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ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਦ ਿੰ ਘ  

 
ਇਸ ਹਥਲੇ ਖੋਜ ਪਰਚੇ ਵਿਚ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸਾਵਹਬ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤ ੇਇਸ ਸ਼ਵਹਰ ਵਿਚ 
ਵਸਿੱ ਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਵਧਤ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਿੇਰਿਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ 
ਅਸਥਾਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਸਿੱ ਖ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਅਵਧਐਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੂਲ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ 
ਗੌਣ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਿੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।  
 
ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸਾਵਹਬ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ:- ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸਾਵਹਬ ਵਸਿੱ ਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪਰਵਸਿੱ ਧ ਤੀਰਥ 
ਅਸਥਾਨਾਂ ਵਿਚ ੋਇਿੱਕ ਹੈ। ਪੰਜਿੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਿ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਨਗਰੀ ਦੀ 
ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਅਸਥਾਨ ਅੰਵਮਰਤਸਰ ਸਾਵਹਬ ਤੋਂ 24 ਵਕਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ 
ਦਿੱ ਖਣ ਵਦਸ਼ਾ ਿਿੱਲ ਸਵਥਤ ਹੈ। 2011 ਦੀ ਜਨਗਨਣਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸ਼ਵਹਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 
141795 ਅਤ ੇਰਕਬਾ 8401 ਏਕੜ ਹੈ। ਪਵਹਲਾਂ ਇਹ ਸ਼ਵਹਰ ਵਜਲਹਾ ਅੰਵਮਰਤਸਰ ਦੀ ਇਕ 
ਤਵਹਸੀਲ ਸੀ, ਪਰ ਇਸਨੰੂ ਸੰਨ 2006 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਨੀਿਾਂ ਵਜਲਹਾ ਬਣਾ ਵਦਿੱ ਤਾ ਵਗਆ। 
ਇਸ ਨਗਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਸਾਵਹਬ ਨੇ ਏਥ ੇਹੀ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਰੋਿਰ ਦੀ 
ਖੁਦਿਾਈ ਕਰਿਾਈ। ਇਹ ਸਰੋਿਰ ਅਕਾਰ ਵਿਚ ਵਸਿੱ ਖ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਸਰੋਿਰਾਂ ਤੋਂ ਿਿੱ ਡਾ 
ਸਰੋਿਰ ਹੈ। ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸਾਵਹਬ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਸਿੱ ਖ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿਚੋਂ 
ਸਾਨੰੂ ਪਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸਦਾ ਿੇਰਿਾ ਹੇਠ ਵਲਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ:-  
ਮਵਹਮਾ ਪਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਿ ਜੀ ਗੋਇੰਦਿਾਲ ਤੋਂ ਚਿੱਲ ਕੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ 
ਿਾਲੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੰੁਚੇ ਸਨ। ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਵਹਲਾਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਛਿੱ ਪੜ ਸੀ 
ਵਜਸਨੰੂ ਦੇਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਵਕ ਇਹ ਅਸਥਾਨ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਦਾ ਪਰਵਸਿੱ ਧ ਤੀਰਥ ਬਣੇਗਾ। 
ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਇਕ ਕਾਂ ਇਸ ਛਿੱ ਪੜ ਵਿਚ ਇਸਨਾਨ ਕਰਕੇ ਵਨਕਵਲਆ ਤਾਂ ਹੰਸ ਬਣ ਵਗਆ। ਵਸਿੱ ਖ 
ਸੰਗਤਾਂ ਇਹ ਕੌਤਕ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਅਤ ੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਭਰੋਸਾ ਹੋ ਵਗਆ ਵਕ ਇਹ 
ਅਸਥਾਨ ਕੋਈ ਆਮ ਨਹੀਂ। ਵਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਵਸਿੱ ਖ ਸੰਗਤਾਂ ਸਰੋਿਰ ਦੀ ਖੁਦਿਾਈ 
ਦਾ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤਾ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਰੋਿਰ ਦਾ ਕੁਝ ਵਹਿੱ ਸਾ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਵਗਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ 
ਨੇ ਇਸ ਤੀਰਥ ਦਾ ਨਾਮ ‘ਤਰਨ ਤਾਰਨ’ ਰਿੱ ਵਖਆ ਅਤ ੇਬਚਨ ਕੀਤਾ ਵਕ ਜੋ ਵਸਿੱ ਖ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ  

International  Journal  of  Applied Research 2019; 5(9): 397-400 

 



 

