
somvwr 3 PrvrI 2020 qoN AYqvwr 9 PrvrI 2020 q`k 

3.2.20 somvwr: - 4.00 PM - 5.00 PM: - Ladies keep fit class in Upper hall  

3.00 PM - 4.00 PM Men keep fit class in Elderly Day Centre  

4.2.20 mMglvwr: - Karate class in Shahhed Udham Singh Hall from 18.30 PM to 2030 PM. 

5.2.20 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 bwAd ivc ividAwrQI 
bIbIAW hwzrI BrngIAW Aqy swrI hovygI  

dygW dIAW syvwvW: - sR: AmrjIq isMG, sR:hrijMdr isMG Aqy bIbI qrsym kOr, bIbI pvndIp kOr, s 
ibkRmjIq isMG QWdI Aqy bIbI rxjIq kOr Aqy sR sucw isMG bYNs pirvwrW  vloN hoxgIAW[ 

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

7.2.20 Sukrvwr: - 10.00 vzy: -swD sMgq v`loN v`fy G`lUGwrw dy sbMD iv`c sRI AKMf pwT 
swihb 10.00 vzy ArMB hoxgy swrI syvw hovygI[  

dygW dIAW syvwvW: - s: surjIq isMG syKoN, s: surjIq isMG Syrig~l qy bIbI gurdIp kOr Syrig`l, s: Avqwr 
isMG qy bIbI kulivMdr kOr puryvwl, bIbI suirMdr kOr puryvwl, s: kSmIr isMG qy bIbI suirMdr kOr nwgrw,  s: 
syvw isMG A`tw qy bIbI Avqwr kOr A`tw, bIbI AmrjIq kOr sMDU qy s: gurdyv isMG AOlK,  s: iCMdw isMG QWdI, 
s: hrbMs isMG in`Jr, s: ieMdrjIq isMG bIbI pRmjIq kOr  qy sv: s: inrml isMG puryvwl, s blivMdr isMG 
jOhl qy bIbI mlivMdr kOr syKoN dy pRIvwrW vloN hoxgIAW[ 

8.2.20 Sincrvwr: - v`fy G`lUGwrw dw idn hY[ 

• 11.00 v`jy: - s blivMdr isMG Aqy bIbI pRmjIq kOr v`loN suKmnI swihb dy pwT hoxgy 
Aqy swrI syvw hovygI 

• 13.00 v`jy: - s mnjIq isMG jI dy giRh iv`Ky sRI suKmnI swihb dy pwT hoxgy[ 
• 16.00 vzy: - Swm nUM bIbIAW ismrn krngIAW[ 

Sikh Studies Classes for children age 5 up to GCSE level in Bibi Bhani ji Sikh study centre from 

4.00 -5.30 PM.  

9.2.20 AYqvwr: - 10.00 vzy: - swD sMgq v`loN v`fy G`lUGwrw dy sbMD iv`c rKwey hoey sRI 
AKMf pwT swihb dy Bog 10.00 vzy pYxgy Aqy swrI syvw hovygI, bwAd’c hzUrI jQw kIrqn 
krygw, hYf gRMQI igAwnI gurmIq isMG jI kQw krngy [ 

9 PrvrI 2020 Parents meeting in Punjabi school and progress reports 

• 11 PrvrI jnm idn swihbzwdw AjIq isMG jI  
• 12 PrvrI sMgMRWd P`gx dI 
• 15 PrvrI AnMd kwrz 
• 19 PrvrI jnm idn Bgq rivdws jI  
• 21 PrvrI ShIdI swkw nnkwxw swihb jI 
• 11 PrvrI jnm idn swihbzwdw AjIq isMG jI 
• 1 March 2020 Punjabi School Assembly in Shaheed Udham Singh Hall 11.00 AM -11.30 AM or 11.30 AM- 12.00 Noon. Parents can 

attend 

PTO 

 

 



ਵੱਡਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ 

ਕ ੁੱਪ ਤੇ ਰਹੀੜਾ 2 ਪਪਿੰਡ ਹਨ, ਪ ੁੱਥੇ 5 ਫ਼ਰਵਰੀ 1762 ਨ ਿੰ  ਵੁੱਡਾ ਘਲ ਘਾਰਾ ਵਾਪਪਰਆ ਸੀ। ਓਦੋਂ ਇਹਨਾਾਂ ਦੋਵਾਾਂ ਪਪਿੰਡਾਾਂ ਦੇ ਪਵਚਾਲੇ ਇਕ  ਿੰਗਲ਼ ਹ ਿੰਦਾ 

ਸੀ। ਪਸਿੰਘਾਾਂ ਦਾ ਇਕ ਵੁੱਡਾ  ਥਾ ਇਸ  ਿੰਗਲ਼ ਪਵਚ ਠਪਹਪਰਆ ਹਇੋਆ ਸੀ। ਹੋਰ ਪਸਿੰਘ ਵੀ ਪਨੁੱ ਕੇ ਪਨੁੱ ਕੇ  ਪਥਆਾਂ ਪਵਚ ਪਕਲਹ ਾ ਰਾਏਪ ਰ, ਗ ੁੱ ਰਵਾਲ਼ 

ਤੇ ਹੋਰ ਪਪਿੰਡਾਾਂ ਪਵਚ ਠਪਹਰ ੇਹੋਏ ਸਨ। ਅਚਨਚੇਤ ਅਪਹਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦੀਆਾਂ ਫ਼ੌ ਾਾਂ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਪਲਆ। ਇਹ ਸਾਰ ੇਪਸਿੰਘ ਇਕ ਥਾਾਂ ਇਕੁੱਠੇ ਹ ੋ

ਗਏ ਤੇ ਦ ਸ਼ਮਣ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਵਚਾਰਾਾਂ ਕਰਨ ਲੁੱਗੇ। ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੇ  ਥੇਦਾਰ ਸ.  ੁੱਸਾ ਪਸਿੰਘ ਆਹਲ ਵਾਲੀਆ, ਸ. ਨਵਾਬ ਕਪ ਰ 

ਪਸਿੰਘ, ਸ. ਚੜਹਤ ਪਸਿੰਘ ਸ਼ ਕਰਚੁੱਕੀਆਾਂ ਤ ੇਹੋਰ ਪਮਸਲਾਾਂ ਦੇ ਨਾਮੀ  ਰਨੈਲ ਇਕਮੁੱਤ ਸਨ ਪਕ ਚਾਰ ੇਪਾਸ ੇਘੇਰੇ ਪਵੁੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਪਨਕਲਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹ ੈ

ਪਕਉ ਾਂਪਕ ਸਰਪਹਿੰਦ ਦਾ ਸ ਬੇਦਾਰ  ੈਨ ਖ਼ਾਨ, ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦਾ ਨਵਾਬ ਤੇ ਰਾਏਕੋਟ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਲੁੱਛਮੀ ਸਹਾਇ ਵੀ ਅਬਦਾਲੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਪਵਚ 

ਆਪਣੀਆਾਂ ਫ਼ੌ ਾਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪਸਿੰਘਾਾਂ ਪਖ਼ਲਾਫ਼ ਆ ਡਟੇ ਸਨ। ਪਸਿੰਘਾਾਂ ਲਈ ਮ ਸ਼ਪਕਲ ਸੀ ਪਕ ਇਸ ਵੇਲ਼ੇ ਉਹਨਾਾਂ ਨਾਲ਼ ਵੁੱਡੀ ਪਗਣਤੀ ਪਵਚ ਬੀਬੀਆਾਂ ਤ ੇਬੁੱਚੇ 

ਸਨ। ਆਮ ਪਖ਼ਆਲ ਹ ੈਪਕ ਪਸਿੰਘਣੀਆਾਂ ਤਾਾਂ  ਿੰਗਾਾਂ ਪਵਚ ਮਾਈ ਭਾਗ ਕੌਰ ਵਾਾਂਗ ਬਰਾਬਰ ਪਹੁੱਸਾ ਲੈਂਦੀਆਾਂ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਘੇਰੇ ਮੌਕ ੇਪਿਆਦਾ 

