ਦੂਸਰਾ ਐਪੀਸੋਡ
ਿਸੱ ਖ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਲਡ ਕੰ ਪੀਟੀ ਨ
ਸਵਾਲ ਸੰ ਖੇਪ ਿਵੱ ਚ ਪੁੱ ਛੇ ਜਾਣਗੇ।
ਜਵਾਬ ਿਵਸਥਾਰ ਿਵੱ ਚ ਿਦੱ ਤੇ ਜਾਣ।
ੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ

ਪ1. ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਕਦ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਵੱ ਡੇ ਹੁੰ ਿਦਆਂ ਉਨ ਨ ਕੀ ਿਸੱ ਿਖਆ?
ੳ. ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਭਾਨੀ ਜੀ ਦੇ ਸਭ ਤ ਛੋਟੇ ਪੁੱ ਤਰ ਸਨ। ਉਨ ਦਾ ਜਨਮ ਗੋਇੰਦਵਾਲ
ਸਾਿਹਬ ਿਵਖੇ 19 ਿਵਸਾਖ ਵਦੀ 7 ਸੰ ਮਤ 1620 (15 ਅਪਰੈਲ 1563) ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਉਨ ਨ ਫਾਰਸੀ ਅਤੇ ਸੰ ਸਿਕਤ ਭਾ ਾਵ ਦੀ
ਿਸੱ ਿਖਆ ਗਿਹਣ ਕੀਤੀ।
ਉਹ ਬਚਪਨ ਿਵੱ ਚ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਗੱ ਲ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਉਸਤਤ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਣਾ ਪਸੰ ਦ ਕਰਦੇ। ਿਪਥੀ ਚੰ ਦ
ਅਤੇ ਮਹ ਦੇਵ ਜੀ ਉਨ ਦੇ ਵੱ ਡੇ ਭਰਾ ਸਨ। ਿਪਥੀ ਚੰ ਦ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਤਲਬੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮਹ ਦੇਵ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਸਨ।

ਪ2..ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਪੁੱ ਤਰ ਕੌ ਣ ਸਨ?
ੳ.ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਿਮੱ ਠ ਅਤੇ ਤ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਸਨ
ਉਹ ਸਮਰਪਣ ਅਤੇ ਬਿਲਦਾਨ ਦੀ ਮੂਰਤ ਸਨ। ਅਠਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਿਵੱ ਚ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨ ਉਨ ਨੂੰ ਪੰ ਜਵ ਨਾਨਕ ਵਜ
ਗੁਰਤਾ ਗੱ ਦੀ ਿਦੱ ਤੀ। ਉਨ ਦਾ ਿਵਆਹ ਮਾਤਾ ਗੰ ਗਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਨ ਦੇ ਪੁੱ ਤਰ ਦਾ ਨ (ਗੁਰੂ) ਹਰਗੋਿਬੰ ਦ ਸਾਿਹਬ
ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨ ਸੰ ਤੋਖਸਰ ਅਤੇ ਅੰ ਿਮਤਸਰ ਦੇ ਦੋ ਪਿਵੱ ਤਰ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰ ਪੂਰਨ ਕਰਵਾਈ। ਉਨ ਨ ਇੱ ਕ
ਮਾਘ ਿਬਕਰਮੀ ਸੰ ਮਤ 1644 ਿਵੱ ਚ ਮੁਸਿਲਮ ਸੰ ਤ ਹਜ਼ਰਤ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਪਾਸ ਹਿਰਮੰ ਦਰ ਸਾਿਹਬ ਦੀ ਨ ਹ ਰਖਵਾਈ ਸੀ
ਹਿਰਮੰ ਦਰ ਸਾਿਹਬ ਦੀ ਸੰ ਪੂਰਨਤਾ ਤ ਬਾਅਦ ਉਨ ਨ ਸੰ ਤੋਖਸਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਵਾਈ।