~398~ 

International Journal of Applied Research 
 

ਇਸ ਸਰੋਿਰ ਵਿਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਭਿ-ਸਾਗਰ ਵਿਚੋਂ 
ਤਰ ਜਾਏਗਾ। [1] ਸਰੀ ਗੁਰ ਪਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗਰੰ ਥ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿੇਂ 
ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿਚ ਅੰਵਮਰਤਸਰ ਤੋਂ ਚਿੱਲਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਵਹਬ 
ਖਾਨਿਾਲ ਵਪੰਡ ਪਾਸ ਪਹੰੁਚ।ੇ ਤੀਰਥ ਰਚਣ ਦੇ ਯੋਗ ਸਹੀ 
ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਖਕੇ ਵਪੰਡ ਿਾਵਲਆਂ ਪਾਸੋਂ ਇਕ ਲਿੱ ਖ ਸਤਿੰਜਾ 
ਹਜਾਰ ਵਸਿੱ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਮੁਿੱ ਲ ਖਰੀਦ ਲਈ।  
ਦੀਏ ਰਜਤਪਣ ਲਿੱ ਛ ਪਰਕਾਸ਼ । ਅਵਧਕ ਸਹੰਸR ਸਪਤ 
ਪੰਚਾਵਸ ਲਈ ਭੂਵਮਕਾ ਮੋਲ ਘਨੇਰੀ। ਦੀਨਵਸ ਦਰਬ ਵਬਰੰ ਦ 
ਵਤਸ ਬੇਰੀ। [2] 
ਗੁਰੂ ਸਾਵਹਬ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਈ ਨੰੂ ਤਾਰਨ 
ਿਾਲਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਰੋਿਰ ਖੁਦਿਾਉਣ ਦਾ ਿੈਸਲਾ ਵਲਆ। 
ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਰੋਿਰ ਦੀ ਖੁਦਿਾਈ 
ਦਾ ਕਾਰਜ ਵਸਿੱ ਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਆਰੰਭ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤਾ। ਪਿੱਕੀਆਂ 
ਇਿੱਟਾਂ ਬਣਾਉਂਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਿੇ ਲਾਏ ਗਏ। ਇਸ 
ਕਾਰਜ ਵਿਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿਗਨ ਪੈ ਵਗਆ ਜਦ ਨੂਰਦੀਨ 
ਤੁਰਕ ਅਤ ੇਅਸਮਤ ਖਾਂ ਨੇ ਸਰੋਿਰ ਦੀਆਂ ਇਿੱਟਾਂ ਆਪਣੇ 
ਘਰਾਂ ਨੰੂ ਲਾ ਲਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਵਹਬ ਜੀ ਨੇ  

ਵਸਿੱ ਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੰੂ ਆਵਖਆ ਵਕ ਵਕਸੇ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਵਸਿੱ ਖ ਇਹਨਾਂ 
ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੰੂ ਢਾਹ ਕੇ ਸਭ ਇਿੱਟਾਂ ਮੁੜ ਇਸ ਸਰੋਿਰ ਨੰੂ ਲਾ 
ਦੇਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਵਹਬ ਜੀ ਇਹ ਕਾਰਜ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਛਿੱਡਕੇ 
ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। [3]  
ਤਿਾਰੀਖ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਕਰਤਾ ਵਲਖਦਾ ਹੈ ਵਕ ਗੁਰੂ 
ਸਾਵਹਬ ਸੰ. 1646(1589ਈ:) ਵਿਚ ਖਾਰੇ ਵਪੰਡ ਪਾਸ ਪਹੰੁਚੇ 
ਸਨ। ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਵਹਬ ਨੇ 
ਵਗਰਦਨਿਾਈ ਦੇ ਪੈਂਚਾਂ ਪਾਸੋਂ ਜਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਸੰ. 
1647(1590ਈ:) ਵਿਚ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਕਸਬਾ ਿਸਾਇਆ। 
ਸੰ. 1648(1591ਈ:) ਵਿਚ ਸਰੋਿਰ ਦੀ ਖੁਦਿਾਈ ਦਾ 
ਕਾਰਜ ਆਰੰਭ ਕਰਿਾਇਆ। ਇਸ ਸਰੋਤ ਵਿਚ ਇਹ ਵਜਕਰ 
ਿੀ ਵਮਲਦਾ ਹੈ ਵਕ ਸਰੋਿਰ ਦਾ ਕਾਰਜ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਵਹਬ ਦੇ 
ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਧੂਰਾ ਵਪਆ ਸੀ ਉਹ ਸੰ. 1832(1775ਈ:) ਵਿਚ 
ਬੁਿੱ ਧ ਵਸੰਘ ਿੈਜ਼ਲਪੁਰੀਏ ਨੇ ਨੂਰਦੀਨ ਦੀ ਹਿੇਲੀ ਨੰੂ ਢਾਹ ਕੇ 
ਸਾਰੀਆਂ ਇਿੱਟਾਂ ਸਰੋਿਰ ਨੰੂ ਲਾ ਕੇ ਸੰਪੂਰਨ ਕੀਤਾ। [4] 
ਗੁਰਧਾਮ ਸੰਗਰਵਹ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਿ ਜੀ ਸੰ. 
1644(1587ਈ:) ਵਿਚ ਖਾਰੇ ਵਪੰਡ ਦੇ ਟੋਭੇ ਪਾਸ ਜਾ ਡੇਰਾ 

