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ਪ੍ਉੜੀ ੧੩ 

 

ਜਾਣ-ਪ੍ਛਾਣ 

ਤੇਰਹਵੀਂ ਪ੍ਉੜੀ ਨਾਲ ੨ ਸਲੋਕ ਦਰਜ ਿਨ। ਪ੍ਹਿਲੇ ਸਲੋਕ ਦੀਆ ਂ੬ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੀਆ ਂ੧੪ ਤੁਕਾਂ ਿਨ। ਪ੍ਹਿਲੇ ਸਲੋਕ ਹਵਚ 

ਜੁਗਾਂ ਬਾਰ ੇਪ੍ਰਚਲਤ ਸਨਾਤਨੀ ਮੱਤ ਦੀ ਧਾਰਣਾ ਨੰੂ ਹਪੱ੍ਠ-ਭੂਮੀ ਹਵਚ ਰਖਕ ੇਗੁਰਮਹਤ ਉਪ੍ਦੇਸ ਹਦਰੜ ਕਰਾਇਆ ਹਗਆ ਿੈ। ਦੂਜੇ 

ਸਲੋਕ ਹਵਚ ਇਕ-ਇਕ ਜੁਗ ਨੰੂ ਇਕ-ਇਕ ਵੇਦ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਦਰਸਾਕ ੇਚਿੁੰ ਜੁਗਾਂ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਸੰਕੇਤਕ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ 

ਿੈ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਹਵਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮਾ-ਭਗਤੀ ਦਾ ਉਪ੍ਦੇਸ ਹਦਤਾ ਹਗਆ ਿੈ। ਪ੍ਉੜੀ ਇਸ ਭਾਵ ਨੰੂ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੀ ਿੈ ਹਕ ਮਨੁਖ ਦਾ 

ਪ੍ਾਰ ਉਤਾਰਾ ਸਹਤਗੁਰ ੂਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਿੋਣ ਵਾਲੇ ਆਤਮ-ਹਗਆਨ ਸਦਕਾ ਿੀ ਸੰਭਵ ਿੈ। 

 

ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੧ ॥  

ਨਾਨਕ  ਮੇਰ ੁਸਰੀਰ ਕਾ   ਇਕ ੁਰਥ ੁਇਕ ੁਰਥਵਾਹ ੁ॥ 

ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ1 ਫੇਰਰ ਵਟਾਈਅਰਹ   ਰਗਆਨੀ ਬੁਝਰਹ ਤਾਰਹ ॥ 

ਸਤਜੁਰਗ2 ਰਥ ੁਸੰਤੋਖ ਕਾ   ਧਰਮ ੁਅਗੈ ਰਥਵਾਹ ੁ॥ 

ਤਰਤੈੇ ਰਥ ੁਜਤ ੈਕਾ   ਜੋਰ ੁਅਗੈ ਰਥਵਾਹ ੁ॥ 

ਦੁਆਪੁਰਰ ਰਥ ੁਤਪ ੈਕਾ   ਸਤੁ ਅਗੈ ਰਥਵਾਹ ੁ॥ 

ਕਲਜੁਰਗ3 ਰਥੁ ਅਗਰਨ ਕਾ   ਕੂੜੁ ਅਗੈ ਰਥਵਾਹ ੁ॥੧॥ 

                                                           

1 “‘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 ਿੈ। ਇੰਨਹਾਂ ਦੋਿਾ ਂਦਾ ਮਾਪ੍ 

ਿਰ ਯੁਗ ਦਾ ਦਸਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਿੁੰਦਾ ਿੈ। ਚੌਿਾ ਂਜੁਗਾਂ ਦੀ ਹਗਣਤੀ ਦੇਵਹਤਆਂ ਦੇ ਵਹਰਹਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਤਰਹਾਂ 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 ਮਨੁੱਖਾ ਂਦੇ ਵਹਰਹਆ ਂਅਨੁਸਾਰ ਹਗਣਤੀ ਇਸ ਤਰਹਾਂ 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. 

2 ਕਈ ਿਥ ਹਲਖਤ ਬੀੜਾ ਂਹਵਚ ‘ਸਹਤਜੁਹਗ’ ਸਰੂਪ੍ ਵੀ ਹਮਲਦਾ ਿੈ। 
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ਸ਼ਾਬਦਕ ਅਨੁਵਾਦ 

ਨਾਨਕ! (ਮਾਲਾ ਦੇ ਮੇਰੂ ਮਣਕੇ ਵਾਗਂ) ਹਸ਼ਰੋਮਣੀ  (ਮੰਨੇ ਜਾਂਦ)ੇ ਸਰੀਰ ਦਾ, ਇਕ ਰਥ ਿ,ੈ ਇਕ  (ਉਸ) ਰਥ ਨੰੂ ਵਾਿੁਣ ਵਾਲਾ 

ਿੈ। 

(ਇਿ ਰਥ ਤੇ ਰਥਵਾਨ) ਫੇਰ ਜੁਗੋ-ਜੁਗ ਵਟਾਏ ਜਾਂਦੇ ਿਨ; ਹਗਆਨੀ  (ਮਨੁਖ ਿੀ) ਇਸ (ਰਿੱਸ) ਨੰੂ ਬੁਝਦ ੇਿਨ। 

ਸਹਤਜੁਗ ਹਵਚ ਰਥ ਸੀ ਸੰਤੋਖ ਦਾ, ਧਰਮ  (ਉਸ) ਅਗੇ ਰਥਵਾਨ ਸੀ। 

ਤਰ ੇਤ ੇਹਵਚ ਰਥ ਸੀ ਜਤ ਦਾ, ਜੋਰ (ਉਸ) ਅਗੇ ਰਥਵਾਨ ਸੀ। 

ਦੁਆਪ੍ਰ  (ਜੁਗ) ਹਵਚ ਰਥ ਸੀ ਤਪ੍ ਦਾ,  ਦਾਨ-ਪੰੁ੍ਨ (ਉਸ) ਅਗੇ ਰਥਵਾਨ ਸੀ। 

ਕਲਜੁਗ ਹਵਚ ਰਥ ਿੈ ਅੱਗ (ਰੂਪ੍ੀ ਹਤਰਸ਼ਨਾ) ਦਾ, ਝੂਠ (ਉਸ) ਅਗੇ ਰਥਵਾਨ ਿੈ। 

 

ਭਾਵਾਰਥਕ-ਹਸਰਜਣਾਤਮਕ ਅਨੁਵਾਦ 

ਨਾਨਕ! ਮਾਲਾ ਦੇ ਮੇਰੂ ਮਣਕੇ ਵਾਂਗ ਹਸ਼ਰੋਮਣੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਇਸ ਮਨੁਖਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਇਕ ਰਥ ਿੈ ਅਤੇ ਇਕ ਉਸ ਰਥ ਨੰੂ 

ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਰਥਵਾਨ ਿ।ੈ4  

                                                                                                                                                                                    

3 ਿੱਥ ਹਲਖਤ ਬੀੜਾ ਂਹਵਚ ਇਥੇ ‘ਕਹਲਜੁਹਗ’ ਸਰੂਪ੍ ਹਮਲਦਾ ਿੈ, ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਹਲਖਣ ਸ਼ੈਲੀ ਮੁਤਾਬਕ ਦਰੁਸਤ ਿੈ, ਹਕਉਂਹਕ 

‘ਕਹਲ’ ਦ ੇ‘ਲ’ ਦੀ ਹਸਿਾਰੀ ਮੂਲਕ ਿੋਣ ਕਰਕੇ ਿਰ ਿਾਲਤ ਹਵਚ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੀ ਿੈ। 

4 ‘ਮੇਰੂ’ ਇਥੇ ਪ੍ਰਬਤਾਂ ਹਵਚ ਹਸ਼ਰੋਮਣੀ ਹਗਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੁਮੇਰ ਪ੍ਰਬਤ ਅਤੇ ਮਾਲਾ ਦੇ ਹਸ਼ਰੋਮਣੀ ਮਣਕ ੇਦਾ ਸੰਕੇਤਕ ਿ।ੈ 

ਇਨਹਾਂ ਦੋਿਾ ਂਦੇ ਸੰਦਰਭ ਹਵਚ, ਇਥੇ ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਿੈ, ਸਰੀਰਾ ਂਹਵਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮਨੁਖਾ ਸਰੀਰ। ਹਜਵੇਂ ਇਕ ਮਾਲਾ ਿੁੰਦੀ 

ਿੈ ਤੇ ਮਾਲਾ ਦੇ ਹਸਰ ੇਉਤੇ ਇਕ ਹਸ਼ਰੋਮਣੀ ਮਣਕਾ ਿੁੰਦਾ ਿ,ੈ ਹਤਵੇਂ ਸਰੀਰ ਭਾਵ ਮਨੁਖਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇਕ ਰਥ ਿ ੈਤੇ ਇਕ ਉਸ 

ਦਾ ਰਥਵਾਨ ਿੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੰੂ ਪੁ੍ਰਾਣੀਆ ਂਪੁ੍ਸਤਕਾਂ ਦੇ ਜਾਣੂ ਲੋਕ ਸਮਝਦ ੇਿਨ। ਮਸਲਨ ‘ਹਮਹਲੰਦਾ ਪ੍ਨਿਾ’ ਤੇ ‘ਕਠੋਪ੍ਹਨਸ਼ਦ’ 

ਹਵਚ ਵੀ ਸਰੀਰ ਨੰੂ ਰਥ ਨਾਲ ਤਸ਼ਬੀਿ ਹਦਤੀ ਿ।ੈ -ਸ਼ਬਦਾਰਥ, ਸਰੀ ਗੁਰ ੂਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਹਸ਼ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, 

ਅੰਹਮਰਤਸਰ, ੨੦੧੭, ਪੰ੍ਨਾ ੪੭੦ 

आत्मानं रथिन ंथिथि शरीर रिमेि तु। बुथि तु सारथि थिथि मन: प्रग्रहमेि च (ਆਤਮਾ ਰਥੀ, ਸ਼ਰੀਰ ਰਥ ਿੈ, 

ਬੁਧੀ ਰਥਵਾਨ ਅਤੇ ਮਨ ਲਗਾਮ ਿ)ੈ। -ਕਠ ਉਪ੍ਹਨਸ਼ਦ ੧/੩/੩  

ਜੁਹਗ ਜੁਹਗ ਮੇਰੁ ਸਰੀਰ ਕਾ ਬਾਸਨਾ ਬਧਾ ਆਵੈ ਜਾਵੈ॥ ਹਫਹਰ ਹਫਹਰ ਫੇਹਰ ਵਟਾਈਐ ਹਗਆਨੀ ਿੋਇ ਮਰਮੁ ਕਉ ਪ੍ਾਵ॥ੈ 

ਸਹਤਜੁਹਗ ਦੂਜਾ ਭਰਮ ੁਕਹਰ ਤਰ ੇਤੇ ਹਵਹਚ ਜੋਨੀ ਹਫਹਰ ਆਵੈ॥ ਤਰ ੇਤੇ ਕਰਮਾ ਬਾਧਤੇ ਦੁਆਪ੍ਹਰ ਹਫਹਰ ਅਵਤਾਰ ਕਰਾਵੈ॥ 

ਦੁਆਪ੍ਹਰ ਮਮਤਾ ਅਿੰਕਾਰ ਿਉਮੈ ਅੰਦਹਰ ਗਰਹਬ ਗਲਾਵੈ॥ ਹਤਰਿੁ ਜੁਗਾ ਕੇ ਕਰਮ ਕਹਰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਸੰਸਾ ਨ ਚੁਕਾਵ॥ੈ 

ਹਫਹਰ ਕਹਲਜੁਗ ਅੰਦਹਰ ਦੇਹਿ ਧਹਰ ਕਰਮਾ ਂਅੰਦਹਰ ਫੇਹਰ ਫਸਾਵੈ ॥ ਅਉਸਰੁ ਚੁਕਾ ਿਥ ਨ ਆਵ ੈ॥੧੫॥ -ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, 

ਵਾਰ ੧ ਪ੍ਉੜੀ ੧੫ 
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ਇਿ ਰਥ ਤੇ ਰਥਵਾਨ ਹਫਰ ਿਰੇਕ ਜੁਗ ਦੇ ਿਾਲਾਤਾ ਂਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲੇ ਜਾਂਦੇ ਿਨ ਪ੍ਰ ਹਗਆਨਵਾਨ ਮਨੁਖ ਿੀ ਇਸ ਰਿੱਸ ਨੰੂ 

ਸਮਝਦੇ ਿਨ। 

ਸਹਤਜੁਗ ਹਵਚ ਰਥ ਸੰਤੁਸ਼ਟਤਾ ਵਾਲੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਧਰਮ ਉਸ ਰਥ ਨੰੂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ; ਭਾਵ, ਸਹਤਜੁਗ ਵੇਲੇ ਲੋਕ 

ਸੰਤੋਖੀ ਅਤੇ ਧਰਮੀ ਿੁੰਦੇ ਸਨ। ਦਇਆ, ਧਰਮ, ਸੰਤੁਸ਼ਟਤਾ ਆਹਦ ਦੈਵੀ ਗੁਣ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪ੍ਰੇਰਕ ਸਨ।5 

ਤਰ ੇਤ ੇਜੁਗ ਹਵਚ ਰਥ ਇੰਦਹਰਆਵੀ ਸੰਜਮ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜੋਰ ਉਸ ਰਥ ਨੰੂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ; ਭਾਵ, ਸੰਤੋਖ ਦੀ ਥਾਂ ਬਾਿਰਮੁਖੀ 

ਇੰਦਹਰਆਵੀ ਸੰਜਮ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਥਾਂ ਬਲ, ਰੋਿ ਆਹਦ ਨੇ ਲੈ ਲਈ। ਜਤ, ਸੰਜਮ, ਜੋਰ, ਰੋਿ, ਿੋਧ ਆਹਦ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪ੍ਰੇਰਕ 

ਿੋ ਗਏ।6 

ਦੁਆਪ੍ਰ ਜੁਗ ਹਵਚ ਰਥ ਸੀ ਤਪ੍ ਸਾਧਨਾ ਦਾ ਤੇ ਦਾਨ-ਪੰੁ੍ਨ ਇਸ ਰਥ ਨੰੂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ; ਭਾਵ, ਦੁਆਪ੍ਰ ਹਵਚ 

ਤਪੱ੍ਹਸਆ ਕਰਨੀ, ਯੱਗ ਕਰਨਾ, ਦਾਨ ਦੇਣਾ ਆਹਦ ਕਰਮ ਜੀਵਨ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਬਣ ਗਏ।7 

ਕਲਜੁਗ ਹਵਚ ਰਥ ਅੱਗ ਰੂਪ੍ੀ ਹਤਰਸ਼ਨਾ ਦਾ ਿੈ ਤੇ ਝੂਠ ਉਸ ਨੰੂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਿੈ; ਭਾਵ, ਕਲਜੁਗ ਵੇਲੇ ਿਰ ਪ੍ਾਸੇ ਮਾਇਕੀ 

ਹਤਰਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਬਲ ਉਠੀ ਤੇ ਝੂਠ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਵਰਤ ਹਗਆ। ਸਤ, ਸੰਤੋਖ, ਧਰਮ ਆਹਦ ਲੋਪ੍ ਿੋ ਗਏ। 

 

ਪ੍ਦ ਅਰਥ 

ਨਾਨਕ = ਨਾਨਕ! 

ਨਾਂਵ, ਸੰਬੋਧਨ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

 

ਮੇਰੁ = ਮੇਰੂ, ਹਸ਼ਰੋਮਣੀ। 

ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ (ਸਰੀਰ ਦਾ), ਸੰਬੰਧ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ/ਰਾਜਸਥਾਨੀ - ਮੇਰੁ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਮੇਰ/ੁਮੇਰਉ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਮੇਰੁ (ਇਕ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬਤ; ਹਸ਼ਰੋਮਣੀ); ਸੰਸਹਿਤ - 

ਮੇਰੁ (मेरु: - ਪੁ੍ਰਾਣਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਪ੍ਰਥਵੀ ਦੇ ਮੱਧ ਹਵਚ ਇਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਿਾੜ; ਮਾਲਾ ਦਾ ਹਸ਼ਰੋਮਣੀ ਮਣਕਾ)। 

  

                                                           

5 ਸਤਜੁਹਗ ਸਭੁ ਸੰਤੋਖ ਸਰੀਰਾ ਪ੍ਗ ਚਾਰੇ ਧਰਮੁ ਹਧਆਨੁ ਜੀਉ ॥੧॥ -ਗੁਰ ੂਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ੪੪੫ 

6 ਤੇਤਾ ਜੁਗੁ ਆਇਆ ਅੰਤਹਰ ਜੋਰ ੁਪ੍ਾਇਆ ਜਤੁ ਸੰਜਮ ਕਰਮ ਕਮਾਇ ਜੀਉ ॥ ਪ੍ਗੁ ਚਉਥਾ ਹਖਹਸਆ ਤਰ ੈ ਪ੍ਗ ਹਟਹਕਆ ਮਹਨ 

ਹਿਰਦੈ ਿੋਧੁ ਜਲਾਇ ਜੀਉ ॥ -ਗੁਰ ੂਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ੪੪੫ 

7 ਜੁਗ ੁਦੁਆਪੁ੍ਰੁ ਆਇਆ ਭਰਹਮ ਭਰਮਾਇਆ ਿਹਰ ਗੋਪ੍ੀ ਕਾਨੁੁ੍ ਉਪ੍ਾਇ ਜੀਉ ॥ ਤਪੁ੍ ਤਾਪ੍ਨ ਤਾਪ੍ਹਿ ਜਗ ਪੰੁ੍ਨ ਆਰੰਭਹਿ 

ਅਹਤ ਹਕਹਰਆ ਕਰਮ ਕਮਾਇ ਜੀਉ ॥ -ਗੁਰ ੂਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ੪੪੫ 
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ਸਰੀਰ = ਸਰੀਰ। 

ਨਾਂਵ, ਸੰਬੰਧ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ/ਰਾਜਸਥਾਨੀ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ/ਪ੍ਾਲੀ - ਸਰੀਰ;  ਸੰਸਹਿਤ - ਸ਼ਰੀਰਮੁ੍ (शरीरम् - ਜੋ ਪ੍ਲ ਹਵਚ ਨਾਸ਼ ਿੋ 

