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ਪ੍ਉੜੀ ੧੪ 

 

ਜਾਣ-ਪ੍ਛਾਣ 

ਚਉਦਵੀਂ ਪ੍ਉੜੀ ਨਾਲ ੨ ਸਲੋਕ ਦਰਜ ਿਨ। ਪ੍ਹਿਲੇ ਸਲੋਕ ਦੀਆ ਂ੮ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੀਆ ਂ੧੦ ਤੁਕਾ ਂਿਨ। ਪ੍ਹਿਲੇ ਸਲੋਕ ਹਵਚ 

ਉਚ ੇਲੰਮ ੇਪ੍ਰ ਫੁੁੱਲਾਂ, ਫਲਾਂ ਤੇ ਪ੍ੁੱਹਤਆਂ ਦੇ ਪ੍ੁੱਖੋਂ ਹਨਕੰਮੇ ਹਸੰਮਲ ਰੁਖ ਦੇ ਹਦਰਸ਼ਟਾਂਤ ਰਾਿੀਂ ਹਨਮਰਤਾ ਧਾਰਣ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪ੍ਦੇਸ 

ਿੈ। ਦੂਜਾ ਸਲੋਕ ਪੂ੍ਰਨ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮਾ-ਭਗਤੀ ਨੰੂ ਿੀ ਮਨੁਖਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਦਰੁਸਤ ਮਾਰਗ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ 

ਹਬਨਾ ਂਿੋਰ ਹਵਖਾਵ ੇਦੇ ਕਰਮ-ਕਾਂਡੀ ਸਾਧਨਾਂ ਨੰੂ ਫਜੂਲ ਮੰਨਦਾ ਿੈ। ਪ੍ਉੜੀ ਹਵਚ ਹਜਕਰ ਿੈ ਹਕ ਮਨੁਖ ਹਜਸ ਸਰੀਰਕ ਸੁਿੁੱਪ੍ਣ 

ਤੇ ਮਾਇਕੀ ਦੌਲਤ ਉਪ੍ਰ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਖਾਤਰ ਦੂਹਜਆਂ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਹਵਿਾਰ ਕਰਦਾ ਿ,ੈ ਉਿ ਸਭ ਕੁਝ ਮਨੁਖ ਨੇ 

ਇਥੇ ਿੀ ਛੁੱਡ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਣਾ ਿੁੰਦਾ ਿੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਕੇਵਲ ਪ੍ਛਤਾਵਾ ਿੀ ਪ੍ੁੱਲੇ ਪ੍ੈਂਦਾ ਿੈ। 

 

ਸਲੋਕੁ ਮਃ੧॥ 

ਸਸਿੰ ਮਲ ਰੁਖ ੁਸਰਾਇਰਾ   ਅਸਿ ਦੀਰਘ ਅਸਿ ਮੁਚੁ॥ 

ਓਇ ਸਿ ਆਵਸਿ ਆਸ ਕਸਰ   ਿਾਸਿ ਸਿਰਾਸੇ ਸਕਿੁ॥ 

ਫਲ ਸਫਕ ੇਫੁਲ ਬਕਬਕ ੇ  ਕਿੰ ਸਮ ਿ ਆਵਸਿ ਪਿ॥ 

ਸਮਠਿ ੁਿੀਵੀ ਿਾਿਕਾ   ਗੁਣ ਚਿੰ ਸਗਆਈਆ ਿਿੁ॥ 

ਸਭ ੁਕੋ ਸਿਵੈ ਆਪ ਕਉ   ਪਰ ਕਉ ਸਿਵੈ ਿ ਕੋਇ॥ 

ਧਸਰ ਿਾਰਾਿੂ ਿੋਲੀਐ   ਸਿਵੈ ਸੁ ਗਉਰਾ ਿੋਇ॥ 

ਅਪਰਾਧੀ ਦੂਣਾ ਸਿਵੈ   ਿੋ ਿਿੰ ਿਾ ਸਮਰਗਾਸਿ॥ 

ਸੀਸਸ ਸਿਵਾਇਐ ਸਕਆ ਥੀਐ   ਿਾ ਸਰਦੈ ਕੁਸੁਧ ੇਿਾਸਿ॥੧॥ 

 

ਸ਼ਾਬਦਕ ਅਨੁਵਾਦ 

ਹਸੰਮਲ ਦਾ ਰੁਖ ਤੀਰ ਵਰਗਾ ਹਸੁੱਧਾ, ਬਿੁਤ ਲੰਮਾ (ਤੇ) ਬਿੁਤ ਹਵਸ਼ਾਲ (ਿੁੰਦਾ) ਿੈ। 

(ਪ੍ਰ) ਉਿ ਹਜਿੜੇ (ਪੰ੍ਛੀ ਇਸ ਦੇ ਫਲ-ਫੁੁੱਲ ਖਾਣ ਦੀ) ਆਸ ਕਰ ਕੇ ਆਉਂਦ ੇਿਨ, ਹਨਰਾਸ ਹਕਉਂ ਜਾਂਦੇ ਿਨ? 

(ਹਕਉਂਹਕ ਇਸ ਦੇ) ਫਲ ਹਫਕੇ ਤੇ ਫੁੁੱਲ ਬੇਸੁਆਦ ੇਿੁੰਦੇ ਿਨ; (ਤੇ ਇਸ ਦੇ) ਪ੍ੁੱਤ ੇ(ਵੀ ਹਕਸੇ) ਕੰਮ ਨਿੀਂ ਆਉਂਦੇ। 

ਿੇ ਨਾਨਕ! ਹਮਠਾਸ ਨੀਹਵਆ ਂਹਵਚ (ਿੁੰਦੀ) ਿੈ, (ਇਿੀ ਸਾਰ)ੇ ਗੁਣਾ ਂਤੇ ਚੰਹਗਆਈਆ ਂਦਾ ਤੁੱਤ-ਸਾਰ ਿੈ। 

ਿਰ ਕੋਈ ਆਪ੍ਣੇ (ਹਨਜੀ ਸੁਆਰਥ) ਲਈ ਿੀ ਹਨਵਦਾ ਿੈ, ਦੂਜੇ ਲਈ ਕੋਈ ਨਿੀਂ ਹਨਵਦਾ। 

(ਪ੍ਰ ਜੇ) ਤਰਾਜੂ ‘ਤੇ ਰਖ ਕੇ ਤੋਹਲਆ ਜਾਏ (ਤਾਂ ਪ੍ਤਾ ਲਗਦਾ ਿੈ ਹਕ ਜੋ) ਹਨਵਦਾ ਿੈ, ਉਿ (ਿੀ) ਭਾਰਾ ਿੁੰਦਾ ਿੈ। 
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(ਪ੍ਰ ਇਕ) ਹਸ਼ਕਾਰੀ ਦੁੁੱਗਣਾ ਹਨਵਦਾ ਿ,ੈ ਹਜਿੜਾ ਹਿਰਨਾ ਂਨੰੂ ਮਾਰਦਾ ਿੈ। 

(ਇਸ ਲਈ, ਹਨਰਾ ਹਕਸ ੇਦੇ) ਸੀਸ ਹਨਵਾਉਣ ਨਾਲ ਕੀ ਿੁੰਦਾ ਿੈ, ਜੇ ਹਦਲੋਂ  (ਉਿ) ਖੋਟ ੇ(ਿੀ) ਤੁਰੇ ਹਫਰਨ? 

 

ਭਾਵਾਰਥਕ-ਹਸਰਜਣਾਤਮਕ ਅਨੁਵਾਦ 

ਹਸੰਮਲ ਦਾ ਰੁਖ ਵੇਖਣ ਨੰੂ ਤੀਰ ਵਰਗਾ ਹਸੁੱਧਾ, ਬਿੁਤ ਲੰਮਾ ਤੇ ਹਵਸ਼ਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਿੈ।1 

ਪ੍ਰ ਉਿ ਹਜਿੜ ੇਪੰ੍ਛੀ ਇਸ ਦੇ ਫਲ-ਫੁੁੱਲ ਖਾਣ ਦੀ ਆਸ ਧਾਰ ਕੇ ਇਸ ਕੋਲ ਆਉਂਦ ੇਿਨ, ਉਿ ਭਲਾ ਹਨਰਾਸ ਿ ੋਕੇ ਹਕਉਂ 

ਪ੍ਰਤਦੇ ਿਨ? 

ਹਕਉਂਹਕ ਹਸੰਮਲ ਦੇ ਫਲ ਹਫਕੇ ਤੇ ਫੁੁੱਲ ਬੇਸੁਆਦ ੇਿੁੰਦੇ ਿਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ੁੱਤੇ ਵੀ ਪੰ੍ਛੀਆਂ ਦੇ ਹਕਸ ੇਕੰਮ ਨਿੀਂ ਆਉਂਦੇ। 

ਿੇ ਨਾਨਕ! ਨੀਵੇਂ ਿੋਕ ੇਰਹਿਣ ਵਾਹਲਆ ਂਹਵਚ ਿੀ ਹਮਠਾਸ ਿੁੰਦੀ ਿੈ; ਹਨਮਰਤਾ ਹਵਚ ਹਵਚਰਨਾ ਿੀ ਸਾਰ ੇਗੁਣਾਂ ਤੇ ਨੇਕੀਆਂ ਦਾ 

ਹਨਚੋੜ ਿ।ੈ2 

ਿਰ ਕੋਈ ਆਪ੍ਣੇ ਸੁਆਰਥ ਲਈ ਿੀ ਹਨਉਂਦਾ ਿ;ੈ ਹਕਸ ੇਦੂਜੇ ਲਈ ਕੋਈ ਨਿੀਂ ਨੀਵਾਂ ਿੁੰਦਾ। 

ਪ੍ਰ ਜੇ ਤਰਾਜੂ ‘ਤੇ ਰਖ ਕੇ ਕੁਝ ਤੋਹਲਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਪ੍ਤਾ ਲਗਦਾ ਿੈ ਹਕ ਤਰਾਜੂ ਦਾ ਹਜਿੜਾ ਪ੍ਲੜਾ ਹਨਵਦਾ ਿ,ੈ ਉਿ ਿੀ ਭਾਰਾ 

ਿੁੰਦਾ ਿੈ। 

ਪ੍ਰ ਇਕ ਹਸ਼ਕਾਰੀ, ਹਜਿੜਾ ਹਿਰਨਾਂ ਨੰੂ ਮਾਰਦਾ ਿ,ੈ ਉਿ ਹਨਸ਼ਾਨਾ ਬੰਨਹਣ ਵੇਲੇ ਦੁਗਣਾ ਹਨਵਦਾ ਿੈ। 

ਇਸ ਲਈ, ਹਨਰਾ ਹਕਸ ੇਦੇ ਹਸਰ ਹਨਵਾਉਣ ਨਾਲ ਕੀ ਿੁੰਦਾ ਿ,ੈ ਜੇਕਰ ਹਦਲੋਂ  ਉਿ ਮੈਲੇ ਿੀ ਤੁਰੇ ਹਫਰਨ? 

  

                                                

1 ਉਚਾ ਲੰਮਾ ਝੰਟੁਲਾ ਹਵਹਚ ਬਾਗ ਹਦਸੰਦਾ।  ਮੋਟਾ ਮੁਢੁ ਪ੍ਤਾਹਲ ਜਹੜ ਬਿੁ ਗਰਬ ਕਰੰਦਾ।  ਪ੍ਤ ਸੁਪ੍ਤਰ ਸੋਿਣੇ ਹਵਸਥਾਰ ੁ

ਬਣੰਦਾ।  ਫੁਲ ਰਤ ੇਫਲ ਬਕਬਕੇ ਿੋਇ ਅਫਲ ਫਲੰਦਾ।  ਸਾਵਾ ਤੋਤਾ ਚੁਿਚੁਿਾ ਹਤਸ ੁਦੇਹਖ ਭੁਲੰਦਾ।  ਹਪ੍ਛੋ ਦੇ ਪ੍ਛੁਤਾਇਦਾ ਓਿੁ 

ਫਲੁ ਨ ਲਿੰਦਾ ॥੧੦॥ -ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਵਾਰ ੩੬ ਪ੍ਉੜੀ ੧੦ 

2 ਇਸ ਤੁਕ ਦਾ ਅਰਥ ਇਉਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿ:ੈ ‘ਿ ੇਨਾਨਕ! ਹਮਠਾਸ ਤੇ ਹਨਮਰਤਾ ਿੀ ਸਾਰ ੇਗੁਣਾ ਂਤੇ ਨੇਕੀਆ ਂਦਾ ਹਨਚੋੜ 

ਿੈ।’ ਪ੍ਰ ਸ਼ਬਦ ‘ਨੀਵੀ’ (ਨੀਹਵਆ ਂਹਵਚ) ਇਨਹਾਂ ਅਰਥਾਂ ਹਵਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਦਾ ਿ।ੈ ਦੂਜਾ, ਪ੍ਰਸੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਹਸੰਮਲ ਦੇ ਉਚੇ 

(ਿੰਕਾਰੀ) ਿੋਣ ਦਾ ਹਜਕਰ ਕਰਕੇ ਹਕਿਾ ਹਗਆ ਿੈ ਹਕ ਆਪ੍ਣੇ ਉਚੇ ਲੰਮ ੇਿੋਣ ਦੇ ਿੰਕਾਰ ਕਾਰਨ ਉਿ ਹਮਠਾਸ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਿੈ। 

ਹਮਠਾਸ ਨੀਹਵਆ ਂਅਰਥਾਤ ਨੀਵੇਂ ਿੋ ਕੇ ਰਹਿਣ ਵਾਹਲਆ ਂਹਵਚ ਿੁੰਦੀ ਿੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਨਮਰਤਾ ਿੀ ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਤੇ ਨੇਕੀਆ ਂਦਾ 

ਤੁੱਤ ਿੈ। ਅਗਲੀ ਤੁਕ ‘ਹਨਵ ੈਸੁ ਗਉਰਾ ਿੋਇ’ ਹਵਚ ਵੀ ਇਸ ਗੁੱਲ (ਹਨਮਰਤਾ) ਦੀ ਿੀ ਪੁ੍ਸ਼ਟੀ ਿੁੰਦੀ ਿ।ੈ ਅਖੀਰਲੀਆ ਂਤੁਕਾ ਂ

(ਅਪ੍ਰਾਧੀ ਦੂਣਾ ਹਨਵ ੈਜੋ ਿੰਤਾ ਹਮਰਗਾਹਿ॥ ਸੀਹਸ ਹਨਵਾਇਐ ਹਕਆ ਥੀਐ ਜਾ ਹਰਦੈ ਕੁਸੁਧੇ ਜਾਹਿ॥੧॥) ਹਵਚ ਵੀ ਹਸ਼ਕਾਰੀ ਦੇ 

ਝੂਠੇ ‘ਹਨਵਣ’ ਦਾ ਹਦਰਸ਼ਟਾਂਤ ਦੇ ਕੇ ਸਾਵਧਾਨ ਕੀਤੀ ਿ ੈ ਹਕ ਜੇ ਹਿਰਦੇ ਹਵਚ ਖੋਟ ਿੋਵੇ ਤਾ ਂ ਹਨਵਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਿੀਂ 

ਰਖਦਾ। 
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ਪ੍ਦ ਅਰਥ 

ਹਸੰਮਲ = ਹਸੰਮਲ (ਦਾ)। 

ਨਾਂਵ, ਸੰਬੰਧ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਹਸੰਮਲ/ਹਸੰਬਲ; ਬੰਗਾਲੀ - ਹਸਮੁਲ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਹਸੰਬਹਲ/ਹਸੰਭਹਲ/ਸੰਬਹਲ; ਪ੍ਾਲੀ - ਹਸਮਬਹਲ; ਸੰਸਹਿਤ - 

