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ਸਭ ਹੱਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਦੇ ਰਾਖਵੇ" ਹਨ । 

ਸਤਵੀ" ਵਾਰ -- ੧੦੦੦ ਛਪਿਆ । 

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ :-- 

ਸਰਬ ਹਿੰਦ ਨਾਮਧਾਰੀ ਦਰਬਾਰ 

ਛਾਪਕ :-- 

ਦਸਤਕਾਰ ਵੀਕਲੀ ਪਰੇਸ 

50.ਆਰ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਆ ਬੀ, 

ਲੁਧਿਆਣਾ.141003. 

ਫੂਨ : 31590 ੫ 
ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਹਾਏ 
ਹਰਬੇਮ ਸਿੰਘ ਚਾਨਾ ਸਾਉਥ ਹ'ਲ 

ਇਗਲੈੱਡ ਮਿਡਲ 'ਸ3ਸ ਪਯੂ੍ ਕੋ) 

ਕੀਮਤ 0/-75 ਪੈਸੇ 

0੦0੦1 €16ਘਹੂ ।0੦॥੧੦1॥1€161੦॥)&੨।0੦11.੮੦॥॥ 



ਉਅ ਦਈ ਸ ਹ 

ਕਧ੪ਗ॥ ੫ $ਏ 

ਚ ਛਜ ਝ ਵੋ 

ਟਠ ਡ ਢ ਣ 

ਤ ਥਦ੯ ਧ ਨ 

ਪਫਬ ਭ ਮ 

ਯੋ ਰ ਲ ਵ ੜ 

ਸ਼ ਖ਼ ਗ਼ ਜ਼ ਫ਼ 
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(2) 

][ ਭੁਲਾਵੇ' ਅੱਖਰ ] 

ਤਡਦਕਨ ਛਲ 

ਚਗ੩ਬ ੧ ਘ 

ਚਵਗਟ੪ 

ਅ ਮਸ ਭ ਧ 

ਗਫ ਥ੫ੜਟ ਓਂ 

ਹਰਗਵਯਰਢ ੫ 
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(3) 

#ਮੁਹਾਰਨੀ ” 

ਅਆਇਈਉਊਏਐਓਔਅੰਆਂ 
ਸਸਾਸਿਸੀਸੁਸੂਸੇਸੈ ਸੋਸੌਸੰਸਾਂ 
ਹ ਹਾਹਿਹੀਹੁ ਹੂਹੇਹੈ ਹੋ ਰੌਂਹੰਹਾਂ 
ਕਕਾਕਿਕੀਕੁਕੂਕੇਕੈਕੋ ਕੌਕੰਕਾਂ 
ਖਖਾਖਿਖੀ ਖੁਖੂ ਖੇਖੈ ਖੋਖੌਖੰਖਾਂ 
ਗਗਾਗਿਗੀਗੁਗੂਗੇਗੇਗੋਗੌਗੰਗਾਂ 
ਘਘਾਘਿਘੀਘੁਘੂਘੇਘੈੇ ਘੇ ਘੋ ਘੰਘਾਂ 

ਝਬਾ ਡਿਝੀ ਝੁ ਝੂ ਝੇ ਬੇ ਝਡੋ ਝੰੜਾਂ 
ਚਚਾਚਿਚੀ ਚੁਚੂਚੇਚੇਚੋ ਚੌਚੰਚਾਂ 

ਛਛਾਛਿਡੀਛੁਛੁੇਛੇਛੇਛੰ ਛੰਛਾਂ 
ਜਜਾਜਿਜੀਜੁਜੂ ਜੇਜੇ ਜੋ ਜੌ ਜੰ ਜਾਂ 
ਝ ਬਾਝਿਝੀ ਝੁਝੂ ਝੇ ਝੰ ਝੋ ਝੌੰ ਝੰਝਾਂ 

ਵਵਾਵਿਵੀਬੁ ਢੂਵੇਵੇ ਵੇ ਵੇ ਵੰਵਾਂ 
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<< ੫ 

