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ਪ੍ਉੜੀ ੧੫ 

 

ਜਾਣ-ਪ੍ਛਾਣ 

ਪੰ੍ਦਰਹਵੀਂ ਪ੍ਉੜੀ ਨਾਲ ੪ ਸਲੋਕ ਦਰਜ ਿਨ। ਪ੍ਹਿਲੇ ਸਲੋਕ ਦੀਆ ਂ੭, ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ੬, ਤੀਜੇ ਦੀਆ ਂ੨ ਅਤੇ ਚਉਥੇ ਦੀਆ ਂ

੧੦ ਤੁਕਾਂ ਿਨ। ਇਨਹਾਂ ਸਲੋਕਾਂ ਹਵਚ ਜਨੇਊ ਦੀ ਰਸਮ ਦੀ ਹਪ੍ਿੱਠਭੂਮੀ ਹਵਚ ਰੂਿਾਨੀ ਉਪ੍ਦੇਸ ਿ।ੈ ਪ੍ਹਿਲੇ ਸਲੋਕ ਹਵਚ ਧਾਗੇ ਦੇ 

ਜਨੇਊ ਦੀ ਹਛਣ-ਭੰਗਰੀ ਿੋਂਦ ਦਾ ਵਰਨਣ ਕਰਕੇ ਦੈਵੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਜਨੇਊ ਦਾ ਸੰਕਲਪ੍ ਪੇ੍ਸ਼ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਿੈ। ਦੂਜੇ ਸਲੋਕ ਦਾ 

ਭਾਵ ਿੈ ਹਕ ਅਹਜਿਾ ਜਨੇਊ ਪ੍ਾਇਆ ਹਵਅਰਥ ਿੈ ਹਜਸਨੰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮਨੁਖ ਹਵਕਾਰਾ ਂਤੇ ਕੁਕਰਮਾ ਂਨੰੂ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਖੇ। 

ਤੀਜਾ ਸਲੋਕ ਹਦਰੜਹ ਕਰਾਉਂਦਾ ਿੈ ਹਕ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਅਰਾਧਨਾ ਿੀ ਪ੍ਰਭੂ-ਦਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਣ ਿੈ, ਹਵਖਾਵ ੇਦੇ ਧਾਰਮਕ 

ਹਚੰਨ ਨਿੀਂ। ਚਉਥੇ ਸਲੋਕ ਹਵਚ ਜਨੇਊ ਨੰੂ ਪ੍ਹਿਨਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਰਾਿਮਣ ਦੇ ਨੈਹਤਕ ਪ੍ਤਨ ਵਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਿ।ੈ 

ਪ੍ਉੜੀ ਹਵਚ ਹਨਰਣਾ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਿੈ ਹਕ ਪ੍ਰਭੂ ਹਕਰਪ੍ਾ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਨੁਖ ਪ੍ਰਭੂ ਿੁਕਮ ਨੰੂ ਮੰਨਕੇ ਜੀਵਨ-ਕਾਰ ਕਮਾਉਂਦਾ 

ਿੈ, ਉਦੋਂ ਿੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਿਜ਼ੂਰੀ ਹਵਚ ਸਨਮਾਹਨਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। 

 

ਜਨਮ ਸਾਖੀਆ ਂਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਪ੍ਉੜੀ ਨਾਲ ਦਰਜ ਸਲੋਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵਲੋਂ  ਪੰ੍ਹਿਤ ਿਰਹਦਆਲ ਨੰੂ ਸੰਬੋਧਨ 

ਕਰਹਦਆ ਂਉਸ ਸਮੇਂ ਉਚਾਰੇ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਹਪ੍ਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰ ੂਸਾਹਿਬ ਨੰੂ ਜਨੇਊ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ।1 ਭਾਈ 

ਹਮਿਰਬਾਨ ਵਾਲੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਹਵਚ ਇਿ ਸਾਖੀ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਿੈ: 

 

ਜਬ ਗੁਰ ੂਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨਵਾ ਬਰਸਾ ਕਾ ਿੂਆ ਤਬ ਗੁਰ ੂਬਾਬ ੇਨਾਨਕ ਜੀ ਕਾ ਉਣੇਤ (ਉਪ੍ਨਯਨ ਅਥਵਾ ਜਨੇਊ 

ਸੰਸਕਾਰ)2 ਿੂਆ, ਜਨੇਊ ਲਾਗੇ ਬਾਿਣੇ। ਬਰਿਮਣ ਚਉਕਾ ਦੇ ਕਰ ਹਸਖਾ ਲਾਗ ੇਦੇਵਣੇ। ਪ੍ਰਾਤ ਸੰਹਧਆ ਮੰਹਦਆ। ਹਤਰਕਾਲ 

                                                

1 “ਹਮਿਰਬਾਨ ਵਾਲੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਤੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਹਸੰਘ ਵਾਲੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਹਵਚ ਨੌਂ  ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹਵਚ ਜੰਞੂ ਸੰਸਕਾਰ 

ਿੋਣਾ ਹਲਹਖਆ ਿੈ। ਵਲਾਇਤ ਵਾਲੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਤੇ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਵਾਲੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਹਵਚ ਇਿ ਸਾਖੀ ਅੰਹਕਤ ਨਿੀਂ 

ਿੈ।...ਹਮਿਰਬਾਨ ਵਾਲੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਤੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਹਸੰਘ ਵਾਲੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਹਵਚ ਇਸ ਰਸਮ ਦੇ ਹਵਸਥਾਰ ਦਾ ਬਿੁਤ 

ਅੰਤਰ ਿ।ੈ ਭਾਈ ਮਨੀ ਹਸੰਘ ਵਾਲੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਹਵਚ ਕਾਲੂ ਵਲੋਂ  ਇਕ ਬਿੁਤ ਵਿੱਿਾ ਯਿੱਗ ਕਰਨਾ ਹਜਸ ਹਵਚ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਦਾ 

ਿਰਨ ਮਾਰ ਕੇ ਹਲਆਉਣਾ, ਦਸਾਂ ਬਕਹਰਆ ਂਦਾ ਮਾਸ ਵੰਿਣਾ, ਸੰਤਾਂ ਸਾਧਾਂ ਵਾਸਤ ੇਲੁਚੀਆ ਂਅਤੇ ਕੜਾਿ ਵੰਿਣ ਦਾ ਕਥਨ 

ਿੈ।...ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹਮਿਰਬਾਨ ਵਾਲੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਹਵਿੱਚ ਜੋ ਭਾਈ ਮਨੀ ਹਸੰਘ ਤੋਂ ਬਿੁਤ ਪ੍ਹਿਲਾ ਂਹਲਖੀ ਗਈ, ਉਪ੍ਰੋਕਤ 

ਰਸਮਾ ਂਹਵਚੋਂ ਹਕਸੇ ਦਾ ਵੀ ਕਥਨ ਨਿੀਂ।” -ਿਾ. ਹਕਰਪ੍ਾਲ ਹਸੰਘ, ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਪ੍ਰੰਪ੍ਰਾ:ਇਹਤਿਾਸਕ ਹਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ, ਪੰ੍ਜਾਬੀ 

ਯੂਨੀਵਰਹਸਟੀ ਪ੍ਹਟਆਲਾ, ੨੦੦੯, ਪੰ੍ਨਾ ੫. 

2 ਬਰੈਕਟ ਹਵਚ ਹਦਤ ੇਸ਼ਬਦ ਸੰਪ੍ਾਦਕ ਵਲੋਂ  ਫੁਟ-ਨੋਟਾਂ ਹਵਚ ਹਦਤ ੇਿਨ। ਪ੍ਰ ਇਥੇ ਸਪ੍ਸ਼ਟਤਾ ਹਿਤ ਅਰਥਾਂ ਵਜੋਂ ਨਾਲ ਿੀ ਦੇ 

ਰਿੇ ਿਾਂ। ਇਸ ਸਾਖੀ ਹਵਚ ਅਗੇ ਵੀ ਇਸ ੇਤਰਹਾਂ ਿੀ ਸਮਹਿਆ ਜਾਵੇ। 
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ਸੰਹਧਆ ਮੰਹਦਆ। ਤਰਪ੍ਣ। ਗਾਇਤਰੀ। ਲਗਾ ਬਰਿਮਣ ਹਸਖਾਲਣੇ। ਅਰ ੁਹਸਖਾ (ਬੋਦੀ) ਸੂਤ ਧੋਤੀ ਜਨੇਊ ਮਾਲਾ ਕੀ ਸੂਚ (ਸੁਿੱਚ) 

ਲਾਗਾ ਹਸਖਾਲਣੇ। ਸਾਸਤਰ ਬੇਦ ਕੀ ਹਮਰਜਾਦਾ ਲਾਗਾ ਹਸਖਾਲਣੇ। ਖਟ ਕਰਮ (ਪ੍ੜਹਨਾ-ਪ੍ੜਾਾ੍ਉਣਾ, ਯਿੱਗ ਕਰਨਾ-ਕਰਾਉਣਾ, 

ਦਾਨ ਦੇਣਾ-ਲੈਣਾ, ਇਿ ਛੇ ਕਰਮ ਿਨ) ਲਾਗਾ ਬਤਾਵਣੇ। ਸਾਲਹਗਰਾਮ ਕੀ ਸੇਵਾ ਲਾਗਾ ਹਸਖਾਲਣੇ। ਹਜਤਨਾ ਬੇਦ ਕਿਤਾ ਥਾ 

ਹਿੰਦੂ ਧਰਮੁ ਸਭ ਪ੍ਰਹਕਰਹਤ ਲਾਗਾ ਹਸਖਾਵਣੇ। ਤਬ ਪੰ੍ਹਿਤ ਚਉਕਾ ਦੇ ਕਹਰ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨਵਾਇ ਕਹਰ ਆਹਣ ਚਉਕ ੇ

ਊਪ੍ਹਰ ਬੈਠਾਇਆ, ਜਨੇਊ ਲਾਗਾ ਪ੍ਾਵਣੇ। ਤਬ ਗੁਰ ੂਬਾਬ ੇਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿਆ ਜੇ, “ਏ ਪੰ੍ਹਿਤ! ਤੂ ਹਜ ਜਨੇਊ ਬਾਿਤਾ ਿ ੈਹਸ 

ਏਸ ੁਜਨੇਊ ਬਾਿਣੇ ਕਾ ਕਵਣੁ ਧਰਮੁ ਿ?ੈ” ਤਬ ਬਰਿਮਹਣ ਕਹਿਆ ਹਜ, “ਏ ਨਾਨਕ! ਏਸ ਜਨੇਊ ਪ੍ਾਵਣ ਕਾ ਏਿੁ ਬੀਚਾਰ ਿੈ। 

ਏੲ ੁਅਰਹਥ ਪ੍ਉਦਾ ਿ ੈਹਜ ਖਤਰੀ ਬਰਿਮਣ ਕਉ ਨੇਮ ਿੋਤਾ ਿੈ ਹਜ ਹਬਨਾ ਚਉਕ ੇਤੇ, ਹਭਟਾ ਅੰਨੁ ਜੇਵਣਾ ਨਾਿੀ। ਖਤਰੀ ਬਰਿਮਣ 

ਕਉ ਜਨੇਉ ਕੀ ਸਰਮ ਿੋਤੀ ਿੈ। ਹਜ ਕੁਚੀਲ ਬਸਤੁ ਕੈ ਨੇੜੇ ਨਾ ਜਾਣੋ, ਜਣੇਊ ਿੋਦੈ ਕੁਚੀਲੁ ਰਿਣਾ ਨਾਿੀ। ਅਰ ੁਹਬਨਾ ਨਾਤ ੇਤੇ 

ਚਉਕ ੈਨ ਜਾਣੋ। ਜਬ ਏਸ ਕਂਉ ਜਨੇਊ ਪ੍ੜ ੈਤਉ ਖਤਰੀ ਧਰਮ ਮਹਿ ਆਵੈ। ਗਾਇਤਰੀ ਤਰਪ੍ਨ ਸੰਹਧਆ ਸੇਵਾ ਕਰੈ, ਭਲੀ ਜੁਗਤ 

ਮਹਿ ਰਿੈ, ਇਸ ਹਨਮਹਤ ਕਾਰਹਣ ਖਤਰੀ ਬਰਿਮਣ  ਜਨੇਊ ਪ੍ੜਤਾ ਿੈ। ਹਬਨਾ ਜਨੇਊ ਕੇ ਖਤਰੀ ਬਰਿਮਣ ਕਾ ਧਰਮੁ ਰਿਤਾ ਨਾਿੀ”। 

ਤਬ ਗੁਰ ੂਬਾਬ ੇਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿਆ ਹਜ, “ਏ ਪ੍ਹਿੰਤ! ਖਤਰੀ ਬਰਿਮਣ ਕਾ ਧਰਮੁ ਜਨੇਊ ਸਉ ਰਿਤਾ ਿੈ ਹਕ ਕਰਮ ਕਹਰ ਕਹਰ 

ਧਰਮੁ ਰਿਤਾ ਿੈ”? ਜਬ ਏਿ ੁਬਾਤ ਗੁਰ ੂਬਾਬ ੇਨਾਨਕ ਜੀ ਕਿੀ ਤਬ ਹਜਤਨੇ ਲੋਕ ਇਕਤਰ ਭਏ ਥੇ ਸਹਭ ਿੈਰਾਹਨ ਭਏ, ਹਜ “ਏ 

ਪ੍ਰਮੇਸੁਰ! ਏਿ ੁਤਉ ਬਾਲਕ ਿੈ, ਪ੍ਣੁ ਕੈਸੀ ਬਾਤ ਕਰਤਾ ਿੈ”। ਤਬ ਬਰਿਮਹਣ ਕਹਿਆ ਹਜ, “ਜੀ ਹਜਤੁ ਕਰਹਮ ਧਰਹਮ ਏਸੁ ਕਾ 

ਧਰਮੁ ਰਿਤਾ ਿੈ ਖਤਰੀ ਬਰਿਮਣ ਕਾ ਸੁ ਬਤਾਈਐ”। ਤਬ ਗੁਰ ੂਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਬਾਨੀ ਬੋਲੀ ਉਪ੍ਦੇਸੀ: 

ਸਲੋਕ 

ਦਇਆ ਕਪ੍ਾਿ ਸੰਤੋਖ ੁਸੂਤੁ ਜਤੁ ਗੰਢੀ ਸਤੁ ਵਟੁ ॥ ਏਿ ੁਜਨੇਊ ਜੀਅ ਕਾ ਿਈ ਤ ਪ੍ਾਿੇ ਘਤੁ ॥  

ਨਾ ਏਿ ੁਤੁਟ ੈਨ ਮਲੁ ਲਗੈ ਨਾ ਏਿੁ ਜਲੈ ਨ ਜਾਇ ॥ ਧੰਨੁ ਸੁ ਮਾਣਸ ਨਾਨਕਾ ਜੋ ਗਹਲ ਚਲੇ ਪ੍ਾਇ ॥੧॥  

 

ਹਤਸੁ ਕਾ ਪ੍ਰਮਾਰਥ: 

ਤਬ ਗੁਰ ੂਬਾਬ ੇਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿਆ ਹਜ, “ਸੁਹਣ ਸੁਆਮੀ ਪੰ੍ਹਿਤਾ! ਏਸ ਦਾ ਧਰਮ ਏਤ ਕਪ੍ਾਹਿ ਦੈ ਸੂਹਤ ਵਹਟ ਘਹਤਐ ਨਾਿੀ 

ਰਿਦਾ। ਓਿ ਜਨੇਊ ਏਿ ੁਿੈ ਅੰਦਹਰ ਦਇਆ ਵਸੈ, ਦਇਆ ਦੀ ਕਪ੍ਾਿ ਿੋਈ। ਜਾ ਅੰਦਹਰ ਸੰਤੋਖ ਆਇਆ ਤਬ ਉਸੁ ਦਇਆ 

ਕੀ ਕਪ੍ਾਿ ਤੇ ਸੂਤੁ ਿੋਆ। ਸੰਤੋਖੁ ਦੇ ਵਹਟ ਸਾਥ ਜਤ ਦੀ ਗੰਢੀ। ਸਾਹਥ ਏਿੁ ਜਨੇਊ ਿੋਆ। ਜੇ ਤਾ ਂਏਿੁ ਜਨੇਊ ਿੋਇ ਆਵ ੈਤਾ 

ਪ੍ਾਈਐ, ਨਾਤਰ ਕਾਿ ੇਕੰਉ ਸੂਤੁ ਗਵਾਈਐ। ਕਪ੍ਾਿ ਦਾ ਸੂਤੁ ਅਹਗ ਹਵਚ ਪੈ੍ਆ ਜਲਦਾ ਿੈ”। ਕਿ,ੈ “ਜੀ, ਹਤਸ ਦਾ ਨਾਉ ਸੈਸਾਰ 

ਕਿਦਾ ਿ ੈਹਜ ਤਗ ਤੁਟਾ; ਤਾਂ ਹਪ੍ਛੁ ਸੁਆਂਮੀ! ਏਿੁ ਜਨੇਊ ਤਾਂ ਿੀ ਘਤੁ ਜਾ ਂਤੁਟੈ ਨਾਿੀ। ਜਾ ਂਕਪ੍ਾਿਿੁ ਕਹਤ ਕਹਰ ਸੂਤ ਕੀਚੈ, ਸੂਤੇ 

ਤੇ ਵਹਟ ਕਹਰ  ਤਗੁ ਕੀਚੈ, ਤਗੁ ਤੁਹਟ ਤਾ ਂਨਾਉ ਪ੍ਵ ੈਤਗੁ ਤੁਟਾ। ਤਾ ਏਸ ਤਗ ਪ੍ਏ ਹਬਨ ਹਕ ਗਇਆ ਿ।ੈ ਜੇ ਫੇਹਰ ਫੇਹਰ ਬਾਮਣੁ 

ਵਟੈ ਤੇ ਪ੍ਾਏ। ਏਿ ੁਹਲਸ ੇਧਾਗੇ ਦਾ ਤਗੁ ਿੈ ਸੁ ਖੇਵੈ ਖੇਵ ੈਤੁਟਦਾ ਿੈ ਸੁਆਂਮੀ ਜੀ! ਜੇ ਏਸ ੁਧਾਗੇ ਨੋ ਜੋਰੁ ਿੋਵੈ ਤਾ ਕਾਇਦੂ ਤੁਟੈ 

ਤਗੁ। ਹਜ ਸੂਤਰਗ ਨੋ ਜੋਰ ਿੈ ਹਜ ਅਸਾਨੋ ਪ੍ਰਮੇਸੁਰ ਪੈ੍ਨਾਇਆ ਿੈ। ਿੋਹਰ ਤਗ ਭਾਵ ੈਹਕਤਨੇ ਘਤੁ”। ਤਬ ਗੁਰ ੂਬਾਬ ੇਨਾਨਕ ਨੋ 
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ਹਧਙਾਂਣੈ ਿੀ ਜਨੇਊ ਪ੍ਾਇਆ ਗਹਲ। ਤਬ ਬਰਿਮਹਣ ਕਹਿਆ ਹਜ, “ਜੀ ਏਿ ੁਤਾ ਅਸਾ ਹਜ ਵਹਟਆ ਹਸ ਸੈਸਾਰ ਦਾ ਵੇਖਾਲਾ ਿੈ, 

ਹਜਊਂ ਤੂ ਕਿਦਾ ਿੈ ਹਤਵ ੈਿੈ। ਪ੍ਣੁ ਜੀ ਹਜਸ ਤਗ ਨੋ ਜੋਰ ੁਿ,ੈ ਨਾਿੀ ਤੁਟਦਾ, ਧੁਹਰ ਪ੍ਿੁਚਦਾ ਿ,ੈ ਤੁਟਦਾ ਨਾਿੀ, ਹਤਸ ੁਤਰਾਂ ਦਾ 

ਪ੍ਰਮਾਰਥ ਸੁਣਾਈਐ।” ਤਬ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਬਾਨੀ ਬੋਲੀ: 

ਸਲੋਕ 

ਨਾਇ ਮੰਹਨਐ ਪ੍ਹਤ ਊਪ੍ਜੈ ਸਾਲਾਿੀ ਸਚੁ ਸੂਤੁ ॥  

ਦਰਗਿ ਅੰਦਹਰ ਪ੍ਾਈਐ ਤਗੁ ਨ ਤੂਟਹਸ ਪੂ੍ਤ ॥੪॥੧॥ 

ਹਤਸੁ ਕਾ ਪ੍ਰਮਾਰਥੁ: 

ਤਬ ਗੁਰ ੂਬਾਬ ੇਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿਆ, “ਹਜ ਸੁਣਿੋ ਸੁਆਮੀ ਜੀ! ਜੇ ਤਾ ਮੁਨੁਖੁ ਪ੍ਰਮੇਸੁਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਸੁਣੈ ਮੰਨੈ ਸਾਹਿਬ ਕਾ ਨਾਮ ੁਤਬ 

ਏਸ ਕੀ ਪ੍ਹਤ ਪ੍ਰਮੇਸੁਰੁ ਰਾਖ ੈਅਰੁ ਪ੍ਰਮੇਸੁਰ ਕੀ ਸਾਲਾਿ ਭੀ ਕਰ ੈਅਰ ੁਸਹਚ ਕੈ ਘਹਰ ਮਹਿ ਰਿੈ। ਸਹਚ ਕੈ ਸੂਹਤ ਜਨੇਊ ਕਹਰ 

ਪ੍ਹਿਰੈ ਹਤਸ ੁਜਨੇਊ ਕਉ ਸਚ ਕਾ ਜੋਰ ੁਿੋਵੈ। ਉਸ ੁਤਾਗੇ ਕਾ ਤਗੁ ਤੁਟੈ ਨਾਿੀ, ਅਸਹਥਰੁ ਰਿੈ ਈਿਾਂ ਊਿਾ,ਂ ਸੁਆਮੀ ਜੀ! ਏਸੁ 

ਜਨੇਊ ਕਾ ਪ੍ਰਮਾਰਥੁ ਏਿੁ ਿੈ”। ਤਬ ੁਉਹਨ ਪੰ੍ਹਿਤ ਅਰ ੁਸਭਨਿੁ ਨਮਸਕਾਰੁ ਕੀਆ ਹਜ, “ਵਾਿੁ ਨਾਨਕੁ! ਧੰਨੁ ਨਾਨਕੁ! ਸਹਤ 

ਨਾਨਕੁ”।3  

 

ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੧ ॥ 

ਦਇਆ ਕਪਾਹ ਸੰਤੋਖੁ ਸੂਤ ੁਜਤ ੁਗੰਢੀ ਸਤ ੁਵਟ ੁ॥ ਏਹ ੁਜਨੇਊ ਜੀਅ ਕਾ ਹਈ ਤ ਪਾਡ ੇਘਤ ੁ॥  

ਨਾ ਏਹ ੁਤੁਟੈ ਨ ਮਲੁ ਲਗੈ ਨਾ ਏਹ ੁਜਲੈ ਨ ਜਾਇ ॥ ਧੰਨੁ ਸੁ ਮਾਣਸ ਨਾਨਕਾ ਜ ੋਗਲਲ ਚਲੇ ਪਾਇ ॥  

ਚਉਕਲਿ ਮੁਲਲ ਅਣਾਇਆ ਬਲਹ ਚਉਕ ੈਪਾਇਆ ॥ ਲਸਖਾ ਕੰਲਨ ਚਿਾਈਆ ਗੁਰ ੁਬਰਾਹਮਣੁ ਲਿਆ ॥  

ਓਹ ੁਮੁਆ ਓਹ ੁਝਲਿ ਪਇਆ ਵੇਤਗਾ ਗਇਆ ॥੧॥  

 

