ਫਾਈਨਲ ਐਪੀਸੋਡ
ਅਡੀ 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।
ਭਾਈ ਘਨੱ ਈਆ
ਪ1. ਭਾਈ ਘਨੱ ਈਆ ਜੀ ਕੌ ਣ ਸਨ?
ੳ. ਭਾਈ ਘਨੱ ਈਆ ਜੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਿਸੱ ਖ ਸਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾਪੰ ਥੀ ਸੰ ਪਰਦਾਇ ਦੇ ਸੰ ਸਥਾਪਕ ਸਨ। ਉਨ ਦਾ ਜਨਮ
ਪਾਿਕਸਤਾਨ ਿਵੱ ਚ ਸਿਥਤ ਿਸਆਲਕੋਟ ਿਜ਼ਲੇ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸੋਦਰਾ ਿਪੰ ਡ ਦੇ ਧੰ ਮਾ ਖੱ ਤਰੀ ਪਿਰਵਾਰ ਿਵੱ ਚ ਹੋਇਆ।
ਉਨ ਦੇ ਿਪਤਾ ਜੀ ਇੱ ਕ ਅਮੀਰ ਵਪਾਰੀ ਸਨ। ਉਨ ਦੇ ਿਪੰ ਡ ਦਾ ਨਾਮ ਸੋਦਰਾ ਿਪੰ ਡ ਿਵੱ ਚ ਦਾਖਲ ਲਈ ਸੋ ਦਰ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜਾ ਕਰਕੇ
ਿਪਆ।
ਪ2.ਜਵਾਨ ਉਮਰ ਿਵੱ ਚ ਹੀ ਭਾਈ ਸਾਿਹਬ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਿਵੱ ਚ ਕੀ ਰੱ ਿਖਆ ਕਰਦੇ ਸਨ?
ੳ. ਭਾਈ ਸਾਹਬ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਿਵੱ ਚ ਿਸੱ ਕੇ ਰੱ ਖੇ ਰੱ ਿਖਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤ ਜੋ ਕੋਈ ਲੋ ੜਵੰ ਦ ਉਨ ਨੂੰ ਿਦਖੇ ਤ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਣ।
ਉਹਨ ਦੀ ਇਹ ਆਦਤ ਦੇਖ ਕੇ ਥ ਦੇ ਲੋ ਕ ਹੈਰਾਨ ਰਿਹ ਜ ਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਜਦ ਥੋੜੇ ਵੱ ਡੇ ਹੋਏ ਤ ਉਨ ਨ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰੀਿਕਆਂ
ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਰਸਤੇ ਿਵੱ ਚ ਖੜੇ ਰਿਹੰ ਦੇ ਜਦ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਮੋਿਢਆਂ ਤੇ ਭਾਰ ਚੁੱ ਕੀ ਉਨ ਦੇ
ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਦਾ ਤ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਭਾਰ ਚੁੱ ਕ ਕੇ ਕਈ ਮੀਲ ਤੱ ਕ ਚੱ ਲਦੇ।
ਪ3. ਜਵਾਨੀ ਿਵੱ ਚ ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੀ ਕਰਦੇ?
ੳ. ਉਹ ਗਰੀਬ ਲੋ ਕ ਦਾ ਭਾਰ ਜੋ ਉਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱ ਸ ਚੁੱ ਕਣਾ ਪਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਿਸਰ ਤੇ ਚੁੱ ਕ ਕੇ ਉਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਮੀਲ
ਚੱ ਲਦੇ। ਜਦ ਉਨ ਦੀ ਮਾਤਾ ਉਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰ ਮ ਕਰਦੇ ਦੇਖਦੀ ਤ ਉਹ ਿਚੰ ਤਤ ਹੋ ਜ ਦੀ ਿਕ ਲੋ ਕ ਕੀ ਕਿਹਣਗੇ। ਪਰ ਭਾਈ
ਸਾਿਹਬ ਇਸ ਗੱ ਲ ਤੇ ਿਦੜ ਸਨ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੁੰ ਿਦਆਂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਲੋ ੜਵੰ ਦ ਜ ਗ਼ਰੀਬ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ਼ ਨਹ ਸਿਹਣ ਦੇਣਗੇ। ਇੱ ਥ
ਭਾਈ ਸਾਿਹਬ ਦਾ ਗਰੀਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪਤੀ ਿਦੜ ਿਨ ਚਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਦਾ ਹੈ।
ਪ4. ਭਾਈ ਘਨੱ ਈਆ ਜੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੰ ਭਾਲਣ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸਨ?
