
somvwr 18 dsMbr 2017 qoN AYqvwr 24 dsMbr 2017 q`k 

 20.12.17 bu~Dvwr: - 4.30 vzy:-  swD sMgq v`loNy sRI suKmnI swihb dy pwT 4.30 vzy hoxgy , 
rihrws dy pwT auprMq dIvwn s`jxgyy hjUrI jQw kIrqn krygw dygW dIAW syvwvW: - sR: mnjIq isMG syKoN, 
SR: AmrjIq isMG , sR:hrijMdr isMG Aqy bIbI qrsym kOr, bIbI pvndIp kOr, hIrw jvYlr, nIl kml s 
ibkRmjIq isMG QWdI Aqy bIbI rxjIq kOr Aqy sR sucw isMG bYNs pirvwrW  vloN hoxgIAW[ 
 

 21.12.17 vIrvwr:-  
 6.00 v`zy:- ShIdI idn v`fy swihbzwidAW dw[  rihrws swihb dy pwT hoxgy bwAd’c hzUrI jQw Sbd 

kIrqn krygw Aqy swrI syvw hovygI[ 

 

22.12.17 Sukrvwr: - 10.00 vzy: - bIbI gurmIq kOr cwhl Aqy pirvwr v`loN sRI AKMf pwT swihb 
ArMB hoxgy swrI syvw hovygI [  

 dygW dIAW syvwvW: - sR surjIq isMG syKoN, sR: surjIq isMG Syrig~l qy bIbI gurdIp kOr Syrig`l, sR: 
Avqwr isMG qy bIbI kulivMdr kOr puryvwl, bIbI suirMdr kOr puryvwl, sR: kSmIr isMG qy bIbI suirMdr kOr 
nwgrw, sR: syvw isMG A`tw qy bIbI Avqwr kOr A`tw, bIbI AmrjIq kOr sMDU qy sR: gurdyv isMG AOlK sR: 
rxjIq isMG bwsI qy sv: inrml isMG puryvwl dy pRIvwrW vloN hoxgIAW[ 

 
23.12.17 Sincrvwr: - 10.30 vjy: - sv: jgq isMG sMGw  pirvwr v`loN sRI suKmnI swihb dy pwT 

hoxgy Aqy swrI syvw hovygI [4 vzy:- Swm nUM bIbIAW ismrn krngIAW[ 
 
24.12.17 AYqvwr:- 08.30 vzy: - bIbI gurmIq kOr cwhl Aqy pirvwr vloN rKwey hoey sRI AKMf pwT 
swihb dy Bog 08.30 vzy pYxgy auprMq sR blivMdr isMG DmweI vloN sRI suKmnI swihb dy pwT hoxgy (b`cy bwAd 
dIAW 12 AStp`dIAW dw pwT krngy)   Aqy swrI syvw hovygI, bwAd’c hzUrI jQw kIrqn krygw auprMq b`cy 
kIrqn krngy apurMq mwnXog igAwnI gurmIq isMG jI kQw krngy[ 

 pMjwbI skUl iv`c CutI hY(24 dsMbr Aqy 31 dsMbr) 
 ***************************************************************************************** 
 26 dsMbr jnm idn ShId s aUDm isMG jI 
 26-28 dsMbr ShIdI Coty swihbzwdy 

ਬੇਜੋੜ ਸੀ ਗੜਹੀ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਜੰਗ 

ਗੁਰਮੇਲ ਸਸੰਘ ਸਗਿੱਲ 

 

ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਜੰਗ ਦੀ ਨਾ ਭੁਿੱਲਣਯੋਗ ਅਤੇ ਅਦੁਿੱਤੀ ਦਾਸਤਾਨ ਇਸਤਹਾਸ ਸ ਿੱਚ ਸੁਨਸਹਰੀ ਅਿੱਖਰਾਾਂ ਸ ਿੱਚ ਸਲਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨ ੰ  ਬਹਤੁ ਸਾਰੇ ਕ ੀਆਾਂ ਅਤੇ ਲੇਖਕਾਾਂ ਨੇ ਆਪੋ-

ਆਪਣੀਆਾਂ ਰਚਨਾ ਾਾਂ ਸ ਿੱਚ ਕਲਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜਹੀ ਦੀ ਜੰਗ ਸਸਿੱਖ ਇਸਤਹਾਸ ਸ ਿੱਚ ਇਸ ਕਰਕੇ  ੀ ਅਸਹਮੀਅਤ ਰਿੱਖਦੀ ਹੈ ਸਕਉ ਾਂਸਕ ਇਿੱਕ ਪਾਸ ੇਲਿੱਖਾਾਂ ਦੀ ਸਗਣਤੀ 

