ਪਿਹਲ ਐਿਪਸੋਡ
ਐਡੀ ਨ ਫੋਰ ਿਸੱ ਖ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਲਡ ਕੰ ਪੀਟੀ ਨ
ਸਵਾਲ ਸੰ ਖੇਪ ਿਵੱ ਚ ਪੁੱ ਛੇ ਜਾਣਗੇ
ਜਵਾਬ ਿਵਸਥਾਰ ਿਵੱ ਚ ਿਦੱ ਤੇ ਜਾਣ
ਸੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ
ਪ1.ਸੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਕਦ ਅਤੇ ਿਕੱ ਥੇ ਹੋਇਆ?
ੳ.ਸੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਿਵਸਾਖ ਵਧੀ ਪੰ ਜਵ 5 ਵੈਸਾਖ ਿਬਕਰਮੀ ਸੰ ਮਤ 1678, 1 ਅਪੈਲ 1621 ਨੂੰ ਅੰ ਿਮਤਸਰ
ਿਵਖੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਿਹਲ ਨਾਮੀ ਘਰ ਿਵੱ ਚ ਹੋਇਆ। ਉਨ ਦੇ ਚਾਰ ਭਰਾ ਸਨ ਿਜਨ ਦੇ ਨਾਮ ਬਾਬਾ ਗੁਰਿਦੱ ਤਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਸੂਰਜ ਮੱ ਲ
ਜੀ, ਬਾਬਾ ਅਣੀ ਰਾਏ ਜੀ ਬਾਬਾ ਟੱ ਲ ਅਤੇ ਭੈਣ ਦਾ ਨਾਮ ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ ਜੀ ਸੀ। ਉਹ ਸੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਿਬੰ ਦ ਜੀ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ
ਜੀ ਦੇ ਸਭ ਤ ਛੋਟੇ ਸਪੁੱ ਤਰ ਸਨ।
ਪ3. ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਿਕ ਿਕਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ?
ੳ.ਉਨ ਦਾ ਬਚਪਨ ਦਾ ਨਾਮ ਿਤਆਗ ਮੱ ਲ ਸੀ। ਸੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਿਬੰ ਦ ਜੀ ਨ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਜੰ ਗ ਿਵੱ ਚ ਿਤਆਗ ਮੱ ਲ ਵੱ ਲ
ਿਵਖਾਏ ਿਕਰਪਾਨ ਦੇ ਜੌਹਰ ਅਤੇ ਪਦੇ ਖਾਨ ਿਵਰੁੱ ਧ ਿਵਖਾਈ ਬਹਾਦਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਦਆਂ ਉਨ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਰੱ ਿਖਆ,ਪਰ
ਉਹ ਖੁਦ ਨੂੰ ਦੇਗ ਬਹਾਦਰ ਅਖਵਾਉਣਾ ਪਸੰ ਦ ਕਰਦੇ ਸਨ।
ਪ4. ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨ ਆਪਣਾ ਬਚਪਨ ਿਕਵ ਗੁਜ਼ਾਿਰਆ?
ੳ. ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਬਚਪਨ ਿਵੱ ਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਅੰ ਦਰ ਬੈਠਦੇ ਅਤੇ ਪਭੂ ਭਗਤੀ ਿਵੱ ਚ ਲੀਨ ਰਿਹੰ ਦੇ। ਉਹ ਬਾਹਰ
ਬੱ ਿਚਆਂ ਨਾਲ ਘੱ ਟ ਹੀ ਖੇਡਦੇ। ਘਰ ਿਵੱ ਚ ਧਾਰਿਮਕ ਮਾਹੌਲ ਨ ਉਨ ਪਰ ਬਹੁਤ ਪਭਾਵ ਪਾਇਆ। ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਨ ਿਵੱ ਚ
ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਿਤਆਗ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਿਵਕਿਸਤ ਹੋਈ। ਛੇ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤ ਬਾਅਦ ਉਨ ਦੀ ਿਸੱ ਿਖਆ ੁਰੂ ਹੋਈ।
ਪ5.;ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨ ਕੀ ਿਸੱ ਿਖਆ?
ੳ.ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨ ਤੰ ਤੀ ਸਾਜ ਤ ਸੰ ਗੀਤ ਿਵੱ ਿਦਆ ਿਸੱ ਖੀ।
ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨ ਉਨ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤ ਇਲਾਵਾ ਇਿਤਹਾਸ ਵੀ ਪੜਾਇਆ। ਇਸ ਤ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬ ਨੂੰ ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ,
ਤਲਵਾਰਬਾਜ਼ੀ, ਨਜ਼ਾਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਤੀਰ ਅੰ ਦਾਜ਼ੀ ਵੀ ਿਸਖਾਈ ਗਈ। ਉਨ ਨ ਅੰ ਿਮਤਸਰ ਸਾਿਹਬ ਅਤੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਿਹਬ ਦੀ
ਜੰ ਗ ਿਵੱ ਚ ਿਹੱ ਸਾ ਵੀ ਿਲਆ।
ਪ6. ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਿਵਆਹ ਕਦ ਅਤੇ ਿਕੱ ਥੇ ਹੋਇਆ?
ੳ. ਸੰ ਮਤ 1689,14 ਸਤੰ ਬਰ 1632 ਨੂੰ ਪੰ ਦਰ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਿਵੱ ਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ਼ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਿਵਆਹ ਸੀ ਲਾਲ ਚੰ ਦ ਅਤੇ
ਿਬ ਨ ਕੌ ਰ ਦੀ ਸਪੁੱ ਤਰੀ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨਾਲ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਿਵਖੇ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬ ਘਰ ਪੋਹ ਸੁਦੀ ਸੱ ਤਵ ਸੰ ਮਤ 1723, 22
ਦਸੰ ਬਰ 1666 ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਿਬੰ ਦ ਿਸੰ ਘ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌ ਰ ਜੀ ਇੱ ਕ ਧਾਰਿਮਕ ਿਖਆਲ ਦੇ ਔਰਤ ਸਨ ਅਤੇ
ਉਨ ਦੇ ਿਪਤਾ ਜੀ ਇੱ ਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਮੀਰ ਿਵਅਕਤੀ ਸਨ।
ਪ7◌਼, 1644 ਤ 1666 ਤੱ ਕ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਿਕੱ ਥੇ ਰਹੇ?
