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ਪ੍ਉੜੀ ੧੧ 

 

ਜਾਣ-ਪ੍ਛਾਣ 

ਹਗਆਰਵੀਂ ਪ੍ਉੜੀ ਨਾਲ ੩ ਸਲੋਕ ਦਰਜ ਿਨ। ਪ੍ਹਿਲੇ ਸਲੋਕ ਦੀਆਂ ੬, ਦੂਜੇ ਦੀਆ ਂ੧੦ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਦੀਆ ਂ੪ ਤੁਕਾਂ ਿਨ। 

ਪ੍ਹਿਲੇ ਸਲੋਕ ਹਵਚ ਕਹਲਜੁਗ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਣ ਸੱਚ ਦੇ ਅਭਾਵ ਅਤੇ ਕੂੜ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਹਜਕਰ ਿੈ। ਦੂਜੇ ਸਲੋਕ ਹਵਚ 

ਸਮੁੱਚੀ ਲੋਕਾਈ ਨੰੂ ਿੀ ਹਵਕਾਰਾ ਂਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਧੀਨ ਹਵਚਰਦਾ ਦਰਸਾਇਆ ਿੈ। ਕੀ ਰਾਜਾ ਤੇ ਕੀ ਵਜੀਰ, ਇਥੋਂ ਤਕ ਹਕ ਸਮਾਜ 

ਦਾ ਿਰ ਇਕ ਤਬਕਾ, ਹਗਆਨੀ, ਹਧਆਨੀ, ਧਰਮੀ, ਹਵਦਵਾਨ, ਜਤੀ, ਸਤੀ ਆਹਦ ਸਭ ਹਵਕਾਰਾ ਂਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਿੇਠ ਹਵਚਰ ਰਿੇ 

ਿਨ। ਤੀਜਾ ਸਲੋਕ ਇਸ ਹਵਚਾਰ ਨੰੂ ਹਦਰੜ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਿ ੈਹਕ ਬੇਸ਼ਕ ਿਰ ਕੋਈ ਆਪ੍ਣੇ ਆਪ੍ ਨੰੂ ਸਰੇਸ਼ਟ ਮੰਨੀ ਬੈਠਾ ਿ,ੈ ਪ੍ਰ 

ਚੰਗੇ-ਮੰਦ ੇਦਾ ਅਸਲ ਹਨਬੇੜਾ ਤਾਂ ਰੱਬੀ ਦਰ ਉਤੇ ਹਮਲਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਹਤ-ਪ੍ਰਹਤਸ਼ਠਾ ਨਾਲ ਿੀ ਿੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਉੜੀ ਹਵਚ ਜੀਵਾ ਂਦੀ 

ਬੇਵਸ ਅਵਸਥਾ ਨੰੂ ਹਬਆਨ ਕਰਹਦਆਂ ਇਿ ਦਹਸਆ ਿੈ ਹਕ ਹਜਸ ਮਨੁਖ ਨੰੂ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ੍ ਿੀ ਗੁਰ ੂਰਾਿੀਂ ਹਗਆਨ-ਚਾਨਣ 

ਬਖਸ਼ਦਾ ਿੈ, ਉਿੀ ਕੂੜ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਿ ੋਕੇ ਸੱਚ ਹਵਚ ਸਮਾਈ ਕਰਦਾ ਿੈ। 

 

ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੧॥  

ਸਚਿ ਕਾਲੁ1  ਕੂੜੁ ਵਰਚਿਆ   ਕਚਲ ਕਾਲਖ ਬੇਿਾਲ ॥ 

ਬੀਉ ਬੀਚਿ ਪਚਿ ਲੈ ਗਏ   ਅਬ ਚਕਉ ਉਗਵ ੈਦਾਚਲ ॥ 

ਿ ੇਇਕ ੁਹੋਇ ਿ ਉਗਵ ੈ  ਰੁਿੀ ਹੂ ਰੁਚਿ ਹੋਇ ॥ 

ਨਾਨਕ  ਪਾਹ ੈਬਾਹਰਾ   ਕੋਰ ੈਰੰਗੁ ਨ ਸੋਇ ॥ 

ਭੈ ਚਵਚਿ ਖੁੰ ਚਬ ਿੜਾਈਐ   ਸਰਮੁ ਪਾਹ ੁਿਚਨ ਹੋਇ ॥ 

ਨਾਨਕ  ਭਗਿੀ ਿ ੇਰਪ ੈ  ਕੂੜੈ ਸੋਇ ਨ ਕੋਇ ॥੧॥  

 

ਸ਼ਾਬਦਕ ਅਨੁਵਾਦ 

ਸੱਚ ਹਵਚ (ਹਵਚਰਨ ਵਾਹਲਆ ਂਦਾ) ਕਾਲ ਿੈ, (ਿਰ ਪ੍ਾਸੇ) ਝੂਠ ਵਰਹਤਆ ਿੋਇਆ ਿ;ੈ ਕਹਲਜੁਗ ਦੀ ਕਾਲਖ ਕਾਰਣ, (ਮਨੁਖ 

ਬਣੇ ਿਨ) ਬ-ੇਤਾਲੇ। 

                                                           

1 ਕੁਝ ਿੱਥ ਹਲਖਤ ਬੀੜਾ ਂ(ਹਜਵੇਂ ਹਕ ੧੬੯੦ ਈਸਵੀ ਦੀ ਬੀੜ ਜੋ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਸਰੀ ਅੰਹਮਰਤਸਰ ਹਵਖ ੇਮੌਜੂਦ ਿ)ੈ ਹਵਚ 

‘ਸਹਚ ਕਾਲੁ’ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਸਚ ਕਾਲੁ’ ਹਮਲਦਾ ਿ,ੈ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਹਲਖਣ ਨੇਮਾਵਲੀ ਅਨੁਸਾਰ ਠੀਕ ਜਾਪ੍ਦਾ ਿ।ੈ  
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(ਹਪ੍ਛਲੇ ਜੁਗਾਂ ਦੀ ਧਰਮ-ਮਹਰਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ2 ਹਜਨ੍ਾ ਂਨੇ ਜਤ, ਸਤ, ਸੰਜਮ, ਤੀਰਥ ਆਹਦ ਪੰੁ੍ਨ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਹਜਆ 

ਸੀ, ਉਿ ਉਸ) ਬੀਜ ਨੰੂ ਬੀਜਕੇ (ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ) ਇਜ਼ਤ (ਖੱਟ ਕੇ) ਲੈ ਗਏ ਸਨ; (ਪ੍ਰ) ਿੁਣ (ਕਹਲਜਗ ਹਵਚ) ਦੁਫਾੜ ਿੋ ਚੁੱਕਾ 

ਬੀਜ ਹਕਵੇਂ ਉਗੇ? 

ਜੇਕਰ ਇਕ (ਸਾਬਤ ਬੀਜ) ਿੋਵੇ (ਤੇ) ਰੁੱਤਾਂ ਹਵਚੋਂ (ਅਨਕੂਲ) ਰੁੱਤ ਿੋਵ,ੇ ਤਾ ਂ(ਿੀ ਉਿ) ਉਗ ਸਕਦਾ ਿੈ।3 

ਨਾਨਕ! (ਹਜਵੇਂ) ਲਾਗ ਤੋਂ ਹਬਨਾ,ਂ ਕੋਰ ੇ(ਕਪ੍ੜੇ) ’ਤੇ ਉਿ (ਗੂੜ੍ਾ) ਰੰਗ ਨਿੀਂ (ਚੜ੍ਦਾ)। 

(ਇਸ ੇਤਰ੍ਾਂ ਮਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਲਾਿੀ-ਰੰਗ ਤਾਂ ਿੀ ਚੜ੍ ਸਕਦਾ ਿੈ, ਜੇ ਉਸ ਨੰੂ ਰੱਬੀ) ਡਰ-ਅਦਬ ਹਵਚ (ਰਹਿਣ ਦੀ) ਖੁੰਬ ਉਤੇ 

ਚੜ੍ਾਇਆ ਜਾਵ,ੇ (ਅਤੇ) ਸਰੀਰ ‘ਤੇ ਉਦਮ (ਰੂਪ੍ੀ) ਲਾਗ (ਚੜ੍ਾਈ)ਿੋਵ।ੇ 

ਨਾਨਕ! (ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ) ਜੇਕਰ (ਮਨ ਨੰੂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ) ਭਗਤੀ ਹਵਚ ਰੰਹਗਆ ਜਾਏ, (ਤਾਂ) ਕੂੜ ਦੀ ਕੋਈ (ਵੀ) ਸੋਅ (ਮਨ ਤਕ) 

ਨਿੀਂ (ਪ੍ਿੁੰਚਦੀ)।4 

 

ਭਾਵਾਰਥਕ-ਹਸਰਜਣਾਤਮਕ ਅਨੁਵਾਦ 

ਸੱਚ ਹਵਚ ਜੁੜ ਕੇ ਹਵਚਰਨ ਵਾਹਲਆਂ ਦਾ ਕਾਲ ਪੈ੍ ਹਗਆ ਿੈ; ਿਰ ਪ੍ਾਸ ੇਝੂਠ ਿੀ ਝੂਠ ਪ੍ਸਹਰਆ ਿੋਇਆ ਿੈ।5 ਅਹਗਆਨਤਾ 

ਅਤੇ ਹਵਕਾਰਾ ਂਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ (ਕਹਲਜੁਗ ਦੀ ਕਾਲਖ)6 ਕਾਰਣ ਮਨੁਖ ਜੀਵਨ-ਤਾਲ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਕੇ ਭੂਤਨੇ ਬਣ ਗਏ ਿਨ। 

ਹਪ੍ਛਲੇ ਜੁਗਾਂ ਦੀ ਧਰਮ-ਮਹਰਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹਜਨ੍ਾ ਂਨੇ ਜਤ, ਸਤ, ਸੰਜਮ, ਤੀਰਥ ਆਹਦ ਸ਼ੁਭ ਅਮਲਾ ਂਦਾ ਬੀਜ ਬੀਹਜਆ ਸੀ, 

ਉਿ ਉਸ ਬੀਜ ਨੰੂ ਬੀਜ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਇਜ਼ਤ ਖਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸਨ; ਪ੍ਰ ਿੁਣ, ਕਹਲਜਗ ਦੇ ਦੁਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਣ ਦੁਫਾੜ ਿੋ ਚੁੱਕਾ 

ਇਿ ਬੀਜ ਹਕਵੇਂ ਪੰੁ੍ਗਰੇ? ਭਾਵ, ਹਪ੍ਛਲੇ ਜੁਗਾਂ ਵਾਲੇ ਧਰਮ-ਕਰਮ ਿੁਣ ਇਸ ਜੁਗ ਹਵਚ ਸਿਾਇਕ ਨਿੀਂ ਿੋ ਸਕਦ।ੇ ਇਸ ਜੁਗ 

                                                           

2 ਚਿ ੁਜੁਗਾ ਕਾ ਿੁਹਣ ਹਨਬੇੜਾ ਨਰ ਮਨੁਖਾ ਨੋ ਏਕੁ ਹਨਧਾਨਾ ॥  ਜਤੁ ਸੰਜਮ ਤੀਰਥ ਓਨਾ ਜੁਗਾ ਕਾ ਧਰਮੁ ਿ ੈਕਹਲ ਮਹਿ 

ਕੀਰਹਤ ਿਹਰ ਨਾਮਾ ॥੨॥    

ਜੁਹਗ ਜੁਹਗ ਆਪੋ੍ ਆਪ੍ਣਾ ਧਰਮੁ ਿੈ ਸੋਹਧ ਦੇਖਿੁ ਬੇਦ ਪੁ੍ਰਾਨਾ ॥  ਗੁਰਮੁਹਖ ਹਜਨੀ ਹਧਆਇਆ ਿਹਰ ਿਹਰ ਜਹਗ ਤੇ ਪੂ੍ਰੇ 

ਪ੍ਰਵਾਨਾ ॥੩॥ -ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ੭੯੭ 

3 ਅਰਥ ਅਨਵੈ ਕਰਕੇ। 

4 ਕੂੜ ਕੀ ਸੋਇ ਪ੍ਿੁਚੈ ਨਾਿੀ ਮਨਸਾ ਸਹਚ ਸਮਾਣੀ ॥   -ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ੯੧੯ 

5 ਕੂੜੁ ਅਮਾਵਸ ਸਚੁ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀਸੈ ਨਾਿੀ ਕਿ ਚਹੜਆ ॥ -ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ੧੪੫ 

6 ਕਹਲ ਕਾਲਖ ਅੰਹਧਆਰੀਆ ॥ ਗੁਰ ਹਗਆਨ ਦੀਪ੍ਕ ਉਹਜਆਰੀਆ ॥੧॥  -ਗੁਰ ੂਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ੨੧੦; ਕਲਜੁਹਗ ਰਥੁ 

ਅਗਹਨ ਕਾ ਕੂੜੁ ਅਗੈ ਰਥਵਾਿੁ ॥੧॥  -ਗੁਰ ੂਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ੪੭੦ 
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ਦਾ ਸਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ-ਕਰਮ ਿਰੀ ਨਾਮ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਕਰਨਾ ਿ,ੈ ਹਕਉਂਹਕ ਕਹਲਜੁਗ ਹਵਚ ਕੇਵਲ ਇਿ ਨਾਮ ਿੀ ਮਨੁਖ ਦਾ ਅਸਲ 

ਸਿਾਰਾ ਿੈ।7 

ਅਸਲ ਹਵਚ ਜਮੀਨ ਹਵਚ ਬੀਹਜਆ ਬੀਜ ਤਾ ਂਿੀ ਪੰੁ੍ਗਰ ਸਕਦਾ ਿੈ, ਜੇ ਉਿ ਇਕ ਸਾਬਤ ਬੀਜ ਿੋਵੇ ਤੇ ਬੀਜ ਦੇ ਪੰੁ੍ਗਰਣ ਲਈ 

ਰੁੱਤਾਂ ਹਵਚੋਂ ਅਨੁਕੂਲ ਰੁੱਤ8 ਵੀ ਿੋਵੇ; ਭਾਵ, ਿੁਣ ਕਹਲਜੁਗ ਹਵਚ ਹਪ੍ਛਲੇ ਜੁਗਾਂ ਵਾਲੀ ਉਿ ਕਰਮ-ਕਾਂਡੀ ਰੁੱਤ ਸਾਰਥਕ ਨਿੀਂ 

ਰਿੀ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਫੇਰ ਨਾਲ ਉਸ ਹਵਚ ਬਦਲਾਅ ਆ ਹਗਆ ਿੈ। ਿੁਣ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਰੂਪ੍ ਬੀਜ ਬੀਜਣ ਦੀ ਿੀ ਰੁੱਤ ਿੈ।9 

ਨਾਨਕ! ਲਾਗ ਤੋਂ ਹਬਨਾ ਂਕੋਰ ੇਕਪ੍ੜੇ ‘ਤੇ ਉਿ ਪੱ੍ਕਾ-ਗੂੜ੍ਾ ਰੰਗ ਨਿੀਂ ਚੜ੍ ਸਕਦਾ, ਹਜਿੜਾ ਲਾਗ ਲਗ ੇਕਪ੍ੜੇ ‘ਤੇ ਚੜ੍ਦਾ ਿੈ। 

(ਇਸ ੇਤਰ੍ਾਂ, ਕਰਤਾ ਪੁ੍ਰਖ ਦੇ ਭ-ੈਅਦਬ ਤੋਂ ਸਖਣੇ ਮਨ ਉਤੇ ਵੀ ਰੱਬੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਪੱ੍ਕਾ ਰੰਗ ਨਿੀਂ ਚੜ੍ ਸਕਦਾ।) 

ਮਨ ਨੰੂ ਰੱਬੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਗੂੜ੍ਾ ਰੰਗ ਤਾਂ ਿੀ ਚੜ੍ ਸਕਦਾ ਿੈ, ਜੇ ਸਰੀਰ ਨੰੂ ਉਦਮ ਰੂਪ੍ੀ ਲਾਗ ਚੜ੍ੀ ਿੋਵੇ ਤੇ ਮਨ ਨੰੂ ਰੱਬੀ ਅਦਬ 

ਹਵਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਖੁੰਬ ਉਤੇ ਚੜ੍ਾਇਆ ਿੋਵੇ; ਭਾਵ, ਉਦਮ ਅਤੇ ਰੱਬੀ-ਭੈ ਿੀ ਉਿ ਗੁਣ ਿਨ, ਹਜਨ੍ਾ ਂਨਾਲ ਮਨੁਖ ਨੰੂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ 

ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜ੍ ਸਕਦਾ ਿੈ। 

ਨਾਨਕ! ਜੇਕਰ ਮਨ ਨੰੂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਭਾਉ ਭਗਤੀ ਹਵਚ ਰੰਹਗਆ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਕੂੜ ਮਨ ਉਪ੍ਰ ਆਪ੍ਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਿੀਂ ਪ੍ਾ ਸਕਦਾ 

ਹਕਉਂਹਕ ਭਗਤੀ ਹਵਚ ਰੰਹਗਆ ਿੋਇਆ ਮਨ ‘ਸੱਚ’ ਹਵਚ ਸਮਾਇਆ ਿੁੰਦਾ ਿੈ। 

 

ਪ੍ਦ ਅਰਥ 

ਸਹਚ = ਸੱਚ ਹਵਚ, ਸੱਚ ਹਵਚ (ਜੁੜ ਕੇ ਹਵਚਰਨ ਵਾਹਲਆ ਂਦਾ)। 

ਨਾਂਵ, ਅਹਧਕਰਣ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਸਚ/ਸਚਾ/ਸਚੀ/ਸਚੇ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਸਚੁ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਸਚੋ; ਸੰਸਹਿਤ - ਸਤਯ ੍(सत्य् - ਸੱਚ)। 

 

ਕਾਲੁ = ਅਕਾਲ, ਸੋਕਾ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਹਸੰਧੀ - ਕਾਲੁ (ਮੌਤ; ਅਕਾਲ); ਬਰਜ - ਕਾਲ (ਅਕਾਲ); ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਕਾਲ (ਸਮਾਂ; ਮੌਤ); ਪ੍ਾਲੀ - ਕਾਲ (ਸਮਾਂ, 

ਸਵੇਰਾ); ਸੰਸਹਿਤ - ਕਾਲ (काल - ਸਮਾ,ਂ ਜੋਗ ਸਮਾ;ਂ ਹਕਸਮਤ; ਮਤੌ ਦਾ ਦੇਵਤਾ/ਮੌਤ)।  

                                                           

7 ਸਤਜੁਹਗ ਸਤੁ ਤੇਤਾ ਜਗੀ ਦੁਆਪ੍ਹਰ ਪੂ੍ਜਾਚਾਰ ॥ ਤੀਨੌ ਜੁਗ ਤੀਨੌ ਹਦੜੇ ਕਹਲ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਅਧਾਰ ॥੧॥ -ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 

੩੪੬ 

8 ਕੁਰੁਤਾ ਬੀਜ ੁਬੀਜੇ ਨਿੀ ਜੰਮੈ ਸਭੁ ਲਾਿਾ ਮੂਲੁ ਗਵਾਇਦਾ ॥੫॥ -ਗੁਰ ੂਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ੧੦੭੫ 

9 ਅਬ ਕਲੂ ਆਇਓ ਰੇ ॥ ਇਕੁ ਨਾਮੁ ਬੋਵਿੁ ਬੋਵਿ ੁ॥ ਅਨ ਰੂਹਤ ਨਾਿੀ ਨਾਿੀ ॥ ਮਤੁ ਭਰਹਮ ਭੂਲਿੁ ਭੂਲਿੁ ॥ -ਗੁਰ ੂਗਰੰਥ 

ਸਾਹਿਬ ੧੧੮੫ 
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ਕੂੜੁ = ਝੂਠ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਕੂੜੁ; ਰਾਜਸਥਾਨੀ - ਕੂੜੋ/ਕੂੜ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਕੂੜਾ/ਕੂੜ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਕੂਡ; ਸੰਸਹਿਤ - ਕੂਟ (कूट - ਝੂਠ)। 

 

ਵਰਹਤਆ = ਵਰਹਤਆ ਿੋਇਆ ਿ,ੈ ਪ੍ਸਹਰਆ ਿੋਇਆ ਿੈ। 

ਹਕਹਰਆ, ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ; ਅਨ ਪੁ੍ਰਖ, ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਵਰਤਣਾ (ਕੰਮ ਹਵਚ ਹਲਆਉਣਾ, ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ; ਹਕਹਰਆਸ਼ੀਲ ਿੋਣਾ, ਹਵਿਾਰ ਕਰਨਾ; ਿੋਂਦ ਹਵਚ 

ਆਉਣਾ ਆਹਦ); ਸੰਸਹਿਤ - ਵਰ੍ਤ (वर्त - ਘੁੰਮਣਾ, ਹਫਰਨਾ; ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ, ਵਰਤਾਰਾ ਕਰਨਾ ਆਹਦ)। 

 

ਕਹਲ = ਕਹਲਜੁਗ (ਦੀ), ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਹਵਚ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਚਾਰ ਜੁਗਾਂ ਹਵਚੋਂ ਇਕ (ਦੀ)।10 

ਨਾਂਵ, ਸੰਬੰਧ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਕਹਲ (ਜੁਗ ਹਵਸ਼ੇਸ਼, ਕਲਜੁਗ, ਕਲੇਸ਼); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਕਹਲ (ਕਲੇਸ਼, ਝਗੜਾ); ਪ੍ਾਲੀ - ਕਹਲ 

(ਘਾਟਾ); ਸੰਸਹਿਤ - ਕਹਲ (कलल - ਕਲੇਸ਼, ਲੜਾਈ;  ਚਉਥਾ ਜੁਗ, ਕਹਲਜੁਗ)। 

  

                                                           

10 “‘ਜੁਗ’ ਸਮੇਂ ਦਾ ਮਾਪ੍ ਿੈ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ-ਗਰੰਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚਾਰ ਜੁਗਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਪ੍ਰਚਹਲਤ ਿ।ੈ ਇਿ ਿਨ ਸਹਤਯੁਗ, ਤਰ ੇਤਾ, 

ਦਵ ਾਪ੍ਰ ਅਤੇ ਕਹਲਯੁਗ। ਜੁਗਾ ਂਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਿੋਣ ਦਾ ਸਮਾ ਂ‘ਸੰਧਯਾ’ ਅਤੇ ਸਮਾਪ੍ਤੀ ‘ਸੰਧਯਾਂਸ਼’ ਕਿਾਉਂਦਾ ਿੈ। ਇੰਨ੍ਾਂ ਦੋਿਾ ਂਦਾ ਮਾਪ੍ 

ਿਰ ਯੁਗ ਦਾ ਦਸਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਿੁੰਦਾ ਿੈ। ਚੌਿਾ ਂਜੁਗਾਂ ਦੀ ਹਗਣਤੀ ਦੇਵਹਤਆਂ ਦੇ ਵਹਰ੍ਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਾਂ ਮੰਨੀ ਗਈ ਿੈ: 

ਸਹਤਯੁਗ ਜਾ ਂਹਿਤ ਯੁਗ ४੮੦੦ ਸਾਲ, ਤਰ ੇਤਾ ੩੬੦੦ ਸਾਲ, ਦਵ ਾਪ੍ਰ ੨੪੦੦ ਸਾਲ, ਕਹਲਯੁਗ ੧੨੦੦ ਸਾਲ। ਦੇਵਹਤਆ ਂਦਾ 

ਇਕ ਸਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ੩੬੦ ਸਾਲਾ ਂਦੇ ਬਰਾਬਰ ਿੁੰਦਾ ਿ।ੈ ਇਸ ਲਈ ਮਨੁਖਾ ਂਦੇ ਵਹਰ੍ਆ ਂਅਨੁਸਾਰ ਹਗਣਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਾਂ ਬਣਦੀ 

ਿੈ: ਸਹਤਯੁਗ ੧੭੨੮੦੦੦ ਸਾਲ, ਤਰ ੇਤਾ ਯੁਗ ੧੨੯੬੦੦੦ ਸਾਲ, ਦਵ ਾਪ੍ਰ ਯੁਗ ੮੬੪੦੦੦ ਸਾਲ, ਕਹਲਯੁਗ ੪੩੨੦੦੦ 

ਸਾਲ। ਜੁਗਾਂ ਦੀ ਇਕ ਚੌਂਕੜੀ ‘ਮਿਾਂਯੁਗ’ ਅਖਵਾਉਂਦੀ ਿ।ੈ ਦੋ ਿਜ਼ਾਰ ਮਿਾਂਯੁਗਾ ਂਦਾ ਇਕ ‘ਕਲਪ੍’ ਬਣਦਾ ਿੈ ਜੋ ਬਰਿਮਾ ਦੀ 

ਇਕ ਰਾਤ ਅਤੇ ਹਦਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਿੁੰਦਾ ਿ।ੈ ਅਜੇਿ ੇਹਦਨ ਰਾਤਾਂ ਦਾ ਸੌ ਸਾਲ ਬਰਿਮਾ ਦੀ ਇਕ ਉਮਰ ਿੈ। ਮਨੂ ਹਸਹਮਰਹਤ 

ਅਨੁਸਾਰ ਸਹਤਯੁਗ ਦੀ ਉਮਰ ੪੦੦ ਸਾਲ, ਤਰ ੇਤਾ ਦੀ ੩੦੦ ਸਾਲ ਅਤੇ ਕਹਲਯੁਗ ਦੀ ੧੦੦ ਸਾਲ ਿੈ। ਇਿ ਯੁਗਾਂ ਦੀ 

ਹਗਣਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵੇਰਵ ੇਪੁ੍ਰਾਣ, ਮਿਾਂਭਾਰਤ ਅਤੇ ਰਾਮਾਇਣ ਆਹਦ ਹਵਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪ੍ਾਏ ਜਾਂਦੇ ਿਨ।” -ਹਪ੍ਆਰਾ ਹਸੰਘ 

ਪ੍ਦਮ, ਸਰੀ ਗੁਰ ੂਗਰੰਥ ਸੰਕੇਤ ਕੋਸ਼, ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਹਸਟੀ, ਪ੍ਹਟਆਲਾ, ੧੯੮੭, ਪੰ੍ਨੇ ੧੫੯-੬੦ 
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ਕਾਲਖ = ਕਾਲਖ ਕਾਰਣ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਣ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ/ਬਰਜ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਕਾਹਲਖ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਕਾਹਲੱਕ; ਸੰਸਹਿਤ - ਕਾਹਲਕ (काललक - ਕਾਲਾਪ੍ਨ, ਕਾਲੀ 

ਹਸਆਿੀ)। 

 

ਬੇਤਾਲ = ਬੇ-ਤਾਲੇ, ਜੀਵਨ-ਤਾਲ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ੇਿੋਏ, ਭੂਤਨੇ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਬੇਤਾਲ/ਵੇਤਾਲ; ਸੰਸਹਿਤ - ਵੇਤਾਲ (वेर्ाल - ਭੂਤ, ਪੇ੍ਸ਼ਾਚ)।  

 

ਬੀਉ = ਬੀਜ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਬੀਉ; ਨੇਪ੍ਾਲੀ - ਬੀਉ/ਬੀਯ;ੁ ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਬੀਅ; ਪ੍ਾਲੀ - ਬੀਜ (ਬੀਜ); ਸੰਸਹਿਤ - ਬੀਜਮ ੍(बीजम् - 

ਬੀਜ, ਵੀਰਜ)। 

 

ਬੀਹਜ = ਬੀਜ ਕੇ। 

ਪੂ੍ਰਬ ਪੂ੍ਰਣ ਹਕਰਦੰਤ (ਹਕਹਰਆ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ)। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਬੀਹਜ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਬੀਜਇ; ਸੰਸਹਿਤ - ਬੀਜਯਹਤ (बीजयलर् - ਬੀਜਦਾ ਿ)ੈ। 

 

ਪ੍ਹਤ = ਪ੍ਹਤ-ਪ੍ਰਹਤਸ਼ਠਾ, ਇਜ਼ਤ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਪ੍ਹਤ (ਮਹਰਆਦਾ, ਪ੍ਰਹਤਸ਼ਠਾ); ਸੰਸਹਿਤ - ਪ੍ਹਤਿ੍ (पलर्: - ਪ੍ਤੀ, ਮਾਲਕ)।  

 

ਲੈ ਗਏ = ਲੈ ਗਏ ਸਨ। 

ਸੰਜੁਗਤ ਹਕਹਰਆ, ਭੁਤ ਕਾਲ; ਅਨ ਪੁ੍ਰਖ, ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ। 
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ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਲੈ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਲੇ (ਲੈਣਾ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਲਿਏਇ;  ਪ੍ਾਲੀ - ਲਭਹਤ; ਸੰਸਹਿਤ - ਲਭਯਤ ੇ(लभयर्े - 

ਫੜਦਾ ਿ,ੈ ਲਭਦਾ ਿੈ, ਲੈਂਦਾ ਿੈ) + ਲਹਿੰਦੀ - ਗਇਆ; ਬਰਜ - ਗਯਾ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਗਯਅ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਗਯ; ਪ੍ਾਲੀ - ਗਤ; 

ਸੰਸਹਿਤ - ਗਤਿ (गर्: - ਚਲਾ ਹਗਆ)। 

 

ਅਬ = ਿੁਣ, ਕਹਲਜੁਗ ਹਵਚ, ਕਹਲਜੁਗ ਦੇ ਦੂਸ਼ਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਮੇਂ। 

ਹਕਹਰਆ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ/ਬਰਜ - ਅਬ (ਿੁਣ); ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਅਉ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਅਅੋ; ਸੰਸਹਿਤ - ਅਧਯ (अध्य - ਅਜ )। 

 

ਹਕਉ = ਹਕਵੇਂ, ਹਕਸ ਤਰ੍ਾਂ। 

ਹਕਹਰਆ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਹਕਉ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਹਕ/ਂਹਕਉ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਕੇਵ/ਹਕਵ; ਸੰਸਹਿਤ - ਹਕਮ੍ (ककम् - ਕੀ, ਹਕਵੇਂ)। 

 

ਉਗਵੈ = ਉਗੇ, ਪੰੁ੍ਗਰ।ੇ 

ਹਕਹਰਆ, ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ; ਅਨ ਪੁ੍ਰਖ, ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਉੱਗਵ/ੈਉੱਗਵ;ੇ ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਉੱਗਮਇ (ਉਗਦਾ ਿੈ); ਸੰਸਹਿਤ - ਉਦਗਮਹਤ (उदगमलर् - ਸਾਿਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਿੈ, 

ਉਗਦਾ ਿੈ)। 

 

ਦਾਹਲ = ਦਾਲ, ਦੁਫਾੜ ਿੋਇਆ ਬੀਜ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਦਾਲ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਦਾਹਲ (ਦਰਹੜਆ ਿੋਇਆ ਚਨਾ, ਮੂੰਗ ਆਹਦ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਦਾਹਲਯਾ/ਦਾਲੀ; ਸੰਸਹਿਤ - 

ਦਾਲ/ਦਾਹਲ (दाल/दालल -  ਅਨਾਜ ਦੀ ਹਕਸਮ, ਦਰੜ ਕੀਤਾ ਿੋਇਆ ਮਟਰ ਦਾ ਦਾਣਾ)। 

 

ਜੇ = ਜੇ, ਜੇਕਰ। 

ਯੋਜਕ। 

ਹਸੰਧੀ/ਲਹਿੰਦੀ/ਪੰ੍ਜਾਬੀ/ਬਰਜ - ਜੇ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਜੇਇ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਜਇ; ਸੰਸਹਿਤ - ਯਹਦ (यकद - ਜੇਕਰ)। 
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ਇਕੁ = ਇਕ (ਸਾਬਤ ਬੀਜ)। 

ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ (ਬੀਉ ਦਾ), ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕ ਵਚਨ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਇਕ/ਇਕਾ; ਹਸੰਧੀ - ਏਕੁ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਏੱਕ; ਪ੍ਾਲੀ - ਏਕ; ਸੰਸਹਿਤ - ਏਕ (एक - ਇਕ, ਕੇਵਲ)। 

 

ਿੋਇ = (ਜੇ) ਿੋਏ, (ਜੇ) ਿੋਵੇ। 

ਹਕਹਰਆ, ਸੰਭਾਵ ਭਹਵਖਤ ਕਾਲ; ਅਨ ਪੁ੍ਰਖ, ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਮਰਾਠੀ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਿੋਇ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਿਵਇ/ਭਵਇ; ਸੰਸਹਿਤ - ਭਵਹਤ (भवलर् - ਿੁੰਦਾ ਿੈ)। 

 

ਤ = ਤਾਂ। 

ਯੋਜਕ। 

ਲਹਿੰਦੀ/ਹਸੰਧੀ/ਨੇਪ੍ਾਲੀ/ਕਸ਼ਮੀਰੀ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਤਾ (ਤਦੋਂ, ਤਾਂ); ਸੰਸਹਿਤ - ਤਤਿ (र्र्: - ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ, ਤਦੋਂ)। 

 

ਉਗਵੈ = ਉਗ ਸਕਦਾ ਿੈ, ਪੰੁ੍ਗਰ ਸਕਦਾ ਿ।ੈ 

ਹਕਹਰਆ, ਸੰਭਾਵ ਭਹਵਖਤ ਕਾਲ; ਅਨ ਪੁ੍ਰਖ, ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਉੱਗਵ/ੈਉੱਗਵ;ੇ ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਉੱਗਮਇ (ਉਗਦਾ ਿੈ); ਸੰਸਹਿਤ - ਉਦਗਮਹਤ (उदगमलर् - ਸਾਿਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਿੈ, 

ਉਗਦਾ ਿੈ)। 

 

ਰੁਤੀ ਿੂ ਰੁਹਤ = ਰੁੱਤਾਂ ਹਵਚ ਰੁੱਤ।11 

ਨਾਂਵ, ਅਹਧਕਰਣ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਰੁਤੀ/ਰੁਹਤ; ਬਰਜ - ਰੁਤ; ਸੰਸਹਿਤ - ਹਰਤੁ (ऋर् ु- ਰੁਤ, ਮੌਸਮ, ਸਾਲ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ) + ਪੁ੍ਰਾਤਨ 

ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਿ;ੂ ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਿੁ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਿੁ/ਖ/ੁਖਲੁ; ਸੰਸਹਿਤ - ਖਲੁ (खलु - ਹਨਰਸੰਦੇਿ/ਯਕੀਨਨ, ਿੀ)। 

 

ਨਾਨਕ = ਨਾਨਕ! 

ਨਾਂਵ, ਸੰਬੋਧਨ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

                                                           

11 ‘ਿੂ’ ਪ੍ਦ ਕਾਰਕੀ ਹਚੰਨ੍ ਵਜੋਂ ਿੈ। 
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ਪ੍ਾਿੈ = ਪ੍ਾਿ12 (ਤੋਂ ਹਬਨਾ)ਂ, ਲਾਗ (ਤੋਂ ਹਬਨਾ)ਂ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਲਹਿੰਦੀ - ਪ੍ਾਿ (ਗਾ ਂਜਾਂ ਮੱਝ ਦੇ ਸੁੱਕੇ ਗੋਿੇ ਦਾ ਭੋਰ; ਕਪ੍ੜੇ ਦਾ ਰੰਗ ਿੱਥ ਨੰੂ ਜਾਂ ਕਪ੍ਹੜਆਂ ਨੰੂ ਲਗਣ ਦਾ ਭਾਵ); ਸੰਸਹਿਤ - 

ਪ੍ਾਸ਼ੀ (पाशी - ਗਾਂ ਦਾ ਸੁੱਕਾ/ਖੁਸ਼ਕ ਗੋਿਾ)।  

 

ਬਾਿਰਾ = ਹਬਨਾ,ਂ ਬਗੈਰ। 

ਸੰਬੰਧਕ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਬਾਿਰਾ; ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਗੁਜਰਾਤੀ - ਬਾਿਹਰ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਬਾਹਿਹਰ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਬਾਹਿਰ/ੋਬਾਹਿਰ (ਬਾਿਰੀ, ਬਾਿਰ 

ਵਾਲਾ, ਪ੍ਰ)ੇ; ਪ੍ਾਲੀ/ਸੰਸਹਿਤ - ਬਾਹਿਰ (बालिर - ਬਾਿਰੀ, ਬਿਰੂਨੀ)। 

 

ਕੋਰ ੈ= ਕੋਰ ੇ(ਕਪ੍ੜੇ) ਉਤੇ। 

ਨਾਂਵ, ਅਹਧਕਰਣ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਲਹਿੰਦੀ - ਕੋਰਾ; ਹਸੰਧੀ - ਕੋਰੋ (ਨਵਾਂ, ਅਣਲੱਗ); ਕਸ਼ਮੀਰੀ - ਕੋਰ; ਸੰਸਹਿਤ - ਕੋਰ (कोर - ਸਾਫ, ਹਨਰਮਲ, ਨਵਾਂ, ਨਾ 

ਵਰਹਤਆ ਿੋਇਆ)।  

 

ਰੰਗ ੁ= ਰੰਗ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਰੰਗ; ਸੰਸਹਿਤ - ਰੰਙ੍ਗਿ (रङ्ग: - ਰੰਗ)। 

 

ਨ = ਨਾ, ਨਿੀਂ। 

ਹਨਪ੍ਾਤ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਨਾ/ਨ; ਮਾਰਵਾੜੀ/ਅਵਧੀ/ਲਹਿੰਦੀ/ਹਸੰਧੀ/ਕਸ਼ਮੀਰੀ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਨ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਣਅ/ਣਾ; ਪ੍ਾਲੀ - ਨਾ/ਨ; 

ਸੰਸਹਿਤ - ਨਿ (न: - ਨਿੀਂ, ਹਨਖੇਧ-ਬੋਧਕ)। 

 

                                                           

12 ਫਟਕੜੀ ਆਹਦ ਦਾ ਘੋਲ ਹਜਸ ਹਵਚ ਕਪ੍ੜੇ ਨੰੂ ਰੰਗਣ ਤੋਂ ਪ੍ਹਿਲਾਂ ਹਭਉਂ ਕੇ ਰਹਖਆ ਜਾਂਦਾ ਿ।ੈ 
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ਸੋਇ = ਉਿ (ਪੱ੍ਕਾ ਰੰਗ)। 

ਪ੍ੜਨਾਂਵੀ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ (ਰੰਗ ੁਦਾ), ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ/ਬਰਜ - ਸੋਇ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਸੁ/ਸੋ; ਸੰਸਹਿਤ - ਸਿ (स: - ਉਿ)।  

 

ਭੈ = ਡਰ; (ਰੱਬੀ) ਡਰ-ਅਦਬ। 

ਨਾਂਵ, ਅਹਧਕਰਣ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਲਹਿੰਦੀ/ਹਸੰਧੀ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਭਉ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ/ਪ੍ਾਲੀ - ਭਯ; ਸੰਸਹਿਤ - ਭਯ (भय - ਡਰ)। 

 

ਹਵਹਚ = ਹਵਚ, ਅੰਦਰ। 

ਸੰਬੰਧਕ। 

ਹਸੰਧੀ - ਹਵਹਚ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਹਵੱਹਚ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਹਵੱਚ; ਸੰਸਹਿਤ - ਵਰ੍੍ਮਹਨ੍ (वत्मतलन् - ਹਵਚ)। 

 

ਖੁੰਹਬ = ਖੁੰਬ ਉਤੇ।13  

ਨਾਂਵ, ਅਹਧਕਰਣ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਖੁੰਬ (ਤਾਂਬੇ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਹਜਸ ਹਵਚ ਕਪ੍ੜੇ ਉਬਾਲੇ ਜਾਂਦੇ ਿਨ); ਲਹਿੰਦੀ - ਖੁੰਭ; ਹਸੰਧੀ - ਖੁੰਭੁ (ਧੋਬੀ ਦੀ ਭੱਠੀ 

ਹਜਥੇ ਉਿ ਕਪ੍ਹੜਆਂ ਨੰੂ ਭਾਪ੍ ਹਦਦੰਾ ਿ)ੈ; ਸੰਸਹਿਤ - ਕੁਮ੍ਭ/ਖੁਮ੍ਭ (कुम्भ/खुम्भ - ਘੜਾ, ਹਮੱਟੀ ਦਾ ਭਾਂਡਾ)।14 

 

ਚੜਾਈਐ = ਜੇ ਚੜ੍ਾਈਏ, ਜੇ ਚੜ੍ਾਇਆ ਜਾਵੇ। 

ਹਕਹਰਆ, ਸੰਭਾਵ ਭਹਵਖਤ ਕਾਲ; ਅਨ ਪੁ੍ਰਖ, ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਚਾੜ੍ਣਾ;  ਲਹਿੰਦੀ - ਚਾੜ੍ਣ; ਹਸੰਧੀ - ਚਾੜਣੁ (ਚੁਕਣਾ/ਚੜ੍ਾਉਣਾ); ਸੰਸਹਿਤ - ਚਾਢਯਹਤ (चाढयलर् - 

ਉਪ੍ਰ ਚੁਕਦਾ ਿੈ)। 

                                                           

13 ‘ਖੁੰਬ’ ਧੋਬੀ ਦੇ ਉਸ ਬਰਤਨ ਨੰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਿਨ, ਹਜਸ ਹਵਚ ਧੋਬੀ ਖਾਰ ਹਮਹਲਆ ਪ੍ਾਣੀ ਪ੍ਾ ਕੇ ਉਸ ਉਪ੍ਰ ਮੈਲੇ ਕਪ੍ੜੇ ਹਚਣਦਾ 

ਿੈ ਅਤੇ ਹਫਰ ਉਸ ਬਰਤਨ ਨੰੂ ਭੱਠੀ ਉਤੇ ਰਖਕ ੇਤੇਜ ਤਾਪ੍/ਭਾਫ ਹਦੰਦਾ ਿੈ, ਹਜਸ ਨਾਲ ਕਪ੍ਹੜਆਂ ਦੀ ਮੈਲ ਉਘੜ ਆਉਂਦੀ ਿੈ। 

‘ਖੁੰਬ ਉਤੇ ਚੜ੍ਾਉਣ’ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਪ੍ਹੜਆਂ ਨੰੂ ਭਾਫ ਦੇ ਕੇ ਸਾਫ ਕਰਨਾ ਿੁੰਦਾ ਿੈ। 

14  ਆਰ. ਐਲ. ਟਰਨਰ ਪੰ੍ਜਾਬੀ ‘ਖੁੰਬ’  ਨੰੂ ਸੰਸਹਿਤ ‘ਕੁਮ੍ਭ/ਖੁਮ੍ਭ’ ‘ਤੇ ਅਧਾਹਰਤ ਮੰਨਦਾ ਿੈ, ਜਦਹਕ ਜੌਿਨ. ਟੀ. ਪ੍ਲੈਟਸ 

ਫ਼ਾਰਸੀ ‘ਖੁਮ’  (ਘੜ੍ਾ, ਮਟਕਾ) ਤੋਂ  ਹਵਕਸਤ ਮੰਨਦਾ ਿੈ। 
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ਸਰਮੁ = ਸ਼ਰਮ, ਉਦਮ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਸਰਮ;ੁ ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਸਰਮ;  ਸੰਸਹਿਤ - ਸ਼ਰਮਿ (श्रम: - ਹਮਿਨਤ, ਥਕਾਵਟ, ਜਤਨ, ਤਪੱ੍ਹਸਆ)।  

 

ਪ੍ਾਿੁ = ਪ੍ਾਿ, ਲਾਗ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਲਹਿੰਦੀ - ਪ੍ਾਿ (ਗਾ ਂਜਾਂ ਮੱਝ ਦੇ ਸੁੱਕੇ ਗੋਿੇ ਦਾ ਭੋਰ; ਕਪ੍ੜੇ ਦਾ ਰੰਗ ਿੱਥ ਨੰੂ ਜਾਂ ਕਪ੍ਹੜਆਂ ਨੰੂ ਲੱਗਣ ਦਾ ਭਾਵ); ਸੰਸਹਿਤ - 

ਪ੍ਾਸ਼ੀ (पाशी - ਗਾਂ ਦਾ ਸੁੱਕਾ/ਖੁਸ਼ਕ ਗੋਿਾ)। 

 

ਤਹਨ = ਤਨ ਹਵਚ/ਉਤੇ, ਸਰੀਰ ਹਵਚ/ਉਤੇ। 

ਨਾਂਵ, ਅਹਧਕਰਣ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਤਨ/ਤਣੁ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਤਣ/ਤਣੂ; ਪ੍ਾਲੀ - ਤਨੁ (ਸਰੀਰ); ਸੰਸਹਿਤ - ਤਨੁ (र्न ु- ਸਰੀਰ, ਹਵਅਕਤੀ, ਸਵੈ)। 

 

ਿੋਇ = ਜੇ ਿੋਏ, ਜੇ ਿੋਵੇ। 

ਹਕਹਰਆ, ਸੰਭਾਵ ਭਹਵਖਤ ਕਾਲ; ਅਨ ਪੁ੍ਰਖ, ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਮਰਾਠੀ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਿੋਇ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਿਵਇ/ਭਵਇ; ਸੰਸਹਿਤ - ਭਵਹਤ (भवलर् - ਿੁੰਦਾ ਿੈ)। 

 

ਨਾਨਕ = ਨਾਨਕ! 

ਨਾਂਵ, ਸੰਬੋਧਨ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

 

ਭਗਤੀ = ਭਗਤੀ ਹਵਚ। 

ਨਾਂਵ, ਅਹਧਕਰਣ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਭਗਤੀ/ਭਗਹਤ; ਬਰਜ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਭਗਹਤ; ਸੰਸਹਿਤ - ਭਹਤਤ (भलि - ਭਗਤੀ, ਸੇਵਾ, ਪੂ੍ਜਾ, ਬੰਦਗੀ)। 
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ਜੇ = ਜੇਕਰ। 

ਹਕਹਰਆ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ। 

ਹਸੰਧੀ/ਲਹਿੰਦੀ/ਪੰ੍ਜਾਬੀ/ਬਰਜ - ਜੇ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਜੇਇ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਜਇ; ਸੰਸਹਿਤ - ਯਹਦ (यकद - ਜੇਕਰ)। 

 

ਰਪੈ੍ = (ਜੇ) ਰੰਹਗਆ ਜਾਏ। 

ਹਕਹਰਆ, ਸੰਭਾਵ ਭਹਵਖਤ ਕਾਲ; ਅਨ ਪੁ੍ਰਖ, ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਰਪ੍ਣਾ/ਰੰਗਣਾ (ਰੰਗ ਚਾੜ੍ਣਾ);15 ਲਹਿੰਦੀ - ਰੰਗਣ (ਉਿ ਭਾਂਡਾ ਹਜਸ ਹਵਚ ਕਪ੍ੜੇ ਰੰਗ ੇਜਾਂਦੇ ਿਨ); 

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਰੰਹਗਯਇ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਰਂਹਗਯ/ਰਣਗਅਇ; ਸੰਸਹਿਤ - ਰੰਗਯਹਤ (रङ्गयलर् - ਰੰਗਦਾ ਿੈ)। 

 

ਕੂੜ ੈ= ਕੁੜ ਦੀ, ਝੂਠ ਦੀ। 

ਨਾਂਵ, ਸੰਬੰਧ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਕੂੜੁ; ਰਾਜਸਥਾਨੀ - ਕੂੜੋ/ਕੂੜ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਕੂੜਾ/ਕੂੜ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਕੂਡ; ਸੰਸਹਿਤ - ਕੂਟ (कूट - ਝੂਠ)। 

 

ਸੋਇ = ਸੋਅ/ਕਨਸੋਅ, ਖਬਰ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਸੋਇ (ਖ਼ਬਰ, ਸੋਭਾ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਸੋਹਿ (ਹਵਚਾਰ); ਸੰਸਹਿਤ - ਸੁਹਧਧ/ਸੋਹਧ (सुलि/शोलि - ਖਬਰ)। 

 

ਨ = ਨਾ,  ਨਿੀਂ। 

ਹਨਪ੍ਾਤ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਨਾ/ਨ; ਮਾਰਵਾੜੀ/ਅਵਧੀ/ਲਹਿੰਦੀ/ਹਸੰਧੀ/ਕਸ਼ਮੀਰੀ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਨ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਣਅ/ਣਾ; ਪ੍ਾਲੀ - ਨਾ/ਨ; 

ਸੰਸਹਿਤ -  ਨਿ (न: - ਨਿੀਂ, ਹਨਖੇਧ-ਬੋਧਕ)। 

  

                                                           

15ਇਥੇ  ‘ਗ’ ਧੁਨੀ ਦਾ ‘ਪ੍’ ਹਵਚ ਵਟਾਂਦਰਾ ਿੋਇਆ ਿੈ। ਵਾਹਰਸ਼ ਸ਼ਾਿ ਨੇ ਵੀ  ਆਪ੍ਣੀ ‘ਿੀਰ’ ਹਵਚ ‘ਰੰਗ’ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਰਪ੍’ ਸ਼ਬਦ 

ਵਰਹਤਆ ਿੈ: ਆਪ੍ ਰੱਪ੍ ਗਈਏਂ ਨਾਲ ਖੇਹੜਆ ਂਦੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਗਵਾਈਆ ਿਾਹਸਆ ਂ‘ਤੇ। -ਜੀ. ਐਸ. ਹਰਆਲ, ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ 

ਦਾ ਹਨਰੁਕਤ ਕੋਸ਼, ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਹਸਟੀ, ਪ੍ਹਟਆਲਾ, ੨੦੦੬, ਪੰ੍ਨਾ ੫੫੭ 
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ਕੋਇ = ਕੋਈ। 

ਪ੍ੜਨਾਂਵੀ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ (ਸੋਇ ਦਾ), ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਕੋਈ/ਕੋਇ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ/ਪ੍ਾਲੀ - ਕੋ; ਸੰਸਹਿਤ - ਕਿ (क: - ਕੋਈ, ਕੌਣ)। 

 

॥੧॥  =ਪ੍ਹਿਲਾ ਸਲੋਕ ਸੰਪ੍ੂਰਨ। 

 

ਕਾਹਵਕ ਪ੍ਖ 

ਇਸ ਸਲੋਕ ਹਵਚ ਦੋ ਹਦਰਸ਼ਟਾਂਤਾ ਂਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿੈ। ਪ੍ਹਿਲੀਆ ਂਹਤੰਨ ਤੁਕਾ ਂਹਵਚ ਖੇਤੀ ਬੀਜਣ ਦਾ ਹਦਰਸਟਾਂਤ ਿੈ ਅਤੇ 