ਸ਼ਾਬਦਕ ਅਨੁਵਾਦ 
ਦਇਆ ਰੂਪ੍ੀ ਕਪ੍ਾਿ, ਸੰਤੋਖ ਰੂਪ੍ੀ ਧਾਗਾ, ਜਤ ਰੂਪ੍ੀ ਗੰਢਾਂ ਤੇ ਸਤ ਰੂਪ੍ੀ ਵਿੱਟ। ਇਿ ਜਨੇਊ ਿੈ ਜੀਅ ਦਾ, (ਜੇਕਰ) ਿੈ ਤਾ ਂਿੇ 

ਪੰ੍ਹਿਤ! ਪ੍ਾ ਦੇਿ। 

ਨਾ ਇਿ (ਜਨੇਊ) ਟੁਿੱਟਦਾ ਿ,ੈ ਨਾ (ਇਸ ਨੰੂ) ਮੈਲ ਲਗਦੀ ਿੈ; ਨਾ ਇਿ (ਅਿੱਗ ਹਵਚ) ਸੜਦਾ ਿੈ, ਨਾ (ਇਿ) ਗੁਆਚਦਾ ਿੈ।  

ਿੇ ਨਾਨਕ! ਧੰਨ ਿਨ ਉਿ ਮਨੁਖ, ਜੋ (ਅਹਜਿਾ ਜਨੇਊ) ਗਲ ਹਵਚ ਪ੍ਾ ਕੇ ਚਲਦੇ ਿਨ। 

                                                

3 ਸਰੀ ਹਮਿਰਬਾਨ ਜੀ ਸੋਢੀ, ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਸਰੀ ਗੁਰ ੂਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, (ਸੰਪ੍ਾ.) ਹਕਰਪ੍ਾਲ ਹਸੰਘ, ਸਮਸ਼ਰੇ ਹਸੰਘ ਅਸ਼ੋਕ, ਹਸਿੱਖ 

ਹਿਸਟਰੀ ਰੀਸਰਚ ਹਿਪ੍ਾਰਟਮੈਂਟ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ, ਅੰਹਮਰਤਸਰ, ੧੯੬੨, ਪੰ੍ਨੇ ੨੦-੨੧ 
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(ਧਾਗ ੇਦਾ ਬਹਣਆ ਜਨੇਊ ਬਰਾਿਮਣ ਨੇ) ਚਾਰ ਕੌਿੀਆ ਂਮੁਿੱਲ ਨਾਲ ਮੰਗਵਾਇਆ, (ਜਜਮਾਨ ਦੇ) ਚਉਕੇ ਹਵਚ ਬਹਿ ਕੇ (ਉਸ ਦੇ 

ਗਲ) ਪ੍ਾ ਹਦਤਾ। ਕੰਨ ਹਵਚ ਹਸਹਖਆ ਦੇ ਹਦਤੀ, (ਤੇ ਇਉਂ) ਬਰਾਿਮਣ (ਉਸ ਜਜਮਾਨ ਦਾ) ਗੁਰ ੂਿ ੋਹਗਆ। (ਪ੍ਰ ਜਦੋਂ) ਉਿ  

(ਜਜਮਾਨ) ਮਰ ਹਗਆ, ਉਿ (ਜਨੇਊ ਸੜ ਕੇ) ਿੜ ਹਗਆ; (ਇਸ ਤਰਹਾਂ, ਜਜਮਾਨ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ) ਹਬਨਾ ਂਧਾਗੇ ਦੇ (ਿੀ) ਹਗਆ। 
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ਭਾਵਾਰਥਕ-ਹਸਰਜਣਾਤਮਕ ਅਨੁਵਾਦ 

ਿੇ ਪੰ੍ਹਿਤ! ਅਸਲ ਜਨੇਊ ਉਿ ਿੁਦੰਾ ਿੈ ਹਜਸ ਹਵਚ ਦਇਆ ਰੂਪ੍ੀ ਕਪ੍ਾਿ, ਸੰਤੋਖ ਰੂਪ੍ੀ ਧਾਗਾ, ਜਤ ਰੂਪ੍ੀ ਗੰਢਾਂ ਤੇ ਸੁਿੱਚਾ 

ਆਚਰਣ ਰੂਪ੍ੀ ਵਿੱਟ ਿੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਜੀਵ ਦਾ ਅਹਜਿਾ ਅਸਲ ਜਨੇਊ ਤੇਰ ੇਕੋਲ ਿ ੈਤਾਂ ਮੇਰੇ ਗਲ ਹਵਚ ਪ੍ਾ ਦੇਿ; ਭਾਵ, ਸਤ, 

ਸੰਤੋਖ, ਦਇਆ, ਧਰਮ ਆਹਦ ਗੁਣਾਂ ਨੰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹਛਣ ਭੰਗਰ ਧਾਰਮਕ ਹਚੰਨਹ ਮਨੁਖੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕੁਿ ਸਵਾਰ 

ਨਿੀਂ ਸਕਦ।ੇ4 

ਇਿ ੋਹਜਿਾ ਜਨੇਊ ਨਾ ਟੁਿੱਟਦਾ ਿੈ, ਨਾ ਇਸ ਨੰੂ ਮੈਲ ਲਗਦੀ ਿੈ, ਨਾ ਇਿ ਅਿੱਗ ਹਵਚ ਸੜਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਨਾ ਿੀ ਇਿ ਗੁਆਚਦਾ 

ਿੈ; ਭਾਵ, ਇਿ ਸਦਾ ਜੀਵ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਿਰ ਥਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਿਾਈ ਿੁੁੁੁੰਦਾ ਿ।ੈ ਿੇ ਨਾਨਕ!  ਉਿ ਮਨੁਖ ਧੰਨਤਾ ਜੋਗ 

ਿਨ, ਜੋ ਅਹਜਿਾ ਦੈਵੀ-ਗੁਣਾ ਂਵਾਲਾ ਜਨੇਊ ਗਲ ਪ੍ਾ ਕੇ ਜੀਵਨ ਹਵਚ ਹਵਚਰਦੇ ਿਨ। 

 

ਧਾਗ ੇਦਾ ਬਹਣਆ ਜਨੇਊ ਬਰਾਿਮਣ ਨੇ ਚਾਰ ਕੌਿੀਆ ਂਮੁਿੱਲ ਨਾਲ ਮੰਗਵਾਇਆ ਤੇ ਜਜਮਾਨ ਦੇ ਘਰ ਚਉਕ ੇਹਵਚ ਬਹਿ ਕੇ ਉਸ 

ਦੇ ਗਲ ਹਵਚ ਪ੍ਾ ਹਦਤਾ। ਉਸਨੇ ਜਜਮਾਨ ਦੇ ਕੰਨ ਹਵਚ ਗੁਰ-ਦੀਹਖਆ ਵਜੋਂ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ ਮੰਤਰ ਪ੍ੜਹ  ਕੇ ਹਸਹਖਆ ਹਦਤੀ5 ਤੇ ਇਉਂ 

ਬਰਾਿਮਣ ਉਸ ਜਨੇਊਧਾਰੀ ਜਜਮਾਨ ਦਾ ਗੁਰ ੂਿ ੋਹਗਆ ਿੈ।6 ਜਦੋਂ ਉਿ ਜਜਮਾਨ ਮਰ ਹਗਆ ਤਾਂ ਉਿ ਜਨੇਊ ਵੀ ਉਸ ਦੇ 

ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਿੀ ਸੜ ਹਗਆ। ਇਸ ਤਰਹਾ ਂਉਿ ਜਜਮਾਨ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਨੇਊ ਤੋਂ ਹਬਨਾਂ ਿੀ ਹਗਆ।7 

  

                                                

4 ਪ੍ਹਤ ਹਵਣੁ ਪੂ੍ਜਾ ਸਤ ਹਵਣੁ ਸੰਜਮੁ ਜਤ ਹਵਣੁ ਕਾਿੇ ਜਨੇਊ ॥ -ਗੁਰ ੂਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ੯੦੩ 

 ਨਾਨਕ ਸਚੇ ਨਾਮ ਹਬਨੁ ਹਕਆ ਹਟਕਾ ਹਕਆ ਤਗੁ ॥੧॥ -ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ੪੬੭ 

5 ਜਨੇਊ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੰਤਰ ਇਿ ਿ:ੈ ਯਜ੍ਞੋਪ੍ਵੀਤ ੰ ਪ੍ਰਮੰ ਪ੍ਹਵਤਰ ਪ੍ਰਜਾਪ੍ਤਤੇਰਯਤ੍ਸਿਜੰ ਪੁ੍ਰਸ੍ਤਾਤਾ੍। ਆਯੁਸ਼ਯਮਗਰ ੰ

ਪ੍ਰਹਤਮੁੰਚ ਸ਼ੁਭਰ ੰ ਯਜ੍ਞੋਪ੍ਵੀਤੰ ਬਲਮਸਤੁ ਤੇਜਿ (यज्ञोपवीतं परमं पववतं्र प्रजापतेययत्सहज ं पुरस्तात्। आयुष्यमगं्र 

प्रवतमंुच शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः): -ਭਾਈ ਵੀਰ ਹਸੰਘ, ਸੰਥਯਾ ਸਰੀ ਗੁਰ ੂਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ,ਪੋ੍ਥੀ ਛੇਵੀਂ, ਭਾਈ ਵੀਰ 

ਹਸੰਘ ਸਾਹਿਤ ਸਦਨ, ਨਵੀਂ ਹਦਿੱਲੀ, ੨੦੦੨, ਪੰ੍ਨਾ ੨੯੦੫ 

6 ਪ੍ਹਿਲਾ-ਂਪ੍ਹਿਲ ਇਸ ਸੰਸਕਾਰ ਉਪ੍ਰੰਤ ਜਨੇਊ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਗੁਰ ੂਪ੍ਾਸੋਂ ਹਸਿੱਹਖਆ ਲੈਣੀ ਆਰੰਭ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪ੍ਰ ਿੁਣ 

ਇਸ ਸੰਸਕਾਰ ਸਮੇਂ ਬਰਾਿਮਣ ਵਲੋਂ  ਹਜਿੜੇ ਮੰਤਰ ਕੰਨ ਹਵਚ ਪ੍ਾ ਹਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਿਨ, ਉਨਹਾਂ ਨੰੂ ਿੀ ਕਾਫੀ ਮਨੰ ਕੇ ਚਹਰਤਰ ਹਨਰਮਾਣ 

ਵਿੱਲ ਕੋਈ ਹਧਆਨ ਨਿੀਂ ਹਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕੇਵਲ ਇਿ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਿੀ ਬਰਾਿਮਣ ਆਪ੍ਣੇ-ਆਪ੍ ਨੰੂ ਗੁਰ ੂਕਿਾਉਣ ਲਿੱਗ ਜਾਂਦਾ 

ਿੈ। -ਭਾਈ ਵੀਰ ਹਸੰਘ, ਸੰਥਯਾ ਸਰੀ ਗੁਰ ੂਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਵੀਰ ਹਸੰਘ ਸਾਹਿਤ ਸਦਨ, ਨਵੀਂ ਹਦਿੱਲੀ, ੨੦੦੨, ਪੰ੍ਨਾ ੨੯੦੫ 

7 ਸੈਨਤ ਇਿ ਿੈ ਹਕ ਜੀਵ ਜਦ ਪ੍ਰਲੋਕ ਨੰੂ ਹਗਆ, ਜਨੇਊ ਲਹਿ ਕੇ ਏਥੇ ਿੀ ਰਹਿ ਜਾਣ ਕਰਕੇ, ਸ਼ੂਦਰ ਿੋ ਹਗਆ। - ਭਾਈ ਵੀਰ 

ਹਸੰਘ, ਸੰਥਯਾ ਸਰੀ ਗੁਰ ੂਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਵੀਰ ਹਸੰਘ ਸਾਹਿਤ ਸਦਨ, ਨਵੀਂ ਹਦਿੱਲੀ, ੨੦੦੨, ਪੰ੍ਨਾ ੨੯੦੫ 
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ਪ੍ਦ ਅਰਥ 

ਦਇਆ =  ਤਰਸ, ਰਹਿਮ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਦਇਆ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ/ਪ੍ਾਲੀ - ਦਅਯਾ; ਸੰਸਹਿਤ - ਦਯਾ (दया -  ਤਰਸ, ਕਰੁਣਾ)। 

    

ਕਪ੍ਾਿ = ਕਪ੍ਾਿ, ਹਜਸ ਨੰੂ ਕਿੱਤ ਕੇ ਸੂਤ (ਧਾਗਾ ਆਹਦ) ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਅਸਾਮੀ/ਲਹਿੰਦੀ - ਕਪ੍ਾਿ; ਹਸੰਧੀ - ਕਪ੍ਿ/ਕਪ੍ਾਿ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਕਿੱਪ੍ਾਸੁ/ਕਪ੍ਾਹਸ;; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਕਿੱਪ੍ਾਸ (ਕਪ੍ਾਿ, ਉੱਨ); ਪ੍ਾਲੀ - 

ਕਿੱਪ੍ਾਸ;  ਸੰਸਹਿਤ - ਕਰ੍ਪ੍ਾਸਿ  (कपायस: - ਕਪ੍ਾਿ ਦਾ ਬੂਟਾ, ਕਪ੍ਾਿ)। 

 

ਸੰਤੋਖੁ = ਸੰਤੋਖ, ਸੰਤੁਸ਼ਟਤਾ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

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

 

ਸੂਤੁ = ਸੂਤਰ, ਧਾਗਾ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਬਰਜ - ਸੂਤ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਸੁਿੱਤ; ਪ੍ਾਲੀ - ਸੁਿੱਤ/ਸੁਿੱਤਕ (ਧਾਗਾ, ਰਿੱਸੀ); ਸੰਸਹਿਤ - ਸੂਤਰਮਾ੍ (सूत्रम् - ਧਾਗਾ, ਿੋਰਾ, ਰਿੱਸੀ)। 

 

ਜਤੁ = ਜਤ, ਇੰਦਹਰਆਵੀ ਸੰਜਮ, ਇੰਦਰੀਆ ਂਉਪ੍ਰ ਕਾਬੂ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਜਤੈ/ਜਤੁ; ਬਰਜ - ਜਤ (ਰੋਕਣਾ); ਸੰਸਹਿਤ - ਯਤਿ (यत: - ਪ੍ਰਤੀਬਿੱਧ, ਸੰਜਮ ਵਾਲਾ, ਦਮਨ ਕੀਤਾ 

ਿੋਇਆ, ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ)। 

 

ਗੰਢੀ = ਗੰਢਾ,ਂ ਗਿੱਠਾਂ, ਜਨੇਊ ਨੰੂ ਹਦਤੀਆ ਂਜਾਣ ਵਾਲੀਆ ਂਗੰਢਾਂ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਗੰਢੀ/ਗੰਢ; ਲਹਿੰਦੀ - ਗੰਢ (ਜੋੜ); ਹਸੰਧੀ - ਗੌਂਢ ੋ(ਗੋਲਾ, ਸ਼ਰੀਰ ਹਵਚ ਗੰਢ); ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਗੰਹਠ 
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(ਗੰਢ);  ਪ੍ਾਲੀ - ਗੰਥ (ਜੋੜ, ਬੰਦਸ਼); ਸੰਸਹਿਤ - ਗਰੰਥਿ (ग्रन्थ: - ਗੰਢ; ਗਰੰਥ/ਪੁ੍ਸਤਕ)। 

 

ਸਤੁ8 = ਸੁਿੱਚਾ ਆਚਰਣ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਸਤ (ਸਚਾਈ); ਹਸੰਧੀ - ਸਤੋ (ਹਿੰਮਤ/ਿੌਂਸਲਾ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਸਿੱਤ (ਬਲ, ਹਨਚੋੜ); ਸੰਸਹਿਤ - ਸਿੱਤਵ (सत्तव 

- ਿੋਂਦ, ਿਕੀਕਤ; ਸਿੱਚਾ ਹਕਰਦਾਰ)। 

 

ਵਟੁ = ਵਿੱਟ, ਜਨੇਊ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਧਾਗੇ ਨੰੂ ਹਦਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਵਿੱਟ/ਮਰੋੜਾ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਵਟੁ; ਲਹਿੰਦੀ - ਵਿੱਟ (ਵਲ, ਰਿੱਸੀ ਦਾ ਵਿੱਟ); ਹਸਧੰੀ - ਵਿੱਟੁ (ਮੋੜ); ਸੰਸਹਿਤ - ਵਰ੍ਤ (वतय - ਮੋੜਣਾ)। 

 

ਏਿੁ = ਇਿ, ਇਿ ੋਹਜਿਾ, ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦਾ। 

ਪ੍ੜਨਾਂਵੀ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ (ਜਨੇਊ ਦਾ), ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਏਿੁ/ਇਿ;ੁ ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਏਸ;ੋ ਸੰਸਹਿਤ - ਏਸ਼ਿ (एष: - ਯਿ, ਇਿ)। 

 

ਜਨੇਊ = ਜੰਞੂ, ਹਿੰਦੂ ਧਾਰਮਕ ਮਹਰਯਾਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰੀਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਹਿਹਨਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਧਾਗੇ ਦਾ ਬਹਣਆ ਧਾਰਮਕ ਹਚੰਨਹ।9  

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਜਨੇਊ;  ਲਹਿਦੰੀ - ਜੰਜ/ੂਜੰਞੂ; ਹਸੰਧੀ - ਜਣਯੋ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਜਿੱਣੋਹਵਅ; ਪ੍ਾਲੀ - ਯਿੱਨੋਪ੍ਵੀਤ (ਪ੍ਹਵਿੱਤਰ 

ਧਾਗਾ); ਸੰਸਹਿਤ - ਯਜ੍ਞੋਪ੍ਵੀਤਮਾ੍ (यज्ञोपवीतਮਾ੍ - (ਪ੍ਹਵਿੱਤਰ ਧਾਗੇ ਨਾਲ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਹਵਿੱਤਰ ਧਾਗਾ)। 

 

                                                

8 ‘ਮਿਿੱਤਵ’ (महत्त्व) ਤੋਂ ‘ਮਿਤੁ’, ‘ਸਰਵਿੱਸਵ’ (सवयस्व) ਤੋਂ ‘ਸਰਬਸੁ’ ਆਹਦ ਸ਼ਬਦਾ ਂਵਾਂਗ ‘ਸਤੁ’ ਵੀ ਸੰਸਹਿਤ ‘ਸਿੱਤਵ (सत्तव 

- ਸਿੱਚਾ ਹਕਰਦਾਰ) ਦਾ ਿੀ ਰੁਪ੍ਾਂਤਰ ਿ।ੈ  

9 ਜਨੇਊ ਇਕ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ ਧਾਗੇ ਨੰੂ ਖਾਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੰਢਾ ਂ ਲਾ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਿ।ੈ ਇਸ ਹਵਚ ਸਿੱਤ ਗੰਢਾਂ ਲਾਈਆਂ 

ਜਾਂਦੀਆ ਂਿਨ। ਬਰਾਿਮਣਾ ਂਦੇ ਜਨੇਊ ਹਵਚ ਇਕ ਵਿੱਿੀ ਗੰਢ (ਬਰਿਮਗਰੰਹਥ) ਵੀ ਿੁੰਦੀ ਿੈ। ਹਤੰਨ ਧਾਹਗਆਂ (ਸੂਤਰਾਂ) ਨਾਲ ਬਣੇ 

ਇਸ ਜਨੇਊ ਨੰੂ ਗੁਰ-ਦੀਹਖਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਾਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿ।ੈ ਇਿ ਹਤੰਨ ਸੂਤਰ ਹਿੰਦੂ ਹਤਰ-ਮੂਰਤੀ ਬਰਿਮਾ, ਹਵਸ਼ਨੰੂ ਅਤੇ 

ਮਿੇਸ਼ ਆਹਦ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਿਨ। 
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ਜੀਅ = ਜੀਵ (ਦਾ), ਜੀਵਾਤਮਾ (ਦਾ)। 

ਨਾਂਵ, ਸੰਬੰਧ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।   

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਜੀਅ; ਸੰਸਹਿਤ - ਜੀਵ (जीव - ਜੀਵਤ, ਜੀਉਂਦਾ)। 

 

ਕਾ = ਦਾ। 

ਸੰਬੰਧਕ। 

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

ਕਰਨਾ)।  

 

ਿਈ = ਿੈ। 

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

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਿਈ; ਬਰਜ - ਿਇ/ਿ;ੈ ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਿਇ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਅਸਇ/ਅਿਇ; ਸੰਸਹਿਤ - ਅਹਸ੍ਤ (अवस्त - ਿੈ, 

ਿੋਣਾ)। 

 

ਤ = ਤਾਂ। 

ਯੋਜਕ। 

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

 

ਪ੍ਾਿੇ = ਿ ੇਪੰ੍ਹਿਤ! 