ਸ ਿੱਚ ਹਸਿਆਰਾਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਮੁਗ਼ਲ ਫੌਜ ਤੇ ਦ ਜ ੇਪਾਸ ੇਕਈ ਮਹੀਸਨਆਾਂ ਤੋਂ ਭੁਿੱਖੇ-ਭਾਣੇ ਮੁਿੱਠੀ ਭਰ ਸਸੰਘ। ਇਸ ਜੰਗ ਸ ਿੱਚ ਇਿੱਕ ਪਾਸੇ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ  ਾਲੇ ਮੁਗ਼ਲ ਸੈਸਨਕ 

ਸਨ ਅਤੇ ਦ ਜੇ ਪਾਸ ੇਸਨਸ਼ਕਾਮ ਸੇ ਾ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਭਾ ਨਾ ਰਿੱਖਣ  ਾਲੇ ਮਰਜੀ ੜੇ ਸਸੰਘ। ਕਿੱਚੀ ਗੜਹੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਚਮਕੌਰ ਨੰਬਰਦਾਰ ਨੇ ਮੁਗ਼ਲ ਹਾਕਮਾਾਂ ਨ ੰ  ਮੁਖਬਰੀ ਕੀਤੀ ਤਾਾਂ 

ਗੁਰ  ਗੋਸਬੰਦ ਸਸੰਘ ਜੀ ਦੇ ਦੋ ਾਾਂ  ਿੱਸਿਆਾਂ ਸਾਸਹਬਜਾਸਦਆਾਂ ਅਤ ੇਸਤੰਨ ਸਪਆਸਰਆਾਂ ਸਮੇਤ 40 ਸਸੰਘਾਾਂ ਨ ੰ  ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਣੀ ਪਈ। ਗੁਰ  ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰੀ ਕ ੀ ਕੋਇਰ ਸਸੰਘ, ਕ ੀ ਸੁਿੱਖਾ 

ਸਸੰਘ, ਕ ੀ ਸੈਨਾਪਸਤ ਆਸਦ ਦੀਆਾਂ ਸਮਕਾਲੀ ਸਕਰਤਾਾਂ ਨ ੰ   ਾਚਣ ’ਤੇ ਪਤਾ ਲਿੱਗਦਾ ਹ ੈਸਕ ਗੁਰ  ਸਾਸਹਬ ਸਖਲਾਫ ਨਾ ਸਸਰਫ ਮੁਗ਼ਲ ਹਕ ਮਤ ਅਤ ੇਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਹੀ ਸਨ ਸਗੋਂ  ਿੱਿੇ-

 ਿੱਿੇ ਅਖੌਤੀ ਜਮੀਨਾਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕੁਝ ਜਗੀਰਦਾਰ ਲੋਕ  ੀ ੳੁੁਨਹਾਾਂ ਸ ਰੁਿੱਧ ਸਨ। ਦਸਮ ਸਪਤਾ ਨ ੰ  ਮੁਗ਼ਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅੁੌਰੰਗਜੇਬ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਪੋਿੀ ਸਮੇਤ ਸਲਖਤੀ ਪਿੱਤਰ 

ਰਾਹੀ ਾਂ ਸਹੁੰ ਪਾ ਕੇ ਫੌਜਾਾਂ ਸਮੇਤ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਸਕਲਹ ਾ ਛਿੱਿਣ ਲਈ ਸਕਹਾ ਸੀ। ੳੁੁਸ ਨੇ ਨੌ ੇਂ ਗੁਰ  ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਲੲੁੀ  ੀ ਸਲਖਤੀ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਸਦਆਾਂ ਇਹ  ੀ ਸਲਸਖਆ ਸਕ ਜੇ ਗੁਰ  

ਸਾਸਹਬ ਚਮਕੌਰ ਆ ਜਾਣ ਤਾਾਂ ਮੁਗ਼ਲ ਹਕ ਮਤ  ਿੱਲੋਂ  ਉਨਹਾਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀ ਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰ  ਜੀ ਚਮਕੌਰ ਪਹੁੰਚ ੇਤਾਾਂ ਮੁਗ਼ਲ ਹਕ ਮਤ ਨ ੰ  ਸ ਸਚਤ ਕੀਤਾ ਸਗਆ। ਛਲ 

