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ਗੁਰਮਿਤ ਕਾਿਵ (ਆਪ�ਨ-1) PBR-2030

ਸਮੈਸਟਰ ਤੀਜਾ

ਸਮ� 2 ਘੰਟੇ।                                                                                                               ਕੁ� ਲ ਅੰਕ 60

ਨ� ਟ: ਭਾਗ ੳ ਅਤੇ ਭਾਗ ਅ ਿਵ� ਚ� ਕੋਈ ਦੋ ਪ"�ਨ ਕਰਨ# ਹਨ। ਭਾਗ ੲ (ਛੇਵ' ਪ"�ਨ) ਦੇ ਛੇ ਛੋਟੇ ਪ"�ਨ�

(ਭਾਗ�) ਦੇ ਸੰਖੇਪ )ਤਰ ਦੇਣੇ ਹਨ।ਇਸ ਤਰ,� ਕੁ� ਲ ਿਤੰਨ ਪ"�ਨ ਕਰਨ# ਹਨ।ਸਾਰੇ ਪ"�ਨ 20-20 ਅੰਕ� ਦੇ

ਹਨ।

                                                          ਭਾਗ- ੳ

ਪ"�ਨ 1. ਡਾ. ਬਲਕਾਰ ਿਸੰਘ ਦੇ ਲੇਖ ‘ਗੁਰਮਿਤ ਕਾਿਵ ਦੇ ਮੂਲ ਸੰਕਲਪ:ਿਗਆਨ, ਿਧਆਨ ਅਤੇ ਨਾਮ’ ਿਵਚ

ਇਨ, � ਸੰਕਲਪ� ਸਬੰਧੀ ਿਦ� ਤੇ ਿਵਚਾਰ� ਨੰੂ ਸਾਰ ਰੂਪ ਿਵਚ ਿਬਆਨ ਕਰੋ।                            

ਜ�

ਡਾ. ਵਜ਼ੀਰ ਿਸੰਘ ਦੁਆਰਾ ਗੁਰਮਿਤ ਕਾਿਵ ਦੇ ਦਾਰ�ਿਨਕ ਿਪਛੋਕੜ ਸਬੰਧੀ ਿਦ� ਤੇ ਿਵਚਾਰ� ਬਾਰੇ ਿਟ� ਪਣੀਆਂ

ਸਿਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦਉ।

                                                          ਭਾਗ- ਅ

ਪ"�ਨ 2. ਜਪੁਜੀ ਿਵਚਆਏ ਦਾਰ�ਿਨਕ ਿਵਚਾਰ� ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰੋ।                                 

ਜ�

ਜਪੁਜੀ ਦੀਆਂ ਭਾ�ਾਈ ਅਤੇ �ੈਲੀਗਤ ਿਵ�ੇ�ਤਾਵ� ਦ� ਸੋ।

ਪ"�ਨ 3. ਸੁਖਮਨੀ ਿਵਚ ਸੁਖ ਦੇ ਸਰੂਪ ਅਤੇ ਸੁਖ ਦੀ ਪ"ਾਪਤੀ ਦੇ ਸਾਧਨ ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰੋ।        

ਜ�

ਸੁਖਮਨੀ ਿਵਚ ਸਾਧ, ਬ"ਹਮਿਗਆਨੀ ਅਤੇ ਸਿਤਗੂਰ ਦੀ ਅਿਧਆਤਿਮਕ ਸਿਥਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਿਵਹਾਰ ਬਾਰੇ

ਕੀ ਿਵਚਾਰ ਪੇ� ਹੋਏ ਹਨ ?ਿਟ� ਪਣੀਆਂ ਸਿਹਤ ਿਬਆਨ ਕਰੋ।

ਪ"�ਨ 4. ਗਉੜੀ ਕੀ ਵਾਰ ਮ:੪ ਿਵਚ ਨਾਇਕ ਅਤੇ ਪ"ਿਤਨਾਇਕ ਦੇ ਲ� ਛਣ� ਅਤੇ ਉਨ, � ਦੇ ਿਵਰੋਧ ਦੀ ਸਿਥਤੀ

ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰੋ।
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ਜ�

ਗਉੜੀ ਕੀ ਵਾਰ ਮ:੪ ਦੀਆਂ ਰੂਪਾਕਾਰਕ ਅਤੇ �ੈਲੀਗਤ ਿਵ�ੇ�ਤਾਵ� ਦ� ਸੋ।          

ਪ"�ਨ 5. ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਬਾਣੀ ਦੀ ਿਵਚਾਰਧਾਰਕ ਮਹ�ਤਤਾ ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰੋ।                  