ਹਸ਼ੰਬਲ (शिम्बल - ਹਕਸੇ ਰੁਖ ਦੇ ਫੁੁੱਲ ਜਾ ਂਫ਼ਲ), ਸ਼ਲ੍ਮਹਲਿ (िल्मशल: - ਹਸੰਬਲ ਦਾ ਰੁਖ)। 

 

ਰੁਖੁ =  ਰੁਖ, ਦਰਖ਼ਤ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਰੁਖੁ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ/ਪ੍ਾਲੀ - ਰੁਕ੍ਖ; ਸੰਸਹਿਤ - ਰੁਕ੍ਸ਼ਿ (रुक्ष: - ਹਬਰਖ, ਦਰਖ਼ਤ)। 

 

ਸਰਾਇਰਾ = ਸਰ ਵਰਗਾ, ਤੀਰ ਵਰਗਾ ਹਸੁੱਧਾ। 

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

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਸਰ; ਸੰਸਹਿਤ - ਸ਼ਰਿ (िर: - ਬਾਣ, ਤੀਰ)। 

 

ਅਹਤ ਦੀਰਘ = ਬਿੁਤ ਵੁੱਡਾ, ਬਿਤੁ ਲੰਮਾ। 

ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ (ਹਸੰਮਲ ਰੁਖੁ ਦਾ), ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਬਰਜ - ਅਹਤ; ਸੰਸਹਿਤ - ਅਹਤ (अशि - ਬਿੁਤਾ, ਵਾਧ ੂਦਾ,  ਪ੍ਰਮੁਖ; ਇਕ ਅਗੇਤਰ) + ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਦੀਰਘ; 

ਸੰਸਹਿਤ - ਦੀਰ੍ਘ (दीर्घ - ਲੰਬਾ, ਉਚਾ;  ਹਚਰਕਾਲੀਨ)। 

 

ਅਹਤ ਮੁਚ ੁ= ਬਿੁਤ ਮੋਟਾ, ਹਵਸ਼ਾਲ। 

ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ (ਹਸੰਮਲ ਰੁਖੁ ਦਾ), ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਬਰਜ - ਅਹਤ; ਸੰਸਹਿਤ - ਅਹਤ (अशि - ਬਿੁਤਾ, ਵਾਧ ੂਦਾ,  ਪ੍ਰਮੁਖ; ਇਕ ਅਗੇਤਰ) + ਹਸੰਧੀ - ਮੁਚੁ (ਗੰਢ, ਢੇਰ), ਮੁਚੋ 

(ਵਾਲਾ ਂਜਾਂ ਘਾਿ ਦਾ ਗੁੁੱਛਾ); ਸੰਸਹਿਤ - ਮੁੁੱਚ (मुच्च - ਗੰਢ)।  

 

ਓਇ = ਉਿ (ਪੰ੍ਛੀ)। 

ਪ੍ੜਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਅਨ ਪੁ੍ਰਖ, ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ। 
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ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਓਇ/ਓਿ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਅਿ;ੋ ਪ੍ਾਲੀ/ਸੰਸਹਿਤ - ਅਸੁ (असु - ਇਿ/ਉਿ)। 

 

ਹਜ = ਹਜਿੜ।ੇ 

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

ਮੈਹਥਲੀ - ਹਜ; ਲਹਿੰਦੀ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਜੋ; ਸੰਸਹਿਤ - ਯਿ (य: - ਹਜਿੜਾ)।  

 

ਆਵਹਿ = ਆਉਂਦੇ ਿਨ। 

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

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਆਵਹਿ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਆਵੰਹਤ; ਪ੍ਾਲੀ - ਆਯਾਂਹਤ; ਸੰਸਹਿਤ - ਆਯਾਂਹਤ (आयाशति - ਆਉਂਦੇ ਿਨ, ਪ੍ਿੁੰਚਦੇ ਿਨ)। 

 

ਆਸ = ਆਸ, ਉਮੀਦ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਮਾਰਵਾੜੀ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਆਸ (ਆਸ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ/ਪ੍ਾਲੀ - ਆਸਾ (ਆਸ, ਉਮੀਦ); ਸੰਸਹਿਤ - ਆਸ਼ਸ ੍(आिस् - 

ਇਛਾ, ਉਮੀਦ)। 

 

ਕਹਰ = ਕਰ ਕੇ, ਧਾਰ ਕੇ। 

ਪੂ੍ਰਬ ਪੂ੍ਰਣ ਹਕਰਦੰਤ (ਹਕਹਰਆ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ)। 

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

 

ਜਾਹਿ = ਜਾਂਦੇ ਿਨ, ਪ੍ਰਤ ਜਾਂਦ ੇਿਨ। 

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

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

 

ਹਨਰਾਸ ੇ= ਹਨਰ-ਆਸੇ, ਹਨਰਾਸ ਿੋ ਕੇ। 

ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ (ਓਇ ਹਜ ਦਾ), ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਅਨ ਪੁ੍ਰਖ, ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ। 
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ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਹਨਰਾਸ/ੇਹਨਰਾਸ; ਹਸੰਧੀ - ਹਨਰਾਸ;ੋ ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਹਨਰਾਸ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਹਣਰਾਸ/ਹਣਰਾਸੋ; ਪ੍ਾਲੀ - ਹਨਰਾਸ; 

ਸੰਸਹਿਤ - ਹਨਰਾਸ਼ (शिराि - ਆਸ ਰਹਿਤ)। 

 

ਹਕਤੁ = ਹਕਉਂ, ਹਕਸ ਕਾਰਨ?  

ਹਕਹਰਆ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ।3 

ਬਰਜ - ਹਕਤੁ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ - ਹਕੁੱਤ/ਹਕੁੱਤੁ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਹਕੁੱਤੋ; ਸੰਸਹਿਤ - ਕੁਤਿ (कुि: - ਹਕਥੋਂ, ਹਕਸ ਲਈ)। 

 

ਫਲ = ਫਲ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ।  

ਲਹਿੰਦੀ/ਰਾਜਸਥਾਨੀ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਫਲ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ/ਪ੍ਾਲੀ - ਫਲ (ਫਲ, ਹਸੁੱਟਾ); ਸੰਸਹਿਤ - ਫਲ (फल - ਫਲ, ਦਾਣਾ, ਫਲ ਦਾ 

ਬੀਜ)। 

 

ਹਫਕੇ = ਹਫਕੇ। 

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

ਲਹਿੰਦੀ - ਹਫੁੱਕਾ; ਹਸੰਧੀ - ਹਫਕੋ (ਸਵਾਦਿੀਨ, ਹਫਕਾ); ਕਸ਼ਮੀਰੀ - ਹਫਹਰਕ (ਥੋਥਾ); ਸੰਸਹਿਤ - ਹਫੁੱਕ (फफक्क - ਦਾਗੀ, 

ਨੁਕਸਦਾਰ, ਅਪੂ੍ਰਨ)। 

 

ਫੁਲ = ਫੁੁੱਲ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ।  

ਲਹਿੰਦੀ - ਫੁੁੱਲ; ਹਸੰਧੀ - ਫੁੁੱਲੁ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ/ਪ੍ਾਲੀ - ਫੁੁੱਲ (ਫੁੁੱਲ);  ਸੰਸਹਿਤ - ਫੁੁੱਲ (फुल्ल - ਫੈਹਲਆ ਿੋਇਆ, ਫੁੁੱਲਾਂ ਦਾ 

ਹਖੜਾਅ)। 

 

ਬਕਬਕੇ = ਬੇਸੁਆਦੇ, ਹਜਨਹਾਂ ਨੰੂ ਖਾ ਕੇ ਉਲਟੀ ਆਵ ੇਜਾਂ ਜੀਅ ਕੁੱਚਾ-ਕੁੱਚਾ ਿੋਵ।ੇ 

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

                                                

3 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵਾਚੀ ਹਕਹਰਆ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ। 
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ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਬਕਬਕਾ4 (ਬੇਸਆੁਦਾ, ਹਜਸ ਨੰੂ ਖਾ ਕੇ ਉਲਟੀ ਆਵ ੇਜਾਂ ਜੀਅ ਕੁੱਚਾ-ਕੁੱਚਾ ਿੋਵੇ)।5 

 

ਕੰਹਮ = ਕੰਮ ਹਵਚ। 

ਨਾਂਵ, ਅਹਧਕਰਣ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਲਹਿੰਦੀ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਕੰਮ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਕੰਮਣ/ਕੰਮ/ਕੰਮਾ; ਪ੍ਾਲੀ - ਕੰਮ; ਸੰਸਹਿਤ - ਕਰ੍ਮਨ੍ (कमघि् -  ਕੰਮ, ਕਾਰਜ)। 

 

ਨ = ਨਾ, ਨਿੀਂ। 

ਹਨਪ੍ਾਤ। 

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

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

 

ਆਵਹਿ = (ਕੰਮ) ਆਉਂਦ ੇਿਨ। 

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

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਆਵਹਿ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਆਵੰਹਤ; ਪ੍ਾਲੀ - ਆਯਾਂਹਤ; ਸੰਸਹਿਤ - ਆਯਾਂਹਤ (आयाशति - ਆਉਂਦੇ ਿਨ, ਪ੍ਿੁੰਚਦੇ ਿਨ)। 

 

ਪ੍ਤ = ਪ੍ੁੱਤ।ੇ 

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਪ੍ਤਾ/ਪ੍ਤਰ/ਪ੍ਤ (ਰੁਖ ਦਾ ਪ੍ੁੱਤਾ); ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਪ੍ੁੱਤ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਪ੍ੁੱਤ/ਪ੍ੁੱਤਯ/ਪ੍ੁੱਹਤਆ; ਪ੍ਾਲੀ - ਪ੍ੁੱਤ;  

ਸੰਸਹਿਤ - ਪ੍ਤਰਮ੍ (पत्रम् - ਖੰਭ, ਰੁਖ ਦਾ ਪ੍ੁੱਤਾ, ਫੁੁੱਲ ਦੀ ਪੰ੍ਖੁੜੀ, ਹਕਤਾਬ ਦਾ ਪੰ੍ਨਾ/ਪ੍ੁੱਤਰਾ)। 

 

ਹਮਠਤੁ = ਹਮਠਾਸ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

                                                

4 ਭਾਈ ਮਈਆ ਹਸੰਘ, ਦ ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਹਡਕਸ਼ਨਰੀ, ਹਨਰਮਲ ਪ੍ਬਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਨਵੀਂ ਹਦਲੀ, ੧੯੯੮, ਪੰ੍ਨਾ ੮੦ 

5 “ਸੰਸਹਿਤ - ਅਪ੍ੁੱਕ (ਨਾ ਪ੍ੁੱਕੇ ਫਲ ਦਾ ਜੋ ਸੁਆਦ ਿੁੰਦਾ ਿ)ੈ। ਅਪ੍ੁੱਕ ਤੋਂ ਬਕਬਕ ਬਹਣਆ ਜਾਪ੍ਦਾ ਿ।ੈ”-ਭਾਈ ਵੀਰ ਹਸੰਘ, ਸਰੀ 

ਗੁਰ ੂਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕੋਸ਼, ਹਸੰਘ ਬਰਦਰਜ਼, ਅੰਹਮਰਤਸਰ, ੨੦੦੩, ਪੰ੍ਨੇ ੪੫੩ 
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ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ/ਅਵਧੀ/ਲਹਿੰਦੀ - ਹਮਠਾ; ਹਸੰਧੀ - ਹਮਠੋ (ਹਮਠਾ); ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਹਮਟ੍ਠਾ/ਹਮਟ੍ਠ (ਮਨ ਨੰੂ ਭਾਉਣ ਵਾਲਾ, 

ਹਮਠਾ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ/ਪ੍ਾਲੀ - ਹਮਸ੍ਟੋ/ਹਮੁੱਟ੍ਠਾ/ਮੁੱਟ੍ਠਾ (ਸਾਫ਼, ਹਨਰਮਲ, ਹਮਠਾ); ਸੰਸਹਿਤ - ਹਮਰਸ਼੍ਟ (मृष्ट - ਹਨਰਮਲ, ਸ਼ੁੁੱਧ, ਧੋਤਾ 

ਿੋਇਆ, ਮਾਂਹਜਆ ਿੋਇਆ, ਹਮਠਾ)। 

 

ਨੀਵੀ = ਨੀਵੀਂ, ਨੀਹਵਆ ਂਹਵਚ, ਨੀਵੇਂ ਿ ੋਕੇ ਰਹਿਣ ਵਾਹਲਆ/ਂਹਨਮਰਤਾ ਹਵਚ ਹਵਚਰਨ ਵਾਹਲਆ ਂਹਵਚ। 

ਨਾਂਵ, ਅਹਧਕਰਣ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਨੀਵਾ (ਿੇਠਾਂ/ਨੀਵਾ,ਂ ਝੁਹਕਆ ਿੋਇਆ); ਲਹਿੰਦੀ - ਨੀਵਾਂ (ਿੇਠਾਂ/ਨੀਵਾਂ); ਸੰਸਹਿਤ - ਨੀਪ੍ਿ (िीप: - 

ਿੇਠਾਂ ਸਹਥਤ, ਗਹਿਰਾ)। 

 

ਨਾਨਕਾ = ਿੇ ਨਾਨਕ! 

