1.ਪ੍ਰਸ਼ਨ :- ਸ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂ ੂੰ ਕਿਸ ਗੁਰੂ ਸਾਕਿਬਾਨ ਦੁ ਆਰਾ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਅਤੇ ਸ਼ਕਿਰ ਵਸਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਿ ਕਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ?
ਉੱਤਰ : ਸ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ|

2.ਪ੍ਰਸ਼ਨ :- ਕਿਸ ਸਾਲ ਕਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਦੁ ਿੱਖ ਭੂੰਜਨੀ ਬੇਰੀ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਇਿੱਿ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਿੀਤੀ, ਕਜਸ ਨੂ ੂੰ ਸ਼ਰੀ ਗੁਰੂ
ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੁ ਆਰਾ ਸੂੰਪ੍ੂਰਨ ਿੀਤਾ ਕਗਆ ਸੀ, ਉਸ ਸਥਾਨ ਨੂ ੂੰ ਿੁਣ ਕਿਸ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਕਣਆ ਜਾਾਂਦਾ ਿੈ ?
ਉੱਤਰ : 1577 ਈਸਵੀ ਕਵਿੱਚ, ਅੂੰਕਮਰਤਸਰ ਸਰੋਵਰ , ਅੂੰਕਮਰਤਸਰ ਸਾਕਿਬ |

3.ਪ੍ਰਸ਼ਨ :- ਕਿਸ ਸ਼ਕਿਰ ਨੂ ੂੰ ਗੁਰੂ ਅੂੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਿਰਨ ਲਈ ਆਪ੍ਣਾ ਮੁਿੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਾਇਆ
ਸੀ?
ਉੱਤਰ : ਸ਼ਰੀ ਖਡੂ ਰ ਸਾਕਿਬ ਜੀ |

4.ਪ੍ਰਸ਼ਨ :- ਕਸਿੱਖੀ ਦੇ ਸੂੰਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਿਰਨ ਲਈ ਸ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੂੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂ ੂੰ ਕਿਸ ਸ਼ਕਿਰ ਵਿੱਲ
ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਿਾ ਸੀ ?
ਉੱਤਰ : ਸ਼ਰੀ ਗੋਇੂੰਦਵਾਲ ਸਾਕਿਬ |

5.ਪ੍ਰਸ਼ਨ :- ਸ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਿ ਦੇਵ ਜੀ ਦੁ ਆਰਾ ਚਾਰ ਉਦਾਸੀਆਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਿੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਜਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਸੂੰਦੇਸ਼
ਕਦਿੱਤਾ | ਸ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਿ ਦੇਵ ਜੀ ਉਦਾਸੀਆਾਂ ਪ੍ੂਰਨ ਿਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਿਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਿੱਥੇ ਵਾਕਪ੍ਸ ਪ੍ਰਤੇ ਸੀ ?
ਉੱਤਰ : ਸ਼ਰੀ ਿਰਤਾਰਪ੍ੁਰ ਸਾਕਿਬ , 1522 ਈਸਵੀ ਕਵਿੱਚ |

6.ਪ੍ਰਸ਼ਨ :- ਉਿਨਾਾਂ ਕਤੂੰਨ ਰਾਗਾਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਿੱਸੋ ਕਜਨ੍ ਾਾਂ ਨੂ ੂੰ ਸ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਿ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪ੍ਣੀ ਬਾਣੀ ਕਵਿੱਚ ਰਕਚਆ , ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੂੰਥ ਸਾਕਿਬ
ਕਵਿੱਚ ਦਰਜ ਿੈ ?
ਉੱਤਰ : ਸ਼ਰੀ ਰਾਗ , ਰਾਗ ਗਉੜੀ , ਰਾਗ ਸੂਿੀ , ਰਾਗ ਧਨਾਸਰੀ , ਰਾਗ ਆਸਾ , ਰਾਗ ਮਲਾਰ , ਰਾਗ ਮਾਝ |

7.ਪ੍ਰਸ਼ਨ :- ਸ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਿ ਦੇਵ ਜੀ ਦੁ ਆਰਾ ਿੁ ਿੱਲ ਕਿੂੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਰਾਗਾਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਿੀਤੀ ਗਈ ਜੋ ਸ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੂੰਥ ਸਾਕਿਬ ਜੀ ਕਵਿੱਚ ਦਰਜ
ਿਨ ?
ਉੱਤਰ :- 974 ਸ਼ਬਦ , 19 ਰਾਗ |

8.ਪ੍ਰਸ਼ਨ:-ਸ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਿ ਦੇਵ ਜੀ ਦੁ ਆਰਾ ਦੁ ਨੀ ਚੂੰਦ ਨੂ ੂੰ ਇਿੱਿ ਸੂਈ ਦੇਣ ਦਾ ਿੀ ਉਦੇਸ਼ ਸੀ ?
ਉੱਤਰ :ਉਸ ਨੂ ੂੰ ਅਕਿਸਾਸ ਿਰਾਉਣਾ ਕਿ ਸੂੰਸਾਰੀ ਧਨ ਦੌਲਤ, ਪ੍ਕਰਵਾਰ, ਅਤੇ ਜਰੂਰਤਾਾਂ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਦਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿੀਂ ਜਾਾਂਦੀਆਾਂ |
ਕਸਰਫ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਿੀ ਆਦਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਾਂਦਾ ਿੈ |

9.ਪ੍ਰਸ਼ਨ :- ਸ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਿਾਸ਼ ਿਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਿੱਥੇ ਿੋਇਆ ?
ਉੱਤਰ : ਚੂਨਾ ਮੂੰਡੀ (ਲਾਿੌਰ) 1534 ਈਸਵੀ ਕਵਿੱਚ |

10.ਪ੍ਰਸ਼ਨ :- ਸ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਮਕਿਲ (ਪ੍ਤਨੀ) ਿੌਣ ਸਨ ?
ਉੱਤਰ : ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ |

11.ਪ੍ਰਸ਼ਨ :- ਸ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਕਿੂੰਨੇ ਬਿੱਚੇ ਸਨ ? ਉਿਨਾਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਿੱਸੋ ?
ਉੱਤਰ : ਸ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਕਤੂੰਨ ਬਿੱਚੇ ਸਨ --- ਬਾਬਾ ਕਪ੍ਰਥੀ ਚੂੰਦ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਮਿਾਦੇਵ ਜੀ , ਅਰਜਨ ਜੀ (ਸ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ) |

12.ਪ੍ਰਸ਼ਨ :- ਰਾਏ ਭੋਇ ਦੀ ਤਲਵੂੰਡੀ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਿੇ ਨਨਿਾਣਾ ਸਾਕਿਬ ਕਿਸ ਦੁ ਆਰਾ ਰਿੱਕਖਆ ਕਗਆ ?
ਉੱਤਰ : ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ |

13.ਪ੍ਰਸ਼ਨ :- ਅਿੱਜ ਦੇ ਸੂੰਸਾਰ ਕਵਚ ਕਸਿੱਕਖਆ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਿਰਨਾ ਬਿੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿੋ ਕਗਆ ਿੈ I ਸ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਿ ਜੀ ਦੁ ਆਰਾ ਸਿੱਚਾ ਕਸਿੱਕਖਅਿ ਿੌਣ ਿੈ
?
ਉੱਤਰ : ਕਵਿੱਕਦਆ ਕਵਚਾਰੀ ਤਾਾਂ ਪ੍ਰ ਉਪ੍ਿਾਰੀ |

ਇਿੱਿ ਆਦਮੀ ਜੋ ਦੂ ਕਜਆਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਿਰਦਾ ਿੈ , ਸਿੱਚਾ ਕਸਿੱਕਖਅਿ ਿੈ ਜੋ ਕਸਿੱਕਖਆ ਨੂ ੂੰ ਿੋਰ ਅਿੱਗੇ ਵੂੰਡਦਾ ਿੈ |

14.ਪ੍ਰਸ਼ਨ :- ਸ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਿ ਦੇਵ ਅਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੇ ਉਦਾਸੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪ੍ਕਿਲਾਾਂ ਰਬਾਬ ਕਿਸ ਤੋਂ ਖਰੀਕਦਆ ਕਗਆ ਸੀ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ੈਸੇ
ਕਿਸ ਦੇ ਦੁ ਆਰਾ ਕਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ?
ਉੱਤਰ : ਰਬਾਬ ਇਿੱਿ ਤਰ੍ਾਾਂ ਦਾ ਸੂੰਗੀਤ ਯੂੰਤਰ ਿੈ ਜੋ ਫਰਦ ਨੇ ਕਤਆਰ ਿੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਿੁ ਿੱਝ ਇਕਤਿਾਸਿਾਰਾਾਂ ਦੇ ਅਨੁ ਸਾਰ ਬੀਬੀ ਨਾਨਿੀ ਜੀ ਨੇ
ਪ੍ੈਕਸਆਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਿੀਤੀ ਅਤੇ ਉਿਨਾਾਂ ਨੇ ਕਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਆਪ੍ਣੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪ੍ਾਇਆ |

15.ਪ੍ਰਸ਼ਨ :- ਸ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਗਿੱਦੀ ਦੀ ਕਜ਼ਮੇਵਾਰੀ ਕਿਿੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਕਿਬਾਨ ਨੂ ੂੰ ਅਤੇ ਿਦੋਂ ਸੌਂਪ੍ੀ ਗਈ |
ਉੱਤਰ : ਸ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂ ੂੰ 1581 ਈਸਵੀ ਕਵਿੱਚ |

16.ਪ੍ਰਸ਼ਨ :- ਉਿ ਪ੍ਕਿਲੇ ਕਸਿੱਖ ਿੌਣ ਸਨ ਕਜ੍ਨਾਾਂ ਨੇ ਪ੍ਕਿਚਾਣ ਿੀਤੀ ਅਤੇ ਕਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਿੀਤਾ ਕਿ ਸ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਿ ਦੇਵ ਜੀ ਕਵਚ ਬਰਿਮ ਪ੍ਰਿਾਸ਼ ਦੀ
ਮੌਜੂਦਗੀ ਿੈ ?
ਉੱਤਰ : ਬੀਬੀ ਨਾਨਿੀ ਅਤੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ |

17.ਪ੍ਰਸ਼ਨ :- ਸ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਿ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਕਿਿੜੇ ਪ੍ੁਿੱਤਰ ਸ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਿੋਲ ਰਾਮਦਾਸਪ੍ੁਰ ਆਏ ਸਨ ?
ਉੱਤਰ : ਉਦਾਸੀ ਮਿੱਤ ਦੇ ਬਾਬਾ ਸ਼ਰੀ ਚੂੰਦ ਜੀ |

18.ਪ੍ਰਸ਼ਨ :- ਸ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੁ ਆਰਾ ਰਚੇ ਗਏ ਿੁ ਿੱਲ ਕਿੂੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਰਾਗ ਸ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੂੰਥ ਸਾਕਿਬ ਜੀ ਕਵਿੱਚ ਦਰਜ ਿਨ ?
ਉੱਤਰ : 638 ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ 30 ਰਾਗ |

19.ਪ੍ਰਸ਼ਨ :- ਸ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੁ ਆਰਾ ਿੁ ਿੱਲ ਕਿੂੰਨੀਆਾਂ ਲਾਵਾਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਿੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕਿਿੜੇ ਰਾਗ ਕਵਿੱਚ ਦਰਜ ਿਨ ?
ਉੱਤਰ : 4 ਲਾਵਾਾਂ , ਸੂਿੀ ਰਾਗ ਕਵਿੱਚ |

20.ਪ੍ਰਸ਼ਨ :- ਜਪ੍ੁਜੀ ਸਾਕਿਬ ਕਵਿੱਚ ਿੁ ਿੱਲ ਕਿੂੰਨੀਆਾਂ ਪ੍ੌੜੀਆਾਂ ਦਰਜ ਿਨ ?
ਉੱਤਰ : 38 ਪ੍ੌੜੀਆਾਂ |

21.ਪ੍ਰਸ਼ਨ :- ਸ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਿ ਦੇਵ ਜੀ ਦੁ ਆਰਾ ਕਿਿੜੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਮੋਦੀਖਾਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੂੰਧ ਿੀਤਾ ਕਗਆ ਸੀ ?
ਉੱਤਰ : ਸੁਲਤਾਨਪ੍ੁਰ ਸਾਕਿਬ (ਪ੍ੂੰਜਾਬ ) |

22.ਪ੍ਰਸ਼ਨ :- ਸ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਿ ਦੇਵ ਜੀ ਕਿਿੜੇ ਪ੍ਿਾੜ ਤੇ ਕਸਿੱਧਾਾਂ ਨੂ ੂੰ ਕਮਲੇ ਸਨ ?
ਉੱਤਰ : ਿੈਲਾਸ਼ ਪ੍ਰਬਤ (ਕਜਸ ਨੂ ੂੰ ਸੁਮੇਰ ਪ੍ਰਬਤ ਵੀ ਕਿਿਾ ਜਾਾਂਦਾ ਿੈ ) |

23.ਪ੍ਰਸ਼ਨ :- "ਮੂਲਮੂੰਤਰ " ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਿਸ ਗੁਰੂ ਸਾਕਿਬਾਨ ਦੁ ਆਰਾ ਿੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ?
ਉੱਤਰ : ਸ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਿ ਦੇਵ ਜੀ |

24.ਪ੍ਰਸ਼ਨ :- ਸ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਿ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ 1539 ਈਸਵੀ ਕਵਿੱਚ ਕਿਸ ਗੁਰੂ ਸਾਕਿਬਾਨ ਨੂ ੂੰ " ਈਸ਼ਵਰੀ" ਪ੍ਰਿਾਸ਼ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਿੀਤਾ ?
ਉੱਤਰ : ਸ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੂੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ |

25.ਪ੍ਰਸ਼ਨ :- ਸ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਿ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਿਾਸ਼ ਿਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਿੱਥੇ ਿੋਇਆ ਸੀ ?
ਉੱਤਰ : 1469 ਈਸਵੀ ਕਵਿੱਚ ਰਾਇ ਭੋਇ ਦੀ ਤਲਵੂੰਡੀ (ਨਨਿਾਣਾ ਸਾਕਿਬ ਜੀ ) ਜੋ ਿੁਣ ਪ੍ਾਕਿਸਤਾਨ ਕਵਚ ਸਕਥਤ ਿੈ |

26.ਪ੍ਰਸ਼ਨ :- ਸ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਿ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਕਪ੍ਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦਿੱਸੋ ਜੀ ?
ਉੱਤਰ :ਕਪ੍ਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ – ਮਕਿਤਾ ਿਾਲੂ ਜੀ
ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ – ਮਾਤਾ ਕਤਰ ਪ੍ਤਾ ਜੀ

27.ਪ੍ਰਸ਼ਨ :- ਸ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਿ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਮਕਿਲ (ਪ੍ਤਨੀ) ਿੌਣ ਸਨ ?
ਉੱਤਰ : ਮਾਤਾ ਸੁਲਿੱਖਣੀ ਜੀ |

28.ਪ੍ਰਸ਼ਨ :- ਭਾਈ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਅਤੇ ਬੇਬੇ ਨਾਨਿੀ ਜੀ ਿੌਣ ਸਨ ?
ਉੱਤਰ :ਬੇਬੇ ਨਾਨਿੀ ਜੀ ਸ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਿ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਭੈਣ ਸਨ ਅਤੇ ਭਾਈ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਬੇਬੇ ਨਾਨਿੀ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਤੀ ਸਨ |

29.ਪ੍ਰਸ਼ਨ :- ਸ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਿ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਕਿੂੰਨੇ ਬਿੱਚੇ ਸਨ ? ਉਿਨਾਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਿੱਸੋ ?
ਉੱਤਰ :ਸ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਿ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 2 ਪ੍ੁਿੱਤਰ ਸਨ |
ਬਾਬਾ ਸ਼ਰੀ ਚੂੰਦ ਜੀ , ਬਾਬਾ ਲਿੱਖਮੀ ਦਾਸ ਜੀ|

30.ਪ੍ਰਸ਼ਨ :- ਤੁ ਸੀਂ "ਅੂੰਕਮਰਤਵੇਲਾ" ਨੂ ੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਕਸ਼ਤ ਿਰੋਗੇ ਜਾਾਂ ਅੂੰਕਮਰਤ ਵੇਲਾ ਕਿਸਨੂ ੂੰ ਕਿਿਾ ਜਾਾਂਦਾ ਿੈ ?
ਉੱਤਰ : ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ ਨ ਦੇ ਕਵਚਿਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂ ੂੰ ਕਤੂੰਨ ਘੂੰਕਿਆਾਂ ਕਵਿੱਚ ਅਿੱਠ ਬਰਾਬਰ ਭਾਗਾਾਂ ਕਵਿੱਚ ਵੂੰਕਡਆਾਂ ਜਾਾਂਦਾਾਂ ਿੈ ਕਜਸ ਨੂ ੂੰ ਪ੍ਕਿਰ
ਕਿਿਾ ਜਾਾਂਦਾ ਿੈ | ਸੂਰਜ ਚੜ੍ ਨ ਤੋਂ ਪ੍ਕਿਲਾਾਂਵਾਲੇ 'ਪ੍ਕਿਰ ' ਨੂ ੂੰ ਅੂੰਕਮਰਤ ਵੇਲਾ ਕਿਿਾ ਜਾਾਂਦਾਾਂ ਿੈ I ਇਿ ਸਮਾਾਂ ਕਧਆਨ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਬਿੁਤ ਸ਼ੁਭ
ਿੁੂੰਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂ ੂੰ ਆਕਦ ਗਰੂੰਥ ਕਵਿੱਚ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਿੀਤਾ ਕਗਆ ਿੈ |
ਅੂੰਕਮਰਤ ਵੇਲਾ ਸਚੁ ਨਾਉ ਵਕਡਆਈ ਵੀਚਾਰੁ I I

31.ਪ੍ਰਸ਼ਨ :- ਚਾਰ ਸਾਕਿਬਜ਼ਾਕਦਆਾਂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦਿੱਸੋ ?
ਉੱਤਰ : ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਕਸੂੰਘ ਜੀ
ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਕਸੂੰਘ ਜੀ
ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਕਸੂੰਘ ਜੀ
ਬਾਬਾ ਫਤਕਿ ਕਸੂੰਘ ਜੀ

32.ਪ੍ਰਸ਼ਨ :- ਸ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਿ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪ੍ਣੇ ਬੇਿੇ ਸਮੇਤ ਆਪ੍ਣੇ ਅਨੁ ਯਾਈਆਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨੂ ੂੰ ਯੋਜਨਾਬਿੱਧ ਪ੍ਰਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਿੀਤਾ । ਉਸ
ਗੁਰਕਸਿੱਖ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਸੋ ਜੋ ਗੁਰਗਿੱਦੀ ਦੇ ਯੋਗ ਸਾਕਬਤ ਿੋਏ ?
ਉੱਤਰ : ਭਾਈ ਲਕਿਣਾ ਜੀ|

33.ਪ੍ਰਸ਼ਨ :- ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਿ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਲਕਿਣਾ ਜੀ ਨੂ ੂੰ ਸੂੰਬੋਕਧਤ ਿੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਿਾ ਕਿ "ਤੇਰੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕਵਚਿਾਰ ਿੋਈ ਫਰਿ ਨਿੀਂ
ਿੈ" ਤੁ ਸੀਂ ਸਿੱਚ ਮੁਿੱਚ ਿੀ ਅੂੰਗਦ ਿੋ |ਇਸ ਵਾਿ ਕਵਿੱਚ ਅੂੰਗਦ ਦਾ ਿੀ ਅਰਥ ਿੈ ?
ਉੱਤਰ : ਅੂੰਗ ਦਾ ਅਰਥ ਿੈ –ਸਰੀਰ ਦਾ ਇਿੱਿ ਕਿਿੱਸਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਿ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਿੀਤੀ ਕਿ ਉਿਨਾਾਂ ਦੀ ਰੂਿ ਅੂੰਗਦ ਦੇ ਸਰੀਰ ਕਵਿੱਚ
ਪ੍ਰਗਿ ਿੋ ਜਾਵੇਗੀ |

