤ' ਇਕ ਸ੦ਕ/ਰ ਐਲਾਨ ਵੀਰੋ 
ਠਾਗਾਂ ਸੋ ਪਚਸੀਏ ਵਿਚ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪਰਾਨ ਵੀਰੋ 
ਗੋਰਮਿੰਟ ਦੇ ਏਸ ਐਲਾਨ ਪਿਛੋ' ਮਿਨੇ ਸਿੰਘ ਜਾ ਕਈ ਬਲਵਾਨ ਵੀਰੋ 
ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਸੁਦਾਰ ਜੀ ਐਸ.ਡੀ.ਓ.ਦਸਦੇ ਆਪਨੀ ਨਾਲਜਬਾਨ ਵੀਰੋ 
ਸਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਨ ਠਾਰਾਂ ਸੈ ਵਿਚ ਨੱਬੇ ੧ੋਲ ਮੀਨ ਿ ਖਾਸ ਮਕਾਨ ਵੀਰੇ 

ਗੁਜਰ ਜਣ ਦ! ਮੰਨੀਏਸੱਚ ਕਿਕਣਗੋਰ ਮਿੰਟ ਦੇ ਪੈ੍ਸ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀਰੋ 
੫ਸਤਕਲੱਜਮਾਲਗੜਵਾਨਹੀਮਿਲਿਆਦਿਤਾਨਹੀਸਰਕਾਰਨੇਲਿਆਨਵੀਰੋ 
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(੫੦) 

ਸਾਨੂੰ ਦਸਿਆ ਨਹ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘਾ ਗਸਰ ਗਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀਰੋ 
੧੯੬੨ ਮਾਂਹ ਜੇਠ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੌ ਮਹਾਰਾਜ ੫੩੫ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ 

ਸ਼ਕਤੀ । ਸਭਾਲਣੀ 

ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਦੂਲੋ ਨੇੜੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਵਿਚ/ਰ ਕਰਕੇ 
ਪਸ ਸੱਦ ਮਹਾਰਾਜ ਪਰਤ੫ਸਿੰਘ ਨੂ ਜਨਸ਼ੀਨ ਅਪਨੇ ਗਦੀ ਦਾਰ ਕਰਕੇ 
ਸ਼ਕਤੀ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਬਖਸ਼ੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਅਮ ਸੈਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਬਾਰ ਕਰਕੇ 
ਨਮਧਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਏ ਦਿੱਤਾ ਪੁਤ ਅਪਣੇ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤਦ/ਰ ਕਰਕੇ 
ਸਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਤਾ੫ ਸਿੰਘ ਹੈ ਉਚੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕਿਹਾ ਪੁਕਾਰ ਕਰਕੇ 
ਮੰਨੇ ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘਾ ਸਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਤੇ ।ਨਿਸਚਾ ਧਰ ਕਰਕੇ 
ਜੇਠ ਵਦੀ ਦਸਮੀ ੧੯੬੨ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਭਾਣ ਅਨ ਸਾਰ ਪ੍ਰਲੋਕ 

ਹਵਨ ਕਰਨਾ 

ਕੁਝਕ ਹੋਏ ਬ।ਮਾਰ ਜਦ ਸਤਗੁਰੁ ਥੇ ਸਿੰਘਾਂ ਵੈਦ ਹਕੀਮ ਬਨਾਇ ਦਿੱਤੇ 
ਸਚੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅਖ ਸੈਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵੈਦ ਹਕੀਮ ਹਾਇ ਦਿੱਤੇ 
ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮੋਣ ਦੇ ਹਾਲ ਸਾਰੇ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਗੁਰਾਂ ਬਤਇ ਦਿੱਤੇ 
ਫਤਹ ਕੋਰ ਨੂੰ ਤੇ ਜੀਉਣ ਕੋਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਗੁਰਾਂ ਸਮੜ'ਇ ਦਿੱਤ 
ਤਿੰਨੇ ਪਸ ਬਠਾਲ ਕੇ ਸਹਿਬ ਜਾਦੇ ੧ ਬ੍ਹਮ ਗਯਾਨ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣਾਇ ਦਿੱਤੇ 
ਭਜਨ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰਾਂ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘਾ ਵਿਚ ਜੋਤ ਦੇ ਜੋਤ ਸਮਾਇ ਦਿੱਤੇ 

ਸਤਿਗੁਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਉਪਕਾਰ 

ਸੈਮਤ ਉਨੀ' ਸੈ ਚੌਤੀ ਤੇਬਹਟ ਤੋੜੀ ਸਚੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਠ/ਈ ਸਾਲ ਜਾਣੋ 
ਨਾਮਧਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਾੜੀ ਹਰੀ ਰਖੀ ਸ਼ਿੰਜਦੇ ਰਹੇਅੰ ੧ ਮਿਤ ਜਲ ਡਲ ਜਾਣੋ 
ਪੰਥ ਬਿਖੜੇ ਨੂੰ ਇਕ _ ਮੁੱਠ ਕੀਤ' ਤ੍ਫ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਦੇਖ ਭਾਲ ਜਾਣੋ 
ਹਰੀ ਨਾਮ ਹਰ ਦੀ ਬਰਖਾ ਨਮ ਰੂਪੀ ̀ ਰਹੇ. ਬ੍ਰਸਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣੋ 

