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1 (ਜਨਮ ਅਤੇ ਵਿਆਹ)

ਵਸ੍ਿੱ ਖਾਂ ਦੇ ਪੰਜਿੇਂ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਿ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ 15 ਅਪਰੈਲ 1563 ਨੰੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਲਹਾ ਅੰਵਮਰਤਸ੍ਰ ਦੇ ਗੋਇੰਦਿਾਲ ਵਪੰਡ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ l ਉਹ 
ਆਪਣੇ ਵਪਤਾ ਚੌਥੀ ਪਾਤਸਾਹੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਦਾਸ੍ ਜੀ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਦੇ ਸ੍ਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਬਿੱਚੇ ਸ੍ਨ l ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਤੀਸ੍ਰੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ 
ਅਮਰਦਾਸ੍ ਜੀ ਦੇ ਸ੍ਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਬਿੱ ਚੇ ਅਤੇ ਇਕਲੌਤੇ ਔਰਤ ਸ੍ਨ l ਵਜਨਹ ਾਂ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪੁਿੱ ਤਰੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਮਾਤਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸ੍ਨਮਾਨ 
ਸ੍ੀ l ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਸੰ੍ਸ੍ਥਾ ਵਿਿੱਚ ਸ੍ੇਿਾ ਕੀਤੀ l ਅਤੇ ਗੋਇੰਦਿਾਲ ਵਿਖੇ ਰਵਹਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ l ਇਸ੍ ਤਰਹਾਂ ਆਪਣੇ ਦਾਦੇ 
ਤੋਂ ਵਪਆਰ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਿ ਜੀ ਨੇ ਪਵਿਿੱ ਤਰ ਭਜਨਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਭਨਤਾ ਿੀ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ l ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ੍ ਜੀ 
ਨੇ (ਗੁਰੂ) ਅਰਜਨ ਦੇਿ ਜੀ ਦੀ ਵਸ਼KSw ਿਿੱਲ ਿਿੱਡਾ ਵਿਆਨ ਵਦਿੱ ਤਾ l ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁਿੱ ਢਾ ਜੀ ਤੋਂ ਗੁਰਮੁI dI iSKSw prwpq kIqI[ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਚਾਚਾ 
ਮੋਹਰੀ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਗਵਣਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਦਿੱ ਤੀ ਅਤੇ ਵਪੰਡ ਪੁਜਾਰ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਦੇਿ ਨਗਰੀ (ਵਹੰਦੀ ਭਾਸਾ) ਮੁਸ੍ਲਮਾਨ ਵਪਰਥੀ (ਵਪੰਡ ਮੌਲਿੀ) ਨੇ 
ਇਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਫਾਂਰਸ੍ੀ ਅਤੇ ਵਪੰਡ ਦੇ ਪੰਵਡਤ ਬੇਨੀ ਨੰੂ ਇਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਸੰ੍ਸ੍ਵਕਰਤ ਦਾ ਵਗਆਨ ਵਦਿੱ ਤਾ l

ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਿ ਜੀ ਇਿੱ ਕ ਸੰ੍ਗੀਤ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੇ ਸ੍ਨ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ ਸ੍ਾਵਹਬ ਜੀ ਦੇ ਰਾਗਾਂ, ਸੰ੍ਗੀਤ ਦੇ ਢੰਗਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸ੍ਾਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੰੂ ਸਰੇਣੀ ਬੰਦ 
ਕਰਦੇ ਸ੍ਨ l ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸ੍ਾਰ ਸ਼ਬਦ ਰਵਚਆ l ਉਹ ਇਿੱਕ ਿਿੀਆ ਘੋੜ ਸ੍ਿਾਰ ਅਤੇ ਤੀਰ ਅੰਦਾਿ ਸ੍ਨ l ਗੁਰੂ ਸ੍ਾਵਹਬ ਜੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ 
ਯਾਦ ਵਿਿੱਚ aùQy gurdAwrw ਸ੍ਾਵਹਬ ਬਵਣਆ ਹੋਇਆ ਹੈ l ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਛੋੜੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਕਿੱ ਪੜੇ Aqy in`jI cIzW ਛਿੱਡ ਵਦਿੱ ਤੀAW
ਸ੍n l ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਿ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨਾਲ 19 ਜੂਨ 1589 ਨੰੂ 29 ਸ੍ਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸ੍ੀ l ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਮੋਆ ਵਪੰਡ 
ਦੇ ਭਾਈ ਵਕਰਸ਼ਨ ਚੰਦ ਦੀ ਪੁਿੱ ਤਰੀ ਸ੍ਨ l ਮੋਆ ਵਫਲੌਰ ਦੋ 10 ਵਕਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੈ l ਜੋ ਵਕ ਹੁਣ ਮਸ਼ਹੂਰ ਇਵਤਹਾਵਸ੍ਕ ਸ਼ਵਹਰ ਦਾਬਾ ਵਖਲਗਾ ਹੈ l ਵਜਿੱ ਥੇ 
ਵਸ੍ਿੱ ਖਾਂ ਦੇ ਪੰਜਿੇਂ ਗੁਰੂ,ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਿ ਦੇਿ ਜੀ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਇਿੱ ਕ ਵਦਨ ਪਵਹਲਾਂ ਪਹੁੰ ਚੇ ਸ੍ਨ l ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ੍ ਵਪੰਡ ਵਿਿੱ ਚ ਦੋ ਵਦਨ ਲਈ ਰਹੇ ਸ੍ਨ l ਹੁਣ 
ਇਹ ਵਪੰਡ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਅਤੇ ਅਰਜਨ ਦੇਿ ਜੀ ਵਿਆਹ ਲਈ ਪਰਵਸ੍ਿੱ ਿ ਹੈ l ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿਿੱ ਤਰ ਿਸ੍ਤਰ ਇਿੱਥੇ ਅਿੱ ਜ ਿੀ ਮਜੌੂਦ ਹਨ l ਇਹ 
ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਵਬਲਗਾ ਸ੍ਾਵਹਬ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ l ਦੁਸ਼ਾਲਾ, ਵਸ੍ਮਰਨ ਮਾਲਾ,ਚੰਦਨ ਦੀ ਚੌਕੀ ਿੀ ਗੁਰੁਦੁਆਰਾ ਸ੍ਾਵਹਬ ਵਿਿੱ ਚ ਸ੍ਥਾਵਪਤ ਹੈ
ਹਰ ਸ੍ਾਲ ਇਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਿ ਜੀ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ 3 ਵਦਨ ਦਾ ਦੀਿਾਨ ਸ੍ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ l ਅਤੇ ਅਖੀਰ 3 ਵਦਨ ਦੇ 
ਦੀਿਾਨ ਤੇ ਸ੍ਮਾਗਮ ਦੀ ਸ੍ਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਸ੍ਾਰੀ ਸੰ੍ਗਤ ਨੰੂ ਗੁਰੂ ਸ੍ਾਵਹਬ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿਿੱ ਤਰ ਿਸ੍ਤਰ ਵਦਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ l





2(ਆਵਗਆਕਾਰਤਾ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਸ੍ਬਕ)
ਇਕ ਵਦਨ ਸ੍ੀ ਸੰ੍ਨ 1581 ਵਿਿੱ ਚ (ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਿ ਜੀ 18 ਸ੍ਾਲ ਦੇ ਸ੍ਨ l ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ੍ ਜੀ ਦੇ ਚਚੇਰੇ ਭਰਾ ਵਸ੍ਹਾੜੀ ਮਿੱ ਲ ਦੇ ਪੁਿੱ ਤਰ ਦਾ ਵਿਆਹ 
ਲਾਹੌਰ ਵਿਿੱਚ ਸ੍ੀ l ਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ੍ ਜੀ ਨੰੂ ਵਿਆਹ ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸ੍ਿੱ ਦਾ ਵਦਿੱ ਤਾ l ਉਸ੍ ਸ੍ਮੇਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ੍ ਜੀ ਅੰਵਮਰਤਸ੍ਰ (ਹਵਰਮੰਦਰ ਸ੍ਾਵਹਬ) 
ਦੇ ਵਨਰਮਾਣ ਵਿਿੱਚ ਰੁਿੱ ਝੇ ਹੋਏ ਸ੍ਨ l ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪੁਿੱ ਤਰਾਂ ਵਿਿੱਚ ਵਕਸ੍ੇ ਿੀ ਇਿੱ ਕ ਪੁਿੱ ਤਰ ਨੰੂ ਵਿਆਹ ਤੇ ਭੇਜਣ ਬਾਰੇ ਸ੍ੋਵਚਆ l ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਸ੍ਭ ਤੋਂ 
ਪਵਹਲਾਂ ਆਪਣੇ ਿਿੱ ਡੇ ਪੁਿੱ ਤਰ ਵਿ੍ਥੀ ਚੰਦ ਨੰੂ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਵਕਹਾ l ਵਿ੍ਥੀ ਚੰਦ ਨੰੂ ਪਤਾ ਸ੍ੀ ਵਕ ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਦਾਸ੍ ਜੀ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਵਿਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋਣ ਦਾ ਸ੍ਮਾਂ ਨਿਦੀਕ ਹੈl ਵਪਰਥੀ ਚੰਦ ਨੰੂ ਇਸ੍ ਗਿੱਲ ਦਾ ਡਰ ਸ੍ੀ ਵਕ ਜੇਕਰ ਉਹ ਉਸ੍ ਿੇਲੇ ਗੁਰੂ ਗਿੱ ਦੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲਾਹੌਰ ਵਿਿੱਚ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਨਹ ਾਂ 
ਕੋਲੋਂ ਗੁਰੂਤਾ ਗਿੱਦੀ ਦਾ ਉਤਰਾਵਿਕਾਰੀ ਅਵਿਕਾਰ ਹਿੱ ਥੋਂ ਜਾ ਸ੍ਕਦਾ ਹੈl ਇਸ੍ ਲਈ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਪਤਾ ਨੰੂ ਜਿਾਬ ਦੇ ਵਦਿੱ ਤਾ ਵਕ ਵਪਤਾ ਜੀ ਤੁਸ੍ੀਂ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ 
ਹੋ ਵਕ ਮੈਂ ਸ਼ਰਿਾਲੂਆ ਦੇ ਸ੍ੌਦੇ ਦੀ ਦੇਖ ਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ l ਜੇ ਮੈਂ ਚਲਾ ਜਾਿਾਂਗਾ ਤਾਂ l ਇਹ ਵਨਗਰਾਨੀ ਮੁਸ਼ਵਕਲ ਹੋ ਜਾਿੇਗੀ l ਮੇਰਾ ਇਿੱ ਥੇ ਰਵਹਣਾ ਹੀ 
ਿਰੂਰੀ ਹੈ l
ਇਸ੍ ਲਈ ਵਿ੍ਥੀ ਚੰਦ ਦੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਜਿਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ੍ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੂਸ੍ਰੇ ਪੁਿੱ ਤਰ ਮਹਾਨ ਦੇਿ ਨੰੂ ਪੁਿੱ ਵਛਆ ਜੋ ਸੰ੍ਤ ਸ੍ੁਭਾਅ ਦੇ ਸ੍ਨ 
l ਮਹਾਨ ਦੇਿ ਨੇ ਜਿਾਬ ਵਦਿੱ ਤਾ ਵਪਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ੍ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਰੀਤੀ ਵਰਿਾਜ ਲਈ ਸ੍ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈl ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਵਿਿੱਚ ਜਾਣ ਨਾਲ ਮੇਰਾ 
ਕੀਮਤੀ ਸ੍ਮਾਂ ਵਿਅਰਥ ਹੋ ਜਾਿੇਗਾ ਜੋ ਵਕ ਅਣਮੁਿੱ ਲਾ ਹੈ ਵਜਸ੍ ਨੰੂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਰਭੂ ਭਗਤੀ ਵਿਿੱਚ ਵਬਤਾਨਾ ਪਸੰ੍ਦ ਕਰਾਂਗਾ l
ਮਹਾਨ ਦੇਿ ਦੇ ਿੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਵਪਿੱ ਛੋਂ ਗੁਰੂ ਰਾਸ੍ਦਾਸ੍ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ੍ਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਪੁਿੱ ਤਰ (ਗੁਰੂ) ਅਰਜਨ ਦੇਿ ਨੰੂ ਵਕਹਾ l ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਿ ਜੀ ਨੇ 
ਲਾਹੌਰ ਜਾਣ ਲਈ ਵਪਤਾ ਿਜੋਂ ਵਦਿੱ ਤੀਆਂ ਵਹਦਾਇਤਾਂ ਸ੍ਿੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈਆਂ l ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ੍ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਿ ਜੀ ਨੰੂ ਹੁਕਮ ਵਦਿੱ ਤਾ ਵਕ ਤੁਸ੍ੀਂ 
ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਉਦੋਂ ਤਿੱ ਕ ਨਹੀਂ ਿਾਪਸ੍ ਮੁੜ ਨਾ ਜਦੋਂ ਤਿੱ ਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਉਣ ਲਈ ਸ੍ੁਨੇਹਾ ਨਾ ਭੇਜਾਂ l ਵਪਤਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸ੍ਾਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਿ ਜੀ ਲਾਹੌਰ 
ਲਈ ਰਿਾਨਾ ਹੋ ਗਏ l ਲਾਹੌਰ ਜਾ ਕੇ ਵਿਆਹ ਸ੍ਮਾਰੋਹ ਦੀ ਸ੍ਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਿ ਜੀ ਰੋਿਾਨਾ ਸੰ੍ਗਤ ਨਾਲ snbMD ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ 
ਵਦਿੱ ਤਾ l ਆਪਣੇ ਵਿਹਲੇ ਸ੍ਮੇਂ ਵਿਿੱ ਚ ਉਹ ਸੰ੍ਤ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਸ੍ਮੇਤ ਪਵਿਿੱ ਤਰ ਤੇ ਮਹਾਨ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸ੍ਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਿੱ ਗ ਗਏ l ਉਹ ਕਈ ਮਹੀਨੇ 
ਆਪਣੇ ਵਪਤਾ ਜੀ ਦੇ ਿਾਪਸ੍ ਆਉਣ ਦੇ ਸ੍ੁਨੇਹੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਰਹੇ l ਪਰ ਵਪਤਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ੍ ਜੀ ਿਿੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸ੍ੁਨੇਹਾ ਨਾ ਆਇਆ l



ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਉਪਰੰਤ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਿ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਵਪਤਾ ਰਾਮਦਾਸ੍ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਇਿੱਕ ਪਿੱ ਤਰ ਵਲਵਖਆ l ਜੋ ਵਕ ਵਪਰਥੀ 
ਚੰਦ ਦੇ ਹਿੱ ਥ ਲਿੱ ਗ ਵਗਆ l ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪਿੱ ਤਰ ਲੁਕਾ ਵਦਿੱ ਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਵਪਤਾ ਦੇ ਹਿੱ ਥ ਨਾ ਆ ਜਾਏ l ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਿ ਜੀ ਨੇ ਪਵਹਲੇ ਪਿੱ ਤਰ ਦੇ 
ਜਿਾਬ ਨਾ ਆਉਣ ਤੇ ਦੂਸ੍ਰਾ ਪਿੱ ਤਰ ਵਫਰ ਵਲਵਖਆ ਵਜਸ੍ ਨੰੂ ਵਫਰ ਵਪਰਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਵਪਤਾ ਦੀ ਨਿਰਾਂ ਤੋਂ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰਿੱ ਵਖਆ l ਅਖੀਰ ਤੀਸ੍ਰੀ ਿਾਰੀ ਗੁਰੂ 
ਅਰਜਨ ਦੇਿ ਜੀ ਨੇ ਵਿਰਾਗ ਭਵਰਆ ਪਿੱ ਤਰ ਵਲਵਖਆ ਅਤੇ ਇਿੱ ਕ ਵਸ੍ਿੱ ਖ ਨੰੂ ਵਦਿੱ ਤਾ ਅਤੇ ਪਿੱ ਤਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ੍ ਜੀ ਨੰੂ ਸ੍ੌਂਪਣ ਦਾ ਵਨਰਦੇਸ਼ ਵਦਿੱ ਤਾ l ਜਦੋਂ 
ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ੍ ਜੀ ਨੇ ਤੀਸ੍ਰੀ ਵਚਿੱਠੀ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਵਿ੍ਥੀ ਚੰਦ ਨੰੂ ਵਪਛਲੀਆਂ ਦੋ ਵਚਿੱਠੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪੁਿੱ ਵਛਆ, ਵਪਰਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ 
ਵਦਿੱ ਤਾ ਕੀ ਉਨਹ ਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪਿੱ ਤਰ ਨਹੀਂ ਹਨ l ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ੍ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਿੱ ਕ ਸ੍ੇਿਕ ਨੰੂ ਆਦੇਸ਼ ਵਦਿੱ ਤਾ ਤੇ ਵਜਿੱ ਥੇ ਪਿੱ ਤਰ ਪਏ ਹਨ ਉਹ ਜਗਹਾ ਦਿੱ ਸ੍ 
ਕੇ ਪਿੱ ਤਰ ਮੰਗਿਾਏ ਜੋ ਵਕ ਵਪਰਥੀ ਚੰਦ ਦੇ ਹੀ ਘਰ ਸ੍ਨ l ਪਿੱਤਰ ਵਮਲਣ ਉਪਰੰਤ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ੍ ਜੀ ਨੇ ਵਸ੍ਿੱ ਖਾਂ ਨੰੂ ਤੁਰੰਤ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵਕਹਾ ਵਕ 
ਪੁਿੱ ਤਰ ਅਰਜਨ ਦੇਿ ਨੰੂ ਮੁੜ ਿਾਪਸ੍ ਲੈ ਆਉਣਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਿ ਜੀ ਦੇ ਿਾਪਸ੍ ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ੍ ਜੀ ਨੇ ਮਵਹਸ੍ੂਸ੍ ਕੀਤਾ ਵਕ ਹੁਣ 
ਇਸ੍ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਵਿਦਾ ਲੈਣ ਦਾ ਸ੍ਮਾਂ ਆ ਵਗਆ ਹੈ l ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸ੍ੀ l ਵਕ ਗੁਰੂਤਾ ਗਿੱਦੀ ਦੇ ਕਾਬਲ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਸ੍ਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਪੁਿੱ ਤਰ ਅਰਜਨ 
ਦੇਿ ਹੀ ਹੈ l

ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ੍ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸ੍ਲਾ ਵਸ੍ਿੱ ਖਾਂ ਨੰੂ ਸ੍ੁਣਾਇਆ ਸ੍ੀ l ਵਸ੍ਿੱ ਖ ਗੁਰੂ ਸ੍ਾਵਹਬ ਦੇ ਫੈਸ੍ਲੇ ਨਾਲ ਸ੍ਵਹਮਤ ਹੋ ਗਏ l ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ੍ ਜੀ ਨੇ 
ਆਪਣੇ ਪਰਮੁਿੱ ਖ ਸ੍ੇਿਕਾਂ ਨੰੂ ਪੰਜ ਪੈਸ੍ੇ ਅਤੇ ਨਾਰੀਅਲ ਲੈਣ ਲਈ ਭੇਵਜਆ l ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ੍ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਿੱਦੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਿ ਜੀ ਨੰੂ ਗਿੱਦੀ 
ਵਬਠਾ ਵਦਿੱ ਤਾ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁਿੱ ਢਾ ਜੀ ਨੰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਿ ਜੀ nUM ਵਤਲਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵਕਹਾ l ਵਫਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ੍ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਿ ਜੀ ਅਿੱਗੇ 
ਵਸ੍ਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਮਿੱ ਥਾ ਟੇਵਕਆ ਅਤੇ ਵਕਹਾ ਵਕ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਿ ਜੀ ਇਹ ਵਸ੍ਿੱ ਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਹਨ ਵਜਿੇਂ ਇਿੱ ਕ ਦੀਿਾ ਦੂਸ੍ਰੇ ਦੀਿੇ ਰੌਸਨੀ ਵਦੰਦਾ ਹੈ 
ਇਸ੍ ਤਰਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਰਕਾਸ਼ (ਆਤਮਾ) ਜੋ ਵਕ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਿ ਜੀ ਨੰੂ ਸ੍ੌਂਪ ਵਦਿੱ ਤੀ ਹੈ l ਜੋ ਵਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਿ ਜੀ ਦਾ ਪਰਕਾਸ਼ ਹੈ l ਗੁਰੂ ਹੁਣ 
ਅਰਜਨ ਦੇਿ ਜੀ ਵਿਿੱਚ ਰਵਹਣਗੇ l ਇਸ੍ ਤਰਹਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਿ ਜੀ ਨੰੂ ਗੁਰੂਤਾ ਗਿੱਦੀ 28 ਅਗਸ੍ਤ, 1581 ਨੰੂ ਵਮਲੀ ਸ੍ੀ l



3 (ਸ੍ਿੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਿੱ ਚ ਸ੍ਿਵਿ੍ਤੀ)
ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ੍ ਜੀ ਦੇ ਸ੍ਭ ਤੋਂ ਿਿੱ ਡੇ ਪੁਿੱ ਤਰ ਵਪਰਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਸ੍ੋਵਚਆ ਸ੍ੀ l ਵਕ ਵਪਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂਤਾ ਗਿੱ ਦੀ ਤੇ ਅਵਿਕਾਰ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਹੈ l ਪਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ੍ ਜੀ ਨੇ ਗਿੱ ਦੀ 