ਬੀਬੀਆਾਂ ਉਹ ਸਨ,  ੋ ਅ ੇ ਸਾਲ ਕ  ਪਪਹਲਾਾਂ 10ਅਪਰੈਲ1761ਨ ਿੰ  ਪਹਿੰਦ ਆਾਂ ਦੀ ਪ ਕਾਰ ‘ਤੇ ਅਬਦਾਲੀ ਤੋਂ ਛ ਡਵਾਈਆਾਂ ਸਨ। ਅਪਹਮਦ ਸ਼ਾਹ 

ਅਬਦਾਲੀ ਕੋਲ਼ੋਂ  ਛ ਡਵਾਈਆਾਂ ਗਈਆਾਂ ਬਹ ਤੀਆਾਂ ਕ ੜੀਆਾਂ ਨ ਿੰ  ਉਹਨਾਾਂ ਦੇ ਮਾਪਪਆਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਨਾਾਂਹ ਕਰ ਪਦੁੱਤੀ ਸੀ ਪਕ ਅਗਲੇ ਹਮਲੇ ਵੇਲ਼ੇ 

ਦ ਰਾਨੀ ਸਾਨ ਿੰ  ਮਾਰ ਸ ੁੱਟਣਗੇ। ਇਹ ਹਾਲ ਪਰਹਾ ਹ ੈਰੁੱਖੜੀ ਬਿੰਨਹਾਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਭਾਈਆਾਂ ਦਾ। ਬਹ ਤ ਸਾਰੀਆਾਂ ਪਹਿੰਦ  ਕ ੜੀਆਾਂ ਦੇ ਪਸਿੰਘਾਾਂ ਨਾਲ਼ ਪਵਆਹ 

ਕਰ ਪਦੁੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪ ਸ ਕਰਕ ੇਉਹ ਇਸ ਘੇਰੇ ਮੌਕ ੇਨਾਲ਼ ਸੀ। ਇਹ ਬੀਬੀਆਾਂ, ਪਸਿੰਘਣੀਆਾਂ ਵਾਾਂਗ ਸ਼ਸ਼ਤਰ-ਪਵੁੱਪਦਆ ਪਵੁੱਚ ਪਨਪ ਿੰਨ ਨਹੀ ਾਂ ਸਨ। 

ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਸਿੰਘਾਾਂ ਲਈ ਇਹਨਾਾਂ ਨ ਿੰ  ਸਿੰਭਾਲ਼ਣਾ ਵੀ ਇਕ ਅਪਹਮ ਕਿੰਮ ਸੀ।  ਰਨੈਲਾਾਂ ਨੇ ਘੋੜ ਸਵਾਰਾਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਪਸਿੰਘਾਾਂ ਦਾ ਇਕ ਕ ਿੰਡਲ-

ਘੇਰਾ ਸਾਰੀ ਵਹੀਰ ਦੇ ਦ ਆਲ਼ੇ ਪਾ ਪਲਆ ਤੇ ਵੈਰੀ ਨਾਲ਼ ਲੜਦੇ, ਪਭੜਦੇ, ਕ ੁੱਟਦੇ-ਵੁੱਢਦੇ ਬਰਨਾਲੇ ਵੁੱਲ ਨ ਿੰ  ਤ ਰ ਪਏ। ਇਸ ਮੌਕ ੇਪਸਿੰਘਾਾਂ ਦੇ ਪਭਆਨਕ 

ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਸਿੰਭਾਵਨਾ ਪਰਤੁੱਖ ਪਦਖ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਸਿੰਘਾਾਂ ਨ ਿੰ  ਆਪਣੀਆਾਂ  ਾਨਾਾਂ ਨਾਲ਼ੋਂ  ਗ ਰ  ਗਰਿੰਥ ਸਾਪਹਬ ਦੇ ਅਦਬ-ਸਪਤਕਾਰ ਦੀ ਪਿਆਦਾ ਪਚਿੰਤਾ 

ਸੀ। ਉਹਨਾਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ: 

ਪਿੰਥ  ੋ ਰਹਾ ਤੋ ਤੇਰਾ ਗਰਿੰਥ ਭੀ ਰਹਗੇਾ ਨਾਥ, 

ਪਿੰਥ ਨਾ ਰਹਾ ਤੋ ਤੇਰਾ ਗਰਿੰਥ ਕੌਨ ਮਾਨੇਗਾ? 

