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 ਬਿੰਦਾ ਸ ਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸ ਿੱਖਾਾਂ ਨੂਿੰ  ਕਈੋ ਯੋਗ ਆਗੂ ਨਾ ਸਮਸਲਆ ਤਾਾਂ ਉਹਨਾਾਂ ਅਿੰਦਰ ਆਪ੍ੋ ਧਾਪ੍ੀ ਮਿੱਚ 

ਗਈ। ਸਜਿੱਥੇ ਸਜਿੱਥੇ ਸਕ ੇ ਨੇ ਸਪ੍ਿੰਡ ਲੁਿੱਟੇ, ਉਿੱਥੇ ਹੀ ਉ  ਨੇ ਉਹ ਸਪ੍ਿੰਡ ਆਪ੍ਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲਏ ਤੇ ਆਪ੍ ਉਿੱਥੋਂ ਦੇ ਹਾਕਮ ਬਣ ਗਏ। ਇਹਨਾਾਂ 

ਦੀ ਸਗਣਤੀ ਤਾਾਂ ਬਹਤੁ ਸਿਆਦਾ  ੀ ਪ੍ਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਇਿੱਕ ਦਜੇੂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਦ  ਰਸਹ ਗਏ। ਇਹ ਆਪ੍  ਸ ਿੱਚ  ੀ ਇਿੱਕ ਦਜੇੂ ਦੇ 

ਇਲਾਕੇ ਲੁਿੱਟਦੇ, ਖੋਂਹਦੇ ਤ ੇਤਾਕਤ  ਧਾਉਣ ਲਈ ਬਿੱਸਚਆਾਂ ਦੇ ਸਰਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ  ੀ ਇਿੱਕ ਦਜੇੂ ਨਾਲ ਕਰ ਸਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਦ  ਜਿੱਥੇ, ਦ  ਸਮ ਲਾਾਂ 

ਦੇ ਨਾਾਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹਰੂ ਹੋਏ। ਇਹ ਆਪ੍  ਸ ਿੱਚ ਸਜਿੰਨਾਾਂ ਮਰਿੀ ਲੜਦੇ ਝਗੜਦੇ ਰਸਹਿੰਦੇ  ਨ, ਪ੍ਰ ਪ੍ਿੰਥਕ ਇਿੱਕਠ  ਮੇਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ 

‘ਤ ੇਇਿੱਕਠੇ ਹ ੋ ਕੇ  ਾਾਂਝਾ ਫ਼ੈ ਲਾ ਲੈਂਦੇ  ਨ। ਇਹਨਾਾਂ ਦਾ ਮੁਹਾਿ ਇਿੱਕੋ ਹੀ  ੀ।  ਾਾਂਝੇ ਖਤਰ ੇ ੇਲੇ ਇਹ ਸਮ ਲਾਾਂ ਇਿੱਕਠੀਆਾਂ ਹੋ ਕੇ ਹੀ 

ਲੜਦੀਆਾਂ  ਨ। ‘ਦਜੇੂ ਸਮ ਲਾਾਂ ਸ ਿੱਚ ਕੋਈ ਊਚ-ਨੀਚ ਨਹੀ ਾਂ  ੀ। ਮਨ ਬਦਾਰ  ਾਾਂਗੂਿੰ ਗਰੇਡ ਸਨਯਤ ਨਹੀ ਾਂ  ਨ। ਨਾ ਹੀ ਅਿੱਜ  ਾਾਂਗ ਕਈੋ 

ਤਰਤੀਬ ਸਮਿੱਥੀ ਹਈੋ  ੀ।  ਾਰ ੇਇਿੱਕ ੋ ਸਜਹੇ  ਨ,  ਭ ਬਰਾਬਰ  ਨ। ਇਿੱਕ ਜਿੱਥੇਦਾਰ ਸ ਪ੍ਾਹੀ  ਾਾਂਗੂਿੰ  ੀ ਤੇ ਸ ਪ੍ਾਹੀ ਜਿੱਥੇਦਾਰ  ੀ।1ਇਹ 

ਸਮ ਲਾਾਂ ਸਮ ਲਦਾਰ ਦੇ ਨਾ ਾਾਂ ਜਾਾਂ ਜਾਤਾਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀ ਾਂ,  ਗੋਂ ਸਪ੍ਿੰਡਾਾਂ ਜਾਾਂ ਹੋਰ  ਿੱਖਰਤਾ ਾਾਂ ਕਾਰਨ ਆਪ੍ਣੀ ਪ੍ਛਾਣ ਰਿੱਖਦੀਆਾਂ  ਨ। ਇਹਨਾਾਂ ਦੇ 

ਨਾਾਂ ਇ  ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ: 

ਸਮ ਲ ਭਿੰਗੀਆਾਂ (ਭਿੰਗ ਘੋਟਣ ਕਾਰਨ), ਸਮ ਲ ਰਾਮਗੜੀਆ (ਸਪ੍ਿੰਡ ਰਾਮਗੜ ਕਾਰਨ) ਸਮ ਲ ਕਨਈਆ (ਕਾਹਨਾ ਸਪ੍ਿੰਡ ਕਾਰਨ) ਸਮ ਲ 

ਕਰੌੜ ਸ ਿੰਘੀਆ (ਸ ਅਕਤੀ ਨਾਾਂ ਕਰੌੜਾ ਸ ਿੰਘ ਕਾਰਨ) ਸਮ ਲ ਸ਼ਹੀਦਾਾਂ (ਸ਼ਹੀਦੀਆਾਂ ਪ੍ਾਉਣ ਲਈ ਕਾਹਲੇ) ਸਮ ਲ ਫੈਜਲਪ੍ੁਰੀਆਾਂ (ਸਪ੍ਿੰਡ 

ਫੈਜਲਪ੍ੁਰ ਕਾਰਨ) ਸਮ ਲ ਸਨਸ਼ਾਨਾਾਂ ਾਲੀ (ਯੁਿੱਧ ਅਿੱਗੇ ਸਨਸ਼ਾਨ  ਾਸਹਬ ਚੁਿੱਕਣ ਕਾਰਨ) ਸਮ ਲ ਸ਼ੁਕਰਚਕੀਆ (ਸਪ੍ਿੰਡ ਸ਼ੁਕਰਚਿੱਕ ਕਾਰਨ) 

ਸਮ ਲ ਨਕਈ (ਨਿੱ ਕੇ ਸਪ੍ਿੰਡ ਕਾਰਨ) ਅਤੇ ਸਮ ਲ ਫਲੂਕੀਆ ( ਿੱਡੇ  ਡੇਰੇ ਫ਼ਲੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਾਂ ̀ਤੇ)। 

‘ਕਨਈਆ ਸਮ ਲ ਦਾ (ਪ੍ਸਹਲਾਾਂ) ਬਾਨੀ ਜੈ ਸ ਿੰਘ ਕਾਹਨਾ ਸਿਲਾ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਰਸਹਣਾ  ਾਲਾ  ੀ।... 1753 ਸ ਿੱਚ ਮੀਰ ਮਿੰਨੂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ 

ਬਾਅਦ ਜੈ ਸ ਿੰਘ ਨੇ ਸਰਆੜਕੀ ਦਾ ਬਹਤੁ  ਾਰਾ ਸਹਿੱ ਾ ਮੁਕੇਰੀਆਾਂ ਗਾਿੀਪ੍ੁਰ, ਪ੍ਠਾਨਕਟੋ ਤ ੇ ਗੁਰਦਾ ਪ੍ੁਰ ਉਿੱਤੇ ਕਬਿਾ ਕਰ ਸਲਆ।2 

...1763 ਈ. ਸ ਿੱਚ ਕ ੂਰ ਦੀ ਲੁਿੱਟ ਮਾਰ ਕਰਕੇ ਮਾਲ  ਿੰਡਣ  ਮੇਂ ਕਨਹਈਆ ਸਮ ਲ ਤੇ ਰਾਮਗੜੀਆ ਸਮ ਲ ਸ ਿੱਚ ਝਗੜਾ ਹ ੋਸਗਆ। ਸਜ  

ਕਾਰਨ ਇਹ ਇਿੱਕ ਦਜੇੂ ਦੇ  ੈਰੀ ਬਣ ਗਏ। ਕਨਹਈਆ ਸਮ ਲ ਨੇ ਆਹਲੂ ਾਲੀਆ ਸਮ ਲ ਨਾਲ ਸਮਲ ਕੇ ਰਾਮਗੜੀਆ ਸਮ ਲ ਨੂਿੰ  ਨੀ ਾਾਂ 

ਸਦਖਾਉਣ ਲਈ ਬਟਾਲੇ ਤ ੇਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਸਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕੀਤੀ। 

 ਕਨਹਈਆ ਸਮ ਲ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰਚਕੀਆ ਸਮ ਲ ਦੀ  ਰਪ੍ਰ ਤੀ ਹਾ ਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ  ੀ। ਜਦ ਜਿੰਮੂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਜੈ ਸ ਿੰਘ ਨੂਿੰ  ਖਰਾਜ 

ਦੇਣਾ ਬਿੰਦ ਕਰ ਸਦਿੱਤਾ ਤਾਾਂ ਜੈ ਸ ਿੰਘ ਮਹਾਾਂ ਸ ਿੰਘ ਦੀ  ਹਾਇਤਾ ਲੈ ਕੇ ਜਿੰਮੂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁਿੰਦਾ  ੀ। ਪ੍ਰ ਮਹਾਾਂ ਸ ਿੰਘ ਨੇ ਇਿੱਕਲੇ ਨੇ 

ਹਮਲਾ ਕਰਕ ੇਚਿੰਗ ੇਹਿੱਥ ਰਿੰਗ।ੇ ਜੈ ਸ ਿੰਘ ਇ  ਗਿੱਲੋਂ ਨਾਰਾਿ ਹੋ ਸਗਆ। ਜਦ ਮਹਾਾਂ ਸ ਿੰਘ ਜੈ ਸ ਿੰਘ ਨੂਿੰ  ਸਮਲਣ ਆਇਆ ਤਾਾਂ ਉ  ਨੇ ਕੌੜੇ 

ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ। ਮਹਾਾਂ ਸ ਿੰਘ ਨੇ ਇਹਨਾਾਂ ਕੌੜੇ ਸ਼ਬਦਾਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਠਾਣੀ। ਉ  ਨੇ ਕਾਾਂਗੜੇ ਦੇ ਰਾਜੇ  ਿੰ ਾਰ ਚਿੰਦ ਤੇ ਰਾਮਗੜਹੀਆ 

ਸਮ ਲ ਦੇ  ਰਪ੍ਰ ਤ  . ਜਿੱ ਾ ਸ ਿੰਘ ਰਾਮਗੜਹੀਆ ਨੂਿੰ  ਬੁਲਾ ਭੇਸਜਆ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਜੈ ਸ ਿੰਘ ਤੋਂ ਪ੍ਸਹਲਾਾਂ ਹੀ ਦਖੁੀ  ਨ। ਬਟਾਲਾ ਦੇ  ਥਾਨ ਤ̀ ੇ

ਗਸਹਗਿੱਚ ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਸਜ  ਸ ਿੱਚ ਜੈ ਸ ਿੰਘ ਦਾ ਪ੍ੁਿੱਤਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸ ਿੰਘ ਮਾਸਰਆ ਸਲਆ। ਆਪ੍ਣੇ ਪ੍ੁਿੱਤਰ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਜੈ ਸ ਿੰਘ ਨੂਿੰ  ਏਨਾ 

ਦੁਿੱਖ ਹੋਇਆ ‘ਸਕ ਉਹ ਢਾਹਾਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਣ ਲਿੱਗ ਸਪ੍ਆ। ਉ  ਨੇ ਆਪ੍ਣੇ ਤਰਕਸ਼ ਸ ਿੱਚੋਂ ਤੀਰ ਕਿੱਢ ਕੇ ਹਠੇਾਾਂ  ੁਿੱਟ ਸਦਿੱਤੇ, ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਹੇਠਾਾਂ 

ਉਿੱਤਰ ਆਇਆ ਤ ੇਦਸ਼ੁਮਣ ਦੀਆਾਂ ਗੋਲੀਆਾਂ ਖਾਣ ਲਈ  ਾਹਮਣ ੇਆ ਸਗਆ। ਪ੍ੁਰਾਣ ੇਲੋਕ ਜਰਨੈਲ ਦਾ ਇਤਨਾ  ਸਤਕਾਰ ਕਰਦੇ  ਨ 

