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੨ਓ 
ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਹਾਇ 

ਭਮਿਕਾ ਨ 

ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਂਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੈਸਾ ਬਣੇਗਾ ? ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੈਸਾ 
ਪ੍ਰਭਾਵ ਲਏਗੀ ? ਇਸ ਸੰਥੈਧ ਵਿਚ ਕੂਛ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਸਕਦਾ । ਕਰੀਬ ਇਕ ਸਦੀ ਪਹਿਲਾਂ 

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸ੍ਰਰਨ ਯੁਗ (ਸਤਿਜੁਗ) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਕਾਰ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾ ਦਿਤਾ ਸਾਨੂੰ 

ਨਿਸਚਾ ਕਰਨਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਣੀ ਹਾਂ । ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਓਸ ਸੂਨਹਿਰੀ 

ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਕਾਰਣ ਅਸੀ' ਅੱਜ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਪਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਾਂ । 
ਇਤਿਹਾਸ ਇਕ ਐਸੀ ਵਸਤੂ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮਆਚਾਰਯ, ਜਾਂ ਪਿਤਾ _ਪਿਤਾਮਹ 

ਬਾਰੇ ਅਦਭੁਤ ਗਿਆਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਠਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲਣ ਦੀ 

ਪ੍ਰਰਣਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ । ਨਾਮਧਾਰੀ ਇਤਿਹਾਸ, ਕੋਈ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਕੋਈ ਸੰਖੇਪ ਲਿਖੋ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ 

ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ੨੮ ਕਬਿੱਤ ਨਾਮਧਾਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅਤਿ ਸੈਖੋਪ ਵਰਣਨ ਦੀ 
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ਅਦੁੱਤੀ ਤਸਵੀਰ ਹਨ । ਨਾਮਧਾਰੀ ਪੰਥ ਦੇ ਸਿਰਜਨਹਾਰ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਮਕਾਲੀ 
ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕਬਿਤਾਂ ਦੀ ਹੌਰ ਲੋਖਕਾਂ ਨਾਲੋ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦਾ ਸਥਾਨ 
ਸਰਵ ਪ੍ਰਬਮ ਹੈ । 

ਆਰੈਭਿਕ ਕਬਿੱਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿਚ ਨਾਮਧਾਰੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ 
ਲਿਖਦੇ ਹਨ :-- 

ਤੀਸਕ ਬਰਸ ਤੈ ਜੋ ਬਿਦਿਤੇ ਮਹਾਨ ਹੈ' । 

ਪੰਥ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ ਦੀ ਰਚਨਾ ਸੰਮਤ ੧੯੪੬ ਬਿਕ੍ਰਮੀ ਨੂੰ ਹੋਈ । ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਦਸਮੇਸ਼ 
ਜੀ ਦੀ ਰੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਮਤ ੧੯੧੪ ਬਿ: ਦੀ ਵੈਸਾਖੀ ਤੇ ਪੰਜਾਂ ਸਿਘਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੋ, ਪੂਰਨ 
ਮਰਯਾਦਾ ਦੇ ਧਾਰਨ) ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਨਾਮਧਾਰੀ ਪੰਥ ਦਾ ਆਰੰਭ ਕਰਨਾ ਸਾਲ ੧੯੧੪ ਤੋਂ' ਲੈਕੇ 
੧੯੪੬ ਤਕ ੩੨ ਸਾਲ ਬਣਦੇ ਹਨ । ਸੋ "ਤੀਸਕ ਬਰਸ'” ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਠੀਕ ਹੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ । 

ਇਹਨਾਂ ਕਬਿਤਾਂ ਵਿਚ ਕਰੀਬ ਪਉਣੀ ਸਦੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਐਸਾ ਸੁੰਦਰ ਗ੍ਰੰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ 
ਸਮਝ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਲੇਖਕ ਦੀ ਵਿਦਵਤਾ ਅਤੇ ਨਾਮਧਾਰੀ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਤਾਂ ਦਾ ਰੋਚਕ ਅਨੁਭਵ 

ਪ੍ਰਾਤਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । 
ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਉਪਮੇੜ ਅਤੇ ਉਪਮਾਨ ਦਾ ਵਰਣਨ ਐਸਾ ਸੋਹਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪਾਠਕ 

ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨਾਮਧਾਰੀ ਸਨ । ਪਰ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨਿਰਮਲੇ ਮਹਾਤਮਾ 

ਦਹ 
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ਸਨ ਅਤੇ ਨਾਮਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਸਤ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਲਹਿ ਜਾਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਅਸਹਿਮਤੀ 

ਪਹਿਲੇ ਕਬਿਤ ਦੇ ਆਖਰੀ ਬੰਦ ਵਿਚ ਲਿਖ 'ਦਿਤੀ ਹੈ । 

ਏਕ ਦਸਤਾਰ ਕੇ ਉਤਾਰ ਬਿਨ ਔਰ ਰੀਤ 
ਚਾਹੀਯਤ ਜੈਸੀ, ਤੈਸੀ ਤਿਨ ਮੈ' ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ । 

ਕਬਿੱਤਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਜੇੜਤ, ਨਿਰਪਖਤਾ ਅਤੇ ਨਾਇਕ ਦੀ ਉਪਮਾ ਪਾਠਕਾਂ ਲਈ ਆਕਰਸ਼ਕ 

ਹਨ । ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਘਟਨਾਂ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ । 

ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨਾਮਧਾਰੀ ਪੰਥ ਦੀ ਉਪਮਾ ਸੁਣ ਕੋ ਸ੍ਰੀ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਗਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ 
ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਉਥ ਰਹਿਕੇ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਕੈਨ ਵਿਚ ਨਾਮ ਲਿਆ । 

ਨੌਵੀ' ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਵੇਲੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੌਖ਼ਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ 
ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਗੁਰਦਵਾਰੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ ਤਦ ਅਸੀ ਇਸ ਮਾਨਤਾ ਤੋਂ ਨਿਰਵਾਸਤ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ । 
ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਔਣਾ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰਦਵਾਰੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਤਾਲੇ ਮਾਰ ਦਿਤੇ । ਗੁਰੂ ਜੀ 
ਬਿਨਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਚਲੇਂ ਗਏ । 

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਧਦਾ ਦੇਖਕੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ 
ਮਾਨਤਾ ਘਟ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਸੀ । ਸੌ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮਧਾਰੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵਿਰੁਧ ਸਭ ਗੁਰਦਵਾਰਿਆਂ ਵਿਚ 
ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿਤਾ ਕਿ ਕੂਕੇ (ਨਾਮਧਾਰੀ) 'ਕਲਾਮ' ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦਵਾਰਿਆਂ ਵਿਚ 

ਦੁ 
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ਨਾ ਵੜਨ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ । ਕਲਾਮ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਦੌਸ਼ ਨਾਮਧਾਰੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਾਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ 
ਕਰਨ ਵਿਚ ਭੀ ਕਸਰ ਨਗ“ ਰਖੀ । ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸ਼ੌਕਾ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 
ਸ੍ਰੀ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਗਏ । ਸ਼ੌਕਾ ਦਾ ਨਿਰਨਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾਮ ਪਰਛਿਆ । ਨਾਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਸਕਾ ਦੂਰ 
ਹੋਈ, ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਤੇ ਨਾਮਧਾਰੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਐਜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਜਿਸ 
ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ੨੮ ਕਬਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਨਾਮਧਾਰੀ ਨਿਤਯ ਕਰਮ, ਮਰਯਾਦਾ ਅਤੇ 

ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਜਿਉੱ'ਦੀ ਜਾਗਦੀ ਅਦੁਤੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ । ਸ਼ੌਕਾ ਨਵਿਰਤ ਹੌਣ ਤੇ ਕਬਿੱਤ ਨੰਬਰ ੯ ਵਿਚ 

ਆਪ ਲਿਖਦੇ ਹਨ :-- 

-ਕੌਊ ਜੋ ਕਹਿਤ ਥੇ ਕਲਾਮ ਦੀਨੀ ਸੱਯਦਾਨੀ, 

ਸੋਊ ਸਭ ਕੂਰ ਹਮ ਪੇਖਯੋ ਅਜਮਾਇ ਕੈ । 

ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਨਗਰ ਛੋਈ ਨੂੰ 'ਅਮਰਾਵਤੀ'' (ਦੇਵਤਿਆਂ 
ਦੀ ਪੁਰੀ) ਅਤੇ ਬਾਦ ਵਿਚ ਜਾਂ ਕੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹਜਰੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਯੁਧਿਆ ਦੀ ਤੁਲਨਾ 
ਦਿਤੀ ਹੈ । ਦੇਖੋ ਕਬਿੱਤ ਨੰ: ੨ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪੰਕਤੀ ਅਤੇ ਨੰ: ੪ ਦੀ ਤੀਜੀ । ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਜੀ 
ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਈਸ਼ਵਰੀ ਅਵਤਾਰ ਲਿਖਣਾ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਸੱਚ ਅਤੇ 
ਨਿਰੇਪਖਤਾ ਦਾ ਅਦ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ । 

ਦਸਮੇਸ਼ ਜੀ ਦਾ ਸ੍ਰ ਗੁਰੂ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾਂ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ 
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ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਭਵਿਖ ਵਾਕ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰਤਾ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ 
ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਣੀ, ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਚਾਈ ਦੇ ਸਰਵ ਪ੍ਰਥਮ ਲੇਖਕ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਹੈ । 
ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਇਹ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪਾਠਕਾਂ ਲਈ ਸਪਸ਼ਟ ਨਿਰਣਯ ਰੂਪ ਹਨ :-- 

ਐਪੈ ਗੁਰ ਦਸਮ ਦਰਸ ਦੈ ਜੋ ਕਹਯੋ ਤਾਂਹਿ 
ਮੇਰੋ ਅਵਤਾਰ ਅੰਸ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਹ੍ਰੈ ਭਰੇ । 
ਯਾਂਹਿ ਰੇਤ ਤਾਂਹਿ ਨਾਂਹਿ ਔਰ ਕਾਹਿ ਮਾਹਿ 
ਨਿਜ ਸਕਤਿ ਰਖਾਈ ਗੁਰ ਵਾਕ ਦਿਢ ਥੇ ਧਰੇ । 

ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਸ ਜਾਣ ਦੀ ਘਟਨਾਂ ਨੂੰ 
ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ 'ਕੋਕਿਲ ਬਤਕ ਸੁਤ ਸਮ' ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿਤਾ ਹੈ । ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ, ਕੋਇਲ ਦੇ ਬਚੇ 
ਕਾਂ ਦੇ ਆਲ੍ਹਣੇ ਵਿਚ ਪਲਦੇ ਹਨ । ਉਡਾਰੂ ਹੋਣ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਪਹਿਚਾਨ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚ ਆ 
ਮਿਲਦੇ ਹਨ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਤਕ ਦੇ ਬਚੇ ਮੁਰਗੀਆਂ ਪਾਸ ਪਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਜਵਾਨ ਹੋਣ ਤੇ ਜਦ 
ਕਦੇ ਪਾਣੀ ਕੋਢੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਬਤਕਾਂ ਤਰਦੀਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਠਿਲ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਮੁਰਗੀ ਦੈ 
ਬਚੇ ਉਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਿੰਘ ਫ਼ੌਜੀ ਭੀ ਸਨ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ 
ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਜੋ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਆਪ ਅਧਿਕਾਰੀ 
ਸਨ, ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾਂ, ਇਸ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰ ਅੰਸ਼ ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹਨ । 
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ਕਬਿੱਤ ਨੰ: ੮ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਅੱਧੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿਚ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ :--- 

ਤਬ ਬਾਲਕ ਮ੍ਰਿਗਾਰੀ ਦੀਓ ਨਾਮ ਮੁਦਥਾਇਕੈ 
ਭਾਵੇ' ਅਸਲ ਭੇਤ ਨੂੰ ਸਾਖਯਾਤ ਨਹੀ” ਕੀਤਾ । ਪਰ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਧੀ ਤੁਕ ਭੇਤ ਨੂੰ 

ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸ਼ਕ ਨਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੀ ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ :-- 
ਪੇਖ ਅਧਿਕਾਰੀ ਈਸ ਅੰਸ਼ ਅਵਤਾਰੀ 

ਜੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ “ਨਾਮ'' ਹੀ ਦੇਣਾਂ ਸੀ, ਤਦ 
“ਅਧਿਕਾਰੀ” ਅਤੇ “ਈਸ ਅੰਸ਼ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਣ ਦੀ ਏਥੇ ਲੋੜ ਨਹੀ” ਸੀ । ਕਿਉਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ 
ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋ ਨਾਮ ਤਾਂ ਅਨਗਿਣਤ ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਖ ਹੋਰ ਭੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ । ਇਸ ਦਾ 

ਪ੍ਰਮਾਣ ਕਬਿੱਤ ਨੰ: ੫ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤੁਕ ਵਿਚੋ' ਮਿਲਦਾ ਹੈ । ਆਪ ਲਿਖਦੇ ਹਨ :-- 
ਬਾਲਕ ਮ੍ਰਿਗੇਸ਼ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਮ 

ਯਦੀ ਨਰ ਨਾਰੀ ਲੈ ਅਪਾਰੀ ਭਵ ਤੈ ਤਰੇ 
ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਦਸਮੇਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈ“ ਰਾਮ ਸਿੰਘ 

ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਇਸੇ ਕਬਿਤ ਦੀ ਆਖਰੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿਚ “ਨਿਜ ਸਕਤਿ ਰਖਾਈ'' ਲਿਖਕੇ 

ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ ਏਹ ਸੈਕੇਤ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਸਮੇਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਜੀ 
ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਵਿਰਾਂਜਮਾਨ ਕੀਤਾ । 

ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਉਪਮਾ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਵਿਚ ਲਿਖੇ, ਦਸਮੇਸ਼ ਜੀ ਦੇ ਭਵਿਖ 

੧੨ 

੦੦0੦1 €16॥ਘਹੂ ।0੦॥੧੦1॥1€1610॥0&30੦11.੮੦॥॥ 



ਵਾਕ ਦਾ ਅਕਟ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ । ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਵਿਚ, ਆਲਮ ਸਿਘ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਉਤਰ ਵਿਚ ਦਸਮ 
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ :-- 

ਬੇਰ ਗਿਆਰਵੀ ਜਬ ਹਮ ਆਵਹਿੰ । 
ਤਾਂ ਤੇ ਕੋਇਕ ਹਮ ਲਖ ਪਾਵਹਿ । 

ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਖੇਤੀ ਮੇਰੀ । 

ਕਰਹੁ ਸੰਭਾਲਨ ਮੈ” ਤਿਸ ਬੇਰੀ । 

ਏਥੇ ਦਸਮੇਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਗਿਆਰਵੇ' ਰੂਪ ਵਿਚ ਔਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ 
ਸਕਗਾ । ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ ਕਬਿੱਤ ਨੰ: ੩ ਵਿਚ ਇਸੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ :-- 

ਗੋਇ ਰਾਖੀ ਘਟ ਦੀਪ ਜਿਮ ਨਿਜ ਅਜਮਤ 

ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੜੇ ਵਿਚ ਜਗਦਾ ਦੀਵਾ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ 
ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਚ ਨਹੀ ਆਏ । 

ਫਿਰ ਕਬਿੱਤ ਨੰ: ੬ ਵਿਚ ਪਿਛਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਹੋਏ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ 

ਹਨ :-- 

ਸੋਈ ਨੇਤ ਫੁਰੀ ਆਇ ਸੈਮਤ ਬਹਤ੍ਰੇ ਮੈ 
ਮਾਘ ਸੁਦੀ ਪੰਚਮੀ ਸਵੇਰੇ ਗੁਰਵਾਰ ਕੈ । 
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ਜ਼ਿਲਾ ਲੁਦਿਹਾਣਾ ਗਾਮ ਭੈਣੀ ਨਾਮ ਜਾਣੇ ਆਮ 

ਅਵਤਰੇ ਸਿੰਘ ਰਾਮ ਕਲਮਲੈ' ਟਾਰ ਕੈ । 

ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ' ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕੇਵਲ “ਨਾਮ” ਦੇਣ ਕੈਣ ਵਾਲੀ 
ਗੱਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਤਦ ਗਿਆਨੀ ਜੀ “ਸੋਈ ਨੇਤ ਫੁਰੀ'' ਨਾ ਲਿਖਦੇ । “ਨੇਤ'' ਸਬਦ ਦਾ ਅਰਥ, ਭਵਿਖ 
ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਈਸ਼ਵਰੀ ਵਾਕ ਹੈ 1 

ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ 'ਈਸ ਅੰਸ਼” ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜ੍ਹਤਾ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਦੇ ਨਿਮਨ ਲਿਖਤ 
ਕਬਿੱਤਾਂ ਤੋ ਮਿਲਦੀ ਹੈ । ਇਕ ਤਾਂ ਏਹ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰੇ 
ਆਰੈਭ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੋਰ ਤਪ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ :-- 

ਰੇਤ ਅਕ ਆਹਾਰ ਕਰ ਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗੁਰ ਕਰੀ ਵਿਛਾਈ ।! 
ਭਾਰੀ ਕਰੀ ਤਪਸਯਾ ਵਡੇ ਭਾਗ ਹਰਿ ਸਿਉ ਬਣਿ ਆਈ ॥ 

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਭੀ ਤਪ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦਾ ਵਰਣਨ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਕਬਿੱਤ 
ਨੰ: ੧੦ ਵਿਚ ਕਰਦੇ ਹਨ :-- 

ਰੋਧ ਕਰ ਇੰਦ੍ਰ] ਨਿਰੋਂਧ ਮਨ ਕੋ ਪ੍ਰਬੋਧ 
ਸੋਧ ਸੁਧ ਠੌਰ ਨਦੀ ਸਰ ਤਟ ਬਹਿ ਹੈ' । 
ਜੀਹ ਨਾਮ ਜਪ ਮਾਂਹਿ ਤਨ ਤਾਯੋ ਤਪ ਮਾਂਹਿ 
ਮਨ ਮਹਿਬੂਬ ਮਾਂਹਿ ਖੂਬ ਰਾਖਯੋ ਗਹਿ ਹੈ । 
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ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਤੇ ਅਨ੍ਹੇਰਾ ਦੂਰ ਹੋਇਆ ਚਾਨਣ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਈ 

ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ :--- 
ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਮਿਟੀ ਧੁੰਧ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ (ਵਾਰ ੧ ਪਉੜੀ ੨੭) 

ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਕ ਨਵਾਂ ਜੁਗ ਆਰੋਭ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ 
ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਤੇ ਭੀ ਜੁਗ ਬਦਲਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਵਰਣਨ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ ਕਬਿੱਤ ਨੰ: 

੧੨ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਹੈ :-- 

ਪਾਇ ਇਹੁ ਹੁਕਮ ਪ੍ਰਮੇਸ ਕਾ ਬਿਸੇਸ ਫਿਰ 
ਰਾਮ ਮ੍ਰਿਗੇਸ ਉਪਦੇਸ ਦੈਨ ਲਾਗਿਓ । 

ਹੁਕੇ ਛਡਵਾਏ ਰਖਵਾਏ ਕੇਸ ਮੌਨਿਓ ਕੇ 

ਸ਼ੁਧਾ ਛਕਥਾਇ ਸਿਖ ਭਾਗ ਜਿਨੈ ਜਾਗਿਓ । 
ਫੈਲਿਓ ਜਸ ਭਾਰੀ ਸਿਖ ਥੀਏ ਤਾਹਿਕੇ ਅਪਾਰੀ 
ਸਿੰਘ ਪੰਥ ਬਿਰਧਾਇਓ ਨਾਮ ਰਸ ਪਾਗਿਓ । 
ਫੀਮ ਭੰਗ ਪੋਸਤ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਸ ਚੋਰੀ ਜਾਰੀ 
ਠਗੀ ਤਜ ਥੀਏ ਸੈਤ ਸਤਿਜੁਗ ਆਗਿਓ । 

ਇਸ ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਕਬਿਤ ਤੋਂ ਇਹ ਭੀ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ 
ਹੋਣ ਵੇਲੋਂ ਸਿਖੀ ਮਰ ਚੁਕੀ ਹੋਈ ਸੀ । ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋ ਬਾਦ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਐਸਾ ਪਤਨ 
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ਹੋ ਚੁਕਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਵਰਣਨ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ ਇਸੇ ਪੁਸਤਕ (ਗੁਰਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼) ਵਿਚ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ 
ਕੀਤਾ ਹੈ । ਇਥੇ ਓਸ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਲਿਖਣ ਨਾਲ ਲੇਖ ਵਧਦਾ ਹੈ । 

ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੇ“ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਤੀਕਾਲ ਵੇਲੇ. ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ 

ਕੈਸਾ ਸੀ ? ਉਸ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਵਰਣਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਿਤ 
ਕਰਮ ਦਾ ਵਰਣਨ :-- 

ਕੀਰਤਨ ਕਥਾ ਪਾਠ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀਕੇ ਥਾਟ 
ਜੋੜ ਮੈਲ ਠਾਟ ਰਾਠ ਕਾਠ ਮੋਲ ਠਾਨੀ ਥੇ । 
ਹੋਮ ਜਗ ਕਰਵਾਤੇ ਪਰਸ਼ਾਦ ਬਟਵਾਤੇ 
ਰੌਣਕ ਰਖਾਤੇ ਗਾਤੇ ਸ਼ਬਦ ਜ਼ਬਾਨੀ ਥੇ । 
ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਵੇਲੇ :-- 
ਪਾਠ ਗੁਰ ਗ੍ਰੰਥਨ ਕੇ ਠਾਟ ਜੋੜ ਪੰਥਨ ਕੇ 
ਆਠ ਜਾਮ ਸੋਤਨ ਕੇ ਸਤਸੰਗ ਥਾਇ ਹੈ” । 
ਭਗਤੀ ਬਿਬੇਕ ਦਾਨ ਗੁਨੀਅਨ ਕੌ ਸਨਮਾਨ 
ਚਰਚਾ ਰਹਾਇ ਗਕਾਨ, ਅਗਯਾਨ ਜਾਇ ਹੈ । (ਜਿਲਦ ੫ ਪੰਨਾਂ ੨੮੯੬) 

ਸਤਸੰਗ, ਕੀਰਤਨ, ਹਵਨ ਯਗ ਆਦਿ ਸਭ ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਰੀਤੀ ਨਾਮਧਾਰੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ 

ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਾਗ੍ਰਤ ਕੀਤੀ । ਸਿੱਖ ਰੀਤੀ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਨਾਮਧਾਰੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸਾਕਾਰ ਕੀਤਾ । 
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ਜਿਸ ਦਾ ਵਰਣਨ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ ਕਬਿੱਤ ਨੰ: ੧੪ ਅਤੇ ੧੫ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਹੈ :-- 

ਨੰ: ੧੪ ਨਰ ਨਾਰ ਸ਼ਬਦ ਅਪਾਰ ਪਚਢੈ' ਗੁਰੂ ਕੇਰ, 

ਢੋਲਕੀ ਬਜਾਇ ਬਾਂਧ ਜੋਟੀਆਂ ਅਛੈ ਸਹੀ । 

ਨੰ: ੧੫ ਹਮਨ ਕਰੈਹੈ' ਭੋਗ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਕੇ ਪੈਹੈ' ਬਹੁ 

ਸੰਗਤ ਕੇ ਕਠ ਥੈਹੈ' ਰੈਹੈ ਰਚਨਾ ਲਗੀ । 
ਇਸਨਾਨ ਕਰਹੈ' ਸਕੇਸ ਵੇਸ ਰਾਤ ਹੀਤੈ 
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਮਾਹਿ ਰ:ਥੈਂ ਰਸਨਾ ਪਗੀ । 

ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਵਾਲੀ ਰਹਿਤ 
ਰਖਾਉਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ । ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਹਿਤ ਦੀਆਂ ਧਾਰਨੀ ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ 

ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਿਚ ਨਹੀ ਹੋਈਆਂ । ਸਫੇਦ ਵਸਤਰ ਅਤੇ ਕਛੈਹਰਾ ਆਦਿ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਸ਼ਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ 
ਦਾ ਵਰਣਨ ਭੀ ਇਸੇ ਕਬਿੱਤ ਵਿਚ ਹੈ :-- 

ਰਾਖ ਹੈਂ ਪੁਸ਼ਾਕ ਪਾਕ ਸੂਕਲ ਊਰਣ ਮਾਲ, 
ਕਛ ਕੜਾ ਕ੍ਰਦ, ਮਰਦ ਨਾਰਿ ਸਭ ਜੇਤਗੀ । 

ਨਾਮਧਾਰੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖੀ ਮਰਯਾਦਾ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸ਼ੁਧ ਰੂਪ ਵਿਚ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ, ਦਸਮੇਸ਼ ਜੀ ਦੇ 
ਵਾਕ “ਜਬ ਲਗ ਰਹੈ ਖਾਲਸਾ ਨਿਆਰਾ" ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ, ਦੀ 
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ਕ੍ਰਿਆ ਅਤੇ ਮਨੋਭਾਵ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ ਕਬਿੱਤ ਨੰ: ੧੬ ਵਿਚ ਵਰਣਨ ਕੀਤੇ ਹਨ :-- 
ਦੇਵ ਥਾਨ ਤੀਰਥ ਪੁਰਾਨ ਸਾਧ ਬਿ੍ਰੋਂ ਕੋ 

ਮਾਨ ਹੈ' ਨ ਦਾਨ ਪੂੰਨ ਦੇਤ ਔਰ ਕੋ ਕਬੀ । 
ਆਪਸ ਮੈ ਦੇਤ ਲੋਤ ਹੈ' ਸਹੇਤ ਸਾਕ ਨਾਤਾ 

_ ਰਾਜ ਲੈਨ ਕੇਰੀ ਇਛਾ ਮਨ ਸਭ ਕੇ ਫਬੀ । 

ਏਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀ“ ਇਸੇ ਕਬਿੱਤ ਵਿਚ ਲਿਖਦੇ ਹਨ :--- 

ਮਰਣੇ ਔ ਪਰਣੇ ਮੈ' ਬਿਪਰੈ' ਬੁਲਾਵੈ“ ਨਾਹਿ 
ਆਨੰਦ ਪਢਾਵੈ' ਰੀਤਿ ਗੁਰ ਘਰ ਕੀ ਲਭੀ ! 

ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੇ ਮਰਣ ਵੇਲੋਂ ਜਾਂ ਵਿਆਹ ਆਦਿ ਕ੍ਰਿਆ ਲਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀ“ ਬੁਲਾਉ'ਦੇ । 
ਵੇਦਰੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਵਾਹ ਦੀ ਥਾਂ ਆਨੰਦ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਰੀਤੀ ਤੌਰ ਦਿਤੀ ਹੈ । ਏਥੇ "ਰੀਤਿ ਗੁਰ 
ਘਰ ਕੀ ਲਭੀ'' ਸ਼ਬਦ ਚਾਹੇ ਲਿਖੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਸਚਾਈ ਏਹ ਹੈ ਕਿ ਆਨੰਦ ਰੀਤੀ ਦੇ ਸਰਬ ਪ੍ਰਥਮ 
ਸੰਚਾਲਕ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਨ । ਪਹਿਲੇ ਸਭ ਸਤਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਵਿਵਾਹ ਵੇਦ ਰੀਤੀ ਨਾਲ 
ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸਨ । ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲਿਖਤ ਵਿਚੋਂ” ਹੀ ਮਿਲਦਾ 
ਹੈ । ਬਹੁਤ ਸੈਖੇਪ ਵਰਣਨ ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ । ਸ੍ਰ ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਜੀ 
ਦਾ ਵਿਵਾਹ :-- 
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ਸੁਨਿ ਮਹਿਮਾ ਗੁਰ ਕੀ ਤਿਨ ਚਾਹੀ । 
ਨਿਜ ਕੈਨਯਾ ਗੁਰ ਸੰਗ ਬਿਵਾਂਹੀ । 

ਭਾਗੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਮਣੂ ਵਾਰੇ । 

ਸਾਹਾ ਸੋਧਨ ਲੌ ਬਿਵਹਾਰੇ (ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰ: ਜਿ. ੧ ਪੰਨਾ ੭੧੫) 

ਦਸਸੇਸ਼ ਜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਵਾਹ :-- 
ਬੇਦੀ ਬੇਦ ਬਿਧੀ ਯੁਤ ਬਰ ਬਡ 
ਬਿਸੂਕਰਮਾ ਸੂਠ ਠਾਟ ਠਏ । 

ਨਵ ਗ੍ਰਹ ਸਫਲ ਹੋਣ ਹਿਤ ਦਿਜ ਬਨ 

ਹਰਿ ਜਸ ਕੇ ਗ੍ਰਹਿ ਆਇ ਗਏ । 

(ਗੁ: ਪੰ ਪ੍ਰ ਜਿ: ੨ ਪੰਨਾ ੧੧੦੦) 

ਦਸਮੇਸ਼ ਜੰ। ਦਾਂ ਦੂਜਾ ਵਿਵਾਹ :-- 
ਸਾਹਾ ਤੁਰਤਹਿ ਲਇਓ ਸੁਧਾਈ । 
ਸਭੈ ਸਮਗ੍ਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰਾਈ । 

ਰੀਤ ਬੇਦ ਕੁਲ ਕਰਿ ਸਭਿ ਭਾਇ । 
ਸਤਿਗੁਰ ਕਉ ਫੇਰੇ ਕਰਵਾਇ । (ਗੁ: ਪੰ: ਪ੍ਰ: ਦਿ: ੨ ਪੰਨਾ ੧੩੦੩) 

ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਪ੍ਰਮਾਣ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਦਸਮੇਸ਼ ਜੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰਵ ਸਤਿਗੁਰੂਆਂ ਦੇ 
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ਵਿਵਾਹ ਵੇਦ ਰੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਏ ਸਨ। 

ਹਵਨ ਕਰਕੇ, ਬੇਦੀ ਗਡਕੇ, ਆਦਿਬਾਣੀ ਵਿਚੋ ਲਾਵਾਂ ਦੇ ਪਾਠ ਨਾਲ ਹਵਨ ਦੁਆਲੇ ਚਾਰ 
ਪ੍ਰਦਖਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵਿਵਾਹ ਦੀ ਥਾਂ ਅਨੰਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਰੀਤੀ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ 
ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ ਖੋਟੇ ਜਿ: ਫੀਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਚ (੩ ਜੂਨ ਸੰਨ ੧੮੬੩) ਨੂੰ ਆਰੈਭ ਕੀਤੀ । 
ਇਸ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨੀ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਖੂਸਦੀ ਵੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਆਪਤੀ ਕੀਤੀ । 

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਅਰਜ਼ੀ ਪਾਈ । ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਾਕਮ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 

ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਤੋਂ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਲਿਖਿਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀ“ ਹੀ ਵਿਵਾਹ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ 

ਹੋ ? ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ “ਨਹੀ ਆਖਕੇ ਉਤਰ ਦਿਤਾ ਤਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤੀ । 
ਆਪਣਾ ਅਪਮਾਨ ਦੇਖਦੇ ਹੋਇਆਂ ਫੇਰ ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਪਾਈ ਕਿ ਕੂਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁਧ 

ਬਗ਼ਾਵਤੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਸਰਕਾਰ ਭੀ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿਚ ਸੀ । ਸੋ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਤੇ 
ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕੁਝ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਠਾਣੋਂ ਠਾਣੀ ਸ੍ਰੀ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਭੇਜ ਦਿਤਾ । 
੨੮ ਦਿਨ ਰੋਜ਼ ਪੇਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ । ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਭੀ ਸਤਿਗ੍ਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 
ਹਦ ਅੰਦਰ ਨਜ਼ਰ ਬੈਦ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿਤਾ । 

ਆਨੰਦ ਦੀ ਇਸ ਰੀਤੀ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਰਬ ਪ੍ਰਥਮ ਸੈਚਾਲਕ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ 
ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇਕ ਹੋਰ ਲਿਖਿ ਵਿਚੋਂ” ਭੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜੋ ਨਿਮਿਨ ਲਿਖਿਤ ਹੈ :-- 
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ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਕੂਕੇ ਪਹਿਲੇ । 
ਅਨੰਦ ਸੁਛੋਦ ਪੜ੍ਹਾਏ ਸਹਿਲੇਂ । 
ਤਿਨਕੋ ਦੇਖ ਔਰ ਸਿਖ ਘਨੇ । 
ਲਗੇ ਆਨੰਦ ਪੜ੍ਹਾਵਨ ਤਨੇ । (ਭੁਪਿੰਦਾਨੰਦ ੩੦-੩੧) 

ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਥੋਂ“ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ (ਹਾਕਮ) ਹੋਣ ਦੀ ਮਾਨਤਾ 
ਨਹੀਂ” ਦਿਤੀ । ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਨਾ-ਮਿਲਵਰਤਣ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਸਤਯਾਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਸਰਬ ਪ੍ਰਥਮ 
ਸੈਚਾਲਕ ਭੀ ਆਪ ਹਨ । ਨਜ਼ਰਬੈਦੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਅਨੰਦਪੁਰ ਹੌਲੋਂ ਤੇ ਗਏ । 
ਪਟਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਣ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿਤਾ ਸੀ । ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਾਣ 

ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਇਰਾਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਰੋਕ ਹਟਾ ਲਈ । 

ਪਰਸਪਰ ਮੇਲ ਰਖਣ ਲਈ ਜਿਵੇ' ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਿਥੀਚੈਦ ਦੇ ਪ੍ਰਤਰ ਮਿਹਰਬਾਨ 
ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਜਤਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਅਭਿਮਾਨ ਗ੍ਰਸਤ ਉਹ ਮੰਜੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ 
ਜੀ ਨੂੰ ਦੁਰਬਚਨ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾਂ । ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਸੀ ਮੇਲ ਸਥਾਪਿਤ 
ਕਰਨ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰਦਵਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਗਏ । ਜਦ ਸਤਿਗੁਰੂ 
ਜੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਭੇਟ ਲੈਕੇ ਗਏ ਤਦ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾਮਧਾਰੀ ਮਸਤ ਨਾਂ ਹੋਵੇ ਅਤੇ 
ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਿਰੋ' ਮਸਤ ਹੋ ਕੇ ਦਸਤਾਰ ਨਾ ਉਤਰੇ । ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਏਹ ਤਨਖਾਹ (ਡੈਨ) ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 
ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਲਾਬ (ਸਰੋਵਰ) ਪੱਕਾ ਕਰਵਾ ਦਿਓ । 
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ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਏਹ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾਮਧਾਰੀ ਨੀਲੋਂ ਵਸਤ ਨਹੀ” ਪਹਿਨਦਾ । ਜਾਣਕੇ ਨੀਲਾ 
ਸਿਰਪਾਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਗੇ ਲਿਆ ਧਰਿਆ । ਸ੍ਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਸੀਸ ਤੋਂ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ 
ਤਾਂ ਭੀ ਪੂਜਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੇਲ ਨਹੀ ਕੀਤਾ । ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਭੀ 
ਲਿਖਿਆਂ ਹੈ । ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਿਸਥਾ/ੌੰਰਤ ਚਰਚਾ ਕਬਿੱਤ ਨੰ: ੧੯ ਤੋ' ੨੩ ਤਕ ਇਨਾਂ ਕਬਿੱਤਾਂ ਵਿਚ 
ਪੜ੍ਹਨ ਯੋਗ ਹੈ । 

ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਵਿਚ ਐਸੀ ਭਾਵਨਾ ਭਰ ਦਿਤੀ ਸੀ, ਓਨਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ 
ਇਤਨੀ ਉਚੀ ਸੀ; ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਦੇਖਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਸਿੰਘ ਬਣ ਗਏ । 

ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ-ਕਾਲ ਵਿਚ ਗਊ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਿ੍ਤਯੂ ਡੈਨ ਨਿਸ਼ਚਿਤ 
ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ । ਮਹਾਰਾਜਾ ਤੋਂ' ਪਿਛੋਂ" ਇਸੇ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੌਸਲ ਆਫ਼ ਰੀਜੈੱਸੀ ਦੇ ਮੁਖੀ 
ਸਰ ਜਾਨ ਲਾਰੈੱਸ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਗੇ ਤਾਂਬੇ ਦੇ ਪਟੇ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲਗਾ ਦਿਤਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 
ਵਿਚ ਗਊਆਂ ਨਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾਣ । ਏਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਵਕਤ ਟਪਾਊ ਹੁਕਮ ਸੀ । ਬਾਅਦ ਵਿਚ 

੫ ਮਈ ਸੰਨ ੧੮੪੯ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੌਪਨੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਅਨੁਸਾਰ 
ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਹਕਮ ਰਦ ਕਰਕੇ, ਗਊ ਬਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗਊ ਮਾਸ ਵੇਚਣ ਲਈ ਖੁਲ੍ਹ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿਤੀ । 
ਇਹ ਹੁਕਮ ਇਤਨਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧੋਣ ਵਾਲਾ ਸਿਧ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁੱਚੜ ਖਾਨਾ 

ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ । ਇਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਮਾਸ ਦੀਆਂ ਬੋਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਪੰਛੀਆਂ ਰਾਹੀ ਅੰਦਰ 
ਸਰੋਵਰ ਵਿਚ ਅਤੇ ਪਰਿਕਰਮਾ ਵਿਚ ਸ੍ਰਟੀਆਂ ਜਾਣ ਲਗੀਆਂ । 
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ਇਸ ਘੋਰ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਨਾ ਸਹਿਨ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਨਾਮਧਾਰੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਬੁਚੜ ਮਾਰੇ ਗਊਆਂ 

ਛਡਾਈਆਂ ਅਤੇ ਆਪ ਫਾਂਸੀ ਚੜ੍ਹੇ । ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਂ ਰਾਇਕੋਟ ਅਤੇ ਮਲੇਰ ਕੋਟਲੇ 
ਹੋਈਆਂ । 

ਇਹਨਾਂ ਦਾਂ ਵਰਵਾ ਕਬਿਤ ਨੰ ੨੫ ਅਤੇ ੨੬ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । 
ਸਿੰਘ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਆਪ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ । 

ਸਮਕਾਲੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚੋ ਮਲੋਰ ਕੌਟਲੇ ਦੀ ਘਟਨਾਂ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ 

ਆਪਣੀ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖੀ । ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ' ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ, ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 
ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਰਾਹੀ“ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਏਨ੍ਹਾਂ ੨੮ ਕਬਿਤਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਪਾਠਕ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ । 

ਪਛਮੀ ਸਭਕਤਾ ਤੋਂ' ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਖਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਦੇਖ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇਂ ਕਈ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ 
ਮਲੇਰ ਕੋਟਲੇ ਦੀ ਘਟਨਾਂ ਲਿਖਦਿਆਂ ਨਾਮਧਾਰੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਬੈਨ੍ਹ ਕੇ ਉਡਾਏ ਜਾਣਾ ਲਿਖ 
ਦਿਤਾ ਹੈ । ਪਰ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਦੀ ਏਹ ਲਿਖਿਤ ਅਟਲ ਸਚਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਇਕ ਇਕ ਅੱਖਰ 
ਨਾਮਧਾਰੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਉਪਮਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਸ ਮਹਾਨ ਬਲੀਦਾਨ ਨੇ ਜਿਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ 
ਨੂੰ ਝੈਝੋੜਿਆ ਓਥੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਅੰਦਰ ਧਰਮ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਪਿਆਰ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰਤੀ ਦਿਤੀ । 

ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਸਿਧ ਨਹੀਂ“ ਹੋ ਸਕਿਆ । ਮਲੇਰ ਕੌਟਲੇ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ 
ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁਖ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ ਨਿਰਵਾਸਤ ਕਰ ਦਿਤਾ । ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ 
ਜੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬੁਧ ਸਿੰਘ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰਨ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਧੀਰਜ 
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ਦੇਈ ਰਖਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ । ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਬਾਂਬਾ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀ” ਹੁਕਮ 
ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਬੁਧ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਅਜ ਤੋਂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਹੈ । ਏਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹਰੀ ਰਖੇਗਾ । ਇਸ ਨੂੰ 
ਸਿਰਕਰਤਾ ਜਾਨਣਾ । ਇਸਦੇ ਧਕੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀ" ਬਖਸ਼ਾਂਗਾ । ਮੇਰੇ ਧਕੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਏਹ ਬਖਸ਼ ਸਕਦਾ ਹੈ । 

ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ ਆਖਰੀ ਕਬਿੱਤ ਵਿਚ ਨਾਮਧਾਰੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਨਿਤਯ ਕ੍ਰਿਆ, ਪਹਿਰਾਵਾ, ਸਿੱਖੀ 
ਸਿਦਕ ਅਤੇ ਰਾਂਜ ਪ੍ਰਪਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਬਲ ਇੱਛਾ ਲਿਖਕੇ ਨਾਲ 'ਅਬਿਧ ਸਿੱਖ" ਹੋਣ ਦੀ ਉਪਮਾ ਦੇ 
ਦਿਤੀ ਹੈ । ਏਥੇ 'ਅਬਿਧ' ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਅਡੋਲ ਹੈ । 

ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੀ ਕਥਾ ਲਿਖਦਿਆਂ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮਲੇਰ 
ਕੋਟਲੇ ਵਾਲੇ ਨਾਮਧਾਰੀ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਇਸ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਆ ਗਏ ਕਿ ਓਨਾਂ ਨੇ ਮਲੋਰ ਕੋਟਲੇ ਦਾ ਸਾਕਾ 
ਆਪਣੀ ਅਖੀ” ਵੇਖਿਆ ਸੀ । ਚਲਦੀ ਕਥਾ ਨੂੰ ਵਿਚੇ ਛਡ ਕੇ ਇਸ ਘਟਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ 
ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਹੀ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਛੈਦ 
ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਪੀ ਵਾਲੇ ਕਬਿੱਤਾਂ ਦੇ ਆਖੀਰ ਤੇ ਹੈਨ । ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵਾਲੀ ਐਡੀਸ਼ਨ 
ਦੇ ਪੰਨਾ ੫੧੮-੧੯ ਤੋਂ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ 1 

ਇਸ ਲੇਖ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਤੋਂ` ਵਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ । ਏਥੇ ਹੋਰ ਕੂਛ ਲਿਖਣਾਂ ਉਚਿਤ 
ਨਹ” । ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨਿਰਮਲੇ ਮਹਾਤਮਾਂ ਸਨ । ਓਨਾਂ ਦੀ ਕਾਵਯ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਪ੍ਰੋਕਤ 

ਕਬਿੱਤਾਂ ਵਿਚੋ ਉਜਾਗਰ ਹੂੰਦਾ ਹੈ । ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ ਨਿਰਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿਹੰਗਾਂ ਦੇ ਸੇਖੇਪ ਇਤਿਹਾਸ 
ਲਿਖੇ ਹਨ । ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਾਠਕ ਪਾਸ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ ਤਦ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਲੋ 
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ਸੈਪਾਦਿਤ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ" ਜਿਲਦ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਸੰਪ੍ਰਦਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕਥਾ ਪੜ੍ਹੇ, 
ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਨਾਮਧਾਰੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਏਹ ਨਿਸ਼ਚਾ ਆਇਗਾ ਕਿ ਜੋ 
ਉਪਮਾ ਨਾਮਧਾਰੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿਤੀ ਹੈ, ਨਿਰਮਲੇ ਅਤੇ ਨਿਹੰਗਾਂ ਦੀ ਉਸ ਦੇ 

ਤੁਲ ਨਹੀ” । 

ਨਾਮਧਾਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਆਰੈਭ ਕਾਲ ਜਾਨਣ ਲਈ ਇਹ ਕਬਿੱਤ ਅਦੁੱਤੀ ਸ੍ਰੋਤ ਹਨ । ਪਾਠਕਾਂ 
ਨੂੰ ਸਨਿਮ੍ਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਵੀਚਾਰ ਯੁਕਤ ਅਧਿਐਨ ਉਪਰੋਤ ਆਪਣੇ ਵੀਚਾਰ ਲਿਖ ਭੇਜਣ । 

“ਸਤਿਜੁਗ' ਦੇ ਪ੍ਰਬੈਧਕ, ਡਾ: ਹਰਿਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਹਾਰਦਿਕ ਕ੍ਰਿਤਗਯ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਵਲ 
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਾਨਣ ਵਾਲੋਂ ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਸੂਵਿਧਾ ਵਾਸਤੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਬਿੱਤਾਂ ਦਾ ਵਿਦਵਤਾ ਪਰਤ ਅਨੁਵਾਦ 

ਕੀਤਾ ਹੈ । ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਨੁਵਾਦ ਵਿਚ ਮੂਲ ਲੇਖ ਦੀ ਭਾਵਨਾਂ ਕੈਸੀ ਸੁੰਦਰ 
ਚਿਤ੍ਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਪੂਰਨ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਪ੍ਰੇਮੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਮੂਲਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹ੍ਰਿਦਰ 
ਅੰਕਿਤ ਕਰਨ ਗੇ । 

ਇਸ ਲੇਖ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਅਤੇ ਛਪਾਈ ਵਿਚ ਸੈਤ ਸੁਖਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਭਾਰਤ 
ਸਰਕਾਰ ਸਰਸਵਤੀ ਗਾਰਡਨ ਨਵੀਂ” ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਸ: ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਟਾਈਪਿਸਟ ਦਾ ਭਰਪੂਰ 
ਸਹਯੋਗ ਦਾਨ ਹੈ । ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਵਯਕਤੀ ਪੈਨਵਾਦ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੈਨ । 

ਮੁਖ ਪ੍ਰਬੋਧਕ 
੧ ਵੈਸਾਖ ੨੦੪੫ ਸਪਤਾਹਿਕ “ਸਤਿਜੁਗ” 

੨੫ 
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#”) 
੧ਓ 

ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਹਾਇ 
੧ 

ਕਬਿੱਤ ॥ ਪੰਥ ਖਾਲਸੇ ਮੈ ਏਕ ਸ਼ਾਖ ਕੂਕੇ ਸਿੰਘਨ ਕੀ, 
ਤੀਸਕ ਬਰਸ ਤੈ ਜੋ ਬਿਦਤੇ ਮਹਾਨ ਹੈ'। 

ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਮਸਤੀ ਮੈ ਹਾਲ ਤੇ ਬਿਹਾਲ ਹੋਇ, 
ਸਿਰ ਤੈ ਉਤਰ ਜਾਤ ਦਸਤਾਰ ਤਾਨ ਹੈ“। 

ਸਹੀ ਨਾਮ ਨਾਮਧਾਰੀ ਆਹਿ ਤਿਨ ਕਾ ਉਦਾਰੀ, 
ਕੂਕ ਮਾਰਨੇ ਤੈ ਕੂਕੇ ਜਗਤ ਬਖਾਨ ਹੈ। 

ਏਕ ਦਸਤਾਰ ਕੇ ਉਤਾਰ ਬਿਨੁ ਔਰ ਰੀਤਿ, 
ਚਾਹੀਯਤ ਜੈਸੀ ਤੈਸੀ ਤਿਨ ਮੈ' ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ । 