ਜਾਵੇ; ਸਰੀਰ)। 

 

ਕਾ = ਦਾ। 

ਸੰਬੰਧਕ। 

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

ਕਰਨਾ)।  

 

ਇਕੁ = ਇਕ। 

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

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

 

ਰਥੁ = ਰਥ, ਵਾਿਨ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ/ਹਸੰਧੀ - ਰਥੁ; ਬਰਜ - ਰਥ (ਇਕ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਵਾਰੀ; ਸਰੀਰ); ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਰਥ;  ਸੰਸਹਿਤ - ਰਥਿ (रि: - 

ਵਾਿਨ, ਗੱਡੀ, ਹਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਜੁਧ ਹਵਚ ਵਰਹਤਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਵਾਿਨ/ਰਥ)। 

 

ਰਥਵਾਿੁ = ਰਥ ਨੰੂ ਵਾਿੁਣ/ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਰਥਵਾਨ, ਸਾਰਥੀ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਰਥਵਾਿੁ; ਰਾਜਸਥਾਨੀ - ਰਥਵਾਿ; ਸੰਸਹਿਤ - ਰਥਵਾਿਿ (रििाह: - ਰਥ ਦਾ ਘੋੜਾ, ਰਥ ਹਿਕਣ 

ਵਾਲਾ, ਰਥ ਚਾਲਕ)। 
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ਜੁਗ ੁਜੁਗ ੁ= ਜੁਗ-ੋਜੁਗ।8 

ਹਕਹਰਆ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ।   

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ/ਹਸੰਧੀ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਜੁਗ;ੁ ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਜੁਗ/ਜੁਗੋ; ਸੰਸਹਿਤ - ਯੁਗਿ (युग: - ਜੋੜਾ; ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਹਵਚ ਮੰਨੇ 

ਜਾਂਦੇ ਚਾਰ ਜੁਗ)।    

 

ਫੇਹਰ = ਫੇਰ, ਹਫਰ। 

ਹਕਹਰਆ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਹਫਹਰ/ਫੇਹਰ; ਲਹਿੰਦੀ - ਹਫਰ (ਮੁੜਣਾ, ਬਾਅਦ, ਹਫਰ)); ਬਰਜ - ਹਫਹਰ (ਹਫਰ, ਬਾਅਦ); ਦਰਦ ਭਾਸ਼ਾਵਾ ਂ- 

ਹਫਹਰ (ਘੁੰਮਣਘੇਰੀ);  ਸੰਸਹਿਤ - ਫੇਰ (फेर - ਮੁੜਣਾ ਜਾਂ ਮੋੜਣਾ, ਘੁੰਮਾਉਣਾ)। 

 

ਵਟਾਈਅਹਿ = ਵਟਾਈਦ ੇਿਨ, ਵਟਾਏ/ਬਦਲੇ ਜਾਂਦੇ ਿਨ। 

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

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਬਟਾਉਣਾ (ਮੁਰੜਵਾਉਂਣਾ, ਬਦਲਨਾ);  ਹਸੰਧੀ - ਵਟਾਇਣੁ (ਬਦਲਨਾ); ਪ੍ਾਲੀ - ਵੱਟਾਪੇ੍ਹਤ; ਸੰਸਹਿਤ - 

ਵਰ੍ਤਯਹਤ (िततयथत - ਮੁਰੜਵਾਉਂਦਾ ਿ,ੈ ਘੁੰਮਦਾ ਿੈ)। 

 

ਹਗਆਨੀ = ਹਗਆਨਵਾਨ ਮਨੁਖ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ। 

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

ਵਾਲਾ)। 

 

ਬੁਝਹਿ = ਬੁਝਦ ੇਿਨ, ਸਮਝਦੇ ਿਨ। 

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

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਬੁਝਹਿ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਬੁਹਜ੍ਝਹਿ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਬੁਜ੍ਝਅਇ; ਪ੍ਾਲੀ - ਬੁਜ੍ਝੰਤੇ;  ਸੰਸਹਿਤ - ਬੁਧਯੰਤੇ (बुध्यन्ते - 

ਬੁਝਦ ੇਿਨ,  ਸਮਝਦੇ ਿਨ)। 

                                                           

8 ਪ੍ਰੋ. ਸਾਹਿਬ ਹਸੰਘ 'ਜੁਗ ਜੁਗ, ਜੁਹਗ ਜੁਹਗ' ਦੋਵਾ ਂਨੰੂ ਸਮਾ ਂਵਾਚਕ, ਹਕਹਰਆ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣੋਕਤੀ ਹਲਖਦ ੇਿਨ। -ਪ੍ਰੋ. ਸਾਹਿਬ ਹਸੰਘ, 

ਗੁਰਬਾਣੀ ਹਵਆਕਰਣ, ਹਸੰਘ ਬਰਦਰਜ਼, ਅੰਹਮਰਤਸਰ, ੨੦੧੫, ਪੰ੍ਨਾ ੩੨੧  
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ਤਾਹਿ = ਹਤਸ ਨੰੂ, ਉਸ (ਰਿੱਸ) ਨੰੂ। 

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

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਤਾਹਿ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਤਾਿ/ੇਤਾਹਿ (ਉਸ ਲਈ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਤਸ; ਸੰਸਹਿਤ - ਤਸਯ/ਤੇਸ਼ਾਮੁ੍ (तस्य/तेषाम् - 

ਉਸ ਦਾ, ਉਨਹਾ ਂਦਾ)। 

 

ਸਤਜੁਹਗ = ਸਹਤਜੁਗ ਹਵਚ। 

ਨਾਂਵ, ਅਹਧਕਰਣ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਸਹਤਜੁਗ; ਬਰਜ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਸੱਤਜੁਗ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਸੱਤਜੁਗ; ਸੰਸਹਿਤ - ਸਤਯਯੁਗ (सत्ययुग - ਸੱਚਾ ਜੁਗ, 

ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਹਵਚ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦ ੇਚਾਰ ਜੁਗਾਂ ਹਵਚੋਂ ਪ੍ਹਿਲਾ ਜੁਗ)। 

 

ਸੰਤੋਖ = ਸੰਤੋਖ (ਦਾ), ਸੰਤੁਸ਼ਟਤਾ ਵਾਲੇ ਸੁਭਾਅ (ਦਾ)। 

ਨਾਂਵ, ਸੰਬੰਧ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਸੰਤੋਖ/ਸੰਤੋਸ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਸੰਤੋਸ; ਸੰਸਹਿਤ - ਸੰਤੋਸ਼ (सन्तोष - ਸੰਤੋਖ)। 

 

ਧਰਮੁ = ਧਰਮ, ਸਦਗੁਣ, ਸਦਾਚਾਰ, ਨੇਕੀ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

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

 

ਅਗੈ = ਅਗੇ, ਮੂਿਰੇ। 

ਹਕਹਰਆ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ। 

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

 

ਤਰ ੇਤ ੈ= ਤਰ ੇਤ ੇਹਵਚ। 

ਨਾਂਵ, ਅਹਧਕਰਣ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 
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ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਤਰ ੇਤਾ; ਸੰਸਹਿਤ - ਤਰ ੇਤਾ (त्रेता - ਹਤੰਨਾ ਂਦਾ ਸਮੂਿ; ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਹਵਚ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਚਾਰ ਜੁਗਾਂ ਹਵਚੋਂ ਦੂਜਾ 

ਜੁਗ)। 

 

ਜਤੈ = ਜਤ (ਦਾ), ਇੰਦਹਰਆਵੀ ਸੰਜਮ (ਦਾ)। 

ਨਾਂਵ, ਸੰਬੰਧ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਜਤ; ਬਰਜ - ਜਤ (ਰੋਕਣਾ); ਸੰਸਹਿਤ - ਯਤਿ (यत: - ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ, ਸੰਜਮ ਵਾਲਾ, ਦਮਨ ਕੀਤਾ ਿੋਇਆ, 

ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ)। 

 

ਜੋਰ ੁ= ਜੋਰ, ਬਲ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ/ਬਰਜ - ਜੋਰ; ਫ਼ਾਰਸੀ - ਜ਼ੋਰ (ਬਲ, ਤਾਕਤ, ਸ਼ਕਤੀ)। 

 

ਦੁਆਪੁ੍ਹਰ = ਦੁਆਪ੍ਰ ਹਵਚ। 

ਨਾਂਵ, ਅਹਧਕਰਣ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਬਰਜ - ਦੁਆਪ੍ਰ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਦੁਵਰ; ਸੰਸਹਿਤ - ਦਵ ਾਪ੍ਰਮੁ੍ (द्वापरम् - ਦਵੰਦ, ਦੁਹਬਧਾ; ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਹਵਚ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਚਾਰ 

ਜੁਗਾਂ ਹਵਚੋਂ ਤੀਜਾ ਜੁਗ)।9 

 

ਤਪੈ੍ = ਤਪ੍ (ਦਾ), ਤਪ੍ ਸਾਧਣ ਦਾ। 

ਨਾਂਵ, ਸੰਬੰਧ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਤਪ੍; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਤਵ; ਪ੍ਾਲੀ - ਤਪੋ੍; ਸੰਸਹਿਤ - ਤਪ੍ਸ (तपस - ਤਾਪ੍, ਗਰਮੀ, ਕਸ਼ਟ, ਕਰੜੀ 

ਸਾਧਨਾ/ਤਪੱ੍ਹਸਆ)। 

 

                                                           

9 ਇਸ ਜੁਗ ਦੇ ਅੰਤ ਹਵਚ ਅਨੇਕ ਸਮਾਜਕ, ਧਾਰਮਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਹਦ ਦੁਹਬਧਾਵਾ ਂਪੈ੍ਦਾ ਿੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਹਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਨਹਾ ਂ

ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਸ਼ਰੀਮਦੁ੍  ਭਗਵਦੁ੍  ਗੀਤਾ ਹਵਚ ਕੀਤਾ ਿੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ‘ਦੁਆਪ੍ਹਰ’ ਦਾ ਸ਼ਾਬਦਕ ਅਰਥ ‘ਦੁਹਬਧਾ, ਦਵੰਦ’ 

ਪ੍ਰਚਲਤ ਿੋ ਹਗਆ। -ਡਾ. ਰਾਜਬਲੀ ਪ੍ਾਂਡੇਯ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਕੋਸ਼, ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਿੰਦੀ ਸੰਸਥਾਨ, ਲਖਨਊ, ਪੰ੍ਨਾ ੩੩੫ 
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ਸਤੁ = ਦਾਨ, ਦਾਨ-ਪੰੁ੍ਨ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਸਤੁ; ਸੰਸਹਿਤ - ਸਹਤਿ (सथत: - ਤੋਿਫਾ, ਦਾਨ)। 

 

ਕਲਜੁਹਗ = ਕਲਜੁਗ ਹਵਚ। 

ਨਾਂਵ, ਅਹਧਕਰਣ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਬਰਜ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਕਹਲਜੁਗ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਕਹਲਜੁਗ;ਂ ਸੰਸਹਿਤ - ਕਹਲਯੁਗਮੁ੍ (कथियुगम् - ਕਾਲਾ ਜੁਗ, ਕਲੇਸ਼ ਦਾ ਜੁਗ, 

ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਹਵਚ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦ ੇਚਾਰ ਜੁਗਾਂ ਹਵਚੋਂ ਚਉਥਾ ਜੁਗ)। 

 

ਅਗਹਨ = ਅੱਗ (ਦਾ); ਹਤਰਸ਼ਨਾ (ਦਾ)। 

ਨਾਂਵ, ਸੰਬੰਧ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਬਰਜ - ਅਹਗਨ/ਅਗਹਨ; ਸੰਸਹਿਤ - ਅਹਨਨਿ (अथग्न: - ਅੱਗ)। 

 

ਕੂੜੁ = ਝੂਠ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਕੂੜੁ/ਕੂੜਾ/ਕੂੜੋ; ਲਹਿੰਦੀ - ਕੂੜ/ਕੂੜਾ; ਹਸੰਧੀ - ਕੂੜੁ/ਕੂੜੋ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਕੂੜ/ਕੂੜਾ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਕੂਡ; ਸੰਸਹਿਤ 

- ਕੂਟ/ਕੂਟਕ (कूट/कूटक - ਹਮਹਥਆ, ਝੂਠ, ਭਰਮ, ਧੋਖਾ/ਜਾਲਸਾਜੀ, ਧੋਖੇਬਾਜੀ, ਚਲਾਕੀ)। 

 

॥੧॥  = ਪ੍ਹਿਲਾ ਸਲੋਕ ਸੰਪ੍ੂਰਨ। 

 

ਕਾਹਵਕ ਪ੍ਖ 

ਇਸ ਸਲੋਕ ਦੀ ਪ੍ਹਿਲੀ ਤੁਕ ਹਵਚ ‘ਮੇਰੁ’ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਕ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿੈ। ਇਥੇ ‘ਮੇਰੁ ਸਰੀਰ’ ਦਾ ਭਾਵ 

ਸਾਰ ੇਸਰੀਰਾ ਂਹਵਚੋਂ ਹਸ਼ਰੋਮਣੀ, ਅਰਥਾਤ ਮਨੁਖਾ ਸਰੀਰ ਿ।ੈ 
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ਇਸ ਸਲੋਕ ਦੀਆਂ ਅਗਲੇਰੀਆ ਂਤੁਕਾਂ ਹਵਚ ‘ਰਥੁ’ ਸਰੀਰ ਲਈ ਅਤੇ ‘ਰਥਵਾਿੁ’ ਆਤਮਾ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਹਵਚ ਆਇਆ ਿੈ। ਹਜਵ ੇ

‘ਰਥੁ’ ਨੰੂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ‘ਰਥਵਾਿੁ’ ਿੁੰਦਾ ਿ,ੈ ਉਸ ੇਤਰਹਾਂ ਸਰੀਰ ਨੰੂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਆਤਮਾ ਿੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਸਰੀਰ ਉਪ੍ਰ 

ਪੂ੍ਰਨ ਹਨਯੰਤਰਣ ਿੁੰਦਾ ਿ।ੈ 

 

ਅਗਲੀਆ ਂਚਾਰ ਤੁਕਾਂ ਹਵਚ ਸੰਕੇਤਾਂ-ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰੂਪ੍ਕ ਅਲੰਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਿੋਈ ਿੈ। ਇਨਹਾਂ ਤੁਕਾਂ ਹਵਚ ‘ਰਥੁ’ 

ਅਤੇ ‘ਰਥਵਾਿੁ’ ਲਈ ਵਖ-ਵਖ ਜੁਗਾਂ ਹਵਚ ਵਖੋ-ਵਖਰੇ ਉਪ੍ਮਾਨ ਹਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਨ: 

ਜਗੁ                                        ਰਥ ੁਲਈ ਉਪ੍ਮਾਨ                        ਰਥਵਾਿ ੁਲਈ ਉਪ੍ਮਾਨ 

ਸਹਤਜੁਹਗ                                   ਸੰਤੋਖ                                                   ਧਰਮੁ 

ਤਰ ੇਤਾ                                ਜਤੈ                                                     ਜੋਰ ੁ

ਦੁਆਪ੍ਹਰ                                   ਤਪੈ੍                                                     ਸਤੁ 

ਕਲਜੁਹਗ                                   ਅਗਹਨ                                                 ਕੂੜੁ 

 

ਸਲੋਕ ਦੀ ਤੀਜੀ, ਚਉਥੀ, ਪੰ੍ਜਵੀਂ ਅਤੇ ਛੇਵੀਂ ਤੁਕ ਸੰਰਚਨਾਤਮਕ ਪੱ੍ਧਰ ਉਤੇ ਸਮਾਨ ਿੋਣ ਕਾਰਨ ਇਿ ਤੁਕਾਂ ਸੰਰਚਨਾ ਪੱ੍ਧਰੀ 

ਸਮਾਨੰਤਰਤਾ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਉਦਾਿਰਣ ਬਣਦੀਆ ਂਿਨ: 

ਸਤਜੁਹਗ 

ਤਰ ੇਤ ੈ

ਦੁਆਪੁ੍ਹਰ 

ਕਲਜੁਹਗ 

ਰਥੁ 

ਰਥੁ 

ਰਥੁ 

ਰਥੁ 

ਸੰਤੋਖ 

ਜਤੈ 

ਤਪੈ੍ 

ਅਗਹਨ 

ਕਾ 

ਕਾ 

ਕਾ 

ਕਾ 

ਧਰਮੁ 

ਜੋਰ ੁ

ਸਤੁ 

ਕੂੜੁ 

ਅਗੈ 

ਅਗੈ 

ਅਗੈ 

ਅਗੈ 

ਰਥਵਾਿੁ 

ਰਥਵਾਿੁ 

ਰਥਵਾਿੁ 

ਰਥਵਾਿੁ 

  

ਇਸ ਸਲੋਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆ ਂਛੇਆਂ ਤੁਕਾਂ ਦਾ ਮਾਤਰਾ ਹਵਧਾਨ ੧੩+੧੧ ਿੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਿ ਸਲੋਕ ਦੋਿਰਾ ਛੰਦ ਦੇ ਵਰਗ 

ਹਵਚ ਆਉਂਦਾ ਿੈ। ਇਥੇ ਹਤੰਨ ਦੋਿਰੇ ਜੋੜ ਕੇ ਇਕ ਸਲੋਕ ਬਣਾਇਆ ਹਗਆ ਿੈ। 
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ਮਃ ੧ ॥10  

ਸਾਮ11 ਕਹ ੈਸੇਤੰਬਰੁ ਸੁਆਮੀ   ਸਚ ਮਰਹ ਆਛ ੈ ਸਾਰਚ ਰਹੇ ॥ ਸਭ ੁਕੋ ਸਰਚ ਸਮਾਵ॥ੈ  

ਰਰਗੁ ਕਹ ੈਰਰਹਆ ਭਰਪੂਰਰ ॥ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਦੇਵਾ ਮਰਹ ਸੂਰ ੁ॥ 