ਸਕ ਸਕ ੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਦੁਿੱਖ ਸ ਿੱਚ ਉਹਦੇ ਤ ੇਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ  ਾਰੀ  ੈਨਾ ਸਪ੍ਿੱਛੇ ਹਿੱਟ ਗਈ। ਸਫਰ ਜੈਤੂ  ੈਨਾ ਸਰਆੜਕੀ 

ਜਾ ਪ੍ਹੁਿੰਚੀ ਤੇ ਉਿੱਥੇ ਕਬਿਾ ਕਰ ਸਲਆ।3 

 ਜੈ ਸ ਿੰਘ ਨੇ ਆਪ੍ਣੀ ਨੂਿੰ ਹ ਦੇ ਕਸਹਣ ‘ਤੇ ਕਨਹਈਆ ਸਮ ਲ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਚਕੀਆ ਸਮ ਲ ਸ ਿੱਚ  ੁਲਾਹ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਆਪ੍ਣੀ ਪ੍ੋਤੀ 

ਮਸਹਤਾਬ ਕੌਰ ਦਾ ਸਰਸ਼ਤਾ ਮਹਾਾਂ ਸ ਿੰਘ ਦੇ ਬੇਟੇ ਰਣਜੀਤ ਸ ਿੰਘ ਨਾਲ ਕਰ ਸਦਿੱਤਾ। ‘ . ਮਹਾਾਂ ਸ ਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਾਂ ਸਦਨਾਾਂ ਸ ਿੱਚ ਹੀ ਆਪ੍ਣ ੇ
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 ਪ੍ੁਿੱਤਰ ਰਣਜੀਤ ਸ ਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਮਸਹਤਾਬ ਕੌਰ ਨਾਲ ਕਰ ਸਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇ  ਤਰਹਾਾਂ ਦੋਨਾ  ਰਦਾਰਾਾਂ ਸ ਚਕਾਰ ਪ੍ਿੱਕੀ ਏਕਤਾ ਹੋ ਗਈ।4 ਜੈ 

ਸ ਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਸਪ੍ਿੱਛੋਂ ਉ  ਦੀ ਨੂਿੰ ਹ (ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸ ਿੰਘ ਦੀ ਸ ਧ ਾ) ਰਾਣੀ  ਦਾ ਕੌਰ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਹਾਕਮ ਬਣੀ। 

  . ਮਹਾਾਂ ਸ ਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ  ਿੰਨ 1792 ਸ ਿੱਚ ਉ  ਦਾ ਬੇਟਾ ਰਣਜੀਤ ਸ ਿੰਘ ਸ਼ੁਕਰਚਕੀਆ ਸਮ ਲ ਦਾ ਸਮ ਲਦਾਰ 

ਬਸਣਆ। ਇ  ਨੇ ਆਪ੍ਣੀ ਤਾਕਤ  ਧਾਉਣ ਲਈ ਦਜੂਾ ਸ ਆਹ ‘ ਿੰਨ 1798 ਸ ਿੱਚ ਸਗਆਨ ਸ ਿੰਘ ਨਕਈ ਦੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਕੀਤਾ।5 (ਇ  ਦਾ 

ਨਾਾਂ ਦਾਤਾਰ ਕੌਰ  ੀ ਪ੍ਰ ਨਕਈ ਦੀ ਭੈਣ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇ  ਨੂਿੰ  ‘ਮਾਈ ਨਕੈਣ’  ੀ ਕਸਹਿੰਦੇ  ਨ)। 

ਰਣਜੀਤ ਸ ਿੰਘ ਦੀ ਸਨਰਭੈਤਾ ਤ ੇਦਸਰਆ ਸਦਲੀ ਦੇ ਡਿੰਕੇ ਹਰ ਥਾਾਂ  ਿੱਜਦੇ  ਨ। ਸ਼ਾਹ ਿਮਾਨ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਿੰਗੀ  ਰਦਾਰਾਾਂ ਨੇ ਲਾਹੌਰ 

ਉਿੱਤੇ ਕਬਿਾ ਕਰ ਸਲਆ  ੀ। ਭਿੰਗੀ  ਰਦਾਰਾਾਂ ਦੀ ਫੁਿੱਟ ਪ੍ਰਜਾ ਦੀ ਸ ਰਦਰਦੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ ਹੋਈ  ੀ। ਕ ੂਰ ਦੇ ਨ ਾਬ ਦੇ ਮਨ ਸ ਿੱਚ 

ਲਾਹੌਰ ਉਿੱਤ ੇਕਬਿਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਿੱਛਾ ਪ੍ੈਦਾ ਹਈੋ। ‘ਸਜ   ੇਲੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਪ੍ੈਂਚਾਾਂ ਨੂਿੰ  ਕ ੂਰ ਦੇ ਨ ਾਬ ਦਾ  ਿੰਕਲਪ੍ ਪ੍ਤਾ ਲਿੱਗਾ ਤਾਾਂ ਉਹਨਾਾਂ 

 ਭ ਨੇ ਰਣਜੀਤ ਸ ਿੰਘ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਨੂਿੰ  ਚਿੰਗਾ ਜਾਸਣਆ।6 ਉਹੇਨਾਾਂ ਨੇ ਰਣਜੀਤ ਸ ਿੰਘ ਨੂਿੰ  ਗੁਪ੍ਤ ਪ੍ਿੱਤਰ ਰਾਹੀ ਾਂ ਲਾਹੌਰ ਉਿੱਤੇ ਕਬਿਾ ਕਰਨ 

ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਇ   ਿੰਬਿੰਧੀ ਆਪ੍ਣੀ  ਿੱ  ਨਾਲ  ਲਾਹ ਕੀਤੀ। ਉ  ਨੇ ਇ  ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰ ਸਦਿੱਤੀ। ਫੌਜ ਨੂਿੰ  ਦੋ ਸਹਿੱਸ ਆਾਂ ਸ ਿੱਚ 

 ਿੰਡ ਸਦਿੱਤਾ। ਇਿੱਕ ਸਹਿੱ ੇ ਦੀ ਅਗ ਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸ ਿੰਘ ਨੇ ਅਤ ੇਦਜੇੂ ਸਹਿੱ ੇ ਦੀ ਅਗ ਾਈ ਆਪ੍ ਕੀਤੀ। ਰਾਣੀ ਦੀ ਕਮਾਨ ਨੇ ਸਦਿੱਲੀ ਦਰ ਾਿ ੇ

 ਿੱਲੋਂ ਧਾ ਾ ਬੋਸਲਆ। ਦੋ ਭਿੰਗੀ  ਰਦਾਰ ਇ  ਦੀ ਝਾਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਿੱਜ ਸਨਕਲੇ ਪ੍ਰ ਇਿੱਕ  ਰਦਾਰ ਚੇਤ ਸ ਿੰਘ ਸਕਲੇ ਸ ਿੱਚ 

ਲੁਿੱਕ ਸਗਆ। ਰਾਜਾ ‘ਸਕਲੇ ਉਿੱਤ ੇਗੋਲੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸਤਆਰੀ ਸ ਿੱਚ ਹੀ  ੀ ਸਕ ਰਾਣੀ  ਦਾ ਕੌਰ ਆ ਪ੍ੁਜੀ ਉ  ਨੇ ਦਿੱਸ ਆ ਸਕ ਸਕਲੇ ਸ ਿੱਚ 

ਰ ਦ ਦਾ  ਮਾਨ ਬਹਤੁ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਇ  ਲਈ ਆ  ਹੈ ਸਕ  ਰਦਾਰ ਚੇਤ ਸ ਿੰਘ ਆਪ੍ਣੇ ਆਪ੍ ਇਿੱਕ ਦੋ ਸਦਨਾਾਂ ਸ ਿੱਚ ਹੀ ਸਕਲਹੇ ਨੂਿੰ  ਖਾਲੀ ਕਰ 

ਦੇ ੇਗਾ ਅਤ ੇਹਇੋਆ  ੀ ਇਿੰਜ ਹੀ।7  

 ‘1796 ਸ ਿੱਚ ਸ਼ਾਹ ਿਮਾਨ ਤੀਜੀ  ਾਰ ਪ੍ਿੰਜਾਬ ਉਿੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆ  ਨਾਲ ਆਇਆ।8 ਰਣਜੀਤ ਸ ਿੰਘ ਨੇ ਇ  ਨਾਲ 

ਟਿੱਕਰ ਲੈਣ ਲਈ  ਰਬਿੱਤ ਖਾਲ ਾ ਬੁਲਾਇਆ। ‘ ਦਾ ਕੌਰ ਨੇ ਰਣਜੀਤ ਸ ਿੰਘ ਨੂਿੰ  ਡਿੱਟ ਕੇ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਸਦਿੱਤੀ ... ਰਬਿੱਤ 

ਖਾਲ ਾ ਦੇ ਅਿੰਸਮਰਤ ਰ  ਿੰਮੇਲਨ  ੇਲੇ ਬਹਮੁਤ ਪ੍ਹਾੜਾਾਂ ਸ ਿੱਚ ਨਿੱ ਠ ਕੇ ਲੁਿੱਕ ਸਛਿੱਪ੍ ਜਾਣ ਦੇ ਹਿੱਕ ਸ ਿੱਚ  ੀ, ਤ ੇਇਹ  ਦਾ ਕੌਰ ਹੀ  ੀ, ਸਜ  

ਨੇ ਉਹਨਾਾਂ ਨੂਿੰ  ਆਪ੍ਣਾ ਕਰਤਿੱ  ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਸਕ ਸਜਹੜੇ ਲੋਕਾਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਰਾਖੀ ਉਗਰਾਹੁਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਾਂ ਦੀ ਰਿੱਸਖਆ ਕਰਨੀ ਉਹਨਾਾਂ 

ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਉ  ਨੇ ਇਹ  ੀ ਸਕਹਾ ਸਕ ਜੇ  ਰਦਾਰਾਾਂ ਨੇ ਭਿੱਜ ਜਾਣਾ ਦਾ ਮਤਾ ਪ੍ਾ  ਕਰ ਸਲਆ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਾਂ ਸ ਿੱਖਾਾਂ ਨੂਿੰ  ਲੈ ਕੇ, ਜੋ 

ਉ  ਦਾ  ਾਥ ਦੇਣ, ਦਸ਼ੁਮਣ ਸ ਰੁਿੱਧ ਸਨਿੱ ਤਰਨ ਲਈ ਅਗ ਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਰਣਜੀਤ ਸ ਿੰਘ ਨੇ ਆਪ੍ਣੀ  ਿੱ  ਦਾ  ਾਥ ਸਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪ੍ੁਰਿੋਰ 

ਅਪ੍ੀਲ ਕੀਤੀ ਸਕ ਪ੍ਸ ਿੱਤਰ ਸ਼ਸਹਰ ਅਿੰਸਮਰਤ ਰ ਉਹਨਾਾਂ ਲੋਕਾਾਂ ਦੇ ਰਸਹਮੋ ਕਰਮ ਤੇ ਨਾਾਂ ਛਿੱਸਡਆ ਜਾ ੇ, ਜੋ ਇ  ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨਾ ਆਪ੍ਣ ੇ

 ਕਾਰ ਦਾ  ੁਆਲ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਰਣਜੀਤ ਸ ਿੰਘ ਦੀਆਾਂ ਫਜੌਾਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਿਮਾਨ ਦੀਆਾਂ ਫੌਜਾਾਂ ਨੂਿੰ  ਲਿੱਕ ਤੋੜ ੀ ਾਂ ਹਾਰ ਸਦਿੱਤੀ।9 ਉਿੱਧਰ ਸ਼ਾਹ 

ਿਮਾਨ ਦੇ ਭਰਾ ਮਸਹਮੂਦ ਨੇ ਅਫਗਾਸਨ ਤਾਨ ਸ ਿੱਚ ਬਗਾ ਤ ਦਾ ਝਿੰਡਾ ਖੜਾ ਕਰ ਸਦਿੱਤਾ, ਸਜ  ਕਾਰਨ ਉ  ਨੂਿੰ   ਾਸਪ੍  ਮੁੜਨਾ ਹੀ 