ਲਾਇਆ। ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਵਨਗਹਾ ਮਾਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਵਹਬ ਨੇ ਬਚਨ 
ਕੀਤਾ ਵਕ ਏਥ ੇਇਕ ਿਿੱ ਡੀ ਭਾਰੀ ਰੌਣਕ ਿਾਲੀ ਨਗਰੀ ਬਸੇਗੀ, 
ਇਹ ਸੁਣਕੇ ਖਾਰੇ ਵਪੰਡ ਦੇ ਭੋਲੇ ਪੈਂਚ ਨੇ ਹਿੱਥ ਜੋੜਕੇ ਅਰਜ 
ਕੀਤੀ ਓਹ ਨਗਰੀ ਹੁਣੇ ਵਕਉਂ ਨਹੀਂ ਬਸਾ ਲੈਂਦ।ੇ ਗੁਰੂ ਸਾਵਹਬ 
ਨੇ ਵਸਿੱ ਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੰੂ ਸਿੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਲਾਕੇ 
ਦੇ ਤਵਹਸੀਲਦਾਰ ਨੂਰਦੀਨ ਨੰੂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਵਪੰਡ ਦੀ ਮੋੜਹੀ ਗਿੱਡੀ 
ਅਤ ੇਇਸਦਾ ਨਾਮ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਰਿੱ ਵਖਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 
ਸਰੋਿਰ ਦੀ ਖੁਦਿਾਈ ਦਾ ਕਾਰਜ ਆਰੰਭ ਕਰਿਾਇਆ ਵਗਆ। 
ਗੁਰੂ ਸਾਵਹਬ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਵਕ, “ਏਸ ਤਾਲਾਬ ਵਿਚ 
ਕੁਸ਼ਟੀ ਲੋਗ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸੇਿਾ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਭੀ 
ਵਨਰੋਗਤਾ ਪਾਉਣਗੇ।“ ਇਸ ਸਰੋਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰ. 
1647(1590ਈ:) ਵਿਚ ਇਸ ਸਰੋਿਰ ਨੰੂ ਪਿੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ 
ਕਾਰਜ ਆਰੰਵਭਆ ਵਗਆ। [5] ਸ਼ਰੀ ਗੁਰੁ ਤੀਰਥ ਸੰਗਰਵਹ 
ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਿ ਜੀ ਨੇ ਸੰ. 1653 (1596ਈ:) 
ਵਿਚ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸਰੋਿਰ ਪਿੱਕਾ ਕਰਿਾਉਣਾ ਦਾ ਆਰੰਭ 
ਕੀਤਾ। [6] ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਵਮਰਤਸਰ ਤੋਂ 14 ਮੀਲ 
ਦਿੱ ਖਣ-ਪੂਰਬ ਿਿੱਲ ਸੰ. 1647(1590ਈ:) ਵਿਚ ਗੁਰੂ 
ਅਰਜਨ ਦੇਿ ਜੀ ਨੇ ਖਾਰੇ ਅਤੇ ਪਲਾਸੂਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇਕ 
ਲਿੱ ਖ ਸਤਿੰਜਾ ਹਜ਼ਾਰ ਨੰੂ ਖ਼ਰੀਦਕੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਤਾਲ 
ਖੁਦਿਾਈਆ। ਸੰ. 1653(1596ਈ:) ਵਿਚ ਇਸ ਤਾਲ ਨੰੂ 
ਪਿੱਕਾ ਕਰਨ ਅਤ ੇਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਵਹਬ ਵਤਆਰ ਕਰਿਾਉਣ 
ਲਈ ਪਿੱਕੀਆਂ ਇਿੱਟਾਂ ਵਤਆਰ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਆਿੇ ਲਗਿਾਏ 
ਗਏ। ਇਹ ਕਾਰਜ ਅਮੀਰ ਦੀਨ ਦੁਆਰਾ ਇਿੱਟਾਂ ਆਪਣੀ 
ਹਿੇਲੀ ਨੰੂ ਲਾਉਣ ਕਾਰਨ ਵਿਚ ਹੀ ਰਵਹ ਵਗਆ ਅਤ ੇਬਾਅਦ 
ਵਿਚ ਵਸਿੱ ਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਿਾਇਆ। ਪੈਰ ਵਟਿੱ ਪਣੀ 
ਵਿਚ ਇਸ ਸਰੋਿਰ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 999 ਅਤੇ ਚੌੜਾਈ 990 
ਿੁਿੱ ਟ ਦਿੱ ਸੀ ਗਈ ਹੈ। [7] ਗੁਰ ਪਰਣਾਲੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਤੀਰਥ 
ਦਾ ਕਾਰਜ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ 
ਪੰਜਿੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਿ ਜੀ ਨੇ ਸੰਪੂਰਨ 
ਕਰਿਾਇਆ। ਸਮੇਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪਰਾਪਤ 
ਹੰੁਦੀ। [8] ਇਹ ਕਥਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ ਵਕਉਂਵਕ ਤਕਰੀਬਨ 
ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਾਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਵਕ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸਾਵਹਬ ਦੀ 
ਸਥਾਪਨਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਿ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। 
Encyclopedia of Sikhism according this place is founded by 

