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ਸੋਹਿਲਾ ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ ਦੀਪਕੀ ਮਿਲਾ ੧ 

सोहिला ~ सु्तती . राग गौरी दीपकी , पहिल्या गुरु द्वारे| 

 

ੴ ਸਹਿਗੁਰ ਪਰਸਾਹਦ ॥ 

एक ओकंार, शाश्वत, सर्वोपरी देर्व! सतगुरूच्या प्रसाद स्वरूपाने, 

 

ਜੈ ਘਹਰ ਕੀਰਹਿ ਆਖੀਐ ਕਰਿੇ ਕਾ ਿੋਇ ਬੀਚਾਰੋ ॥ 

त्या संगत मधे्य, हिथे देर्वाची सु्तती िोती आहि त्याच्या सद्गुिांचे हचंतन िोतात, 

 

ਹਿਿੁ ਘਹਰ ਗਾਵਿੁ ਸੋਹਿਲਾ ਹਸਵਹਰਿੁ ਹਸਰਜਣਿਾਰੋ ॥੧॥ 

िे आत्मा! तू हि त्या सागत मधे्य िा आहि सोहिला चे गान कर आहि पे्रम भार्वाने त्याच्या र्वर 

ध्यान कर 

 

ਿੁਮ ਗਾਵਿੁ ਮੇਰੇ ਹਿਰਭਉ ਕਾ ਸੋਹਿਲਾ ॥ 

माझ्या हमत्र! त्या हनभभय साठी सोहिला(सु्तती) गा| 

 

ਿਉ ਵਾਰੀ ਹਜਿੁ ਸੋਹਿਲੈ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਿੋਇ ॥੧॥ ਰਿਾਉ ॥ 

मी माझ्या सर्वभस्वाला त्या सोहिलाला समहपभत करतो िे शाश्वत शांती देत| 

 

ਹਿਿ ਹਿਿ ਜੀਅੜੇ ਸਮਾਲੀਅਹਿ ਦੇਖੈਗਾ ਦੇਵਣਿਾਰੁ ॥ 

िे मिान उपकारकताभ। िो त्याची सृष्टीची इतकी काळिी घेतो तो तुझा गरिांची हि काळिी 

घेईल| 

 

ਿੇਰੇ ਦਾਿੈ ਕੀਮਹਿ ਿਾ ਪਵੈ ਹਿਸੁ ਦਾਿੇ ਕਵਣੁ ਸੁਮਾਰੁ ॥੨॥ 

िे  नाशरं्वत ! िर तू त्याचा हदलेल्या बहिसाचे मूल्या चे हिशोब नािी लारू्व शकत तर तू त्याचा 

उपकार चे हिशोब कसे लार्विार। तो अंनत आिे। 

 

ਸੰਬਹਿ ਸਾਿਾ ਹਲਹਖਆ ਹਮਹਲ ਕਹਰ ਪਾਵਿੁ ਿੇਲੁ ॥ 

माझं या सृष्टी  मधून िि िे आधी पासून ठरर्वलेलं आिे| िे माझ्या हमत्र!  मला माझ्या माहलक 

कडे ज्यायला तय्यार करा| 

 

ਦੇਿੁ ਸਜਣ ਅਸੀਸੜੀਆ ਹਜਉ ਿੋਵੈ ਸਾਹਿਬ ਹਸਉ ਮਲੁੇ ॥੩॥ 

िे माझ्या हमत्र! मला तुझे आशीर्वाभद दे हक मी माझ्या माहलक मधे्य सामारू्वन िाऊ|। 

 

ਘਹਰ ਘਹਰ ਏਿੋ ਪਾਿੁਚਾ ਸਦੜੇ ਹਿਿ ਪਵੰਹਿ ॥ 

या हर्वश्वातून िाईचा संदेश ज्यात समय आहि तारीख आिे, तो प्रते्यक घरी एक एक करून 

पोिोचत आिे आहि दररोि लोकांना तो बोलर्वत आिे| 
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ਸਦਣਿਾਰਾ ਹਸਮਰੀਐ ਿਾਿਕ ਸੇ ਹਦਿ ਆਵੰਹਿ ॥੪॥੧॥ 

िे नानक! आमचा तो हदर्वस िर्वळ येऊन राहिला आिे| तर देर्वाचे स्मरि पे्रमाने करा , िो 

