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ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌ ਰ
ਖੋਜਾਰਥੀ, ਪ੍ੰ ਜਾਬੀ ਵਿਭਾਗ,
ਜੰ ਮੂ ਯੂਨੀਿਰਵਿਟੀ, ਜੰ ਮੂ,

ਂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਭਾਰਤ
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ਜੰ ਮੂ ਦੇ ਇਵਤਹਾਤਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ: ਇਕ ਿਰਿੇਖਣ
ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌ ਰ, ਬਲਵਿੰ ਦਰ ਕੌ ਰ
ਪ੍ਰਿਤਾਿਨਾ
'ਗੁਰਦੁਆਰਾ' ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਗੁਰ'ੂ ਅਤੇ 'ਦੁਆਰਾ' ਦੇ ਿੁਮੇਲ ਤੋਂ ਬਵਣਆ ਹੈ ਵਜਿ ਦੇ ਅਰਥ ਬਹੁਤ

ਬਲਵਿੰ ਦਰ ਕੌ ਰ

ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਨ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤੋਂ ਭਾਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਘਰ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਾਰਫ਼ਤ, ਗੁਰੂ

ਖੋਜਾਰਥੀ, ਪ੍ੰ ਜਾਬੀ ਵਿਭਾਗ,

ਦੁਆਰਾ ( ਬੂਹਾ, ਦਰਿਾਜਾ) ਆਵਦ ਹਨ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਇਵਤਹਾਿ ਿਲ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਗੁਰੂ

ਜੰ ਮੂ ਯੂਨੀਿਰਵਿਟੀ, ਜੰ ਮੂ,
ਂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਭਾਰਤ
ਜੰ ਮੂ ਐਡ

ਨਾਨਕ ਦੇਿ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ੰ ਜਿੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਿ ਜੀ ਤੱ ਕ ਵਿੱ ਖਾਂ ਦੇ ਧਰਮ-ਮੰ ਦਰ ਦਾ ਨਾਮ
'ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ' ਵਰਹਾ ਹੈ ਵਫ਼ਰ ਗੁਰੂ ਅਰਦਨ ਦੇਿ ਨੇ ਿਭ ਤੋਂ ਪ੍ਵਹਲਾਂ ਅਵਮਰਤਿਰ ਿਰੋਿਰ ਦੇ
ਧਰਮ ਮੰ ਦਰ ਨੂੰ 'ਹਵਰਮੰ ਦਰ' ਦਾ ਨਾਮ ਵਦੱ ਤਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਹਵਰਗੋਵਬੰ ਦ ਜੀ ਦੇ ਿਮੇਂ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ
ਦੀ ਿੰ ਵਗਆ ਤੋਂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੋਇਆ 'ਗੁਰਦੁਆਰਾ' ਨਾਮ ਤੱ ਕ ਅਪ੍ਵਿਆ।
ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਵਿੰ ਘ ਨਾਭਾ ਨੇ 'ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼' ਵਿਚ 'ਗੁਰਦੁਆਰਾ' ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਇਿੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਤ ਕੀਤਾ
ਹੈ:
"ਵਿੱ ਖਾਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਿਕੂਲ, ਆਤਮ ਵਜਵਗਯਾਿਾ ਿਾਵਲਆਂ ਲਈ
ਗਯਾਨ-ਉਪ੍ਦੇਸ਼ਕ ਆਚਾਰਯ, ਰੋਗੀਆਂ ਲਈ ਿਫ਼ਾਖਾਨਾ, ਭੁੱ ਵਖਆਂ ਲਈ ਅੰ ਨਪ੍ੂਰਣਾ, ਇਿਤਰੀ
ਜਾਵਤ ਦੀ ਪ੍ਤ ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਲੋ ਹਮਈ ਦੁਰਗ ਅਤੇ ਮੁਿਾਫਰਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦਾ ਅਿਥਾਨ ਹੈ। "1
ਇਿ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 'ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ ਵਿਸ਼ਿਕੋਸ਼' ਭਾਗ ਪ੍ਵਹਲਾ (ਓ-ਛ) ਵਿਚ ਰਤਨ ਵਿੰ ਘ ਜੱ ਗੀ ਨੇ
'ਗੁਰਦੁਆਰਾ' ਸ਼ਬਦ ਉਤੇ ਆਪ੍ਣੀ ਧਾਰਨਾ ਪ੍ੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਲਖਦੇ ਹਨ:"ਇਿ ਦਾ ਸ਼ਾਬਵਦਕ ਅਰਥ ਹੈ 'ਗੁਰੂ ਦਾ ਘਰ' ਵਜਿ ਿਰਬ ਿਾਂਝੇ ਿਥਾਨ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ
ਿਾਵਹਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਉਿ ਨੂੰ ਵਿੱ ਖ-ਸ਼ਬਦਾਿਲੀ ਵਿਚ 'ਗੁਰਦੁਆਰਾ' ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। "2
ਬਹੁਤ ਿਾਰੇ ਵਿਦਿਾਨਾਂ ਅਤੇ ਲੇ ਖਕਾਂ ਦੇ ਗਰੰ ਥ, ਇਨਿਾਈਕਲੋ ਪ੍ੀਡੀਆ, ਰੈਫਰੈਂਿ ਬੁਕਿ ਅਤੇ
ਵਕਤਾਬਾਂ ਇਿ ਕਾਰਜ ਵਿਚ ਿਹਾਈ ਹੋਏ ਹਨ, ਵਜਨਹਾਂ ਚੋਂ ਦੋ ਦਾ ਵਿਕਰ ਇਥੇ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ।
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਉਹ ਿਥਾਨ ਹੈ। ਵਜੱ ਥੇ ਕੇਿਲ ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ ਿਾਵਹਬ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਇਿ ਨੂੰ
ਿਥਾਪ੍ਤ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੰ ਪ੍ਰਾ ਿਵਤਗੁਰਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤੀ। ਵਜਨਹਾਂ ਵਿਚ ਧਰਮ, ਨਿਲ ਰੰ ਗ
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ਅਤੇ ਊਚ-ਨੀਚ ਦਾ ਕੋਈ ਭੇਦ ਭਾਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿਚ ਵਕਿੇ ਿੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰ ਨਣ
ਿਾਲਾ ਜੀਿ ਆ ਿਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਿਥਾਨ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਿੰ ਦੇਸ਼ ਵਦੰ ਦੇ ਹਨ। ਇੱ ਥੇ
ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਰਦਾਿ ਿਰਬਤ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਗੁਰਵਮਤ ਆਸ਼ੇ ਨੂੰ ਪ੍ੂਰੀ
ਤਰਹਾਂ ਿਮਰਵਪ੍ਤ ਗੁਰਵਿੱ ਖਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ ਉਿਾਰੇ ਗਏ ਇਵਤਹਾਿਕ ਿਥਾਨ ਹਨ।
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ਇਨਹਾਂ ਯਾਦਾਂ ਵਿਚ ਉਿਾਰੇ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਵਰਆਂ ਨੂੰ ਹੀ

