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ਤੱਤ ਖਾਲਸਾ ਅਤੇ ਬੰਦਈ ਖਾਲਸਾ
bMdw isMG bhwdr dI ShIdI qoN bwAd is`K do dlW iv`c vMfy gey[

ਤੱਤ ਖਾਲਸਾ ਬੰਦਈ ਖਾਲਸਾ

ਗੁਰੂ ਗੋਬਬੰਦ ਬਸੰਘ  ੀ ਬੰਦਾ ਬਸੰਘ  ਬਹਾਦਰ

ਮਾਸ ਖਾਂਦੇ ਸਨ

ਵਾਬਹਗੁਰੂ ੀ  ਕਾ ਖਾਲਸਾ,
ਵਾਬਹਗੁਰੂ ੀ  ਕ ਫਬਤਹ

ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਸਨ

ਫਬਤਹ ਧਰਮ, 
ਫਬਤਹ ਦਰਸ਼ਨ

ਨ ਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ

1721 ਈ: ਬਵਚ 
ਭਾਈ ਮਨ  ਬਸੰਘ  

ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਦਲਾਂ
ਬਵਚਾਲੇ ਸਮਝਤੌਾ 

ਕਰਵਾ ਬਦੱਤਾ



ਬੁੱ ਢਾ ਦਲ ਅਤੇ ਤਰੁਣਾ ਦਲ
ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਬਸੰਘ  ਨੇ 1734 ਈ: ਬਵੱਚ ਅੰਬਮਿਤਸਰ ਬਵਖੇ ਬਸੱਖਾਂ ਨੰੂ ਦੋ ਦਲਾਂ 

ਬਵਚ ਵੰਡ ਬਦੱਤਾ

ਬੁੱ ਢਾ ਦਲ
ਇਸ ਬਵਚ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਡੇਰ  ਉਮਰ 

ਦੇ ਬਸੱਖ ਹੁੰ ਦੇ ਸਨ । ਧਾਰਬਮਕ ਸਥਾਨਾਂ, 
ਇਸਤਰ ਆ,ਂ ਬੱਬਚਆਂ ਅਤੇ ਬੁੱ ਬਢਆਂ ਦ  

ਸਰੁੱ ਬਖਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ।

ਤਰੁਣਾ ਦਲ
ਇਸ ਬਵਚ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਡੇਰ ਉਮਰ 
ਦੇ ਬਸੱਖ ਹੁੰ ਦੇ ਸਨ । ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦਾ 

ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ।



ਮ ਰ ਮੰਨੰੂ ਦ  
ਅਸਫਲਤਾ ਦੇ

ਕਾਰਨ

ਦਲ ਖਾਲਸਾ 
ਦ  ੀੱਥੇਬੰਦ 

ਬਸੱਖਾਂ ਦ 
ਗੁਰ ਲਾ ਯੁੱ ਧ 

ਨ ਤ 

ਮ ਰ ਮੰਨੰੂ ਦੇ 
ਅੱਬਤਆਚਾਰ

ਅਦ ਨਾ ਬੇਗ
ਦ  ਦੋਰੰਗ 

ਨ ਤ 

ਦ ਵਾਨ ਕੌੜਾ
ਮਲ ਦਾ ਬਸੱਖਾਂ 
ਨੰੂ ਸਬਹਯੋਗ



ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ
ਦੇ ਉਥਾਨ ਦੇ

ਕਾਰਨ

ਇਬਤਹਾਬਸਕ 
ਬਪਛੋਕੜ

ਬਸੱਖਾਂ ਉੱਤੇ
ਅੱਬਤਆਚਾਰ

ਬੁੱ ਢਾ ਦਲ ਅਤੇ
ਤਰੁਣਾ ਦਲ ਦਾ 

ਸੰਗਠਨ

ਜ਼ਕਰ ਆ ਖ਼ਾਂ ਦ 
ਮੌਤ ਅਤੇ ੀੱਬਥਆਂ 
ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਗਠਨ

ਨਬਾਵ ਕਪੂਰ ਬਸੰਘ  
ਦ  ਸੂਝ-ਬੂਝ ਅਤੇ

ਦੂਰਦਰਸ਼ਤਾ



ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦ  
ਸੈਬਨਕ ਪਿਣਾਲ 

ਦ ਆਂ ਬਵਸ਼ੇਸਤਾਈਆਂ 

ਘੋੜਸਵਾਰ 
ਸੈਨਾ

ਸ਼ਸਤਰ

ਤਨਖਾਹ

ਗੁਰੀਲਾ ਯੁੁੱ ਧ 
ਪ੍ਰਣਾਲੀ

ਪ੍ੈਦਲ ਸੈਨਾ
ਨ ੂੰ  ਮਹੁੱਤਵ
ਨਾ ਦੇਣਾ

ਸੈਨਾ ਵਵਚ
ਭਰਤੀ ਅਤੇ 
ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ



ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦਾ
ਮਹੱਤਵ 

ਬਸੱਖਾਂ ਬਵਚ 
ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ 

ਏਕਤਾ

ਬਸੱਖਾਂ ਬਵਚ 
ਨਵੀਂ ਸ਼ਕਤ ਦਾ 

ਸੰਚਾਰ

ਬਸੱਖ ਬਮਸਲਾਂ
ਦਾ ਉਭਾਰ

ਬਸੱਖਾਂ ਦੁਆਰਾ 
ਅਫ਼ਗਾਨਾਂ ਦਾ

ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ
ਸਾਹਮਣਾ



ਮੁਗ਼ਲਾਂ ਦੇ ਅਧ ਨ 
ਮੁਸਬਲਮ ਸਮਾੀ

ਦ ਆਂ ਬਵਸ਼ੇਸਤਾਵਾਂ

ਬਤੰਨ ਸ਼ਿੇਣ ਆਂ 
(ਉੱਚ, ਮੱਧ 
ਅਤੇ ਨ ਵੀਂ

ਇਸਤਰ ਆਂ
ਦ  ਸਬਥਤ 

ਮੰਨੋਰੰੀਨ 
ਦੇ ਸਾਧਨ

ਬਸੱਬਖਆ

ਪਬਹਰਾਵਾ
ਅਤੇ ਹਾਰ-
ਬਸ਼ੰਗਾਰ

ਖਾਣ-ਪ ਣ



ਮੁਗ਼ਲਾਂ ਦੇ ਅਧ ਨ 
ਬਹੰਦੂ ਸਮਾੀ ਦ ਆਂ 

ਬਵਸ਼ੇਸਤਾਵਾਂ

ੀਾਤ  ਪਿਥਾ 
(ਬਿਾਹਮਣ, 

ਕਸ਼ੱਤਰ , ਵੈਸ਼ ਅਤੇ 
ਸ਼ੂਦਰ

ਇਸਤਰ ਆਂ
ਦ  ਸਬਥਤ 

ਮੰਨੋਰੰੀਨ 
ਦੇ ਸਾਧਨ

ਬਸੱਬਖਆ

ਪਬਹਰਾਵਾ
ਅਤੇ ਹਾਰ-
ਬਸ਼ੰਗਾਰ

ਖਾਣ-ਪ ਣ



ਅਬਹਮਦ ਸ਼ਾਹ 
ਅਬਦਾਲ  ਦੇ 

ਹਮਬਲਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ

ਅਬਦਾਲ  ਦ 
ਇੱਛਾ

ਭਾਰਤ ਦ  
ਅਥਾਹ ਧਨ 

ਦੌਲਤ

ਭਾਰਤ ਦ  ਅਨੁਕਲੂ 
ਰਾੀਨ ਬਤਕ ਦਸ਼ਾ

ਅਬਦਾਲ  ਦਾ ਭਾਰਤ 
ਸੰਬੰਧ  ਪੂਰਵ 

ਬਗਆਨ

ਸ਼ਾਹਨਵਾਜ਼
ਖਾਂ ਦਾ ਸੱਦਾ



ਅਬਹਮਦ ਸ਼ਾਹ
ਅਬਦਾਲ  ਦੇ

ਹਮਲੇ

ਪਬਹਲਾ 
(1747-48 

ਈ:)

ਦੂੀਾ (1748-

49 ਈ:)

ਤ ਸਰਾ 
(1751-52 

ਈ:)

ਚੌਥਾ (1756-57 
ਈ:)

ਪੰੀਵਾਂ (1759-61
ਈ:) ( ਪਾਨ ਪਤ ਦ 

ਤ ੀ  ਲੜਾਈ )

ਛੇਵਾਂ (1761-62 
ਈ:) ( ਵੱਡਾ 
ਘੱ ਲੂਘ ਾਰਾ )

ਸੱਤਵਾਂ 
(1764-65 

ਈ:)

ਅੱਠਵਾਂ 
(1766-67 

ਈ:)



