
ਵਿਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ                                                      ਜਮਾਤ ਨੌਿੀਂ                                                ਸਾਲ  ਅਪਰੈਲ 2020 

                                                    ਪੁਰਾਤਨ ਜਨਮਸਾਖੀ  

 

 

1. ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਨ ੰ  ਵਤਆਰੀ ਸਾਖੀ ਦਾ ਸਾਰ ਵਲਖ ੋ? 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਿਆ ਹੋਈ ਤੇ ਿੁਰ  ਨਾਨਕ ਬਾਹਰ ਆਏ। ਿੁਰ  ਜੀ ਦਾ ਭਣੋਈਆ, ਜੈਰਾਮ, ਨਿਾਬ ਦੌਲਤ 

ਖ਼ਾਂ ਦਾ ਮੋਦੀ ਸੀ। ਜੈਰਾਮ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੁਵਣਆ ਵਕ ਨਾਨਕ ਹੈਰਾਨ ਰਵਹੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ-ਕਾਰ 
ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤ਼ਾਂ ਉਸ ਨੇ ਵ ਿੱ ਠੀ ਵਲਖ ਕੇ ਿੁਰ  ਨਾਨਕ  ਨ ੰ  ਵਕਹਾ ਵਕ ਉਹ ਉਸ ਨ ੰ  ਵਮਲੇ। ਵ ਿੱ ਠੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ  
ਜਦੋਂ ਿੁਰ  ਨਾਨਕ ਨੇ ਜੈਰਾਮ ਨ ੰ  ਵਮਲਣ ਦੀ ਿਿੱਲ ਕੀਤੀ, ਤ਼ਾਂ ਘਰਵਦਆ ਨੇ ਵਕਹਾ ਵਕ ਇਹ  ੰਿਾ ਹੋਿੇ, ਜੇ 
ਉਹ ਉੱਥੇ  ਲਾ ਜਾਿੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਉੱਥੇ ਵਿਕ ਜਾਿੇ। ਜਦੋਂ ਿੁਰ  ਨਾਨਕ ਜੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਜਾਣ 
ਲਿੱ ਿੇ, ਤ਼ਾਂ ਉਨਹ ਼ਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਿੈਰਾਿ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਕਵਹਣ ਲਿੱ ਿੀ  ਵਕ ਉਹ ਤ਼ਾਂ ਉਸ ਨ ੰ  ਪਵਹਲ਼ਾਂ ਹੀ ਮ ੰ ਹ 
ਨਹੀਂ ਸਨ ਲਾਉਂਦੇ, ਪਰਦੇਸ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਵਕਸ ਤਰਹ਼ਾਂ ਉਸ ਕੋਲ ਿਾਪਸ ਆਉਣਿੇ ?  ਿੁਰ  ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਨ ੰ  
ਵਕਹਾ ਵਕ ਉਹ ਪਵਹਲ਼ਾਂ ਇਿੱ ਥੇ ਿੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਥੇ ਜਾ ਕੇ ਿੀ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ। 
ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਵਕਸੇ ਕੰਮ ਆਉਣ ਜੋਿੇ ਨਹੀਂ। ਿੁਰ  ਜੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵਕ ਜਦੋਂ ਉਹ ਘਰ ਬੈਠੇ 
ਹੰੁਦੇ ਸਨ, ਤ਼ਾਂ ਉਹ ਸਮਝਦੀ ਸੀ ਵਕ ਉਸ ਨ ੰ  ਸਾਰੇ ਜਹਾਨ ਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਵਮਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਵਬਨ਼ਾਂ 
ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਉਸ ਦੇ ਵਕਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਿੁਰ  ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਨ ੰ  ਵਕਹਾ ਵਕ ਉਹ ਕੋਈ ਵ਼ਿਕਰ ਨਾ 
ਕਰੇ। ਇਿੱ ਕ ਵਦਨ ਉਸ ਦੀ ਪਾਤਸਾਹੀ ਹੋਿੇਿੀ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਦੀ ਵ ਿੱ ਦ ਕਰਨ ਤੇ ਿੁਰ  ਜੀ ਨੇ ਵਕਹਾ 
ਵਕ ਹੁਣ ਤ਼ਾਂ ਉਹ ਜ਼ਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਨਹ ਼ਾਂ ਦੇ ਰੁ ਿਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਿਿੱਲ ਬਣੇਿੀ, ਤ਼ਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨ ੰ  ਿੀ ਬੁਲਾ 



