
 

 

ਇਤਤਹਾਸ 

ਾਠ -1 ਬਾਯਤ ਦੀਆਂ ਬੂਗਤਰਕ ਤਿਸ਼ਸ਼ਤਾਿਾਂ ਅਤ ਉਸਦਾ ਇਸਦ 
ਇਤਤਹਾਸ ਤ ਰਬਾਿ 

 
ਰਸ਼ਨ 1. ਤਹਭਾਤਰਆ ਦੀਆਂ ਹਾੜੀਆਂ ਦ ਕਈ ਚਾਯ ਰਾਬ ਤਰਖ ? 
ਉੱਤਯ -  

 ੰਜਾਫ ਦ ਦਤਯਆਿਾਂ ਤਿਿੱ ਚ ਸਾਯਾ ਸਾਰ ਾਣੀ ਤਹਭਾਤਰਆ ਦੀਆਂ ਹਾੜੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ 
ਆਉਂਦਾ ਹ | 

 ਇਸ ਕਯਕ ੰਜਾਫ ਦੀ ਧਯਤੀ ਉਜਾਊ ਹ | 
 ੰਜਾਫ ਦੀ ਧਯਤੀ ਉਜਾਊ ਹਣ ਕਾਯਣ ਇਿੱ ਥੋਂ ਦ ਰਕ ਖੁਸ਼ਹਾਰ ਹਨ | 
 ਤਹਭਾਤਰਆ ਯਫਤਾਂ ਦ ਸੰਘਣ ਜੰਗਰਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੰੂ ਜੜਹੀਆਂ ਫਟੂੀਆਂ ਅਤ ਰਿੱ ਕੜ ਰਾਤ 

ਹੁੰ ਦੀ ਹ | 
 ਭਾਨਸੂਨ ਣਾਂ ਤਹਭਾਤਰਆ ਯਫਤ ਨਾਰ ਟਿੱ ਕਯ ਕ ਹੀ ਭੀਂਹ ਿਯਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ | 

 
ਰਸ਼ਨ 2. ਕਈ ਤਤੰਨ ਦੁਆਤਫਆ ਂਦਾ ਸੰਖ ਿਯਣਨ ਕਯ | 
ਉੱਤਯ - ਦ ਦਤਯਆਂਿਾਂ ਦ ਤਿਚਕਾਯਰ ਇਰਾਕ ਨੰੂ ਦੁਆਫਾ ਤਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹ | ੰਜਾਫ ਦਾ ਭਦਾਨੀ 
ਖਤਯ ੰਜ ਦੁਆਤਫਆਂ ਤਿਿੱ ਚ ਿੰਤਡਆ ਤਗਆ ਹ | 

 ਦੁਆਫਾ ਤਸੰਧ ਸਾਗਯ : ਦਤਯਆ ਤਸੰਧ ਅਤ ਦਤਯਆ ਤਜਹਰਭ ਦ ਤਿਚਕਾਯਰ ਇਰਾਕ 
ਨੰੂ ਦੁਆਫਾ ਤਸੰਧ ਤਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹ |  

 ਦੁਆਫਾ ਚਿੱ ਜ : ਦਤਯਆ ਤਚਨਾਫ ਅਤ ਦਤਯਆ ਤਜਹਰਭ ਦ ਤਿਚਕਾਯਰ ਇਰਾਕ ਨੰੂ 
ਦੁਆਫਾ ਚਿੱ ਜ ਤਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹ | 

 ਦੁਆਫਾ ਯਚਨਾ : ਦਤਯਆ ਯਾਿੀ ਅਤ ਦਤਯਆ ਤਚਨਾਫ ਦ ਤਿਚਕਾਯਰ ਇਰਾਕ ਨੰੂ 
ਦੁਆਫਾ ਯਚਨਾ ਤਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹ | 

 

ਰਸ਼ਨ 3. ੰਜਾਫ ਦ ਦਤਯਆਿਾਂ ਨੇ ਇਸਦ ਇਤਤਹਾਸ ਤ ਤਕ ਰਬਾਿ ਾਇਆ ਹ ? 
ਉੱਤਯ -  

 ਇਹ ਦਤਯਆ ਸਾਯਾ ਸਾਰ ਿਗਦ ਯਤਹਣ ਕਯਕ , ਦ ਸੂਤਫਆਂ ਤਿਿੱ ਚਕਾਯ ਸੀਭਾ ਦਾ ਕੰਭ 
ਤਦੰਦ ਯਹ | 

 ਕਈ ਿਾਯ ਇਹਨਾਂ ਦਤਯਆਿਾਂ ਨੇ ਫਾਹਯੀ ਹਭਰਾਿਯਾਂ ਨੰੂ ਯਕਣ ਦਾ ਕੰਭ ਿੀ ਕੀਤਾ ਹ | 
 ਦਤਯਆਿਾਂ ਯਾਹੀਂ ਿਾਯ ਿੀ ਹੁੰ ਦਾ ਸੀ | 
 ਇਸ ਕਯਕ ੰਜਾਫ ਦੀ ਆਯਤਥਕ ਦਸ਼ਾ ਿੀ ਸੁਧਯੀ | 

 
ਰਸ਼ਨ 4. ਤਬੰਨ ਤਬੰਨ ਕਾਰਾਂ ਤਿਿੱ ਚ ੰਜਾਫ ਦੀਆਂ ਹਿੱ ਦਾਂ ਫਾਯ ਜਾਣਕਾਯੀ ਤਦ | 
ਉੱਤਯ -  

 ਤਯਗਿਦ ਕਾਰ : ਇਸ ਕਾਰ ਤਿਿੱ ਚ ਤਸੰਧ, ਤਜਹਰਭ ,ਤਚਨਾਫ,ਯਾਿੀ ,ਤਫਆਸ,ਸਤਰੁਜ 
ਅਤ ਸਯਸਿਤੀ ਤਿਚਕਾਯਰਾ ਇਰਾਕਾ  

 ਭਤਯਆ ਅਤ ਕੁਸ਼ਾਨ ਕਾਰ : ਇਸ ਕਾਰ ਤਿਿੱ ਚ ੰਜਾਫ ਦੀਆਂ ਿੱ ਛਭੀ ਹਿੱ ਦਾਂ ਤਹੰਦੂਕੁਸ਼ ਦ 
ਹਾੜਾਂ ਤਿੱ ਕ ਚਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ | 

 ਤਦਿੱ ਰੀ ਸਰਤਨਤ ਕਾਰ : ਸਰਤਨਤ ਯਾਜ ਤਿਿੱ ਚ ੰਜਾਫ ਦ ਰਾਹਯ ਰਾਂਤ ਦੀ ਸੀਭਾ 
ਸ਼ਾਿਯ ਤਿੱ ਕ ਸੀ | 

 ਭੁਗਰ ਕਾਰ : ਇਸ ਸਭੇਂ ੰਜਾਫ ਦ ਰਾਹਯ ਅਤ ਭੁਰਤਾਨ ਤਿਿੱ ਚ ਿੰਤਡਆ ਤਗਆ ਸੀ | 
 ਭਹਾਯਾਜਾ ਯਣਜੀਤ ਤਸੰਘ ਦਾ ਸਭਾਂ : ਇਸ ਸਭੇਂ ੰਜਾਫ ਦੀ ਯੂਫੀ ਹਿੱ ਦ ਦਤਯਆ 

ਸਤਰੁਜ ਸੀ ਅਤ ਿੱ ਛਭੀ ਹਿੱ ਦ ਦਿੱ ਯਾ ਖਫਯ ਸੀ | 
 
ਰਸ਼ਨ 5. ੰਜਾਫ ਦ ਇਤਤਹਾਸ ਨੰੂ ਤਹਭਾਤਰਆ ਯਫਤ ਨੇ ਤਕਸ ਤਯਹਾਂ ਰਬਾਤਿਤ ਕੀਤਾ ? 
ਉੱਤਯ -  

 ੰਜਾਫ ਦ ਉੱਤਯ ਿੱ ਛਭ ਤਿਿੱ ਚ ਤਹਭਾਤਰਆ ਯਫਤ ਇਿੱ ਕ ਭਜਫਤੂ ਕੰਧ ਦਾ ਕੰਭ ਕਯਦਾ 
ਹ | 



 

 

 ਯ ਦਜੂ ਾਸ ਬਾਯਤ ਤਿਿੱ ਚ ਆਉਣ ਰਈ ਸਾਯ ਤਿਦਸ਼ੀ ਹਭਰਾਿਯ ਇਸਦ ਦਿੱ ਤਯਆਂ 
ਯਾਹੀਂ ਹੀ ਹਭਰ ਕਯਦ ਯਹ | 

 ਇਸ ਕਯਕ ੰਜਾਫੀਆਂ ਨੰੂ ਸਬ ਤੋਂ ਿਿੱ ਧ ਹਭਰਾਿਯਾਂ ਦਾ ਸਾਹਭਣਾ ਕਯਨਾ ਤਆ | 
 ਤਹਭਾਤਰਆ ਯਫਤ ਤੋਂ ਆਉਣ ਿਾਰ ਾਣੀ ਨੇ ੰਜਾਫ ਦੀ ਧਯਤੀ ਨੰੂ ਉਜਾਊ 

ਫਣਾਇਆ ਹ ਤਜਸ ਕਾਯਨ ੰਜਾਫ ਇਿੱ ਕ ਖੁਸ਼ਹਾਰ ਰਦਸ਼ ਫਤਣਆ | 
ਿਿੱ ਡ ਉੱਤਯਾਂ ਿਾਰਹ  ਰਸ਼ਨ : 
 
ਰਸ਼ਨ 1. ਤਹਭਾਤਰਆ ਅਤ ਉੱਤਯੀ ਿੱ ਛਭੀ ਹਾੜੀਆਂ ਦਾ ਿਯਣਨ ਕਯ | 
ਉੱਤਯ - ਤਹਭਾਤਰਆ ਨੰੂ ਉਚਾਈ ਦ ਅਨੁਸਾਯ ਤਤੰਨ ਬਾਗਾਂ ਤਿਿੱ ਚ ਿੰਤਡਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ - ਭਹਾਨ 
ਤਹਭਾਤਰਆ, ਭਿੱ ਧ ਤਹਭਾਤਰਆ ਅਤ ਫਾਹਯੀ ਤਹਭਾਤਰਆ | 

 ਭਹਾਨ ਤਹਭਾਤਰਆ : ਇਹਨਾਂ  ਹਾੜੀਆਂ ਤਿਿੱ ਚ ਕੁਿੱ ਰੂ ਦੀ ਸੰੁਦਯ ਿਾਦੀ ਅਤ ਯਹਤਾਂਗ 
ਦਿੱ ਯਾ ਹ | ਇਹਨਾਂ ਹਾੜੀਆਂ ਦੀ ਉਚਾਈ ਰਗਬਗ 5851 ਭੀਟਯ ਤੋਂ 6718 ਭੀਟਯ ਦ 
ਤਿਚਕਾਯ ਹ | ਇਹ ਹਾੜੀਆਂ ਸਦਾ ਫਯ ਨਾਰ ਢਿੱ ਕੀਆਂ ਯਤਹੰਦੀਆਂ ਹਨ | 

  ਭਿੱ ਧ ਤਹਭਾਤਰਆ : ਇਹ ਹਾੜੀਆਂ ਯਹਤਾਂਗ ਦਿੱ ਯ ਤੋਂ ਰ ਕ ਤਚਨਾਫ ਅਤ ਯਾਿੀ 
ਦਤਯਆ ਦੀਆਂ ਘਟੀਆਂ ਨੰੂ ਅਰਗ ਕਯਤਦਆਂ ਹਨ |ਇਹਨਾਂ ਹਾੜੀਆਂ ਦੀ ਉਚਾਈ 
ਰਗਬਗ 2155 ਭੀਟਯ ਹ |  

 ਫਾਹਯਰਾ ਤਹਭਾਤਰਆ : ਇਹ ਹਾੜੀਆਂ ਧਯਭਸ਼ਾਰਾ ਅਤ ਚੰਫਾ ਤੋਂ ਹ ਕ ਾਤਕਸਤਾਨ 
ਦ ਇਰਾਤਕਆਂ ਤਿਿੱ ਚ ਜਾ  ਕ ਤਨਕਰਦੀਆਂ ਹਨ | ਇਹਨਾਂ ਹਾੜੀਆਂ ਦੀ ਉਚਾਈ 
ਰਗਬਗ 223 ਭੀਟਯ ਹ ਇਹਨਾਂ ਹਾੜੀਆਂ ਨੰੂ ਧਰਾਧਯ ਦੀਆਂ ਹਾੜੀਆਂ ਿੀ ਤਕਹਾ 
ਜਾਂਦਾ ਹ | 

 ਤਹਭਾਤਰਆ ਦੀਆਂ ਿੱ ਛਭੀ ਹਾੜੀਆਂ : ਇਹਨਾਂ ਤਿਿੱ ਚ ਸੁਰਭਾਨ ਅਤ ਤਕਯਥਾਯ ਦੀਆਂ 
ਹਾੜੀਆਂ ਹਨ | ਖਫਯ ਕੁਿੱ ਯਭ, ਟਚੀ, ਫਰਾਨ ਅਤ ਗਭਰ ਰਤਸਿੱ ਧ ਦਿੱ ਯ ਹਨ |  

 
ਰਸ਼ਨ 2. ੰਜਾਫ ਦ ਭਦਾਨੀ ਖਤਯ ਦਾ ਿਯਣਨ ਕਯ | 

ਉੱਤਯ - ਦ ਦਤਯਆਂਿਾਂ ਦ ਤਿਚਕਾਯਰ ਇਰਾਕ ਨੰੂ ਦੁਆਫਾ ਤਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹ | ੰਜਾਫ ਦਾ ਭਦਾਨੀ 
ਖਤਯ ੰਜ ਦੁਆਤਫਆਂ ਤਿਿੱ ਚ ਿੰਤਡਆ ਤਗਆ ਹ | 

 ਦੁਆਫਾ ਤਸੰਧ ਸਾਗਯ : ਦਤਯਆ ਤਸੰਧ ਅਤ ਦਤਯਆ ਤਜਹਰਭ ਦ ਤਿਚਕਾਯਰ ਇਰਾਕ 
ਨੰੂ ਦੁਆਫਾ ਤਸੰਧ ਤਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹ |  

 ਦੁਆਫਾ ਚਿੱ ਜ : ਦਤਯਆ ਤਚਨਾਫ ਅਤ ਦਤਯਆ ਤਜਹਰਭ ਦ ਤਿਚਕਾਯਰ ਇਰਾਕ ਨੰੂ 
ਦੁਆਫਾ ਚਿੱ ਜ ਤਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹ | 

 ਦੁਆਫਾ ਯਚਨਾ : ਦਤਯਆ ਯਾਿੀ ਅਤ ਦਤਯਆ ਤਚਨਾਫ ਦ ਤਿਚਕਾਯਰ ਇਰਾਕ ਨੰੂ 
ਦੁਆਫਾ ਯਚਨਾ ਤਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹ | 

 ਦੁਆਫਾ ਫਾਯੀ : ਦਤਯਆ ਯਾਿੀ ਅਤ ਦਤਯਆ ਤਫਆਸ ਦ ਤਿਚਕਾਯਰ ਇਰਾਕ ਨੰੂ 
ਦੁਆਫਾ ਫਾਯੀ ਤਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹ | 

 ਦੁਆਫਾ ਤਫਸਤ : ਦਤਯਆ ਤਫਆਸ ਅਤ ਦਤਯਆ ਸਤਰੁਜ ਦ ਤਿਚਕਾਯਰ ਇਰਾਕ ਨੰੂ 
ਦੁਆਫਾ ਤਫਸਤ ਜਰੰਧਯ ਤਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹ | 

 ਭਾਰਿਾ ਅਤ ਫਾਂਗਯ ਰਦਸ਼ : ੰਜ ਦੁਆਤਫਆਂ ਤੋਂ ਇਰਾਿਾ ਦਤਯਆ ਸਤਰੁਜ ਅਤ 
ਤਿਚਕਾਯਰ ਇਰਾਕ ਨੰੂ ਭਾਰਿਾ ਆਖਦ ਹਨ | ਦਤਯਆ ਘਗਯ ਅਤ ਜਭਨਾ ਦ 
ਤਿਚਕਾਯਰ ਇਰਾਕ ਨੰੂ ਫਾਂਗਯ ਤਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹ | 

 
 
 

*************************** 
 
 

 
 
 
 
 

 



 

 

ਾਠ - 2 ਗੁਯ ੂਨਾਨਕ ਦਿ ਜੀ ਤੋਂ ਤਹਰਾਂ ਦ ੰਜਾਫ ਦੀ ਯਾਜਨੀਤਤਕ ਅਤ 
ਸਭਾਤਜਕ ਅਿਸਥਾ 

 
ਰਸ਼ਨ 1. ਤਸਕੰਦਯ ਰਧੀ ਦੀ ਧਾਯਤਭਕ ਨੀਤੀ ਦਾ ਿਯਣਨ ਕਯ | 
ਉੱਤਯ - 
 

 ਤਸਕੰਦਯ ਰਧੀ, ਰਧੀ ਿੰਸ਼ ਦਾ ਸਬ ਤੋਂ ਰਤਸਿੱ ਧ ਫਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ | 
 ਉਹ ਰਜਾ ਦੀਆਂ ਤਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਨੰੂ ਦੂਯ ਕਯਨਾ ਆਣਾ ਪਯਜ਼ ਸਭਝਦਾ ਸੀ | ਯ 

ਉਸਦਾ ਇਹ ਪਯਜ਼ ਅਤ ਇਨਸਾ ਕਿਰ ਭੁਸਰਭਾਨਾਂ ਰਈ ਹੀ ਸੀ | 
 ਉਹ ਤਹੰਦੁਆਂ ਨਾਰ ਤਘਯਣਾ ਕਯਦਾ ਸੀ | 
 ਉਸਨੇ ਕਈ ਤਹੰਦ ੂਭੰਦਯਾਂ ਨੰੂ ਤੜੁਿਾਇਆ | 