ਿੰ ਡ

ਇਵਤਹਾਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਖੋਜ

ਵਰਵਫਊਜੀਆਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਜੰ ਮੂ ਆਏ ਤਾਂ ਪ੍ਵਹਲਾਂ ਇਹ ਡੇਰਾ

ਪ੍ੱ ਤਰ ਵਿਚ ਿੀ ਅਿੀਂ ਜੰ ਮੂ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਇਵਤਹਾਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ

ਜੰ ਮੂ ਮਿਹ ਬਾਗ਼ ਵਿਖੇ ਿਥਾਵਪ੍ਤ ਕੀਤਾ ਵਗਆ। ਵਜਆਦਾਤਰ

ਹੀ ਲਏ ਹਨ ਜੋ ਇਿ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ

ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਜੰ ਮੂ ਤੋਂ ਿਨ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਿਥਾਨ ਦੂਰ ਪ੍ੈਂਦਾ ਿੀ

1. ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਡੇਰਾ ਿੰ ਤ ਪ੍ੂਰਾ ਡੰ ਨਾ(ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਗਰ

ਇਿਲਈ ਿੰ ਗਤਾਂ ਦੇ ਆਵਗਰਹ ਤੇ (ਗੁਰੂ) ਨਾਨਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ

ਜੰ ਮੂ): ਅੰ ਗਰੇਿੀ ਹਾਕਮਾਂ ਤੋਂ ਆਿਾਦ ਹੁੰ ਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼

ਰੋਡ ਤੋ ਿੇਕਟਰ ਡੇਰਾ ਵਿਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਡੇਰਾ ਿੰ ਤ ਪ੍ੂਰਾ

ਦੀ 1947 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਿੰ ਡ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪ੍ਾਵਕਿਤਾਨੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ

ਡੰ ਨਾ ਿਥਾਵਪ੍ਤ ਕੀਤਾ ਵਗਆ। ਇਿ ਡੇਰੇ ਿਾਿਤੇ ਿਮੀਨ

ਜੰ ਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਹਵਥਆਣ ਲਈ ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਤੋਂ ਇੱ ਥੇ

ਹਿਲਦਾਰ ਹੀਰਾ ਵਿੰ ਘ ਨੇ ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਿੀ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ

ਹਮਲਾ ਕਰਿਾਇਆ ਵਗਆ। ਵਜਿ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇੱ ਥੇ ਦੀ ਆਮ

ਨੀਂਹ ਡੇਰਾ ਨੰਗਾਲੀ ਿਾਵਹਬ ਦੇ ਮਹੰ ਤ ਬੱ ਵਚਤਰ ਵਿੰ ਘ ਜੀ ਤੋਂ

ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਭੋਗਨਾ ਵਪ੍ਆ ਵਕਉਂਵਕ ਜੰ ਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਫੋਜ

ਰੱ ਖਿਾਈ ਗਈ ਿੀ ਇਕ ਕਨਾਲ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਇਮਾਰਤ

ਇਿ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮਾਿੂਮ ਅਤੇ

ਉਿਾਰੀ ਗਈ। । ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵਤੰ ਨ ਮਕਾਨ ਛਡਕੇ

ਵਨਹੱ ਥੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਦੇ ਤਸ਼ਦੱ ਦ ਝੱ ਲਣ ਲਈ ਛੱ ਡ

ਉਿੇ ਗਲੀ ਵਿਚ ਅੱ ਗੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਹੈ ਹਰ ਗੁਰਪ੍ੁਰਬ ਵਿਚ

ਵਦਤਾ ਵਗਆ।

ਲੰਗਰ ਇੱ ਥੇ ਹੀ ਵਤਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਿੰ ਗਤਾਂ ਨੂੰ

ਇਿ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਸ਼ਕਾਰ ਲੋ ਕ ਵਿਲਹਾ ਮੁਿਫਰਾਬਾਦ, ਪ੍ੁਣਛ

ਮਗਰੋਂ

ਿੰ ਤ

ਜੀ

ਆਪ੍ਣੇਪ੍ਵਰਿਾਰ

ਅਤੇ

ਬਾਕੀ

ਿਰਤਾਇਆ ਿੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਿੰ ਤ ਪ੍ੂਰਾ ਡੰ ਨਾ ਕੁੱ ਝ

ਵਿਲੇ ਦੀ ਤਵਹਿੀਲ ਬਾਗ਼ ਤੇ ਵਿਲਾ ਮੀਰਪ੍ੁਰ ਦੇ ਿਿਨੀਕ

ਗੱ ਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਲੱਖਣ ਹੈ:

ਿਨ, ਵਜਨਹਾਂ ਤੇ ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਾਿੂਮ

1.

