ਿਸਖ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਲਡ ਕੰ ਪੀਟੀ ਨ
-

ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌ ਰ ਜੀ

ਸਵਾਲ ਸੰ ਖੇਪ ਿਵੱ ਚ ਪੁੱ ਛੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਵਾਬ ਿਵਸਥਾਰ ਿਵੱ ਚ ਿਦੱ ਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪ1 ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਕੌ ਣ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ ਦਾ ਜਨਮ ਕਦ ਹੋਇਆ?
ੳ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਿਜਨ ਦਾ ਨਾਮ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌ ਰ ਵੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਿਬੰ ਦ ਿਸੰ ਘ ਜੀ ਦੀ ਮਾਤਾ
ਅਤੇ ਚਾਰ ਸਾਿਹਬਜ਼ਾਿਦਆਂ ਦੀ ਦਾਦੀ ਸੀ। ਉਨ ਦਾ ਜਨਮ 1624 ਿਵੱ ਚ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਿਹਬ ਜੋ ਅੱ ਜ ਪੰ ਜਾਬ ਦੇ ਕਪੂਰਥਲਾ
ਿਜ਼ਲੇ ਿਵੱ ਚ ਹੈ ਿਵਖੇ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਭਾਈ ਲਾਲ ਚੰ ਦ ਸੁਭਿਲਕਾ ਅਤੇ ਿਬ ਨ ਕੌ ਰ ਜੀ ਦੀ ਪੁੱ ਤਰੀ ਸਨ। ਿਸੱ ਖ ਧਰਮ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਿਵਚ
ਉਨ ਦਾ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਿਰਹਾ।
ਪ2 ਉਹ ਿਕੰ ਿਨਆਂ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੀ ਦਾਦੀ ਸਨ?
ੳ ਉਹ ਮਹਾਨ ਹੀਦ ਅਤੇ ਸੰ ਤ ਿਸਪਾਹੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸਨ।।
ਉਹ ਚਾਰ ਦਲੇ ਰ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੀ ਦਾਦੀ ਮ ਸਨ ਿਜਨ ਨ ਛੇ, ਨ, ਚੌਦ ਅਤੇ ਅਠਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਿਵੱ ਚ ਹਾਦਤ ਪਾਪਤ ਕੀਤੀ।
ਉਹ ਛੋਟੇ ਸਾਿਹਬਜ਼ਾਿਦਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ ਨ ਸਾਿਹਬਜ਼ਾਿਦਆਂ ਨੂੰ ਪੰ ਜਾਬ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਿਲਜਾਣ ਦੀ
ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀ ਲਈ। ਿਗਫ਼ਤਾਰ ਹੋਣ ਉਪਰੰ ਤ ਉਨ ਨੂੰ ਸਰਿਹੰ ਦ ਦੇ ਠੰਢੇ ਬੁਰਜ ਿਵੱ ਚ ਕੈਦ ਰੱ ਿਖਆ ਿਗਆ ਤੇ 81 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਿਵੱ ਚ
ਉਨ ਨ ਹੀਦੀ ਪਾਪਤ ਕੀਤੀ।
ਪ3 ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਨ ਿਕਸ ਨੂੰ ਜਨਮ ਿਦੱ ਤਾ?
ੳ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਨ 1650 ਤ 1705 ਤੱ ਕ ਇਸ ਔਖੇ ਸਮ ਿਵੱ ਚ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਭੂਿਮਕਾ ਿਨਭਾਈ। ਇਸ 1656 ਤ 1707 ਤੱ ਕ ਦਾ
ਸਮ ਔਰੰ ਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਜ਼ਾਲਮ ਰਾਜ ਦਾ ਸਮ ਸੀ ਮਾਤਾ ਗੁੱ ਜਰ ਕੌ ਰ ਇੱ ਕ ਲੋ ਹ ਇਸਤਰੀ ਸੀ ਿਜਸ ਨ ਗੁਰੂ ਗੋਿਬੰ ਦ ਿਸੰ ਘ ਨੂੰ ਜਨਮ
ਿਦੱ ਤਾ ਅਤੇ ਪਾਲਣ ਪੋ ਣ ਕੀਤਾ।
ਪ4ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਦਾ ਿਸੱ ਖ ਇਿਤਹਾਸ ਿਵੱ ਚ ਯੋਗਦਾਨ।
ੳ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਨ 1666 ਨੂੰ ਪਟਨਾ ਿਵਖੇ ਗੋਿਬੰ ਦ ਰਾਏ ਨੂੰ ਜਨਮ ਿਦੱ ਤਾ। ਉਸ ਸਮ ਉਨ ਦੀ ਉਮਰ 42 ਸਾਲ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਇਕੱ ਲੇ
ਪਟਨਾ ਿਵਖੇ ਰਿਹ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਸ ਸਮ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਬੰ ਗਾਲ ਿਵੱ ਚ ਗੁਰੂ ਬਦ ਦੇ ਪਚਾਰ ਅਤੇ ਪਸਾਰ ਵਾਸਤੇ
ਿਨਕਲੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਨ ਨ ਗੁਰੂ ਗੋਿਬੰ ਦ ਿਸੰ ਘ ਿਵੱ ਚ ਿਸੱ ਖੀ ਦੇ ਗੁਣ ਭਰੇ ਿਜਸ ਦੀ ਵਜਾ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗੋਿਬੰ ਦ ਿਸੰ ਘ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਹਾਦਰ
ਅਤੇ ਿਦਆਨਤਦਾਰ ਯੋਧੇ ਬਣੇ। ਉਸ ਸਮ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ 51 ਸਾਲ ਸੀ ਜਦ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨ ਹੀਦੀ ਪਾਪਤ ਕੀਤੀ
। ਉਸ ਸਮ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌ ਰ ਨ ਿਸੱ ਖ ਕੌ ਮ ਨੂੰ ਿਦ ਾ ਿਦੱ ਤੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਿਬੰ ਦ ਿਸੰ ਘ ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਮਹਾਨ ਨਤਾ ਬਣਨ ਲਈ
ਪੇਿਰਆ।ਉੁਨ ਦੀ ਿਵਧਵਾ ਿਜ਼ੰ ਦਗੀ ਇਸ ਗੱ ਲ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਿਕ ਿਕਵ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਭਾਣੇ ਿਵੱ ਚ ਰਿਹੰ ਿਦਆਂ ਚੜਦੀ ਕਲਾ
ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪ5 ਿਕਸ ਸਾਲ ਿਵੱ ਚ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਨ ਗੁਰੂ ਗੋਿਬੰ ਦ ਿਸੰ ਘ ਜੀ ਦਾ ਿਵਆਹ ਰੱ ਿਖਆ?
