
ਜਮਾਤ ਨੌਵੀਂ 
ਵਾਰਤਕ ਭਾਗ (ਅਪ੍ਰੈਲ-ਮਈ) 

1. ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਜਨਮ ਸਾਖੀ – (ੳ) ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਨ ੂੰ  ਤਤਆਰੀ 
                                            (ਅ) ਮੋਦੀਖਾਨਾ ਸੂੰਭਾਤਲਆ 

ਛੋਟੇ ਉੱਤਰ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 1. ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਭਣੋਈਆ ਕੌਣ ਸੀ? ਉਹ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ?  

ਉੱਤਰ - ਗੁਰ  ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਭਣੋਈਆ ਜੈਰਾਮ ਸੀ। ਉਹ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੇ ਨਵਾਬ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਦੇ ਮੋਦੀਖਾਨੇ ਦਾ ਮੋਦੀ 

ਸੀ। 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 2.  ਜੈਰਾਮ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਲਈ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ?  
ਉੱਤਰ - ਜੈਰਾਮ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੁਤਣਆ ਤਕ ਗੁਰ  ਨਾਨਕ ਹੈਰਾਨ ਰਤਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਕੂੰ ਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ 
ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਤ ਿੱਠੀ ਤਲਖ ਕ ੇਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਬੁਲਾ ਤਲਆ ਤੇ ਤਿਰ ਨਵਾਬ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤਵਿੱ  ਪੇਸ਼ ਕਰਕ ੇਉਸ ਨ ੂੰ  

ਨਵਾਬ ਦੀ ਆਤਗਆ ਨਾਲ  ਮੋਦੀਖਾਨੇ ਤਵਿੱ  ਨੌਕਰੀ ਉੱਤੇ ਲਵਾ ਤਦਿੱਤਾ । 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 3. ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸੁਲਤਾਨਪ੍ੁਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪ੍ਹਹਲਾਂ ਪ੍ਤਨੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਵਾਰਤਾਲਾਪ੍ ਨੰੂ ਹਲਖ ੋ। 
ਉੱਤਰ – ਜਦੋਂ ਗੁਰ  ਜੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਜਾਣ ਲਿੱ ਗੇ, ਤਾਂ ਗੁਰ  ਜੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵੈਰਾਗ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਕਤਹਣ ਲਿੱ ਗੀ ਤਕ ਉਹ ਤਾਂ 

ਉਸ ਨ ੂੰ  ਪਤਹਲਾਂ ਹੀ ਮ ੂੰ ਹ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ , ਪਰਦੇਸ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਗੁਰ  ਜੀ ਕਤਹਣ ਲਿੱ ਗ ੇ

ਤਕ ਉਹ ਨਾ ਇਿੱ ਥੇ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਕਤਹਣ ਲਿੱ ਗੀ ਤਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਘਰ 
ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਸਾਰੇ ਸੂੰ ਸਾਰ ਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਤਮਲੀ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਨਹ ਾਂ ਤੋਂ ਤਬਨਾਂ ਸੂੰ ਸਾਰ ਉਸ ਦੇ ਤਕਸੇ ਕੂੰਮ ਨਹੀਂ 

।ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰ  ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਤਕਹਾ ਤਕ ਇਿੱ ਕ ਤਦਨ ਤੇਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਹੋਵੇਗੀ , ਜੇਕਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ 
ਦਾ ਕੋਈ ਗਿੱਲ ਬਣੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਵੀ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਲੈਣਗੇ।  
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 4.  ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਜੈਰਾਮ ਅਤੇ ਨਵਾਬ ਦੌਲਤ ਖ਼ਾਨ ਦੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ੍ ਨੰੂ ਹਲਖੋ।  
ਉੱਤਰ - ਜੈਰਾਮ ਨੇ ਨਵਾਬ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤਕ ਉਸ ਦਾ ਸਾਲਾ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਤਮਲਣਾ  ਾਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਆਤਗਆ 
ਤਮਲਣ ਤੇ ਜੈਰਾਮ ਗੁਰ  ਨਾਨਕ ਨ ੂੰ  ਉਸ ਕੋਲ ਲੈ ਤਗਆ। ਗੁਰ  ਜੀ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਕੁਝ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਲੈ ਕੇ ਤਮਲੇ ਜੈਰਾਮ ਤੋਂ ਗੁਰ  ਜੀ 
ਦਾ ਨਾਂ ਪੁਿੱ ਛਣ ਮਗਰੋਂ ਖਾਨ ਨੇ ਤਕਹਾ ਤਕ ਉਹ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਤਦਆਨਤਦਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਮੋਦੀਖਾਨੇ 
ਦਾ ਕੂੰਮ ਸੌਂਪ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰ  ਨਾਨਕ ਜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਤੇ ਖਾਨ ਨੇ ਤਸਰੋਪਾਓ ਤਦਿੱਤਾ।  
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 5. ਸੁਲਤਾਨਪ੍ੁਰ ਰਹਹੰਹਦਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਹਨਿੱਤ ਕਰਮ ਕੀ ਸੀ ? 

