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ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ 15 ਅਪ੍ਰਲੈ 1469 ਨੂੂੰ  ਲਾਹਰੌ ਨੇੜੇ 
ਰਾਇ ਭੋਈ ਕੀ ਤਲਵੂੰ ਡੀ 



ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ  



ਭਾਰਤ ਵਵਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਜਨਮ ਸਮੇਂ 
ਧਾਰਵਮਕ ਲਵਹਰਾਂ 

• THE SUFI MOVEMENT 

• THE BHAKTI MOVEMENT 

• THE VAISHNAVITE MOVEMENT 

 

 



THE SUFI MOVEMENT 
 

 The Sufis were mystics. They were pious men 
who were shocked at the degeneration in political 
and religious life. They opposed the vulgar display 
of wealth in public life and the readiness of the 
ulema to serve “ungodly” rulers. Many began to 
lead a retired ascetic life, having nothing to do 
with the state. The Sufi philosophy also differed 
from the ulema. The Sufis laid emphasis upon 
free thought and liberal ideas. They were against 
formal worship, rigidity and fanaticism in religion 

 



THE BHAKTI MOVEMENT 
 

• The development of Bhakti movement took place in Tamil 
Nadu between the seventh and twelfth centuries. It was 
reflected in the emotional poems of the Nayanars 
(devotees of Shiva) and Alvars (devotees of Vishnu). In 
course of time, the ideas of the South moved up to the 
North but it was a very slow process. 

• The Bhakti saints believed that salvation can be achieved by 
all. They made no distinction of caste, creed or religion 
before God. They themselves came from diverse 
backgrounds. Ramananda, whose disciples included Hindus 
and Muslims, came from a conservative brahman family. 
His disciple, Kabir, was a weaver. Guru Nanak was a village 
accountant’s son. Namdev was a tailor.   



THE VAISHNAVITE MOVEMENT 
 

• During this period, another movement based upon 
devotion towards a sakar form of God had also 
developed. This movement, called the Vaishnavite 
movement, centered around the worship of Rama and 
Krishna, who were seen as incarnations (avatars) of 
Lord Vishnu. Its main exponents were Surdas, Mirabai, 
Tulsidas and Chaitanya. Their path to salvation was 
expressed through the medium of poetry, song, dance 
and kirtans 

• They called for reforms in religion and love amongst 
fellow beings. Their philosophy was broadly humanist. 

 



ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ 

ਸਵਤਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਵਿਆ 
ਵਮਿੱ ਿੀ ਧੁੂੰ ਦ ਜਿੱਗ ਚਾਨਣ ਹੋਇਆ 
ਵਜਉ ਕਰ ਸੂਰਜ ਵਨਕਵਲਆ 
ਤਾਰੇ ਵਿਪੇ੍ ਅੂੰ ਧੇਰ ਪ੍ਲੋਇਆ 



ਸੁਣੀ ਪੁ੍ਕਾਵਰ ਦਾਤਾਰ ਪ੍ਰਭੁ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਗ ਮਾਵਹ ਪ੍ਠਾਇਆ ||  
ਚਰਨ ਧੋਇ ਰਹਰਾਵਸ ਕਵਰ ਚਰਣਾਵਮਰਤੁ ਵਸਿੱ ਖਾਂ ਪ੍ੀਲਾਇਆ ||  
ਪ੍ਾਰਬ੍ਰਹਮ ਪੂ੍ਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਕਵਲਜੁਗ ਅੂੰਦਰ ਇਕ ਵਦਖਾਇਆ ||  
ਚਾਰੇ ਪੈ੍ਰ ਧਰਮ ਦੇ ਚਾਵਰ ਵਰਨ ਇਕ ਵਰਨੁ ਕਰਾਇਆ ||  
ਰਾਣਾ ਰੂੰਕ ਬ੍ਰਾਬ੍ਰੀ ਪੈ੍ਰੀ ਪ੍ਵਣਾ ਜਵਗ ਵਰਤਾਇਆ ||  
ਉਲਿਾ ਖੇਲੁ ਵਪ੍ਰੂੰਮ ਦਾ ਪ੍ੈਰਾਂ ਉਪ੍ਵਰ ਸੀਸ ਵਨਵਾਇਆ ||  
ਕਵਲਜੁਗ ਬ੍ਾਬ੍ੇ ਤਾਵਰਆ ਸਵਤਨਾਮੁ ਪ੍ਵੜਿ ਮੂੰ ਤਰ ਸੁਣਾਇਆ ||  
ਕਵਲ ਤਾਰਵਣ ਗੁਰੁ ਨਾਨਕ ਆਇਆ ||੨੩|| ਵਾਰ ੧ ||  