ਨਾਂਵ, ਸੰਬੋਧਨ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਪ੍ਾਿਾ/ਪੰ੍ਿਾ; ਬਰਜ - ਪ੍ਾਂਿੇ/ਪ੍ਾਂਿੇਯ (ਬਰਾਿਮਣਾ ਂਦੀ ਇਕ ਜਾਹਤ, ਹਵਦਵਾਨ, ਪੰ੍ਹਿਤ); ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਪ੍ਾਂਿੇ; 

ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਪੰ੍ਹਿਅ; ਪ੍ਾਲੀ - ਪੰ੍ਹਿਡ੍ਤ (ਸੁਹਸਹਖਅਤ ਹਵਅਕਤੀ; ਸੰਸਹਿਤ - ਪ੍ਹਡਿਤ/ਪੰ੍ਹਿਤ (पवन्ित/पंवित -ਸੁਹਸਹਖਅਤ, 

ਚਲਾਕ; ਹਵਦਵਾਨ, ਅਹਧਆਪ੍ਕ)। 

 

ਘਤੁ = (ਗਲ) ਪ੍ਾ ਦੇ। 

ਹਕਹਰਆ, ਿੁਕਮੀ ਭਹਵਖਤ ਕਾਲ; ਮਧਮ ਪੁ੍ਰਖ, ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।  
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ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਮਰਾਠੀ - ਘਿੱਤਣਾ (ਉਲਿੱਦਣਾ, ਸੁਿੱਟਣਾ, ਪ੍ਾਉਣਾ, ਪ੍ਹਿਨਣਾ); ਲਹਿੰਦੀ - ਘਿੱਤਣ (ਉਲਿੱਦਣਾ, ਿੇਗਣਾ, ਫੈਲਾਉਣਾ); 

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਘਿੱਤਇ (ਉਲਿੱਦਦਾ ਿੈ, ਸੁਿੱਟਦਾ ਿੈ, ਭੇਜਦਾ ਿੈ); ਸੰਸਹਿਤ - ਘਲਹਤ (घलवत - ਉਲਿੱਦਦਾ ਿੈ)। 

 

ਨਾ  = 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)। 

 

ਏਿੁ = ਇਿ (ਜਨੇਊ)। 

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

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਏਿੁ/ਇਿ;ੁ ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਏਸ;ੋ ਸੰਸਹਿਤ - ਏਸ਼ਿ (एष: - ਯਿ, ਇਿ)। 

 

ਤੁਟ ੈ= ਟੁਿੱਟਦਾ ਿੈ। 

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

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਤੁਟਣਾ/ਟੁਟਣਾ; ਹਸੰਧੀ - ਟ੍ਰੁਟਣੁ (ਟੁਿੱਟਣਾ); ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਤੁਿੱਟਇ/ਟੁਿੱਟਇ (ਟੁਿੱਟਾ ਿੈ); ਸੰਸਹਿਤ - 

ਤ੍ਰੁਟਯਹਤ (त्रुटयवत - ਟੁਿੱਟਾ ਿੈ, ਥਿੱਲੇ ਹਿਗਦਾ ਿ)ੈ। 

 

ਮਲੁ = ਮੈਲ, ਗੰਦਗੀ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਭੋਜਪੁ੍ਰੀ/ਅਵਧੀ/ਲਹਿੰਦੀ - ਮਲ; ਹਸੰਧੀ - ਮਲੁ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ/ਪ੍ਾਲੀ - ਮਲ;  ਸੰਸਹਿਤ - ਮਲਿ (मल: - ਗੰਦਗੀ, ਮੈਲ, 

ਅਪ੍ਹਵਿੱਤਰਤਾ)। 

 

ਲਗ ੈ= ਲਗਦੀ ਿ।ੈ 

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

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਲਗਣਾ; ਲਹਿਦੰੀ - ਲਿੱਗਣ; ਹਸੰਧੀ - ਲਗਣੁ (ਲਗਣਾ/ਜੁੜਣਾ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਲਿੱਗਇ (ਛੰੁਿਦਾ ਿੈ/ਨਾਲ 

ਲਗਦਾ ਿੈ); ਪ੍ਾਲੀ - ਲਿੱਗਹਤ; ਸੰਸਹਿਤ - ਲਗਯਹਤ (लगयवत - ਲਗਦਾ ਿੈ/ਜੁੜਦਾ ਿ)ੈ। 



ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ  ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ, ਸੰਸਕਰਣ ੧ 

© SikhRI 2020. All Rights Reserved. GuruGranthSahib.SikhRI.org 10 

 

ਜਲੈ = ਜਲਦਾ ਿ,ੈ ਸੜਦਾ ਿੈ। 

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

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਜਲਣਾ; ਹਸੰਧੀ - ਜਲਣੁ (ਸੜਨਾ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਜਲਇ; (ਸੜਦਾ ਿੈ, ਸੜ ਹਗਆ ਿੈ); ਪ੍ਾਲੀ - ਜਲਹਤ 

(ਸੜਦਾ ਿੈ, ਚਮਕਦਾ ਿੈ); ਸੰਸਹਿਤ - ਜਵਲਹਤ - (ज्वलवत - ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਸੜਦਾ ਿੈ)। 

 

ਜਾਇ = ਜਾਂਦਾ ਿ,ੈ ਗੁਆਚਦਾ ਿ।ੈ 

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

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਜਾਇ; ਸੰਸਹਿਤ - ਯਾਹਤ (यावत - ਜਾਂਦਾ ਿੈ, ਗਮਨ ਕਰਦਾ ਿੈ)। 

 

 ਧੰਨੁ = ਧੰਨ, ਧੰਨਤਾਜੋਗ। 

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

ਲਹਿੰਦੀ/ਬਰਜ - ਧੰਨ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਧੰਨ/ਧੰਣ (ਹਿਤਾਰਥ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਧੰਣ (ਭਾਗਵਾਨ); ਸੰਸਹਿਤ - ਧੰਯ (धन्य - ਧੰਨਵਾਨ, 

ਖੁਸ਼ਿਾਲ)। 

 

ਸੁ = ਉਿ (ਮਨੁਖ)। 

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

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

 

ਮਾਣਸ = ਮਾਨਸ, ਮਨੁਖ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਮਾਣਸ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਮਾਨੁਸ/ਮਨੁਸ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਮਣੁਸ/ਮਾਣੁਸ; ਪ੍ਾਲੀ - ਮਨੁਸ (ਨਰ); ਸੰਸਹਿਤ - ਮਨੁਸ਼ਿ 

(मनुष: - ਮਨੁਖ; ਨਰ)। 

 

ਨਾਨਕਾ = ਿੇ ਨਾਨਕ! 
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ਨਾਂਵ, ਸੰਬੋਧਨ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

 

ਜੋ = ਜੋ, ਹਜਿੜ।ੇ 

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

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

 

ਗਹਲ = ਗਲ ਹਵਚ। 

ਨਾਂਵ, ਅਹਧਕਰਣ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

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

 

ਚਲੇ = ਚਲਦੇ ਿਨ, ਹਵਚਰਦੇ ਿਨ। 

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

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਚਲੈ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਚਲਇ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਚਿੱਲਇ; ਸੰਸਹਿਤ - ਚਲਯਹਤ (चलयवत - ਚਲਦਾ ਿੈ)।  

 

ਪ੍ਾਇ = ਪ੍ਾ ਕੇ।  

ਪੂ੍ਰਬ ਪੂ੍ਰਣ ਹਕਰਦੰਤ (ਹਕਹਰਆ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ)। 

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

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

ਕਰਦਾ ਿ)ੈ। 

 

ਚਉਕਹੜ = ਚਾਰ ਕੌਿੀਆ ਂਨਾਲ/ਬਦਲੇ। 

ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ (ਮੁਹਲ ਦਾ), ਕਰਣ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਚਉ (ਚਾਰ); ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਚਉ; ਪ੍ਾਲੀ - ਚਤੁ; ਸੰਸਹਿਤ - ਚਤੁਰਾ੍ (चतुर् - ਚਾਰ) + ਪੁ੍ਰਾਤਨ 

ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਕੌਹੜ/ਕਉਿੀ; ਨੇਪ੍ਾਲੀ - ਕੌਹੜ; ਲਹਿੰਦੀ - ਕੌਿੀ; ਹਸੰਧੀ - ਕੋਿੀ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਕਵਿੱਿੀ;  ਸੰਸਹਿਤ - 
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ਕਪ੍ਰ੍ਦਿ/ਕਪ੍ਰ੍ਦਕਿ/ਕਪ੍ਹਰ੍ਦਕਾ (कपदय:/कपदयक:/कपर्दयका - ਕੌਿੀ, ਇਕ ਛੋਟਾ ਹਜਿਾ ਖੋਲ/ਸੰਖ ਜੋ ਹਸਿੱਕੇ ਦੀ ਤਰਹਾ ਂਕੰਮ 

ਆ ਸਕ)ੇ। 

 

ਮੁਹਲ = ਮੁਿੱਲ ਨਾਲ, ਮੁਿੱਲ ਦੇ ਕੇ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਣ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਲਹਿੰਦੀ - ਮੁਲ; ਹਸੰਧੀ - ਮੁਲਿ;ੁ ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਮੁਿੱਲ (ਮੁਿੱਲ, ਕੀਮਤ); ਸੰਸਹਿਤ - ਮੂਲਯ (मूल्य - ਅਸਲ ਕੀਮਤ, ਮੁਿੱਲ)। 

 

ਅਣਾਇਆ = ਮੰਗਵਾਇਆ।10 

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

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ/ਲਹਿੰਦੀ - ਅਨਾਉਣਾ (ਬੁਲਾਉਣਾ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਆਣਾਵੇਇ/ਆਣਾਵਣ/ਆਣਾਵਇ; ਪ੍ਾਲੀ - ਆਨਾਪੇ੍ਹਤ 

(ਹਭਜਵਾਉਣਾ/ਮੰਗਵਾਉਣਾ);  ਸਸੰਹਿਤ - ਆਨਾਯਯਹਤ (आनाययवत - ਮੰਗਵਾਉਂਦਾ ਿੈ)। 

 

ਬਹਿ = ਬਹਿ ਕੇ। 

ਪੂ੍ਰਬ ਪੂ੍ਰਣ ਹਕਰਦੰਤ (ਹਕਹਰਆ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ)। 

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

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

 

ਚਉਕ1ੈ1 = ਚਉਕ ੇਹਵਚ। 

ਨਾਂਵ, ਅਹਧਕਰਣ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

                                                

10  ਆਹਣਆ ਦਾ ਅਰਥ ‘ਹਲਆਦਂਾ’ ਅਤੇ ਅਣਾਇਆ ਦਾ ਅਰਥ ‘ਮੰਗਵਾਇਆ’ ਿੁੰਦਾ ਿੈ। ਲਹਿੰਦੀ ਹਵਚ ‘ਅਣਾਉਣਾ’ 

(ਮੰਗਵਾਉਣਾ, ਹਲਆਉਣਾ) ਹਕਹਰਆ ਪ੍ਰਚਲਤ ਿੈ। ‘ਆਣੇ/ਆਣੈ/ਅਣਾਇਆ’ ਆਹਦ ਰੂਪ੍ ਇਸ ੇਹਵਚੋਂ ਿੀ ਹਵਕਸਤ ਿੋਏ ਿਨ। 

ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੰੂ ਮੁਲਤਾਨੀ ਦੇ ਸੂਫੀ ਕਵੀ ਗੁਲਾਮ ਫ਼ਰੀਦ ਨੇ ਇੰਜ ਵਰਹਤਆ ਿੈ: ‘ਚੂੜਾ ਅਣਾ ਿੇ ਜੈਸਲਮੇਰ ਦਾ’।  

11 ਅਜੋਕੇ ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਉਚਾਰਣ ਹਵਚ ਇਸ ਨੰੂ ਨਾਸਕਤਾ ਸਹਿਤ ‘ਚਉਂਕੈ/ਚਉਂਕਾ’ ਆਹਦ ਬੋਹਲਆ ਜਾਂਦਾ ਿ,ੈ ਜਦਹਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ 

ਪ੍ਿੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਹਜਿਾ ਦਰੁਸਤ ਨਿੀਂ ਿੈ। ਇਸਦੇ ਸਮੇਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹਵਚ ਹਮਲਦੇ ਅਹਜਿੇ ਿੋਰ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਾਸਕਤਾ ਬਗੈਰ ਿੀ ਸ਼ੁਿੱਧ 

ਿਨ। 
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ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਚਉਕਾ; ਲਹਿਦੰੀ - ਚੌਕ (ਚੁਰਸਤਾ/ਚੌਰਾਿਾ); ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਚਉੱਕ (ਚਾਰ ਪ੍ਰਕਾਰ, ਚੌਰਾਿਾ); ਪ੍ਾਲੀ 

- ਚਤੁਿੱਕ (ਚਾਰ ਦਾ ਸਮੂਿ, ਚੌਰਾਿਾ); ਸੰਸਹਿਤ - ਚਤੁਸ਼੍ਕ (चतुष्क - ਚਾਰ ਦਾ ਸਮੂਿ, ਚਾਰ ਵਧਾ ਕੇ, ਚੌਰਾਿਾ)। 

 

ਪ੍ਾਇਆ = (ਗਲ ਹਵਚ) ਪ੍ਾ ਹਦਤਾ। 

ਹਕਹਰਆ, ਭੁਤ 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 (प्रापयवत - ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਾਉਂਦਾ ਿੈ, ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ 

ਕਰਦਾ ਿ)ੈ। 

 

ਹਸਖਾ12 = ਹਸਖ/ਹਸਹਖਆ, ਗੁਰ ਦੀਹਖਆ ਵਜੋਂ ਪ੍ਹੜਹਆ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ ਮੰਤਰ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਹਸਖੀ/ਹਸਖਾ/ਹਸਖ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ/ਪ੍ਾਲੀ - ਹਸਕਖਾ; ਸੰਸਹਿਤ - ਹਸ਼ਕਸ਼ਾ (वशक्षा - ਹਸਹਖਆ, ਪ੍ੜਹਾਈ)। 

 

ਕੰਹਨ = ਕੰਨ ਹਵਚ। 

ਨਾਂਵ, ਅਹਧਕਰਣ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਲਹਿੰਦੀ - ਕੰਨ; ਹਸੰਧੀ - ਕਨੁ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਕੰਣ (ਕੰਨ); ਪ੍ਾਲੀ - ਕੰਣ (ਕੰਨ, ਨੁਕਰ, ਹਸਰਾ);  ਸੰਸਹਿਤ - ਕਰ੍ਣਿ 

(कर्य: - ਕੰਨ; ਭਾਂਿ ੇਦੀ ਿੰਿੀ, ਕੋਨਾ, ਹਸਰਾ)। 

 

ਚੜਾਈਆ = ਚੜਹਾਈ, ਚੜਹਾ ਹਦਤੀ, ਦੇ ਹਦਤੀ। 

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

ਲਹਿੰਦੀ - ਚੜਹਣ; ਹਸੰਧੀ - ਚਢਣੁ (ਉਗਣਾ, ਚੜਹਣਾ); ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਚਿਇ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਚਿਇ; ਸੰਸਹਿਤ - ਚਢਹਤ (चढवत - 

ਉਗਦਾ ਿੈ, ਚੜਹਦਾ ਿੈ)  

 

                                                

12 ‘ਹਸਖਾ’ ਇਥੇ ‘ਹਸਖ’ (ਹਸਹਖਆ) ਦਾ ਿੀ ਕਾਹਵਕ ਰੂਪ੍ਾਂਤਰ ਿੈ। 
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ਗੁਰ ੁ= ਗੁਰ।ੂ 

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

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

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

 

ਬਰਾਿਮਣੁ = ਬਰਾਿਮਣ, ਜਨੇਊ ਸੰਸਕਾਰ ਰਾਿੀਂ ਜਜਮਾਨ ਦੇ ਗਲ ਜਨੇਊ ਪ੍ਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪੁ੍ਰੋਹਿਤ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਬਰਾਹ੍ਮਣ/ਬਰਾਹ੍ਮਣੁ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਬਾਿਮਣ; ਸੰਸਹਿਤ - ਬਰਾਿਮਣਿ (ब्राह्मर्: - ਹਜਸ ਕੋਲ ਪ੍ਹਵਿੱਤਰ ਹਗਆਨ ਿ,ੈ 

ਸਨਾਤਨ ਪ੍ਰੰਪ੍ਰਾ ਦੀਆ ਂਚਾਰ ਵਰਣਾਂ/ਜਾਤਾਂ ਹਵਚੋਂ ਇਕ, ਜੋ ਯਿੱਗ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਿੈ, ਪੁ੍ਰੋਹਿਤ, ਜੋ ਬਰਿਮ ਨੰੂ ਜਾਣਦਾ ਿੈ)। 

 

ਹਥਆ = ਿ ੋਹਗਆ, ਬਣ ਹਗਆ। 

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

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

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

 

ਓਿੁ = ਉਿ (ਜਨੇਊ ਧਾਰਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਜਮਾਨ)। 

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

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਓਿ ੁ(ਉਿ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਅਿੋ/ਅਮੁਿੱਸ;  ਪ੍ਾਲੀ - ਅਸੁ/ਅਮੁਿੱਸ; ਸੰਸਹਿਤ - ਅਸੁ (असु - ਉਿ, 

ਉਸ)। 

 

ਮੁਆ = ਮਰ ਹਗਆ। 

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

ਬਰਜ - ਮੁਆ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਮੁਅ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਮੁਅ/ਮਯ/ਮਦ; ਪ੍ਾਲੀ - ਮਤ; ਸੰਸਹਿਤ - ਹਮਰਤ (मृत - ਮਰ ਹਗਆ/ਮਹਰਆ)। 
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ਿਹੜ ਪ੍ਇਆ = ਹਿਗ ਹਪ੍ਆ, ਲਹਿ ਹਗਆ। 

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

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਿੜਣਾ13 (ਹਿਗਣਾ, ਹਿਲਣਾ/ਿੜਨਾ); ਲਹਿੰਦੀ - ਿੜਣ (ਤੁਪ੍ਕੇ ਹਿਗਣਾ, ਹਰਸਣਾ);  ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਿਿਇ; 

ਸੰਸਹਿਤ - ਿਟਹਤ (झटवत - ਹਿਗਦਾ ਿ)ੈ + ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਪੈ੍ਣਾ/ਪ੍ਉਣਾ (ਹਿਗਣਾ); ਲਹਿੰਦੀ - ਪੇ੍ਵਣ; ਹਸੰਧੀ - ਪ੍ਵਣੁ 

(ਹਿਗਣਾ, ਿੋਣਾ); ਪ੍ਾਲੀ - ਪ੍ਤਹਤ (ਉਤਰਦਾ ਿ,ੈ ਹਿਗਦਾ ਿ)ੈ; ਸੰਸਹਿਤ - ਪ੍ਤਹਤ (पतवत- ਉਿਦਾ ਿੈ; ਹਰਗਵੇਦ - ਹਿਗਦਾ 

ਿੈ)। 

 

ਵੇਤਗਾ = ਵੇ-ਤਗਾ, ਧਾਗੇ ਤੋਂ ਹਬਨਾਂ, ਜਨੇਊ ਤੋਂ ਹਬਨਾਂ। 

ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ (ਓਿੁ ਜਜਮਾਨ ਦਾ), ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।  

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਵੇ/ਬੇ; ਫ਼ਾਰਸੀ - ਬੇ/ਬੀ (ਹਬਨਾ, ਬਗ਼ੈਰ)14 + ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਤਗਾ/ਤਗੁ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਤਿੱਗ; 

ਸੰਸਹਿਤ - ਤਰਾਿੱਗ (त्राग्ग - ਿੋਰਾ, ਧਾਗਾ)। 

 

 ਗਇਆ = ਹਗਆ, ਚਲਾ ਹਗਆ। 

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

ਲਹਿੰਦੀ - ਗਇਆ; ਬਰਜ - ਗਯਾ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਗਯ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਗਅ/ਗਯ; ਪ੍ਾਲੀ - ਗਤ; ਸੰਸਹਿਤ - ਗਤਿ (गत: - ਹਗਆ)। 

 

॥੧॥  = ਪ੍ਹਿਲਾ ਸਲੋਕ ਸੰਪ੍ੂਰਨ। 

 

ਕਾਹਵਕ ਪ੍ਖ 

ਇਸ ਸਲੋਕ ਦੀ ਪ੍ਹਿਲੀ ਤੁਕ ਹਵਚ ਰੂਪ੍ਕ ਅਲੰਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿੋਈ ਿ।ੈ ਇਸ ਤੁਕ ਹਵਚ ‘ਦਇਆ’, ‘ਸੰਤੋਖੁ’, ‘ਜਤੁ’ ਅਤੇ 

‘ਸਤੁ’ ਉਪ੍ਮੇਯ ਿਨ, ਜਦਹਕ ‘ਕਪ੍ਾਿ’, ‘ਸੂਤੁ’, ‘ਗੰਢੀ’ ਅਤੇ ‘ਵਟੁ’ ਿਮਵਾਰ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਉਪ੍ਮਾਨਾਂ ਵਜੋਂ ਆਏ ਿਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ 

                                                

13 ਿੜਨਾ (ਪ੍ਿੱਹਤਆਂ-ਫਲਾਂ ਆਹਦ ਦਾ ਹਿਗਣਾ), ਿਰਨਾ (ਵਗਣਾ, ਵਹਿਣਾ, ਟਪ੍ਕਣਾ) ਦਾ ਹਵਕਸਤ ਰੂਪ੍ ਿ।ੈ ‘ਫਲਾ ਂਆਹਦ ਦੇ 

ਹਿਗਣ’ ਅਤੇ ‘ਪ੍ਾਣੀ ਦੇ ਵਹਿਣ ਜਾਂ ਟਪ੍ਕਣ’ ਦੀ ਅਰਥਗਤ ਸਾਂਿ ਲਈ ਦੇਖੋ ਯੂਨਾਨੀ rheo (ਪ੍ਾਣੀ ਦਾ ਵਹਿਣਾ; ਫਲਾ ਂ

ਆਹਦ ਿੜਨਾ)। -ਜੀ. ਐਸ. ਹਰਆਲ, ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਹਨਰੁਕਤ ਕੋਸ਼, ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਹਸਟੀ, ਪ੍ਹਟਆਲਾ, ੨੦੦੬, ਪੰ੍ਨਾ 

੩੦੬ 

14 ‘ਬ’ੇ ਫ਼ਾਰਸੀ ਦਾ ਹਵਰੋਧ ਅਰਥਕ ਅਗੇਤਰ ਿ,ੈ ਜੋ ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਹਵਚ ਆਪ੍ਣੇ ਮੂਲ ਰੂਪ੍ ‘ਬੇ’ ਸਮੇਤ ਪ੍ਹਰਵਰਹਤਤ ਰੂਪ੍ ‘ਵੇ’ ਹਵਚ 

ਵੀ ਹਵਚਰਦਾ ਿੈ।  
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ਰੂਪ੍ਕਾਂ ਦੀ ਇਕ ਲੜੀ ਹਸਰਜੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ, ਹਜਸ ਨੰੂ ਤਕਨੀਕੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਹਵਚ ‘ਸਾਂਗ ਰੂਪ੍ਕ’ ਆਹਖਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਇਸ 

ਕਾਹਵਕ ਜੁਗਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਹਦਆਂ ਗੁਰ ੂਸਾਹਿਬ ਨੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਦਖਾਵੇ ਮਾਤਰ ਬਾਿਰੀ ਜਨੇਊ ਨੰੂ ਹਪ੍ਿੱਠਭੂਮੀ ਹਵਚ 

ਰਖ ਕੇ ਰੂਿਾਨੀ ਜਨੇਊ ਦੀ ਬਣਤਰ ਨੰੂ ਅਹਭਹਵਅਕਤ ਕੀਤਾ ਿੈ। 

 

ਅਗਲੀਆ ਂਦ ੋਤੁਕਾਂ ਹਵਚ ਸਹਿਜ ਭਾਸ਼ਾਈ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਰਾਿੀਂ ਇਸ  ਰੂਿਾਨੀ ਜਨੇਊ ਦੀਆ ਂਹਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾ ਂਦਾ ਵਰਨਣ ਕੀਤਾ 

ਹਗਆ ਿ ੈਹਕ ਅਹਜਿਾ ਜਨੇਊ ਨਾ ਟੁਟਦਾ ਿੈ, ਨਾ ਇਸ ਨੰੂ ਮੈਲ ਲਗਦੀ ਿੈ, ਨਾ ਉਿ ਸੜਦਾ ਿ ੈਅਤੇ ਨਾ ਿੀ ਨਸ਼ਟ ਿੁੰਦਾ ਿ।ੈ 

 

ਇਸ ਸਲੋਕ ਦੀਆਂ ਅੰਤਲੀਆ ਂਹਤੰਨ ਤੁਕਾਂ ਹਵਚ ਸਹਿਜ ਭਾਸ਼ਾਈ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਵਅੰਗਾਤਮਕਤਾ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ 

ਿੋਈ ਿੈ। ਇਥੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹਬਨਾ ਂਪ੍ਾਏ ਜਨੇਊ ਦੀ ਹਵਅਰਥਤਾ ‘ਤੇ ਹਤਿੱਖਾ ਹਵਅੰਗ ਕਰਦੇ ਿੋਏ ਕਥਨ ਕੀਤਾ 

ਹਗਆ ਿ ੈਹਕ ਇਿ ਚਾਰ ਕਉਿੀਆਂ ਮੁਿੱਲ ਵਾਲਾ ਜਨੇਊ ਿੈ, ਜੋ ਚਉਕ ੇ’ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪ੍ਾ ਹਦਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿ।ੈ ਹਫਰ ਕੰਨ ਹਵਚ 

ਹਸਹਖਆ ਹਦਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ ਤੇ ਬਰਾਿਮਣ ਗੁਰ ੂਬਣ ਬੈਠਦਾ ਿੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਿ ਬਾਿਰੀ ਜਨੇਊ ਜੀਵ ਦੇ ਮਰਹਦਆਂ ਿੀ ਿੜ ਜਾਂਦਾ ਿੈ, 

ਹਜਸ ਕਾਰਨ ਜੀਵ ਨੰੂ ‘ਵੇ-ਤਗਾ’ ਅਰਥਾਤ ਹਬਨਾ ਜਨੇਊ ਦੇ ਿੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਰਗਾਿ ਹਵਚ ਜਾਣਾ ਪ੍ੈਂਦਾ ਿੈ। 

 

ਇਸ ਸਲੋਕ ਹਵਚ ਕੁਲ ੭ ਤੁਕਾਂ ਿਨ। ਪ੍ਹਿਲੀ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਤੁਕ ਦਾ ਮਾਤਰਾ ਹਵਧਾਨ ੧੬+੧੧ ਿੈ ਜਦਹਕ ਦੂਜੀ, ਚਉਥੀ, 