ੳ. ਭਾਈ ਘਨੱ ਈਆ ਜੀ ਦੇ ਿਪਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤ ਬਾਅਦ ਉਨ ਨੂੰ ਪਿਰਵਾਰ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੰ ਭਾਲਣਾ ਿਪਆ। ਇੱ ਕ ਿਦਨ ਉਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ
ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਪੱ ਕੇ ਰਧਾਲੂ ਭਾਈ ਨਨੂਆ ਜੀ ਿਮਲੇ । ਭਾਈ ਘਨੱ ਈਆ ਜੀ ਭਾਈ ਨਨੂਆ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱ ਕ ਿਦਨ ਬੈਠ ਤੇ ਉਨ
ਦੇ ਮੂੰ ਹ ਬਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ ਿਨਹਾਲ ਹੋ ਗਏ।
ਪ5. ਿਕਸ ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਭਾਈ ਘਨੱ ਈਆ ਜੀ ਿਨਹਾਲ ਹੋ ਗਏ?
ੳ. ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਸਾਿਦ।।
ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੯।।
ਸਾਧੋ ਮਨ ਕਾ ਮਾਨੁ ਿਤਆਗਉ।।
ਕਾਮੁ ਕੋਧੁ ਸੰ ਗਤ ਦੁਰਜਨ ਕੀ ਤਾ ਤੇ ਅਿਹਿਨਿਸ ਭਾਗਉ।।੧।।
ਸੁਖੁ ਦੁਖੁ ਦੋਨ ਸਮ ਕਰ ਜਾਨ ਅਉਰੁ ਮਾਨੁ ਅਪਮਾਨਾ।।
ਹਰਖ ਸੋਗ ਤੇ ਰਹੈ ਅਤੀਤਾ ਿਤਿਨ ਜਿਗ ਤਤੁ ਪਛਾਨਾ।। ੧।।

ਪ7 ਨੌਵ ਮਹੱ ਲੇ ਦੇ ਸਲੋ ਕ ਕੀ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ?
ੳ.
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਸਾਿਦ।।
ਸਲੋ ਕ ਮਹਲਾ ੯।।
ਗੁਨ ਗੋਿਬੰ ਦ ਗਾਇਓ ਨਹ ਜਨਮੁ ਅਕਾਰਥ ਕੀਨੁ।।
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਭਜੁ ਮਨਾ ਿਜਹ ਿਬਿਧ ਜਲ ਕਉ ਮੀਨ।।
ਗੁਰੂ ਤੇਗ਼ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਵਲ ਉਚਾਰਣ ਕੀਤੀ ਇਹ ਬਾਣੀ ਸੁਣਨ ਉਪਰੰ ਤ ਭਾਈ ਘਨਈਆ ਜੀ ਦੀ ਆਤਮਾ ਜਾਗ ਪਈ। ਉਹਨ ਨ
ਕਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸੱ ਚਾਈ ਅਤੇ ਨਾਮ ਿਸਮਰਨ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਨਹ ਸੀ ਸੋਿਚਆ। ਭਾਵ ਿਕ ਉਹ ਨਕ ਕੰ ਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਉਹਨ ਨੂੰ
ਮਿਹਸੂਸ ਹੋਇਆ ਿਕ ਉਹਨ ਨਾਮ ਿਸਮਰਨ ਨਾ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱ ਡੀ ਭੁੱ ਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪ8. ਇਸ ਸੰ ਸਾਰ ਉਪਰ ਕੀ ਰਹੇਗਾ?