 
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ  ਪ੍ਵਹਲੀ  ਉਦਾਸੀ (1500-1506) 



ਐਮਨਾਬ੍ਾਦ ਵਵਚ  
 ਗੁਰੂ ਜੀ  ਭਾਈ  ਲਾਲੌ ਤੇ ਮਵਲਕ ਭਾਗੋ ਦੇ ਨਾਲ 



ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱ ਜਣ ਠਿੱ ਗ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ  
ਉਜਲੁ ਕੈਹਾ ਵਚਲਕਣਾ ਘੋਵਿਮ ਕਾਲੜੀ ਮਸੁ ॥  

ਧੋਵਤਆ ਜੂਵਠ ਨ ਉਤਰੈ ਜੇ ਸਉ ਧੋਵਾ ਵਤਸ ੁ॥੧॥  

ਸਜਣ ਸੇਈ ਨਾਵਲ ਮੈ ਚਲਵਦਆ ਨਾਵਲ ਚਲੂੰ ਵਨਹਹ ॥  

ਵਜਥੈ ਲੇਖਾ ਮੂੰਗੀਐ ਵਤਥੈ ਖੜੇ ਵਦਸੂੰ ਵਨ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥  



ਹਵਰਦੁਆਰ ਵਵਖੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
 
 



ਅਲਮੋਰਾ ਵਵਖੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ  
 
 
 

 

ਗੁਰੂ ਨੇ ਚੂੰ ਦ ਪ੍ਰਵਾਰ ਦੇ ਸਾਸਕਾਂ ਨੂੂੰ  ਸਿੱ ਚਾਈ ਦਾ ਮਾਰਗ  
ਵਦਖਾਇਆ ਜੋ ਆਪ੍ਣੇ ਦੇਵਤੇ ਨੂੂੰ  ਮਨੁਿੱ ਖਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬ੍ਾਨੀ  

ਕਰਦਾ ਸੀ 



ਗੋਰਖਮਤਾ ਵਵਖੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
 ਗੋਰਖਨਾਥ ਵਵਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਬ੍ਦ 

 
  
 

ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਸਿੱ ਵਖਆ ਇੂੰਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਬ੍ਣ ਗਈ ਵਕ ਗੋਰਖਮਤਾ ਨਾਨਕਮਤਾ ਬ੍ਣ ਗਈ. 
 

 



ਬ੍ਨਾਰਸ ਵਵਖੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ  
 





ਕਾਮਰੂਪ੍ ਵਵਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
 
 



ਜਗਨ ਨਾਥ ਵਵਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ  
 
 



ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ 
ਦੀ ਦੁਜੀ 
ਉਦਾਸੀ 

(1506-1513) 
 
 



 
 ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕੌਡਾ ਭੀਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ 



 
ਸਰੀ ਲੂੰ ਕਾ ਵਵਖੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ 



 
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਤੀਜੀ ਉਦਾਸੀ (1514-1518) 



 
ਮਿੱਤਨ ਸਾਵਹਬ੍, ਸਰੀਨਗਰ ਵਵਖੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 

 
 