ਪੰ੍ਜਵੀਂ ਅਤੇ ਛੇਵੀਂ ਤੁਕ ਦਾ ਮਾਤਰਾ ਹਵਧਾਨ ੧੩+੧੧ ਿੈ। ਸਤਵੀਂ ਤੁਕ ਹਵਚ ੧੬+੧੦ ਮਾਤਰਾਵਾ ਂਿਨ। ਇਸ ਤਰਹਾ ਂਇਸ 

ਸਲੋਕ ਦੀ ਰਚਨਾ ਸਰਸੀ ਅਤੇ ਦੋਿਰਾ ਛੰਦਾਂ ਦੇ ਮੇਲ ਨਾਲ ਿੋਈ ਿ।ੈ 

 

ਮਃ ੧ ॥ 

ਲਖ ਚੋਰੀਆ ਲਖ ਜਾਰੀਆ ਲਖ ਕੂਿੀਆ ਲਖ ਗਾਲਲ ॥ ਲਖ ਠਗੀਆ ਪਲਹਨਾਮੀਆ ਰਾਲਤ ਲਦਨਸੁ ਜੀਅ ਨਾਲਲ ॥  

ਤਗੁ ਕਪਾਹਹੁ ਕਤੀਐ ਬਾਮ੍ਣੁ ਵਟ ੇਆਇ ॥ ਕੁਲਹ ਬਕਰਾ ਲਰੰਲਿ੍ ਖਾਇਆ ਸਭ ੁਕੋ ਆਖੈ ਪਾਇ ॥  

ਹੋਇ ਪੁਰਾਣਾ ਸੁਟੀਐ ਭੀ ਲਿਲਰ ਪਾਈਐ ਹੋਰੁ ॥ ਨਾਨਕ ਤਗੁ ਨ ਤੁਟਈ ਜੇ ਤਲਗ ਹੋਵੈ ਜੋਰ ੁ॥੨॥  

 

ਸ਼ਾਬਦਕ ਅਨੁਵਾਦ 

ਲਖਾ ਂਚੋਰੀਆ,ਂ ਲਖਾ ਂਹਵਭਚਾਰੀਆਂ, ਲਖਾ ਂਿੂਠੀਆ ਂ(ਗਿੱਲਾਂ), ਲਖਾ ਂਗਾਲਹ ਾ,ਂ ਲਖਾ ਂਠਿੱਗੀਆਂ ਤੇ ਲਖਾ ਂਲੁਕ-ਹਛਪ੍ ਕੇ ਕੀਤੀਆ ਂ

ਿੋਈਆਂ ਖੁਨਾਮੀਆ,ਂ ਰਾਤ-ਹਦਨ ਜੀਵ ਦੇ ਨਾਲ (ਰਹਿੰਦੀਆ ਂਿਨ)। 
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(ਜਨੇਊ ਦੀ ਰਸਮ ਵੇਲੇ) ਕਪ੍ਾਿ ਤੋਂ ਧਾਗਾ ਕਿੱਤੀਦਾ ਿੈ,15 (ਅਤੇ ਉਸ ਧਾਗੇ ਨੰੂ) ਬਰਾਿਮਣ ਆ ਕੇ ਵਿੱਟਦਾ ਿੈ।  

(ਹਫਰ) ਬਿੱਕਰਾ ਕੁਿ ਕੇ (ਤੇ) ਹਰੰਨਹ ਕੇ ਖਾਧਾ  (ਜਾਂਦਾ ਿ)ੈ,16 (ਅਤੇ) ਿਰ ਕੋਈ ਆਖਦਾ ਿੈ (ਜਨੇਊ) ਪ੍ਾਇਆ ਜਾਵੇ। 

(ਜਦੋਂ ਇਿ ਜਨੇਊ) ਪੁ੍ਰਾਣਾ ਿੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸੁਿੱਟ ਹਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ, (ਅਤੇ) ਹਫਰ ਿੋਰ ਵੀ ਪ੍ਾ ਹਲਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ।  

(ਪ੍ਰ) ਨਾਨਕ! ਜੇ (ਇਸ) ਧਾਗੇ ਹਵਚ ਬਲ ਿੋਵੇ,  (ਤਾਂ ਇਿ) ਧਾਗਾ ਨਾ ਟੁਿੱਟ।ੇ17 

 

ਭਾਵਾਰਥਕ-ਹਸਰਜਣਾਤਮਕ ਅਨੁਵਾਦ 

ਲਖਾ ਂਚੋਰੀਆ,ਂ ਲਖਾ ਂਹਵਭਚਾਰੀਆਂ, ਲਖਾ ਂਿੂਠੀਆ ਂਗਿੱਲਾ,ਂ ਲਖਾ ਂਗਾਲਹ ਾ,ਂ ਲਖਾ ਂਿੇਰਾਫੇਰੀਆ ਂਤੇ ਲਖਾਂ ਲੁਕ-ਹਛਪ੍ ਕੇ ਕੀਤੀਆ ਂ

ਿੋਈਆਂ ਖੁਨਾਮੀਆ ਂਹਦਨ-ਰਾਤ ਮਨੁਖ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀਆ ਂਿਨ; ਭਾਵ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜੀਵਨ ਹਵਚ ਹਦਨ-ਰਾਤ ਚੋਰੀਆ,ਂ 

ਯਾਰੀਆ,ਂ ਠਿੱਗੀਆ ਂਵੀ ਕਰਦਾ ਰਿੇ ਅਤੇ ਜਨੇਊ ਵੀ ਪ੍ਹਿਨੀ ਰਖੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕਹਲਆਣ ਨਿੀਂ ਿੋ ਸਕਦਾ। ਇਿ ਤਾ ਂਹਨਰਾ 

ਹਵਖਾਵਾ ਿੀ ਿੈ। 

ਜਨੇਊ ਦੀ ਰਸਮ ਵੇਲੇ, ਕਪ੍ਾਿ ਤੋਂ ਧਾਗਾ ਕਿੱਹਤਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਉਸ ਧਾਗੇ ਨੰੂ ਪੁ੍ਰੋਹਿਤ ਜਜਮਾਨ ਦੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਵਿੱਟਦਾ ਿੈ।  

ਹਫਰ, ਬਿੱਕਰਾ ਵਿੱਢਕ ੇਹਰੰਹਨਹਆ ਤੇ ਖਾਧਾ ਜਾਂਦਾ ਿ ੈਅਤੇ ਿਰ ਕੋਈ ਆਖਦਾ ਿੈ ਹਕ ਰਸਮ ਪੂ੍ਰੀ ਿੋ ਗਈ ਿੈ ਿੁਣ ਜਨੇਊ ਪ੍ਾਇਆ 

ਜਾਵੇ। 

ਜਦੋਂ ਇਿ ਜਨੇਊ ਪੁ੍ਰਾਣਾ ਿ ੋਜਾਏ ਜਾ ਂਟੁਿੱਟ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੁਿੱਟ ਹਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਹਫਰ ਿੋਰ ਨਵਾਂ ਪ੍ਾ ਹਲਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ।  

                                                

15 ਸ਼ਾਸ਼ਤਰ ਾ ਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਰਾਿਮਣਾ ਂ ਲਈ ਕਪ੍ਾਿ ਦਾ, ਖਤਰੀ ਲਈ ਸਣ ਜਾਂ ਅਲਸੀ ਦਾ ਅਤੇ ਵੈਸ਼ ਲਈ ਉੱਨ ਦਾ ਜਨੇਊ 

ਪ੍ਹਿਨਣ/ਪ੍ਹਿਨਾਉਣ ਦੀ ਰੀਤ ਿੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਪ੍ਾਿ ਦਾ ਜਨੇਊ ਵੀ ਹਤੰਨਹ ਾਂ ਵਰਣਾ ਂਲਈ ਪ੍ਰਚਲਤ ਿੈ। -ਿਾ. ਰਤਨ ਹਸੰਘ ਜਿੱਗੀ, 

ਹਸਿੱਖ ਪੰ੍ਥ ਹਵਸ਼ਵਕੋਸ਼, ਭਾਗ ਤੀਜਾ, ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਹਸਟੀ, ਪ੍ਹਟਆਲਾ, ੨੦੧੪, ਪੰ੍ਨੇ ੯੩੨-੩੩ 

16 ਇਸ ਸੰਸਕਾਰ ਸਮੇਂ ਬਿੱਕਰੇ ਦੇ ਮਾਸ ਦਾ ਬਸਤਰ ਪ੍ਹਿਨਣਾ ਜਨੇਊ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਾਲਕ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਸੀ। -ਿਾ. 

ਪ੍ਾਂਿੂਰੰਗ ਬਾਮਨ ਕਾਣੇ, ਧਰਮ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰ ਕਾ ਇਹਤਿਾਸ, ਭਾਗ ਪ੍ਹਿਲਾ, ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ ਹਿੰਦੀ ਸੰਸਥਾਨ, ਲਖਨਊ, ੧੯੯੨, 

ਪੰ੍ਨਾ ੨੧੩। 

ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਭਾਈ ਮਨੀ ਹਸੰਘ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰ ੂਸਾਹਿਬ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਰਸਮ ਸਮੇਂ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਨੇ ਸਵਾ ਸੌ ਮਣ 

ਲੁਚੀਆ,ਂ ਬਰਾਿਮਣਾ ਂਲਈ ਖੀਰ, ਦਸ ਬਿੱਕਰੇ, ਪੰ੍ਜ ਸੌ ਮਣ ਿੋਰ ਪ੍ਦਾਰਥ ਖਤਰੀਆ ਂਲਈ ਹਤਆਰ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਕ ਹਮਰਗ 

ਵੀ ਚਾਿੀਦਾ ਸੀ। ਹਮਰਗ ਮਾਰਕੇ ਹਲਆਉਣ ਦਾ ਵਚਨ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਨੇ ਹਦਿੱਤਾ। -ਿਾ. ਹਕਰਪ੍ਾਲ ਹਸਘੰ, ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਪ੍ਰੰਪ੍ਰਾ, 

ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਹਸਟੀ, ਪ੍ਹਟਆਲਾ, ੨੦੦੯, ਪੰ੍ਨਾ ੩੬੨। 

ਭਾਈ ਕਾਨਹ ਹਸੰਘ ਨਾਭਾ (ਗੁਰਹਮਤ ਮਾਰਤੰਿ, ਭਾਗ ਦੂਜਾ, ਹਸ਼ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਸ਼ਰੀ ਅੰਹਮਰਤਸਰ, ੨੦੦੮, 

ਪੰ੍ਨਾ ੪੯੯) 

ਨੇ ਵੀ ਜਨੇਊ ਪ੍ਹਿਨਾਉਣ ਵੇਲੇ ਖਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਲੋਂ  ਬਿੱਕਰ ੇ ਵਿੱਢਕ ੇ ਹਜ਼ਆਫ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹਜਕਰ ਕੀਤਾ ਿੈ। ਇਨਹਾਂ 

ਿਵਾਹਲਆ ਂਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਹਮਲਦਾ ਿ ੈਹਕ ਬਿੱਕਰ ੇਵਿੱਢਣ ਦੀ ਰਸਮ ਉਸ ਵੇਲੇ (ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਹਵਚ) ਪ੍ਰਚਲਤ ਸੀ।  

17 ਅਰਥ ਅਨਵੈ ਕਰਕੇ। 
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ਪ੍ਰ, ਨਾਨਕ! ਜੇਕਰ ਇਸ ਜਨੇਊ ਹਵਚ ਗੁਣਾ ਂਦੀ ਤਾਕਤ ਿੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਿ ਜਨੇਊ ਟੁਿੱਟ ੇਿੀ ਨਾ। 

 

ਪ੍ਦ ਅਰਥ 

ਲਖ = ਲਖਾ,ਂ ਅਣਹਗਣਤ। 

ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ (ਚੋਰੀਆ, ਜਾਰੀਆ, ਕੂੜੀਆ ਆਹਦ ਦਾ), ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ। 

ਲਹਿੰਦੀ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਲਖ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਲਿੱਖ; ਸੰਸਹਿਤ - ਲਕਸ਼ (लक्ष - ਲਖ)। 

 

ਚੋਰੀਆ = ਚੋਰੀਆਂ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ।  

ਗੁਜਰਾਤੀ/ਮਾਰਵਾੜੀ/ਲਹਿੰਦੀ/ਹਸਧੰੀ - ਚੋਰੀ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਚੋਰੀ/ਚੋਹਰਯ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਚੋਰੀ/ਚੋਹਰਆ;ਪ੍ਾਲੀ - ਚੋਹਰਕਾ;  ਸੰਸਹਿਤ - 

ਚੌਹਰਕਾ/ਚੋਹਰਕਾ (चौररका/चोररका - ਚੋਰੀ)। 

 

ਜਾਰੀਆ = ਜਾਰੀਆ,ਂ ਹਵਭਚਾਰੀਆਂ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ/ਲਹਿੰਦੀ - ਜਾਰੀ (ਹਵਭਚਾਰ); ਹਸੰਧੀ - ਜਾਰੀ (ਹਵਭਚਾਰ); ਸੰਸਹਿਤ - ਜਾਰਯ (जारय - ਅਨੈਹਤਕ ਪ੍ਰੇਮ 

ਸੰਬੰਧ, ਹਪ੍ਆਰ)। 

 

ਕੂੜੀਆ = ਿੂਠੀਆਂ (ਗਿੱਲਾ)ਂ। 

ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ  (ਗਿੱਲਾਂ ਦਾ); ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ।  

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

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

 

ਗਾਹਲ = ਗਾਲਹ ਾ,ਂ ਭੈੜੇ ਬੋਲ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ।  

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਗਾਲ/ਗਾਲੀ; ਲਹਿੰਦੀ - ਗਾਲ; ਆਸਾਮੀ - ਗਾਹਲ; ਕਸ਼ਮੀਰੀ - ਗਾਹਲ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਗਾਲੀ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - 
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ਗਾਹਲ/ਗਾਲੀ; ਸੰਸਹਿਤ - ਗਾਹਲਿ (गावल: - ਅਪ੍ਮਾਨਜਨਕ ਬੋਲ)। 

 

ਠਗੀਆ = ਠਿੱਗੀਆਂ, ਿੇਰਾਫੇਰੀਆ।ਂ 

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ।  

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ/ਲਹਿੰਦੀ - ਠਗੀ; ਹਸੰਧੀ - ਠਗੁ (ਚੋਰ), ਠਗੀ (ਠਿੱਗੀ, ਧੋਖਾ); ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਠਗ (ਚੋਰ); ਸੰਸਹਿਤ -

ਠਿੱਗ/ਸ੍ਥਗ (ठग्ग/स्थग - ਧੋਖੇਬਾਜ/ਛਲੀਆ)। 

 

ਪ੍ਹਿਨਾਮੀਆ18 = ਲੁਕ-ਹਛਪ੍ ਕੇ ਕੀਤੀਆ ਂਿੋਈਆਂ ਖੁਨਾਮੀਆਂ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ।  

ਫ਼ਾਰਸੀ - ਹਪ੍ਨਿਾਨ/ਹਪ੍ਨਿਾ ਂ(ਪੋ੍ਸ਼ੀਦਾ, ਛੁਹਪ੍ਆ ਿੋਇਆ, ਲੁਹਕਆ ਿੋਇਆ)।19 

 

ਰਾਹਤ ਹਦਨਸੁ = ਰਾਤ ਹਦਨ, ਿਰ ਵੇਲੇ। 

ਹਕਹਰਆ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ। 

ਹਸੰਧੀ - ਰਾਹਤ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਰਾਹਤ/ਰਾਤੀ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਰਿੱਤੀ/ਰਾਇ; ਪ੍ਾਲੀ - ਰਿੱਹਤ; ਸੰਸਹਿਤ - ਰਾਹਤਰ/ਰਾਤਰ ੀ (रावत्र/रात्री - ਰਾਤ) 

+ ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਹਦਨਸ;ੁ ਲਹਿੰਦੀ - ਹਦਨ; ਹਸੰਧੀ - ਹਦਣੁ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਹਦਨੁ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਹਦਣ; ਪ੍ਾਲੀ/ਸੰਸਹਿਤ - ਹਦਨ 

(ददन - ਹਦਨ)। 

 

ਜੀਅ = ਜੀਵ, ਮਨੁਖ। 

ਨਾਂਵ, ਸੰਬੰਧ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।  

                                                

18 ਪ੍ਰਗਟ ਭਏ ਸੰਸਾਰ ਮਹਿ ਹਫਰਤੇ ਪ੍ਿਨਾਮ ॥ -ਗੁਰ ੂਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ੮੧੯ 

19 ੧. ਅਨੇਕ ਵਾਰ ਫਾਰਸੀ ਸ਼ਬਦ ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹਵਚ ਵਰਤ ੇਜਾਂਦ ੇਿਨ ਤਾਂ ਇਨਹਾਂ ਹਵਚ ਧੁਨੀ ਪ੍ਹਰਵਰਤਨ ਦੀ ਪ੍ਰਹਵਰਤੀ 

ਆਮ ਹਦਖਾਈ ਹਦੰਦੀ ਿ।ੈ ਇਸੇ ਪ੍ਰਹਵਰਤੀ ਅਧੀਨ ਿੀ ਇਥੇ ਫ਼ਾਰਸੀ ਸ਼ਬਦ ‘ਹਪ੍ਨਿਾਨ’ ਤੋਂ ‘ਪ੍ਿਨਾਮ’ ਬਹਣਆ ਿੈ। -ਸੰਪ੍ਾਦਕ 

ਿਾ. ਬਲਵੰਤ ਹਸੰਘ ਹਢਲੋ, ਸਰੀ ਗੁਰ ੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅਰਬੀ-ਫ਼ਾਰਸੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਕੋਸ਼, ਗੁਰ ੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਹਸਟੀ, 

ਅੰਹਮਰਤਸਰ, ੨੦੧੪, ਪੰ੍ਨਾ ੩੦6  

੨. ਭਾਈ ਕਾਨਹ ਹਸੰਘ ਨਾਭਾ ਰਹਚਤ ਮਿਾਨ ਕੋਸ਼ ਹਵਚ ‘ਪ੍ਿਨਾਮ/ਪ੍ਿਨਾਮੀ’ ਦੀ ਹਵਉਤਪ੍ਤੀ ਸੰਸਹਿਤ ਦੇ ‘पररह्रतनाम’ 

(ਬਦਨਾਮ) ਤੋਂ ਮੰਨੀ ਗਈ ਿ।ੈ 
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ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਜੀਅ; ਸੰਸਹਿਤ - ਜੀਵ (जीव - ਜੀਵਤ, ਜੀਉਂਦਾ)। 

 

ਨਾਹਲ = ਨਾਲ। 

ਸੰਬੰਧਕ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਨਾਹਲ (ਸਾਥ); ਕਸ਼ਮੀਰੀ - ਨਾਲ (ਛਾਤੀ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਅੰਕਵਾਹਲਇ; ਸੰਸਹਿਤ - ਅਙ੍ਕਪ੍ਾਹਲਿ 

(अङ्कपावल: - ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਉਣਾ, ਗਲਵਕੜੀ ਪ੍ਾਉਣੀ)। 

 

ਤਗੁ = ਧਾਗਾ, ਜਨੇਊ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਤਗਾ/ਤਗੁ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਤਿੱਗ; ਸੰਸਹਿਤ - ਤਰਾਿੱਗ (त्राग्ग - ਿੋਰਾ, ਧਾਗਾ)। 

 

ਕਪ੍ਾਿਿੁ = ਕਪ੍ਾਿੋਂ, ਕਪ੍ਾਿ ਤੋਂ। 

ਨਾਂਵ, ਅਪ੍ਾਦਾਨ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਅਸਾਮੀ/ਲਹਿੰਦੀ - ਕਪ੍ਾਿ; ਹਸੰਧੀ - ਕਪ੍ਿ/ਕਪ੍ਾਿ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਕਿੱਪ੍ਾਸੁ/ਕਪ੍ਾਹਸ;; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਕਿੱਪ੍ਾਸ (ਕਪ੍ਾਿ, ਉੱਨ); ਪ੍ਾਲੀ - 

ਕਿੱਪ੍ਾਸ;  ਸੰਸਹਿਤ - ਕਰ੍ਪ੍ਾਸਿ  (कपायस: - ਕਪ੍ਾਿ ਦਾ ਬੂਟਾ, ਕਪ੍ਾਿ)। 

 

ਕਤੀਐ = ਕਿੱਤੀਦਾ ਿ,ੈ ਕਿੱਹਤਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। 

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

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਕਤਣਾ; ਲਹਿਦੰੀ - ਕਿੱਤਣ; ਹਸੰਧੀ - ਕਿੱਤਣੁ (ਚਰਖੇ ਨਾਲ ਕਿੱਤਣਾ);  ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਕਿੱਤਇ; ਸੰਸਹਿਤ - 

ਕਰਤਹਤ (करतवत - ਕਿੱਤਦਾ ਿੈ)।  

 

ਬਾਮ੍ਣੁ = ਬਰਾਿਮਣ, ਜਨੇਊ ਸੰਸਕਾਰ ਰਾਿੀਂ ਜਜਮਾਨ ਦੇ ਗਲ ਜਨੇਊ ਪ੍ਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪੁ੍ਰੋਹਿਤ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਲਹਿੰਦੀ - ਬਾਮਹਣ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਬਰਾਹ੍ਮਣ/ਬਰਾਹ੍ਮਣੁ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਬਾਿਮਣ; ਸੰਸਹਿਤ - ਬਰਾਿਮਣਿ (ब्राह्मर्: 

- ਹਜਸ ਕੋਲ ਪ੍ਹਵਿੱਤਰ ਹਗਆਨ ਿ,ੈ ਸਨਾਤਨ ਪ੍ਰੰਪ੍ਰਾ ਦੀਆ ਂਚਾਰ ਵਰਣਾਂ/ਜਾਤਾਂ ਹਵਚੋਂ ਇਕ, ਜੋ ਯਿੱਗ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਿੈ, 

ਪੁ੍ਰੋਹਿਤ, ਜੋ ਬਰਿਮ ਨੰੂ ਜਾਣਦਾ ਿੈ)। 
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ਵਟੇ = ਵਿੱਟਦਾ ਿੈ, ਵਿੱਟ ਚਾੜਹਦਾ ਿ।ੈ 

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

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਵਟਣਾ (ਮਰੋੜਨਾ);  ਲਹਿੰਦੀ - ਵਿੱਟਣ (ਮਰੋੜਨਾ);  ਹਸੰਧੀ - ਵਟਣੁ (ਮਰੋੜਨਾ, ਗੁੰਦਣਾ, ਹਨਚੋੜਨਾ); 

ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਵਿੱਟੇਇ/ਵਿੱਟਇ (ਮੋੜਦਾ ਿੈ, ਘੁੰਮਾਉਂਦਾ ਿ)ੈ; ਪ੍ਾਲੀ - ਵਿੱਟੇਹਤ (ਮੋੜਦਾ ਿੈ, ਮਰੋੜਦਾ ਿੈ); ਸੰਸਹਿਤ - ਵਰ੍ਤਯਹਤ 

(वतययवत - ਮੋਹੜਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ, ਘੁੰਮਦਾ ਿ)ੈ। 

 

ਆਇ = (ਜਜਮਾਨ ਦੇ ਘਰ) ਆ ਕੇ। 

ਪੂ੍ਰਬ ਪੂ੍ਰਣ ਹਕਰਦੰਤ (ਹਕਹਰਆ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ)। 

ਬਰਜ - ਆਏ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਆਏ/ਆਅਇ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਆਅਅ; ਸੰਸਹਿਤ - ਆਗਤ (आगत - ਆਉਣਾ)। 

 