ਨਾਂਵ, ਸੰਬੋਧਨ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

 

ਗੁਣ = ਗੁਣਾਂ (ਦਾ)। 

ਨਾਂਵ, ਸੰਬੰਧ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ। 

ਲਹਿੰਦੀ - ਗੁਣ (ਯੋਗਤਾ/ਕਾਬਲੀਅਤ); ਹਸੰਧੀ - ਗੁਣੁ (ਹਦਆਲਤਾ, ਿੁਨਰ); ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਗੁਣ (ਗੁਣ, ਅੁੱਛਾਈ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ/ਪ੍ਾਲੀ 

- ਗੁਣ (ਖੂਬੀ, ਚੰਗੀ ਖੂਬੀ); ਸੰਸਹਿਤ - ਗੁਣਿ (गुण: - ਹਕਸਮ, ਖਬੂੀ, ਚੰਗੀ ਖੂਬੀ)। 

 

ਚੰਹਗਆਈਆ = ਚੰਹਗਆਈਆਂ (ਦਾ), ਨੇਕੀਆ ਂ(ਦਾ)। 

ਨਾਂਵ, ਸੰਬੰਧ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ/ਲਹਿੰਦੀ - ਚੰਹਗਆਈ; ਅਪ੍ਭਰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਚੰਗ+ਆਈ; ਸੰਸਹਿਤ - ਚਙਗ੍ (चङ्ग - ਸਮਝਦਾਰ, ਸੋਿਣਾ)। 

 

ਤਤੁ = ਤੁੱਤ-ਸਾਰ, ਹਨਚੋੜ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਹਸੰਧੀ - ਤਤੁ; ਬਰਜ - ਤਤ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਤੁੱਤ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਤੁੱਤ/ਤੁੱਚ (ਅਸਲੀਅਤ, ਸੁੱਚ); ਸੰਸਹਿਤ - ਤੁੱਤਵਮ੍ (ित्त्वम् - ਅਸਲ 

ਭਾਵ/ਸਹਥਤੀ)। 
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ਸਭੁ ਕੋ = ਸਭ ਕੋਈ, ਿਰ ਕੋਈ। 

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

ਹਸੰਧੀ - ਸਭੁ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਸੁੱਭ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਸੁੱਵ/ਸੁੱਬ; ਸੰਸਹਿਤ - ਸਰਵ (सवघ - ਸਭ, ਿਰ ਕੋਈ) + ਲਹਿੰਦੀ/ਹਸੰਧੀ/ਬਰਜ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ 

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

 

ਹਨਵ ੈ= ਹਨਵਦਾ/ਹਨਉਂਦਾ ਿੈ, ਨੀਵਾਂ ਿੁੰਦਾ ਿੈ। 

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

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਹਨਵ;ੈ ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਹਨਵਇ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਣਮਇ/ਣਵਇ; ਪ੍ਾਲੀ - ਨਮਹਤ; ਸੰਸਹਿਤ - ਨਮਹਤ (िमशि - 

ਹਨਵਦਾ ਿੈ)। 

 

ਆਪ੍ = ਆਪ੍ (ਲਈ), ਆਪ੍ਣੇ ਸਵਾਰਥ (ਲਈ)। 

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

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਆਪੁ੍; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਅੁੱਪ੍ਣ; ਸੰਸਹਿਤ - ਆਤ੍ਮਹਨ੍ (आत्मशि ्- ਆਪ੍)। 

 

ਕਉ = ਨੰੂ, ਲਈ। 

ਸੰਬੰਧਕ। 

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

 

ਪ੍ਰ = ਪ੍ਰਾਏ (ਲਈ), ਹਕਸੇ ਦੂਜੇ (ਲਈ)। 

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

ਹਸੰਧੀ - ਪ੍ਰੁ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਪ੍ਰ (ਪ੍ਰਾਇਆ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ/ਪ੍ਾਲੀ -  ਪ੍ਰ (ਦੂਜਾ, ਅਲੁੱਗ); ਸੰਸਹਿਤ - ਪ੍ਰ (पर - ਦੁਰੇਡਾ, ਪ੍ਰੇ, 

ਿੋਰ)। 

 

ਕੋਇ = ਕੋਈ। 

ਪ੍ੜਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਅਨ ਪੁ੍ਰਖ, ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 
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ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਕੋਈ/ਕੋਇ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ/ਪ੍ਾਲੀ - ਕੋ; ਸੰਸਹਿਤ - ਕਿ (क: - ਕੋਈ, ਕੌਣ)। 

 

ਧਹਰ = ਧਰ ਕੇ, ਰਖ ਕੇ। 

ਪੂ੍ਰਬ ਪੂ੍ਰਣ ਹਕਰਦੰਤ (ਹਕਹਰਆ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ)। 

 ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਧਹਰ (ਧਰ ਕੇ, ਰਖ ਕੇ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਧਰਇ/ਧਰਅਇ (ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਿ,ੈ ਸੰਭਾਲਦਾ ਿੈ); ਪ੍ਾਲੀ - ਧਰਹਤ (ਸਿਾਰਾ 

ਹਦੰਦਾ ਿ)ੈ;  ਸੰਸਹਿਤ - ਧਰਹਤ (धरशि - ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਿ,ੈ ਸੰਭਾਲਦਾ ਿ,ੈ ਸਥਾਪ੍ਤ ਕਰਦਾ ਿੈ) 

 

ਤਾਰਾਜ ੂ= ਤਰਾਜੂ, ਤੁੱਕੜ/ਤੁੱਕੜੀ। 

ਨਾਂਵ, ਅਹਧਕਰਣ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਤਰਾਜ/ੂਤਰਾਜੀ; ਫ਼ਾਰਸੀ - ਤਰਾਜ਼ੂ (ਤੋਲਣ ਦਾ ਸੰਦ, ਤੁੱਕੜ, ਕੰਡਾ)। 

 

ਤੋਲੀਐ = ਜੇ ਤੋਹਲਆ ਜਾਏ। 

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

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

ਸੰਸਹਿਤ - ਤੋਲਯਹਤ (िोलयशि - ਚੁਕਦਾ ਿ,ੈ ਤੋਲਦਾ ਿ,ੈ ਹਵਚਾਰਦਾ ਿ)ੈ। 

 

ਸੁ = ਉਿ (ਪ੍ਲੜਾ)। 

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

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

 

ਗਉਰਾ = ਭਾਰਾ, ਵਜ਼ਨਦਾਰ। 

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

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਗਉਰਾ; ਲਹਿਦੰੀ - ਗਉਰਾ (ਭਾਰੀ, ਵਜ਼ਨਦਾਰ); ਹਸੰਧੀ - ਗੌਰ ੋ(ਭਾਰੀ); ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਗੁਰੁਵ/ਗੁਰ/ੁਗੁਰੁਕ 

(ਵਡਾ, ਮਿਾਨ; ਅਹਧਆਪ੍ਕ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਗੁਰਅ/ਗੁੁੱਰੁਕ/ਗੁਰ ੁ(ਭਾਰੀ; ਅਹਧਆਪ੍ਕ); ਪ੍ਾਲੀ - ਗੁਰੁਕ; ਸੰਸਹਿਤ - ਗੁਰੁ (गुरु - 

ਭਾਰੀ, ਦੀਰਘ; ਅਹਧਆਪ੍ਕ, ਅਹਧਆਤਮਕ ਮੁਰਸ਼ਦ)। 
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ਿੋਇ = ਿੁੰਦਾ ਿੈ। 

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

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

 

ਅਪ੍ਰਾਧੀ = ਪ੍ਾਪ੍ੀ, ਦੋਸ਼ੀ, ਹਸ਼ਕਾਰੀ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ। 

ਬਰਜ - ਅਪ੍ਰਾਧੀ; ਸੰਸਹਿਤ - ਅਪ੍ਰਾਹਧਨ੍ (अपराशधि् - ਅਪ੍ਰਾਧੀ, ਦੋਸ਼ੀ)। 

 

ਦੂਣਾ = ਦੁਗਣਾ। 

ਹਕਹਰਆ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ। 

ਲਹਿੰਦੀ - ਦੌਊਣਾ/ਦੂਣਾ; ਹਸੰਧੀ - ਦੌਉਣੋ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਦੂਣ/ਦੂਣੁ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਦੂਣ (ਦੁਗਣਾ); ਸੰਸਹਿਤ - ਦੁਗੁਣ/ਦਹਵਗੁਣ 

(दगुुण/शिगुण - ਦੁਗਣਾ, ਦੋਿਰਾ)। 

 

 ਜੋ = ਹਜਿੜਾ। 

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

ਲਹਿੰਦੀ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਜੋ; ਸੰਸਹਿਤ - ਯਿ (य: - ਹਜਿੜਾ)।  

 

ਿੰਤਾ = ਮਾਰਦਾ ਿ।ੈ 

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

ਬਰਜ - ਿੰਤਾ;  ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਿੰਤੁ; ਪ੍ਾਲੀ - ਿਨਤਰ (ਿਹਥਆਰਾ, ਕਾਹਤਲ);  ਸੰਸਹਿਤ - ਿਨਹਤਰ  (हिि ृ- ਪ੍ਰਿਾਰ-ਕਰਤਾ, 

ਿਹਤਆਰਾ, ਕਾਹਤਲ)। 
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ਹਮਰਗਾਹਿ = ਹਮਰਗਾ ਂਨੰੂ।6 

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ। 

ਬਰਜ - ਹਮਰਗ; ਸੰਸਹਿਤ - ਹਮਰਗ (मृग: - ਚਾਰ ਪੈ੍ਰਾਂ ਵਾਲਾ, ਹਿਰਨ)। 

 

ਸੀਹਸ = ਸੀਸ (ਹਨਵਾਉਣ) ਨਾਲ, ਹਸਰ (ਹਨਵਾਉਣ) ਨਾਲ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਣ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਮੈਥਲੀ/ਲਹਿੰਦੀ/ਬਰਜ - ਸੀਸ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਸੀਸ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਹਸੁੱਸ/ਸੀਸ; ਪ੍ਾਲੀ - ਸੀਸ (ਹਸਰ); ਸੰਸਹਿਤ - ਸ਼ੀਰ੍ਸ਼ (िीर्घ - 

ਹਸਖਰ, ਖੋਪ੍ੜੀ, ਹਸਰ)। 

 

ਹਨਵਾਇਐ = ਹਨਵਾਉਣ ਨਾਲ। 

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

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਹਨਵਾਉਣਾ; ਲਹਿੰਦੀ - ਹਨਵਾਵਣ; ਹਸੰਧੀ - ਹਨਵਾਇਣੁ (ਹਨਵਾਉਣਾ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਣਮੇਇ; ਪ੍ਾਲੀ - ਨਮੇਹਤ; 

ਸੰਸਹਿਤ - ਨਮਯਹਤ (िमयशि - ਹਨਵਾਉਂਦਾ ਿ)ੈ। 

 

ਹਕਆ = ਕੀ? 

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

ਬਰਜ - ਹਕਆ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਹਕਯ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਹਕਅ; ਸੰਸਹਿਤ - ਹਕਮ ੍(फकम् - ਕੀ)? 

 

ਥੀਐ = ਿੁੰਦਾ ਿੈ। 

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

ਲਹਿੰਦੀ - ਥੀਆ (ਿੋਣਾ, ਬਣਨਾ, ਮੌਜੂਦ ਿੋਣਾ, ਪੂ੍ਰਾ ਿੋਣਾ); ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਹਥਅ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਹਥਅ/ਹਥਯ (ਖੜਾ, ਹਸੁੱਧਾ); ਪ੍ਾਲੀ - 

ਹਥਤ (ਖੜਾ, ਸਦੀਵੀ); ਸੰਸਹਿਤ - ਹਸ੍ਥਤ (शथिि - ਖੜਾ, ਵਹਸਆ)। 

 

                                                

6 ‘ਹਮਰਗ’ (ਇਕਵਚਨ) ਤੋਂ ‘ਹਮਰਗਾ/ਹਮਰਗਾ’ਂ (ਬਿੁਵਚਨ) ਬਣਦਾ ਿ।ੈ ਇਥੇ ਅਗਲੀ ਤੁਕ ਹਵਚ ਆਏ ਸ਼ਬਦ ‘ਜਾਹਿ’ ਨਾਲ 

ਤੁਕਾਂਤ ਮੇਲ ਲਈ ‘ਹਮਰਗਾ/ਹਮਰਗਾਂ’ ਤੋਂ ‘ਹਮਰਗਾਹਿ’ ਬਣਾਇਆ ਹਗਆ ਿੈ। 



ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ  ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ, ਸੰਸਕਰਣ ੧ 

© SikhRI 2020. All Rights Reserved. GuruGranthSahib.SikhRI.org 12 

ਜਾ = ਜੇ, ਜੇਕਰ। 

ਯੋਜਕ। 

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਜਾ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਜਾਵ; ਸੰਸਹਿਤ - ਯਾਵਤ੍ (यावि ्- ਜਦੋਂ, ਹਜੰਨਾ, ਹਜਤਨਾ)। 

 

ਹਰਦੈ = ਹਿਰਦ ੇਹਵਚ, ਹਦਲੋਂ ।  

ਨਾਂਵ, ਅਹਧਕਰਣ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਹਰਦ;ੈ ਬਰਜ - ਹਰਦੇ; ਸੰਸਹਿਤ - ਹਿਰਦਯ ੇ(हृदये - ਹਿਰਦੇ ਹਵਚ)। 

 

ਕੁਸੁਧ ੇ= ਖੋਟ,ੇ ਅਸ਼ੁੁੱਧ। 

ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ (ਹਰਦੈ ਦਾ), ਅਹਧਕਰਣ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਕੁ+ਸੁਧਾ; ਲਹਿਦੰੀ - ਸੁੁੱਧਾ (ਹਨਰੋਲ, ਸ਼ੁੁੱਧ); ਹਸੰਧੀ - ਸੂਧ ੋ(ਸ਼ੁੁੱਧ, ਈਮਾਨਦਾਰ); ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਸੁੁੱਧ 

(ਪ੍ਹਵਤਰ, ਹਨਰਦੋਸ਼); ਪ੍ਾਲੀ - ਸੁੁੱਧ (ਸ਼ੁੁੱਧ, ਸਾਫ਼); ਸੰਸਹਿਤ - ਸ਼ੁਦਧ ੍(िुद्ध - ਸਾਫ, ਚਮਕਦਾਰ, ਉਜਲ; ਹਰਗਵੇਦ - ਸ਼ੁਧ, 

ਸੁੱਚਾ)। 

 

ਜਾਹਿ = ਜਾਂਦੇ ਿਨ, ਤੁਰੇ ਹਫਰਦੇ ਿਨ, ਤੁਰੇ ਹਫਰਨ। 

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

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਜਾਹਿ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਜਾਿੀ/ਜਾਹਿ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਜਾਂਹਤ; ਪ੍ਾਲੀ - ਜਾਂਹਤ; ਸੰਸਹਿਤ - ਯਾੰਹਤ (याशति - ਜਾਂਦੇ 

ਿਨ)। 

 

॥੧॥  = ਪ੍ਹਿਲਾ ਸਲੋਕ ਸੰਪ੍ੂਰਨ। 

 

ਕਾਹਵਕ ਪ੍ਖ 

ਇਸ ਸਲੋਕ ਹਵਚ ਸੰਕੇਤਾਤਮਕਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਰਤੋਂ ਿੋਈ ਿ।ੈ ਪ੍ਹਿਲੀਆ ਂਹਤੰਨ ਤੁਕਾਂ ਹਵਚ ਹਸੰਮਲ ਰੁਖ ਦਾ ਹਦਰਸ਼ਟਾਂਤ 

ਹਦੰਦੇ ਿੋਏ ਸਪ੍ੁੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਿ ੈਹਕ ਬਿੁਤੇ ਵੁੱਡੇ ਿੋਣ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਿੀਂ, ਜੇਕਰ ਹਕਸ ੇਦੇ ਕੰਮ ਨਾ ਆਇਆ ਜਾ ਸਕ।ੇ 

ਹਸੰਮਲ ਰੁਖ ਦਾ ਇਿ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸਲੋਕ ਦੀ ਸੰਰਚਨਾ ਹਵਚ ਗੁਣ-ਹਵਿੂਣੇ ਅਹਭਮਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੰਭੀ ਹਕਰਦਾਰ ਉਪ੍ਰ 

ਹਵਅੰਗਾਤਮਕ ਚੋਟ ਕਰਦਾ ਿੈ। ਇਸਦੇ ਸਮੇਤ ਇਸ ਸਲੋਕ ਹਵਚ ਅਨਯੋਕਤੀ ਅਲੰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਵਰਤੋਂ ਿੋਈ ਿੈ।  
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ਸਲੋਕ ਦੀ ਚਉਥੀ ਤੁਕ ਪ੍ਹਿਲੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਹਵਚ ਉਸਾਰ ੇਹਦਰਸ਼ਟਾਂਤ ਨੰੂ ਸਪ੍ੁੱਸ਼ਟਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਿੋਈ ਸਮੁੁੱਚ ੇਸਲੋਕ ਦਾ ਸਾਰ-

ਤੁੱਤ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀ ਿੈ ਹਕ ਹਨਮਰਤਾ ਿੀ ਆਤਮਕ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਸੋਮਾ ਜਾਂ ਤੁੱਤ ਿੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਿ ਤੁਕ ਕੇਂਦਰੀ ਇਕਾਈ ਵਜੋਂ 