ਇਕ ਤਾਂ ਇੱ ਥੇ ਿਾਰੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਗੁਰਪ੍ੁਰਬ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ

ਲੋ ਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ ਕਰਦੇ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪ੍ਣੀ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ

ਹਨ ਅਤੇ ਅਤੁੱ ਟ ਲੰਗਰ ਦੀ ਿੇਿਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਰੀ ਗੁਰੂ

ਵਨਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਪ੍ੁਣਛ ਵਿਚ ਬਰਗੇਡੀਅਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਵਿੰ ਘ

ਅਰਜਨ ਦੇਿ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਗੁਰਪ੍ੁਰਬ ਤੇ ਗੁੰ ਗਣੀਆਂ

ਦੀਆਂ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ਾ ਨਾਲ ਕਈ ਂ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਵਗਆ ਅਤੇ

ਦਾ ਲੰਗਰ ਤੇ ਸ਼ਰਬੱ ਤ ਦੀ ਸ਼ਬੀਲ ਿਿੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱ ਕ

ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਿੁਰਵਖਅਤ ਜੰ ਮੂ ਪ੍ਹੁੰ ਚਾਣ ਉਪ੍ਰੰ ਤ ਵਰਵਫਊਜੀ
ਕੈਂਪ੍ਾਂ ਵਿਚ ਰੱ ਵਖਆ ਵਗਆ।

ਚਲਦੀ ਹੈ
2.

ਇਨਹਾਂ ਵਰਵਫਊਜੀਆਂ ਵਿਚ ਿੱ ਡੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱ ਖਾਂ ਦੀ ਿੀ, ਵਫਰ
ਇਨਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਵਿੱ ਖ ਆਬਾਦੀ ਰਾਜਿਥਾਨ ਭੇਜ ਵਦੱ ਤੀ

ਿਰੀ ਗੁਰੂ ਹਵਰਗੋਵਬੰ ਦ ਿਾਵਹਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਿਿ ਤੇ
ਵਮੱ ਿੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਲੱਿੀ ਦਾ ਲੰਗਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।

3.

1947 ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ ਹਰ ਿਾਲ 6 ਕੱ ਤਕ

ਗਈ, ਕੁਝ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਿਿ ਗਈ, ਕੁਝ ਯੌਲ

ਤੋਂ ਅੰ ਖਡ ਪ੍ਾਠਾਂ ਦੀ ਲਿੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਹੀਨੇ, ਡੇਢ

ਵਿਚ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀ ਬਚੀ-ਖੁਚੀ ਜੰ ਮੂ ਵਖੱ ਤੇ ਵਿਚ, ਇਿਤਰਹਾਂ

ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਿਮਾਪ੍ਤੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।

ਿਾਰੇ ਵਖੰ ਡਰ-ਪ੍ੁੰ ਡਰ ਗਏ।
ਿੰ ਡ ਤੋਂ ਪ੍ਵਹਲਾਂ ਮੁਿਫਰਾਬਾਦ ਦੇ ਵਪ੍ੰ ਡ ਡੰ ਨਾ ਵਿਖੇ ਡੇਰਾ ਿੰ ਤ

ਵਦਿੰ ਬਰ ਵਿੱ ਖ ਨੌਜਿਾਨ ਿਭਾ ਿਲੋਂ ਪ੍ੂਰੀ ਰਾਤ ਸ਼ਬਦ

ਪ੍ੂਰਾ ਕਾਇਮ ਿੀ। ਇਿ ਡੇਰੇ ਦੀ ਿਥਾਪ੍ਨਾ ਿੰ ਤ ਭਾਈ ਤਾਰਾ

ਕੀਰਤਨ ਚਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਿ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਿੱ ਧ ਰਾਗੀ ਤੇ

ਵਿੰ ਘ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਿੀ। ਉਨਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱ ਦੀ ਅੱ ਗੇ ਆਪ੍ਣੇ

ਕਥਾਕਾਰ ਿੀ ਪ੍ੁਜੱਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਿੇਂ ਿਾਲ ਦਾ ਿਿਾਗਤ ਿੰ ਗਤ

ਭਤੀਜੇ ਿੰ ਤ ਭਾਈ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਵਿੰ ਘ ਨੂੰ ਿੋਂਪ੍ੀ ਵਕਉਂਵਕ ਉਹਨਾਂ

ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ ਰਾਤ ਵਬਤਾ ਕੇ ਨਿੇਂ ਿਾਲ ਦਾ ਆਰੰ ਭ ਹੋਿੇ

ਦੀ ਆਪ੍ਣੀ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਿੀ। ਿੰ ਤ ਭਾਈ ਖੁਵਸ਼ਹਾਲ

ਤੇ ਿਰਬਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਿ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਵਿੰ ਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਿੰ ਤ ਭਾਈ ਗੁਰਵਦੱ ਤ ਵਿੰ ਘ ਫੇਰ ਭਾਈ

ਇਿ ਤੋਂ ਛੁੱ ਟ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿਚ ਵਡਿਪ੍ੈਂਿਰੀ ਿੀ ਹੈ ਕਈ ਂ

ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਵਿੰ ਘ ਇਿ ਗੱ ਦੀ ਤੇ ਆਿੀਨ ਹੋਏ ਵਜਹਨਾਂ ਦੀ

ਲੋ ਿਿੰ ਦਾਂ ਦੀ ਿਰੂਰਤ ਿੀ ਇੱ ਥੇ ਪ੍ੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡੇਰੇ ਦੇ

ਵਨਗਰਾਨੀ ਵਿਚ ਇਿ ਿੇਲੇ ਇਹ ਡੇਰਾ ਚਲ ਵਰਹਾ ਹੈ। ਵਫਰ
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ਿਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਿੰ ਗਤਾਂ ਦੇ ਿਵਹਯੋਗ ਿੰ ਤ ਮੇਲਾ ਵਿੰ ਘ

