
੧੧੪੦ ਇੰ ੪) 

(%,15-੧੧੧੧ 

੨ਚ `੩੧-ਬਦੇ 

ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਹਾਇ। । 

ਧਨਿ ਉਹ ਪ੍ਰੀਤਿ ਚਰਨ ਸੰਗਿ ਲਾਗੀ 

ਸੰਤ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਝੇਂਥਰ 
(ਸੌਠ ੧੬੦੮ - ੩ ਅਕਤੂਬਰ ੧੯੬੮) 
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੧6੨ 
ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਹਾਇ 

ਸੈਤ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਝੌਬਰ 
(1908-1998) 

ਧੰਠ ਉਹ ਪ੍ਰਤਿ ਚਰਨ ਸੰਗਿ ਲਾਗ/ਂ 

ਗੌਲ 1868 ਈ: ਦੀ ਏ. ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ 

ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੇ ਦੇ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਸਨ ਤਾਂ ਪਿੰਡੀ ਦਾਸ, ਵਰਨਾ ਉਪਰੰਤ ਝੋਂਬਰੀ 

ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਭਾਵੇਂ ਝੱਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਕੋਈ ਨਾਮਧਾਰੀ ਸਿੰਖ ਨਹੀ ਸੀ 

ਸਜਿਆਂ, ਪਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਇਕ ਤਪੋਸਵੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸਾਧੂ, 

ਹਉਮੈਂ ਦੇ ਰੋਗ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੋਚ ਬੈਠਾ :- 

"ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੋਊ ਤਾਂ ਆਪੂੰ ਆਕੇ ਮਿਲੇਗਾ” ਤੇ ਜਦੋਂ ਚੀਨੀ ਦੇ ਸ਼ਾਹ 

ਸਵਾਰ ਨੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਔਦਰ ਬੇਰੀ ਹੇਠ ਚੀਨੀ ਜਾ ਖਲ੍ਹਾਰੀ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ 

ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੈਡਲ ਦਾ ਜਲਾਲ ਨਾ ਝੱਲ ਸਕਿਆ, ਦੀਵਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। 

ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਔਜ ਖੂਦ ਹੀ ਦਿਵਾਨਾ ਤਇਆ ਸੀ ਇਲਾਹੀ ਦੀਦਾਰ 

ਕਰਕੇ। 

"ਕਬੀਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੂਰਸੈ ਬਹਹਿਆ ਥਾਨੁ ਜੁ ਏਕੁ # 

ਲਾਗਤ ਹੀ ਡੁਇ ਗਿਰਿ ਪਰਿਆ ਪਰਾ ਕਰੇਜੈ ਛੋਕੁ # 

ਕਿਬੀਰ/੧੩੭੪/ 

ਜਿਉ” ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਆਮਦ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ, ਪਲਾਂ 

ਵਿਚ. ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ. ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੀ ਵੇਂਲਗਣ ਵਿਚ ਇਕੋਂਠਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ 

ਜੀ ਪਲੰਘ 'ਤੇ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹੋਏ। ਨਾਮ ਦਾ ਛੋਟਾ ਐਸਾ ਦਿੰਤਾ ਕਿ ਕਈ ਮਸਤਾਨੇ 

ਦੀਵਾਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਸ: ਵਸਾਵਾ ਸਿੰਘ ਵੀ 

1 

5,॥ 56190 38611 5006 ਹ। ੬6੦0੪ ।610611911€1067ਗ0#%9।6/1291 



ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਪੁਤਰ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਨਾਮ 

ਜਪਦਿਆਂ ਨਾਮ ਦੀ ਰੰਗਤ ਚੜ੍ਹਨ ਲੋਂਗੀ। ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਜਿਵੇ:- 

"ਜੰਮਿਆ ਪੂਤ ਭਗਤ ਗੋਵਿੰਦ ਕਾ” 

ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਨਾਮ ਦਾ ਐਸਾ ਰੈਗ ਚੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਕਿਲਕਾਰੀਆਂ ਮਾਰਦੇ 