ੳ. ਛੇਵ ਪਾਤ ਾਹ ਦੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਤ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਉਨ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ
ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਿਪੰ ਡ ਬਕਾਲਾ ਲੈ ਗਈ ਜੋ ਿਬਆਸ ਦਿਰਆ ਦੇ ਨੜੇ ਵਿਸਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਇਿਤਹਾਸਕਾਰ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਿਕ ਭਾਈ ਮਿਹਰਾ ਜੀ
ਜੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਰਧਾਲੂ ਸੀ ਉਸਨ ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬ ਵਾਸਤੇ ਇੱ ਕ ਘਰ ਉਸਾਰ ਕੇ ਿਦੱ ਤਾ ਿਜੱ ਥੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ 1644 ਤ
1666 ਤੱ ਕ ਰਹੇ।

ਪ8.ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਤੱ ਪ ਦਾ ਅਸਲ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀ?
ੳ. ਇਹ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਿਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਿਵੱ ਚ ਅਲੱਗ ਸਥਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਿਜੱ ਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਭਗਤੀ ਹੀ
ਕਰਦੇ ਸਨ। ਆਤਮਾ ਦੀ ੁੱ ਧੀ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਨਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਿਝਆ
ਿਗਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਿਸਧ ਤ ਕਿਹੰ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਰੂਹਾਨੀ ਪਕਾ ਦੀ ਪਾਪਤੀ ਤ ਬਾਅਦ ਉਹ ਖ਼ਸ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਨਰਾ ਦੂਰ ਕਰਕੇ
ਉਨ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪ9. ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨ ਜਪੁਜੀ ਸਾਿਹਬ ਿਵੱ ਚ ਕੀ ਿਕਹਾ?
ੳ.ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਜਪੁਜੀ ਸਾਿਹਬ ਿਵੱ ਚ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਿਕ ਸੇਵਾ ਤ ਿਬਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਿਪਆਰ ਪਾਪਤ ਨਹ ਕੀਤਾ ਜਾ
ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਵੱ ਲ ਤ ਿਚੱ ਤ ਹੋ ਕੇ ਕੀਤੀ ਭਗਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੀ ਸੀ ਿਜਸ ਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ਼
ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵੱ ਲ ਜਗਾਈ ਰੌ ਨੀ ਦੀ ਮ ਾਲ ਪਾਪਤ ਹੋਈ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਭਗਤੀ ਤ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬ ਦੇ ਅੰ ਦਰ
ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਆਪਾ ਵਾਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਉਨ ਨ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੂਸਿਰਆਂ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਦ ਸੀ
ਗੁਰੂ ਹਿਰਗੋਿਬੰ ਦ ਜੀ ਨ ਗੁਰੂ ਹਿਰ ਰਾਏ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱ ਦੀ ਿਦੱ ਤੀ ਤ ਸਭ ਤ ਪਿਹਲ ਿਸਰ ਝੁਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ
ਜੀ ਹੀ ਸਨ। ਉਨ ਨ ਸੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਿਬੰ ਦ ਜੀ ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹ ਸੀ ਕੀਤਾ।
ਪ10. ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਿਕਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਿਮਲੀ ਿਕ ਗੁਰੂ ਹਿਰਰਾਏ ਜੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਚੁੱ ਕੇ ਹਨ?
ੳ. ਜਦ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਿਹਬ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਰਿਹ ਰਹੇ ਸਨ ਤ ਉਨ ਨ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਿਹਬ ਕੀਰਤਪੁਰ
ਸਾਿਹਬ , ਬਨਾਰਸ। ਹਿਰਦੁਆਰ ਅਤੇ ਆਗਰਾ ਵਰਗੇ ਕਈ ਇਿਤਹਾਸਕ ਤੇ ਧਾਰਿਮਕ ਸਥਾਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬ ਦੇ
ਸੱ ਚੇ ਿਸੱ ਖ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਉਨ ਨੂੰ ਪਟਨਾ ਸਾਿਹਬ ਿਵਖੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸਨ ਿਜੱ ਥੇ ਉਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਇ ਜੀ ਦੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ
ਦੀ ਖਬਰ 6 ਅਕਤੂਬਰ 1661 ਨੂੰ ਿਮਲੀ।
ਪ11. ਗੁਰੂ ਹਿਰਿਕ ਨ ਜੀ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨਾਲ ਕੌ ਣ ਿਗਆ?
ੳ. 21 ਮਾਰਚ 1664 ਿਵੱ ਚ ਜਦ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਿਦੱ ਲੀ ਿਵੱ ਚ ਸਨ ਤ ਉਨ ਨੂੰ ਸੀ ਗੁਰੂ ਹਿਰਿਕ ਨ ਜੀ ਦੇ ਰਾਜਾ ਜੈ ਿਸੰ ਘ
ਦੇ ਿਨਵਾਸ ਤੇ ਰੁਕੇ ਹੋਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਿਸੱ ਖ ਰਧਾਲੂਆਂ ਸਮੇਤ ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ
ਹੋਣ ਲਈ ਪਹੁੰ ਚੇ। ਉਪਰੰ ਤ ਉਹ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਿਹਬ ਚਲੇ ਗਏ।
ਪ12. ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਸਮ ਸੀ ਗੁਰੂ ਹਿਰਿਕ ਨ ਜੀ ਨ ਕੀ ਉਚਾਿਰਆ?
ੳ. ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਤ ਪਿਹਲ ਸੀ ਗੁਰੂ ਹਿਰਿਕ ਨ ਜੀ ਨ ਉਚਾਿਰਆ “ਬਾਬਾ ਬਕਾਲੇ ” ਭਾਵ ਗੁਰਤਾ ਗੱ ਦੀ ਦਾ ਅਗਲਾ ਵਾਰਸ
ਬਕਾਲੇ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਗੱ ਲ ਸੁਣ ਕੇ 22 ਪਾਖੰ ਡੀ ਬਕਾਲੇ ਦੇ ਛੋਟੇ ਿਜਹੇ ਿਪੰ ਡ ਿਵੱ ਚ ਮੰ ਜੀਆਂ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਇਨ ਿਵੱ ਚ
ਧੀਰਮੱ ਲ ਮੁੱ ਖ ਸੀ ਜੋ ਬਾਬਾ ਗੁਰਿਦੱ ਤਾ ਜੀ ਦਾ ਪੁੱ ਤਰ ਸੀ। ਇਸ ਕੋਲ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਬੀੜ ਸੀ ਜੋ ਗੁਰੂ
ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਵੱ ਲ ਿਤਆਰ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਪ13. ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨ ਕੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ?