ਨਿਰਜਲਾ ਇਕਾਦਸੀ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਢੇ ਭੇਗਾਂ ਪਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ 

ਸੋਲਾਂ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਜਲਾ ਕ. ਦਸੀ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਨੇ ਏਹੋ ਵਿਚਾਂਰ ਕੀਤੀ 
ਪੌਣੇ ਭੇਗ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਸੀ ਨੰ, ਏਹ ਖਬਰ ਸਿੰਘਾਂ ਤਰਫ ਚਾਰ ਕੀਤੀ 
ਦੂਰ ਦੂਰਫਿਰਕੇ _ਨਾਮਧਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਸਰੇ ਖਬਰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੈਸਾਰ ਕੀਤੀ 
ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਓ ਹਰਨਾਮਸਿੰਘਾ, ਸੈਤ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਖਬਰ ਸਾਂਰ ਕੀਤੀ 
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(੫੨) 

ਭਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਕੰਠ ੫੩ ਮਾਤਾ ਜੀਵਣ ਕੌਤ ਜੀ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ 

ਓਨੀ ਦਿਨੀ ਮਾਤਾ ਜੀਵਨ ਕੋਰ ਜੀ ਦੇ ਹਥ ਵਿਚ ਸੀਗੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਾਰੇ 
ਭਾਗਵਾਨ ਮਾਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅਕਲ ਵਾਂਲੀ ਰਿਧ ਸਿਧ ਜੀਦੇ ਤਾਬੇਦਾਰ ਸਾਰੇ 
ਭਾਰਾ ਕੱਠ ਹੋਣਾਂ ਏਥੇ ਖਾਲਸੇ ਦ' ਮਾਤ! ਮਾਮਲੇ ਲਏ ਵਿਚਾਰ ਸਾਰੇ 
ਇੰਤਜਮ ਕਰ)ਏ ਭਾਰਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਮਾਤਾ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਹੇ ਪੁਕਾਰ ਸਾਰੇ 
ਰਸਤ ਬਸਤ ਘੀ ਵਾਸਤੇ ਤਰਫ ਚਾਰੇ ਦਿਤੇ ਭੇਜ ਮਾਤਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਾਰੇ 
ਦਿਨਾਂ।ਵਚ ਕਰਲਿ ਮ/ ਇੰਤਸਾਮ ਸ/ਹਾਭਰਲ ਏ ਮ'ਤ। ਨੇ ਆਰ ਬੁਖਾਰ ਸਾਰੇ 
ਮੈਨੇ ਆਪ ਦੇਖੇ ਲਗੇ ਛਤਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀ੫ ਘਿਉ ਦੇ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਸਰੇ 
ਧਾਮ ਪੁਰੇ ਨਗੀਨਿਤ' ਖੇਡ ਮਿਸ਼ਰੀ ਡਬੇ ਰੇਲ ਆਏ ਲਗਾਤਾਰ ਸ:ਰੇ 
ਜਗ ਜਗ੍ਹਾਂ ਕੇਠੇ ਮੰਦਰ ਵੇਹੜਿਆਂ ਮੈਂ ਭਰੇ ਟਸਤ ਦੇ ੫ਏ 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 ਮਤਾ ਜੀਵਣ ਕੋਰ ਕਰਗੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀ ਹੈ ਵਿਚ ਸੈਸ/ਰ ਸਾਰੇ 
ਬੇਦੋ ਬਸਤ ਕਰਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਸਣੇ ਮਾਤ ਕਰਦੇ ਪੰਥ ਦ/ ਥੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸਾਰੇ 
ਮੇਲਾ ਪਹੈਚਿਆ ਅਣ ਹਰਨ/ਮ ਸਿੰਘ, ਸਿੰਘ ਚਲੇ ਔਂਦੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਸਾਰੇ 

ਸੋਗਤਾਂ ਦੇ ਬਸ਼ੁਮਾਰ ਕੱਠ ਦਾ ਜਿਕਰ 

ਕਿਤਨਾਕਨ ਹੋਇਆ ਵੇਹਮੈਲਿਖਾਂ ਕਿਕਣਏਹਤ' ਲਿਖਣਤਬ/ਹਰਬਯ'ਨ ਭਾਰ 
ਕੇਹੜੇ ਮੁਖ ਸੇ ਕਿਸਤਾਂ ਹਾਲ ਦਸਾਂ ਜਿਵੇ ਲੱਗਿਆ ਬੜਾ ਦੀਵਾਨ ਭਾਰਾ 
ਭੀੜ ਭਾੜ ਲਖੋ' ਵੱਧ ਅਨ ਹੋਈ ਲਾਇਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਏਹ ਅਨਮਾਨ ਭਾਰਾ 
ਦੇਸਾਂ ਦੇਸਾਂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸਰਦ/ਰ ਕੂਕੇ ਕਰਦੇ ਸ਼ੋਕ ਮਹ/ਰ/ਜ ਦਾ ਆਨ ਭਾਰ 
ਪਗਾਂ ਪਗੜੀਆਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਢੇਰ ਲੇਗੇ ਅਖੀ' ਦੇਖਿ% ਮੈ ਦਾਸਤਨ ਭਾਰਾ 
ਭੈਣੀ ਸਾਹਬ ਅੰਦਰ ਸੰਤ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਕੱਠ ਦੇਖਿਆ ਮੈ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਭਾਂਰਾ 
ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਜ ਦੇ ਭੋਗ ਉਤੇ ਹੋਇਆ ਪੰਥ ਕੱਠ' ਬਲੀਵਾਨ ਭਾਰਾ 
ਚਰਨਾਂ ਉਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਤ/੫ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹਰੀ ਨਾਮ ਹਰਿ ਸੀਸ ਝੁਕਨ ਭਾਰਾ 
ਸਰ ੧੦੮ ਅਟੱਲ ੫ਤ' ਪੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਨਾਮਧਾਰੀ ਪੰਥ ਦੀ ਤਰੇਕੀ ਕਰਨ) 