ਕੁਹਿ = ਕੁਿ ਕੇ, ਮਾਰ ਕੇ, ਵਿੱਢ ਕੇ। 

ਪੂ੍ਰਬ ਪੂ੍ਰਣ ਹਕਰਦੰਤ (ਹਕਹਰਆ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ)। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਕੁਿਣਾ; ਲਹਿਦੰੀ - ਕੁਿਣ; ਹਸੰਧੀ - ਕੁਿਣੁ (ਮਾਰਨਾ); ਬਰਜ - ਕੁਿ (ਮਾਰਨਾ);  ਸਸੰਹਿਤ - ਕੁਸ਼ਹਤ (कुषवत 

- ਵਾਰ ਕਰਦਾ ਿੈ, ਮਾਰਦਾ ਿ)ੈ।20 

 

 ਬਕਰਾ = ਬਿੱਕਰਾ।21 

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਲਹਿੰਦੀ - ਬਕਰਾ; ਹਸੰਧੀ - ਬਕਰੁ/ਬਕਰ;ੋ ਬਰਜ - ਬਕੁਰਾ/ਬਕਰਾ;  ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਵਿੱਕਰਅ (ਬਿੱਕਰਾ); ਸੰਸਹਿਤ - ਬਰ੍ਕਰ/ਵਰ੍ਕਰਿ 

(बकय र/वकय र: - ਬਿੱਚਾ, ਲੇਲਾ, ਬਿੱਕਰੀ)। 

 

  

                                                

20 ਫ਼ਾਰਸੀ ‘ਕੁਸ਼ਤਨ’ (ਜਾਨੋਂ  ਮਾਰਨਾ) ਤੋਂ ਵੀ ‘ਕੁਿ’ ਦਾ ਹਨਕਾਸ ਉਲੀਹਕਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। 

21 “ਅਸਲ ਹਵਚ ਜੰਞੂ ਪ੍ਾਉਣ ਸਮੇਂ ਖਤਰੀਆ ਂਦੀ ਜਾਤੀ ਹਵਚ ਇਕ ਰੀਤ ਪ੍ਰਚਲਤ ਸੀ, ਹਜਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜਨਮ-ਅਸ਼ਟਮੀ ਵਾਲੇ 

ਹਦਨ ਬਿੱਕਰ ੇਦਾ ਕੰਨ ਕੁਤਰ ਕੇ ਹਤਲਕ ਲਾਉਂਦ ੇਸਨ ਅਤੇ ਹਫਰ ਬਿੱਕਰ ੇਦਾ ਮਾਸ ਚਾੜਹ ਕੇ ਆਪ੍ਣੀ ਕੁਲ ਹਵਚ ਵੰਿਦੇ ਸਨ।” -

ਹਗ. ਿਰਬੰਸ ਹਸੰਘ, ਗੁਰ ੂਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਹਨਰਣੈ ਸਟੀਕ, ਪ੍ਹਟਆਲਾ, ੨੦੧੧, ਪੰ੍ਨਾ ੨੭੪ 
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ਹਰੰਹਨਾ੍ = ਹਰੰਨਹ ਕੇ। 

ਪੂ੍ਰਬ ਪੂ੍ਰਣ ਹਕਰਦੰਤ (ਹਕਹਰਆ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ)। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਹਰੰਨਹਣਾ (ਪ੍ਕਾਉਣਾ, ਉਬਾਲਣਾ); ਸੰਸਹਿਤ - ਹਰਦ੍ਧ  (ऋद्ध - ਪ੍ਕਾਉਂਦਾ ਿੈ, ਪ੍ਕਾਇਆ ਿੋਇਆ ਿੈ)। 

 

ਖਾਇਆ = ਖਾਧਾ, ਖਾਧਾ (ਜਾਂਦਾ ਿੈ)। 

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

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਖਾਣਾ; ਲਹਿਦੰੀ - ਖਾਵਣ (ਖਾਣਾ); ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਖਾਅਇ/ਖਾਇ; ਪ੍ਾਲੀ - ਖਾਦਹਤ (ਖਾਂਦਾ ਿ)ੈ 

ਸੰਸਹਿਤ - ਖਾਦਹਤ (खादवत - ਚਿੱਬਦਾ ਿ,ੈ ਵਿੱਢਦਾ ਿ;ੈ ਹਰਗਵੇਦ - ਖਾਂਦਾ ਿ)ੈ। 

 

ਸਭੁ ਕੋ = ਸਭ ਕੋਈ, ਿਰ ਕੋਈ। 

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

ਹਸੰਧੀ - ਸਭੁ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਸਿੱਭ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਸਿੱਵ/ਸਿੱਬ; ਸੰਸਹਿਤ - ਸਰਵ (सवय - ਸਭ, ਿਰ ਕੋਈ) + ਲਹਿੰਦੀ/ਹਸੰਧੀ/ਬਰਜ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ 

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

 

ਆਖ ੈ= ਆਖਦਾ ਿ।ੈ 

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

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਆਖ;ੈ ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਆਖਇ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਆਿੱਕਿਇ; ਸੰਸਹਿਤ - ਆਖਯਾਹਤ (आख्यावत - ਆਖਦਾ ਿੈ)। 

 

ਪ੍ਾਇ = ਪ੍ਾਇਆ ਜਾਵੇ। 

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 (प्रापयवत - ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਾਉਂਦਾ ਿੈ, ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ 

ਕਰਦਾ ਿ)ੈ। 
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ਿੋਇ = ਿੋ ਜਾਏ। 

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

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

 

ਪੁ੍ਰਾਣਾ = ਪੁ੍ਰਾਣਾ। 

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

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ/ਲਹਿੰਦੀ - ਪੁ੍ਰਾਣਾ;  ਹਸੰਧੀ - ਪੁ੍ਰਾਣੋ; ਬਰਜ - ਪੁ੍ਰਾਣਾ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ/ਪ੍ਾਲੀ/ਸੰਸਹਿਤ - ਪੁ੍ਰਾਣ (पुरार् - 

ਪ੍ਰਾਚੀਨ, ਪੁ੍ਰਾਣਾ)। 

 

ਸੁਟੀਐ = ਸੁਿੱਟ ਦੇਈਦਾ ਿ,ੈ ਸੁਿੱਟ ਹਦਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। 

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

ਲਹਿੰਦੀ - ਸਿੱਟਣ; ਹਸੰਧੀ - ਸਟਣੁ (ਸੁਿੱਟਣਾ); ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਹਸਟ੍ਠ (ਰਹਚਆ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਿੋਇਆ);  ਪ੍ਾਲੀ - ਸਟ੍ਠ 

(ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ); ਸੰਸਹਿਤ - ਹਸਰਸ਼੍ਟ (सृष्ट - ਹਰਿਾਅ ਿੋਇਆ; ਹਰਗਵੇਦ - ਸੁਿੱਹਟਆ, ਬਾਿਰ ਹਨਕਹਲਆ; ਪੈ੍ਦਾ 

ਿੋਇਆ)।22 

 

ਭੀ = ਵੀ। 

ਯੋਜਕ । 

ਹਸੰਧੀ - ਭੀ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਅਹਵ; ਸੰਸਹਿਤ - ਅਹਪ੍ (अवप - ਵੀ, ਅਤੇ)। 

 

ਹਫਹਰ = ਹਫਰ, ਮੁੜ ਕੇ। 

ਹਕਹਰਆ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ। 

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

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

 

                                                

22 ‘ਸਟਣ’ ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਰੂਪ੍ ਿੈ, ਹਜਸਦਾ ਵਰਤਮਾਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਉਪ੍ਭਾਸ਼ਾਵਾ ਂਤੇ ਉਪ੍ਬੋਲੀਆ ਂਹਵਚ ‘ਸੁਟਣ/ਹਸਟਣ’ ਆਹਦ 

ਬਣ ਹਗਆ ਿੈ। 
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ਪ੍ਾਈਐ = ਪ੍ਾਈਦਾ ਿ,ੈ ਪ੍ਾ ਲਈਦਾ ਿੈ, ਪ੍ਾ ਹਲਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। 

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 (प्रापयवत - ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਾਉਂਦਾ ਿੈ, ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ 

ਕਰਦਾ ਿ)ੈ। 

 

ਿੋਰੁ = ਿੋਰ, ਦੂਜਾ, ਨਵਾਂ। 

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

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਿੋਰ/ਿੋਰੁ/ਿੋਹਰ; ਲਹਿੰਦੀ - ਿੋਰ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਅਵਰ; ਪ੍ਾਲੀ/ਸੰਸਹਿਤ - ਅਪ੍ਰਾ੍ (अपर् - ਿੋਰ)। 

 

ਨਾਨਕ = ਨਾਨਕ! 

ਨਾਂਵ, ਸੰਬੋਧਨ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

 

ਤਗੁ = ਧਾਗਾ, ਜਨੇਊ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਤਗਾ/ਤਗੁ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਤਿੱਗ; ਸੰਸਹਿਤ - ਤਰਾਿੱਗ (त्राग्ग - ਿੋਰਾ, ਧਾਗਾ)। 

 

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)। 

 

ਤੁਟਈ = ਟੁਿੱਟਦਾ ਿੈ, ਟੁਿੱਟ।ੇ 

ਹਕਹਰਆ, ਸੰਭਾਵ ਭਹਵਖਤ ਕਾਲ; ਅਨ ਪੁ੍ਰਖ, ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।  
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ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਤੁਟਣਾ/ਟੁਟਣਾ; ਹਸੰਧੀ - ਟ੍ਰੂਟਣੁ (ਟੁਿੱਟਣਾ); ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਤੁਿੱਟਇ/ਟੁਿੱਟਇ (ਟੁਿੱਟ ਹਗਆ ਿੈ); ਸੰਸਹਿਤ - 

ਤ੍ਰੁਟਯਹਤ (त्रुटयवत - ਟੁਿੱਟਾ ਿੈ; ਥਿੱਲੇ ਹਿਿੱਗਦਾ ਿ)ੈ। 

 

ਜੇ = ਜੇਕਰ। 

ਯੋਜਕ। 

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

 

ਤਹਗ = ਧਾਗ ੇਹਵਚ, ਜਨੇਊ ਹਵਚ। 

ਨਾਂਵ, ਅਹਧਕਰਣ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਤਗਾ/ਤਗੁ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਤਿੱਗ; ਸੰਸਹਿਤ - ਤਰਾਿੱਗ (त्राग्ग - ਿੋਰਾ, ਧਾਗਾ)। 

 

 ਿੋਵੈ = ਿੋਵੇ, ਿੁੰਦਾ ਿੋਵੇ। 

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

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

 

ਜੋਰ ੁ= ਜੋਰ, ਬਲ, ਤਾਕਤ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

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

 

॥੨॥  = ਦੂਜਾ ਸਲੋਕ ਸੰਪ੍ੂਰਨ। 

 

ਕਾਹਵਕ ਪ੍ਖ 

ਇਸ ਸਲੋਕ ਦੀਆਂ ਪ੍ਹਿਲੀਆ ਂਦੋ ਤੁਕਾਂ ਹਵਚ ‘ਲਖ ਚੋਰੀਆ’, ‘ਲਖ ਜਾਰੀਆ’, ‘ਲਖ ਕੂੜੀਆ’, ‘ਲਖ ਗਾਹਲ’, ‘ਲਖ ਠਗੀਆ’ 

ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਿੀਂ ਵਾਕਾਂਸ਼ ਪ੍ਿੱਧਰੀ ਸੰਰਚਨਾਤਮਕ ਸਮਾਨੰਤਰਤਾ ਹਸਰਹਜਤ ਿੋਈ ਿੈ। ਇਸ ਰਾਿੀਂ ਸਪ੍ਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਿ ੈਹਕ 

ਜੀਵ ਹਨਰੰਤਰ ਲਖਾ ਂਭਾਵ ਅਣਹਗਣਤ ਬੁਰਾਈਆ ਂਹਵਚ ਹਘਹਰਆ ਰਹਿੰਦਾ ਿੈ। 
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‘ਰਾਹਤ-ਹਦਨਸ’ੁ ਸ਼ਬਦ-ਜੋੜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ ਿੈ। ਰਾਤ-ਹਦਨ ਦਾ ਭਾਵ ਿੈ ਿਰ ਵੇਲੇ, ਅਰਥਾਤ ਕੋਈ ਸਮਾ ਂਐਸਾ ਨਿੀਂ ਜਦੋਂ 

ਜੀਵ ਇਨਹਾਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਰਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਹਾਂ ਿੋ ਸਕੇ। 

 

ਸਲੋਕ ਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਚਾਰ ਤੁਕਾਂ ਹਵਚ ਹਵਅੰਗਾਤਮਕਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿੋਈ ਿ।ੈ ਇਥੇ ਬਾਿਰੀ ਜਨੇਊ ਦੀ ਹਵਅਰਥਤਾ ਬਾਰੇ 

ਹਵਅੰਗ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਿੈ ਹਕਉਂਹਕ ਅਹਜਿਾ ਜਨੇਊ ਪੁ੍ਰਾਣਾ ਿੋਣ ‘ਤੇ ਸੁਿੱਟ ਹਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿ।ੈ 

 

ਸਲੋਕ ਦੀ ਅੰਤਲੀ ਤੁਕ ਸੰਕੇਤਾਤਮਕ ਿੈ ਹਜਸ ਹਵਚ ਫੁਰਮਾਇਆ ਹਗਆ ਿੈ ਹਕ ਜੇ ਧਾਗੇ ਹਵਚ ਜੋਰ ਿੋਵੇ ਤਾਂ ਉਿ ਟੁਿੱਟਣਾ ਨਿੀਂ 

ਚਾਿੀਦਾ, ਜਦਹਕ ਬਾਿਰੀ ਜਨੇਊ ਹਵਚ ਅਹਜਿੀ ਸਮਰਿੱਥਾ ਨਿੀਂ ਿੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਿਰੀ ਜਨੇਊ ਦੀ ਥਾਂ ਆਤਮਕ ਗੁਣਾਂ ਦਾ 

ਧਾਰਨੀ ਬਣ ਕੇ ਆਤਮਕ ਜਨੇਊ ਪ੍ਹਿਨਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ ਜੋ ਕਦ ੇਟੁਿੱਟਦਾ ਨਿੀਂ ਅਰਥਾਤ ਕਦੇ ਸਾਥ ਨਿੀਂ ਛਿੱਿਦਾ। 

 

ਇਸ ਸਲੋਕ ਦਾ ਮਾਤਰਾ ਹਵਧਾਨ ਪ੍ਹਿਲੀਆ ਂਦੋ ਤੁਕਾਂ ਹਵਚ ੧੬+੧੩ ਿੈ ਜਦਹਕ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਹਵਚ ੧੩+੧੧ ਿੈ। ਦੂਜੀ 

ਤੁਕ ੧੬+੧੧ ਅਤੇ ਪੰ੍ਜਵੀਂ ਤੁਕ ੧੩+੧੩ ਿ ੋਗਈ ਿ।ੈ ਇਿ ਸਲੋਕ ਵੀ ਸਰਸੀ ਅਤੇ ਦੋਿਰਾ ਛੰਦਾਂ ਦੇ ਜੋੜ ਨਾਲ ਬਹਣਆ 

ਿੋਇਆ ਿੈ। 

 

ਮਃ ੧ ॥  

ਨਾਇ ਮੰਲਨਐ ਪਲਤ ਊਪਜ ੈ  ਸਾਲਾਹੀ ਸਚੁ ਸੂਤ ੁ॥ ਦਰਗਹ ਅੰਦਲਰ ਪਾਈਐ   ਤਗੁ ਨ ਤੂਟਲਸ ਪੂਤ ॥੩॥  

 

ਸ਼ਾਬਦਕ ਅਨੁਵਾਦ 

(ਸਲਾਿੁਣਜੋਗ-ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ) ਨਾਮ ਮੰਨਣ ਨਾਲ (ਿੀ ਜੀਵ ਦੀ) ਪ੍ਹਤ-ਪ੍ਰਹਤਸ਼ਠਾ ਬਣਦੀ ਿ,ੈ ਹਸਫਹਤ-ਸਾਲਾਿ ਿੀ ਸਿੱਚਾ ਜਨੇਊ ਿ।ੈ 

(ਇਸ ਆਸਰੇ ਿੀ) ਦਰਗਾਿ ਹਵਚ (ਮਾਣ) ਪ੍ਾਈਦਾ ਿੈ; (ਅਹਜਿਾ) ਪ੍ਹਵਿੱਤਰ ਜਨੇਊ  (ਹਫਰ ਕਦੇ) ਨਿੀਂ ਟੁਿੱਟਦਾ । 

 

ਭਾਵਾਰਥਕ-ਹਸਰਜਣਾਤਮਕ ਅਨੁਵਾਦ 

ਕੇਵਲ ਬਾਿਰਮੁਖੀ ਜਨੇਊ ਪ੍ਾ ਲੈਣ ਨਾਲ ਿੀ ਇਜ਼ਤ ਨਿੀਂ ਹਮਲ ਸਕਦੀ। ਸਲਾਿੁਣਜੋਗ-ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਮੰਨਣ ਅਤੇ ਕਮਾਉਣ 

ਨਾਲ ਿੀ ਜੀਵ ਦੀ ਇਜ਼ਤ ਬਣਦੀ ਿੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਸਫਹਤ-ਸਾਲਾਿ ਿੀ ਸਿੱਚਾ ਜਨੇਊ ਿੈ। ਹਕਉਂਹਕ ਹਸਫਹਤ-ਸਾਲਾਿ ਆਸਰੇ ਿੀ 

ਦਰਗਾਿ ਹਵਚ ਆਦਰ-ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰੀਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਹਸਫਹਤ-ਸਾਲਾਿ ਰੂਪ੍ੀ ਇਿ ਪ੍ਹਵਿੱਤਰ ਜਨੇਊ ਕਦੇ ਨਿੀਂ ਟੁਿੱਟਦਾ।23 

                                                

23 ਸਚ ਨਾਹਮ ਪ੍ਹਤ ਊਪ੍ਜੈ ਕਰਹਮ ਨਾਮ ੁਕਰਤਾਰੁ ॥ ਅਹਿਹਨਹਸ ਹਿਰਦੈ ਜੇ ਵਸੈ ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਪ੍ਾਰੁ ॥੪॥੧॥੩੧॥ -ਗੁਰ ੂਗਰੰਥ 

ਸਾਹਿਬ ੩੫੮ 
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ਪ੍ਦ ਅਰਥ 

ਨਾਇ = ਨਾਮ ਨਾਲ, ਨਾਮ ਸਦਕਾ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਣ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

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

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

 

ਮੰਹਨਐ = (ਨਾਮ) ਮੰਨਣ ਨਾਲ। 

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

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਮੰਨਣਾ; ਲਹਿਦੰੀ - ਮੰਨਣ (ਆਹਗਆ ਮੰਨਣਾ, ਸਵੀਕਾਰਨਾ; ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਾ) ਹਸੰਧੀ - ਮੰਨਣੁ (ਆਦਰ 

ਕਰਨਾ, ਆਹਗਆ ਮੰਨਣਾ); ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਮਣਇ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਮੰਣਏ (ਵੀਚਾਰਦਾ ਿ)ੈ;  ਪ੍ਾਲੀ - ਮੰਨਹਤ (ਵੀਚਾਰਦਾ ਿ,ੈ ਸਮਿਦਾ 

ਿੈ; ਹਦਰੜਹ ਿੈ); ਸੰਸਹਿਤ - ਮਨਯਤੇ (मन्यते - ਵੀਚਾਰਦਾ ਿੈ; ਆਦਰ ਕਰਦਾ ਿੈ)। 

 

ਪ੍ਹਤ = ਪ੍ਹਤ-ਪ੍ਰਹਤਸ਼ਠਾ, ਇਜ਼ਤ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਬਰਜ - ਪ੍ਤ/ਪ੍ਤੁ/ਪ੍ਹਤ (ਮਹਰਆਦਾ, ਲਿੱਜਾ, ਇਜ਼ਤ); ਸੰਸਹਿਤ - ਪ੍ਰਹਤਸ਼੍ਠਾ (प्रवतष्ठा - ਜਸ, ਪ੍ਰਹਸਿੱਧੀ, ਕੀਰਤੀ)। 

 

ਊਪ੍ਜ ੈ= ਉਪ੍ਜਦੀ ਿ,ੈ ਪੈ੍ਦਾ ਿੁੰਦੀ ਿੈ; ਬਣਦੀ ਿੈ, ਹਮਲਦੀ ਿੈ। 

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

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਉਪ੍ਜ;ੈ ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਉੱਪ੍ਿੱਜਇ; ਪ੍ਾਲੀ -ਉੱਪ੍ਿੱਜਹਤ; ਸੰਸਹਿਤ - ਉਤ੍ਪ੍ਦਯਤੇ (उत्पदयते - ਉਪ੍ਜਦਾ ਿੈ)। 

 

ਸਾਲਾਿੀ = ਸਾਲਾਿ+ਿੀ, ਹਸਫਹਤ-ਸਾਲਾਿ ਿੀ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਸਾਲਾਿਿਾ੍; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਸਲਾਿਾ (ਉਸਤਹਤ); ਸੰਸਹਿਤ - ਸ਼ਲਾਘਾ (शलाघा - ਸ਼ੇਖੀ, ਉਸਤਹਤ)। 
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ਸਚ ੁ= ਸਿੱਚਾ, ਅਸਲ। 

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

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

 

ਸੂਤੁ = ਸੂਤਰ, ਧਾਗਾ, ਜਨੇਊ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਬਰਜ - ਸੂਤ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਸੁਿੱਤ; ਪ੍ਾਲੀ - ਸੁਿੱਤ/ਸੁਿੱਤਕ (ਧਾਗਾ, ਰਿੱਸੀ); ਸੰਸਹਿਤ - ਸੂਤਰਮਾ੍ (सूत्रम् - ਧਾਗਾ, ਿੋਰਾ, ਰਿੱਸੀ)। 

 

ਦਰਗਿ = (ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ) ਦਰਗਾਿ (ਹਵਚ)। 

ਨਾਂਵ, ਅਹਧਕਰਣ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਫ਼ਾਰਸੀ - ਦਰਗਾਿ/ਦਰਗਿ (ਕਹਚਿਰੀ)। 

 

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 - ਅਡਤਰ (ਅੰਦਰ, ਅੰਤਰਾਲ/ਵਕਫ਼ਾ), 

ਅਡਤਰਾ/ਅਡਤਰੇਣ/ਅਡਤਰ ੇ(ਹਵਚਕਾਰ, ਅੰਦਰ); ਸੰਸਹਿਤ - ਅੰਤਰ (अन्तर - ਅੰਦਰਲਾ ਭਾਗ, ਨੇੜੇ; ਹਰਗਵੇਦ -  

ਲਾਗਲਾ)। 

 

ਪ੍ਾਈਐ = ਪ੍ਾਈਦਾ ਿ,ੈ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰੀਦਾ ਿ।ੈ 

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 (प्रापयवत - ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਾਉਂਦਾ ਿੈ, ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ 

ਕਰਦਾ ਿ)ੈ। 
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ਤਗੁ = ਧਾਗਾ, ਜਨੇਊ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਤਗਾ/ਤਗੁ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਤਿੱਗ; ਸੰਸਹਿਤ - ਤਰਾਿੱਗ (त्राग्ग - ਿੋਰਾ, ਧਾਗਾ)। 

 

ਤੂਟਹਸ = ਟੁਿੱਟਦਾ ਿੈ। 

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

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਤੁਟਣਾ/ਟੁਟਣਾ; ਹਸੰਧੀ - ਟ੍ਰੁਟਣੁ (ਟੁਿੱਟਣਾ); ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਤੁਿੱਟਇ/ਟੁਿੱਟਇ (ਟੁਿੱਟਾ ਿੈ); ਸੰਸਹਿਤ - 