ਸਬਹਤਰ ਲਿੱਗਾ। 

 ਰਾਣੀ  ਦਾ ਕੌਰ ਆਪ੍ਣੇ ਜ ਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸ ਿੰਘ ਦੇ ਦਜੇੂ ਸ ਆਹ ਤੋਂ ਖਫ਼ਾ ਤਾਾਂ  ੀ ਪ੍ੁਰ ਚੁਿੱਪ੍  ੀ। ਜਦੋਂ ਦਜੇੂ ਸ ਆਹ ਦੀ ਰਾਣੀ ਤੋਂ 

ਪ੍ਸਹਲਾਾਂ ਬਟੇਾ ਪ੍ੈਦਾ ਹੋ ਸਗਆ ਤਾਾਂ ਤਣਾਅ ਹੋਰ  ੀ  ਿੱਧ ਸਗਆ। ਇ ੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਖੜਕ ਸ ਿੰਘ ਦੇ ਸ ਆਹ ‘ਤੇ  ੀ ਨਾ ਗਈ ਅਤੇ ਆਪ੍ਣ ੇ

ਦੋਹਸਤਆਾਂ ਸ਼ੇਰ ਸ ਿੰਘ ਤ ੇਤਾਰਾ ਸ ਿੰਘ ਨੂਿੰ   ੀ ਜਾਣ ੋਮਨਾ ਕਰ ਸਦਿੱਤਾ। ਉ  ਨੂਿੰ  ਇਹ ਇਤਰਾਜ  ੀ ਸਕ ਉ  ਦੇ ਦੋਹਸਤਆਾਂ ਨੂਿੰ  ਕੁਝ ਨਹੀ ਾਂ 

ਸਮਸਲਆ। ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੇ ਉ  ਨੂਿੰ  ਜਗੀਰ ਦੇ ਮ ਲੇ ‘ਤ ੇ ਸ ਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾ ਾ ਭੇਸਜਆ ਤ ੇਉਹ  ਿੱਦਾ ਪ੍ਰ ਾਨ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ 

ਗਈ ਤਾਾਂ ਰਣਜੀਤ ਸ ਿੰਘ ਦਾ ਲਸਹਿਾ ਹੀ ਬਦਲ ਸਗਆ। ‘ਉ  ਨੇ ਉ  ਨੂਿੰ  ਸਕਹਾ ਸਕ ਉ  ਦੀਆਾਂ ਜਗੀਰਾਾਂ ਉ  ਦੇ ਦੋਹਸਤਆਾਂ ਨੂਿੰ  ਬਖਸ਼ 

ਸਦਿੱਤੀਆਾਂ ਗਈਆਾਂ ਹਨ, ਤ ੇਹਣੁ ਉਹ ਇਕਾਾਂਤ ਾ  ਕਰੇ।  ਦਾ ਕੌਰ ਬੜੀ ਚੀਖੀ ਸਚਲਾਖੀ ਪ੍ਰ ਰਣਜੀਤ ਸ ਿੰਘ ਟਿੱ  ਤੋਂ ਮਿੱ  ਨਾ ਹੋਇਆ।... 

ਉਹ ਚਪੁ੍ਚਾਪ੍ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤੋਂ ਸਖ ਕ ਗਈ ਪ੍ਰਿੰਤੂ ਬਹਤੁਾ ਦਰੂ ਨਹੀ ਾਂ  ੀ ਗਈ ਸਕ ...ਉ  ਨੂਿੰ  ਸ਼ਸਹਰ ਸ ਿੱਚ ਇਿੱਕ ਕੈਦੀ  ਾਾਂਗ  ਾਸਪ੍  

ਸਲਆਾਂਦਾ ਸਗਆ। ਸਮ ਰ ਦੀ ਾਨ ਚਿੰਦ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਸ ਿੰਘ ਅਟਾਰੀ  ਾਲਾ ਨੂਿੰ  ਉ  ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ‘ਤੇ ਕਬਜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਦਾਇਤ ਸਦਿੱਤੀ 

ਗਈ।10  ਦਾ ਕੌਰ ਜੁਆਈ ਰਣਜੀਤ ਸ ਿੰਘ ਦੀ ਇ  ਕਾਰਗੁਿਾਰੀ ਉਿੱਪ੍ਰ ਬਹਤੁ ਦਖੁੀ ਹਈੋ। ਉ ਨੇ ਉ  ਨੂਿੰ  ਸਮਲਣ ਦਾ ਯਤਨ  ੀ ਕੀਤਾ 

ਪ੍ਰ ਸ ਅਰਥ। ਅਖੀਰ ਉ  ਨੇ ‘ਕੈਦ ਸ ਿੱਚੋਂ ਦੋ ਦਾ ੀਆਾਂ ਰਣਜੀਤ ਸ ਿੰਘ ਕੋਲ ਭੇਜੀਆਾਂ ਤੇ ਸਕਹਾ ਸਕ ਉਹ ਤਾਾਂ ਆਪ੍ਣਾ  ਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਦੇਣ 

ਨੂਿੰ  ਸਤਆਰ  ੀ। ਰਣਜੀਤ ਸ ਿੰਘ ਦੀਆਾਂ ਅਿੱਖਾਾਂ ਸ ਿੱਚ ਹਿੰਝੂ ਆ ਗਏ। ਉ  ਨੇ  ਦਾ ਕੌਰ ਨੂਿੰ  ਸਮਲਣ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ। ...ਦਾ ੀਆਾਂ ਨੂਿੰ  

ਸ ਦਾ ਕਰਨ  ੇਲੇ ਉ ਨੇ ਹਕੌਾ ਭਰਸਦਆਾਂ ਸਕਹਾ “ਰਿੱਬ ਦੀ ਇਹੀ ਰਿਾ  ੀ।” ਰਣਜੀਤ ਸ ਿੰਘ ਕਦੇ  ੀ  ਦਾ ਕੌਰ ਕੋਲ ਨਾ ਸਗਆ। ਉਹ 

ਮਹਾਰਾਜੇ ਸ ਰੁਿੱਧ ਗੁਿੱ ੇ ਸ ਿੱਚ ਊਜਾਾਂ ਲਾਉਾਂਦੀ ਕੈਦ ਸ ਿੱਚ ਹੀ ਮਰ ਗਈ।11 

 ਸ਼ਾਹ ਸ਼ੁਿਾਹ ਕਾਬਲ ਦਾ ਰਾਜਾ  ੀ। ਇਹ ਆਪ੍ਣੇ ਭਰਾ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹਿੰਮਦ ਕੋਲੋਂ ਹਾਰ ਖਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸ ਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 

ਸ ਿੱਚ ਆਇਆ  ੀ। ਰਣਜੀਤ ਸ ਿੰਘ ਨੇ ਇ  ਦੀ ਚਿੰਗੀ ਆਉ ਭਗਤ ਕੀਤੀ। ਸਫਰ ਇਹ ਆਪ੍ਣੇ ਭਰਾ ਸ਼ਾਹ ਿਮਾਨ ਕੋਲ ਰਾ ਲ ਸਪ੍ਿੰਡੀ ਚਲਾ 

ਸਗਆ। ‘ਇਹਨਾਾਂ ਹੀ ਸਦਨਾਾਂ ਸ ਿੱਚ ਫਤਸਹ ਮੁਹਿੰਮਦ ਖਾਾਂ (ਕਾਬਲ ਦੇ  ਿੀਰ) ਨੇ ਉਹਨਾਾਂ ਲੋਕਾਾਂ ਸ ਰੁਿੱਧ ਚੜਹਾਈ ਕੀਤੀ ਸਜਨਹਾਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ੁਿਾਹ ਨੂਿੰ  
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ਮਦਦ ਸਦਿੱਤੀ  ੀ।12 ਉ  ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸ ਿੰਘ ਕੋਲੋਂ  ਹਾਇਤਾ ਮਿੰਗੀ। ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੇ  ਚਨ ਅਨੁ ਾਰ  ਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸ ਿੱਖਾਾਂ ਨੇ 

ਪ੍ਠਾਣਾਾਂ ਦੇ ਚਿੰਗ ੇਦਿੰਦ ਖਿੱਟੇ ਕੀਤੇ। ਸ਼ੇਰਗਹੜ ਦੇ ਸਕਲਹੇ ਨੂਿੰ  ਘੇਰਾ ਪ੍ਾ ਕੇ  ੂਬੇ ਨੂਿੰ  ਨਠਾ ਸਦਿੱਤਾ ਤ ੇ ਸਕਲਹੇ ਸ ਿੱਚੋਂ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ੁਿਾਹ ਤੇ ਅਤਾ ਮੁਹਿੰਮਦ 

ਸਨਕਲ ਕੇ ਮੁਹਕਮ ਚਿੰਦ ਕੋਲ ਆ ਗਏ। ਇਹਨਾਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸਕ ਇਹਨਾਾਂ ਨੂਿੰ  ਕਾਬਲ ਦੇ  ਿੀਰ ਦੇ ਹ ਾਲੇ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਉਧਰ 

ਕਾਬਲ ਦੇ  ਜੀਰ ਨੇ ਇਹਨਾਾਂ ਨੂਿੰ  ਹ ਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਿੋਰ ਪ੍ਾਇਆ ਤੇ ਦਜੇੂ ਪ੍ਾ  ੇਸ਼ਾਹ ਸ਼ੁਿਾਹ ਦੀ ਬੇਗਮ ਨੇ  ੀ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੂਿੰ  ਸਚਿੱਠੀ ਸਲਖੀ, 

ਸਜ  ਦਾ  ੇਰ ਾ ਤ ਾਰੀਖ ਗੁਰ ੂਖਾਲ ਾ ਸ ਿੱਚ ਇ  ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਮਲਦਾ ਹੈ: 

“ਫਤਹ ਖਾਾਂ  ਜੀਰ ਕਾਬਲ ਮੇਰੇ ਪ੍ਤੀ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਦਸ਼ੁਮਣ ਹੈ, ਮੈ  ੁਸਣਆ ਹ ੈਸਕ ਉਹ ਆਪ੍ ਨੂਿੰ  ਕਸਹ ਸਰਹਾ ਹੈ ਸਕ ਮੇਰੇ ਖਾ ਿੰਦ ਨੂਿੰ  

ਉਹਦੇ ਹ ਾਲੇ ਕਰੋ ਜੇ ਮੇਰੇ ਖਾ ਿੰਦ ਨੂਿੰ  ਉਹਦੇ ਹ ਾਲੇ ਕਰ ਸਦਿੱਤਾ ਸਗਆ ਤਦ ਉਹਦੀ ਸਿਿੰਦਗੀ ਦੀ ਆ  ਨਹੀ ਾਂ।  ੋ ਮੇਰੇ ਪ੍ਤੀ ਨੂਿੰ  ਉਹਦੇ 

ਹ ਾਲੇ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਤਦ ਇ   ਲੂਕ ਬਦਲੇ ਇਕਰਾਰ ਕਰਦੀ ਹਾਾਂ ਸਕ ਜਦ ਮੇਰਾ ਪ੍ਤੀ ਲਾਹੌਰ ਪ੍ੁਿੱਜਾ ਤਦ ਮੈਂ ਉ  ਨੂਿੰ  ਕਸਹ ਕੇ ਕਹੋਨੂਰ 

ਹੀਰਾ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਪ੍ਾ  ਹ,ੈ ਤੁਹਾਨੂਿੰ  ਦਆੁ ਦੇ ਾਾਂਗੀ।13 

 ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੇ ਇਹ ਗਿੱਲ ਮਿੰਨ ਕੇ ਦੋਹਾਾਂ ਨੂਿੰ  ਲਾਹੌਰ ਬੁਲ ਾ ਸਲਆ। ਸ਼ਾਹ ਸ਼ੁਿਾ-ਉਲ ਤੇ ਉ ਦੀ ਬੇਗਮ ਨੂਿੰ  ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਲਾਹੌਰ 

ਆਇਆਾਂ ਹੋ ਗਏ  ਨ, ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੇ ਇਿੱਕ ਸਚਿੱਠੀ ਰਾਹੀ ਾਂ ਉ  ਕਲੋੋਂ ਹੀਰੇ ਦੀ ਮਿੰਗ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰ ਉ  ਨੇ ਟਾਲਣ ਦੇ ਮਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਕਸਹ ਸਦਿੱਤਾ, 