ੳ. ਕਾਫੀ ਸਮ ਲਈ ਿਸੱ ਖ ਸੰ ਗਤ ਦੁਿਬਧਾ ਿਵੱ ਚ ਰਹੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨ ਰੂਹਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤ ਗੁਰਤਾਗੱ ਦੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ
ਲਈ ਪਰ ਉਨ 22 ਮੰ ਜੀਆਂ ਡਾਹ ਕੇ ਬੈਠ ਪਖੰ ਡੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚੁੱ ਪ ਅਤੇ ਇਕੱ ਲੇ ਰਿਹਣਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ
ਅਖੀਰ ਇੱ ਕ ਅਿਜਹੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸਾਰੀ ਦੁਿਬਦਾ ਖਤਮ ਕਰ ਿਦੱ ਤੀ।
ਪ14. ਮੱ ਖਣ ਾਹ ਲੁਬਾਣਾ ਕੌ ਣ ਸੀ?
ੳ. ਮੱ ਖਣ ਾਹ ਲੁਬਾਣਾ ਇੱ ਕ ਧਨਾਡ ਿਸੱ ਖ ਵਪਾਰੀ ਸੀ। ਉਹ ਟ ਡਾ ਿਜ਼ਲਾ ਜੇਹਲਮ ਜੋ ਅੱ ਜ ਕੱ ਲ ਪਾਿਕਸਤਾਨ ਿਵੱ ਚ ਸਿਥਤ ਹੈ ਦਾ
ਰਿਹਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪੰ ਜ ਸੌ ਸੋਨ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰ ਭੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ
ਪਹੁੰ ਿਚਆ।
ਪ15. ਉਸ ਦਾ ਡੁੱ ਬਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਿਕਵ ਬਿਚਆ ਸੀ?

ੳ. ਉਸ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਇੱ ਕ ਤੂਫਾਨ ਿਵੱ ਚ ਿਘਰ ਿਗਆ ਸੀ ਤ ਉਸ ਨ ਆਪਣੇ ਮਨ ਿਵੱ ਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੇ ਸੱ ਚੇ ਪਾਤ ਾਹ ਜੇ ਮੇਰਾ
ਜਹਾਜ਼ ਡੁੱ ਬਣ ਬਚ ਜਾਵੇ ਤ ਮ ਪੰ ਜ ਸੌ ਮੋਹਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਚੜਾਵ ਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਬਚ ਿਗਆ
ਅਤੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਿਹਬ ਿਵਖੇ ਪੰ ਜ ਸੌ ਮੋਹਰ ਭੇਟ ਕਰਨ ਆਇਆ ਤ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱ ਗੇ 22 ਗੁਰੂ ਬੈਠ ਿਦਖੇ ਤ ਉਸ ਨ ਹਰ
ਇੱ ਕ ਅੱ ਗੇ ਦੋ ਮੋਹਰ ਧਰ ਕੇ ਮੱ ਥਾ ਟੇਕਣਾ ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਿਕਸੇ ਨ ਵੀ ਦੋ ਮੋਹਰ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹ ਪਗਟਾਇਆ ਤੇ ਖੁ ੀ ਖੁ ੀ
ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਮੱ ਖਣ ਾਹ ਨੂੰ ੱ ਕ ਹੋਇਆ ਿਕ ਇੱ ਥੇ ਕੁਝ ਤ ਗਲਤ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ।
ਪ16.ਮੱ ਖਣ ਸਾਹ ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਿਦਨ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ?
ੳ. ਇੱ ਕ ਿਦਨ ਿਪੰ ਡ ਵਾਿਲਆਂ ਦੱ ਿਸਆ ਿਕ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱ ਕ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਇੱ ਕ ਭੋਰੇ ਿਵੱ ਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਅੰ ਦਰ ਭਗਤੀ ਕਰ
ਿਰਹਾ ਹੈ ਤ ਮੱ ਖਣ ਾਹ ਥੇ ਪਹੁੰ ਿਚਆ ਅਤੇ ਦੋ ਮੋਹਰ ਰੱ ਖ ਕੇ ਮੱ ਥਾ ਟੇਿਕਆ ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬ ਨ ਮੱ ਖਣ ਾਹ ਨੂੰ ਿਕਹਾ ਿਕ ਵਾਅਦਾ
ਤ ਪੰ ਜ ਸੌ ਮੋਹਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹੁਣ ਦੋ ਮੋਹਰ ਰੱ ਖ ਿਰਹਾ ਏ।ਂ ਮੱ ਖਣ ਾਹ ਦੀ ਖੁ ੀ ਦਾ ਿਟਕਾਣਾ ਨਹ ਿਰਹਾ ਅਤੇ ਉਹਨ ਛੱ ਤ
ਪਰ ਚੜ ਕੇਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱ ਤਾ “ਗੁਰੂ ਲਾਧੋ ਰੇ ਗੁਰੂ ਲਾਧੋ ਰੇ”। ਉਸੇ ਸਮ ਵੱ ਡੀ ਿਗਣਤੀ ਿਵੱ ਚ ਰਧਾਲੂ ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬ ਨੂੰ
ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਲਈ ਇਕੱ ਠ ਹੋਣੇ ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ।
ਪ17. ਧੀਰ ਮੱ ਲ ਨ ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ?
ੳ.ਈਰਖਾ ਦੀ ਅੱ ਗ ਿਵੱ ਚ ਸੜ ਰਹੇ ਧੀਰ ਮੱ ਲ ਨ ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬ ਪਰ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਜਦ ਇਹ ਗੋਲੀ ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬ ਨੂੰ
ਲੱਗੀ ਤ ਿਸੱ ਖ ਨ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਿਦੱ ਤਾ ਅਤੇ ਧੀਰਮੱ ਲ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਗੁਰੂ ਗੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਦੀ ਬੀੜ ਖੋਹ ਲਈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬ ਨ
ਉਹ ਬੀੜ ਵਾਪਸ ਕਰ ਿਦੱ ਤੀ ਅਤੇ ਧੀਰਮਲ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰ ਿਦੱ ਤਾ।
ਪ18. ਨਵੰ ਬਰ 1664 ਿਵੱ ਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ਼ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਇਸ ਨਾਲ ਹਿਰਮੰ ਦਰ ਸਾਿਹਬ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਗਏ?
