
GROUP D

451) ��ੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੰੂ ਗੁਰਤਾਗੱਦੀ ਿਕੰਨੀ ਉਮਰ ਿਵੱਚ ਬਖਿ�� ਹੋਈ ?
ਉਮਰ 72 ਸਾਲ

452) ��ੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੰੂ ਗੁਰਤਾਗੱਦੀ ਕਦ� ਤੇ ਿਕੱਥੇ ਬਖਿ�� ਹੋਈ ?
ਸੰਨ 1552 ਖਡੂਰ ਸਾਿਹਬ

453) ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨ�  ਿਕਹੜਾ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ ?
ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਿਹਬ

454) ��ੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨ�  ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਿਹਬ ਿਵਖੇ ਬਾਉਲੀ ਸਾਿਹਬ ਕਦ� ਿਤਆਰ ਕੀਤੀ ?
ਸੰਨ 1559 ਤ� 1564

455) ��ੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੰੂ ਗੁਰਤਾਗੱਦੀ ਦੀ ਰਸਮ ਿਕਸਨ�  ਿਨਭਾਈ ?
ਬਾਬਾ ਬੱੁਢਾ ਜੀ

456) ��ੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਿਕੰਨ� ਸਮ� ਗੁਰਤਾਗੱਦੀ ਤੇ ਿਬਰਾਜਮਾਨ ਰਹੇ ?
ਲਗਭਗ 22 ਸਾਲ

457) ��ੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ��ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਿਵੱਚ ਿਕੰਨੀ ਬਾਣੀ ਿਕੰਨ�  ਰਾਗ� ਿਵੱਚ ਦਰਜ ਹੈ ?
907 �ਬਦ 17 ਰਾਗ� ਿਵੱਚ

458) ��ੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨ�  ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਾਉਲੀ ਿਕੱਥੇ ਬਣਵਾਈ ਸੀ ?
ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਿਹਬ ਿਵਖੇ

459)  ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨ�  ਿਸੱਖ ਬਣਨ ਤ� ਪਿਹਲ� ਿਕੰਨੀ ਵਾਰ ਗੰਗਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ?
20 ਵਾਰ

460) ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨ�  ਸਭ ਤ� ਪਿਹਲਾ ਬਾਣੀ ਿਕਸ ਪਾਸ� ਸੁਣੀ ?
ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਜੀ ਤ�

461) ��ੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਲੱਤ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਤ� ਬਾਅਦ ਿਕੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ?
ਬਾਸਰਕੇ

462)  ਬਾਸਰਕੇ ਿਵਖੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੰੂ ਿਕਸ ਿਸੱਖ ਨ�  ਸੰਨ ਲਾ ਕੇ ਲੱਿਭਆ?
ਬਾਬਾ ਬੱੁਢਾ ਜੀ ਨ�

463) ਮ� ਤੇਰੇ ਿਨਗੁਰੇ ਹੱਥ� ਖ�ਦਾ ਪ�ਦਾ ਿਰਹਾ ਹ� ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਕਰਮ ਨ�ਟ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਇਹ �ਬਦ ਿਕਸ ਨ�  ਿਕਸ ਨੰੂ
ਕਹੇ ?
ਵੈ�ਨਵ ਸਾਧ ਨ�  ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੰੂ

464) ��ੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਕਦ� ਸਮਾਏ ਸਨ ?
19 ਸਤੰਬਰ ਸੰਨ 1581

465) ��ੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਿਕਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸਮਾਏ ਸਨ ?
ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਿਹਬ
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466) ��ੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੰੂ ਗੁਿਰਆਈ ਕਦ� ਤੇ ਿਕੱਥੇ ਿਮਲੀ ?
ਸੰਨ 1574 ਨੰੂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਿਹਬ

467) ��ੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨ�  ਕਦ� ਤੇ ਿਕੱਥੇ ਅੰਿਮ�ਤ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਖੁਦਵਾਈ ਕਰਵਾਈ ?
ਸੰਨ 1577 ਨੰੂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਚੱਕ

468) ��ੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨ�  ਪਿਹਲਾ ਿਕਹੜਾ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ ?
ਗੁਰੂ ਦਾ ਚੱਕ

469) ��ੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨ�  ��ੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੰੂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਕਦ� ਤੇ ਿਕੱਥੇ ਬਖਿ�ਸ ਕੀਤੀ ?
ਸੰਨ 1581 ਨੰੂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਿਹਬ

470) ��ੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਿਵੱਚ ਿਕੰਨੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਹੈ?
679 �ਬਦ

471) ��ੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਿਕੰਨ� ਸਮ� ਗੁਰਤਾਗੱਦੀ ਤੇ ਿਬਰਾਜਮਾਨ ਰਹੇ?
7 ਸਾਲ

472) ��ੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨ�  ਕਦ� ਤੇ ਿਕਸਨੰੂ ਗੁਰਗੱਦੀ ਿਦੱਤੀ?
ਸੰਨ 1581 ��ੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ

473) ��ੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨ�  ਿਕਸ ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬਾਨ ਪਾਸ� ਗੁਰਤਾਗੱਦੀ ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤੀ?
��ੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ

474) ਲਾਵ� ਦੇ ਪਾਠ ਦੀ ਰਚਨਾ ਿਕਸ ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬਾਨ ਨ�  ਕੀਤੀ ਸੀ ?
��ੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ

475) ਮਾਤਾ ਿਪਤਾ ਦੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰਨ ਤ� ਬਾਅਦ ��ੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਿਕੱਥੇ ਰਿਹਣ ਲੱਗੇ?
ਨਾਨੀ ਜੀ ਕੋਲ

476) ਜਦ� ��ੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਿਪਤਾ ਜੀ ਚੜਾਈ ਕਰ ਗਏ ਸਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਨ� � ਦੀ ਉਮਰ ਿਕੰਨੀ ਸੀ ?
ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ

477) ��ੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਆਪਣੀ  ਨਾਨੀ ਕੋਲ ਿਕੰਨ� ਸਮ� ਰਹੇ ਸਨ ?
ਪੰਜ ਸਾਲ

478) ਿਵਆਹ ਸਮ� ��ੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ ਿਕੰਨੀ ਸੀ ?
19 ਸਾਲ

479) ਘੰੁਘਣੀਆਂ ਿਕਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬਾਨ ਵੇਚਦੇ ਸਨ ?
��ੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ

480) ਿਕਹੜੇ ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਦੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਤ� ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਨਾਨੀ ਕੋਲ ਰਹੇ ?
��ੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ

481) ਬਾਸਰਕੇ ਿਵਖੇ ਿਕਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਨੀ ਜੀ ਰਿਹੰਦੇ ਸਨ?
��ੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ
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482) ��ੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੰੂ ਿਕਸ ਸੰਨ ਿਵੱਚ �ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ?
25 ਮਈ ਸੰਨ 1605

483) ��ੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਿਕੱਥੇ ਸਮਾਏ ਸਨ ?
ਲਾਹੌਰ

484) ��ੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਤ� ਬਾਅਦ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਵਾਿਰਸ ਕੌਣ ਬਣੇ ?
��ੀ ਗੁਰੂ ਹਿਰਗੋਿਬੰਦ ਸਾਿਹਬ ਜੀ

485) ��ੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਿਕੰਨ�  ਭਰਾ-ਭੈਣ ਸਨ ?
3 ਭਰਾ

486) ��ੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੰੂ ਗੁਰਤਾਗੱਦੀ ਿਮਲਣ ਦਾ ਿਵਰੋਧ ਿਕਸ ਨ�  ਕੀਤਾ ?
ਿਪ�ਥੀ ਚੰਦ

487) ��ੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨ�  ਿਕਸ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ?
��ੀ ਹਿਰਮੰਦਰ ਸਾਿਹਬ

488) ��ੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ��ੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨ�  ਿਕੰਨ� ਸਮ� ਲਾਹੌਰ ਗੁਜਾਿਰਆ ?
ਲਗਭਗ 3 ਸਾਲ

489) ��ੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਿਕੰਨੀ ਬਾਣੀ ��ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਿਵੱਚ ਦਰਜ ਹੈ ?
2218 �ਬਦ

490) ��ੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਿਵਆਹ ਿਕਸ ਿਪੰਡ ਿਵੱਚ ਹੋਇਆ ?
ਮਉ ਸਾਿਹਬ

491) ��ੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਿਵਆਹ ਿਕਸ ਸੰਨ ਿਵੱਚ ਹੋਇਆ ?
ਸੰਨ 1579

492) ��ੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨ�  ਹਿਰਮੰਦਰ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਦੀ ਨ�ਹ ਿਕਸ ਤ� ਰਖਵਾਈ ?
ਸ�ਈ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ

493) ��ੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨ�  ਿਕਸ ਗ�ੰ ਥ ਨੰੂ ਿਤਆਰ ਕਰਵਾਇਆ ?
��ੀ ਆਿਦ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ

494) ��ੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ �ਹੀਦੀ ਅਸਥਾਨ ਦਾ ਨ� ਦੱਸੋ?
ਲਾਹੌਰ

495) ��ੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੰੂ ਿਕਸ ਰਾਜੇ ਨ�  �ਹੀਦ ਕਰਵਾਇਆ ?
ਜਹ�ਗੀਰ

496) ��ੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਿਕੰਨ� ਸਮ� ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਿਬਰਾਜਮਾਨ ਰਹੇ ?
24 ਸਾਲ

497) ��ੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨ�  ਿਕਸ ਮੁਗਲ ਨੰੂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਿਵੱਚ �ਰਨ ਿਦੱਤੀ ?
ਖੁਸਰੋ
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498)  ��ੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨ�  ਿਕੰਨ�  ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬਾਨ ਦੀ ਬਾਣੀ ��ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਿਵੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ?
5 ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬਾਨ

499) ��ੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ 12 ਮਹੀਿਨਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ?
ਬਾਰਹ ਮਾਹਾ ਮ�ਝ

500) ��ੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਲਾਹੌਰ ਤ� ਿਲਖੀਆਂ ਿਚੱਠੀਆਂ ਿਕਸ ਨ�  ਰੋਕੀਆਂ ?
ਬਾਬਾ ਿਪ�ਥੀ ਚੰਦ

501) ��ੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਿਲਖੀਆਂ ਿਚੱਠੀਆਂ  ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਅੰਦਰ ਿਕਸ ਨਾਮ ਨਾਲ ਦਰਜ ਹਨ ?
�ਬਦ ਹਜਾਰੇ

502) ��ੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨ�  ਆਿਦ ��ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਦੀ ਬੀੜ ਿਲਖਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਿਕਸ ਪਾਸ� ਕਰਵਾਈ ?
ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ

503) ��ੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਿਹਬ ਦੀ ਰਚਨਾ ਿਕਸ ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬਾਨ ਨ�  ਕੀਤੀ?
��ੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ

504) ��ੀ ਹਿਰਮੰਦਰ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਦੀ ਨ�ਹ ��ੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨ�  ਿਕਨ� � ਕੋਲ� ਰਖਵਾਈ ?
ਸ�ਈ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ

505) ��ੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਿਸੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਿਕੰਨਵ� �ਹੀਦ ਸਨ ?
ਪਿਹਲੇ

506)  ਿਸੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪਿਹਲੇ �ਹੀਦ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ?
��ੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ

507) ��ੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਿਹਬ ਿਕੰਨ�  ਸਾਲ ਰਹੇ ?
11 ਸਾਲ

508)  ��ੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੰੂ ਗੁਰਮਿਤ ਦੀ ਗੁੜ�ਤੀ ਿਕਸ ਪਾਸ� ਿਮਲੀ ?
ਨਾਨਾ ਜੀ

509) ��ੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੰੂ ਗੁਰਤਾਗੱਦੀ ਿਮਲਣ ਤ� ਕੌਣ ਨਰਾਜ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ ?
ਿਪ�ਥੀ ਚੰਦ

510) ��ੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਵੱਲ� ਵਸਾਏ  ਨਗਰ� ਦੇ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ?
ਤਰਨਤਾਰਨ ਅਤੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਿਹਬ(ਿਜ਼ਲ�ਾ ਜੰਲਧਰ)

511) ��ੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ �ਹੀਦੀ ਿਵੱਚ ਿਕੰਨ�  ਿਵਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਸੀ ?
ਿਤੰਨ

512) ��ੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ �ਹੀਦੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਿਵਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ?
ਬੀਰਬਲ, ਚੰਦੂ ਅਤੇ ਿਪ�ਥੀ ਚੰਦ

513) ਆਪਣੇ ਨਾਨ�  ਪਾਸ� ਗੁਰਮਿਤ ਦੀ ਗੁੜ�ਤੀ ਿਕਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੰੂ ਿਮਲੀ ?
ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ
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514) ਬਾਬਾ ਿਪ�ਥੀ ਚੰਦ ਜੀ ��ੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਤ� ਿਕ� ਨਰਾਜ਼ ਸਨ ?
ਗੁਰਤਾਗੱਦੀ ਿਮਲਣ ਤੇ

515) ��ੀ ਗੁਰੂ ਹਿਰਗੋਿਬੰਦ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਦੀ ਪੱੁਤਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ?
ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ ਜੀ

516) ��ੀ ਗੁਰੂ ਹਿਰਗੋਿਬੰਦ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਕਦ� ਸਮਾਏ ਸਨ ?
29 ਮਾਰਚ ਸੰਨ 1638 ਿਵੱਚ

517) ��ੀ ਗੁਰੂ ਹਿਰਗੋਿਬੰਦ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਿਕੱਥੇ ਸਮਾਏ  ?
ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਿਹਬ

518) ��ੀ ਗੁਰੂ ਹਿਰਗੋਿਬੰਦ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਨ�  ਿਕਸ ਸਥਾਨ ਤ� ਰਾਿਜਆਂ ਨੰੂ ਛੁਡਾਇਆ ?
ਗਵਾਲੀਅਰ

519) ��ੀ ਗੁਰੂ ਹਿਰਗੋਿਬੰਦ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਨ�  ਹਿਰਮੰਦਰ ਸਾਿਹਬ ਿਵਖੇ ਿਕਸ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ?
ਅਕਾਲ ਬੰੁਗਾ ਸਾਿਹਬ

520)  ��ੀ ਗੁਰੂ ਹਿਰਗੋਿਬੰਦ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਨੰੂ ਗੁਰਤਾਗੱਦੀ ਿਕਸ ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬ ਤ� ਿਮਲੀ ਤੇ ਉਨ� � ਦੀ ਉਮਰ ਿਕੰਨੀ ਸੀ ?
��ੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਤ� – ਲਗਭਗ 11 ਸਾਲ

521)  ��ੀ ਗੁਰੂ ਹਿਰਗੋਿਬੰਦ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਨ�  ਿਕੰਨੀਆਂ ਿਕ�ਪਾਨ� ਪਿਹਨੀਆਂ ?
ਦੋ ਿਕ�ਪਾਨ�

522) ��ੀ ਗੁਰੂ ਹਿਰਗੋਿਬੰਦ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਪਿਹਨੀਆਂ ਿਕ�ਪਾਨ�  ਦੇ ਨ� ਦੱਸੋ ?
ਮੀਰੀ – ਪੀਰੀ