‘ਹੀਰਾ ਕਾਬਲ ਸ ਿੱਚ ਰੈਹਣ ਰਖਯਾ ਹਇੋਆ ਹੈ।’  ਸਫਰ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੇ ਸਗਰ ੀ ਰਖੇ ਕੋਲ ਦਾ ਪ੍ਤਾ ਮਿੰਸਗਆ ਸਕ ਰਸੁਪ੍ਆ ਭੇਜ ਕੇ ਹੀਰਾ 

ਛੁਡ ਾ ਸਲਆ ਜਾ ੇਗਾ ਤਾਾਂ ਉ ਨੇ ਸਕਹਾ ਸਕ ਮਹਾਰਾਜਾ ਆਪ੍ ਉ  ਕੋਲ ਆ  ੇਤਾਾਂ ਉਹ ਹੀਰਾ ਉ  ਨੂਿੰ  ਦੇ ੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸ ਿੰਘ 

ਆਪ੍ ਹੀਰਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉ  ਕਲੋ ਪ੍ਹੁਿੰਚ ਸਗਆ ਤ ੇਹੀਰਾ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕੀਤਾ। ‘ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਿੰਜੀਤ ਸ ਿੰਘ ਨੇ ਕੋਹਨੂਰ ਹੀਰਾ ਲੈ ਕੇ ਬੜਾ ਭਾਰੀ 

ਦਰਬਾਰ ਕੀਤਾ ਤ ੇਹੀਰਾ  ਭ ਨੂਿੰ  ਸਦਖਾਯਾ ਗਯਾ।14 

 ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸ ਿੰਘ ਸਪ੍ਸ਼ਾ ਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦੇ ਇਸਤਹਾ ਕ ਮਹਾਨਤਾ ਨੂਿੰ  ਜਾਣਦਾ  ੀ। ਇਹਨਾਾਂ ਉਿੱਪ੍ਰ ਅਫ਼ਗਾਨਾਾਂ ਦਾ 

ਕਬਿਾ  ੀ, ਇ ੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਿੰਜਾਬ ਨੂਿੰ   ਿੱਤ  ੌ  ਾਲ ਤਿੱਕ ਅਫ਼ਗਾਨਾਾਂ ਦੀਆਾਂ  ਧੀਕੀਆਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨੀਆਾਂ ਪ੍ਈਆਾਂ  ਨ। ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੇ 

ਸਪ੍ਸ਼ਾ ਰ ਅਫ਼ਗਾਸਨ ਤਾਨ ਨਾਲੋਂ ਕਿੱਟ ਕੇ ਪ੍ਿੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਮਲਾਉਣ ਲਈ ਹਰੀ ਸ ਿੰਘ ਨਲੂਆ ਤੇ ਕਿੰ ਰ ਨੌ ਸਨਹਾਲ ਸ ਿੰਘ ਨੂਿੰ  ਇ  ਉਿੱਤ ੇ

ਧਾ ਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਹਕੁਮ ਸਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਾਂ ਨੇ ਇ  ਨੂਿੰ  ਅਮਲੀ ਰਪੂ੍ ਪ੍ਸਹਨਾਉ ਾਂਸਦਆਾਂ  ਡੇਰੀ ਸਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕੀਤੀ ਤ ੇ‘6 ਮਈ 1834 ਨੂਿੰ  ਲੋਢੇ 

ਪ੍ਸਹਰ ਇਿੱਕ ਜਲੂ  ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਸ ਿੱਚ ਸਪ੍ਸ਼ਾ ਰ ਦੇ ਇਸਤਹਾਸ਼ਕ ਸ਼ਸਹਰ ਸ ਿੱਚ ਖਾਲ ਈ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਦਾਖਲ ਹੋਏ।15 ਉਿੱਥੋਂ ਦੇ   ਨੀਕਾਾਂ ਨੂਿੰ  

ਔਰਿੰਗਿੇਬ ਦੇ ਕਈੋ ਦੋ  ੋ  ਾਲਾਾਂ ਦੇ ਿੁਲਮਾਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਸਮਲੀ। ਮਹਾਰਾਜੇ ਲਈ ਇਹ ਇਕ ਬਹਤੁ  ਿੱਡਾ ਮੀਲ ਪ੍ਿੱਥਰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ 

 ੀ, ਇ  ਲਈ ਉ  ਨੇ ਹਰੀ ਸ ਿੰਘ ਨਲੂਆ ਨੂਿੰ  ਇਿੱਥੋਂ ਦਾ ਗ ਰਨਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸ ਿੱਕਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਆਸਗਆ ਦੇ ਸਦਿੱਤੀ। ਹਰੀ ਸ ਿੰਘ ਨਲੂਏ 

ਨੇ ਸਪ੍ਸ਼ਾ ਰ ਦੇ ਜਮਰੌਦ ਇਲਾਕ ੇਸ ਿੱਚ ‘ਫਤਸਹਗੜਹ’ ਨਾਾਂ ਦਾ ਇਿੱਕ ਸਕਲਹ ਾ ਉ ਾਸਰਆ, ਜੋ ਸਕ ਅਫ਼ਗਾਨੀ  ਰਕਾਰ ਲਈ ਬਹਤੁ  ਿੱਡਾ ਖਤਰਾ 

 ੀ। ਇਹਨਾਾਂ ਸਦਨਾਾਂ ਸ ਿੱਚ ਹੀ ਬਹਤੁ  ਾਰੀ ਫੋਜ ਕਿੰ ਰ ਨੌਸਨਹਾਲ ਸ ਿੰਘ ਦੇ ਸ ਆਹ ਉਿੱਪ੍ਰ ਆਈ ਹਈੋ  ੀ; ਹਰੀ ਸ ਿੰਘ ਨਲੂਆ ਇ   ਮੇਂ 

ਸਪ੍ਸ਼ਾ ਰ ਸ ਿੱਚ ਸਬਮਾਰ  ੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਅਫ਼ਗਾਨ ਫੌਜ ਇ  ਬਾਰ ੇਜਾਣਦੀ  ੀ। ਉਨਹਾਾਂ ਨੇ ‘1837 ਨੂਿੰ  ਜਮਰੋਦ ਉਿੱਤੇ ਹਿੱਲਾ ਬੋਲ ਸਦਿੱਤਾ।16 ਉ  

 ਮੇਂ ਫੌਜ  . ਰਾਮ ਸ ਿੰਘ ਦੀ ਅਗ ਾਈ ਹੇਠ ਲੜੀ। ਦੋ ਸਦਨ ਲਗਾਤਾਰ ਲੜਾਈ ਹੁਿੰਦੀ ਰਹੀ, ਸਕਲਹੇ ਦੀ ਕਿੰਧ ਸ ਿੱਚ ਪ੍ਾੜ ਪ੍ ੈ ਸਗਆ,  . 

ਰਾਮ ਸ ਿੰਘ ਨੇ ਸ ਿੰਘਾਾਂ ਨੂਿੰ  ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਪ੍ਾੜ ਪ੍ੂਰਨ ਤੇ ਨਲੂਏ  ਰਦਾਰ ਨੂਿੰ  ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਦਿੱ ਣ ਲਈ ਜਿਬੇ ਭਰਪ੍ੂਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ‘ਬਹਤੁ ੇ

 ਰਦਾਰ ਰਾਤ ਆਰਾਮ ਨਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਾੜ ਪ੍ੂਰਨ ਸ ਿੱਚ ਰਝੁ ਗਏ ਤੇ ਨਲੂਏ ਨੂਿੰ  ਸਚਿੱਠੀ ਪ੍ਹੁਿੰਚਾਉਣ  ੀ ਕਈ  ਰਦਾਰਾਾਂ ਨੇ ਆਪ੍ਣੇ ਨਾਾਂ ਪ੍ੇਸ਼ ਕੀਤ ੇ

ਪ੍ਰ ਇਹਨਾਾਂ ਸ ਿੱਚ ਇਿੱਕ ਬੀਬੀ  ੀ  ੀ, ਸਜ  ਦਾ ਨਾਾਂ ਹਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ  ੀ। ਇਹ ਬੀਬੀ ਸਪ੍ਸ਼ਾ ਰ ਸ ਿੱਚੋਂ  ੀ। ਇ  ਨੇ ਸਚਿੱਠੀ ਪ੍ਹੁਿੰਚਾਉਣ ਲਈ 

ਏਨਾ ਹਿੱਠ ਕੀਤਾ ਸਕ ਕਈ  ਾਰੀ ਮਨਹਾ ਕਰਨ ‘ਤ ੇ ੀ ਉ  ਨੇ ਸਕ ੇ ਦੀ ਇਿੱਕ ਨਾ  ੁਣੀ ਛੇਕੜ ਇ  ਅਸਤ ਕਠਨ  ੇ ਾ ਦੀ  ਸਡਆਈ ਇ ੇ 

ਨੂਿੰ  ਸਦਿੱਤੀ ਗਈ।17  

 ‘ਸਚਿੱਠੀ ਪ੍ੜਸਦਆਾਂ ਹੀ  ਰਦਾਰ ਨਲੂਏ ਨੂਿੰ  ਸਬਮਾਰੀ ਭੁਿੱਲ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਜਮਰੌਦ ਪ੍ਹੁਿੰਚ ਸਗਆ। ਉ ਨੇ ਅਫ਼ਗਾਨਾਾਂ ਨਾਲ 

ਲੋਹਾ ਸਲਆ, 14 ਤੋਪ੍ਾਾਂ ਖੋਹੀਆਾਂ ਪ੍ਰ ਭਿੱਜੀ ਜਾਾਂਦੀ ਫੌਜ ਦਾ ਸਪ੍ਿੱਛਾ ਨਾ ਕਰਕੇ ਆਪ੍ਣੀ ਫੌਜ ਨੂਿੰ  ਆਰਾਮ ਸਦ ਾਉਣਾ ਚਾਸਹਆ ਪ੍ਰ ਉ  ਦਾ 

ਇਕ ਬਹਾਦਰ ਜਰਨੈਲ ਫਤਸਹਯਾਬੀ ਦੇ ਜੋਸ਼ ਸ ਿੱਚ  ਧੇਰ ੇਦਰੂ ਚਲਾ ਸਗਆ। ਨਲੂਆ  ਰਦਾਰ ਉ  ਨੂਿੰ  ਲੈਣ ਲਈ ਸਪ੍ਿੱਛੇ ਸਗਆ, ਪ੍ਰ ਗੁਫ਼ਾ 

ਅਿੰਦਰ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਗਾਿੀਆਾਂ ਹਿੱਥੋਂ ਗੋਲੀਆਾਂ ਨਾਲ ਫਿੱਟੜ ਹੋ ਸਗਆ। ਫਿੱਟੜ ਹੋਇਆ  ਰਦਾਰ  ੀ ਘੋੜਾ ਦੜੁਾ ਕੇ ਜਮਰੌਦ ਪ੍ਰਤ ਆਇਆ ਤ ੇ

ਸ ਿੱਖ  ੈਸਨਕਾਾਂ ਨੇ ਉ  ਦੀ ਮਰਹਮ ਪ੍ਿੱਟੀ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰ ਖੂਨ  ਧੇਰ ੇਸਨਕਲ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਉਹ  ਿੰਨ 1837 ਨੂਿੰ  ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪ੍ੀ ਗਏ।’18    

 ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸ ਿੰਘ ਦੀ ਦਜੂੀ ਪ੍ਤਨੀ ਦਾਤਾਰ ਕੌਰ ਦੀ ਕੁਿੱਖੋਂ 22 ਜਨ ਰੀ  ਿੰਨ 1801 ਈ. ਨੂਿੰ  ਐਤ ਾਰ  ਾਲੇ ਸਦਨ ਖੜਕ 

ਸ ਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ।19 ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ  ਭ ਤੋਂ  ਿੱਡਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਗਿੱਦੀ ‘ਤੇ ਬੈਠਾ। ਇਹ ਬਹਤੁ ਹੀ ਕਮਿਰੋ 

ਸਦਲ ਤੇ ਅਨਾੜੀ ਰਾਜਾ  ੀ ‘ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸ ਿੰਘ ਦੇ ਦੇਹਾਾਂਤ ਤੋਂ ਪ੍ਸਹਲਾਾਂ ਹੀ ਜਿੰਮੂ ਦੇ ਰਾਸਜਆਾਂ ਨੇ ਗੋਰਸਮਿੰਟ ਦੀ  ਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤ ੇ

ਆਪ੍ਣਾ ਅਸਧਕਾਰ ਜਮਾ ਸਲਆ।20 ਬਹਤੁ  ਾਰ ੇਸ ਿੱਖ  ਰਦਾਰ ਜਿੰਮੂ ਦੇ ਰਾਸਜਆਾਂ ਨੂਿੰ  ਬੜੀ ਸਘਰਣਾ ਦੀ ਨਿਰ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ  ਨ। ਇਿੱਥੋਂ ਤਿੱਕ 

ਸਕ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦਾ ਪ੍ੁਿੱਤਰ ਖੜਕ ਸ ਿੰਘ  ੀ ਇਹਨਾਾਂ ਦਾ ਸਦਲੋਂ ਸ ਰਧੋੀ  ੀ। ਉ ਨੇ ਇਹਨਾਾਂ ਦੀ ਸ ਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹਤੁ  ਾਰੀ ਫੌਜ 
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ਪ੍ਹਾੜਾਾਂ ਸ ਿੱਚ ਭੇਜ ਸਦਿੱਤੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਖੜਕ ਸ ਿੰਘ ਕੋਈ ਇਿੱਕ  ਾਲ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੀ ਰਾਜ ਕਰ  ਸਕਆ ਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉ  ਦੀ ਮੌਤ ਹ ੋ

ਗਈ। 

ਕਿੰ ਰ ਨੌਸਨਹਾਲ ਸ ਿੰਘ ਆਪ੍ਣ ੇਸਪ੍ਤਾ ਦਾ ਸਮਰਤਕ  ਿੰ ਕਾਰ ਕਰਕ ੇ ਾਸਪ੍  ਆ ਸਰਹਾ  ੀ ਸਕ ਸਕਲਹੇ ਦੀ ਸਡਉਢੀ ਦੇ ਦਰ ਾਿੇ ਹੇਠੋਂ ਲਿੰਘਣ 

 ਮੇਂ ਦਰ ਾਿੇ ਦਾ ਛਿੱਜਾ ਸਡਿੱਗ ਸਪ੍ਆ, ਸਜ  ਨਾਲ ਕਿੰ ਰ ਬੁਰੀ ਤਰਹਾਾਂ ਫਿੱਟੜ ਹੋ ਕੇ ਬੇ ੁਰਤ ਹੋ ਸਗਆ। ਉ  ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਲਾਬ ਸ ਿੰਘ ਦਾ 

 ਿੱਡਾ ਪ੍ੁਿੱਤਰ  ੀ  ੀ। ਉਹ ਸਡਿੱਗੀ ਸਡਉਢੀ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਉਿੱਥੇ ਹੀ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਸਗਆ। ਕਿੰ ਰ ਨੂਿੰ   ੀ ਸਜਹੜੀ  ਿੱਟ ਲਿੱਗੀ, ਉਹ ਮਾਰ ੂ ਾਸਬਤ 

ਹੋਈ ਅਤ ੇਉ ੇ ਰਾਤ ਉਹ  ੀ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਸਗਆ। ‘ਸਨਸ਼ਚੇ ਨਾਲ ਨਹੀ ਾਂ ਸਕਹਾ ਜਾ  ਕਦਾ ਸਕ ਜਿੰਮੂ ਦੇ ਰਾਸਜਆਾਂ ਨੇ ਇ  ਢਿੰਗ ਨਾਲ 

ਨੌਸਨਹਾਲ ਸ ਿੰਘ ਦਾ  ੀ ਕਿੰਢਾ ਕਿੱਸਢਆ ਪ੍ਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਗਿੱਲ  ੀ ਹੈ ਸਕ ਉਹਨਾਾਂ ਨੂਿੰ  ਇ  ਦੋਸ਼ ਤੋਂ ਬਰੀ  ਮਝਣਾ  ੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਇਹ 

ਗਿੱਲ ਯਕੀਨੀ ਹ ੈਸਕ ਉਹ  ਭ ਕੁਝ ਕਰ ਗੁਿਰਨ  ਾਲੇ  ਨ।21 

ਕਿੰ ਰ ਨੌਸਨਹਾਲ ਸ ਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉ  ਦੀ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਚਿੰਦ ਕੌਰ ਤਖ਼ਤ ‘ਤੇ ਬਠੈੀ। ਇ  ਦਾ ਸਕ ੇ ਨੇ  ੀ ਸ ਰੋਧ ਨਾ ਕੀਤਾ। 

ਮਹਾਰਾਣੀ ਚਿੰਦ ਕੌਰ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ  ਿੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਇਹ ਗਿੱਲ ਧੁਮਾ ਸਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਕ ਉ  ਦੀ ਨੂਿੰ ਹ ਗਰਭ ਤੀ ਹੈ। ਇਿੱਕ ਸਧਰ ਨੇ 

ਤਜ ੀਿ ਪ੍ੇਸ਼ ਕਰਕ ੇਰਾਣੀ ਨੂਿੰ  ਆਪ੍ਣੇ  ਿੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸਕ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਸ ਿੰਘ ਨਾਲ ਨਾਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਤਆਰ ਹ।ੈ ਦਜੂੀ ਸਧਰ 

ਨੇ ਅਤਰ ਸ ਿੰਘ  ਿੰਧਾ ਾਲੀਆ ਨੂਿੰ  ਸਹਿੱ ੇਦਾਰ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਤਜ ੀਿ ਪ੍ੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰ ਉ  ਨੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਨਾ ਮਿੰਨੀ ਅਤ ੇਰਾਜ ਕਾਜ ਦਾ 

 ਾਰਾ ਪ੍ਰਬਿੰਧ ਆਪ੍ਣੇ ਹਿੱਥ ਸ ਿੱਚ ਲੈ ਸਲਆ।22 ਅ ਲ ਸ ਿੱਚ ਕਿੰ ਰ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੇਰ ਸ ਿੰਘ ਆਪ੍ ਰਾਜ ਗਿੱਦੀ ‘ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੁਿੰਦਾ  ੀ, 

ਇ  ਲਈ ਉ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਹਮਲਾ ਕਰ ਸਦਿੱਤਾ ਤੇ  ਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਆਪ੍ ਮਹਾਰਾਜਾ ਬਣ ਸਗਆ। ‘12 ਜੂਨ 1842 ਨੂਿੰ  ਸਧਆਨ ਸ ਿੰਘ ਨੇ ਲਾਹਰੌ 

ਦੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਮਹਾਾਂ ਸ ਿੰਘ ਰਾਹੀ ਾਂ ਚਿੰਦ ਕੌਰ ਦੀਆਾਂ ਚਾਰ ਦਾ ੀਆਾਂ ਨੂਿੰ   ਿੱਢੀ ਦੇ ਕੇ ਮਰ ਾ ਸਦਿੱਤਾ।23 ਮਹਾਰਾਜਾ ਸ਼ੇਰ ਸ ਿੰਘ ਫੌਜ ਉਿੱਪ੍ਰ ਕਾਬੂ ਨਾ 

ਰਿੱਖ  ਸਕਆ ਅਤ ੇਇ  ਨੇ ਅਿੰਗਰੇਿਾਾਂ ਦੀ  ਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰ ਲਈ। ‘ਸਫਰ ਇ  ਦਾ  ੀ ਆਪ੍ਣੇ ਭਰਾ ਅਜੀਤ ਸ ਿੰਘ ਹਿੱਥੋਂ 15  ਤਿੰਬਰ 

1843 ਨੂਿੰ  ਕਤਲ ਹ ੋਸਗਆ ਤੇ ...ਦਲੀਪ੍ ਸ ਿੰਘ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਦਿੱਤਾ ਸਗਆ।24  

 ‘ਦਲੀਪ੍ ਸ ਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਿੰਜ  ਾਲ ਦੀ ਸਨਿੱ ਕੀ ਉਮਰ ਸ ਿੱਚ ਹੀ ਰਾਜ ਸ ਿੰਘਾ ਨ  ਿੰਭਾਸਲਆ ਅਤ ੇਰਾਣੀ ਸਜਿੰਦਾਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ਾਸ਼ਨ 

ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉ  ਦੀ ਰੀਜੈਂਟ  ਜੋਂ ਪ੍ਦ ੀ  ਿੰਭਾਲੀ।25 ਇ  ਦੇ ਰਾਜਗਿੱਦੀ ‘ਤੇ ਬੈਠਸਦਆਾਂ ਹੀ ਰਾਜਾ ਗੁਲਾਬ ਸ ਿੰਘ ਨੇ ਰਾਜ ਦਾ ਬਹਤੁ 

 ਾਰਾ ਖਿਾਨਾ ਜਿੰਮੂ (ਆਪ੍ਣੇ ਦੇਸ਼) ਪ੍ੁਚਾ ਸਲਆ  ੀ। ਮੁਹਿੰਮਦ ਲਤੀਫ਼ ਅਨੁ ਾਰ: 

ਰਾਜਾ ਗੁਲਾਬ ਸ ਿੰਘ ਮਹਾਰਾਣੀ ਚਿੰਦ ਕੌਰ ਦਾ  ਭ ਰਸੁਪ੍ਆ ਤੇ ਕੀਮਤੀ ਮਾਲ ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਚੁਿੱਕ ਕੇ ਲੈ ਸਗਆ ਸਕ ਉਹ  ਿੰਭਾਲ ਕੇ 

ਰਿੱਖ ਛਿੱਡੇਗਾ। ਅਸਹਦਨਾਮਾ ਦ ਤਖ਼ਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਰਾਤੀ ਾਂ ਡੋਗਰਾ ਫੌਜ ਨੇ ਸਕਲਹ ਾ ਖਾਲੀ ਕਰ ਸਦਿੱਤਾ ਅਤ ੇ ਗੁਲਾਬ ਸ ਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜਾ 

ਰਣਜੀਤ ਸ ਿੰਘ ਦਾ ਜਮਹਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਕਲਹੇ ਸ ਿੱਚ ਸਪ੍ਆ  ਾਰਾ ਖਿਾਨਾ ਲੈ ਸਗਆ।  ੋਲਾਾਂ ਗਿੱਡੇ ਰਸੁਪ੍ਆਾਂ ਤ ੇਚਾਾਂਦੀ ਦੇ ਹੋਰ ਸ ਿੱਸਕਆਾਂ ਦੇ 

 ਨ। ਪ੍ਿੰਜ  ੌ ਘੋੜ   ਾਰਾਾਂ ਕੋਲ  ੋਨੇ ਦੀਆਾਂ ਮੁਹਰਾਾਂ ਦੀ ਇਿੱਕ ਇਿੱਕ ਥੈਲੀ  ੀ ਅਤ ੇਉ ਦੇ ਅਰਦਲੀਆਾਂ ਪ੍ਾ  ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਤੇ ਹੋਰ 

ਬਹਮੁੁਿੱਲੀਆਾਂ   ਤਾਾਂ  ਨ। ਕੀਮਤੀ ਪ੍ਸ਼ਮੀਨੇ, ਜੜਾਊ  ਰਦੀਆਾਂ ਅਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸ ਿੰਘ ਦੇ ਤਬੇਲੇ ਦੇ  ਧੀਆ ਘੋੜੇ ਲਾਹੌਰ ਜਾਣ  ੇਲੇ 

ਗੁਲਾਬ ਸ ਿੰਘ ਨੇ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਏ।26 

 ਇ  ਉਪ੍ਰਿੰਤ ਅਿੰਗਰੇਿਾਾਂ ਨੇ ਖ਼ਦੁ ਹੀ ਪ੍ਿੰਜਾਬੀਆਾਂ ਨੂਿੰ  ਲੜਾਈ ਲਈ ਉਕ ਇਆ। ਅ ਲ ਸ ਿੱਚ ਸਮ ਰ ਲਾਲ ਸ ਿੰਘ ਤੇਜ ਸ ਿੰਘ ਤ ੇ

ਗੁਲਾਬ ਸ ਿੰਘ ਲਾਲਚ  ਿੱ  ਅਿੰਗਰੇਿਾਾਂ ਦੇ ਪ੍ੂਰ ੇਹਿੱਥਠੋਕ ੇਬਣ ਗਏ  ਨ।  ਭਰਾ ਾਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ  ੇਲੇ ਇਹਨਾਾਂ ਨੇ ਸ ਿੱਖ ਫੌਜ ਨਾਲ ਅਿੱਤ ਦਾ 