ਨਾਇ ਲਇਐ ਪਰਾਛਤ ਜਾਰਹ ॥ ਨਾਨਕ  ਤਉ ਮੋਖੰਤਰ ੁਪਾਰਹ ॥  

ਜੁਜ ਮਰਹ ਜੋਰਰ ਛਲੀ ਚੰਦਰਾਵਰਲ   ਕਾਨ੍ ਰਕਰਸਨੁ ਜਾਦਮ ੁਭਇਆ ॥ 

ਪਾਰਜਾਤੁ ਗੋਪੀ ਲੈ ਆਇਆ   ਰਬੰਦਰਾਬਨ ਮਰਹ ਰੰਗੁ ਕੀਆ ॥  

ਕਰਲ ਮਰਹ ਬੇਦ ੁਅਥਰਬਣੁ ਹੂਆ   ਨਾਉ ਖੁਦਾਈ ਅਲਹੁ ਭਇਆ ॥ 

ਨੀਲ ਬਸਤਰ ਲੇ ਕਪੜ ੇਪਰਹਰੇ   ਤੁਰਕ ਪਠਾਣੀ ਅਮਲੁ ਕੀਆ ॥ 

ਚਾਰ ੇਵੇਦ ਹੋਏ ਸਰਚਆਰ ॥ ਪੜਰਹ ਗੁਣਰਹ ਰਤਨ੍ ਚਾਰ ਵੀਚਾਰ ॥  

ਭਾਉ ਭਗਰਤ ਕਰਰ ਨੀਚੁ ਸਦਾਏ ॥ ਤਉ ਨਾਨਕ ਮੋਖੰਤਰ ੁਪਾਏ ॥੨॥  

 

ਸ਼ਾਬਦਕ ਅਨੁਵਾਦ 

(ਸਹਤਜੁਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ) ਸਾਮਵੇਦ ਕਹਿੰਦਾ ਿੈ, ਸੁਆਮੀ ‘ਸਵੇਤੰਬਰ’ ਿੈ, (ਜੋ) ਸਚ ਹਵਚ ਸਹਥਤ ਿੈ (ਤੇ) ਸਚ ਹਵਚ ਿੀ ਰਹਿੰਦਾ 

ਿੈ। ਿਰ ਕੋਈ ਸਚ ਹਵਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। 

ਹਰਗਵੇਦ ਕਹਿੰਦਾ ਿੈ, (ਤਰ ੇਤੇ ਜੁਗ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਰਾਮਚੰਦਰ ਿਰ ਥਾਂ) ਭਰਪੂ੍ਰ ਿ ੋਹਰਿਾ ਿ।ੈ ਰਾਮਚੰਦਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇਵਹਤਆ ਂਹਵਚ 

ਸੂਰਜ (ਵਾਂਗ ਹਸ਼ਰੋਮਣੀ) ਿ।ੈ (ਉਸ ਦਾ) ਨਾਮ ਲੈਣ ਨਾਲ ਪ੍ਾਪ੍ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਿਨ। ਨਾਨਕ! ਤਾਂ ਿੀ (ਜੀਵ) ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਾਉਂਦ ੇਿਨ। 

(ਦੁਆਪ੍ਰ ਜੁਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ) ਯਜੁਰਵੇਦ ਸਮੇਂ ਕਾਨਹ-ਹਿਸ਼ਨ ਯਾਦਵ (ਕੁਲ ਹਵਚ ਅਵਤਾਰ ਪ੍ਰਗਟ) ਿੋਇਆ, 

(ਹਜਸ ਨੇ ਆਪ੍ਣੇ) ਜੋਰ ਨਾਲ ਚੰਦਰ ਾਵਲੀ ਛਲ ਲਈ।12  

(ਉਿ ਸਤਭਾਮਾ ਗੋਪ੍ੀ ਲਈ) ਪ੍ਾਰਜਾਤ  (ਦਾ ਰੁਖ) ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, (ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ) ਹਬਰੰਦਾਬਨ ਹਵਚ ਪ੍ਰੇਮ-ਰੰਗ ਮਾਹਣਆ। 

ਕਹਲਜੁਗ ਹਵਚ ਅਥਰਵ ਵੇਦ (ਪ੍ਰਚਲਤ) ਿੋਇਆ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਂ ਅੱਲਾਿ (ਪ੍ਰਹਸਧ) ਿੋ ਹਗਆ। 13 

                                                           

10 ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਿਰ ਜੁਗ ਦਾ ਇਕ ਵੇਦ, ਅਵਤਾਰ ਤੇ ਧਰਮ ਥਾਹਪ੍ਆ ਿੋਇਆ ਸੀ। ਪ੍ਰ ਗੁਰ ੂਸਾਹਿਬ ਇਸ ਸਲੋਕ ਹਵਚ ਪ੍ਰਚਲਤ 

ਧਾਰਣਾਵਾ ਂਦੇ ਸੰਕੇਤਕ ਵਰਣਨ ਰਾਿੀਂ ਇਿ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਿਨ ਹਕ ਮਨੁਖ ਭਾਵੇਂ ਹਕਸੇ ਵੀ ਜੁਗ ਅਥਵਾ ਸਮੇਂ ਹਵਚ ਰਹਿੰਦੇ ਿੋਣ, 

ਮੁਕਤੀ ਹਨਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮਾ-ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਿੀ ਹਮਲਦੀ ਿੈ। -ਸ਼ਬਦਾਰਥ, ਸਰੀ ਗੁਰ ੂਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਹਸ਼ਰੋਮਣੀ 

ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਅੰਹਮਰਤਸਰ, ੨੦੧੭, ਪੰ੍ਨਾ ੪੭੦ 

11 ਕਈ ਿਥ ਹਲਖਤ ਬੀੜਾ ਂਹਵਚ ‘ਸਾਮ’ੁ ਪ੍ਾਠ ਵੀ ਹਮਲਦਾ ਿੈ। 

12 ਅਰਥ ਅਨਵੈ ਕਰਕੇ। 

13 ਆਹਦ ਪੁ੍ਰਖ ਕਉ ਅਲਿੁ ਕਿੀਐ ਸੇਖਾ ਂਆਈ ਵਾਰੀ ॥ -ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ੧੧੯੧ 
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ਤੁਰਕਾਂ ਤੇ ਪ੍ਠਾਣਾ ਨੇ (ਦੁਨੀਆਂ) ‘ਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, (ਤੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ) ਨੀਲੇ-ਿਰੇ  (ਰੰਗ ਦੇ) ਬਸਤਰ ਲੈ ਕੇ ਕਪ੍ੜੇ ਪ੍ਹਿਨ ਲਏ। 14 

(ਇਸ ਤਰਹਾਂ) ਚਾਰੇ ਵੇਦ (ਆਪੋ੍ ਆਪ੍ਣੇ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ) ਸੱਚ ੇਿੋ ਗਏ। (ਮੰਹਨਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਹਕ ਜੋ ਮਨੁਖ ਇਨਹਾਂ ਵੇਦਾਂ ਨੰੂ) ਪ੍ੜਹਦੇ 

ਵੀਚਾਰਦੇ ਿਨ, ਉਨਹਾ ਂਦੇ ਹਵਚਾਰ ਸੁੰਦਰ (ਿੋ ਜਾਂਦ ੇਿਨ)।  

(ਪ੍ਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ) ਪ੍ਰੇਮਾ-ਭਗਤੀ ਕਰ ਕੇ ਨੀਵਾ ਂਅਖਵਾਏ, ਤਾਂ ਨਾਨਕ! (ਉਿ) ਮੋਖ-ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਾਉਂਦਾ ਿੈ। 

 

ਭਾਵਾਰਥਕ-ਹਸਰਜਣਾਤਮਕ ਅਨੁਵਾਦ 

ਸਹਤਜੁਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮੰਹਨਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਮਵੇਦ ਕਹਿੰਦਾ ਿੈ ਹਕ ਮਾਲਕ-ਪ੍ਰਭੂ ਹਚੱਟੇ ਬਸਤਰਾਂ ਅਥਵਾ ਹਚੱਟੇ ਰੰਗ ਵਾਲਾ15 (ਿੰਸ 

ਅਵਤਾਰ) ਿੈ। ਉਿ ਆਪ੍ਣੇ ਸਚ-ਸਰੂਪ੍ ਹਵਚ ਸਹਥਤ ਿੈ ਤੇ ਸਚ-ਸਰੂਪ੍ ਹਵਚ ਿੀ ਰਹਿੰਦਾ ਿੈ। ਸਹਤਜੁਗ ਹਵਚ ਿਰ ਕੋਈ ਸੱਚ 

ਬੋਲਣ ਤੇ ਸੱਚ ਦਾ ਹਵਉਿਾਰ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਸੇਤੰਬਰ-ਿਰੀ ਦੇ ਸਚ-ਸਰੂਪ੍ ਹਵਚ ਲੀਨ ਿੋ ਜਾਂਦਾ ਿੈ।16 

                                                                                                                                                                                    

“ਅਥਰਵਣ ਵੇਦ ਦਾ ‘ਅਲਾਿ’ ਨਾਲ ਕੀ ਤੁਅੱਲਕ ਿੈ? ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਦ ਦਾ ਚਉਥੇ ਜੁਗ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਣੀ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਕੀ ਸੰਬੰਧ 

ਿੈ? ਇਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਿ ਿ ੈਹਕ ਿਰ ਇਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵੇਦ ਦੇ ਨਾਉਂ ਦਾ ਪ੍ਹਿਲਾ ਅਖਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਲਤ ਈਸ਼ਵਰੀ ਨਾਂ ਦੇ 

ਪ੍ਹਿਲੇ ਅਖਰ ਨਾਲ ਰਲਦਾ ਿੈ: ਸਾਮ - ਸੇਤੰਬਰ, ਹਰਗੁ - ਰਾਮੁ, ਜੁਜ - ਜਾਦਮੁ, ਅਥਰਵਣ - ਅਲਿੁ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਿ ਿੈ ਹਕ 

ਅਥਰਵਣ ਚਉਥਾ ਵੇਦ ਹਗਹਣਆ ਜਾਂਦਾ ਿ,ੈ ਇਸ ਲਈ ਚਉਥੇ ਜੁਗ ਨਾਲ ਵਰਹਤਆ ਿੈ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਹਿਰਾ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਧਰਮ ਦਾ 

ਸੀ। ਅਥਰਵਣ ਵੇਦ ਦਾ ਇਕ ਿੋਰ ਵੀ ਤੁਅੱਲਕ ਿੈ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਮਤ ਨਾਲ। ਇਸ ਵੇਦ ਬਾਬਤ ਿਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਇਿ ਸ਼ੱਕ ਬਹਣਆ 

ਹਰਿਾ ਿ ੈਹਕ ਇਸ ਹਵਚ ਹਦਤ ੇਹਖਆਲ ਅਣ-ਆਰੀਆ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਿਨ। ਕਈ ਖੋਜੀ ਇਸ ਨੰੂ ਈਰਾਨ ਦੇ ਮੁਗਾ ਂ(Magians) 

ਦਾ ਵੇਦ ਦਸਦੇ ਿਨ (ਦੇਖੋ  Bloomfield’s Hymns of the Atharva Vedu, Atharva Veda Gopatha 

Brahma, p.8)। ਹਜੱਲੀ, ਜੋ ਈਰਾਨ ਦਾ ਇਕ ਉਘਾ ਹਵਦਵਾਨ ਿੋਇਆ ਿੈ, ਹਲਖਦਾ ਿੈ ਹਕ “ਬਰਾਿਮਣਾ ਂਦੀ ਧਰਮ ਪੁ੍ਸਤਕ 

ਦੇ ਪੰ੍ਜ ਹਿੱਸ ੇਿਨ; ਪੰ੍ਜਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਹਵਚ ਬਿੁਤ ਗੁਝੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਿੋਣ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ੜਹਨਾ ਬਰਾਿਮਣਾ ਂਨੰੂ ਵਰਹਜਆ ਿੋਇਆ ਿੈ” 

ਹਫਰ ਉਿ ਹਲਖਦਾ ਿੈ ਹਕ “ਉਨਹਾ ਂਦਾ ਪੱ੍ਕਾ ਹਖਆਲ ਿੈ ਹਕ ਹਜਿੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਪੰ੍ਜਵੇਂ ਹਿੱਸ ੇਨੰੂ ਪ੍ੜਹਦੇ ਿਨ, ਓਿ ਜ਼ਰੂਰ 

ਮੁਸਲਮਾਣ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਿਨ” ਦੇਖੋ (Nicholson, studies in Islamic Mysticism, p.133; Also Ethical 

Conceptions of the Gatha, by J.M. Chatterji)।” -ਹਪ੍ਰੰ. ਤੇਜਾ ਹਸੰਘ, ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਸਟੀਕ, ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ 

ਕਮੇਟੀ, ਸ਼ਰੀ ਅੰਹਮਰਤਸਰ, ੧੯੯੯, ਪੰ੍ਨਾ ੭੬ 

14 ਅਰਥ ਅਨਵੈ ਕਰਕੇ। 

15 ਵਖ-ਵਖ ਰੰਗਾਂ ਅਤੇ ਰੂਪ੍ਾਂ ਨਾਲ ਮਨੁਖੀ ਮੋਿ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਵਰਤਾਰਾ ਨਿੀਂ ਿੈ। ਗਾਇਤਰੀ ਤੰਤਰ ਹਵਚ ਚਾਰ ਵੇਦਾ ਂ(ਸਾਮ, 

ਯਜੁਰ, ਹਰਗ ਅਤੇ ਅਥਰਵ) ਦੇ ਿਮਵਾਰ ਚਾਰ ਵਖ-ਵਖ ਰੰਗ ਹਚੱਟਾ, ਲਾਲ, ਪ੍ੀਲਾ ਅਤੇ ਕਾਲਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਨ। 

ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਸਲੋਕ ਇਸ ੇਦਾ ਿਵਾਲਾ ਲਗਦਾ ਿ।ੈ https://awordathought.com/baggaa/    

ਸ਼ਬਦਾਰਥੀ ਹਵਦਵਾਨਾ ਂਅਨੁਸਾਰ ਮਿਾਭਾਰਤ ਦੇ ਵਨ-ਪ੍ਰਵ ਦੇ ੧੮੯ਵੇਂ ਅਹਧਆਏ ਹਵਚ ਹਜਥੇ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਜੁਗਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 

ਆਪ੍ਣੇ ਰੰਗ ਦਸੇ ਿਨ, ਉਥ ੇਸਹਤਜੁਗ ਹਵਚ ਆਪ੍ਣਾ ਰੰਗ ਹਚੱਟਾ ਦਹਸਆ ਿ।ੈ ਇਸਦ ੇਸਮੇਤ ਕਾਹਤਆਇਨ ਹਰਸ਼ੀ ਹਿਤ ‘ਚਰਣ 

https://awordathought.com/baggaa/
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ਨਾਨਕ! ਤਰ ੇਤ ੇਜੁਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਦਹਸਆ ਜਾਂਦਾ ਹਰਗਵੇਦ ਕਹਿੰਦਾ ਿੈ ਹਕ ਤਰ ੇਤ ੇਜੁਗ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਰਾਮਚੰਦਰ ਿੀ ਿਰ ਥਾਂ 

ਹਵਆਪ੍ਕ ਿੈ। ਰਾਮਚੰਦਰ ਦਾ ਨਾਮ ਿੀ ਸਾਰ ੇਦੇਵਹਤਆ ਂਹਵਚ ਸੂਰਜ ਸਮਾਨ ਚਮਕਦਾ ਿੈ। ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਨਾਲ ਿੀ ਜੀਵਾ ਂ

ਦੇ ਪ੍ਾਪ੍ ਦੂਰ ਿੁੰਦੇ ਿਨ ਤੇ ਉਿ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਾਉਂਦੇ ਿਨ। 

ਦੁਆਪ੍ਰ ਜੁਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਯਜੁਰਵੇਦ ਸਮੇਂ ਦੱਹਸਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਹਕ ਯਾਦਵਾ ਂਦੇ ਕੁਲ ਹਵਚ ਹਿਸ਼ਨ ਿਰੀ ਦੇ 

ਅਵਤਾਰ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਿੋਇਆ, ਹਜਸ ਨੇ ਆਪ੍ਣੇ ਬਾਿੂਬਲ ਨਾਲ ਚੰਦਰ ਾਵਲੀ ਨਾਮ ਦੀ ਗੋਪ੍ੀ ਛਲ ਹਲਆਂਦੀ। ਉਿ ਆਪ੍ਣੀ 

ਇਕ ਿੋਰ ਗੋਪ੍ੀ ਸਤਭਾਮਾ ਲਈ ਇੰਦਰ ਦੇ ਬਾਗ ਹਵਚੋਂ ਪ੍ਾਰਜਾਤ ਦਾ ਰੁਖ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਹਵਰ ੰਦਾਵਨ ਹਵਖ ੇਪ੍ਰੇਮ-

ਰੰਗ ਮਾਹਣਆ। 

ਕਹਲਜੁਗ ਹਵਚ ਅਥਰਵ ਵੇਦ ਪ੍ਰਚਲਤ ਿੋਇਆ ਤੇ ਰੱਬੀ ਿੋਂਦ ਦਾ ਨਾਂ ਅੱਲਾਿ ਪ੍ਰਹਸਧ ਿੋ ਹਗਆ। ਤੁਰਕਾਂ ਤੇ ਪ੍ਠਾਣਾ ਂਨੇ ਦੁਨੀਆ 

‘ਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਨਹਾ ਂਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਨੀਲੇ-ਿਰ ੇਰੰਗ ਦੇ ਬਸਤਰ ਲੈ ਕੇ ਕਪ੍ੜ ੇਪ੍ਹਿਨ ਲਏ। 

ਇਸ ਤਰਹਾਂ, ਚਾਰੇ ਵੇਦ ਆਪੋ੍ ਆਪ੍ਣੇ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੱਚ ੇਿੋ ਗਏ ਅਤੇ ਮੰਹਨਆ ਜਾਂਦਾ ਿ ੈਹਕ ਜੋ ਮਨੁਖ ਇਨਹਾਂ ਵੇਦਾਂ ਨੰੂ ਪ੍ੜਹਦੇ ਤੇ 