ਟਟਾਟਫਿਟੀਟੁ ਟੂਟੇਟੈ ਫੌ ਟੌਟੰ ਟਾਂ 

ਠ ਠਾਠਿਠੀਲਣੁ ਣੂਠੇਠੰਠੋਠੌਂਠ ਠਾਂ 
ਡਡਾਡਿਡੀਡੁ ਤੂ ਡੇ ਡੇ ਡੋ ਡੌਡੰ ਡਾਂ 
ਢਦਢਾਢਿਢੀਢੁਦਢੂਢੇਢੇਢਢੰਢੰਢਾਂ 
ਣਣਾਣਿਣੀਣੁਣੁਣੇਣੈਣੋਣੌਣੰਣਾਂ 
ਤ ਤਾਤਿਤੀਤੁਤੁਤੋਤੇਤੇ ਤੌਤੰਤਾਂ 

ਥਥਾਥਿਥੀਥ੍ਥੂ ਥੇਥੇਥੋ ਥੌਥੰਥਾਂ 
ਦਦਾਦਿਦੀ ਦੁਦੂਦੇਦੈ ਦੋ ਦੋ ਦੰਦਾਂ 
ਧਧਾਧਿਧੀਧੁਧੂਧੇਧੈ ਧੇ ਧੌਧੰਧਾਂ 
ਨਨਾ ਨਿਨੀ ਨੁਨੂਨੇੋਨੰਨੋਨੰਨੰਨਾਂ 
ਪਪਾਪਿਪੀਪੁਪੂਪੇਪੈਧੋਧੌ ਪੰਪਾਂ 
ਫਫਾਵਿ ਫੀਫੁਫੂਫੇਫੇਫੋ ਫੌ ਫੰਫਾਂ 
ਬ ਬਾਬਿਬੀਬੁ ਬੂਬੇਥੰਬੋਬੌਬੰਬਾਂ 
ਭ ਭਾਭਿ ਭੀਭੁਭੂਭੇ ਭੈਭੋਭੌ ਭੰਭਾਂ 
ਮਮਾਮਿਸੀ ਮੁਮੂਮੇ ਮੈਮੋਮੌਸੰਮਾਂ 
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ਵੇ 
ੜੜਾੜਿੜੀੜੜ੍ 
ਸ਼ ਸ਼ਾਸ਼ਿ ਸ਼ੀ ਸ਼੍ ਸ਼ੂ 
ਖ਼ ਖ਼ਾਂਸ਼ਿਸ਼ੀਸ਼ੁਸ਼ੂ ? 
ਗ਼ਗ਼ਾਗ਼ਿਗ਼ੀਗ਼ਗ਼ੂ; 
ਜ਼ਜ਼ਾਜ਼ਿ ਜ਼ੀ ਜ਼ੁ ਜੂ 

ਫ਼ ਫ਼ਾਫ਼ਿਫ਼ੀ ਫ਼ ਫ਼ੂ 
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(6) 

( ਪਾਠ ੧ ) 

ਰਸ ਹਸ ਨਸ ਬਸ ਜਲ ਘਰ ਕਰ ਛਕ ਹਟ 

ਹਠ ਫਲ । ਹਲ ਤਨ ਮਨ ਜਲ ਛਕ | 

ਘਰ ਚਲ । ਬਸਕਰ ਚਲ ਹਟ!ਬਸਕਰ। 

( ਪਾਟ ੨ ) 

ਰਾਮ ਨਾਂਮ ਪਾਰ ਮਾਰ ਬਾਲ 

ਦਾਲ ਚਾਰ ਪਾਠ ਚਾਲ ਸ਼ਾਮ ਹਾਰ ਨਾਮ 

ਨਾਮ ਜਪ | ਦਾਲ ਧਰ । ਛਾਲ ਮਾਰ।ਪਾਰ 

ਜਾਹ । ਬਾਲ ਨਾਲ ਹਸ | ਸਦਾ ਸਚ ਦਸ। 

ਮਝ ਚਾਰ । ਪਾਠ ਪੜ੍ਹ 

( ਪਾਠ ੩ ) 
ਬਾਬਾ ਚਾਚਾ ਮਾਮਾ ਦਾਦਾ ਮਾਤਾ 

ਨਾਨਾ ਮਾਲਾ । ਬਾਬਾ ਆ! ਚਾਚਾ ਜਾਹ | 

ਮਾਲਾ ਰਖ ! ਰਾਮਗਾ। ਹਾਸਾਨਾ ਕਰ! 
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ਆ ਸੰਥ' ਯਾਦ ਕਰ । ਸਦਾ ਘਟ ਖਾਹ | 

ਸਾਦਾ ਰਹੁ । 

( ਪਾਠ ੪) 