ਪ3ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨ ਿਕਹੜੇ ਿਕਹੜੇ ਨਗਰ ਵਸਾਏ?
ੳ..ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਿਹਬ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤਰਨਤਾਰਨ ਨਾਮ ਦਾ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ ਅਤੇ ਇੱ ਥੇ ਇੱ ਕ
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਵੱ ਡੇ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਵਾਈ। ਉਨ ਨ ਕੋਹੜੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱ ਕ ਿਨਵਾਸ ਦਾ ਿਨਰਮਾਣ ਕਰਵਾਇਆ।
ਉਨ ਨ ਦੋਆਬਾ ਖੇਤਰ ਿਵੱ ਚ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਨਗਰ ਦੀ ਨ ਹ ਰੱ ਖੀ। ਉਨ ਨ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਡੱ ਬੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਿਵੱ ਚ
ਇੱ ਕ ਬਾਉਲੀ ਦਾ ਿਨਰਮਾਣ ਕਰਵਾਇਆ ਿਜਸ ਨੂੰ ਾਹ ਜਹਾਨ ਨ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਉਸ ਉਪਰ ਇੱ ਕ ਮਸਿਜਦ ਦਾ ਿਨਰਮਾਣ ਕੀਤਾ
ਪੰ ਤੂ ਬਾਅਦ ਿਵੱ ਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਿਸੰ ਘ ਨ ਇਸ ਬੋਲੀ ਦੀ ਮੁੜ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਈ।ਿਜਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ 1947 ਦੀ ਵੰ ਡ ਵੇਲੇ
ਮੁਸਲਮਾਨ ਭੀੜ ਵੱ ਲ ਤੋੜ ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬ ਨ ਿਬਆਸ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰ ਢੇ ਹਰਗੋਿਬੰ ਦਪੁਰ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ ਅਤੇ ਖੇਤ ਦੀ
ਿਸੰ ਚਾਈ ਵਾਸਤੇ ਿਜਹੜਾ ਿਵਖੇ ਇੱ ਕ ਵੱ ਡੇ ਖੂਹ ਦਾ ਿਨਰਮਾਣ ਕਰਵਾਇਆ।

ਪ4.ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਖਸੀਅਤ ਿਕਸ ਤਰ ਦੀ ਸੀ?

ੳ. ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਊਰਜਾਵਾਨ ਅਤੇ ਪਭਾਵ ਾਲੀ ਖ਼ਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ। ਿਸੱ ਖ ਮਤ ਦੇ ਪਚਾਰ ਵਾਸਤੇ ਉਨ
ਨ ਪੰ ਜ ਸਾਲ ਤੱ ਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱ ਖ ਵੱ ਖ ਿਹੱ ਿਸਆਂ ਿਵੱ ਚ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹ ਕੁਝ ਦੇਰ ਵਡਾਲੀ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਵੀ ਰਹੇ ਿਜਸ ਨੂੰ
ਅੱ ਜ ‘ਗੁਰੂ ਕੀ ਵਡਾਲੀ’ ਵੀ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ।ਿਸੱ ਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਹੋਰ ਿਵਸਥਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ
ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨ ਇੱ ਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ। ਉਨ ਚਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫ਼ਕੀਰ ਅਤੇ ਭਗਤ ਦੀ
ਉਚਾਰੀ ਹੋਈ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇਕੱ ਿਠਆਂ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਦੀ ਸੰ ਪਾਦਨਾ ਕੀਤੀ ਿਜਸ ਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨ ਿਲਿਖਆ।

ਪ5.ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਿਕੰ ਨ ਬਦ ਉਚਾਰੇ?
ੳ.ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਤ ਵੱ ਧ ਬਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨ ਭਾਦ ਸੁਦੀ ਪਿਹਲੀ ਸੰ ਮਤ 1661
ਿਵੱ ਚ ਗੁਰੂ ਗੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹਿਰਮੰ ਦਰ ਸਾਿਹਬ ਿਵਖੇ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱ ਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਿਹਲੇ ਹੈ ਡ ਗੰ ਥੀ ਦੀ ਸੇਵਾ
ਸਪੀ। ਗੁਰੂ ਗੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਿਸੱ ਖ ਕੌ ਮ ਦੇ ਇਿਤਹਾਸ ਿਵੱ ਚ ਇੱ ਕ ਵੱ ਡਾ ਮੀਲ ਦਾ ਪੱ ਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਈ। ਇਸ ਤ ਬਾਅਦ
ਿਸੱ ਖ ਧਰਮ ਇੱ ਕ ਵੱ ਖਰੇ ਧਰਮ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਇਕ ਵਾਰ ਬਾਦ ਾਹ ਅਕਬਰ ਦੇ ਮਨ ਿਵੱ ਚ ਿਕਸੇ ਨ ਗੁਰੂ ਗੰ ਥ
ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਬਾਰੇ ੰ ਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਿਦੱ ਤੇ ਪਰ ਬਾਅਦ ਿਵੱ ਚ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਿਵੱ ਚ ਅਿਜਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹ ਿਮਿਲਆ ਅਤੇ
ਉਸ ਨ ਗੁਰੂ ਗੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਹਾਨ ਪੂਜਣਯੋਗ ਗੰ ਥ ਮੰ ਿਨਆ।