ਵੀਚਾਰਦੇ ਿਨ, ਉਨਹਾ ਂਦੇ ਹਵਚਾਰ ਸਰੇਸ਼ਟ ਿ ੋਜਾਂਦੇ ਿਨ। ਪ੍ਰ ਨਾਨਕ! ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁਖ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮਾ-ਭਗਤੀ ਕਰ ਕੇ ਹਨਮਰਤਾ 

ਹਵਚ ਹਵਚਰੇ, ਤਾਂ ਿੀ ਉਿ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਾ ਸਕਦਾ ਿੈ;17 ਭਾਵ, ਹਪ੍ਛਲੇ ਜੁਗਾਂ ਹਵਚ ਜਪ੍, ਤਪ੍, ਸੰਜਮ, ਤੀਰਥ, ਵਰਤ ਆਹਦ 

ਕਰਮ-ਕਾਂਡਾ ਂਦੀ ਮਿਾਨਤਾ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪ੍ਰ ਇਸ ਜੁਗ ਹਵਚ ਗੁਰਮਹਤ ਨੇ ਨਾਮ, ਭਗਤੀ, ਹਪ੍ਆਰ, ਹਨਮਰਤਾ ਆਹਦ ਨੰੂ 

ਮੁਖ ਸਾਧਨ ਮੰਹਨਆ ਿੈ। ਇਨਹਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਿ ੋਕੇ ਿੀ ਮਨੁਖ ਜੀਵਨ-ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਿੈ।18  

 

ਪ੍ਦ ਅਰਥ 

ਸਾਮ = ਸਾਮਵੇਦ, ਸਨਾਤਨੀ ਮਤ ਦੇ ਚਾਰ ਵੇਦਾਂ ਹਵਚੋਂ ਇਕ ਵੇਦ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

                                                                                                                                                                                    

ਹਵਿੁ’ ਅਤੇ ਗਾਇਤਰੀ ਤੰਤਰ ਦੇ ਪੰ੍ਜਵੇਂ ਪ੍ਟਲ ਹਵਚ ਵੀ ਸਾਮਵੇਦ ਦਾ ਰੰਗ ਹਚੱਟਾ ਦਹਸਆ ਹਗਆ ਿ।ੈ ਇਸ ੇਲਈ ਸਹਤਜੁਗ ਦਾ 

ਵੇਦ ਸਾਮ ਹਕਿਾ ਹਗਆ ਿੈ। -ਸ਼ਬਦਾਰਥ, ਸਰੀ ਗੁਰ ੂਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਹਸ਼ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਅੰਹਮਰਤਸਰ, ੨੦੧੭, 

ਪੰ੍ਨਾ ੪੭੦ 

ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਹਵਚ ਚਾਰ ਵੇਦਾਂ ਨੰੂ ਚਿੁ ੰਰੰਗਾ ਂਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਗੁਰ ੂਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹਵਚ ਿੇਠ ਹਲਖੀ ਤੁਕ ਵੀ 

ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਿੁੰਦੀ ਿੈ: ਬਗਾ ਰਤਾ ਪ੍ੀਅਲਾ ਕਾਲਾ ਬੇਦਾ ਕਰੀ ਪੁ੍ਕਾਰ॥ -ਗੁਰ ੂਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ੧੩੯ 

ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪ੍ਣੀਆ ਂਵਾਰਾ ਂਹਵਚ ਇਸ ਦਾ ਹਜਕਰ ਕੀਤਾ ਿੈ: ਹਰਹਗ ਨੀਲੰਬਹਰ ਜੁਜਰ ਪ੍ੀਤ ਸਵੇਤੰਬਹਰ ਕਹਰ 

ਹਸਆਮ ਸੁਧਾਰਾ। -ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਵਾਰ ੧, ਪ੍ਉੜੀ ੬ 

16 ਸਤਜੁਹਗ ਸਾਚ ੁਕਿ ੈਸਭੁ ਕੋਈ ॥ ਸਹਚ ਵਰਤੈ ਸਾਚਾ ਸੋਈ ॥ -ਗੁਰ ੂਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ੧੦੨੩ 

17 ਕਹਰ ਕੇ ਨੀਚ ਸਦਾਵਣਾ ਤਾ ਪ੍ਰਭੁ ਲੇਖ ੈਅੰਦਹਰ ਪ੍ਾਈ। -ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਵਾਰ ੧, ਪ੍ਉੜੀ ੧੬ 

18 ਤੀਰਥ ਵਰਤ ਸੁਹਚ ਸੰਜਮੁ ਨਾਿੀ ਕਰਮੁ ਧਰਮੁ ਨਿੀ ਪੂ੍ਜਾ ॥ ਨਾਨਕ ਭਾਇ ਭਗਹਤ ਹਨਸਤਾਰਾ ਦੁਹਬਧਾ ਹਵਆਪੈ੍ ਦੂਜਾ ॥੨॥ 

- ਗੁਰ ੂਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ੭੫ 
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ਬਰਜ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਸਾਮ (ਸਾਮਵੇਦ); ਸੰਸਹਿਤ - ਸਾਮਨੁ੍ (सामन् - ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ, ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨਾ; ਸਨਾਤਨੀ ਮਤ ਦੇ ਚਾਰ 

ਵੇਦਾਂ ਹਵਚੋਂ ਇਕ ਵੇਦ, ਸਾਮਵੇਦ)। 

 

ਕਿ ੈ= ਕਹਿੰਦਾ ਿੈ, ਆਖਦਾ ਿੈ। 

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

ਬਰਜ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਕਿ;ੈ ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਕਿੇਇ; ਪ੍ਾਲੀ - ਕਥੇਹਤ; ਸੰਸਹਿਤ - ਕਥਯਹਤ (कियथत - ਕਥਦਾ ਿੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਿ)ੈ। 

 

ਸੇਤੰਬਰੁ = ਸਵੇਤ-ਅੰਬਰ, ਹਚੱਟੇ ਬਸਤਰਾਂ ਅਥਵਾ ਰੰਗ ਵਾਲਾ, ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਹਵਚ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਦਸ ਅਵਤਾਰਾ ਂਹਵਚੋਂ ਸਹਤਜੁਗ 

ਦਾ ਿੰਸ ਅਵਤਾਰ।19 

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

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਸੇਤਅੰਬਰ/ਸੇਤਾ-ਅੰਬਰ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਸੇਅੰਬਰੋ; ਸੰਸਹਿਤ - ਸ਼ਵੇਤਾਂਬਰਿ (श्वेताम्बर: - ਸ਼ਵਤੇ-ਅੰਬਰ, ਹਚੱਟੇ ਕਪ੍ੜੇ)। 

 

ਸੁਆਮੀ = ਸੁਆਮੀ, ਮਾਲਕ, ਿਰੀ, ਪ੍ਰਭੂ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਸੁਆਮੀ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਸਵਾਮੀ/ਸਾਹਿ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਸਾਹਮ/ਸਾਹਮਅ; ਪ੍ਾਲੀ - ਸਾਹਮਨ/ਸੁਵਾਹਮਨ; ਸੰਸਹਿਤ - 

ਸਵਾਹਮਨੁ੍ (स्िाथमन् - ਮਾਲਕ, ਪ੍ਤੀ, ਪ੍ਰਭੂ)। 

 

ਸਚ = ਸਚੱ (ਹਵਚ), ਸਚ-ਸਰੂਪ੍ (ਹਵਚ)। 

ਨਾਂਵ, ਅਹਧਕਰਣ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

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

 

ਮਹਿ = ਹਵਚ। 

ਸੰਬੰਧਕ। 

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਮਹਿ/ਮਹਿਇ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਮਹਜਅ; ਪ੍ਾਲੀ/ਸੰਸਹਿਤ - ਮਧਯ (मध्य - ਹਵਚ)।20 

                                                           

19 ਸਹਤਜੁਹਗ ਿੰਸ ਅਉਤਾਰੁ ਧਹਰ ਸਿੋੰ ਬਰਿਮ ਨ ਦੂਜਾ ਪ੍ਾਜ।ੇ -ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਵਾਰ ੧, ਪ੍ਉੜੀ ੫ 
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ਆਛੈ = ਿੈ, ਸਹਥਤ ਿੈ। 

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

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਆਛੇ (ਿ)ੈ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਅਹਥਥ (ਿ)ੈ; ਸੰਸਹਿਤ - ਅਹਤਤ (अथस्त - ਿੋਣਾ, ਿੈ, ਹਵਦਮਾਨਤਾ)। 

 

ਸਾਹਚ = ਸੱਚ ਹਵਚ, ਸਚ-ਸਰੂਪ੍ ਹਵਚ। 

ਨਾਂਵ, ਅਹਧਕਰਣ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

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

 

ਰਿੇ = ਰਹਿੰਦਾ ਿੈ। 

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

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਰਿੈ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਰਿਇ; ਸੰਸਹਿਤ - ਰਿਹਤ (रहथत - ਰਹਿੰਦਾ ਿੈ)। 

 

ਸਭੁ ਕੋ = ਸਭ ਕੋਈ, ਿਰ ਕੋਈ। 

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

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

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

 

ਸਹਚ = ਸੱਚ ਹਵਚ, ਸਚ-ਸਰੂਪ੍ ਹਵਚ। 

ਨਾਂਵ, ਅਹਧਕਰਣ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

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

 

ਸਮਾਵ ੈ= ਸਮਾਉਂਦਾ ਿ,ੈ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ, ਲੀਨ ਿ ੋਜਾਂਦਾ ਿੈ। 

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

                                                                                                                                                                                    

20 ਬਰਜ ਭਾਸ਼ਾ ਹਵਚ ਇਸ ਦਾ ਰੂਪ੍ ‘ਮੈ’ ਅਤੇ ਅਜੋਕੀ ਹਿੰਦੀ ਹਵਚ ‘ਮੇਂ’ ਿ।ੈ ਗੁਰ ੂਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹਵਚ ਆਮ ਕਰਕੇ ‘ਮੈ’ ਵਰਹਤਆ 

ਹਗਆ ਿ,ੈ ਪ੍ਰ ਇਕ ਥਾਂ ‘ਮੇਂ’ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਿੋਈ ਿ:ੈ ਧਨ ਕੂਕੇਂਦੀ ਗੋਰ ਮੇਂ ਤੈ ਸਿ ਨਾ ਹਮਲੀਆਸ ੁ॥੫੪॥ -ਗੁਰ ੂਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 

੧੩੮੦ 
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ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਸਮਾਇ (ਸਮਾਉਣਾ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਸੰਮਹਵਯ; ਸੰਸਹਿਤ - ਸੰਮਾਪ੍ਯਹਤ (सम्माप्यथत - ਇਕੋ ਹਜਿ ੇਮਾਪ੍ ਦੇ ਿੋਣਾ)  

 

ਹਰਗ ੁ= ਹਰਗਵੇਦ, ਸਨਾਤਨੀ ਮਤ ਦੇ ਚਾਰ ਵੇਦਾਂ ਹਵਚੋਂ ਇਕ ਵੇਦ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਹਰਗ; ਸੰਸਹਿਤ - ਹਰਗੁ੍ (ऋग् -  ਉਸਤਤੀ; ਸਨਾਤਨੀ ਮਤ ਦੇ ਚਾਰ ਵੇਦਾਂ ਹਵਚੋਂ ਇਕ ਵੇਦ, ਹਰਗਵੇਦ)। 

 

ਕਿ ੈ= ਕਹਿੰਦਾ ਿੈ, ਆਖਦਾ ਿੈ। 

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

ਬਰਜ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਕਿ;ੈ ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਕਿੇਇ; ਪ੍ਾਲੀ - ਕਥੇਹਤ; ਸੰਸਹਿਤ - ਕਥਯਹਤ (कियथत - ਕਥਦਾ ਿੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਿ)ੈ। 

 

ਰਹਿਆ = (ਭਰਪੂ੍ਰ) ਿੋ ਹਰਿਾ ਿੈ, (ਹਵਆਪ੍ਕ) ਿੋਇਆ ਹਪ੍ਆ ਿੈ। 

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

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਰਹਿਆ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਰਿਆ (ਹਰਿਾ ਿੋਇਆ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਰਿਇ; ਸੰਸਹਿਤ - ਰਿਹਤ (रहथत - ਰਹਿੰਦਾ 

ਿੈ)। 

 

ਭਰਪੂ੍ਹਰ = ਭਰਪੂ੍ਰ, ਹਵਆਪ੍ਕ। 

ਹਕਹਰਆ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਭਰਪੂ੍ਹਰ; ਬਰਜ - ਭਰਪੂ੍ਰ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਭਰਪੂ੍ਰ (ਪੂ੍ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਭਹਰਆ ਿੋਇਆ); ਸੰਸਹਿਤ - ਭਰ+ਪੂ੍ਰ੍ਣ 

(भर+पूर्त - ਭਹਰਆ+ਪੂ੍ਰੀ ਤਰਹਾਂ, ਪੂ੍ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਭਹਰਆ ਿੋਇਆ; ਪ੍ਾਲਨ ਪੋ੍ਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ)। 

 

ਰਾਮ = ਰਾਮ (ਦਾ), ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਹਵਚ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਦਸ ਅਵਤਾਰਾਂ ਹਵਚੋਂ ਤਰ ੇਤ ੇਜੁਗ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਰਾਮਚੰਦਰ (ਦਾ)। 

ਨਾਂਵ, ਸੰਬੰਧ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਰਾਮ; ਸੰਸਹਿਤ - ਰਾਮਿ (राम: - ਸੁੁੁੁੰਦਰ, ਮਨੋਿਰ; ਪ੍ਰਸੰਨ; ਕੁਝ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂ; ਰਾਜਾ ਦਸ਼ਰਥ ਦਾ ਪੱੁ੍ਤਰ)। 

 

ਨਾਮੁ = ਨਾਮ, ਨਾਂ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 
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ਕਸ਼ਮੀਰੀ - ਨਾਮ/ਨਾਵ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਣਾਮ; ਸੰਸਹਿਤ - ਨਾਮਨੁ੍ (नामन् - ਨਾਮ)। 

 

ਦੇਵਾ = ਦੇਵਾ ਂ(ਹਵਚ), ਦੇਵਹਤਆਂ (ਹਵਚ)। 

ਨਾਂਵ, ਅਹਧਕਰਣ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ। 

ਬਰਜ - ਦੇਵਾ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਦੇਉ/ਦੇਵ (ਦੇਵਤਾ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼-ਰੂਪ੍); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਦੇਅ/ਦੇਵ;  ਪ੍ਾਲੀ - ਦੇਵ (ਦੇਵਤਾ); ਸੰਸਹਿਤ - ਦੇਵਤਾ 

(दिेता - ਦੈਵੀ ਗੁਣ ਭਰਪੂ੍ਰ ਿਸਤੀ, ਦੈਵੀ ਪ੍ਰਹਤਸ਼ਟਾ, ਦੇਵ ਮੂਰਤੀ, ਦੇਵੱਤਵ, ਇੰਦਰ ਆਹਦ)। 

 

ਮਹਿ = ਹਵਚ। 

ਸੰਬੰਧਕ। 

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਮਹਿ/ਮਹਿਇ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਮਹਜਅ; ਪ੍ਾਲੀ/ਸੰਸਹਿਤ - ਮਧਯ (मध्य - ਹਵਚ)।  

 

ਸੂਰੁ = ਸੂਰਜ (ਵਾਂਗ ਹਸ਼ਰੋਮਣੀ/ਚਮਕਦਾ)। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਰਾਜਸਥਾਨੀ/ਬਰਜ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਸੂਰ; ਸੰਸਹਿਤ - ਸੂਰਯ (सूयत - ਸੂਰਜ)। 

 

ਨਾਇ = ਨਾਉ ਦੁਆਰਾ, ਨਾਮ ਨਾਲ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਣ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਪੁ੍ਰਾਣੀ ਪੰ੍ਜਾਬੀ/ਪੁ੍ਰਾਣੀ ਮਰਾਠੀ/ਰਾਜਸਥਾਨੀ/ਹਸੰਧੀ ਆਹਦ - ਨਾਉ; ਪੁ੍ਰਾਣੀ ਮਾਰਵਾੜੀ/ਮਰਾਠੀ ਆਹਦ - ਨਾਵ; ਕਸ਼ਮੀਰੀ - 

ਨਾਮ/ਨਾਵ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਣਾਮ; ਸੰਸਹਿਤ - ਨਾਮਨੁ੍ (नामन ्- ਨਾਮ)।  

 

ਲਇਐ = ਲੈਣ ਨਾਲ, ਲੈਣ ਸਦਕਾ। 

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

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਲੈਣਾ (ਲੈਣਾ); ਲਹਿੰਦੀ - ਲੇਵਣ/ਲੈਿਣ (ਲੈਣਾ, ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨਾ); ਹਸੰਧੀ - ਲਭਣੁ (ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨਾ); 

ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਲਭਇ/ਲਿਇ (ਲੈਂਦਾ ਿ)ੈ; ਸੰਸਹਿਤ - ਲਭਤੇ (िभत े- ਫੜਦਾ ਿੈ, ਲੈਂਦਾ ਿੈ)। 

  



ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ, ਸੰਸਕਰਣ ੧ 

© SikhRI 2020. All Rights Reserved. GuruGranthSahib.SikhRI.org 17 

ਪ੍ਰਾਛਤ = ਪ੍ਾਪ੍। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ। 

ਗੁਜਰਾਤੀ - ਪ੍ਰਾਹਛਤ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਪ੍ਹਛਛਤ (ਪ੍ਾਪ੍ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਰਮ); ਸੰਸਹਿਤ - ਪ੍ਰਾਯਹ੍ਚੱਤਮੁ੍ 

(प्रायथित्तम् - ਪ੍ਰਾਸ਼ਹਚਤ, ਪ੍ਸ਼ਚਾਤਾਪ੍, ਪ੍ਾਪ੍ਾਂ ਦੀ ਨਹਵਰਤੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਧਾਰਮਕ ਸਾਧਨਾ)। 

 

ਜਾਹਿ = ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਿਨ, ਦੂਰ ਿ ੋਜਾਂਦੇ ਿਨ। 

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

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਜਾਿੀ/ਜਾਹਿ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ/ਪ੍ਾਲੀ - ਜਾਂਹਤ; ਸੰਸਹਿਤ - ਯਾੰਹਤ (याथन्त - ਜਾਂਦੇ ਿਨ)। 

 

ਨਾਨਕ = ਨਾਨਕ! 