आपल्याला बोलहर्वतो। 

 

ਰਾਗੁ ਆਸਾ ਮਿਲਾ ੧ ॥ 

राग आसा, पहिल्या गुरु द्वारे 

 

ਹਿਅ ਘਰ ਹਿਅ ਗੁਰ ਹਿਅ ਉਪਦੇਸ ॥ 

सिा शास्त्र आिेत, सिा लेखक आहि त्याचे गुरू आिे, आहि सिा हशकर्वायची रे्वग रे्वगळी 

पद्धती आिे| 

 

ਗੁਰੁ ਗੁਰੁ ਏਕੋ ਵੇਸ ਅਿੇਕ ॥੧॥ 

पि सर्वोपरी तो सद्गुरू स्वयं ईश्वर आिे त्याचा हनरंकार स्वरूप मधे्य| 

 

ਬਾਬਾ ਜੈ ਘਹਰ ਕਰਿੇ ਕੀਰਹਿ ਿੋਇ ॥ 

िे बाबा! िमेशा त्या सांगत मधे्य रिा हिथे देर्वाची हनत्य सु्तती िोते| 

 

ਸੋ ਘਰੁ ਰਾਖੁ ਵਡਾਈ ਿੋਇ ॥੧॥ ਰਿਾਉ ॥ 

आहि त्या देर्वाला पे्रम करिारे लोकांची संगती राहूदे| या ररते तुला देर्वाच्या दरबार मधे्य सन्मान 

हमळेल| 

 

ਹਵਸੁਏ ਚਹਸਆ ਘੜੀਆ ਪਿਰਾ ਹਿਿੀ ਵਾਰੀ ਮਾਿੁ ਿੋਆ ॥ 

खूप सारे िि आिे, हमहनट आिे , तास आिे, हदर्वस आिे, आहि आठर्वडे आहि महिने आिेत| 

 

ਸੂਰਜੁ ਏਕੋ ਰੁਹਿ ਅਿੇਕ ॥ ਿਾਿਕ ਕਰਿੇ ਕੇ ਕੇਿੇ ਵੇਸ ॥੨॥੨॥ 

आहि र्वर्ाांची रे्वगरे्वगळी ऋतू आिे, पि ते सर्वभ एकच स्रोत हन आली आिे| िे सूयभ आिे, त्याच 

ररते िे नानक! देर्वांचे खूप सारे प्रकटीकरि आिे, पि तो एक च आिे| 

 

ਰਾਗੁ ਧਿਾਸਰੀ ਮਿਲਾ ੧ ॥ 

राग धनश्री,  द्वारे: 

 

ਗਗਿ ਮੈ ਿਾਲੁ ਰਹਵ ਚੰਦ ੁਦੀਪਕ ਬਿੇ ਿਾਹਰਕਾ ਮੰਡਲ ਜਿਕ ਮੋਿੀ ॥ 

िे ईश्वर! संपूिभ हर्वश्व तुझी आरती करून रािील आिे, सूयभ आहि चन्द्र त्या आरतीच्या ताटातले 

हदव्या सारखे आिेत आहि सर्वभ  मोती सामान र्वाटतात। 

 

ਧੂਪੁ ਮਲਆਿਲੋ ਪਵਣੁ ਚਵਰੋ ਕਰੇ ਸਗਲ ਬਿਰਾਇ ਫੂਲੰਿ ਜੋਿੀ ॥੧॥ 

मलय पर्वभतातून येिारी सुगंधी िर्वा उदबत्तीसारखी आिे, र्वारा रै्वहश्वक चार्वर (पंखा) सारखा आिे 

आहि सर्वभ र्वनस्पहत फुलांच्या प्रसादाप्रमािे आिेत, िे प्रकाशमान 
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ਕੈਸੀ ਆਰਿੀ ਿੋਇ ॥ ਭਵ ਖੰਡਿਾ ਿੇਰੀ ਆਰਿੀ ॥ 

िे भयसंिारक! (िन्म आहि मृतू्य चा), काय सुन्दर आरती िोऊन राहिली आिे तुझी! 

