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ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਜਨਮ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਛੇਵੇਂ ਗੁਰੂ ਹਰਰਗੋਰਬਿੰ ਦ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਮਾਤਾ 
ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੀ ਕੁੁੱ ਖੋਂ ਸਿੰ ਨ 1621 ਈ. (ਰਵਸਾਖ ਵਦੀ 5, 1678 ਰਬ.) ਨੂਿੰ  ਅਿੰ ਰਮਿਤਸਰ ਰਵਚ 
ਹੋਇਆ । ਆਪ ਆਪਣ ੇਚਾਰ ਭਰਾਵਾਂ ਬਾਬਾ ਗੁਰਰਦੁੱਤਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਸਰੂਜ ਮੁੱਲ, ਬਾਬਾ ਅਣੀ 
ਰਾਇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਅਟੁੱਲ ਰਾਇ ਜੀ ਅਤ ੇਇੁੱਕ ਭੈਣ ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਸਨ।। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ 
ਆਪ ਵੈਰਾਗੀ ਰੁਚੀ ਵਾਲੇ ਗਿੰ ਭੀਰ ਧਰਮ-ਸਾਧਕ ਅਤੇ ਤਪਸਵੀ ਮਹਾਪਰੁਸ਼ ਸਨ । ਬਚਪਨ 
ਰਵਚ ਹੀ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਆਚਰਣ ਰਨਰਮਾਣ ਰਵਚ ਮਾਤਾ ਰਪਤਾ ਦਾ ਡੂਿੰ ਘਾ ਪਿਭਾਵ ਰਪਆ। ਆਪ ਦਾ 
ਬਚਪਨ ਦਾ ਨਾਂ ‘ਰਤਆਗ ਮੁੱਲ’ ਸੀ। 
ਇਰਤਹਾਸਕਾਰ ਰਲਖਦੇ ਹਨ ਰਕ ਜਦ ਆਪ ਦਾ ਜਨਮ ਹਇੋਆ ਤਾਂ ਰਪਤਾ ਗੁਰੂ ਹਰਰਗੋਰਬਿੰ ਦ 
ਸਾਰਹਬ ਨੇ ਆਪ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੀਸ ਰਨਵਾਇਆ ਤੇ ਮੁੱ ਥਾ ਟੇਰਕਆ। ਭਾਈ ਰਬਧੀ ਚਿੰਦ ਦੇ ਪੁੁੱ ਛਣ 
‘ਤੇ ਆਪ ਨੇ ਦੁੱ ਰਸਆ ਰਕ ਇਹ ਬਾਲਕ ਸੁੱਚਾਈ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਜਬਰ-ਜ਼ਲੁਮ ਨੂਿੰ  ਰਮਟਾਉਣ ਲਈ 
ਆਖ਼ਰੀ ਸਵਾਸਾਂ ਤਕ ਲੜੇਗਾ। 
ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਰਹਬ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਤੀਖਣ ਬੁੁੱ ਧੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ, ਦਇਆ ਦੀ ਮੂਰਤ 
ਸਨ। ਆਪ ਦੇ ਵੁੱ ਡੇ ਭਰਾ ਬਾਬਾ ਗੁਰਰਦੁੱਤਾ ਜੀ ਦਾ ਰਵਆਹ ਸੀ। ਰਵਆਹ ਸਮੇਂ ਆਪ ਨੂਿੰ  ਸੁਿੰ ਦਰ 
ਪੁਸ਼ਾਕੇ ਪਰਹਨਾਏ ਗਏ। ਸਾਰੀ ਬਰਾਤ ਜਾਣ ਲਈ ਬਾਹਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਵਚ ਖੜਹੀ ਸੀ। ਆਪ ਵੀ 
ਨਾਲ ਖੜਹੇ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਆਪ ਨੇ ਇਕ ਨਿੰ ਗਾ ਰਭਖਾਰੀ ਬੁੱਚਾ ਵੇਰਖਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਤਨ ਤੋਂ ਕੁੱ ਪੜੇ 
ਉਤਾਰ ਕੇ ਉਸ ਰਭਖਾਰੀ ਨੂਿੰ  ਪਰਹਨਾ ਰਦੁੱ ਤੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਪੁੁੱ ਛਣ ਤੇ ਆਪ ਨੇ ਦੁੱ ਰਸਆ ਰਕ ‘ਮਾਤਾ 
ਜੀ ਮੈਨੂਿੰ  ਤਾਂ ਹਰੋ ਰਮਲ ਜਾਣਗੇ, ਉਸ ਨੂਿੰ  ਰਕਸ ਨੇ ਦੇਣ ੇਹਨ?’ ਆਪ ਐਸੀ ਦਇਆ ਦੀ ਮੂਰਤ 
ਸਨ। 
ਆਪ ਨੂਿੰ  ਬਾਬਾ ਬੁੁੱ ਢਾ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਰਸੁੱ ਰਖਆ ਪਿਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ 
ਪਿਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਨੇ ਪਿੰਜਾਬੀ, ਰਬਿਜ, ਰਹਿੰ ਦੀ ਆਰਦ ਕਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਗਰਣਤ, ਇਰਤਹਾਸ ਤੇ 

ਸਿੰਗੀਤ ਦੀ ਰਸੁੱ ਰਖਆ ਰਵਚ ਡੂਿੰ ਘਾ ਰਗਆਨ ਪਿਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪ ਨੇ ਤਰਕ-
ਸਾਸਤਰ, ਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ, ਰਾਮਾਇਣ, ਮਹਾਂਭਾਰਤ, ਕਰੁਾਨ ਅਤ ੇਸੂਫੀ ਮੁੱਤ 

ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰਗਆਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਆਪ ਨੂਿੰ  ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਚਲਾਉਣ 
ਰਵਚ ਰਨਪੁਿੰ ਨਤਾ ਹਾਸਲ ਸੀ। ਆਪ ਬਹੁਤ ਬਹਾਦਰ ਯੋਧੇ ਵੀ ਸਨ। 
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ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਰਵਚ ਆਪ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ 
ਜੌਹਰ ਰਵਖਾਏ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਰਗੋਰਬਿੰ ਦ ਸਾਰਹਬ ਨੇ ਆਪ ਦਾ ਨਾਂ 
‘ਰਤਆਗ ਮੁੱਲ’ ਤੋਂ ‘ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ’ ਰੁੱ ਖ ਰਦੁੱ ਤਾ। 
ਆਪ ਦਾ ਰਵਆਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਰਨਵਾਸੀ ਭਾਈ ਲਾਲ ਚਿੰਦ 
ਦੀ ਸੁਪੁੁੱ ਤਰੀ ਗੁਜਰੀ ਨਾਲ ਸਿੰ ਨ 1632 ਈ. (15 ਅਸੂ, 
1689 ਰਬ.) ਰਵਚ ਹੋਇਆ । ਸਿੰ ਨ 16666 ਈ. ਰਵਚ ਉਨਹ ਾਂ 
ਦੇ ਘਰ ਸਪੁੁੱ ਤਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਰਜਸ ਦਾ ਨਾਂ ਗੋਰਬਿੰ ਦ ਦਾਸ 

ਰਰਖਆ ਰਗਆ। ਰਪਤਾ-ਗੁਰੂ ਹਰਰਗੋਰਬਿੰ ਦ ਜੀ ਦੇ ਮਹਾ-
ਪਿਸਥਾਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਸਿੰ ਨ 1644 ਈ. ਰਵਚ ਆਪ ਆਪਣੀ 
ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਸਰਹਤ ਬਕਾਲਾ ਰਪਿੰ ਡ ਰਵਚ ਆ ਵਸ ੇਰਜੁੱ ਥੇ 
ਆਪ ਨੇ ਵੀਹ ਸਾਲ ਬਤੀਤ ਕੀਤੇ। ਆਪ ਰਜ਼ਆਦਾ ਸਮਾਂ 
ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਧਆਨ ਰਵੁੱਚ ਰਬਤਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਆਪ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ 
ਇਹ ਸ਼ਰਹਰ ‘ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ’ਕਰਕੇ ਪਿਰਸੁੱ ਧ ਹੋਇਆ । 
ਆਪ ਦੇ ਰਪਤਾ ਗੁਰੂ ਹਰਰਗੋਰਬਿੰ ਦ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਦ ਗੁਰੂ ਹਰਰਰਾਇ 
ਜੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਰਰਕਿਸ਼ਨ ਜੀ ਕਿਮਵਾਰ ਸੁੱਤਵੇਂ ਅਤੇ ਅੁੱਠਵੇਂ 
ਗੁਰੂ ਬਣੇ । ਬਾਲ-ਕਾਲ ਰਵਚ ਜੋਤੀ -ਜੋਰਤ ਸਮਾਉਣ ਕਾਰਣ 
ਅੁੱਠਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਗੁਰੂ-ਗੁੱਦੀ ਦੇ ਉਤਰਾਰਧਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਕੇਵਲ 
‘ਬਾਬਾ ਬਕਾਲੇ’ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ । ਇਸ ਅਸਪੁੱਸ਼ਟ ਸਿੰ ਕੇਤ ਕਾਰਣ 
ਗੁੱਦੀ ਦੇ ਕਈ ਦਾਵੇਦਾਰ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ । ਆਰਖ਼ਰ ਭਾਈ ਮੁੱ ਖਣ 
ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿੰ ਨਤ ਭੇਟਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਖਮ 
ਰਦਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ 22 ਅਖੌਤੀ ਗੁੱ ਦੀਆਂ ਰਵਚੋਂ ਸਚੇ ਗੁਰੂ ਨੂਿੰ  ਲਭ 
ਰਲਆ । ਆਪ 20 ਮਾਰਚ 1665 ਈ. (ਚੇਤ ਸੁਦੀ 14, 
1722 ਰਬ.) ਨੂਿੰ  43 ਵਰਰਹਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਰਵਚ ਗੁਰੂ-ਗੁੱਦੀ ਉਤੇ 
ਬੈਠੇ। 
ਗੁਰਗੁੱਦੀ 'ਤੇ ਰਬਰਾਜਮਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਪ ਨੇ 