ਲੈਣਿੇ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਿੁਰ  ਜੀ ਦੀ ਪਤਨੀ  ੁਿੱ ਪ ਕਰ ਿਈ ਿੁਰ  ਜੀ ਸਕੇ-ਸਬੰਧੀਆਂ ਤੋਂ ਵਿਦਾ ਲੈ ਕੇ 
ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਿਿੱ ਲ  ਿੱਲ ਪਏ। 
 

2. ਮੋਦੀਖਾਨਾ ਸੰਭਾਵਲਆ ਸਾਖੀ ਦਾ ਸਾਰ ਵਲਖੋ ? 
ਿੁਰ  ਨਾਨਕ ਦੇਿ ਜੀ ਦੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਪਹੰੁ ਣ ‘ਤੇ ਜੈਰਾਮ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਨੇ ਵਕਹਾ ਵਕ 
ਨਾਨਕ  ੰਿਾ ਭਲਾ ਹੈ। ਵਿਰ ਜੈਰਾਮ ਨੇ ਨਿਾਬ ਦੌਲਤ ਖ਼ਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿਿੱ   ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵਕ 
ਉਸ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਸਾਲਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਨ ੰ  ਵਮਲਣਾ  ਾਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਖਾਨ ਤੋਂ ਆਵਿਆ ਲੈ ਕੇ ਜੈਰਾਮ ਿੁਰ  
ਨਾਨਕ ਦੇਿ ਜੀ ਨ ੰ  ਉਸ ਕੋਲ ਲੈ ਵਿਆ। ਨਾਨਕ ਕੁਝ ਨ ਰਾਨਾ ਲੈ ਕੇ ਖਾਨ ਨ ੰ  ਵਮਵਲਆ। ਖਾਨ ਬਹੁਤ 
ਖੁਸ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਦੇ ਪੁਿੱ ਛਣ ਤੇ ਜੈਰਾਮ ਨੇ ਦਿੱ ਵਸਆ ਵਕ ਉਸ ਦਾ ਨ਼ਾਂ ‘ਨਾਨਕ’ ਹੈ। ਖਾਨ ਨੇ ਵਕਹਾ ਵਕ 
ਉਹ ਉਸ ਨ ੰ  ਬੜ੍ਾ ਵਦਆਨਤਦਾਰ ਨ ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਕੰਮ ਉਸ ਦੇ ਹਿਾਲੇ ਕਰ ਦੇਿੇ।  
ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਿੁਰ  ਨਾਨਕ ਦੇਿ ਜੀ ਖੁਸ ਹੋਏ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਏ। ਖਾਨ ਨੇ ਉਨਹ ਼ਾਂ ਨ ੰ  ਵਸਰੋਪਾ ਵਦਿੱ ਤਾ। ਵਿਰ 
ਜੈਰਾਮ ਤੇ ਿੁਰ  ਨਾਨਕ ਦੇਿ ਜੀ ਘਰ ਆ ਿਏ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਿੱ ਿੇ। ਹਰ ਕੋਈ ਿੁਰ  ਜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਖ ਕੇ 
ਖੁਸ ਹੋਿੇ ਤੇ ਖਾਨ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਉਨਹ ਼ਾਂ ਦੀ ਿਵਿਆਈ ਕਰੇ। ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਖਾਨ ਬਹੁਤ ਖੁਸ ਹੋਇਆ। ਿੁਰ  
ਨਾਨਕ ਦੇਿ ਜੀ ਨ ੰ  ਵਜਹੜ੍ਾ ਅਲ ਼ਿ ਵਮਲਦਾ ਸੀ, ਲੋੜ੍ ਅਨੁਸਾਰ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਬਾਕੀ ਰਿੱ ਬ ਦੇ ਨ਼ਾਂ ਤੇ ਦਾਨ 
ਕਰ ਵਦੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਹਰ ਰੋ  ਰਾਤ ਨ ੰ  ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ। ਵਿਰ ਤਲਿੰਿੀ ਤੋਂ ਮਰਦਾਨਾ ਿ ਮ ਿੁਰ  ਜੀ 
ਕੋਲ ਆ ਵਿਵਕਆ। ਹੋਰ ਿੀ ਵਜਹੜ੍ਾ ਆਉਂਦਾ ਿੁਰ  ਜੀ ਉਸ ਨ ੰ  ਖਾਨ  ਨਾਲ ਵਮਲਾ ਕੇ ਅਲ ਼ਿਾ ਲੁਆ 
ਵਦੰਦੇ। ਇਸ ਤਰਹ਼ਾਂ ਸਾਰੇ ਰੋਿੀਆਂ ਖ਼ਾਂਦੇ। ਿੁਰ  ਨਾਨਕ ਦੇਿ ਜੀ ਦੀ ਵਕਰਪਾ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਬਾਬੇ 
ਦੀ ਰਸੋਈ ਵਤਆਰ ਹੰੁਦੀ ਸੀ, ਤ਼ਾਂ ਸਾਰੇ ਆ ਕੇ ਛਕਦੇ। ਰਾਤ ਨ ੰ  ਰੋ  ਹਰ ਰੋ  ਕੀਰਤਨ ਹੰੁਦਾ। ਪਵਹਰ 
ਰਾਤ ਰਵਹੰਦੀ ਨ ੰ  ਿੁਰ  ਜੀ ਦਵਰਆ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਸਿੇਰ ਹੰੁਦੀ, ਤ਼ਾਂ ਿੁਰ  ਜੀ ਕਿੱ ਪੜੇ੍ 
ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਵਤਲਕ ਲਾ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿਖੇ ਦ਼ਿਤਰ ਵਿਿੱ   ਵਲਖਣ ਬੈਠ ਜ਼ਾਂਦੇ। 
 