ਦਗਾ ਕੀਤਾ। ਡੋਗਰਾ ਗੁਲਾਬ ਸ ਿੰਘ ਨੇ ਫੌਜਾਾਂ ਨੂਿੰ  ਦਾਣਾ ਪ੍ਾਣੀ ਜਾਾਂ ਗੋਲਾ ਬਾਰਦੂ ਕੁਝ  ੀ ਨਾ ਭੇਸਜਆ ਥਿੱਕ ਹਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਾਂ ਨੇ ਆਪ੍ਣ ੇ

ਪ੍ਰਤੀਸਨਧ ਮਹਾਰਾਣੀ ਸਜਿੰਦਾਾਂ ਪ੍ਾ  ਭੇਜੇ।  ਭ ਕੁਝ ਤੋਂ ਅਨਜਾਣ ਮਹਾਰਾਣੀ ਸਜਿੰਦਾਾਂ ਸ ਿੱਖ ਪ੍ਰਤੀਸਨਿੱ ਧਾਾਂ ਦੇ ਗਿੱਲ ਪ੍ ੈਗਈ। ਪ੍ਰਤੀਸਨਧਾਾਂ ਨੇ ਜੈਕਾਰਾ 

ਲਾ ਕੇ ਸਕਹਾ ਸਕ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ੍ ਸ ਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਲਈ ਮਰ ਸਮਟਣਗ।ੇ ਸ ਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਅਲੇਗਿੈਂਡਰ ਗਾਰਡਨਰ ਇ  ਬਾਰੇ 

ਸਲਖਦਾ ਹੈ ਸਕ: 

ਇ  ਨਾਿੁਕ ਹਾਲਤ ਸ ਿੱਚ ਜੋ ਦਲੇਰੀ ਤੇ ਮਾਨਸ ਕ  ੂਝ ਇ  ਅ ਧਾਰਣ ਜਨਾਨੀ ਨੇ ਸ ਖਾਈ, ਉ  ਨੇ  ਾਨੂਿੰ   ਾਸਰਆਾਂ ਨੂਿੰ  ਹੈਰਾਨ ਤ ੇ

ਪ੍ਰ ਿੰ ਾ ਭਰਪ੍ੂਰ ਕਰ ਸਦਿੱਤਾ।27 

 ਜਨ ਰੀ 1849 ਸ ਿੱਚ ਲਾਡਰ ਡਲਹੌਿੀ ਨੇ ਸਕਹਾ ਸਕ, “ਪ੍ਿੰਜਾਬ ਸ ਿੱਚ ਇਿੱਕ ਉਹ ੋਹੀ ਇਿੱਕਲੀ ਸ ਅਕਤੀ ਹੈ, ਸਜ  ਸ ਿੱਚ ਮਰਦਊ 

ਪ੍ੁਣੇ  ਾਲੀ  ੂਝ ਬੂਝ ਹੈ।28 

 ਜਦੋਂ ਡੋਗਰੇ  ਰਦਾਰਾਾਂ ਤੇ ਸਮ ਰਾਾਂ ਦੀਆ ਗਦਾਰੀਆਾਂ ਕਾਰਨ ਪ੍ਿੰਜਾਬ ਉਿੱਤੇ ਅਿੰਗਰੇਿਾਾਂ ਦਾ ਕਬਿਾ ਹੋ ਸਗਆ ਤਾਾਂ ਅਿੰਗਰੇਿਾਾਂ ਨੇ ਤਜੇ 

ਸ ਿੰਘ ਨੂਿੰ  ਰਾਜਾ ਦਾ  ਨਮਾਨ ਦੇਣ ਲਈ  ਮਾਗਮ ਰਸਚਆ। ਇਹ ਰਾਜ ਸਤਲਕ ਦਲੀਪ੍ ਸ ਿੰਘ ਹਿੱਥੋਂ ਲਿੱਗਣਾ  ੀ।  ਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਸਰਹਾ 

 ੀ ਪ੍ਰ ਅਚਾਨਕ ਐਨ ਮੌਕ ੇ‘ਤ ੇਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ੍ ਸ ਿੰਘ ਨੇ ਸਤਲਕ ਲਗਾਉਣੋ ਨਾਾਂਹ ਕਰ ਸਦਿੱਤੀ। ‘ਜਦ ਹੈਨਰੀ ਲਾਰਿੰ  ਤੇਜ ਸ ਿੰਘ ਦੇ ਮਿੱਥੇ 
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ਉਿੱਤੇ ਸਟਿੱਕਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ੍ ਸ ਿੰਘ ਨੂਿੰ  ਮਨਾਉਣ ਸ ਿੱਚ  ਫ਼ਲ ਨਾ ਹੋ  ਸਕਆ ਅਤ ੇ ਰਦਾਰ ਸ਼ੇਰ ਸ ਿੰਘ ਅਟਾਰੀ  ਾਲਾ 

ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਿੱਗੇ ਝੁਸਕਆ ਤਾਾਂ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੇ ਆਪ੍ਣੀਆਾਂ ਬਾਹਾਾਂ ਇਿੱਕਠੀਆਾਂ ਕਰ ਲਈਆਾਂ ਅਤ ੇਕੁਰ ੀ ਸ ਿੱਚ ਸਪ੍ਿੱਛੇ ਨੂਿੰ  ਹਿੱਟ ਕੇ ਐ ੀ 

ਸਦਰੜਤਾ ਨਾਲ  ੁਿੰਗੜ ਬੈਠਾ ਸਜ  ਦੀ ਇ  ਉਪ੍ਰ ਤ ੇ ੀਲ  ੁਭਾਉ ਦੇ ਬਿੱਚੇ ਤੋਂ ਕਦੀ ਆ  ਨਹੀ ਾਂ ਹੋ  ਕਦੀ।… ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੀ ਤੇਜ ਸ ਿੰਘ ਦੇ 

ਮਿੱਥੇ ਉਿੱਤੇ ਸਤਲਕ ਲਾਉਣੋ ਨਾਾਂਹ ਦੀ ਸਿਿੰਮੇ ਾਰੀ ਰਾਜ ਮਾਤਾ ਸਜਿੰਦ ਕੌਰ ਦੇ ਸ ਰ ਮੜਹੀ ਗਈ।… ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੀ ਨਾਾਂਹ ਨੂਿੰ  ਅਿੰਗਰੇਿੀ  ਰਕਾਰ ਦਾ 

ਅਪ੍ਮਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਨੂਿੰ  ਝਟਪ੍ਟ ਲਾਹੌਰ ਦੇ  ਿੰਮਣ ਬੁਰਜ ਸ ਿੱਚ ਕੈਦ ਕਰ ਸਦਿੱਤਾ।29  

  ਿੰਮਣ ਬੁਰਜ ਦੀ ਕੈਦ ਸ ਿੱਚੋਂ ਸਜਿੰਦ ਕੌਰ ਨੇ ਹੈਨਰੀ ਲਾਰਿੰ  ਨੂਿੰ  ਸਚਿੱਠੀ ਸਲਖੀ, ਸਜ  ਦੀਆਾਂ ਕੁਝ  ਤਰਾਾਂ ਇ  ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ: 

ਸਲਖਤੁਮ ਬੀਬੀ  ਾਸਹਬ,  

 ਅਲਾਰਨ  ਾਸਹਬ ਜੋਗ ਰੋਬਕਾਰੀ। 

ਅ ਾਾਂ ਆਪ੍ਣਾ ਸ ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹ ਾਲੇ ਕੀਤਾ  ੀ, ਤੁ ਾਾਂ ਸਨਮਕ ਹਰਾਮਾਾਂ ਸਦਆਾਂ ਪ੍ੈਰਾਾਂ ਸ ਿੱਚ ਦੇ ਸਦਿੱਤਾ  ੁ। ਤੁ ਾਾਂ  ਾਡੀ ਮੁਨ ਬੀ ਨਾਾਂ ਪ੍ਾਈ। 

ਤੁਹਾਨੂਿੰ  ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ  ੀ ਜੋ ਸਦਸਰਆਫਤੀ ਕਰਕ ੇ ਾਡੇ ਜੁਿੰਮੇ ਲਿੱਗਦਾ  ੋ ਲਾਾਂਦੇ। ਸਨਮਕ ਹਰਾਮਾਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਨਹੀ ਾਂ  ੀ ਲਿੱਗਣਾ। ਤੁ ਾਾਂ  ਿੱਡੇ 

ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਦੋ ਤੀ  ਿੱਲ ਬੀ ਨਹੀ ਾਂ  ੀ ਸਡਠਾ। ਤੁ ਾਾਂ ਮੇਰੀ ਅਬਰ ੋਲੋਕਾਾਂ ਤੋਂ ਲੁਹਾਈ ਏ। ਤੁ ਾਾਂ ਕਰਾਰਨਾਸ ਆਾਂ ਤੇ ਅਸਹਦਨਾਸ ਆਾਂ ਉਿੱਪ੍ਰ 

ਕੁਝ  ੀ ਅਮਲ ਨਹੀ ਾਂ ਕੀਤਾ।… ਜੇ ਤੁ ਾਾਂ  ਾਡੀ ਅਦਾਲਤ ਕੀਤੀ ਤਾਾਂ ਹਿੱਛੀ ਗਿੱਲ ਨਹੀ ਾਂ ਤਾਾਂ ਨਿੰ ਦਣ  ਤਰ ਸ ਿੱਚ ਫਸਰਆਦ ਕਰਾਾਂਗ।ੇ… ਸਕ ੇ ਕੋਲੋਂ 

ਕੁਝ ਮਿੰਗਦੇ ਨਹੀ ਾਂ  ਾਾਂ। ਆਪ੍ਣੇ ਗਸਹਣੇ  ੇਚ ਕੇ ਗੁਜਾਰਨ ਕਰਦੇ  ਾਾਂ। ਬੇਸਨਿੱ ਹਕ  ਾਡੀ ਅਬਰੋ ਸਕਉ ਾਂ ਲਾਹੀ! ਮਿੰਗਲਾਾਂ ਕੀ ਤਕ ੀਰ ਕੀਤੀ, 

ਉਨੂਿੰ  ਭੀ ਕਿੱਢ ਸਦਿੱਤਾ। 

ਅਿੱਜ ਮਹਾਰਾਜ  ਾਡੇ ਪ੍ਾ  ਆ ਕੇ ਤੇ ਬਹਤੁ ਰੋਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਖਣ ਲਿੱਗ ੇ ਾਨੂਿੰ  ਸਬਛਨ ਸ ਿੰਘ ਤੇ ਗੁਲਾਬ ਸ ਿੰਘ ਡਰਾਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਤਾਾਂ ਮਹਾਰਾਜ 

ਨੂਿੰ  ਡਰ ਨਾਲ ਕੁਿੱਝ ਹ ੋਸਗਆ ਤਾਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਾਂਗੀ। ਉਨਾਾਂ ਆਸਖਆ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂਿੰ   ਾਸਹਬ ਦਾ ਹਕੁਮ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਾਲਾਮਾਰ ਬਾਗ ਜਾ ਕੇ ਉਤਰ,ੇ ਹਣੁ 

 ੁਣ ਕੇ ਬਹਤੁ ਰੋਂਦੇ ਰਹੇ। 

ਇਹ ਸਜਹੜੀਆ ਗਿੱਲਾਾਂ  ਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਕ ੇ ਰਜ ਾੜ ੇ ਸ ਿੱਚ ਨਹੀ ਾਂ ਹਈੋਆਾਂ। ਤੁ ੀ ਾਂ ਗੁਿੱਝੇ ਰਾਜ ਸ ਿੱਚ ਸਕਉ ਾਂ  ਾਾਂਭਦੇ ਹੋ, ਿਾਹਰਾ ਹੋ ਕੇ 

ਸਕਉ ਾਂ ਨਹੀ ਾਂ ਕਰਦੇ। ਨਾਲੇ ਸ ਿੱਚ ਦੋ ਤੀ ਦਾ ਹਰਫ਼ ਰਿੱਖਦੇ ਓ ਨਾਲੇ ਕੈਦ ਕਰਦੇ ਓ। ਮੇਰੀ ਅਦਾਲਤ ਕਰੋ ਨਹੀ ਾਂ ਤਾਾਂ ਨਿੰ ਦਣ ਫਸਰਆਦ 

ਕਰਾਾਂਗੀ। ਸਤਿੰਨਾਾਂ ਚਹੁਿੰ ਨਮਕ ਹਰਾਮਾਾਂ ਨੂਿੰ  ਰਿੱਖ ਲਓ ਹੋਰ  ਾਰੀ ਪ੍ਿੰਜਾਬ ਨੂਿੰ  ਕਤਲ ਕਰਾ ਸਦਓ ਇਨਾਾਂ ਦੇ ਆਖੇ ਲਗ ਕੇ ਤ।ੇ  