ਝੀਲ ਡੋਂਮਾਰ ਵਵਖੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ  
 
ਇਸ ਝੀਲ ਦਾ ਪ੍ਾਣੀ ਸਾਲ ਵਵਚ ਬ੍ਰਫ ਨਾਲ ਜੂੰ ਵਮਆ ਰਵਹੂੰ ਦਾ ਸੀ, ਇਸ 
ਪ੍ਾਣੀ ਨੂੂੰ  ਪ੍ੀਣ ਦੇ ਸਰੋਤ ਵਜੋਂ ਵਰਵਤਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ. ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਕ 
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਝੀਲ ਨੂੂੰ  ਿੋਵਹਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬ੍ਾਅਦ ਇਹ 
ਪ੍ਾਣੀ ਕਦੇ ਵੀ ਜੂੰ ਵਮਆ ਨਹੀਂ 



 
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ  ਜੀ ਦੀ ਚੋਥੀ ਉਦਾਸੀ (1519-1521) 



 
ਮਿੱਕਾ ਵਵਖੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 



 
  

ਮਦੀਨਾ ਵਵਖੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 



ਬ੍ਗਦਾਦ ਵਵਖੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
 
 



 
ਸਮਰਾਿ ਬ੍ਾਬ੍ਰ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ (1520) 



Guru Nanak's writings, in the form of 974 spiritual 

hymns comprising the Japji Sahib, Asa di Var, 

Bara Mah, Sidh Gosht and Dakhni Onkar were 

incorporated in the scripture Guru Granth Sahibby 

the fifth Guru Arjan Dev ji. All the Sikh Gurus after 

Guru Nanak continued to identify themselves as 

Nanak while penning down their sacred writings. 

Thus, Sikhs believe that all the Gurus possessed 

the same divine light and further strengthened the 

same doctrine as was propagated by Guru Nanak 

Dev Ji. 



ਦਇਆ ਕਪ੍ਾਹ ਸੂੰ ਤੋਖੁ ਸੂਤੁ ਜਤੁ ਗੂੰ ਢੀ ਸਤੁ ਵਿੁ ॥   
ਏਹੁ ਜਨੇਊ ਜੀਅ ਕਾ ਹਈ ਤ ਪ੍ਾਡੇ ਘਤੁ ॥   
ਨਾ ਏਹੁ ਤੁਿੈ ਨ ਮਲੁ ਲਗੈ ਨਾ ਏਹੁ ਜਲੈ ਨ ਜਾਇ ॥  
ਧੂੰ ਨੁ ਸੁ ਮਾਣਸ ਨਾਨਕਾ ਜੋ ਗਵਲ ਚਲੇ ਪ੍ਾਇ ॥  
ਚਉਕਵੜ ਮੁਵਲ ਅਣਾਇਆ ਬ੍ਵਹ ਚਉਕੈ ਪ੍ਾਇਆ ॥   
ਵਸਖਾ ਕੂੰ ਵਨ ਚੜਾਈਆ ਗੁਰੁ ਬ੍ਰਾਹਮਣੁ ਵਥਆ ॥   
ਓਹੁ ਮੁਆ ਓਹੁ ਝਵੜ ਪ੍ਇਆ ਵੇਤਗਾ ਗਇਆ ॥੧॥ 
 
 



































































ਪ੍ਉਣ ਪ੍ਾਣੀ  
ਧਰਤੀ ਆਕਾਸ ਘਰ  
ਮੂੰਦਰ ਹਵਰ ਬ੍ਨੀ ॥ 



ਸਾਂਵਤ ਪ੍ਾਵਵਹ ਹੋਵਵਹ ਮਨ ਸੀਤਲ 
ਅਗਵਨ ਨ ਅੂੰਤਵਰ ਧਖੀ ॥  

ਗੁਰ ੂਨਾਨਕ ਕਉ ਪ੍ਰਭੂ ਵਦਖਾਇਆ 
ਜਵਲ ਥਵਲ ਤਵਰਭਵਵਣ ਰਖੀ ॥ 




