ਜਾਪੁ ਵ ਿੱ ਚ ਦੁਰਗਾ/ਵਿ ਾ ਬੈਠੀ ਹੈ !!!
-: ਪ੍ਰੋ. ਕਸ਼ਮੀਰਾ ਸ ਿੰ ਘ USA
ਦੇਵੀ ਜੂ ਕੀ ਉ ਤਸਤ-‘ਚਿੰ ਡੀ ਚਸਰਿੱ ਤਰ’ ਅਖੌਤੀ ਦ ਮ ਗ੍ਰਿੰ ਥ ਸਵਿੱ ਚ ਦੁਰਗ੍ਾ ਦੇਵੀ ਦੀ ਸ ਫ਼ਸਤ ਸਵਿੱ ਚ 34 ਬਿੰ ਦ ਸਿਖੇ ਸਮਲ਼ਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਸ ਫ਼ਸਤ ਚਿੰ ਡੀ ਚਸਰਿੱ ਤਰ ਸਵਿੱ ਚ ਕਵੀ ਨੇ
ਦੇਵੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਸ ਫ਼ਸਤ ਕਵੀ ਨੇ ‘ਜਾਪ੍ੁ’ ਸਵਿੱ ਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਜਹਾ ‘ਜਾਪ੍ੁ’ ਪ੍ਸਹਿਆ, ਜੇਹੀ ਦੇਵੀ ਦੀ ਉ ਤਤ ਪ੍ਹਿ ਿਈ। ਸਜਹਹੇ ਜਾਪ੍ੁ ਨਾ ਪ੍ਹਿਨ ਵਾਸਲ਼ਆਂ
ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤਕ ਕਿੱ ਟਣ ਿਈ ਸ ਿੱ ਖਾਂ ਨੂਿੰ ਭਹਕਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਅਿੱ ਖਾਂ ਖੋਿਿ ਕੇ ਇ ਿੇ ਖ ਨੂਿੰ ਪ੍ਹਿ ਿੈ ਣ, ਸ਼ਾਇਦ ਅਸਗ੍ਆਨ ਅਿੰ ਧੇਰ ਸਵਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ। ਦੇਖੋ ‘ਚਿੰ ਡੀ
ਚਸਰਤਿੱ ਰ’ ਦ ਮ ਗ੍ਰਿੰ ਥ ਸਵਿੱ ਚੋਂ ਦੇਵੀ ਦੀ ਉ ਤਸਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਅਤੇ ‘ਜਾਪ੍ੁ’ ਸਵਿੱ ਚ ਉਹੀ ਸ ਫ਼ਤਾਂਚਿੰ ਡੀ ਚਸਰਿੱ ਤਰ ਦੇਵੀ ਉ ਤਤ
1. ਨਮੋ ਚਿੰ ਡ ਮੁਿੰ ਡਾਰਨੀ ਭੂੀਪ੍
ਭੁਪ੍ਾ।224।
2. ਨਮੋ ਪ੍ਰਮ ਰੂਪ੍ਾ ਨਮੋ ਕੂਰ
ਕਰਮਾ।225।

