ਦੇਵ ਿੰ ਦਰ ਪਾਲ ਵ ਿੰ ਘ, ਮਨੁੱ ਖੀ ਹੁੱ ਕਾਂ ਲਈ ਲਾ ਾਨੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਵਮ ਾਲ - ਰੀ ਗਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ,
ਸ਼ਬਦ ਬੂਿੰ ਦ, 16 (189), ਅਪਰੈਲ-ਮਈ 2021, 27-34. ਹਵਰਆਣਾ ਪਿੰ ਜਾਬੀ ਾਵਹਤ ਅਕਾਦਮੀ, ਪਿੰ ਚਕੂਲਾ, ਭਾਰਤ ਦਆਰਾ ਪਰਕਾਵਿਤ।

ਮਨੁੱ ਖੀ ਹੁੱ ਕਾਂ ਲਈ ਲਾਸਾਨੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਮਮਸਾਲ - ਸਰੀ ਗਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ
ਡਾ. ਦੇਮ ਿੰ ਦਰ ਪਾਲ ਮਸਿੰ ਘ, ਕੈਨੇਡਾ
ਰੀ ਗਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਵ ੁੱ ਖਾਂ ਦੇ ਨੌ ੇਂ ਗਰੂ

ਨ, ਜੋ ਆਪਣੀ

ਾਦਗੀ, ਧਾਰਵਮਕ

ਭਾਅ, ਵਦਰੜ ਇਰਾਦੇ ਅਤੇ ਲਾ ਾਨੀ ਕਰਬਾਨੀ ਕਾਰਣ ਯਾਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਨੁੱ ਖੀ ਹੁੱ ਕਾਂ ਦੀ
ਰਾਖੀ ਲਈ ਉਨਹਾਂ ਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਲੀਦਾਨ ਨੇ ਇਵਤਹਾ ਦਾ ਮੁੱ ਖ ਮੋੜ ਵਦੁੱ ਤਾ। ਮਕਾਲੀ ਬਾਦਿਾਹ
ਔਰਿੰ ਗਜ਼ਬ ਦਆਰਾ ਵਹਿੰ ਦੂਆਂ ਦੇ ਜਬਰੀ ਧਰਮ ਪਵਰ ਰਤਨ ਵ ਰੁੱ ਧ ਉਨਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਕਰਬਾਨ
ਕੀਤੀ।
ਬਾਲਕ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਜਨਮ 1 ਅਪਰੈਲ, 1621 ਈ

ੀ ਨੂਿੰ ਵ ੁੱ ਖਾਂ ਦੇ ਛੇ ੇਂ ਗਰੂ, ਗਰੂ

ਹਰਗੋਵਬਿੰ ਦ ਜੀ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਦੇ ਘਰ ਵ ਖੇ, ਪਿੰ ਜਾਬ (ਭਾਰਤ) ਦੇ ਪਵ ੁੱ ਤਰ ਸ਼ਵਹਰ ਅਿੰ ਵਮਰਤ ਰ ਵ ਚ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਗਰੂ
ਹਰਗੋਵਬਿੰ ਦ ਜੀ ਦੇ ਪਿੰ ਜ ਪੁੱ ਤਰਾਂ ਵ ਚੋਂ ੁੱ ਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ

ਨ। ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਭਰਾ ਬਾਬਾ ਗਰਵਦੁੱ ਤਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ

ੂਰਜ ਮੁੱ ਲ ਜੀ, ਬਾਬਾ

ਅਨੀ ਰਾਏ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਅਟੁੱ ਲ ਰਾਏ ਜੀ ਅਤੇ ਇੁੱ ਕ ਭੈਣ ਬੀਬੀ ੀਰੋ ਜੀ ਨ। ਬਚਪਨ ਵ ਚ ਆਪ ਦਾ ਨਾਮ ਵਤਆਗ ਮੁੱ ਲ ਰੁੱ ਵਖਆ
ਵਗਆ ।
ਬਾਲਕ ਵਤਆਗ ਮੁੱ ਲ ਨੂਿੰ ਵ ੁੱ ਖ ਵ ਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਗਰਮਵਤ ਅਨ ਾਰ
ਭਾਈ ਗਰਦਾ
ਅਤੇ ਘੋੜ

ਤੋਂ ਉ

ਨੂਿੰ ਭਾਿਾ ਾਂ, ਮਾਵਜਕ ਵ ਵਗਆਨ ਅਤੇ ਦਰਿਨ

ਾਰੀ ਦੀ ਵ ਖਲਾਈ ਉ

ਯੋਗ ਵ ੁੱ ਵਖਆ ਵਦੁੱ ਤੀ ਗਈ। ਪਰਵ ੁੱ ਧ ਵ ੁੱ ਖ ਵ ਦ ਾਨ
ਾਸ਼ਤਰ ਦਾ ਵਗਆਨ ਹਾਵ ਲ ਹੋਇਆ। ਤੀਰਅਿੰ ਦਾਜ਼ੀ

ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱ ਢਾ ਜੀ ਤੋਂ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਾਲਕ ਵਤਆਗ ਮੁੱ ਲ ਨੂਿੰ

ਤਲ ਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਹਨਰ ਗਰੂ ਹਰਗੋਵਬਿੰ ਦ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਵ ਖਾਇਆ ੀ।
ਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਵਕ ਭਾਈ ਗਰਦਾ

ਵ ੁੱ ਖਾਂ ਦੇ ਪਿੰ ਜ ੇਂ ਗਰੂ, ਗਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਜੀ ਦੇ

ਵਹਯੋਗੀ

ਨ, ਵਜ

ਦੇ ਹਕਮਾਂ ਅਨ ਾਰ, ਵ ੁੱ ਖਾਂ ਦੇ ਪਵ ੁੱ ਤਰ ਧਾਰਵਮਕ ਗਰਿੰ ਥ - "ਆਵਦ ਗਰਿੰ ਥ" ਦਾ ਲੇ ਖਣ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ
ਹੀ ਵ ਦ ਾਨ

ਖ਼ਸ਼ੀਅਤ ਨ। ਇਿੰ ਝ ਹੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱ ਢਾ ਜੀ ੀ ਪਵਹਲੇ ਵ ੁੱ ਖ ਗਰੂ, ਗਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਜੀ ਦੇ

ਨੇ ਗਰੂ ਜੀ
ਮੇਂ ਦੀ ਬਹਤ

ਮੇਂ ਤੋਂ ਗਰੂ ਘਰ ਨਾਲ

ਜੜੇ ਹੋਏ ਨ। ਉ ਨੂਿੰ ਪਵਹਲੇ ਛੇ ਵ ੁੱ ਖ ਗਰੂਆਂ ਦੀਆਂ ਗੁੱ ਦੀ ਨਸ਼ੀਨੀ ਰ ਮਾਂ ਵਨਭਾਉਣ ਦਾ ਮਾਣ ੀ ਹਾਵ ਲ ਵਰਹਾ।
ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬਾਲਕ ਵਤਆਗ ਮੁੱ ਲ ਸ਼ਾਂਤ ਭਾਅ ਦਾ ੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹੋਰ ਮਿੰ ਵਿਆਂ ਨਾਲ ਬਹਤ ਘੁੱ ਟ ਹੀ
ਖੇਿਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਬਹਤਾ

ਮਾਂ ਵਚਿੰ ਤਨ ਵ ਚ ਵਬਤਾਉਂਦਾ

ੀ। ਘਰ ਵ ੁੱ ਚ ਮੌਜਦ
ੂ ਧਾਰਵਮਕ ਮਾਹੌਲ ਨੇ ਉ

ਦੀ ਰਚੀ ਦਰਸ਼ਨ

ਾਸ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਅਵਧਐਨ ੁੱ ਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਵਦੁੱ ਤੀ। ਅਵਜਹੇ ਅਵਧਐਨ ਕਾਰਜਾਂ ਕਾਰਣ ਭਾਵ ਕ ਹੀ ੀ ਵਕ ਉ ਵ ਚ ਵਨਸ਼ਕਾਮ ੇ ਾ
ਅਤੇ ਬਲੀਦਾਨ ਦੀ ਭਾ ਨਾ ਭਰਪੂਰ ਜੀ ਨ ਬ ਰ ਕਰਨ ਦਾ ਉੱਤਸ਼ਾਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਵਗਆ।
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ਿੰ ਨ 1632 ਵ ਚ, ਬਾਲਕ ਵਤਆਗ ਮਲ ਅਜੇ ਵਗਆਰਾਂ ਕ ਾਲਾਂ ਦੇ ਹੋਏ

ਨ ਵਕ ਉ

ਦਾ ਦਾ ਵ ਆਹ ਬੀਬੀ ਗਜਰੀ

ਜੀ ਨਾਲ ਕਰ ਵਦੁੱ ਤਾ ਵਗਆ। ਬੀਬੀ ਗਜਰੀ ਦੇ ਵਪਤਾ ਰੀ ਲਾਲ ਚਿੰ ਦ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਬੀਬੀ ਵਬਿਨ ਕੌ ਰ ਕਰਤਾਰਪਰ ਦੇ ਾ ੀ ਨ।
ਬੀਬੀ ਗਜਰੀ ੀ ਬਹਤ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤ ਭਾਅ ਤੇ ਧਾਰਵਮਕ ਵਬਰਤੀ ਦੀ ਮਾਵਲਕ ੀ।
ਗਰੂ ਪਵਰ ਾਰ ਵ ਚ
ਉਤਸ਼ਾਹਮਈ ਭਾ ਨਾ ਾਲੀ

ਧੀਆ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਵ ੁੱ ਵਖਆ ਪਰਾਪਤੀ

ਦਕਾ ਨੋਜ ਾਨ ਵਤਆਗ ਮੁੱ ਲ ਬਹਾਦਰ ਤੇ

ਖ਼ਸ਼ੀਅਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣ ਵਗਆ। ਅਜੇ ਉਹ ਵ ਰਫ਼ 13

ਾਲਾਂ ਦਾ ਹੀ

ੀ ਜਦੋਂ ਉ

ਨੂਿੰ ਆਪਣੀ

ੈਵਨਕ ਵ ਖਲਾਈ ਦਾ ਹਨਰ ਜ਼ਾਵਹਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵਮਵਲਆ। ਿੰ ਨ 1635 ਵ ਚ ਉ ਨੇ ਮਗਲ ਫੌਜਾਂ ਵ ਰੁੱ ਧ ਕਰਤਾਰ ਪਰ ਦੀ
ਲੜਾਈ ਵ ਚ ਭਾਗ ਵਲਆ। ਇ
ਕਰਨਾ ਵਪਆ। ਇ

ਲੜਾਈ ਵ ਚ ਪੈਂਦਾ ਖਾਨ ਦੀ ਅਗ ਾਈ ਵ ਚ ਲੜ ਰਹੀ ਮਗਲ ਫੌਜ ਨੂਿੰ ਹਾਰ ਦਾ

ਲੜਾਈ ਵ ਚ ਨੋਜ ਾਨ ਵਤਆਗ ਮੁੱ ਲ ਨੇ ਤਲ ਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਜੋ ਜੌਹਰ ਵਦਖਾਏ, ਉ