ਿਥਾਵਪ੍ਤ ਕਰ ਕੇ ਲੋ ਕ ਭਲਾਈ ਦਾ ਿੱ ਡਾ ਉਪ੍ਰਾਲਾ ਕੀਤਾ।

ਦਿਤਕਾਰੀ ਆਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਚਲਦਾ ਹੈ।

ਵਜਿ ਵਿਚ 'ਵਮਨਾਰਟੀ ਤੋਟਾ' ਿੀ ਰੱ ਵਖਆ ਵਗਆ।

2. ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ਰੀ ਿੰ ਤ ਮੇਲਾ ਵਿੰ ਘ ਜੀ ਦਿਤਕਾਰੀ
ਆਸ਼ਰਮ, ਵਡਵਗਆਨਾ: ਮਾਨਿਤਾ ਦੀ ਿੇਿਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ: ਇਹ
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੰ ਮੂ ਸ਼ਵਹਰ ਤੋਂ ਛੇ ਕੁ ਵਕੱ ਲੋ ਮੀਟਰ ਦੂਰ ਜੰ ਮੂ
ਪ੍ਠਾਨਕੋਟ ਰਾਜਮਾਰਗ ਤੇ ਿਵਥਤ ਹੈ। ਵਜਿਨੂੰ ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਡੇਰਾ
ਿੰ ਤਪ੍ੂਰਾ ਨੰਗਾਲੀ ਿਾਵਹਬ ਦੇ ਮਹਾਂਪ੍ੁਰਸ਼, ਮਹੰ ਤ ਬਵਚੱ ਤਰ
ਵਿੰ ਘ ਜੀ ਨੇ ਿੰ ਨ 1960 ਈ ਵਿਚ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਿੀ। ਿੰ ਨ
1947 ਈ ਦੀ ਉਥੱ ਲ ਪ੍ੁਥੱਲ ਕਾਰਨ ਜੰ ਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਬਹੁਤ

ਿਾਰੀ ਲੋ ਕਾਈ ਘਰੋ ਬੇਘਰ ਹੋਈ। ਕਈ ਂ ਬਵਚਆਂ ਤੇ ਵਿਰਾਂ ਤੋਂ
ਮਾਂ ਬਾਪ੍ ਦਾ ਿਾਇਆ ਉੱਠ ਵਗਆ ਤੇ ਉਹ ਯਤੀਮ ਅਤੇ
ਬੇਿਹਾਰਾ ਰਵਹ ਗਏ। ਇਿ ਲਈ ਮਹੰ ਤ ਿਾਵਹਬ ਨੇ ਲੋ ਕ
ਭਲਾਈ ਵਹੱ ਤ ਜੰ ਮੂ ਸ਼ਵਹਰ ਵਿੱ ਖੇ, ਿੰ ਤ ਮੇਲਾ ਵਿੰ ਘ ਬੋਰਵਡੰ ਗ

ਹਾਉਿ 1956 ਵਿਚ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। ਉਿ ਿੇਲੇ ਇੱ ਥੇ ਕਈ ਂ
ਯਤੀਮ ਬੇਿਹਾਰਾ ਬੱ ਚੇ, ਬਿੁਰਗ ਲੋ ਕ ਰਵਹੰ ਦੇ ਿਨ ਅਤੇ
ਇਨਹਾਂ ਬੱ ਵਚਆਂ ਲਈ ਮਹੰ ਤ ਿਾਵਹਬ ਨੇ ਕਾਰਪ੍ੈਂਟਰੀ, ਕਵਟੰ ਗ
ਅਤੇ ਟੇਲਵਰੰ ਗ ਤੋਂ ਛੁੱ ਟ ਗੁਰਮੁੱ ਖੀ ਦੀ ਪ੍ਿਾਈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ
ਪ੍ਾਠ ਦੀ ਿੰ ਵਥਆ ਅਤੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਵਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਦਾ
ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਵਜਨਹਾਂ ਚੋਂ ਕੁਝ ਵਿਖਲਾਈਆਂ ਬੰ ਦ ਹੋ ਗਈਆਂ
ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਬੰ ਦੇ ਰਾਗੀ ਬਣ ਕੇ ਵਨਕਲੇ ਅਤੇ ਆਪ੍ਣੀ
ਘਰ ਘਰਿਤੀ ਬਿਾਈ। ਇਹ ਕੋਰਿ ਹੁਣ ਿੀ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿਚ
ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਿ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ 1969 ਵਿਚ ਜੰ ਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ
ਦੀ ਪ੍ਵਹਲੀ ਪ੍ੰ ਜਾਬੀ ਵਪ੍ਰੰ ਵਟੰ ਗ ਪ੍ਰੈਿ ਿੀ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਿੰ ਤ ਨੇ
ਲਗਾਈ ਅਤੇ ਉਿ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਜਲੰਧਰ ਭੇਜ ਕੇ
ਕੰ ਮਪ੍ਾਜੀਟਰ ਦੀ ਵਿਖਲਾਈ ਲਈ ਭੇਵਜਆ।
ਮਹੰ ਤ ਬਵਚੱ ਤਰ ਵਿੰ ਘ ਜੀ ਨੇ ਉੱਤਰ ਅਵਧਕਾਰੀ ਮਹੰ ਤ
ਮਨਜੀਤ ਵਿੰ ਘ ਜੀ ਨੂੰ ਥਾਵਪ੍ਆ ਜੋ ਉਿੇ ਲਗਨ ਅਤੇ ਵਮਹਨਤ
ਨਾਲ ਲੋ ਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰ ਮਾਂ ਵਿਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਗੁਰੂ
ਹਵਰਵਕਰਸ਼ਨ ਬਲਵਕ ਿਕੂਲ ਵਜਹਿਾ ਮਹੰ ਤ ਬਵਚੱ ਤਰ ਵਿੰ ਘ
ਜੀ ਨੇ ਿਥਾਵਪ੍ਤ ਕੀਤਾ ਿੀ। ਮਹੰ ਤ ਮਨਜੀਤ ਵਿੰ ਘ ਜੀ ਨੇ
ਹਾਇਰ ਿਕੈਂਡਰੀ ਕਰ ਵਦੱ ਤਾ। ਆਪ੍ ਨੇ 1999 ਈ ਵਿਚ ਿੱ ਡੇ
ਿੰ ਤ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਮਹੰ ਤ ਬਵਚੱ ਤਰ ਵਿੰ ਘ ਕਾਲਜ ਆਫ