ੳ ਜੁਲਾਈ 1967 ਿਵੱ ਚ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਨ ਗੁਰੂ ਗੋਿਬੰ ਦ ਿਸੰ ਘ ਜੀ ਦਾ ਿਵਆਹ ਰੱ ਿਖਆ। ਿਗਆਰ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਿਵੱ ਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ
ਿਵਆਹ ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨੀ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਭਾਵ 1685 ਿਵੱ ਚ ਮੁਕਲਾਵੇ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਜੀ ਨੂੰ

ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਿਹਬ ਿਵਖੇ ਿਲਆਂਦਾ ਿਗਆ।ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌ ਰ ਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਿਕ ਇਹ ਜੋੜੀ ਗੁਰੂ ਵੱ ਲ ਦਰਸਾਏ ਮਾਰਗ
ਪਰ ਚੱ ਲੇ ।
ਪ6 ਿਕਸ ਸਮ ਦੌਰਾਨ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗੋਿਬੰ ਦ ਿਸੰ ਘ ਅਤੇ ਿਸੱ ਖ ਕੌ ਮ ਨੂੰ ਿਦ ਾ ਤੇ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਇੱ ਕ ਸਤੰ ਭ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ
ਦੇਿਖਆ ਜ ਦਾ ਹੈ?
ੳ, 1685 ਤ 1705 ਤੱ ਕ ਦੇ ਵੀਹ ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਨੂੰ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਤੰ ਭ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਿਖਆ ਜ ਦਾ ਹੈ।ਇਸ
ਸਮ ਦੌਰਾਨ ਉਨ ਨ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰ ਥ ਦੀ ਚੜਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਭੂਿਮਕਾ ਿਨਭਾਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੋਤਿਰਆਂ ਦੇ ਪਾਲਣ ਪੋ ਣ
ਿਵੱ ਚ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਸਾਿਹਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਿਸੰ ਘ ਦਾ ਜਨਮ 1687, ਸਾਿਹਬਜਾਦਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਿਸੰ ਘ ਦਾ ਜਨਮ 1691,
ਸਾਿਹਬਜ਼ਾਦਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਿਸੰ ਘ 1696 ਅਤੇ ਸਾਿਹਬਜ਼ਾਦਾ ਫਿਤਹ ਿਸੰ ਘ ਦਾ ਜਨਮ 1699 ਿਵੱ ਚ ਹੋਇਆ।
ਪ7 ਸੰ ਨ 1700 ਿਵੱ ਚ ਕੌ ਣ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਇਆ?
ੳ, ਜਦ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ 70 ਸਾਲ ਸੀ ਤ 1700 ਈ ਿਵੱ ਚ ਮਾਤਾ ਸੁੰ ਦਰੀ ਜੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ।ਉਸ ਸਮ ਛੋਟੇ
ਸਾਿਹਬਜ਼ਾਿਦਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣ ਪੋ ਣ ਦੀ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌ ਰ ਨ ਿਨਭਾਈ।ਉਹ ਛੋਟੇ ਸਾਿਹਬਜ਼ਾਿਦਆਂ ਲਈ ਇੱ ਕ ਮ ਦੇ
ਸਮਾਨ ਸਨ।ਉਹ ਛੋਟੇ ਸਾਿਹਬਜ਼ਾਿਦਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਉਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀਏ ਅਤੇ ਉਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਦਤ
ਪਾਪਤ ਕੀਤੀ।ਇਹ ਉਨ ਦੀ ਹੀ ਪਪੱ ਕਤਾ ਅਤੇ ਿਸੱ ਿਖਆ ਸੀ ਿਜਸਦੀ ਵਜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਸਾਿਹਬਜ਼ਾਦੇ ਸੱ ਤ ਅਤੇ ਨ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ
ਿਵੱ ਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਤ ਨਾ ਡੋਲੇ ਅਤੇ ਹਾਦਤ ਿਦੱ ਤੀ।
ਪ8 ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋ ਣ ਿਕਵ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਨ ਦੇ ਿਸੱ ਖ ਕੌ ਮ ਦੇ ਇਿਤਹਾਸ ਿਵੱ ਚ ਪਾਏ ਯੋਗਦਾਨ ਬਾਰੇ ਵਰਨਣ ਕਰੋ?