ਗਦੀ ਬੈਠ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਧੇ ਕੋਮ ਦੇ ਲੀਏ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ 
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(੫੨) 

ਤੁੱਕੀ ਕਿਵੇ ਹੋਵੇ ਨਾਮਧਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗ' ਅਕਲ ਵਾਲੇ ਤਰਫਚ/ਰ ਕਹਦੇ 
ਹੁਨਰ ਇਲਮ ਵਿਦਯ' ਈਂ ਤੋ' ਪੰਥ ਕੋਈ ਨਹੀ ਉਨਤੀ ਵਿਚ ਸੇਸਾਰ ਕਰਦੇ 
ਠਾਜ ਨੀਤ ਲੰਮੀ ਤੋੜੀ ਸੋਚ ਕਰਕੇ ਏਹ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ 
ਸੁਲਾ ਕੁਲ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਤ੫ (ਸੈਘ ਜੀ ਕੋਮਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ 
ਕੌਮਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਰਸੂਕ ਕਰਕੇ ਨਾਮਧ/ਰ1ਆ ਕਾ3ਮ ਦਬਾਰ ਕਰਦੇ 
ਕਈ ਤਾਂ ਤ੍ਕੀਬ ਸੇ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆਂ ਨ.ਮਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨ ਦਾਰ ਕਰਦੇ 
ਕਰਨੇ ਲੀਏ ਮਸ਼ਹੂਰ ਇਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਰੀ ਆਪਣਾਇਕ ਅਖਬਾਰ ਕਰਦੇ 
ਇਲਮ ਵਾਸਤੇ ਖੋਹਲ ਸਕੂਲ ਦਿਤੇ ਨਾਮਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਨਰ ਦਾਰ ਕਰਦੇ 
ਮਹਾਰਾਜ ਏਹ ਤੇਜ ਅਕਬ/ਲ ਵ'ਲੇ ਰਾਜ ਯੋਗ ਦੋਨੋ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ 
ਕੈਮ ਰਾਜਸੀ ਕਰੇ ਕੈਟੋਲ ਜੇਹੜਾ ਕੈਮ ਇਕ ਚੇਗਾ ਜਥੇਦਾਰ ਕਰਦੇ 
ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਇ ਅਪਣੀ ਕੰਮ ਕਾਜ ਨੂੰ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ 
ਅਨਾਪੁੰਦ ਸਿਧੇ ਸਦੇ ਬੇ ਹਸਾਬੇ ਕੌਮ ਕੁਲ ਹੀ ਸਿਲਸਨ ਵ:ਰ ਕਰਦੇ 
ਕਈ ਗੁਣੀਗਿਆਨੀਭੇਜ ਤੁਫ ਚਾਰੋ' ਨਾਮਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾਰ ਕਰਦੇ 
ਬਿਰਤੀ ਜੋੜਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾਂ ਦੇ ਭਜਨ ਸਦਾ ਮਹਾਗਜ ਕਰਤਾਰ ਕਰਦੇ 
ਕਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਮੋਹ,ਲੋਭ ਨੂੰ ਮਾਰ ਏਨ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮੂਲ ਮਹਾਰਾਜ ਹੈਕਾਰ ਕਰਦੇ 
ਪੱਕੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਅਨੀ ਕੈ ਜੋਤ ਸਤਿਗੁਰਾਂਦੀ ਸਚੇ ਧਰਮਦੇਕਨ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦੇ 

ਬਹੁਤਾ 'ਲਿਖਾਂ ਕੀ ਹੋਰ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘਾ ਕੌਮ ਉਨਤੀ ਹਰ ਪਰਕਾਰ ਕਰਦੇ 
ਸੀ ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪੁਨ ਦਾਨ ਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ 

ਮਹਾਰਾਜ ਵੱ ਡਿਆਂ ਵਾਂਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭੀ ਭੋਗ ਪਾਠ ਅਖੋਡ ੫ਆਏ ਸੋਹਣੇ 

ਧੁ੫ ਦੀਪ ਤੇ ਤੇ ਵਰਨੀਆਂ ਨਾਲ਼ਭਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੈਥ ਦੇ ੫ਠ ਪੜ੍ਵਾਏ ਸੋਹਣੇ 

ਗੱਦੀ ਬੈਠ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋੜੀ ਲਖੋ` _ਵਰਨੀਆਂ ਜਾਪ ਜਪਾਏ ਸੋਹਣੇ 
ਸੂਰ ਬੀਰ ਚੇਗੇ ਬਲੀਵਨ ਜੋਧੇ ਨ/ਮਧਾਰੀਏ ਨਵੇਂ ਸਜਾਏ ਸੋਹਣੇ 

