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ਪ੍ਉੜੀ ੧੬ 

 

ਜਾਣ-ਪ੍ਛਾਣ 

ਸੋਲ੍ਹਵੀਂ ਪ੍ਉੜੀ ਨਾਲ੍ ੨ ਸਲੋ੍ਕ ਦਰਜ ਿਨ। ਪ੍ਹਿਲੇ੍ ਸਲੋ੍ਕ ਦੀਆ ਂ੪ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੀਆ ਂ੨੨ ਤੁਕਾਂ ਿਨ। ਦੋਵਾਂ ਿੀ ਸਲੋ੍ਕਾ ਂਹਵਚ 

ਹਿੰਦੂ ਪੁ੍ਜਾਰੀ (ਬਰਾਿਮਣ) ਅਤੇ ਅਹਿਕਾਰੀ (ਖਤਰੀ) ਦੀ ਕਥਨੀ ਅਤੇ ਕਰਨੀ ਹਵਚਲੇ੍ ਵੱਡੇ ਫਰਕ ਨੰੂ ਉਜਾਗਰ ਕਰਕੇ, ਹਦਰੜਹ 

ਕਰਾਇਆ ਿੈ ਹਕ ਕੇਵਲ੍ ਸੱਚ ਨੰੂ ਹਿਆ ਕੇ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਹਵਵਿਾਰ ਹਵਚ ਿਾਰਨ ਕਰਕੇ ਿੀ ਕੋਈ ਸਿੀ ਅਰਥਾਂ ਹਵਚ ਸੁੱਚਾ ਿ ੋ

ਸਕਦਾ ਿ।ੈ ਪ੍ਉੜੀ ਦਸਦੀ ਿੈ ਹਕ ਕੀ ਸੁਲ੍ਤਾਨ ਤੇ ਕੀ ਘਾਿੀ, ਸਾਰ ੇਿੀ ਕਰਤਾ ਪੁ੍ਰਖ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਿੇਠ ਿਨ। ਉਿ ਚਾਿਵੇ ਤਾਂ 

ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਾਉਂਦ ੇਬਾਦਸ਼ਾਿ ਨੰੂ ਵੀ ਘਾਿੀ ਬਣਾ ਦੇਵ।ੇ 

 

ਸਲੋਕ ਮਃ ੧॥ 

ਗਊ ਬਿਰਾਹਮਣ ਕਉ ਕਰ ੁਲਾਵਹੁ   ਗੋਿਬਰ ਤਰਣੁ ਨ ਜਾਈ ॥ 

ਧੋਤੀ ਬਿਕਾ ਤੈ ਜਪਮਾਲੀ   ਧਾਨੁ ਮਲੇਛਾਂ ਖਾਈ ॥ 

ਅੰਤਬਰ ਪੂਜਾ ਪੜਬਹ ਕਤੇਿਾ   ਸੰਜਮ ੁਤੁਰਕਾ ਭਾਈ ॥ 

ਛੋਡੀਲੇ ਪਾਖੰਡਾ ॥ ਨਾਬਮ ਲਇਐ ਜਾਬਹ ਤਰੰਦਾ ॥੧॥ 

 

ਸ਼ਾਬਦਕ ਅਨੁਵਾਦ 

(ਹਿੰਦੂ ਅਹਿਕਾਰੀਓ! ਇਕ ਪ੍ਾਸੇ ਤੁਸੀਂ) ਗਾਂ ਤੇ ਬਰਾਿਮਣ ਨੰੂ (ਵੀ) ਕਰ ਲ੍ਾਉਂਦ ੇਿੋ; (ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪ੍ਾਸੇ ਮੰਨਦੇ ਿੋ ਹਕ ਉਸ ਬਰਾਿਮਣ 

ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਨੇਊ ਤੇ ਗਾਂ ਦਾ ਗੋਿਾ ਤੁਿਾਨੰੂ ਪ੍ਹਵੱਤਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ; ਪ੍ਰ ਗਾਂ ਦੇ) ਗੋਿੇ (ਆਹਦ ਦੇ ਪੋ੍ਚ)ੇ ਨਾਲ੍ ਤਹਰਆ ਨਿੀਂ 

ਜਾ ਸਕਦਾ। 

ਿੇ ਭਾਈ! (ਆਪ੍ਣੇ ਘਰ) ਅੰਦਰ (ਦੇਵੀ ਦੇਵਹਤਆ ਂਦੀ) ਪੂ੍ਜਾ-ਅਰਚਨਾ (ਕਰਦਾ ਿੈਂ, (ਪ੍ਰ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਿਰ ਕੁਰਾਨ ਆਹਦਕ 

ਸਾਮੀ ਮੱਤ ਦੀਆਂ ਿਾਰਮਕ) ਹਕਤਾਬਾਂ ਪ੍ੜਹਦਾ ਿੈਂ (ਅਤੇ) ਮੁਸਲ੍ਮਾਨਾ ਂਵਾਲ੍ਾ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਾ (ਅਪ੍ਣਾਉਂਦਾ ਿੈਂ)। 

(ਇਕ ਪ੍ਾਸ ੇਸਨਾਤਨੀ ਮਹਰਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਤੇੜ) ਿੋਤੀ (ਪ੍ਹਿਨਦੇ ਿੋ), (ਮੱਥ ੇ‘ਤੇ) ਹਤਲ੍ਕ (ਲ੍ਾਉਂਦ ੇਿੋ) ਤੇ (ਿਥ ਹਵਚ ਮੰਤਰ 

ਜਾਪ੍ ਲ੍ਈ) ਮਾਲ੍ਾ (ਵੀ ਰਖਦੇ ਿੋ, ਪ੍ਰ ਦੂਜੇ ਪ੍ਾਸੇ ਹਜਨਹਾ ਂਮੁਸਲ੍ਮਾਨਾ ਂਨੰੂ ਤੁਸੀਂ ਮਲੇ੍ਛ ਕਹਿੰਦੇ ਿ,ੋ ਉਨਹਾ)ਂ ਮਲੇ੍ਛਾ ਂਦਾ (ਿੀ ਹਦਤਾ 

ਿੋਇਆ) ਅੰਨ ਖਾਂਦ ੇਿੋ। 

ਪ੍ਖੰਡਾ ਂਨੰੂ ਛੱਡ ਦੇਿ। (ਸੱਚੇ ਮਨ ਨਾਲ੍ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ) ਨਾਮ ਜਪ੍ਣ ਨਾਲ੍ (ਿੀ) ਤਰ ਸਕੇਂਗਾ। 
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ਭਾਵਾਰਥਕ-ਹਸਰਜਣਾਤਮਕ ਅਨੁਵਾਦ 

ਹਿੰਦੂ ਅਹਿਕਾਰੀਓ! ਮੁਸਲ੍ਮਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਮਾਲ੍ ਅਹਿਕਾਰੀਆ ਂਵਜੋਂ ਇਕ ਪ੍ਾਸੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਾਂ ਅਤੇ ਬਰਾਿਮਣ ਨੰੂ ਵੀ ਨਦੀ 

ਆਹਦ ਪ੍ਾਰ ਕਰਾਉਣ ਲ੍ਹਗਆ ਂਟੈਕਸ ਲ੍ਾਉਂਦ ੇਿੋ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪ੍ਾਸੇ ਹਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਿੋ ਹਕ ਉਸ ਬਰਾਿਮਣ ਵਲ੍ੋਂ  ਹਤਆਰ ਕੀਤਾ 

ਜਨੇਊ ਤੇ ਗਾ ਂਦਾ ਗੋਿਾ ਤੁਿਾਨੰੂ ਪ੍ਹਵੱਤਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ; ਪ੍ਰ ਗਾ ਂਦੇ ਗੋਿੇ ਦੇ ਪੋ੍ਚੇ ਆਹਦ ਨਾਲ੍ ਇਿ ਸੰਸਾਰ-ਸਮੁੰਦਰ ਤਹਰਆ 

ਨਿੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।  

ਇਕ ਪ੍ਾਸੇ ਸਨਾਤਨੀ ਮਹਰਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਸੀਂ ਤੇੜ ਿੋਤੀ ਪ੍ਹਿਨਦੇ ਿੋ, ਮੱਥੇ ‘ਤੇ ਹਤਲ੍ਕ ਲ੍ਾਉਂਦ ੇਿੋ ਅਤੇ ਿਥ ਹਵਚ ਮੰਤਰ ਜਾਪ੍ 

ਲ੍ਈ ਮਾਲ੍ਾ ਰਖਦੇ ਿੋ, ਪ੍ਰ ਦੂਜੇ ਪ੍ਾਸੇ ਹਜਨਹਾ ਂਨੰੂ ਮਲੇ੍ਛ ਕਹਿੰਦੇ ਿੋ, ਉਨਹਾਂ ਮੁਸਲ੍ਮਾਨਾ ਂਦਾ ਿੀ ਹਦਤਾ ਿੋਇਆ ਅੰਨ ਖਾਂਦ ੇਿੋ। 

ਿੇ ਭਾਈ! ਆਪ੍ਣੇ ਘਰ ਹਵਚ ਤਾਂ ਤੰੂ ਸਨਾਤਨੀ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਵੀ ਦੇਵਹਤਆ ਂਦੀ ਪੂ੍ਜਾ ਕਰਦਾ ਿੈਂ, ਪ੍ਰ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਿਰ ਕੁਰਾਨ 

ਆਹਦਕ ਸਾਮੀ ਮੱਤ ਦੀਆ ਂਿਾਰਮਕ ਹਕਤਾਬਾ ਂਪ੍ੜਹਦਾ ਅਤੇ ਮੁਸਲ੍ਮਾਨਾਂ ਵਾਲ੍ਾ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਾ ਅਪ੍ਣਾਉਂਦਾ ਿੈਂ। 

ਇਿ ੋਹਜਿੇ ਲੋ੍ਕ-ਹਵਖਾਵ ੇਨੰੂ ਛੱਡ ਦੇਿ। ਹਕਉਂਹਕ ਸੱਚੇ ਮਨ ਨਾਲ੍ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ੍ਣ ਸਦਕਾ ਿੀ ਤੰੂ ਇਸ ਭਵਸਾਗਰ ਨੰੂ 

ਪ੍ਾਰ ਕਰ ਸਕੇਂਗਾ। 

 

ਪ੍ਦ ਅਰਥ 

ਗਊ = ਗਾਂ। 

ਨਾਂਵ, ਸੰਪ੍ਰਦਾਨ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲ੍ੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਅਵਿੀ/ਲ੍ਹਿੰਦੀ - ਗਊ; ਹਸੰਿੀ - ਗੌਊ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਗਉ/ਗਉਅ/ਗਉਆ (ਪ੍ਸ਼ੂ); ਪ੍ਾਲ੍ੀ - ਗਵੰੁ/ਗਵੰ (ਗਾਂਵਾ ਂਅਤੇ ਘੋੜੇ); 

ਸੰਸਹਿਤ - ਗਵੁ/ਗਵ (गव/ुगव - ਗਾਂ ਜਾਂ ਬੈਲ੍)। 

 

