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SGGS & SGPC- Sikh Rehat Maryada

ਤਸਿੱ ਖ ਰਤਿਿ ਮਤਰਯਾਿਾ ਤ ਿੱ ਚ ਜਨਮ ਕੁੁੰ ਡਲੀਆਂ ਜਾਨਣ ਬਾਰੇ ਕੀ ਤਲਤਖਆ ਿੈ? ਿੁਕਮ ਿੇ ਸੁੰ ਕਲਪ੍ ਨੁੰ ਤਿਆਨ ਤ ਿੱ ਚ ਰਿੱ ਖਿੇ
ਿੋਏ ਆਪ੍ਣੇ ਤ ਚਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤ ਆਤਖਆ ਕਰੋ ।
ਕੁਝ ਲੋ ਕਾਂ ਿਾ ਤ ਸ਼ ਾਸ ਿੈ ਤਕ ਤਕਸਮਿ ਪ੍ਤਿਲਾਂ ਿੋਂ ਿੀ ਤਨਰਿਾਰਿ ਿੁੁੰ ਿੀ ਿੈ । ਜੋਿਸ਼ੀ ਅਿੇ ਭਤ ਿੱ ਖ ਬਾਣੀ ਿਿੱ ਸਣ

ਾਲੇ

ਸਾਡੀ ਤਕਸਮਿ ਿਾ ਨਕਸ਼ਾ ਕੁੁੰ ਡਲੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਿਿੱ ਸ ਸਕਿੇ ਿਨ । ਕੀ ਇਿ ਤਸਿੱ ਖ ਤਸਿਾਂਿਾਂ ਿੇ ਅਨੁਸਾਰ ਿੈ?

3

ਿੇਠ ਤਲਖੇ ਸ਼ਬਿ ਿੀਆਂ ਪ੍ਤਿਲੀਆਂ ਿੋ ਪ੍ੌੜੀਆਂ ਰਾਂਿੀ ਕੀ ਸੁੰ ਿੇਸ਼ ਤਮਲਿਾ ਿੈ?

ਰਾਮਕਲੀ ਮਿਲਾ ੧ ॥ ਸਾਿਾ ਗਣਤਿ ਨ ਕਰਤਿ ਬੀਚਾਰੁ ॥ ਸਾਿੇ ਊਪ੍ਤਰ ਏਕੁੰ ਕਾਰੁ ॥ ਸ.ਗ.ਗ.ਸ,ਅੁੰ ਗ 904

4

“ਬਾਰਿਮਾਿ” ਬਾਣੀ ਿਾ ਮੁਢਲਾ ਸੁੰ ਿੇਸ਼ ਕੀ ਿੈ? ਗੁਰਿੁਆਤਰਆਂ ਅਿੇ ਘਰਾਂ ਤ ਿੱ ਚ ਿਰ ਮਿੀਨੇ ਸੁੰ ਗਰਾਂਿ ਮਨਾਉਣ ਿੀ ਕੀ
ਮਿਿੱ ਿਿਾ ਿੈ ?

{ਿ ਾ

5

ਿ ਾਲਾ- ‘ਿੁਖਾਰੀ ਛੁੰ ਿ ਮਿਲਾ 1 ਬਾਰਿਮਾਿ’,ਪ੍ੁੰ ਨਾ 1107 ਜਾਂ ‘ਬਾਰਿ ਮਾਿਾ ਮਾਂਝ ਮਿਲਾ ੫,’ਪ੍ੁੰ ਨਾ 133}
ਬਰਾਿਮਣਾਂ ਿੀਆਂ ਚਾਰ ਰਸਮਾਂ ਤ ਚੋਂ ਿੋ ਿੀ ਤ ਆਤਖਆ ਕਰੋ ਤਜਿੜੀਆਂ ਤਸਿੱ ਖ ਤ ਰੋਿੀ ਿਨ ਪ੍ਰ ਬਿੁਿੇ

ਤਸਿੱ ਖਾਂ ਿੱ ਲੋਂ

ਤਨਭਾਈਆਂ ਜਾਂਿੀਆਂ ਿਨ ?

1

What is written in Sikh Rehat Maryada about consulting horoscopes? Explain according to
your opinion keeping in mind the Concept of Hukum.

2

Some people believe that one’s Karmic destiny is preordained. Astrologers and future tellers
can provide our Karmic Life Map through Horoscopes. Is it consistent with Sikh principles?

3

What is the message in the first two Pauris of the following Shabad:
ਰਾਮਕਲੀ ਮਿਲਾ ੧ IIਸਾਿਾ ਗਣਤਿ ਨ ਕਰਤਿ ਬੀਚਾਰੁ II ਸਾਿੇ ਊਪ੍ਤਰ ਏਕੁੰ ਕਾਰੁ II...SGGS, Ang 904.

4

What is the primary message of “Barah Maah” Bani? Explain the importance of celebrating
Sangrand every month in the Gurudwara and our homes?
{Refer to ‘ਿੁਖਾਰੀ ਛੁੰ ਿ ਮਿਲਾ1 ਬਾਰਾਿ ਮਾਿਾ, ਪ੍ੁੰ ਨਾ 1107 ਜਾਂ ‘ਬਾਰਿ ਮਾਿਾ ਮਾਂਝ ਮਿਲਾ ੫’,ਪ੍ੁੰ ਨਾ 133}

5 List four Brahminical rituals and explain two rituals out of the four listed that are contradictory to
Sikhi but still practiced by most of the Sikhs.
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