ਾਹਮਣਾ

ਦੀ ਮੁੱ ਦੇਨਜ਼ਰ ਬਾਲਕ

ਵਤਆਗ ਮੁੱ ਲ ਨੂਿੰ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਬਲਾਇਆ ਜਾਣ ਲੁੱਗ ਵਪਆ।
ਿੰ ਨ 1644 ਵ ਚ, ਗਰੂ ਹਵਰਗੋਵਬਿੰ ਦ ਜੀ ਦੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ
ਜੀ ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਗਜਰੀ ਨੂਿੰ ਵਬਆ

ਦਵਰਆ ਨੇੜੇ

ਮਵਹਰਾ, ਜੋ ਗਰੂ ਹਵਰਗੋਵਬਿੰ ਦ ਜੀ ਦੇ ਿਰਧਾਲੂ

ਮਾਉਣ ਤੋਂ ਤਰਿੰ ਤ ਬਾਅਦ, ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ

ੇ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਵਪਿੰ ਿ ਬਕਾਲਾ ਲੈ ਗਏ। ਕਝ ਇਤਹਾ ਕਾਰਾਂ ਅਨ ਾਰ ਭਾਈ

ਨ, ਨੇ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਲਈ ਇਕ ਘਰ ਬਣ ਾਇਆ। ਵਜੁੱ ਥੇ ਉਨਹਾਂ ਅਗਲੇ

ੀਹ

ਰਹੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭਰਪੂਰ ਾਧਾਰਨ ਜੀ ਨ ਜੀਵ ਆ।
ਕਝ ਇਵਤਹਾ ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਵਹਣਾ ਹੈ ਵਕ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਬਕਾਲੇ ਵ ਖੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵ ਚ ਭੋਰਾ ਬਣ ਾਇਆ
ਹੋਇਆ

ੀ ਵਜ

ਵ ਚ ਉਹ ਅਕ ਰ ਇਕਾਂਤਮਈ ਹਾਲਾਤ ਵ ਚ ਪਰਭੂ ਵ ਮਰਨ ਕਰਦੇ

ਨ। ਜੋ ਵਕ ਇਕ ਵਬਲਕਲ ਹੀ ਗ਼ਲਤ

ਧਾਰਨਾ ਹੈ। ਦਰਅ ਲ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਪਰਭੂ-ਵਪਆਰ ਤੇ ਵ ਮਰਨ ਦੀ ਰਚੀ ਨੂਿੰ ਗਲਤ ਰੂਪ ਵ ਚ ਮਵਝਆ ਵਗਆ ਹੈ। ਗਰੂ
ਨਾਨਕ ਦੇ

ਜੀ ਦੇ ਹੀ

ਮੇਂ ਤੋਂ ਵ ੁੱ ਖ

ਪਰਿੰ ਪਰਾ ਅਨ ਾਰ ਅਵਧਆਤਮਕ ਵ ਕਾ

ਮਦਾਇ ਵ ਚ ਪਰਭੂ ਵਪਆਰ ਤੇ ਵ ਮਰਨ ਦੀ ਪਰਿੰ ਪਰਾ
ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਨਸ਼ਕਾਮ ਮਾਨ ੀ

ਥਾਵਪਤ ਹੋ ਚੁੱ ਕੀ

ੀ। ਇ

ੇ ਾ ਦਾ ੀ ਬਹਤ ਮਹੁੱ ਤ ਹੈ। ਗਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ

ਜੀ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ:
ਵਚ ਵ ਮਵਰਐ ਹੋ ੈ ਪਰਗਾ ॥ (ਮ. 1, ਗਗ , ਪਿੰ ਨਾ 661)
ਭਾ : ਪਰਭੂ ਨਾਲ ਵਪਆਰ ਤੇ ਨਾਮ ਵ ਮਰਨ ਰਾਹੀਂ ਆਤਮ-ਪਰਕਾਿ (ਅਵਧਅਤਮਕ ਵ ਕਾ ) ਹਿੰ ਦਾ ਹੈ।
ਖ ਹੋ ੈ ੇ ਕਮਾਣੀਆ ॥ (ਮ. 1, ਗਗ , ਪਿੰ ਨਾ 25)
ਭਾ : ਵਨਸ਼ਕਾਮ ੇ ਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਰਾਪਤ ਹਿੰ ਦੀ ਹੈ।
ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕਾਂਤ ਾ

ਦੇ ਲਿੰਮੇ ਅਰ ੇ ਦੌਰਾਨ ਪਰਭ-ੂ ਵ ਮਰਨ, ਵਨਸ਼ਕਾਮ

ੇ ਾ ਅਤੇ

-ੈ ਕਰਬਾਨੀ

ਦੀਆਂ ਭਾ ਨਾ ਾਂ ਨੂਿੰ ਪਰਬਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਣਾ ਮਿੰ ਨਣ ਦੀ ਨੈਵਤਕ ਅਤੇ ਰੂਹਾਨੀ ਵਹਿੰ ਮਤ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ। ਜਦੋਂ

ਰੀ ਗਰੂ

ਹਵਰਗੋਵਬਿੰ ਦ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਹਰ ਰਾਏ ਜੀ ਨੂਿੰ ਗਰਗੁੱ ਦੀ ਬਖਿੀ ਤਾਂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਭ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਰੀ ਗਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਜੀ ਨੂਿੰ
ਮੁੱ ਥਾ ਟੇਵਕਆ। ਉਨਹਾਂ ਕਦੇ ੀ ਆਪਣੇ ਵਪਤਾ (ਗਰੂ) ਜੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਵ ਰੋਧਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
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ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਵ ਖੇ ਵਨ ਾ ਦੋਰਾਨ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਕਈ ਪਵ ੁੱ ਤਰ ਅਤੇ ਇਵਤਹਾ ਕ ਥਾਨਾਂ ਵਜ ੇਂ ਵਕ ਗੋਇਿੰਦ ਾਲ,
ਕੀਰਤਪਰ

ਾਵਹਬ, ਹਵਰਦਆਰ, ਪਰਯਾਗ, ਮਥਰਾ, ਆਗਰਾ, ਕਾਿੀ (ਬਨਾਰ ) ਅਤੇ ਗਯਾ ਵ ਖੇ ਧਾਰਵਮਕ ਪਰਚਾਰ ਲਈ ਗਏੇ।

ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ, ਜੋ ਗਰੂ ਘਰ ਦੇ ੁੱ ਿੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ

ਨ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂਿੰ ਪਟਨਾ ਲੈ ਗਏ। ਇਥੇ ਉਨਹਾਂ ਨੇ ਰੀ ਗਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਜੀ

ਦੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣੇ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਣੀ, ਤਦ ਹੀ ਉਨਹਾਂ ਕੀਰਤਪਰ

ਾਵਹਬ ਾਪ

ਜਾਣ ਦਾ ਫੈ ਲਾ ਕੀਤਾ। ਾਪ

ਪਰਤਵਦਆਂ ਉਹ

21 ਮਾਰਚ 1664 ਨੂਿੰ ਵਦੁੱ ਲੀ ਪਹਿੰ ਚੇ, ਵਜਥੇ ਉਨਹਾਂ ਨੂਿੰ ਰਾਜਾ ਜੈ ਵ ਿੰ ਘ ਦੇ ਘਰ ਰੀ ਗਰੂ ਹਵਰਵਕਰਿਨ ਜੀ ਦੇ ਆਗਮਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ।
ਵਦੁੱ ਲੀ ਵ ਖੇ ਉਨਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਵ ੁੱ ਖਾਂ ਦੇ
ਹਰ ਰਾਏ ਜੀ ਦੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣੇ ਿੰ ਬਿੰ ਧੀ, ਗਰੂ

ਾਥ ਵ ਚ ਗਰੂ ਹਵਰਵਕਰਿਨ ਜੀ ਦੇ ਦਰਿਨ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਗਰੂ

ਾਵਹਬ ਤੇ ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਵਕਰਿਨ ਕੌ ਰ ਪਰਤੀ ਿੂਿੰ ਘੀ ਹਮਦਰਦੀ ਜ਼ਾਵਹਰ ਕੀਤੀ।

ਇ ਵਪੁੱ ਛੋਂ ਉਹ ਬਕਾਲਾ (ਪਿੰ ਜਾਬ) ਲਈ ਰ ਾਨਾ ਹੋ ਗਏ।
ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਵ ੁੱ ਖਾਂ ਦੇ ਨੌ ੇਂ ਗਰੂ ਜੋਂ ਵਨਯਕਤ ਹੋਣ ਵਪੁੱ ਛੇ ਇਕ ਬਹਤ ਹੀ ਵਦਲਚ ਪ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਨੌ ੇਂ ਗਰੂ,
ਗਰੂ ਹਰ ਵਕਰਿਨ ਜੀ ਨੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣੇ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਅਗਲੇ ਗਰੂ ਬਾਰੇ ਬ

ਦੋ ਿਬਦ "ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ" ਹੀ ਉਚਾਰੇ। ਖ਼ਬਰ

ਣਵਦਆਂ ਹੀ ਬਕਾਲੇ ਵ ਖੇ ਗਰਗੁੱ ਦੀ ਦੇ ਚਾਹ ਾਨ ਬਹਤ ਾਰੇ ਵ ਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂਿੰ ਗਰੂ ਘੋਵ ਤ ਕਰ ਵਲਆ। ਉਨਹਾਂ
ਵ ਚੋਂ

ਭ ਤੋਂ ਪਰਮੁੱ ਖ ਧੀਰ ਮੁੱ ਲ

ੀ। ਇਹ ਉਹ ਵ ਅਕਤੀ

ੀ ਵਜ

ੀ, ਜੋ ਛੇ ੇਂ ਗਰੂ ਹਰਗੋਵਬਿੰ ਦ ਜੀ ਦੇ ੁੱ ਿੇ ਬੇਟੇ ਬਾਬਾ ਗਰਵਦੁੱ ਤਾ ਜੀ ਦਾ ਇਕਲੌ ਤਾ ਵ ੁੱ ਧਾ ਿੰ ਿਜ
ਨੇ

ਰੀ ਗਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਜੀ ਦਆਰਾ ਵਤਆਰ ਕੀਤੀ ਗਰੂ ਗਰਿੰ ਥ

ਾਵਹਬ ਦੀ ਪਵਹਲੀ ਕਾਪੀ

ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ੀ।
ਇ

ਵਥਤੀ ਨੇ ਕਈ ਮਹੀਵਨਆਂ ਤਕ ਾਧਾਰਣ ਵ ੁੱ ਖ ਿਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂਿੰ ਉਲਝਣ ਵ ਚ ਪਾਈ ਰੁੱ ਵਖਆ। ਅਗ ਤ 1664 ਦੇ