ਕਰਸਦਆਾਂ ਮੁਖਬਰ ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਚਮਕੌਰ, ਗੁਰ  ਗੋਸਬੰਦ ਸਸੰਘ ਜੀ ਅਤ ੇ40 ਸਸੰਘਾਾਂ ਨ ੰ  ਆਪਣੀ ਗੜਹੀ ਸ ਿੱਚ ਲੈ ਆਇਆ। ਨਤੀਜੇ  ਿੱਜੋਂ 21 ਦਸੰਬਰ 1704 ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਤਕ ਦਸ ਲਿੱਖ 

ਸ਼ਾਹੀ ਲਸ਼ਕਰ ਨੇ ਗੜਹੀ ਨ ੰ  ਘੇਰਾ ਪਾ ਸਲਆ। 

ਦਨੁੀਆਾਂ ਦੇ ਇਸਤਹਾਸ ਦਾ ਇਹ ਅਸਾ ਾਾਂ ਤੇ ਸਭਆਨਕ ਯੁਿੱਧ 22 ਦਸੰਬਰ ਨ ੰ  ਸਦਨ ਚੜਹਸਦਆਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰ  ਹੋ ਸਗਆ। ਗੁਰ  ਸਾਸਹਬ ਨੇ ਗੜਹੀ ਦੀਆਾਂ ਚਾਰੇ ਬਾਹੀਆਾਂ ’ਤ ੇਅਿੱਠ-ਅਿੱਠ ਸਸੰਘ 

ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਸਦਿੱਤੇ। ਦੋ ੇਂ  ਿੱਿੇ ਸਾਸਹਬਜਾਦੇ, ਭਾਈ ਜੀ ਨ ਸਸੰਘ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸਪਆਰੇ ਗੜਹੀ ਦੀ ਮਮਟੀ ’ਤੇ ਗੁਰ  ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹੇ। ਦਸ਼ੁਮਣ  ਿੱਲੋਂ  ਨਾਹਰ ਖਾਾਂ, ਹੈਬਤ ਖਾਾਂ, ਗਨੀ ਖਾਾਂ, 

ਇਸਮਾੲੁੀਲ ਖਾਾਂ, ਉਸਮਾਨ ਖਾਾਂ, ਸੁਲਤਾਨ ਖਾਾਂ, ਖ ਾਜਾ ਸਖਜਰ ਖਾਾਂ, ਜਹਾਾਂ ਖਾਾਂ, ਨਜੀਬ ਖਾਾਂ, ਮੀਆਾਂ ਖਾਾਂ, ਸਦਲਾ ਰ ਖਾਾਂ, ਸੈਦ ਖਾਾਂ, ਜਬਰਦਸਤ ਖਾਾਂ ਅਤ ੇਗੁਲਬੇਲ ਖਾਾਂ ਆਸਦ ਪਰਸਸਿੱਧ 

ਮੁਗ਼ਲ ਜਰਨੈਲ  ਜੀਦ ਖਾਾਂ ਦੀ ਅਗ ਾੲੁੀ ਸ ਿੱਚ ਗੜਹੀ ਨ ੰ  ਘੇਰਾ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਸ ੰਿੋਰਾ ਸਪਟ ਾ ਕੇ ਗੁਰ  ਜੀ, ਉਨਹਾਾਂ ਦੇ ਸਾਸਹਬਜਾਸਦਆਾਂ ਅਤ ੇਲਾਿਲੀਆਾਂ ਫੌਜਾਾਂ ਨ ੰ  ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ 

ਕਰ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ਾਹੀ ਫਰੁਮਾਨ ਸੁਣਾਇਆ ਸਗਆ। ਗੁਰ  ਜੀ ਨੇ ਮੁਗ਼ਲਾਾਂ  ਿੱਲੋਂ  ਧਾਰਸਮਕ ਆਜਾਦੀ ਅਤੇ ਮਨੁਿੱ ਖੀ ਅਸਧਕਾਰਾਾਂ ਸ ਰੁਿੱਧ ਸਪਟ ਾਏ ਗਏ ਇਸ ਸ ੰਿੋਰੇ ਦਾ ਜ ਾਬ ਬੰਦ ਕਾਾਂ 