     ਮੋਹਰ  

ਅਕਾਲ  ਹਾਇ  

ਬੀਬੀ ਸਜਿੰਦ ਕੌਰ30  

ਇ  ਸਚਿੱਠੀ ਰਾਹੀ ਾਂ ਹੈਨਰੀ ਲਾਰਿੰ  ਨੂਿੰ  ਰਾਣੀ ਸਜਿੰਦਾਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ, ਪ੍ੁਿੱਤਰ ਸਪ੍ਆਰ ਤੇ ਇਨ ਾਫ਼ ਲਈ ਧਮਕੀ ਭਰੀ ਅਪ੍ੀਲ ਤੇ ਰਾਜ ੀ  ੂਝ 

ਦਾ ਸਗਆਨ ਹੋਇਆ, ਸਜ  ਕਾਰਨ ਉ  ਨੇ ਉ  ਦਾ ਪ੍ਿੰਜਾਬ (ਲਾਹੌਰ) ਰਸਹਣਾ ਠੀਕ ਨਾ  ਮਸਝਆ ਅਤ ੇਸ਼ੇਖਪ੍ੁਰ ੇਕੈਦ ਕਰ ਾ ਸਦਿੱਤਾ। ਉਿੱਥੇ 

 ੀ ਉਹ ਪ੍ੁਿੱਤਰ ਸਮਲਾਪ੍ ਲਈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਚਿੱਠੀਆਾਂ ਸਲਖਦੀ ਰਹੀ ਪ੍ਰ ਉਹ ਬੇਅ ਰ ਹੀ ਰਹੀਆਾਂ। ਇਹਨੀ ਸਦਨੀ ਾਂ ਮੁਲਤਾਨ ਸ ਿੱਚ ਬਗਾ ਤ ਹ ੋ

ਗਈ ਤੇ ਇ  ਦਾ ਇਲਿਾਮ  ੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਸ ਰ ਲਗਾ ਕੇ ਉ  ਨੂਿੰ  ਚਨੁਾਰ ਦੇ ਸਕਲਹੇ ਸ ਿੱਚ ਕੈਦ ਕਰ ਾ ਸਦਿੱਤਾ। 

ਮਾਾਂ ਪ੍ੁਿੱਤ ਨੂਿੰ  ਸ ਛੋੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 19 ਫਰ ਰੀ 1850 ਨੂਿੰ  ਦਲੀਪ੍ ਸ ਿੰਘ ਨੂਿੰ  ਉਿੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਫਰਖੂਾਬਾਦ ਸਜਲਹੇ ਦੇ ਸਪ੍ਿੰਡ ਫਤਸਹਗੜਹ ਪ੍ੁਚਾ ਸਦਿੱਤਾ। 

ਇਿੱਥੇ ਦਲੀਪ੍ ਸ ਿੰਘ ਅਗਲੇ ਚਾਰ  ਾਲ ਸਰਹਾ। ‘ਲਾਰਡ ਡਲਹਿੌੀ ਨੇ ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਸਕ ਉ  ਨੂਿੰ  ਖ਼ਬਰ ਸਮਲੀ ਹੈ ਸਕ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ 

ਦਲੀਪ੍ ਸ ਿੰਘ ਨੂਿੰ  ਅਗ ਾ ਕਰਕ ੇਪ੍ਹਾੜਾਾਂ ਸ ਿੱਚ ਲੈ ਜਾਣਗ ੇਅਤ ੇਸਫਰ  ਾਰ ੇਸ ਿੱਖ ਇਿੱਕਠੇ ਹ ੋਕੇ ਪ੍ਿੰਜਾਬ  ਾਸਪ੍  ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸਸ਼ਸ਼ ਕਰਨਗੇ। 

...ਇ  ਦੇਸ਼ ਸਨਕਾਲੇ ਦਾ  ਮੁਿੱਚਾ ਮਕ ਦ ਦਲੀਪ੍ ਸ ਿੰਘ ਨੂਿੰ  ਆਪ੍ਣੇ ਲੋਕਾਾਂ ਤੋਂ ਦਰੂ ਕਰਨਾ  ੀ ਤੇ ਫੇਰ ਈ ਾਈ ਬਣਾ ਕੇ ਸ ਲਾਇਤ ਭੇਜਣਾ 

 ੀ। ਬਾਕੀ ਪ੍ਸਰ ਾਰ ਸ ਿੱਚੋਂ   ਰਗੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸ਼ੇਰ ਸ ਿੰਘ ਦੀ ਰਾਜਪ੍ੂਤ ਬੀ ੀ ਰਾਣੀ ਦਖੁੂ ਅਤ ੇਉ ਦਾ ਛੇ  ਾਲਾ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸਸ਼ ਦੇ  ਸ ਿੰਘ 

 ੀ।31 ਇਹਨਾਾਂ ਨੂਿੰ  ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਸਨਕਾਲਾ ਸਦਿੱਤਾ ਸਗਆ। ਇ   ਮੇਂ ਡਾ. ਲੋਸਗਨ ਤ ੇਉ ਦੀ ਪ੍ਤਨੀ ਉ  ਨਾਲ ਰਸਹਿੰਦੇ  ਨ। ਉਹ ਸਸ਼ਕਾਰ 

ਖੇਡਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕੀਨ  ੀ। ਉ  ਨੂਿੰ  ਸ ਸਖਆ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹਤੁ  ਾਰੇ ਈ ਾਈ ਲੋਕ ਲਗਾਏ ਗਏ, ਜੋ ਸਕ ਉ  ਨੂਿੰ  ਈ ਾਈ ਧਰਮ ਦੀ ਸ ਸਖਆ 

ਸਦਿੰਦੇ ਹਨ। ‘8 ਮਾਰਚ 1653 ਨੂਿੰ  ਰੈ ਰਿੰਡ ਸ ਲੀਅਮ ਜੇ. ਨੇ ਫਤਸਹਗੜਹ ਚਰਚ ਸ ਿੱਚ (ਉ  ਨੂਿੰ ) ਬੈਪ੍ਟਾਈਿ ਕੀਤਾ।32 ਸਫਰ ਉਹ ਇਿੰਗਲੈਂਡ 

ਚਲਾ ਸਗਆ। ਸਫਰ ਉ  ਨੂਿੰ  ਇਿੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਮਸਲਕਾ ਨੂਿੰ  ਸਮਲਣ ਦਾ  ਿੰਦੇਸ਼ ਸਮਸਲਆ। ਉਹ ਦਲੀਪ੍ ਸ ਿੰਘ ਨੂਿੰ  ਦੇਖ ਕੇ ਬਹਤੁ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਅਤ ੇ

ਉ  ਨੇ ਉ ਦੀ ਆਦਮ ਕਿੱਦ ਤ  ੀਰ ਬਣ ਾਈ। ਉ  ਨੂਿੰ  ਇਿੰਗਲੈਂਡ ਪ੍ ਿੰਦ ਆ ਸਗਆ, ਇਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉ  ਨੇ ਕਈ ਦੋ ਤ ਬਣਾਏ। ਉਹ 
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ਇਿੱਕੀ  ਾਲ ਦੀ ਉਿੱਪ੍ਰ ਤਕ  ਰ ਲੌਸਗਨ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਹੇਠ ਸਰਹਾ। ਉਹ ਇਹਨਾਾਂ ਨੂਿੰ  ਪ੍ ਿੰਦ ਤਾਾਂ ਿਰਰੂ ਕਰਦਾ  ੀ ਪ੍ਰ ਹਣੁ ਇਹਨਾਾਂ ਤੋਂ 

ਆਿਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁਿੰਦਾ  ੀ। 

‘ਦਲੀਪ੍ ਸ ਿੰਘ ਨੇ ਆਪ੍ਣੀ ਮਾਾਂ ਨੂਿੰ  ਨੇਪ੍ਾਲ ਤੋਂ ਸਲਆ ਕੇ ਸਹਿੰਦ ੁਤਾਨ ਸ ਿੱਚ ਸਕਤੇ  ੀ ਠਸਹਰਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਸਲਆ  ੀ। ਇ  ਲਈ ਪ੍ਿੰਸਡਤ 

ਗੋਰੇ ਨੂਿੰ  ਕਾਠਮਿੰਡੂ ਭੇਸਜਆ ਅਤ ੇਇਿੰਗਲੈਂਡ ਸ ਿੱਚੋਂ ਚੀਤ ੇਦੇ ਸਸ਼ਕਾਰ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਮਲਕਾ ਉ  ਦੇ ਭਾਰਤ ਜਾਣ ਦੇ ਹਿੱਕ 

ਸ ਿੱਚ ਨਹੀ ਾਂ  ੀ। ਫਰ ਰੀ 1861 ਨੂਿੰ  ਉਹ ਕਲਕਿੱਤੇ ਪ੍ਹੁਿੰਸਚਆ। ...ਦਲੀਪ੍ ਸ ਿੰਘ ਨੂਿੰ  ਗੌਰਸਮਿੰਟ ਆਫ਼ ਇਿੰਡੀਆ ਦੀ ਆਪ੍ਣੀ ਮਾਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ 

ਦਾ ਪ੍ਤਾ  ੀ।  ੋ ਸਹਿੰਦ ੁਤਾਨ ਦੇ ਦੌਰੇ ਨੂਿੰ  ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਮਾਾਂ ਨੂਿੰ  ਲੈ ਕੇ ਇਿੰਗਲੈਂਡ ਆ ਸਗਆ। ...16 ਜਨ ਰੀ 1847 ਦੇ ਸ ਛੜੇ ਮਾਾਂ-ਪ੍ੁਿੱਤ 

ਦਾ 14  ਾਲ ਬਾਅਦ ਸਮਲਾਪ੍ ਕਲਕਿੱਤੇ ਦੇ  ਪ੍ੈਂ  ਹਟੋਲ ਸ ਿੱਚ ਹਇੋਆ।33 

ਇ  ਫੈ ਲੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ  ਰਕਾਰ ਬਹਤੁ ਖੁਸ਼ ਹਈੋ। ਮਾਾਂ ਪ੍ੁਿੱਤ ਘਿੰਸਟਆਾਂ ਬਿੱਧੀ ਗਿੱਲਾਾਂ ਕਰਦੇ ਰਸਹਿੰਦੇ। ਉਹ ਮਾਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸ ਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀਆ 

 ਾਖੀਆਾਂ  ੁਣਦਾ ਰਸਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰ ਮਹਾਰਾਣੀ ਸਜਿੰਦਾਾਂ ਨੂਿੰ  ਇਹ ਦੇਸ਼ ਰਾ  ਨਾ ਆ  ਸਕਆ। ਉ  ਨੂਿੰ  ਇਹ ਮਲੇਸ਼ਾਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਭਾ ਦਾ  ੀ। ਦਲੀਪ੍ 

ਸ ਿੰਘ ਨੇ ਮਾਾਂ ਨੂਿੰ  ਸਹਿੰਦ ੁਤਾਨ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫੈ ਲਾ ਕਰ ਸਲਆ ਪ੍ਰ ਗੌਰਸਮਿੰਟ ਆਫ਼ ਇਿੰਡੀਆ ਇ  ਦੇ ਸ ਰੁਿੱਧ  ੀ। ਮਲਕਾ ਇ  ਦੇ ਹਿੱਕ ਸ ਿੱਚ 

 ੀ। ਅਜੇ ਇਹ ਝਗੜਾ ਚਲ ਹੀ ਸਰਹਾ  ੀ ਸਕ 1 ਅਗ ਤ 1863 ਨੂਿੰ  ਮਹਾਰਾਣੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹ ੋਗਈ।  

‘16 ਫਰ ਰੀ 1863 ਨੂਿੰ  ਮਹਾਰਾਜਾ ਮਾਾਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨਾਲ ਸਹਿੰਦ ੁਤਾਨ ਆਇਆ। ਉ  ਦਾ ਦਾਹ  ਿੰ ਕਾਰ ਨਾਸ ਕ ਸ ਿੱਚ ਗਦੋਾ ਰੀ ਕਿੰਢੇ 