 
ਰਸ਼ਨ 2. ਤਸਕੰਦਯ ਰਧੀ ਦ ਯਾਜਰਫੰਧ ਦਾ ਿਯਣਨ ਕਯ | 
ਉੱਤਯ – 

 ਤਸਕੰਦਯ ਰਧੀ ,ਰਧੀ ਿੰਸ਼ ਦਾ ਸਬ ਤੋਂ ਰਤਸਿੱ ਧ ਫਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ | 
 ਉਸਨੇ ਆਣ ਯਾਜ ਰਫੰਧ ਨੰੂ ਕੇਂਦਯਤ ਕੀਤਾ ਅਤ ਜਗੀਯਦਾਯਾਂ ਉੱਤ ਕਾਫੂ ਾਇਆ | 
 ਉਸਨੇ ਕੇਂਦਯੀ ੰਜਾਫ ਦਾ ਨਾਤਜ਼ਭ ਦਰਤ ਖਾਂ ਰਧੀ ਨੰੂ ਫਣਾਇਆ | 
 ਉਹ ਰਜਾ ਦੀਆਂ ਤਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਨੰੂ ਦੂਯ ਕਯਨਾ ਆਣਾ ਪਯਜ਼ ਸਭਝਦਾ ਸੀ | ਯ  

ਉਸਦਾ ਇਹ ਪਯਜ਼ ਅਤ ਇਨਸਾ ਕਿਰ ਭੁਸਰਭਾਨਾਂ ਰਈ ਹੀ ਸੀ | 
 ਉਹ ਤਹੰਦੁਆਂ ਨਾਰ ਤਘਯਣਾ ਕਯਦਾ ਸੀ | 

 
ਰਸ਼ਨ 3. ਇਫਯਾਹੀਭ ਰਧੀ ਦ ਸਭੇਂ ਹਈਆਂ ਫਗਾਿਤਾਂ ਦਾ ਿਯਣਨ ਕਯ | 
ਉੱਤਯ - 

 ਇਫਯਾਹੀਭ ਰਧੀ ਠਾਣਾਂ ਨੰੂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਤ ਕਯਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸੀ | ਯ ਆਜ਼ਾਦ ਤਖਆਰ 
ਦ ਠਾਨਾਂ ਨੰੂ ਇਹ ਗਿੱ ਰ ਚੰਗੀ ਨਾ ਰਿੱ ਗੀ ਅਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਗਾਿਤ ਕਯ ਤਦਿੱ ਤੀ | 

 ਇਫਯਾਹੀਭ ਰਧੀ ਦ ਕਠ ਯ, ਸ਼ਿੱ ਕੀ ਅਤ ਘਭੰਡੀ ਸੁਬਾਅ ਨੇ ਦਰਤ ਖਾਂ ਰਧੀ ਨੰੂ ਉਸਦਾ 
ਤਿਯਧੀ ਫਣਾ ਤਦਿੱ ਤਾ | 

 ਸੁਰਤਾਨ ਦ ਸੁਬਾਅ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕ ਦਰਤ ਖਾਂ ਰਧੀ ਨੇ ਆਣਾ ਸੁਤੰਤਯ ਯਾਜ 
ਸਥਾਤਤ ਕਯ ਤਰਆ |  

 
ਰਸ਼ਨ 4. ਤਦਰਾਿਯ ਖਾਂ ਰਧੀ ਤਦਿੱ ਰੀ ਤਕਉਂ ਤਗਆ | ਇਫਯਾਹੀਭ ਰਧੀ ਨੇ ਉਸ ਨਾਰ ਕੀ ਿਯਤਾਉ 
ਕੀਤਾ ? 
ਉੱਤਯ -  

 ਇਫਯਾਹੀਭ ਰਧੀ ਦ ਕਠ ਯ, ਸ਼ਿੱ ਕੀ ਅਤ ਘਭੰਡੀ ਸੁਬਾਅ ਨੇ ਦਰਤ ਖਾਂ ਰਧੀ ਨੰੂ ਉਸਦਾ 
ਤਿਯਧੀ ਫਣਾ ਤਦਿੱ ਤਾ | 

 ਦਰਤ ਖਾਂ ਰਧੀ ਅਤ ਆਰਭ ਖਾਂ ਨੇ ਤਭਰਕ ਇਫਯਾਹੀਭ ਰਧੀ ਤਖਰਾ ਤਿਉਂਤ 
ਫਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਯੂ ਕਯ ਤਦਿੱ ਤੀ | 

 ਜਦੋਂ ਇਫਯਾਹੀਭ ਰਧੀ ਨੰੂ ਇਸ ਗਿੱ ਰ ਦਾ ਤਾ ਰਿੱ ਗਾ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਦਰਤ ਖਾਂ ਰਧੀ ਨੰੂ 
ਤਦਿੱ ਰੀ ਫੁਰਾਇਆ | 

 ਦਰਤ ਖਾਂ ਰਧੀ ਆ ਤਾਂ ਤਦਿੱ ਰੀ ਨਹੀਂ ਤਗਆ ਯ ਉਸਨੇ ਆਣ ੁਿੱ ਤਯ ਤਦਰਾਿਯ ਖਾਂ 
ਰਧੀ ਨੰੂ ਤਦਿੱ ਰੀ ਬਜ ਤਦਿੱ ਤਾ | 

 ਤਦਿੱ ਰੀ ਹੁੰ ਚਦ ਹੀ ਉਸਨੰੂ ਕਦੀ ਫਣਾ ਤਰਆ ਤਗਆ | 
 
ਰਸ਼ਨ 5. ਫਾਫਯ ਦ ਸਮਿੱ ਦੁਯ ਹਭਰ ਦਾ ਿਯਣਨ ਕਯ | 
ਉੱਤਯ –  

 1519 ਈ: ਤਿਚ ਤਸਆਰਕਟ ਨੰੂ ਤਜਿੱ ਤਣ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਫਾਫਯ ਸਮਿੱਦੁਯ ਿਤਧਆ | 
 ਇਥੋਂ ਦੀ ਯਿੱ ਤਖਅਕ ਸਨਾ ਨੇ ਫਾਫਯ ਦਾ ਡਿੱ ਟ ਕ ਭੁਕਾਫਰਾ ਕੀਤਾ | 
 ਯ ਅੰਤ ਫਾਫਯ ਦੀ ਤਜਿੱ ਤ ਹਈ ਅਤ ਯਿੱ ਤਖਅਕ ਸਨਾ ਕਤਰ ਕਯ ਤਦਿੱ ਤੀ ਗਈ | 
 ਸਮਿੱ ਦੁਯ ਦ ਰਕਾਂ ਨਾਰ ਿੀ ਭਾੜਾ ਸਰੂਕ ਕੀਤਾ ਅਤ ਰਕਾਂ ਨੰੂ ਦਾਸ ਫਣਾ ਤਰਆ | 



 

 

 ਗੁਯੂ ਨਾਨਕ ਦਿ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਅਤਤਆਚਾਯਾਂ ਦਾ ਿਯਨਣ ‘ਫਾਫਯ ਫਾਣੀ’ ਤਿਚ ਕੀਤਾ 
ਹ | 

ਰਸ਼ਨ 6. ਫਾਫਯ ਦ 1524 ਈਸਿੀ: ਦ ਹਭਰ ਦਾ ਹਾਰ ਤਰਖ | 
ਉੱਤਯ - 

 1524 ਈ: ਤਿਚ ਦਰਤ ਖਾਂ ਨੇ ਫਾਫਯ ਨੰੂ ਬਾਯਤ ਉੱਤ ਹਭਰਾ ਕਯਨ ਦਾ ਸਿੱ ਦਾ ਤਦਿੱ ਤਾ | 
 ਇਫਯਾਹੀਭ ਰਧੀ ਦੀਆਂ ਪਜਾਂ ਨੇ ਫਾਫਯ ਨੰੂ ਯਕਣ ਦਾ ਮਤਨ ਕੀਤਾ ਯ ਫਾਫਯ ਨੇ 

ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਹਯਾ ਤਦਿੱ ਤਾ | 
 ਫਾਫਯ ਨੇ ਜਰੰਧਯ ਅਤ ਹਯ ਕਈ ਖਤਯਾਂ ਤ  ਆਸਾਨੀ ਨਾਰ ਕਫਜਾ ਕਯ ਤਰਆ | 
 ਦਰਤ ਖਾਂ ਰਧੀ ਨੰੂ ਉਭੀਦ ਸੀ ਤਕ ਫਾਫਯ ੰਜਾਫ ਦ ਇਰਾਕ ਉਸ ਨੰੂ ਦ ਦਿਗਾ | 
 ਯ ਇਸ ਤਯਹਾਂ ਨਾ ਹੁੰ ਦਾ ਦਖ ਉਸ ਨੇ ਫਗਾਿਤ ਕਯ ਤਦਿੱ ਤੀ ਯ ਅੰਤ ਦਰਤ ਖਾਂ ਨੰੂ 

ਬਜਣਾ ਤਆ | 
 ਫਾਫਯ ਰਾਹਯ ਨੰੂ ਅਫਦੁਰ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਦ ਹਿਾਰ ਕਯ ਿਾਤਸ ਕਾਫਰ ਚਰਾ ਤਗਆ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 
ਰਸ਼ਨ 7. ਆਰਭ ਖਾਂ ਨੇ ੰਜਾਫ ਨੰੂ ਹਤਥਆਉਣ ਰਈ ਕੀ ਕੀ ਮਤਨ ਕੀਤ ? 
ਉੱਤਯ – 

 1524 ਈ: ਨੰੂ ਫਾਫਯ ਦ ਕਾਫਰ ਿਾਤਸ ਜਾਂਦ ਹੀ ਦਰਤ ਖਾਂ ਰਧੀ ਨੇ ਆਰਭ ਖਾਂ ਤੋਂ 
ਤਦਾਰੁਯ ਦਾ ਇਰਾਕਾ ਿੀ ਿਾਤਸ ਰ ਤਰਆ | 

 ਆਰਭ ਖਾਂ ਕਾਫਰ ਹੁੰ ਚ ਤਗਆ ਅਤ ਫਾਫਯ ਨਾਰ ਸੰਧੀ ਕੀਤੀ |  
 ਤਜਸ ਅਨੁਸਾਯ ਫਾਫਯ ਉਸ ਨੰੂ ਤਦਿੱ ਰੀ ਦੀ ਗਿੱ ਦੀ ਰਾਤ ਕਯਨ ਤਿਚ ਸਤਹਤਾ ਕਯਗਾ | 

ਅਤ ਆਰਭ ਖਾਂ ਿੀ ੰਜਾਫ ਦ ਸਾਯ ਇਰਾਤਕਆਂ ਉੱਤ ਫਾਫਯ ਦਾ ਅਤਧਕਾਯ ਰਿਾਨ 
ਕਯਗਾ | 

 ਇਿੱ ਕ ਿਾਯ ਉਸ ਨੇ ਦਰਤ ਖਾਂ ਰਧੀ ਨਾਰ ਤਭਰਕ ਤਦਿੱ ਰੀ ਉੱਤ ਚੜਾਈ ਕਯ ਤਦਿੱ ਤੀ | ਯ 
ਅਸਰ ਹੀ ਤਯਹਾ | 

  

ਰਸ਼ਨ 8. ਾਣੀਤ ਦ ਭਦਾਨ ਤਿਿੱ ਚ ਇਫਯਾਹੀਭ ਰਧੀ ਅਤ ਫਾਫਯ ਦੀ ਪਜ ਦੀ ਤਿਉਂਤ੍ਫੰਦੀ 
ਦਿੱ ਸ | 
ਉੱਤਯ – 

 ਾਣੀਤ ਦ ਭਦਾਨ ਤਿਚ ਫਾਫਯ ਅਤ ਇਫਯਾਹੀਭ ਰਧੀ ਦੀਆਂ ਸਨਾਿਾਂ ਦਾ ਟਾਕਯਾ 
ਹਇਆ | 

 ਇਫਯਾਹੀਭ ਰਧੀ ਨੇ ਆਣੀ ਸਨਾ ਨੰੂ ਚਾਯ ਬਾਗਾ ਤਿਚ ਿੰਤਡਆ ਹਇਆ ਸੀ– (i) ਅਿੱ ਗ 
ਯਤਹਣ ਿਾਰੀ ਸਤਨਕ ਟੁਕੜੀ (ii) ਕੇਂਦਯੀ ਸਨਾ (iii) ਖਿੱ ਫ ਹਿੱ ਥ ਦੀ ਸਨਾ (iv) ਸਿੱ ਜ ਹਿੱ ਥ 
ਦੀ ਸਨਾ | 

 ਸਨਾ ਦ ਅਿੱ ਗ ਰਗਬਗ 5000 ਹਾਥੀ ਸਨ | 
 ਫਾਫਯ ਨੇ ਆਣੀ ਸਨਾ ਅਿੱ ਗ 700 ਫਰਗਿੱ ਡੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਕਯ ਤਦਿੱ ਤੀਆਂ | 
 ਫਰਗਿੱ ਡੀਆਂ ਦ ਤਿੱ ਛ ਤਖਾਨਾ ਸੀ ਅਤ ਤਾਂ ਦ ਤਿੱ ਛ ਸਤਨਕ ਟੁਕਤੜਆਂ ਸਨ | 
 ਸਿੱ ਜ ਅਤ ਖਿੱ ਫ ਤੁਰੁਗਭਾ ਦਸਤ ਸਨ |  
 ਸਬ ਤੋਂ ਤਿੱ ਛ ਫਹੁਤ ਸਾਯੀ ਘੜਸਿਾਯ ਸਨਾ ਛੁਾ ਕ ਯਿੱ ਖੀ ਸੀ | 

 
ਰਸ਼ਨ 9. ਅਭੀਯਾਂ ਅਤ ਸਯਦਾਯਾਂ ਫਾਯ ਨ ਟ ਤਰਖ | 
ਉੱਤਯ – 

 ਅਭੀਯ ਅਤ ਸਯਦਾਯ ਉੱਚੀ ਛਰਣੀ ਦ ਰਕ ਸਨ | 
 ਸਯਦਾਯ ਨੰੂ ਇਿੱ ਕ ਇਰਾਕਾ ਤਦਿੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਜਥੋਂ ਕਯ ਇਿੱ ਕਠਾ ਕਯਨ ਦੀ ਤਜਭਿਾਯੀ 

ਉਸ ਦੀ ਹੁੰ ਦੀ ਸੀ | 
 ਯ ਇਹ ਸਾ ਉਹ ਆਣੀਆ ਰੜਾਂ ਅਤ  ਸ਼ - ਰਸਤੀ ਤ ਖਯਚ ਕਯ ਤਦੰਦ ਸਨ | 
 ਇਹ ਹਭਸ਼ਾ ਆਸੀ ਰੜਾਈਆਂ ਤਿਚ ਹੀ ਯੁਿੱ ਜ ਯਤਹੰਦ ਸਨ | 
 ਸਥਾਤਨਕ ਰਫੰਧ ਤਿਚ ਯੁਚੀ ਨਾ ਰ ਕ ਇਹ ਹਭਸ਼ਾ ਤਦਿੱ ਰੀ ਸਯਕਾਯ ਤੋਂ ਅਜਾਦ ਹਣ 

ਫਾਯ ਹੀ ਸਚਦ ਯਤਹੰਦ | 
 
ਰਸ਼ਨ 10. ਭੁਸਰਭਾਨਾਂ ਦ ਧਾਯਤਭਕ ਆਗੂਆਂ ਫਾਯ ਤਰਖ | 



 

 

ਉੱਤਯ – 
 ਭੁਸਰਭਾਨਾ ਦ ਧਾਯਤਭਕ ਆਗੂ ਸ਼ਰਣੀਆਂ ਤਿਚ ਿੰਡ ਹ ਸਨ | 
 ਉਰਭਾ ਭੁਸਰਭਾਨਾ ਦ ਧਾਯਤਭਕ ਿਯਗ ਦ ਨੇਤਾ ਸਨ | ਉਹ ਅਯਫੀ ਅਤ ਧਾਯਤਭਕ 

ਸਾਤਹਤ ਦ ਤਿਦਿਾਨ ਸਨ | 
 ਉਰਭਾ ਤੋਂ ਇਰਾਿਾ ਸਿੱ ਮਦ ਿੀ ਸਨ | ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਿੀ ਸਭਾਜ ਤਿਚ ਕਾਪੀ ਸਤਤਕਾਯ ਸੀ | 
 ਸ਼ਖ, ਭੁਿੱ ਰਾ ਅਤ ਕਾਜ਼ੀ ਿੀ ਇਸਰਾਭੀ ਕਾਨੰੂਨ ਦ ਤਿਦਿਾਨ ਸਨ | 

 
ਰਸ਼ਨ 11. ਗੁਰਾਭ ਸ਼ਰਣੀ ਦਾ ਿਯਣਨ ਕਯ | 
ਉੱਤਯ –  

 ਭੁਸਰਭਾਨ ਸਭਾਜ ਤਿਚ ਗੁਰਾਭਾਂ ਦਾ ਸਬ ਤੋਂ ਨੀਿਾਂ ਦਯਜਾ ਸੀ | 
 ਗੁਰਾਭ ਰੜਾਈ ਦ ਭਦਾਨ ਤਿਚ ਦੁਸ਼ਭਨ ਦ ਹਾਯ ਹ ਫੰਦ ਹੁੰ ਦ ਸਨ | ਜਾਂ ਤਪਯ 

ਇਹਨਾਂ ਨੰੂ ਹਯ ਦਸ਼ਾ ਤਿਚੋਂ ਤਰਆਇਆ ਜਾਂਦਾ | 
 ਤਹਜੜ ਗੁਰਾਭ ਫਗਭਾਂ ਦੀ ਸਿਾ ਤਿਚ ਰਗਾ ਜਾਂਦ | 
 ਗੁਰਾਭ ਆਣੀ ਫਹਾਦੁਯੀ ਅਤ ਚਤੁਯਾਈ ਤਦਖਾ ਕ ਉੱਚੀ ਦਿੀ ਰ ਸਕਦ ਸਨ ਅਤ 

ਗੁਰਾਭੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਯਾ ਾ ਸਕਦ ਸਨ | 
 
ਰਸ਼ਨ 12. ਭੁਸਰਭਾਨ ਰਕ ਕੀ ਖਾਂਦ ੀਂਦ ਸਨ ? 
ਉੱਤਯ – 

 ਅਭੀਯਾਂ ਅਤ ਸਯਦਾਯਾਂ ਦ ਬਜਨ ਤਿਚ ਭਿੱ ਖਣ, ਤਭਯਚ, ਭਸਾਰ , ਦੀ ਿਯਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ 
ਸੀ | ਰਾਉ ਅਤ ਕਯਭਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਨਸੰਦ ਖਾਣਾ ਸੀ | ਤਭਿੱ ਠੇ ਤਿਚ ਹਰਿਾ ਅਤ 
ਸ਼ਯਫਤ ਿੀ ਫਹੁਤ ਰਚਤਰਤ ਸਨ | 