ਂ ਟੈਕਨਾਲੋ ਜੀ ਬਾਬਵਲਆਨਾ (ਜੰ ਮੂ) ਵਿੱ ਖੇ
ਇੰ ਜਨੀਅਵਰੰ ਗ ਐਡ

ਇਿ ਿੇਲੇ ਿੀ ਿੰ ਤ ਮੇਲਾ ਦਿਤਕਾਰੀ ਆਸ਼ਰਮ ਗੁਰਦੁਆਰਾ
ਵਡਵਗਆਨਾ ਵਿੱ ਚ ਿੰ ਤ ਜੀ ਦੀ ਛੱ ਤਰ ਛਾਇਆ ਵਿਚ
ਬੇਿਹਾਰਾ ਅਤੇ ਯਤੀਮ ਬਵਚੱ ਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਿਵਰਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬਜੁਰਗ ਦੀ ਿੰ ਭਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
3. ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤਪ੍ੋਅਿਥਆਨ ਿੰ ਤ ਬਾਬਾ ਿੁੰ ਦਰ ਵਿੰ ਘ ਜੀ
ਅਖਨੂਰ: ਜੰ ਮੂ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਵਕਲੋ ਮੀਟਰ ਦੂਰ,
ਅਖਨੂਰ, ਝਨਾਂ ਦਵਰਆ ਦੇ ਕੰ ਢੇ ਿਵਥਤ ਇਕ ਿੁੰ ਦਰ ਕਿਬਾ
ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤਪ੍ੋਅਿਥਾਨ ਿਾਵਲਆਂ ਦੀ ਪ੍ਵਿਤੱ ਰ ਯਾਦ
ਵਿਚ ਿਥਾਪ੍ਤ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਅਲੀਬੇਗ ਿਾਵਲਆ ਦੀ ਪ੍ਵਿਤਰ
ਯਾਦ ਵਿਚ ਿਥਾਵਪ੍ਤ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ। ਆਪ੍ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ
ਨਿੰ ਬਰ 1887 ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਫਕੀਰ ਚੰ ਦ ਬੇਦੀ ਦੇ ਘਰ
ਵਿਆਲਕੋਟ ਪ੍ਾਵਕਿਤਾਨ ਵਿਚ ਹੋਇਆ। 12 ਿਵਰਆਂ ਦੀ
ਵਨਿੱਕੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਹੀ ਆਪ੍ ਨੂੰ ਰੱ ਬੀ ਬੰ ਦਗੀ ਦਾ ਕੁੱ ਝ ਐਿਾ
ਬੈਰਾਗ ਆਇਆ ਵਕ ਿਭ ਕੁਝ ਵਤਆਗ ਕੇ ਘਰੋ ਤੁਰ ਪ੍ਏ।

ਏਕਾਂਤ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿਚ ਕਈ ਂ ਥਾਿਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼
ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਅਖਨੂਰ ਪ੍ੁੱ ਜੇ। ਇੱ ਥੇ ਇਨਹਾਂ ਦੀ
ਮੁਲਾਕਾਤ ਿੰ ਤ ਬਾਬਾ ਦੀਦਾਰ ਵਿੰ ਘ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਵਜਨਹਾਂ ਨੇ
ਬਾਲਕ ਿੁੰ ਦਰ ਵਿੰ ਘ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਲੁਕੇ ਿੰ ਤ ਨੂੰ ਪ੍ਛਾਣ ਵਲਆ
ਅਤੇ ਉਿ ਨੂੰ ਆਪ੍ਣੇ ਡੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋਿ ਵਲਆ।
ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਿ ਜੀ ਦੀ 11ਿੀਂ ਪ੍ੀਿੀ ਤੋਂ ਿਨ ਇਿ
ਅਿਥਾਨ ਤੇ 12-15 ਿਾਲ ਤੱ ਕ ਇਨਹਾਂ ਨੇ ਤੱ ਪ੍ ਕੀਤਾ। ਇਹ
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਝਨਾਂ ਦੇ ਕੰ ਡੇ ਤੇ ਹੈ ਇਿ ਲਈ ਇੱ ਥੇ ਵਿਆਦਾਤਰ
ਜੰ ਮੂ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱ ਖ ਘਰਾਨੇ ਦੇ ਲੋ ਕ ਅਪ੍ਣੇ ਪ੍ਵਰਿਾਰ ਦੇ
ਵਿਛੁਿੇ ਜੀਿਾਂ ਦੀ ਅਿਥੀਆਂ ਇਿੇ ਝਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਿਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ
ਅਤੇ ਇਿੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿਚ ਵਿਛੁਿੇ ਜੀਿਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾਂ ਿਾਿਤੇ
ਅਰਦਾਿ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਿਾਰੀਆਂ ਿੰ ਗਤਾਂ ਲਈ ਅਟੁੱ ਟ
ਲੰਗਰ ਿਰਤਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਵਹਣ ਨੂੰ ਥਾਂ ਵਦੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ
ਹੈ ਉਹ ਿੀ ਵਬਨਾਂ ਵਕਿੇ ਭੇਦਭਾਿ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ। ਇਿ
ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਿਾਤਾਿਰਨ ਬਿਾ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅਤੇ
ਅਵਧਆਤਮਕ ਹੈ।
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ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਉਿਾਰੀ ਦੇ ਕੰ ਮ ਵਿਚ ਿਥਾਨਕ

ਿੰ ਗਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਕਈ ਂ ਪ੍ਤਿੰ ਤੇ ਵਿੱ ਖਾਂ ਦਾ ਵਿਕਰਯੋਗ

ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਵਗਰਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਿੀ, ਉਿ ਦਾ
ਧਿਕਦਾ ਵਦਲ ਕਢ ਕੇ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਮੁੰ ਹ ਵਿਚ ਪ੍ਾਇਆ ਅਤੇ

ਯੋਗਦਾਨ ਵਰਹਾ ਹੈ, ਵਜਨਹਾਂ ਵਿਚ ਿਿਰਗਿਾਿੀ ਿਰਦਾਰ

ਵਫਰ ਪ੍ੁੱ ਤਰ ਦੀਆਂ ਆਂਤਿੀਆਂ ਕਡ ਕੇ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਦਾ ਹਾਰ