ਅਗਲੀਆ ਂਹਤੰਨ ਤੁਕਾਂ ਹਵਚ ਕਪ੍ੜਾ ਰੰਗਣ ਦਾ ਹਦਰਸ਼ਟਾਂਤ ਹਦੱਤਾ ਹਗਆ ਿੈ। 

 

ਪ੍ਹਿਲੇ ਹਦਰਸ਼ਟਾਂਤ ਰਾਿੀਂ ਸਪ੍ਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਿੈ ਹਕ ਹਜਵੇਂ ਦੋ ਹਿੱਹਸਆ ਂਹਵਚ ਵੰਹਡਆ ਿੋਇਆ ਦਾਣਾ ਨਿੀਂ ਉਗ ਸਕਦਾ, ਉਸੇ 

ਤਰ੍ਾਂ ਦੋਫਾੜ ਿੋਇਆ ਮਨ, ਅਰਥਾਤ ਦੁਹਬਧਾ ਹਵਚ ਹਪ੍ਆ ਮਨ ਐਸੀ ਧਰਤੀ ਿੈ ਹਜਥੇ ਨਾਮ ਦਾ ਬੀਜ ਨਿੀਂ ਉਗ ਸਕਦਾ। ਮਨ 

ਇਕ ਿੋਵ ੇਅਰਥਾਤ ਕੋਈ ਦੁਹਬਧਾ ਨਾ ਿੋਵ ੇਅਤੇ ਰੁਤ ਵੀ ਚੰਗੀ ਿੋਵੇ ਅਰਥਾਤ ਪ੍ਰਭੂ-ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਿੋਵੇ ਤਾ ਂਿੀ ਮਨ ਹਵਚ 

ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਮ ਰੂਪ੍ੀ ਬੀਜ ਪੰੁ੍ਗਰ ਸਕਦਾ ਿੈ। 

 

ਦੂਜ ੇਹਦਰਸ਼ਟਾਂਤ ਹਵਚ ਕਥਨ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਿੈ ਹਕ ਹਜਵੇਂ ਕੋਰ ੇਕਪ੍ੜੇ ਉਪ੍ਰ ਪੱ੍ਕਾ ਰੰਗ ਨਿੀਂ ਚੜ੍ਦਾ। ਉਸਨੰੂ ਪ੍ਹਿਲਾ ਂ‘ਖੁੰਬ’ 

ਚੜ੍ਾਈ ਜਾਂਦੀ ਿੈ ਤਾ ਂਿੀ ਉਸ ਉਤੇ ਰੰਗ ਚੜ੍ ਪ੍ਾਉਂਦਾ ਿੈ। 

 

ਇਸ ੇਤਰ੍ਾਂ ਕੋਰੇ ਮਨ ਉਪ੍ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਭਗਤੀ ਦਾ ਰੰਗ ਪੱ੍ਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਦੋਂ ਤਕ ਨਿੀਂ ਚੜ੍ਦਾ, ਜਦੋਂ ਤਕ ਉਸਨੰੂ ਪ੍ਹਿਲਾ ਂਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਭ ੈ

ਦੀ ‘ਖੁੰਬ’ ਨਾ ਚਾੜ੍ੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹਫਰ ਉਸ ਉਤੇ ਹਮਿਨਤ ਜਾਂ ਉਦਮ ਦੀ ਪ੍ਾਿ ਨਾ ਹਦਤੀ ਜਾਵੇ। 

 

ਇਸ ਤਰ੍ਾਂ ਇਸ ਸਲੋਕ ਹਵਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੰੂ ਹਿਰਦੇ ਹਵਚ ਵਸਾਉਣ ਲਈ ਦੋ ਉਦਾਿਰਣਾ ਂਹਦਤੀਆ ਂਗਈਆਂ ਿਨ। ਇਿ ਦੋਵੇਂ 

ਉਦਾਿਰਣਾ ਂਸੰਕੇਤਾਤਮਕ ਕਥਨ ਿਨ। ਇਨ੍ਾਂ ਸੰਕੇਤਾ ਂਰਾਿੀਂ ਇਥੇ ਅਸਲ ਮਨੋਰਥ ਨੰੂ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹਗਆ ਿੈ। 

 

ਕਾਹਵ ਸ਼ਾਸਤਰ ੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਇਥੇ ‘ਅਪ੍ਰਸਤੁਤ’ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸ਼ਾ ਅਲੰਕਾਰ16 ਆਇਆ ਿੈ। 

                                                           

16 ਜਦੋਂ ਅਪ੍ਰਸਤੁਤ ਸਹਥਤੀ ਦੇ ਵਰਣਨ ਰਾਿੀਂ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਸਹਥਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤੀ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ, ਅਰਥਾਤ ਉਦਾਿਰਣਾ ਂਦੇ ਕੇ 

ਸੰਕੇਤਾਤਮਕ ਕਥਨਾਂ ਰਾਿੀਂ ਹਕਸੇ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਥਤੀ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਥ ੇਅਪ੍ਰਸਤੁਤ ਅਲੰਕਾਰ ਿੁੰਦਾ ਿੈ। ਇਥੇ 
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ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਸਲੋਕ ਹਵਚ ‘ਕਹਲ ਕਾਲਖ’ (ਕਲਜੁਗ ਦੀ ਕਾਲਖ), ‘ਭ ੈਹਵਹਚ ਖੁੰਹਬ ਚੜਾਈਐ’ (ਭੈ ਰੂਪ੍ੀ ਖੁੰਬ), ‘ਸਰਮ ੁ

ਪ੍ਾਿ’ (ਹਮਿਨਤ/ਉਦਮ ਰੂਪ੍ੀ ਪ੍ਾਿ) ਅਤੇ ‘ਭਗਤੀ ਜੈ ਰਪੈ੍’ (ਭਗਤੀ ਦਾ ਰੰਗ) ਹਵਚ ਰੂਪ੍ਕ ਅਲੰਕਾਰ ਆਇਆ ਿੈ। ਇਥੇ 

‘ਕਹਲ’, ‘ਭੈ’, ‘ਸਰਮ’ੁ ਅਤੇ ‘ਭਗਤੀ’ ਉਪ੍ਮੇਯ ਿਨ ਅਤੇ ‘ਕਾਲਖ’, ‘ਖੁੰਹਬ’, ‘ਪ੍ਾਿ’ ਅਤੇ ‘ਰਪੈ੍’ ਉਪ੍ਮਾਨ ਿਨ। ਇਨ੍ਾਂ ਉਪ੍ਮੇਯ-

ਉਪ੍ਮਾਨਾ ਂਨੰੂ ਇਕ ਿੀ ਮੰਨ ਹਲਆ ਹਗਆ ਿੈ। 

ਇਸ ਸਲੋਕ ਹਵਚ ਛੇ ਤੁਕਾਂ ਿਨ ਅਤੇ ਤੁਕ ਦਾ ਮਾਤਰਾ ਹਵਧਾਨ ੧੩+੧੧ ਿ।ੈ ਹਸਰਫ ਤੀਜੀ ਤੁਕ ‘ਜੇ ਇਕੁ ਿੋਇ ਤ ਉਗਵੈ, 

ਰੁਤੀ ਿੂ ਰੁਹਤ ਿੋਇ’ ਹਵਚ ਅਖਰਾਵਲੀ ਅਨੁਸਾਰ ੧੨+੧੦ ਿੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਥੇ ‘ਤ’ ਦਾ ਉਚਾਰਣ ‘ਤਾ’ ਅਤੇ ‘ਰੁਤੀ’ ਦਾ ਉਚਾਰਣ 

‘ਰੁੱਤੀ’ ਿੋਣ ਤੇ ਇਿ ਵੀ ੧੩+੧੧ ਿੋ ਜਾਂਦਾ ਿ।ੈ 

 

ਇਸ ਤਰ੍ਾਂ ਇਥੇ ‘ਦੋਿਰਾ’ ਛੰਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿੋਈ ਿ।ੈ ਹਤੰਨ ਦੋਿਰੇ ਜੋੜ ਕੇ ਇਕ ਸਲੋਕ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿੈ। 

 

ਇਹਤਿਾਸਕ/ਸਹਭਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰਸਗੰ 

ਗੁਰ ੂਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ੍ ਰਾਜ ਤੰਤਰੀ ਸੀ। ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਹਨਆ ਂਦੇ ਸਾਰ ੇਅਹਧਕਾਰ ਸਨ ਪ੍ਰ ਉਸ ਨੰੂ ਸਲਾਿ 

ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਰਗ ਹਵਚ ਵਜੀਰ ਜਾਂ ਪ੍ਟਵਾਰੀ (ਮਿਤਾ), ਫੌਜ ਦੇ ਅਫਸਰ (ਹਸਕਦਾਰ) ਅਤੇ ਚੋਬਦਾਰ ਿੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ 

ਇਲਾਵਾ ਧਾਰਮਕ ਵਰਗ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰ੍ਹਡਤ ਅਤੇ ਮੁਲਾਣੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਾਂ ਹਵਚੋ ਕੋਈ ਵੀ ਸੱਚ ਦਾ ਸਾਥ ਨਿੀਂ 

ਸੀ ਦੇ ਹਰਿਾ। ਪ੍ਰਜਾ ਹਗਆਨ ਹਵਿੂਣੀ ਿੋਣ ਕਰਕੇ ਧਾਰਮਕ ਅਡੰਬਰਾਂ ਹਵਚ ਫਸੀ ਿੋਈ ਸੀ। ਧਰਮ ਨੰੂ ਲੋਕ ਕੇਵਲ ਮਰਨ ਤੋਂ 

ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਿੋਣ ਵਾਲੀ ਮੁਕਤੀ ਤਕ ਿੀ ਸੀਮਤ ਕਰ ਚੁਕੇ ਸਨ। 

 

ਮਃ ੧॥  

ਲਬ ੁਪਾਪ ੁਦੁਇ ਰਾਿਾ ਮਹਿਾ   ਕੂੜੁ ਹੋਆ ਚਸਕਦਾਰ ੁ॥  

ਕਾਮ ੁਨੇਬ ੁਸਚਦ ਪੁਛੀਐ   ਬਚਹ ਬਚਹ ਕਰ ੇਬੀਿਾਰ ੁ॥ 

ਅੰਧੀ ਰਯਚਿ ਚਗਆਨ ਚਵਹੂਣੀ   ਭਾਚਹ ਭਰੇ ਮੁਰਦਾਰ ੁ॥ 

ਚਗਆਨੀ ਨਿਚਹ ਵਾਿ ੇਵਾਵਚਹ   ਰੂਪ ਕਰਚਹ ਸੀਗਾਰੁ ॥ 

ਊਿੇ ਕੂਕਚਹ  ਵਾਦਾ ਗਾਵਚਹ   ਿੋਧਾ ਕਾ ਵੀਿਾਰੁ ॥ 

                                                                                                                                                                                    

ਅਪ੍ਰਸਤੁਤ ਦਾ ਅਰਥ ਜੋ ਸਾਿਮਣੇ ਨਾ ਿੋਵੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸ਼ਾ ਦਾ ਅਰਥ ਿ ੈ- ਵਰਣਨ। ਅਪ੍ਰਸਤੁਤ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸ਼ਾ ਦਾ ਅਰਥ ਿ ੈਹਕਸ ੇਐਸੀ 

ਸਹਥਤੀ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨਾ ਜੋ ਹਦਖਾਈ ਨਾ ਦੇ ਰਿੀ ਿੋਵ ੇ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹਮਸਾਲਾ ਂਜਾ ਂਹਦਰਸ਼ਟਾਂਤਾਂ ਰਾਿੀਂ ਹਦੱਤਾ ਜਾ 

ਹਰਿਾ ਿੋਵ।ੇ 
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ਮੂਰਖ ਪੰਚਿਿ ਚਹਕਮਚਿ ਹੁਿਚਿ   ਸੰਿੈ ਕਰਚਹ ਚਪਆਰ ੁ॥ 

ਧਰਮੀ ਧਰਮ ੁਕਰਚਹ  ਗਾਵਾਵਚਹ   ਮੰਗਚਹ ਮੋਖ ਦੁਆਰ ੁ॥ 

ਿਿੀ ਸਦਾਵਚਹ  ਿੁਗਚਿ ਨ ਿਾਣਚਹ   ਛਚਿ ਬਹਚਹ ਘਰ ਬਾਰੁ ॥  

ਸਭ ੁਕੋ ਪੂਰਾ ਆਪ ੇਹੋਵੈ   ਘਚਿ ਨ ਕੋਈ ਆਖੈ ॥ 

ਪਚਿ ਪਰਵਾਣਾ ਚਪਛ ੈਪਾਈਐ   ਿਾ ਨਾਨਕ ਿੋਚਲਆ ਿਾਪ ੈ॥੨॥  

 

ਸ਼ਾਬਦਕ ਅਨੁਵਾਦ 

(ਕਹਲਜੁਗੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਣ) ਲੋਭ ਤੇ ਪ੍ਾਪ੍ ਦੋਵੇਂ (ਮਾਨੋ) ਰਾਜਾ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ (ਿੋ ਗਏ) ਿਨ ਅਤੇ ਝੂਠ (ਮਾਨੋ) ਚੌਧਰੀ ਿੋ ਹਗਆ ਿੈ। 

ਕਾਮ (ਮਾਨੋ ਉਨ੍ਾਂ ਦਾ) ਨਾਇਬ (ਿੈ ਹਜਸ) ਨੰੂ ਸੱਦ ਕੇ ਪੱੁ੍ਹਛਆ ਜਾਂਦਾ ਿ,ੈ (ਤੇ ਇਉਂ ਹਵਕਾਰਾ ਂਦਾ ਇਿ ਟੋਲਾ) ਬੈਠ-ਬੈਠ ਕੇ 

ਹਵਚਾਰ ਕਰਦਾ ਿ।ੈ   

ਹਗਆਨ ਤੋਂ ਸਖਣੀ ਅੰਨ੍ੀ ਪ੍ਰਜਾ, ਮੁਰਦੇ ਵਾਂਗ (ਉਨ੍ਾ ਂਦੀ ਹਤਰਸ਼ਨਾ ਰੂਪ੍ੀ) ਅੱਗ ਦੀ ਪੂ੍ਰਤੀ ਕਰਦੀ ਿੈ। 

ਹਗਆਨੀ (ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰਾਸਾਂ ਹਵਚ) ਨੱਚਦੇ, ਵਾਜੇ ਵਜਾਉਂਦ,ੇ (ਕਈ ਤਰ੍ਾ ਂਦੇ) ਭੇਸ (ਬਣਾਉਂਦ ੇਤੇ) ਹਸ਼ੰਗਾਰ ਕਰਦ ੇਿਨ। 

(ਉਿ) ਉੱਚੀ-ਉੱਚੀ ਕੂਕਦ,ੇ (ਜੁਧਾਂ ਦੇ) ਪ੍ਰਸੰਗ ਗਾਉਂਦ,ੇ (ਤੇ) ਜੋਹਧਆਂ (ਦੀ ਬਿਾਦਰੀ ਦਾ) ਹਵਚਾਰ (ਕਰਦ ੇਿਨ)। 

ਬੇਸਮਝ ਪੰ੍ਡਤ ਚਲਾਕੀ ਤੇ ਢੱੁਚਰਬਾਜ਼ੀ (ਨਾਲ ਧਨ) ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਹਵਚ ਿੀ ਰੁਚੀ ਰਖਦੇ ਿਨ। 

ਧਰਮੀ’ ਲੋਕ ਧਰਮ-ਕਰਮ ਕਰਦੇ (ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਆਪ੍ਣਾ ਜਸ) ਗਵਾਉਂਦੇ ਿਨ, (ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਾਸੋਂ) ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦਰ ਵੀ ਮੰਗਦੇ 

ਿਨ।17  

(ਹਜਿੜ ੇਆਪ੍ਣੇ ਆਪ੍ ਨੰੂ) ਜਤੀ ਅਖਵਾਉਂਦ ੇਿਨ, (ਉਿ ਜਤ-ਸਤ ਦੀ) ਜੁਗਤੀ ਨਿੀਂ ਜਾਣਦੇ, (ਤੇ) ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਬੈਠ 

ਜਾਂਦੇ ਿਨ। 

ਿਰ ਕੋਈ ਆਪ੍ਣੇ ਆਪ੍ ਿੀ ਪੂ੍ਰਾ ਿੋ ਬਹਿੰਦਾ ਿ,ੈ ਕੋਈ (ਵੀ ਆਪ੍ਣੇ ਆਪ੍ ਨੰੂ) ਘੱਟ ਨਿੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। 

(ਪ੍ਰ) ਜੇਕਰ (ਤੱਕੜੀ ਦੇ) ਹਪ੍ਛਲੇ ਛਾਬੇ ਹਵਚ (ਮਨੁੱਖੀ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕੀਤੀ) ਇਜ਼ਤ ਰੂਪ੍ੀ ਵੱਟਾ ਪ੍ਾਇਆ 

ਜਾਏ, ਤਾਂ, ਨਾਨਕ! ਤੋਹਲਆ ਂਜਾਪ੍ੇਗਾ (ਹਕ ਕੌਣ ਪੂ੍ਰਾ ਿੈ ਤੇ ਕੌਣ ਅਧੂਰਾ)। 

 

ਭਾਵਾਰਥਕ-ਹਸਰਜਣਾਤਮਕ ਅਨੁਵਾਦ 

ਕਹਲਜੁਗ ਦੇ ਦੁਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਣ ਲਾਲਚ ਤੇ ਪ੍ਾਪ੍ ਦੋਵੇਂ ਮਾਨੋ ਰਾਜਾ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣ ਗਏ ਿਨ; ਝੂਠ ਮਾਨੋ ਮੁਖੀਆ ਬਣ ਹਗਆ 

ਿੈ। 

                                                           

17 ਕਰਮ ਧਰਮ ਕਹਰ ਮੁਕਹਤ ਮੰਗਾਿੀ ॥ ਮੁਕਹਤ ਪ੍ਦਾਰਥੁ ਸਬਹਦ ਸਲਾਿੀ ॥ -ਗੁਰ ੂਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ੧੦੨੪ 
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ਕਾਮ ਮਾਨੋ ਉਨ੍ਾ ਂਦਾ ਸਿਾਇਕ ਿੈ, ਹਜਸ ਨੰੂ ਸੱਦ ਕੇ ਸਲਾਿ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿ।ੈ ਇਉਂ ਲਬ, ਪ੍ਾਪ੍, ਝੂਠ, ਕਾਮ ਆਹਦਕ 

ਹਵਕਾਰਾ ਂਦਾ ਇਿ ਟੋਲਾ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪ੍ਸ ਹਵਚ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਹਵਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਦਾ ਿੈ।  

ਨਾਸਮਝ ਲੋਕਾਈ ਹਗਆਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਿੋਣ ਕਾਰਣ ਮੁਰਦੇ ਵਾਂਗ ਸਾਿ-ਸੱਤ ਿੀਣ ਿੋ ਕੇ ਉਨ੍ਾ ਂਦੀ ਇਸ ਹਤਰਸ਼ਨਾ ਰੂਪ੍ੀ ਅੱਗ ਦੀ 

ਪੂ੍ਰਤੀ ਕਰਦੀ ਿੈ। 

ਆਪ੍ਣੇ ਆਪ੍ ਨੰੂ ਹਗਆਨਵਾਨ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ‘ਅਖੌਤੀ ਹਗਆਨੀ’ ਰਾਸਾ ਂਹਵਚ ਨੱਚਦੇ ਤੇ ਉਨ੍ਾਂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਸਾਜ ਵਜਾਉਂਦੇ 

ਿਨ।18 ਉਿ ਕਈ ਤਰ੍ਾ ਂਦੇ ਭੇਸ ਬਣਾਉਂਦ ੇਤੇ ਹਸ਼ੰਗਾਰ ਕਰਦ ੇਿਨ। ਉਿ ਉੱਚੀ-ਉੱਚੀ ਕੂਕਦੇ, ਜੰਗਾਂ-ਜੁੱਧਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਗਾਉਂਦੇ ਤੇ 

ਜੋਹਧਆਂ ਦੀ ਸੂਰਮਗਤੀ ਦਾ ਹਵਚਾਰ ਕਰਦ ੇਿਨ।19 

ਆਪ੍ਣੇ ਆਪ੍ ਨੰੂ ਹਵਦਵਾਨ ਕਿਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੇਸਮਝ ਿਨ ਅਤੇ ਚਤੁਰਾਈ ਤੇ ਢੱੁਚਰਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੇਵਲ ਧਨ ਜੋੜਨ ਹਵਚ ਿੀ 

ਰੁਚੀ ਰਖਦ ੇਿਨ।20 

ਆਪ੍ਣੇ ਆਪ੍ ਨੰੂ ਧਰਮੀ ਕਿਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਧਾਰਮਕ ਕਰਮ ਤਾ ਂਬੇਸ਼ਕ ਕਰਦ ੇਿਨ ਪ੍ਰ ਉਿ ਆਪ੍ਣੇ ਇਨ੍ਾਂ ਕੰਮਾ ਂਦੀ ਲੋਕਾ ਂ

ਕੋਲੋਂ  ਉਸਤਤੀ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਿਨ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਾਸੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰਦ ੇਿਨ।21 

                                                           

18  ਚੇਲੇ ਸਾਜ ਵਜਾਇਦ ੇਨਚਹਨ ਗੁਰ ੂਬਿੁਤੁ ਹਬਹਧ ਭਾਈ॥ -ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਵਾਰ ੧ ਪ੍ਉੜੀ ੩੦ 

19 ਹਗਆਨੀ ਕਿਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੱਚਣ-ਗਾਉਣ ਅਤੇ ਿਾਰ-ਹਸ਼ੰਗਾਰ ਕਰਕੇ ਪੁ੍ਰਾਣੀਆ ਂਇਹਤਿਾਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ 

ਸ਼ਖਸੀਅਤਾ ਂਦੀ ਨਕਲ ਰਾਿੀਂ ਮਿਾਕਾਵਾ ਂਦੇ ਹਦਰਸ਼ਾ ਂਨੰੂ ਡਰਾਮ ੇਹਵਚ ਪੇ੍ਸ਼ ਕਰਨ ਹਵਚ ਰੁੱਝ ੇਿੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਾਂ, ਉਿ ਰੋਜ਼ੀ-

ਰੋਟੀ ਲਈ ਗੀਤਾ ਂਰਾਿੀਂ ਬਿਾਦਰੀ ਦੀਆ ਂਕਥਾਵਾਂ ਉੱਚੀ ਅਵਾਜ਼ ਹਵਚ ਗਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰਦ ੇਸਨ। ਇਸ ਦਾ 

ਨਾ ਤਾ ਂਕੋਈ ਉਸਾਰ ੂਅਤੇ ਨਾ ਿੀ ਕੋਈ ਹਵਹਦਅਕ ਲਾਭ ਿੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਮਾਜ ਭੰਬਲਭੂਸ ੇਵਾਲੀ ਸਹਥਤੀ ਹਵਚ ਸੀ। 

https://awordathought.com/mahtaa/  ਤੋਂ ਹਲਆ ਹਗਆ। 

20 ਪੰ੍ਹਡਤ ਹਗਆਨ ਅਤੇ ਹਸਆਣਪ੍ (ਬੁੱਧੀ) ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਿੋਣੇ ਚਾਿੀਦ ੇਸਨ। ਉਨ੍ਾ ਂਦਾ ਫਰਜ਼ ਦੂਹਜਆਂ ਨੰੂ ਨੇਕੀ, ਧਰਮ ਅਤੇ 

ਿੋਰ ਧਾਰਮਕ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਮਾਮਹਲਆਂ ਬਾਰੇ ਸਿੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਾਂ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਲੋਕ ਸਲਾਿ-

ਮਸ਼ਵਰ ੇਲਈ ਪੰ੍ਹਡਤਾਂ 'ਤੇ ਹਨਰਭਰ ਸਨ। ਪ੍ਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਿੁਤ ਸਾਰ ੇਪੰ੍ਹਡਤ ਹਭਰਸ਼ਟ, ਸੁਆਰਥੀ, ਪ੍ਖੰਡੀ ਅਤੇ ਹਸਆਣਪ੍ ਤੇ 

ਰੂਿਾਨੀ ਹਗਆਨ ਤੋਂ ਸਖਣੇ ਿ ੋਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਾ ਂਦਾ ਮੁਖ ਉਦੇਸ਼ ਆਪ੍ਣੇ ਸੁਆਰਥਾ ਂਨੰੂ ਪੂ੍ਰਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਧਾਰਨ-ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੇ 

ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈ੍ਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਉਿ ਜਨਤਾ ਨੰੂ, ਜੋ ਡਰ ਅਤੇ ਅਹਗਆਨਤਾ ਕਾਰਨ ਸਲਾਿ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਅਤੇ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ 

ਲਈ ਅਜੇ ਵੀ ਉਨ੍ਾਂ ਤੇ ਹਨਰਭਰ ਸੀ, ਗੁੰਮਰਾਿ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਿਰ ਬਣ ਗਏ ਸਨ। ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਿੈ ਹਕ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਹਵਚ ਵੀ 

ਇਸ ਹਕਸਮ ਦਾ ਹਵਵਿਾਰ ਜਾਰੀ ਿੈ। ਹਵਅਕਤੀਆ ਂਨੰੂ ਆਪ੍ਣੇ ਪੈ੍ਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜੇ੍  ਿੋਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿ,ੈ ਸਮਝਦਾਰ ਿੋਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿ ੈ

ਅਤੇ ਆਪ੍ਣੇ ਹਨਰਣੇ ਖੁਦ ਕਰਨੇ ਚਾਿੀਦ ੇਿਨ, ਤਾ ਂਜੋ ਉਿ ਦੂਹਜਆਂ ਦੁਆਰਾ ਗੁਮਰਾਿ ਨਾ ਿੋਣ। 

https://awordathought.com/mahtaa/ ਤੋਂ ਅਨਕੂਹਲਆ ਹਗਆ। 

21 ਇਿ ਉਿ ਲੋਕ ਸਨ ਜੋ ਧਰਮੀ ਤੇ ਨੇਕ ਿੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਤਾਂ ਕਰਦ ੇਸਨ ਹਕਉਂਹਕ ਉਨ੍ਾ ਂਨੇ ਕੁਝ ਉਪ੍ਕਾਰੀ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਿੁੰਦੇ 

ਸਨ, ਪ੍ਰ ਉਿ ਆਪ੍ਣੀ ਪ੍ਰਹਸੱਧੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਲਈ ਿੀ ਇਿ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿੇ ਸਨ। ਇਸਦ ੇਬਾਵਜੂਦ, ਉਿ ਇਨ੍ਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਫਲ 

ਵਜੋਂ ਰੂਿਾਨੀ ਉੱਚਾਈ ਜਾਂ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਇਛਾ ਵੀ ਰਖਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ, ਉਨ੍ਾ ਂਦੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੇਵਲ ਪ੍ਖੰਡ ਸਨ। ਉਿ ਸੱਚ-ਮੁੱਚ 

https://awordathought.com/mahtaa/
https://awordathought.com/mahtaa/
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ਹਜਿੜ ੇਆਪ੍ਣੇ ਆਪ੍ ਨੰੂ ਜਤੀ-ਸਤੀ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਿਨ, ਉਿ ਅਸਲ ਜਤ-ਸਤ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਨਿੀਂ ਜਾਣਦੇ ਤੇ ਘਰ-ਘਾਟ ਛੱਡ 

ਬੈਠਦ ੇਿਨ; ਭਾਵ, ਉਿ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡਣ ਨੰੂ ਿੀ ਜਤ-ਸਤ ਸਮਝਦੇ ਿਨ, ਜਦਹਕ ਗਰਹਿਸਤ ਹਵਚ ਰਹਿੰਹਦਆਂ ਿੋਇਆਂ ਜਤ-ਸਤ 

ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਿੀ ਅਸਲ ਜਤੀ ਿੁੰਦਾ ਿ।ੈ22 

ਅਸਲ ਹਵਚ ਿਰ ਕੋਈ ਆਪ੍ਣੇ ਆਪ੍ ਨੰੂ ਮੁਕੰਮਲ ਜਾਂ ਹਨਪੰੁ੍ਨ ਸਮਝਦਾ ਿ,ੈ ਕੋਈ ਵੀ ਊਣਾ ਜਾਂ ਅਧੂਰਾ ਨਿੀਂ ਅਖਵਾਉਣਾ 

ਚਾਿੁੰਦਾ। 

ਪ੍ਰ ਨਾਨਕ! ਜੇਕਰ ਤੱਕੜੀ ਦੇ ਇਕ ਪ੍ਾਸੇ ਮਨੁਖ ਵਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਿੋਏ ਕਰਮਾ ਂਦਾ ਵੱਟਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪ੍ਾਸੇ ਉਨ੍ਾ ਂਕਰਮਾ ਂਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ 

ਦਰਗਾਿ ਹਵਚ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕੀਤੀ ਇਜ਼ਤ ਦਾ ਵੱਟਾ ਧਹਰਆ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਾ ਂਤੋਹਲਆ ਂਿੀ ਜਾਹਣਆ ਜਾਏਗਾ ਹਕ ਕੌਣ ਪੂ੍ਰਾ ਿੈ 

ਤੇ ਕੌਣ ਊਰਾ; ਭਾਵ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਰ ‘ਤੇ ਹਕਸਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਿੁੰਦੀ ਿੈ?23 

 

ਪ੍ਦ ਅਰਥ 

ਲਬੁ = ਲੋਭ, ਲਾਲਚ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਲਬ; ਸੰਸਹਿਤ - ਲੋਭ (लोभ - ਲਾਲਸਾ, ਲਾਲਚ, ਇਛਾ)। 

 

ਪ੍ਾਪੁ੍ = ਪ੍ਾਪ੍, ਗੈਰ-ਇਖਲਾਕੀ ਕੰਮ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

                                                                                                                                                                                    

ਸੁਹਿਰਦ ਨਿੀਂ ਸਨ। ਆਦਰਸ਼ਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਨੇਕ ਕਾਰਜ ਇਕ ਹਨਰ-ਸਵਾਰਥ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ, ਕੁਦਰਤੀ ਫਰਜ਼ ਵਜੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ 

ਚਾਿੀਦ ੇਿਨ। ਕੀ ਨੇਕ ਿੋਣਾ ਆਪ੍ਣੇ ਆਪ੍ ਹਵਚ ਇਕ ਫਲ (ਇਨਾਮ) ਨਿੀਂ ਿੈ? ਇਕ ਸਵਾਲ ਿੋਰ, ਹਜਸ ਉਤ ੇਹਧਆਨ ਨਾਲ 

ਹਵਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਿੈ: ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਹਵਚ, ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਾਂ ਤੋਂ ਹਕੰਨੇ ਕੁ ਵਖਰੇ ਿਾ?ਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੰੂ ਲਗਾਤਾਰ 

ਹਰਸ਼ਵਤ ਦੇਂਦੇ ਤੇ ਧੰਦਾ ਨਿੀਂ ਕਰਦੇ?" https://awordathought.com/mahtaa/  ਤੋਂ ਅਨਕੂਹਲਆ ਹਗਆ ਿੈ।  

22 ਕੁਝ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਜਤੀ (ਬਰਿਮਚਾਰੀ) ਿੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਉਨ੍ਾਂ ਹਦਨਾ ਂਦੇ ਪ੍ਰਚਲਤ ਰੁਝਾਨਾ ਂਹਵਚੋਂ ਇਕ ਸੀ। ਜਤੀਆ ਂ

(ਬਰਿਮਚਾਰੀਆ)ਂ ਨੰੂ ਬੇਜੋੜ ਸਰੀਰਕ, ਮਾਨਸਕ ਤੇ ਰੂਿਾਨੀ ਸ਼ਕਤੀਆ ਂਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਿੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਿੁੰਦੀ ਿ,ੈ ਜੋ ਉਨ੍ਾ ਂਨੰੂ ਮਿਾਨ 

ਅਤੇ ਹਵਲੱਖਣ ਬਣਾਉਂਦੀਆ ਂਿਨ। ਿਾਲਾਹਂਕ, ਉਿ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਸਨ ਹਕ ਅਸਲੀ ਜਤ (ਬਰਿਮਚਰਜ) ਘਰ ਦੀਆ ਂ

ਹਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆ ਂਨੰੂ ਹਤਆਗਣ ਦੀ ਨਿੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸੰਜਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਿ।ੈ ਉਨ੍ਾ ਂਹਵਚੋਂ ਬਿੁਹਤਆ ਂਨੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ 

ਦੀ ਘਾਟ ਹਵਖਾਈ ਅਤੇ ਹਫਰ ਵੀ ਸੰਪ੍ੂਰਣ ਿੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਮਨੁਖਾ ਂਦਾ ਅਸਲ ਮੁੱਲ ਹਸਰਫ ਉਨ੍ਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਜਾ ਂ

ਵਾਹਦਆ ਂਨਾਲ ਨਿੀਂ, ਬਲਹਕ ਉਨ੍ਾਂ ਦੇ ਹਕਰਦਾਰ ਅਤੇ ਇਜ਼ਤ-ਮਾਣ, ਜੋ ਉਨ੍ਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ੰਦਗੀ ਹਵਚ ਕਮਾਇਆ ਿੁੰਦਾ ਿ,ੈ ਦੁਆਰਾ 

ਜਾਹਣਆ ਜਾਂਦਾ ਿ।ੈ https://awordathought.com/mahtaa/  ਤੋਂ ਅਨਕੂਹਲਆ ਹਗਆ ਿ।ੈ 

23 ਆਪ੍ਿੁ ਜੇ ਕੋ ਭਲਾ ਕਿਾਏ ॥ ਨਾਨਕ ਤਾ ਪ੍ਰੁ ਜਾਪ੍ ੈਜਾ ਪ੍ਹਤ ਲੇਖੈ ਪ੍ਾਏ ॥੧॥ -ਗੁਰ ੂਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ੮੩ 

https://awordathought.com/mahtaa/
https://awordathought.com/mahtaa/
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ਰਾਜਸਥਾਨੀ - ਪ੍ਾਪੁ੍; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਪ੍ਾਪ੍ (ਪ੍ਾਪ੍); ਪ੍ਾਲੀ/ਸੰਸਹਿਤ - ਪ੍ਾਪ੍ (पाप - ਬਦਮਾਸ਼, ਬੁਰਾ, ਪ੍ਾਪ੍)। 

 

ਦੁਇ = ਦੋਵੇਂ। 

ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ (ਲਬੁ ਪ੍ਾਪੁ੍ ਦਾ), ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਦੁਇ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਦੁਇ/ਦੁਈ (ਦੋਵੇਂ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਦੋ/ਬ/ੇਦੁਵੇ; ਪ੍ਾਲੀ - ਦਵ ੀ/ਦੁਵੀ/ਦੁਹਵ/ਦੁਵੇ; ਸੰਸਹਿਤ -  

ਦਵ/ਦਵ  (दव/द्व - ਦੋ)।  

 

ਰਾਜਾ = ਰਾਜਾ, ਿੁਕਮਰਾਨ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਰਾਜਾ; ਸੰਸਹਿਤ - ਰਾਜਨ੍ (राजन ्- ਰਾਜਾ)।  

 

ਮਿਤਾ24 = ਵਜ਼ੀਰ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਮਿਤਾ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਮਿਤਉ (ਵਜ਼ੀਰ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਮਿੱਤਾ (ਮਿਾਨ, ਉਤਮ); ਸੰਸਹਿਤ - 

ਮਿਾ੍ਮਨ੍/ਮਿਾ੍ਮਾ (मिात्मन्/मिात्मा - ਮਿਾਂਪੁ੍ਰਸ਼, ਮਿਾਨ)।  

 

ਕੂੜੁ = ਝੂਠ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਕੂੜੁ; ਰਾਜਸਥਾਨੀ - ਕੂੜੋ/ਕੂੜ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਕੂੜਾ/ਕੂੜ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਕੂਡ; ਸੰਸਹਿਤ - ਕੂਟ (कूट - ਝੂਠ)। 

 

ਿੋਆ = ਿੋ ਹਗਆ ਿੈ, ਬਣ ਹਗਆ ਿੈ। 

                                                           

24 ਮਿਤਾ ਜਾਂ ਮਹਿਤਾ ਇਕ ਭਾਰਤੀ ਉਪ੍ਨਾਮ ਿ,ੈ ਜੋ ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਹਰਆ ਂਹਵਚ ਪ੍ਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਬਰਾਿਮਣ ਤੇ 

ਖੱਤਰੀਆ ਂਸਮੇਤ ਕਈ ਜਾਤੀਆ ਂਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਸਮੂਿਾ ਂਦੁਆਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿ।ੈ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜਾਂ ਕਹਲਆਣ 

ਚੰਦ/ਦਾਸ/ਰਾਏ ਮਹਿਤਾ, ਗੁਰ ੂਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਪ੍ਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ। ਉਨ੍ਾ ਂਨੇ ਤਲਵੰਡੀ ਹਪੰ੍ਡ (ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਾਹਕਸਤਾਨ 

ਦੇ ਸ਼ੇਖੂਪੁ੍ਰਾ ਹਜ਼ਲੇ੍ ਹਵਚ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁਖ ਕਸਬੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਜੋਂ ਜਾਹਣਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ) ਹਵਚ ਪ੍ਟਵਾਰੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, 

ਹਜੱਥੇ ਗੁਰ ੂਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਨਮ ਿੋਇਆ ਸੀ। –https://awordathought.com/mahtaa/ 

https://awordathought.com/mahtaa/
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ਹਕਹਰਆ, ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ; ਅਨ ਪੁ੍ਰਖ, ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਿੋਆ/ਿੋਇ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਿਵਇ/ਭਵਇ; ਸੰਸਹਿਤ - ਭਵਹਤ (भवलर् - ਿੁੰਦਾ ਿੈ) 

 

ਹਸਕਦਾਰ ੁ= ਚੌਧਰੀ, ਮੁਖੀਆ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਫ਼ਾਰਸੀ - ਹਸ਼ਕਦਾਰ (ਹਕਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਅਹਧਕਾਰੀ, ਸਰਦਾਰ)।  

 

ਕਾਮੁ = ਕਾਮ, ਇੰਹਦਰਆਵੀ ਇਛਾ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਕਾਮ;ੁ ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਕਾਮ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ/ਪ੍ਾਲੀ - ਕਾਮ; ਸੰਸਹਿਤ - ਕਾਮ (काम - ਕਾਮਨਾ/ਇੱਛਾ, ਹਪ੍ਆਰ, 

ਹਜਨਸੀ ਹਪ੍ਆਰ)। 25 

 

ਨੇਬੁ = ਨਾਇਬ, ਸਿਾਇਕ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਫ਼ਾਰਸੀ - ਨਾਇਬ/ਨਾਯਬ (ਪੇ੍ਸ਼ਕਾਰ, ਸਿਾਇਕ)। 

 

ਸਹਦ = ਸੱਦ ਕੇ, ਬੁਲਾ ਕੇ। 

ਪੂ੍ਰਬ ਪੂ੍ਰਣ ਹਕਰਦੰਤ (ਹਕਹਰਆ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ )। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਸਦਣਾ; ਲਹਿਦੰੀ - ਸੱਦਣ/ਸਡਣ; ਹਸੰਧੀ - ਸਡਣੁ (ਸੱਦਣਾ);  ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਸੱਦਇ (ਸੱਦਦਾ ਿ)ੈ; ਪ੍ਾਲੀ - 

ਸੱਹਦਤ (ਸੱਹਦਆ ਿੋਇਆ); ਸੰਸਹਿਤ - ਸ਼ਬ੍ਦਯਹਤ (शब्दयलर् - ਸੱਦਦਾ ਿੈ)। 

 

ਪੁ੍ਛੀਐ = ਪੁ੍ਛੀਦਾ ਿੈ, ਪੁ੍ਹਛਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ, ਸਲਾਿ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। 

ਹਕਹਰਆ, ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ; ਅਨ ਪੁ੍ਰਖ, ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

                                                           

25 ਫ਼ਾਰਸੀ ‘ਕਾਮ’ (ਇਛਾ) ਸੰਸਹਿਤ ‘ਕਾਮ’ ਦਾ ਸਜਾਤੀ ਿ।ੈ  
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ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਪੁ੍ਛਣਾ; ਲਹਿਦੰੀ - ਪੁ੍ਛਣ; ਹਸੰਧੀ - ਪੁ੍ਛਣੁ (ਪੁ੍ਛਣਾ); ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਪੂ੍ਛਅਇ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਪੁ੍ਚ੍ਛਇ;  ਪ੍ਾਲੀ - 

ਪੁ੍ਚ੍ਛਹਤ; ਸੰਸਹਿਤ - ਹਪ੍ਰਚ੍ਛਹਤ (पृच्छलर् - ਪੁ੍ਛਦਾ ਿੈ)।  

 

ਬਹਿ ਬਹਿ = ਬੈਠ-ਬੈਠ ਕੇ। 

ਪੂ੍ਰਬ ਪੂ੍ਰਣ ਹਕਰਦੰਤ (ਹਕਹਰਆ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ )। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਬਹਿਣਾ (ਬੈਠਣਾ); ਲਹਿੰਦੀ - ਬਿਣ (ਬੈਠਣਾ, ਗੱਦੀ/ਆਸਣ ਤੇ ਬੈਠਣਾ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਵਸਇ; ਪ੍ਾਲੀ - 

ਵਸਹਤ (ਹਜਉਂਦਾ ਿ,ੈ ਰਹਿੰਦਾ ਿੈ); ਸੰਸਹਿਤ - ਵਸਹਤ (वसलर् - ਰਹਿੰਦਾ ਿੈ, ਵਸਦਾ ਿੈ)। 

 

ਕਰ ੇ= ਕਰਦਾ ਿੈ। 

ਹਕਹਰਆ, ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ; ਅਨ ਪੁ੍ਰਖ, ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਬਰਜ - ਕਰ;ੇ ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਕਹਰਅ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਕਹਰਇ; ਸੰਸਹਿਤ - ਕਰੋਹਤ (करोलर् - ਕਰਦਾ ਿ)ੈ। 

 

ਬੀਚਾਰ ੁ= ਹਵਚਾਰ, ਹਵਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਬੀਚਾਰ; ਸੰਸਹਿਤ - ਹਵਚਾਰ (लवचार - ਹਵਚਾਰ, ਚਰਚਾ)। 

 

ਅੰਧੀ = ਅੰਨ੍ੀ, ਨਾਸਮਝ। 

ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ (ਰਯਹਤ ਦਾ), ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕ ਵਚਨ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਅੰਧੀ; ਲਹਿੰਦੀ - ਅੰਨ੍ੀ/ਅੰਨ੍ਾ/ਅੰਧੀ/ਅੰਧਾ; ਪ੍ਾਲੀ/ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਅੰਧ; ਸੰਸਹਿਤ - ਅੰਧ (अन्ि - ਅੰਧਾ)। 

 

ਰਯਹਤ = ਰਈਅਤ, ਪ੍ਰਜਾ, ਲੋਕਾਈ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਅਰਬੀ - ਰਈਯਤ (ਹਜਸ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪ੍ਰਜਾ, ਅਧੀਨ ਲੋਕ, ਜਨਤਾ); ਅਰਬੀ - ਰਈ (ਰਹਖਆ ਕਰਨਾ)।  

 

ਹਗਆਨ = ਹਗਆਨ (ਤੋਂ ਸਖਣੀ)। 
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ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਹਗਆਨ; ਸੰਸਹਿਤ - ਜ੍ਞਾਨਮ ੍(ज्ञानम् - ਜਾਨਣਾ, ਸਮਝਣਾ)। 

 

ਹਵਿੂਣੀ = ਵਾਂਝੀ, ਸਖਣੀ। 

ਸੰਬੰਧਕ। 

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਹਵਿੂਣੀ/ਹਵਿੂਣ; ਸੰਸਹਿਤ - ਹਵਧੂਨ/ਹਵਿੂਨ (लविून/लवहून - ਛਹਡਆ ਿੋਇਆ, ਹਬਨਾ)ਂ। 

 

ਭਾਹਿ = ਅੱਗ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਭਾਿ (ਅੱਗ); ਲਹਿੰਦੀ - ਭਾਿ/ਭਾ (ਲਾਟ, ਅੱਗ); ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਭਾਸ (ਚਮਕ); ਸੰਸਹਿਤ - ਭਾਸ੍ 

(भास् - ਪ੍ਰਕਾਸ਼)। 

 

ਭਰੇ = ਭਰਦੀ ਿੈ।26 

ਹਕਹਰਆ, ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ; ਅਨ ਪੁ੍ਰਖ, ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਭਰੇ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਭਰਇ (ਸਿਾਰਾ ਹਦੰਦਾ ਿੈ, ਭਰਦਾ ਿੈ); ਪ੍ਾਲੀ - ਭਰਹਤ (ਸਹਿੰਦਾ ਿੈ, ਸਿਾਰਾ ਹਦੰਦਾ ਿੈ); ਸੰਸਹਿਤ 

- ਭਰਹਤ (भरलर् - ਸਹਿੰਦਾ ਿੈ, ਹਲਆਉਂਦਾ ਿ,ੈ ਰਖਦਾ ਿੈ; ਹਰਗਵੇਦ - ਭਰਦਾ ਿੈ)। 

 

ਮੁਰਦਾਰ ੁ= ਮੁਰਦਾ, ਮਹਰਆ ਿੋਇਆ, ਮਰੀ ਿੋਈ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲਾ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਫ਼ਾਰਸੀ - ਮੁਰਦ+ਆਰ/ਮੁਰਦਾਰ (ਮਹਰਆ ਿੋਇਆ/ਲੋਥ)। 

 

ਸਾਰ: ਗੁਰ ੂਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਸਮਾਜ ਹਜਸ ਰੋਗ ਤੋਂ ਪ੍ੀੜਤ ਸੀ, ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਸਲੋਕ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਿੈ। 

ਿਾਕਮ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਾਲਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਜਾ ਦੇ ਦੁਖਾ ਂਪ੍ਰਤੀ ਬੇਪ੍ਰਵਾਿ ਸਨ। ਉਿ ਲਾਲਚੀ, ਿੰਕਾਰੀ ਤੇ ਅਹਨਆਂਈ 

ਸਨ। ਉਿ ਲਾਲਚ, ਪ੍ਾਪ੍ ਅਤੇ ਿਵਸ ਦੇ ਸਮਾਨਾਰਥੀ ਬਣ ਗਏ ਸਨ। ਇਿ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਲੱਛਣ ਉਨ੍ਾਂ ਦੇ ਹਦਮਾਗ 'ਤੇ ਰਾਜ 

                                                           

26 ‘ਭਾਹਿ ਭਰੇ’ ਇਕ ਮੁਿਾਵਰਾ ਵਾਚਕ ਵਾਕੰਸ਼ ਿ,ੈ ਹਜਸਦਾ ਭਾਵ ਹਬਨਾਂ ਸੋਚ-ੇਸਮਝ ੇਹਕਸ ੇਦਾ ਆਹਗਆਕਾਰੀ ਿੋਣਾ ਜਾ ਂ

ਵਫਾਦਾਰੀ ਕਰਨਾ ਿੈ।  
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ਕਰ ਰਿੇ ਸਨ। ਸਿੀ ਹਸਹਖਆ ਅਤੇ ਹਗਆਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਲੋਕਾਈ, ਅਣਜਾਣ ਅਤੇ ਅੰਹਨ੍ਆ ਂਵਾਂਗ ਸੀ (ਹਜਸਨੰੂ ਹਕਸ ੇਸਿੀ ਹਦਸ਼ਾ 

ਵੱਲ ਨਿੀਂ ਹਲਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ)। ਲੋਕ ਡਰ ਅਤੇ ਬੇਵਸੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਾਇਰਾ ਂਵਾਂਗ ਹਵਵਿਾਰ ਕਰ ਰਿੇ ਸਨ। ਗੁਰ ੂਜੀ ਨੇ 

ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਅਹਜਿੀਆ ਂਬੇਇਨਸਾਫੀਆਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਅਗਵਾਈ, ਹਸਹਖਆ, ਸਵ-ੈਮਾਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਮਾਣਮੱਤਾ 

ਜੀਵਨ ਜੀਉਣ ਲਈ ਮਿੱਤਵਪੂ੍ਰਣ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਧਾਰਣ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਤ ਕੀਤਾ। –Adapted from 

https://awordathought.com/mahtaa/ 

 

ਹਗਆਨੀ = ਹਗਆਨਵਾਨ। 

ਹਵਸ਼ੇਸਣ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਹਗਆਨੀ; ਸੰਸਹਿਤ - ਜ੍ਞਾਹਨਨੀ (ज्ञालननी - ਆਤਮ ਹਗਆਨੀ, ਪ੍ਰਮ ਹਗਆਨ ਨੰੂ ਜਾਨਣ 

ਵਾਲਾ)। 

 

ਨਚਹਿ = ਨੱਚਦੇ ਿਨ। 

ਹਕਹਰਆ, ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ; ਅਨ ਪੁ੍ਰਖ, ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਨਚਹਿ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਨੱਚਹਿ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਣੱਚੰਹਤ; ਪ੍ਾਲੀ - ਨੱਚਹਤ; ਸੰਸਹਿਤ - ਹਨਰਤਯੰਹਤ (नृत्यलन्र् - 

ਨੱਚਦੇ ਿਨ)।  

 

ਵਾਜੇ = ਵਾਜੇ, ਸਾਜ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਵਾਜ/ੇਵਾਜਾ; ਲਹਿੰਦੀ - ਵਾਜਾ; ਹਸੰਧੀ - ਵਾਜੋ; ਕਸ਼ਮੀਰੀ - ਬਾਜੋ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਵਾਜ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - 

ਵੱਜ/ਵਾਇਅ (ਸੰਗੀਤਕ ਸਾਜ਼); ਪ੍ਾਲੀ - ਵੱਜ (ਬੋਲਣਾ);  ਸੰਸਹਿਤ - ਵਾਦਯ (वाद्य - ਕਹਿਣਾ, ਵਜਾਉਣਾ; ਸੰਗੀਤ)।  

 

ਵਾਵਹਿ = ਵਜਾਉਂਦੇ ਿਨ। 

ਹਕਹਰਆ, ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ; ਅਨ ਪੁ੍ਰਖ, ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ। 

https://awordathought.com/mahtaa/
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ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਵਾਵਣਾ (ਵਜਾਉਣਾ, ਵਾਦਨ ਕਰਨਾ);  ਗੁਜਰਾਤੀ - ਵਾਵੁ;ੰ  ਸੰਸਹਿਤ - ਵਾਦਨ (वादन - ਸਾਜ਼ 

ਵਜਾਉਣਾ)।27  

 

