
ਅਜ਼ਾਦਅਜ਼ਾਦ

ਸਿ�ਖ ਰਾਜਸਿ�ਖ ਰਾਜ ਦ ੇਸਿ�ੱਕੇ ਦ ੇਸਿ�ੱਕੇ
ਸਿ�ੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭੁਤਾ ਦੀ ਸਿ�ਸ਼ਾ�ੀਸਿ�ੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭੁਤਾ ਦੀ ਸਿ�ਸ਼ਾ�ੀ

ਤਨਵੀਰਤਨਵੀਰ    ਸਿ�ੰਘਸਿ�ੰਘ



ਇਹ ਸਫਾ ਜਾਣ ਬੁਝ ਕ ੇਖਾੱਲੀ ਛੱਡਿ�ਆ ਗਇਆ ਹੈ ॥



ਅਜ਼ਾਦਅਜ਼ਾਦ

ਸਿ�ਖ ਰਾਜ ਦ ੇਸਿ�ੱਕੇਸਿ�ਖ ਰਾਜ ਦ ੇਸਿ�ੱਕੇ
ਸਿ�ੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭੁਤਾ ਦੀ ਸਿ�ਸ਼ਾ�ੀਸਿ�ੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭੁਤਾ ਦੀ ਸਿ�ਸ਼ਾ�ੀ

ISBN: 978-1-7772544-1-4

ਤਨਵੀਰ  ਸਿ�ੰਘਤਨਵੀਰ  ਸਿ�ੰਘ

 ਅਕਥੱ ਕਥਾ ਪਬਲੀਕਸ਼ੇ੍ਨ� । ਓਪ� ਗੁਰਦਆੁਰਾ ਫਾਉਡਂਸ਼ੇ�
ਓਟੈਂਰੀਓ । ਕ�ੈਡਾ

Akath Katha Publications 
Open Gurdwara Foundation

Toronto, Ontario, Canada



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-
NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) available at 
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

You are free:
to Share — to copy, distribute and transmit this work (Azad Sikh Raj De Sikke, 
Sikhan Di Prabhuta Di Nishani)

Under the following conditions:

b Attribution
You must attribute this work (but not in any way that 
suggests that the author or Akath Katha Publications, 
endorse you or your use of the work).

n
Non 
commercial

You may not use this work for commercial purposes.

d
No Derivative
Works

You may not alter, transform, or build upon this work.

With the understanding that:

Waiver Any of the above conditions can be waived if you get permission 
from the copyright holder.

Public 
Domain

Where the work or any of its elements is in the public domain 
under applicable law, that status is in no way affected by the 
license.

Other Rights In no way are any of the following rights affected by the license:
• Your fair dealing or fair use rights, or other applicable 

copyright exceptions and limitations;
• The author's moral rights;
• Rights other persons may have either in the work itself or in 

how the work is used, such as publicity or privacy rights.

 Notice For any reuse or distribution, you must make clear to others the 
license terms of this work. 

cbnd 2021 Tanveer Singh, Akath Katha Publications,  Ontario, Canada. Some rights reserved.

iv



ਇਹ ਕਾਰਜ(ਅਜ਼ਾਦ ਡਿਸੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਡਿਸੱਕ ੇਡਿਸੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭੁਤਾ ਦੀ ਡਿ#ਸ਼ਾ#ੀ) ਆਮ ਡਿਸਰਜ#ਾਤਮਕ ਗੁਣ ਆਰੋਪਣ-ਗੈਰ ਵਪਾਰਕ-ਗੈਰ ਡਿਵਉਤਪ#੍ਨ 
੪.੦ ਬੇ ਤਬਦੀਲ ਆਡਿਗ/ਆ ਪਤ੍ਤਰ ਹੇਠ ਮੁਹਇੱਆ ਕਰਾਇਆ ਗਇਆ ਹੈ ॥

ਤੁਸੀਂ ਅਜਾਦ ਹੋਂ:
ਇਸ ਕਾਰਜ #ੰੂ ਸਾਂਝਾ ਕਰ# ਵਾਸ੍ਤੇ । ਜਾਂ ਫੇਰ ਇਸਦੀਆਂ #ਕਲਾਂ ਕਰ# ਵਾਸ੍ਤੇ । ਜਾਂ ਫੇਰ ਇਸ ਕਾਰਜ #ੰੂ ਵ�ੰ# ਜਾਂ ਪਰਚਾਰ ਕਰ# ਵਾਸ੍ਤੇ ॥
ਡਿਸਰਫ ਹੇਠ ਡਿਲਖੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ:

b ਗੁਣ ਆਰੋਪਣ
ਇਸ ਕਾਰਜ ਦਾ ਗੁਣ ਆਰੋਪਣ ਕਰ#ਾ ਹੈ(ਮਗਰ ਇਸ ਤਰੀਕ ੇ#ਾਲ #ਹੀਂ ਡਿਕ ਇੰਝ ਜਾੱਪੇ ਡਿਕ 
ਤੁਹਾ#ੰੂ ਲੇਖਕ ਜਾਂ ਅਕਥੱ ਕਥਾ ਪਬਲੀਕਸ਼ੇ੍ਨਸ ਦੀ ਆਡਿਗ/ਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਜਾਂ ਲੇਖਕ ਤੁਹਾ� ੇ#ਾਲ 
ਸਹਮਡਿਤ ਹੈ)

n ਗੈਰ ਵਪਾਰਕ
ਇਸ ਕਾਰਜ ਦਾ ਇਸ੍ਤਮਾਲ ਤੁਸੀ ਡਿਕਸੇ ਵਪਾਰਕ ਕਮੰ ਵਾਸ੍ਤੇ ਜਾਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸ੍ਤੇ #ਹੀਂ ਕਰ 
ਸਕਦੇ ॥ ਤੁਸੀਂ ਇਸ#ੰੂ ਛਾਪ ਕ ੇਵੇਚ #ਹੀਂ ਸਕਦੇ ਅਤ ੇਇਸ'ਤੋਂ ਮੁ#ਾਫਾ #ਹੀਂ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ॥

d ਗੈਰ ਡਿਵਉਤਪੱ#
ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਾਰਜ'ਚ ਫੇਰ ਬਦਲ #ਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਫੇਰ ਇ੍ਹਧੇ'ਤ ੇਅਧਾਰਤ ਕਈੋ ਹੋਰ ਕਾਰਜ 
#ਹੀਂ ਬ#ਾ ਸਕਦੇ ॥

ਇਸ ਸਮਝ #ਾਲ ਡਿਕ:
ਛੋਟ ਉਪੱਰ ਡਿਲਖੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ'ਤੋਂ ਛੋਟ ਡਿਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਲੇਖਕ(ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਹੋਲ�ਰ) ਤੋਂ ਆਡਿਗ/ਆ 

ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵੋਂ
ਲੋਕਕੱ  ਕਾਰਜ  ਖੇਤਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਾਰਜ ਜਾਂ ਇਸ ਕਾਰਜ ਦੇ ਕੁਝ ਤਤ੍ਤ  ਲੋਕਕੱ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ'ਚ ਹਣ ਇਸ ਆਡਿਗਆ ਪਤ੍ਤਰ #ਾਲ ਓ੍ਹਧੀ 

ਹੈਡਿਸਅਤ'ਚ ਕਈੋ ਤਬਦੀਲੀ #ਹੀਂ ਆਵਗੇੀ
ਬਾਕੀ  ਹਕੱ ਹੇਠ ਡਿਲਖੇ ਹਕੱ ਡਿਕਸੇ ਭੀ ਤਰੀਕ ੇ#ਾਲ ਇਸ ਆਡਿਗ/ਆ ਪਤ੍ਤਰ ਕਰਕ ੇਅਸਰ ਪਾਉਦੇਂ #ੇ:

 ਤੁਹਾ�ਾ ਵਾਜਬ ਇਸ੍ਤਮਾਲ ਕਰ# ਦਾ ਹਕੱ ਜਾਂ ਫੇਰ ਲਾਗੂ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਦੀਆਂ ਕਮਜੋਰੀਆਂ ਜਾਂ ਛੋਟ
 ਲੇਖਕ ਦੇ #ੈਤਕ ਹਕੱ
 ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਕੱ ਇਸ ਕਾਰਜ'ਚ ਜਾਂ ਡਿਜਵੇਂ ਇਸ #ੰੂ ਇਸ੍ਤਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਇਆ ਹੈ ਡਿਜਵੇਂ ਡਿਕ ਮਸ਼੍ਹੂਰੀ ਕਰ#ਾ ਅਤ ੇ
ਡਿ#ਜੀ ਹਕੱ

ਡਿਹਦਾਇਤ ਵ�ੰ# ਜਾਂ ਦਬੁਾਰਾ ਇਸ੍ਤਮਾਲ(ਇਸ ਕਾਰਜ #ੰੂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਣਾਉ# ਵਾਸ੍ਤੇ) । ਤੁਹਾ#ੰੂ ਇਸ ਕਾਰਜ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਇਸ 
ਆਡਿਗ/ਆ ਪਤ੍ਤਰ ਹੇਠ ਦਡੂਿਜਆਂ #ੰੂ ਸਾਫ ਕਰ#ੀਆਂ ਚਾਡਿਹਦੀਆਂ #ੇ ॥

ਇਹ  ਤਰਜਮਾ  ਤੁਹਾ�ੀ  ਸਹਡੂਿਲਅਤ  ਵਾਸ੍ਤੇ  ਮੁਹਇੱਆ  ਕਰਾਇਆ  ਗਇਆ ਹੈ ਅਤ ੇਡਿਕਸੇ  ਭੀ  ਸ਼ੱਕ ਜਾਂ ਸ਼ੁਭਾ ਦੀ ਹਾਲਤ'ਚ English 
Version ਹੀ  ਲਾਗੂ  ਹੋਵਗੇਾ ॥
cbnd ੨੦੨੧ ਤ�ਵੀਰ ਸਿ�ੰਘ । ਅਕਥੱ ਕਥਾ ਪਬਲੀਕਸ਼ੇ੍ਨ� । ਓਟੈਂਰੀੳ । ਕ�ੈਡਾ ॥ ਕੁਝ ਹਕੱ ਰਾਖਵੇਂ ॥ 
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ਦ ੋਸ਼ਬਦਦ ੋਸ਼ਬਦ
ਵਾਸਿਹਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲ�ਾ ਵਾਸਿਹਗੁਰ ੂਜੀ ਕੀ ਫਸਿਤਹ ॥ ਪਜੰਾਬ ਇਕ ਅਜ਼ਾਦ ਮੁਲ੍ਕ ਸਿਰਹਾ ਹੈ ॥ ਸਿਕਹਾ ਜਾਦਂਾ �ੀ ਸਿਕ ਸਿਜੱਥੇ �ਰਹਦੰ ਸ਼ਸਿਹਰ ਹੈ ਓਥੱੇ ਪੰਜਾਬ
ਖਤਮ ਹੁਦੰਾ ਹੈ ਅਤ ੇਸਿਹਦੰ�ੁ੍ਤਾ� ਸ਼ੁਰ ੂਹੁਦੰਾ ਹੈ ॥ �ਰਹਦੰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਿਹਦੰ ਦਾ ਸਿ�ਰ ॥ ਸਿ�ੰਧ ਅਤ ੇ�ਤਲੁਜ ਦਸਿਰਆਵਾਂ ਦੇ ਦਰਸਿਮਆ� ਜੋ ਬਾਕੀ ਦਸਿਰਆਵਾਂ
ਦੇ ਦਆੇਬ �ੇ । ਓ�੍ਹਾਂ �ੰੂ �ਾਂਝ ੇਤਰੌ ਤ ੇਪੰਜਾਬ ਕਸਿਹਆ ਜਾਦਂਾ ਹੈ ॥ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਬਹਤੁਾ ਮੁ�ਲਮਾ� ਕਬੀਸਿਲਆਂ ਅਤ ੇਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਕਬਜੇ ਹੇਠ ਰਸਿਹਆ ਹੈ ॥
ਸਿ�ੰਧ ਦੇ ਪੱਛਮ ਦਾ ਇਲਾਕਾ । ਸਿਜਵੇਂ ਪੇਸ਼ਾਵਰ । ਇਤਹਾਸਿ�ਕ ਤਰੌ ਤੇ ਅਫਗਾਸਿ��ਤਾ� ਦਾ ਸਿਹ�ੱਾ ਰਸਿਹਆ ਹੈ ॥ ਮੁੰਗਲਾਂ ਹੇਠ ਕਾਬਲ ਸਿਹਦੰ�ੁਤਾ� ਦਾ ਸਿਹ�ੱਾ
ਬਸਿਣਆ ਪਰ �ਾਸਿਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਇਰਾ� ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਸਿਣਆ ਤਾਂ ਅਫਗਾਸਿ��ਤਾ� ਈਰਾ� ਦਾ ਸਿਹ�ੱਾ ਬਣ ਗਇਆ ॥ ਅਸਿਹਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਹੇਠ
ਅਫਗਾਸਿ��ਤਾ� ਇਕ ਅਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਬਸਿਣਆ ॥ ਬਾਅਦ'ਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਭੀ ਅਫਗਾ�ੀਆਂ ਹੇਠ ਆ ਗਇਆ ॥ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿ�ੰਘ ਦੇ �ਦਕੇ ਇਹ
ਦੋਵੋਂ �ੂਬੇ ਅਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਹ�ੱਾ ਇਕ ਸਿ�ਖ �ਲਤ�ਤ ਹੇਠ ਬਣੇ ॥

ਇ� �ਲਤ�ਤ'ਤ ੇਸਿ�ੱਖਾਂ �ੇ ਰਾਜ ਕੀਤ੍ਤ ਾ ਅਤ ੇਆਪਣਾ ਸਿ�ੱਕਾ ਚਲਾਇਆ ॥ ਇਹ ਸਿਕਤਾਬ ਇ�੍ਹਾਂ ਸਿ�ਸੱਿਕਆਂ'ਤ ੇਕੁਝ ਰੋਸ਼�ੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕਸੋਿਸ਼ਸ਼ ਹੈ ॥ ਇ� ਤੋਂ
ਪਸਿਹਲਾਂ ਭੀ ਕਈ ਸਿਕਤਾਬਾਂ ਸਿ�ਖ ਸਿਸ਼ੱਸਿਕਆਂ ਤੇ ਸਿਲਖੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਸਿਕਆਂ �ੇ ਪਰ ਓਹ ਅੰਸਿਗ੍ਰਜੀ'ਚ �ੇ ਅਤੇ ਕਈ �ੱਜਣਾਂ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ �ੀ ਸਿਕ ਇਕ ਸਿਕਤਾਬ
�ਰਲ �ੌਖੀ ਬੋੱਲੀ'ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਸਿਹਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇ�੍ਹਾਂ ਸਿ�ੱਸਿਕਆਂ'ਤ ੇਰੋਸ਼�ੀ ਪਾਵੇ ਸਿਕ ਆਸਿਖਰ ਇ�੍ਹਾਂ ਤ ੇਘਸਿੜ੍ਹਆ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ॥ 

ਇਹ ਸਿਕਤਾਬ ਇਕ ਕਟੈਾਲੋਗ �ਹੀਂ ਹੈ ॥ �ੋ ਇ੍ਹਧੇ'ਚ ਹਰ ਸਿ�ੱਕ ੇਦੀ ਸਿਕ�ਮ ਜੋ ਸਿ�ੱਖਾਂ �ੇ ਘਸਿੜ੍ਹਆ । �ਹੀਂ ਹੈ ॥ ਪਰ ਜੋ ਕੁਝ ਭੀ ਹੈ । ਉ�ਦਾ ਇ�੍ਤਮਾਲ ਕਰਕੇ
ਹਰ ਸਿ�ੱਖ ਸਿ�ਕੱਾ ਪਸਿੜ੍ਹਆ ਜਾ �ਕਦਾ ਹੈ ॥ ਇਹ ਸਿਕਤਾਬ ਡਾਃ �ੁਸਿਰਦੰਰ ਸਿ�ੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸਿਕਤਾਬ ਵਾਂਙ ਤਵਾਰੀਖੀ ਖੋਜ ਪੜਤਾਲ ਭੀ ਬਹਤੁਾ �ਹੀਂ ਕਰਦੀ ॥ �ੋ
ਇਹ ਸਿਕਤਾਬ ਓ�੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਕਤਾਬ ਜਾਂ ਦਜੂੇ ਕਟੈਾਲੋਗਾਂ ਦੀ ਬਦਲ �ਹੀ ਹੈ ॥ ਇਹ ਸਿਕਤਾਬ ਉ�੍ਹਾਂ ਸਿਕਤਾਬਾਂ ਦੀ ਪੂਰਕ ਜਰਰੂ ਹੈ ॥ ਕੁਝ ਐ�ੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਗਲਤ
ਹੀ ਚਲਦੀਆ ਆ ਰਹੀਆਂ �ੇ ਸਿਜਵੇਂ ਲਾਹੌਰ ਅਤ ੇਮੁਲਤਾ� ਦੇ �ਾ�ਕਸ਼ਾਹੀ ਸਿ�ੱਸਿਕਆਂ'ਤ ੇਇਬਾਰਤ ਦਾ ਪੜ੍ਹ�ਾ । ਉ� ਤ ੇਸਿ�ੱਸਿਕਆਂ ਰਾਹੀ ਰੋਸ਼�ੀ ਪਾਉਣ ਦੀ
ਕਸੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤ੍ਤ ੀ ਹੈ ॥

ਗੁਰਮੁਖੀ ਸਿਲਪੀ ਸਿਲਖਣ ਦੀ ਕਲਾ'ਚ ਕਾਫੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਈਆਂ �ੇ ॥ ਪੁਰਾਤ� ਤਰੀਕ'ੇਚ ਅੱਧਕ ਇ�੍ਤਮਾਲ �ਹੀਂ ਹੁਦੰਾ �ੀ ਅਤ ੇਅੱਧੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
ਹੁਦੰੀ �ੀ ॥ �ੋ �ਾੱਡੀ ਕਸੋਿਸ਼ਸ਼ ਹੁਦੰੀ ਹੈ ਸਿਕ ਸਿਜੱਥੋਂ ਤਾਂਈ ਂਹੋ �ਕ ੇਅ�ੀ ਅੱਧਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਟ੍ਟੋ ਘਟ੍ਟ ਕਰੀਏ ॥ ਇ� ਗੁਰਮੁਖੀ ਸਿਲਪੀ ਸਿਲਖਣ ਦੀ ਪੁਰਾਤ� ਸ਼ੈਲੀ
�ੰੂ ਮੁੜ �ੁਰਜੀਤ ਕਰ� ਦੀ ਬਹਤੁ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤ ੇ�ਾੱਡਾ ਇਹ ਇ� ਸਿਦਸ਼ਾ'ਚ ਇਕ ਸਿ�ੱਕਾ ਸਿਜਹਾ ਕਦਮ ਹੈ ॥

ਊਮੱੀਦ ਕਰਦਾਂ ਹਾਂ ਸਿਕ ਆਪ �ੱਭ �ੰੂ ਇਹ ਸਿਕਤਾਬ ਸਿ�ੱਖ ਸਿ�ੱਸਿਕਆਂ ਦੀਆਂ ਇਬਾਰਤਾਂ ਪੜ੍ਹ�'ਚ ਅਤ ੇਸਿ�ੱਖ ਸਿ�ੱਸਿਕਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾ�ਣ'ਚ �ਹਾਈ ਹਵੋਗੇੀ ॥

ਗੁਰ ਫਸਿਤਹ
ਤ�ਵੀਰ ਸਿ�ੰਘ
ਟੋਰੰਟੋ । ਓਟੈਂਰੀਓ
ਕ�ੈਡਾ
੧੫ ਜ�ਵਰੀ ੨੦੨੧
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ਡਿਸੱਕ ੇਚਲੱਣ ਓ#੍ਹਾਂ ਦ ੇਡਿਜ#੍ਹਾਂ ਕਲੋ ਰਾਜ ਮੀਆਂ ਡਿਸੱਕ ੇਚਲੱਣ ਓ#੍ਹਾਂ ਦ ੇਡਿਜ#੍ਹਾਂ ਕਲੋ ਰਾਜ ਮੀਆਂ ।।
ਡਿਸੱਡਿਕਆਂਡਿਸੱਡਿਕਆਂ''ਤ ੇਡਿਜ#੍ਹਾਂ ਦ ੇ#ਾਓ ਂਗੁਰਆੂਂ ਦਾ ਮੀਆਂ ਤ ੇਡਿਜ#੍ਹਾਂ ਦ ੇ#ਾਓ ਂਗੁਰਆੂਂ ਦਾ ਮੀਆਂ ।।
ਤ#ਵੀਰ ਦਸੱੇ ਮੁਲਕ ਸੀ ਓਹਤ#ਵੀਰ ਦਸੱੇ ਮੁਲਕ ਸੀ ਓਹ  ਅਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ ਮੀਆਂ ਅਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ ਮੀਆਂ ।।
ਕਮੌ ਡਿਜ#੍ਹਾਂ ਦ ੇਚੱਲੇ ਸੀ ਇਹ ਡਿਸੱਕ ੇ ਕਮੌ ਡਿਜ#੍ਹਾਂ ਦ ੇਚੱਲੇ ਸੀ ਇਹ ਡਿਸੱਕ ੇ । । 
ਹ ੈਹ ੈ। ਖਾਲਸਾ ਮੀਆਂ ॥। ਖਾਲਸਾ ਮੀਆਂ ॥
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ਇਹ ਸਫਾ ਜਾਣ ਬੁਝ ਕ ੇਖਾੱਲੀ ਛੱਡਿ�ਆ ਗਇਆ ਹੈ ॥

x



ਸਿ�ੱਕ ੇਕੀ ਹੁਦੰ ੇ�ੇਸਿ�ੱਕ ੇਕੀ ਹੁਦੰ ੇ�ੇ
ਸਿ�ੱਕ ੇਧਾਤ ਦੇ ਗੋਲ ਜਾਂ ਚਕਰੌ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਟੋਟ੍ਟ ੇ ਹੁਦੇੰ �ੇ ਅਤ ੇਇ�੍ਹਾਂ ਦਾ ਇ�੍ਤਮਾਲ ਵਣਜ ਵਾ�੍ਤੇ ਸਿਕ�ੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ

ਕਰ� ਵਾ�੍ਤੇ ਕੀਤ੍ਤ ਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ॥ ਇਹ ਸਿਜਆਦਾਤਰ ਇਕ �ਰਕਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਅਤ ੇਇਹ ਉ� �ਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਭੁਤਾ ਦੀ
ਸਿ�ਸ਼ਾ�ੀ ਹੁਦੇੰ �ੇ ॥ �ੱਭਤੋਂ ਪਸਿਹਲਾਂ । ਈ�ਾ ਤੋਂ ਪਸਿਹਲਾਂ ਦੀ ਛੇਵੀਂ �ਦੀ ਜਾਂ ਸਿਜ��ੰੂ ਆਮ ਬੋੱਲੀ'ਚ ੬੦੦ ਬੀ �ੀ ਕਸਿਹਦੇੰ �ੇ ।
ਪੱਛਮੀ ਅੰਤਲੋੀਆ ਦੇ ਯੂ�ਾ�ੀ ਮੁਲਕਾਂ �ੇ ਸਿ�ੱਕ ੇਜਾਰੀ ਕੀਤ੍ਤ  ੇ�ੀ ॥ ਇ�੍ਹਾਂ'ਚ ਸਿਲਡੀਆ ਦਾ �ਾਉ ਂ�ਭਤੋਂ ਪਸਿਹਲਾਂ ਆਉਦਂਾ ਹੈ
। ਅਤ ੇਇਹ ਕਸਿਹਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਿਕ ਸਿ�ੱਕ ੇਦੀ ਇਜਾਦ ਸਿਲਡੀਆ'ਚ ਹੋਈ ॥

ਪੁਰਾਣੇ ਸਿ�ੱਕ ੇਚਾਂਦੀ । �ੋ�ੇ । ਤਾਂਬੇ । ਕੈਂਹ ਜਾਂ ਕਾਂ�ੀ । ਸਿਪਤ੍ਤਲ । �ੀ�ੇ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਮ ਦੇ ਬਣੇ ਹਦੇੁ �ੀ ॥ ਇਲੈਕਟ੍ਰਮ ਇਕ
�ੋ�ੇ  ਅਤੇ  ਚਾਂਦੀ  ਦੀ  ਕੁਦਰਤੀ  ਤਰੌ  ਤੇ  ਰਲਾਵਟ ਵਾਲਾ  ਧਾਤ  ਹੁਦੰਾ  ਹੈ  ॥ ਹੇਠਾਂ  ਇਕ ਪੂਰਬੀ  ਰੋਮ�  �ਲਤ�ਤ ਦਾ
�ਾਈ�ਫੋਰ� ਦਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤ੍ਤ ਾ ਹੋਇਆ ਸਿ�ੱਕਾ ਤ�ਵੀਰ'ਚ ਵੇੱਸਿਖਆ ਜਾ �ਕਦਾ ਹੈ ॥

1

ਲਿ�ਡੀਆ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ



Image courtesy of Steve Album Rare Coins. ਤ�ਵੀਰ �ਟੀਵ ਐਲਬਮ ਰੇਅਰ ਕਇੋ�ਜ਼ �ਦਕਾ

ਅੱਜ ਦੇ ਸਿਹਦੰ�ੁ੍ਤਾ� ਉੁਪ ਮਹਾਦੀਪ'ਚ ਸਿ�ੱਕ ੇ�ੱਭ ਤੋਂ ਪਸਿਹਲਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਉਤ੍ਤਰ ਪਰਦੇਸ਼ ਸਿਬਹਾਰ �ੇਪਾਲ'ਚ ਈ�ਾ ਤੋਂ
ਪਸਿਹਲਾਂ ਦੀ �ਤ੍ਤਵੀਂ �ਦੀ'ਚ ਜਾਰੀ ਹੋਏ �ੀ ॥ ਕ�ੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰਸ਼ਾਪਣ(ਜੋ �ੰ�ਸਿਕ੍ਰਤ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇ�ਦਾ ਮਤਲਬ
ਹੁਦੰਾ ਹੈ ਸਿ�ੱਕਾ) । �ਭਤੋਂ ਪਸਿਹਸਿਲਆਂ ਸਿ�ੱਸਿਕਆਂ'ਚੋ੧ ਇਕ �ੇ ।  ਅਤੇ ਯੂ�ਾ�ੀ ਸਿ�ੱਸਿਕਆਂ ਦੇ �ਮਕਾਲੀ �ੇ । ਹੇਠਾਂ ਤ�ਵੀਰ'ਚ
॥

Image courtesy of Steve Album Rare Coins. 
ਤ�ਵੀਰ �ਟੀਵ ਐਲਬਮ ਰੇਅਰ ਕਇੋ�ਜ਼ �ਦਕਾ
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ਪਸਿਹਲੇ ਸਿ�ੱਕੇ ਸਿਜ�੍ਹਾ �ੰੂ ਇਤਹਾ�ਕਾਰ ਮਹਾ ਜ�ਪਦ(Commonwealth) ਮੁਲਕ ਆਖਦੇ �ੇ । ਹੋਰਾਂ �ੇ ਜਾਰੀ
ਕੀਤ੍ਤ ੇ  �ੀ  ॥ ਇਹ ਚਾਂਦੀ  ਦੇ  ਚਕਰੋ ਟਕੁਸਿੜਆਂ  ਤੇ  ਠੱਪੇ  ਮਾਰ ਕੇ  ਘੜ੍ਹੇ  ਜਾਂਦੇ  �ੀ  ॥ ਪੰਜਾਬ ਦੇ  ਪਸਿਹਲੇ ਸਿ�ੱਕੇ(ਅੱਜ ਦੇ
ਪਾਸਿਕ�ਤਾ�ੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂ�ਵਾ �ੂਬੇ'ਚ)  ਗੰਧਾਰ ਜ�ਪਦ ਦੇ ਈ�ਾ ਤੋਂ ੬੦੦ ਵਰ੍ਹ ੇ ਪਸਿਹਲਾਂ ਦੇ ਲੱਭਦੇ �ੇ ॥ ਇ�੍ਹਾਂ
�ੰੂ ਸ਼ਾਤਮ� ਆਖਦੇ �ੇ ਅਤੇ ਇਹ ਮੋੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ �ੀਖਾਂ ਤੇ ਠੱਪੇ ਮਾਰ ਕੇ ਘੜ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ �ੀ ॥ ਹੇਠਾਂ ਇ�੍ਹਾਂ
ਸਿ�ੱਸਿਕਆਂ ਦੇ ਇਕ �ਮੂ�ੇ ਦੀ ਤ�ਵੀਰ ॥

Image courtesy of Pradeep Emmanuel, World Ancient Coins. 
ਤ�ਵੀਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਇਮੈ�ੁਅਲ ਵਰਲ੍ਡ ਏ੍ਨਸਿਸ਼ਅੰਟ ਕਇੋ�ਜ਼ �ਦਕਾ

ਪਰ ਸਿਹਦੰ�ੁਤਾ� ਦੀ ਹੀ �ਹੀਂ । ਬਾਕੀ ਕਈ ਪੁਰਾ�ੀ �ਸਿਭਅਤਾਂਵਾਂ ਦੀ ਸਿਜਵੇਂ ਚੀ�ੀ ਅਫ੍ਰੀਕੀ ਉਤ੍ਤਰੀ ਅਮਰੀਕੀ ਵਗੈਰ੍ਹ ਾ 
ਦੀ ਪਸਿਹਲੀ ਕਰੰ�ੀ ਕੌੱਡੀਆਂ �ੀ ॥

ਸਿਟਪੱਣੀਆਂ :
੧. Coin collecting in Northern Inda, C. J. Rodgers, pp 8 -9
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ਸਿ�ੱਕਾ ਸਿਵਸਿਗਆ�ਸਿ�ੱਕਾ ਸਿਵਸਿਗਆ�
ਸਿ�ੱਕਾ ਸਿਵਸਿਗਆ� ਕੀ ਹੈ ? ਇਹ ਸਿ�ੱਸਿਕਆਂ ਅਤੇ ਤਮਸਿਗਆਂ �ੰੂ ਸ਼ੌਂਕ ਵਜੱੋ ਕਠੇੱ ਕਰ ਇ�੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਸਿਜ�੍ਹਾਂ �ੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤ੍ਤ ੇ
ਓ�੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾ�ਣ ਦੀ ਕਲਾ �ੰੂ ਕਸਿਹਦੇੰ �ੇ ॥ ਇ��ੰੂ ਅੰਗਰੇਜੀ'ਚ �੍ੂਯਸਿਮ�ਮੈਸਿਟਕ੍� (Numismatics) ਕਸਿਹਦੇੰ �ੇ
॥

ਹਰ ਸਿ�ੱਕ ੇਦੇ ਦੋ ਪਾੱ�ੇ ਹੁਦੇੰ �ੇ ਇਕ ਪਾੱ�ੇ ਤ ੇਆਮ ਤਰੌ ਤ ੇਜਾਰੀ ਕਰ� ਵਾਲੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਤ�ਵੀਰ ਹੁਦੰੀ ਹੈ ॥ ਇ� �ੰੂ
ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ'ਚ ਅ�ੀਂ ਔਬਵਰ੍�(Obverse) ਜਾਂ ਹੈਡ੍�(Heads) ਕਸਿਹਦੇੰ �ੇ ॥ ਦਜੂੇ ਪਾ�ੇ ਆਮ ਤਰੌ ਤੇ ਟਕ�ਾਲ ਜਾਂ
ਅੰਗ੍ਰੇਜੀ'ਚ ਸਿਮੰਟ(Mint) ਦਾ �ਾਓਂ ਂਜਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ� ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਜਾਂ ਦਜੂੇ ਸਿ�ਸ਼ਾ� ਹਦੇੁ �ੇ ॥ ਇ� ਪਾੱ�ੇ �ੰੂ ਅੰਗ੍ਰੇਜੀ'ਚ
ਸਿਰਵਰ੍�(Reverse) ਜਾਂ ਟੇਲ੍�(Tails) ਕਸਿਹਦੇੰ �ੇ ॥

ਇਹ ਕ�ੈਡਾ ਦਾ ਸਿ�ੱਕਾ ਹੈ ਇ੍ਹਧੇ ਸਿ�ੱਧੇ ਪਾੱ�ੇ ਮਹਾਰਾ�ੀ ਐਲੀਜ਼ਾਬੈਥ ਦੂਜੱੀ ਦੀ ਤ�ਵੀਰ ਹੈ ॥ ELIZABETH II D.G.

REGINA ਇਬਾਰਤ ਹੈ ਜਾਂ ਇ��ੰੂ ਅੰਗਰੇਜੀ’ਚ ਸਿਲਜੈਂਡ(Legend) ਕਸਿਹਦੇੰ �ੇ ॥ ਵ�ੇੈ ਇ�ਦਾ ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਕਥਾ
ਜਾਂ ਪੁਰਾਣਕ ਕਥਾ ਭੀ ਹੁਦੰਾ ਹੈ । ਅਤ ੇਸਿ�ੱਕ ੇਇਹੀ ਸਿਬਆ� ਕਰਦੇ �ੇ ॥ ਸਿ�ੱਕ ੇਦੇ ਪੱੁਠੇ ਪਾੱ�ੇ ਮੁਲਕ ਦਾ �ਾਉ ਂCANADA

ਅਤ ੇਘੜ੍ਹ� ਦਾ ਵਰ੍ਹਾ 2014 ਅਤ ੇਕੀਮਤ 200 DOLLARS ਘੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ॥ 
ਅਗ੍ਗੇ ਜਾ ਕ ੇਅ�ੀਂ ਵਖੇਾਂਗੇ ਸਿਕ ਸਿ�ੱਸਿਕਆਂ ਤੋਂ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਠੀਕ �ਂਮਾਂ ਭੀ ਬਹਤੁ ਵਾਰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ॥ ਸਿ�ੱਕ ੇਤਾਰੀਖ
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ਜਾਂ ਇਤਹਾ� ਦੀ ਸਿ�ਸ਼ਾ�ੀ ਹੁਦੇੰ �ੇ ॥ ਸਿ�ੱਸਿਕਆਂ ਤੋਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਸਿਜਵੇਂ ਉ� ਵਕਤ ਦੀ ਸਿਲਪੀ ਜਾਂ ਬੋੱਲੀ ।
�ੱਸਿਭਆਚਾਰ ਵਗੈਰ੍ਹਾ ॥ �ਾੱ�ੰੂ ਸਿ�ਖ ਸਿ�ੱਸਿਕਆਂ ਤੋ ਹੀ ਪਤਾ ਚਹਲਦਾ ਹੈ ਸਿਕ ਵਣਜ ਦੀ ਬੋੱਲੀ ਉ� ਵਕਤ ਫਾਰ�ੀ ਹੁਦੰੀ �ੀ
ਅਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਸਿਲਪੀ'ਚ ਹਜੇ ਅੱਧਕ ਅਤੇ �ੁਕਤ ੇਵਾਲੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ੁਰ ੂ�ਹੀਂ ਹੋਈ �ੀ ॥ ਗਰੀਬ ਤਬਕਾ ਸਿਜਆਦਾ
ਪਸੈਿ�ਆਂ ਦੀ ਵਰਤ ੋਕਰਦਾ �ੀ ॥ ਸਿ�ੱਖ ਸਿ�ੱਸਿਕਆਂ'ਤ ੇਬਹਤੁੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਇਬਾਰਤ ਹੀ ਲੱਭਦੀ ਹੈ ॥

ਇ� ਸਿ�ੱਕੇ’ਚ “ਅਕਾਲ �ਹਾਇ ਗੁਰੂ �ਾ�ਕ ਜੀ” ਵਾਲੇ ਪਾ�ੇ �ੰੂ ਔਬਵਰ੍� ਜਾਂ ਸਿ�ੱਧਾ ਪਾੱ�ਾ ਕਸਿਹਦੇਂ �ੇ ਅਤੇ "ਜ਼ਰਬ
�੍ਰੀ ਅੰਬਰਤ�ਰ ੧੮੮੫" ਵਾਲੇ ਪਾੱ�ੇ �ੰੂ ਸਿਰਵਰ੍� ਜਾਂ ਪੱੁਠਾ ਪਾੱ�ਾ ਜਾਂ ਪਤ੍ਤ  ੇਵਾਲਾ ਪਾੱ�ਾ ਕਸਿਹਦੇੰ �ੇ ॥

ਸਿ�ੱਖ ਸਿ�ੱਸਿਕਆਂ'ਤੇ ਤਾਰੀਖ ਬਹਤੁੀ ਸਿਵਕ੍ਰਮ �ੰਮਤ'ਚ ਸਿਲਖੀ ਹੋਈ ਸਿਮਲਦੀ ਹੈ ॥ ਸਿਵਕ੍ਰਮ �ੰਮਤ ਜਾ �ੰਬਤ ਸਿਵਕ੍ਰਮੀ �ਾਲ
ਹੁਦੰਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿਹਦੰ ੂ�ਮਾਂ ਜਾ ਸਿਦ� ਸਿਦਹਾੜ ੇਮ�ਾਓਣ ਵਾ�੍ਤੇ ਇ�੍ਤਮਾਲ ਕਰਦੇ �ੇ ॥ ਇਹ �ਾਲ ਸਿਵਕ੍ਰਮਜੀਤ ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਹਦੰ�ੁ੍ਤਾ�
ਦਾ ਇਕ ਰਾਜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਦੇ �ਾਉ ਂਤੇ ਪਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇ�ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ �ਾਂਉ ਂਮਾਲਵਾ �ੰਮਤ �ੀ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕਸਿਹਆ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਿਕ ਇਹ ਛੇਵੀਂ �ਦੀ ਤੋਂ ਪਸਿਹਲਾਂ ਇ�੍ਤਮਾਲ'ਚ �ਹੀਂ ਆਇਆ ਪਰ ਇਹ ਕਸਿਹਣਾ ਗਲਤ ਹੈ੧ ॥ ਇਹ ਆਮ
ਈ�ਵੀ ਤੋਂ ੫੭ �ਾਲ ਗਾਹਾਂ ਚਲਦਾ ਹੈ ॥ �ੋ ਸਿਕ�ੇ ਭੀ ਈ�ਵੀ �ਾਲ'ਚ ੫੭ ਜਮਾਂ ਕਰਣ �ਾਲ ਸਿਵਕ੍ਰਮ �ੰਮਤ �ਾਲ ਸਿਮਲ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ ॥ 

ਸਿ�ਖ ਰਾਜ ਦੇ ਸਿ�ੱਸਿਕਆਂ'ਤੇ ਬਹਤੁਾ ਸਿਵਕ੍ਰਮ �ੰਮਤ �ਾਲ ਦਾ ਹੀ ਇ�੍ਤਮਾਲ ਹੁਦੰਾ �ੀ ॥ ਕਈ ਸਿ�ਖ ਸਿ�ੱਸਿਕਆਂ'ਤੇ ਤਾਰੀਖਾਂ
ਇ�ਲਾਮੀ ਸਿਹਜਰੀ �ਾਲ’ਚ ਭੀ ਹੁਦੰੀਆਂ �ੇ੨ ਅਤ ੇਕੁਝ’ਚ �ਾ�ਕਸ਼ਾਹੀ੩ �ਾਲ ਸਿਲਖੇ ਹੋਏ ਭੀ ਲੱਭਦੇ �ੇ ॥

ਇਹ ਜੋ ਗੋਲ ਜਾਂ ਤਾਂਬੇ ਦਾ ਟੋਟ੍ਟਾ ਜੋ ਇਕ ਸਿ�ੱਕੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ’ਚ ਹੁਦੰਾ ਹੈ  । ਇ� ਤਾਂਬੇ ਦੇ ਟੋਟ੍ਟ ੇ �ੰੂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ’ਚ ਫਲ਼ੈ�
(Flan) ਕਸਿਹਦੇੰ �ੇ ॥ ਬਹਤੁ ਵਾਰ ਤੁਹਾ�ੰੂ ਇਹ �ੁ�ਣ �ੰੂ ਸਿਮਲੇਗਾ ਸਿਕ "ਡਟੇ ਇਜ਼ ਔਫ ਦ ਫਲੈ� ਜਾਂ ਲੀਜੈਂਡ ਪਾਰ੍ਟ  ਇਜ਼
ਔਫ ਦ ਫਲੈ�  ॥” (Date is off the flan or part of the legend is off the flan.)
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ਇ�ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਿਕ ਤਾਰੀਖ ਜਾਂ ਇਬਾਰਤ ਦਾ ਇਕ ਸਿਹ�ੱਾ ਸਿ�ੱਕ ੇਤ ੇ�ਹੀਂ ਘੜ ਹੋਇਆ ॥ ਇ੍ਹਧੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੁਦੰੀ ਹੈ ਡਾਈ ਜਾਂ
ਠੱਪੇ ਦਾ ਸਿ�ੱਕ ੇਦੇ �ਾਪ �ਾਲੋਂ ਵਡੱਾ ਹੋਣਾ ॥ 

ਸਿ�ੱਸਿਕਆਂ ਦੀ ਕਾਲਖ ਜਾਂ ਪੈਟਾਈ�ਾ ਸਿ�ੱਸਿਕਆਂ ਦੀ ਕਾਲਖ ਜਾਂ ਪੈਟਾਈ�ਾ ((PatinaPatina) ) 

ਤਾਂਬੇ ਦੇ ਸਿ�ੱਸਿਕਆਂ'ਤ ੇਆਮ ਤਰੌ ਤ ੇਹਰੀ ਜਾਂ ਕਾਲੀ ਪਰਤ ਵਖੇਣ �ੰੂ ਸਿਮਲਦੀ ਹੈ ਇ��ੰੂ ਅੰਗਰੇਜੀ'ਚ ਪੈਟਾਈ�ਾ ਜਾਂ 
ਪਟੀ�ਾ (Patina) ਕਸਿਹਦੇੰ �ੇ ॥ ਇਹ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਸਿ�ੱਸਿਕਆਂ'ਤ ੇਭੀ ਕਾਲਖ ਦੀ ਸ਼ਕਲ'ਚ ਹੁਦੰੀ ਹੈ ॥ ਇਹ ਇ� ਕਰਕ ੇਸਿਕ 
ਕਈੋ ਭੀ ਧਾਤ ਕੁਦਰਤੀ ਤਰੌ ਤ ੇ�ਾਫ �ਹੀਂ ਲੱਭਦੀ ਹੈ ॥ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਸਿਕ�ੇ ਹੋਰ ਧਾਤ ਜਾਂ ਤ੍ਤਤ �ਾਲ ਲੱਭਦੀ ਹੈ ॥ ਇਹੀ 
ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਸਿਕ ਸਿਜਵੇਂ ਲੋਹੇ �ੰੂ ਜਗੰਾਲ ਲਗਦਾ ਹੈ । ਇਹੀ ਜੰਗਾਲ ਜਦੋਂ ਤਾਂਬੇ �ੰੂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਤ ੇਓਹ ਹਰਾ ਜਾਂ ਕਾਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੇ 
ਅਤ ੇਚਾਂਦੀ ਕਾਲੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ॥ ਇ��ੰੂ ਅੰਗ੍ਰੇਜੀ'ਚ ਔਕ�ੀਡਸ਼ੇ�(Oxidation) ਕਸਿਹਦੇੰ �ੇਂ ॥ ਭਾਵ ਤਾਂਬੇ ਜਾਂ ਚਾਂਦੀ 
ਦਾ ਆਕ�ੀਜ਼� �ਾਲ ਸਿਮਲਕ ੇਇਕ �ਥਾਈ ਪਰਤ ਬ�ਾਉਣਾ ॥ ਇਹ ਹਵਾ'ਚ �ਮੀਂ ਅਤ ੇਤਾਪਮਾ� ਤ ੇਸਿਹ�ਾਬ �ਾਲ ਘਟ੍ਟ 
ਜਾਂ ਵਧੱ ਜਾਂ ਅੱਡ ਰੰਗ ਅਸਿਖ੍ਤਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ॥ ਹਰ ਵਖੱਰਾ ਰੰਗ ਇਕ ਅੱਡ ਕਸੈਿਮਕਲ ਹੁਦੰਾ ਹੈ ॥ ਇ੍ਹਧੀ ਪਰਖ ਕਰਣ �ਾਲ 
ਬਹਤੁ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਸਿਜਵੇਂ ਸਿਕ ਸਿ�ੱਕ ੇਸਿਕਧਰੇ ਜ਼ਮੀ�'ਚ ਦੱਬੇ ਹੋਏ �ੀ ਜਾਂ ਸਿਕ�ੇ ਸਿਦਵਾਰ'ਚ ਸਿਚਣੇ ਹੋਏ �ੀ ਜਾਂ 
ਗਸਿਹਸਿਣਆਂ'ਚ ਰੱਖੇ ਹੋਏ �ੀ ਵਗੈਰ੍ਹ ਾ ॥ ਹੇਠਲੀ ਤ�ਵੀਰ'ਚ ਅੱਡ ਅੱਡ ਸਿਕ�ਮ ਦੇ ਪੈਟਾਈ�ਾ ਵਖੇ �ਕਦੇ ਹੋਂ ॥ ਇ�੍ਹਾਂ 
�ਾਸਿਰਆਂ ਦੀ ਰ�ਾਇਸਿ�ਕ ਬਣਤ ਅੱਡ ਅੱਡ ਹੈ ਭਾਵ ਇਹ ਅੱਡ ਅੱਡ ਰ�ਾਇਣ �ੇ ॥

ਤਾਂਬੇ ਦੋ ਸਿ�ੱਸਿਕਆਂ ਦੀ ਸਿਜਆਦਾ �ੰਭਾਲ ਕਰਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ॥ ਜੇ ਤੁਹਾਡ ੇਸਿ�ੱਕ ੇ�ੰੂ ਸਿਜ��ੰੂ ਅੰਗਰੇਜੀ'ਚ ਬ੍ਰੌਂਜ਼ ਡੀਜ਼ੀਜ਼
(Bronze Disease) ਕਸਿਹਦੇੰ �ੇ । ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਬਮਾਰੀ ਪੂਰਾ ਸਿ�ੱਕਾ ਹੀ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਜੇ ਇ� ਸਿ�ੱਕ ੇਤੋਂ ਤਾਂਬੇ
ਅਤ ੇਕਲੌਰਾਈਡ ਦੇ ਤਤ੍ਤ  �ਾਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ॥ ਕਲੋਰਾਈਡ �ਮੰੁਦ੍ਰੀ ਲੂਣ ਦੀ �ੇੜਤਾ ਅਤ ੇਹਵਾ'ਚ �ਮੀਂ ਕਰਕ ੇਹੋ �ਕਦਾ ਹੈ ॥
ਸਿਕ�ੇ ਭੀ ਇਕ ਚੀਜ਼ ਸਿਜਵੇਂ ਸਿਕ �ਮੀਂ । ਔਕ�ੀਜ਼� । ਅਤ ੇਕਲੌਰਾਈਡ �ੰੂ ਜੇ ਹਟਾ ਸਿਦਤ੍ਤ ਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇ� ਸਿਬਮਾਰੀ ਤੋਂ ਸਿ�ੱਕ ੇ�ੰੂ
ਬਚਾਇਆ ਜਾ �ਕਦਾ ਹੈ ॥ ਪਰ ਜੋ ਮਾਰ ਸਿ�ੱਕ ੇ�ੰੂ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇ ਉ��ੰੂ ਠੀਕ �ਹੀਂ ਕੀਤ੍ਤ ਾ ਜਾ �ਕਦਾ ॥ ਸਿਬਮਾਰ ਸਿ�ੱਸਿਕਆਂ
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�ੰੂ �ਫਾਈ ਮਗਰੋਂ ਮੋਮ'ਚ ਵਲ੍ਹੇਟ ਕੇ ਰੱਸਿਖਆ ਜਾਂਦਾ �ੀ ਪਰ ਅੱਜਕਲ ਵਕੈ੍ੁਯਮ �ੀਲ ਕਰਕੇ ਅ�ਾ�ੀ �ਾਲ ਰੱਸਿਖਆ ਜਾ
�ਕਦਾ ਹੈ ॥  ਵਕੈ੍ੁਯਮ �ੀਲ ਕਰਣ ਤੋਂ ਪਸਿਹਲਾਂ ਇਹ ਜਰਰੂ ਯਕੀ�ੀ ਬ�ਾ ਲਉ ਸਿਕ �ਾਰਾ ਤਾਂਬੇ ਦਾ ਕਲੋਰਾਈਡ ਹਟਾ ਸਿਦਤ੍ਤ ਾ
ਗਇਆ ਹੈ ॥ 

ਬ੍ਰੌਂਜ਼ ਡੀਜ਼ੀਜ਼ ਦਾ ਮਾਸਿਰਆ ਹੋਇਆ ਇਕ ਸਿ�ੱਕਾ

ਸਿ�ੱਕ ੇਘੜ੍ਹ ੇਸਿਕਵੇਂ ਜਾਂਦ ੇ�ੀਸਿ�ੱਕ ੇਘੜ੍ਹ ੇਸਿਕਵੇਂ ਜਾਂਦ ੇ�ੀ??
ਸਿ�ੱਸਿਕਆਂ �ੰੂ ਘੜ੍ਹ� ਵਾ�੍ਤੇ �ਭਤੋਂ ਪਸਿਹਲਾਂ ਚਾਂਦੀ ਦੇ �ਰੀਏ ਢਾਲੇ ਜਾਂਦੇ �ੀ ॥ ਇ�੍ਹਾਂ �ਰੀਆਂ �ੰੂ ਫੇਰ ਅਹਰਣ'ਤੇ ਰੱਖਕੇ

ਇਕ ਸਿ�ੱਕੀ ਹਥੌੜੀ �ਾਲ �ਟ੍ਟ  ਮਾਰਕੇ ਗਲੋ ਕੀਤ੍ਤ ਾ ਜਾਂਦਾ �ੀ ॥ ਫੇਰ �ਰੀਏ �ੰੂ ਆੱਡੇ ਰਖੁ ਵੱਢਕੇ ਸਿ�ੱਕੇ ਸਿ�ੱਕੇ ਕਰੇੋ ਸਿ�ੱਕੇ
ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁਦੇੰ �ੀ ॥ ਫੇਰ ਇ�੍ਹਾਂ �ੰੂ ਤਤ੍ਤ ਾ ਕਰ ਕੇ �ਚ੍ਚ ੇ ਜਾਂ ਠੱਸਿਪਆਂ'ਚ ਰੱਖ ਉਤ੍ਤ ੋਂ ਹਥੜੋਾ ਮਾਸਿਰਆ ਜਾਂਦਾ �ੀ ॥ ਇੰਝ ਕਰ�
�ਾਲ ਠੱਸਿਪਆਂ ਤੇ ਬਸਿਣਆ ਹੋਇਆ ਖਾੱਕਾ ਸਿ�ੱਸਿਕਆਂ'ਤ ੇਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ �ੀ ॥ ਇਝੰ ਹੀ ਤਾਂਬੇ ਦੇ ਸਿ�ੱਕ ੇਭੀ ਘੜ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ �ੀ । ਪਰ
�ੋ�ੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਦਾ ਬ�ਾਉਣ ਦਾ ਇਕ ਵਖਰਾ ਤਰੀਕਾ �ੀ ॥ ਕਰੋੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ �ੰੂ ਪਸਿਹਲਾਂ ਢਾਸਿਲਆ ਜਾਂਦਾ �ੀ ਅਤ ੇਫੇਰ
ਓ�੍ਹਾਂ �ੰੂ ਤਤ੍ਤ ਾ ਕਰ ਕ ੇਠੱਸਿਪਆਂ'ਚ ਰੱਖ ਉਤ੍ਤ  ੇਹਥੌੜਾ ਮਾਰਕ ੇਘਸਿੜ੍ਹਆ ਜਾਂਦਾ �ੀ ॥
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ਬੰਧਲਬੰਧਲ
ਬੰਧਲ ਓਹ ਸਿ�ੱਕ ੇ�ੇ ਜੋ �ਰਕਾਰੀ ਟਕ�ਾਲ'ਚ ਘੜ੍ਹ ੇਜਾਂਦੇ �ੀ ਪਰ ਚੋਰੀ ਕਰਣ ਵਾ�੍ਤੇ ॥ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਬਜਾਏ ਇਹ ਤਾਂਬੇ'ਚ ਘੜ੍ਹ ੇ
ਜਾਂਦੇ �ੀ ਅਤ ੇਫੇਰ ਇ�੍ਹਾਂ'ਤ ੇਚਾਂਦੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਚੜ੍ਹਾ ਸਿਦਤ੍ਤ ਾ ਜਾਂਦਾਂ �ੀ ॥ ਹੇਠਾਂ ਇਕ ਬੰਧਲ ਦਾ �ਮੂ�ਾ ॥ ਇਹ ਸਿ�ੱਕਾ ਸਿਵਃ �ੰਃ 

੧੮੭੭ ਦੇ �੍ਰੀ ਅਸਿਮ੍ਰਤ�ਰ ਟਕ�ਾਲ ਦੇ ਰਪੁਈਏ ਦੀ �ਕਲ ਹੈ ॥ ਇ� ਸਿ�ੱਕ'ੇਤੋਂ ਚਾਂਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਲੱਥ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ॥ ਸਿਕਧਰੇ 
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ਸਿਕਧਰੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਸਿਚਟ੍ਟੇ ਧੱਬੇ �ਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ �ੇ ॥ ਇੰਝ ਸਿ�ੱਕ ੇਤਾਂਬੇ'ਚ ਘੜ੍ਹ ਕ ੇਕਾਰੀਗਰ ਚਾਂਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ �ੀ ॥ ਇਹ 
ਬੰਧਲ ਸਿ�ੱਕ ੇਲਾਹੌਰ ਅਤ ੇਕਸ਼ਮੀਰ ਟਕ�ਾਲਾਂ ਦੇ ਭੀ ਵੇੱਖੇ ਜਾ ਚੁੱਕ ੇ�ੇ ॥

ਮ੍ੂਯਲ ਜਾਂਮ੍ੂਯਲ ਜਾਂ  MuleMule

ਮ੍ੂਯਲ ਸਿਜ�ਦਾ ਭਾਵਅ੍ਰਥ ਖਚ੍ਚਰ ਹੁਦੰਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅੰਗ੍ਰੇਜੀ'ਚ ਸਿਜ��ੰੂ mule ਕਸਿਹਦੇੰ �ੇ । ਇ�੍ਹਾਂ ਸਿ�ੱਸਿਕਆਂ ਦੇ ਸਿ�ੱਧੇ ਅਤੇ
ਪੱੁਠੇ ਪਾੱ�ੇ ਅੱਡ ਅੱਡ ਠੱਸਿਪਆਂ ਜਾ dies �ਾਲ ਘੜ੍ਹ ੇਹੋਏ ਸਿਮਲਦੇ �ੇ ਜੋ ਆਮ ਸਿ�ੱਸਿਕਆਂ ਦੇ ਠੱਸਿਪਆਂ ਦੀ ਜੜੋੀ ਤੋਂ ਅੱਡ ਹੁਦੇੰ
�ੇ ਸਿਜ��ੰੂ ਅੰਗ੍ਰੇਜੀ'ਚ mismatched dies ਕਸਿਹਦੇੰ �ੇ ॥ ਸਿਜਵੇਂ ਸਿਕ ਹੇਠਲੀ ਤ�ਵੀਰ'ਚ ਸਿ�ੱਕਾ । ਇ੍ਹਧਾ ਸਿ�ੱਧਾ ਪਾੱ�ਾ
ਕਸ਼ਮੀਰ ਟਕ�ਾਲ੪ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਤਰੌ ਤ ੇਸਿਵਃ �ੰਃ ੧੮੭੬ ਅਤ ੇ੧੮੭੭ ਦੇ ਸਿ�ੱਸਿਕਆਂ'ਤ ੇਵਖੇਣ �ੰੂ ਸਿਮਲਦਾ ਹੈ ॥ ਅਤ ੇਸਿ�ੱਕੇ
ਦਾ ਪੱੁਠਾ ਪਾੱ�ਾ �੍ਰੀ ਅਸਿਮ੍ਰਤ�ਰ ਟਕ�ਾਲ੫ ਦਾ ਹੈ ॥

Image courtesy of Steve Album Rare Coins. 
ਤ�ਵੀਰ �ਟੀਵ ਐਲਬਮ ਰੇਅਰ ਕਇੋ�ਜ਼ �ਦਕਾ

ਅਗ੍ਗੇ ਚੱਲਕੇ ਅ�ੀਂ ਵੇੱਖਾਂਗੇ ਸਿਕ ਸਿਕਵੇਂ ਸਿ�ੱਸਿਕਆਂ'ਤੇ ਅੱਡ ਅੱਡ ਇਬਾਰਤਾਂ ਹੁਦੰੀਆਂ �ੇ ਅਤੇ ਇ� ਸਿ�ੱਕ'ੇਤੇ ਗੋਸਿਬੰਦਸ਼ਾਹੀ
ਇਬਾਰਤ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਹੈ ਅਤ ੇਪੱੁਠੇ ਪਾੱ�ੇ ਤ ੇਟਕ�ਾਲ ਦਾ �ਾਉ ਂ�੍ਰੀ ਅੰਬਰਤ�ਰ ਦਾ ਕੁਝ ਸਿਹ�ੱਾ �ਜ਼ਰ ਆ ਸਿਰਹਾ ਹੈ ॥

ਲੱਖੀਲੱਖੀ
ਇਕ ਸਿ�ੱਕ ੇਦੀ ਸਿਕ�ਮ �ੰੂ ਲੱਖੀ ਕਸਿਹਦੇੰ �ੇ ॥ ਇ�੍ਹਾਂ �ੰੂ ਲੱਖੀ ਇ� ਲਈ ਸਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਿਕਉਸਂਿਕ ਸ਼ਾਇਦ ਇਕ ਲੱਖ 
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ਸਿ�ੱਸਿਕਆਂ ਮਗਰ ਇ� ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਦਾ ਇਕ ਸਿ�ੱਕਾ ਘੜ੍ਹ ਹੁਦੰਾ �ੀ ॥ ਇ�੍ਹਾਂ �ੰੂ ਅੰਗ੍ਰੇਜੀ'ਚ ਬ੍ਰੌਕਜੇ ਜਾਂ brockage ਕਸਿਹਦੇੰ �ੇ ॥
ਇਹ ਜਾਣ ਬੁਝ ਕ ੇ�ਹੀਂ ਘਸਿੜ੍ਹਆ ਜਾਂਦਾ �ੀ ਪਰ ਗਲਤੀ �ਾਲ ਘੜ੍ਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ �ੀ ॥ 

ਜਦੋਂ ਸਿ�ੱਕਾ ਘੜ੍ਹਦੇ ਵਕਤ ਜੇ ਸਿ�ੱਕਾ ਸਿ�ੱਧੇ ਪਾੱ�ੇ ਦੇ ਠੱਪੇ'ਤ ੇਚੁੰਬਸਿੜਆ ਰਸਿਹ ਜਾਵ ੇਅਤ ੇਜੋ ਅਗਲਾ ਸਿ�ੱਕਾ ਘੜ੍ਹ ਹੁਦੰਾ ਹੈ 
ਉ�'ਤ ੇਸਿ�ੱਧੇ ਪਾੱ�ੇ ਦੇ ਠੱਪੇ ਦੇ ਸਿ�ਸ਼ਾ� ਦੇ ਬਜਾਏ ਜੋ ਸਿ�ੱਕਾ ਸਿ�ੱਧੇ ਪਾੱ�ੇ'ਤ ੇਚੁੰਬਸਿੜਆ ਰਸਿਹ ਗਇਆ ਹੈ । ਉ�'ਤ ੇਪੱੁਠੇ ਪਾੱ�ੇ ਦੇ
ਠੱਪੇ ਦਾ ਸਿ�ਸ਼ਾ� �ਵੇਂ ਸਿ�ੱਕ ੇਤ ੇਘੜ੍ਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ॥ �ੋ ਇਹ ਸਿ�ਸ਼ਾ� ਉਭੱਸਿਰ੍ਹਆ ਹੋਣ ਦੇ ਸਿਬਜਾਏ ਖੁਸਿਭਆ ਹੁਦੰਾ ਹੈ ਅਤ ੇਸਿ�ੱਕ ੇ
ਦੇ ਦਜੂੇ ਪਾੱ�ੇ ਜੋ ਪੱੁਠੇ ਪਾੱ�ੇ ਦੇ ਠੱਪੇ'ਤ ੇਰੱਖ ਕ ੇਘਸਿੜ੍ਹਆ ਜਾਂਦਾਂ �ੀ । ਪੱੁਠੇ ਪਾੱ�ੇ ਦਾ ਹੀ ਸਿ�ਸ਼ਾ� ਛੱਪਦਾ �ੀ ॥  ਇਹ ਸਿ�ਸ਼ਾ� 
ਇੰਝ ਹੁਦੰਾ �ੀ ਸਿਕ ਸ਼ੀਸ਼ੇ'ਚ ਵਖੇਣ ਦੇ �ਾਲ ਹੀ ਠੀਕ �ਜ਼ਰ ਆਓਦਂਾ �ੀ  ਸਿਜ��ੰੂ ਅੰਗ੍ਰੇਜੀ'ਚ  mirror image  

ਕਸਿਹਦੇੰ �ੇ ॥ �ੋ ਸਿ�ੱਕ ੇਦੇ ਦੋਵੋਂ ਪਾੱ�ੇ ਸਿ�ੱਕ ੇਦੇ ਪੱੁਠੇ ਠੱਪੇ ਦਾ ਸਿ�ਸ਼ਾ� ਹੀ ਹੁਦੰਾ ਹੈ ॥ ਇ� ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਇਕ ਸਿ�ੱਕ ੇਦਾ �ਮੂ�ਾ ਹੇਠਾਂ 
ਤ�ਵੀਰ'ਚ ਵੇੱਸਿਖਆ ਜਾ �ਕਦਾ ਹੈ ॥

ਇ� ਸਿ�ੱਕ ੇਦੀਆਂ ਤ�ਵੀਰਾਂ ਜੀਵ�ਦੀਪ ਸਿ�ੰਘ ਜੀ ਦੇ �ਦਕ ੇ

ਸਿਟਪੱਣੀਆਂ :
੧. History of Classical Sanskrit Literature M. Srinivasachariar p 94

੨. ਸਿ�ੱਕਾ #੩੪੦ Catalouge of Sikh Coins in British Museum, p 51

੩. ਸਿ�ੱਕਾ #੨੫ Ibid p 24

੪. ਸਿ�ੱਕਾ #੨੭੪ ਪੁੱਠਾ ਪਾੱ�ਾ Ibid p 45

੫. ਸਿ�ੱਕ ੇ#੪੬੫ ਤੋਂ #੪੬੮ ਦੇ ਸਿ�ੱਧੇ ਪਾੱ�ੇ Ibid p 63
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ਡਿਸੱਕ ੇਅਤ ੇਤਵਾਰੀਖਡਿਸੱਕ ੇਅਤ ੇਤਵਾਰੀਖ
ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਿਲਸਿਖਆ ਹੋਇਆ ਇਤਹਾ� ਜਾਂ ਤਵਾਰੀਖ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਿਜਵੇਂ ਸਿਕ ਇਹ ਸਿਕਹਾ ਜਾਉਦਂਾ ਹੈ ਸਿਕ 

