
‘ਝਲੂਣੇ ਮਹਿਲ’ ਨਾਲ ਸਬੰੰਹਿਤ ਫ਼ੋਟੋਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ: 

 
 ਚੌਤਰਫ਼ੀ ਨਵੀਂ ਹਿਉਢੀ ਉਸਾਰ ਕੇ ਹਵਸ਼ਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਿੀ ਸਮਾਿ ਦੀ ਗੁਰਦੂਵਾਰਾ-ਨੁਮਾ ਇਮਾਰਤ। ਗੱਭ ੇ

ਸਫ਼ੇਦ ਰੰਗ ਹਵੱਚ ਕਲਸ ਤੇ ਮਮਟੀ ਵਾਲੀ ਅਸਲੀ ਇਮਾਰਤ ਿੈ। 

 



ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਖੱਬੀ ਬਾਿੀ; ਿੇਠਾਂ ਇੱਕ ਕੰਿ (ਝੂਲਣਾ ਮਹਿਲ?) ਵੀ ਹਦਖਾਈ ਦੇ ਰਿੀ ਿੈ। ਦ ੋਹਨਸ਼ਾਨ ‘ਸਾਹਿਬ’ 
ਵੀ ਹਦਖਾਈ ਦੇ ਰਿ ੇਿਨ। 

 
‘ਸਰੋਵਰ’ ਦੀ ਇੱਕ ਿੋਰ ਫ਼ਟੋੋ। ਸਾਿਮਨੇ ਕੈਨੋਪੀ ਵਾਲੀ ਕਿੰ (ਝਲੂਣੇ ਮਹਿਲ?) ਿੈ। 

 
‘ਸਰੋਵਰ’ ਦ ੇਕੰਢੇ ਉੱਤ ੇਉਸਹਰਆ ਿੋਇਆ ਗੁੰਬਦਦਾਰ ਛੱਤ ਵਾਲਾ ਕਠੋਾੜਾ। 

 
ਸਰੋਵਰ ਉਸਾਰੀ-ਕਲਾ ਦਾ ਇੱਕ ਿੋਰ ਮਨਜ਼ਰ। ਕੰਢੇ ਉੱਤੇ ਬਹਣਆ ਪੱਿਰੀ ਛੱਤ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਕੋਠਾੜਾ ਅਤੇ 

ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਦੀ ਸਜਾਵਟ ਦੋ ਛੋਟੀਆਂ ਮਹਿਰਾਬਂ ਵੀ ਹਦਖਾਈ ਦੇ ਰਿੀਆਂ ਿਨ। 



 
‘ਸਰੋਵਰ’ ਦੀਆਂ ਦ ੋਬਾਿੀਆਂ ਉੱਤੇ ਉਸਾਰੇ ਗਏ ਚਬੂਤਰੇ ਹਜਨਾਂ ਉੱਤੇ ਗੁੰਬਦ-ਨੁਮਾ ਛੱਤ ਿੈ। 

 
ਸਥਾਨ ਦਾ ਮਨ-ਲੁਭਾਉਣਾ ਇੱਕ ਿੋਰ ਹਦਿਸ਼। 

 
ਸਰੋਵਰ’ ਦ ੇਨਕਸ਼ ੇਦਾ ਇੱਕ ਿੋਰ ਹਦਿਸ਼: ਗੁੱਠਾ ਹਵੱਚ ਬਣੀ ਗੁੰਬਦਦਾਰ ਚਬੂਤਰੀ, ਗੁੰਬਦਦਾਰ ਛੱਤ ਵਾਲਾ 

ਕੋਠਾੜਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਮਹਿਰਾਬ ਜ ੋਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਦਾ ਹਸ਼ਗੰਾਰ ਿੈ। 



 
ਪਿਾਚੀਨ ਉਸਾਰੀ-ਕਲਾ ਦੇ ਇਸ ਨਮੂਨੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਢੁੱਕਵਂ ਨਾਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅਸਮਰੱਥ ਿਂ। ਨਾ ਿੀ ਇਸ ਦੀ 

ਉਪਯੋਗਤਾ (ਵਰਤੋਂ) ਦਾ ਿੀ ਕੁੱਝ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਹਕਆ ਿੈ। 

 
‘ਸਰੋਵਰ’ ਦੀਆਂ ਗੁੱਠਾਂ ਉੱਤੇ ਉਸਾਰੇ ਿੋਏ ਗੁੰਬਦਦਾਰ ਚਬੂਤਹਰਆਂ ਹਵੱਚੋਂ ਇਕ। 



 
ਬੀਬੀਆਂ ਦ ੇਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਵਂ ਉਸਾਹਰਆ ਹਗਆ ਪੋਣਾ ਹਜੱਥੇ ਨਿਾ ਕ ੇਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਦੀ ਬਖ਼ਹਸ਼ਸ਼ 

ਿੁਦੰੀ ਦੱਸੀ ਜਂਦੀ ਿੈ! 