ਮਹੀਨੇ, ਵਦੁੱ ਲੀ ਤੋਂ ਕਝ ਪਰਮੁੱ ਖ ਵ ੁੱ ਖਾਂ ਦੀ ਅਗ ਾਈ ਹੇਠ ਵ ੁੱ ਖ ਿੰ ਗਤ, ਵਪਿੰ ਿ ਬਕਾਲਾ ਵ ਖੇ ਪਹਿੰ ਚੀ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂਿੰ
ਨੌ ੇਂ ਵ ੁੱ ਖ ਗਰੂ ਜੋਂ ਮਿੰ ਵਨਆ। ਪਰ ਬਕਾਲੇ ਵਪਿੰ ਿ ਵ ਖੇ ਮਾਹੌਲ ਪਵਹਲਾਂ ਾਂਗ ਹੀ ਬਵਣਆ ਵਰਹਾ। (ਗਰੂ) ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ
ਵ ੁੱ ਖ ਗਰੂ ਪਰਿੰ ਪਰਾ ਦੇ ਅਵਧਆਤਵਮਕ ਉਤਰਾਵਧਕਾਰੀ ਦੀ ਪੁੱ ਦ ੀ ਨੂਿੰ
ਨਾਲ ਵ

ੀਕਾਰ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਨਹਾਂ ਗਰਗੁੱ ਦੀ ਦੇ ਹੋਰ ਦਾਅ ੇਕਾਰਾਂ

ਾਦ ਵ ਚ ਪੈਣਾ ਪ ਿੰ ਦ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਇਕਾਂਤ ਾ ਵ ਚ ਪਰਭੂ ਭਗਤੀ ਵ ਚ ਲੀਨ ਹੀ ਰਹੇ।
ਤਦ ਹੀ ਇਕ ਅਵਜਹੀ ਘਟਨਾ ਾਪਰੀ ਵਜ ਨੇ ਇ

ਵ

ਾਦ ਨੂਿੰ ਦਾ ਲਈ ਫ਼ੈ ਲਾਕਿੰ ਨ ਰੂਪ ਵ ਚ ਬਦਲ ਵਦੁੱ ਤਾ। ਇਕ

ਵਦਨ, ਟਾਂਿਾ ਵਜ਼ਲਹਾ ਜੇਹਲਮ (ਹਣ ਪਾਵਕ ਤਾਨ ਵ ੁੱ ਚ) ਦਾ ਇੁੱ ਕ ਅਮੀਰ ਪਾਰੀ ਮੁੱ ਖਣ
ਿਾਹ ਲਬਾਣਾ, ਬਕਾਲਾ ਵ ਖੇ, ਗਰੂ ਾਵਹਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭੇਟ ਜੋਂ 500 ੋਨੇ
ਦੀਆਂ ਮਹਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਪਰਚਲਤ ਗਾਥਾ ਅਨ ਾਰ, ਇ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਉ ਦਾ ਮਾਲ
ਨਾਲ ਭਵਰਆ

ਮਿੰ ਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਤੂਫਾਨ ਵ ਚ ਫ

ਲਾਮਤੀ ਲਈ ਗਰੂ

ਵਗਆ

ਾਵਹਬ ਅੁੱ ਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਵਜ

ੀ। ਉ

ਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ

ਦੇ ਉਪਰਿੰ ਤ ਉ ਦਾ ਜਹਾਜ਼

ਮਿੰ ਦਰੀ ਤੂਫਾਨ ਵ ਚੋਂ ਹੀ ਲਾਮਤ ਬਾਹਰ ਵਨਕਲ ਆਇਆ। ਉ ਨੇ ਗਰੂ ਪਰਵਤ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਧਿੰ ਨ ਾਦ ਦੀ ਭਾ ਨਾ ਜੋਂ 500 ੋਨੇ
ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਪੇਿ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਮੁੱ ਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਬਾਣਾ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾ ਨਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਰ ਾਨਾ
ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉ ਨੂਿੰ ਪਤਾ ਲੁੱਗਾ ਵਕ ਗਰੂ ਹਵਰਵਕਰਿਨ ਅਗਲੇ ਗਰੂ ਬਾਰੇ "ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ" ਕਵਹ ਕੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ ਨ

3

ਦੇਵ ਿੰ ਦਰ ਪਾਲ ਵ ਿੰ ਘ, ਮਨੁੱ ਖੀ ਹੁੱ ਕਾਂ ਲਈ ਲਾ ਾਨੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਵਮ ਾਲ - ਰੀ ਗਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ,
ਸ਼ਬਦ ਬੂਿੰ ਦ, 16 (189), ਅਪਰੈਲ-ਮਈ 2021, 27-34. ਹਵਰਆਣਾ ਪਿੰ ਜਾਬੀ ਾਵਹਤ ਅਕਾਦਮੀ, ਪਿੰ ਚਕੂਲਾ, ਭਾਰਤ ਦਆਰਾ ਪਰਕਾਵਿਤ।

। ਤਾਂ ਉਹ ਵਪਿੰ ਿ (ਬਾਬਾ) ਬਕਾਲਾ ਲਈ ਤਰ ਵਪਆ। ਬਕਾਲੇ ਵਪਿੰ ਿ ਵ ਖੇ ਪਹਿੰ ਚ ਕੇ ਉ ਨੂਿੰ ਗਰੂ ਪਦ ਦੇ ਬਹਤ ਾਰੇ ਦਾਅ ੇਦਾਰਾਂ
ਦਾ ਪਤਾ ਲੁੱਗਾ। ਾਵਰਆਂ ਨੇ ਅ ਲ ‘ਗਰੂ’ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅ ਾ ਕੀਤਾ। ਉ ਨੇ ਉਨਹਾਂ
ਪਰਤੀ ਗਰੂ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜੋ ਉਨਹਾਂ

ਾਵਰਆਂ ਨੇ ਖਸ਼ੀ ਖਸ਼ੀ

ਾਰੇ ਦਾਅ ੇਦਾਰ ਗਰੂਆਂ ਨੂਿੰ ਵ ਰਫ ਦੋ ਮੋਹਰਾਂ

ੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਪਰ ਉਹ ਵਨਰਾਿ ਹੋ ਵਗਆ ਵਕਉਂਵਕ ਉ

ਨੇ

ਮਵਹ ੂ ਕੀਤਾ ਵਕ ਕੋਈ ੀ ਗਰੂ ਉ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਗੁੱ ਲ ਨੂਿੰ ਬਝ ਨਹੀਂ ੀ ਵਕਆ।
ਜਦ ਉਹ ਾਪ

ਜਾ ਵਰਹਾ

ੀ ਤਾਂ ਕਝ ਵਪਿੰ ਿ ਾ ੀਆਂ ਤੋਂ ਉ

ਨੂਿੰ ਪਤਾ ਲਗਾ ਵਕ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨਾਮ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ

ਗਰੂ ੀ ਹੈ। ਉਹ ਗਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਦਰਿਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਗਆ ਜੋ ਉ

ਮੇਂ ਇਕਾਂਤ ਾ ਵ ਚ ਬੈਠੇ ਵ ਮਰਨ ਕਰ ਰਹੇ

ਨ। ਜਦੋਂ ਉ ਨੇ ਗਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂਿੰ ਦੋ ਮੋਹਰਾਂ ਭੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾ ਗਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉ ਨੂਿੰ ਪਰਿਨ ਕੀਤਾ ਵਕ ਮੁੱ ਖਣ ਿਾਹ ਪਿੰ ਜ
ੌ ਮੋਹਰਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵ ਰਫ਼ ਦੋ ਮੋਹਰਾਂ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਾਅਦਾ ਵਕਉਂ ਤੋੜ ਵਰਹਾ ਹੈ। ਇ

ਮੇਂ ਮੁੱ ਖਣ ਿਾਹ ਖ਼ਿੀ ਨਾਲ ਬਾਗੋ

ਬਾਗ ਹੋ ਵਗਆ। ਉਹ ਤਰਿੰ ਤ ਘਰ ਦੀ ਛੁੱ ਤ ਉੱਤੇ ਚੜਹ ਵਗਆ ਅਤੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਲੁੱਗਾ, "ਗਰੂ ਲਾਧੋ ਰੇ… ਗਰੂ ਲਾਧੋ
ਰੇ…"। ਇਹ ਣਵਦਆਂ ਹੀ ੁੱ ਿੀ ਵਗਣਤੀ ਵ ਚ ਵ ੁੱ ਖ ਿਰਧਾਲੂ ਇਕੁੱ ਠੇ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਨੇ ੁੱ ਚੇ ਗਰੂ ਜੀ ਨੂਿੰ ਮੁੱ ਥਾ ਟੇਵਕਆ।
ਇ

ਘਟਨਾ ਨੇ ਧੀਰ ਮੁੱ ਲ ਨੂਿੰ ਬਹਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਵਦੁੱ ਤਾ। ਉ ਨੇ ਭਾੜੇ ਦੇ ਗਿੰ ਵਿਆਂ ਨਾਲ ਗਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਉੱਤੇ

ਹਮਲਾ ਕਰ ਵਦੁੱ ਤਾ। ਇੁੱ ਕ ਗੋਲੀ ਗਰੂ

ਾਵਹਬ ਦੇ ੀ ਲੁੱਗੀ। ਜਦੋਂ ਵ ੁੱ ਖਾਂ ਨੂਿੰ ਇ

ਹਮਲੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੁੱਵਗਆ ਤਾਂ ਉਨਹਾਂ ਨੇ ਜ ਾਬੀ

ਕਾਰ ਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਧੀਰ ਮੁੱ ਲ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਆਵਦ ਗਰਿੰ ਥ ਨੂਿੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵ ੁੱ ਚ ਲੈ ਵਲਆ। ਪਰ ਗਰੂ

ਾਵਹਬ ਨੇ ਧੀਰ ਮੁੱ ਲ ਨੂਿੰ

ਮਆਫ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਵਦ ਗਰਿੰ ਥ ਉ ਨੂਿੰ ਾਪ ਕਰ ਵਦੁੱ ਤਾ।
ਨ ਿੰ ਬਰ 1664 ਦੌਰਾਨ ਗਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਪਰ ਾਰ ਮੇਤ
ਅਿੰ ਵਮਰਤ ਰ ਪਹਿੰ ਚੇ। ਪਰ ਇ

ਪਵ ੁੱ ਤਰ ਅ ਥਾਨ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼

ਰੀ ਹਵਰਮਿੰ ਦਰ ਾਵਹਬ ਮੁੱ ਥਾ ਟੇਕਣ ਲਈ

ਢ
ੌ ੀ ਿੰ ਸ਼ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਵਪਰਥੀ ਚਿੰ ਦ ਦੇ ਿੰ ਸ਼ਜਾਂ