ਪ6. ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਿਕਹੜਾ ਨਗਰ ਿਸੱ ਖ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਦਾ ਕਦਰ ਬਿਣਆ?
ੳ.ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਮ ਦੌਰਾਨ ਅੰ ਿਮਤਸਰ ਿਸੱ ਖ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਦਾ ਕਦਰ ਬਿਣਆ। ਿਸੱ ਖ ਇੱ ਥੇ ਹਰ ਸਾਲ ਿਵਸਾਖੀ ਤੇ
ਇਕੱ ਠ ਹੁੰ ਦੇ ਅਤੇ ਅਤੇ ਮਸੰ ਦ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਿਵੱ ਚ ਇਕੱ ਤਰ ਕੀਤੀ ਭੇਟਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨ ਿਵੱ ਚ ਜਮ ਕਰਵਾਉਣਦੇ।

ਪ7.ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਮ ਿਕਹੜੀ ਪਰੰ ਪਰਾ ਅਦਾਿਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ?
ੳ. ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮ ਦਸਵੰ ਧ ਅਤੇ ਮਸੰ ਦ ਪਥਾ ਨੂੰ ਅਦਾ ਮਿਰਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ। ਇਸ ਪਰੰ ਪਰਾ ਨ ਿਸੱ ਖ ਧਰਮ ਦਾ ਪਚਾਰ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ
ਖੇਤਰ ਿਵੱ ਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵੱ ਡੀ ਿਗਣਤੀ ਿਵੱ ਚ ਲੋ ਕ ਿਸੱ ਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲੱਗੇ ਪੰ ਤੂ ਗੁਰੂ ਗੋਿਬੰ ਦ ਿਸੰ ਘ ਜੀ ਵੱ ਲ ਿਭ ਟ ਹੋ
ਚੁੱ ਕੀ ਮਸੰ ਦ ਪਥਾ ਨੂੰ1698 ਿਵਚ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ।

ਪ8.ਿਸੱ ਖ ਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਣਾ ੁਰੂ ਕੀਤਾ?
ੳ. ਿਸੱ ਖ ਨ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ‘ਸੱ ਚਾ ਪਾਤ ਾਹ’ ਕਿਹਣਾ ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਵੱ ਡੀ ਿਗਣਤੀ ਿਵੱ ਚ ਿਸੱ ਖ ਗੁਰੂ ਘਰ
ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਕੱ ਟੜ ਇਸਲਾਮੀ ਇਸ ਵਜਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਭਰਾ ਿਪਥੀ ਚੰ ਦ ਨ
ਮਾਲ ਅਫ਼ਸਰ ਸੁਲਹੀ ਖ਼ਾਨ ਨਾਲ ਸ ਝ ਪਾ ਕੇ ਗੁਰ ਘਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰ ਚਾਉਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਘੜੀ ਪਰ ਸੁਲਹੀ ਖਾਨ ਅਚਾਨਕ
ਇੱ ਟ ਦੇ ਭੱ ਠ ਿਵੱ ਚ ਿਡੱ ਗਣ ਦੀ ਵਜ ਨਾਲ ਮਾਿਰਆ ਿਗਆ। ਚੰ ਦੂ ਬਾਹਮਣ, ਬੀਰਬਲ ਅਤੇ ੇਖ ਅਿਹਮਦ ਸਰਹੰ ਦੀ ਉਹ ਮੁੱ ਖ ਲੋ ਕ
ਸਨ ਜੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਨਫਰਤ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ 1605 ਿਵੱ ਚ ਅਕਬਰ ਦੀ ਮੌਤ ਤ ਬਾਅਦ ਉਨ ਨ ਨਵ ਬਾਦ ਾਹ ਜਹ ਗੀਰ ਗੁਰੂ
ਸਾਿਹਬ ਦੇ ਿਖਲਾਫ ਭੜਕਾਇਆ।

ਪ9.ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜ ਦੇ ਿਸੱ ਖੀ ਪਚਾਰ ਤ ਿਕਸ ਨੂੰ ਈਰਖਾ ਸੀ?