ਆਪਣੇ ਸ੍ਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਪੁਿੱ ਤਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਿ ਜੀ ਨੰੂ ਦੇ ਵਦਿੱ ਤੀ l ਇਹ ਸ੍ਭ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਪਰਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਗੁਿੱ ਸ੍ੇ ਵਿਿੱ ਚ ਕਠੋਰ ਸਬਦ ਨਾਲ ਗਿੱਲ ਕੀਤੀ l ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ੍ 
ਜੀ ਨੰੂ ਵਕਹਾ ਵਕ ਤੁਸ੍ੀਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਬਣਨ ਦਾ ਅਵਿਕਾਰ ਖੋਹ ਕੇ ਅਰਜਨ ਨੰੂ ਵਦਿੱ ਤਾ ਹੈ l ਹੁਣ ਉਹ ਅਰਜਨ ਦੇਿ ਨੰੂ ਗਿੱ ਦੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਛਿੱ ਡਣਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਗੁਰੂ ਸ੍ਾਵਬਤ 
ਕਰਕੇ ਵਦਖਾਉਣਗੇ ।
ਅਗਲੇ ਵਦਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ੍ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਗੋਵਬੰਦਿਾਲ ਲਈ ਰਿਾਨਾ ਹੋ ਗਏ l ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁਿੱ ਤਰ ਅਰਜਨ ਦੇਿ ਨੰੂ ਿੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ l ਗੋਇੰਦਿਾਲ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ੍ 
ਜੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸ੍ਮਾ ਗਏ l ਇਸ੍ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਿ ਜੀ ਗੁਰੂ -ਕਾ-ਚਿੱਕ ਜੋ ਵਕ ਹੁਣ ਅੰਵਮਰਤਸ੍ਰ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਪਰਵਸ੍ਿੱ ਿ ਹੈ, ਵਿਿੱ ਚ ਆ ਗਏ l ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ 
ਵਸ੍ਿੱ ਖਾਂ ਦੇ ਪੰਜਿੇਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਵਡਊਟੀ ਵਨਭਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤੀ l
ਵਿ੍ਥੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਗੁਰੂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤਾ l ਤੇ ਆਪਣੇ ਸ੍ਾਥੀਆਂ ਨੰੂ ਸ੍ਮਝਾ ਕੇ ਭੇਵਜਆ ਵਕ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਉਸ੍ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਤੇ ਕਵਹਣ ਵਪਰਥੀ ਚੰਦ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹੈ l 
ਵਪਰਥੀ ਚੰਦ ਦੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੇ ਐਿੇਂ ਹੀ ਕੀਤਾ l ਉਹ ਸ੍ਭ ਨੰੂ ਗਿੱ ਲਾਂ ਵਿਿੱ ਚ ਲਾ ਕੇ ਵਪਰਥੀ ਚੰਦ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਕਵਹੰਦੇ ਇਹੀ ਸ੍ਾਡੇ ਗੁਰੂ ਹਨ ਲੋਕ ਸ੍ਭ ਭੇਟਾ ਵਪਰਥੀ ਚੰਦ ਨੰੂ ਦੇਣ 
ਲਿੱ ਗੇ ॥
ਵਪਰਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਖੁਦ ਨੰੂ ਗੁਰੂ ਵਕਹਾ। ਉਸ੍ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੰੂ ਲੋਕਾ ਵਿਿੱ ਚ ਇਹ ਦਿੱ ਸ੍ਣ ਲਈ ਭੇਵਜਆ ਵਕ ਉਹ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸ੍ਾਰੇ ਵਸ੍ਿੱ ਖ ਉਸ੍ ਦੇ ਆਦਮੀਆਂ ਦੁਆਰਾ 
ਿੋਖਾ ਖਾ ਗਏ ਸ੍ਨ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਿਾਲੂ ਆਪਣੇ ਭੇਟਾਂ ਲੈਕੇ ਅੰਵਮਰਤਸ੍ਰ ਆਏ ਤਾਂ ਵਪਰਥੀ ਚੰਦ ਦੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਵਿ੍ਥੀ ਚੰਦ ਕੋਲ ਲੈ AwieAw । ਇਸ੍ ਤਰਹਾਂ ਵਪਰਥੀ ਚੰਦ ਨੰੂ 
ਸ੍ਾਰੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਚੜਹਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ।ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਿ ਜੀ ਨੰੂ ਕੋਈ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਸ੍ੀ ਰਵਹ ਗਈ। ਵਫਰ ਿੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਸ੍ੋਈ ਨੰੂ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨਾ ਦੇ ਕੋਲ ਸ੍ੀ, ਚਲਾਉਂਦy
ਰਹੇ. ਉਹ ਸਾਂਤ ਰਹੇ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਂ ਨੰੂ ਦੁਹਰਾਉਣ ਵਿਚ ਲਿੱ ਗੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾ ਨੇ ਵਪਰਥੀ ਚੰਦ ਦੇ ਵਖਲਾਫ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁਿੱ ਵਕਆ. ਉਹਨਾ ਨੰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿਚ 
ਪੂਰਨ ਵਿਸਿਾਸ੍ ਸ੍ੀ। ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਸ੍ਨ ਵਕ ਸ੍ਿੱ ਚ ਸ੍ਫ਼ਲ ਹੋਿੇਗਾ ਅਤੇ ਝੂਠ ਅਸ੍ਫਲ ਹੋਿੇਗਾ।

ਵਪਰਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਨਿੀ ਚਾਲ ਖੇਡੀ ਉਸ੍ਨੇ AwieAw ਭੇਟਾਿਾ ਦਾ ਲੰਗਰ ਵਤਅਾਾਰ ਕਰਿਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੰੂ ਭੇਵਜਅw। ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਸ੍ ਨੰੂ ਸ੍ਿੀਕਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ . ਉਹਨਾ ਨੇ 
ਲੰਗਰ ਵਿਚ ੳuਹੀ ਚਲਾਇਅw ਜੋ ੳuhਨਾ ਕੋਲ ਸ੍ੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਕਸ੍ਰ ਘਿੱ ਟ ਤੋਂ ਘਿੱ ਟ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਪੰਗਤ ਵਿਚ ਹੁੰ ਦੇ ਸ੍ਨ। ਵਦਨ ਵਿਚ ਵਸ੍ਰਫ਼ ਇਕ ਿਾਰ 
ਹੀ ਪਂਗਤ ਵਿਚ ਬੈਠਦੇ ਸ੍ਨ ਪਰ ਵਫਰ ਿੀ ੳuਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਤੇ ਸ੍ਾਂਤ ਰਵਹਦੇ ਸ੍ਨ
iੲਹ ਸ੍ਭ ਕੁਝ ਸ੍ਮੇ ਲ਼ਈ ਹੀ ਜਾਰੀ ਵਰਹਾ ਵਫਰ ੲik ਵਦਨ ਮਾਤਾ ਭਾਨੀ ਜੀ ਦਾ ਚਚੇਰਾ ਭਰਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ੍ ਜੀ ਆਗਰੇ ਤੋਂ ਆਏ ੳਹ ਬੜੇ ਬੁਿੀਮਾਨ ਤੇ ਵਸ੍ਵਖਅਤ ਸ੍ਨ 
ਪਰਂਤੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਿ ਜੀ ਅਤੇ ੳਹਨਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਗਏ ਭੋਜਨ ਦੀ ਗੁਣਿਤਾ ਨੂ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜy ਦੁਖੀ ਸ੍ਨ

ਭਾੲI ਗੁਰਦਾਸ੍ ਜੀ ਨੇ ਇਸ੍ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸ੍ੌਚਨ ਦਾ ਮਨ ਬਨਾਇਆ Aqy ਬਾਬਾ ਬੁਢਾ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖ ਸ੍ੇਿਕਾ ਨੰੂ ਇਕਠਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਿ ਜੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ 
ਬੁਢਾ ਜੀ ਤੇ ਮੁਖ ਸ੍ੇਿਕਾ ਨਾਲ ਅਲਗ ਅਲਗ ਵਦਸ਼ਾ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਪਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲੋਕਾ ਨੂ ਜਾਗਰੂ ਕੀਤਾ ਵਕ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਿ ਜੀ ਅਸ੍ਲ ਗੁਰੂ ਹਨ ਿਿ ਤੋ ਿਿ 
ਲੋਕਾ ਨੂ ਸ੍ਚਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗ ਵਗਅw ਓਹਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ੍ੇਿਾ ਭਗਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਵਦਤੀ
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ਇਵਤਹਾਸ੍ਕ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪਿੱ ਥਰ ਇਿੱ ਕ ਗੈਰ ਵਸ੍ਿੱ ਖ ਨੇ ਰਿੱ ਵਖਆ ਸ੍ੀ l 1588 ਨੰੁ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਮੁਸ੍ਲਮਾਨ ਸੰ੍ਤ ਹਿਰਤ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਨੰੂ ਇਮਾਰਤ 
ਦੇ ਵਨਰਮਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ੍ੌਂਵਪਆ ਸ੍ੀ l ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਿ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਮਿੱ ਤਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਹਿਰਤ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਨੰੂ ਪਿੱ ਥਰ ਰਿੱ ਖਣ ਲਈ ਤੇ ਸੰ੍ਸ੍ਾਰ ਨੰੂ 
ਿਰਮ ਦਾ ਸ੍ਿੱਚਾ ਸੰ੍ਦੇਸ਼, ਅੰਤਰ ਵਿਸਿਾਸ੍, ਿਾਰਤਾਲਾਪ ਅਤੇ ਆਦਾਨ ਪਰਦਾਨ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਵਹਤ ਕੀਤਾ l 1400 ਸ੍ੈਂਕੜੇ ਦੌਰਾਨ ਇਿੱਕ ਛੋਟਾ ਵਜਹਾ ਝੀਲ ਸ੍ੀ l ਜੋ 
ਵਕ ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਵਘਵਰਆ ਹੋਇਆ ਸ੍ੀ l ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਗੁਰਵਸ੍ਿੱ ਖਾਂ ਨੇ ਇਸ੍ ਥਾਂ ਨੰੂ ਆਰਾਮ ਲਈ ਅਤੇ ਵਿਆਨ ਲਈ ਿਰਵਤਆ ਇਵਤਹਾਸ੍ ਦਿੱ ਸ੍ਦਾ 
ਹੈ l ਵਕ ਗੋਤਮ ਬੁਿੱ ਿਾ ਦੀ ਇਸ੍ ਪਰਾਚੀਨ ਝੀਲ ਤੇ ਕੁਝ ਸ੍ਮੇਂ ਲਈ ਠਵਹਰੇ ਸ੍ਨ l ਅਤੇ ਸ੍ਾਿਮ ਵਰਸ਼ੀ ਜੀ ਦੇ ਵਸ੍ਮਰਨ ਲਈ ਸ੍ਥਾਨ ਿਜੋਂ ਵਸ੍ਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਸ੍ਨ l 
ਹਾਲਾਂਵਕ koeI sbUq nhI ਸ੍ੀ pr, ਮੰਵਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਕ ਇਹ ਜਗਹਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ੍ ਜੀ ਨੰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਿ ਜੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਹਾਿਰੀ ਿਜੋਂ ਭੇਟ 
ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ੍ੀ l ਇਹ ਝੀਲ ਿਿੱਡੀ ਸ੍ੀ lਜੋ ਚੌਥੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ੍ ਜੀ ਨੇ (1574 - 1581) ਦੀ ਅਗਿਾਈ ਵਿਿੱਚ ਮਾਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸ੍ਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ l ਜੋ ਵਕ 
ਪੰਜਿੇਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਿ ਜੀ ਦੀ (1581-1606) ਅਗਿਾਈ ਵਿਿੱਚ ਸ੍ੀ l ਵਜਸ੍ ਨੰੂ ਹਵਰਮੰਦਰ ਸ੍ਾਵਹਬ ਬਣਾਇਆ ਵਗਆ ਜੋ ਵਕ 1601 ਵਿਿੱ ਚ ਪੂਰਾ ਵਤਆਰ 
ਹੋਇਆ l ਹਵਰਮੰਦਰ ਸ੍ਾਵਹਬ ਅਤੇ ਅੰਵਮਰਤਸ੍ਰ dw ਵਿਕਾਸ੍ nwlo nwl ho ਵਗਆ l ਇਸ੍ ਸ਼ਵਹਰ ਨੰੂ ਪਵਹਲਾਂ ਰਾਮਦਾਸ੍ਪੁਰ ਦੇ ਨਾਂਮ ਨਾਲ ਜਾਵਣਆ ਜਾਦਾ ਸ੍ੀ 
l ਹਵਰਮੰਦਰ ਸ੍ਾਵਹਬ ਦੇ ਵਨਰਮਾਣ ਨਾਲ ਅੰਵਮਰਤਸ੍ਰ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਵਣਆ ਜਾਣ ਲਿੱ ਗਾ l ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ੍ ਜੀ ਨੇ ਿਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਿਪਾਰਕਾਂ ਨੰੂ ਸ਼ਵਹਰ ਦੇ 
ਵਿਕਾਸ੍ ਨਾਲ ਪਰੇਵਰਤ ਕੀਤਾ l ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਾਿਾਰ ਅਤੇ ਚੌਕ ਪਾਸ੍ੀਅਨ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਪੰਜਿੇਂ ਅਤੇ ਛੇਿੇਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ੍ਮੇਂ ਸ਼ਵਹਰ ਨੰੂ ਵਿਸ੍ਥਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾਿਾਂ 
ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ l ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਰਿਾਲੂਆਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸ੍ਮੂਹ ਨੰੂ ਪਾਣੀ ਸ੍ਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂਡਬਾਓੁਲ ਦੀ ਉਸ੍ਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ l 
ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ ਹਵਰਮੰਦਰ ਸ੍ਾਵਹਬ ਦੇ ਦਿੱ ਖਣ ਪੂਰਬ ਿਿੱਲ ਰਿੱ ਵਖਆ ਵਗਆ ਸ੍ੀ l ਹਵਰਮੰਦਰ ਸ੍ਾਵਹਬ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੰੂ ਬਾਿਾਰਾਂ, ਬਾਗਾ ,ਘਰਾਂ 
,ਅਤੇ ਵਰਆਸ੍ੀ ਸ੍ਥਾਨਾਂ ਨੇ ਘੇਵਰਆਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਿ ਜੀ ਿੀ ਇਨਹ ਾਂ ਭੀੜ ਭੜਵਕਆਂ ਦੇ ਵਕਸ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਘਰ ਵਿਿੱਚ ਰਵਹੰਦੇ ਸ੍ਨ l ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਵਸੰ੍ਘ ਜੀ 
ਇਿੱ ਕ ਅਵਜਹੇ ਵਸ੍ਿੱ ਖ ਸ੍ਨ l ਵਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਿਨ ਕਾਲ ਵਿਿੱਚ ਕਦੇ ਵਭਰਸ਼ਟ ਦੁਆਰਾ ਸਾਸ੍ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸ੍ੀ l ਇਸ੍ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਇਿੱ ਕ ਇਵਤਹਾਸ੍ਕ ਮਹਾਨ 
ਫੌਜੀ ਜਰਨੈਲ ਸ੍ਨ l ਵਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸ੍ੇਿਾ ਅਤੇ ਇਸ੍ ਦੀ ਪਰਜਾ ਦੀ ਸ੍ੇਿਾ ਕੀਤੀ ਸ੍ਾਰੇ ਿਰਮਾਂ ਦੇ ਸ੍ਾਰੇ ਸ੍ਾਵਰਆਂ ਨੇ ਸ੍ਮਾਨਤਾ ਵਦੰਦੇ ਸ੍ਨ l ਉਹ 
ਕਲਾ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸ੍ਰਪਰਸ੍ਤ ਿੀ ਸ੍ਨ l ਆਪਣੇ ਜੀਿਨ ਕਾਲ ਵਿਿੱਚ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਸ੍ਾਰੇ ਵਸ੍ਿੱ ਖਾਂ ਨੰੂ ਇਿੱ ਕ ਮਹਾਨ ਖਾਲਸ੍ਾ ਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਾਸ੍ਨ ਕਾਲ ਵਿਿੱਚ ਵਲਆਉਣ ਦਾ 
ਯਤਨ ਕੀਤਾ l ਜਦੋਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਅੰਵਮਰਤਸ੍ਰ ਤੇ ਵਜਿੱ ਤ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸ੍ਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਵਰਆਂ ਦਾ ਮੁੜ ਉਸ੍ਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸ੍ਾਰੇ ਵਨਰਮਾਣ ਦਾ 
ਕੰਮ ਸੁਰੂ ਕਰਿਾਇਆ l ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੋਤੇ ਵਨਹਾਲ ਵਸੰ੍ਘ ਦੇ ਨਾਲ ਤਰਨ-ਤਾਰਨ ਵਿਖੇ ਗੁਰਦੁਆਰy ਿਾsqy vI ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਿੱ ਲਹੇ ਵਦਲ nwl AgvweI kIqI
pr ਹਵਰਮੰਦਰ ਸ੍ਾਵਹਬ vwsqy ਆਪਣੇ ਵਦਲ ਵਿਿੱਚ ਇਿੱ ਕ ਵਿਸੇਸ ਜਗਹਾ ਰਿੱ ਖੀ l ਜੋ ਵਕ ਸ੍ਾਰੇ ਵਸ੍ਿੱ ਖਾਂ ਲਈ ਹੈ l ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਾਵਹਬ ਦੀ ਦੋ ਉਪਰਲੀਆਂ ਮੰਵਿਲਾਂ 
ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਕੰਿਾਂ ਨੰੂ ਸ੍ੋਨੇ ਨਾਲ ਢਿੱ ਵਕਆ ਹੋਇਆ ਹੈ l ਸ੍ੁੰ ਦਰ ਗੁਬੰਦ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ ਮਵਹਲ ਦy C`q dyn auqy kImqI Dwq dw aultw kml bxwieAw hoieAw
hY[