34.ਪ੍ਰਸ਼ਨ :- ਜਦੋਂ ਇਿੱਿ ਕਸਿੱਖ ਦੂ ਜੇ ਕਸਿੱਖ ਨੂ ੂੰ ਕਮਲਦਾ ਿੈ ਤਾਾਂ ਿੀ ਿਕਿਿੇ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਿੈ ?
ਉੱਤਰ : ਵਾਕਿਗੁਰੂ ਜੀ ਿਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਕਿਗੁਰੂ ਜੀ ਿੀ ਫਤਕਿ||

35.ਪ੍ਰਸ਼ਨ :- ਖਾਲਸਾ ਪ੍ੂੰਥ ਦੀ ਕਸਰਜਣਾ ਿਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਿੱਥੇ ਿੀਤੀ ਗਈ ?
ਉੱਤਰ : ਕਵਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਕਦਨ 1699 ਈਸਵੀ ਨੂ ੂੰ ਿੇਸ਼ਗੜ੍ ਸਾਕਿਬ (ਅਨੂੰਦਪ੍ੁਰ ਸਾਕਿਬ) ਕਵਖੇ ਸ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਕਬੂੰਦ ਕਸੂੰਘ ਜੀ ਦੁ ਆਰਾ ਿੀਤੀ ਗਈ
ਸੀ I

36.ਪ੍ਰਸ਼ਨ :- ਸਾਰੇ ਕਸਿੱਖਾਾਂ ਦਾ ਜਿੱਦੀ ਸਥਾਨ ਕਿਿੜਾ ਿੈ ?
ਉੱਤਰ : ਸ਼ਰੀ ਅਨੂੰਦਪ੍ੁਰ ਸਾਕਿਬ |

37.ਪ੍ਰਸ਼ਨ :- ਸ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਕਪ੍ਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਸੋ ?
ਉੱਤਰ : ਕਪ੍ਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ - ਿਰੀ ਦਾਸ ਜੀ
ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ - ਦਇਆ ਿੌਰ ਜੀ

38.ਪ੍ਰਸ਼ਨ :- ਸ਼ਰੀ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਬਚਪ੍ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਿੀ ਸੀ ?
ਉੱਤਰ : ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ |

39.ਪ੍ਰਸ਼ਨ :- ਸ਼ਰੀ ਿਕਰਦੁ ਆਰ ਸ਼ਕਿਰ ਕਵਚ ਪ੍ਕਿਲੀ ਉਦਾਸੀ ਦੇ ਸਮੇਂ , ਸ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਿ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਵੇਂ "ਵਕਿਮ ਭਰਮ" ਤੋਂ ਦੂ ਰ ਕਜ਼ੂੰਦਗੀ ਦੀ
ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਿੱਚਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਿੀਤਾ ?
ਉੱਤਰ : ਜਦੋਂ ਲੋ ਿ ਆਪ੍ਣੇ ਪ੍ੂਰਵਜਾਾਂ ਲਈ ਸੂਰਜ ਦੇ ਵਿੱਲ ਪ੍ਾਣੀ ਦੇ ਰਿੇ ਸਨ ਤਾਾਂ ਕਫਰ ਸ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਿ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉਿਨਾਾਂ ਦੇ ਉਲਿ ਪ੍ਾਣੀ
ਪ੍ੂੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਾਾਂ ਵਿੱਲ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਿੀਤਾ , ਲੋ ਿਾਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਿ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪ੍ੁਿੱਕਿਆ ਕਿ ਆਪ੍ ਜੀ ਵਲੋਂ ਕਦਿੱਤਾ ਪ੍ਾਣੀ ਪ੍ੂੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਾਾਂ
ਕਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ੁਿੂੰਚ ਸਿਦਾ ਿੈ , ਕਫਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵਰਨਣ ਿੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਦੁ ਆਰਾ ਕਦਿੱਤਾ ਪ੍ਾਣੀ ਪ੍ੂੰਜਾਬ ਤਿੱਿ ਨਿੀਂ ਪ੍ੁਿੂੰਚ ਸਿਦਾ ਤਾਾਂ ਤੁ ਿਾਡੇ
ਦੁ ਆਰਾ ਕਦਿੱਤਾ ਕਗਆ ਪ੍ਾਣੀ ਸੂਰਜ ਤਿੱਿ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵੇਗਾ I ਕਫਰ ਉਿ ਜਾਣ ਗਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਕਵਿੱਚ ਆ ਗਏ |

40.ਪ੍ਰਸ਼ਨ :- ਸਯਦਪ੍ੁਰ ਕਵਿੱਚ ਸਥਾਨਿ ਅਕਧਿਾਰੀ ਿੌਣ ਸਨ ਕਜਨ੍ ਾਾਂ ਦੇ ਭੋਜਨ ਨੂ ੂੰ ਸ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਿ ਦੇਵ ਜੀ ਦੁ ਆਰਾ ਇਨਿਾਰ ਿਰ ਕਦਿੱਤਾ ਕਗਆ
ਸੀ ?
ਉੱਤਰ : ਮਕਲਿ ਭਾਗੋ |

41.ਪ੍ਰਸ਼ਨ :- ਸ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੂੰਥ ਸਾਕਿਬ ਜੀ ਦਾ ਗਕਣਕਤਿ ਨੂੰਬਰ 1 ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਿੁੂੰਦਾ ਿੈ I ਇਸ ਦਾ ਿੀ ਅਰਥ ਿੈ ?
ਉੱਤਰ : ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇਿੱਿ ਿੈ | (ਿੋਈ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਕਗਣਤੀ ਗ਼ਲਤ ਤਰੀਿੇ ਨਾਲ ਨਿੀਂ ਿਰ ਸਿਦਾ ) |

42.ਪ੍ਰਸ਼ਨ :- ਜਦੋਂ ਸ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਿ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਕਪ੍ਤਾ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂ ੂੰ ਵਪ੍ਾਰ ਿਰਨ ਦੇ ਲਈ 20 ਰੁਪ੍ਏ ਕਦਿੱਤੇ ਤਾਾਂ ਸ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਿ ਦੇਵ ਜੀ
ਨੇ ਇਿਨਾਾਂ ਪ੍ੈਕਸਆਾਂ ਨਾਲ ਿੀ ਿੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂ ੂੰ ਇਕਤਿਾਸ ਕਵਿੱਚ ਕਿਸ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਕਣਆ ਜਾਾਂਦਾ ਿੈ ?
ਉੱਤਰ : ਭੁ ਿੱਖੇ 'ਸਾਧੂਆ'ਾਂ ਨੂ ੂੰ ਭੋਜਨ ਿਿਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਿੀਤੀ ਕਜਸਨੂ ੂੰ "ਸਿੱਚਾਸੌਦਾ " ਦੇ ਰੂਪ੍ ਕਵਿੱਚ ਜਾਕਣਆ ਜਾਾਂਦਾ ਿੈ |

43.ਪ੍ਰਸ਼ਨ :- ਸ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੂੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੁ ਆਰਾ ਸ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂ ੂੰ ਈਸ਼ਵਰੀ ਪ੍ਰਿਾਸ਼ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਿਦੋਂ ਿੀਤਾ ਕਗਆ ਸੀ ?
ਉੱਤਰ : 1552 ਈਸਵੀ ਕਵਿੱਚ |

44.ਪ੍ਰਸ਼ਨ :- ਸ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੂੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੁ ਆਰਾ "ਵਰਣਮਾਲਾ" ਨੂ ੂੰ ਕਿਿੜਾ ਨਵਾਾਂ ਨਾਮ ਕਦਿੱਤਾ ਕਗਆ ਸੀ ?
ਉੱਤਰ : ਗੁਰਮੁਖੀ |

45.ਪ੍ਰਸ਼ਨ :- ਸ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੁ ਆਰਾ ਕਤੂੰਨ ਖ਼ਾਸ ਕਦਨਾਾਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਿੀਤੀ ਗਈ ਸੀ |ਜਦੋਂ ਦੂ ਰ ਅਤੇ ਨੇ ੜੇ ਦੇ ਸਥਾਨਾਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਕਸਿੱਖ
ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਇਿਿੱਠੇ ਿੋਣਗੇ | ਉਿਨਾਾਂ ਕਤੂੰਨ ਖਾਸ ਕਦਨਾਾਂ ਬਾਰੇ ਦਿੱਸੋ ਜੀ ?
ਉੱਤਰ : ਵੈਸਾਖੀ (13 ਅਪ੍ਰੈਲ )
ਮਾਘੀ ( ਮਾਘ ਮਿੀਨੇ ਦਾ ਪ੍ਕਿਲਾ ਕਦਨ )
ਦੀਵਾਲੀ ( ਅਿਤੂ ਬਰ - ਨਵੂੰਬਰ )

46.ਪ੍ਰਸ਼ਨ :- ਜਦੋਂ ਪ੍ੁਰੋਕਿਤ ਿਰਕਦਆਲ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਿ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂ ੂੰ ਧਾਗੇ ਦਾ ਬਕਣਆ ਿੋਇਆ "ਜਨੇ ਊ" ਪ੍ਕਿਨਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕਿਿਾ ਤਾਾਂ
ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਿੀ ਜਵਾਬ ਕਦਿੱਤਾ ?
ਉੱਤਰ : ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਧਾਗੇ ਦਾ ਬਕਣਆ ਿੋਇਆ "ਜਨੇ ਊ" ਗਰਦਨ ਦੇ ਦੁ ਆਲੇ ਪ੍ਕਿਨਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ ਾ ਿਰ ਕਦਿੱਤਾ ਸੀ |ਦਇਆ ਿਪ੍ਾਿ ਸੂੰਤੋਖੁ ਸੂਤੁ
ਜਤੁ ਗੂੰਢੀ ਸਤ ਵਿੁ || ਏਿ ਜਨੇ ਊ ਜੀਅ ਿਾ ਿਈ ਤ ਪ੍ਾਡੇ ਘਤੁ ||

47.ਪ੍ਰਸ਼ਨ :- ਕਿੂੰਦੂ ਧਰਮ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਕਵਿੱਚ ਕਵਸ਼ਵਾਸ ਰਿੱਖਦੇ ਸਨ I ਉੱਚੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋ ਿ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋ ਿਾਾਂ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਿਰਦੇ ਸਨ I
ਕਿਸ ਗੁਰੂ ਸਾਕਿਬਾਨ ਦੁ ਆਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਕਿਲਾਾਂ ਕਸਿੱਖੀ ਕਵਿੱਚ ਕਪ੍ਆਰ ਅਤੇ ਮਨੁ ਿੱਖਤਾ ਦਾ ਸੂੰਦੇਸ਼ ਕਦਿੱਤਾ ਕਗਆ ਸੀ ?
ਉੱਤਰ : ਸ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਿ ਦੇਵ ਜੀ|

48.ਪ੍ਰਸ਼ਨ :- ਸ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਿ ਦੇਵ ਜੀ ਦੁ ਆਰਾ ਪ੍ਕਿਲੀ ਉਦਾਸੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਲਗਭਗ ਕਿੂੰਨੇ ਸਾਲ ਕਬਤਾਏ ਗਏ ?
ਉੱਤਰ : ਲਗਭਗ 12 ਸਾਲ |

49.ਪ੍ਰਸ਼ਨ :- ਸ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਿ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮੁਗ਼ਲ ਸ਼ਾਸ਼ਿ ਿੌਣ ਸੀ ?
ਉੱਤਰ : ਬਾਬਰ |

50.ਪ੍ਰਸ਼ਨ :- ਉਦਾਸੀਆਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਿ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸੂੰਗਲਾਦੀਪ੍ ਕਵਿੱਚ ਮੁਲਾਿਾਤ ਕਿਸ ਨਾਲ ਿੋਈ ?
ਉੱਤਰ : ਰਾਜਾ ਕਸ਼ਵ ਨਭ ਨਾਲ |

51.ਪ੍ਰਸ਼ਨ :- ਕਸਿੱਖਾਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਗੁਰੂ ਿੌਣ ਿਨ ?
ਉੱਤਰ : ਸ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੂੰਥ ਸਾਕਿਬ ਜੀ ਅਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪ੍ੂੰਥ |

52.ਪ੍ਰਸ਼ਨ :- ਸ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਿਾਸ਼ ਿਦੋਂ ਿੋਇਆ ਸੀ ?
ਉੱਤਰ : 1479 ਈਸਵੀ ਕਵਿੱਚ |

53.ਪ੍ਰਸ਼ਨ :- ਸ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੂੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਜੋਤੀ ਜੋਕਤ ਿਦੋਂ ਸਮਾਏ ਸੀ ?
ਉੱਤਰ : 1552 ਈਸਵੀ ਕਵਿੱਚ |

54.ਪ੍ਰਸ਼ਨ :- ਸ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੂੰਥ ਸਾਕਿਬ ਜੀ ਕਵਿੱਚ ਉਿਨਾਾਂ ਪ੍ੂੰਿਤੀਆਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਣ ਿਰੋ ਕਜਿੜੀਆਾਂ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਜੀ ਦੇ ਲੂੰਗਰ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਸੂੰਬੂੰਕਧਤ
ਿਨ ?
ਉੱਤਰ : ਬਲਵੂੰਡ ਖੀਵੀ ਨੇ ਿ ਜਨ ਕਜਸੁ ਬਿੁਤੀ ਿਾਉ ਪ੍ਤਰ ਾਲੀ ॥ ਲੂੰਗਕਰ ਦਉਲਕਤ ਵੂੰਡੀਐ ਰਸੁ ਅੂੰਕਮਰਤੁ ਖੀਕਰ ਕਘਆਲੀ॥

55.ਪ੍ਰਸ਼ਨ :- ਕਿਸ ਗੁਰੂ ਸਾਕਿਬਾਨ ਦੁ ਆਰਾ ਗੁਰਮੁਖੀ ਕਲਿੱਪ੍ੀ ਦੀ ਕਸਿੱਕਖਆ ਬਿੱਕਚਆਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਕਡਆਾਂ ਨੂ ੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਿਰਨ ਲਈ ਸਿੂ ਲ ਖੋਕਲਆ
ਕਗਆ ਸੀ ?
ਉੱਤਰ : ਸ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੂੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ |

56.ਪ੍ਰਸ਼ਨ :- 1582 ਈਸਵੀ ਕਵਿੱਚ 76 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਕਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਦੁ ਕਨਆਵੀ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਰਵਾਨਗੀ ਲੈ ਲਈ ਸੀ |
ਕਿਿੜੇ ਗੁਰੂ ਸਕਿਬਾਨ ਜੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਜੀ ਨੂ ੂੰ ਸਕਤਿਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਖਡੂ ਰ ਸਾਕਿਬ ਗਏ ?
ਉੱਤਰ : ਸ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਜੀ |

57.ਪ੍ਰਸ਼ਨ :- ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਜੀ ਨੇ ਮਿਾਨ ਸਮਰਪ੍ਣ ਨਾਲ ਸੂੰਗਤ ਨੂ ੂੰ ਲੂੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਿੀਤੀ |ਉਸ ਗੁਰਕਸਿੱਖ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਸੋ ਕਜਸ ਦੁ ਆਰਾ ਮਾਤਾ
ਖੀਵੀ ਜੀ ਦੇ ਸੇਵਾ ਲਈ ਸਵਿੱਯੇ ਦਾ ਕਜ਼ਿਰ ਸ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੂੰਥ ਸਾਕਿਬ ਕਵਿੱਚ ਿੀਤਾ ਕਗਆ ?
ਉੱਤਰ : ਗੁਰਕਸਿੱਖ ਬਲਵੂੰਡ ਜੀ |

58.ਪ੍ਰਸ਼ਨ :- ਸ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਿ ਦੇਵ ਜੀ ਦੁ ਆਰਾ ਕਦਿੱਤੇ ਗਏ ਚਾਰ ਸ਼ਬਦ ਿੀ ਿਨ ਜੋ ਕਿ ਬਾਬਰ ਦੁ ਆਰਾ ਿਮਲੇ ਦਾ ਸੂੰਿੇਤ ਕਦੂੰਦੇ ਿਨ ਅਤੇ
ਇਿਨਾਾਂ ਨੂ ੂੰ ਸਮੁਿੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸ ਨਾਾਂ ਨਾਲ ਜਾਕਣਆਾਂ ਜਾਾਂਦਾ ਿੈ ?
ਉੱਤਰ : ਬਾਬਰ ਬਾਣੀ |

59.ਪ੍ਰਸ਼ਨ :- ਬਾਬਰ ਦੇ ਿਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਿ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂ ੂੰ ਕਿਿੱਥੇ ਬੂੰਦੀ ਬਣਾ ਕਲਆ ਕਗਆ ਸੀ ?
ਉੱਤਰ : ਸਯਦਪ੍ੁਰ ਕਜਸਨੂ ੂੰ ਿੁਣ ਐਮਨਾਬਾਦ ਕਿਿਾ ਜਾਾਂਦਾ ਿੈ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗੁਜਰਾਾਂਵਾਲਾ ਕਜਲ੍ੇ ਕਵਿੱਚ ਸਕਥਤ ਿੈ|

60.ਪ੍ਰਸ਼ਨ :- ਸ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਿ ਦੇਵ ਜੀ ਬਲੀ ਿੂੰਧਾਰੀ ਜੀ ਨੂ ੂੰ ਕਿਿੱਥੇ ਕਮਲੇ ਸੀ ?
ਉੱਤਰ : ਿਸਨ ਅਬਦਾਲ ( ਪ੍ਾਕਿਸਤਾਨ ਕਵਿੱਚ ) |

61.ਪ੍ਰਸ਼ਨ :- ਉਸ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਸਾਕਿਬ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਸੋ ਜੋ ਿੁਣ ਪ੍ਾਕਿਸਤਾਨ ਕਵਚ ਸੁਸ਼ੋਕਭਤ ਿੈ ਅਤੇ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬਲੀ ਿੂੰਧਾਰੀ ਜੀ ਦਾ
ਿੂੰਿਾਰ ਿੁ ਿੱਕਿਆ ਸੀ ?
ਉੱਤਰ : ਸ਼ਰੀ ਪ੍ੂੰਜਾ ਸਾਕਿਬ |

62.ਪ੍ਰਸ਼ਨ :- ਸ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੂੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਕਿਿੜੇ ਸਾਲ ਅਤੇ ਕਿਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਰਕਿਿੇ ਸੇਵਾ ਿੀਤੀ ?
ਉੱਤਰ : 1552 ਈਸਵੀ ਕਵਿੱਚ ਖਡੂ ਰ ਸਾਕਿਬ ਕਵਿੱਚ |

63.ਪ੍ਰਸ਼ਨ :- ਸ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਿ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਿਦੋਂ ਸਦੀਵੀ ਚਾਨਣ ਗੁਰੂ ਅੂੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂ ੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਿੀਤਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਿ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ
ਅੂੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂ ੂੰ ਕਿਿੜੇ ਸਥਾਨ ਵਿੱਲ ਜਾਣ ਦੀ ਸਲਾਿ ਕਦਿੱਤੀ ?
ਉੱਤਰ : 1539 ਈਸਵੀ ਕਵਿੱਚ ਅਤੇ ਖਡੂ ਰ ਸਾਕਿਬ ਵਿੱਲ ਜਾਣ ਦੀ ਸਲਾਿ ਕਦਿੱਤੀ |