ਰੂਪ੍ = ਸਰੂਪ੍, ਭੇਸ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ। 

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਸੰਸਹਿਤ - ਰੂਪ੍ (रूप - ਰੂਪ੍)। 

 

ਕਰਹਿ = (ਰੂਪ੍) ਕਰਦ ੇਿਨ, (ਰੂਪ੍) ਬਣਾਉਂਦ ੇਿਨ। 

ਹਕਹਰਆ, ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ; ਅਨ ਪੁ੍ਰਖ, ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ। 

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਕਰਹਿ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਕਰੰਹਤ; ਸੰਸਹਿਤ - ਕੁਰਵੰਹਤ (कुवतलन्र् - ਕਰਦੇ ਿਨ)। 

 

ਸੀਗਾਰ ੁ= ਹਸ਼ੰਗਾਰ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਹਸੰਧੀ - ਸੀਗਾਰੋ; ਬਰਜ - ਹਸਗਾਰ/ਸੀਗਾਰ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਹਸੰਗਾਰ/ੁਹਸੰਗਾਰ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਹਸਨ੍ਗਾਰ (ਹਸ਼ੰਗਾਰ, ਸਜਾਵਟ, ਕਾਮ 

ਇਛਾ); ਪ੍ਾਲੀ - ਹਸੰਗਾਰ (ਕਾਮ ਉਤੇਜਣਾ); ਸੰਸਹਿਤ - ਹਸ਼ਰਙਗਾਰਿ (शृङ्गार: - ਕਾਮ ਉਤੇਜਨਾ, ਭਾਵਨਾ, ਕਾਮ-ਿੀੜਾ ਲਈ 

ਵਧੀਆ ਵਸਤਰ, ਹਸ਼ੰਗਾਰ ਰਸ, ਰਹਸਕਤਾ)।  

 

ਊਚ ੇ= ਉੱਚੀ। 

ਹਕਹਰਆ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਉਚ/ੇਉਚਾ; ਲਹਿੰਦੀ - ਉੱਚਾ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ/ਪ੍ਾਲੀ - ਉੱਚ; ਸੰਸਹਿਤ - ਉੱਚ (उच्च -  ਸਾਰੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂ

ਹਵਚ ਉੱਚਾ/ਵੱਡਾ, ਲੰਬਾ, ਉੱਚੀ ਅਵਾਜ਼ ਵਾਲਾ)। 

 

ਕੂਕਹਿ = ਕੂਕਦ ੇਿਨ। 

ਹਕਹਰਆ, ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ; ਅਨ ਪੁ੍ਰਖ, ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ। 

                                                           

27 ‘ਵਾਵਣਾ’ ਦਾ ਰੂਪ੍ਾਂਤਰ ‘ਵਾਉਣਾ’ (ਵਜਾਉਣਾ) ਵੀ ਗੁਰ ੂਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹਵਚ ਵਰਹਤਆ ਹਗਆ ਿੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਹਵਹਗਆਨਕ 

ਹਦਰਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਸਜਾਤੀ ਸ਼ਬਦ ਿਨ।  
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ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਕੂਕਣਾ; ਲਹਿਦੰੀ - ਕੂਕਣ (ਕੂਕਣਾ/ਚੀਕਣਾ); ਹਸੰਧੀ - ਕੂਕਣੁ (ਕੂਕਣਾ/ਚੀਕਣਾ);  ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਕੱੁਕਅਇ 

(ਪੁ੍ਕਾਰਦਾ ਿੈ/ਬਲਾਉਂਦਾ ਿੈ); ਸੰਸਹਿਤ - ਕੱੂਕਹਤ (कूक्कलर् - ਕੂਕਦਾ ਿੈ/ਚੀਕਦਾ ਿੈ)। 

 

ਵਾਦਾ = ਵਾਦ, (ਜੰਗਾਂ ਜੁੱਧਾਂ ਦੇ) ਪ੍ਰਸੰਗ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਵਾਦਾ/ਵਾਦ; ਰਾਜਸਥਾਨੀ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਵਾਦ;  ਸੰਸਹਿਤ - ਵਾਦਿ (वाद: - ਬੋਲਣਾ, ਭਾਸ਼ਨ, ਗੱਲਾਂ 

ਕਰਨੀਆਂ, ਵਾਦ- ਹਵਵਾਦ)।  

 

ਗਾਵਹਿ = ਗਾਉਂਦੇ ਿਨ। 

ਹਕਹਰਆ, ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ; ਅਨ ਪੁ੍ਰਖ, ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ। 

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਗਾਵਹਿ/ਗਾਅਹਿ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਗਾਅਇ; ਪ੍ਾਲੀ - ਗਾਅੰਹਤ; ਸੰਸਹਿਤ - ਗਾਯੰਹਤ (गायलन्र् - ਗਾਉਂਦੇ ਿਨ)। 

 

ਜੋਧਾ = ਜੋਹਧਆਂ (ਦਾ)। 

ਨਾਂਵ, ਸੰਬੰਧ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ/ਬਰਜ - ਜੋਧਾ; ਹਸੰਧੀ - ਜੋਧੋ; ਪ੍ਾਲੀ - ਯੋਧ; ਸੰਸਹਿਤ - ਯੌਹਧਰ/ਯੌਧਿ (यौिृ/यौि: - ਜੋਧਾ, ਸੈਹਨਕ, ਲੜਾਕੂ)। 

 

ਕਾ = ਦਾ। 

ਸੰਬੰਧਕ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ/ਬਰਜ - ਕਾ/ਕੀ/ਕੇ (ਦਾ/ਦੀ/ਦੇ); ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਕੇਰ (ਦਾ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਕਾਹਰਤ;ੋ ਸੰਸਹਿਤ - ਹਿਤਿ (कृर्:- 

ਕਰਨਾ)।  

 

ਵੀਚਾਰੁ = ਹਵਚਾਰ, ਚਰਚਾ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਬੀਚਾਰ; ਸੰਸਹਿਤ - ਹਵਚਾਰ (लवचार - ਹਵਚਾਰ, ਚਰਚਾ)। 

 

ਮੂਰਖ = ਬੇਸਮਝ। 
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ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ (ਪੰ੍ਹਡਤ ਦਾ), ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ। 

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਮੂਰਖ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਮੂਰੁਤਖ; ਸੰਸਹਿਤ - ਮੂਰਖ (मूखत - ਮੂੜ੍, ਅਨਜਾਣ)। 

 

ਪੰ੍ਹਡਤ = ਪੰ੍ਹਡਤ, ਹਵਦਵਾਨ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਪੰ੍ਹਡਤ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਪੰ੍ਹਡਅ/ਪੰ੍ਹਡਤ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ/ਪ੍ਾਲੀ - ਪੰ੍ਹਡਡ੍ਤ; ਸੰਸਹਿਤ - ਪੰ੍ਹਡਤ (पलन्िर्/पंलिर् - 

ਹਵਦਵਾਨ, ਸਮਝਦਾਰ, ਚਤੁਰ, ਬੁੱਧੀਮਾਨ, ਪ੍ਰਵੀਨ)। 

 

ਹਿਕਮਹਤ = ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ, ਚਤੁਰਾਈ ਨਾਲ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਣ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਅਰਬੀ - ਹਿਕਮਤ (ਦਾਨਾਈ, ਚਲਾਕੀ)। 

 

ਿੁਜਹਤ = ਦਲੀਲ ਬਾਜੀ ਨਾਲ, ਢੱੁਚਰ ਬਾਜੀ ਨਾਲ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਣ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਅਰਬੀ - ਿੁੱਜਤ (ਦਲੀਲ, ਬਿਾਨਾ; ਤਕਰਾਰ, ਝਗੜਾ)। 

 

ਸੰਜੈ = ਸੰਚਤ ਕਰਨ ਹਵਚ, ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ/ਜੋੜਨ ਹਵਚ। 

ਭਾਵਾਰਥ ਹਕਰਦੰਤ (ਨਾਂਵ), ਅਹਧਕਰਣ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਸੰਜੈ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਸੰਹਚਅ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਸੰਹਚਅਇ; ਪ੍ਾਲੀ - ਸਹਨ੍ਚਨਾਹਤ; ਸੰਸਹਿਤ - ਸਹਚਚਯਯਹਤ 

(सलिययलर् - ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਿੈ, ਜੋੜਦਾ ਿ)ੈ। 

 

ਕਰਹਿ = ਕਰਦ ੇਿਨ। 

ਹਕਹਰਆ, ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ; ਅਨ ਪੁ੍ਰਖ, ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ। 

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਕਰਹਿ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਕਰੰਹਤ; ਸੰਸਹਿਤ - ਕੁਰਵੰਹਤ (कुवतलन्र् - ਕਰਦੇ ਿਨ)। 
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ਹਪ੍ਆਰੁ = ਹਪ੍ਆਰ, ਲਗਨ, ਰੁਚੀ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਮਾਰਵਾੜੀ/ਭੋਜਪੁ੍ਰੀ/ਲਹਿੰਦੀ/ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਹਪ੍ਆਰ (ਹਪ੍ਆਰ love); ਸੰਸਹਿਤ - ਹਪ੍ਰਯਕਾਰ (लियकार - ਹਦਆਲਤਾ 

ਕਰਨੀ)। 

 

ਧਰਮੀ = ਧਰਮੀ ਲੋਕ, ਧਰਮ-ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਧਰਮੀ; ਸੰਸਹਿਤ - ਧਹਰ੍ਮਨ੍ (िर्मतन ्- ਸਦਗੁਣਾ ਂਨਾਲ ਭਰਪੂ੍ਰ, ਪ੍ਹਵੱਤਰ ਤੇ ਹਨਆ-ਂਪ੍ਸੰਦ, 

ਆਪ੍ਣੇ  ਫਰਜ਼ਾ ਂਨੰੂ ਜਾਨਣ ਵਾਲਾ)।  

 

ਧਰਮੁ = ਧਰਮ, ਧਰਮ-ਕਰਮ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਧਰਮੁ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਧੰਮੋ/ਧੰਮ; ਸੰਸਹਿਤ - ਧਰ੍ਮ (िमत - ਕਰਤੱਵ, ਕਾਨੂੰਨ, ਦਸਤੂਰ ਆਹਦ)। 

 

ਕਰਹਿ = ਕਰਦ ੇਿਨ। 

ਹਕਹਰਆ, ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ; ਅਨ ਪੁ੍ਰਖ, ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ। 

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਕਰਹਿ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਕਰੰਹਤ; ਸੰਸਹਿਤ - ਕੁਰਵੰਹਤ (कुवतलन्र् - ਕਰਦੇ ਿਨ)। 

 

ਗਾਵਾਵਹਿ = (ਆਪ੍ਣਾ ਜਸ) ਗਵਾਉਂਦੇ/ਕਰਾਉਂਦੇ ਿਨ। 

ਹਕਹਰਆ, ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ; ਅਨ ਪੁ੍ਰਖ, ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ। 

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਗਾਵਹਨ/ਗਾਵਹਿ/ਗਾਅਹਿ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਗਾਅਇ; ਪ੍ਾਲੀ - ਗਾਅੰਹਤ; ਸੰਸਹਿਤ - ਗਾਯੰਹਤ (गायलन्र् - ਗਾਉਂਦ ੇਿਨ)। 

 

ਮੰਗਹਿ = ਮੰਗਦੇ ਿਨ। 

ਹਕਹਰਆ, ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ; ਅਨ ਪੁ੍ਰਖ, ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ। 
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ਲਹਿੰਦੀ - ਮੰਗਣ (ਮੰਗਣਾ);  ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਮੱਗਇ (ਪੱੁ੍ਛਦਾ ਿ)ੈ; ਪ੍ਾਲੀ - ਮੱਗਹਤ (ਖੋਜਦਾ ਿੈ, ਮੰਗਦਾ ਿ)ੈ; ਸੰਸਹਿਤ - ਮਾਰਗਹਤ 

(मारगलर् - ਮੰਗਦਾ ਿੈ, ਚਾਿੁੰਦਾ ਿ)ੈ। 

 

ਮੋਖ = ਮੋਖ ਦਾ, ਛੁਟਕਾਰੇ ਦਾ, ਮੁਕਤੀ ਦਾ।  

ਨਾਂਵ, ਸੰਬੰਧ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।  

ਹਸੰਧੀ - ਮੋਖੁ/ਮੋਖ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਮੋਖ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਮੋੱਖ/ਮੁੱਖ; ਪ੍ਾਲੀ - ਮੋੱਖ (ਛੁਟਕਾਰਾ); ਸੰਸਹਿਤ - ਮੋਤਸ਼੍ (मोक्ष् - ਹਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ 

ਸੰਸਾਰਕ ਿੋਂਦ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ)। 

   

ਦੁਆਰੁ = ਦਰਵਾਜਾ, ਦਰ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।  

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਦੁਆਰ; ਪ੍ਾਲੀ - ਦਵਾਰ; ਸੰਸਹਿਤ - ਦਵ ਾਰ (द्वार - ਦਰਵਾਜਾ)। 

 

ਜਤੀ = ਜਤ ਦੇ ਧਾਰਨੀ, ਬਰਿਮਚਾਰੀ।28 

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਜਤੀ (ਜਤ ਦਾ ਧਾਰਨੀ, ਜਤੀ-ਸਤੀ); ਸੰਸਹਿਤ - ਯਹਤਨ੍ (यलर्न् - ਜਤ ਰਖਣ ਵਾਲਾ, 

ਇੰਦਰ ੀਆ ਂਨੰੂ ਕਾਬੂ ਹਵਚ ਰਖਣ ਵਾਲਾ ਸੰਹਨਆਸੀ/ਬਰਿਮਚਾਰੀ)। 

 

ਸਦਾਵਹਿ = ਸਦਵਾਉਂਦ ੇਿਨ, ਅਖਵਾਉਂਦ ੇਿਨ। 

ਹਕਹਰਆ, ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ; ਅਨ ਪੁ੍ਰਖ, ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਸਦਾਉਣਾ/ਸਦਾਣਾ; ਲਹਿੰਦੀ - ਸਦਾਵੁਣ (ਬੁਲਾਉਣਾ); ਹਸੰਧੀ - ਸਦਾਇਣੁ (ਬੁਲਾਇਆ ਿੋਇਆ); 

ਸੰਸਹਿਤ - ਸ਼ਬ੍ਦਾਪ੍ਯਹਤ (शब्दापयलर् - ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਿੈ)। 

 

                                                           

28 ਸ਼ਾਬਦਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਆਪ੍ਣੀਆ ਂਇੰਦਰੀਆ ਂਉਪ੍ਰ ਕਾਬੂ ਰਖਣ ਵਾਲਾ। ਪ੍ਰੰਪ੍ਰਾਗਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਅਹਜਿੇ 

ਹਵਅਕਤੀ ਤੋਂ ਹਲਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਜੋ ਹਲੰਹਗਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਨਿੀਂ ਕਰਾਉਂਦਾ; ਹਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ, ਹਜਸਨੇ 

ਬਰਿਮਚਰਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਹਲਆ ਿੋਵੇ। -https://awordathought.com/mahtaa/ ਤੋਂ ਅਨਕੂਹਲਆ ਹਗਆ। 

https://awordathought.com/mahtaa/


ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ, ਸੰਸਕਰਣ ੧ 

© SikhRI 2020. All Rights Reserved. GuruGranthSahib.SikhRI.org 27 

ਜੁਗਹਤ = ਜੁਗਤੀ, ਹਵਧੀ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ/ਬਰਜ - ਜੁਗਹਤ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼  - ਜੁਗਹਤ/ਜੁਗੁਹਤ; ਸੰਸਹਿਤ - ਯੁਹਤਤ (युलि - ਢੰਗ, ਤਰੀਕਾ, ਹਵਧੀ, ਤਰਕੀਬ)। 

 

ਨ  = ਨਾ, ਨਿੀਂ। 

ਹਨਪ੍ਾਤ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਨਾ/ਨ; ਮਾਰਵਾੜੀ/ਅਵਧੀ/ਲਹਿੰਦੀ/ਹਸੰਧੀ/ਕਸ਼ਮੀਰੀ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਨ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਣਅ/ਣਾ; ਪ੍ਾਲੀ - ਨਾ/ਨ; 

ਸੰਸਹਿਤ -  ਨਿ (न: - ਨਿੀਂ, ਹਨਖੇਧ-ਬੋਧਕ)। 

 

ਜਾਣਹਿ = ਜਾਣਦੇ (ਿਨ)। 

ਹਕਹਰਆ, ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ; ਅਨ ਪੁ੍ਰਖ, ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਜਾਣਣ; ਹਸੰਧੀ - ਜਾਣਣੁ (ਜਾਨਣਾ); ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਜਾਣਇ; ਸੰਸਹਿਤ - ਜਾਨਾਹਤ (जानालर् - 

ਜਾਣਦਾ ਿੈ)। 

 

ਛਹਡ = ਛੱਡ ਕੇ, ਹਤਆਗ ਕੇ। 

ਪੂ੍ਰਬ ਪੂ੍ਰਣ ਹਕਰਦੰਤ (ਹਕਹਰਆ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ)। 

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਛੱਹਡ (ਛੱਡ ਕੇ, ਹਤਆਗ ਕੇ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਛੱਡਇ; ਪ੍ਾਲੀ - ਛੱਡੇਹਤ (ਛੱਡਦਾ ਿੈ/ਹਤਆਗਦਾ ਿੈ); ਸੰਸਹਿਤ - ਛਰ੍ਦਹਤ 

(छदतलर् - ਵਗਾਉਂਦਾ ਿੈ)। 

 

ਬਿਹਿ = ਬੈਠਦ ੇਿਨ, ਬੈਠ ਜਾਂਦ ੇਿਨ। 

ਹਕਹਰਆ, ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ; ਅਨ ਪੁ੍ਰਖ, ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਬਹਿਣਾ (ਬੈਠਣਾ); ਲਹਿੰਦੀ - ਬਿਣ (ਬੈਠਣਾ, ਗੱਦੀ/ਆਸਣ ਤੇ ਬੈਠਣਾ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਵਸਇ; ਪ੍ਾਲੀ - 

ਵਸਹਤ (ਹਜਓਂਦਾ ਿ,ੈ ਰਹਿੰਦਾ ਿੈ); ਸੰਸਹਿਤ - ਵਸਹਤ (वसलर् - ਰਹਿੰਦਾ ਿੈ, ਵਸਦਾ ਿੈ)। 

 

ਘਰ ਬਾਰ ੁ= ਘਰ ਦਾ ਬਾਰ, ਘਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ, ਘਰ-ਘਾਟ। 

ਨਾਂਵ, ਸੰਬੰਧ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 
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ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ/ਬਰਜ - ਘਰ; ਹਸਧੰੀ - ਘਰੁ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ/ਪ੍ਾਲੀ/ਸੰਸਹਿਤ - ਘਰ (घर - ਘਰ) + ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ/ 

ਗੁਜਰਾਤੀ/ਲਹਿੰਦੀ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਬਾਰ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਬਾਰ/ਦਾਰ; ਸੰਸਹਿਤ - ਦਵ ਾਰਮ ੍ (द्वारम् - ਦਰਵਾਜਾ, ਪ੍ਰਵੇਸ਼-ਦੁਆਰ, 

ਮਾਰਗ)।29 

 

ਸਭੁ ਕੋ = ਸਭ ਕੋਈ, ਿਰ ਕੋਈ। 

ਪ੍ੜਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਅਨ ਪੁ੍ਰਖ, ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।  

ਹਸੰਧੀ - ਸਭੁ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਸੱਭ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਸੱਵ/ਸੱਬ; ਸੰਸਹਿਤ - ਸਰਵ (सवत - ਸਭ, ਿਰ ਕੋਈ) + ਲਹਿੰਦੀ/ਹਸੰਧੀ/ਬਰਜ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ 

- ਕੋ; ਪ੍ਾਲੀ/ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਕੋ/ਕਾ (ਕੋਈ); ਸੰਸਹਿਤ - ਕਿ (क: - ਹਕਥੇ, ਕੋਈ)। 

 

ਪੂ੍ਰਾ = ਪੂ੍ਰਨ, ਮੁਕੰਮਲ। 

ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ (ਸਭੁ ਕੋ ਦਾ), ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕ ਵਚਨ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ/ 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ/ਲਹਿੰਦੀ - ਪੂ੍ਰਾ (ਭਹਰਆ ਿੋਇਆ); ਕਸ਼ਮੀਰੀ - ਪੂ੍ਰ (ਭਹਰਆ ਿੋਇਆ, ਪੂ੍ਰਾ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਪੂ੍ਰ (ਿੜ੍); 

ਪ੍ਾਲੀ - ਪੂ੍ਰ (ਭਹਰਆ ਿੋਇਆ); ਸੰਸਹਿਤ - ਪੂ੍ਰ (पूर - ਭਰਾਈ; ਿੜ੍)। 

 

ਆਪੇ੍ = ਆਪ੍ ਿੀ, ਖੁਦ ਿੀ। 

ਪ੍ੜਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਅਨ ਪੁ੍ਰਖ, ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਆਪ੍/ਆਪੁ੍/ਆਹਪ੍; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਆਤਾ/ਆਯਾ/ਅੱਤਣ; ਅੱਪ੍ਾ/ਅੱਪ੍ਣ; ਪ੍ਾਲੀ - ਅੱਤਨ (ਸਵੈ); ਸੰਸਹਿਤ - ਆ੍ਮਨ੍ 

(आत्मन् - ਸਾਿ, ਆਤਮਾ; ਹਰਗਵੇਦ - ਸਵੈ)। 

 

ਿੋਵੈ = ਿੁੰਦਾ ਿੈ, ਿੋ ਬਹਿੰਦਾ ਿੈ। 

ਹਕਹਰਆ, ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ; ਅਨ ਪੁ੍ਰਖ, ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਹਬ - ਿੋਵ;ੈ ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਿੋਬ/ਿੋਇ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਿਵਇ/ਭਵਇ; ਸੰਸਹਿਤ - ਭਵਹਤ (भवलर् - ਿੁੰਦਾ ਿ)ੈ। 

                                                           

29 ਸੰਸਹਿਤ ‘ਦਵ ਾਰ’ (ਦਰਵਾਜਾ), ਫ਼ਾਰਸੀ ‘ਬਾਰ/ਦਰ (ਦਰਵਾਜਾ)’ ਅਤੇ ‘ਜੰਦ ਅਵੇਸਤਾ’ ਹਵਚ ਵਰਹਤਆ ‘ਦਵ ਾਰ’ ਸਜਾਤੀ ਿਨ, 

ਦੇਖੋ: ਜੌਿਨ ਟੀ. ਪ੍ਲੈਟਸ, ਉਰਦੂ, ਕਲਾਸੀਕਲ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜੀ ਕੋਸ਼, ਮਨੋਿਰ ਪ੍ਬਹਲਸ਼ਰਜ਼, ੨੦੦੬, ਪੰ੍ਨਾ ੫੧੪  
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ਘਹਟ = ਘੱਟ, ਊਣਾ, ਅਧੂਰਾ। 

ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ (ਕੋਈ ਦਾ), ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕ ਵਚਨ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਘਟ; ਲਹਿੰਦੀ - ਘੱਟ (ਕੁਝ/ਥੋੜਾ); ਹਸੰਧੀ - ਘਟਣੁ (ਘੱਟ ਿੋਣਾ), ਘਟੇਰੋ (ਥੋੜਾ ਘਟੱ); ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਘਟਇ 

(ਘੱਟਦਾ ਿੈ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਘੱਟਇ (ਬਰਬਾਦ ਿੋ ਹਗਆ); ਸੰਸਹਿਤ -  ਘੱਟਹਤ (घट्टलर् - ਘੱਟਦਾ ਿੈ, ਲੋੜੀਂਦਾ ਿ)ੈ। 

 

ਨ = ਨਾ, ਨਿੀਂ। 

ਹਨਪ੍ਾਤ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਨਾ/ਨ; ਮਾਰਵਾੜੀ/ਅਵਧੀ/ਲਹਿੰਦੀ/ਹਸੰਧੀ/ਕਸ਼ਮੀਰੀ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਨ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਣਅ/ਣਾ; ਪ੍ਾਲੀ - ਨਾ/ਨ; 

ਸੰਸਹਿਤ -  ਨਿ (न: - ਨਿੀਂ, ਹਨਖੇਧ- ਬੋਧਕ)। 

 

ਕੋਈ = ਕੋਈ। 

ਪ੍ੜਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਅਨ ਪੁ੍ਰਖ, ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਕੋਈ/ਕੋਇ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ/ਪ੍ਾਲੀ - ਕੋ; ਸੰਸਹਿਤ - ਕਿ (क: - ਕੋਈ, ਕੌਣ)। 

 

ਆਖ ੈ= ਆਖਦਾ ਿ,ੈ ਕਹਿੰਦਾ ਿ।ੈ 

ਹਕਹਰਆ, ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ; ਅਨ ਪੁ੍ਰਖ, ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਆਖ;ੈ ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਆਖਇ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਆੱਕਿਇ; ਸੰਸਹਿਤ - ਆਖਯਾਹਤ (आख्यालर् - ਆਖਦਾ ਿੈ)। 

 

ਪ੍ਹਤ = ਪ੍ਹਤ-ਪ੍ਰਹਤਸ਼ਠਾ, ਇਜ਼ਤ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਬਰਜ - ਪ੍ਤ/ਪ੍ਤੁ/ਪ੍ਹਤ (ਮਹਰਆਦਾ, ਲੱਜਾ, ਇਜ਼ਤ); ਸੰਸਹਿਤ - ਪ੍ਰਹਤਸ਼੍ਠਾ (िलर्ष्ठा - ਨੀਿ; ਜਸ, ਪ੍ਰਹਸੱਧੀ, ਕੀਰਤੀ)। 

 

ਪ੍ਰਵਾਣਾ = ਵੱਟਾ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 
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ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਪ੍ਰਮਾਣ/ਪ੍ਰਵਾਣ (ਮਾਪ੍, ਮਾਤਰਾ, ਉਮਰ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ/‘ਿਾਣ ਪ੍ਰਵਾਣ’); ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਪ੍ਰਮਾਣ; 

ਪ੍ਾਲੀ/ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਪ੍ਹਰਮਾਣ (ਮਾਪ੍, ਿੱਦ, ਸੀਮਾ); ਸੰਸਹਿਤ - ਪ੍ਹਰਮਾਣਮ੍ (पररमाणਮ੍ - ਮਾਪ੍/ਪੈ੍ਮਾਨਾ)।  

 

ਹਪ੍ਛੈ = (ਤੱਕੜੀ ਦੇ) ਹਪ੍ਛਲੇ ਛਾਬੇ ਹਵਚ, (ਤੱਕੜੀ ਦੇ) ਦੂਜੇ ਪ੍ਾਸੇ। 

ਹਕਹਰਆ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਹਪ੍ਛਾ (ਹਪ੍ਛਲਾ ਹਿੱਸਾ, ਹਪ੍ਛੇ); ਹਸੰਧੀ - ਹਪ੍ਛੋ (ਹਪ੍ਛੇ); ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਪ੍ਚ੍ਛ; ਸੰਸਹਿਤ - ਪ੍ਸ਼੍ਚ (पश्च 

- ਹਪ੍ਛਲਾ ਹਿੱਸਾ)। 

 

ਪ੍ਾਈਐ = ਜੇ ਪ੍ਾਇਆ ਜਾਏ, ਜੇ ਧਹਰਆ ਜਾਏ। 

ਹਕਹਰਆ, ਸੰਭਾਵ ਭਹਵਖਤ ਕਾਲ; ਅਨ ਪੁ੍ਰਖ, ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਪ੍ਾਉਣਾ; ਲਹਿੰਦੀ - ਪ੍ਾਵਣ; ਹਸੰਧੀ - ਪ੍ਾਇਣੁ (ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨਾ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਪ੍ਾਵਇ (ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਦਾ ਿ)ੈ; 

ਪ੍ਾਲੀ - ਪ੍ਾਪੇ੍ਹਤ (ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਦਾ ਿ,ੈ ਹਲਆਉਂਦਾ ਿ)ੈ; ਸੰਸਹਿਤ - ਪ੍ਰਾਪ੍ਯਹਤ (िापयलर् - ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਾਉਂਦਾ ਿੈ, ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ 

ਕਰਦਾ ਿ)ੈ। 

 

ਤਾ = ਤਾ,ਂ ਤਦੋਂ, ਉਦੋਂ। 

ਹਕਹਰਆ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ। 

ਲਹਿੰਦੀ/ਹਸੰਧੀ/ਨੇਪ੍ਾਲੀ/ਕਸ਼ਮੀਰੀ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਤਾ (ਤਦੋਂ, ਤਾਂ); ਸੰਸਹਿਤ - ਤਤਿ (र्र्: - ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ, ਤਦੋਂ)। 

 

ਨਾਨਕ = ਨਾਨਕ! 