ਦੀਆਾਂ ਗੋਲੀਆਾਂ, ਤੀਰਾਾਂ ਦੀ ਬੁਛਾੜ ਅਤੇ ਜੈਕਾਸਰਆਾਂ ਦੀ ਗ ੰਜ ਨਾਲ ਸਦਿੱਤਾ। ਗੁਰ  ਜੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਭਾਈ ਜੀ ਨ ਸਸੰਘ (ਭਾੲੁੀ ਜੈਤਾ ਜੀ) ਨੇ ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰੇ ਨ ੰ  ਚੋਟ ਲਾਈ ਤਾਾਂ ਚਾਰ 

ਚਫੁੇਰਾ ਗ ੰਜ ਉਿੱਸਠਆ। ਜਰਨੈਲ  ਜੋਂ ਸੇ ਾ ਸੰਭਾਲਸਦਆਾਂ ਭਾਈ ਸਾਸਹਬ ਨੇ ਨਾਗਣੀ ਤੇ ਬਾਘਣੀ ਬੰਦ ਕਾਾਂ ਸੰਭਾਲ ਲਈਆਾਂ। ਭਾ ੇਂ ਮੁਗ਼ਲਾਾਂ  ਿੱਲੋਂ   ੀ ਤੀਰਾਾਂ ਅਤੇ ਗੋਲੀਆਾਂ ਦੀ ਬਾਰਸ਼ ਸ਼ੁਰ  

ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਗੜਹੀ ਨੇੜ ੇਜਾਣ ਦੀ ਸਹੰਮਤ ਸਕਸੇ ਸ ਿੱਚ ਨਹੀ ਾਂ ਸੀ। 
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ਸਫਰ ਗਨੀ ਖਾਾਂ ਨੇ  ੀ ਆਪਣੀ ਸਕਸਮਤ ਅਜਮਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਾਂ ਗੁਰ  ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਜ ਦੇ ਇਿੱਕੋ  ਾਰ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਸਸਰ ਦੀ ਸਮਿੱਝ ਕਿੱ  ਸਦਿੱਤੀ। ਖ ਾਜਾ ਸਖਜਰ ਇਹ ਸਦਰਸ਼ ਦੇਖ 

ਕੇ ਗੜਹੀ ਦੀ ਕੰਧ ਓਹਲੇ ਲੁਕ ਸਗਆ। ਸਸੰਘਾਾਂ ਦੀ ਚੜਹਦੀ ਕਲਾ ਨੇ ਮੁਗ਼ਲ ਤੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਸਜਆਾਂ ਦੀਆਾਂ ਫੌਜਾਾਂ ਸ ਿੱਚ ਘਬਰਾਹਟ ਪਾ ਸਦਿੱਤੀ। ਮਮਟੀ ਤੋਂ ਗੁਰ  ਜੀ ਆਪ ਤੀਰਾਾਂ ਦੀ  ਰਖਾ 

ਕਰਦ ੇਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦਸ਼ੁਮਣ ਦੀਆਾਂ ਫੌਜਾਾਂ ਨੇੜ ੇਆਉਣ ਸ ਿੱਚ ਅਸਫਲ ਸਨ। 

ਗੋਲੀ ਸਸਿੱਕੇ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ’ਤੇ ਦਪੁਸਹਰ  ੇਲੇ ਸਸੰਘਾਾਂ ਨੇ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਦੇ ਜਸਿਆਾਂ ਸ ਿੱਚ ਗੜਹੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਦਸ਼ੁਮਣ ਨਾਲ ਟਿੱਕਰ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰ  ਕੀਤੀ। ਭਾਈ ਸਾਸਹਬਾਨ ਧੰਨਾ ਸਸੰਘ, 

ਆਲਮ ਸਸੰਘ, ਆਨੰਦ ਸਸੰਘ, ਸਧਆਨ ਸਸੰਘ ਅਤੇ ਦਾਨ ਸਸੰਘ ਜੈਕਾਰੇ ਗ ੰਜਾ ਕੇ ਗੜਹੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤ ੇਦਸ਼ੁਮਣ ’ਤ ੇਟੁਿੱਟ ਪਏ। ਸੈਂਕਸੜਆਾਂ ਨ ੰ  ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਾਂ 

ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਗਏ। ਦ ਜ ੇਜਿੇ ਸ ਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਸਹਬਾਨ ਸੇ ਾ ਸਸੰਘ, ਖਜਾਨ ਸਸੰਘ, ਮੁਕੰਦ ਸਸੰਘ,  ੀਰ ਸਸੰਘ ਅਤ ੇਜ ਾਹਰ ਸਸੰਘ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਸ ਿੱਚ ਆਏ। ਦਸ਼ੁਮਣ ਸ ਿੱਚ ਹਾਹਾਕਾਰ 

