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Specific Guidelines  

Group 

II 

Age 

9-11 yr. 
Presentation Time 

6:30 minutes 

Contents                    Presentation  
                 60                                        40 

Book:   The Tenth Nanak Author: Sri Hemkunt Foundation  

 Question 

1 ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੁ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਨੌਵੀਂ ਜੋਤ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਬਕਸੇ ਭੇਦ ਭਾਵ ਦੇ ਸਾਬਰਆਂ ਦੀ ਧਾਰਬਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਬਧਕਾਰਾਂ ਦੀ 
ਰੱਬਿਆ ਲਈ ਸ਼੍ਹਾਦਤ ਬਦੱਤੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਿੇਂ ਬਵੱਚ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼੍ ਦਾ ਵਰਨਣ ਕਰੋ? 

2 ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੁ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਦਸਵੀਂ ਜੋਤ ਨੇ ਭਾਈ ਕਨਹ ਈਆ ਜੀ ਨ ੰ  ਪਾਣੀ ਬਪਲਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਦੋਸਤ ਤੇ ਦੁਸ਼੍ਿਣ ਦੇ 

ਫਰਕ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠ ਕੇ, ਹਰ ਲੋੜਵੰਦ ਦੀ ਿਹਲਿ ਪੱਟੀ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼੍ ਬਦੱਤਾ।  
ਦੱਸੋ ਬਕ ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨ ੰ  ਿੇਹਤਰ ਸਥਾਨ ਬਕਵੇਂ ਿਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?  

3 ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ  ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਦਸਵੀਂ ਜੋਤ ਨੇ ਹਜਾਰਾਂ ਦੀ ਬਗਣਤੀ ਬਵਚੋਂ 5 ਬਸੱਿਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਬਸੱਿਾਂ ਅਤ ੇਿਾਲਸੇ 
ਬਵਚਕਾਰ ਅੰਤਰ ਨ ੰ  ਸਪੱਸ਼੍ਟ ਕਰ ਬਦੱਤਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਿੇਂ ਬਵੱਚ ਇਸ ਅੰਤਰ ਦੀ ਸਾਰਬਥਕਤਾ ਸੰਿੰਧੀ ਬਵਆਬਿਆ ਕਰੋI  

4 ਚਾਰ ਸਾਬਹਿਜ਼ਾਬਦਆਂ ਅਤ ੇਚਾਲੀ ਿੁਕਬਤਆਂ ਦੀ ਸ਼੍ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਸਾਨ ੰ  ਕੀ ਬਸਬਿਆ ਬਿਲਦੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਦੇ ਸਿੇਂ ਬਵੱਚ ਇਸ 
ਬਸਬਿਆ ਦੀ ਸਾਰਬਥਕਤਾ ਿਾਰੇ ਦੱਸੋ? 

5 ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੁ ਗੋਬਿੰਦ ਬਸੰਘ ਜੀ - ਦਸਵੇਂ ਨਾਨਕ ਵੱਲੋਂ, ਪਬਹਲੇ ਨਾਨਕ -ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੁ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬਸੱਬਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਰਚਾਰ 
ਅਤ ੇਪਰਸਾਰ ਨ ੰ  ਜਾਰੀ ਰੱਬਿਆ ਬਗਆ। ਇਸ ਸੰਿੰਧੀ ਕੱੁਝ ਿਾਸ ਉਧਾਹਰਣਾ ਬਦਓ? 

1 Ninth Nanak obtained martyrdom for everyone’s right for freedom of religion. 
Explain the relevance of his message in present times? 

2 Tenth Nanak instructed Bhai Kanhaiya to serve water and apply ointment/dressing to 
the needy without making a distinction between friend and enemy.  
Explain how this concept can make this world a better place. 

3 Tenth Nanak makes a clear distinction between Sikhs and Khalsa by selecting five 
among thousands. Explain the relevance of the distinction today? 

4 What lessons do you learn from the martyrdom of the four Sahibzadas, and Forty 
Muktey (immortals)? Explain the relevance of these lessons in present times.   

5 Guru Gobind Singh Ji - the “Tenth Nanak” continued and reinforced the teachings 
of the First Nanak - Guru Nanak Dev ji?  Provide specific examples 

 

http://www.hemkunt2.org/