ਫਿਰਨਾ, ਤੁਲੀਏ ਸੈਗਤੇ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਗਵਨ ਦਾ 

ਇਲਹਾਮ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। 

ਅਨੰਦ ਚੜ੍ਹਦੀ ਵਰੇਸੇ ਦਿਆਲ ਕੌਰ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਲਾਹੀ 

ਰੰਗ ਵਿਚ ਰੰਗੀ. ਗਈ. ਪਤੀ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਹੁਰੇ ਸੌਤ ਵਸਾਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ 

ਸੰਗਤ ਵਿਚ :- 

"ਰੰਗ ਲਾਗਤ ਲਾਗਤ ਲਾਗਤ ਹੰ। " 

ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਗਵਨ ਉਪਰੰਤ ਤੇਜ਼ਾ ਸਿੰਘ ਭਸੋੜੀਏ 

` ਦੀ ਸ਼ਾਜਿਸ਼ ਨਾਲ 'ਅਤਰੀਂ” ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਲੌਂਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਧਣ 

ਲਈ ਤਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਅੜਵੈਗੀ ਠਾਲ ਤੀਸਰਾਂ ਸਿੰਘ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੀ। 

ਐਗਰੇਜ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫੜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲਈ ਬਾਰ ਵਿਚ ਅੱਠ ਮੁਰੋਂਥੇ 

ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਰੁਪਏ ਨਗਦੀ ਦਾ ਇਨਾਮ ਐਲਾਨਿਆ। ਏਸ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੇਜਰ 

ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਦਿਆਲ ਕੌਰ ਦੰਪਤੀ ਨੇ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਘਰ ਲੂਕਾ ਰੌਖਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ 

ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੈਂਬਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਘਰ ਸੀ। ਨਿੱਤ ਕਈ ਕਈ ਵਾਰ ਇਕ 

ਦੂਸਰੇ ਘਰ ਵਿਚ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ. ਪਰ ਮਜ਼ਾਲ ਹੈ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੀ 
'ਕਠਸੋਅ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪੁੰਜੀ ਹੋਵੇ। 

ਸੰਤ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ, ਦਿਆਲ ਕੌਰ ਦੰਪਤੀ ਘਰ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ 

1908 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਜਰਾ ਸੁਰਤ ਸੌਭਾਲੀ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਸਮਸੇ 
ਵਾਲਿਆਂ ਭਜਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਲੱਗਾ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ। 

ਆਪਣੇ ਤਿੰਠਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਠਾਲ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਹੱਥ ਵੈਡਾਉਣਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਸਨਾ ਨਾਲ 

ਇਲਾਹੀ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ। 

ਮੌਸ-ਵੁੱਟ ਗੱਭਰੂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸੌਤ ਆਲਾ ਸਿੰਘ ਹੁਰਾਂ ਨਾਲ ਸਨੇਹ ਹੋ ਗਿਆ। 
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ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਜੱਥੇ ਨਾਲ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਵਿਚਰਨ ਲੌਗੇ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੇਲਾ 
ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇ ਸਮੇਤ ਜਾਣਾ, ਹੱਥੀ 
ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ- ਨਾ ਨੀ”ਦਰ ਨਾ ਥਕਾਵਟ। 

ਗੱਲ 1937 ਦੀ ਹੈ. ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ 

ਸਵਾ ਲੱਖ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਪਾਠਾਂ ਦਾ ਹਵਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਾਧੂ- 

ਸੰਤ ਲੌਗੇ ਵਹੀਰਾ ਘੌਤ ਸ੍ਰੀ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਪੁੰਜਣ, ਸੰਤ ਆਲਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੂਬਾ 

ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਹੁਰਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ੌਜਹਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ 

ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੀ। ਇਸੇ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਸੌਤ ਮੁਹਕਮ ਸਿੰਘ ਹੁਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ 