ਰਸੁੱ ਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪਿਚਾਰ ਰਹੁੱ ਤ ਦੌਰ ੇ ਆਰਿੰਭੇ, ਰਜਸ ਰਵਚ ਆਪ 

ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਤੋਂ ਸਿੀ ਅਿੰ ਰਮਿਤਸਰ ਸਾਰਹਬ, ਵੁੱਲਾ, ਘੁੁੱ ਕੇਵਾਲੀ, 
ਖਡੂਰ ਸਾਰਹਬ, ਗੋਇਿੰਦਵਾਲ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਖੇਮਕਰਨ, 

ਕੀਰਤਪੁਰ ਤੇ ਰਬਲਾਸਪੁਰ ਗਏ। ਪਿੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਆਪ ਨੇ ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। 
ਆਪ ਸੈਫਾਬਾਦ, ਧਮਧਾਨ, ਰਦੁੱਲੀ, ਮਥੁਰਾ, ਰਬਿਿੰ ਦਾਬਨ, 

ਆਗਰਾ, ਕਾਨਹ ਪੁਰ, ਪਿਯਾਗ, ਬਨਾਰਸ, ਸਸਰਾਮ, ਗਯਾ ਹੁਿੰ ਦੇ 
ਹੋਏ ਪਟਨਾ ਪਹੁਿੰ ਚੇ। ਪਰਰਵਾਰ ਨੂਿੰ  ਪਟਨੇ ਛਡ ਕੇ ਉਥੋਂ ਪਰਹਲਾਂ 
ਬਿੰਗਾਲ ਵਲ ਗਏ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਢਾਕੇ ਰਵਚ ਵੀ ਰਹੇ । 

ਆਪ ਦੇ ਰਪਛੋਂ ਪਟਨਾ ਰਵਚ ਬਾਲਕ ਗੋਰਬਿੰ ਦ ਰਾਇ (ਗੁਰੂ 
ਗੋਰਬਿੰ ਦ ਰਸਿੰ ਘ ਜੀ) ਦਾ 22 ਦਸਿੰਬਰ 1666 ਈ. (ਪੋਹ ਸੁਦੀ 
ਸਪਤਮੀ, 1723 ਰਬ.) ਨੂਿੰ  ਜਨਮ ਹੋਇਆ । ਆਪ ਜੋਧਪੁਰ ਦੇ 
ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਰਸਿੰ ਘ ਨਾਲ ਅਸਾਮ ਦੀ ਮੁਰਹਿੰ ਮ ਉਤੇ ਚਲੇ ਗਏ 
ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ-ਰਹਤਾਂ ਨੂਿੰ  ਮਖੁ 
ਰਖਰਦਆਂ, ਸ਼ਾਂਤੀ-ਪੂਰਵਕ ਹਲ ਕੀਤਾ । ਉਥੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ 
ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਆਪ ਪਟਨਾ ਨਗਰ ਰਵਚ ਰਟਕੇ ਅਤੇ ਰਿਰ 
ਪਰਰਵਾਰ ਨੂਿੰ  ਉਥੇ ਛਡ ਕੇ ਸਿੰ ਨ 1668 ਈ. ਰਵਚ ਆਨਿੰ ਦਪੁਰ 
ਪਰਤ ਆਏ । ਸਿੰ ਨ 1672 ਈ. ਰਵਚ ਪਟਨੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ 
ਪਰਰਵਾਰ ਨੂਿੰ  ਵੀ ਉਥੇ ਬੁਲਵਾ ਰਲਆ । ਇਨਹ ਾਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ 
ਤਰਹਤ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਤੋਂ ਪਿਭਾਰਵਤ ਹੋ ਕ ੇਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ 

ਰਸੁੱ ਖ ਧਰਮ 'ਚ ਸ਼ਾਰਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਪਿੰਜਾਬ ਤੋਂ 
ਲੈਕੇ ਬਿੰਗਾਲ ਤੇ ਆਸਾਮ ਤਕ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਉਤਰੀ ਭਾਰਤ 

ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਤੋਂ ਰਪੁੱ ਛੋਂ ਰਕਸੇ ਰਸੁੱ ਖ ਗੁਰੂ 
ਨੇ ਇਿੰ ਨੇ ਅਰਧਕ ਪਿਦੇਸਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਰਜਿੰ ਨੀ ਰਕ 

ਗੁਰ ੂਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਉਨਹ ਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦਾ 
ਉਦੇਸ਼ ਰਸੁੱ ਖ ਦਾ ਪਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤ ੇ ਮਾਨਵ ਜਾਤੀ ਦਾ 
ਕਰਲਆਣ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੀਆ ਂਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦਾ ਸਿੰ ਖੇਪ 

ਵਰਨਣ ਹੇਠ ਰਲਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ: 
 

ਗੁਰਰਆਈ ਰਮਲਣ ਰਪਛੋਂ ਪਿੰ ਜਾਬ ਦੇ ਅਨੇਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀਆ ਂ
ਯਾਤਰਾਵਾਂ 
ਬਕਾਲੇ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੋ ਵਾਰ ਕੀਰਤਪੁਰ ਗਏ। ਪਰਹਲੀ ਵਾਰ 
ਗੁਰਰਆਈ ਰਮਲਣ ਤੋਂ ਦਸਵੇਂ ਰਦਨ ਸਿੰ ਮਤ 1721 ਰਬ: ਭਾਦੋਂ 
ਸੁਦੀ 10 ਨੂਿੰ  ਗੁਰੂ ਹਰਰਰਕਸ਼ਨ ਸਾਰਹਬ ਦ ਭਣਵਈਏ ਬਾਬਾ 
ਖੇਮਕਰਨ ਧੁਿੰ ਮ ੇਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਭੈਣ ਰੂਪ ਕੌਰ ਨਾਲ ਗੁਰੂ 
ਹਰਰਰਕਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਬਾਰੇ ਅਿਸੋਸ ਕਰਨ ਗਏ ਤੇ ਦੋ 
ਰਦਨ ਰਹੇ। ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਮਾਤਾ ਬੁੱ ਸੀ ਜੀ ਦ ੇਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ 
ਕਰ ਜਾਣ ਉਤੇ ਗਏ ਤੇ ਰਤਿੰ ਨ ਰਦਨ ਰਹੇ।ਬੁੱ ਸੀ ਜੀ ਪਤਨੀ 
ਗੁਰਰਦਤਾ ਜੀ ਦਾ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਸਿੰ ਨ 1721 ਇ: ਕੁੱ ਤਕ 
ਵਦੀ 14 ਨੂਿੰ  ਕੀਰਤਪੁਰ ਰਵਚ ਹੋਇਆ । 
ਧੀਰਮੁੱਲ ਨੇ ਈਰਖਾ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਰਵਖਾਈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ 
ਬਕਾਲਾ ਛੁੱਡ ਅਿੰ ਰਮਿਤਸਰ ਵੁੱਲ ਤੁਰ ਪਏ, ਅਪਣੇ ਨਾਲ ਉਹ 
ਮੁੱ ਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨੂਿੰ  ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ। ਬਕਾਲੇ ਤੋਂ ਚੁੱਲ ਕੇ ਸਿੰ ਮਤ 
1721 ਰਬਕਰਮੀ ਪੁਰਨਆਂ ਵਾਲੇ ਰਦਨ ਅਿੰ ਰਮਿਤਸਰ ਪਹੁਿੰ ਚੇ ਅਤੇ 
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ਹਰਰਮਿੰਦਰ ਸਾਰਹਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਅੁੱਗੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ 
ਆਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂਿੰ  ਖਤਰਾ ਸਮਰਝਆ ਤ ੇ ਸਿੀ ਹਰਰਮਿੰਦਰ 
ਸਾਰਹਬ ਦੇ ਮੁੁੱ ਖ ਰਕਵਾੜ ਬਿੰਦ ਕਰ ਲਏ। ਆਪ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ 
ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਵੁੱਲਾ ਸਾਰਹਬ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਮਸਿੰ ਦਾਂ ਪਿਤੀ 
ਰਕਹਾ:ਨਰਹ ਮਸਿੰਦ ਤੁਮ ਅਿੰ ਰਮਿਤ ਸਰੀਏ।। ਰਤਿਸ਼ਨਾ ਮਨ ਤ ੇ
ਅਿੰਤਰ ਸੜੀਏ।। (ਕੁਝ ਰਲਖਾਰੀ ਇਸ ਨੂਿੰ  “ਅਿੰ ਰਮਿਤਸਰੀਏ 
ਅਿੰਦਰ ਸੜੀਏ” ਰਲਖਦੇ ਹਨ ਜੋ ਠੀਕ ਨਹੀਂ।) ਗੁਰੂ ਸਾਰਹਬ 
ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦ ੇ ਨੇੜੇ ਇਕ ਰੁੁੱ ਖ ਹੇਠ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ 
ਠਰਹਰੇ। ਇਸ ਸਥਾਨ ਨੂਿੰ  ਅੁੱਜਕਲਹ ‘ਥਿੰਮਹ ਸਾਰਹਬ' ਰਕਹਾ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਗੁਰ ੂ ਸਾਰਹਬ ਕੁਝ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਰਸੁੱ ਖਾਂ ਅਤ ੇ ਹਰੀਅਨ ਨਾਮੀ 
ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਬੁਲਾਵ ੇ ਤੇ ਵੁੱਲਾ ਨਾਮੀ ਰਪਿੰ ਡ ਗਏ । ਰਜੁੱ ਥੇ 
“ਮਾਈਆਂ ਰੁੱ ਬ ਰਜਾਈਆਂ” ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ। ਵੁੱਲਾ ਤੋਂ ਅੁੱਗੇ ਗਰੁੂ 
ਜੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਹੁਿੰ ਦੇ ਹੋਏ ਗੋਇਿੰ ਦਵਾਲ ਤੇ ਅੁੱਗੇ ਖੇਮਕਰਨ, 
ਡਰੋਲੀ ਅਤੇ ਸਾਬੋ ਕੀ ਤਲਵਿੰਡੀ ਹੁਿੰ ਦੇ ਹੋਏ ਧਮਧਾਨ ਪਹੁਿੰ ਚੇ। 
ਧਮਧਾਨ ਤੋਂ ਆਪ ਕੀਰਤਪਰੁ ਸਾਰਹਬ ਆ ਗਏ। ਇਥੋਂ ਉਨਹ ਾਂ 
ਨੂਿੰ  ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਰਾਜਾ ਦੀਪ ਚਿੰਦ ਦੀ ਰਕਰਰਆ ਕਰਮ ਰਵਚ 