ਮਿੱਚੀ। ਸਸੰਘਾਾਂ ਨੇ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਕਰਤਿੱ  ਸਦਖਾਉ ਾਂਸਦਆਾਂ ਹਜਾਰਾਾਂ  ੈਰੀਆਾਂ ਨ ੰ  ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਕੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਾਂ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਾਂ। ਸਫਰ ਭਾਈ ਸਾਸਹਬਾਨ ਫਸਤਹ ਸਸੰਘ, ਸ਼ਾਮ ਸਸੰਘ, 

ਟਸਹਲ ਸਸੰਘ, ਮਦਨ ਸਸੰਘ ਅਤੇ ਸੰਤ ਸਸੰਘ ਹੋਰਾਾਂ ਦਾ ਜਿਾ ਭੇਸਜਆ ਸਗਆ। ਿਟ ਾਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਸਦਆਾਂ ਤੇ ਅਨੇਕਾਾਂ  ੈਰੀਆਾਂ ਨ ੰ  ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਸਦਆਾਂ ਚਾਰ ਸਸੰਘ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪਾ 

ਗਏ। ਪੰਜ ੇਂ ਸਸੰਘ ਭਾਈ ਸੰਤ ਸਸੰਘ ਦੇ ਬਸਤਰ ਖ ਨ ਨਾਲ ਲਿੱਿਪਿੱਿ ਸਨ, ਸਫਰ  ੀ ੳੁੁਹ ਬੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਦਸ਼ੁਮਣ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਰਹਾ ਸੀ। ਗੁਰ  ਜੀ ਨ ੰ  ਸਾਸਹਬਜਾਸਦਆਾਂ 

ਸਮੇਤ ਗੜਹੀ ਛਿੱਿਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਹੋੲੁੀ ਤਾਾਂ ੳੁੁਨਹਾਾਂ ਨੇ ਸਕਹਾ, ‘‘ਸਕਹੜੇ ਸਾਸਹਬਜਾਸਦਆਾਂ ਦੀ ਗਿੱਲ ਕਰਦ ੇਹੋ, ਤੁਸੀ ਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਸਾਸਹਬਜਾਦੇ ਹੋ।” ਜਦੋਂ ਭਾੲੁੀ ਸੰਤ ਸਸੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ 

ਸਗਆ ਤਾਾਂ ਗੁਰ  ਜੀ ਨੇ ਗੜਹੀ ਛਿੱਿਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਲਆ। ਸਾਸਹਬਜਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਸੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦੋ ੇਂ ਹਿੱਿ ਜੋੜ ਕੇ ਸਪਤਾ ਜੀ ਨ ੰ  ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸਕ ਉਨਹਾਾਂ ਨ ੰ  ਜੰਗ ਸ ਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ 

ਆਸਗਆ ਸਦਿੱਤੀ ਜਾ ੇ। ਤੁਰੰਤ ਿਾਪੀ ਸਦੰਸਦਆਾਂ ਗੁਰ  ਜੀ ਨੇ ਅਿੱਠ ਸਸੰਘਾਾਂ ਭਾਈ ਸਾਸਹਬਾਨ ਮੋਹਕਮ ਸਸੰਘ, ਲਾਲ ਸਸੰਘ, ਈਸ਼ਰ ਸਸੰਘ, ਸੁਿੱਖਾ ਸਸੰਘ, ਕੇਸਰ ਸਸੰਘ, ਕੀਰਤੀ ਸਸੰਘ, ਕੋਠਾ 

ਸਸੰਘ ਅਤ ੇਮੁਹਰ ਸਸੰਘ ਦਾ ਜਿਾ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਸੰਘ ਨਾਲ ਭੇਸਜਆ। ਗੜਹੀ ਸ ਿੱਚੋਂ ਸਨਕਲਸਦਆਾਂ ਹੀ ਸਸੰਘਾਾਂ ਨੇ ਜੈਕਾਰੇ ਛਿੱਿੇ। ਦੋ ਘੰਸਟਆਾਂ ਦੇ ਘਮਸਾਣ ਯੁਿੱਧ ਦੌਰਾਨ ਅਨੇਕਾਾਂ ਮੁਗ਼ਲ 

ਸਸਪਾਹੀ ਮਾਰ ਮੁਕਾਏ। ਪੁਿੱਤਰ ਨ ੰ  ਸ ਰਬੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜ ਝਸਦਆਾਂ  ੇਖ ਕੇ ਦਸਮ ਸਪਤਾ ਦਾ ਖ ਨ ਹੋਰ ਉਬਾਲੇ ਖਾਣ ਲਿੱਗਾ ਤ ੇਗੜਹੀ ਸ ਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਸਦਿੱਤੀ। 

ਤੀਰ ਮੁਿੱਕਣ ’ਤੇ ਸਸੰਘਾਾਂ ਨੇ ਤਲ ਾਰਾਾਂ ਕਿੱ  ਲਈਆਾਂ। ਇਿੱਕ ਮੁਗ਼ਲ ਜਰਨੈਲ ਦੇ ਨੇਜ ੇਦਾ  ਾਰ ਸਾਸਹਬਜਾਦੇ ’ਤੇ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਤਾਾਂ ਬਚ ਗਏ, ਪਰ  ਾਰ ਘੋੜੇ ’ਤੇ ਹੋ ਸਗਆ ਤਾਾਂ ਬਾਬਾ 

ਅਜੀਤ ਸਸੰਘ ਨੇ ਸਕਰਪਾਨ ਸ ਤ ਲਈ। ਲੜਸਦਆਾਂ-ਲਿ਼ਸਦਆਾਂ ਜਿੇ ਦੇ ਸਸੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹ ੋਗਏ ਤਾਾਂ ਇਕਿੱਸਲਆਾਂ  ੇਖ ਕੇ ਦਸ਼ੁਮਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ’ਤੇ ਝਪਟ ਪਏ। ਬਸਤਰ  ੀ ਖ ਨ ਨਾਲ ਸ ਹੇ ਹੋ 

ਗਏ ਤੇ ਜਖਮਾਾਂ ਦੀ ਤਾਬ ਨਾ ਸਹਾਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਗਏ। 

 ਿੱਿੇ ਭਰਾ  ਾਾਂਗ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਸੰਘ ਦਾ ਖ ਨ  ੀ ਉਬਾਲੇ ਖਾ ਸਰਹਾ ਸੀ। ੳੁੁਨਹਾਾਂ ਨੇ ਜੰਗ ਸ ਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਸਪਤਾ ਜੀ ਤੋਂ ਆਸਗਆ ਮੰਗੀ। ਦਸਮ ਸਪਤਾ ਨੇ ਸਾਸਹਬਜਾਦ ੇਦੀ ਦਲੇਰੀ ’ਤ ੇ

ਫਖਰ ਮਸਹਸ ਸ ਕੀਤਾ। ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਸੰਘ ਨੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬਾ ਜ ਦ ਹੌਸਲੇ ਦਾ ਪਰਗਟਾ ਾ ਕੀਤਾ। ਸਪਤਾ ਜੀ ਨੇ ਪਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇੁੇ ਸਾਸਹਬਜਾਦੇ ਨ ੰ  ਪੰਜ ਸਸੰਘਾਾਂ ਭਾਈ ਸਾਸਹਬ ਸਸੰਘ, 

ਭਾਈ ਸਹੰਮਤ ਸਸੰਘ, ਭਾਈ ਅਮੋਲਕ ਸਸੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਸੰਘ ਨਾਲ ਮੈਦਾਨ-ਏ-ਜੰਗ ਸ ਿੱਚ ਤੋਸਰਆ। ਸਪਤਾ ਪੁਿੱਤਰ ਸ ਚਕਾਰ ਹੋਏ  ਾਰਤਾਲਾਪ ਨ ੰ  ਸ ਫੀ ਸ਼ਾਇਰ ਅਿੱਲਹ ਾ ਯਾਰ ਖਾਾਂ 

ਸਬਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ: 

ਇਸ  ਕਤ ਕਹਾ ਨੰਨੇ ਸੇ ਮਾਸ ਮ ਸਪਸਰ ਨੇ। 

ਰਖੁਸਤ ਹਮ ੇਸਦਲ ਾਉ ਸਪਤਾ, ਜਾਏਗੇ ਮਰਨੇ। 

ਭਾਈ ਸੇ ਸਬਛੜ ਕਰ ਹਮ,ੇ ਜੀਨਾ ਨਹੀ ਆਤਾ। 

ਸੋਨਾ ਨਹੀ, ਖਾਨਾ ਨਹੀ, ਪੀਨਾ ਨਹੀ ਭਾਤਾ। 

ਸਫਰ: 