ਉੱਤਰ - ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਰਤਹੂੰ ਤਦਆਂ ਗੁਰ  ਜੀ ਨ ੂੰ  ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੂੰਗਤ ਨਾਲ ਲੂੰ ਗਰ-ਪਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦੇ ਸਨ। ਰਾਤ ਨ ੂੰ  ਸਭ ਨਾਲ 
ਤਮਲ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਿੱ ਕ ਪਤਹਰ ਰਾਤ ਰਤਹੂੰਦੀ ਨ ੂੰ  ਗੁਰ  ਜੀ ਦਤਰਆ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ 
ਸਵੇਰ ਹੁੂੰ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਤਤਲਕ  ਲਗਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤਵਿੱ  ਮੋਦੀਖਾਨੇ ਦਾ ਤਹਸਾਬ ਤਲਖਣ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। 

 

 



ਵਸਤ ਤਨਸ਼ਠ ਪਰਸ਼ਨ 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 1. ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਹਕਸ ਪ੍ੁਸਤਕ ਹਵਿੱ ਚ ਹਨ ?  
ਉੱਤਰ - ਪੁਰਾਤਨ ਜਨਮਸਾਖੀ । 
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 2.  ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਭੈਣ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ?  
ਉੱਤਰ - ਬੀਬੀ ਨਾਨਕੀ ।  
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 3.  ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਭਣੋਈਏ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ?  
ਉੱਤਰ - ਜੈਰਾਮ । 
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 4. ਜੈਰਾਮ ਤੇ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਹਕਿੱ ਥੇ ਰਹਹੰਦੇ ਸਨ ?  
ਉੱਤਰ – ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ । 
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 5. ਜੈਰਾਮ ਹਕਸ ਦਾ ਮੋਦੀ ਸੀ ? 

ਉੱਤਰ - ਨਵਾਬ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਦਾ । 
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 6.  ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁ੍ਰ ਨੰੂ ਤੁਰਨ ਲਿੱ ਗੇ ਤਾਂ ਕੌਣ ਵੈਰਾਗ ਕਰਨ ਲਿੱ ਗਾ ?  
ਉੱਤਰ - ਗੁਰ  ਜੀ ਦੀ ਪਤਨੀ । 
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 7.  ਸੁਲਤਾਨਪ੍ੁਰ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਹਹਲਾਂ ਹਕਸ ਨੰੂ ਹਮਲੇ ? 

ਉੱਤਰ - ਜੈਰਾਮ ਨ ੂੰ  । 
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 8. ਜੈਰਾਮ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੰੂ ਹਕਸ ਨਾਲ ਹਮਲਾਇਆ ? 

ਉੱਤਰ - ਨਵਾਬ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਲੋਧੀ ਨਾਲ । 
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 9. ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੀ ਨਵਾਬ ਅਿੱ ਗੇ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ੇਸ਼ ਹੋਏ ? 

ਉੱਤਰ - ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਲੈ ਕੇ । 
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 10. ਨਵਾਬ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਹਹਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਰੇ ਜੈਰਾਮ ਨੰੂ ਕੀ ਪੁ੍ਿੱ ਹਛਆ ?  
ਉੱਤਰ - ਗੁਰ  ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ।  
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 11. ਨਵਾਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਹਵਤ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਹਦਿੱ ਤਾ ? 

ਉੱਤਰ - ਤਸਰੋਪਾਓ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ।  
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 12. ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੰੂ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੀ ਹਮਲਦਾ ਸੀ ? 