ਹਬਰਾਿਮਣ = ਬਰਾਿਮਣ, ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਹਵਚ ਮੰਨੇ ਗਏ ਚਾਰ ਵਰਣਾਂ ਹਵਚੋਂ ਪ੍ਹਿਲ੍ਾ ਵਰਣ।  

ਨਾਂਵ, ਸੰਪ੍ਰਦਾਨ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲ੍ੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਬਰਾਹ੍ਮਣ/ਬਰਾਹ੍ਮਣੁ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਬਾਿਮਣ; ਸੰਸਹਿਤ - ਬਰਾਿਮਣਿ (ब्राह्मण: - ਹਜਸ ਕੋਲ੍ ਪ੍ਹਵੱਤਰ ਹਗਆਨ ਿ,ੈ 

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

 

ਕਉ = ਨੰੂ, ਲ੍ਈ। 

ਸੰਬੰਿਕ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ/ਬਰਜ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਕਉ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਕਓ; ਸੰਸਹਿਤ - ਕਕਸ਼ (कक्ष ्- ਹਕਸ)।  
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ਕਰ ੁ= ਕਰ, ਟੈਕਸ, ਮਸੂਲ੍। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲ੍ੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਮੈਥਲ੍ੀ/ਗੁਜਰਾਤੀ/ਬਰਜ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ/ਸੰਸਹਿਤ - ਕਰ (कर - ਮਸੂਲ੍, ਲ੍ਗਾਨ)। 

 

ਲ੍ਾਵਿ ੁ= ਲ੍ਾਉਂਦ ੇਿੋ, ਲ੍ਗਾਉਂਦ ੇਿ।ੋ 

ਹਕਹਰਆ, ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ੍; ਮੱਿਮ ਪੁ੍ਰਖ, ਪੁ੍ਹਲ੍ੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਲ੍ਾਉਣਾ; ਲ੍ਹਿੰਦੀ - ਲ੍ਾਵਣ (ਲ੍ਾਗ ੂਕਰਨਾ, ਖਤੇ ਨੰੂ ਪ੍ਾਣੀ ਲ੍ਾਉਣਾ);  ਹਸੰਿੀ - ਲ੍ਾਇਣੁ (ਲ੍ਾਗ ੂਕਰਨਾ); 

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਲ੍ਾਇਈ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਲ੍ਾਏਇ; ਸੰਸਹਿਤ - ਲ੍ਾਗਯਹਤ (लागयति - ਲ੍ਗਾਉਂਦਾ ਿੈ)। 

 

ਗੋਬਹਰ = ਗੋਬਰ ਨਾਲ੍, ਗੋਿੇ ਨਾਲ੍। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਣ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲ੍ੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ/ਭੋਜਪੁ੍ਰੀ/ਅਵਿੀ/ਬਰਜ - ਗੋਬਰ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਗੋੋੱਵਰ/ਗੋਵਰ (ਗਾਂ ਦਾ ਗੋਿਾ); ਸੰਸਹਿਤ - ਗੋਰਵਰ/ਗੋਵਰ 

(गोववर/गोवर - ਗਾਂ ਦੇ ਗੋਿੇ ਦਾ ਚੂਰਾ)। 

 

ਤਰਣੁ1 = ਤਰਨਾ (ਨਿੀਂ ਿ ੋਸਕਦਾ), ਤਹਰਆ/ਪ੍ਾਰ ਲ੍ੰਹਘਆ (ਨਿੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ)। 

ਭਾਵਾਰਥ ਹਕਰਦੰਤ (ਨਾਂਵ), ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲ੍ੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਤਰਣਾ (ਪ੍ਾਰ ਕਰਨਾ); ਲ੍ਹਿੰਦੀ - ਤਰਣ (ਤਰਨਾ); ਹਸੰਿੀ - ਤਰਣੁ (ਪ੍ਾਰ ਕਰਨਾ, ਬਚ ਹਨਕਲ੍ਣਾ, 

ਤਰਨਾ); ਕਸ਼ਮੀਰੀ - ਤਰੁਨ (ਪ੍ਾਰ ਕਰਨਾ); ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਤਰਇ; ਪ੍ਾਲ੍ੀ - ਤਰਹਤ (ਪ੍ਾਰ ਕਰਦਾ ਿੈ); ਸੰਸਹਿਤ - 

ਤਰਹਤ (िरति - ਨਦੀ ਪ੍ਾਰ ਲ੍ੰਘਦਾ ਿ,ੈ ਬਚ ਹਨਕਲ੍ਦਾ ਿੈ, ਤਰਦਾ ਿ)ੈ। 

 

ਨ  = ਨਾ, ਨਿੀਂ। 

ਹਨਪ੍ਾਤ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਨਾ/ਨ; ਮਾਰਵਾੜੀ/ਅਵਿੀ/ਲ੍ਹਿੰਦੀ/ਹਸੰਿੀ/ਕਸ਼ਮੀਰੀ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਨ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਣਅ/ਣਾ; ਪ੍ਾਲ੍ੀ - ਨਾ/ਨ; 

ਸੰਸਹਿਤ -  ਨਿ (न: - ਨਿੀਂ, ਹਨਖੇਿ-ਬੋਿਕ)।ਜਾਈ = ਜਾਂਦਾ, ਜਾ ਸਕਦਾ। 

                                                

1 ਪ੍ਰੋ. ਸਾਹਿਬ ਹਸੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅਹਜਿੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੰੂ ਹਕਹਰਆ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਰਸਾਇਆ ਿੈ। -ਪ੍ਰੋ ਸਾਹਿਬ ਹਸੰਘ, ਗੁਰਬਾਣੀ 

ਹਵਆਕਰਣ, ਹਸੰਘ ਬਰਦਰਜ਼, ਅੰਹਮਰਤਸਰ, ੨੦੧੫,  ਪੰ੍ਨਾ ੨੮੨-੮੩ 
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ਹਕਹਰਆ, ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ੍; ਅਨਪੁ੍ਰਖ, ਪੁ੍ਹਲ੍ੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਜਾਈ/ਜਾਇ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਜਾਇ; ਸੰਸਹਿਤ - ਯਾਹਤ (याति - ਜਾਂਦਾ ਿੈ, ਗਮਨ ਕਰਦਾ ਿੈ) 

 

ਿੋਤੀ = ਿੋਤੀ, ਤੇੜ ਪ੍ਹਿਨਣ ਵਾਲ੍ਾ ਕਪ੍ੜਾ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲ੍ੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਹਸੰਿੀ/ਬਰਜ/ਮੁੰਡਾਰੀ - ਿੋਤੀ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਿੋਵਹਤ (ਿੋਤੀ); ਸੰਸਹਿਤ - ਿੋੋੱਤ/ਿੌਤ (धोत्त/धौि - ਕਪ੍ੜਾ/ਿੋਤਾ ਿੋਇਆ)। 

 

ਹਟਕਾ = ਹਟੱਕਾ, ਹਤਲ੍ਕ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲ੍ੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ/ਉੜੀਆ/ਲ੍ਹਿੰਦੀ - ਹਟਕਾ; ਲ੍ਹਿੰਦੀ - ਹਟਕਾ (ਹਨਸ਼ਾਨ/ਹਚੰਨਹ); ਹਸੰਿੀ - ਹਟਕੋ (ਹਨਸ਼ਾਨ/ਹਚੰਨਹ, ਦਾਗ/ਿੱਬਾ, 

ਜਾਤ ਦਾ ਹਨਸ਼ਾਨ/ਹਚੰਨਹ); ਦਰਦ ਭਾਸ਼ਾਵਾ ਂ- ਹਟਕ (ਹਨਸ਼ਾਨ); ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਹਟੱਕ (ਜਾਤ ਦਾ ਹਨਸ਼ਾਨ); ਸੰਸਹਿਤ - ਹਟੱਕ 

(टिक्क - ਹਨਸ਼ਾਨ/ਹਚੰਨਹ, ਹਨਸ਼ਾਨ)। 

 

ਤੈ = ਤੇ, ਅਤੇ। 

ਯੋਜਕ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਤੈ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਤੈ/ਅਤੇ; ਸੰਸਹਿਤ - ਤਥਾਹਪ੍/ਅਰ (िथाति/अर - ਸੋ, ਹਫਰ, ਅਤੇ)।2  

 

ਜਪ੍ਮਾਲ੍ੀ = ਮਾਲ੍ਾ, ਮੰਤਰ ਜਾਪ੍ ਲ੍ਈ ਿੱਥ ਹਵਚ ਰਖੀ ਮਾਲ੍ਾ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲ੍ੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਬਰਜ - ਜਪ੍ਮਾਲ੍ੀ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਜੱਪ੍ਮਾਲ੍ੀ; ਸੰਸਹਿਤ - ਜਪ੍ਮਾਲ੍ਾ (जिमाला -  ਜਪ੍ ਕਰਨ ਦੀ ਮਾਲ੍ਾ)। 

 

ਿਾਨੁ = (ਦਾਨ ਵਜੋਂ ਹਦਤਾ ਿੋਇਆ) ਅਨਾਜ/ਅੰਨ, ਭੋਜਨ-ਪ੍ਦਾਰਥ । 

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲ੍ੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

                                                

2 ‘ਅਤੈ’ ਦਾ ਸੰਹਖਪ੍ਤ ਰੂਪ੍। 
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ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ/ਲ੍ਹਿੰਦੀ - ਿਾਨ/ਿਾਞ (ਚੌਲ੍/ਝੋਨਾ); ਹਸੰਿੀ - ਿਾਨੁ (ਅਨਾਜ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਿਾੱਣ (ਮੱਕੀ, ਝੋਨਾ ਉਗਾਉਣਾ); 

ਪ੍ਾਲ੍ੀ - ਿਾੱਨ (ਅਨਾਜ, ਮੱਕੀ); ਸਸੰਹਿਤ - ਿਾਨਯਮ੍ (धान्यम् - ਅਨਾਜ ਨਾਲ੍ ਸੰਬੰਿਤ, ਅਨਾਜ, ਮੱਕੀ, ਚੌਲ੍/ਝੋਨਾ)। 

 

ਮਲੇ੍ਛਾ ਂ= ਮਲੇ੍ਛਾਂ (ਦਾ); ਮੁਸਲ੍ਮਾਨਾ ਂ(ਦਾ)।3 

ਨਾਂਵ, ਸੰਬੰਿ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲ੍ੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਮਲੇ੍ਛ; ਬਰਜ - ਮਲੇ੍ਚ੍ਛ (ਮੈਲੇ੍, ਵਰਨ-ਆਸ਼ਰਮ ਿਰਮ ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ੍; ਮੁਸਲ੍ਮਾਨ); ਸੰਸਹਿਤ - 

ਮਲੇ੍ਚ੍ਛਿ (म्लेच्छ: - ਅਸਹਭਅ, ਗ਼ੈਰ-ਆਰੀਆ, ਅਸ਼ੁੱਿ )। 

 

ਖਾਈ = ਖਾਂਦ ੇਿੋ। 

ਹਕਹਰਆ, ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ੍; ਮੱਿਮ ਪੁ੍ਰਖ, ਪੁ੍ਹਲ੍ੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ। 