ਕੁੱਟਾ-ਵੁੱਢੀ ਕਰਦੇ ਉਹ ਅੁੱਗੇ ਵਧਦੇ ਗਏ। ਕ ਤਬਾ ਤੇ ਬਰਾਹਮਣੀ ਪਪਿੰਡ ਕੋਲ਼ ਪਸਿੰਘਾਾਂ ਉੁੱਤ ੇਪਭਆਨਕ ਮਾਰ  ਹੁੱਲਾ ਹੋ ਪਗਆ। ਇੁੱਥੇ ਗਪਹਗੁੱਚ ਲੜਾਈ 

ਹੋਈ। ਲੋਹੇ ਨਾਲ਼ ਲੋਹਾ ਖੜਪਕਆ। ਵਹੀਰ ਦੇ ਦ ਆਲੇ ਪਪਆ ਕ ਿੰਡਲ ਕਈ ਥਾਾਂਵਾਾਂ ਤੋਂ ਟ ੁੱਟ ਪਗਆ। ਵੈਰੀ ਨੇ ਧ ਰ ਅਿੰਦਰ ਤਕ ਮਾਰ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਪਸਿੰਘ 

ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਮੋੜਦੇ, ਅੜਹਦੇ, ਲੜਦੇ, ਪਭੜਦੇ ਰਹੇ। ਪਪਛਲੇ ਦਸ ਘਿੰਪਟਆਾਂ ਤੋਂ ਇਹ  ਿੰਗ ਉਹ ਤ ਰੇ ਆਉਾਂਦੇ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਬਦਾਲੀ ਦੀ ਇੁੱਛਾ ਇਕ 

ਵਾਰ ਪੈਰ ਗੁੱਡ ਕੇ ਲੜਨ ਦੀ ਸੀ ਪਰ ਪਸਿੰਘ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀ ਾਂ ਦੇ ਰਹ ੇਸੀ। ਸ.  ੁੱਸਾ ਪਸਿੰਘ ਦੇ ਸਰੀਰ ਉੁੱਤੇ ੨੨ ਫੁੱਟ ਸਨ ਤੇ ਲਹ  ਨਾਲ਼ ਨਹਾਤਾ ਉਹ 

ਅ ੇ ਵੀ ਘੋੜੇ ‘ਤੇ ਚਪੜਹਆ ਟ ੁੱਟ-ਟ ੁੱਟ ਪੈ ਪਰਹਾ ਸੀ। ਸ. ਚੜਹਤ ਪਸਿੰਘ ਦੇ ਫੁੱਟ ਪਗਣ ਨਹੀ ਾਂ ਹ ਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਬਾਕੀ ਪਸਿੰਘਾਾਂ ਤੇ ਸਰਦਾਰਾਾਂ ਦਾ ਸੀ। 

ਅੁੱਗੇ ਹਠ ਰ ਪਪਿੰਡ ਆਇਆ ਤਾਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਢਾਬ ਵੇਖ ਕੇ ਪਸਿੰਘ ਉਧਰ ਨ ਿੰ  ਹੋ ਤ ਰੇ। ਅਬਦਾਲੀ ਦੀ ਫ਼ੌ  ਪਾਣੀ ਦੀ ਢਾਬ ਖੋਹਣ ਲਈ ਹੁੱਲੇ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, 

