ਚੌਥਾ ਭਾਗ ਿਸੱ ਖ ਆਫ ਅਮੈਿਰਕਾ ਵਰਲਡ ਕੰ ਪੀਟੀ ਨ
ਉਮਰ 5 ਤ 9 ਸਾਲ
-

ਮਾਤਾ ਸਾਿਹਬ ਕੌ ਰ ਜੀ

ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਸੰ ਖੇਪ ਿਵੱ ਚ ਪੁੱ ਛੇ ਜਾਣਗੇ।ਜਵਾਬ ਿਵਸਥਾਰ ਿਵੱ ਚ ਿਦੱ ਤੇ ਜਾਣ।
ਪ1 ਮਾਤਾ ਸਾਿਹਬ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਸੀ?
ਉ.ਮਾਤਾ ਸਾਿਹਬ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਸਾਿਹਬ ਕੌ ਰ ਦੇ ਨਾਲ '" ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਮਾਤਾ" ਵੀ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਸੀ।ਉਹਨ ਨੂੰ ਇਹ ਰੁੱ ਤਬਾ
ਅੰ ਿਮਤ ਿਵੱ ਚ ਪਤਾਸੇ ਪਾਉਣ ਖਾਤਰ ਿਮਿਲਆ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬ ਨਾਲ ਰਹੇ;
ਜਨਮ:1681,ਰੋਹਤਾਸ, ਪਾਿਕਸਤਾਨ
ਮਾਤਾ ਿਪਤਾ: ਭਾਈ ਰਾਮ, ਮਾਤਾ ਜਸਦੇਵੀ
ਿਵਆਹ: ਗੁਰੂ ਗੋਿਬੰ ਦ ਿਸੰ ਘ
ਬੱ ਚੇ: ਖਾਲਸਾ
ਜੋਤੀ ਜੋਤ :1747
ਪ2: ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਿਪਤਾ ਦੀ ਕੀ ਇਛਾ ਸੀ?
ਉ. ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਿਪਤਾ ਜੀ ਦੀ ਇਛਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹਨ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਿਵਆਹ ਗੁਰੂ ਗੋਿਬੰ ਦ ਿਸੰ ਘ ਜੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਭਾਵ ਿਕ ਗੁਰੂ ਜੀ
ਪਿਹਲ ਹੀ ਿਵਆਹੇ ਹੋਏ ਸਨ ਪਰ ਉਹਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਸ ਆਿਗਆ ਮੰ ਗੀ ਿਕ ਮਾਤਾ ਸਾਿਹਬ ਦੇਵ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਿਵੱ ਚ ਇੱ ਕ ਿਸੱ ਖ ਦੇ
ਤੌਰ ਤੇ ਰਿਹਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਿਦੱ ਤੀ ਜਾਵੇ ਤ ਜੋ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਣ।'ਗੁਰੂ ਕਾ ਲਾਹੋਰ' ਨਾਮਕ ਜਗਾਹ
ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨ ਮਾਤਾ ਸਾਿਹਬ ਦੇਵ ਜੀ ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਕਰਵਾਇਆ ਪਰ ਰੀਰਕ ਸਬੰ ਧ ਨਹ ਬਣਾਏ।ਗੁਰੂ ਜੀ ਨ ਉਹਨ ਨੂੰ ਖਾਲਸੇ
ਦੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਬਖ ੀ। ਉਸ ਿਦਨ ਤ ਹਰ ਖਾਲਸਾ ਮਾਤਾ ਸਾਿਹਬ ਕੌ ਰ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਦੀ ਮਾਤਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਿਬੰ ਦ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਦੀ
ਿਪਤਾ ਮੰ ਨਦੇ ਹਨ।
ਪ3ਮਾਤਾ ਸਾਿਹਬ ਕੌ ਰ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਕਦ ਹੋਇਆ?