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

ਸੰਸਹਿਤ - ਖਾਦਹਤ (खादति - ਚੱਬਦਾ ਿ,ੈ ਵਢਦਾ ਿ;ੈ ਹਰਗਵੇਦ - ਖਾਂਦਾ ਿ)ੈ 

 

ਅੰਤਹਰ = ਅੰਦਰ, ਹਵਚ। 

ਹਕਹਰਆ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ। 

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਅੰਤਹਰ (ਹਵਚ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਅੰਤਰ (ਹਵਚ, ਪ੍ਾਸ); ਪ੍ਾਲ੍ੀ - ਅਨ੍ਤਰ (ਪ੍ਾਸ, ਹਵਚਕਾਰ); ਸਸੰਹਿਤ - ਅੰਤਰ (अन्िर 

- ਹਵਚ, ਨੇੜੇ, ਪ੍ਾਸ, ਪ੍ੜੋਸ ਦਾ)। 

 

ਪੂ੍ਜਾ = ਪੂ੍ਜਾ-ਅਰਚਨਾ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲ੍ੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਸੰਸਹਿਤ - ਪੂ੍ਜਾ (िूजा - ਪੂ੍ਜਣਾ, ਪੂ੍ਜਾ ਕਰਨਾ)।  

                                                

3 ਮੱਿਕਾਲ੍ ਹਵਚ ਬਰਾਿਮਣਾ ਂਵੱਲ੍ੋਂ  ਮੁਸਲ੍ਮਾਨਾ ਂਲ੍ਈ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ‘ਮਲੇ੍ਛ’ (ਅਜਾਤ, ਅਸਹਭਅ, ਗੰਦਾ, ਗੈਰ-ਆਰੀਅਨ ਜਾਂ 

ਗੈਰ-ਹਿੰਦੂ) ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸੰਸਹਿਤ ਕੋਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਲੇ੍ਛ ਉਿ ਿੈ ਜੋ ਸੰਸਹਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾ ਬੋਲ੍ਦਾ ਿੋਵੇ, 

ਜੋ ਹਿੰਦੂ ਜਾ ਂ ਆਰੀਆ ਪੱ੍ਿਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਾਲ੍ਣ ਨਾ ਕਰਦਾ ਿੋਵ:ੇ गोमाांसखादको यस्िु तवरुद्वां बहु भाषि,े 

सवावचारतवहीनश्च म्लेच्छ इत्यतभधीयि े (ਜੋ ਗਊ ਦਾ ਮਾਸ ਖਾਂਦਾ ਿ,ੈ ਵੇਦ ਹਵਰੁੱਿ ਬੋਲ੍ਦਾ ਿ ੈਅਤੇ ਹਜਸ ਦਾ ਆਚਾਰ 

ਉਤਮ ਨਿੀਂ, ਉਿ ਮਲੇ੍ਛ ਿੈ)। 
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ਪ੍ੜਹਿ = (ਤੰੂ) ਪ੍ੜਹਦਾ ਿੈਂ। 

ਹਕਹਰਆ, ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ੍; ਮੱਿਮ ਪੁ੍ਰਖ, ਪੁ੍ਹਲ੍ੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਪ੍ਢਹਿ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਪ੍ਢੰਹਤ; ਪ੍ਾਲ੍ੀ - ਪ੍ਟ੍ਠੰਹਤ; ਸੰਸਹਿਤ - ਪ੍ਠੰਹਤ (िठतन्ि - ਪ੍ੜਹਦੇ ਿਨ)। 

 

ਕਤੇਬਾ = ਕਤੇਬਾਂ, ਸਾਮੀ ਮੱਤ ਦੀਆਂ ਿਾਰਮਕ ਹਕਤਾਬਾਂ।4  

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲ੍ੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ।  

ਗੁਰਬਾਣੀ - ਕਤੇਬ; ਅਰਬੀ - ਹਕਤੇਬ/ਹਕਤਾਬ (ਸਾਮੀ ਿਰਮ ਗਰੰਥ)।5  

 

ਸੰਜਮੁ = ਸੰਜਮ, ਢੰਗ-ਤਰੀਕਾ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲ੍ੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਬਰਜ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਸੰਜਮ; ਸੰਸਹਿਤ - ਸੰਯਮ (सांयम - ਸੰਜਮ, ਢੰਗ)। 

 

ਤੁਰਕਾ = ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ, ਮੁਸਲ੍ਮਾਨਾਂ ਦਾ, ਮੁਸਲ੍ਮਾਨਾ ਂਵਾਲ੍ਾ। 

ਨਾਂਵ, ਸੰਬੰਿ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲ੍ੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ। 

ਫ਼ਾਰਸੀ - ਤੁਰਕ (ਤੁਰਹਕਸਤਾਨ ਦਾ ਰਹਿਣਵਾਲ੍ਾ); ਤੁਰਕੀ - ਤੁਰਕ (ਇਕ ਕੌਮ ਦਾ ਨਾਮ)। 

 

ਭਾਈ = ਿੇ ਭਾਈ!  

ਨਾਂਵ, ਸੰਬੋਿਨ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲ੍ੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਭਾਈ; ਹਸੰਿੀ - ਭਾਉ/ਭਾਈ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਭਾਇ/ਭਾਇਯ/ਭਾਉ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - 

ਭਾਆ/ਭਾਇ/ਭਾਇਅ/ਭਾਉ/ਭਾਉਅ; ਪ੍ਾਲ੍ੀ - ਭਾਤਾ/ਭਾਹਤਕ/ਭਾਹਤਯ; ਸੰਸਹਿਤ - ਭਰਾਹਤਰ (भ्रािृ - ਸਿੋਦਰ, ਭਰਾ)।6 

  

                                                

4 ਕੁਰਾਨ, ਅੰਜੀਲ੍, ਤੌਰੇਤ ਤੇ ਜੰਬੂਰ। 

5 ‘ਕਤੇਬ’ ਅਰਬੀ ‘ਹਕਤੇਬ’ ਦਾ ਲੌ੍ਹਕਕ ਰੂਪ੍ ਿ।ੈ ਅਰਬੀ ਦੀਆ ਂਲੁ੍ਗਾਤਾਂ ਮੂਜਬ ‘ਹਕਤੇਬ’ ਲ੍ਫ਼ਜ਼ ‘ਹਕਤਾਬ’ ਦਾ ਕੰਨੇ ਨੰੂ ਲ੍ਾ ਂਹਵਚ 

ਬਦਲ੍ਣਾ (ਇਮਾਲ੍ਿ) ਿੈ, ਹਜਵੇਂ, ‘ਜਿਾਜ਼’ ਤੋਂ ‘ਜਿੇਜ਼’ ਬਣਦਾ ਿੈ। ‘ਕਤੇਬਾ’ ਇਥੇ ‘ਕਤੇਬ’ ਦਾ ਬਿੁਵਚਨ ਰੂਪ੍ ਿੈ। 

6 ਮਿਾਨ ਕੋਸ਼ ਹਵਚ ‘ਭਾਈ’ ਦੀ ਹਵਉਤਪ੍ਤੀ ‘ਭਾਉਣਾ’ (ਹਪ੍ਆਰਾ ਲ੍ਗਣਾ) ਤੋਂ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਿ।ੈ 
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ਛੋਡੀਲੇ੍ = ਛੱਡ ਦੇਿ। 

ਹਕਹਰਆ, ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ੍; ਮੱਿਮ ਪੁ੍ਰਖ, ਪੁ੍ਹਲ੍ੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਰਾਜਸਥਾਨੀ - ਛੋਡੀਲੇ੍ (ਛੱਡੋ); ਲ੍ਹਿੰਦੀ - ਛੋਡਣ (ਛੱਡਣਾ); ਹਸੰਿੀ - ਛੋੜਣੁ (ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ, ਛੱਡ ਦੇਣਾ);ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਛੋੋੱਹਡਅ 

(ਛੱਡ ਕੇ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਛੋਡੇਇ (ਗੁਆਉਂਦਾ ਿ)ੈ; ਸੰਸਹਿਤ - ਕ੍ਸ਼ੋਟਯਹਤ (क्षोियति - ਸੁੱਟਦਾ ਿ)ੈ। 

 

ਪ੍ਾਖੰਡਾ = ਪ੍ਖੰਡਾ ਂਨੰੂ, ਦੰਭਾ ਂਨੰੂ, ਲੋ੍ਕ-ਹਵਖਾਵ ੇਨੰੂ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲ੍ੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ। 

ਬਰਜ - ਪ੍ਾਖੰਡ;  ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਪ੍ਾਸੰਡ; ਸੰਸਹਿਤ - ਪ੍ਾਸ਼ੰਡ/ਪ੍ਾਸ਼ਣ੍ਡ (िाषांड/िाषण्ड - ਦੰਭ, ਹਦਖਾਵਾ)। 

 

ਨਾਇ = ਨਾਉ ਦੁਆਰਾ, ਨਾਮ ਨਾਲ੍। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਣ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲ੍ੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

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

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

 

ਲ੍ਇਐ = ਲੈ੍ਣ ਨਾਲ੍, ਜਪ੍ਣ ਨਾਲ੍। 

ਹਕਹਰਆ ਫਲ੍ ਹਕਰਦੰਤ (ਨਾਂਵ), ਕਰਣ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲ੍ੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਲੈ੍ਣਾ (ਲੈ੍ਣਾ); ਲ੍ਹਿੰਦੀ - ਲੇ੍ਵਣ/ਲੈ੍ਿਣ (ਲੈ੍ਣਾ, ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨਾ); ਹਸੰਿੀ - ਲ੍ਭਣੁ (ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨਾ); 

ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਲ੍ਭਇ/ਲ੍ਿਇ (ਲ੍ੈਂਦਾ ਿ)ੈ; ਸੰਸਹਿਤ - ਲ੍ਭਤੇ (लभि े- ਫੜਦਾ ਿੈ, ਲ੍ੈਂਦਾ ਿੈ)। 

 

ਜਾਹਿ = (ਤਰ) ਜਾਵੇਂਗਾ, (ਤਰ) ਸਕੇਂਗਾ।  

ਹਕਹਰਆ, ਸੰਭਾਵ ਭਹਵਖਤ ਕਾਲ੍; ਮੱਿਮ ਪੁ੍ਰਖ, ਪੁ੍ਹਲ੍ੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਜਾਹਿ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਜਾਿੀ/ਜਾਹਿ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਜਾਂਹਤ; ਪ੍ਾਲ੍ੀ - ਜਾਂਹਤ; ਸੰਸਹਿਤ - ਯਾੰਹਤ (यातन्ि - ਜਾਂਦੇ 

ਿਨ)।  
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ਤਰੰਦਾ = ਤਰਦਾ (ਜਾਵੇਂਗਾ), ਤਰ (ਸਕੇਂਗਾ)। 