 
ਪੋਣੇ ਦ ੇਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਲੱਹਗਆ ਸਾਲਾਨਾ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਦਾ ਪੋਸਟਰ। 



 
ਇਕ ਿੋਰ ਇਸ਼ਹਤਿਾਰ। 



 
‘ਸਰੋਵਰ’ ਦੀ ਇੱਕ ਬਾਿੀ `ਤ ੇਉਸਹਰਆ ਗੁੰਬਦਦਾਰ ਛੱਤ ਵਾਲਾ ਹਨਕੜਾ ਹਜਿਾ ਕਮਰਾ। ਹਪੱਛੇ ਿੇਰੇਦਾਰ ਦਾ 

ਚਬੁਾਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਹਰਿਾ ਿੈ। 

 
ਕੰਿ (ਝਲੂਣੇ ਮਹਿਲ?) ਨੂੰ ਚੜਾਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ। 

 
ਇਮਾਰਤ ਵਾਲ ੇਪਾਸੇ ਉਸਾਰੀ ਿੋਈ ਦਜੂੀ ਕੰਿ (ਝਲੂਣਾ ਮਹਿਲ?)। 



 
ਗੁੰਬਦਦਾਰ ਚਬੂਤਰੇ ਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ ਇੱਟਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹਦਖਾਈ ਦੇ ਰਿੀਆਂ ਿਨ। 

 
ਛੋਟੀਆਂ ਇੱਟਂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਿੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਿੋਰ ਪਿਮਾਣ। 

 



ਬਾਿਰਲੇ ਪਾਹਸਓਂ ਕੈਨੋਪੀ ਵਾਲੀ ਕੰਿ ਦੀ ਫ਼ੋਟੋ। 

 
‘ਝਲੂਣੇ ਮਹਿਲ’ ਦਾ ਇੱਕ ਿੋਰ ਮਨਜ਼ਰ। ਹਪੱਛੇ ਦੋ ਹਨਸ਼ਾਨ ‘ਸਾਹਿਬ’ ਦਾ ਜੁੱਟ ਹਦਖਾਈ ਦ ੇਹਰਿਾ ਿੈ। 

 
ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੱਖ ਇਮਾਰਤ ਵਾਲ ੇਪਾਸੇ ਦੀ ਕੰਿ (ਝਲੂਣੇ ਮਹਿਲ?) ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣ ਦਾ ਅਸਫ਼ਲ ਯਤਨ ਕਰਨ 

ਉਪਰੰਤ। 



 
ਕੰਿ (ਝਲੂਣੇ ਮਹਿਲ?)। 

 
ਕੈਨੋਪੀ ਵਾਲੀ ਕੰਿ ਦੀ ਇੱਕ ਿੋਰ ਫ਼ੋਟੋ। 

 



ਕੇਸਰੀ ਪਟਕੇ ਵਾਲਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਅੱਖਂ ਮੂੰਦ ਕ ੇਤ ੇਿੱਥ ਜੋੜ ਕ ੇਕੰਿ ਉੱਤੇ ਬੈਹਠਾਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਵਾਰ ‘ਸਹਤ ਨਾਮ 
ਵਾਹਿਗੁਰ’ੂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਆਦਸ਼ੇ ਦ ੇਹਰਿਾ ਿੈ। 

 
ਦੋਵੇਂ ਿੱਥਂ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਕੰਿ ਨੂੰ ਝਟਕੇ ਹਦੰਦਾ ਿੋਇਆ ‘ਸੇਵਾਦਾਰ’। 

 
ਹਪੰਿ ਠਾੱਠਾੀ ਵੱਲ ਮੁਖ-ਮਾਰਗ ਉੱਤੇ ਉਸਾਹਰਆ ਿੋਇਆ ਗੇਟ। 



 
ਮਾਰਗ-ਸੂਚਕ ਬੋਰਿ। ‘ਸਮਾਿ’ ਸ਼ਬਦ ਉੱਤੇ ਪੇਂਟ ਥੱਹਪਆ ਿੋਇਆ ਿੈ। 

 
ਮੁੱਖ ਿਾਲ ਹਵੱਚ ਸਗੰਮਰਮਰ ਦੀ ਪਾਲਕੀ ਿੇਠਾ ਸਮਾਿ ਿੈ ਜਂ ਗੁ: ਗਿੰਥ ਦਾ ਪਿਕਾਸ਼? ਸ਼ਿੱਿਾਲੂ ਹਬਨਂ ਜਾਣੇ 

ਮਾਇਆ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਸ਼ਿੱਿਾ ਦੇ ਫ਼ੁੱਲ ਚੜਾਾ ਰਿ ੇਿਨ! 
 
 