ਹਰਿਜਨ ਵਿੰ ਘ ਬਾਲੀ ਿਰਨਣਯੋਗ ਹੈ।

ਬਣਾ ਕੇ ਪ੍ਾਈਆਂ ਤਾਂ ਿੀ ਉਹ ਧਰਮ ਪ੍ਵਰਿਰਤਨ ਲਈ ਨਾਂ
ਮੰ ਨੇ ਤਾਂ ਉਨਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱ ਖਾਂ ਕੱ ਢ ਵਦੱ ਤੀਆਂ ਵਫਰ ਿੱ ਜੀ ਬਾਂਹ ਤੇ

4. ਡੇਰਾ ਬੰ ਦਾ ਵਿੰ ਘ ਬਹਾਦਰ ਵਰਆਿੀ, ਜੰ ਮੂ: ਬਾਬਾ ਬੰ ਦਾ

ਲੱਤ ਿੱ ਡ ਕੇ ਤਸ਼ਦੱ ਦ ਵਦੰ ਵਦਆਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਇਿ

ਵਿੰ ਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਜਨਮ ਰਾਜੋਰੀ, ਜੰ ਮੂ ਵਿਲਹੇਂ ਵਿਚ 27

ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਿਾਵਹਬ ਵਿਚ ਆਪ੍ ਜੀ ਦੀਆਂ ਅਿਥੀਆਂ,

ਅਕਤੂਬਰ 1670 ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਜੋ ਖਾਲਿਾ ਫੌਜ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰ

ਦਿਤਾਰ, ਸ਼ਿਤਰ ਵਜਨਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪ੍ ਨੇ ਜੰ ਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ

(ਜਰਨੈਲ) ਿੀ। 15 ਿਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਉਨਹਾਂ ਨੇ ਅਪ੍ਣਾ

ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ ਿਾਵਹਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ੁਰਾਣਾ ਿਰੂਪ੍ ਇੱ ਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।

ਘਰ ਛੱ ਡ ਵਦੱ ਤਾ ਿੀ ਤੇ ਅਵਧਆਤਵਮਕਤਾ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਰ

ਇਨਹਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਿੰ ਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕੇਿਲ ਵਿਿਾਖੀ ਿਾਲੇ ਵਦਹਾਿੇ

ਪ੍ਏ ਿਨ। ਪ੍ਵਹਲਾਂ ਇਨਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਮਾਧੋ ਦਾਿ ਿੀ। ਵਫਰ ਗੁਰੂ

ਹੀ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਗੋਵਬੰ ਦ ਵਿੰ ਘ ਜੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਆਪ੍ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਤਾਂ
ਇਨਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੰ ਦਾ ਬਹਾਦੁਰ ਦਾ ਨਾਂ ਵਦੱ ਤਾ ਅਤੇ

5. ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਿਰੀ ਨੰਗਾਲੀ ਿਾਵਹਬ ਪ੍ੁਣਛ : ਗੁਰਦੁਆਰਾ

ਅਵਮਰਤ ਛੱ ਕਾ ਕੇ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਵਿੰ ਘ ਨਾਮ ਰੱ ਵਖਆ ਵਗਆ। ਆਪ੍

ਸ਼ਰੀ ਨੰਗਾਲੀ ਿਾਵਹਬ ਦਾ ਇਵਤਹਾਿਕ ਵਪ੍ਛੇਕਿ ਿੀ ਿਾਵਹਬ

ਨੇ ਿੁਲਮ ਤੇ ਠੱਲ ਪ੍ਾਉਣ ਲਈ ਮੁਗਲ ਹਕੁਮਤਾਂ ਵਖਲਾਫ

ਸ਼ਰੀ ਗੋਵਬੰ ਦ ਿਾਵਹਬ ਜੀ ਨਾਲ ਜਾ ਵਮਲਦਾ ਹੈ। ਵਕਉਂਵਕ ਉਨਹਾਂ

ਜੰ ਗਾਂ ਿੀ ਲਿੀਆਂ ਅਤੇ ਿਮਾਨਾ ਿਰੋਹਾਂ, ਿਰਹੰ ਦ ਜੀਤ ਲਈ

ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਨੰਦਪ੍ੁਰ ਤੇ 1699 ਿਾਲੀ ਵਿਿਾਖੀ ਿਾਲੇ ਵਦਨ

ਉਿ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1713-1715 ਤੱ ਕ ਵਰਆਿੀ ਚਨਾਬ ਦਵਰਆ

ਜਦੋਂ ਖਾਲਿਾ ਪ੍ੰ ਥ ਿਜਾਇਆ ਤੇ ਉਨਹਾਂ ਵਿੱ ਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਵਮਤ ਦੇ

ਦੇ ਕੰ ਡੇ ਰੁਕੇ, ਉੱਥੇ ਵਤੰ ਨ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਇਕ ਵਿਚ

ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਿਿਦੇ ਇਲਾਵਕਆਂ ਤੇ ਭੇਵਜਆ। ਉਦੋਂ

ਆਪ੍ ਰਵਹੰ ਦੇ ਿਨ, ਦੂਿਰੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ ਿਾਵਹਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼

ਹੀ ਉਨਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਹਾਿੀ ਪ੍ੋਠੋਹਾਰੀ ਇਲਾਕਾ ਪ੍ੁਣਛ, ਰਾਿਲਾਕੋਟ,

ਅਤੇ ਤੀਿਰੇ ਤੇ ਉਨਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਵਰਿਾਰ ਰਵਹੰ ਦਾ ਿੀ। ਇੱ ਥੇ ਬਾਬਾ

ਮੁਿਫਰਾਬਾਦ ਅਤੇ ਇਿ ਨਾਲ ਜੁਿੇ ਇਲਾਵਕਆਂ ਤੇ ਵਿੱ ਖ ਮਤ

ਬੰ ਦਾ ਬਹਾਦੁਰ ਨੇ ਆਪ੍ ਹੀ ਵਨਸ਼ਾਨ ਿਾਵਹਬ ਜੀ ਅਪ੍ਣੇ ਹੱ ਥਾਂ

ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਿਾਰ ਲਈ ਿੰ ਤ ਭਾਈ ਫੇਰੂ ਵਿੰ ਘ ਜੀ, ਿੰ ਤ

ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ, ਜੋ ਲਕਿ ਦਾ ਿੀ ਤੇ ਅੱ ਜ ਿੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ

ਭਾਈ ਪ੍ੰ ਜਾਬ ਵਿੰ ਘ ਜੀ ਅਤੇ ਿੰ ਤ ਭਾਈ ਰੋਚਾ ਵਿੰ ਘ ਜੀ ਨੂੰ

ਿਾਵਹਬ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇਕ ਬੈਰੀ ਦੇ ਬੂਟੇ ਥੱ ਲੇ ਬਵਹ

ਅਵਮਰਤ ਛੱ ਕਾ ਕੇ ਭੇਵਜਆ।

ਕੇ ਆਪ੍ ਨੇ ਤਪ੍ੱ ਵਿਆ ਕੀਤੀ ਿੀ, ਅੱ ਜ ਿੀ ਉਹ ਬੈਰੀ ਉੱਥੇ
ਅਡੋਲ ਖਿੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਤੇ ਫੱ ਲ ਿੀ ਲਗਦੇ ਹਨ।

ਿੰ ਤ ਭਾਈ ਰੋਚਾ ਵਿੰ ਘ ਜੀ ਵਿੱ ਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਜੁੱ ਟ
ਗਏ। ਿੰ ਤ ਭਾਈ ਰੋਚਾ ਵਿੰ ਘ ਨੇ ਇਿ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਛੋਿਣ ਤੋਂ

ਬਾਬਾ ਬੰ ਦਾ ਵਿੰ ਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਿਮੀਂਦਾਰੀ ਪ੍ਰਥਾ ਖਤਮ

ਪ੍ਵਹਲਾਂ 1803 ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਗੋਵਬੰ ਦ ਵਿੰ ਘ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਲਾਈ

ਕੀਤੀ ਜੋ ਿਮੀਨ ਿਾਹੁੰ ਦਾ ਿੀ, ਉੱਿੇ ਨੂੰ ਿਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ

ਿੇਿਾ ਨੂੰ ਠਾਕੁਰ ਭਾਈ ਮੇਲਾ ਵਿੰ ਘ ਜੀ ਨੂੰ ਿੋਂਵਪ੍ਆ। ਠਾਕੁਰ

ਵਦਤੀ ਤੇ ਗਰੀਬ ਤੇ ਲਤਾਿੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।

ਭਾਈ ਮੇਲਾ ਵਿੰ ਘ ਜੀ ਆਪ੍ਣੇ ਕੁਝ ਿਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਰਾਿਲਾਕੋਟ

ਬਾਬਾ ਬੰ ਦਾ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਦਾਿ ਨੰਗਲ ਦੀ ਗਿੀ ਤੋਂ

ਤੋਂ ਪ੍ੁਣਛ ਆਏ ਤਾਂ ਜੋ ਇੱ ਥੇ ਡੇਰਾ ਿਥਾਵਪ੍ਤ ਕਰ ਕੇ ਗੁਰਮਵਤ

ਵਗਰਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਵਗਆ 740 ਵਿੰ ਘਾ ਨਾਲ, ਆਪ੍ ਨੂੰ ਅਤੇ

ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਿਕਣ। ਇੱ ਥੇ ਉਨਹਾਂ ਨੇ ਦਰੋਗਲੀ ਨਦੀ ਪ੍ਾਰ

ਨਾਲ ਵਗਰਫਤਾਰ ਹੋਏ ਵਿੰ ਘਾ ਉੱਤੇ ਧਰਮ ਪ੍ਵਰਿਰਤਨ ਕਰਨ

ਕਰ ਕੇ ਵਪ੍ੰ ਡ ਬਉਲੀ ਤੇ ਇਕ ਥਾਂ ਭਾਲੀ ਅਤੇ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰ ਡੇ

ਲਈ ਕਈ ਂ ਤਸ਼ਦੱ ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰ ਉਨਹਾਂ ਈਨ ਨਾ ਮੰ ਨੀ ਵਜਿ

ਨੰਗਾਲ ਦਾ ਜੰ ਗਲ ਕੱ ਟ ਕੇ ਇਕ ਕੱ ਚਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ

ਿਦਕਾ ਉਨਹਾਂ ਵਿੱ ਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਵਦੱ ਤਾ ਅਤੇ 9 ਜੂਨ

ਤੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕੀ ਡੇਰਾ ਰਾਿਲਾਕੋਟ ਤੋਂ ਇੱ ਥੇ ਨੰਗਾਲੀ

1716 ਈ ਵਿਚ ਬਾਬਾ ਦੇ ਚਾਰ ਿਾਲ ਦੇ ਪ੍ੁੱ ਤਰ ਵਜਨਹਾਂ ਨੂੰ

ਿਾਵਹਬ ਬਾਉਲੀ ਪ੍ੁਣਛ ਵਿਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾਿੇ ਵਕਉਂਵਕ ਉਿ
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ਿਮੇਂ ਪ੍ੁਣਛ ਭਾਿੇਂ ਛੋਟਾ ਇਲਾਕਾ ਿੀ ਪ੍ਰ ਰਾਜਿੀ ਹਲਕੇ ਵਿਚ

ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਚਰਚਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਿੀਂ ਕਵਹ ਿਕਦੇ ਹਾ ਵਕ

ਚਰਵਚਤ ਿੀ। ਿੋ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਅਿਥਾਨ ਿੰ ਤ ਠਾਕੁਰ

ਜੰ ਮੂ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਇਵਤਹਾਿਕ ਪ੍ੱ ਖੋਂ ਇਕ ਖਾਿ

ਭਾਈ ਮੇਲਾ ਵਿੰ ਘ ਜੀ ਨੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇੱ ਥੇ ਗੁਰਮਵਤ

