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 Question 
1 ਗੁਰੂ   ਤੇਗ   ਬਹਾਦਰ   ਜੀ   ਦੇ   ਬਚਪਨ   ਦੇ   ਉਹਨ�   ਅਨੁਭਵ�   ਦਾ   ਵੇਰਵਾ   ਿਦੳ   ਿਜਸ   ਿਵਚ�   ਉਹਨ�   ਦੀ 

ਿਦਆਲਤਾ   ਝਲਕਦੀ   ਹੈ? 

2 ਕ�ਮੀਰੀ   ਪੰਿਡਤ   ਗੁਰੂ   ਜੀ   ਕੋਲ   ਿਕ�   ਆਏ?    ਿਵਆਿਖਆ   ਕਰੋ   ਿਕ      ਗੁਰੂ   ਜੀ   ਦੇ   ਬਲੀਦਾਨ   ਦਾ   ਕੀ   ਨਤੀਜਾ 
ਿਨਕਿਲਆ?   ਤੁਸ�   ਦੂਿਜਆਂ   ਦੀ   ਿਕਸ   ਹੱਦ   ਤੱਕ   ਮਦਦ   ਕਰ   ਸਕਦੇ      ਹ�? 

3 ਗੁਰੂ   ਜੀ   ਨ�    ਿਨਰਾਜ਼   ਅਤੇ   ਕ�ੋਧਵਾਨ   ਲੋਕ�   ਨੰੂ   ��ਤੀ   ਬਣਾਈ   ਰੱਖਣ   ਲਈ   ਕੀ   ਿਸੱਿਖਆ   ਿਦੱਤੀ?   ਤੁਸ�   ਦੂਿਜਆਂ 
ਦੇ   ਮਨ�   ਨੰੂ   ਠ� ਸ   ਪਹੰੁਚਾਏ   ਿਬਨ�   ਆਪਣੇ   ਗੱੁਸੇ   ਤੇ   ਿਕਵ�   ਕਾਬੂ   ਪਾ   ਸਕ�ਗੇ? 

4 ਆਪਣੇ   ਧਰਮ   ਿਵੱਚ   ਪੱਕੇ   ਰਿਹਣ   ਲਈ   ਿਹੰਦੂਆਂ   ਅਤੇ   ਿਸੱਖ�   ਨੰੂ   ਿਕਸ   ਤਰ��   ਦੇ   ਜ਼ਲੁਮ   ਅਤੇ   ਮੁਸੀਬਤ�   ਦਾ 
ਸਾਹਮਣਾ   ਕਰਨਾ   ਿਪਆ? 

5 ਗੁਰੂ   ਤੇਗ   ਬਹਾਦਰ   ਜੀ   ਦੇ   ਜੀਵਨ   ਦੀਆਂ   ਦੋ   ਘਟਨਾਵ�   ਦਾ   ਵੇਰਵਾ   ਿਦਉ   ਿਜਨ� �   ਨ�    ਤੁਹਾਨੰੂ   ਬਹੁਤ   ਪ�ਭਾਿਵਤ 
ਕੀਤਾ?      ਉਹਨ�   ਘਟਨਾਵ�   ਦਾ   ਤੁਹਾਡੇ   ਜੀਵਨ   ਤੇ   ਕੀ   ਅਸਰ   ਿਪਆ? 

1 Describe Guru Tegh Bahadur Ji’s childhood experience that reflects his kind 

hearted attitude. 

2 Why did Kashmiri Pandits come to Guru Ji? Explain how it resulted in Guru Ji 
sacrificing his life? How far you would go to help others? 

3 What advice did Guru ji give to angry and hostile people to live in peace? How 

would you deal with your anger without hurting anyone? 

4 What kind of torture and hardships did Hindus and Sikhs suffer to stay firm in 

their faith?  

5 Which two lessons  from Guru Tegh Bahadur Ji’s life impressed you the most 

and made an impact on you? 
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