
somvwr 12 PrvrI 2018 qoN AYqvwr 18 PrvrI 2018 q`k 

 12.2.18 somvwr:- P`gx dI sMgRWd dw idn hY 
 

 14.2.18 bu~Dvwr: - 4.30 vzy:-  swD sMgq v`loN sRI suKmnI swihb dy pwT 4.30 vzy 
hoxgy , rihrws dy pwT auprMq dIvwn s`jxgyy hjUrI jQw kIrqn krygw bwAd ivc hYf 
gRMQI igAwnI gurmIq isMG jI kQw krngy Aqy swrI hovygI  

 15.2.18 vIrvwr:- 6.00 v`zy:- rihrws swihb dy pwT hoxgy auoprMq hzUrI jQw Sbd 
kIrqn krygw Aqy swrI syvw hovygI[ 

 

16.2.18 Sukrvwr:- 10.00 vzy:- swD sMgq v`loN ShId isMG isMGxIAW dy sbMD’c   AKMf 
pwT swihb 10.00 vzy ArMB hoxgy swrI syvw hovygI[  
 
17.2.18 Sincrvwr: - 4.00 vzy: - Swm nUM bIbIAW ismrn krngIAW[ 
 

 18.2.18 AYqvwr:- 08.30 vzy: - swD sMgq vloN ShId isMG isMGxIAW dy sbMD’c   rKwey 
hoey sRI AKMf pwT swihb dy Bog 08.30 vzy pYxgy auprMq BweI jgdIS lwl tWfI pirvwr 
vloN suKmnI swihb dy pwT hoxgy Aqy pirvwr vloN hI  swrI syvw hovygI, bwAd’c hzUrI 
jQw kIrqn krygw, gurduAwrw swihb dy isKAwrqI b~cy Sbd kIrqn krngy bwAd ‘c 
siqkwrXog hYf gRMQI igAwnI gurmIq isMG jI kQw krngy [ 

nNot:- 
21.2.18 ShIdI swkw nnkwxw swihb 
 

ਸ ਿੱਖ ਇਸਿਹਾ  ਦਾ  ਭ ਿੋਂ ਵਿੱਡਾ ਖੂਨੀ ਕਾਾਂਡ – ਵਿੱਡਾ ਘਿੱਲੂਘਾਰਾ 

ਸ ਿੱਖ ਇਸਿਹਾ  ਦਾ  ਭ ਿੋਂ ਵਿੱਡਾ ਖੂਨੀ ਕਾਾਂਡ, ਵਿੱਡਾ ਘਿੱਲੂਘਾਰਾ 5 ਫਰਵਰੀ, 1762 ਈ: ਨੂੂੰ  ਅਸਹਮਦ ਸਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦ ੇਛੇਵੇਂ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਸਰਆ  ੀ। 

ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਭਾਰਿ ‘ਿੇ 11 ਹਮਲੇ ਕੀਿੇ  ਨ। ਅਖੀਰ ਸ ਿੱਖਾਾਂ ਹਿੱਥੋਂ ਹੋਈਆਾਂ ਬੇਇਿੱਜ਼ਿੀ ਭਰੀਆਾਂ ਹਾਰਾਾਂ ਿੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਹਮਲੇ ਕਰਨੋਂ ਹਸਿਆ। 

1761 ਸਵਚ ਆਪਣ ੇਪੂੰਜਵੇਂ ਹਮਲੇ  ਮੇਂ ਮਰਾਸਿਆਾਂ ਨੂੂੰ  ਹਰਾਉਣ ਿੋਂ ਬਾਅਦ 25-26 ਹਜ਼ਾਰ ਮਰਾਿਾ ਔਰਿਾਾਂ, ਬਿੱਸਚਆਾਂ ਨੂੂੰ  ਬੂੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਅਬਦਾਲੀ ਕਾਬਲ ਨੂੂੰ  

ਚਿੱਲ ਸਪਆ। ਪੂੰਜਾਬ ਸਵਚ ਵੜਦ ੇਹੀ ਹਮੇਸਾ ਵਾਾਂਗ ਸ ਿੱਖ ਉ  ਦੇ ਸਪਿੱਛੇ ਲਿੱਗ ਗਏ। ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੇ ਲਿੱਖਾਾਂ ਰਪੁਏ ਦਾ ਮਾਲ ਅ ਬਾਬ ਲੁਿੱਿ ਸਲਆ ਿੇ ਹਜ਼ਾਰਾਾਂ ਸਹੂੰਦ ੂ

ਲੜਕੀਆਾਂ-ਲੜਸਕਆਾਂ ਨੂੂੰ  ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਪੂੰਜ ੇਸਵਚੋਂ ਛੁਡਵਾ ਕੇ ਘਰ-ੋਘਰੀ ਪਹੁੂੰਚਾਇਆ। ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਭਾਰਿ ਸਵਚ ਮੁਗ਼ਲਾਾਂ ਿੇ ਮਰਾਸਿਆਾਂ ਦਾ ਲਿੱਕ ਿੋੜ ਸਦਿੱਿਾ 