ਸ਼ਾਰਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਰਬਲਾਸਪੁਰ ਗਏ। ਸਵਰਗੀ ਰਾਜਾ ਦੀ 
ਰਾਣੀ ਚਿੰ ਪਾ ਦਵੇੀ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੂਿੰ  ਨਵਾਂ ਰਪਿੰ ਡ ਵਸਾਉਣ ਰਦਤੀ। 
ਰਜਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਰਹਬ ਨੇ 19 ਜੂਨ, 1665 ਨੂਿੰ  ਚੁੱ ਕ ਨਾਨਕੀ 
ਵਸਾਇਆ ਜੋ ਰਪਛੋਂ ਅਨਿੰ ਦਪੁਰ ਸਾਰਹਬ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਪਿਰਸੁੱ ਧ 
ਹੋਇਆ। 
 

ਪਰੂਬੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆ ਂਯਾਤਰਾਵਾਂ 
ਚੁੱਕ ਨਾਨਕੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੁੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਸਾਰਹਬ ਨੇ 

ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਲਿੰ ਮੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 
ਕੀਤਾ। ਕੁਝ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਰਸੁੱ ਖਾਂ ਨੂਿੰ  ਨਾਲ ਲੈਕ ੇਅਨਿੰ ਦਪੁਰ ਸਾਰਹਬ 
ਤੋਂ ਰੋਪੜ, ਬਨੂੜ, ਰਾਜਪੁਰਾ ਹੁਿੰ ਦੇ ਹੋਏ ਸੈਿਾਬਾਦ ਪਹੁਿੰ ਚੇ ਤੇ 
ਰਿਰ ਧਮਤਾਣ ਰਵਖੇ ਗਰੁੂ ਸਾਰਹਬ ਨੂਿੰ  ਔਰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ 
ਰਸਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਬਿੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰਦੁੱਲੀ ਰਲਜਾਇਆ ਰਗਆ ਰਜੁੱਥੇ 
ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਰਸਿੰ ਘ ਦੇ ਕਰਹਣ ਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੂਿੰ  
ਰਰਹਾਅ ਕਰ ਰਦੁੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਰਹਬ ਰਦੁੱਲੀ ਤੋਂ ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ 

ਵੁੱਲ ਚੁੱਲ ਪਏ। ਆਪ ਮਥੁਰਾ, ਆਗਰਾ, ਇਟਾਵਾ, ਕਾਨਪੁਰ, 
ਲਖਨਊ, ਿਰਤਹਪੁਰ ਆਰਦ ਸ਼ਰਹਰਾਂ ਰਵੁੱਚੋਂ ਦੀ ਹੁਿੰ ਦੇ ਹੋਏ 

ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਦਸਿੰਬਰ 1665 ਰਵੁੱਚ ਪਹੁਿੰ ਚ ਕੇ ਅਜੋਕੇ ਗੁ: 
ਪੁੱ ਕੀ ਸਿੰਗਤ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਦਸਿੰਬਰ 1665 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 1666 
ਤੁੱਕ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਰਹੇ। ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਦੇ ਰਪੁੱ ਛੋਂ ਰਮਰਜ਼ਾਪੁਰ 
ਹੁਿੰ ਦੇ ਹੋਏ ਬਨਾਰਸ ਪਹੁਿੰ ਚੇ ਰਜੁੱ ਥੇ ਦੋ ਹਿਤੇ ਰਹੇ। ਬਨਾਰਸ ਤੋਂ 
ਸਾਸਾਰਾਮ ਤ ੇਬੋਧ ਗਯਾ ਹੁਿੰ ਦੇ ਹੋਏ ਮਈ 1666 ਰਵੁੱਚ ਪਟਨਾ 
ਪਹੁਿੰ ਚੇ, ਤੇ ਮੈਕਾਰਲਿ ਅਨੁਸਾਰ ਪਟਨੇ ਰਤਿੰ ਨ ਮਹੀਨੇ (ਜੂਨ ਤੋਂ 
ਅਗਸਤ 1666) ਰਹੇ। ਇੁੱ ਥੇ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂਿੰ  ਆਸਾਮ ਜਾਂਦਾ 
ਹੋਇਆ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਰਸਿੰ ਘ ਵੀ ਰਮਰਲਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂਿੰ  ਨਾਲ 
ਚੁੱਲਣ ਲਈ ਰਬਨੈ ਵੀ ਕਰ ਰਗਆ ਰਜਸ ਰਪੁੱ ਛੋਂ ਆਪ ਅਕਤੂਬਰ 
1666 ਰਵੁੱਚ ਢਾਕੇ ਪਹੁਿੰ ਚੇ। ਜਦ ਬਾਲ ਗੋਰਬਿੰ ਦ ਦਾ ਜਨਮ 
(22 ਦਸਿੰਬਰ 1666) ਨੂਿੰ  ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਗਰੁੂ ਜੀ ਨੂਿੰ  ਭਾਈ 
ਰਮਹਰ ਚਿੰਦ ਤੇ ਭਾਈ ਕਰਲਆਣ ਦਾਸ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸੂਚਨਾ 
ਢਾਕੇ ਹੀ ਰਮਲੀ। ਪਟਨੇ ਤੋਂ ਢਾਕੇ ਆਪ ਮੁਿੰ ਘੇਰ, ਭਾਗਲਪੁਰ, 
ਕੋਲਗਾਂਵ, ਰਾਜ ਮਰਹਲ, ਸਿੰਤ ਨਗਰ, ਮਾਲਦਾ, ਰਾਜਧਾਨੀ ਤੇ 
ਪਬਨਾ ਆਰਦ ਹੁਿੰ ਦੇ ਹੋਏ ਪਹੁਿੰ ਚੇ। ਨਾਮ ਪਰਚਾਰ ਰਹੁੱ ਤ ਢਾਕਾ 
ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਸਲਹਟ ਗਏ ਰਜੁੱਥੇ ਚੌਮਾਸਾ ਕੁੱ ਰਟਆ। ਇਸ ਰਪੁੱ ਛੋਂ 
ਆਪ ਰਚੁੱਟਾਗਾਉਂ ਪਹੁਿੰ ਚੇ ਰਜੁੱ ਥੇ 1667 ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੁੱਕ 
ਠਰਹਰੇ। ਸਿੰ ਨ 1668 ਦੀ ਜਨਵਰੀ ਨੂਿੰ  ਆਪ ਰਿਰ ਢਾਕਾ 
ਪਰਤੇ ਰਜਥੇ ਰਟਕ ਕੇ ਨਾਮ ਪਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। 
ਢਾਕਾ ਤੋਂ ਦਸਿੰ ਬਰ 1668 ਰਵੁੱਚ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਰਸਿੰ ਘ ਨਾਲ 
ਆਸਾਮ ਗਏ ਤੇ ਿਰਵਰੀ 1669 ਨੂਿੰ  ਢੁੁੱ ਬਰੀ ਪਹੁਿੰ ਚੇ। ਮਾਰਚ 
1669 ਰਵੁੱਚ ਅਹੋਮ ਰਾਜੇ ਚਕਰਧਵਜ ਰਸਿੰਘ (1663-
1669 ਈ: ਤੇ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਰਸਿੰ ਘ ਦੀਆਂ ਸਨੈਾਵਾਂ ਰਵੁੱਚ ਬੜਾ 
ਘਮਸਾਣ ਦਾ ਯੁੁੱ ਧ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਾਰਲਸੀ ਸਦਕਾ ਦੋਨੋਂ  
ਰਾਰਜਆਂ ਰਵੁੱਚ ਸੁਲਹ ਹੋਈ। ਰਾਜਾ ਚਕਰਧਵਜ ਰਸਿੰਘ ਦੇ ਸੁੱ ਦੇ 
ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਗੋਹਾਟੀੑ ਹਜੋ ਤੇ ਤੇਜ਼ਪੁਰ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਜੇ 
ਆਸਾਮ ਰਵੁੱਚ ਹੀ ਸਨ ਜਦ 9 ਅਪਿੈਲ,æ 1669 ਨੂਿੰ  
ਔਰਿੰਗਗ਼ੇਬ ਦਾ ਿੁਰਮਾਨ ਰਕ “ਗੈਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਮਿੰ ਦਰ 
ਪਾਠØਾਾਲਾ ਢਾਹ ਰਦੁੱ ਤੇ ਜਾਣ” ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਤ 
ਨਾਸਾਜ਼ਗਾਰ ਜਾਣਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਰਪਸ ਪਰਤੇ ਤੇ ਢਾਕੇ 
(ਅਪਿੈਲ 1670) ਕਲਕੁੱਤੇ, ਰਮਦਨਾਪੁਰ, ਬਾਲੇਸ਼ਵਰ, ਰੂਪਸਾ, 
ਕਟਕ, ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ, ਜਗਨਨਾਥ ਪੁਰੀ, ਰਵਸ਼ਨੂਿੰ ਪੁਰ, ਬਾਂਕਰੁਾ, 
ਗੋਮੋਹ ਤੋਂ ਗਯਾ ਰਾਹੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪਟਨਾ (ਸਿੰ ਨ 1670) ਪਹੁਿੰ ਚੇ। 
ਇਸ ਸਮੇਂ “ਬਾਲ ਗੋਰਬਿੰ ਦ” ਚਾਰ ਵਰਰਹਆਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। 
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ਪਰਰਵਾਰ ਨੂਿੰ  ਪਿੰ ਜਾਬ ਪਰਤਣ ਲਈ ਆਖ ਆਪ ਗਿੰਗਾ ਦੇ 
ਉੱਤਰੀ ਕਿੰ ਢੇ ਵਲੋਂ ਦੀ ਜੌਨਪੁਰ, ਅਯੁਰਧਆ, ਲਖਨਊ, 
ਸ਼ਾਹਜਾਨਪੁਰ, ਮੁਰਾਦਾਬਾਦ ਹੁਿੰ ਦੇ ਹੋਏ ਸਿੰ ਨ 1670 ਈ: ਦੀ 
20 ਜੂਨ ਨੂਿੰ  ਰਦੁੱਲੀ ਪਹੁਿੰ ਚੇ। ਰਜੁੱ ਥੇ ਆਪ ਕੜਾਮਾਨਕਪੁਰ, 
ਸਢੋਲ, ਬਾਰਨਕਪੁਰ, ਰੋਹਤਕ, ਤਰਾਵੜੀ, ਬਣੀ ਬਦਰਪੁਰ, 
ਮੁਨੀਰਪੁਰ, ਅਜਰਾਣਾ ਕਲਾਂ, ਰਾਇਪੁਰ ਹੋੜੀ, ਝੀਉਰ ਹੇੜੀ, 
ਰੋਹੜਾ, ਥਾਨ ਤੀਰਥ, ਡੁੱਢੀ, ਬੁੁੱ ਧਪੁਰ, ਰਸਆਣਾ ਸਯਦਾਂ, 
ਥਾਨੇਸਰ, ਕੁਰਖੇਤਰ, ਬਰਨਾ, ਸਰਸਵਤੀ, ਕੈਥਲ, ਪਹੋਆ, 
ਕਰਾ ਸਾਰਹਬ, ਚੀਕਾ, ਭਾਗਲ, ਗੂਲਹਾ, ਗੜਹੀ ਨਜ਼ੀਰ, ਸਮਾਣਾ 
ਆਰਦ ਹੁਿੰ ਦੇ ਹਏੋ ਸੈਿਾਬਾਦ ਰਾਹੀਂ ਵਾਰਪਸ ਅਨਿੰ ਦਪੁਰ ਮਾਰਚ 
1671 ਰਵੁੱਚ ਪਹੁਿੰ ਚੇ ਰਜੁੱ ਥੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਪਰਰਵਾਰ ਦੇ ਪਹੁਿੰ ਚਣ 
ਦਾ ਇਿੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਆਪ ਅਨਿੰ ਦਪੁਰ 
ਸਾਰਹਬ ਰਵਚ ਨਾਮ ਪਰਚਾਰ ਸਿੰ ਸਥਾਨ ਦਾ ਸਿੰਗਠਨ ਕਰਨ 
ਰਵੁੱਚ ਲੁੱ ਗੇ ਰਹੇ। 
 