ਲੋਂ ਉਨਹਾਂ ਨੂਿੰ

ੀਰ

ਹਵਰਮਿੰ ਦਰ ਾਵਹਬ ਵ ਖੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਮਨਾਹੀ ਕਰ ਵਦੁੱ ਤੀ ਗਈ। ਗਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨੇੜਲੇ

ਥਾਨ ਵ ਖੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਆਵਗਆ ਦਾ

ਇਿੰ ਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਰਕਾ ਟ ਹੁੱ ਲ ਨਾ ਹੋਈ। ਗਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਹਵਰਮਿੰ ਦਰ

ਾਵਹਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ

ਦਾਖਲੇ

ਾ ਤੇ ਕੋਈ ਦਬਾਉ ਨਾ ਪਾਇਆ,

ਨ, ਦਾ ਨਾਮ ਥੜਾ
ਾਵਹਬ, ਤਰਨਤਾਰਨ

ਗੋਂ ਿਾਂਤੀ ਨਾਲ

ਾਪ

ਚਲੇ ਗਏ।

ਮੇਂ ਨਾਲ ਉਹ

ਥਾਨ, ਵਜਥੇ ਗਰੂ ਜੀ ਠਵਹਰੇ

ਾਵਹਬ ( ਬਰ ਦਾ ਥਿੰ ਮ) ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਵਗਆ। ਅਿੰ ਵਮਰਤ ਰ ਤੋਂ ਉਹ ੁੱ ਲਾਹ, ਖਿੰ ਿੂਰ
ਾਵਹਬ, ਖੇਮਕਰਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਰਤਪਰ

ਾਵਹਬ, ਗੋਇਿੰਦ ਾਲ

ਾਵਹਬ ਪਹਿੰ ਚ ਗਏ। ਕੀਰਤਪਰ ਪਹਿੰ ਚਣ ਤੋਂ

ਪਵਹਲਾਂ ਉਨਹਾਂ ਤਲ ਿੰ ਿੀ ਾਬੋਕ,ੇ ਬਾਂਗਰ ਅਤੇ ਧਿੰ ਿੌਰ ੀ ਗਏ। ਗਰੂ ਾਵਹਬ ਵਜੁੱ ਥੇ ੀ ਗਏ, ਉਥੇ ਉਨਹਾਂ ਵ ੁੱ ਖ ਧਰਮ ਦੇ ਨ ੇਂ ਪਰਚਾਰ
ਕੇਂਦਰ (ਮਿੰ ਜੀਆਂ) ਥਾਵਪਤ ਕੀਤੇ। ਗਰੂ ਜੀ 1665 ਵ ਚ ਕੀਰਤਪਰ ਾਵਹਬ ਪਹਿੰ ਚੇ।
ਜੂਨ 1665 ਵ ਚ ਗਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਤਲਜ ਦਵਰਆ ਦੇ ਵਕਨਾਰੇ ਮਖੋ ਾਲ ਵਪਿੰ ਿ ਨੇੜੇ ਵਬਲਾ ਪਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਤੋਂ
ਕਝ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ। ਉਨਹਾਂ ਆਪਣੀ

ਵਤਕਾਰਤ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਇੁੱ ਕ ਨ ਾਂ ਨਗਰ ਚੁੱ ਕ-ਨਾਨਕੀ

ਬਾਅਦ ਵ ਚ ਇ ਕ ਬੇ ਦਾ ਨਾਮ

ਰੀ ਅਨਿੰਦਪਰ ਾਵਹਬ ਰੁੱ ਖ ਵਦੁੱ ਤਾ ਵਗਆ। ਚੁੱ ਕ-ਨਾਨਕੀ ਵ ਖੇ ਥੋੜੇ ਵਜਹੇ

ਥਾਵਪਤ ਕੀਤਾ।
ਮੇਂ ਲਈ ਠਵਹਰਨ

ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਗਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ, ਨ ੇਂ ਪਰਚਾਰ ਕੇਂਦਰ ਥਾਪਤ ਕਰਣ ਲਈ ਤੇ ਪਰਾਣੇ ਪਰਚਾਰ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂਿੰ ਮੜ-ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ
ਲਈ ਪੂਰਬ ੁੱ ਲ ਦੀ ਲਿੰਮੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈ ਲਾ ਕੀਤਾ। ਅਗ ਤ 1665 ਵ ੁੱ ਚ ਉਹ ਅਨਿੰਦਪਰ

ਾਵਹਬ ਤੋਂ ਯਾਤਰਾ ਲਈ
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ਦੇਵ ਿੰ ਦਰ ਪਾਲ ਵ ਿੰ ਘ, ਮਨੁੱ ਖੀ ਹੁੱ ਕਾਂ ਲਈ ਲਾ ਾਨੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਵਮ ਾਲ - ਰੀ ਗਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ,
ਸ਼ਬਦ ਬੂਿੰ ਦ, 16 (189), ਅਪਰੈਲ-ਮਈ 2021, 27-34. ਹਵਰਆਣਾ ਪਿੰ ਜਾਬੀ ਾਵਹਤ ਅਕਾਦਮੀ, ਪਿੰ ਚਕੂਲਾ, ਭਾਰਤ ਦਆਰਾ ਪਰਕਾਵਿਤ।

ਚਲ ਪਏ। ਇਹ ਉਨਹਾਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਵਮਿਨਰੀ ਦੌਰਾ
ਬਹਤ

ੀ। ਇ

ਾਰੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਵ ੁੱ ਖ ਵਜ ੇਂ ਵਕ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾ

ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਉਨਹਾਂ ਨਾਲ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਪਵਰ ਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾ ਾ

ਜੀ, ਭਾਈ

ਤੀ ਦਾ

ਜੀ, ਭਾਈ ਿੰ ਗਤੀਆ ਜੀ, ਭਾਈ ਵਦਆਲ ਦਾ

ਜੀ

ਅਤੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ੀ ਮੌਜਦ
ੂ
ਨ।
ਇਹ ਮਨੁੱ ਖਤਾ ਦਾ ਦਰਦ ਮਝਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਕ ਲਿੰਮੀ ਯਾਤਰਾ ੀ। ਇ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਗਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ
ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਗਰਮਵਤ ਵ ਚਾਰਾਂ ਨੂਿੰ ਨਣ ਲਈ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ੁੱ ਿੀ ਭੀੜ ਇਕੁੱ ਠੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਵਜ ਦੇ ਫਲ ਰੂਪ ਮਗਲਾਂ
ਦੇ ਕੁੱ ਟੜ ਾਦੀ

ਰਗ ਵ ਚ ੁੱ ਿੀ ਵਚਿੰ ਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਦ ਿੰ ਬਰ 1665 ਵ ਚ ਜਦੋਂ ਗਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਬਿੰ ਗੜ ਖੇਤਰ ਦੇ

ਧਮਧਾਨ ਨਗਰ ਵ ਖੇ ਪਹਿੰ ਚੇ ਤਾਂ ਇਕ ਮਗਲ ਅਵਧਕਾਰੀ ਆਲਮ ਖਾਨ ਰੋਵਹਲਾ ਨੇ ਿਾਹੀ ਹਕਮਾਂ ਹੇਠ ਉਨਹਾਂ ਨੂਿੰ ਭਾਈ
ਜੀ, ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾ

ਜੀ, ਭਾਈ ਵਦਆਲ ਦਾ

ਤੀ ਦਾ

ਜੀ ਅਤੇ ਕਝ ਹੋਰ ਵ ੁੱ ਖ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਚਿੰ ਤਾ ਵਗਰਫਤਾਰ ਕਰ ਵਲਆ। ਇਨਹਾਂ

ਾਵਰਆਂ ਨੂਿੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰਿੰ ਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵ ਚ ਪੇਿ ਕੀਤਾ ਵਗਆ। ਔਰਿੰ ਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਉਨਹਾਂ ਨੂਿੰ ਰਾਜਾ ਜੈ ਵ ਿੰ ਘ ਵਮਰਜ਼ਾ ਦੇ ਪੁੱ ਤਰ
ਕਿੰ ਰ ਰਾਮ ਵ ਿੰ ਘ ਕਛ ਾਹਾ ਦੇ ਹ ਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਿ ਵਦੁੱ ਤਾ। ਰਾਜਾ ਜੈ ਵ ਿੰ ਘ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਵਰ ਾਰ ਗਰੂ
ਸ਼ਰਧਾਲੂ

ੀ। ਇ

ਲਈ ਉਨਹਾਂ ਨੇ ਗਰੂ ਜੀ ਤੇ

ਾਥੀ ਵ ੁੱ ਖਾਂ ਨਾਲ ਕੈਦੀਆਂ ਰਗਾ ਰਤਾਓ ਦੀ ਥਾਂ ਬਹਤ ਹੀ

ਅਤੇ ਿਾਹੀ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਵਰਹਾਈ ਦੇ ਹਕਮ ੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਲਏ। ਇ
ਲੁੱਗਾ। ਤਦ ਆਪਣੇ ਵਮਿਨ ਨੂਿੰ ਜਾਰੀ ਰੁੱ ਖਵਦਆਂ ਗਰੂ

ਾਵਹਬ ਦਾ ਪੁੱ ਕਾ
ਵਤਕਾਰ ਕੀਤਾ

ਕਾਰਜ ਵ ਚ ਲਗਭਗ ਦੋ ਮਹੀਵਨਆਂ ਦਾ

ਮਾਂ

ਾਵਹਬ ਪਵਹਲਾਂ ਮਥਰਾ ਅਤੇ ਵਫਰ ਆਗਰਾ ਪਹਿੰ ਚੇ। ਇਥੋਂ ਉਹ ਇਟਾ ਾ,

ਕਾਨਪਰ ਅਤੇ ਫਵਤਹਪਰ ਹਿੰ ਦੇ ਹੋਏ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਪੁੱ ਜ ਗਏ॥ ਉਹ ਬਨਾਰ ਅਤੇ ਾ ਾਰਾਮ ੀ ਗਏ ਅਤੇ ਮਈ 1666 ਈ

ੀ ਨੂਿੰ

ਪਟਨਾ ਵ ਖੇ ਪਹਿੰ ਚ ਗਏ।
ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ੁੱ ਲ ੁੱ ਧਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ, ਗਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅਗਾਮੀ ਬਰ ਾਤ ਦੇ ਮੌ ਮ ਦੌਰਾਨ, ਆਪਣੇ
ਪਵਰ ਾਰ ਦੀ

ਾਂਭ- ਿੰ ਭਾਲ ਤੇ ਵਰਹਾਇਸ਼ ਲਈ, ਇਕ ਬਹਤ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਵ ੁੱ ਖ ਔਰਤ ਮਾਤਾ ਪੈਂਦਾ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਵ ਚ