ੳ, ਇੱ ਕ ਪੁੱ ਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਮਾਰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਲਣ ਪੋ ਣ ਕੀਤਾ ਿਗਆ।ਮਾਤਾ ਜੀ ਨ
ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਿਪਤਾ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦ ਤ ਵੀ ਵਧ ਕੇ ਿਤਆਗ ਬਲੀਦਾਨ ਅਤੇ ਰੱ ਬੀ ਬਰਕਤ ਦੀ ਮੂਰਤ ਬਣ ਕੇ ਿਸੱ ਖ ਕੌ ਮ ਦੀ ਸੇਵਾ
ਕੀਤੀ।ਇੱ ਕ ਪਤਨੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਨ ਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਉਸ ਸਮ ਸਾਥ ਿਦੱ ਤਾ ਜਦ ਉਹ ਡੂੰ ਘੀ ਭਗਤੀ ਿਵੱ ਚ ਲੀਨ ਸਨ
ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਿਵੱ ਚ ਜਦ ਉਹ ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਬੰ ਗਾਲ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਸਨ। ਅਖੀਰੀ ਸਮ ਜਦ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਿਦੱ ਲੀ ਿਵਖੇ
ਬਿਲਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ਤ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨ ਉਸ ਸਮ ਵੀ ਉਨ ਦਾ ਸਾਥ ਿਦੱ ਤਾ।
ਪ9 ਉਨ ਦੇ ਭਰਾ ਕਣ ਸਨ?
ੳ, ਉਨ ਦੇ ਭਰਾ ਿਕਰਪਾਲ ਚੰ ਦ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ਼ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਹੀਦੀ ਤ ਬਾਅਦ ਮਾਤਾ ਜੀ ਅਤੇ ਉਨ ਦੇ ਭਰਾ ਨ ਿਮਲ ਕੇ
ਿਸੱ ਖ ਕੌ ਮ ਨੂੰ ਸੰ ਭਾਲਣ ਦਾ ਕੰ ਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲੰਗਰ ਪਥਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱ ਿਖਆ। ਉਨ ਨ ਫੌਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੀ ਭੂਿਮਕਾ ਵੀ ਿਨਭਾਈ।ਉਨ ਨ
ਗੁਰੂ ਗੋਿਬੰ ਦ ਿਸੰ ਘ ਜੀ ਦੇ ਪਾਲਣ ਪੋ ਣ ਅਤੇ ਉਨ ਨੂੰ ਜੰ ਗ ਦੇ ਲਈ ਪੇਰਨ ਿਵੱ ਚ ਵੀ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਕ ਿਨਭਾਈ।ਭੰ ਗਾਣੀ ਦੇ ਯੁੱ ਧ
ਿਵੱ ਚ ਉਨ ਵੱ ਲ ਿਦਖਾਈ ਗਈ ਬਹਾਦਰੀ ਨੂੰ ਭੁਲਾਇਆ ਨਹ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਪ10 ਇੱ ਕ ਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਨ ਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਿਕਵ ਢਾਿਲਆ?
ੳ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਹੀਦੀ ਤ ਬਾਅਦ ਉਨ ਇਕੱ ਿਲਆਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗੋਿਬੰ ਦ ਿਸੰ ਘ ਜੀ ਦੇ ਪਾਲਣ ਪੋ ਣ ਦੀ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀ ਸੰ ਭਾਲੀ
ਅਤੇ ਉਨ ਨੂੰ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਿਪਤਾ ਹੋਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖ਼ਿ ਆ।ਇੱ ਕ ਦਾਦੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਨ ਨ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਵੱ ਡੇ ਸਾਿਹਬਜ਼ਾਿਦਆਂ ਨੂੰ ਜੰ ਗ ਦੇ
ਿਵੱ ਚ ਹੀਦੀ ਪਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਜਦ ਛੋਟੇ ਸਾਿਹਬਜ਼ਾਿਦਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਚਿਹਰੀ ਿਵੱ ਚ ਪੇ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰ ਮਨ ਆਏ ਤ ਉਨ
ਨ ਛੋਟੇ ਸਾਿਹਬਜ਼ਾਿਦਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਹੀ ਗੱ ਲ ਕਹੀ ਿਕ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਤ ਨਾ ਡੋਲਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦਾਦੇ ਅਤੇ ਪੜਦਾਦੇ ਵ ਗ
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦੱ ਸੇ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀਦੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪੇਿਰਆ।
ਪ11 ਸਾਿਹਬਜ਼ਾਿਦਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਪਪੱ ਕ ਬਣਾਉਣ ਿਵੱ ਚ ਉਨ ਦਾ ਿਕੰ ਨਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ?
ੳ, ਸਾਿਹਬਜ਼ਾਿਦਆਂ ਦੇ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਿਸੱ ਖੀ ਿਵੱ ਚ ਪਪੱ ਕ ਹੋਣ ਿਪੱ ਛੇ ਮਾਤਾ ਗੁੱ ਜਰ ਕੌ ਰ ਦਾ ਇਨ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ ਿਕ
ਅਸ ਿਸੱ ਖ ਆਪਣੀ ਹਦ ਦੀ ਵਜਾ ਹੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰ ਨਦੇ ਹ । ਇਹ ਉਨ ਵੱ ਲ ਿਦੱ ਤੀ ਪੇਰਨਾ ਹੀ ਸੀ ਿਕ ਸਾਿਹਬਜ਼ਾਦੇ ਆਪਣੇ
ਧਰਮ ਤ ਨਾ ਡੋਲੇ। ਜੇ ਉਸ ਸਰਦ ਰਾਤ ਿਵੱ ਚ ਸਾਿਹਬਜ਼ਾਦੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਤ ਡੋਲ ਜ ਦੇ ਤਾ ਬੇ ੱ ਕ ਅੱ ਜ ਿਸੱ ਖ ਧਰਮ ਦੀ ਹਦ ਇਸ

ਧਰਤੀ ਉਪਰ ਨਾ ਹੁੰ ਦੀ ।ਇਹ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੱ ਲ ਿਦੱ ਤੀਆਂ ਿਸੱ ਿਖਆਵ ਹੀ ਸਨ ਅਤੇ ਪੇਰਨਾ ਹੀ ਸੀ ਿਜਸ ਦੀ ਵਜਾ ਨਾਲ ਸਾਿਹਬਜ਼ਾਦੇ
ਹਜ਼ਾਰ ਯੋਿਧਆਂ ਨ ਆਪਣੇ ਿਸਰ ਦੇਣੇ ਤ ਪਵਾਨ ਕੀਤੀ ਪਰ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਨਾ ਛੱ ਿਡਆ।
ਪ12 ਦਸੰ ਬਰ ਦੇ ਠੰਡੇ ਮਹੀਨ ਿਵੱ ਚ ਠੰਢੇ ਬੁਰਜ ਿਵੱ ਚ ਿਕਸ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਿਗਆ?