ਪਰ ਤਾ  ੇਦਮ ਹੋਏ ਪਸਿੰਘਾਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਨਾ  ਾਣ ਪਦੁੱਤੀ। ਅੁੱਗੇ ਬਰਨਾਲੇ ਦਾ ਇਲਾਕੇ ਸੀ, ਪ ਥੇ ਬਾਬਾ ਆਲਾ ਪਸਿੰਘ ਪਪਟਆਲੇ ਵਾਲ਼ੇ ਦੀ ਹਾਕਮੀ ਸੀ। 

ਇੁੱਥੋਂ ਅਬਦਾਲੀ ਪਪੁੱਛੇ ਮ ੜ ਪਗਆ। ਪਸਿੰਘ ਭਦੌੜ, ਪਢਪਾਲੀ, ਥਰਾ , ਦਰਾ , ਤਪਾ, ਫ ਲ, ਮਰਾਝ ਆਪਦਕ ਇਲਾਪਕਆਾਂ ਪਵਚ ਫ਼ੈਲ ਗਏ, ਪ ੁੱਥੇ 

ਮਲਵਈ ਪਸੁੱਖਾਾਂ ਨੇ ਟਪਹਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਕ ੁੱਪ ਰਹੀੜੇ ਤੋਂ ਹਠ ਰ ਤਕ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਕ ਤਬੇ-ਬਰਾਹਮਣੀ ਦੇ ਇਲਾਕ ੇਪਵਚ ਪਸੁੱਖਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਲਾਸ਼ਾਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਪਏ 

ਸਨ। ਇਹਨਾਾਂ ਲੋਥਾਾਂ ਦੇ ਪਸਰ ਕਟਵਾ ਕੇ ਅਬਦਾਲੀ ਲਾਹੌਰ ਲੈ ਪਗਆ। ਲਾਹੌਰ ਨ ਿੰ   ਾਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਅਿੰਪਮਰਤਸਰ ਪਗਆ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਪਹਬ ਤੇ 

ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਪਹਬ ਦੀਆਾਂ ਇਮਾਰਤਾਾਂ ਨ ਿੰ  ਬਰ ਦ ਨਾਲ਼ ਉਡਾ ਪਦੁੱਤਾ। ਸਰੋਵਰ ਨ ਿੰ  ਮਲਬ ੇਤੇ ਹੁੱਡੀਆਾਂ ਨਾਲ਼ ਭਰ ਪਦੁੱਤਾ। ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਨ ਿੰ  ਪਸੁੱਖ 

ਇਪਤਹਾਸ ਪਵਚ ‘ਵੁੱਡਾ ਘਲ ਘਾਰਾ’ ਪਕਹਾ  ਾਾਂਦਾ ਹ।ੈ ਖ਼ਾਸ ਗੁੱਲ ਇਹ ਹੈ ਪਕ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਮਗਰੋਂ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਪਸੁੱਖਾਾਂ ਨਾਲ਼ ਸ ਲਾਹ ਕਰਨੀ 

ਚਾਹੀ ਸੀ ਪਰ ਪਸੁੱਖਾਾਂ ਨੇ ਕਰਾਰਾ  ਵਾਬ ਪਦੁੱਤਾ ਪਕ ਤਨੈ ਿੰ  ਪਮਲਾਾਂਗੇ ਿਰ ਰ ਤੇ ਪਸਿੰਘਾਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਕਰਾਰ ਪਨਭਾ ਪਦੁੱਤਾ। ਅਬਦਾਲੀ ਅ ੇ ਲਾਹੌਰ ਹੀ 

ਸੀ ਪਕ ਪਸਿੰਘਾਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਾਸਮ ਖ਼ਾਸ ਸਰਹਿੰਦ ਦੇ ਸ ਬੇਦਾਰ  ੈਨ ਖ਼ਾਨ ਨ ਿੰ  ਹਰਾ ਪਦੁੱਤਾ, ਪ ਸ ਨੇ ਘਲ ਘਾਰ ੇਮੌਕ ੇਉਸ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਸਾਥ ਪਦੁੱਤਾ ਸੀ। 