ਬਿਦਤੇ--ਪ੍ਰਸਿਧੀ, ਮਸਤੀ--ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਨੰਦ ਵਿਚ ਬੇਸੂਧ ਹੋ ਜਾਣਾ, 

ਉਦਾਰੀ--ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ, 

੩੪ 
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੨ 

ਭਏ ਕੂਕੇ ਜੈਸ ਅਬਿ ਸੁਨ ਲੇਹੁ ਤੈਸ ਸਭਿ, 

ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਥੈਸ ਜਬਿ ਦੇਸ ਏਸ ਸਾਵਤੈ । 

ਅਟਕ ਦਰਯਾਉ ਤਟ ਛੋਈ ਨਾਮ ਗਾਮ ਮਾਂਹਿ, 

ਪੋਠੋਹਾਰ ਦੇਸ ਮਾਂਹਿ ਸਮ _ਅਮਰਾਵਤੈ' । 

ਸੈਮਤ ਅਠਾਰਾਂ ਸੌ ਛਿਪੰਜਾ ਮੈ“ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ, 
ਭਯੋ ਅਵਤਾਰ ਤਹਿੰ ਈਸ਼ ਅੰਸ਼ ਭਾਵਤੈ । 

ਜਾਤਿ ਕਾ ਅਰੋੜਾ ਭਯੋ ਭਗਤ ਅਮੋੜਾ, 

ਨਾਮ ਜਪਯੋ ਨਾ ਥੋੜਾ ਛੋੜਾ ਵਿਸ਼ੇ ਰਸ ਯਾਵਤੈ'। 

ਸਾਵਤੈ--ਪ੍ਰਤਾਪੀ ਰਾਂਜ, ਪੌਠੋਂਹਾਰ--ਸਿੰਧ ਅਤੇ ਜੇਹਲਮ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਲਾ ਇਲਾਕਾ, 

ਅਮਰਾਵਤੈ'--ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪੁਰੀ, _ਈਸ਼ ਅੰਸ਼=-ਈਸ਼ਵਰੀ ਸ਼ਕਤੀ, _ਅਮੌੜਾ--ਇਕ ਰਸ 

ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, 
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੩ 

ਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬਾਲਕ ਪੈ ਪਾਲਕ ਪਿਗੈਬਰੋਂ ਕੇ, 
ਅੰਬਰੋ' ਕੇ ਮਾਲਕ ਅਡੇਬਰੋ' ਕੇ ਤਯਾਗੀ ਹੈ । 

ਤਾਲਕ ਰਖੈਹੈ' ਏਕ ਖਾਲਕ ਸੈ“ ਸਾਲਕ ਸੌ, 
ਗਾਲਕ ਬਿਕਾਰਨ ਕੇ ਚਾਲਕ ਵਿਰਾਗੀ ਹੈ'। 

ਗੋਇ ਰਾਖੀ ਘਟ ਦੀਪ ਜਿਮ ਨਿਜ ਅਜਮਤ, 

ਸਜਮਤ ਭਗਤਿ ਵਿਰਕਤਿ _ਅਦਾਗੀ ਹੈ'। 

ਕੀਰਤਨ ਕਥਾ ਸਤਸੈਗ, ਜਥਾ ਜੋਗ ਤਥਾਂ 
ਰਾਖਤ ਥਾ, ਭਾਖਤ ਥਾ ਭਜਨ ਸਜਾਗੀ ਹੈ । 

ਅੰਬਰੋਂ--ਬ੍ਰਹਿਮਾਂਡ, _ਅਡੰਬਰੋਂ--ਵਿਖਾਵੇ, _ਤਾਲਕ--ਸਬੰਧ, _ਸਾਲਕ--ਈਸ਼੍ਰ ਪਰੇਮੀ, 
ਵਿਰਾਗੀ--ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਪਰੇਮ ਤੋਂ ਦੂਰ, ਗੋਇ--ਗੁਪਤ, ਘਟ--ਪੜਾ, ਅਜਮਤ--ਕਰਾਮਾਤ, 
ਸਜਮਤ--ਮਤ ਦੀ ਸਜਾਵਟ (ਭਗਤੀ ਵਲ ਲੌਣਾ), _ਅਦਾਗੀ--ਬੇਦਾਗ, _ਸਜਾਗੀ--ਚੇਤਨ, 
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੪ 

ਸੰਮਤ ਪਚਾਸੀਏ ਮੈ ਹਜਰੋ ਗਰਾਮ ਮਾਂਹਿ, 

ਭਾਈ ਤਾਂਹਿ ਕੇ ਦੁਕਾਨ ਆਇ ਤਹਾਂ ਜੌ ਕਈ । 

ਯਾਂਹਿ ਹੇਤ ਬਾਲਕ ਮ੍ਰਿਗੇਸ ਭੀ ਬਿਸੇਸ ਤਹਾਂ, 
ਆਇ ਕੈ ਨਿਵਾਸ ਕੀਨ ਕ੍ਰਿਤ ਕਰਿ ਕੈ ਖਈ । 

ਤਾਂਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕਰਿ ਹਜਰੋ ਅਮਾਪ ਵਰ, 
ਭਯੋ ਸਮ ਔਧ ਤਰ ਮੰਦਤਾ ਬਿਲੈ ਗਈ । 

ਭਏ ਲੋਗ ਬਡ ਭਾਗੀ ਭਗਤੀ ਮੈ ਮਤਿ ਪਾਗੀ, 
ਸੈਤ ਸੋਗ ਮਾਂਹਿ ਜਾਗੀ ਸੰਤ ਸੇਵ ਹੂੰ ਠਈ 1 

ਅਮਾਪ--ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਉਪਰ, _ਵਰ--ਸਰੇਸ਼ਟ, ਸਮ-ਔਧ--ਅਯੁਧਯਾ ਜੈਸੀ, _ਮੰਦਤਾ-ਬਿਲੈ-- 

ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੀਚਤਾ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ, _ਪਾਗੀ--ਮਗਨ ਹੋਣਾ, 
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ਪ 

ਬਾਲਕ ਮ੍ਰਿਗੇਸ ਤੈ ਵਿਸੇਸ ਉਪਦੇਸ ਨਾਮ, 
ਯਦੀ ਨਰ ਨਾਰੀ ਲੈ ਅਪਾਰੀ ਭਵ ਤੈ ਤਰੇ । 

ਔਰ ਇਲਹਾਮ ਕਰਤਾਰ ਕਈ ਬਾਰ ਦਯੋ, 

ਨਾਮ ਦੈ ਉਧਾਰ ਕਰਿ ਜੀਵਨ ਕਾ ਤੂੰ ਖਰੇ । 

ਐਪੈ ਗੁਰ ਦਸਮ ਦਰਸ ਦੈ ਜੋ ਕਹਯੋ ਤਾਂਹਿ, 

ਮੇਰੋ ਅਵਤਾਰ-ਅੰਸ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਹ੍ਰੈ ਭਰੇ । 
ਯਾਂਹਿ ਹੇਤ ਤਾਂਹਿ, ਨਾਂਹਿ ਔਰ ਕਾਂਹਿ ਮਾਂਹਿ 

ਨਿਜ ਸ਼ਕਤਿ ਰਖਾਈ, ਗੁਰੁ ਵਾਕ ਦਿਢ ਥੇ ਧਰੇ । 

ਇਲਹਾਮ--ਅਕਾਸਬਾਣੀ, ਖਰੇ--ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨਾ, ਮੈਲ-ਰਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੋ ਅਵਤਾਰ ਅੰਸ-- 

ਮੇਰਾ ਹੀ ਅਵਤਾਰ, 
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੬ 

ਸੋਈ ਨੇਤਿ ਫੁਰੀ ਆਇ ਸੈਮਤ ਬਹੱਤ੍ਰੇ ਮੈ', 

ਮਾਘ ਸੁਦੀ ਪੰਚਮੀ ਸਵੇਰੇ ਗੁਰੂ ਵਾਰ ਕੈ । 

'ਜ਼ਿਲੇਂ ਲੁਦਿਹਾਨੇ ਗਾਮ ਭੈਣੀ ਨਾਮ ਜਾਣੇ ਆਮ, 

ਅਵਤਰੇ ਸਿੰਘ-ਰਾਮ ਕਲਮਲੈ' ਟਾਰ ਕੈ । 

ਜਾਤਿ ਤਰਖਾਨ ਜੱਸੇ ਨਾਮ ਕੇ ਅਵੱਸੇ ਘਰਿ, 

ਸੱਦਾਂ ਮਾਤ ਸੈ” ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੇ ਨਾਮ ਪਰਚਾਰ ਕੈ । 

ਬਾਲਕ ਹੀ ਪਨ ਸੈ" ਥੇ ਈਸ਼ਰ ਕੋ ਮਨ ਸੈ' ਥੇ, 

ਧਯਾਵਤੇ ਸ ਗਨ ਸੈ" ਥੇ ਜਨੋ ਕੋ ਸੁਧਾਰ ਕੈ । 

ਨੇਤ--ਈਸ੍ਰੀ ਭਵਿਖ ਵਾਕ, _ਕਲਮਲੈ'--ਪਾਪ, ਦੋਸ਼, _ਅਵੱਸੇ ਘਰ--ਨਾਂ ਵਸਦਾ ਹੋਇਆ 

ਘਰ, _ਸ ਗਨ--ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਕੇ ਧਿਆਉ”ਦੇ ਸਨ, 
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੭ 

ਬਡੇ ਥਾਇ ਜਾਇ ਕੈ ਲਹੌਰ ਪਲਟਨ ਮਾਂਹਿ, 

ਠਾਨ ਲੀਨ ਨੌਕਰੀ ਪਛਾਨ ਕੈ ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਹੈ। 

ਬਾਨੀ ਗੁਰੁ. ਕੀ ਪਢੈ ਹੈ ਭਜਨ ਕਰੈ ਹੈ', 

ਚੈਹੈ' ਰਹਿਨੋ ਇਕੇਤ ਦੈਹੈ' ਆਜਜ਼ੈ' ਕੋ ਬਿੱਤ ਹੈ'। 

ਸੈਮਤ ਅਠਾਰਾਂ ਸੌ ਅਠਾਨਵੇਂ' ਮੈ ਪਲਟਨ, 
ਗਈ ਥੀ ਸੋ ਹਜਰੋਂ ਮੈ', ਰਾਜ ਕਾਜ ਹਿਤ ਹੈ । 

ਸੈਤਨ ਕੇ ਮਿਲਬੇ ਕਾ ਸ਼ੌਕ ਥਾ ਮਹਾਨ, 

ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦਰਸਾਤੋ ਯਾਂ ਤੈ ਜਾਇ ਜਿਤ ਕਿਤ ਹੈ । 

ਸੁਭ੍ਹਿਤ--ਸਰੇਸ਼ਟ ਕਿਰਿਆ, ਆਜਜੈੱ--ਗਰੀਬ, _ਬਿਤ--ਦਾਨ, _ਦਰਸਾਤਂ--ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ 