523) ��ੀ ਗੁਰੂ ਹਿਰਗੋਿਬੰਦ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਨ�  ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਿਵੱਚ ਿਕੰਨੀਆਂ ਜੰਗ� ਲੜੀਆਂ ?
ਚਾਰ

524) ��ੀ ਗੁਰੂ ਹਿਰਗੋਿਬੰਦ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਿਕੰਨ� ਸਮ� ਗੁਰਤਾਗੱਦੀ ਤੇ ਿਬਰਾਜਮਾਨ ਰਹੇ ?
33 ਸਾਲ

525) ��ੀ ਗੁਰੂ ਹਿਰਗੋਿਬੰਦ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਜਰਨ� ਲ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ? ਿਜਸ ਨ�  ਘੋੜੇ ਦੁ�ਾਲੇ ਛੁਡਾ ਕੇ ਿਲਆਂਦੇ ?
ਬਾਬਾ ਿਬਧੀ ਚੰਦ ਜੀ

526)  ��ੀ ਗੁਰੂ ਹਿਰਗੋਿਬੰਦ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਨੰੂ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਘੋਿੜਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ?
ਿਦਲਬਾਗ,ਗੁਲਬਾਗ

527) ��ੀ ਗੁਰੂ ਹਿਰਗੋਿਬੰਦ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਦੇ ਸਮ� �ੱੁਧ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਸੱਖ ਦਾ ਨ� ਦੱਸੋ ?
ਭਾਈ ਗੋਪਾਲਾ ਜੀ

528) ��ੀ ਗੁਰੂ ਹਿਰਗੋਿਬੰਦ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਸਮ� ਿਦੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਕੌਣ ਸੀ ?
ਜਹ�ਗੀਰ

529) ��ੀ ਗੁਰੂ ਹਿਰਗੋਿਬੰਦ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਲੜੀ ਆਖਰੀ ਜੰਗ ਿਕਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੋਈ ?
ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਿਹਬ
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530) ��ੀ ਗੁਰੂ ਹਿਰਗੋਿਬੰਦ ਸਾਿਹਬ ਨੰੂ �ਸਤਰ ਿਵੱਿਦਆ ਿਕਸਨ�  ਿਦੱਤੀ ?
ਬਾਬਾ ਬੱੁਢਾ ਜੀ ਨ�

531)  ਿਸੱਖ� ਨੰੂ ਹਿਥਆਰ ਪਿਹਨਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਿਕਹੜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨ�  ਿਦੱਤਾ ?
��ੀ ਗੁਰੂ ਹਿਰਗੋਿਬੰਦ ਸਾਿਹਬ ਜੀ

532) ਭਾਈ ਕੱਟੂ ਿਕਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬ ਦਾ ਿਸੱਖ ਸੀ ?
��ੀ ਗੁਰੂ ਹਿਰਗੋਿਬੰਦ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਦਾ

533)  ��ੀ ਗੁਰੂ ਹਿਰ ਰਾਇ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਿਕੰਨ� ਸਮ� ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਿਬਰਾਜਮਾਨ ਰਹੇ ?
ਲਗਭਗ 17 ਸਾਲ

534) ��ੀ ਗੁਰੂ ਹਿਰ ਰਾਇ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਦਾ ਿਵਆਹ ਕਦ� ਹੋਇਆ ?
ਸੰਨ 1640

535) ��ੀ ਗੁਰੂ ਹਿਰ ਰਾਇ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਦਾ ਿਵਆਹ ਿਕੱਥੇ ਹੋਇਆ ?
ਅਨੂਪ (ਉਤਰ ਪ�ਦੇ�)

536)  ਿਸੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਅੱਠਵ� ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੌਣ ਸਨ?
��ੀ ਗੁਰੂ ਹਿਰਿਕ��ਨ ਸਾਿਹਬ ਜੀ

537) ��ੀ ਗੁਰੂ ਹਿਰਿਕ��ਨ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਕਦ� ਹੋਇਆ ?
14 ਜੁਲਾਈ ਸੰਨ 1656

538) ��ੀ ਗੁਰੂ ਹਿਰਿਕ��ਨ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਿਕੱਥੇ ਹੋਇਆ ?
ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਿਹਬ

539) ��ੀ ਗੁਰੂ ਹਿਰਿਕ��ਨ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਨ�  ਿਕਸ ਤ� ਗੀਤਾ ਦੇ ਸਰਲ ਅਰਥ ਕਰਵਾਏ ?
ਛੱਜੂ ਝੀਵਰ

540)  ��ੀ ਗੁਰੂ ਹਿਰਿਕ��ਨ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਨ�  ਗੀਤਾ ਦੇ ਸਰਲ-ਅਰਥ ਿਕਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਕਰਵਾਏ ?
ਪੰਜੋਖਰਾ ਸਾਿਹਬ (ਅੰਬਾਲਾ)

541) ��ੀ ਗੁਰੂ ਹਿਰਿਕ��ਨ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਦੇ ਸਮ� ਿਦੱਲੀ ਦਾ ਰਾਜਾ ਕੌਣ ਸੀ ?
ਔਰੰਗਜੇਬ

542)  ਿਸੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਨੌਵ� ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ?
��ੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ

543) ��ੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਪ�ਕਾ� ਕਦ� ਹੋਇਆ ?
12 ਅਪ�ੈਲ ਸੰਨ 1621

544) ��ੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਿਕੱਥੇ ਹੋਇਆ ?
��ੀ ਅੰਿਮ�ਤਸਰ ਸਾਿਹਬ

545) ਭਾਈ  ਸਾਿਹਬ ਿਸੰਘ ਜੀ ਨ�  ਕਦ� ਅਤੇ ਿਕੱਥੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕੀਤਾ ?
1705 ਈਸਵੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਿਹਬ
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546)  ਭਾਈ  ਮਨੀ ਿਸੰਘ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ?
ਮਧਰੀ ਬਾਈ

547)  ਭਾਈ  ਮਨੀ ਿਸੰਘ ਜੀ ਦੇ ਿਪਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ?
ਭਾਈ ਮਾਈਦਾਸ ਜੀ

548) ਭਾਈ  ਮਨੀ ਿਸੰਘ ਜੀ ਨੰੂ ਕਦ� �ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਿਗਆ  ?
1733 ਈਸਵੀ

549)  ਭਾਈ  ਮਨੀ ਿਸੰਘ ਜੀ ਿਕੰਨ�  ਭਰਾ ਸਨ ?
ਿਗਆਰ�

550)  ਸਭ ਤ� ਪਿਹਲ� ਿਸੱਖ ਰਾਜ ਿਕਸ ਨ�  ਸਥਾਿਪਤ ਕੀਤਾ ?
ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਿਸੰਘ ਬਹਾਦਰ

551)  ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਿਸੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਡੇਰਾ ਿਕਸ ਨਦੀ ਦੇ ਿਕਨਾਰੇ ਸੀ ?
ਗੋਦਾਵਰੀ

552) ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਿਸੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨ�  ਿਕਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਿਸੱਕਾ ਚਲਾਇਆ ?
��ੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਅਤੇ ��ੀ ਗੁਰੂ ਗੋਿਬੰਦ ਿਸੰਘ ਜੀ

553) ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਿਸੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ?
ਜਾਨਕੀ ਪ��ਾਦ

554)  ਭਾਈ ਮੰਝ ਿਕਸਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਸੀ ?
ਸਖੀ ਸਰਵਰ ਦਾ

555) ਭਾਈ ਮੰਝ ਜੀ ਨ�  ਿਕਸ ਥ� ਤੇ ਿਸੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਪ�ਚਾਰ ਕਰਨਾ �ੁਰੂ ਕੀਤਾ ?
ਹੁਿ�ਆਰਪੁਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਿਵੱਚ

556) ਭਾਈ  ਮੰਝ ਜੀ ਿਕੱਥ� ਦੇ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ?
ਿਪੰਡ ਕੰਗਮਾਈ,ਿਜ਼ਲ�ਾ ਹੁਿ�ਆਰਪੁਰ

557) ਭਾਈ ਮੰਝ ਜੀ ਿਕਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੰੂ ਿਮਲੇ ?
ਅੰਿਮ�ਤਸਰ ਸਾਿਹਬ

558) ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਕਦ� ਅਤੇ ਿਕੱਥੇ ਹੋਇਆ ?
ਸੰਨ 1551 ਬਾਸਰਕੇ

559) ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਿਪਤਾ ਜੀ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ ?
ਈਸਰਦਾਸ ਜੀ

560) ਭਾਈ  ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨ�  ਿਵਿਦਆ ਿਕੰਨ� � ਕੋਲ� ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤੀ ?
ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ

561) ਭਾਈ  ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨ�  ਿਕੰਨੀਆਂ  ਵਾਰ� ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ?
40
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562) ਭਾਈ  ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਿਦਹ�ਤ ਕਦ� ਅਤੇ ਿਕੱਥੇ ਹੋਇਆ ?
1636 ਈਸਵੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਿਹਬ

563)  ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨ�  ਿਕੰਨ�  ਕਿਬੱਤ� ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ?
556

564) ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਿਕਸ ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਦੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਸਨ ?
ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ

565) ਬਾਬਾ ਬੱੁਢਾ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਕਦ� ਤੇ ਿਕੱਥੇ ਹੋਇਆ ?
ਸੰਨ 1506 ਕੱਥੂਨੰਗਲ

566) ਬਾਬਾ ਬੱੁਢਾ ਜੀ ਦੇ ਿਪਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ?
ਭਾਈ ਸੱੁਘਾ ਜੀ

567)  ਬਾਬਾ ਬੱੁਢਾ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ?
ਮਾਤਾ ਗੋਰਾ ਜੀ

568) ਬਾਬਾ ਬੱੁਢਾ ਜੀ ਦਾ ਿਵਆਹ ਕਦ� ਤੇ ਿਕਸ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ?
1523 ਈਸਵੀ ਿਸਰੋਆਂ ਜੀ

569) ਬਾਬਾ ਬੱੁਢਾ ਜੀ ਨ�  ਕਦ� ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕੀਤਾ ?
1631 ਈਸਵੀ

570) ਬਾਬਾ ਬੱੁਢਾ ਜੀ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਿਕਸ ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬ ਨ�  ਕੀਤਾ ?
ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਿਬੰਦ ਸਾਿਹਬ ਜੀ

571) ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਿਸੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਕਦ� ਤੇ ਿਕੱਥੇ ਹੋਇਆ ?
ਸੰਨ 1682 ਪੁਹ ਿਵੰਡ (ਅੰਿਮ�ਤਸਰ)

572) ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਿਸੰਘ ਜੀ ਦੀ �ਹੀਦੀ ਕਦ� ਹੋਈ ?
ਸੰਨ 1757

573) ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਿਸੰਘ ਜੀ ਦੇ ਿਪਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ?
ਭਾਈ ਭਗਤਾ ਜੀ

574) ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਿਸੰਘ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ?
ਿਜਉਣੀ ਜੀ

575) ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਿਸੰਘ ਜੀ ਨ�  ��ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਦੇ ਿਕੰਨ�  ਉਤਾਰੇ ਕੀਤੇ ?
5

576) ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਕਦ� ਤੇ ਿਕੱਥੇ ਹੋਇਆ ?
ਸੰਨ 1459 ਰਾਇ ਭੋਇ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ (ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਿਹਬ)

577)  ਭਾਈ  ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੇ ਿਪਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ?
ਮੀਰ ਬਾਦਰੇ ਜੀ
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578) ਭਾਈ  ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ ?
ਮਾਤਾ ਲੱਖੋ ਜੀ

579) ��ੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤ� ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਉਮਰ ਿਵੱਚ ਿਕੰਨ�  ਵੱਡੇ ਸਨ ?
ਲਗਭਗ 9 ਸਾਲ

580)  ��ੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਿਕੰਨ�  ਸਾਲ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ?
ਲਗਭਗ 47 ਸਾਲ

581)  ਭਾਈ  ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦਾ ਿਦਹ�ਤ ਕਦ� ਹੋਇਆ ?
1534 ਈਸਵੀ

582)  ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੀ ਿਕੱਥ� ਦੇ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ?
ਐਮਨਾਬਾਦ

583) ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੀ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ?
ਤਰਖਾਣ

584) ਬਾਬਾ �ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਕਦ� ਤੇ ਿਕੱਥੇ ਹੋਇਆ ?
ਸੰਨ 1173 ਖੋਤਵਾਲ ਿਜ਼ਲ�ਾ ਮੁਲਤਾਨ(ਪਾਿਕਸਤਾਨ)

585)  ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਿਪਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ?
�ੇਖ ਜਲਾਲਦੀਨ ਸੁਲੇਮਾਨ

586) ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ ?
ਮਰੀਅਮ ਜੀ

587)  ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ��ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਿਵੱਚ ਿਕੰਨ�  �ਬਦ ਅਤੇ ਸਲੋਕ ਦਰਜ ਹਨ ?
ਪੰਜ �ਬਦ ਅਤੇ 112 ਸਲੋਕ

588) ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਦ� ਅਤੇ ਿਕਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ ਸਨ ?
1266 ਈਸਵੀ ਪਾਕ ਪਟਨ

589)  ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਕਦ� ਤੇ ਿਕੱਥੇ ਹੋਇਆ ?
ਸੰਨ 1398 ਕਾ�ੀ (ਬਨਾਰਸ)

590)  ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਿਪਤਾ ਜੀ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ ?
ਭਾਈ ਨੀਰੂ ਜੀ

591) ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਜੀ ?
ਮਾਤਾ ਨੀਮਾ ਜੀ

592) ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਿਕੰਨੀ ਬਾਣੀ ��ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਿਵਚ ਦਰਜ ਹੈ ?
292 �ਬਦ ਅਤੇ 249 ਸਲੋਕ

593) ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਿਦਹ�ਤ ਕਦ� ਹੋਇਆ  ?
1513 ਈਸਵੀ
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594)  ਭਗਤ ਜੈ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਕਦ� ਤੇ ਿਕੱਥੇ ਹੋਇਆ ?
ਉੜੀਸਾ 1170

595) ਭਗਤ ਜੈਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਿਪਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ?
ਨਾਮਭੋਜ ਦੇਵ ਜੀ

596) ਭਗਤ ਜੈਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ?
ਰਮਾ ਦੇਵੀ ਜੀ

597) ��ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਿਵੱਚ ਭਗਤ ਜੈਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਿਕੰਨ�  �ਬਦ ਅੰਿਕਤ ਹਨ ?
ਦੋ

598)  ਭਗਤ ਨਾਮ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਕਦ� ਤੇ ਿਕੱਥੇ ਹੋਇਆ ?
ਸੰਨ 1270 ਮਹ�ਰਾ�ਟਰ

599) ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਿਪਤਾ ਜੀ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ ?
ਦਾਮਾ �ੇਟੀ ਜੀ

600)  ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ ?
ਗੋਨਾ ਬਾਈ ਜੀ

601) ਭਗਤ ਨਾਮ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਿਦਹ�ਤ ਕਦ� ਹੋਇਆ?
1350 ਈਸਵੀ