ੳ. ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਫ਼ਰਮਾ ਦੇ ਹਨ:
ਨਾਮੁ ਰਿਹਓ ਸਾਧੂ ਰਿਹਓ ਰਿਹਓ ਗੁਰੁ ਗੋਿਬੰ ਦੁ।।
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਇਹ ਜਗਤੁ ਮੈ ਿਕਨ ਜਿਪਓ ਗੁਰ ਮੰ ਤੁ।।
ਭਾਈ ਘਨੱ ਈਆ ਜੀ ਭਾਈ ਨਨੂਆ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਹ ਉਨ ਨੂੰ ਿਜ਼ੰ ਦਗੀ ਦਾ ਮੰ ਤਰ ਦੇਣ ਤ ਭਾਈ ਨਨੂਆ ਜੀ ਉਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ
ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਪਾਸ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ। ਭਾਈ ਘਨੱ ਈਆ ਜੀ ਉਸੇ ਵਕਤ ਤੁਰ ਪਦੇ ਹਨ।
ਪ9. ਭਾਈ ਘਨੱ ਈਆ ਜੀ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਕਦ ਖਤਮ ਹੋਈ?
ੳ. ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਿਮਲਣ ਅਤੇ ਉਨ ਹੱ ਥ ਿਸੱ ਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਉਪਰੰ ਤ ਭਾਈ ਘਨੱ ਈਆ ਜੀ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਖਤਮ
ਹੋਈ। ਭਾਈ ਸਾਿਹਬ ਗੁਰੂ ਪਾਸ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸੰ ਗਤ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਭਾਈ ਸਾਿਹਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਿਵੱ ਚ ਪਾਣੀ
ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਲੱਗੀ। ਉਹ ਤਬੇਲੇ ਿਵੱ ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬ ਦੇ ਘੋਿੜਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ। ਇੱ ਕ ਿਦਨ ਭਾਈ ਸਾਿਹਬ ਘੋਿੜਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ
ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਥੇ ਪਹੁੰ ਚੇ ਅਤੇ ਉਨ ਨ ਭਾਈ ਸਾਿਹਬ ਨੂੰ ਅ ੀਰਵਾਦ ਿਦੱ ਤਾ ਅਤੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਭਿਵੱ ਖ
ਿਵੱ ਚ ਤੁਸ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱ ਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋਗੇ।
ਪ10. ਭਾਈ ਘਨੱ ਈਆ ਜੀ ਨ ਕੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ?
ੳ. ਭਾਈ ਸਾਿਹਬ ਨ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਿਕਸਤਾਨ ਿਵਚਲੇ ਅਟਕ ਿਜਲੇ ਦੇ ਕਾਹਵਾ ਿਪੰ ਡ ਿਵੱ ਚ ਇੱ ਕ ਧਰਮ ਾਲਾ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ
ਨੂੰ ਿਸੱ ਖੀ ਪਚਾਰ ਦਾ ਕਦਰ ਬਣਾਇਆ। ਉਨ ਦਾ ਮੁੱ ਖ ਉਦੇ ਿਬਨ ਿਕਸੇ ਧਰਮ ਜਾਤ ਦੇ ਭੇਦਭਾਵ ਤ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ
ਸੀ। 1705 ਿਵੱ ਚ ਉਹ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਿਹਬ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ ਜਦ ਮੁਗ਼ਲ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਿਜਆਂ ਨ ਉਥੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ।
ਪ11. ਿਸੱ ਖ ਿਨ ਾਨ ਸਾਿਹਬ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ?