 

ਅਿਿਿਾ ਸਬਦ ਵਾਜੰਿ ਭੇਰੀ ॥੧॥ ਰਿਾਉ ॥ 

र्वाििारी हि संुदर धून( सर्वभ िेर्वि मधे्य येिारा हृदयाचा आर्वाि) अशी र्वाटती हक ििू नगाऱ्या 

चा नाद उत्पन्न िोत असे िेव्हा तुझी आरती िोते| 

 

ਸਿਸ ਿਵ ਿੈਿ ਿਿ ਿੈਿ ਿਹਿ ਿੋਹਿ ਕਉ ਸਿਸ ਮਰੂਹਿ ਿਿਾ ਏਕ ਿੋੁਿੀ ॥ 

िे ईश्वर! तुला सिस्त्र डोळे आिेत (कारि तू याला सर्वभ िीर्वां मधे्य आिेत) आहि तरीिी डोळे 

नािी (कारि तू हनरंकार) आिेस) तुला सिस्त्र आकार आिेत आहि तरी हि तुझा स्वतः चा कािी 

आकार नािीत। 

 

ਸਿਸ ਪਦ ਹਬਮਲ ਿਿ ਏਕ ਪਦ ਗੰਧ ਹਬਿੁ ਸਿਸ ਿਵ ਗੰਧ ਇਵ ਚਲਿ ਮਿੋੀ ॥੨॥  

तुला सिस्त्र पाय आिेत( कारि तू सर्वभ िीर्वां मधे्य व्याप्त आिेस), तीरीिी तुला पाय 

नािीत।  (कारि तू हनरंकार आिेस) 

 

ਸਭ ਮਹਿ ਜੋਹਿ ਜੋਹਿ ਿੈ ਸਇੋ ॥ 

शक्तीचा तो प्रकाश सव्याभनं मधे्य र्वािात आिे ते एकच सर्वोपरी देर्वाचा आिे| 

 

ਹਿਸ ਦੈ ਚਾਿਹਣ ਸਭ ਮਹਿ ਚਾਿਣੁ ਿੋਇ ॥ 

प्रकाश( हर्वचारायची िमता) िी सर्वाां मधे्य प्रज्वहलत आिे, ती सुद्धा एकच प्रकाश स्थान मधील 

आिे| 

 

ਗੁਰ ਸਾਖੀ ਜੋਹਿ ਪਰਗਟ ੁਿੋਇ ॥ 

पि िे सर्वभ मात्र तेव्हाच हमळत िेव्हा गुरु हशकर्वतात( हक सर्वभ िीर्वां मधे्य एकच िागे र्वरून 

प्रकाश येतो। ) 

 

ਜੋ ਹਿਸੁ ਭਾਵੈ ਸੁ ਆਰਿੀ ਿੋਇ ॥੩॥ 

आहि म्हिून, देर्वांना िे मान्य आिे ते कराय मधेच खरी पूिा आिे। 

 

ਿਹਰ ਚਰਣ ਕਵਲ ਮਕਰੰਦ ਲੋਹਭਿ ਮਿੋ ਅਿਹਦਿੁੋ ਮੋਹਿ ਆਿੀ ਹਪਆਸਾ ॥ 

िे ईश्वर! माझे हृदय तुझं नार्व घ्याय साठी कासार्वीस िोत असते, मला तुझ्या नार्वाची रोि तिान 

लागते। 

 

ਹਕਰਪਾ ਜਲੁ ਦੇਹਿ ਿਾਿਕ ਸਾਹਰੰਗ ਕਉ ਿੋਇ ਜਾ ਿੇ ਿੇਰੈ ਿਾਇ ਵਾਸਾ ॥੪॥੩॥ 

िे ईश्वर! नानक तुझं नार्व घ्याय साठी असा अधीर िोत आिे िसा चातक पिी िे पाण्याचे थेंब 

साठी कासार्वीस िोतो, माझ्या र्वर तू कृपा र्वर्भर्व हक मी तुझ्यातच सामारू्वन राहू। 

 

ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ ਪੂਰਬੀ ਮਿਲਾ ੪ ॥ 

राग गौरी पूबी , चौथ्या गुरु द्वारे: 
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ਕਾਹਮ ਕਰੋਹਧ ਿਗਰੁ ਬਿੁ ਭਹਰਆ ਹਮਹਲ ਸਾਧੂ ਖੰਡਲ ਖੰਡਾ ਿੇ ॥ 