ਤ੍ਰੁਟਯਹਤ (त्रुटयवत - ਟੁਿੱਟਾ ਿੈ; ਥਿੱਲੇ ਹਿਗਦਾ ਿ)ੈ। 

 

ਪੂ੍ਤ = ਪ੍ਹਵਿੱਤਰ।24 

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

ਬਰਜ - ਪੂ੍ਤ (ਪ੍ਹਵਿੱਤਰ); ਸੰਸਹਿਤ - ਪ੍ਹਵਤਰ (पववत्र - ਸ਼ੁਿੱਧ, ਪ੍ਾਕ)। 

 

॥੩॥  = ਤੀਜਾ ਸਲੋਕ ਸੰਪ੍ੂਰਨ। 

 

ਕਾਹਵਕ ਪ੍ਖ 

ਇਸ ਪ੍ਉੜੀ ਦੇ ਪੂ੍ਰਬਲੇ ਸਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਰਚਨਾਤਮਕ ਢਾਂਚ ੇਨਾਲ ਪੂ੍ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਜੁਹੜਆ ਇਿ ਸਲੋਕ ਵੀ ਹਦਖਾਵ ੇਦੇ ਜਨੇਊ ਦੀ ਥਾਂ 

ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿੱਚਾ ਤੇ ਸਥਾਈ ਜਨੇਊ ਪ੍ਹਿਨਣ ‘ਤੇ ਬਲ ਹਦੰਦਾ ਿੈ। ਇਸ ਸਲੋਕ ਦੀ ਇਿ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਿ ੈਹਕ ਇਿ ਬਾਿਰੀ ਜਨੇਊ 

ਦੀ ਹਵਅਰਥਤਾ ਨੰੂ ਅਹਭਹਵਅਕਤ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ  ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਮ ਦੀ ਵਹਿਆਈ ਨੰੂ ਕੇਂਦਰ ਹਵਚ ਰਖ ਕੇ ਚਲਦਾ ਿੈ। ਪੂ੍ਰਬਲੇੁੇ 

ਸਲੋਕਾ ਂਦੇ ਸੰਦਰਭ ਹਵਚ ਰਖ ਕੇ ਹਵਚਾਰਨ ਨਾਲ ਇਸ ਸਲੋਕ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੋਿਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਿ,ੈ ਹਕਉਂਹਕ ਇਸ ਹਵਚ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਮ 

ਦੇ ਜਨੇਊ ਦੀ ਸਥਾਪ੍ਤੀ ਸਮੇਤ ਬਾਿਰੀ ਜਨੇਊ ਦੀ ਹਵਅਰਥਤਾ ਵੀ ਪ੍ਿੱਕੀ ਿੋ ਜਾਂਦੀ ਿ।ੈ  

 

ਇਸ ਸਲੋਕ ਦਾ ਮਾਤਰਾ ਹਵਧਾਨ ੧੫+੧੧ (ਪ੍ਹਿਲੀ ਤੁਕ) ਅਤੇ ੧੩+੧੧ (ਦੂਜੀ ਤੁਕ) ਿ।ੈ ਇਸ ਨੰੂ ਦੋਿਰਾ ਛੰਦ ਅਧੀਨ 

ਰਹਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਹਕਉਂਹਕ ਇਸ ਸਲੋਕ ਦੀ ਹਸਰਫ ਪ੍ਹਿਲੀ ਤੁਕ ਹਵਚ ਿੀ ੧੩ ਦੀ ਜਗਹਾ ‘ਤੇ ੧੫ ਮਾਤਰਾਵਾ ਂਿਨ। 

                                                

24 ‘ਪੂ੍ਤ’ ਲਫ਼ਜ਼ ‘ਤਗੁ’ ਦਾ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ ਿੈ, ਔਂਕੜ ਭਾਵੇਂ ਕੇਵਲ ‘ਤਗੁ’ ਨੰੂ ਿੀ ਲਹਗਆ ਿ।ੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹਵਚ ਇਿ ਨੇਮ ਹਵਆਪ੍ਕ 

ਰੂਪ੍ ਹਵਚ ਵਰਹਤਆ ਹਗਆ ਿੈ। ਅਰਥ ਅਨਵੈ ਕਰਕੇ। 
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ਮਃ ੧ ॥  

ਤਗੁ ਨ ਇੰਦਰੀ   ਤਗੁ ਨ ਨਾਰੀ ॥ ਭਲਕੇ ਿੁਕ ਪਵ ੈ  ਲਨਤ ਦਾਿੀ॥ 

ਤਗੁ ਨ ਪੈਰੀ   ਤਗੁ ਨ ਹਿੀ ॥ ਤਗੁ ਨ ਲਜਹਵਾ   ਤਗੁ ਨ ਅਖੀ ॥ 

ਵੇਤਗਾ ਆਪ ੇਵਤੈ ॥  ਵਲਟ ਧਾਗੇ ਅਵਰਾ ਘਤ ੈ॥ 

ਲੈ ਭਾਲਿ ਕਰ ੇਵੀਆਹੁ ॥ ਕਲਢ ਕਾਗਲ ੁਦਸੇ ਰਾਹ ੁ॥ 

ਸੁਲਣ ਵੇਖਹੁ ਲੋਕਾ ਏਹ ੁਲਵਡਾਣੁ ॥ ਮਲਨ ਅੰਧਾ ਨਾਉ ਸੁਜਾਣੁ ॥੪॥ 

 

ਸ਼ਾਬਦਕ ਅਨੁਵਾਦ 

(ਬਰਾਿਮਣ ਨੇ) ਨਾ (ਆਪ੍ਣੀ) ਜਨਨ-ਇੰਦਰੀ ਨੰੂ ਧਾਗਾ (ਪ੍ਾਇਆ ਿ)ੈ, ਨਾ ਇਸਤਰੀ 25 (ਦੀ ਜਨਨ-ਇੰਦਰੀ) ਨੰੂ ਧਾਗਾ 

(ਪ੍ਾਇਆ ਿੈ, ਹਜਸ ਕਾਰਣ) ਹਨਤ ਸਵੇਰੇ ਦਾੜੀ ‘ਤੇ ਥੁਕ 26 ਪ੍ੈਂਦਾ ਿੈ। 

ਨਾ ਧਾਗਾ ਪੈ੍ਰਾਂ ਨੰੂ, ਨਾ ਧਾਗਾ ਿਿੱਥਾਂ ਨੰੂ। ਨਾ ਧਾਗਾ ਜੀਭਾ ਨੰੂ, ਨਾ ਧਾਗਾ ਅਿੱਖਾ ਂਨੰੂ (ਪ੍ਾਇਆ) ਿੈ। 

(ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਬਰਾਿਮਣ ਆਪ੍ ਤਾ)ਂ ਹਬਨਾਂ ਧਾਗੇ ਦੇ ਹਫਰਦਾ ਿੈ, (ਪ੍ਰ) ਿੋਰਾਂ ਨੰੂ ਧਾਗੇ ਵਿੱਟ-ਵਿੱਟ ਕੇ ਪ੍ਾਉਂਦਾ ਿੈ। 

(ਬਰਾਿਮਣ ਆਪ੍ਣੇ ਜਜਮਾਨਾਂ ਤੋਂ) ਦਖਸ਼ਣਾ ਲੈ ਕੇ (ਉਨਹਾ ਂਦੇ ਬਿੱਚ-ੇਬਿੱਚੀਆ ਂਦਾ) ਹਵਆਿ ਕਰਦਾ ਿੈ, (ਅਤੇ ਪ੍ਿੱਤਰੀ ਵਾਲਾ) 

ਕਾਗਜ ਕਢ ਕੇ (ਉਨਹਾਂ ਨੰੂ ਜੀਵਨ ਦਾ) ਰਸਤਾ ਦਸਦਾ ਿੈ। 

ਿੇ ਲੋਕ!ੋ ਸੁਣੋ (ਤੇ ਬਰਾਿਮਣ ਦਾ) ਇਿ (ਅਜੀਬ) ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖੋ। (ਉਿ) ਮਨ ਕਰਕੇ (ਤਾਂ) ਅੰਨਹਾ ਿੈ  (ਪ੍ਰ) ਨਾਮ ਿੈ ਹਸਆਣਾ। 

  

                                                

25 ਪ੍ਰੋ. ਸਾਹਿਬ ਹਸੰਘ ਨੇ ‘ਇੰਦਰ ੀ’ ਅਤੇ ‘ਨਾਰੀ’ ਦਾ ਅਰਥ ਿਮਵਾਰ ‘ਸ਼ਰੀਰਕ ਇੰਦਰੇ ’ਤੇ ‘ਨਾੜੀਆ’ਂ ਕੀਤਾ ਿ,ੈ ਜਦਹਕ ਭਾਈ 

ਕਾਨਹ ਹਸੰਘ ਨਾਭਾ ਨੇ ‘ਇੰਦਰ ੀ’ ਦੇ ਅਨੇਕ ਅਰਥਾਂ ਹਵਚੋਂ ਇਕ ਅਰਥ ‘ਹਲੰਗ, ਜਨਨੇਂ ਹਦਰਯ’ ਅਤੇ ‘ਨਾਰੀ’ ਦਾ ਇਕ ਅਰਥ ‘ਨਾਰੀ ਦਾ 

ਖਾਸ ਹਚੰਨਹ, ਯੋਹਨ, ਭਗ’ ਕੀਤਾ ਿੈ। ਸ਼ਬਦਾਰਥੀ ਹਵਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਪੰ੍ਗਤੀ ਦੇ ਅਰਥ ‘ਮਰਦ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਹਵਸ਼ ੇਅੰਗਾ ਂ

ਲਈ ਕੋਈ ਧਾਗਾ ਨਿੀਂ’ ਕੀਤੇ ਿਨ। ਪ੍ਰਸੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਇਥੇ ਨਰ ਤੇ ਨਾਰੀ ਦੀਆਂ ਜਨਨ-ਇੰਦਰੀਆ ਂਵਿੱਲ ਿੀ ਇਸ਼ਾਰਾ 

ਜਾਪ੍ਦਾ ਿੈ। ਹਕਉਂਹਕ ਇਸ ਸਲੋਕ ਦੀਆ ਂਅਗਲੀਆ ਂਤੁਕਾ ਂ ਹਵਚ ਵੀ ਪੈ੍ਰਾਂ, ਿਥਾਂ, ਹਜਿਵਾ, ਅਖਾਂ ਆਹਦ ਇੰਦਰੀਆ ਂਦਾ ਿੀ 

ਹਜਕਰ ਿ।ੈ ਸ਼ਾਬਦਕ ਅਰਥਾਂ ਦੀ ਹਵਹਭੰਨਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੰਤਰੀਵ-ਭਾਵ ਸਾਰ ੇਟੀਕਾਕਾਰਾ ਂਦਾ ਇਕੋ ਿੀ ਿੈ ਹਕ ਜੇ ਪੰ੍ਹਿਤ ਨੇ 

ਹਵਸ਼ੇ ਹਵਕਾਰਾ ਂਵਲੋਂ  ਆਪ੍ਣੇ ਮਨ ਅਤੇ ਹਬਰਤੀ ਨੰੂ ਨਿੀਂ ਮੋਹੜਆ, ਤਾਂ ਮਹਿਜ ਧਾਗੇ ਦਾ ਜਨੇਊ ਪ੍ਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਿੀਂ ਿੈ। 

26 ਗੁਰਬਾਣੀ ਹਵਚ ‘ਥੁਕ’ ਸ਼ਬਦ ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ ਿ:ੈ ਥੁਕਾ ਪ੍ਈਆ ਹਤਤੁ ॥ -ਗੁਰ ੂਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ੪੭੩ 
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ਭਾਵਾਰਥਕ-ਹਸਰਜਣਾਤਮਕ ਅਨੁਵਾਦ 

ਬਰਾਿਮਣ ਨੇ ਨਾ ਆਪ੍ਣੀ ਜਨਨ-ਇੰਦਰੀ ਨੰੂ ਅਤੇ ਨਾ ਿੀ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਜਨਨ-ਇੰਦਰੀ ਨੰੂ ਹਵਕਾਰਾ ਂਵਿੱਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ 

ਕੋਈ ਪ੍ਰਿੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਿ,ੈ ਹਜਸ ਕਾਰਣ ਆਏ ਹਦਨ ਮੂੰਿ ‘ਤੇ ਹਫਟਕਾਰ ਪ੍ੈਂਦੀ ਅਤੇ ਬੇਇਜ਼ਤ ਿੋਣਾ ਪ੍ੈਂਦਾ ਿੈ। 

ਨਾ ਪੈ੍ਰਾਂ ਨੰੂ ਕੋਈ ਰੋਕ ਿ ੈਹਕ ਉਿ ਮੰਦੇ ਪ੍ਾਸ ੇਨਾ ਜਾਣ ਤੇ ਨਾ ਿੀ ਿਿੱਥਾਂ ਨੰੂ ਕੋਈ ਰੋਕ ਿ ੈਹਕ ਉਿ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ। 

ਨਾ ਜੀਭ ਨੰੂ ਕੋਈ ਰੋਕ ਿੈ ਹਕ ਉਿ ਿੂਠ ਨਾ ਬੋਲੇ/ਹਕਸੇ ਦੀ ਹਨੰਹਦਆ ਨਾ ਕਰ ੇਤੇ ਨਾ ਿੀ ਅਿੱਖਾਂ ਨੰੂ ਕੋਈ ਰੋਕ ਿ ੈਹਕ ਉਿ ਪ੍ਰਾਏ 

ਰੂਪ੍ ਆਹਦ ਵਿੱਲ ਮਾੜੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਨਾ ਵੇਖਣ। 

ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਬਰਾਿਮਣ ਆਪ੍ ਤਾਂ ਆਤਮ-ਸੰਜਮ ਰੂਪ੍ੀ ਧਾਗੇ ਤੋਂ ਹਬਨਾਂ (ਵੇਤਗਾ) ਿੀ ਹਫਰਦਾ ਿੈ, ਪ੍ਰ ਿੋਰਨਾਂ ਨੰੂ ਸੂਤ ਦੇ ਜਨੇਊ 

ਵਿੱਟ-ਵਿੱਟ ਕੇ ਪ੍ਾਉਂਦਾ ਿੈ। 

ਬਰਾਿਮਣ ਆਪ੍ਣੇ ਜਜਮਾਨਾ ਂਤੋਂ ਦਖਸ਼ਣਾ ਦੇ ਨਾ ਂ‘ਤੇ ਭਾੜਾ ਲੈ ਕੇ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਬਿੱਚ-ੇਬਿੱਚੀਆ ਂਦਾ ਹਵਆਿ ਕਰਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਪ੍ਿੱਤਰੀ 

ਕਢ ਕੇ ਉਨਹਾਂ ਨੰੂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਸਦਾ ਿੈ, ਪ੍ਰ ਅਸਲ ਹਵਚ ਆਪ੍ ਸਿੀ ਜੀਵਨ-ਰਾਿ ਤੋਂ ਭਟਹਕਆ ਿੋਇਆ ਿੈ।27 

ਿੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ!ੋ ਗਿੁ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਤੇ ਬਰਾਿਮਣ ਦਾ ਇਿ ਅਜੀਬ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖ ੋਹਕ ਮਨ ਕਰਕੇ ਅਹਗਆਨੀ ਿੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 

ਵੀ ਉਿ ਆਪ੍ਣੇ ਆਪ੍ ਨੰੂ ਹਸਆਣਾ (ਸੁਜਾਣ) ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਿ।ੈ28 

 

ਪ੍ਦ ਅਰਥ 

ਤਗੁ = ਧਾਗਾ, ਜਨੇਊ; ਕੁਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਿੇਜ਼, ਰੋਕ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਤਗਾ/ਤਗੁ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਤਿੱਗ; ਸੰਸਹਿਤ - ਤਰਾਿੱਗ (त्राग्ग - ਿੋਰਾ, ਧਾਗਾ)। 

 

                                                

27 ਜਜਮਾਨ ਦੀ ਧੀ, ਹਜਿੜੀ ਹਕ ਬਰਾਿਮਣ ਦੀ ਆਪ੍ਣੀ ਧੀ ਸਮਾਨ ਿ,ੈ ਦਾ ਹਵਆਿ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਭਾੜਾ ਲੈਂਦਾ ਿ ੈਜੋ ਹਕ 

ਹਕਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਜੋਗ ਨਿੀਂ ਿੈ: ਸਸ ੈਸੰਜਮ ੁਗਇਓ ਮੂੜੇ ਏਕੁ ਦਾਨੁ ਤੁਧੁ ਕੁਥਾਇ ਲਇਆ ॥  ਸਾਈ ਪੁ੍ਤਰ ੀ ਜਜਮਾਨ ਕੀ ਸਾ ਤੇਰੀ 

ਏਤੁ ਧਾਹਨ ਖਾਧੈ ਤੇਰਾ ਜਨਮੁ ਗਇਆ ॥੬॥  -ਗੁਰ ੂਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ੪੩੫ 

ਗੁਰਮਹਤ ਅਨੁਸਾਰ ਅਨੰਦ ਕਾਰਜ ਸਮੇਂ ਲੜਕੀ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਹਪ੍ਤਾ ਪ੍ਾਸੋਂ ਭਾੜਾ ਲੈਣਾ ਹਵਵਰਹਜਤ ਿੈ। ਰਾਗੀ ਅਤੇ ਗਰੰਥੀ ਹਸੰਘਾ ਂਨੰੂ 

ਵੀ ਇਸ ਗੁਰ ਉਪ੍ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹਸਹਖਆ ਲੈਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ। 

28 ਧੀਆ ਂਦੇ ਹਵਆਿ ਪੈ੍ਸੇ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ੜਹਾਉਣੇ, ਹਫਰ ਆਖਣਾ ਂਧੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਪੈ੍ਸਾ (ਧਾਨ) ਖਾਣਾ ਪ੍ਾਪ੍ ਿ,ੈ ਇਿ ਇਕ ਵਿੀ 

ਅਚਰਜ ਗਿੱਲ ਿੈ। ਪੰ੍ਹਿਤ ਮਨ ਕਰਕ ੇਅੰਨਹਾ ਿੈ, ਹਕਉਂਹਕ ਇਸ ਦੇ ਕੰਮ ਅਹਗਆਹਨਆ ਂਵਾਲੇ ਿਨ; ਇਸ ਨੰੂ ਪ੍ਰਲੋਕ ਦੀ ਸੋਿੀ 

ਨਿੀਂ, ਪ੍ਰ ਆਪ੍ਣਾ ਨਾਉਂ ਸੁਜਾਨ (ਹਸਆਣਾ) ਸਦਾਉਂਦਾ ਿੈ: ਮਾਇਆ ਕਾ ਮੁਿਤਾਜ ੁਪੰ੍ਹਿਤੁ ਕਿਾਵੈ॥ -ਹਗ. ਿਰਬੰਸ ਹਸੰਘ, ਗੁਰ ੂ

ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਹਨਰਣੈ ਸਟੀਕ, ਪ੍ਹਟਆਲਾ, ੨੦੧੧, ਪੰ੍ਨਾ ੨੩੧ 
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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)। 

 

ਇੰਦਰ ੀ = ਇੰਦਰੀ ਲਈ/ਨੰੂ, ਜਨਨ-ਇੰਦਰੀ ਲਈ/ਨੰੂ। 

ਨਾਂਵ, ਸੰਪ੍ਰਦਾਨ ਕਾਰਕ; ਇੰਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਇੰਦਰੀ (ਪੁ੍ਰਖ ਦਾ ਹਲੰਗ, ਪੁ੍ਰਖ ਜਾਂ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਹਲੰਗ); ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਇੰਹਦਯ (ਇੰਦਰੀ, ਸਰੀਰ 

ਦਾ ਅੰਗ); ਪ੍ਾਲੀ - ਇੰਹਦਰਯ (ਹਵਭਾਗ); ਸੰਸਹਿਤ - ਇੰਹਦਰਯਮਾ੍ (इवन्ियम् -  ਇੰਦਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਹਿਮੰਤ; ਪੁ੍ਰਖ ਦਾ ਹਲੰਗ, 

ਇੰਦਰੀ)। 

 

ਨਾਰੀ = ਨਾਰੀ ਲਈ/ਨੰੂ, ਇਸਤਰੀ (ਦੀ ਜਨਨ-ਇੰਦਰੀ) ਲਈ/ਨੰੂ। 

ਨਾਂਵ, ਸੰਪ੍ਰਦਾਨ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਬਰਜ - ਨਾਹਰ/ਨਾਹਰਯ/ਨਾਰੀ (ਔਰਤ, ਨਾੜੀ); ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਨਾਹਰ/ਨਾਰੀ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਣਾਰੀ; ਪ੍ਾਲੀ - ਨਾਰੀ; ਸੰਸਹਿਤ - ਨਾਰੀ 

(ਇਸਤਰੀ, ਪ੍ਤਨੀ)। 

 

ਭਲਕ ੇ= ਸਵੇਰੇ, ਆਏ ਹਦਨ। 

ਹਕਹਰਆ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ। 

ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਭਲਕ/ਭਲਕ;ੇ ਲਹਿੰਦੀ - ਭਲਕ ੇ(ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹਦਨ, ਕਿੱਲਹ )।29 

 

ਥੁਕ = ਥੁਕ; ਹਫਟਕਾਰ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਨੇਪ੍ਾਲੀ/ਬੰਗਾਲੀ - ਥੁਕ; ਲਹਿੰਦੀ - ਥੁਿੱਕ; ਹਸੰਧੀ - ਥੁਕ (ਥੁਕ); ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਥੁਕ/ਥੁਿੱਕ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਥੁਿੱਕ (ਥੁਕ, ਬਲਗਮ); 

ਸੰਸਹਿਤ - ਥੁਿੱਕ (थुक्क - ਥੁਕਣਾ)। 

 

                                                

29 ਖੋਜ ਦੀ ਅਣਿੋਂਦ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਹਵਉਤਪ੍ਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕੁਿ ਹਕਿਾ ਨਿੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।  
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ਪ੍ਵੈ = ਪ੍ੈਂਦੀ ਿੈ। 

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

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਪੈ੍ਣਾ/ਪ੍ਉਣਾ (ਹਿਗਣਾ); ਲਹਿੰਦੀ - ਪੇ੍ਵਣ; ਹਸਧੰੀ - ਪ੍ਵਣੁ (ਹਿਗਣਾ, ਵਾਪ੍ਰਨਾ); ਪ੍ਾਲੀ - ਪ੍ਤਹਤ 

(ਉਤਰਦਾ ਿ,ੈ ਹਿਗਦਾ ਿ)ੈ; ਸੰਸਹਿਤ - ਪ੍ਰਪ੍ਹਤ (प्रपवत - ਿੇਠਾਂ ਹਿਗਦਾ ਿ)ੈ। 

 

ਹਨਤ = ਿਰ ਰੋਜ। 

ਹਕਹਰਆ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਹਨਤ; ਸੰਸਹਿਤ - ਹਨਤਯ (वनत्य - ਹਨਰੰਤਰ, ਲਗਾਤਾਰ, ਿਮੇਸ਼ਾ)। 

 

ਦਾੜੀ = ਦਾੜਹ ੀ ‘ਤੇ; ਮੂੰਿ ‘ਤੇ। 

ਨਾਂਵ, ਅਹਧਕਰਣ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਲਹਿੰਦੀ - ਦਾੜੀ; ਹਸੰਧੀ - ਿਾੜੀ; ਬਰਜ - ਦਾੜੀ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਦਾਢੀ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਦਾਹਢਆ;  ਪ੍ਾਲੀ - ਦਾਹਠਕਾ; ਸੰਸਹਿਤ - 

ਦਾਹਢਕਾ (दादढका - ਦਾੜਹ ੀ)। 

 