ਲੜਨਾ ਨਹੀ ਾਂ ਆਤਾ ਮੁਝ ੇਮਰਨਾ ਹ ੈਤੋ ਆਤਾ। 

ਖੁਦ ਬੜਹ ਕੇ ਗਲਾ ਤੇਗ ਸਪ ਧਰਨਾ ਤੋ ਹੈ ਆਤਾ। 

ਸਰਬੰਸਦਾਨੀ ਸਪਤਾ ਨੇ ਦ ਜ ੇਪੁਿੱਤਰ ਨ ੰ   ੀ ਜੰਗ ਸ ਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹਿੱਿੀ ਾਂ ਸਤਆਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੋਰਸਦਆਾਂ ਅਸ਼ੀਰ ਾਦ ਸਦਿੱਤਾ: 

ਲੋ ਜਾਓ ਸਸਧਾਰੋ, ਤੁਮਹ ੇਕਰਤਾਰ ਕੋ ਸੌਪਾ। 

ਮਰ ਜਾਓ ਯਾ ਮਾਰੋ ਤੁਮਹ ੇਕਰਤਾਰ ਕੋ ਸੌਪਾ। 

ਰਿੱਬ ਕੋ ਨ ਸਬਸਾਰੋ ਤੁਮਹ ੇਕਰਤਾਰ ਕੋ ਸੌਪਾ। 

ਸਸਿੱਖੀ ਕੋ ਉਭਾਰੋ ਤੁਮਹ ੇਕਰਤਾਰ ਕੋ ਸੌਪਾ। 

 ਾਹਗੁਰ  ਅਬ ਜੰਗ ਕੀ, ਸਹੰਮਤ ਤੁਮਹ ੇਬਖਸ਼ੇ। 

ਸਪਆਸ ੇਹੋ ਜਾਤੇ, ਜਾਸਮ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੁਮਹ ੇਬਖਸ਼ੇ।। 

ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਸੰਘ ਅਤ ੇਸਸੰਘਾਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿੇ ਦੇ ਸਸੰਘਾਾਂ ਸ ਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜੋਸ਼ ਤ ੇਗੁਿੱਸਾ  ੀ ਸੀ। ਦਸ਼ੁਮਣ ਦੀ ਫੌਜ ਸ ਿੱਚ  ਧਦ ੇਜਿੇ  ੈਰੀਆਾਂ ਦੇ ਆਹ  ਲਾਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਬਾਬਾ 

ਜੁਝਾਰ ਸਸੰਘ ਤੇ ਉਨਹਾਾਂ ਦੇ ਜਿੇ ਨ ੰ  ਹਮਲਾ ਕਰਨ ’ਤੇ  ਾਰ- ਾਰ ਘੇਰਾ ਪੈ ਜਾਾਂਦਾ, ਮਮਟੀ ਸ ਿੱਚੋਂ ਗੁਰ  ਜੀ ਤੀਰਾਾਂ ਤ ੇਗੋਲੀਆਾਂ ਦੀ ਬੁਛਾੜ ਕਰ ਸਦੰਦੇ ਤਾਾਂ ਦਸ਼ੁਮਣ ਦਾ ਘੇਰਾ ਟੁਿੱਟ ਜਾਾਂਦਾ। 

ਸਾਸਹਬਜਾਦੇ ਨੇ ਨੇਜ ੇਨਾਲ  ੈਰੀਆਾਂ ’ਤੇ  ਾਰ ਕਰ ਕੇ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਜੌਹਰ ਸ ਖਾਏ। ਹਕ ਮਤ ਦੀ ਦਸ ਲਿੱਖ ਤੋਂ  ਿੱਧ ਫੌਜ ਅਿੱਗੇ ਮੁਿੱਠੀ ਭਰ ਲਾਿਲੀਆਾਂ ਫੌਜਾਾਂ ਅਖੀਰ ਸਕੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਾਂ ਸਟਕ 

ਸਕਦੀਆਾਂ ਸਨ। ਸਾਸਹਬਜਾਦੇ ਸਮੇਤ ਜਿੇ ਦੇ ਸਸੰਘ ਸ਼ਹੀਦੀਆਾਂ ਪਾ ਗਏ। ਸਪਤਾ ਲਾਿਲੇ ਸਸੰਘਾਾਂ ਤੇ ਦੋ ਾਾਂ ਪੁਿੱਤਰਾਾਂ ਦੀ ਬੀਰਤਾ ਦੇ ਜੌਹਰ ਅਿੱਖੀ ਾਂ ਦੇਖੇ। ੳੁੁਨਹਾਾਂ ਨ ੰ  ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਸਦਆਾਂ  ੇਖ ਕੇ 

ਜੈਕਾਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ  ਜੋਂ ਸੀਸ ਝੁਕਾਇਆ ਸਕ ਤੇਰੀ ਅਮਾਨਤ ਤੈਨ ੰ  ਸੌਂਪ ਸਦਿੱਤੀ। ਅਿੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਾਂ ਸਲਖਦ ੇਹਨ: 

ਬਸ ਏਕ ਸਹੰਦ ਮੇ ਤੀਰਿ ਹ,ੈ ਯਾਤਰਾ ਕੇ ਸਲਯੇ। 

ਕਟਾਏ ਬਾਪ ਨੇ ਬਿੱਚ ੇਜਹਾਾਂ ਖਦੁਾ ਕੇ ਸਲਯੇ।। 

ਚਮਕ ਹੈ ਸਮਹਰ ਕੀ ਚਮਕੌਰ ਤੇਰੇ ਜਿੱਰ ੋਮੇ। 

ਯਹੀ ਸੇ ਬਨ ਕੇ ਸਸਤਾਰੇ ਗਏ ਸ਼ਮਾਾਂ ਕੇ ਸਲਯੇ।। 

ਚਾਲੀ ਸਸੰਘਾਾਂ ਸ ਿੱਚੋਂ 11 ਸਸੰਘ ਭਾਈ ਸਾਸਹਬਾਨ ਧਰਮ ਸਸੰਘ, ਦਇਆ ਸਸੰਘ, ਸੰਗਤ ਸਸੰਘ, ਲਿੱਧਾ ਸਸੰਘ, ਦੇ ਾ ਸਸੰਘ, ਰਾਮ ਸਸੰਘ, ਸੰਤੋਖ ਸਸੰਘ, ਮਾਨ ਸਸੰਘ, ਕਾਠਾ ਸਸੰਘ, ਕੇਹਰ ਸਸੰਘ 

ਅਤੇ ਜੀ ਨ ਸਸੰਘ ਰਸਹ ਗਏ। ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਨਾਮਜਦ ਕੀਤੇ ਪੰਜ ਸਪਅੁਾਸਰਆਾਂ ਦੇ ਗੁਰਮਤੇ ਨ ੰ  ਪਰ ਾਨਗੀ ਸਦੰਸਦਆਾਂ ਅਸਤ ਨਾਜੁਕ ਸਸਿਤੀ ਸ ਿੱਚ ਗੁਰ  ਜੀ ਨ ੰ  ਗੜਹੀ ਛਿੱਿਣੀ ਪੲੁੀ। ਗੁਰ  ਜੀ 

ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਪਸ ਿੱਤਰ ਕਲਗੀ ਤੇ ਪੁਸ਼ਾਕਾ ਭਾਈ ਜੀ ਨ ਸਸੰਘ ਨ ੰ  ਪਸਹਨਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਿਾਾਂ ’ਤੇ ਯੁਿੱਧਨੀਤੀ ਤਸਹਤ ਬੁਰਜ ਸ ਿੱਚ ਸਬਠਾ ਕੇ ਆਪ ਸਤੰਨ ਸਸੰਘਾਾਂ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਸਪਆਸਰਆਾਂ 

ਦੇ ਹਕੁਮ ਨ ੰ  ਪਰ ਾਨਗੀ ਦੇ ਗਏ। ਗੜਹੀ ਪਸਰਕਰਮਾ ਸ ਿੱਚ ਚਾਲੀ ਸਸੰਘਾਾਂ ਸ ਿੱਚੋਂ  ਿੱਿੇ ਸ਼ਾਸਹਬਜਾਸਦਆਾਂ ਦੀ ਇਸਤਹਾਸਕ ਯਾਦਗਾਰ ਨੇੜੇ ਭਾਈ ਜੀ ਨ ਸਸੰਘ ਦੀ ਇਿੱਕ-ੋਇਿੱਕ ਪਰਾਚੀਨ ਤ ੇ

ਇਸਤਹਾਸਕ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾੲੁੀ ਜੀ ਨ ਸਸੰਘ ਹਾਜਰ 11 ਸਸੰਘਾਾਂ ਸ ਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸਪਿੱਛੋਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪਾਉਣ  ਾਲੇ ਜਰਨੈਲ ਸਨ। 

ਗੁਰਮੇਲ ਸਸੰਘ ਸਗਿੱਲ 

ਸੰਪਰਕ: 98723-74523 

 

 