602)  ਭਗਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਕਦ� ਤੇ ਿਕੱਥੇ ਹੋਇਆ ?
ਸੰਨ 1366 ਪਰਯਾਗ (ਇਲਾਹਾਬਾਦ)

603) ਭਗਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ?
ਮਾਤਾ ਸੁ�ੀਲਾ ਜੀ

604) ਭਗਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਦੇ ਿਪਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ?
ਭੂਮ ਕਰਮਾ ਜੀ

605) ਭਗਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਦੇ ਿਕੰਨ�  �ਬਦ ��ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਿਵਚ ਦਰਜ ਹਨ
ਇੱਕ

606) ਭਗਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਦਾ ਿਦਹ�ਤ ਕਦ� ਹੋਇਆ ?
1466 ਈਸਵੀ

607) ਭਗਤ ਰਿਵਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਕਦ� ਤੇ ਿਕੱਥੇ ਹੋਇਆ ?
ਸੰਨ 1376 ਬਨਾਰਸ (ਕਾ�ੀ)

608) ਭਗਤ ਰਿਵਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਿਪਤਾ ਜੀ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ ?
ਸੰਤੋਖ ਦਾਸ ਜੀ

609) ਭਗਤ ਰਿਵਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ?
ਮਾਤਾ ਕਲਸੀ ਦੇਵੀ
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610) ਭਗਤ ਰਿਵਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਿਕੰਨ�  �ਬਦ ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਿਵੱਚ ਦਰਜ ਹਨ ?
40

611)  ਭਗਤ ਰਿਵਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਿਦਹ�ਤ ਕਦ� ਹੋਇਆ ?
1527 ਈਸਵੀ

612) ਭਗਤ ਤਰਲੋਚਨ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਕਦ� ਤੇ ਿਕੱਥੇ ਹੋਇਆ ?
ਸੰਨ 1267 ਗੁਜਰਾਤ

613)  ਭਗਤ ਤਰਲੋਚਨ ਜੀ ਦੇ ਿਕੰਨ�  �ਬਦ ��ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ  ਸਾਿਹਬ ਿਵੱਚ ਦਰਜ ਹਨ ?
ਚਾਰ

614) ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਕਦ� ਤੇ ਿਕੱਥੇ ਹੋਇਆ ?
ਸੰਨ 1415 ਰਾਜਸਥਾਨ

615) ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ?
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਗਊਆਂ ਚਾਰਣ ਦਾ

616)  ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦਾ ਿਦਹ�ਤ ਕਦ� ਹੋਇਆ ?
1562 ਈਸਵੀ

617) ਭਗਤ ਸੈਣ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਕਦ� ਤੇ ਿਕੱਥੇ ਹੋਇਆ ?
ਸੰਨ 1390 ਬਾਧਵਗੜ�

618) ਭਗਤ ਸੈਣ ਜੀ ਦਾ ਿਦਹ�ਤ ਕਦ� ਹੋਇਆ ?
1440 ਈਸਵੀ

619) ਭਗਤ ਪੀਪਾ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਕਦ� ਤੇ ਿਕੱਥੇ ਹੋਇਆ ?
ਸੰਨ 1426 ਗਗਰੌਨਗੜ�

620) ਭਗਤ ਪੀਪਾ ਜੀ ਦਾ ਿਦਹ�ਤ ਕਦ� ਹੋਇਆ ?
1562 ਈਸਵੀ

621) ਭਗਤ ਪਰਮਾਨੰਦ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਕਦ� ਤੇ ਿਕੱਥੇ ਹੋਇਆ ?
ਸੰਨ 1483 ਮਹ�ਰਾ�ਟਰ

622) ਭਗਤ ਸੂਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਕਦ� ਤੇ ਿਕੱਥੇ ਹੋਇਆ ?
ਸੰਨ 1529 ਿਦੱਲੀ

623) ਭਗਤ ਭੀਖਨ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਕਦ� ਤੇ ਿਕੱਥੇ ਹੋਇਆ ?
ਸੰਨ 1480 ਲਖਨਊ

624)  ਭਗਤ ਸਧਨਾ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਕਦ� ਤੇ ਿਕੱਥੇ ਹੋਇਆ ?
ਸੰਨ 1180 ਹੈਦਰਾਬਾਦ (ਿਸੰਧ)

625) ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਿਸੰਘ ਦਾ ਜਨਮ ਕਦ� ਅਤੇ ਿਕੱਥੇ ਹੋਇਆ ?
1780 ਈ. ਗੁਜਰ�ਵਾਲਾ
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626) ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਿਸੰਘ ਨ�  ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਕਬਜਾ ਕਦ� ਕੀਤਾ ?
1799 ਈ.

627)  ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਿਸੰਘ ਨ�  ਕੋਿਹਨੂਰ ਹੀਰਾ ਿਕਸ ਤ� ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤਾ ?
�ਾਹ ਸੁਜਾਹ

628) ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਿਸੰਘ ਨ�  ਕਦ� ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ?
1839 ਈ.

629) ਸ. ਹਰੀ ਿਸੰਘ ਨਲਵੇ ਦਾ ਜਨਮ ਕਦ� ਅਤੇ ਿਕੱਥੇ  ਹੋਇਆ ?
1791 ਈ. ਗੁਜਰ�ਵਾਲਾ

630) ਸ.ਹਰੀ ਿਸੰਘ ਨਲਵੇ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਸੋ?
ਮਾਤਾ ਧਰਮ ਕੌਰ ਜੀ

631)  ਸ.ਹਰੀ ਿਸੰਘ ਨਲਵਾ ਜੀ ਦੇ ਿਪਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ?
ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਿਦਆਲ ਿਸੰਘ

632)  ਸ. ਹਰੀ ਿਸੰਘ ਨਲਵਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਿਸੰਘ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਿਵਚ ਕਦ� ਆਇਆ ?
1805 ਈ.

633) ਸ. ਹਰੀ ਿਸੰਘ ਨਲਵਾ ਨ�  ਿਕਹੜੇ ਜੰਗ ਿਵਚ ਬੀਰਤਾ ਦੇ ਜੌਹਰ ਿਦਖਾਏ ?
1807 ਈ. ਕਸੂਰ

634)  ਸ.ਹਰੀ ਿਸੰਘ ਨਲਵਾ ਨ�  ਪੇ�ਵਾਰ ਨੰੂ ਿਕੰਨ�  ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਿਜੱਤ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੋਿੜਆ  ?
136 ਸਾਲ

635) ਜਦ� ਕਾਬਲ ਦੀਆਂ ਫੌਜ਼� ਨ�  ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤ� ਹਰੀ ਿਸੰਘ ਨਲਵਾ ਿਕੱਥੇ ਅਤੇ ਿਕਸ ਹਾਲਤ ਿਵਚ ਸਨ?
ਿਪ�ਾਵਰ ਿਵਚ ਬੀਮਾਰ ਹਾਲਤ ਿਵਚ

636) ਹਰੀ ਿਸੰਘ ਨਲਵਾ ਜੀ ਦੀ �ਹੀਦੀ ਕਦ� ਹੋਈ ?
1837 ਈ.

637) ਜਮਰੌਦ ਦੇ ਿਕਲ�ੇ ਿਵਚ ਿਕਹੜਾ ਮਹਾਨ ਜਰਨ� ਲ �ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਸੀ ?
ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਿਸੰਘ ਨਲਵਾ

638) ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਿਸੰਘ ਨ�  ਪਿਹਲ� ਿਕਹੜੀ ਲੜਾਈ ਿਵਚ ਿਹੱਸਾ ਿਲਆ ?
ਕਸੂਰ

639) ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਿਸੰਘ ਨ�  ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਦ� ਅਤੇ ਿਕੱਥੇ ਕੀਤਾ ?
ਨੌ�ਿਹਰਾ 1823 ਈ.

640) ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਿਸੰਘ ਜੀ ਨੰੂ ਿਕਸ ਜੇਲ� ਿਵੱਚ ਰੱਿਖਆ ਿਗਆ?
ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਜੇਲ� ਿਵੱਚ

641) ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਿਸੰਘ ਜੀ ਤੇ ਕੀ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਿਗਆ?
ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਦਾ
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642) ਮੈਨੰੂ ਿਸੱਖੀ ਿਪਆਰੀ ਹੈ, ਮ� ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਸਵਾਸ ਤੱਕ ਉਸਨੰੂ ਿਨਭਾ ਕੇ ਿਦਖਾਵ�ਗਾ।ਇਹ �ਬਦ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਿਸੰਘ ਜੀ
ਨ�  ਕਦ� ਕਹੇ?
ਜਦ� ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਿਸੰਘ ਜੀ ਨੰੂ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਹਾ

643) ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਿਸੰਘ ਜੀ ਦੀ ਖੋਪੜੀ ਉਤਾਰਨ ਤ� ਬਾਅਦ ਜਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੰੂ ਕੀ ਸਰੀਰਕ ਰੋਗ ਲੱਗ ਿਗਆ?
ਿਪ�ਾਬ ਬੰਦ ਹੋ ਿਗਆ

644) ਜਕਰੀਆ ਖਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਿਕਵ� ਹੋਈ?
ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਿਸੰਘ ਜੀ ਦੀ ਜੱੁਤੀ ਿਨਰੰਤਰ ਿਸਰ ਿਵੱਚ ਪੈਣ ਨਾਲ

645) ��ੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਵਾਲੀ ਜਨਮਸਾਖੀ, ਦੂਜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨ�  ਿਕਸ ਤ� ਿਲਖਵਾਈ ਸੀ?
ਭਾਈ ਪੈੜਾ ਮੋਖਾ ਜੀ ਤ�

646) ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਿਜਸ ਸਥਾਨ �ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨ�  ਵਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਦੇ ਘਮੰਡ ਨੰੂ ਚੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ?
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾ ਸਾਿਹਬ

647) ਗੁਰਮੱੁਖੀ ਿਲਪੀ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਿਵੱਚ ਸਭ ਤ� ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਿਕਸ ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬ ਦਾ ਹੈ?
ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ

648) ��ੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਇ�ਨਾਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਿਕੱਥ� ਿਲਆ�ਦੇ ਸਨ?
ਿਬਆਸ ਦਿਰਆ ਤ�

649) ਬਾਉਲੀ ਤ� ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ?
ਪੌੜੀਦਾਰ ਤਲਾਬ

650) ��ੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ਼ ਬਹਾਦਰ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਨੰੂ ਿਕਸ ਤਰ� �ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ?
ਉਨ� � ਦੇ ਸੀਸ ਨੰੂ ਉਨ� � ਦੇ ਧੜ ਨਾਲ� ਵੱਖ ਕਰਕੇ

651) ��ੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਦੀ �ਹੀਦੀ ਕਦ� ਅਤੇ ਿਕਸ ਸਥਾਨ �ਤੇ ਹੋਈ?
11 ਨਵੰਬਰ, 1675 ਈਸਵੀ, ਚ�ਦਨੀ ਚੌਕ, ਿਦੱਲੀ

652) ਉਹ ਿਕਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਿਹਬ ਹੈ, ਿਜਸ ਸਥਾਨ �ਤੇ ��ੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਦੀ �ਹੀਦੀ ਹੋਈ ਸੀ?
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸ ਗੰਜ ਸਾਿਹਬ

653) ��ੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਦੇ ਪਿਵੱਤਰ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਿਜਸ ਸਥਾਨ �ਤੇ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ, �ਥੇ ਿਕਹੜਾ
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਿਹਬ ਹੈ?
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ��ੀ ਰਕਾਬ ਗੰਜ ਸਾਿਹਬ

654) ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਿਹਬ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਿਜਸ ਸਥਾਨ �ਤੇ ��ੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਦੇ ਪਿਵੱਤਰ ਸੀਸ ਦਾ
ਅੰਿਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ?
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸ ਗੰਜ ਸਾਿਹਬ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਿਹਬ

655) ਪੀਰ ਬੱੁਧੂ �ਾਹ ਕੌਣ ਸਨ?
ਸਢੌਰਾ ਦੇ ਸੂਫੀ ਸੰਤ

656) ਜਾਨਕੀ ਪ�ਸਾਦ ਸਾਧੂ ਨ�  ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਿਸੰਘ (ਲਕ�ਮਣ ਦਾਸ) ਨੰੂ ਕੀ ਨਾਮ ਿਦੱਤਾ?
ਮਾਧੋ ਦਾਸ
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657) �ਹੀਦ ਹਕੀਕਤ ਰਾਏ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਕਦ� ਹੋਇਆ ਸੀ?
ਸੰਨ 1724 ਈਸਵੀ

658) �ਾਹੀ ਮੌਲਵੀ ਨ�  ਹਕੀਕਤ ਰਾਏ ਜੀ �ਤੇ ਕੀ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ?
ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਦਾ

659) �ਾਹੀ ਮੌਲਵੀ ਨ�  ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨਣ ਤੇ ਹਕੀਕਤ ਰਾਏ ਜੀ ਨੰੂ ਿਕੱਥੇ ਭੇਜ ਿਦੱਤਾ?
ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਜੇਲ� ਿਵੱਚ

660) ਘਰ ਤ� ਚਲਦੇ ਸਮ� ਹਕੀਕਤ ਰਾਏ ਜੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਨ�  ਉਨ� � ਨੰੂ ਿਵ�ੇ� ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਕੀ ਪ�ੇਰਣਾ ਿਦੱਤੀ ਿਕਸੇ
ਇੱਕ ਦਾ ਿਜਕਰ ਕਰੋ?
ਧਰਮ ਦੇ ਪ�ਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਰਿਹਣਾ

661) ਹਕੀਕਤ ਰਾਏ ਜੀ ਨੰੂ ਜਦ� �ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਿਗਆ, ਤੱਦ ਉਨ� � ਦੀ ਉਮਰ ਕੀ ਸੀ?
18 ਸਾਲ

662) ਹਕੀਕਤ ਰਾਏ ਜੀ ਨੰੂ ਿਕਸ ਪ�ਕਾਰ �ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਿਗਆ?
ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਝਟਕੇ ਨਾਲ

663) ਮੀਰ ਮੰਨੰੂ ਦੁਆਰਾ ਆਮ ਿਸੱਖ ਨਾਗਿਰਕ� �ਤੇ ਕੀਤੇ ਜ�ਦੇ ਅਿਤਆਚਾਰ� ਿਵੱਚ ਿਕਹਨ� ਨੰੂ ਿਨ�ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ?
ਜਵਾਨ ਪੁਰ��, ਨੰਨ�  ਬੱਿਚਆਂ, ਔਰਤ� ਅਤੇ ਬਜ਼ਰੁਗ� ਨੰੂ

664) ਮੀਰ ਮੰਨੰੂ ਦੁਆਰਾ ਫੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਿਨਰਦੋ� ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੰੂ ਿਕੰਨਾ ਅਨਾਜ ਿਨ�ਤ ਪੀਸਣ ਨੰੂ ਿਦੱਤਾ ਜ�ਦਾ ਸੀ?
ਸਵਾ ਮਣ ਅਨਾਜ