5 (ਭਾਈ ਮੰਝ)
ਭਾਈ ਮੰਝ ਜੀ ਦਾ ਅਸ੍ਲੀ ਨਾਮ ਤੀਰਥ ਸ੍ੀ l ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਿੱ ਖੀਰਲੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸ੍ਨ l ਭਾਈ ਮੰਝ ਜੀ ਹੁਵਸ਼ਆਰ ਵਜਲਹੇ  ਦੇ ਕੰਗਮੀ ਵਪੰਡ ਦੇ 

ਰਵਹਣ ਿਾਲੇ ਸ੍ਨ l ਅਤੇ ਸ੍ਖੀ ਸ੍ਰਿਰ ਦੇ ਚੇਲੇ ਸ੍ਨ l ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਪੀਰਖਾਨਾ ਸ੍ਥਾਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਸ੍ੀ l ਨਿਦੀਕੀ ਵਪੰਡਾਂ ਵਿਿੱਚ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਵਨਹਚਾ ਦਾ ਪਰਸ੍ਾਰ 
ਕੀਤਾ l ਇਿੱਕ ਿਾਰੀ ਭਾਈ ਮੰਝ ਨੇ ਇਿੱ ਕ ਸ਼ਰਿਾਲੂ ਨੰੂ ਪੀਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਾਹਰ ਵਨਕਵਲਆ l ਉਨਹ ਾਂ ਨਾਲ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਦੋਸ੍ਤ ਅਤੇ ਪਰਸ਼ੰਸ੍ਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨਾਲ ਿੀ ਗਏ 
ਸ੍ਨ l ਜਦੋਂ ਉਹ ਿਾਪਸ੍ ਆਏ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਿ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰ ਰਹੇ ਸ੍ਨ l ਭਾਈ ਮੰਝ ਜੀ ੳuh ਪਾਿਨ ਬਾਣੀ ਸ੍ੁਣ ky ਪਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਗਏ ਸ੍ਨ l 
ਇਸ੍ ਦੌਰਾਨ ਭਾਈ ਮੰਝ ਜੀ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਿ ਜੀ ਨਾਲ ਹੋਈ l ਭਾਈ ਮੰਝ ਜੀ ਦੇ ਵਸ੍ਿੱ ਖਾਂ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਦਿੱ ਵਸ੍ਆ ਵਕ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਿ ਜੀ ਵਸ੍ਿੱ ਖਾਂ ਦੇ 
ਪੰਜਿੇਂ ਗੁਰੂ ਹਨ l ਗੁਰੂ ਸ੍ਾਵਹਬ ਜੀ ਇਸ੍ ਸ੍ਮੇਂ ਹਵਰਮੰਦਰ ਸ੍ਾਵਹਬ ਵਿਿੱਚ ਰਵਹ ਰਹੇ ਹਨ l ਭਾਈ ਮੰਝ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਮਿੱ ਤਰ ਤੇ ਵਸ੍ਿੱ ਖਾਂ ਤੋਂ ਛੁਿੱ ਟੀ ਲੈ ਲਈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ 
ਅਰਜਨ ਦੇਿ ਜੀ ਨੰੂ ਕਵਹਣ ਲਿੱ ਗੇ “ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਸ੍ਿੱ ਖ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹਾਂ l ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੰੂ ਪਰਿਾਨ ਕਰੋ” ਇਨਹ ਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੰੂ ਸ੍ੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ 
ਅਰਜਨ ਦੇਿ ਜੀ ਨੇ ਮੁਸ੍ਕਰਾਇਆ ਅਤੇ ਵਕਹਾ ਤੁਸ੍ੀਂ ਵਸ੍ਿੱ ਖੀ ਸ੍ਰਿਰ ਦੇ ਪਾਲਣਹਾਰ ਹੋ l ਇਿੱਕ ਵਸ੍ਿੱ ਖ ਬਣਨਾ ਆਸ੍ਾਨ ਹੈ l ਪਰ ਸ੍ਿੱਚw ਵਸ੍ਿੱ ਖ ਬਣਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ 
ਗੁਰੂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਈ ਮੰਜ ਨੇ ਵਕਹਾ ਗੁਰੂ ਸ੍ਾਵਹਬ mY scw is`K bxn nUM iqAwr hW[ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਿ ਜੀ ਨੇ ਵਕਹਾ ਭਾਈ ਮੰਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ 
ਵਿਰੋਿੀ ਵਿਸ਼ਿਾਸ੍ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸ੍ਕਦੇ l ਇਿੱਕ ਭਾਂਡੇ ਨੰੂ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਤੇਲ ਨਾਲ ਸ੍ੁਕਾਇਆ ਜਾ ਸ੍ਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਿੱਕੋ ਸ੍ਮੇਂ ਦੋਿੇਂ ਨਹੀਂ l ਗੁਰੂ ਜੀ dy ਇਨਹ ਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ ਭਾਈ 
ਮੰਝ ਦੇ ਵਦਲ ਨੰੂ ਵਿਨ ੵਕੇ ਰਿੱ ਖ ਵਦਿੱ ਤਾ l ਉਹ ਅਸ੍ਲੀਅਤ ਅਤੇ ਸ੍ਿੱਚਾਈ ਨੰੂ ਸ੍ਮਝ ਗਏ l ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚਿੱਲਣ ਦਾ ਫੈਸ੍ਲਾ ਕੀਤਾ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ 
ਵਸ੍ਿੱ ਖਾਂ ਵਮਿੱ ਤਰਾਂ ਸ੍ਾਥੀਆਂ ਦੀ ਵਕਸ੍ੇ ਦੀ ਪਰਿਾਹ ਨਾ ਕੀਤੀ l ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਵਪੰਡ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਵਪੰਡ ਨੰੂ ਅਸ੍ਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਵਦਿੱ ਤਾ l ਆਪਣੇ ਵਹਿੱ ਸ੍ੇ ਦੀ ਿਮੀਨ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ 
ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜਿੰਦਾਂ ਵਿਿੱਚ ਿੰਡ ਵਦਿੱ ਤੀ l ਇਸ੍ ਉਪਰੰਤ ਭਾਈ ਮੰਝ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਪਤਨੀ ਅੰਵਮਰਤਸ੍ਰ ਆ ਗਏ ਭਾਈ ਮੰਝ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ੍ੇਿਾ 
ਵਿਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ l ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਸ੍ੇਿਾ ਜੰਗਲ ਵਿਿੱਚ ਲਿੱ ਕੜੀ ਕਿੱ ਟ ਕੇ ਵਲਆਉਣ ਦੀ ਤੇ ਰਸ੍ੋਈ ਘਰ ਵਿਿੱਚ ਦੇਣ ਦੀ ਸ੍ੀ l ਇਿੱਕ ਵਦਨ ਭਾਈ ਮੰਝ ਜੀ ਜੰਗਲ ਤੋਂ ਿਾਪਸ੍ 
ਲਿੱ ਕੜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ dI ਰਸ੍ੋਈ ਲਈ ਵਲਜਾ ਰਹੇ ਸ੍ਨ l ਅਚਾਨਕ ਇਿੱਕ ਤੂਫਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਵਗਆ ਦਮਦਾਰ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਮੰਝ ਦੀ ਖੂਹ ਵਿਿੱਚ ਵਡਿੱ ਗ ਗਏ 
l ਭਾਈ ਮੰਝ ਜੀ ਨੇ ਲਿੱ ਕੜਾ ਦਾ ਬੰਨਹ  ਪਾਣੀ ਵਿਿੱਚ ਵਡਿੱ ਗਣ ਨਾ ਵਦਿੱ ਤਾ l ਅਤੇ ਮਨ ਵਿਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਸ੍ਮਰਨ ਕਰਨ ਲਿੱ ਗ ਗਏ lਰਸ੍ੋਈ ਵਿਿੱਚ ਿਾਲੰਟੀਅਰ ਨੇ ਮਵਹਸ੍ੂਸ੍ 
ਕੀਤਾ ਵਕ ਹਨੇਰੀ ਕਾਫੀ ਹੋ ਵਗਆ ਹੈ l ਤੇ ਭਾਈ ਮੰਝ Ajy ਤਿੱਕ ਿਾਪਸ੍ ਨਹੀਂ ਆਏ ਜੰਗਲ ਤੋਂ ਲਿੱ ਕੜੀ ਲੈ ਕੇ l ਉਹ ਜੰਗਲ ਵਿਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਆਿਾਿ 
ਲਗਾਉਣ ਲਿੱ ਗੇ “ਭਾਈ ਮੰਝ ਜੀ”[ ਵਫਰ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਭਾਈ ਮੰਝ ਜੀ ਇਿੱ ਕ ਖੂਹ ਵਿਿੱਚ ਵਮਲੇ l ਿਾਲੰਟੀਅਰ ਨੇ ਇਿੱ ਕ ਰਿੱ ਸ੍ਾ ਖੂਹ ਵਿਿੱ ਚ ਸ੍ੁਿੱ ਵਟਆ ਅਤੇ ਭਾਈ ਮੰਝ ਜੀ ਨੰੂ 
ਖੂਹ ਵਿਿੱਚ ਵਕਹਾ ਵਕ ਉਸ੍ ਰਿੱ ਸ੍ੇ ਨੰੂ ਘੁਿੱ ਟ ਕੇ ਪਕੜ ਲੈਣ ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਣ l ਭਾਈ ਮੰਝ ਜੀ ਨੇ ਅਿੱਗੋਂ ਵਕਹਾ ਵਕ ਪਵਹਲਾਂ ਇਹ ਸ੍ੁਿੱ ਕੀਆਂ ਲਿੱ ਕੜਾਂ ਨੰੂ ਰਿੱ ਸ੍ੀ ਰਾਹੀਂ 
