ਤੀਜਾ 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 ਹਰ ਰਾਏ ਜੀ
ਪ1 ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਤ ਪਿਹਲ ਸੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਿਬੰ ਦ ਜੀ ਨ ਗੁਰਤਾ ਗੱ ਦੀ ਦੇ ਵਾਰਸ ਲਈ ਿਕਸ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ?
ੳ.ਸੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਿਬੰ ਦ ਜੀ ਨ ਜੋਤੀ ਜੋਿਤ ਸਮਾਉਣ ਤ ਪਿਹਲ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰੇ ਹਰ ਰਾਏ ਜੀ ਨੂੰ 3 ਮਾਰਚ 1644 ਨੂੰ ਸੱ ਤਵ ਨਾਨਕ
ਵਜ ਗੁਰਤਾ ਗੱ ਦੀ ਦਾ ਵਾਰਸ ਚੁਿਣਆ। ਉਨ ਦੀ ਉਮਰ ਉਸ ਸਮ ਚੌਦ ਸਾਲ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਹਿਰਰਾਏ ਜੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰਿਦੱ ਤਾ ਅਤੇ ਮਾਤਾ
ਿਨਹਾਲ ਕੌ ਰ ਜੀ ਦੇ ਸਪੁੱ ਤਰ ਸਨ। ਉਨ ਦਾ ਿਵਆਹ ਹਾੜ ਸੁਦੀ ਿਤੰ ਨ ਸੰ ਮਤ 1697 ਨੂੰ ਅਨੂਪ ਿਹਰ ਦੇ ਸੀ ਿਦਆ ਰਾਮ ਜੀ ਦੀ
ਪੁੱ ਤਰੀ ਮਾਤਾ ਿਕ ਨ ਕੌ ਰ ਜੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਹਿਰਰਾਏ ਜੀ ਦੇ ਦੋ ਪੁੱ ਤਰ ਸਨ ਿਜਨ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਰਾਮ ਰਾਇ ਜੀ ਅਤੇ ਸੀ
ਹਿਰ ਿਕ ਨ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ।

ਪ2.ਕੀ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਜੀ ਤੀ ਦੇ ਮਸੀਹੇ ਸਨ?
ੳ. ਗੁਰੂ ਹਿਰਰਾਏ ਜੀ ਤੀ ਦੇ ਮਸੀਹੇ ਸਨ ਪਰ ਉਨ ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਿਬੰ ਦ ਜੀ ਵੱ ਲ ਸਜਾਈ ਸੰ ਤ ਿਸਪਾਹੀ ਿਸੱ ਖ ਦੀ
ਫੌਜ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹ ਹਟਾਇਆ। ਉਨ ਸਗ ਿਸੱ ਖ ਿਵੱ ਚ ਸੈਿਨਕ ਕਤੀ ਦਾ ਹੋਰ ਜਜ਼ਬਾ ਭਿਰਆ ਪਰ ਉਨ ਕਦੀ ਵੀ ਿਕਸੇ ਵੀ
ਰਾਜਨੀਿਤਕ ਗਤੀਿਵਧੀ ਨਹੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਸਮ ਦੀ ਮੁਗਲ ਸਲਤਨਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜੰ ਗ ਲੜੀ। ਪਰ ਇੱ ਕ ਵਾਰ ਦਾਰਾ
ਿ ਕੋਹ ਦੀ ਫਿਰਆਦ ਤੇ ਉਨ ਦਾਰਾ ਿ ਕੋਹ ਨੂੰ ਔਰੰ ਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਖੂਨੀ ਹੱ ਥ ਚ ਬੱ ਚ ਿਨਕਲਣ ਿਵੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ।

ਪ3.ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਉਪਰ ਿਕਸ ਨ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ?
ੳ.ਸੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਿਬੰ ਦ ਜੀ ਦੇ ਹੱ ਥ ਕਤਲ ਹੋਏ ਮੁਖ਼ਿਲਸ ਖ਼ਾਨ ਦੇ ਪੁੱ ਤਰ ਮੁਹੰਮਦ ਯਰਬੇਗ ਖਾਨ ਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਉਪਰ
ਹਜ਼ਾਰ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਚੰ ਦ ਸਕੜੇ ਿਸੱ ਖ ਿਸਪਾਹੀਆਂ ਨ ਡਟ ਕੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੁ ਮਣ
ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਜਬਰ ਦਾ ਹਿਥਆਰ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ‘ਅਿਹੰ ਸਾ ਪਰਮੋ ਧਰਮਾ’ ਦੀ ਗੱ ਲ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਲਈ
ਇੱ ਕ ਵੱ ਡਾ ਸੁਨਹਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬ ਅਕਸਰ ਿਸੱ ਖ ਜਰਨਲ ਨੂੰ ਬਹਾਦਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਿਨਤ ਕਰਦੇ ਰਿਹੰ ਦੇ।