ਮਾਲਵਾ ਅਤ ੇਬਾਂਗਰ ਪਿਦੇਸ਼ ਦੀਆ ਂਯਾਤਰਾਵਾਂ 
ਸਿੰਨ 1673 ਰਵਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦੁਰ ਜੀ ਨੇ ਪਿੰ ਜਾਬ ਦੇ 
ਮਾਲਵਾ ਤੇ ਬਾਂਗਰ ਇਲਾਕ ੇ ਦੀ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ 
ਰਜਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਸੈਿਾਬਾਦ, ਧਰਮਗੜਹ, ਨਰੜੂ, 
ਮੋਤੀਬਾਗ ਪਰਟਆਲਾ, ਸੀਂਭੜੋਂ, ਅਗੋਲ, ਰੋਹਟਾ, ਰਾਮਗੜਹ, 
ਗੁਣੀਕੇ, ਦੋਦੜਾ, ਆਲੋਹਰਖ, ਭਵਾਨੀਗੜਹ, ਢੋਡੇ, ਿਗੂਵਾਲਾ, 
ਨਾਗਰਾ, ਕਰਹਾਲੀ, ਰਦੜਹਬਾ, ਘਨੌੜ ਜੁੱ ਟਾਂ, ਬਾਉੜ ਹਾਈ, 
ਰਾਜੋਮਾਜਰਾ, ਮੂਲੋਵਾਲ, ਸੇਖਾ, ਕਟੂ, ਿਰਵਾਹੀ, 
ਹਿੰ ਰਢਆਇਆ, ਗੁਰੂਸਰ, ਧਲੌਾ, ਜੋਗਾ ਅਲੀਸ਼ਰ, ਜੋਧੇਕੋ, 
ਭਿੰਦੇਰ, ਭੋਪਾਲੀ, ਮੌੜ ਕਲਾਂ, (40 ਰਦਨ) ਭੈਣੀ ਬਾਘੇ ਕੀ, 
ਘੁਿੰ ਮਣ ਸਾਬ ੋ ਕੇ ਮੋੜ, ਰਡੁੱ ਖ, ਕੁੁੱ ਬ ੇ (ਦਸ ਰਦਨ) ਟਾਹਲਾ 
ਸਾਰਹਬ, ਕੋਟ ਗੁਰੂ ਬਾਜਲ, ਜੁੱ ਸੀ, ਤਲਵਿੰਡੀ ਸਾਬੋ ਕੀ, 
ਮਈਸਰਖਾਨਾ, ਬਰਠਿੰ ਡਾ, ਖੀਵਾ ਕਲਾਂ, ਸਮਾਓ, ਭੀਖੀ, ਦਲੇਓ, 
ਕਣਕਵਾਲ ਕਲਾਂ, ਕੋਟ ਧਰਮੂ, ਸੂਲੀਸਰ, ਬਰਾ ਬਛੋਆਣਾ, 
ਗੋਰਬਿੰ ਦਗੜਹ, ਗਿੰਢੂ, ਗਾਗ ਮੂਣਕ, ਗੁਰਨੇ ਕਲਹਾਂ, ਲਲਹ ਕਲਾਂ, 
ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਆਰਦ ਰਪਿੰ ਡਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। 
ਉਪਰੋਕਤ ਥਾਵਾਂ ਰਵੁੱਚੋਂ ਗੁਰ ੂ ਜੀ ਰਜ਼ਆਦਾ ਰਦਨ ਦੋ-ਰਤਿੰ ਨੀ 
ਥਾਈ ਂ ਹੀ ਰਹੇ ਰਜਨਹ ਾਂ ਰਵੁੱ ਚੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੈਿਾਬਾਦ (ਮਹੀਨਾ), 
ਮੋੜ ਕਲਾਂ (40 ਰਦਨ) ਤੇ ਕੁੁੱ ਬੇ (ਦਸ ਰਦਨ) ਰਹੇ ਬਾਕੀ 

ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹ ਦੁਪਰਹਰ ਜਾਂ ਰਾਤ ਭਰ ਹੀ ਰਹੇ। ਸੋ ਅਨਿੰ ਦਪੁਰ 
ਤੋਂ ਧਮਤਾਣ ਸਾਰਹਬ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾਨਕੀ ਚੁੱਕ ਦੀ 
ਨੀਂਹ ਰੁੱ ਖਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਧਮਤਾਣ ਰਵੁੱ ਖੇ ਕੈਦ ਹੋਣ ਦਾ ਹੀ ਮਿੰ ਰਨਆ 
ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤਰਹ ਕੀਤਾ ਪਿੰ ਧ ਵੀ ਰਗਣੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਇਸੇ 
ਦੀ ਸ਼ਾਹਦੀ ਭਰਦਾ ਹੈ। 
ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰਿੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਧਾਰਰਮਕ ਕੁੱਟੜਤਾ ਦਾ ਰਸ਼ਕਾਰ ਬਣੇ 
ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪਿੰ ਰਡਤਾਂ ਦੀ ਰੁੱ ਰਖਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਰਤਆਰ 
ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਰਹਬ ਦੀ 
ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਦਾ ਿੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਰਸੁੱ ਖ ਆਗੂ ਭਾਈ ਰਕਰਪਾ ਰਾਮ 

ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਰਵਚ 16 ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪਿੰ ਰਡਤਾਂ ਦਾ ਇਕ ਜਥਾ 25 

ਮਈ, 1675 ਨੂਿੰ  ਗੁਰੂ ਸਾਰਹਬ ਕੋਲ ਚੁੱਕ ਨਾਨਕੀ ਆਇਆ। 
ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਦੁੱ ਰਸਆ ਰਕ ਅਸੀਂ ਕੇਦਾਰ ਨਾਥ, ਬਦਲੀ ਨਾਥ, ਪੁਰੀ, 
ਦੁਆਰਕਾ, ਕਾਂਚੀ, ਮਥਰਾ ਤੇ ਹੋਰ ਰਹਿੰ ਦ ੂਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ 
ਪਿਿੰ ਤ ੂ ਰਕਸ ੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਿੜੀ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ 

ਨਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਗਵਰਨਰ ਇਫਰਤਖ਼ਾਰ ਖ਼ਾਨ ਦੇ ਜ਼ਲੁਮਾਂ ਬਾਰ ੇ

ਗੁਰ ੂ ਜੀ ਨੂਿੰ  ਦੁੱ ਰਸਆ ਰਜਹੜਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੈਂਕੜ ੇ ਬਾਹਮਣਾਂ ਨੂਿੰ  
ਜ਼ਬਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾ ਰਰਹਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਔਰਿੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ 
ਰਾਜਪੂਤ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂਿੰ  ਵੀ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਗੁਹਾਰ 
ਲਾਈ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬੇਵਸੀ ਪਿਗਟਾਈ ਹੈ। 
ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਰਤਆਰ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ 
ਆਖਰੀ ਇਸ ਰਸਰਫ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਰਹਬ ਦਾ ਦਰ ਹੀ ਹੈ। 
ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੂਿੰ  “ਜ ੋਸਰਰਣ ਆਵ ੈਰਤਸ ੁਕਿੰ ਰਠ ਲਾਵੈ” ਦੇ 
ਮਹਾਂਵਾਕ ਅਨੁਸਾਰ ਰਵਸ਼ਵਾਸ ਰਦਵਾਇਆ ਰਕ ਉਹ ਬਾਬੇ 
ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਮਾਯੂਸ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪਰਤਣਗ।ੇ ਇਸ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਗੁਰ ੂਜੀ ਰਕਸੇ ਡੂਿੰ ਘੀ ਸੋਚ ਰਵੁੱ ਚ ਡੁੁੱ ਬ ਗਏ ਅਤੇ ਕੁਝ 
ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਫਰੁਮਾਉਣ ਲੁੱ ਗੇ ਰਕ ਅਜੇ ਧਰਮ ਯੁੁੱ ਧ ਦਾ ਸਮਾਂ 
ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਕਸੇ ਮਹਾਨ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ 
ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਰਸਰਫ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਹੀ ਡੁੁੱ ਬਦੇ ਧਰਮ ਨੂਿੰ  
ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕ ੇਪੂਰੇ 
ਦਰਬਾਰ ਰਵੁੱ ਚ ਸੁੱਨਾਟਾ ਛਾ ਰਗਆ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਪੁੁੱ ਤਰ 
ਬਾਲ ਗੋਰਬਿੰ ਦ ਰਾਇ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਇਸ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ ਦਾ 
ਕਾਰਨ ਪੁੁੱ ਰਛਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਰਦੁੱ ਤਾ ਰਕ 
ਅਰਤਆਚਾਰ ਦੇ ਭਾਂਬੜ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਰਜਸ 
ਰਵੁੱ ਚ ਇਹ ਰਨਤਾਣੇ ਬਾਲਣ ਦੀ ਥਾਂ ਝੋਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ 
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ਰਕਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੇ ਬਲੀਦਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ 
ਪਰਵੁੱਤਰ ਖ਼ੂਨ ਦੇ ਰਛੁੱ ਟੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬਲਦੇ ਹੋਏ ਭਾਂਬੜਾਂ ਨੂਿੰ  ਸ਼ਾਂਤ 
ਕਰ ਸਕੇ। ਬਾਲ ਗੋਰਬਿੰ ਦ ਰਾਇ ਜੀ ਨੇ ਰਕਹਾ ਰਕ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ 
ਰਬਨਾਂ ਹੋਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹ?ੈ ਆਪ ਆਪਣਾ 
ਬਲੀਦਾਨ ਦੇ ਕੇ ਇਨਹ ਾਂ ਦੇ ਡੁੁੱ ਬਦੇ ਹੋਏ ਧਰਮ ਦੀ ਰੁੱ ਰਖਆ 
ਕਰੋ। ਆਪਣ ੇਬਾਲ ਦੇ ਰਨਿੱਕ ੇਰਜਹ ੇਮੂਿੰ ਹੋਂ ਏਨੀ ਵੁੱਡੀ ਗੁੱਲ ਸੁਣ 
ਕੇ ਗੁਰ ੂਜੀ ਨੂਿੰ  ਰਵਸ਼ਵਾਸ ਹ ੋ ਰਗਆ ਰਕ ਇਹ ਬਾਲਕ ਆਉਣ 
ਵਾਲੀ ਹਰ ਔਖੀ ਤੋਂ ਔਖੀ ਘੜੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ 
ਹਰ ਪੁੱਖੋਂ ਸਮਰੁੱਥ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਰਹਿੰ ਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਰੁੱ ਰਖਆ 
ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਰਲਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 
ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪਿੰਡਤਾਂ ਨੂਿੰ  ਰਕਹਾ ਰਕ ਤੁਸੀਂ ਰਨਸ਼ਰਚਿੰਤ ਹੋ ਕੇ ਜਾਓ 
ਤੇ ਔਰਿੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂਿੰ  ਕਰਹ ਰਦਓ ਰਕ ਜਾਹ! ਪਰਹਲਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ 
ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਰਹਬ ਨੂਿੰ  ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾ ਲੈ। ਜੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ 
ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਰਲਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖ਼ੁਸ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ 
ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। 
ਸਿੰਨ 1675 ਈ. ਰਵੁੱਚ ਗਰੁੂ ਸਾਰਹਬ ਧਾਰਰਮਕ ਸਿੰਕਟ ਨੂਿੰ  
ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਰਸੁੱ ਖ-ਸੇਵਕਾਂ ਨੂਿੰ  ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਰਦੁੱਲੀ 
ਵਲ ਚਲ ਪਏ । ਯਾਤਿਾ ਦੌਰਾਨ ਆਪ ਕਈ ਨਗਰਾਂ/ 
ਉਪਨਗਰਾਂ ਰਵਚ ਠਰਹਰ ੇ ਅਤੇ ਧਰਮ ਪਿਰਤ ਰਦਿੜਹਤਾ ਦਾ 
ਪਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ । ਰਦੁੱਲੀ ਪਹੁਿੰ ਚਣ ਤੋਂ ਪਰਹਲਾਂ ਆਪ ਨੂਿੰ  
ਆਗਰੇ ਰਵਚ ਬਿੰਦੀ ਬਣਾ ਰਲਆ ਰਗਆ । ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਲੋਂ 
ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਨ ਦੀ ਹਰ ਪਿਕਾਰ ਦੀ ਪਸ਼ੇਕਸ਼ ਨੂਿੰ  ਆਪ ਨੇ 
ਠੁਕਰਾ ਰਦੁੱ ਤਾ । ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪ ਨੂਿੰ  11 ਨਵਿੰਬਰ 1675 
ਈ. (ਮਘਰ ਸਦੁੀ 5, 1732 ਰਬ.) ਨੂਿੰ  ਰਦੁੱਲੀ ਰਵਚ ਕੋਤਵਾਲੀ 
ਦੇ ਨੇੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗਿੰਜ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਉਤੇ ਸ਼ਹੀਦ 
ਕਰਵਾ ਰਦੁੱ ਤਾ । ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਗਏ ਰਸੁੱ ਖ-ਸੇਵਕਾਂ ਰਵਚੋਂ ਭਾਈ 
ਮਤੀਦਾਸ ਅਤੇ ਭਾਈ ਰਦਆਲਾ ਨੂਿੰ  ਵੀ ਬੜੀ ਬੇਦਰਦੀ ਨਾਲ 
ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਰਗਆ ।  
 

‘ਬਰਚਤਿ ਨਾਟਕ’ ਅਨੁਸਾਰ: 
ਰਤਲਕ ਜਿੰਞੂ ਰਾਖਾ ਪਿਭ ਤਾਕਾ । ਕੀਨੋ ਬਡੋ ਕਲੂ ਮਰਹ 
ਸਾਕਾ । 

 

ਆਪ ਦੇ ਸ਼ਰੀਰ (ਕੇਵਲ ਧੜ) ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਭਾਈ ਲੁੱ ਖੀ ਸ਼ਾਹ 
ਨੇ ਰਾਏਸੀਨਾ ਰਪਿੰ ਡ ਰਵਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅਿੰਦਰ ਉਸ ਸਥਾਨ 