ਪੈ੍ਰੀ = ਪੈ੍ਰਾਂ ਲਈ/ਨੰੂ। 

ਨਾਂਵ, ਸੰਪ੍ਰਦਾਨ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ/ਬਰਜ - ਪੈ੍ਰ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਪੈ੍ੜ/ਪੈ੍ਯੜ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਪੈ੍/ਪ੍ਯ; ਸੰਸਹਿਤ - ਪ੍ਦ (पद - ਪੈ੍ਰ)। 

 

ਿਥੀ = ਿਿੱਥਾਂ ਲਈ/ਨੰੂ। 

ਨਾਂਵ, ਸੰਪ੍ਰਦਾਨ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ। 

ਲਹਿੰਦੀ - ਿਿੱਥ; ਹਸੰਧੀ - ਿਥੁ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਿਤ੍ਥ; ਪ੍ਾਲੀ - ਿਤ੍ਥ (ਿਿੱਥ, ਬਾਂਿ ਦਾ ਅਗਲਾ ਹਿਿੱਸਾ); ਸੰਸਹਿਤ - ਿਸ੍ਤ 

(हस्त: - ਿਿੱਥ)। 

 

ਹਜਿਵਾ = ਜੀਭਾ/ਜੀਭ ਲਈ/ਨੰੂ। 

ਨਾਂਵ, ਸੰਪ੍ਰਦਾਨ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 
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ਬਰਜ - ਹਜਿਵਾ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਜੀਭ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਹਜਬ੍ਭਾ; ਸੰਸਹਿਤ - ਹਜਿਵਾ(वजह्वा - ਜੀਭ)। 

 

ਅਖੀ = ਅਿੱਖਾਂ ਲਈ/ਨੰੂ। 

ਨਾਂਵ, ਸੰਪ੍ਰਦਾਨ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ। 

ਲਹਿੰਦੀ - ਅਿੱਖ; ਹਸੰਧੀ - ਅਹਖ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਅਹਖਖ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ/ਪ੍ਾਲੀ - ਅਹਖਖ/ਅਹਛਛ; ਸੰਸਹਿਤ - ਅਹਖਸ਼ (अवक्ष - ਅਿੱਖ)। 

 

ਵੇਤਗਾ = ਵੇ-ਤਗਾ, ਹਬਨਾ ਂਧਾਗੇ ਦੇ, ਜਨੇਊ ਤੋਂ ਹਬਨਾਂ। 

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

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਵੇ/ਬੇ; ਫ਼ਾਰਸੀ - ਬੇ/ਬੀ (ਹਬਨਾਂ, ਬਗ਼ੈਰ) + ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਤਗਾ/ਤਗੁ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਤਿੱਗ; 

ਸੰਸਹਿਤ - ਤਰਾਿੱਗ (त्राग्ग - ਿੋਰਾ, ਧਾਗਾ)। 

 

ਆਪੇ੍ = ਆਪ੍ ਿੀ। 

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

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਆਹਪ੍; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਅਿੱਪ੍ਣ; ਸੰਸਹਿਤ - ਆਤ੍ਮਹਨਾ੍ (आत्मवन ्- ਆਪ੍)। 

 

ਵਤੈ = ਹਫਰਦਾ ਿੈ। 

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

ਲਹਿੰਦੀ - ਵਿੱਤਣ (ਭਾਉਣਾ/ਘੁੰਮਣਾ); ਹਸੰਧੀ - ਵਟਣੁ (ਮੁੜਨਾ, ਭਾਉਣਾ/ਘੁੰਮਣਾ); ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਵਿੱਤਇ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਵਿੱਤਅਇ 

(ਮੌਜੂਦ ਿੈ, ਿੈ); ਸੰਸਹਿਤ - ਹਵਰਤਯਤੇ (वृतयते - ਮੁੜਦਾ, ਚਲਦਾ ਿੈ)।  

 

ਵਹਟ = ਵਿੱਟ ਕੇ। 

ਪੂ੍ਰਬ ਪੂ੍ਰਣ ਹਕਰਦੰਤ (ਹਕਹਰਆ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ)। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਵਟਣਾ (ਮਰੋੜਨਾ);  ਲਹਿੰਦੀ - ਵਿੱਟਣ (ਮਰੋੜਨਾ);  ਹਸੰਧੀ - ਵਟਣੁ (ਮਰੋੜਨਾ, ਗੁੰਦਣਾ, ਹਨਚੋੜਨਾ); 

ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਵਿੱਟੇਇ/ਵਿੱਟਇ (ਮੋੜਦਾ ਿੈ, ਘੁੰਮਾਉਂਦਾ ਿ)ੈ; ਪ੍ਾਲੀ - ਵਿੱਟੇਹਤ (ਮੋੜਦਾ ਿੈ, ਮਰੋੜਦਾ ਿੈ); ਸੰਸਹਿਤ - ਵਰ੍ਤਯਹਤ 

(वतययवत - ਮੋਹੜਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ, ਘੁੰਮਦਾ ਿ)ੈ। 
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ਧਾਗ ੇ= ਜਨੇਊ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ। 

ਮਰਾਠੀ - ਧਾਗਾ; ਲਹਿੰਦੀ - ਧਾਿੱਗਾ; ਹਸੰਧੀ - ਧਾਗੋ (ਧਾਗਾ, ਰਿੱਸੀ); ਬਰਜ - ਧਾਗਾ; ਸੰਸਹਿਤ - ਧਾਿੱਗ (धाग्ग - ਧਾਗਾ, ਿੋਰਾ)। 

 

ਅਵਰਾ = ਿੋਰਨਾ ਂਨੰੂ। 

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

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਅਵਰ/ਅਵਰੁ/ਅਵਹਰ/ਅਵਰਾ; ਬਰਜ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਅਵਰ/ੁਅਵਰ (ਿੋਰ, ਦੂਜਾ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ  - ਅਵਰ (ਿੋਰ, 

ਬਾਅਦ ਦਾ); ਪ੍ਾਲੀ - ਅਪ੍ਰ (ਿੋਰ, ਅਗਲਾ); ਸੰਸਹਿਤ - ਅਪ੍ਰ (अपर - ਮਗਰਲਾ, ਿੋਰ, ਵਖਰਾ, ਬਾਅਦ ਦਾ)। 

 

ਘਤੈ = ਘਤਦਾ ਿੈ, ਪ੍ਾਉਂਦਾ ਿੈ। 

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

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਮਰਾਠੀ - ਘਿੱਤਣਾ (ਉਲਿੱਦਣਾ, ਸੁਿੱਟਣਾ, ਪ੍ਾਉਣਾ, ਪ੍ਹਿਨਣਾ); ਲਹਿੰਦੀ - ਘਿੱਤਣ (ਉਲਿੱਦਣਾ, ਿੇਗਣਾ, ਫੈਲਾਉਣਾ); 

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਘਿੱਤਇ (ਉਲਿੱਦਦਾ ਿੈ, ਸੁਿੱਟਦਾ ਿੈ, ਭੇਜਦਾ ਿੈ); ਸੰਸਹਿਤ - ਘਲਹਤ (घलवत - ਉਲਿੱਦਦਾ ਿੈ)। 

 

ਲੈ = 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 (लभत े- ਫੜਦਾ ਿੈ, ਲੈਂਦਾ ਿੈ)। 

 

ਭਾਹੜ = ਭਾੜੀ,30 ਮਜਦੂਰੀ, ਦਖਸ਼ਣਾ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਹਸੰਧੀ - ਭਾਹੜ (ਦਲਾਲ ਦੀ ਮਜਦੂਰੀ); ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਭਾਹਿ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਭਾਿੀ (ਭਾੜਾ/ਹਕਰਾਇਆ, ਕਰ/ਮਸੂਲ); ਸੰਸਹਿਤ - 

                                                

30 ‘ਭਾੜੀ’ ਇਥੇ ‘ਭਾੜਾ’ ਦਾ ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ ਿ।ੈ ਹਵਸਥਾਰ ਲਈ ਵੇਖ:ੋ ਪ੍ਰੋ. ਸਾਹਿਬ ਹਸੰਘ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਹਵਆਕਰਣ, ਅੰਹਮਰਤਸਰ, 

1970, ਪੰ੍ਨਾ 392 
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ਭਾਹਰ੍ਤ (भार्तय - ਮਜਦੂਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ)। 

 

ਕਰ ੇ= ਕਰਦਾ ਿੈ। 

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

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

 

ਵੀਆਿ ੁ= ਹਵਆਿ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਲਹਿੰਦੀ - ਹਵਵਾਿ/ਹਵਆਿ; ਹਸੰਧੀ - ਹਵਿਾਉ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਹਵਵਾਿ/ਹਵਵਾਿੁ/; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਹਵਵਾਿ/ਹਵਆਿ; ਪ੍ਾਲੀ - ਹਵਵਾਿ; 

ਸੰਸਹਿਤ - ਹਵਵਾਿਿ (वववाह: - ਹਵਆਿ)। 

 

ਕਹਢ = ਕਢ ਕੇ। 

ਪੂ੍ਰਬ ਪੂ੍ਰਣ ਹਕਰਦੰਤ (ਹਕਹਰਆ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ)। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਕਢ ੈ(ਬਾਿਰ ਕਢਦਾ ਿੈ); ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਕਢ/ੈਕਢਇ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਕਡ੍ਢਇ (ਹਖਿੱਚਦਾ ਿੈ, ਲਕੀਰ ਮਾਰਦਾ ਿ,ੈ 

ਿਲ ਵਾਿੁੰਦਾ ਿੈ); ਸੰਸਹਿਤ - ਕਡ੍ਢਹਤ (कड्ढवत - ਹਖਿੱਚਦਾ ਿੈ, ਬਾਿਰ ਕਢਦਾ ਿੈ)।  

 

ਕਾਗਲੁ = ਕਾਗਜ਼, (ਪ੍ਿੱਤਰੀ ਵਾਲਾ) ਕਾਗਜ਼। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਬਰਜ - ਕਾਗਰ; ਫ਼ਾਰਸੀ - ਕਾਗ਼ਦ/ਕਾਹਗ਼ਦ/ਕਾਹਗ਼ਜ਼; ਅਰਬੀ - ਕਾਗ਼ਜ਼/ਕਾਹਗ਼ਜ਼ (ਵਰਕਾ, ਪ੍ਿੱਤਰਾ, ਹਜਸ ਉਤ ੇਕੁਿ ਹਲਹਖਆ 

ਜਾਵੇ)। 

 

ਦਸੇ = ਦਿੱਸਦਾ ਿੈ। 

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

ਲਹਿੰਦੀ - ਦਿੱਸਣ (ਦਿੱਸਣਾ); ਹਸੰਧੀ - ਿਸਣੁ (ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਦਿੱਸਏਇ/ਦਿੱਸਇ/ਦਹਰਸੇਇ; ਪ੍ਾਲੀ - ਦਿੱਸੇਹਤ; 

ਸੰਸਹਿਤ - ਦਰ੍ਸ਼ਯਹਤ (दशययवत - ਦੇਖਦਾ ਿੈ)। 
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ਰਾਿੁ = ਰਾਿ, ਰਸਤਾ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਫ਼ਾਰਸੀ - ਰਿ (ਰਾਿ)। 

 

ਸੁਹਣ = ਸੁਣੋ।31 

ਹਕਹਰਆ, ਿੁਕਮੀ ਭਹਵਖਤ ਕਾਲ; ਮਧਮ ਪੁ੍ਰਖ, ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ 

ਲਹਿੰਦੀ - ਸੁਣਣ; ਹਸੰਧੀ - ਸੁਣਣੁ (ਸੁਨਣਾ);  ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਸੁਹਣਇ/ਸਣੁਣ; ਪ੍ਾਲੀ - ਸੁਣਾਹਤ;  ਸੰਸਹਿਤ - ਹਸ਼ਰਣੋਹਤ (शृर्ोवत - 

ਸੁਣਦਾ ਿੈ)। 

 

ਵੇਖਿੁ = ਵੇਖ,ੋ ਹਵਚਾਰੋ। 

ਹਕਹਰਆ, ਿੁਕਮੀ ਭਹਵਖਤ ਕਾਲ; ਮਧਮ ਪੁ੍ਰਖ, ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ। 

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

 

ਲੋਕਾ = ਿੇ ਲੋਕ!ੋ 

ਨਾਂਵ, ਸੰਬੋਧਨ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ।  

ਬਰਜ - ਲੋਕ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਲੋਅ; ਸੰਸਹਿਤ - ਲੋਕਿ  (लोक: - ਲੋਕ, ਸੰਸਾਰ)। 

 

ਏਿੁ = ਇਿ। 

ਪ੍ੜਨਾਂਵੀ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ (ਹਵਿਾਣੁ ਦਾ), ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

                                                

31 ਇਥੇ ਇਿ ਗਿੱਲ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਿੈ ਹਕ ‘ਸੁਹਣ ਵੇਖਿੁ ਲੋਕਾ’ ਹਵਚ ‘ਵੇਖਿੁ’ ਅਤੇ ‘ਲੋਕਾ’ ਸਪ੍ਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਿੁਵਚਨੀ ਰੂਪ੍ 

ਿਨ ਜਦਹਕ ‘ਸੁਹਣ’ ਆਮ ਕਰਕੇ ਇਕਵਚਨੀ ਿੁੰਦਾ ਿੈ; ਪ੍ਰ ਹਕਤੇ-ਹਕਤੇ ਕਾਹਵਕ ਰੂਪ੍ਾਂਤਰ ਅਧੀਨ ‘ਸਹੁਣ’ (ਸੁਣਿ)ੁ ਬਿੁਵਚਨੀ 

ਰੂਪ੍ ਹਵਚ ਵੀ ਵਰਹਤਆ ਹਮਲਦਾ ਿੈ: ਸੰਤ ਜਨਿ ੁਸੁਹਣ ਭਾਈਿ ੋਛੂਟਨੁ ਸਾਚ ੈਨਾਇ ॥ -ਗੁਰ ੂਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ੫੨ ਅਤੇ ਯਾਰ ਮੀਤ 

ਸੁਹਨ ਸਾਜਨਿ ੁ ਹਬਨੁ ਿਹਰ ਛੂਟਨੁ ਨਾਹਿ ॥ -ਗੁਰ ੂਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ੨੫੯। ਹਵਸਥਾਰ ਲਈ ਵੇਖੋ: ਪ੍ਰੋ. ਸਾਹਿਬ ਹਸੰਘ, ਗੁਰਬਾਣੀ 

ਹਵਆਕਰਣ, ਹਸੰਘ ਬਰਦਰਜ਼, ਅੰਹਮਰਤਸਰ, 1970, ਪੰ੍ਨਾ 266 
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ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਏਿੁ/ਇਿ;ੁ ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਏਸ;ੋ ਸੰਸਹਿਤ - ਏਸ਼ਿ (एष: - ਯਿ, ਇਿ)। 

 

ਹਵਿਾਣੁ = ਅਜੀਬ ਕੌਤਕ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਹਵਿਾਣੀ/ਹਵਿਾਣ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਹਵਿਾਣੀ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਹਵਿਾਣ (ਕੌਤਕ); ਸੰਸਹਿਤ - ਹਵਿੰਬਨਾ੍ (वविबंन् - 

ਨਕਲ, ਛਲ)। 

 

ਮਹਨ = ਮਨ ਕਰਕੇ।  

ਨਾਂਵ, ਕਰਣ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।  

ਲਹਿੰਦੀ - ਮੰਨ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਮਨੇ/ਮਣੇ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਮਹਣ/ਮਣ; ਸੰਸਹਿਤ - ਮਨਸਾ੍ (मनस ्- ਮਨ)। 

 

ਅੰਧਾ = ਅੰਨਹਾ, ਅਨਜਾਣ, ਅਹਗਆਨੀ। 

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

ਲਹਿੰਦੀ - ਅੰਨਹਾ/ਅੰਧਾ; ਬਰਜ - ਅੰਧ/ਅੰਧਾ/ਅੰਧਉ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ/ਪ੍ਾਲੀ - ਅੰਧ; ਸੰਸਹਿਤ - ਅੰਧ (अन्ध - ਅੰਧਾ)। 

 

ਨਾਉ = ਨਾਮ, ਨਾਂ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਮਰਾਠੀ/ਰਾਜਸਥਾਨੀ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ -  ਨਾਉ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਣਾਮ; ਸੰਸਹਿਤ - ਨਾਮਨਾ੍ (नामन ्- ਨਾਮ)। 

 

ਸੁਜਾਣੁ = ਸਭ ਕੁਿ ਜਾਨਣ ਵਾਲਾ, ਹਸਆਣਾ। 

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

ਲਹਿੰਦੀ/ਬਰਜ - ਸੁਜਾਣ (ਹਗਆਨਵਾਨ); ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਸੁਿਾਣ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਸੁ+ਜਾਣ (ਹਸਆਣਾ);  ਪ੍ਾਲੀ - ਜਾਨਕ; ਸੰਸਹਿਤ - 

ਜਾਨਤ (जानत - ਜਾਣਕਾਰ)। 

 

॥੪॥  = ਚਉਥਾ ਸਲੋਕ ਸੰਪ੍ੂਰਨ। 
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ਕਾਹਵਕ ਪ੍ਖ 

ਇਸ ਸਲੋਕ ਦੀਆਂ ਪ੍ਹਿਲੀਆ ਂਚਾਰ ਤੁਕਾਂ ਹਵਚ ਵਾਕੰਸ਼ ਪ੍ਿੱਧਰੀ ਸੰਰਚਨਾਤਮਕ ਸਮਾਨੰਤਰਤਾ ਆਈ ਿ:ੈ 

ਤਗੁ ਨ ਇੰਦਰ ੀ  

ਤਗੁ ਨ ਨਾਰੀ 

ਤਗੁ ਨ ਪੈ੍ਰੀ 

ਤਗੁ ਨ ਿਥੀ 

ਤਗੁ ਨ ਹਜਿਵਾ 

ਤਗੁ ਨ ਅਖੀ 

 

ਇਸ ਸਮਾਨੰਤਰਤਾ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦ-ਜੋੜਾ:ਂ ‘ਇੰਦਰ ੀ ਨਾਰੀ’, ‘ਪੈ੍ਰੀ-ਿਥੀ’ ਅਤੇ ‘ਹਜਿਵਾ-ਅਖੀ’, ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੇਿਿੱਦ 

ਹਸਰਜਨਾਤਮਕ ਿੈ। ‘ਇੰਦਰ ੀ ਨਾਰੀ’ ਉਸਦ ੇਰੂਿਾਨੀ-ਆਤਮਕ ਹਵਵਿਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਿ।ੈ ਇਸ ੇਤਰਹਾ ਂ‘ਪੈ੍ਰੀ 

ਿਥੀ’ ਉਸਦੇ ਕਾਰਜ ਹਵਿਾਰ ਅਤੇ ‘ਹਜਿਵਾ-ਅਿੱਖੀ’ ਉਸਦੇ ਮਾਨਹਸਕ ਹਵਵਿਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਜੋਂ ਵਰਹਤਆ ਹਗਆ ਿੈ। ਇਨਹਾਂ 

ਸ਼ਬਦ ਜੋੜਾ ਂਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਿੀਂ ਇਿ ਸਪ੍ਸ਼ਟ ਕਰ ਹਦਤਾ ਹਗਆ ਿੈ ਹਕ ਬਾਿਰੀ ਜਨੇਊ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੰ੍ਹਿਤ ਰੂਿਾਨੀ-

ਆਤਮਕ, ਕਾਰਜ ਹਵਵਿਾਰ ਅਤੇ ਮਾਨਸਕ ਹਵਵਿਾਰ ਪ੍ਿੱਖੋਂ ਪੂ੍ਰੀ ਤਰਹਾਂ ‘ਹਵਕਾਰ-ਗਰਸਤ’ ਿੈ। 

 

ਇਸ ਸਲੋਕ ਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆ ਂ੬ ਤੁਕਾਂ ਹਵਚ ਹਵਅੰਗਾਤਮਕ ਜੁਗਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਿੋਏ ਪੰ੍ਹਿਤ ’ਤੇ ਹਵਅੰਗ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਿ ੈ

ਹਕ ਉਿ ਆਪ੍ ਹਬਨਾ ਧਾਗੇ ਤੋਂ ਹਫਰਦਾ ਿੈ ਪ੍ਰ ਦੂਹਜਆਂ ਨੰੂ ਧਾਗਾ ਵਿੱਟ-ਵਿੱਟ ਕੇ ਪ੍ਾਉਂਦਾ ਿੈ। ਭਾੜਾ (ਦਖਸ਼ਣਾ) ਲੈ ਕੇ ਹਵਆਿ 

ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਿੈ ਤੇ ਕੰੁਿਲੀ ਆਹਦ ਕਢ ਕੇ ਰਾਿ ਦਿੱਸਦਾ ਿੈ। 

 

ਸਲੋਕ ਦੀ ਅੰਤਮ ਤੁਕ ‘ਮਹਨ ਅੰਧਾ ਨਾਉ ਸੁਜਾਣੁ’ ਹਕਉਂਹਕ ਸਮੁਿੱਚੇ ਸਲੋਕ ਦਾ ਸਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਿੀ ਿੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਥੇ ਅਰਥ 

ਪ੍ਿੱਧਰੀ ਹਵਰਲਤਾ ਆਈ ਿੈ। ਇਸ ਕਥਨ ਰਾਿੀਂ ਹਵਅੰਗ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਿੈ ਹਕ ਪੰ੍ਹਿਤ ਆਹਦ ਲੋਕ ਹਗਆਨੀ ਬਣੇ ਹਫਰਦ ੇਿਨ, 

ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਸਲ ਹਵਚ ਉਿ ਮਨ ਦੇ ਅੰਨਹੇ  ਅਰਥਾਤ ਆਤਮਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਹਗਆਨੀ ਿਨ। ਇਿ ਤੁਕ ਹਕਉਂਹਕ ਲੋਕ-ਕਥਨ ਦੇ ਰੂਪ੍ 

ਹਵਚ ਵੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ, ਸੋ ਇਥੇ ‘ਲੋਕੋਕਤੀ ਅਲੰਕਾਰ’ ਵੀ ਆਇਆ ਿੈ। 
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ਇਸ ੇਤਰਹਾਂ ਦੂਜੀ ਤੁਕ ‘ਭਲਕ ੇਥੁਕ ਪ੍ਵ ੈਹਨਤ ਦਾੜੀ’ ਨੰੂ ਵੀ ਲੋਕ ਕਥਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਰਹਤਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ‘ਦਾੜੀ ਤੇ ਥੁਕ ਪੈ੍ਣਾ 

ਭਾਵ ਹਫਟਕਾਰ ਪੈ੍ਣੀ’32 ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਦਾ ਆਮ ਵਰਹਤਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਲੋਕ ਕਥਨ ਿ।ੈ ਇਨਹਾਂ ਲੋਕ ਕਥਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਲੋਕ ਹਵਚ 

ਉਭਰ ਰਿੇ ਹਵਅੰਗ ਨੰੂ ਿੋਰ ਵੀ ਤੀਬਰਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਹਦਤੀ ਿ।ੈ 

 

ਇਸ ਸਲੋਕ ਹਵਚ ਕੁਲ ਦਸ ਤੁਕਾਂ ਿਨ। ਪ੍ਹਿਲੀਆ ਂਚਾਰ ਅਤੇ ਨਾਵੀਂ-ਦਸਵੀਂ ਤੁਕ ਹਵਚ ੧੬-੧੬ ਮਾਤਰਾਵਾ ਂਿਨ। ਇਥੇ ਦੋ-

ਦੋ ਤੁਕਾਂ ਦੇ ਜੋਹੜਆਂ ਨੰੂ ਚੌਪ੍ਈ ਛੰਦ ਅਧੀਨ ਰਹਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਪੰ੍ਜਵੀਂ-ਛੇਵੀਂ-ਸਤਵੀਂ-ਅਠਵੀਂ ਤੁਕ ਹਵਚ ੧੩-੧੩ 