ੳ. ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬ ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰ ਸਮੇਤ ਹਿਰਮੰ ਦਰ ਸਾਿਹਬ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਥ ਦੇ ਪਬੰ ਧਕ ਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਿਹਬ ਦੇ
ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰ ਦ ਕਰ ਿਦੱ ਤੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬ ਨੂੰ ਅੰ ਦਰ ਨਾ ਆਉਣ ਿਦੱ ਤਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨ ਧੱ ਕੇ ਨਾਲ ਿਕਵਾੜ ਖੁਲਵਾਉਣ
ਦੀ ਕੋਿ
ਨਹ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹ ਤ ਿਚੱ ਤ ਹੋ ਕੇ ਵੱ ਲਾ,ਖਡੂਰ ਸਾਿਹਬ, ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਿਹਬ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਅਤੇ ਖੇਮਕਰਨ ਦੇ
ਰਸਤੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹੋਏ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਿਹਬ ਪਹੁੰ ਚੇ। ਥੇ ਪਹੁੰ ਚਣ ਤ ਪਿਹਲ ਉਹ ਤਲਵੰ ਡੀ ਸਾਬੋ ਕੇ, ਬ ਗਰ ਅਤੇ ਧੰ ਦਾਓਰ ਵੀ ਗਏ।ਂ
ਇਿਤਹਾਸ ਿਵਚ ਿਜ਼ਕਰ ਿਮਲਦਾ ਹੈ ਿਕ ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬ ਿਜੱ ਥੇ ਵੀ ਗਏ ਥੇ ਉਨ ਿਸੱ ਖੀ ਦੇ ਪਚਾਰ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਮੰ ਜੀਆਂ ਸਥਾਪਤ
ਕੀਤੀਆਂ
ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬ 1665 ਨੂੰ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਿਹਬ ਪਹੁੰ ਚੇ।
ਪ19. ਜੂਨ 1665 ਿਵੱ ਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ਼ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨ ਕੀ ਕੀਤਾ?
ੳ. ਜੂਨ 1665 ਨੂੰ ਸਤਲੁਜ ਦਿਰਆ ਦੇ ਕੰ ਢੇ ਿਬਲਾਸਪੁਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਮੱ ਖੋਵਾਲ ਿਪੰ ਡ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨ ਿਬਲਾਸਪੁਰ
ਦੇ ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਅਤੇ ਥੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਚੱ ਕ ਨਾਨਕੀ ਨਾਮ ਦਾ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ ਜੋ ਬਾਅਦ ਿਵੱ ਚ
ਸੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਿਹਬ ਨਾਮ ਨਾਲ ਮ ਹੂਰ ਹੋਇਆ।
ਪ20. ਨਵ ਵਸਾਏ ਨਗਰ ਿਵੱ ਚ ਕੁਝ ਸਮ ਰਿਹਣ ਤ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨ ਕੀ ਕੀਤਾ?
ੳ. ਨਵ ਵਸਾਏ ਨਗਰ ਿਵੱ ਚ ਕੋਈ ਸਮ ਰਿਹਣ ਤ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਪੂਰਬ ਵੱ ਲ ਿਸੱ ਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪਚਾਰ ਵਾਸਤੇ ਗਏ।
ਥੇ ਉਨ ਨ ਿਸੱ ਖੀ ਦੇ ਪਚਾਰ ਲਈ ਨਵ ਕਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ। ਅਗਸਤ 1665 ਿਵੱ ਚ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਪਚਾਰ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਿਨਕਲੇ ।
ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਿਹਬ ਛੱ ਡਣ ਵੇਲੇ ਉਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱ ਕੇ ਿਸੱ ਖ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਜੀ, ਭਾਈ ਸੰ ਗੀਤਾ ਜੀ, ਭਾਈ
ਿਦਆਲਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਅਤੇ ਉਨ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪਿਰਵਾਰਕ ਿਰ ਤੇਦਾਰ ਨਾਲ ਸਨ। ਇਹ ਲੰਮੀ ਯਾਤਰਾ ਦੁੱ ਖ ਦਰਦ ਸਿਹ
ਰਹੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਸੀ। ਇਸ ਪਚਾਰ ਲਿਹਰ ਦੌਰਾਨ ਮੁਗ਼ਲ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਜੜ ਿਹੱ ਲ ਗਈਆਂ ਿਕ ਿਕ ਵੱ ਡੀ ਿਗਣਤੀ ਿਵੱ ਚ
ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਸਤਾਏ ਲੋ ਕ ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬ ਵੱ ਲ ਸਜਾਏ ਜ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਿਵੱ ਚ ਾਮਲ ਹੋਣੇ ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ।
ਪ21.ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਅਤੇ ਅਫਸਰ ਆਲਮ ਖ਼ਾਨ ਰੋਹੇਲਾ ਦਰਿਮਆਨ ਦਸੰ ਬਰ 1665 ਨੂੰ ਕੀ ਵਾਪਿਰਆ?
ੳ.ਦਸੰ ਬਰ 1665 ਿਵੱ ਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ਼ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਬ ਗਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਿਵੱ ਚ ਸਨ ਤ ਮੁਗ਼ਲ ਜਰਨਲ ਆਲਮ ਖ ਰੋਹੇਲਾ ਨ ਗੁਰੂ
ਸਾਿਹਬ ਨੂੰ ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ, ਮਤੀ ਦਾਸ, ਭਾਈ ਿਦਆਲਾ ਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਿਸੱ ਖ ਸਮੇਤ ਿਦੱ ਲੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਹੇਠ

ਿਗਫਤਾਰ ਕਰ ਿਲਆ। ਇਨ ਨੂੰ ਮੁਗਲ ਬਾਦ ਾਹ ਔਰੰ ਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਿਵੱ ਚ ਪੇ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਿਜਸ ਨ ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬ ਅਤੇ ਹੋਰ
ਸਭ ਿਸੱ ਖ ਨੂੰਰਾਜਾ ਜੈ ਿਸੰ ਘ ਿਮਰਜਾ ਦੇ ਪੁੱ ਤਰ ਕਨਵਰ ਰਾਮ ਿਸੰ ਘ ਕੁ ਵਾਹਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਿਦੱ ਤਾ।
ਪ22.ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬ ਨੂੰ ਿਕੰ ਨ ਸਮ ਲਈ ਕੈਦ ਰੱ ਿਖਆ ਿਗਆ?