ਵਰਤਮਾਨ ਹਕਰਦੰਤ (ਹਕਹਰਆ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ)। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਤਰਣਾ (ਪ੍ਾਰ ਕਰਨਾ); ਲ੍ਹਿੰਦੀ - ਤਰਣ (ਤਰਨਾ); ਹਸੰਿੀ - ਤਰਣੁ (ਪ੍ਾਰ ਕਰਨਾ, ਬਚ ਹਨਕਲ੍ਣਾ, 

ਤਰਨਾ); ਕਸ਼ਮੀਰੀ - ਤਰੁਨ (ਪ੍ਾਰ ਕਰਨਾ); ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਤਰਇ; ਪ੍ਾਲ੍ੀ - ਤਰਹਤ (ਪ੍ਾਰ ਕਰਦਾ ਿੈ); ਸੰਸਹਿਤ - 

ਤਰਹਤ (िरति - ਨਦੀ ਪ੍ਾਰ ਲ੍ੰਘਦਾ ਿ,ੈ ਬਚ ਹਨਕਲ੍ਦਾ ਿੈ, ਤਰਦਾ ਿ)ੈ। 

 

॥੧॥  = ਪ੍ਹਿਲ੍ਾ ਸਲੋ੍ਕ ਸੰਪ੍ੂਰਨ। 

 

ਕਾਹਵਕ ਪ੍ਖ 

ਇਸ ਸਲੋ੍ਕ ਹਵਚ ਹਸਿ ੇਅਰਥਾਂ ਵਾਲ੍ੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲ੍ੀ ਰਾਿੀਂ ਤਤਕਾਲ੍ੀ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਹਵਚ ਘਰ ਕਰ ਚੁਕੇ ਪ੍ਖੰਡਾ ਂਅਤੇ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀ 

ਜੀ-ਿਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਉਪ੍ਰ ਚੋਟ ਕਰਹਦਆਂ ਕਥਨ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਿ ੈਹਕ ਸਾਰੇ ਪ੍ਖੰਡਾਂ ਨੰੂ ਛਡ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ੍ਣ ਨਾਲ੍ ਿੀ 

ਸੰਸਾਰ-ਸਾਗਰ ਤਹਰਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ। 

 

‘ਛੋਡੀਲੇ੍ ਪ੍ਾਖੰਡਾ’ ਅਕਾਰ ਹਵਚ ਛੋਟੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਕਾਂ ਨਾਲ੍ੋਂ  ਵਖਰੀ ਤੁਕ ਿੈ। ਪ੍ਹਿਲ੍ੀਆ ਂਹਤੰਨ ਤੁਕਾਂ ਹਵਚ ਵਖ-ਵਖ ਪ੍ਖੰਡਾ ਂ

ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਿੈ, ਜਦਹਕ ਇਸ ਲ੍ਘੂ ਅਕਾਰੀ ਤੁਕ ਹਵਚ ਸਪ੍ਸ਼ਟ ਫੁਰਮਾਨ ਿੈ ਹਕ ਪ੍ਖੰਡਾਂ ਨੰੂ ਛਡੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤੁਕ ਹਵਚ 

ਰੂਪ੍ ਅਤੇ ਅਰਥ ਦੋਵੇਂ ਪੱ੍ਿਰਾਂ ਉਪ੍ਰ ਹਵਪ੍ਥਨ ਿ ੋਹਗਆ ਿੈ। 

 

ਇਸ ਸਲੋ੍ਕ ਦੀਆਂ ਪ੍ਹਿਲ੍ੀਆ ਂਹਤੰਨ ਤੁਕਾਂ ਦਾ ਮਾਤਰਾ ਹਵਿਾਨ ਸ਼ਬਦਾਵਲ੍ੀ ਅਤੇ ਉਚਾਰਣ ਅਨੁਸਾਰ ੧੬+੧੨ ਬਣਦਾ ਿੈ। 

ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਹਿਲ੍ੀ ਤੁਕ ੧੭+੧੨ ਿ ੈਅਤੇ ਦੂਜੀ ਤੁਕ ੧੫+੧੨ ਿੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ‘ਹਟਕਾ’ ਦਾ ਉਚਾਰਣ ‘ਹਟੱਕਾ’ ਬਣਨ ’ਤੇ ਇਿ ਵੀ 

੧੬+੧੨ ਿ ੋਜਾਂਦੀ ਿੈ। ਇਿ ਤੁਕਾਂ ਿਹਰਗੀਹਤਕਾ ਛੰਦ ਅਿੀਨ ਰਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆ ਂਿਨ। ‘ਛੋਡੀਲੇ੍ ਪ੍ਾਖੰਡਾ’ ਹਵਚ ੧੨ 

ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ‘ਨਾਹਮ ਲ੍ਇਐ ਜਾਹਿ ਤਰੰਦਾ’ ਹਵਚ ੧੫ ਮਾਤਰਾਵਾ ਂਆਈਆਂ ਿਨ। 

 

ਮਃ ੧ ॥ 

ਮਾਣਸ ਖਾਣੇ ਕਰਬਹ ਬਨਵਾਜ ॥ ਛੁਰੀ ਵਗਾਇਬਨ ਬਤਨ ਗਬਲ ਤਾਗ ॥ 

ਬਤਨ ਘਬਰ ਿਰਹਮਣ ਪੂਰਬਹ ਨਾਦ ॥ ਉਨਾਾ੍ ਬਭ ਆਵਬਹ ਓਈ ਸਾਦ ॥ 

ਕੂੜੀ ਰਾਬਸ  ਕੂੜਾ ਵਾਪਾਰ ੁ॥ ਕੂੜੁ ਿੋਬਲ ਕਰਬਹ ਆਹਾਰ ੁ॥ 
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ਸਰਮ ਧਰਮ ਕਾ ਡੇਰਾ ਦੂਬਰ ॥ ਨਾਨਕ  ਕੂੜੁ ਰਬਹਆ ਭਰਪੂਬਰ ॥ 

ਮਥ ੈਬਿਕਾ  ਤੇਬੜ ਧੋਤੀ ਕਖਾਈ ॥ ਹਬਥ ਛੁਰੀ ਜਗਤ ਕਾਸਾਈ ॥ 

ਨੀਲ ਵਸਤਰ ਪਬਹਬਰ ਹੋਵਬਹ ਪਰਵਾਣੁ ॥ ਮਲੇਛ ਧਾਨੁ ਲੇ ਪੂਜਬਹ ਪੁਰਾਣੁ ॥ 

ਅਭਾਬਖਆ ਕਾ ਕੁਠਾ ਿਕਰਾ ਖਾਣਾ ॥ ਚਉਕੇ ਉਪਬਰ ਬਕਸੈ ਨ ਜਾਣਾ ॥ 

ਦੇ ਕੈ ਚਉਕਾ ਕਢੀ ਕਾਰ ॥ ਉਪਬਰ ਆਇ ਿੈਠੇ ਕੂਬੜਆਰ ॥ 

ਮਤੁ ਬਭਿ ੈਵੇ ਮਤੁ ਬਭਿ ੈ॥ ਇਹੁ ਅੰਨੁ ਅਸਾਡਾ ਬਿਿ ੈ॥ 

ਤਬਨ ਬਿਿ ੈਿੇੜ ਕਰੇਬਨ ॥ ਮਬਨ ਜੂਠੈ ਚੁਲੀ ਭਰੇਬਨ ॥ 

ਕਹ ੁਨਾਨਕ ਸਚੁ ਬਧਆਈਐ ॥ ਸੁਬਚ ਹੋਵੈ ਤਾ ਸਚੁ ਪਾਈਐ॥੨॥ 

 

ਸ਼ਾਬਦਕ ਅਨੁਵਾਦ 

ਮਨੁਖਾ ਂਨੰੂ ਖਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ੍ ਨਮਾਜ਼ਾ ਂ(ਅਦਾ) ਕਰਦ ੇਿਨ, (ਤੇ ਹਜਿੜ ੇਦੂਹਜਆ ਂਦੇ ਗਲ੍ਾ ਂਉਪ੍ਰ) ਛੁਰੀ ਚਲ੍ਾਉਂਦ ੇਿਨ, ਉਨਹਾਂ ਦੇ 

ਗਲ੍ ਹਵਚ ਜਨੇਊ (ਪ੍ਾਏ ਿੋਏ) ਿਨ  

ਉਨਹਾਂ ਦ ੇਘਰ ਹਵਚ (ਜਾ ਕੇ) ਬਰਾਿਮਣ ਨਾਦ ਪੂ੍ਰਦੇ ਿਨ। ਉਨਹਾਂ (ਬਰਾਿਮਣਾ)ਂ ਨੰੂ ਵੀ ਓਿੀ ਸੁਆਦ ਆਉਂਦੇ ਿਨ। 

(ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਇਿ ਿਾਰਮਕ ਹਕਹਰਆ ਰੂਪ੍ੀ) ਰਾਹਸ-ਪੰੂ੍ਜੀ ਝੂਠੀ ਿੈ, (ਉਨਹਾਂ ਦਾ) ਵਣਜ-ਵਪ੍ਾਰ (ਵੀ) ਝੂਠਾ ਿੈ। (ਉਿ) ਝੂਠ ਬੋਲ੍ ਕੇ 

ਅਿਾਰ ਕਰਦੇ ਿਨ। 

ਸ਼ਰਮ ਤੇ ਿਰਮ ਦਾ ਘਰ ਦੂਰ ਿੈ। ਨਾਨਕ! (ਿਰ ਪ੍ਾਸ ੇ) ਝੂਠ (ਿੀ) ਹਵਆਪ੍ਕ ਿੋ ਹਰਿਾ ਿ ੈ। 

(ਬਰਾਿਮਣ ਦੇ) ਮੱਥੇ ਉਤ ੇਹਤਲ੍ਕ ਿੈ, ਤੇੜ (ਗੇਰੂਏ ਰੰਗ ਦੀ) ਲ੍ੜ ਵਾਲ੍ੀ ਿੋਤੀ ਿੈ। ਿੱਥ ਹਵਚ ਛੁਰੀ ਿੈ ਤੇ (ਉਿ ਸਾਰ)ੇ ਜਗਤ ਦਾ 

ਘਾਤਕ  (ਬਹਣਆ ਹਪ੍ਆ) ਿ।ੈ 

(ਬਰਾਿਮਣ, ਮੁਸਲ੍ਮਾਨ ਿਾਕਮਾ ਂਦੇ ਸਾਿਮਣੇ) ਨੀਲੇ੍ ਬਸਤਰ ਪ੍ਹਿਨ ਕੇ (ਉਨਹਾਂ ਦੀਆ ਂਨਜ਼ਰਾ ਂਹਵਚ) ਕਬੂਲ੍ ਿੁੰਦੇ ਿਨ। (ਤੇ) 

‘ਮਲੇ੍ਛਾਂ’ ਦਾ ਅੰਨ ਲੈ੍ ਕੇ (ਆਪ੍ਣੇ ਘਰ ਆਕ)ੇ ਪੁ੍ਰਾਣ ਪੂ੍ਜਦੇ ਿਨ। 

(ਇਕ ਪ੍ਾਸ)ੇ ਮੁਸਲ੍ਮਾਨੀ ਬੋਲ੍ੀ ਦਾ (ਕਲ੍ਮਾ ਪ੍ੜਹਕੇ) ਿਲ੍ਾਲ੍ ਕੀਤਾ ਬਕਰਾ ਖਾਣਾ; (ਤੇ ਦੂਜੇ ਪ੍ਾਸੇ ਆਖਣਾ ਹਕ ਸਾਡ)ੇ ਚਉਕ ੇ