ਮਹੱ ਤਿ ਰੱ ਖਦੇ ਹਨ। ਵਜੱ ਥੇ ਇਹ ਇਵਤਹਾਿਕ ਵਪ੍ੱ ਛੋਕਿ

ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਚਲਦਾ ਆ ਵਰਹਾ ਹੈ।

ਕਾਰਨ ਖਾਿ ਮਹੱ ਤਤਾ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਵਿੱ ਖੀ

1814 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਵਿੰ ਘ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ

ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਿਮੂਹ ਮਾਨਿਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਿਚ

ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇਂ ਲਾਹੋਰ ਦੇ ਰਿਤੇ ਇੱ ਥੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਹਾਜਰੀ

ਿੀ ਜੁੱ ਟੇ ਹਨ।

ਵਦਤੀ ਅਤੇ ਿੰ ਤ ਭਾਈ ਮੇਲਾ ਵਿੰ ਘ ਨਾਲ ਭੇਟ ਕੀਤੀ। ਕੁੱ ਝ
ਵਿਲਵਿਲੇ ਵਿਚ ਡੋਗਰਾ ਜਰਨੈਲ ਗੁਲਾਬ ਵਿੰ ਘ ਿੀ ਇਿ ਡੇਰੇ

ਹਿਾਲੇ

ਤੇ ਆਏ ਿਨ। ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਵਰਆਿਤ ਜੰ ਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ

1.

ਮਹਾਰਾਜ ਬਣੇ ਿਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਬਣਨ ਦੋਰਾਨ ਿੀ ਉਨਹਾਂ ਨੇ
ਇੱ ਥੇ ਆਏ ਤੇ ਇਕ ਡੇਰੇ ਦੇ ਨਾਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦਾ

ਕਾਨ ਵਿੰ ਘ ਨਾਭਾ, ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਰਤਨਾਕਰ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼,
1974 ,ਪ੍ੰ ਨਾ 416

2.

ਲੰਗਰ ਚਲਦਾ ਰਹੇ।

ਡਾ. ਰਤਨ ਵਿੰ ਘ ਜੱ ਗੀ, ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ ਵਿਸ਼ਿਕੋਸ਼, ਭਾਗ
ਪ੍ਵਹਲਾ (ਉ-ਛ) 2002, ਪ੍ੰ ਨਾ 390-391

1854 ਵਿਚ ਆਪ੍ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਿਮਾਂ ਗਏ ਉਨਹਾ ਨੇ ਅੱ ਗੇ ਇਿ
ਗੱ ਦੀ ਦੀ ਿੇਿਾ ਿੰ ਤ ਭਾਈ ਮੰ ਨਾ ਵਿੰ ਘ ਨੂੰ ਿੋਂਪ੍ੀ ਅਤੇ ਵਫਰ
ਇਹ ਿੇਿਾ 1870 ਵਿਚ ਿੰ ਤ ਭਾਈ ਮੰ ਗਲ ਵਿੰ ਘ ਜੀ ਨੂੰ ਵਦਤੀ
ਗਈ ਉਨਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1878 ਵਿਚ 1879 ਵਿਚ 1879 ਤਕ
ਿੰ ਤ ਭਾਈ ਰਤਨ ਵਿੰ ਘ ਿੋਢੀ, ਮੋਹਰਾ ਵਿੰ ਘ ਨੂੰ ਅਤੇ ਵਫਰ
1919 ਵਿਚ ਿੰ ਤ ਭਾਈ ਮੰ ਗਲ ਵਿੰ ਘ ਨੂੰ ਉਨਹਾਂ 23 ਅਕਤੂਬਰ
1947 ਨੂੰ ਇਿ ਗੱ ਦੀ ਦੀ ਿੇਿਾ ਮਹੰ ਤ ਬਵਚੱ ਤਰ ਵਿੰ ਘ ਜੀ ਨੂੰ
ਿੋਂਪ੍ੀ ਗਈ ਅਤੇ 1947 ਵਿਚ ਮਹੰ ਤ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਡੇਰਾ ਛਡ ਕੇ
ਪ੍ੁਣਛ ਆਉਣਾ ਵਪ੍ਆ ਵਕਉਂਵਕ ਉੱਥੇ ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਨੇ ਹਮਲਾ
ਕੀਤਾ ਿੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫੋਜ ਨੇ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਖਾਲੀ
ਕਰਿਾਇਆ। ਵਜਿ ਨਾਲ ਉਹ ਿਾਵਪ੍ਿ ਅਪ੍ਣੇ ਡੇਰੇ ਪ੍ਿ ਗਏ
ਿਨ। ਪ੍ਰ ਇਿ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਇੱ ਥੇ ਦੀ ਿਾਰੀ ਇਮਾਰਤ ਿਿ
ਗਈ ਿੀ। ਵਫਰ ਮਹੰ ਤ ਜੀ ਨੇ ਇਕ ਛੋਟੇ ਵਜਹੇ ਕਮਰੇ ਤੇ ਰਵਹ
ਕੇ ਮੁਿ ਇੱ ਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅਤੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀ
ਉਿਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਉਿਾਰੀ ਲਈ ਉਨਹਾਂ ਨੇ ਮਾਇਆ ਆਪ੍ ਿੰ ਗਤਾਂ
ਦੇ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਇਕੱ ਠੀ ਕੀਤੀ, ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ਾਂ ਿਦਕਾ
ਹੀ ਇੱ ਥੇ 1966 ਵਿਚ ਵਤੰ ਨ ਮੰ ਵਿਲਾਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੰ ਵਿਲ
ਵਤਆਰ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਇਿਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨਹਾਂ ਨੇ ਜੰ ਮੂ ਦੇ
ਇਲਾਕੇ ਵਡਵਗਆਨਾ ਵਿੱ ਖੇ ਿੀ ਿਮੀਨ ਖਰੀਦੀ। ਵਜੱ ਥੇ ਅੱ ਜ
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ਰੀ ਿੰ ਤ ਮੇਲਾ ਵਿੰ ਘ ਜੀ ਦਿਤਕਾਰੀ ਆਸ਼ਰਮ
ਵਡਵਗਆਨਾ ਿਥਾਵਪ੍ਤ ਹੈ।

~ 182 ~