 ੀ। ਹਣੁ ਸ ਰਫ ਸ ਿੱਖ ਹੀ ਉ  ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਚ ੇ ਨ। ਉ  ਦਾ ਛੇਵਾਾਂ ਹਮਲਾ ਸਨਰੋਲ ਸ ਿੱਖਾਾਂ ਨੂੂੰ  ਨੇ ਿਾਨਾਬੂਦ ਕਰਨ ਵਾ ਿੇ  ੀ। ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ 

ਕਾਬਲ ਜਾਾਂਦ ੇਹੀ ਸ ਿੱਖਾਾਂ ਨੇ ਥਾਉਾਂ-ਥਾਈ ਾਂ ਆਪਣ ੇਕਬਜੇ਼ ਪਿੱਕ ੇਕਰ ਲਏ। ਅਕਿੂਬਰ 1761 ਨੂੂੰ  ਸ ਿੱਖਾਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮਿਾ ਕਰਕੇ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸ ੂੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਵਚ 

ਲਾਹੌਰ ਦ ੇਹਾਕਮ ਉਬੈਦ ਖਾਨ ਨੂੂੰ  ਹਰਾ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ‘ਿੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਸਲਆ। ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸ ੂੰਘ ਨੇ  : ਜਿੱ ਾ ਸ ੂੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੂੂੰ  ਿਖ਼ਿ ‘ਿੇ ਸਬਿਾ ਕੇ 

 ੁਲਿਾਨ-ਉਲ-ਕੌਮ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਪਰਦਾਨ ਕੀਿੀ। 

ਸ ਿੱਖਾਾਂ ਨੂੂੰ  ਪਿਾ  ੀ ਸਕ ਅਜੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਕੋਲ ਲਾਹਰੌ ‘ਿੇ ਕਬਜ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਿੱਖਣ ਦੀ ਿਾਕਿ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ। ਇ  ਲਈ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਛਿੱਡ ਕੇ ਜੂੰਸਡਆਲੇ  ਰਕਾਰੀ 

ਚਗੁਲ ਮਹੂੰਿ ਆਸਕਲ ਦਾ  ਸਨਰੂੰਜਨੀਏ ਨੂੂੰ  ਘੇਰਾ ਪਾ ਸਲਆ। ਉ  ਨੇ ਭਾਈ ਿਾਰ ੂਸ ੂੰਘ ਅਿੇ ਮਸਹਿਾਬ ਸ ੂੰਘ ਮੀਰਾਾਂਕੋਿੀਏ ਵਰਗ ੇਕਈ ਯੋਸਧਆਾਂ ਨੂੂੰ  ਚਗੁਲੀ 

ਕਰਕੇ ਕਿਲ ਕਰਵਾਇਆ  ੀ। ਘਰੇਾ ਲੂੰਬਾ ਚਲਾ ਸਗਆ, ਮਹੂੰਿ ਨੇ ਆਪਣ ੇਦਿੂ ਅਬਦਾਲੀ ਵਿੱਲ ਭਜਾ ਸਦਿੱਿੇ। ਅਬਦਾਲੀ ਪਸਹਲਾਾਂ ਹੀ ਪੂੰਜਾਬ ਵਿੱਲ ਚਿੱਲ 

ਸਪਆ  ੀ। ਮਹੂੰਿ ਦੇ ਦਿੂ ਉ  ਨੂੂੰ  ਰਹੁਿਾ ਗੜ੍ ਸਮਲੇ। ਸ ਿੱਖਾਾਂ ਨੂੂੰ  ਵੀ ਅਬਦਾਲੀ ਦ ੇਆਉਣ ਦਾ ਪਿਾ ਚਿੱਲ ਸਗਆ। ਉਹ ਆਪਣ ੇਿਿੱਬਰ ਿੋਰ ਨੂੂੰ  ਮਾਲਵੇ ਦ ੇ

ਰੇਿਥਸਲਆਾਂ ਵਿੱਲ ਛਿੱਡਣ ਲਈ ਚਿੱਲ ਪਏ, ਿਾਾਂ ਜ ੋਬੇਸਫਕਰ ਹੋ ਕੇ ਅਬਦਾਲੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ  ਕਣ। ਜਦੋਂ ਅਬਦਾਲੀ ਲਾਹੌਰ ਪਹੁੂੰਸਚਆ ਿਾਾਂ ਸ ਿੱਖ  ਿਲੁਜ 