ਨਾਂਵ, ਸੰਬੋਧਨ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

 

ਤਉ = ਤਾਂ, ਤਦੋਂ, ਉਦੋਂ। 

ਯੋਜਕ। 

ਬਰਜ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਤਉ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਤਯਾ; ਸੰਸਹਿਤ - ਤਦਾ (तदा - ਤਦੋਂ, ਉਦੋਂ)। 

 

ਮੋਖੰਤਰ ੁ= ਮੋਖ-ਅੰਤਰ, ਅੰਦਰਲਾ ਮੋਖ/ਛੁਟਕਾਰਾ, ਮੁਕਤੀ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਮੋਖ+ਅੰਤਰ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਮੋਕ੍ਖ+ਅੰਤਰ; ਸੰਸਹਿਤ - ਮੋਕ੍ਸ਼+ਅੰਤਰ (मोक्ष:+अन्तर - ਅੰਦਰਲਾ 

ਮੋਖ/ਛੁਟਕਾਰਾ)।21 

 

ਪ੍ਾਹਿ = ਪ੍ਾਉਂਦ ੇਿਨ। 

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

                                                           

21 ਇਸ ਬਾਰ ੇਅਜੇ ਿੋਰ ਖੋਜ ਦੀ ਲੋੜ ਿੈ। 
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ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਪ੍ਾਉਣਾ; ਲਹਿੰਦੀ - ਪ੍ਾਵਣ; ਹਸੰਧੀ - ਪ੍ਾਇਣੁ (ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨਾ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਪ੍ਾਵਇ (ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਦਾ ਿ)ੈ; 

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

ਕਰਦਾ ਿ)ੈ। 

 

ਜੁਜ = ਯਜੁਰਵੇਦ (ਹਵਚ), ਸਨਾਤਨੀ ਮਤ ਦੇ ਚਾਰ ਵੇਦਾ ਂਹਵਚੋਂ ਇਕ ਵੇਦ (ਹਵਚ)। 

ਨਾਂਵ, ਅਹਧਕਰਣ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਜਜੁ (ਯਜੁਰਵੇਦ); ਸੰਸਹਿਤ - ਯਜੁਸੁ੍ (यजुस् - ਯੱਗ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਾਥਨਾ ਜਾਂ ਮੰਤਰ; ਸਨਾਤਨੀ ਮਤ ਦੇ ਚਾਰ ਵੇਦਾਂ ਹਵਚੋਂ 

ਇਕ ਵੇਦ, ਯਜੁਰਵੇਦ/ਜਜੁਰਵੇਦ)। 

 

ਮਹਿ = (ਯਜੁਰਵੇਦ) ਹਵਚ, (ਯਜੁਰਵੇਦ) ਸਮੇਂ। 

ਸੰਬੰਧਕ। 

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਮਹਿ/ਮਹਿਇ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਮਹਜਅ; ਪ੍ਾਲੀ/ਸੰਸਹਿਤ - ਮਧਯ (मध्य - ਹਵਚ)। 

 

ਜੋਹਰ = ਜੋਰ ਨਾਲ, ਬਾਿੂਬਲ ਨਾਲ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਣ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ/ਬਰਜ - ਜੋਰ; ਫ਼ਾਰਸੀ - ਜ਼ੋਰ (ਬਲ, ਤਾਕਤ, ਸ਼ਕਤੀ)। 

 

ਛਲੀ = ਛਲ ਲਈ, ਛਲ ਹਲਆਦਂੀ। 

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

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਛਲਣਾ; ਕਸ਼ਮੀਰੀ - ਛਲੁਨ (ਛਲਣਾ); ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਛਲਇ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਛਲੇਇ (ਛਹਲਆ ਹਗਆ); 

ਸੰਸਹਿਤ - ਛਲਯਹਤ (छियथत - ਛਲਦਾ ਿੈ)। 

 

ਚੰਦਰ ਾਵਹਲ = ਚੰਦਰ ਾਵਲੀ, ਇਕ ਗੋਪ੍ੀ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਬਰਜ - ਚੰਦਰ ਾਵਹਲ (ਚੰਦਰਵੰਸ਼ੀ ਕੁਲ ਹਵਚੋਂ ਹਿਸ਼ਣ ਜੀ ਦੀ ਇਕ ਗੋਪ੍ੀ); ਸੰਸਹਿਤ - ਚੰਦਰਿ+ਆਵਹਲ (चन्र:+आिथि - ਚੰਦ 

ਦੀ ਲੜੀ; ਚੰਦਰਵੰਸ਼ੀ ਕੁਲ)। 
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ਕਾਨੁ੍ = ਕਾਨਹ, ਹਿਸ਼ਨ ਦਾ ਇਕ ਉਪ੍ਨਾਮ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਕਾਨਹ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਕੰਨਹ/ਹਕੰਨਹ/ਹਕਸਣ; ਪ੍ਾਲੀ - ਕਣਹ ; ਸੰਸਹਿਤ - ਹਿਸ਼ਣ (कृष्र् - ਗੂੜਾ ਨੀਲਾ, ਕਾਲਾ; ਹਿਸ਼ਣ)। 

 

ਹਿਸਨੁ = ਹਿਸ਼ਨ, ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਹਵਚ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਦਸ ਅਵਤਾਰਾ ਂਹਵਚੋਂ ਦੁਆਪ੍ਰ ਜੁਗ ਦਾ ਅਵਤਾਰ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਹਿਸਨ/ੰਹਿਸਨ; ਸੰਸਹਿਤ - ਹਿਸ਼ਣ (कृष्र् - ਗੂੜਾ ਨੀਲਾ, ਕਾਲਾ; ਹਿਸ਼ਣ)। 

 

ਜਾਦਮੁ22 = ਯਾਦਵ, ਹਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੁਲ। 

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

ਬਰਜ - ਜਾਦਵ (ਸ਼ਰੀ ਹਿਸ਼ਣ); ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਜਾਦਵ; ਸੰਸਹਿਤ - ਯਾਦਵਿ (यादि: - ਯਦੂ ਦੀ ਸੰਤਾਨ, ਯਦੁਵੰਸ਼ੀ)। 

 

ਭਇਆ = ਿੋਇਆ, ਪੈ੍ਦਾ ਿੋਇਆ।। 

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

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਭਇਆ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਭਇਯ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਭਹਵਅ; ਸੰਸਹਿਤ - ਭਹਵਤ (भथित - ਿੋਇਆ, ਿੋਣ ਵਾਲਾ)। 

 

ਪ੍ਾਰਜਾਤੁ = ਪ੍ਾਰਜਾਤ ਰੁਖ, ਹਜਸ ਨੰੂ ਸਾਰੀਆ ਂਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂ੍ਰੀਆ ਂਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੰਹਨਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ।23 

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

                                                           

22 ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪ੍ਹਰਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਪ੍ਰਹਕਰਤੀ ਕਾਰਨ ਇਸ ਹਵਚ ਧੁਨੀ, ਰੂਪ੍, ਅਰਥ ਆਹਦ ਦੀ ਪੱ੍ਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਹਰਵਰਤਨ ਵਾਪ੍ਰਦਾ 

ਰਹਿੰਦਾ ਿੈ। ਜਲ-ਵਾਯੂ ਜਾਂ ਇਲਾਕਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਖਰਾਂ ਦਾ ਆਪ੍ਸੀ ਵਟਾਂਦਰਾ ਿੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਿੈ। ਇਸ ੇਪ੍ਰਭਾਵ 

ਅਧੀਨ ਇਥੇ ‘ਵ’ ਅਖਰ ਦੀ ਧੁਨੀ ਦਾ ਵਟਾਂਦਰਾ ‘ਮ’ ਹਵਚ ਿੋਇਆ ਿੈ। ਅਖਰਾ ਂਦਾ ਇਿ ਆਪ੍ਸੀ ਵਟਾਂਦਰਾ ਗੁਰ ੂਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 

ਹਵਚ ਿੋਰ ਥਾਈਂ ਵੀ ਨਜਰੀਂ ਪ੍ੈਂਦਾ ਿ,ੈ ਹਜਵੇਂ: ਹਪ੍ਰਥਵੀ ਤੋਂ ਹਪ੍ਰਥਮੀ, ਕਮਲ ਤੋਂ ਕਵਲ, ਹਸਮਹਰ ਤੋਂ  ਹਸਵਹਰ ਆਹਦ। 

23 ਇਕ ਚਮਤਕਾਰੀ ਰੁੱਖ, ਜੋ ਦੇਵਹਤਆਂ ਅਤੇ ਦੈਂਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਹਰੜਕਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਿੋਇਆ ਦੱਹਸਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਇਿ 

ਇੰਦਰ ਦ ੇਕਬਜੇ ਹਵਚ ਸੀ, ਹਜਥੋਂ ਇਿ ਹਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪ੍ਣੀ ਪ੍ਤਨੀ ਸਤਭਾਮਾ ਲਈ ਿਾਸਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। -ਜੀ. ਐਸ. ਰੰਧਾਵਾ, 

ਗੁਰ ੂਨਾਨਕ’  ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ, ਅੰਹਮਰਤਸਰ, ੧੯੯੭, ਪੰ੍ਨਾ ੧੭੫ 
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ਬਰਜ - ਪ੍ਾਰਜਾਤ/ਪ੍ਾਹਰਜਾਤ; ਸੰਸਹਿਤ - ਪ੍ਾਹਰਜਾਤਿ (पाररजात: - ਸਮੁੰਦਰ ਮੰਥਨ ਤੋਂ ਪੈ੍ਦਾ ਿੋਇਆ ਇਕ ਰੁਖ, ਜੋ ਬਾਅਦ 

ਹਵਚ ਇੰਦਰ ਦੇਵਤ ੇਨੇ ਆਪ੍ਣੇ ਬਾਗ ਹਵਚ ਲਾ ਹਲਆ)। 

 

ਗੋਪ੍ੀ = ਗੋਪ੍ੀ (ਸਤਭਾਮਾ) ਲਈ। 

ਨਾਂਵ, ਸੰਪ੍ਰਦਾਨ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਗੋਪ੍ੀ/ਗੋਪ੍ੀਆ; ਸੰਸਹਿਤ - ਗੋਪ੍ੀ (गोपी - ਗੁਆਲਣ, ਗਊਆ ਂਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ)। 

 

ਲੈ ਆਇਆ = ਲੈ ਆਇਆ, ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। 

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

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਲੈਣਾ (ਲੈਣਾ); ਲਹਿੰਦੀ - ਲੇਵਣ/ਲੈਿਣ (ਲੈਣਾ, ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨਾ); ਹਸੰਧੀ - ਲਭਣੁ (ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨਾ); 

ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਲਭਇ/ਲਿਇ (ਲੈਂਦਾ ਿ)ੈ; ਸੰਸਹਿਤ - ਲਭਤੇ (िभत े- ਫੜਹਦਾ ਿੈ, ਲੈਂਦਾ ਿੈ) + ਲਹਿੰਦੀ - ਆਇਆ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - 

ਆਇਯ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਆਗਯ/ਆਅ; ਪ੍ਾਲੀ/ਸੰਸਹਿਤ - ਆਗਤ (आगत - ਆਇਆ)। 

 

ਹਬੰਦਰ ਾਬਨ = ਹਬਰੰਦਾਬਨ/ਹਵਰ ੰਦਾਵਨ, ਇਕ ਸ਼ਹਿਰ।24 

ਨਾਂਵ, ਅਹਧਕਰਣ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਬਰਜ - ਹਬੰਦਰਾਬਨ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਹਵਦੰਾਵਣ; ਸੰਸਹਿਤ - ਹਵਰ ੰਦਾਵਨਮੁ੍ (िृन्दािनम् - ਤੁਲਸੀ ਦਾ ਜੰਗਲ, ਰਾਧਾ ਦਾ ਬਨ, ਇਕ 

ਤੀਰਥ ਅਸਥਾਨ ਹਜਥੇ ਹਿਸ਼ਣ ਨੇ ਆਪ੍ਣਾ ਬਚਪ੍ਨ ਹਬਤਾਇਆ)। 

 

ਰੰਗ ੁ= ਪ੍ਰੇਮ-ਰੰਗ, ਰਾਸ-ਲੀਲਾ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੇਮ-ਿੀੜਾ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

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

 

ਕੀਆ = ਕੀਤਾ, ਮਾਹਣਆ। 

                                                           

24 ਭਾਰਤ ਹਵਚ ਉਤਰਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਮਥੁਰਾ ਹਜਲੇ ਹਵਚ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢ ੇਸਹਥਤ ਇਕ ਇਹਤਿਾਸਕ ਸ਼ਹਿਰ, ਹਜਥੇ ਹਿਸ਼ਨ 

ਨੇ ਆਪ੍ਣਾ ਬਚਪ੍ਨ ਹਬਤਾਇਆ ਦਹਸਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ।  
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ਹਕਹਰਆ, ਭੂਤ ਕਾਲ; ਅਨ ਪੁ੍ਰਖ, ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਬਰਜ/ਰਾਜਸਥਾਨੀ - ਕੀਆ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਕੀਅ/ਕੀਅਆ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਕਰੀਇ; ਸੰਸਹਿਤ - ਹਿਤਿ (कृत: - ਕੀਤਾ)। 

 

ਕਹਲ = ਕਹਲਜੁਗ (ਹਵਚ)। 

ਨਾਂਵ, ਅਹਧਕਰਣ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

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

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

 

ਮਹਿ = ਹਵਚ। 

ਸੰਬੰਧਕ। 

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਮਹਿ/ਮਹਿਇ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਮਹਜਅ; ਪ੍ਾਲੀ/ਸੰਸਹਿਤ - ਮਧਯ (मध्य - ਹਵਚ)। 

 

ਬੇਦੁ ਅਥਰਬਣੁ = ਅਥਰਬਣ/ਅਥਰਵ ਵੇਦ, ਸਨਾਤਨੀ ਮਤ ਦੇ ਚਾਰ ਵੇਦਾਂ ਹਵਚੋਂ ਇਕ ਵੇਦ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਵੇਦ; ਸੰਸਹਿਤ - ਵੇਦੁ੍  (िेद ्- ਹਗਆਨ, ਅਹਧਆਤਮਕ ਹਗਆਨ) + ਬਰਜ - ਅਥਰਬਨ; ਸੰਸਹਿਤ - 

ਅਥਰਵਨੁ੍ (अिितन् - ਅਥਰਵਾ ਹਰਖੀ ਵੱਲੋਂ  ਹਲਹਖਆ ਿੋਇਆ, ਸਨਾਤਨੀ ਮਤ ਦੇ ਚਾਰ ਵੇਦਾਂ ਹਵਚੋਂ ਇਕ ਵੇਦ)। 

 

ਿੂਆ = ਿੋਇਆ। 

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

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਿੂਆ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਭੂਅ/ਿੂਅ/ਿੁਵ (ਿੋਇਆ); ਪ੍ਾਲੀ - ਭੂਤ (ਪੈ੍ਦਾ ਿੋਣਾ); ਸੰਸਹਿਤ - ਭੂਤ (भूत - ਿੋਣਾ, ਿੋਇਆ, 

ਿੋ ਚੁਹਕਆ)। 

 

ਨਾਉ = ਨਾਮ, ਨਾਂ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਮਰਾਠੀ/ਰਾਜਸਥਾਨੀ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ -  ਨਾਉ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਣਾਮ; ਸੰਸਹਿਤ - ਨਾਮਨੁ੍ (नामन ्- ਨਾਮ)। 
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ਖੁਦਾਈ = ਖੁਦਾ (ਦਾ)। 

ਨਾਂਵ, ਸੰਬੰਧ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਫ਼ਾਰਸੀ - ਖੁਦਾਈ (ਖੁਦਾ+ਈ: ਖੁਦਾ ਦਾ)। 

 

ਅਲਿੁ = ਅੱਲਾਿ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਫ਼ਾਰਸੀ - ਅੱਲਾਿ (ਰੱਬ, ਖੁਦਾ, ਪ੍ਰਮ ਿਸਤੀ); ਫ਼ਾਰਸੀ - ਅਲਇਲਾਿ (ਵੱਡਾ ਪੂ੍ਜਣਜੋਗ)। 

 

ਭਇਆ = ਿੋਇਆ, (ਪ੍ਰਹਸਧ) ਿ ੋਹਗਆ। 

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

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਭਇਆ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਭਇਯ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਭਹਵਅ; ਸੰਸਹਿਤ - ਭਹਵਤ (भथित - ਿੋਇਆ, ਿੋਣ ਵਾਲਾ)। 

 

ਨੀਲ = ਨੀਲੇ, ਨੀਲੇ-ਿਰੇ (ਰੰਗ ਦੇ)।25  

ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ (ਬਸਤਰ ਦਾ), ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ। 

ਲਹਿੰਦੀ - ਨੀਲਾ (ਨੀਲਾ, ਿਰਾ); ਹਸੰਧੀ  - ਨੀਰੋ (ਨੀਲਾ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਣੀਲ (ਨੀਲਾ, ਿਰਾ); ਪ੍ਾਲੀ - ਨੀਲ (ਗੂੜਹ ਾ ਨੀਲਾ, 

ਗੂੜਹ ਾ ਿਰਾ); ਸੰਸਹਿਤ - ਨੀਲ (नीि - ਗੂੜਹ ਾ ਨੀਲਾ, ਗੂੜਹ ਾ ਿਰਾ, ਕਾਲਾ)। 

 

ਬਸਤਰ = ਬਸਤਰ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਬਸਤਰ; ਸੰਸਹਿਤ - ਵਤਤਰਣਮੁ੍ (िस्त्रर्म् - ਬਸਤਰ, ਕਪ੍ੜ)ੇ। 

 

                                                           

25 ਗੁਰ ੂਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹਵਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੀਲਾ ਸਮਝ ੇਜਾਂਦ ੇ‘ਨੀਲ’ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰ ੇਿਰ ਕੋਈ 