64.ਪ੍ਰਸ਼ਨ :- ਸ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸ ਦੁ ਆਰਾ ਸੁਣੇ ਸਨ ?
ਉੱਤਰ : ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਜੀ ਦੁ ਆਰਾ|

65.ਪ੍ਰਸ਼ਨ :- ਸ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਿ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਿੀ ਸੀ ?
ਉੱਤਰ : ਇਿੱਿ ਅਤੇ ਸਾਕਰਆਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਿੋਰ ਧਾਰਕਮਿ ਮੁਖੀਆਾਂ ਨਾਲ ਗਿੱਲਬਾਤ ਿਰਨਾ –ਚਕੜਆ ਸੌਧਕਣ ਧਰਕਤ ਲੋ ਿਾਈ |

66.ਪ੍ਰਸ਼ਨ :- ਅੂੰਗ 1 ਤੋਂ 13 ਤਿੱਿ ਸ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੂੰਥ ਸਾਕਿਬ ਜੀ ਕਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਨਤਨੇ ਮ ਦੀਆਾਂ ਦੋ ਬਾਣੀਆਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਿੱਸੋ ?
ਉੱਤਰ : ਜਪ੍ੁ ( ਜਪ੍ੁਜੀ ਸਾਕਿਬ) ਕਬਨਾਾਂ ਰਾਗਾਾਂ ਤੋਂ ਅਤੇ "ਸੋ ਦਰ ਅਤੇ ਸੋਕਿਲਾ " ਰਾਗਾਾਂ ਕਵਿੱਚ |

67.ਪ੍ਰਸ਼ਨ :- ਸ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਿ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀਆਾਂ ਉਦਾਸੀਆਾਂ ਦਾ ਕਸਲਕਸਲਾ ਿੀ ਸੀ ?
ਉੱਤਰ : ਸ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਿ ਦੇਵ ਜੀ ਦੁ ਆਰਾ ਚਾਰ ਉਦਾਸੀਆਾਂ ਚਾਰੇ ਕਦਸ਼ਾਵਾਾਂ (ਪ੍ੂਰਬ,ਪ੍ਿੱਿਮ,ਉੱਤਰ,ਦਿੱਖਣ) ਕਵਿੱਚ ਿੀਤੀਆਾਂ ਗਈਆਾਂ|
ਪ੍ਕਿਲੀ ਉਦਾਸੀ --- ਕਿੂੰਦੂਆਾਂ ਦੇ ਧਾਰਕਮਿ ਸਥਾਨਾਾਂ ਵਿੱਲ|
ਦੂ ਜੀ ਉਦਾਸੀ ---- ਬੁਿੱਧ ਧਰਮ ਦੇ ਧਾਰਕਮਿ ਸਥਾਨਾਾਂ ਵਿੱਲ |
ਤੀਜੀ ਉਦਾਸੀ ---- ਜੋਗੀਆਾਂ ਅਤੇ ਨਾਥਾਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨਾਾਂ ਵਿੱਲ|
ਚੋਥੀ ਉਦਾਸੀ ---- ਮੁਸਕਲਮ ਧਰਮ ਦੇ ਸਥਾਨਾਾਂ ਵਿੱਲ|

68.ਪ੍ਰਸ਼ਨ :- ਸ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਿ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀਆਾਂ ਯਾਤਰਾਵਾਾਂ ਨੂ ੂੰ ਿੀ ਕਿਿਾ ਕਗਆ ਅਤੇ ਉਿਨਾਾਂ ਯਾਤਰਾਵਾਾਂ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿੂੰਨੀ ਵਾਰ ਗਏ ?
ਉੱਤਰ :ਸ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਿ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀਆਾਂ ਯਾਤਰਾਵਾਾਂ ਨੂ ੂੰ ਉਦਾਸੀਆਾਂ ਕਿਿਾ ਜਾਾਂਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਉਿਨਾਾਂ ਦੁ ਆਰਾ ਿੁ ਿੱਲ ਚਾਰ ਉਦਾਸੀਆਾਂ ਿੀਤੀਆਾਂ
ਗਈਆਾਂ ਸੀ |

69.ਪ੍ਰਸ਼ਨ :- ਸ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਿ ਦੇਵ ਜੀ ਦੁ ਆਰਾ ਗੁਰਦੁ ਆਰਾ ਸਾਕਿਬ ਨੂ ੂੰ ਿੋਰ ਿੀ ਨਾਮ ਕਦਿੱਤਾ ਕਗਆ ਸੀ ?
ਉੱਤਰ : ਧਰਮਸ਼ਾਲ |

70.ਪ੍ਰਸ਼ਨ :- ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਿੌਣ ਸਨ ?
ਉੱਤਰ : ਸ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਿ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਕਸਿੱਖ ਜੋ ਕਿ ਇਿੱਿ ਇਮਾਨਦਾਰ ਤਰਖਾਣ ਵਜੋਂ ਸਿੱਚੀ-ਸੁਿੱਚੀ ਕਿਰਤ ਿਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਿ
ਸਯਦਪ੍ੁਰ ਕਵਿੱਚ ਰਕਿ ਰਿੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰੀ ਗੁਰ ਨਾਨਿ ਦੇਵ ਜੀ ਉਿਨਾਾਂ ਦੇ ਘਰ ਠਕਿਰੇ ਸਨ |

71.ਪ੍ਰਸ਼ਨ :- ਉਸ ਕਸਿੱਖ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਸੋ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਿ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਜ ਵਜਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਿ ਦੇਵ ਜੀ ਿੀਰਤਨ ਿਰਦੇ ਸਨ ?
ਉੱਤਰ : ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ |

72.ਪ੍ਰਸ਼ਨ :- ਸ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਿ ਦੇਵ ਜੀ ਜੋਤੀ- ਜੋਕਤ ਿਦੋਂ ਸਮਾਏ ?
ਉੱਤਰ : ਸ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਿ ਦੇਵ ਜੀ ਿਰਤਾਰਪ੍ੁਰ ਕਵਖੇ 1539 ਈਸਵੀ ਕਵਿੱਚ ਜੋਤੀ ਜੋਕਤ ਸਮਾਏ ਸਨ |

73.ਪ੍ਰਸ਼ਨ :- ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਿੋਿੇ ਸਾਕਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਸੋ ?
ਉੱਤਰ : ਬਾਬਾ ਫਤਕਿ ਕਸੂੰਘ ਜੀ|

74.ਪ੍ਰਸ਼ਨ :- ਕਸਿੱਖਾਾਂ ਦੇ ਅਕਧਆਤਕਮਿ ਕਪ੍ਤਾ ਜੀ ਿੌਣ ਿਨ ?
ਉੱਤਰ : ਸ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਕਬੂੰਦ ਕਸੂੰਘ ਜੀ |

75.ਪ੍ਰਸ਼ਨ :- ਕਸਿੱਖਾਾਂ ਦੇ ਅਕਧਆਤਕਮਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਿੌਣ ਿਨ ?
ਉੱਤਰ : ਮਾਤਾ ਸਾਕਿਬ ਿੌਰ ਜੀ|

76.ਪ੍ਰਸ਼ਨ :- ਕਸਿੱਖਾਾਂ ਦਾ ਜੈਿਾਰਾ ਿੀ ਿੈ ?
ਉੱਤਰ : ਬੋਲੇ ਸੋ ਕਨਿਾਲ, ਸਕਤ ਸ਼ਰੀ ਅਿਾਲ |

77.ਪ੍ਰਸ਼ਨ :- ਉਿਨਾਾਂ ਸਾਕਿਬਜ਼ਾਕਦਆਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਿੱਸੋ ਕਜੂੰਨ੍ਾਾਂ ਨੇ "ਚਮਿੌਰ ਦੀ ਜੂੰਗ" ਕਵਚ ਸ਼ਿੀਦੀ ਪ੍ਾਈ ਸੀ ?
ਉੱਤਰ : ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਕਸੂੰਘ ਜੀ , ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਕਸੂੰਘ ਜੀ |

78.ਪ੍ਰਸ਼ਨ :- ਅਿਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਿ ਸ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਿੋਲ ਿਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਏ ?
ਉੱਤਰ : 1567 ਈਸਵੀ ਕਵਿੱਚ ਗੋਇਦ
ੂੰ ਵਾਲ ਸਾਕਿਬ |

79.ਪ੍ਰਸ਼ਨ :- ਸ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਜੋਤੀ ਜੋਕਤ ਿਦੋਂ ਸਮਾਏ.?
ਉੱਤਰ : 1574 ਈਸਵੀ ਕਵਿੱਚ |

80.ਪ੍ਰਸ਼ਨ :- ਸ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੂੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਾਾਂ ਸੇਵਾ ਿਰਨ ਦੇ ਰੂਪ੍ ਕਵਚ ਔਰਤ ਦੀ ਸਕਥਤੀ ਨੂ ੂੰ ਮਾਨਤਾ ਕਦਿੱਤੀ ?
ਉੱਤਰ : ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਜੀ ਨੂ ੂੰ ਲੂੰਗਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਣਾਿੇ |

81.ਪ੍ਰਸ਼ਨ :- ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਡੇ ਸਾਕਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਸੋ ਜੀ ?
ਉੱਤਰ : ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਕਸੂੰਘ ਜੀ |

82.ਪ੍ਰਸ਼ਨ : ਬਾਉਲੀ ਿੀ ਿੈ ?
ਉੱਤਰ : ਇਿੱਿ ਖੂਿ ਕਜਸ ਦੀਆਾਂ ਪ੍ੌੜੀਆਾਂ ਉੱਪ੍ਰ ਤੋਂ ਥਿੱਲੇ ਤਿੱਿ ਪ੍ਾਣੀ ਦੇ ਲੈ ਵਲ ਤਿੱਿ ਜਾਾਂਦੀਆਾਂ ਿਨ।

83.ਪ੍ਰਸ਼ਨ :- ਕਿਸ ਗੁਰੂ ਸਾਕਿਬਾਨ ਦੁ ਆਰਾ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਕਵਰੋਧ ਿੀਤਾ ਕਗਆ ਸੀ ?
ਉੱਤਰ : ਸ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ |

84.ਪ੍ਰਸ਼ਨ :- ਮਸੂੰਦ ਪ੍ਰਥਾ ਦੀ ਸਥਾਪ੍ਨਾ ਕਿਸ ਗੁਰੂ ਸਾਕਿਬਾਨ ਦੁ ਆਰਾ ਿੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ?
ਉੱਤਰ : ਸ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ |

85.ਪ੍ਰਸ਼ਨ :- ਸ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੁ ਆਰਾ ਗੋਇੂੰਦਵਾਲ ਕਵਿੱਚ ਬਾਉਲੀ ਦੇ ਕਨਰਮਾਣ ਦਾ ਿਾਰਜ ਿਦੋਂ ਸੂੰਪ੍ੂਰਨ ਿੀਤਾ ਕਗਆ ਸੀ ?
ਉੱਤਰ : 1559 ਈਸਵੀ ਕਵਿੱਚ |

86.ਪ੍ਰਸ਼ਨ :- ਸ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਿੁ ਿੱਲ ਕਿੂੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੂੰਥ ਸਾਕਿਬ ਜੀ ਕਵਿੱਚ ਦਰਜ ਿਨ ?
ਉੱਤਰ : 907 ਸ਼ਬਦ |

87.ਪ੍ਰਸ਼ਨ :- ਸ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ੁਿੱਤਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਸੋ ਕਜੂੰਨ੍ਾਾਂ ਦਾ ਕਵਆਿ ਸ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਿੋਇਆ ਸੀ ?
ਉੱਤਰ : ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ |

88.ਪ੍ਰਸ਼ਨ :- 12 ਸਾਲ ਸ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਿਰ ਰੋਜ ਸ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੂੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਲਈ ਪ੍ਾਣੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਿਰਨ ਲਈ ਜਾਾਂਦੇ ਸਨ |
ਉਸ ਨਦੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਸੋ ਕਜਥੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪ੍ਾਣੀ ਲੈ ਿੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ?

ਉੱਤਰ : ਕਬਆਸ ਦਕਰਆ |

89.ਪ੍ਰਸ਼ਨ :- ਕਿਸ ਗੁਰੂ ਸਾਕਿਬਾਨ ਦੁ ਆਰਾ ਸ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂ ੂੰ ਸ਼ਕਿਰ ਕਵਿੱਚ ਰਕਿਣ ਅਤੇ ਸਰੋਵਰ ਦਾ ਕਨਰਮਾਣ ਿਰਨ ਦੀ ਸਲਾਿ
ਕਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ?
ਉੱਤਰ : ਸ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ |

90.ਪ੍ਰਸ਼ਨ :- ਸ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਸਲਾਿ ਤੇ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਕਨਰਮਾਣ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨਾਲ ਅੂੰਕਮਰਤਸਰ ਿੌਣ ਆਏ ਸਨ ?
ਉੱਤਰ : ਬਾਬਾ ਬੁਿੱਢਾ ਜੀ |

91.ਪ੍ਰਸ਼ਨ :- ਸ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਸੂੰਤੋਖਸਰ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਿ ਿਾਿਲੀ ਦੇ ਦਰਖਤ ਿੇਠਾਾਂ ਬੈਕਠਆ ਿਰਦੇ ਸਨ |ਉਸ ਸਥਾਨ
ਤੇ ਇਿ ਗੁਰਦੁ ਆਰਾ ਸਾਕਿਬ ਸ਼ੁਸ਼ੋਕਭਤ ਿੀਤਾ ਕਗਆ ਸੀ |ਉਸ ਗੁਰਦੁ ਆਰਾ ਸਾਕਿਬ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਸੋ ਜੀ ?
ਉੱਤਰ : ਸ਼ਰੀ ਿਾਿਲੀ ਸਾਕਿਬ |

92.ਪ੍ਰਸ਼ਨ :- ਬਾਬਰ ਿੌਣ ਸੀ ?
ਉੱਤਰ : ਬਾਬਰ ਭਾਰਤ ਕਵਿੱਚ ਮੁਗ਼ਲ ਰਾਜਵੂੰਸ ਦਾ ਸੂੰਸਥਾਪ੍ਿ ਸੀ| ਉਸਨੇ 1504 ਈਸਵੀ ਕਵਿੱਚ ਿਾਬੁਲ ਨੂ ੂੰ ਕਜਿੱਤ ਕਲਆ ਸੀ ਫੇਰ ਉਸਨੇ 1505
ਈਸਵੀ ,1519 ਈਸਵੀ ,1520 ਈਸਵੀ, 1524 ਈਸਵੀ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਿਰ 1526 ਈਸਵੀ ਕਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੇ ਿਮਲਾ ਿੀਤਾ , ਪ੍ਾਣੀਪ੍ਤ ਦੀ
ਲੜਾਈ ਕਵਿੱਚ ਇਬਰਾਿੀਮਲੋ ਧੀ ਦੇ ਕਵਰੁਿੱਧ ਆਪ੍ਣੀ ਕਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਿ ਕਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮਾਲਿ ਬਣ ਕਗਆ |

93.ਪ੍ਰਸ਼ਨ :- ਸ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਿ ਜੀ ਦੁ ਆਰਾ ਰਚੀਆਾਂ ਗਈਆਾਂ ਿੁ ਿੱਲ ਕਿੂੰਨੀਆਾਂ ਵਾਰਾਾਂ ਸ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੂੰਥ ਸਾਕਿਬ ਜੀ ਕਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਿਨ ?
ਉੱਤਰ : ਕਤੂੰਨ ਵਾਰਾਾਂ |

94.ਪ੍ਰਸ਼ਨ :- ਸ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੁ ਆਰਾ ਰਚੀਆਾਂ ਗਈਆਾਂ ਿੁ ਿੱਲ ਕਿੂੰਨੀਆਾਂ ਵਾਰਾਾਂ ਸ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੂੰਥ ਸਾਕਿਬ ਜੀ
ਕਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਿਨ ?
ਉੱਤਰ : ਸ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੁ ਆਰਾ 4 ਵਾਰਾਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੁ ਆਰਾ 6 ਵਾਰਾਾਂ |

95.ਪ੍ਰਸ਼ਨ :- ਉਿਨਾਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਸੋ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਕਵਿੱਚ ਿੀਰਤਨ ਿਕਰਆ ਿਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਿਨਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਵਾਰਾਾਂ ਸ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੂੰਥ
ਸਾਕਿਬ ਜੀ ਕਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਿਨ ?
ਉੱਤਰ : ਭਾਈ ਸਿੱਤਾ ਜੀ ਅਤੇ ਭਾਈ ਬਲਵੂੰਡ ਜੀ |

96.ਪ੍ਰਸ਼ਨ :- ਸ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਿ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂ ੂੰ ਕਮਲਣ ਤੋਂ ਪ੍ਕਿਲਾਾਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦਾ ਿੀ ਨਾਮ ਸੀ ? ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਕਪ੍ਤਾ ਜੀ
ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਸੋ ?
ਉੱਤਰ : ਸ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਿ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂ ੂੰ ਕਮਲਣ ਤੋਂ ਪ੍ਕਿਲਾਾਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਾਨਾ ਜੀ ਸੀ I
ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ - ਲਿੱਖੋ
ਕਪ੍ਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ - ਭਾਈ ਬਦਰੇ

97.ਪ੍ਰਸ਼ਨ :- ਨੂ ਰਸ਼ਾਿ ਿੌਣ ਸੀ ?
ਉੱਤਰ : ਨੂ ਰਸ਼ਾਿ ਿਾਮਰੂਪ੍ (ਅਸਾਮ) ਦੀ ਰਕਿਣ ਵਾਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਤੇ ਜਾਦੂ ਦੇ ਜੌਿਰ ਕਦਖਾਏ | ਸ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਿ ਦੇਵ
ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂ ੂੰ ਜੀਵਨ ਕਜਊਣ ਦਾ ਧਰਮੀ ਤਰੀਿਾ ਕਦਖਾਇਆ | ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਿ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂ ੂੰ ਆਤਮ – ਸਮਰਪ੍ਣ ਿੀਤਾ |

98.ਪ੍ਰਸ਼ਨ:- 1574 ਈਸਵੀ ਕਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਅਤੇ ਉਿਨਾਾਂ ਦੇ ਪ੍ਕਰਵਾਰ ਨੇ 'ਗੁਰੂ ਿੇ ਚਿੱਿ' ਦਾ ਕਨਰਮਾਣ ਿੀਤਾ II ਜੋ ਿੇ ਉਿਨਾਾਂ ਦੇ
ਕਰਿਾਇਸ਼ ਦੀ ਥਾਾਂ ਸੀ | ਕਿਸ ਸਾਲ ਕਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਭੂ ਮੀ ਨੂ ੂੰ ਤੁ ੂੰਗ ਕਪ੍ੂੰਡ ਦੇ ਮਾਲਿ ਤੋਂ ਖਰੀਕਦਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਭੂ ਮੀ ਦੀ ਿੀਮਤ ਕਿੂੰਨੀ
ਸੀ ?
ਉੱਤਰ :- 1577 ਈਸਵੀ ਕਵਿੱਚ , 700 ਅਿਬਰੀ ਰੁਪ੍ਏ ਅਤੇ 500 ਕਵਗੈ ਭੂ ਮੀ |