Guru Arjan in 1596 [9]. 
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ਵਸਿੱ ਖ ਇਵਤਹਾਸ (1469-1765) ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ 
ਦੇਿ ਜੀ ਨੇ 1590ਈ: ਵਿਚ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰਿੱਖੀ। 
[10] ਗੁਰ-ਇਵਤਹਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 2 qoN 9 ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ 
ਅਰਜਨ ਦੇਿ ਜੀ ਨੇ ਖਾਰੇ ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਵਪੰਡਾਂ 
ਿਾਵਲਆਂ ਪਾਸੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਨਗਰ ਦੀ ਨੀਂਹ 
ਰਿੱਖੀ। ਇਸ ਨਗਰ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਸਾਵਹਬ ਨੇ ਸੰ. 
1647(1590ਈ:) ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਰੋਿਰ ਵਤਆਰ 
ਕਰਿਾਉਂਣਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ। [11] ਗੁਰ ਇਵਤਹਾਸ ਦਸ 
ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦਾ ਕਰਤਾ ਇਸ ਮਤ ਨਾਲ ਸਵਹਮਤ ਹੈ। [12] 
ਵਸਿੱ ਖ ਇਵਤਹਾਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਨਗਰ ਿਸਾਉਣ 
ਲਈ ਭਾਈ ਲੰਗਾਹ ਜੀ ਵਢਿੱ ਲੋਂ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਪਲਾਸੌਰ ਦੇ ਰੰਘੜਾਂ 
ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਿੱ ਲ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਵਹਬ ਨੰੂ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। [13]  
ਇਹਨਾਂ ਵਸਿੱ ਖ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਵਮਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨਸਾਰ ਿਧੇਰੇ 
ਵਿਦਿਾਨ ਇਸ ਕਥਨ ਨਾਲ ਸਵਹਮਤ ਹਨ ਵਕ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ 
ਦੇਿ ਜੀ ਨੇ 1590ਈ: ਵਿਚ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸਾਵਹਬ ਦੀ ਨੀਂਹ 
ਰਿੱਖੀ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਹਿੱਦ ਤਿੱਕ ਠੀਕ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਇਸ 
ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਿੀ ਇਸ ਕਥਨ ਨਾਲ ਸਵਹਮਤ ਹਾਂ। ਇਸ ਨਗਰ 
ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਸਾਵਹਬ ਨੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ 
ਸਰੋਿਰ ਵਤਆਰ ਕਰਿਾਇਆ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਵਸਿੱ ਖ ਸੰਗਤਾਂ 
ਦੁਆਰਾ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਿਾਇਆ ਵਗਆ।  
ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸਾਵਹਬ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਸਾਵਹਬ 
ਨੇ ਇਸ ਨਗਰੀ ਵਿਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਜ ਿੀ 
ਕਰਿਾਏ ਵਜਹਨਾਂ ਦਾ ਿੇਰਿਾ ਵਸਿੱ ਖ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਹਿਾਲੇ ਨਾਲ 
ਹੇਠ ਵਲਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ:-  
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੰਜੀ ਸਾਵਹਬ:- ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸਰੋਿਰ ਦੀ 
ਖੁਦਿਾਈ ਦਾ ਕਾਰਜ ਆਪਣੀ ਵਨਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕਰਿਾਉਣ 
ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਵਹਬ ਨੇ ਇਕ ਮੰਜੀ ਸਾਵਹਬ ਵਤਆਰ 
ਕਰਿਾਇਆ ਸੀ। ਗੁਰਧਾਮ ਸੰਗਰਵਹ, ਸ਼ਰੀ ਗੁਰੁ ਤੀਰਥ ਸੰਗਰਵਹ 
ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਬੈਠਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਿ ਜੀ 
ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸਰੋਿਰ ਦੀ ਖੁਦਿਾਈ ਕਰਿਾਇਆ ਕਰਦੇ 
ਸਨ। ਇਹ ਅਸਥਾਨ ਪੂਰਬੀ ਵਸਰੇ ਿਿੱਲ ਹੈ, ਵਜਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ 
ਸਾਵਹਬ ਵਸਿੱ ਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਬਚਨ ਵਬਲਾਸ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤ ੇ
ਮਜਦੂੂ੍ਰਾਂ ਨੰੂ ਤਨਖਾਹ ਵਦੰਦ ੇ ਸਨ। [14] ਗੁਰੂ ਹਵਰਗੋਵਬੰਦ 
ਸਾਵਹਬ ਜਦੋਂ ਵਦਿੱ ਲੀ ਤੋਂ ਚੰਦ ੂ ਸਿਾਹੀ ਨੰੂ ਵਗਰਿਤਾਰ ਕਰਕੇ 