ਿੈਰਾਨ ਿੁੰਦਾ ਿੈ। ਕੀ ਇਿ ਿਰਾ ਨਿੀਂ ਿੋਣਾ ਚਾਿੀਦਾ, ਹਜਵੇਂ ਹਕ ਅਜਕਲ ਆਮ ਦੇਹਖਆ ਜਾਂਦਾ ਿ?ੈ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਣ ਇਿ ਿ ੈ

ਹਕ ਪ੍ਹਿਲੇ ਸਹਮਆ ਂਹਵਚ ਰੰਗਾਂ ਦਾ ਵਰਗ-ਭੇਦ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਾਂਗ ਸਟੀਕ ਨਿੀਂ ਿੁੰਦਾ ਸੀ। ਨੀਲਾ-ਿਹਰਆ ਰੰਗ ਅਸਲ ਹਵਚ 

ਇਕੋ ਵਰਗ-ਪ੍ਰਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰਖਦੇ ਸਨ।… ‘ਨੀਲ’ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਹਵਉਤਪ੍ਤੀ ਅਤੇ ਅਰਥ-ਘੇਰਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੰੂ ਸਪ੍ਸ਼ਟ ਤੌਰ 

‘ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦ ੇਿਨ। -https://awordathought.com/neel/ 

https://awordathought.com/neel/
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ਲੇ = ਲੈ ਕੇ। 

ਪੂ੍ਰਬ ਪੂ੍ਰਣ ਹਕਰਦੰਤ (ਹਕਹਰਆ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ)। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਲੈਣਾ (ਲੈਣਾ); ਲਹਿੰਦੀ - ਲੇਵਣ/ਲੈਿਣ (ਲੈਣਾ, ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨਾ); ਹਸੰਧੀ - ਲਭਣੁ (ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨਾ); 

ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਲਭਇ/ਲਿਇ (ਲੈਂਦਾ ਿ)ੈ; ਸੰਸਹਿਤ - ਲਭਤੇ (िभत े- ਫੜਦਾ ਿੈ, ਲੈਂਦਾ ਿੈ)। 

 

ਕਪ੍ੜੇ = ਕਪ੍ੜ।ੇ 

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ। 

ਲਹਿੰਦੀ - ਕਪ੍ੜਾ; ਹਸੰਧੀ - ਕਪ੍ੜੁ/ਕਪ੍ੜੋ (ਕਪ੍ੜਾ/ਮੋਟਾ ਕਪ੍ੜਾ); ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਕੱਪ੍ਡ/ਕੱਪ੍ਡੁ/ਕਾਪ੍ਡ (ਕਪ੍ੜਾ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਕੱਪ੍ਡ 

(ਪੁ੍ਰਾਣਾ ਕਪ੍ੜਾ, ਕਪ੍ੜਾ); ਪ੍ਾਲੀ - ਕੱਪ੍ਟ (ਗੰਦਾ ਪੁ੍ਰਾਣਾ ਕਪ੍ੜਾ ਜਾਂ ਟਾਕੀ); ਸੰਸਹਿਤ - ਕਰ੍ਪ੍ਟਮੁ੍ (कपतटम् - ਫਹਟਆ 

ਪੁ੍ਰਾਣਾ ਜਾਂ ਟਾਕੀਆ ਂਲੱਹਗਆ ਕਪ੍ੜਾ, ਕਪ੍ੜ ੇਦਾ ਟੁਕੜਾ ਜਾ ਂਟਾਕੀ, ਚੀਥੜਾ)। 

 

ਪ੍ਹਿਰੇ = ਪ੍ਹਿਨੇ, ਪ੍ਹਿਨ ਲਏ। 

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

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਪ੍ਹਿਰੈ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਪ੍ਹਿਰਇ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਪ੍ਹਰਿਇ; ਪ੍ਾਲੀ - ਪ੍ਹਰਦਧਾਹਤ (ਕਪ੍ੜੇ ਪ੍ਾਉਂਦਾ ਿੈ, ਪ੍ਹਿਰਦਾ 

ਿੈ); ਸੰਸਹਿਤ - ਪ੍ਹਰਦਧਾਹਤ (पररदधाथत - ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਰਖਦਾ ਿ/ੈਪ੍ਹਿਰਦਾ ਿੈ; ਹਰਗਵੇਦ - ਕਪ੍ੜੇ ਪ੍ਾਉਂਦਾ ਿੈ)। 

 

ਤੁਰਕ = ਤੁਰਕਾਂ ਨੇ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ। 

ਫ਼ਾਰਸੀ - ਤੁਰਕ (ਤੁਰਹਕਸਤਾਨ ਦਾ ਰਹਿਣਵਾਲਾ); ਤੁਰਕੀ - ਤੁਰਕ (ਮਾਸ਼ੂਕ, ਇਕ ਕੌਮ ਦਾ ਨਾਮ)। 

 

ਪ੍ਠਾਣੀ = ਪ੍ਠਾਣਾਂ ਨੇ।26 

                                                           

26 “ਫ਼ਾਰਸੀ ‘ਪ੍ਿਤਾਨ’ (ਅਫ਼ਗਾਨ) ਤੋਂ ਵੀ ‘ਪ੍ਠਾਣ’ ਪ੍ਦ ਦਾ ਹਨਕਾਸ ਸੰਭਵ ਿੈ। ‘ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀਆ ਂਚਾਰ ਜ਼ਾਤਾ ਂਹਵਚੋਂ ਇਕ 

ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਨਾਮ, ਖਾਨ, ਅਫ਼ਗਾਨ। ਇਿ ਲੋਕ ਕਾਬਲ ਹਵਚ ਸਭ ਨਾਲੋਂ  ਵੱਧ ਹਗਣਤੀ ‘ਚ ਿਨ ਅਤੇ ਇਿ ਕਾਬਲ ਵਲੋਂ  ਿੀ 

ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ‘ਚ ਆਏ। ਇਸ ੇਕਰਕੇ ਅਕਸਰ ਕਾਬਲ ਵਾਹਲਆ ਂਨੰੂ ਿੀ ਪ੍ਠਾਣ ਕਹਿੰਦੇ ਿਨ। “ਤਾਰੀਖ - ਏ- ਹਫ਼ਹਰਸ਼ਤਾ” ਹਵਚ 

ਹਲਹਖਆ ਿੈ ਹਕ ਸੁਲਤਾਨਾ ਂਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਜਿੜੇ ਅਕਸਰ ਅਫ਼ਗਾਹਨਸਤਾਨ ਦੇ ਵਾਸੀ ਸਨ, ਸੂਰੀ 

ਅਫ਼ਗਾਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ-ਕਾਲ ਹਵਚ ਪ੍ਟਣਾ ਹਵਖ ੇਵਸ ਗਏ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ‘ਪ੍ਠਾਣ’ ਪ੍ਰਹਸੱਧ ਿੋਏ ਪ੍ਰ ਸਸੰਹਿਤ ਦੀਆ ਂਪੋ੍ਥੀਆਂ 
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ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ। 

ਗੁਜਰਾਤੀ/ਮਰਾਠੀ - ਪ੍ਠਾਣ; ਅਵਧੀ/ਭੋਜਪੁ੍ਰੀ - ਪ੍ਾਠਾਨ; ਹਸੰਧੀ - ਪ੍ਠਾਣੁ; ਕਸ਼ਮੀਰੀ - ਪ੍ਠਾਨ; ਬਰਜ - ਪ੍ਠਾਨ;  ਸੰਸਹਿਤ - 

ਪ੍੍ਟਾਨ (पष्टान -  ਅਫ਼ਗਾਨ)।27 

 

ਅਮਲੁ = ਅਮਲਦਾਰੀ, ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਫ਼ਾਰਸੀ - ਅਮਲ (ਿਕੂਮਤ, ਰਾਜ)। 

 

ਕੀਆ = (ਰਾਜ) ਕੀਤਾ। 

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

ਬਰਜ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨੀ - ਕੀਆ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਕੀਅ/ਕੀਅਆ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਕਰੀਇ; ਸੰਸਹਿਤ - ਹਿਤਿ (कृत: - ਕੀਤਾ)। 

 

ਚਾਰੇ = ਚਾਰੇ। 

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

ਹਸੰਧੀ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਚਾਹਰ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ/ਪ੍ਾਲੀ - ਚੱਤਾਹਰ; ਸੰਸਹਿਤ - ਚਤਵਾਹਰ (चत्िारर - ਹਗਣਤੀ ਬੋਧਕ, ਚਾਰ)। 

 

ਵੇਦ = ਵੇਦ, ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਦੇ ਚਾਰ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਧਾਰਮਕ ਗਰੰਥ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ। 

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਵੇਦ; ਸੰਸਹਿਤ - ਵੇਦੁ੍  (िेद ्- ਹਗਆਨ, ਅਹਧਆਤਮਕ ਹਗਆਨ)। 

 

                                                                                                                                                                                    

ਤੋਂ ਇਿ ਪ੍ਤਾ ਲਗਦਾ ਿ ੈਹਕ ‘ਬੁਤਾਨ’ ਨਾਮੀ ਰਾਜਪੂ੍ਤਾਂ ਦੀ ਇਕ ਕੌਮ ਸੀ ਹਜਿੜੀ ਕੰਧਾਰ, ਕਾਬਲ ਤੇ ਹਪ੍ਸ਼ਾਵਰ ਦੇ ਇਲਾਹਕਆ ਂ

‘ਚ ਆਬਾਦ ਸੀ ਅਤੇ ਉਿੀ ਕੌਮ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਕੇ ‘ਪ੍ਠਾਣ’ ਸਦਵਾਈ।” -ਡਾ. ਅਮਰਵੰਤ  ਹਸਘ  (ਸੰਕਲਨਕਰਤਾ),ਅਰਬੀ 

ਫ਼ਾਰਸੀ ਹਵਚੋਂ ਉਤਪੰ੍ਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ (ਸਰੋਤ ਤੇ ਹਵਆਹਖਆ ਸਹਿਤ), ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਹਸਟੀ, ਪ੍ਹਟਆਲਾ, ੨੦੦੩, 

ਪੰ੍ਨਾ ੪੭੦ 

27 ਕੁਝ ਹਵਦਵਾਨ ਪ੍ਠਾਣਾ ਂਦੀ ਬੋਲੀ ‘ਪ੍ਸ਼ਤੋ’ ਦੇ ‘ਪ੍ਖਤੂਨ’ ਜਾ ਂ‘ਪ੍ਖਤਾਨਾ’ ਤੋਂ ਭੀ ‘ਪ੍ਠਾਨ’ ਪ੍ਦ ਦੀ ਉਤਪ੍ਤੀ ਮੰਨਦੇ ਿਨ। ਵੇਖ:ੋ 

ਹਸ਼ਆਮ ਸੁੰਦਰ ਦਾਸ (ਸੰਪ੍ਾਦਕ), ਹਿੰਦੀ ਸ਼ਬਦਸਾਗਰ, ਹਜਲਦ ੬, ਕਾਸ਼ੀ, ੧੬੬੬, ਪੰ੍ਨਾ ੨੭੭੬-੨੭੭੭ 
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ਿੋਏ = ਿੋਏ, ਿੋ ਗਏ। 

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

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

 

ਸਹਚਆਰ = ਸੱਚ ਦਾ ਧਾਰਨੀ, ਸੱਚ।ੇ 

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਸਹਚਆਰ; ਲਹਿੰਦੀ - ਸਚਾਰ; ਹਸੰਧੀ - ਸਚਾਰ;ੁ ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਸੱਚਆਰ; ਸੰਸਹਿਤ - ਸਤਯਕਾਰ (सत्यकार - 

ਸਹਚਆਰਾ)। 

 

ਪ੍ੜਹਿ = ਪ੍ੜਹਦੇ ਿਨ। 

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

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਪ੍ਢਹਿ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਪ੍ਢੰਹਤ; ਪ੍ਾਲੀ - ਪ੍ਟ੍ਠੰਹਤ; ਸੰਸਹਿਤ - ਪ੍ਠੰਹਤ (पठथन्त - ਪ੍ੜਹਦੇ ਿਨ)। 

 

ਗੁਣਹਿ = ਗੁਣਦ ੇਿਨ, ਵੀਚਾਰਦੇ ਿਨ। 

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

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਗੁਣਹਿ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਗੁਣੰਹਤ (ਸੋਚਦੇ ਿਨ); ਸੰਸਹਿਤ - ਗੁਣਯੰਹਤ (गुर्यथन्त - ਮਸ਼ਵਰ ੇਹਦੰਦੇ ਿਨ, ਸਲਾਿ ਹਦੰਦੇ 

ਿਨ)। 

 

ਹਤਨੁ੍ = ਹਤਨਹਾ ਂਦੇ, ਉਨਹਾ ਂਦੇ। 

ਨਾਂਵ, ਸੰਬੰਧ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਹਤਨਹਾ/ਹਤਨਹ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਤੇਣ; ਪ੍ਾਲੀ - ਤੇਨ; ਸਸੰਹਿਤ - ਤਿ (त: - ਹਤਸ)। 

 

ਚਾਰ = ਸੁੰਦਰ, ਸਰੇਸ਼ਟ। 

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

ਬਰਜ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ/ਸੰਸਹਿਤ - ਚਾਰੁ (चारु - ਸੁੰਦਰ, ਮਨੋਿਰ, ਸਰੇਸ਼ਟ)। 
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ਵੀਚਾਰ = ਹਵਚਾਰ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ। 

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

 

ਭਾਉ = ਪ੍ਰੇਮ, ਪ੍ਰੇਮ-ਭਾਵ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਹਸੰਧੀ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਭਾਉ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਭਾਵ; ਸੰਸਹਿਤ - ਭਾਵ (भाि - ਪ੍ਰੇਮ, ਸਨੇਿ)। 

 

ਭਗਹਤ = ਭਗਤੀ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਭਗਤੀ/ਭਗਹਤ; ਬਰਜ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਭਗਹਤ; ਸੰਸਹਿਤ - ਭਹਕ੍ਤ (भथि - ਭਗਤੀ, ਸੇਵਾ, ਪੂ੍ਜਾ, ਬੰਦਗੀ)। 

 

ਕਹਰ = (ਭਾਉ ਭਗਤੀ) ਕਰ ਕੇ। 

ਪੂ੍ਰਬ ਪੂ੍ਰਣ ਹਕਰਦੰਤ (ਹਕਹਰਆ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ)। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਕਹਰ (ਕਰ ਕੇ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਕਹਰਇ; ਸੰਸਹਿਤ - ਕਰੋਹਤ (करोथत - ਕਰਦਾ ਿ)ੈ। 

 

ਨੀਚ ੁ= ਨੀਵਾਂ। 

ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ (ਭਾਉ ਭਗਹਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ), ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਹਸੰਧੀ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਨੀਚ;ੁ ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਣੀੱਚ; ਪ੍ਾਲੀ/ਸੰਸਹਿਤ - ਨੀਚੁ੍ (नीच ्- ਨੀਵਾਂ)। 

 

ਸਦਾਏ = ਅਖਵਾਏ, ਕਿਾਵੇ। 

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

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

ਸੰਸਹਿਤ - ਸ਼ਬ੍ਦਾਪ੍ਯਹਤ (शब्दापयथत - ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਿੈ)। 
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ਤਉ = ਤਾਂ, ਤਦੋਂ, ਉਦੋਂ। 

ਯੋਜਕ। 

ਬਰਜ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਤਉ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਤਯਾ; ਸੰਸਹਿਤ - ਤਦਾ (तदा - ਤਦੋਂ, ਉਦੋਂ)। 

 

ਨਾਨਕ = ਨਾਨਕ! 