ਹਵਚਰਦੀ ਿੋਈ ਸਮੁੁੱਚ ੇਸਲੋਕ ਨੰੂ ਇਕ ਸੰਰਚਨਾਤਮਕ ਢਾਂਚ ੇਹਵਚ ਬੰਨਹ ਕੇ ਸਲੋਕ ਦੀ ਕਾਹਵ ਸੁੰਦਰਤਾ ਹਵਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੀ ਿ।ੈ 

 

ਛੇਵੀਂ ਅਤੇ ਸਤਵੀਂ ਤੁਕ, ਚਉਥੀ ਤੁਕ ਨੰੂ ਹਵਸਥਾਰ ਦੇਕੇ, ਿਮਵਾਰ ਤਰਾਜੂ ਅਤੇ ਹਸ਼ਕਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਨੰੂ ਵਰਤੋਂ ਹਵਚ 

ਹਲਆਉਂਦੀ ਿੈ। ਇਨਹਾਂ ਰਾਿੀਂ ਹਨਰਮਾਣਤਾ ਹਵਚਲੇ ਅਸਲ ਵਡੁੱਪ੍ਣ ਨੰੂ ਹਬਆਨ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਸਵ-ੈਹਿਤ ਅਧੀਨ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ 

ਅਖੌਤੀ ਹਨਮਰਤਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਹਵਅੰਗ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਿ।ੈ  

 

ਚਉਥੀ, ਪੰ੍ਜਵੀਂ ਅਤੇ ਅਠਵੀਂ ਤੁਕ ਹਵਚ ਸਹਿਜ ਭਾਸ਼ਾਈ ਵਰਤੋਂ ਰਾਿੀਂ ਮਨੁਖਾ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਅਟੁੱਲ ਸੁੱਚਾਈਆ ਂਨੰੂ ਪੇ੍ਸ਼ ਕੀਤਾ 

ਹਗਆ ਿ,ੈ ਹਜਸ ਕਾਰਨ ਇਿ ਤੁਕਾ ਂਅਖਾਣ ਰੂਪ੍ ਹਵਚ ਲੋਕਧਾਰਾਈ ਸਮੁੱਗਰੀ ਦਾ ਵੀ ਮਿੁੱਤਵਪੂ੍ਰਨ ਅੰਗ ਬਣ ਗਈਆਂ ਿਨ, 

ਹਜਵੇਂ ਹਕ:    

ਚਉਥੀ ਤੁਕ  - ਹਨਮਰਤਾ ਸਾਰ ੇਗੁਣਾਂ ਅਤੇ ਚੰਹਗਆਈਆਂ ਦਾ ਤੁੱਤ ਿ।ੈ 

ਪੰ੍ਜਵੀਂ ਤੁਕ  - ਜੀਵ ਸੁਆਰਥ ਲਈ ਝੁਕਦਾ ਿੈ, ਦੂਜੇ ਲਈ ਨਿੀਂ ਝੁਕਦਾ। 

ਅਠਵੀਂ ਤੁਕ - ਸੀਸ ਹਨਵਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਿੀਂ, ਜੇ ਹਿਰਦ ੇਹਵਚ ਖੋਟ ਿੈ। 

 

ਇਸ ਸਲੋਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆ ਂਤੁਕਾਂ ਦਾ ਮਾਤਰਾ ਹਵਧਾਨ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਜਾਂ ਉਚਾਰਣ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ੧੩+੧੧ ਬਣਦਾ ਿੈ, ਸੋ 

ਇਸ ਨੰੂ ਦੋਿਰਾ ਛੰਦ ਅਧੀਨ ਰਹਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਇਸ ਸਲੋਕ ਦੀ ਰਚਨਾ ਚਾਰ ਦੋਿਰੇ ਜੋੜ ਕੇ ਿੋਈ ਿੈ। 

 

ਮਃ੧॥ 

ਪਸਿ ਪੁਸਿਕ  ਸਿੰ ਸਧਆ ਬਾਦਿੰ॥ ਸਸਲ ਪੂਿਸਸ  ਬਗੁਲ ਸਮਾਧਿੰ॥ 

ਮੁਸਖ ਝੂਠ  ਸਬਭਖੂਣ ਸਾਰਿੰ॥ ਿਰੈਪਾਲ  ਸਿਿਾਲ ਸਬਚਾਰਿੰ॥ 

ਗਸਲ ਮਾਲਾ  ਸਿਲਕ ੁਸਲਲਾਟਿੰ॥ ਦੁਇ ਧੋਿੀ  ਬਸਿਰ ਕਪਾਟਿੰ॥ 

ਿ ੇਿਾਣਸਸ  ਬਰਿਮਿੰ  ਕਰਮਿੰ॥ ਸਸਭ ਫੋਕਟ  ਸਿਸਚਉ ਕਰਮਿੰ॥ 

ਕਿ ੁਿਾਿਕ  ਸਿਿਚਉ ਸਧਆਵ॥ੈ ਸਵਣੁ ਸਸਿਗੁਰ  ਵਾਟ ਿ ਪਾਵ॥ੈ੨॥ 
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ਸ਼ਾਬਦਕ ਅਨੁਵਾਦ 

(ਪੰ੍ਹਡਤ ਧਾਰਮਕ) ਪੁ੍ਸਤਕਾਂ ਪ੍ੜਹਦਾ ਿੈ, ਸੰਹਧਆ (ਕਰਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਨਾਲ) ਵਾਦ-ਹਵਵਾਦ (ਵੀ ਕਰਦਾ ਿੈ)। ਪ੍ੁੱਥਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ 

ਪੂ੍ਜਦਾ ਿ ੈ(ਤੇ) ਬਗਲੇ ਵਾਂਗ ਸਮਾਧੀ  (ਲਾਉਂਦਾ ਿ)ੈ। 

ਮੂੰਿ ਤੋਂ (ਬੋਲੇ) ਝੂਠ (ਨੰੂ ਮੁਲੰਮ ੇਦੇ) ਸੁੰਦਰ ਗਹਿਹਣਆ ਂਵਾਂਗ (ਸੁੱਚ ਬਣਾਕ ੇਪੇ੍ਸ਼ ਕਰਦਾ ਿੈ)। ਤਰ ੈ-ਪ੍ਾਲਾ ਂ(ਵਾਲੇ ਗਾਇਤਰੀ ਮੰਤਰ ਨੰੂ) 

ਹਤੰਨ ਵੇਲੇ ਵੀਚਾਰਦਾ ਿੈ।  

ਗਲ ਹਵਚ ਮਾਲਾ (ਤੇ) ਮੁੱਥੇ ਉਤੇ ਹਤਲਕ (ਲਾਉਂਦਾ ਿ)ੈ। ਦੋ ਧੋਤੀਆਂ (ਰਖਦਾ ਿੈ, ਤੇ) ਤਾਲੂਏ ਉਤੇ ਕਪ੍ੜਾ ਵੀ ਰੁੱਖਦਾ ਿੈ। 

(ਪ੍ਰ) ਜੇ (ਕੋਈ) ਬਰਿਮ (ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੀ ਦੇ ਸਰੇਸ਼ਟ) ਕਰਮ ਨੰੂ ਜਾਣ ਲਵੇ; (ਤਾਂ ਉਸ ਨੰੂ) ਹਨਸ਼ਚਾ (ਿੋ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਹਕ ਇਿ) ਸਾਰ ੇਕਰਮ-

ਕਾਂਡ ਫੋਕੇ ਿਨ। 

ਨਾਨਕ ਦਾ ਕਥਨ ਿੈ (ਹਕ ਇਿੋ ਹਜਿਾ ਮਨੁਖ) ਹਨਿਚਾ ਧਾਰ ਕੇ (ਬਰਿਮ ਨੰੂ) ਹਧਆਉਂਦਾ ਿ।ੈ (ਪ੍ਰ) ਸਹਤਗੁਰ ੂਤੋਂ ਹਬਨਾ ਂ(ਕੋਈ 

ਇਿ) ਜੀਵਨ-ਵਾਟ ਨਿੀਂ ਪ੍ਾ ਸਕਦਾ।  

 

ਭਾਵਾਰਥਕ-ਹਸਰਜਣਾਤਮਕ ਅਨੁਵਾਦ 

ਪੰ੍ਹਡਤ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਆਹਦ ਧਾਰਮਕ ਗਰੰਥ ਪ੍ੜਹਦਾ ਿੈ ਤੇ ਸੰਹਧਆ ਕਰਦਾ ਿੈ,7 ਪ੍ਰ ਨਾਲ ਿੀ ਵਾਦ-ਹਵਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦਾ ਿ।ੈ8 

ਪ੍ੁੱਥਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਪੂ੍ਜਦਾ ਿੈ ਤੇ ਇਕ ਦੰਭੀ ਹਵਅਕਤੀ (ਬਗਲੇ) ਵਾਂਗ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਬਹਿੰਦਾ ਿੈ। 

ਮੂੰਿ ਤੋਂ ਬੋਲੇ ਝੂਠ ਨੰੂ ਮੁਲੰਮ ੇਦੇ ਸੁੰਦਰ ਗਹਿਹਣਆ ਂਵਾਂਗ ਸੁੱਚ ਬਣਾਕੇ ਪੇ੍ਸ਼ ਕਰਦਾ ਿੈ। ਤਰ ੈ-ਪ੍ਾਲਾ ਂਵਾਲੇ ਗਾਇਤਰੀ ਮੰਤਰ ਨੰੂ ਹਦਨ 

ਹਵਚ ਹਤੰਨ ਵੇਲੇ ਪ੍ੜਹਦਾ-ਵੀਚਾਰਦਾ ਿੈ। 

ਗਲ ਹਵਚ ਮਾਲਾ ਰਖਦਾ ਤੇ ਮੁੱਥੇ ਉਤੇ ਹਤਲਕ ਲਾਉਂਦਾ ਿ।ੈ ਦੋ ਧੋਤੀਆਂ ਰਖਦਾ ਤੇ ਸੰਹਧਆ ਆਹਦ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਤਾਲੂਏ/ਹਸਰ ‘ਤੇ 

ਕਪ੍ੜਾ ਵੀ ਰਖ ਲੈਂਦਾ ਿ।ੈ 

ਪ੍ਰ ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁਖ ਪ੍ਰੇਮਾ-ਭਗਤੀ ਰੂਪ੍ੀ ਬਰਿਮ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੀ ਵਾਲੇ ਸਰੇਸ਼ਟ ਕਰਮ ਨੰੂ ਜਾਣ ਲਵੇ, ਤਾ ਂਉਸ ਨੰੂ ਹਦਰੜਹ ਹਵਸ਼ਵਾਸ ਿੋ ਜਾਂਦਾ 

ਿੈ ਹਕ ਇਿ ਸਾਰੇ ਹਵਖਾਵੇ ਦੇ ਕਰਮ-ਕਾਂਡ ਬੇਅਰਥ ਿਨ। 

ਨਾਨਕ ਦਾ ਕਥਨ ਿੈ ਹਕ ਇਿ ੋਹਜਿਾ ਮਨੁਖ ਹਫਰ ਹਦਰੜਹ ਹਵਸ਼ਵਾਸ ਧਾਰ ਕੇ ਬਰਿਮ ਨੰੂ ਹਧਆਉਂਦਾ ਿੈ। ਪ੍ਰ, ਬਰਿਮ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੀ ਵਾਲੀ 

ਇਿ ਜੀਵਨ-ਵਾਟ ਕੋਈ ਗੁਰ ੂਦੇ ਸੁੱਚ ੇਉਪ੍ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਨਿੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਭਾਵ, ਗੁਰੂ-ਹਗਆਨ ਤੋਂ ਹਵਿੂਣਾ ਹਵਅਕਤੀ 

ਕਰਮ-ਕਾਂਡਾ ਂਹਵਚ ਿੀ ਉਲਹਝਆ ਰਹਿੰਦਾ ਿ।ੈ ਇਿ ਗੁਰ-ੂਹਗਆਨ ਿੀ ਿੈ ਹਜਿੜਾ ਹਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਅਹਧਆਤਮਕਤਾ ਦੇ ਮਾਰਗ 

ਦੀ ਸੋਝੀ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਿ।ੈ  

                                                

7 ਪੁ੍ਸਤਕ ਪ੍ਾਠ ਹਬਆਕਰਣ ਵਖਾਣੈ ਸੰਹਧਆ ਕਰਮ ਹਤਕਾਲ ਕਰ ੈ॥ -ਗੁਰ ੂਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ੧੧੨੭ 

8 ਦਰੋਗ ੁਪ੍ਹੜ ਪ੍ਹੜ ਖੁਸੀ ਿੋਇ ਬੇਖਬਰ ਬਾਦੁ ਬਕਾਹਿ ॥ -ਗੁਰ ੂਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ੭੨੭ 
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ਪ੍ਦ ਅਰਥ 

ਪ੍ਹੜ = ਪ੍ੜਹਦਾ ਿੈ। 

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

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਪ੍ਹੜ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਪ੍ਹਢ (ਪ੍ੜਹ  ਕੇ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਪ੍ਢਇ; ਪ੍ਾਲੀ/ਸੰਸਹਿਤ - ਪ੍ਠਹਤ (पठशि -  ਪ੍ੜਹਦਾ ਿੈ)। 

 

ਪੁ੍ਸਤਕ = ਪੁ੍ਸਤਕਾਂ, ਧਾਰਮਕ ਪੁ੍ਸਤਕਾਂ, ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਆਹਦ ਧਾਰਮਕ ਗਰੰਥ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਪੁ੍ਸਤਕ; ਸੰਸਹਿਤ - ਪੁ੍ਸ੍ਤਕ (पुथिक - ਹਕਤਾਬ/ਪੋ੍ਥੀ)। 

 

ਸੰਹਧਆ = ਸੰਹਧਆ, ਸੂਰਜ ਦੇ ਹਨਕਲਣ ਤੇ ਹਛਪ੍ਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ਼ਟਦੇਵ ਨੰੂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹਕਹਰਆ।9 

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਸੰਹਧਆ; ਸੰਸਹਿਤ - ਸਨ੍ਧਯਾ (सत्या - ਸਵੇਰੇ, ਦੁਪ੍ਹਿਰੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਪੂ੍ਜਾ-ਪ੍ਾਠ, ਸਵੇਰ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮ ਦਾ 

ਸਮਾ)ਂ। 

 

ਬਾਦੰ = ਵਾਦ-ਹਵਵਾਦ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਾਰਥ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਬਰਜ - ਬਾਦ/ਵਾਦ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਵਾਦ (ਹਵਵਾਦ, ਚਰਚਾ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਾਰਥ); ਪ੍ਾਲੀ - ਵਾਦ; ਸੰਸਹਿਤ - ਵਾਦਿ (वाद: - ਗੁੱਲਬਾਤ, 

ਕਥਨ, ਬਹਿਸ)। 

                                                

9 ਇਕ ਧਾਰਮਕ ਹਕਹਰਆ ਜੋ ਸਨਾਤਨੀਆ ਂਲਈ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿੈ। ਹਦਨ ਅਤੇ ਰਾਤ ਦੀ ਸੰਧੀ ਵੇਲੇ ਇਿ ਹਕਹਰਆ ਕੀਤੀ 

ਜਾਂਦੀ ਿ।ੈ ਇਕਾਗਰ ਮਨ ਿੋ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਉਪ੍ਾਸਨਾ ਨੰੂ ਵੀ ‘ਸੰਹਧਆ’ ਆਹਖਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਸੰਹਧਆ ਨੰੂ ਹਤੰਨ ਕਾਲਾ ਂ