ਸਿਖ ਲਿਖ ਗਿਣ ਮਿਲ ਦਿਲ 

ਚਿਰ ਸਿਰ ਫਿਰ 
ਸਿਖ ਬਣ । ਖਤ ਪੜ੍ | ਦਸ ਗਿਣ । 
ਦਿਲ ਵਿਚ ਗਿਣ ।ਮਿਣ ਮਿਣ ਨਾ ਕਰ। 

ਸਵਾਲ ਸਾਫ ਕਰ । 

( ਪਾਠ ੫ ) 

ਕਹਿ ਬਹਿ ਲਹਿ ਰਹਿ 

ਸੱਚ ਕਹਿ ।ਬਾਬਾ ਬਹਿ ਜਾ। ਘਰ ਰਹਿ । 

ਨਾਨਾ ਘਰ ਚਲ। ਮਾਤਾ ਬਹਿ ਜਾ । 

ਹਰਾ ਭਰਾ ਬਾਗ ਤਕ । 

( ਪਾਠ ੬ ) 

ਵੀਰ, ਖੀਰ, ਤੀਰ, ਰੀਸ, ਫੀਸ 

ਮਾਮੀ, ਮਾਸੀ, ਭਾਬੀ, ਨਾਨੀ 
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(8) 

ਜਪੀ, ਤਪੀ ਹਠੀ, ਸਤੀ । 

ਵੀਰ ਆ। ਖੀਰ ਖਾਹ । ਰੀਸ ਨਾ ਕਰ! 
ਬੀਬਾ ਘਰ ਜਾ ! ਸਾਥੀ ਪਾਸ ਬਹਿ । ਮਾਸੀ 
ਆ ਦਾਲ ਧਰ । ਜਪੀ ਤਪੀ ਬਣ | ਸਭ 

ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ । 

( ਪਾਠ ੭ ) 

ਸੁਖ ਦੁਖ ਮੁਲ ਫੁਲ ਗੁਣ ਹੁਣ ਦੁਧ ਗੁੜ 
ਗੁਣ ਸਿਖ ! ਦੁਧ ਪੀ ।ਫੁਲ ਰਖ।ਹੁਣਨਾ 
ਕੁਦ । ਬੀਬਾ ਚੁਪ ਕਰ ।ਕਾਕਾ ਗੁੜ ਨਾ 
ਖਾਹ । ਦੂਖ ਸੂਖ ਇਕ ਜਾਣ | 

( ਪਾਠ ੮ ) 

ਬਹੁ ਕਹੁ ਰਹੁ ਸਹੁ 
ਘਰ ਰਹੁ । ਸਚ ਕਹੁ । ਦੁਖ ਸਹੁ । ਮਿਲ 

ਕਰ ਬਹੁ ! ਭਲਾ ਕਰ। ਬੁਰਾ ਨਾ ਕਰ । 
ਬੀਬਾ ਚੁਪ ਰਹੁ । ਗੁਰ ਮਤ ਸਿਖ । 
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(13) 

ਸ੍ਰੀ ਜੀਵਨ ਨਗਰ ਹੈ । ਉਹ ਫੌਜ ਦਾ 

ਸਰਦਾਰ ਹੈ। ਕਰਤਾਰ ਸਭ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ । 
ਭਜਨ ਕਰੋ । ਮਾਲਾ ਫੇਰੋ | 

( ਪਾਠ ੧੮ ) 

#ਸਾਤੇ ਦੇ ਦਿਨ 
ਵੀਰ ਸ਼ੁਕਰ ਸ਼ਨਿਚਰ ਐਤ ਸੋਮ ਮੰਗਲ ਬੁਧ 
ਵੀਰਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ 

ਜੀ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ । ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ 

ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਿਲ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜਦੇ ਹਨ| 

ਸ਼ਨਿਚਰ ਨੂੰ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਧੀ ਛੁੱਟੀ 
ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਬਹੁਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ 
ਕੰਮ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਸੋਮਵਾਰ ਚੰਦ੍ਰਮਾਂ 
ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ । ਹਿੰਦੂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਵਰਤ 

ਰਖਦੇ ਹਨ । ਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ 
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬੁਧਵਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ । 
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(14) 
( ਪਾਠ੧ ੯ ) 

7 ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ 7 
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਮਾਂਜਦਾ ਕਿਰਤ ਪ੍ਰਸਾਦ 
ਰਖਿਆ ਭਲਾਈ ਫਰਜ਼ ਖੋਟੇ ਪਰਦਾ 

ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉਠਦਾ ਹੈ | 
ਜਲ ਲੈ ਕੇ ਜੰਗਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਪੰਜ ਵੇਰ ਹੱਥ 

ਪੈਰ ਮਾਂਜਦਾ ਹੈ । ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਕੇ ਭੋਜਨ 
ਕਰਦਾ ਹੈ । ਸਵੇਰ ਸਾਰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ 
ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਨੰਗੇ ਨੂੰ 

ਕਪੜਾ ਅਤੇ ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਦਾ ਦੇ'ਦਾ ਹੈ । 
ਆਪਣੀ ਭਲਾਈ ਸਦਾ ਛੁਪਾਂਦਾ ਹੈ । ਗਊ 
ਗਰੀਬ ਦੀ ਰਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦਾ 

ਹੈ । ਦੇਸ਼ ਤੇ ਭੀੜ ਬਣੇ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਰ 

ਦੇ'ਦਾ ਹੈ । ਦੂਜੇ ਦੇ ਖੋਟੇ ਕਰਮਾਂ ਤੇ ਪਰਦਾ 
ਪਾਂਦਾ ਹੈ । ਹਰ ਇਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ 

ਅਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦਾ ਹੈ । 
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(15) 

( ਪਾਠ ੨੦ ) 

ਹੋ ਬੀਬੇ ਬਾਲਕ ਨੰ 
ਬੀਬੇ ਬਾਲਕ ਸਵੇਰੇ ਉਠਦੇ ਹਨ । ਮਾਤਾ 

ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਨ । ਨਹਾਂ ਕੇ 

ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਫਿਰ ਖਾਂਦੇ ਪੀ'ਦੇ ਹਨ 

ਸਮੇ ਸਿਰ ਵਿਦਿਆਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ | ਵਿ- 

ਦਿਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਉਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ 
ਹਨ । ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ 

ਅਕਾਲ ਆਖਦੇ ਹਨ । ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹਨ । 
ਬੁਰੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਹੀ“ ਕਰਦੇ । ਸਮੇ ਸਿਰ 

ਪੜ੍ਦੇ ਹਨ ! 
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(16) 

( ਪਾਠ ੨੧ ) 

ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ 

ਵੈਸਾਖ, ਜੇਠ, ਹਾੜ. ਸਾਵਣ, ਭਾਦਰੋ', ਅੱਸੂ, 

ਕੱਤਕ, ਮੱਘਰ, ਪੋਹ, ਮਾਘ ਫ਼ੱਗਣ, ਚੇਤਰ | 

ਵੈਸਾਖ ਵਿਚ ਫਸਲ ਪੱਕਦੀ ਹੈ । ਜੇਠ ਹਾੜ 

ਗਰਮੀ ਪੈੱਦੀ ਹੈ । ਸਾਵਣ ਭਾਦਰੋ' ਮੀਹ 

ਪੈਦੇ ਹਨ । ਅੱਸੂ ਕੱਤਕ ਦਿਨੇ ਗਰਮੀ 

ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਠੰਢ । ਮੱਘਰ_ ਪੋਹ ਤੇ 

ਮਾਘ ਵਿਚ ਠੰਢ ਜੋਰਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਫੱਗਣ 

ਚੇਤ ਬਸੰਤੀ ਰੁੱਤ ਹੈ । ਬਾਲਕੋਂ ! ਤੁਸੀ” ਵੀ 

ਸਦਾ ਥਿੱੜੋ ਰਹੇ | 
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(9) 

( ਪਾਠ ਦੇ) 

ਉਠ ਝੂਠ ਜੂਠ ਜੂੜਾ ਪੂੜਾ ਕੂੜਾ 

ਪੂਰੀ ਚੂਰੀ ਚਾਕੂ ਡਾਕੂ. ਲੜਾਕੂ 

ਜੂੜਾ ਕਰ । ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਹ । ਝੂਠ ਨਾ ਕਹੁ। 

ਜੂਠਾ ਨਾ ਛੱਡ । ਪੂਰੀ ਨਾ ਖਾਹ । ਉਠ ਨੂੰ 
ਫੜ । ਲੜਾਕੂ ਨਾ ਬਣ। ਕੂੜਾ ਬਾਹਰ ਸੁਟ। 

ਬੂਰੀ ਮਝ ਚੋ । ਚਾਕੂ ਨਾ ਰਖ | ਡਾਕੂ ਬੁਰਾ 
ਹੈ । ਪੂੜਾ ਖਾਹ | 

( ਪਾਠ ੧੦ ) 