ਸਿਮ�ਰ'ਚ ਸਿ�ਕਦੰ੍ਰਾ ਦੇ ਸਿਕਤਾਬਘਰਾਂ �ੰੂ ਜੂਲੀਅ� �ੀਜ਼ਰ ਦੇ ਸਿ�ਪਾਹੀਆਂ �ੇ ਗਲਤੀ �ਾਲ ਫਤਸਿਹ ਮਗਰੋਂ ਅਗ੍ਗ ਲਗਾ ਕ ੇ
�ਾੜ ਸਿਦਤ੍ਤ ਾ �ੀ ਅਤ ੇਅ�ਮੱੁਲੇ ਦ�ਤਾਵੇਜ਼ ਅਤ ੇਸਿਕਤਾਬਾਂ �ੜ੍ਹ ਕ ੇ�ੁਆਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤ ੇ�ਾਲ ਹੀ ਤਵਾਰੀਖ ਭੀ ਖਤਮ ਹੋ 
ਗਈ ॥ ਭੂਚਾਲ ਜਾਂ ਹੜ ਭੀ ਸਿਲਖੀ ਹੋਈ ਤਵਾਰੀਖ �ੰੂ ਸਿਮਟਾ �ਕਦੇ �ੇ ॥ ਅੱਜ ਸਿਜਵੇਂ ਸਿਹਦੰ�ੁ੍ਤਾ�'ਚ ਤਵਾਰੀਖ ਮੁੜ ਸਿਲਖੀ ਜਾ
ਰਹੀ ਹੈ੧ । ਇ�੍ਹਾਂ �ੱਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿ�ੱਕ ੇਇਕ ਤਵਾਰੀਖੀ ਕਹਾਣੀ �ਾਂਭ ਕ ੇਰੱਖਦੇ �ੇ ॥ ਸਿ�ੱਕ ੇਝੂਠ �ਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ॥ ਸਿ�ੱਕ ੇ
ਤਵਾਰੀਖ ਦੀ ਸਿ�ਸ਼ਾ�ੀ ਹੁਦੇੰ �ੇ ॥ ਬਹਤੁ ਬਾਰ ਸਿ�ਰਫ ਸਿ�ੱਕ ੇਹੀ �ਾ�੍ਨੂੰ  ਅ�ਲੀ ਤਵਾਰੀਖ �ਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰੋਂਦੇ �ੇ੨ ॥

ਸਿ�ਕਦੰਰ ਦੀ ਪੋਰ� ਤ ੇਫਤਸਿਹ ਦਾ ਸਿ�ੱਕਾ

ਕੀ ਸਿ�ਕਦੰਰ �ੇ ਵਾਕਈ ਹੀ ਪੋਰ� �ਾਲ ਜਗੰ ਕੀਤ੍ਤ ੀ �ੀ ? ਇ�ਦਾ ਜਵਾਬ ਜੇ ਕਈੋ ਦੇ �ਕਦਾ ਹੈ ਤ ੇਓਹ �ੇ ਸਿ�ਕਦੰਰ ਦੇ
ਜਾਰੀ ਕੀਤ੍ਤ ੇ ਹੋਏ ਸਿ�ੱਕੇ ॥ ਇਹ ਸਿ�ੱਕਾ ਵੇੱਸਿਖਆ ਜਾ �ਕਦਾ ਹੈ ਇ� ਤੇ ਸਿ�ਕਦੰਰ ਹੇਠਾਂ ਘੋੜ੍ਹੇ ਤੋਂ �ੱਜੇ �ਾਲ ਹਾੱਥੀ ਉਤ੍ਤ ੇ ਬੈੱਠੇ
ਪੋਰ� ਤੇ ਵਾਰ ਕਰ ਸਿਰਹਾ ਹੈ ॥ ਅਤੇ ਦੂਜੱੇ ਪਾੱ�ੇ ਯੂ�ਾ� ਦੀ ਦੇਵੀ ਐਥੀ�ਾ ਸਿ�ਕਦੰਰ �ੰੂ ਅ�ੀ� ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ॥ ਸਿ�ੱਸਿਕਆਂ ਦੇ
ਮਾਸਿਹਰ ਇ� �ੰੂ ਸਿ�ਕਦੰਰ ਦੀ ਪੋਰ�'ਤ ੇਫਤਸਿਹ ਦਾ ਸਿ�ੱਕਾ ਕਸਿਹਦੇੰ �ੇ ॥ 
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ਸਿ�ਕਦੰਰ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ

ਸਿ�ਕਦੰਰ ਦੀ ਪੋਰ� ਅਤੇ ਸਿਹਦੰ�ੁ੍ਤਾ� ਫਤਸਿਹ ਦੇ ਕਈੋ ੩੦੦ �ਾਲ ਮਗਰੋਂ ਯੂ�ਾ�ੀਆਂ �ੇ ਈ�ਾ ਤੋਂ ੧੮੦ ਵਰ੍ਹ ੇ ਪਸਿਹਲਾਂ
ਸਿਜ��ੰੂ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ'ਚ ੧੮੦ ਬੀ �ੀ ਕਸਿਹਦੇੰ �ੇ  । ਅੱਜ ਦੇ ਪੰਜਾਬ'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤ੍ਤ ਾ ਅਤੇ ਫਤਸਿਹ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਕੀਤ੍ਤ ਾ  ॥ ਇਹ
ਹਮਲਾ ਡਮੈੀਟੀਸਿਰਅ� �ੇ ਕੀਤ੍ਤ ਾ ਅਤ ੇਮੌਸਿਰ੍ਰਆਂ ਦੇ ਰਾਜ �ੰੂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਸਿਦਤ੍ਤ ਾ ॥ 

ਡਮੈੀਟੀਸਿਰਅ� ਦਾ ਇਕ ਸਿ�ੱਕਾ

ਸਿਹਦੰ�ੁ੍ਤਾ�ੀ ਯੂ�ਾ�ੀ ਰਾਜੇ ਸਿਮ�ੈਂਡਰ ਜਾਂ  ਸਿਜ��ੰੂ ਉ� ਵੇੱਲੇ ਦੀ ਬੋੱਲੀ ਪਾਲੀ'ਚ ਸਿਮਸਿਲੰਦ ਕਸਿਹਦੇੰ �ੀ । ਦੇ ਕਈ ਸਿ�ੱਕ ੇ
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ਲੱਭਦੇ �ੇ ਸਿਜ�੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਕ ਪਾ�ੇ ਯੂ�ਾ�ੀ ਸਿਲਪੀ ਜਾਂ ਗ੍ਰੀਕ'ਚ ਇਬਾਰਤ ਹੁਦੰੀ ਹੈ ਅਤ ੇਦੂਜੱੇ ਪਾ�ੇ ਉ� ਵੇੱਲੇ ਦੀ ਸਿਹਦੰ�ੁ੍ਤਾ�ੀ 
ਸਿਲਪੀ ਖਰੋਸ਼ਠੀ'ਚ ਇਬਾਰਤ ਹੁਦੰੀ ਹੈ ॥

ਸਿਮ�ੈਂਡਰ ਪਸਿਹਲੇ ਦਾ ਸਿ�ੱਕਾ 

ਸਿ�ੱਧਾ ਪਾੱ�ਾ : ਯੂ�ਾ�ੀ ਇਬਾਰਤ ।    ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΣΩΤΗΡΟΣ ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ (ਬੈ�ੀਲੀਓਜ਼ �ੋਟੀਰੋ� ਮੇ�ੈਂਡਰ)ੂ

॥  ਪਾਲ�ਹਾਰ ਰਾਜਾ ਸਿਮ�ੈਂਡਰ ॥

ਪੱੁਠਾ ਪਾੱ�ਾ  : ਖਰੋਸ਼ਠੀ'ਚ "ਪਾਲ�ਹਾਰ ਰਾਜਾ ਸਿਮ�ੈਂਡਰ ॥" ਐਥੀ�ਾ �ੱਜੇ ਟਰੁਦੀ ਹਈੋ ਹਥੱ’ਚ ਸਿਬਜਲੀ ਅਤੇ ਢਾਲ ॥
ਤਕਸਿਸ਼ਲਾ ਟਕ�ਾਲ ਦਾ ਸਿ�ਸ਼ਾ� ॥

ਵ�ੇੈ ਸਿਮ�ੈਂਡਰ ਦੋ ਰਾਜੇ ਹੋਏ �ੇ ॥ ਦਜੂਾ ਸਿਮ�ੈਂਡਰ ਪਸਿਹਲੇ ਸਿਮ�ੈਂਡਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ੮੦ ਵਸਿਰ੍ਹਆਂ ਮਗਰ ਹੋਇਆ �ੀ ॥ ਪਰ ਇਹ
�ਾਡਾ ਸਿਵਸ਼ਾ �ਹੀਂ ॥ ਇਹ �ੱਭ ਕੁਝ �ਾ�੍ਨੂੰ  ਓ�੍ਹਾਂ ਸਿਦਆਂ ਸਿ�ੱਸਿਕਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ॥ 

ਖਰੋਸ਼ਠੀ ਸਿਲਪੀ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਈ �ੀ �ਾਲ ਹੀ ਬਖਤਾਰੀ ਪਾਲੀ ਭੀ  । ਅਤੇ ਇ��ੰੂ ਮੁੜ �ੁਰਜੀਤ ਕਰ� ਦਾ �ੇਹਰਾ
ਸਿ�ੱਸਿਕਆਂ ਸਿ�ਰ ਹੀ ਹੈ੨ ॥ ਸਿਕਉੰਸਂਿਕ ਸਿ�ੱਸਿਕਆਂ ਦੇ ਇਕ ਪਾੱ�ੇ ਖਰੋਸ਼ਠੀ ਸਿਲਪੀ'ਚ ਇਬਾਰਤ ਹੁਦੰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਜੂੇ ਪਾ�ੱ�ੇ ਓਹੀ
ਇਬਾਰਤ ਯੂ�ਾ�ੀ ਜਾਂ ਗ੍ਰੀਕ'ਚ । ਸਿਜਵੇਂ ਅ�ੀ ਉਤ੍ਤ  ੇਸਿ�ੱਕ ੇਦੀ ਤ�ਵੀਰ'ਚ ਵੇੱਸਿਖਆ ॥ �ੋ ਖਰੋਸ਼ਠੀ ਅੱਖਰਾਂ �ੰੂ ਯੂ�ਾ�ੀ ਰਾਹੀਂ
ਪਛਾਸਿਣਆ ਗਇਆ ॥

ਸਿ�ੱਕੇ ਸਿਜੱਥੇ ਘੜ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ �ੇ ਓ��ੰੂ ਟਕ�ਾਲ ਕਸਿਹਦੇੰ �ੇ ॥ ਟਕ�ਾਲ �ੰੂ ਅੰਗ੍ਰੇਜੀ'ਚ ਸਿਮੰਟ (mint) ਕਸਿਹਦੇੰ �ੇ ॥ ਆਮ
ਤਰੌ ਤੇ ਇਹ ਵਖੇਣ'ਚ ਆਉਦਂਾ ਹੈ ਸਿਕ ਹਰ ਟਕ�ਾਲ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇਕ ਖਾ� ਸਿ�ਸ਼ਾ� ਹੁਦੰਾ ਹੈ  ॥ ਅਗ੍ਗੇ  ਚਲਕੇ ਅ�ੀਂ
ਵੇੱਖਾਂਗੇ ਸਿਕ ਸਿ�ੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿ�ੱਕ ੇਭੀ ਕਈ ਟਕ�ਾਲਾਂ'ਚ ਘੜ੍ਹ ੇਜਾਉਦੇਂ �ੀ ॥ 
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ਸਿਟਪੱਣੀਆਂ :
੧.https://www.reuters.com/investigates/special-report/india-modi-culture/

https://dash.harvard.edu/handle/1/9887609
https://www.thestar.com/opinion/commentary/2016/06/29/the-disturbing-agenda-to-rewrite-
indias-history.html
http://web.archive.org/web/20170901031217/https://www.huffingtonpost.in/haris-ahmed/why-the-
bjp-s-rewriting-of-textbook-history-will-do-harm-to-our_a_22952961/
https://carnegieendowment.org/2019/11/16/bjp-has-been-effective-in-transmitting-its-version-of-
indian-history-to-next-generation-of-learners-pub-80373

੨. Coin collecting in Northern India, C. J. Rodgers, p 5
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ਪ੍ਰਭੁਤਾ ਕੀ ਹੈ ਅਤ ੇਸਿ�ੱਸਿਕਆਂ �ਾਲ ਇ੍ਹਧਾ ਸਿਰਸ਼੍ਤਾਪ੍ਰਭੁਤਾ ਕੀ ਹੈ ਅਤ ੇਸਿ�ੱਸਿਕਆਂ �ਾਲ ਇ੍ਹਧਾ ਸਿਰਸ਼੍ਤਾ
ਸਿਕ�ੀ ਭੂਗੋਲੀ ਖੇਤ੍ਤਰ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਤ੍ਤ ੇ ਰਾਜ �ੰੂ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਹਕੱਾਂ �ਾਲ ਕਾਬੂ ਕਰਣ ਦੇ ਹਕੱ �ੰੂ ਪ੍ਰਭੁਤਾ ਕਸਿਹਦੇੰ �ੇ  ॥

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ'ਚ ਇ��ੰੂ sovereignty ਕਸਿਹਦੇੰ �ੇ  ॥ Sovereignty sovereign ਯਾ�ੀ ਸਿਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਲੋ
ਹੁਦੰੀ ਹੈ ॥ �ਾਰੇ ਕ�ੰੂ� ਜਾਂ ਹਕੱ ਇ� ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦੇ �ਾਂਉ ਂਹੇਠਾਂ ਹੀ ਚਲਦੇ �ੇ ॥ ਸਿਜਵੇਂ ਸਿਕ ਅੱਜ ਦੇ ਕ�ੈਡਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ
ਦੇਸ਼ਾਂ'ਚ ਕ�ੰੂ� ਸਿਵਲਾਇਤ ਦੀ ਰਾਣੀ ਦੇ �ਾਂਉ ਂ�ਾਲ ਚਲਦੇ �ੇ ਸਿਕਉਸਂਿਕ ਸਿਵਲਾਇਤ ਦੀ ਰਾਣੀ ਇ�੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾ ਦੀ ਰਾਜਗੀਰ
ਜਾਂ sovereign ਹੈ ॥ ਜਦੋਂ ਇਕ ਬਾਸਿਸ਼ੰਦਾ ਕ�ੈਡਾ ਦਾ �ਾਗਸਿਰਕ ਬ�ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉ��ੰੂ ਸਿਵਲਾਇਤ ਦੀ ਰਾਣੀ ਅਤੇ ਉ੍ਹਧੇ
ਵਾਸਿਰ�ਾਂ ਦੇ ਵਲੱ ਵਫਾਦਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕ�ਮ ਖਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ । ਭਾਂਵੇ ਸਿਕ ਕ�ੈਡਾ ਇਕ ਅਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਹੈ ਪਰ ਸਿਰਵਾਇਤੀ
ਤਰੌ ਤੇ ਹੀ �ਹੀ । ਕ�ੈਡਾ ਦੀ ਜ�ਤਾ ਸਿਵਲਾਇਤ ਦੀ ਰਾਣੀ ਦੀ ਰੱਈਅਤ ਜਾਂ ਪਰਜਾ ਹੈ ॥ ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਸਿਕ ਕ�ੈਡਾ ਦੇ
ਸਿ�ੱਸਿਕਆਂ'ਤ ੇ�ਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਕ ਪਾੱ�ੇ ਸਿਵਲਾਇਤ ਦੇ ਰਾਜੇ ਰਾਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤ�ਵੀਰਾਂ ਉਕਰੇੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ �ੇ ਅਤੇ �ਰਕਾਰ
ਸਿਵਲਾਇਤ ਦੀ ਰਾਣੀ ਦੇ �ਾਉ ਂਤੇ ਹੀ ਕ�ੰੂ� ਬ�ਾਉਦਂੀ ਹੈ  ॥ ਕ�ੈਡਾ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਰੰ�ੀ ਤੇ ਭੀ ਮਹਾਰਾ�ੀ ਐਲੀਜ਼ਾਬੈਥ
ਦੀਆਂ ਤ�ਵੀਰਾਂ ਹੁਦੰੀਆ �ੇ ॥ 

ਜੇ ਸਿਕ�ੇ ਸਿਖਲਾਫ ਕਈੋ ਫੋਜਦਾਰੀ ਮੁਕਦਮਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਿਜਵੇਂ ਸਿਹਦੰ�ੁਤਾ�’ਚ ਕਸਿਹਦੇੰ �ੇ �ਰਕਾਰ ਬ�ਾਮ ਫਲਾ�ਾ ਫਲਾ�ਾ
ਜਾਂ State vs XX । ਕ�ੈਡਾ'ਚ ਇ��ੰੂ ਕਸਿਹਦੇੰ �ੇ ਮਹਾਰਾ�ੀ ਬ�ਾਮ ਫਲਾ�ਾ ਫਲਾ�ਾ ਜਾਂ Regina VS XX

ਸਿਕਉਸਂਿਕ ਕ�ੈਡਾ ਦੀ �ਰਕਾਰ ਮਹਾਰਾ�ੀ ਐਲੀਜ਼ਾਬੈਥ ਦੇ �ਾਉ ਂਤ ੇਚਲਦੀ ਹੈ ॥ 
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ਸਿਜ�ਦੀ ਪ੍ਰਭੁਤਾ ਹੁਦੰੀ  ਹੈ  ਉ�ਦਾ ਹੀ ਸਿ�ੱਕਾ ਚਲਦਾ ਹੈ  ॥ ਇਹ ਅ�ੀਂ ਵਖੇ ਹੀ ਆਏ ਹਾਂ ਸਿਕ ਸਿਕਵੇਂ ਯੂ�ਾ�ੀਆਂ ਦੇ
ਸਿਹਦੰ�ੁ੍ਤਾ� ਉਤ੍ਤ ੇ ਰਾਜ ਕਰਣ ਦੇ ਸਿ�ੱਕੇ ਲੱਭਦੇ �ੇ ਸਿਕਉਸਂਿਕ ਉ� ਵੇੱਲੇ ਉ�੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭੁਤਾ �ੀ ॥ ਸਿਜ�ਦੀ ਪ੍ਰਭੁਤਾ ਹੁਦੰੀ ਹੈ ਉਹ ਹੀ
ਆਪਣਾ ਸਿ�ੱਕਾ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ॥ ਕਲ੍ਹਾ ਸਿ�ੱਕਾ ਹੀ �ਹੀਂ ਬਲਸਿਕ ਉ� ਮੁਲਕ ਦੇ ਕ�ੰੂ� ਭੀ ਉਹੀ ਬ�ਾਉਦਂਾ ਹੈ । ਸਿਜ੍ਹਧੀ
ਪ੍ਰਭੁਤਾ ਹੁਦੰੀ ਹੈ ॥ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ �ੰੂ �ਹੀਂ ਪਤਾ ਸਿਕ ਸਿਹਦੰ�ੁ੍ਤਾ� ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ'ਚ ਸਿਹਦੰ�ੁ੍ਤਾ� ਦੀ
�ਰਕਾਰ ਦੇ ਧਾਰਾ ੩੭੦ ਹਟੌਣ ਦੇ �ਾਲ ੧੯੩੨ ਈ�ਵੀ ਤੋਂ ਚਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਕਸ਼ਮੀਰ'ਚ ਲਾਗ੍ਗੂ ਰਣਬੀਰ ਪੀ�ਲ ਕਡੋ ਦੀ
ਵਧੈਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ॥ ਰਣਬੀਰ ਪੀ�ਲ ਕਡੋ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਡਗੋਰੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਰਣਬੀਰ ਸਿ�ੰਘ �ੇ ਬਣਵਾਇਆ ਅਤ ੇਲਾਗ੍ਗੂ
ਕੀਤ੍ਤ ਾ �ੀ ॥ ਕਸ਼ਮੀਰ'ਚ ਸਿਕ�ਦੀ ਪ੍ਰਭੁਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ । ਇਹ �ਾੱਡਾ ਸਿਵਸ਼ਾ �ਹੀਂ ॥

ਸਿ�ੱਖਾਂ �ੇ ਭੀ ਰਾਜ ਕੀਤ੍ਤ ਾ ਅਤੇ ਆਪ�ੇ ਸਿ�ੱਕੇ ਚਲਾਏ ॥ ਇਹ ਸਿ�ੱਕੇ ਭੀ ਬਾਕੀ ਸਿ�ੱਸਿਕਆਂ ਵਾੰਙੂ ਸਿ�ੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭੁਤਾ ਵਲੱ
ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ �ੇ ॥ 

ਈ�੍ਟ ਇੰਡੀਆ ਕਪੰ�ੀ �ੇ ਪਸਿਹਲਾਂ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਸਿਜ�੍ਹਾਂ �ੰੂ ਬੰਗਾਲ ਪ੍ਰੈ�ੀਡੈਂ�ੀ ਦੇ ਸਿ�ੱਕ ੇਕਸਿਹਦੇੰ �ੇ । ਜਾਰੀ ਕੀਤ੍ਤ  ੇ॥ ਪਰ ਓਹ
ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ ਦਜੂੇ ਦੇ �ਾਂਉ ਹੇਠ �ੀ ॥ ਯਾ�ੀ ਸਿਕ ਪ੍ਰਭੁਤਾ ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ ਦੀ �ੀ ॥

ਰਪੁੱਈਆ ਈ�੍ਟ ਇੰਡੀਆ ਕਪੰ�ੀ ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ ਦਜੂੇ ਦੇ �ਾਉ ਂਹੇਠ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ

ਇ�ਦੇ �ਾਲ ਹੀ ਅ�ੀਂ ਕਈ ਹੋਰ ਸਿ�ੱਕੇ ਵਖੇ �ਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ �ਾੱ�ੰੂ ਦੱ�ਦੇ �ੇ ਕੀ ਪ੍ਰੁਭਤਾ ਕੀ ਹੁਦੰੀ ਹੈ  ॥ ਆਓ ਹਣੁ ਕੁਝ
ਲਾਹੌਰ ਟਕ�ਾਲ ਦੇ ਸਿ�ੱਕੇ ਵੇੱਖੀਏ ॥ ਸਿ�ੱਖਾਂ �ੇ ਭੀ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸਿ�ੱਕੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤ੍ਤ ੇ ਓ�੍ਹਾਂ ਸਿ�ੱਸਿਕਆਂ'ਤੇ ਅ�ੀਂ ਤਫ�ੀਲ
�ਾਲ ਬਾਅਦ'ਚੋਂ ਰੋਸ਼�ੀ ਪਾਵਾਂਗੇ ॥

16



ਮਰਾਸਿਠਆਂ ਦਾ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ ਦੇ �ਾਉ ਂਦਾ ਸਿ�ੱਕਾ
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ਇ� ਸਿ�ੱਕ ੇਦੇ ਸਿ�ੱਧੇ ਪਾੱ�ੇ'ਤ ੇਸ਼ਾਹ ਆਲਮ ਦਾ �ਾਉ ਂਪੜ੍ਹਇਆ ਜਾ �ਕਦਾ ਹੈ ॥  ਸਿ�ੱਕਾ ਘੜ੍ਹ� ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਸਿਹਜਰੀ ੧੧੭੨ 
ਹੈ ॥ ਸਿਹਜਰੀ ਇ�ਲਾਮੀ ਜੰਤਰੀ ਜਾਂ ਕਲੈੈਂਡਰ ਹੁਦੰਾ ਹੈ ॥ ਇਹ ਤਾਰੀਖ ਈ�ਵੀ'ਚ �ੰ� ੧੭੫੮ ਬਣਦਾ ਹੈ ॥ ਸਿ�ੱਕ ੇਦੇ ਦਜੂੇ 
ਪਾੱ�ੇ ਟਕ�ਾਲ ਦਾ �ਾਉ ਂਦਾਰ ਅਲ �ਲ੍ਤ�ਾ ਲਾਹੌਰ �ਾਫ �ਾਫ ਪਸਿੜ੍ਹਆ ਜਾ �ਕਦਾ ਹੈ ॥ ਇਹ ਸਿ�ੱਕਾ ਮਰਾਸਿਠਆਂ �ੇ ਜਾਰੀ 
ਕੀਤ੍ਤ ਾ �ੀ ॥

ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ ਮੁਗਲੀਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ �ੀ ॥ ਸਿਕਉਸਂਿਕ ਮਰਾਸਿਠਆਂ �ੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ �ਰਪ੍ਰ�ਤੀ �ੰੂ ਕਬੱੂਸਿਲਆ �ੀ । ਤ ੇਸਿ�ੱਕੇ
ਭੀ ਓ�੍ਹਾਂ �ੇ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ �ਾਉ ਂਦੇ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕਰ�ੇ �ੀ ॥ ਸਿਕਉਸਂਿਕ ਪ੍ਰਭੁਤਾ ਤਾਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ �ੀ ॥ ਇਹ ਭੀ ਇਕ ਵਜ੍ਹਾ
�ੀ ਸਿਕ ਸਿ�ੱਖ ਸਿਮ�ਲਾਂ ਜਾਂ ਦਲ ਖਾਲ�ਾ ਸਿਜ੍ਹਧੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਿ�ੱਖਾਂ �ੇ ਆਪਣਾ ਅਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਥਾੱਸਿਪਆ । ਮਰਾਸਿਠਆਂ
ਵਲੱ ਕਈੋ ਬਹਤੁਾ ਦੋ�੍ਤਾ�ਾ ਹਥੱ �ਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ॥ 

ਸਿ�ੱਖਾਂ ਦਾ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਤਖ੍ਤ ਤ ੇਸਿਵਃ �ੰਃ ੧੮੨੨'ਚ ਕਬਜਾ ਹੋਇਆ ॥ ਆਪ�ੀ ਪ੍ਰਭੁਤਾ ਦਾ �ਬੂਤ ਦੇਂਸਿਦਆਂ ਸਿ�ੱਖਾਂ �ੇ ਲਾਹੌਰ
ਤੋਂ ਸਿ�ੱਕਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤ੍ਤ ਾ ॥ ਪਰ ਇ�ਤੋਂ ਪਸਿਹਲਾਂ ਸਿਵਃ �ੰਃ ੧੮੨੧'ਚ ਅਹਸਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਦਰੁ੍ਰਾ�ੀ ਲਾਹੌਰ'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ �ੀ ॥ ਹੇਠਾਂ
ਦਰੁ੍ਰ ਾ�ੀ ਦਾ ਸਿਹਜਰੀ ੧੧੭੮ ਦਾ ਸਿ�ੱਕਾ ਵੇੱਸਿਖਆ ਜਾ �ਕਦਾ ਹੈ ॥
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ਅਸਿਹਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ(ਦਰੁ੍ਰਾ�ੀ) ਦਾ ਲਾਹੌਰ ਦਾ  ਸਿਹਜਰੀ ੧੧੭੮ (ਸਿਵਃ �ੰਃ ੧੮੨੧) ਦਾ ਸਿ�ੱਕਾ ॥

ਸਿ�ੱਖਾਂ �ੇ ਭੀ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਇ� �ਾਲ ਆਪ�ਾ ਸਿ�ੱਕਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤ੍ਤ ਾ �ੀ ਸਿਜਵੇਂ ਸਿਕ ਅ�ੀਂ ਪਸਿਹਲਾਂ ਹੀ ਦੱ� ਆਏ ਹਾਂ ॥ ਆਉ
ਹ�ੁ ਉ� ਸਿ�ੱਕੇ ਦੀ ਤ�ਵੀਰ ਵੇੱਖੀਏ ॥ ਇ� ਸਿ�ੱਕੇ ਤੇ ਭੀ ਜਾਰੀ ਕਰ� ਵਾਲੀ ਟਕ�ਾਲ ਦਾ �ਾਉ ਂਫਾਰ�ੀ'ਚ ਦਾਰ ਅਲ
�ਲ੍ਤ�ਾ ਲਾਹੌਰ ਪਸਿੜ੍ਹਆ ਜਾ �ਕਦਾ ਹੈ  ॥ ਸਿ�ੱਕੇ ਦੇ ਦਜੂੇ ਪਾੱ�ੇ ਗੋਸਿਬੰਦਸ਼ਾਹੀ ਇਬਾਰਤ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ �ਕਦੀ ਹੈ ॥ �ਭਤੋਂ ਉਤ੍ਤ ੇ
ਗੁਰ ੂਗਸੋਿਬੰਦ ਪਸਿੜ੍ਹਆ ਜਾ �ਕਦਾ ਹੈ ॥ ਇਬਾਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਅ�ੀਂ ਅਗ੍ਗੇ ਜਾਕ ੇਤਫ�ੀਲ �ਾਲ ਦੱ�ਾਂਗੇ ॥

ਸਿ�ੱਖਾਂ ਦਾ ਸਿਵਃ �ੰਃ ੧੮੨੩ ਦਾ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਸਿ�ੱਕਾ ॥
Image courtesy of Steve Album Rare Coins
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 ਲਾਹੌਰ ਤ ੇਸਿਵਃ �ੰਃ ੧੮੨੩'ਚ ਕੁਝ ਸਿਚਰ ਵਾ�੍ਤੇ ਦਰੁ੍ਰ ਾ�ੀ ਦਾ ਮੁੜ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਇਆ ॥ ਇ� ਦਾ �ਬੂਤ �ੇ ਅਹਸਿਮਦ ਸ਼ਾਹ 
ਦਰੁ੍ਰਾ�ੀ ਦੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤ੍ਤ  ੇਹੋਏ ਸਿ�ੱਕ ੇ॥ ਇਕ �ਮੂ�ਾ ਹੇਠਾਂ ਸਿਹਜਰੀ ੧੧੮੦ ਦਾ ਅਸਿਹਮਦ ਸ਼ਾਹ ਦਰੁ੍ਰਾ�ੀ (ਅਬਦਾਲੀ) ਦਾ 
ਸਿ�ੱਕਾ । ਜੋ ਸਿਵਃ �ੰਃ ੧੮੨੩'ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤ੍ਤ ਾ ਗਇਆ �ੀ ॥

�ੋ  ਇਹ ਗੱਲ ਹਣੁ ਤਾਂ �ਾਫ ਹੈ ਸਿਕ ਸਿਜ੍ਹਧੀ ਪ੍ਰਭੁਤਾ ਹੋਵੇ ਸਿ�ੱਕ ੇਭੀ ਉਹੀ ਜਾਰੀ ਕਰ �ਕਦਾ ਹੈ । ਸਿਕਉਸਂਿਕ ਇਹ ਪ੍ਰਭੁਤਾ ਦੀ
ਸਿ�ਸ਼ਾ�ੀ ਹੁਦੇੰ �ੇ ॥ 

ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੁਤਾ ਖੱੁ� ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁਦੰਾ ਹੈ ਇਹ ਦੱ�ਣ ਦੀ ਲੋੜ �ਹੀਂ ਪਰ ਇਹ ਅ�ੀਂ ਸਿ�ੱਖਾਂ ਦੇ ਆਖਰੀ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦਲੀਪ
ਸਿ�ੰਘ ਦੀਆਂ ਤਰਵੀਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਾ ਹੀ �ਕਦੇ ਹਾਂ ॥ ਜੋ ਕਮੰ ਸਿ�ੱਖ ਕਦੇ �ਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਭਾਂਵੇ ਆਪਣੀ ਗਰਦ� ਸਿਕਉ ਂ�ਾ
ਕਟੌਣੀ ਪਵੇ । ਓਹ ਕਮੰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿ�ੱਖਾਂ ਦੇ ਆਖਰੀ ਮਹਾਰਾਜੇ �ੰੂ ਹੇਠਾਂ ਤ�ਵੀਰ'ਚ ਵੇੱਸਿਖਆ ਜਾ �ਕਦਾ ਹੈ  ॥  ਇਹ
ਕਸਿਹਣਾ ਸਿਕ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿ�ੰੰਘ �ੇ ਮੁੜ ਸਿ�ਖ ਧਰਮ ਅਪ�ਾ ਲਇਆ �ੀ । ਇਹ ਸਿ�ਰਫ ਆਪਣੇ ਆਪ �ੰੂ ਤ�ੱਲੀ
ਦੇਣ �ਾਲੋਂ  ਵਧੱ  ਕੁਝ ਭੀ  �ਹੀ  ਹੈ  ॥ ਮਹਾਰਾਜਾ  ਦਲੀਪ ਸਿ�ੰਘ ਦੀ  ਔਲਾਦ �ੇ  ਫੇਰ  ਓਹ ਕਮੰ ਸਿਕਉ ਂਕੀਤ੍ਤ ੇ  ਜੋ  ਸਿ�ੱਖੀ
ਸਿਵਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਸਿਖਲਾਫ �ੀ ? ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿ�ੰਘ ਦੀ ਔਲਾਦ ਦੀਆਂ ਤ�ਵੀਰਾਂ ਵਖੇਕੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ �ਾਫ ਹੁਦੰੀਆ
�ੇ ਸਿਕ ਪ੍ਰਭੁਤਾ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੇ ਟੱਬਰ ਦਾ �ੱਭ ਕੁਝ ਚਲਾ ਗਇਆ ॥ ਦੀ� । ਧਰਮ । ਰਾਜ । ਪੈ�ਾ । �ੱਭ ਕੁਝ ॥
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ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿ�ੰਘ ਸਿ�ਗਰੇਟ�ੋਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿ�ੰਘ ਸਿ�ਗਰੇਟ�ੋਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ
CC BY-NC-ND 3.0 National Portrait Gallery, LondonCC BY-NC-ND 3.0 National Portrait Gallery, London
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ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿ�ੰਘ ਦਾ ਪੁਤ੍ਤਰ ਸਿਵਕ੍ਟਰ ਦਲੀਪ ਸਿ�ੰਘ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਕਬਰ ਬਸਿਣਆ ਹੋਇਆਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿ�ੰਘ ਦਾ ਪੁਤ੍ਤਰ ਸਿਵਕ੍ਟਰ ਦਲੀਪ ਸਿ�ੰਘ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਕਬਰ ਬਸਿਣਆ ਹੋਇਆ
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ਸਿ�ੱਖਾਂ ਦ ੇਸਿ�ੱਸਿਕਆਂ ਦੀਆਂ ਇਬਾਰਤਾਂਸਿ�ੱਖਾਂ ਦ ੇਸਿ�ੱਸਿਕਆਂ ਦੀਆਂ ਇਬਾਰਤਾਂ
ਸਿ�ੱਖਾਂ �ੇ ਆਪਣੇ ਸਿ�ੱਕ ੇਸਿਵਃ �ੰਃ ੧੮੨੨ ਤੋਂ ਲੈਕ ੇਰਾਜ ਖੁ�ਣ ਤਾਂਈ ਸਿਵਃ �ੰਃ ੧੯੦੫ ਤਾਂਈ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤ੍ਤ  ੇ॥ ਵ�ੇੈ

ਕੁਝ'ਕ ਸਿ�ੱਕੇ ਸਿਵਃ �ੰਃ ੧੯੦੬ ਦੇ ਭੀ ਵਖੇਣ'ਚ ਔਦੇਂ �ੇ  ॥ ਬਹਤੁਾ ਸਿ�ਖ ਜਗਤ ਇਹ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਸਿਕ ਸਿ�ੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿ�ੱਕੇ
ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿ�ੰਘ �ੇ ਚਲਾਏ �ੀ ਜਾਂ ਫੇਰ ਸਿਪਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਸਿਕਆਂ'ਤੋਂ ਸਿ�ਖ �ੰ�ਥਾਂਵਾਂ �ੇ ਇਹ ਬਹਤੁ ਪਰਚਾਸਿਰਆ ਹੈ
ਸਿਕ ਪਸਿਹਲੇ ਸਿ�ਖ ਸਿ�ੱਕੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿ�ੰਘ ਬਹਾਦਰ �ੇ ਚਲਾਏ ॥ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿ�ੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਸਿ�ੱਸਿਕਆਂ ਦੀ ਗਲੱ ਇਕ
ਆਪਣੇ ਆਪ'ਚ ਵਡੱਾ ਸਿਵਸ਼ਾ ਹੈ ॥

ਸਿ�ੱਖਾਂ ਦੇ ਰਪੁੱਈਆਂ ਅਤੇ ਮੋਹਰਾਂ ਤੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਦੀਆਂ ਇਬਾਰਤਾਂ ਹੁਦੰੀਆਂ �ੇ ॥ ਇ�੍ਹਾਂ �ੰੂ ਗੋਸਿਬਦੰਸ਼ਾਹੀ ਜਾਂ �ਾ�ਕਸ਼ਾਹੀ
ਕਸਿਹ ਸਿਕ ਆੱਸਿਖਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ॥ ਕੁਝ ਸਿਵਦਵਾ�ਾਂ ਦਾ ਮ�ਣਾ ਹੈ । ਸਿਜਵੇਂ ਸਿਕ ਗੁਰਪੁਰਵਾ�ੀ ਡਾਃ �ੁਸਿਰੰਦਰ ਸਿ�ੰਘ ਜੀ । ਸਿਕ ਇਹ
ਦੋਂਵੇ ਇਬਾਰਤਾਂ �ਾ�ਕਸ਼ਾਹੀ ਹੀ �ੇ ਅਤੇ ਸਿ�ੱਕੇ ਭੀ �ਾ�ਕਸ਼ਾਹੀ ॥ ਪਰ ਅ�ੀਂ ਡਾਃ �ਾਸਿਹਬ �ਾਲ ਇ� ਗੱਲ ਤੇ �ਸਿਹਮਤ
�ਹੀਂ ॥ ਇਹ �ਾਉ ਂਬਾਜ਼ਾਰਾਂ'ਚ ਚਲਦੇ ਹੋਏ ਸਿ�ੱਸਿਕਆਂ ਦੇ �ੇ  ॥ ਭਾਵ । ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ'ਚ ਇ�੍ਹਾਂ ਸਿ�ੱਸਿਕਆਂ �ੰੂ ਗੋਸਿਬੰਦਸ਼ਾਹੀ ਜਾਂ
�ਾ�ਕਸ਼ਾਹੀ ਕਸਿਹ ਕੇ ਵਰਸਿਤਆ ਜਾਂਦਾ �ੀ ॥ ਇਹ �ਬੂਤ ਕਈ ਲੇਖਾਂ ਤੋਂ ਸਿਮਲਦੇ �ੇ ਸਿਜ�੍ਹਾਂ'ਚ �ਭਤੋਂ ਸਿਜ਼ਆਦਾ ਮਸ਼ਹਰੂ ਹੈ
ਚਾਰਲ੍� ਜੇ ਰੋਜਰੑ� (Charles J Rodgers) ਦਾ ਔ� ਦ ਕਇੋ�ਜ਼ ਔਫ ਦ ਸਿ�ਖ੍� (On the Coins of

the Sikhs ੧) ਦਾ ਲੇਖ ਜੋ ਏਸਿਸ਼ਐਸਿਟਕ �ੋ�ਾਈਟੀ ਔਫ ਬੈਂਗਲੌ ਦੀ ਸਿਜਲ੍ਦ  ੫੦ ਦੇ ਪਸਿਹਲੇ ਸਿਹ�ੇੱ'ਚ ੧੮੮੧ ਈ�ਵੀ'ਚ
ਛੱਸਿਪਆ �ੀ ॥ ਇ�ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਏਸਿਸ਼ਐਸਿਟਕ �ੋ�ਾਈਟੀ ਔਫ ਬੈਂਗੌਲ ਦੀ ਸਿਜਲ੍ਦ  ੩੩'ਚ੨ ਭੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਿਜਲੇ ਦੇ
ਬਜਾਰਾਂ'ਚ ਸਿ�ੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਖੱੁ�ਣ ਦੇ ਦੱ�  ਵਸਿਰ੍ਹਆਂ ਮਗਰੋਂ ਸਿ�ੱਖਾਂ ਅਤ ੇਬਾਕੀ ਸਿ�ੱਸਿਕਆਂ ਬਾਰੇ ਜੋ ਬਜ਼ਾਰਾਂ'ਚ ਚਲਦੇ �ੀ । ਬਾਰੇ
ਸਿਲਸਿਖਆ ਸਿਮਲਦਾ ਹੈ ॥ �ੋ ਇ�੍ਹਾਂ ਲੇਖਾਂ ਤੋਂ ਇਹ �ਾਸਿਬਤ ਹੁਦੰਾ ਹੈ ਸਿਕ ਸਿ�ੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿ�ੱਸਿਕਆਂ'ਤੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਦੀਆਂ ਇਬਾਰਤਾਂ
ਹੁਦੰੀਆਂ �ੀ  । ਗੋਸਿਬਦੰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ �ਾ�ਕਸ਼ਾਹੀ ॥ ਅਤੇ ਇ�੍ਹਾਂ ਇਬਾਰਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਿ�ੱਸਿਕਆਂ �ੰੂ ਭੀ ਗੋਸਿਬੰਦਸ਼ਾਹੀ ਜਾਂ
�ਾ�ਕਸ਼ਾਹੀ ਆੱਸਿਖਆ ਜਾਂਦਾ �ੀ ॥ ਇ� ਗੱਲ �ਾਲ ਤ ੇਡਾਃ �ੁਸਿਰੰਦਰ ਸਿ�ੰਘ ਜੀ ਭੀ ਇਤ੍ਤਫਾਕ ਰੱਖਦੇ �ੀ ੩॥

ਸਿ�ੱਖ ਸਿ�ੱਸਿਕਆ ਦੇ ਮਾਸਿਹਰ ਹਾਂਸ਼ ਹਰਲੀ �ੇ ਆਪਣੀ ਸਿਕਤਾਬ "ਦ ਕਇੋ�ਜ਼ ਔਫ ਦ ਸਿ�ਖ੍�” 'ਚ ਇ�੍ਹਾਂ ਇਬਾਰਤਾਂ ਬਾਰੇ
ਤਫ�ੀਲ �ਾਲ ਸਿਲਸਿਖਆ ਹੈ ॥ ਅ�ੀਂ ਓ�੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੀਤ੍ਤ ੇ ਇ� ਕਮੰ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਪਰ ਅ�ੀਂ ਓ�੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੀ ਤਕ�ੀਕ
�ਹੀਂ ਇ�੍ਤਮਾਲ ਕੀਤ੍ਤ ੀ  ਅਤੇ  ਇਬਾਰਤਾਂ  ਦੀ  ਇਕ �ਵੀਂ  ਜਮਾਤ  (classification)  ਸਿਤਆਰ ਕੀਤ੍ਤ ੀ  ਹੈ  ॥ ਇ�
ਸਿਕਤਾਬ'ਚ ਅ�ੀਂ ਇ� �ਵੀਂ ਇਬਾਰਤੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ॥

ਸਿ�ੱਖਾਂ ਦੇ �ਭਤੋਂ ਪਸਿਹਲੇ ਸਿ�ੱਕੇ ਜੋ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ ਦਲ ਖਾਲ�ਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜਾਰੀ ਹੋਏ �ੀ  । ਅਤੇ  ਕਈ
ਸਿਵਦਵਾ� ਇ�੍ਹਾਂ �ੰੂ ਭਗੰੀ ਸਿਮ�ਲ ਦੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤ੍ਤ ੇ ਸਿ�ੱਕੇ ਭੀ ਆਖਦੇ �ੇ । ਤੇ ਗੋਸਿਬੰਦਸ਼ਾਹੀ ਇਬਾਰਤ ਸਿਮਲਦੀ ਹੈ ॥ ਇਹ
ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿ�ੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਹਕੁਮ�ਾਸਿਮਆਂ ਤੇ ਜੋ ਮੋਹਰ ਵਖੇਣ �ੰੂ ਸਿਮਲਦੀ ਹੈ । ਤੋਂ �ਕਲ ਕੀਤ੍ਤ ੀ ਗਈ �ੀ ॥ 
ਫਾਰ�ੀ  �ੱਸਿਜਓ ਂ ਖੱਬੇ  �ੰੂ  ਪੜ੍ਹੀ  ਜਾਂਦੀ  ਹੈ  �ੋ  ਇ�  ਇਬਾਰਤ  �ੰੂ  ਅ�ੀਂ  �ੱਸਿਜਓ ਂ ਖੱਬੇ  �ੰੂ  ਹੀ  ਪੜ੍ਹ�ਾ  ਹੈ  ॥  
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ਸਿ�ਖਾਂ ਦੇ ਸਿ�ੱਸਿਕਆਂ'ਤ ੇਪਸਿਹਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਵਖੇਣ �ੰੂ ਸਿਮਸਿਲਆ ਸਿਕ ਓ�੍ਹਾਂ �ੇ ਸਿਜਵੇਂ ਕੀ ਆਮ ਹੁਦੰਾ ਹੈ । ਜਾਰੀ ਕਰਣ ਵਾਲੇ
ਰਾਜੇ ਜਾਂ �ਰਦਾਰ ਦਾ �ਾਉ ਂਸਿ�ੱਸਿਕਆਂ'ਤੇ �ਹੀਂ ਸਿਲਸਿਖਆ ॥ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ'ਚ ਅਮੈਰੀਕਾ ਦੀ ਕਰੰ�ੀ ਤੇ "In God We

Trust”੪ ਸਿਲਸਿਖਆ ਸਿਮਲਦਾ ਹੈ ਇਹ �ਭਤੋਂ ਪਸਿਹਲਾਂ ੧੮੬੪ ਈ�ਵੀ'ਚ ੨ �ੈਂਟ ਦੇ ਸਿ�ੱਕ'ੇਤੇ ਸਿਜ�੍ਹਾਂ �ੰੂ ਸਿਫਲੈਡਲੈਫੀਆ
ਟਕ�ਾਲ'ਚ ਘਸਿੜ੍ਹਆ ਗਇਆ �ੀ । ਵਖੇਣ �ੰੂ ਸਿਮਸਿਲਆ �ੀ ॥ ੧੮੫੪ ਈ�ਵੀ ਤੋਂ ਇਹ ਅਮੈਸਿਰਕਾ ਦੇ ਪੇਪਰ �ੋਟਾਂ ਤ ੇਭੀ
ਸਿਲਖਣਾ ਸ਼ੁਰ ੂਹੋ ਗਇਆ ॥ ਇ�੍ਹਾਂ �ੰੂ ਅਮੈਰੀਕਾ'ਚ "ਡਲੌਰ ਸਿਬਲ" ਕਸਿਹਦੇੰ �ੇ ॥ 

ਸਿ�ੱਖਾਂ ਦੇ ਤਾਂਬੇ ਦੇ ਸਿ�ੱਸਿਕਆਂ'ਤੇ ਸਿਜੜ੍ਹੇ ਪੈ�ੇ ਫਲੂ� ਜਾ ਧੇੱਲੇ ਹੁਦੇੰ �ੇ'ਤੇ ਭੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਦੀਆ ਇਬਾਰਤਾਂ ਹੁਦੰੀਆਂ �ੇ  ॥
ਇ�੍ਹਾਂ'ਚ ਫਾਰ�ੀ  ਵਾਲੀ  ਇਵਾਰਤ ਤਾਂ  ਗੋਸਿਬੰਦਸ਼ਾਹੀ  ਇਬਾਰਤ ਹੀ  ਹੁਦੰੀ  ਹੈ  ॥ ਅਤੇ  ਗੁਰਮੁਖੀ  ਦੀ  ਇਬਾਰਤ ਜੋ  �੍ਰੀ
ਅਸਿਮ੍ਰਤ�ਰ ਟਕ�ਾਲ ਦੇ ਸਿ�ੱਸਿਕਆਂ'ਤੇ ਲੱਭਦੀ ਹੈ ਓਹ ਹੈ  "ਅਕਾਲ �ਹਾਇ ਗੁਰੂ �ਾ�ਕ ਜੀ"  ਕੁਝ ਸਿ�ੱਸਿਕਆਂ'ਤੇ  "ਬਾਬਾ
�ਾ�ਕ ਜੀ �ਹਾਇ" ਭੀ ਘਸਿੜ੍ਹਆ ਸਿਮਲਦਾ ਹੈ ॥ ਇ�ਦੀ ਤਫ�ੀਲ ਅ�ੀਂ ਅਗ੍ਗੇ ਜਾਕ ੇਦੇਵਾਂਗੇ ॥ 
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ਗੋਸਿਬੰਦਸ਼ਾਹੀ ਇਬਾਰਤ ਲਾਹੌਰੀਗੋਸਿਬੰਦਸ਼ਾਹੀ ਇਬਾਰਤ ਲਾਹੌਰੀ((GSL.LHRGSL.LHR))

ਇਹ ਇਬਾਰਤ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸਿ�ੱਸਿਕਆਂ'ਤ ੇਲੱਭਦੀ ਹੈ �ੋ ਇ��ੰੂ ਅ�ੀਂ ਗੋਸਿਬੰਦਸ਼ਾਹੀ ਇਬਾਰਤ ਲਾਹੌਰੀ ਜਾਂ GSL.LHR 

ਦਾ �ਾਉ ਂਸਿਦਤ੍ਤ ਾ ਹੈ ॥ ਇਹ ਇਬਾਰਤ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸਿਵਃ �ੰਃ ੧੮੨੨ ਅਤ ੇਸਿਵਃ �ੰਃ ੧੮੨੩ ਦੇ ਸਿ�ੱਸਿਕਆਂ'ਤ ੇਹੀ ਸਿਮਲਦੀ ਹੈ ॥ 

کن�کن�دبر   دبر    تترصن رصن    کن�کن�دد  وغتوغت    حتفحتف
ਕ� ਕ� ਰ ਦਬਰ ਦਬ ਤ ਤ ਰ�� ਰ�� ਹਤਫਹਤਫ  ਓਘਤਓਘਤ    ਕਯ ਕਯ ਦਦ  

ਗਰਦੰਬੇ ਗਰਦੰਬੇ ਤਰ��ੁ ਤਰ��ੁ ਸਿਹਤਫ ਸਿਹਤਫ ਗੋਤ ੇਗੋਤ ੇ ਗਦੇ ਗਦੇ 
(�ੱਸਿਜਓ ਂਖੱਬੇ �ੰੂ ਪੜ੍ਹ�ਾ ਹੈ)

کہ
کہسن�
سن� دنبدنب  وکوک وور ر       وک        وک         � �ان�

کن�کن�ان� ززاا تفتفان��ان��
ਹਕ��  ਹਕ��  ਦ�ਬ ਦ�ਬ ਕੋਕੋ    ਵ ਰਵ ਰ ਕੋ ਕੋਕ� ਕ� �ਾ�ਾ    ਜ਼ ਜ਼ ਅਅ ਤਫ ਤਫ ਯਾਯਾ  

ਘਸਿ�ੰ  ਘਸਿ�ੰ  ਦਸਿਬੰਗੋ ਦਸਿਬੰਗੋ ਰਗੁੂਰਗੁੂ           
(�ੱਸਿਜਓ ਂਖੱਬੇ �ੰੂ ਪੜ੍ਹ�ਾ ਹੈ)

ਇ��ੰੂ ਅ�ੀਂ �ਮਝੌਂਣ ਵਾ�੍ਤੇ ਫਾਰ�ੀ ਦੀ ਤਰਜ਼'ਚ ਉਪੱਰ �ੱਸਿਜਉ ਂਖੱਬੇ �ੰੂ ਸਿਲਸਿਖਆ ਹੈ ॥ �ੋ ਇ��ੰੂ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਇਝੰ
ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ॥

ਦੇਦੇਗ ਗ ਤਗੇੋ ਤਗੇੋ ਫਤਸਿਹਫਤਸਿਹ  �ੁ�ਰ�ੁ�ਰਤਤ੫੫  ਬੇਦਰੰਬੇਦਰੰਗਗ੬੬

ਯਾਯਾਫਤਫਤ੭੭     ਅਅਜ਼ਜ਼੮੮    �ਾ�ਾ�ਕ �ਕ ਗੁਗੁਰੂਰੂ  ਗੋਗੋਸਿਬੰਦ ਸਿਬੰਦ ਸਿ�ੰਘਸਿ�ੰਘ  
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ਇ�ਦਾ  ਮਤਲਬ  ਹੁਦੰਾ  ਹੈ  ਸਿਕ  ਬਰਕਤ(ਦੇਗ)  ਤਾਕਤ(ਤਗੇ)  ਫਤਸਿਹ  ਅਤੇ  ਸਿਰਜਕ(ਯਾਫਤ)  ਯਕਦਮ  ਸਿਬ�ਾ
ਦੇਰੀ(ਬੇਦਰੰਗ) ਦੇ ਗੁਰ ੂਗੋਸਿਬੰਦ ਸਿ�ੰਘ ਜੀ । ਜੋ �ਾ�ਕ ਹ� । ਦੇ(ਅਜ਼) �ਦਸਿਕਆਂ(�ੁ�ਰਤ) ਹਾ�ਲ ਹੁਦੰੀ ਹੈ ॥

ਇਹ ਇ� ਇਬਾਰਤ ਦੇ ਭਾਵਅ੍ਰਥ �ੇ  । ਸ਼ਬਦਾਰਥ ਅਖੀਰ’ਚ ਸਿਟਪੱਣੀਆਂ ਹੇਠ ਸਿਦਤ੍ਤ ੇ ਗਏ �ੇ ॥ ਇਹ ਇਬਾਰਤਾਂ
ਸਿਸ਼ਕ�੍ਤਾ੯ ਫਾਰ�ੀ'ਚ ਸਿਲਖੀਆਂ ਹਈੋਆਂ ਸਿਮਲਦੀਆਂ �ੇ ॥ ਅਤ ੇਸਿਲਪੀ ਹੈ ��੍ਤਲੀਕ ॥ ਸਿਸ਼ਕ�੍ਤਾ ਦਾ ਲਫਜ਼ੀ ਮਤਲਬ ਹੁਦੰਾ ਹੈ
ਟਟੁ੍ਟ ੇ ਹੋਏ ਹਥੱੀਂ ਸਿਲਸਿਖਆ ਹੋਇਆ । ਯਾ�ੀ ਸਿਕ ਸਿਲਖਣ ਵਕਤ ਕਈ ਅੱਖਰ ਅਤ ੇਸਿਬੰਦੀਆਂ ਸਿਟਪੱੀਆਂ ਸਿਜ�੍ਹਾਂ �ੰੂ �ੁਕਤ ੇਕਸਿਹਦੇੰ
�ੇ ।  ਛੱਡ ਸਿਦਤ੍ਤ ੇ ਜਾਂਦੇ �ੇ । ਮਾਤ੍ਰ ਾਂਵਾਂ ਭੀ ਸਿਲਖੀਆਂ �ਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ॥ ਇ�ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ �ਾਲ ਇ�੍ਹਾਂ ਇਬਾਰਤਾਂ �ੰੂ ਪੜ੍ਹ�ਾ ਹੋਰ
ਭੀ ਮੁਸ਼ਸਿਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ॥ ਵਣਜੀ ਅਤ ੇਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦ�ਤਾਵੇਜ਼ ਸਿਸ਼ਕ�੍ਤਾ'ਚ ਹੀ ਸਿਲਖੇ ਜਾਂਦੇ �ੀ ॥ ਸਿ�ੱਸਿਕਆਂ'ਤ ੇਭੀ ਇ�ੇ ਹੀ
ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਸਿਸ਼ਕ�੍ਤਾ ਇ�੍ਤਮਾਲ ਹੁਦੰੀ �ੀ ॥ ਸਿਜਵੇਂ ਸਿਕ ਅ�ੀਂ ਉਪੱਰ ਇਬਾਰਤ �ਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕਸੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤ੍ਤ ੀ ਹੈ । ਅ�ਲ'ਚ
ਗੁਰੂ �ੰੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ��੍ਤਲੀਕ'ਚ ਗੌਰੂ ਸਿਲਸਿਖਆ ਗਇਆ ਹੈ ॥ ਅਤੇ ਸਿਸ਼ਕ�੍ਤਾ'ਚ ਗੋਰੂ ਦੇ ਬਜਾਏ ਕਰੋੂ ਜਾਂ ਲੋਰੂ  ਸਿਲਸਿਖਆ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ  ॥ ��੍ਤਲੀਕ ਸਿਲਪੀ ਦਾ �ਾਉ ਂਹੈ ਸਿਜ�ਦੇ'ਚ ਫਾਰ�ੀ ਅਰਬੀ ਉੜਦੂ ਪਸ਼ਤੋ ਦਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇ� ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ
ਬੋੱਲੀਆ ਸਿਲਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ �ੇ ॥ ਲਸਿਹਦੇੰ ਪੰਜਾਬ'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭੀ ��੍ਤਲੀਕ'ਚ ਸਿਲਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ॥ ਗੋਰੂ ਫਾਰ�ੀ'ਚ ਸਿਜ�
ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਸਿਲਸਿਖਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉ�ਦੀ ਇਕ ਸਿਮ�ਾਲ ਹੇਠਾਂ ਸਿਦਤ੍ਤ ੀ ਗਈ ਹੈ ॥

ਇ੍ਹਧੇ'ਚ ਫਰਕ ਥੋੜ੍ਹਾ وک           رو  ਇਹ ਗੋਰ ੂਹੈ ਪਰ ਜੋ ਸਿ�ੱਸਿਕਆਂ ਦੀ ਇਬਾਰਤ ਤ ੇਸਿਲਸਿਖਆ ਹੁਦੰਾ ਹੈ ਓਹ ਹੈوگرو

ਹੀ ਹੈ ਦੇ ਉਪੱਰ ਵਾਲੀ ਲਕੀਰ ਸਿਲਖਣ ਵਲੇੇ ਛੱਡ ਸਿਦਤ੍ਤ  گ  ੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ੧੦ ਪਰ ਜੇ �ਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਇ��ੰੂ ਇਕ ਸਿਸ਼ਕ�੍ਤਾ

ਫਾਰ�ੀ �ਾ ਜਾ�ਣ ਵਾਲਾ ਕਰੋ ੂਹੀ ਪੜ੍ਹੂ ॥ ਜਦਸਿਕ ਇ��ੰੂ ਪੜ੍ਹ�ਾ "ਗੁਰ"ੂ ਹੈ ॥  ਇੱ�ੇ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਜੋ ਤਗੇੋ ਹੈ ਓਹ ਫਾਰ�ੀ'ਚ ਇ�

ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਹੋਵਗੇਾ وگت ਪਰ ਜੋ ਸਿ�ੱਸਿਕਆਂ'ਤ ੇਸਿਲਸਿਖਆ ਸਿਮਲਦਾ ਹੈ ਓਹ ਹੈ وغت ਜੋ ਸਿਕ ਦਰਅ�ਲ'ਚ ਤਘਵ ਹੈ ਪਰ ਅ�ੀਂ

ਇ��ੰੂ ਤਗੇੋ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ  ॥ ਹੇਠਲੀ ਤ�ਵੀਰ'ਚ ਇਹ ਇਕ ਖਾ� ਸਿ�ੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇ੍ਹਧੇ ਤੇ ਫਤਹ ਫਤਹ੍ਹ  ਕਰਕੇ ਸਿਲਸਿਖਆ

ਹੋਇਆ ਹੈ  ॥ ਆਮ ਸਿ�ੱਸਿਕਆਂ'ਤੇ ਸਿਲਸਿਖਆ ਹੁਦੰਾ حتف   ਹੈ  ਪਰ ਇ੍ਹਧੇ  ਤੇ ਸਿਲਸਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ حتف ہ   ॥  ਆਮ

ਸਿ�ੱਸਿਕਆਂ'ਤ ੇہ ਦੀ  ਜਗ੍ਹਾ ਲਹੌਰ ਟਕ�ਾਲ ਦਾ ਸਿ�ਸ਼ਾ� ਬਸਿਣਆ ਹੁਦੰਾ ਹੈ ਜੋ ਇ� ਸਿ�ੱਕ ੇਤ ੇਬੇਦਰੰਗ ਅਤ ੇਯਾਫਤ ਲਫਜ਼ਾਂ ਦੇ

ਸਿਵਚਕਾਰ ਇਕ ਲ �ੁਮਾ ਸਿ�ਸ਼ਾ� ਹੈ ਅਤੇ �ਾ�ਕ ਦੇ  ਫੁً "ਕ"  ਦੀ ਵਡੱੀ ਲੰਮੀ ਲਕੀਰ ਹੇਠਾਂ ਹੈ  ॥  ਜੇ  ਸਿਕ�ੇ ਲਫਜ਼ ਦੇ
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ਅਖੀਰ'ਚ  ہ ਆਵੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਓਹ "ਹ" ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਦੇ ਬਜਾਏ "ਆ" ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਕਢੱਦਾ ਹੈ ੧੧ ॥ �ੋ حتف ہ �ੰੂ ਅ�ੀਂ

ਫਤਹਾ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ  ॥ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਸਿ�ੱਖਾਂ ਦੇ ਪਸਿਹਸਿਲਆਂ ਸਿ�ੱਸਿਕਆਂ'ਚੋਂ ਇਕ ਹੈ  ॥ ਇ�ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋ
�ਕਦੀ ਹੈ ਸਿਕ ਇਬਾਰਤ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿ�ੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਹਕੁਮ�ਾਮੇ ਤੋਂ ਹ ੂਬ ਹ ੂ�ਕਲ ਕੀਤ੍ਤ ੀ ਗਈ ਹੋਵੇ੧੨ ॥ 

ਸਿਜਵੇਂ ਸਿਕ ਇ� ਸਿ�ੱਕ ੇਦੀ ਤ�ਵੀਰ ਤੋਂ ਵੇੱਸਿਖਆ ਜਾ �ਕਦਾ ਹੈ ਸਿਕ  ਇਬਾਰਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਸਿ�ੱਕ ੇਤ ੇ�ਹੀਂ ਹੈ ॥ ਇ੍ਹਧੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ 
ਸਿਕ ਠੱਪੇ ਜਾਂ ਡਾਈ ਦਾ ਸਿ�ੱਕ ੇਤੋਂ ਵਡੱਾ ਹੋਣਾ ॥ ਇ� ਤ�ਵੀਰ ਤੋਂ ਵੇੱਸਿਖਆ ਜਾ �ਕਦਾ ਹੈ ਸਿਕ ਇਬਾਰਤ ਹਸੇਿਠਓ ਂਉਤ੍ਤ  ੇ�ੰੂ ਅਤ ੇ
ਸ਼ਸੱਿਜਉ ਂਖੱਬੇ �ੰੂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ॥
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ਸਿ�ੱਕ ੇਦੇ ਦਜੂੇ ਪਾੱ�ੇ ਜਾਂ ਸਿਰਵਰ੍� ਤ ੇਹੇਸਿਠਉ ਂਸਿਲਸਿਖਆ ਹੈਃ

سسونونامام تنمیمتنمیم   سسولجولج
��  ਵਵ� � ਮਾਮਾ  ਤ�ਮਤ�ਮਯਯਮ ਮ � � ਵਵਲਜ ਲਜ 

��ੂਮਾ��ੂਮਾ ਤ�ਮਮੈ ਤ�ਮਮੈ �ਲੂਜ �ਲੂਜ 
((�ੱਸਿਜਓ ਂਖੱਬੇ �ੰੂ ਪੜ੍ਹ�ਾ ਹੈ�ੱਸਿਜਓ ਂਖੱਬੇ �ੰੂ ਪੜ੍ਹ�ਾ ਹੈ))