665) ਮੀਰ ਮੰਨੰੂ ਦੁਆਰਾ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਘੋੜ ਮੰਡੀ ਿਵੱਚ ਬੰਦ "ਿਸੱਖ ਇਸਤਰੀਆਂ" ਨੰੂ ਖਾਣ ਲਈ ਕੀ ਿਦੱਤਾ ਜਾਦਾ ਸੀ?
ਖੰਨੀ ( ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਦਾ ਚੌਥਾ ਿਹੱਸਾ )

666) ਮੀਰ ਮੰਨੰੂ ਦੇ ਿਸਪਾਹੀ ਿਸੱਖ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੰੂ ਿਕਸ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਤਰਸਾ�ਦੇ ਸਨ?
ਪਾਣੀ ਲਈ

667) ਮੀਰ ਮੰਨੰੂ ਦੁਆਰਾ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਘੋੜ ਮੰਡੀ ਿਵੱਚ ਬੰਦ "ਿਸੱਖ ਇਸਤਰੀਆਂ" ਨੰੂ ਕੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ
ਜ�ਦਾ ਸੀ?
ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਕਬੂਲਣ ਲਈ

668) ਮੀਰ ਮੰਨੰੂ ਦੇ ਿਸਪਾਹੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੈਦ ਿਸੱਖ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖ� ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਨ� � ਦੇ ਨੰਨ�  ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ
ਟੁਕੜੇ–ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਉਨ� � ਦੇ ਆਂਚਲ ਿਵੱਚ ਿਕ� ਸੱੁਟ ਿਦੱਤੇ ਗਏ?
ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਨਾ ਕਬੂਲਣ ਕਰਕੇ

669) ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਮੀਰ ਮੰਨੰੂ ਦੇ ਿਸਪਾਹੀਆਂ ਨ�  ਹਵਾ ਿਵੱਚ ਉਛਾਲ ਕੇ ਹੇਠ� ਭਾਲਾ ਕਰ ਕੇ ਿਕੰਨ� � ਨੰੂ �ਹੀਦ
ਕੀਤਾ?
ਦੱੁਧ ਪ�ਦੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ

670) ਅਸ� ਬਿਲਹਾਰੀ ਜ�ਦੇ ਹ� ਉਨ� � "ਿਸੰਘਣੀਆਂ" ਦੇ ਸਾਹਸ �ਤੇ, ਜੋ ਇਨ� � ਦੱੁਖ� ਨੰੂ ਹੱਸਦੇ–ਹੱਸਦੇ ਝਲਦੀਆ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ
ਆਪਣੇ ਿਕਸ ਇਰਾਦੇ ਤੇ ਪੱਕੀਆਂ ਰਹੀਆਂ?
ਿਸੱਖੀ ਿਸਦਕ ਤੇ
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671) ਬਾਬਾ ਬੱੁਢਾ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ ਿਕੰਨੀ ਸੀ?
125 ਸਾਲ

672) ਮਾਤਾ ਕੌਲ� ਜੀ ਕੌਣ ਸਨ?
ਗੁਰੂ ਹਿਰਗੋਿਬੰਦ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਦੀ ਪਰਮ ਭਗਤ

673) ਮਾਤਾ ਕੌਲ� ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ �ਤੇ ਿਕਹੜਾ ਸਰੋਵਰ ਹੈ?
ਕੌਲਸਰ ਸਰੋਵਰ

674) ਿਸੱਖ ਇਿਤਹਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤ� ਪਿਹਲਾ ਯੱੁਧ ਿਕਹੜਾ ਸੀ?
��ੀ ਅੰਿਮ�ਤਸਰ ਸਾਿਹਬ ਦਾ ਯੱੁਧ

675) ਿਸੱਖ ਇਿਤਹਾਸ ਦੀ ਸਭ ਤ� ਪਿਹਲੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਕਾਰਣ ਕੀ ਸੀ?
�ਾਹਜਹ� ਦੇ ਬਾਜ ਨੰੂ ਫੜ�ਨਾ

676) ਿਸੱਖ ਇਿਤਹਾਸ ਦੀ ਸਭ ਤ� ਪਿਹਲੀ ਲੜਾਈ ਿਵੱਚ ਿਕੰਨ�  ਿਸੱਖ �ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਨ?
13 ਿਸੱਖ

677) ਿਸੱਖ ਇਿਤਹਾਸ ਦੀ ਸਭ ਤ� ਪਿਹਲੀ ਲੜਾਈ ਿਵੱਚ �ਹੀਦ� ਦੀ ਯਾਦ ਿਵੱਚ ਿਕਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਿਨਰਮਾਣ ਕੀਤਾ
ਿਗਆ?
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੰਗਰਾਣਾ ਸਾਿਹਬ

678) ਿਸੱਖ� ਅਤੇ ਮੁਗਲ� ਿਵਚਕਾਰ ਪਿਹਲੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ?
ਅੰਿਮ�ਤਸਰ ਦੀ ਲੜਾਈ

679) ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਿਸੰਘ ਜੀ ਦੇ ਿਪਤਾ ਜੀ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ?
ਚੌਧਰੀ ਦਲੀਪ ਿਸੰਘ

680) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਤ� ਪਿਹਲੇ ਿਸੱਖ ਨਵਾਬ ਕੌਣ ਸਨ?
ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਿਸੰਘ ਜੀ

681) ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਿਸੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਕਦ� ਹੋਇਆ ਸੀ?
ਸੰਨ 1697 ਈਸਵੀ

682) ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਿਸੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੰੂ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਜੱਥੇਦਾਰ ਕਦ� ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ?
18 ਅਪ�ੈਲ, 1754

683) ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਿਸੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਕਦ� ਹੋਇਆ ਸੀ?
3 ਮਈ, 1718 ਈਸਵੀ

684) ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਿਸੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਜੀ ਦੇ ਿਪਤਾ ਜੀ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ?
ਸਰਦਾਰ ਬਦਰ ਿਸੰਘ

685) ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਿਸੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਜੀ ਿਕੰਨ�  ਸਾਲ ਦੇ ਸਨ, ਜਦ� ਉਨ� � ਦੇ ਿਪਤਾ ਜੀ ਦਾ ਦੇਹ�ਤ ਹੋ ਿਗਆ?
4 ਸਾਲ

686) ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਿਸੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਜੀ ਅਤੇ ਉਨ� � ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਿਦੱਲੀ ਿਵੱਚ ਿਕਸਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਣ ਲਈ ਗਏ?
ਮਾਤਾ ਸੰੁਦਰ ਕੌਰ ਜੀ
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687) "ਮਾਰ�ਲ ਆਫ ਖਾਲਸਾ" ਿਕਸ ਨੰੂ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ?
ਹਰੀ ਿਸੰਘ ਨਲੂਆ

688) ਪਿਹਲਾ "ਿਸੱਖ ਗਰਵਨਰ" ਕੌਣ ਸੀ?
ਹਰੀ ਿਸੰਘ ਨਲੂਆ

689) ਿਕਸ ਪ�ਿਸੱਧ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹਰੀ ਿਸੰਘ ਨਲੂਆ ਜੀ ਨ�  ਕਰਵਾਈ ਸੀ?
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ��ੀ ਪੰਜਾ ਸਾਿਹਬ ਜੀ

690) ਗਾਜੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਿਕਸਦੇ ਲਈ ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਸੀ- ‘ਤੌਬਾ ਤੌਬਾ, ਖੁਦਾ ਖੁਦ, ਖਾਲਸਾ �ੱੁਧ‘?
ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਿਸੰਘ

691) ਿਕਸ ਮੁਗਲ �ਾਸਕ ਨ�  ਿਹੰਦੂਆਂ �ਤੇ ਜ਼ਲੁਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦ� ਪਾਰ ਕਰ ਿਦੱਤੀਆਂ?
ਔਰੰਗਜੇਬ

692) ਔਰੰਗਜੇਬ ਦੁਆਰਾ ਿਹੰਦੂਆਂ �ਤੇ ਜ਼ਲੁਮ ਿਕ� ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ?
ਤ�ਿਕ ਇਸਲਾਮ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਣ

693) �ਹੀਦ ਭਾਈ ਮਨੀ ਿਸੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਕਦ� ਹੋਇਆ ਸੀ?
ਸੰਨ 1644

694) ਭਾਈ ਮਨੀ ਿਸੰਘ ਜੀ ਨੰੂ ਿਕਸ ਪ�ਕਾਰ �ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਿਗਆ?
ਬੰਦ ਬੰਦ ਕੱਟ ਕੇ

695) ਲਖਪਤ ਰਾਏ ਕੌਣ ਸੀ?
ਪੰਜਾਬ ਪ��ਤ ਦਾ ਦੀਵਾਨ

696) ��ੀ "ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ" ਤੇ "��ੀ ਗੁਰੂ ਗੋਿਬੰਦ ਿਸੰਘ ਜੀ" ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਤੇ ਲਖਪਤਰਾਏ ਨ�  ਿਕਹੜੀ ਸਜਾ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਕੀਤਾ?
ਿਢੱਡ ਫਾੜ ਦੇਣ ਦਾ

697) ਦੀਵਾਨ ਲਖਪਤ ਰਾਏ ਨੰੂ ਿਸੱਖ� ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਿਕਸ ਨ�  ਕੀਤਾ?
ਦੀਵਾਨ ਕੌੜਾ ਮੱਲ ਨ�

698) ਲਖਪਤ ਰਾਏ ਜੋ ਿਕ ਿਸੱਖ� ਦੀ ਬੇਵਜਾਹ ਹਿਤਆਵ� ਕਰਨ ਅਤੇ 'ਛੋਟੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ' ਦਾ ਦੋ�ੀ ਸੀ, ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਿਕਵ� ਹੋਈ?
ਿਸੱਖ� ਦੁਆਰਾ ਕੈਦ ਕਰਨ ਤੇ ਗੁਸਲਖਾਨ�  ਦਾ ਮਲਮੂਤਰ ਲਗਾਤਾਰ ਿਸਰ �ਤੇ ਪੈਣ ਕਾਰਨ

699) ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ?
ਘੋਰ ਤਬਾਹੀ

700) ਿਸੱਖ ਇਤਹਾਸ ਿਵੱਚ ਉਹ ਪਿਹਲ� ਸਮ� ਜਦ� ਇੱਕ ਹੀ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਘੋਰ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਿਪਆ। ਉਸ ਿਦਨ
ਨੰੂ ਿਸੱਖ ਇਿਤਹਾਸ ਿਵੱਚ ਿਕਸ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਿਣਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ?
ਛੋਟਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ

701) ਛੋਟੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ (ਿਵਪੱਤੀਕਾਲ) ਿਵੱਚ ਿਕੰਨ�  ਿਸੱਖ �ਹੀਦ ਹੋਏ?
ਲੱਗਭੱਗ 7 ਹਜਾਰ
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702) ਕਬੀਰ ਦੁਆਰਾ ਰਿਚਤ ਪ�ਮੱੁਖ ਰਚਨਾਵ� ਿਕਹੜੀਆਂ ਹਨ?
ਗਰੰਥਾਵਲੀ, ਬੀਜਕ

703) ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਦੇਹ�ਤ ਕਦ� ਹੋਇਆ?
1448 ਈਸਵੀ

704) ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਸਮ� ਬਾਦ�ਾਹ ਕੌਣ ਸੀ?
ਿਸਕੰਦਰ ਲੋਧੀ

705) ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਿਕਸ ਸਥਾਨ �ਤੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ?
ਹੜੰਬਾ �ਤਰ ਪ�ਦੇ�

706) �ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨ�  16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਿਕਹੜੀ ਪਦਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਸੀ?
ਹਾਿਫਜ਼ ਦੀ ਪਦਵੀ

707) ਭਗਤ ਬੇਣੀ ਜੀ ਦੇ ਰਾਗ� ਦੇ ਨਾਮ ਕੀ ਹਨ?
ਰਾਗੁ ਿਸਰੀਰਾਗੁ, ਰਾਗੁ ਰਾਮਕਲੀ ਅਤੇ ਰਾਗੁ ਪ�ਭਾਤੀ

708) ਭਗਤ ਭੀਖਨ ਜੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਕਦ� ਸਮਾਏ?
1573 ਈਸਵੀ

709) ਭਗਤ ਜੈਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਪਿਹਲਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ?
��ੀ ਪਰਧਾਰਿਮਰਕ

710) ਭਗਤ ਜੈਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ?
ਪਦਮਾਵਤੀ

711) ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ?
ਰਾਜਾ ਬਾਈ

712) ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੀਆਂ ਿਕੰਨੀਆਂ ਸੰਤਾਨ� ਸਨ?
5 ਸੰਤਾਨ�

713) ਭਗਤ ਪਰਮਾਨੰਦ ਜੀ ਿਕਹੜੀਆਂ ਭਾ�ਾਵ� ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਸਨ?
ਸੰਸਿਕ�ਤ, ਅਵਧੀ ਅਤੇ ਿਹੰਦੀ

714) ਭਗਤ ਪਰਮਾਨੰਦ ਜੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਕਦ� ਸਮਾਏ?
1593 ਈਸਵੀ

715) ਭਗਤ ਪੀਪਾ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਿਕਸ ਸਥਾਨ �ਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀ?
ਗਗਰ� ਗਰਾਮ ਪਟਨ

716) ਭਗਤ ਪੀਪਾ ਜੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ?
ਸੀਤਾ ਜੀ

717) ਭਗਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਦਾ ਸਭ ਤ� ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਜ ਕੀ ਸੀ?
ਭਗਤੀ ਲਿਹਰ
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718) ਭਗਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਦਾ ਅੰਿਤਮ ਸਥਾਨ ਿਕਹੜਾ ਹੈ?
ਪੰਜੰਗ ਘਾਟ, ਬਨਾਰਸ

719) ਭਗਤ ਰਿਵਦਾਸ ਜੀ ਨ�  ਿਕਸ ਸਥਾਨ �ਤੇ ਦੇਹ ਿਤਆਗੀ?
ਕਾ�ੀ, ਬਨਾਰਸ

720) ਭਗਤ ਸਧਨਾ ਜੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਿਨ�ਾਨੀ ਕੀ ਅਤੇ ਿਕੱਥੇ ਹੈ?
ਇੱਕ ਮਸਿਜਦ (ਸਰਹੰਦ)

721) ਭਗਤ ਸੈਣ ਜੀ ਨੰੂ ਆਤਮਕ ਰੂਪ ਵਲ� ਿਗਆਨ ਿਕਸਨ�  ਿਦੱਤਾ?
ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਭਗਤ ਰਿਵਦਾਸ ਜੀ

722) ਭਗਤ ਸੂਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਿਕਹੜੀ ਹੈ?
ਸੁਰ ਸਾਗਰ ਗ�ੰ ਥ