ਿਿੱਪ ਕੇ ਮਾਲੇਰਕੋਿਲੇ ਦ ੇਨਜ਼ਦੀਕ ਸਪੂੰਡ ਕੁਿੱਪ ਕੋਲ ਡੇਰਾ ਲਾਈ ਬੈਿੇ  ਨ। ਅਿੱਜਕਲ੍ ਇਹ ਸਪੂੰਡ ਮਾਲੇਰਕਿੋਲਾ-ਲੁਸਧਆਣਾ ਮੁਿੱਖ  ੜਕ ‘ਿੇ ਹੈ। 

ਸ ਿੱਖਾਾਂ ਦੀ ਲੜਾਕੀ ਫੌਜ ਉ  ਵੇਲੇ 50 ਕੁ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ  ੀ। 50-60 ਹਜ਼ਾਰ ਹੀ ਵਹੀਰ  ੀ ਔਰਿਾਾਂ, ਬਿੱਚੇ ਿੇ ਸਬਰਧ। ਸ ਿੱਖ ਜਲਦੀ ਿੋਂ ਜਲਦੀ ਬਰਨਾਲੇ ਵਿੱਲ 

ਸਨਕਲਣਾ ਚਾਹੁੂੰਦ ੇ ਨ, ਿਾਾਂ ਜੋ ਬਾਬਾ ਆਲਾ ਸ ੂੰਘ ਦੀ ਮਦਦ ਸਮਲ  ਕ।ੇ ਪਰ ਅਬਦਾਲੀ ਿੋਂ ਡਰਦ ੇਮਾਰ ੇਆਲਾ ਸ ੂੰਘ ਨੇ ਇ  ਕੌਮੀ  ੂੰਕਿ ਵੇਲੇ ਆਪਣ ੇ

ਭਰਾਵਾਾਂ ਦੀ ਬਾਾਂਹ ਨਾ ਫੜੀ,  ਗੋਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਛਿੱਡ ਕੇ ਆ -ੇਪਾ  ੇਹੋ ਸਗਆ। ਸ ਿੱਖਾਾਂ ਨੂੂੰ  ਉ  ਵੇਲੇ ਅਬਦਾਲੀ ਦ ੇਹਕੁਮ ਨਾਲ ਮਾਲੇਰਕੋਿਲੇ ਦੇ ਨਵਾਬ ਭੀਖਣ 

ਸਾਹ ਿੇ  ਰਸਹੂੰਦ ਦ ੇ ੂਬੇਦਾਰ ਜੈਨ ਖਾਨ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ  ੀ, ਇ  ਲਈ ਕੂਚ ਕਰਨ ਸਵਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ  ੀ। ਅਬਦਾਲੀ ਨੂੂੰ  ਜਦੋਂ ਸ ਿੱਖਾਾਂ ਦ ੇ

ਮਾਲੇਰਕੋਿਲੇ ਲਾਗ ੇਹੋਣ ਬਾਰੇ ਪਿਾ ਲਿੱਗਾ ਿਾਾਂ ਉ  ਨੇ ਸਬਜਲੀ ਵਰਗੀ ਿੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੂਚ ਕੀਿਾ। 5 ਫਰਵਰੀ, 1762 ਨੂੂੰ   ੂਰਜ ਦੀ ਸਿਿੱਕੀ ਸਨਕਲਣ ਿੋਂ ਪਸਹਲਾਾਂ 

ਹੀ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਦਲ ਖਾਲ ਾ ‘ਿੇ ਬੜਾ ਕਸਹਰੀ ਹਮਲਾ ਕਰ ਸਦਿੱਿਾ। ਉ  ਨੇ ਅਿੱਧੀ ਫੌਜ ਆਪ ਰਿੱਖੀ ਿੇ ਅਿੱਧੀ ਆਪਣ ੇਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਵਲੀ ਖਾਨ ਨੂੂੰ  ਦ ੇਕੇ  ਮੇਿ 

ਜੈਨ ਖਾਨ, ਭੀਖਣ ਖਾਨ ਅਿੇ ਦੀਵਾਨ ਲਿੱਛਮੀ ਨਰਾਇਣ ਸ ਿੱਖਾਾਂ ਦ ੇਵਹੀਰ ‘ਿੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜ ਸਦਿੱਿਾ। ਸ ਿੱਖਾਾਂ ਨੇ ਆਪਣ ੇਵਹੀਰ ਨੂੂੰ  ਚਾਰੇ ਪਾ ੇ ਿੋਂ ਘੇਰ 

ਸਲਆ ਿੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਡਿ ਗਏ। ਇ  ਯੁਿੱਧ ਸਵਚ ਿਕਰੀਬਨ  ਾਰੀਆਾਂ ਸਮ ਲਾਾਂ ਦੇ  ਰਦਾਰ,  : ਜਿੱ ਾ ਸ ੂੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਿ ਹਾਜ਼ਰ 