ਨਾਮ ਦਾਨ ਭਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਖਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਾਮਧਾਰੀਏ ਸਿੰਘ ਵਧਾਏ ਸੋਹਣੇ 

ਦੈੱਤ ਬੁਧੀਆਂ ਦੇ ਰਿਦੇ ਫੇਰ ਕਰਕੇ ਏਨ੍ਹਾਂ ਦੇਵਤੇ ਲੋਕ ਬਣਾਏ ਸੋਹਣੇ 

ਕਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਰਸਮਾਂ ਸ:ਰੀਆਂ ਚੋਂ' 'ਸਿੱਧੇ ਰਹ ਲੋਕੀ'ਏਨ੍ਹਾਂ ਪਏ ਸੋਹਣੇ 

ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਦੌਰੇ ਅਪਨੇ ਆ੫ ਕਰਕੇ ਘਟੇ ਕੌਮ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਾਏ ਸੋਹਣੇ 
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॥ (੫੩) 

ਘੜੀਆਂ ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਵਾਂਗੂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਕੈਦੇ ਨਵੇਂ ਹੀ ਏਨਾਂ ਚਨ/ਏ . ਸੋਹਣੇ 
ਉਘ ਕਦੇ ਨ। ਕਰੇ ਹਰਨ'ਮ ਸਿੰਘ! ਗੁ੫ਤ ਸ਼ਕਤ ਦੇ ਜੋਹ3 ਰਖਏ ਸੋਹਣੇ 

ਸੀ ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਤਪ ਤੇਜ 

ਵੱਡਾ ਭਾਗ ਤੇ ਵੱਡ' ਦਿਮ/ਗ ਸੋਹਣਾਂਵਡਾ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਅਕਥਾਲ ਇਨ ਕਾਂ 
ਮਨੋ' ਤਨੋ' ਤੇ ਧਨੋਹਰ ਵਕਤ ਗਹਿੰਦਾਪ੍ੇਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂਨਾਲ ਇਨ ਕਾਂ 
ਅਖੀ ਦੇਖਿਅ ਹਲ਼ ਵਿਚਾਰ ਕਕਕੇ ਸਿਫ਼ਤਾਂ ਲੈਕਤਮਾਮ ਖਿਆਲ ਇਨ ਕਾ 
ਪੁਰਨਸ/ਰੀਆਂ ਵਿਚਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘਕੇ3ੜੀ ਸਿਤਜੇ ਲਿ॥ ਹਾਲ ਇਨ ਕਾ 

/, ਨਾਮਧਾਰੀ ਪੰਥ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਉਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰੀ 

ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਮਹਾਰਾਜ ਪਤ ਸਿੰਘਨੇ ਨਾਮਧਾਰੀਆ ਕੋਮ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੀਤੀ 
ਤ੍ਰਾਰੀਖ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਨਾਮਧਾਰੀਆਂ ਸਿਫਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ 
ਉਲਥੇ ਸ/ਡੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰੇ ਲੋਕਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਾ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਦੂਰ ਦ੍ਰ ਕੀਤੀ 

ਹੈ ਤਕੀ ਅਖਬਾਰ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘਾ ਜੀਨੇ ਕੌਮ ਨਿਹਾਲ ਭਰਪੂਰ ਕੀਤ। 
ਸੀ ਸਤਬ ਉਪਮਾ ਯੋਗ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਦਯਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ 

ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪੁਤ ਛੋਟੇ ਨਾਮ ਜਿਨਾਂ ਦਾ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦਾਲ ਵੀਰੋ 
ਬਲੀ ਬੀਰ ਬਾਂਕੇ ਪਰਸੁਆਰਬੀ ਸੇ ਕੋਮੀ ਜਿਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਥੇ ਖਕਾਲ ਵੀਰੇ 
ਜਤੀ ਸਤੀ ਤਪੀਏ ਭਾਰੇ ਬਹਮਗਜਾਨੀਪੰਕੇ ਸਿੰਘ ਸਿਦਕੀ ਗੁਰੂ ਲਾਲ ਵੀਰੋ 
ਕੱਦ ਏਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਵਰਗਾ ਬਹੁਤ ਖੂਬ ਸੁਰਤ ਨੌ ਨਿਹਾਲ ਵੀਰੋ 
ਉਨਤੀਕਰਨਖਾਤ ਰਨਾਮ ਧਾਰੀਆੰਂਦੀਏਨ' ਬਹੁਤ ਭਾਗੀ ਘਾਲੀਘਾਲ ਵੀਰੋ 

ਸੱਦ ਲਏ ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀਬਖਸ਼) ਉਮਰ ਨ। ੫੩੫ ਅਕਾਲ ਵੀਰੋ 
ਵਿੱਛੜ ਗਏ ਦੁਲੋ ਬੇਵਕਤ ਸਾਤੋਂ ਹੋਏ ਗੁਜਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ.ਵੀਰੋ 
ਜੀਵਨ ਇਨਾਂਦਾ ਕੱਲਾਹਰਨਾਮਸੈਘਾ ਲਿਖੂਸਵਾਂਨਉਮਰੀਸਾਰਾ ਹਾਲ ਵੀਰੋ 

ਸੀ ਸਰਬ ਗੁਣ ਲਾਕਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨਿਹਾਲ. ਸਿੰਘ ਜੀ 

ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਤ/੫ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਕਲਸ਼ਕਲ ਵਾਲੇ ਬੁਕਤਦਾਰਸਾਰੇ 
ਮਹਾਰਾਜ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਜਿਨਕਾ ਹੈਨ ਜਾਣਦੇ ਲੋਕਸੈਸਾਰਸਾਰੇ 
ਰਹਿੰਦੇ ਵਿਚ ਲਹੋਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਤੇ ਕਰਦੇ ਆਪਣਾਵਣਜ ਬਪਾਰ ਸਾਰੇ 
ਕਰਦੇ ਹੈਨ ਸੋਦਾਗਰੀ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਏਸੇ ਕੰਮ ਮੈ ਬਹੁਤ ਹੁਸ਼ਯਾਰ ਸਾਰੇ 
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(੫੪) ਰ 

ਰਾਜ ਜੋਗ ਮਹਾਰਾਜ ਏਹ ਮਾਣਦੇ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਜਿਆਂ ਵਾਂਗ ਗੁਜਾਰ ਸਾਰੇ 

ਕੌਮੀ ਖਕਾਲ ਹਮਦਦ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਮਤ' ਦੇ ਨਾਲ ਪਕਾਂਰਸਾਰੇ 

ਭਾਰਤ - ਭੂਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਕਾਰ ਕਰਦੇਂ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏ ਗ੍ਰਫਿਤ' ਰ ਸਾਰੇ 

ਨੇਸ਼ੀਨਲ ਮਹਾਰਾਜਨਿਹਾਲਸਿੰਘ ਦੀ ਲਿਖਦੇਬਹੁਤ ਤਾਰੀਫ ਅਖਬਾਰ ਸਾਵੇ 

ਭਾਰਤ.ਵਰਸ਼ ਦੇ ਲੀਡਾਂ ਵਿਚ ਇਨਕਾਬਹੁਤ ਮਾਂਨ ਕਰਦੇ ਕਦਰਦਾਰ ਸਾਰੇ 

ਤਵਾਰੀਖ ਦੇ_ ਵਚ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘਾਂ ਲਿਖੇ ਗਏ ਇਨਕੇ ਸਮਾਚਾਰ ਸਾਰੇ 

ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਮੈਹਲ ਸੀ ਸਰਬ ਸਿਫਤਾਂ ਯੋਗ ਮਾਤਾ ਜੀਵਨ ਕੋਰਜੀ 

ਭਾਰੇ ਭਾਗ ਵਾਲੀ ਜੀਵਨਕੋਰ ਮਾਤਾ ਰਿਧਸਿਧ ਵਾਲੀ ਬਰਕਤਵਾਨ ਭਾਰੀ 

ਕਰਦੀਬਹੁਤਆਗਤਭਾਗਤਖਾਲਸੇਦੀਬੜੀਸਮਝ ਵਾਲੀ ਅਕਲਵਾਨ ਭਾਰੀ 

ਮਈ ਸਿਦਕ_ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਪੂਤਲਾ ਹੈ ਰੱਬੀ ਸਕਤ ਵਾਲੀ ਕਲਾਵਾਨ ਭਾਰੀ 

ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਮਹਰਗਾਜ ਦੇਮੈਹਲਜਾਂਣੋ ਜਾਣੇ ਕੁਲਜਹਾਨ ਦਇਆਵਾਨ ਭਾਰੀ 

ਇਹੋ ਮਗਤਾਂ ਦੀ ਰੱਬ ਰੂਪ ਮਾਤਾ ਮਾਤ ਗੁਜਰੀ ਵਾਂਗ ਸ਼ਕਤਵਾਨ ਭਾਰੀ 

ਜਗਤਮਾਤ ਦੇਹ ਪੁਜ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘਾ ਸਿਫਤਾਂ ਲੈਕ ਤਮਾਮ ਜਹਾਨ ਭਾਰੀ 
ਸਤਿਗੁਰ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ_ ਦੇ ̀ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਪਰੀਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨਾਮਧਾਰੀ 

ਵੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਏਸ ਗਰੰਥ ਤਿਆਰ ਕਰੋਣ ਬਾਬਤ ਅਫ਼ਹਦ ਕੋਸ਼ਸਾਂ 

ਏਸ ਗ੍ਰੌਥ ਰਚਣੇ ਬਾਬਤ ਨਾਮਧਾਰੀ ਕੈਂ ਹਦੇ ਰਹੇ ਵੀਰਨ ਬ੮ਤੀ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ 
ਰਿਆਸਤ ਨਾਹਣ ਜੰਡਾਲੀ ਜਲੰਧਰਾਂ ਤੋਂ ਰੈਪੁਰ ਡਬਯਾਂ ਦੇ ਰਿਸਤੇਦਾਰ ਹੈਨੰ 
ਸੰਗਤ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਨੇ ਰੋਜ ੨ ਆਗੇ ਬਹੁਤ ਕਿਹਾ ̀ ਭਾਂਗਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਧਾਰ ਮੈਨੂੰ 
ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੇਮੀ ਵਡਾ ਵੀਰ ਸਾਡਾ ਹਰਦਮ ਆਖਦਾ ਰਿਹਾ. ਉਚਾਰ ਮੈ ਮਨੂੰ 
ਸਿਦਕੀ ਬਲੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੰਤਿਜੁਗ ਪ੍ਰੈਸਵਾਲੇ ਕਿਹਾ ਸਿੰਘਬਲਵੰਤ ਸਰਦਰ ਮੈਨੂ 
ਨਾਂ ਮੈ ਲੈਕਏਨਾਂ । ਨਾਂਮੈਗੁਣੀਗਿਆਨੀ ਜਿਨਾਵੀਰਸਮਝੁਣ ਇਲਮ ਦਾਰ. ਮੈਨੂੰ 
ਬਹੁਤਮਿਹਨਤਕਰਕੇਲਿਖਯਾਗਿਆਪੁਸਤਕਜਿਵੇਂਸਤਿਗੁਰਾਂਦੀਅਚਿਤਾਰਮੈਨ 
ਲਿਖ ਦਿਤਾ ਪ੍ਰਸੈਗ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘਾ ਕਰਨਾ ਐਂਦਾ ਥਾ ਜਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਮੈਨੂੰ 