ਨਾਂਵ, ਸੰਬੋਧਨ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

 

ਮੋਖੰਤਰ ੁ= ਮੋਖ-ਅੰਤਰ, ਅੰਦਰਲਾ ਮੋਖ/ਛੁਟਕਾਰਾ, ਮੁਕਤੀ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਮੋਖ+ਅੰਤਰ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਮੋਕ੍ਖ+ਅੰਤਰ; ਸੰਸਹਿਤ - ਮੋਕ੍ਸ਼+ਅੰਤਰ (मोक्ष:+अन्तर - ਅੰਦਰਲਾ 

ਮੋਖ/ਛੁਟਕਾਰਾ)।28 

 

ਪ੍ਾਏ = ਪ੍ਾਉਂਦਾ ਿ,ੈ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਿ।ੈ 

ਹਕਹਰਆ, ਵਰਤਮਾਨ 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 (प्रापयथत - ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਾਉਂਦਾ ਿੈ, ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ 

ਕਰਦਾ ਿ)ੈ। 

 

॥੨॥  = ਦੂਜਾ ਸਲੋਕ ਸੰਪ੍ੂਰਨ। 

 

ਕਾਹਵਕ ਪ੍ਖ 

ਇਸ ਸਲੋਕ ਹਵਚ ਸੰਕੇਤਾਤਮਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕਤਾ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਵਰਤੋਂ ਿੋਈ ਿੈ। ਚਾਰ ਵੇਦਾਂ (‘ਸਾਮ’, ‘ਹਰਗੁ’, ‘ਜੁਜ’ ਅਤੇ 

‘ਅਥਰਬਣੁ’) ਨੰੂ ਚਾਰ ਜੁਗਾ ਂ(ਸਹਤਜੁਗ, ਤਰ ੇਤਾ, ਦੁਆਪ੍ਰ ਅਤੇ ਕਹਲਜੁਗ) ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਿੋਏ ਸਹਿਜ ਭਾਸ਼ਾਈ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਰਾਿੀਂ 

ਿਰ ਜੁਗ ਹਵਚ ਵਰਤ ਰਿੇ ਵਰਤਾਰੇ ਅਤੇ ਉਸ ਜੁਗ ਹਵਚਲੇ ਮਨੁਖੀ ਸੁਭਾਉ ਨੰੂ ਹਬਆਨ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਿੈ। 

 

                                                           

28 ਇਸ ਬਾਰ ੇਅਜੇ ਿੋਰ ਖੋਜ ਦੀ ਲੋੜ ਿੈ। 
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ਇਸ ਸਲੋਕ ਦੀਆਂ ਅੰਤਲੀਆ ਂਦੋ ਤੁਕਾਂ ਅਰਥ ਅਤੇ ਭਾਵ ਦੇ ਪੱ੍ਧਰ ’ਤੇ ਉਪ੍ਰਲੀਆ ਂਸਾਰੀਆ ਂਤੁਕਾਂ ਨੰੂ ਗੁਰਮਹਤ ਹਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ 

ਤੋਂ ਸਮੇਟਦੀਆ ਂਿੋਈਆਂ ਇਸ ਹਸਧਾਂਤ ਦੀ ਪੇ੍ਸ਼ਕਾਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਿਨ ਹਕ ਜੋ ਜੀਵ ਹਨਰਮਾਣਤਾ ਹਵਚ ਹਵਚਰਦਾ ਿੋਇਆ ਪ੍ਰਭੂ 

ਦੀ ਪ੍ਰੇਮਾ-ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਿੈ, ਉਸਨੰੂ ਿੀ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੀ ਿੁੰਦੀ ਿੈ।  

 

ਸਲੋਕ ਦੀਆਂ ਪ੍ਹਿਲੀਆ ਂਦੋ ਤੁਕਾਂ ਨੰੂ ਛੱਡਕ,ੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆ ਂਤੁਕਾਂ ਹਵਚ ਮਾਤਰਾਵਾ ਂਦੀ ਹਗਣਤੀ ੧੫ ਜਾਂ ੧੬ ਿੈ। ਸੋ, ਇਨਹਾਂ 

ਤੁਕਾਂ ਨੰੂ ਚੌਪ੍ਈ ਛੰਦ ਅਧੀਨ ਰਹਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ।  

 

ਭਾਈ ਗਰੁਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪ੍ਣੀ ਪ੍ਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹਵਚ ਜੁਗਾ ਂਬਾਰ ੇਪ੍ਰਚਲਤ ਸਨਾਤਨੀ ਧਾਰਣਾ ਨੂ ੰਇਉਂ ਰੂਪ੍ਮਾਨ ਕੀਤਾ ਿ:ੈ 

ਚਾਹਰ ਜੁਹਗ ਕਹਰ ਥਾਪ੍ਨਾ ਸਹਤਜੁਗੁ ਤਰ ੇਤਾ ਦੁਆਪ੍ਰੁ ਸਾਜੇ॥ 

ਚਉਥਾ ਕਲਜੁਗ ੁਥਾਹਪ੍ਆ ਚਾਹਰ ਵਰਹਨ ਚਾਰ ੋਕੇ ਰਾਜ॥ੇ 

ਬਰਿਮਹਣ ਛਤਰੀ ਵੈਹਸ ਸੂਦਰ  ਜੁਗੁ ਜੁਗ ੁਏਕ ੋਵਰਨ ਹਬਰਾਜੇ॥ 

ਸਹਤਜੁਹਗ ਿੰਸੁ ਅਉਤਾਰ ੁਧਹਰ ਸੋਿੰ ਬਰਿਮ ੁਨ ਦੂਜਾ ਪ੍ਾਜੇ॥ 

ਏਕ ੋਬਰਿਮ ੁਵਖਾਣੀਐ ਮੋਿ ਮਾਇਆ ਤੇ ਬੇਮੁਿਤਾਜੇ॥ 

ਕਰਹਨ ਤਪ੍ਹਸਆ ਬਹਨ ਹਵਖ ੈਵਖਤੁ ਗੁਜਾਰਹਨ ਹਪੰ੍ਨੀ ਸਾਗੇ॥ 

ਲਖ ਵਹਰਹਆ ਂਦੀ ਆਰਜਾ ਕੋਠੇ ਕੋਹਟ ਨ ਮੰਹਦਰ ਸਾਜੇ॥ 

ਇਕ ਹਬਨਸੈ ਇਕ ਅਸਹਥਰੁ ਗਾਜ ੇ॥੫॥ -ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਵਾਰ ੧, ਪ੍ਉੜੀ ੫ 

 

ਤਰ ੇਤ ੇਛਤਰੀ ਰੂਪ੍ ਧਹਰ ਸੂਰਜ ਬੰਸੀ ਵਹਡ ਅਵਤਾਰਾ॥ 

ਨਉ ਹਿਸ ੇਗਈ ਆਰਜਾ ਮਾਇਆ ਮੋਿ ੁਅਿੰਕਾਰੁ ਪ੍ਸਾਰਾ॥ 

ਦੁਆਪ੍ਰ ਜਾਦਵ ਵੇਸ ਕਹਰ ਜੁਹਗ ਜੁਹਗ ਅਉਧ ਘਟ ੈਆਚਾਰਾ॥ 

ਹਰਗ ਬੇਦ ਮਹਿ ਬਰਿਮ ਹਿਹਤ ਪੂ੍ਰਬ ਮੁਹਖ ਸੁਭ ਕਰਮ ਹਬਚਾਰਾ॥ 

ਖਤਰੀ ਥਾਪੇ੍ ਜੁਜਰੁ ਵੇਹਦ ਦਖਣ ਮੁਹਖ ਬਿੁ ਦਾਨ ਦਾਤਾਰਾ॥ 

ਵੈਸ਼ੋਂ ਥਾਹਪ੍ਆ ਹਸਆਮ ਵੇਦੁ ਪ੍ਛਮੁ ਹਮਖ ਕਹਰ ਸੀਸੁ ਹਨਵਾਰਾ॥ 

ਹਰਹਗ ਨੀਲੰਬਹਰ ਜੁਜਰ ਪ੍ੀਤ ਸਵੇਤੰਬਹਰ ਕਹਰ ਹਸਆਮ ਸੁਧਾਰਾ॥ 

ਹਤਰਿੁ ਜੁਗੀ ਤਰ ੈ ਧਰਮ ਉਚਾਰਾ ॥੬॥ -ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਵਾਰ ੧, ਪ੍ਉੜੀ ੬ 

 

ਕਹਲਜੁਗ ੁਚਉਥਾ ਥਾਹਪ੍ਆ ਸੂਦਰ  ਹਬਰਹਦ ਜਗ ਮਹਿ ਵਰਤਾਈ॥ 

ਕਰਮ ਸ ੁਹਰਹਗ ਜੁਜਰ ਹਸਆਮ ਕੇ ਕਰ ੇਜਗਤੁ ਹਰਹਦ ਬਿੁ ਸੁਕਚਾਈ॥ 

ਮਾਇਆ ਮੋਿੀ ਮੇਦਨੀ ਕਹਲ ਕਹਲ ਵਾਲੀ ਸਭ ਭਰਮਾਈ॥ 

ਉਠੀ ਹਗਲਾਹਨ ਜਗਤ ਹਵਹਚ ਿਉਮੈ ਅੰਦਹਰ ਜਲੇ ਲੁਕਾਈ॥ 
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ਕੋਇ ਨ ਹਕਸੈ ਪੂ੍ਜਦਾ ਊਚ ਨੀਚ ਸਹਭ ਗਹਤ ਹਬਸਰਾਈ॥ 

ਭਏ ਹਬਅਦਲੀ ਪ੍ਾਤਸਾਿ ਕਹਲ ਕਾਤੀ ਉਮਰਾਇ ਕਸਾਈ॥ 

ਰਹਿਆ ਤਪ੍ਾਵਸੁ ਹਤਰਿ ੁਜੁਗੀ ਚਉਥੇ ਜੁਹਗ ਜੋ ਦੇਇ ਸੁ ਪ੍ਾਈ॥ 

ਕਰਮ ਹਭਰਸਹਟ ਸਹਭ ਭਈ ਲੋਕਾਈ ॥੭॥ -ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਵਾਰ ੧, ਪ੍ਉੜੀ ੭ 

 

ਪ੍ਉੜੀ ॥  

ਸਹਤਗਰੁ ਹਵਟਿ ੁਵਾਹਰਆ   ਹਜਤੁ ਹਮਹਲਐ ਖਸਮ ੁਸਮਾਹਲਆ ॥  

ਹਜਹਨ ਕਹਰ ਉਪ੍ਦਸੇ ੁਹਗਆਨ ਅਜੰਨੁ ਦੀਆ   ਇਨੀੁ੍ ਨੇਤਰ ੀ ਜਗਤੁ ਹਨਿਾਹਲਆ ॥ 

ਖਸਮ ੁਛਹੋਡ ਦੂਜ ੈਲਗ ੇ  ਡੁਬ ੇਸ ੇਵਣਜਾਹਰਆ ॥  

ਸਹਤਗਰੁ ੂਿ ੈਬਹੋਿਥਾ   ਹਵਰਲੈ ਹਕਨੈ ਵੀਚਾਹਰਆ ॥  

ਕਹਰ ਹਕਰਪ੍ਾ ਪ੍ਾਹਰ ਉਤਾਹਰਆ ॥੧੩॥ 

 

ਸ਼ਾਬਦਕ ਅਨੁਵਾਦ 

(ਮੈਂ ਉਸ) ਸਹਤਗੁਰ ੂਤੋਂ ਵਾਰਨੇ (ਿਾ)ਂ, ਹਜਸ ਨਾਲ ਹਮਲਣ ਕਰਕੇ (ਮੈਂ ਆਪ੍ਣੇ) ਮਾਲਕ-ਪ੍ਰਭੂ ਨੰੂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ; ਹਜਸ (ਸਹਤਗੁਰ)ੂ ਨੇ 

(ਆਪ੍ਣਾ) ਉਪ੍ਦੇਸ ਕਰ ਕੇ (ਮੈਨੂੰ) ਹਗਆਨ ਦਾ ਸੁਰਮਾ ਹਦਤਾ; (ਤੇ ਉਸ ਸੁਰਮੇ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਮੈਂ) ਇਨਹਾਂ ਨੇਤਰਾਂ ਰਾਿੀਂ 

ਜਗਤ ਨੰੂ (ਿਰੀ ਦਾ ਰੂਪ੍ ਕਰਕੇ) ਹਨਿਾਹਰਆ। 

(ਜੋ) ਮਾਲਕ-ਪ੍ਰਭੂ ਨੰੂ ਛੱਡ ਕੇ (ਹਕਸੇ) ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲਗ ਗਏ, ਉਿ (ਜੀਵ ਰੂਪ੍) ਵਣਜਾਰੇ (ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਹਵਚ) ਡੁਬ ਗਏ। 

ਸਹਤਗੁਰ ੂ(ਇਸ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪ੍ਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਦਾ) ਬੋਹਿਥਾ ਿੈ, (ਪ੍ਰ ਇਿ ਤਥ) ਹਕਸੇ ਹਵਰਲੇ ਨੇ ਿੀ ਵੀਚਾਹਰਆ ਿੈ।  

(ਹਜਸਨੇ ਵੀ ਸਹਤਗੁਰ ੂਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੰੂ ਵੀਚਾਹਰਆ, ਸਹਤਗੁਰ ੂਨੇ) ਹਕਰਪ੍ਾ ਕਰ ਕੇ (ਉਸ ਨੰੂ ਸੰਸਾਰ-ਸਾਗਰ ਤੋਂ) ਪ੍ਾਰ ਉਤਾਰ 

ਹਦਤਾ। 

 

ਭਾਵਾਰਥਕ-ਹਸਰਜਣਾਤਮਕ ਅਨੁਵਾਦ 

ਮੈਂ ਉਸ ਸੱਚ ੇਗੁਰ ੂਤੋਂ ਬਹਲਿਾਰ ਜਾਂਦਾ ਿਾਂ, ਹਜਸ ਨੰੂ ਹਮਲਣ ਸਦਕਾ ਮੈਂ ਆਪ੍ਣੇ ਮਾਲਕ-ਪ੍ਰਭੂ ਨੰੂ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ; ਹਜਸ ਨੇ ਆਪ੍ਣਾ 

ਉਪ੍ਦੇਸ ਦ ੇਕੇ ਮੇਰੀਆ ਂਅੱਖਾਂ ਹਵਚ ਹਗਆਨ ਦਾ ਸੁਰਮਾ ਪ੍ਾ ਹਦਤਾ ਤੇ ਹਜਸ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਨਹਾਂ ਅੱਖਾ ਂਨਾਲ ਇਸ 

ਸੰਸਾਰ ਨੰੂ ਿਰੀ ਦਾ ਹਵਆਪ੍ਕ ਰੂਪ੍ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਹਲਆ।29 

ਦੂਜ ੇਪ੍ਾਸੇ, ਜੋ ਮਾਲਕ-ਪ੍ਰਭੂ ਨੰੂ ਛੱਡ ਕੇ ਹਕਸ ੇਿੋਰ ਹਪ੍ਛੇ ਲਗ ਗਏ, ਉਿ ਜੀਵ-ਰੂਪ੍ ਵਣਜਾਰੇ ਸੰਸਾਰ-ਰੂਪ੍ੀ ਭਵ-ਸਾਗਰ ਹਵਚ ਡੁਬ 

ਗਏ। 

                                                           

29 ਿਹਰ ਹਬਨੁ ਅਵਰ ੁਨ ਦੇਖਿੁ ਕੋਈ ਨਦਰੀ ਿਹਰ ਹਨਿਾਹਲਆ ॥ -ਗੁਰ ੂਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ੯੨੨ 
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ਸਹਤਗੁਰ ੂਮਨੁਖ ਨੰੂ ਇਸ ਭਵ-ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪ੍ਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਿਾਜ ਿੈ, ਪ੍ਰ ਇਿ ਤੱਥ ਹਕਸੇ ਹਵਰਲੇ ਨੇ ਿੀ 

ਵੀਚਾਹਰਆ ਿੈ। ਹਜਨਹਾਂ ਮਨੁਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਹਤਗੁਰ ੂਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੰੂ ਵੀਚਾਹਰਆ, ਸਹਤਗੁਰ ੂਨੇ ਹਕਰਪ੍ਾ ਕਰ ਕੇ ਉਨਹਾ ਂਨੰੂ ਸੁਖੈਨ ਿੀ ਇਸ 

ਭਵਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪ੍ਾਰ ਲੰਘਾ ਹਦਤਾ।30 

 

ਪ੍ਦ ਅਰਥ 

ਸਹਤਗੁਰ = ਸਹਤਗੁਰ (ਤੋਂ), ਸੱਚੇ ਗੁਰ ੂ(ਤੋਂ)। 

ਨਾਂਵ, ਸੰਪ੍ਰਦਾਨ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਸਹਤਗੁਰ; ਸੰਸਹਿਤ - ਸਤਯੁ੍+ਗੁਰ ੁ(सत्य्+गुरु - ਸੱਚਾ+ਅਹਧਆਤਮਕ ਮੁਰਸ਼ਦ)। 

 

ਹਵਟਿੁ = ਹਵਟਿੁੰ, ਤੋਂ। 

ਸੰਬੰਧਕ। 

ਸੰਸਹਿਤ - ਵਸ਼ਟੁ੍ (िषट् -  ਸਦਕੇ; ਤੋਂ; ਿਵਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇਵਤ ੇਨੰੂ ਸੰਬੋਧਤ ਿ ੋਕੇ ਉਚਾਰਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ)।31 

 

ਵਾਹਰਆ = ਵਾਰਨੇ ਿਾ,ਂ ਸਦਕੇ ਿਾਂ, ਬਹਲਿਾਰ ਿਾਂ। 

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

ਲਹਿੰਦੀ - ਵਾਰਨਾ (ਹਕਸੇ ਦੇ ਹਸਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਚੀਜ ਘੁਮੰਾ ਕੇ ਦਾਨ ਵਜੋਂ ਹਕਸ ੇਨੰੂ ਦੇਣੀ, ਬਹਲਿਾਰ ਜਾਣਾ); ਹਸੰਧੀ - 

ਵਾਰਣੁ (ਬਹਲਿਾਰ ਜਾਣਾ); ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਵਾਰਇ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਵਾਰੇਇ; ਪ੍ਾਲੀ - ਵਾਰੇਹਤ; ਸੰਸਹਿਤ - ਵਾਰਯਤੇ (िारयते - 

ਬਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਿ3ੈ2, ਰਹਖਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿ,ੈ ਢਹਕਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ)। 

 

ਹਜਤੁ = ਹਜਸ ਨਾਲ (ਹਮਲਣ ਕਰਕੇ)। 

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

                                                           

30 ਸਹਤਗੁਰ ੂਿੈ ਬੋਹਿਥਾ ਸਬਹਦ ਲੰਘਾਵਣਿਾਰ ੁ॥ -ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ੧੦੦੯  

31 ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਜੇ ਿੋਰ ਖੋਜ ਦੀ ਲੋੜ ਿ।ੈ 

32 ‘ਵਾਹਰਆ’ ਦੀ ਪੁ੍ਰਾਤਨ (ਸੰਸਹਿਤ ਅਰਥ-ਭਾਵ) ਵਾਲੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਸਲੋਕ ਹਵਚ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਿ:ੈ 

ਫਰੀਦਾ ਜੇ ਮੈ ਿੋਦਾ ਵਾਹਰਆ ਹਮਤਾ ਆਇਹੜਆ ਂ॥ ਿੇੜਾ ਜਲੈ ਮਜੀਠ ਹਜਉ ਉਪ੍ਹਰ ਅੰਗਾਰਾ ॥੨੨॥ -ਗੁਰ ੂਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 

੧੩੭੯ 
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ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ/ਬਰਜ - ਹਜਤੁ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਹਜਤੁ/ਹਜਥਥੁ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਹਜਥਥੋ; ਸੰਸਹਿਤ - ਯਤਰ (यत्र - ਹਜਥੇ/ਹਕਥੇ, ਹਜਸ ਜਗਹਾ 

'ਤੇ)। 

 

ਹਮਹਲਐ = ਹਮਲਣ ਕਰਕੇ, ਹਮਲਣ ਸਦਕਾ। 

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

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਹਮਹਲਆ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਹਮਹਲਯ; ਸੰਸਹਿਤ - ਹਮਹਲਤ (थमथित - ਹਮਹਲਆ ਿੋਇਆ, ਹਮਲਣ 

ਨਾਲ)। 

 

ਖਸਮ ੁ= ਖਸਮ ਨੰੂ, ਮਾਲਕ-ਪ੍ਰਭੂ (ਨੰੂ) 

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

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

 