ਨਾਂਵ, ਸੰਬੋਧਨ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

 

ਤੋਹਲਆ = ਤੋਹਲਆ,ਂ ਤੋਲਣ ਨਾਲ। 

ਹਕਹਰਆ ਫਲ ਹਕਰਦੰਤ (ਨਾਂਵ), ਕਰਣ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਤੋਲਣਾ; ਲਹਿਦੰੀ - ਤੋਲਣ; ਹਸੰਧੀ - ਤੋਰਣੁ; ਕਸ਼ਮੀਰੀ - ਤੋਲੁਨ (ਤੋਲਣਾ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਤੋਲੇਇ/ਤੋਲਇ 

(ਤੋਲਦਾ ਿੈ); ਸੰਸਹਿਤ - ਤੋਲਯਹਤ (र्ोलयलर् - ਚੁਕਦਾ ਿੈ, ਤੋਲਦਾ ਿੈ, ਸੋਚ ਹਵਚਾਰ ਕਰਦਾ ਿ)ੈ। 
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ਜਾਪ੍ ੈ= ਜਾਪ੍ੇਗਾ, ਜਾਹਣਆ ਜਾਏਗਾ, ਪ੍ਤਾ ਲਗੇਗਾ। 

ਹਕਹਰਆ, ਸੰਭਾਵ ਭਹਵਖਤ ਕਾਲ; ਅਨ ਪੁ੍ਰਖ, ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਜਾਪ੍ਣਾ; ਲਹਿਦੰੀ - ਜਾਪ੍ਣ (ਜਾਹਣਆ ਜਾਣਾ); ਸੰਸਹਿਤ - ਜਨਾਪ੍ਯਤੇ (जनापयर्े - ਜਾਹਣਆ ਜਾਂਦਾ 

ਿੈ)। 

 

॥੨॥ =ਦੂਜਾ ਸਲੋਕ ਸੰਪ੍ੂਰਨ। 

 

ਕਾਹਵਕ ਪ੍ਖ 

ਇਸ ਸਲੋਕ ਦੀਆਂ ਪ੍ਹਿਲੀਆ ਂਦੋ ਤੁਕਾਂ ਹਵਚ ਰੂਪ੍ਕ ਅਲੰਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿੋਈ ਿੈ। ਇਥੇ ‘ਲਬੁ’, ‘ਪ੍ਾਪੁ੍’, ‘ਕੂੜੁ’ ਅਤੇ ‘ਕਾਮੁ’ 

ਉਪ੍ਮੇਯ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਏ ਿਨ ਜਦਹਕ ‘ਰਾਜਾ’, ‘ਮਿਤਾ’ ‘ਹਮਕਦਾਰ’ੁ ਅਤੇ ‘ਨੇਬੁ’ ਿਮਵਾਰ ਉਪ੍ਮਾਨ ਦੇ ਰੂਪ੍ ਹਵਚ ਆਏ ਿਨ। 

ਿਰ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਉਪ੍ਮੇਯ ਨੰੂ ਉਪ੍ਮਾਨ ਿੀ ਮੰਨ ਹਲਆ ਹਗਆ ਿੈ। 

 

ਇਥੇ ਇਕ ਰਾਜਸੀ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਹਬੰਬ ਹਸਰਹਜਆ ਹਗਆ ਿ।ੈ ਲੋਭ ਰੂਪ੍ੀ ਰਾਜਾ, ਪ੍ਾਪ੍ ਰੂਪ੍ੀ ਵਜ਼ੀਰ ਅਤੇ ਝੂਠ ਰੂਪ੍ੀ ਚੌਧਰੀ, ਕਾਮ 

ਰੂਪ੍ੀ ਨਾਇਬ ਨਾਲ ਬਹਿ-ਬਹਿ ਕੇ ਹਵਚਾਰਾ ਂਕਰਦ ੇਿਨ। ਇਸ ਹਬੰਬ ਰਾਿੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਅਰਾਜਕਤਾ ਭਰਪੂ੍ਰ ਿਾਲਤ ਦਾ ਵੇਰਵਾ 

ਹਦਤਾ ਹਗਆ ਿੈ। ਰੂਪ੍ਕਾਂ ਦੀ ਲੜੀਵਾਰ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇਕ ਨਵਾਂ ਹਬਬੰ ਹਸਰਜਣ ਦੀ ਇਿ ਭਾਸ਼ਾਈ ਜੁਗਤ ‘ਸਾਂਗ ਰੂਪ੍ਕ’ 

ਅਖਵਾਉਂਦੀ ਿੈ। 

 

ਤੀਜੀ ਤੁਕ ਹਵਚ ‘ਹਗਆਨ ਹਵਿੂਣੀ ਰਯਹਤ’ ਲਈ ‘ਅੰਧੀ’ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਤੀਕ ਦੇ ਰੂਪ੍ ਹਵਚ ਵਰਹਤਆ ਹਗਆ ਿੈ ਹਜਸ ਰਾਿੀਂ ਸਪ੍ਸ਼ਟ 

ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਿੈ ਹਕ ਅਹਗਆਨੀ ਲੋਕਾਈ ਨੰੂ ਕੁਝ ਵੀ ਹਦਸਦਾ-ਸੁਝਦਾ ਨਿੀਂ। 

 

ਅਗਲੀਆ ਂਪੰ੍ਜ ਤੁਕਾਂ ਹਵਚ ਸਹਿਜ ਭਾਸ਼ਾਈ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਰਾਿੀਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਹਵਗੜੀ ਿੋਈ ਿਾਲਤ ਬਾਰ ੇਹਬਆਨ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਿੈ। 

ਹਗਆਨੀ ਕਿਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੱਚਦੇ, ਵਾਜੇ ਵਜਾਉਂਦ,ੇ ਰੂਪ੍-ਹਸ਼ੰਗਾਰ ਕਰਦੇ, ਉਚੀ-ਉਚੀ ਕੂਕਦ ੇਅਤੇ ਜੋਹਧਆਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ 

ਗਾਉਂਦੇ ਿਨ। ਮੂਰਖ ਪੰ੍ਡਤ ਹਿਕਮਤਾਂ-ਿੁਜਤਾਂ ਕਰਕੇ ਧਨ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਹਵਚ ਲਗੇ ਿੋਏ ਿਨ, ਧਰਮੀ ਕਿਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੋਖ ਦੀ 

ਹਤਰਸ਼ਨਾ ਹਵਚ ਆਪ੍ਣੀ ਕੀਤੀ ਕਮਾਈ ਗੁਆ ਰਿੇ ਿਨ ਅਤੇ ਜਤੀ ਕਿਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੁਗਤ ਨਿੀਂ ਜਾਣਦੇ ਅਤੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡੀ 

ਬੈਠੇ ਿਨ। 

 



ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ, ਸੰਸਕਰਣ ੧ 

© SikhRI 2020. All Rights Reserved. GuruGranthSahib.SikhRI.org 32 

ਨਾਵੀਂ ਤੁਕ ਹਵਚ ਇਨ੍ਾਂ ਪੰ੍ਜ ਤੁਕਾ ਂਦਾ ਸਾਰ ਹਦਤਾ ਹਗਆ ਿ ੈਹਕ ਉਿ ਸਾਰ ੇਆਪ੍ਣੇ ਆਪ੍ ਨੰੂ ਹਨਪੰੁ੍ਨ ਸਮਝਦ ੇਿਨ ਅਤੇ ਕੋਈ 

ਵੀ ਆਪ੍ਣੇ ਆਪ੍ ਨੰੂ ਘੱਟ ਨਿੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਇਨ੍ਾਂ ਸਾਰੀਆ ਂਤੁਕਾਂ ਹਵਚ ਹਵਅੰਗਾਤਮਕਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਰਤੋਂ ਿੋਈ ਿੈ। 

 

ਇਸ ਸਲੋਕ ਦੀ ਦਸਵੀਂ ਤੁਕ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਿੈ। ‘ਪ੍ਹਤ ਰੂਪ੍ੀ ਪ੍ਰਵਾਣਾ’ ਅਰਥਾਤ ਇਜ਼ਤ ਰੂਪ੍ੀ ਵੱਟਾ ਜਾ ਂਤੋਲ ਤੱਕੜੀ ਦੇ 

ਹਪ੍ਛਲੇ ਛਾਬੇ ਹਵਚ ਪ੍ਾਈਏ ਤਾਂ ਿੀ ਪ੍ਤਾ ਲੱਗਦਾ ਿੈ ਹਕ ਜੀਵ ਹਕੰਨਾ ਕੁ ਧਰਮੀ ਿੈ। ਇਥੇ ਤੱਕੜੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਿ 

ਹਵਚ ਿੋਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਖ ਤੋਂ ਿੈ। 

 

‘ਪ੍ਹਤ ਪ੍ਰਵਾਣਾ’ (ਇਜ਼ਤ ਰੂਪ੍ੀ ਵੱਟਾ ਜਾ ਂਤੋਲ) ਹਵਚ ਰੂਪ੍ਕ ਅਲੰਕਾਰ ਿ।ੈ ਇਥੇ ‘ਪ੍ਹਤ’ ਉਪ੍ਮੇਯ ਿੈ ਅਤੇ ‘ਪ੍ਰਵਾਣਾ’ ਉਪ੍ਮਾਨ 

ਿੈ। ਇਨ੍ਾਂ ਦੋਵਾ ਂਨੰੂ ਇਕ ਿੀ ਮੰਨ ਹਲਆ ਹਗਆ ਿੈ। 

 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ‘ਪ੍ਹਤ ਪ੍ਰਵਾਣਾ ਹਪ੍ਛੈ ਪ੍ਾਈਐ’ ਹਵਚ ਅਨੁਪ੍ਰਾਸ ਅਲੰਕਾਰ ਆਇਆ ਿ।ੈ 

 

ਇਸ ਸਲੋਕ ਨੰੂ ‘ਸਰਸੀ’ ਛੰਦ30 ਅਧੀਨ ਰਹਖਆ  ਜਾ ਸਕਦਾ ਿ ੈਹਜਸ ਦੀਆ ਂ੧੬ + ੧੧ = ੨੭ ਮਾਤਰ ਾਵਾਂ ਿੁੰਦੀਆ ਂਿਨ। ਇਸ 

ਸਲੋਕ ਦੀਆਂ ਦਸ ਤੁਕਾਂ ਿਨ। ਇਨ੍ਾਂ ਹਵਚ ਉਚਾਰਣ ਜਾ ਂਅਖਰਾਵਲੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਿੀ ਮਾਤਰ ਾ ਹਵਧਾਨ ਆਇਆ ਿ।ੈ 

 

ਮਃ ੧॥  

ਵਦੀ ਸੁ ਵਿਚਗ ਨਾਨਕਾ   ਸਿਾ ਵੇਖ ੈਸੋਇ ॥  

ਸਭਨੀ ਛਾਲਾ ਮਾਰੀਆ   ਕਰਿਾ ਕਰ ੇਸੁ ਹੋਇ ॥  

ਅਗੈ ਿਾਚਿ ਨ ਿੋਰ ੁਹੈ   ਅਗੈ ਿੀਉ ਨਵੇ ॥ 

ਚਿਨ ਕੀ ਲੇਖ ੈਪਚਿ ਪਵ ੈ  ਿੰਗੇ ਸੇਈ ਕੇਇ ॥੩॥ 

  

                                                           

30 ਇਸਦ ੇਚਾਰ ਚਰਣ ਿੁੰਦੇ ਿਨ ਅਤੇ ਿਰ ਇਕ ਚਰਣ ਹਵਚ੍ ੧੬+੧੧=੨੭ ਮਾਤਰ ਾਵਾ ਂਿੁੰਦੀਆ ਂਿਨ। ੧੬ਵੀਂ ਮਾਤਰ ਾ ਤੋਂ 

ਬਾਅਦ ‘ਯਹਤ’ ਜਾ ਂ‘ਹਵਸ਼ਰਾਮ’ ਆਉਂਦਾ ਿੈ। ਗੁਰ ੂਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹਵਚ ਇਸ ਛੰਦ ਦੀ ਅਨੇਕ ਰੂਪ੍ਾਂ ਹਵਚ ਅਨੇਕ ਸਥਾਨਾਂ ਉਪ੍ਰ 

ਵਰਤੋਂ ਿੋਈ ਿੈ। ਗੁਰਪ੍ਦ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹਵਚ ਬਾਵਾ ਸੁਮੇਰ ਹਸੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਨੰੂ ‘ਸੁਥਰਾ’ ਹਲਹਖਆ ਿੈ। ਗੁਰੂ ਛੰਦ ਹਦਵਾਕਰ ਹਵਚ 

ਭਾਈ ਕਾਨ੍ ਹਸੰਘ ਨਾਭਾ ਨੇ ਇਸ ਨੰੂ ‘ਸਰਸੀ’ ਦੱਹਸਆ ਿ।ੈ 
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ਸ਼ਾਬਦਕ ਅਨਵਾਦ 

(ਜੋ) ਭਾਵੀ (ਕਰਤਾ ਪੁ੍ਰਖ ਵਲੋਂ ) ਨੀਅਤ ਕੀਤੀ ਿੋਈ ਿੈ, ਉਿ (ਿੀ) ਵਾਪ੍ਰੇਗੀ; ਉਿ ਸਚਾ (ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਨੰੂ)ਵੇਖ ਹਰਿਾ ਿੈ । 

(ਆਪੋ੍ ਆਪ੍ਣੀ ਸਮਰਥਾ ਅਨੁਸਾਰ) ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਕੋਹਸ਼ਸ਼ਾ ਂਕੀਤੀਆ,ਂ (ਪ੍ਰ) ਿੁੰਦਾ ਉਿ (ਕੁਝ ਿੀ ਿੈ ਜੋ) ਕਰਤਾਪੁ੍ਰਖ ਕਰਦਾ ਿੈ। 

ਅਗੇ (ਕਰਤਾਪੁ੍ਰਖ ਦੇ ਦਰ ‘ਤੇ) ਨਾ ਜਾਤ (ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਿ)ੈ ਨਾ ਜੋਰ (ਚਲਦਾ ਿੈ); ਅਗੇ ਜੀਵ ਨਵੇਂ (ਰੂਪ੍ ਹਵਚ ਿੁੰਦਾ ਿੈ)।  

ਹਜਨ੍ਾ ਂਦੀ ਇਜ਼ਤ ਰੱਬੀ-ਲੇਖ ੇਹਵਚ (ਕਬੂਲ) ਪ੍ੈਂਦੀ ਿੈ, ਉਿੀ ਹਵਰਲੇ (ਉਥੇ) ਚੰਗੇ (ਮੰਨੇ ਜਾਂਦ)ੇ ਿਨ । 

 

ਭਾਵਾਰਥਕ-ਹਸਰਜਣਾਤਮਕ ਅਨੁਵਾਦ 

ਿੇ ਨਾਨਕ! ਉਿ ਸਦਾ-ਹਥਰ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਰ ੇਜੀਵਾਂ ਨੰੂ ਵੇਖ ਹਰਿਾ ਿੈ; ਜੋ ਭਾਵੀ ਉਸ ਵਲੋਂ  ਨੀਯਤ ਕੀਤੀ ਿੋਈ ਿੈ, ਉਿ ਿੀ ਿੋਵੇਗੀ। 

ਆਪੋ੍ ਆਪ੍ਣੀ ਸਮਰਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਬੇਸ਼ਕ ਸਾਹਰਆ ਂਨੇ ਵਧ ਚੜ੍ ਕੇ ਆਪ੍ਣਾ ਜੋਰ ਲਾਇਆ ਿੁੰਦਾ ਿ,ੈ ਪ੍ਰ ਿੁੰਦਾ ਉਿੀ ਕੁਝ ਿੈ ਜੋ 

ਕਰਤਾਪੁ੍ਰਖ ਆਪ੍ਣੇ ਿੁਕਮ ਅਧੀਨ ਕਰਦਾ ਿੈ। 

ਅਗੇ ਕਰਤਾਪੁ੍ਰਖ ਦੇ ਦਰ ‘ਤੇ ਨਾ ਜਾਤ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਿ ੈਤੇ ਨਾ ਉਥ ੇਹਕਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਜੋਰ ਚਲਦਾ ਿੈ। ਅਗੇ ਜੀਵ ਨਵੇਂ ਰੂਪ੍ ਹਵਚ 

ਿੁੰਦਾ ਿੈ;31 ਭਾਵ, ਉਥ ੇਕੋਈ ਹਕਸੇ ਨੰੂ ਹਸਆਣਦਾ ਨਿੀਂ ਤੇ ਨਾ ਿੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਜਾਂ ਹਸਫਾਰਸ਼ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਿੈ।32 

ਉਥ ੇਕੇਵਲ ਉਿੀ ਭਲੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਿਨ, ਹਜਨ੍ਾ ਂਦੀ ਇਜ਼ਤ ਰੱਬੀ-ਨਜਰ ਹਵਚ ਕਬੂਲ ਪ੍ੈਂਦੀ ਿੈ। 

 

ਪ੍ਦ ਅਰਥ 

ਵਦੀ = ਬੱਧੀ ਿੋਈ, ਠੱਟੀ ਿੋਈ, ਨੀਯਤ ਕੀਤੀ ਿੋਈ ਭਾਵੀ/ਿੋਣੀ। 

ਹਕਹਰਆ, ਭੂਤ ਕਾਲ; ਅਨ ਪੁ੍ਰਖ, ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਸ਼ਾਿਪੁ੍ਰੀ ਬੋਲੀ33 - ਵਦੀ (ਜੋ ਿੁੰਦੀ ਿੈ, ਜੋ ਿੋਈ ਿ;ੈ ਜੋ ਨੀਯਤ ਕੀਤੀ ਿੋਈ ਿੈ); ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਵਦਣਾ (ਨੀਯਤ ਕਰਨਾ, 

ਪ੍ਹਿਲੇ ਤੋਂ ਮੁਕੱਰਰ ਕਰਨਾ); ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਵੱਤਇ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਵੱਤਅਇ (ਮੌਜੂਦ ਿ,ੈ ਿ)ੈ; ਸੰਸਹਿਤ - ਹਵਰਤਯਤ ੇ(वृर्यर् े- 

ਘੁੰਮਦਾ ਿੈ, ਚਲਦਾ ਿੈ; ਹਰਗਵੇਦ - ਵਾਪ੍ਰਦਾ ਿੈ, ਸਹਥਤ ਿ)ੈ।  

 

ਸੁ = ਉਿ (ਭਾਵੀ/ਿੋਣੀ)। 

ਪ੍ੜਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਅਨ ਪੁ੍ਰਖ, ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

                                                           

31 ਹਜਥੈ ਲੇਖਾ ਮੰਗੀਐ ਹਤਥੈ ਦੇਿ ਜਾਹਤ ਨ ਜਾਇ ॥ -ਗੁਰ ੂਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ੧੩੪੬ 

32 ਜਾਣਿ ੁਜੋਹਤ ਨ ਪੂ੍ਛਿੁ ਜਾਤੀ ਆਗੈ ਜਾਹਤ ਨ ਿ ੇ॥੧॥ ਰਿਾਉ ॥ -ਗੁਰ ੂਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ੩੪੯ 

33 ਭਾਈ ਕਾਨ੍ ਹਸੰਘ ਨਾਭਾ, ਮਿਾਨ ਕੋਸ਼, ਭਾਸ਼ਾ ਹਵਭਾਗ ਪੰ੍ਜਾਬ, ਪ੍ਹਟਆਲਾ, ੧੯੭੪, ਪੰ੍ਨਾ ੧੦੮੩ 
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ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਸੁ/ਸ;ੋ ਸੰਸਹਿਤ - ਸਿ (स: - ਉਿ)। 

 

ਵਜਹਗ = ਵਜੇਗੀ, ਵਾਪ੍ਰੇਗੀ, ਿ ੋਕੇ ਰਿੇਗੀ। 

ਹਕਹਰਆ, ਸੰਭਾਵ ਭਹਵਖਤ ਕਾਲ; ਅਨ ਪੁ੍ਰਖ, ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਵਜਹਗ; ਕਸ਼ਮੀਰੀ - ਵਾਯੁਨ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਵਾਏਇ/ਵਾਦੇੰਹਤ; ਸੰਸਹਿਤ - ਵਾਦਯਹਤ (वादयलर्- 

ਵਜਵਾਉਂਦਾ ਿੈ)।  

 

ਨਾਨਕਾ = ਿੇ ਨਾਨਕ। 

ਨਾਂਵ, ਸੰਬੋਧਨ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

 

ਸਚਾ = ਸਚਾ, ਸਦਾ-ਹਥਰ ਪ੍ਰਭੂ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਸਚ/ਸਚਾ/ਸਚੀ/ਸਚੇ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਸਚੁ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਸਚੋ; ਸੰਸਹਿਤ - ਸਤਯ ੍(सत्य् - ਸਚ)। 

 

ਵੇਖੈ = ਵੇਖਦਾ ਿੈ, ਵੇਖ ਹਰਿਾ ਿੈ। 

ਹਕਹਰਆ, ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ; ਅਨ ਪੁ੍ਰਖ, ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਲਹਿੰਦੀ - ਵੇਖਣ (ਵੇਖਣਾ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਵੇਿਇ; ਸੰਸਹਿਤ - ਹਵਕਸ਼ਤੇ (लवक्षर्े - ਵੇਖਦਾ ਿ)ੈ। 

 

ਸੋਇ = ਉਿ। 

ਪ੍ੜਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਅਨ ਪੁ੍ਰਖ, ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਸੋਇ/ਸੋ/ਸ;ੁ ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਸੁ/ਸ;ੋ ਸੰਸਹਿਤ - ਸਿ (स: - ਉਿ)।  

 

ਸਭਨੀ = ਸਭਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਹਰਆ ਂਨੇ। 

ਪ੍ੜਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਅਨ ਪੁ੍ਰਖ, ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ। 
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ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਸਭਨੀ/ਸਭਨਾ; ਲਹਿੰਦੀ - ਸਭੋ; ਹਸੰਧੀ - ਸਭੁ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਸੱਭ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਸੱਵ/ਸੱਬ; ਸੰਸਹਿਤ - ਸਰਵ 