ੳ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌ ਰ ਨੂੰ ਸਾਿਹਬਜ਼ਾਿਦਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਠੰਢੇ ਬੁਰਜ ਿਵੱ ਚ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਿਗਆ। ਜਦ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨ ਛੋਟੇ ਸਾਿਹਬਜ਼ਾਿਦਆਂ ਨੂੰ
ਨ ਹ ਿਵੱ ਚ ਿਚਣ ਕੇ ਹੀਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱ ਲ ਸੁਣੀ ਤ ਉਹ ਵੀ ਹੀਦ ਹਾਦਤ ਪਾਪਤ ਕਰ ਗਏ ਤੇ ਉਨ ਦਾ ਿਮ ਨ ਸਫਲ
ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਦੀ
ੀ ਬਾਲਾ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਨ ਇੱ ਕ ਹੀਦ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੀਦ ਦੀ ਮ ,
ਹੀਦ ਦੀ ਦਾਦੀ, ਅਤੇ ਖ਼ੁਦ ਇੱ ਕ ਹੀਦ ਹੋਣ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਪਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਿਕ ਿਜ਼ੰ ਦਗੀ ਿਕਵ ਜੀਵੀ ਜ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ
ਿਕਵ ਮਿਰਆ ਜ ਦਾ ਹੈ।ਉਹ ਹਮੇ ਲਈ ਲੱਖ ਆਤਮਾਵ ਦੀ ਪੇਰਨਾ ਦਾ ਸਰੋਤ ਰਿਹਣਗੇ।
ਪ13 ਉਨ ਦਾ ਜਨਮ ਕਦ ਹੋਇਆ?
ੳ, ਉਨ ਦਾ ਜਨਮ 1624 ਿਵੱ ਚ ਭਾਈ ਲਾਲ ਚੰ ਦ ਸੁਭਿਲਕਾ ਅਤੇ ਿਬ ਨ ਕੌ ਰ ਦੇ ਘਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਿਵਖੇ ਹੋਇਆ ਜੋ ਅੱ ਜ ਪੰ ਜਾਬ
ਦੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਿਜ਼ਲੇ ਿਵੱ ਚ ਸਿਥਤ ਹੈ।ਲਾਲ ਚੰ ਦ ਅੰ ਬਾਲੇ ਦੇ ਲੱਖਣਪੁਰ ਿਪੰ ਡ ਤ ਚੱ ਲ ਕੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਿਵਖੇ ਵਸੇ ਸਨ ਿਜੱ ਥੇ 1633
ਿਵੱ ਚ ਉਨ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਿਵਆਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨਾਲ ਹੋਇਆ।ਉਨ ਦਾ ਮੰ ਗਣਾ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਿਹਲ ਜਦ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ
ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਸੂਰਜ ਮੱ ਲ ਦੇ ਿਵਆਹ ਤੇ ਆਏ ਸਨ ਉਸ ਸਮ ਹੋਇਆ ਸੀ।ਮਾਤਾ ਿਬ ਨ ਕੌ ਰ ਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ਼ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਿਚਹਰੇ ਤੇ
ਜਲਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਉਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਵਰ ਵਜ ਚੁਿਣਆ।
ਪ14 ਿਕਸ ਨ ਹਰ ਇੱ ਕ ਦੀ ਪਸੰ ਸਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ?
ੳ, ਜਦ ਿਵਆਹ ਤ ਬਾਅਦ ਨਵ ਜੋੜੀ ਅੰ ਿਮਤਸਰ ਿਵਖੇ ਪਹੁੰ ਚੀ ਤ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨ ਹਰ ਇੱ ਕ ਦੀ ਪਸੰ ਸਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ।ਗੁਰ
ਿਬਲਾਸ ਪਾਤ ਾਹੀ ਦਸਵ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ ਨੂੰ ਲਾੜੇ ਵਰਗੀ ਲਾੜੀ ਿਕਹਾ ਿਗਆ। 1635 ਿਵੱ ਚ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰ
ਨਾਲ ਿ ਵਾਿਲਕ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਪੈਰ ਿਵੱ ਚ ਵਸੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਿਹਬ ਿਵਖੇ ਚਲੇ ਗਏ। 1644 ਿਵਚ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਿਬੰ ਦ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਦੇ
ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਤ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਸੱ ਸ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਨਾਲ ਬਕਾਲਾ ਿਵਖੇ ਆ ਗਏ ਜੋ ਅੱ ਜ ਅੰ ਿਮਤਸਰ ਿਜ਼ਲੇ
ਿਵੱ ਚ ਸਿਥਤ ਹੈ।
ਪ15 ਉਹ ਿਕਸ ਤਰ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਿਵੱ ਚ ਰਹੇ?