ਉੱਪਰ ਵਖਿੱ ਚ ਲੈਣ ਵਫਰ ਦੂਸ੍ਰੀ ਿਾਰ ਮੈਂ ਆ ਜਾਿਾਂਗਾ l ਏਨੀ ਦੇਰ ਤਿੱ ਕ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਿ ਜੀ ਿੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰ ਚ ਚੁਿੱ ਕੇ ਸ੍ਨ l ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਮੰਝ ਜੀ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤਾਂ 
ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਿ ਜੀ ਨੰੂ ਦੇਖ ਕੇ ਉਨਹ ਾਂ ਅਿੱਗੇ ਵਸ੍ਰ ਵਨਿਾਇਆ l ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਿ ਜੀ ਕਵਹਣ ਲਿੱ ਗੇ ਭਾਈ ਮੰਝ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ੍ੇਿਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਰਸੰ੍ਨ 
ਹੋਇਆ ਹਾਂ l ਕੁਝ ਮੰਗੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਇਿੱ ਛਾ ਹੈ l ਭਾਈ ਮੰਝ ਜੀ ਨੇ ਹਿੱ ਥ ਜੋੜ ਕੇ ਵਕਹਾ ਹੇ ਸ੍ਿੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਿੀ ਬਹੁਤ ਰੂਹਾਨੀ ਆਨੰਦ ਮਾਵਣਆ 
ਹੈ l ਗੁਰੂ ਮੈਨੰੂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ l ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਭਾਈ ਮੰਝ ਜੀ ਦੇ ਭਗਤੀ ਭਾਿ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਰਸੰ੍ਨ ਸ੍ਨ l ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਿ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਮੰਝ ਜੀ ਪਰਚਾਰਕ ਦੇ 
ਤੌਰ ਤੇ ਵਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਦੇਸ਼ ਵਦਿੱ ਤਾ l ਵਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਪੰਡ ਿਾਪਸ੍ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵਸ੍ਿੱ ਖੀ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕਰਨ ਤੇ l
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ਸੰ੍ਨ 1590 ਵਿਿੱ ਚ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਿ ਜੀ ਖਾਨਪੁਰ ਤੋਂ ਵਪੰਡ ਖਾਰਾ ਪਹੁੰ ਚੇ l ਵਜਿੱ ਥੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਮਾਰਗ ਵਨਰਦੇਸਕ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਸ੍ਹੀ ਰਸ੍ਤਾ 
ਦਰਸ੍ਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਮਸ਼ਨ ਤੇ ਉਸ੍ ਸ੍ਥਾਨ ਦੇ ਵਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਆਕਰਵਸ਼ਤ ਕੀਤਾ l ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਸ੍ੋਵਚਆ ਵਕ ਉਸ੍ ਜਗਹਾ ਤੇ ਇਿੱ ਕ ਸ਼ਵਹਰ ਦੀ ਉਸ੍ਾਰੀ ਕੀਤੀ 
ਜਾਏ l ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਿਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁਿੱ ਢਾ ਜੀ ਨੇ ਪਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ 15 ਅਪਰੈਲ ਨੰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਿ ਜੀ ਆਪ ਸ਼ਵਹਰ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪਿੱ ਥਰ ਰਿੱ ਵਖਆ l 
ਉਸ੍ ਿਰਤੀ ਵਿਿੱਚ, ਵਜਿੱ ਥੇ ਦਰਿੱ ਖਤW ਲਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸ੍ਰੋਤ ਸ੍ੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਿ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇਿੱ ਕ ਿਿੱ ਡਾ ਸ੍ਰੋਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ l ਵਕਉਂਵਕ 
ਇਹ ਸ਼ਵਹਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਿੱਚ ਅਿੀਨ ਹੈ l ਇਹ ਅਸ੍ਲ ਵਿਿੱਚ ਸ੍ਰੋਿਰ ਨਾਲ ਸੰ੍ਬੰਵਿਤ ਹੈ l (ਤਰਨ-ਤਾਰਨ) ਵਜਸ੍ ਦਾ ਸ਼ਾਬਵਦਕ ਅਰਥ ਹੈ 'ਵਕਸ਼ਤੀ' 
(ਹੋਂਦ ਦੇ ਸ੍ਾਗਰ) nUM pwr lgwauNdw ਹੈ l ਤਾਰਾ ਨਾਇਨ ਸੰ੍ਸ੍ਵਕਰਤ ਵਿਿੱਚ ਇਿੱ ਕ ਰਾਫੋਟੋਰਾ ਵਕਸ਼ਤੀ ਹੈ l ਵਸ੍ਿੱ ਖ ਪਰੰਪਰਾ ਅਨੁਸ੍ਾਰ ਪੁਰਾਣੇ ਤਾਿੇ ਪਾਣੀ ਵਿਿੱਚ 
ਦਿਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਇਆ ਵਗਆ ਸ੍ੀ l ਖਾਸ੍ ਤੌਰ ਤੇ koV nUM Tik krn dIAW ਗੁਣਿਿੱ dvweIAW hn l ਵਜਸ੍ ਕਰਕੇ 
ਸ੍ਰੋਿਰ ਨੰੂ ਦੁਿੱ ਖ ਵਨਿਾਰਨ ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ l ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਿ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੋਿਰ ਦੇ ਕੋਲ ਇਿੱ ਕ ਕੋੜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਉਸ੍ਾਰੀ ਿੀ ਸੁਰੂ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤੀ l ਵਜਸ੍ ਲਈ 
ਬਹੁਤ ਇਿੱ ਟਾਂ ਦੀ ਿਰੂਰਤ ਸ੍ੀ l ਜਦੋਂ ਨੂਰ ਦੀਨ ਤੇ ਉਸ੍ਦੇ ਪੁਿੱ ਤਰ ਨੰੂ ਪਤਾ ਲਿੱ ਗਾ ਤਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਇਿੱ ਟਾਂ ਦੇ ਭਿੱਟੀ ਤੋਂ ਇਿੱ ਟਾ ਰੁਕਿਾ ਵਦਿੱ ਤੀਆਂ l ਤਾਂ ਜੋ ਸ੍ਰੋਿਰਾਂ 
ਦਾ ਕੰਮ ਰੁਕ ਜਾਏ l1766 ਇ: ਵਿਿੱ ਚ ਸ੍ਰਦਾਰ ਬੁਿੱ ਿ ਵਸੰ੍ਘ ਅਤੇ ਸ੍ਰਦਾਰ ਜਿੱਸ੍ਾ ਵਸੰ੍ਘ ਰਾਮਗੜਹੀਆ ਨੇ ਨੂਰ ਦੇਣ ਦੀ ਬੁਵਨਆਦ ਢਾਹ ਵਦਿੱ ਤੀ ਅਤੇ ਇਿੱ ਟਾਂ ਨੰੂ 
ਤਰਨ-ਤਾਰਨ ਦੇ ਪੁਲ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਸ੍ੁਿੱ ਟਿਾ ਵਦਿੱ ਤੀਆਂ l
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ਸ੍ਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬਲਿੰਡ ਵਪਤਾ ਅਤੇ ਪੁਿੱ ਤਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰ੍ਸ੍ਥਾ ਵਿਿੱਚ ਰਾਗੀ ਸ੍ਨ l ਇਿੱਕ ਿਾਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਿ ਦੀ ਅਿੱਗੇ ਸ੍ਿੱ ਤਾ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ l ਵਕ ਮੇਰੀ ਿੀ 

ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ ਮੈਨੰੂ ਕੁਝ ਰਕਮ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ l ਵਜਸ੍ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਿੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਸ੍ਕੇ l ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਿ ਜੀ ਨੇ ਵਕਹਾ ਵਕ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੀਰਤਨ 
ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਸ੍ ਸ੍ਮੇਂ ਦੀ ਜੋ ਿੀ ਭੇਟਾ ਸੰ੍ਗਤ ਿਿੱਲੋਂ ਆਏਗੀ ਉਹ ਰਿੱ ਖ ਲੈਣ l ਪਰੰ ਤੂ ਉਸ੍ ਵਦਨ ਕੀਰਤਨ ਉਪਰੰਤ ਭੇਟਾ ਬਹੁਤ ਘਿੱ ਟ ਇਕਿੱਠੀ ਹੋਈ l ਵਜਸ੍ ਕਰਕੇ 
ਸ੍ਿੱ ਤੇ ਦਾ ਮਨ ਦੁਖੀ ਹੋ ਵਗਆ l