(सवत - ਸਭ, ਿਰ ਕੋਈ)। 

 

ਛਾਲਾ = ਛਾਲਾ,ਂ ਕੋਹਸ਼ਸ਼ਾਂ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ। 

ਕਸ਼ਮੀਰੀ - ਛਾਲ (ਛਾਲ); ਸੰਸਹਿਤ - ਛੱਲ (छल्ल - ਹਛੱਟ ੇਮਾਰਨਾ/ਹਛੜਕਣਾ)। 

 

ਮਾਰੀਆ = (ਛਾਲਾ)ਂ ਮਾਰੀਆ,ਂ (ਕੋਹਸ਼ਸ਼ਾ)ਂ ਕੀਤੀਆਂ।34  

ਹਕਹਰਆ, ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ; ਅਨ ਪੁ੍ਰਖ, ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਮਾਰਣਾ; ਲਹਿਦੰੀ - ਮਾਰਣ; ਕਸ਼ਮੀਰੀ - ਮਾਰੁਨ (ਮਾਰਨਾ, ਵਾਰ ਕਰਨਾ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਮਾਰੇਇ/ਮਾਰਇ 

(ਮਾਰਦਾ ਿੈ, ਵਾਰ ਕਰਦਾ ਿੈ); ਪ੍ਾਲੀ - ਮਾਰੇਹਤ; ਸੰਸਹਿਤ - ਮਾਰਯਹਤ (मारयलर् - ਮਾਰਦਾ ਿੈ)। 

 

ਕਰਤਾ = ਕਰਨਿਾਰ ਕਰਤਾਰ, ਕਰਤਾਪੁ੍ਰਖ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਕਰਤਾ; ਸੰਸਹਿਤ - ਕਰ੍ਤਾ (कर्ात - ਕਰਨ ਵਾਲਾ)। 

 

ਕਰ ੇ= ਕਰਦਾ ਿੈ। 

ਹਕਹਰਆ, ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ; ਅਨ ਪੁ੍ਰਖ, ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਬਰਜ - ਕਰ;ੇ ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਕਹਰਅ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਕਹਰਇ; ਸੰਸਹਿਤ - ਕਰੋਹਤ (करोलर् - ਕਰਦਾ ਿ)ੈ। 

 

ਸੁ = ਉਿ, ਉਿੀ ਕੁਝ। 

ਪ੍ੜਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਅਨ ਪੁ੍ਰਖ, ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਸੁ/ਸ;ੋ ਸੰਸਹਿਤ - ਸਿ (स: - ਉਿ)।  

 

                                                           

34 ‘ਛਾਲਾ ਂਮਾਰਨੀਆ’ਂ ਇਕ ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਮੁਿਾਵਰਾ ਿ,ੈ ਹਜਸ ਦਾ ਭਾਵ  ‘ਜਤਨ ਕਰਨਾ’ ਿੁੰਦਾ ਿੈ। 
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ਿੋਇ = ਿੁੰਦਾ ਿੈ। 

ਹਕਹਰਆ, ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ; ਅਨ ਪੁ੍ਰਖ, ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਮਰਾਠੀ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਿੋਇ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਿਵਇ/ਭਵਇ; ਸੰਸਹਿਤ - ਭਵਹਤ (भवलर् - ਿੁੰਦਾ ਿੈ)। 

 

ਅਗੈ = ਅਗੇ, ਕਰਤਾਪੁ੍ਰਖ ਦੇ ਦਰ ‘ਤੇ। 

ਹਕਹਰਆ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ। 

ਲਹਿੰਦੀ/ਹਸੰਧੀ - ਅਗੇ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਅੱਗ;ੈ ਪ੍ਰਾਹਿਤ/ਪ੍ਾਲੀ - ਅੱਗ/ਅੱਗ;ੇ ਸੰਸਹਿਤ - ਅਗਰ/ਅੱਗਰ ੇ(अग्र/अगे्र - ਅਗੇ)। 

 

ਜਾਹਤ = ਜਾਤ।35 

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਾਲੀ/ਸੰਸਹਿਤ - ਜਾਹਤ (जालर् - ਜਨਮ, ਜਨਮ ਅਨੁਸਾਰ ਗੋਤ/ਪ੍ਰਵਾਰ/ਵੰਸ਼, ਜਾਤ)। 

 

ਨ = ਨਾ, ਨਿੀਂ। 

ਹਨਪ੍ਾਤ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਨਾ/ਨ; ਮਾਰਵਾੜੀ/ਅਵਧੀ/ਲਹਿੰਦੀ/ਹਸੰਧੀ/ਕਸ਼ਮੀਰੀ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਨ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਣਅ/ਣਾ; ਪ੍ਾਲੀ - ਨਾ/ਨ; 

ਸੰਸਹਿਤ -  ਨਿ (न: - ਨਿੀਂ, ਹਨਖੇਧ-ਬੋਧਕ)। 

 

ਜੋਰ ੁ= ਜੋਰ, ਬਲ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਬਰਜ - ਜੋਰ; ਫ਼ਾਰਸੀ - ਜ਼ੋਰ (ਬਲ, ਤਾਕਤ, ਕੱੁਵਤ)। 

 

ਿੈ = ਿੈ। 

ਹਕਹਰਆ, ਸੰਭਾਵ ਭਹਵਖਤ ਕਾਲ; ਅਨ ਪੁ੍ਰਖ, ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਬਰਜ - ਿ;ੈ ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਿਇ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਅਸਇ/ਅਿਇ; ਸੰਸਹਿਤ - ਅਹਤਤ (अलतर् - ਿ,ੈ ਿੋਣਾ)। 

                                                           

35 ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਹਵਚ ਪ੍ੀੜ੍ੀ-ਦਰ-ਪ੍ੀੜ੍ੀ ਚਲਣ ਵਾਲੀ ਸਮਾਜਕ ਵਰਣ ਵੰਡ, ਹਜਿੜੀ ਇਕ ਜਾਤ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹਕੱਤਾ ਅਧਾਰਤ 

ਸਾਂਝ ਨੰੂ ਦੂਜੀਆ ਂਜਾਤਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨਾਲ ਸੀਮਤ ਕਰਦੀ ਿੈ। 
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ਅਗੈ = ਅਗੇ, ਕਰਤਾਪੁ੍ਰਖ ਦੇ ਦਰ ‘ਤੇ। 

ਹਕਹਰਆ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ। 

ਲਹਿੰਦੀ/ਹਸੰਧੀ - ਅਗੇ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਅੱਗ;ੈ ਪ੍ਰਾਹਿਤ/ਪ੍ਾਲੀ - ਅੱਗ/ਅੱਗ;ੇ ਸੰਸਹਿਤ - ਅਗਰ/ਅੱਗਰ ੇ(अग्र/अगे्र - ਅਗੇ)। 

 

ਜੀਉ = ਜੀਵ, ਜੀਵਾਤਮਾ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਭੋਜਪੁ੍ਰੀ/ਬੰਗਾਲੀ/ਹਸੰਧੀ/ਬਰਜ - ਜੀਉ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਜੀਅ; ਸੰਸਹਿਤ - ਜੀਵ (जीव - ਜੀਵਤ, ਹਜਉਂਦਾ)। 

 

ਨਵੇ = ਨਵੇਂ, ਨਵੇਂ ਰੂਪ੍ ਹਵਚ। 

ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ (ਜੀਉ ਦਾ), ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਨਵਾ;ਂ ਲਹਿੰਦੀ - ਨਵਾਂ (ਨਵਾਂ); ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਨਵ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਣਵ; ਪ੍ਾਲੀ - ਨਵ; ਸੰਸਹਿਤ - ਨਵਕ (नवक 

- ਨਵਾਂ, ਜਵਾਨ)।  

 

ਹਜਨ = ਹਜਨ੍ਾ ਂ(ਦੀ)। 

ਪ੍ੜਨਾਂਵ, ਸੰਬੰਧ ਕਾਰਕ; ਅਨ ਪੁ੍ਰਖ, ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਹਜਨ੍; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਹਜਹਣ (ਹਜਸ ਨੇ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਜੇਣ; ਸੰਸਹਿਤ - ਯੇਨ (येन - ਹਜਸ ਨੇ)। 

 

ਕੀ = ਦੀ। 

ਸੰਬੰਧਕ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ/ਬਰਜ - ਕਾ/ਕੀ/ਕੇ (ਦਾ/ਦੀ/ਦੇ); ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਕੇਰ (ਦਾ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਕਾਹਰਤ;ੋ ਸੰਸਹਿਤ - ਹਿਤਿ (कृर्: - 

ਕਰਨਾ)।  

 

ਲੇਖ ੈ= ਲੇਖੇ ਹਵਚ, ਰੱਬੀ ਨਜਰ ਹਵਚ, ਰੱਬੀ ਦਰਗਾਿ ਹਵਚ। 

ਨਾਂਵ, ਅਹਧਕਰਣ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਭੋਜਪੁ੍ਰੀ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਲੇਖਾ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਲੇਖ; ਸੰਸਹਿਤ - ਲੇਤਖਯ (लेक्खਯ - ਹਲਖਣ ਜੋਗ ਲੇਖਾ, ਹਲਖਣਾ)। 
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ਪ੍ਹਤ = ਪ੍ਹਤ-ਪ੍ਰਹਤਸ਼ਠਾ, ਇਜ਼ਤ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਬਰਜ - ਪ੍ਤ/ਪ੍ਤੁ/ਪ੍ਹਤ (ਮਹਰਆਦਾ, ਲੱਜਾ, ਇੱਜਤ); ਸੰਸਹਿਤ - ਪ੍ਰਹਤਸ਼੍ਠਾ (िलर्ष्ठा - ਨੀਿ: ਜਸ, ਪ੍ਰਹਸੱਧੀ, ਕੀਰਤੀ)। 

 

ਪ੍ਵੈ = ਪ੍ੈਂਦੀ ਿੈ। 

ਹਕਹਰਆ, ਸੰਭਾਵ ਭਹਵਖਤ ਕਾਲ; ਅਨ ਪੁ੍ਰਖ, ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਪੈ੍ਣਾ/ਪ੍ਉਣਾ (ਹਡਗਣਾ); ਲਹਿੰਦੀ - ਪੇ੍ਵਣ; ਹਸਧੰੀ - ਪ੍ਵਣੁ (ਹਡਗਣਾ, ਿੋਣਾ); ਪ੍ਾਲੀ - ਪ੍ਤਹਤ (ਉਤਰਦਾ 

ਿੈ, ਹਡਗਦਾ ਿੈ); ਸੰਸਹਿਤ - ਪ੍ਤਹਤ (पर्लर्- ਉਡਦਾ ਿ;ੈ ਹਰਗਵੇਦ - ਹਡਗਦਾ ਿ)ੈ। 

 

ਚੰਗੇ = ਭਲੇ। 

ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ (ਸੇਈ ਦਾ), ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ। 

ਲਹਿੰਦੀ - ਚੰਗਾ; ਕਸ਼ਮੀਰੀ - ਚੰਗੋ (ਚੰਗਾ); ਅਪ੍ਭਰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਚੰਗ (ਚਲਾਕ, ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ); ਸੰਸਹਿਤ - ਚਙਗ੍ (चङ्ग - ਚੰਗੀ 

ਸਮਝ ਵਾਲਾ, ਖੂਬਸੂਰਤ)। 

 

ਸੇਈ = ਉਿੀ। 

ਪ੍ੜਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਅਨ ਪੁ੍ਰਖ, ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਸੇਈ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਸੋਇ/ਸ/ੇਸੋ/ਸੁ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਸੁ/ਸੋ; ਸੰਸਹਿਤ - ਸਿ (स: - ਉਿ)।  

 

ਕੇਇ = ਕੋਈ, ਹਵਰਲੇ, ਟਾਵੇਂ ਟਾਵੇਂ। 

ਪ੍ੜਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਅਨ ਪੁ੍ਰਖ, ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਕੇਇ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਕੇਈ (ਕੋਈ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਕਅਇ; ਸੰਸਹਿਤ - ਕਹਤ (कलर् - ਹਕਤਨੇ, ਹਕੰਨੇ)। 

 

॥ ੩ ॥ =ਤੀਜਾ ਸਲੋਕ ਸੰਪ੍ੂਰਨ। 
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ਕਾਹਵਕ ਪ੍ਖ 

ਇਸ ਸਲੋਕ ਹਵਚ ਸਹਿਜ ਭਾਸ਼ਾਈ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਿੀਂ ਸਪ੍ਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਿ ੈਹਕ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੰੂ ਮਨਜੂਰ ਿੈ, ਉਿੀ 

ਵਾਪ੍ਰਨਾ ਿੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਅਗੇ ਜਾਤ ਦਾ ਅਹਭਮਾਨ ਜਾਂ ਹਕਸੇ ਹਕਸਮ ਦਾ ਜੋਰ ਕੰਮ ਨਿੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਰਗਾਿ ਹਵਚ ਹਵਰਲੇ ਿੀ 

ਚੰਗੇ ਸਾਬਤ ਿੁੰਦੇ ਿਨ, ਹਜਨ੍ਾ ਂਨੰੂ ਆਪ੍ਣੇ ਧਰਮੀ ਜੀਵਨ ਕਰਕੇ ਇਜ਼ਤ-ਮਾਣ ਹਮਲਦਾ ਿੈ। 

 

‘ਵਦੀ ਸ ੁਵਜਹਗ’ ਅਰਥਾਤ ਪ੍ਰਭੂ ਵਲੋਂ  ਹਮਥੀ ਿੋਈ ਿੀ ਵਜੇਗੀ/ਪ੍ਰਗਟ ਿੋਵੇਗੀ ਇਕ ਲੋਕ ਕਥਨ ਦੇ ਰੂਪ੍ ਹਵਚ ਵਰਹਤਆ ਜਾਣ 

ਵਾਲਾ ਵਾਕ ਿੈ। ਇਸ ੇਤਰ੍ਾਂ ‘ਸਭਨੀ ਛਾਲਾ ਮਾਰੀਆ’ ਅਰਥਾਤ ਸਭ ਨੇ ਜੋਰ ਲਾਇਆ ਿੈ, ਇਕ ਹਵਅੰਗਾਤਮਕ ਲੋਕ ਕਥਨ ਿੈ 

ਹਜਸ ਰਾਿੀਂ ਅਹਭਮਾਨੀਆ ਂਵੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਆਹਦ ਦੀ ਹਵਅਰਥਤਾ ਨੰੂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਿ।ੈ 

 

ਤੀਜੀ ਤੁਕ ਹਵਚ ਵਰਤ ੇਗਏ ਸ਼ਬਦ ‘ਜਾਹਤ’ ਅਤੇ ‘ਜੋਰ’ੁ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਸ਼ਬਦਾ ਂਦੇ ਰੂਪ੍ ਹਵਚ ਆਏ ਿਨ। ‘ਜਾਹਤ’ ਸ਼ਬਦ ਦੀ 

ਵਰਤੋਂ ਜਾਤ-ਅਹਭਮਾਨ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰ ਰਿੀ ਿੈ ਅਤੇ ‘ਜੋਹਰ’ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਿੀਂ ਤਾਕਤ ਜਾ ਂਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਿੰਕਾਰ ਵੱਲ 

ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਿੈ। 

 

ਇਸ ਸਲੋਕ ਨੰੂ ਦੋਿਰਾ ਛੰਦ ਅਧੀਨ ਰਹਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਇਸ ਦੀਆ ਂਕੁਲ ਚਾਰ ਤੁਕਾਂ ਿਨ, ਹਜਨ੍ਾਂ ਦਾ ਮਾਤਰ ਾ ਹਵਧਾਨ ੧੩ 

+ ੧੧ = ੨੪ ਿੈ। ਤੀਜੀ ਤੁਕ ਹਵਚ ‘ਅਗੈ’ (ਹਤੰਨ ਮਾਤਰ ਾਵਾ)ਂ ਉਚਾਰਣ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਅੱਗੈ’ (ਚਾਰ ਮਾਤਰ ਾਵਾਂ) ਿੋ ਜਾਂਦੀਆ ਂਿਨ 

ਅਤੇ ਇਥੇ ਵੀ ੧੩ + ੧੧ = ੨੪ ਮਾਤਰ ਾਵਾ ਂਦਾ ਹਵਧਾਨ ਪੂ੍ਰਾ ਿੋ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਾਂ ਇਥੇ ਦੋ ਦੋਿਰੇ ਜੋੜ ਕੇ ਇਕ ਸਲੋਕ 

ਬਹਣਆ ਿੈ। 

 

ਪਉੜੀ ॥  

ਧੁਚਰ ਕਰਮ ੁਚਿਨਾ ਕਉ ਿੁਧ ੁਪਾਇਆ   ਿਾ ਚਿਨੀ ਖਸਮ ੁਚਧਆਇਆ ॥ 

ਏਨਾ ਿੰਿਾ ਕੈ ਵਚਸ ਚਕਛ ੁਨਾਹੀ   ਿੁਧ ੁਵੇਕੀ ਿਗਿ ੁਉਪਾਇਆ ॥ 

ਇਕਨਾ ਨੋ ਿੂੰ  ਮੇਚਲ ਲੈਚਹ   ਇਚਕ ਆਪਹ ੁਿੁਧ ੁਖੁਆਇਆ ॥ 

ਗੁਰ ਚਕਰਪਾ ਿੇ ਿਾਚਣਆ   ਚਿਥ ੈਿੁਧ ੁਆਪ ੁਬੁਝਾਇਆ ॥ 

ਸਹਿੇ ਹੀ ਸਚਿ ਸਮਾਇਆ ॥੧੧॥  
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ਸ਼ਾਬਦਕ ਅਨੁਵਾਦ 

(ਿੇ ਹਵਧਾਤਾ!) ਧੁਰ ਤੋਂ ਹਜਨ੍ਾਂ ਨੰੂ ਤੰੂ (ਅਹਜਿਾ) ਕਰਮ-ਲੇਖ (ਹਲਖ) ਪ੍ਾਇਆ ਿ,ੈ ਤਾ ਂਉਨ੍ਾਂ ਨੇ ਿੀ (ਤੈਂ ) ਖਸਮ ਨੰੂ ਹਧਆਇਆ 

ਿੈ। 

ਏਨ੍ਾ ਂਜੀਵਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਹਵਚ ਕੁਝ ਨਿੀਂ ਿੈ; ਤੰੂ  (ਆਪ੍) ਿੀ ਬਿ-ੁਭਾਂਤੀ ਸੰਸਾਰ ਪੈ੍ਦਾ ਕੀਤਾ ਿੈ।  

ਕਈਆਂ ਨੰੂ ਤੰੂ (ਆਪ੍ ਿੀ ਆਪ੍ਣੇ ਨਾਲ) ਮੇਲ ਲੈਂਦਾ ਿੈਂ ਤੇ ਕਈ ਤੰੂ ਆਪ੍ਣੇ ਆਪ੍ ਤੋਂ ਖੁੰਝਾਏ ਿੋਏ ਿਨ। 

ਗੁਰ ੂਦੀ ਹਕਰਪ੍ਾ ਨਾਲ, ਤੰੂ (ਉਥੇ ਿੀ) ਜਾਹਣਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈਂ, ਹਜਥੇ ਤੰੂ ਆਪ੍ਣਾ ਆਪ੍ਾ ਲਖਾ ਹਦਤਾ ਿੋਵੇ। 

ਗੁਰ-ੂਹਗਆਨ ਸਦਕਾ ਿੀ, ਸਚ ਹਵਚ ਸਮਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ। 

 

ਭਾਵਾਰਥਕ-ਹਸਰਜਣਾਤਮਕ ਅਨੁਵਾਦ 

ਿੇ ਹਵਧਾਤਾ! ਹਜਨ੍ਾ ਂਦੇ ਮੱਥ ੇਉਤੇ ਤੰੂ ਧੁਰ ਦਰਗਾਿ ਤੋਂ ਅਹਜਿਾ ਕਰਮ-ਲੇਖ ਹਲਹਖਆ ਿ,ੈ ਉਨ੍ਾ ਂਨੇ ਿੀ ਤੈਂ ਮਾਲਕ ਨੰੂ ਇਕ ਮਨ 

ਿੋਕ ੇਅਰਾਹਧਆ ਿੈ। 

ਏਨ੍ਾ ਂਜੀਵਾਂ ਦੇ ਿੱਥ-ਵੱਸ ਕੁਝ ਵੀ ਨਿੀਂ ਿ;ੈ ਤੰੂ ਆਪ੍ ਿੀ ਭਾਂਤ-ਭਾਂਤ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਪੈ੍ਦਾ ਕੀਤਾ ਿੈ। 

ਤੰੂ ਕਈਆਂ ਨੰੂ ਆਪ੍ ਿੀ ਆਪ੍ਣੇ ਭਾਣੇ ਅਧੀਨ ਆਪ੍ਣੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਲੈਂਦਾ ਿੈਂ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੰੂ ਤੰੂ ਆਪ੍ ਿੀ ਆਪ੍ਣੇ ਹਮਲਾਪ੍ ਤੋਂ 

ਵਾਂਝਾ ਰਖਦਾ ਿੈਂ।36 

ਗੁਰ ੂਦੀ ਹਕਰਪ੍ਾ ਸਦਕਾ, ਤੰੂ ਉਸ ਹਿਰਦੇ-ਥਾਨ ਹਵਚ ਿੀ ਜਾਹਣਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈਂ, ਹਜਥੇ ਤੰੂ ਆਪ੍ਣਾ ਦੈਵੀ-ਆਪ੍ਾ ਲਖਾ ਹਦਤਾ 

ਿੋਵੇ। 

ਗੁਰ-ੂਹਗਆਨ ਸਦਕਾ ਿੀ, ਤੇਰੇ ਸਚ-ਸਰੂਪ੍ ਹਵਚ ਲੀਨ ਿੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ। 

 

ਪ੍ਦ ਅਰਥ 

ਧੁਹਰ = ਧੁਰ ਤੋਂ, ਧੁਰ ਦਰਗਾਿ ਤੋਂ। 

ਨਾਂਵ, ਅਪ੍ਾਦਾਨ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਲਹਿੰਦੀ - ਧੁਰ (ਧੁਰ/ਅਰੰਭ); ਹਸੰਧੀ - ਧੁਰੁ (ਮੂਲ, ਸਰੋਤ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਧੁਰ (ਖੰਬਾ); ਪ੍ਾਲੀ - ਧੁਰ (ਜੂਲਾ/ਪੰ੍ਜਾਲੀ, ਖੰਬਾ, ਹਕਸੇ 

ਚੀਜ ਦਾ ਹਸਰਾ/ਮੁਖ ਭਾਗ); ਸੰਸਹਿਤ - ਧੁਰ (िुर - ਗੱਡੀ ਜਾਂ ਰਥ ਆਹਦ ਦਾ ਧੁਰਾ; ਜੂਲਾ ਜਾਂ ਜੂਲੇ ਦੀ ਲੰਮੀ ਲੱਕੜ)। 

 

ਕਰਮੁ = ਕਰਮ-ਲੇਖ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

                                                           

36 ਇਕਨਾ੍ ਿੁਕਹਮ ਸਮਾਇ ਲਏ ਇਕਨਾ੍ ਿੁਕਮੇ ਕਰੇ ਹਵਣਾਸੁ ॥ -ਗੁਰ ੂਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ੪੬੩ 
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ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਕਰਮ; ਸੰਸਹਿਤ - ਕਰ੍ਮਨ੍ (कमतन् - ਕਾਰਜ, ਕੰਮ)। 

 

ਹਜਨਾ = ਹਜਨ੍ਾਂ (ਨੰੂ), ਹਜਨ੍ਾ ਂ(ਦੇ ਮੱਥ ੇਉਤੇ)। 

ਪ੍ੜਨਾਂਵ, ਸੰਪ੍ਰਦਾਨ ਕਾਰਕ; ਅਨ ਪੁ੍ਰਖ, ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਹਜਨ੍ਾ/ਹਜਨ੍; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਹਜਹਣ (ਹਜਸ ਨੇ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਜੇਣ; ਸੰਸਹਿਤ - ਯੇਨ (येन - ਹਜਸ ਨੇ)। 

 

ਕਉ = ਨੰੂ, ਲਈ। 

ਸੰਬੰਧਕ।  

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ/ਬਰਜ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਕਉ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਕਓ; ਸੰਸਹਿਤ - ਕਕਸ਼ (कक्ष ्- ਹਕਸ)।  

 

ਤੁਧੁ = ਤੰੂ। 

ਪ੍ੜਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਮੱਧਮ ਪੁ੍ਰਖ, ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਲਹਿੰਦੀ - ਤੁਧ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਤੱੁਧਰ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਤੱੁਬਮ; ਸੰਸਹਿਤ - ਤਵਮ੍ (त्वम् - ਤੰੂ)। 

 

ਪ੍ਾਇਆ = (ਕਰਮ-ਲੇਖ) ਪ੍ਾਇਆ, (ਕਰਮ-ਲੇਖ) ਹਲਹਖਆ। 

ਹਕਹਰਆ, ਭੂਤ ਕਾਲ; ਅਨ ਪੁ੍ਰਖ, ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਪ੍ਾਉਣਾ; ਲਹਿੰਦੀ - ਪ੍ਾਵਣ; ਹਸੰਧੀ - ਪ੍ਾਇਣੁ (ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨਾ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਪ੍ਾਵਇ (ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਦਾ ਿ)ੈ; 