 ਸਧਾਯਨ ਭੁਸਰਭਾਨ ਭਾਸਾਹਾਯੀ ਸਨ | ਕਣਕ ਦੀ ਯਟੀ ਅਤ ਬੁੰ ਤਨਆ ਹਇਆ ਭਾਸ 
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯਜ਼ ਦਾ ਬਜਨ ਸੀ | ਕਾਤਭਆ ਤਿਚ ਬਜਨ ਨਾਰ ਰਿੱ ਸੀ ੀਣ ਦਾ ਿੀ ਤਯਿਾਜ਼ 
ਸੀ |  

ਰਸ਼ਨ 13.ਭੁਸਰਭਾਨਾਂ ਦ ਤਹਯਾਿ ਫਾਯ ਤਰਖ | 

ਉੱਤਯ -  
 ਅਭੀਯ ਭੁਸਰਭਾਨਾ ਦਾ ਤਹਯਾਿਾ ਬੜਕੀਰਾ ਅਤ ਕੀਭਤੀ ਹੁੰ ਦਾ ਸੀ | ਉਹ ਯਸ਼ਭ ਅਤ 

ਸੂਤ ਦ ਫਣ ਿਧੀਆ ਕੜ ਾਉਂਦ ਸਨ | ਅਭੀਯ ਰਕ ਤੁਯਰ ਿਾਰੀ ਿੱ ਗ ਫੰਨਹ ਦ ਸਨ | 
 ਧਾਯਤਭਕ ਿਯਗ ਦ ਰਕ ਸੂਤੀ ਕੜ ਤਹਨਦ ਸਨ | 
 ਇਸਤਯੀਆਂ ਜੰਯ, ਘਗਯਾ ਅਤ ਜਾਭੀ ਤਹਨਦੀਆਂ ਸਨ | ਘਯੋਂ ਫਾਹਯ ਜਾਣ ਰਈ 

ਫੁਯਕ ਦਾ ਰਮਗ ਿੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ | 
  
ਰਸ਼ਨ 14 ਭੁਸਤਰਭ ਸਭਾਜ ਦੀ ਇਸਤਯੀਆਂ ਦੀ ਹਾਰਤ ਦਾ ਿਯਣਨ ਕਯ | 
ਉੱਤਯ –  

 ਭੁਸਤਰਭ ਸਭਾਜ ਤਿਿੱ ਚ ਇਸਤਯੀਆਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਸਤਤਕਾਯਮਗ ਨਹੀ ਸੀ | 
 ਅਭੀਯਾਂ ਦੀਆਂ ਹਿਰੀਆਂ ਤਿਚ ਇਸਤਯੀਆਂ ਦ ਹਯਭ ਹੁੰ ਦ ਸਨ | 
 ਉਸ ਸਭੇਂ ਯਦ ਦਾ ਤਯਿਾਜ਼ ਸੀ | ਆਭ ਘਯਾਂ ਤਿਚ ਯਦ ਿਾਰੀ ਥਾਂ ਨੰੂ ‘ਜ਼ਨਾਨਾ-ਖਾਨਾ’ 

ਤਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ | 
 ਘਯੋਂ ਫਾਹਯ ਜਾਣ ਰਈ ਫੁਯਕ ਦਾ ਰਮਗ ਿੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ | 

 
ਰਸ਼ਨ 15. ਗੁਯ ੂਨਾਨਕ ਦਿ ਜੀ ਦ ਕਾਰ ਤੋਂ ਤਹਰਾਂ ਦ ਸਭੇਂ ਦੀ ਜਾਤਾਤ ਫਾਯ ਤਰਖ | 
ਉੱਤਯ -  

 ਗੁਯੂ ਨਾਨਕ ਦਿ ਜੀ ਤੋਂ ਤਹਰਾਂ ਦਾ ਤਹੰਦ ੂਸਭਾਜ - ਫਰਾਹਭਣ, ਖਤਯੀ, ਿਸ਼ ਅਤ ਸ਼ੂਦਯ 
ਜਾਤੀਆਂ ਤਿਚ ਿੰਤਡਆ ਹਇਆ ਸੀ | ਇਹਨਾਂ ਜਾਤਾਂ ਤੋਂ ਇਰਾਿਾ ਹਯ ਕਈ ਉ ਜਾਤਾਂ 
ਦਾ ਹ ਚੁਿੱ ਕੀਆਂ ਸਨ | 

 ਫਰਾਹਭਣ ਸੁਆਯਥੀ ਫਣ ਚੁਿੱ ਕ ਸਨ | ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਕਾਂ ਨੰੂ ਿਤਹਭਾਂ – ਬਯਭਾਂ ਤਿਚ ਪਸਾ 
ਤਦਿੱ ਤਾ ਸੀ | 

 ਿਸ਼ ਅਤ ਖਤਯੀਆਂ ਦੀ ਹਾਰਤ ਠੀਕ ਸੀ | 
 ਛੁਤ – ਛਾਤ ਦੀ ਫੁਯਾਈ ਹਣ ਕਯਕ ਸ਼ੂਦਯਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਤੀਆਂ ਤੰਡ ਤੋਂ ਫਾਹਯ ਹੁੰ ਦੀਆਂ 

ਸਨ | ਉਸ ਕਾਰ ਤਿਚ ਸ਼ੂਦਯਾਂ ਦੀ ਹਾਰਤ ਫਹੁਤ ਖਯਾਫ ਸੀ |  



 

 

 
ਰਸ਼ਨ 16. ਫਾਫਯ ਅਤ ਇਫਯਾਹੀਭ ਰਧੀ ਦੀ ਸਨਾ ਰਫੰਧ ਫਾਯ ਤਰਖ | 
ਉੱਤਯ - 

 ਾਣੀਤ ਦ ਭਦਾਨ ਤਿਚ ਫਾਫਯ ਅਤ ਇਫਯਾਹੀਭ ਰਧੀ ਦੀਆਂ ਸਨਾਿਾਂ ਦਾ ਟਕਯਾ 
ਹਇਆ | 

 ਇਫਯਾਹੀਭ ਰਧੀ ਨੇ ਆਣੀ ਸਨਾ ਨੰੂ ਚਾਯ ਬਾਗਾ ਤਿਚ ਿੰਤਡਆ ਹਇਆ ਸੀ– (i) ਅਿੱ ਗ 
ਯਤਹਣ ਿਾਰੀ ਸਤਨਕ ਟੁਕੜੀ (ii) ਕੇਂਦਯੀ ਸਨਾ (iii) ਖਿੱ ਫ ਹਿੱ ਥ ਦੀ ਸਨਾ (iv) ਸਿੱ ਜ ਹਿੱ ਥ 
ਦੀ ਸਨਾ | 

 ਸਨਾ ਦ ਅਿੱ ਗ ਰਗਬਗ 5000 ਹਾਥੀ ਸਨ | 
 ਫਾਫਯ ਨੇ ਆਣੀ ਸਨਾ ਅਿੱ ਗ 700 ਫਰਗਿੱ ਡੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਕਯ ਤਦਿੱ ਤੀਆਂ | 
 ਫਰਗਿੱ ਡੀਆਂ ਦ ਤਿੱ ਛ ਤਖਾਨਾ ਸੀ ਅਤ ਤਾਂ ਦ ਤਿੱ ਛ ਸਤਨਕ ਟੁਕਤੜਆਂ ਸਨ | 
 ਸਿੱ ਜ ਅਤ ਖਿੱ ਫ ਤੁਰੁਗਭਾ ਦਸਤ ਸਨ |  
 ਸਬ ਤੋਂ ਤਿੱ ਛ ਫਹੁਤ ਸਾਯੀ ਘੜਸਿਾਯ ਸਨਾ ਛੁਾ ਕ ਯਿੱ ਖੀ ਸੀ | 

 
ਿਿੱ ਡ ਉੱਤਯਾਂ ਿਾਰਹ  ਰਸ਼ਨ : 
 
ਰਸ਼ਨ 1. ਗੁਯੂ ਨਾਨਕ ਦਿ ਜੀ ਤੋਂ ਤਹਰਾਂ ਦ ੰਜਾਫ ਦੀ ਯਾਜਨੀਤਤਕ ਅਿਸਥਾ ਦਾ ਿਯਣਨ 
ਕਯ |  
ਉੱਤਯ – 

 ਗੁਯੂ ਨਾਨਕ ਦਿ ਜੀ ਤੋਂ ਤਹਰਾ ੰਜਾਫ ਦੀ ਯਾਜਨੀਤਤਕ ਦਸ਼ਾ ਫੜੀ ਖਯਾਫ ਸੀ | 
 ੰਜਾਫ ਤਦਿੱ ਰੀ ਸਰਤਨਤ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਤਹਿੱ ਸਾ ਸੀ | ਯ ਸਰਤਨਤ ਕਭਜਯ ਹਣ ਕਯਕ 

ੰਜਾਫ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਖਯਾਫ ਹਣ ਰਿੱ ਗਾ | 
 ਤਦਿੱ ਰੀ ਦ ਸੁਰਤਾਨ ਤਨਯੰਕੁਸ਼ ਸਨ | ਇਸ ਰਈ ਰਕਾਂ ਦੀ ਬਰਾਈ ਦੀ ਉਭੀਦ ਨਹੀ ਕੀਤੀ 

ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ | 

 ਇਫਯਾਹੀਭ ਰਧੀ ਦ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਰ ਦਯਾਨ ਕਈ ਤਿਦਯਹ ਹ | ਉਸ ਦ ਸਾਯ ਸਯਦਾਯ 
ਉਸ ਦ ਤਿਿਹਾਯ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਚੁਿੱ ਕ ਸਨ | 

 ਇਸ ਸਤਥਤੀ ਤਿਚ ਸਾਯ ਸੂਫਦਾਯ ੰਜਾਫ ਉੱਤ ਆਣਾ ਅਤਧਕਾਯ ਜਭਾਉਣ ਦੀ 
ਕਤਸ਼ਸ਼ ਕਯਨ ਰਿੱ ਗ | 

 ਤਕਉਂਤਕ ੰਜਾਫ ਨੰੂ ਤਜਿੱ ਤ ਤਫਨਾ ਤਦਿੱ ਰੀ ਦੀ ਸਿੱ ਤਾ ਹਾਤਸਰ ਨਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ | 
 ਇਸ ਰਈ, ਉਸ ਸਭੇਂ ੰਜਾਫ ਮੁਿੱ ਧ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਫਣ ਤਗਆ ਸੀ | 
 ਇਫਯਾਹੀਭ ਰਧੀ, ਦਰਤ ਖਾਂ ਰਧੀ ਅਤ ਆਰਭ ਖਾਂ ਦਾ ਆਸੀ ਸੰਘਯਸ਼ ੰਜਾਫ ਤਿਚ 

ਕਈ ਮਧੁਾਂ ਦਾ ਕਾਯਨ ਫਤਣਆ | 
 ਫਾਫਯ ਨੇ ਿੀ ਤਦਿੱ ਰੀ ਦੀ ਸਿੱ ਤਾ ਹਾਤਸਰ ਕਯਨ ਰਈ ੰਜਾਫ ਉੱਤ ਹੀ ਹਭਰਾ ਕੀਤਾ |  

 
ਰਸ਼ਨ 2. ਫਾਫਯ ਦੀ ੰਜਾਫ ਉੱਤ ਤਜਿੱ ਤ ਦਾ ਿਯਣਨ ਕਯ | 
ਉੱਤਯ - 

 ਾਣੀਤ ਦ ਭਦਾਨ ਤਿਚ ਫਾਫਯ ਅਤ ਇਫਯਾਹੀਭ ਰਧੀ ਦੀਆਂ ਸਨਾਿਾਂ ਦਾ ਟਾਕਯਾ 
ਹਇਆ | 

 ਇਫਯਾਹੀਭ ਰਧੀ ਨੇ ਆਣੀ ਸਨਾ ਨੰੂ ਚਾਯ ਬਾਗਾ ਤਿਚ ਿੰਤਡਆ ਹਇਆ ਸੀ – (i) 
ਅਿੱ ਗ ਯਤਹਣ ਿਾਰੀ ਸਤਨਕ ਟੁਕੜੀ (ii) ਕੇਂਦਯੀ ਸਨਾ (iii) ਖਿੱ ਫ ਹਿੱ ਥ ਦੀ ਸਨਾ (iv) ਸਿੱ ਜ 
ਹਿੱ ਥ ਦੀ ਸਨਾ | 

 ਸਨਾ ਦ ਅਿੱ ਗ ਰਗਬਗ 5000 ਹਾਥੀ ਸਨ | 
 ਫਾਫਯ ਨੇ ਆਣੀ ਸਨਾ ਅਿੱ ਗ 700 ਫਰਗਿੱ ਡੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਕਯ ਤਦਿੱ ਤੀਆਂ | 
 ਫਰਗਿੱ ਡੀਆਂ ਦ ਤਿੱ ਛ ਤਖਾਨਾ ਸੀ ਅਤ ਤਾਂ ਦ ਤਿੱ ਛ ਸਤਨਕ ਟੁਕਤੜਆਂ ਸਨ | 
 ਸਬ ਤੋਂ ਤਿੱ ਛ ਫਹੁਤ ਸਾਯੀ ਘੜਸਿਾਯ ਸਨਾ ਛੁਾ ਕ ਯਿੱ ਖੀ ਸੀ | 
 21 ਅਰਰ 1526 ਈ: ਨੰੂ ਇਫਯਾਹੀਭ ਰਧੀ ਨੇ ਫਾਫਯ ਦੀ ਸਨਾ ਤ ਹਭਰਾ ਕਯ ਤਦਿੱ ਤਾ | 
 ਫਾਫਯ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਦ ਹਭਰ ਨਾਰ ਇਫਯਾਹੀਭ ਰਧੀ ਦ ਹਾਥੀ ਿਾਤਸ ਭੁੜਨ ਰਿੱ ਗ 

ਅਤ ਆਣੀ ਸਨਾ ਨੰੂ ਹੀ ਕੁਚਰ ਤਦਿੱ ਤਾ | 
 ਫਾਫਯ ਦ ਤੁਰੁਗਭਾ ਦਸਤਤਆਂ ਨੇ ਦੁਸ਼ਭਨ ਦੀ ਸਨਾ ਨੰੂ ਘਯਾ ਾ ਤਰਆ | 



 

 

 ਇਫਯਾਹੀਭ ਰਧੀ ਦ ਹਜ਼ਾਯਾਂ ਸਤਨਕ ਭਾਯ ਗ ਅਤ ਫਾਫਯ ਦਾ ੰਜਾਫ ਉੱਤ 
ਅਤਧਕਾਯ ਹ ਤਗਆ | 

 
 
 

****************************** 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ਾਠ - 3  ਗੁਯੂ ਨਾਨਕ ਦਿ ਜੀ ਅਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਿੱ ਤਖਆਿਾਂ 
 
ਰਸ਼ਨ 1. ਗੁਯੂ ਨਾਨਕ ਦਿ ਜੀ ਦ ਯਭਾਤਭਾ ਸਫੰਧੀ ਤਿਚਾਯਾਂ ਦਾ ਸੰਖ ਿਯਣਨ ਕਯ | 
ਉੱਤਯ –  

 ਯਭਾਤਭਾ ਇਿੱ ਕ ਹ : ਗੁਯੂ ਜੀ ਅਨੁਸਾਯ ਯਭਾਤਭਾ ਇਿੱ ਕ ਹ | ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਕਈ ਿੀ 
ਦਿੀ ਦਿਤਾ ਉਸਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਰ ਸਕਦਾ | 

 ਯਭਾਤਭਾ ਸਯਿਸ਼ਕਤੀਭਾਨ ਅਤ ਸਯਿਤਿਆਕ ਹ : ਗੁਯੂ ਜੀ ਅਨੁਸਾਯ ਯਭਾਤਭਾ 
ਸੰਸਾਯ ਦ ਹਯ ਜੀਿ ਅਤ ਕਣ ਤਿਿੱ ਚ ਯਤਹੰਦਾ ਹ | 

 ਯਭਾਤਭਾ ਭਹਾਨ ਹ : ਗੁਯੂ ਜੀ ਅਨੁਸਾਯ ਭਨੁਿੱ ਖ ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਭਹਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱ ਸ 
ਸਕਦਾ | ਆਣੀ ਅਸਰ ਭਹਾਨਤਾ ਯਭਾਤਭਾ ਆ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹ | 

 ਯਭਾਤਭਾ ਤਨਯੰਕਾਯ ਹ : ਗੁਯੂ ਜੀ ਅਨੁਸਾਯ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਕਈ ਯੰਗ ਯੂ  ਜਾਂ 
ਆਕਾਯ ਨਹੀਂ ਹ | 

 ਯਭਾਤਭਾ ਤਦਆਰੂ ਹ : ਗੁਯੂ ਜੀ ਅਨੁਸਾਯ ਸਾਨੰੂ ਸਬ ਕੁਝ ਯਭਾਤਭਾ ਤੋਂ ਹੀ ਤਭਰਦਾ 
ਹ | 

ਰਸ਼ਨ 2. ਗੁਯੂ ਨਾਨਕ ਦਿ ਜੀ ਦੂਜੀ ਉਦਾਸੀ ਿਰ  ਤਕਿੱ ਥ ਤਕਿੱ ਥ ਗ ? 
ਉੱਤਯ –  

 1514 ਈਸਿੀ ਦਯਾਨ ਗੁਯੂ ਨਾਨਕ ਦਿ ਜੀ ਦਜੂੀ ਉਦਾਸੀ ਤ ਗ |  
 ਜਰੰਧਯ ਅਤ ਹਤੁਸ਼ਆਯੁਯ ਦ ਇਰਾਤਕਆਂ ਤਿਿੱ ਚ ਹੁੰ ਦ ਹ ਉਹ ਤਹਭਾਚਰ ਰਦਸ਼ ਅਤ 

ਤਤਿੱ ਫਤ ਗ | 
 ਇਿੱ ਥ ਉਹ ਭਾਨਸਯਿਯ ਝੀਰ ਅਤ ਕਰਾਸ਼ ਯਫਤ ੁਿੱ ਜ | 
 ਕਰਾਸ਼ ਯਫਤ  ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਗਯੁੂ ਜੀ ਰਿੱ ਦਾਖ ਅਤ ਕਸ਼ਭੀਯ ਤਿਿੱ ਚ ਅਭਯਨਾਥ ਿੀ ਗ | 
 ਕਸ਼ਭੀਯ ਤੋਂ ਿਾਤਸ ਆਉਂਦ ਹ ਗੁਯੂ ਜੀ ਯਾਿਰਤੰਡੀ ਅਤ ਤਸਆਰਕਟ ੁਿੱ ਜ | ਉੱਥੋਂ 