ੳ. ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸਮ ਿਨ ਾਨ ਸਾਿਹਬ ਦਾ ਰੰ ਗ ਸਫੈਦ ਸੀ ਜੋ ਤੀ ਅਤੇ ਸਾਦਗੀ ਦਾ ਪਤੀਕ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਿਬੰ ਦ
ਪਾਤ ਾਹ ਦੇ ਸਮ ਇਸ ਦਾ ਰੰ ਗ ਪੀਲਾ ਿਜਸ ਨੂੰ ਬਸੰ ਤੀ ਵੀ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ ਕਰ ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ। ਖ਼ਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਤ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ
ਗੋਿਬੰ ਦ ਿਸੰ ਘ ਜੀ ਨ ਿਨ ਾਨ ਸਾਿਹਬ ਦਾ ਰੰ ਗ ਨੀਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਹਾ ਜੋ ਅੱ ਜ ਵੀ ਿਨਹੰ ਗ ਿਸੰ ਘ ਿਵੱ ਚ ਪਚੱ ਲਤ ਹੈ। ਪਿਹਲ
ਿਨ ਾਨ ਸਾਿਹਬ ਿਬਲਕੁੱ ਲ ਸਾਦੇ ਹੁੰ ਦੇ ਸਨ ਪਰ ਗੁਰੂ ਗੋਿਬੰ ਦ ਿਸੰ ਘ ਜੀ ਨ ਇਸ ਪਰ ਸਤਰ ਿਚੰ ਨ ਲਗਾਉਣੇ ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਪਿਹਲ
ਖੰ ਡਾ ਨਹ ਬਲਿਕ ਕਟਾਰ, ਢਾਲ ਅਤੇ ਤਲਵਾਰ ਿਤੰ ਨ ਸਤਰ ਿਚੰ ਨ ਸਨ ਜੋ ਿਨ ਾਨ ਸਾਿਹਬ ਪਰ ਲਗਾਏ ਜ ਦੇ ਸਨ।

ਪ12. ਬਾਅਦ ਿਵੱ ਚ ਇਨ ਿਚੰ ਨ ਨੂੰ ਿਕਸ ਦੁਆਰਾ ਵਰਿਤਆ ਿਗਆ?
ੳ. ਇਨ ਸਤਰ ਿਜਨ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਿਵੱ ਚ ਿਸੱ ਖ ਿਮਸਲ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਿਸੱ ਖ ਰਾਜ ਸਮ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਿਸੰ ਘ ਦੁਆਰਾ
ਵਰਿਤਆ ਿਗਆ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਿਸੰ ਘ ਦੇ ਸਮ ਿਸੱ ਖ ਿਨ ਾਨ ਸਾਿਹਬ ਦਾ ਰੰ ਗ ਲਾਲ ਜ ਗੂੜਾ ਸੰ ਤਰੀ ਕਰ ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ
ਭਾਵ ਿਕ ਪਿਹਲ ਿਸੱ ਖ ਾਹੀ ਿਨ ਾਨ ਦਾ ਰੰ ਗ ਨੀਲਾ ਸੀ ਪਰ ਡੋਗਿਰਆਂ ਵੱ ਲ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿਕ ਇਸ ਦਾ ਰੰ ਗ
ਬਦਲ ਕੇ ਕੇਸਰੀ ਕਰ ਿਦੱ ਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਪਰ ਦੇਵੀ ਦੀ ਮੂਰਤ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਿਸੰ ਘ ਨ ਿਕਸੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ
ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾਉਣ ਤ ਮਨਾ ਕਰ ਿਦੱ ਤਾ ਪਰ ਡੋਗਿਰਆਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਮੰ ਨਿਦਆਂ ਇਸ ਦਾ ਰੰ ਗ ਬਦਲ ਿਦੱ ਤਾ ਅਤੇ ਡੋਗਿਰਆਂ ਨੂੰ ਿਸੱ ਖ
ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਿਵੱ ਚ ਆਪਣੇ ਝੰ ਡੇ ਲੈ ਕੇ ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਦੇ ਿਦੱ ਤੀ।