ਪ੍ਾਲੀ - ਪ੍ਾਪੇ੍ਹਤ (ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਦਾ ਿ,ੈ ਹਲਆਉਂਦਾ ਿ)ੈ; ਸੰਸਹਿਤ - ਪ੍ਰਾਪ੍ਯਹਤ (िापयलर् - ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਾਉਂਦਾ ਿੈ, ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ 

ਕਰਦਾ ਿ)ੈ। 

 

ਤਾ = ਤਾ,ਂ ਤਦੋਂ, ਉਦੋਂ। 

ਹਕਹਰਆ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ। 

ਲਹਿੰਦੀ/ਹਸੰਧੀ/ਨੇਪ੍ਾਲੀ/ਕਸ਼ਮੀਰੀ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਤਾ (ਤਦੋਂ, ਤਾਂ); ਸੰਸਹਿਤ - ਤਤਿ (र्र्: - ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ, ਤਦੋਂ)। 

 

ਹਤਨੀ = ਹਤਨ੍ਾਂ ਨੇ ਿੀ, ਉਨ੍ਾ ਂਨੇ ਿੀ। 

ਪ੍ੜਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਅਨ ਪੁ੍ਰਖ, ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ। 
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ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਹਤਨ੍ਾ/ਹਤਨ੍; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਤੇਣ; ਪ੍ਾਲੀ - ਤੇਨ; ਸਸੰਹਿਤ - ਤਿ (र्: - ਹਤਸ)। 

 

ਖਸਮ ੁ= ਖਸਮ ਨੰੂ, ਮਾਲਕ ਨੰੂ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਫ਼ਾਰਸੀ - ਖ਼ਸਮ; ਅਰਬੀ - ਖ਼ਸਮ (ਮਾਲਕ, ਸੁਆਮੀ, ਪ੍ਤੀ, ਆਕਾ)। 

 

ਹਧਆਇਆ = ਅਰਾਹਧਆ। 

ਹਕਹਰਆ, ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ; ਅਨ ਪੁ੍ਰਖ, ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਹਧਆਉਣਾ; ਹਸੰਧੀ - ਧਯਾਇਣੁ (ਹਧਆਉਣਾ/ਹਚੰਤਨ ਕਰਨਾ); ਸੰਸਹਿਤ - ਧਯਾਯਹਤ (ध्यायलर् - 

ਹਧਆਨ ਹਦੰਦਾ ਿ,ੈ ਸੋਚਦਾ/ਹਵਚਾਰਦਾ ਿ,ੈ ਹਚੰਤਨ ਕਰਦਾ ਿੈ, ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਿੈ, ਹਧਆਨ ਲਗਾਉਂਦਾ ਿੈ)। 

 

ਏਨਾ = ਏਨ੍ਾਂ (ਦੇ)। 

ਪ੍ੜਨਾਂਵੀ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ (ਜੰਤਾਂ ਦਾ), ਸੰਬੰਧ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ -  ਏਨਾ/ਇਨਾ/ਇਨ/ਇਹਨ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਏਣ;  ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਏੇਏਣ/ਏਦੇਣ; ਸੰਸਹਿਤ - ਏਤੇਨ (एर्ेन - ਇਸ 

ਦੁਆਰਾ) 

 

ਜੰਤਾ = ਜੀਵਾ ਂ(ਦੇ)। 

ਨਾਂਵ, ਸੰਬੰਧ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਜੰਤਾ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਜੰਤ; ਸੰਸਹਿਤ - ਜੰਤੂ (जन्र्ु - ਜਾਨਵਰ)। 

 

ਕੈ = ਦ।ੇ 

ਸੰਬੰਧਕ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ/ਬਰਜ - ਕਾ/ਕੀ/ਕੇ (ਦਾ/ਦੀ/ਦੇ); ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਕੇਰ (ਦਾ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਕਾਹਰਤ;ੋ ਸੰਸਹਿਤ - ਹਿਤਿ (कृर्:- 

ਕਰਨਾ)।  
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ਵਹਸ = ਵੱਸ ਹਵਚ। 

ਨਾਂਵ, ਅਹਧਕਰਣ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਰਾਜਸਥਾਨੀ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ਮ/ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਵਸ; ਸੰਸਹਿਤ - ਵਸ਼ (वश - ਅਧੀਨ)।  

 

ਹਕਛੁ = ਕੁਝ। 

ਪ੍ੜਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਅਨ ਪੁ੍ਰਖ, ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਮੈਹਥਲੀ/ਭੋਜਪੁ੍ਰੀ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਹਕਛੁ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਹਕੰਹਚ; ਪ੍ਾਲੀ - ਹਕਹਨ੍ਚ; ਸੰਸਹਿਤ - ਹਕੰਹਚਤ੍/ਹਕੰਹਚਦ੍ (ककंलचर्/्ककंलचद ्- 

ਕੁਝ)। 

 

ਨਾਿੀ = ਨਿੀਂ। 

ਹਨਪ੍ਾਤ।  

ਬਰਜ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ - ਨਾਿੀ/ਨਾਹਿ/ਨਿੀ/ਨਹਿ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਣਹਿ; ਸੰਸਹਿਤ - ਨਹਿ (नलि - ਨਿੀਂ)। 

 

ਤੁਧੁ = ਤੰੂ। 

ਪ੍ੜਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਮੱਧਮ ਪੁ੍ਰਖ, ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਲਹਿੰਦੀ - ਤੁਧ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਤੱੁਧਰ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਤੱੁਬਮ; ਸੰਸਹਿਤ - ਤਵਮ੍ (त्वम् - ਤੰੂ)। 

 

ਵੇਕੀ =  ਬਿੁ-ਭਾਂਤੀ, ਕਈ ਤਰ੍ਾਂ ਦਾ। 

ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ (ਜਗਤੁ ਦਾ), ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਵੇਕੀ; ਹਸੰਧੀ - ਵੇਕੁ (ਫਰਕ);  ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਹਵਵੇਅ (ਭੇਦ, ਅੰਤਰ); ਸੰਸਹਿਤ - ਹਵਵੇਕਿ (लववेक: - 

ਹਵਵੇਚਨ, ਹਵਚਾਰ, ਭੇਦ, ਅੰਤਰ)।  

 

ਜਗਤੁ = ਸੰਸਾਰ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਜਗਤੁ; ਸੰਸਹਿਤ - ਜਗਤ੍ (जगर् ्- ਹਿਲਣ-ਚਲਣ ਵਾਲਾ, ਸੰਸਾਰ)। 
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ਉਪ੍ਾਇਆ = ਪੈ੍ਦਾ ਕੀਤਾ ਿ।ੈ 

ਹਕਹਰਆ, ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ; ਅਨ ਪੁ੍ਰਖ, ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਉਪ੍ਾਉਣਾ (ਪੈ੍ਦਾ ਕਰਨਾ, ਉਗਾਉਣਾ); ਹਸੰਧੀ - ਉਪ੍ਾਇਣੁ (ਬਣਾਉਣਾ/ਰਚਣਾ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਉੱਪ੍ਾਯਯੇਇ; 

ਪ੍ਾਲੀ - ਉੱਪ੍ਾਦੇਹਤ; ਸੰਸਹਿਤ - ਉ੍ਪ੍ਾਦਯਹਤ (उत्पादयलर् - ਪੈ੍ਦਾ ਕਰਦਾ ਿੈ). 

 

ਇਕਨਾ = ਕਈ ਇਕ (ਨੰੂ), ਕਈਆਂ (ਨੰੂ)। 

ਪ੍ੜਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਅਨ ਪੁ੍ਰਖ, ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਇਕਨਾ; ਬਰਜ - ਇਕਹਨ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਇਕ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਇੱਕ; ਸੰਸਹਿਤ - ਇਕ (एक - ਇਕ)। 

 

ਨੋ = ਨੰੂ। 

ਸੰਬੰਧਕ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਨੋ/ਨਉ; ਬਰਜ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਕਉ (ਨੰੂ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਕਓ; ਸੰਸਹਿਤ - ਕੁਤਿ/ਕਿ (कुर्:/क: - ਹਕਥੋਂ/ਕੌਣ)।37 

 

ਤੰੂ = ਤੰੂ। 

ਪ੍ੜਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਮੱਧਮ ਪੁ੍ਰਖ, ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਤੰੂ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਤੁਮ; ਸੰਸਹਿਤ - ਤਵਮ੍ (त्वम् - ਤੰੂ)। 

 

ਮੇਹਲ ਲੈਹਿ = ਮੇਲ ਲੈਂਦਾ ਿੈਂ। 

ਸੰਜੁਕਤ ਹਕਹਰਆ, ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ; ਮੱਧਮ ਪੁ੍ਰਖ, ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਮੇਹਲ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਮੇਲਇ (ਹਮਲਾਉਂਦਾ ਿੈ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਮੇਲਅਇ/ਹਮਲਾਵਅਇ (ਜੋੜਦਾ ਿ,ੈ ਮੇਲਦਾ ਿੈ); 

ਸੰਸਹਿਤ - ਮੇਲਯਹਤ (मेलयलर् - ਇਕੱਠਾ ਿੁੰਦਾ ਿ,ੈ ਮੇਲੀਦਾ ਿੈ) + ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਲਿੈ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਲਿਇ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - 

ਲਭਇ/ਲਿਇ (ਲੈਂਦਾ ਿੈ); ਪ੍ਾਲੀ - ਲਭਹਤ (ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਦਾ ਿ)ੈ; ਸੰਸਹਿਤ - ਲਭਤ/ੇਲਭਯਹਤ (लभर्े/लभयलर् - ਫੜ੍ਦਾ ਿੈ, 

ਲੈਂਦਾ ਿ,ੈ ਗਰਹਿਣ ਕਰਦਾ ਿ)ੈ। 

                                                           

37  ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਨੋ/ਨਉ/ਨਹਵਤ; ਸੰਸਹਿਤ - ਹਨਹਮੱਤਮ ੍(लनलमत्तम् - ਕਾਰਣ, ਪ੍ਰਯੋਜਨ, ਆਧਾਰ)। ‘ਨੋ’ ਦੀ 

ਹਵਉਤਪੱ੍ਤੀ ਅਜੇ ਪੂ੍ਰੀ ਤਰ੍ਾਂ ਸਪ੍ਸ਼ਟ ਨਿੀਂ ਿੋਈ। ਇਸ ਬਾਰ ੇਵਧੇਰੇ ਖੋਜ ਦੀ ਲੋੜ ਿੈ। ਵੇਖੋ: ਦੁਨੀਚੰਦਰ , ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ 

ਹਵਕਾਸ, ਪੰ੍ਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਹਸਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍, ੧੯੫੯, ਪੰ੍ਨੇ ੩੨੨-੩੨੩ 
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ਇਹਕ = ਕਈ। 

ਪ੍ੜਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਅਨ ਪੁ੍ਰਖ, ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ।  

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਇਕ/ਇਕਾ; ਹਸੰਧੀ - ਏਕੁ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਏੱਕ; ਪ੍ਾਲੀ - ਏਕ; ਸੰਸਹਿਤ - ਏਕ (एक - ਇਕ, ਕੇਵਲ)। 

 

ਆਪ੍ਿੁ = ਆਪ੍ਣੇ ਆਪ੍ ਤੋਂ। 

ਪ੍ੜਨਾਂਵ, ਅਪ੍ਾਦਾਨ ਕਾਰਕ; ਮੱਧਮ ਪੁ੍ਰਖ, ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਆਪ੍/ਆਪੁ੍/ਆਹਪ੍; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਆਤਾ/ਆਯਾ/ਅੱਤਣ; ਅੱਪ੍ਾ/ਅੱਪ੍ਣ; ਪ੍ਾਲੀ - ਅੱਤਨ (ਸਵੈ); ਸੰਸਹਿਤ - ਆ੍ਮਨ੍ 

(आत्मन् - ਸਾਿ, ਆਤਮਾ; ਹਰਗਵੇਦ - ਸਵੈ)। 

 

ਤੁਧੁ = ਤੰੂ। 

ਪ੍ੜਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਮੱਧਮ ਪੁ੍ਰਖ, ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਲਹਿੰਦੀ - ਤੁਧ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਤੱੁਧਰ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਤੱੁਬਮ; ਸੰਸਹਿਤ - ਤਵਮ੍ (त्वम् - ਤੰੂ)। 

 

ਖੁਆਇਆ = ਖੁਆਏ-ਆ, ਖੁੰਝਾਏ ਿੋਏ ਿਨ, ਭੁਲਾਏ ਿੋਏ ਿਨ। 

ਹਕਹਰਆ, ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ; ਅਨ ਪੁ੍ਰਖ, ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਖੋਣਾ (ਗੁਆਉਣਾ, ਉਜਾੜਨਾ, ਸੁਟਣਾ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਖਵੇਇ (ਉਜਾੜਦਾ ਿੈ, ਸੁਟਦਾ ਿੈ, ਡੋਲ੍ਦਾ ਿ)ੈ; 

ਸੰਸਹਿਤ - ਤਸ਼ਪ੍ਯਹਤ (क्षपयलर् - ਉਜਾੜਦਾ ਿ/ੈਬਰਬਾਦ ਕਰਦਾ ਿੈ, ਸੁਟਦਾ ਿੈ)। 

 

ਗੁਰ = ਗੁਰ ੂਦੀ। 

ਨਾਂਵ, ਸੰਬੰਧ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਗੁਰ ੁ(ਵਡਾ, ਮਿਾਨ; ਅਹਧਆਪ੍ਕ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਗੁਰ/ੁਗੁਰੁਅ (ਭਾਰੀ; ਅਹਧਆਪ੍ਕ); ਪ੍ਾਲੀ - ਗੁਰ ੁ(ਅਹਧਆਪ੍ਕ);  

ਸੰਸਹਿਤ - ਗੁਰੁ (गुरु - ਭਾਰੀ, ਦੀਰਘ; ਅਹਧਆਪ੍ਕ, ਅਹਧਆਤਮਕ ਮੁਰਸ਼ਦ)। 

 

ਹਕਰਪ੍ਾ = ਹਕਰਪ੍ਾ (ਸਦਕਾ), ਹਮਿਰ (ਨਾਲ)। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਣ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 
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ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਹਕਰਪ੍ਾ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਕਹਰਪ੍ਾ; ਸੰਸਹਿਤ - ਹਿਪ੍ਾ (कृपा - ਹਕਰਪ੍ਾ, ਹਦਆਲਤਾ)। 

 

ਤੇ = ਨਾਲ, ਸਦਕਾ। 

ਸੰਬੰਧਕ। 

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਤੇ; ਸੰਸਹਿਤ - ਤਤਸ੍ (र्र्स ्- ਉਸ ਤੋਂ)। 

 

ਜਾਹਣਆ = ਜਾਹਣਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈਂ, ਜਾਹਣਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈਂ। 

ਹਕਹਰਆ, ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ; ਅਨ ਪੁ੍ਰਖ, ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਜਾਣਣ; ਹਸੰਧੀ - ਜਾਣਣੁ (ਜਾਨਣਾ); ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਜਾਣਇ; ਸੰਸਹਿਤ - ਜਾਨਾਹਤ (जानालर् - 

ਜਾਣਦਾ ਿੈ)। 

 

ਹਜਥੈ = ਹਜਥੇ। 

ਹਕਹਰਆ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਹਜਥੈ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਹਜ੍ਥ; ਸੰਸਹਿਤ - ਯਤਰ (यत्र -  ਹਜੱਥੇ)। 

 

ਤੁਧੁ = ਤੰੂ। 

ਪ੍ੜਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਮੱਧਮ ਪੁ੍ਰਖ, ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਲਹਿੰਦੀ - ਤੁਧ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਤੱੁਧਰ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਤੱੁਬਮ; ਸੰਸਹਿਤ - ਤਵਮ੍ (त्वम् - ਤੰੂ)। 

 

ਆਪੁ੍ = (ਆਪ੍ਣਾ) ਆਪ੍ਾ, (ਆਪ੍ਣੇ) ਆਪੇ੍ ਨੰੂ। 

ਪ੍ੜਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਮੱਧਮ ਪੁ੍ਰਖ, ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਆਪ੍/ਆਪੁ੍/ਆਹਪ੍; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਆਤਾ/ਆਯਾ/ਅੱਤਣ; ਅੱਪ੍ਾ/ਅੱਪ੍ਣ; ਪ੍ਾਲੀ - ਅੱਤਨ (ਸਵੈ); ਸੰਸਹਿਤ - ਆ੍ਮਨ੍ 

(आत्मन् - ਸਾਿ, ਆਤਮਾ; ਹਰਗਵੇਦ - ਸਵੈ)। 

 

ਬੁਝਾਇਆ = ਸਮਝਾ ਹਦਤਾ, ਲਖਾ ਹਦਤਾ ਿੋਵ।ੇ 

ਹਕਹਰਆ, ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ; ਅਨ ਪੁ੍ਰਖ, ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 
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ਲਹਿੰਦੀ - ਬੁਝਾਵਣ (ਸਮਝਾਉਣਾ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਬੁਜ੍ਝਾਵਏਇ; ਪ੍ਾਲੀ - ਬੁਜ੍ਝਾਪ੍ੇਹਤ (ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਿੈ); ਸੰਸਹਿਤ - ਬੁਧਯਤੇ 

(बुध्यर्े - ਜਾਣਦਾ ਿੈ, ਸਮਝਦਾ ਿ)ੈ। 

   

ਸਿਜੇ = ਸੁਭਾਵਕ ਿੀ, ਹਬਨਾਂ ਹਕਸੇ ਉਚੇਚ ਦੇ, ਗੁਰ-ੂਹਗਆਨ ਸਦਕਾ38। 

ਹਕਹਰਆ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਸਿਜ; ਸੰਸਹਿਤ - ਸਿਜ (सिज - ਨਾਲ ਜਨਹਮਆ, ਜਨਮ-ਜਾਤ, ਸਭੁਾਵਕ)। 

 

ਿੀ = ਿੀ। 

ਹਕਹਰਆ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ। 

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਿੀ; ਸੰਸਹਿਤ - ਹਿ ਂ(हि-ं ਇਸ ਲਈ, ਹਕਉਂਜੁ, ਹਨਰਸੰਦੇਿ, ਹਨਸ਼ਚ ੇਿੀ, ਹਕਸੇ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਬਲ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਇਸ ਦਾ 

ਪ੍ਰਯੋਗ ਿੁੰਦਾ ਿੈ)।  

 

ਸਹਚ = ਸਚ ਹਵਚ, ਸਚ-ਸਰੂਪ੍ ਹਵਚ। 

ਨਾਂਵ, ਅਹਧਕਰਣ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਸਚਾ/ਸਚੇ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਸਚੁ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਸਚੋ; ਸੰਸਹਿਤ - ਸਤਯ ੍(सत्य् - ਸੱਚ)। 

 

ਸਮਾਇਆ = ਸਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਿ,ੈ ਲੀਨ/ਅਭੇਦ ਿੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ। 

ਹਕਹਰਆ, ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ; ਅਨ ਪੁ੍ਰਖ, ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

                                                           

38  ‘ਸਿਜ’ ਇਕ ਬਿੁ-ਅਰਥਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਿੈ, ਹਜਸ ਦਾ ਸ਼ਾਬਦਕ ਅਰਥ ‘ਸਿ’ (ਨਾਲ) ‘ਜ’ (ਜਨਹਮਆ) ਿੈ। ਮਿਾਨ ਕੋਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ 

ਇਸ ਦੇ ਹਵਕਸਤ ਅਰਥਾਂ ਹਵਚ ਸੁਖਾਲਾ, ਸੁਭਾਵਕ ਅਵਸਥਾ, ਹਵਵੇਕ, ਹਵਚਾਰ, ਹਗਆਨ ਆਹਦ ਸ਼ਾਮਲ ਿਨ। “‘ਸਿਜ’ ਸ਼ਬਦ 

ਮਨ ਦੀ ਬਰਿਮ-ਹਗਆਨ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਲਖਾਇਕ ਿ,ੈ ਹਜਥੇ ਮਨ ਮਾਇਆ ਦੇ ਹਤੰਨਾ ਂਗੁਣਾਂ (ਤਮੋ, ਰਜ,ੋ ਅਤੇ ਸਤੋ) ਦੇ 

ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਉਤੇ ਉਠ ਕੇ ਤੁਰੀਆ-ਪ੍ਦ ਦੀ ਹਬਰਤੀ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਿੋ ਜਾਵੇ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਹਤੰਨਾਂ ਗੁਣਾ ਂਅਧੀਨ ਮਨੁਖੀ ਮਨ ਉਲਾਰ 

ਿੋਇਆ ਹਨਰੰਤਰ ਡੋਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਿ,ੈ ਪ੍ਰ ਜਦੋਂ ਇਿ ਹਤੰਨਾਂ ਗੁਣਾ ਂਨੰੂ ਹਤਆਗ ਕੇ ਸਹਤਗੁਰ ੂਦੀ ਹਕਰਪ੍ਾ ਦੁਆਰਾ ਚਉਥੇ ਪ੍ਦ 

ਹਵਚ ਪੱੁ੍ਜਦਾ ਿੈ ਤਾਂ ਓਥ ੇਸਿਜ ਨੰੂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਿੋ ਕੇ ਸਮ-ਤੋਲ ਹਬਰਤੀ ਵਾਲਾ ਿੋ ਕੇ ਸਹਥਰ ਿੋ ਜਾਂਦਾ ਿੈ: ਚਉਥੇ ਪ੍ਦ ਮਹਿ ਸਿਜ ੁਿੈ 

ਗੁਰਮੁਹਖ ਪ੍ਲੈ ਪ੍ਾਇ ॥੬॥ (ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ੬੮)।” -ਭਾਈ ਜੋਹਗਦੰਰ ਹਸੰਘ ਤਲਵਾੜਾ, ਹਨਤਨੇਮ ਸਰਲ ਹਵਚਾਰਧਾਰਾ, ਹਸੰਘ 

ਬਰਦਰਜ਼, ਅੰਹਮਰਤਸਰ, ੨੦੦੫, ਪੰ੍ਨੇ ੧੧੧-੧੨ 
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ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਸਮਾਉਣਾ; ਹਸਧੰੀ - ਸਮਾਇਜਣੁ (ਸੰਹਮਲਤ ਿੋਣਾ); ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਸਮਾਯ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਸੰਮਾਇ; ਪ੍ਾਲੀ - 

ਸੱਹਮਤ; ਸੰਸਹਿਤ - ਸੰਮਾਹਤ (संमालर् - ਹਵਚ ਸ਼ਾਮਲ/ਸੰਹਮਲਤ ਿੈ)। 

 

॥ ੧੧ ॥ = ਹਗਆਰਵੀਂ ਪ੍ਉੜੀ ਸੰਪ੍ੂਰਨ। 

 

ਕਾਹਵਕ ਪ੍ਖ 

ਇਸ ਪ੍ਉੜੀ ਹਵਚ ਸਪ੍ਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਿ ੈਹਕ ਹਜਨ੍ਾਂ ਜੀਵਾ ਂਉਪ੍ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਖ਼ਹਸ਼ਸ਼ ਿੁੰਦੀ ਿ ੈਉਿੀ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਹਸਮਰਨ 

ਕਰਨ ਯੋਗ ਿੁੰਦੇ ਿਨ। ਸਹਿਜ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਹਵਚ ਫੁਰਮਾਇਆ ਹਗਆ ਿੈ ਹਕ ਇਨ੍ਾਂ ਜੀਅ-ਜੰਤਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਕੁਝ ਨਿੀਂ ਿੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਈ 

ਜੀਵਾ ਂ‘ਤੇ ਹਮਿਰ ਕਰਕੇ ਆਪ੍ਣੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਲੈਂਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੰੂ ਆਪ੍ ਿੀ ਆਪ੍ਣੇ ਮੇਲ ਤੋਂ ਖੁੰਝਾ ਹਦੰਦਾ ਿੈ। ਹਜਸ ਦੇ 

ਹਿਰਦੇ ਹਵਚ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ੍ ਸੋਝੀ ਹਦੰਦਾ ਿ ੈਉਿੀ ਗੁਰ ੂਦੀ ਹਕਰਪ੍ਾ ਸਦਕਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੰੂ ਪ੍ਛਾਣ ਪ੍ਾਉਂਦੇ ਿਨ। ਐਸੇ ਜੀਵ ਸਹਿਜੇ ਿੀ ਸਚੇ 

ਪ੍ਰਭੂ ਹਵਚ ਸਮਾ ਂਜਾਂਦੇ ਿਨ। 

 

ਇਸ ਪ੍ਉੜੀ ਹਵਚ ੫ ਤੁਕਾਂ ਿਨ। ਪ੍ਹਿਲੀਆ ਂਦੋ ਤੁਕਾਂ ਹਵਚ ੧੭+੧੪ = ੩੧ ਅਤੇ ੧੬+੧੫=੩੧ ਮਾਤਰ ਾਵਾ ਂਿਨ। ਤੀਜੀ 

ਤੁਕ ਹਵਚ ੧੪+੧੪=੨੮ ਅਤੇ ਚਉਥੀ ਤੁਕ ਹਵਚ ੧੩+੧੩=੨੬ ਮਾਤਰ ਾਵਾ ਂਿਨ। ਪੰ੍ਜਵੀਂ ਤੁਕ ਹਵਚ ੧੪ ਮਾਤਰ ਾਵਾ ਂਿਨ। 