ਮਾਤਰਾਵਾ ਂਿਨ। ਇਸ ਨੰੂ ‘ਉਲਾਲਾ’ ਅਥਵਾ ‘ਚੰਦਰਮਹਣ’ ਛੰਦ ਅਧੀਨ ਰਹਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿ।ੈ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਇਿ ਸਲੋਕ ਚੌਪ੍ਈ 

ਅਤੇ ਚੰਦਰਮਹਣ ਛੰਦ ਦਾ ਜੋੜ ਹਕਿਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿ।ੈ 

 

ਪਉਿੀ ॥  

ਸਾਲਹਬੁ ਹੋਇ ਦਇਆਲ ੁਲਕਰਪਾ ਕਰ ੇ   ਤਾ ਸਾਈ ਕਾਰ ਕਰਾਇਸੀ ॥  

ਸੋ ਸੇਵਕ ੁਸੇਵਾ ਕਰ ੇ  ਲਜਸ ਨੋ ਹੁਕਮ ੁਮਨਾਇਸੀ ॥  

ਹੁਕਲਮ ਮੰਲਨਐ ਹੋਵੈ ਪਰਵਾਣੁ   ਤਾ ਖਸਮ ੈਕਾ ਮਹਲੁ ਪਾਇਸੀ ॥  

ਖਸਮ ੈਭਾਵ ੈਸੋ ਕਰ ੇ  ਮਨਹੁ ਲਚੰਲਦਆ ਸੋ ਿਲ ੁਪਾਇਸੀ ॥ ਤਾ ਦਰਗਹ ਪਧੈਾ ਜਾਇਸੀ ॥੧੫॥  

 

ਸ਼ਾਬਦਕ ਅਨੁਵਾਦ 

ਮਾਲਕ-ਪ੍ਰਭੂ (ਜਦੋਂ ਹਕਸੇ ਸੇਵਕ ‘ਤੇ) ਦਇਆਲ ਿੋ ਕੇ, ਹਕਰਪ੍ਾ ਕਰਦਾ ਿੈ, ਤਾਂ (ਉਸ ਪ੍ਾਸੋਂ) ਉਿੀ ਕਾਰ ਕਰਾਉਂਦਾ ਿੈ (ਜੋ ਕਾਰ 

ਪ੍ਰਭੂ ਨੰੂ ਚੰਗੀ ਲਗਦੀ ਿੈ)।  

ਉਿ ਸੇਵਕ (ਿੀ) ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਿੈ, ਹਜਸ ਨੰੂ (ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ੍ਣਾ) ਿੁਕਮ ਮਨਾਉਂਦਾ ਿੈ। 

(ਮਾਲਕ-ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ) ਿੁਕਮ ਮੰਨਣ ਨਾਲ  (ਿੀ ਕੋਈ ਸੇਵਕ ਉਸ ਦੇ ਦਰ ‘ਤੇ) ਕਬੂਲ ਿੁੰਦਾ ਿੈ, (ਤੇ) ਉਦੋਂ (ਿੀ ਉਿ) ਮਾਲਕ ਦਾ 

ਮਿਲ ਪ੍ਾਉਂਦਾ ਿੈ। 

(ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੇਵਕ) ਉਿ (ਕੰਮ) ਕਰ ੇਜੋ ਮਾਲਕ-ਪ੍ਰਭੂ ਨੰੂ ਭਾਉਂਦਾ ਿੈ, (ਤਾਂ ਉਿ ਸੇਵਕ) ਉਿ ਫਲ ਪ੍ਾ ਲੈਂਦਾ ਿੈ (ਜੋ ਉਸ ਨੇ) ਮਨੋਂ  

ਹਚਤਹਵਆ ਿੋਵੇ। (ਤੇ) ਉਦੋਂ (ਿੀ ਉਿ) ਦਰਗਾਿ ਹਵਚ ਸਨਮਾਹਨਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। 

  

                                                

32 ਭਾਈ ਵੀਰ ਹਸੰਘ, ਸੰਥਯਾ ਸਰੀ ਗੁਰ ੂਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ (ਪੋ੍ਥੀ ਛੇਵੀਂ), (ਸੰਪ੍ਾ.) ਿਾ. ਬਲਬੀਰ ਹਸੰਘ,  ਭਾਸ਼ਾ ਹਵਭਾਗ, ਪੰ੍ਜਾਬ, 

੧੯੯੭. ਪੰ੍ਨਾ ੨੯੦੮ 
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ਭਾਵਾਰਥਕ-ਹਸਰਜਣਾਤਮਕ ਅਨੁਵਾਦ 

ਮਾਲਕ-ਪ੍ਰਭੂ ਜਦੋਂ ਹਕਸ ੇਸੇਵਕ ‘ਤੇ ਦਇਆਵਾਨ ਿ ੋਕੇ, ਉਸ ਉਪ੍ਰ ਆਪ੍ਣੀ ਹਕਰਪ੍ਾ ਕਰਦਾ ਿੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਪ੍ਾਸੋਂ ਉਿ ਉਿੀ ਕਾਰ 

ਕਰਾਉਂਦਾ ਿੈ ਜੋ ਕਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੰੂ ਚੰਗੀ ਲਗਦੀ ਿ।ੈ 

ਉਿ ਸੇਵਕ ਿੀ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ਹਵਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਿੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨਦਾ ਿੈ। 

ਮਾਲਕ-ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਿੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਿੀ ਕੋਈ ਸੇਵਕ ਉਸ ਦੇ ਦਰ ‘ਤੇ ਕਬੂਲ ਪ੍ੈਂਦਾ ਿ ੈਤੇ ਉਦੋਂ ਿੀ ਉਿ ਮਾਲਕ ਦਾ ਦਰ-ਘਰ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ 

ਕਰਦਾ ਿ।ੈ 

ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੇਵਕ ਉਿ ਕੰਮ ਕਰੇ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ-ਪ੍ਤੀ ਨੰੂ ਚੰਗਾ ਲਗਦਾ ਿੈ, ਤਾਂ ਉਿ ਸੇਵਕ ਉਿ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਿੈ ਜੋ ਉਸ ਨੇ 

ਮਨੋਂ  ਚਾਹਿਆ ਿੁੰਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਿੀ ਉਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਿਜ਼ੂਰੀ ਹਵਚ ਸਨਮਾਹਨਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। 

 

ਪ੍ਦ ਅਰਥ 

ਸਾਹਿਬ ੁ= ਮਾਲਕ, ਸੁਆਮੀ, ਮਾਲਕ-ਪ੍ਰਭੂ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਅਰਬੀ - ਸਾਹਿਬ ( ਮਾਲਕ)। 

 

ਿੋਇ = ਿੋ ਕੇ। 

ਪੂ੍ਰਬ ਪੂ੍ਰਣ ਹਕਰਦੰਤ (ਹਕਹਰਆ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ)। 

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

 

ਦਇਆਲੁ = ਦਇਆਲ, ਦਇਆਵਾਨ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਦਆਲੁ; ਸੰਸਹਿਤ - ਦਯਾਲੁ (दयालु - ਦਇਆ ਦਾ ਘਰ, ਦਇਆਵਾਨ)। 

 

 ਹਕਰਪ੍ਾ = ਹਕਰਪ੍ਾ, ਹਮਿਰ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

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

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

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

 

ਤਾ = ਤਾ,ਂ ਤਦੋਂ, ਉਦੋਂ। 

ਯੋਜਕ। 

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

 

ਸਾਈ = ਉਿੀ (ਕਾਰ ਜੋ ਉਸ ਨੰੂ ਚੰਗੀ ਲਗਦੀ ਿੈ)। 

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

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਸਾਈ (ਉਿੀ); ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਸਾ/ਸੁ/ਸੋ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਸੋ; ਸੰਸਹਿਤ - ਸਿ (स: - ਉਿ)। 

 

ਕਾਰ = ਕਰਨੀ, ਕੰਮ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਲਹਿੰਦੀ - ਕਾਰ (ਕੰਮ); ਹਸੰਧੀ - ਕਾਹਰ (ਕੰਮ, ਹਕਿੱਤਾ);  ਸੰਸਹਿਤ - ਕਾਰ  (कार -  ਕਾਰ, ਕੰਮ) ।33 

 

ਕਰਾਇਸੀ = ਕਰਾਉਂਦਾ ਿ।ੈ 

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

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਕਰਾਉਣਾ (ਕਰਵਾਉਣਾ/ਬਣਵਾਉਂਣਾ); ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਕਾਰਾਵੇਇ (ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਿੈ); ਪ੍ਾਲੀ - 

ਕਾਰਾਪੇ੍ਹਤ (ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਿੈ); ਸੰਸਹਿਤ - ਕਾਰਯਹਤ (कारयवत - ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਿੈ)। 

 

ਸੋ = ਉਿ (ਸੇਵਕ)। 

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

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

                                                

33 ‘ਕਾਰ’ (ਕੰਮ) ਫ਼ਾਰਸੀ ਹਵਚ ਵੀ ਹਮਲਦਾ ਿੈ। 
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ਸੇਵਕੁ = ਸੇਵਕ, ਸੇਵਾਦਾਰ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ/ਸੰਸਹਿਤ - ਸੇਵਕ (सेवक - ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਸੇਵਕ)। 

 

ਸੇਵਾ = ਸੇਵਾ, ਘਾਲ-ਕਮਾਈ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਸੇਵ/ਸੇਵਾ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ - ਸੇਵ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਸੇਵਾ (ਸੇਵਾ/ਨੌਕਰੀ); ਸੰਸਹਿਤ - ਸੇਵਾ (सेवा - ਉਪ੍ਸਹਥਤੀ, 

ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ)। 

 

ਕਰ ੇ= ਕਰ,ੇ ਕਰਦਾ ਿੈ। 

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

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

 

ਹਜਸ = ਹਜਸ (ਨੰੂ/ਤਾਈਂ)। 

ਪ੍ੜਨਾਂਵ, ਸੰਪ੍ਰਦਾਨ ਕਾਰਕ;34 ਅਨ ਪੁ੍ਰਖ, ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।  

ਲਹਿੰਦੀ/ਬਰਜ -  ਹਜਸ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਜਇਸਉ/ਜਇਸਾ (ਜੈਸਾ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ -  ਜਾਹਰਸ (ਜੈਸਾ, ਹਜਸ ਤਰਹਾਂ ਦਾ); ਸੰਸਹਿਤ - ਯਾਹਦਰਸ਼ 

(यादशृ - ਹਜਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ, ਜੈਸਾ)। 

 

ਨੋ = ਨੰੂ। 

ਸੰਬੰਧਕ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਨੋ; ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਨੰੂ; ਬਰਜ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਕਉ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਕਓ; ਸੰਸਹਿਤ - ਕਕਸ਼ (कक्ष् - ਹਕਸ) 

 

                                                

34 ‘ਹਜਸ ਨੋ ਿੁਕਮੁ ਮਨਾਇਸੀ’ ਹਵਚ ‘ਮਨਾਇਸੀ’ ਦੁ-ਕਰਮਕ ਹਕਹਰਆ ਿੈ। ਇਸ ਲਈ ‘ਿੁਕਮ’ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਮ ਿੋਣ ਕਰਕੇ ਕਰਮ 

ਕਾਰਕ ਿੈ, ਜਦਹਕ ‘ਹਜਸ ਨੋ’ ਅਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਮ ਿੋਣ ਕਰਕੇ ਸੰਪ੍ਰਦਾਨ ਕਾਰਕ ਿੈ। ਹਵਸਥਾਰ ਲਈ ਵੇਖੋ: ਭਾਈ ਜੋਹਗੰਦਰ ਹਸੰਘ 

ਤਲਵਾੜਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਰਲ ਹਵਆਕਰਣ ਬੋਧ, ਹਜਲਦ ੧, ਅੰਹਮਰਤਸਰ, ੨੦੦੪, ਪੰ੍ਨਾ ੧੯੦ 
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ਿੁਕਮੁ = ਿੁਕਮ; ਭਾਣਾ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

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

 

ਮਨਾਇਸੀ = ਮਨਾਉਂਦਾ ਿੈ, ਮਨਾ ਲੈਂਦਾ ਿ।ੈ 

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

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਮਨਾਉਣਾ (ਮਨਾਉਣਾ); ਲਹਿੰਦੀ - ਮਨਾਵਣ (ਹਕਸੇ ਨੰੂ ਕੋਈ ਹਜੰਮੇਵਾਰੀ ਹਨਭਾਉਣ ਲਈ ਮਨਾਉਣਾ);  

ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਮਿੱਣਾਹਵਯ (ਮਨਾਉਂਦਾ ਿੈ); ਸੰਸਹਿਤ - ਮਨਯਤ ੇ(मन्यते - ਵੀਚਾਰਦਾ ਿੈ, ਆਦਰ ਕਰਦਾ ਿੈ)। 

 

 

ਿੁਕਹਮ = ਿੁਕਮ (ਮੰਨਣ) ਨਾਲ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਣ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

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

 

ਮੰਹਨਐ = ਮੰਨਣ ਨਾਲ, ਮੰਨ ਲਏ ਜਾਣ ਸਦਕਾ। 

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

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਮੰਨਣਾ; ਲਹਿਦੰੀ - ਮੰਨਣ (ਆਹਗਆ ਮੰਨਣਾ, ਸਵੀਕਾਰਨਾ; ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਾ) ਹਸੰਧੀ - ਮੰਨਣੁ (ਆਦਰ 

ਕਰਨਾ, ਆਹਗਆ ਮੰਨਣਾ); ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਮਣਇ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਮੰਣਏ (ਵੀਚਾਰਦਾ ਿ)ੈ; ਪ੍ਾਲੀ - ਮੰਨਹਤ (ਵੀਚਾਰਦਾ ਿੈ, ਸਮਿਦਾ 

ਿੈ; ਹਦਰੜਹ ਿੈ); ਸੰਸਹਿਤ - ਮਨਯਤੇ (मन्यते - ਵੀਚਾਰਦਾ ਿੈ; ਆਦਰ ਕਰਦਾ ਿੈ )। 

 

ਿੋਵੈ = ਿੁੰਦਾ ਿੈ, ਿੋ ਜਾਂਦਾ ਿ।ੈ 

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

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਹਬ - ਿੋਵ;ੈ ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਿੋਬ/ਿੋਇ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਿਵਇ/ਭਵਇ; ਸੰਸਹਿਤ - ਭਵਹਤ (भववत - ਿੁੰਦਾ ਿ)ੈ। 
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ਪ੍ਰਵਾਣੁ = ਪ੍ਰਵਾਣ, ਕਬੂਲ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਪ੍ਰਮਾਣ/ਪ੍ਰਵਾਣ (ਮਾਪ੍, ਮਾਤਰਾ, ਉਮਰ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ); ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਪ੍ਰਮਾਣ; ਪ੍ਾਲੀ/ਪ੍ਰਾਹਿਤ - 

ਪ੍ਹਰਮਾਣ (ਮਾਪ੍/ਪੈ੍ਮਾਨਾ, ਿਿੱਦ, ਸੀਮਾ); ਸੰਸਹਿਤ - ਪ੍ਹਰਮਾਣਮਾ੍ (पररमार् - ਮਾਪ੍/ਪੈ੍ਮਾਨਾ)। 

 

ਤਾ = ਤਾ,ਂ ਤਦੋਂ, ਉਦੋਂ। 

ਯੋਜਕ। 

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

 

ਖਸਮ ੈ= ਖਸਮ (ਦਾ), ਮਾਲਕ (ਦਾ), ਪ੍ਰਭੂ-ਪ੍ਤੀ (ਦਾ)। 

ਨਾਂਵ, ਸੰਬੰਧ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

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

 

ਕਾ = ਦਾ। 

ਸੰਬੰਧਕ। 

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

ਕਰਨਾ)।  

 

ਮਿਲੁ = ਮਿਲ, ਦਰ ਘਰ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਫ਼ਾਰਸੀ - ਮਿਲ; ਅਰਬੀ - ਮਿਿੱਲ (ਉਤਰਨ ਦੀ ਥਾਂ, ਹਨਵਾਸ ਸਥਾਨ); ਅਰਬੀ - ਿਿੱਲ (ਉਤਰਣਾ)। 

 

ਪ੍ਾਇਸੀ = ਪ੍ਾਉਂਦਾ ਿੈ, ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਦਾ ਿੈ। 

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

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਪ੍ਾਉਣਾ; ਲਹਿੰਦੀ - ਪ੍ਾਵਣ; ਹਸੰਧੀ - ਪ੍ਾਇਣੁ (ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨਾ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਪ੍ਾਵਇ (ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਦਾ ਿ)ੈ; 
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ਪ੍ਾਲੀ - ਪ੍ਾਪੇ੍ਹਤ (ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਦਾ ਿ,ੈ ਹਲਆਉਂਦਾ ਿ)ੈ; ਸੰਸਹਿਤ - ਪ੍ਰਾਪ੍ਯਹਤ (प्रापयवत - ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਾਉਂਦਾ ਿੈ, ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ 

ਕਰਦਾ ਿ)ੈ। 

 

ਖਸਮ ੈ= ਖਸਮ ਨੰੂ, ਮਾਲਕ ਨੰੂ, ਪ੍ਰਭੂ-ਪ੍ਤੀ ਨੰੂ। 

ਨਾਂਵ, ਸੰਪ੍ਰਦਾਨ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।  

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

 

ਭਾਵੈ = ਭਾਉਂਦਾ ਿੈ, ਭਾਵ,ੇ ਚੰਗਾ ਲਗੇ। 

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

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

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

 

ਸੋ = ਉਿ (ਕੰਮ)। 

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

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

 

ਕਰ ੇ= ਕਰ।ੇ 

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

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

 

ਮਨਿੁ = ਮਨੋਂ , ਮਨ ਤੋਂ। 

ਨਾਂਵ, ਅਪ੍ਾਦਾਨ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਲਹਿੰਦੀ - ਮੰਨ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਮਨੇ/ਮਣੇ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਮਹਣ/ਮਣ; ਸੰਸਹਿਤ - ਮਨਸਾ੍ (मनस ्- ਮਨ)। 
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ਹਚੰਹਦਆ = ਹਚਹਤਹਵਆ, ਚਾਹਿਆ, ਇਹਛਆ। 

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

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਹਚੰਤਇ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਹਚੰਤੇਇ;  ਪ੍ਾਲੀ - ਹਚਡਤੇਹਤ; ਸੰਸਹਿਤ - ਹਚੰਤਯਹਤ (वचन्तयवत - ਸੋਚਦਾ ਿ,ੈ ਪ੍ਰਵਾਿ 

ਕਰਦਾ ਿ)ੈ। 

 

ਸੋ = ਉਿ (ਫਲ)। 

ਪ੍ੜਨਾਂਵੀ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ (ਫਲੁ ਦਾ), ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

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

 

ਫਲੁ = ਫਲ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਫਲੁ; ਲਹਿੰਦੀ/ਰਾਜਸਥਾਨੀ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਫਲ (ਮੇਵਾ, ਲਾਭ, ਹਸਿੱਟਾ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ/ਪ੍ਾਲੀ - ਫਲ; ਸੰਸਹਿਤ - ਫਲ 

(फल - ਦਰਖਤ ਦਾ ਫਲ, ਮੇਵਾ, ਹਸਿੱਟਾ)। 

 

ਪ੍ਾਇਸੀ = ਪ੍ਾ ਲੈਂਦਾ ਿੈ। 

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 (प्रापयवत - ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਾਉਂਦਾ ਿੈ, ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ 

ਕਰਦਾ ਿ)ੈ। 

 

ਤਾ = ਤਾ,ਂ ਤਦੋਂ, ਉਦੋਂ। 

ਯੋਜਕ। 

ਲਹਿੰਦੀ/ਹਸੰਧੀ/ਨੇਪ੍ਾਲੀ/ਕਸ਼ਮੀਰੀ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਤਾ (ਤਦੋਂ, ਤਾਂ); ਸੰਸਹਿਤ - ਤਤਿ (तत: - ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ, ਤਦੋਂ)। 
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ਦਰਗਿ = (ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ) ਦਰਗਾਿ (ਹਵਚ)। 

ਨਾਂਵ, ਅਹਧਕਰਣ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਫ਼ਾਰਸੀ - ਦਰਗਾਿ/ਦਰਗਿ (ਕਹਚਿਰੀ, ਮਕਬਰਾ, ਸ਼ਾਿੀ ਦਰਬਾਰ, ਰਿੱਬ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ)। 

 

ਪੈ੍ਧਾ ਜਾਇਸੀ = ਪੈ੍ਨਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ, ਸਨਮਾਹਨਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। 

ਸੰਜੁਕਤ ਹਕਹਰਆ, ਸੰਭਾਵ ਭਹਵਖਤ ਕਾਲ; ਅਨਪੁ੍ਰਖ, ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕ ਵਚਨ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਪੈ੍ਧਾ; ਸੰਸਹਿਤ - ਪ੍ਹਰਧਾ (पररधा - ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਧਰਨਾ; ਵਸਤਰ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ)35 + 

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਜਾਇ; ਸੰਸਹਿਤ - ਯਾਹਤ (यावत - ਜਾਂਦਾ ਿੈ, ਗਮਨ ਕਰਦਾ ਿੈ)। 

 

॥੧੫॥ = ਪੰ੍ਦਰਹਵੀਂ ਪ੍ਉੜੀ ਸੰਪ੍ੂਰਨ। 

 

ਕਾਹਵਕ ਪ੍ਖ 

ਇਸ ਪ੍ਉੜੀ ਹਵਚ ਸਹਿਜ ਭਾਸ਼ਾਈ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਰਾਿੀਂ ਫੁਰਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਿੈ ਹਕ ਸਾਹਿਬ ਦਇਆ ਕਰ,ੇ ਹਕਰਪ੍ਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਿੀ 

ਉਸਨੰੂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਿੋਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਜੀਵ ਕਰ ਪ੍ਾਉਂਦਾ ਿੈ। ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਿੁਕਮ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਿੈ ਉਿੀ ਸੇਵਕ ਬਣ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ 

ਿੈ। ਿੁਕਮ ਮੰਨਣ ‘ਤੇ ਿੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਮਿਲ ਜਾਂ ਘਰ ਹਮਲ ਪ੍ਾਉਂਦਾ ਿੈ। ਉਿੀ ਜੀਵ ਮਨ-ਇਿੱਛਤ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰ ਪ੍ਾਉਂਦਾ ਿੈ। ਪ੍ਰਭੂ 

ਦੀ ਰਜਾ ਅਤੇ ਿੁਕਮ ਹਵਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜੀਵ ਿੀ ਦਰਗਾਿ ਹਵਚ ਇਜ਼ਤ ਿਾਸਲ ਕਰਦਾ ਿੈ। 

 

ਇਸ ਪ੍ਉੜੀ ਦਾ ਮਾਤਰਾ ਹਵਧਾਨ ੧੯+੧੫ (ਪ੍ਹਿਲੀ-ਤੁਕ), ੧੩+੧੩ (ਦੂਜੀ ਤੁਕ), ੧੭+੧੬ (ਤੀਜੀ ਤੁਕ) ਅਤੇ ੨੦+੯ 

(ਚਉਥੀ ਤੁਕ) ਿੈ। ਪੰ੍ਜਵੀਂ ਤੁਕ ਹਵਚ ੧੫ ਮਾਤਰਾਵਾ ਂਆਈਆ ਂਿਨ। 

                                                

35 ਮਿਾਨ ਕੋਸ਼ ‘ਪੈ੍ਧਾ’ ਦਾ ਮੂਲ ‘ਪ੍ਹਰਹਧਰਤ’ (पररवित) ਤੋਂ ਮੰਨਦਾ ਿੈ। 