ਪਰਬਿੰਧ ਕੀਤੇ। ਤਦ ਗਰ ਜੀ ਦੇ ਮਵਹਲ ਬੀਬੀ ਗਜਰੀ ਜੀ ਗਰਭ ਤੀ

ਯੋਗ

ਨ। ਅਕਤੂਬਰ 1666 ਵ ਚ ਗਰੂ ਜੀ ਮਿੰ ਗੇਰ, ਕਾਲੀਕਟ

(ਹਣ ਕੋਲਕਾਤਾ), ਾਵਹਬ ਗਿੰ ਜ ਅਤੇ ਕਿੰ ਤ ਨਗਰ ਹਿੰ ਦੇ ਹੋਏ ਢਾਕਾ ਸ਼ਵਹਰ ੁੱ ਲ ਚਲ ਪਏੇ। ਵਜਨਹਾਂ ੀ ਥਾ ਾਂ ਉੱਤੇ ਗਰੂ ਜੀ ਰਕੇ, ਉਥੇ
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਾਨ

ਜਾਏ ਜਾਂਦੇ

ੀ। ਧਾਰਵਮਕ ਵ ਚਾਰ
ਵਦਆਲ ਦਾ

ਨ।

ਵਤ ਿੰ ਗਤ ਦਾ ਇਕੁੱ ਠ ਹਿੰ ਦਾ ਅਤੇ ਗਰੂ ਗਰਿੰ ਥ

ਟਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ

ਾਵਹਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ

ਨ। ਅਨੇਕ ਵ ੁੱ ਖਾਂ ਵਜ ੇਂ ਵਕ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾ

ਜੀ, ਭਾਈ

ਤੀ ਦਾ

ਜੀ, ਭਾਈ

ਜੀ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਗਰਵਦੁੱ ਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇਨਹਾਂ ਦੀ ਾਨਾਂ ਦੋਰਾਨ ਗਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵ ਆਵਖਆ ਤੇ ਪਰ ਾਰ ਕਾਰਜਾਂ ਵ ਚ ਭਾਗ

ਵਲਆ।
ਢਾਕਾ ਵ ਖੇ ਗਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅਲਮ ਤ ਜੀ ਅਤੇ ਨੁੱਥਾ ਜੀ
(ਹਜ਼ੂਰੀ ਿੰ ਗਤ) ਦੀ
ਨ, ਉ

ਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਵਜ

ਰਗੇ ਉੱਘੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਕ ੁੱ ਿੀ ਿੰ ਗਤ

ਥਾਨ ਵ ਖੇ ਆ ਣ ਗਰਵਹਣ ਕਰਕੇ ਗਰੂ ਜੀ

ਥਾਨ ਵ ਖੇ ਅੁੱ ਜ ਕਲ ਗਰਦਆਰਾ ਿੰ ਗਤ ਟੋਲਾ

ਰੋਵਤਆਂ ਨੂਿੰ ਪਵ ੁੱ ਤਰ ਬਚਨ

ਸ਼ੋਵਭਤ ਹੈ। ਇਥੇ ਹੀ ਗਰੂ ਜੀ ਨੂਿੰ ਆਪਣੇ

ਰਾਏ) ਦੇ ਜਨਮ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਪੁੱ ਜੀ। ਬਾਲ ਗੋਵਬਿੰ ਦ ਰਾਏ ਦਾ ਜਨਮ ਪੋਹ

ਦੀ

ਣਾਂਦੇ

ਪੁੱ ਤਰ (ਬਾਲ ਗੋਵਬਿੰ ਦ

ਪਤਮੀ (23 ਪੋਹ) ਵਬਕਰਮੀ ਿੰ ਮਤ 1723 (22
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ਦੇਵ ਿੰ ਦਰ ਪਾਲ ਵ ਿੰ ਘ, ਮਨੁੱ ਖੀ ਹੁੱ ਕਾਂ ਲਈ ਲਾ ਾਨੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਵਮ ਾਲ - ਰੀ ਗਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ,
ਸ਼ਬਦ ਬੂਿੰ ਦ, 16 (189), ਅਪਰੈਲ-ਮਈ 2021, 27-34. ਹਵਰਆਣਾ ਪਿੰ ਜਾਬੀ ਾਵਹਤ ਅਕਾਦਮੀ, ਪਿੰ ਚਕੂਲਾ, ਭਾਰਤ ਦਆਰਾ ਪਰਕਾਵਿਤ।

ਦ ਿੰ ਬਰ 1666) ਨੂਿੰ ਪਟਨਾ ਵ ਖੇ ਹੋਇਆ ੀ। ਹਣ ਗਰੂ ਜੀ ਜੈਂਤੀਆ ਪਹਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਵ ਲਹਟ ੁੱ ਲ ਚਲ ਪਏੇ ਵਜਥੇ ਉਨਹਾਂ ਨੇ ਇੁੱ ਕ
ਪਰਚਾਰ ਕੇਂਦਰ ਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵਫਰ ਅਗਰਤਲਾ ਹਿੰ ਦੇ ਹੋਏ ਵਚਟਾਗਾਂਗ ਪਹਿੰ ਚੇ।
ਿੰ ਨ 1668 ਵ ਚ ਗਰੂ ਜੀ ਢਾਕਾ ਾਪ
ਪਵਹਲਾਂ ਹੀ ਢਾਕਾ ਵ ਖੇ ਮੌਜੂਦ

ਆ ਗਏੇ। ਇ

ਮੇਂ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਵ ਿੰ ਘ ਪੁੱ ਤਰ

ੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਅ ਾਮ ਦੀ ਮਵਹਿੰ ਮ ਦੇ ਪਰਬਿੰਧਾਂ ਵ ਚ ਮਸ਼ਰੂਫ

ਵਮਵਲਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਵਹਿੰ ਮ ਦੀ

ਰਗ ਾ ੀ ਰਾਜਾ ਜੈ ਵ ਿੰ ਘ,

ੀ। ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਵ ਿੰ ਘ, ਗਰੂ ਜੀ ਨੂਿੰ

ਫ਼ਲਤਾ ਲਈ ਗਰੂ ਜੀ ਦੇ ਆਿੀਰ ਾਦ ਦੀ ਮਿੰ ਗ

ਕੀਤੀ। (ਕਝ ਇਤਹਾ ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਵਹਣਾ ਹੈ ਵਕ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਵ ਿੰ ਘ, ਗਰੂ ਜੀ ਨੂਿੰ ਗਯਾ
ਵ ਖੇ ਵਮਵਲਆ
ਰਹੇ

ੀ)। ਜਦੋਂ ਵਕ ਗਰੂ ਜੀ ਪਵਹਲਾਂ ਹੀ ਦੂਰ-ਪੂਰਬੀ ਥਾ ਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ

ਨ, ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਵ ਿੰ ਘ ਨੇ ਮਵਹਿੰ ਮ ਦੌਰਾਨ ਗਰੂ

ਾਵਹਬ ਨੂਿੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਚੁੱ ਲਣ

ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ । ਗਰੂ ਜੀ ਨੇ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਵ ਿੰ ਘ ਦੀ ਬੇਨਤੀ

ੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ।

ਇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਗਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਰਹਮਪੁੱ ਤਰ ਦਵਰਆ ਦੇ ਵਕਨਾਰੇ ਵਥਤ ਅ ਾਮ ਦੇ ਨਗਰ ਧਬੜੀ ਵ ਖੇ ਦੀ ਾਨ ਲਗਾਇਆਂ। ਵਜਥੇ
ਅੁੱ ਜ ਕਲ ਗਰਦਆਰਾ

ਰੀ ਦਮਦਮਾ

ਾਵਹਬ

ਸ਼ੋਵਭਤ ਹੈ। ਇ

ਥਾਨ ਵ ਖੇ ਪਵਹਲਾਂ ਗਰੂ ਨਾਨਕ

ਾਵਹਬ ਨੇ ੀ ਚਰਨ ਪਾਏ

ਨ। ਪਰਚਵਲਤ ਗਾਥਾ ਅਨ ਾਰ ਗਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਮਾਵਧਅਮ ਰਾਹੀਂ, ਕਾਮਰੂਪ ਦੇ ਿਾ ਕ ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਵ ਿੰ ਘ
ਵ ਚਕਾਰ ਖੂਨੀ ਲੜਾਈ ਟਲ ਗਈ ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਵਧਰਾਂ ਵ ਚ ਿਾਂਤਮਈ ਮਝੌਤਾ ਹੋ ਵਗਆ। ਅਪਰੈਲ-ਮਈ 1670 ਵ ਚ ਗਰੂ ਜੀ ਅ ਾਮ
ਤੋਂ ਪਟਨਾ ਾਪ ਆ ਗਏੇ।
ਗਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇ

ਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਮਵਹ ੂ

ਕੀਤਾ ਵਕ ਇ ਲਾਮ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਸ਼ਾਸ਼ਕਾਂ ਦਆਰਾ ਭਾਰਤ ਾ ੀ ਵਹਿੰ ਦੂਆਂ ਉੱਤੇ

ਬਹਤ ਜ਼ਲਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਵਰਹਾ ੀ। ਹਰ ਪਾ ੇ ਦਵਹਿਤ ਦਾ ਰਾਜ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ੀ। ਵਹਿੰ ਦੂਆਂ ਨਾਲ ਅਵਨਆਂ ਕਰਨਾ ਇ ਰਾਜ
ਦਾ

ਭ ਤੋਂ ਭੈੜਾ ਚਲਣ

ੀ। ਔਰਿੰ ਗਜੇਬ ਨੇ ਵਹਿੰ ਦੂ ਧਰਮ ਨੂਿੰ ਵ ੁੱ ਧੇ ਤੇ ਅਵ ੁੱ ਧੇ ਦੋਨੋਂ ਢਿੰ ਗਾਂ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾਇਆ

ਹੋਇਆ ੀ। ਉ ਨੇ ਬਹਤ ਾਰੇ ਇ ਲਾਮੀ ਕੁੱ ਟੜਪਿੰ ਥੀ ਕਾਰਜ ਆਰਿੰ ਭ ਲਏ ਨ। ਵਜ ੇਂ ਵਕ ਵਹਿੰ ਦੂ ਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵ ਿੇਿ ਟੈਕ ,
ਗ਼ੈਰ-ਮ ਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਧਾਰਵਮਕ ਟੈਕ (ਜ਼ਜ਼ੀਆ)। ਦੀ ਾਲੀ ਅਤੇ ਹੋਲੀ ਦੇ ਵਤਉਹਾਰ ਮਨਾਹੀ ੀ । ਉ ਨੇ ਬਹਤ ਾਰੇ ਅਵਹਮ
ਅਤੇ ਪਵ ੁੱ ਤਰ ਵਹਿੰ ਦੂ ਮਿੰ ਦਰਾਂ ਨੂਿੰ ਢਾਹ ਵਦੁੱ ਤਾ