ਜਾਪ੍ੁ
** ਨਮੋ ਭੂਪ੍ ਭੂਪ੍।ੇ 55।
** ਨਮੋ ਸਨਿੱਤ ਨਾਰਾਇਣੇ ਕੂਰ ਕਰਮੇ।

3. ਨਮੋ ਰਾਜ ਾ ਾਤਕਾ --225।

** ਨਮੋ ਰਾਜ ਿੰ ਤਾਮ ਿੰ ---।186।

4. ਨਮੋ ---- ਰਬ ਮਾਨੀ।226।

** ਨਮੋ ਰਬ ਮਾਨੇ।44।

5. ਅਧੀ ਉਰਧਵੀ---ਅਪ੍ਾਰੀ।227।

** ਅਧੋ ਉਰਧ ਅਰਧਿੰ --।59।

6. ਨਮੋ ਜੁਧਨੀ--ਕੂਰ ਕਰਮਾ।228।

** ਨਮੋ ਜੁਧ ਜੁਧ-ੇ -।187।

7. ਮਹਾ ਬੁਸਧਨੀ ਸ ਧਨੀ--।228।

** ਦਾ ਸ ਸਧਦਾ ਬੁਸਧਦਾ-।59।

8. ਪ੍ਰਾ---ਦੁ ਟ ਹਟਤਾ।229।

** -- ਦੁ ਟ ਭਿੰ ਜਨ--।84।

9. ---ਨਮੋ

ਤਰ ਪ੍ਾਣਿੰ ।230।

** ਨਮੋ

ਨੋਟ: ਜਾਪ੍ੁ ਅਤੇ ਚਿੰ ਡੀ ਚਸਰਤਰ ਸਵਿੱ ਚ ਦੁਰਗ੍ਾ ਦੇਵੀ ਦੇ ਗ੍ੁਣਾਂ ਦੀ ਮਾਨ ਵਰਤੋਂ
ਕਰਕੇ ਉ ਨੂਿੰ ਿਾਸਹਆ ਜਾ ਸਰਹਾ ਹੈ। ਦੁਰਗ੍ਾ ਦੇ ਗ੍ੁਣ ਗ੍ਾਉਣ ਵਾਲ਼ਾ ਕਵੀ
ਦੁਰਗ੍ਾ ਭਗ੍ਤ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਦੋਗ੍ਿਾ ਬਣ ਕੇ ਦੇਵੀ ਨੂਿੰ ਛਿੱ ਡ ਕੇ ਸਕ ੇ ਹੋਰ ਦੇ
ਗ੍ੁਣ ਨਹੀਂ ਗ੍ਾ ਕਦਾ।
ਚਿੰ ਡੀ ਚਸਰਿੱ ਤਰ ਸਵਿੱ ਚ ਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਸਖਆ ਹੈ "ਦੇਵੀ ਜੂ ਕੀ ਉ ਤਤ" ਬਰਨਿੰ।
ਅਖੌਤੀ ਦ ਮ ਗ੍ਰਿੰ ਥ ਦੇ ਪ੍ਿੰ ਨਾਂ 118 ਉੱਤੇ ਚਿੰ ਡੀ ਚਸਰਤਰ ਦੀ ਮਾਪ੍ਤੀ 'ਤੇ ਇਉਂ
ਸਿਸਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ“ਇਸਤ ਰੀ ਬਸਚਤਰ ਨਾਟਕੇ ਚਿੰ ਡੀ ਚਸਰਤਰੇ ਦੇਵੀ ਜੂ ਕੀ ਉ ਤਤ ਬਰਨਨ ਨਾਮ
ਪ੍ਤਮੋ ਸਧਆਇ ਿੰ ਪ੍ੂਰਣਮ ਤੁ ਭ
ੁ ਮ ਤੁ ।7। ਅਫਜੂ”।

ਤਰਰ ਪ੍ਾਣੇ।52।
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10. ਨਮੋ ਸਗ੍ਆਨ--ਸਗ੍ਆਨ--।231।
11. ਨਮੋ ਪ੍ੋਖਣੀ ੋਖਣੀ-232।
12. ਨਮੋ