۱۸۲۲۱۸۲۲ تبمستبمس ببرضرض
੧੮੨੨ ੧੮੨੨ ਤਬਮ�ਤਬਮ� ਬ ਰਜ਼ ਬ ਰਜ਼ 

ਤਬ�ੰ ਤਬ�ੰ ਬਰਜ਼ ਬਰਜ਼ 
ਸਿਹਦੰ�ੇ੮  ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਾਂਙ ਖੱਸਿਬਓ ਂ�ੱਜੇ �ੰੂ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ੇਜਾਂਦੇ �ੇ ॥  

رروحوحالال �ہلسلطن�ہ لسلطن اا رراادد
ਰਰ  ਵਹਵਹ  ਲਾਲਾ �੍ਹਲ੍ਤ� ਲ �੍ਹਲ੍ਤ� ਲ ਅ ਅ ਰਰ  ਅਅ  ਦਦ  

ਰਹੌਲਾ ਰਹੌਲਾ �੍ਹਲ੍ਤਸ੍� ਅ �੍ਹਲ੍ਤਸ੍� ਅ ਰਦਾ ਰਦਾ 

27



�ੋ ਇ��ੰੂ ਜੇ ਹਸੇਿਠਓ ਂਉਤ੍ਤ  ੇ�ੰੂ ਪੜ੍ਹੀਏ ਅਤ ੇ�ੱਸਿਜਉ ਂਖੱਬੇ �ੰੂ ਪੜ੍ਹਈਏ ਤਾਂ ਇੰਝ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ॥

ਜਲੂਜਲੂ��  ਮੈਮ�ਤਮੈਮ�ਤ    ਮਾ�ੂਮਾ�ੂ��  �ੰਬਤ �ੰਬਤ ੧੮੨੨੧੮੨੨
ਜ਼ਰਜ਼ਰਬਬ  ਦਾਦਾਰ ਰ ਅਅ((ਲਲ))  ਸ੍�ਲ੍ਤ�ਤ ਸ੍�ਲ੍ਤ�ਤ ਲਾਲਾਹੌਹੌਰਰ

ਇ�ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਦੰਾ ਹੈ ਸਿਕ ਇਹ ਸਿ�ੱਕਾ ਸਿਵਕ੍ਰਮ �ੰਮਤ ੧੮੨੨’ਚ ਪਸਿਵਤ੍ਤਰ ਅਤੇ ਸਿਕਰਪਾ ਦੀ ਛਾਂ ਲਾਹੌਰ �ਲ੍ਤ�ਤ ਤੋਂ
ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ॥ ਜਲੂ� ਲਫਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਦੰਾ ਹੈ ਰਾਜ ॥ ਆਮ ਤਰੌ ਤੇ ਮੁਗਲ ਸਿ�ੱਸਿਕਆਂ'ਤੇ ਜਲੂ� ਦੇ �ਾਲ ਰਾਜ
ਕਰ� ਦਾ ਵਰ੍ਹਾ ਸਿਲਸਿਖਆ ਸਿਮਲਦਾ ਹੈ  ॥ ਇ��ੰੂ ਅੰਗ੍ਰੇਜੀ’ਚ  regnal year  ਕਸਿਹਦੇੰ �ੇ੧੩ ॥ ਮੈਮ�ਤ ਮਾ�ੂ� ਦਾ
ਮਤਲਬ ਹੁਦੰਾ ਹੈ ਅਮ� ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ੧੪ ॥ ਜਰਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਦੰਾ ਹੈ ਘੜ੍ਹ�ਾ ਜਾਂ ਠੋਕ�ਾ ਜਾਂ ਟਕ�ਾਲ੧੫ ॥ ਚੇਤ੍ਤ ਾ ਰਹੇ ਸਿਕ
ਸਿਹਦੰ�ੇ ਫਾਰ�ੀ’ਚ ਭੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਂਙੁ (ਗੁਰਮੁਖੀ ਸਿਲਪੀ ਵਾਂਙ)ੁ  ਖੱਸਿਬਓ ਂ�ੱਜੇ �ੰੂ ਹੀ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ �ੇ  ॥ ਅੰਗਰੇਜੀ’ਚ ਭੀ ਜੋ
ਆਮ ਸਿਹਦੰ�ੇ ਇ�੍ਤਮਾਲ ਹੁਦੇੰ �ੇ ਓ�੍ਹਾਂ �ੰੂ Arabic Numerals(1, 2, 3, ...0) ਜਾਂ ਅਰਬੀ ਸਿਹਦੰ�ੇ ਕਸਿਹਦੇੰ �ੇ ।
ਇਹ ਖੱਸਿਬਓ ਂ�ੱਜੇ �ੰੂ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ �ੇ �ਾਂ ਸਿਕ �ੱਸਿਜਉ ਂਖੱਬੇ �ੰੂ ਫਾਰ�ੀ ਵਾਂਙ ॥ ਇ੍ਹਧੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਸਿਕ ਇਹ ਅਰਬੀਆਂ �ੇ
ਸਿਹਦੰ�ੁ੍ਤਾ� ਤ ੋਲਯੇ ਇ�ਲਈ ਇ�੍ਹਾਂ �ੰੂ ਸਿਹਦੰ�ੇ ਕਸਿਹਦੇੰ �ੇ ॥

 ਫਾਰ�ੀ ਅਤੇ ਅਰਬੀ'ਚ ਜੇ  "ਅਲ"  ਲਫਜ਼ ਦਜੂੇ ਲਫਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿਵਚਕਾਰ ਆਵੇ ਤਾਂ  "ਲ"  ਬੋੱਸਿਲਆ �ਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ
ਇ�ਦੇ ਮਗਰ ਜੇ ਕਈੋ �ੂਰਜੀ ਅੱਖਰ(ਫਾਰ�ੀ ਦਾ) ਆਵੇ ਸਿਜਵੇਂ ਪ । � । ਸ਼ । ਦ । ਜ਼   ਵਗੈਰ੍ਹ ਾ ਤਾਂ ਇਹ ਅੱਖਰ ਦੋਹਰੇ ਹੋ
ਜਾਂਦੇ �ੇ ਸਿਜਵੇਂ ਸਿਕ ਗੁਰਮੁਖੀ'ਚ ਅੱਧਕ ਲਾਇਆ ਹੋਵ ੇ॥ �ੋ ਇ��ੰੂ ਦਾਰ ਅਸ੍�ਲ੍ਤ�ਤ ਲਾਹੌਰ ਪੜ�ਾ ਹੈ੧੬ ॥  ਇੱਥੇ ਪਸਿਹਲਾ
�ੱ�ਾ ਅੱਧਾ ਹੈ ਭਾਂਵ ੇ"ਲ" ਸਿਲਖਣ'ਚ ਇਕ ਹੀ ਹੈ ॥

 ਇਹ ਇਬਾਰਤ ਪਸਿਹਲਾਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਸਿ�ੱਸਿਕਆਂ'ਤੇ ਫੇਰ ਅਹਸਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਸਿ�ੱਸਿਕਆਂ'ਤੇ ਭੀ ਵਖੇਣ �ੰੂ ਸਿਮਲੀ
ਅਤੇ ਸਿ�ੱਖਾਂ �ੇਂ ਭੀ ਇ��ੰੂ ਜਾਰੀ ਰੱਸਿਖਆ ॥ ਫਰਕ ਸਿ�ਰਫ ਇ�੍ਹਾ ਹੀ �ੀ ਸਿਕ ਸਿਹਜਰੀ ਵਰ੍ਹ ੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਿਵਕ੍ਰਮ �ੰਮਤ ਵਰ੍ਹਾ
ਇ�੍ਤਮਾਲ ਕੀਤ੍ਤ ਾ ਅਤ ੇਜਲੂ� ਵਰ੍ਹਾ ਸਿ�ੱਸਿਕਆਂ'ਤ ੇਕਦੇ ਭੀ ਘਸਿੜ੍ਹਆ �ਹੀਂ ਗਇਆ ॥ ਆਉ ਹਣੁ ਇ� ਇਬਾਰਤ �ੰੂ ਸਿ�ੱਕ ੇਤੇ
ਵੇੱਖੀਏ ॥
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ਗੋਸਿਬੰਦਸ਼ਾਹੀ ਇਬਾਰਤ ਕਸ਼ਮੀਰੀਗੋਸਿਬੰਦਸ਼ਾਹੀ ਇਬਾਰਤ ਕਸ਼ਮੀਰੀ(GSL.KMR)

ਇਹ ਇਬਾਰਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਿ�ੱਸਿਕਆਂ'ਤ ੇਲੱਭਦੀ ਹੈ �ੋ ਇ��ੰੂ ਅ�ੀਂ  GSL.KMR ਦਾ �ਾਉ ਂਸਿਦਤ੍ਤ ਾ ਹੈ ॥

کن�کن�دبردبر تترصنرصن وو      حتفحتف
� .
غت
� .
وو  غت  و ودکن�دکن�

ਕ� ਕ� ਰਦਬਰਦਬ ਤਤਰ�� ਰ�� ਵ ਵ ਹਤਫਹਤਫ ਵ ਵ ਘਤਘਤ ਵ ਵ ਕਕਯ ਦਯ ਦ
ਗਰਦੰਬੇ ਗਰਦੰਬੇ ਤਰ��ੁ ਤਰ��ੁ ਹਤੋਫ ਹਤੋਫ ਗੋਤ ੇਗੋਤ ੇ ਗੋਦ ੇਗੋਦ ੇ

ਪਸਿਹਲਾਂ ਵਾਂਙ ਇ��ੰੂ ਭੀ �ੱਸਿਜਓ ਂਖੱਬੇ �ੰੂ ਪੜ੍ਹ�ਾ ਹੈ ॥

کہ
کہسن�
سن� دنبدنب  ولول ر ور وولول �کن� �کن�ان� ان� ازاز تفتفان��ان��

ਹਕ�� ਹਕ�� ਦ�ਬ ਦ�ਬ ਲੋਲੋ  ਵ ਰ ਵ ਰ ਵਲ ਵਲ ਕ� �ਾ ਕ� �ਾ ਜ਼ ਅਜ਼ ਅ ਤਫਤਫ  ਯਾਯਾ  
ਘਸਿ�ੰ ਘਸਿ�ੰ ਦਸਿਬੰਗੋ ਦਸਿਬੰਗੋ ਰਗੁੂ ਰਗੁੂ   

�ੋ ਇ��ੰੂ ਇੰਝ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇਃ

ਦਗੇ ਦਗੇ ਓਓ੧੭੧੭   ਤਗੇ ਤਗੇ ਓ ਓ ਫਤ੍ਹਫਤ੍ਹ  ਓ  ਓ �ੁ�ਰ�ੁ�ਰਤ ਤ ਬੇਦਰੰਬੇਦਰੰਗਗ
ਯਾਯਾਫਤ  ਫਤ  ਅਜ਼  ਅਜ਼  �ਾ�ਕ �ਾ�ਕ ਗੁਗੁਰੂਰੂ  ਗੋਗੋਸਿਬੰਦ ਸਿਬੰਦ ਸਿ�ੰਘਸਿ�ੰਘ  

ਆਉ ਹਣੁ ਇਹ ਇਬਾਰਤ ਸਿ�ੱਕ ੇਤ ੇਵੇੱਖੀਏ ॥
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ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਿ�ੱਸਿਕਆਂ'ਤੇ ਦੇਗ ਓ ਤਗੇ ਓ ਫਤ੍ਹ  ਓ ਤੇ �ਭਤੋਂ ਉਪੱਰ ਹੁਦੰਾ ਹੈ ਪਰ ਬਾਕੀ ਦੀ ਇਬਾਰਤ ਹੇਸਿਠਉ ਂਉਤ੍ਤ ੇ �ੰੂ

ਜਾਂਦੀ ਹੈ ॥  ਫਾਰ�ੀ ਦਾ و  ਵ ਅਤੇ ਓ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਰਤੋਂ ਹੁਦੰਾ ਹੈ । �ੋ ਇ� ਇਬਾਰਤ'ਚ  و �ੰੂ "ਓ" ਪੜ੍ਹ�ਾ ਹੈ ॥ ਇ�

ਸਿ�ੱਕੇ ਤੇ ਮੁਖ ਸਿ�ਸ਼ਾ� ਤਲਵਾਰ ਸਿਵਚ ਚੱਕਰ ਹੈ ॥ ਇਹ ਸਿ�ਸ਼ਾ� ਕਰ�ੈਲ ਮਹਾਂ ਸਿ�ੰਘ ਦਾ ਹੈ । ਸਿਜ�ਦੀ �ੂਬੇਦਾਰੀ'ਚ ਇਹ
ਸਿ�ੱਕਾ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ �ੀ ॥ 
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ਸਿ�ੱਕੇ ਦੇ ਦਜੂੇ ਪਾੱ�ੇ ਤਾਰੀਖ ਹੈ ਅਤੇ "�੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁ" ਪਸਿੜ੍ਹਆ ਜਾ �ਕਦਾ ਹੈ ॥ �ਾਲ ਹੀ ਪਤ੍ਤ ਾ ਜੋ ਸਿਜਆਦਾਤਰ ਸਿ�ੱਖ
ਸਿ�ੱਸਿਕਆਂ'ਤੇ ਵਖੇਣ �ੰੂ ਸਿਮਲਦਾ ਹੈ । ਇ� ਸਿ�ੱਕ ੇਤੇ ਭੀ ਬਸਿਣਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ॥ ਸਿ�ੱਕਾ ਘੜ੍ਹ� ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਕੁਝ ਸਿਹ�ੱਾ ਹੀ
ਵਸੇਿਖਆ ਜਾ �ਕਦਾ ਹੈ ॥ ਤਾਰੀਖ ਸ਼ਾਇਦ ੧੮੯੧ ਹੋ �ਕਦੀ ਹੈ । ਇ�ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਪੱਤ ੇਦੀ ਸ਼ਕਲ । ਜੋ ਆਮ ਕਰ�ੈਲ ਮਹਾਂ
ਸਿ�ੰਘ ਦੇ ਸਿ�ੱਸਿਕਆਂ ਤੋ ਵਖੱਰਾ ਹੈ ॥  ਪੱੁਠੇ ਪਾੱ�ੇ ਦੀ ਇਬਾਰਤ �ੰੂ ਹੇਂਸਿਠਓ ਂਉਪੱਰ �ੰੂ ਪੜ�ਾ ਹੈ ॥ �ਭਤੋਂ ਪਸਿਹਲਾਂ ਜ਼ਰਬ
ਕਸ਼ਮੀਰ �ਭਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹੁਦੰੀ ਹੈ ਪਰ ਸਿ�ੱਸਿਕਆਂ'ਤ ੇਆਮ ਤਰੌ ਤ ੇਘੜ੍ਹ �ਹੀਂ ਹੁਦੰੀ ਅਤ ੇਇ� ਸਿ�ੱਕ ੇਤ ੇਭੀ �ਹੀਂ ਹੈੈ ॥ ਇ�ਦੇ ਉਤ੍ਤ ੇ
�੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁ  ਹੈ ਅਤੇ "ਰ" ਸਿ�ੱਕੇ ਤੇ ਘੜ੍ਹ �ਹੀ ਹੋਇਆ । ਅਤੇ ਪਤ੍ਤ ਾ ਘਸਿੜ੍ਹਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਤ੍ਤ ੇ ਦੇ ਉਤ੍ਤ ੇ "ਅਖ” ਜੋ
ਪੁਰਖ ਲਫਜ਼ ਦਾ ਸਿਹ�ੱਾ ਹੁਦੰਾ ਹੈ ਅਤ ੇ�ਭਤੋਂ ਉਤ੍ਤ  ੇਜੀ ਅਤ ੇਉ�ਦੇ ਉਤ੍ਤ  ੇਘੜ੍ਹਣ ਦਾ ਵਰ੍ਹਾ ਹੈ ॥
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ਹੇਠ ਸਿਲਖੀ ਇਬਾਰਤ �ੰੂ(ਗੁਰਮੁਖੀ �ੰੂ ਭੀ) �ੱਸਿਜਓ ਂਖੱਬੇ �ੰੂ ਪੜ੍ਹ�ਾ ਹੈ ॥

ےجےج ہہلہہل رروپوپ للاکاکاا ییرسرس ریمشکریمشک   ببرضرض
ਜੀਜੀ   ਹਹਲਹਹਲ ਰਰ  ਵਪਵਪ ਲ ਲ ਕਾਕਾ  ਅਅ ਈਈ ਰਸ ਰਸ ਰਯਮਸ਼ਕਰਯਮਸ਼ਕ   ਬਬ ਰਜ਼ ਰਜ਼

ਖਅਖਅ ਰਪੁਰਪੁ ਲਕਾਅਲਕਾਅ �੍ਰੀ�੍ਰੀ ਰਮੀਸ਼ਕਰਮੀਸ਼ਕ ਬਰਜ਼ਬਰਜ਼
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ਗੋਸਿਬੰਦਸ਼ਾਹੀ ਇਬਾਰਤ ਸਿਪਸ਼ਾਵਰੀਗੋਸਿਬੰਦਸ਼ਾਹੀ ਇਬਾਰਤ ਸਿਪਸ਼ਾਵਰੀ(GSL.PSR)(GSL.PSR)

ਇਹ ਇਬਾਰਤ ਸਿਪਸ਼ਾਵਰ ਦੇ ਸਿ�ੱਸਿਕਆਂ'ਤ ੇਲੱਭਦੀ ਹੈ �ੋ ਇ��ੰੂ ਅ�ੀਂ  GSL.PSR ਦਾ �ਾਉ ਂਸਿਦਤ੍ਤ ਾ ਹੈ ॥

ہکنہکن رردب دب  تترصنرصن حتفحتف      
� .
غت
� .
غت دہکیدہکی  

ਹਕ� ਹਕ� ਰ ਰ ਦਬ ਦਬ ਤ ਤ ਰ�� ਰ�� ਹਤਫਹਤਫ  ਘਤ ਘਤ ਹਕਯ ਦਹਕਯ ਦ
ਗੰਰਦਬੇ ਗੰਰਦਬੇ ਤਰ��ੁਤਰ��ੁ ਸਿਹਤਫਸਿਹਤਫ ਗਤੇਗਤੇ ਗਦੇਗਦੇ

ਪਸਿਹਲਾਂ ਵਾਂਙ ਇ��ੰੂ ਭੀ �ੱਸਿਜਓ ਂਖੱਬੇ �ੰੂ ਪੜ੍ਹ�ਾ ਹੈ ॥

کہ
کہسن�
سن� دنبدنب ولول ول رول ر � �ان�

کن�کن�ان� ازاز تفتفان��ان��
ਹਕ��ਹਕ�� ਦ�ਬ ਦ�ਬ ਵਲ ਵਲ ਰਵਲ ਰਵਲ ਕ� ਕ� �ਾ �ਾ ਜ਼ ਅਜ਼ ਅ ਤਫ ਤਫ ਯਾਯਾ  

ਘਸਿ�ੰ ਘਸਿ�ੰ ਦਸਿਬੰ ਦਸਿਬੰ ਗੋ ਗੋ ਰਗੁ ਰਗੁ ਕ��ਾ ਕ��ਾ ਜ਼ਅ ਜ਼ਅ ਤਫਯਾ ਤਫਯਾ 
�ੋ ਇ��ੰੂ ਇੰਝ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇਃ

ਦਗੇ ਦਗੇ ਤਗੇ ਤਗੇ ਫਤਸਿਹਫਤਸਿਹ  �ੁ�ਰ�ੁ�ਰਤ ਤ ਬੇਦਬੇਦਰੰਰੰਗਗ
ਯਾਯਾਫਤ  ਫਤ  ਅਜ਼ਅਜ਼    �ਾ�ਾ�ਕ �ਕ ਗੁਰ ਗੁਰ ਗੋਗੋਸਿਬੰਦ ਸਿਬੰਦ ਸਿ�ੰਘਸਿ�ੰਘ  

ਆਉ ਹਣੁ ਇਹ ਇਬਾਰਤ ਸਿ�ੱਕ ੇਤ ੇਵੇੱਖੀਏ ॥
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ਇ� ਸਿ�ੱਕੇ ਤੇ ਅਤੇ ਸਿਪਸ਼ਾਵਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਰਪੁੱਈਆਂ ਤੇ ਭੀ ਇਹ ਇਬਾਰਤ ਇਝੰ ਹੀ ਸਿਲਖੀ ਸਿਮਲਦੀ ਹੈ  ॥ ਇਬਾਰਤ
ਸਿਵਚਕਾਰੋਂ ਸ਼ੁਰ ੂਹੁਦੰੀ ਹੈ ਅਤ ੇਫੇਰ ਉਤ੍ਤ  ੇਮਗਰੋਂ ਬਚੀ ਹਈੋ ਹੇਠਾਂ ਸਿਲਖੀ ਲੱਭਦੀ ਹੈ ॥ �ੋ ਸਿਵਚਕਾਰ ਦੇਗ ਤਗੇ ਫਤ੍ਹ  �ੁ�ਰ ਅਤੇ
�ੁ�ਰਤ ਦਾ "ਤ" ਲੰਮੀ ਲਕੀਰ ਵਾਂਙ ਸਿਲਸਿਖਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ॥  "ਤ" ਉਪੱਰ ਬੇਦਰੰਗ ਯਾਫਤ ਅਜ਼ ਸਿਲਸਿਖਆ ਹੋਇਆ ਇ�
ਸਿ�ੱਕੇ ਤੇ ਵੇੱਸਿਖਆ ਜਾ �ਕਦਾ ਹੈ ॥ ਹੇਠਾਂ ਜੋ ਲੰਮੀ ਲਕੀਰ ਹੈ ਓਹ "�ਾ�ਕ" ਲਫਜ਼ ਦੇ "ਕ" ਦਾ ਸਿਹ�ੱਾ ਹੈ ॥ �ਾ�ਕ ਹੇਠਾਂ
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ਸਿਲਸਿਖਆ ਹੈ ਲੋਰ ਲੋ ਬ�ਦ ��ਕਹ ਯਾ�ੀ ਸਿਕ "ਗੁਰ ਗੋ ਸਿਬੰਦ ਸਿ�ੰਘ" ॥ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਦੇ ਸਿ�ੱਸਿਕਆਂ'ਤ ੇ ول ر و ਦੇ ਬਜਾਏ

ول ر  ਸਿਲਸਿਖਆ  ਸਿਮਲਦਾ ਹੈ ॥ ਇ��ੰੂ ਗੁਰ ਪੜ੍ਹ�ਾ ਹੈ ॥

ਇਥੱੇ ਸਿਧਆ� ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗਲੱ ਇਹ ਹੈ ਸਿਕ ਸਿਜਵੇਂ ਅ�ੀਂ ਸਿਪੱਛੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਇਬਾਰਤ GSL.KMR'ਚ ਵੇੱਸਿਖਆ و
ਤਗੇੋ'ਚ ਓ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਕਡੱਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ول ر و'ਚ ਇਹ ਊ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਢੱਦਾ ਹੈ ਅਤੇ اشپور'ਚ ਇਹ "ਵ" ਦੀ

ਅਵਾਜ਼ ਕਢੱਦਾ ਹੈ ॥
 ਸਿ�ੱਕੇ ਦੇ ਦਜੂੇ ਪਾੱ�ੇ ਜ਼ਰਬ ਦੀ "ਬ" ਇਕ ਲੰਮੀ ਲਕੀਰ ਹੈ ॥ ਇ�ਦੇ ਉਤ੍ਤ ੇ ਪਸ਼ਾਵਰ ਸਿਲਸਿਖਆ ਹੈ । ਜੋ ਇ� ਟਕ�ਾਲ

ਦਾ �ਾਉ ਂਹੈ ॥ ਪਤ੍ਤ  ੇਦੇ ਆਲੇ ਦਆੁਲੇ ਜਲੂ� ਸਿਲਸਿਖਆ ਹੈ । ਅਤ ੇਘੜ੍ਹਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ੧੮੯੨ ਭੀ �ਾਫ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ �ਕਦੀ ਹੈ ॥
ਪਤ੍ਤ  ੇਹੇਠ ਜੋ ਲੰਮੀ ਲਕੀਰ ਹੈ ਉਹ "��ਾ" ਦਾ ਸਿਹ�ੱਾ ਹੈ ॥ 

ہنسہنس ۱۸۹۱۸۹۲۲ سسولجولج رروواشپاشپ ببرضرض
ਹ��ਹ�� ੧੮੯੨੧੮੯੨ � � ਵਲਜਵਲਜ  ਰ ਰ ਵ ਵ ਸ਼ਾਪਸ਼ਾਪ ਬ ਬ ਰਜ਼ਰਜ਼
�ਾ��ਾ� �ਲੂਜ�ਲੂਜ ਰਵਸ਼ਾਸਿਪਰਵਸ਼ਾਸਿਪ ਬਰਜ਼ਬਰਜ਼

ਇ��ੰੂ ਭੀ �ੱਸਿਜਓ ਂਖੱਬੇ �ੰੂ ਹੀ ਪੜ੍ਹ�ਾ ਹੈ ॥ 

ਜ਼ਰਜ਼ਰਬਬ  ਸਿਪਸ਼ਾਸਿਪਸ਼ਾਵਵਰਰ  ਜਲੂਜਲੂ�� ੧੮੯੨ ੧੮੯੨  ��ਾ��ਾ
��ਹ �ੰੂ ��ਾ ਪੜ੍ਹਣਾ ਹੈ ਸਿਕਉਸਂਿਕ ਫਾਰ�ੀ’ਚ  ਲਫਜ਼ ਦੇ ਆਸਿਖਰ'ਚ "ਹ" ਅੱਖਰ ਹੋਵ ੇਤ ੇਫੇਰ ਓਹ "ਆ” ਦੀ ਅਵਾਜ਼ 

36



ਕਢੱਦਾ ਹੈ ॥ ਆਉ ਹਣੁ ਇਹ ਇਬਾਰਤ ਸਿ�ੱਕ ੇਤ ੇਵੇੱਖੀਏ ॥
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ਗੋਸਿਬੰਦਸ਼ਾਹੀ ਇਬਾਰਤ ਆਮਗੋਸਿਬੰਦਸ਼ਾਹੀ ਇਬਾਰਤ ਆਮ(GSL.GEN)(GSL.GEN)

ਇਹ ਇਬਾਰਤ ਸਿ�ੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਟਕ�ਾਲਾਂ ਦੇ ਸਿ�ੱਸਿਕਆਂ'ਤ ੇਲੱਭਦੀ ਹੈ �ੋ ਇ��ੰੂ ਅ�ੀਂ ਗੋਸਿਬੰਦਸ਼ਾਹੀ ਇਬਾਰਤ ਆਮ
ਜਾਂ  GSL.GEN ਦਾ �ਾਉ ਂਸਿਦਤ੍ਤ ਾ ਹੈ  ॥ ਇਹ ਟਕ�ਾਲਾਂ ਹ� ਲਾਹੌਰ । ਅਸਿਮ੍ਰਤ�ਰ । ਅ�ੰਦਘਰ । ਮੁਲਤਾ� ਅਤੇ
�ਜੀਬਾਬਾਦ ॥ ਇਹ �ਤਲੁਜ ਦੇ ਦਖੱਣ’ਚ ਸਿ�ਖ ਸਿਰਆ�ਤਾਂ ਦੇ ਸਿ�ੱਸਿਕਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਿ�ੱਖਾਂ ਦੇ ਪੈਸਿ�ਆਂ ਤੇ ਭੀ ਸਿਜ�੍ਹਾਂ’ਚ
ਫਾਰ�ੀ ਇਬਾਰਤ ਹੁਦੰੀ ਹੈ । ਲੱਭਦੀ ਹੈ ॥ ਪਸਿਟਆਲਾ ਸਿਰਆ�ਤ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਫਲੁਕੀਆਂ ਸਿਰਆ�ਤਾਂ ਅਤੇ ਮਲੇਰ
ਕਟੋਲਾ ਸਿਰਆ�ਤ ਸਿਕਉਸਂਿਕ ਆਮ ਚਲਣ ਵਾਲੇ ਸਿ�ੱਕੇ ਅਹਸਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਜਾਂ ਦਰੁ੍ਰ ਾ�ੀ ਦੇ ਸਿ�ੱਸਿਕਆਂ ਦੀ ਇਬਾਰਤ
ਇ�੍ਤਮਾਲ ਕਰਦੀਆਂ �ੀ । ਭਾਵ ਓ�੍ਹਾਂ  ਦੀ �ਰਪ੍ਰ�ਤੀ ਹੇਠ ਸਿ�ੱਕੇ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀਆਂ �ੀ �ੋ ਅ�ੀਂ ਇ�੍ਹਾਂ  ਸਿਰਆ�ਤਾਂ ਦੇ
ਸਿ�ੱਸਿਕਆਂ ਬਾਰੇ ਕਈੋ ਗੱਲ �ਹੀਂ ਕਰਣੀ ॥ ਸਿਕਉਸਂਿਕ ਤਕ�ੀਕੀ ਤਰੌ ਤ ੇਇ�੍ਹਾਂ ਸਿ�ੱਸਿਕਆ �ੰੂ ਸਿ�ਖ �ਹੀਂ ਕਸਿਹਆ ਜਾ �ਕਦਾ ॥
ਜੇ ਫਲੁਕੀਆਂ ਸਿਰਆ�ਤਾਂ ਦੇ ਸਿ�ੱਕੇ ਸਿ�ਖ ਸਿ�ੱਕ ੇ�ੇ ਫੇਰ ਇ� ਕ�ਵਟ੍ਟੀ ਤ ੇ�ਾਪ ਤਲੋਣ ਮਗਰੋਂ ਤਾਂ ਮਲੇਰ ਕਟੋਲੇ ਦੇ ਸਿ�ੱਕ ੇਭੀ
ਸਿ�ੱਖ ਹੀ �ਾਸਿਬਤ ਹਣੋਗੇ ॥ 

�ੋ ਇ�੍ਹਾਂ ਸਿ�ੱਖ ਸਿਰਆ�ਤਾਂ’ਚੋਂ ਸਿ�ਰਫ �ਾੱਭੇ ਦੇ ਸਿ�ੱਕੇ �ੇ ਸਿਜ�੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੋਸਿਬੰਦਸ਼ਾਹੀ ਸਿ�ੱਸਿਕਆਂ �ੰੂ ਅ�ੀਂ ਸਿ�ੱਖ ਸਿ�ੱਕੇ ਕਸਿਹ
�ਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇ�੍ਹਾਂ'ਤੇ ਝਾਤ੍ਤ ੀ ਮਾਰਾਂਗੇ  ॥ ਪ੍ਰਭੁਤਾ ਦੀ ਗੱਲ �ਾੱਭੇ ਦੇ ਰਾਸਿਜਆਂ �ੰੂ ਛੇਤ੍ਤ ੀ �ਮਝ ਆ ਗਈ ॥ ਇਕ �ਾੱਭਾ
ਸਿਰਆ�ਤ ਹੀ �ੀ ਸਿਜ�੍ਹੇ  ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਪਸਿਹਲੀ ਸਿ�ਖ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਜੰਗ’ਚ �ਾਥ ਸਿਦਤ੍ਤ ਾ ਅਤੇ ਇ੍ਹਧਾ ਖਸਿਮਆਜ਼ਾ ਭੀ
ਭੁਗਤ�ਾ ਪਇਆ ੧੮॥ 

ਇਹ ਇਬਾਰਤ  GSL.LHR �ਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਫਰਕ ਸਿ�ਰਫ ਇ�੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਸਿਕ ਤਗੇੋ وغت ਦੀ ਬਜਾਏ

ਇੰਝ  
� .
ਕਰ ਕ ੇਸਿਲੱਸਿਖਆ ਸਿਮਲਦਾ ਹੈ ॥  ਇ੍ਹਧੇ'ਚ ਬਹਤੁ ਥੜੋ੍ਹਾ ਫਰਕ ਹੈ ਭਾਂਵੇ ਵਖੇਣ'ਚ ਅੱਖਰ ਅੱਡ ਅੱਡ ਲਗਦੇ  وغت

�ੇ ॥ ਇ੍ਹਧੇ'ਚ و(ਵ) �ੰੂ غ(ਘ) �ਾਲ ਜੜੋ ਕੇ ਸਿਲਸਿਖਆ ਗਇਆ ਹੈ ॥ ਫਾਰ�ੀ ਅੱਖਰਾਂ �ੰੂ ਜਦੋਂ ਜੋੜ ਕੇ ਸਿਲਸਿਖਆ

ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉ�੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ॥ ਇ�ਦੀ ਤਫ�ੀਲ ਦੇ�ਾ �ਾੱਡ ੇਵਾ�੍ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਹਤੁਾ ਜਰਰੂੀ �ਹੀਂ ਹੈ ॥ ਆਉ
ਇ� ਇਬਾਰਤ �ੰੂ �ੰਪੂਰਣ ਰਪੂ'ਚ ਵੇੱਖੀਏ ॥
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کن�کن� رردب دب  تترصنرصن حتفحتف
� .
غت
� .
وو    غت کن�کن�دد   

ਕ�ਕ�   ਰਰਦਬਦਬ  ਤ ਤ ਰ��ਰ��  ਹਤਫਹਤਫ   ਵ ਘਤਵ ਘਤ ਕਯ ਕਯ ਦਦ
  ਗਰਦੰਬੇਗਰਦੰਬੇ ਤਰ��ੁ ਤਰ��ੁ ਸਿਹਤਫਸਿਹਤਫ ਗੋਤ ੇਗੋਤ ੇਗਦੇਗਦੇ

کہ
کہسن�
سن� دنبدنب  وکوک رر            وک     وک      � �ان�

کن�کن�ان� ززاا ت.ت.ففان��ان��
ਹਕ#ਸਹਕ#ਸ ਦ#ਬ ਦ#ਬ ਕੋਕੋ  ਰ ਕੋਰ ਕੋ ਕ# ਕ# #ਾ#ਾ ਜ਼ ਜ਼ ਅਅ  ਤਤਫ ਫ ਯਾ ਯਾ 

ਘਸਿ�ੰ ਘਸਿ�ੰ ਦਸਿਬੰਗੋ ਦਸਿਬੰਗੋ ਰਗੁਰਗੁ ਕ��ਾਕ��ਾ ਜ਼ਅਜ਼ਅ   ਤਫਯਾ ਤਫਯਾ 
�ੋ ਇ��ੰੂ ਇੰਝ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇਃ

ਦਗੇਦਗੇ  ((ਦੇਦੇਕਕ) ) ਤਗੇੋ ਤਗੇੋ ਫਤੇਫਤੇ  �ੁ�ਰ�ੁ�ਰਤ ਤ ਬੇਦਰਗੰ  ਬੇਦਰਗੰ  ((ਬਦਬਦਰ ਰ �ਕ�ਕ))
ਯਾਯਾਫਫਤਤ    ਅਅਜ਼ਜ਼     #ਾ#ਾ#ਕ#ਕ   ਗੁਰ ਗੁਰ ਗੋਗੋਸਿਬੰਦ ਸਿਬੰਦ ਸਿ�ੰਘਸਿ�ੰਘ  
ਆਓ ਹ�ੁ ਇਹ ਇਬਾਰਤ ਸਿ�ੱਸਿਕਆਂ'ਤ ੇਵੇੱਖੀਏ ॥
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ਪਸਿਹਲੇ ਗੋਸਿਬਦੰਸ਼ਾਹੀ ਪਸਿਹਲੇ ਗੋਸਿਬਦੰਸ਼ਾਹੀ ਅਸਿਮ੍ਰਤ�ਰਅਸਿਮ੍ਰਤ�ਰ
ਪਸਿਹਲੇ ਗੋਸਿਬਦੰਸ਼ਾਹੀ ਸਿ�ੱਕੇ ਸਿਵਃ �ੰਃ ੧੮੪੧ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਸਿਵਃ �ੰਃ ੧੮੬੫ ਤਾਂਈ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ॥ ਅਗ੍ਗੇ ਜਾਕੇ ਅ�ੀਂ ਬਾਅਦ

ਵਾਲੇ ਗੋਸਿਬੰਦਸ਼ਾਹੀ ਸਿ�ੱਸਿਕਆਂ'ਤੇ ਭੀ ਝਾਤ੍ਤ ੀ ਮਾਰਾਂਗੇ ॥ ਇ�੍ਹਾਂ ਸਿ�ੱਸਿਕਆਂ ਦੀ ਇਬਾਰਤ ਹੇਠੋਂ ਸ਼ੁਰ ੂਹੋ ਕ ੇਉਪੱਰ �ੰੂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ॥
ਸਿਜਵੇਂ ਸਿਕ ਸਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਸਿ�ੱਖ ਸਿ�ੱਸਿਕਆਂ ਦੀ ਇਬਾਰਤ ਸਿਤ�ੰ ਸਿਹਸੱਿ�ਆਂ'ਚ ਹੁਦੰੀ ਹੈ । �ਭਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਦੇਗ ਤਗੇੋ ਫਤੇ �ੁ�ਰਤ ।
�ੁ�ਰਤ ਦਾ "ਤ" ਇਕ ਲੰਮੀ ਲਕੀਰ ਹੁਦੰੀ ਹੈ  ॥ ਇ�ਦੇ ਉਪੱਰ ਜਾਂ ਸਿ�ੱਕੇ ਦੇ ਸਿਵਚਕਾਰਲੇ ਸਿਹ�ੇੱ'ਚ ਬੇਦਰੰਗ ਯਾਫਤ ਅਜ਼
ਘਸਿੜ੍ਹਆ ਸਿਮਲਦਾ ਹੈ ॥ ਸਿ�ੱਕੇ ਦੇ ਤੀ�ਰੇ ਸਿਹ�ੇੱ ਤੇ ਜੋ ਲੰਮੀ ਲਕੀਰ ਹੁਦੰੀ ਹੈ ਓਹ �ਾ�ਕ ਲਫਜ਼ ਦੇ "ਕ" ਦਾ ਸਿਹ�ੱਾ ਹੁਦੰੀ ਹੈ
ਅਤ ੇਇ�ਦੇ ਉਤ੍ਤ  ੇਗੁਰ ੂਗੋਸਿਬੰਦ ਸਿ�ੰਘ ਸਿਲਸਿਖਆ ਹੁਦੰਾ ਹੈ ॥ ਇ�੍ਹਾਂ'ਚੋਂ ਕੁਝ ਸਿ�ੱਸਿਕਆਂ ਦੇ ਸਿ�ੱਧੇ ਪਾੱ�ੇ'ਤ ੇਸਿ�ੰਘ ਲਫਜ਼ ਦੇ ਉਪੱਰ
ਸਿਹਜਰੀ । ਜੋ ਇ�ਲਾਮੀ ਵਰ੍ਹਾ ਹੁਦੰਾ ਹੈ । ਭੀ ਸਿਲਸਿਖਆ ਸਿਮਲਦਾ ਹੈ ॥ ਇ�ਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋ �ਕਦੀ ਹੈ । ਹਜੇ ਤਾਂਈ ਸਿ�ੱਖ
ਸਿ�ੱਸਿਕਆਂ ਦੇ ਮਾਸਿਹਰਾਂ �ੰੂ �ਹੀਂ ਪਤਾ ਲਸਿਗ੍ਗਆ ਹੈ ॥ ਬੇਦਰੰਗ ਅਤ ੇਯਾਫਤ ਲਫਜ਼ ਦੇ ਸਿਵਚਕਾਰ ਜੋ ਸਿ�ਸ਼ਾ� ਹੈ ਓਹ ਸਿ�ਸ਼ਾ�
�ੱਭ ਤੋਂ ਪਸਿਹਲਾਂ ਲਾਹੌਰ ਟਕ�ਾਲ ਦੇ ਸਿ�ਖ ਅਤੇ ਸਿ�ੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪਸਿਹਲੇ ਸਿ�ੱਸਿਕਆਂ'ਤੇ ਭੀ ਵਖੇਣ �ੰੂ ਸਿਮਲਦਾ ਹੈ ॥ ਇਹ ਸਿ�ਸ਼ਾ�
ਸਿ�ਖਾਂ  ਦੇ  ਸਿ�ੱਸਿਕਆਂ'ਤੇ
ਭਗੰੀ ਸਿਮ�ਲ ਦੀ ਸਿ�ਸ਼ਾ�ੀ
ਭੀ  ਹੋ  �ਕਦਾ  ਹੈ  ਪਰ
ਯਕੀ�ੀ  ਤਰੌ  ਤੇ  ਇਹ
ਕਸਿਹਣਾ  ਮੁਸ਼ਸਿਕਲ  ਹੈ  ॥
ਅਗ੍ਗੇ  ਚਲਕੇ  ਅ�ੀਂਂ
ਅ�ੰਦਘਰ  ਟਕ�ਾਲ  ਦੇ
ਸਿ�ੱਸਿਕਆਂ'ਤੇ  ਭੀ  ਇਹੀ
ਸਿ�ਸ਼ਾ� ਵਖੇਾਂਗੇ ॥

ਸਿ�ੱਕੇ  ਦੇ  ਪੱੁਠੇ  ਪਾੱ�ੇ
ਟਕ�ਾਲ ਦਾ �ਾਉ ਂਘੜ੍ਹਣ
ਦਾ  �ਮਾਂ(ਵਰ੍ਹਾ  ਸਿਵਃ
�ੰਃ’ਚ)  ਅਤੇ  ਕੁਝ
ਸਿ�ੱਸਿਕਆਂ'ਤੇ  ਅਰਬੀ
ਅਖਰਾਂ'ਚ  ਵਰ੍ਹਾ  ਸਿਜਵੇਂ
ਆਹਦ੧੯ ਮਤਲਬ
ਪਸਿਹਲਾ । ਤ�ੀ ਜਾਂ ਦਜੂਾ ।
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ਤਸਿਲਤ ਜਾਂ ਤੀਜਾ ਵਗੈਰ੍ਹ ਾ ਸਿਲਸਿਖਆ ਸਿਮਲਦਾ ਹੈ ॥ ਇਹ ਅਰਬੀ ਦੇ ਲਫਜ਼ �ੇ ਫਾਰ�ੀ ਦੇ �ਹੀਂ ॥ ਫਾਰ�ੀ ਆਹਦ �ੰੂ ਯਕ ।
ਤ�ੀ �ੰੂ ਦੋ । ਤਸਿਲਤ �ੰੂ �ੀ ਕਸਿਹਦੇੰ �ੇ ॥  ਇ��ੰੂ ਰਾਜ ਕਰਣ ਦਾ ਵਰ੍ਹਾ ਜਾਂ ਜਲੂ� ਜਾਂ ਅੰਗ੍ਰੇਜੀ'ਚ ਇ��ੰੂ  regnal

year ਕਸਿਹਦੇੰ �ੇ । ਸਿਜਵੇਂ ਸਿਕ ਅ�ੀਂ ਪਸਿਹਲਾਂ ਹੀ ਦੱ� ਆਏ ਹਾਂ ॥ ਕਟਾਰ ਦਾ ਸਿ�ਸ਼ਾ� ਹਰ ਪਸਿਹਲੇ �੍ਰੀ ਅਸਿਮ੍ਰਤ�ਰ ਟਕ�ਾਲ
ਦੇ ਗੋਸਿਬਦੰਸ਼ਾਹੀ ਸਿ�ੱਕ ੇਤ ੇਲੱਭਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਇ��ੰੂ ਅ�ੀਂ �੍ਰੀ ਅਸਿਮ੍ਰਤ�ਰ ਟਕ�ਾਲ ਦਾ ਸਿ�ਸ਼ਾ� ਕਸਿਹ �ਕਦੇ ਹਾਂ ॥ ਪੱੁਠੇ ਪਾੱ�ੇ
ਜੋ ਇਬਾਰਤ ਸਿਲਖੀ ਸਿਮਲਦੀ ਹੈ ਉ�ਦਾ �ਰਪੂ ਕੁਝ ਇ� ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਹੈਃ

ਜਲੂ� (ਅਰਬੀ ਵਰ੍ਹਾ) ਮੈਮ�ਤ ਮਾ�ੂ� �ੰਬਤ ਸਿਵਃ �ੰਃ ਵਰ੍ਹਾ ਜ਼ਰਬ �੍ਰੀ ਅਸਿਮ੍ਰਤ�ਰ । ਇ� ਸਿ�ੱਕ ੇਦੇ ਪੱੁਠੇ ਪਾ�ੇ ਕੁਝ ਇ�
ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਸਿਲਸਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ॥ 

سسونونامام دحدحاا  تنمیمتنمیم سسولجولج
� � ਵ� ਵ� ਮਾਮਾ    ਤ�ਮਯਮ ਤ�ਮਯਮ ਦਹ ਦਹ ਆ ਆ � � ਵਲਜਵਲਜ  

��ੂਮਾ ��ੂਮਾ ਤ�ਮਮੈ ਤ�ਮਮੈ ਦਹਆ ਦਹਆ �ਲੂਜ �ਲੂਜ 

رسرست ت رمرماا رسیرسی ببرضرض تبمستبمس۱۸۴۱۱۸۴۱
ਰ� ਰ� ਤ ਤ ਰਮ ਰਮ ਅਅ   ਈ ਰ�ਈ ਰ� ਬ ਬ ਰਜ਼ ਰਜ਼ ੧੮੪੧੧੮੪੧ ਤਬਮ� ਤਬਮ� 

ਰ�ਤਸਿਮ੍ਰਅ ਰ�ਤਸਿਮ੍ਰਅ �੍ਰੀ �੍ਰੀ ਬਰਜ਼ ਬਰਜ਼ ਤਬ�ੰ ਤਬ�ੰ 
�ੋ ਇ��ੰੂ ਇੰਝ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇਃ

ਜਲੂਜਲੂ� � ((ਆਆਹਦਹਦ) ) ਮੈਮ�ਤ ਮੈਮ�ਤ ਮਾ�ੂਮਾ�ੂ��
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�ੰਬਤ �ੰਬਤ ੧੮੪੧ ੧੮੪੧ ਜ਼ਰਜ਼ਰਬ ਬ �੍ਰੀ �੍ਰੀ ਅਅਸਿਮ੍ਰਸਿਮ੍ਰਤਤ�ਰ�ਰ
ਪਸਿਹਲੇ ਗੋਸਿਬਦਸ਼ਾਹੀ ਸਿ�ੱਸਿਕਆਂ ਦੇ ਪੱੁਠੇ ਪਾੱ�ੇ ਸਿਜਆਦਾਤਰ ਘ�ੇ ਹੋਏ ਠੱਸਿਪਆਂ ਜਾਂ ਸਿਜ��ੰੂ ਅੰਗ੍ਰੇਜੀ’ਚ worn out

die ਕਸਿਹਦੇੰ �ੇ । �ਾਲ ਘੜ੍ਹ ੇਹੋਏ ਸਿਮਲਦੇ �ੇ ॥ �ੰਮਤ ਵਰ੍ਹ ੇ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾੱ�ੇ ਇਕ �ੂਰਜਮੁਖੀ ਵਰਗਾ ਫਲੁ ਭੀ ਕਦੇ ਕਦੇ ਵਖੇਣ
�ੰੂ ਸਿਮਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ॥ ਇਹੀ ਇਬਾਰਤ ਹਣੁ ਅ�ੀਂ ਸਿ�ੱਕ'ੇਤ ੇਵੇੱਖੀਏ ॥

ਸਿਜਵੇਂ  ਸਿਕ  ਅ�ੀਂ
�ਾਲ  ਵਾਲੀ
ਤ�ਵੀਰ'ਚ  ਵਖੇ
�ਕਦੇ ਹਾਂ ਸਿਕ ਸਿ�ੱਕੇ
ਦੇ  ਪੱੁਠੇ  ਪਾ�ੇ  ਦੀ
ਇਬਾਰਤ  ਹਠੇਾਂ  ਤੋਂ
ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਉਪੱਰ �ੰੂ
ਜਾਂਦੀ  ਹੈ  ॥  ਇ�
ਸਿ�ੱਕੇ  ਤੇ  ਰਾਜ�ੀ
ਵਰ੍ਹਾ  ਆਹਦ
ਸਿਲਸਿਖਆ  ਹੈ  ॥
ਹਾਂ�  ਹਰਲੀ
ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਸਿਵਃ �ੰਃ
ਵਰ੍ਹਾ  ੧੮੪੧
ਵੇੱਸਿਖਆ ਜਾ �ਕਦਾ
ਹੈ  ।  ਰੋੱਸਿਕਆ
ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਸਿਜ��ੰੂ
ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ'ਚ
frozen  year

ਕਸਿਹਦੇੰ �ੇ । ਵਰ੍ਹਾ ਹੈ
॥ �੍ਰੀ ਅਸਿਮ੍ਰਤ�ਰ ਟਕ�ਾਲ ਦਾ ਸਿ�ਸ਼ਾ� ਕਟਾਰ ਹੈ ਜੋ ਮਾ�ੂ� ਲਫਜ਼ ਦੇ ਉਪੱਰ ਦਰਜ ਹੈ ਅਤੇ �ੁਰਜਮੁਖੀ ਵਰਗਾ ਫ਼ੁੱਲ ਭੀ
۱۸۴۱ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾ�ੇ ਘਸਿੜ੍ਹਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ॥ ۱۸۴۱ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਜੋ ਲੰਮੀ ਲਕੀਰ ਹੈ ਓਹ �ੰਬਤ ਲਫਜ਼ ਦਾ "ਤ" ਹੈ ॥ ਉਪੱਰ
ਵਾਲੀ ਲੰਮੀ ਲਕੀਰ ਜ਼ਰਬ ਲਫਜ਼ ਦਾ "ਬ" ਹੈ ॥ ਇ�ਦੇ ਉਤ੍ਤ  ੇਟਕ�ਾਲ ਦਾ �ਾਉ ਂ�੍ਰੀ ਅਮਰਤ�ਰ ਘਸਿੜ੍ਹਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ॥
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ਅ�ੰਦਘਰ ਅ�ੰਦਘਰ 
ਅ�ੰਦਘਰ ਟਕ�ਾਲ ਦੇ ਸਿ�ੱਸਿਕਆਂ ਬਾਰੇ �ਭਤੋਂ  ਪਸਿਹਲਾਂ ਚਾਰਲ੍� ਰੌਜਰ੍� �ੇ ਅਪਣੇ ਲੇਖ ਦ ਕਇੌ�ਜ਼ ਔਫ ਦ 

ਸਿ�ਖ੍�'ਚ ਸਿਲਸਿਖਆ �ੀ ॥ ਉ�੍ਹੇ ਇ� ਟਕ�ਾਲ ਦਾ �ਾਉ ਂਅ�ੰਦਘਰ ਦੇ ਬਜਾਏ ਅ�ੰਦਗੜ੍ਹ ਸਿਲਸਿਖਆ �ੀ । ਪਰ ਓ 
ਕਸੌਿਰੰਗਟ� �ੇ ਆਪਣੀ ਸਿਕਤਾਬ "ਅ ਮੈ�ੁਅਲ ਔਫ ਮੁ�ਲਮਾ� �੍ੂਯਸਿਮ�ਮੈਸਿਟਕ੍�” (A Manual of Musalman 

Numismatics)੨੦ ਸਿਵਚ ਇ� ਟਕ�ਾਲ ਦਾ �ਾਉ ਂਅ�ੰਦਘਰ ਸਿਲਸਿਖਆ ਹੈ ਜੋ ਉ�ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਾਇਦ ਅ�ੰਦਪੁਰ'ਚ 
ਹੈ ॥ ਫਾਰ�ੀ ਅੱਖਰਾਂ'ਚ ਜੋ �ਾਉ ਂਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤ੍ਤ ਾ ਹੈ ਓਹ ਕੁਝ ਇ� ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਸਿਦਤ੍ਤ ਾ ਗਇਆ ਹੈਃ

 �ਜੇ ਇ�੍ਹਾਂ ਦਾ ਅ�ੀ ਸਿਲਪੀ ਤਰਜਮਾ ਗੁਰਮੁਖੀ'ਚ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਇ ادننرگهੇ ਅਤ  ادننرهگEه

ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਹੋਵਹੇਾਃ
ਅ�ੰਦਘਰ੍ਹ ਅਤ ੇਅ�ੰਦਗਰ੍ਹ ॥ ਪਰ ਰੋਮ� ਸਿਲਪੀ'ਚ ਇਹ Anandghar (ਅ�ੰਦਘਰ) ਸਿਲਸਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ॥ 

ਸਿ�ੱਸਿਕਆਂ'ਤ ੇਜੋ ਫਾਰ�ੀ ਅੱਖਰਾਂ'ਚ ਟਕ�ਾਲ ਦਾ �ਾਉ ਂਹੈ ਓਹ ਕੁਝ ਇ� ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਸਿਲਸਿਖਆ ਸਿਮਲਦਾ ਹੈਃ

رہلادنن   �ੋ ਇ�੍ਹਾਂ ਫਾਰ�ੀ ਅਖਰਾਂ �ੰੂ ਅ�ੰਦਲਹਰ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ॥ ਪਰ ਸਿਜਵੇਂ ਸਿਕ ਅ�ੀਂ ਪਸਿਹਲਾਂ ਦੱ� ਆਏ ਹਾਂ ਸਿਕ ਇਹ 

ਸਿਸ਼ਕ�੍ਤਾ ਫਾਰ�ੀ ਹੈ । �ੋ ਇ��ੰੂ ਅ�ੀਂ ਅ�ੰਦਲਹਰ �ਹੀਂ ਪਰ ਅ�ੰਦਘਰ ਪੜ�ਾ ਹੈ ॥ ਦਰਅ�ਲ'ਚ ਇਹ  ادنن
 ਸਿਲਸਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ॥ ل ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ  گ ਸਿਲਸਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ رہک

ਇ� ਸਿਕਤਾਬ'ਚ ਜੋ ਸ਼ਸਿਹਰ ਦੇ  ਭੂਗੌਲੀ  ਅਕਸ਼ਾਂਸ਼ ਅਤ ੇਰੇਖਾਂਸ਼ (Latitude & Longitude) ਸਿਦਤ੍ਤ  ੇਹੋਏ �ੇ ਓਹ �ੇ 
੩੧੦ ੧੫' ਉਤ੍ਤਰ ਅਤ ੇ੭੬ o ੩੪' ਪੂਰਬ  ਜੋ ਅ�ੰਦਪੁਰ �ਾਸਿਹਬ ਦੇ �ੇ ॥ ਪਰ ਹਜੇ ਤਾਂਈ ਂਇਹ �ਹੀ ਪਤਾ ਲਗ੍ਗ �ਸਿਕਆ ਹੈ 
ਸਿਕ ਅ�ੰਦਘਰ ਦਾ ਅ�ੰਦਪੁਰ �ਾਸਿਹਬ �ਾਲ ਕੀ ਸਿਰਸ਼੍ਤਾ ਹੈ ਸਿਕਉਸਂਿਕ ਕਈੋ ਭੀ ਤਵਾਰੀਖੀ �੍ਰੋਤ ਇਹ �ਹੀਂ ਦੱ� �ੱਸਿਕਆ ਸਿਕ 
ਅ�ੰਦਪੁਰ �ਾਸਿਹਬ'ਚ ਕਈੋ ਟਕ�ਾਲ �ੀ ਜੋ ਸਿ�ੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਸਿ�ੱਕ ੇਘੜ੍ਹਦੀ �ੀ ॥ ਆਉ ਹਣੁ ਇ� ਟਕ�ਾਲ ਦੀ ਇਬਾਰਤ 
ਵੇੱਖੀਏ ॥ 
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رردب دب  کن�کن� تترصنرصن حتفحتف
� .
غت
� .
وو    غت کن�کن�دد   

ਕ� ਕ�   ਰਰਦਬਦਬ  ਤ ਤ ਰ��ਰ��    ਹਤਫਹਤਫ ਵ ਘਤਵ ਘਤ   ਕਯ ਕਯ ਦਦ
  ਗਰਦੰਬੇ ਗਰਦੰਬੇ ਤਰ��ੁਤਰ��ੁ ਸਿਹਤਫਸਿਹਤਫ ਘੋਤੇਘੋਤੇ   ਕਦੇਕਦੇ

کہ
کہسن�
سن� دنبدنب  وکوک   �    ر    روک       وک        �ان�

کن�کن�ان� ززاا ت.ت.ففان��ان��
ਹਕ#ਸਹਕ#ਸ ਦ#ਬ ਦ#ਬ ਵਕਵਕ ਰ  ਵਕਰ  ਵਕ ਕ# ਕ# #ਾ#ਾ ਜ਼ ਜ਼ ਅਅ ਤਤਫ ਫ ਯਾਯਾ
ਕ੍ਹਸਿ�ੰਕ੍ਹਸਿ�ੰ ਦਬੰ ਕੋਦਬੰ ਕੋ   ਰਕੋਰਕੋ

�ੋ ਇ��ੰੂ ਇੰਝ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇਃ

ਦਗੇ ਦਗੇ ((ਦੇਦੇਕਕ))  ਤਗੇੋ ਤਗੇੋ ਫਤਸਿਹਫਤਸਿਹ  �ੁ�ਰ�ੁ�ਰਤ ਤ ਬੇਦਰਗੰ  ਬੇਦਰਗੰ  ((ਬੇਦਬੇਦਰੰਰੰਕਕ))

ਯਾਯਾਫਫਤਤ    ਅਅਜ਼ਜ਼     #ਾ#ਾ#ਕ#ਕ   ਗੁਰਗੁਰ((ਕਰੋਕਰੋ))  ਗੋਗੋਸਿਬੰਦਸਿਬੰਦ((ਕਬੰੋਦਕਬੰੋਦ))  ਸਿ�ੰਘਸਿ�ੰਘ  ਸਿ�ੰਕ੍ਹਸਿ�ੰਕ੍ਹ
ਆਓ ਹ�ੁ ਇਹ ਇਬਾਰਤ ਸਿ�ੱਕ ੇਤ ੇਵੇੱਖੀਏ ॥
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ਸਿਜਵੇਂ ਕ ੇਵੇੱਸਿਖਆ ਜਾ �ਕਦਾ ਹੈ ਇ� ਸਿ�ੱਕ'ੇਚ ਅਤ ੇਅਸਿਮ੍ਰਤ�ਰ ਟਕ�ਾਲ ਦੇ ਸਿ�ੱਕ'ੇਚ ਕੁਝ ਬਹਤੁਾ ਫਰਕ �ਹੀਂ ਹੈ ॥ ਹ�ੁ 
ਇ� ਸਿ�ੱਕ ੇਦੇ ਪੱੁਠੇ ਪਾ�ੇ ਜਾਂ reverse ਤ ੇਝਾਤ੍ਤ ੀ ਮਾਰੀਏ ॥ ਇ�ਦੇ ਪੱੁਠੇ ਪਾੱ�ੇ ਦੀ ਇਬਾਰਤ ਦਾ ਵਰੇਵਾ ਇ� ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਹੈਃ

سسونونامام سسولجولج
� � ਵ� ਵ� ਮਾ ਮਾ         ਤਤ��ਮਮਯਯਮ ਮ �� ਵਲਜ ਵਲਜ  
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رہلرہل  دMدMن�ن�ن�ن�اا ببرضرض ت.ت.نRنRممسس  ۱۸۴۱۸۴۶۶
ਰਹਲ ਰਹਲ ਦਦ�� �� ਅਅ ਬ ਬ ਰਜ਼ ਰਜ਼ ੧੮੪੬ ੧੮੪੬ ਤਤਬਬਮਮ��

�ੋ ਇ��ੰੂ ਇੰਝ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇਃ

ਜਲੂਜਲੂ� � ਮੈਮ�ਤ ਮੈਮ�ਤ ((ਮਮਯਯਮਮ��ਤਤ) ) ਮਾਮਾ�ੂ�ੂ� � �ੰਬਤ �ੰਬਤ ((��ਮਮਬਬਤਤ))  

੧੮੪੬ ੧੮੪੬ ਜ਼ਰਜ਼ਰਬਬ    ਅ�ੰਦਘਰਅ�ੰਦਘਰ  ((ਅਅ����ਦਦਲਹਰਲਹਰ))

ਸਿਜਵੇਂ  ਸਿਕ  ਅ�ੀਂ  ਸਿ�ੱਕੇ  ਦੀ
ਇ� ਤ�ਵੀਰ ਤੋਂ  ਵਖੇ  �ਕਦੇ
ਹਾਂ  ਸਿਕ  ਇਬਾਰਤ  ਹਸੇਿਠਓ ਂ
ਜਲੂ� ਲਫਜ਼ �ਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁਦੰੀ
ਹੈ  ॥  ਪਸਿਹਲੀ  ਲੰਮੀ  ਲਕੀਰ
�ੰਬਤ ਦਾ  "ਤ"  ਹੈ  ॥ ਇ�ਦੇ
ਉਪੱਰ ਸਿ�ੱਕਾ ਘੜ੍ਹ� ਦਾ ਵਰ੍ਹਾ
੧੮੪੬ ਫਾਰ�ੀ ਅੱਖਰਾਂ'ਚ ਹੈ
॥ ਇ�ਦੇ ਉਤ੍ਤ ੇ  ਲੰਮੀ  ਲਕੀਰ
ਜ਼ਰਬ  ਦਾ  "ਬ"  ਹੈ  ॥  ਅਤੇ
ਇ�ਦੇ  ਉਤ੍ਤ ੇ  ਟਕ�ਾਲ  ਦਾ
�ਾਉ ਂਅ�ੰਦਘਰ ਹੈ ॥ 
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ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਗੋਸਿਬੰਦਸ਼ਾਹੀ ਅਸਿਮ੍ਰਤ�ਰ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਗੋਸਿਬੰਦਸ਼ਾਹੀ ਅਸਿਮ੍ਰਤ�ਰ 
ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਗੋਸਿਬੰਦਸ਼ਾਹੀ ਸਿ�ੱਕੇ ਸਿਵਃ �ੰਃ ੧੮੯੫'ਚ ਘੜ੍ਹ�ੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ �ੀ  ॥ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿ�ੰਘ ਦਾ ਅਕਾਲ

ਚਲਾਣਾ ਸਿਵਃ �ੰਃ ੧੮੯੬'ਚ ਹੋਇਆ �ੀ ॥ ਇ�੍ਹਾ ਸਿ�ੱਸਿਕਆਂ'ਤ ੇਸਿ�ੱਧੇ ਪਾੱ�ੇ ਘੜ੍ਹ� ਦਾ ਵਰ੍ਹਾ ਹੁਦੰਾ ਹੈ ਅਤ ੇਪੱੁਠੇ ਪਾੱ�ੇ ਰੋੱਸਿਕਆ
ਹੋਇਆ(frozen year) ਵਰ੍ਹਾ ਸਿਵਃ �ੰਃ ੧੮੮੪ ਹੁਦੰਾ ਹੈ ॥ ਕੁਝ ਸਿ�ੱਸਿਕਆਂ'ਤ ੇਰੋੱਸਿਕਆ ਹੋਇਆ ਵਰ੍ਹਾ ਸਿਵਃ �ੰਃ ੧੮੮੮
ਭੀ ਵਖੇਣ �ੰੂ ਸਿਮਲਦਾ ਹੈ ॥ کن�کن� رردب دب  تترصنرصن حتفحتف  و