ਦੀ ਲਗਨ, 
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੮ 

ਬਾਲਕ ਮ੍ਰਿਗੇਸ ਕਾ ਬਿਸੇਸ ਜਸ ਸੁਨ ਸੋਉ, 

ਕੋਕਿਲ ਬਤਕ ਸੁਤ ਸਮ ਹੁਲਸਾਇ ਕੈ । 

ਪੂਰਾ ਪੁੰਨਯ ਪੂੰਜ ਜਾਗਯੋ ਰੈਗਨ ਮੈ' ਖੂਬ ਰਾਂਗਯੋ, 

ਬਡ ਭਾਗੀ ਪ੍ਰੇਮ ਪਾਗਯੋ ਗਹੇ ਪਗ ਜਾਇ ਕੈ । 

ਪੇਖ _ਅਧਿਕਾਰੀ _ਈਸ਼-ਅੰਸ਼ _ਅਵਤਾਰੀ, 

ਤਬਿ ਬਾਲਕ ਮ੍ਰਿਗਾਰੀ ਦੀਓਂ ਨਾਮ ਮੁਦ ਥਾਇ ਕੈ । 

ਸਾਰ ਚਾਰ ਬੇਦਨ ਕੋ ਭ੍ਰਮ ਭੇਦ ਛੇਂਦਨ ਕੋ, 

ਦਾਇ ਨਿਰਵੇਦਨ ਕੋ ਦੋਖ ਦੁਖ ਘਾਇ ਕੈ । 

ਕੋਕਿਲ ਬਤਕ ਸੁਤ--ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੂਜੇ ਪੰਛੀਆਂ ਪਾਸ ਪਲਦੇ ਹਨ ਜਵਾਨ ਹੋਣ ਤੇ 
ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਆ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, _ਈਸ਼ ਅੰਸ ਅਵਤਾਰੀ--ਈਸ੍ੂਰੀ ਅਵਤਾਰ, 
ਬਾਲਕ ਮ੍ਰਿਗਾਰੀ--ਗੁਰੂ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਜੀ, 
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੯ 

ਦੀਓ ਮੰਤ੍ਰ ਰਾਜ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਾਜ ਸਾਜ, 

ਜਾਂਹਿ ਸਮ ਔਰ ਨਾ ਦਰਾਜ ਫਲ ਦਾਇਕੈ । 

ਕੋਊ ਜੋ ਕਹਿਤ ਥੇ ਕਲਾਮ ਦੀਨੀ ਸੱਯਦਾਨੀ, 
ਸੋਊ ਸਭਿ ਕੂਰ ਹਮ ਪੇਖਯੋ ਅਜਮਾਇ ਕੈ । 

ਏਹੀ ਕਲੀ ਕਾਲ ਕੀ ਕਰਾਲਤਾ ਕੁਚਾਲਤਾ ਕੌ, 

ਗਾਲਤਾ ਹੈ, ਟਾਲਤਾ ਚੁਰਾਸੀ ਜੋਨਿ ਮਾਇ ਕੈ । 

ਏਸ ਹੀ ਭਜਨ ਮਾਂਹਿ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸ-ਉਛਾਹਿ, 

ਲਾਈ ਲਿਵ ਅਧਕਾਹਿ ਰਸਨਾਂ ਹਲਾਇ ਕੈ । 

ਦਰਾਜ--ਵਡਾ, _ਸਯਦਾਨੀ--ਸਯਦ ਦੀ ਪਤਨੀ, _ਕਰਾਲਤਾ--ਭਯਾਨਕਤਾ, _ਕੁਚਾਂਲਤਾਂ-- 

ਥੋਟੀਆਂ ਚਾਲਾਂ, _ਮਾਇ--ਅਵਿਦਿਆ, _ਸ-ਉਛਾਹਿ--ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ, 
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੧੦ 

ਕਾਰ ਬਾਰ ਜਗ ਕੇ ਅਸਾਰ ਲਖਿ ਡਾਰਿ ਸਭ, 

ਧਾਰ ਸੁ-ਅਚਾਰ ਔ ਵਿਚਾਰ ਵੀਚ ਰਹਿ ਹੈ'। 

ਮਸਤ ਸ਼ਰਾਬੀ ਜਯੋ ਰਹਾਬੀ ਬ੍ਰਿਤਿ ਏਕ ਰਸ, - 
ਦਾਬੀ ਦਲਗੀਰੀ ਫਾਬੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੈ ਅਚਹਿ ਹੈ' । 

ਰੋਧ ਕਰਿ ਇੰਦਰੀ ਨਿਰੋਧ ਮਨ ਕੋ ਪ੍ਰਬੋਧ, 
ਸੋਧ ਸੁੱਧ ਠੌਰ ਨਦੀ ਸਰ ਤਟ ਬਹਿ ਹੈ'। 

ਜੀਹ ਨਾਮ ਜਪ ਮਾਂਹਿ ਤਨ ਤਾਯੋ ਤਪ ਮਾਂਹਿ, 
ਮਨ ਮਹਿਬੂਬ ਮਾਂਹਿ ਖ਼ੂਬ ਰਾਖਯੋ ਗਹਿ ਹੈ”। 

ਅਸਾਰ--ਸਥਿਰ ਨਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, _ਸੁ-ਆਚਾਰ--ਸਰੇਸ਼ਟ ਅਚਾਰ, ਖੁਸ਼ੀ ਤੈਂ ਅਚਹਿ-- 

ਬੇਦਾਗ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਖੁਸ਼ੀ, _ਰੌਧ ਨਿਰੋਧ--ਇੰਦ੍ਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਸ ਵਿਚ ਰਖਣਾ, _ਸਰ-- 
ਸਰੋਵਰ, _ਤਟ--ਕਿਕਨਾਰੇ, _ਮਹਬੂਬ--ਗੁਰ ਪ੍ਰਮੇਸਰ, 
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੧੧ 

ਬੀਸਕ ਬਰਸ _ਜਬਿ ਸਰਸ ਬਿਤਾਏ ਐਸ, 
ਬੈਦਗੀ ਜ਼ਹਦ ਜਾਪ ਕੀਨੋ ਮਨ ਲਾਇ ਕੈ ! 

ਦਾਸੀ ਜੋਊ ਨਾਮ ਕੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੀ ਰਿਧਿ ਸਿਧਿ ਸੋਊ, 

ਭਾਸੀ ਬਾਣੀ ਮੈ” ਤਸੀਰ ਭਜਨ ਪ੍ਰਭਾਇ ਕੈ । 
ਭਈ ਤੋਂ ਅਕਾਸ਼ ਬਾਨੀ ਖਾਸ ਯੌ' ਮਹਾਨੀ ਤਾਂਹਿ, 

ਦੇਹੁ ਨਾਮ ਜੀਵਨ ਕੌ ਸੀਖ ਭੋਗ ਦਾਇਕੈ । 
ਪੰਥ ਗੁਰੁ ਦਸਮ ਕੀ ਰਸਮ ਬਢਾਵੋ ਜਗਿ, 

ਖਸਮ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਹੈ ਖਾਸ ਯੇ ਲਖਾਇ ਕੈ । 

ਸਰਸ--ਸਹਿਤ ਰਸ ਦੇ, _ਜੁਹਦ--ਕੋਸ਼ਸ਼ ਨਾਲ, ਭਜਨ ਪ੍ਰਭਾਇਕੈ--ਭਜਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਾਲ 

ਬਚਨ ਸਿਧੀ ਹੋ ਗਈ, _ਸੀਖ--ਉਪਦੇਸ਼, _ਭੋਗਦਾਇਕੈ--ਉਸ ਨਾਮ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ 

ਦਿਓ ਜੋ ਸਰਬ ਫਲਦਾਇਕ ਹੈ, _ਰਸਮ=-ਮਰਯਾਦਾ, 
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੧੨ 

ਪਾਇ ਏਹ ਹੁਕਮ ਪ੍ਰਮੇਸ ਕਾ ਬਿਸੇਸ ਫਿਰ, 

ਰਾਮ ਮਿਰਗੇਸ ਉਪਦੇਸ _ਦੈਨ ਲਾਗਿਓ । 

ਹੁੱਕੇ ਛੁਡਵਾਏ ਰਖਵਾਏ ਕੇਸ ਮੌਨਯੋ ਕੇ, 

ਸੁਧਾ ਛਕਿ ਥਾਏ ਸਿੱਖ ਭਾਗ ਜਿਨੈ ਜਾਗਿਓ । 

ਫੈਲਯੋ ਜਸ ਭਾਰੀ ਸਿੱਖ ਥੀਏ ਤਾਂਹਿ ਕੇ ਅਪਾਰੀ, 

ਸਿੰਘ ਪੰਥ ਬਿਰਧਾਇਓ ਨਮ ਰਸ ਪਾਗਿਓ । 

ਫੀਮ ਭੋਗ ਪੋਸਤ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਸ ਚੋਰੀ ਜਾਰੀ, 

ਠੱਗੀ ਤਜਿ ਥੀਏ ਸੈਤ ਸਤਿਜੁਗ ਆ ਗਿਓ । 

ਥਾਏ--ਬਣ ਗਏ, _ਬਿਰਧਾਇਓ=-ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, 
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੧੩ 

ਕਰਤੇ ਦੁਕਾਨ ਲੋਹੇ ਕਪੜੇ ਕੀ ਰਾਮ ਸਿੰਘ, 

ਤਾਂ ਤੈ ਨਫ਼ਾ ਪਾਇ ਜੋਊ ਆਪ ਪੈਨ੍ਹੇ ਖਾਇ ਹੈ 1 
ਸੈਗਤ ਅਪਾਰ ਆਵੈ ਦ੍ਰਾਰ ਪੈ ਰਹਾਵੈ ਭੀਰ, 

ਪੂਜਾ ਜੋ ਚੜ੍ਹਾਵੇ, ਸੋ ਤੋ ਲੰਗਰ ਮੈ' ਪਾਇ ਹੈ। 
ਲੌਹੈ ਜੋਊ ਨਾਮ ਆਇ ਸੋਊ ਤੋ ਮਸਤ ਥਾਇ, 

ਦਸਤਾਰ ਡਾਰ ਦਾਇ ਹਾਲ ਚਢ ਜਾਇ ਹੈ। 

ਦੇਤ ਭੇਤ ਨਾਂਹਿ ਕਾਂਹਿ ਕਬੀ ਦੂਸਰੇ ਕੌ ਵਾਹਿ, 

ਯਾਹਿ ਤੈ ਕਲਾਮ ਬਹੁ ਲੋਗ ਸੋ ਬਤਾਇ ਹੈ'। 

ਹਾਲ--ਮਸਤੀ, 
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੧੪ 

ਦੇਸਨ ਮੈ' ਧੂੰਮ ਮਾਚੀ ਸਾਚੀ ਇਮ ਤਾਂਹਿ ਤਬਿ, 

ਆਵੈ' ਲੋਗ ਸਿੱਖ ਥਾਵੈ' ਅਜ਼ਮਾਵੈ' ਤੈਸ ਹੀ। 
ਮਾਲਵੇ ਦੁਆਬੇ ਮਾਝੇ ਪੌਠੋਹਾਰ ਤੈ ਅਪਾਰ, 

ਥੀਏ ਸਿੱਖ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਤੀਨ ਲਾਖ ਐਸ ਹੀ । 
ਸੂਬੇ ਕੀਨੇ ਬਾਈ ਤਿਨ ਅਕਬਰ ਸ਼ਾਹਿ ਨਿਆਈ', 

ਉਨ ਕੀ ਜੁਬਾਨ ਮੈ ਤਸੀਰ ਥਾਈ ਵੈਸ ਹੀ। 
ਨਰ ਨਾਰਿ ਸ਼ਬਦ ਅਪਾਰ ਪਢੈ” ਗੁਰੂ ਕੇਰ, 

ਢੋਲਕੀ ਬਜਾਇ ਬਾਂਧਿ ਜੋਟੀਆਂ ਅਛੈ ਸਹੀ । 

ਪੋਠੋਹਾਰ--ਜੇਲਮ ਅਤੇ ਅਟਕ (ਸਿੰਧ) ਦਰਿਆਉ ਦੇ ਵਿਚਲਾ ਇਲਾਕਾ ਜੋ ਹੁਣ ਪਛਮੀ ਪੰਜਾਬ 
ਵਿਚ ਰਹਿ ਗਿਆ, _ਤਸੀਰ--ਅਸਰ, _ਬਾਂਧਿ ਜੋਟੀਆਂ--ਜੋਟੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪੁਰਾਤਨ ਸਿੰਘਾਂ 

ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਲਤ ਸਨ । ਅਧੇ ਅਗੇ ਅਤੇ ਅਧੇ ਸਿੰਘ ਪਿਛੇ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਏਂਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । 
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੧੫ 