 
 

3. ਿੁਰ  ਨਾਨਕ ਦੇਿ ਜੀ ਦਾ ਭਣੋਈਆ ਕੌਣ ਸੀ ?  ਉਹ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ? 

 ਿੁਰ  ਨਾਨਕ ਦੇਿ ਜੀ ਦਾ ਭਣੋਈਆ ਜੈਰਾਮ ਸੀ। ਉਹ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੇ ਨਿਾਬ ਦੌਲਤ ਖ਼ਾਂ ਦਾ ਮੋਦੀ ਸੀ। 
 

 

 



 

 

 

 

4. ਜੈਰਾਮ ਨੇ ਿੁਰ  ਨਾਨਕ ਦੇਿ ਜੀ ਲਈ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ? 

ਜੈ ਰਾਮ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੁਵਣਆ ਵਕ ਿੁਰ  ਨਾਨਕ ਹੈਰਾਨ ਰਵਹੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤ਼ਾਂ ਉਸ 
ਨੇ ਉਨਹ ਼ਾਂ ਨ ੰ  ਵ ਿੱ ਠੀ ਵਲਖ ਕੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ  ਬੁਲਾ ਵਲਆ ਤੇ ਵਿਰ ਨਿਾਬ ਦੌਲਤ ਖ਼ਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿਿੱ   
ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਆਵਿਆ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਮੋਦੀਖਾਨਾ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਉੱਤੇ ਲੁਆ ਵਦਿੱ ਤਾ। 
 

5. ਿੁਰ  ਨਾਨਕ ਦੇਿ ਜੀ ਦੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲ਼ਾਂ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਿਾਰਤਾਲਾਪ ਨ ੰ  ਵਲਖੋ ? 
 ਇਸ ਸਮੇਂ ਿੁਰ  ਜੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਿੈਰਾਿ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਕਵਹਣ ਲਿੱ ਿੀ ਵਕ ਉਹ ਤ਼ਾਂ ਉਸ ਨ ੰ  ਪਵਹਲ਼ਾਂ ਹੀ 
ਮ ੰ ਹ ਨਹੀਂ ਸਨ ਲਾਉਦੇ, ਪਰਦੇਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਤ਼ਾਂ ਉਹ ਿਾਪਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਿੇ। ਿੁਰ  ਜੀ ਕਵਹਣ ਲਿੱ ਿੇ ਵਕ ਉਹ 
ਨਾ ਇਿੱ ਥੇ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨਹ ਼ਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਕਵਹਣ ਲਿੱ ਿੀ ਵਕ ਉਨਹ ਼ਾਂ ਦੇ 
ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਸ ਨ ੰ  ਸਾਰੇ ਜਹਾਨ ਦੀ  ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਵਮਲੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਨਹ ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਬਨ਼ਾਂ ਸੰਸਾਰ 
ਉਸ ਦੇ ਵਕਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਿੁਰ  ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਨ ੰ  ਵਕਹਾ ਵਕ ਜੇਕਰ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਜਾ ਕੇ ਉਨਹ ਼ਾਂ ਦੇ 
ਰੁ ਿਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਿਿੱਲ ਬਣੀ ਤ਼ਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨ ੰ  ਿੀ ਬੁਲਾ ਲੈਣਿੇ। 
 

6. ਿੁਰ  ਨਾਨਕ ਦੇਿ ਜੀ, ਜੈਰਾਮ ਅਤੇ ਨਿਾਬ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਦੀ ਿਾਰਤਾਲਾਪ ਨ ੰ  ਵਲਖੋ ? 