� .
 وغت
� .
غت کن�کن�دد  

ਕ� ਕ�   ਰਰਦਬਦਬ  ਤ ਤ ਰ��ਰ��    ਹਤਫਹਤਫ ਵ ਘਤਵ ਘਤ ਕਯ ਕਯ ਦਦ
  ਗਰਦੰਬੇਗਰਦੰਬੇ ਤਰ��ੁਤਰ��ੁ ਘੋਤਘੋਤ     ਕਦੇਕਦੇ

کہ
کہسن�
سن� دنبدنب  ولول ررول ول                  � �ان�

کن�کن�ان� ززاا ففان��ان��
ਹਕ#ਸਹਕ#ਸ ਦ#ਬ ਦ#ਬ ਵਲਵਲ ਰ ਰ  ਵਲ ਵਲ ਕ�ਕ�   #ਾ#ਾ ਜ਼ਜ਼  ਅਅ  ਤਤਫ ਫ ਯਾਯਾ
ਕ੍ਹਸਿ�ੰਕ੍ਹਸਿ�ੰ ਦਬੰ ਲੋਦਬੰ ਲੋ ਰਲੋਰਲੋ

ਦਗੇ ਦਗੇ ((ਦਦਯਕਯਕ))  ਤਗੇੋ ਤਗੇੋ ਫਤੇਫਤੇ  �ੁ�ਰ�ੁ�ਰਤ ਤ ਬੇਦਰਗੰ  ਬੇਦਰਗੰ  ((ਬਦਬਦਰਰ�ਕ�ਕ))

ਯਾਯਾਫਤ  ਫਤ  ਅਅਜ਼ਜ਼    #ਾ#ਾ#ਕ#ਕ  ਗੁਰਗੁਰ((ਲੋਲੋਰਰ))  ਗੋਸਿਬੰਦਗੋਸਿਬੰਦ((ਲੋਲੋਬ�ਦਬ�ਦ))  ਸਿ�ੰਘਸਿ�ੰਘ  
((��ਕਹ��ਕਹ) ) ੧੯੧੯((੦੦))੨੨
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ਸਿ�ੱਕ ੇਦੇ ਪੱੁਠੇ ਪਾੱ�ੇ ਦੀ ਇਬਾਰਤ ਕੁਝ ਇ� ਤਰ੍ਹਾ ਹੁਦੰੀ ਹੈ ॥

للاکاک  اا تخبتخب سس  ونونامام تنمیمتنمیم   سس  ولجولج
ਲਲ  ਕਾਕਾ  ਅਅ ਤਖਬ ਤਖਬ ਸਸ  ਵ#ਵ#  ਮਾਮਾ ਤਮ#ਯਮ ਤਮ#ਯਮ ਸਸ  ਵਵਲਲਜਜ

  � �ੂਮਾ� �ੂਮਾ   ਤਮ�ਮੈਤਮ�ਮੈ � ਜਲੂ� ਜਲੂ
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تت  رسرس   رمرماا رس یرس ی   ببرضرض تختتخت  
  ਰਸਰਸ  ਤ ਤ   ਰਮਰਮ  ਅਅ ਈ ਰਸ ਈ ਰਸ ਬਬ  ਰਜ਼ ਰਜ਼ ਤਤਖਤਖਤ  

�੍ਰੀ �੍ਰੀ 

۱۸۸۴۱۸۸۴
੧੮੮੪੧੮੮੪
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ਲਾਹੌਰਲਾਹੌਰ
ਇਹ  ਗਸੋਿਬੰਦਸ਼ਾਹੀ

ਇਬਾਰਤ  ਲਾਹੌਰ  ਦੇ
ਸਿ�ੱਸਿਕਆਂ'ਤੇ  ਸਿਵਕ੍ਰਮ
�ੰਮਤ ੧੮੨੪ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ
ਸਿਵਕ੍ਰਮ  �ੰਮਤ  ੧੮੪੦
ਤਾਂਈ ਵੇੱਖਣ �ੰੂ ਸਿਮਲਦੀ
ਹੈ  ॥ ਆਓ  ਇਹ  ਹਣੁ
ਸਿ�ੱਕ ੇਤ ੇਵੇੱਖੀਏ ॥

ਇ�  ਸਿ�ੱਕੇ  ਤੇ  ਭੀ
ਗੋਸਿਬਦੰਸ਼ਾਹੀ  ਇਬਾਰਤ
ਆਮ  GSL.GEN

ਵਾਂਙ ਹੀ ਦਰਜ ਹੈ ਅਤੇ
ਇ��ੰੂ ਇ� ਸਿ�ੱਕ'ੇਤ ੇਭੀ
ਹੇਠ  ਸਿਲਖੀ  ਤਰਤੀਬ
�ਾਲ ਹੀ ਪੜ੍ਹ�ਾ ਹੈ ॥

ਦਗੇ ਦਗੇ 
((ਦਦਯਕਯਕ))  ਤਗੇੋ ਤਗੇੋ ਫਤਸਿਹਫਤਸਿਹ  �ੁ�ਰ�ੁ�ਰਤ ਤ ਬੇਦਰਗੰ  ਬੇਦਰਗੰ  ((ਬਦਬਦਰਰ�ਕ�ਕ))

ਯਾਯਾਫਤ  ਫਤ  ਅਅਜ਼ਜ਼    #ਾ#ਾ#ਕ#ਕ   ਗੁਰੂਗੁਰੂ((ਕੋਕੋਰਵਰਵ))  ਗਸੋਿਬੰਦਗਸੋਿਬੰਦ((ਕੋਕੋਬ�ਦਬ�ਦ))  
ਸਿ�ੰਘਸਿ�ੰਘ  ((��ਕਹ��ਕਹ) ) 
ਅਤ ੇਸਿ�ੱਕ ੇਦਾ ਪੱੁਠਾ ਪਾੱ�ਾ ਪਸਿਹਲੇ ਸਿ�ੱਸਿਕਆਂ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ ॥ ਪੱੁਠੇ ਪਾੱ�ੇ ਦੀ ਇਬਾਰਤ ਹੈਃ

50



ਜਲੂਜਲੂ��  ਮੈਮ�ਤਮੈਮ�ਤ    ਮਾ�ੂਮਾ�ੂ��  �ੰਬਤ �ੰਬਤ ੧੮੨੪੧੮੨੪
ਜ਼ਰਜ਼ਰਬਬ  ਦਾਦਾਰਰ  ਅਅ((ਲਲ))  ਸ੍�ਲ੍ਤ�ਾ ਸ੍�ਲ੍ਤ�ਾ ਲਾਲਾਹੌਹੌਰਰ
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ਮ�ਕਰੇਾ ਮ�ਕਰੇਾ 
ਗੋਸਿਬਦੰਸ਼ਾਹੀ ਇਬਾਰਤ ਆਮ GSL.GEN ਮ�ਕਰੇਾ ਟਕ�ਾਲ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤ੍ਤ  ੇਸਿ�ੱਸਿਕਆਂ'ਤ ੇਭੀ ਲੱਭਦੀ ਹੈ ॥ 

ਇ� ਸਿ�ੱਕ ੇਦੇ ਸਿ�ੱਧੇ ਪਾ�ੇ ਦੀ ਇਬਾਰਤ  ਜੋ ਕੁਝ ਇ� ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਹੈਃ

ਦਗੇ ਦਗੇ ((ਦੇਦੇਕਕ))  ਤਗੇੋ ਤਗੇੋ ਫਤਸਿਹਫਤਸਿਹ  �ੁ�ਰ�ੁ�ਰਤ ਤ ਬੇਦਰਗੰ  ਬੇਦਰਗੰ  ((ਬਦਰਬਦਰ�ਕ�ਕ))

ਯਾਯਾਫਫਤਤ    ਅਅਜ਼ਜ਼     #ਾ#ਾ#ਕ#ਕ   ਗੁਰਗੁਰ((ਕਰੋਕਰੋ))  ਗੋਗੋਸਿਬੰਦਸਿਬੰਦ((ਕਬੋ�ਦਕਬੋ�ਦ))  ਸਿ�ੰਘਸਿ�ੰਘ  
((��ਕਹ��ਕਹ) ) 

Image courtesy of Steve
Album Rare Coins. 
ਤ�ਵੀਰ �ਟੀਵ ਐਲਬਮ ਰੇਅਰ

ਕਇੋ�ਜ਼ ਦੇ �ਦਕ ੇ॥

ਅਤ ੇਸਿ�ੱਕ ੇਦੇ ਪੱੁਠੇ ਪਾ�ੇ ਦੀ
ਇਬਾਰਤ ਜੋ ਹਜੇ ਤਾਂਈ ਪੜ੍ਹੀ
ਜਾ �ਕੀ ਹੈ ਓਹ ਕੁਝ ਇ�
ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਹੈਃ
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ਜਲੂਜਲੂ��  ਮੈਮ�ਤਮੈਮ�ਤ    ਮਾ�ੂਮਾ�ੂ��  �ੰਬਤ �ੰਬਤ ੧੮੮੫ ੧੮੮੫ ਜ਼ਰਜ਼ਰਬ ਬ ਮ�ਕਰੇਾਮ�ਕਰੇਾ

Image courtesy of Steve Album Rare Coins. ਤ�ਵੀਰ �ਟੀਵ ਐਲਬਮ ਰੇਅਰ ਕਇੋ�ਜ਼ ਦੇ �ਦਕ ੇ॥

ਤਾਰੀਖ ਉਪੱਰ ਜੋ ਲੰਮੀ ਲਕੀਰ ਹੈ ਓਹ ਜ਼ਰਬ ਦਾ "ਬ" ਹੈ ॥ ਅਤ ੇਜੋ ਤੀ�ਰੀ ਲੰਮੀ ਲਕੀਰ ਹੈ ਓਹ ਮੈਮ�ਤ ਦਾ "ਤ" ਹੈ 
॥ ਇਬਾਰਤ ਹੇਂਸਿਠਓ ਂਸ਼ੁਰ ੂਹੁਦੰੀ ਹੈ ॥ ਮੈਮ�ਤ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਵਾਲੀ ਇਬਾਰਤ ਹਜੇ ਤਾਂਈ ਤ�ੱਲੀ ਬਕਸ਼ ਪੜ੍ਹੀ �ਹੀਂ ਜਾ �ਕੀ ॥ 
ਅਤ ੇਜੋ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ �ਕੀ ਹੈ ਓਹ ਅ�ੀਂ ਉਤ੍ਤ  ੇਦੱ� ਹੀ ਆਏ ਹਾਂ ॥
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ਮੁਲਤਾ�ਮੁਲਤਾ�
ਮੁਲਤਾ� ਟਕ�ਾਲ ਦੇ ਸਿ�ੱਖ ਸਿ�ੱਕ ੇਭਗੰੀ ਸਿਮ�ਲ ਦੀ �ਰਕਾਰ �ੇ ਸਿਵਃ �ੰਃ ੧੮੨੯ ਤੋਂ ਸਿਵਃ �ੰ ੧੮੩੬ ਤਾਂਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤ੍ਤ  ੇ॥

ਇਹ  ਸਿ�ੱਕੇ
ਗੋਸਿਬਦੰਸ਼ਾਹੀ
ਇਬਾਰਤ  ਵਾਲੇ  ਸਿ�ੱਕੇ
�ੀ  ॥  ਆਉ  ਇ�
ਲੜੀ ਦਾ ਇਕ ਸਿ�ੱਕਾ
ਵੇੱਖੀਏ ॥
Image courtesy of
Steve Album Rare

Coins. 
ਤ�ਵੀਰ �ਟੀਵ ਐਲਬਮ

ਰੇਅਰ ਕਇੋ�ਜ਼ ਦੇ �ਦਕ ੇ॥

ਸਿਜਵੇਂ  ਸਿਕ  ਇ�
ਤ�ਵੀਰ'ਚ  ਵੇੱਸਿਖਆ
ਜਾ  �ਕਦਾ  ਹੈ  ਇ�
ਸਿ�ੱਕੇ ਤੇ  ਗੋਸਿਬੰਦਸ਼ਾਹੀ
ਇਬਾਰਤ  ਆਮ
GSL.GEN  ਹੀ
ਘੜ੍ਹੀ  ਹਈੋ  ਹੈ   ਜੋ
ਇ� ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਹੈਃ

ਦਗੇ ਦਗੇ ((ਦਦਯਕਯਕ))  ਤਗੇੋ ਤਗੇੋ ਫਤਸਿਹਫਤਸਿਹ  �ੁ�ਰ�ੁ�ਰਤ ਤ ਬੇਦਰਗੰ  ਬੇਦਰਗੰ  ((ਬਦਬਦਰਰ�ਕ�ਕ))

ਯਾਯਾਫਤ ਫਤ ਅਅਜ਼ਜ਼    �ਾ�ਾ�ਕ�ਕ  ਗੁਰੂਗੁਰੂ((ਕੋਕੋਰਵਰਵ))  ਗੋਸਿਬੰਦਗੋਸਿਬੰਦ((ਕੋਕੋਬ�ਦਬ�ਦ))  
ਸਿ�ੰਘਸਿ�ੰਘ((��ਕਹ��ਕਹ) ) 
ਅਤ ੇਸਿ�ੱਕ ੇਦੇ ਪੱੁਠੇ ਪਾੱ�ੇ ਇਬਾਰਤ ਹੇਸਿਠਓ ਂਸ਼ੁਰ ੂਹੁਦੰੀ ਹੈ ਜੋ ਇ� ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਹੈਃ
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ਜਲੂਜਲੂ��  ਮੈਮ�ਤਮੈਮ�ਤ  ਮਾ�ੂਮਾ�ੂ��  �ੰਬਤ �ੰਬਤ ੧੮੩੧ ੧੮੩੧ ਜ਼ਰਜ਼ਰਬ ਬ 
ਦਾਰ ਦਾਰ ((ਦਦ  ਅਅ  ਰਰ))  ਅਅਲਲ  ਅਅਮਾਮਾ��  ਮਲਤਾਮਲਤਾ��

Image courtesy of Steve Album Rare Coins. ਤ�ਵੀਰ �ਟੀਵ ਐਲਬਮ ਰੇਅਰ ਕਇੋ�ਜ਼ ਦੇ �ਦਕ ੇ॥

ਸਿ�ੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪਸਿਹਲਾਂ ਇਹ ਇਬਾਰਤ ਮੁਗਲ ਅਤ ੇਅਸਿਹਮਦ ਸ਼ਾਹ ਦਰੁ੍ਰਾ�ੀ(ਅਬਦਾਲੀ) ਦੀ ਅਫਗਾ�ੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਜਾਰੀ 
ਕੀਤ੍ਤ  ੇਹੋਏ ਸਿ�ੱਸਿਕਆਂ'ਤ ੇਭੀ ਲੱਭਦੀ ਹੈ ॥ ਸਿ�ੱਖਾਂ �ੇ ਭੀ ਇਹ ਇਬਾਰਤ ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਦੌਰਾ� ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ॥
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�ਾੱਭਾ�ਾੱਭਾ
ਫਲੁਕੀਆਂ ਸਿਰਆ�ਤਾਂ’ਚੋ ਸਿ�ਰਫ ਇਕ �ਾੱਭਾ ਸਿਰਆ�ਤ ਦੇ ਸਿ�ੱਸਿਕਆਂ �ੰੂ ਸਿ�ੱਖ ਸਿ�ੱਕੇ ਕਸਿਹਆ ਜਾ �ਕਦਾ ਹੈ  ॥ ਇ�੍ਹਾਂ

ਸਿ�ੱਸਿਕਆਂ'ਤ ੇਸਿ�ੱਧੇ ਪਾੱ�ੇ ਗੋਸਿਬਦੰਸ਼ਾਹੀ ਇਬਾਰਤ  GSL.GEN ਹੁਦੰੀ ਹੈ ਅਤ ੇਇਹ ਆਮ ਚਲੱ� ਵਾਲੇ ਸਿ�ੱਕ ੇ�ੇ ॥ �ਾੱਭਾ
ਸ਼ਸਿਹਰ ਰਾਜਾ ਹਮੀਰ ਸਿ�ੰਘ �ੇ ਵ�ਾਇਆ �ੀ ਅਤੇ ਹਮੀਰ ਸਿ�ੰਘ �ੇ ਹੀ �ਾੱਭੇ ਦੇ ਸਿ�ੱਕੇ �ੱਭਤੋਂ ਪਸਿਹਲਾਂ ਆਪਣੇ �ਾਉ ਂਹੇਠ
ਜਾਰੀ ਕੀਤ੍ਤ ੇ �ੀ੨੧ ॥ ਪਸਿਹਲੇ ਸਿ�ੱਕੇ ਬਾਕੀ ਫਲੁਕੀਆਂ ਸਿਰਆ�ਤਾਂ ਵਾਂਙ ਅਹਸਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ �ਾਉ ਂਹੇਠ �ੀ ਪਰ
ਸਿਵਃ�ੰਃ ੧੮੯੨ ਤੋਂ �ਾੱਭਾ ਸਿਰਆ�ਤ �ੇ ਗੋਸਿਬੰਸ਼ਾਹੀ ਸਿ�ੱਕ ੇਜਾਰੀ ਕਰ�ੇ ਸ਼ੁਰ ੂਕੀਤ੍ਤ  ੇ॥ ਸਿ�ੱਕ ੇਅਸਿਹਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ �ਾਉ ਂ
ਹੇਠ ਜਾਰੀ ਕਰ� ਦਾ ਮਤਲਬ ਛੇਤ੍ਤ ੀ ਹੀ �ਾੱਭੇ ਦੇ ਰਾਜੇ �ੰੂ �ਮਝ ਆ ਗਇਆ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿ�ੱਕੇ ਘੜ੍ਹ�ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਸਿਦਤ੍ਤ ੇ ॥
ਭਾਵੇਂ �ਾੱਭਾ ਸਿਰਆ�ਤ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਹਕੂਮਤ �ਾਲ ਬਾਕੀ ਫਲੁਕੀਆਂ ਸਿਰਆ�ਤਾਂ ਵਾਂਙ ਖੜੀ �ੀ ਪਰ ਰਾਜਾ ਦਸਿਵਦੰਰ ਸਿ�ੰਘ �ੇ
ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਦਾ �ਾਥ ਪਸਿਹਲੀ ਸਿ�ਖ ਅੰਗ੍ਰੇਜੀ ਜੰਗ'ਚ ਸਿਦਤ੍ਤ ਾ ਅਤੇ ਇ� ਜੰਗ'ਚ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਹਾਰ ਮਗਰੋਂ
ਰਾਜਾ ਦਸਿਵਦੰਰ ਸਿ�ੰਘ ਤੋਂ �ਾੱਭੇ ਦਾ ਇਕ ਚਥੁਾਈ ਸਿਹ�ੱਾ ਖੋਹ ਲਇਆ ਗਇਆ ਅਤੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬੇਦਖਲ ਕਰਕੇ ਇ�ਦੇ �ਤ੍ਤ
ਵਸਿਰ੍ਹਆਂ ਦੇ ਪੁਤ੍ਤ  �ੰੂ ਤਖ੍ਤ ਤ ੇਸਿਬਠਾ ਸਿਦਤ੍ਤ ਾ੨੨ ॥ 

�ਾੱਭ ੇਦੇ ਸਿ�ੱਸਿਕਆਂ'ਤ ੇਇਬਾਰਤ ਕੁਝ ਇ� ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਹੁਦੰੀ ਹੈਃ

ਦਗੇ ਦਗੇ ((ਦਦਯਕਯਕ))  ਤਗੇੋ ਤਗੇੋ ਫਤਸਿਹਫਤਸਿਹ  �ੁ�ਰ�ੁ�ਰਤ ਤ ਬੇਦਰਗੰ  ਬੇਦਰਗੰ  ((ਬਦਬਦਰਰ�ਕ�ਕ))

ਯਾਯਾਫਫਤਤ    ਅਅਜ਼ਜ਼     #ਾ#ਾ#ਕ#ਕ   ੧੯੦੬੧੯੦੬  ਗੁਰਗੁਰ((ਕਰੋਕਰੋ))  
ਗੋਗੋਸਿਬੰਦਸਿਬੰਦ((ਕਬੋ�ਦਕਬੋ�ਦ))  ਸਿ�ੰਘਸਿ�ੰਘ  ((��ਕਹ��ਕਹ) ) 

ਅਤ ੇਸਿ�ੱਕ ੇਦੇ ਦਜੂੇ ਪਾ�ੇ ਦੀ ਇਬਾਰਤ ਕੁਝ ਇ� ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਹੈਃ

�ਰ�ਰਕਾਕਾਰਰ  �ਾੱ�ਾੱਭਾਭਾ  ਲਾਲ ਲਾਲ  ਜਲੂਜਲੂ��  ੧੩ ੧੩ ਜ਼ਰਜ਼ਰਬਬ  ਮੈਮ�ਤਮੈਮ�ਤ    ਮਾਮਾ�ੂ�ੂ��
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ਇ� ਸਿ�ੱਕ ੇਦੀਆਂ ਤ�ਵੀਰਾਂ । ਅਮ� ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਦੇ �ਦਕ ੇ॥

ਇ�੍ਹਾਂ ਸਿ�ੱਸਿਕਆਂ'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰ� ਦਾ ਵਰ੍ਹਾ ਸਿ�ੱਧੇ ਪਾੱ�ੇ ਤੇ ਹੁਦੰਾ ਹੈ  । ਸਿਜਵੇਂ ਸਿਕ ਇ� ਸਿ�ੱਕੇ ਤੇ ਫਾਰ�ੀ ਅੱਖਰਾਂ'ਚ ੧੯੦੬
ਘਸਿੜ੍ਹਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ॥ ਇਹ ਸਿ�ੱਕਾ ਭਰਪੂਰ ਸਿ�ੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਕਾਲ'ਚ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ �ੀ ॥ ਅਤ ੇਸਿ�ੱਕ ੇਦਾ ਪੱੁਠਾ ਪਾੱ�ਾ ਹੇਠਾਂ
ਦੀ ਤ�ਵੀਰ'ਚ ਹੈ ॥
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ਇਹ ਸਿ�ੱਕ ੇਦਾ ਪੱੁਠਾ ਪਾੱ�ਾ ਹੈ ਅਤ ੇਇ�'ਤ ੇਭੀ ਇਕ ਜਲੂ� ਦਾ ਵਰ੍ਹਾ ਹੈ ॥ ਜੋ ਫਾਰ�ੀ ਅਖਰਾਂ'ਚ ੧੩(۱۳) ਘਸਿੜ੍ਹਆ 
ਹੋਇਆ ਹੈ ॥ ਜੋ ਇਹ ਜਲੂ� ਦਾ ਵਰ੍ਹਾ "੧੩" ਹੈਂ ਇਹ ਸਿਜਵੇਂ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਦੇ �੍ਰੀ ਅਸਿਮ੍ਰਤ�ਰ ਅਤ ੇਲਾਹੌਰ ਟਕ�ਾਲ ਦੇ 
ਸਿ�ੱਸਿਕਆਂ'ਤ ੇਜੋ ਰੋੱਸਿਕਆ ਵਰ੍ਹਾ(frozen year) ਹੁਦੰਾ ਹੈ । ਜਾਪਦਾ ਹੈ ॥ ਇ�ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਜਵੇਂ ਸਿਕ ਅ�ੀਂ ਗੁਰ ੂ�ਾ�ਕ
�ਾਸਿਹਬ ਜੀ ਦੀ �ਾਖੀ'ਚ �ੁਸਿਣਆ ਹੈ ਸਿਕ ਤਰੇਾਂ ਤਰੇਾਂ ਕਰਕ ੇਪੂਰਾ ਮੋਦੀਖਾ�੍ਨਾ ਲੁਟਾ ਸਿਦਤ੍ਤ ਾ ਪਰ ਸਿਹ�ਾਬ ਕਰ� ਵੇੱਲੇ ਕਈੋ 
ਕਮੀ �ਹੀਂ ਲੱਭੀ । �ੋ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਰਾਜ ੧੩(ਤਰੇਾ) ਜਾਂ ਗੁਰ ੂਦਾ ਹੈ । ਵਲੱ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੋ �ਕਦਾ ਹੈ ॥ ਮਤਲਬ ਸਿਕ ਇਹ 
ਰਾਜ ਗੁਰ ੂਦਾ ਬੱਕਸਿਸ਼ਆ ਹੋਇਆ ਅਤ ੇਓ੍ਹਧਾ ਹੀ ਹੈ ॥
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�ਜੀਬਾਬਾਦ�ਜੀਬਾਬਾਦ
�ਜੀਬਾਬਾਦ ਗਗੰਾ ਅਤੇ ਜਮ�ਾ ਦੇ ਦੋਆਬ'ਚ ਇਕ ਸ਼ਸਿਹਰ ਹੈ  ॥ ਕਰੋੜਸਿ�ੰਘੀਆ ਅਤੇ ਰਾਮਗੜੀਆ ਸਿਮ�ਲਾਂ ਇ�
ਇਲਾਕ'ੇਚ ਕਾਫੀ �ਰਗਰਮ ਰਹੀਆਂ �ੇ ॥ ਸਿਵਃ �ੰਃ ੧੮੪੧/੪੨(੧੫ ਫਰਵਰੀ ੧੭੮੫ ਈ�ਵੀ) �ਰਦਾਰ ਬਘੇਲ ਸਿ�ੰਘ
ਅਤੇ �ਰਦਾਰ ਜੱ�ਾ ਸਿ�ੰਘ ਰਾਮਗੜੀਏ �ੇ ਕਠੇੱ ਮੀਰਾਂਪੁਰ ਜੋ ਸਿਬਜ�ੌਰ ਦੇ �ੇੜ੍ਹੇ ਪਰ ਗੰਗਾ ਦਸਿਰਆ ਦੇ ਲਸਿਹਦੇੰ ਪਾੱ�ੇ ਹੈ ।
ਧਾਵਾ ਬੋੱਸਿਲਆ ਅਤ ੇਬਰੇਲੀ ਤਾਂਈ ਛਾਪੇ ਮਾਰਣ ਦੀ �ਲਾਹ ਕੀਤ੍ਤ ੀ੨੩ ॥ ਸਿਬਜ�ੌਰ ਗੰਗਾ ਦਸਿਰਆ ਦੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਾੱ�ੇ ਜਾਂ ਪੂਰਬ
ਵਲੱ ਹੈ ॥ ਇਹ �ਾਰਾ ਇਲਾਕੱਾ �ਜੀਬਾਬਾਦ ਦੇ �ੇੜ੍ਹ ੇਤੜੇ੍ਹੇ ਹੀ ਹੈ ॥ �ਜੀਬਾਬਾਦ ਦੇ ਸਿ�ੱਖ ਸਿ�ੱਕੇ ਸਿ�ਰਫ ਪੈ�ੇ ਅਤੇ ਧੇੱਲੇ ਹੀ
ਹੁਦੇੰ �ੇ ॥ ਹਜੇ ਤਾਂਈ �ਜੀਬਾਬਾਦ ਦਾ ਕਈੋ ਸਿ�ੱਖ ਰਪੁੱਈਆ �ਹੀਂ ਲੱਸਿਭਆ ॥ ਇ�੍ਹਾਂ ਸਿ�ੱਸਿਕਆਂ'ਤ ੇਗੋਸਿਬਦੰਸ਼ਾਹੀ ਇਬਾਰਤ
GSL.GEN ਘੜ੍ਹੀ ਹੁਦੰੀ ਹੈ ॥

ਦਗੇ ਦਗੇ ((ਦੇਦੇਕਕ))  ਤਗੇੋ ਤਗੇੋ ਫਤਸਿਹਫਤਸਿਹ  �ੁ�ਰ�ੁ�ਰਤ ਤ ਬੇਦਰਗੰ  ਬੇਦਰਗੰ  ((ਬਦਬਦਰਰ�ਕ�ਕ))

ਯਾਯਾਫਫਤਤ    ਅਅਜ਼ਜ਼    �ਾ�ਾ�ਕ�ਕ  ਗੁਰਗੁਰ((ਕਰੋਕਰੋ))  ਗੋਗੋਸਿਬੰਦਸਿਬੰਦ((ਕਬੋ�ਦਕਬੋ�ਦ))  ਸਿ�ੰਘਸਿ�ੰਘ  ((��ਕਹ��ਕਹ))
ਇਹ ਤ�ਵੀਰ �ਜੀਬਾਬਾਦ  ਦੇ

ਪ�ੇੈ  ਦਾ  �ਮੂ�ਾ   ਹੈ  ॥ ਬਾਕੀ  ਦੇ
ਗੋਸਿਬਦੰਸ਼ਾਹੀ ਸਿ�ੱਸਿਕਆਂ ਵਾਂਙ ਇ�੍ਹਾਂ
ਸਿ�ੱਸਿਕਆਂ'ਤੇ  ਭੀ  ਇਬਾਰਤ  ਹੇਸਿਠਉ ਂ
ਸ਼ੁਰ ੂਹੋ ਉਪੱਰ �ੰੂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ॥ ੪ ਅਤੇ
੫ ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਜੋ ਇ� ਸਿ�ੱਕੇ ਦੇ �ਾਲ
ਦੇ ਸਿ�ੱਕੇ ਹੁਦੇੰ �ੇ । ਓਹ ਧੇੱਲੇ ਹੁਦੇੰ �ੇ
॥

Image  courtesy  of  Steve

Album Rare Coins.  ਇਹ ਤ�ਵੀਰ
�ਟੀਵ ਐਲਬਮ ਰੇਅਰ ਕਇੋ�ਜ਼ ਦੇ �ਦਕ ੇ॥

ਸਿ�ੱਸਿਕਆਂ  ਦੇ  ਪੱੁਠੇ  ਪਾੱ�ੇ  ਦੀ
ਇਬਾਰਤ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਸਿਹਆ ਜਾਂਦਾ
ਹੈ  ਸਿਕ  ਮੁਗਸਿਲਆ  ਸਿ�ੱਸਿਕਆਂ  ਦਾ
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ਪੱੁਠਾ  (reverse die) ਇ�੍ਤਮਾਲ ਕਰ ਇਹ ਸਿ�ੱਕੇ ਘੜ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ �ੀ  ॥ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ �ਹੀਂ ਜਾਪਦੀ ॥ ਇ�੍ਹਾਂ
ਸਿ�ੱਸਿਕਆਂ ਦੇ ਪੱੁਠੇ ਪਾੱ�ੇ ਜੋ ਵਰ੍ਹਾ ਘਸਿੜ੍ਹਆ ਹੁਦੰਾ ਹੈ ਓਹ ਬਹਤੁਾ ੪੦ ਜਾਂ ੪੧ ਹੁਦੰਾ ਹੈ ॥ ਚਲੋ ਜੇ ਇਹ ਮ�੍ਨ ਭੀ ਲਈਏ ਸਿਕ
ਇਹ ਮੁਗਸਿਲਆ ਜਲੂ� ਵਰ੍ਹਾ ੪੦ ਜਾਂ ੪੧ ਹੈ ਤੇ ਫੇਰ ਇਹ ਈ�ਵੀ'ਚ ੧੮੦੦ ਜਾਂ ੧੮੦੧ ਬਣਦਾ ਹੈ ॥ ਮਤਲਬ ਸਿਵਃੰ �ੰਃ
੧੮੫੮ ਜਾਂ ੧੮੫੯ ਹੋਇਆ ॥

ਪਰ ਇਤਹਾ� ਜੋ ਕਸਿਹਦੰਾ ਹੈ ਓ੍ਹਧੇ ਮੁਤਾਸਿਬਕ ਸਿ�ੱਖਾਂ �ੇ ਗੰਗਾ ਜਮ�ਾ ਦੇ ਦਆੁਬ'ਚ ਹਮਲੇ ਕਰ�ੇ ੧੭੬੪ ਈ�ਵੀ'ਚ
ਸ਼ੁਰ ੂਕੀਤ੍ਤ  ੇ�ੀ੨੪ ਅਤ ੇਮਰਾਸਿਠਆਂ �ਾਲ ਜੋ ਅਸਿਹਦ�ਾਮਾ ਹੋਇਆ �ੀ ਓਹ ਜਲੂ� ਵਰ੍ਹ ੇ ੨੭ ਜਾਂ ੧੭੮੫ ਈ�ਵੀ ਹੋਇਆ �ੀ
ਅਤੇ  ਇ� �ਮਝਤੇੇ  ਹੇਠ ਸਿ�ੱਖਾਂ  �ੇ  ਰਾੱਖੀ  ਦਾ  ਹਕੱ  ਜਮ�ਾ  ਦੇ  ਦੋਵੇਂ  ਕਸੰਿਡਆਂ  ਤੇ  ਛੱਡ�ਾ  �ੀ  ਅਤੇ  ਇ�ਦਾ  ਮੁਆਵਜ਼ਾ
ਮਰਾਸਿਠਆਂ �ੇ ਸਿ�ੱਖਾਂ �ੰੂ ਦੇਣਾਂ �ੀ ਅਤੇ ਇ�ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਭੀ ਇਲਾਕਾ ਜਾਂ ਪੈ�ਾ ਸਿਜਸਿਤ੍ਤਆ ਜਾਂਦਾ ਓ੍ਹਧਾ ਇਕ ਸਿਤਹਾਈ
ਸਿਹ�ੱਾ ਸਿ�ੱਖਾਂ �ੰੂ ਸਿਮਲਦਾ੨੫ ॥ 

ਆਉ ਇ� ਸਿ�ੱਕ ੇਦਾ ਪੱੁਠਾ ਪਾੱ�ਾ ਵੇੱਖੀਏ  ਸਿਜ�ਦੀ ਇਬਾਰਤ ਹੈਃ

੪੧੪੧((ਜਲੂ�ਜਲੂ�) ) ਜ਼ਰਜ਼ਰਬਬ  �ਜੀਬਾਬਾਦ�ਜੀਬਾਬਾਦ

Image courtesy of Steve Album Rare Coins. ਇਹ ਤ�ਵੀਰ �ਟੀਵ ਐਲਬਮ ਰੇਅਰ ਕਇੋ�ਜ਼ ਦੇ �ਦਕ ੇ॥
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�ੋ ਇਹ ਜਲੂ� ਵਰ੍ਹ ੇ ੪੦ ਅਤ ੇ੪੧(ਇ� ਸਿ�ੱਕ ੇਤ)ੇ ਸਿਵਃ �ੰਃ ਵਰ੍ਹ ੇ �ੇ ॥ ਅ�ੀਂ ਸਿਜਵੇਂ ਸਿਕ ਪਸਿਹਲਾਂ ਵਖੇ ਆਏ ਹਾਂ ਸਿਕ ਪਸਿਹਲੇ
ਗੋਸਿਬਦੰਸ਼ਾਹੀ ਸਿ�ੱਸਿਕਆਂ'ਤ ੇਜੋ ਸਿਵਃ �ੰਃ ੧੮੪੧ ਵਰ੍ਹਾ ਹੁਦੰਾ ਹੈ ਓਹ ਰੋੱਸਿਕਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ (frozen year) ਹੁਦੰਾ ਹੈ ਫੇਰ
ਇ�੍ਹਾਂ ਤ ੇਸਿ�ੱਸਿਕਆਂ'ਤ ੇਇਹ ਰੋੱਸਿਕਆ ਵਰ੍ਹਾ ਸਿਕਉ ਂ�ਹੀਂ ਹੋ �ਕਦਾ? 

ਇਕ ਵਾਰ ਫੇਰ �ਰਦਾਰ ਬਘੇਲ ਸਿ�ੰਘ ਅਤੇ �ਰਦਾਰ ਜੱ�ਾ ਸਿ�ੰਘ ਰਾਮਗੜੀਏ ਦੇ ਜੀਵ�'ਤੇ ਸਿਵਃ �ੰਃ ੧੮੫੮ ਅਤੇ
੧੮੫੯ ਦੇ �ਸਿਮਆਂ'ਤ ੇਝਾਤ੍ਤ ੀ ਮਾਰੀਏ ॥ �ਰਦਾਰ ਬਘੇਲ ਸਿ�ੰਘ ਇ�੍ਹਾਂ �ਸਿਮਆਂ'ਚ ਜਲੰਧਰ ਦਆੁਬ'ਚ ਅਪ�ੇ ਸਿਰਆ�ਤ ਦੇ
ਕਮੰ ਕਾਜ'ਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ �ੀ ਅਤੇ ਰਾਜੇ  ਜੀਂਦ ਦੀ ਮਦਦ'ਚ ਅਪੜੇ ਜਦੋਂ ਜੌਰਜ ਟੋਮ� �ੇ ਜੀਂਦ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤ੍ਤ ਾ  । ਅਤੇ
ਰਾਮਗੜੀਆਂ �ਰਦਾਰਾਂ �ਾਲ ਜਗੰਾ'ਚ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ �ਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤ੍ਤ ੀ ੨੬॥ 

ਮਰਾਸਿਠਆਂ �ਾਲ ਜੋ ਅਸਿਹਦ�ਾਮਾ ਹੋਇਆ �ੀ ਓਹ �ਰਦਾਰ ਬਘੇਲ ਸਿ�ੰਘ ਦੀ ਪਸਿਹਲ �ਾਲ ਹੋਇਆ �ੀ  ॥ ਅਤੇ
ਗੋਕਲ ਚੰਦ �ਾਰੰਗ ਆਪਣੀ ਸਿਕਤਾਬ Transformation of Sikhism'ਚ ਸਿਲਖਦੇ �ੇ ਸਿਕ ਸਿਜ� ਵੇੱਲੇ ਮੁਗਲ
ਸ਼ਸਿਹਜ਼ਾਦੇ ਜਵਾ� ਬਖ੍ਤ �ੇ ਸਿ�ੱਖਾਂ ਸਿਖਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਤਾਂ �ਭਤੋਂ ਪਸਿਹਲਾਂ �ਰਦਾਰ ਬਘੇਲ ਸਿ�ੰਘ �ੇ ਮੁਗਸਿਲਆ
ਫੌਜ'ਚ  �ੌਕਰੀ  ਕੀਤ੍ਤ ੀ  ਅਤੇ  ਇ�  ਫੌਜ  ਦਾ  ਪਸਿਟਆਲਾ  ਅਤੇ  ਬਾਕੀ  ਫਲੁਕੀਆਂ  ਸਿਰਆ�ਤਾਂ  ਅਤੇ  ਘ�੍ਹਈਆੱ  ਅਤੇ
ਰਾਮਗੜੀਆ ਸਿਮ�ਲਾਂ �ੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਫਤਸਿਹ ਹਾਸਿ�ਲ ਕੀਤ੍ਤ ੀ  ॥ �ੋ ਬਘੇਲ ਸਿ�ੰਘ ਸਿ�ਖ ਇਬਾਰਤਾਂ ਦੇ ਸਿ�ੱਕੇ ਸਿਵਃ �ੰਃ
੧੮੫੮/੫੯'ਚ ਮੁਗਸਿਲਆ ਹਕੂਮਤ ਹੇਠਾਂ ਜਾਰੀ ਸਿਕਵੇਂ ਕਰ �ਕਦੇ �ੀ?੨੭  �ਰਦਾਰ ਬਘੇਲ ਸਿ�ੰਘ ਸਿਵਃ �ੰਃ ੧੮੫੯'ਚ
ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ੨੮ ॥

ਇਹ ਸਿ�ੱਕ ੇਭੀ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਿਵਃ �ੰਃ ੧੮੪੧ ਦੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤ੍ਤ  ੇਹੋਏ ਸਿ�ੱਖ ਸਿਸ਼ੱਸਿਕਆਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਹੀ �ੇ ॥
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ਪੈ�ੇਪੈ�ੇ
ਸਿ�ਖ ਰਾਜ ਦੇ ਪੈਸਿ�ਆਂ ਤੇ ਜੋ ਫਾਰ�ੀ ਦੀਆਂ ਇਬਾਰਤਾਂ ਹੁਦੰੀਆਂ �ੇ  । ਬਹਸੁਿਤਆਂ ਸਿ�ੱਸਿਕਆਂ'ਤੇ ਗੋਸਿਬਦੰਸ਼ਾਹੀ ਇਬਾਰਤ
GSL.GEN ਹੀ ਹੁਦੰੀ ਹੈ ਸਿਜਵੇਂ ਸਿਕ ਇ� �੍ਰੀ ਅਸਿਮ੍ਰਤ�ਰ ਟਕ�ਾਲ ਦੇ ਪੈ�ੈ ਤ ੇ॥

ਇਹ ਸਿ�ੱਕਾ ਪਾਅ ਆ�੍ਨਾ �ਾ�ਕਸ਼ਾਹੀ ਸਿਕ�ਮ ਦਾ ਸਿ�ੱਕਾ ਹੈ  ॥ ਇਕ ਆ�੍ਨੇ'ਚ ਚਾਰ ਪੈ�ੇ ਹੁਦੇੰ �ੀ  ॥ �ੋ ਪਾਅ ਆ�੍ਨੇ ਦਾ
ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਆ�੍ਨੇ  ਦਾ ਪਾੱਇਆ ਸਿਹ�ੱਾ ਜਾਂ  ਇਕ ਚਥੁਾਈ ਜਾਂ ਇਕ ਪੈ�ਾ ॥ ਸਿ�ੱਕੇ ਦਾ ਪੱੁਠਾ ਪਾੱ�ਾ ਹੇਠਾਂ  ਸਿਦਤ੍ਤ ੀ
ਤ�ਵੀਰ'ਚ ਹੈ ॥
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 �Yان �Yہن ہن ا ا ان � � ان�
�    کن�کن�ان�

[
�  اش
[
یحیحاش

ਹੀਹੀ  ਸ਼ਾ ਸ਼ਾ �ਕ�ਕ  �ਾ �ਾ ਹ�ਹ�  ਅਅ  ਪਾਪਾ
ਇਹ ਪੱੁਠੇ ਪਾੱ�ੇ ਦੀ ਇਬਾਰਤ ਹੈ ਅਤ ੇਇ��ੰੂ ਪਾ  ਪਾ  ਆਆ�ਾ �ਾ �ਾ�ਾ�ਕ �ਕ ਸ਼ਾਸ਼ਾਹੀ ਹੀ ਪੜ੍ਹ�ਾ ਹੈ ॥
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�ਾ�ਕਸ਼ਾਹੀ ਇਬਾਰਤ ਅੰਬਰਤ�ਰ੍ਰੀ �ਾ�ਕਸ਼ਾਹੀ ਇਬਾਰਤ ਅੰਬਰਤ�ਰ੍ਰੀ (NSL.ABSR)(NSL.ABSR)

ਇਹ ਇਬਾਰਤ �ੱਭਤੋਂ ਪਸਿਹਲਾਂ �੍ਰੀ ਅਸਿਮ੍ਰਤ�ਰ ਟਕ�ਾਲ ਦੇ ਸਿ�ੱਸਿਕਆਂ'ਤੇ ਵਖੇਣ �ੰੂ ਸਿਮਲੀ ॥ ਇਹ ਸਿ�ੱਕੇ ਪਸਿਹਲੀ ਵਾਰੀ
ਸਿਵਃ �ੰਃ ੧੮੩੨'ਚ ਜਾਰੀ ਹੋਏ �ੀ । ਅਤੇ ਇਹ ਇਬਾਰਤ ਇ� ਟਕ�ਾਲ ਦੇ ਸਿ�ੱਸਿਕਆਂ'ਤੇ ਸਿਵਃ �ੰਃ ੧੮੩੮ ਤਾਂਈ ਵੇੱਖਣ �ੰੂ
ਸਿਮਲੀ ॥ ਇ� ਇਬਾਰਤ �ੰੂ ਅ�ੀਂ �ਾ�ਕਸ਼ਾਹੀ ਇਬਾਰਤ ਅੰਬਰਤ�ਰ੍ਰੀ NSL.ABSR ਦਾ �ਾਂਉ ਂਇ�ਲਈ ਸਿਦਤ੍ਤ ਾ ਹੈ
ਸਿਕਉਸਂਿਕ ਇ�੍ਹਾਂ ਸਿ�ੱਸਿਕਆਂ'ਤ ੇਟਕ�ਾਲ ਦਾ �ਾਉ ਂਅੰਬਰਤ�ਰ ਘਸਿੜ੍ਹਆ ਸਿਮਲਦਾ ਹੈ ॥ ਇਹ ਇਬਾਰਤ ਹੈਃ

لضفلضف  اچساچس Eر̀ہEململ اع اعووددر̀ہ Eد د زز   RربE Rرب   ہکسہکس    
ਚਾ�ਚਾ� ਲਜ਼ਫਲਜ਼ਫ  ਮਲ ਮਲ ਆ ਆ ਵਵ  ਦਦ  ਰਹਰਹ ਰਬਰਬ  ਦਦ ਜ਼ ਜ਼  ਹਕ�ਹਕ�

ਮਲਆ  ਦ ੋਰਹਮਲਆ  ਦ ੋਰਹ ਕਾਸਿ�ਕਾਸਿ�

تس.تس.ا ا    RبحRبح   اضاض
  ਤ�ਤ�  ਅਅ ਬਹਬਹ  �ਾ�ਾ

� �ان�
کن�کن�ان� � ہ

[
� ہاش
[
اش کہ

کہسن�
سن� دنبدنب وکوکرروک وک  یعسیعس   حتفحتف

ਕ�ਕ�  �ਾ�ਾ ਹ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾ ਹਕ��ਹਕ�� ਦ�ਬਦ�ਬ  ਕੋਕੋ  ਰਰ  ਕੋਕੋ ਈ�ਈ�  ਹਤਫਹਤਫ
ਘਸਿ�ੰਘਸਿ�ੰ   ਦਸਿਬੰਦਸਿਬੰ   ਗੋ ਰਗੁਗੋ ਰਗੁ
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تس.تس.ا ا    Rب̀ہRب̀ہ ااو و   
  ਤਸਤਸ  ਅ ਅ ਬਹਬਹ    ਅਅ ਵ ਵ

�ੋ ਇ� ਇਬਾਰਤ �ੰੂ ਇਝੰ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇਃ

ਸਿ�ੱਕਾ ਸਿ�ੱਕਾ ਜ਼ਜ਼ਦਦ੨੯   ਬਰਬਰ੩੦  ਹਰਹਰ੩੧  ਦੋ ਦੋ ਆਆਲਮਲਮ੩੨   
ਫਜ਼ਲਫਜ਼ਲ੩੩   �ੱਚਾ �ੱਚਾ �ਾ�ਾਸਿਹਬ ਸਿਹਬ ਅਅ�੍ਤ�੍ਤ੩੪

ਫਤਸਿਹ ਫਤਸਿਹ �ਈ�ਈ੩੫  ਗੁਗੁਰਰ  ਗੋਗੋਸਿਬੰਦ ਸਿਬੰਦ ਸਿ�ੰਘ ਸਿ�ੰਘ 
ਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹ �ਾ�ਾ�ਕ �ਕ ਵਾਵਾਸਿਹਬਸਿਹਬ੩੬  ਅਅ�੍ਤ�੍ਤ

ਇ�ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਿਕ ਇਹ ਸਿ�ੱਕਾ ਜੋ �ੱਚਾ �ਾਸਿਹਬ ਹੈ(ਅ�੍ਤ) ਉ�ਦੀ ਮੇਹਰਬਾ�੍ਨੀ(ਬਰ ਅਤੇ ਫਜ਼ਲ) �ਾਲ ਦੋਵੇਂ
ਲੋਕਾਂ(ਆਲਮ) ਜਾਂ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਪਰ ਇ੍ਹਧਾ ਭਾਵਅ੍ਰਥ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਸਿ�ੱਕਲਦਾ ਹੈ । ਵਾ�੍ਤੇ ਘਸਿੜ੍ਹਆ(ਜ਼ਦ) ਗਇਆ  ਹੈ ॥
ਅਤੇ ਫਤਸਿਹ ਗੁਰੂ ਗੋਸਿਬੰਦ ਸਿ�ੰਘ ਜੀ ਜੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ(ਸ਼ਾਹ)�ਾ�ਕ ਹੀ ਹ� ਦੀ ਬਖਸ਼ਸ਼(ਵਾਹਬ) । ਦੇ ਜਤ�(�ਈ) �ਾਲ
ਹਾਸਿ�ਲ ਹੁਦੰੀ ਹੈ ॥

ਆਓ ਇਹ ਇਬਾਰਤ ਸਿ�ੱਕ ੇਤ ੇਵੇੱਖੀਏ ॥
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ਰੰਗੀ� ਅੱਖਰ ਹੀ ਸਿ�ੱਕੇ ਉਤ੍ਤ ੇ ਘੜ੍ਹੇ ਹੋਏ �ੇ  ॥ ਇਹ ਇਬਾਰਤ ਸਿ�ੱਕ'ੇਤੇ ਹੇਸਿਠਓ ਂਸ਼ੁਰੂ ਹੁਦੰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਪੱਰ �ੰੂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ  ॥
ਗੋਸਿਬਦਸ਼ਾਹੀ  ਸਿ�ੱਸਿਕਆਂ  ਵਾਂਙ  ਇ�੍ਹਾਂ  ਸਿ�ੱਸਿਕਆਂ'ਤੇ ਭੀ  ਇਬਾਰਤ ਸਿਤ�ੰ  ਸਿਹਸੱਿ�ਆਂ'ਚ ਹੁਦੰੀ  ਹੈ  ॥ ਸਿਵਚਕਾਰਲਾ ਸਿਹ�ੱਾ  ਦੋ
ਲੰਮੀਆ ਲਕੀਰਾਂ �ਾਲ ਇਲਾਇਦਾ ਕੀਤ੍ਤ ਾ ਗਇਆ ਹੈ ॥ ਹੇਸਿਠਓ ਂਪਸਿਹਲੀ ਲੰਮੀ ਲਕੀਰ ਅ�੍ਤ ਲਫਜ਼ ਦਾ "ਤ" ਹੈ ॥ "ਅ"

ਸਿ�ੱਕੇ ਤੇ ਘੜ੍ਹ �ਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ �ਲੇਟੀ ਰੰਗ'ਚ ਇ� ਤ�ਵੀਰ'ਚ ਸਿਵਖਾਇਆ ਗਇਆ ਹੈ  ॥ ਸਿ�ੱਕਾ ਜ਼ਦ ਬਰ ਹਰ ਦੋ
ਆਲਮ ਹੇਸਿਠਓ ਂਪਸਿਹਲੀ ਲੰਮੀ ਲਕੀਰ ਦੇ ਹਠੇਾਂ ਹੈ ॥ ਇ� ਉਤ੍ਤ  ੇ"ਫਤਹ �ਈ ਗੁਰ ਗੋਸਿਬੰਦ ਸਿ�ੰਘ ਫਜ਼ਲ �ਚ੍ਚ ਾ �ਾ" ਹੈ ਅਤੇ
ਇ�ਦੇ ਉਪੱਰ ਦਜੂੀ ਲੰਮੀ ਲਕੀਰ ਹੈ  । ਜੋ �ਾਹਬ ਦਾ  "ਬ" ਹੈ  ॥ "�ਾ" ਸਿ�ੱਕੇ ਤੇ ਘੜ੍ਹ �ਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇ�ਲਈ �ਲੇਟੀ
ਰੰਗ'ਚ ਹੈ ॥ ਇ�ਦੇ ਉਤ੍ਤ  ੇ"ਸ਼ਾਹ �ਾ�ਕ ਵਾਹਬ ਅ�੍ਤ" ਹੈ ਪਰ ਇ� ਸਿ�ੱਕ ੇਤ ੇਸ਼ਾਹ �ਾ�ਕ ਅਤ ੇਵਾਹਬ ਦੇ "ਵ" ਦਾ ਹੀ ਕੁਝ
ਸਿਹ�ੱਾ ਘੜ੍ਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ॥ 
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ਅਤ ੇਸਿ�ੱਕ ੇਦੇ ਪੱੁਠੇ ਪਾੱ�ੇ ਦੀ ਇਬਾਰਤ ਕੁਝ ਇ� ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਹੈਃ

ہہ۱۸۳۱۸۳ تختتختتبمستبمس   للاکاک  اا تخبتخب سس  ولجولج
੧੮੩੫ ੧੮੩੫ ਤਬਮ�ਤਬਮ�  ਤਤਖਤ ਖਤ ਲਲ  ਕਾਕਾ  ਅਅ ਤਖਬ ਤਖਬ ��  ਵਵਲਲਜਜ

ਤਬ�ੰ  ਤਬ�ੰ    � ਲੂਜ� ਲੂਜ

ویجویج تت Eاا RربE Rرب رس یرس ی   ببرضرض ہنسہنس  
  ਵਯਜਵਯਜ  ਤ ਤ   ਰਬਰਬ  ਅਅ ਈ ਰ� ਈ ਰ� ਬਬ  ਰਜ਼ ਰਜ਼ ਹ�� ਹ�� 

ਓਜੀ ਓਜੀ �੍ਰੀ �੍ਰੀ 

ਸਿਜਵੇਂ ਸਿਕ ਅ�ੀ ਸਿ�ੱਧੇ ਪਾੱ�ੇ'ਚ ਵੇੱਸਿਖਆ । ਪੂਰੀ ਇਬਾਰਤ ਸਿ�ੱਕ ੇਤ ੇ�ਹੀਂ ਘੜ੍ਹੀ ਹੁਦੰੀ ਇੱ�ੇ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਪੱੁਠੇ ਪਾੱ�ੇ ਤ ੇਭੀ ਜੋ ਸਿ�ੱਕੇ
ਤੇ �ਹੀਂ ਘੜ੍ਹ ਹੋਇਆ ਓਹ �ਲੇਟ੍ਟੀ ਰੰਗ'ਚ ਹੈ ॥ ਇਬਾਰਤ ਹੇਸਿਠਓ ਂਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਉਤ੍ਤ ੇ �ੰੂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ॥ ਪਸਿਹਲੀ ਲੰਮੀ ਲਕੀਰ
�ੰਬਤ ਦਾ "ਤ" ਹੈ ਅਤ ੇਦਜੂੀ ਲੰਮੀ ਲਕੀਰ ਜ਼ਰਬ ਦਾ "ਬ" ਹੈ ॥
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�ਾ�ਕਸ਼ਾਹੀ ਇਬਾਰਤ ਆਮ�ਾ�ਕਸ਼ਾਹੀ ਇਬਾਰਤ ਆਮ (NSL.GEN)NSL.GEN)
ਇਹ ਇਬਾਰਤ ਬਹਤੁੇ �੍ਰੀ ਅਸਿਮ੍ਰਤ�ਰ ਟਕ�ਾਲ ਅਤੇ �ਮਕ ਜਾਂ ਸਿਪੰਡ ਦਾਦ� ਖਾਂ ਟਕ�ਾਲ ਦੇ ਸਿ�ੱਸਿਕਆਂ'ਤੇ ਵਖੇਣ �ੰੂ

ਸਿਮਲਦੀ ਹੈ ॥ ਇਹ ਇਬਾਰਤ �ਾ�ਕਸ਼ਾਹੀ ਇਬਾਰਤ ਅੰਬਰਤ�ਰੀ ਵਰਗੀ ਹੀ ਹੈ ਸਿ�ਰਫ ਫਰਕ ਇ�੍ਹਾ ਹੈ ਸਿਕ �ਈیعس
ਲਫਜ਼ ਬਦਲ ਕ ੇਤਘੇ 

� .
ਕਰ ਸਿਦਤ੍ਤ غت ਾ ਗਇਆ ॥ �ੋ ਇਹ ਇਬਾਰਤ ਇੰਝ ਹੈਃ

لضفلضف  اچساچس Eر̀ہEململ اع اعووددر̀ہ Eد د زز   RربE Rرب   ہکسہکس    
ਚਾ�ਚਾ� ਲਜ਼ਫਲਜ਼ਫ  ਮਲ ਮਲ ਆ ਆ ਵਵ  ਦਦ  ਰਹਰਹ ਰਬਰਬ  ਦਦ ਜ਼ ਜ਼  ਹਕ�ਹਕ�

ਮਲਆ  ਦ ੋਰਹਮਲਆ  ਦ ੋਰਹ ਕਾਸਿ�ਕਾਸਿ�

تس.تس.ا ا    RبحRبح اصاص
  ਤ�ਤ�  ਅਅ ਬਹਬਹ  �ਾ�ਾ

� �ان�
کن�کن�ان� � ہ

[
� ہاش
[
اش کہ

کہسن�
سن� دنبدنب ولولررول ول 

� .
غت
� .
غت   حتفحتف

ਕ�ਕ�  �ਾ�ਾ ਹ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾ ਹਕ��ਹਕ�� ਦ�ਬਦ�ਬ  ਲੋਲੋ  ਰਰ  ਲੋਲੋ ਘਤ ਘਤ   ਹਤਫਹਤਫ
ਘਸਿ�ੰਘਸਿ�ੰ   ਦਸਿਬੰ ਦਸਿਬੰ   ਗੋ ਰਗੁਗੋ ਰਗੁ
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تس.تس.ا ا    RبحRبح ااوو  
  ਤ�ਤ�  ਅਅ ਬਹਬਹ    ਅਅ  ਵਵ

ਇ� ਇਬਾਰਤ �ੰੂ ਇੰਝ ਪੜ੍ਹਣਾ ਹੈਃ

ਸਿ�ੱਕਾ ਸਿ�ੱਕਾ ਜ਼ਜ਼ਦ ਦ ਬਰ ਬਰ ਹਰ ਹਰ ਦੋ ਦੋ ਆਆਲਮ ਲਮ ਫਜ਼ਲ ਫਜ਼ਲ ��ਚ੍ਚਾਚ੍ਚ ਾ   �ਾ�ਾਸਿਹਬ ਸਿਹਬ ਅਅ�੍ਤ�੍ਤ
ਫਤਸਿਹ ਫਤਸਿਹ ਤਗੇ ਤਗੇ ਗੁਗੁਰਰ  ਗੋਗੋਸਿਬੰਦ ਸਿਬੰਦ ਸਿ�ੰਘਸਿ�ੰਘ  ਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹ �ਾ�ਾ�ਕ �ਕ ਵਾਵਾਸਿਹਬ ਸਿਹਬ ਅਅ�੍ਤ�੍ਤ

ਇ�ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਿਕ
ਇਹ  ਸਿ�ੱਕਾ  ਜੋ  �ੱਚਾ
�ਾਸਿਹਬ  ਹੈ(ਅ�੍ਤ)  ਉ�ਦੀ
ਮੇਹਰਬਾ�੍ਨੀ(ਬਰ  ਅਤੇ
ਫਜ਼ਲ)  �ਾਲ  ਦੋਵੇਂ  ਲੋਕਾਂ
(ਆਲਮ)  ਜਾਂ  ਲੋਕ
ਪਰਲੋਕ  ਪਰ  ਇ੍ਹਧਾ
ਭਾਵਅ੍ਰਥ  ਇੱਥੇ  ਹੈ  ਮੀਰੀ
ਪੀਰੀ  ।   ਵਾ�੍ਤੇ  ਘਸਿੜ੍ਹਆ
(ਜ਼ਦ) ਗਇਆ  ਹੈ । ਅਤੇ
ਫਤਸਿਹ ਗੁਰੂ ਗੋਸਿਬੰਦ ਸਿ�ੰਘ
ਜੀ  ਜੋ  ਪਾਤਸ਼ਾਹ(ਸ਼ਾਹ)

�ਾ�ਕ  ਹੀ  ਹ�  ।  ਦੀ
ਬਖਸ਼ਸ਼(ਵਾਸਿਹਬ)  ।  ਦੀ
ਤਗੇ �ਾਲ ਹਾਸਿ�ਲ ਹੁਦੰੀ ਹੈ
॥
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ਇਹ ਇਬਾਰਤ ਗੋਸਿਬੰਦਸ਼ਾਹੀ ਇਬਾਰਤ �ਾਲ ਬਹਤੁਾ ਇਤਫਾਕ ਰੱਖਦੀ ਹੈ(ਦੇਗ ਤਗੇ ਫਤਸਿਹ) ਜੋ ਗੁਰੂ �ਾਸਿਹਬਾਂ ਖਾ�
ਕਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਸਿਬੰਦ ਸਿ�ੰਘ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਤ�ਵੀਰਾਂ'ਚ ਸਿ�ਸ਼ਾ�ਾਂ'ਤੇ ਵੇੱਸਿਖਆ ਜਾ �ਕਦਾ ਹੈ  ॥ ਇਹ ਇਬਾਰਤ �ੱਭਤੋਂ
ਪਸਿਹਲਾਂ �੍ਰੀ ਅਸਿਮ੍ਰਤ�ਰ ਟਕ�ਾਲ ਦੇ ਸਿ�ੱਸਿਕਆਂ'ਤ ੇਸਿਵਃ �ੰਃ ੧੮੩੮'ਚ ਘੜ੍ਹੀ ਜਾਣ ਲਗ੍ਗੀ �ੀ ॥ 

ਇਹ ਇਬਾਰਤ ਭੀ ਹੇਸਿਠਓ ਂਸ਼ੁਰੂ ਹੁਦੰੀ ਹੈ  ॥ ਪਸਿਹਲੀ ਲੰਮੀ ਲਕੀਰ ਅ�੍ਤ ਦਾ "ਤ" ਹੈ ॥ ਇ�ਦੇ ਉਪੱਰ ਫਤੇ ਤਘੇ ਗੁਰ
ਗੋਸਿਬੰਦ ਸਿ�ੰਘ ਫਜ਼ਲ �ਾਸਿਹਬ ਦਾ "�ਾ" ਘਸਿੜ੍ਹਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤ ੇਇ� ਉਪੱਰ ਜੋ ਲੰਮੀ ਲਕੀਰ ਹੈ �ਾਹਬ ਦਾ "ਬ" ਹੈ ॥
ਲਕੀਰ ਉਪੱਰ ਸ਼ਾਹ �ਾ�ਕ ਵਾਹਬ ਅ�੍ਤ ਘਸਿੜ੍ਹਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ॥

ਸਿ�ੱਕ ੇਦੇ ਪੱੁਠੇ ਪਾੱ�ੇ ਦੀ ਇਬਾਰਤ ਕੁਝ ਇ� ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਹੈਃ

تختتخت للاکاک  اا تخبتخب سسونونامام تنمیمتنمیم سس  ولجولج
ਤਤਖਤ ਖਤ ਲਲ  ਕਾਕਾ  ਅਅ ਤਖਬ ਤਖਬ � � ਵ�ਵ�  ਮਾਮਾ ਤ�ਮਯਮ ਤ�ਮਯਮ ��  ਵਵਲਲਜਜ

ویجویج رسرس تت رمرماا رس یرس ی   ببرضرض ہنسہنس   ۱۸۴۴۱۸۴۴
  ਵਯਜਵਯਜ ਰ� ਰ� ਤ ਤ   ਰਮਰਮ  ਅ ਅ ਈ ਰ� ਈ ਰ� ਬਬ  ਰਜ਼ ਰਜ਼ ਹ��ਹ�� ੧੮੪੪੧੮੪੪  

�ੋ ਇਹ ਇਬਾਰਤ �ੰੂ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਇੰਝ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇਃ

ਜਲੂਜਲੂ� � ਮੈਮ�ਤ ਮੈਮ�ਤ ਮਾਮਾ�ੂ�ੂ� � ਬਖਤ ਬਖਤ ਅਅਕਾਕਾਲ ਲ ਤਖਤਤਖਤ
੧੮੪੪ ੧੮੪੪ ��ਾ��ਾ  ਜ਼ਰਜ਼ਰਬ ਬ �੍ਰੀ �੍ਰੀ ਅਅਮਰਮਰਤਤ�ਰ�ਰ  ਜੀਓਜੀਓ

ਇ�ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਅਤੇ ਅਮ� ਭਸਿਰਆ(ਮੈਮ�ਤ ਮਾ�ੂ�)  ਸਿਕ�ਮਤ(ਬਖਤ)  ਵਾਲੇ
ਰਾਜ(ਜਲੂ�) ਸਿਵਚ ਸਿਵਃ �ੰਃ ੧੮੪੪ ਵਰ੍ਹ ੇ’ਚ(��ਾ੩੭) �੍ਰੀ ਅਸਿਮ੍ਰਤ�ਰ'ਚ ਘਸਿੜਆ (ਜ਼ਰਬ) ਗਇਆ ॥

ਅਤ ੇਹੇਠਾਂ ਤ�ਵੀਰ'ਚ ਪੱੁਠੇ ਪਾੱ�ੇ ਦੀ ਇਬਾਰਤ �ੰੂ ਸਿ�ੱਕ'ੇਤ ੇਵੇੱਸਿਖਆ ਜਾ �ਕਦਾ ਹੈ ॥
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ਸਿਪੰਡ ਦਾਦ� ਖਾਂ ਜਾਂ �ਮਕਸਿਪੰਡ ਦਾਦ� ਖਾਂ ਜਾਂ �ਮਕ
ਸਿਪੰਡ ਦਾਦ� ਖਾਂ ਦੇ ਸਿ�ੱਸਿਕਆਂ'ਤ ੇ�ਾ�ਕਸ਼ਾਹੀ ਇਬਾਰਤ ਹੀ ਹੁਦੰੀ ਹੈ ॥ ਇਕ �ਮੂ�ਾ ਹਠੇਾਂ ਵੇੱਸਿਖਆ ਜਾ �ਕਦਾ ਹੈ 

Image courtesy of Steve Album Rare Coins. ਇਹ ਤ�ਵੀਰ �ਟੀਵ ਐਲਬਮ ਰੇਅਰ ਕਇੋ�ਜ਼ ਦੇ �ਦਕੇ
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ਅਤ ੇਸਿ�ੱਕ ੇਦਾ ਪੱੁਠਾ ਪਾੱ�ਾ ਕੁਝ ਇ� ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਹੁਦੰਾ ਹੈਃ

Image courtesy of Steve Album Rare Coins. ਇਹ ਤ�ਵੀਰ �ਟੀਵ ਐਲਬਮ ਰੇਅਰ ਕਇੋ�ਜ਼ ਦੇ �ਦਕੇ

ਇ�੍ਹਾਂ ਸਿ�ੱਸਿਕਆਂ'ਤ ੇਟਕ�ਾਲ ਦਾ �ਾਉ ਂ"�ਮਕਸ਼ਾਹੀ" ਸਿਲਸਿਖਆ ਸਿਮਲਦਾ ਹੈ । ਸਿਜਵੇਂ ਇ� ਸਿ�ੱਕ'ੇਤ ੇ॥
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�ਾ�ਕਸ਼ਾਹੀ ਇਬਾਰਤ ਲਾਹਰੌੀ ਮੁਲਤਾ�ੀ�ਾ�ਕਸ਼ਾਹੀ ਇਬਾਰਤ ਲਾਹਰੌੀ ਮੁਲਤਾ�ੀ (NSL.LM)NSL.LM)

ਇਹ ਇਬਾਰਤ ਲਾਹੌਰ ਅਤੇ ਮੁਲਤਾ� ਦੇ �ਾ�ਕਸ਼ਾਹੀ ਸਿ�ੱਸਿਕਆਂ'ਤੇ ਲੱਭਦੀ ਹੈ ॥ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਰਪੁੱਈਆਂ ਅਤੇ ਮੋਹਰਾਂ ਤੇ
ਸਿਵਃ  �ੰਃ  ੧੮੪੧'ਚ ਗੋਸਿਬਦਸ਼ਾਹੀ  ਇਬਾਰਤ ਦੀ  ਜਗ੍ਹਾ  �ਾ�ਕਸ਼ਾਹੀ  ਇਬਾਰਤ ਘੜ੍ਹੀ  ਜਾਣ ਲਗ ਪਈ  ॥ ਇ�ੇ ਤਰ੍ਹ ਾਂ
ਮੁਲਤਾ�'ਤ ੇਜਦੋਂ ਸਿ�ੱਖਾਂ ਦਾ ਦਬੁਾਰਾ ਕਬਜ਼ਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿ�ੰਘ ਦੇ ਰਾਜ'ਚ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿ�ੱਕ ੇਘੜ੍ਹ ੇਗਏ ਓ�੍ਹਾਂ'ਤੇ
ਇਹੀ ਇਬਾਰਤ ਘੜ੍ਹੀ ਗਈ ॥ 

لضفلضف  اچساچس ررززوومیس میس  Eد د زز RربE Rرب   ہکسہکس    
ਚਾ�ਚਾ� ਲਜ਼ਫਲਜ਼ਫ    ਰ ਰ ਜ਼ਜ਼  ਵਵ  ਮਯ�ਮਯ� ਰਬਰਬ  ਦਦ ਜ਼ ਜ਼  ਹਕ�ਹਕ�

ਕਾਸਿ�ਕਾਸਿ�

تس.تس.ا ا    RبحRبح اصاص
  ਤ�ਤ�  ਅਅ ਬਹਬਹ  �ਾ�ਾ

� �ان�
کن�کن�ان� کہ

کہسن�
سن� دنبدنب ولول

� .
غت
� .
غت ززا  ا    حتفحتف

ਕ�ਕ�  �ਾ�ਾ ਹਕ��ਹਕ�� ਦ�ਬਦ�ਬ  ਲੋਲੋ  ਘਤ ਘਤ   ਹਤਫਹਤਫ ਜ਼ਜ਼ ਅ ਅ
ਘਸਿ�ੰਘਸਿ�ੰ ਦਸਿਬੰਦਸਿਬੰ ਗੋਗੋ
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تس.تس.ا ا    Rب̀ہRب̀ہ ااو  و     �
[
�اش
[
نناہاہاش

  ਤਸਤਸ  ਅ  ਅ  ਬਹਬਹ    ਅ ਅ ਵਵ ##  ਹਾਹਾ ਸ਼ਾ ਸ਼ਾ
�ੋ ਇ� ਇਬਾਰਤ �ੰੂ ਇਝੰ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇਃ

ਸਿ�ੱਕਾ ਸਿ�ੱਕਾ ਜ਼ਜ਼ਦ ਦ ਬਰ ਬਰ ਸਿ�ਮਸਿ�ਮ੩੮  ਵਾ ਵਾ ਜ਼ਜ਼ਰਰ੩੯  ਫਜ਼ਲ ਫਜ਼ਲ �ਚ੍ਚਾ �ਚ੍ਚ ਾ �ਾ�ਾਸਿਹਬ ਸਿਹਬ ਅਅ�੍ਤ�੍ਤ
ਅਅਜ਼ਜ਼ ਫਤਸਿਹ ਫਤਸਿਹ  ਤਗੇ ਤਗੇ ਗੁਗੁਰਰ  ਗੋਗੋਸਿਬੰਦ ਸਿਬੰਦ ਸਿ�ੰਘ ਸਿ�ੰਘ 
�ਾ�ਾ�ਕ �ਕ ਸ਼ਾਸ਼ਾਹਾਹਾ��੪੦  ਵਾਵਾਸਿਹਬ ਸਿਹਬ ਅਅ�੍ਤ�੍ਤ

ਇ�ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ  ਸਿ�ੱਕਾ �ੋ�ੇ(ਸਿ�ਮ)  ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ(ਜ਼ਰ)’ਚ ਜੋ  �ਚ੍ਚ ਾ  �ਾਸਿਹਬ ਹੈ(ਅ�੍ਤ)  ਉ�ਦੀ ਮੇਹਰ(ਫਜ਼ਲ)

�ਦਕਾ ਘਸਿੜ੍ਹਆ(ਜ਼ਦ) ਗਇਆ ਅਤੇ ਜੋ ਫਤਸਿਹ ਹੈ(ਅਜ਼) ਓਹ ਗੁਰੂ ਗੋਸਿਬੰਦ ਸਿ�ੰਘ ਜੀ ਦੀ ਤਗੇ ਅਤੇ ਜੋ(ਗੁਰੁ ਗੋਸਿਬੰਦ
ਸਿ�ੰਘ)�ਾ�ਕ ਹੀ ਹ� । ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ(ਸ਼ਾਹਾ� । ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਹਵੁਚ� ਹੈ) ਦੀ ਬਖਸ਼ਸ਼(ਵਾਹਬ) �ਾਲ ਹਾਸਿ�ਲ ਹੁਦੰੀ ਹੈ ॥

ਹਾਂਸ਼ ਹਰਲੀ �ੇ ਜੋ ਇਹ ਇਬਾਰਤ੪੧ ਆਪਣੀ ਸਿਕਤਾਬ The coins of the Sikhs’ਚ ਸਿਦਤ੍ਤ ੀ ਹੈ ਓਹ ਥੜੋ੍ਹੀ
ਅੱਡ ਹੈ ॥ ਹਾਂਸ਼ ਹਰਲੀ �ਾਸਿਹਬ �ੇ ਓਹ ਇਝੰ ਸਿਕਉ ਂ�ਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ । �ਾ�੍ਨੂ �ਹੀਂ ਪਤਾ ਪਰ �ਾੱਡੀ �ਮਝ ਦੇ ਸਿਹ�ਾਬ �ਾਲ ਇ�
�ੰੂ ਇਝੰ ਹੀ ਪੜ੍ਹ�ਾ ਚਾਸਿਹਦਾ ਹੈ ॥

�ਾ�ਕਸ਼ਾਹੀ ਲਾਹੌਰੀ ਸਿ�ੱਸਿਕਆਂ'ਤ ੇਅਜ਼ از   ਲਫਜ਼ ਫਤਹ ਲਫਜ਼ حتف ਦੇ �ੱਜੇ ਪਾੱ�ੇ ਹੋਣ ਕਰਕ ੇਬਹਤੁ ਘਟ੍ਟ ਸਿ�ੱਸਿਕਆਂ'ਤੇ
ਘਸਿੜ੍ਹਆ  ਹੋਣ  ਕਰਕੇ  ਸ਼ਾਇਦ  ਹਰਲੀ  �ਾਸਿਹਬ  ਦੀ  ਸਿ�ਗਾਹ'ਚ  �ਹੀਂ  ਆਇਆ  ॥  
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 ਦ�ੂਰਾ  ਅ�ੀਂ  ਜੇ  ਬਾਅਦ
ਵਾਲੇ �੍ਰੀ  ਅਸਿਮ੍ਰਤ�ਰ ਟਕ�ਾਲ
ਦੇ  ਗੋਸਿਬਦੰਸ਼ਾਹੀ  ਸਿ�ੱਸਿਕਆਂ'ਤੇ
ਮੁੜ ਝਾਤ੍ਤ ੀ  ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਵਖੇਾਂਗੇ
ਸਿਕ ਸਿਜਵੇਂ ਹਰ ਸਿ�ੱਕ ੇਤ ੇਇਬਾਰਤ
ਸਿਤ�ੰ ਸਿਹਸੱਿ�ਆਂ'ਚ ਘੜ੍ਹੀ ਹੁਦੰੀ ਹੈ
ਅਤੇ �ੱਭਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਵਾਲੇ ਸਿਹ�ੇੱ'ਚ
ਫਤਸਿਹ  ਅਤੇ  ਸਿਵਚਕਾਰਲੇ
ਸਿਹ�ੇੱ'ਚ ਤਗੇ ਘਸਿੜ੍ਹਆ ਸਿਮਲਦਾ
ਹੈ  ਜਦਸਿਕ  ਇਬਾਰਤ'ਚ  ਇਹ
ਲਫਜ਼  ਇਕਤੋਂ  ਬਾਅਦ  ਇਕ
ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ �ੇ  "ਫਤਸਿਹ ਤਗੇ" ਜੇ
ਇਬਾਰਤ  �ੰੂ  ਸਿਜ�  ਤਰ੍ਹਾ
ਸਿ�ੱਸਿਕਆਂ'ਤੇ ਓਹ ਘੜ੍ਹੀ ਹੁਦੰੀ ਹੈ
ਉ��ੰੂ ਉ� ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ
ਫੇਰ  ਪਸਿੜ੍ਹਆ  ਜਾਵਗੇਾਃ  "ਦੇਗੋ
ਫਤਸਿਹ  �ੁ�ਰਤ  ਬੇਦਰੰਗ ਤਗੇ
ਗੁਰ ੂਗੋਸਿਬੰਦ ਸਿ�ੰਘ ਯਾਫਤ ਅਜ਼ �ਾ�ਕ"॥ �ੋ ਇ�ਲਈ ਇ� �ਾ�ਕਸ਼ਾਹੀ ਇਬਾਰਤ �ੰੂ ਹਾਂ� ਹਰਲੀ �ਾਸਿਹਬ ਦੀ ਤਰਜ਼
ਤੇ ਪੜ੍ਹਣਾ ਠੀਕ �ਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇ� �ੰੂ ਉ� ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਪੜ੍ਹ�ਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬੇਤੁਕਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ॥ ਇ� ਇਬਾਰਤ ਦੀ ਦ�ੂਰੀ �ਤਰ �ੰੂ
"ਫਤਸਿਹ ਗੋਸਿਬੰਦ ਸਿ�ੰਘ ਸ਼ਾਹਾ� ਤਗੇ �ਾ�ਕ ਵਾਸਿਹਬ ਅ�੍ਤ"  ਪੜ੍ਹ� �ਾਲ ਇ� �ਤਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਸਿਕ ਫਤਸਿਹ
ਗੋਸਿਬੰਦ ਸਿ�ੰਘ ਜੀ ਜੋ ਸ਼ਾਹਾ�(ਬਹਵੁਚ� ਹੈ ਸ਼ਾਹ ਇਕਵਚ� ਹੁਦੰਾ) �ੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ �ਾ�ਕ �ਾਸਿਹਬ ਦੀ ਤਗੇ �ਾਲ ਇਕ
�ੇ(ਵਾਸਿਹਬ)॥ ਅਤ ੇਜੇ ਫੇਰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਢੱੀਏ ਸਿਕ ਸ਼ਾਹਾ� । ਗੁਰ ੂਗੋਸਿਬੰਦ ਸਿ�ੰਘ ਜੀ ਅਤ ੇ�ਾ�ਕ �ਾਸਿਹਬ ਦੀਆਂ ਤਗੇਾਂ
�ਾਲ ਫਤਸਿਹ ਹੁਦੰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭੀ ਇਹ ਠੀਕ �ਹੀਂ ਹੈ ਸਿਕਉਸਂਿਕ ਤਗੇ ਤਾ ਚਲ� ਤਾਂ �੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਸਿਬੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ
ਹੋਇਆ ਹੈ ॥

ਇੱ�ੇ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਜੇ ਅ�ੀਂ ਸਿਪਸ਼ਾਵਰੀ ਸਿ�ੱਸਿਕਆਂ'ਤੇ ਮੁੜ ਝਾਤ੍ਤ ੀ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਵਖੇਾਂਗੇ ਸਿਕ ਇਬਾਰਤ ਸਿਵਚਕਾਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁਦੰੀ ਹੈ ॥ ਜੇ
ਉ��ੰੂ ਹੇਸਿਠਓ ਂਪੜ੍ਹੀਏ ਤਾਂ ਇਬਾਰਤ �ੰੂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇਃ

“ਗੁਰ ੂਗਸੋਿਬੰਦ ਸਿ�ੰਘ �ਾ�ਕ ਦੇਗ ਤਗੇ ਫਤਸਿਹ �ੁ�ਰਤ ਬੇਦਰੰਗ ਅਜ਼ ਯਾਫਤ”
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�ੋ ਕੀ ਇਬਾਰਤਾਂ �ੰੂ ਸਿਜ� ਤਰਤੀਬ(sequence)’ਚ ਉਹ ਸਿ�ੱਕ ੇਤ ੇਘੜ੍ਹੀਆਂ ਹੁਈੰਆਂ �ੇ । ਪੜ੍ਹ�ਾ ਠੀਕ ਹੈ? ਜੇ ਇ�
�ਵਾਲ ਦਾ ਜੁਆਬ ਹਾਂ ਹੈ ਤ ੇਫੇਰ �ਾੱਡ ੇਕਲੋ ਬਸਿਹ� ਲਈ ਕੁਝ ਭੀ �ਹੀਂ ਹੈ ॥ ਗੋਸਿਬਦੰਸ਼ਾਹੀ ਇਬਾਰਤ ਤਾਂ ਅ�ੀਂ ਗੁਰਮੁਖੀ
ਵਾਲੇ ਸਿ�ੱਸਿਕਆਂ'ਤੇ ਭੀ ਵਖੇ �ਕਦੇ ਹਾਂ �ੋ �ਾ�੍ਨੂ ਪਤਾ ਹੈ ਸਿਕ ਸਿਕ� ਤਰਤੀਬ �ਾਲ ਇਹ ਇਬਾਰਤ ਹੁਦੰੀ ਹੈ ॥ ਹੇਠਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ
ਟਕ�ਾਲ ਦੇ ਇਕ ਗੁਰਮੁਖੀ ਰਪੁਈਏ ਤ ੇਇਬਾਰਤ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ �ਕਦੀ ਹੈ ॥

ਇ� ਸਿ�ੱਕ ੇਤ ੇਇਬਾਰਤ ਇ� ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਹੈਃ
ਦੇਗੁਤਗੇਫਤਹ । ��੍ਰਸਿਤਬੇਸਿਦਰੰਗ  ।ਯਾਫਤਅਜ�ਾ ।
�ਕਗੁਰਗੋਬੰਦਸਿ�ੰਘ ॥

ਅਤ ੇਜੇ ਮੁੜ ਫਾਰ�ੀ ਇਬਾਰਤ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਿ�ੱਕ ੇਵੇੱਖੀਏ
ਤਾਂ ਇ�੍ਹਾਂ ਤ ੇਭੀ ਸਿਜ� ਤਰਤੀਬ �ਾਲ ਇਬਾਰਤ ਘੜ੍ਹੀ ਹੁਦੰੀ ਹੈ ।
ਪਸਿੜ੍ਹਏ ਤਾਂ ਇਬਾਰਤ ਹੋਵਗੇੀ "�ੁ�ਰਤ ਬੇਦਰੰਗ ਯਾਫਤ ਅਜ਼
�ਾ�ਕ ਗੁਰ ੂਗੋਸਿਬੰਦ ਸਿ�ੰਘ ਦੇਗੋ ਤਗੇੋ ਫਤਹੋ” ਜੋ ਅ�ੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ
ਸਿਕ ਠੀਕ �ਹੀਂ ਹੈ ॥

ਹੇਠਾਂ ਲਾਹੌਰ ਟਕ�ਾਲ ਦੇ �ਾ�ਕਸ਼ਾਹੀ ਸਿ�ੱਸਿਕਆ ਦੀ ਸਿ�ੱਧੇ ਪਾੱ�ੇ

ਦੀ ਤ�ਵੀਰ ਹੈ । ਸਿਜ�'ਚ  ਅਜ਼ از ਲਫਜ਼ �ਾਫ ਪਸਿੜ੍ਹਆ ਜਾ �ਕਦਾ
ਹੈ ॥ �ੋ ਹਜੇ ਤਾਂਈ ਇਹ ਇਬਾਰਤ ਗਲਤ ਹੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ॥
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ਸਿ�ੱਸਿਕਆਂ  ਦੇ  ਪੱੁਠੇ  ਪਾੱ�ੇ  ਦੀ  ਇਬਾਰਤ  ਭੀ  ਠੀਕ  ਉਹੀ  ਹੈ  ਜੋ  ਗੋਸਿਬੰਦਸ਼ਾਹੀ  ਸਿ�ੱਸਿਕਆਂ'ਤੇ  ਘੜ੍ਹੀ  ਹੁਦੰੀ  ਹੈ  ॥  ਜੋ  ਹੈਃ

ਜਲੂਜਲੂਸ ਸ ਮੈਮ#ਤ ਮੈਮ#ਤ ਮਾਮਾ�ੂ�ੂ� � �ੰਬਤ�ੰਬਤ  ੧੮੬੪ ੧੮੬੪ 

ਜ਼ਰਜ਼ਰਬ ਬ ਦਾਦਾਰ ਅਰ ਅਸਲਤ#ਾ ਸਲਤ#ਾ ਲਾਲਾਹੌਹੌਰਰ
ਸਿ�ੱਕ ੇਤ ੇਘੜ੍ਹੀ ਹਈੋ ਇਬਾਰਤ ਇ� ਤ�ਵੀਰ'ਚ ਹੈ ॥
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ਮੁਲਤਾ�ਮੁਲਤਾ�
ਮੁਲਤਾ� ਤ ੇਜਦੋਂ ਸਿ�ੱਖਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਕਬਜਾ ਹੋਇਆ । ਓ�੍ਹਾਂ �ੇ ਮੁੜ ਮੁਲਤਾ� ਟਕ�ਾਲ ਤੋਂ ਸਿ�ੱਕ ੇਜਾਰੀ ਕੀਤ੍ਤ  ੇ॥ ਇ�੍ਹਾਂ ਤ ੇਜੋ

ਇਬਾਰਤ �ੀ ਓਹ ਹਬੂਹ ੂਲਾਹੌਰ ਟਕ�ਾਲ ਦੇ ਸਿ�ੱਸਿਕਆਂ'ਤ ੇਜੋ �ਾ�ਕਸ਼ਾਹੀ ਇਬਾਰਤ ਘੜ੍ਹੀ ਹੁਦੰੀ ਹੈ । �ਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ
॥ ਆਓ ਇਹ ਇਬਾਰਤ ਸਿ�ੱਕ ੇਤ ੇਵੇੱਖੀਏ ॥
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ਸਿ�ੱਕ ੇਦੇ ਪੱੁਠੇ ਪਾੱ�ੇ ਦੀ ਇਬਾਰਤ ਭੀ ਲਾਹੌਰ ਟਕ�ਾਲ ਦੇ ਸਿ�ੱਸਿਕਆਂ ਵਰਗੀ ਹੀ ਹੈ ॥ ਹੇਠਾਂ ਸਿਦਤ੍ਤ ੀ ਤ�ਵੀਰ'ਚ ਇਹ ਵੇੱਖੀ 
ਜਾ �ਕਦੀ ਹੈ ॥
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ਗੁਰਮੁਖੀ ਇਬਾਰਤਾਂਗੁਰਮੁਖੀ ਇਬਾਰਤਾਂ
ਗੁਰਮੁਖੀ ਇਬਾਰਤਾਂ ਸਿ�ੱਖਾਂ ਦੇ ਪੈਸਿ�ਆਂ ਤੇ ਹੀ ਲੱਭਦੀਆਂ �ੇ  ॥ ਕਸ਼ਮੀਰ ਟਕ�ਾਲ ਦੇ ਕੁਝ ਰਪੁੱਈਆਂ ਤੇ ਗੋਸਿਬਦੰਸ਼ਾਹੀ
ਇਬਾਰਤ ਗੁਰਮੁਖੀ'ਚ ਘੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਲੱਭਦੀ ਹੈ ਪਰ ਓਹ ਆਮ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸਿ�ੱਕ ੇ�ਹੀਂ �ੀ ॥ 

ਗੁਰਮੁਖੀ ਇਬਾਰਤ ਆਮਗੁਰਮੁਖੀ ਇਬਾਰਤ ਆਮ  (GML.GEN)GML.GEN)

ਇਹ ਇਬਾਰਤ �੍ਰੀ ਅਸਿਮ੍ਰਤ�ਰ ਟਕ�ਾਲ ਦੇ ਪੈਸਿ�ਆਂ ਅਤ ੇਧੇੱਸਿਲਆਂ ਦੇ ਸਿ�ੱਧੇ ਪਾੱ�ੇ ਵਖੇਣ �ੰੂ ਸਿਮਲਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਇ� ਤਰ੍ਹ ਾਂ 
ਹੁਦੰੀ ਹੈਃ

ਅਕਾਲਅਕਾਲ  �ਹਾਇ�ਹਾਇ  ਗੁਰੂਗੁਰੂ  �ਾ�ਕ�ਾ�ਕ  ਜੀਜੀ

ਠੱਪਾ ਜਾਂ ਡਾਈ ਵਡੱੀ ਹੋਣ ਕਰਕ ੇਪੂਰੀ ਇਬਾਰਤ ਸਿ�ੱਸਿਕਆਂ'ਤ ੇਘੜ੍ਹ �ਹੀਂ ਹੁਦੰੀ �ੀ ॥ ਪੈਸਿ�ਆਂ ਦਾ ਵਜ� ੮ ਤੋਂ ੧੨ ਗ੍ਰਾਮ 
ਦਰਸਿਮਆ� ਹੁਦੰਾ ਹੈ ਅਤ ੇਧੇੱਸਿਲਆਂ ਦਾ ੫ ਤੋਂ ੬ ਗ੍ਰਾਮ ਦਰਸਿਮਆ� ॥ ਇਕ ਪੈ�ੇ'ਚ ਦੋ ਧੇੱਲੇ ਹੁਦੇੰ �ੇ ॥ 
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ਕਦੇ ਕਦੇ ਪਾਈਆਂ ਅਤ ੇਟਕੇ੪੩ ਭੀ ਵੇੱਖਣ'ਚ ਔਦੇਂ �ੇ ॥ ਟਕ'ੇਚ ਦੋ ਪੈ�ੇ ਹੁਦੇੰ �ੇ ਜਾਂ ਇ��ੰੂ ਅੱਧਾ ਆ�੍ਨਾ ਭੀ ਕਸਿਹਆ ਜਾਂਦਾ 
�ੀ ॥ ਧੇੱਲੇ'ਚ ਵ�ੇੈ ਤਾਂ ਸਿਤ�ੰ ਪਾਈਆਂ ਹੁਦੰੀਆਂ �ੀ ਪਰ ਸਿ�ੱਖ ਪਾਈਆਂ ਦਾ ਵਜ� ਢਾਈ ਤ ੋਸਿਤ�ੰ ਗ੍ਰਾਮ ਦਰਸਿਮਆ� ਹੁਦੰਾ 
ਹੈ ॥ 

ਇ�੍ਹਾਂ ਸਿ�ੱਸਿਕਆਂ ਦੀ ਪੱੁਠੇ ਪਾੱ�ੇ ਦੀ ਇਬਾਰਤ ਕੁਝ ਇ� ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਹੁਦੰੀ ਹੈਃ

ਜ਼ਰਬ ਜ਼ਰਬ ਸ੍ਰੀ ਸ੍ਰੀ   ਅੰਬਅੰਬ🍂🍂ਰਤਸਰਰਤਸਰ    ਜੀਜੀ
ਅਸਿਮ੍ਰਤ�ਰ �ੰੂ ਸਿ�ੱਸਿਕਆਂ'ਤ ੇਅੰਬਰਤ�ਰ ਸਿਲਸਿਖਆ ਹੋਇਆ ਸਿਮਲਦਾ ਹੈ ॥ ਆਮ ਬੋਲ ਚਾਲ ਦੀ ਜ਼ਬਾ�'ਚ ਅਸਿਮ੍ਰਤ�ਰ 

�ੰੂ ਹਜੇ ਭੀ ਅੰਬਰ�ਰ ਸਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ॥ ਪਤ੍ਤ ਾ ਬਹਸੁਿਤਆਂ ਸਿ�ੱਖ ਸਿ�ੱਸਿਕਆਂ'ਤ ੇਹੁਦੰਾ ਹੈ ਅਤ ੇਇਹ ਸਿਵਃ �ੰਃ ੧੮੪੧'ਚ ਪਸਿਹਲੀ 
ਵਾਰੀ �੍ਰੀ ਅਸਿਮ੍ਰਤ�ਰ ਟਕ�ਾਲ ਦੇ ਸਿ�ੱਸਿਕਆਂ'ਤ ੇਘਸਿੜ੍ਹਆ ਗਇਆ �ੀ ॥ ਆਉ ਇਹ ਇਬਾਰਤ ਸਿ�ੱਸਿਕਆਂ'ਤ ੇਵੇੱਖੀਏ ॥
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ਗੁਰਮੁਖੀ ਇਬਾਰਤ ਬਾਬਾ �ਾ�ਕਗੁਰਮੁਖੀ ਇਬਾਰਤ ਬਾਬਾ �ਾ�ਕ    (GML.Baba Nanak)GML.Baba Nanak)

�੍ਰੀ ਅਸਿਮ੍ਰਤ�ਰ ਟਕ�ਾਲ ਦੇ ਕੁਝ ਪੈ�ੇ ਜੋ ਸਿਵਃ �ੰਃ ੧੯੦੦ ਤ ੋਜਾਰੀ ਹ�ੋੇ ਸ਼ੁਰ ੂਹੋਏ ਓ�੍ਹਾਂ ਤ ੇਇਹ ਇਬਾਰਤ ਲੱਭਦੀ ਹੈ ॥ ਸਿ�ੱਕੇ
ਦੇ ਦਜੂੇ ਪਾੱ�ੇ ਫਾਰ�ੀ'ਚ ਯਕ ਫਲੂ� ਘਸਿੜ੍ਹਆ ਹੋਇਆ ਸਿਮਲਦਾ ਹੈ ॥ ਫਲੂ�੪੨ ਫਾਰ�ੀ'ਚ ਤਾਂਬੇ ਦੇ ਪੈ�ੇ �ੰੂ ਕਸਿਹਦੇੰ �ੇ ॥ 
ਇਹ ਇਬਾਰਤ ਹੈਃ

ਬਾਬਾਬਾਬਾ �ਾ�ਕ�ਾ�ਕ ਜੀਜੀ �ਹਾਇ�ਹਾਇ 

ਅਤ ੇਸਿ�ੱਕ ੇਦੇ ਪੱੁਠੇ ਪਾੱ�ੇ ਫਾਰ�ੀ ਅਖਰਾਂ’ਚ ਸਿਲਸਿਖਆ ਹੁਦਂਾ ਹੈਃ

سسولفولف  کن�کن�
ਸਿਜ�ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਃ

ਯਕਯਕ  ਫਲੂਫਲੂ��
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ਸਿ�ਖ ਰਾਜ ਦ ੇਸਿ�ੱਕ ੇਜਾਰੀ ਕਰ� ਵਾਲੇ �ਰਦਾਰਸਿ�ਖ ਰਾਜ ਦ ੇਸਿ�ੱਕ ੇਜਾਰੀ ਕਰ� ਵਾਲੇ �ਰਦਾਰ
ਸਿ�ਖ ਰਾਜ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿ�ੰਘ ਬਹਾਦਰ �ੇ �ਰਹਦੰ ਫਤਸਿਹ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤ੍ਤ ਾ �ੀ ॥ ਪ੍ਰਾਚੀ� ਪਥੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼'ਚ ਸਿਗਆ�ੀ

ਸਿਗਆ� ਸਿ�ੰਘ ਜੀ ਸਿਲਖਦੇ �ੇਃ "�ਤ੍ਰ ਾਂ �ੈ ਚੋ�ਠ ਸਿਵਖੈ �ਾਵਣ ਹਾੜ ਮਝਾਰ । ਬੰਦਾ ਚਸਿੜਓ �ਦੇੜ ਤੈ ਕਰਕੇ ਮਾਰੋ ਮਾਰ ॥
੪॥”  ਇੱਥੇ �ਤ੍ਰ ਾਂ �ੈ ਚੋ�ਠ ਸਿਵਕ੍ਰਮ �ੰਮਤ ੧੭੬੪ ਹੈ ॥ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿ�ੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸਿ�ਖ ਪ੍ਰਭੁਤਾ ਚੰਲ ਦਾ �ਫਰ
੧੭੬੪’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ �ੀ ॥ ਇਹ ਕਸਿਹਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਿਕ ਬਾਬਾ ਜੀ �ੇ ਸਿ�ੱਕਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤ੍ਤ ਾ ॥ ਇਹ ਇਕ ਡੂੰਘਾ ਸਿਵਸ਼ਾ ਹੈ
ਅਤ ੇਇ�੍ਤੇ ਰੋਸ਼�ੀ ਪਾਉਣ ਵਾ�੍ਤੇ ਇਕ ਅੱਡ ਸਿਕਤਾਬ ਸਿਲਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ॥

ਸਿ�ਖ ਸਿਮ�ਲਦਾਰਸਿ�ਖ ਸਿਮ�ਲਦਾਰ
ਸਿ�ਖ ਸਿਮ�ਲਾਂ �ੇ ਸਿ�ੱਕੇ ਸਿਵਃ �ੰਃ ੧੮੨੨ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਸਿਵਃ �ੰਃ ੧੮੫੬੧ ਜਾਂ ੧੭੯੯ ਈ�ਵੀ ਤਾਂਈ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਅਤੇ ਸਿਵਃ �ੰਃ

੧੮੩੨  ਤੋਂ  ਲੈਕੇ  ਸਿਵਃ  �ੰਃ  ੧੮੬੧  ਤਾਂਈ  �੍ਰੀ  ਅਸਿਮ੍ਰਤ�ਰ ਤੋਂ  ਜਾਰੀ  ਕੀਤ੍ਤ ੇ  ॥ ਲਾਹੌਰ'ਤੇ  ਸਿਵਃ  �ੰਃ  ੧੮੫੬’ਚ  ਅਤੇ  �੍ਰੀ
ਅਸਿਮ੍ਰਤ�ਰ’ਤ ੇਸਿਵਃ �ੰਃ ੧੮੬੧’ਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿ�ੰਘ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਇਆ੨ ॥ ਡਾਃ �ੁਸਿਰੰਦਰ ਸਿ�ੰਘ ਜੀ ਦਾ ਮ�ਣਾ
�ੀ ਸਿਕ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿ�ੰਘ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਸਿਵਃ �ੰਃ ੧੮੬੨'ਚ �੍ਰੀ ਅਸਿਮ੍ਰਤ�ਰ'ਤੇ ਹੋਇਆ �ੀ੩ ॥ �ੋ ਇ�੍ਹਾਂ ਤਰੀਕਾਂ ਤੋਂ
ਬਾਅਦ ਸਿ�ਖ ਰਾਜ ਇਕ ਮਹਾਰਾਜੇ ਹੇਠ �ਲ੍ਤ�ਤ ਬ� ਗਇਆ ॥

ਮਹਾਰਾਜਾ
ਰਣਜੀਤ ਸਿ�ੰਘ ਦਾ
ਜ�ਮ  ਸਿਵਃ  �ੰਃ
੧੮੩੭’ਚ  ਲਸਿਹਦੇੰ
ਪੰਜਾਬ  ਦੇ
ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ
ਸ਼ਸਿਹਰ’ਚ ਹੋਇਆ
॥ �ਾਲ ਹੀ  ਇਕ
ਸਿਵਃ �ੰਃ ੧੮੩੭ ਦਾ
ਸਿ�ੱਕਾ ॥ 

ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿ�ੰਘ ਦੇ ਜ�ਮ ਵਰ੍ਹ ੇ ਦਾ ਸਿ�ੱਕਾ

ਇਹ �ਾ�ਕਸ਼ਾਹੀ ਸਿ�ੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇ੍ਹਧੇ'ਤੇ �ਾ�ਕਸ਼ਾਹੀ ਅੰਬਰਤ�ਰੀ  NSL.ABSR ਇਬਾਰਤ ਘੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ  ॥
ਇ� ਸਿ�ੱਕੇ �ੰੂ  ਅ�ੀਂ ਜਮਾਤੀ �ਾਂਉ ਂ ASR.37  ਦੇ  �ਕਦੇ ਹਾਂ  ਸਿਜ� �ਾਲ ਇ��ੰੂ ਪਛਾ�ਣਾਂ ਅਤੇ ਇ੍ਹਧੇ ਬਾਰੇ  ਗਲੱਾਂ
�ਾਂਝੀਆਂ ਕਰ�ੀਆਂ �ੋੱਖੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ �ੇ ਤੇ �ਾੱ�ੰੂ ਕਟੈਾਲੋਗਾਂ'ਤੇ ਝਾਤ੍ਤ ੀ  ਮਾਰਣ ਦੀ ਲੋੜ �ਹੀਂ  ॥  ASR ਮਤਲਬ
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ਅਸਿਮ੍ਰਤ�ਰ ਟਕ�ਾਲ । 37 ਸਿਵਃ �ੰਃ ੧੮੩੭ ॥ ਇ� ਸਿ�ੱਕ ੇ�ੰੂ ਹਰਲੀ �ਾਸਿਹਬ �ੇ ੦੧.੦੩.੦੪੪ ਦਾ �ਾਂਊ ਂਸਿਦਤ੍ਤ ਾ ਹੈ ॥

ਮਹਾਰਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿ�ੰਘਮਹਾਰਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿ�ੰਘ
ਸ਼ਾਹ ਮੁਹਮੰਦ ਸਿ�ਖ ਰਾਜ ਦੇ ਦੌਰਾ� ਇਕ ਉਘੱਾ ਕਵੀਸ਼ਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤ ੇਆਪਣੇ ਜਗੰ�ਾਮੇ'ਚ ਸਿਲਖਦਾ ਹੈਃ

ਮਹਾਂ ਬਲੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿ�ੰਘ ਹਇੋਆ ਪੈਦਾ ਮਹਾਂ ਬਲੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿ�ੰਘ ਹਇੋਆ ਪੈਦਾ ।।
�ਾਲ ਜ਼ੋਰ ਦ ੇਮੁਲਕ ਸਿਹਲਾਇ ਸਿਗਆ �ਾਲ ਜ਼ੋਰ ਦ ੇਮੁਲਕ ਸਿਹਲਾਇ ਸਿਗਆ ।।
ਮੁਲਤਾ� ਕਸ਼ਮੀਰ ਪਸ਼ੌਰ ਚੰਬਾ ਮੁਲਤਾ� ਕਸ਼ਮੀਰ ਪਸ਼ੌਰ ਚੰਬਾ ।।
ਜੰਮੂ ਕਾਂਗੜਾ ਕਟੋ ਸਿ�ਵਾਇ ਸਿਗਆ ਜੰਮੂ ਕਾਂਗੜਾ ਕਟੋ ਸਿ�ਵਾਇ ਸਿਗਆ ।।
ਹਰੋ ਦਸ਼ੇ ਲਦਾਖ ਤ ੇਚੀ� ਤੜੋੀ ਹਰੋ ਦਸ਼ੇ ਲਦਾਖ ਤ ੇਚੀ� ਤੜੋੀ ।।
ਸਿ�ੱਕਾ ਆਪਣੇ �ਾਮ ਚਲਾਇ ਸਿਗਆ ਸਿ�ੱਕਾ ਆਪਣੇ �ਾਮ ਚਲਾਇ ਸਿਗਆ ।।
ਸ਼ਾਹ ਮੁਹਮੰਦਾ ਜਾਣ ਪਚਾ� ਬਰ�ਾਂ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹਮੰਦਾ ਜਾਣ ਪਚਾ� ਬਰ�ਾਂ ।।
ਅੱਛਾ ਰਜੱ ਕ ੇਰਾਜ ਕਮਾਇ ਗਇਆ ਅੱਛਾ ਰਜੱ ਕ ੇਰਾਜ ਕਮਾਇ ਗਇਆ ॥॥

ਹਣੁ ਇੱਥੇ  "ਸਿ�ੱਕਾ ਆਪਣੇ �ਾਮ ਚਲਾਇ ਸਿਗਆ" �ਤਰ ਪੜ੍ਹਕੇ ਸਿ�ੱਕਾ ਸਿਵਸਿਗਆ�ੀ ਤਾਂ ਕਸਿਹਦੇੰ �ੇ ਸਿਕ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹਮੰਦ �ੇ
ਇਹ ਗਲਤ ਸਿਲਸਿਖਆ ਹੈ  । ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿ�ੰਘ �ੇ ਆਪਣੇ �ਾਮ ਦਾ ਕਈੋ ਸਿ�ੱਕਾ �ਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ॥ ਪਰ ਇੱਥੇ
"ਸਿ�ੱਕਾ ਆਪਣੇ �ਾਮ ਚਲਾਇ ਸਿਗਆ" ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਸਿਕ ਕਲ੍ਹੇ  ਓ�੍ਹੇ ਸਿ�ੱਕਾ ਹੀ �ਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਪਰ ਓ੍ਹਧਾ ਦਬਦਬਾ
ਜਾਂ ਹਕੁਮ ਭੀ ਚੱਸਿਲਆ �ੀ ॥ ਮੁਲਤਾ� ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿਪਸ਼ਾਵਰ'ਚ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿ�ੰਘ ਦੇ ਦੌਰ'ਚ ਟਕ�ਲਾਂ ਭੀ �ੀ
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ਅਤ ੇਅ�ੀਂ ਇ�੍ਹਾਂ ਟਕ�ਾਲਾਂ ਦੇ ਸਿ�ੱਕ ੇਸਿਪਛੇੱ ਵਖੇ ਹੀ ਆਏ ਹਾਂ ॥ ਜੰਮੂ ਅਤ ੇਲਦਾਖ'ਚ ਬਹਤੁਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਸਿ�ੱਕਾ ਹੀ ਚਲਦਾ
�ੀ ॥  ਕੁਝ ਸਿ�ੱਖ ਪੈਸਿ�ਆਂ'ਤੇ ਫਾਰ�ੀ'ਚ ਜ਼ਰਬ ਜੰਮੂ ਸਿਲਸਿਖਆ ਸਿਮਲਦਾ ਹੈ ॥ �ੋ ਇਹ ਕਸਿਹਣਾ ਗਲਤ �ਹੀਂ ਹੋਵਗੇਾ ਕੀ
ਜੰਮੂ'ਚ ਭੀ ਸਿ�ਖ ਟਕ�ਾਲ �ੀ ॥ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਸਿ�ੱਕ ੇਜੋ ਲੱਭਦੇ �ੇ । ਕਸ਼ਮੀਰ ਟਕ�ਾਲ ਵਰਗੇ । ਓਹ ਗੁਲਾਬ ਸਿ�ੰਘ ਡਗੋਰੇ ਦੇ
ਪੁਤ੍ਤਰ ਰਣਬੀਰ ਸਿ�ੰਘ ਦੇ ਰਾਜ'ਚ ਜਾਰੀ ਹੋਏ �ੀ ॥ �ੋ ਓ�੍ਹਾਂ ਸਿ�ੱਸਿਕਆਂ �ੰੂ ਸਿ�ਖ ਸਿ�ੱਕ ੇ�ਹੀਂ ਕਸਿਹਆ ਜਾ �ਕਦਾ ॥ 
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ਸਿ�ਖ ਸਿਮ�ਲਾਂ  ਦੇ  ਭਗੰੀ  �ਰਦਾਰ ਲਸਿਹਣਾ ਸਿ�ੰਘ ਅਤੇ ਗੁਲਾਬ ਸਿ�ੰਘ  । ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਸਿਮ�ਲ ਦੇ  ਜੱ�ਾ  ਸਿ�ੰਘ
ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ । ਰਾਮਗੜ੍ਹੀਆ ਸਿਮ�ਲ ਦੇ ਜੱ�ਾ ਸਿ�ੰਘ ਰਾਮਗੜ੍ਹੀਆ । ਕਰੋੜਸਿ�ੰਘੀਆ ਸਿਮ�ਲ ਦੇ �ਰਦਾਰ ਬਘੇਲ
ਸਿ�ੰਘ ਵਗੈਰ੍ਹ ਾ ਕਾਫੀ �ਰਗਰਮ ਰਹੇ ਪਰ ਸਿਕ�ੇ �ੇ ਭੀ ਸਿ�ੱਸਿਕਆਂ'ਤੇ ਆਪਣਾ �ਾਉ ਂ�ਹੀਂ ਘਸਿੜ੍ਹਆ ॥ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ
ਸਿ�ੰਘ �ੇ ਭੀ ਇਹ ਰਵਾਇਤ ਅਗ੍ਗੇ ਤਰੋੀ ਰੱਖੀ ॥ �ੋ ਇਹ ਕਸਿਹਣਾ ਬਹਤੁ ਮੁਸ਼ਸਿਕਲ ਹੈ ਸਿਕ ਸਿਕੜ੍ਹ ੇ�ਰਦਾਰ �ੇ ਸਿਕੜ੍ਹ ੇਸਿ�ੱਕ ੇਘੜ੍ਹੇ
॥ ਪਰ ਸਿਜਵੇਂ ਸਿਕ �ਾ�੍ਨੂ  ਪਤਾ ਹੈ ਲਾਹੌਰ ਅਤੇ ਮੁਲਤਾ�'ਤੇ ਭਗੰੀਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ �ੀ �ੋ ਇ�ਲਈ ਕਈ ਸਿ�ੱਖ ਸਿ�ੱਸਿਕਆਂ ਦੇ
ਮਾਸਿਹਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮ�ਣਾ ਹੈ ਸਿਕ ਇ�੍ਹਾਂ ਟਕ�ਾਲਾਂ ਦੇ ਸਿਵਃ �ੰਃ ੧੮੫੬ ਤਾਂਈ ਜੋ ਭੀ ਸਿ�ੱਕੇ ਘੜ੍ਹੇ ਗਏ ਓਹ ਭਗੰੀ ਸਿਮ�ਲ ਦੇ
ਸਿ�ੱਕ ੇ�ੀ ॥ 

ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿ�ੰਘ ਦੀ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਸਿਵਃ �ੰਃ ੧੮੫੯'ਚ੫ ਲਾਹੌਰ'ਚ ਹਈੋ ॥ ਇਹ ਚੇਤ੍ਤ ਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਿਕ
�੍ਰੀ  ਅਸਿਮ੍ਰਤ�ਰ'ਤੇ ਹਜੇ  ਮਹਾਰਾਜਾ  ਰਣਜੀਤ ਸਿ�ੰਘ ਦਾ  ਕਬਜਾ �ਹੀਂ  ਹੋਇਆ �ੀ ਅਤੇ ਗੁਲਾਬ ਸਿ�ੰਘ ਭਗੰੀ  ਦਾ  �੍ਰੀ
ਅਸਿਮ੍ਰਤ�ਰ ਤ ੇਕਬਜਾ �ੀ੬ ॥ ਫੇਰ ਭੀ ਕਈ ਸਿ�ਖ ਸਿ�ੱਸਿਕਆਂ ਦੇ "ਮਾਸਿਹਰ" ਪਤ੍ਤ  ੇਦੇ ਆਲੇ ਦਆੁਲੇ ਕਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਿ�ੱਸਿਕਆਂ
�ੰੂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿ�ੰਘ ਦੀ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਿ�ੱਕਾ ਕਸਿਹਦੇੰ �ੇ੭ ॥ ਇਹ ਬੜੀ ਹਾੱ�ੋ ਹੀਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ॥ ਸਿਜ��ੰੂ ਸਿ�ੱਸਿਕਆਂ
ਅਤੇ ਪ੍ਰੁਭਤਾ ਦਾ ਕੀ ਸਿਰਸ਼੍ਤਾ ਹੁਦੰਾ ਹੈ । �ਹੀ ਪਤਾ । ਓਹ ਬੰਦਾ ਹੀ ਇ� ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ �ਕਦਾ ਹੈ ॥ ਹੇਠਾਂ ਇ� ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਦੇ
ਇਕ ਸਿ�ੱਕ ੇਦਾ �ਮੂ�ਾ ਵੇੱਸਿਖਆ ਜਾ �ਕਦਾ ਹੈ ॥

ਸਿਵਃ �ੰਃ ੧੮੫੯ ਦਾ �੍ਰੀ ਅਸਿਮ੍ਰਤ�ਰ ਟਕ�ਾਲ ਦਾ  ਸਿ�ੱਕਾ ਸਿਜ��ੰੂ ਗਲਤੀ �ਾਲ ਕਈ ਲੋਕੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿ�ੰਘ ਦੀ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਿ�ੱਕਾ ਆਖਦੇ �ੇ

ਇ� ਸਿ�ੱਕ ੇ�ੰੂ ਅ�ੀਂ ASR.NS.59.DecoratedLeaf ਦਾ �ਾਉ ਂਸਿਦਤ੍ਤ ਾ ਹੈ ॥ ASR ਦਾ ਭਾਵ �੍ਰੀ ਅਸਿਮ੍ਰਤ�ਰ
ਟਕ�ਾਲ । NS ਦਾ ਭਾਵ �ਾ�ਕਸ਼ਾਹੀ ਇਬਾਰਤ । 59 ਦਾ ਭਾਵ ਸਿਵਃ �ੰਃ ੧੮੫੯ ਅਤ ੇDecoratedLeaf ਦਾ ਭਾਵ
�ਜਾਵਟੀ ਪਤ੍ਤ ਾ ॥

ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿ�ੰਘ ਦਾ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਸਿਵਃ �ੰਃ ੧੮੯੬'ਚ੮ ਹੋਇਆ  ॥ ਮਹਾਰਰਾਜੇ ਦੇ ਸਿ�ਵੇ ਤੇ ਸਿਗਆਰ੍ਹ ਾਂ
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ਰਾਣੀਆਂ ਸਿਜ�੍ਹਾਂ’ਚ ਚਾਰ ਵਹਟੁੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾੱਕੀ ਦੀਆਂ ਗੋੱਲੀਆਂ �ੀ । �ਤੀ ਹਈੋਆਂ੯ ॥ ਇ�੍ਹਾਂ'ਚੋਂ ਕੁਝ ਗੋੱਲੀਆਂ ਸਿ�ਰਫ
ਚੌਦ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਪੰਦਰ੍ਹ ਾਂ �ਾੱਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ �ੀ੧੦ ॥ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿ�ੰਘ ਦੀ �ਮਾਧ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਸਿਹਰ'ਚ ਸਿਕਲੇ ਦੇ ਬਾਹਰ
ਹੈ ॥ 

ਲਾਹੌਰ'ਚ ਮਹਾਰਾਸਿਜਆਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿ�ੰਘ । ਖੜਗ ਸਿ�ੰਘ ਅਤ ੇ�ੌ ਸਿ�ਹਾਲ ਸਿ�ਘੰ ਦੀਆਂ �ਮਾਧਾਂ

ਮਹਾਰਰਾਜਾ ਖੜਗ ਸਿ�ੰਘਮਹਾਰਰਾਜਾ ਖੜਗ ਸਿ�ੰਘ
ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿ�ੰਘ ਦੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣੇ ਮਗਰੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਖੜਗ ਸਿ�ੰਘ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਤਖ੍ਤ ਤੇ ਬੈੱਸਿਠਆ ॥ ਖੜਗ

ਸਿ�ੰਘ ਹੀ ਕਲ੍ਹੀ ਜਾਇਜ਼ ਜਾਂ �ਾਜਾਇਜ਼ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿ�ੰਘ ਦੀ ਐਲਾਦ �ੀ੧੧ ॥ ਮਹਾਰਾਜਾ ਖੜਗ ਸਿ�ੰਘ ਦਾ �ਮਾ
ਰਾਜ ਪਾਟ'ਚ ਘਟ੍ਟ ਪਰ ਅਫੀਮ ਖਾਂਣ ਅਤ ੇਰੰਗਰਲੀਆਂ ਮ�ਾਓਣ'ਚ ਬਹਤੁਾ ਸਿ�ੱਕਲਦਾ �ੀ੧੨ ॥ �ਰਦਾਰ ਚੇਤ ਸਿ�ੰਘ ਰਾਜਾ
ਸਿਧਆ� ਸਿ�ੰਘ ਦਾ ਵਰੈੀ �ੀ ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਸਿਧਆ� ਸਿ�ੰਘ �ੰੂ ਮਾਰਕੇ ਆਪ ਵਜ਼ੀਰ ਬ�ਣਾ ਚਾਹੁਦੰਾ �ੀ ਪਰ ਰਾਜੇ ਸਿਧਆ�
ਸਿ�ੰਘ �ੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਖੜਗ ਸਿ�ੰਘ ਦੇ ਇੱਕੋ ਇਕ ਪੁਤ੍ਤਰ �ੌ ਸਿ�ਹਾਲ ਸਿ�ੰਘ �ਾਲ ਸਿਮਲਕੇ �ਰਦਾਰ ਚੇਤ ਸਿ�ੰਘ �ੰੂ ਕਤਲ
ਕਰਵਾ ਸਿਦਤ੍ਤ ਾ੧੩ ॥ ਇ੍ਹਧੇ �ਾਲ ਹੀ ਸ਼ਸਿਹਜ਼ਾਦਾ �ੌ ਸਿ�ਹਾਲ ਸਿ�ੰਘ �ੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਖੜਗ ਸਿ�ੰਘ �ੰੂ ਰਾਜ ਪਾਟ ਤੋਂ ਬੇਦਖਲ ਕਰ
ਸ਼ਸਿਹਰ ਆਪਣੇ ਸਿ�ਜੀ ਘਰ ਭਜੇ ਸਿਦਤ੍ਤ ਾ ਅਤ ੇਹਕੂਮਤ ਦੀ ਲਗਾਮ ਆਪ �ੰਭਾਲ ਲਈ੧੪ ॥
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�ਾਲ ਹੀ ਇ� ਦੌਰ ਦਾ ਇਕ ਸਿ�ੱਕਾ ਸਿਵਃ �ੰਃ ੧੮੯੭
ਦਾ  ਵੇੱਸਿਖਆ  ਜਾ  �ਕਦਾ  ਹੈ  ॥  ਇ��ੰੂ  ਅ�ੀਂ
ASR.NS.97.OM ਕਸਿਹ �ਕਦੇ ਹਾਂ  ॥ ਸਿਕਉਸਂਿਕ
ਇਹ  �੍ਰੀ  ਅਸਿਮ੍ਰਤ�ਰ  ਟਕ�ਾਲ  ਦਾ  �ਾ�ਕਸ਼ਾਹੀ
ਇਬਾਰਤ ਵਾਲਾ ਸਿਵਃ �ੰਃ  ੧੮੯੭ ਦਾ ਸਿ�ੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਇ�'ਤੇ  �ਾਗਰੀ'ਚ  ਓਮ  ਘਸਿੜ੍ਹਆ  ਹੋਇਆ  ਹੈ  ॥

ਘੜ੍ਹ� ਦਾ ਵਰ੍ਹਾ ਓਮ ਦੇ ਉਤ੍ਤ ੇ ਫਾਰ�ੀ ਅਖਰਾਂ'ਚ  ۹۷
ਜਾਂ ੯੭ ਵੇੱਸਿਖਆ ਜਾ �ਕਦਾ ਹੈ ॥ 

ਸਿ�ੱਕ'ੇਤੇ ਹੇਸਿਠਓ ਂ "ਸਿ�ੱਕਾ  ਜ਼ਦ ਬਰ ਹਰ"  ਦਾ ਕੁਝ
ਸਿਹ�ੱਾ ਲਕੀਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ �ਜ਼ਰ ਆ ਸਿਰਹਾ ਹੈ  ॥ ਲਕੀਰ
ਦੇ ਉਤ੍ਤ ੇ "ਫਤਸਿਹ ਤਗੇ ਗੁਰ ਗੋਸਿਬੰਦ ਸਿ�ੰਘ" �ਜ਼ਰ ਆ
ਸਿਰਹਾ ਹੈ  ॥ "ਸਿ�ੱਕਾ ਜ਼ਦ ਬਰ ਹਰ"  �ਾਲ �ਾ�ੰੂ ਇਹ
�ਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਿਕ ਇ� ਸਿ�ੱਕ'ੇਤੇ �ਾ�ਕਸ਼ਾਹੀ ਇਬਾਰਤ ਘੜ੍ਹੀ ਹਈੋ ਹੈ  ॥ ਸਿਜ� ਦੌਰ ਦਾ ਇਹ ਸਿ�ੱਕਾ ਹੈ ਉ� ਵਲੇ੍ਹੇ
ਮਹਾਰਾਜਾ  �ੌ  ਸਿ�ਹਾਲ  ਸਿ�ੰਘ  ਪੂਰੀ  ਤਰ੍ਹ ਾਂ  ਬ੍ਹਾਮਣਾਂ  ਦੇ
ਰ�ੂਖ ਹੇਠ �ੀ੧੫ ॥ �ੋ ਇ� ਦੌਰ ਦੇ ਸਿ�ੱਸਿਕਆਂ ਦੇ ਬ੍ਹਾਮਣੀ
ਸਿ�ਸ਼ਾ� ਅਤ ੇਲਫਜ਼ ਓਮ । ਤਰ�ੂਲ । ਛਤਰ । ਰਾਮ ਅਤੇ
ਪਸੈਿ�ਆਂ'ਤੇ  ਫਾਰ�ੀ  ਅਤੇ  ਗੁਰਮੁਖੀ'ਚ  "ਦੇਵਕੀ"  ਘੜ੍ਹੇ
ਹੋਏ ਸਿਮਲਦੇ �ੇ ॥

ਕੁਝ  ਲੋਕਾਂ  ਦਾ  ਇਹ  ਮ�ਣਾ  ਹੈ  ਸਿਕ  ਸ਼ਸਿਹਜ਼ਾਦੇ  �ੌ
ਸਿ�ਹਾਲ ਸਿ�ੰਘ �ੇ ਆਪਣੇ ਸਿਪਉ ਮਹਾਰਾਜਾ ਖੜਗ ਸਿ�ੰਘ
�ੰੂ �ੀ�ੇ ਦਾ ਜ਼ਹਰ ਦੇ ਕੇ  । ਸਿਜ�ਦਾ ਅ�ਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ
ਹੁਦੰਾ ਹੈ । ਮਰਵਾ ਛੱਸਿਡਆ ॥ ਪਰ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਦੇ
�ਰਕਾਰੀ  ਸਿ�ਰਫ  ਤੇ  ਸਿ�ਰਫ  ਯੌਰਪੀ  ਡਕੌ੍ਟਰ  ਡਾਃ
ਹੋਸਿ�ਗਬਰਗਰ �ੇ  ਆਪਣੀ  ਸਿਕਤਾਬ'ਚ ਸਿਲਸਿਖਆ ਸਿਕ
"ਮੈ�ੰੂ �ਹੀ ਲਗਦਾ ਸਿਕ ਜੋ ਅਫਵਾਹ ਚਲਦੀ ਪਈ �ੀ
ਸਿਕ ਮਹਾਰਾਜਾ ਖੜਗ ਸਿ�ੰਘ �ੰੂ ਜ਼ਹਰ ਸਿਦਤ੍ਤ ਾ ਗਇਆ
�ਾਲ ਹੀ ਜ਼ਹਰ ਦਾ ਸਿਕ�ਮ ਭੀ ਦਸੱਿ�ਆ ਜਾ ਸਿਰਹਾ �ੀ । ਠੀਕ �ੀ ॥ ਮੈਂ ਯਕੀਣ �ਹੀਂ ਕੀਤ੍ਤ ਾ ॥ ਭਾਂਵੇ ਮੈਂ ਕਲ੍ਹਾ ਦਰਬਾਰ ਦਾ
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ਥਾੱਸਿਪਆ ਹੋਇਆ ਯੋਰਪੀ ਡਕੌ੍ਟਰ �ੀ । ਪਰ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੀ �ੌ ਮਹੀ�ੇ ਦੀ ਸਿਬਮਾਰੀ ਦੇ �ਮੇਂ ਮੈ�ੰੂ  ਇਕ ਬਾਰ ਭੀ �ਹੀਂ
�ਸਿਦ੍ਦਆ ਗਇਆ ॥੧੬” ਅਗ੍ਗੇ ਡਾਃ ਹੋਸਿ�ਗਬਰਗਰ �ੇ ਸਿਲਸਿਖਆ ਹੈ ਸਿਕ "ਇਹ ਮੁਮਸਿਕ� ਹੈ ਸਿਕ ਮਰੀਜ਼ �ੇ ਮੈ�ੰੂ �ਸਿਦ੍ਦਆ
ਹੋਵ ੇਪਰ ਪੁਤ੍ਤਰ �ੇ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਣ �ਾ ਸਿਦਤ੍ਤ ੀ ॥ ਜੇ ਉ��ੰੂ ਪਤਾ ਹੁਦੰਾ ਸਿਕ ਸਿਪਉ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸਿਦ� ਓ੍ਹਧੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸਿਦ� ਭੀ
ਹੋਣਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਓਹ ਸਿਕ�ੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਪੇਸ਼ ਆਉਦਂਾ"੧੭ ॥ ਇਹ ਇਤਹਾ� ਇ�੍ਹਾਂ ਸਿ�ੱਸਿਕਆ ਤੇ �ਹੀਂ ਸਿਲਸਿਖਆ ਪਰ
ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਇ� ਇਤਹਾ� ਦੇ ਗਵਾਹ ਜ਼ਰਰੂ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਅਤੇ �ਾ�੍ਨੂ ਜਰਰੂ ਇਹ ਚੇਤ੍ਤ ਾ ਕਰਾਓਦੇਂ �ੇ ॥ ਮਹਾਰਾਜਾ ਖੜਗ
ਸਿ�ੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉ੍ਹਧੀ ਸਿਚਖਾ'ਤ ੇਭੀ ਦੋ ਰਾਣੀਆਂ ਅਤ ੇਸਿਗਆਰ੍ਹਾਂ ਗੋੱਲੀਆਂ �ਤੀ ਹੋਈਆਂ �ੀ੧੮॥

ਮਹਾਰਾਜਾ ਖੜਗ ਸਿ�ੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸਿਦ� ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੇ �ੰ�ਕਾਰ ਮਗਰੋਂ ਕਵੰਰ �ੌ ਸਿ�ਹਾਲ ਸਿ�ੰਘ ਵਾਪ�
ਪਰਤ ਸਿਰਹਾ �ੀ ਤ ੇਇੱਕ ਮਸਿਹਰਾਬ ਹੇਠੋਂ �ੰਘਦੇ ਵਕਤ ਉ� ਮਸਿਹਰਾਬ ਦੇ ਪੱਥਰ'ਤ ੇਸਿ�ਲਾਂ ਮਹਾਰਾਜੇ �ੌ ਸਿ�ਹਾਲ ਸਿ�ੰਘ ਅਤੇ
ਓ੍ਹਧੇ �ੰਗੀ ਉਧੱਮ ਸਿ�ੰਘ । ਜੋ ਡਗੋਰੇ ਗੁਲਾਬ ਸਿ�ੰਘ ਦਾ ਵਡੱਾ ਪੁਤ੍ਤਰ �ੀ । ਅਤੇ �ਾਲ ਟਰੁ ਸਿਰਹਾ �ੀ'ਤੇ ਸਿਡਗ੍ਗ ਪਈਆਂ ॥
ਉਧੱਮ ਸਿ�ੰਘ ਦੀ ਤੇ ਮੌਕ'ੇਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ੧੯ ॥ �ੌ ਸਿ�ਹਾਲ ਸਿ�ੰਘ �ੰੂ ਮਸਿਹਲ'ਚ ਸਿਲਆਇਆ ਗਇਆ ਅਤੇ �ਾਰੇ ਬੂਹੇ
ਬੰਦ ਕਰ ਸਿਦਤ੍ਤ  ੇਗਏ ਅਤ ੇਸਿਕ�ੇ �ੰੂ ਭੀ ਅੰਦਰ ਦਾਸਿਖਲ �ਹੀਂ ਹੋਣ ਸਿਦਤ੍ਤ ਾ ਗਇਆ । ਇਥੱੋਂ ਤਾਂਈ ਸਿਕ ਉ੍ਹਧੀਆਂ ਵ੍ਹੁਟੀਆਂ �ੰੂ ਭੀ
�ਹੀਂ ੨੦॥ ਇ�ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ �ੀ ਸਿਕ ਮੁਲਕ ਦਾ ਅਮ� ਚੈ� ਖਰਾਬ �ਾਂ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉ� ਵਕਤ'ਚ ਸ਼ੇਰ ਸਿ�ੰਘ �ੰੂ ਜੋ ਮਹਾਰਰਾਜਾ
ਰਣਜੀਤ ਸਿ�ੰਘ ਦਾ ਗੋਦ ਲਇਆ ਹੋਇਆ ਪੁਤ੍ਤ  �ੀ । �ਦ੍ਦਾ ਭੇੱਸਿਜਆ ਜਾ �ਕੇ ॥ ਇ� ਗੱਲ �ੰੂ ਸਿਤ� ਸਿਦ�ਾਂ ਤਾਂਈ ਂਲੁਕੋ ਕੇ
ਰੱਸਿਖਆ ਗਇਆ੨੧॥