723) ਭਗਤ ਸੂਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਿਪਤਾ ਜੀ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ?
ਪੰਿਡਤ ਰਿਵਦਾਸ ਜੀ

724) ਭਗਤ ਤਰਲੋਚਨ ਜੀ ਕਦ� ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ ਜ� ਕਦ� ਦੇਹ ਿਤਆਗੀ?
1335 ਈਸਵੀ

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

726) ਿਸੱਖ ਧਰਮ ਿਵੱਚ ਅਖਾੜੇ ਦਾ ਪ�ਬੰਧ ਿਕਸਨ�  ਕੀਤਾ ਸੀ?
ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ

727) ਿਕੰਨ�  ਮੰਜੀਦਾਰ� ਨੰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨ�  ਅਿਧਆਪਨ ਿਦੱਤਾ, ਇਨ� � ਿਵਚ� ਿਕੰਨੀਆਂ ਮਿਹਲਾਵ� ਸਨ?
146, ਤੇ 52 ਮਿਹਲਾਵ� ਸਨ

728) ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਕੌਣ ਸਨ?
ਜਵਾਈ

729) ਉਦਾਸੀ ਮਤ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਿਕਸ ਨ�  ਕੀਤੀ ਸੀ?
ਬਾਬਾ ਸ�ੀ ਚੰਦ ਜੀ

730) ਉਦਾਸੀ ਮਤ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਿਕਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਮ� ਹੋਈ ਸੀ?
ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ

731) ਪਿਹਲਾ ਕੁ�ਟ ਆ�ਰਮ ਿਕਸ ਨ�  ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ?
ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨ�

732) ਿਸੱਖ ਇਿਤਹਾਸ ਦੀ ਸਭ ਤ� ਪਿਹਲੀ ਲੜਾਈ ਿਕਸ–ਿਕਸ ਦੇ ਿਵੱਚ ਹੋਈ?
��ੀ ਗੁਰੂ ਹਿਰਗੋਿਬੰਦ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਮੁਖਿਲਸ ਖਾਨ ਦੇ ਿਵੱਚ

733) ਿਸੱਖ ਇਿਤਹਾਸ ਦੀ ਸਭ ਤ� ਪਿਹਲੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਿਰਹਾ?
��ੀ ਗੁਰੂ ਹਿਰਗੋਿਬੰਦ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਦੀ ਿਜੱਤ
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734) ਕਾਬੁਲ ਵਲ� ਗੁਰੂ ਹਿਰਗੋਿਬੰਦ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਲਈ ਿਜਨ� � ਦੋ ਮਸੰਦ� ਨ�  �ਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਘੋੜੇ ਭੇਜੇ ਸਨ, ਉਨ� � ਮਸੰਦ� ਦੇ ਕੀ
ਨਾਮ ਸਨ?
ਭਕਤਮਲ ਅਤੇ ਤਾਰਾਚੰਦ

735) ��ੀ ਗੁਰੂ ਹਿਰਗੋਿਬੰਦ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਨ�  ਆਪਣੇ ਿਸੱਖ� ਨੰੂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ� ਨਾਲ ਸੁਹੇਲੇ ਘੋੜੇ ਦਾ
ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਹੇਲਾ ਘੋੜਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਪ�ਿਸੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਿਕੱਥੇ ਸਿਥਤ ਹੈ?
��ੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਿਹਬ, ਿਜ਼ਲ�ਾ ਰੋਪੜ

736) ਬੇਗਮ ਨੂਰਜਹ� ਨੰੂ ਇਹ ਗੱਲ ਿਕਸਨ�  ਕਹੀ ਿਕ–"ਜਦ� ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਿਕਲ�ੇ ਿਵੱਚ� ਿਰਹਾਅ ਨਹ� ਹੋਣਗੇ,
ਤੱਦ ਤੱਕ ਜਹ�ਗੀਰ ਤੰਦੁਰੁਸਤ ਨਹ� ਹੋ ਸਕਦਾ"?
ਸ�ਈ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਨ�

737) ਕਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਚੋਲਾ ਿਕੱਥੇ ਸੋਭਨੀਕ ਹੈ?
ਗੁਰੂ ਘੁੜਾਣੀ ਕਲ� ਪਾਯਲ, ਿਜ਼ਲ�ਾ ਲੁਿਧਆਣਾ

738) ਜਹ�ਗੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਕਦ� ਹੋਈ?
28 ਅਕਤੂਬਰ, 1627 ਈਸਵੀ

739) ਅੰਿਮ�ਤਸਰ ਦੀ ਿਕਲ�ਾ ਬੰਦੀ ਿਕਸ ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ?
ਗੁਰੂ ਹਿਰਗੋਿਬੰਦ ਜੀ

740) ਪੰਿਜ ਿਪਆਲੇ, ਪੰਜ ਪੀਰ, ਛਠਮੁ ਪੀਰੁ ਬੈਠਾ ਗੁਰੁ ਭਾਰੀ।। ਇਸ ਤੁਕ ਿਵੱਚ ਪੰਜ ਪੀਰ ਕੀ ਹਨ?
ਪਿਹਲੇ ਪੰਜ ਿਸੱਖ ਗੁਰੂ

741) ਮੁਗਲ� ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਹਿਰਗੋਿਬੰਦ ਜੀ ਦੀ ਅੰਿਤਮ ਲੜਾਈ ਿਕਹੜੀ ਸੀ?
ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਲੜਾਈ

742) ਿਕਸ ਨੰੂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅ�ੱੁਧ ਅਤੇ ਗਲਤ ਬੋਲਣ �ਤੇ ਦੰਡ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਪੱਤਰ ਿਲਖਕੇ ਇਹ ਿਕਹਾ
ਿਗਆ ਿਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਲ� ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ?
ਰਾਮਰਾਏ ਨੰੂ

743) ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ, ਜੋ ਬੀਮਾਰ ਹੋਣ �ਤੇ "��ੀ ਗੁਰੂ ਹਿਰਰਾਇ ਸਾਿਹਬ ਜੀ" ਦੇ ਔ�ਧਾਲੇ ਿਵੱਚ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਿਹਬ ਆਇਆ

ਸੀ?
�ਾਹਜਹਾਨ ਦਾ ਪੱੁਤ ਦਾਰਾ ਿ�ਕੋਹ

744) ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨ�  ਗੁਰੂ ਹਿਰਰਾਇ ਜੀ ਨੰੂ ਿਗਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਿਕਸ ਨੰੂ ਭੇਿਜਆ?
ਕੰਧਾਰ ਦੇ ਜਨਰਲ ਦੰੂਦੇ ਨੰੂ

745) ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨ�  ਗੁਰੂ ਹਿਰਰਾਇ ਜੀ ਨੰੂ ਿਗਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਿਕਸ ਨੰੂ ਭੇਿਜਆ?
ਨਾਹਰ ਖਾਨ ਨੰੂ

746) ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀਆ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵ� ਅਸਫਲ ਹੋਣ �ਤੇ ਉਸਨ�  ਕੀ ਕੀਤਾ?
ਉਸਨ�  ਆਪਣੇ ਪੱੁਤਰ ਨੰੂ ਭੇਿਜਆ

747) ��ੀ ਗੁਰੂ ਹਿਰਰਾਇ ਨ�  ਆਪਣੇ ਪੱੁਤਰ ਰਾਮਰਾਏ ਦੁਆਰਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਿਨਰਾਦਰ ਕਰਨ �ਤੇ ਉਸਨੰੂ ਬੇਦਖ਼ਲ ਕਰ
ਿਦੱਤਾ, ਤੱਦ ਔਰੰਗਜੇਬ ਨ�  ਕੀ ਕੀਤਾ?
ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨ�  ਯਮੁਨਾ ਅਤੇ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਿਵਚਕਾਰ ਦਾ ਖੇਤਰ ਿਦੱਤਾ
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748) ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨ�  ਗੁਰੂ ਹਿਰਰਾਇ ਨੰੂ ਜੋ ਖੇਤਰ ਿਦੱਤਾ ਉਸ ਨੰੂ ਹੁਣ ਿਕਸ ਨਾਲ ਜਾਨ ਦੇ ਹਾ?
ਦੇਹਰਾਦੂਨ

749) ��ੀ ਗੁਰੂ ਹਿਰਿਕ��ਨ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਦੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਸਮ� ਅੰਿਤਮ �ਬਦ ਕੀ ਸਨ?
ਬਾਬਾ ਬਸੇ ਗਰਾਮ ਬਕਾਲੇ

750) ��ੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਨ�  ਕਾਮਰੂਪ ਆਸਾਮ ਿਵੱਚ ਿਕਨ� � ਦੋ ਫੌਜ� ਦੇ ਿਵੱਚ ਸੁਲਹ ਕਰਵਾਈ ਸੀ?
ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਿਸੰਘ ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਅਹੋ

751) ��ੀ ਗੁਰੂ ਗੋਿਬੰਦ ਿਸੰਘ ਜੀ ਨ�  ��ੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਤ� 7 ਕੋਹ ਦੀ ਦੂਰੀ �ਤੇ ਿਕਸ ਨਵ� ਨਗਰ ਦਾ ਿਨਰਮਾਣ
ਕੀਤਾ?
ਗੁਰੂ ਕਾ ਲਹੌਰ

752) ਭੰਗਾਣੀ ਦਾ ਯੱੁਧ ਿਕੰਨ� ਾ ਿਕੰਨ� ਾ ਿਵਚਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ?
ਗੁਰੂ ਗੋਿਬੰਦ ਿਸੰਘ ਜੀ,ਭੀਮਚੰਦ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਦਲ� ਿਵਚਕਾਰ

753) ��ੀ ਗੁਰੂ ਗੋਿਬੰਦ ਿਸੰਘ ਜੀ ਨ�  ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਿਸੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੰੂ ਪੰਜਾਬ ਭੇਜਣ ਸਮ� ਜੋ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨ� ਿਵੱਚ� ਇੱਕ ਦਾ
ਿਜ਼ਕਰ ਕਰੋ?
ਤਰਕ� ਿਵੱਚ� ਪੰਜ ਤੀਰ ਿਦੱਤੇ

754) ��ੀ ਗੁਰੂ ਗੋਿਬੰਦ ਿਸੰਘ ਜੀ ਨ�  ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਿਸੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਪੰਜ ਿਸੰਘ ਭੇਜੇ ਸਨ, ਉਨ� � ਿਵਚ� ਦੋ ਦੇ ਨਾਮ
ਦੱਸੋ?
ਭਾਈ ਿਬਨ� ਦ ਿਸੰਘ, ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਿਸੰਘ

755) ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਿਸੰਘ ਜੀ ਨ�  ਆਪਣਾ ਆ�ਰਮ ਿਕਸ ਨਗਰ ਿਵੱਚ ਬਣਾਇਆ?
ਨ�ਦੇੜ ਨਗਰ

756) ਿਰੱਧੀਆਂ-ਿਸੱਧੀਆਂ ਦੀਆਂ �ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਾਧੋਦਾਸ (ਬੰਦਾ ਿਸੰਘ ਬਹਾਦਰ) ਿਵੱਚ ਕੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ?
ਉਹ ਅਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਿਗਆ

757) ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਿਸੰਘ ਜੀ ਨੰੂ ਰਸਤੇ ਿਵੱਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਮਿਹਸੂਸ ਹੋਣ �ਤੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਦੇ ਕੀ ਵਚਨ ਯਾਦ ਆਏ?
ਪੰਜ ਿਪਆਰੇ ਸਾਮੂਹਕ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਾ

758) "ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਿਸੰਘ ਜੀ", ਪੰਜ ਿਪਆਿਰਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹੀ ਸਨ ਤ� ਕੀ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋਇਆ?
ਵਣਜਾਰੇ ਿਸੱਖ ਨ�  500 ਰੁਪਏ ਭੇਟ ਕੀਤੇ

759) ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਿਸੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੰੂ ਝ�ਸੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਭੋਜਨ ਿਵਵਸਥਾ ਕਰਦੇ ਸਮ� ਇੱਕ ਸਥਾਨ �ਤੇ ਚੱੁਲ�ਾ
ਬਣਾ�ਦੇ ਸਮ� ਜ਼ਮੀਨ ਿਵੱਚ� ਕੀ ਿਮਿਲਆ?
ਗਿੜਆ ਹੋਇਆ ਖਜ਼ਾਨਾ

760) ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਿਸੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨ�  ਿਪੰਡ ਵਾਿਲਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਿਕਸ ਨਾਲ ਲੜਾਈ
ਕੀਤੀ?
ਡਾਕੂਆਂ ਨਾਲ

761) ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਿਸੰਘ ਜੀ ਨ�  ਿਕਹੜਾ �ਾਹੀ ਖਜਾਨਾ ਲੱੁਿਟਆ?
ਲਾਹੌਰ ਵੱਲ� ਿਦੱਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲਾ

762) �ਾਹੀ ਖਜਾਨ�  ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਧਨ ਰਾ�ੀ ਹੱਥ ਲੱਗਣ ਤੇ ਬੰਦਾ ਿਸੰਘ ਨ�  ਕੀ ਕੀਤਾ?
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ਫੌਜ ਦਾ ਗਠਨ �ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲੜਾਈ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਖ�ੀਦ ਲਈ

763) ਿਕਸ ਨ�  ਕੇਵਲ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਿਵੱਚ ਹੀ ਲੜਾਈ ਭੂਮੀ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਪਠਾਨ ਦੀ ਗਰਦਨ, ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਹੀ ਵਾਰ
ਨਾਲ ਕਲਮ ਕਰ ਿਦੱਤੀ ਸੀ?
ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਿਸੰਘ ਜੀ

764) ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਿਸੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸੱਸ ਕੌਣ ਸੀ, ਿਜਨ� � ਨ�  ਉਨ� � ਦੀ ਿਜੰਦਗੀ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਅਿਹਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ
ਉਨ� � ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ?
ਸਰਦਾਰਨੀ ਸਦਾ ਕੌਰ

765) ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਿਸੰਘ ਜੀ ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਪਤਨੀ ਕੌਣ ਸੀ?
ਮਿਹਤਾਬ ਕੌਰ

766) ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਿਸੰਘ ਜੀ ਦਾ ਿਨਧਨ ਕਦ� ਹੋਇਆ?
27 ਜੂਨ , 1839

767) ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੌਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਵਲ� ਸੰਗਲਾਦੀਪ ਿਵੱਚ ਿਮਿਲਆ ਸੀ?
ਰਾਜਾ ਿ�ਵਨਾਭ

768) ��ੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਜੀ ਨੰੂ ਗੁਰੂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਿਕਸਨ�  ਿਵਰੋਧ ਕੀਤਾ?
ਬਾਬਾ ��ੀਚੰਦ ਅਤੇ ਲਖਮੀਦਾਸ ਨ�

769) ਿਕਹੜੇ ਗੁਰੂ ਉਮਰ ਿਵੱਚ ਸਭ ਤ� ਿਜ਼ਆਦਾ ਸਮ� ਰਹੇ?
��ੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ

770) ਇੱਕ ਿਦਨ ਭਾਈ ਦੂਜ ਦੇ ਿਦਨ ਹਕੀਕਤ ਰਾਏ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ �ਤੇ ਿਟੱਕਾ ਲਵਾ ਕੇ ਮਦਰਸੇ ਪਹੰੁਚ ਗਏ ਤ� ਮੁਸਲਮਾਨ
ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨ�  ਉਨ� � ਨਾਲ ਕੀ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ?
ਮਖੌਲ ਉਡਾਇਆ ਅਤੇ ਗਲਤ ਿਵਅੰਗ ਕੀਤੇ

771) ਇੱਕ ਿਦਨ ਭਾਈ ਦੂਜ ਦੇ ਿਦਨ ਹਕੀਕਤ ਰਾਏ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ �ਤੇ ਿਟੱਕਾ ਲਵਾ ਕੇ ਮਦਰਸੇ ਪਹੰੁਚ ਗਏ ਤ� ਮੁਸਲਮਾਨ
ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨ�  ਉਨ� � ਦਾ ਮਖੌਲ ਉਡਾਇਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਅਭਦਰ ਿਵਅੰਗ ਕੀਤੇ। ਇਸ �ਤੇ ਹਕੀਕਤ ਰਾਏ ਨ�  ਕੀ ਕੀਤਾ?
ਤਰਕ ਸਿਹਤ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤੇ

772) ਹਕੀਕਤ ਰਾਏ ਜੀ ਤ� ਤਰਕ ਭਰੇ ਜਵਾਬ ਸੁਣ ਮੁਸਲਮਾਨ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨ�  ਖੁਦ ਨੰੂ ਨੀਵ� ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਿਦਆਂ ਮੌਲਵੀ
ਨੰੂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ?
ਇੱਕ ਿਵਚਾਰ ਗੋ�ਿਠ ਦਾ ਪ�ਬੰਧ

773) ਿਵਚਾਰ ਗੋ�ਿਠ ਿਵੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ, ਤ� ਉਹ ਿਚੜ ਗਏ ਅਤੇ ਕਿਹਣ ਲੱਗੇ ਿਕ ਹਕੀਕਤ
ਰਾਏ ਨ�  ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਬੇਇਜਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੰੂ �ਾਹੀ ਕਾਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇ� ਕੀਤਾ ਿਗਆ।

�ਾਹੀ ਕਾਜੀ ਨ�  ਕੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਿਦੱਤਾ?
ਹਕੀਕਤ ਰਾਏ ਨੰੂ ਕਾਰਾਵਾਸ ਿਵੱਚ ਭੇਜ ਿਦੱਤਾ

774) ਹਕੀਕਤ ਰਾਏ ਜੀ ਦੇ �ਹੀਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਨੰੂ ਿਮਲੀ ਤ� ਉਨ� � ਨ�  ਕੀ ਕੀਤਾ?
ਮੁਲਜਮ� ਦੀ ਸੂਚੀ ਿਤਆਰ ਕਰ ਚੁਣ ਚੁਣ ਮਾਿਰਆ

775) ਮੀਰ ਮੰਨੰੂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਚੱੁਕ ਕੇ ਿਸੱਖ� ਨ�  ਸਭ ਤ� ਪਿਹਲ� ਕੀ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ?
ਕੈਦ ਿਵੱਚ� ਿਸੱਖ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੰੂ ਛੁਡਾਇਆ
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776) ਿਸੱਖ ਇਿਤਹਾਸ ਦੀ ਤੀਜੀ ਲੜਾਈ ਿਕਹੜੀ ਸੀ?
ਗੁਰੂਸਰ ਮਿਹਰਾਜ ਦਾ ਯੱੁਧ

777) ਿਸੱਖ ਇਿਤਹਾਸ ਦੀ ਤੀਜੀ ਲੜਾਈ ਕਦ� ਹੋਈ ਸੀ?
1631 ਈਸਵੀ

778) ਿਸੱਖ ਇਿਤਹਾਸ ਦੀ ਤੀਜੀ ਲੜਾਈ ਿਕਸ ਿਕਸ ਦੇ ਿਵੱਚ ਹੋਈ ਸੀ?
ਗੁਰੂ ਹਿਰਗੋਿਬੰਦ ਸਾਿਹਬ ਅਤੇ ਲੱਲਾ ਬੇਗ, ਕਮਰ ਬੇਗ ਿਵੱਚ

779) ਿਸੱਖ ਇਿਤਹਾਸ ਦੀ ਚੌਥੀ ਲੜਾਈ ਕਦ� ਹੋਈ ਸੀ?
1634 ਈਸਵੀ

780) ਿਸੱਖ ਇਿਤਹਾਸ ਦੀ ਚੌਥੀ ਲੜਾਈ ਿਕਸ–ਿਕਸ ਦੇ ਿਵੱਚ ਹੋਈ ਸੀ?
ਗੁਰੂ ਹਿਰਗੋਿਬੰਦ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਅਤੇ ਪ�ਦੇ ਖਾਨ ਿਵੱਚ

781) ਮਿਹਰਾਜ ਦੀ ਜੰਗ (ਿਸੱਖ ਇਿਤਹਾਸ ਦਾ ਤੀਜਾ ਯੱੁਧ) ਿਵੱਚ ਗੁਰੂ ਹਿਰਗੋਿਬੰਦ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਨ�  ਿਕਸਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕੀਤਾ
ਸੀ?
ਲਲਾ ਬੇਗ

782) ਮਿਹਰਾਜ ਦੀ ਜੰਗ (ਿਸੱਖ ਇਿਤਹਾਸ ਦਾ ਤੀਜਾ ਯੱੁਧ) ਿਵੱਚ ਰਾਏ ਜੋਧ ਜੀ ਨ�  ਿਕਸਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕੀਤਾ ਸੀ?
ਕਮਰ ਬੇਗ

783) ��ੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਿਬੰਦ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਨ�  ਰਾਏ ਜੋਧ ਜੀ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨੰੂ ਉਪਹਾਰ ਸਵਰੂਪ ਕੀ ਿਦੱਤਾ ਸੀ?
ਕਟਾਰ

784) ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਿਸੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਜੀ ਨੰੂ ਿਕਸਨ�  ਪ�ਿ�ਕਿ�ਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਿਜਸਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਿਸੱਖ ਕੌਮ ਦੇ
ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਅੰਗ ਬਣ ਗਏ?
ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਿਸੰਘ ਜੀ

785) ਿਕਸਨ�  ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਸੰਮੇਲਨ ਿਵੱਚ ਸਾਰੇ ਜੱਿਥਆਂ ਨੰੂ "12 ਜੱਿਥਆਂ" ਿਵੱਚ ਵੰਡ ਿਦੱਤਾ, ਿਜਨ� � ਨੰੂ ਿਸੱਖ ਿਮਸਲ ਵੀ
ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ?
ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਿਸੰਘ ਜੀ

786) ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਿਸੰਘ ਜੀ ਦਾ ਿਨਧਨ ਕਦ� ਹੋਇਆ?
7 ਅਕਤੂਬਰ, 1763

787) ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਿਸੰਘ ਜੀ ਦਾ ਿਨਧਨ ਿਕੱਥੇ ਹੋਇਆ?
��ੀ ਅੰਿਮ�ਤਸਰ ਸਾਿਹਬ

788) ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਿਸੰਘ ਜੀ ਦਾ ਿਨਧਨ ਿਕਵ� ਹੋਇਆ?
ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਅਿਭਆਨ ਿਵੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ

789) ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਿਸੰਘ ਜੀ ਨ�  ਆਪਣਾ ਵਾਿਰਸ ਿਕਸ ਨੰੂ ਘੋਿ�ਤ ਕੀਤਾ?
ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਿਸੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ

790) ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਿਸੰਘ ਜੀ ਦੇ ਿਪਤਾ ਜੀ ਿਕੱਥੇ �ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਨ?
ਵੱਡੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਿਵੱਚ
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791) ਿਕਸ ਨ�  ਇਹ ਘੋ�ਣਾ ਕਰਵਾ ਿਦੱਤੀ ਿਕ ਇਕ ਖਤਰੀ ਨ�  ਿਸੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਹੋਰ
ਖਤਰੀ ਨ�  ਇਸਦਾ ਸਰਵਨਾ� ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ?
ਦੀਵਾਨ ਲਖਪਤਰਾਏ ਨ�

792) ਲਖਪਤ ਰਾਏ ਨ�  ਿਕਸ ‘�ਬਦ‘ ਦਾ ਪ�ਯੋਗ ਕਰਨ �ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਿਦੱਤੀ, ਿਕ�ਿਕ ਉਸ �ਬਦ ਦੀ ਆਵਾਜ ਦੀ
ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ‘ਗੁਰੂ’ ਦਾ ਿਸਮਰਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜ�ਦਾ ਹੈ?
ਗੁੜ �ਬਦ

793) ਿਸੱਖ� ਨ�  ਦੀਵਾਨ ਲਖਪਤ ਰਾਏ ਨੰੂ ਿਕੱਥੇ ਕੈਦ ਕਰ ਕੇ ਰੱਿਖਆ?
ਧਰਤੀ ਹੇਠ� ਕਮਰੇ ਿਵੱਚ

794) ਦੀਵਾਨ ਲਖਪਤ ਰਾਏ ਨੰੂ ਿਜਸ ਕਮਰੇ ਿਵੱਚ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਿਗਆ । ਉਸ ਕਮਰੇ �ਪਰ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ?
ਗੁਸਲਖਾਨਾ

795) ਛੋਟੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ (ਿਵਪੱਤੀਕਾਲ) ਿਵੱਚ ਬੰਦੀ ਬਣਾਏ ਗਏ 3 ਹਜਾਰ ਿਸੱਖ� ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਿਗਆ?
ਲਾਹੌਰ ਨਗਰ ਦੇ ਿਦੱਲੀ ਦਰਵਾਜੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਤਲ ਕਰ ਿਦੱਤਾ

796) ਛੋਟੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੇ ਅਿਭਆਨ ਵਲ� ਪਰਤ ਕੇ ਬੌਖਲਾਏ ਲਖਪਤਰਾਏ ਨ�  ਿਸੱਖ� ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬੰਦ ਤੇ ਕਈ ਢਾਹ ਵੀ ਿਦੱਤੇ
‘��ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਿਮਕ ਿਕਤਾਬ� ਨੰੂ ਅੱਗ ਦੀ ਭ�ਟ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਭਿਵੱਖ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ
ਪਾਠ ਨਾ ਕਰੇ ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੀ ਸਖਤਾਈ ਕੀਤੀ?
ਕੋਈ ਵੀ "��ੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ"ਤੇ "��ੀ ਗੁਰੂ ਗੋਿਬੰਦ ਿਸੰਘ ਜੀ" ਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਲਵੇ

797) ਬੇਰੀ ਸਾਿਹਬ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਅੰਿਮ�ਤ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕੌਣ ਵੇਿਖਆ ਕਰਦੇ ਸਨ?
ਬਾਬਾ ਬੱੁਢਾ ਜੀ

798) ਅੰਿਮ�ਤ ਸਰੋਵਰ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਦ� ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀ?
1588 ਈਸਵੀ

799) ਅੰਿਮ�ਤ ਸਰੋਵਰ ਦਾ ਕਾਰਜ ਿਕਸਨ�  ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ?
ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ

800) ਅੰਿਮ�ਤਸਰ ਸਾਿਹਬ ਿਵੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਉਸਾਰੀ ਕਾਰਜ ਿਕਸਨ�  �ੁਰੂ ਕੀਤਾ?
ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ

801) ਅੰਿਮ�ਤਸਰ ਸਾਿਹਬ ਿਵੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਉਸਾਰੀ ਕਾਰਜ ਕਦ� ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ?
1601 ਈਸਵੀ

802) ਗੁਰਦੁਆਰਾ ��ੀ ਕੋਠਾ ਸਾਿਹਬ, ਪਾਤ�ਾਹੀ 9 ਵ�, ਿਕਸ ਸਥਾਨ �ਤੇ ਸਿਥਤ ਹੈ?
ਿਪੰਡ ਵੱਲਾ , ਿਜ਼ਲ�ਾ ��ੀ ਅੰਿਮ�ਤਸਰ ਸਾਿਹਬ

803) ਗੁਰਦੁਆਰਾ ��ੀ ਿਪਪਲੀ ਸਾਿਹਬ, ਅੰਿਮ�ਤਸਰ �ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਿਕੱਥੇ ਸਿਥਤ ਹੈ?
ਪੁਤਲੀ ਘਰ ਏਰੀਆ, ਿਜਲਾ ਅੰਿਮ�ਤਸਰ ਪੰਜਾਬ

804) ਗੁਰੂ ਹਿਰਗੋਿਬੰਦ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਨ�  ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਨੰੂ 7 ਪੱੁਤ� ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਿਕਸ ਸਥਾਨ �ਤੇ ਿਦੱਤਾ ਸੀ?
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ��ੀ ਸੰਗਰਾਣਾ ਸਾਿਹਬ ਜੀ

805) ਗੁਰਦੁਆਰਾ ��ੀ ਪੱਕਾ ਗੁਰੂਸਰ ਸਾਿਹਬ ਿਕਸ ਸਥਾਨ �ਤੇ ਸੋਭਨੀਕ ਹੈ?
ਗਰਾਮ ਹੰਡਾਯਾ , ਿਜ਼ਲ�ਾ ਬਰਨਾਲਾ
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806) ਗੁਰਦੁਆਰਾ ��ੀ ਸਪਨੀਸਰ ਸਾਿਹਬ ਪਾਤ�ਾਹੀ ਦਸਵ�, ਨੰੂ ਿਕਸ ਹੋਰ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ?
ਅਕਾਲ ਯਮਤਰ

807) ਗੁਰਦੁਆਰਾ ��ੀ ਸਮਾਧ ਬਾਬਾ ਬੱੁਢਾ ਜੀ, ਿਕਸ ਸਥਾਨ �ਤੇ ਸੋਭਨੀਕ ਹੈ?
ਗਰਾਮ ਰਾਮਦਾਸ, ਿਜ਼ਲ�ਾ ਅੰਿਮ�ਤਸਰ ਸਾਿਹਬ

808) ਗੁਰਦੁਆਰਾ ��ੀ ਸਮਾਧ ਬਾਬਾ ਬੱੁਢਾ ਜੀ, ਿਕਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਹੈ?
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਹਿਰਗੋਿਬੰਦ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਬੱੁਢਾ ਜੀ

809) ਗੁਰਦੁਆਰਾ ��ੀ ਿਲਖਣਸਰ ਸਾਿਹਬ ਿਕਸ ਸਥਾਨ �ਤੇ ਸੋਭਨੀਕ ਹੈ?
ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ, ਿਜ਼ਲ�ਾ ਬਿਠੰਡਾ