ਜ�

ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਭਾ�ਾਈ ਅਤੇ �ੈਲੀਗਤ ਿਵਲ� ਖਣਤਾਵ� ਦ� ਸੋ।

                          

                                                        

                                                                 ਭਾਗ- ੲ

ਪ"�ਨ 6. ਹੇਠ ਿਲਿਖਆਂ ਿਵਚ� ਕੋਈ ਛੇ ਪ"�ਨ� ਦੇ ਸੰਖੇਪ )ਤਰ ਿਦਉ।

(ਉ)  ਿਸੰਘ ਸਭਾ ਲਿਹਰ ਦੀ ਤਿਹਰੀਕ ਤ� ਪਿਹਲ� ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਇਿਤਹਾਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਿਕਹੜੀਆਂ ਪੁਸਤਕ�

ਿਲਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ?

(ਅ) ਗੁਰੂ ਗ"ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਿਵਚਲੀ ਬਾਣੀ ਿਕੰਨ# ਰਾਗ� ਿਵਚ ਉਚਾਰੀ ਗਈ ਹੈ ? ਸਭ ਤ� ਵ� ਧ ਬਾਣੀ ਿਕਹੜੇ ਰਾਗ

ਿਵਚ ਹੈ ?

(ਏ) ਗੁਰੂ ਗ"ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਿਵਚ ਵਰਤੇ ਕੋਈ ਪੰਜ ਕਾਿਵ ਰੂਪ� ਦੇ ਨਾਮ ਿਲਖੋ।

(ਸ) ਡ� ਵਜ਼ੀਰ ਿਸੰਘ ਨ# ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸਰਵੋਤਮ ਕੀਮਤ ਿਕਹੜੀ ਮੰਨੀ ਹੈ।

( ਹ) ਜਪੁਜੀ ਿਵਚ ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਹਉਮੈ ਦੇ ਿਵਰੋਧ ਨੰੂ ਿਕਵ' ਦਰਸਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ ? 

(ਕ) ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨ# ਜਪੁਜੀ ਿਵਚ ਧਰਮ ਦੀ ਕੀ ਿਵਆਿਖਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ?

(ਖ) ਸੁਖਮਨੀ ਿਵਚ ਿਨਰਗੁਣ ਅਤੇ ਸਰਗੁਣ ਿਵਚ ਕੀ ਭੇਦ ਕੀਤਾ ਹੈ?

(ਗ) ਸੁਖਮਨੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦੀਆਂ ਦੋ ਰੂਪਾਕਾਰਕ ਿਵ�ੇ�ਤਾਵ� ਦ� ਸੋ।

(ਘ) ਗੁਰੂ ਗ"ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਿਵਚ ਕੁ�ਲ ਿਕੰਨੀਆਂ ਵਾਰ� ਹਨ ? ਰਚਨਾਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਵੇਰਵਾ ਿਦਉ।

(ਙ) ‘ਸਾ ਧਰਤੀ ਭਈ ਹਿਰਆਵਲੀ ਿਜਥੈ ਮੇਰਾ ਸਿਤਗੁਰ ਬੈਠਾ ਆਇ।

       ਸੇ ਜੰਤ ਭਏ ਹਿਰਆਵਲੇ ਿਜਨੀ ਮੇਰਾ ਸਿਤਗੁਰ ਦੇਿਖਆ ਜਾਇ।’

ਗਉੜੀ ਕੀ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਉਪਰੋਕਤ ਤੁਕ� ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰੋ।

(ਚ) ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੁਆਰਾ ‘ਸੁਆਿਨ ਪੂਿਛ ਿਜਉ ਹੋਇ ਨ ਸੂਧੋ’ ਤੁਕ ਿਵਚ ਵਰਤੇ ਮੁਹਾਵਰੇ ਨੰੂ ਸਪ�ਟ

2



ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਪ"ਸੰਗ ਅਰਥ ਦ� ਸੋ।

(ਛ) ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੇ �ਲੋਕ� ਦੀਆਂ ਦੋ �ੈਲੀਗਤ ਿਵ�ੇ�ਤਾਵ� ਦ� ਸੋ।
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