ਡਾਃ ਹੋਸਿ�ਗਬਰਗਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਸਿਹਜ਼ਾਦੇ �ੌ ਸਿ�ਹਾਲ ਸਿ�ੰਘ ਦਾ ਸਿ�ਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਸਿਫੱ� ਗਇਆ �ੀ ਅਤੇ ਸ਼ਸਿਹਜ਼ਾਦੇ
ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਝੰ �ੀ ਸਿਕ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਕਈੋ ਭੀ ਉਮੱੀਦ �ਹੀਂ �ੀ੨੨ ॥ ਇ� ਵਕਤ'ਚ ਸ਼ਸਿਹਜ਼ਾਦੇ ਦੀ ਤਰਫਦਾਰੀ ਕਰਣ ਵਾਲੇ
ਲੋਕਾਂ �ੇ ਸ਼ਸਿਹਜ਼ਾਦੇ ਦੀ ਮਾਂ ਮਹਾਰਾਣੀ ਚੰਦ ਕਰੌ �ੰੂ �ਦ੍ਦ ਲਇਆ ॥ ਸ਼ੇਰ ਸਿ�ੰਘ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਸਿਹਲਾਂ ਮਹਾਰਾਣੀ ਚੰਦ ਕਰੌ
ਪੱੁਜ ਗਈ ਇ�ਲਈ ਸ਼ੇਰ ਸਿ�ੰਘ �ੰੂ ਬਾਗ'ਚ ਆਪਣਾ ਡਰੇਾ ਲਾਉਣਾਂ ਪਇਆ ॥ ਦੋ�ਾਂ ਦੇ ਉਥੱੇ ਪੱੁਜਣ'ਤ ੇਸ਼ਸਿਹਜ਼ਾਦੇ ਦੀ ਮੌਤ
ਦੀ ਖਬਰ �ੰੂ �ਾਂਝਾਂ ਕੀਤ੍ਤ ਾ ਗਇਆ ॥ ਸ਼ਸਿਹਜ਼ਾਦੇ �ਾਲ ਦੋ �ੋਹਣੀਆ ਮੁਸਿਟਆਰਾਂ �ਤੀ ਹੋਈਆਂ ॥ ਇਕ ਬਾਰ੍ਹ ਾਂ ਵਸਿਰ੍ਹਆਂ ਦੀ
ਮੁਸਿਟਆਰ �ੰੂ ਸ਼ੇਰ ਸਿ�ੰਘ �ੇ ਇਹ ਕਸਿਹ ਸਿਕ ਰੋਕ ਲਇਆ ਸਿਕ ਹਜੇ ਉ�ਦੀ ਉਮਰ ਕਚ੍ਚੀ ਹੈ੨੩ ॥

ਰਾਜਾ ਸਿਧਆ� ਸਿ�ੰਘ ਜੋ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਮੁਖ ਵਜ਼ੀਰ �ੀ ਓ�੍ਹੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਚੰਦ ਕਰੌ �ੰੂ ਸਿਤ� ਸਿਦ� ਸਿਮ�੍ਨਤਾਂ ਕਰ ਕੇ ਇਹ
ਭਰੋ�ਾ  ਦਆੁਇਆ  �ੀ  ਸਿਕ  ਲਾਹੌਰ  ਦਰਬਾਰ  ਦੀ  ਗਦ੍ਦੀ  ਤੇ  ਉ��ੰੂ  ਸਿਬਠਾਇਆ  ਜਾਵਗੇਾ  ॥  ਪਰ  ਮਹਾਰਾਣੀ  ਅਤੇ
�ੰਧਾਵਾਲੀਏ �ਰਦਾਰ ਸਿਧਆ� ਸਿ�ੰਘ ਦੇ ਕਟ੍ਟੜ ਦਸ਼ੁਮ� �ੀ । ਅਤ ੇਇ�ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਦੰਾ ਸਿਧਆ� ਸਿ�ੰਘ ਅਤ ੇਓ੍ਹਧੇ ਟੱਬਰ
ਦਾ �ਾ� ॥ ਇ�ਲਈ ਸਿਧਆ� ਸਿ�ੰਘ �ੇ �ਰਦਾਰਾਂ �ੰੂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤ੍ਤ ਾ ਸਿਕ ਸ਼ੇਰ ਸਿ�ੰਘ �ੰੂ ਗਦ੍ਦੀ'ਤ ੇਸਿਬਠਾਇਆ ਜਾਵੇ ਸਿਕਉਸਂਿਕ
ਇਕ ਔਰਤ ਇਕ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਵਡੱ ੇਮੁਲਕ �ੰੂ ਰਾਜ ਕਰਣ ਦੇ ਜਗੋ �ਹੀਂ ਹੁਦੰੀ ॥ ਪਰ ਚੰਦ ਕਰੌ �ੇ �ੰਧਾਵਾਲੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀ
ਅਤਰ ਸਿ�ੰਘ �ੰੂ �ਦ੍ਦਾ ਭੇੱਸਿਜਆ ਅਤੇ ਚੰਦ ਕਰੌ ਦਾ ਗੁਟ ਹਾਵੀ ਹੋ ਗਇਆ ॥ ਚੰਦ ਕਰੌ �ੇ ਬ੍ਹਾਮਣਾਂ �ੰੂ ਰੱਜ ਕੇ ਦਾ� ਸਿਦਤ੍ਤ ਾ
ਅਤੇ ਓ�੍ਹੂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਥਾਪ ਸਿਦਤ੍ਤ ਾ ਗਇਆ ॥ ਬਾਕੀ ਦੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਿਧਆ� ਇਹ ਕਸਿਹ ਸਿਕ ਹਟਾਇਆ
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ਗਇਆ ਸਿਕ �ੌ ਸਿ�ਹਾਲ ਸਿ�ੰਘ ਦੀ ਰਾਣੀ ਗਰਭਵਤੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਧੀ ਜੱਮਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀਰਾ ਸਿ�ੰਘ �ੰੂ(ਸਿਧਆ� ਸਿ�ੰਘ ਦਾ ਪੁਤ੍ਤ)
ਗੋਦ ਲਇਆ ਜਾ �ਕਦਾ ਹੈ ॥ ਪਰ ਇ� ਗੱਲ ਤ ੇਸ਼ੇਰ ਸਿ�ੰਘ ਜਗੰ ਲਈ ਸਿਤਆਰ �ੀ ॥ ਸਿਧਆ� ਸਿ�ੰਘ �ੇ �ਮਝਾ ਬੁਝਾ ਸਿਕ
ਆਪਣੇ ਸ਼ਸਿਗਰਦ �ੰੂ ਚਪੁ ਚਾਪ ਵਾਸਿਪ� ਜਾਣ �ੰੂ ਸਿਕਹਾ ਅਤ ੇਸ਼ੇਰ ਸਿ�ੰਘ ਬਟਾਲੇ ਵਾਸਿਪ� ਚਲਾ ਗਇਆ ੨੪॥ 

ਮਹਾਰਾਜਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿ�ੰਘਮਹਾਰਾਜਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿ�ੰਘ
�ੋ ਸਿਵਃ �ੰਃ ੧੮੯੭ ਦੇ ਕੁਝ ਸਿ�ੱਕੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਚੰਦ ਕਰੌ ਦੇ ਰਾਜ'ਜ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹੋਣੇ  ॥ ਸ਼ੇਰ ਸਿ�ੰਘ �ੇ ਜ�ਵਰੀ ੧੮੪੧

ਈ�ਵੀ ਜਾਂ ਸਿਵਃ �ੰਃ ੧੮੯੭ ਦੇ ਮੱਘਰ ਮਹੀ�ੇ'ਚ ਲਾਹੌਰ ਸਿਕਲੇ'ਤੇ ਧਾਵਾ ਬੋੱਸਿਲਆ  ॥ ਮਹਾਰਾਣੀ ਚੰਦ ਕਰੌ �ੇ ਆਪਣੇ
ਫੌਜੀਆਂ �ੰੂ ਸਿਜੜ੍ਹ ੇਸਿਕਲੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਰਹੇ �ੀ । ਪਸਿਹਲਾਂ ਦੋ ਲੱਖ ਰਪੁੱਈਆ । ਫੇਰ ਇਕ ਲੱਖ ਰਪੁੱਈਆ ਹੋਰ ਵੰਸਿਡਆ ॥
ਪਰ ਸਿਜ�੍ਹਾਂ  ਫੌਜੀਆਂ �ੇ  ਸਿਤ�ੰ ਲੱਖ  ਰਪੁੱਈਆਂ �ਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇੱਬਾਂ ਭਰੀਆਂ �ੀ । ਸ਼ੇਰ ਸਿ�ੰਘ ਵਾ�੍ਤੇ  ਸਿਕਲੇ ਦੇ �ਾਰੇ
ਦਰਵਾੱਜੇ ਖੋਲ ਸਿਦਤ੍ਤ ੇ । ਸਿਕਉਸਂਿਕ ਓ�੍ਹਾਂ �ੇ ਸ਼ੇਰ ਸਿ�ੰਘ'ਤੋਂ ਭੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਰਕਮ ਵ�ੂਲੀ �ੀ ॥ ਸ਼ੇਰ ਸਿ�ੰਘ ਸਿਜੜ੍ਹਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ
ਹਜ਼ੂਰੀ  ਬਾਗ �ੰੂ  ਖੁਲਦਾ  �ੀ'ਤੋਂ ਆਪ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ
ਅਤੇ ਤਸਿਹਖਾ�੍ਨੇ'ਚ ਜਾ ਪ�੍ਹਾ  ਲਈ  ॥ ਇ� ਮਗਰੋਂ  ਸ਼ੇਰ
ਸਿ�ੰਘ ਅਤੇ ਸਿਕਲੇ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ  ਜੋ  ਮਹਾਰਾਣੀ ਦੀ ਰਾਖੀ
ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ �ੀ । ਦਰਸਿਮਆ� ਜੰਗ ਸਿਛੜੀ ਅਤੇ
ਸ਼ੇਰ  ਸਿ�ੰਘ �੍ਹ�  ਗਇਆ ॥ ਸਿਤ�ੰ  ਸਿਦ� ਗੋਲੀ  ਬਾਰਦੂ
ਚਲਦਾ ਸਿਰਹਾ ॥ ਹਜ਼ੂਰੀ ਬਾਗ'ਚ ੩੦੦੦ ਜਵਾ�'ਤ ੇ੧੮੦
ਘੋੜੇ ਮਰੇ  ॥ ਗੁਲਾਬ ਸਿ�ੰਘ ਜੋ ਮਹਾਰਾਣੀ ਚੰਦ ਕਰੌ ਵਲੱ
�ੀ ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਸਿਧਆ� ਸਿ�ੰਘ ਜੋ ਸ਼ੇਰ ਸਿ�ੰਘ ਵਲੱ �ੀ । �ੇ
ਆਸਿਖਰਕਾਰ �ੁਲਹ ਕਰ ਲਈ ॥ ਇਹ ਤਜ਼ਵੀਹ ਹੋਇਆ
ਸਿਕ ਮਹਾਰਾਣੀ �ੰੂ �ਾਂਉ ਂਵਾ�੍ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਮ�੍ਨਦੇ
ਹੋਏ �ਾਲਾ�ਾ ਵੀਹ ਲੱਖ ਰਪੁਏ ਦਾ ਵਜ਼ੀਫਾ ਲਗਾ ਸਿਦਤ੍ਤ ਾ
ਜਾਵਗੇਾ੨੫ ॥  ਇਝੰ ਸ਼ੇਰ  ਸਿ�ੰਘ ਪੰਜਾਬ ਦਾ  ਮਹਾਰਾਜਾ
ਬਸਿਣਆ ॥ 

ਇਹ ਸਿ�ੱਕਾ ਸਿਵਃ �ੰਃ ੧੮੯੯ ਦਾ �੍ਰੀ ਅਸਿਮ੍ਰਤ�ਰ ਟਕ�ਾਲ ਦਾ �ਾ�ਕਸ਼ਾਹੀ ਇਬਾਰਤ ਵਾਲਾ ਸਿ�ੱਕਾ ਹੈ ॥ ਇ��ੰੂ ਅ�ੀਂ
�ਹਲੂੀਅਤ  ਲਈ ASR.NS.99.Chattar ਦਾ  �ਾਉ ਂ ਸਿਦਤ੍ਤ ਾ  ਹੈ  ।  ਸਿਕਉਸਂਿਕ  ਇਹ  ਅਸਿਮ੍ਰਤ�ਰ  ਟਕ�ਾਲ  ਦਾ
�ਾ�ਕਸ਼ਾਹੀ ਸਿਵਃ �ੰਃ ੧੮੯੯ ਦਾ ਛਤਰ ਦੇ ਸਿ�ਸ਼ਾ� ਵਾਲਾ ਸਿ�ੱਕਾ ਹੈ ॥ ਸਿ�ੱਕੇ ਤੇ ਜ਼ਦ ਦੇ "ਜ਼" ਦਾ ਕੁਝ ਸਿਹ�ੱਾ ਅਤੇ ਹਰ ਦਾ
ਕੁਝ ਸਿਹ�ੱਾ ਲਕੀਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਪਸਿੜ੍ਹਆ ਜਾ �ਕਦਾ ਹੈ ॥ ਲਕੀਰ ਉਤ੍ਤ  ੇਤਗੇ ਗੁਰ ਗੋਸਿਬੰਦ ਪੂਰਾ ਅਤ ੇਸਿ�ੰਘ ਅਤ ੇਫਜ਼ਲ ਲਫਜ਼ਾਂ
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ਦੇ ਕੁਝ ਸਿਹ�ੇੱ ਘੜ੍ਹ ੇਹੋਏ �ੇ ॥ ਗੁਰ ਗੋ ਅਤ ੇਸਿਬੰਦ ਸਿਵਚਕਾਰ ਛਤਰ ਦਾ ਸਿ�ਸ਼ਾ� ਹੈ ॥ ਸਿਬੰਦ ਦੇ ਖੱਬੇ ਫਾਰ�ੀ ਅਖਰਾਂ 'ਚ ਸਿ�ੱਕਾ
ਘੜ੍ਹਣ ਦਾ ਵਰ੍ਹਾ ۹۹ (੯੯) ਹੈ ॥ ਇਹ ਸਿ�ੱਕਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿ�ੰਘ ਜਾਂ ਦਲੀਪ ਸਿ�ੰਘ ਦੇ ਰਾਜ'ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤ੍ਤ ਾ ਗਇਆ ਹੋਣਾ ॥

ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਰ ਸਿ�ੰਘ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਗਦ੍ਦੀ'ਤੇ ਬੈਠਾ । ਇਹ ਗੱਲ ਲਸਿਹਣਾ ਸਿ�ੰਘ �ੰਧਾਵਾਲੀਏ �ਰਦਾਰ �ੰੂ ਚੰਗੀ �ਹੀਂ ਲਗ੍ਗੀ ॥
ਇ੍ਹਧਾ ਸਿਵਰੋਧ ਕਰ�'ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਸਿ�ੰਘ �ੇ ਇ�੍ਹੂ ਕਦੈ ਕਰ ਲਇਆ �ੀ ॥ ਅਜੀਤ ਸਿ�ੰਘ ਅਤੇ ਅਤਰ ਸਿ�ੰਘ �ੰਧਾਵਾਲੀਏ ਈ�੍ਟ
ਇੰਡੀਆ ਕਪੰ�ੀ ਦੇ ਇਲਾਕ ੇ�੍ਹੱ � ਗਏ ਅਤ ੇਸਿਗਰਫ੍ਤ ਤੋਂ ਬਚੇ ॥ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿ�ੰਘ ਦੇ ਕਸਿਹਣ'ਤ ੇਲਸਿਹਣਾ ਸਿ�ੰਘ �ੰਧਾਵਾਲੀਏ
�ੰੂ ਸ਼ੇਰ ਸਿ�ੰਘ �ੇ ਕਦੈੋਂ ਸਿਰਹਾ ਕਰ ਸਿਦਤ੍ਤ ਾ ਅਤੇ ਅਜੀਤ ਸਿ�ੰਘ ਅਤੇ ਅਤਰ ਸਿ�ੰਘ �ੰੂ ਆਪਣੇ ਦੇ� ਆਉਣ ਦੀ ਆਸਿਗ੍ਗਆ ਦੇ
ਸਿਦਤ੍ਤ ੀ  ॥ ਰਾਜਾ ਸਿਧਆ� ਸਿ�ੰਘ �ੇ �ੰਧਾਵਾਲੀਆਂ �ੰੂ  ਇਹ ਕਸਿਹ ਕੇ ਸਿਕ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਗੀਰਾਂ ਮੁੜ ਤੁਹਾ�ੰੂ ਦੇ ਸਿਦਤ੍ਤ ੀਆਂ
ਜਾਣਗੀਆਂ । ਓ�੍ਹਾਂ �ੰੂ ਆਪਣੇ �ਾਲ ਸਿਮਲਾ ਲਇਆ ॥ ਇ� ਦੌਰਾ� ਸਿਧਆ� ਸਿ�ੰਘ �ੰੂ ਪਤਾ ਲਸਿਗ੍ਗਆ ਸਿਕ ਮਹਾਰਾਜਾ
ਰਣਜੀਤ ਸਿ�ੰਘ ਦਾ ਇਕ ਪੰਜ ਜਾਂ ਛੇ �ਾਲ ਦਾ ਹੋਰ ਪੁਤ੍ਤ  ਹੈ ਅਤੇ ਓ�੍ਹੇ  ਉ� �ੰੂ ਤਖ੍ਤ'ਤੇ ਸਿਬਠਾਉਣ ਦਾ ਸਿਵਚਾਰ ਕੀਤ੍ਤ ਾ  ॥
ਸਿਧਆ� ਸਿ�ੰਘ ਉ� ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿ�ੰਘ ਦੇ ਪੁਤ੍ਤਰ �ੰੂ  �ੇੜ੍ਹੇ  ਬੁਲਾ ਕੇ ਗੋਦੀ'ਚ ਸਿਬਠਾਕੇ ਸਿਖਡਾਉਦਂਾ  ॥ ਇਹ ਵਖੇ
ਮਹਾਰਾਜਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿ�ੰਘ �ੰੂ ਤਾਪ ਚੜ ਗਇਆ ਸਿਕ ਇ�੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ �ੰੂ ਅੱਡ ਅੱਡ ਕੀਤ੍ਤ ਾ ਜਾਵੇ ॥ ਇ�੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ'ਚ �ੰਧਾਵਾਲੀਏ
ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਅਤ ੇਵਜ਼ੀਰ ਅਤ ੇਮਹਾਰਾਜੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਬਾਰੇ �ੋਚ੍ਚਣ ਲਗ੍ਗ ਪਏ । ਅਤ ੇਓ�੍ਹਾਂ ਦਾ ਮ�ਣਾ �ੀ ਸਿਕ ਵਜ਼ੀਰ
�ੇ ਦੋ�੍ਤਾ�੍ਨਾ ਹਥੱ ਸਿ�ਰਫ ਇ�ਲਈ ਵਧਾਇਆ ਹੈ ਸਿਕਉਸਂਿਕ ਓਹ ਮਹਾਰਾਜੇ ਸ਼ੇਰ ਸਿ�ੰਘ �ੰੂ ਮਾਰ �ਕਣ੨੬ ॥

ਮਹਾਰਾਜਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿ�ੰਘ ਆਪਣਾ ਬਹਤੁਾ ਵਕਤ ਆਪਣੇ ਪ�ੰਦੀਦਾ ਘਰ ਸ਼ਾਹ ਸਿਬਲਾਵਲ'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ �ੀ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ
੧੫ �ਤਬੰਰ ੧੮੪੩ ਈ�ਵੀ'ਚ ਜਾਂ ਸਿਵਃ �ੰਃ ੧੯੦੦'ਚ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟ�ਾ ਵਾੱਪਰੀ ੨੭॥ 

�ੰਧਾਵਾਲੀਏ �ਰਦਾਰਾਂ �ੇ ਸ਼ੇਰ ਸਿ�ੰਘ �ੰੂ ਇਹ ਕਸਿਹ ਕੇ ਸਿਕ ਵਜ਼ੀਰ ਦਗਾਬਾਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਵਜ਼ੀਰ �ੇ ਓ�੍ਹਾਂ �ੰੂ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੇ
ਕਤਲ ਵਾ�੍ਤੇ ਭੇੱਸਿਜਆ ਹੈ ਪਰ ਸਿਕਉਸਂਿਕ ਓਹ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੇ ਵਫਾਦਾਰ �ੇ ਇ�ਲਈ ਓਹ ਇਝੰ �ਹੀਂ ਕਰਣਗੇ ਤ ੇਇ�ਲਈ ਹੀ
ਇ� ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਮਹਾਰਾਜੇ �ੰੂ ਦੇ ਰਹੇ �ੇ ਅਤੇ ਓਹ ਆਪ ਵਜ਼ੀਰ �ੰੂ ਕਤਲ ਕਰਣਗੇ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਇ੍ਹਧੀ ਆਸਿਗ੍ਗਆ
ਸਿਲਖਤੀ ਰਪੂ'ਚ ਦੇ ਦੇਵੇ । ਇਹ ਕਸਿਹ ਕੇ ਓ�੍ਹਾਂ �ੇ ਵਜ਼ੀਰ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਹਕੁਮ ਸਿਲਖਵਾ ਲਇਆ ॥ �ੰਧਾਵਾਲੀਆਂ �ੇ ਇਹ
ਦਸੱਿ�ਆ ਸਿਕ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਏਵਜ਼'ਚ ਵਜ਼ੀਰ ਓ�੍ਹਾਂ �ੰੂ �ੱਠ ਲੱਖ ਰਪੁੱਈਆਂ ਦੀ ਜਗੀਰ ਦੇਵਗੇਾ ਅਤ ੇਦਲੀਪ ਸਿ�ੰਘ
�ੰੂ ਤਖ੍ਤ'ਤ ੇਸਿਬਠਾਏਗਾ੨੮ ॥

ਵਜ਼ੀਰ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਹਕੁਮ�ਾਮਾ ਲੈ ਕ ੇਓ�੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜੇ �ੰੂ ਸਿਕਹਾ ਸਿਕ ਅ�ੀਂ ਰਾਜਾ �ਾਂ�ੀ ਜਾ ਕ ੇਇ� ਕਾਰਜ �ੰੂ ਅੰਜਾਮ
ਦੇਣ ਵਾ�੍ਤੇ ਕੁਝ ਫੌਜ ਕਠੱੀ ਕਰਾਂਗੇ ॥ ਤੁ�ੀਂ ਫੌਜ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੈਣੀ ਅਤ ੇ�ਾੱ�ੰੂ �ਦ੍ਦ�ਾ ॥ ਸਿਜ� ਵਕਤ ਫੌਜ ਜਗੰੀ ਕਰਤਬ ਕਰ
ਰਹੀ ਹੋਵਗੇੀ ਉ�ੱ ਵਲੇ੍ਹੇ  ਅ�ੀਂ ਜਾ ਕੇ ਵਜ਼ੀਰ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ॥ ਇ� ਮਗਰ ਓਹ ਹਕੁਮ�ਾਮਾ ਲੈ ਸਿਧਆ� ਸਿ�ੰਘ
ਕਲੋ ਪਰਤ ਗਏ ਅਤੇ ਓ�੍ਹੂ ਓ੍ਹਧੀ ਮੌਤ ਦਾ ਹਕੁਮ�ਾਮਾ ਸਿਵਖਾਇਆ ॥ ਵਜ਼ੀਰ �ੇ ਹਕੁਮ�ਾਮਾ ਵਖੇਕੇ ਸਿਕਹਾ ਸਿਕ ਇਹ ਕਮੰ
ਜਰਰੂ ਹੋਣਾ ਚਾਸਿਹਦਾ ਹੈ । ਮਹਾਰਾਜਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿ�ੰਘ ਦਾ ਕਤਲ ॥ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਏ�੍ਹਾਂ �ੇ ਸ਼ੇਰ ਸਿ�ੰਘ �ੰੂ ਵਜ਼ੀਰ ਦੇ ਕਤਲ ਬਾਰੇ
ਕਹੀਆਂ �ੀ ਓਹੀ ਹਣੁ ਵਜ਼ੀਰ �ੰੂ ਸ਼ੇਰ ਸਿ�ੰਘ ਬਾਬਤ ਕਹੀਆਂ ਅਤ ੇਇਹ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜਾ �ਾਂ�ੀ ਚਲੇ ਗਏ ॥ ਵਜ਼ੀਰ ਸਿਬਮਾਰੀ ਦਾ
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ਬਹਾਣਾ ਬਣਾ ਕ ੇਦਰਬਾਰ �ਾ ਜਾਕ ੇਆਪਣੀ ਸ਼ਸਿਹਰ ਵਾਲੀ ਸਿਰਹਾਇਸ਼'ਚ ਚਲਾ ਗਇਆ ॥ 
ਕੁਝ ਸਿਚਰ ਬਾਅਦ �ੰਧਾਵਾਲੀਏ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿ�ੰਘ ਦੇ ਘਰ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਹ ਬੰਸਿਦਆਂ �ਾਲ ਘੋਸਿੜਆਂ ਤੇ ਆਏ ॥

ਅਜੀਤ ਸਿ�ੰਘ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿ�ੰਘ ਕਲੋ ਜਾ ਕ ੇਉਚ੍ਚ ੀ ਅਵਾਜ਼'ਚ ਹ�ੱ ਕ ੇਇਕ ਬੰਦਕੂ ਸਿਵਖਾ ਕ ੇਕਸਿਹਦੰਾ ਸਿਕ ਇਹ ਦੋ�ਾਲੀ
ਚੌਦਾਂ �ੌ'ਚ ਮੁਲ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਕਈੋ ਸਿਤ�ੰ ਹਜ਼ਾਰ'ਚ ਭੀ ਮੰਗੇ ਤਾਂ �ਹੀਂ ਦੇਣੀ ॥ ਇਹ �ੁਣ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜੇ �ੇ ਬੰਦਕੂ ਲੈਣ
ਲਈ ਹਥੱ ਅਗ੍ਗੇ ਵਧਾਇਆ ਪਰ ਬੰਦਕੂ ਦੇਣ ਦੇ ਬਜਾਏ ਅਜੀਤ ਸਿ�ੰਘ �ੇ ਮਹਾਰਾਜੇ �ੰੂ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਸਿਦਤ੍ਤ ੀ ॥ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸ਼ੇਰ
ਸਿ�ੰਘ ਸਿ�ਰਫ ਇ�੍ਹਾ ਹੀ ਕਸਿਹ �ਸਿਕਆ ਸਿਕ "ਆਹ । ਇਹ ਕੀ ਦਗਾ"॥ ਇ� ਮਗਰੋਂ ਮਹਾਰਾਜੇ ਸ਼ੇਰ ਸਿ�ੰਘ ਦਾ ਸਿ�ਰ ਧੜ
�ਾਲੋਂ  ਵਢੱ ਸਿਦਤ੍ਤ ਾ ਗਇਆ੨੯ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਅਜੀਤ ਸਿ�ੰਘ �ੇੜ੍ਹੇ ਦੇ ਬਗੀਚੇ'ਚ ਗਇਆ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੇ ਪੁਤ੍ਤਰ ਪਰਤਾਪ
ਸਿ�ੰਘ �ੰੂ ਭੀ ਕਤਲ ਕਰ ਸਿਦਤ੍ਤ ਾ ਸਿਜੱਥੇ ਓਹ ਬ੍ਹਾਮਣਾ �ਾਲ ਬੈਠ ਹੋਮ ਕਰਦਾ ਪਇਆ �ੀ੩੦॥ 

ਇ� ਬਾਰੇ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹਮੰਦ �ੇ ਭੀ ਸਿਲਸਿਖਆ ਹੈਃ

ਲਸਿਹਣਾ ਸਿ�ੰਘ ਲਸਿਹਣਾ ਸਿ�ੰਘ ਜੋ ਬਾਗ ਦੀ ਤਰਫ ਆਇਆ ਜੋ ਬਾਗ ਦੀ ਤਰਫ ਆਇਆ ।।
ਅਗ੍ਗੇ ਕਰੌ ਜੋ ਹੋਮ ਕਰਾਂਵਦਾ ਈ ਅਗ੍ਗੇ ਕਰੌ ਜੋ ਹੋਮ ਕਰਾਂਵਦਾ ਈ ।।
ਲਸਿਹਣਾ ਸਿ�ੰਘ ਦੀ ਮੰਦੀ ਜੋ �ਜ਼ਰ ਦਖੇੀ ਲਸਿਹਣਾ ਸਿ�ੰਘ ਦੀ ਮੰਦੀ ਜੋ �ਜ਼ਰ ਦਖੇੀ ।।
ਅਗ੍ਗੋਂ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾ�ਤਾ ਪਾਂਵਦਾ ਈ ਅਗ੍ਗੋਂ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾ�ਤਾ ਪਾਂਵਦਾ ਈ ।।
ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਟਸਿਹਲ ਤਰੇੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਟਸਿਹਲ ਤਰੇੀ ।।
ਹਥੱ ਜੋੜ ਕ ੇ�ੀ� ਸਿ�ਵਾਂਵਦਾ ਈ ਹਥੱ ਜੋੜ ਕ ੇ�ੀ� ਸਿ�ਵਾਂਵਦਾ ਈ ।।
ਸ਼ਾਹ ਮੁਹਮੰਦਾ ਓ� �ਾ ਇਕ ਮ�ੰੀ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹਮੰਦਾ ਓ� �ਾ ਇਕ ਮ�ੰੀ ।।
ਤਗੇ਼ ਮਾਰ ਕ ੇ�ੀ� ਉਡਾਂਵਦਾ ਈ ਤਗੇ਼ ਮਾਰ ਕ ੇ�ੀ� ਉਡਾਂਵਦਾ ਈ ॥॥
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�ੰਧਾਵਾਲੀਆਂ �ੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੀ �ਾਰੀਆਂ ਜ�ਾ�੍ਨੀਆਂ �ੰੂ ਭੀ ਮਾਰ ਸਿ�ਸਿਟ੍ਟਆ ॥ ਇਕ ਤਾਂ ਗਰਭਵਤੀ �ੀ ਅਤ ੇਬਚ੍ਚ ੇ �ੰੂ 
ਜੱਮਣ ਵਾਲੀ ਹੀ �ੀ ॥ ਇੰਝ ਮਾਹਾਰਾਜਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿ�ੰਘ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਇਆ੩੧ ॥

�ੰਧਾਵਾਸਿਲਆ
�ਰਦਾਰਾਂ  �ੇ  ਇੱਥੇ  ਹੀ
ਬੱ� �ਹੀ ਕੀਤ੍ਤ ੀ  । ਓ�੍ਹਾਂ
�ੇ ਸਿਧਆ� ਸਿ�ੰਘ ਵਜ਼ੀਰ
ਦਾ ਭੀ ਕਤਲ ਕਰ ਸਿਦਤ੍ਤ ਾ
ਅਤੇ  ਲਸਿਹਣਾ  ਸਿ�ੰਘ  �ੰੂ
ਵਜ਼ੀਰ  ਅਤੇ  ਦਲੀਪ
ਸਿ�ੰਘ  �ੰੂ  ਮਹਾਰਾਜਾ
ਐਲਾ�  ਸਿਦਤ੍ਤ ਾ  ॥  ਜਦੋਂ
ਵਜ਼ੀਰ  ਦੇ  ਕਤਲ  ਦੀ
ਖਬਰ ਓ੍ਹਧੇ ਪੁਤ੍ਤਰ ਹੀਰਾ
ਸਿ�ੰਘ ਕੁਲ ਪੱੁਜੀ । ਓ�੍ਹੇ
ਆਪਣੇ ਕਤਲ ਹੋਏ ਸਿਪਉ
ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਖਾਸਿਤਰ
ਫੌਜਾਂ  �ੰੂ  ਲਾਲਚ  ਦੇਕੇ
ਆਪਣੇ ਵਲੱ ਕਰ ਸਿਲਆ
ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸਿਕਲੇ'ਤੇ
ਜੋ  �ੰਧਾਵਾਲੀਆਂ  �ੇ
ਕ�ਮ ਖਾੱਧੀ �ੀ ਸਿਕ ਮਰ
ਕੇ  ਭੀ  ਉ�ਦੀ  ਰਾਖੀ
ਕਰ�ਗੇ  । ਹਮਲਾ  ਕਰ
ਸਿਦਤ੍ਤ ਾ ॥ ਪਰ ਓ�੍ਹਾਂ ਕਲੋ
ਬਹਤੁ  ਘਟ੍ਟ   ਫੌਜਾਂ  �ੀ
ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਿਕਲੇ ਦੀ ਸਿਦਵਾਰ'ਚ �ੰ� ਲਗ੍ਗ ਗਈ ਅਜੀਤ ਸਿ�ੰਘ �ੇ ਰੱ�ੀ ਰਾਹੀਂ ਸਿਕਲੇ ਦੀ ਸਿਦਵਾਰ'ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ �੍ਹ�ਣ ਦੀ
�ਾਕਾਮਯਾਬ ਕਸੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤ੍ਤ ੀ ਪਰ ਇਕ ਫੌਜੀ �ੇ ਵਖੇ ਲਇਆ ਅਤੇ ਜਾ� ਬਖਸ਼� ਏਵਜ਼ ਵਡੱੇ ਇ�ਾਮ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ
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ਬਾਵਜੂਦ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਸਿਦਤ੍ਤ ੀ ॥ ਉ੍ਹਧਾ ਸਿ�ਰ ਵਢੱ ਕ ੇਹੀਰਾ ਸਿ�ੰਘ ਕਲੋ ਲੈ ਗਏ ॥ ਹੀਰਾ ਸਿ�ੰਘ �ੇ ਉ੍ਹਧੇ ਧੱੜ ਦੇ ਚਾਰ ਟੋਟ੍ਟ ੇ ਕਰਕੇ
ਸ਼ਸਿਹਰ ਦੇ ਅੱਡ ਅੱਡ ਸਿਹਸੱਿ�ਆਂ'ਚ ਭਜੇ ਸਿਦਤ੍ਤ ੇ ॥ ਲਸਿਹਣਾ ਸਿ�ੰਘ ਸਿਜ੍ਹਧਾ ਪਟ੍ਟ ਇਕ ਜ਼ਮਬੂਰੇ ਦੇ ਗੋਲੇ �ਾਲ ਫਟ ਗਇਆ �ੀ
ਇਕ ਤਸਿਹਖਾ�੍ਨੇ'ਚ ਲੁਸਿਕਆ ਹੋਇਆ �ੀ ॥ ਓ�੍ਹੂ ਓਥੱੋ ਕਢੱਕ ੇਬੇਰਹਮੀ �ਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਸਿਦਤ੍ਤ ਾ ਗਇਆ ਅਤ ੇਦਲੀਪ ਸਿ�ੰਘ
�ੰੂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਅਤ ੇਹੀਰਾ ਸਿ�ੰਘ �ੰੂ ਵਜ਼ੀਰ ਐਲਾਸਿ�੍ਨਆ ਗਇਆ੩੨ ॥

ਮਹਾਰਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿ�ਘੰਮਹਾਰਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿ�ਘੰ
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ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿ�ੰਘ ਦੇ ਤਖ੍ਤ'ਤ ੇਬੈਠਣ ਬਾਰੇ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹਮੰਦ ਕਸਿਹਦੰਾ ਹੈਃ

ਦਲੀਪ ਸਿ�ੰਘ ਗਦ੍ਦੀ ਉਤ੍ਤ  ੇਰਹੇ ਬੈਠਾ ਦਲੀਪ ਸਿ�ੰਘ ਗਦ੍ਦੀ ਉਤ੍ਤ  ੇਰਹੇ ਬੈਠਾ ।।
ਹੀਰਾ ਸਿ�ੰਘ ਜੋ ਰਾਜ ਕਮਾਂਵਦਾ ਈ ਹੀਰਾ ਸਿ�ੰਘ ਜੋ ਰਾਜ ਕਮਾਂਵਦਾ ਈ ।।
ਜੱਲ੍ਹਾ ਉ� ਦਾ ਖ਼ਾ� ਵਜ਼ੀਰ ਹੈ�ੀ ਜੱਲ੍ਹਾ ਉ� ਦਾ ਖ਼ਾ� ਵਜ਼ੀਰ ਹੈ�ੀ ।।
ਖ਼ਾਤਰ ਤਲੇ �ਾ ਸਿਕ�ੇ �ੰੂ ਸਿਲਆਂਵਦਾ ਈ ਖ਼ਾਤਰ ਤਲੇ �ਾ ਸਿਕ�ੇ �ੰੂ ਸਿਲਆਂਵਦਾ ਈ ।।
ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ �ਰਕਾਰ �ੰੂ ਸਿਪਆ ਘੂਰੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ �ਰਕਾਰ �ੰੂ ਸਿਪਆ ਘੂਰੇ ।।
ਕਹੇ ਕੁਝ ਤ ੇਕੁਝ ਕਮਾਂਵਦਾ ਈ ਕਹੇ ਕੁਝ ਤ ੇਕੁਝ ਕਮਾਂਵਦਾ ਈ ।।
ਸ਼ਾਹ ਮੁਹਮੰਦਾ ਪੰਥ �ੰੂ ਦਖੁ ਦੇਂਦਾ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹਮੰਦਾ ਪੰਥ �ੰੂ ਦਖੁ ਦੇਂਦਾ ।।
ਹੀਰਾ ਸਿ�ੰਘ ਦਾ �ਾਸ਼ ਕਰਾਂਵਦਾ ਈ ਹੀਰਾ ਸਿ�ੰਘ ਦਾ �ਾਸ਼ ਕਰਾਂਵਦਾ ਈ ॥॥

�ਮਕ ਜਾਂ ਸਿਪੰਡ ਦਾਦ� ਖਾਂ ਦੀ ਟਕ�ਾਲ �ੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿ�ੰਘ ਦੇ ਰਾਜ'ਚ ਹੀ ਕਮੰ ਕੀਤ੍ਤ ਾ ॥ ਸਿਜਵੇਂ ਸਿਕ ਅ�ੀਂ ਸਿਪਛੇੱ
ਦੱ� ਆਏ ਹਾਂ ਸਿਕ ਇਹ ਟਕ�ਾਲ ਸਿਵਃ �ੰਃ ੧੯੦੪ ਅਤ ੇਸਿਵਃ �ੰਃ ੧੯੦੫'ਚ ਹੀ ਚੱਲੀ ॥ ਸਿ�ਖ ਰਾਜ ਸਿਵਃ �ੰ ੧੯੦੫'ਚ ਦਜੂੀ
ਸਿ�ਖ ਅੰਗ੍ਰੇਜੀ ਜਗੰ ਮਗਰੋਂ ਖੱੁ� ਗਇਆ ॥ ਦੋਵੇਂ ਜੰਗਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿ�ੰਘ ਦੇ ਰਾਜ'ਚ ਹੀ ਹੋਈਆਂ ॥ ਪਸਿਹਲੀ ਸਿ�ਖ
ਅੰਗ੍ਰੇਜੀ  ਜੰਗ ੧੮ ਦ�ੰਬਰ ੧੮੪੫ ਈ�ਵੀ  ਜਾਂ  ਸਿਵਃ  �ੰਃ  ੧੯੦੨੩੩ �ੰੂ  ਸ਼ੁਰੂ  ਹੋਈ  �ੀ  ਭਾਂਵੇ  ਕਰ�ੈਲ ਐਲੈਕਜ਼ੈਂਡਰ
ਗਾਰਡ�ਰ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਸ਼ਖ ਫੌਜ  �ੇ  �ਤਲੁਜ ਦਸਿਰਆ ੮ ਦ�ੰਬਰ ੧੮੪੫ �ੰੂ  ਹੀ  ਟਪੱ  ਲਇਆ �ੀ੩੪ ॥ ਕਰ�ੈਲ
ਐਲੈਕਜ਼ੈਂਡਰ ਗਾਰਡ�ਰ ਇਕ ਅਮਰੀਕੀ ਗੋਰਾ �ੀ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿ�ੰਘ ਦੇ ਵਕਤ ਇਹ ਸਿ�ੱਖ ਫੌਜ'ਚ ਭਰਤੀ
ਹੋਇਆ �ੀ ॥
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ਹੇਠਾਂ ਇਕ ਸਿਵਃ �ੰਃ ੧੯੦੨ ਦਾ ਗੋਸਿਬਦਸ਼ਾਹੀ ਸਿ�ੱਕਾ ਸਿਜੜ੍ਹਾ ਪਸਿਹਲੀ ਸਿ�ਖ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਜਗੰ ਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਰ੍ਹ ੇ'ਚ ਘਸਿੜ੍ਹਆ
ਗਇਆ �ੀ ॥

ਸਿਵਃ �ੰਃ ੧੯੦੨ ਦਾ �੍ਰੀ ਅਸਿਮ੍ਰਤ�ਰ ਟਕ�ਾਲ ਦਾ ਗੋਸਿਬੰਦਸ਼ਾਹੀ ਸਿ�ੱਕਾ

ਪਸਿਹਲੀ ਸਿ�ਖ ਅੰਗ੍ਰੇਜੀ ਜਗੰ ਬਾਰੇ ਡਾਃ ਹੋਸਿ�ਗਬਰਗਰ �ੇ ਸਿਲਸਿਖਆ ਹੈ ਸਿਕਃ ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ �ੇ ਇਕ �ੁਭਾਗਸ਼ਾਲੀ ਸਿਦ�
ਦਸੱਿ�ਆ ਅਤ ੇਫੌਜਾਂ ਕਈੋ ਹੋਰ ਗੱਲ �ੋਚ੍ਚ ੇ ਸਿਬ�ਾ ਹੀ ਕੂਚ ਕਰ ਗਈਆਂ ॥ ਹਜੇ ਅੰੰਗਰੇਜਾਂ �ੰੰੂ ਇ� ਜੰਗ ਬਾਰੇ ਕੁਝ �ਹੀਂ �ੀ
ਪਤਾ ॥ �ਤਲੁਜ ਦੇ ਦਝੂ ੇਪਾੱ�ੇ ਚਾਰ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ । ਮੁਦਕੀ । ਸਿਫਰੋਜ਼ਸ਼ਸਿਹਰ । ਅਲੀਵਾਲ ਅਤ ੇ�ਭਰਾਓ ਂਂ'ਚ੩੩ ॥ ਪਰ
ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਸਿਕਵੇਂ ਬਣੇ ਇ੍ਹਧੇ ਵਾ�੍ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਿਜਹਾ ਸਿਪਛੇੱ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ॥ ਹੀਰਾ ਸਿ�ੰਘ ਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਪੰਸਿਡਤ ਜੱਲ੍ਹੇ  ਦੇ �ਹਾਰੇ
ਚਲਦੀ �ੀ ॥ ਦਲੀਪ ਸਿ�ੰਘ ਦੇ ਤਖ੍ਤ'ਤੇ ਬੈਠਣ �ਾਲ ਓ੍ਹਧੀ ਮਾਂ ਰਾਣੀ ਸਿਜੰਦਾ ਦਾ ਰ�ੂਖ ਦਰਬਾਰ'ਚ ਬਹਤੁ ਵਧੱ ਗਇਆ ॥
ਛੇਤ੍ਤ ੀ ਹੀ ਰਾਣੀ ਸਿਜੰਦਾ ਦੇ ਆਲੇ ਦਆੁਲੇ ਬੇਈਮਾ� �ਾਸਿਜ਼ਸ਼ ਕਰ� ਵਾਲੇ ਲੋਗ ਕਠੇੱ ਹੋ ਗਏ ॥ ਸਿ�ਖ ਫੌਜ ਦੇ ਪੰਚਾਂ �ਾਲ
ਬੇਇੱਤਫਾਕੀ ਹੋਣ �ਾਲ ਓ�੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ �ੰੂ ਘਟਾਓਣ ਵਾ�੍ਤੇ ਰਾਣੀ ਸਿਜੰਦਾ �ੇ ਫੌਜ ਦੇ ਇਕ ਧੜ੍ਹੇ  �ੰੂ ਉਕ�ਾ ਕ ੇਫੌਜ ਦੇ ਪੰਚਾ
ਸਿਖਲਾਫ ਇਕ ਇ�ਕਲਾਬ ਖੜਾ ਕਰ ਸਿਦਤ੍ਤ ਾ ॥ ਇ੍ਹਧਾ ਸਿ�ਟ੍ਟਾ ਇਹ ਸਿ�ੱਕਸਿਲਆ ਸਿਕ ਵਜ਼ੀਰ ਹੀਰਾ ਸਿ�ੰਘ ਅਤ ੇਪੰਸਿਡਤ ਜੱਲ੍ਹੇ  ਦਾ
ਕਤਲ ਹੋ ਗਇਆ੩੪ ॥

ਜੇ ਇ�ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਣੀ ਸਿਜੰਦਾ ਆਪਣੇ ਸਿ�ਜੀ ਸਿਹਤ ਛੱਡ ਕੇ ਕੁਝ ਕਾਸਿਬਲ �ਰਦਾਰਾਂ �ੰੂ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੇ ਦੇਂਦੀ ਤਾਂ ਫੌਜ ਦੀ
ਵਧੱਦੀ ਹਈੋ ਤਾਕਤ �ੰੂ ਠੱਲ ਪਾਇਆ ਜਾ �ਕਦਾ �ੀ ॥ ਪਰ ਇ੍ਹਧੇ ਉਲ੍ਟ  ਓ�੍ਹੇ ਵਜ਼ਾਰਤ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਜਵਾਹਰ ਸਿ�ੰਘ �ੰੂ
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ਬਕਸ਼ੀ ॥ ਜਵਾਹਰ ਸਿ�ੰਘ ਭੀ ਬਹਤੁ ਵਜ਼ਾਰਤ'ਤੇ �ਹੀਂ ਰਸਿਹ �ੱਸਿਕਆ ॥ ਜਵਾਹਰ ਸਿ�ੰਘ �ੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿ�ੰਘ ਦੇ
ਪੁਤ੍ਤਰ ਸਿਪਸ਼ੋਰਾ ਸਿ�ੰਘ ਜੋ ਤਖ੍ਤ ਦਾ ਇਕ ਦਾਵੇਦਾਰ ਹੋ �ਕਦਾ �ੀ੩੫ । ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਵਾ ਸਿਦਤ੍ਤ ਾ ॥ ਪਰ ਇ� ਕਤਲ ਦਾ ਫੌਜ �ੰੂ
ਪਤਾ ਲਗ੍ਗ ਗਇਆ ਅਤੇ ਫੌਜ �ੇ ਸ਼ਸਿਹਜ਼ਾਦੇ ਸਿਪਸ਼ੌਰਾ ਸਿ�ੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਵਾ�੍ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਜਵਾਹਰ ਸਿ�ੰਘ ਜੋ
ਰਾਣੀ ਸਿਜੰਦਾ ਦਾ ਭਰਾ �ੀ । ਕਤਲ ਕਰ ਸਿਦਤ੍ਤ ਾ੩੬ ॥ ਰਾਣੀ ਸਿਜੰਦਾ �ੰੂ ਇ� ਵਾਸਿਕਆਤ �ਾਲ ਬਹਤੁ �ਦਮਾ ਲਗ੍ਗਾ ॥ ਕਈ ਹਫ੍ਤ ੇ
ਤਾਂਈ ਰਾਣੀ �ੇ ਵੈਣ ਪਾਏ ਅਤ ੇਰੋਣਾ ਸਿਪਟ੍ਟਣਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ । ਅਤ ੇਲੁਕਾਈ'ਚ ਖੁਲ੍ਹੇ  ਵਾਲਾਂ �ਾਲ ਆਉਦਂੀ �ੀ ਸਿਜਵੇਂ ਪਾਗਲ
ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ੩੭ ॥ 

ਜਵਾਹਰ ਸਿ�ੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਮਗਰੋਂ ਰਾਣੀ ਸਿਜੰਦਾ �ੇ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਲਾਲ ਸਿ�ੰਘ �ੰੂ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੇ ਸਿਦਤ੍ਤ ੀ ॥ ਰਾਣੀ ਬਹਤੁ ਵਾਰੀ
ਗਰਭਵਤੀ ਹਈੋ ਪਰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਾ ਲੈਂਦੀ �ੀ ॥ ਇਹ ਇਕ ਇਹੋ ਸਿਜਹਾ ਰਾਜ਼ �ੀ ਜੋ ਹਰ ਕਈੋ ਜਾਣਦਾ �ੀ੩੮

॥ ਇ� ਗੱਲ'ਚ ਕਈੋ ਸ਼ਕ �ਹੀਂ ਸਿਕ ਇ�ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੌਜ'ਚ ਜਾਂ ਦਰਬਾਰ'ਚ ਕਈੋ ਭੀ ਰਾਣੀ ਜਾਂ ਓ੍ਹਧੇ ਚਹੇਤ ੇਤੋਂ ਡਰਦਾ �ਹੀਂ
�ੀ ॥ ਹਰ ਫੌਜੀ ਟਕੁੜੀ'ਚ ਦੋ ਪੰਚ ਹੁਦੇੰ �ੀ ਸਿਜੜ੍ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲੱਾਂ ਦਰਬਾਰ'ਤ ੇਜ਼ੋਰ ਪਾਕ ੇਮ�ਵੌਂਦੇ �ੀ ॥ ਇਹ ਓਦੋਂ ਤਾਂਈ
ਚੱਲਦਾ ਸਿਰਹਾ ਜਦੋਂ ਤਾਂਈ ਰਾਣੀ ਅਤੇ ਓ੍ਹਧਾ ਯਾਰ ਫੌਜ ਦੀ �ਜ਼ਰਾਂ'ਤੋਂ ਉਤ੍ਤਰ �ਹੀਂ ਗਏ ॥ ਫੌਜੀ ਰਾਣੀ ਅਤੇ ਓ੍ਹਧੇ ਯਾਰ ਦੀ
�ਾਰੇ ਬੰਸਿਦਆਂ �ਾਹਮਣੇ ਬੇਇਜ਼ਤ੍ਤ ੀ ਕਰਦੇ �ੀ ॥ ਇ੍ਹਧੇ'ਚ ਕਈੋ ਸ਼ਕ �ਹੀਂ �ੀ ਸਿਕ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਸਿਗਣੇ ਚੁਣੇ ਸਿਦ� ਹੀ ਰਸਿਹ ਗਏ
�ੀ ਅਤੇ ਰਾਣੀ �ੰੂ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਬਚਾਓ ਵਾ�੍ਤੇ  ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਓਣੀ ਚਾਹੀਦੀ �ੀ  ॥ ਇਹ ਡਾਃ ਹੋਸਿ�ਗਬਰਗਰ ਦਾ
ਮ�ਣਾ �ੀ੩੯ ॥ ਪਰ ਇ��ੰੂ ਅੰਜਾਮ ਸਿਕਵੇਂ ਸਿਦਤ੍ਤ ਾ ਗਇਆ ? ਅੰਗ੍ਰਜ਼ੇਾਂ �ਾਲ ਜੰਗ ਕਰਕੇ ॥ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹਮੰਦ ਇ�ਦੇ ਬਾਰੇ
ਸਿਲਖਦਾ ਹੈਃ

ਸਿਜ�੍ਹਾਂ ਮਾਸਿਰਆ ਕਸੋਿਹ ਕ ੇਵੀਰ ਮੇਰਾ ਸਿਜ�੍ਹਾਂ ਮਾਸਿਰਆ ਕਸੋਿਹ ਕ ੇਵੀਰ ਮੇਰਾ ।।
ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੁਹਾਊਗਂੀ ਉ�੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੰੁਡੀਆਂ �ੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੁਹਾਊਗਂੀ ਉ�੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੰੁਡੀਆਂ �ੀ ॥॥
ਧਾਂਕਾਂ ਜਾਣ ਵਲਾਇਤੀਂ ਦੇ� �ਾਰ ੇਧਾਂਕਾਂ ਜਾਣ ਵਲਾਇਤੀਂ ਦੇ� �ਾਰ ੇ।।
ਪਾਵਾਂ ਬਕਰ ੇਵਾਂਗ ਚਾ ਵਡੰੀਆਂ �ੀ ਪਾਵਾਂ ਬਕਰ ੇਵਾਂਗ ਚਾ ਵਡੰੀਆਂ �ੀ ॥॥
ਚੜੂ ੇਲਸਿਹਣਗੇ ਬਹਤੁ �ੁਹਾਗਣਾਂ ਦ ੇਚੜੂ ੇਲਸਿਹਣਗੇ ਬਹਤੁ �ੁਹਾਗਣਾਂ ਦ ੇ।।
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�ੱਥ �ੱਥ । ਚੌਂਕ ਤ ੇਵਾਲੀਆਂ �ੀ ॥। ਚੌਂਕ ਤ ੇਵਾਲੀਆਂ �ੀ ॥
ਸ਼ਾਹ ਮੁਹਮੰਦਾ ਪੈਣਗੇ ਵੈਣ ਡੂਘੇੰ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹਮੰਦਾ ਪੈਣਗੇ ਵੈਣ ਡੂਘੇੰ ।।
ਜਦੋਂ ਰਣੋ ਪੰਜਾਬਣਾਂ ਰਡੰੀਆਂ �ੀ ਜਦੋਂ ਰਣੋ ਪੰਜਾਬਣਾਂ ਰਡੰੀਆਂ �ੀ ॥॥
ਅਰਜ਼ੀ ਸਿਲਖੀ ਫ਼ਰਗੰੀ �ੰੂ ਕੁਜੰ ਗਸ਼ੋੇ ਅਰਜ਼ੀ ਸਿਲਖੀ ਫ਼ਰਗੰੀ �ੰੂ ਕੁਜੰ ਗਸ਼ੋੇ ।।
ਪਸਿਹਲੇ ਆਪਣਾ �ੁਖ ਅ�ੰਦ ਵਾਰੀ ਪਸਿਹਲੇ ਆਪਣਾ �ੁਖ ਅ�ੰਦ ਵਾਰੀ ।।
ਤਰੇੀ ਵਲ ਮੈਂ ਫ਼ੌਜ �ੰੂ ਘਲਣੀ ਆਂ ਤਰੇੀ ਵਲ ਮੈਂ ਫ਼ੌਜ �ੰੂ ਘਲਣੀ ਆਂ ।।
ਖਟ੍ਟੇ ਕਰੀਂ ਇ�੍ਹਾਂ ਦ ੇਦਦੰ ਵਾਰੀ ਖਟ੍ਟੇ ਕਰੀਂ ਇ�੍ਹਾਂ ਦ ੇਦਦੰ ਵਾਰੀ ।।
ਸਿਜ੍ਹੜਾ ਜ਼ੋਰ ਤੂ ੰਆਪਣਾ �ਭ ਲਾਵੀਂ ਸਿਜ੍ਹੜਾ ਜ਼ੋਰ ਤੂ ੰਆਪਣਾ �ਭ ਲਾਵੀਂ ।।
ਸਿਪਛੇੱ ਖ਼ਰਚ ਕਰਾਂਗੀ ਬੰਦ ਵਾਰੀ ਸਿਪਛੇੱ ਖ਼ਰਚ ਕਰਾਂਗੀ ਬੰਦ ਵਾਰੀ ।।
ਸ਼ਾਹ ਮੁਹਮੰਦਾ ਫੇਰ �ਾ ਆਉਣ ਮੁੜ ਕ ੇਸ਼ਾਹ ਮੁਹਮੰਦਾ ਫੇਰ �ਾ ਆਉਣ ਮੁੜ ਕ ੇ।।
ਮੈ�ੰੂ ਏਤ�ੀ ਬਾਤ ਪ�ੰਦ ਵਾਰੀ ਮੈ�ੰੂ ਏਤ�ੀ ਬਾਤ ਪ�ੰਦ ਵਾਰੀ ॥॥
ਦੋ ਖਾਲ�ਾ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਕਾਇਰ ਜਰ�ੈਲ ਸਿਜ�੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਫੌਜ �ਫਰਤ ਕਰਦੀ �ੀ । ਲਾਲ ਸਿ�ੰਘ ਅਤ ੇਚੇਤ ਸਿ�ੰਘ । ਦੋਵੇਂ ਬ੍ਹਾਮਣ �ੀ

॥ ਪਸਿਹਲੀ ਸਿ�ੱਖ ਅੰਗ੍ਰੇਜੀ  ਜਗੰ'ਦੇ ਵਕਤ ਲਾਲ ਸਿ�ੰਘ �੍ਹੱ � ਗਇਆ ਅਤੇ ਵੀਹ ਸਿਦ�ਾਂ ਤਾਂਈ ਲੁਸਿਧਆਣੇ ਜਾਕੇ ਇਕ
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ਤਦੰਰੂ'ਚ ਲੁਸਿਕਆ ਸਿਰਹਾ ॥ ਜੇ ਸਿ�ੱਖਾਂ �ੰੂ ਇ� ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਗ੍ਗ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਓ�੍ਹਾਂ �ੇ ਇ�੍ਹੂ ਤਦੰਰੇੂ ਹੀ ਲਾ ਦੇਣਾਂ �ੀ੪੦ ॥
 �ਰਦਾਰ ਤਜੇ ਸਿ�ੰਘ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ �ੰੂ ਫੌਜ ਦੇ ਸਿ�ਖਰ'ਤ ੇਰਖਦਾ �ੀ ਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਲਾਮ ਦੇ ਅਖੀਰ'ਚ ਰਸਿਹਦੰਾ �ੀ

ਅਤੇ ਕਸਿਹਦੰਾ �ੀ ਸਿਕ ਅਗ੍ਗੇ ਜਾਕੇ ਲੜਣਾ ਓ੍ਹਧਾ ਕਮੰ �ਹੀਂ �ੀ ॥ ਸਿਕ�ੇ ਭੀ ਫੌਜੀ �ੰੂ ਤਜੇ ਸਿ�ੰਘ'ਤੇ ਯਕੀ� �ਹੀਂ �ੀ ॥ ਦੂਜੱੇ
ਪਾੱ�ੇ ਰਾਣੀ ਦੀ �ੀਤੀ �ੀ ਸਿਕ ਫੌਜ ਦੀ ਸਿਜਤ੍ਤ  ਬਾਰੇ ਸਿਚੰਤਾ ਜਤਣੌੀ ਪਰ ਓ�੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਈੋ ਮਦਦ �ਾਂ ਕਰਣੀ ॥ ਜੇ ਸਿਦੱਲੀ ਫਤਸਿਹ
ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਰਾਣੀ �ੰੂ ਲੁਸਿਟ੍ਟਆ ਹੋਇਆ ਪੈ�ਾ ਸਿਮਲਦਾ ਅਤੇ ਓ੍ਹਧਾ �ਾਉ ਂਹੁਦੰਾ । ਜੇ ਅੰਗ੍ਰੇਜਾਂ ਦੀ ਸਿਜਤ੍ਤ  ਹੁਦੰੀ ਫੇਰ
ਰਾਣੀ ਓ�੍ਹਾਂ ਕਲੋ ਆਪਣੀ ਰਾੱਖੀ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾ �ਕਦੀ �ੀ੪੧ ॥ 

ਇ� ਵਕਤ ਗੁਲਾਬ ਸਿ�ੰਘ �ੰੂ ਜੋ ਚਾਲੀ ਹਜ਼ਾਰ ਫੌਜੀ ਸਿਲਆ �ਕਦਾ �ੀ । ਸਿ�ਖਾਂ �ੇ ਸਿਕਹਾ ਸਿਕ ਤਜੇ ਸਿ�ੰਘ ਅਤੇ ਲਾਲ
ਸਿ�ੰਘ ਗਦ੍ਦਾਰਾਂ �ੰੂ ਮਾਰਕੇ ਓਹ ਗੁਲਾਬ ਸਿ�ੰਘ �ੰੂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਥਾਪ ਦੇਣਗੇ ॥ ਪਰ ਰਾਂਣੀ ਸਿਜੰਦਾ �ੇ ਓ�੍ਹੂ ਸਿਕਹਾ ਸਿਕ ਓਹ ਜੱਮੂ
ਡਸਿਟਆ ਰਹ੍ਵ ੇ ਅਤ ੇਜਦੋਂ ਤਾਂਈ ਰਾਣੀ �ਦ੍ਦਾ �ਾਂ ਭੇੱਜੇ । �ਾਂ ਆਵ ੇ੪੨॥ 