ਪਾਨ ਪਤ ਦ  ਤ ੀ 
ਲੜਾਈ (14 ੀਨਵਰ  
1761 ਈ:) ਦੇ ਬਸੱਟੇ

ਮਰਾਬਠਆਂ ਦਾ
ਘ ੋਰ ਬਵਨਾਸ਼

ਮਰਾਬਠਆਂ ਦ 
ਏਕਤਾ ਦਾ 
ਖਾਤਮਾ

ਭਾਰਤ ਬਵੱਚ 
ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦ 
ਸ਼ਕਤ  ਦਾ 

ਉੱਥਾਨ

ਮਰਾਬਠਆਂ ਦ 
ਸ਼ਕਤ  ਅਤੇ 
ਪਿਬਤਸ਼ਠਾ ਨੰੂ
ਗਬਹਰਾ ਧੱਕਾ

ਪੰੀਾਬ ਬਵੱਚ
ਬਸੱਖਾਂ ਦ  ਸ਼ਕਤ  

ਦਾ ਉੱਥਾਨ



ਅਬਹਮਦ ਸ਼ਾਹ 
ਅਬਦਾਲ  ਦ  ਬਸੱਖਾਂ 
ਬਵਰੁੱ ਧ ਅਸਫਲਤਾ ਦੇ 

ਕਾਰਨ

ਬਸੱਖਾਂ ਦਾ
ਮਜ਼ਬੂਤ ਇਰਾਦਾ

ਗੁਰ ਲਾ ਯੁੱ ਧ 
ਨ ਤ 

ਅਬਦਾਲ  ਦ  ਪੰੀਾਬ 
ਬਵਚ ਬਦਲਚਸਪ  

ਨਹੀਂ ਸ 
ਪੰੀਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ 

ਅਸਬਹਯੋਗ

ਬਸੱਖਾਂ ਦੇ ਯੋਗ 
ਨੇਤਾ



ਅਬਹਮਦ ਸ਼ਾਹ 
ਅਬਦਾਲ  ਦੇ 
ਹਮਬਲਆਂ ਦੇ 

ਪਿਭਾਵ

ਕਲਾ ਅਤੇ 
ਸਾਬਹਤ ਨੰੂ ਭਾਰ  

ਧੱਕਾ

ਪੰੀਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 
ਦਾ ਬਹਾਦਰ 

ਹੋਣਾ

ਪੰੀਾਬ ਆਂ ਦਾ
ਖ਼ਰਚ ਲਾ ਸੁਭਾਅ 

ਪੰੀਾਬ ਬਵਚ ਮੁਗ਼ਲ 
ਰਾੀ ਦਾ ਅੰਤ

ਪੰੀਾਬ ਬਵਚ 
ਮੁਗ਼ਲ ਮਰਾਠਾ
ਸ਼ਕਤ  ਦਾ ਅੰਤ ਬਮਸਲਾਂ ਦ  ਸਬੈਨਕ 

ਪਿਣਾਲ  ਦ ਆਂ
ਬਵਸ਼ੇਸਤਾਈਆਂ 

ਘੋੜਸਵਾਰ 
ਸੈਨਾ

ਸ਼ਸਤਰ

ਤਨਖਾਹ

ਗੁਰੀਲਾ ਯੁੁੱ ਧ 
ਪ੍ਰਣਾਲੀ

ਪ੍ੈਦਲ ਸੈਨਾ
ਨ ੂੰ  ਮਹੁੱਤਵ
ਨਾ ਦੇਣਾ

ਭਰਤੀ



ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਬਸੰਘ 

ਮੁਢਲਾ ੀ ਵਨ

ਕਪੂਰ ਬਸੰਘ ਨੰੂ 
ਨਵਾਬ ਦਾ 

ਬਖਤਾਬ ਦੇਣਾ

ਦਲ ਖਾਲਸਾ 
ਦ  ਸਥਾਪਨਾ

ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ 
ਦਾ ਹਮਲਾ ਅਤੇ 
ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ 

ਬਸੰਘ 

ਬੁੱ ਢਾ ਦਲ ਅਤੇ 
ਤਰੁਣਾ ਦਲ ਦਾ

ਗਠਨ



ਮੁਢਲਾ ੀ ਵਨ

ਰਾਮਰੌਣ  ਬਕਲਹੇ
ਦ  ਸਥਾਪਨਾ

ਦਲ ਖਾਲਸਾ 
ਦਾ ਪਿਧਾਨ
ਸੈਨਾਪਤ 

ਵੱਡਾ ਘੱ ਲੂਘ ਾਰਾ

ੀੱਸਾ ਬਸੰਘ 
ਆਹਲੂਵਾਲ ਆ 

ਬੰਦ  ਛੋੜ 
ਬਬਣਆ

ਜੁੱਸਾ ਵਸੂੰਘ ਆਹਲ ਵਾਲੀਆ



ਮੁਢਲਾ ੀ ਵਨ

ਰਾਮਰੌਣ  ਦਾ
ਘ ੇਰਾ

ਨਵ ਆਂ ਬੀੱਤਾਂ

ੀੱਸਾ ਬਸੰਘ 
ਰਾਮਗੜਹ ਆ 

ਦੁਆਰਾ ਪਿਾਪਤ 
ਪਿਦੇਸ਼ 

ੀੱਸਾ ਬਸੰਘ 
ਰਾਮਗੜਹ ਆ 

ਅਤੇ ਅਬਹਮਦ
ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲ 

ਜੁੱਸਾ ਵਸੂੰਘ ਰਾਮਗੜਹੀਆ



ਮਹਾਰਾੀਾ 
ਰਣੀ ਤ ਬਸੰਘ  
ਦ ਆਂ ਬੀੱਤਾਂ

ਲਾਹੌਰ  
(1799 ਈ:)