 ਨ।  : ਜਿੱ ਾ ਸ ੂੰਘ ਨੇ ਲੜਦ-ੇਲੜਦ ੇਬਰਨਾਲੇ ਵਿੱਲ ਵਧਣ ਦਾ ਹਕੁਮ ਸਦਿੱਿਾ।  ਭ ਿੋਂ ਪਸਹਲਾਾਂ ਕਾਸ ਮ ਖਾਨ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਿਾ। ਉਹ ਮੂੂੰਹ ਦੀ ਖਾ ਕੇ ਅਜ ੇ

ਸਪਿੱਛੇ ਹਸਿਆ  ੀ ਸਕ ਅਸਹਮਦ ਸਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਆਪਣ ੇਨਾਮਵਰ ਜਰਨੈਲਾਾਂ ਜਹਾਨ ਖਾਨ ਿੇ  ਰਬੁਲੂੰਦ ਖਾਨ ਦ ੇਨਾਲ ਚਫੇੁਸਰਉਾਂ ਸ ਿੱਖਾਾਂ ‘ਿੇ ਹਮਲਾ ਕਰ 
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ਸਦਿੱਿਾ। ਸ ਿੱਖਾਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਆਲਾ ਸ ੂੰਘ ਦ ੇਵਕੀਲ  ੇਖ ੂਸ ੂੰਘ ਹੂੰਭਲਵਾਲ ਦੀ ਸਨਗਰਾਨੀ ਹੇਿ ਵਹੀਰ  ਮੇਿ ਬਰਨਾਲੇ ਵਿੱਲ ਕੂਚ ਕਰ ਸਦਿੱਿਾ। 

ਸਾਹਵਲੀ ਖਾਨ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਵਹੀਰ ਦਾ ਬੜਾ ਨੁਕ ਾਨ ਕੀਿਾ। ਹਜ਼ਾਰਾਾਂ ਸਬਰਧ ਔਰਿਾਾਂ ਿੇ ਬਿੱਚ ੇਮਾਰ ਸਦਿੱਿ ੇਿੇ ਹਜ਼ਾਰਾਾਂ ਬੂੰਦੀ ਬਣਾ ਲਏ। ਪਿਾ ਲਿੱਗਣ ‘ਿੇ  : 

ਜਿੱ ਾ ਸ ੂੰਘ ਨੇ  : ਸਾਮ ਸ ੂੰਘ,  : ਕਰੋੜਾ ਸ ੂੰਘ,  : ਨਾਹਰ ਸ ੂੰਘ ਿੇ  : ਕਰਮ ਸ ੂੰਘ ਆਸਦ ਨੂੂੰ  ਮਦਦ ਵਾ ਿੇ ਭੇਸਜਆ। ਸ ਿੱਖਾਾਂ ਨੇ ਬੂੰਦੀ ਛੁਡਵਾ ਲਏ ਿੇ ਸਾਹ 

ਵਲੀ ਦੀ ਫੌਜ ਦਾ ਬੜਾ ਨੁਕ ਾਨ ਕੀਿਾ। ਿੂੰਗ ਆ ਕੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਪਿੱਛੇ ਹਿ ਸਗਆ।  : ਚੜ੍ਿ ਸ ੂੰਘ ਹਿੱਥੋਂ ਜਰਨੈਲ  ਰਬੁਲੂੰਦ ਖਾਨ ਿੇ  : ਜਿੱ ਾ ਸ ੂੰਘ ਹਿੱਥੋਂ ਪਰਧਾਨ 

 ੈਨਾਪਿੀ ਜਹਾਨ ਖਾਨ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਸਗਆ। ਅਬਦਾਲੀ ਿੇਜ਼ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰੀਆਾਂ ਿੋਪਾਾਂ ਲਾਹੌਰ ਹੀ ਛਿੱਡ ਆਇਆ  ੀ। ਉ  ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਮਾਿਰਾ ਸਵਚ 

ਹਲਕੀਆਾਂ ਿੋਪਾਾਂ  ਨ, ਪਰ ਹਿੱਥੋ-ਹਿੱਥ ਲੜਾਈ ਵੇਲੇ ਿੋਪਾਾਂ ਕੂੰਮ ਨਹੀ ਾਂ ਆਉਾਂਦੀਆਾਂ। ਜੇ ਸ ਿੱਖ ਲੜਦ ੇਹੋਏ ਿੁਰਦ ੇਨਾ ਿਾਾਂ ਨੁਕ ਾਨ ਬਹਿੁ ਸਜ਼ਆਦਾ ਹੋਣਾ  ੀ। 

ਵਾਰ-ਵਾਰ ਘਰੇਾ ਿੁਿੱਿਣ ਕਾਰਨ ਸ ਿੱਖਾਾਂ ਦੀ ਵਹੀਰ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕ ਾਨ ਹੋ ਸਰਹਾ  ੀ। ਇ  ਘਮ ਾਨ ਸਵਚ ਦ ੋਪੁਰਾਿਨ ਬੀੜਾਾਂ, ਅੂੰਸਮਰਿ ਰ ਵਾਲੀ ਿੇ ਦਮਦਮਾ 

