
GROUP B

151) ��ੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਿਕੱਥੇ ਸਮਾਏ ਸਨ?
ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਿਹਬ

152) ��ੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਕਦ� ਸਮਾਏ ਸਨ?
10 ਅਕਤੂਬਰ ਸੰਨ 1539

153) ��ੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੰੂ ਿਕਸ ਕੋਲ ਪੜ�ਨ�  ਪਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ ?
ਗੋਪਾਲ ਪ�ਧਾ

154) ਿਪਤਾ ਮਿਹਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨ�  ਜਨ� ਊ ਦੀ ਰਸਮ ਿਨਭਾਉਣ ਲਈ ਿਕਸ ਨੰੂ ਘਰ ਬੁਲਾਇਆ ?
ਪੰਿਡਤ ਹਰਿਦਆਲ

155) ��ੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਿਪਤਾ ਜੀ ਿਕਸ ਕੋਲ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ?
ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ

156) ��ੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨ�  ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਿਕਸ ਜਗ�ਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ?
ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ

157) ��ੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਜਦ� ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤ� ਰਬਾਬ ਕੌਣ ਵਜਾ�ਦਾ ਸੀ ?
ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ

158)  ��ੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨ�  ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਿਕਸ ਜਗ�ਾ ਤੇ ਕੀਤਾ ?
ਚੂਹੜਕਾਣਾ ਮੰਡੀ

159)  ��ੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨ�  ਿਕਸ ਜਗ�ਾ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ?
ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ

160) ��ੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਿਵਆਹ ਿਕਸ ਜਗ�ਾ ਹੋਇਆ ?
ਬਟਾਲਾ

161)  ��ੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਗੋ�ਟੀ ਕਦ� ਤੇ ਿਕਸ ਨਾਲ ਹੋਈ ?
ਸੁਮੇਰ ਪ�ਬੱਤ ਤੇ ਿਸੱਧ� ਨਾਲ

162)  ��ੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨ�  ਿਕੰਨੀਆਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ?
ਚਾਰ

163)  ��ੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨ�  ਿਸੱਖ� ਨੰੂ ਿਕਹੜੇ ਿਤੰਨ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤੇ ?
ਿਕਰਤ ਕਰੋ – ਨਾਮ ਜੱਪੋ – ਵੰਡ ਛਕੋ
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164) ��ੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਿਕੰਨੀ ਬਾਣੀ  ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਿਵੱਚ ਦਰਜ ਹੈ ?
974 �ਬਦ

165)  ਭਾਈ ਲਿਹਣਾ ਜੀ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ��ੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੰੂ ਕਦ� ਅਤੇ ਿਕੱਥੇ ਿਮਲੇ ?
1532 ਨੰੂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਿਹਬ

166) ��ੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨ�  ਿਕਹੜਾ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ ?
ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਿਹਬ

167) ��ੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਿਕਸ ਰਾਜੇ ਦੀ ਕੈਦ ਿਵੱਚ ਰਹੇ ?
ਬਾਬਰ

168) ��ੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨ�  ਿਕਹੜੀ ਧਾਰਿਮਕ ਰਸਮ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ?
ਕਰਮ ਕ�ਡ ਤੇ ਪਾਖੰਡਵਾਦ ਦਾ

169)  ��ੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਿਵਆਹ ਿਕਸ ਤਰ�ਾ ਹੋਇਆ ?
ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਨਾਲ

170) ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਿਕਸ ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬਾਨ ਨ�  ਕੀਤੀ ?
��ੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ

171) ਿਸੱਧ ਗੋਸਿਟ ਬਾਣੀ ਦੀ ਿਸਧ� ਨਾਲ ਿਵਚਾਰ ਿਕਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬਾਨ ਨ�  ਕੀਤੀ ?
��ੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ

172) ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਪ�ਥਾ ਿਕਸ ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬਾਨ ਨ�  ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ?
��ੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ

173) ��ੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਆਪਣੇ ਜੀਜਾ ਜੀ ਕੋਲ ਿਕਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਗਏ ?
ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ

174)  ��ੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨ�  ਿਕੰਨੀ ਉਮਰ ਿਵੱਚ ਮੱਝ� ਚਰਾਈਆਂ ?
12 ਸਾਲ ਦੀ

175) ��ੀ ਗੁਰੂੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸੁਹਰੇ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ ?
ਮੂਲ ਚੰਦ ਜੀ

176) ��ੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੰੂ ਬ�ਹਮ ਭੋਜ ਦਾ ਸੱਦਾ ਿਕਸ ਨ�  ਭੇਿਜਆ ?
ਮਲਕ ਭਾਗੋ
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177) ��ੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨ�  ਸੱਚੀ ਆਰਤੀ ਦਾ ਉਪਦੇ� ਿਕੱਥੇ ਿਦੱਤਾ ?
ਜਗਨਨਾਥ ਪੁਰੀ

178) ਗੋਰਖ ਮਤੇ ਿਵਚ ��ੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨਾਲ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋ ਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ?
ਝੰਗਰਨਾਥ ਅਤੇ ਭੰਗਰਨਾਥ

179) ��ੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਅਨੁਸਾਰ  �ਚੀ ਜਾਤ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ ?
ਜੋ ਨ� ਕ ਕੰਮ ਕਰੇ

180) "ਦੱਖਣੀ ਓਅੰਕਾਰ"  ਨਾਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਿਕਸ ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬਾਨ ਨ�  ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ?
��ੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ

181)  ��ੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨ�  ਿਕੰਨ�  ਸਾਲ ਦੀ  ਉਮਰ ਿਵੱਚ ਜਨ� ਊ ਪਾਉਣ ਤ� ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ?
10 ਸਾਲ

182) ਜਦ� ��ੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਹਿਰਦੁਆਰ ਗਏ ਤ� �ਥੇ ਿਕਹੜਾ ਮੇਲਾ ਲੱਿਗਆ ਹੋਇਆ ਸੀ?
ਿਵਸਾਖੀ ਦਾ

183) ਤੁਖਾਰੀ ਰਾਗ ਿਵਚ ਬਾਰਹ ਮਾਹ ਿਕਸ ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬ ਨ�  ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ?
��ੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ

184) ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ��ੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤ� ਿਕੰਨ�  ਸਾਲ ਵੱਡੇ ਸਨ ?
ਪੰਜ ਸਾਲ

185)  ��ੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੰੂ ਗੁਰਗੱਦੀ ਕਦ� ਪ�ਾਪਤ ਹੋਈ ?
ਸੰਨ 1539

186) ��ੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਕਦ� ਸਮਾਏ ਸਨ ?
27 ਮਾਰਚ ਸੰਨ 1552

187) ��ੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਿਕਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ ਸਨ ?
��ੀ ਖਡੂਰ ਸਾਿਹਬ

188) ��ੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਿਵਆਹ ਿਕਸ ਸੰਨ ਿਵੱਚ ਹੋਇਆ ?
ਸੰਨ 1519

189) ਖਡੂਰ ਸਾਿਹਬ ਿਵਖੇ ਭਾਈ ਲਿਹਣਾ ਜੀ ਦਾ ਿਮਲਾਪ ਿਕਸ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ?
ਭਾਈ ਜੋਧ ਜੀ
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190) ��ੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਿਕੰਨਾ ਸਮ� ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਿਬਰਾਜਮਾਨ ਰਹੇ ?
12 ਸਾਲ 6 ਮਹੀਨ�

191) ਭਾਈ ਲਿਹਣਾ ਜੀ ��ੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਿਕਵ� ਬਣੇ ?
�ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇ� ਸਦਕਾ

192) ��ੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਿਕੰਨ�  ਸਲੋਕ ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਿਵੱਚ ਦਰਜ ਹਨ ?
63 ਸਲੋਕ

193) ��ੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨ�  ਿਕਸ ਿਲੱਪੀ ਨੰੂ ਪ�ਚੱਿਲਤ  ਕੀਤਾ ?
ਗੁਰਮੱੁਖੀ

194) ਭਾਈ ਲਿਹਣਾ ਜੀ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ ?
ਦੇਵੀ ਚੰਦ ਜੀ

195) ਭਾਈ ਲਿਹਣਾ ਜੀ ਪਿਹਲ� ਿਕਸ ਿਵੱਚ ਆਸਥਾ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ?
ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ (ਦੇਵੀ ਦੀ)

196) ਭਾਈ ਲਿਹਣਾ ਜੀ ਨ�  ਸਭ ਤ� ਪਿਹਲ� ਿਕਸ ਪਾਸ� ਬਾਣੀ ਸੁਣੀ ਸੀ ?
ਭਾਈ ਜੋਧ ਜੀ

197) ��ੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨ�  ਿਕਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ?
��ੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ

198) ��ੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਿਕੱਥੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ ਸਨ ?
��ੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਿਹਬ

199) ��ੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ��ੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨਾਲ ਿਮਲਾਪ ਕਦ� ਤੇ ਿਕੱਥੇ ਹੋਇਆ ?
ਸੰਨ 1540 ਖਡੂਰ ਸਾਿਹਬ

200) ��ੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਪੱੁਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ?
ਗੋਿਬੰਦ ਰਾਏ ਜੀ

201) ��ੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ �ਹੀਦੀ ਕਦ� ਹੋਈ ?
19 ਦਸੰਬਰ ਸੰਨ 1675

202) ��ੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਨਾਲ �ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰਿਸੱਖ� ਦੇ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ?
ਭਾਈ ਮਤੀਦਾਸ ਜੀ,ਭਾਈ ਿਦਆਲਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਤੀਦਾਸ ਜੀ
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203)  ਿਜਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ��ੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੰੂ �ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਿਗਆ �ਥੇ ਿਕਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਿਹਬ ਸਥਾਿਪਤ ਹੈ
?
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸ ਗੰਜ ਸਾਿਹਬ

204) ��ੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਿਕੰਨਾ ਸਮ� ਗੁਰਤਾਗੱਦੀ ਤੇ ਿਬਰਾਜਮਾਨ ਰਹੇ ?
ਲਗਭਗ 12 ਸਾਲ

205) ��ੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨ�  ਿਜਆਦਾ ਸਮ� ਿਕੱਥੇ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ?
ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ

206) ਿਕਹੜੀ ਜੰਗ ਿਵੱਚ ��ੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨ�  ਤੇਗ ਦੇ ਜੌਹਰ ਿਦਖਾਏ ?
ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਿਹਬ

207) ��ੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨ�  ਿਕਸ ਅਸਥਾਨ ਨੰੂ ਵਸਾਇਆ ?
ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਿਹਬ

208) ��ੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਿਕੰਨੀ ਬਾਣੀ ��ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਿਵੱਚ ਦਰਜ ਹੈ ?
116 �ਬਦ

209) ��ੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੰੂ ਿਹੰਦੋਸਤਾਨ ਿਵੱਚ ਿਕਹੜੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਿਣਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ ?
ਿਹੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ

210) ��ੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨ�  ਿਕਸ ਧਰਮ ਨੰੂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ �ਹੀਦੀ ਿਦੱਤੀ ?
ਿਹੰਦੂ

211)  ਕ�ਮੀਰ ਤ� ਆਏ ਿਕਸ ਪੰਿਡਤ ਨ�  ��ੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਿਹਬ ਅੱਗੇ ਬਚਾਉ ਲਈ ਫਿਰਆਦ ਕੀਤੀ ?
ਿਕ�ਪਾ ਰਾਮ ਪੰਿਡਤ (ਕ�ਮੀਰੀ ਬ�ਾਹਮਣ)

212)  ��ੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਿਹਬ ਸਮ� ਿਦੱਲੀ ਦਾ ਰਾਜਾ ਕੌਣ ਸੀ ?
ਔਰੰਗਜੇਬ

213)  ��ੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਨ�  ਆਪਣੇ ਪੱੁਤਰ ਨੰੂ ਿਕੰਨ�  ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਿਵੱਚ ਗੁਰਤਾਗੱਦੀ ਿਦੱਤੀ ?
ਨੌ ਸਾਲ

214)  ��ੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਨੰੂ ਿਕਸ �ਿਹਰ ਿਵੱਚ �ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ?
ਿਦੱਲੀ

215) ��ੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਦੇ ਸੀਸ ਨੰੂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਿਹਬ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਿਸੱਖ ਦਾ ਨ� ਦੱਸੋ ?
ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ
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216) ��ੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਦੇ ਧੜ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਿਸੱਖ ਕੌਣ ਸੀ ?
ਲੱਖੀ �ਾਹ ਵਣਜਾਰਾ

217) ��ੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਿਕਸ ਨੰੂ ਰੰੂ ਿਵੱਚ ਬੰਨ�  ਕੇ ਸਾਿੜਆ ਿਗਆ ?
ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਜੀ

218)  ��ੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਿਕਸ ਿਸੱਖ ਨੰੂ ਆਰੇ ਨਾਲ ਚੀਿਰਆ ਿਗਆ ਸੀ ?
ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ

219) ��ੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਿਕਸ ਿਸੱਖ ਨੰੂ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਿਵੱਚ ਉਬਾਿਲਆ ਿਗਆ ਸੀ ?
ਭਾਈ ਿਦਆਲਾ ਜੀ

220) ��ੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਪੜ�ਾਈ ਿਸਖਲਾਈ ਿਕਸ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ?
ਿਪਤਾ ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਹਿਰਗੋਿਬੰਦ ਸਾਿਹਬ ਜੀ

221) ��ੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਬਚਪਨ ਿਵੱਚ ਿਕਹੜਾ �ਸਤਰ ਚਲਾਉਣ ਿਵਚ ਿਨਪੰੁਨ ਸਨ ?
ਤੇਗ (ਿਕਰਪਾਨ) ਚਲਾਉਣ ਿਵਚ

222) ��ੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਜਦ� ��ੀ ਹਿਰਮੰਦਰ ਸਾਿਹਬ ਦੇ ਦਰ�ਨ� ਨੰੂ ਆਏ  ਤ� ਿਕੰਨ� � ਨ�  ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲਏ ਸਨ
?
ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨ�

223)  ��ੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਨੰੂ �ਹੀਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਲਾਦ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਅਤੇ ਉਹ ਿਕੱਥ� ਦਾ ਰਿਹਣ ਵਾਲਾ ਸੀ
?
ਜਲਾਲਉਦੀਨ, ਸਮਾਣੇ ਦਾ

224) ਉਹ ਿਕਹੜਾ ਰਾਗੁ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵਚ ਨ� ਵੇ ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬ ਨ�  ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ  ਕੀਤੀ ?
ਜੈਜਾਵੰਤੀ ਰਾਗੁ

225) ��ੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੰੂ ��ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਿਵੱਚ ਿਕੰਨ� � ਨ�  ਦਰਜ ਕੀਤਾ ?
��ੀ ਗੁਰੂ ਗੋਿਬੰਦ ਿਸੰਘ ਜੀ

226) ��ੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਿਹਬ ਿਕਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬ ਨ�  ਕਦ� ਵਸਾਇਆ  ?
1665 ਈ. ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਿਹਬ ਜੀ

227) ��ੀ ਗੁਰੂ ਗੋਿਬੰਦ ਿਸੰਘ ਜੀ ਨੰੂ ਗੁਿਰਆਈ  ਿਕੱਥੇ ਿਮਲੀ?
ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਿਹਬ

228) ��ੀ ਗੁਰੂ ਗੋਿਬੰਦ ਿਸੰਘ ਜੀ ਨੰੂ ਗੁਿਰਆਈ  ਕਦ� ਿਮਲੀ?
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ਸੰਨ 1675

229)  ��ੀ ਗੁਰੂ ਗੋਿਬੰਦ ਿਸੰਘ ਜੀ ਿਕੱਥੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ ?
ਨ�ਦੇੜ ਿਵਖੇ

230)  ��ੀ ਗੁਰੂ ਗੋਿਬੰਦ ਿਸੰਘ ਜੀ ਿਕੰਨ�  ਸਾਲ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਿਬਰਾਜਮਾਨ ਰਹੇ?
33 ਸਾਲ

231) ਦਸਮ ਿਪਤਾ ਜੀ ਵੱਲ�  ��ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਿਕਸ ਜਗ�ਾ ਿਲਖਵਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ ?
ਦਮਦਮਾ ਸਾਿਹਬ ( ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਿਜ਼ਲ�ਾ ਬਿਠੰਡਾ)

232) ��ੀ ਗੁਰੂ ਗੋਿਬੰਦ ਿਸੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਯੱੁਧ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ?
ਭੰਗਾਣੀ ਦਾ ਯੱੁਧ

233)  ��ੀ ਗੁਰੂ ਗੋਿਬੰਦ ਿਸੰਘ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਪਿਹਲਾ ਿਕਲ�ਾ ਿਕੱਥੇ ਉਸਾਿਰਆ  ਿਗਆ?
ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਿਹਬ ਿਵਖੇ

234) ��ੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਦੇ ਤਖਤ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ?
��ੀ ਕੇਸਗੜ� ਸਾਿਹਬ

235) ��ੀ ਗੁਰੂ ਗੋਿਬੰਦ ਿਸੰਘ ਜੀ ਨ�  ਮਾਧੋਦਾਸ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਕੀ ਰੱਿਖਆ ?
ਬੰਦਾ ਿਸੰਘ ਬਹਾਦਰ

236)  ��ੀ ਗੁਰੂ ਗੋਿਬੰਦ ਿਸੰਘ ਜੀ ਨੰੂ ਿਕਸ ਿਸੱਖ ਨ�  500 ਮੁਰੀਦ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ?
ਪੀਰ ਬੱੁਧੂ �ਾਹ

237)  ਚਮਕੌਰ ਸਾਿਹਬ ਦੀ ਜੰਗ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਗੋਿਬੰਦ ਿਸੰਘ ਜੀ ਨ�  ਿਕਸਨੰੂ ਕਲਗੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ?
ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਿਸੰਘ ਜੀ

238)  ��ੀ ਗੁਰੂ ਗੋਿਬੰਦ ਿਸੰਘ ਜੀ ਦਾ ਪਿਰਵਾਰ ਿਵਛੋੜਾ ਿਕਸ ਨਦੀ ਤੇ ਿਪਆ ਸੀ ?
ਸਰਸਾ ਨਦੀ

239)  ��ੀ ਗੁਰੂ ਗੋਿਬੰਦ ਿਸੰਘ ਜੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸਾਿਹਬਜਾਿਦਆਂ ਦੀ �ਹੀਦੀ ਿਕੱਥੇ ਹੋਈ ?
ਸਰਿਹੰਦ