810) ਗੁਰਦੁਆਰਾ ��ੀ ਿਲਖਣਸਰ ਸਾਿਹਬ ਿਵੱਚ ��ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਿਵੱਤਰ ਬੀੜ ਨੰੂ ਿਲਖਵਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ
ਗੁਰੂ ਗੋਿਬੰਦ ਿਸੰਘ ਜੀ ਨ�  ਬਚੀ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਮੱਸ (ਿਸਯਾਹੀ) ਅਤੇ ਕਲਮ ਿਕੱਥੇ ਪਾ ਿਦੱਤੇ?
ਸਰੋਵਰ ਿਵੱਚ

811) ਗੁਰਦੁਆਰਾ "��ੀ ਿਲਖਣਸਰ ਸਾਿਹਬ" ਨੰੂ ��ੀ ਗੁਰੂ ਗੋਿਬੰਦ ਿਸੰਘ ਜੀ ਨ�  ਕੀ ਵਰਦਾਨ ਿਦੱਤਾ ਸੀ?
ਜੋ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ 35 ਅੱਖਰ ਿਲਖੇਗਾ, ਉਸਦਾ ਿਦਮਾਗ ਤੇਜ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ

812) ਗੁਰਦੁਆਰਾ ��ੀ ਿਲਖਣਸਰ ਸਾਿਹਬ ਨੰੂ ਹੋਰ ਿਕਸ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਿਣਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ?
ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਾ�ੀ

813) ‘ਵਣਜਾਰਾ‘ ਬਾਣੀ ��ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਿਵੱਚ ਿਕਸ ਅੰਗ �ਤੇ ਅੰਿਕਤ ਹੈ?
ਅੰਗ 81

814) ‘ਵਣਜਾਰਾ‘ ਬਾਣੀ ਿਕਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ?
ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ

815) ‘ਿਬਰਹੜੇ‘ ਬਾਣੀ ��ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਿਵੱਚ ਿਕਸ ਅੰਗ �ਤੇ ਦਰਜ ਹੈ?
ਅੰਗ 431

816) ‘ਿਬਰਹੜੇ‘ ਬਾਣੀ ਿਕਸਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ?
ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ

817) ‘ਿਬਰਹੜੇ‘ ਬਾਣੀ ਿਕਸ ਰਾਗੁ ਿਵੱਚ ਹੈ?
ਰਾਗੁ ਆਸਾ

818) ਅਲਾਹਣੀਆ ਿਸਰਲੇਖ (�ੀਰ�ਕ) ਦੇ ਅਧੀਨ ਿਕਸ ਬਾਣੀਕਾਰ� ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ?
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ

819) ਭਾਰਤੀ ਪਰੰਪਰਾ ਿਵੱਚ ‘ਅਲਾਹਣੀਆਂ‘ ਦਾ ਪ�ਯੋਗ ਿਕਸਦੇ ਲਈ ਹੰੁਦਾ ਸੀ?
ਮਰੇ ਹੋਏ ਪ�ਾਣੀ ਲਈ

820) ‘ਘੋੜੀਆ‘ ਬਾਣੀ ��ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਿਵੱਚ ਿਕਸ ਅੰਗ �ਤੇ ਹੈ?
ਅੰਗ 575

821) ‘ਘੋੜੀਆ‘ ਬਾਣੀ ਿਕਸ ਬਾਣੀਕਾਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ?
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ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ

822) ‘ਘੋੜੀਆ‘ ਬਾਣੀ ਿਕਸ ਰਾਗੁ ਿਵੱਚ ਹੈ?
ਰਾਗੁ ਵਡਹੰਸੁ

823) ਓਅੰਕਾਰ ਬਾਣੀ ਿਕਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ?
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ

824) ‘ਓਅੰਕਾਰ‘ ਬਾਣੀ ��ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਿਵੱਚ ਿਕਸ ਅੰਗ �ਤੇ ਦਰਜ ਹੈ?
ਅੰਗ 929

825) ‘ਓਅੰਕਾਰ‘ ਬਾਣੀ ਿਕਸ ਰਾਗੁ ਿਵੱਚ ਹੈ?
ਰਾਗੁ ਰਾਮਕਲੀ

826) ਅੰਜੁਲੀਆ ਦਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ?
ਪ�ਾਰਥਨਾ (ਿਵਨਯ)

827) ‘ਅੰਜੁਲੀਆ‘ ਬਾਣੀ ਿਕਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ?
ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ

828) ‘ਅੰਜੁਲੀਆ‘ ਬਾਣੀ ��ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਦੇ ਿਕਸ ਅੰਗ �ਤੇ ਹੈ?
ਅੰਗ 1019

829) ‘ਧੁਨੀ‘ ਦਾ �ਾਬਿਦਕ ਮਤਲੱਬ ਕੀ ਹੈ?
ਆਵਾਜ,(ਗੰੂਜ)

830) ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ�ਿਸੱਧ ਰਾਗੁ ਿਕਹੜਾ ਹੈ?
ਰਾਗੁ ਗੂਜਰੀ

831) ਰਾਗੁ ਗੂਜਰੀ ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਿਕਸ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਪ�ਿਸੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਮਨ ਿਪਆਰਾ ਹੈ?
�ਤਰ ਅਤੇ ਮੱਧ ਭਾਰਤ

832) ਰਾਗੁ ਗੂਜਰੀ ਦੇ ਗਾਇਨ ਦਾ ਸਮ� ਕੀ ਹੈ?
ਦੁਪਿਹਰ

833) ਰਾਗੁ ਗੂਜਰੀ "��ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ" ਿਵੱਚ ਿਕਸ ਅੰਗ ਤ� ਿਕਸ ਅੰਗ ਤੱਕ ਹੈ?
ਅੰਗ 489 ਤ� 526

834) ਰਾਗੁ ਗੂਜਰੀ ਿਵੱਚ ਿਕੰਨ�  ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬਾਨ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਹੈ?
ਚਾਰ

835) ਰਾਗੁ ਗੂਜਰੀ ਿਵੱਚ ਿਕੰਨ�  ਭਗਤ ਸਾਿਹਬਾਨ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਹੈ?
ਪੰਜ

836) ਰਾਗੁ ਦੇਵਗੰਧਾਰੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ��ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਿਵੱਚ ਿਕਸ ਅੰਗ ਤ� ਿਕਸ ਅੰਗ ਤੱਕ ਦਰਜ ਹੈ?
ਅੰਗ 527 ਤ� 536

837) ਰਾਗੁ ਦੇਵਗੰਧਾਰੀ ਦੇ ਗਾਇਨ ਦਾ ਸਮ� ਕੀ ਹੈ?
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ਿਦਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਿਹਰ

838) ਰਾਗੁ ਿਬਹਾਗੜਾ ਿਵੱਚ ਬਾਣੀ ��ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਿਵੱਚ ਿਕਸ ਅੰਗ ਤ� ਿਕਸ ਅੰਗ ਤੱਕ ਹੈ?
ਅੰਗ 537 ਤ� 556

839) ਰਾਗੁ ਿਬਹਾਗੜਾ ਦੇ ਗਾਇਨ ਦਾ ਸਮ� ਕੀ ਹੈ?
ਅਰਧ ਰਾਤ

840) ਰਾਗੁ ਿਬਹਾਗੜਾ ਿਕਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ�ਤੀਕ ਹੈ?
ਜੁਦਾਈ ਅਤੇ ਿਵਯੋਗ ਦਾ

841) ਰਾਗੁ ਿਬਹਾਗੜਾ ਿਵੱਚ ਿਕੰਨ�  ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬਾਨ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਹੈ?
ਪੰਜ

842) ਰਾਗੁ ਵਡਹੰਸੁ ��ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਿਵੱਚ ਿਕਸ ਅੰਗ ਤ� ਿਕਸ ਅੰਗ ਤੱਕ ਹੈ?
ਅੰਗ 557 ਤ� 594

843) ਰਾਗੁ ਵਡਹੰਸੁ ਦੇ ਗਾਇਨ ਦਾ ਸਮ� ਕੀ ਹੈ?
ਦੁਪਿਹਰ ਜ� ਅਰਧ ਰਾਤ

844) ਖੁ�ੀ ਭਰੀ ਘੋੜੀਆ ਅਤੇ ਦੁਖਭਰੀ ਅਲਾਹਣੀਆ ਿਕਸ ਰਾਗੁ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਹਨ?
ਰਾਗ ਵਡਹੰਸੁ

845) ਰਾਗੁ ਵਡਹੰਸੁ ਦੀ ਇੱਕ ਿਕਸਮ ਿਕਹੜੀ ਹੈ, ਜੋ ��ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਿਵੱਚ ਦਰਜ ਹੈ?
ਵਡਹੰਸੁ ਦਖਣੀ

846) ਰਾਗੁ ਵਡਹੰਸੁ ਿਵੱਚ ਿਕੰਨ�  ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬਾਨ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਹੈ?
ਚਾਰ

847) ਰਾਗੁ ਸੋਰਿਠ ਨੰੂ ਿਕਸ ਪ�ਕਾਰ ਦਾ ਰਾਗੁ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ?
ਮਨਮੋਹਕ ਅਤੇ ਸੁਖੈਨ ਰਾਗੁ

848) ਰਾਗੁ ਸੋਰਿਠ ��ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਿਵੱਚ ਿਕਸ ਅੰਗ ਤ� ਿਕਸ ਅੰਗ ਤੱਕ ਦਰਜ ਹੈ?
ਅੰਗ 595 ਤ� 659

849) ਰਾਗੁ ਸੋਰਿਠ ਦੇ ਗਾਇਨ ਦਾ ਸਮ� ਕੀ ਹੈ?
ਰਾਤ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਿਹਰ

850) ਰਾਗੁ ਸੋਰਿਠ ਿਵੱਚ ਿਕੰਨ�  ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬਾਨ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਹੈ?
ਛੇ

851) ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਿਸੰਘ ਦਾ ਜਨਮ ਕਦ� ਅਤੇ ਿਕੱਥੇ ਹੋਇਆ ?
1697 ਕਾਲੋਕੇ

852) ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਿਸੰਘ ਜੀ ਨ�  ਕਦ� ਅਤੇ ਿਕਸ ਜਥੇ ਪਾਸ� ਅੰਿਮ�ਤ ਛਿਕਆ ?
1721 ਭਾਈ ਮਨੀ ਿਸੰਘ ਜੀ

853) ਪੀਰ ਬੱੁਧੂ�ਾਹ ਿਕੱਥ� ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸਨ ?
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ਸਢੌਰਾ

854) ਭੰਗਾਣੀ ਦੀ ਜੰਗ ਿਵਚ ਪੀਰ ਬੱੁਧੂ �ਾਹ ਦੇ ਿਕੰਨ�  ਮੁਰੀਦ, ਿਕੰਨ�  ਭਰਾ ਅਤੇ ਿਕੰਨ�  ਪੱੁਤਰ �ਾਿਮਲ ਹੋਏ ?
700 ਮੁਰੀਦ,ਦੋ ਭਰਾ,ਪੰਜ ਪੱੁਤਰ

855)  ਭਾਈ ਮਿਹਤਾਬ ਿਸੰਘ ਿਕਸ ਿਪੰਡ ਦਾ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ?
ਮੀਰਾ ਕੋਟ

856) ਭਾਈ ਸੁਬੇਗ ਿਸੰਘ ਿਕਸ ਿਪੰਡ ਦੇ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ?
ਜੰਬਰ (ਲਾਹੌਰ)

857) ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਿਸੰਘ ਿਕਸ ਿਪੰਡ ਦੇ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ?
ਪੂਹਲਾ (ਅੰਿਮ�ਤਸਰ)

858) ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਿਸੰਘ ਆਹੂਲਵਾਲੀਆ ਦਾ ਜਨਮ ਕਦ� ਹੋਇਆ ?
1718

859) ਜੱਸਾ ਿਸੰਘ ਰਾਮਗੜੀਏ ਦਾ ਜਨਮ ਕਦ� ਅਤੇ ਿਕੱਥੇ ਹੋਇਆ  ?
1723 ਈ. ਲਾਹੌਰ

860) ਬਾਬਾ ਸੰੁਦਰ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਕਦ� ਤੇ ਿਕੱਥੇ ਹੋਇਆ ?
ਸੰਨ 1560 ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਿਹਬ

861)  ਭਾਈ ਿਤਲਕਾ ਜੀ ਿਕੱਥ� ਦੇ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ?
ਗੜ��ੰਕਰ ,ਿਜ਼ਲ�ਾ ਹੁਿ�ਆਰਪੁਰ

862) ਭਾਈ ਿਤਲਕਾ ਜੀ ਨ�  ਿਕਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬ ਤ� ਿਸੱਖੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ?
��ੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ

863) ਚਮਕੌਰ ਦਾ ਯੱੁਧ ਕਦ� ਹੋਇਆ  ?
22 ਦਸੰਬਰ 1704 ਈ.