ੳ. ਰਾਮ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਿਸੰ ਘ ਦਾ ਪਿਰਵਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬ ਦਾ ਰਧਾਲੂ ਸੀ। ਉਨ ਨ ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬ ਨੂੰ ਕੈਦੀ ਵ ਗ ਨਹ ਬਲਿਕ ਬੜੇ
ਆਦਰ ਮਾਣ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱ ਿਖਆ ਅਤੇ ਮੁਗਲ ਬਾਦ ਾਹ ਕੋਲ ਉਨ ਦੀ ਿਰਹਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬ ਨੂੰ
ਦੋ ਮਹੀਿਨਆਂ ਬਾਅਦ ਿਰਹਾਅ ਕਰ ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ। ਿਰਹਾਅ ਹੋਣ ਤ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਥੁਰਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਿਵੱ ਚ
ਆਗਰਾ ਪਹੁੰ ਚੇ। ਉਥ ਉਹ ਇਟਾਵਾ, ਕਾਨਪੁਰ, ਫਤਿਹਪੁਰ ਰਾਹ ਹੁੰ ਦੇ ਹੋਏ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਪਹੁੰ ਚੇ। ਉਹ ਬਨਾਰਸ, ਸਾਸਾਰਾਮ ਵੀ
ਪਹੁੰ ਚੇ ਅਤੇ ਅਖ਼ੀਰ ਮਈ 1666 ਨੂੰ ਉਹ ਪਟਨਾ ਪਹੁੰ ਚੇ।
ਪ23. ਅਕਤੂਬਰ 1666 ਿਵੱ ਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ਼ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਿਕਸ ਪਾਸੇ ਵੱ ਲ ਨੂੰ ਵਧੇ?
ੳ. ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬ ਅੱ ਗੇ ਢਾਕਾ ਵੱ ਲ ਨੂੰ ਵਧੇ। ਉਹ ਮੁੰ ਗੇਰ, ਕਾਲੀਕੱ ਟ ਸਾਿਹਬਗੰ ਜ ਅਤੇ ਕੰ ਤ ਨਗਰ ਰਾਹ ਹੁੰ ਦੇ ਹੋਏ ਢਾਕਾ ਪਹੁੰ ਚੇ।ਉਸ
ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਤ ਪਿਹਲ ਉਨ ਨ ਮਾਤਾ ਪੈਦੀ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਿਵੱ ਚ ਬਰਸਾਤੀ ਮੌਸਮ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਰਿਹਣ ਸਿਹਣ ਦਾ
ਬੰ ਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ।
ਪ24. ਧਾਰਿਮਕ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਦਾ ਸਾਥ ਿਕੰ ਨਾ ਵੱ ਲ ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ?
ੳ. ਉਸ ਸਮ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਗਰਭਵਤੀ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬ ਿਜਸ ਜਗਾ ਤੇ ਵੀ ਰੁਕਦੇ ਉਸ ਜਗਾ ਸਿਤ ਸੰ ਗਤ ਅਤੇ ਕੀਰਤਨ
ਦਰਬਾਰ ਸਜਾਇਆ ਜ ਦਾ ਅਤੇ ਧਾਰਿਮਕ ਸੰ ਦੇ ਿਦੱ ਤੇ ਜ ਦੇ। ਉਸ ਸਮ ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬ ਦਾ ਸਾਥ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ, ਭਾਈ ਸਤੀ
ਦਾਸ, ਭਾਈ ਿਦਆਲਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਿਦੱ ਤਾ ਜੀ ਆਿਦ ਿਸੱ ਖ ਵੱ ਲ ਿਦੱ ਤਾ ਜ ਦਾ।
ਪ25. ਸੰ ਗਤ ਦੇ ਵੱ ਡੇ ਇਕੱ ਠ ਵਾਸਤੇ ਿਕਸ ਨ ਮਦਦ ਕੀਤੀ?
ੳ.ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪੱ ਕੇ ਰਧਾਲੂ ਨੱਥਾ ਸਾਿਹਬ ਅਤੇ ਅਲਮਸਤ ਜੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਢਾਕਾ ਿਵਖੇ ਸੰ ਗਤ ਦਾ ਵੱ ਡਾ ਇਕੱ ਠ ਕੀਤਾ
ਿਗਆ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੰ ਗਤ ਟੋਲਾ ਸਾਿਹਬ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬ ਸੰ ਗਤ ਨੂੰ ਉਪਦੇ ਿਦੰ ਦੇ। ਇਸੇ ਹੀ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਗੁਰੂ
ਸਾਿਹਬ ਨੂੰ ਪੁੱ ਤਰ ਗੁਰੂ ਗੋਿਬੰ ਦ ਿਸੰ ਘ ਸਾਿਹਬ ਦੇ ਜਨਮ ਦੀ ਖਬਰ ਿਮਲੀ ਉਨ ਦਾ ਜਨਮ ਪੋਹ ਸੁਦੀ ਸੱ ਤਵ ਿਬਕਰਮੀ ਸੰ ਮਤ
1723, 22 ਦਸੰ ਬਰ 1966 ਨੂੰ ਪਟਨਾ ਿਵਖੇ ਹੋਇਆ। ਢਾਕਾ ਤ ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬ ਜਤੀਅ◌ਾ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਿਸਲਹਟ ਿਵਖੇ
ਗਏ ਿਜੱ ਥੇ ਉਨ ਨ ਿਸੱ ਖ ਪਚਾਰ ਦੇ ਕਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਥ ਉਹ ਅਗਰਤਲਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹੋਏ ਿਚਟਗ ਗ ਪਹੁੰ ਚੇ।
ਪ26.ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬ ਢਾਕਾ ਕਦ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ?