ਉਹ ਆਣ ਤਨਿਾਸ ਸਥਾਨ ਕਯਤਾਯੁਯ ਚਰ ਗ | 
 
ਰਸ਼ਨ 3. ਗੁਯੂ ਨਾਨਕ ਦਿ ਜੀ ਦੀ ਜਨੇਊ ਦੀ ਯਸਭ ਦਾ ਿਯਣਨ ਕਯ | 
ਉੱਤਯ - 

 ਜਦੋਂ ਗੁਯੂ ਨਾਨਕ ਦਿ ਜੀ ਹਾਰ ਤਸਿੱ ਤਖਆ ਰਾਤ ਕਯ ਯਹ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦ 
ਭਾਤਆਂ ਨੇ ਜਨੇਊ ਦੀ ਯਸਭ ਰਈ ੰਤਡਤ ਹਯਤਦਆਰ ਨੰੂ ਫਰੁਾਇਆ | 

 ਗੁਯੂ ਜੀ ਨੇ ਸੂਤ ਦ ਧਾਤਗਆਂ ਨਾਰ ਫਣ ਜਨੇਊ ਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਯ ਕਯ ਤਦਿੱ ਤਾ | 
 ਉਹਨਾਂ ਸਤਗੁਣਾਂ ਦ ਧਾਤਗਆਂ ਨਾਰ ਫਤਣਆ ਜਨੇਊ ਾਉਣ ਰਈ ਤਕਹਾ | 

 
ਰਸ਼ਨ 4. ਗੁਯੂ ਨਾਨਕ ਦਿ ਜੀ ਨੇ ਭੁਢਰ ਜੀਿਨ ਤਿਿੱ ਚ ਕੀ ਕੀ ਤਕਿੱ ਤ ਅਨਾ ? 
ਉੱਤਯ - 



 

 

 ਸੰਸਾਤਯਕ ਤਿਤਸ਼ਆਂ ਤਿਿੱ ਚ ਯੁਚੀ ਘਿੱ ਟ ਹਣ ਕਯਕ ਗੁਯੂ ਜੀ ਨੰੂ ਉਹਨਾਂ ਦ ਤਤਾ ਨੇ ਭਝਾਂ 
ਚਯਾਉਣ ਦ ਕੰਭ ਰਾ ਤਦਿੱ ਤਾ | 

 ਯ ਗੁਯੂ ਜੀ ਆਣਾ ਤਧਆਨ ਯਭਾਤਭਾ ਨਾਰ ਰਾ ਰੈਂਦ ਅਤ ਭਝਾਂ ਖਤਾਂ ਨੰੂ ਉਜਾੜ 
ਦੇਂਦੀਆਂ | 

 ਤਪਯ ਉਹਨਾਂ ਦ ਤਤਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਖਤੀ ਦ ਕੰਭ ਤ ਰਗਾ ਤਦਿੱ ਤਾ | ਯ ਗੁਯੂ ਜੀ ਨੇ 
ਉਸ ਕੰਭ ਤਿਿੱ ਚ ਿੀ ਤਦਰਚਸੀ ਨਾ ਤਦਖਾਈ | 

 ਿਾਯ ਕਯਨ ਰਈ ਤਤਾ ਜੀ ਨੇ 20 ਯੁ ਤਦਿੱ ਤ ਤਾਂ ਗੁਯ ੂਜੀ ਨੇ ਪਕੀਯਾਂ ਨੰੂ ਯਟੀ ਖੁਆ 
ਤਦਿੱ ਤੀ | ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੰੂ ‘ਸਿੱ ਚਾ ਸਦਾ’ ਤਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹ | 

 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਰਤਾਨੁਯ ਰਧੀ ਦ ਭਦੀਖਾਨੇ ਤਿਿੱ ਚ ਿੀ ਨ ਕਯੀ ਿੀ ਕੀਤੀ | 
 
ਰਸ਼ਨ -5. ਗੁਯੂ ਨਾਨਕ ਦਿ ਜੀ ਤਹਰੀ ਉਦਾਸੀ ਸਭੇਂ ਤਕਹੜ ਤਕਹੜ ਸਥਾਨਾਂ ਤ ਗ ? 
ਉੱਤਯ -  

 1500 ਈਸਿੀ ਦਯਾਨ ਗੁਯੂ ਨਾਨਕ ਦਿ ਜੀ ਤਹਰੀ ਉਦਾਸੀ ਤ ਗ | 
 ਸੁਰਤਾਨੁਯ ਰਧੀ ਤੋਂ ਚਰ ਕ ਉਹ ਸਮਿੱ ਦੁਯ ਗ ਇਿੱ ਥ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਰ ਨਾਭਕ 

ਤਯਖਾਣ ਨੰੂ ਆਣਾ ਸ਼ਯਧਾਰੂ ਫਣਾਇਆ | 
 ਇਸਤੋਂ ਫਾਅਦ ਉਹ ਤੁਰੰਫਾ ਗ | ਇਿੱ ਥ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱ ਜਣ ਠਿੱ ਗ ਨੰੂ ਯਭਾਤਭਾ ਦ 

ਯਸਤ ਉੱਤ ਾਇਆ | 
 ਤਪਯ ਗੁਯੂ ਜੀ ਕੁਯੂਕਸ਼ਤਯ, ਾਣੀਤ ਅਤ ਤਦਿੱ ਰੀ ਗ | ਇਿੱ ਥ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਕਾਂ ਨੰੂ ਸ਼ੁਬ 

ਕੰਭ ਕਯਨ ਰਈ ਤਕਹਾ | 
 ਤਦਿੱ ਰੀ ਤੋਂ ਗੁਯ ੂਜੀ ਹਯਦੁਆਯ ੁਿੱ ਜ | ਇਿੱ ਥ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਕਾਂ ਦ ਅੰਧ ਤਿਸ਼ਿਾਸ ਨੰੂ ਦੂਯ 

ਕੀਤਾ | 
 ਹਯਦੁਆਯ ਤੋਂ ਗੁਯੂ ਜੀ ਕਦਾਯਨਾਥ, ਫਦਰੀਨਾਥ, ਫਨਾਯਸ, ਗਮਾ, ਟਨਾ, ਹਾਜੀੁਯ, 

ਕਾਭਯੁ, ਗਹਾਟੀ, ਤਸ਼ਰਾਂਗ, ਢਾਕਾ, ਜਗਨਨਾਥੁਯੀ ਅਤ ਦਖਣ ਦ ਕਈ ਸਥਾਨਾਂ ਤ 
ਗ | 

ਰਸ਼ਨ 6. ਗੁਯੂ ਨਾਨਕ ਦਿ ਜੀ ਦੀ ਤੀਜੀ ਉਦਾਸੀ ਦ ਭਹਿੱ ਤਿਯੂਨ ਸਥਾਨਾਂ ਫਾਯ ਦਿੱ ਸ | 

ਉੱਤਯ -  
 1517 ਈਸਿੀ ਤਿਿੱ ਚ ਗੁਯੂ ਜੀ ਨੇ ਤੀਸਯੀ ਉਦਾਸੀ ਾਕਟਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਯੂ ਕੀਤੀ | 
 ਇਸ ਦਯਾਨ ਉਹ ਭੁਰਤਾਨ, ਭਿੱ ਕਾ, ਭਦੀਨਾ, ਫਗਦਾਦ, ਇਯਾਨ, ਕੰਧਾਯ, ਕਾਫੁਰ, 

ਸ਼ਾਿਯ, ਗੁਜਯਾਤ ਆਤਦ ਸਥਾਨਾਂ ਤ ਗ | 
 ਭਿੱ ਕਾ ਤਿਿੱ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦ ਇਭਾਭ ਨਾਰ ਧਾਯਤਭਕ ਤਿਸ਼ ਉੱਤ ਗਰਫਾਤ ਕੀਤੀ | 

 
ਿਿੱ ਡ ਉੱਤਯਾਂ ਿਾਰ  ਰਸ਼ਨ : 
 
ਰਸ਼ਨ 1. ਗੁਯੂ ਨਾਨਕ ਦਿ ਜੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਛ ਤਸਿੱ ਤਖਆਿਾਂ ਫਾਯ ਤਰਖ | 
ਉੱਤਯ - ਗੁਯੂ ਨਾਨਕ ਦਿ ਜੀ ਨੇ ਆਣੀਆਂ ਤਸਿੱ ਤਖਆਿਾਂ ਦ ਰਚਾਯ ਰਈ ਰਕ ਬਾਸ਼ਾ ਦੀ ਿਯਤੋਂ 
 ਕੀਤੀ | ਗੁਯ ੂਜੀ ਦਾ ਰਭਾਤਭਾ ਤਿਿੱ ਚ ਅਟਰ ਤਿਸ਼ਿਾਸ ਸੀ | ਇਹ ਅਟਰ ਤਿਸ਼ਿਾਸ 
 ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਣੀ ਤਿਿੱ ਚ ਿੀ ਤਦਖਾਈ ਤਦੰਦਾ ਹ | 

 ਯਭਾਤਭਾ ਇਿੱ ਕ ਹ : ਗੁਯੂ ਜੀ ਅਨੁਸਾਯ ਯਭਾਤਭਾ ਇਿੱ ਕ ਹ | ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਕਈ ਿੀ 
ਦਿੀ ਦਿਤਾ ਉਸਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਰ ਸਕਦਾ | 

 ਯਭਾਤਭਾ ਸਯਿਸ਼ਕਤੀਭਾਨ ਅਤ ਸਯਿਤਿਆਕ ਹ : ਗੁਯੂ ਜੀ ਅਨੁਸਾਯ ਯਭਾਤਭਾ 
ਸੰਸਾਯ ਦ ਹਯ ਜੀਿ ਅਤ ਕਣ ਤਿਿੱ ਚ ਯਤਹੰਦਾ ਹ | 

 ਯਭਾਤਭਾ ਭਹਾਨ ਹ : ਗੁਯੂ ਜੀ ਅਨੁਸਾਯ ਭਨੁਿੱ ਖ ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਭਹਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱ ਸ 
ਸਕਦਾ | ਆਣੀ ਅਸਰ ਭਹਾਨਤਾ ਯਭਾਤਭਾ ਆ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹ | 

 ਯਭਾਤਭਾ ਤਨਯੰਕਾਯ ਹ : ਗੁਯੂ ਜੀ ਅਨੁਸਾਯ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਕਈ ਯੰਗ ਯੂ  ਜਾਂ 
ਆਕਾਯ ਨਹੀਂ ਹ | ਇਸ ਰਈ ਉਸਦੀ ਭੂਯਤੀ ਫਣਾਕ ੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ | 

 ਯਭਾਤਭਾ ਤਦਆਰੂ ਹ : ਗੁਯੂ ਜੀ ਅਨੁਸਾਯ ਸਾਨੰੂ ਸਬ ਕੁਝ ਯਭਾਤਭਾ ਤੋਂ ਹੀ ਤਭਰਦਾ 
ਹ | 

 ਨਾਭ ਜਣਾ : ਗੁਯੂ ਜੀ ਨੇ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ ਜਣ ਤ ਫਹਤੁ ਜਯ ਤਦਿੱ ਤਾ | ਇਸ 
ਨਾਰ ਭਨੁਿੱ ਖ ਨੰੂ ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਰਾਤੀ ਹ ਜਾਂਦੀ ਹ | 



 

 

 ਗੁਯੂ ਦੀ ਰੜ : ਗੁਯੂ ਜੀ ਅਨੁਸਾਯ ਗੁਯੂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਤਫਨਾਂ ਯਭਾਤਭਾ ਨਾਰ ਭਰ 
ਅਸੰਬਿ ਹ | 

 ਕਯਭ ਤਸਧਾਂਤ : ਗੁਯੂ ਜੀ ਨੇ ਰਕਾਂ ਨੰੂ ਚੰਗ ਕਯਭ ਕਯਨ ਰਈ ਤਕਹਾ ਤਾਂ ਤਕ ਭਯਨ ਤੋਂ 
ਫਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਭਾ ਨੰੂ ਭੁਕਤੀ ਤਭਰ ਸਕ |  

 ਬਾਈਚਾਯ ਤਿਿੱ ਚ ਤਿਸ਼ਿਾਸ : ਗੁਯੂ ਜੀ ਨੇ ਬਾਈਚਾਯ ਤ  ਜਯ ਤਦਿੱ ਤਾ | 
 ਜਾਤਾਤ ਦਾ ਖੰਡਣ : ਗੁਯੂ ਜੀ ਨੇ ਰੰਗਯ ਰਥਾ ਅਤ ੰਗਤ ਰਥਾ ਸ਼ੁਯੂ ਕਯਕ ਰਕਾਂ ਨੰੂ 

ਆਸ ਤਿਿੱ ਚ ਜਤੜਆ | ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਤਾਤ ਅਤ ਛਤੂਛਾਤ ਦਾ ਖੰਡਣ ਕੀਤਾ | 
 
ਰਸ਼ਨ 2. ਗੁਯੂ ਨਾਨਕ ਦਿ ਜੀ ਦੀ ਤਹਰੀ ਉਦਾਸੀ ਫਾਯ ਤਿਸਤਾਯ ਸਤਹਤ ਤਰਖ | 
ਉੱਤਯ - 

 1500 ਈਸਿੀ ਦਯਾਨ ਗੁਯੂ ਨਾਨਕ ਦਿ ਜੀ ਤਹਰੀ ਉਦਾਸੀ ਤ ਗ | 
 ਸੁਰਤਾਨੁਯ ਰਧੀ ਤੋਂ ਚਰ ਕ ਉਹ ਸਮਿੱ ਦੁਯ ਗ ਇਿੱ ਥ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਰ ਨਾਭਕ 

ਤਯਖਾਣ ਨੰੂ ਆਣਾ ਸ਼ਯਧਾਰੂ ਫਣਾਇਆ | 
 ਇਸਤੋਂ ਫਾਅਦ ਉਹ ਤੁਰੰਫਾ ਗ |ਇਿੱ ਥ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱ ਜਣ ਠਿੱ ਗ ਨੰੂ ਯਭਾਤਭਾ ਦ ਯਸਤ 

ਉੱਤ ਾਇਆ | 
 ਤਪਯ ਗੁਯੂ ਜੀ ਕੁਯੂਕਸ਼ਤਯ, ਾਣੀਤ ਅਤ ਤਦਿੱ ਰੀ ਗ |ਇਿੱ ਥ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਕਾਂ ਨੰੂ ਸ਼ੁਬ ਕੰਭ 

ਕਯਨ ਰਈ ਤਕਹਾ | 
 ਤਦਿੱ ਰੀ ਤੋਂ ਗੁਯ ੂਜੀ ਹਯਦੁਆਯ ੁਿੱ ਜ | ਇਿੱ ਥ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਕਾਂ ਦ ਅੰਧ ਤਿਸ਼ਿਾਸ ਨੰੂ ਦੂਯ 

ਕੀਤਾ | 
 ਹਯਦੁਆਯ ਤੋਂ ਗੁਯੂ ਜੀ ਕਦਾਯਨਾਥ, ਫਦਰੀਨਾਥ, ਜਸ਼ੀਭਿੱ ਠ, ਗਯਖਭਤਾ ਆਤਦ ਗ | 

ਇਥੋਂ ਦ ਮਗੀ ਗੁਯੂ ਜੀ ਤੋਂ ਨੇ ਰਬਾਤਿਤ ਹ ਤਕ ਗਯਖਭਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਨਾਨਕਭਤਾ  
ਤਗਆ | 

 ਫਨਾਯਸ, ਗਮਾ, ਟਨਾ, ਹਾਜੀੁਯ, ਕਾਭਯੁ, ਗਹਾਟੀ, ਤਸ਼ਰਾਂਗ, ਢਾਕਾ, 
ਜਗਨਨਾਥੁਯੀ ਅਤ ਦਖਣ ਦ ਕਈ ਸਥਾਨਾਂ ਤ ਗ |  

 ਗੁਯੂ ਜੀ ਸ਼ਰੀ ਰੰਕਾ ਿੀ ਗ | ਉਥੋਂ ਦਾ ਯਾਜਾ ਤਸ਼ਿਨਾਥ ਗੁਯੂ ਜੀ ਤੋਂ ਰਬਾਤਿਤ ਹ ਕ 
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਰਾ ਫਣ ਤਗਆ | 

 
ਰਸ਼ਨ 3. ਗੁਯੂ ਨਾਨਕ ਦਿ ਜੀ ਦ ਫਚਨ ਤ ਚਾਨਣਾ ਾ | 
ਉੱਤਯ -  

 ਗੁਯੂ ਨਾਨਕ ਦਿ ਜੀ ਦਾ ਜਨਭ 15 ਅਰਰ 1469 ਨੰੂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਤਹਫ ਤਿਖ ਹਇਆ |  
 ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਭਾਤਾ ਤਤਰਤਾ ਅਤ ਤਤਾ ਭਤਹਤਾ ਕਾਰੂ ਸਨ | 
 ਗੁਯੂ ਜੀ ਫਚਨ ਤੋਂ ਹੀ ਗੰਬੀਯ ਤਕਸਭ ਦ ਫਾਰਕ ਸਨ | ਉਹ ਆਣ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਰ 

ਯਭਾਤਭਾ ਦੀਆਂ ਗਿੱ ਰਾਂ ਕਯਦ | 
 ਸਿੱ ਤ ਸਾਰ ਦੀ ਉਭਯ ਤਿਿੱ ਚ ਗੁਯੂ ਜੀ ਨੇ ੰਤਡਤ ਗਾਰ ਦੀ ਾਠਸ਼ਾਰਾ ਤਿਿੱ ਚ ਤਿਤਦਆ 

ਰਾਤ ਕੀਤੀ |  
 ਜਦੋਂ ਗੁਯੂ ਨਾਨਕ ਦਿ ਜੀ ਹਾਰ ਤਸਿੱ ਤਖਆ ਰਾਤ ਕਯ ਯਹ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦ 

ਭਾਤਆਂ ਨੇ ਜਨੇਊ ਦੀ ਯਸਭ ਰਈ ੰਤਡਤ ਹਯਤਦਆਰ ਨੰੂ ਫਰੁਾਇਆ | 
 ਗੁਯੂ ਜੀ ਨੇ ਸੂਤ ਦ ਧਾਤਗਆਂ ਨਾਰ ਫਣ ਜਨੇਊ ਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਯ ਕਯ ਤਦਿੱ ਤਾ | 
 ਉਹਨਾਂ ਸਤਗੁਣਾਂ ਦ ਧਾਤਗਆਂ ਨਾਰ ਫਤਣਆ ਜਨੇਊ ਾਉਣ ਰਈ ਤਕਹਾ | 
 ਸੰਸਾਤਯਕ ਤਿਤਸ਼ਆਂ ਤਿਿੱ ਚ ਯੁਚੀ ਘਿੱ ਟ ਹਣ ਕਯਕ ਗੁਯੂ ਜੀ ਨੰੂ ਉਹਨਾਂ ਦ ਤਤਾ ਨੇ ਭਝਾਂ 