ਉਤੇ ਕੀਤਾ ਰਜਥੇ ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗਿੰਜ (ਨਵੀਂ ਰਦੁੱਲੀ) 
ਬਰਣਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਆਪ ਦੇ ਸੀਸ ਨੂਿੰ  ਚਾਦਰ ਰਵਚ ਲਪੇਟ ਕੇ 
ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਆਨਿੰ ਦਪੁਰ ਪਹੁਿੰ ਰਚਆ ਰਜਥੇ ਬਾਲਕ ਗੋਰਬਿੰ ਦ ਰਾਇ 
ਨੇ ਬੜੇ ਸਰਤਕਾਰ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਕੀਤਾ । ਇਸ 
ਸਦ-ਉਦਮ ਕਾਰਣ ਇਰਤਹਾਸ ਰਵਚ ਭਾਈ ਜਤੈਾ ਨੂਿੰ  ‘ਗੁਰੂ ਕਾ 
ਬੇਟਾ ‘ਅਖਵਾਉਣ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਪਿਾਪਤ ਹੋਇਆ । ‘ਬਰਚਤਿ 
ਨਾਟਕ’ ਰਵਚ ਆਪ ਦੇ ਮਹਾ-ਬਰਲਦਾਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ 
ਰਲਰਖਆ ਹੈ:  
 

ਠੀਕਰਰ ਿੋਰਰ ਰਦਲੀਸ ਰਸਰਰ ਪਿਭੁਪੁਰ ਕੀਯਾ ਪਯਾਨ । 
ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੀ ਰਕਿਆ ਕਰੀ ਨ ਰਕਨਹੂਿੰ  ਆਨ । 

 

ਕੁਝ ਵਰਰਹਆਂ ਬਾਦ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਭਸਮ ਰਵਚੋਂ ਘੋਰ 
ਰਵਦਰੋਹ ਦੇ ਪਿੰ ਛੀ ਨੇ ਜਨਮ ਰਲਆ । ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ 
ਅਲਸਾਈਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਰਵਚ ਨਵੇਂ ਖ਼ੂਨ ਦਾ ਸਿੰ ਚਾਰ ਹੋਇਆ । 
ਰਚਰਾਂ ਤੋਂ ਪੈਰਾਂ ਰਵਚ ਰਮਧੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਰਵਚ ਆਪਣੀ 
‘ਪਰਤ’ ਦੀ ਰਰਖਆ ਲਈ ਇਕ ਨਵੀਂ ਪਿੇਰਣਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ । ਗੁਰੂ 
ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਵਾਕ: 
 

‘ਭੈ ਕਾਹੂ ਕਉ ਦੇਤ ਨਰਹ ਨਰਹ ਭੈ ਮਾਨਤ ਆਰਨ’ 
 

ਵਾਯੂ- ਮਿੰ ਡਲ ਰਵਚ ਗੂਿੰ ਜਣ ਲਰਗਆ । ਰਕਸੇ ਨੂਿੰ  ਨ ਡਰਾਉਣ 
ਦੀ ਗੁੱਲ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨ ਡਰਨ ਵਾਲੀ ਭਾਵਨਾ ਜੋੜ ਕੇ 
ਇਕ ਅਪੂਰਣ ਉਕਤੀ ਨੂਿੰ  ਸਿੰ ਪੂਰਣ ਕਰ ਰਦੁੱਤਾ । ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 
ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਰਵਚ ਸਿੰ ਸਾਰ ਦੀ ਨਾਸ਼ਮਾਨਤਾ ਨੂਿੰ  ਬਾਰ ਬਾਰ 
ਸਪੁੱ ਸ਼ਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪਿਰਤ ਵੈਰਾਗ ਦੀ ਰਜਸ ਭਾਵਨਾ ਨੂਿੰ  
ਪਿਸਾਰਰਆ, ਉਸ ਰਪਛੇ ਅਰਨਆਂ ਪਿਰਤ ਅਸਵੀਕਾਰ ਦਾ 
ਸਿੰ ਕਲਪ ਕਿੰ ਮ ਕਰ ਰਰਹਾ ਸੀ । ਇਹ ਅਸਵੀਕਾਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ 
ਰਕਸੇ ਰਨਜੀ ਕਾਰਣ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ 
ਸਮੁੁੱ ਚੀ ਪੀੜ ਨੂਿੰ  ਹਰਨ ਕਰਕੇ ਸੀ । 
ਆਪ ਕੁਲ 10 ਵਰਹੇ, 7 ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ 18 ਰਦਨ ਗੁਰੂ-ਗੁੱਦੀ 
ਉਤੇ ਰਬਰਾਜਮਾਨ ਰਹੇ । ਆਪ ਦੇ ਮਹਾ-ਪਿਸਥਾਨ ਤੋਂ ਬਾਦ 
ਆਪ ਦੇ ਸੁਪੁੁੱ ਤਰ ਗੋਰਬਿੰ ਦ ਰਾਇ ਜੀ ਗੁਰੂ-ਗੁੱਦੀ ਉਤੇ ਬੈਠੇ, 
ਰਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਨੂਿੰ  ਇਕ ਨਵੀਂ ਸੇਧ ਦੇ ਕੇ ਭਾਰਤੀਅਤਾ ਦਾ 
ਕਰਲਆਣ ਕੀਤਾ । 
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ਰਵਸ਼ਵ-ਇਰਤਹਾਸ ਰਵੁੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਰਵਲੁੱ ਖਣ ਹ ੈ
ਅਤੇ ਰਵਸ਼ੇਸ਼ ਅਰਥਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨੀ ਹੈ। ਰਵਲੁੱ ਖਣਤਾ ਇਸ ਗੁੱਲ 
ਰਵੁੱਚ ਹ ੈ ਰਕ ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਆਪਣ ੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ 
ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਲਰਕ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂਿੰ  ਬਚਾਉਣ ਖ਼ਾਤਰ 
ਰਦੁੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਇਸ ਗੌਰਵਮਈ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੇ ਰਸਰਫ 
ਰਸੁੱ ਖ ਇਰਤਹਾਸ ਨੂਿੰ  ਹੀ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਨਹੀਂ ਰਦੁੱ ਤਾ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ 
ਰਵਸ਼ਵ ਨੂਿੰ  ਹੁੱ ਕ, ਸੁੱ ਚ, ਇਨਸਾਫ ਅਤੇ ਧਰਮ ਲਈ ਮਰ-
ਰਮਟਣ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਪਿਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੇ 
ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ, ਰਨਤਾਰਣਆਂ, ਰਨਓਰਟਆਂ ਅਤੇ 
ਰਨਮਾਰਣਆਂ ਦੇ ਰਹਰਦੇ ਰਵੁੱ ਚ ਇੁੱਕ ਨਵੀਂ ਰੂਹ ਿੂਕੀ। ਆਪ ਜੀ 
ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਾ ਰਸਰਫ ਸਮਕਾਲੀਨ ਸਮਾਜ ਲਈ ਬਲਰਕ 
ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜਹੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਪਿੇਰਨਾ-ਸਰੋਤ ਬਣੀ। 
ਅੁੱਜ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸਿੰ ਦਰਭ ਰਵੁੱਚ ਇਸ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ 
ਮਹੁੱਤਤਾ ਹੋਰ ਵੀ ਰਦਿੜਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰਕਉਂਰਕ ਅੁੱਜ ਰਿਰ ਸਾਡਾ 
ਸਮਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਅਣਰਗਣਤ 
ਰਹੁੱ ਰਸਆਂ ਰਵੁੱਚ ਵਿੰ ਰਡਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਲਾਸਾਨੀ 
ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੀ ਇਨਹ ਾਂ ਕੁੱ ਟੜਤਾ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਰਵੁੱ ਚ ਅਿੰਨਹੇ  
ਹੋਏ ਰਹਿੰ ਸਾਵਾਦੀਆਂ ਨੂਿੰ  ਚਾਨਣ ਦੀ ਰਕਰਨ ਪਿਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ 
ਹੈ। ਅੁੱਜ ਦੇ ਰਦਨ ਉਸ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਨੂਿੰ  ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ 
ਇਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਰਕ ਅਸੀਂ ਮਨੁੁੱ ਖ ਦੇ ਬਣਾਏ ਧਰਮ ਤੋਂ ਉੱਪਰ 
ਉੱਠ ਕ ੇ ਸਰਬ-ਸਾਂਝੇ ਧਰਮ ਅਰਥਾਤ ਮਾਨਵਤਾ, ਅਰਹਿੰ ਸਾ, 
ਦਇਆ, ਅਮਨ ਅਤੇ ਅਖਿੰਡਤਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਉੱਪਰ ਕਦਮ 
ਧਰੀਏ।ਤੇਗ਼ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗਿਿੰ ਥ ਸਾਰਹਬ 
ਰਵਚ ਦਰਜ਼ ਹ।ੈ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਿੰ ਨ ਗੁਰੂ ਗਿਿੰ ਥ ਸਾਰਹਬ ਰਵਚ 
ਗੁਰੂ ਗੋਰਬਿੰ ਦ ਰਸਿੰ ਘ ਦੁਆਰਾ 1706 ਰਵਚ ਦਮਦਮਾ 
ਸਾਰਹਬ(ਸਾਬੋ ਕੀ ਤਲਵਿੰਡੀ) ਰਵਖੇ ਚੜਹਾਈ ਗਈ। ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ 
ਗੁਰੂ ਗਿਿੰ ਥ ਸਾਰਹਬ ਰਵਚ ਕੁੁੱ ਲ 59 ਪਦੇ(15 ਰਾਗਾਂ ਰਵਚ) ਅਤੇ 
57 ਸਲੋਕ ਦਰਜ ਹਨ। 
 