99.ਪ੍ਰਸ਼ਨ :- ਇਿੱਿ ਨਵੇਂ ਿਸਬੇ ਦੀ ਸਥਾਪ੍ਨਾ ਿਰਦੇ ਿੋਏ , ਸ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਿੋਲ ਆਪ੍ਣੇ ਵਸਨੀਿਾਾਂ ਲਈ ਧਾਰਕਮਿ ਮੌਿੇ , ਆਰਕਥਿ ਅਤੇ
ਸਮਾਕਜਿ ਮੌਿੇ ਪ੍ੈਦਾ ਿਰਨ ਦਾ ਸੂੰਿਲਪ੍ ਸੀ |ਦਿੱਸੋ ਿੇ ਕਿਵੇਂ ਆਰਕਥਿ ਮੌਕਿਆਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਿੀਤੀ ਗਈ ?
ਉੱਤਰ :- ਸ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ 52 ਕਮਸ਼ਰਤ ਕਿਿੱਤੇ ਲਏ ਕਜਿਨਾਾਂ ਕਵਿੱਚ ਤਰਖਾਣ , ਸੁਕਨਆਰ , ਜੁਲਾਿਾ , ਮੋਚੀ ਆਕਦ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਿਈ
ਸਥਾਨਾਾਂ ਤੋਂ ਲਿੱਭੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਕਨਰਮਾਣ ਿੀਤਾ ਕਗਆ |

100.ਪ੍ਰਸ਼ਨ : ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਭਾਲ ਿਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਿੀਤੀ ਤਾਾਂ ਇਿੱਿ "ਅੂੰਕਮਰਤ ਵੇਲਾ" ਤੇ ਸ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ
ਅਿਾਲ ਪ੍ੁਰਖ ਵਾਕਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਉਸਤਤ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੇ ,ਕਜਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂ ੂੰ ਉਸ ਪ੍ਕਵਿੱਤਰ ਿੀਚੇ ਦੇ ਨੇ ੜੇ ਲੈ ਆਾਂਦਾ । ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਕਵਚੋਂ ਿੋਈ
ਦੋ ਪ੍ੂੰਿਤੀਆਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਣ ਿਰੋ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਿੌਣ ਪ੍ਾਠ ਿਰ ਕਰਿਾ ਸੀ ?
ਉੱਤਰ : ਿਰਣੀ ਿਾਗਦੁ ਮਨੁ ਮਸਵਾਣੀ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਦੁ ਇ ਲੇ ਖ ਪ੍ਏ ॥ ਕਜਉ ਕਜਉ ਕਿਰਤੁ ਚਲਾਏ ਕਤਉ ਚਲੀਐ ਤਉ ਗੁਣ ਨਾਿੀ ਅੂੰਤੁ
ਿਰੇ॥੧॥
ਕਚਤ ਚੇਤਕਸ ਿੀ ਨਿੀ ਬਾਵਕਰਆ ॥
ਿਕਰ ਕਬਸਰਤ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਕਲਆ ॥੧॥ਰਿਾਉ॥
ਜਾਲੀ ਰੈਕਨ ਜਾਲੁ ਕਦਨੁ ਿੂਆ ਜੇਤੀ ਘੜੀ ਫਾਿੀ ਤੇਤੀ ॥
ਰਕਸ ਰਕਸ ਚੋਗ ਚੁਗਕਿ ਕਨਤ ਫਾਸਕਿ ਿੂ ਿਕਸ ਮੂੜੇ ਿਵਨ ਗੁਣੀ ॥੨॥
ਿਾਇਆ ਆਰਣੁ ਮਨੁ ਕਵਕਚ ਲੋ ਿਾ ਪ੍ੂੰਚ ਅਗਕਨ ਕਤਤੁ ਲਾਕਗ ਰਿੀ ॥
ਿੋਇਲੇ ਪ੍ਾਪ੍ ਪ੍ੜੇ ਕਤਸੁ ਊਪ੍ਕਰ ਮਨੁ ਜਕਲਆ ਸੂੰਨ੍ੀ ਕਚੂੰਤ ਭਈ ॥੩॥
ਭਇਆ ਮਨੂ ਰੁ ਿੂੰਚਨ ਕਫਕਰ ਿੋਵੈ ਜੇ ਗੁਰੁ ਕਮਲੈ ਕਤਨੇ ਿਾ ॥
ਏਿ ਨਾਮੁ ਅੂੰਕਮਰਤ ਉਿ ਦੇਵੈ ਤਉ ਨਾਨਿ ਕਤਰ ਸਿਕਸ ਦੇਿਾ ॥੪॥੩
ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਜੀ ਪ੍ਾਠ ਿਰ ਰਿੇ ਸਨ |

101.ਪ੍ਰਸ਼ਨ : ਕਸਿੱਖਾਾਂ ਲਈ ਦੀਵਾਨ ਦਾ ਿੀ ਅਰਥ ਿੈ ?
ਉੱਤਰ : ਦੀਵਾਨ ਇਿੱਿ ਫਾਰਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਿੈ ਕਜਸ ਦਾ ਅਰਥ ਿੈ ਸ਼ਾਿੀ ਦਰਬਾਰ । ਕਸਿੱਖੀ ਕਰਵਾਇਤ ਕਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨੂ ੂੰ ਸਿੱਚਾ ਪ੍ਾਤਸ਼ਾਿ ਕਿਿਾ
ਜਾਾਂਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਸਰੋਕਤਆਾਂ ਨੂ ੂੰ ਦੀਵਾਨ | ਕਜਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਸ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੂੰਥ ਸਾਕਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਿਾਸ਼ ਿੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਿੈ, ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸਜੀ ਿੋਈ
ਸੂੰਗਤ ਨੂ ੂੰ ਦੀਵਾਨ ਕਿਿਾ ਜਾਾਂਦਾ ਿੈ |

102.ਪ੍ਰਸ਼ਨ : ਗੁਰਮੁਖੀ ਿੀ ਿੈ ?
ਉੱਤਰ : ਗੁਰਮੁਖੀ ਇਿੱਿ ਕਲਿੱਪ੍ੀ ਿੈ ਜੋ ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਕਲਖਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਿੈ । ਆਕਦ ਗਰੂੰਥ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵੀ ਇਸੇ ਕਲਿੱਪ੍ੀ ਕਵਿੱਚ ਿੀਤੀ ਗਈ ਿੈ |
ਇਿੱਿ ਖਤਰਾ ਸੀ ਕਜਸ ਕਵਿੱਚ ਰਚੇ ਗਏ ਸ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਿ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਾਂ ਨੂ ੂੰ ਗਲਤ ਢੂੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ੇਸ਼ ਿੀਤਾ ਜਾ ਸਿਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਗਲਤ
ਕਵਆਕਖਆ ਿੋ ਸਿਦੀ ਸੀ | ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੂੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉਿਨਾਾਂ ਨੂ ੂੰ ਕਬਿਤਰ ਰੂਪ੍ ਦੇ ਿੇ ਸਜਾਇਆ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਕਲਪ੍ੀ ਨੂ ੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ
ਕਿਿਾ ਕਗਆ ਕਜਸ ਦਾ ਅਰਥ ਿੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੁਿੱਖ ਤੋਂ ਉਚਾਰਣ ਿੀਤੇ ਿੋਏ ਅਿੱਖਰ |

103.ਪ੍ਰਸ਼ਨ : ਸ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਿ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਿਾਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਇ ਭੋਇ ਦੀ ਤਲਵੂੰਡੀ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਿੇ ਿੀ ਰਿੱਕਖਆ ਕਗਆ ?

ਉੱਤਰ : ਸ਼ਰੀ ਨਨਿਾਣਾ ਸਾਕਿਬ |

104.ਪ੍ਰਸ਼ਨ : ਮਕਿਤਾ ਿਕਲਆਣਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਗੋਪ੍ਾਲ ਪ੍ਾਾਂਡਾ ਨੂ ੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਿ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂ ੂੰ ਮੁਿੱਢਲੀ ਕਸਿੱਕਖਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਿਰਨ ਦੀ ਕਜੂੰਮੇਵਾਰੀ ਕਦਿੱਤੀ |
ਜੋ ਵੀ ਿੁ ਝ ਅਕਧਆਪ੍ਿ ਦੁ ਆਰਾ ਪ੍ੜਾਇਆ ਜਾਾਂਦਾ ਸੀ | ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਿੁਤ ਜਲਦੀ ਕਸਿੱਖ ਲੈਂ ਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਿੱਿ ਕਦਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਿੱਿੀ ਕਲਖੀ ਕਜਸ
ਨੇ ਗੋਪ੍ਾਲ ਪ੍ਾਾਂਡੇ ਨੂ ੂੰ ਿੈਰਾਨ ਿਰ ਕਦਿੱਤਾ | ਉਿ ਬਾਣੀ ਸ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੂੰਥ ਸਾਕਿਬ ਜੀ ਕਵਿੱਚ ਦਰਜ ਿੈ | ਿੋਈ ਇਿੱਿ ਪ੍ੂੰਿਤੀ ਦਾ ਉਚਾਰਣ ਿਰੋ ?
ਉੱਤਰ : ਸਸੈ ਸੋਇ ਕਸਰਸਕਿ ਕਜਕਨ ਸਾਜੀ ਸਭਨਾ ਸਾਕਿਬੁ ਏਿੁ ਭਇਆ || ਊੜੈ ਉਪ੍ਮਾ ਤਾ ਿੀ ਿੀਜੈ ਜਾ ਿਾ ਅੂੰਤ ਨ

ਪ੍ਾਇਆ ||

105.ਪ੍ਰਸ਼ਨ :ਜਦੋਂ ਕਸਿੱਧਾਾਂ ਦੁ ਆਰਾ ਸ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਿ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂ ੂੰ ਇਿੱਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਿਿੱਪ੍ ਕਦਿੱਤਾ ਕਗਆ ਤਾਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਿੀ ਸੀ ?
ਉੱਤਰ : ਇਤੁ ਮਕਦ ਪ੍ੀਤੈ ਨਾਨਿਾ ਬਿੁਤੇ ਖਿੀਅਕਿ ਕਬਿਾਰ ।
ਬਾਬਾ ਮਨੁ ਮਤਵਾਰੋ ਨਾਮ ਰਸੁ ਪ੍ੀਵੈ ਸਿਜ ਰੂੰਗ ਰਚ ਰਕਿਆ ।
ਪ੍ੂਰਾ ਸਾਚੁ ਕਪ੍ਆਲਾ ਕਤਸਕਿ ਪ੍ੀਆਏ ਜਾ ਿਉ ਨਦਕਰ ਿਰੇ।
ਅੂੰਕਮਰਤ ਿਾ ਵਾਪ੍ਾਰੀ ਿੋਵੈ ਕਿਆ ਮਕਦ ਿੂ ਿੇ ਭਾਉ ਧਰੇ ।
ਗੁਰ ਿੀ ਸਾਖੀ ਅੂੰਕਮਰਤ ਬਾਣੀ ਪ੍ੀਵਤ ਿੀ ਪ੍ਰਵਾਣੁ ਭਇਆ ।

106.ਪ੍ਰਸ਼ਨ : ਉਸ ਸਰੋਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਸੋ ਕਜਸ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਸ਼ਰੀ ਅੂੰਕਮਰਤਸਰ ਕਵਚ ਸ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਸਲਾਿ ਤੇ ਸ਼ਰੀ ਗੁਰੂ
ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੁ ਆਰਾ ਸ਼੍ਰੁਰੂ ਿੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ?
ਉੱਤਰ : ਸੂੰਤੋਖਸਰ ਸਾਕਿਬ |

107.ਪ੍ਰਸ਼ਨ : ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਕਵਚ ਔਰਤਾਾਂ ਦੀ ਸਕਥਤੀ ਸਦੀਆਾਂ ਤੋਂ ਿਮਜ਼ੋਰ ਿੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁ ਲਸੀ ਦਾਸ ਨੇ ਔਰਤਾਾਂ ਬਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਾਾਂ
ਕਲਕਖਆ ਢੋਰ , ਗਵਾਰ, ਸ਼ੂਦਰ, ਪ੍ਸ਼ੂ, ਨਾਰੀ । ਯਕਿ ਪ੍ਾਾਂਚੋਂ ਤਾੜਨ ਿੇ ਅਕਧਿਾਰੀ । ਸ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੂੰਥ ਸਾਕਿਬ ਜੀ ਕਵਿੱਚ ਔਰਤਾਾਂ ਲਈ ਸ਼ਰੀ ਗੁਰੂ
ਨਾਨਿ ਦੇਵ ਜੀ ਦੁ ਆਰਾ ਕਦਿੱਤਾ ਕਗਆ ਕਦਰ ਸ਼ਿੀ ਿੋਣ ਿੀ ਿੈ ? ਕਿਪ੍ਾ ਿਰਿੇ ਘਿੱਿੋ – ਘਿੱਿੋ ਦੋ ਪ੍ੂੰਿਤੀਆਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਣ ਿਰੋ ?
ਉੱਤਰ : ਭੂੰਡੁ ਮੁਆ ਭੂੰਡੁ ਭਾਲੀਐ ਭੂੰਕਡ ਿੋਵੈ ਬੂੰਧਾਨ ॥ ਸੋ ਕਿਉ ਮੂੰਦਾ ਆਖੀਐ ਕਜਤੁ ਜੂੰਮਕਿ ਰਾਜਾਨ ॥

108.ਪ੍ਰਸ਼ਨ :ਸ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੂੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਬਿੱਕਚਆਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਿੱਸੋ ?
ਉੱਤਰ : ਸ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੂੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਦੋ ਪ੍ੁਿੱਤਰ ਅਤੇ ਦੋ ਪ੍ੁਿੱਤਰੀਆਾਂ ਸਨ I
ਪ੍ੁਿੱਤਰ – ਭਾਈ ਦਾਤੂ ਅਤੇ ਭਾਈ ਦਾਸੂ ਜੀ |
ਪ੍ੁਿੱਤਰੀਆਾਂ – ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਜੀ ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਅਨੋ ਖੀ ਜੀ |

109.ਪ੍ਰਸ਼ਨ : ਉਸ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਸੋ ਜੀ ਕਜਨ੍ ਾਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੂੰਥ ਸਾਕਿਬ ਜੀ ਕਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਕਗਆ ਿੈ ?
ਉੱਤਰ : ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਜੀ |

110.ਪ੍ਰਸ਼ਨ : ਸ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਿ ਦੇਵ ਜੀ ਦੁ ਆਰਾ ਗੁਰੂਤਾਗਿੱਦੀ ਸ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੂੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂ ੂੰ ਿਦੋਂ ਸੋਂਪ੍ੀ ਗਈ ਸੀ ?
ਉੱਤਰ : 1539 ਈਸਵੀ ਕਵਿੱਚ |

111.ਪ੍ਰਸ਼ਨ : ਭਾਈ ਲਕਿਣਾ ਜੀ ਦੁ ਆਰਾ ਗੁਰੂਤਾਗਿੱਦੀ ਦੀ ਕਜੂੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਕਿਲਾ ਕਿੂੰਨੇ ਸਾਲ ਸ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਿ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਵਿੱਚ
ਸਮਰਕਪ੍ਤ ਿੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ?
ਉੱਤਰ : 7 ਸਾਲ (1532 -1539 ) |

112.ਪ੍ਰਸ਼ਨ :ਸ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਿ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂ ੂੰ ਕਜ਼ੂੰਦਗੀ ਕਵਿੱਚ ਕਵਚਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਤੂੰਨ ਗਿੱਲਾਾਂ ਨੂ ੂੰ ਕਧਆਨ ਕਵਿੱਚ ਰਿੱਖਣ ਦੇ ਲਈ
ਕਿਿਾ ਸੀ | ਉਿਨਾਾਂ ਕਤੂੰਨ ਗਿੱਲਾਾਂ ਬਾਰੇ ਦਿੱਸੋ ਜੀ ?
ਉੱਤਰ : ਇਿੱਿ ਕਸਰ ਦੇ ਿੇਸ ਨਿੀਂ ਿਿਾਉਣੇ |
ਦੂ ਜਾ ਕਪ੍ਿਲ ਰਾਤ ਸਕਤਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ੍ੁ ਿਰੀ |
ਤੀਜੇ ਸਾਧ ਸੂੰਤ ਆਵਾਂਦੇ ਜਾਾਂਵਦੇ ਦੀ ਿਕਿਲ ਿਰਨੀ |

113.ਪ੍ਰਸ਼ਨ :ਭਾਈ ਰਾਮਾ ਜੀ ਿੌਣ ਸਨ ?
ਉੱਤਰ : ਸ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਡੇ ਜਵਾਈ ਸਨ I

114.ਪ੍ਰਸ਼ਨ : ਭਾਈ ਰਾਮਾ ਜੀ ਦੇ ਮਕਿਲ (ਪ੍ਤਨੀ) ਿੌਣ ਸਨ ?
ਉੱਤਰ : ਬੀਬੀ ਦਾਨੀ ਜੀ |

115.ਪ੍ਰਸ਼ਨ :ਸ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੁ ਆਰਾ ਭਾਈ ਰਾਮਾ ਜੀ ਅਤੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੂ ੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੀ ਪ੍ਰਖ ਿਰਨ ਲਈ ਕਿਿੜਾ
ਿਾਰਜ ਕਦਿੱਤਾ ਕਗਆ ਸੀ ?
ਉੱਤਰ : ਸ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੁ ਆਰਾ ਭਾਈ ਰਾਮਾ ਜੀ ਅਤੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੂ ੂੰ ਥੜ੍ ਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਿੂੰਮ ਕਦਿੱਤਾ ਕਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ
ਬਾਉਲੀ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਿੂੰਮ ਸੂੰਭਾਲਦੇ ਸਨ I

116.ਪ੍ਰਸ਼ਨ : ਸ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੁ ਆਰਾ ਸ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂ ੂੰ ਗੁਰੂਤਾਗਿੱਦੀ ਦੀ ਕਜੂੰਮੇਵਾਰੀ ਿਦੋਂ ਸੋਂਪ੍ੀ ਗਈ ਸੀ ?
ਉੱਤਰ : 1574 ਈਸਵੀ ਕਵਿੱਚ |

117.ਪ੍ਰਸ਼ਨ : ਸ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੂੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਦੂ ਸਰਾ ਨਾਮ ਿੀ ਸੀ ?
ਉੱਤਰ : ਭਾਈ ਲਕਿਣਾ ਜੀ |

118.ਪ੍ਰਸ਼ਨ : ਭਾਈ ਲਕਿਣਾ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਿਾਸ਼ ਿਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਿੱਥੇ ਿੋਇਆ ਸੀ ?
ਉੱਤਰ : 31 ਮਾਰਚ 1504 ਈਸਵੀ ਕਵਿੱਚ ਿਰੀਿੇ (ਪ੍ੂੰਜਾਬ) ਕਵਿੱਚ ਿੋਇਆ ਸੀ |

119.ਪ੍ਰਸ਼ਨ : ਭਾਈ ਲਕਿਣਾ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਕਪ੍ਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਸੋ ਜੀ ?
ਉੱਤਰ : ਕਪ੍ਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ – ਫੇਰਮ
ੂ ਿੱਲ ਜੀ|
ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ – ਮਾਤਾ ਦਯਾ ਜੀ|

120.ਪ੍ਰਸ਼ਨ : ਕਿਸ ਗੁਰੂ ਸਾਕਿਬਾਨ ਦੁ ਆਰਾ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੀ ਕਸਿੱਕਖਆ ਸ਼ੁਰੂ ਿੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ?
ਉੱਤਰ : ਸ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੂੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ |

121.ਪ੍ਰਸ਼ਨ : ਸ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੂੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਮਕਿਲ (ਪ੍ਤਨੀ) ਿੌਣ ਸਨ ?
ਉੱਤਰ : ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਜੀ (ਮਿੱਤੇ ਦੀ ਸਰਾਏ) |

122.ਪ੍ਰਸ਼ਨ : ਸ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਕਪ੍ਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਸੋ ਜੀ ?
ਉੱਤਰ : ਕਪ੍ਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ - ਭਾਈ ਤੇਜ ਭਾਨ ਜੀ |
ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ – ਮਾਤਾ ਲਖਮੀ ਜੀ (ਮਾਤਾ ਭਿਤਾ ਦੇਵੀ)|

123.ਪ੍ਰਸ਼ਨ : ਸ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਮਕਿਲ (ਪ੍ਤਨੀ) ਿੌਣ ਸਨ ?
ਉੱਤਰ : ਬੀਬੀ ਮਨਸਾ ਦੇਵੀ ਜੀ |

124.ਪ੍ਰਸ਼ਨ : ਸ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਕਿੂੰਨੇ ਬਿੱਚੇ ਸਨ ? ਉਿਨਾਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਿੱਸ?
ੋ
ਉੱਤਰ : ਸ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਚਾਰ ਬਿੱਚੇ ਸਨ |
ਬਾਬਾ ਮੋਿਨ ਜੀ , ਬਾਬਾ ਮੋਿਰੀ ਜੀ, ਬੀਬੀ ਦਾਨੀ ਜੀ, ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ |

125.ਪ੍ਰਸ਼ਨ : ਸ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੂੰਨੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੂੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂ ੂੰ ਕਮਲੇ ਸੀ ?
ਉੱਤਰ : 61 ਸਾਲ |

126.ਪ੍ਰਸ਼ਨ :ਦਸਵੂੰਧ ਿੀ ਿੈ ?