29/30 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਭਰ ਗੱਭਰੂ_ ਸੇਵਾ ਮੂਰਤ, ਨਿਰੰਤਰ ਟੌਂਕ ਟੌਕ ਚਲਦੀ ਰਸਨਾ 

ਵਾਲੇ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਪਈ। ਸੰਤ ਮੁਹਕਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੋਹਣੀ ਮੂਰਤ ਨੇ ਕ੍ਰਿਪਾਲ 

ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਲਿਆ, ਖਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀ ਲਿਆ ਸਗੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੇਵਾ 

ਲਈ ਮਨ ਵਿਚ ਚਾਅ ਉਮਡ ਪਿਆ ਤੇ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੁਰੀ ਸੌਤ ਮੁਹਕਮ ਸਿੰਘ 

ਹੁਰਾਂ ਕੋਲ ਸ੍ਰੀ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਰਹਿ ਪਏ। 

ਸੰਤ ਮੁਹਕਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੇਵਾ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਨਿਮਰਤਾ ਦੀ ਮੂਰਤ, ਅਤੇ 

ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ ਮੁਜਂਸਮਾ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਅਟੌਂਲ-ਪ੍ਰਤਾਪੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ 

ਅਤੇ ਬਸਤਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਅਜਿਹੀ ਬਣ 

ਗਈ ਸੀ- 

ਸ਼ੋਵਾ ਕਰਤ ਗੋਇ ਰਿਹਕਾਮੀ# 
ਸਸ਼ ਕਉਂ ਹੌਤ ਪਰਪਤਿ ਸੁਆਸ਼ੀ£ ਨ ੫/੨੦੬/ 

ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਰਚਨਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਮਨੋਰਥ ਥਣਾਇਆਂ 
ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸੰਤ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਠੇ- 

ਮੁਕਤਿ ਡੁਗਤਿ ਜੁਗਤਿ ਤੋਗੀ ਸੇਵਾ 
_ ਐਸ ਤੂੰ ਆਪਿ ਕਰਹਇਹਿ# ਆ ੫੭੪ 

ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਸਤਰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੇ, ਏਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ. ਏਨੀ ਸ਼ਰਧਾ 

ਲਾਲ, ਏਨੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਕਿ ਇਕ ਪਲ ਲਈ ਵੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਸਿਮਰਨ ਥੈਦ ਨਾ 
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ਜਾਕੈ ਮ਼ਠਿ ਗੁਰ ਕੀ ਪਰਤੀਤਿ 
ਸਿਸ ਜਨ ਆਫ਼ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭ ਚਤਿ# (% ੫/੨੮੩/ 

ਅਟੌਲ ਪ੍ਰਤਾਪੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਏਡਾ ਭਰੋਸਾ ਕਿ ਜ਼ਾਹਿਰ- ਜ਼ਹੂਰ. 
ਹਾਜ਼ਰ-ਹਜੂਰ ਅਕਾਲ-ਪੁਰਖ ਹੀ ਜਾਨਣਾਂ ਤੇ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਵੈਰਾਗ ਦੀ ਅਵਸਥਾ 
ਵਿਚ ਪੁੰਜ ਜਾਣਾ- 

ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ੋਵਨਿ ਸੇ ਫਡਭਾਗੀ# ਸ਼ਚੈ ਸਬ਼ਟਿ ਜਿਨਾ ਏਕ ਲਿਫਲਾਗੀ#' 
ਗਿਰਹਾ ਕੁਟੰਝ ਮਹਿ ਸਹਿਜ ਸਖ਼ਾਧੀ£ ਨਾਨਕ ਨਹਮ ਰਤੇ ਸੌ ਸਚੋ ਬੰਰਾਗਨੀ# 