ੳ ਮਾਤਾ ਸਾਿਹਬ ਕੌ ਰ ਿਜਨ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਸਾਿਹਬ ਦੇਵ ਵੀ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਸੀ ਉਨ ਦਾ ਜਨਮ ਇੱ ਕ ਨਵੰ ਬਰ 1681 ਪੱ ਛਮੀ ਪੰ ਜਾਬ ਦੇ
ਜੇਹਲਮ ਿਜ਼ਲੇ ਦੇ ਿਪੰ ਡ ਰੋਹਤਾ ਿਵਖੇ ਹੋਇਆ। ਉਨ ਦੇ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਸ ਦੇਵੀ ਜੀ ਅਤੇ ਿਪਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਭਾਈ ਰਾਮਾ ਜੀ ਸੀ।
ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੁਮਰਾ ਖੱ ਤਰੀ ਕੁੱ ਲ ਦੇ ਿਵੱ ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਉਨ ਦੇ ਿਪਤਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅਿਨਨ ਸੇਵਕ ਸਨ ਿਜਨ ਆਪਣੀ ਪੁੱ ਤਰੀ ਨੂੰ
ਇਸ ਹੱ ਦ ਤੱ ਕ ਪਭਾਿਵਤ ਕੀਤਾ ਿਕ ਉਨ ਨ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਿਜ਼ੰ ਦਗੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਿਵੱ ਚ ਿਬਤਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
ਪ4 ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਖਸੀਅਤ ਿਕਸ ਤਰ ਦੀ ਸੀ?
ੳ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬਚਪਨ ਤ ਹੀ ਿਮੱ ਠ ਅਤੇ ਤ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਸਨ।ਘਰ ਿਵੱ ਚ ਧਾਰਿਮਕ ਮਾਹੌਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤ ਬਹੁਤ
ਪਭਾਿਵਤ ਸਨ।ਇਹ ਵੀ ਸੰ ਭਵ ਹੈ ਿਕ ਬਚਪਨ ਿਵੱ ਚ ਉਹਨ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਿਹਬ ਦੇ ਦਰ ਨ ਕਰਿਦਆਂ ਗੁਰੂ ਗੋਿਬੰ ਦ ਿਸੰ ਘ ਜੀ ਨੂੰ
ਦੇਿਖਆ ਹੋਵੇ। ਉਨ ਦੇ ਿਦਲ ਅੰ ਦਰ ਬਚਪਨ ਤ ਹੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਿਪਆਰ ਅਤੇ ਦਇਆ ਭਾਵ ਅਤੇ ਵਾਿਹਗੁਰੂ ਪਤੀ ਰਧਾ
ਸੀ।ਜਦ ਉਹ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਏ ਤ ਉਨ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਅਤੇ ਸੰ ਗਤ ਉਹਨ ਨੂੰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਿਹਬ ਿਵਖੇ ਲੈ ਆਈਆਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਿਬੰ ਦ
ਿਸੰ ਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਿਕ ਇਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਵਜ ਇੱ ਥੇ ਰੱ ਖ ਲਓ ਪਰ ਗੁਰੂ ਗੋਿਬੰ ਦ ਿਸੰ ਘ ਜੀ ਨ ਸੰ ਗਤ ਨੂੰ ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਹ
ਪਿਹਲ ਤ ਹੀ ਿਵਆਹੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਿਵਆਹ ਨਹ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਪਰ ਉਨ ਦੇ ਿਪਤਾ ਜੀ ਨ ਿਕਹਾ ਿਕ ਅਸ ਆਪਣੀ
ਬੇਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰ ਚੁੱ ਕੇ ਹ ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਖਸ ਇਹਨ ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਨਹ ਕਰਵਾਏਗਾ।
ਪ5 ਮਾਤਾ ਸਾਿਹਬ ਕੌ ਰ ਜੀ ਗੁਰੂ ਪਿਰਵਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਹਣਗੇ ਇਸ ਗੱ ਲ ਲਈ ਕੌ ਣ ਸਿਹਮਤ ਹੋਇਆ?