िे शरीर राग आहि कामाने र्वाहून रािील आिे, िे दुगुभि तोर्वर िात नािी िोर्वर आपि 

सतगुरुला भेटत नािी। 

 

ਪੂਰਹਬ ਹਲਖਿ ਹਲਖੇ ਗੁਰੁ ਪਾਇਆ ਮਹਿ ਿਹਰ ਹਲਵ ਮੰਡਲ ਮੰਡਾ ਿੇ ॥੧॥ 

परंतु िे तर आधी पासून हलहिलेलं आिे हक गुरु हमळतात, ज्याचा हशििाने मस्तस्तष्क पे्रम आहि 

भक्तीने भरलेलं राित। 

 

ਕਹਰ ਸਾਧੂ ਅੰਜੁਲੀ ਪੁਿੁ ਵਡਾ ਿੇ ॥ 

गुरूला , िे तर खूप पुण्याईच काम आिेत| 

 

ਕਹਰ ਡੰਡਉਿ ਪੁਿੁ ਵਡਾ ਿੇ ॥੧॥ ਰਿਾਉ ॥ 

त्याचा पुढे नमस्कार करा, हि खूप सद्गुिांनी भरलेली मुद्रा आिे| 

 

ਸਾਕਿ ਿਹਰ ਰਸ ਸਾਦ ੁਿ ਜਾਹਣਆ ਹਿਿ ਅੰਿਹਰ ਿਉਮੈ ਕੰਡਾ ਿੇ ॥ 

नास्तस्तक देर्वाला स्मरि करायला नाकारतात कारि अहभमानाचे काटे त्याच्यात खूप खोल गेलेले 

आिे| 

 

ਹਜਉ ਹਜਉ ਚਲਹਿ ਚੁਭੈ ਦਖੁੁ ਪਾਵਹਿ ਜਮਕਾਲੁ ਸਿਹਿ ਹਸਹਰ ਡੰਡਾ ਿੇ ॥੨॥ 

ते हितके अहभमानाने िगतात, ते हततकेच िास्त पीडा भोगर्वतात, असे हक पायां मधे्य काटे 

लारू्वन चालिे। ते शेर्वट मृतू्य पयांत हपडार्वतात। 

 

ਿਹਰ ਜਿ ਿਹਰ ਿਹਰ ਿਾਹਮ ਸਮਾਣੇ ਦਖੁੁ ਜਿਮ ਮਰਣ ਭਵ ਖੰਡਾ ਿੇ ॥ 

(दुसभरी बािूला) देर्वाला पे्रम करिारे देर्वा मधेच र्वाहिलेले राितात आहि िन्म- मृतू्यचा चक्रातून 

मुक्त िोतात। 

 

ਅਹਬਿਾਸੀ ਪੁਰਖੁ ਪਾਇਆ ਪਰਮੇਸਰੁ ਬਿੁ ਸੋਭ ਖੰਡ ਬਰਿਮੰਡਾ ਿੇ ॥੩॥ 

त्यांना हर्वधं्वशी न िोिारा, सर्वोपरी देर्वाची अनुभूती िोते आहि त्याची कीती सर्वभ िागे र्वर प्रसृती| 

 

ਿਮ ਗਰੀਬ ਮਸਕੀਿ ਪਰਭ ਿੇਰੇ ਿਹਰ ਰਾਖੁ ਰਾਖੁ ਵਡ ਵਡਾ ਿੇ ॥ 

िे ईश्वर! आम्ही गरीब आिे, पि तुझे आिे| तू देर्वाहधदेर्व आिे| आम्हाला दुगुभिां पासून र्वाचर्व| 

 

ਜਿ ਿਾਿਕ ਿਾਮੁ ਅਧਾਰੁ ਟੇਕ ਿੈ ਿਹਰ ਿਾਮੇ ਿੀ ਸੁਖੁ ਮੰਡਾ ਿੇ ॥੪॥੪॥ 

िे नानक! देर्वाचं नार्व िे च खरा आधार आिे। आहि नार्व द्वारेच आपि अलौहकक शांती ची 

अनुभूती करतो। 

 

ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ ਪੂਰਬੀ ਮਿਲਾ ੫ ॥ 

राग गौरी पूबी, पाचव्या गुरु द्वारे: 
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ਕਰਉ ਬੇਿੰਿੀ ਸੁਣਿੁ ਮੇਰੇ ਮੀਿਾ ਸੰਿ ਟਿਲ ਕੀ ਬੇਲਾ ॥ 

िे माझ्या हमत्र! ऐक! मात्र मनुष्य िन्म आिे ज्यात देर्वाची हशकर्वि हशकू शकतो| ( कारि मात्र 

गुरु देर्वाच नार्वा अपूभ शकतात|) 

 

ਈਿਾ ਖਾਹਟ ਚਲਿੁ ਿਹਰ ਲਾਿਾ ਆਗੈ ਬਸਿੁ ਸੁਿੇਲਾ ॥੧॥ 

मनुष्य िन्म िा देर्वाचं नार्व घ्याय साठी हमळालेली तक आिे|  तर मग तुम्ही पुढच्या हर्वश्वात 

चांगल्या रीतीने राहू शकाल| 

 

ਅਉਧ ਘਟੈ ਹਦਿਸੁ ਰੈਣਾਰੇ ॥ ਮਿ ਗੁਰ ਹਮਹਲ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ ॥੧॥ ਰਿਾਉ ॥ 

िे माझ्या मना! प्रते्यक हदर्वस आहि रात्र मािसाच राहिलेल िीर्वन िीि िोत आिे। चला िे 

िीर्वन आपि साथभक करू गुरूचा हशिि ने। (उशीर व्हायच्या आधी|) 

 

ਇਿੁ ਸੰਸਾਰੁ ਹਬਕਾਰੁ ਸੰਸੇ ਮਹਿ ਿਹਰਓ ਬਰਿਮ ਹਗਆਿੀ ॥ 

िे हर्वश्व दुगुभिांनी आहि पापरृ्वत्ती ने भरून गेल आिे| मात्र धाहमभक ररतीनी समिुद्दार व्यक्तीच 

भर्वसागर ला पार करू शकतो| 

 

ਹਜਸਹਿ ਜਗਾਇ ਪੀਆਵੈ ਇਿੁ ਰਸੁ ਅਕਿ ਕਿਾ ਹਿਹਿ ਜਾਿੀ ॥੨॥ 

मात्र तो एक, ज्याला ईश्वराने िागृत केला आिे या िहिक िगाचा बंधनातून आहि मात्र त्यालाच 

देर्वाचे नार्वाचा आनंद कळतो , त्यालाच िा अतुल्य राि कळतो| 

 

ਜਾ ਕਉ ਆਏ ਸੋਈ ਹਬਿਾਝਿੁ ਿਹਰ ਗੁਰ ਿੇ ਮਿਹਿ ਬਸੇਰਾ ॥ 

िे माझ्या हमत्र! तू ज्या साठी इथे आला आिे मी त्याच संपत्ती ला गोळा करत आिे। मात्र गुरु 

द्वारेच ईश्वर तुमच्या हृदयात र्वास करेल| 

 

ਹਿਜ ਘਹਰ ਮਿਲੁ ਪਾਵਿੁ ਸੁਖ ਸਿਜੇ ਬਿੁਹਰ ਿ ਿੋਇਗੋ ਫੇਰਾ ॥੩॥ 

या ररते, तुम्ही शांती पूर्वभक आहि आपोआप देर्वाला हमळर्वतात आहि मग िन्म तथा मृतू्य चे 

चक्कर रािात नािी| 

 

ਅੰਿਰਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਹਬਧਾਿੇ ਸਰਧਾ ਮਿ ਕੀ ਪੂਰੇ ॥ 

िे सर्वभज्ञाता, मिामहिम सिभनिार, माझ्या मनाची इच्छा पौिभ कर| 

 

ਿਾਿਕ ਦਾਸੁ ਇਿੈ ਸੁਖੁ ਮਾਗੈ ਮੋ ਕਉ ਕਹਰ ਸੰਿਿ ਕੀ ਧੂਰੇ ॥੪॥੫॥ 

अहभमाना हशर्वाय मी राहू,  फक्त िाच आनंद मी नानक तुझा सेर्वक मागत आिे| 

SikhBookClub.com 5 



अध्यात्माकडे एक प्रवास 

 