 ਾਸਹਬ ਵਾਲੀ ਗੁੂੰਮ ਹੋ ਗਈਆਾਂ। ਗੁਰ ੂਗਰੂੰਥ  ਾਸਹਬ ਵਾਲੀ ਪਾਲਕੀ ਵੀ ਛਿੱਡਣੀ ਪਈ। ਜੂੰਗ ਸਵਚ  : ਚੜ੍ਿ ਸ ੂੰਘ ਸੁਕਰਚਿੱਕੀਏ ਨੇ ਖਾਲੀ ਘੋਸੜਆਾਂ ਦੀ ਮਦਦ 

ਨਾਲ ਅਨੇਕਾਾਂ ਬਜੁ਼ਰਗਾਾਂ, ਔਰਿਾਾਂ ਿੇ ਭੁਝੂੰਗੀਆਾਂ ਨੂੂੰ   ੁਰਿੱਸਖਅਿ ਜਗਾ੍ ‘ਿੇ ਪਹੁੂੰਚਾਇਆ। 

ਦੋਵੇਂ ਸਧਰਾਾਂ ਖੂਨ ਦੀ ਹੋਲੀ ਖੇਡਦੀਆਾਂ ਹੋਈਆਾਂ ਬਰਨਾਲੇ ਵਿੱਲ ਨੂੂੰ  ਿੁਰੀਆਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਾਂ  ਨ। ਸਿਰਕਾਲਾਾਂ ਨੂੂੰ  ਸਪੂੰਡ ਕੁਿਬਾ ਿੇ ਬਾਹਮਣੀਆਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸ ੂੰਘਾਾਂ ਦਾ 

ਘੇਰਾ ਿੁਿੱਿ ਸਗਆ। ਇਥ ੇਹੀ ਸ ਿੱਖਾਾਂ ਦਾ  ਭ ਿੋਂ ਵਿੱਧ ਨੁਕ ਾਨ ਹੋਇਆ। ਦਰੁਾਨੀ ਫੌਜ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਾਂ ਦੀ ਸਗਣਿੀ ਸਵਚ ਬਜੁ਼ਰਗ, ਇ ਿਰੀਆਾਂ ਿੇ ਬਿੱਚ ੇਕਿਲ ਕੀਿੇ। 

ਸਪੂੰਡ ਕੁਿਬੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਢਾਬ  ੀ, ਜ ੋਸ ਿੱਖਾਾਂ ਨੇ ਰੋਕ ਲਈ। ਇਹ ਢਾਬ 1965-70 ਿਿੱਕ ਮੌਜੂਦ ਰਹੀ  ੀ। ਦਵੋੇਂ ਫੌਜਾਾਂ ਥਿੱਕ ਕੇ ਚਰੂ ਹੋਈਆਾਂ ਪਈਆਾਂ  ਨ ਿੇ 

ਸਪਆ  ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਹਾਲ  ੀ। ਦੋਵੇਂ ਫੌਜਾਾਂ ਸਪਛਲੇ 48 ਘੂੰਿੇ ਿੋਂ ਲਗਾਿਾਰ ਚਿੱਲ ਰਹੀਆਾਂ  ਨ ਿੇ 10 ਘੂੰਿੇ ਿੋਂ ਲੜ ਰਹੀਆਾਂ  ਨ। ਜਦ ਿਿੱਕ ਵਹੀਰ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ 

ਚਲਾ ਨਾ ਸਗਆ, ਸ ਿੱਖਾਾਂ ਨੇ ਦਰੁਾਨੀਆਾਂ ਨੂੂੰ  ਪਾਣੀ ਦੇ ਲਾਗ ੇਨਾ ਫਿਕਣ ਸਦਿੱਿਾ। ਸਫਰ ਸ ਿੱਖ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਵਹੀਰ ਦ ੇਮਗਰ ਚਿੱਲ ਪਏ। ਦਰੁਾਨੀ ਫੌਜਾਾਂ ਸਪਆ  

ਨਾਲ ਮਰੀਆਾਂ ਪਈਆਾਂ  ਨ। ਉਹ ਪਾਣੀ ‘ਿੇ ਿੁਿੱਿ ਪਈਆਾਂ, ਏਨੇ ਨੂੂੰ  ਸ ਿੱਖ ਦਰੂ ਸਨਕਲ ਗਏ। ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਸ ਿੱਖਾਾਂ ਦਾ ਬਰਨਾਲੇ ਿਿੱਕ ਸਪਿੱਛਾ ਕੀਿਾ। ਅਿੱਗੇ 