ਹਮਨ ਕਰੇਹੈ' ਭੋਗ ਗ੍ਰੈਥ ਜੀ ਕੇ ਪੈਹੈ“ ਬਹੁ, 
ਸੈਗਤੋ“ ਕੇ ਕੱਠ ਥੈਹੈ ਰੈਹੈ ਰਚਨਾ ਲਗੀ । 

ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਿ ਹੈ' ਸਕੇਸ ਵੇਸ ਰਾਤ ਹੀ ਤੈ, 
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਮਾਂਹਿ ਰਾਖੈ ਰਸਨਾ ਪਗੀ । 

ਰਾਖ ਹੈ” ਪੁਸ਼ਾਕ ਪਾਕ ਸ਼ੁਕਲ ਉਰਣ ਮਾਲ; 

ਕੱਛ ਕੜਾ ਕਰਦ ਮਰਦ ਨਾਰਿ ਸਭ ਜੇਤਗੀ । 
ਬਿਨਾਂ ਨਾਮਧਾਰੀ, ਅੰਨ ਜਲ ਰੋਟੀ ਬੇਟੀ ਵਾਰੀ, 

ਸਾਂਝ ਰਾਖ ਹੈ' ਨਾ ਕਾਹੂ ਸੈਗ ਜਗ ਮੈ” ਸਗੀ । 

ਸਕੇਸ--ਕੇਸਾਂ ਸਹਿਤ ਇਸ਼ਨਾਨ, _ਪਾਕ--ਪਵਿੱਤਰ ਅਤੇ ਸਾਫ਼, _ ਸੁਕਲ--ਸਫ਼ੈਦ, 

ਉਰਣ ਮਾਲ--ਉਨ ਦੀ ਮਾਲਾ, _ਜੇਤਗੀ--ਜਿਤਨੇ ਭੀ ਹਨ, _ਸਗੀ--ਸਹਿਤ ਗੌਤਰ ਦੇ 

ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਰਖਦੇ ਬਿਨਾਂ ਨਾਮਧਾਰੀ ਤੋ, 
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੧੬ 

ਦੇਵ-ਥਾਨ ਤੀਰਥ ਪੁਰਾਨ ਸਾਧੁ ਬਿੱਪਰੋ' ਕੋ, 

ਮਾਨ ਹੈ' ਨ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਦੇਤ ਔਰ ਕੋ ਕਬੀ । 

ਆਪਸ ਮੈ' ਦੇਤ ਲੇਤ ਹੈ', ਸਹੇਤ ਸਾਕ ਨਾਤਾ, 

ਰਾਜ ਲੈਨ ਕੇਰੀ ਇੱਛਯਾ ਮਨ ਸਭਿ ਕੇ ਫਬੀ । 

ਮਰਣੇ ਔ ਪਰਣੇ ਮੈ“ ਬਿੱਪਰੇ“ ਬੁਲਾਵੈ' ਨਾਂਹਿ, 

ਆਨੰਦ ਪਢਾਵੈ' ਰੀਤਿ ਗੁਰੁ ਘਰ ਕੀ ਲਭੀ । 

ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਹੀ ਕੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਵਤਾਰ ਪੀਰ ਜਾਨੈ, 

ਜੋ ਬਖਾਨੈ” ਵਹਿ ਸੋਊ ਮਾਨ ਹੈ ਸਭੀ ॥ 

ਸਰੇਤ--ਹਿਤ ਨਾਲ, 
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੧੭ 

ਰੇਰਿ ਏਹੁ ਚਾਲ ਥੀਏ ਬਿਪ੍ਰ ਬਿਸਾਲ ਦੁਖੀ, 

ਨਿੰਦਯਾ ਉਚਾਰੈ” ਹਿੰਦੂ ਤੁਰਕ ਅਪਾਰੇ ਹੈ'। 

ਕਾਰਨ _ਦਰਸ ਗੁਰੁਦ੍ਰਾਰਨ ਸਿਧਾਰਨ ਜੋ, 

ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਡਾਰਨ _ਦਸਤਾਰੇ ਹੈ। 

ਹੇਰ ਕੇ ਪੁਜਾਰੇ ਭਾਰੇ ਦੂਖੀ ਹ੍ਰੈ ਉਚਾਰੇ” ਗਾਰੇ', 

ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਮਨਵਾਹਿੰ, ਵਾਹਿ ਉਨ ਕੀ ਨਾ ਧਾਰੇ' ਹੈ'। 

ਯੋਂਹੀ ਰੇਹੈ ਰੌਰਾ ਗੋਰਾ ਕੂਕਯੋ' ਕਾ ਦੇਸਨ ਮੈ', 
ਬਾਢੇ ਅਤਿ ਭਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਤ੍ਰਕਨ ਤੈ ਨਿਆਰੇ ਹੈ'1 

ਹੋਰ=-ਦੇਖ ਕੇ, _ਬਿਸਾਲ--ਬਹੁਤ, _ਸਿਧਾਰਨ--ਜਾਣਾ, 
ਗਿ 
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੧੮ 

ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜਾਇ ਜਿਤ ਸਿੱਖ ਹ੍ਰੈਂ ਹਜਾਰੇ' ਤਿਤ, 

ਭੇਟ ਦੈਹੈ' ਪੀਨ ਧਨ ਦੀਨ ਬੋਲ ਬੈਨ ਹੈ'। 
ਦਮਦਮੇ ਸਾਹਿਬ ਮੁਕਤਸਰ ਮੇਲਯੋ' ਪੈ, 

ਗਯੋ ਜਬਿ ਥਯੋ ਦਲ ਤਾਂਹਿ ਸੈਗ ਐਨ ਹੈ। 

ਹੇਰ ਕੈ ਅਰੂਜ ਤੈ ਨਮੂਜ ਤਬਿ ਤਾਂਹਿ ਬਡ, 

ਹਾਕਮ ਪੁਜਾਰੀ ਭਾਰੀ ਥੀਏ ਬਿਨ ਚੈਨ ਹੈ'। 

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਟਵਾਲ ਠਾਨੌਦਾਰ, 

ਰੈਹੈ' ਪੇਸ਼ਵਾਈ ਮਾਂਹਿ ਤਾਂਹਿ ਕੇ ਸਸੈਨ ਹੈ'। 

ਪੀਨ--ਜ਼ਿਆਦਾ, _ ਦੀਨ--ਅਧੀਨਗੀ, _ਐਨ--ਬਹੁਤਾ, _ਅਰੂਜ--ਸੋਭਾ, 

ਨਮੂਜ--ਵ੍ਰਿਧਿ, ਤਰੱਕੀ, _ਸਸੈਨ--ਸੈਨਾ ਸਹਿਤ, 
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੧੯ 

ਅਦਬ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਇਨਤਜ਼ਾਮ ਰਾਖੈ ਵਾਹਿ, 

ਲੌਗ ਨਿਜ ਨਿਜ ਮਨ ਭਾਏ ਬੋਲਬੋ ਕਰੈ'। 

ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਚਾਹਿ ਅਰਦਾਸ ਇਤਫਾਕ ਥਾਇ, 

ਬਢ ਹੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਪੰਥ ਰੀਤਿ ਏਸ ਸੋ' ਭਰੈ'। 

ਪਰਸ਼ਾਦ ਭੇਂਟ ਲੈ ਕੈ ਗਯੋ ਜਬਿ ਗੁਰੁਦਾਰੇ, 

ਮਿਲ ਕੈ ਪੁਜਾਰੀਓ” ਨੈ ਕਹਯੋ ਐਸ ਹੂੰ ਖਰੈ' । 

ਤਾਲ ਪੱਕਾ ਕਰਵਾਇ ਦੇਹੁ ਤਨਖਾਹਿ ਏਹੁ, 

ਦਸਤਾਰ ਉਤਰੈ ਨਾਂ ਹਾਲ ਕਿਸੀ ਕੌ ਚਰੈ । 

ਖਰੈ'--ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾ, 
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੨੦ 

ਕਹਯੋ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਉਭੈ ਬਾਤ ਨਾਂਹਿ ਥਾਤ ਮੋ ਤੈ, 

ਦੈੱਹੁ ਤਨਖਾਹਿ ਕਿਛੁ ਜਥਾ ਜੋਗ ਜੇ ਰਰਯੋ । 

ਹੁਤੋ ਗੁਰੁਦ੍ਰਾਰੇ ਤੋਬੂ ਸਾਹਿਬ ਕਾ ਜੋ ਮਹੈਤ ਮੰਗਲ-ਮ੍ਰਿਗੇਸ, 

ਤਾਂਹਿ _ਪ੍ਰਖਬੇ _ਕੌ ਯੋ ਫਰਯੋ । 

ਧਾਰ ਹੈ ਨ ਕੂਕਾ ਕੋਊ ਕਬੀ ਨੀਲ ਰੈਗ ਅੰਗ, 

ਨੀਲਾ ਸਿਰੇਪਾਉ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਆਗੇ ਲਯਾ ਧਰਯੋ । 

ਯਦੀ ਤਾਂਹਿ ਸੋਊ ਨਿਜ ਸੀਸ ਪਰ ਧਾਰ ਲੀਓਂ, 

ਤੋ ਭੀ ਨਾਂ ਪੁਜਾਰੀਓ" ਨੈ ਇਤਫਾਕ ਹੈ ਕਰਯੋ । 

ਉਭੇ--ਦੋਵੇਂ, ਥਾਤ--ਵਸ ਵਿਚ, _ਰਰਯੋ--ਆਖਿਆ, _ਫਰਯੋ--ਤਰੀਕਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, 
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੨੧ 

ਐਸ ਹੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਗਯੋ ਜਬਿ ਰੌਰ ਰਹਯੋ, 

ਸੈਮਤ ਉਨੀ ਸੌ ਬਾਈ ਤੇਈ ਮਧ ਚੋਗ ਹੈ 1 

ਦੀਪ ਮਾਲ ਚੋਬੀ ਸਾਲ ਹੂੰ ਕੀ ਪਰ ਸੁਧਾਸਰ, 

ਆਯੋ ਹਾਕਮੋ' ਨੈ ਕੀਨੀ ਖਾਤਰ ਸੂਰੇਗ ਹੈ । 

ਉਤਰਯੋ ਬਹਿਰ ਚਾਟੀਵਿੰਡ ਦਰਵਾਜੇ ਹੂੰ ਤੈ, 
ਬੀਸਕ ਹਜਾਰ ਕੂਕਾ ਸਿੰਘ ਥਯੋ ਸੰਗਿ ਹੈ । 

ਪਰਸ਼ਾਦ ਭੇਟ ਲੈ ਅਪਾਰ ਜਬਿ ਦਰਬਾਰ ਆਯੋ, 

ਤੌ ਪੁਜਾਰੀਓ” ਨੈ ਕੀਨ ਯੋ” ਕੁਢੇਗ ਹੈ। 

ਸੁਧਾਧਰ--ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, _ਕੁਢੋਗ--ਬੁਰਾ ਢੰਗ, 
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੨੨ 

ਕੋਈ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰੋ' ਹੀ ਰੁਪਯਾ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮਾਂਗੇ, 

ਕੋਊ ਤਨਖ਼ਾਹਿ ਚਾਰ ਪਾਂਚ ਲਾਖ ਮੰਗ ਹੈ। 

ਰੋਇ ਕੈ ਮਸਤ ਕੋਊ ਕੂਕਾ ਨ ਉਤਾਰੇ ਪਾਗ, 

ਸਿੱਖ ਨ ਕਹਾਵੈ' ਤੇਰੇ, ਧਾਰੈ ਨੀਲ ਰੈਗ ਹੈ । 

ਕਹਯੋ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਏਹੁ ਬਾਤ ਸਭਿ ਗੁਰੂ ਵਸ, 

ਸ਼ਕਤਿ ਨ ਮੋ ਮੈ ਏਤੀ ਫੇਰੋ' ਮਨ ਢੇਗ ਹੈ। 

ਤਨਖਾਹਿ ਆਹਿ ਮੋ ਮੈ“ ਚਤਰ ਬਿਧਾ ਜੇ ਕੋਊ, 

ਲੇਹੁ ਦੇਡ ਵਾਹਿ ਕਰਿ ਸਹੀ ਸੋ ਨਿਸੌਗ ਹੈ। 

ਚਤਤ ਕਿਭ--ਤਨਖਾਹ ਯੋਗ ਚਾਰ ਦੋਸ਼, _(ਉ) ਬ੍ਰਹਮਣ ਅਤੇ (ਅ) ਗਊ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ 
(੬) ਲੜਰੀ ਅਤੇ (ਸ) ਆਚਾਰਹੀਨ ਦਾ ਧਾਨ ਖਾਣਾ । 
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੨੩ 