ੳ. ਜਹ ਗੀਰ ਖੁਦ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜ ਦੇ ਿਸੱ ਖੀ ਪਚਾਰ ਤ ਈਰਖਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਿਵਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਿਹ ਿਦੰ ਦਾ ਸੀ।
ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬ ਿਵਰੁੱ ਧ ਕਈ ਝੂਠ ਦਾ ਜਾਮ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਉਨ ਿਵੱ ਚ ਇੱ ਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਬਾਗੀ ਖੁਸਰੋ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ
ਲਗਾਇਆ ਿਗਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਿਗਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਲਾਹੌਰ ਿਲਜਾਇਆ ਿਗਆ ਿਜੱ ਥੇ ਉਨ ਿਖਲਾਫ ਝੂਠ ਕੇਸ ਪਾ ਕੇ
ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਿਗਆ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਨੂੰ ਹੀਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰ ਮ ਸਿਪਆ ਿਗਆ।ਉਸ ਨ ਗੁਰੂ
ਸਾਿਹਬ ਨੂੰ ਚੰ ਦੂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਿਦੱ ਤਾ ਜੋ ਲਾਹੌਰ ਿਹਰ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਕੱ ਟੜ ਬਾਹਮਣ ਸੀ। ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬ ਨੂੰ
ਅਸਿਹ ਅਤੇ ਅਕਿਹ ਤਸੀਹੇ ਿਦੱ ਤੇ ਗਏ ਿਜਸਦੀ ਿਮਸਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਇਿਤਹਾਸ ਿਵੱ ਚ ਪਿਹਲ ਿਕਤੇ ਨਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਿਮਲਦੀ। ਸਾਈ ਂ
ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਨ ਇਹ ਤਸੀਹੇ ਖ਼ੁਦ ਝੱ ਲਣ ਲਈ ਪੇ ਕ ਕੀਤੀ ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬ ਨ ਉਨ ਨੂੰ ਮਨ ਕਰ ਿਦੱ ਤਾ।

ਪ11.ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬ ਨੂੰ ਿਕਸ ਤਰ ਦੇ ਤਸੀਹੇ ਿਦੱ ਤੇ ਗਏ?
ੳ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ ਸਮ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਤੱ ਤੀ ਤਵੀ ਉਪਰ ਿਬਠਾਇਆ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਨ ਦੇ ਿਸਰ ਅਤੇ ਿਪੰ ਡੇ ਉਪਰ ਗਰਮ ਰੇਤ ਪਾਈ ਗਈ
ਜਦ ਉਨ ਦਾ ਸਰੀਰ ਬੁਰੀ ਤਰ ਝੁਲਸ ਚੁੱ ਕਾ ਸੀ ਤ ਉਨ ਨੂੰ ਜ਼ੰ ਜੀਰ ਿਵੱ ਚ ਬੰ ਨ ਕੇ ਰਾਵੀ ਦਿਰਆ ਿਵੱ ਚ ਸੁੱ ਟ ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ। ਇਸ
ਤਰ ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬ ਜੇਠ ਸੁਦੀ ਚੌਥੀ ਇੱ ਕ ਹਾੜ ਸੰ ਮਤ 1663 (30 ਮਈ 1606) ਨੂੰ ਹੀਦ ਹੋਏ। ਜਹ ਗੀਰ ਆਪਣੀ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ
ਿਵੱ ਚ ਿਲਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਨ ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਨੂੰ ਹੀਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਖੁਦ ਿਦੱ ਤੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬ ਦੀ ਹੀਦੀ ਨ ਿਸੱ ਖ
ਿਕਰਦਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਿਦੱ ਤਾ। ਇਸ ਜ਼ੁਲਮ ਅਤੇ ਕਰੂਰਤਾ ਤ ਬਾਅਦ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਿਸੱ ਖ ਕੌ ਮ ਨ ਮਿਹਸੂਸ
ਕੀਤਾ ਿਕ ਕੱ ਟੜ ਮੁਸਿਲਮ ਅਤੇ ਬਾਹਮਣ ਤੀ ਪਸੰ ਦ ਿਸੱ ਖ ਧਰਮ ਦੇ ਿਖਲਾਫ ਹਨ।