ਜੈਰਾਮ ਨੇ ਨਿਾਬ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵਕ ਉਸ ਦਾ ਸਾਲਾ ਉਸ ਨ ੰ  ਵਮਲਣਾ  ਾਹੰੁਦਾ ਹੈ। 
ਖਾਨ ਦੀ ਆਵਿਆ ਨਾਲ ਜੈਰਾਮ ਿੁਰ  ਨਾਨਕ ਨ ੰ  ਉਸ ਕੋਲ ਲੈ ਵਿਆ। ਿੁਰ  ਜੀ ਉਸ ਨ ੰ  ਕੁਝ ਨ ਰਾਨਾ 
ਲੈ ਕੇ ਵਮਲੇ। ਜੈਰਾਮ ਤੋਂ ਉਨਹ ਼ਾਂ ਦਾ ਨ਼ਾਂ ਪੁਿੱ ਛਣ ਮਿਰੋਂ ਖਸਨ ਨੇ ਵਕਹਾ ਵਕ ਉਹ ਉਸ ਨ ੰ  ਵਦਆਨਤਦਾਰ 
ਨ ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਉਸ ਨ ੰ  ਕੰਮ ਸੌਂਪ ਦੇਿੇ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਿੁਰ  ਨਾਨਕ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਤੇ ਖਾਨ 
ਨੇ ਵਸਰੋਪਾ ਵਦਿੱ ਤਾ। 

7.  ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਰਵਹੰਵਦਆਂ ਿੁਰ  ਨਾਨਕ ਦਾ ਵਨਿੱਤ ਕਰਮ ਕੀ ਸੀ ?  
ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਰਵਹੰਵਦਆਂ ਿੁਰ  ਜੀ ਰਾਤ ਨ ੰ  ਹਰ ਰੋ  ਸੰਿਤ ਨਾਲ ਪਰਸ਼ਾਦ ਛਕਦੇ ਸਨ ਤੇ ਸਭ ਨਾਲ ਵਮਲ 
ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪਵਹਰ ਰਾਤ ਰਵਹੰਦੀ ਨ ੰ  ਿੁਰ  ਜੀ ਦਵਰਆ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। 
ਜਦੋਂ ਸਿੇਰ ਹੰੁਦੀ ਸੀ, ਤ਼ਾਂ ਉਹ ਕਿੱਪੜੇ੍ ਪਾ ਕੇ ਵਤਲਕ ਲਾ ਕੇ ਦ਼ਿਤਰ ਵਿਿੱ   ਮੋਦੀਖਾਨੇ ਦਾ ਵਹਸਾਬ ਵਲਖਣ 
ਬੈਠ ਜ਼ਾਂਦੇ ਸਨ। 

                           



                               ਿਸਤ  ਵਨਸ਼ਠ ਉੱਤਰ ਿਾਲੇ ਪਰਸ਼ਨ  

1. ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਨ ੰ  ਵਤਆਰੀ ਸਾਖੀ ਦਾ ਲੇਖਕ ਕੌਣ ਹੈ ?  

ਪੁਰਾਤਨ ਜਨਮਸਾਖੀ  
2.  ਿੁਰ  ਨਾਨਕ ਦੇਿ ਜੀ ਦੀ ਭੈਣ ਦਾ ਨ਼ਾਂ ਕੀ ਸੀ ? 

 ਬੀਬੀ ਨਾਨਕੀ  
3.  ਿੁਰ  ਨਾਨਕ ਦੇਿ ਜੀ  ਭਣੋਈਏ ਦਾ ਨ਼ਾਂ ਕੀ ਸੀ ? 

ਜੈਰਾਮ 

4. ਨਿਾਬ ਦੌਲਤ ਖ਼ਾਂ ਵਕਿੱ ਥੋਂ ਦਾ ਨਿਾਬ ਸੀ ? 

ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ  

5. ਿੁਰ  ਨਾਨਕ ਦੇਿ ਜੀ ਨੇ ਮੋਦੀ ਖਾਨਾ ਵਕਿੱ ਥੇ ਸੰਭਾਵਲਆ ? 

ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ  

  
 

 

 