% ੪#੧੨੪੬/ 

ਜਿਸ ਡੋਰੀ 'ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਬਸਤਰ ਸੁਕਾਣੇ, ਮਜ਼ਾਲ ਹੈ 
ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਥਸਤਰ ਉਸ ਡੋਰੀ 'ਤੇ ਪੈਣ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਵੇਂ ਸੰਭਾਲ 
ਕੇ ਸ੍ਰੱਚੇ ਕਪੜੇ ਵਿਚ ਢਲੇਟ ਕੇ ਰੌਖਣਾ ਕਿ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਕੌਂਪੜਾ ਛੂਹ ਨਾਂ 
ਜਾਵੇ। ਬਿਨਾਂ ਸੁੱਚੇ ਕੀਤਿਆਂ ਹੌਥ ਤੌਕ ਨਾ ਲਾਣਾ। 

ਸੰਤ ਮੁਹਕਮ ਸਿੰਘ ਹੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਸਾਰੇ 

ਗੁਣ ਸੈਤ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੁਰਾਂ ਵਿਚ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਇਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕਾਰਬਨ ਕਾਪੀ 

ਹੀ ਹੋਏ। ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਗਹਿਰ ਰੀਭੀਰਤਾ, ਘੌਟ ਬੋਲਣਾ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ 

ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਸੰਤਾਲਣੀ। ਅੱਸੂ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਤ ਮੁਹਕਮ ਸਿੰਘ 

ਹੁਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸੰਤ ਤੜਕੇ ਉਠ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦਾ 

ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਦੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਫਿਰ ਕੋਲੇ. ਧੂਪ, ਦੀਪ_ ਕੁੰਭ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ 

ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ? ਹਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸੌਤਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸਦੀ 

ਲੋੜ ਅਟੌਲ-ਪ੍ਰਤਾਪੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਯੋਗ 'ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। 

ਸੰਤ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹਾੜੀ ਸਫਰ ਸੁਖਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਹਾੜੀ 

ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਡਾਢੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਨਾਲ ਸੰਤ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੁਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ, ਜਭੋ 

ਕੁਝ ਸਮਝਾ ਬੁਝਾ ਕੇ। ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਚਾਅ ਹੋਣਾ ਸੰਤ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੁਰਾਂ 

ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਭੇਜਣ ਦਾ ਤੋ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੁਰਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਚਾਅ ਹੋਣਾ 
ਲਿਗ ਪ ਸਸਲਕਲਲਕਰਤਕਕਤਰ 
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ਨਾਲ ਜਾਣ ਦਾ। 

ਅਟੋਲ-ਪ੍ਰਤਾਪੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੁਰਾਂ ਦੀ ਲਗਨ, ਨਿਮਰ- 
ਸੁਭਾਅ, ਪਿਆਰ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਵੇਖ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਮਿਸਨਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲ 

- ਭੇਜਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਨਣ ਵਕਤ ਸੰਤ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਿਨਾਂ 
ਕਿਸੇ ਅਕੇਵੇਂ -ਬਕੇਦੇਂ ਤੋਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਵੌਡੇ ਬਾਥਾ ਜੀ ਨਾਲ ਨੌਠ ਭੋਜ ਵਿਚ ਲੌਂਗੇ 
ਰਹੇ। 

ਲਗਨ ਏਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਵਾ ਦੀ ਕਿ ਵਿਆਹ ਦਾ ਚਿਤ ਚੇਤਾ ਹੀ ਨਹੀ ਕਿ 

ਗ੍ਰਹਿਸਥ-ਧਰਮ ਵਿਚ ਵੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਥਾਲ ਕੌਰ ਦੀ 

ਪੁੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਕੌਰ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ। ਸਹੁਰਾ ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਕੁਸੈਗੀ ਸੀ 

ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਕੌਰ ਨੇ ਆਉ`ਦਿਆਂ ਤਜਨ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਚੂੜੀਦਾਰ ਸੁੱਝਣ ਪਾ ਲਈ। 
'ਇਕ ਵਾਰ ਪੇਕੇ ਮਿਲਣ ਗਈ ਤਾਂ ਭਰਾ ਸੁਲੌਖਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੂੜੀਦਾਰ ਸੁੱਥਣ ਵੇ 