(ਸਵੇਰੇ, ਦੁਪ੍ਹਿਰ ੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ) ਹਵਚ ਵੰਹਡਆ ਹਗਆ ਿੈ, ਹਜਸ ਨੰੂ ਸੰਹਧਕਾਲ ਵੀ ਆਖਦ ੇਿਨ। ਸਵੇਰ ਦੀ ਸੰਹਧਆ ਪੂ੍ਰਬ, 

ਦੁਪ੍ਹਿਰ ਦੀ ਉਤਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਪ੍ੁੱਛਮ ਵੁੱਲ ਮੂੰਿ ਕਰਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਹਵਧਾਨ ਿੈ। ਹਰਸ਼ੀ ਹਵਆਸ ਨੇ ਹਤੰਨੇ ਸੰਹਧਆਵਾ ਂ ਨੰੂ 

ਅਲਗ-ਅਲਗ ਨਾਮ ਹਦਤ ੇਿਨ: “गायत्री िाम पूवाघह्िे साशवत्री म्यम ेफदिे। सरथविी च सायाह्ि ेसैव सत्या 

शवर्ु थमृिा (ਸਵੇਰੇ ਜੋ ਸੰਹਧਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਗਾਇਤਰੀ, ਦੁਪ੍ਹਿਰ ਵੇਲੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੰਹਧਆ ਦਾ ਨਾਮ 

ਸਾਹਵਤਰ ੀ ਅਤੇ ਜੋ ਸ਼ਾਮ ਨੰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਸਰਸਵਤੀ ਿੈ)। -ਹਵਸਥਾਰ ਲਈ ਵੇਖੋ: ਡਾ. ਰਾਜਬਲੀ ਪ੍ਾਂਡੇਯ, ਹਿੰਦੂ 

ਧਰਮ ਕੋਸ਼ ਅਤੇ ਡਾ. ਰਤਨ ਹਸੰਘ ਜੁੱਗੀ, ਭਾਵ ਪ੍ਰਬੋਧਨੀ ਟੀਕਾ ਸਰੀ ਗੁਰ ੂਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ। 
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ਹਸਲ = ਹਸੁੱਲ/ਹਸਲਾ, ਪ੍ੁੱਥਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਲਹਿੰਦੀ/ਬਰਜ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਹਸਲ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਹਸਲਾ (ਪ੍ੁੱਥਰ ਦੀ ਹਸੁੱਲ); ਪ੍ਾਲੀ - ਹਸਲਾ; ਸੰਸਹਿਤ - ਹਸ਼ਲਾ (शिला - ਪ੍ੁੱਥਰ, 

ਚੁੱਟਾਨ)। 

 

ਪੂ੍ਜਹਸ = ਪੂ੍ਜਦਾ ਿੈ। 

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

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਪੂ੍ਜਣਾ (ਪੂ੍ਜਾ ਕਰਨਾ); ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਪੁ੍ੁੱਜਇ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਪੂ੍ਏਇ/ਪੁ੍ੁੱਜਅਇ;  ਪ੍ਾਲੀ - ਪੂ੍ਜੇਹਤ (ਪੂ੍ਜਦਾ ਿੈ); 

ਸੰਸਹਿਤ - ਪੂ੍ਜਯਹਤ (पूजयशि - ਸਹਤਕਾਰ ਕਰਦਾ ਿ,ੈ ਪੂ੍ਜਾ ਕਰਦਾ ਿ)ੈ। 

 

ਬਗੁਲ = ਬਗਲਾ, ਬਗਲੇ ਵਾਂਗ; ਠੁੱਗ/ਦੰਭੀ ਵਾਂਗ।  

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

ਬਰਜ - ਬਗੁਲਾ/ਬਗਲਾ; ਹਸੰਧੀ - ਬਗ/ੁਬਗ/ੋਬਗੁਲੋ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਬਗ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਬਕ/ਬੁੱਕ/ਬਗ/ਬਯ (ਬਗਲਾ); ਪ੍ਾਲੀ - ਬਕ 

(ਕੰੂਜ, ਸਾਰਸ); ਸੰਸਹਿਤ - ਬਕਿ (बक: - ਬਗਲਾ; ਠੁੱਗ, ਦੰਭੀ)। 

 

ਸਮਾਧੰ = ਸਮਾਧੀ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਬਰਜ - ਸਮਾਧ; ਸੰਸਹਿਤ - ਸਮਾਹਧ (समाशध - ਸੰਗਰਹਿ ਕਰਨਾ, ਮਨ ਨੰੂ ਹਕਸ ੇਇਕ ਹਵਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਇਕਾਗਰ ਕਰਨਾ)। 

 

ਮੁਹਖ = ਮੂੰਿ ਤੋਂ। 

ਨਾਂਵ, ਅਪ੍ਾਦਾਨ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਬਰਜ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਸੰਸਹਿਤ - ਮੁਖ (मुख - ਮੂੰਿ)। 

 

ਝੂਠ = ਝੂਠ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ। 
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ਹਸੰਧੀ - ਝੂਠੁ; ਬਰਜ - ਝੂਠ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਝੁਟ੍ਠ/ਝੂਠ ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਝੂੁੱਠ/ਜੂੁੱਠ/ਝੁਟ੍ਠ; ਸੰਸਹਿਤ - ਝੂੁੱਠ (झूठ्ठ - ਨਕਲੀ, ਅਸ਼ੁੁੱਧ, 

ਗਲਤ)। 

 

ਹਬਭੂਖਣ = ਗਹਿਣੇ, ਗਹਿਹਣਆ ਂਵਾਂਗ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ। 

ਬਰਜ - ਹਬਭੂਖਣ; ਸੰਸਹਿਤ - ਹਵਭੂਸ਼ਣਮ੍ (शवभूर्णम् - ਅਲੰਕਾਰ, ਸਜਾਵਟ, ਗਹਿਣਾ)।  

 

ਸਾਰ ੰ= ਸੋਿਣੇ, ਸੁੰਦਰ। 

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

ਬਰਜ - ਸਾਰ (ਉਤਮ, ਸਰੇਸ਼ਟ); ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਸਾਰ ੁ(ਸਰੇਸ਼ਟ, ਸਰੇਸ਼ਟ ਭਾਗ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਸਾਰ (ਤਾਕਤ; ਦੌਲਤ); ਪ੍ਾਲੀ - ਸਾਰ (ਕਠੋਰ 

ਲੁੱਕੜ; ਕੀਮਤ; ਜਰੂਰੀ); ਸੰਸਹਿਤ - ਸਾਰ (सार - ਲੁੱਕੜ ਦੀ ਕਠੋਰਤਾ; ਸਰੇਸ਼ਟ ਭਾਗ; ਮਜਬੂਤ)। 

 

ਤਰ ੈਪ੍ਾਲ = ਤਰ ੈ-ਪ੍ਾਲਾਂ/ਹਤੰਨਾਂ ਤੁਕਾ ਂਵਾਲੇ (ਗਾਇਤਰੀ ਮੰਤਰ) ਨੰੂ।10 

                                                

10 ੧. ‘ਤਰ ੈਪ੍ਾਲ’ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹਤੰਨ ਤੁਕਾਂ/ਪ੍ਹਦਆਂ ਵਾਲਾ ਗਾਇਤਰੀ ਮੰਤਰ ਿੈ। ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਹਵਚ ਸੂਰਜ ਦੀ ਉਪ੍ਾਸ਼ਨਾ ਲਈ ਇਸ 

ਮੰਤਰ ਦੀ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ ਮਿੁੱਤਤਾ ਿੈ। ਹਰਗਵੇਦ ਹਵਚ ‘ਗਾਇਤਰੀ’ ਪ੍ਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਕ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਹਨਕ ਛੰਦ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿੈ। 

ਸਾਹਵਤਰ (ਸੂਰਜ ਸੰਬੰਧੀ) ਮੰਤਰ ਵੀ ਇਸ ੇ ਛੰਦ ਹਵਚ ਿੀ ਹਮਲਦ ੇ ਿਨ। ਉਂਞ ‘ਗਾਇਤਰੀ’ ਦਾ ਅਰਥ ‘गायतिं त्रायिे इशि’ 

(ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਰਹਖਆ ਕਰਨ ਵਾਲੀ) ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਇਸ ਨੰੂ ਗਾਇਤਰੀ ਹਤਰਪ੍ਦਾ, ਛੰਦੋਯੁਕਤਾ, ਮੰਤਰਾਤਹਮਕਾ, 

ਵੇਦਮਾਤਾ ਅਤੇ ਸਾਹਵਤਰ ੀ ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਾਹਣਆ ਜਾਂਦਾ ਿ।ੈ ਗਾਇਤਰੀ ਮੰਤਰ ਇਿ ਿੈ: ‘भू:। भूव:। थव:। ित्सशविुवघरेण्य,ं 

भगो दवेथय धी मशह, शधयो यो ि: प्रचोदयाि्।’ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਕੋਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦੇ ਅਰਥ ਿਨ: ਅਸੀਂ ਸਹਵਤਾ ਦੇਵ ਦੇ 

ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਜੋਗ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੰੂ ਧਾਰਣ ਕਰਦੇ ਿਾਂ। ਉਿ ਸਾਡੀ ਬੁਧੀ ਨੰੂ ਪ੍ਰੇਹਰਤ ਕਰਦਾ ਿੈ।’ ਮਿਾਨ ਕੋਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ: ‘ਜੋ ਸੂਰਜ 

ਦੇਵਤਾ ਸਭ ਨੰੂ ਹਜਵਾਉਂਦਾ ਿ,ੈ ਦੁਖਾ ਂ ਤੋਂ ਛੁੜਵਾਉਂਦਾ ਿੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ੍ ਿੈ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਯੋਗਯ ਿੈ, ਪ੍ਾਪ੍ ਨਾਸ਼ਕ ਿੈ, ਜੋ 

ਸਾਡੀਆ ਂਬੁੁੱਧੀਆਂ ਨੰੂ ਪ੍ਰੇਰਦਾ ਿੈ, ਉਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਹਧਆਨ ਕਰਦ ੇਿਾਂ।’ 

੨. ਗਾਇਤਰੀ ਮੰਤਰ ਸੰਬੰਧੀ ਇਿ ਕਥਾ ਵੀ ਪ੍ਰਚਲਤ ਿੈ ਹਕ ਜਦੋਂ ਗਾਇਤਰੀ ਬਰਿਮਾ ਦੀ ਪ੍ਤਨੀ ਸੀ, ਤਾ ਂਿੰਕਾਰ ਗਰਸਤ ਿੋਣ ਕਾਰਨ 

ਉਸ ਨੰੂ ਗਊ ਦੀ ਜੂਨ ਹਵਚ ਆਉਣਾ ਹਪ੍ਆ। ਘਾਿ-ਬੂਟ ਖਾਣ ਲਈ ਜਦੋਂ ਉਿ ਲੋਧੇ ਨਾਮੀ ਹਕਸ ੇਹਜਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਖੇਤ ਹਵਚ ਚਲੀ 

ਗਈ, ਤਾਂ ਹਜਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਡਾਂਗ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਲੁੱਤ ਭੰਨ ਹਦਤੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਵੁੱਲ ਭਗਤ ਨਾਮਦਵੇ ਨੇ ਗੋਂਡ ਰਾਗੁ ਹਵਚਲੇ 

ਆਪ੍ਣੇ ਸ਼ਬਦ ਹਵਚ ਸੰਕੇਤ ਕੀਤਾ ਿੈ: ਪ੍ਾਂਡੇ ਤੁਮਰੀ ਗਾਇਤਰੀ ਲੋਧੇ ਕਾ ਖੇਤੁ ਖਾਤੀ ਥੀ ॥  ਲੈ ਕਹਰ ਠੇਗਾ ਟਗਰੀ ਤੋਰੀ ਲਾਂਗਤ 

ਲਾਂਗਤ ਜਾਤੀ ਥੀ ॥੧॥ -ਗੁਰ ੂਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ੮੭੪ 
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ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਲਹਿੰਦੀ/ਬਰਜ - ਤਰ ੈ (ਹਤੰਨ) + ਪ੍ਰਾਹਿਤ/ਪ੍ਾਲੀ - ਪ੍ਾਹਲ (ਪ੍ਾਲ, ਪੰ੍ਗਤੀ); ਸੰਸਹਿਤ -  ਪ੍ਾਹਲਿ (पाशल: - ਹਸਰਾ, ਹਕਨਾਰਾ; 

ਿੁੱਦ; ਸ਼ਰੇਣੀ, ਪੰ੍ਗਤੀ)।11   

 

ਹਤਿਾਲ = ਹਤੰਨ ਵੇਲੇ।12  

ਹਕਹਰਆ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਹਤਿਾਲ; ਸੰਸਹਿਤ - ਹਤਰਕਾਲਮ ੍(शत्रकालम् - ਹਤੰਨ ਕਾਲ ਜਾਂ ਹਤੰਨ ਵੇਲੇ - ਸਵੇਰੇ, ਦੁਪ੍ਹਿਰੇ, ਸ਼ਾਮ)।13 

 

ਹਬਚਾਰ ੰ= ਵੀਚਾਰਦਾ ਿੈ।14 

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

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਹਵਚਾਰਣਾ (ਸੋਚਣਾ, ਹਵਚਾਰਨਾ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਹਵਚਾਰਇ (ਘੁੰਮਦਾ ਿੈ); ਸੰਸਹਿਤ - ਹਵਚਾਰਹਤ (शवचारशि 

-  ਇੁੱਧਰ-ਉਧਰ ਘੁੰਮਦਾ ਿੈ, ਹਵਚਾਰਦਾ ਿ)ੈ। 

 

ਗਹਲ = ਗਲ ਹਵਚ। 

ਨਾਂਵ, ਅਹਧਕਰਣ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਅਵਧੀ/ਲਹਿੰਦੀ/ਪ੍ਰਾਹਿਤ/ਪ੍ਾਲੀ - ਗਲ; ਸੰਸਹਿਤ - ਗਲਿ (गल: - ਗਲਾ, ਗਲ)। 

 

ਮਾਲਾ = ਮਾਲਾ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

                                                

11 ਤਰ ੈਪ੍ਾਲ ਸੰਸਹਿਤ - ਹਤਰਪ੍ਦਮ੍/ਹਤਰਪ੍ਾਹਦ (शत्रपदम्/शत्रपाफद  - ਹਤੰਨ ਪੈ੍ਰਾਂ ਵਾਲੀ, ਹਤੰਨ ਪੰ੍ਗਤੀਆਂ ਵਾਲੀ, ਗਾਇਤਰੀ) ਤੋਂ ਵੀ 

ਹਵਉਤਪ੍ਤ ਿੋਇਆ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ। 

12 ਇਹਤਿਾਸਕ ਭਾਸ਼ਾ ਹਵਹਗਆਨ ਦੀ ਹਦਰਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਸੰਸਹਿਤ ‘ਕ’ ਦਾ ਵਟਾਂਦਰਾ ‘ਗ’ ਦੀ ਧੁਨੀ ਰਾਿੀਂ ਿੁੰਦਾ ਿੋਇਆ, ਪ੍ਰਾਹਿਤਾਂ 