ਪਸਿੰਘ ਨਾ ਤਾਾਂ ਖ਼ਾਲਸਾਈ ਦੇ ਵਪਰਾਏ ਕਪਹਰ ਨ ਿੰ  ਭ ੁੱਲੇ ਸਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਵੁੱਲੋਂ  ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ੨੫-੩੦ ਹਿਾਰ ਪਸਿੰਘ-ਪਸਿੰਘਣੀਆਾਂ ਦੀਆਾਂ 

ਸ਼ਹਾਦਤਾਾਂ ਭ ੁੱਲੇ ਸਨ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕ ੇਦਰਬਾਰ ਸਾਪਹਬ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਪਹਬ ਦੀ ਬੇਹ ਰਮਤੀ ਨੇ ਹਰ ਪਸੁੱਖ ਨ ਿੰ  ਰੋਹ ਚਾੜਹ ਪਦੁੱਤਾ। ਘਲ ਘਾਰੇ ਤੋਂ 

ਪਸਰਫ਼ ੯ ਮਹੀਨੇ ਮਗਰੋਂ ਉਹਨਾਾਂ ਅਿੰਪਮਰਤਸਰ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਰ ਅਪਹਮਦ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ਼ ਫ਼ੈਸਲਾਕ ਿੰਨ  ਿੰਗ ਲੜੀ। ਇਸ  ਿੰਗ ਪਵਚ ਪਸਿੰਘਾਾਂ ਨੇ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ 

ਉਹ ਆਹ  ਲਾਹ ੇਪਕ ਅਬਦਾਲੀ ਦੀ ਆਤਮਾ ਪਨਾਹ ਮਿੰਗ ਗਈ। ਬ ਰੀ ਤਰਹਾਾਂ ਹਾਪਰਆ ਹਇੋਆ ਤੇ ਿਲੀਲ ਹੋਇਆ ਤਖ਼ਤਾਾਂ-ਤਾਿਾਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ 

ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਪਹਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਪ ਸ ਨੇ ਅ ੇ ਪੌਣੇ ਦੋ ਸਾਲ ਪਪਹਲਾਾਂ ਮਰਹੁੱਪਟਆਾਂ ਦੀ ਪਭਆਾਂ ਕਰਾਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਾਂ ਪਸੁੱਖਾਾਂ ਹੁੱਥੋਂ ਬ ਰੀ ਤਰਹਾਾਂ 

ਹਾਪਰਆ, ਪ ਨਹਾਾਂ ਕੋਲ਼ ਨਾ ਕੋਈ ਘਰ, ਨਾ ਘਾਟ, ਨਾ ਪਕਲਹ ਾ, ਨਾ ਤਪੋਾਾਂ, ਨਾ ਪ ਰ ੇਸ਼ਸ਼ਤਰ ਤੇ ਨਾ ਪ ਰ ੇਘੋੜੇ। ਅਬਦਾਲੀ ਤੇ ਪਸਿੰਘਾਾਂ ਦੀ ਫ਼ੌ ੀ ਪਹਸਾਬ ਤੋਂ 

ਬੇਮੇਚੀ ਟੁੱਕਰ ਪਵਚ ਪਸਿੰਘਾਾਂ ਦੀ ਪ ੁੱਤ ਪਸਰਫ਼ ਤੇ ਪਸਰਫ਼ ਪਸੁੱਖੀ ਪਸਦਕ ਤੇ ਗ ਰ  ਦੀ ਪਮਹਰ ਕਰਕੇ ਹੋਈ। ਅਬਦਾਲੀ ਰਾਤ ਨ ਿੰ  ਹੀ ਹਨੇਰੇ-ਹਨੇਰੇ ਭੁੱ  

ਪਨਕਪਲਆ। ਪਸਿੰਘਾਾਂ ਨੇ ਝਨਾਾਂ ਦਪਰਆ ਤਕ ਉਸ ਦਾ ਪਪੁੱਛਾ ਕੀਤਾ। 


