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 Question 

1 ਿਕਸ   ਗੁਰੂ   ਜੀ   ਦੇ   ਸਮੇ   “ਅਨੰਦ”   ਿਸਖ�   ਦੀ   ਿਵਆਹ   ਦੀ   ਰਸਮ   ਬਨੀ?   ਇਹ   ਰਸਮ   ਿਕਸ      ਤਰ��   ਿਵਕਿਸਤ 
ਹੋਈ? 

2 ਫਜ਼ਲੂ   ਦੀਆਂ   ਰਸਮ�   ਤ�   ਬਚਣ   ਲਈ,   ਅਨੰਦ   ਕਾਰਜ   ਦੀ   ਮਹੱਤਤਾ   ਨੰੂ   ਚੰਗੀ   ਤਰ��   ਸਮਝਣ   ਲਈ   ਕੀ   ਯਤਨ 
ਕੀਤਾ   ਜਾ   ਸਕਦਾ   ਹੈ? 

3 ਿਸਖ�   ਦੇ   ਿਵਆਹ   ਦੀ      ਰਸਮ      ਿਵੱਚ   ਿਕਹੜੀਆਂ   ਅਧਾਰਹੀਣ   ਅਤੇ   ਹਾਨੀਕਾਰਕ      ਰੀਤ�   ਆ   ਗਈਆਂ   ਹਨ? 
ਇਸ   ਨ�    ਸਮਾਜ   ਨੰੂ   ਿਕਸ   ਤਰ��   ਪ�ਭਾਿਵਤ   ਕੀਤਾ? 

4 ਿਸੱਖੀ  ਿਵੱਚ   �ਾਦੀ�ੁਦਾ   ਜੀਵਨ   ਨੰੂ   ਸਮਾਜ   ਿਵੱਚ      ਇੱਕ   ਮੀਲ-ਪੱਥਰ   ਦੇ   ਤੌਰ   ਤੇ   ਜਾਿਣਆ   ਿਗਆ   ਹੈI 
�ਾਦੀ�ੁਦਾ   ਜੀਵਨ,      ਉਹਨ�   ਦੇ   ਪਿਰਵਾਰ�   ਦੀ   ਆਪਸੀ   ਿਪਆਰ   ਭਾਵਨਾ   ਤੇ   ਖੁ�ੀਆਂ   ਭਰੇ   ਸੰਬੰਧ�      ਨੰੂ 
ਸਥਾਿਪਤ   ਕਰਨ   ਨੰੂ   ਯਕੀਨੀ   ਬਣਾਉਣ   ਲਈ   ਕੀ   ਕੀਤਾ   ਜਾ   ਸਕਦਾ   ਹੈ? 

5 ਕੀ   ਅਨੰਦ   ਕਾਰਜ   ਰਸਮ   ਿਸਰਫ   ਦੋ   ਿਸੱਖ   ਪਿਰਵਾਰ�   ਿਵੱਚ   ਹੀ   ਅਪਣਾਈ   ਜਾਨੀ   ਚਾਹੀਦੀ   ਹੈ?  

1 In which Guru Ji’s time the “Anand “ Ceremony became the wedding 
ceremony for Sikhs. How has it evolved since then 

2 What can be done to ensure understanding the significance of the 
ceremony before taking part to avoid turning it into a meaningless ritual? 

3 What are the useless and harmful traditions that have crept into marriage 
ceremonies for Sikhs. How are they affecting the community. 

4 Sikhi considers married life a cornerstone for the community. What can be 
done to insure that marriage creates a happy and stable relationship 
between two persons and their families. 

5 Should an Anand Karaj only be conducted between two Sikhs?  
 

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

http://www.hemkunt2.org/