ੳ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਤ ਵਾਤਾਵਰਨ ਿਵੱ ਚ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ਼ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਡੂੰ ਘੀ ਭਗਤੀ ਿਵੱ ਚ ਨਹ ਰਿਹੰ ਦੇ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਿਸੱ ਖ ਪੰ ਥ ਦੀ
ਸੇਵਾ ਿਵੱ ਚ ਲੀਨ ਰਿਹੰ ਦੇ। 1664 ਿਵੱ ਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ਼ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱ ਦੀ ਿਮਲਣ ਉਪਰੰ ਤ ਉਨ ਨਾਲ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਿਹਬ ਦੇ
ਨਜ਼ਦੀਕ ਚੱ ਕ ਨਾਨਕੀ ਨਾਮ ਦੇ ਜਗਾ ਪਰ ਆਣ ਵੱ ਸੇ ਚੱ ਕ ਨਾਨਕੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ਼ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨ 1665 ਿਵੱ ਚ ਕੀਤੀ
ਸੀ।
ਪ16 ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੌ ਣ ਪੂਰਬ ਦੀ ਲੰਮੀ ਯਾਤਰਾ ਪਰ ਿਨਕਿਲਆ?
ੳ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨਾਲ ਬੀਬੀ ਨਾਨਕੀ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਲੰਮੀ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਿਨਕਲੇ । ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਉਨ ਨੂੰ ਪਟਨ ਛੱ ਡ
ਕੇ ਆਪ ਬੰ ਗਾਲ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਦੀ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਗਏ ਤੇ 1666 ਦੇ ਿਵੱ ਚ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨ ਇਕ ਪੁੱ ਤਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਿਦੱ ਤਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ਼
ਬਹਾਦਰ ਜੀ 1670 ਿਵੱ ਚ ਵਾਪਸ ਪਟਨਾ ਪਹੁੰ ਚੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦੇਰ ਥੇ ਰੁਕਣ ਤ ਬਾਅਦ ਿਦੱ ਲੀ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨੂੰ
ਲਖਨੌਰ ਜੋ ਅੱ ਜ ਹਿਰਆਣਾ ਿਵੱ ਚ ਹੈ,ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਰੁਕਣ ਲਈ ਿਕਹਾ।
ਪ17 ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌ ਣ ਕੌ ਣ ਸਨ?
ੳ, ਜਦ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ 13 ਸਤੰ ਬਰ 1670 ਨੂੰ ਲਖਨੌਰ ਪਹੁੰ ਚੇ ਤ ਉਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਗੋਿਬੰ ਦ ਰਾਏ
ਸਨ। ਇੱ ਥੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਮੇਹਰ ਚੰ ਦ ਨਾਲ ਉਨੀ ਦੇਰ ਰਹੇ ਿਜੰ ਨੀ ਦੇਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਜਗਾ ਤੇ ਨਹ ਪਹੁੰ ਚੇ।
ਇਸ ਜਗਾ ਤੇ ਮਾਤਾ ਦਾ ਖ਼ੂਹ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱ ਕ ਪੁਰਾਣਾ ਖੂਹ ਹੈ ਜੋ ਉਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਯਾਦ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਵਾ ਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਤ ਬਾਅਦ
ਪਿਰਵਾਰ ਚੱ ਕ ਨਾਨਕੀ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ ਿਜੱ ਥੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵੱ ਖ ਵੱ ਖ ਿਖੱ ਿਤਆਂ ਿਵੱ ਚ ਹੁੰ ਦੇ ਹੋਏ 1671 ਿਵੱ ਚ
ਪਹੁੰ ਚੇ।

ਪ18 ਿਗਆਰ ਜੁਲਾਈ 1675 ਨੂੰ ਕੀ ਵਾਪਿਰਆ?
ੳ, ਇਹ ਿਦਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਿਤਹਾਸਕ ਿਦਨ ਹੈ। ਇਸ ਿਦਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਚੱ ਕ ਨਾਨਕੀ ਤ ਿਦੱ ਲੀ ਲਈ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇਣ
ਵਾਸਤੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ। ਇਸ ਔਖੇ ਸਮ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨ ਬਹੁਤ ਿਹੰ ਮਤ ਿਦਖਾਈ 11 ਨਵੰ ਬਰ 1675 ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ
ਹੀਦ ਕਰ ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ। ਉਸ ਸਮ ਗੁਰੂ ਗੋਿਬੰ ਦ ਿਸੰ ਘ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਸੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਿਕਰਪਾਲ ਚੰ ਦ
ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਚੱ ਕ ਨਾਨਕੀ ਦਾ ਕਾਰਜਭਾਰ ਸੰ ਭਾਿਲਆ।
ਪ19 ਿਵਸਾਖੀ ਅੰ ਿਮਤ ਸੰ ਚਾਰ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨ ਕੀ ਪਾਪਤ ਕੀਤਾ?