ਹਵਚ ‘ਿ’ ਦੀ ਧੁਨੀ ਤੁੱਕ ਪ੍ਿੁੰਚਦਾ ਿੈ। ਇਥੇ ਵੀ ‘ਕ’ ਦਾ ਰੂਪ੍ ‘ਿ’ ਨੇ ਲੈ ਹਲਆ ਿ।ੈ  

13 ਕੁਝ ਹਵਦਵਾਨ ‘ਹਤਿਾਲ’ ਨੰੂ ‘ਹਤ (ਹਤੰਨ) + ਿਾਲ (ਵੇਲਾ) ਤੋਂ ਬਹਣਆ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਿਨ। ਵੇਖ:ੋ ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਕੋਸ਼ (ਹਜਲਦ ਤੀਜੀ), 

ਭਾਸ਼ਾ ਹਵਭਾਗ ਪੰ੍ਜਾਬ, ਪ੍ਹਟਆਲਾ,  ੨੦੦੭, ਪੰ੍ਨਾ ੨੦੮ 

14 ਗੁਰ ੂਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹਵਚ ਹਕਤੇ ਹਕਤੇ ਹਟੁੱਪ੍ੀ ਅੰਤਕ ਅਹਜਿੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੰੂ ਹਕਹਰਆ ਰੂਪ੍ ਹਵਚ ਵੀ ਵਰਹਤਆ ਿੈ। 
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ਰਾਜਸਥਾਨੀ - ਮਾਲਾ;  ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਮਾਲ/ਮਾਲਾ (ਜਪ੍ਮਾਲਾ, ਫੁੁੱਲਾਂ ਦਾ ਿਾਰ ਆਹਦ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਮਾਲਾ/ਮਾਹਲਆ;  ਪ੍ਾਲੀ - 

ਮਾਲਾ (ਜਪ੍ਮਾਲਾ); ਸੰਸਹਿਤ - ਮਾਲਾ (माला - ਿਾਰ, ਲੜੀ, ਮਾਲਾ)। 

 

ਹਤਲਕੁ = ਹਤਲਕ, ਮੁੱਥ ੇ‘ਤੇ ਲਾਇਆ ਿੋਇਆ ਹਟੁੱਕਾ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਹਸੰਧੀ - ਹਤਲਕੁ/ਹਤਹਲਕੁ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਹਤਲਗ; ਸੰਸਹਿਤ - ਹਤਲਕਮ੍ (शिलकम् - ਪ੍ੀਸੇ ਿੋਏ ਚੰਦਨ, ਕੇਸਰ ਆਹਦ ਦਾ ਮੁੱਥ ੇਤੇ 

ਲਾਇਆ ਿੋਇਆ ਹਟੁੱਕਾ)। 

 

ਹਲਲਾਟ ੰ= ਮੁੱਥ ੇਉਤੇ। 

ਨਾਂਵ, ਅਹਧਕਰਣ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ - ਹਲਲਾਟ; ਪ੍ਾਲੀ - ਲਲਾਟ;  ਸੰਸਹਿਤ - ਲਲਾਟਮ ੍(ललाटम् - ਮੁੱਥਾ)। 

 

ਦੁਇ = ਦੋ। 

ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ (ਧੋਤੀ ਦਾ), ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ। 

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

ਦਵ/ਦਵ  (दव/ि - ਦੋ)।  

 

ਧੋਤੀ = ਧੋਤੀਆਂ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ। 

ਹਸੰਧੀ/ਬਰਜ/ਮੁੰਡਾਰੀ15  - ਧੋਤੀ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਧੋਵਹਤ (ਧੋਤੀ); ਸੰਸਹਿਤ - ਧੋੋੱਤ (धोत्त - ਕਪ੍ੜਾ)। 

 

ਬਸਤਰ = ਬਸਤਰ, ਕਪ੍ੜਾ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਬਸਤਰ; ਸੰਸਹਿਤ - ਵਸ੍ਤਰਣਮ੍ (वस्त्रणम् - ਬਸਤਰ, ਕਪ੍ੜ)ੇ। 

                                                

15 ਔਸ਼ਟਰ-ੋਏਸ਼ੀਆਹਟਕ (Austro-asiatic) ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਵਾਰ ਦੀ ਇਕ ਬੋਲੀ ਹਜਸ ਨੰੂ ‘ਮੁੰਡਾ’ ਵੀ ਹਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। 
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ਕਪ੍ਾਟੰ = ਤਾਲੂਏ ਉਤੇ, ਹਸਰ ਉਤੇ। 

ਨਾਂਵ, ਅਹਧਕਰਣ  ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਸੰਸਹਿਤ - ਕਪ੍ਾਲਮ੍ (कपालम् - ਖੋਪ੍ੜੀ, ਹਸਰ)।16 

 

ਜੇ = ਜੇ, ਜੇਕਰ। 

ਯੋਜਕ। 

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

 

ਜਾਣਹਸ = ਜਾਣ ਲਵੇ। 

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

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਜਾਣਹਸ (ਜਾਣੇਗਾ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਜਾਣਇ; ਪ੍ਾਲੀ - ਜਾਨਾਹਤ;  ਸੰਸਹਿਤ - ਜਾਨਾਹਤ  (जािाशि - ਜਾਣਦਾ ਿੈ, 

ਸਮਝਦਾ ਿੈ)। 

 

ਬਰਿਮੰ = ਬਰਿਮ ਦੇ, ਬਰਿਮ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੀ ਵਾਲੇ। 

ਨਾਂਵ, ਸੰਬੰਧ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਬਰਜ - ਬਰਿਮ; ਸੰਸਹਿਤ - ਬਰਹ੍ਮ੍ਮ ੍(ब्रह्मम् - ਵੁੱਧਣ ਫੁੁੱਲਣ ਵਾਲਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ)। 

 

ਕਰਮੰ = ਕਰਮ ਨੰੂ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਕਰਮ; ਸੰਸਹਿਤ - ਕਰ੍ਮਨ੍ (कमघि् - ਕਾਰਜ, ਕੰਮ)। 

  

                                                

16 ‘ਕਪ੍ਾਟੰ’ ਨੰੂ ਮਿਾਨ ਕੋਸ਼ ਸੰਸਹਿਤ ਦੇ ‘ਕਪ੍ਾਟ’ ਤੋਂ ਮੰਨਦਾ ਿੈ: “ਜਲ ਨਾਲ ਹਭੁੱਹਜਆ ਪ੍ੁੱਟ। ਧੋਤਾ ਹਗੁੱਲਾ ਪ੍ਰਨਾ, ਜੋ ਸੰਹਧਆ 

ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਮੋਹਢਆ ਂ ਪੁ੍ਰ ਰਖਣਾ ਹਵਧਾਨ ਿੈ।” -ਭਾਈ ਕਾਨਹ ਹਸੰਘ ਨਾਭਾ, ਮਿਾਨ ਕੋਸ਼, ਭਾਸ਼ਾ ਹਵਭਾਗ ਪੰ੍ਜਾਬ, ਪ੍ਹਟਆਲਾ, 

੧੯੭੪, ਪੰ੍ਨਾ ੨੯੫  
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ਸਹਭ = ਸਾਰੇ। 

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

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਸਭ/ਸਭੇ; ਲਹਿੰਦੀ - ਸਭੋ; ਹਸੰਧੀ - ਸਭੁ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਸੁੱਭ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਸੁੱਵ/ਸੁੱਬ; ਸੰਸਹਿਤ - ਸਰਵ (सवघ - 

ਸਭ, ਿਰ ਕੋਈ)। 

 

ਫੋਕਟ = ਫੋਕੇ, ਫਜ਼ੂਲ, ਬੇਅਰਥ। 

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

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਫੋਕਟ (ਫੋਕ/ਭਿੋ); ਹਸੰਧੀ - ਫੋਕਟੁ; ਬਰਜ - ਫੋਕਟ (ਬੇਕਾਰ); ਸੰਸਹਿਤ - ਫੋੋੱਕ (फोक्क - ਖੋਖਲਾ)। 

 

ਹਨਸਚਉ = ਹਨਸ਼ਚਾ, ਯਕੀਨ, ਹਦਰੜਹ ਹਵਸ਼ਵਾਸ।  

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।  

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਹਨਸਚਉ; ਬਰਜ - ਹਨਸਚਯ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਹਨਚ੍ਛਉ/ਹਨਚ੍ਛਯ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਹਣੁੱਚਯ/ਹਣਚ੍ਛਯ; ਪ੍ਾਲੀ - 

ਹਨਚ੍ਛਯ (ਹਨਸ਼ਚਤਤਾ); ਸੰਸਹਿਤ - ਹਨਸ਼੍ਚਯਿ (शिश्चय: - ਪੁ੍ਛ-ਹਗਛ, ਹਦਰੜਤਾ)। 

 

ਕਰਮੰ = ਕਰਮ, ਕਰਮ-ਕਾਂਡ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਕਰਮ; ਸੰਸਹਿਤ - ਕਰ੍ਮਨ੍ (कमघि् - ਕਾਰਜ, ਕੰਮ)। 

 

ਕਿ ੁ= ਕਥਨ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ - ਕਿ ੁ(ਕਥਨ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਕਿ; ਸੰਸਹਿਤ - ਕਥ੍ (कि - ਬੋਲਣਾ, ਕਹਿਣਾ)। 

 

ਨਾਨਕ = ਨਾਨਕ ਦਾ। 

ਨਾਂਵ, ਸੰਬੰਧ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 
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ਹਨਿਚਉ = ਹਨਿਚਾ (ਕਰਕੇ), ਹਦਰੜਹ ਹਵਸ਼ਵਾਸ (ਧਾਰ ਕੇ)। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।  

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਹਨਸਚਉ; ਬਰਜ - ਹਨਸਚਯ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਹਨਚ੍ਛਉ/ਹਨਚ੍ਛਯ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਹਣੁੱਚਯ/ਹਣਚ੍ਛਯ;  ਪ੍ਾਲੀ - 

ਹਨਚ੍ਛਯ (ਹਨਸ਼ਚਤਤਾ); ਸੰਸਹਿਤ - ਹਨਸ਼੍ਚਯਿ (शिश्चय: - ਪੁ੍ਛ-ਹਗਛ, ਹਦਰੜਤਾ)। 

 

ਹਧਆਵੈ = ਹਧਆਉਂਦਾ ਿੈ। 

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

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਹਧਆਉਣਾ; ਹਸੰਧੀ - ਹਧਯਾਇਣੁ (ਹਵਚਾਰਨਾ); ਸੰਸਹਿਤ - ਧਯਾਯਹਤ (्यायशि - ਹਧਆਨ ਧਰਦਾ ਿੈ, 

ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਿੈ)। 

 

ਹਵਣੁ = ਹਬਨਾ,ਂ ਬਗੈਰ। 

ਸੰਬੰਧਕ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਅਵਧੀ/ਮੈਹਥਲੀ/ਨੇਪ੍ਾਲੀ - ਹਬਨੁ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਹਵਣੁ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਹਵਣਾ; ਸੰਸਹਿਤ - ਹਵਨਾ (शविा - ਹਬਨਾ)ਂ। 

 

ਸਹਤਗੁਰ = ਸਹਤਗੁਰ ੂ(ਹਬਨਾਂ), ਸੁੱਚ ੇਗੁਰ ੂ(ਤੋਂ ਬਗੈਰ); ਗੁਰ ੂਦੇ ਸੁੱਚੇ ਉਪ੍ਦੇਸ (ਤੋਂ ਬਗੈਰ)। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਸਹਤਗੁਰ; ਸੰਸਹਿਤ - ਸਤਯ+੍ਗੁਰ ੁ(सत्य्+गुरु - ਸੁੱਚਾ+ਅਹਧਆਤਮਕ ਮੁਰਸ਼ਦ)। 

 

ਵਾਟ = ਵਾਟ, ਮਾਰਗ, ਜੀਵਨ-ਵਾਟ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਬਾਟ/ਵਾਟ; ਹਸੰਧੀ - ਵਾਟ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਬਾਟ/ਵੁੱਟ/ਬੁੱਟ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਵੁੱਟ/ਵੁੱਟਾ; ਪ੍ਾਲੀ - ਵਟੁਮਅ (ਰਾਿ); 

ਸੰਸਹਿਤ - ਵਰ੍ਤ੍ਮਹਨਿ (वत्मघशि: ਪ੍ਿੀਏ ਦੀ ਲੀਿ, ਰਾਿ)। 

 

ਨ = ਨਾ, ਨਿੀਂ। 

ਹਨਪ੍ਾਤ। 



ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ  ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ, ਸੰਸਕਰਣ ੧ 

© SikhRI 2020. All Rights Reserved. GuruGranthSahib.SikhRI.org 23 

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

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

 

ਪ੍ਾਵ ੈ= ਪ੍ਾ ਸਕਦਾ, 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 (प्रापयशि - ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਾਉਂਦਾ ਿੈ, ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ 

ਕਰਦਾ ਿ)ੈ। 

 

॥੨॥  = ਦੂਜਾ ਸਲੋਕ ਸੰਪ੍ੂਰਨ। 

 

ਕਾਹਵਕ ਪ੍ਖ 

ਸਲੋਕ ਦੀਆਂ ਪ੍ਹਿਲੀਆ ਂਛੇ ਤੁਕਾਂ ਹਵਚ ਇਕਿਰੇ ਅਰਥਾਂ ਵਾਲੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਰਾਿੀਂ ਫੋਕਟ ਕਰਮਕਾਡਂਾ ਂਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹਦੁੱਤਾ 

ਹਗਆ ਿ।ੈ ਸਤਵੀਂ ਅਤੇ ਅਠਵੀਂ ਤੁਕ ਹਵਚ ਵੀ ਸਪ੍ਸ਼ਟ ਕਥਨ ਿੈ ਹਕ ਜੇ ਜੀਵ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮਾ-ਭਗਤੀ ਰੂਪ੍ ਸਰੇਸ਼ਟ ਕਰਮ ਨੰੂ ਜਾਣ 

ਲਵੇ ਤਾ ਂਉਿ ਫੋਕਟ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਹਵਅਰਥਤਾ ਨੰੂ ਵੀ ਪ੍ਛਾਣ ਲੈਂਦਾ ਿੈ। ਇਸ ੇਤਰਹਾ ਂਨਾਵੀਂ ਅਤੇ ਦਸਵੀਂ ਤੁਕ ਹਵਚ ਵੀ ਸਪ੍ਸ਼ਟ 

ਕਥਨ ਿ ੈਹਕ ਜੋ ਮਨੁਖ ਪ੍ਰਭੂ ਨੰੂ ਹਨਸ਼ਚੇ ਨਾਲ ਹਧਆਉਂਦ ੇਿਨ, ਪ੍ਰਭੂ ਉਨਹਾਂ ਨੰੂ ਸਹਿਜੇ ਿੀ ਹਮਲ ਜਾਂਦਾ ਿ,ੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਹਤਗੁਰ ੂਤੋਂ 

ਹਬਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੀ ਦੀ ਇਿ ਵਾਟ ਜਾ ਂਰਾਿ ਨਿੀਂ ਹਮਲਦੀ। 

 

ਇਸ ਸਲੋਕ ਹਵਚ ਕੁਲ ੧੦ ਤੁਕਾਂ ਿਨ। ਿਰ ਤੁਕ ਦੀਆ ਂ੧੬-੧੬ ਮਾਤਰਾਵਾ ਂਿਨ। ਤੁਕਾਂ ਦਾ ਇਿ ਮਾਤਰਾ ਹਵਧਾਨ ‘ਚੌਪ੍ਈ’ 