ਹਨੇਰਾ ਹੋਣ ਿੇ ਸ ਿੱਖ ਵ ੋਂ ਵਾਲੇ ਸਪੂੰਡ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਰਕੁ ਸਗਆ। ਸ ਿੱਖ ਅਿੱਗੇ ਕੋਿਕਪੂਰਾ, ਲਿੱਖੀ ਜੂੰਗਲ ਿੇ ਫਰੀਦਕੋਿ ਵਿੱਲ ਨੂੂੰ  ਸਨਕਲ ਗਏ। ਕੁਿੱਪ ਿੋਂ ਲੈ 

ਕੇ ਬਰਨਾਲੇ ਿਿੱਕ ਲਾਸਾਾਂ ਹੀ ਲਾਸਾਾਂ ਸਖਲਰੀਆਾਂ ਹੋਈਆਾਂ  ਨ। ਸ ਿੱਖਾਾਂ ਦਾ ਅਿੱਗੇ ਕਦ ੇਇਕ ਹੀ ਸਦਨ ਸਵਚ ਏਨਾ ਨੁਕ ਾਨ ਨਹੀ ਾਂ  ੀ ਹੋਇਆ। 

ਇ  ਘਿੱਲੂਘਾਰ ੇਸਵਚ ਸ ਿੱਖਾਾਂ ਦਾ ਨੁਕ ਾਨ ਹੋਣ ਦਾ  ਭ ਿੋਂ ਵਿੱਡਾ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦਾ ਵਹੀਰ ਨਾਲ ਹੋਣਾ  ੀ। ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੂੂੰ  ਵਹੀਰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਸਚੂੰਿਾ  ੀ, ਨਹੀ ਾਂ ਿਾਾਂ 

ਉਹ ਛਾਪਾਮਾਰ ਯੁਿੱਧ ਕਰਕੇ ਸਨਕਲ  ਕਦ ੇ ਨ। ਦ ੂਰਾ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਕਰੀਬ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਿੇ ਅਬਦਾਲੀ ਦੀ 2 ਲਿੱਖ ਦ ੇਕਰੀਬ  ੀ। ਅਬਦਾਲੀ ਦੀ ਮਦਦ ‘ਿੇ 

 ਾਰ ੇਪੂੰਜਾਬ ਦ ੇਫੌਜਦਾਰਾਾਂ ਿੇ ਚੌਧਰੀਆਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਹਾਜ਼ਰ  ੀ, ਜਦ ਸਕ ਸ ਿੱਖਾਾਂ ਨੂੂੰ  ਇਕਿੱਲੇ ਲੜਨਾ ਸਪਆ। ਬਾਬਾ ਆਲਾ ਸ ੂੰਘ ‘ਿੇ ਬੜੀ ਉਮੀਦ  ੀ, ਪਰ ਉ  ਨੇ 

ਸਕ  ੇਸਧਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾ ਕੀਿੀ। ਲੜਾਕ ੇਸ ਪਾਹੀਆਾਂ ਦਾ ਨੁਕ ਾਨ ਦੋਹੀ ਾਂ ਪਾ ੀ ਇਕੋ ਸਜਹਾ ਹੀ  ੀ। 10-12 ਹਜ਼ਾਰ ਸ ਿੱਖ ਸਹੀਦ ਹੋਏ ਿੇ ਏਨੇ ਹੀ ਦਰੁਾਨੀ। 

ਸ ਿੱਖਾਾਂ ਦੇ ਬਾਲ-ਬਿੱਚੇ ਿੇ ਔਰਿਾਾਂ 18-20 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਲ ਹੋਏ। ਇ  ਿਰ੍ਾਾਂ ਸ ਿੱਖਾਾਂ ਦਾ ਨੁਕ ਾਨ 30-32 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ  ੀ। 

ਸ ਿੱਖਾਾਂ ਦਾ  ਾਰਾ  ਾਮਾਨ ਲੁਿੱ ਸਿਆ ਸਗਆ। ਅੂੰਸਮਰਿ ਰ ਵਾਲੀ ਿੇ ਦਮਦਮਾ  ਾਸਹਬ ਵਾਲੀਆਾਂ ਪੁਰਾਿਨ ਬੀੜਾਾਂ ਅਬਦਾਲੀ ਦ ੇਹਿੱਥ ਆ ਗਈਆਾਂ, ਜ ੋਉ  ਨੇ 

ਨਸਿ ਕਰ ਸਦਿੱਿੀਆਾਂ।  : ਜਿੱ ਾ ਸ ੂੰਘ,  : ਚੜ੍ਿ ਸ ੂੰਘ ਿੇ  : ਸਾਮ ਸ ੂੰਘ ਆਸਦ  ਰਦਾਰਾਾਂ ਦੇ ਕਈ-ਕਈ ਫਿੱਿ ਲਿੱਗੇ। ਕੋਈ ਸ ਿੱਖ  ੈਸਨਕ ਨਾ ਬਸਚਆ, ਸਜ  ਦ ੇ