ਜਦੋਂ ਵਿ੍ਥੀ ਚੰਦ ਨੰੂ ਇਸ੍ ਸ੍ਾਰੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਿੱ ਗਾ ਤਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਸ੍ਿੱ ਤਾ ਤੇ ਬਲਿੰਦ ਨੰੂ ਸ੍ਿੱ ਵਦਆ ਅਤੇ ਵਕਹਾ ਤੁਸ੍ੀਂ ਸ੍ਾਿਾਰਨ ਹੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ 
ਦੇਿ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਰਿਾਲੂਆਂ ਨੰੂ ਦਾਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨਹ ਾਂ ਕੀਤਾ ਸ੍ੀ ਵਕਉਂਵਕ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਿ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਭੇਟਾ ਦੇਣ ਦਾ ਿਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸ੍ੀ l ਤੁਸ੍ੀਂ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਵਕ 
ਸ਼ਰਿਾਲੂ ਤਾਂ ਵਸ੍ਰਫ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਠ ਸ੍ੁਣਨ ਲਈ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ l ਜੇਕਰ ਤੁਸ੍ੀਂ ਪਾਠ ਕੀਰਤਨ ਨਾ ਕਰੋ l ਤਾਂ ਸ਼ਰਿਾਲੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਿ ਜੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ 
ਰੁਕਣਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀਰਤਨ ਸ੍ੁਣ ਕੇ ਹੀ ਭੇਟਾਂ ਮਾਇਆ ਚੜਾਉਂਦੇ ਹਨ l ਜੇਕਰ ਤੁਸ੍ੀਂ ਕੀਰਤਨ ਨਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰਿਾਲੂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੰੂ ਭੇਟਾ ਨਹੀਂ ਚੜਹਾਏਗਾ 
l ਸ੍ਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬਲਿੰਤ ਨੰੂ ਇਹ ਅਵਹਸ੍ਾਸ੍ ਨਹੀਂ ਸ੍ੀ l ਵਕ ਵਪਰਥੀ ਚੰਦ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਿ ਜੀ ਨੰੂ ਨੁਕਸ੍ਾਨ ਪਹੁੰ ਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਸ੍ਨ l ਵਪਰਥੀ ਚੰਦ ਦੇ ਸ੍ੁਝਾਅ ਨੰੂ 
ਸ੍ਿੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਗਲੇ ਵਦਨ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਵਿਿੱਚ ਹਾਿਰੀ ਲਗਿਾਉਣ ਨਾ ਗਏ l ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਿ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਮੁਿੱ ਖ ਸ੍ੇਿਕਾਂ ਨੰੂ ਸ੍ਿੱ ਤਾ ਵਸੰ੍ਘ ਦੇ 
ਘਰ ਭੇਵਜਆ l ਪਰ ਸ੍ਿੱਤਾ ਤੇ ਬਲਿੰਡ ਨਾ ਆਏ ਵਫਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਿ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁਿੱ ਢਾ ਜੀ ਨੰੂ ਆਦੇਸ਼ ਵਦਿੱ ਤਾ l ਵਕ ਉਹ ਰਾਗੀ ਸ੍ਿੱ ਤਾ ਦੇ ਬਲਿੰਡ ਵਸੰ੍ਘ ਨੰੂ 
ਆਦਰ ਸ੍ਵਤਕਾਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ l ਪਰ ਰਾਗੀ ਬਾਬਾ ਬੁਿੱ ਢਾ ਜੀ ਨਾਲ ਿੀ ਨਾ ਆਏ l ਵਫਰ ਅਖੀਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਿ ਜੀ ਆਪ ਸ੍ਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬਲਿੰਦ ਵਸੰ੍ਘ ਦੇ 
ਘਰ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਲੈਣਗੇ ਪਰ ਰਾਗੀ ਸ੍ਿੱ ਤਾ ਕਰੋਵਿਤ ਸ੍ਿਭਾਿ ਨਾਲ ਕਠੋਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਇਸ੍ਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਿੱ ਗੇ l ਇਸ੍ ਵਿਿੱਚ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ੍ ਜੀ ਬਾਰੇ ਜੋ ਵਕ 
ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਿ ਜੀ ਦੇ ਵਪਤਾ ਸ੍ਨ l ਉਨਹ ਾਂ ਬਾਰੇ ਕਠੋਰ ਸਬਦ ਇਸ੍ਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਿੱ ਗੇ l ਉਸ੍ ਸ੍ਮੇਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਿ ਜੀ ਨੰੂ ਗੁਸ੍ਾ ਆ ਵਗਆ l ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ 
ਰਾਗੀ ਸ੍ਿੱ ਤਾ ਤੇ ਬਲਿੰਦ ਨੰੂ ਸ਼ਰਾਪ ਵਦਿੱ ਤਾ ਵਕ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਿ ਜੀ dy ਸ੍ਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆਉਣ ਤੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨਾ ਮੰਗਣ, ਵਕਉਂਵਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਦੀ 
ਕੋਈ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ l ਤੇ ਵਜਹੜਾ ਵਸ੍ਿੱ ਖ ਇਨਹ ਾਂ ਦੀ ਵਸ੍ਫਾਰਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਸ੍ਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ ਉਸ੍ ਦਾ vIਮੂੰ ਹ ਕਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਉਸ੍ ਦੇ ਗਿੱਲ ਵਿਿੱਚ ਜੁਿੱ ਤੀਆਂ 
ਦਾ ਹਾਰ ਪਿਾ ਕੇ ਗਿੱ ਪੇ ਦੀ ਪਰੇਡ ਕਰਿਾਈ ਜਾਿੇਗੀ l ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਿ ਜੀ ਉਥੋਂ ਚਿੱ ਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ vwps ਆ ਗਏ l ahnW ny ਸੰ੍ਗਤ ਨਾਲ ਪਾਠ 
ਕੀਰਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤਾ ਤੇ ਸ਼ਰਿਾਲੂ ਵਫਰ ਿਿੱ ਿ ਤੋਂ ਿਿੱ ਿ ਭੇਟਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤੀ l ਜਦੋਂ ਸ੍ਿੱ ਤਾ ਅਤੇ ਬਲਿੰਦ ny ਸ੍ੁਵਣਆ ਵਕ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਿ ਜੀ ਆਪ 
ਹੀ ਸ਼ਰਿਾਲੂਆਂ ਗਾਇਕ ਦਾ ਕਰਿੱ ਤਿ ਵਨਭਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੇ ਸ਼ਰਿਾਲੂ ਦੀ ਵਗਣਤੀ ਵਦਨੋਂ  ਵਦਨ ਿਿੱ ਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਵਹਸ੍ਾਸ੍ ਹੋ ਵਗਆ 
ਜੋ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਮਾਣ ਸ੍ੀ ਵਕ ਸੰ੍ਗਤ ਤੇ ਸ਼ਰਿਾਲੂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ ਭੇਟਾ ਚੜਾਉਂਦੇ ਹਨ l ਹੁਣ ਸ੍ਿੱਤਾ ਤੇ ਬਲਿੰਦ ਨੇ ਤੋਬਾ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤੀ l ਹੁਣ ਉਹ ਗੁਰੂ 
ਸ੍ਾਵਹਬ ਜੀ ਕੋਲ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਸ੍ਨ l ਪਰ ਵਕਹੜਾ ਮੂੰ ਹ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਿੱਗੇ ਜਾਂਦੇ l ਕੋਈ ਿੀ ਵਸ੍ਿੱ ਖ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਸ੍ਾਥ ਦੇਣ ਨੰੂ ਵਤਆਰ ਨਹੀਂ ਸ੍ੀ l 
ਵਕਉਂਵਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸ੍ੀ l ਵਕ ਜੋ ਇਨਹ ਾਂ ਦਾ ਸ੍ਾਥ ਦੇਿੇਗਾ l ਉਸ੍ ਦਾ ਮੂੰ ਹ ਕਾਲਾ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਗਲ ਵਿਿੱ ਚ ਜੁਿੱ ਤੀਆਂ ਦਾ ਹਾਰ ਪਾ ਕੇ ਗਿੱ ਪੇ ਤੇ 
ਪਰੇਡ ਕਰਾਈ ਜਾਏਗੀ l ਕੋਈ ਉਨਹ ਾਂ ਿਿੱਲ ਦੇਖਣ ਨੰੂ ਵਤਆਰ ਨਹੀਂ ਸ੍ੀ l ਉਹ ਦੋਨੋਂ  ਅੰਦਰ ਟੁਿੱ ਟ ਚੁਿੱ ਕੇ ਸ੍ਨ ਤੇ ਮਨੋ ਮਨ ਸ੍ੋਚਣ ਲਿੱ ਗ ਗਏ l ਵਕ ਗੁਰੂ ਸ੍ਾਵਹਬ ਕੌਲ 
ਮਾਫੀ ਵਕਿੱ ਦਾਂ ਮੰਗਣ[



ਅਖੀਰ ਵਿਿੱਚ ਵਕਸ੍ੇ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਭਾਈ ਲਾਿਾ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਸ੍ਲਾਹ ਵਦਿੱ ਤੀ l auj ieko ਵਿਅਕਤੀ ਸ੍ਨ ijhVy ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸ੍ਕਦੇ 
ਸ੍ਨ l ਸ੍ਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬਲਿੰਦ ਨੇ ਭਾਈ ਲਾਲਾ ਜੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ l ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸ੍ੁਣ ਕੇ ਭਾਈ ਲਾਿਾ ਜੀ ਨੇ ਵਕਹਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਿ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੀ 
ਬਦਨਾਮੀ ਕਰ ਕੇ ਤੁਸ੍ੀਂ ਬਹੁਤ ਿਿੱ ਡੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ l ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਤਆਰ ਹਾਂ ਪਰ ਗੁਰੂ ਸ੍ਾਵਹਬ ਨੇ ਸ਼ਰਤ ਬਹੁਤ ਸ੍ਖਤ ਰਿੱ ਖੀ ਹੋਈ ਹੈ 
l ਸ੍ਿੱਤਾ ਤੇ ਬਲਿੰਡ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਨੰੂ ਵਤਆਰ ਹੋ ਗਏ l ਫੇਰ ਭਾਈ ਲਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰ ਹ ਕਾਲਾ ਕਰ ਵਲਆ ਤੇ 
ਗਿੇ ਤੇ ਸ੍ਿਾਰ ਹੋ ਕੇ ਅੰਵਮਰਤਸ੍ਰ ਿਿੱਲ ਚਿੱਲ ਪਏ ਭਾਈ ਲਾਿਾ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸ੍ਾਵਹਬ ਦਾ ਦਰਿਾਜਾ ਖੜਕਇਆ ਗੁਰੂ ਸ੍ਾਵਹਬ ਜੀ ਨੇ ਦਰਿਾਿਾ ਖੋਵਲਹਆ l ਗੁਰੂ 
ਅਰਜਨ ਦੇਿ ਜੀ ਭਾਈ ਲਾਿਾ ਜੀ ਨੰੂ ਪਵਹਲਾ ਜਾਣਦੇ ਸ੍ਨ l ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਏ ਤਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਵਕਹਾ ਭਾਈ ਲਾਂਵਿਆਂ ਨੀਚੇ ਉੱਤਰੋ ਭਾਈ ਲਾਂਿਾ ਜੀ ਗਿੱ ਿੇ ਤੋਂ 
ਉਤਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸ੍ਾਵਹਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿਿੱਚ ਵਡਿੱ ਗ ਪਏ l ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਿ ਜੀ ਨੇ ਵਕਹਾ ਵਕ ਭਾਈ ਇਹ ਸ੍ਿੱਚ ਹੈ l ਵਕ ਤੁਸ੍ੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹੋ l ਪਰ 
ਇਨਹ ਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਵਨੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ l ਜੇ ਇਹ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ l ਤਾਂ ਇਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਿ ਜੀ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ l ਜੋ ਵਕ ਇਹ ਉਸ੍ੀ ਜੀਭ ਨਾਲ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸ੍ਲਾਂਘਾ ਕਰਨਗੇ l ਵਜਸ੍ ਜੀਭ ਨਾਲ ਇਨਹ ਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਨੰਵਦਆ ਕੀਤੀ ਹੈ l ਸ੍ਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬਲਿੰਦ ਮਨਗੇ 
ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਸ੍ਵਹਮਤ ਹੋ ਗਏ l ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ "ਸ੍ਿੱਤਾ ਤੇ ਬਲਿੰਦ" ਦੀ ਿਾਰ ਰਾਗ ਰਾਮਕਲੀ ਵਿਿੱਚ ਵਲਵਖਆ l ਜੋ ਵਕ ਗਰੁੂ ਗਰੰ ਥ ਸ੍ਾਵਹਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਗ 
966 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 968 ਵਿਿੱ ਚ ਸ਼ਾਵਮਲ ਹੈ l



8 (ਵਸ੍ਿੱ ਖ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਪਰਵਸ੍ਿੱ ਖੀ)