ੳ. ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬ 1668 ਿਵੱ ਚ ਢਾਕਾ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ। ਉਸ ਸਮ ਰਾਜਾ ਜੈ ਿਸੰ ਘ ਦਾ ਪੁੱ ਤਰ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਿਸੰ ਘ ਪਿਹਲ ਹੀ ਢਾਕਾ
ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਉਸਨ ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬ ਦੀ ਅਸਾਮ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਸਾਰਾ ਬੰ ਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ। ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਿਸੰ ਘ ਨ ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬ ਨੂੰ ਪੂਰਬ ਦੀ
ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱ ਠ ਚੱ ਲਣ ਲਈ ਿਕਹਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬ ਨ ਉਸਦੀ ਬੇਨਤੀ ਪਵਾਨ ਕੀਤੀ।
ਪ27◌਼ ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬ ਨ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਿਕੱ ਥੇ ਬੰ ਦਗੀ ਕੀਤੀ?
ੳ਼, ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬ ਨ ਬਹਮਪੁੱ ਤਰ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰ ਢੇ ਸਿਥਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਮਦਮਾ ਸਾਿਹਬ, ਦੁਬਰੀ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਬੰ ਦਗੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ
ਸਥਾਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਵੀ ਆਏ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਾਰਨ ਕਾਮਰੂਪ ਦੇ ਰਾਜਾ ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਿਸੰ ਘ ਦੇ
ਦਰਿਮਆਨ ਯੁੱ ਧ ਬੰ ਦ ਹੋ ਿਗਆ ਤੇ ਤੀ ਬਹਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬ ਅਪਰੈਲ ਮਈ,1670 ਨੂੰ ਪਟਨਾ ਸਾਿਹਬ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ।
ਪ28◌਼, ਭਾਰਤ ਿਵੱ ਚ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਿਕ ਸੀ?
ੳ਼਼, ਭਾਰਤ ਿਵੱ ਚ ਮੁਸਿਲਮ ਕੱ ਟੜ ਰਾਜ ਦੀ ਵਜਾ ਕਾਰਨ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ। ਅ◌ੌਰੰਗਜੇਬ ਦਾ ਰਾਜ ਜੁਲਮ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਉਸਨ
ਗੈਰ ਮੁਸਿਲਮ ਤੇ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਏ ਸਨ। ਉਸ ਨ ਕਈ ਮੰ ਦਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋੜ ਉਥੇ ਮਸਿਜਦ ਬਣਾ ਿਦੱ ਤੀਆਂ।
ਹੋਲੀ ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਿਤਉਹਾਰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਸੀ।

ਪ29, 1670 ਿਵੱ ਚ ਆਗਰਾ ਿਵਖੇ ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਪਿਰਆ?
ੳ, ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬ ਨ ਅ◌ੌਰੰਗਜੇਬ ਦੇ ਜੁਲਮ ਰਾਜ ਬਾਰੇ ਸੁਿਣਆ ਸੀ। ਉਹ ਆਗਰਾ ਤ ਪੰ ਜਾਬ ਵੱ ਲ ਤੁਰੇ ਤ ਜੂਨ 1670 ਿਵਚ
ਉਹਨ ਨੂੰ ਸਾਥੀ ਿਸੱ ਖ ਸਮੇਤ ਿਗਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਿਲਆ ਿਗਆ ਤੇ ਿਦੱ ਲੀ ਦਰਬਾਰ ਿਵੱ ਚ ਪੇ ਕੀਤਾ ਿਗਆ। ਕੁਝ ਮਹੀਨ ਕੈਦ ਰੱ ਖਣ
ਤ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬ ਤੇ ਿਸੱ ਖ ਨੂੰ ਿਰਹਾਅ ਕਰ ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ। ਫਰਵਰੀ 1671 ਿਵੱ ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਿਹਬ ਪਹੁੰ ਚੇ।
ਇੱ ਥੇ ਉਹਨ ਦੋ ਸਾਲ ਰਿਹ ਿਸੱ ਖੀ ਦਾ ਪਚਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲੋ ਕ ਦੇ ਦੁੱ ਖ ਤਕਲੀਫ ਦਾ ਨਾ ਕੀਤਾ।
ਪ30◌਼, 1672 ਿਵੱ ਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ਼ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਿਕੱ ਧਰ ਗਏ?
ੳ, ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬ 1672 ਿਵੱ ਚ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਬਹੁਤ ਪੱ ਛਿੜਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਲੋ ਕ ਿਮਹਨਤੀ ਸਨ। ਲੋ ਕ
ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਸਹੂਲਤ ਿਜਵ ਪੀਣਯੋਗ ਪਾਣੀ, ਦੁੱ ਧ, ਭੋਜਨ ਆਿਦ ਤ ਵੀ ਵ ਝੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬ ਡੇਢ ਸਾਲ ਇਸ ਇਲਾਕੇ
ਿਵੱ ਚ ਿਵਚਰੇ।
ਪ31◌਼, ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬ ਤੇ ਿਸੱ ਖ ਨ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋ ਕ ਦੀ ਮਦਦ ਿਕਵ ਕੀਤੀ?
ੳ਼, ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਿਵੱ ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬ ਨ ਲੋ ਕ ਨੂੰ ਬੰ ਜਰ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਰ ਰੁੱ ਖ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪੇਿਰਆ। ਲੋ ਕ ਨੂੰ ਦੁਧਾਰੂ ਪ ੂ ਰੱ ਖਣ
ਲਈ ਿਕਹਾ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਮੁਫਤ ਲਵੇਰੇ ਪ ੂ ਵੰ ਡੇ ਗਏ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਅਧੀਨ ਸ ਝੇ ਖੂਹ ਪੁੱ ਟੇ ਗਏ।
ਪ32◌਼, ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬ ਕਦ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਿਹਬ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ?
ੳ਼, ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬ ਆਮ ਲੋ ਕ ਿਵੱ ਚ ਿਵਚਰੇ। ਇਸ ਸਮੇ ਸਖੀ ਸਰਵਰ ਦੇ ਰਧਾਲੂ ਵੱ ਡੀ ਿਗਣਤੀ ਿਵਚ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਗੁਰੂ
ਸਾਿਹਬ ਨ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਿਵੱ ਚ ਦੂਖ ਿਨਵਾਰਨ ਸਾਿਹਬ ਪਿਟਆਲਾ, ਸਮ , ਿਭੱ ਖੀ, ਟਾਹਲਾ ਸਾਿਹਬ ਅਤੇ ਤਲਵੰ ਡੀ (ਬਿਠੰਡਾ)
ਿਵਖੇ ਿਸੱ ਖੀ ਦੇ ਪਚਾਰ ਕਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਿਵੱ ਚ ਡੇਢ ਸਾਲ ਰਿਹਣ ਉਪਰੰ ਤ 1675 ਿਵੱ ਚ ਆਨੰਦਪੁਰ
ਸਾਿਹਬ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ।
ਪ33◌਼, ਗੁਪਤ ਖਬਰ-ਨਵੀਸ ਨ ਉਸ ਸਮ ਕੀ ਕੀਤਾ?