ਜ਼ਖਮ ਨਾ ਲਿੱਗਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਸ ਿੱਖਾਾਂ ਦ ੇਮਨਾਾਂ ਸਵਚ ਇ  ਘਿੱਲੂਘਾਰ ੇਦਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਅ ਰ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਾਾਂ ਦ ੇਸਦਲ ਸਵਚ ਜੋ ਅਬਦਾਲੀ ਦਾ ਮਾੜਾ-ਮੋਿਾ ਡਰ 

 ੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਨਕਲ ਸਗਆ। ਜੇ ਕਈੋ ਹੋਰ ਕੌਮ ਹੁੂੰਦੀ ਿਾਾਂ ਮਰਾਸਿਆਾਂ ਵਾਾਂਗ ਦਬੁਾਰਾ ਉਿੱਿ ਨਾ  ਕਦੀ। ਪਰ ਸ ਿੱਖਾਾਂ ਨੇ 6 ਮਹੀਸਨਆਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਬਦਾਲੀ ਨੂੂੰ  

ਜੂੰਗ ਸਪਿੱਪਲੀ  ਾਸਹਬ ਸਵਚ ਘੇਰ ਸਲਆ। 

ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਹਸਰਮੂੰਦਰ  ਾਸਹਬ ਦੀਆਾਂ ਨੀਹਾਾਂ ਸਵਚ ਬਰਦੂ ਦਿੱਬ ਕੇ ਮੁਿੱਢੋਂ ਉਡਾ ਸਦਿੱਿਾ। ਉਹ ਇਹ ਵੇਖਣ ਵਾ ਿੇ 9-10 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਪੂੰਜਾਬ ਸਵਚ ਸਰਹਾ ਸਕ ਸ ਿੱਖ 

ਦਬੁਾਰਾ ਉਿੱਿਦ ੇਹਨ ਸਕ ਨਹੀ ਾਂ। ਸ ਿੱਖਾਾਂ ਨੇ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਮਾਲਵੇ ਸਵਚ ਕਿੱਢ।ੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦ ੇਮਨਾਾਂ ਸਵਚ ਘਿੱਲੂਘਾਰ ੇਸਵਚ ਹੋਏ ਕਿਲੇਆਮ ਦਾ ਬੜਾ ਰੂੰਜ  ੀ। ਜਦੋਂ ਫਿੱਿ 

ਜ਼ਰਾ ਕੁ ਆਿਰ ੇਿਾਾਂ ਅਬਦਾਲੀ ਿੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਗੁਰਮਿਾ ਪਾ  ਕੀਿਾ ਸਗਆ। 5 ਫਰਵਰੀ, 1762 ਈ: ਨੂੂੰ  ਘਿੱਲੂਘਾਰਾ ਹੋਇਆ ਿੇ ਮਈ 1762 ਨੂੂੰ  ਸ ਿੱਖਾਾਂ ਨੇ 

 ਰਸਹੂੰਦ ਨੂੂੰ  ਘੇਰ ਸਲਆ। ਜੈਨ ਖਾਨ ਨੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰਪੁਈਆ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਦੇ ਕੇ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਕਰ ਸਲਆ। ਸ ਿੱਖਾਾਂ ਨੇ ਦਰੂੋਂ-ਨੇਸੜਉਾਂ 

ਹਸਥਆਰ ਿੇ ਗੋਲੀ-ਸ ਿੱਕਾ ਖਰੀਦ ਕੇ ਅੂੰਸਮਰਿ ਰ ਨੂੂੰ  ਕੂਚ ਕਰ ਸਦਿੱਿੇ। ਦੀਵਾਲੀ ਿਿੱਕ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਦ ੇਕਰੀਬ ਸ ਿੱਖ ਸਹੀਦੀ ਗਾਨੇ ਬੂੰਨ ੍ਕੇ ਲਾੜੀ ਮੌਿ ਨੂੂੰ  ਸਵਆਹਣੁ 

ਲਈ ਅੂੰਸਮਰਿ ਰ ਇਕਿੱਿੇ ਹੋ ਗਏ। ਅਬਦਾਲੀ ਸ ਿੱਖਾਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਿੋਂ ਘਬਰਾ ਸਰਹਾ  ੀ, ਸਕਉਾਂਸਕ ਉ  ਦੀ ਮੁਿੱਖ ਫੌਜ ਜਨਰਲ ਨੂਰਉਦੀਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਿ 