ਉੱਤਰ : ਦਸਵੂੰਧ ਇਿੱਿ ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਸ਼ਬਦ ਿੈ ਕਜਸ ਦਾ ਅਰਥ ਿੈ ਇਿੱਿ ਦਿਾਈ ਪ੍ਰ ਕਸਿੱਖੀ ਕਵਿੱਚ ਇਿ ਇਿੱਿ ਪ੍ਰੂੰਪ੍ਰਾ ਿੈ | ਕਜਸ ਕਵਿੱਚ ਕਸਿੱਖ ਆਪ੍ਣੀ
ਿਮਾਈ ਦਾ ਦਸਵਾਾਂ ਕਿਿੱਸਾ ਲੋ ਿਾਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਵਿੱਚ ਲਗਾਉਂਦੇ ਿਨ I ਇਿ ਇਿੱਿ ਕਵਚਾਰ ਿੈ ਆਪ੍ਣੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਿਮਾਈ
ਦੂ ਕਜਆਾਂ ਨਾਲ ਵੂੰਡਣ ਦਾ |

127.ਪ੍ਰਸ਼ਨ : ਸ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੂੰਥ ਸਾਕਿਬ ਜੀ ਕਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਿ ਦੇਵ ਜੀ ਅਤੇ ਕਸਿੱਧਾਾਂ ਦੇ ਸੂੰਵਾਦ ਨੂ ੂੰ ਿੀ ਕਿਿਾ ਜਾਾਂਦਾ ਿੈ ?
ਉੱਤਰ : ਕਸਿੱਧ ਗੋਸਕਿ |

128.ਪ੍ਰਸ਼ਨ : ਸ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਿ ਦੇਵ ਜੀ ਦੁ ਆਰਾ ਆਪ੍ਣੀ ਬਾਣੀ ਦੀਆਾਂ ਪ੍ੋਥੀਆਾਂ ਨੂ ੂੰ ਕਿਸਦੇ ਿਿੱਥ ਸੌਂਕਪ੍ਆ ਕਗਆ ਸੀ ?
ਉੱਤਰ : ਸ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੂੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂ ੂੰ |

129.ਪ੍ਰਸ਼ਨ : ਸਿੱਜਣ ਠਿੱਗ ਿੌਣ ਸੀ ?
ਉੱਤਰ : ਉਿ ਇਿੱਿ ਧਾਰਕਮਿ ਸਥਾਨ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਢੋਂਗ ਿਰਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰ ਵਾਸਤਕਵਿ ਕਵਿੱਚ ਉਿ ਲੋ ਿਾਾਂ ਦੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪ੍ਰਖ
ਿਰ ਕਰਿਾ ਸੀ | ਸ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਿ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਦਰਗਾਿੀ ਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂ ੂੰ ਸੁਨਣ ਦੇ ਬਾਅਦ "ਉਜਲੁ ਿੈਿਾ ਕਚਲਿਣਾ ਘੋਕਿਮ ਿਾਲੜੀ ਮਸੁ
||" ਸਿੱਜਣ ਨੇ ਆਪ੍ਣੇ ਆਪ੍ ਨੂ ੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂ ੂੰ ਸਮਰਕਪ੍ਤ ਿੀਤਾ ਅਤੇ ਕਸਿੱਖੀ ਨੂ ੂੰ ਅਪ੍ਣਾਇਆ | ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਮੁਲਤਾਨ ਕਵਿੱਚ
ਇਿੱਿ ਸੈਂਿਰ ਬਣਵਾਇਆ ਕਜਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰਿ ਸਿੱਜਣ ਨੂ ੂੰ ਕਨਯੁਿਤ ਿੀਤਾ ਕਗਆ ਸੀ |ਉਸ ਸਥਾਨ ਨੂ ੂੰ "ਸਿੱਚੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲ" ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਕਣਆ
ਜਾਾਂਦਾ ਿੈ |

130.ਪ੍ਰਸ਼ਨ : ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਿੀ ਿੈ ?
ਉੱਤਰ : ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਵਧਵਾ ਨੂ ੂੰ ਆਪ੍ਣੇ ਪ੍ਤੀ ਦੇ ਅੂੰਕਤਮ ਸੂੰਸਿਾਰ ਤੇ ਕਜਊਂਦੇ ਜਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਿੈ | ਕਵਧਵਾ ਔਰਤ ਦੀ
ਸਕਿਮਤੀ ਤੋਂ ਕਬਨ੍ ਾਾਂ ਿੀ ਉਸ ਨੂ ੂੰ ਅਿੱਗ ਕਵਿੱਚ ਸੁਿੱਿ ਕਦਿੱਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਸੀ |

131.ਪ੍ਰਸ਼ਨ : ਸ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਿਰਨ ਲਈ ਇਿੱਿ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਦਾ ਿੀ ਆਦਰਸ਼ ਿੈ ?
ਉੱਤਰ : ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆਾਂ ਨੂ ੂੰ ਪ੍ਕਿਲਾਾਂ ਲੂੰਗਰ ਿਿਣਾ ਪ੍ੈਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਫਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਕਿਬ ਜਾਣਾ ਿੁੂੰਦਾ ਸੀ I

132.ਪ੍ਰਸ਼ਨ : ਸ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੁ ਆਰਾ ਕਿਿੜਾ ਸ਼ਕਿਰ ਵਸਾਇਆ ਕਗਆ ਅਤੇ ਇਸ ਸ਼ਕਿਰ ਦਾ ਦੂ ਜਾ ਨਾਮ ਿੀ ਸੀ ?
ਉੱਤਰ : ਸ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੁ ਆਰਾ ਸ਼ਰੀ ਅੂੰਕਮਰਤਸਰ ਸ਼ਕਿਰ ਵਸਾਇਆ ਕਗਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਦੂ ਜਾ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਿੇ ਚਿੱਿ / ਰਾਮਦਾਸਪ੍ੁਰ ਸੀ |

133.ਪ੍ਰਸ਼ਨ : ਸ਼ਰੀ ਅੂੰਕਮਰਤਸਰ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਕਤਆਰੀ ਕਿਸ ਗੁਰੂ ਸਾਕਿਬਾਨ ਦੁ ਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਿੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ?
ਉੱਤਰ : ਸ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੁ ਆਰਾ |

134.ਪ੍ਰਸ਼ਨ : ਸ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੁ ਆਰਾ ਗੁਰੂ ਰੂਪ੍ ਕਵਿੱਚ ਰਕਿ ਿੇ ਮਨੁ ਿੱਖਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਉਪ੍ਿਾਰ ਕਿੂੰਨ੍ਾਾਂ ਸਮਾਾਂ ਿੀਤਾ ਕਗਆ ਸੀ ?
ਉੱਤਰ : 1574 - 1581 (7 ਸਾਲ ) |

135.ਪ੍ਰਸ਼ਨ : ਸ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੁ ਆਰਾ ਬਾਉਲੀ ਦਾ ਿੂੰਮ ਿਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਿੀਤਾ ਕਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸ ਗੁਰੂ ਸਾਕਿਬਾਨ ਦੁ ਆਰਾ ਇਸ ਨੂ ੂੰ
ਸੂੰਭਾਕਲਆ ਕਗਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂ ੂੰ ਪ੍ੂਰਾ ਿਰਨ ਦੀ ਿਾਰ ਸੇਵਾ ਕਿਸ ਗੁਰੂ ਸਾਕਿਬਾਨ ਦੁ ਆਰਾ ਿੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ?
ਉੱਤਰ : ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ (ਸ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ) |

136.ਪ੍ਰਸ਼ਨ : ਨਵੀਂ ਕਲਿੱਪ੍ੀ ਨੂ ੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਕਿਿਾ ਜਾਾਂਦਾ ਸੀ । ਗੁਰਮੁਖੀ ਦਾ ਿੀ ਅਰਥ ਿੈ ?
ਉੱਤਰ : ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੁਿੱਖ ਤੋਂ ਉਚਾਰਣ ਿੀਤੇ ਅਿੱਖਰ ।

137.ਪ੍ਰਸ਼ਨ : ਸ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੂੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੁ ਆਰਾ ਕਿੂੰਨੇ ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਵਜੋਂ ਮਨੁ ਿੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਿੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ?
ਉੱਤਰ : 12 ਸਾਲ 5 ਮਿੀਨੇ |

138.ਪ੍ਰਸ਼ਨ : ਸ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਿਾਸ਼ ਕਿਿੱਥੇ ਿੋਇਆ ਸੀ ?
ਉੱਤਰ : ਕਪ੍ੂੰਡ ਬਾਸਰਿੇ ਕਜ਼ਲ੍ ਾ ਅੂੰਕਮਰਤਸਰ ਸਾਕਿਬ |

139.ਪ੍ਰਸ਼ਨ : ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਜੀ ਦਾ ਕਵਆਿ ਕਿਸ ਨਾਲ ਿੋਇਆ ਸੀ ?
ਉੱਤਰ : ਸ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਨਾਲ |

140.ਪ੍ਰਸ਼ਨ : ਸ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੂੰਥ ਸਾਕਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਿਸ ਵਾਰ ਕਵਿੱਚ ਸਲੋ ਿ ਸ਼ਾਕਮਲ ਨਿੀਂ ਿੀਤੇ ਗਏ ?
ਉੱਤਰ : ਬਸੂੰਤ ਦੀ ਵਾਰ ਅਤੇ ਰਾਮਿਲੀ ਦੀ ਵਾਰ |

141.ਪ੍ਰਸ਼ਨ : ਅਸ਼ਿਪ੍ਦੀ ਿੀ ਿੈ ?
ਉੱਤਰ : ਅਸ਼ਿਪ੍ਦੀ ਗੁਰੂ ਗਰੂੰਥ ਸਾਕਿਬ ਜੀ ਦੀਆਾਂ ਿਈ ਰਚਨਾਵਾਾਂ ਕਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਇਿੱਿ ਕਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਸਮ ਦੇ ਿਾਕਵਿ ਸ਼ਬਦ ਿਨ । ਇਿ ਆਮ
ਤੋਰ ਤੇ 8 ਦੋਕਿਆਾਂ ਦੇ ਪ੍ਦੈ (ਪ੍ੈਰਾ) ਿੈ । ਿਰੇਿ ਜੋੜੇ ਦੇ ਦੋ ਕਿਿੱਸੇ ਇਿਿੱਠੇ ਕਮਲਦੇ ਿਨ ।

142.ਪ੍ਰਸ਼ਨ : ਰਾਗ ਬਸੂੰਤ ਨੂ ੂੰ ਕਿਿੜੀ ਰੁਿੱਤ ਅਤੇ ਿਦੋਂ ਗਾਇਆ ਜਾਾਂਦਾ ਿੈ ? ਸ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੂੰਥ ਸਾਕਿਬ ਕਵਿੱਚ ਇਿ ਰਾਗ ਕਿਿੱਥੇ ਦਰਜ ਿੈ ?
ਉੱਤਰ : ਰਾਗ ਬਸੂੰਤ ਇਿੱਿ ਭਾਰਤੀ ਿਲਾ ਸੀ ਿਲ ਰਾਗ ਿੈ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂ ੂੰ ਅਤੇ ਬਸੂੰਤ ਰੁਿੱਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਗਾਇਆ ਜਾਾਂਦਾ ਿੈ |ਇਿ ਰਾਗ
31 ਰਾਗਾਾਂ ਕਵਚੋਂ 25 ਵਾਾਂ ਰਾਗ ਿੈ ਕਜਸ ਨੂ ੂੰ ਸ਼ਬਦਾਾਂ ਦੇ ਕਨਰਮਾਣ ਲਈ 1168 -1196 ਅੂੰਗ ਤਿੱਿ ਵਰਕਤਆ ਕਗਆ ਿੈ |

143.ਪ੍ਰਸ਼ਨ :'ਵਾਰ' ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਿੀ ਅਰਥ ਿੈ ? ਸ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੂੰਥ ਸਾਕਿਬ ਕਵਿੱਚ ਿੁ ਿੱਲ ਕਿੂੰਨੀਆਾਂ ਵਾਰਾਾਂ ਦਰਜ ਿਨ ?
ਉੱਤਰ : ਵਾਰ ਦੇ ਿਈ ਅਰਥ ਿਨ ਉਿਨਾਾਂ ਕਵਿੱਚੋਂ ਇਿੱਿ ਕਲਖਤ ਿੈ ਕਜਸ ਕਵਿੱਚ ਬਿਾਦਰੀ ਦੇ ਿਾਰਜ ਦਾ ਕਜਿਰ ਆਉਂਦਾ ਿੈ | ਪ੍ਕਵਿੱਤਰ ਰੂਪ੍ ਕਵਿੱਚ
ਸਰਵ- ਸ਼ਿਤੀਮਾਨ ਵਾਕਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਰਿਮ ਮਕਿਮਾ ਵੀ ਸ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੂੰਥ ਸਾਕਿਬ ਜੀ ਕਵਿੱਚ ਕਲਖੀ ਗਈ ਿੈ | ਪ੍ੌੜੀਆਾਂ ਦੇ ਸੂੰਗਰਕਿ ਨੂ ੂੰ ਵਾਰ ਕਿਿਾ ਜਾਾਂਦਾ
ਿੈ । ਸ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੂੰਥ ਸਾਕਿਬ ਜੀ ਕਵਿੱਚ ਿੁ ਿੱਲ 22 ਵਾਰਾਾਂ ਦਰਜ ਿਨ |

144.ਪ੍ਰਸ਼ਨ : ਸ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੂੰਥ ਸਾਕਿਬ ਜੀ ਕਵਿੱਚ ਵਾਰਾਾਂ ਨੂ ੂੰ ਕਿਿੜੇ ਰਾਗਾਾਂ ਕਵਿੱਚ ਸ਼ਾਕਮਲ ਿੀਤਾ ਕਗਆ ਿੈ ?
ਉੱਤਰ : ਸ਼ਰੀ ਰਾਗ , ਮਾਝ ਰਾਗ, ਗਉੜੀ ਰਾਗ, ਰਾਗ ਆਸਾ, ਰਾਗ ਗੁਜਰੀ, ਰਾਗ ਕਵਿਾਗੜ੍ ਾ, ਰਾਗ ਵਡਿੂੰਸ, ਰਾਗ ਸੋਰਠ, ਰਾਗ ਜੈਤਸਰੀ,
ਰਾਗ ਸੂਿੀ, ਰਾਗ ਕਬਲਾਵਲ, ਰਾਗ ਰਾਮਿਲੀ, ਰਾਗ ਬਸੂੰਤ, ਰਾਗ ਸਾਰੂੰਗ, ਰਾਗ ਮਲਾਰ, ਰਾਗ ਿਾਨੜਾ |

145.ਪ੍ਰਸ਼ਨ : ਸ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੁ ਆਰਾ ਰਕਚਤ ਿੁ ਿੱਲ ਕਿੂੰਨੀਆਾਂ ਵਾਰਾਾਂ ਸ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੂੰਥ ਸਾਕਿਬ ਜੀ ਕਵਿੱਚ ਦਰਜ ਿਨ ?

ਉੱਤਰ : 8 ਵਾਰਾਾਂ |

146.ਪ੍ਰਸ਼ਨ : ਉਿਨਾਾਂ ਸਾਕਿਬਜ਼ਾਕਦਆਾਂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦਿੱਸੋ ਕਜ੍ਨਾਾਂ ਨੂ ੂੰ ਕਜੂੰਦਾਾਂ ਨੀਿਾਾਂ ਕਵਿੱਚ ਕਚਣ ਿੇ ਸ਼ਿੀਦ ਿੀਤਾ ਕਗਆ?
ਉੱਤਰ : ਬਾਬਾ ਫਤਕਿ ਕਸੂੰਘ ਜੀ |
ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਕਸੂੰਘ ਜੀ |

147.ਪ੍ਰਸ਼ਨ : ਕਸਿੱਖੀ ਕਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਸੂੰਿਲਪ੍ (ਧਾਰਨਾ) ਨੂ ੂੰ ਸਮਝਾਇਓ ?
ਉੱਤਰ : ਏਿੋ ਪ੍ਵਣੁ ਮਾਿੀ ਸਭ ਏਿਾ ਸਭ ਏਿਾ ਜੋਕਤ ਸਬਾਈਆ |
ਉਸੇ ਿੀ ਿਵਾ ਅਤੇ ਉਸੇ ਿੀ ਕਮਿੱਿੀ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਕਸਰਸ਼ਿੀ ਆਉਂਦੀ ਿੈ | ਸਾਕਰਆਾਂ ਕਵਿੱਚ ਇਿੱਿੋ ਕਜਿਾ ਪ੍ਰਿਾਸ਼ ਿੈ, ਇਸ ਲਈ ਜਾਤ ਜਾਾਂ ਕਲੂੰਗ ਦੇ ਅਧਾਰ
ਤੇ ਭੇਦ - ਭਾਵ ਨੂ ੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਿੀਂ ਿੀਤਾ ਜਾ ਸਿਦਾ |

148.ਪ੍ਰਸ਼ਨ : ਜਦੋਂ ਆਕਦ ਸ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੂੰਥ ਸਾਕਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸੂੰਗਰਕਿ ਿੀਤਾ ਕਗਆ, ਕਿਿੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਕਿਬਾਨ ਜੀ ਨੇ ਵਾਰਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਪ੍ਾਉੜੀਆਾਂ ਨੂ ੂੰ
ਸਲੋ ਿਾਾਂ ਨਾਲ ਜੋਕੜਆ ?
ਉੱਤਰ : ਸ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ |

149.ਪ੍ਰਸ਼ਨ :ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੁ ਆਰਾ ਿੁ ਿੱਲ ਕਿੂੰਨੀਆਾਂ ਵਾਰਾਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਿੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਿਨਾਾਂ ਨੂ ੂੰ ਿੀ ਕਿਿਾ ਜਾਾਂਦਾ ਿੈ ?
ਉੱਤਰ : ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੁ ਆਰਾ ਿੁ ਿੱਲ 40 ਵਾਰਾਾਂ ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਕਵਿੱਚ ਰਚੀਆਾਂ ਗਈਆਾਂ ਅਤੇ ਉਿਨਾਾਂ ਨੂ ੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਾਂ ਵਾਰਾਾਂ ਕਿਿਾ
ਜਾਾਂਦਾ ਿੈ |

150.ਪ੍ਰਸ਼ਨ : ਸ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਜੋਤੀ – ਜੋਕਤ ਿਦੋਂ ਸਮਾਏ ?
ਉੱਤਰ : 1581 ਈਸਵੀ ਕਵਿੱਚ |

151.ਪ੍ਰਸ਼ਨ : ਮਸੂੰਦ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਿੀ ਅਰਥ ਿੈ ?