ਖ ਕੇ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ, ਕਿ 'ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਜੇ ਇਥੇ ਆਣ ਲੌਂਗੀ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਕੂਕਪੁਣਾ 

ਵਿਖਾਏਂ ।` ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਹੀ ਰਖ 

ਪਰ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਕੌਰ ਦੇ ਤਾਂ ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਿਚ ਕੂਕਪੁਣੇ ਦੀ ਪਾਣ ਚੜ ਚੁੱਕੀ 
ਸੀ- 

ਸੌ ਸਿਖੁ ਸਥਾਂ ਬੰਧਪੁ ਹੈ ਭਾਈ, ਜੋ ਗੁਰ ਕੇ ਭਾਣੇ ਵਿਚਿ ਆਢੈ# 
ਆਪਣੈ ਤਾਣੈ ਜੇਂ ਭਲ ਭਾਣ ਫਿਛੂਤਿ ਝੌਟਾ ਖਾਢੈ# 

ਰ੍ (ਮਿ ੩/੬੦੧/ 

ਡੋਂਟ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ''ੂਕਪੁਣਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭੇਗਾ, ਤੁਸੀ 

ਰਾਜੀ ਰਹੋ ਆਪਣੇ ਘਰ. ਮੈਂ ਨਹੀ ਆਂਦੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਨ ਘਟਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੂਕਪੁਣੇ 
ਗਲ” 

ਕ੍ਰਿਪਲ ਕੌਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਾਧਾ ਸਿੰਘ ਜਨਮਿਆ, ਧੀਅ ਸੁਕੋ ਆਈ. ਫਿਰ 

ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸਿੰਖੀ 'ਤੇ ਡੋਂਟ ਕੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੂਕਪੁਣਾ ਸਵਾਸਾਂ 

ਨਾਲ ਨਿਭਾਇਆ। . 
੫ ਭਾਦੋਂ ਦਾ ਦਿਨ ਵੀ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੋਜ- 

. ਣਾ 

5,॥ 56190 38611 506 ਹ। ੬6੦0੪ 1610611911€1067ਗ#%0।6/1291 



ਭੌਤਿਕ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੌਂਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਹੋਏ। 
ਕਈਆਂ ਦੇ ਮਨ ਡੋਲੇ। ਇਕ ਦਿਨ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੁਰਾਂ ਨੂੰ ਖਲਾਅ ਵਿਚ 
ਝਾਕਦਿਆਂ ਵੇਖ ਸੌਤ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ ਹੁਰਾਂ ਵੀਣੀਓ ਫੜ ਹਿੱਕ ਨਾਲ ਲਾਇਆ; 

ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹਟਕੋਰੇ ਭਰਨ ਲੱਗਾ. ਸੌਤ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ ਹੁਰਾਂ ਦਿਲਾਸਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 

ਸਮਝਾਇਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਓਦਰਨ ਦੀ ਭਲਾ ਕੀ ਲੋੜ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ 

ਸਿੰਘ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਨੇ. ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਅਟਲ ਪ੍ਰਤਾਪੀ 
ਨੂੰ ਵੇਖ, ਓਹੀਓ ਦਿਸੇਗਾ। ਮੁੜ ਸੈਤ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਚਮਕ 

ਆ ਗਈ. ਜੋ ਕਦੇ ਅਲੋਪ ਨਹੀ ਹੋਈ। 

ਗੱਲ 1959 ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ 1960 ਦੇ ਪਹਿਲੇ 

ਮਹੀਨੇ ਦੀ. ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਭਜਨੀਕ ਅਤੇ ਨਾਮਧਾਰੀ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਇਕ 

ਸਾਧ ਜਿਸਨੂੰ ਉਝ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕੁਤਾਹੀ ਕਾਰਨ ਪੰਥ ਵਿੱਚੋ 

ਛੇਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ. ਇਕ ਦਿਨ ਸੰਤ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੁਰਾਂ ਨਾਲ ਹੇਜ਼ ਜਤਾਉਂਦਾ 
ਕੋਲ ਆ ਬੈਠਾ। ਗੌਲੀਂ ਥਾਤੀ ਆਖਣ ਲੌਗਾ ਸੰਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚ ਮੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ 

ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਿਸਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸੰਤ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੁਰਾਂ ਨੁੱਕਰੇ 

ਖੜਾ ਖੂੰਡਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਉਲਾਰਿਆ। ਕੜਕ ਕੇ ਆਖਿਆ. "ਜਿਹੜਾ 

ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ (ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ) ਉਹ ਤੈਨੂੰ 
ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਏ। 

ਪਥੈਡੀ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ। ਹੌਸਾਂ ਵਿਚ ਬੌਗਲਾ :- 

ਹੰਸਾ ਵਿਰਿ ਬੈਠਾ ਬਗੁ ਨ ਬਣਈ' 
ਲਿਤ ਬੈਠਾ ਮਛੀੰ ਨੂੰ ਤਾਰ ਲਾਫੈ# _ 1 । 

ਇਵੇਂ ਹੀ ਸੰਤ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਕ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਸਪੁੱਤਰਾਂ ਸ: ਸਾਧਾ 

ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਹੁਰਾਂ ਕੋਲ ਗੋਲਾ ਗੋਕਰਨ ਨਾਥ (ਯੂਧੀ.) ਗਏ ਹੋਏ 
ਸਨ। ਇਕ ਮਾਨ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਟਾ ਵਾਲੇ ਸਜਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ 

ਦੀ ਅਪਾਰ ਕ੍ਰਿਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਪੈਥ ਵਿਚ ਮਾਨ-ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਟਾ ਥਣੀ ਹੋਈ ਜੀ ਪਰ 

ਹਉਮੈਂ ਦੇ ਰੋਗ ਨੇ ਮਜੀਠੀ ਰੌਗ ਕਸੁੰਭੜੇ ਵਿਰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਸੁੱਭੜੇ ਦਾ, 
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ਰੌਗ ਤਾਂ ਸੰਤ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੁਰਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਭਿਜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੰ ਦੂਰੋ ਵਿਖਾਈ ਦੇ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਪੁਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ "ਇਸ ਸਾਧ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ 
ਹਉਮੈਂ ਦਾ ਰੋਗ ਘਰ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਹੈ. ਤਾਂਹੀਏ ਦਰ ਦਰ ਤੋਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਏ। ਹੁਣ 
ਇਦ ਵਿਚ ਉਹ ਪਹਿਲ ਵਲੀ ਸਤਆ ਨਹੀ ਹੈ. ਕਿਉਕਿ ਬਣੀ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ 

ਜਬ ਲਗੁ ਜਾਨੈ ਖ਼ੁਝ ਤੋਂ ਕਛੂ ਗੋਇ£ 
ਤਝ' ਇਸ ਕਉ ਸੁਖੁ ਠਾਠ ਗੋਇ£ 
ਜਥ ਇਹ ਜਾਨ ਮੈ ਕਿਛੁ _ਕਰਤਾ# 
ਤਥਾ ਠਗ ਗਰਤ ਜੋਨ ਖ਼ਹਿ ਫਿਰਤਾ£ 0੫#੨੭੪/ 

ਜੇ ਇਹ ਐਦਰੋ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਸੀ ਦਰ ਦਰ 
ਭਟਕਣ ਦੀ। ਸੌਚਮੁਚ ਹਉਮੈਂ ਦਾ ਗ੍ਰੌਸਿਆ ਹੀ ਉਹ ਸਾਧ ਦਰ-ਬ-ਦਰ ਤੋਅ 
ਰਿਹਾ ਸੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ 