ਮੇਲੀ ਬੇਲੀ ਤੇਲੀ ਚਲੋਂ ਗਲੋਂ ਪਲੋਂ 

ਮੇਲਾ ਵੇਖ । ਤੇਲ ਮਲ । ਕੇਲਾ ਖਾ। ਬੇਰ 
ਨਾ ਲਾਹ । ਬੇਲੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਰਖ । ਮੇਲਾ 
ਵੇਖ ਦੇਰ ਨਾ ਕਰ । ਤੇਲੀ ਕੋਲੋ" ਤੇਲ 
ਲਿਆ । ਬੁਰੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ | 
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(10) 
( ਪਾਠ ੧੧) 

ਪੈਰ ਵੈਰ ਖੈਰ ਥੈਲਾ ਮੈਲਾ ਜੈਸੀ ਵੈਸੀ 
ਪੈਰ ਸਾਫ ਰਖ । ਤੇਰਾ ਥੈਠਾ ਮੈਲਾ ਹੈ ! 

ਵੇਰ ਨਾ ਕਰ ਸੈਰ ਨੂੰ ਜਾਹ । ਸਫ ਤੇ ਬੈਠ 
ਕੋਸਾ ਸੋਹਣਾ ਸਮਾਂ ਹੈ । ਸਭ ਨਾਲ ਪਿਆਰ 

ਕਰ । ਜੈਸੀ ਕਰਨੀ ਵੈਸੀ ਭਰਨੀ । 

( ਪਾਠ ੧੨ ) 

ਮੋਰ ਚੋਰ ਤੋਰ ਮੋਟੀ ਸੋਟੀ ਖੋਟੀ 
ਬੋਲੋ ਤੋਲੋ ਖੋਲੋ ਆਓ ਜਾਓ ਖਾਓ 

ਮੋਰ ਪੈਲਾ ਪਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੇਰ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਬੈਠੇ । 

ਤੋਤਾ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਸੋਟੀ 

ਮੋਟੀ ਹੈ । ਆਓ ਵੀਰ ਜੀ ਬੇਠੋ। ਘਰ ਜਾਓ 

ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰੋ । ਪਹਿਲਾਂ 

ਤੋਲੋ ਫੇਰ ਬੋਲੋ । 

( ਪਾਠ ੧੩ ) 

ਕੌਣ ਭੌਣ ਧੌਣ ਸੌਣ ਔਖਾ ਸੌਖਾ ਅੱਲੂ ਦੌਲੂ 
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(11) 
ਮੌਜੀ ਫੌਜੀ ਸੌਖੀ 

ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ? ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਹੈ । ਔਖਾ ਨਾ 

ਹੋ। ਪੋਥੀ ਸੌਖੀ ਹੈ । ਫੌਜ ਰਾਖੀ ਕਰਦੀ 
ਹੈ । ਕੋੜੀ ਬੋਲੀ ਕਦੇ ਨਾ ਬੋਲੋ । ਜਿਹੜਾ 

ਬੋਲੇ ਕੋੜੀ ਬੋਲੀ ਸਮਝੋ ਮਾਰੇ ਹਿਕਚ ਗੋਲੀ । 

( ਪਾਠ ੧੩ ) 

ਚੰਨ ਧੰਨ ਕੰਨ ਗੰਦਾ ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਲੰਮੇ ਛੰਨੇ ਬੰਨੇ 
ਚੰਨ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਜੀ ਧੰਨ ਹਨ । 

ਉਸ ਦੇ ਕੇਸ ਲੰਮੇ ਹਨ । ਛੰਨੇ ਵਿਚ ਦੁਧ ਹੈ। 
ਚੰਗਾ ਬੋਲਿਆ ਕਰ । ਗੰਦੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕੋਈ 
ਚੰਗਾ ਨਹੀ“ ਜਾਣਦਾ । ਮੰਦਾ ਕੁਤਾ ਖਸਮੇ ਗਾਲ 

( ਪਾਠ ੧੫ ) 

ਜਾਂ ਗਾਂ ਜੌ" ਭੌ` ਮੀ'ਹ ਸ਼ੀ“ਹ 
ਗਾਂ ਚਰਦੀ ਹੈ । ਮਾਂ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੌਨ 