ਉਤੇ ਹਕਸ ੇਦਾ ਜਾਣਾ ਨਾ (ਿੋਵੇ)।  

(ਪ੍ਹਵੱਤਰਤਾ ਲ੍ਈ) ਚਉਕ ੇਵਾਲ੍ੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਗੋਿੇ ਆਹਦ ਦਾ ਪੋ੍ਚਾ ਫੇਰ ਕੇ (ਉਸ ਦੇ ਆਲੇ੍-ਦੁਆਲੇ੍) ਲ੍ਕੀਰ ਵਾਿ ਲ੍ਈ, (ਪ੍ਰ) 

ਉਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ (ਅੰਦਰੋਂ) ਝੂਠੇ। 

(ਦੂਹਜਆਂ ਨੰੂ ਆਖਦੇ ਿਨ ਹਕ ਕੋਈ ਸਾਡ ੇਚਉਕ ੇਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਆਇਓ) ਮਤਾ ਂ(ਚਉਕਾ) ਹਭੱਹਟਆ ਜਾਏ! ਮਤਾ ਂ(ਚਉਕਾ) 

ਹਭੱਹਟਆ ਜਾਏ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਿ ਅੰਨ ਹਫੱਟ ਜਾਏ। 
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ਅਪ੍ਹਵੱਤਰ ਸਰੀਰ ਨਾਲ੍ ਬਦੀਆ ਂਕਰਦ ੇਿਨ ਤੇ ਜੂਠੇ ਮਨ ਨਾਲ੍ (ਬਾਿਰੋਂ) ਚੁਲ੍ੀਆ ਂਭਰਦੇ ਿਨ।  

ਨਾਨਕ ਦਾ ਕਥਨ ਿੈ (ਹਕ) ਸੱਚ (ਨਾਮ) ਨੰੂ ਹਿਆਉਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ; (ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਨੰੂ ਹਿਆ ਕੇ ਿੀ ਅੰਦਰਲ੍ੀ ਸੁੱਚ ਿਾਸਲ੍ ਿੋ 

ਸਕਦੀ ਿ ੈਅਤੇ) ਜੇ ਕਰ ਅੰਦਰਲ੍ੀ ਸੁੱਚ ਿੋਵ ੇਤਾਂ (ਿੀ) ਸੱਚ-ਸਰੂਪ੍ ਪ੍ਰਭੂ ਨੰੂ ਪ੍ਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ।7 

 

ਭਾਵਾਰਥਕ-ਹਸਰਜਣਾਤਮਕ ਅਨੁਵਾਦ 

ਪ੍ਰਾਇਆ ਿੱਕ ਖਾਣ ਵਾਲੇ੍ (ਮਾਣਸ ਖਾਣੇ) ਮੁਸਲ੍ਮਾਨ ਿਾਕਮ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪ੍ੜਹਦੇ ਤੇ ਉਨਹਾ ਂਦੇ ਖਤਰੀ ਮੁਨਸ਼ੀਆ,ਂ ਜੋ ਦੂਹਜਆਂ ਦਾ 

ਿੱਕ ਖੋਿ ਕੇ ਿਰਾਮ ਦਾ ਖੱਹਟਆ ਖਾਂਦੇ (ਛੁਰੀ ਚਲ੍ਾਉਂਦੇ) ਿਨ, ਦੇ ਗਲ੍ਾ ਂਹਵਚ ਜਨੇਊ ਪ੍ਾਏ ਿੋਏ ਿਨ; ਭਾਵ, ਦੋਵੇਂ ਿੀ ਪ੍ਰਜਾ 

ਉਪ੍ਰ ਜੁਲ੍ਮ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਜਾ ਦਾ ਿੱਕ ਖੋਿ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਿਨ।  

ਬਰਾਿਮਣ ਉਨਹਾਂ ਿਰਾਮ ਦਾ ਖੱਹਟਆ ਖਾਣ ਵਾਲੇ੍ ਖਤਰੀਆ ਂਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪੂ੍ਜਾ ਕਰਦ ੇਤੇ ਸੰਖ ਪੂ੍ਰਦੇ ਿਨ ਅਤੇ ਉਨਹਾ ਂਕੋਲ੍ੋਂ  

ਦਾਨ-ਦਖਣਾ ਲੈ੍ਣ ਵੇਲੇ੍ ਕੋਈ ਉਜਰ ਨਿੀਂ ਕਰਦ।ੇ ਇਸ ਤਰਹਾ ਂਉਿ ਬਰਾਿਮਣ ਵੀ ਿਰਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਖਾਂਦ ੇਿਨ।  

ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਇਿ ਿਾਰਮਕ ਹਕਹਰਆ ਰੂਪ੍ੀ ਰਾਸ-ਪੰੂ੍ਜੀ ਝੂਠੀ ਿੈ, ਉਨਹਾ ਂਦਾ ਜੀਵਨ-ਹਨਰਵਾਿ (ਵਣਜ-ਵਪ੍ਾਰ) ਵੀ ਝੂਠਾ ਿੈ। ਉਿ 

ਝੂਠ ਬੋਲ੍ ਕੇ ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾਉਂਦ ੇਤੇ ਖਾਦਂੇ ਿਨ। 

ਸ਼ਰਮ ਅਤੇ ਿਰਮ ਦਾ ਘਰ ਉਨਹਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਿ;ੈ ਭਾਵ, ਉਨਹਾਂ ਨੰੂ ਨਾ ਹਕਸੇ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਰਹਿ ਗਈ ਿੈ, ਨਾ ਉਨਹਾਂ ਕੋਲ੍ ਸੱਚ-ਿਰਮ ਦੀ 

ਕੋਈ ਸੋਝੀ ਿੈ। ਨਾਨਕ! ਿਰ ਪ੍ਾਸੇ ਝੂਠ ਿੀ ਹਵਆਪ੍ਕ ਿੋਇਆ ਹਪ੍ਆ ਿੈ। 

ਬਰਾਿਮਣ ਦੇ ਮੱਥ ੇਉਤੇ ਹਤਲ੍ਕ ਿ,ੈ ਤੇੜ ਗੇਰੂਏ ਰੰਗ ਦੀ ਲ੍ੜ ਵਾਲ੍ੀ ਿੋਤੀ ਿੈ। ਪ੍ਰ ਿੱਥ ਹਵਚ ਜੋਰ-ਜੁਲ੍ਮ ਰੂਪ੍ੀ ਛੁਰੀ ਫੜੀ ਿੋਣ 

ਕਰਕੇ ਉਿ ਸਾਰ ੇਜਗਤ ਦਾ ਘਾਤਕ ਬਹਣਆ ਿੋਇਆ ਿੈ।8 

ਬਰਾਿਮਣ, ਘਰੋਂ ਬਾਿਰ ਮੁਸਲ੍ਮਾਨ ਿਾਕਮਾ ਂਦੇ ਸਾਿਮਣੇ ਉਨਹਾਂ ਵਾਂਗ ਨੀਲੇ੍ ਕਪ੍ੜੇ ਪ੍ਾ ਕੇ ਉਨਹਾ ਂਦੀਆ ਂਨਜ਼ਰਾਂ ਹਵਚ ਕਬੂਲ੍ ਿੁੰਦੇ 

ਿਨ ਤੇ ਉਨਹਾ ਂ‘ਮਲੇ੍ਛਾਂ’ ਤੋਂ ਅੰਨ ਆਹਦ ਲੈ੍ ਕੇ, ਆਪ੍ਣੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਸਨਾਤਨੀ ਮਹਰਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁ੍ਰਾਣ ਪੂ੍ਜਦ ੇਿਨ।9 

                                                

7 ਪ੍ਰ.ੋ ਸਾਹਿਬ ਹਸੰਘ ਨੇ ‘ਸੁਹਚ ਿੋਵੈ ਤਾ, ਸਚੁ ਪ੍ਾਈਐ’ ਠਹਿਰਾਉ ਦੇ ਕੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਿਨ। ਪ੍ਰ ਕਾਹਵਕ ਅਤੇ ਹਸਿਾਂਤਕ ਪੱ੍ਿਰ 

‘ਤੇ ‘ਸੁਹਚ ਿੋਵੈ, ਤਾ ਸਚ ੁਪ੍ਾਈਐ’ ਠਹਿਰਾਉ ਿੀ ਦਰੁਸਤ ਬਣਦਾ ਿ,ੈ ਹਕਉਂਹਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹਵਚ ਲ੍ਗਭਗ ਿਰ ਥਾਂ ਇਸ ੇਤਰਹਾ ਂ

‘ਤਾ’ ਪ੍ਦ ਪੰ੍ਗਤੀ ਦੇ ਹਪ੍ਛਲੇ੍ਰੇ ਭਾਗ ਨਾਲ੍ ਿੀ ਵਰਹਤਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ।  ਆਮ ਬੋਲ੍ ਚਾਲ੍ ਹਵਚ ਵੀ ਇਿੀ ਪ੍ਰਹਵਰਤੀ ਪ੍ਾਈ ਜਾਂਦੀ 

ਿੈ।  

8 ਪੂ੍ਜਾ ਹਤਲ੍ਕ ਕਰਤ ਇਸਨਾਨਾਂ ॥  ਛੁਰੀ ਕਾਹਢ ਲੇ੍ਵੈ ਿਹਥ ਦਾਨਾ ॥੨॥  -ਗੁਰ ੂਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ੨੦੧ 

9 “ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਹਵਚ ਉਨਹਾ ਂਮਨੁਖੱਾ ਂ ਨੰੂ ਜਾਣ ਦੀ ਆਹਗਆ ਿੁੰਦੀ ਸੀ ਹਜਿੜ ੇਨੀਲੇ੍ ਬਸਤਰ ਪ੍ਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਥੇ ਗੁਰ ੂ

ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੰ੍ਹਡਤਾ ਂ ਨੰੂ ਹਵਅੰਗ ਰੂਪ੍ ਟਕੋਰ ਲ੍ਾਈ ਿੈ ਤੇ ਤਾੜਣਾ ਕੀਤੀ ਿੈ ਹਕ ਉਂਞ ਤਾਂ ਪੰ੍ਹਡਤ ਆਪ੍ਣੇ 

ਆਪ੍ ਨੰੂ ਿਰਮਾਤਮਾ ਸਮਝਦ ੇਿਨ, ਪ੍ਰ ਖਾਣਾ ਪ੍ਹਿਨਣਾ ਆਪ੍ਣੇ ਿਰਮ ਹਵਰੁੱਿ ਕਰਦੇ ਿਨ। ਸ਼ਾਸਤਰ ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਜਥੇ ਨੀਲ੍ਾ 