ਉੱਤਰ : ਸ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ 22 ਮੂੰਜੀਆਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪ੍ਨਾ ਿੀਤੀ ਅਤੇ 22 ਮਸੂੰਦ ਕਨਯੁਿਤ ਿੀਤੇ | ਕਸਿੱਖਾਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਿਰਨ ਲਈ
ਮਸੂੰਦ ਮੂੰਜੀ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਸਨ । ਸ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰਗਿੱਦੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਸੂੰਦਾਾਂ ਦੀ ਕਗਣਤੀ 52 ਤਿੱਿ ਵਿੱਧ ਗਈ ਸੀ | ਇਸ ਸਮੇਂ
ਪ੍ਰਚਾਰਿਾਾਂ ਨੂ ੂੰ ਮਸੂੰਦਾਾਂ ਵਜੋਂ ਜਾਕਣਆ ਜਾਣ ਲਿੱਕਗਆ |

152.ਪ੍ਰਸ਼ਨ: ਸ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਇਿੱਿ ਪ੍ਉੜੀ ਦੇ ਰਚਨਾਿਾਰ ਿਨ ਕਜਸ ਕਵਿੱਚ ਇਿੱਿ ਭਗਤ ਅਿਾਲ ਪ੍ੁਰਖ ਅਿੱਗੇ
ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਿਰਦਾ ਿੈ । ਆਨੂੰਦ ਿਾਰਜ ਤੋਂ ਪ੍ਕਿਲਾਾਂ ਰਾਗੀ ਸਾਕਿਬਾਨ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਰੂਪ੍ ਕਵਿੱਚ ਕਿਿੜੀ ਪ੍ਉੜੀ ਦਾ ਉਚਾਰਣ
ਿਰਦੇ ਿਨ ?
ਉੱਤਰ :
ਪ੍ਉੜੀ॥
ਿੀਤਾ ਲੋ ੜੀਐ ਿੂੰਮੁ ਸੁ ਿਕਰ ਪ੍ਕਿ ਆਖੀਐ ॥
ਿਾਰਜੁ ਦੇਇ ਸਵਾਕਰ ਸਕਤਗੁਰ ਸਚੁ ਸਾਖੀਐ ॥
ਸੂੰਤਾ ਸੂੰਕਗ ਕਨਧਾਨੁ ਅੂੰਕਮਰਤੁ ਚਾਖੀਐ ॥
ਭੈ ਭੂੰਜਨ ਕਮਿਰਵਾਨ ਦਾਸ ਿੀ ਰਾਖੀਐ ॥
ਨਾਨਿ ਿਕਰ ਗੁਣ ਗਾਇ ਅਲਖੁ ਪ੍ਰਭੁ ਲਾਖੀਐ ॥੨੦॥

153.ਪ੍ਰਸ਼ਨ: ਕਿਸੇ ਇਿੱਿ ਲਾਵ ਦਾ ਪ੍ਾਠ ਉਚਾਰਣ ਿਰੋ ?

ਉੱਤਰ :
ਪ੍ਕਿਲੀ ਲਾਵ
ਸੂਿੀ ਮਿਲਾ (੪)
ਿਕਰ ਪ੍ਕਿਲੜੀ ਲਾਵ ਪ੍ਰਕਵਰਤੀ ਿਰਮ ਕਦਰ ੜਾਇਆ ਬਕਲ ਰਾਮ ਜੀਉ ॥
ਬਾਣੀ ਬਰਿਮਾ ਵੇਦੁ ਧਰਮੁ ਕਦਰ ੜਿੁ ਪ੍ਾਪ੍ ਤਜਾਇਆ ਬਕਲ ਰਾਮ ਜੀਉ ॥
ਧਰਮੁ ਕਦਰ ੜਿੁ ਿਕਰ ਨਾਮੁ ਕਧਆਵਿੁ ਕਸਕਮਰਕਤ ਨਾਮੁ ਕਦਰ ੜਾਇਆ ॥
ਸਕਤਗੁਰ ਗੁਰੁ ਪ੍ੂਰਾ ਆਰਾਧਿੁ ਸਕਭ ਕਿਲਕਵਖ ਪ੍ਾਪ੍ ਗਵਾਇਆ ॥
ਸਿਜ ਅਨੂੰਦੁ ਿੋਆ ਵਡਭਾਗੀ ਮਕਨ ਿਕਰ ਿਕਰ ਮੀਠਾ ਲਾਇਆ ॥
ਜਨ ਿਿੈ ਨਾਨਿ ਲਾਵ ਪ੍ਕਿਲੀ ਆਰੂੰਭ ਿਾਜੁ ਰਚਾਇਆ ॥੧॥
ਦੂ ਜੀ ਲਾਵ
ਿਕਰ ਦੂ ਜੜੀ ਲਾਵ ਸਕਤਗੁਰੁ ਪ੍ੁਰਖੁ ਕਮਲਾਇਆ ਬਕਲ ਰਾਮ ਜੀਉ ||

ਕਨਰਭਉ ਭੈ ਮਨੁ ਿੋਇ ਿਉਮੈ ਮੈਲ ਗਵਾਇਆ ਬਕਲ ਰਾਮ ਜੀਉ ||
ਕਨਰਮਲੁ ਭਉ ਪ੍ਾਇਆ ਿਕਰ ਗੁਣ ਗਾਇਆ ਿਕਰ ਵੇਖੈ ਰਾਮੁ ਿਦੂ ਰੇ ||
ਿਕਰ ਆਤਮ ਰਾਮੁ ਪ੍ਸਾਕਰਆ ਸੁਆਮੀ ਸਰਬ ਰਕਿਆ ਭਰਪ੍ੂਰੇ ||
ਅੂੰਤਕਰ ਬਾਿਕਰ ਿਕਰ ਪ੍ਰਭੁ ਏਿੋ ਕਮਕਲ ਿਕਰ ਜਨ ਮੂੰਗਲ ਗਾਏ ||
ਜਨ ਨਾਨਿ ਦੂ ਜੀ ਲਾਵ ਚਲਾਈ ਅਨਿਦ ਸ਼ਬਦ ਵਜਾਏ ||੨||
ਤੀਜੀ ਲਾਵ
ਿਕਰ ਤੀਜੜੀ ਲਾਵ ਮਕਨ ਚਾਉ ਭਇਆ ਬੈਰਾਗੀਆ ਬਕਲ ਰਾਮ ਜੀਉ ||
ਸੂੰਤ ਜਨਾ ਿਕਰ ਮੇਲੁ ਿਕਰ ਪ੍ਾਇਆ ਵਡਭਾਗੀਆ ਬਕਲ ਰਾਮ ਜੀਉ ||
ਕਨਰਮਲ ਿਕਰ ਪ੍ਾਇਆ ਿਕਰ ਗੁਣ ਗਾਇਆ ਮੁਕਖ ਬੋਲੀ ਿਕਰ ਬਾਣੀ ||
ਸੂੰਤ ਜਨਾ ਵਡਭਾਗੀ ਪ੍ਾਇਆ ਿਕਰ ਿਥੀਐ ਅਿਥ ਿਿਾਣੀ ||
ਕਿਰਦੈ ਿਕਰ ਿਕਰ ਧੁਕਨ ਉਪ੍ਜੀ ਿਕਰ ਜਪ੍ੀਐ ਮਸਤਕਿ ਭਾਗ ਜੀਉ ||
ਜਨੁ ਨਾਨਿੁ ਬੋਲੇ ਤੀਜੀ ਲਾਵੈ ਿਕਰ ਉਪ੍ਜੈ ਮਕਨ ਬੈਰਾਗੁ ਜੀਉ ||੩||
ਚੌਥੀ ਲਾਵ
ਿਕਰ ਚਉਥੜੀ ਲਾਵ ਮਕਨ ਸਿਜੁ ਭਇਆ ਿਕਰ ਪ੍ਾਇਆ ਬਕਲ ਰਾਮ ਜੀਉ ||
ਗੁਰਮੁਕਖ ਕਮਕਲਆ ਸੁਭਾਇ ਿਕਰ ਮਕਨ ਤਕਨ ਮੀਠਾ ਲਾਇਆ ਬਕਲ ਰਾਮ ਜੀਉ ||
ਿਕਰ ਮੀਠਾ ਲਾਇਆ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭ ਭਾਇਆ ਅਨਕਦਨੁ ਿਕਰ ਕਲਵ ਲਾਈ ||
ਮਕਨ ਕਚੂੰਕਦਆ ਫਲੁ ਪ੍ਾਇਆ ਸੁਆਮੀ ਿਕਰ ਨਾਕਮ ਵਜੀ ਵਾਧਾਈ ||
ਿਕਰ ਪ੍ਰਕਭ ਠਾਿੁ ਕਰ ਿਾਜੁ ਰਚਾਇਆ ਧਨ ਕਿਰਦੈ ਨਾਕਮ ਕਵਗਾਸੀ ||
ਜਨੁ ਨਾਨਿੁ ਬੋਲੇ ਚਉਥੀ ਲਾਵੈ ਿਕਰ ਪ੍ਾਇਆ ਪ੍ਰਭੁ ਅਕਵਨਾਸੀ ||੪||੩||

154.ਪ੍ਰਸ਼ਨ: ਉਸ ਸਲੋ ਿ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਿਰੋ ਕਜਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਸ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੁ ਆਰਾ 'ਵਾਰ ਗਾਉੜੀ' ਕਵਿੱਚ ਿੀਤੀ ਗਈ ? ਕਜਸ ਕਵਿੱਚ
ਸਲਾਿ ਕਦਿੱਤੀ ਗਈ ਿੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਿੱਿ ਕਸਿੱਖ ਆਪ੍ਣਾ ਕਦਨ ਵਾਕਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿੇ ਸ਼ੁਰੂ ਿਰਦਾ ਿੈ ?
ਉੱਤਰ:

ਗੁਰ ਸਕਤਗੁਰ ਿਾ ਜੋ ਕਸਖੁ ਅਖਾਏ ਸੁ ਭਲਿੇ ਉਕਠ ਿਕਰ ਨਾਮੁ ਕਧਆਵੈ ॥
ਉਦਮੁ ਿਰੇ ਭਲਿੇ ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਇਸਨਾਨੁ ਿਰੇ ਅੂੰਕਮਰਤ ਸਕਰ ਨਾਵੈ ॥
ਉਪ੍ਦੇਕਸ ਗੁਰੂ ਿਕਰ ਿਕਰ ਜਪ੍ੁ ਜਾਪ੍ੈ ਸਕਭ ਕਿਲਕਵਖ ਪ੍ਾਪ੍ ਦੋਖ ਲਕਿ ਜਾਵੈ ॥
ਕਫਕਰ ਚੜੈ ਕਦਵਸੁ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਵੈ ਬਿਕਦਆ ਉਠਕਦਆ ਿਕਰ ਨਾਮੁ ਕਧਆਵੈ ॥

ਜੋ ਸਾਕਸ ਕਗਰਾਕਸ ਕਧਆਏ ਮੇਰਾ ਿਕਰ ਿਕਰ ਸੋ ਗੁਰਕਸਖੁ ਗੁਰੂ ਮਕਨ ਭਾਵੈ ॥
ਕਜਸ ਨੋ ਦਇਆਲੁ ਿੋਵੈ ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ ਕਤਸੁ ਗੁਰਕਸਖ ਗੁਰੂ ਉਪ੍ਦੇਸੁ ਸੁਣਾਵੈ ॥
ਜਨੁ ਨਾਨਿੁ ਧੂਕੜ ਮੂੰਗੈ ਕਤਸੁ ਗੁਰਕਸਖ ਿੀ ਜੋ ਆਕਪ੍ ਜਪ੍ੈ ਅਵਰਿ ਨਾਮੁ ਜਪ੍ਾਵੈ ॥

155.ਪ੍ਰਸ਼ਨ:ਸ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਿ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪ੍ਕਿਲਾਾਂ ਸ਼ਕਿਨਸ਼ਾਿ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਆਪ੍ਣੀਆਾਂ ਵਿੱਖ - ਵਿੱਖ ਕਿਸਮਾਾਂ ਕਵਿੱਚ ਲੋ ਿਾਾਂ ਨੂ ੂੰ
ਦਬਿਾਇਆ | ਲੋ ਿ ਬੇਵਿੱਸ ਸਨ ਅਤੇ ਉਿਨਾਾਂ ਿੋਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਕਖਲਾਫ ਖੜੇ ਿੋਣ ਦੀ ਕਿੂੰਮਤ ਨਿੀਂ ਸੀ । ਉਿ ਕਸਰਫ ਮਿੱਦਦ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ
ਨੂ ੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਿਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਸਨ | ਸ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਿ ਦੇਵ ਜੀ ਦੁ ਆਰਾ ਇਸ ਸਕਥਤੀ ਨੂ ੂੰ ਬਾਣੀ ਕਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਦਰਸਾਇਆ ਕਗਆ ?

ਉੱਤਰ:
ਿਕਲ ਿਾਤੀ ਰਾਜੇ ਿਾਸਾਈ ਧਰਮੁ ਪ੍ੂੰਖ ਿਕਰ ਉਡਕਰਆ ॥
ਿੂ ੜ ਅਮਾਵਸ ਸਚੁ ਚੂੰਦਰਮਾ ਦੀਸੈ ਨਾਿੀ ਿਿ ਚਕੜਆ ॥
ਿਉ ਭਾਕਲ ਕਵਿੁ ੂੰਨੀ ਿੋਈ । ਆਧੇਰੈ ਰਾਿੁ ਨਾ ਿੋਈ ॥
ਕਵਚ ਿਉਮੈ ਿਕਰ ਦੁ ਖੁ ਰੋਈ । ਿਿੁ ਨਾਨਿ ਕਿਕਨ ਕਬਕਧ ਗਕਤ ਿੋਈ ॥
ਵਾਰੁ ਮਾਝ ਪ੍ਉੜੀ
ਲਬੁ ਪ੍ਾਪ੍ੁ ਦੁ ਇ ਰਾਜਾ ਮਿਤਾ ਿੂ ੜ੍ ਿੋਆ ਕਸਿਦਾਰੁ ॥
ਿਾਮੁ ਨੇ ਬੁ ਸਕਦ ਪ੍ੁਿੀਐ ਬਕਿ ਬਕਿ ਿਰੇ ਬੀਚਾਰੁ ॥
ਅੂੰਧੀ ਰਯਕਤ ਕਗਆਨ ਕਵਿੂਣੀ ਭਾਕਿ ਭਰੇ ਮੁਰਦਾਰੁ ॥
ਕਗਆਨੀ ਨਚਕਿ ਵਾਜੇ ਵਾਵਕਿ ਰੂਪ੍ ਿਰਕਿ ਸੀਗਾਰੁ ॥
“ਊਚੇ ਿੂ ਿਕਿ” ਵਾਦਾ ਗਾਵਕਿ ਜੋਧਾ ਿਾ ਵੀਚਾਰੁ ॥

156.ਪ੍ਰਸ਼ਨ : ਸ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਿ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਣ ਤੇ, ਇਿੱਥੋਂ ਤਿੱਿ ਕਿ ਕਜਨ੍ ਾਾਂ ਲੋ ਿਾਾਂ ਨੇ ਆਪ੍ਣੇ ਆਪ੍ ਨੂ ੂੰ ਧਾਰਕਮਿ ਲੀਡਰ ਮੂੰਕਨਆ
ਭਾਵੇਂ ਕਿੂੰਦੂ ਜਾਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੇਿਿੱਦ ਪ੍ਾਖੂੰਡੀ ਅਤੇ ਠਿੱਗ ਸਨ । ਇਸ ਨਾਲ ਸੂੰਬੂੰਕਧਤ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਾਂ ਦੋ ਪ੍ੂੰਿਤੀਆਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਣ ਿਰੋ ?
ਉੱਤਰ:
ਮਾਣਸ ਖਾਣੇ ਿਰਕਿ ਕਨਵਾਜ । ਿੁ ਰੀ ਵਗਾਇਕਨ ਕਤਨ ਗਕਲ ਤਾਗ ।।
ਕਤਨ ਘਕਰ ਬਰਿਮਣ ਪ੍ੂਰਕਿ ਨਾਦ । ਓਨਾ ਕਭ ਆਵਕਿ ਓਈ ਸਾਦ ।।
ਿੂ ੜੀ ਰਾਕਸ ਿੂ ੜਾ ਵਾਪ੍ਾਰੁ । ਿੂ ੜੁ ਬੋਕਲ ਿਰਕਿ ਆਿਾਰੁ ।।

ਸਰਮ ਧਰਮ ਿਾ ਡੇਰਾ ਦੂ ਕਰ । ਨਾਨਿ ਿੂ ੜ ਰਕਿਆ ਭਰਪ੍ੂਕਰ ।।
ਮਥੈ ਕਿਿਾ ਤੋਕੜ ਧੋਤੀ ਿਖਾਈ । ਿਕਥ ਿੁ ਰੀ ਜਗਤ ਿਾਸਾਈ ।।
ਨੀਲ ਵਸਤਰ ਪ੍ਕਿਕਰ ਿੋਵਕਿ ਪ੍ਰਵਾਣੁ । ਮਲੇ ਿ ਧਾਨੁ ਲੇ ਪ੍ੂਜਕਿ ਪ੍ੁਰਾਣੁ ।।
ਅਭਾਕਖਆ ਿਾ ਿੁ ਠਾ ਬਿਰਾ ਖਾਣਾ । ਚਉਿੇ ਉਪ੍ਕਰ ਕਿਸੈ ਨਾ ਜਾਣਾ ।।
ਦੇ ਿੈ ਚਉਿਾ ਿਢੀ ਿਾਰ । ਉਪ੍ਕਰ ਆਇ ਬੈਠੇ ਿੂ ਕੜਆਰ ।।
ਮਤੁ ਕਭਿੈ ਵੇ ਮਤੁ ਕਭਿੈ । ਇਿੁ ਅੂੰਨੁ ਅਸਾਡਾ ਕਫਿੈ ।।
ਤਕਨ ਕਫਿੈ ਫੇੜ ਿਰੇਕਨ । ਮਕਨ ਜੂਠੇ ਚੁਲੀ ਭਰੇਕਨ ।।
ਿਿੁ ਨਾਨਿ ਸਚੁ ਕਧਆਈਐ । ਸੁਕਚ ਿੋਵੈ ਤਾਾਂ ਸਚੁ ਪ੍ਾਈਐ ।।੨ ।।

