ਉਮਰ 5 ਤ 10
ਦੂਸਰਾ ਐਪੀਸੋਡ ਿਸੱ ਖ ਆਫ ਅਮੈਿਰਕਾ ਵਰਲਡ ਕੰ ਪੀਟੀ ਨ
ਸਵਾਲ ਸੰ ਖੇਪ ਿਵੱ ਚ ਪੁੱ ਛੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਵਾਬ ਿਵਸਥਾਰ ਿਵੱ ਚ ਿਦੱ ਤੇ ਜਾਣ।
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ

ਪ1.ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨ ਿਕਹੜੀਆਂ ਿਕਹੜੀਆਂ ਜਗਾਹ ਤੇ ਕਦ ਕਦ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ?
ੳ1. ਉਹਨ ਆਪਣਾ ਉਪਦੇ ਦੇਣ ਲਈ ਏ ੀਆ ਿਵੱ ਚ ਬਹੁਤ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਾਰਜ਼ ਲਈ ਉਹਨ 4 ਉਦਾਸੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ।
ਉਹਨ ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਉਦਾਸੀ (1500-1505) ਮੱ ਧ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਿਵੱ ਚ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਉਦਾਸੀ (1506-1509) ਦੌਰਾਨ ਉਹ ੀ
ਲੰਕਾ ਸਮੇਤ ਦੱ ਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱ ਖ ਿਹਰ ਅਤੇ ਧਾਰਿਮਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਗਏ। ਤੀਜੀ ਉਦਾਸੀ(1514-1516) ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਗੰ ਗਾ ਦੇ
ਮੈਦਾਨ, ਿਬਹਾਰ, ਨਪਾਲ, ਲਾਸਾ, ਲੇ ਹ ਤ ਲੈ ਕੇ ਤਾ ਕੰ ਦ ਅਤੇ ਕ ਮੀਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹੋਏ ਪੰ ਜਾਬ ਵਾਪਸ ਪਹੁੰ ਚੇ। ਚੌਥੀ
ਉਦਾਸੀ(1518-1521) ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਵੱ ਖ ਵੱ ਖ ਅਰਬ ਦੇ ਿਵੱ ਚ ਗਏ।
ਪ2. ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦਾ ਕੀ ਸੰ ਦੇ ਸੀ?
ੳ2. ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੁੱ ਖ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਧੱ ਕਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱ ਬ ਦੇ ਅਸਲ ਸੰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱ ਸਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਸਨ।
ਲੋ ਕ ਪੰ ਿਡਤ , ਕਾਜੀਆਂ, ਮੁਲ , ਆਿਦ ਦੁਆਰਾ ਿਦੱ ਤੇ ਵੱ ਖ ਵੱ ਖ ਸੰ ਦੇ ਕਾਰਣ ਦੁਿਚੱ ਤੀ ਿਵੱ ਚ ਸਨ।ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨ 1499
ਿਵੱ ਚ ਫੈਸਲਾ ਿਲਆ ਿਕ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ, ਆਜ਼ਾਦੀ, ਿਨਆਂ, ਸਵੈ-ਅਿਭਮਾਨ ਅਤੇ ਅਣਖ ਦਾ ਸੰ ਦੇ ਲਈ
ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਿਨਕਲਣਗੇ।
ਪ3. ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨ ਿਕੰ ਨ ਿਕਲੋ ਮੀਟਰ ਸਫਰ ਤਿਹ ਕੀਤਾ?
ੳ3.ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਸਭ ਤ ਵੱ ਧ ਸਫਰ ਤਿਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਮੰ ਿਨਆ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਿਜਆਦਾਤਰ
ਯਾਤਰਾਵ ਿਵੱ ਚ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਉਹਨ ਨਾਲ ਸਨ।ਉਹਨ ਚਾਰ ਿਦ ਾਵ ਿਵੱ ਚ ਸੰ ਨ 1500 ਤ 1524 ਤੱ ਕ 28000
ਿਕਲੋ ਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫਰ ਪੰ ਜ ਵੱ ਡੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵ ਦੌਰਾਨ ਤਿਹ ਕੀਤਾ।
ਪ4.ਪਿਹਲੀ ਉਦਾਸੀ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰੂ ਿਕਹੜੇ ਨਗਰ ਿਵੱ ਚ ਗਏ?