ਬਸਤਰ ਹਵਹਛਆ ਿੋਵੇ ਉਸ ਉਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਾਣੀ ਤਕ ਪ੍ੀਣਾ ਯੋਗ ਨਿੀਂ, ਪ੍ਰ ਇਿ ਬੁਿੀਮਾਨ ਪੰ੍ਹਡਤ ਿਾਕਮਾ ਂਦੇ ਮਨਜ਼ੂਰ-ੇਨਜ਼ਰ 

ਬਣਨ ਲ੍ਈ ਨੀਲ੍ਾ ਪ੍ਹਿਰਾਵਾ ਪ੍ਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਹਪ੍ਛੇ ਨਿੀਂ ਿਟਦ।ੇ ਉਸ ਵੇਲੇ੍ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਹਵਚ ਬਰਾਿਮਣ-ਵਾਦ ਦਾ ਬੋਲ੍-ਬਾਲ੍ਾ 
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ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਇਕ ਪ੍ਾਸੇ ਮੁਸਲ੍ਮਾਨੀ ਬੋਲ੍ੀ ਦਾ ਕਲ੍ਮਾ ਪ੍ੜਹਕੇ ਿਲ੍ਾਲ੍ ਕੀਤਾ ਿੋਇਆ ਬੱਕਰਾ ਖਾਣਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪ੍ਾਸੇ ਆਖਣਾ ਹਕ 

ਸਾਡ ੇਚਉਕ ੇਉਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਵੇ; ਮਤਾਂ ਸਾਡਾ ਚਉਕਾ ਹਭਹਟਆ ਜਾਏ।10 

ਚਉਕ ੇਨੰੂ ਪ੍ਹਵੱਤਰ ਕਰਨ ਲ੍ਈ, ਚਉਕ ੇਵਾਲ੍ੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਗੋਿੇ ਆਹਦ ਦਾ ਪੋ੍ਚਾ ਫੇਰ ਕੇ11 ਉਸ ਦੇ ਆਲੇ੍-ਦੁਆਲੇ੍ ਇਕ ਲ੍ਕੀਰ 

ਵਾਿ ਲ੍ਈ12 ਤਾਂਹਕ ਚਉਕੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਿੋਰ ਨਾ ਵੜੇ, ਪ੍ਰ ਉਤੇ ਆ ਕੇ ਕੂੜ ਦੇ ਿਾਰਨੀ (ਬਰਾਿਮਣ) ਬੈਠ ਗਏ। 

ਦੂਹਜਆ ਂਨੰੂ ਆਖਦ ੇਿਨ, ਿ ੇਭਾਈ! ਕੋਈ ਸਾਡ ੇਚਉਕ ੇਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਆਇਓ। ਮਤਾ ਂਸਾਡਾ ਚਉਕਾ ਹਭੱਹਟਆ ਜਾਏ। ਮਤਾ ਂਸਾਡਾ 

ਚਉਕਾ ਅਪ੍ਹਵੱਤਰ ਿ ੋਜਾਏ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਿ ਅੰਨ ਖ਼ਰਾਬ ਿ ੋਜਾਏ; ਭਾਵ, ਖਾਣ ਜੋਗ ਿੀ ਨਾ ਰਿੇ। 

ਅਪ੍ਹਵੱਤਰ ਸਰੀਰ ਨਾਲ੍ ਮੰਦ ੇਕਰਮ ਕਰਦ ੇਿਨ। ਜੂਠੇ ਮਨ ਨਾਲ੍ ਬਾਿਰੋਂ ਚੁਲ੍ੀਆ ਂਭਰਦ ੇਿਨ13 ਤੇ ਸਮਝਦ ੇਿਨ ਹਕ ਅਸੀਂ 

ਪ੍ਹਵੱਤਰ ਿੋ ਗਏ ਿਾਂ। ਭਾਵ, ਚਉਕੇ ਅਤੇ ਅੰਨ ਦੀ ਅਖੌਤੀ ਸੁੱਚਤਾ ਤਾਂ ਰੱਖਦੇ ਿਨ ਪ੍ਰ ਮਨ ਦੀ ਮਲ੍ੀਨਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਹਫਕਰ 

ਨਿੀਂ ਕਰਦ;ੇ ਇਨਹਾਂ ਦੀ ਬਾਿਰੀ ਸੁੱਚਤਾ ਕੇਵਲ੍ ਹਦਖਾਵੇ ਮਾਤਰ ਿੀ ਿੈ।14  

ਨਾਨਕ ਦਾ ਕਥਨ ਿੈ ਹਕ ਸੱਚ-ਸਰੂਪ੍ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਨੰੂ ਹਿਆਉਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ, ਹਕਉਂਹਕ ਉਸ ਦੇ ਸੱਚ ੇਨਾਮ ਨੰੂ ਹਿਆਕੇ ਿੀ 

ਮਨ ਦੀ ਸੁੱਚ-ਪ੍ਹਵੱਤਰਤਾ ਿਾਸਲ੍ ਿ ੋਸਕਦੀ ਿ1ੈ5 ਅਤੇ ਜੇ ਕਰ ਮਨ ਦੀ ਸੁੱਚ-ਪ੍ਹਵੱਤਰਤਾ ਿੋਵ ੇਤਾ ਂਿੀ ਸੱਚ-ਸਰੂਪ੍ ਪ੍ਰਭੂ ਨੰੂ 

ਪ੍ਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ। 

  

                                                                                                                                                  

ਸੀ। ਪੰ੍ਹਡਤ ਲੋ੍ਕ ਪੂ੍ਜਾ-ਪ੍ਾਠ ਬਿੁਤ ਕਰਦ ੇਸਨ, ਪ੍ਰ ਇਿ ਸਭ ਕੁਛ ਹਦਲ੍-ਪ੍ਰਚਾਵੇ ਤੇ ਲੋ੍ਕ-ਹਵਖਾਵ ੇਦਾ ਿੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸੀ। 

ਪ੍ਾਠਾਂ ਦ ੇਮੂਲ੍ ਭਾਵਾ ਂਤੋਂ ਉਿ ਹਬਲ੍ਕੁਲ੍ ਕੋਰ ੇਸਨ। ਸੁੱਚ ਹਭੱਟ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਹਪੱ੍ਟਣ ਹਵਚ ਤਕੜੇ ਸਨ, ਪ੍ਰ ਅੰਤਰਖਾਤ ੇਉਨਹਾ ਂਨੇ 

ਆਪ੍ਣੇ ਖਾਣ-ਪ੍ੀਣ ਦੀ ਸਾਂਝ ਤੁਰਕਾਂ ਨਾਲ੍ ਬਣਾਈ ਿੋਈ ਸੀ। ਸ,ੋ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਅਹਜਿ ੇਸ਼ਾਸਕਾ ਨੰੂ ਪ੍ਰਾਿੀਨਤਾ ਦੇ ਬੰਿਨ ਚੋਂ 

ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲ੍ਈ ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਵਾਕਾ ਂਰਾਿੀਂ ਿਲੂ੍ਣਾ ਹਦੱਤਾ ਤੇ ਲੋ੍ਕਾਂ ਹਵਚ ਜਾਗਰਤੀ ਹਲ੍ਆਂਦੀ।” -ਹਗ. ਿਰਬੰਸ ਹਸੰਘ, ਗੁਰ ੂ

ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਹਨਰਣੈ ਸਟੀਕ, ਪ੍ਹਟਆਲ੍ਾ, ੨੦੧੧, ਪੰ੍ਨਾ ੨੮੨ 

10 ਮਤੁ ਸਚਾ ਅਖਰੁ ਭੁਹਲ੍ ਜਾਇ ਚਉਕ ੈ ਹਭਟ ੈਨ ਕੋਇ ॥ ਝੂਠੇ ਚਉਕ ੇਨਾਨਕਾ ਸਚਾ ਏਕ ੋਸੋਇ ॥੧॥ - ਗੁਰ ੂਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 

੧੦੯੦ 

11 ਚਉਕਾ ਦੇ ਕੈ ਸੁਚਾ ਿੋਇ ॥ ਐਸਾ ਹਿੰਦੂ ਵੇਖਿੁ ਕੋਇ ॥ - ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ੯੫੧ 

12 ਕੁਬੁਹਿ ਡੂਮਣੀ ਕੁਦਇਆ ਕਸਾਇਹਣ ਪ੍ਰ ਹਨੰਦਾ ਘਟ ਚੂਿੜੀ ਮੁਠੀ ਿੋਹਿ ਚੰਡਾਹਲ੍ ॥ ਕਾਰੀ ਕਢੀ ਹਕਆ ਥੀਐ ਜਾ ਂਚਾਰ ੇ

ਬੈਠੀਆ ਨਾਹਲ੍ ॥ - ਗੁਰ ੂਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ੯੧ 

13 ਨਾਨਕ ਚੁਲ੍ੀਆ ਸੁਚੀਆ ਜੇ ਭਹਰ ਜਾਣੈ ਕੋਇ ॥ ਸੁਰਤੇ ਚੁਲ੍ੀ ਹਗਆਨ ਕੀ ਜੋਗੀ ਕਾ ਜਤੁ ਿੋਇ ॥ ਬਰਿਮਣ ਚੁਲ੍ੀ ਸੰਤੋਖ ਕੀ 

ਹਗਰਿੀ ਕਾ ਸਤੁ ਦਾਨੁ ॥ ਰਾਜੇ ਚੁਲ੍ੀ ਹਨਆਵ ਕੀ ਪ੍ਹੜਆ ਸਚੁ ਹਿਆਨੁ ॥ -ਗੁਰ ੂਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ੧੨੪੦ 

14 ਮਹਨ ਜੂਠੈ ਤਹਨ ਜੂਹਠ ਿੈ ਹਜਿਵਾ ਜੂਠੀ ਿੋਇ ॥ ਮੁਹਖ ਝੂਠੈ ਝੂਠੁ ਬੋਲ੍ਣਾ ਹਕਉ ਕਹਰ ਸੂਚਾ ਿੋਇ ॥ ਹਬਨੁ ਅਭ ਸਬਦ ਨ 

ਮਾਂਜੀਐ ਸਾਚ ੇਤੇ ਸਚ ੁਿੋਇ ॥੧॥ -ਗੁਰ ੂਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ੫੬ 

15 ਗੁਰਮੁਹਖ ਹਿਆਵਹਿ ਹਸ ਅੰਹਮਰਤ ਪ੍ਾਵਹਿ ਸੇਈ ਸੂਚ ੇਿੋਿੀ ॥ ਅਹਿਹਨਹਸ ਨਾਮੁ ਜਪ੍ਿੁ ਰੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਮੈਲੇ੍ ਿਛ ੇਿੋਿੀ ॥੩॥ -ਗੁਰ ੂ

ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ੧੨੫੪   
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ਪ੍ਦ ਅਰਥ 

ਮਾਣਸ ਖਾਣੇ16 = ਮਨੁਖਾਂ ਨੰੂ ਖਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ੍, ਪ੍ਰਾਇਆ ਿੱਕ ਖਾਣ ਵਾਲੇ੍, ਿਰਾਮ ਦਾ ਖੱਹਟਆ ਖਾਣ ਵਾਲੇ੍। 