ਪ4.ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬ ਨ ਹੋਰ ਕੀ ਸਥਾਿਪਤ ਕੀਤਾ?
ੳ. ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬ ਨ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਿਹਬ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਯੁਰਵੈਿਦਕ ਹਰਬਲ ਦਵਾਖਾਨਾ ਅਤੇ ਖੋਜ ਕਦਰ ਖੋਿਲਆ। ਉਨ ਇਥੇ
ਇਕ ਿਚੜੀਆ ਘਰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ। ਇੱ ਕ ਵਾਰ ਾਹ ਜਹਾਨ ਦੇ ਵੱ ਡੇ ਪੁੱ ਤਰ ਦਾਰਾ ਿ ਕੋਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੀਮਾਰੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਸ ਦਾ
ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਮ ਹੂਰ ਵੈਦ ਪਾਸ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਪਰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਾ ਿਪਆ , ਅਖੀਰ ਉਹਨ ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬ ਅੱ ਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ।
ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬ ਨ ਸੰ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੱ ਥ ਇੱ ਕ ਅਿਜਹੀ ਦਵਾਈ ਭੇਜੀ ਿਜਸ ਨਾਲ ਦਾਰਾ ਿ ਕੋਹ ਦੀ ਿਜ਼ੰ ਦਗੀ ਬਚ ਗਈ। ਇਸ
ਗੱ ਲ ਤ ਖੁ ਬਾਦ ਾਹ ਨ ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬ ਦਾ ਧੰ ਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇੱ ਕ ਜਗੀਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀ ਿਜਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬ ਨ ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ
ਕੀਤੀ।

ਪ5.ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬ ਜੰ ਮੂ ਅਤੇ ਕ ਮੀਰ ਤ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਿਕਹੜੀਆਂ ਿਕਹੜੀਆਂ ਜਗਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਗਏ?

ੳ.ਜੰ ਮੂ ਕ ਮੀਰ ਤ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬ ਲਾਹੌਰ, ਿਸਆਲਕੋਟ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਸ ਬਾ, ਰਾਮਗੜ ਆਿਦ ਜਗਾ ਤੇ ਗਏ। ਉਨ 367
ਮੰ ਜੀਆਂ ਿਸੱ ਖੀ ਦੇ ਪਚਾਰ ਲਈ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਨ ਨ ਿਭ ਟ ਹੋ ਚੁੱ ਕੀ ਮਸੰ ਦ ਪਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਸੁਥਰੇ
ਾਹ, ਸਾਿਹਬਾ, ਸੰ ਗਤੀਆ, ਮੀਆਂ ਸਾਿਹਬ, ਭਗਤ ਭਗਵਾਨ, ਭਗਤ ਮੱ ਲ ਅਤੇ ਜੀਤ ਮੱ ਲ ਭਗਤ ਵਰਗੀਆਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ
ਸਮਰਿਪਤ ਖ਼ਸੀਅਤ ਨੂੰ ਮੰ ਜੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਥਾਿਪਆ।

ਪ6.ਿਸੱ ਖੀ ਦੇ ਿਵਸਥਾਰ ਅਤੇ ਪਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਿ
ਿਕਸ ਨ ਕੀਤੀ?
ੳ. ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਭਾਰੀ ਮੁ ਿਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਿਪਆ। ਿਭ ਟ ਮਸੰ ਦ, ਧੀਰ ਮੱ ਲੀਏ ਅਤੇ
ਮੀਿਣਆਂ ਨ ਿਸੱ ਖੀ ਦੇ ਪਚਾਰ ਅਤੇ ਪਸਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਿ
ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤ ਇਲਾਵਾ ਾਹ ਜਹਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਤ ਬਾਅਦ
ਔਰੰ ਗਜ਼ੇਬ ਵੀ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਿਵਰੋਧੀ ਸੀ।

ਪ7.ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬ ਪਰ ਦਾਰਾ ਿ ਕੋਹ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਿਕਸ ਨ ਲਗਾਏ?
ੳ. ਬਾਦ ਾਹ ਔਰੰ ਗਜ਼ੇਬ ਨ ਗੁਰੂ ਹਿਰਰਾਏ ਸਾਿਹਬ ਪਰ ਦਾਰਾ ਿ ਕੋਹ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਅਤੇ ਿਦੱ ਲੀ
ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੰ ਮਨ ਭੇਜੇ।ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬ ਦੀ ਜਗਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਦਰਬਾਰ ਿਵੱ ਚ ਪੇ ਹੋਏ। ਉਨ ਧੀਰ ਮੱ ਲੀਆਂ ਅਤੇ ਮੀਿਣਆਂ
ਦੁਆਰਾ ਿਸੱ ਖ ਧਰਮ ਦੇ ਿਖਲਾਫ ਕੀਤੇ ਕੂੜ ਪਚਾਰ ਬਾਰੇ ਸਫਾਈ ਪੇ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਹ ਇੱ ਥੇ ਇੱ ਕ ਜਾਲ ਿਵੱ ਚ ਫਸ ਗਏ ਜਦ ਉਹ
ਿਮੱ ਟੀ ‘ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਪੇੜੈ ਪਈ ਕੁਿਮਆਰ ਘੜ ਭ ਡੇ ਇਟਾ ਕੀਆ ਜਲਦੀ ਕਰੇ ਪੁਕਾਰ’ ਪੰ ਕਤੀ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਪ8. “ਿਕਸੇ ਅਣਜਾਣ ਬੰ ਦੇ ਨ ਿਬਨ ਮਤਲਬ ਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਤੁਕ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਹੈ”ੈ ਿਕਸ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਗੱ ਲ ਬਾਦ ਾਹ
ਨੂੰ ਖੁ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹ ਗਈ?
ੳ. ਰਾਮਰਾਇ ਨ ਬਾਦ ਾਹ ਨੂੰ ਖੁ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੀ ਜਗਾ ਬੇਈਮਾਨ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ।ਇਸ ਪੰ ਕਤੀ ਦੇ
ਅਸਲ ਅਰਥ ਇਹ ਸਨ ਿਕ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਆਤਮਾ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਹਮੇ ਾ ਵਾਸਤੇ ਬੱ ਝੀ ਨਹ ਹੁੰ ਦੀ। ਮੌਤ ਸਮ ਹੀ ਦੇਹ ਿਵੱ ਚ ਪਾਣ
ਡ ਜ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਿਪੱ ਛੇ ਰਿਹ ਚੁੱ ਕੀ ਲਾ ਦਾ ਰੂਹ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰ ਧ ਨਹ ਰਿਹ ਜ ਦਾ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਭ
ਦੇ ਿਨਰਜੀਵ ਸਰੀਰ ਦਾ ਇੱ ਕੋ ਿਜਹਾ ਹ ਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਿਸੱ ਖ ਧਰਮ ਦਾ ਤਾਰਿਕਕ ਅਤੇ ਿਵਿਗਆਿਨਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ।

ਪ9.ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤ ਬਾਅਦ ਸੀ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਜੀ ਨ ਕੀ ਕੀਤਾ?
ੳ. ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤ ਬਾਅਦ ਸੀ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਜੀ ਨ ਰਾਮਰਾਇ ਨੂੰ ਿਸੱ ਖ ਪੰ ਥ ਿਵੱ ਚ ਛੇਕ ਿਦੱ ਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ
ਕਦੇ ਨਹ ਿਮਲੇ । ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਿਰਹਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਿਸੱ ਖ ਲਈ ਇੱ ਕ ਸੰ ਦੇ ਸੀ ਿਕ
ਗੁਰੂ ਗੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਦੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤੁੱ ਕ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮੂਲ ਿਸਧ ਤ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਪ10.ਗੁਰੂ ਹਿਰਿਕ ਨ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱ ਠਵ ਨਾਨਕ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਿਕਸ ਨ ਿਦੱ ਤੀ?
ੳ. ਆਪਣਾ ਅੰ ਿਤਮ ਸਮ ਨੜੇ ਦੇਖ ਸੀ ਗੁਰੂ ਹਿਰ ਰਾਏ ਜੀ ਨ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਸਪੁੱ ਤਰ ਹਿਰ ਿਕ ਨ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱ ਠਵ ਨਾਨਕ ਵਜ ਗੁਰਤਾ
ਗੱ ਦੀ ਿਦੱ ਤੀ। ਕੱ ਤਕ ਵਦੀ 9, 5 ਕੱ ਤਕ ਿਬਕਰਮੀ ਸੰ ਮਤ 1718(6 ਅਕਤੂਬਰ 1661)ਨੂੰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਿਹਬ ਿਵਖੇ ਸੀ ਗੁਰੂ
ਹਿਰਰਾਏ ਜੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ।