 

गुरू गं्रथ साहिब िा एक हिरंतन हिवंत गुरू आिे, िो शीख गुरु, हिंदू आहि मुस्लिम संतांिी 

काव्य रिना आिे. संकलन िी त्ांच्याद्वारे सवव मानविातीला देवाने हदलेली देिगी आिे. गुरु 

गं्रथ साहिबमधील दृष्टी कोित्ािी प्रकारच्या अत्ािाराहशवाय दैवी न्यायावर आधाररत 

समािािी आिे. िा गं्रथ हिंदू आहि इिामच्या धमवगं्रथांना मान्यता देतो आहि त्ांिा आदर 

करतो, परंतु यािा अथव यापैकी कोित्ािी धमावशी नैहतक सलोखा िोत नािी. हसख धमव 

समानता, सामाहिक न्याय, मानवता की सेवा और अन्य धमों के प्रहत सहिषु्णता की वकालत 

करता िै। रोज़मराव की हजं़दगी में करुिा, ईमानदारी, हवनम्रता और उदारता के आदशों का 

अभ्यास करते हुए हसख धमव का आवश्यक संदेश िर समय ईश्वर की आध्यास्लिक भस्लि और 

श्रद्धा िै। हसख धमव के तीन मुख्य हसद्धांत िैं ध्यान करना और भगवान को याद करना, 

ईमानदार िीवन के हलए काम करना और दूसरो ंके साथ साझा करना।  

  

गुरुगं्रथ साहिबमधे्य स्लियांना पुरुषांच्या बरोबरीच्या भूहमकेसि अतं्त आदर हदला िातो. 

स्लियांिा आिा पुरुषांसारखाि असतो आहि त्ामुळे त्ांना मुिी हमळण्याच्या समान 

संधीसि त्ांिी अध्याि िोपासण्यािा समान अहधकार असतो. महिला सवव धाहमवक, 

सांसृ्कहतक, सामाहिक आहि धमवहनरपेक्ष हियाकलापांमधे्य अग्रगण्य धाहमवक मंडळांसि 

सिभागी िोऊ शकतात. शीख धमव समानता, सामाहिक न्याय, मानवतेिी सेवा आहि इतर 

धमाांसाठी सहिषु्णतेिा पुरस्कार करतो. दैनंहदन िीवनात करुिा, प्रामाहिकपिा, नम्रता आहि 

औदायव या आदशाांिा सराव करताना नेिमीि आध्यास्लिक भिी आहि ईश्वरािा आदर करिे 

िा शीख धमाविा आवश्यक संदेश आिे. शीख धमाविे तीन मुख्य हसद्धांत म्हििे देवािे ध्यान 

करिे आहि त्ािे स्मरि करिे, प्रामाहिक िीवन िगण्यासाठी कायव करिे आहि इतरांसि 

सामाहयक करिे. 

 

आत्म्यासाठी या अध्यास्लिक प्रवासात िाण्यािा प्रयत्न केल्याबद्दल अहभनंदन. अनुवाद कधीि 

मूळच्या िवळ असू शकत नािी, हवशेषत: िेव्हा संपूिव गुरू गं्रथ साहिब काव्यात असतो आहि 

रूपकांिा वापर करिे िे कायव अतं्त कठीि करते. दैवी संदेशामधे्य, हिंदू आहि मुस्लिम 

पौराहिक कथांमधे्य प्रल्हाद, िरनाकाश, लक्ष्मी, ब्रह्मा इत्ादीिंा वापर केला िातो. कृपया त्ा 

शब्दशः  वािू नका परंतु त्ांिा अंतहनवहित संदेश समिून घ्या. देव एक आिे आहि त्ाच्याशी 

एकरूप िोिे िे मानवी िीवनािे धे्यय आिे यावर लक्ष कें हित केले आिे. 

 

तुमच्यापयांत तुमच्या भाषेत दैवी संदेश पोिोिवण्यासाठी िे काम अनेक स्वयंसेवकांनी 

वषावनुवषे केले आिे. तुम्हाला कािी प्रश्न असल्यास, कृपया walnut@gmail.com वर 

मोकळ्या मनाने ईमेल करा आहि आम्हाला तुमच्या या प्रवासात सिभागी व्हायला आवडेल. 
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