ੳ਼, ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬ ਦੇ ਿਸੱ ਖੀ ਪਚਾਰ ਤ ਕੱ ਟੜਪੰ ਥੀ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਸਨ। ਉਸ ਸਮ ਮੁਗਲ ਦੇ ਗੁਪਤ ਖਬਰ-ਨਵੀਸ ਨ ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬ
ਿਖਲਾਫ਼ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਿਲਖ ਭੇਜਣਾ।
ਪ34◌਼, ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਿਕਸ ਨੂੰ ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ?
ੳ਼, ਉਸ ਸਮ ਮੁਗਲ ਹਕੂਮਤ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਸੀ। ਇਸ ਿਨ ਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ
ਉਹਨਾ ਕ ੀ, ਹਿਰਦੁਆਰ, ਪਯਾਗ, ਕੁਰੂਕ ੇਤਰ ਅਤੇ ਕ ਮੀਰ ਦੇ ਪੰ ਿਡਤ ਨੂੰ ਚੁਿਣਆ। ਉਹਨ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ ਿਕ
ਜ ਤ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜਾਣ ਨਹੀ ਤ ਕਤਲ ਹੋਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਰਿਹਣ। ਇਹ ਸਭ ਬਹਾਦਰ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਪੂਤ
ਰਾਿਜਆਂ ਦੇ ਨੱਕ ਹੇਠ ਵਾਪਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਰਾਜੇ ਵੀ ਅਸਲ ਿਵਚ ਮੁਗਲ ਅਧੀਨ ਸਨ।
ਪ35◌਼, ਿਕੰ ਨ ਕ ਮੀਰੀ ਪੰ ਿਡਤ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਿਗਆ?
ੳ਼, ਕ ਮੀਰੀ ਪੰ ਡਤ ਨ ਜੁਲਮ ਿਖਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀ ਉਠਾਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਹੁੰ ਦੇ ਜੁਲਮ ਨੂੰ ਸਿਹੰ ਦੇ ਰਹੇ। ਭਾਰਤ ਿਵੱ ਚ ਜਬਰੀ
ਧਰਮ ਪਿਰਵਰਤਨ ਦੀ ਲਿਹਰ ਜੋਰ ਤੇ ਸੀ। ਾਹੀ ਜਰਨਲ ੇਰ ਅਫਗਾਨ ਖਾਨ ਨ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕ ਮੀਰ ਤ ੁਰੂ ਕੀਤੀ।
ਹਜਾਰ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਿਵੱ ਚ ਕ ਮੀਰੀ ਪੰ ਿਡਤ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਉਹਨ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦ ਲੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਪ36◌਼, ਮਈ 1675 ਨੂੰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਿਹਬ ਿਵਖੇ ਕੌ ਣ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦੁਰ ਜੀ ਪਾਸ ਫਿਰਆਦ ਲੈ ਕੇ ਕੌ ਣ ਆਇਆ?
ੳ਼, ਕ ਮੀਰੀ ਪੰ ਡਤ ਵਲ ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬ ਪਾਸ ਪਹੁੰ ਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੁੱ ਖ ਤਕਲੀਫ ਸੁਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਕ ਸਭ ਪੰ ਿਡਤ ਿਕਰਪਾ
ਰਾਮ ਦੱ ਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਿਹਬ ਆਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬ ਨ ਅ◌ੌਰੰਗਜੇਬ ਦੇ ਜੁਲਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਿਦੱ ਤਾ।
ਕ ਮੀਰੀ ਪੰ ਿਡਤ ਅਤੇ ਪਮੁੱ ਖ ਿਸੱ ਖ ਨਾਲ ਲੰਮੀ ਿਵਚਾਰ ਚਰਚਾ ਤ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰ ਚੇ ਿਕ ਉਹ ਬਾਹਮਣ
ਧਰਮ ਦੀ ਰੱ ਿਖਆ ਲਈ ਹਾਦਤ ਦੇਣਗੇ।
ਪ37◌਼, ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੌ ਣ ਿਦੱ ਲੀ ਿਗਆ?

ੳ਼, ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬ ਗੋਿਬੰ ਦ ਰਾਏ ਜੀ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ 1675 ਿਵੱ ਚ ਦਸਵ ਨਾਨਕ ਥਾਪ ਆਪ ਿਦੱ ਲੀ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬ ਦੇ
ਨਾਲ ਉਨ ਦੇ ਪੱ ਕੇ ਰਧਾਲੂ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਅਤੇ ਭਾਈ ਿਦਆਲਾ ਜੀ ਸਨ। ਜਦ ਇਹ ਮਲਕਪੁਰ
ਰੰ ਗੜ , ਰੋਪੜ ਕੋਲ ਪਹੁੰ ਚੇ ਤ ਮੁਗਲ ਫੌਜਦਾਰ ਿਮਰਜ਼ਾ ਨੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨ ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬ ਨੂੰ ਿਸੱ ਖ ਸਮੇਤ ਿਗਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਿਲਆ।
ਪ38◌਼, ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬ ਨੂੰ ਿਕੱ ਥੇ ਕੈਦ ਰੱ ਿਖਆ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਨ ਵਾਲ ਜੇਲ ਿਵੱ ਚ ਿਕਵ ਦਾ ਿਵਵਹਾਰ ਕੀਤਾ?