ਲਾਹੌਰ ਲਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਰਾਸਤੇ ਵਿਚ ਰਾਤ ਇਸ ਅਸਥਾਨ 
ਤੇ ਰੁਕੇ ਸਨ। ਿਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਵਹਬ 
ਸੁਸ਼ੋਵਭਤ ਹੈ। 
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਖੂਹ:- ਇਹ ਖੂਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਵਹਬ ਦੇ 
ਦਿੱ ਖਣ ਿਿੱਲ ਸਵਥਤ ਹੈ। ਸ਼ਰੀ ਗੁਰੁ ਤੀਰਥ ਸੰਗਰਵਹ, ਗੁਰਧਾਮ 
ਸੰਗਰਵਹ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਿ ਜੀ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ 
ਇਕ ਖੂਹ ਵਤਆਰ ਕਰਿਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਵਹਬ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ 
ਇਹ ਿਰ ਿੀ ਵਦਿੱ ਤਾ ਵਕ ਇਸ ਖੂਹ ਦਾ ਜਲ ਰੋਗੀਆਂ ਦੇ ਰੋਗ 
ਦੂਰ ਕਰੇਗਾ। [15] ਿਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ 
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਵਹਬ ਸੁਸ਼ਵਭਤ ਹੈ, ਵਜਸਦਾ ਪਰਬੰਧ ਸ਼ਰੋਮਣੀ 
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਪੁਰਾਤਨ ਖੂਹ ਦੇ 
ਉੱਪਰ ਚਾਰ ਦੀਿਾਰੀ ਕਰਕੇ ਗੁੰ ਬਦ ਬਣਾਇਆ ਵਗਆ ਹੈ। 
ਪਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਦਿੱ ਸਣ ਮੁਤਾਵਬਕ ਖੂਹ ਦੀਆਂ ਇਿੱਟਾਂ ਤਾਂ 
ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਹਨ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇ ਵਿਚ ਸੀਵਮੰਟ ਦਾ 
ਪਲਸਤਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਵਹਬ ਦੀ 
ਇਮਾਰਤ ਨਿੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਬਵਣਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 
ਗੁ: ਖੂਹ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ:- ਇਹ ਅਸਥਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਵਹਬ 
ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਅਿੱ ਧੇ ਮੀਲ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਪਿੱਛਮ ਵਦਸ਼ਾ ਿਿੱਲ 
ਸਵਥਿੱ ਤ ਹੈ। ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼ਰੀ ਗੁਰੁ ਤੀਰਥ ਸੰਗਰਵਹ 
ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਿ ਜੀ ਨੇ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ 
ਤੇ ਇਹ ਖੂਹ ਵਤਆਰ ਕਰਿਾਇਆ ਸੀ। [16] ਗੁਰਦੁਆਰਾ 
ਸਾਵਹਬ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਨਿੀਨ ਅਤ ੇਸੰੁਦਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿੱਜੇ 
ਹਿੱਥ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਦਾ ਪੁਰਾਤਨ ਖੂਹ ਸਵਥਿੱ ਤ ਹੈ। ਖੂਹ ਤੇ 
ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਇਿੱਟ ਲਿੱ ਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜ ੋ ਇਸਦੀ ਪੁਰਾਤਨਾ 
ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੋ ਮੰਜਲਾਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਬਵਣਆ 
ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਵਹਬ ਦਾ ਪਰਬੰਧ ਕਾਰ ਸੇਿਾ ਬਾਬਾ 
ਜਗਤਾਰ ਵਸੰਘ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸਾਵਹਬ ਿਾਵਲਆ ਦੇ ਅਧੀਨ 
ਹੈ। ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਜ ਿੀ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਵਹਨੁਮਾਈ 
ਅਧੀਨ ਹੋਏ ਹਨ। 
 