ਸਤੀ ਪ੍ਾਪ੍ੁ ਿਕਰ ਸਤੁ ਿਮਾਕਿ । ਗੁਰ ਦੀਕਖਆ ਘਕਰ ਦੇਵਣ ਜਾਕਿ ।।
ਇਸਤਰੀ ਪ੍ੁਰਖੈ ਖਕਿਐ ਭਾਉ । ਭਾਵੈ ਆਵਉ ਭਾਵੈ ਜਾਉ ।।
ਸਾਸਤੁ ਬੇਦੁ ਨਾ ਮਾਨੈ ਿੋਇ । ਆਪ੍ੋ ਆਪ੍ੈ ਪ੍ੂਜਾ ਿੋਇ ।।
ਿਾਜੀ ਿੋਇ ਿੈ ਬਿੈ ਕਨਆਇ । ਫੇਰੇ ਤਸਬੀ ਿਰੇ ਖੁਦਾਇ ।।
ਵਢੀ ਲੈ ਿੇ ਿਿੁ ਗਵਾਏ । ਜੇ ਿੋ ਪ੍ੂਿੇ ਤਾਾਂ ਪ੍ਕੜ ਸੁਣਾਏ ।।
ਤੁ ਰਿ ਮੂੰਤਰ ਿਕਨ ਕਰਦੈ ਸਮਾਕਿ । ਲੋ ਿ ਮੁਿਾਵਕਿ ਚਾੜੀ ਖਾਕਿ ॥
ਚਉੁਿਾ ਦੇ ਿੈ ਸੁਚਾ ਿੋਇ । ਐਸਾ ਕਿੂੰਦੂ ਵੇਖਿੁ ਿੋਇ ॥
ਜੋਗੀ ਕਗਰਿੀ ਜਿਾ ਕਬਭੂ ਤ । ਆਗੈ ਪ੍ਾਿੈ ਰੋਵਕਿ ਪ੍ੁਤ ॥
ਜੋਗ ਨ ਪ੍ਾਇਆ ਜੁਗਕਤ ਗਵਾਈ । ਕਿਤੁ ਿਾਰਕਣ ਕਸਕਰ ਿਾਈ ਪ੍ਾਈ ॥
ਨਾਨਿ ਿਕਲ ਿਾ ਏਿੁ ਪ੍ਰਵਾਣੁ । ਆਪ੍ੇ ਆਖਣੁ ਆਪ੍ੇ ਜਾਣੁ ॥1॥

157.ਪ੍ਰਸ਼ਨ : ਸ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਕਬੂੰਦ ਕਸੂੰਘ ਜੀ ਨੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਕਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂ ੂੰ ਿੀ ਨਾਮ ਕਦਿੱਤਾ ਸੀ ?
ਉੱਤਰ : ਖਾਲਸਾ ਪ੍ੂੰਥ ।

158.ਪ੍ਰਸ਼ਨ : ਪ੍ੂੰਜ ਿਿਾਰਾਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਿੱਸੋ ਜੋ ਿਰ ਇਿੱਿ ਕਸਿੱਖ ਨੂ ੂੰ ਧਾਰਨ ਿਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿਨ ?
ਉੱਤਰ : ਿੇਸ , ਿੂੰਘਾ , ਿੜ੍ ਾ , ਕਿਰਪ੍ਾਨ , ਿਿਕਿਰਾ ।

159.ਪ੍ਰਸ਼ਨ : ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਕਵਿੱਚ 'ਪ੍ਰਦਾ ਪ੍ਕਿਨਣ' ਦੀ ਆਕਗਆ ਨਿੀਂ ਸੀ । ਪ੍ਰਦਾ ਪ੍ਰਥਾ ਿੀ ਿੈ ?
ਉੱਤਰ : ਔਰਤਾਾਂ ਦੁ ਆਰਾ ਇਿੱਿ ਪ੍ਰਦਾ ਪ੍ਕਿਨਣਾ ।

160.ਪ੍ਰਸ਼ਨ : ਗੁਰੂ ਰੂਪ੍ ਕਵਿੱਚ ਸਜਣ ਤੋਂ ਪ੍ਕਿਲਾਾਂ ਸ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿੂੰਨੇ ਸਾਲ ਪ੍ੂਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੂੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ
ਕਵਿੱਚ ਸਮਰਕਪ੍ਤ ਿੀਤੇ ?
ਉੱਤਰ : 12 ਸਾਲ ।

161.ਪ੍ਰਸ਼ਨ: ਸ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੁ ਆਰਾ ਗੋਇੂੰਦਵਾਲ ਕਵਿੱਚ ਬਾਉਲੀ ਦਾ ਕਨਰਮਾਣ ਕਿਸ ਸਾਲ ਕਵਿੱਚ ਸੂੰਪ੍ੂਰਨ ਿੀਤਾ ਕਗਆ ਸੀ ?
ਉੱਤਰ : ਬਾਉਲੀ 1559 ਈਸਵੀ ਕਵਿੱਚ ।

162.ਪ੍ਰਸ਼ਨ : ਪ੍ਕਿਲੀ ਉਦਾਸੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਿ ਜੀ ਪ੍ਿਨਾ ਵਿੱਲ ਗਏ ਤਾਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸਨੂ ੂੰ ਕਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿ ਵਜੋਂ ਕਨਯੁਿਤ ਿੀਤਾ
ਸੀ ?
ਉੱਤਰ : ਸਾਕਲਸ ਰਾਏ ਜੋ ਇਿੱਿ ਜੌਿਰੀ ਸੀ ਕਜਸਨੇ ਕਸਿੱਖੀ ਦੇ ਸੂੰਦੇਸ਼ ਨੂ ੂੰ ਅਪ੍ਣਾਇਆ ਅਤੇ ਕਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਿੀਤਾ ।

163.ਪ੍ਰਸ਼ਨ : ਉਸ ਰਾਗ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਸੋ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਉਚਾਰਣ ਿਰੋ ਕਜਸ ਕਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬਿੱਕਚਆਾਂ ਨੂ ੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਕਦਿੱਤੀ ਿੈ ਕਿ ਇਿ
ਇਿੱਿ ਅਕਜਿੇ ਕਵਅਿਤੀ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਿਰਨ ਦਾ ਪ੍ਾਪ੍ ਿੈ ਕਜਸਨੇ ਪ੍ਾਲਣ - ਪ੍ੋਸ਼ਣ ਿੀਤਾ ਅਤੇ ਉਭਾਕਰਆ ਿੈ ?
ਉੱਤਰ : ਰਾਗ ਦਾ ਨਾਮ - ਸਾਰੂੰਗ |
ਿਾਿੇ ਪ੍ੂਤ ਝਗਰਤ ਿਉਂ ਸੂੰਕਗ ਬਾਪ੍ ॥ ਕਜਨ ਿੇ ਜਣੇ ਬਡੀਰੇ ਤੁ ਮ ਿਉਂ ਕਤਨ ਕਸਉ ਝਗਰਤ ਪ੍ਾਪ੍ ॥ ੧ ॥ਰਿਾਉ॥
ਕਜਸ ਧਨ ਿਾ ਤੁ ਮ ਗਰਬੁ ਿਰਤ ਿਉ ਸੋ ਧਨੁ ਕਿਸਕਿ ਨ ਆਪ੍॥
ਕਖਨ ਮਕਿ ਿੋਕਡ ਜਾਇ ਕਬਕਖਆ ਰਸੁ ਤਉ ਲਾਗੈ ਪ੍ਿੁ ਤਾਪ੍॥
ਜੋ ਤੁ ਮਰੇ ਪ੍ਰਭ ਿੋਤੇ ਸੁਆਮੀ ਿਰ ਕਤਨ ਿੇ ਜਾਪ੍ਿੁ ਜਾਪ੍ ॥
ਉਪ੍ਦੇਸੁ ਿਰਤ ਨਾਨਿ ਜਨ ਤੁ ਮ ਿਉ ਜਉ ਸੁਨਿੁ ਤਉ ਜਾਇ ਸੂੰਤਾਪ੍ ॥

164.ਪ੍ਰਸ਼ਨ: ਸ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਿ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਮਨੁ ਿੱਖਤਾ ਲਈ ਜੀਵਨ ਦਾ ਰਾਿ ਦਿੱਕਸਆ । ਉਿਨਾਾਂ ਕਤੂੰਨ ਬੁਕਨਆਦੀ ਪ੍ਾਠਾਾਂ ਬਾਰੇ ਦਿੱਸੋ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ
ਦੁ ਆਰਾ ਪ੍ੜ੍ ਾਏ ਗਏ ?
ਉੱਤਰ: "ਕਿਰਤ ਿਰਨੀ , ਨਾਮ ਜਪ੍ਣਾ , ਵੂੰਡ ਿਿਣਾ" । ਇਿੱਿ ਸਿੱਚੀ ਸੁਿੱਚੀ ਕਿਰਤ ਿਰਨਾ , ਇਿੱਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਮ ਨੂ ੂੰ ਜਪ੍ਣਾ , ਆਪ੍ਣੀ ਆਮਦਨ
ਜ਼ਰੂਰਤਮੂੰਦ ਦੀ ਸਿਾਇਤਾ ਲਈ ਵੂੰਡਣਾ ।

165.ਪ੍ਰਸ਼ਨ : ਕਜਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਗਿੱਲਬਾਤ ਕਸਿੱਧਾਾਂ ਨਾਲ ਿੋਈ ਉਸ ਸਥਾਨ ਨੂ ੂੰ ਗੋਰਖ ਮਿੱਤਾ ਕਿਿਾ ਜਾਾਂਦਾ ਿੈ ਜੋ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਵਿੱਚ
ਪ੍ੀਲੀਭੀਤ ਦੇ ਨੇ ੜੇ ਿੈ । ਗਿੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਿ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉਿਨਾਾਂ ਦੇ ਧਾਰਕਮਿ ਸਵਾਲਾਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਉਸ ਸਥਾਨ ਨੂ ੂੰ ਕਿਸ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਕਣਆ ਜਾਣ ਲਿੱਗਾ ?
ਉੱਤਰ : ਨਾਨਿ ਮਿੱਤਾ ।

166.ਪ੍ਰਸ਼ਨ : ਸ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਨਤਨੇ ਮ ਦੀਆਾਂ ਪ੍ੂੰਜ ਬਾਣੀਆਾਂ ਕਵਚੋਂ ਇਿੱਿ ਦੇ ਰਚਨਾਿਾਰ ਿਨ ਕਜੂੰਨ੍ਾਾਂ ਦਾ ਕਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆਾਂ ਦੁ ਆਰਾ ਿਰ
ਰੋਜ਼ ਪ੍ਾਠ ਿਰਦੇ ਿਨ । ਉਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਸੋ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਣੀ ਕਵਿੱਚ ਿੁ ਿੱਲ ਕਿੂੰਨੀਆਾਂ ਪ੍ਾਉੜੀਆਾਂ ਦਰਜ ਿਨ ?
ਉੱਤਰ : ਆਨੂੰਦ ਸਾਕਿਬ ਅਤੇ ੪੦ ਪ੍ਾਉੜੀਆਾਂ ।

167.ਪ੍ਰਸ਼ਨ : ਸ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੁ ਆਰਾ ਕਿਵੇਂ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂ ੂੰ ਖਤਮ ਿੀਤਾ ਕਗਆ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆਾਂ ਕਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ ਕਲਆਾਂਦੀ ਗਈ ?
ਉੱਤਰ : "ਪ੍ਕਿਲਾਾਂ ਪ੍ੂੰਗਤ ਕਫਰ ਸੂੰਗਤ " ਅਤੇ ਬਾਉਲੀ ਦਾ ਕਨਰਮਾਣ ਿਰਿੇ ।

168.ਪ੍ਰਸ਼ਨ : ਸ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਸਾਲ ਕਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕਿਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੂੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਦਰਗਾਿੀ
ਦਰਸ਼ਨਾਾਂ ਦੇ ਲਈ ਗਏ ਸਨ ?
ਉੱਤਰ : ੧੫੪੦ ਈਸਵੀ ਕਵਿੱਚ ਖਡੂ ਰ ਸਾਕਿਬ ।

169.ਪ੍ਰਸ਼ਨ : ਕਿਸ ਬਾਦਸ਼ਾਿ ਦੁ ਆਰਾ "ਗੁਰੂ ਿਾ ਲੂੰਗਰ " ਿਕਿਆ ਕਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂ ਜੀ ਕਸਿੱਖ - ਸੂੰਗਤ ਨਾਲ ਇਿੱਿੋ ਪ੍ੂੰਗਤ ਕਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਨ ?
ਉੱਤਰ : ਬਾਦਸ਼ਾਿ ਅਿਬਰ ।

170.ਪ੍ਰਸ਼ਨ ; ਸਮਰਾਿ ਅਿਬਰ ਨੇ ਇਿੱਿ ਕਪ੍ੂੰਡ ਤੋਂ "ਗੁਰੂ ਿਾ ਲੂੰਗਰ " ਲਈ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਪ੍ੇਸ਼ਿਸ਼ ਿੀਤੀ । ਸ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੁ ਆਰਾ ਇਸਨੂ ੂੰ
ਕਿਉਂ ਇਨਿਾਰ ਿੀਤਾ ਕਗਆ ?
ਉੱਤਰ : “ਗੁਰੂ ਿਾ ਲੂੰਗਰ” ਨੂ ੂੰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਿਰਨਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਿੇਵਲ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆਾਂ ਦੀਆਾਂ ਭੇਿਾਵਾਾਂ ਤੇ ਕਨਰਭਰ ਿੋਣਾ ਚਾਿੀਦਾ
ਿੈ|

171.ਪ੍ਰਸ਼ਨ : "ਗੁਰੂ ਿਾ ਲੂੰਗਰ " ਕਵਿੱਚ ਕਿਿੱਸਾ ਲੈਂ ਦੇ ਿੋਏ (ਿਿਦੇ ਿੋਏ ) ਦੂ ਸਕਰਆਾਂ ਨਾਲ ਇਿੱਿ ਪ੍ੂੰਗਤ ਕਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦਾ ਿੀ ਅਰਥ ਿੈ ?
ਉੱਤਰ : ਿਰ ਿੋਈ ਇਿੱਿ ਦੂ ਜੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਿੁੂੰਦਾ ਿੈ ਰੂੰਗ , ਜਾਤ ਅਤੇ ਕਸਧਾਾਂਤਾਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਿ ਿੀਤੇ ਕਬਨ੍ ਾਾਂ ।

172.ਪ੍ਰਸ਼ਨ : ਜਦੋਂ ਕਸਿੱਖ ਸੂੰਗਤ ਦਾ ਆਿਾਰ ਵਿੱਧ ਕਰਿਾ ਸੀ ਤਾਾਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੁ ਆਰਾ ਸੂੰਗਤ ਦੀ ਬੇਿਤਰ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਨਿ ਅਤੇ
ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਕਨਯਮ ਸਥਾਕਪ੍ਤ ਿੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ?
ਉੱਤਰ : ਮੂੰਜੀਆਾਂ |
173.ਪ੍ਰਸ਼ਨ : ਪ੍ਕਿਲੀ ਉਦਾਸੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਿ ਦੇਵ ਜੀ "ਿਾਸ਼ੀ" ਜਾਾਂਦੇ ਿਨ ਤਾਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਵਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਦੀ ਕਵਸ਼ਾਲ ਸ਼ਰੇਣੀ ਤੇ ਪ੍ੂੰਕਡਤ
ਚਤੁ ਰ ਦਾਸ ਨਾਲ ਗਿੱਲ ਬਾਤ ਿੋਈ । ਪ੍ੂੰਕਡਤ ਚਤੁ ਰ ਦਾਸ ਨੂ ੂੰ ਆਪ੍ਣਾ ਕਦਰ ਸ਼ਿੀਿੋਣ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਕਸਿੱਖੀ ਨੂ ੂੰ ਅਪ੍ਨਾਉਣ ਲਈ ਿੀ ਕਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਸੀ ?
ਉੱਤਰ :ਪ੍ੂੰਕਡਤ ਚਤੁ ਰ ਦਾਸ ਇਿ ਮੂੰਨਦਾ ਿੈ ਕਿ ਵਾਕਿਗੁਰੂ ਦਾ ਬਰਿਮ ਚਾਨਣ ਿਰੇਿ ਮਨੁ ਿੱਖ ਕਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਿੈ ਅਤੇ ਇਿੱਿ "ਵਾਕਿਗੁਰ"ੂ ਦੇ ਨਾਮ ਰਾਿੀਂ
ਵਾਕਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਕਮਲ ਸਿਦਾ ਿੈ. ਕਿਉਂਕਿ ਕਸਿੱਖਾਾਂ ਨੇ ਪ੍ਿੱਥਰ ਦੀ ਪ੍ੂਜਾ ਨਿੀਂ ਿੀਤੀ. ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਖੇਤਰ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰਿ ਕਨਯੁਿਤ ਿੀਤਾ ।

174.ਪ੍ਰਸ਼ਨ :ਕਿਸ ਗੁਰਕਸਿੱਖ ਤੋਂ ਭਾਈ ਲਕਿਣਾ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਿ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਿੀਰਤਨ ਸੁਣੇ ਕਜਸਨੇ ਉਸਨੂ ੂੰ ਸਿੱਚੇ ਗੁਰੂ ਨੂ ੂੰ ਕਮਲਣ
ਦੀ ਇਿੱਿਾ ਪ੍ੈਦਾ ਿੀਤੀ ?
ਉੱਤਰ :ਖਡੂ ਰ ਸਾਕਿਬ ਦੇ ਭਾਈ ਜੋਧ ।

175.ਪ੍ਰਸ਼ਨ : ਵਾਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਵਿੱਚ ਇਿ ਕਿਿਾ ਜਾਾਂਦਾ ਿੈ ਮਿਿੱਲਾ ਪ੍ਕਿਲਾਾਂ ਤੀਜਾ,ਚੌਥਾ ,ਜਾਾਂ ਪ੍ੂੰਜਵਾਾਂ ਇਸਦਾ ਿੀ ਅਰਥ ਿੈ ?
ਉੱਤਰ : ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਿੈ ਕਿ ਵਾਰਾਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਪ੍ਕਿਲੇ , ਤੀਜੇ ,ਚੌਥੇ ਜਾਾਂ ਪ੍ੂੰਜਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਕਿਬਾਨ ਦੁ ਆਰਾ ਿੀਤੀ ਗਈ ?