` ਕੇਵੀਸ਼ਰ ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹਕ 

ਸਾਂਡਾ ਪਿੰਡ ਬਗੁਲੀ ਜਿਲਾ ਲੁਦੇਹਾਨਾਂ ਸੈ ਸ੍ਰੈਚ ਗੋਤ ਸਡ/ ਬਨੀਵਾਨ ਜਾਣੋ 
ਸਿਖੀ ਚਲੀ ਔਂਦੀ ਸਾਡੇ ਮੁਢ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ਸਤ [ ਧਾਂਰੀਆਂ ਦ ਖਾਨ ਦਾਨ ਜਾਂਣੋ 
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, (ਅਖ) 

ਸਾਡੇ ਪਿੜਾ ਤਾਏ ਚਾਚੇ ਬਾਬਿਆਂਨੇ ਅੰਮਿ੍ਤ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੇ ਕੀਤਾ ਪਾਨ ਜਾਣੇ 
ਹੋਏ ਪਿਤਾਂ ਸਾਂਡੇ ਨਮਧਾਰੀਆਂ` ਕਾ ̀ਮਨੋ' ਤਨੋ ਤੇ ਧਨੋ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਣੋ 
ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਮਹਾਗਜ ਪਰ ਪਿੰਤਾ ਜੀ.ਦੇ ਵਿਕੇ ਪਏ ਥੇ ਪ੍ਰਾਨ ਤੇ ਜਾਨ ਜ:ਣੋ 
ਮਹਾਰਜ ਜੀ ਭੀ ਮੇਰੇ ਪਿਤ ਉਤੇ ਸੀਗੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਮੇ ਮੇਹਰਬਾਨ ਜਾਣੋ 
ਬਾਤ ਉਲਟ ਦੇ ਨਹੀਂ ਥੇ ਪਿਤਾਂ ਜੀ ਦੀ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰ੫ ਭਗਵਾਨ ਜਾਣੋ 
ਲੰਗਰ ਪਾਇਤੀ ਕੁਲ ਜੈਦਾਤ ਸਾਰੀ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਦਨੀ ਧਰਮ ਵਾਨ ਜ੍ਰਟੋ 
ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤ/ ਥੋਡੀ ਰੈ ਕੈਮ ਜੈਦਤ ਜਹਾਨ ਜਾਣੋ 
ਬਚਨ ਫਲੇ ਫੁਲੇ ਪਿਤਾ ਜਿਉਂਦਿਯ' ਤੇ ਜੇਦਾਤ ਪਹੁੰਚੀ ਫੇਰ ਆਨ ਜਾਣੋ 
ਅਜ ਕਲ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਤਾਪ । ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਗਾ ਰਖਦੇ ਨੇ ਸਾਡ' ਮਾਨ ਜਣੋ 

ਬਾਤਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸੋਚਦੇ ਹੈਂ ਬੁਧਵਾਨ ਜਾਣ 

ਜਾਹਰ ਗੁਪਤਮਦਤਦਿੰਦੇ ਸਦਾ ਰੈਹੱਦੇ ਰਖਦੇ ਵੱਲ ਸਡੇਚੈਗਾ ਧਿਆਨ ਜਾਣੋ 

ਮੇਰੇ ਚਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਾਰ ਇਕੋ ਫਤੇ_ ਕਰੇ ਏਨਾਂ ਕਲਾਵਾਨ ਜਾਣੋ 

ਖਤ੍ਨ'ਕ ਭਾਰੇ ਉਤੇ ਜੁਲਮ ਸਾਡੇ ਕੀਤੇ ਦੂਰ ਏਨਾਂ ਸ਼ਕਤਵਾਨ ਜਾਣੋ 

ਕਰੜੇ-ਵਖਤ ਮੈਨੂੰ ਮਦਤ ਰਹੇ ਦਿੰਦੇ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈ ਮ ਸ਼ਖਸ ਨਿਦਾਨ ਜਾਣੋ 

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

ਕਰੀ ੫੩ ਮੈ ਰਿਹਾ ਹਰਨ'ਮ ਸਿੰਘਾ ਜਾਨਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈ ਕੋਈ ਐਹਸਾਨ ਜਾਣੋ 
ਕਵੀਸ਼ਰ ਦਾ ਖਾਨ ਦਾਨ ਰ੍ 

ਵੱਡ ਤਾਇਅਸਰਦਾਰਵਸ਼ੀਰਸਿੰਘਜੀ ਵੱਡਾਸਤਿਗੁਰਾਂਦਾਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋਇਆ 