240) ਔਰੰਗਜੇਬ ਬਾਦ�ਾਹ ਨੰੂ ��ੀ ਗੁਰੂ ਗੋਿਬੰਦ ਿਸੰਘ ਜੀ ਨ�  ਿਜਹੜੀ ਿਚੱਠੀ ਿਲਖੀ ਸੀ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ?
ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ

241) ��ੀ ਗੁਰੂ ਗੋਿਬੰਦ ਿਸੰਘ ਜੀ ਨ�  ਿਕਸ ਤ� ��ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਦੀ ਿਲਖਵਾਈ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਈ  ?
ਭਾਈ ਮਨੀ ਿਸੰਘ ਜੀ
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242)  ��ੀ ਗੁਰੂ ਗੋਿਬੰਦ ਿਸੰਘ ਸਾਿਹਬ ਿਕੰਨਾ ਸਮ� ਪਟਨਾ ਿਵਖੇ ਰਹੇ ?
ਪੰਜ ਸਾਲ

243) ਦਸਵ� ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬ ਨ�  ਚਰਨ ਪਾਹੁਲ ਦੀ ਪ�ਥਾ ਨੰੂ ਿਕਸ ਿਵੱਚ ਬਦਲ ਿਦੱਤਾ ?
ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੇ ਅੰਿਮ�ਤ ਿਵੱਚ

244) ��ੀ ਗੁਰੂ ਗੋਿਬੰਦ ਿਸੰਘ ਸਾਿਹਬ ਨ�  ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਿਹਬ ਦਾ ਿਕਲ�ਾ ਕਦ� ਛੱਿਡਆ ?
20-21 ਦਸੰਬਰ 1704

245)  ��ੀ ਗੁਰੂ ਗੋਿਬੰਦ ਿਸੰਘ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਨ�  ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਿਸੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੰੂ ਪੰਜਾਬ ਿਕਉ ਭੇਿਜਆ ?
ਜ਼ਲੁਮ ਿਮਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ

246) ��ੀ ਗੁਰੂ ਗੋਿਬੰਦ ਿਸੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਸਮ� ��ੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਿਕੱਥੇ ਗਏ ਹੋਏ ਸਨ ?
ਢਾਕੇ ਿਵਖੇ

247)  ਜਦ� ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਬਾਲ ਗੋਿਬੰਦ ਰਾਇ ਜੀ ਨੰੂ ਿਪਤਾ ��ੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨ�  ਦੇਿਖਆ ਉਦ� ਉਹਨ� ਦੀ ਉਮਰ
ਿਕੰਨੀ ਸੀ ?
ਸਾਢੇ ਿਤੰਨ ਸਾਲ ਦੀ

248)  ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਿਹਬ ਿਵਖੇ ਗੁਰੂ ਗੋਿਬੰਦ ਿਸੰਘ ਜੀ ਨੰੂ ਿਕਹੜੀਆਂ ਭਾ�ਾਵ� ਦੀ ਿਸਖਲਾਈ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ?
ਿਹੰਦੀ , ਸੰਸਿਕ�ਤੀ, ਿਬ�ਜ਼, ਫਾਰਸੀ

249) ਆਿਦ ��ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਿਕਸ ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬ ਨ�  ਕੀਤੀ ?
��ੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ

250) ਆਿਦ ��ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਦੀ ਿਲਖਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਿਕਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ?
��ੀ ਅੰਿਮ�ਤਸਰ ਸਾਿਹਬ(ਰਾਮਸਰ ਸਾਿਹਬ)

251) ਆਿਦ ��ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਦਾ ਪ�ਕਾ� ��ੀ ਹਿਰਮੰਦਰ ਸਾਿਹਬ ਿਵਖੇ ਕਦ� ਕੀਤਾ ਿਗਆ ?
ਸੰਨ 1604

252) ਆਿਦ ��ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਦਾ ਪਿਹਲਾ ਗ�ੰ ਥੀ ਿਕਸ ਨੰੂ ਥਾਿਪਆ ਿਗਆ ?
ਬਾਬਾ ਬੱੁਢਾ ਜੀ

253) ��ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਨੰੂ ਗੁਰਤਾਗੱਦੀ ਿਕੱਥੇ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ?
ਨ�ਦੇੜ ਸਾਿਹਬ

254) ��ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਦੇ ਕੱੁਲ ਿਕੰਨ�  ਅੰਗ ਹਨ ?
ਕੱੁਲ 1430
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255) ��ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਦੇ ਿਵੱਚ ਕੱੁਲ ਿਕੰਨ�  �ਬਦ ਹਨ ?
5874 �ਬਦ

256) ��ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਨੰੂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਕਦ� ਿਦੱਤੀ ਗਈ ?
ਸੰਨ 1708

257)  ��ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਨੰੂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਿਕਸ ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬਾਨ ਨ�  ਿਦੱਤੀ ?
��ੀ ਗੁਰੂ ਗੋਿਬੰਦ ਿਸੰਘ ਜੀ

258) ��ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਅੰਦਰ ਿਕੰਨ�  ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬਾਨ� ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਹੈ ?
ਛੇ

259) ��ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਿਵੱਚ ਿਕੰਨ�  ਭਗਤ� ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਹੈ ?
15

260)  ��ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਿਵੱਚ ਿਕੰਨ�  ਭੱਟ� ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਹੈ ?
11,17

261) ��ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਿਵੱਚ ਕੱੁਲ ਿਕੰਨ�  ਰਾਗ� ਿਵੱਚ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਹੈ ?
31

262) ��ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਿਵੱਚ ਰਹਾਉ �ਬਦ ਦਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ ?
ਠਿਹਰਾਵ

263)  ਜਪੁਜੀ ਸਾਿਹਬ ਿਵੱਚ ਕੱੁਲ ਿਕੰਨੀਆਂ ਪਉੜੀਆਂ ਹਨ ?
38

264)  ��ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਿਵੱਚ ਦਰਜ “ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ” ਦੀਆ ਿਕੰਨੀਆਂ ਪਉੜੀਆਂ, ਸਲੋਕ ਅਤੇ ਛੰਤ ਹਨ?
24 ਪਉੜੀਆਂ,60 ਸਲੋਕ ਅਤੇ 24 ਛੰਤ

265) ਅਨੰਦੁ ਸਾਿਹਬ ਿਵੱਚ ਿਕੰਨੀਆਂ ਪਉੜੀਆਂ ਹਨ ?
40

266) ��ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਿਵੱਚ ਿਕਹੜੀ ਿਲਪੀ ਦੀ ਵਰਤ� ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ?
ਗੁਰਮੁਖੀ

267) ��ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਿਵੱਚ ਿਕੰਨ�  ਗੁਰਿਸੱਖ� ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਹੈ ?
4
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268) ਕੀਰਤਨ ਸੋਿਹਲਾ ਸਾਿਹਬ ਦਾ ਪਾਠ ਿਕਸ ਸਮ� ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ?
ਸੌਣ ਤ� ਪਿਹਲਾ

269)  ਸੋਿਹਲਾ ਸਾਿਹਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਿਵਚ ਕੱੁਲ ਿਕੰਨ�  �ਬਦ ਹਨ ?
ਪੰਜ

270) ਜਪੁ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ ?
ਿਸਮਰਨ

271) ਭਾਈ ਸੱਤਾ ਜੀ ਅਤੇ ਭਾਈ ਬਲਵੰਡਾ ਜੀ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਿਕਹੜੇ ਦੋ ਗੁਰਿਸੱਖ� ਦੀ ਬਾਣੀ ��ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਿਵਚ
ਦਰਜ ਹੈ ?
ਭਾਈ ਸੰੁਦਰ ਜੀ,ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ

272) ਆਿਦ  ਗ�ੰ ਥ  ਸਾਿਹਬ ਦਾ ਪਿਹਲਾ ਉਤਾਰਾ ਿਕਸ ਨ�  ਕਰਵਾਇਆ  ?
ਭਾਈ ਬੰਨ�  ਜੀ

273) ਗੁਰੂ ਿਕਸ ਭਾ�ਾ ਦਾ �ਬਦ ਹੈ ?
ਸੰਸਿਕ�ਤ

274)  "ਮੰੁਦਾਵਣੀ" �ਬਦ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ ?
ਮੁਹਰ (ਛਾਪ ਲਾਉਣੀ)

275)  ਰਿਹਰਾਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕੁਝ �ਬਦ ��ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਦੇ ਿਕਸ ਅੰਗ �ਪਰ ਦਰਜ ਹਨ ?
ਅੰਗ ਅੱਠ

276) "ਸਦ" ਨਾਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਿਕਸ ਨ�  ਿਲਖੀ ?
ਭਾਈ ਸੰੁਦਰ ਜੀ

277) ਸੱਤੇ ਅਤੇ ਬਲਵੰਡੇ ਦੀ ਵਾਰ ਿਕਸ ਰਾਗੁ ਿਵਚ ਦਰਜ ਹੈ?
ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗੁ

278) ��ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਿਵੱਚ ਜਪੁ ਜੀ ਸਾਿਹਬ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ?
ਜਪੁ

279)  ��ੀ ਹਿਰਮੰਦਰ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਦੀ ਨ�ਹ ਕਦ� ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ?
ਸੰਨ 1589