ਸਿਫਰੋਜ਼ਸ਼ਾਹ ਅਤ ੇ�ਭਰਾਓ ਂਦੀ ਲੜਾਈਆਂ ਦੌਰਾ� ਇਕ �ਾਟਕੀ ਘਟ�ਾ ਘਟੀ ॥ ਸਿ�ੱਖਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼� ਮੱੁਕ ਚੱਸਿਲਆ �ੀ ।
ਓ�੍ਹਾਂ �ੇ ਚੋਣਵੇਂ ਪੰਜ �ੌ ਫੌਜੀਆਂ ਦਾ ਜਥੱਾ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ �ੰੂ ਭੇੱਸਿਜਆ ॥ ਰਾਣੀ �ੇ ਪਸਿਹਲਾਂ ਓ�੍ਹਾਂ �ੰੂ ਸਿਮਲਣ ਤੋਂ �ਾਫ ਮ�ਾ
ਕਰ ਸਿਦਤ੍ਤ ਾ ॥ ਓ�੍ਹੂ ਆਪਣੀ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ �ੀ ॥ ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਰ�ੈਲ ਐਲੈਕਜ਼ੈਂਡਰ ਗਾਰਡ�ਰ �ੇ ਚਾਰ ਪਲਟ�ਾਂ ਰਾਣੀ ਦੀ
�ੁਰੱਸਿਖਆ ਵਾ�੍ਤੇ ਤਾਇ�ਾਤ ਕੀਤ੍ਤ ੀਆਂ ਤਾਂ ਓਹ ਵਫਦ �ੰੂ ਸਿਮਲਣ ਵਾ�੍ਤੇ ਸਿਤਆਰ ਹੋ ਗਈ ॥ ਵਫਦ �ੰੂ ਸਿਮਲਣ'ਤੇ ਰਾਣੀ �ੇ
ਸਿਕਹਾ ਸਿਕ ਰਾਜਾ ਗੁਲਾਬ ਸਿ�ੰਘ ਡਗੋਰੇ �ੇ ਜਗੰ ਦੇ ਮੈਦਾ�'ਚ ਰ�ਦ ਭੇੱਜੀ ਹੈ  ॥ ਫੌਜੀਆਂ �ੇ ਸਿਕਹਾ ਸਿਕ �ਾ�੍ਨੂ  ਕੁਝ �ਹੀਂ
ਸਿਮਸਿਲਆ ॥ ਇ�ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਬਸਿਹ� ਹੋਈ'ਤ ੇਵਫਦ �ੇ ਗੋਲਾ ਬਰਦੂ ਮੰਸਿਗਆਂ ਪਰ ਰਾਣੀ �ੇ ਆਪਣਾ ਘਗਰਾ ਲਾਕੇ
ਵਫਦ ਦੇ ਮੰੂਹ'ਤ ੇਮਾਸਿਰਆ ਅਤ ੇਆੱਸਿਖਆ ਸਿਕ "ਕਾਇਰੋ ਇਹ ਪਾ ਲਉ ਮੈਂ ਆਪ ਜਗੰ ਦੇ ਮੈਦਾ�'ਚ ਜਾਂਵਾਗੀ" ॥ ਇਹ �ੁਣ
ਕ ੇਵਫਤ �ੇ �ਾਰਾ ਲਾਇਆ "ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿ�ੰਘ ਜੀ ਖਾਲ�ਾ ਤੁਹਾਡ ੇਵਾ�੍ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਣ ਵਾਰ ਦੇਵਗੇਾ"੪੩ ॥ 

੧੦ ਫਰਵਰੀ ੧੮੪੬ �ੰੂ �ਭਰਾਓਂ ਂਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸਿਜ�੍ਹੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਦਾ ਫੈ�ਲਾ ਕੀਤ੍ਤ ਾ ॥ ਤਜੇਾ ਸਿ�ੰਘ ਗਦ੍ਦਾਰ
�੍ਹ�ਦੇ ਵਕਤ ਆਪਣੇ ਮਗਰ ਪੁਲ ਤੜੋ ਗਇਆ ਅਤੇ ਸਿ�ਖ ਫੌਜਾਂ ਇ� ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕ ੇਬੇਬ� ਹੋ ਗਈਆਂ੪੪ ॥  ਆਸਿਖਰਕਾਰ
ਸਿ�ੱਖਾਂ ਦੀ ਇ� ਜਗੰ'ਚ ਹਾਰ ਹੋ ਗਈ ॥ 

ਹਾਰ ਮਗਰੋਂ ਦਲੀਪ ਸਿ�ੰਘ �ੰੂ ਰਾਜਧਾ�ੀ ਤੋਂ ਸਿਲਆਇਆ ਗਇਆ ਤਾਸਿਕ ਓਹ ਰਾਜ਼ੀ�ਾਮੇ'ਤ ੇਆਪਣੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾ �ਕੇ
॥ ਮੁਲਕ �ੰੂ ਕਮਜੋਰ ਕਰਣ ਵਾ�੍ਤੇ ਸਿਤ�ੰ ਸਿਹ�ੇੱ ਕਰ ਸਿਦਤ੍ਤ  ੇਗਏ ॥ ਇਕੱ ਸਿਹ�ੱਾ ਸਿ�ਖਾਂ ਵਾ�੍ਤੇ ਛੱਡ ਸਿਦਤ੍ਤ ਾ ਗਇਆ ॥ ਦਜੂਾ ਸਿਹ�ੱਾ
�ਤਲੁਜ ਦੇ ਦਖੱਣ ਦਾ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਹੇਠ ਇਲਾਕੱਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ �ੇ ਜ਼ਬ੍ਤ ਕਰ ਲਇਆ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਇ�ਾਮ ਵਜੱੋਂ ਜੋ
ਕਮੰ ਡਗੋਰੇ ਗੁਲਾਬ ਸਿ�ੰਘ �ੇ ਈ�੍ਟ ਇੰਡੀਆਂ ਕਪੰ�ੀ ਵਾ�੍ਤੇ ਕੀਤ੍ਤ ਾ �ੀ । �ੰੂ ਵੇਚ ਸਿਦਤ੍ਤ ਾ ॥ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ਾ �ੇ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ
ਜੰਗ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਡਢੇ ਕਰੋੜ ਰਪੁੱਈਏ ਮੰਸਿਗਆ ॥ ਜਾਂ ਫੇਰ ਇ੍ਹਧੇ ਬਦਲੇ'ਚ ਸ਼ਤਲੁਜ ਦੇ ਦਖੱਣ'ਚ �ਾਰਾ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ
ਦਾ ਇਲਾਕਾ �ਤਲੁਜ ਅਤੇ ਸਿਬਆ� ਦੇ ਦਆੁਬ'ਚ ਅਤੇ ਸਿਬਆ� ਅਤੇ ਸਿ�ੰਧ ਦਸਿਰਆਂਵਾਂ  ਦੇ  ਸਿਵਚਕਾਰ �ਾਰੇ  ਪਹਾੜੀ
ਇਲਾਕ ੇ। ਹਜ਼ਾਰਾ ਅਤ ੇਕਸ਼ਮੀਰ �ਮੇਤ । ਅਤ ੇ�ਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਹ ਲੱਖ ਰਪੁਈਏ ਦੇਣ �ੰੂ ਕਸਿਹਆ੪੫ ॥ 
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ਅੰਗ੍ਰੇਜਾਂ �ੇ ੧੬ ਮਾਰ੍ਚ  ੧੮੪੬ �ੰੂ �੍ਰੀ ਅਸਿਮ੍ਰਤ�ਰ ਸਿਵਖੇੱ ਗੁਲਾਬ ਸਿ�ੰਘ  ਡਗੋਰੇ �ਾਲ ਅਸਿਹਦ�ਾਮਾ ਕੀਤ੍ਤ ਾ  ॥ ਇ੍ਹਧੇ'ਚ
ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਸਿ�ੰਧ ਦਸਿਰਆ ਦੇ ਪੂਰਬ'ਚ �ਾਰੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੱ ੇਚੰਬਾ �ਮੇਤ ਪਰ ਲਾਹੌਲ �ੰੂ ਛੱਡ ਕੇ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ਾ �ੰੂ ਦੇਣੇ
ਮੰ� ਲਏ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਏਵਜ਼'ਚ ਬਰਤਾਸਿ�ਆ �ਰਕਾਰ �ੰੂ ਦੱ� ਲੱਖ ਪੌਂਡ੪੬  ਜਾਂ ਪੰਜ੍ਹਤ੍ਤਰ ਲੱਖ ਰਪੁਏ �ਾ�ਕਸ਼ਾਹੀ੪੭

ਦੇਣੇ ਮੰ� ਲਏ ॥ �ੋ ਕਸ਼ਮੀਰ ਡਗੋਸਿਰਆਂ �ੇ �ਾ�ਕਸ਼ਾਹੀ ਰਪੁੱਈਆਂ �ਾਲ ਮੱੁਲ ਲਇਆ ॥
ਜਗੰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਣੀ ਸਿਜੰਦਾ ਹੈਰਾ� ਹੁਦੰੀ �ੀ ਸਿਕ ਸਿਕਓ ਂ�ਹੀਂ ਕਈੋ �ਾਮਵਰ ਅੰਗ੍ਰਜ਼ੇੀ ਅਫ�ਰਾਂ'ਚੋਂ ਓ੍ਹਧੇ ਵਾ�੍ਤੇ ਕਈੋ

ਸਿਵਆਹ ਵਾ�੍ਤੇ ਸਿਰਸ਼੍ਤਾ ਚਸੁਿਣਆ ਗਇਆ ਜੋ ਓ੍ਹਧੇ �ਾਲ ਰਾਜ ਪਾਟ ਦਾ ਕਮੰ �ੰਭਾਲਦਾ ॥ ਓਹ ਅਫ�ਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤ�ਵੀਰਾਂ
ਮੰਗਵਾਉਦਂੀ ਰਸਿਹਦੰੀ ਅਤੇ ਇਕ ਸ਼ਕ� ਦੀ ਤ�ਵੀਰ �ੰੂ ਵੇੱਖਕੇ ਕਸਿਹਦੰੀ ਸਿਕ ਇਹ ਜ਼ਰਰੂ ਲਾਟ �ਾਸਿਹਬ ਹੋਣਾ ॥ ਪਰ ਇਹ
ਸਿਰਸ਼੍ਤਾ ਗਾਂਹਾਂ �ਹੀਂ ਵਸਿਧਆ ॥ ਰਾਣੀ ਦਾ ਇਹ �ੋਚ੍ਚ�ਾ �ੀ ਸਿਕ ਇਹੋ ਸਿਜਹਾ ਸਿਰਸ਼੍ਤਾ ਓ੍ਹਧਾ ਅਤੇ ਦਲੀਪ ਸਿ�ੰਘ ਦਾ ਭਸਿਵਖ
�ੁਰੱਸਿਖਅਤ ਕਰ ਦੇਵਗੇਾ੪੮ ॥

ਇਹ ਜਗੰ ਦੀ ਤਵਾਰੀਖ ਪੜ੍ਹਕ ੇਇਹ ਕਈੋ ਕਸਿਹ �ਕਦਾ ਹੈ ਸਿਕ ਇ� ਜੰਗ'ਚ ਸਿ�ੱਖਾ ਦੀ ਫਤਸਿਹ ਹਈੋ? ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ
ਇਕ �੍ਰੀ ਅਸਿਮ੍ਰਤ�ਰ ਟਕ�ਾਲ ਦੇ ਸਿਵਃ �ੰਃ ੧੯੦੨ ਦੇ �ਾ�ਕਸ਼ਾਹੀ ਸਿ�ੱਕ ੇਸਿਜ੍ਹਧੇ ਤ ੇਝਡੰਾ ਬਸਿਣਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਸਿ�ੱਕਾ ਵੇਚਣ
ਵਾਲੇ �ੇ ਕਹੀ ਹੈ । ਜੋ �ਟੀਵ ਐਲਬਮ ਰੇਅਰ ਕਇੋ�ਜ਼ ਦੀ �ੈਂਤੀਵੀਂ ਸਿ�ਲਾਮੀ(Auction 37)’ਚ ਮਸਿਹਗੰੇ ਭਾਅ'ਚ
ਸਿਵਸਿਕਆ �ੀ  ॥ ਬਹਤੁ ਸਿ�ਖ ਸਿ�ੱਸਿਕਆਂ ਦੇ ਕਠੇੱ ਕਰਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ �ੰੂ ਸਿ�ੱਸਿਕਆਂ ਦੀ ਤਵਾਰੀਖ ਅਤੇ ਸਿ�ੱਖ ਤਵਾਰੀਖ ਜਾਂ
ਇਤਹਾ� ਬਾਰੇ �ਹੀਂ ਪਤਾ ॥ ਇ�ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਫਾਇਦਾ ਸਿ�ੱਕਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਦਲਾਲ(dealer) ਚੁੱਕਦੇ �ੇ ॥ ਇ� ਸਿ�ੱਕੇ
ਦੀ ਇਕ ਤ�ਵੀਰਃ

ਸਿਵਃ �ੰਃ ੧੯੦੨ ਦਾ �੍ਰੀ ਅਸਿਮ੍ਰਤ�ਰ ਟਕ�ਾਲ ਦਾ ਸਿ�ੱਕਾ । ਤ�ਵੀਰ �ਟੀਵ ਐਲਬਮ ਰੇਅਰ ਕਇੋ�ਜ਼ ਦੇ �ਦਕੇ
Image courtesy of Steve Album Rare Coins
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ਇਹ ਗਲੱ ਤ ੇਠੀਕ ਹੈ ਸਿਕ ਜਗੰ ੧੯੦੨'ਚ ਸ਼ੁਰ ੂਹੋਈ ॥ ਪਰ ਇਹ ਕਸਿਹਣਾ ਸਿਕ ਇਹ ਸਿ�ੱਖਾਂ ਦੀ ਸਿਜਤ੍ਤ  ਦੀ ਸਿ�ਸ਼ਾ�ੀ ਹੈ ਓਹ
ਗਲਤ ਹੈ ॥ ਕੀ ਮੁਲਕ ਦਾ ਅੱਧਾ ਇਲੱਾਕਾ ਖੱੁ� ਜਾਣਾ । ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮ�ਣਾ  ਜਦੋਂ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ 
ਦਰਬਾਰ'ਚ ਹੀ ਕੁਰ�ੀ ਡਾਹ ਕ ੇਬੈਠ ਗਇਆ । ਕੀ ਜੰਗ'ਚ ਸਿਜਤ੍ਤ  �ੀ?

ਸ਼ਾਹ ਮੁਹਮੰਦ �ੇ ਆਪਣੇ ਜੰਗ�ਾਮੇ'ਚ ਜਗੰ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਵਰੇਵਾ ਇੰਝ ਸਿਦਤ੍ਤ ਾ ਹੈਃ

�ੰਮਤ ਉ��੍ਹੀ �ੈ ਦ�ੂਰਾ ਉਤਸਿਰਆ �ੀ �ੰਮਤ ਉ��੍ਹੀ �ੈ ਦ�ੂਰਾ ਉਤਸਿਰਆ �ੀ ।।
ਜਦੋਂ ਹੋਂਇਆ ਫ਼ਰਗੰੀ ਦਾ ਜੰਗ ਮੀਆਂ ਜਦੋਂ ਹੋਂਇਆ ਫ਼ਰਗੰੀ ਦਾ ਜੰਗ ਮੀਆਂ ।।
ਹੈ�ੀ ਖ਼ੂ� ਦੀ ਉਹ ਜ਼ਮੀ� ਸਿਪਆ�ੀ ਹੈ�ੀ ਖ਼ੂ� ਦੀ ਉਹ ਜ਼ਮੀ� ਸਿਪਆ�ੀ ।।
ਹਇੋਆ �ੁਰਖ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦ ੇਰਗੰ ਮੀਆਂ ਹਇੋਆ �ੁਰਖ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦ ੇਰਗੰ ਮੀਆਂ ।।
ਧਰਤੀ ਵਢੱ ਕ ੇਧੂੜ ਦ ੇਬਣੇ ਬਦ੍ਦਲ ਧਰਤੀ ਵਢੱ ਕ ੇਧੂੜ ਦ ੇਬਣੇ ਬਦ੍ਦਲ ।।
ਜੈ�ੇ ਚੜ੍ਹ ੇਅਕਾਸ਼ ਪਤਗੰ ਮੀਆਂ ਜੈ�ੇ ਚੜ੍ਹ ੇਅਕਾਸ਼ ਪਤਗੰ ਮੀਆਂ ।।
ਸ਼ਾਹ ਮੁਹਮੰਦਾ ਸਿ�ਰਾਂ ਦੀ ਲਾਇ ਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹਮੰਦਾ ਸਿ�ਰਾਂ ਦੀ ਲਾਇ ਬਾਜ਼ੀ ।।
�ਹੀਂ ਮੋੜਦ ੇ�ੂਰਮੇ ਅੰਗ ਮੀਆਂ �ਹੀਂ ਮੋੜਦ ੇ�ੂਰਮੇ ਅੰਗ ਮੀਆਂ ॥॥

ਇ�੍ਹਾਂ ਵਾਕਾਂ �ਾਲ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹਮੰਦ ਆਪਣਾ ਜੰਗ�ਾਮਾ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ॥ ਇਹ ਜੰਗ�ਾਮਾ ਇਕ ਇਤਹਾਸਿ�ਕ �੍ਰੋਤ ਹੈ ਜੋ 
ਠੀਕ ਠੀਕ ਤਵਾਰੀਖ �ੰੂ ਸਿਬਆ� ਕਰਦਾ ਹੈ ॥ 
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ਇਹ ਸਿਕ� ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਯਕੀ�ੀ ਤਰੌ ਤ ੇਕਸਿਹਆ ਜਾ �ਕਦਾ ਹੈ ਸਿਕ ਜੰਗ ਸਿਵਃ �ੰਃ ੧੯੦੩'ਚ ਮੱੁਕੀ? ਇ�ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ 
ਕਸ਼ਮੀਰ ਟਕ�ਾਲ ਦੇ ਦੋ ਸਿ�ੱਕ ੇ॥ ਇਕ ਸਿ�ੱਖਾਂ ਦਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤ੍ਤ ਾ ਹੋਇਆ ਦੂਜੱਾ ਡਗੋਰੇ ਗੁਲਾਬ ਸਿ�ੰਘ ਦਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤ੍ਤ ਾ 
ਹੋਇਆ ॥ 

ਸਿਵਃ �ੰਃ ੧੯੦੩ ਦਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਟਕ�ਾਲ ਦਾ ਸਿ�ੱਖਾਂ ਦਾ ਸਿ�ੱਕਾ ਗੋਸਿਬਦਸ਼ਾਹੀ ਇਬਾਰਤ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ �ਕਦੀ ਹੈ 

ਉਪੱਰਲਾ ਸਿ�ੱਕਾ ਦੋ ਵਾਰ ਠੋਸਿਕਆ ਜਾਣ ਕਰਕ ੇਵਰ੍ਹਾ ਦੋਹਰਾ ਘਸਿੜ੍ਹਆ ਗਇਆ ਪਰ ਫੇਰ ਭੀ ੩ " ” ਦਾ ਸਿ�ਸ਼ਾ� �ਾਫ ਹੈ ۳ ॥

ਸਿਵਃ �ੰਃ ੧੯੦੩ ਦਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਟਕ�ਾਲ ਦਾ ਗੁਲਾਬ ਸਿ�ੰਘ ਡਗੋਰੇ ਦਾ ਸਿ�ੱਕਾ

ਭਾਂਵੇ ਤੁ�ੀਂ ਫਾਰ�ੀ'ਚ ਸਿਲਖੀ ਇਬਾਰਤ �ਾਂ ਪੜ੍ਹ �ਕੋਂ ਫੇਰ ਭੀ ਇਬਾਰਤ ਦਾ ਫਰਕ ਤਾਂ �ਾਫ �ਜ਼ਰ ਆ ਸਿਰਹਾ ਹੈ ॥ ਸਿ�ੱਖਾਂ ਦੇ 
ਸਿ�ੱਕ'ੇਤ ੇਤਾਂ ਗੋਸਿਬੰਦਸ਼ਾਹੀ ਇਬਾਰਤ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਜਾਂ GSL.KMR ਘੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ॥ ਪਰ ਡਗੋਰੇ ਗੁਲਾਬ ਸਿ�ੰਘ ਦੇ ਸਿ�ੱਕ ੇਦੇ
ਸਿ�ੱਧੇ ਪਾ�ੇ ਜੋ ਘਸਿੜ੍ਹਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਓਹ ਹੈਃ
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�  وغوغرر  �ان�
ھہان�

. ھہت
. ےے  ہسہس  یجیج  ت

ਅਤ ੇਗੁਰਮੁਖੀ'ਚ ਇਹ ਹੈਃ
"ਰਰ  ਘੋਘੋ  �ਾ�ਾ ਥਹ ਥਹ  ਜੀਜੀ  �ਹਾ�ਹਾ  ਈਈ" ਮਤਲਬ ਰਘੂ�ਾਥ ਜੀ �ਹਾਇ ॥ ਅਤ ੇਸਿ�ੱਕ ੇਦੇ ਦਜੂੇ ਪਾ�ੇ ਸਿ�ੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿ�ੱਸਿਕਆਂ ਵਾਂਙ ਪਤ੍ਤ ਾ 
ਘਸਿੜ੍ਹਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ॥ ਪਰ ਸਿ�ਖਾਂ ਦੇ ਸਿ�ੱਸਿਕਆਂ ਤੋਂ ਅੱਡ । ਟਕ�ਾਲ ਦਾ �ਾਓ ਂਕੁਝ ਇ� ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਘਸਿੜ੍ਹਆ ਹੋਇਆ ਹੈਃ

E  یی  رسرس
�

Eرلن
�

یی  سہہسہہ  رلن
ਜੋ ਗੁਰਮੁਖੀ'ਚ ਹੈਃ 

"�ਰ�ਰ ਇਇ �ਗਰ�ਗਰ �ਹਹ�ਹਹ ਇਇ" । ਮਤਲਬ �੍ਰੀ �ਗਰ �ਹਾਇ ॥ ਇ� ਸਿ�ੱਕ'ੇਤ ੇਸਿ�ਰਫ "ਈ �ਗਰ �ਹਾਇ" ਹੀ ਪਸਿੜ੍ਹਆ ਜਾ 
�ਕਦਾ ਹੈ ॥ �ੋ ਇ�੍ਹਾਂ ਸਿ�ੱਸਿਕਆਂ �ੰੂ ਵਖੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲ �ਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਿਕ ਪਸਿਹਲੀ ਸਿ�ੱਖ ਅੰਗ੍ਰੇਜੀ ਜਗੰ ਸਿਵਃ �ੰਃ 
੧੯੦੩'ਚ ਖਤਮ ਹੋਈ �ੀ ॥ ਇਹ ਸਿ�ੱਕ ੇ�ਾ�੍ਨੂ ਫੇਰ �ਮਝੌਂਦੇ �ੇ ਸਿਕ ਸਿਜ੍ਹਧੀ ਪ੍ਰਭੁਤਾ ਹੁਦੰੀ ਹੈ ਸਿ�ੱਕਾ ਭੀ ਓ੍ਹਧਾ ਹੀ ਚਲਦਾ ਹੈ ॥ 
ਕਸ਼ਮੀਰ'ਚ ਸਿ�ੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭੁਤਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਡਗੋਸਿਰਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭੁਤਾ ਕਾਇਮ ਹੋਈ ਤਾਂ ਓ�੍ਹਾਂ �ੇ ਆਪਣੇ ਸਿ�ੱਕ ੇਚਲਾਏ ॥

ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸਿ�ਖ �ੂਬੇਦਾਰ ਸ਼ੇਖ ਇਮਾਮੂਦ੍ਦੀ� �ੀ ॥ ਉਪੱਰਲਾ ਸਿ�ਖ ਸਿ�ੱਕਾ ਇੱ�ੇ �ੂਬੇਦਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਕਾਲ'ਚ
ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ �ੀ ॥ ਸ਼ੇਖ ਇਮਾਮੂਦ੍ਦੀ� �ੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਗੁਲਾਬ ਸਿ�ੰਘ �ੰੂ �ਪੁਰਦ ਕਰਣ ਤੋਂ ਮ�ਾ ਕਰ ਸਿਦਤ੍ਤ ਾ ॥ ਇ�ਲਈ
ਗੁਲਾਬ ਸਿ�ੰਘ ਫੌਜ ਲੈਕ ੇਕਸ਼ਮੀਰ'ਤ ੇਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਇਆ ਅਤ ੇਸ਼ੇਖ ਇਮਾਮੂਦ੍ਦੀ� �ੰੂ ਹਟਾ ਸਿਦਤ੍ਤ ਾ੪੯ ॥

ਇ� ਜਗੰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਣੀ ਸਿਜੰਦਾ ਦਾ ਰਾਜ'ਚ ਅਖਸਿਤਆਰ ਬਹਤੁ ਘਟ੍ਟ ਗਇਆ ਅਤ ੇਓਹ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ ਬਹਤੁ �ਰਾਜ਼
�ੀ ਅਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਿਖਲਾਫ �ਾਸਿਜਸ਼ਾਂ ਕਰਦੀ ਰਸਿਹਦੰੀ �ੀ੫੦ ॥ ਤਜੇ ਸਿ�ੰਘ �ੰੂ ਸਿ�ਆਲਕਟੋ'ਚ ਜਗੀਰ ਸਿਦਤ੍ਤ ੀ ਗਈ ॥ ਜਦੋਂ
ਦਲੀਪ ਸਿ�ੰਘ �ੰੂ ਸਿਤਲਕ ਲਗਾਓਣ ਵਾ�੍ਤੇ ਸਿਕਹਾ ਗਇਆ ਤਾਂਂ ਰਾਣੀ ਸਿਜੰਦਾਂ ਦੇ ਕਸਿਹਣ'ਤੇ ਓ�੍ਹੇ ਮ�ਾ ਕਰ ਸਿਦਤ੍ਤ ਾ  ॥ ਇ�ਤੋਂ
ਸਿ�ੱਖ �ਰਦਾਰ �ਾਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਇ��ੰੂ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਾ�੍ਤੇ  ਖਤਰ�ਾਕ �ਮਝਕੇ ਦਰਬਾਰ'ਚ ਅੰਗ੍ਰਜ਼ੇੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ �ੰੂ
ਸਿਸ਼ਕਾਇਤ ਕੀਤ੍ਤ ੀ ਸਿਜ� ਕਰਕ ੇਰਾਣੀ ਸਿਜੰਦਾ �ੰੂ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੇ ਦੇ ਸਿਕਲੇ'ਚ �ਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਸਿਦਤ੍ਤ ਾ ਗਇਆ੫੧ ॥ 

ਦੀਵਾ� ਮੂਲਰਾਜਦੀਵਾ� ਮੂਲਰਾਜ
ਮੁਲਤਾ� ਦਾ �ੂਬੇਦਾਰ ਤੀਹ �ਾਲ ਤਾਂਈ ਸਿਦਵਾ� �ਾਵ� ਮੱਲ �ੀ ॥ �ਤਬੰਰ ੧੮੪੪'ਚ ਇ�੍ਹੂ ਇਕ ਸਿ�ਪਾਹੀ  �ੇ ਮਾਰ

ਸਿ�ਸਿਟ੍ਟਆ੫੨ ॥ ਇ�ਦੇ ਬਾਅਦ ਇ�ਦਾ ਪੁਤ੍ਤਰ ਮੂਲਰਾਜ ਮੁਲਤਾ� ਦਾ �ੂਬੇਦਾਰ ਬਸਿਣਆ ॥ 
�ਾਵ� ਮੱਲ  ਦਾ  ਬਹਤੁ  �ਮਾ  ਮੁਲਤਾ�  ਦੇ  ਸਿਕਲੇ  �ੰੂ  ਮਜਬੂਤ  ਕਰਣ ਅਤੇ  ਓ੍ਹਧੇ'ਚ ਗਲੋਾ  ਬਾਰਦੂ  ਕਠੱਾ  ਕਰ�'ਚ

ਸਿ�ੱਕਸਿਲਆ ॥ ਇ੍ਹਧੀ ਵਜ੍ਹਾ �ੀ ਸਿਕ ਆਪਣੇ ਵਾ�੍ਤੇ ਓਹ �ਮਾ ਭਾਲ ਸਿਰਹਾ �ੀ ਜਦੋਂ ਮੁਲਤਾ� ਇਕ ਅਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਓ੍ਹਧੇ ਹੇਠ
ਬਣੇ੫੩ ॥ ਮੂਲਰਾਜ �ੰੂ ਇਹ ਇਰਾਦਾ ਅਤ ੇਸਿਕਲਾ ਦੋਵੇਂ ਸਿਵਰਾ�ਤ'ਚ ਸਿਮਲੇ ॥ 
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ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿ�ੰਘ �ੰੂ ਆਪਣੇ ਅਖੀਰੀ ਵਸਿਰ੍ਹਆਂ'ਚ ਲਸਿਗ੍ਗਆ ਸਿਕ ਓ੍ਹਧੇ ਕੁਝ �ੌਕਰ ਬਹਤੁ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋ ਗਏ �ੇ
ਅਤ ੇਤਖ੍ਤ ਵਾ�੍ਤੇ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ �ਕਦੇ �ੇ । ਪਰ ਬੇਇਤ੍ਤਫਾਕੀ ਸਿਵਖੌਣ ਵਾ�੍ਤੇ ਬਹਤੁ ਦੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ �ੀ ॥ ਡਗੋਰੇ ਅਤ ੇਸਿਦਵਾ�
�ਾਵ� ਮੱਲ ਇ�੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ'ਚ �ਭਤੋਂ ਮੁਹਰੇ �ੀ ॥ ਮੁਲਤਾ� ਦੇ �ੂਬੇਦਾਰ ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਮੁਖ ਵਜ਼ੀਰ ਸਿਧਆ� ਸਿ�ੰਘ'ਚ ਇਟ੍ਟ
ਕੁਤ੍ਤ  ੇਦਾ ਵੈਰ �ੀ ॥ ਸਿਧਆ� ਸਿ�ੰਘ �ੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿ�ੰਘ �ੰੂ ਉਕ�ਾਇਆ ਅਤ ੇਸਿਕਹਾ ਸਿਕ �ਾਵ� ਮੱਲ ਤੋਂ �ੂਬੇਦਾਰੀ
ਖੋਹ ਕ ੇਭਰਾ ਗੁਲਾਬ ਸਿ�ੰਘ �ੰੂ ਦੇ ਸਿਦਤ੍ਤ ੀ ਜਾਵੇ ॥ ਗੁਲਾਬ ਸਿ�ੰਘ ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਤ� ਲਸ਼ਕਰ ਲੈ ਕ ੇਪਹੁੰਸਿਚਆ ਓਥੱੇ ਪੂਰਾ ਸਿਕਲਾ
ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾ�੍ਤੇ ਸਿਤਆਰ �ੀ ਅਤੇ ਮਰਾਰਾਜੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿ�ੰਘ �ੰੂ �ਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿ�ੰਘ �ਲੂਏ ਦੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣੇ ਦੀ ਖਬਰ
ਸਿਮਲੀ ॥ ਗੁਲਾਬ ਸਿ�ੰਘ �ੰੂ ਮੁਲਤਾ� ਛੱਡ ਕ ੇਲਸ਼ਕਰ �ਮੇਤ ਯਕਦਮ ਸਿਪਸ਼ਾਵਰ ਅਫਗਾ�ੀਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਬਲਾ ਕਰਣ ਵਾ�੍ਤੇ
ਜਾਣ �ੰੂ ਸਿਕਹਾ ਗਇਆ ॥ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿ�ੰਘ �ੇ ਇ� ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਸਿਤਆਰੀ ਤੋਂ �ਬਕ ਲਇਆ ਅਤ ੇਸਿਬ�ਾ ਵਜ੍ਹਾ
ਸਿਕ�ੇ ਭੀ �ੂਬੇਦਾਰ �ੰੂ ਹਟੌਣ ਵਾ�੍ਤੇ ਭਸਿਵਖ'ਚ ਕਸੋਿਸ਼ਸ਼ �ਹੀਂ ਕੀਤ੍ਤ ੀ੫੪ ॥

�ਾਵ� ਮੱਲ �ੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿ�ੰਘ ਦੀ ਮੋਤ ਬਾਅਦ ਸ਼ਸਿਹਜ਼ਾਦੇ �ੌ ਸਿ�ਹਾਲ ਸਿ�ੰਘ �ੰੂ ਇਹ ਕਸਿਹ ਕੇ ਸਿਕ ਡਗੋਰੇ
ਬਹਤੁ ਮਜਬੂਤ ਹੋ ਰਹੇ �ੇ ਅਤੇ ਬਗਾਵਤ ਕਰ �ਕਦੇ �ੇ । ਪਰ ਇਕ ਮੁਲਤਾ� ਹੈ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਵਫਾਦਾਰ
ਰਹੇਗਾ । ਪਰ ਜੇ ਘੇਰਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਿਕਲਾ ਓ੍ਹਧਾ ਡਟ੍ਟ  ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ �ਹੀਂ ਕਰ �ਕਦਾ । ਇ�ਲਈ ਸਿਕਲੇ �ੰੂ
ਮਜਬੂਤ ਕਰਣ ਦਾ ਸਿ�ਰਫ ਓਹ ਹਕੁਮ ਦੇਵੇ ॥ ਕਵੰਰ ਇ�੍ਹਾਂ ਗਲੱਾਂ'ਚ ਆ ਗਇਆ ਅਤੇ ਓ�੍ਹੇ ਮੁਲਤਾ� ਦੀ ਆਮਦਾ� �ੰੂ
ਸਿਕਲੇ �ੰੂ ਮਜਬੂਤ ਕਰ� ਵਾ�੍ਤੇ ਇ�੍ਤਮਾਲ ਕਰਣ ਦੀ ਆਸਿਗ੍ਗਆ ਦੇ ਸਿਦਤ੍ਤ ੀ ॥ ਸਿਕਲਾ ਮਜਬੂਤ ਕਰਕ ੇ�ਾਵ� ਮੱਲ �ੰੂ ਤ�ੱਲੀ ਹੋ
ਗਈ ਸਿਕ ਹਣੁ ਓਹ ਅਜ਼ਾਦ ਹੋ �ਕਦਾ ਹੈ ਸਿਕਉਸਂਿਕ ਪੰਜਾਬ'ਚ ਕਈੋ ਭੀ ਫੌਜ �ਹੀਂ �ੀ ਜੋ ਉਹ ਸਿਕਲਾ ਫਤਸਿਹ ਕਰ �ਕੇ ।
ਸਿ�ਰਫ ਓ�੍ਹੂ ਲਾਹੌਰ �ਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਡਗ੍ਗਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ �ੀ ॥ �ਾਵ� ਮੱਲ ਅਤੇ ਮੂਲਰਾਜ ਦੋਵੇਂ ਸਿਹਦੰ�ੁ੍ਤਾ�'ਚ ਸਿਕ�ੇ ਦੀ ਭੀ
�ਰਪ੍ਰ�ਤੀ ਕਰਣ �ੰੂ ਸਿਤਆਰ �ੀ ਬਸ਼ਰਤੇ ਸਿਕ ਓ�੍ਹਾ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ �ੰੂ ਜੇ ਓਹ ਸਿਹਦੰ�ੁ੍ਤਾ� ਦੇ �ਰਦਾਰ ਮਾ�ਤਾ ਦੇ ਦੇਣ  ॥
ਇ�ਲਈ ਇਹ ਸਿਧਆ�'ਚ ਰਖਣਾ ਜ਼ਰਰੂੀ ਹੈ ਸਿਕ ਭਸਿਵਖ'ਚ ਅਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਦੇ �ੁਫ�ੇ ਵੇੱਖਕੇ ਹੀ ਮੂਲਰਾਜ ਜਵਾ� ਹੋਇਆ
�ੀ੫੫ ॥ 

ਸਿਦਵਾ� �ਾਵ� ਮੱਲ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੂਲਰਾਜ �ੰੂ ਓ�੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ'ਤੇ ਹੀ �ੂਬੇਦਾਰੀ ਸਿਦਤ੍ਤ ੀ ਗਈ ਜੋ ਓ੍ਹਧੇ ਸਿਪਉ ਦੀਆਂ
ਸ਼ਰਤਾਂ �ੀ ॥ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ �ੀ ਸਿਕ ਤੀਹ ਲੱਖ ਰਪੁਈਏ ਦਰਬਾਰ �ੰੂ �ਜ਼ਰਾ�ਾ ਸਿਦਤ੍ਤ ਾ ਜਾਵਗੇਾ ॥ ਇਹ ਦੇ ਭੀ ਸਿਦਤ੍ਤ ਾ ਜਾਂਦਾ ਜੇ
ਪੰਡਤ ਜੱਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਹੀਰਾ ਸਿ�ੰਘ ਜੀਊਦੇਂ ਰਸਿਹਦੇੰ । ਪਰ ਏ�੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ �ਾਲ �ੱਭ ਕੁਝ ਭਬੰਲ ਭੂ�ੇ'ਚ ਪੈ ਗਇਆ ॥ ਲਾਲ
ਸਿ�ੰਘ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣ�'ਤ ੇਓ�੍ਹੇ ਫੌਜ ਮੂਲਰਾਜ ਸਿਖਲਾਫ ਭੇੱਜੀ ਅਤ ੇਮੁਕਾਬਲਾ ਝਗੰ �ੇੜ੍ਹ ੇਹੋਇਆ ॥ ਲਾਲ ਸਿ�ੰਘ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾ
�ੰੂ ਮੂਲਰਾਜ �ੇ ਹਰਾ ਸਿਦਤ੍ਤ ਾ ॥ ਕਪੰ�ੀ ਦੇ ਗਵਰ�ਰ ਜ�ਰਲ ਦੇ ਦਲਾਲ ਦੀ ਸਿਬਚੋਲਗਰੀ �ਾਲ ਇਹ �ਮਝਤੋ੍ਤ ਾ ਹੋਇਆ ਸਿਕ
ਮੂਲਰਾਜ �ੂਬੇਦਾਰੀ ਦੇ ਏਵਜ਼'ਚ ਵੀਹ ਲੱਖ ਰਪੁੱਈਏ ਦੇਵਗੇਾ ਅਤੇ ਝਗੰ ਦਾ ਸਿਖਤ੍ਤ ਾ  ਛੱਡ ਦੇਵਗੇਾ  । ਜੋ  ਓ੍ਹਧੇ  ਸਿਖਤ੍ਤ ੇ  ਦਾ
ਤਕਰੀਬ� ਇੱਕ ਸਿਤਹਾਈ �ੀ ॥ ਅਤੇ ਜੋ ਇਲਾਕਾ ਮੂਲਰਾਜ ਕੋ ਰਸਿਹ ਜਾਵਗੇਾ । ਓ੍ਹਧਾ ਕਰ ਇਕ ਸਿਤਹਾਈ ਵਧਾ ਸਿਦਤ੍ਤ ਾ
ਜਾਵਗੇਾ ॥ ਮੂਲਰਾਜ �ੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ॥ ਜੇ ਅੰਗ੍ਰਜ਼ੇ ਸਿਵਚੋਲਸਿਗਰੀ �ਾਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਦੀਵਾ� ਮੂਲਰਾਜ �ੇ
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ਸਿਵਃ �ੰਃ ੧੯੦੪'ਚ ਅਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਣਾ �ੀ੫੬ ॥ 

ਉਤ੍ਤ ੇ ਇਕ ਮੁਲਤਾ� ਟਕ�ਾਲ ਦਾ ਸਿਵਃ �ੰਃ ੧੯੦੪ ਦਾ �ਾ�ਕਸ਼ਾਹੀ ਸਿ�ੱਕਾ ਵੇੱਸਿਖਆ ਜਾ �ਕਦਾ ਹੈ  ॥ ਇ��ੰੂ ਅ�ੀਂ
MTN.04 ਦਾ �ਾਉ ਂਸਿਦਤ੍ਤ ਾ ਹੈ ॥ ਇ�ਤੇ ਵਰ੍ਹ ੇ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾੱ�ੇ ਰੋਮ� ਅਖਰਾਂ’ਚ "A" ਘਸਿੜ੍ਹਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ॥ ਹਜੇ ਤਾਂਈ
ਇ�ਦੇ ਮਤਲਬ ਦਾ ਪਤਾ �ਹੀਂ ਲਸਿਗ੍ਗਆ ਹੈ ॥ ਇ� ਸਿ�ੱਕੇ ਤੇ �ਾ�ਕਸ਼ਾਹੀ ਇਬਾਰਤ ਲਾਹੌਰੀ ਮੁਲਤਾ�ੀ  NSL.LM

ਘੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ॥ ਇਹ ਸਿਦਵਾ� ਮੂਲਰਾਜ ਦੇ ਰਾਜ ਕਾਲ'ਚ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ �ੀ ॥ 
�ਾਵ� ਮੱਲ �ੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਪਾਟ ਦਾ ਬੋਝ ਕੁਝ ਹਲਕਾ ਕਰ� ਵਾ�੍ਤੇ ਆਪ�ੇ ਪੁਤ੍ਤਰ ਕਰਮ �ਰੈਣ �ੰੂ ਲਯਾ ਦਾ ਰਾਜ

ਅਤ ੇਮੂਲਰਾਜ �ੰੂ ਝਗੰ ਦਾ ਰਾਜ ਸਿਦਤ੍ਤ ਾ ਅਤ ੇਆਪਣੇ ਕਲੋ ਮੁਲਤਾ� ਰੱਖ ਲਇਆ ॥ ਇਹ ਕਹਾਵਤ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹਰੂ ਹੋਈ ਸਿਕ
�ਾਵ� ਮੱਲ �ੇ �ਾਵ� ਆਪਣੇ ਕਲੋ ਰੱਖ ਲਇਆ ਕਰਮ ਲਯਾ �ੰੂ ਸਿਦਤ੍ਤ ਾ ਅਤੇ ਝਗੰ ਦੇ ਖਾਤੇ'ਚ ਮੱੂਲਾ(ਇਕ ਕੀੜਾ ਜੋ
ਮਕਈ ਦੀ ਜੜਾਂ ਖਾ ਜਾਂਦਾ �ੀ) ਆਇਆ ॥ ਇ੍ਹਧੇ ਤੋਂ ਹੀ ਮੂਲਰਾਜ ਦੀ �ਾਖ ਦਾ ਪਤਾ ਚਲ ਜਾਂਦਾਂ ਹੈ੫੭ ॥

�ਵਬੰਰ ੧੮੪੭'ਚ ਮੂਲਰਾਜ �ੂਬੇਦਾਰੀ ਤੋਂ ਇ�ਤੀਫਾ ਦੇਣਾਂ ਚਾਹਦੁਾਂ �ੀ । ਅਤੇ ਹਰਬਰ੍ਟ  ਐਡਵਰਡ੍� �ੇ ਮੂਲਰਾਜ �ੰੂ
ਇੰਝ ਕਰਣ ਤੋਂ ਮ�੍ਹਾ ਕੀਤ੍ਤ ਾ । ਅਤ ੇਸਿਦਵਾ� ਦੀ�ਾ�ਾਥ �ੰੂ ਸਿਮਲਣ ਵਾ�੍ਤੇ ਸਿਕਹਾ ॥ ਪਰ ਕੁਝ ਸਿਦ� ਬਾਅਦ ਦਰਬਾਰ'ਚ ਸਿਦਵਾ�
�ੇ ਉਚ੍ਚ ੀ ਅਵਾਜ਼'ਚ ਮੂਲਰਾਜ ਦਾ ਇ�ਤੀਫਾ ਪਸਿੜ੍ਹਆ ਪਰ ਹਰਬਰ੍ਟ  ਐਡਵਰਡ੍� �ੇ ਲੈਣ ਤ ੋਮ�੍ਹਾ ਕਰ ਸਿਦਤ੍ਤ ਾ ਸਿਕਉਸਂਿਕ ਇੰਝ
ਕਰਣ �ਾਲ ਦਰਬਾਰ �ੰੂ ਕਰ ਦਾ ਕਾਫੀ �ੁਕ�ਾ� ਹੁਦੰਾ ॥ ਕੁਝ ਸਿਦ� ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਮੂਲਰਾਜ ਆਕ ੇਹਰਬਰ੍ਟ  ਐਡਵਰਡ੍� �ੰੂ
ਇ�ਤੀਫਾ ਦੇ ਗਇਆ ਅਤ ੇਕਸਿਹਦੰਾ ਸਿਕ ਇੰਝ ਕਰਣ ਦੀ ਦੋ ਵਜ੍ਹਾਵਾਂ �ੀ । ਪਸਿਹਲੀ ਸਿਕ ਓ�੍ਹੂ ਬਹਤੁ ਕਰ �ਹੀਂ ਸਿਮਲ�ਾ ਅਤੇ
ਦਜੂਾ ਓਹ ਹਣੁ ਕਮਜੋਰ ਹੋ ਗਇਆ �ੀ ਸਿਕਉਸਂਿਕ ਹ�ੁ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ �ੰੂ ਸਿ�ੱਧਾ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਜਾ �ਕਦੀ �ੀ ॥
ਪਸਿਹਲੀ ਸ਼ਰਤ �ੰੂ ਤਾਂ ਹਰਬਰ੍ਟ  ਐਡਵਰਡ੍� �ੇ ਸਿਢਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀ ਪਰ ਦਜੂੀ ਇਹ ਕਸਿਹ ਸਿਕ �ਹੀਂ ਮ�੍ਨੀ ਸਿਕ ਪੰਜਾਬ'ਚ ਕਈੋ
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ਭੀ ਤਾਕਤ ਸਿਜੜ੍ਹੇ ਲਾਹੋਰ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਕ�ੰੂ� �ੰੂ �ਾ ਮ�੍ਨੇ  । �ੰੂ ਮੰਜੂਰੀ �ਹੀਂ ਸਿਦਤ੍ਤ ੀ ਜਾ �ਕਦੀ ॥ ਇ�ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੂਲਰਾਜ
ਇ�ਤੀਫਾ ਦੇਣ ਤੇ ਅੜ ਗਇਆ ॥ ਬਹਤੁਾ ਜੋਰ ਪਾਉਣ'ਤੇ ਓ�੍ਹੇ ਆਪਣੇ ਵਾ�੍ਤੇ ਜਗੀਰ ਮੰਗੀ ਪਰ ਹਰਬਰ੍ਟ  ਐਡਵਰਡ੍� �ੇ
ਜਗੀਰ ਦੇਣ ਦਾ ਕਈੋ ਭੀ ਵਾਇਦਾ �ਹੀਂ ਕੀਤ੍ਤ ਾ ॥ ਜੌ� ਲੌਰੈਂ� ਜੋ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ'ਚ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ �ੀ । �ੇ ਭੀ ਇਹ ਮਸਿ�੍ਨਆ
ਸਿਕ ਮੂਲਰਾਜ �ੰੂ �ੂਬੇਦਾਰੀ ਤੋਂ ਅਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਸਿਹਦਾ ਹੈ ॥ ਮੂਲਰਾਜ �ੇ ਇ�ਤੀਫੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ �ੰੂ ਆਪਣੇ ਤਾਂਈ ਹੀ
ਰੱਖਣ ਅਤ ੇਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ �ੰੂ �ਾ ਦੱ�ਣ ਵਾ�੍ਤੇ ਹਰਬਰ੍ਟ  ਐਡਵਰਡ੍� �ੰੂ ਸਿਕਹਾ ਪਰ ਇ�੍ਹੇ ਸਿਕਹਾ ਸਿਕ ਇਹ ਗੱਲ ਅੰਗਰੇਜੀ
�ਰਕਾਰ �ੰੂ ਤਾਂ ਦੱ�ਣੀ ਪਊਗੀ ॥ ਹਰਬਰ੍ਟ  ਐਡਵਰਡ੍� �ੇ ਮੂਲਰਾਜ �ੰੂ ਸਿਕਹਾ ਸਿਕ ਇਹ ਆਪਣੇ ਦੋ ਅਫ�ਰ ਰਾਜ ਪਾਟ
�ੰਭਾਲਣ ਵਾ�੍ਤੇ ਮੁਲਤਾ� ਭੇੱਜਗੇਾ । ਅਤ ੇਮੂਲਰਾਜ ਇ�੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ �ੰੂ ਮਣ� ਵਾ�੍ਤੇ ਰਾਜੀ ਹੋ ਗਇਆ੫੮ ॥ 

ਸਿਦਵਾ�ੀ �ੇਵਾ(Civil Service) ਦੇ ਪੀ ਏ ਵੈਂ� ਐਗ�੍ੂਯ ਅਤ ੇਲੈਫ੍ਟੀ�੍ਟ ੈਂ ਡਬਲ੍ੂਯ ਏ ਐਡਂਰ�� �ੰੂ �ਵੇਂ �ਜ਼ੀਮ ਦੇ
�ਾਲ ਮੁਲਤਾ� ਜਾਣ ਵਾ�੍ਤੇ ਚਸੁਿਣਆ ਗਇਆ ॥ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਮੁਲਤਾ� ਗਰਮੀ ਦੀ ਤਲਖੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾ�੍ਤੇ ਦਸਿਰਆ
ਦੇ ਰ�੍ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤ ੇਇ�੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਰਹੇ ਫੌਜੀ ਜ਼ਮੀ�ੀ ਰ�੍ਤੇ ਰਾਹੀਂ ਮੁਲਤਾ� ਗਏ ॥ ਇੱਥੋਂ ਤਾਂਈ ਸਿਕ �ਰਦਾਰ ਕਾ�੍ਹ
ਸਿ�ੰਘ । �ਵਾਂ ਮੁਲਤਾ� ਦਾ �ਜ਼ੀਮ ਭੀ ਫੌਜੀ ਟਕੁੜੀ �ਾਲ �ਹੀਂ ਗਇਆ ॥ ਇਹ ਇਕ ਵਡੱੀ ਭੁਲੱ �ੀ ॥ ਇ੍ਹਧਾ ਸਿ�ਟ੍ਟਾ ਇਹ
ਸਿ�ੱਕਸਿਲਆ ਸਿਕ �ਾਰੇ ਫੌਜੀ ਤੇ �ਰਦਾਰ ੧੮ ਅਪ੍ਰੈਲ ੧੮੪੮ �ੰੂ ਪਸਿਹਲੀ ਵਾਰੀ ਮੁਲਤਾ� ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਿਮਲੇ ਅਤੇ ਓ�੍ਹਾਂ �ੇ
ਈਦਗਾਹ'ਚ ਡੇਰੇ ਲਾਏ ॥  ਇਹ ਸਿਕਲੇ ਦੇ ਉਤ੍ਤਰੀ ਪਾੱ�ੇ'ਚ ਤਪੋ ਦੀ ਮਾਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ'ਚ �ੀ ॥ ਸਿ�ਖ ਫੌਜੀ ਟਕੁੜੀ'ਚ ੧੪੦੦
ਫੌਜੀ �ੀ ਅਤੇ ਇ�੍ਹਾਂ'ਚ ੬੦੦ ਗੋਰਖੇ �ੀ ੭੦੦ ਘੋੜਚੜ੍ਹੇ ਅਤੇ ੬ ਤਪੋਾਂ ਅਤੇ ੧੦੦ ਬੰਦਕੂਚੀ �ੀ  ॥ ਮੂਲਰਾਜ ਦੋ ਵਾਰੀ
ਈਦਗਾਹ ਗਇਆ ਅਤ ੇਉ�੍ਹੂ ਸਿਕਹਾ ਗਇਆ ਸਿਕ ੧੯ ਅਪ੍ਰੇਲ ਦੀ �ਵਰੇ �ੰੂ ਸਿਕਲਾ �ਵੇਂ �ੂਬੇਦਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਵੇ੫੯ ॥

ਅਗਲੀ �ਵੇਰ ਯਾ�ੀ ਸਿਕ ੧੯ ਅਪ੍ਰੈਲ �ੰੂ ਦੋਵੇਂ ਅੰਗ੍ਰੇਜ ਅਫ�ਰ ਅਤੇ �ਰਦਾਰ ਕਾ�੍ਹ  ਸਿ�ੰਘ ਮੂਲਰਾਜ �ਾਲ ਸਿਕਲੇ'ਚ
ਗਏ ਅਤੇ ਸਿਕਲੇ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਗੋਰਸਿਖਆਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਟਕੁੜੀਆਂ �ੰੂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ �ੰਤਰੀਆਂ �ੰੂ ਸਿਕਲੇ'ਚ
ਲਗਾ ਸਿਦਤ੍ਤ ਾ  ॥ ਇ�ਤੇ ਸਿਦਵਾ� ਦੇ ਫੌਜੀ �ਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਸਿਕ ਓ�੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟ੍ਟੀ ਚਲੇ ਜਾਵਗੇੀ ॥ ਬਾਅਦ'ਚ ਅੰਗ੍ਰਜ਼ੇੀ
ਅਫ�ਰਾਂ ਦੇ ਮੁਲਤਾ�ੀ ਫੌਜ ਦੇ ਮੁਆਇ�ੇ ਵੇੱਲੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ �ੀ ਸਿਕ ਓਹ ਕਟ੍ਟ� ਵਢੱ� �ੰੂ ਸਿਤਆਰ �ੀ ਸਿ�ਰਫ ਓ�੍ਹਾਂ �ੰੂ
ਮੂਲਰਾਜ ਤੋਂ ਇਕ ਈਸ਼ਾਰਾ ਚਾਸਿਹਦਾ �ੀ ਜੋ ਓ�੍ਹੇ ਉ� ਵਕਤ �ਹੀਂ ਕੀਤ੍ਤ ਾ ॥ ਇ� ਬਾਅਦ ਜਦੋਮ ਅੰਗ੍ਰੇਜੀ ਅਫ�ਰ ਇਕ
ਖਾਈ ਉਤ੍ਤ  ੇਬਣੇ ਪੱੁਲ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ �ੀ ਸਿਕ ਮੂਲਰਾਜ ਦੇ ਇਕ ਸਿ�ਪਾਹੀ ਅਮੀਰ ਚੰਦ �ੇ �ੇੱਜਾ ਮਾਰਕ ੇਐਗ�੍ੂਯ �ੰੂ ਘੋੜ ੇਤੋਂ
ਹੇਠਾਂ �ੁਟ੍ਟ ਸਿਦਤ੍ਤ ਾ ॥ ਇ� ਮਗਰ ਤਲਵਾਰ �ਾਲ ਅਮੀਰ ਚੰਦ �ੇ ਦੋ ਵਾਰ ਐਗ�੍ੂਯ ਤ ੇਕੀਤ੍ਤ  ੇ॥ ਓ�੍ਹੇ ਤਾਂ ਐਗ�੍ੂਯ �ੰੂ ਮਾਰ ਹੀ
ਸਿ�ਟ੍ਟਣਾ �ੀ ਜੇ ਰਾਖੀ ਕਰਣ ਵਾਲੀ ਟਕੁੜੀ ਦਾ ਘੋੜਚੜ੍ਹਾ ਅਮੀਰ ਚੰਦ �ੰੂ ਖਾਂਈ'ਚ �ਾਂ ਧੱਕਦਾ ॥ ਖਬਰ ਸਿਕਲੇ'ਚ ਪਹੁਚੰੀ
ਅਤ ੇਛੇਤ੍ਤ ੀ ਹੀ ਪੂਰਾ ਸਿਕਲਾ ਧਾਵਾ ਬੋਲਣ �ੰੂ ਸਿਤਆਰ ਹੋ ਗਇਆ ॥ ਮੂਲਰਾਜ �ੇ ਅੰਗ੍ਰੇਜੀ ਅਫ�ਰਾਂ �ੰੂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕਸੋਿਸ਼ਸ਼
�ਹੀ ਕੀਤ੍ਤ ੀ ਜੋ ਓ੍ਹਧੇ �ਦ੍ਦ ੇ'ਤੇ ਮੁਲਾਤਾ� ਆਏ �ੀ ॥ ਮੂਲਰਾਜ ਭੀੜ �ੰੂ ਚੀਰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਘਰ �੍ਹੱ � ਗਇਆ ਅਤੇ
ਓ੍ਹਧੇ ਆਪਣੇ �ਵਾਰਾਂ �ੇ ਅੱਧ'ਚੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਐਡਂਰ�� ਦਾ ਸਿਪੱਛਾ ਕੀਤ੍ਤ ਾ ਅਤੇ ਓ�੍ਹੂ ਬਹਤੁ ਫਟ੍ਟ  ਮਾਰੇ ॥ ਐਡਂਰ�� �ੰੂ ਗੋਰਖੇ
ਫੌਜੀ ਈਦਗਾਹ'ਚ ਲੈ ਆਏ ॥ ਇ�੍ਹੇ'ਚ �ਰਦਾਰ ਕਾ�੍ਹ ਸਿ�ੰਘ �ੇ ਸਿਜ�੍ਹੂ ਰੰਗ ਰਾਮ ਜੋ ਸਿਦਵਾ� ਦਾ ਸਿਰਸ਼੍ਤੇਦਾਰ �ੀ ਦੀ ਮਦਦ
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�ਾਲ ਐਗ�੍ੂਯ �ੰੂ ਭੀੜ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕ ੇਆਪਣੇ ਹਾਥੀ'ਤ ੇਸਿਬਠਾ ਲਇਆ ਅਤ ੇਐਗ�੍ੂਯ ਦੇ ਜ਼ਖਮ �ੀ�ੇ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰ ਸਿਦਤ੍ਤ  ੇ॥ ਸਿਜ�
ਰ�੍ਤੇ ਓਹ ਜਾ ਰਹੇ �ੀ ਇਹ ਮੂਲਰਾਜ ਦੇ ਬਗੀਚੇ ਆਮ ਖਾ� ਦੇ ਇਕ �ੱੁਕਰ'ਤ ੇ�ੀ ॥ ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੀ ਓਹ ਸਿਕਲੇ ਅਤ ੇਬਗੀਚੇ
ਦੇ ਸਿਵਚਕਾਰ ਪਹੁਚੇੰ ਬੰਦਕੂਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ �ੇ ਓ�੍ਹਾਂ �ੰੂ �ੇੜ੍ਹੇ �ਾਂ ਆਓਣ ਦਾ �ੁ�ੇਹਾ ਸਿਦਤ੍ਤ ਾ ॥ ਮੂਲਰਾਜ ਜੋ ਪਸਿਹਲਾਂ ਹੀ �੍ਹੱ ਸ਼
ਆਇਆ �ੀ ਇ� ਵਕਤ ਬਗੀਚੇ'ਚ �ੀ । ਅਤੇ ਫੌਜੀਆਂ �ੇ ਓ੍ਹਧੇ ਕਸਿਹਣ'ਤੇ ਹੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ �ੀ ॥ ਇ�ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਦੋਵੇਂ ਅਫ�ਰਾਂ �ੰੂ ਈਦਗਾਹ ਵਾਸਿਪ� ਸਿਲਆਇਆ ਗਇਆ ਅਤੇ ਓ�੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ'ਤੇ ਇਕ ਗੋਰਸਿਖਆਂ ਦੇ ਦੇ�ੀ ਵੈਦ �ੇ
ਮਰ੍ਹਮ ਲਗਾਈ  ॥ ਮੂਲਰਾਜ �ੇ ਇ�੍ਹੇ'ਚ ਰਾਇਜ਼ਾਦਾ ਤੁਲ�ੀ ਦਾ� ਜੋ ਮੂਲਰਾਜ ਦਾ ਇਕ ਮੁਖ ਅਫ�ਰ �ੀ  । ਦੇ ਹਥੱੀਂ
�ੁ�ੇਹਾ ਭੇੱਸਿਜਆ ਸਿਕ �ਾਂ ਤ ੇਓਹ ਗੁ�ਹਗਾਰਾਂ ਦਾ �ਾਥ ਛੱਡਗੇਾ ਅਤ ੇ�ਾਂ ਹੀ ਆਪ ਆ �ਕਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਪੂਰੇ ਸਿਕਲੇ ਦੀ ਫੌਜ ।
ਸਿਹਦੰ ੂਅਤ ੇਮੁ�ਲਮਾ� �ੇ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਸਿਦਤ੍ਤ ੀ ਹੈ ਅਤ ੇਅੰਗ੍ਰੇਜ ਅਫ�ਰ ਆਪਣੀ ਰਾੱਖੀ ਆਪ ਕਰਣ ॥ ਤੁਲ�ੀ ਦਾ� ਜਦੋਂ
ਸਿਕਲੇ ਵਾਸਿਪ� ਪਰਸਿਤਆ ਪਠਾ� ਕੁਰਾ� । ਸਿਹਦੰ ੂਸ਼ਾ�ਤ੍ਰ ਾਂ'ਤ ੇਅਤ ੇਸਿ�ੱਖ ਗੁਰ ੂਗ੍ਰੰਥ �ਾਸਿਹਬ'ਤ ੇਕ�ਮਾਂ ਖਾ ਰਹੇ �ੀ ਅਤ ੇਸਿ�ੱਖ
ਤਾਂ ਆਪ ਮੂਲਰਾਜ ਦੇ ਗੁਟ੍ਟ 'ਤ ੇਲੜਾਈ ਦਾ ਧਾਗ੍ਗਾ ਬ�੍ਹ ਰਹੇ �ੀ ॥ ਸਿਜ�੍ਹਾਂ ਵਕਤ ਤੁਲ�ੀ ਦਾ� �ੰੂ ਆਉਣ ਜਾਣ'ਚ ਲਸਿਗ੍ਗਆ
ਇ�੍ਹੇ'ਚ ਮੂਲਰਾਜ �ੇ ਬਗਾਵਤ ਕਰਣ ਦਾ ਮ� ਬ�ਾ ਲਇਆ੬੦ ॥ 

੨੦ ਅਪ੍ਰੈਲ ੧੮੪੮ �ੰੂ �ਵਰੇੇ ਤ੍ਰ ਾ�ਦੀ �ੰੂ ਰੋਕਣ ਵਾ�੍ਤੇ ਇਕ ਆਖਰੀ ਕਸੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤ੍ਤ ੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮੂਲਰਾਜ ਦੇ �ਰਦਾਰਾਂ
ਅਤੇ ਅਫ�ਰਾਂ �ੰੂ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦਾ ਪਰਵਾ�੍ਨਾ ਭੇੱਜਕੇ ਸਿਕਲਾ �ਰਦਾਰ ਕਾ�੍ਹ  ਸਿ�ੰਘ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਅਤੇ ਐਗ�੍ੂਯ ਦੇ �ਾਰੇ ਹਕੁਮ
ਮਣ� ਵਾ�੍ਤੇ ਸਿਕਹਾ ਗਇਆ ॥ ਸਿਕਲੇ'ਚ �ੁ�ੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਰਕਾਸਿਰਆਂ �ੇਂ ਮੂਲਰਾਜ �ੰੂ ਮੁੜ ਲੋਕਾਂ �ੰੂ ਬਗਾਵਤ
ਕਰਣ ਵਾ�੍ਤੇ ਉਕ�ਾਉਦੇਂ ਹੋਏ ਵੇੱਸਿਖਆ ॥ ਹਰਕਾਸਿਰਆਂ �ੇ ਆਕੇ �ਾਰੀ ਉਮੱੀਦਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿ�ਆ ॥ ਐਗ�੍ੂਯ �ੇ
ਬਹਾਵਲਪੁਰ'ਚ ਬਰਤਾ�ਵੀ ਦੇ�ੀ ਦਲਾਲ(agent) �ੰੂ ਫੌਜੀ ਮਦਦ ਵਾ�੍ਤੇ ਸਿਲਸਿਖਆ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤਾਂਈ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਫੌਜਾਂ
ਮਦਦ'ਚ �ਹੀਂ ਪਹੁਚੰਦੀਆਂ । ਈਦਗਾਹ'ਚ ਹੀ ਡਟੇ ਰਸਿਹਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਬਣਾਇਆ੬੧ ॥ 