ਸਮਾਹਲਆ = ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ, ਯਾਦ ਕੀਤਾ। 

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

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਸਮਾਰਨਾ; ਹਸੰਧੀ - ਸੰਭਾਿਰਣੁ (ਯਾਦ ਕਰਨਾ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਸੰਭਾਹਰਅ (ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ); 

ਸੰਸਹਿਤ - ਸੰਤਮਾਰਯਹਤ (संस्मारयथत - ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਿੈ)। 

 

ਹਜਹਨ = ਹਜਸ ਨੇ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

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

 

ਕਹਰ = (ਉਪ੍ਦੇਸ) ਕਰ ਕੇ। 

ਪੂ੍ਰਬ ਪੂ੍ਰਣ ਹਕਰਦੰਤ (ਹਕਹਰਆ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ)। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਕਹਰ (ਕਰ ਕੇ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਕਹਰਇ; ਸੰਸਹਿਤ - ਕਰੋਹਤ (करोथत - ਕਰਦਾ ਿ)ੈ। 
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ਉਪ੍ਦੇਸ ੁ= ਉਪ੍ਦੇਸ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਬਰਜ/ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਉਪ੍ਦੇਸ; ਸੰਸਹਿਤ - ਉਪ੍ਦੇਸ਼ਿ (उपदशे: - ਹਸਹਖਆ, ਨਸੀਿਤ, ਸ਼ੁਭ ਮੱਤ)। 

 

ਹਗਆਨ = ਹਗਆਨ ਦਾ। 

ਨਾਂਵ, ਸੰਬੰਧ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

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

 

ਅੰਜਨੁ = ਸੁਰਮਾ, ਕੱਜਲ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਅੰਜਨ/ਅੰਜਣੁ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਅੰਜਣ (ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਕੱਜਲ); ਸੰਸਹਿਤ - ਅਣ੍ਜਨਿ  (अञ्जन: - ਅੱਖਾ ਂਦੀ ਸਜਾਵਟ, 

ਲੇਪ੍ਣ ਕਰਨਾ, ਹਸ਼ੰਗਾਰ, ਕੱਜਲ, ਸੁਰਮਾ)। 

 

ਦੀਆ = ਹਦਤਾ। 

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

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਦੀਆ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਦੱਅ;  ਸੰਸਹਿਤ - ਦੱਤ (दत्त - ਹਦਤਾ ਿੋਇਆ)। 

 

ਇਨੀੁ੍33 = ਇਨਹਾਂ। 

ਪ੍ੜਨਾਂਵੀ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ (ਨੇਤਰ ੀ ਦਾ), ਕਰਣ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਇਨਹੀ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਏਅਿ/ਏਨਹ/ਏਣ;ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਏਆਣ;  ਪ੍ਾਲੀ - ਏਸਾ/ਏਸੋ; ਸੰਸਹਿਤ - ਏਤੇਨ/ਏਸ਼ਾਮੁ੍ 

(एतेन/एषाम ्- ਇਸ ਦੁਆਰਾ, ਇਸ ਤੋਂ, ਇਨਹਾਂ ਦਾ)। 

 

ਨੇਤਰ ੀ = ਨੇਤਰਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਣ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ। 

                                                           

33 ਕੁਝ ਿੱਥ ਹਲਖਤ ਬੀੜਾ ਂਹਵਚ ‘ਇਨਹੀ’ ਸਰੂਪ੍ ਵੀ ਹਮਲਦਾ ਿ।ੈ 
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ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਨੇਤਰ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਣੇਤ; ਸੰਸਹਿਤ - ਨੇਤਰਮੁ੍ (नेत्रम् - ਅੱਖ, ਨੈਣ)। 

 

ਜਗਤੁ = ਜਗਤ ਨੰੂ, ਸੰਸਾਰ ਨੰੂ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਜਗਤੁ; ਸੰਸਹਿਤ - ਜਗਤੁ੍ (जगत ्- ਹਿਲਣ-ਚਲਣ ਵਾਲਾ, ਸੰਸਾਰ)। 

 

ਹਨਿਾਹਲਆ = ਹਨਿਾਹਰਆ, ਵੇਹਖਆ, ਵੇਖ ਹਲਆ। 

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

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਹਨਿਾਲਣਾ/ਹਨਿਾਰਣਾ (ਵੇਖਣਾ, ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ); ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਹਨਿਾਲਇ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਹਣਭਾਲੇਇ/ਹਣਭਾਲ; 

ਸੰਸਹਿਤ - ਹਨਭਾਲਯਹਤ (थनभाियथत - ਵੇਖਦਾ ਿ)ੈ। 

 

ਖਸਮ ੁ= ਖਸਮ ਨੰੂ, ਮਾਲਕ-ਪ੍ਰਭੂ ਨੰੂ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਫ਼ਾਰਸੀ - ਖਸਮ; ਅਰਬੀ - ਖਸਮ (ਮਾਲਕ, ਸੁਆਮੀ, ਪ੍ਤੀ)। 

 

ਛੋਹਡ = ਛੱਡ ਕੇ। 

ਪੂ੍ਰਬ ਪੂ੍ਰਣ ਹਕਰਦੰਤ (ਹਕਹਰਆ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ)। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਛੋਹਡ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਛੋੱਹਡਅ (ਛੱਡ ਕੇ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਛੋਡੇਇ (ਗੁਆਉਂਦਾ ਿੈ); ਸੰਸਹਿਤ - ਕ੍ਸ਼ੋਟਯਹਤ 

(क्षोटयथत - ਸੁਟਦਾ ਿੈ)। 

 

ਦੂਜ ੈ= ਦੂਜ ੇਨਾਲ, ਹਕਸੇ ਿੋਰ ਨਾਲ। 

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

ਅਵਧੀ/ਲਹਿੰਦੀ - ਦੂਜਾ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਦੱੁਜਅ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਦੁਇੱਜ/ਦੁਈ; ਪ੍ਾਲੀ - ਦੁਹਤਯ; ਸੰਸਹਿਤ - ਦੁਤੀਯ (दतुीय - ਦੂਜਾ)। 

 

ਲਗ ੇ= ਲਗ,ੇ ਲਗ ਗਏ। 
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ਹਕਹਰਆ, ਭੂਤਕਾਲ; ਅਨ ਪੁ੍ਰਖ, ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਲਗਣਾ; ਲਹਿਦੰੀ - ਲੱਗਣ; ਹਸੰਧੀ - ਲਗਣੁ (ਲਗਣਾ/ਜੁੜਣਾ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਲੱਗਇ (ਛੰੁਿਦਾ ਿੈ/ਨਾਲ 

ਲਗਦਾ ਿੈ); ਪ੍ਾਲੀ - ਲੱਗਹਤ; ਸੰਸਹਿਤ - ਲਗਯਹਤ (िगयथत - ਲਗਦਾ ਿੈ/ਜੁੜਦਾ ਿ)ੈ। 

 

ਡੁਬੇ = ਡੁਬ ਗਏ। 

ਹਕਹਰਆ, ਭੂਤਕਾਲ; ਅਨ ਪੁ੍ਰਖ, ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ। 

ਲਹਿੰਦੀ - ਡੁਬਣਾ; ਕਸ਼ਮੀਰੀ - ਡੁਬੁਨ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਡੁੱਬ (ਡੁਬਣਾ); ਸੰਸਹਿਤ - ਡੁੱਬ (डुब्ब - ਡੁੱਬਣਾ, ਹਡਗਣਾ, ਢਲਣਾ)। 

 

ਸੇ = ਉਿ। 

ਪ੍ੜਨਾਂਵੀ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ (ਵਣਜਾਹਰਆ ਦਾ), ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ। 

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

 

ਵਣਜਾਹਰਆ = ਵਣਜਾਰੇ, ਸੰਸਾਰ ‘ਤੇ ਨਾਮ ਦਾ ਵਣਜ ਕਰਨ ਆਏ ਜੀਵ-ਰਪੂ੍ ਵਣਜਾਰੇ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ। 

ਲਹਿੰਦੀ - ਵਣਜਾਰਾ; ਹਸੰਧੀ - ਵਣਜਾਰੋ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਵਹਣਜਾਰ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਵਹਣੱਜਾਰਯ; ਸੰਸਹਿਤ - ਵਹਣੱਜਯਾਕਾਰਿ 

(िथर्ज्याकार: - ਵਪ੍ਾਰੀ, ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ)। 

 

ਸਹਤਗੁਰ ੂ= ਸਚੱਾ ਗੁਰ।ੂ 

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਸਹਤਗੁਰ;  ਸਸੰਹਿਤ - ਸਤਯੁ੍+ਗੁਰ ੁ(सत्य्+गुरु - ਸੱਚਾ+ਅਹਧਆਤਮਕ ਮੁਰਸ਼ਦ)। 

 

ਿੈ = ਿੈ। 

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

ਬਰਜ - ਿ;ੈ ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਿਇ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਅਸਇ/ਅਿਇ; ਸੰਸਹਿਤ - ਅਹਤਤ (अथस्त - ਿ,ੈ ਿੋਣਾ)। 
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ਬੋਹਿਥਾ = ਜਿਾਜ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਬੋਹਿਥਾ; ਬਰਜ - ਬੋਹਿਤ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਵੋਹਿਥਥ/ਬੋਹਿਥੁ/ਬੋਹਿਥਥ (ਜਿਾਜ, ਬੇੜਾ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਵੋਹਿੱਤ (ਵਾਿਨ, 

ਹਕਸ਼ਤੀ); ਸੰਸਹਿਤ - ਵਹਿਤਰਮੁ੍ (िथहत्रम् - ਲੈ ਜਾਣ ਜਾਂ ਢੋਣ ਦਾ ਸਾਧਨ, ਬੇੜਾ, ਬੇੜੀ/ਹਕਸ਼ਤੀ)।34 

 

ਹਵਰਲੈ = ਹਵਰਲੇ ਨੇ, ਟਾਂਵੇਂ ਨੇ। 

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

ਲਹਿੰਦੀ - ਹਵਰਲਾ; ਹਸੰਧੀ - ਹਵਰਲੋ (ਹਵਰਲਾ, ਅਸਧਾਰਨ); ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ/ਪ੍ਾਲੀ- ਹਵਰਲ (ਵੱਖਰਾ, ਥੋੜਾ); ਸੰਸਹਿਤ - 

ਹਵਰਲ (थिरि - ਸੁਰਾਖ ਵਾਲਾ, ਮੋਕਲਾ, ਵਖਰਾ, ਸੁਤੰਤਰ, ਥੋੜਾ ਹਜਿਾ)। 

 

ਹਕਨੈ = ਹਕਸੇ ਨੇ ਿੀ। 

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

ਪੁ੍ਰਾਣੀ ਮਾਰਵਾੜੀ/ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਹਕਨੈ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਹਕਨ/ਹਕਣ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਹਕਣ/ਕੇਣ; ਸੰਸਹਿਤ - ਕੇਨ (केन - ਹਕਸ 

ਦੁਆਰਾ)। 

 

ਵੀਚਾਹਰਆ = ਵੀਚਾਹਰਆ, ਵੀਚਾਹਰਆ ਿ।ੈ 

ਹਕਹਰਆ, ਭੂਤਕਾਲ; ਅਨ ਪੁ੍ਰਖ, ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਹਵਚਾਰਣਾ (ਸੋਚਣਾ, ਗਿੁ ਕਰਨਾ); ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਬੀਚਾਰ; ਸੰਸਹਿਤ - ਹਵਚਾਰ (थिचार - ਵੀਚਾਰ, 

ਚਰਚਾ)। 

 

ਕਹਰ = (ਹਕਰਪ੍ਾ) ਕਰ ਕੇ। 

ਪੂ੍ਰਬ ਪੂ੍ਰਣ ਹਕਰਦੰਤ (ਹਕਹਰਆ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ)। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਕਹਰ (ਕਰ ਕੇ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਕਹਰਇ; ਸੰਸਹਿਤ - ਕਰੋਹਤ (करोथत - ਕਰਦਾ ਿ)ੈ। 

                                                           

34 ਮਿਾਨ ਕੋਸ਼ ਹਵਚ ‘ਬੋਹਿਥ’ ਨੰੂ ਅੰਗਰੇਜੀ ‘Boat’ (ਹਕਸ਼ਤੀ) ਦਾ ਸਜਾਤੀ ਕਰਾਰ ਹਦੱਤਾ ਹਗਆ ਿੈ, ਜੋ ਠੀਕ ਨਿੀਂ ਿੈ। - ਜੀ. 

ਐਸ, ਹਰਆਲ, ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਹਨਰੁਕਤ ਕੋਸ਼, ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਹਸਟੀ, ਪ੍ਹਟਆਲਾ, ੨੦੦੬, ਪੰ੍ਨਾ ੪੭੭ 
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ਹਕਰਪ੍ਾ = ਹਕਰਪ੍ਾ, ਹਮਿਰ, ਬਖਹਸ਼ਸ਼। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਹਕਰਪ੍ਾ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਕਹਰਪ੍ਾ; ਸੰਸਹਿਤ - ਹਿਪ੍ਾ (कृपा - ਹਕਰਪ੍ਾ, ਹਦਆਲਤਾ)। 

 

ਪ੍ਾਹਰ = ਪ੍ਾਰ, ਪ੍ਰਲੇ ਪ੍ਾਸੇ। 

ਹਕਹਰਆ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ/ਲਹਿੰਦੀ/ਕਸ਼ਮੀਰੀ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ/ਪ੍ਾਲੀ - ਪ੍ਾਰ (ਦਹਰਆ ਦਾ ਦੂਜਾ ਹਕਨਾਰਾ); ਸੰਸਹਿਤ - ਪ੍ਾਰਿ (पार: 

- ਪ੍ਾਰ ਹਲਆਉਣਾ; ਹਰਗਵੇਦ - ਨਦੀ ਜਾ ਂਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਸਾਿਮਣੇ ਵਾਲਾ ਹਕਨਾਰਾ, ਸਭ ਤੋ ਦੂਰ ਦਾ ਹਸਰਾ/ਬੰਨਾ)। 

 

ਉਤਾਹਰਆ = ਉਤਾਰ ਹਦਤਾ, ਲਘੰਾ ਹਦਤਾ। 

ਹਕਹਰਆ, ਭੂਤਕਾਲ; ਅਨ ਪੁ੍ਰਖ, ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਉਤਾਰਣਾ (ਉਤਾਰਨਾ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ  - ਉੱਤਾਰੇਇ; ਪ੍ਾਲੀ - ਉੱਤਾਰੇਹਤ; ਸੰਸਹਿਤ - ਉੱਤਾਰਯਹਤ 

(उत्तारयथत - ਬਾਿਰ ਕਢਦਾ ਿੈ)। 

 

॥੧੩॥ = ਤੇਰਹਵੀਂ ਪ੍ਉੜੀ ਸੰਪੂ੍ਰਨ। 

 

ਕਾਹਵਕ ਪ੍ਖ 

ਇਸ ਪ੍ਉੜੀ ਦੀ ਤੀਜੀ ਤੁਕ ਹਵਚ ‘ਹਗਆਨ ਅੰਜਨੁ’ (ਹਗਆਨ ਰੂਪ੍ੀ ਸੁਰਮਾ) ਅਤੇ ਪੰ੍ਜਵੀਂ ਤੁਕ ਹਵਚ ‘ਸਹਤਗੁਰ ੂਿੈ ਬੋਹਿਥਾ’ 

(ਸਹਤਗੁਰ ੂਰੂਪ੍ੀ ਜਿਾਜ) ਹਵਚ ‘ਹਗਆਨ’ ਅਤੇ ‘ਸਹਤਗੁਰ’ੂ ਉਪ੍ਮੇਯ ਅਤੇ ‘ਅੰਜਨੁ’ ਤੇ ‘ਬੋਹਿਥਾ’ ਉਪ੍ਮਾਨ ਿਨ। ਇਨਹਾਂ ਨੰੂ ਇਕ 

ਰੂਪ੍ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਕੇ ਰੂਪ੍ਕ ਅਲੰਕਾਰ ਹਸਰਹਜਆ ਹਗਆ ਿੈ। 

 

ਕਾਹਵਕ ਬਣਤਰ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਇਸ ਪ੍ਉੜੀ ਹਵਚ ‘ਖਸਮ’ੁ ਅਤੇ ‘ਵਣਜਾਹਰਆ’ ਸ਼ਬਦਾ ਂਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਰੂਪ੍ ਹਵਚ 

ਿੋਈ ਿੈ, ਜੋ ਿਮਵਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਅਤੇ ਜੀਵ ਲਈ ਵਰਤ ੇਗਏ ਿਨ। 

 

ਪ੍ਉੜੀ ਦੀਆ ਂਅੰਤਲੀਆ ਂਹਤੰਨ ਤੁਕਾਂ ਹਵਚ ਸੰਕੇਤਾਤਮਕਤਾ ਰਾਿੀਂ ਇਕ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ ਹਬੰਬ ਹਸਰਜਨਾ ਿੋਈ ਿੈ, ਹਜਸ ਦੁਆਰਾ 

ਸਹਤਗੁਰ ੂਦੇ ਮਿਤਵ ਨੰੂ ਦਰਸਾਇਆ ਹਗਆ ਿ:ੈ ਸਹਤਗੁਰ ੂਜਿਾਜ ਿੈ ਜੋ ਹਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਜੀਵ ਦਾ ਪ੍ਾਰ ਉਤਾਰਾ ਕਰਦਾ ਿੈ। ਜੋ 
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ਜੀਵ ਮਾਲਕ-ਪ੍ਰਭੂ ਨੰੂ ਛੱਡ ਕੇ ਹਕਸ ੇਿੋਰ ਦਾ ਲੜ ਫੜਦੇ ਿਨ, ਉਿ ਡੁਬ ਜਾਂਦ ੇਿਨ। ਅੰਤਲੀ ਤੁਕ ‘ਕਹਰ ਹਕਰਪ੍ਾ ਪ੍ਾਰ 

ਉਤਾਹਰਆ’ ਸਮੁਚੀ ਪ੍ਉੜੀ ਦਾ ਭਾਵ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਿੀ ਿ,ੈ ਸੋ ਇਥੇ ਵਾਕ ਪੱ੍ਧਰੀ ਹਵਰਲਤਾ ਆਈ ਿ।ੈ 