ਚਯਾਉਣ ਦ ਕੰਭ ਰਾ ਤਦਿੱ ਤਾ | 
 ਯ ਗੁਯੂ ਜੀ ਆਣਾ ਤਧਆਨ ਯਭਾਤਭਾ ਨਾਰ ਰਾ ਰੈਂਦ ਅਤ ਭਝਾਂ ਖਤਾਂ ਨੰੂ ਉਜਾੜ 

ਤਦੰਦੀਆਂ | 
 ਿਾਯ ਕਯਨ ਰਈ ਤਤਾ ਜੀ ਨੇ 20 ਯੁ ਤਦਿੱ ਤ ਤਾਂ ਗੁਯ ੂਜੀ ਨੇ ਪਕੀਯਾਂ ਨੰੂ ਯਟੀ ਖੁਆ 

ਤਦਿੱ ਤੀ | ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੰੂ ‘ਸਿੱ ਚਾ ਸਦਾ’ ਤਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹ | 
 

ਰਸ਼ਨ 4.  ਗੁਯੂ ਨਾਨਕ ਦਿ ਜੀ ਦ ਸੁਰਤਾਨੁਯ ਰਧੀ ਦ ਸਭੇਂ ਦਾ ਿਯਣਨ ਕਯ | 
ਉੱਤਯ -  



 

 

 ਸਥਾਨ ਫਦਰਣ ਰਈ ਤਤਾ ਭਤਹਤਾ ਕਾਰੂ ਨੇ ਗੁਯੂ ਨਾਨਕ ਦਿ ਨੰੂ ਸੁਰਤਾਨੁਯ ਰਧੀ 
ਤਿਖ ਬਜ ਤਦਿੱ ਤਾ | 

 ਇਥ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਧੀ ਦ ਭਦੀਖਾਨੇ ਤਿਿੱ ਚ ਨ ਕਯੀ ਕੀਤੀ | 
 ਉਹ ਆਣਾ ਕੰਭ ਫੜੀ ਹੀ ਇਭਾਨਦਾਯੀ ਨਾਰ ਕਯਦ | 
 ਤਪਯ ਿੀ ਉਹਨਾਂ ਦ ਤਖਰਾ ਤਸ਼ਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ | 
 ਜਾਂਚ ਕਯਨ ਤ ਭਦੀਖਾਨੇ ਦਾ ਤਹਸਾਫ ਤਕਤਾਫ ਸਹੀ ਤਨਕਤਰਆ | 
 ਗੁਯੂ ਜੀ ਨੇ ਆਣੀ ਤਨੀ ਫੀਫੀ ਸੁਰਿੱ ਖਣੀ ਨੰੂ ਿੀ ਸੁਰਤਾਨਯੁ ਹੀ ਫੁਰਹਾ ਤਰਆ | 
 ਉਹ ਉੱਥ ਸਾਦਾ ਅਤ ਤਿਿੱ ਤਯ ਗਰਤਹਸਥ ਜੀਿਨ ਗਜੁਾਯਨ ਰਿੱ ਗ |  
 ਇਿੱ ਕ ਤਦਨ ਿਈ ਂਨਦੀ ਤਿਿੱ ਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਯਨ ਗ ਗੁਯੂ ਜੀ ਨੰੂ ਤਗਆਨ ਦੀ ਰਾਤੀ 

ਹਈ | 
 ਗੁਯੂ ਜੀ ਨੇ ਤਗਆਨ ਰਾਤੀ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਦੂਯ ਦੂਯ ਤਿੱ ਕ ਮਾਤਯਾਿਾਂ ਕਯਕ ਰਕਾਂ ਨੰੂ 

ਯਭਾਤਭਾ ਫਾਯ ਤਗਆਨ ਿੰਤਡਆ | 
 
ਰਸ਼ਨ 5. ਗੁਯੂ ਨਾਨਕ ਦਿ ਜੀ ਦ ਜੀਿਨ ਦਾ ਿਯਣਨ ਕਯ | 
ਉੱਤਯ - 

 ਗੁਯੂ ਨਾਨਕ ਦਿ ਜੀ ਦਾ ਜਨਭ 15 ਅਰਰ 1469 ਨੰੂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਤਹਫ ਤਿਖ ਹਇਆ |  
 ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਭਾਤਾ ਤਤਰਤਾ ਅਤ ਤਤਾ ਭਤਹਤਾ ਕਾਰੂ ਸਨ | 
 ਗੁਯੂ ਜੀ ਫਚਨ ਤੋਂ ਹੀ ਗੰਬੀਯ ਤਕਸਭ ਦ ਫਾਰਕ ਸਨ | ਉਹ ਆਣ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਰ 

ਯਭਾਤਭਾ ਦੀਆਂ ਗਿੱ ਰਾਂ ਕਯਦ | 
 ਜਦੋਂ ਗੁਯੂ ਨਾਨਕ ਦਿ ਜੀ ਹਾਰ ਤਸਿੱ ਤਖਆ ਰਾਤ ਕਯ ਯਹ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦ 

ਭਾਤਆਂ ਨੇ ਜਨੇਊ ਦੀ ਯਸਭ ਰਈ ੰਤਡਤ ਹਯਤਦਆਰ ਨੰੂ ਫਰੁਾਇਆ | 
 ਗੁਯੂ ਜੀ ਨੇ ਸੂਤ ਦ ਧਾਤਗਆਂ ਨਾਰ ਫਣ ਜਨੇਊ ਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਯ ਕਯ ਤਦਿੱ ਤਾ | 
 ਉਹਨਾਂ ਸਤਗੁਣਾਂ ਦ ਧਾਤਗਆਂ ਨਾਰ ਫਤਣਆ ਜਨੇਊ ਾਉਣ ਰਈ ਤਕਹਾ | 
 ਸੰਸਾਤਯਕ ਤਿਤਸ਼ਆਂ ਤਿਿੱ ਚ ਯੁਚੀ ਘਿੱ ਟ ਹਣ ਕਯਕ ਉਹਨਾਂ ਦ ਤਤਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਕੰਭ 

ਕਾਯ ਤਿਚ ਰਾਉਣ ਦੀ ਕਤਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ | 

 ਿਾਯ ਕਯਨ ਰਈ ਤਤਾ ਜੀ ਨੇ 20 ਯੁ ਤਦਿੱ ਤ ਤਾਂ ਗੁਯ ੂਜੀ ਨੇ ਪਕੀਯਾਂ ਨੰੂ ਯਟੀ ਖੁਆ 
ਤਦਿੱ ਤੀ | ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੰੂ ‘ਸਿੱ ਚਾ ਸਦਾ’ ਤਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹ | 

 14 ਸਾਰ ਦੀ ਉਭਯ ਤਿਿੱ ਚ ਗੁਯੂ ਜੀ ਦਾ ਤਿਆਹ ਫੀਫੀ ਸੁਰਿੱ ਖਣੀ ਨਾਰ ਹਇਆ | ਫੀਫੀ 
ਸੁਰਿੱ ਖਣੀ ਨੇ ਦ ੁਿੱ ਤਯਾਂ - ਸ਼ਰੀ ਚੰਦ ਅਤ ਰਖਭੀ ਦਾਸ ਨੰੂ ਜਨਭ ਤਦਿੱ ਤਾ | 

 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਰਤਾਨੁਯ ਰਧੀ ਦ ਭਦੀਖਾਨੇ ਤਿਿੱ ਚ ਿੀ ਨ ਕਯੀ ਿੀ ਕੀਤੀ | 
 ਇਿੱ ਕ ਤਦਨ ਿਈ ਂਨਦੀ ਤਿਿੱ ਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਯਨ ਗ ਗੁਯੂ ਜੀ ਨੰੂ ਤਗਆਨ ਦੀ ਰਾਤੀ 

ਹਈ |  
 ਗੁਯੂ ਜੀ ਨੇ ਤਗਆਨ ਰਾਤੀ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਦੂਯ ਦੂਯ ਤਿੱ ਕ ਮਾਤਯਾਿਾਂ ਕਯਕ ਰਕਾਂ ਨੰੂ 

ਯਭਾਤਭਾ ਫਾਯ ਤਗਆਨ ਿੰਤਡਆ | 
 
ਰਸ਼ਨ 7. ਰਭਾਤਭਾ ਫਾਯ ਗੁਯੂ ਨਾਨਕ ਦਿ ਜੀ ਦ ਕੀ ਤਿਚਾਯ ਹਨ ,ਤਿਸਤਾਯ ਸਤਹਤ ਤਰਖ | 
ਉੱਤਯ - ਗੁਯੂ ਨਾਨਕ ਦਿ ਜੀ ਨੇ ਆਣੀਆਂ ਤਸਿੱ ਤਖਆਿਾਂ ਦ ਰਚਾਯ ਰਈ ਰਕ ਬਾਸ਼ਾ ਦੀ ਿਯਤੋਂ 
 ਕੀਤੀ | ਗੁਯ ੂਜੀ ਦਾ ਰਭਾਤਭਾ ਤਿਿੱ ਚ ਅਟਰ ਤਿਸ਼ਿਾਸ ਸੀ | ਇਹ ਅਟਰ ਤਿਸ਼ਿਾਸ 
 ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਣੀ ਤਿਿੱ ਚ ਿੀ ਤਦਖਾਈ ਤਦੰਦਾ ਹ | 

 ਯਭਾਤਭਾ ਇਿੱ ਕ ਹ : ਗੁਯੂ ਜੀ ਅਨੁਸਾਯ ਯਭਾਤਭਾ ਇਿੱ ਕ ਹ | ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਕਈ ਿੀ 
ਦਿੀ ਦਿਤਾ ਉਸਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਰ ਸਕਦਾ | 

 ਯਭਾਤਭਾ ਸਯਿਸ਼ਕਤੀਭਾਨ ਅਤ ਸਯਿਤਿਆਕ ਹ : ਗੁਯੂ ਜੀ ਅਨੁਸਾਯ ਯਭਾਤਭਾ  
ਸੰਸਾਯ ਦ ਹਯ ਜੀਿ ਅਤ ਕਣ ਤਿਿੱ ਚ ਯਤਹੰਦਾ ਹ | 

 ਯਭਾਤਭਾ ਭਹਾਨ ਹ : ਗੁਯੂ ਜੀ ਅਨੁਸਾਯ ਭਨੁਿੱ ਖ ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਭਹਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱ ਸ 
ਸਕਦਾ | ਆਣੀ ਅਸਰ ਭਹਾਨਤਾ ਯਭਾਤਭਾ ਆ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹ | 

 ਯਭਾਤਭਾ ਤਨਯੰਕਾਯ ਹ : ਗੁਯੂ ਜੀ ਅਨੁਸਾਯ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਕਈ ਯੰਗ ਯੂ  ਜਾਂ 
ਆਕਾਯ ਨਹੀਂ ਹ | ਇਸ ਰਈ ਉਸਦੀ ਭੂਯਤੀ ਫਣਾਕ ੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ | 

 ਯਭਾਤਭਾ ਤਦਆਰੂ ਹ : ਗੁਯੂ ਜੀ ਅਨੁਸਾਯ ਸਾਨੰੂ ਸਬ ਕੁਝ ਯਭਾਤਭਾ ਤੋਂ ਹੀ ਤਭਰਦਾ 
ਹ | 

 



 

 

 

************************** 

ਨਾਗਤਯਕ ਸ਼ਾਸਤਯ 

ਾਠ - 10 ਬਾਯਤੀ ਸੰਤਿਧਾਨ ਦੀਆ ਂਤਿਸ਼ਸ਼ਤਾਿਾਂ 
 

ਰਸ਼ਨ 1. ਬਾਯਤ ਇਿੱ ਕ ਧਯਭ ਤਨਯਿੱਖ, ਰਕਤੰਤਯੀ ਗਣਯਾਜ ਹ, ਤਿਆਤਖਆ ਕਯ | 
ਉੱਤਯ - 

 ਸੰਤਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਯ ਬਾਯਤ ਇਿੱ ਕ ਧਯਭ ਤਨਯਿੱਖ ਯਾਜ ਹ | ਬਾਿ ਬਾਯਤ ਦਸ਼ ਦਾ 
ਆਣਾ ਕਈ ਧਯਭ ਨਹੀਂ ਅਤ ਸਾਯ ਧਯਭ ਫਯਾਫਯ ਹਨ | ਬਾਯਤ ਤਿਿੱ ਚ ਤਕਸ ਿੀ 
ਧਯਭ ਨੰੂ ਸਯਰਸਤੀ ਨਹੀਂ ਤਦਿੱ ਤੀ ਗਈ | ਬਾਯਤ ਤਿਿੱ ਚ ਧਯਭ ਦ ਅਧਾਯ ਤ ਤਕਸ ਨਾਰ 
ਿੀ ਕਈ ਬਦਬਾਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ | 

 ਰਕ ਤੰਤਯੀ ਯਾਜ ਤੋਂ ਬਾਿ ਰਕਾ ਦੁਆਯ ਚੁਣ ਗ ਰਤੀਤਨਧੀ ਹੀ ਸ਼ਾਸਨ ਨੰੂ ਚਰਾਉਂਦ 
ਹਨ | 

 ਗਣਯਾਜ ਤੋਂ ਬਾਿ ਬਾਯਤ ਦਾ ਭੁਿੱ ਖੀ ਯਾਸ਼ਟਯਤੀ ਹਿਗਾ ਜਤਕ ਰਕਾ ਦ ਰਤੀਤਨਧੀਆਂ 
ਦੁਆਯਾ ਚੁਤਣਆ ਜਾਿਗਾ |  

 
ਰਸ਼ਨ 2. ਰਸਤਾਿਨਾ ਤਿਿੱ ਚ ਦਯਸਾ ਉਦਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸੰਖ ਿਯਣਨ ਕਯ | 
ਉੱਤਯ – ਰਸਤਾਿਨਾ ਅਨੁਸਾਯ : 

 ਬਾਯਤ ਇਕ ਰਬੂਸਿੱ ਤਾ ਸੰੰਨ ਸਭਾਜਿਾਦੀ, ਧਯਭ ਤਨਯਿੱਖ ਅਤ ਰਕਤੰਤਯੀ ਗਣਯਾਜ 
ਹਿਗਾ | 

 ਬਾਯਤੀ ਨਾਗਤਯਕਾਂ ਨੰੂ ਸਭਾਤਜਕ, ਆਯਤਥਕ ਅਤ ਯਾਜਨੀਤਤਕ ਤਨਆ ਤਭਰਗਾ | 
 ਨਾਗਤਯਕਾਂ ਨੰੂ ਆਣ ਤਿਚਾਯ ਸ਼ ਕਯਨ, ਧਯਭ ਅਤ ਜੂਾ ਾਠ ਕਯਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 

ਹਿਗੀ | 

 ਬਾਯਤ ਦਾ ਹਯ ਨਾਗਤਯਕ ਨੰੂ ਸਭਾਨ ਭਕ ਤਦਿੱ ਤ ਜਾਣਗ ਅਤ ਕਈ ਬਦ ਬਾਿ ਨਹੀ 
ਹਿਗਾ | 

 ਰਕਾਂ ਤਿਚ ਬਾਈਚਾਯਾ ਿਧ ਅਤ ਬਾਯਤ ਦੀ ਕਤਾ ਅਤ ਅਖੰਡਤਾ ਫਣੀ ਯਹ |  
 
ਰਸ਼ਨ 3. ਹਠ ਤਰਖ ਅਤਧਕਾਯਾਂ ਤਿਿੱ ਚੋਂ ਤਕਸ ਇਿੱ ਕ ਦੀ ਤਿਆਤਖਆ ਕਯ | 
() ਸਭਾਨਤਾ ਦਾ ਅਤਧਕਾਯ 

(ਅ) ਸੁਤੰਤਯਤਾ ਦਾ ਅਤਧਕਾਯ 

() ਸ਼ਸ਼ਣ ਦ ਤਿਯੁਿੱ ਧ ਅਤਧਕਾਯ 

(ਸ) ਸੰਤਿਧਾਤਨਕ ਉਚਾਯਾਂ ਦਾ ਅਤਧਕਾਯ 
 
ਉੱਤਯ –  
() ਸਭਾਨਤਾ ਦਾ ਅਤਧਕਾਯ : 

 ਸਾਯ ਬਾਯਤੀ ਨਾਗਤਯਕ ਕਨੰੂਨ ਦੀ ਨਜ਼ਯ ਤਿਚ ਫਯਾਫਯ ਹਨ | 
 ਤਕਸ ਨਾਗਤਯਕ ਨਾਰ ਕਈ ਬਦਬਾਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਿਗਾ | 
 ਹਯ ਨਾਗਤਯਕ ਨੰੂ ਸਭਾਨ ਭਕ ਤਦਿੱ ਤ ਜਾਣਗ | 
 ਛੂਟ – ਛਾਤ ਨੰੂ ਖਤਭ ਕਯ ਤਦਿੱ ਤਾ ਤਗਆ ਹ | 
 ਸਤਨਕ ਅਤ ਤਿਿੱ ਤਦਅਕ ਉਾਧੀਆਂ ਨੰੂ ਛਿੱ ਡ ਕ ਯਾਜ ਿਿੱ ਰੋਂ  ਹਯ ਕਈ ਉਾਧੀ ਨਹੀ ਤਦਿੱ ਤੀ 

ਜਾਿਗੀ | 
(ਅ) ਸੁਤੰਤਯਤਾ ਦਾ ਅਤਧਕਾਯ : 

 ਬਾਸ਼ਨ ਦਣ ਅਤ ਆਣ ਤਿਚਾਯ ਸ਼ ਕਯਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ | 
 ਸ਼ਾਂਤੀੂਯਨ ਇਕਿੱ ਠੇ ਹਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ | 
 ਸਭੂਹ ਫਣਾਉਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ | 
 ਦਸ਼ ਦ ਤਕਸ ਿੀ ਤਹਿੱ ਸ ਤਿਚ ਘਭੁਣ ਦੀ ਅਤ ਯਤਹਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ |  
 ਕਈ ਿੀ ਯਜ਼ਗਾਯ ਕਯਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ | 

() ਸ਼ਸ਼ਣ ਦ ਤਿਯੁਿੱ ਧ ਅਤਧਕਾਯ : 



 

 