ਅਤਰ ਸਿੰਘਛੋਟਾਤਾਇਆ ਅਸਾਂ ਦਾ ਜੋਭਾਰੀਸਤਿਗੁਰਾਂਦਾਤਬੇਦਾਰ ਹੋਇਆ 
ਸੱਧ ਸਿੰਘ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਜੋਸ਼ ਵਾਲ਼ਾ ਬਲੀ ਬੀਰ ਬਾਂਕਾ ਖੜਕੇ ਦਾਰ ਹੋਇਆ 

ਪਹਿਲੇਰਿਹਾਤ'ਬੇਸਤਿਗੁਰਰਾਮਸਿਂ: (ਘਦੇਲੱਖਾਸਿੰਘਦਾਖਾਸਮੁਖਤਿਆਰਹੋਇਆ 

ਪਿਛੋ'ਕੋਲ ਰਿਹਾਸਤਿਗੁਰਹਰੀ ਸਿੰਘ ਦੇਮਨੌਂ ਤਨੋ' ਤੇ ਧਨ ਨਿਸਾਤ ਹੋਇਆ 
ਸ੧ਡੀ ਮਾਤਮ ਹਿਤਾਬਕੋਰਭਗਤਨੀ ਸੀ ਜਿਸਤੇਮਿੰਟ ਨ ਰੱਬ ਵਿਸਾਰ ਹੋਇਆ 
ਗੁਰਮੁਖਸਿੰਘਵਡਾਵੀਰਅਸਾਂਦਜੋਪੱਕਖਾਲਸਾਤਿਆਰਬਰਤਿਆਰ ਹੋਇਆ 

ਬਿਸ਼ਨਸਿੰਘਵਿਚਲੇਵੀਰਅਸਾਂਦੇਨੂੰਚਰਨ' ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋਇਆ 
ਮੇਰੇ ਉਤੇ ਭੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਅਜ ਤੋੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੋਹਰ ਧਾਰ ਹੋਇਆ 
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_ (੫੬ 

ਤੈੜਾਖਰਲਇਸਦਾਸਹਰਨਾਂਮਸਿੰਘਦਾਅਦਲਬਦਲਐਵੈਂਕਈਵਾਰਹੋਇਆਂ 

-ਢਾਸ ਦ ਰਚ ਤ ਹੇਰ ਪੁਸਤਕ ਰ੍ 

ਹੀਰੇ ਹਿੰਦ ਆਦਕ ਪੁਸਤਕਕਈ ਰਚਕੇਐਵੇਂ ਮੁਫਤਮੈਨੇਦਿਤੇਗਾਲ 'ਪਹਿੱਲਾਂ 

ਫਲ ਨਹੀ' ੫ਇਆ ਬੁਟੇ ਕਿਸੇ ਦ: ਭੀ ਲਹੂ ਡੋਲਕੇ ਲਏ ਜੋ ਪਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 

ਖੁਨ ਖਾਲਸਾ ਲਹਿਰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਛਪ ਅਜ ਤੋ ਪੰਦਰਾਂਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 

“ਨਿਰਭੈ ਅਕਾਲੀ? ਹੈ ਨਾਮ ਜਿਸਦਾ ਫਲਾ ਸਿੰਘ ਦਾਲਿਖਯਾਹਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 

ਤਵਾਰੀਖ ਲਿਖੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀਇਤਹਾਸਾਂ ਚੋਂ ਹਲਨਿਕਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 
'ਕਿਸਾ ਇਕ ਮੈਂ ਹੁਸਨ _ਕਫਾਰਲਿਖਿਐਲਿਖੀਫੇਰਸੋਹਣੀ ਮਹੀਵਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 
ਪੁਸੇਤਕ ਤਾਜ ਦਿਲੀ ਪਿਛੋਂ ਲਿਖੀਮੈਨੇਪਿਰਿਖੀਰਜ ਜੀਦੇਹਾਲਚਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 
ਦਸ ਰਚੇ ਗਥ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘਾ ਫੈਦਾ ਜਿਨਾਂ ਤੇ ਤੇ ਲਿਐ ਉਠਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 

ਹੁ ਗੈਥ ਕਰਤਾ ਦੀ ਅਰਜ 

ਹਰੀ ਰਬਰਰਆਤਗਰਿਆਰ ਕੀਤਾਲਾਮਹੀਨਿਆੰਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਰ ਕੋਈ 
`ਏਸ ਗ੍ਰੈਥ ਦੇਡ੍ਰਾਂਪਨੇ ਵੇਚਨੇ ਦਾਂ ਰਖਦਾ ਨੰਹੀਂ ਹੈ ਵੀਰਅਖਤਿਆਰ_ਕੋਈ 
'ਏਹਦੇ ਹੱਕ ਮੁਸੈਨਫੀ `ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਤਲਫ ਨ ਕਰੇ ਸਰਦਾਰ ਕੋਈ 
ਭੈਨ ਤੋੜ ਕਰਕੇ ਗੁੰਥ ਨਹੀਂ ਛਾਪੇ ਕਿਸੇ ਇਲਮ ਅੰਦਰ ਲੋਭ ਦਾਂਰ ਕੋਈ 
ਓਹ ਲੈਣ ਮੈਗਇ ਹਰਨਾਂਮ ਇੰਘ ਤੇ ਜੇੜ੍ਹ ਰਬ ਕਰੇ ਦਰਕਾਰ ਕੋਈ 