ਕਰਤਰੀ ਵਾਚਕ ਹਕਰਦੰਤ (ਨਾਂਵ), ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲ੍ੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ।  

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

(मनुष: - ਮਨੁਖ; ਨਰ) + ਲ੍ਹਿਦੰੀ - ਖਾਣਾ (ਖਾਵਣਾ, ਛਕਣਾ);  ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਖਾਣ (ਖਾਵਣਾ, ਭੋਜਨ); ਪ੍ਾਲ੍ੀ - 

ਖਾਦਨ (ਖਾਵਣਾ); ਸੰਸਹਿਤ - ਖਾਦਨ (खादन - ਭੋਜਨ, ਖਾਵਣਾ)। 

 

ਕਰਹਿ = (ਨਮਾਜ ਅਦਾ) ਕਰਦੇ ਿਨ, (ਨਮਾਜ) ਪ੍ੜਹਦੇ ਿਨ। 

ਹਕਹਰਆ, ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ੍; ਅਨ ਪੁ੍ਰਖ, ਪੁ੍ਹਲ੍ੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ। 

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

 

ਹਨਵਾਜ = ਨਮਾਜ਼। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲ੍ੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਫ਼ਾਰਸੀ - ਨਮਾਜ਼ (ਆਹਜਜ਼ੀ; ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਹਸਜਦਾ; ਇਸਲ੍ਾਮ ਮਤ ਵਲ੍ੋਂ  ਹਨਸ਼ਹਚਤ ਕੀਤੀ ਇਬਾਦਤ/ਦੁਆ)। 

 

ਛੁਰੀ = ਛੁਰੀ, ਕਰਦ, ਚਾਕੂ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲ੍ੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਲ੍ਹਿੰਦੀ/ਹਸੰਿੀ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਛੁਰੀ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਛੁਰੀ/ਛੁਹਰਆ (ਚਾਕੂ, ਕਰਦ); ਪ੍ਾਲ੍ੀ - ਛੁਹਰਕਾ; ਸੰਸਹਿਤ - ਕ੍ਸ਼ੁਰੀ (क्षुरी - 

ਚਾਕੂ, ਕਰਦ, ਛੋਟਾ ਉਸਤਰਾ)। 

 

ਵਗਾਇਹਨ = ਵਗਾਉਂਦ ੇਿਨ, ਚਲ੍ਾਉਂਦ ੇਿਨ। 

ਹਕਹਰਆ, ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ੍; ਅਨ ਪੁ੍ਰਖ, ਪੁ੍ਹਲ੍ੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਵਗਣਾ; ਲ੍ਹਿਦੰੀ - ਵਗਣ (ਚਲ੍ਣਾ, ਵਗਣਾ, ਵਹਿਣਾ); ਕਸ਼ਮੀਰੀ - ਵਗੁਨ (ਵਗਣਾ); ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ - 

ਵੱਗਇ (ਜਾਂਦਾ ਿ)ੈ; ਸੰਸਹਿਤ - ਵਲ੍ਗਹਤ (वलगति - ਉਛਲ੍ਦਾ ਿ/ੈਕੱੁਦਦਾ ਿੈ)। 

                                                

16 ਸਮਾਸੀ ਪ੍ਦ। 



ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ  ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ, ਸੰਸਕਰਣ ੧ 

© SikhRI 2020. All Rights Reserved. GuruGranthSahib.SikhRI.org 13 

 

ਹਤਨ = ਹਤਨਹਾ ਂਦੇ, ਉਨਹਾ ਂਦੇ। 

ਨਾਂਵ, ਸੰਬੰਿ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲ੍ੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ। 

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

 

ਗਹਲ੍ = ਗਲ੍ ਹਵਚ। 

ਨਾਂਵ, ਅਹਿਕਰਣ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲ੍ੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਅਵਿੀ/ਲ੍ਹਿੰਦੀ/ਪ੍ਰਾਹਿਤ/ਪ੍ਾਲ੍ੀ - ਗਲ੍; ਸੰਸਹਿਤ - ਗਲ੍ਿ (गल: - ਗਲ੍ਾ, ਗਲ੍)। 

 

ਤਾਗ = ਿਾਗ,ੇ ਜਨੇਊ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲ੍ੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਤਗੁ/ਤਾਗਾ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਤੱਗ; ਸੰਸਹਿਤ - ਤਰਾੱਗ (त्राग्ग - ਡੋਰਾ, ਿਾਗਾ)। 

 

ਹਤਨ = ਹਤਨਹਾ ਂਦੇ, ਉਨਹਾ ਂਦੇ। 

ਪ੍ੜਨਾਂਵ, ਸੰਬੰਿ ਕਾਰਕ; ਅਨ ਪੁ੍ਰਖ, ਪੁ੍ਹਲ੍ੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ। 

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

 

ਘਹਰ = ਘਰ ਹਵਚ। 

ਨਾਂਵ, ਅਹਿਕਰਣ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲ੍ੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ/ਬਰਜ - ਘਰ; ਹਸਿੰੀ - ਘਰੁ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ/ਪ੍ਾਲ੍ੀ/ਸੰਸਹਿਤ - ਘਰ (घर - ਘਰ)। 

 

ਬਰਿਮਣ = ਬਰਾਿਮਣ, ਪੰ੍ਹਡਤ।  

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲ੍ੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ। 

 ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਬਰਾਹ੍ਮਣ/ਬਰਾਹ੍ਮਣੁ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਬਾਿਮਣ; ਸੰਸਹਿਤ - ਬਰਾਿਮਣਿ (ब्राह्मण: - ਹਜਸ ਕੋਲ੍ ਪ੍ਹਵੱਤਰ ਹਗਆਨ ਿੈ, 

ਸਨਾਤਨ ਪ੍ਰੰਪ੍ਰਾ ਦੀਆ ਂਚਾਰ ਵਰਣਾਂ/ਜਾਤਾਂ ਹਵਚੋਂ ਇਕ, ਜੋ ਯੱਗ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਿੈ, ਪੁ੍ਰੋਹਿਤ, ਜੋ ਬਰਿਮ ਨੰੂ ਜਾਣਦਾ ਿੈ) 
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ਪੂ੍ਰਹਿ = (ਨਾਦ) ਪੂ੍ਰਦੇ ਿਨ, (ਸੰਖ) ਵਜਾਉਂਦ ੇਿਨ। 

ਹਕਹਰਆ, ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ੍; ਅਨ ਪੁ੍ਰਖ, ਪੁ੍ਹਲ੍ੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਪੂ੍ਰਣਾ (ਭਰਨਾ); ਲ੍ਹਿੰਦੀ - ਹਸੰਿੀ - ਪੂ੍ਰਣੁ (ਬੰਦ ਕਰਨਾ); ਕਸ਼ਮੀਰੀ - ਪੂ੍ਰੁਨ (ਭਰਨਾ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - 

ਪੂ੍ਰਇ; ਪ੍ਾਲ੍ੀ - ਪੂ੍ਰੇਹਤ; ਸੰਸਹਿਤ - ਪੂ੍ਰਯਹਤ (िूयवति - ਭਰਦਾ ਿੈ)। 

 

ਨਾਦ = ਸੰਖ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲ੍ੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ। 

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਨਾਦ; ਸੰਸਹਿਤ - ਨਾਦਿ (नाद: - ਉਚੀ ਦਿਾੜ, ਿੁਨੀ)। 

 

ਉਨਾ੍ = ਉਨਹਾਂ ਨੰੂ। 

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

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਓਨਹਾ; ਲ੍ਹਿੰਦੀ - ਓਨ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਓਅਣ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਅਮੁਣਾ; ਸੰਸਹਿਤ - ਅਮੁਨਾ (अमुना - ਉਸ 

ਦੁਆਰਾ)। 

 

ਹਭ = ਭੀ, ਵੀ।  

ਹਨਪ੍ਾਤ।  

ਹਸੰਿੀ - ਭੀ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਅਹਵ/ਹਵ; ਪ੍ਾਲ੍ੀ - ਅਹਪ੍; ਸੰਸਹਿਤ - ਅਹਪ੍ (अति - ਵੀ, ਅਤੇ, ਬਿੁਤ ਆਹਦ)। 

 

ਆਵਹਿ = ਆਉਂਦੇ ਿਨ। 

ਹਕਹਰਆ, ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ੍; ਅਨ ਪੁ੍ਰਖ, ਪੁ੍ਹਲ੍ੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ। 

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

 

ਓਈ = ਓਿ+ਿੀ, ਓਿੀ। 

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

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਓਇ/ਓਿ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਅਿ;ੋ ਪ੍ਾਲ੍ੀ/ਸੰਸਹਿਤ - ਅਸੁ (असु - ਇਿ/ਉਿ)। 
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ਸਾਦ = ਸੁਆਦ, ਰਸ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲ੍ੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਸਾਦ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਸਾਯ; ਸੰਸਹਿਤ - ਸਵਾਦ੍ (स्वाद ्- ਸੁਆਦਲ੍ਾ)। 

 

ਕੂੜੀ = ਝੂਠੀ, ਨਾਸ਼ਵਾਨ। 

ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ (ਰਾਹਸ ਦਾ), ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲ੍ੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਕੂੜੁ/ਕੂੜਾ/ਕੂੜੋ; ਲ੍ਹਿੰਦੀ - ਕੂੜ/ਕੂੜਾ; ਹਸੰਿੀ - ਕੂੜੁ/ਕੂੜੋ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਕੂੜ/ਕੂੜਾ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਕੂਡ; ਸੰਸਹਿਤ 

- ਕੂਟ/ਕੂਟਕ (कूि/कूिक - ਹਮਹਥਆ/ਝੂਠ, ਭਰਮ, ਿੋਖਾ/ਜਾਲ੍ਸਾਜੀ, ਿੋਖੇਬਾਜੀ, ਚਲ੍ਾਕੀ)। 

 

ਰਾਹਸ = ਰਾਸ-ਪੰੂ੍ਜੀ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲ੍ੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਬਰਜ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ/ਪ੍ਾਲ੍ੀ - ਰਾਹਸ (ਢੇਰ, ਅਨਾਜ ਦਾ ਢੇਰ); ਸੰਸਹਿਤ - ਰਾਹਸ਼ (राति - ਢੇਰ, ਹਮਣਨ ਦਾ ਇਕ ਮਾਪ੍)। 

 

ਕੂੜਾ =  ਝੂਠਾ, ਨਾਸ਼ਵਾਨ। 

ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ (ਵਾਪ੍ਾਰੁ ਦਾ), ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲ੍ੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਕੂੜੁ/ਕੂੜਾ/ਕੂੜੋ; ਲ੍ਹਿੰਦੀ - ਕੂੜ/ਕੂੜਾ; ਹਸੰਿੀ - ਕੂੜੁ/ਕੂੜੋ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਕੂੜ/ਕੂੜਾ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਕੂਡ; ਸੰਸਹਿਤ 

- ਕੂਟ/ਕੂਟਕ (कूि/कूिक - ਹਮਹਥਆ/ਝੂਠ, ਭਰਮ, ਿੋਖਾ/ਜਾਲ੍ਸਾਜੀ, ਿੋਖੇਬਾਜੀ, ਚਲ੍ਾਕੀ)। 

 