ੀ ਤੇ ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮ ਵਜਦਾਂ

ਥਾਪਤ ਕਰ ਾ ਵਦੁੱ ਤੀਆਂ

ਨ। ਇਤਹਾ

ਵ ਚ

ਰਨਣ ਵਮਲਦਾ ਹੈ ਵਕ ਉ ਨੇ ਵ ੁੱ ਖਾਂ ਦੇ ਕਈ ਗਰੂਦਆਰੇ ੀ ਢਾਹ ਵਦੁੱ ਤੇ ਨ।
ਗਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਔਰਿੰ ਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਇਨਹਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਰਨਾਵਮਆਂ ਬਾਰੇ

ਵਣਆ ਅਤੇ ਉਹ ਪਿੰ ਜਾਬ ੁੱ ਲ ਧਦੇ ਗਏ।

ਰ ਤੇ ਵ ਚ, ਜੂਨ 1670 ਵ ਚ, ਗਰੂ ਜੀ ਨੂਿੰ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਪਰਮੁੱ ਖ ਵ ੁੱ ਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਗਰਾ ਵ ਖੇ ਵਗਰਫਤਾਰ ਕਰ ਵਲਆ ਵਗਆ।
ਉਨਹਾਂ ਨੂਿੰ ਵਦੁੱ ਲੀ ਵ ਖੇ ਿਾਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵ ਚ ਪੇਿ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਪਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਵਰਹਾ ਕਰ ਵਦੁੱ ਤਾ ਵਗਆ। ਫਰ ਰੀ 1671 ਵ ਚ
ਗਰੂ ਜੀ ਅਨਿੰਦਪਰ
ਵਬਤਾਏ। ਇ

ਾਵਹਬ ਪਹਿੰ ਚ ਗਏੇ। ਇਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਲੇ ਲਗਭਗ ਦੋ

ਾਲ ਿਾਂਤੀਪੂਰਨ ਵ ੁੱ ਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪਰਚਾਰ ਵ ਚ

ਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨਹਾਂ ਨੇ ਆਮ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱ ਖਾਂ ਨਾਲ ਗਵਹਰੀ ਾਂਝ ਬਣਾ ਲਈ।

ਿੰ ਨ 1672 ਵ ਚ, ਗਰੂ ਜੀ ਪਿੰ ਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲ ਾ ਖੇਤਰ ੁੱ ਲ ਧਾਰਵਮਕ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਚਲ ਪਏੇ। ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਮਾਵਜਕ
ਅਤੇ ਆਰਵਥਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪੁੱ ਛਵੜਆ ਹੋਇਆ ਖੇਤਰ ੀ। ਬੇਸ਼ਕ ਇਥੋਂ ਦੇ ਲੋ ਕ ਖਤ ਵਮਹਨਤੀ ਨ ਪਰ ਉਹ ਕਾਫ਼ੀ ਗਰੀਬ ਨ।
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ਉਹ ਮੁੱ ਢਲੀਆਂ

ਹੂਲਤਾਂ ਵਜ ੇਂ ਤਾਜ਼ਾ ਪੀਣ ਾਲਾ ਪਾਣੀ, ਦੁੱ ਧ ਅਤੇ

ਧਾਰਣ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ੀ ਾਂਝੇ ਨ। ਗਰੂ ਜੀ ਨੇ ਲਗਭਗ ਿੇਢ

ਾਲ ਤਕ ਇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ।
ਉਨਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਢਿੰ ਗਾਂ ਨਾਲ ਵਪਿੰ ਿ ਾ ੀਆਂ ਦੀ

ਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ। ਗਰੂ ਜੀ ਤੇ ਉਨਹਾਂ ਦੀ

ਬਿੰ ਜਰ ਜ਼ਮੀਨ ਵ ਚ ਰੁੱ ਖ ਲਗਾਉਣ ਵ ੁੱ ਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।

ਾਥੀ ਵ ੁੱ ਖ ਿੰ ਗਤ ਨੇ ਇਥੋਂ ਦੀ

ਥਾਨਕ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂਿੰ ਿੇਅਰੀ ਫਾਰਵਮਿੰ ਗ ਿਰੂ ਕਰਨ ਦੀ

ਲਾਹ ਵਦੁੱ ਤੀ ਅਤੇ

ਕਈ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਵਕ ਾਨਾਂ ਨੂਿੰ ਬਹਤ ਾਰੇ ਪਿੂ ੀ ਮਫਤ ਵ ਚ ਿੰ ਿੇ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂਿੰ ਹੁੱ ਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਗਰੂ ਜੀ ਨੇ
ਕਾਰ

ੇ ਾ (ਮਫਤ

ੇ ਾ) ਰਾਹੀਂ ਬਹਤ

ਵ ਚ ਹਰਮਨ ਵਪਆਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਇ
ਵ ਚ ਪਰ ੇਿ ਕਰ ਗਏ। ਗਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇ

ਾਰੇ ਜਨਤਕ ਖੂਹ ਲਆਏ। ਲੋ ਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਇਨਹਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਕਾਰਣ ਗਰੂ ਜੀ ਆਮ ਲੋ ਕਾਂ

ਖੇਤਰ ਵ ਖੇ

ਖੀ

ਰ ਰ (ਇਕ ਮ ਲਮਾਨ ਿੰ ਗਠਨ) ਦੇ ਅਨੇਕ ਪੈਰੋਕਾਰ ਵ ੁੱ ਖ ਧਰਮ

ਖੇਤਰ ਵ ਚ ਵ ੁੱ ਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪਰਚਾਰ ਲਈ ਬਹਤ

ਕੀਤ। ਗਰੂ ਜੀ ਪਵਟਆਲਾ (ਦੂਖਵਨ ਾਰਨ

ਾਵਹਬ), ਮਾਣਾ, ਭੀਖੀ, ਟਾਹਲਾ

ਾਰੇ ਨ ੇਂ ਪਰਚਾਰ ਕੇਂਦਰ ੀ

ਥਾਪਤ

ਾਵਹਬ, ਬਵਠਿੰਿਾ ਵ ਖੇ ਤਲ ਿੰ ਿੀ, ਗੋਵਬਿੰ ਦਪਰਾ,

ਮਕਰੋੜਾ, ਬਿੰ ਗੜ ਅਤੇ ਧਮਧਾਨ ਨਗਰਾਂ ਵ ਖੇ ੀ ਰਕੇ। ਇਨਹਾਂ ਇਲਾਵਕਆਂ ਦੀ ਲਗਭਗ ਿੇਢ ਾਲ ਦੀ ਲਿੰਮੀ ਯਾਤਰਾ ਵਪਛੋਂ ਗਰੂ ਜੀ
ਿੰ ਨ 1675 ਵ ਚ ਅਨਿੰਦਪਰ ਾਵਹਬ ਾਪ ਆ ਗਏ।
ਇਨਹਾਂ ਧਰਮ ਪਰਚਾਰ ਦੌਵਰਆਂ ਅਤੇ ਮਾਜ ੇ ੀ ਕਾਰਜਾਂ ਨੇ ਮ ਵਲਮ ਕੁੱ ਟੜਪਿੰ ਥੀਆਂ ਨੂਿੰ ਗੁੱ ੇ ਨਾਲ ਭਰ ਵਦੁੱ ਤਾ। ਮ ਵਲਮ
ਉੱਚ ਅਵਧਕਾਰੀਆਂ ਵ ਚ ਿਰ ਦੀ ਭਾ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਮਗਲ

ਾਮਰਾਜ ਦੇ ਗਪਤਚਰਾਂ ਨੇ

ੀ ਗਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਵਮਕ

ਗਤੀਵ ਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਮਨਆਈਆਂ ਵਰਪੋਰਟਾਂ ਧਾਅ-ਚੜਹਾਅ ਕੇ ਵਦੁੱ ਲੀ ਨੂਿੰ ਭੇਜੀਆਂ।
ਵਕਉਂ ਵਕ ਦੇਸ਼ ਵ ਚ ਕੁੱ ਟੜ ਾਦੀ ਇ ਲਾਵਮਕ ਸ਼ਾ ਨ

ੀ। ਮਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਭਾਰਤ ਨੂਿੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਦਰ-ਉਲ-

ਇ ਲਾਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਤਪਰ ੀ। ਇ ਟੀਚੇ ਨੂਿੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉ ਨੇ ਕਾਿੀ, ਪਰਯਾਗ, ਕਰੂਕਿੇਤਰ
ਹਵਰਦਆਰ ਅਤੇ ਕਿਮੀਰ ਦੇ ਬਰਾਹਮਣਾਂ ਤੇ ਵਹਿੰ ਦੂ ਪਿੰ ਿਤਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਪਵਰ ਰਤਨ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਬਿੰ ਨ ਵਲਆ। ਉਨਹਾਂ 'ਤੇ ਹਰ
ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਅੁੱ ਵਤਆਚਾਰ ਕਰਨੇ ਸ਼ਰੂ ਕਰ ਵਦੁੱ ਤੇ। ਉਨਹਾਂ ਨੂਿੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇ ਲਾਮ ਅਪਣਾਉਣ ਜਾਂ ਮੌਤ ਲਈ ਵਤਆਰ ਰਵਹਣ ਦਾ
ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦੇ ਵਦੁੱ ਤਾ ਵਗਆ। ਇਹ ਬੜੇ ਹੀ ਅਫ਼ ੋ

ਾਲੀ ਗੁੱ ਲ ੀ ਵਕ ਇਹ ਭ ਕਝ ਬਹਤ ਾਰੇ ਅਖੌਤੀ ਬਹਾਦਰ ਵਹਿੰ ਦੂ ਅਤੇ

ਰਾਜਪੂਤ ਰਾਵਜਆਂ ਅਤੇ ਮੁੱ ਖੀਆਂ, ਜੋ ਵਕ ਮਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨ, ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਾਹਮਣੇ ਹੀ ਾਪਰ ਵਰਹਾ ੀ। ਉਹ
ਤਾਂ ਵ ਰਫ ਆਪਣੇ ਅਹਵਦਆਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵ ਚ ਫ ੇ ਚੁੱ ਪਚਾਪ ਇਹ ੁੱ ਭ ਕਝ ਦੇਖ ਰਹੇ

ਨ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਵਕ ਉਨਹਾਂ ਨੇ ਔਰਿੰ ਗਜ਼ੇਬ

ਦੀਆਂ ਅਵਨਆਂਪੂਰਨ ਧੀਕੀਆਂ ਦੇ ਵ ਰੋਧ ਵ ੁੱ ਚ ਮਾਮੂਲੀ ਆ ਾਜ਼ ੀ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ। ਭਾਰਤ ਵ ੁੱ ਚ ਧਰਮ ਪਵਰ ਰਤਨ ਦੀ ਲਵਹਰ
ੁੱ ਿੇ ਪੁੱ ਧਰ ਉੱਤੇ ਜਾਰੀ