 ਗਯੀਫ ਰਕਾਂ ਦ ਹ ਯਹ ਸ਼ਸ਼ਣ ਨੰੂ ਖਤਭ ਕਯਨ ਰਈ ਇਸ ਅਤਧਕਾਯ ਦਾ ਰਫੰਧ ਕੀਤਾ 
ਤਗਆ | 

 ਇਸ ਅਨੁਸਾਯ ਤਫਨਾ ਤਨਖਾ ਅਤ ਜਫਯੀ ਕੰਭ ਕਯਿਾਉਣ ਦੀ ਭਨਾਹੀ ਹ | 
 14 ਸਾਰ ਤੋਂ ਘਿੱ ਟ ਉਭਯ ਦ ਫਿੱ ਤਚਆਂ ਨੰੂ ਤਕਸ ਅਤਜਹ ਕੰਭ ਜਾਂ ਭਜਦੂਯੀ ਤ ਨਹੀਂ 

ਰਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤਜਸ ਨਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਿਕਾਸ ਯੁਿੱ ਕ ਜਾਿ |  
 ਇਸ ਤਯਹਾਂ ਕਯਨ ਨਾਰ ਕਨੰੂਨ ਅਨੁਸਾਯ ਸਜ਼ਾ ਤਦਿੱ ਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹ | 

(ਸ) ਸੰਤਿਧਾਤਨਕ ਉਚਾਯਾਂ ਦਾ ਅਤਧਕਾਯ : 
 ਸੰਤਿਧਾਨ ਯਾਹੀਂ ਨਾਗਤਯਕਾਂ ਨੰੂ ਤਸਯਪ ਅਤਧਕਾਯ ਦਣਾ ਹੀ ਕਾੀ ਨਹੀ | ਇਹਨਾਂ 

ਅਤਧਕਾਯਾਂ ਦੀ ਯਾਖੀ ਕਯਨਾ ਿੀ ਜਯੂਯੀ ਹ | 
 ਇਸ ਰਈ ਇਸ ਅਤਧਕਾਯ ਨੰੂ ਸੰਤਿਧਾਨ ਤਿਚ ਸ਼ਾਤਭਰ ਕੀਤਾ ਤਗਆ | 
 ਇਸ ਅਨੁਸਾਯ ਜਕਯ ਸਯਕਾਯ ਅਤਧਕਾਯਾਂ ਦੀ ਉਰੰਘਨਾਂ ਕਯਦੀ ਹ ਤਾਂ ਉਸ ਨੰੂ 

ਅਦਾਰਤ ਤਿਚ ਚੁਣਤੀ ਤਦਿੱ ਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹ | 
 
ਰਸ਼ਨ 4. ਹਠ ਤਰਖ ਯਾਜ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦ ਤਨਯਦਸ਼ਕ ਤਸਧਾਂਤਾਂ ਤਿਿੱ ਚੋਂ ਤਕਸ ਇਿੱ ਕ ਦੀ ਸੰਖ 
ਤਿਆਤਖਆ ਕਯ : 
() ਸਭਾਜਿਾਦੀ ਤਸਧਾਂਤ 

(ਅ) ਗਾਂਧੀਿਾਦੀ ਤਸਧਾਂਤ 

() ਸਧਾਯਨ ਜਾਂ ਉਦਾਯਿਾਦੀ ਤਸਧਾਂਤ 

ਉੱਤਯ –  
() ਸਭਾਜਿਾਦੀ ਤਸਧਾਂਤ :  

 ਇਸ ਤਸਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਯ ਯਾਜ ਦਾ ਉਦਸ਼ ਰਕ ਬਰਾਈ ਹਿ | 
 ਹਯ ਨਾਗਤਯਕ ਨੰੂ ਆਣੀ ਯਜ਼ੀ ਯਟੀ ਕਭਾਉਣ ਦਾ ਅਤਧਕਾਯ ਹਿ | 
 ਇਸਤਯੀਆਂ ਅਤ ੁਯਸ਼ਾਂ ਨੰੂ ਇਕ ਜਹ ਕੰਭ ਰਈ ਇਿੱ ਕ ਜਹੀ ਤਨਖਾ ਤਭਰ | 
 ਦਸ਼ ਦ ਬਤਤਕ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਿੰਡ ਿਿੱ ਧ ਤੋਂ ਿਿੱ ਧ ਰਕ ਬਰਾਈ ਰਈ ਹਿ | 

(ਅ) ਗਾਂਧੀਿਾਦੀ ਤਸਧਾਂਤ : 

 ਗਾਂਧੀਿਾਦੀ ਤਸਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਯ ਤੰਡ ਦੀਆਂ ੰਚਾਇਤਾਂ ਨੰੂ ਿਿੱ ਧ ਤੋਂ ਿਿੱ ਧ ਸ਼ਕਤੀ ਰਦਾਨ 
ਕਯਨਾ ਤਜਸ ਨਾਰ ਉਹ ਸਿਯਾਜ ਦੀ ਇਕਾਈ ਦ ਯੂ ਤਿਿੱ ਚ ਕੰਭ ਕਯ ਸਕਣ | 

 ਤੰਡ ਤਿਿੱ ਚ ਘਯਰੂ ਉਦਮਗਾਂ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਣਾ | 
 ਕਭਜਯ ਿਯਗਾਂ ਨੰੂ ਤਿਤਦਅਕ ਸਹੂਰਤਾਂ ਰਦਾਨ ਕਯਨਾ | 
 ਨਸ਼ੀਰੀਆਂ ਿਸਤਾਂ ਉੱਤ ਾਫੰਦੀ ਰਗਾਉਣਾ | 
 ਰਕਾਂ ਦਾ ਜੀਿਨ ਿੱ ਧਯ ਉੱਚਾ ਚੁਿੱ ਕਣ ਅਤ ਤਸਹਤ ਸੁਧਾਯਨ ਨੰੂ ਰਾਜ਼ਭੀ ਕਯਤਿ 

ਸਭਝਣਾ | 
                                                                                                                                                                                                                             
() ਸਧਾਯਨ ਜਾਂ ਉਦਾਯਿਾਦੀ ਤਸਧਾਂਤ : 

 ਸਾਯ ਬਾਯਤ ਤਿਿੱ ਚ ਇਿੱ ਕ ਫਯਾਫਯ ਕਾਨੰੂਨ ਰਾਗੂ ਕਯਨਾ | 
 ਤਨਆਂਾਤਰਕਾ ਅਤ ਕਾਯਜਾਤਰਕਾ ਨੰੂ ਿਿੱ ਖ ਕਯਨ ਰਈ ਕਾਯਿਾਈ ਕਯਨਾ | 
 ਆਧੁਤਨਕ ਤਿਤਗਆਨ ਅਨੁਸਾਯ ਖਤੀਫਾੜੀ ਦਾ ਰਫੰਧ ਕਯਨਾ | 
 ਸ਼ੂ ਾਰਣ ਤਿਿੱ ਚ ਸੁਧਾਯ ਅਤ ਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਨਸਰ ਸੁਧਾਯਨ ਦ ਜਤਨ ਕਯਨਾ |  

 
ਰਸ਼ਨ 5. ਭਤਰਕ ਅਤਧਕਾਯਾਂ ਅਤ ਯਾਜਨੀਤੀ ਦ ਤਨਯਦਸ਼ਕ ਤਸਧਾਂਤਾਂ ਤਿਿੱ ਚ ਭੂਰ ਬਦ ਦਿੱ ਸ | 
ਉੱਤਯ -  

 ਭਤਰਕ ਅਤਧਕਾਯ ਤਨਆਂਮਗ ਹਨ , ਯ ਤਨਯਦਸ਼ਕ ਤਸਧਾਂਤ ਤਨਆਂਮਗ ਨਹੀਂ ਹਨ 
ਬਾਿ ਭਤਰਕ ਅਤਧਕਾਯਾਂ ਦੀ ਤਯਹਾਂ ਸਯਕਾਯ ਨੰੂ ਤਨਯਦਸ਼ਕ ਤਸਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਾਰਣਾ ਰਈ 
ਭਜਫੂਯ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ | 

 ਭਤਰਕ ਅਤਧਕਾਯ ਤਨਿੱਖਧਆਤਭਕ ਅਤ ਤਨਯਦਸ਼ਕ ਤਸਧਾਂਤ ਤਨਸ਼ਚਾਤਭਕ ਹਨ | 
 ਕੁਝ ਤਨਯਦਸ਼ਕ ਤਸਧਾਂਤ ਭਤਰਕ ਅਤਧਕਾਯਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤਭ ਹਨ | 
 ਭਤਰਕ ਅਤਧਕਾਯਾਂ ਦਾ ਭੰਤਿ ਦਸ਼ ਤਿਿੱ ਚ ਯਾਜਨੀਤਤਕ ਰਕਤੰਤਯ ਦੀ ਸਥਾਨਾ ਕਯਨਾ 

ਹ | ਤਨਯਦਸ਼ਕ ਤਸਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਭੰਤਿ ਸਭਾਤਜਕ ਅਤ ਆਯਤਥਕ ਰਕਤੰਤਯ ਦੀ ਸਥਾਨਾ 
ਕਯਨਾ ਹ | 



 

 

ਰਸ਼ਨ 6. ਬਾਯਤੀ ਸੰਤਿਧਾਨ ਫਣਤਯ ਤਿਚਕ ਸੰਘਾਤਭਕ ਯ ਿਾਸਤਿ ਤਿਿੱ ਚ ਇਕਾਤਭਕ ਹ 
ਤਕਿੇਂ ? 
ਉੱਤਯ - 

 ਸੰਤਿਧਾਨ ਤਿਿੱ ਚ “ਸੰਘ” ਸ਼ਫਦ ਕਤਾ ਦੀ ਬਾਿਨਾ ਦਯਸਾਉਂਦਾ ਹ | 
 ਸੰਕਟਕਾਰੀਨ ਸਤਥਤੀ ਤਿਿੱ ਚ ਯਾਜ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਯਾਸ਼ਟਯਤੀ ਕਰ ਆਉਣ ਕਾਯਣ 

ਸਾਯਾ ਢਾਂਚਾ ਇਕਾਤਭਕ ਫਣ ਜਾਂਦਾ ਹ | 
 ਬਾਯਤ ਤਿਿੱ ਚ ਇਕਤਹਯੀ ਨਾਗਤਯਕਤਾ ਦਾ ਤਸਧਾਂਤ ਹ |  
 ਯਾਜ ਸਯਕਾਯ ਦ ਭਕੁਾਫਰ ਕੇਂਦਯ ਸਯਕਾਯ ਿਿੱ ਧ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਰੀ ਹ | 
 ਸਾਯ ਦਸ਼ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਹੀ ਸੰਤਿਧਾਨ ਹ | ਯਾਜਾਂ ਦ ਆਣ ਿਿੱ ਖ ਸੰਤਿਧਾਨ ਨਹੀਂ ਹਨ | 

ਰਸ਼ਨ 7. ਬਾਯਤੀ ਨਾਗਤਯਕਾਂ ਦ ਪਯਜਾਂ (ਕਯਿੱ ਤਿਾਂ) ਨੰੂ ਤਕਉਂ ਅਤ ਕਦੋਂ ਸੰਤਿਧਾਨ ਤਿਿੱ ਚ ਸ਼ਾਤਭਰ 
ਕੀਤਾ ਤਗਆ ? 
ਉੱਤਯ - 

 ਅਤਧਕਾਯ ਤ ਕਯਿੱ ਤਿ ਇਿੱ ਕ ਹੀ ਤਸਿੱ ਕ ਦ ਦ ਾਸ ਹਨ | 
 ਕਯਤਿਾਂ ਤੋਂ ਤਫਨਾਂ ਅਤਧਕਾਯ ਹੋਂਦ ਤਿਿੱ ਚ ਨਹੀਂ ਯਤਹ ਸਕਦ | 
 ਬਾਯਤੀ ਸੰਤਿਧਾਨ ਤਿਿੱ ਚ ਨਾਗਤਯਕਾਂ ਦ ਕਯਤਿਾਂ ਦੀ ਤਿਿਸਥਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ | 
 ਇਸ ਰਈ 1976 ਤਿਿੱ ਚ 42ਿੀ ਸਧ ਯਾਹੀਂ 10 ਕਯਤਿਾਂ ਨੰੂ ਸੰਤਿਧਾਨ ਤਿਿੱ ਚ ਜਤੜਆ 

ਤਗਆ | 
ਰਸ਼ਨ 8. ਬਾਯਤੀ ਸੰਤਿਧਾਨ ਦੀ ਤਿਸ਼ਾਰਤਾ ਦ ਕਈ ਦ ਕਾਯਨਾਂ ਦਾ ਸੰਖ ਿਯਣਨ ਕਯ | 
ਉੱਤਯ - 

 ਬਾਯਤੀ ਸੰਤਿਧਾਨ ਸੰਸਾਯ ਦਾ ਸਬ ਤੋਂ ਿਿੱ ਡਾ ਸੰਤਿਧਾਨ ਹ | 
 ਇਸ ਤਿਿੱ ਚ 395 ਅਨੁਛਦ ਅਤ 12 ਅਨੁਸੂਚੀਆਂ ਹਨ | ਇਹ ਇਸਨੰੂ ਤਿਸ਼ਾਰ ਫਣਾਉਂਦ 

ਹਨ | 
 ਇਸ ਤਿਿੱ ਚ ਸੰਘੀ ਸਯਕਾਯ ਦੀ ਸਥਾਨਾ ਦਾ ਿਯਣਨ ਤਿਸਥਾਯ ਨਾਰ ਕੀਤਾ ਤਗਆ ਹ | 
 ਇਸ ਤਿਿੱ ਚ ਭਤਰਕ ਅਤਧਕਾਯਾਂ ਕਯਤਿਾਂ ਅਤ ਯਾਜ ਦ ਤਨਯਦਸ਼ਕ ਤਸਧਾਂਤਾ ਦਾ 

ਤਿਸਥਾਯੂਯਿਕ ਿਯਣਨ ਕੀਤਾ ਤਗਆ ਹ | 

 
ਰਸ਼ਨ 10. ਯਾਜ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦ ਤਨਯਦਸ਼ਕ ਤਸਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਕੀ ਭਹਿੱ ਤਿ ਹ ? 
ਉੱਤਯ - ਭਹਿੱ ਤਿ : 

 ਕੁਝ ਆਰਚਕਾਂ ਦੁਆਯਾ ਤਨਯਦਸ਼ਕ ਤਸਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਅਰਚਨਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹ | ਯ ਸਾਯ 
ਤਸਧਾਂਤਾਂ ਨੰੂ ਤਿਅਯਥ ਨਹੀਂ ਤਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ | 

 ਫਹੁਤ ਸਾਯ ਤਸਧਾਂਤ ਅਦਾਰਤਾਂ ਨੰੂ ਯਾਹ ਦਯਸਾਉਂਦ ਹਨ | 
 ਕਤਰਆਣਕਾਯੀ ਯਾਜ ਦੀ ਸਥਾਨਾ ਰਈ ਸਯਕਾਯ ਦੀ ਅਗਿਾਈ ਕਯਦ ਹਨ | 
 ਇਹ ਤਸਧਾਂਤ ਸਯਕਾਯ ਦੀ ਕਾਯਗੁਜਾਯੀ ਜਾਂ ਰਾਤੀਆਂ ਨੰੂ ਯਖਣ ਦਾ ਕੰਭ ਿੀ ਕਯਦ 

ਹਨ | 
 ਤਜਹੜੀ ਸਯਕਾਯ ਇਹਨਾਂ ਤਸਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਾਰਣਾ ਨਹੀਂ ਕਯਦੀ , ਅਤਜਹੀ ਸਯਕਾਯ ਨੰੂ 

ਰਕ ਚਣਾਂ ਦ ਸਭੇਂ  ਹਯਾ ਕ ਸਫਕ ਤਸਖਾਉਂਦ ਹਨ | 
 
ਰਸ਼ਨ 11. ਸ਼ਸ਼ਣ ਦ ਤਿਯੁਿੱ ਧ ਅਤਧਕਾਯ ਦੀ ਤਿਆਤਖਆ ਕਯ | 
ਉੱਤਯ - ਸ਼ਸ਼ਣ ਦ ਤਿਯੁਿੱ ਧ ਅਤਧਕਾਯ : 

 ਗਯੀਫ ਰਕਾਂ ਦ ਹ ਯਹ ਸ਼ਸ਼ਣ ਨੰੂ ਖਤਭ ਕਯਨ ਰਈ ਇਸ ਅਤਧਕਾਯ ਦਾ ਰਫੰਧ ਕੀਤਾ 
ਤਗਆ | 

 ਇਸ ਅਨੁਸਾਯ ਤਫਨਾ ਤਨਖਾ ਅਤ ਜਫਯੀ ਕੰਭ ਕਯਿਾਉਣ ਦੀ ਭਨਾਹੀ ਹ | 
 14 ਸਾਰ ਤੋਂ ਘਿੱ ਟ ਉਭਯ ਦ ਫਿੱ ਤਚਆਂ ਨੰੂ ਤਕਸ ਅਤਜਹ ਕੰਭ ਜਾਂ ਭਜਦੂਯੀ ਤ ਨਹੀਂ 

ਰਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤਜਸ ਨਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਿਕਾਸ ਯੁਿੱ ਕ ਜਾਿ |  
 ਇਸ ਤਯਹਾਂ ਕਯਨ ਨਾਰ ਕਨੰੂਨ ਅਨੁਸਾਯ ਸਜ਼ਾ ਤਦਿੱ ਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹ | 

 
 
 

******************************* 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ਬੂਗਰ  
ਾਠ – 1 ਬਾਯਤ - ਇਿੱ ਕ ਜਾਣ ਛਾਣ 

 
ਰਸ਼ਨ 1. ਕੀ ਬਾਯਤ ਇਿੱ ਕ ਉੱ - ਭਹਾਂਦੀ ਹ ?  
ਉੱਤਯ -  

 ਆਣੀ ਤਿਸ਼ਾਰਤਾ ਦ ਕਾਯਣ ਹੀ ਬਾਯਤ ਨੰੂ ਇਿੱ ਕ ਉੱ-ਭਹਾਂਦੀ ਤਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹ | 
 ਬਾਯਤ ਨੰੂ ਉੱਤਯ ਤਦਸ਼ਾ ਤਿਿੱ ਚ ਤਹਭਾਤਰਆ ਯਫਤ ਸ਼ਰਣੀਆਂ ਤਤਿੱ ਫਤ ਤੋਂ ਅਰਗ 

ਕਯਦੀਆਂ ਹਨ | 
 ਦਿੱ ਖਨ ਤਿਿੱ ਚ ਾਕ ਜਰ ਡਭਯੂ ਅਤ ਭਨਾਯ ਦੀ ਖਾੜੀ ਇਸਨੰੂ ਸ਼ਰੀ ਰੰਕਾ ਤੋਂ ਅਰਗ 

ਕਯਦੀਆਂ ਹਨ | 
 ੁਯਫ ਤਿਿੱ ਚ ਅਯਾਕਾਨ ਮਭਾ ਇਸਨੰੂ ਭਨਭਾਯ ਤੋਂ ਅਰਗ ਕਯਦੀਆਂ ਹਨ | 
 ਿੱ ਛਭ ਤਿਿੱ ਚ ਤਿਸ਼ਾਰ ਭਾਯੂਥਰ ਇਸਨੰੂ ਾਤਕਸਤਾਨ ਤੋਂ ਿਿੱ ਖ ਕਯ ਤਦੰਦਾ ਹ | 

  
ਰਸ਼ਨ 2. ਬਾਯਤੀ ਸਤਬਆਚਾਯ ਤਿਿੱ ਚ ਤਕਸ ਤਯਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਤਾਿਾਂ ਤਭਰਦੀਆਂ ਹਨ ? 