ੳ ਿਵਸਾਖੀ ਅੰ ਿਮਤ ਸੰ ਚਾਰ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨ ਪਿਰਵਾਰ ਸਮੇਤ ਅੰ ਿਮਤ ਪਾਪਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁੱ ਜਰੀ ਤ ਗੁਜਰ ਕੌ ਰ ਹੋ
ਿਗਆ। . 4 5 ਦਸੰ ਬਰ 1705 ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਗੋਿਬੰ ਦ ਿਸੰ ਘ ਜੀ ਨੂੰ ਪਿਰਵਾਰ ਸਮੇਤ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਿਹਬ ਦਾ
ਿਕਲਾ ਛੱ ਡਣਾ ਿਪਆ ਤੇ ਇਸ ਤ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬ ਦੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਵੱ ਡੇ ਸਾਿਹਬਜ਼ਾਦੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਿਬੰ ਦ ਿਸੰ ਘ ਜੀ ਇੱ ਕ
ਦੂਜੇ ਤ ਿਵੱ ਛੜ ਗਏ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਸੱ ਤ ਅਤੇ ਨ ਸਾਲ ਦੇ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਿਸੰ ਘ ਅਤੇ ਫਿਤਹ ਿਸੰ ਘ ਸਮੇਤ ਜਥੇ ਤ ਿਵੱ ਛੜ ਗਏ ਅਤੇ ਿਸਰਸਾ
ਨਦੀ ਦੇ ਕੰ ਢੇ ਤ ਗੰ ਗੂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਿਪੰ ਡ ਸਹੇੜੀ, ਮੋਿਰੰ ਡਾ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪਹੁੰ ਚੇ ਪਰ ਗੰ ਗੂ ਵੱ ਲ ਉਨ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਕੇ ਸਥਾਨਕ
ਮੁਸਿਲਮ ਅਫਸਰ ਕੋਲ ਿਗਫਤਾਰ ਕਰਵਾ ਿਦੱ ਤਾ।
ਪ20 ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌ ਰ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਸਾਿਹਬਜ਼ਾਿਦਆਂ ਨੂੰ ਕਦ ਿਗਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ?
ੳ ਉਨ ਨੂੰ 8 ਦਸੰ ਬਰ 1705 ਨੂੰ ਿਗਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਸਰਹੰ ਦ ਦੇ ਿਕਲੇ ਿਵੱ ਚ ਿਲਜਾਇਆ ਿਗਆ ਿਜਸ ਨੂੰ ਿਸੱ ਖ ਇਿਤਹਾਸ ਿਵੱ ਚ ਠੰਢਾ
ਬੁਰਜ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ।ਸਾਿਹਬਜ਼ਾਿਦਆਂ ਨੂੰ ਪਿਹਲੇ ਿਦਨ ਤ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਚਿਹਰੀ ਿਵੱ ਚ ਪੇ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ ਿਗਆ।
ਮਾਤਾ ਜੀ ਨ ਸਾਿਹਬਜ਼ਾਿਦਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਿਦੜ ਕਰਵਾਇਆ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਤ ਕਦੀ ਨਹ ਡੋਲਣਗੇ। 11 ਦਸੰ ਬਰ 1705 ਨੂੰ
ਸਾਿਹਬਜ਼ਾਿਦਆਂ ਨੂੰ ਿਜ਼ੰ ਦਾ ਨੀਹ ਿਵੱ ਚ ਿਚਣਵਾ ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ ਪਰ ਕੰ ਧ ਿਸਰ ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚਣ ਤ ਪਿਹਲ ਿਡੱ ਗ ਪਈਆਂ, ਿਫਰ ਅਗਲੇ
ਿਦਨ ਸਾਿਹਬਜ਼ਾਿਦਆਂ ਨੂੰ ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਿਗਆ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌ ਰ ਨ ਠੰਢੇ ਬੁਰਜ ਿਵੱ ਚ ਿਬਨ ਗਰਮ ਕੱ ਪਿੜਆਂ ਤ ਸਮ ਕੱ ਿਟਆ
ਪਰ ਕਦੀ ਵੀ ਰੱ ਬ ਨਾਲ ਿ ਕਵਾ ਨਹ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਿਸੱ ਖੀ ਰਵਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਣੀ ਪੜਦੇ ਰਹੇ।ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੀ ਸਾਿਹਬਜ਼ਾਿਦਆਂ ਦੇ
ਨਾਲ ਉਸੇ ਿਦਨ ਹੀ ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ।
ਪ21 ਿਸੱ ਖੀ ਿਵੱ ਚ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨ ਿਕਵ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਭੂਿਮਕਾ ਿਨਭਾਈ?
ੳ ਿਬਨ ੱ ਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨ ਿਕਹਾ ਸੀ “ ਸੋ ਿਕ ਮੰ ਦਾ ਆਖੀਐ ਿਜਤੁ ਜੰ ਮੇ ਰਾਜਾਨ” ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌ ਰ ਜੀ ਨ ਇਸ ਗੱ ਲ
ਨੂੰ ਸੱ ਚ ਸਾਬਤ ਕਰਿਦਆਂ ਿਸੱ ਖ ਇਿਤਹਾਸ ਿਵੱ ਚ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਭੂਿਮਕਾ ਿਨਭਾਈ। ਇਹ ਉਨ ਦੀ ਹੀ ਪੇਰਨਾ ਸੀ ਿਕ ਛੋਟੇ
ਸਾਿਹਬਜ਼ਾਦੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਤੇ ਅਡੋਲ ਰਹੇ। ਸੇਠ ਟੋਡਰ ਮੱ ਲ ਜੋ ਇੱ ਕ ਬਹੁਤ ਿਦਆਲੂ ਿਸੱ ਖ ਸੀ ,ਉਸ ਨ ਿਤੰ ਨ ਦੇਹ ਦਾ ਅੰ ਿਤਮ
ਸੰ ਸਕਾਰ ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਕੀਤਾ।
ਪ22 ਸਰਹੰ ਦ ਨਜ਼ਦੀਕ ਇੱ ਕ ਇਿਤਹਾਸਕ ਜਗਾ ਨੂੰ ਕੀ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ?