280) ��ੀ ਹਿਰਮੰਦਰ ਸਾਿਹਬ ਦਾ ਸਰੋਵਰ ਕਦ� ਤੇ ਿਕਸ ਨ�  ਪੂਿਰਆ ?
1747 ਈਸਵੀ ਜਹ�ਨ ਖਾਨ

powered by



281) ��ੀ ਹਿਰਮੰਦਰ ਸਾਿਹਬ ਜੀ �ਪਰ ਸੋਨ�  ਦੀ ਸੇਵਾ ਿਕਸ ਨ�  ਕਰਵਾਈ ?
ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਿਸੰਘ

282) ��ੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਿਹਬ ਿਕਸ ਿਸਧ�ਤ ਦਾ ਪ�ਤੀਕ ਹੈ ?
ਭਗਤੀ ਅਤੇ �ਕਤੀ ਦਾ

283) ��ੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਿਹਬ ਦੀ ਿਸਰਜਣਾ ਕਦ� ਹੋਈ ?
1606

284)  ਭਾਈ  ਿਹੰਮਤ ਿਸੰਘ ਜੀ ਪੰਜ ਿਪਆਿਰਆਂ ਿਵੱਚ� ਿਕਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹਨ ?
ਤੀਜੇ

285)  ਭਾਈ ਿਹੰਮਤ ਿਸੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਕਦ� ਅਤੇ ਿਕੱਥੇ ਹੋਇਆ ?
1661 ਈਸਵੀ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ

286)  ਭਾਈ ਿਹੰਮਤ ਿਸੰਘ ਜੀ ਦੇ ਿਪਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ?
ਮਾਲਦੇਉ ਜੀ

287) ਭਾਈ ਿਹੰਮਤ ਿਸੰਘ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ?
ਲਾਲਦੇਇ ਜੀ

288)  ਭਾਈ ਿਹੰਮਤ ਿਸੰਘ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਿਪਤਾ ਿਕਸ ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਦੀ �ਰਨ ਿਵਚ ਗਏ ?
ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ

289) ਭਾਈ ਿਹੰਮਤ ਿਸੰਘ ਜੀ ਦੀ �ਹਾਦਤ ਕਦ� ਅਤੇ ਿਕੱਥੇ ਹੋਈ ?
1705 ਈਸਵੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਿਹਬ

290) ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਿਸੰਘ ਜੀ ਪੰਜ ਿਪਆਿਰਆਂ ਿਵਚ� ਿਕਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹਨ ?
ਚੌਥੇ

291) ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਿਸੰਘ ਜੀ ਦੇ ਿਪਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ?
ਜਗਜਵੀਨ ਰਾਏ ਜੀ

292)  ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਿਸੰਘ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ?
ਸੰਭਲੀ ਜੀ

293) ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਿਸੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਕਦ� ਅਤੇ ਿਕੱਥੇ ਹੋਇਆ ?
1663 ਈਸਵੀ ਦਵਾਰਕਾ
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294) ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਿਸੰਘ ਜੀ ਦੀ �ਹਾਦਤ ਕਦ� ਅਤੇ ਿਕੱਥੇ ਹੋਈ ?
1705 ਈਸਵੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਿਹਬ

295) ਭਾਈ  ਸਾਿਹਬ ਿਸੰਘ ਜੀ ਪੰਜ ਿਪਆਿਰਆਂ ਿਵਚ� ਿਕਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹਨ ?
ਪੰਜਵ�

296) ਭਾਈ  ਸਾਿਹਬ ਿਸੰਘ ਜੀ ਦੇ ਿਪਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ?
ਗੁਰ ਨਾਰੈਣ ਜੀ

297) ਭਾਈ  ਸਾਿਹਬ ਿਸੰਘ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ?
ਅਨਕੰਪਾ ਜੀ

298) ਭਾਈ ਸਾਿਹਬ ਿਸੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਕਦ� ਤੇ ਿਕੱਥੇ ਹੋਇਆ ?
1662 ਈਸਵੀ ਿਬਦਰ

299) ਭਾਈ ਸਾਿਹਬ ਿਸੰਘ ਜੀ ਿਕਸ ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬ ਦੀ �ਰਨ ਿਵਚ ਆਏ ?
��ੀ ਗੁਰੂ ਗੋਿਬੰਦ ਿਸੰਘ ਜੀ

300) ਭਾਈ ਮੰਝ ਜੀ ਨ�  ਅੰਿਮ�ਤਸਰ ਆ ਕੇ ਿਕਹੜੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ?
ਲੱਕੜੀਆਂ ਿਲਆਉਣ ਦੀ

301) ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਿਸੰਘ ਦਾ ਜਨਮ ਕਦ� ਅਤੇ ਿਕੱਥੋ ਹੋਇਆ ?
ਿਪੰਡ �ੀਹਾ 1761

302) ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਿਕੰਨ�  ਬੱਚੇ ਸਨ?
ਦੋ ਬੱਚੇ

303) ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀਆਂ ਪ�ਮੱੁਖ ਬਾਣੀਆਂ ਿਕਹੜੀਆਂ ਹਨ?
ਬਾਵਨ ਅਖਰੀ, ਸਤ ਵਾਰ, ਿਥਤੀ

304) ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਜੱਦੀ ਪੇ�ਾ ਕੀ ਸੀ?
ਕੱਪੜਾ ਬੁਣਨਾ

305) ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਸਨ?
ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ

306) ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਔਲਾਦ ਦੇ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ?
ਪੱੁਤ ਕਮਾਲਾ ਜੀ ,ਪੱੁਤਰੀ ਕਮਾਲੀ ਜੀ
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307) �ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਆਤਮਕ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਸਨ?
ਖਵਾਜਾ ਬਖਤੀਯਾਰ ਕਾਕੀ

308) ਭਗਤ ਬੇਣੀ ਜੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ?
��ੀ ਬ�ਹਮਬਾਦ ਬੇਣੀ ਜੀ

309) ਭਗਤ ਬੇਣੀ ਜੀ ਦਾ ਸਮ�ਕਾਲ ਕਦ� ਦਾ ਮੰਿਨਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ?
15 ਵ� �ਤਾਬਦੀ

310) ਭਗਤ ਭੀਖਣ ਜੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ?
��ੀ ਿਨਜਾਮੁਦੀਨ ਭੀਖਣ ਜੀ

311) ਭਗਤ ਭੀਖਨ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ?
ਸੈਯਦ ਮੀਰ ਇਬਰਾਿਹਮ ਜੀ

312) ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ ਿਕੰਨੀ ਸੀ?
60 ਸਾਲ

313) ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਪੇ�ਾ ਕੀ ਸੀ?
ਵਪਾਰੀ

314) ਭਗਤ ਪਰਮਾਨੰਦ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਿਕਹੜੀ ਹੈ?
ਪਰਮਾਨੰਦ ਸਾਗਰ

315) ਭਗਤ ਪੀਪਾ ਜੀ ਦੇ ਆਤਮਕ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਸਨ?
ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ

316) ਭਗਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਦਾ ਪਿਹਲਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ?
ਰਾਮਾ ਦੱਤ

317) ਭਗਤ ਰਿਵਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਸਨ?
ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ

318) ਭਗਤ ਰਿਵਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਜੱਦੀ ਪੇ�ਾ ਕੀ ਸੀ?
ਜੁਤੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਜ

319) ਭਗਤ ਸਧਨਾ ਜੀ ਦਾ ਪੇ�ਾ ਕੀ ਸੀ?
ਕਸਾਈ

320) ਭਗਤ ਸੈਣ ਜੀ ਦਾ ਪੇ�ਾ ਕੀ ਸੀ?
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ਨਾਈ

321) ਭਗਤ ਸੂਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਪੇ�ਾ ਕੀ ਸੀ?
ਅਕਬਰ ਦੇ ਪ�ਮੱੁਖ ਅਿਹਲਕਾਰ

322) ਭਗਤ ਤਰਲੋਚਨ ਜੀ ਦਾ ਪੇ�ਾ ਕੀ ਸੀ?
ਦੁਕਾਨ ਿਵਵਸਾਏ ਦੇ ਮਾਿਲਕ

323) ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਜਦ� ਬੱਲਦੀ ਿਚਖਾ �ਤੇ ਬੈਠ� , ਤ� ਕੀ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋਇਆ?
ਿਚਖਾ ਬਰਫ ਵਰਗੀ ਠੰਡੀ ਹੋ ਗਈ

324) ��ੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ �ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਿਕਸਨ�  ਕੋਿ�� ਕੀਤੀ ਸੀ?
ਹੁਮਾਯੰੂ ਨ�

325) ਿਕਸ ਗੁਰੂ ਨ�  ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਜੋ ਵੀ ਆਏ ਪਿਹਲ� ਲੰਗਰ ਛੱਕੇ, ਿਫਰ ਦਰ�ਨ ਕਰੇ?
��ੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨ�

326) ਪਰਦਾ ਪ�ਥਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਸ ਗੁਰੂ ਨ�  ਕਦਮ ਚੱੁਿਕਆ?
ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨ�

327) ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨ�  ਜਦ� ਬਾਣੀ ਸੰਪਾਿਦਤ ਕੀਤੀ, ਤੱਦ ਿਕੰਨ�  ਅੰਗ ਸਨ?
974 ਅੰਗ

328) ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਿਹਬ ਿਕਹੜਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਸਥਾਨ �ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ �ਹੀਦੀ ਹੋਈ ਸੀ?
ਡੇਰਾ ਸਾਿਹਬ, ਪਾਿਕਸਤਾਨ

329) ‘ਦਾਤਾ ਬੰਦੀ ਛੋੜ‘ �ਬਦ ਦੀ ਸਭ ਤ� ਪਿਹਲ� ਿਕਸਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੋ ਕੀਤੀ ਗਈ?
ਗਵਾਲੀਅਰ ਿਕਲ�ੇ  ਦੇ ਦਰੋਗਾ ਹਿਰਦਾਸ ਦੁਆਰਾ

330) ਦਾਤਾ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਿਦਵਸ ਕਦ� ਮਨਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ?
ਅਸੂ ਦੀ ਮੱਿਸਆ ਨੰੂ

331) ਪੰਿਜ ਿਪਆਲੇ, ਪੰਜ ਪੀਰ, ਛਠਮੁ ਪੀਰੁ ਬੈਠਾ ਗੁਰੁ ਭਾਰੀ।। ਇਸ ਤੁਕ ਿਵੱਚ ਪੰਜ ਿਪਆਲੇ �ਬਦ ਤ� ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ?
ਪੰਜ �ੁਭ ਗੁਣ

332) ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨ�  ��ੀ ਗੁਰੂ ਹਿਰਰਾਇ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਨੰੂ ਿਗਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਿਕਸ ਨੰੂ ਭੇਿਜਆ?
ਜਾਿਲਮ ਖਾਨ ਨੰੂ

333) ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤਖਤ ��ੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਿਹਬ ਿਵਖੇ ��ੀ ਗੁਰੂ ਗੋਿਬੰਦ ਿਸੰਘ ਜੀ ਨ�  ਿਸੱਖ� ਦਾ ਿਸੱਖੀ ਿਸਦਕ ਿਕਵ� ਪਰਿਖਆ?
ਬੰਦੂਕ ਦੇ ਿਨ�ਾਨ�  ਨਾਲ
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334) ��ੀ ਗੁਰੂ ਗੋਿਬੰਦ ਿਸੰਘ ਜੀ ਨੰੂ ਿਕਸ ਰਾਜੇ ਨ�  ਪੰਜ ਵਧੀਆ ਨਸਲ ਦੇ ਘੋੜੇ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਸਨ?
ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਿਸੰਘ

335) ਮਸੰਦ ਪ�ਥਾ ਦਾ ਅੰਤ ਿਕਸ ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਨ�  ਕੀਤਾ?
��ੀ ਗੁਰੂ ਗੋਿਬੰਦ ਿਸੰਘ ਜੀ ਨ�

336) "��ੀ ਗੁਰੂ ਗੋਿਬੰਦ ਿਸੰਘ ਜੀ" ਦੇ ਫੌਜੀ ਅਿਧਕਾਰੀ "ਨੰਦਚੰਦ" ਨ�  ਇੱਕ ਨਗਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਨੁਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ
ਨਗਾਰੇ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਰੱਿਖਆ ਿਗਆ?
ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰਾ

337) ��ੀ ਗੁਰੂ ਗੋਿਬੰਦ ਿਸੰਘ ਜੀ ਨ�  ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਿਸੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੰੂ ਪੰਜਾਬ ਜਾਣ ਸਮ� ਕੀ ਉਪਦੇ� ਿਦੱਤਾ?
ਕਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਦ ਨੰੂ ਧਾਰਣ ਨਹ� ਕਰਨਾ

338) ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਿਸੰਘ ਜੀ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਪੰਜਵਟੀ ਿਵੱਚ ਿਕਸ ਯੋਗੀ ਨਾਲ ਹੋਈ?
ਯੋਗੀ ਔਘੜਨਾਥ

339) ਯੋਗੀ ਔਘੜਨਾਥ ਕੌਣ ਸੀ?
ਿਰੱਧੀਆਂ–ਿਸੱਧੀਆਂ ਅਤੇ ਤ�ਤਿਰਕ ਿਵਿਦਆ ਦਾ ਮਾਿਲਕ

340) ਿਕਸਨ�  ਸਭ ਤ� ਪਿਹਲ� ਹਿਰਮੰਦਰ ਸਾਿਹਬ, ਅੰਿਮ�ਤਸਰ ਿਵੱਚ ਕਾੱਪਰ ਿਗਲਟ ਦੀ �ੀਟ ਲੁਆਈ ਸੀ?
ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਿਸੰਘ ਜੀ

341) ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਿਸੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਕਦ� ਅਤੇ ਿਕੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀ?
13 ਨਵੰਬਰ, 1780, ਗੁਜਰ�ਵਾਲਾ

342) ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਿਸੰਘ ਜੀ ਦੇ ਿਪਤਾ ਜੀ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ?
ਮਹ� ਿਸੰਘ

343) ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਿਸੰਘ ਜੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ?
ਰਾਜ ਕੌਰ ਜ�ਦ

344) ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਿਸੰਘ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਰਣਜੀਤ ਿਸੰਘ ਿਕਵ� ਿਪਆ?
ਇਨ� � ਦੇ ਿਪਤਾ ਜੀ ਰਣ ਿਵੱਚ� ਜੇਤੂ ਹੋ ਕੇ ਪਰਤੇ ਸਨ

345) ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਿਸੰਘ ਜੀ ਨ�  ਅਫਗਾਨ� ਦੇ ਿਖਲਾਫ ਪਿਹਲੀ ਵੱਡੀ ਿਜੱਤ ਿਕੱਥੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ?
ਅਟਕ

346) ਰਣਜੀਤ ਿਸੰਘ ਜੀ ਨੰੂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦੀ ਪਦਵੀ ਲਈ ਕਦ� ਸਨਮਾਿਨਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ?
13 ਅਪ�ੈਲ, ਸੰਨ 1801 ਈਸਵੀ
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347) "ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਿਸੰਘ ਜੀ" ਨ�  ਮਹਾਰਾਜਾ ਦੀ ਪਦਵੀ ਧਾਰਣ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਰੰਤ ਿਕਹੜਾ ਿਸੱਕਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ?
ਨਾਨਕ�ਾਹੀ ਰੂਪਯ

348) ਿਕਸਨ�  ��ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਅਰਬੀ ਭਾ�ਾ ਿਵੱਚ ਿਲਖ ਕੇ ਅਰਬ ਦੇ� ਿਵੱਚ ਭੇਿਜਆ?
ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਿਸੰਘ ਜੀ

349) ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਿਸੰਘ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਿਲਿਖਆ ਿਗਆ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਅਰਬ ਦੇ� ਦੀ ਿਕਸ ਯੁਨੀਵਰਿਸਟੀ
ਿਵੱਚ ਸੋਭਨੀਕ ਹੈ?
ਬਰਕਲੇ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ

350) ਬੋਤਾ ਿਸੰਘ ਅਤੇ ਗਰਜਾ ਿਸੰਘ ਨ�  ਜਰਨ� ਲੀ ਸੜਕ �ਤੇ ਚੰੁਗੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀ ਘੋ�ਣਾ ਕੀਤੀ?
ਇੱਥੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਸਥਾਿਪਤ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ

351) ਬਾਬਾ ਬੋਤਾ ਿਸੰਘ ਅਤੇ ਗਰਜਾ ਿਸੰਘ ਨ�  ਿਕਸ ਜਗ�ਾ ਨੰੂ ਆਪਣਾ ਵਸੇਰਾ ਬਣਾਇਆ?
ਨੂਰਦੀਨ ਦੀ ਸਰ� ਨੰੂ

352) �ਹੀਦ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਿਸੰਘ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ ਿਕੰਨੀ ਸੀ?
25 ਸਾਲ

353) �ਹੀਦ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਿਸੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਿਵੱਚ ਕੌਣ ਕੌਣ ਸਨ?
ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ

354) �ਹੀਦ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਿਸੰਘ ਜੀ ਦੀ �ਖਸੀਅਤ ਿਕਵ� ਦੀ ਸੀ?
�ਦਮੀ ਅਤੇ ਿਦਆਲੂ

355) ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਿਸੰਘ ਜੀ ਨੰੂ ਿਕਸਨ�  ਝੂਠੀ ਮਨਘੜ�ਤ ਕਹਾਣੀ, ਜਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੰੂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਿਗਰਫਤਾਰ ਕਰਵਾ ਿਦੱਤਾ?
ਹਰ ਭਗਤ ਿਨਰੰਜਨੀਆਂ

356) “ਸਿਤਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ�ਗਿਟਆ ।। ਿਮਟੀ ਧੰੁਧੁ ਜਿਗ ਚਾਨਣੁ ਹੋਆ।।” ਇਹ �ਬਦ ਿਕਸਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ?
ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ

357) ��ੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸਮ� ਬਾਦ�ਾਹ ਕੌਣ ਸੀ?
ਹੁਮਾਯੰੂ ਅਤੇ ਅਕਬਰ

358) ��ੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਦਾ ਿਵਆਹ ਿਕਸ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ?
ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਜੀ ਨਾਲ

359) ਮੰਜੀ ਪ�ਥਾ ਦੀ ਹੇਠਲੀ �ਾਖਾ ਨੰੂ ਕੀ ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਸੀ?
ਪੀੜ�ੀ
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360) ਮੰਜੀ ਪ�ਥਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਿਕਸ ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਨ�  ਕੀਤੀ ਸੀ?
ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ

361) ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੰੂ ਿਸੱਖੀ ਿਵੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਿਕਸ ਨ�  ਪ�ੇਿਰਤ ਕੀਤਾ?
ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨ�

362) ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੁਆਰਾ �ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਪ�ਮੱੁਖ ਪ�ਥਾ ਿਕਹੜੀ ਸੀ?
ਮਸੰਦ

363) ਮਸੰਦ �ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਿਕਹੜੀ ਭਾ�ਾ ਤ� ਿਲਆ ਿਗਆ ਹੈ?
�ਚਾ ਸਥਾਨ - ਫ਼ਾਰਸੀ

364) ਸੁਹੇਲੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਸਮ� ਉਸਦੇ �ਰੀਰ ਿਵਚ� ਿਕੰਨਾ ਕਾੱਸਟ ਮੇਟਲ ਿਨਕਿਲਆ?
125 ਿਕੱਲੋ

365) ਿਦਲਬਾਗ ਅਤੇ ਗੁਲਬਾਗ ਘੋਿੜਆਂ ਦਾ ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਕੀ ਨਾਮ ਰੱਿਖਆ ਿਗਆ?
ਜਾਨ ਭਾਈ ਅਤੇ ਸੁਹੇਲਾ ਘੋੜਾ

366) ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਨੰੂ ਪੱੁਤ ਦਾ ਵਰ ਿਦੰਦੇ ਸਮ� ਗੁਰੂ ਜੀ ਿਕਸ ਘੋੜੇ �ਤੇ ਸਵਾਰ ਸਨ?
ਸੁਹੇਲੇ ਘੋੜੇ �ਤੇ

367) ਪੀਰ ਬੱੁਧੂ �ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਅਸਲੀ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ?
�ੇਖ ਬੱਦਰ–ਉਦ–ਦੀਨ

368) ਿਕਸਦੇ ਕਿਹਣ �ਤੇ ��ੀ ਗੁਰੂ ਗੋਿਬੰਦ ਿਸੰਘ ਜੀ ਨ�  ਪੰਜ ਸੌ ਫੌਜੀ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਿਵੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲਏ, ਿਜਨ� � ਨੰੂ ਔਰੰਗਜੇਬ
ਦੁਆਰਾ ‘ਹੁਕਮ–ਅਦੂਲੀ‘ ਦੀ ਧਾਰਾ �ਤੇ ਦੰਿਡਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ?
ਪੀਰ ਬੱੁਧੂ �ਾਹ ਦੇ

369) ਿਕਸਨ�  ਗੁਰੂ ਗੋਿਬੰਦ ਿਸੰਘ ਜੀ ਕੋਲ�  ਆਪਣੀ ਿਪੱਛਲੀ ਭੱੁਲ ਲਈ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਸੀ?
ਰਾਮ ਰਾਏ

370) ਰਾਮਰਾਏ ਦੀ ਮੌਤ �ਤੇ ਿਕਸਦੇ ਕਿਹਣ �ਤੇ ��ੀ ਗੁਰੂ ਗੋਿਬੰਦ ਿਸੰਘ ਜੀ ਨ�  ਮਸੰਦ� ਨੰੂ ਦੰਿਡਤ ਕੀਤਾ?
ਰਾਮਰਾਏ ਦੀ ਪਤਨੀ ਪੰਜਾਬ ਕੌਰ ਦੇ

371) ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਿਸੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਿਪਤਾ ਜੀ ਕੌਣ ਸਨ?
ਰਾਮਦੇਵ ਰਾਜਪੂਤ ਡੋਗਰੇ, ਮਕਾਮੀ ਿਜਮ�ਦਾਰ

372) ਿਕਹੜੀ ਘਟਨਾ "ਬੰਦਾ ਿਸੰਘ" ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ?
ਿਹਰਨੀ ਦਾ ਿ�ਕਾਰ
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373) �ਹੀਦ ਹਕੀਕਤ ਰਾਏ ਜੀ ਦੇ ਿਪਤਾ ਜੀ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ?
��ੀ ਬਾਘਮਲ ਜੀ

374) �ਹੀਦ ਹਕੀਕਤ ਰਾਏ ਜੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ?
��ੀਮਤੀ ਗੌਰਾ ਜੀ

375) �ਹੀਦ ਹਕੀਕਤ ਰਾਏ ਜੀ ਿਸੱਿਖਆ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਿਕਸਦੇ ਕੋਲ ਜ�ਦੇ ਸਨ?
ਅਬਦੁਲ ਹੱਕ ਦੇ ਮਦਰਸੇ ਿਵੱਚ

376) ਹਕੀਕਤ ਰਾਏ ਨੰੂ ਕਦ� �ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਿਗਆ?
ਸੰਨ 1742 ਈਸਵੀ

377) ਹਕੀਕਤ ਰਾਏ ਜੀ ਨੰੂ ਿਕੱਥੇ �ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਿਗਆ?
ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਨਰਵਾਸ ਚ�ਕ ਿਵੱਚ

378) ਮੀਰ ਮੰਨੰੂ ਦੁਆਰਾ ਿਸੱਖ� ਨੰੂ ਿਕਹੜੀ ਜਾਗੀਰ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ?
ਪੱਟੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਚੌਥਾ ਭਾਗ

379) ਮੀਰ ਮੰਨੰੂ ਦੁਆਰਾ ਿਸੱਖ� ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਹੋਈ ਤਾਕਤ ਨੰੂ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਉਸਨ�  ਸਰਵਪ�ਥਮ ਕੀ ਕੀਤਾ?
ਿਸੱਖ� ਨੰੂ ਿਦੱਤੀ ਜਾਗੀਰ ਜਬਤ ਕਰ ਲਈ

380) ਮੀਰ ਮੰਨੰੂ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜੀਆਂ ਫੌਜੀ ਟੁਕੜੀਆਂ ਨ�  ਿਸੱਖ ਬੱਿਚਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤ� ਨੰੂ ਫੜ� ਕੇ ਿਕੱਥੇ ਕੈਦ ਕੀਤਾ?
ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਘੋੜ ਮੰਡੀ ਿਵੱਚ

381) ਮੀਰ ਮੰਨੰੂ ਨੰੂ ਗੁਪਤਚਰ ਿਵਭਾਗ ਨ�  ਸੂਚਨਾ ਿਦੱਤੀ ਿਕ ਮਲਕਪੁਰ ਨਾਮਕ ਿਪੰਡ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਿਸੱਖ� ਦਾ ਇੱਕ ਜੱਥਾ ਪਹੰੁਚ
ਿਗਆ ਹੈ ਉਹ ਜੱਥਾ ਿਕਸ ਵੱਲ ਵੱਧ ਿਰਹਾ ਸੀ?
ਅੰਿਮ�ਤਸਰ ਸਾਿਹਬ ਵੱਲ

382) ਜਦ� ਿਸੱਖ� ਨੰੂ ਮੀਰ ਮੰਨੰੂ ਦਾ ਫੌਜ ਨਾਲ ਮਲਕਪੁਰ ਵੱਲ ਆਉਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤ� ਿਸੱਖ� ਨ�  ਕੀ ਕੀਤਾ?
ਗੰਨ�  ਦੇ ਖੇਤ� ਿਵੱਚ ਲੱੁਕ ਗਏ

383) ਮੀਰ ਮੰਨੰੂ ਦੇ ਸਮ� ਿਸੱਖ� ਿਵੱਚ ਜੋ ਿਕੰਵਦੰਤੀ ਪ�ਚੱਲਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਕੀ ਸੀ?
ਮੰਨੰੂ ਅਸਾਡੀ ਦਾਤਰੀ, ਅਸੀ ਮੰਨੰੂ ਦੇ ਸੋਏ।ਿਜ� ਿਜ� ਸਾਨੰੂ ਵੱਢਦਾ, ਅਸ� ਦੂਣ ਸਵਾਏ ਹੋਏ

384) ਬਾਬਾ ਬੱੁਢਾ ਜੀ ਦੇ ਸਪੱੁਤਰ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ?
��ੀ ਭਾਨਾ ਜੀ

385) ਮਾਤਾ ਕੌਲ� ਜੀ ਦਾ ਦੇਹ�ਤ ਿਕੱਥੇ ਹੋਇਆ?
ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਨਗਰ
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386) ਿਸੱਖ ਇਿਤਹਾਸ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲੜਾਈ ਿਕਹੜੀ ਸੀ?
��ੀ ਹਰਗੋਿਬੰਦਪੁਰ ਦਾ ਯੱੁਧ