ੳ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੀ ਇਸ ਲਈ ਸਿਹਮਤ ਹੋਏ ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨ ਮਾਤਾ ਸਾਿਹਬ ਕੌ ਰ ਨੂੰ ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਹ ਉਨ ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਨਹ
ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ ਮਾਤਾ ਸਾਿਹਬ ਕੌ ਰ ਜੀ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਿਕ ਉਹ ਲੱਖ ਹਜ਼ਾਰ ਖਾਲਿਸਆਂ ਦੀ ਮ ਬਣਨਗੇ।
ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨਾਲ ਰਹੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਸੰ ਗਤ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ।
ਮਾਤਾ ਜੀ ਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸਾਥ ਿਦੱ ਤਾ। ਇਥ ਤੱ ਕ ਿਕ ਜੰ ਗ ਯੁੱ ਧ ਦੇ ਸਮ ਵੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਔਖੇ ਹਾਲਾਤ
ਿਵਚ ਉਨ ਨ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰ ਥ ਨੂੰ ਿਦ ਾ ਿਨਰਦੇ ਿਦੱ ਤੇ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਸੇ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਅੱ ਠ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।
ਪ6 ਜਦ ਗੁਰੂ ਗੋਿਬੰ ਦ ਿਸੰ ਘ ਅਬਚਲ ਨਗਰ ਪਹੁੰ ਚੇ ਤ ਕੀ ਵਾਪਿਰਆ?
ੳ ਜਦ ਗੁਰੂ ਗੋਿਬੰ ਦ ਿਸੰ ਘ ਅਬਚਲ ਨਗਰ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ਤ ਉਨ ਨ ਮਾਤਾ ਸਾਿਹਬ ਕੌ ਰ ਜੀ ਨੂੰ ਿਦੱ ਲੀ ਲਈ ਭੇਜ ਿਦੱ ਤਾ ਅਤੇ
ਨਾਲ ਹੀ ਛੇਵ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਿਬੰ ਦ ਜੀ ਦੇ ਪੰ ਜ ਸਤਰ ਆਤਮ ਰੱ ਿਖਆ ਲਈ ਿਦੱ ਤੇ।ਇਹ ਸਤਰ ਅੱ ਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬ
ਗੰ ਜ ਿਦੱ ਲੀ ਿਵਖੇ ਸੰ ਗਤ ਨੂੰ ਿਦਖਾਏ ਜ ਦੇ ਹਨ। ਮਾਤਾ ਸਾਿਹਬ ਕੌ ਰ ਜੀ 66 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਿਵੱ ਚ ਮਾਤਾ ਸੁੰ ਦਰੀ ਜੀ ਤ ਪਿਹਲ
ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ। ਉਨ ਦਾ ਅੰ ਿਤਮ ਸੰ ਸਕਾਰ ਬਾਲਾ ਸਾਿਹਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਿਵਖੇ ਕੀਤਾ ਿਗਆ।
ਪ7 ਕੀ ਮਾਤਾ ਸਾਿਹਬ ਦੇਵ ਜੀ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰ ਥ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਸਮ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ?
ੳ ਮਹਾਨ ਕੋ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਤਾ ਸਾਿਹਬ ਦੇਵ ਜੀ ਅੰ ਿਮਤ ਸੰ ਚਾਰ ਵੇਲੇ ਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ ਨ ਅੰ ਿਮਤ ਦੇ ਬਾਟੇ ਿਵੱ ਚ
ਪਤਾਸੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ ਨੂੰ ਇਸੇ ਹੀ ਜਗਾ ਤੇ ਖ਼ਾਲਸੇ ਪੰ ਥ ਦੀ ਮਾਤਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਿਮਿਲਆ,ਪਰ ਤਵਾਰੀਖ ਗੁਰੂ
ਖਾਲਸਾ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਜੀ ਨ ਅੰ ਿਮਤ ਦੇ ਬਾਟੇ ਿਵੱ ਚ ਪਤਾਸੇ ਪਾਏ ਤੇ ਉਸ ਸਮ ਸਾਿਹਬ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਿਵਆਹ ਗੁਰੂ ਗੋਿਬੰ ਦ
ਿਸੰ ਘ ਜੀ ਨਾਲ ਨਹ ਸੀ ਹੋਇਆ।