ਛੇਤ੍ਤ ੀ ਹੀ �ਾਰੇ ਪਰਦੇ ਚੱਕ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਸਿਕਲੇ ਤੋਂ ਅਤੇ ਮੂਲਰਾਜ ਦੇ ਬਗੀਚੇ'ਚੋਂ �ਾਰੀਆਂ ਤਪੋਾਂ ਈਦਗਾਹ ਤੇ ਚੱਲ
ਪਈਆਂ  ॥ ਇ�ਦੇ  ਜਵਾਬ'ਚ ਈਦਗਾਹ ਤੋਂ  ਸਿ�ਰਫ ਇਕ ਗਲੋਾ  ਦਾਸਿਗ੍ਗਆ ਗਇਆ  ॥ ਇ�ਤੋਂ  ਬਾਅਦ ਲ਼ਾਹੌਰ  ਦੇ
ਤਪੋਚੀਆਂ �ੇ ਗੋਲੇ ਦਾਗ੍ਗਣ ਤੋਂ ਮ�੍ਹਾ ਕਰ ਸਿਦਤ੍ਤ ਾ ॥ ਪਰ ਬਾਗੀਆਂ ਦੀ ਤਪੋਾਂ ਚਪੁ �ਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ॥ ਮੂਲਰਾਜ �ੇ ਐਗ�੍ੂਯ ਦੇ
ਜਵਾਬ'ਚ ਆਪਣਾ �ਫ਼ੀਰ ਭੇੱਸਿਜਆ ॥ ਮੂਲਰਾਜ �ੇ �ੁਰੱਸਿਖਆ ਟਕੁੜੀ �ੰੂ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਅੰਗਰੇਜੀ ਅਫ�ਰਾਂ �ੰੂ ਛੱਡ�
ਵਾ�੍ਤੇ ਸਿਕਹਾ ॥ ਇ� ਟਕੁੜੀ ਦਾ ਘੋੜਚਸਿੜ੍ਹਆਂ ਦਾ �ਰਦਾਰ ਮੂਲਰਾਜ ਦੀ ਚਾਲ'ਚ ਆ ਗਇਆ ਅਤੇ ਮੂਲਰਾਜ �ੇ �ੋ�ੇ ਦੇ
ਕਗੰਣ ਅਤੇ ਕੈਂਠੇ ਦੇਕ ੇਬਾਗੀ �ੰੂ ਆਪਣੇ �ਾਲ ਸਿਮਲਾ ਲਇਆ ॥ ਐਗ�੍ੂਯ �ੇ ਆਪਣੇ ਫੌਜੀਆਂ �ੰੂ ਇ�੍ਹਾਂ ਪੈ�ਾ ਸਿਦਤ੍ਤ ਾ ਸਿਕ
ਓਹ ਸਿਤ�ੰ ਸਿਦ�ਾਂ ਤਾਂਈ ਡਟੇ ਰਸਿਹਣ ॥ ਪਰ �ਰਦਾਰ ਕਾ�੍ਹ ਸਿ�ੰਘ । ਅੱਠ ਦੱ� ਘੋੜਚੜ੍ਹ ੇਅਤ ੇਅੰਗਰੇਜੀ ਅਫ�ਰਾਂ ਦੇ ਘਰੇਲੂ
�ੋਕਰ ਅਤੇ ਓ�੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫ੍ਤਰ ਦੇ ਕੁਝ ਮੰੁਸ਼ੀਆਂ �ੰੂ ਛੱਡਕੇ �ਾਰੇ ਫੌਜੀ ਬਾਗੀ ਹੋ ਗਏ ॥ ਐਗ�੍ੂਯ �ੇ ਮੂਲਰਾਜ ਕਲੋ ਅਮ�
ਵਾ�੍ਤੇ ਇਕ ਵਫਦ ਭੇੱਸਿਜਆ ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸਿਕ ਅੰਗਰੇਜੀ ਅਫ�ਰ ਮੁਲਤਾ� ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਓ�੍ਹਾਂ'ਤੇ ਹਮਲਾ
ਰੋਕ ਸਿਦਤ੍ਤ ਾ ਜਾਵਗੇਾ  ॥ ਪਰ ਬਹਤੁ ਦੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ �ੀ ॥ �ੂਰਜ ਸਿਛਪ ਸਿਰਹਾ �ੀ ਅਤੇ ਦਰੂੋਂ  ਖੁ�ਰ ਫ�ੁਰ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ
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ਆਉਣ ਲਗ੍ਗੀਆਂ ਅਤੇ ਆਖੀਰ'ਚ ਇਹ ਸ਼ੋਰ'ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਿਜੜ੍ਹਾ ਓ�੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੂਣ �ਾਲ ਸਿਪਆ� ਬੁਝਾਉਣ ਦਾ
ਸ਼ੋਰ �ੀ ॥ ਸ਼ਸਿਹਰ'ਚੋਂ । ਆਲੇ ਦਆੁਸਿਲਓ ਂਅਤੇ ਸਿਕਲੇ'ਚੋਂ ਫੌਜੀ ਆਪਣੇ ਹਸਿਥਆਰਾਂ �ਾਲ ਸ਼ਸਿਹਰੀ ਬੱੁਢੇ'ਤੇ ਜਵਾ� ਸਿਜੜ੍ਹਾ ਭੀ
ਹਸੱਿਥਆਰ ਓ�੍ਹਾਂ �ੰੂ ਸਿਮਸਿਲਆ । ਲੈ ਕ ੇਆ ਰਹੇ �ੀ ॥ ਮੂਲਰਾਜ ਦੀ ਇਕ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਟਕੁੜੀ ਭੀੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ �ੀ
॥ �ਰਦਾਰ ਕਾ�੍ਹ ਸਿ�ੰਘ �ੇ ਐਗ�੍ੂਯ ਦੀਆਂ ਸਿਮ�੍ਨਤਾਂ ਕੀਤ੍ਤ ੀਆਂ ਸਿਕ ਰਸਿਹਮ ਦੀ ਭੀਖ ਮੰਗੀ ਜਾਵੇ ॥ ਪਰ ਐਗ�੍ੂਯ �ੇ ਸਿਕਹਾ
ਸਿਕ "ਜੇ ਇ�੍ਹਾਂ �ੇ �ਾ�੍ਨੂ  ਦੋਵਾਂ �ੰੂ ਮਾਰਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਰ ਦੇਣ । �ਾਡੇ ਮਗਰੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅੰਗਰੇਜ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਮੂਲਰਾਜ ਦਾ
ਖਾਤਮਾ ਕਰਣਗੇ " ॥ ਭੀੜ �ੇ ਇ�ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾ�੍ਹ ਸਿ�ੰਘ �ੰੂ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਲਇਆ ਅਤ ੇਐਗ�੍ੂਯ ਅਤ ੇਐਡਂਰ�� ਦੇ ਟੋਟ੍ਟ ੇ
ਟੋਟ੍ਟ ੇ ਕਰ ਸਿ�ਟ੍ਟੇ ॥ ਭੀੜ �ੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਮੋਈਆਂ ਦੇਹਾਂ �ੰੂ ਈਦਗਾਹ'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਸਿਲਆ ਕ ੇਬਦ�ਲੂਕੀ ਕੀਤ੍ਤ ੀ੬੨ ॥ 

ਇਝੰ ਮੂਲਰਾਜ ਦੀ ਬਗਾਵਤ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ॥ ਇਹ ਬਗਾਵਤ ਹੀ ਅਗ੍ਗੇ ਚੱਲਕੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ"ਚ ਫੈਲ
ਗਈ ਅਤ ੇਸਿ�ਖ ਰਾਜ ਖੁ�ੱਣ ਦਾ �ਬਬ ਬਣੀ ॥

ਮੁਲਤਾ� ਦੇ ਫੌਜੀਆਂ �ੇ ਲੈਫ੍ਟੀ�੍ਟ ੈਂ  ਐਡਵਰਡ੍� ਹੇਠਾਂ ਸਿ�ਖ ਫੌਜੀਆਂ �ੰੂ ਖਤ੍ਤ  ਸਿਲਸਿਖਆ ਅਤ ੇਸਿਕਹਾ ਸਿਕ ਜੇ ਤੁ�ੀਂ �ਚ੍ਚ ੇ ਗੁਰੂ
ਕੇ ਸਿ�ੱਖ ਹੋਂ ਤਾਂ �ਾੱਡੇ �ਾਲ ਮੁਲਤਾ�'ਚ ਬਾਗੀਆਂ �ਾਲ ਆ ਰਲੋ ॥ ਤੁਹਾ�ੰੂ ਬਹਤੁੀ ਤ�ਖਾਹ ਅਤੇ ਸਿਦਵਾ� ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ
ਸਿਮਲੂਗੀ ॥ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿ�ੰਘ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਿਕਰਪਾ �ਾਲ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ'ਚ ਮਜਬੂਤ ਹੋ ਜਾਵਗੇਾ । ਸਿਕਤ ੇਭੀ
ਗਊਆਂ ਦਾ ਘਾਂਣ �ਹੀਂ ਹੋਵਗੇਾ ਅਤ ੇਸਿ�ਰਫ �ਚ੍ਚ ਾ ਧਰਮ ਹੀ ਵਧੇਗਾ ਫੁੱਲੇਗਾ੬੩ ॥ 

ਲੈਫ੍ਟੀ�੍ਟ ੈਂ ਐਡਵਰਡ੍� �ੇ ਜੋ ਡੇਰਾ ਗਾਜ਼ੀ ਖਾਂ'ਚ �ੀ । ਓਥੱੋਂ ਹੀ ਮੂਲਰਾਜ ਦੀਆਂ ਫੋਜਾਂ �ਾਲ ਲੜਦਾ ਲੜਦਾ ਮੁਲਤਾ� ਆ
ਪਹੁਸੰਿਚਆ ਸਿਜੱਥੇ ਓ�੍ਹੇ ਹੌਰ ਫੌਜਾਂ �ਾਲ ਸਿਮਲਕ ੇਸਿਕਲੇ �ੰੂੂ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਇਆ ॥ 

ਸ਼ੇਰ ਸਿ�ੰਘ ਅਟਾਰੀਵਾਲੇ �ੰੂ ਫੌਜ �ਮੇਤ ਬਗਾਵਤ �ੰੂ �ੱਪਣ ਵਾ�੍ਤੇ �ਸਿਦ੍ਦਆ ਗਇਆ ਪਰ ੧੪ �ਤੰਬੰਰ ੧੮੪੮ �ੰੂ ਸ਼ੇਰ
ਸਿ�ੰਘ �ੇ ਆਪ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਸਿਦਤ੍ਤ ੀ ਅਤ ੇਮੂਲਰਾਜ ਸਿਖਲਾਫ ਲੜਾਈ ਯਕਦਮ ਰੁੱਕ ਗਈ੬੪ ॥

ਜੇ ਜੂ� ਜਾਂ ਜੁਲਾਈ ੧੮੪੮'ਚ ਹੀ ਇ� ਬਗਾਵਤ �ਾਲ �ਸਿਜੱਠ ਲਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿ�ੱਖ ਰਾਜ �ਾਂ ਖੱੁ�ਦਾ ॥
ਇਹ ਲੈਫ੍ਟੀ�੍ਟ ੈਂ ਐਡਵਰਡ੍� ਦਾ ਮਣ�ਾ �ੀ੬੫ ॥

ਇ� ਘੇਰੇ ਦੌਰਾ� ਮੂਲਰਾਜ �ੇ �ੋ�ੇ ਦੇ ਰਪੁਈਏ ਘੜ੍ਹੇ  ॥ ਇਹ ਅੱਧਾ ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਆ� ਪਾ� ਦੇ ਹੁਦੇੰ �ੇ ॥ ਇਹ ਸਿਕਹਾ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਿਕ ਚਾਂਦੀ ਮੱੁਕ ਗਈ �ੀ ਪਰ ਮੂਲਰਾਜ ਕਲੋ �ੋ�ਾ ਬਹਤੁ �ੀ ॥ �ੋ ਓ�੍ਹੇ  ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਰਪੁਈਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ
ਬਰਾਬਾਰ ਦੇ ਇਹ ਸਿ�ੱਕ ੇਫੌਜੀਆਂ �ੰੂ ਤ�ਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਵਾ�੍ਤੇ ਘੜ੍ਹ ੇ॥ 
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ਸਿ�ੱਸਿਕਆਂ ਦੇ ਸਿ�ੱਧੇ ਪਾੱ�ੇ اہسے وکتسرو ਸਿਜ�ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ  "�ਹਾਇ �ਸਿਤਗੁਰ"ੂ  ਅਤੇ ਪੱੁਠੇ ਪਾੱ�ੇ

ਘੜ੍ਹਣ ਦਾ ਵਰ੍ਹਾ ਸਿਜ�ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੰੁਦਰਕਾ ॥ ਹਾਂ� ਹਰਲੀ ومدنراک ਜਾਂ ੧੯੦੫ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ   ہ۱۹۰ 

�ਾਸਿਹਬ ਕਸਿਹਦੇੰ �ੇ ਸਿਕ ਉੜਦ'ੂਚ ਇਹੋ ਸਿਜਹਾ ਕਈੋ ਲਫਜ਼ �ਹੀਂ ਹੁਦੰਾ੬੬ । ਜੋ ਸਿਬਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ॥ ਦਰਅ�ਲ ਇਹ ਤਾਂ
ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਲਫਜ਼ ਹੈ ਜੋ "ਮੰੁਦਰ" ਅਤ ੇ"ਕਾ" ਲਫਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜੋੜ �ਾਲ  ਬਸਿਣਆ ਹੈ ॥ ਸਿਜ�ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਘੇਰੇ ਦਾ ॥ ਮੰੁਦਰੀ
ਲਫਜ਼ ਤਾਂ ਹਰ ਕਈੋ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ॥ ਇ� ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿ�ੱਕ ੇਦਾ �ਮੂ�ਾ ਹੇਠਾਂ ਤ�ਵੀਰ'ਚ ॥

ਇ�੍ਹਾਂ ਸਿ�ੱਸਿਕਆਂ �ੰੂ ਅ�ੀਂ  MTN.05.Gold ਦਾ �ਾਉ ਂਸਿਦਤ੍ਤ ਾ ਹੈ ॥  ਸਿਜ�ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੁਲਤਾ� ਟਕ�ਾਲ ਦਾ ਸਿਵਃ
�ੰਃ ੧੯੦੫ ਦਾ �ੋ�ੇ ਦਾ ਰਪੁੱਈਆ ॥

ਇਹ ਸਿ�ੱਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਜ�ਵਰੀ ੧੮੪੯'ਚ ਘੜ੍ਹੇ ਗਏ �ੀ ਸਿਕਉਸਂਿਕ ਮੁਲਤਾ� ਦਾ ਘੇਰਾ ਦਜੂੀ ਵਾਰ ੨੭ ਸਿਦ�ੰਬਰ �ੰੂ
ਪਇਆ �ੀ ਅਤ ੇਸਿਦਵਾ� ਮੂਲਰਾਜ �ੇ ੨੨ ਜ�ਵਰੀ �ੰੂ ਹਸੱਿਥਆਰ �ੁਟ੍ਟ ਸਿਦਤ੍ਤ  ੇ�ੀ੬੭ ॥ 

ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ �ੇ ਸਿਜ�੍ਹਾਂ �ੇ ਮੁਲਤਾ�'ਚ ਦੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫ�ਰਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤ੍ਤ ਾ �ੀ ਓ�੍ਹਾਂ �ੰੂ ਕਈੋ �ਜ਼ਾ �ਹੀਂ ਸਿਦਤ੍ਤ ੀ
ਅਤ ੇ�ਾਲ ਇਹ ਭੀ ਕਸਿਹਆ ਸਿਕ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਤੋਂ ਕਈੋ ਉਮੱੀਦ �ਾ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਸਿਕ ਓਹ ਬਗਾਵਤ �ੰੂ �ੱਪਣ
ਗੀਆਂ ॥ ਦਰਅ�ਲ ਸਿ�ੱਖਾਂ �ੰੂ ਇਹ ਗੱਲ �ਮਝ �ਹੀਂ ਆਈ ਸਿਕ ਓਹ ਤਾਂ ਅੰਗ੍ਰੇਜਾਂ ਦੀ ਸਿਰਆਇਆ �ੀ ਅਤੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਂ

115

ਸਿਵਃ �ੰਃ ੧੯੦੫ ਦਾ �ੋਣੇ ਦਾ ਮੂਲਰਾਜ ਦਾ ਸਿਕਲੇ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਾਲਾ ਰਪੁਈਆ । ਤ�ਵੀਰ �ਟੀਵ ਐਲਬਮ ਰੇਅਰ ਕਇੋ�ਜ਼ ਦੇ �ਦਕ ੇ॥
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ਅ�ਲੀ ਮਹਾਰਾਜਾ੬੮ ॥ ਯਾਂ ਦਜੂੇ ਸ਼ਬਦਾਂ'ਚ ਕਸਿਹ ਲਈਏ ਸਿਕ ਅ�ਲ'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਭੁਤਾ ਤਾਂ ਕਪੰ�ੀ ਕਲੋ ਜਾ ਚੁੱਕੀ �ੀ
ਸਿਜਵੇਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤ ੇਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਰਆ�ਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭੁਤਾ ॥

ਸਿਜਵੇਂ ਅ�ੀਂ ਪਸਿਹਲਾਂ ਦਸੱਿ�ਆ �ੀ ਸਿਕ ਸ਼ੇਰ ਸਿ�ੰਘ ਅਟਾਰੀਵਾਲੇ �ੇ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਸਿਦਤ੍ਤ ੀ �ੀ ਅਤੇ ਜੇ ਸ਼ੇਰ ਸਿ�ੰਘ ਇਹ
ਬਗਾਵਤ �ਾਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੁਲਤਾ� ਭੀ �ਾਂ ਹਥੱੋਂ ਜਾਂਦਾ ਅਤ ੇਸਿ�ਖ ਰਾਜ ਭੀ �ਾਂ ਖੁ�ੱਦਾ ॥ ਇਹ ਬਗਾਵਤ ਸ਼ੇਰ ਸਿ�ੰਘ
�ੇ ਆਪ�ੇ ਸਿਪਤਾ �ਰਦਾਰ ਚਤਰ ਸਿ�ੰਘ ਅਟਾਰੀਵਾਲੇ ਜੋ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦਾ �ਜ਼ੀਮ �ੀ । ਦੇ ਬਗਾਵਤ ਕਰਣ ਅਤੇ ਓ੍ਹਧੇ ਆਪਣੇ
ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਚਾਹ'ਤ ੇਕੀਤ੍ਤ ੀ �ੀ੬੯ ॥ 

ਦਜੂੀ ਸਿ�ੱਖ ਅਗ੍ਰੇਜੀ ਜੰਗ ਦੀਆਂ ਸਿਤ�ੰ ਮੁਖ ਵਜ੍ਹਾਵਾਂ �ੀ । ਪਸਿਹਲੀ ਰਾਣੀ ਸਿਜੰਦਾ ਦਾ ਦੇ� ਸਿ�ਕਾਲਾ । ਦਜੂਾ ਮਰਾਰਾਜਾ
ਦਲੀਪ ਸਿ�ੰਘ ਦੇ  ਸਿਵਆਹ ਦੀ ਤਰੀਖ �ਾਂ  ਪੱਕੀ  ਕਰ�ਾ ਅਤੇ ਤੀਜਾ �ਰਦਾਰ ਚਤਰ ਸਿ�ੰਘ ਅਟਾਰੀਵਾਲੇ �ਾਲ ਈ�੍ਟ
ਇੰਡੀਆਂ ਕਪੰ�ੀ ਦਾ ਵਰਤਾਉ੭੦ ॥ 

ਅਤਰ ਸਿ�ੰਘ ਅਟਾਰੀਵਾਲੇ �ੇ ਬਗਾਵਤ ਰਾਣੀ ਸਿਜੰਦਾ ਦੇ ਦੇ� ਸਿ�ਕਾਲੇ ਦੀ ਖਬਰ ਮਗਰੋਂ ਦਖੁੀ ਹਕੋ ੇਕੀਤ੍ਤ ੀ ॥ ਮਹਾਰਾਜਾ
ਦਲੀਪ ਸਿ�ੰਘ ਦਾ ਸਿਰਸ਼੍ਤਾ ਅਤਰ ਸਿ�ੰਘ ਦੀ ਧੀ �ਾਲ ਹੋ ਚੁਸੱਿਕਆ �ੀ ॥ �ਰਦਾਰ ਚਤਰ ਸਿ�ੰਘ �ੇ ਸਿਕਹਾ ਸਿਕ ਜੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਂ
ਸਿਵਆਹ ਦੀ ਤਰੀਕ ਪਕੱੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤ ੇਠੀਕ ਹੈ �ਹੀਂ ਤ ੇਇ�ਤੋਂ ਅੰਗ੍ਰੇਜਾਂ ਦੀ �ੀਅਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗ ਜਾਵਗੇਾ ॥ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਂ �ੇ
ਕਈੋ ਭਰੋ�ੇਜੋਗ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮ�੍ਹਾ ਕਰ ਸਿਦਤ੍ਤ ਾ੭੧ ॥ 

ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ �ੇ ਸਿਜਵੇਂ �ਰਦਾਰ ਚਤਰ ਸਿ�ੰਘ ਅਤ ੇਕਪੈਟ੍ਨ ਐਬਟ ਜੋ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦਾ ਇਕ ਮਦਦਗਾਰ �ੀ ਅਤ ੇਸਿਜ��ੰੂ �ਰਦਾਰ
ਦੇ ਕਮੰ ਕਾਜ'ਚ ਮਦਦ ਵਾ�੍ਤੇ  ਕਸਿਹਆ ਗਇਆ �ੀ �ੰੂ ਸਿਜਵੇਂ ਆਪ�'ਚ �ਸਿਜੱਠਣ �ੰੂ ਛੱਸਿਡਆ ਅਤੇ ਸਿ�ੱਖਾਂ �ੰੂ ਦਜੂੀਆਂ
ਜਗ੍ਹਾਂਵਾਂ'ਤੇ  ਇਝੰ ਉਕ�ਾਇਆ ਗਇਆ ਸਿਕ ਇਹ �ਾਰੀ ਕਾਰਜੁਗਾਰੀ ਬਰਤਾ�ੀਆ �ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਕ ਮੁ�ਲਮਾ�ਾਂ
�ੰੂ ਭੜਕਾ ਕ ੇਸਿ�ੱਖਾਂ ਦਾ �ਾ� ਕਰਵਾ ਸਿਦਤ੍ਤ ਾ ਜਾਵੇ ॥ ਜਦੋਂ �ਰਦਾਰ ਚਤਰ ਸਿ�ੰਘ ਬਗਾਵਤ �ੰੂ ਅਮਾਦਾ �ੀ ਅਤੇ ਓ�੍ਹੂੰ  ਸਿਬ�ਾ
ਸਿਕ�ੇ ਫੈ�ਲੇ ਦੇ �ਜ਼ਾ ਦੇ ਸਿਦਤ੍ਤ ੀ ਗਈ । �ਰਦਾਰ ਚਤਰ ਸਿ�ੰਘ ਦੇ ਪੁਤ੍ਤਰਾਂ �ੇ ਆਪਣੇ ਸਿਪਉ ਦਾ �ਾਥ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈ�ਲਾ ਕੀਤ੍ਤ ਾ
ਅਤ ੇਇਝੰ ਦਜੂੀ ਸਿ�ੱਖ ਅੰਗ੍ਰੇਜੀ ਜਗੰ ਦੀ ਸ਼ੁਰਆੂਤ ਹੋਈ੭੨ ॥ 

ਦਜੂੀ ਜੰਗ'ਚ �ਭਤੋਂ ਪਸਿਹਲੀ ਲੜਾਈ ਸ਼ੇਰ ਸਿ�ੰਘ �ੇ ਸਿਚਸਿਲਆਂਵਾਲੇ'ਚ ਲੜੀ  ॥ ਦੋਵਾਂ ਸਿ�ਖਾਂ ਅਤੇ ਅੰਗ੍ਰਜ਼ੇਾ �ੇ ਇ�
ਲੜਾਈ'ਚ ਆਪਣੀ ਸਿਜਤ ਦੱ�ੀ੭੩ ॥ ਇ�ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੇਰ ਸਿ�ੰਘ ਵਾਪ� ਮੁੜਦਾ ਹੋਇਆ ਗੁਜਰਾਤ ਪਹੁਸੰਿਚਆ ਸਿਜੱਥੇ ੨੧
ਫਰਵਰੀ �ੰੂ ਮਸ਼ਹਰੂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ॥ ਗੁਲਾਬ ਸਿ�ੰਘ ਡਗੋਰੇ �ੇ ਇ� ਲੜਾਈ'ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਦ� ਹਜ਼ਾਰ
ਫੌਜਾਂ ਭਜੇੀਆਂ੭੪ ॥ ਰਾਜਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿ�ੰਘ �ੇ ੧੨ ਮਾਰ੍ਚ  ੧੮੪੯ �ੰੂ ਜਰ�ੈਲ ਸਿਗਲਬਰ੍ਟ �ੰੂ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਦੇਕ ੇਗੋੱਡ ੇਟੇਕ ਸਿਦਤ੍ਤ ੇ
॥ ਇ�ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਇਕ ਕਰਕ ੇਬਾਕੀ ਦੇ �ਰਦਾਰਾਂ �ੇ ਭੀ ਆਪਣੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਜਰ�ੈਲ �ੰੂ ਦੇ ਕ ੇਹਾਰ ਕਬੂਲ ਕਰ
ਲਈ ॥ ਇ੍ਹਧੇ ਮਗਰ ਸਿ�ਖ ਫੌਜੀ ਆਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹਸਿਥਆਰ ਢੇਰੀ ਤੇ �ੁਟ੍ਟ  ਕੇ ਹਾਰ ਕਬੂਲਦੇ ਗਏ ॥ ਓ�੍ਹਾਂ �ੰੂ ਆਪਣੇ
ਘੋੜ੍ਹੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਸਿਦਤ੍ਤ ੀ ਗਈ ਅਤੇ �ਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਰਪੁਈਆ ਵਾਪ� ਜਾਣ ਵਾ�੍ਤੇ ਸਿਦਤ੍ਤ ਾ ਗਇਆ੭੫ ॥ ਇੰਝ
ਅਜ਼ਾਦ ਸਿ�ਖ ਮੁਲਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾ�੍ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਇਆ ਅਤ ੇਸਿ�ੱਖ ਆਪਣੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਸਿ�ਰਫ ਅਰਦਾ�ਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ
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"ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲ�ਾ  । ਆੱਕੀ ਰਹੇ �ਾ ਕਈੋ ॥"  ਸ਼ਾਇਦ ਹੇਠਾਂ ਸਿਦਤ੍ਤ ੀ ਤ�ਵੀਰ'ਚ ਜੋ ਰਪੁੱਈਆ ਹੈ  । ਇ੍ਹਦੇ �ਾਲ ਦੇ
ਰਪੁੱਈਏ ਫੌਜੀਆਂਚ ਵਡੰੇ ਗਏ ਹੋਣੇ ॥ ਇ� ਸਿ�ੱਕੇ ਤੇ ਛਤਰ ਘਸਿੜ੍ਹਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ॥ ਘੜ੍ਹਣ ਦਾ ਵਰ੍ਹਾ ਫਾਰ�ੀ ਅਕਰਾਂ'ਚ

ਹੈ ਜੋ ੧੯੦੫ ਵਾ�੍ਤੇ ਹੈ ॥ ਸਿ�ਫਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਘਸਿੜ੍ਹਆ �ਹੀਂ ਗਇਆ ॥ ਲੰਡੇ ਅਖਰਾਂ'ਚ ਰਾਮ ਛਤਰ ہ۱۹

ਹੇਠ ਘਸਿੜ੍ਹਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ॥ ਲੰਡ ੇਅੱਖਰ ਸ਼ਾਹਕੂਾਰ ਆਪਣੇ ਬਹੀ ਖਾਤ ੇਸਿਲਖਣ ਵਾ�੍ਤੇ ਇ�੍ਤਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੁਦੇੰ �ੀ ॥

ਵ�ੇੈ ਸਿ�ੱਖਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਸਿ�ੱਕੇ ਸਿਵਃ �ੰਃ ੧੯੦੬ ਦੇ �੍ਰੀ ਅਸਿਮ੍ਰਤ�ਰ ਟਕ�ਾਲ ਦੇ ਲੱਭਦੇ �ੇ ॥ ਸਿਵਃ �ੰਃ ੧੯੦੬ ਚਸਿੜ੍ਹਆ ਹੀ �ੀ
ਸਿਕ ਸਿ�ੱਖ ਰਾਜ ਖੱੁ� ਗਇਆ ॥

ਹੇਠਾਂ ਤ�ਵੀਰ'ਚ ਸਿਵਃ �ੰਃ ੧੯੦੬ ਦਾ �੍ਰੀ ਅਸਿਮ੍ਰਤ�ਰ ਟਕ�ਾਲ ਦਾ ਰਪੁੱਈਆ ॥ ਇਹ ਉਪੱਰਲੇ ਸਿਵਃ �ੰਃ ੧੯੦੫ ਦੇ

ਰਪੁੱਈਏ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ ਸਿ�ਰਫ ਘੜ੍ਹ� ਦਾ ਵਰ੍ਹਾ ਫਾਰ�ੀ ਅਖਰਾਂ'ਚ ۱۹۰۶ ਹੈ ॥ 
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ਸਿਵਃ �ੰਃ ੧੯੦੫ ਦਾ �੍ਰੀ ਅਸਿਮ੍ਰਤ�ਰ ਟਕ�ਾਲ ਦਾ �ਾ�ਕਸ਼ਾਹੀ ਸਿ�ੱਕਾ ਰਾਮ ਲੰਡ ੇਅਖਰਾਂ'ਚ ਤ�ਵੀਰ �ਟੀਵ
ਐਲਬਮ ਰੇਅਰ ਕਇੋ�ਜ਼ ਦੇ �ਦਕ ੇ॥

Image courtesy of Steve Album Rare Coins.



ਹੇਠਾਂ ਇਕ �੍ਰੀ ਅਸਿਮ੍ਰਤ�ਰ ਟਕ�ਾਲ ਦਾ ਧੇੱਲਾ ॥ ਘੜ੍ਹਣ ਦਾ ਵਰ੍ਹਾ ਗੁਰਮੁਖੀ ਸਿਹਦੰਸਿ�ਆਂ'ਚ ੧੯੬ ਵੇੱਸਿਖਆ ਜਾ �ਕਦਾ ਹੈ ॥ 
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ਸਿਵਃ  �ੰਃ ੧੯੦੬ ਦਾ �੍ਰੀ ਅਸਿਮ੍ਰਤ�ਰ ਟਕ�ਾਲ ਦਾ �ਾ�ਕਸ਼ਾਹੀ ਸਿ�ੱਕਾ ਰਾਮ ਲੰਡ ੇਅਖਰਾਂ'ਚ ਤ�ਵੀਰ
�ਟੀਵ ਐਲਬਮ ਰੇਅਰ ਕਇੋ�ਜ਼ ਦੇ �ਦਕ ੇ॥
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ਸਿਵਃ �ੰਃ ੧੯੦੬ ਦਾ �੍ਰੀ ਅਸਿਮ੍ਰਤ�ਰ ਟਕ�ਾਲ ਦਾ ਧੇੱਲਾ ॥
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ਸਿ�ੱਕ ੇਕਠੱੇ ਸਿਕਵੇਂ ਕਰੀਏਸਿ�ੱਕ ੇਕਠੱੇ ਸਿਕਵੇਂ ਕਰੀਏ
ਇਹ ਸਿ�ੱਕੇ ਕਈ �ੀਲਾਮੀ ਘਰਾਂ'ਚ ਜਾਂ ਈ ਬੇ । ਵੀ ਕਇੋ�ਜ਼(www.vcoins.com) ਵਰਗੇ ਵਬੈ �ਾਈਟਾਂ ਤੋਂ

ਜਾਂ ਫੇਰ ਸਿ�ੱਕ ੇਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ �ਮਾ� (antique) ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ(dealers) ਤੋ ਲਏ ਜਾ �ਕਦੇ �ੇ ॥ ਸਿ�ੱਕੇ ਕਠੇੱ ਕਰਣ
ਤੋਂ ਪਸਿਹਲਾਂ ਇ�੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾ�ਣਾ ਬਹਤੁ ਜਰਰੂੀ ਹੈ ॥ �ੱਭ ਤੋਂ ਪਸਿਹਲਾਂ ਹਾਂ� ਹਰਲੀ �ਾਸਿਹਬ ਦੀ ਸਿਕਤਾਬ ਦ ਕਇੋ�ਜ਼ ਔਫ ਦ
ਸਿ�ਖਜ਼ ਪੜ੍ਹੋ ॥ ਇ�ਦੇ �ਾਲ �ਾਲ ਗੁਰਪ�ਵਾ�ੀ ਡਾਃ �ੁਸਿਰੰਦਰ ਸਿ�ੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸਿਕਤਾਬ ਸਿ�ਖ ਕਇੋ�ੇਜ ਸਿ�ੰਬਲ ਔਫ ਸਿ�ਖ
�ੋਵਸੈਿਰਸਿ�ਟੀ ਅਤੇ ਦਜੂੇ  ਕਟੈਾਲੋਗ ਭੀ ਪੜ੍ਹੋ ਸਿਜਵੇਂ ਸਿਕ  Standard Catalog of World Coins 1801-

1900 ਸਿਜ੍ਹਧੇ'ਚ ਸਿ�ੱਸਿਕਆਂ ਦੇ KM ਅੰਕ ਹੁਦੇੰ �ੇ । ਡਬਲ੍ੂਯ ਐਚ੍ਚ  ਵਲੈ�੍ਟਾਈ� ਦੀ ਦ ਕਪੌਰ ਕਇੋ�ਜ਼ ਔਫ ਇੰਡੀਆ । ਦੋ
ਸਿਜਲ੍ਦ ਾਂ'ਚ ਅਤ ੇਚਾਰਲ੍� ਰੋਜਰ� ਦਾ ਲੇਖ "ਔ� ਦ ਕਇੌ�ਜ਼ ਔਫ ਦ ਸਿ�ਖ੍� ਭੀ ਜ਼ਰਰੂ ਪੜ੍ਹ ੋ॥”

ਸਿ�ਲਾਮੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਟੈਾਲੋਗਾਂ'ਚੋਂ ਸਿ�ਖ ਸਿ�ੱਸਿਕਆਂ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਸਿ�ੱਸਿਖਆ ਜਾ �ਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ �ਾਲ ਇਹ ਭੀ
ਪਤਾ  ਕੀਤ੍ਤ ਾ  ਜਾ  �ਕਦਾ  ਹੈ  ਸਿਕ  ਸਿਕ�  ਮੁਲ'ਚ  ਸਿ�ੱਕੇ  ਸਿਵਕੇ  �ੀ  ॥ ਇ�੍ਹਾਂ'ਚ  ਇਕ  ਵਬੈ�ਾਈਟ  ਆਈ  ਕਲੈਕ੍ਟਰ  ਡਟੌ
ਕਮੌ(icollector.com) ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਹੈ ॥ 

ਸਿਬ੍ਰਸਿਟਸ਼ ਮ੍ੂਯਜ਼ੀਅਮ'ਚ ਇਕ ਅੱਛੀ ਖਾ�ੀ ਸਿ�ੱਖ ਸਿ�ੱਸਿਕਆਂ ਦੀ collection ਹੈ ॥ ਕੁਝ ਸਿ�ੱਕ ੇਤਾਂ ਕਾਫੀ ਦਰੁਲੱਭ �ੇ ॥
ਇ�੍ਹਾਂ  ਸਿ�ੱਸਿਕਆਂ  �ੰੂ  https://www.britishmuseum.org/collection/search?
keyword=sikh&keyword=coin&image=true&view=grid&sort=object_na

me__asc&page=1 ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇੱਸਿਖਆ ਜਾ �ਕਦਾ ਹੈ ॥ ਸਿ�ਖ ਕਇੋ�ਜ਼ ਡਟੌ ਇ�(sikhcoins.in) ਤੇ ਭੀ
ਬਹਤੁ ਸਿ�ੱਕ ੇ�ੇ ਸਿਜ�੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਸਿ�ੱਸਿਖਆ ਜਾ �ਕਦਾ ਹੈ ॥

ਇਕ  ਹੋਰ  ਬਹਤੁ  ਵਧੀਆ  �੍ਰੋਤ  ਸਿ�ੱਖ  ਸਿ�ੱਸਿਕਆਂ  ਬਾਰੇ  ਜਾਣ�  ਦਾ  ਕਇੋ�  ਆਰਕਾਈਵਜ਼  ਡਟੌ  ਕਮੌ
(www.coinarchives.com)  ਹੈ  ॥  ਇ�  ਕੜੀ  ਤੋਂ
(https://www.coinarchives.com/w/results.php?
search=sikh&s=0&upcoming=0&results=1000)  ਭੀ  ਸਿ�ੱਖ  ਸਿ�ੱਸਿਕਆਂ  ਬਾਰੇ  ਕਾਫੀ  ਕੁਝ
ਜਾਸਿਣਆ ਜਾ �ਕਦਾ ਹੈ ॥ 

ਜ਼ੀ�ੋ  ਡਟੌ  ਆਰ ਯੂ  (www.zeno.ru)  ਇਕ  online forum  ਹੈ  ॥ ਅਤੇ ਇੱਥੇ  ਦੋ  ਜਮਾਤਾਂ'ਚ ਸਿ�ੱਖ
ਸਿ�ੱਸਿਕਆਂ  ਤੇ  ਗੱਲਬਾਤ  ਹੁਦੰੀ  ਹੈ  ॥  ਪਸਿਹਲਾ   ।  ਸਿ�ਖ  ਰਾਜ  ਦੇ  ਸਿ�ੱਕੇ
https://www.zeno.ru/showgallery.php?cat=3318  ਦਜੂਾ  ਸਿ�ੱਖ  ਰਾਜ  ਹੇਠ  ਜਗੀਰਾਂ
(feudatory states) https://www.zeno.ru/showgallery.php?cat=3319 

�ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤ ੇਭੀ ਸਿਜਵੇਂ ਫੇ�ਬੁਕ ਤ ੇਕਈ ਗ੍ਰੁਪ �ੇ ਸਿਜ�੍ਹਾਂ ਤ ੇਸਿ�ੱਖ ਸਿ�ੱਸਿਕਆਂ ਬਾਰੇ ਸਿਵਚਾਰ ਵਟਾਂਦ੍ਰਾ ਕੀਤ੍ਤ ਾ ਜਾ �ਕਦਾ
ਹੈ ॥ ਵਾਟ੍�ਐਪ'ਤ ੇਭੀ ਕੁਝ ਗ੍ਰੁਪ �ੇ ਸਿਜ�੍ਹਾਂ’ਚ ਸਿ�ੱਖ ਸਿ�ੱਸਿਕਆਂ ਬਾਰੇ ਸਿਵਚਾਰ �ਾਂਝ ੇਕੀਤ੍ਤ  ੇਜਾਂਦੇ �ੇ ॥ 
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ਸਿ�ੱਕ ੇਕਠੇੱ ਕਰਣ ਤੋਂ ਪਸਿਹਲਾਂ ਤੁ�ੀਂ ਸਿਕ�ੇ ਆਪਣੇ  ਸਿ�ੱਕ ੇਕਠੇੱ ਕਰਣ ਵਾਲੇ ਸਿਮਤ੍ਤਰ ਤੋਂ ਸਿ�ੱਸਿਕਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ ਅਤ ੇਆਪ ਵੇੱਖੋ
�ਹੀਂ ਤੇ ਤੁ�ੀਂ �ਕਲਖੋਰਾਂ ਦੇ ਜਾਲ'ਚ ਫ�ੱ ਜਾਓਗਂੇ ॥ ਅਜ ਕਲ ਸਿ�ੱਖਾਂ'ਚ ਆਪਣਾ ਇਤਹਾ� ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿਵਰਾ�ਤ �ੰੂ
�ਾਂਭਣ'ਚ ਬਹਤੁ ਸਿਦਲਚ�ਪੀ ਵਖੇਣ �ੰੂ ਸਿਮਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇ�ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਭਰਪੂਰ ਚੁੱਕਦੇ �ੇ ॥ �ਕਲੀ
ਸਿ�ੱਖ ਸਿ�ੱਕ ੇਇਕ ਵਡੱੀ ਸਿਬਮਾਰੀ ਬ� ਗਇਆ ਹੈ ॥ 

�ਕਲੀ ਸਿ�ੱਕੇ�ਕਲੀ ਸਿ�ੱਕੇ
ਤੁਹਾ�ੰੂ  ਜਾਣ ਕੇ ਹੈਰਾਣੀ  ਹੋਵਗੇੀ  ਸਿਕ ਪਸਿਹਲਾ ਸਿ�ੱਖ ਸਿ�ੱਸਿਕਆਂ ਦਾ �ਕਲਬਾਜ਼ ਇਕ ਅਮਰੀਕੀ �ੀ  ਜੋ  ਮਹਾਰਾਜਾ

ਰੰਣਜੀਤ ਸਿ�ੰਘ ਦੇ ਰਾਜ'ਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ �ਜ਼ੀਮ ਜਾਂ �ੂਬੇਦਾਰ �ੀ ॥ ਇ�ਦਾ �ਾਉ ਂਜੋ�੍ਯਾ ਹਾਰਲ� �ੀ ॥ ਇਹ ਅਮੈਰੀਕਾ
ਦੇ ਪੈ�੍ਨਸਿ�ਲਵ�ੇੀਆ �ੂਬੇ ਦੇ ਸਿਫਲੈਡਲਫੀਆ ਸ਼ਸਿਹਰ ਦਾ �ੀ ॥ ਇਹ ਦਰਅ�ਲ'ਚ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੀਆਂ ਡਾਕਟਰੀ ਦੀਆਂ
ਸਿਕਤਾਬਾਂ ਪੜਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ �ੰੂ ਡਕੌ੍ਟਰ ਕਸਿਹਦੰਾ �ੀ ਅਤੇ �ੱਭ�ੰੂ ਦੱ�ਦਾ ਭੀ �ੀ੧ ॥ ਇ�੍ਹੇ ਜੁਲਾਈ ੧੮੨੪'ਚ ਕਲਕਤ੍ਤ ੇ
ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ'ਚ ਪਰੀਸਿਖਆ ਸਿਦਤ੍ਤ ੀ ਅਤੇ ਕਲਕਤ੍ਤ ੇ ਦੇ ਜ�ਰਲ ਹ�ਪਤਾਲ'ਚ �ਰਜ� ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਇਆ ॥ ਦ�ੰਬਰ
੧੮੨੯'ਚ ਇ�੍ਹੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿ�ੰਘ ਦੀ �ੌਕਰੀ ਕਰ ਲਈ ॥ ਇ�੍ਹੂ �ੂਰਪੁਰ ਅਤੇ ਜ�ਰੋਟ੍ਟ ੇ ਦਾ �ਜ਼ੀਮ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ
ਰਪੁੱਈਏ ਮਹੀ�ੇ ਤ ੇਰੱਖ ਲਇਆ ਗਇਆ੨ ॥ ਇਹ ਸਿ�ਖ ਰਾਜ'ਚ ਜਰ�ੈਲ ਵਜੱੋਂ �ੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਸਿਰਹਾ ॥ ਜਦੋਂ ਮਰਾਰਾਜਾ
ਰਣਜੀਤ ਸਿ�ੰਘ �ੰੂ ਪਤਾ ਲਸਿਗ੍ਗਆ ਸਿਕ ਹਾਰਲ� �ਕਲੀ ਸਿ�ੱਕੇ ਘੜ੍ਹ ਰਸਿਹਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉ��ੰੂ �ੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬੇਦਖਲ ਕਰ ਸਿਦਤ੍ਤ ਾ
ਗਇਆ੩ ॥ ਸਿਕਉਸਂਿਕ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿ�ੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਭੁਤਾ �ੰੂ ਬਹਤੁ ਵਡੱਾ ਖਤਰਾ �ੀ ॥ 

�ੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬੇਦਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ�੍ਯਾ ਹਾਰਲ� �ੇ ਅਫਗਾਸਿ��ਤਾ� ਦੇ ਅਮੀਰ ਦੋ�੍ਤ ਮੁਹਮੰਦ ਦੀ �ੌਕਰੀ ਕਰ
ਲਈ  ॥ ਇ�੍ਹੇ  ਅਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਅੰਗ੍ਰਜ਼ੇ ਕੈਂਪਬੈਲ �ੇ ਸਿਮਲਕੇ ਅਫਗਾਸਿ��ਤਾ� ਦੀ ਫੌਜ �ੰੂ ਪੱਛਮੀ ਜੰਗੀ ਤਰੀਸਿਕਆਂ'ਚ
ਸਿ�ਖਲਾਈ ਸਿਦਤ੍ਤ ੀ ॥ ਇ� ਫੌਜ �ੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ੧੮੩੭'ਚ ਜਮਰਦੂ ਤ ੇਹਲੱਾ ਬੋੱਸਿਲਆ ਅਤੇ ਉ� ਜਗੰ'ਚ ਸਿ�ੱਖਾਂ ਦੇ ਵਡੱ ੇ�ਰਦਾਰ
ਜਰ�ੈਲ ਹਰੀ ਸਿ�ੰਘ �ਲੂਆ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ੪ ॥

ਜੋ ਸਿ�ੱਕੇ ਹਾਰਲ� �ੇ ਘੜ੍ਹੇ �ੀ ਓ�੍ਹਾਂ �ੰੂ ਉ� ਵੇੱਲੇ ਦੇ �ਕਲੀ ਸਿ�ੱਕੇ ਜਾਂ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ'ਚ contemporary fakes

ਕਸਿਹਦੇੰ �ੇ ॥ ਹੇਠਾਂ ਇਕ ਉ� ਦੋਰ ਦਾ �ਕਲੀ ਸਿ�ੱਕਾ ॥

123ਸਿਵਃ �ਃੰ ੧੮੭੫ ਦਾ ਲਾਹੌਰ ਟਕ�ਾਲ ਦਾ ਉ�ੱ ਵੇੱਲੇ ਦਾ �ਕਲੀ ਸਿ�ੱਕਾ
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ਜੋ�੍ਯਾ ਹਾਰਲ�



ਕੁਝ ਹੋਰ �ਕਲੀ ਸਿ�ੱਸਿਕਆਂ ਦੀਆਂ ਤ�ਵੀਰਾਂ ਹੇਠਾਂ ਵੇੱਖੀਆਂ ਜਾ �ਕਦੀਆਂ �ੇ  ॥ ਇਹ �ਾਰੇ ਅੱਜ ਦੇ ਜਾਂ  modern

fakes �ੇ ॥
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ਲਾਹੌਰ ਟਕ�ਾਲ ਦੇ ਸਿਵਃ �ੰਃ ੧੮੪੨ ਦੇ �ਾ�ਕਸ਼ਾਹੀ ਸਿ�ੱਕ ੇਦੀ �ਕਲ

ਲਾਹੌਰ ਟਕ�ਾਲ ਦੇ ਸਿਵਃ �ੰਃ ੧੮੨੨ ਦੇ ਗੋਸਿਬੰਦਸ਼ਾਹੀ ਸਿ�ੱਕ ੇਦੀ �ਕਲ

ਲਾਹੌਰ ਟਕ�ਾਲ ਦੇ ਸਿਵਃ �ੰਃ ੧੮੨੨ ਦੇ ਗੋਸਿਬੰਦਸ਼ਾਹੀ ਸਿ�ੱਕ ੇਦੀ �ਕਲ



ਇ� ਸਿਕ�ਮ ਦਾ ਅ�ਲੀ ਸਿ�ੱਕਾ ਸਿ�ਰਫ ਸਿਬ੍ਰਸਿਟਸ਼ ਮ੍ੂਯਜ਼ੀਅਮ ਲੰਡ�'ਚ ਹੈ੫ ॥ 

ਉਪੱਰਲੀ ਤ�ਵੀਰ'ਚ ਸਿ�ੱਕਾ �ਟੀਵ ਐਲਬਮ ਰੇਅਰ ਕਇੋ�ਜ਼'ਤ ੇਸਿ�ਲਾਮੀ ਵਾ�੍ਤੇ ਆਇਆ �ੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਓ�੍ਹਾਂ �ੰੂ ਦਸੱਿ�ਆ 
ਗਇਆ ਸਿਕ ਇਹ �ਕਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇ� �ੱਕ ੇ�ੰੂ ਸਿ�ਲਾਮੀ'ਚੋਂ ਹਟਾ ਲਇਆ ਗਇਆ ॥ ਇ� ਸਿ�ੱਕ ੇਤ ੇਘੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ 
ਇਬਾਰਤਾਂ ਆਮ ਇ� ਦੌਰ ਦੇ ਮੁਲਤਾ�੍ਨੀ ਸਿ�ੱਸਿਕਆਂ ਤ ੇਜੋ ਇਬਾਰਤਾਂ ਹੁਦੰੀਆ �ੇ �ਾਲ ਮੇਲ �ਹੀਂ ਖਾ ਰਹੀ ॥ ਅਖਰਾਂ ਦੀ 
ਬ�ਾਵਟ ਅੱਡ ਹੈ ॥ ਸਿਪੱਛੇ ਅ�ੀਂਂ ਗੋਸਿਬਦੰਸ਼ਾਹੀ ਇਬਾਰਤ ਆਮ ਦੱ�ਣ ਵੇੱਲੇ ਮੁਲਤਾ� ਦਾ ਇਕ ਅ�ਲੀ ਸਿ�ੱਕਾ ਵੇੱਖ ਆਏ ਹਾਂ
॥ ਇ�ਤੋਂ ਪਸਿਹਲਾਂ ਇਕ ਸਿ�ੱਖ ਸਿਮ�ਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਦੀ ਮੋਹਰ �ੰੂ ਭੀ �ਟੀਵ ਐਲਬਮ ਰੇਅਰ ਕਇੋ�ਜ਼ �ੇ �ੀਲਾਮੀ'ਚੋਂ ਕਡੱ 
ਲਇਆ �ੀ ॥ ਹੇਠਾਂ ਇ� ਮੋਹਰ ਦੀ ਤ�ਵੀਰ ਵੇੱਖੀ ਜਾ �ਕਦੀ ਹੈ ॥ ਇਹ ਮੋਹਰ ਪੀ �ੀ ਜੀ ਐ� ਯਾ�ੀ ਸਿਕ ਪ੍ਰੌਫੈਸ਼�ਲ 
ਕਇੌ� ਗ੍ਰੇਸਿਡਗੰ �ਰਸਿਵ� �ੇ ਤ�ਦੀਕ ਕੀਤ੍ਤ ੀ ਹੈ ॥ ਪਰ ਇ� �ੇਵਾ ਦਾ ਇਹ ਕਸਿਹਣਾ ਹੈ ਸਿਕਃ
Verification of certification numbers on the PCGS Certification Database does not 
eliminate the risk of buying counterfeit and altered coins. Though uncommon, 
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ਸਿਵਃ �ੰਃ ੧੯੦੫ ਦਾਂ �ਮਕ ਟਕ�ਾਲ ਦਾ ਰਾਮ ਜੀ ਮੇਹਰ ਵਾਲਾ �ਕਲੀ ਸਿ�ੱਕਾ

ਸਿਵਃ �ੰਃ ੧੮੨੯ ਦੇ ਮੁਲਤਾ� ਟਕ�ਾਲ ਦੇ ਸਿ�ੱਕ ੇਦੀ �ਕਲ । ਤ�ਵੀਰ �ਟੀਵ ਐਲਬਮ ਰੇਅਰ
ਕਇੋ�ਜ਼ ਦੇ �ਦਕ ੇ॥ 

Image courtesy of Steve Album Rare Coins.



counterfeiters may also counterfeit PCGS grading inserts using actual certification 
numbers derived from public sources.

As a general rule, PCGS encourages the purchase of PCGS verified coins from PCGS 
Authorized Dealers.

ਇ�ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਿਕ ਇ�੍ਹਾਂ ਦੇ ਤ�ਦੀਕ ਕਰ� �ਾਲ ਸਿ�ੱਕਾ �ਕਲੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸਿਜੰਮੇਵਾਰੀ ਘਟ੍ਟ �ਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ॥ ਭਾਂਵ ੇ
ਇਹ ਆਮ �ਹੀਂ ਹੈ ਪਰ �ਕਲਖੋਰ ਅ�ਲ �ਰਟੀਫੀਕਟ ਦੇ �ੰਬਰ �ਕਲੀ ਸਿ�ੱਕ ੇਵੇਚ੍ਚਣ ਵਾ�੍ਤੇ ਕਰ �ਕਦੇ �ੇ ॥ ਇ�ਲਈ 
ਇਹ ਜਰਰੂੀ ਹੈ ਸਿਕ ਪੀ �ੀ ਜੀ ਐ� ਦੇ ਤ�ਦੀਕ ਕੀਤ੍ਤ  ੇਸਿ�ੱਕ ੇਇ�੍ਹਾਂ ਦੀ ਤ�ਦੀਕ ਕੀਤ੍ਤ  ੇਹੋਏ ਡੀਲਰਾਂ ਕਲੋੋਂ  ਹੀ ਲਉ ॥ 
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ਸਿਵਃ �ੰਃ ੧੮੭੮ ਦੀ �੍ਰੀ ਅਸਿਮ੍ਰਤ�ਰ ਟਕ�ਾਲ ਦੀ �ਕਲੀ ਮੋਹਰ ॥ 
ਤ�ਵੀਰ �ਟੀਵ ਐਲਬਮ ਰੇਅਰ ਕਇੋ�ਜ਼ ਦੇ �ਦਕ ੇ॥ 

Image courtesy of Steve Album Rare Coins.



ਤਾਂ ਫੇਰ �ਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਸਿਕ �ਕਲੀ ਸਿ�ੱਸਿਕਆਂ ਤੋਂ ਸਿਕਵੇਂ ਬਚੀਏ? ਇ� �ਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ �ੌੱਖਾ �ਹੀਂ ਹੈ ॥ ਪਰ ਜੇ ਕੁਝ 
ਇਹਸਿਤਆਤ ਵਰਤ ੇਜਾਣ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹਦੱ ਤਕ �ਕਲੀ ਸਿ�ੱਸਿਕਆਂ ਅਤ ੇ�ਕਲਖੋਰਾਂ ਤੋਂ ਬਸਿਚਆ ਜਾ �ਕਦਾ ਹੈ ॥ ਕੁਝ 
ਅਹਸਿਤਆਤ ਇੰਝ ਹ�ਃ
* ਸਿ�ੱਕ ੇਦੇ �ਾਲ ਦਾ ਸਿ�ੱਕਾ ਵੇੱਖੋ ਸਿਕ ਸ਼ਕਲ �ੂਰਤ ਅ�ਲੀ ਦੀ ਸਿਕਝੰ ਹੁਦੰੀ ਹੈ ॥ ਯਾ�ੀ ਸਿਕ ਸਿ�ੱਕ ੇਤ ੇਸਿਲਖਾਵਤ ਸਿਕਝੰ ਹੈ? 

ਇਬਾਰਤ ਸਿਕ�੍ਨੀ ਕੁ �ਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ॥ ਕੀ ਸਿ�ੱਕ ੇਦੀ ਜ਼ਮੀ� ਦਾਂਣੇਦਾਰ ਹੈ ਜਾਂ �ਾਫ ਹੈ?
* ਸਿ�ੱਕ ੇਦਾ ਵਜ਼� ਕੀ ਠੀਕ ਹੈ?
* ਸਿ�ੱਕ ੇਦੀ ਕੀਮਤ ਸਿਕ�੍ਨੀ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਰਹੀ ਹੈ? ਜੇ ਜਰਰੂਤ ਤੋਂ ਸਿਜ਼ਆਦਾ ਘਟ੍ਟ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰਰੂ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਸਿ�ਗਾਹ �ਾਲ ਵੇੱਖੋ
* ਸਿਕ�ੇ ਸਿ�ੱਸਿਕਆਂ ਦੇ ਮਾਸਿਹਰ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰ ਤੋਂ �ਲਾਹ ਲਓ ॥
* ਵੇਚਣ ਵਾੱਲੇ �ੰੂ ਪੱੂਛੋ ਸਿਕ ਜੇ �ਕਲੀ ਸਿ�ੱਕਸਿਲਆ ਤ ੇਕੀ ਓਹ ਵਾਸਿਪ� ਲਏਗਾ?

* ਜੇ ਦਰੁਲੱਭ(rare) ਸਿ�ੱਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉ�'ਤ ੇਤਾਂ ਜ਼ਰਰੂ ਜਰਰੂਤ ਤੋਂ ਸਿਜਆਦਾ ਤਵ੍ਵਜੋ ਸਿਦਉ ਸਿਕਉਸਂਿਕ ਅੱਜਕਲ ਬਹਤੁ ੇਇਹ 
ਦਰੁਲੱਭ ਸਿ�ੱਕ ੇਹੀ �ਕਲੀ ਬਜ਼ਾਰਾਂ'ਚ ਧੱਕ ੇਜਾ ਰਹੇ �ੇ ॥

ਅ�ੰਦਘਰ ਟਕ�ਾਲ ਦੇ ਖਾ� ਕਰ ਕ ੇਸਿਵਃ �ੰਃ ੧੮੪੧ ਦੇ ਬਹਤੁ ਸਿ�ੱਕ ੇ�ਕਲੀ ਵੇੱਖਣ �ੰੂ ਸਿਮਲਦੇ �ੇ ॥  ਅ�ੰਦਘਰ ਦਾ 
ਕਈੋ ਭੀ ਸਿ�ੱਕਾ ਹੋਵ ੇਉ��ੰੂ ਜਰਰੂ ਸ਼ੱਕ ਸਿਦ �ਗਾਹ �ਾਲ ਵੇੱਸਿਖਉ ॥ ਭਾਂਵੇਂ ਉਹ ਸਿ�ੱਕ ੇਐ�੍ਨ ਜੀ �ੀ ਜਾਂ ਪੀ �ੀ ਜੀ ਐ�ੱ �ੇ 
ਤ�ਦੀਕ ਜਾਂ certify ਹੀ ਸਿਕਉ ਂ�ਾਂ ਕੀਤ੍ਤ  ੇਹੋਣ । �ਕਲੀ ਹੋ �ਕਦੇ �ੇ ॥ ਹੇਠਾਂ ਤ�ਵੀਰਾਂ'ਚ ਤੁ�ੀਂਂ ਅ�ੰਦਘਰ ਦੇ ਤ�ਦੀਖ 
ਕੀਤ੍ਤ  ੇਸਿ�ੱਕ ੇਵਖੇ �ਕਦੇ ਹੋਂ ॥ ਇਹ ਸਿ�ੱਕ ੇ�ਕਲੀ �ੇ ॥
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ਇਹ ਤ�ਵੀਰ �ਟੀਵ ਐਲਬਮ ਰੇਅਰ ਕੋਂ�ਜ਼ ਦੇ �ਦਕ ੇ॥ 
Image courtesy of Steve Album Rare Coins.



ਇ�ਦੇ �ਾਲ ਹੀ ਜੋ ਭੀ ਰਪੁਈਆਂ ਤ ੋਇਲਾਵਾ ਅ�ੰਦਘਰ ਟਕ�ਾਲ ਦੇ ਸਿ�ੱਕ ੇ�ੇ ਓਹ �ੱਭ �ਕਲੀ �ੇ ॥ ਖਾ� ਕਰ ਕ ੇ
ਅੱਸਿਠਆ�੍ਨੀਆ ਅਤ ੇ ਚੁਆ�੍ਨੀਆ ॥ 
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ਸਿਵਃ �ੰਃ ੧੮੪੧ ਦਾ ਅ�ੰਦਘਰ ਟਕ�ਾਲ ਦਾ �ਕਲੀ ਸਿ�ੱਕਾ ॥

ਸਿਵਃ �ੰਃ ੧੮੪੨ ਦਾ ਅ�ੰਦਘਰ ਟਕ�ਾਲ ਦਾ �ਕਲੀ ਸਿ�ੱਕਾ ॥



ਟੋਕ�ਟੋਕ�
ਟੋਕ� ਜਾਂ ਯਾਦਗਾਰੀ ਸਿ�ੱਕ ੇ॥ ਇ�੍ਹਾਂ �ੰੂ ਯਾਦਗਾਰੀ ਇ�ਲਈ ਸਿਕਹਾ ਜਾ �ਕਦਾ ਹੈ ਸਿਕਉਸਂਿਕ ਇਹ ਸਿਜਆਦਾਤਰ ਲੌਕੀ �੍ਰੀ 
ਦਰਬਾਰ �ਾਸਿਹਬ ਅਸਿਮ੍ਰਤ�ਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਊ� ਤ ੇਯਾਦਗਾਰ ਵਜੱੋਂ ਮੱੁਲ ਲੈਂਦੇ �ੀ ॥ ਇ�੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਈੋ ਖਰੀਦ ਫਰੋਖ੍ਤ ਕਰ�
ਵਾ�੍ਤੇ ਕੀਮਤ �ਹੀਂ ਹੁਦੰੀ �ੀ ॥ ਇ�੍ਹਾਂ �ੰੂ �ੁਸਿ�ਆਰੇ ਜਾਂ �ਰ੍ਰਾਫ ਬ�ਾਉਦੇਂ ਹੁਦੇੰ �ੀ ॥ ਇ�੍ਹਾਂ �ੰੂ �ਰਕਾਰੀ ਟਕ�ਾਲਾਂ �ਹੀਂ 
ਜਾਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁਦੰੀਆਂ �ੀ ॥ ਇ�੍ਹਾਂ ਟੋਕ�ਾਂ ਦੇ ਕੁਝ �ਮੂ�ੇ ਹੇਠਾਂ ਤ�ਵੀਰਾਂ'ਚ ॥ �ੱਭ ਤ�ਵੀਰਾਂ ਵੀਰ ਯਾਦਸਿਵਦੰਰ ਸਿ�ੰਘ 
ਖੇੜ੍ਹਾ ਜੀ ਦੇ �ਦਕ ੇ॥
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ਸਿਟਪੱਣੀਆਂ :
੧. A man of Enterprise, The Short Writings of Josiah Harlan p 5

੨. European Adventurers in Northern India, C Grey p 256

੩. Thirty Five Years in the East, John Martin Honigberger p 57, ਡਾਃ ਹੋਸਿ�ਗਬਰਗਰ �ੇ ਹਾਰਲ� ਦਾ �ਾਉ ਂ
ਐਲ� ਦਸੱਿ�ਆ ਹੈ ਪਰ �ੀ ਗ੍ਰੇ �ੇ ਆਪਣੀ ਸਿਕਤਾਬ ਯੂਪਰੋਪੀਅ� ਐਡਵੈਂਚਰ੍ਰ� ਔਫ �ੌਰਦ� ਇੰਡੀਆ'ਚ ਪੰ�ੇ ੨੫੬'ਤ ੇਡਾਃ ਹੋਸਿ�ਗਬਰਗਰ  ਦਾ 
ਹਵਾਲਾ ਦਕੇ ੇਹਾਰਲ� ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ �ਜ਼ੀਮ(Governor) ਬਾਰੇ ਸਿਲਸਿਖਆ ਹੈ ਸਿਕ ਉਹ �ਕਲੀ ਪੈ�ਾ(false money) ਬਣਾ ਰਸਿਹਆ �ੀ 

੪. Personal Narrative of General Josiah Harlan, Frank E Ross(Editor) p 13

੫. Coin #544 Catalouge of Sikh Coins in British Museum p 72
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ਇਸ ਡਿਕਤਾਬ ਦੀ #ਕਲ ਤੁਸੀਂ http://www.KhalsaSchool.net ਤੋਂ ਮੁਫ੍ਤ'ਚ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਂ ॥

STRICTLY FOR FREE
DISTRIBUTION. 

A free copy of this book can be obtained from  http://www.KhalsaSchool.net
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ਇਹ ਸਫਾ ਜਾਣ ਬੁਝ ਕ ੇਖਾੱਲੀ ਛੱਡਿ�ਆ ਗਇਆ ਹੈ ॥
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