ਆਪਸ ਕਊੰ ਦੰਰਿਘੁ' ਕਰਿ ਜਾਨ ਅਉਰਨ ਕਉ ਲਗਮਾਤ# 
ਮਨਸ਼ਾ ਬਾਰਾ ਕਰਮਨ” ਮੈਂ ਦੋਖੋ _ਦੌਜਕ _ਜਾਤ$ 

ਮਿਰ ਕਥੀਰ/੧੧੦੫/ 

ਗੱਲ ਕਾਫ਼ੀ ਪੁਰਾਣੀ ਏ। ਸੌਤ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੌਂਥਰ, ਸੰਤ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਸਿੰਘ 
ਹੁਰਾਂ ਦੇ ਨਿਕਟਤਮ `ਰਿਸ਼ਤੇਢਾਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ। ਸੰਤ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੁਰਾਂ ਦੀ 

ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਵੇਖ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਵੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਚਾਅ ਜਾਗਿਆ, 
ਸੰਤ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਣਾ= ਸੰਤ ਜੀ ਕੀ ਸੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ 
ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ? ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਕਾਬਲੀਅਤ 

ਵੇਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ ਅਰਜ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਈ ਅਤੇ ਅਵਤਾਰ 

ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਅਪਣੀ ਲਗਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ 

ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕਾਰ-ਮੁਸ਼ਤਿਆਰ ਰਹੇ । 

ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦੋ ਝੱਬਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ 

ਦਿੱਤੇ, ਦੋਵੇ ਹੀਰ. ਸੌਚੇ-ੁਚੇ ਤੇ ਪੁੰਜ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਇਕ ਸੰਤ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ 
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ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਮੁੱਖ ਸਿੰਘ ਝੇਂਥਰ। ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ. ਕਦੇ ਆਪਣੀ 

ਕਿੱਜੀ ਅਰਜ ਨਹੀ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ। ਜਦੋਂ ਪਛੋ, ਸੌਤ ਜੀ ਕਿਵੇਂ 

ਹੋ ? ਇਕ ਹੀ ਜਵਾਬ- ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਅਨੰਦ ਵਿਚ ਹਾਂ` ਨਾ ਕਦੇ ਕੋਈ ਗਿਲਾ, 

ਨਾ ਸ਼ਿਕਵਾ, ਸਦਾ ਰਜਾ ਵਿਚ ਰਾਜੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੂਹਾਂ । 

ਸੌਤ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਸਿੰਘ ਝੱਥਰ ਹੁਰਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗਰੂ ਜੀ ਜਦੋ ਛੁੱਟੀ ਬਖ਼ਸ਼ੀ ਤਾਂ 
ਸੌਤ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਹੁਰਾਂ ਨੂੰ ਉਚੇਚਾ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੌਤਾਂ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਹੁਣ ਅਸਾਂ 
ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਔਸੂ ਦਾ ਮੇਲਾ, ਹੋਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਗਵਾ 

ਲਿਆਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। 

ਪੁੱਤਰ ਆਖਣ ਅਸਾਂ ਯੂ.ਪੀ. ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ. ਧੀਅ ਸੁੱਖੋ ਆਖੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 

ਟਿੱਥੇ ਰਹੋ। ਦੁਹਤ੍ਰੀਆਂ ਤੇ ਦੋਹਤ੍ਰਾ ਆਖੇ- ਠਾਨਾਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਹਿਣਗੇ 

ਤੇ ਜੋਰ ਪੁਗ ਗਿਆਂ ਦੁਹਤ੍ਰੀਆਂ ਤੇ ਦੁਹਤ੍ਰੇ ਦਾ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ। 

ਥੌਚਿਆਂ ਦਾ ਮੋਹ ਕਿ ਓੜਕਾਂ ਦਾ. ਬੌਰਿਆਂ, ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਔਖੋਂ ਪਰਾਂ ਨਾ ਕਰਨਾਂ ਤੇ 

ਸੰਤਾਂ ਥੋਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਤੋਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਦੋਹਤ੍ਰੀਆਂ, ਦੋਰਤ੍ਰੋ ਸੰਤਾ 
ਗਿਰਦ ਬੈਠ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿਣਾ। 

ਦਾਮਾਦ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਧੀਅ ਸੁੱਖੋ, ਦੋਹਤਰੀਆਂ ਭੋਲੀ ਤੇ ਜੀਵਨ, ਦੋਹਤਰਾ 

ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਮਾਲ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਅਕਸਰ 

ਹੀ ਬਚਨ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਗੀਰ_ ਸ੍ਰੀ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਟਿੱਥੇ ਵਾਲੇ ਖੂਹ 'ਤੇ 

ਸਾਹ ਪੂਰੇ ਕਰੇ। ਸੈਤ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਟਿੱਥੇਵਾਲ ਖੂਹ ਦੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਦੇ 

ਸਤਿਗੁਰੂ ਜ਼ਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਮੁਖ਼ਤਿਆਰ ਹਨ। 

ਸੌਤ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਵੀਰੋਕੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ ਤਾਂ ਧੀਅ ਸੁੱਖੋ ਅਤੇ ਦਾਮਾਦ 
ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੁਲਾਅ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਟੁਰ ਗਿਆ ਏ. ਮੈਂ ਹੁਣ 
ਟੁਰ ਜਾਣਾ ਏ, ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਅਡੰਬਰ ਨਾ ਕਰਿਓ ਮੇਰੇ ਟੁਰ ਜਾਣ 'ਤੇ। ਮਨ ̀ਤੇ 

ਮੇਰਾ ਕਰਦਾ ਏ ਸਰੀਰ ਸ੍ਰੀ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਚੜ੍ਹੇ ਜਾਂ ਟਿੱਥੇ ਵਾਲੇ ਖੂਹ। 

ਸੱਚ ਮੁਚ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੋਇਆਂ। ਸੰਤ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਰਾ ਢਿੱਲੇ ਹੋਏ ਤਾਂ 

ਧੀਅ ਸੁੱਖੋ. ਦਾਖ਼ਾਦ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਦੋਹਤ੍ਰੇ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜੋ 
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ਸ੍ਰੀ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ. ਸੌਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਜੁਟ ਗਏ। ੩-੪ ਦਿਨ ਸਰੀਰ 

ਕੁਝ ਢਿੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਚਿਰ ਤੋਂ ਸੰਤ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਜੀ ਦੇ 

ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਮਾਲਾ ਦੌਂਸਦੀ ਸੀ 

ਕਿ ਰਸਨਾ ਇਕ ਟੌਕ ਚੌਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੰਤ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ, 

ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਚੈਕ-ਅਪ ਕਰਵਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। 

ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਖਿਆਂ ਕਿ ਬਾਪੂ ਜੀ ਚਲੋ ਹਸਪਤਾਲ ਚੌਲਣਾ ਜੇ ਤਾਂ 

ਆਖਿਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ। ਸੰਤ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ 

ਹੁਰਾਂ ਆਖਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੀ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹਸਪਤਾਲ ਲਈ। ਸੌਤ 

ਤਿਆਰ ਹੋ ਪਏ ਹਸਪਤਾਲ ਲਈ। ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ 

ਚਿੰਤ ਚੇਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਵਕਤ ਬਰੂਹਾ 'ਤੇ ਆਣ ਪੁੰਜਾ ਏ। ਇਹ ਤੇ ਇਕ 

ਹੁਕਮ ਦੀ ਕਾਰ ਏ। ਰੁਟੀਨ ਚੈਕਅਪ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸੌਤ 3-10-98 ਨੂੰ ਇਸ ਫਾਨੀ 

ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਗਏ। 

ਸੰਤਾਂ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੁਰਾਂ ਸਰੀਰ ੨੬ ਅੱਸੂ ਜੂੰ ਛੱਡਿਆ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਪਤਨੀ 
ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਕੌਰ ਨੇ ੨੦ ਅੱਸੂ ਨੂੰ. ਇਵੇਂ ਲੌਂਗਦਾ ਏ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਾਰੀਖਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ 

੫ ਭਾਦਰੋ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। 

ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਇਲ 
(ਸਰੇਤਰ ਨਾਮਧਾਰੀ ਦਰਬਾਰ) 

919-ਅਰਬਨ ਐਸਟੇਟ 
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