387) ਿਸੱਖ ਇਤਹਾਸ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲੜਾਈ ਕਦ� ਹੋਈ ਸੀ?
1629 ਈਸਵੀ

388) ਿਸੱਖ ਇਿਤਹਾਸ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲੜਾਈ ਿਕਸ ਿਕਸ ਦੇ ਿਵੱਚ ਹੋਈ ਸੀ?
ਗੁਰੂ ਹਿਰਗੋਿਬੰਦ ਸਾਿਹਬ ਅਤੇ ਅਬਦੱੁਲਾ ਖਾਨ ਦੇ ਿਵੱਚ

389) ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਿਸੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਿਕਸ ਸਥਾਨ �ਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀ?
ਗਰਾਮ ਕਾਲ� ਕੇ, ਪਰਗਨਾ �ੇਖੂਪੁਰਾ

390) ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਿਸੰਘ ਜੀ ਨ�  ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਔਖੀਆਂ ਪਰਸਿਥਤੀਆਂ ਿਵੱਚ ਿਕੰਨ�  ਸਾਲ ਤੱਕ ਮਾਰਗਦਰ�ਨ ਕੀਤਾ?
ਲੱਗਭੱਗ 20 ਸਾਲ� ਤੱਕ

391) ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਿਸੰਘ ਜੀ ਨ�  ਿਜਸ ਸਮੂਹ ਿਵੱਚ ਸਾਰੇ ਜੱਿਥਆਂ ਦਾ ਿਵਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਿਲਆ । ਉਸ ਿਵ�ਾਲ ਸਮੂਹ
ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਰੱਿਖਆ ਿਗਆ?
ਦਲ ਖਾਲਸਾ

392) ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਿਸੰਘ ਜੀ ਨ�  ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਨੰੂ ਿਕਸ ਦੋ ਭਾਗ� ਿਵੱਚ ਵੰਡ ਿਦੱਤਾ?
‘ਬੱੁਢਾ ਦਲ’ , ‘ਤਰਨਾ ਦਲʼ

393) "ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਿਸੰਘ ਜੀ" ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ "ਬੱੁਢਾ ਦਲ" ਿਵੱਚ ਿਕੰਨ�  ਉਮਰ ਤ� ਵੱਧ ਆਦਮੀਆਂ ਨੰੂ �ਾਿਮਲ ਕੀਤਾ
ਿਗਆ?
40 ਸਾਲ ਤ� �ਪਰ

394) ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਿਸੰਘ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ "ਤਰਨਾ ਦਲ" ਿਵੱਚ ਿਕੰਨ� ਾ ਨੰੂ �ਾਿਮਲ ਕੀਤਾ ਿਗਆ?
ਜੁਆਨ� ਨੰੂ

395) ਮਾਤਾ ਸੰੁਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨ�  ਜੱਸਾ ਿਸੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਜੀ ਨੰੂ ਜੋ ਭੇਟ ਸਵਰੂਪ ਿਦੱਤਾ ਉਹਨ� ਿਵੱਚ� ਿਕਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਵਰਣਨ
ਕਰੋ?
ਢਾਲ, ਕਮਾਨ

396) "ਮਾਤਾ ਸੰੁਦਰ ਕੌਰ ਜੀ" ਨ�  "ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਿਸੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ" ਜੀ ਨੰੂ ਕੀ ਵਰਦਾਨ ਅਤੇ ਆ�ੀਰਵਾਦ ਿਦੱਤਾ ਸੀ?
ਸਮ� ਆਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਸ ਫੈਲੇਗਾ

397) ਜੱਸਾ ਿਸੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਜੀ ਜਦ� ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਿਸੰਘ ਜੀ ਦੀ ਿਹਫਾਜ਼ਤ ਿਵੱਚ ਗਏ, ਤੱਦ ਉਨ� � ਦੀ ਉਮਰ ਿਕੰਨੀ ਸੀ?
12 ਸਾਲ
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398) ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ, ਜੋ 16 ਸੇਰ ਭਾਰ ਦੀ ਗਦਾ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਥਾਮ ਕੇ ਇਸ ਪ�ਕਾਰ ਘੰੁਮਾਉਦਾ, ਮੰਨ�  ਉਹ ਇੱਕ ਹਲਕਾ ਿਜਹਾ
ਿਤਨਕਾ ਹੋਵੇ?
ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਿਸੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ

399) ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਿਸੰਘ ਜੀ ਦੇ ਿਪਤਾ ਜੀ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ?
ਭਾਈ ਈ�ਰ ਿਸੰਘ ਜੀ

400) ਿਕਸ ਸਾਲ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਿਸੰਘ ਜੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜੱਥੇਦਾਰ ਿਨਯੁਕਤ ਹੋਏ?
ਸੰਨ 1807 ਈਸਵੀ

401) ਦੀਵਾਨ ਲਖਪਤ ਰਾਏ ਦੀ ਿਸੱਖ� ਦੇ ਿਵਰੱੁਧ ਕੀ ਕਰੂਰ ਨੀਤੀ ਰਹੀ?
ਿਸੱਖ ਦੇ ਿਸਰ ਲਈ ਇਨਾਮ, ਮਿਰਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਿਜਉਣ ਵਾਲੇ ਿਸੱਖ ਦਾ ਿਢੱਡ ਚਾਕ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇ ,ਿਸੱਖ� ਦੇ ਿਸਰ ਤੇ ਇਨਾਮ
ਿਨ�ਿਚਤ ਕਰ ਿਦੱਤਾ

402) 1745 ਈਸਵੀ ਦੇ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨ�  ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਿਵੱਚ ਸਰਵਪ�ਥਮ "ਲਾਹੌਰ ਨਗਰ" ਦੇ "ਿਸੱਖ" ਦੁਕਾਨਦਾਰ� ਅਤੇ
ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਦੀਵਾਨ ਲਖਪਤ ਰਾਏ ਨ�  ਕੀ ਕੀਤਾ?
ਫੜ ਕੇ ਜੱਲਾਦ� ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਿਦੱਤਾ

403) ਛੋਟੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ (ਿਵਪੱਤੀਕਾਲ) ਿਵੱਚ ਿਸੱਖ� ਦੀ ਲੜਾਈ ਿਕਸ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ?
ਲਖਪਤ ਰਾਏ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ

404) ਛੋਟੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਿਵੱਚ ਮਕਾਮੀ ਬਸੋਹਲੀ, ਯ�ੇਲ ਅਤੇ ਕਠੂਹੇ ਦੇ ਲੋਕ� ਨ�  ਿਸੱਖ� ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ?
ਿਸੱਖ� ਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੰੁਚਾਇਆ

405) ਛੋਟੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ (ਿਵਪੱਤੀਕਾਲ) ਿਵੱਚ ਿਕੰਨ�  ਿਸੱਖ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਲਏ ਗਏ?
ਲੱਗਭੱਗ 3 ਹਜਾਰ

406) ਗੁਰਦੁਆਰਾ ��ੀ ਅਟਾਰੀ ਸਾਿਹਬ ਪੰਜਾਬ ਿਵੱਚ ਿਕੱਥੇ ਸਿਥਤ ਹੈ?
ਗਰਾਮ ਸੁਲਤਾਨਿਵੰਡ, ਿਜ਼ਲ�ਾ ਅੰਿਮ�ਤਸਰ ਸਾਿਹਬ

407) ਗੁਰਦੁਆਰਾ ��ੀ ਅਟਾਰੀ ਸਾਿਹਬ ਿਕਸ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਹੈ?
ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਹਿਰਗੋਿਬੰਦ ਸਾਿਹਬ ਜੀ

408) ਿਕਸ ਸਥਾਨ �ਤੇ 1604 ਈਸਵੀ ਿਵੱਚ ਪੰਜਵ� ਗੁਰੂ ��ੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਪੱੁਤਰ ��ੀ ਗੁਰੂ ਹਿਰਗੋਿਬੰਦ
ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਦੀ ਬਰਾਤ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ?
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅਟਾਰੀ ਸਾਿਹਬ ,ਗਰਾਮ ਸੁਲਤਾਨਿਵੰਡ, ਿਜ਼ਲ�ਾ ਅੰਿਮ�ਤਸਰ, ਪੰਜਾਬ

409) ਗੁਰਦੁਆਰਾ ��ੀ ਭੰਡਾਰਾ ਸਾਿਹਬ ਪੰਜਾਬ ਿਵੱਚ ਿਕੱਥੇ ਸਿਥਤ ਹੈ?
ਿਪੰਡ ਰਾਮਦਾਸ, ਿਜ਼ਲ�ਾ ਅੰਿਮ�ਤਸਰ ਸਾਿਹਬ
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410) ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ (ਿਸੱਖ ਿਵਆਹ) ਐਕਟ ਕਦ� ਪਾਸ ਹੋਇਆ?
1909 ਿਵੱਚ

411) ਿਕਰਪਾਨ ਐਕਟ ਕਦ� ਪਾਸ ਹੋਇਆ?
1914 ਿਵੱਚ

412) ‘ਕੁਚਜੀ‘ ਬਾਣੀ ਿਕਸਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ?
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ

413) ‘ਕੁਚਜੀ‘ ਬਾਣੀ ��ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਿਵੱਚ ਿਕਸ ਅੰਗ �ਤੇ ਦਰਜ ਹੈ?
ਅੰਗ 762

414) ‘ਕੁਚਜੀ‘ ਬਾਣੀ ਿਵੱਚ ਿਕੰਨੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਹਨ?
16 ਪੰਕਤੀਆਂ

415) ‘ਕੁਚਜੀ‘ ਬਾਣੀ ਿਕਸ ਰਾਗੁ ਿਵੱਚ ਹੈ?
ਰਾਗੁ ਸੂਹੀ

416) ‘ਕੁਚਜੀ‘ ਬਾਣੀ ਦਾ ਿਵ�ਾ ਕੀ ਹੈ?
ਈ�ਵਰ ਵਲ�  ਬੇਮੁਖ ਹੋਈ ਲੋਕਾਈ

417) ‘ਕੁਚਜੀ‘ �ਬਦ ਦਾ ਪ�ਯੋਗ ਿਕਸ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ?
ਇਸਤਰੀ ਰੂਪ ਿਵੱਚ

418) ਸੁਚਜੀ ਬਾਣੀ ਿਕਸ ਬਾਣੀਕਾਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਕਸ ਰਾਗੁ ਿਵੱਚ ਹੈ?
ਸੂਹੀ ਰਾਗੁ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ

419) ‘ਸੁਚਜੀ‘ ਦਾ �ਾਬਿਦਕ ਮਤਲੱਬ ਕੀ ਹੈ?
ਅੱਛਾ, �ੁਭ, ਪਿਵੱਤਰ

420) ��ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਦਾ ਸਭ ਤ� ਪਿਹਲਾ ਰਾਗੁ ਿਕਹੜਾ ਹੈ?
ਿਸਰੀ ਰਾਗੁ

421) ਭਾਰਤੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦਾ ਸਭ ਤ� ਪ�ਾਚੀਨ ਰਾਗੁ ਿਕਹੜਾ ਹੈ?
ਿਸਰੀ ਰਾਗੁ

422) ��ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਿਵੱਚ ਿਸਰੀ ਰਾਗੁ ਿਕਸ ਅੰਗ ਤ� ਿਕੰਨ�  ਅੰਗ ਤੱਕ ਹੈ?
ਅੰਗ 14 ਤ� ਅੰਗ 93 ਤੱਕ

423) ਿਸਰੀ ਰਾਗੁ ਦੇ ਗਾਇਨ ਦਾ ਸਮ� ਕੀ ਹੈ?
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ਇਸ ਰਾਗੁ ਦੇ ਗਾਇਨ ਦਾ ਸਮ� ਿਪਛਲੇ ਪਿਹਰ ਦਾ ਹੈ

424) ਿਸਰੀ ਰਾਗੁ ਿਵੱਚ ਿਕੰਨ�  ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬਾਨ� ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਹੈ?
ਪੰਜ

425) ਿਸਰੀ ਰਾਗੁ ਿਵੱਚ ਿਕੰਨ�  ਭਗਤ ਸਾਿਹਬਾਨ� ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਹੈ?
ਚਾਰ

426) ਰਾਗੁ ਮਾਝ ��ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਿਵੱਚ ਿਕਸ ਅੰਗ ਤ� ਿਕਸ ਅੰਗ ਤੱਕ ਦਰਜ ਹੈ?
ਅੰਗ 94 ਤ� 150

427) ਰਾਗੁ ਮਾਝ ਦੇ ਗਾਇਨ ਦਾ ਸਮ� ਿਕਹੜਾ ਹੈ?
ਰਾਤ ਦਾ ਪਿਹਲਾ ਪਿਹਰ

428) ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਰਚਨਾ "ਬਾਰਹ ਮਾਹਾ" ਿਕਸ ਰਾਗੁ ਿਵੱਚ ਹੈ?
ਰਾਗੁ ਮਾਝ

429) ਰਾਗੁ ਮਾਝ ਿਵੱਚ ਿਕੰਨ�  ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬਾਨ� ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸੰਪਾਦਨ ਹੈ?
ਪੰਜ

430) ਰਾਗੁ ਆਸਾ ��ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਿਵੱਚ ਿਕਸ ਅੰਗ ਤ� ਿਕਸ ਅੰਗ ਤੱਕ ਦਰਜ ਹੈ?
ਅੰਗ 347 ਤ� 488

431) ਿਸੱਖ ਧਰਮ ਿਵੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਰਾਗੁ ਆਸਾ ਦਾ ਗਾਇਨ ਕਦ� ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ?
ਅੰਿਮ�ਤ ਵੇਲੇ

432) ਰਾਗੁ ਆਸਾ ਿਵੱਚ ਸਭ ਤ� ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਰਚਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਿਜਸਦਾ ਗਾਇਨ ਿਨਯਮ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ?
ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ

433) ਰਾਗੁ ਆਸਾ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਿਕਸਮ� ਿਕਹੜੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਿਵੱਚ ਦਰਜ ਹਨ?
ਕਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਆਸਾਵਰੀ

434) ਰਾਗੁ ਆਸਾ ਿਵੱਚ ਿਕੰਨ�  ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬਾਨ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਹੈ?
ਛੇ

435) ਰਾਗੁ ਆਸਾ ਿਵੱਚ ਿਕੰਨ�  ਭਗਤ ਸਾਿਹਬਾਨ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਹੈ?
ਪੰਜ

436) ��ੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨ�  ਆਰਤੀ ਦਾ ਗਾਇਨ ਿਕਸ ਰਾਗੁ ਿਵੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ?
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ਰਾਗੁ ਧਨਾਸਰੀ

437) ਰਾਗੁ ਧਨਾਸਰੀ ਦੇ ਗਾਇਨ ਦਾ ਸਮ� ਕੀ ਹੈ?
ਿਦਨ ਦਾ ਤੀਜਾ ਪਿਹਰ

438) ਰਾਗੁ ਧਨਾਸਰੀ ��ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਿਵੱਚ ਿਕਸ ਅੰਗ ਤ� ਿਕਸ ਅੰਗ ਤੱਕ ਦਰਜ ਹੈ?
ਅੰਗ 660 ਤ� 695

439) ਰਾਗੁ ਧਨਾਸਰੀ ਿਵੱਚ ਿਕੰਨ�  ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬਾਨ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਹੈ?
ਪੰਜ

440) ਰਾਗੁ ਧਨਾਸਰੀ ਿਵੱਚ ਿਕੰਨ�  ਭਗਤ ਸਾਿਹਬਾਨ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਹੈ?
ਸੱਤ

441) ��ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਦਾ ਤੀਵ� (30) ਰਾਗੁ ਿਕਹੜਾ ਹੈ?
ਰਾਗੁ ਪ�ਭਾਤੀ

442) ਰਾਗੁ ਪ�ਭਾਤੀ ਦੇ ਗਾਇਨ ਦਾ ਕੀ ਸਮ� ਹੈ?
ਸਵੇਰ ਦਾ ਪਿਹਲਾ ਪਿਹਰ

443) ਰਾਗੁ ਪ�ਭਾਤੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ��ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਦੇ ਿਕਸ ਅੰਗ ਤ� ਿਕਸ ਅੰਗ ਤੱਕ ਦਰਜ ਹੈ?
ਅੰਗ 1327 ਤ� 1351

444) ��ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਦੇ ਰਾਗੁ ਭੇਦ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਗੁ ਪ�ਭਾਤੀ ਦੇ ਹੋਰ ਰੂਪ ਿਕਹੜੇ ਹਨ?
ਪ�ਭਾਤੀ ਿਬਭਾਸ

445) ਰਾਗੁ ਪ�ਭਾਤੀ ਿਵੱਚ ਿਕੰਨ�  ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬਾਨ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਹੈ?
ਚਾਰ

446) ਰਾਗੁ ਪ�ਭਾਤੀ ਿਵੱਚ ਿਕੰਨ�  ਭਗਤ ਸਾਿਹਬਾਨ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਹੈ?
ਿਤੰਨ

447) ��ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਦਾ ਆਖਰੀ ਰਾਗੁ ਿਕਹੜਾ ਹੈ?
ਰਾਗੁ ਜੈਜਾਵੰਤੀ

448) ਰਾਗੁ ਜੈਜਾਵੰਤੀ ਿਵੱਚ ਿਕਸ ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬਾਨ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਗੁਰੂ ਗੋਿਬੰਦ ਿਸੰਘ ਜੀ ਨ�  ਿਲਖਵਾਈ ਸੀ?
��ੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਿਹਬ ਜੀ

449) ਰਾਗੁ ਜੈਜਾਵੰਤੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ��ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਿਹਬ ਜੀ ਦੇ ਿਕਸ ਅੰਗ ਤ� ਿਕਸ ਅੰਗ ਤੱਕ ਦਰਜ ਹੈ?
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ਅੰਗ 1352 ਤ� 1353

450) ਰਾਗੁ ਜੈਜਾਵੰਤੀ ਦੇ ਗਾਇਨ ਦਾ ਸਮ� ਕੀ ਹੈ?
ਰਾਤ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਿਹਰ
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