ਉੱਤਯ -  
 ਬਾਯਤ ਤਿਿੱ ਚ ਿਿੱ ਖ ਿਿੱ ਖ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤ ਧਯਭਾਂ ਦ ਰਕ ਯਤਹੰਦ ਹਨ | 
 ਇਸ ਕਾਯਣ ਰਕਾਂ ਦੀ ਫਰੀ ਯਤਹਣ-ਸਤਹਣ , ਤਹਯਾਿਾ , ਰਕ ਨਾਚ, ਤਤਉਹਾਯ ਅਤ 

ਯੀਤੀ-ਤਯਿਾਜ਼ ਆਤਦ ਤਿਿੱ ਚ ਤਬੰਨਤਾ ਤਭਰਦੀ ਹ | 
 ਦਸ਼ ਤਿਿੱ ਚ ਰਗਬਗ 187 ਬਾਸ਼ਾਿਾਂ ਿਯਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ | ਇਹਨਾਂ ਤਿਿੱ ਚੋਂ ਕਿਰ 23 

ਬਾਸ਼ਾਿਾਂ ਦਸ਼ ਦ 97 % ਬਾਗ ਤਿਿੱ ਚ ਫਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ | 
 ਦਿੱ ਖਣ,ਉੱਤਯ ਅਤ ੂਯਫ ਤਿਿੱ ਚ ਬਾਯਤ ਨਾਤਟਮਭ, ਕਿੱ ਥਕਰੀ, ਕਿੱ ਥਕ,ਕੁਚੀੜੁੀ, ਅਤ 

ਭਣੀੁਯੀ ਨਾਚ ਰਚਤਰਤ ਹਨ |  
 ਇਥ ਕਈ ਧਯਭਾਂ ਦ ਰਕ ਿੀ ਯਤਹੰਦ ਹਨ | 

  
ਰਸ਼ਨ 4. ਬਾਯਤ ਦ ਸਥਾਤਨਕ ਤਿਸਥਾਯ ਤ ਨ ਟ ਤਰਖ | 
ਉੱਤਯ - 

 ਬਾਯਤ 8.4’28 ‘’ ਤੋਂ 37.17’53’’ ਉੱਤਯੀ ਅਕਸ਼ਾਂਸ਼ਾਂ ਤਿਚਾਰ ਹ ਅਤ 68.7 ’33’’ ਤੋਂ 
97.24’47’’ ੂਯਫੀ ਦਸ਼ਾਂਤਯਾਂ ਤਿਚਾਰ ਹ | 

 ਕਯਕ ਯਖਾ ਇਸਨੰੂ ਉੱਤਯੀ ਅਤ ਦਿੱ ਖਣੀ ਦ ਤਹਿੱ ਤਸਆਂ ਤਿਿੱ ਚ ਿੰਡਦੀ ਹ | 
 ਉੱਤਯ ਤਿਿੱ ਚ ਕਸ਼ਭੀਯ ਤੋਂ ਰ ਕ ਦਿੱ ਖਣ ਤਿਿੱ ਚ ਕੰਤਨਆਂਕੁਭਾਯੀ ਤਿੱ ਕ ਇਸਦੀ ਰੰਫਾਈ 

3214 ਤਕਰਭੀਟਯ ਹ | 
 ਇਸ ਤਯਹਾਂ ੁਯਫ ਤਿਿੱ ਚ ਅਯੁਣਾਂਚਰ ਰਦਸ਼ ਤੋਂ ਰ  ਕ ਿੱ ਛਭ ਤਿਿੱ ਚ ਕਿੱ ਛ ਦੀ ਖਾੜੀ ਤਿੱ ਕ 

ਇਸਦੀ ਚੜਾਈ 2933 ਤਕਰਭੀਟਯ ਹ | 
 
ਰਸ਼ਨ5.ਬਾਯਤੀ ਬਾਸ਼ਾਿਾਂ ਅਤ ਰਕ ਕਰਾਿਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ ਦੀ ਕਤਾ ਅਤ ਇਕਯੂਤਾ ਨੰੂ ਕੀ ਦਣ ਹ? 
ਉੱਤਯ - 

 ਸੰਸਤਕਰਤ ਬਾਸ਼ਾ ਤਿਿੱ ਚ ਤਰਖ ਿਦਾਂ ਅਤ ੁਯਾਣਾਂ ਦਾ ਅਸਯ ਕਸ਼ਭੀਯ ਤੋਂ ਰ  ਕ ਸ਼ਰੀ ਰੰਕਾ 
ਤਿੱ ਕ ਦਖਣ ਨੰੂ ਤਭਰਦਾ ਹ | 

 ਕਈ ਰਦਸ਼ਕ ਬਾਸ਼ਾਿਾਂ ਦਾ ਭੂਰ ਅਧਾਯ ਿੀ ਸੰਸਤਕਰਤ ਹੀ ਹ | 



 

 

 ਅਿੱ ਜ ਦਸ਼ ਦ ਹਯਕ ਤਹਿੱ ਸ ਤਿਿੱ ਚ ਅੰਗਰਜੀ ਅਤ ਤਹੰਦੀ ਬਾਸ਼ਾਿਾਂ ਨੇ ਕਭੀ ਕਤਾ ਰਈ 
ਭਹਿੱ ਤਿੂਯਨ ਯਰ ਤਨਬਾਇਆ ਹ | 

 ਰਕ ਕਥਾਿਾਂ, ਰਕ ਗੀਤਾਂ, ਰਤਰਤ ਕਰਾਿਾਂ, ਰਕ ਨਾਚਾਂ ਅਤ ਨਾਟਕਾਂ ਦ ਆਦਾਨ 
ਰਦਾਨ ਨਾਰ ਿੀ ਦਸ਼ ਤਿਿੱ ਚ ਇਕਸਾਯਤਾ ਦਾ ਹੁੰ ਦੀ ਯਹੀ ਹ | 

 
ਰਸ਼ਨ 6. ਬਾਯਤ ਦੀ ਖਤਯੀ ਤਬੰਨਤਾ ਨੰੂ ਤਕਸ ਦ ਤਿੱ ਤਾਂ ਦੁਆਯਾ ਸਭਝਾਉ | 
ਉੱਤਯ - ਤਿਸ਼ਾਰ ਖਤਯ :  

 ਆਣੀ ਤਿਸ਼ਾਰਤਾ ਦ ਕਾਯਣ ਹੀ ਬਾਯਤ ਨੰੂ ਇਿੱ ਕ ਉੱ-ਭਹਾਂਦੀ ਤਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹ | 
 ਇਸ ਕਯਕ ਬਾਯਤ ਤਿਿੱ ਚ ਅਨੇਕਤਾਿਾਂ ਤਭਰਦੀਆਂ ਹਨ | 
 ਇਿੱ ਥ ਹਯਕ ਖਤਯ ਦ ਕੁਦਯਤੀ ਅਤ ਭਨੁਿੱ ਖੀ ਤਿੱ ਤਾਂ ਤਿਚ ਅੰਤਯ ਸਸ਼ਟ ਨਜ਼ਯ ਆਉਂਦਾ 

ਹ | 
 ਧਯਾਤਰ : 
 ਬਾਯਤ ਤਿਿੱ ਚ ਇਿੱ ਕ ਾਸ ਸੰਸਾਯ ਦ ਸਬ ਤੋਂ ੁਯਾਤਨ ਹਾੜ ਅਯਾਿਰੀ ਯਫਤ ਭਜੂਦ 

ਹਨ ਅਤ ਦਜੂ ਾਸ ਨਿੇਂ ਜਨਭ ਤਹਭਾਤਰਆ ਯਫਤ ਹਨ | 
 ਤਹਭਾਤਰਆ ਤੋਂ ਨਦੀਆਂ ਦੁਆਯਾ ਤਰਆਂਦੀ ਤਭਿੱ ਟੀ ਨੇ ਸਤਰੁਜ,ਗੰਗਾ ਅਤ ਫਰਹਭੁਿੱ ਤਯ 

ਦ ਤਿਸ਼ਾਰ ਉਜਾਊ ਭਦਾਨ ਫਣਾ ਹਨ |  
ਰਸ਼ਨ 7. ਬਾਯਤ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਤਾਿਾਂ ਤਿਿੱ ਚ ਕਤਾ ਨੰੂ ਦ ਤਿੱ ਥਾਂ ਨਾਰ ਸਸ਼ਟ ਕਯ | 
ਉੱਤਯ - 
ਸਤਬਆਚਾਯ : 

 ਬਾਯਤ ਤਿਿੱ ਚ ਿਿੱ ਖ ਿਿੱ ਖ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤ ਧਯਭਾਂ ਦ ਰਕ ਯਤਹੰਦ ਹਨ | 
 ਇਸ ਕਾਯਣ ਰਕਾਂ ਦੀ ਫਰੀ ਯਤਹਣ-ਸਤਹਣ, ਤਹਯਾਿਾ, ਰਕ ਨਾਚ, ਤਤਉਹਾਯ ਅਤ 

ਯੀਤੀ-ਤਯਿਾਜ਼ ਆਤਦ ਤਿਿੱ ਚ ਤਬੰਨਤਾ ਤਭਰਦੀ ਹ | 
 ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਬੰਨ – ਤਬਨੰ ਰਕ ਕਥਾਿਾਂ, ਰਕ ਗੀਤਾਂ, ਰਤਰਤ ਕਰਾਿਾਂ, ਰਕ ਨਾਚਾਂ 

ਅਤ ਨਾਟਕਾਂ ਦ ਆਦਾਨ ਰਦਾਨ ਨਾਰ ਿੀ ਦਸ਼ ਤਿਿੱ ਚ ਇਕਸਾਯਤਾ ਦਾ ਹਈ ਹ | 
ਬਾਸ਼ਾ : 

 ਸੰਸਤਕਰਤ ਬਾਸ਼ਾ ਤਿਿੱ ਚ ਤਰਖ ਿਦਾਂ ਅਤ ੁਯਾਣਾਂ ਦਾ ਅਸਯ ਕਸ਼ਭੀਯ ਤੋਂ ਰ  ਕ ਸ਼ਰੀ ਰੰਕਾ 
ਤਿੱ ਕ ਦਖਣ ਨੰੂ ਤਭਰਦਾ ਹ | 

 ਕਈ ਰਦਸ਼ਕ ਬਾਸ਼ਾਿਾਂ ਦਾ ਭੂਰ ਅਧਾਯ ਿੀ ਸੰਸਤਕਰਤ ਹੀ ਹ | 
ਧਯਾਤਰ :  

 ਬਾਯਤ ਦ ਉੱਤਯ ਤਿਚ ਤਹਭਾਤਰਆ ਯਫਤ ਹਨ ਤਾਂ ਦਿੱ ਖਣ ਤਿਚ ਰਾਇਦੀੀ ਠਾਯ |  
 ਯ ਧਯਾਤਰੀ ਤਬੰਨਤਾਿਾਂ ਹਣ ਦ ਫਾਿਜੂਦ ਭਾਨਸੂਨ ਸਾਯ ਬਾਯਤ ਤਿਚ ਿਯਖਾ ਕਯਦਾ 

ਹ | 
 
ਰਸ਼ਨ 8. ਦਸ਼ ਦੀ ਕੁਦਯਤੀ ਤਬੰਨਤਾਂ ਨੇ ਸਤਬਆਚਾਯਕ ਤਬਨਤਾਂ ਦਾ ਕਯਨ ਤਿਚ ਕੀ ਮਗਦਾਨ 
ਾਇਆ ਹ ? 
ਉੱਤਯ – 

 ਆਣੀ ਤਿਸ਼ਾਰਤਾ ਦ ਕਾਯਣ ਹੀ ਬਾਯਤ ਤਿਚ ਕੁਦਯਤੀ ਤਬੰਤਾਿਾਂ ਤਭਰਦੀਆਂ ਹਨ | 
 ਬਾਯਤ ਦ ਉੱਤਯ ਤਿਚ ਤਹਭਾਤਰਆ ਯਫਤ ਦੀਆਂ ਹਾੜੀਆਂ ਸਾਯਾ ਸਾਰ ਫਯਪ ਨਾਰ 

ਢਕੀਆਂ ਯਤਹੰਦੀਆਂ ਹਨ | ਇਹਨਾਂ ਇਰਾਤਕਆਂ ਤਿਚ ਰਕ ਗਯਭ ਕੜ ਤਹਨ ਕ 
ਆਣ ਆ ਨੰੂ ਠੰਡ ਤੋਂ ਫਚਾਉਂਦ ਹਨ | 

 ਿੱ ਛਭ ਤਿਿੱ ਚ ਤਿਸ਼ਾਰ ਭਾਯੂਥਰੀ ਇਰਾਕ ਦ ਰਕਾਂ ਦਾ ਤਹਯਾਿਾ ਅਤ ਬਜਨ ਿਖਯਾ ਹ |  
 ਉੱਤਯੀ ਭਦਾਨੀ ਇਰਾਤਕਆਂ ਦ ਉਜਾਊ ਹਣ ਕਯਕ ਇਥੋਂ ਦ ਰਕਾਂ ਨੰੂ ਆਯਤਥਕ ਰਾਬ 

ਹੁੰ ਦਾ ਹ | ਜ ਉਹਨਾਂ ਦ ਜੀਿਨ ਿੱ ਧਯ ਨੰੂ ਉੱਚਾ ਚੁਿੱ ਕ ਤਯਹਾ ਹ | 
 
ਰਸ਼ਨ 9. “ਜਦੋਂ ਅਯੁਣਾਚਰ ਤਿਚ ਅਜ ਸੂਯਜ ਤਨਕਰ ਹੀ ਤਯਹਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹ ਤਾਂ ਗੁਜਯਾਤ ਤਿਚ ਅਜ 
ਯਾਤ ਹੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹ |” ਤਿਆਤਖਆ ਕਯ | 
ਉੱਤਯ –  

 ਅਯੁਣਾਚਰ ਰਦਸ਼ ਤੋਂ ਗੁਜਯਾਤ ਦੀ ਦੂਯੀ 2933 ਤਕਰਭੀਟਯ ਹ ਅਤ ਦਹਾਂ ਤਿਚਕਾਯ 
29 12’ ਦਾ ਦਸ਼ਾਂਤਯੀ ਯਕ ਹ | 



 

 

 ੂਯਿ ਤਦਸ਼ਾ ਤਿਚ ਹਣ ਕਯਕ ਅਯੁਣਾਚਰ ਰਦਸ਼ ਤਿਚ ਸੂਯਜ ਤਹਰਾਂ ਤਨਕਰਦਾ ਹ | 
29 12’ ਦ ਦਸ਼ਾਂਤਯੀ ਯਕ ਕਾਯਣ ਹੀ ਗੁਜਯਾਤ ਤਿਚ ਸੂਯਜ 2 ਘੰਟ ਦਯੀ ਨਾਰ 
ਤਨਕਰਦਾ ਹ | 

 ਤਕਉਂਤਕ ਧਯਤੀ ਆਣੀ ਧੁਯੀ ਦੁਆਰ 4 ਤਭੰਟਾਂ ਤਿਚ 1  ਘੁਭਦੀ ਹ | ਬਾਿ 29 12’ 
ਘੁਭਣ ਰਈ ਧਯਤੀ ਨੰੂ ਰਗਬਗ 2 ਘੰਟ ਰਿੱ ਗਣਗ | 

 ਇਸ ਰਈ “ਜਦੋਂ ਅਯੁਣਾਚਰ ਤਿਚ ਅਜ ਸੂਯਜ ਤਨਕਰ ਹੀ ਤਯਹਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹ ਤਾਂ ਗਜੁਯਾਤ 
ਤਿਚ ਅਜ ਯਾਤ ਹੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹ |” 

 
ਿਿੱ ਡ ਉੱਤਯਾਂ ਿਾਰਹ  ਰਸ਼ਨ : 
 
ਰਸ਼ਨ 1. ਬਾਯਤ ਦਾ ਨਾਂ ਤਕਿੇਂ ਤਆ ਹ ? ਇਸਦ ਆਕਾਯ ਅਤ ਰਫੰਧਕੀ ਿੰਡ ਦੀ ਤਿਸਥਾਯ 
ਨਾਰ ਜਾਣਕਾਯੀ ਤਦ | 
ਉੱਤਯ -  

 ਬਾਯਤ ਦ ਨਾਭ ਨਾਰ ਕਈ ਧਾਯਨਾਿਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹਨ | 
 ਇਿੱ ਕ ਧਯਨਾ ਅਨੁਸਾਯ ਇਸਦਾ ਤਹਰਾ ਨਾਭ ‘ਤਹਭਾਚਰ-ਸਤ-ੁਰਮੰਤਭ’ ਸੀ | 
 ਆਤਯਆ ਜਾਤੀ ਦ ਰਕਾਂ ਦ ਬਾਯਤ ਤਿਿੱ ਚ ਆਉਣ ਨਾਰ ਇਸਨੰੂ ਆਯੀਆਿਰਤ ਤਕਹਾ 

ਜਾਣ ਰਿੱ ਗਾ | 
 ਤਯਗਿਦ ਤਿਿੱ ਚ ਇਿੱ ਥੋਂ ਦ ਇਿੱ ਕ ਯਾਜਾ ‘ਬਯਤ’ ਦ ਨਾਭ ਤ ਇਸਨੰੂ ਬਾਯਤ ਤਕਹਾ ਤਗਆ | 
 ਇਿੱ ਕ ਹਯ ਧਾਯਨਾ ਅਨੁਸਾਯ ਤਸੰਧੁ ਨਦੀ ਦ ਨਾਂ ਤ ਮਨੂਾਨੀ ਰਕਾਂ ਨੇ ਇਸਨੰੂ “ਇੰਡਸ” 