ੀ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮਗਲ ਗ ਰਨਰ ਿੇਰ ਅਫਗਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ੁੱ ਭ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਕਿਮੀਰ ਵ ੁੱ ਖੇ ਧਰਮ
ਪਵਰ ਰਤਨ ਲਵਹਰ ਚਲਾਈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪਿੰ ਿਤਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇ ਆਮ ਕੀਤਾ
ਵਗਆ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਲੁੱ ਟ ਲਈ ਗਈ।
ਅਵਜਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵ ਚ ਕਿਮੀਰੀ ਪਿੰ ਿਤਾਂ ਦਾ ਇਕ ਗਰੁੱ ਪ, ਪਿੰ ਵਿਤ
ਵਕਰਪਾ ਰਾਮ ਦੁੱ ਤ ਦੀ ਅਗ ਾਈ ਹੇਠ ਮਈ 1675 ਵ ਚ

ਰੀ ਅਨਿੰਦਪਰ

ਾਵਹਬ

ਵ ਖੇ ਗਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਕੋਲ ਪਹਿੰ ਵਚਆ। ਉਨਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮ ੀਬਤ ਭਰੇ ਹਾਲਾਤ ਗਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਗਰੂ ਜੀ ਨੂਿੰ
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ਸ਼ਬਦ ਬੂਿੰ ਦ, 16 (189), ਅਪਰੈਲ-ਮਈ 2021, 27-34. ਹਵਰਆਣਾ ਪਿੰ ਜਾਬੀ ਾਵਹਤ ਅਕਾਦਮੀ, ਪਿੰ ਚਕੂਲਾ, ਭਾਰਤ ਦਆਰਾ ਪਰਕਾਵਿਤ।

ਵਹਿੰ ਦੂ ਧਰਮ ਰੁੱ ਵਖਆ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਬੇਨਤੀ

ਨਣ ਵਪੁੱ ਛੋਂ ਗਰੂ ਜੀ ਜ਼ਬਰਦ ਤੀ ਧਰਮ

ਪਵਰ ਰਤਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਘਨਾਉਣੇ ਕਿੰ ਮ ਦਾ ਵ ਰੋਧ ਿਾਂਤਮਈ ਢਿੰ ਗ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਹਮਤ ਹੋ ਗਏ। ਗਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ
ਪਰਮੁੱ ਖ ਵ ੁੱ ਖਾਂ ਅਤੇ ਕਿਮੀਰੀ ਪਿੰ ਿਤਾਂ ਨਾਲ ਲਿੰਮੇ ਵ ਚਾਰ ਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਮੀਰ ਦੇ ਪਿੰ ਵਿਤਾਂ ਦੇ ਕੇ
ਿਾਂਤਮਈ ਢਿੰ ਗ ਨਾਲ ਪੇਿ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈ ਲਾ ਕੀਤਾ। ਜਾਪਦਾ

ਨੂਿੰ ਨ ੀਂ ਵਦੁੱ ਲੀ ਵ ਖੇ

ੀ ਵਕ ਗਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨੈਵਤਕਤਾ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ

ਕਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਵਲਆ ੀ।
ਗਰੂ ਜੀ ਦੀ ਲਾਹ ਅਨ ਾਰ ਕਿਮੀਰੀ ਪਿੰ ਿਤਾਂ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂਿੰ ਇੁੱ ਕ ਬੇਨਤੀ ਪੁੱ ਤਰ ਭੇਵਜਆ ਵਜ ਵ ਚ ੂਵਚਤ ਕੀਤਾ
ਵਗਆ

ੀ ਵਕ ਜੇ ਗਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਇ ਲਾਮ ਧਰਮ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈ ਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ

ਪਵਹਲਾਂ ਹੀ ਗਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵ ਰੁੱ ਧ ਕਾਫ਼ੀ ਤਵਪਆ ਹੋਇਆ
ਮਰਥਨ ਨੂਿੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਹੀ ਅਵਧਕਾਰ ਉੱਤੇ ਵ ੁੱ ਧਾ ਹਮਲਾ
ਬਾਲ ਗੋਵਬਿੰ ਦ ਰਾਏ ਨੂਿੰ ਵ ੁੱ ਖਾਂ ਦਾ ਦ

ੀ ਅਵਜਹਾ ਕਰਨਗੇ। ਔਰਿੰ ਗਜ਼ੇਬ

ੀ। ਉਹ ਗਰੂ ਦੀ ਮੀਰੀ ਾਲੀ ਰ ਾਇਤ ਤੋਂ ਵਚਵੜਹਆ ਬੈਠਾ

ਲੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਨਾਲ "ਬਹਾਦਰ" ਿਬਦ ਦੀ ਰਤੋਂ ਨੂਿੰ ਨਾਪ ਿੰ ਦ ਕਰਦਾ
ਵਦੁੱ ਤਾ। ਪਰ ਅਜੇ, ਿਾਹੀ ਿੰ ਮਨ ਅਨਿੰਦਪਰ

ਾਰੇ

ਾਵਹਬ ਨਹੀਂ

ੀ ਤੇ ਉਨਹਾਂ

ੀ। ਉ ਨੇ ਗਰੂ ਜੀ ਦਆਰਾ ਕਿਮੀਰ ਦੇ ਪਿੰ ਵਿਤਾਂ ਦੇ

ਮਵਝਆ। ਉ ਨੇ ਤਰਿੰ ਤ ਗਰੂ ਜੀ ਨੂਿੰ ਵਗਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਿ ਦੇ
ਨ ਪਹਿੰ ਚੇ, ਜਦੋਂ ਗਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਲਾਈ 1675 ਵ ਚ ਆਪਣੇ

ਾਂ ਗਰੂ ਥਾਪ, ਵਦੁੱ ਲੀ ੁੱ ਲ ਚੁੱ ਲ ਪਏ। ਇ

ਪੁੱ ਤਰ

ਫ਼ਰ ਵ ਚ ਭਾਈ ਵਦਆਲ ਦਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਮਤੀ

ਦਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਤੀ ਦਾ ਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹਤ ਾਰੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਵ ੁੱ ਖ ਗਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਨ। ਜਦੋਂ ਗਰੂ ਜੀ ਰੋਪੜ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਵਪਿੰ ਿ
ਮਵਲਕਪਰ ਰਿੰ ਘੜਾਂ ਨੇੜੇ ਪਹਿੰ ਚੇ ਤਾਂ ਵਮਰਜ਼ਾ ਨੂਰ ਮਹਿੰ ਮਦ ਖ਼ਾਨ ਦੀ ਅਗ ਾਈ

ਾਲੀ ਇੁੱ ਕ ਿਾਹੀ ਹਵਥਆਰਬਿੰ ਦ ਟਕੜੀ ਨੇ ਗਰੂ

ਜੀ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਕਝ ਪਰਮੁੱ ਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂਿੰ ਵਗਰਫਤਾਰ ਕਰ ਵਲਆ। ਉ ਨੇ ਉਨਹਾਂ ਨੂਿੰ ਬੁੱ ੀ ਪਠਾਣਾਂ ਦੀ ਇੁੱ ਕ ਜੇਲਹ ਵ ੁੱ ਚ ਰੁੱ ਵਖਆ
ਅਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤ ੀਹੇ ਦੇਣੇ ਸ਼ਰੂ ਕਰ ਵਦੁੱ ਤੇ। ਅਵਜਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵ ਚ

ੀ ਗਰ ਜੀ ਅਿੋਲ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਵਚੁੱ ਤ ਰਹੇ। ਗਰੂ ਜੀ ਨੂਿੰ

ਧਮਕਾਉਣ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕ ਕੋਵਿਿਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਕੋਈ ੀ ਕੋਵਿਿ

ਫਲ ਨਾ ਹੋ

ਲਈ ਨਜ਼ਰਬਿੰ ਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨ ਿੰ ਬਰ 1975 ਵ ਚ ਆਪ ਅਤੇ ਆਪ ਦੇ

ਕੀ।

ਰਵਹਿੰ ਦ ਵ ਚ ਚਾਰ ਮਹੀਵਨਆਂ

ਾਥੀਆਂ ਨੂਿੰ ਵਦੁੱ ਲੀ ਵਲਜਾਇਆ ਵਗਆ। ਵਦੁੱ ਲੀ ਵ ਖੇ

ਮਗਲ ਅਵਧਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਗਰੂ ਜੀ ਨੂਿੰ ਵਤਿੰ ਨ ਵ ਕਲਪ ਪੇਿ ਕੀਤੇ: (1) ਚਮਤਕਾਰ ਵਦਖਾਓ , ਜਾਂ (2) ਇ ਲਾਮ ਨੂਿੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਓ
(3) ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਰਨ ਲਈ ਵਤਆਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਗਰੂ ਾਵਹਬ ਨੇ ਅਿੰ ਤਲਾ ਵ ਕਲਪ

ੀਕਾਰ ਕੀਤਾ।

ਵਜ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਰੂ ਜੀ ਨੂਿੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਵਗਆ, ਇਹ ਮਗ਼ਲ ਢਿੰ ਗਾਂ ਅਨ ਾਰ ੀ ਬਹਤ ਹੀ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ੀ। ਪਵਹਲਾਂ
ਗਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵਤਿੰ ਨ ਾਥੀ ਵ ੁੱ ਖ ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵ ੁੱ ਚ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਵਦੁੱ ਤੇ ਗਏ। ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾ ਨੂਿੰ ਵ ੁੱ ਵਧਆਂ ਖੜਹੇ ਕਰ ਕੇ
ਉ

ਦੇ ਵ ਰ ਉੱਤੇ ਆਰਾ ਚਲਾ ਉ

ਨੂਿੰ ਦੋਫਾੜ ਕਰ ਵਦੁੱ ਤਾ ਵਗਆ। ਭਾਈ ਵਦਆਲ ਦਾ

ਨੂਿੰ ਉਬਲਦੇ ਤੇਲ ਦੇ ਕੜਾਹੇ ਵ ਚ ੁੱ ਟ

ਵਦੁੱ ਤਾ ਵਗਆ। ਭਾਈ ਤੀ ਦਾ ਨੂਿੰ ਇੁੱ ਕ ਖਿੰ ਭੇ ਨਾਲ ਬਿੰ ਨ ਕੇ ਰੂਿੰ ਵ ੁੱ ਚ ਲਪੇਟ ਵਦੁੱ ਤਾ ਵਗਆ ਤੇ ਵਫਰ ਅੁੱ ਗ ਲਗਾ ਉ ਨੂਿੰ ਵਜ਼ਿੰ ਦਾ ਾੜ
ਵਦੁੱ ਤਾ ਵਗਆ। ਇ

ਾਰੇ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਰਤਾਰੇ ਵ ਚ ੀ ਗਰੂ ਜੀ ਅਿੋਲ ਰਹੇ। ਉਨਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਦਰੜ ਵਨਸ਼ਚਾ ਕਾਇਮ ਰੁੱ ਵਖਆ।