ਛੰਦ ਦੀ ਹਸਰਜਣਾ ਕਰਦਾ ਿ।ੈ ਇਿ ਸਲੋਕ ਪੰ੍ਜ ਚੌਪ੍ਈਆਂ ਜੋੜ ਕੇ ਬਹਣਆ ਿੈ। 

 

ਪਉਿੀ॥   

ਕਪਿ ੁਰੂਪੁ ਸੁਿਾਵਣਾ   ਛਸਿ ਦੁਿੀਆ ਅਿੰ ਦਸਰ ਿਾਵਣਾ॥ 

ਮਿੰ ਦਾ ਚਿੰਗਾ ਆਪਣਾ   ਆਪ ੇਿੀ ਕੀਿਾ ਪਾਵਣਾ॥ 

ਿੁਕਮ ਕੀਏ ਮਸਿ ਭਾਵਦੇ   ਰਾਸਿ ਭੀਿ ੈਅਗੈ ਿਾਵਣਾ॥ 

ਿਿੰ ਗਾ ਦੋਿਸਕ ਚਾਸਲਆ   ਿਾ ਸਦਸੈ ਖਰਾ ਿਰਾਵਣਾ॥ 

ਕਸਰ ਅਉਗਣ ਪਛਿੋਾਵਣਾ॥੧੪॥ 
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ਸ਼ਾਬਦਕ ਅਨੁਵਾਦ 

(ਮਨੁਖ ਨੇ ਆਪ੍ਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ) ਕਪ੍ੜਾ ਤੇ ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ੍, ਦੁਨੀਆ ਹਵਚ ਿੀ ਛੁੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਿੁੰਦਾ ਿੈ। 

(ਆਪ੍ਣਾ) ਕੀਤਾ ਮਾੜਾ-ਚੰਗਾ (ਕੰਮ, ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮਾੜਾ-ਚੰਗਾ ਫਲ ਵੀ ਮਨੁਖ ਨੇ) ਆਪ੍ ਿੀ ਪ੍ਾਉਣਾ ਿੁੰਦਾ ਿੈ।17 

(ਹਜਸ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਹਵਚ ਰਹਿੰਹਦਆਂ, ਦੂਹਜਆ ਂਉਪ੍ਰ) ਮਨ ਭਾਉਂਦੇ ਿੁਕਮ ਕੀਤ ੇਿੁੰਦੇ ਿਨ,  (ਉਸ ਨੇ) ਅੁੱਗ ੇਭੀੜੇ ਰਾਿ 

ਹਵਚੋਂ ਜਾਣਾ ਿੈ। 

(ਅਖੀਰ, ਜਦੋਂ ਜਮਦੂਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੰੂ) ਨੰਗਾ (ਿੀ) ਦੋਜਕ ਨੰੂ ਤੋਰ ਲੈਣਾ ਿੈ,18 ਤਾਂ (ਉਦੋਂ ਇਸ ਨੇ) ਬੜਾ ਡਰਾਉਣਾ ਹਦਸਣਾ ਿੈ । 

(ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ) ਔਗੁਣ ਕਰਕੇ ਪ੍ਛਤਾਉਣਾ (ਿੀ) ਪ੍ੈਂਦਾ ਿੈ। 

 

ਭਾਵਾਰਥਕ-ਹਸਰਜਣਾਤਮਕ ਅਨੁਵਾਦ 

ਮਨੁਖ ਨੇ ਆਪ੍ਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਇਿ ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ੍ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੁਆਰਾ ਿੰਢਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਕਪ੍ੜਾ-ਲੁੱਤਾ ਤੇ ਮਾਇਕੀ 

ਸਾਜ-ੋਸਮਾਨ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਹਵਚ ਿੀ ਛੁੱਡ ਕੇ ਕੂਚ ਕਰਨਾ ਿੁੰਦਾ ਿੈ।  

ਆਪ੍ਣਾ ਕੀਤਾ ਿੋਇਆ ਮਾੜਾ-ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਤੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹਮਲਣ ਵਾਲਾ ਉਸ ਦਾ ਮਾੜਾ-ਚੰਗਾ ਫਲ ਵੀ ਮਨੁਖ ਨੇ ਆਪ੍ ਿੀ 

ਭੋਗਣਾ ਿੁੰਦਾ ਿੈ। 

ਹਜਸ ਮਨੁਖ ਨੇ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਹਵਚ ਰਹਿੰਹਦਆ,ਂ ਦੂਹਜਆ ਂਉਪ੍ਰ ਮਨ ਮਰਜੀ ਵਾਲੇ ਿੁਕਮ ਚਲਾਏ ਿਨ, ਉਸ ਨੇ ਅੁੱਗੇ, ਭੀੜ ੇ

ਰਾਿ ਹਵਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਿੈ।19 

ਅਖੀਰ, ਜਦੋਂ ਜਮਦੂਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੰੂ ਨਸ਼ਰ ਕਰਕੇ ਨਰਕ ਵੁੱਲ ਨੰੂ ਲੈ ਜਾਣਾ ਿੈ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਸ ਨੇ, ਆਪ੍ਣੇ ਹਪ੍ਛਲੇ ਕਰਮਾ ਂਦੇ 

ਸਨਮੁਖ, ਬਿੁਤ ਹਭਆਨਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਿੈ। 

ਇਉਂ, ਮਾੜ ੇਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਖਰ ਪ੍ਛਤਾਵਾ ਿੀ ਪ੍ੁੱਲੇ ਪ੍ੈਂਦਾ ਿੈ।20 

 

                                                

17 ਅਰਥ ਅਨਵੈ ਕਰਕੇ। 

18 ਘਹਤ ਗਲਾਵਾ ਂਚਾਹਲਆ ਹਤਹਨ ਦੂਹਤ ਅਮਲ ਤੇ ॥ -ਗੁਰ ੂਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ੩੧੭ 

   ਜਾਂ ਪ੍ਕਹੜ ਚਲਾਇਆ ਕਾਹਲ ਤਾਂ ਖਰਾ ਡਰਾਵਣਾ ॥ -ਗੁਰ ੂਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ੬੪੫ 

19 ਇਥੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਤੁਕ ਹਵਚ ਉਸ ਇਸਲਾਮੀ ਮਾਨਤਾ ਵੁੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਿੈ ਹਜਸ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਤ ਉਪ੍ਰੰਤ 

ਮਨੁਖਾ-ਰੂਿ ਨੰੂ ਦੋਜ਼ਖ ਹਵਚ ਅੁੱਗ ਦੀ ਨਦੀ ਉਤੇ ਬਣੇ ਵਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਬਰੀਕ ਪੁ੍ਲ (ਪੁ੍ਲ-ਹਸਰਾਤ) ਅਥਵਾ ਭੀੜੀ ਗਲੀ ਹਵਚੋਂ 

ਲੰਘਣਾ ਪ੍ੈਂਦਾ ਿੈ: ਵਾਲਿ ੁਹਨਕੀ ਪੁ੍ਰਸਲਾਤ ਕੰਨੀ ਨ ਸੁਣੀ ਆਇ ॥ -ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ੧੩੭੭ ਅਤੇ ਆਵਣੁ ਜਾਣੁ ਨ ਸੁਝਈ 

ਭੀੜੀ ਗਲੀ ਫਿੀ ॥ -ਗੁਰ ੂਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ੯੫੩ 

20 ਮਾਇਆ ਮੋਹਿ ਸਭ ਸੁਹਧ ਗਵਾਈ ਕਹਰ ਅਵਗਣ ਪ੍ਛੋਤਾਵਹਣਆ ॥੨॥ -ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ੧੧੬ 
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ਪ੍ਦ ਅਰਥ 

ਕਪ੍ੜੁ = ਕਪ੍ੜਾ, ਕਪ੍ੜਾ-ਲੁੱਤਾ, ਮਾਇਕੀ ਸਾਜੋ-ਸਮਾਨ।21 

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਲਹਿੰਦੀ - ਕਪ੍ੜਾ; ਹਸੰਧੀ - ਕਪ੍ੜੁ/ਕਪ੍ੜੋ (ਕਪ੍ੜਾ, ਮੋਟਾ ਕਪ੍ੜਾ); ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਕੁੱਪ੍ਡ/ਕੁੱਪ੍ਡੁ/ਕਾਪ੍ਡ (ਕਪ੍ੜਾ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - 

ਕੁੱਪ੍ਡ (ਪੁ੍ਰਾਣਾ ਕਪ੍ੜਾ, ਕਪ੍ੜਾ); ਪ੍ਾਲੀ - ਕੁੱਪ੍ਟ (ਗੰਦਾ ਪੁ੍ਰਾਣਾ ਕਪ੍ੜਾ ਜਾਂ ਟਾਕੀ); ਸੰਸਹਿਤ - ਕਰ੍ਪ੍ਟਮ੍ (कपघटम् - 

ਫਹਟਆ ਪੁ੍ਰਾਣਾ ਜਾਂ ਟਾਕੀਆਂ ਲੁੱਹਗਆ ਕਪ੍ੜਾ, ਕਪ੍ੜੇ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਜਾਂ ਟਾਕੀ, ਚੀਥੜਾ)। 

 

ਰੂਪੁ੍ = ਸਰੂਪ੍, ਸਰੀਰ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਰੂਪ੍; ਪ੍ਾਲੀ - ਰੂਪ੍ (ਰੂਪ੍, ਆਕਾਰ); ਸੰਸਹਿਤ - ਰੂਪ੍ (रूप - ਰੂਪ੍, ਅਕਾਰ; ਸੁੰਦਰਤਾ)। 

 

ਸੁਿਾਵਣਾ = ਸੋਿਣਾ, ਸੁੰਦਰ। 

ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ (ਕਪ੍ੜੁ ਰੂਪੁ੍ ਦਾ), ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਸੁਿਾਉਣਾ; ਹਸਧੰੀ - ਸੁਿਾਇਣੁ (ਦਰੁਸਤ ਿੋਣਾ, ਸੁਿਾਵਣਾ ਿੋਣਾ); ਸੰਸਹਿਤ - ਸ਼ੋਭਾਯਤੇ (िोभायिे -  

ਸ਼ੋਹਭਤ ਿੁੰਦਾ ਿੈ)। 

 

ਛਹਡ = ਛੁੱਡ ਕੇ। 

ਪੂ੍ਰਬ ਪੂ੍ਰਣ ਹਕਰਦੰਤ (ਹਕਹਰਆ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ)। 

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਛੁੱਹਡ (ਛੁੱਡ ਕੇ, ਹਤਆਗ ਕੇ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਛੁੱਡਇ; ਪ੍ਾਲੀ - ਛੁੱਡੇਹਤ (ਛੁੱਡਦਾ ਿੈ/ਹਤਆਗਦਾ ਿੈ); ਸੰਸਹਿਤ - ਛਰ੍ਦਹਤ 

(छदघशि - ਵਗਾਉਂਦਾ ਿੈ)। 

 

ਦੁਨੀਆ = ਦੁਨੀਆ, ਸੰਸਾਰ। 

ਨਾਂਵ, ਅਹਧਕਰਣ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਅਰਬੀ - ਦੁਨਯਾ (ਸੰਸਾਰ)। 

                                                

21 “ਕਪ੍ੜ ਪ੍ਦ ਹਵਚ ਸਾਰੀ ਸੰਪ੍ਤੀ ਦਾ ਭਾਵ ਿ ੈਤੇ ਰੂਪ੍ ਪ੍ਦ ਹਵਚ ਸਰੀਰ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਾ ਤਾਤਪ੍ਰਜ ਿੈ।” - ਭਾਈ 

ਵੀਰ ਹਸੰਘ, ਸੰਥਯਾ ਸਰੀ ਗੁਰ ੂਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਵੀਰ ਹਸੰਘ ਸਾਹਿਤ ਸਦਨ, ਨਵੀਂ ਹਦੁੱਲੀ, ੨੦੦੨, ਪੰ੍ਨਾ ੨੯੦੩ 
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ਅੰਦਹਰ = ਅੰਦਰ, ਹਵਚ। 

ਸੰਬੰਧਕ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਅੰਤਰ/ੁਅੰਤਹਰ/ਅੰਦਹਰ; ਹਸੰਧੀ - ਅੰਦਰ ੁ(ਅੰਦਰਲਾ), ਅੰਦਹਰ (ਅੰਦਰ); ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਅੰਤਰ (ਹਵਚ), ਅੰਤਹਰ 

(ਹਵਚਕਾਰ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਅੰਤਰ/ਅੰਤਰਾ (ਅੰਦਰ), ਅੰਦਰ ੇ(ਹਵਚ, ਅੰਦਰ); ਪ੍ਾਲੀ - ਅਨ੍ਤਰ (ਅੰਦਰ, ਅੰਤਰਾਲ/ਵਕਫ਼ਾ), 

ਅਨ੍ਤਰਾ/ਅਨ੍ਤਰੇਣ/ਅਨ੍ਤਰ ੇ(ਹਵਚਕਾਰ, ਅੰਦਰ); ਸੰਸਹਿਤ - ਅੰਤਰ (अतिर - ਅੰਦਰਲਾ ਭਾਗ, ਨੇੜੇ; ਹਰਗਵੇਦ -  

ਲਾਗਲਾ)।22 

 

ਜਾਵਣਾ = ਜਾਣਾ ਿੁੰਦਾ ਿੈ, ਕੂਚ ਕਰਨਾ ਿੁੰਦਾ ਿ,ੈ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਿੈ। 

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

ਲਹਿੰਦੀ - ਜਾਵਣਾ/ਜਾਵਣ/ਜੌਆਵਣ (ਜਾਣਾ); ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਜਾਵਹਿ/ਜਾਇਹਿ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਜਾਇ/ਜਾਅਇ; ਪ੍ਾਲੀ/ਸੰਸਹਿਤ - 

ਯਾਹਤ (याशि - ਜਾਂਦਾ ਿ)ੈ। 

 

ਮੰਦਾ = ਮਾੜਾ, ਬੁਰਾ। 

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

ਲਹਿੰਦੀ - ਮੰਦਾ; ਹਸੰਧੀ - ਮੰਦੋ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਮੰਦ (ਮੰਦਾ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਮੰਦ; ਪ੍ਾਲੀ/ਸੰਸਹਿਤ - ਮੰਦ (मतद - ਸੁਸਤ, 

ਅਹਗਆਨੀ)। 

 

ਚੰਗਾ = ਚੰਗਾ, ਭਲਾ। 

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

ਲਹਿੰਦੀ - ਚੰਗਾ; ਕਸ਼ਮੀਰੀ - ਚੰਗੋ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਚੰਗ; ਸੰਸਹਿਤ - ਚਙਗ੍ (चङ्ग - ਸਮਝਦਾਰ, ਸੋਿਣਾ, ਭਲਾ)। 

 

ਆਪ੍ਣਾ = ਆਪ੍ਣਾ, ਆਪ੍ਣਾ (ਕੀਤਾ ਿੋਇਆ)। 

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

                                                

22 ‘ਅੰਦਰ’ ਦੀ ਹਵਉਤਪ੍ਤੀ ਫ਼ਾਰਸੀ ‘ਅੰਦਰੂਨ’ (ਅੰਦਰ, ਹਵਚ) ਤੋਂ ਵੀ ਹਮਲਦੀ ਿੈ। 
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ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਅਪ੍ਣਾ/ਆਪ੍ਣਾ; ਲਹਿੰਦੀ - ਆਪ੍ਣਾ/ਅਪ੍ਣੋ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਅਪ੍ਨ/ਅੁੱਪ੍ਨ/ਅੁੱਪ੍ਅ (ਅਪ੍ਣਾ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - 