ਤਰਣੀ ਅ ਤਰਣੀ-233।

** ਨਮੋ ਸਗ੍ਆਨ ਸਗ੍ਆਨੇ।186।
** ਨਮੋ ਰਬ ਪ੍ੋਖਿੰ। ਨਮੋ ਰਬ
ੋਖਿੰ।27।
**-

ਤਰ ਪ੍ਾਣੇ।-ਅ ਤਰ ਮਾਣੇ।52।

13. --- ਰਬ ਸਬਆਪ੍ੀ।234।

** ਰਬ ਪ੍ਾਸ ਯ ਹੈਂ।174।

14. ਨਮੋ--ਸ ਧ ਕਰਣੀ।235।

** --ਸ ਸਧ ਦਾਤਾ---।60।

15. ਨਮੋ-- ਰਬ ਭਰਣੀ।235।

** ਰਬਿੰ ਭਰ ਹੈਂ। 174।

16. ਨਮੋ-- ਰਬ ਦਾਤਰੀ।235।

** ਰਬਿੰ ਦਾਤਾ।76।

17. ਨਮੋ ਪ੍ਰਮ ਪ੍ਰਮੇ ਵਰੀ-।236।

** ਪ੍ਰਮ ਪ੍ਰਮੇ ਰ
ਵ ਿੰ ।60।

18. ਨਮੋ ਗ੍ਿੰ ਜਨੀ--238।

** ਰਬ ਗ੍ਿੰ ਜਨ---।85।

19. ਨਮੋ ਚਿੰ ਦਰਣੀ---।239।

** ਨਮੋ ਚਿੰ ਦਰ ਚਿੰ ਦਰ-ੇ ।47।

20. ਨਮੋ --ਭਾਨਵੀਯਿੰ -।239।

** ਨਮੋ ਰ
ੂ ਜ---।185।

21. ਨਮੋ---ਗ੍ੁਸਬਿੰ ਦੀ।239।

** ਗ੍ੁਸਬਿੰ ਦੇ।--।94।

22. --ਸ ਰ ਟ ਭਰਣੀ।239।

** ਸਬ ਿੰ ਵਭਰ ਹੈਂ।175।

23. ਨਮੋ ਮਾਰਣ ਕਾਰਣੀ--239।

** ਰਬਿੰ ਕਰਤਾ।143।

24. ਨਮੋ ਜੋਗ੍ਣੀ ਭੋਗ੍ਣੀ-240।

** ਨਮੋ ਜੋਗ੍ ਜੋਗ੍ੇ।ਨਮੋ ਭੋਗ੍ ਭੋਗ੍ੇ।28।

25. ਨਮੋ ਘੋਸਰ ਰੂਪ੍ਾ-241।

** -- ਕੂਰ ਕਰਮੇ।54।

26. --ਨਮੋ ਚਾਰ ਨੈਣਾ।241।

** --ਹੁ ਨਿ ਜਮਾਿ ਹੈਂ।152।

ਅਿੱ ਖਾਂ ਖੁਿੱ ਿਿ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ:
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27. ਨਮੋ ਸਬਰਧ ਬੁਧਿੰ-241।

** --ਬੁਸਧ ਦਾ ਸਬਰਸਧ ਕਰਤਾ।59।

ਸਜਹਹੇ ਵੀਰ ਵਰਜੀਨੀਆਂ ਦੇ ਸ ਿੱ ਖਾਂ ਨੂਿੰ ਬਕ ਸ ਖਾਉਣ 'ਤੇ ਤੁਿੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹ

28. ਨਮੋ--ਪ੍ੂਰਣ ਕਾਮੀ।242।

** --ਮੁਕਸਤ ਦਾਇਕ ਕਾਮ।84।

ਸ਼ਰੀ ਗ੍ੁਰੂ ਗ੍ਰਿੰ ਥ ਾਸਹਬ ਜੀ ਦੀ ਸਨਰਾਦਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਗ੍ੁਰੂ ਜੀ ਉੱਤੇ ਹੀ