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਿ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਿ ਜੀ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਅਤੇ ਅਗਿਾਈ ਨੇ ਹਰਮਨ ਵਪਆਰਤਾ ਹਾਸ੍ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੁਰੂ ਕੀਤਾ l 
ਅਵਜਹੇ ਸ੍ਮੇ ਵਿਿੱ ਚ ਵਹੰਦੂ ਅਤੇ ਮੁਸ੍ਲਮਾਨ ਦੋਿੇਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸੰ੍ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪਰਭਾਵਿਤ ਸ੍ਨ l ਪਰ ਮੁਗਲਾ ਦੇ ਵਿਚ ਇਹ ਗਿੱਲ ਰੜਕ ਰਹੀ ਸ੍ੀ l ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ 
ਹਰਮਨ ਵਪਆਰਤਾ ਿਾਲੇ ਸ੍ੁਭਾਅ ਨੇ ਮੁਗ਼ਲਾਂ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਨੰੂ ਿਿਾ ਵਦਿੱ ਤਾ l ਵਕਉਂਵਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸ੍ਭ ਦੇ ਵਦਲਾਂ ਤੇ ਮਨਾਂ ਵਿਿੱ ਚ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਸ੍ਨ l ਜੋ ਵਕ 
ਮੁਗਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਸ੍ਨ l ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਿ ਜੀ ਦੇ ਸ੍ਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵਸ੍ਿੱ ਖਾਂ ਦੀ ਿਸ੍ੋਂ ਸ੍ਾਿਾਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿੇਂ ਬਣੇ ਹਵਰਮੰਦਰ ਸ੍ਾਵਹਬ ਵਿਿੱਚ ਕਾਫੀ ਿਿੱ ਿ ਗਈ 
ਸ੍ੀ l ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਿਿੱ ਡੀ ਵਗਣਤੀ ਵਸ੍ਿੱ ਖ ਿਰਮ ਵਿਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਚੁਿੱ ਕੀ ਸ੍ੀ l ਮੁਿੱ ਖ ਤੌਰ ਤੇ ਵਹੰਦੂ ਿਰਮ ਅਤੇ ਇਸ੍ਲਾਮ ਿਰਮ ਦੇ ਿੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ 
ਸੰ੍ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਿੱ ਿਤਾ ਅਤੇ ਪਰਵਸ੍ਿੱ ਿੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੁਸ੍ਵਲਮ ਵਿਰ ਿੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਿ ਜੀ ਅਨੁਆਈ ਬਣੇ l ਇਿੱਥੋਂ ਤਕ ਵਕ ਵਹੰਦੂ, ਸੰ੍ਤਾਂ, ਯੋਗੀਆਂ ਅਤੇ ਵਸ੍ਿੱ ਖਾਂ 
ਨੇ ਿੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੰ੍ਗਤ ਸੁਰੂ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤੀ l ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਈ ਵਪੰਡਾਂ, ਨਗਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ਵਹਰਾਂ ਦੀ ਸ੍ਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤਰ ਵਿਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸ੍ਾਰੇ ਖੂਹ 
ਬਣਾਏ l ਇਿੱਕ ਿਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਿੱਚ ਵਫਰ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸ੍ੀ l ਵਜਸ੍ ਤੋਂ ਮੁਗਲ ਆਗੂ ਨਾਰਾਿ ਹੋ ਗਏ l ਗੁਰ ੂਰਾਮਦਾਸ੍ ਜੀ ਨੇ ਦਸ੍ਿੰਦ ਦਾ 
ਵਸ੍ਿਾਂਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਵਜਸ੍ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸ੍ੀ l ਵਕ ਹਰ ਵਸ੍ਿੱ ਖ ਆਪਣੀ ਦਸ੍ਾਂ ਨੰੂਹਾਂ ਦੀ ਵਕਰਤ (ਕਮਾਈ) ਵਿਿੱ ਚੋ ਦਸ੍ਿਾਂ ਵਹਿੱ ਸ੍ਾ ਗੁਰੂ ਨੰੂ ਭੇਟਾ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ 
ਉਸ੍ ਭੇਟਾ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਕਮਾਈ ਦਾ ਦਸ੍ਿਾਂ ਵਹਿੱ ਸ੍ਾ ਸ੍ੇਿਾ ਵਿਿੱਚ ਲਿੱ ਗ ਜਾਏ l 1598 ਈ: ਵਿਿੱ ਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 
Aਸ੍ਥਾਨਕ vwsIAW ਦੀ ਤਰਫ਼ੋ dI ਸ੍ਮਿੱ ਵਸ੍ਆ bwry ਅਕਬਰ kolo ਟੈਕਸ੍ ਘਟਾਇਆ l ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵਸ੍ਿਾਂਤਕ ਤੌਰ ਨੇ ਇਿੱ ਕ ਨਿਾਂ ਰੁਤਬਾ ਵਦਿੱ ਤਾ l ਉਸ੍ 
ਿੇਲੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੰੂ ਸ੍ਿੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸ੍ੀ l ਮੁਗਲ ਸ੍ਮਰਾਟ ਅਕਬਰ ਪਵਹਲਾਂ ਹੀ ਵਸ੍ਿੱ ਖ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਿਾਰਵਮਕਤਾ ਦਾ ਯਕੀਨ ਵਦਿਾ ਰਹੇ ਸ੍ਨ l 
ਵਫਰ ਆਪਣੀ ਮੁਵਹੰਮਾਂ ਵਿਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਇੰਦਿਾਲ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਚਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤਾ l ਇਿੱਕ ਮੁਸ੍ਵਲਮ ਵਿਰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਮੇਨ ਮੀਆਂ 
ਮੀਰ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਪਆਰ ਕਰਦੇ ਸ੍ਨ l ਅਕਬਰ ਦੁਆਰਾ ਗਏ ਅਤੇ pIr jI dy SbdW Aqy ਵਿਚਾਰW nwl bhuq ਪਰਭਾਵਿਤ sI l ਕੁਝ 
ਝਗੜਾਲੂ ਬਰਾਹਮਣ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਪਰਥੀ ਚੰਦ ਤੇ ਉਸ੍ ਦw ਪੁਿੱ ਤਰ ਵਮਹਰਬਾਨ ਦੁਆਰy guru jI qy lwey iljwm ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਦੇ ਵਸ੍ਫਾਰਸ਼ਾਂ ਤੇ 
ਆਿਾਵਰਤ guru jI nUM ਛਿੱਡ ਵਦਿੱ ਤਾ ਵਗਆ l





9 (ਆਵਦ ਗਰੰ ਥ ਸ੍ਾਵਹਬ)
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਿ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਵਲਖਤੀ ਰੂਪ ਵਤਆਰ ਕੀਤਾ ਵਗਆ l ਜਦੋ ਇਹਨੰੂ ਪਰਗਟ ਕੀਤਾ ਵਗਆ l ਤਾ ਇਸ੍ ਨੰੂ ਪੋਥੀ ਤੇ ਅਵਦ ਗਰੰ ਥ 

ਦਾ ਦਰਜਾ ਵਦਤਾ l ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਿ ਜੀ ਨੇ ਇਸ੍ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਲੰਮੇ ਸ੍ਫ਼ਰ ਵਿਿੱਚ ਜੋ ਕੁਿੱ ਝ ਅਨੁਭਿ ਕੀਤਾ ਜੋ ਓਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਿਨ ਕਾਲ ਵਿਿੱਚ ਬੀਤੀਆ 
ਓੁਹਨਾ ਨੇ ਸ੍ਭ ਸ਼ਬਦਾ ਵਿਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤਾ l ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਿ ਜੀ ਨੇ ਉਸ੍ ਵਕਤਾਬ ਨੰੂ ਖਾਸ੍ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰ੍ਪਾਵਦਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸ੍ਲਾ ਕੀਤਾ l ਕੀ 
ਉਸ੍ ਨੰੂ ਕੋਈ ਬਦਲਣਯੋਗ ਨਾ ਹੋਿੇ l ਉਸ੍ ਿਕਤ ਵਪਰਥੀ ਚੰਦ ਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਪੁਿੱ ਤਰ ਮੇਹਰਬਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਵਕਤਾਬਾਂ ਇਕਿੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸ੍ਨ l ਵਜਨਹ ਾਂ 
ਵਿਿੱ ਚ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਵਸ੍ਿੱ ਖਾਂ ਨੰੂ ਗੁੰ ਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਵਸ੍ਖੀ ਵਸ੍ਿੱ ਵਖਆ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਰਸ੍ਾਏ ਸ੍ਨ l ਜੋ ਵਕ ਵਸ੍ਿੱ ਖੀ ਵਸ੍ਿੱ ਵਖਆ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਸ੍ਨ l ਗੁਰੂ 
ਅਰਜਨ ਦੇਿ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ੍ ਨੰੂ ਵਲਖਣ ਦਾ ਫ਼ਰਿ ਵਨਭਾਉਣ ਲਈ ਵਕਹਾ ਤੇ ਅਸ੍ਲ ਬਾਣੀ ਨੰੂ ਭਜਨਾਂ ਵਿਿੱਚ ਪਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਵਦਿੱ ਤਾ l ਗੁਰੂ 
ਅਰਜਨ ਦੇਿ ਜੀ ਨੇ ਸੰ੍ਗੀਤਕ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਇਸ੍ ਦੀ ਵਿਿਸ੍ਥਾ ਕੀਤੀ l ਇਸ੍ ਗਰੰ ਥ ਨੰੂ ਵਤਆਰ ਕਰਨ ਵਿਿੱਚ ਵਤੰਨ ਸ੍ਾਲ ਲਿੱ ਗ ਗਏ l ਬਹੁਤ ਸ੍ਾਰੇ ਪਵਿਿੱ ਤਰ ਤੇ 
ਮਹਾਨ ਪੁਰਸ ਸ੍ਨ l ਗਰੰ ਥ ਸ੍ਾਵਹਬ ਵਿਿੱਚ ਹੀ ਉਹੀ ਸ਼ਬਦ ਸ੍ਨ ਜੋ ਸ੍ਿੱਚੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਮਆਰ ਸ੍ਨ l ਪਵਿਿੱਤਰ ਗਰੰ ਥ ਦਾ ਸੰ੍ਕਲਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਿ ਜੀ ਲਈ 
ਬਹੁਤ ਅਣਮੁਿੱ ਲੀ ਪਰਾਪਤੀ ਸ੍ੀ l ਪਵਿਿੱਤਰ ਗਰੰ ਥ ਦਾ ਸੰ੍ਕਲਨ ਿਰਤਮਾਨ ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ ਸ੍ਾਵਹਬ ਜੀ ਦੇ ਚਾਰ ਗੁਣ ਸ੍ਨ :_
1. ਕੋਈ ਿੀ ਇਸ੍ ਨੰੂ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸ੍ਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਬਦਲਾਿ ਵਲਆ ਸ੍ਕਦਾ ਸ੍ੀ l ਇਹ ਗੁਣ ਅਸ੍ਲੀ ਖjwਨੇ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ dy ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੰੂ ਸ੍ੁਰਿੱ ਵਖਅਤ 
ਰਿੱ ਖਦਾ ਸ੍ੀ l
2. ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ ਸ੍ਾਵਹਬ ਜੀ ਦੇ ਅਿੱ ਿ ਤੋ ਵਿਆਦਾ ਰਚਨਾਿਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਿ ਜੀ ਦੀਆਂ ਹਨ l
3.ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ ਸ੍ਾਵਹਬ ਜੀ ਦੇ ਸ੍ਮਕਾਲੀ ਤੇ ਰਾਜਨੀਵਤਕ ਤੇ ਸ੍ਮਾਵਜਕ ਜੀਿਨ ਤੇ ਕਾਫੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਫੈਲਾਈ ਹੈ l ਸ੍ਰੀਰਕ ਤੇ ਰਹੂਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਿੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ 
ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ ਸ੍ਾਵਹਬ ਵਿਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ l
4. ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਿ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ ਸ੍ਾਵਹਬ ਵਿਿੱਚ ਭਗਤ ਕਬੀਰ, ਰਵਿਦਾਸ੍, ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਿ, ਸ੍ਮਨੰਦ ਜੈਦੇਿ, ਬੇਨੀ ਸ੍ੂਰਦਾਸ੍ ਤੇ ਸ਼ੇਖ ਫ਼ਰੀਦ ਆਵਦ 
ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਵਤਿੱ ਖੇ ਤਾਣੇ ਅਤੇ ਬਾਣੇ ਸਾਵਮਲ ਕੀਤੇ l ਜੋ ਅਲਿੱ ਗ ਅਲਿੱ ਗ ਸ੍ਮੇਂ, ਵਿਸ਼ਿਾਸ਼ਾ, ਸੰ੍ਪਰਦਾਿਾਂ ਤੇ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਸ੍ਨ l ਉਚ ਜਾਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨੀਚ ਤਿੱ ਕ l ਸ੍ਭਨਾਂ 
ਦੀ bwxI ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ ਸ੍ਾਵਹਬ ਜੀ ਵਿਿੱਚ ਸਾਵਮਲ ਹੈ l ਵਕਉਂਵਕ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਨਿਰਾਂ ਵਿਿੱਚ ਕੇਿਲ ਭਗਤੀ ਭਾਿ ਦੇਵਖਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਤ ਪਾਤ ਮਾਈਨੇ ਨਹੀਂ 
ਰਿੱ ਖਦੀਆਂ l

ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ ਸ੍ਾਵਹਬ ਜੀ ਦਾ ਪਰਕਾਸ 30 ਅਗਸ੍ਤ 1604 ਈ: ਵਿਿੱ ਚ ਹਵਰਮੰਦਰ ਸ੍ਾਵਹਬ ਵਿਿੱਚ ਕੀਤਾ ਵਗਆ l ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ ਸ੍ਾਵਹਬ jI gurUAW dy ਸ੍ਿੱਚੇ 
ਬਚਨਾਂ ਦਾ ksvtI ਬਣ ਵਗਆ l ਬਾਬਾ ਬੁਿੱ ਢਾ ਜੀ ਨੰੂ ਪਵਹਲੇ ਗਰੰ ਥੀ ਵਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਵਗਆ l ਜੋ ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ ਸ੍ਾਵਹਬ ਜੀ ਪੜਦੇ ਸ੍ਨ ਤੇ ਅਨੁਿਾਦ ਕਰਦੇ sn[ 
aus vkq ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ ਸ੍ਾਵਹਬ ਜੀ ਦੇ 974 ਅੰਗ ਸ੍ਨ[
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ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਿ ਜੀ ਦੇ ਅਿੀਨ ਵਸ੍ਿੱ ਖ ਿਰਮ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਵਗਆ l ਜੋ ਵਕ ਬਹੁਤ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ੍ ਕਰ ਵਰਹਾ ਸ੍ੀ l ਹਰ ਜਾਤ ਦੇ ਹਰੇਕ ਿਰਮ ਦੇ ਲੋਕ 

ਵਸ੍ਿੱ ਖ ਬਣ ਰਹੇ ਸ੍ਨ l ਕਈ ਮੁਸ੍ਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਿੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਿ ਜੀ ਨੰੂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਅਗਿਾਈ ਅਤੇ ਿਾਰਵਮਕ ਗੁਰੂ ਸ੍ਿੀਕਾਰ ਕੀਤਾ l ਮੁਸ੍ਵਲਮ ਪਾਦਰੀ (ਕਾਿੀ 
ਮੁਿੱ ਲਾਂਹ)ਨੰੂ ਇਹ ਮਨਿਰੂ ਨਹੀਂ ਸ੍ੀ l ਵਕਉਂਵਕ ਉਹ ਮੁਸ੍ਲਮਾਨਾਂ ਨੰੂ ਇਸ੍ਲਾਮ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਵਹੰਦੇ ਸ੍ਨ l ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਿ ਜੀ ਆਪਣੇ 
ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੜਹੇ ਸ੍ਨ l ਮੁਸ੍ਲਮਾਨ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਿ ਜੀ ਦੇ ਵਖਲਾਫ਼ ਸ੍ਾਵਜਸ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤੀਆਂ l ਪਵਹਲੇ ਵਤੰਨ ਮੁਗ਼ਲ 
ਬਾਦਸ਼ਾਹ (ਬਾਬਰ, ਹਮਾਯੂੰ  ਤੇ ਅਕਬਰ) ਵਸ੍ਿੱ ਖ ਿਰਮ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰਿੱ ਖਦੇ ਸ੍ਨ l ਉਹ ਵਸ੍ਿੱ ਖ ਗੁਰੂਆਂ ਨਾਲ ਵਮਿੱ ਤਰਤਾ ਰਖਦੇ ਸ੍ਨ l ਵਫਰ ਅਕਬਰ ਦੀ ਪੁਿੱ ਤਰ 
ਜਹਾਂਗੀਰ ਸ੍ਮਰਾਟ ਬਣ ਵਗਆ l ਉਸ੍ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਿਿੱ ਖਰੇ ਸ੍ਨ l ਮੁਸ੍ਲਮਾਨ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨਾਲ ਮੁਲਕਾਤ ਕੀਤੀ l ਜਹਾਂਗੀਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ 
ਦੇਿ ਜੀ ਦੇ ਵਿਰੋਿ ਵਿਚ ਬੋਲਣ ਲਿੱ ਗ ਵਗਆ l ਉਸ੍ਨੇ ਗੁਰਵਸ੍ਿੱ ਖ ਿਰਮ ਦੇ ਵਿਸ੍ਥਾਰ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ l ਉਸ੍ ਨੇ ਮੁਸ੍ਲਮਾਨਾਂ ਨੰੂ ਸ੍ਲਾਹ ਵਦਿੱ ਤੀ l ਵਕ ਜੇ 
ਇਸ੍ ਵਿਸ੍ਥਾਰ ਨੰੂ ਨਾ ਰੋਵਕਆ ਵਗਆ ਤਾਂ ਵਸ੍ਰਫ਼ ਕੁਝ ਕੁ ਹੀ ਮੁਸ੍ਲਮਾਨ ਬਚਣਗੇ l ਇਹ ਸ੍ਭ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਇਕੋ ਤਰੀਕਾ ਹੈ l ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਿ ਜੀ ਦਾ ਅੰਤ l

ਹੁਣ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦਾ ਪੁਿੱ ਤਰ ਖੁਸ੍ਰੋ ਜੁਆਇੰਟ ਵਪਤਾ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਵਿਰੁਿੱ ਿ ਹੋ ਚੁਿੱ ਕਾ ਸ੍ੀ l ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਪਤਾ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ ਗਿੱ ਦੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸ੍ੀ l ਸ੍ਮਰਾਟ 
ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸ੍ੀ l ਉਸ੍ ਨੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਵਖਲਾਫ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤੀ l ਪਰ ਉਹ ਜੰਗ ਹਾਰ ਵਗਆ l ਇਸ੍ ਉਪਰੰਤ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਚਲਾ ਵਗਆ l ਜਹਾਂਗੀਰ ਿੀ 
ਉਸ੍ਦੇ ਵਪਿੱ ਛੇ ਵਪਿੱ ਛੇ ਲਾਹੌਰ ਚਲਾ ਵਗਆ l ਵਕਉਂਵਕ ਉਹ ਉਸ੍ ਨੰੂ ਫੜਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸ੍ੀ l ਤੇ ਉਸ੍ ਨੰੂ ਸ੍ਿਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸ੍ੀ l ਵਕਉਂਵਕ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸ੍ੀ l ਵਕ ਬਹੁਤ 
ਸ੍ਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੁਸ੍ਰੋ ਜੁਆਨ ਦੀ ਇਸ੍ ਵਿਰੋਿ ਵਿਿੱਚ ਸ੍ਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ l ਉਹ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸ੍ੀ l ਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਵਹਿੱ ਸ੍ੇ ਦੀ ਸ੍ਿਾ ਦੇਣਾ 
ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸ੍ੀ l ਲਾਹੌਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਗੋਇੰਦਿਾਲ ਅਤੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਿਿੱਲ ਨੰੂ ਲੰਵਘਆ, ਉਹ ਗੋਇੰਦਿਾਲ ਠਵਹਰ ਗਏ l ਉੱਥੇ ਉਸ੍ ਨੇ ਖੁਸ੍ਰੋ ਦੇ ਮਦਦਗਾਰਾ ਦੀ 
ਪੁਛ ਵਗਛ ਕਰਿਾਈ ਉਸ੍ ਨੇ ਗੋਇੰਦਿਾਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਿਾਈ l ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵਖਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਵਕਹਾ l ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸ੍ਨ l ਵਜਿੇਂ ਚੰਦੂ, 
ਵਪਰਥੀਆ, ਕੁਝ ਬਰਾਹਮਣ ਅਤੇ ਕਾਿੀ l ਜੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਿ ਜੀ ਨੇ ਖੁਸ੍ਰੋ ਦੀ ਸ੍ਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ l ਤਾਂ ਉਹ ਿਰੂਰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਖਬਰ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਵਫਰ 
ਜਾਂਗੀਰ ਲਾਹੌਰ ਪਹੁੰ ਚ ਵਗਆ l ਕੁਝ ਸ੍ਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵਦਿੱ ਲੀ ਿਾਪਸ੍ ਆਉਣ ਲਈ ਵਤਆਰ ਹੋ ਵਗਆ l ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਿ ਜੀ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਖਲਾਫ 
ਕਾਰਿਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸ੍ਲਾ ਕੀਤਾ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਇਿੱ ਕ ਝੂਠੀ ਕਹਾਣੀ ਬਣਾਈ ਉਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੰੂ ਵਮਲੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੰੂ ਵਕਹਾ l ਵਕ ਖੁਸ੍ਰੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਿ 
ਜੀ ਨੰੂ ਗੋਇੰਦਿਾਲ ਵਿਖੇ ਵਮਵਲਆ ਸ੍ੀ l ਉਸ੍ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਮਦਦ ਿੀ ਮੰਗੀ ਸ੍ੀ la ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਿ ਜੀ ਨੇ ਖੁਸ੍ਰੋ ਨੰੂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਲਈ ਪਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ 
ਉਸ੍ ਨੰੂ ਬਹੁਤ ਸ੍ਾਰੇ ਪੈਸ੍ੇ ਿੀ ਵਦਿੱ ਤੇ ਸ੍ਨ l ਇਹ ਸ੍ਭ ਸ੍ੁਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਹਾਂਗੀਰ ਕਰੋਵਿਤ ਹੋ ਵਗਆ l ਉਹ ਪਵਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਿ ਜੀ ਦਾ ਜੀਿਨ 
ਸ੍ਮਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸ੍ੀ l ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੰੂ ਸ੍ਿਾ ਦੇਣ ਦਾ ਉਸ੍ ਨੰੂ ਇਿੱ ਕ ਨਿਾਂ ਮੌਕਾ ਵਮਲ ਵਗਆ ਸ੍ੀ l ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਇਸ੍ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ 
ਸ੍ਿੱਚਾਈ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ l ਅਸ੍ਲ ਵਿਿੱਚ ਗੋਵਬੰਦਿਾਲ ਜਾ ਕੇ ਵਕਸ੍ੇ ਕੋਲ ਅਵਜਹੀ ਕੋਈ ਵਰਪੋਰਟ ਨਾ ਵਮਲੀ l ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੰੂ 
ਹੁਕਮ ਵਦਿੱ ਤਾ l ਵਕ ਉਹ ਅੰਵਮਰਤਸ੍ਰ ਜਾਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਿ ਜੀ ਨੰੂ ਵਦਿੱ ਲੀ ਲੈ ਆਓ ਤੇ ਤਸ੍ੀਹੇ ਦੀ ਮੌਤ ਵਦਿੱ ਤੀ ਜਾਿੇ l ਉਸ੍ ਦੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ 
ਜੀ ਨੰੂ ਵਗਰਫਤਾਰ ਕਰ ਵਲਆ ਅਤੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਹਿਾਲੇ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤਾ l



11 (ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਅਭੇਦ ਹੋਣਾ)
ਲਾਹੌਰ ਵਿਿੱ ਚ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਆਦਮੀਆਂ ਸ੍ਵਹਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਿ ਜੀ ਦੇ ਵਿਰੁਿੱ ਿ ਹੁਕਮਾਂ ਦI ਪਾਲਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤਾ l ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੰੂ ਤਸ੍ੀਏ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸੁਰੂ 
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