ਬਾਣੀ ਰਚਨਾ 
ਆਪ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂਿੰ  ਪਿਗਟ ਕਰਨ 
ਲਈ 15 ਰਾਗਾਂ ਰਵਚ 59 ਸ਼ਬਦਾਂ (ਚਉਪਰਦਆਂ) ਦੀ ਰਚਨਾ 
ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ 57 ਸ਼ਲੋਕ ਵੀ ਰਲਖੇ ਹਨ ਜ ੋਗੁਰੂ ਗਿਿੰ ਥ ਸਾਰਹਬ 
ਦੇ ਅਿੰਤ ਉਤੇ ਸਿੰ ਕਰਲਤ ਹਨ । ਆਪ ਦੇ ਗਉੜੀ ਰਾਗ ਰਵਚ 

ਰਚੇ ਨੌਂ  ਚਉਪਰਦਆਂ ਰਵਚੋਂ ਸੁੱ ਤ ਦੁਪਦੇ ਅਤੇ ਦੋ ਰਤਿਪਦੇ ਹਨ । 
ਇਨਹ ਾਂ ਦਾ ਮੁੁੱ ਖ ਸਵਰ ਵਾਸਨਾਵਾਂ ਦਾ ਰਤਆਗ ਅਤੇ ਸਿੰ ਸਾਰਰਕ 
ਪਿਪਿੰ ਚ ਪਿਰਤ ਵੈਰਾਗ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲਾ ਹੈ । ਆਸਾ ਰਾਗ 
ਰਵਚਲੇ ਇਕ ਚਉਪਦੇ ਰਵਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਆੁਰ ਦੁਆਰ ਉਤੇ 
ਭਟਕਣ ਵਾਲੇ ਰਵਅਕਤੀ ਨੂਿੰ  ਸਿੰ ਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਮਾਨਸ-
ਜਨਮ ਨੂਿੰ  ਰਵਅਰਥ ਰਵਚ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨੋਂ  ਵਰਰਜਆ ਹ ੈ । 
ਦੇਵਗਿੰਧਾਰੀ ਰਾਗ ਰਵਚਲੇ ਆਪ ਦੇ ਰਤਿੰ ਨੋ ਸ਼ਬਦ ਦੁਪਦੇ ਹਨ । 
ਇਨਹ ਾਂ ਰਵਚ ਆਪ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਰਦੁੱ ਤਾ ਹ ੈ ਰਕ ਹਰਰ-ਨਾਮ ਦੇ 
ਰਸਮਰਨ ਨਾਲ ਮਨੁੁੱ ਖ ਦਾ ਅਰਧਆਤਰਮਕ ਭਰਵਖ ਸੁਧਰਦਾ ਹੈ 
। ਰਬਹਾਗੜਾ ਰਾਗ ਰਵਚ ਰਲਖੇ ਇਕ ਰਤਿਪਦੇ ਰਵਚ ਆਪ ਨੇ 
ਅਨੇਕ ਪਿਕਾਰ ਦੇ ਪਸਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸਿੰ ਸਾਰ ਦੀ ਅਨੇਕਤਾ ਰਪਛੇ 
ਇਕੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਸਿੰ ਚਾਰ ਦਰਸਆ ਹੈ । 
ਸੋਰਠ ਰਾਗ ਰਵਚ ਆਪ ਨੇ 12 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ 
ਰਜਨਹ ਾਂ ਰਵਚੋਂ ਚਾਰ ਦੁਪਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੁੱਠ ਰਤਿਪਦੇ । ਇਨਹ ਾਂ 
ਰਵਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਰਮਿਤੂ ਦੇ ਭੈ ਅਤੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਤੁਛਤਾ ਨੂਿੰ  
ਸਪੁੱ ਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਧਨਾਸਰੀ ਰਾਗ ਰਵਚ ਦਰਜ ਆਪ ਦੇ 
ਚਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦੁਪਦੇ ਹਨ । ਉਨਹ ਾਂ ਰਵਚ ਆਪ ਨੇ ਬਨ ਰਵਚ 
ਖੋਜਣ ਦੀ ਥਾਂ’ਤੇ ਹਰਰ ਨੂਿੰ  ਅਿੰ ਦਰ ਲਭਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ 
। ਜੈਤਸਰੀ ਰਾਗ ਰਵਚਲੇ ਆਪ ਦੇ ਰਤਿੰ ਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਰਵਚੋਂ ਇਕ 
ਰਤਿਪਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋ ਦੁਪਦੇ । ਇਨਹ ਾਂ ਰਵਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਣ ਰਵਚ ਜਾਣ ਦੀ ਗੁੱਲ ਉਤੇ ਬਹੁਤ ਬਲ 
ਰਦੁੱਤਾ ਹੈ । ਟੋਡੀ ਰਾਗ ਰਵਚਲੇ ਇਕ ਦੁਪਦੇ ਰਵਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਰਵਛੁਿੰ ਨੇ ਮਨੁੁੱ ਖ ਦੀ ਅਧਮ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਸੁਿੰ ਦਰ 
ਰਚੁੱਤਰ ਰਖਰਚਆ ਹੈ । 
ਰਤਰਲਿੰ ਗ ਰਾਗ ਰਵਚ ਆਪ ਦੇ ਰਤਿੰ ਨ ਸ਼ਬਦ ਦਰਜ ਹਨ । ਇਨਹ ਾਂ 
ਰਵਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਨੁੁੱ ਖ ਨੂਿੰ  ਸਚੇਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਰਕ ਉਹ 
ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੀ ਰਜ਼ਿੰ ਦਗੀ ਨ ਜੀਵੇ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ-
ਰਸਮਰਨ ਰਵਚ ਤਤਪਰ ਰਹੇ । ਰਬਲਾਵਲ ਰਾਗ ਰਵਚ 
ਪੌਰਾਰਣਕ ਹਵਾਰਲਆਂ ਵਾਲੇ ਆਪ ਨੇ ਦੋ ਦੁਪਦੇ ਅਤੇ ਇਕ 
ਰਤਿਪਦਾ ਰਲਖ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰਰਖਅਕ ਰੂਪ ਉਤੇ ਪਿਕਾਸ਼ 
ਪਾਇਆ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਦੇ ਰਤਿੰ ਨ ਰਤਿਪਰਦਆਂ 
ਰਵਚ ਉਸ ਜਗੁਤ ਨੂਿੰ  ਪਿਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇੁੱਛਾ ਪਿਗਟਾਈ ਹੈ 
ਰਜਸ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਣ ਰਵਚ ਪਹੁਿੰ ਰਚਆ ਜਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ । ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਦੇ ਰਤਿੰ ਨ ਦੁਪਰਦਆਂ ਰਵਚ ਆਪ ਨੇ 
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ਸਪੁੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਰਕ ਮਨ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਣ ਨਾਲ ਮਨੁੁੱ ਖ ਦਾ 
ਜਨਮ ਰਵਅਰਥ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਬਸਿੰ ਤ ਰਾਗ ਰਵਚ ਆਪ ਨੇ ਪਿੰ ਜ 
ਸ਼ਬਦ ਰਚੇ ਹਨ ਰਜਨਹ ਾਂ ਰਵਚੋਂ ਇਕ ਦੁਪਦਾ ਅਤੇ ਚਾਰ ਰਤਿਪਦੇ 
ਹਨ । ਇਨਹ ਾਂ ਰਵਚ ਸਿੰ ਸਾਰਰਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਰਰਸ਼ਰਤਆਂ ਨੂਿੰ  
ਰਨਰਾਧਾਰ ਦਸ ਕੇ ਹਰਰ-ਨਾਮ ਰਵਚ ਲੀਨ ਹੋਣ ਲਈ 
ਰਜਰਗਆਸੂ ਨੂਿੰ  ਪਿੇਰਣਾ ਰਦੁੱ ਤੀ ਹੈ । ਸਾਰਿੰਗ ਰਾਗ ਰਵਚ ਚਾਰ 
ਦੁਪਰਦਆਂ ਰਵਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਰਸਆ ਹ ੈ ਰਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ 
ਰਬਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਚਾ ਸਹਾਇਕ ਜਾਂ ਸਿੰਬਿੰ ਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ । 
ਜੈਜਾਵਿੰ ਤੀ ਰਾਗ ਰਵਚ ਕੇਵਲ ਆਪ ਦੇ ਹੀ ਚਾਰ ਸ਼ਬਦ ਹਨ 
ਰਜਨਹ ਾਂ ਦਾ ਰੂਪਾਕਾਰ ਦੁਪਰਦਆਂ ਵਾਲਾ ਹ ੈ। ਇਨਹ ਾਂ ਰਵਚ ਆਪ 
ਨੇ ਮਾਇਆਵੀ ਰਸ-ਭੋਗਾਂ ਨੂਿੰ  ਛਡ ਕੇ ਹਰਰ-ਨਾਮ ਰਵਚ ਲੀਨ 
ਹੋਣ ਲਈ ਰਜਰਗਆਸੂ ਨੂਿੰ  ਪਿੇਰਣਾ ਰਦੁੱ ਤੀ ਹੈ । 
ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 57 ਸਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਇਹ 
ਸਲੋਕ ਗੁਰ ੂ ਗੋਰਬਿੰ ਦ ਰਸਿੰ ਘ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰ ੂ ਗਿਿੰ ਥ ਸਾਰਹਬ ਦੇ 
ਪੁਨਰ-ਸਿੰਪਾਦਨ ਵੇਲੇ ਅਥਵਾ ਅਿੰ ਰਤਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਦਰਜ 
ਕਰਵਾਏ ਹਨ । ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਕਦ ਰਲਖ ੇਗਏ ? ਇਸ ਬਾਰ ੇ
ਰਵਦਵਾਨਾਂ ਰਵਚ ਮਤ-ਏਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਸਿੰ ਪਿਦਾਈ ਰਵਦਵਾਨ 
ਇਨਹ ਾਂ ਨੂਿੰ  ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਰਚਨਾ ਮਿੰ ਨਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਨੌਵੇਂ ਗਰੂ 
ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਪਰਹਲਾਂ ਰਦੁੱਲੀ ਰਵਚ ਕੈਦ ਸਨ । ਉਨਹ ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 
ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਉਪਦੇਸ਼ ਰੂਪ ਰਵਚ ਨੌਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ 
ਸੁਪੁੁੱ ਤਰ (ਗੋਰਬਿੰ ਦ ਰਾਏ ਜੀ) ਨੂਿੰ  ਆਨਿੰ ਦਪੁਰ ਰਲਖ ਕੇ ਭੇਜੇ ਗਏ 
ਸਨ । ਇਸ ਦ ੇਉਲਟ ਆਧੁਰਨਕ ਰਵਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੈ 
ਰਕ ਵਖ ਵਖ ਅਵਸਰਾਂ ਉਤੇ ਉਚਾਰੇ ਗਏ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਨੂਿੰ  ਹੀ 
‘ਸਲੋਕ ਵਾਰਾ ਤੇ ਵਧੀਕ’ ਦੀ ਪਰਿੰ ਪਰਾ ਰਵਚ ਦਸਮ ਗੁਰ ੂ ਨੇ 
ਗੁਰੂ ਗਿਿੰ ਥ ਸਾਰਹਬ ਰਵਚ ਸਿੰ ਕਰਲਤ ਕਰਵਾ ਰਦੁੱ ਤਾ ਸੀ । 
ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰਮਰਤ ਦੇ ਮੁੁੱ ਖ ਮੁੁੱ ਖ 
ਰਸੁੱ ਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਹੀ ਰਵਸਤਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਰਵਸ਼ੇਸ਼ ਗੁੱਲ ਇਹ ਹੈ 
ਰਕ ਆਪ ਦੀ ਬਾਣੀ ਰਵਚ ਦ ੋ ਪਿਰਵਿੁੱ ਤੀਆ ਂ ਅਰਧਕ ਉਘੜੀਆਂ 
ਹਨ । ਇਕ ਹ ੈਵੈਰਾਗ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਹ ੈਭਗਤੀ ਦੀ 
ਭਾਵਨਾ । ਇਨਹ ਾਂ ਦੋਹਾਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਵਖ ਵਖ ਸਰਥਤੀਆਂ 
ਅਤੇ ਪਿਰਕਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਿਕਾਸ਼ ਪਾਇਆ ਹੈ । 

ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਰਾਗ-ਬੁੱਧ ਹਨ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਨਹ ਾਂ ਲਈ 15 
ਰਾਗਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਰਾਗਾਂ ਦੀ ਰਵਰਵਧਤਾ ਦੇ 
ਬਾਵਜੂਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਰਾਗਾਂ ਦੀ ਪਿਰਕਿਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ 
ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਿੰ ਬਿੰ ਧ ਜੋੜੀ ਰਰਖਆ ਹੈ । ਰਜਥੋਂ ਤਕ ਰਾਗਾਂ ਦੇ 
ਸ਼ਾਸਤਿੀ ਰਨਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਦਾ ਸਿੰ ਬਿੰ ਧ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਰਾਗ 
ਦੇ ਰਵਆਕਰਣ ਦੀ ਅਨੁਰੂਪਤਾ ਦੀ ਥਾਂ ਅਨੁਕੂਲ ਵਾਤਾਵਰਣ 
ਦੀ ਰਸਿਸ਼ਟੀ ਨੂਿੰ  ਰਵਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੁੱਤਵ ਰਦੁੱ ਤਾ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਗਰੁੂ 
ਜੀ ਨੇ ਇਨਹ ਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਰਵਚ ਆਪਣੀ ਰਾਗ-ਰਸੁੱ ਧੀ ਦਾ ਪਰਰਚਯ 
ਰਦੁੱਤਾ ਹੈ । ਆਪ ਦੀ ਕਾਰਵ-ਸਾਧਨਾ ਦੀ ਸਿੰ ਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ 
‘ਰਨਜ’ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਰਨਕਲ ਕੇ ‘ਪਰ’ ਦੀ ਰਵਆਪਕ ਭਾਵ-
ਭੂਮੀ ਉਤੇ ਜਾ ਰਬਰਾਜੀ ਹੈ । 
ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਰਵਚਲੀ ਰਬਿੰਬਾਵਲੀ ਰਵਸ਼ੇਸ਼ 
ਮਹੁੱਤਵ ਰਖਦੀ ਹੈ, ਰਕਉਂਰਕ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਵ ਨੂਿੰ  ਜਗਾਉਣ ਜਾਂ 
ਉਭਾਰਨ ਰਵਚ ਬਹੁਤ ਸਹਾਇਤਾ ਰਮਲੀ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 
ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਵਚਾਰਾਂ ਨੂਿੰ  ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ 
ਰਜਰਗਆਸੂਆ ਂਨੂਿੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਲੋਕ-ਰਗਆਨ ਅਨੁਰੂਪ ਸਮਝਾਉਣ 
ਲਈ ਅਨੇਕ ਪਿਕਾਰ ਦੇ ਪਿਤੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ । 
ਬਾਣੀ ਰਵਚ ਅਰਲਿੰ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਗੁਲਦਸਤੇ ਸਜਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ 
ਨੇ ਸਿੰ ਕੋਚ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਿਜ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹਦ 
ਤਕ ਸਧੁੁੱ ਕੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂਿੰ  ਭਾਵ-ਪਿੇਸ਼ਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ 
। ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਭਗਤੀ ਸਰਭਆਚਾਰ ਦੀ ਕਠੁਾਲੀ ਰਵਚ ਢਲੀ 
ਹੋਈ ਹੈ । ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਇਹ ਜਨ-ਸਿੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸਰਬ-ਸਾਂਝੀ 
ਲਰਹਰ ਦੀ ਸਿੰ ਪਰਕ ਭਾਸ਼ਾ ਹ ੈ। 
ਸਮੁੁੱ ਚੇ ਤੌਰ’ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਰਜਥੇ ਆਪਣੇ ਬਰਲਦਾਨ ਦੁਆਰਾ 
ਭਾਰਤੀ ਸਰਭਆਚਾਰ ਨੂਿੰ  ਇਕ ਨਵੀਂ ਰਬਰਤੀ ਨਾਲ ਜੋਰੜਆ 
ਹੈ, ਉਥੇ ਵੈਰਾਗ ਅਤੇ ਭਗਤੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕ ੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂਿੰ  
ਸਿੰ ਸਾਰਰਕ ਪਿਪਿੰਚ ਰਵਚ ਉਲਝਣ ਤੋਂ ਵਰਰਜਆ ਹ ੈ । ਆਪ ਨੇ 
ਬਿਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪਿੰ ਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਅਜਨਬੀਪਣਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ 
ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਭਾਰਸ਼ਕ ਰਗਆਨ ਨੂਿੰ  ਰਵਸਤਾਰ ਰਦੁੱ ਤਾ ਹੈ । ਯੁਕਤੀ 
ਨਾਲ ਗੁੱਲ ਸਮਝਾ ਕੇ ਰਜਰਗਆਸੂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਸਰਥਤੀ ਰਵਚ 
ਪਰਰਵਰਤਨ ਰਲਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਿੰ ਦਰ ਸ਼ਬਦ-ਰਵਧਾਨ ਰਾਹੀਂ 
ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਨੂਿੰ  ਸੁਭਾਰਸ਼ਤਾਂ ਵਰਗਾ ਰੂਪ ਪਿਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ । 
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ਸਾਰਣੀ 1: ਰਾਗਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰ ੂਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੁਆਰਾ ਰਰਚਤ 
ਬਾਣੀ ਦਾ ਵਰਣਨ: - 

 

ਰਾਗ ਸ਼ਬਦ 

ਗਉੜੀ 9 

ਆਸਾ 1 

ਰਬਹਾਗੜਾ 1 

ਦੇਵਗਿੰ ਧਾਰੀ 3 

ਸੋਰਰਠ 12 

ਧਨਾਸਰੀ 4 

ਜੈਤਸਰੀ 3 

ਟੋਡੀ 1 

ਰਤਲਿੰ ਗ 3 

ਰਬਲਾਵਲੁ 3 

ਰਾਮਕਲੀ 3 

ਮਾਰੂ 3 

ਬਸਿੰਤੁ 4 

ਸਾਰਿੰਗ 4 

ਜੈਜਾਵਿੰ ਤੀ 4 

ਬਸਿੰਤੁ ਰਹਿੰ ਡੋਲ 1 
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