ਥੀਓਂ ਤਕਰਾਰ ਇਨ ਬਾਤਨ ਪੈਂ ਭਾਰਿ ਜਬਿ, 

ਬਢਤੀ ਨਿਹਾਰਿ ਰਾਰ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੂ ਤਬੈ । 

ਗੁਰੂਦ੍ਰਾਰ ਆਗੇ ਥਿਰਿ ਆਪ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿ, 

ਦੀਓ ਬ੍ਰਤਵਾਇ ਪਰਸ਼ਾਦ ਸਭਿ ਕੋ ਸਭੈ । 

ਗਾਵਤੇ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਦੱਖਨਾ ਲੈ ਗਏ ਡੇਰੇ, 

ਐਸ ਹੀ ਨ੍ਰਿਮਲਯੋ' ਕੇ ਸਾਥ ਕੀਨ ਇਨਿ ਹੈ ਅਬੈ । 

ਪੰਥ ਦੂਧ ਮਾਂਹਿ ਕਾਂਜੀ ਡਾਰੀ ਹੈ ਪੁਜਾਰੀਓ” ਨੰ, 

ਮੇਲ ਹੋਨ ਦੇਤ ਨ ਸ਼ਰਹਈ ਮੰਦ ਯੇ ਕਬੈ। 

ਰਾਰ--ਝਗੜਾ, _ਕਾਂਜੀ--ਗਾਜਰਾਂ ਰਾਈ ਆਦਿ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਖਟਾਟੀ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ 

ਜਿਸ ਦੀ ਇਕ ਛਿਟ ਨਾਲ ਦੁਧ ਫਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 
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ਚਾਰਾ ਜੋਰ ਸਰਕਾਰ ਸੈਗ ਕੋਊ ਨਾ ਬਨੇ । 

ਉਭੈ--ਦੋਵੇਂ, _ਧੇਨ ਬਧ--ਗਊ ਹਤਿਆ, 
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੨ਪ 

ਹਿੰਮਤ ਕਮਰ ਬਾਂਧਿ ਨਾਮਧਾਰੀ ਸਿੰਘੋ ਤਬਿ, 

ਬੁੱਚੜ ਬਿਦਾਰੇ ਹਤਯਾਰੇ ਬਹੁ ਕੌਰ ਪੈ 1 

ਸੁਧਾਸਰ ਆਦਿ ਠੌਰ ਔਰ ਹਿੰਦੂ ਨਾਮੀ ਗ੍ਰਾਮੀ, 

ਅੰਗਰੇਜੋ' ਗਹਿ ਕੈ ਦੁਖਯਾਰੇ ਕੀਨੇ ਗੌਰ ਪੈ। 

ਦੇਨ ਲਾਗੇ ਫਾਂਸੀ ਜਬਿ ਆਇ ਖੁਦ ਕੂਕੇ ਤਬਿ, 

ਕਾਤਲ ਸਬੂਤ ਆਪ ਥੀਏ ਸਭਿ ਤੌਰ ਪੈ। 

ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਇ ਦਏ ਸੀਸ ਗਏ ਈਸ ਲੌਕ ਮਾਂਹਿ, 

ਕੋਟਲੇ-ਮਲੇਰ ਫੇਰ ਥਯੋ ਸਾਕਾ ਔਰ ਪੈ । 

ਈਸ਼ ਲੋਕ--ਵੰਨ੍ਰਟ ਬੋਕ, 
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੨੬ 

ਕੂਕੇ ਸਿੰਘ ਸਾਠਕੋ ਨੈ ਠਾਟ ਕੈ ਮਰਨ ਨਿਜ, 

ਮਾਰ ਕੈ ਕਸਾਈਆਂ ਕੋ ਗਾਈਆਂ ਬਚਾਈਆਂ । 

ਕੋਟਲੇ ਕੀ ਤੁਰਕਾਨੀ ਤੈ ਪਠਾਨੀ ਫੌਜ ਸਭਿ, 

ਰ੍ ਸਿੰਘਨ ਸੈ" ਲਰੀ ਇਨੈ ਮਾਰ ਕੈ ਹਟਾਈਆਂ । 

ਫੌਜ ਪਟਯਾਲੇ ਨੈ ਬਿਸਾਲੇਂ ਜਾਇ ਦਗੇ ਸੰਗ, 

ਕਸਮੈ' ਉਠਾਇ ਲਯਾਇ ਦੀਏ ਪਕਰਾਈਆ। 

ਉਡੋਂ ਸੋਊ ਤੋਪੋਂ ਆਗੇ ਅਨੁਰਾਗੇ ਸਬਦੋ" ਮੈ, 

ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਇ ਬਡਭਾਗੇ ਧਰਮ ਹਿਤਾਈਆਂ । 

ਸਾਠਕੋੱ=-ਸਠ ਦੇ ਕ੍ਰੀਬ, _ ਬਿਸਾਲੇ--ਵਡਾ, _ਅਨੁਰਾਗੇ--ਪ੍ਰੇਮ ਉਤਸ਼ਾਹ, _ਹਿਤਾਈਆਂ-- 

ਧਰਮ ਸਨੇਹੀ, 
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੨੭ 

ਸਰਦਾਰ ਰਾਜੇ ਤੈ ਮੁਸਾਹਿਬ ਸਾਹਿਬ ਬਣੇ, 
ਅਚਰਜ ਥੀਏ ਹੇਰਿ ਕਾਰ ਤਿਨ ਕੇਰ ਪੈ । 

ਦੋਸ਼ ਹੀਨ ਓਸ ਸਮੇ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਕੌ, 

ਰੈਗੂਨ ਭੇਜ ਦੀਓ ਅੰਗਰੇਜ਼ੈ” ਖੂਬ ਸੋਚ ਫੇਰ ਪੈ। 

ਔਰ ਹੁਤੇ ਸੂਬੇ ਜੇਈ ਕਹੂੰ ਕਹੂੰ ਭੇਜੇ ਤੇਈ, 
ਜੋਰ ਤੌਰ ਦੀਓ ਏਸ ਪੰਥ ਕੋ ਬਧੇਰ ਪੈ। 

ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੂ ਕੀ ਠੌਰ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਤਾਂਹਿ, 

ਅਬਿ ਹੈ ਮਹੈਤ ਕੌਤ ਕੂਕਯੋ" ਕਾਂ ਹੇਰ ਪੈ । 

ਬਧਰ--ਬਹੁਤ' ਜੌਰ, 
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੨੮ 

ਠਟਤ ਭਵਾਨੀ ਕੀ ਉਪਾਸ਼ਨਾ ਪਠਤ ਬਾਨੀ, 

ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰਟਤ ਅਮੂਕੇ ਹੈ'। 
ਸ਼ੁਕਲ ਬਸਨ ਮਾਲਾ ਸੂਧੀ ਦਸਤਾਰ ਦਾਢੀ, 

ਕਰਿ ਹੈ ਹਮਨ ਪਾਠ ਗ੍ਰਥ-ਗੁਰੂ ਜੂ ਕੇ ਹੈ"। 
ਵਸਮੈ' ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਸਾਦਿਕ ਸਹੀ ਹੈ' ਸਭਿ, 

ਲਾਲਸਾ ਲਲਾਮ ਰਾਜ ਲੈਬੇ ਕੀ ਅਚੂਕੇ ਹੈ`। 
ਹੇਰੇ ਜੈਸੇ ਲੱਖਣ ਹੈ` ਟੇਰੇ ਤੈਸੇ ਗਯਾਨ ਸਿੰਘ, 

ਐਸੇ ਪਰਸਿੱਧ ਹੀ ਅਬਿਧ ਸਿੱਖ ਕੂਕੇ ਹੈ” । 

ਠਟਤ--ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ, _ਅਮੂਕੇ---ਬਿਨਾ ਰੁਕਣ ਤੋਂ, _ਸੁਕਲ ਬਸਨ--ਸ਼ਫੈਦ ਵਸਤਰ, ਸੂਧੀ 

ਦਸਤਾ ਵਾੜੂੰ--ਸਿਧੀ ਦਸਤਾਰ ਮ਼ੁਲ੍ਹੀ ਦਾੜ੍ਹੀ, _ਸਾਦਿਕ--ਸਿਦਕੀ, _ ਲਲਾਮ--ਸ਼ੁਭ, 
ਟੇਡੇ--ਵਤਣਲ ਭੀਤੇ ਹਨ, ਅਬਿਧ--ਅਡੋਲ ਨਿਸਚਯ ਵਾਲੋਂ । 
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ਅੰਤਿਕਾ 
ਦੋਹਿਰਾ 

ਉਨ ਸਿੰਘਨ ਕਾ ਹਾਲ ਤੋ“ ਲਿਖਿਓ ਕਿਤਾਬਨ ਮਾਂਹਿ । 
ਹਮ ਨਿਜ ਨੈਨਨ ਜੋ ਪਿਖਿਓਂ ਸੋ ਅਬ ਸਾਚ ਸੁਨਾਂਹਿ । 

ਚੌ 
ਸੋਮਤ ਉਨੀਸੈ ਅਠਾਈ । 
ਕੂਕੇ ਸਿੰਘ ਮਿਲੇਂ ਤਬ ਆਈ । 
ਜੋ ਬੁੱਚੜ ਗਊਆਂ ਥੇ ਮਾਰਤ 
ਤਿਨਕੌ ਸੋ ਸਿੰਘ ਭਏ ਬਿਦਾਰਤ । 
ਜਬ ਸਿੰਘ ਸਾਠਕ ਪਕੜੇ ਗਏ । 
ਫੜੇ ਮਲੇਰ ਕੌਟਲੇ ਅਏ । 
ਉਨ ਹਿਤ ਹੁਕਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਆਯੋ । 
ਇਨ ਕੋ ਤੋਪਨ ਸੈਗ ਉਡਾਯੋ । 
ਜਬ ਇਹੁ ਹੁਕਮ ਉਨੈ' ਸੁਨ ਪਾਯੋ । 
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ਥੁਜੌ ਭਏ ਅਤਿ ਹੀਯ ਹੁਲਸਾਯੋ । 
ਮੁਖ ਪਰ ਲਾਲੀ ਚਢੀ ਬਧੇਰੇ । 
ਗਾਵਤ ਗੁਰ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚੇਰੇ । 
ਦੀਵੇ ਪਰ ਜਯੋ' ਆਇ ਪਤੈਗੇ । 
ਤਯੋ' ਤੋਪਨ ਦਿਸ ਜਾਇ ਨਿਸ਼ੈਗੇ । 
ਉਡੋ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਹ੍ਰੈ ਕਰ ਸਾਰੇ । 
ਜਰਾ ਨ ਕੀਨੇ ਪਰਾਨ ਪਯਾਰੇ 1 
ਇਹਰਮ ਨੇੰ ਖੁਦ ਨੈਨ ਨਿਹਾਰੇ । 
ਦੇਖਤ ਥੇ ਜੋ ਲੋਗ ਅਪਾਰੇ । 
ਰਹੇ ਹਿਰਾਨ ਤਿਨੈ ਪਿਖ ਸਾਰੇ । 
ਇਹੁ ਸਿੰਘਨ ਕੀ ਰੀਤੀ ਵਰਹੈ । 
ਸ਼ਸਤ ਕੀ ਮ੍ਰਿਤ ਤੈ ਨਾਹਿ ਡਰਹੈ। 
ਸੰਮੁਖ ਸੱਤ ਜੈਗ ਮੈ' ਜੈਹੈ। 
ਮਰਲ ਮਾਰਨੋ ਨਾਹਿ ਟਰੈਹੈ' । 

(ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਪੰਨਾ ੫੧੮-੧੯) 
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