ੳ਼, ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬ ਨੂੰ ਬੱ ਸੀ ਪਠਾਣ ਿਵਖੇ ਕੈਦ ਰੱ ਿਖਆ ਿਗਆ ਤੇ ਕਈ ਤਰ ਦੇ ਤਸੀਹੇ ਿਦੱ ਤੇ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬ ਤ ਿਚੱ ਤ ਰਹੇ।
ਉਹਨ ਨੂੰ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਿਕ ਉਹ ਜ ਤ ਚਮਤਕਾਰ ਿਦਖਾਉਣ ਜ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਨਹ ਤ ਉਹਨ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਿਦੱ ਤਾ
ਜਾਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬ ਨ ਹਾਦਤ ਪਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। 11 ਨਵੰ ਬਰ 1675 ਨੂੰ ਚ ਦਨੀ ਚੌਕ ਿਜੱ ਥੇ ਅੱ ਜਕਲ
ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਸੀਸ ਗੰ ਜ ਸਾਿਹਬ ਹੈ ਿਵਖੇ ਜਲਾਦ ਨ ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬ ਦਾ ਸੀਸ ਧੜ ਤ ਅਲੱਗ ਕਰ ਿਦੱ ਤਾ ।
ਪ39◌਼, ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬ ਦਾ ਸੀਸ ਕੌ ਣ ਉਠਾ ਕੇ ਲੈ ਿਗਆ?
ੳ਼, ਇਸ ਜੁਲਮੀ ਸਾਕੇ ਤ ਬਾਅਦ ਇੱ ਕ ਿਭਅੰ ਕਰ ਤੂਫਾਨ ਆਇਆ ਿਜਸ ਨਾਲ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱ ਚ ਗਈ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ
ਦੌਰਾਨ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਨ ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬ ਦਾ ਸੀਸ ਉਠਾਇਆ, ਅਤੇ ਸੀਸ ਨੂੰ ਟੋਕਰੇ ਿਵੱ ਚ ਪਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਿਹਬ ਵੱ ਲ ਤੁਰ ਿਪਆ।
ਉਹ 15 ਨਵੰ ਬਰ ਨੂੰ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਿਹਬ ਪਹੁੰ ਚੇ। ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਿਵੱ ਚ ਗੁਰੂ ਗੋਿਬੰ ਦ ਰਾਏ ਜੀ ਵਲ ਬੜੇ ਿਪਆਰ ਨਾਲ ਉਨ ਦਾ
ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ‘ਰੰ ਗਰੇਟਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬੇਟਾ' ਕਿਹ ਸਨਮਾਿਨਤ ਕੀਤਾ। ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਪੂਰੇ ਰੀਤੀ ਿਰਵਾਜ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬ
ਦੇ ਸੀਸ ਦਾ ਅੰ ਿਤਮ ਸੰ ਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ। (ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸ ਗੰ ਜ ਸਾਿਹਬ ਸੁ ੋਿਭਤ ਹੈ। )
ਪ40◌਼, ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰ ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ?
ੳ਼, ਉਸੇ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲਿਦਆਂ ਬਹਾਦਰ ਿਸੱ ਖ ਅਤੇ ਵਣਜ ਵਪਾਰੀ ਭਾਈ ਲੱਖੀ ਾਹ ਵਣਜਾਰਾ ਜੀ ਨ ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬ ਦਾ ਧੜ
ਉਠਾ ਿਲਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਅੰ ਦਰ ਿਚਖਾ ਸਜਾ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱ ਗ ਲਗਾ ਿਦੱ ਤੀ। ਸਾਰਾ ਘਰ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ ਸਮੇਤ ਸੜ ਿਗਆ।
ਾਹੀ ਪੁਿਲਸ ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬ ਦੇ ਧੜ ਦੀ ਤਲਾ ਿਵੱ ਚ ਆਈ ਪਰ ਘਰ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਅੱ ਗ ਅਤੇ ਬੁਰੀ ਤਰ ਰਦੇ ਕੁਰਲਾ ਦੇ
ਪਿਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਵਾਿਪਸ ਮੁੜ ਗਈ। ਇਸ ਜਗਾ ਪਰ ਰਕਾਬ ਗੰ ਜ ਸਾਿਹਬ ਸੁ ੋਿਭਤ ਹੈ।
ਪ41◌਼, ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਤਾਨਾ ਾਹੀ ਤੇ ਜੁਲਮੀ ਰਵੱ ਈਏ ਨੂੰ ਿਕਸ ਨ ਜੱ ਗ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ?
ੳ਼, ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬ ਦੀ ਹਾਦਤ ਨ ਉਸ ਸਮ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਤਾਨਾ ਾਹੀ ਤੇ ਜੁਲਮੀ ਰਵੱ ਈਏ ਨੂੰ ਸਾਿਰਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਿਲਆਂਦਾ। ਇਸ
ਘਟਨਾ ਤ ਬਾਅਦ ਲੋ ਕ ਔਰੰ ਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਨਫਰਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਿਸੱ ਖ ਹਿਥਆਰਬੰ ਦ ਹੋਣੇ ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਿਸੱ ਖ ਨੂੰ ਲੱਿਗਆ ਿਕ
ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੇਵਲ
ਤਰ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤ ਬਾਅਦ ਖਾਲਸਾ ਿਸਰਜਣਾ ਹੋਈ।
ਪ42◌਼, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦੁਰ ਜੀ ਿਕਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਮ ਹੂਰ ਸਨ?
ੳ਼, ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬ ਇਕ ਮਹਾਨ ਕਵੀ ਤੇ ਿਵਚਾਰਕ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਿਵਚ ਇਕ ਤੁਕ ਅਸੀ ਆਮ ਪੜਦੇ ਅਤੇ ਉਚਾਰਦੇ
ਹ : “ਭੈ ਕਾਹੂ ਕਉ ਦੇਤ ਨਿਹ ਨਿਹ ਭੈਅ ਮਾਨਤ ਆਨ। ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ ਿਗਆਨੀ ਤਾਿਹ ਬਿਖਾਨ।।” ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬ ਦੀ
ਬਾਣੀ 15 ਰਾਗ ਿਵੱ ਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਇਸ ਤ ਇਲਾਵਾ ਦਸਮ ਿਪਤਾ ਵਲ ਉਹਨ ਦੇ 57 ਸਲੋ ਕ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਿਵੱ ਚ ਾਮਲ
ਕੀਤੇ।
ਪ43◌਼, ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬ ਨ ਿਕਸ ਕਾਰਣ ਕੁਰਬਾਨੀ ਿਦੱ ਤੀ?
ੳ਼, “ਿਹੰ ਦ ਦੀ ਚਾਦਰ” ਗੁਰੂ ਤੇਗ਼ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨ ਧਰਮ, ਸੱ ਚ ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਖਾਤਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ।