ਹੋਇਆ। ਸਕਉ ਾਂਸਕ ਦਲੀਪ੍ ਸ ਿੰਘ ਨੂਿੰ  ਪ੍ਿੰਜਾਬ ਸ ਿੱਚ ਅਿੰਸਤਮ ਰ ਮ ਲਈ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਿਤ ਨਹੀ ਾਂ  ੀ। ਉ  ਦੀਆਾਂ ਅ ਥੀਆਾਂ ਨੂਿੰ  ਇਿੱਕ ਥੜੇ 

ਉਿੱਪ੍ਰ ਰਿੱਖ ਸਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਦੀ ਇਿੱਛਾ  ੀ ਸਕ ਲਾਹੌਰ ਸ ਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦੀ ਬਣਾਈ  ਮਾਧ ‘ਤੇ ਉ  ਦੀਆਾਂ ਅ ਥੀਆਾਂ ਸਲਜਾਈਆਾਂ ਜਾਣ। 

ਉ  ਦੀ ਪ੍ੋਤੀ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰੀ ਬਿੰਬਾ  ਦਰਲੈਂਡ ਨੇ ਅਖੀਰ 1924 ਸ ਿੱਚ ਇਹ ਇਿੱਛਾ ਪ੍ੂਰੀ ਕੀਤੀ ਤੇ  ਫ਼ਾਦਾਰ  . ਸ਼ਾਮ ਸ ਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਦੇ  ਾਰ  

 . ਹਰਬਿੰ  ਸ ਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਨੇ ਅਿੰਤਮ ਅਰਦਾ  ਕੀਤੀ।34 ‘ਰਾਣੀ ਬਿੰਬਾ ਮੂਲਰ ਨਾਲ ਦਲੀਪ੍ ਸ ਿੰਘ ਦਾ ਸ ਆਹ 7 ਜੂਨ 1864 ਸ ਿੱਚ 

ਹੋਇਆ।35 ਉ  ਦੇ ਪ੍ਸਹਲੇ ਬੇਟ ੇਦੀ ਜਨਮ ਤੋਂ ਦੋ ਸਦਨ ਬਾਅਦ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ‘ਬਿੰਬਾ ਦਾ ਦਜੂਾ ਪ੍ੁਿੱਤਰ ਜੂਨ 1866 ਸ ਿੱਚ ਪ੍ੈਦਾ ਹਇੋਆ। ਉ  

ਨੂਿੰ  ਐਲ ੇਡਨ ਸ ਿੱਚ ਬਪੈ੍ਟਾਈਿ ਕੀਤਾ ਸਗਆ। ਅਿੱਠ ਮਹੀਸਨਆਾਂ ਬਾਅਦ ਮਸਲਕਾ ਸ ਕਟੋਰੀਆ ਨੇ ਸ ਿੰਡਰਿ ਬੁਲਾਇਆ ਤ ੇਉ  ਦਾ ਨਾਮ 

ਸ ਕਟਰ ਐਲਬਰਟ ਰਿੱਸਖਆ ਤ ੇਆਪ੍ ਉ  ਦੀ ਧਰਮ ਮਾਤਾ ਬਣੀ। ਸ ਕਟਰ ਐਲਬਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1868 ਸ ਿੱਚ ਫੈਡਸਰਕ ਸ ਕਟਰ, 1869 

ਸ ਿੱਚ ਬਿੰਬਾ  ੌਫੀਆ ਸਜਿੰਦਾ, 1871 ਸ ਿੱਚ ਕੈਥਰੀਨ ਸਹਲਡਾ, 1876 ਸ ਿੱਚ  ੋਫੀਆ ਅਲੈਗਿੈਂਡਰ, 1879 ਸ ਿੱਚ ਐਡ ਰਡ ਐਲਬਰਟ 

ਅਲੈਗਿੈਂਡਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ।36 ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ੍ ਸ ਿੰਘ ਨੇ ਆਪ੍ਣੀ ਆਰਸਥਕ ਮਿੰਦਹਾਲੀ ਬਾਰ ੇਉਥੋਂ ਦੀਆਾਂ  ਰਕਾਰਾਾਂ ਨੂਿੰ  ਕਈ ਪ੍ਿੱਤਰ 

ਸਲਖੇ, ਇਹ  ਭ ਸ ਅਰਥ ਗਏ,  ਗੋਂ ਉ  ਦੀ  ਲਾਨਾ ਪ੍ੈਨਸ਼ਨ  ੀ ਘਟਾ ਸਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉ ਨੇ ਕੋਸਹਨੂਰ ਹੀਰੇ ਦੀ  ਾਪ੍ ੀ ਦੀ  ੀ ਮਿੰਗ 

ਕੀਤੀ। ਉ  ਨੇ ਕਈ ਅਖ਼ਬਾਰਾਾਂ ਨੂਿੰ   ੀ ਆਪ੍ਣ ੇਨਾਲ ਹ ੋਰਹੀ ਬੇਇਨ ਾਫ਼ੀ ਬਾਰ ੇਸਲਸਖਆ ਪ੍ਰ ਸਕਧਰੋਂ  ੀ ਕਈੋ ਮਦਦ ਨਾ ਹ ੋ ਕੀ। ਸਫਰ 

ਉ  ਨੇ ਮਸਲਕਾ ਨੂਿੰ  ਸਚਿੱਠੀ ਸਲਖੀ ਸਕ ਉਹ ਬਾਪ੍ ਦਾਦਾ ਦਾ ਧਰਮ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਲਿੱਗਾ ਹੈ। ਗ ਰਨਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਇਿੰਡੀਆ ਨੇ ਉ  ਨੂਿੰ  ਿਰਰੂਤ 

ਤੋਂ  ਿੱਧ ਖਰਚੀਲਾ ਦਸ ਆ। ਉਹ ਸਨਆਾਂ ਦੀ ਆ  ਛਿੱਡ ਕੇ ਪ੍ੈਸਰ  ਜਾਣ ਦਾ ਇਿੱਛਾ ਾਨ ਹੋ ਸਗਆ। 

ਇ  ਉਪ੍ਰਿੰਤ ਉ  ਦਾ ਚਚੇਰੇ ਭਰਾ ਠਾਕੁਰ ਸ ਿੰਘ  ਿੰਧਾ ਾਲੀਆ ਨਾਲ ਸਚਿੱਠੀ ਪ੍ਿੱਤਰ ਸ਼ੁਰ ੂਹੋ ਸਗਆ, ਸਜ  ਸ ਿੱਚ ਉ  ਨੇ ਸ ਿੰਘ  ਜਣ ਦੀ 

ਪ੍ੇਸ਼ਕਸ਼  ੀ ਕੀਤੀ। ਇ  ਦਾ ਅ ਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਸਕ ਭਾਰਤ ਸ ਿੱਚ ਸਫਰ ਅਿੰਗਰੇਿਾਾਂ ਸ ਰੁਿੱਧ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਬੀਜ ਪ੍ੁਿੰਗਰਨੇ ਸ਼ੁਰ ੂਹੋ ਗਏ। ਇ ੇ 

ਕਾਰਨ ਉ  ਨੂਿੰ  ਭਾਰਤ ਨਹੀ ਾਂ  ਗੋਂ ਰ ੂ ਜਾਣ ਦੀ ਆਸਗਆ ਸਮਲ ਗਈ। ਰ ੂ ਪ੍ੁਿੱਜਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ 15 ਦ ਿੰਬਰ 1889 ਨੂਿੰ  ਬਿੰਬਾ ਮੂਲਰ 

ਦੀ ਮੌਤ ਹ ੋਗਈ।37 ਮਹਾਰਾਜੇ ਨਾਲ ਹਇੋਆ ਅਸਨਆ ਉ ਦੇ ਬਿੱਸਚਆਾਂ ਤਿੱਕ  ੀ ਜਾਰੀ ਸਰਹਾ। ਇ  ਬਾਰੇ ਉਹ ਚਿੰਗੀ ਤਰਹਾਾਂ ਜਾਣ ੂ ਨ। 

ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੀ ਇ  ਅਸਨਆਾਂ ਕਾਰਨ ਅਸਜਹੀ ਦਸ਼ਾ ਹੋ ਗਈ ਸਕ ਉਹ ਲੇਡੀ ਲੌਗਨ ਨੂਿੰ  ਸਲਖ ੇਪ੍ਿੱਤਰਾਾਂ ਸ ਿੱਚ ਹ ਤਾਖਰਾਾਂ ਦੇ ਰਪੂ੍ ਸ ਿੱਚ ਇਬਾਰਤ 

ਸਲਖਦਾ:  

 ‘ਦਲੀਪ੍ ਸ ਿੰਘ,  

   ਸ ਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂ  ਿੱਤਾ ਦੇ   ਰਗ ਇਿੰਗਲੈਂਡ ਦਾ  ੈਰੀ।38  

‘ਮਈ ਦੀ 21 ਤਰੀਕ ਨੂਿੰ  ਦਲੀਪ੍ ਸ ਿੰਘ ਨੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗਰਭ ਤੀ ਅਦਾ ਡਰਗ   ੈਦਰਸਹਲ ਨਾਲ ਸ ਆਹ ਕਰ ਸਲਆ। ਅਦਾ ਨੇ 25 

ਅਕਤੂਬਰ 1989 ਨੂਿੰ  ਇਿੱਕ ਬਟੇੀ ਨੂਿੰ  ਜਨਮ ਸਦਿੱਤਾ, ਸਜ  ਦਾ ਨਾਮ ਰਿੱਸਖਆ ‘ਰਾਜ ਕੁਮਾਰੀ ਅਦਾ ਇਰੀਨ ਹੇਲਨ ਬੇਰਨ ਦਲੀਪ੍ ਸ ਿੰਘ।39 

ਅਿੰਗਰੇਿਾਾਂ ਦੀ ਬੇਹਿੱਦ ਬੇਸਨਆਈ ਕਾਰਨ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ੍ ਸ ਿੰਘ  ਧੇਰ ੇ ਸਬਮਾਰ ਰਸਹਣ ਲਿੱਗ ਸਪ੍ਆ। 1890 ਏ ਸ਼ੁਰ ੂ ਸ ਿੱਚ ਉ  ਨੂਿੰ   ਟਰੋਕ 

(ਦੌਰਾ) ਸਪ੍ਆ, ਸਜ  ਕਾਰਨ ਉ  ਦਾ ਖਿੱਬਾ ਪ੍ਾ ਾ ਮਾਸਰਆ ਸਗਆ।40 ਸਫਰ ਉ  ਨੂਿੰ  ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਤਕਲੀਫ਼  ੀ ਹੋ ਗਈ। ਹਣੁ ਉਹ ਜਲਦੀ 

ਹੀ ਗੁਿੱ ੇ ਸ ਿੱਚ ਆ ਜਾਾਂਦਾ  ੀ। ‘ਸ਼ਨੀ ਾਰ 21 ਅਕਤੂਬਰ 1893 ਨੂਿੰ  ਉ  ਨੂਿੰ  ਸਮਰਗੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਸਪ੍ਆ ਤ ੇ...22 ਅਕਤੂਬਰ 1893 ਨੂਿੰ  ਮਾਤ ਭੂਮੀ 

ਤੋਂ ਬਹਤੁ ਦਰੂ ਪ੍ੈਸਰ  ਸ ਿੱਚ ਉ  ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।41 
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ਇ  ਪ੍ਰਕਾਰ ਸ ਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਆਖਰੀ  ਾਰ  ਦਾ  ੀ ਦਖੁਦਾਈ ਅਿੰਤ ਹੋ ਸਗਆ।ਸਜ  ਤਰਾਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸ ਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਨਾਲ ਸ ਿੱਖ 

ਰਾਜ ਦਾ ਆਰਿੰਭ ਹਇੋਆ,ਉ  ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ ਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਤਨ ਆਰਿੰਭ ਹੋ ਸਗਆ।ਜਦੋਂ ਤਿੱਕ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਤ ਸ ਿੰਘ ਸਜਊ ਾਂਦਾ  ੀ 

ਉਦੋਂ ਤਿੱਕ ਆ   ੀ ਸਕ ਸ਼ਾਇਦ ਸ ਿੱਖ ਰਾਜ  ਾਸਪ੍  ਆ ਜਾ ੇ ਪ੍ਰ ਸ ਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਆਖਰੀ  ਾਰ  ਦੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਸ ਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ੂਰਨ ਅਿੰਤ 

ਹ ੋਸਗਆ। 
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