176.ਪ੍ਰਸ਼ਨ :- ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਪ੍ਕਿਲੀ ਵਾਰ ਕਵਚ ਕਲਖਦੇ ਿਨ :ਸਕਤਗੁਰ ਨਾਨਿ ਪ੍ਰਗਕਿਆ, ਕਮਿੀ ਧੂੰਧੁ ਜਕਗ ਚਾਨਣ ਿੋਆ ||

ਕਜਉ ਿਕਰ ਸੂਰਜ ਕਨਿਕਲਆ ਤਾਰੇ ਿਪ੍ੈ ਅੂੰਧੇਰੁ ਪ੍ਲੋ ਆ ।।
ਕਸੂੰਘ ਬੁਿੇ ਕਮਰਗਾਵਲੀ ਭੂੰਨੀ ਜਾਇ ਨ ਧੀਕਰ ਧਰੋਆ ।।
ਕਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਪ੍ੈਰ ਧਰੈ ਪ੍ੂਜਾ ਆਸਣੁ ਥਾਪ੍ਕਣ ਸੋਆ ||
ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਦਿੱਸੋ ?
ਉੱਤਰ :ਜਦੋਂ ਸ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਿ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਿਾਸ਼ ਿੋਇਆ ਤਾਾਂ ਅਕਗਆਨਤਾ ਦਾ ਅੂੰਧੇਰਾ ਬਰਿਮ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਾਲ ਦੂ ਰ ਿੋ ਕਗਆ ਸੀ ਕਜਵੇਂ ਸੂਰਜ
ਚੜ੍ ਨ ਨਾਲ ਅੂੰਧੇਰਾ ਅਤੇ ਤਾਰੇ ਦੂ ਰ ਚਲੇ ਜਾਾਂਦੇ ਿਨ | ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਰ ਗਰਜਦਾ ਿੈ ਤਾਾਂ ਕਿਰਨਾਾਂ ਦਾ ਸਮੂਿ ਡਰ ਿੇ ਭਿੱਜ ਜਾਾਂਦਾ ਿੈ ਕਜਥੇ ਵੀ ਸ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਿ
ਦੇਵ ਜੀ ਜਾਾਂਦੇ ਸਨ | ਉਿ ਸਥਾਨ ਉਪ੍ਾਸਨਾ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣ ਜਾਾਂਦਾ ਸੀ |

177.ਪ੍ਰਸ਼ਨ : ਜਗਨਾਥ ਪ੍ੂਰੀ ਕਵਚ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਿ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂ ੂੰ ਮੂੰਦਰ ਕਵਚ ਇਿ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਵਚ ਆਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਿੀਤੀ ਗਈ ਸੀ. ਆਰਤੀ ਲਈ
ਿਰ ਿੋਈ ਉੱਠਦਾ ਿੈ ਜਦੋਂ "ਪ੍ੂਜਾਰੀ" ਨੇ ਇਿੱਿ ਪ੍ਲੇ ਿ ਕਵਚ ਦੀਪ੍, ਫੁ ਿੱਲਾਾਂ, ਮੋਤੀਆਾਂ ਅਤੇ ਇਿਾਰਾਾਂ ਨੂ ੂੰ ਪ੍ਰਿਾਸ਼ਮਾਨ ਿਰ ਕਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬੁਿੱਤ ਅਿੱਗੇ
ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਰੂਪ੍ ਵਜੋਂ ਇਸ ਨੂ ੂੰ ਘੁੂੰਮਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਿਰ ਕਦਿੱਤਾ. ਗੁਰੂ ਨਾਨਿ ਜੀ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਰਕਿੂੰਦੇ ਅਤੇ ਆਰਤੀ ਕਵਚ ਕਿਿੱਸਾ ਨਿੀਂ ਲੈਂ ਦ?ੇ ਉਸ ਸਮੇਂ
ਰਾਗ ਧਾਨਸਰੀ ਕਵਚ ਕਿਿੜੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਿ ਜੀ ਉਚਾਰਦੇ ਿਨ?
ਉੱਤਰ : ਸ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਿ ਿਕਿੂੰਦੇ ਿਨ ਕਿ ਿੁ ਦਰਤ ਕਸਰਜਣਿਾਰ ਦੀ ਅਸਲੀ ਆਰਤੀ ਿਰ ਕਰਿਾ ਿੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਉਲਿ ਉਿ ਇਸ ਕਵਚ ਸ਼ਾਕਮਲ
ਿੋਇਆ ਿੈ
ਗਗਨ ਮੈ ਥਾਲ ਰਕਵ ਚੂੰਦੁ ਦੀਪ੍ਿ ਬਨੇ ਤਾਕਰਿਾ ਮੂੰਡਲ ਜਨਿ ਮੋਤੀ॥
ਧੂਪ੍ੁ ਮਲਆਨਲੋ ਪ੍ਵਣੁ ਚਵਰੋ ਿਰੇ ਸਗਲ ਬਨਰਾਇ ਫੂ ਲੂੰਤ ਜੋਤੀ॥

178.ਪ੍ਰਸ਼ਨ :ਇਿ ਸੂੰਗੀਤਮਈ ਸਾਧਨ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਾਪ੍ ਿਰਨ ਨਾਲ ਵਾਕਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਕਿਮਾ ਬਣ ਜਾਾਂਦੀ ਿੈ. ਇਸਨੂ ੂੰ ਿੀ ਨਾਮ ਕਦਿੱਤਾ
ਕਗਆ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂ ੂੰ ਕਸਿੱਖ ਪ੍ੂੰਥ ਕਵਚ ਬਣਾਇਆ?
ਉੱਤਰ :ਿੀਰਤਨ । ਸ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਨਿ ਦੇਵ ਜੀ ਿੀਰਤਨ ਦੇ ਸੂੰਸਥਾਪ੍ਿ ਿਨ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੂੰਸਾ ਿਕਰਆ ਿਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਭਾਈ
ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਰਬਾਬ ਵਜਾਇਆ ਿਰਦੇ ਸਨ

179.ਪ੍ਰਸ਼ਨ : ਿੈਨੀਬਾਲ (ਕਵਅਿਤੀ ਜੋ ਮਨੁ ਿੱਖੀ ਸਰੀਰ ਦਾ ਮਾਸ ਖਾ ਲੈਂ ਦਾ ਿੈ) ਦਾ ਨਾਾਂ ਦਿੱਸੋ ਕਜਸ ਨਾਲ ਸ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਿ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਆਪ੍ਣੇ
ਉਦਾਸੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸਾਮ ਦੇ ਉਜਾੜ ਜੂੰਗਲਾਾਂ ਕਵਿੱਚ ਮੁਲਾਿਾਤ ਿੋਈ ਸੀ?
ਉੱਤਰ : ਿੌਡਾ ਰਾਖਸ਼ਸ ।

180.ਪ੍ਰਸ਼ਨ : ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੀ ਸੂੰਤਾਨ ਕਿਿੱਥੇ ਿੈ ?
ਉੱਤਰ : ਰਾਮਦਾਸ ਕਵਚ, ਬਾਬਾ ਬੁਿੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਕਿਰ ਅਤੇ ਕਜਸਨੂ ੂੰ ਰਬਾਬੀਆਾਂ ਜਾਾਂ ਕਫਰ ਰੇਬੇਿ ਦੇ ਲੋ ਿਾਾਂ ਦਾ ਸ਼ਕਿਰ ਿਕਿੂੰਦੇ ਿਨ |

181.ਪ੍ਰਸ਼ਨ :ਿਰਤਾਰਪ੍ੁਰ ਦੀ ਸਥਾਪ੍ਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਿ ਦੇਵ ਜੀ ਉਦਾਸੀਆਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਿਰਤਾਰਪ੍ੁਰ ਵਾਕਪ੍ਸ ਪ੍ਰਤ ਆਏ. ਸਮਝਾਓ
ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਿ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪ੍ਣ, ਕਿਰਤ ਿਰਨੀ ਅਤੇ ਵੂੰਡ ਿਿਣਾ ਦੁ ਆਰਾ ਕਸਿੱਖੀ ਦੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਾਂ ਦੁ ਆਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਿਰਨ ਦੇ ਿਾਰਜ
ਨੂ ੂੰ ਜਾਰੀ ਰਿੱਕਖਆ ?
ਉੱਤਰ : ਗੁਰੂ ਨਾਨਿ ਦੇਵ ਜੀ ਿਰਤਾਰਪ੍ੁਰ ਕਵਿੱਚ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਸਥਾਕਪ੍ਤ ਿੀਤੀ ਅਤੇ ਲੋ ਿਾਾਂ ਨੂ ੂੰ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋਕੜਆ । ਅਕਮਰਤਵੇਲਾ ਦੇ
ਦੌਰਾਨ ਸੂੰਗਤ ਜਾਪ੍ੁ ,ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਿੀਰਤਨ ਅਤੇ ਉਪ੍ਦੇਸ਼ਾਾਂ ਦਾ ਪ੍ਾਠ ਿਰੇਗੀ । ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੋ ਦਰੁ ਅਤੇ ਆਰਤੀ ਦਾ ਉਚਾਰਣ ਿੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਸੀ
। ਕਦਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਿ ਦੇਵ ਜੀ ਖੇਤਾਾਂ ਕਵਿੱਚ ਿੂੰਮ ਿਰਦੇ ਸਨ । ਕਜ਼ਆਦਾ ਿਮਾਈ ਲੂੰਗਰ ਕਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸੂੰਗਤ ਦੀਆਾਂ ਿੋਰ
ਸੇਵਾਾਂਵਾਾਂ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਸੀ ।

182.ਪ੍ਰਸ਼ਨ: ਧੁਰ ਜੀ ਬਾਣੀ ਦੁ ਆਰਾ ਬੇਅੂੰਤ ਬੁਿੱਧ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਿ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਖਕਸ਼ਸ਼ ਮਾਨਤਾਵਾਾਂ ਕਜਸਨੇ ਇਿੱਿ ਕਬਿਤਰ ਕਜ਼ੂੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦੀਆਾਂ
ਿਦਰਾਾਂ ਿੀਮਤਾਾਂ ਬਾਰੇ ਕਸਖਾਇਆ । ਰਾਗ ਆਸਾ ਕਵਿੱਚ , ਪ੍ਿੱਿੀ ਕਲਖੀ ਕਿਸਨੂ ੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੁਿੱਧੀਮਾਨ ਕਵਅਿਤੀ ਵਜੋਂ ਨਵਾਕਜਆ ?
ਉੱਤਰ : ਧੁਰ ਿੀ ਬਾਣੀ ਪ੍ਿੱਿੀ ਕਲਖੀ |ਉਿ ਮਨਾ ਵਾਕਿਗੁਰੂ ਕਿਓਂ ਭੁ ਿੱਲ ਜਾਾਂਦੇ ਿਨ । ਓ ਮੂਰਖ ਮਨਾ ਜਦੋਂ ਤੁ ਸੀਂ ਇਸ ਸੂੰਸਾਰ ਕਵਿੱਚ ਰਕਿਣਾ ਕਸਿੱਖਦੇ ਿੋ
ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂ ੂੰ ਯਾਦ ਿਰਨਾ, ਿੇਵਲ ਤਿੱਦ ਿੀ ਤਿਾਨੂ ੂੰ ਸਮਝਦਾਰ ਮੂੰਕਨਆ ਜਾਵੇਗਾ ।
ਮਨ ਿਾਿੇ ਭੂ ਲੇ ਮੂੜ ਮਨਾ
ਜਦ ਲੇ ਖਾ ਦੇਵਕਿ ਬੀਰਾ ਤਉ ਪ੍ਕੜਆ ।। ਰਿਾਉ ।।(ਆਦਮੀ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂ ੂੰ ਯਾਦ ਰਿੱਖਦਾ ਿੈ, ਬੁਿੱਧੀਮਾਨ ਿਿਾਉਂਦਾ ਿੈ ।)

183.ਪ੍ਰਸ਼ਨ : ਸ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਲਾਵਾਾਂ ਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਾਠ ਦੁ ਆਰਾ ਮਨੁ ਿੱਖਤਾ ਨੂ ੂੰ ਿੀ ਸੂੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਿੁੂੰਦੇ ਸਨ ?
ਉੱਤਰ :ਪ੍ਕਰਵਾਰ ਨਾਲ ਰਕਿੂੰਕਦਆਾਂ, ਵਾਕਿਗੁਰੂ ਨੂ ੂੰ ਨਾ ਭੁ ਿੱਲੋ. ਅਿਾਲ ਪ੍ੁਰਖ ਨਾਲ ਕਮਲਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚਾਰ ਅਕਧਆਤਕਮਿ ਪ੍ੜਾਵਾਾਂ ਤੇ ਇਿੱਿ
ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਅਿੱਗੇ ਵਿੱਧਦਾ ਿੈ | ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਚਾਰ ਰੂਿਾਨੀ ਪ੍ੜਾਵਾਾਂ ਦੀ ਕਵਆਕਖਆ ਿੀਤੀ ਿੈ ਕਜਸ ਤੇ ਇਿੱਿ ਸੂੰਤ ਅਿਾਲ ਪ੍ੁਰਖ (ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ)
ਨਾਲ ਕਮਲਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਅਿੱਗੇ ਵਕਧਆ. ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕਵਚਾਰ ਿਰਨ ਨਾਲ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਾਪ੍ ਿੁ ਿੱਿ ਜਾਾਂਦੇ ਿਨ ਅਤੇ ਦੂ ਜੀ ਪ੍ੜਾਅ ਕਵਚ
ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੁ ਿਾਨੂ ੂੰ ਸਿੱਚੇ ਗੁਰੂ ਨੂ ੂੰ ਕਮਲਣ ਲਈ ਅਗਵਾਈ ਿਰਦਾ ਿੈ, ਪ੍ਰਮੁਿੱਖ ਮਨੁ ਿੱਖ. ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਡਰ ਨੂ ੂੰ ਕਧਆਨ ਕਵਚ ਰਿੱਖਦੇ ਿੋਏ, ਗੂੰਦੀਆਾਂ
ਗਿੱਲਾਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੂੰਦਗੀ ਖ਼ਤਮ ਿੋ ਜਾਾਂਦੀ ਿੈ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਿਰ ਜਗ੍ਾ ਕਵਆਪ੍ਿ ਿੋ ਕਰਿਾ ਿੈ . ਅਗਲਾ ਕਦਮਾਗ ਭਗਵਾਨ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਕਪ੍ਆਰ
ਭਕਰਆ ਿੁੂੰਦਾ ਿੈ. ਆਕਖਰਿਾਰ, ਪ੍ਰਭੂ ਮਾਲਿ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਿ ਅਤੇ ਮਾਲਿ ਆਪ੍ਣੀ ਲਾੜੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਦਲ ਨਾਲ "ਨਾਮ" ਕਵਿੱਚ ਕਖੜਦਾ ਿੈ ਅਤੇ
ਉਸ ਨੇ ਅੂੰਦਰੂਨੀ ਪ੍ਰਭੂ ਭਗਵਾਨ ਨੂ ੂੰ ਲਿੱਕਭਆ ਿੈ|

184.ਪ੍ਰਸ਼ਨ : "ਕਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਕਿ" ਬਾਣੀ ਕਵਚ ਜਦੋਂ ਕਸਿੱਧ ਨੇ " ਿਵਣ ਮੂਲ ,ਿਵਣ ਮਕਤ ਵੇਲਾ" ਕਿਿਾ | ( ਰੂਿ ਿੀ ਿੈ, ਸਾਰੇ ਦਾ ਸੋਮਾ ? ਇਨ੍ ਾਾਂ ਸਕਮਆਾਂ
ਲਈ ਕਿਿੜੀਆਾਂ ਕਸਿੱਕਖਆਵਾਾਂ ਿਨ. "ਤੇਰਾ ਿਵਣ ਗੁਰੂ ਕਜਸ ਿਾ ਤੂ ੂੰ ਚੇਲਾ "(ਤੁ ਿਾਡਾ ਗੁਰੂ ਿੌਣ ਿੈ ? ਤੁ ਸੀਂ ਕਿਸਦੇ ਚੇਲੇ ਿੋ ?) ਗੁਰੂ ਨਾਨਿ ਦੇਵ ਜੀ
ਨੇ ਿੀ ਜਵਾਬ ਕਦਿੱਤਾ ?

ਉੱਤਰ :ਗੁਰੂ ਨਾਨਿ ਿਕਿੂੰਦੇ ਿਨ "ਪ੍ਵਨ ਅਰੂੰਭੁ ਸਕਤਗੁਰ ਮਕਤ ਵੇਲਾ" (ਿਵਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆਈ ਿੈ. ਇਿ ਸਿੱਚੀ ਗੁਰੂ ਦੀਆਾਂ ਕਸਿੱਕਖਆਵਾਾਂ ਦੀ
ਉਮਰ ਿੈ) "ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸੁਰਕਤ ਧੁਕਨ ਚੇਲਾ" (ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਿੈ, ਮੈਂ ਕਿਸ ਨੂ ੂੰ ਕਪ੍ਆਰ ਨਾਲ ਫੋਿਸ ਿਰਦਾ ਿਾਾਂ ਚੇਤਨਾ, ਮੈਂ ਇਿੱਿ "ਚੇਲਾ" - ਚੇਲਾ ").

185.ਪ੍ਰਸ਼ਨ : ਮੁਆਫ਼ੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਾਾਂ ਪ੍ਰਭਾਕਸ਼ਤ ਿੈ?
ਉੱਤਰ :"ਸਿੱਚਾ ਆਨੂੰਦ ਮੁਆਫ਼ੀ ਅਤੇ ਸਿੱਚਾ ਜੀਵਨ ਕਜਉਣ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਿੈ" ਸ਼ਬਦ ਮਿਿੱਲ ਖਰਾ ਵੀ ਸਿੱਚਾ ਸੁਿੱਖ ਭਾਈ (ਏਜੀ, ਪ੍ੀ 937) ਮੁਆਫ਼ੀ
ਇਿ ਅਕਜਿੇ ਕਵਅਿਤੀ ਨਾਲ ਗੁਿੱਸੇ ਨਾ ਿੋਣ ਦੀ ਗੁਣਵਿੱਤਾ ਿੈ ਜੋ ਿੁ ਝ ਗਲਤ ਿਰਦੇ ਿਨ ਅਤੇ ਇਿ ਇਿੱਿ ਸਦਭਾਵਨਾ ਵਜੋਂ ਮੂੰਨੇ ਜਾਾਂਦੇ ਿਨ. " ਕਨਵਣੁ
ਸੁ ਅਖਰੁ ਖਵਣੁ ਗੁਣੁ ਕਜਿਬਾ ਮਣੀਆ ਮੂੰਤ | ਇਸ ਲਈ ਕਜਿਬਾ ਮਣੀਆ ਮੂੰਤ ." ਮਨੁ ਿੱਖਤਾ ਸ਼ਬਦ ਿੈ, ਮੁਆਫ਼ੀ ਗੁਣ ਿੈ, ਅਤੇ ਕਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਜਾਦੂ ਦਾ
ਮੂੰਤਰ ਿੈ |

186.ਪ੍ਰਸ਼ਨ : ਲੋ ਭ ਿੀ ਿੈ?
ਉੱਤਰ :ਅਕਿਕਨਕਸ ਅਉਧ ਘਿੈ ਨਿੀਂ ਜਾਨੈ ਭਇੳ ਲੋ ਭ ਸੂੰਕਗ ਿਉਰਾ || ਰਿਾਉ ||
ਜੀਵਨ ਕਦਨ ਅਤੇ ਰਾਤ ਘਿ ਕਰਿਾ ਿੈ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਲਾਲਚ ਨਾਲ ਕਨਿੂੰਮਾ ਿੈ. ਲੋ ਭ ਮਨੁ ਿੱਖ ਜਾਤੀ ਦੇ ਪ੍ੂੰਜ ਪ੍ਰਮੁਿੱਖ ਨੁ ਿਕਸਆਾਂ ਕਵਿੱਚੋਂ ਇਿੱਿ ਿੈ. ਇਿ
ਕਜ਼ਆਦਾ ਤੋਂ ਕਜ਼ਆਦਾ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਿਰਨ ਦੀ ਇਿੱਿਾ ਿੈ ਜੋ ਿੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੂੰਕਧਤ ਿੈ "ਝੂ ਠੇ ਲਾਲਕਚ ਜਨਮੁ ਗਵਾਇਆ"
ਕਵਅਰਥ ਕਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਆਪ੍ਣੀ ਜਾਨ ਨੂ ੂੰ ਲਾਲਚ ਕਵਿੱਚ ਬਰਬਾਦ ਿਰ ਕਦਿੱਤਾ ਿੈ|

187.ਪ੍ਰਸ਼ਨ : ਸ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੂੰਥ ਸਾਕਿਬ ਜੀ ਕਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂ ੂੰ ਇਿੱਿ ਖ਼ਾਸ ਿਮ ਕਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਰਿੱਕਖਆ ਕਗਆ ਿੈ?
ਉੱਤਰ: (1). ਪ੍ਕਿਲਾਾਂ , ਗੁਰੂ ਸਾਕਿਬਾਨ ਦੀ ਬਾਣੀ ਲਗਾਤਾਰ ਿਮ ਕਵਿੱਚ ।(2). ਤਦ, ਭਗਤਾਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ (3). ਭਿੱਿਾਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ (4). ਿੋਰ
ਯੋਗਦਾਨਾਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ।