ਕਸਮੀਰ ਦ ੇਬਾਗੀ ਗਵਰਨਰ  ੁਿੱਖਜੀਵਨ ਮਿੱਲ ਨੂੂੰ  ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਗਈ ਹੋਈ  ੀ। ਉ  ਨੇ  ੁਲ੍ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣ ੇਦਿੂ ਅੂੰਸਮਰਿ ਰ ਭੇਜ,ੇ ਸਜਨ੍ਾਾਂ ਨੂੂੰ  ਸ ਿੱਖਾਾਂ 

ਨੇ ਬੇਇਿੱਜ਼ਿ ਕਰਕੇ ਵਾਪ  ਭੇਜ ਸਦਿੱਿਾ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਾ ਚਲਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਅਬਦਾਲੀ ਇਕ ਲਿੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ 16 ਅਕਿੂਬਰ ਨੂੂੰ  ਅੂੰਸਮਰਿ ਰ ਪਹੁੂੰਚ 

ਸਗਆ। 

ਅਗਲੇ ਸਦਨ 17 ਅਕਿੂਬਰ, 1762 ਨੂੂੰ  ਦੀਵਾਲੀ  ੀ ਿੇ ਪੂਰਨ  ੂਰਜ ਗਰਸਹਣ  ੀ। ਿੜਕੇ ਹੀ ਸ ਿੱਖ ਅਬਦਾਲੀ ‘ਿੇ ਿੁਿੱਿ ਪਏ।  ਾਰਾ ਸਦਨ ਬੜਾ ਘੋਰ ਯੁਿੱਧ 

ਹੋਇਆ। ਪਾਣੀਪਿ ਅਿੇ ਅਨੇਕਾਾਂ ਯੁਿੱਧਾਾਂ ਦਾ ਗਾਜ਼ੀ ਅਬਦਾਲੀ ਸਾਮ ਿਿੱਕ ਬੁਰੀ ਿਰ੍ਾਾਂ ਹਾਰ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਦੜੌ ਸਗਆ। ਇ  ਜੂੰਗ ਿੋਂ ਬਾਅਦ ਸਫਰ ਅਬਦਾਲੀ ਦ ੇ

ਪੈਰ ਨਾ ਲਿੱਗੇ। ਕਸਮੀਰ ਿੋਂ ਵਾਪ  ਆਈ ਫੌਜ ਅਿੇ ਹੋਰ ਚੌਧਰੀਆਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਸ ਿੱਖਾਾਂ ਮਗਰ ਚਸੜ੍ਆ, ਪਰ ਸ ਿੱਖਾਾਂ ਨੇ ਛਾਪਾਮਾਰ ਯੁਿੱਧ ਨਾਲ 

ਅਬਦਾਲੀ ਦੀ ਜਾਨ ਿੂੰਗ ਕਰ ਸਦਿੱਿੀ। ਇਕ ਸਦਨ ਇਕ ਇਕਿੱਲਾ ਘੜੋ ਵਾਰ ਸ ਿੱਖ ਹੀ ਘੋੜਾ ਦੌੜਾ ਕੇ ਅਬਦਾਲੀ ਨੂੂੰ  ਆ ਸਪਆ। ਉਹ ਿਾਾਂ ਉ  ਦ ੇਅੂੰਗ-

ਰਿੱਸਖਅਕਾਾਂ ਹਿੱਥੋਂ ਮਾਸਰਆ ਸਗਆ, ਪਰ ਇ  ਗਿੱਲ ਨੇ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਸਦਲ ‘ਿੇ ਬੜਾ ਗਸਹਰਾ ਅ ਰ ਕੀਿਾ। ਉਹ  ਮੇਿ ਫੌਜ ਵਾਪ  ਲਾਹੌਰ ਆ ਬੈਿਾ। ਇਲਾਕ ੇ

ਦਾ ਪਰਬੂੰਧ ਕਰਕੇ ਉਹ 12 ਦ ੂੰਬਰ, 1762 ਨੂੂੰ  ਲਾਹੌਰ ਿੋਂ ਕਾਬਲ ਲਈ ਿੁਰ ਸਪਆ। ਉ  ਦੇ ਰਾਵੀ ਪਾਰ ਕਰਦ ੇਹੀ ਸ ਿੱਖਾਾਂ ਨੇ ਉ  ਦੀ ਫੌਜ ‘ਿੇ ਹਮਲਾ ਕਰ 

ਸਦਿੱਿਾ। ਮਿੱਧ ਏਸੀਆ ਦਾ  ਭ ਿੋਂ ਵਿੱਡਾ ਜਰਨੈਲ  ਾਹਮਣ ੇਦ ੂਰ ੇਸਕਨਾਰੇ ‘ਿੇ ਿਬਾਹ ਹੁੂੰਦੀ ਫੌਜ ਨੂੂੰ  ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰ  ਸਕਆ ਿੇ ਕੂੰਨ ਵਲੇਿ ਕੇ 

ਕਾਬਲ ਨੂੂੰ  ਿੁਰ ਸਪਆ। 

 

 
 
 
 
 

 