29. ਸਰਪ੍ਿੰ ਤਾਪ੍ਣੀ--243।

** ਸਰਪ੍ੁ ਤਾਪ੍ਨ ਹੈਂ।182।

30. ---ਜਾਪ੍ਣੀ--।243।

** ਜਪ੍ ਜਾਪ੍ਨ ਹੈਂ।182।

31. --ਖਾਪ੍ਣੀ ਥਾਪ੍ਣੀ-243।

** ਨਮੋ-ਖਾਪ੍ੇ। ਨਮੋ -ਥਾਪ੍ੇ।20।

31. ----ਦਾਤੀ ਸਕਰਪ੍ਾਣੀ।244।

** -- ਦਾਤਾ ਦਯਾਿਿੰ।60।

32. ਨਮੋ- -ਮੁਕਿੰਦੀ।246।

** -- ਮੁਕਿੰਦੇ।94।

33. ਨਮੋ --ਧਰਮਿੰ ਧੁਜਾਯਿੰ ।248।

** ਸਕ ਧਰਮਿੰ ਧੁਜਾ ਹੈਂ।105।

34. ਨਮੋ ਇਿੰ ਦਰ ਊਰਧਾ-249।

** ਨਮੋ ਇਿੰ ਦਰ ਇਿੰ ਦਰੇ।185।

35. --- ਰਬ ਇਸਛਆ।250।

** ਨਮੋ ਆ ਆ ੇ।188।

ਪ੍ਾਸਤਸ਼ਾਹ ਵਿੋਂ ਬਣਾਇਆਂ ਸਨਿੱਤ-ਨੇਮ ਭਿੰ ਗ੍ ਕਰ ਸਦਿੱ ਤਾ ਸਗ੍ਆ ਹੈ। ਗ੍ੁਰੂ ਦ ਵੇਂ

36. ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਦਸਮਨੀ--।250।

** --ਨਮੋ ਬਾਂਕ ਬਾਂਕੇ।188।

ਪ੍ਾਸਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵਿੱ ਡੇ ਹਨ ਸਕ 14 ਕੁ ਬਿੰ ਦੇ?

37. ---ਜਗ੍ ਕਰਤਾ-250।

** ਰਬ ਸਬ ਵ ਰਸਚਓ--।83।

38. ੁਭਾ---ਸ ਰ ਟਜਾ-।250।

** ਜਗ੍ ਕੇ ਕਰਨ ਹੈਂ।173।

ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗ੍ਿੱ ਿ!!! ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਓਦੋਂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਭੁਸਪ੍ਿੰ ਦਰ ਸ ਿੰ ਘ

39. ਪ੍ਸਵਤਰੀ ਪ੍ੁਨੀਤਾ--।251।

** --ਪ੍ੁਨੀਤ ਮੂਰਸਤ--।83।

40. ---ਪ੍ੁਰਾਣੀ--।251।

** ਆਸਦ ਰੂਪ੍--।179।

41--ਪ੍ਰੇਯਿੰ ( ਮਝ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇ)।251।

** ਸਨਰਬੂਝ ਹੈਂ। ਅ ਝ
ੂ ਹੈਂ।37।

42. ਪ੍ਰਭੀ--ਅਜੈਯਿੰ।251।

** -ਪ੍ਰਭਾ ਹੈਂ।160।ਅਜੈ।189।

43. ਅਰੂਪ੍ਿੰ ਅਨੂਪ੍ਿੰ-251।

** ਅਰੂਪ੍ ਹੈਂ ।ਅਨੂਪ੍ ਹੈਂ।29।

ਉਂਗ੍ਲ਼ ਚੁਿੱ ਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਦ ਵੇਂ ਗ੍ੁਰੂ ਜੀ ਵਿੋਂ ਆਸਦ ਬੀਹ ਸਵਿੱ ਚ ਦਰਜ ਬਾਣੀਆਂ
ਪ੍ਹਿ ਕੇ ਅਿੰ ਸਮਰਤ ਪ੍ਾਨ ਕਰਾਉਣਾ ਕੋਈ ਗ੍ੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗ੍ੁਨਾਹ ਦੇ ਉਹ ਭਾਗ੍ੀ ਹਨ
ਜੋ ਿੰ ਨ 1931 ਤੋਂ 1945 ਤਕ 14 ਕੁ ਬਿੰ ਸਦਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਰਸਹਤ ਮਗ੍ਰ
ਿਿੱਗ੍ੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਸਜ ਸਵਿੱ ਚ ੋਚੀ ਮਝੀ ਬਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਾਸਜਸ਼ ਨਾਲ਼ ਸਨਿੱਤ-ਨੇਮ
ਅਤੇ ਅਿੰ ਸਮਰਤ ਿੰ ਚਾਰ ਸਵਿੱ ਚ ਕਿੱ ਚੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਸ਼ਾਮਿ ਕੀਤੀਆਂ ਗ੍ਈਆਂ ਨ।
ਗ੍ੁਰੂ ਦੀ ਦਿੱ ੀ ਰਸਹਤ ਤਾਂ ਧਿੰ ਨੁ ਗ੍ੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਾਸਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਹੀ ਚਿਦੀ ਆ ਰਹੀ
ਹੈ, ਜੋ ਗ੍ੁਰਬਾਣੀ ਸਵਿੱ ਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਚੌਦਾਂ ਕੁ ਬਿੰ ਸਦਆਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਰਸਹਤ ਬਣਾ ਕੇ
ਸ ਿੱ ਖਾਂ ਸਵਿੱ ਚ ਕਲ਼ੇ ਸ਼ ਹੀ ਖਹਿਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਕਉਂਸਕ ਧਿੰ ਨੁ ਸ਼ਰੀ ਗ੍ੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਾਸਹਬ

ਦੇ

ਕਾਰ ਮੌਕੇ ਸ਼ਰੀ ਅਕਾਿ ਤਖ਼ਤ ਾਸਹਬ ਸਵਖੇ ਵ
ੇ ਾ ਸਨਭਾਅ ਚੁਿੱ ਕੇ ਪ੍ਿੰ ਜ

ਸਪ੍ਆਸਰਆਂ ਸਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱ ਕ ਿੱ ਜਣ ਨੇ ਅਕਾਿ ਚੈਨਿ ਦੇ ਮਾਈਕ ਾਮਿਣੇ ਬੋਿਸਦਆਂ
ਸਕਹਾ ਸਕ ਅਕਾਿ ਤਖ਼ਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਮਰਯਾਦਾ ਮਿੰ ਨ ਕੇ ਇਿੱ ਕ-ਮੁਿੱ ਠ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ। ਇਹ ਭਾਈ ਾਸਹਬ ਹੁਣ ਤਕ ਕਿੱ ਚੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੂਿੰ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੇ
ਬਰਾਬਰ ਮਝਕੇ ਅਿੰ ਸਮਰਤ ਪ੍ਾਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨ। ਕੀ ਅਜੇ ਜੀ ਇਨਿਾਂ ਨੂਿੰ
ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਕਿੱ ਚੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪ੍ਛਾਣ ਨਹੀਂ ਆਈ?
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44. --ਅਨਾਮਿੰ ਅਠਾਮਿੰ ।251।

** --ਅਨਾਮੇ।ਨਮ ਤਿੰ ਅਠਾਮੇ।4।

ਇਹ ਦਿੱ ਣ ਸਕ ਇਹ ਸਕਿੱ ਥੇ ਸਿਸਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਕ ਸ ਿੱ ਖ ਰਸਹਤ ਮਰਯਾਦਾ ਸ਼ਰੀ

45. ਅਭੀਅਿੰ --।251।

** ਅਭੈ।189।

ਅਕਾਿ ਤਖ਼ਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਹੈ? ਸਕਿੰ ਨਾ ਕੁ ਸਚਰ ਿੰ ਗ੍ਤਾਂ ਨੂਿੰ ਧੋਖੇ ਸਵਿੱ ਚ ਰਿੱ ਖੋਗ੍?ੇ

46. --ਅਜੀਤਿੰ --।251।

** --ਅਜੀਤੇ।6।

47. --ਮਹਾ ਧਰਮ ਧਾਮਿੰ ।251।

** ਧਰਮ ਧਾਮ---।84।

48. ਅਛੇਦਿੰ ਅਭੇਦਿੰ--।252।

** --ਅਛੇਦੇ।7।ਅਭੇਦ ਹੈਂ--124।

ਤਖ਼ਤ ਵਿੋਂ ਿਾਗ੍ੂ ਕੀਤੀ ਗ੍ਈ ਹੈ? ਇ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਧਜੀਆਂ ਉੱਡ ਰਹੀਆਂ
ਹਨ। ਰਸਹਤ ਮਰਯਾਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਰੋ. ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਪ੍ੁ ਤਕਾਂ ਵਾਂਗ੍ ਇਿੱ ਕ
ਛੋਟੀ ਸਜਹੀ ਪ੍ੁ ਤਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਪ੍ਹਿੇ ਨਾ ਪ੍ਹਿ,ੇ ਕੋਈ ਮਿੰ ਨੇ ਜਾਂ ਨਾ ਮਿੰ ਨੇ ਸ਼ਰ.ੋ ਕਮੇਟੀ ਨੂਿੰ