ੳ, ਸਰਹੰ ਦ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਫ਼ਤਿਹਗੜ ਸਾਿਹਬ ਿਵਖੇ ਸਿਥਤ ਇਿਤਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਅਤੇ ਠੰਡਾ ਬੁਰਜ ਿਕਹਾ
ਜ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਸਥਾਨ ਹੈ ਿਜੱ ਥੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨ ਆਪਣੀ ਿਜ਼ੰ ਦਗੀ ਦੇ ਅਖੀਰੀ ਚਾਰ ਿਦਨ ਿਬਤਾਏ। ਇੱ ਥ ਇੱ ਕ ਿਕਲੋ ਮੀਟਰ ਦੱ ਖਣ
ਪੂਰਬ ਵੱ ਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਹੈ ਿਜਸ ਜਗਾ ਉਨ ਦਾ ਅੰ ਿਤਮ ਸੰ ਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ।ਇਸ ਜਗਾ ਤੇ ਇੱ ਕ ਗੁੰ ਬਦ ਵਾਲੀ
ਇਮਾਰਤ ਹੈ ਿਜੱ ਥੇ ਿਚੱ ਟਾ ਸੰ ਗਮਰਮਰ ਦਾ ਪੱ ਥਰ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌ ਰ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਿਵੱ ਚ ਲਗਾਇਆ ਿਗਆ। 11,12 ਤੇ 13 ਪੋਹ
ਿਸੱ ਖ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਤ ਚੱ ਲ ਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਅਤੇ ਸਾਿਹਬਜ਼ਾਿਦਆਂ ਦੀ ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਪਣਾਮ ਕਰਨ ਪਹੁੰ ਚਦੇ ਹਨ।
ਪ23 ਬਚਪਨ ਿਵੱ ਚ ਗੁਰੂ ਗੋਿਬੰ ਦ ਿਸੰ ਘ ਜੀ ਿਕੱ ਥੇ ਰਹੇ?
ੳ, ਗੁਰੂ ਗੋਿਬੰ ਦ ਿਸੰ ਘ ਜੀ ਬਚਪਨ ਿਵੱ ਚ ਲਖਨੌਰ ਸਾਿਹਬ ਿਵਖੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਸਥਾਨ ਦਾ ਿਸੱ ਖ ਇਿਤਹਾਸ ਿਵੱ ਚ ਬਹੁਤ ਮਹੱ ਤਵ ਹੈ
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਲਖਨੌਰ ਸਾਿਹਬ ਸਬੰ ਧੀ ਛਪਦੇ ਇੱ ਕ ਿਕਤਾਬਚੇ ਿਵੱ ਚ ਇਹ ਿਲਿਖਆ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਜਗਾ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਦੇ ਪੇਿਕਆਂ ਦਾ
ਸਥਾਨ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਜਗਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਿਬੰ ਦ ਿਸੰ ਘ ਜੀ ਦੇ ਮਾਮਾ ਿਕਰਪਾਲ ਚੰ ਦ ਿਮਹਰ ਚੰ ਦ ਅਤੇ ਲਾਲ ਚੰ ਦ ਸੁਭੀਖੀਆ ਜੀ ਵੀ ਮਾਤਾ
ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹੰ ਦੇ ਸਨ।

ਪ24 ਿਕਹੜਾ ਸਥਾਨ ਿਸੱ ਖ ਲਈ ਮੁਕੱਦਸ ਹੈ?
ੳ, ਉਸ ਿਕਤਾਬਚੇ ਿਵੱ ਚ ਭਾਈ ਵੀਰ ਿਸੰ ਘ ਜੀ ਇਸ ਗੱ ਲ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਇਹ ਸਥਾਨ ਬਹੁਤ ਪਿਵੱ ਤਰ ਹੈ ਿਜੱ ਥੇ ਗੁਰੂ
ਗੋਿਬੰ ਦ ਿਸੰ ਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਨਕਾ ਪਿਰਵਾਰ ਿਰਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਿਸੰ ਘ ਿਲਖਦੇ ਹਨ ਿਕ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਹੀ ਕਰਨਾਲ ਦਾ
ਪੀਰ ਾਹ ਅਫਰੀਦੀ ਅਤੇ ਸਈਅਦ ਾਹ ਮੀਰ ਭੀਖ ਿਸਨਹਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਿਸਜਦਾ ਕਰਨ ਪਹੁੰ ਚੇ। ਲਖਨੌਰ ਿਪੰ ਡ ਅੰ ਬਾਲਾ ਰੋਡ
ਿਜਸ ਨੂੰ ਗੁਜਰੀ ਮਾਰਗ ਵੀ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿਥਤ ਹੈ ਇਹ ਅੰ ਬਾਲਾ ਕਟ ਤ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਿਕਲੋ ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਸਿਥਤ ਹੈ
ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪਿਹਲ ਲੱਖੀ ਨਗਰ ਜ ਲੱਖਣਪੁਰ ਵੀ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਸੀ ਜੋ ਪਿਟਆਲਾ ਿਰਆਸਤ ਦਾ ਿਹੱ ਸਾ ਹੁੰ ਦਾ ਸੀ।
ਪ25 ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪਿਹਲੀ ਉਦਾਸੀ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਜਗਾ ਪਰ ਕਦ ਪਹੁੰ ਚੇ?