ਉੱਤਰ - ਅਲ ਫ਼ਾ । 
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 13. ਸੁਲਤਾਨਪ੍ੁਰ ਹਵਿੱ ਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਾਤ ਨੰੂ ਹਨਿੱਤਾ-ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ?  
ਉੱਤਰ - ਕੀਰਤਨ । 
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 14. ਮਗਰੋਂ ਤਲਵੰਡੀ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੌਣ ਆਇਆ ?  
ਉੱਤਰ – ਮਰਦਾਨਾ ।  
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 15. ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਹਰਆ ਹਵਿੱ ਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ?  
ਉੱਤਰ – ਇਿੱ ਕ ਪਤਹਰ ਰਾਤ ਰਤਹੂੰਦੀ ਨ ੂੰ  । 



 

 

2. ਗਲੀ ਤਵਿੱ   – (ਲੇਖਕ :- ਸ਼ਰਧਾ ਰਾਮ ਤਫ਼ਲੌਰੀ) 
ਛੋਟੇ ਉੱਤਰ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 1. ਸ਼ਰਧਾ ਰਾਮ ਹਿਲੌਰੀ ਨੇ ਹਕਸੇ ਛਾਬੜੀ ਜਾਂ ਹਕਸੇ ਵਣਜਾਰੇ ਦੇ ਆਉਣ ਤੇ ਗਲੀ ਦਾ ਹਦਰਸ਼ ਹਕਸ ਖੂਬੀ ਨਾਲ 
ਹਚਤਹਰਆ ਹੈ ? 

ਉੱਤਰ - ਸ਼ਰਧਾ ਰਾਮ ਤਿਲੌਰੀ ਨੇ ਅਿੱਜ ਤੋਂ ਸਵਾ ਕੁ ਸੌ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਪੂੰਜਾਬ ਦੀ ਗਲੀ ਤਵਿੱ  ਤਕਸੇ ਛਾਬੜੀ ਵਾਲੇ ਜਾਂ 
ਵਣਜਾਰੇ ਦੇ ਆਉਣ ਨ ੂੰ  ਬੜੇ ਯਥਾਰਥਕ ਤੇ ਸੂੰਜੀਵ ਰ ਪ ਤਵਿੱ  ਤ ਤਤਰਆ ਹੈ। ਇਨਹ ਾਂ ਤਦਰਸ਼ਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਾਕਾਰ ਰ ਪ ਦੇਣ ਲਈ 
ਲੇਖਕ ਨੇ ਯਥਾਰਥਕ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਸ਼ਬਦ-ਤ ਤਰਾਂ, ਕੁੜੀਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬੁਿੱ ਢੀਆਂ ਦੇ ਤਜਉਂਦੇ-ਜਾਗਦੇ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਪਾਤਰਾਂ 
ਅਤੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ  ੁਸਤ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਤੋਂ ਕੂੰਮ ਤਲਆ ਹੈ । 
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 2. ਪ੍ਾਂਡਾ  ਭੋਲੀਆਂ-ਭਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੰੂ ਹਕਵੇਂ ਵਰਗਲਾ ਕੇ ਲੁਿੱ ਟਦਾ ਹੈ ? 

ਉੱਤਰ - ਪਾਂਡਾ ਹਿੱਥ ਤਵਿੱ  ਪਿੱਤਰੀ ਿੜ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭੋਲੀਆਂ ਭਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨ ੂੰ  ਲੁਿੱ ਟਣ ਲਈ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀ ਭਰਪ ਰ 
ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਤਧਆਨ ਆਪਣੇ ਵਿੱਲ ਤਖਿੱ ਦਾ ਹੈ। ਤਿਰ ਉਹ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਹਿੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਰੇਖਾਵਾਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਤੇ 
ਤਕਸਮਤ ਬਾਰੇ ਮਨਘੜਤ ਭਤਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਤਕਸੇ ਨ ੂੰ  ਉਸ ਦੇ ਪੁਿੱ ਤਰ ਦੇ ਤਵਆਹ ਬਾਰੇ, ਤਕਸੇ ਨ ੂੰ  ਗੁਆਂਢੀ 
ਦੇ ਦਗੇ ਬਾਰੇ, ਤਕਸੇ ਨ ੂੰ  ਭਰਾ ਦੀ ਕੁੜਮਾਈ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਤਕਸੇ ਨ ੂੰ  ਤਕਸਮਤ ਤਵਿੱ  ਧਨ ਦੇ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਦਿੱ ਸ ਕੇ ਉਨਹ ਾਂ ਤੋਂ ਛਾਪਾਂ, 
ਛਿੱ ਲੇ, ਕਿੱਪੜੇ ਅਤੇ  ਾਂਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਿੜਦਾ ਹੈ ।  
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 3. ‘ਮਨ ਚੰਗਾ ਤੇ ਕਠੌਤੀ ਹਵਿੱ ਚ ਗੰਗਾ’ ਅਖਾਣ ਦਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ ?  
ਉੱਤਰ - ਇਸ ਅਖਾਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹ ੈਤਕ ਜਦੋਂ ਬੂੰ ਦੇ ਦਾ ਮਨ  ੂੰਗਾ ਹਵੋੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਤੀਰਥਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਤਮਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾਣ 
ਦਾ ਜਸ ਅਤੇ ਭਾਗ ਘਰ ਤਵਿੱ  ਬੈਤਠਆਂ ਹੀ ਪਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ , ਤਿਰ ਤੀਰਥਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਤਹੂੰਦੀ। 

ਵਸਤ ਤਨਸ਼ਠ ਪਰਸ਼ਨ 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 1. ‘ਗਲੀ ਹਵਿੱ ਚ’ ਲੇਖ ਹਕਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ? 

ਉੱਤਰ - ਸ਼ਰਧਾ ਰਾਮ ਤਿਲੌਰੀ ਦੀ ।  
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 2. ‘ਗਲੀ ਹਵਿੱ ਚ’ ਲੇਖ ਹਵਿੱ ਚ ਹਕਹੜੇ ਸ਼ਹਹਰ ਦੀ ਗਲੀ ਦਾ ਹਿਕਰ ਹੈ ? 

ਉੱਤਰ - ਅੂੰ ਤਮਰਤਸਰ ਦੀ । 
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 3. ਗਲੀ ਹਵਿੱ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਹਹਲਾਂ ਕੌਣ ਆਇਆ ? 

ਉੱਤਰ - ਛਾਬੜੀ ਵਾਲਾ । 
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 4.  ਗਲੀ ਹਵਿੱ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਕੌਣ ਆਇਆ ?  
ਉੱਤਰ - ਪਾਂਡਾ । 
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 5. ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਛਾਬੜੀ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਸੌਦਾ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਕੀ ਲਮਕਾਇਆ ?  
ਉੱਤਰ – ਤਛਿੱਕ  ।  
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 6. ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਹਬ ਪ੍ਹੰੁਚ ਕੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਹਕਿੱ ਥੇ ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ ?  



ਉੱਤਰ - ਪੌਣੇ ਤਵਿੱ  । 
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 7. ਜਦੋਂ ਖੋਤਾ ਹਹਣਹਕਆ ਉਦੋਂ ਤਰੀਮਤਾਂ ਹਕਧਰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ? 

ਉੱਤਰ - ਦਰਬਾਰ ਸਾਤਹਬ ਵਿੱਲ । 
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 8. ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਹਬ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਤਰੀਮਤਾਂ ਕੀ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੰੁਦੀਆਂ ਸਨ ? 

ਉੱਤਰ - ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਕਥਾ ।  
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 9. ਤਰੀਮਤਾਂ ਨੇ ਹਕਸ ਤੋਂ ਕਥਾ ਸੁਣੀ ? 

ਉੱਤਰ - ਤਮਸਰਾਣੀ ਤੋਂ  
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 10. ਬੁਿੱ ਢੀ ਨੇ ਹਕਸ ਨੰੂ ਡਾਂਹਟਆ ?  

ਉੱਤਰ - ਵਣਜਾਰੇ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨ ੂੰ  । 
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 11. ਪ੍ਾਂਡੇ ਨੇ ਹਿੱ ਥ ਹਵਿੱ ਚ ਕੀ ਿਹੜਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ? 

ਉੱਤਰ - ਪੁਰਾਣੀ ਤਜਹੀ ਪਿੱਤਰੀ । 
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 12. ਪ੍ਾਂਡੇ ਨੇ ਹਕਸ ਦੇ ਜਲਦੀ ਹਵਆਹੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗਿੱਲ ਕਹੀ ?  
ਉੱਤਰ - ਮ ਲੇ ਦੇ । 

 

 

ਹਤਆਰ ਕਰਤਾ  
ਗੁਰਦੀਪ੍ ਹਸੰਘ ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਮਾਸਟਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀ. ਸੈਕੰ. ਸਕੂਲ, 

 ਕੋਟਲੀ ਅਬਲੂ, ਸ਼ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਹਬ। 
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