ਅੰਬਮਿਤਸਰ 
(1805 ਈ:)

ਮੁਲਤਾਨ 
(1818 ਈ:)

ਕਸ਼ਮ ਰ 
(1819 ਈ:)

ਬਪਸ਼ਾਵਰ 
(1834 ਈ:)



ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮ  ਸ ਮਾ 
ਨ ਤ  ਦ ਆਂ 
ਬਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮ 
ਸ ਮਾ ਪਿਦੇਸ਼ ਦਾ 
ਸ਼ਾਸਨ ਪਿਬੰਧ

ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮ 
ਪਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦ ਆਂ 

ਬੀੱਤਾਂ

ਅਫ਼ਗਾਬਨਸਤਾਨ 
’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਾ

ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮ  
ਸ ਮਾ ਦੇ ਸੁਰੱਬਖਆ 

ਕਾਰੀ

ਕਬ ਬਲਆਂ ਨੰੂ
ਕੁਚਲਣ ਦੇ 

ਯਤਨ



ਪਬਹਲੇ ਐਗਂਲੋ-ਬਸੱਖ 
ਯੁੱ ਧ ਦੇ ਕਾਰਨ

ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦ 
ਪੰੀਾਬ ਨੰੂ ਘ ੇਰਾ 
ਪਾਉਣ ਦ  ਨ ਤ 

ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ
ਬਸੰਧ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ

ਮੇਜ਼ਰ ਬਰਾਡਫੁਟ 
ਦ  ਬਨਯੁਕਤ 

ਪਬਹਲੇ ਅਫ਼ਗਾਨ 
ਯੁੱ ਧ ਬਵੱਚ 

ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦ ਹਾਰ

ਲਾਲ ਬਸੰਘ  ਅਤੇ 
ਤੇਜ਼ਾ ਬਸੰਘ  ਵੱਲੋਂ  
ਲੜਾਈ ਲਈ 
ਉਕਸਾਹਟ



ਦੂੀੇ ਐਗਂਲੋ-ਬਸੱਖ 
ਯੁੱ ਧ ਦੇ ਕਾਰਨ

ਬਸੱਖਾਂ ਦ 
ਆਪਣ  ਹਾਰ ਦਾ
ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦ 

ਇੱਛਾ

ਲਾਹੌਰ ਅਤੇ 
ਭੈਰੋਵਾਲ ਦ ਆਂ

ਸੰਧ ਆਂ ਤੋਂ
ਪੰੀਾਬ  ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ

ਮਹਾਰਾਣ  ਬੀੰਦਾਂ
ਨਾਲ ਸਖ਼ਤ 

ਸਲੂਕ

ਦ ਵਾਨ ਮੂਲਰਾੀ 
ਦਾ ਬਵਦਰੋਹ

ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦ  ਉੱਚ 
ਅਹੁਬਦਆਂ ’ਤੇ

ਬਨਯੁਕਤ 



ਦੂੀੇ ਐਗਂਲੋ-ਬਸੱਖ 
ਯੁੱ ਧ ਦੇ ਬਸੱਟੇ

ਮਹਾਰਾੀਾ 
ਰਣੀ ਤ ਬਸੰਘ 
ਦੇ ਸਾਮਰਾੀ ਦਾ

ਅੰਤ

ਬਸੱਖ ਫੌੀ ਨੰੂ ਤੋੜ 
ਬਦੱਤਾ ਬਗਆ

ਸਰਦਾਰ ਚਤਰ 
ਬਸੰਘ  ਅਤੇ ਸ਼ੇਰ 
ਬਸੰਘ  ਨੰੂ ਸਜ਼ਾ

ਦ ਵਾਨ ਮੂਲਰਾੀ 
ਅਤੇ ਭਾਈ 

ਮਹਾਰਾੀ ਬਸੰਘ  ਨੰੂ 
ਦੇਸ਼ ਬਨਕਾਲਾ

ਪੰੀਾਬ ਲਈ ਨਵਾਂ
ਰਾੀ ਪਿਬੰਧ



THANKS