ੳ, ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ ਿਕ 1499 ਿਵੱ ਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਇਸ ਸਥਾਨ ਪਰ ਪਹੁੰ ਚੇ। ਭਾਈ ਲਾਲ ਚੰ ਦ ਸੁਭੀਖੀਆ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗੋਿਬੰ ਦ
ਿਸੰ ਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਸਨ ਉਨ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਿਮਲੇ ਤੇ ਉਨ ਦੇ ਪੱ ਕੇ ਰਧਾਲੂ ਬਣ ਗਏ।ਿਕਤਾਬ ਚ ਿਵੱ ਚ
ਇਸ ਗੱ ਲ ਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਆ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱ ਤਰ ਸੀ ਚੰ ਦ ਇਸ ਜਗਾ ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਆਏ । ਜਦ ਗੁਰੂ
ਹਿਰਗੋਿਬੰ ਦ ਜੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਿਵਖੇ ਸਨ ਤ ਭਾਈ ਲਾਲ ਚੰ ਦ ਸੁਭੀਖੀਆ ਜੀ ਲਖਨੌਰ ਛੱ ਡ ਕੇ ਉਨ ਨੂੰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਿਵਖੇ ਜਾ ਿਮਲੇ
ਭਾਈ ਲਾਲ ਚੰ ਦ ਸੁਭੀਖੀਆ ਜੀ ਨ ਬਾਬਾ ਸੀ ਚੰ ਦ ਰਾਹ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਗੁਜਰੀ ਦਾ ਿਵਆਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨਾਲ
ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲਈ ਛੇਵ ਪਾਤ ਾਹ ਤ ਆਿਗਆ ਪਾਪਤ ਕੀਤੀ।
ਪ26 ਗੁਰੂ ਿਬਲਾਸ ਪਾਤ ਾਹੀ ਛੇਵ ਿਕਸ ਨ ਿਲਖੀ?
ੳ ਗੁਰੂ ਿਬਲਾਸ ਪਾਤ ਾਹੀ ਛੇਵ ਿਵੱ ਚ ਿਲਿਖਆ ਿਮਲਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਦਾ ਿਲਖਾਰੀ ਮਹ ਕਵੀ ਸੋਹਣ ਸੀ।ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਿਜ਼ਕਰ ਆ ਦਾ
ਹੈ ਿਕ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਿਵਆਹ 15 ਅੱ ਸੂ ਸੰ ਮਤ 1688 ਿਵੱ ਚ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਨਾਲ
ਹੋਇਆ।ਇਸ ਤ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਲਾਲ ਚੰ ਦ ਜੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਛੱ ਡ ਕੇ ਵਾਪਸ ਲਖਨੌਰ ਚਲੇ ਗਏ।ਇਸ ਿਲਖਤ ਿਵੱ ਚ ਿਜ਼ਕਰ ਆ ਦਾ
ਹੈ ਿਕ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਸੰ ਮਤ 1722 ਿਵੱ ਚ ਿਸੱ ਖ ਦੇ ਨੌਵ ਗੁਰੂ ਬਣੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤ ਅਗਲੇ ਹੀ ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਗੋਿਬੰ ਦ ਿਸੰ ਘ ਜੀ
ਪਟਨਾ ਿਵਖੇ ਜਨਮ ਿਲਆ ਸੰ ਮਤ 1728 ਜਦ ਗੁਰੂ ਗੋਿਬੰ ਦ ਿਸੰ ਘ ਪੰ ਜ ਸਾਲ ਦੇ ਸਨ ਤ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨ ਉਨ ਨੂੰ ਮਾਤਾ
ਗੁਜਰੀ ਨਾਲ ਪੰ ਜਾਬ ਭੇਿਜਆ। ਉਹ ਕੁਰੂਕ ੇਤਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹੋਏ ਲਖਨੌਰ ਪਹੁੰ ਚੇ ਅਤੇ ਇੱ ਥੇ ਕੁਝ ਦੇਰ ਲਈ ਰੁਕੇ।
ਪ27 ਪੰ ਜਾਬ ਆ ਦੇ ਸਮ ਗੁਰੂ ਗੋਿਬੰ ਦ ਿਸੰ ਘ ਜੀ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਿਕਸ ਜਗਾ ਪਰ ਲੰਗਰ ਛੱ ਡ ਕੇ ਆਏ?
ੳ ਪੰ ਜਾਬ ਆ ਦੇ ਸਮ ਗੁਰੂ ਗੋਿਬੰ ਦ ਿਸੰ ਘ ਜੀ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਲਖਨੌਰ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਲੰਗਰ ਭ ਡੇ ਤੇ ਹੋਰ ਅਸਤਰ ਸਤਰ
ਛੱ ਡ ਕੇ ਆਏ। ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ ਲਖਨੌਰ ਸਾਿਹਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਿਵੱ ਚ ਅੱ ਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱ ਕ ਪੁਰਾਣਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ
ਹੈ। ਸੰ ਮਤ 1732 ਿਵੱ ਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ਼ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਹੀਦੀ ਉਪਰੰ ਤ ਮਾਤਾ ਗੁਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਿਬੰ ਦ ਿਸੰ ਘ ਕੁਝ ਦੇਰ ਲਈ
ਲਖਨੌਰ ਿਵਖੇ ਪਹੁੰ ਚੇ। ਇਸ ਜਗਾ ਤੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗੋਿਬੰ ਦ ਿਸੰ ਘ ਜੀ ਨ ਸਤਰ ਿਵੱ ਿਦਆ ਗਿਹਣ ਕੀਤੀ ਇਸ ਜਗਾ ਪਰ ਬਚਪਨ
ਿਬਤਾ ਿਦਆਂ ਉਹ ਿਖੱ ਦੋ ਖੂੰ ਡੀ, ਗਤਕਾਬਾਜ਼ੀ, ਤੀਰਅੰ ਦਾਜ਼ੀ, ਨਜ਼ਾਬਾਜ਼ੀ, ਢਾਲ ਤਲਵਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿਥਆਰ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਸਨ।

