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 Question 
1    ਅਖੰਡ   ਪਾਠ   ਦੀ   ਿਵਧੀ   ਕਦ�   ਪ�ਚਿਲਤ   ਹੋਈ?   ਇਸ   ਦੀ   ਕੀ   ਮਹੱਤਤਾ   ਹੈ? 

2 
ਅਜ   ਦੇ   ਸਮ�   ਿਵੱਚ   ਅਖੰਡ   ਪਾਠ   ਕਰਾਉਣ   ਦੀ   ਕੀ   ਿਵਧੀ   ਹੈ? 

3 
ਅਖੰਡ   ਪਾਠ   ਦਾ   ਕਾਰਜ      ਿਕਸ   ਹੱਦ   ਤੱਕ   ਅੱਜਕਲ   ਿਨ�ਤ   ਿਦਨ   ਦਾ   ਕਰਮਕ�ਡ   ਬਣ   ਿਗਆ   ਹੈ? 

4 ਅਖੰਡ   ਪਾਠ   ਦੀ   ਿਵਧੀ   ਦੀ   ਧਾਰਿਮਕ   ਮਹੱਤਤਾ   ਕੀ   ਹੈ?   ਸਹੀ   ਮਿਰਆਦਾ   ਅਨੁਸਾਰ   ਅਖੰਡ   ਪਾਠ   ਕਰਨ   ਦੇ 
ਅਿਧਆਤਿਮਕ   ਲਾਭ   ਕੀ   ਹਨ? 

5 
ਕੀ   ਪਿਰਵਾਰ   ਜ�   ਸਨਬੰਧੀਆਂ   ਨਾਲ   ਰਲ਼   ਕੇ   ‘ਸਿਹਜ   ਪਾਠ’   ਦਾ   ਿਜਆਦਾ   ਲਾਭ      ਹੋ   ਸਕਦਾ   ਹੈ   ਜ�   ਨਹ�, 
ਿਵਆਿਖਆ   ਕਰੋ?   ਕੀ   ਗੁਰਦੁਆਿਰਆਂ   ਿਵੱਚ   ਅਖੰਡ   ਪਾਠ   ਲਗਾਤਾਰ   ਹੋਣੇ   ਚਾਹੀਦੇ   ਹਨ      ਜ�   ਨਹ�?  

1 When did the practice of Akhand Path start? What was the intent? 

2 How is Akhand Path performed nowadays? 

3 To what extent has the undertaking of Akhand Path become routine, 
ritualistic or both? 

4 What is the religious significance of the Akhand Path Practice and are there 
any spiritual benefits when performed properly. 

5 Explain why Sehej Path carried out by friends and family can be said to be 
more beneficial than Akhand Path. Should the Gurdwaras hold the practice 
of Akhand Path on regular basis? 

 

www.hemkunt2.org                                  The  Charitable Tax Exempt Organization                             Hemkunt@hemkunt2.org 

http://www.hemkunt2.org/