864)  ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਿਕਸ ਦੀ ਪੱੁਤਰੀ ਸੀ ?
ਸ�ੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਦੀ

865)  ਉਸ ਿਸੱਖ ਬੀਬੀ ਦਾ ਨ� ਦੱਸੋ ਿਜਹੜੀ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਤਨੀ,ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਟੀ,ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮ�, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਾਦੀ
ਅਤੇ ਪੜਦਾਦੀ ਸਨ ?
ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ

866) ਇਕ ਗੁਰਿਸੱਖ ਦੇ ਅੰਿਮ�ਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਿਨਤਨ� ਮ ਦੀਆਂ ਿਕੰਨੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਹਨ ?
ਪੰਜ

867)  ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ �ਾਹ ਲੁਬਾਣਾ ਜੀ ਨ�  ਗੁਰੂ ਲੱਭਣ ਸਮ� ਕੋਠ�  ਤੇ  ਚੜ� ਕੇ ਕੀ �ਬਦ ਕਹੇ ਸਨ?
ਗੁਰੂ ਲਾਧੋ ਰੇ, ਗੁਰੂ ਲਾਧੋ ਰੇ

868)  ਚਰਨ ਪਾਹੁਲ ਨੰੂ ਹੋਰ ਕੀ ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ?
ਚਰਨ ਅੰਿਮ�ਤ
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869) ਲੋਹਗੜ� ਿਕਲ�ੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜੇ ਨੰੂ ਟੱੁਟਣ ਤ� ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਿਕਹੜੇ ਿਸੱਖ ਨੰੂ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ?
ਭਾਈ ਬਿਚੱਤਰ ਿਸੰਘ ਜੀ

870) ਿਸੱਖ ਲਈ ਅੰਿਮ�ਤ ਛੱਕ ਕੇ ਿਕਹੜੇ ਕਕਾਰ ਜਰੂਰੀ ਹਨ ?
ਕੇਸ ,ਕੰਘਾ,ਕੜਾ,ਕਛਿਹਰਾ,ਿਕਰਪਾਨ

871) ਭਾਈ ਭਾਗੀਰਥ ਰਾਹ� ਕੌਣ ਗੁਰੂ ਦਾ ਿਸੱਖ ਬਿਣਆ?
ਭਾਈ ਸਨਮੱੁਖ

872) ਗੁਰਮਿਤ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨੱੁਖਾ ਦੇਹੀ ਿਵੱਚ ਿਕੰਨ�  ਿਵਕਾਰ ਹੰੁਦੇ ਹਨ ?
5

873)  ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਤੇ ਪਹੰੁਚ ਕੇ ਿਸੰਘ� ਦੇ ਜਥੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਿਕਸ ਨ�  ਕੀਤੀ ?
ਸਾਿਹਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਿਸੰਘ ਜੀ ਨ�

874) ਸਾਿਹਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਿਸੰਘ ਜੀ ਦੀ �ਹੀਦੀ ਸਮ� ਿਕੰਨੀ ਉਮਰ ਸੀ ?
18 ਸਾਲ

875) ਛੋਟੇ ਸਾਿਹਬਜ਼ਾਿਦਆਂ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੰੂ ਿਗ�ਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਿਕਸ �ਿਹਰ ਪਹੰੁਚਾਇਆ ਿਗਆ ?
ਸਰਿਹੰਦ

876) ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਤਾ ਿਪਤਾ ਕੌਣ ਹਨ ?
ਿਪਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਿਬੰਦ ਿਸੰਘ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਸਾਿਹਬ ਕੌਰ ਜੀ

877)  ਿਸੱਖ ਧਰਮ ਅੰਦਰ ਿਕੰਨੀਆਂ  ਕੁਰਿਹਤ� ਹਨ ?
ਚਾਰ

878) ਅੰਿਮ�ਤ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਜਾਪੁ ਸਾਿਹਬ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਿਕਸ ਬਾਣੀ ਤ� ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ?
ਜਪੁਜੀ ਸਾਿਹਬ

879) ਆਤਿਮਕ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ�ਾਪਤੀ ਿਕਵ� ਹੰੁਦੀ ਹੈ ?
ਗੁਰਬਾਣੀ ਤ�

880)  ਜਪੁ ਜੀ ਸਾਿਹਬ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਿਸੱਖ ਰਿਹਤ ਮਿਰਯਾਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਿਕਸ ਵੇਲੇ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ?
ਅੰਿਮ�ਤ ਵੇਲੇ

881) ੴ ਦਾ �ੱੁਧ ਉਚਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ?
ਇਕ ਓਅੰਕਾਰ

882)  ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜ� ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ?
ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ

883) ਿਪੰਡ ਡਰੋਲੀ ਦਾ ਿਕਹੜਾ ਿਸੱਖ ਿਵਅਕਤੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਿਸੱਖ ਬਿਣਆ ?
ਭਾਈ ਸਾਧੂ ਜੀ

884)  ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ  ਦੇ ਨਵਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ?
ਨਵਾਬ ਦੌਲਤ ਖ�
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885)  ਵੈ�ਨ�  ਸਾਧ ਦਾ ਡੇਰਾ ਿਕਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸੀ ?
ਹਿਰਦੁਆਰ ਿਵਖੇ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕੰਢੇ

886) ਵੈ�ਨ�  ਸਾਧ ਅੱਗ ਦੀ ਚੁਆਤੀ ਲੈ ਕੇ ਿਕਸ ਮਗਰ ਦੌਿੜਆ ?
ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਮਗਰ

887) ਕਲਯੁਗ ਨਾਮੀ ਪੰਿਡਤ ਿਕੱਥ� ਦੇ ਰਿਹਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ?
ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ

888) ਸਰਿਹੰਦ ਦਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਕੌਣ ਸੀ ?
ਨਵਾਬ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ

889)  ਐਮਨਾਬਾਦ ਦੇ ਹਾਕਮ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ ?
ਮਲਕ ਭਾਗੋ

890)  ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਿਕੱਥ� ਦਾ ਰਿਹਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ?
ਤੁਲੰਭਾ ਿਪੰਡ ਦਾ

891) ਹਿਰਦੁਆਰ ਿਕਸ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਹੈ ?
ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ

892) ਹਿਰਦੁਆਰ ਿਵਖੇ ਲੋਕੀ ਿਕਹੜੇ ਪਾਸੇ ਪਾਣੀ ਸੱੁਟੇ ਰਹੇ ਸਨ ?
ਚੜ�ਦੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ

893) ਪਿਹਲੇ ਿਤੰਨ ਦੇਸੀ ਮਹੀਿਨਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤਰਤੀਬ ਅਨੁਸਾਰ ਦੱਸੋ ?
ਚੇਤ, ਵੈਸਾਖ, ਜੇਠ

894) ਚੌਥੇ ਤ� ਛੇਵ� ਮਹੀਨ�  ਤੱਕ ਦੇਸੀ ਮਹੀਿਨਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤਰਤੀਬ ਅਨੁਸਾਰ ਦੱਸੋ ?
ਹਾੜ, ਸਾਵਣ, ਭਾਦ�

895) ਸੱਤਵ� ਤੋ ਨੌਵੇ� ਮਹੀਨ�  ਤੱਕ ਦੇਸੀ ਮਹੀਿਨਆਂ  ਦੇ ਨਾਮ ਤਰਤੀਬ ਅਨੁਸਾਰ ਦੱਸੋ ?
ਅੱਸੂ, ਕੱਤਕ, ਮੱਘਰ

896) ਦੱਸਵ� ਤ� ਬਾਰਵ� ਮਹੀਨ�  ਤੱਕ ਦੇਸੀ ਮਹੀਿਨਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤਰਤੀਬ ਅਨੁਸਾਰ ਦੱਸੋ ?
ਪੋਹ, ਮਾਘ, ਫੱਗਣ

897) ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਿਵੱਚ ਿਕਸ ਪਦ �ਤੇ ਕਾਿਰਆਰਤ ਸਨ?
ਦੀਵਾਨ

898) ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਿਵੱਚ ਕੀ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਸਨ?
ਿਲਖਾਈ ਕਾਰਜ

899) ਿਸੱਖ ਇਿਤਹਾਸ ਿਵੱਚ ਗੁਰਦੁਆਿਰਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤ� ਵੱਡਾ ਸਰੋਵਰ ਿਕਹੜਾ ਹੈ?
��ੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਿਹਬ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਿਹਬ

900) ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਿਕੱਥੇ ਸਿਥਤ ਹੈ?
ਿਜ਼ਲ�ਾ ਅੰਿਮ�ਤਸਰ ਸਾਿਹਬ, ਪੰਜਾਬ
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901) ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੀੜ ਬਾਬਾ ਬੱੁਢਾ ਜੀ ਿਕੱਥੇ ਸਿਥਤ ਹੈ?
ਿਪੰਡ ਠੱਠਾ ਝਬਾਲ ਰੋਡ, ��ੀ ਅੰਿਮ�ਤਸਰ ਸਾਿਹਬ, ਪੰਜਾਬ

902) ਗੁਰਦੁਆਰਾ ��ੀ ਿਵਵੇਕਸਰ ਿਕਸ ਸਥਾਨ �ਤੇ ਸਿਥਤ ਹੈ?
ਚੱਟੀਿਵੰਡ ਗੇਟ ਦੇ ਕੋਲ �ਿਹਰ ਅੰਿਮ�ਤਸਰ ਸਾਿਹਬ, ਪੰਜਾਬ

903) ਗੁਰਦੁਆਰਾ ��ੀ ਿਵਵੇਕਸਰ ਿਕਸ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਹੈ?
��ੀ ਗੁਰੂ ਹਿਰਗੋਿਬੰਦ ਸਾਿਹਬ ਨਾਲ

904) ਗੁਰਦੁਆਰਾ ��ੀ ਛੇਹਰਟਾ ਸਾਿਹਬ ਿਕਸ ਸਥਾਨ �ਤੇ ਸਿਥਤ ਹੈ?
ਗਰਾਮ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਾਲੀ, ਿਜ਼ਲ�ਾ ਅੰਿਮ�ਤਸਰ ਸਾਿਹਬ, ਪੰਜਾਬ

905) ਗੁਰਦੁਆਰਾ ��ੀ ਛੇਹਰਟਾ ਸਾਿਹਬ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਾਲੀ, ਿਕਸ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਹੈ?
ਗੁਰੂ ਹਿਰਗੋਿਬੰਦ ਸਾਿਹਬ ਜੀ

906) ਗੁਰਦੁਆਰਾ ��ੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਾਗ, ਿਕਸ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਹੈ?
ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਿਹਬ ਜੀ

907) ਗੁਰਦੁਆਰਾ ��ੀ ਭਾਈ ‘ਮੰਝ ਦਾ ਖੂਹ‘ ਿਕਸ ਸਥਾਨ �ਤੇ ਸਿਥਤ ਹੈ?
ਸੁਲਤਾਨਿਵੰਡ, ਿਜ਼ਲ�ਾ ਅੰਿਮ�ਤਸਰ ਸਾਿਹਬ, ਪੰਜਾਬ

908) ‘ਭਾਈ ਮੰਝ‘ ਜੀ ਦਾ ਪਿਹਲਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ?
ਭਾਈ ਤੀਰਥਾ

909) ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਨਮ ਅਸਥਾਨ ��ੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਿਕੱਥੇ ਸਿਥਤ ਹੈ?
ਗਰਾਮ ਬਾਸਰਕੇ, ਿਜ਼ਲ�ਾ ਅੰਿਮ�ਤਸਰ ਸਾਿਹਬ, ਪੰਜਾਬ

910) ਅੰਿਮ�ਤਸਰ ਿਵੱਚ ਅੰਿਮ�ਤ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਦ� �ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ?
1577 ਈਸਵੀ

911) ਅੰਿਮ�ਤਸਰ ਿਵੱਚ ਅੰਿਮ�ਤ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਦਾ ਕਾਰਜ ਿਕਸਨ�  �ੁਰੂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ?
��ੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ

912) ਅੰਿਮ�ਤਸਰ ਿਵੱਚ ਅੰਿਮ�ਤ ਸਰੋਵਰ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਦ� ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀ?
1588 ਈਸਵੀ

913) ਜਿਲਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਹਿਤਆਕ�ਡ ਕਦ� ਹੋਇਆ?
13 ਅਪ�ੈਲ, ਸੰਨ 1919 ਈਸਵੀ

914) ਜਿਲਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਹਿਤਆਕ�ਡ ਿਵੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਆੱਡਰ ਿਕਸਨ�  ਿਦੱਤੇ ਸਨ?
ਜਨਰਲ ਡਾਯਰ

915) ਜਿਲਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਹਿਤਆਕ�ਡ ਿਵੱਚ ਿਕੰਨ�  ਿਸੱਖ �ਹੀਦ ਹੋਏ?
309 ਿਸੱਖ

916) ਿਸੱਖ ਕੈਲੰਡਰ ਨੰੂ ਕੀ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ?
ਨਾਨਕ�ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ
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917) ਨਾਨਕ�ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਕਦ� ਤ� ਮੰਿਨਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ?
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਤ�

918) ਨਾਨਕ�ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਮਹੀਿਨਆਂ ਦੀ �ੁਰੂਆਤ ਿਕਸ ਮਹੀਨ�  ਤ� ਹੰੁਦੀ ਹੈ?
ਚੇਤ ਮਹੀਨ�  ਤ�

919) ਦੁਪਦੇ �ਬਦ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ?
ਦੋ ਬੰਦ ਵਾਲੇ �ਬਦ

920) ਚਉਪਦੇ �ਬਦ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ?
ਚਾਰ ਬੰਦ ਵਾਲੇ �ਬਦ

921) ‘ਇਕਤੁਕਾ’ ਿਕਸ ਨੰੂ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ?
ਇੱਕ ਤੁਕ ਨੰੂ

922) ‘ਿਤਤੁਕਾ’ ਿਕਸ ਨੰੂ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ?
ਿਤੰਨ ਤੁਕ� ਨੰੂ

923) ‘ਕਾਫ਼ੀ’ ਕਿਵਤਾ ਰੂਪ �ਬਦ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਿਕਸ ਦੇ� ਦੀ ਭਾ�ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ?
ਅਰਬ ਦੇ� ਦੀ ਭਾ�ਾ

924) ‘ਕਾਫ਼ੀ’ �ਬਦ ਦਾ �ਾਬਿਦਕ ਮਤਲੱਬ ਕੀ ਹੈ?
ਿਪੱਛੇ ਚੱਲਣਾ

925) ��ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਨ�  ‘ਕਾਫ਼ੀ‘ ਕਿਵਤਾ ਰੂਪ ਨੰੂ ਿਕਸ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ?
ਰਾਗਨੀ

926) ‘ਜਪੁ‘ ਬਾਣੀ ਿਵੱਚ ਿਕੰਨੀਆਂ ਪਉੜੀਆਂ ਅਤੇ ਿਕੰਨ�  ਸਲੋਕ ਹਨ?
38 ਪਉੜੀਆਂ ਅਤੇ 2 ਸਲੋਕ

927) ‘ਸੋ ਦਰੁ’ ਦਾ �ਬਦ, ��ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਿਵੱਚ ਿਕੰਨੀ ਵਾਰ ਅੰਿਕਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ?
3 ਵਾਰ

928) ‘ਸੋ ਦਰੁ’ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਮੂਲ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ?
ਪ�ਭੂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਵਿਡਆਈ

929) ‘ਸੁਖਮਨੀ‘ ਸਾਿਹਬ ��ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਿਵੱਚ ਿਕੰਨ�  ਅੰਗ �ਤੇ ਦਰਜ ਹੈ?
ਅੰਗ 262

930) ‘ਸੁਖਮਨੀ‘ ਸਾਿਹਬ ��ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਿਵੱਚ ਿਕਸ ਰਾਗੁ ਿਵੱਚ ਹੈ?
ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ

931) ‘ਸੁਖਮਨੀ‘ ਸਾਿਹਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਿਵੱਚ ਿਕੰਨ�  ਸਲੋਕ ਅਤੇ ਿਕੰਨੀਆਂ ਪਉੜੀਆਂ ਹਨ?
24 ਸਲੋਕ , 192 ਪਉੜੀਆਂ

932) ਆਰਤੀ ਿਕਸ ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬਾਨ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ?
��ੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ
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933) ਗੁਰਦੁਆਰਾ ��ੀ ਅਟਾਰੀ ਸਾਿਹਬ ਪੰਜਾਬ ਿਵੱਚ ਿਕੱਥੇ ਸਿਥਤ ਹੈ?
ਗਰਾਮ ਸੁਲਤਾਨਿਵੰਡ, ਿਜ਼ਲ�ਾ ਅੰਿਮ�ਤਸਰ ਸਾਿਹਬ

934) ਸਤੀ ਪ�ਥਾ ਦੇ ਿਵਰੱੁਧ ਿਕਸ ਗੁਰੂ ਨ�  ਕਦਮ ਚੱੁਿਕਆ?
ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨ�

935) ਰਾਗੁ ਸੋਰਿਠ ਿਵੱਚ ਿਕੰਨ�  ਭਗਤ ਸਾਿਹਬਾਨ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਹੈ?
ਚਾਰ
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