ਗਰੂ ਜੀ ਨੂਿੰ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੁੱ ਲ

ੇਖਵਦਆਂ, ਅਗਲੀ

ਰ
ੇ , 11 ਨ ਿੰ ਬਰ, 1675 ਨੂਿੰ, ਮਗਲ ਅਵਧਕਾਰੀਆਂ ਨੇ

ਜੁੱ ਲਾਦ ਨੂਿੰ ਹਕਮ ਵਦੁੱ ਤਾ ਵਕ ਉਹ ਸ਼ਾਹੀ ਹਕਮਾਂ ਅਨ ਾਰ ਗਰੂ ਜੀ ਦਾ ਵ ਰ
ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਧੜ ਨਾਲੋਂ ਅਲੁੱਗ ਕਰ ਦੇ ੇ। ਤਦ ਜਲਾਲ-ਉਦ-ਦੀਨ ਨਾਮੀ ਜੁੱ ਲਾਦ
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ਨੇ ਗਰੂ ਜੀ ਦਾ ਵ ਰ ਕਲਮ ਕਰ ਵਦੁੱ ਤਾ। ਵਦੁੱ ਲੀ ਦੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਵ ਖੇ ਗਰਦਆਰਾ
ਗਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਤਾ। ਪਰਚਵਲਤ ਗਾਥਾ ਅਨ ਾਰ ਇ

ੀ ਗਿੰ ਜ ਉ ੇ ਜਗਹਾ ਉੱਤੇ

ਸ਼ੋਵਭਤ ਹੈ ਵਜਥੇ

ਬੇਰਵਹਮ ਕਾਰ ਾਈ ਵਪੁੱ ਛੋਂ ਇਕ ਤੂਫਾਨ ਆਇਆ। ਇਹ

ਥਾਨਕ ਖੇਤਰ ਵ ਖੇ ਕਾਫ਼ੀ ਗੜਬੜੀ ਤੇ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਵਣਆ। ਅਵਜਹੇ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਾਲੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵ ੁੱ ਚ ਭਾਈ ਜੈਤਾ
ਜੀ, ਗਰੂ ਾਵਹਬ ਦੇ ਪਵ ੁੱ ਤਰ ੀ ਨੂਿੰ ਉਠਾ ਕੇ ਬਹਤ ਹੀ ਾ ਧਾਨੀ ਨਾਲ ਅਨਿੰਦਪਰ ਾਵਹਬ ਲਈ ਚੁੱ ਲ ਪਏ। ਉਹ 15 ਨ ਿੰ ਬਰ
ਨੂਿੰ ਅਨਿੰਦਪਰ

ਾਵਹਬ ਨੇੜੇ

ਵਥਤ ਕੀਰਤਪਰ

ਾਵਹਬ ਪਹਿੰ ਚੇ। ਵਜਥੇ ਬਾਲ ਗਰੂ ਗੋਵਬਿੰ ਦ ਰਾਏ ਤੇ ਵ ੁੱ ਖ ਿੰ ਗਤ ਨੇ ਉਨਹਾਂ ਦਾ

ਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਨੂਿੰ ਬਾਲ ਗਰੂ ਗੋਵਬਿੰ ਦ ਰਾਏ ਨੇ "ਰਿੰ ਗਰੇਟਾ ਗਰੂ ਕਾ ਬੇਟਾ" ਜੋਂ ਨਮਾਵਨਆ। ਗਰੂ ਜੀ ਦੇ

ੀ

ਦਾ

ਕਾਰ ਅਗਲੇ ਵਦਨ ਪੂਰੇ ਨਮਾਨ ਅਤੇ ਰ ਮਾਂ ਅਨ ਾਰ ਕੀਤਾ ਵਗਆ। (ਅਨਿੰਦਪਰ ਾਵਹਬ ਵ ਖੇ, ਵਜਥੇ ਗਰੂ ਜੀ ਦੇ ੀ ਦਾ
ਕਾਰ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ੀ, ਉੱਥੇ ਅੁੱ ਜ ਕਲ ਗਰਦਆਰਾ ੀ ਗਿੰ ਜ ਾਵਹਬ ਸ਼ੋਵਭਤ ਹੈ।)
ਗਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵਪੁੱ ਛੋਂ ਆਏ ਤੂਫਾਨੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਂ ਵਦਆਂ ਗਰੂ ਦਾ ਧੜ, ਮਿਹੂਰ

ਪਾਰੀ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ

ਵ ੁੱ ਖ ਲੁੱਖੀ ਿਾਹ ਲਬਾਣਾ ਨੇ ਉਠ ਾ ਵਲਆ। ਤਰਿੰ ਤ ਹੀ ਉ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅਿੰ ਦਰ ਇਕ ਵਚਖਾ ਵਤਆਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਘਰ ਨੂਿੰ
ਅੁੱ ਗ ਲਗਾ ਵਦੁੱ ਤੀ। ਇ

ਤਰਹਾਂ ਉ

ਨੇ ਗਰੂ ਜੀ ਦੀ ਦੇਹ ਦਾ

ਿੰ ਕਾਰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਜਲਾ ਕੇ ਕੀਤਾ। (ਨ ੀਂ ਵਦੁੱ ਲੀ ਵ ਖੇ

ਗਰਦਆਰਾ ਰਕਾਬ ਗਿੰ ਜ ਾਵਹਬ ਇ ੇ ਥਾਨ ਵ ਖੇ ਸ਼ੋਵਭਤ ਹੈ।)
ਗਰੂ ਾਵਹਬ ਦੀ ਿਹਾਦਤ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਬਹਤ ਹੀ ਪਰਭਾ ਸ਼ਾਲੀ ਨ। ਵਜਨਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਵਤਹਾ ਉੱਤੇ ਗਵਹਰਾ ਪਰਭਾ
ਪਾਇਆ। ਗਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੇ ਮਗਲ ਰਾਜ ਦੇ ਇ ਲਾਮੀ ਕੁੱ ਟੜ ਾਦ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਿ ਕੀਤਾ। ਮਕਾਲੀ ਰਾਜ ੁੱ ਤਾ ਦੇ ਜ਼ਲਮ
ਅਤੇ ਬੇਇਨ ਾਫੀ ਨੂਿੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਇ

ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਵ ਚ ਔਰਿੰ ਗਜ਼ੇਬ ਤੇ ਉ ਦੀ

ਰਕਾਰ ਵ ਰੁੱ ਧ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ

ਲਵਹਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਮਨੁੱ ਖਤਾ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਅਵਨਆਂ ਦੇ ਵ ਰੋਧ ਵ ੁੱ ਚ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਕਰਬਾਨ ਕਰਕੇ, ਗਰੂ ਜੀ ਨੇ ਚਾਈ ਅਤੇ
ਧਾਰਵਮਕਤਾ ਦੀ ਥਾਈ ਵਮ ਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ। ਇ ਉਦਾਹਰਣ ਤੋਂ ਹੀ ਵ ੁੱ ਖ ਕੌ ਮ ਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਦੁੱ ਬੇ-ਕਚਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਖੜੇ
ਹੋਣਾ ਵ ੁੱ ਵਖਆ। ਇ

ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੇ ਵ ੁੱ ਖ ਕੌ ਮ ਵ ਚ ਅਵਜਹੀ

ਚ
ੋ ਨੂਿੰ ਜਨਮ ਵਦੁੱ ਤਾ ਵਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵ ਰਫ਼

ਹਵਥਆਰਬਿੰ ਦ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਕਰ ਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ੋਚ ਮੇਂ ਨਾਲ ਖ਼ਾਲ ੇ ਦੀ ਵ ਰਜਣਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵ ਚ ਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਵਜ ਨੇ ਅੁੱ ਗੇ
ਚਲ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਹਾ ਵ ੁੱ ਚ ਬਹਤ ਹੀ ਅਵਹਮ ਭੂਵਮਕਾ ਵਨਭਾਈ।
ਗਰੂ

ਾਵਹਬ ਇਕ ਮਹਾਨ ਕ ੀ ਅਤੇ ਵਚਿੰ ਤਕ ੀ

ਗਰਬਾਣੀ ਵਲਖੀ। ਵ ੁੱ ਖਾਂ ਦੇ ਦ

ਨ। ਗਰੂ

ਾਵਹਬ ਨੇ 57

ਲੋ ਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾ ਾ ਪਿੰ ਦਰਾਂ ਰਾਗਾਂ ਵ ੁੱ ਚ

ੇਂ ਗਰੂ, ਗਰੂ ਗੋਵਬਿੰ ਦ ਵ ਿੰ ਘ ਜੀ ਦਆਰਾ ਇਹ ਬਾਣੀ ਆਵਦ ਗਰਿੰ ਥ ਵ ੁੱ ਚ ਿਾਵਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇ ੇ

ਗਰਿੰ ਥ ਨੂਿੰ ਮੇਂ ਨਾਲ ਰੀ ਗਰੂ ਗਰਿੰ ਥ ਾਵਹਬ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਗਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਾਨੂਿੰ ਹਰ ਜ਼ੋਖਮਮਈ ਹਾਲਤ ਵ ਚ ੀ
ਵਨਿਰ ਹੋਣ ਦਾ ਬਕ ਵ ਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਪ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ।
ਭੈ ਕਾਹੂ ਕਉ ਦੇਤ ਨਵਹ ਨਵਹ ਭੈ ਮਾਨਤ ਆਨ ॥ਕਹ ਨਾਨਕ ਵਨ ਰੇ ਮਨਾ ਵਗਆਨੀ ਤਾਵਹ ਬਖਾਵਨ ॥ (ਮ. 9, ਗਗ ,
ਪਿੰ ਨਾ 1427)
ਭਾ : ਨਾ ਵਕ ੇ ਨੂਿੰ ਿਰਾਓ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਕ ੇ ਤੋਂ ਿਰੋ। (ਗਰੂ) ਨਾਨਕ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ ਵਕ ਅਵਜਹਾ ਹੀ ਵ ਅਕਤੀ ਅ ਲ ਵ ਚ
ਵ ਆਣਾ ਹੈ ਜੋ ਇ ਤੁੱ ਥ ਨੂਿੰ ਜਾਣ ਲੈਂ ਦਾ ਹੈ।
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ਰੀ ਗਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਵਹਿੰ ਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਰੁੱ ਵਖਆ ਲਈ ਬਲੀਦਾਨ ਕਾਰਣ ਉਨਹਾਂ ਨੂਿੰ ‘ਵਹਿੰ ਦ ਦੀ ਚਾਦਰ’ ਨਾਮ ਨਾਲ ੀ
ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਵਕ ਗਰੂ ਜੀ ਨੇ

ਮੁੱ ਚੀ ਮਨੁੱ ਖ਼ਤਾ ਦੇ ਮਾਨ ੀ ਹੁੱ ਕਾਂ (ਵਜ ੇਂ ਵਕ ਧਰਵਮਕ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਵਨਆਂ,

ੁੱ ਚ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ) ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਲਈ ਆਪਣਾ ਜੀ ਨ ਕਰਬਾਨ ਕੀਤਾ।
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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