ੳ4.ਪਿਹਲੀ ਉਦਾਸੀ (1500-1506) 7 ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਿਜੰ ਨ ਿਹਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ: ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ, ਤੁਲ ਬਾ( ਮੌਜੂਦਾ
ਮਖਦੂਮਪੁਰ ਿਜਲਾ ਮੁਲਤਾਨ), ਪਾਨੀਪਤ, ਿਦੱ ਲੀ, ਬਨਾਰਸ, ਨਾਨਕਮਤਾ(ਿਜਲਾ ਨਨੀਤਾਲ), ਟ ਡਾ ਵਣਜਾਰਾ( ਿਜਲਾ ਰਾਮਪੁਰ),
ਕਾਮਰੂਪ(ਅਸਾਮ), ਆਸਾ ਦੇ (ਅਸਾਮ), ਸੈਦਪੁਰ(ਐਮਨਾਬਾਦ,ਪਾਿਕਸਤਾਨ), ਪਰਸੂਰ(ਪਾਿਕਸਤਾਨ),
ਿਸਆਲਕੋਟ(ਪਾਿਕਸਤਾਨ),ਉਦਾਸੀ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ 31-37 ਸਾਲ।
ਪ5. ਦੂਜੀ, ਤੀਜੀ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਉਦਾਸੀ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਿਕਹੜੇ ਿਕਹੜੇ ਨਗਰ ਿਵੱ ਚ ਗਏ?
ਉ5. ਦੂਸਰੀ ਉਦਾਸੀ(1506-1513) 7 ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਿਜੰ ਨ ਿਹਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ: ਧਨਾਸਰੀ ਵਾਦੀ, ਸ ਗਲਦੀਪ( ੀ
ਲੰਕਾ), ਉਦਾਸੀ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ 37-44 ਸਾਲ।
ਤੀਸਰੀ ਉਦਾਸੀ(1514-1518) 5 ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਿਜੰ ਨ ਿਹਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ: ਕ ਮੀਰ, ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ, ਨਪਾਲ,
ਤਾ ਕੰ ਦ, ਿਸੱ ਕਮ, ਿਤੱ ਬਤ। ਉਦਾਸੀ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ:45-49 ਸਾਲ।
ਚੌਥੀ ਉਦਾਸੀ(1519-1521) 3 ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਿਜੰ ਨ ਿਹਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ: ਮੱ ਕਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਰਬ ਦੇ ।ਉਦਾਸੀ ਦੌਰਾਨ
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ:50-52 ਸਾਲ।

ਪ6. ਆਖਰੀ ਉਦਾਸੀ ਿਕੰ ਨਾ ਸਮ ਚੱ ਲੀ?
ੳ6. ਪੰ ਜਵ ਉਦਾਸੀ(1523-1524): 2 ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਿਜਸ ਿਖੱ ਤੇ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ: ਪੰ ਜਾਬ।ਉਦਾਸੀ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ
ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ:54-56 ਸਾਲ।
ਪ7.ਬਾਬਾ ਜੀ ਨ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਿਕੰ ਨਾ ਸਮ ਗੁਜਾਿਰਆ?
ੳ7. ਬਾਬਾ ਜੀ ਨ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੌਰਾਨ 24 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮ ਗੁਜਾਿਰਆ। ਸਰੀਰਕ ਚੋਲਾ ਿਤਆਗਣ ਤ ਪਿਹਲ ਉਹ 1525 ਤ 1539
ਤੱ ਕ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਸੇ।

