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Age 

6-8 yr. 
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5:30 minutes 
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                 60                                        40 

Book:   Guru Arjan Dev ji  Author:     Rajinder Kaur  

 

 Question 
1 ਿਕਹੜੇ   ਗੁਣ�   ਨ�    ਭਾਈ   ਮੰਝ   ਨੰੂ   ਇਕ   ਆਦਰ�ਕ   ਸੇਵਾਦਾਰ   ਬਣਾਇਆ?   ਇਨ� �   ਗੁਣ�   ਨੰੂ   ਤੁਸ�   ਆਪਣੀ 

ਰੋਜਾਨਾ   ਿਜੰਦਗੀ   ਿਵੱਚ   ਿਕਵ�   ਵਰਤ�ਗੇ? 

2 ਸੱਤਾ   ਅਤੇ   ਬਲਵੰਡ   ਨ�    ਿਕਹੜੀ   ਗਲਤੀ   ਕੀਤੀ?      ਗੁਰੂ   ਅਰਜਨ   ਦੇਵ   ਜੀ   ਨ�    ਉਹਨ�   ਨੰੂ   ਿਕਵ�   ਮੁਆਫ   ਕੀਤਾ? 

3 ਜਹ�ਗੀਰ   ਨ�    ਗੁਰੂ   ਅਰਜਨ   ਦੇਵ   ਜੀ   ਨੰੂ   ਬੰਦੀ   ਿਕ�   ਬਣਾਇਆ?   ਗੁਰੂ   ਅਰਜਨ   ਦੇਵ   ਜੀ   ਨ�    ਬੰਦੀ   ਬਣਨ   ਤ� 
ਇਨਕਾਰ   ਿਕ�   ਨਹ�   ਕੀਤਾ? 

4 “   ਪ�ਮਾਤਮਾ   ਨਾਲ   ਿਮਲਾਪ”   ਸਾਖੀ   ਤ�   ਸਾਨੰੂ   ਗੁਰੂ   ਅਰਜਨ   ਦੇਵ   ਜੀ   ਦੀ   �ਹਾਦਤ   ਬਾਰੇ   ਕੀ   ਿਸੱਿਖਆ 
ਿਮਲਦੀ   ਹੈ?   ਅਜੋਕੇ   ਜਮਾਨ�       ਿਵੱਚ   ਅਸ�   ਇਸ   ਿਸੱਿਖਆ   ਨੰੂ   ਿਕਵ�   ਵਰਤ   ਸਕਦੇ   ਹ�? 

5 ਗੁਰੂ   ਅਰਜਨ   ਦੇਵ   ਜੀ   ਨ�    ਜੀਵਨ   ਿਵੱਚ   ਅਨ� ਕ�   ਕੰਮ   ਸੰਪੂਰਨ   ਕੀਤੇ1   ਉਹਨ�   ਿਵਚ�   ਿਕਸੇ   ਇੱਕ   ਦੀ   ਚੋਣ 
ਕਰੋ,   ਿਜਸ   ਤ�   ਤੁਸ�   ਿਜਆਦਾ   ਪ�ਭਾਿਵਤ   ਹੋਏ   ਅਤੇ   ਿਕ�? 

1 What qualities made Bhai Manj an exemplary Sevadar? How 
can you use these attributes in your daily life. 

2 What mistake Satta and Balwand made? How did the 
all-forgiving Guru Arjan Dev ji forgive them?  

3 Why did Jahangir arrest Guru Arjan Dev Ji? Why Guru Arjan Dev 
ji did not resist the arrest? 

4 From the Sakhi “Merger with God”, what lessons do we learn 
from Guru Arjan Dev ji’s martyrdom? How can we apply these 
lessons in our daily life? 

5 Guru Arjan Dev ji  accomplished many things in life. Choose one 
that appeals you the most and explain why? 
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