** -ਅਕਰਮਿੰ ।5।-- ੁਧਰਮਿੰ -।197।

ਇ ਨਾਲ਼ ਕੋਈ ਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਰੋ. ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਤਾਂ ਿੰ ਨ 1945 ਸਵਿੱ ਚ ਖਰਹੇ

50. ---ਸਨਤਯਿੰ ।252।

** ਦੈਵਿੰ ਦਾ ਹੈਂ।131।

ਸਵਿੱ ਚ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਘਾਟੇ ਨੂਿੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗ੍ੀ ਸਦਿੱ ਤੀ ੀ। ਕਦੇ ਵੀ ਇ ਨੂਿੰ ਿਾਗ੍ੂ ਨਹੀਂ

51. ਸਨਰੂਪ੍ਿੰ----।252।

** ਨਰੂਪ੍ੇ।195।

52. -----ਅਸਕਰਤਯਿੰ ।252।

** ਅਸਕਰਤਾਸਕਰਤ ਹੈਂ।177।

ਸ਼ਬਦ ਗ੍ੁਰੂ ਦੇ ਚਾਨਣ ਸਵਿੱ ਚ ਹੁਣ ਜਾਪ੍ੁ, ਚੌਪ੍ਈ ਅਤੇ ਵਿੱ ਯਾਂ ਨੂਿੰ ਪ੍ਹਿਨ ਦਾ ਹਨੇਿ ਰਾ

53. ---ਨਮੋ ਿੋ ਕ ਮਾਤਾ।254।

** ਨਮੋ ਿੋ ਕ ਮਾਤਾ।52।

ਦੂਰ ਕਰੋ। ਗ੍ੁਰੂ ਗ੍ਰਿੰ ਥ ਾਸਹਬ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਅਖੌਤੀ ਦ ਮ ਗ੍ਰਿੰ ਥ ਨਹੀਂ ਸਜ ਦੀਆਂ

54. --ਪ੍ਰਮ ਰੂਪ੍ਿੰ ਪ੍ਸਵਤਰੀ।255।

** ਪ੍ਰਮ ਰੂਪ੍ ਪ੍ੁਨੀਤ-।83।

ਕਿੱ ਚੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨਾਲ਼ ਹੁਣ ਤਕ ਅਿੰ ਸਮਰਤ ਪ੍ਾਨ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸਰਹਾ ਹੈ।

55. -----ਅਖਿੰ ਡੀ।255।

** ਹਸਰ ਨਰ ਅਖਿੰ ਡ।162।

56. ਬੈ---ਬਰਿੰ ਬਯੂਹ ਦਾਤਾ।256।

** ਰਬਿੰ ਦਾਤਾ।76।

49. --ਅਕਰਮਿੰ

ੁਧਰਮਿੰ ।252।

ਇਹ ਸਕਿੱ ਥੇ ਸਿਸਖਆ ਹੈ ਸਕ ਰਸਹਤ ਮਰਯਾਦਾ ਸ਼ਰੋ. ਕਮੇਟੀ ਵਿੋਂ ਜਾਂ ਸ਼ਰੀ ਅਕਾਿ

ਕੀਤਾ ਸਗ੍ਆ।

ਸ ਿੱ ਖੀ ਨੂਿੰ ਬਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੇ ਜੂਲ਼ੇ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਵਿ ਦ ਵੇਂ ਗ੍ੁਰੂ
ਜੀ ਵਿੋਂ ਸ ਿੱ ਖਾਂ ਿਈ ਥਾਪ੍ੇ ਗ੍ੁਰੂ ਸ਼ਰੀ ਗ੍ੁਰੂ ਗ੍ਰਿੰ ਥ ਾਸਹਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਤਕ
ਹੀ ੀਮਤ ਰਸਹਣਾ ਹੋਵੇਗ੍ਾ। ਮਿੱ ਸਕਓਂ ਪ੍ਰੇ ਉਜਾਹ ਹੈ।
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