ਰਤ _ ੪ ਨੀਂ ਦਾ ਕਾਨਵਾਂਸੰਮਤਬਿਰੁਮਜੀਤ | 

ਹਰਨਾਮਸਿੰਘ੍ਰੈਚਰੰਬਕਰਤਾ) 
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(੬੧੫੬੧ 
(੧! ੫੧੧ 0 % ੬ <, (੧੧੫੯੧ 
੯੧੧੧ ਸਤਿਗੁਰ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੇਤ ਖਾਲਸੇ ਦਾ, ੧੯) 
੯੧੫੬੧ ਪੜ ਹਾਲ ਸਜਣ ਨਿਸਚਾ ਧਾਰ ਜੇਹੜਾ । _&੬ 
(੧੧੧੧ ੬ ਰਹ (੧੧੧੯੧ 
੬੧੧ ਓਹ ਜੁੰਨ ਢੁਰੋਸੀ ਮੈ ਪਵੇਗਾ ਨਾ, (1੬ 
(੧੬੧ (੯੧੯੯੧ 
੫੧੧ ਏਸ ਗ੍ਰੰਥ ਸੇ ਕੂ ਪਿਆਰ ਜੇਹੜਾ । _&੬ 
(੧੧੫੧੧ ਆ, ਕੇ (੯੧੬੧ 
੯੧੧ _ ਨੌ ਨਿਪਾਂ ਨਾਰਾਂ ਸਿਧਾਂ ਬਖਸ਼ ਦੇਉ, ਦਿ 
(੨੧੧੬੧ ਇ 2 6” ੨੨ (੧੧੧੯੧ 

(੬੧੧੬੧ ਸ਼ਕਤ ਭਗਤ ਦਾ ਗਰ ਭੜਰ ਜੇਹੜਾ । _&੬ 
(੧੧੫੬੧ "੧ ਵਿ (੨੧੯੬ 
$% _ ਮੁੰਹ ਮੰਗੀ ਮੁਰਦ ਓਹ ਵੀਰ ਪਾਵੇ, ੧ 
੯੧੧ ਏਸ ਗ੩ ਦੇ ਵਚਣੇਹਾਰ ਜਹੜਾ ॥ ੯੧੯੧ 
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੯੬ _ਪੜ੍ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨੂੰ ਫਲ ਚਾਰ ਬਖਸ਼ੂ, ਪੱ 
(੬੧4੬੧ ੧੧੫੬੧ 
(੬੧੧੬ ਰਾਮਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰੂ ਕਰਤਾਰ ਜੇਹੜਾ ॥ ੬੬ 
(੬੧੧੬੧ ਸਿ (੧ 
੯੪੧ ਹੋਰ ਕੈਮ ਮੈ ਫਤੇ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘਾ, (੬੧੫ 
੯੧੫੬੧ ੩ ਨ ਹੇ ਰੱ 
(੧੯੬੮ ਦੇਉ ਬ/ਰਵਾਂ ਗ3 %ਵਤ/ਰ ੮੨੩॥ _&੬ 
(੫੧੫੧੧ ਦ -" < (੧੧੧੯੧ 
(੯੧੫੬੧ ਨ ( ੧੧੫੬੧ 
(੨੧੧੧੧ (62੬ ਉਵ ੯ 

ਸੀ ੨੧੩੨ ਉਹ ਨ ਨ ਣਾ “੮੧੨੨੮ ੯੧੬ ੪ 7“ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਹਰੀ ਪ੍ਰੈਸ' ` 6 
(੨੧ ੫੬ ੫੫ 

੧੧੬੧ ਮੈਨ _ਬਹੁਤ ਛ'ਪੇਖਾਨੇ ਦੇਖ । ਲੀਏ, ਮਸ਼ਾਹੂਰ ਜੇ ਵਿਚ ਸੇਸਾਰ ਸਾਰੇ , ਵਾ 

੬੧੬੧ ਰਲਤੀ ਸੋਧ ਛਪਾਟ। ਨ ਸੁਧ ਕਰਦੇ, ਨਹੀਂ ਤੁਰਮੁਖੀ ਮੈ ' ਖਬਟਦਾਰ ਸਾਰੇ । ਹੋ 

੧੧੬੧ ਭੇਣ) ਸਾਹਬ ਦੇ ਏਸ ਪਰਸ ਅਦਰ, ਛਪਦੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਸਮਾਚਾਰ ਸਰੇ । ਦ€ 
ਵਾ ਅਘ ਇਤ ਦੱ 

੯੧ ਸਸਤੀ ਸੁਧ ਛਪਾਈ ਸਟਾਫ ਕਰਦਾ. ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਚੇ ਸਮਝਦਾਰ ਸਾਰੇ। ਉ੧੬ 

੧੯੧੯੬ ਡੇਣ) ਸਾਹਿਬ ਤੇ` ਵੀਰ ਛਪੋਣ ਮੇਰੇ, ਪੁਸਤਕ ਗੰਥ ਸੋਹਣੇ ਇਸ਼ਤਹਾਰ ਸਾਰੇ । ਦੀ€ 
ਘਾ ਨ ਨ 2 ਸੈ ਮੱ ੍ 

੧੧੧੧ ਹੈਨ ਕ/ਬਝੇ ਸਿਭਤ ਹਰਨ'ਮ ਸਿੰਘਾ. ਏਸ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਾਰੇ । (੬ 
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