ਕੋਿੜੀਘਰ:- ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਿ ਜੀ ਨੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ 
ਸਾਵਹਬ ਵਿਖੇ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਲਈ ਇਕ ਕੋਹੜੀਘਰ ਿੀ 
ਬਣਿਾਇਆ ਸੀ। ਗੁਰ ਇਵਤਹਾਸ ਦਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ, ਗੁਰੂ 
ਅਰਜਨ ਦੇਿ: ਸ਼ਹੀਦੀ ਅਤ ੇਰਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਵਹਬ 
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ਨੇ ਕੋਹੜੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕੋਹੜੀਘਰ ਵਤਆਰ 
ਕਰਿਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਵਹਬ ਨੇ ਰੋਗੀਆਂ ਲਈ ਵਨਿਾਸ 
ਅਸਥਾਨ ਵਤਆਰ ਕਰਿਾਏ ਅਤ ੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ 
ਦਿਾਖਾਨਾ ਿੀ ਬਣਿਾਇਆ ਸੀ। [17] ਵਸਿੱ ਖ ਇਵਤਹਾਸ ਦਾ 
ਕਰਤਾ ਵਲਖਦਾ ਹੈ ਵਕ ਗੁਰੂ ਸਾਵਹਬ ਅਤ ੇਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ 
ਆਪ ਕੋੜੀਆਂ ਦੀ ਸੇਿਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। [18] ਿਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਵਿਚ 
ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਦਾ ਪਰਬੰਧ ਵਹੰਦ ੂਜਥੇਬੰਦੀ ਪਾਸ ਹੈ।  
ਓਪਰੋਕਤ ਦੇ ਸਾਰ ਿਜੋਂ ਵਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈ ਵਕ ਗੁਰੂ 
ਅਰਜਨ ਦੇਿ ਜੀ ਨੇ ਵਸਿੱ ਖ ਧਰਮ ਦੇ ਿਾਧੇ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 
ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸਾਵਹਬ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਅਸਥਾਨ 
ਦੇ ਸਥਾਵਪਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਨੰੂ ਅੰਵਮਰਤਸਰ ਸਾਵਹਬ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਇਕ ਹੋਰ ਿਿੱ ਡਾ ਤੀਰਥ ਅਸਥਾਨ ਵਮਲ ਵਗਆ। ਥੋੜੇ 
ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹੀ ਇਹ ਅਸਥਾਨ ਧਰਮ ਪਰਚਾਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ 
ਵਗਆ ਅਤ ੇ ਿਪਾਰਕ ਪਿੱਖ ਤੋਂ ਿੀ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਨੰੂ ਮੁਿੱ ਖ 
ਮੰਵਨਆ ਜਾਣ ਲਿੱ ਵਗਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਗੁਰੂ ਸਾਵਹਬ ਨੇ 
ਰੋਗੀਆਂ ਲਈ ਕੋਹੜੀਘਰ ਵਤਆਰ ਕਰਿਾਕੇ ਸਮਾਜ ਉੱਤੇ 
ਿਿੱ ਡਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕਾਰਜ ਗੁਰੂ ਸਾਵਹਬ ਦੇ 
ਸਰਬ-ਸਾਂਝੀਿਾਲਤਾ ਦੇ ਗੁਣ ਨੰੂ ਦਰਸਾਉਦਾ ਹੈ। 
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