ਅਤ ਫਾਅਦ ਤਿਿੱ ਚ ਯਭਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਫਦ ਨੰੂ ਸੁਧਾਯ ਕ “ਇੰਡਸ” ਦਾ ਨਾਂ ਤਦਿੱ ਤਾ | 
 ਇਸ ਤਯਹਾਂ ਅਿੱ ਜ ਸਾਡ ਦਸ਼ ਨੰੂ ਇੰਡੀਆ, ਤਹੰਦੁਸਤਾਨ ਅਤ ਬਾਯਤ ਦ ਨਾਂ ਨਾਰ 

ਫੁਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹ | 
ਆਕਾਯ ਅਤ ਰਫੰਧਕੀ ਿੰਡ : 

 ਦਿੱ ਖਣੀ ਤਹਿੱ ਸ ਤਿਿੱ ਚ ਰਾਇਦੀੀ ਠਾਯ ਹਣ ਕਯਕ ਬਾਯਤ ਦੀ ਸ਼ਕਰ ਇਿੱ ਕ ਤਤਕਣ 
ਿਯਗੀ ਹ | 

 ਇਸਦ ਇਿੱ ਕ ਾਸ ਅਯਫ ਸਾਗਯ ਅਤ ਦਜੂ ਾਸ ਫੰਗਾਰ ਦੀ ਖਾੜੀ ਹ | 
 ਇਸ ਸਭੇਂ ਬਾਯਤ ਦ ਕੁਿੱ ਰ 29 ਰਾਂਤ ਅਤ 7 ਕੇਂਦਯ ਸ਼ਾਸਤ ਰਦਸ਼ ਹਨ | ਤਦਿੱ ਰੀ ਨੰੂ 

ਨੈਸ਼ਨਰ ਕੀਟਰ ਟਯੀਟਯੀ (NCT)  ਦਾ ਯੁਤਫਾ ਤਦਿੱ ਤਾ ਤਗਆ ਹ |    
 
ਰਸ਼ਨ 2. ਬਾਯਤ ਦੀ ਬੂਗਤਰਕ ਸਤਥਤੀ ਦਾ ਦਸ਼ ਦੀ ਸੁਯਿੱ ਤਖਆ, ਜਰਿਾਮੂ, ਿਾਯ ਅਤ 
ਸਤਬਆਚਾਯ ਤ ਕੀ ਰਬਾਿ ੈਂਦਾ ਹ ? 
ਉੱਤਯ - 
ਸੁਯਿੱ ਤਖਆ : 

 ਬਾਯਤ ਦ ਉੱਤਯ ੂਯਫ ਤਿਿੱ ਚ ਤਹਭਾਤਰਆ ਯਫਤ ਇਿੱ ਕ ਭਜਫਤੂ ਕੰਧ ਦਾ ਕੰਭ ਕਯਦਾ 
ਹ | 

 ਤਹੰਦ ਭਹਾਸਾਗਯ ਤਿਚ ਬਾਯਤ ਦੀ ਕੇਂਦਯੀ ਸਤਥਤੀ ਹਣ ਕਯਕ ਹੀ ਬਾਯਤ ਨੇ ਇਕ 
ਭਜਫੂਤ ਸਭੁੰ ਦਯੀ ਸਨਾ ਫਣਾ ਰਈ ਹ | ਤਜਸ ਨੇ ਕਈ ਿਾਯ ਸਰੀ ਰੰਕਾ ਅਤ ਭਾਰਦੀਿ 
ਿਯਗ ਛਟ ਦਸ਼ਾ ਦੀ ਿੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹ | 

ਜਰਿਾਮ ੂ: 
 ਤਹੰਦ ਭਹਾਸਾਗਯ ਤਿਚ ਫਣਨ ਿਾਰੀਆਂ ਭਾਨਸੂਨ ਣਾਂ ਤਹਭਾਤਰਆ ਯਫਤ ਨਾਰ 

ਟਕਯਾ ਕ ਿਯਖਾ ਕਯਦੀਆਂ ਹਨ | ਇਸ ਤਯਹਾਂ ਬਾਯਤ ਇਕ ਭਾਨਸੂਨੀ ਜਰਿਾਮੂ ਿਾਰਾ 
ਦਸ਼ ਹ | 

ਿਾਯ : 
 ਤਹੰਦ ਭਹਾਸਾਗਯ ਤਿਚ ਬਾਯਤ ਦੀ ਸਤਥਤੀ ਨੇ ਇਸਦ ਿਾਯ ਨੰੂ ਮੂਯ ਅਤ ਅਭਯੀਕਾ 

ਨਾਰ ਜਤੜਆ ਹ | 
 ਦੂਜ ਾਸ ਆਸਟਰਰੀਆ, ਅਪਯੀਕਾ ਅਤ ਸ਼ੀਆ ਦ ਦਸ਼ ਿੀ ਬਾਯਤ ਨਾਰ ਿਾਤਯਕ 

ਸੰਫੰਧ ਕਾਇਭ ਕਯਦ ਹਨ | 
ਸਤਬਆਚਾਯ : 



 

 

 ਬਾਯਤ ਦ ਉੱਤਯ ਤਿਚ ਤਹਭਾਤਰਆ ਯਫਤ ਦੀਆਂ ਹਾੜੀਆਂ ਸਾਯਾ ਸਾਰ ਫਯਪ ਨਾਰ 
ਢਕੀਆਂ ਯਤਹੰਦੀਆਂ ਹਨ | ਇਹਨਾਂ ਇਰਾਤਕਆਂ ਤਿਚ ਰਕ ਗਯਭ ਕੜ ਤਹਨ ਕ 
ਆਣ ਆ ਨੰੂ ਠੰਡ ਤੋਂ ਫਚਾਉਂਦ ਹਨ | 

 ਿੱ ਛਭ ਤਿਿੱ ਚ ਤਿਸ਼ਾਰ ਭਾਯੂਥਰੀ ਇਰਾਕ ਦ ਰਕਾਂ ਦਾ ਤਹਯਾਿਾ ਅਤ ਬਜਨ ਿਖਯਾ ਹ | 
 ਫਾਹਯੋਂ ਆ ਿਿੱ ਖ ਿਿੱ ਖ ਰਜਾਤੀਆਂ ਦ ਰਕਾਂ ਨੇ ਬਾਯਤ ਦ ਸਤਬਆਚਾਯ ਨੰੂ ਅਭੀਯ ਕੀਤਾ 

ਹ | 
 
ਰਸ਼ਨ 3. “ਬਾਯਤ ਇਿੱ ਕ ਤਬੰਨਤਾਿਾਂ ਿਾਰਾ ਦਸ਼ ਹ |” ਇਸ ਕਥਨ ਦੀ ਤਿਆਤਖਆ ਕਯ | 
ਉੱਤਯ –  
ਤਿਸ਼ਾਰਤਾ :  

 ਆਣੀ ਤਿਸ਼ਾਰਤਾ ਦ ਕਾਯਣ ਹੀ ਬਾਯਤ ਨੰੂ ਇਿੱ ਕ ਉੱ-ਭਹਾਂਦੀ ਤਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹ | 
 ਇਸ ਕਯਕ ਬਾਯਤ ਤਿਿੱ ਚ ਅਨੇਕਤਾਿਾਂ ਤਭਰਦੀਆਂ ਹਨ | 

ਧਯਾਤਰ :  
 ਬਾਯਤ ਤਿਿੱ ਚ ਇਿੱ ਕ ਾਸ ਸੰਸਾਯ ਦ ਸਬ ਤੋਂ ੁਯਾਤਨ ਹਾੜ ਅਯਾਿਰੀ ਯਫਤ ਭਜੂਦ 

ਹਨ ਅਤ ਦਜੂ ਾਸ ਨਿੇਂ ਜਨਭ ਤਹਭਾਤਰਆ ਯਫਤ ਹਨ | 
 ਤਹਭਾਤਰਆ ਤੋਂ ਨਦੀਆਂ ਦੁਆਯਾ ਤਰਆਂਦੀ ਤਭਿੱ ਟੀ ਨੇ ਸਤਰੁਜ - ਗੰਗਾ - ਫਰਹਭੁਿੱ ਤਯ ਦ 

ਤਿਸ਼ਾਰ ਭਦਾਨ ਫਣਾ ਹਨ | 
ਜਰਿਾਮੂ : 

 ਬਾਯਤ ਦ ਉੱਤਯ ਤਿਚ ਤਹਭਾਤਰਆ ਹਣ ਕਯਕ ਹਾੜਾ ਤਿਚ ਠੰਡ ਅਤ ਭਦਾਨੀ 
ਇਰਾਤਕਆਂ ਦੀ ਜਰਿਾਮੂ ਕਠ ਯ ਹੁੰ ਦੀ ਹ | ਦਿੱ ਖਣੀ ਤਹਿੱ ਸਾ ਬੂਭਿੱ ਧ ਯਖਾ ਦ ਕਰ ਹਣ 
ਕਯਕ ਗਯਭ ਯਤਹੰਦਾ ਹ | 

 ਬਾਯਤ ਦ ੂਯਫ ਤਿਚ ਫਹਤੁ ਿਯਖਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹ ਜਦਕ ਿੱ ਛਭ ਤਿਚ ਥਾਯ ਭਾਯਥੂਰ ਖੁਸ਼ਕ 
ਹੀ ਯਤਹੰਦਾ ਹ 

ਰਿਾਸ : 

 ਫਾਹਯੋਂ ਆ ਿਿੱ ਖ ਿਿੱ ਖ ਰਜਾਤੀਆਂ ਅਤ ਧਯਭਾਂ ਦ ਰਕਾਂ ਨੇ ਬਾਯਤ ਦ ਸਤਬਆਚਾਯ 
ਤਿਚ ਤਬੰਨਤਾ ਤਰਆਂਦੀ ਹ | 

ਸਤਬਆਚਾਯ : 
 ਬਾਯਤ ਤਿਿੱ ਚ ਰਕਾਂ ਦੀ ਫਰੀ ਯਤਹਣ-ਸਤਹਣ, ਤਹਯਾਿਾ, ਰਕ ਨਾਚ, ਤਤਉਹਾਯ ਅਤ 

ਯੀਤੀ-ਤਯਿਾਜ਼ ਆਤਦ ਤਿਿੱ ਚ ਤਬੰਨਤਾ ਤਭਰਦੀ ਹ | 
 ਦਸ਼ ਤਿਚ 187 ਬਾਸ਼ਿਾ ਫਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ | 

 
ਰਸ਼ਨ 4. ਦਸ਼ ਤਿਿੱ ਚ ਤਭਰਣ ਿਾਰੀ ਖਤਯੀ ਤਬੰਨਤਾ ਨੰੂ ਤਕਹੜ ਤਿੱ ਤ ਰਬਾਤਿਤ ਕਯਦ ਹਨ ?  
ਉੱਤਯ –  
ਤਿਸ਼ਾਰਤਾ :  

 ਆਣੀ ਤਿਸ਼ਾਰਤਾ ਦ ਕਾਯਣ ਹੀ ਬਾਯਤ ਨੰੂ ਇਿੱ ਕ ਉੱ-ਭਹਾਂਦੀ ਤਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹ | 
 ਇਸ ਕਯਕ ਬਾਯਤ ਤਿਿੱ ਚ ਅਨੇਕਤਾਿਾਂ ਤਭਰਦੀਆਂ ਹਨ | 

ਧਯਾਤਰ :  
 ਬਾਯਤ ਤਿਿੱ ਚ ਇਿੱ ਕ ਾਸ ਸੰਸਾਯ ਦ ਸਬ ਤੋਂ ੁਯਾਤਨ ਹਾੜ ਅਯਾਿਰੀ ਯਫਤ ਭਜੂਦ 

ਹਨ ਅਤ ਦਜੂ ਾਸ ਨਿੇਂ ਜਨਭ ਤਹਭਾਤਰਆ ਯਫਤ ਹਨ | 
 ਤਹਭਾਤਰਆ ਤੋਂ ਨਦੀਆਂ ਦੁਆਯਾ ਤਰਆਂਦੀ ਤਭਿੱ ਟੀ ਨੇ ਸਤਰੁਜ - ਗੰਗਾ - ਫਰਹਭੁਿੱ ਤਯ ਦ 

ਤਿਸ਼ਾਰ ਭਦਾਨ ਫਣਾ ਹਨ | 
ਜਰਿਾਮ ੂ: 

 ਬਾਯਤ ਦ ਉੱਤਯ ਤਿਚ ਤਹਭਾਤਰਆ ਹਣ ਕਯਕ ਹਾੜਾ ਤਿਚ ਠੰਡ ਅਤ ਭਦਾਨੀ 
ਇਰਾਤਕਆਂ ਦੀ ਜਰਿਾਮੂ ਕਠ ਯ ਹੁੰ ਦੀ ਹ | ਦਿੱ ਖਣੀ ਤਹਿੱ ਸਾ ਬੂਭਿੱ ਧ ਯਖਾ ਦ ਕਰ ਹਣ 
ਕਯਕ ਗਯਭ ਯਤਹੰਦਾ ਹ | 

 ਬਾਯਤ ਦ ੂਯਫ ਤਿਚ ਫਹਤੁ ਿਯਖਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹ ਜਦਕ ਿੱ ਛਭ ਤਿਚ ਥਾਯ ਭਾਯਥੂਰ ਖੁਸ਼ਕ 
ਹੀ ਯਤਹੰਦਾ ਹ 

ਰਿਾਸ : 



 

 

 ਫਾਹਯੋਂ ਆ ਿਿੱ ਖ ਿਿੱ ਖ ਰਜਾਤੀਆਂ ਅਤ ਧਯਭਾਂ ਦ ਰਕਾਂ ਨੇ ਬਾਯਤ ਦ ਸਤਬਆਚਾਯ 
ਤਿਚ ਤਬੰਨਤਾ ਤਰਆਂਦੀ ਹ | 

ਸਤਬਆਚਾਯ : 
 ਬਾਯਤ ਤਿਿੱ ਚ ਰਕਾਂ ਦੀ ਫਰੀ ਯਤਹਣ-ਸਤਹਣ, ਤਹਯਾਿਾ, ਰਕ ਨਾਚ, ਤਤਉਹਾਯ ਅਤ 

ਯੀਤੀ-ਤਯਿਾਜ਼ ਆਤਦ ਤਿਿੱ ਚ ਤਬੰਨਤਾ ਤਭਰਦੀ ਹ | 
 ਦਸ਼ ਤਿਚ 187 ਬਾਸ਼ਾਿਾਂ ਫਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ |  

 
ਰਸ਼ਨ 5. ਬਾਯਤ ਦੀ ਅਨੇਕਤਾ ਤਿਿੱ ਚ ਕਤਾ ਫਣਾ ਯਿੱ ਖਣ ਰਈ ਤਕਹੜ ਤਿੱ ਤ ਤਜੰਭਿਾਯ ਹਨ ? 
ਉੱਤਯ -  
ਸਤਬਆਚਾਯ : 

 ਬਾਯਤ ਤਿਿੱ ਚ ਿਿੱ ਖ ਿਿੱ ਖ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤ ਧਯਭਾਂ ਦ ਰਕ ਯਤਹੰਦ ਹਨ | 
 ਇਸ ਕਾਯਣ ਰਕਾਂ ਦੀ ਫਰੀ ਯਤਹਣ-ਸਤਹਣ, ਤਹਯਾਿਾ, ਰਕ ਨਾਚ, ਤਤਉਹਾਯ ਅਤ 

ਯੀਤੀ-ਤਯਿਾਜ਼ ਆਤਦ ਤਿਿੱ ਚ ਤਬੰਨਤਾ ਤਭਰਦੀ ਹ | 
 ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਬੰਨ – ਤਬਨੰ ਰਕ ਕਥਾਿਾਂ, ਰਕ ਗੀਤਾਂ, ਰਤਰਤ ਕਰਾਿਾਂ, ਰਕ ਨਾਚਾਂ 

ਅਤ ਨਾਟਕਾਂ ਦ ਆਦਾਨ ਰਦਾਨ ਨਾਰ ਿੀ ਦਸ਼ ਤਿਿੱ ਚ ਇਕਸਾਯਤਾ ਦਾ ਹਈ ਹ | 
ਬਾਸ਼ਾ : 

 ਸੰਸਤਕਰਤ ਬਾਸ਼ਾ ਤਿਿੱ ਚ ਤਰਖ ਿਦਾਂ ਅਤ ੁਯਾਣਾਂ ਦਾ ਅਸਯ ਕਸ਼ਭੀਯ ਤੋਂ ਰ  ਕ ਸ਼ਰੀ ਰੰਕਾ 
ਤਿੱ ਕ ਦਖਣ ਨੰੂ ਤਭਰਦਾ ਹ | 

 ਕਈ ਰਦਸ਼ਕ ਬਾਸ਼ਾਿਾਂ ਦਾ ਭੂਰ ਅਧਾਯ ਿੀ ਸੰਸਤਕਰਤ ਹੀ ਹ | 
ਧਯਾਤਰ :  

 ਬਾਯਤ ਦ ਉੱਤਯ ਤਿਚ ਤਹਭਾਤਰਆ ਯਫਤ ਹਨ ਤਾਂ ਦਿੱ ਖਣ ਤਿਚ ਰਾਇਦੀੀ ਠਾਯ |  
 ਯ ਧਯਾਤਰੀ ਤਬੰਨਤਾਿਾਂ ਹਣ ਦ ਫਾਿਜੂਦ ਭਾਨਸੂਨ ਸਾਯ ਬਾਯਤ ਤਿਚ ਿਯਖਾ ਕਯਦਾ 

ਹ | 
ਰਿਾਸ : 

 ਫਾਹਯੋਂ ਆ ਿਿੱ ਖ ਿਿੱ ਖ ਰਜਾਤੀਆਂ ਅਤ ਧਯਭਾਂ ਦ ਰਕਾਂ ਨੇ ਬਾਯਤ ਦ ਸਤਬਆਚਾਯ 
ਤਿਚ ਤਬੰਨਤਾ ਤਰਆਂਦੀ ਹ | ਇਸ ਤਬੰਨਤਾ ਦ ਫਾਿਜੂਦ ਿੀ ਸਾਯ ਤਭਰ ਜੁਰ ਕ ਯਤਹੰਦ 
ਹਨ | 

ਧਾਯਤਭਕ ਸੰਤ : ਸੰਤਾ ਨੇ ਆਣ ਉਦਸ਼ਾ ਯਾਹੀਂ ਬਾਈਚਾਯ ਦੀ ਬਾਿਨਾ ਦਾ ਕੀਤੀ ਹ | 
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