ਮੀਹ ਵਿਚ ਨਾਂ ਭੌ । ਜੰਗਲ ਵਿਚ ਸ਼ੀ“ਹ 

0੦0੦1 €16ਘਹੂ ।0੦॥੧੦1॥1€161੦॥0&3।0੦11.੮੦॥0 



(12) 
ਬੁਕਦੇ ਹਨ । ਸਵੇਰੇ ਉਠਣ ਨਾਲ ਆਲਸ 
ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ! ਬੰਦਗੀ ਨਾਲ ਮਨ ਭੈ ਨਹੀ” 
ਖਾਂਦਾ। ਮੰਦੇ ਪੁਰਸ਼ ਨੀਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ | 

( ਪਾਠ ੧੬) 

ਬਿੱਲੀ ਦਿੱਲੀ ਬੱਚਾ ਕੱਚਾ ਚੱਠੂ ਵੱਟਾ 
ਦਿੱਲੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ । ਬਿੱਲੀ 

ਬੜੀ ਚਲਾਕ ਹੈ । ਕੱਚਾ ਫਲ ਨਾ ਖਾਹ ਸਿੱਖ 
ਸੂਰਵੀਰ ਬਣ । ਚੱਠੂ ਵੱਟਾ ਲੈ । ਮੌਤ ਤੋ“ 
ਨਾ ਡਰ। ਸਵੇਰੇ ਉਠ ਕੇ ਦੋੜ! ਬੱਚਾ ! ਹੋਲੀ 

ਹੌਲੀ ਜਾਹ ਤੇ ਘਰ ਚ ਕਦੇ ਨਾਰੌਲੀਪਾ। 

( ਪਾਠ ੧੭ ) 

ਹਰਨ ਚਰਨ ਭਜਨ ਨਗਰ ਕਰਤਾਰ 
ਸਰਦਾਰ ਅਖਬਾਰ ਸ਼ਲਗਮ 

ਹਰਨ ਦੌੜਦਾ ਹੈ । ਚਰਨ ਖੇਡਦਾ ਹੈ । ਭਜਨ 
ਕਰ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹੋ । ਸ਼ਲਗਮ ਚਾੜੋ । ਇਹ 
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( ਪਾਠ ੨੨ ) 

<- ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ -- 

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ । 

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ । 

ਸ਼੍ਰੀ ਗ਼ੁਰੂ-ਅਮਰ ਦਾਸ ਜੀ । 

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਦਾਸ ਜੀ । 

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ । 

ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀ । 

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਰਾਏ ਜੀ । 

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ । 

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦੁਰ ਜੀ । 

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜ਼ੀ । 

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਜੀ । 

ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ । 

ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ । 

ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ । 

ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ । 
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ਪਲ" €,8 -( ਛੰਟੂੰ ਬੀਬਾ ਬਾਲਕ ਨੈੰੜੂੰ 
ਰੇ ਦਲ 

ਬੀਬਾ ਬਾਲਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ, 
ਉਠ ਕੇ ਨਿਤ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ । 

ਹਥ ਵਿਚ ਫੜਕੇ ਮਾਲਾ,-- 
ਸਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰੇ । 

ਆਗਿਆ ਮੈਨੇ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਦੀ, 
ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਕਰੇ । 

'ਹੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ! ਵਿਦਿਆ ਬਖਸੋਂ" 

ਹਰ ਵੇਲੇਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ । 

ਚੋਰੀ, ਨਿੰਦਿਆ, ਬਦੀ, ਬਖੀਲੀ, 

ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਲਿਆਵੇ ਨਾਂ । 

ਜੋ ਬਾਲਕ ਨਾਂ ਆਗਿਆ ਮੰਨੇ, 
ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਭਾਵੇ ਨਾਂ । 

ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ, 
ਆਪਣਾ ਪਾਠ ਪਕਾਂਦੇ ਨੇ । 

ਓਹਨਾਂ ਬੀਬੇ ਬਚਿਆਂ ਪਰ, ॥ 

ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ । _! 
“੧ 

ਸ਼ੀ ਅਮਿਤ =ਹ, ਸ, ਰਸੀਲਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰੀ 

`ਹਰਬੈਸ ਸਿੰਘ ਚਾਨਾਂ 
ਇੰਗਲੈ'ਡ--ਯੂ: ਕੇ। 
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