ਅੁੱਤਣਅ/ਅੁੱਪ੍ਣਯ (ਆਪ੍ਣਾ); ਸਸੰਹਿਤ - ਆਤ੍ਮਨਕ (आत्मिक -  ਆਪ੍ਣਾ, ਹਨਜੀ)। 

 

ਆਪੇ੍ ਿੀ = ਆਪ੍ ਨੇ ਿੀ, ਆਪ੍ ਿੀ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਆਹਪ੍; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਅੁੱਪ੍ਣ; ਸੰਸਹਿਤ - ਆਤ੍ਮਹਨ੍ (आत्मशि ्- ਆਪ੍)। 

 

ਕੀਤਾ = ਕੀਤਾ ਿੋਇਆ ਕੰਮ। 

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

ਲਹਿੰਦੀ/ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਅਵਧੀ - ਕੀਤਾ; ਹਸੰਧੀ - ਕੀਤੋ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਹਕੁੱਤ; ਸੰਸਹਿਤ - ਹਿਤ (कृि - ਕੀਤਾ ਿੋਇਆ)। 

 

ਪ੍ਾਵਣਾ = ਪ੍ਾਉਣਾ ਿ,ੈ ਪ੍ਾਉਣਾ ਿੁੰਦਾ ਿ,ੈ ਭੋਗਣਾ ਿੁੰਦਾ ਿੈ। 

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 (प्रापयशि - ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਾਉਂਦਾ ਿੈ, ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ 

ਕਰਦਾ ਿ)ੈ। 

 

ਿੁਕਮ =  ਿੁਕਮ, ਅਦੇਸ਼, ਫੁਰਮਾਨ।  

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ/ਬਰਜ- ਿੁਕਮ; ਅਰਬੀ - ਿੁਕਮ (حُکم - ਆਦੇਸ਼)। 

 

ਕੀਏ = (ਿੁਕਮ) ਕੀਤੇ ਿਨ, (ਿੁਕਮ) ਚਲਾਏ ਿਨ। 

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

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

 

ਮਹਨ = ਮਨ ਹਵਚ (ਭਾਉਂਦੇ), ਮਨ (ਭਾਉਂਦ)ੇ। 
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ਨਾਂਵ, ਅਹਧਕਰਣ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਮਨੇ/ਮਣੇ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਮਹਣ/ਮਣ; ਸੰਸਹਿਤ - ਮਨਸ੍ (मिस् - ਮਨ)। 

 

ਭਾਵਦੇ = (ਮਨ) ਭਾਉਂਦ,ੇ (ਮਨ ਨੰੂ) ਚੰਗੇ ਲੁੱਗਣ ਵਾਲੇ, (ਮਨ) ਮਰਜੀ ਵਾਲੇ। 

ਭੂਤ ਹਕਰਦੰਤ  (ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ ਿੁਕਮ ਦਾ), ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ।   

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਭਾਉਣਾ (ਚੰਗਾ ਜਾਂ ਢੁਕਵਾਂ ਿੋਣਾ); ਹਸੰਧੀ - ਭਾਇਣੁ (ਪ੍ਸੰਦ ਕਰਨਾ); ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਭਾਵਇ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - 

ਭਾਵਏਇ (ਪ੍ਸੰਦ ਕਰਦਾ ਿੈ); ਸੰਸਹਿਤ - ਭਾਪ੍ਯਤੇ (भापयिे - ਚਮਕਾਉਂਦਾ ਿ)ੈ। 

 

ਰਾਹਿ = ਰਾਿ ‘ਤੇ, ਰਾਿ ਹਵਚ। 

ਨਾਂਵ, ਅਹਧਕਰਣ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਫ਼ਾਰਸੀ - ਰਿ (ਰਾਿ)। 

 

ਭੀੜੈ = ਭੀੜ/ੇਤੰਗ (ਰਾਿ) ‘ਤੇ/ਹਵਚ। 

ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ (ਰਾਹਿ ਦਾ), ਅਹਧਕਰਣ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਭੀੜਾ (ਤੰਗ); ਹਸੰਧੀ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਭੀੜ (ਭੀੜ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਭੀਡਇ (ਹਮਲਦਾ ਿੈ, ਲੜਦਾ ਿੈ); ਸੰਸਹਿਤ - 

ਭੀਟ (भीट - ਹਮਲਣਾ, ਭੀੜ)। 

 

ਅਗੈ = ਅਗੇ, ਦੋਜਕ/ਨਰਕ ਹਵਚ। 

ਹਕਹਰਆ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ। 

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

 

ਜਾਵਣਾ = ਜਾਣਾ ਿ,ੈ ਲੰਘਣਾ ਿੈ। 

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

ਲਹਿੰਦੀ - ਜਾਵਣਾ/ਜਾਵਣ/ਜੌਆਵਣ (ਜਾਣਾ); ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਜਾਵਹਿ/ਜਾਇਹਿ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਜਾਇ/ਜਾਅਇ; ਪ੍ਾਲੀ/ਸੰਸਹਿਤ - 

ਯਾਹਤ (याशि - ਜਾਂਦਾ ਿ)ੈ। 
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ਨੰਗਾ = ਨੰਗਾ; ਨਸ਼ਰ ਕਰਕੇ, ਪ੍ਾਜ ਉਘੇੜ ਕੇ। 

ਹਕਹਰਆ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ। 

ਲਹਿੰਦੀ - ਨੰਗਾ; ਹਸੰਧੀ - ਨੰਗੁ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਣੁੱਗ/ਣਹਗਣ; ਪ੍ਾਲੀ - ਨੁੱਗ; ਸੰਸਹਿਤ - ਨਗ੍ਨ (िग्न - ਬਸਤਰ ਿੀਨ, 

ਅਣਕੁੱਹਜਆ)। 

 

ਦੋਜਹਕ = ਨਰਕ ਹਵਚ। 

ਨਾਂਵ, ਅਹਧਕਰਣ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਫ਼ਾਰਸੀ - ਦੋਜ਼ਕ; ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਫ਼ਾਰਸੀ - ਦੋਜ਼ਖ਼ (ਜਿੰਨਮ, ਨਰਕ, ਅਪ੍ਰਾਧੀਆ ਂਨੰੂ ਸਜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਸਥਾਨ)। 

 

ਚਾਹਲਆ = ਚਲਾ ਲੈਣਾ ਿ,ੈ ਤੋਰ ਲੈਣਾ ਿੈ, ਲੈ ਜਾਣਾ ਿੈ। 

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

ਮਾਰਵਾੜੀ - ਚਾਲਣੋ (ਜਾਣਾ); ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਚਾਹਲਅ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਚਲਇ; ਸੰਸਹਿਤ - ਚਲਹਤ (चलशि - ਚਲਦਾ ਿੈ)। 

 

ਤਾ = ਤਾ,ਂ ਤਦੋਂ, ਉਦੋਂ। 

ਯੋਜਕ। 

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

 

ਹਦਸ ੈ= ਹਦਸਣਾ ਿ,ੈ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਿ।ੈ 

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

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ/ਬਰਜ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਹਦਸੈ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਹਦੁੱਸਇ; ਸੰਸਹਿਤ - ਹਦਰਸ਼ਯਤੇ (दिृयिे - ਹਦਖਦਾ ਿ)ੈ। 

 

ਖਰਾ ਡਰਾਵਣਾ = ਬਿੁਤ ਡਰਾਉਣਾ, ਬੜਾ ਹਭਆਨਕ। 

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

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ/ਲਹਿੰਦੀ - ਖਰਾ (ਖਾਲਸ, ਸ਼ੁੁੱਧ); ਹਸੰਧੀ - ਖਰੋ (ਅਸਲੀ, ਪ੍ਰਮਾਣਕ); ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ/ਪ੍ਾਲੀ - ਖਰ (ਕਠੋਰ, 

ਖੁਰਦਰਾ, ਬੇਰਹਿਮ ਹਤੁੱਖਾ); ਸੰਸਹਿਤ - ਖਰ (खर - ਕਠੋਰ, ਹਤੁੱਖਾ, ਕਸੈਲਾ) + ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਡਰਨਾ; ਲਹਿੰਦੀ - ਡਰਣ; 
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ਹਸੰਧੀ - ਡਰਣੁ; ਕਸ਼ਮੀਰੀ - ਡਰੁਨ (ਡਰਨਾ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਡਰਇ (ਡਰਦਾ ਿੈ); ਸੰਸਹਿਤ - ਦਰਹਤ (दरशि - ਡਹਰਆ ਿੋਇਆ 

ਿੈ)। 

 

ਕਹਰ = ਕਰ ਕੇ। 

ਪੂ੍ਰਬ ਪੂ੍ਰਣ ਹਕਰਦੰਤ (ਹਕਹਰਆ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ)। 

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

 

ਅਉਗਣ = ਔਗੁਣ/ਅਵਗੁਣ, ਐਬ, ਮਾੜ ੇਕੰਮ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਅਉਗਣ; ਲਹਿੰਦੀ - ਔਗੁਣ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਅਵਗੁਣ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਅਵਗੁਣ; ਸੰਸਹਿਤ - ਅਵਗੁਣਿ 

(अवगुण: - ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਦੋਸ਼)। 

 

ਪ੍ਛੋਤਾਵਣਾ = ਪ੍ਛਤਾਉਣਾ ਪ੍ੈਂਦਾ ਿ,ੈ ਪ੍ਛਤਾਵਾ ਪ੍ੁੱਲੇ ਪ੍ੈਂਦਾ ਿੈ। 

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

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਪ੍ਛੋਤਾਵਣਾ/ਪ੍ਛੋਤਾਣਾ; ਹਸੰਧੀ - ਪ੍ਛੋਤਾਉ (ਪ੍ਛਤਾਵਾ), ਪ੍ਛੋਤਾਇਣੁ (ਪ੍ਛਤਾਉਣਾ); ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - 

ਪ੍ਚ੍ਛੁੁੱਤਾਹਵਯ/ਪ੍ਚ੍ਛੁਤਾਹਵਅ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਪ੍ਚ੍ਛੁੁੱਤਾਹਵਅ (ਪ੍ਛਤਾਇਆ ਿੋਇਆ); ਸੰਸਹਿਤ - ਪ੍ਸ਼੍ਚੋੋੱਤਾਪ੍ (पश्चोत्ताप - 

ਪ੍ਛਤਾਵਾ)। 

 

॥੧੪॥ = ਚਉਦਵੀਂ ਪ੍ਉੜੀ ਸੰਪੂ੍ਰਨ। 

 

ਕਾਹਵਕ ਪ੍ਖ 

ਇਸ ਪ੍ਉੜੀ ਹਵਚ ਸਹਿਜ ਭਾਸ਼ਾਈ ਰੂਪ੍ ਰਾਿੀਂ ਸਪ੍ਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਿੈ ਹਕ ਜੀਵ ਨੇ ਸੁੰਦਰ-ਸੁਿਾਵਣੇ ਕਪ੍ੜੇ ਅਤੇ ਰੂਪ੍ ਦੁਨੀਆ 

ਹਵਚ ਿੀ ਛੁੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਿੈ। ਕੇਵਲ ਜੀਵ ਦੇ ਕੀਤੇ ਿੋਏ ਕਰਮ ਿੀ ਉਸ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਅਥਵਾ ਕੰਮ ਆਉਣੇ ਿਨ। ਮੰਦੇ-ਚੰਗੇ 

ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਵੀ ਮਨੁਖ ਨੇ ਆਪ੍ ਿੀ ਪ੍ਾਉਣਾ ਿੈ। ਅਗੇ ਸੰਕੇਤਕ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਿੈ ਹਕ ਹਜਨਹਾ ਂਨੇ ਮਨ-ਭਾਉਂਦ ੇਿੁਕਮ ਚਲਾਏ 

ਿਨ, ਉਨਹਾ ਂਨੰੂ ਅਗੇ ‘ਭੀੜੇ ਰਾਿ’ ਹਵਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪ੍ੈਂਦਾ ਿ।ੈ ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਨੰੂ ‘ਨੰਗਾ’ ਕਰਕੇ ਦੋਜਕ ਹਵਚ ਭੇਹਜਆ ਜਾਂਦਾ ਿ ੈਤਾਂ ਉਿ 

ਬੜਾ ਡਰਾਉਣਾ ਲਗਦਾ ਿ।ੈ 
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ਇਥੇ ‘ਭੀੜ ੇਰਾਿ’ ਅਤੇ ‘ਨੰਗਾ’ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਅਰਥ ਦੇ ਰਿੇ ਿਨ। ‘ਭੀੜ ੇਰਾਿ’ ਤੋਂ ਭਾਵ ਿ ੈ- ਤੰਗ ਰਸਤਾ ਅਰਥਾਤ 

ਐਸਾ ਰਾਿ ਹਜਸ ਹਵਚੋਂ ਗੁਜਰਨਾ ਕਸ਼ਟਾਂ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆ ਂਨਾਲ ਭਹਰਆ ਿੋਵੇ। ਇਸ ੇਤਰਹਾਂ ‘ਨੰਗਾ’ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਭਾਵ ਿ ੈ- ਜੀਵ ਦੇ 

ਮੰਦੇ ਕਰਮਾ ਂਦਾ ਪ੍ਾਜ ਉਘੜ ਜਾਣਾ। “ਇਥੇ ਕਾਵਯ ਦਾ ਸੁੰਦਰ ਅਲੰਕਾਰ ਿ।ੈ ਦੁਨੀਆ ਹਵਚ ਉਸ ਨੰੂ ਮਨ ਭਾਂਵਦੇ ਕਰਮ ਕਰਨ 

ਦੀ ਖੁਲਹ  ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਸੀ, ਪ੍ਰ ਅਗੋਂ (ਖਲੁਹ  ਦੇ ਉਲਟ) ਭੀੜ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ ਗਈ।”23  

 

‘ਕਹਰ ਅਉਗਣ ਪ੍ਛੋਤਾਵਣਾ’ ਤੁਕ  ਹਕਉਂਹਕ ਸਮੁਚੀ ਪ੍ਉੜੀ ਦਾ ਸਾਰ ਪੇ੍ਸ਼ ਕਰ ਰਿੀ ਿੈ, ਸ ੋਇਥੇ ਪ੍ਰੋਕਤੀ ਪ੍ੁੱਧਰੀ ਹਵਰਲਤਾ 

ਆਈ ਿ।ੈ 

 

ਇਸ ਪ੍ਉੜੀ ਦੀਆ ਂਸਾਰੀਆ ਂਤੁਕਾਂ ਦਾ ਮਾਤਰਾ ਹਵਧਾਨ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਅਤੇ ਉਚਾਰਣ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ੧੩+੧੫ = ੨੮ ਬਣਦਾ 

ਿੈ। ਅੰਤਲੀ ਤੁਕ ਹਵਚ ਵੀ ੧੫ ਮਾਤਰਾਵਾ ਂਿਨ। 

                                                

23 ਭਾਈ ਵੀਰ ਹਸੰਘ, ਸੰਥਯਾ ਸਰੀ ਗੁਰ ੂਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਵੀਰ ਹਸੰਘ ਸਾਹਿਤ ਸਦਨ, ਨਵੀਂ ਹਦੁੱਲੀ, ੨੦੦੨, ਪੰ੍ਨਾ ੨੯੦੩ 