ਵਾਪ੍ਾਰੁ = ਵਣਜ-ਵਪ੍ਾਰ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲ੍ੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਵਾਪ੍ਾਰ/ੁਬਾਪ੍ਾਰੁ; ਬਰਜ - ਵਯਾਪ੍ਾਰ; ਸੰਸਹਿਤ - ਵਯਾਪ੍ਾਰਿ (व्यािार: -  ਵਣਜ, ਤਜਾਰਤ, ਪੇ੍ਸ਼ਾ, 

ਉਦਯੋਗ)। 

 

ਕੂੜੁ = ਅਸੱਤ, ਝੂਠ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲ੍ੰਗ, ਇਕ ਵਚਨ। 
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ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਕੂੜੁ/ਕੂੜਾ/ਕੂੜੋ; ਲ੍ਹਿੰਦੀ - ਕੂੜ/ਕੂੜਾ; ਹਸੰਿੀ - ਕੂੜੁ/ਕੂੜੋ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਕੂੜ/ਕੂੜਾ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਕੂਡ; ਸੰਸਹਿਤ 

- ਕੂਟ/ਕੂਟਕ (कूि/कूिक - ਹਮਹਥਆ/ਝੂਠ, ਭਰਮ, ਿੋਖਾ/ਜਾਲ੍ਸਾਜੀ, ਿੋਖੇਬਾਜੀ, ਚਲ੍ਾਕੀ)। 

 

ਬੋਹਲ੍ = ਬੋਲ੍ ਕੇ। 

ਪੂ੍ਰਬ ਪੂ੍ਰਣ ਹਕਰਦੰਤ (ਹਕਹਰਆ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ)। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਬੋਹਲ੍; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਬੋਹਲ੍ (ਬੋਲ੍ ਕੇ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਬੋੋੱਲ੍ਇ/ਬੁੱਲ੍ਇ; ਸੰਸਹਿਤ - ਬੋਲ੍ (बोल - ਬੋਲ੍ਣਾ)।  

 

ਕਰਹਿ = (ਅਿਾਰ) ਕਰਦ ੇਿਨ। 

ਹਕਹਰਆ, ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ੍; ਅਨ ਪੁ੍ਰਖ, ਪੁ੍ਹਲ੍ੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ। 

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

 

ਆਿਾਰ ੁ= ਅਿਾਰ, ਭੋਜਨ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲ੍ੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਹਸੰਿੀ - ਆਿਾਰ;ੁ ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਆਿਾਰ (ਭੋਜਨ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ/ਪ੍ਾਲ੍ੀ - ਆਿਾਰ (ਭੋਜਨ); ਸੰਸਹਿਤ - ਆਿਾਰ (आहार - ਭੋਜਨ 

ਖਾਣਾ, ਭੋਜਨ)। 

 

ਸਰਮ = ਸ਼ਰਮ, ਲ੍ਾਜ। 

ਨਾਂਵ, ਸੰਬੰਿ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲ੍ੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਬਰਜ - ਸਰਮ17; ਫ਼ਾਰਸੀ - ਸ਼ਰਮ (ਔਖ, ਅਸੁਹਵਿਾ; ਲ੍ਾਜ, ਹਝਝਕ, ਸੰਗ)। 

                                                

17 ਹਜਸ ਤਰਹਾ ਂਸੰਸਹਿਤ ਦੀਆ ਂਤਾਲ੍ਵੀ (ि) ਅਤੇ ਮੂਰਿਨੀ (ष) ਿੁਨੀਆਂ ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ ਹਵਚ ‘ਸ’ ਦਾ ਰੂਪ੍ ਿਾਰ ਗਈਆਂ, ਉਸੇ 

ਤਰਹਾਂ ਫ਼ਾਰਸੀ ਹਵਚ ‘ਸ਼ੀਨ’ ਵੀ ‘ਸ’ ਹਵਚ ਿੀ ਬਦਲ੍ ਹਗਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਿਕਾਲ੍ ਦੀਆ ਂਸਮੁਚੀਆ ਂ ਹਲ੍ਖਤਾ ਂ ਹਵਚ ਸ਼, ਜ਼ 

ਆਹਦ ਿੁਨੀਆ ਂ ਦਾ ਅਭਾਵ ਿੈ। ‘ਸੂਰ ਸਾਗਰ’ ਹਿਤ ਸੂਰਦਾਸ ਹਵਚ ਲ੍ਹਜਆ (ਸ਼ਰਮ) ਲ੍ਈ ‘ਸਰਮ’ ਲ੍ਫ਼ਜ਼ ਿੀ ਵਰਹਤਆ 

ਹਮਲ੍ਦਾ ਿੈ। ਇਸ ਅਿਾਰ ‘ਤੇ, ਅਜੋਕੀ ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਹਵਚ ਵਿ ਰਿੀ ਸ਼, ਜ਼ ਆਹਦ ਿੁਨੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਣ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਹਵਚਲੇ੍ 

ਸ਼ਬਦਾ ਂ ਨੰੂ ਵੀ ਪੈ੍ਰ ਹਬੰਦੀ ਸਹਿਤ ਉਚਾਰਨਾ ਦਰੁਸਤ ਨਿੀਂ ਿੈ। ਉਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਿੁਤ ਸਾਰ ੇਉਨਹਾਂ ਇਲ੍ਾਹਕਆ ਂਹਵਚ ਹਜਥੇ 

ਅਜੇ ਸੰਸਹਿਤ-ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਘੱਟ ਿੈ, ਇਿ ਸ਼ਬਦ ਹਬਨਾ ਂ ਪੈ੍ਰ ਹਬੰਦੀ ਦੇ ਿੀ ਉਚਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਿਨ, ਹਜਵੇਂ: ਸਰੀਰ, ਹਸਵ, 

ਸਹਿਰ, ਸਾਂਤੀ, ਨਮਸਕਾਰ ਆਹਦ। ਓਸ਼ੋ ਦੇ ਲੈ੍ਕਚਰਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਇਕ ਹਿੰਦੀ ਹਫਲ੍ਮਾ ਂਹਵਚ ਅਜ ਵੀ ਇਿ ੋਪ੍ਰਹਵਰਤੀ (ਟਰੈਂਡ) 
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ਿਰਮ = ਿਰਮ, ਸਦਗੁਣ, ਸਦਾਚਾਰ, ਨੇਕੀ। 

ਨਾਂਵ, ਸੰਬੰਿ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲ੍ੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਿਰਮੁ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਿੰਮੋ/ਿੰਮ; ਸੰਸਹਿਤ - ਿਰ੍ਮ (धमव - ਜੋ ਸਥਾਪ੍ਤ ਿ,ੈ ਕਨੰੂਨ, ਕਰਤੱਵ/ਫਰਜ, ਅਹਿਕਾਰ)। 

 

ਕਾ  = ਦਾ।  

ਸੰਬੰਿਕ। 

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

ਕਰਨਾ)।  

 

ਡੇਰਾ = ਹਟਕਾਣਾ, ਘਰ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲ੍ੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ/ਭੋਜਪੁ੍ਰੀ/ਅਵਿੀ/ਬਰਜ - ਡੇਰਾ (ਪ੍ੜਾਅ, ਹਟਕਾਣਾ, ਹਨਵਾਸ ਸਥਾਨ); ਸੰਸਹਿਤ - ਡੇਰ (डरे - ਹਵਸ਼ਰਾਮ-

ਗਰਹਿ)। 

 

ਦੂਹਰ = ਦੂਰ, ਪ੍ਰੇ। 

ਹਕਹਰਆ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ/ਹਸੰਿੀ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਦੂਹਰ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਦੂਰ; ਸੰਸਹਿਤ - ਦੂਰ੍ (दर्ू - ਦੂਰ; ਦੂਰੀ)। 

 

ਨਾਨਕ = ਨਾਨਕ! 

ਨਾਂਵ, ਸੰਬੋਿਨ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲ੍ੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

 

ਕੂੜੁ = ਅਸੱਤ, ਝੂਠ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲ੍ੰਗ, ਇਕ ਵਚਨ। 

                                                                                                                                                  

ਵੇਖਣ ਨੰੂ ਹਮਲ੍ਦੀ ਿੈ। ਇਿ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਇਸ ਗੱਲ੍ ਦੀ ਗਵਾਿੀ ਭਰਦੇ ਿਨ ਹਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਚ ੇਜਾਣ ਵੇਲੇ੍ ਇਨਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ 

ਉਚਾਰਣ ਇਸ ੇਤਰਹਾਂ ਹਬੰਦੀ ਰਹਿਤ (ਸ, ਜ ਆਹਦ) ਿੀ ਸੀ। 
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ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਕੂੜੁ/ਕੂੜਾ/ਕੂੜੋ; ਲ੍ਹਿੰਦੀ - ਕੂੜ/ਕੂੜਾ; ਹਸੰਿੀ - ਕੂੜੁ/ਕੂੜੋ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਕੂੜ/ਕੂੜਾ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਕੂਡ; ਸੰਸਹਿਤ 

- ਕੂਟ/ਕੂਟਕ (कूि/कूिक - ਹਮਹਥਆ/ਝੂਠ, ਭਰਮ, ਿੋਖਾ/ਜਾਲ੍ਸਾਜੀ, ਿੋਖੇਬਾਜੀ, ਚਲ੍ਾਕੀ)। 

 

ਰਹਿਆ ਭਰਪੂ੍ਹਰ = ਭਰਪੂ੍ਰ ਿੋ ਰਹਿਆ ਿ,ੈ ਹਵਆਪ੍ਕ ਿੋਇਆ ਹਪ੍ਆ ਿੈ।  

ਸੰਗੁਜਤ ਹਕਹਰਆ, ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ੍; ਅਨ ਪੁ੍ਰਖ, ਪੁ੍ਹਲ੍ੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

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

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

(भर+िूणव - ਭਹਰਆ+ਪੂ੍ਰੀ ਤਰਹਾਂ, ਪੂ੍ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਭਹਰਆ ਿੋਇਆ; ਪ੍ਾਲ੍ਨ ਪ੍ਾਲ੍ਣ ਪੋ੍ਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲ੍ਾ)। 

 

ਮਥ ੈ= ਮੱਥੇ ਉਤੇ। 

ਨਾਂਵ, ਅਹਿਕਰਣ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲ੍ੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਲ੍ਹਿੰਦੀ - ਮੱਥਾ (ਮੱਥਾ); ਹਸੰਿੀ - ਮਥ/ੁਮਥ ੋ(ਚੋਟੀ/ਹਸਰਾ, ਸਤਿ, ਹਸਰ); ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਮਤ੍ਥ/ਮਤ੍ਥਾ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਮਤ੍ਥ/ਮਤ੍ਥਯ 

(ਹਸਰ); ਪ੍ਾਲ੍ੀ - ਮਤ੍ਥ (ਖੋਪ੍ੜੀ, ਮੱਥਾ); ਸੰਸਹਿਤ - ਮਸ੍ਤਮ੍/ਮਸ੍ਤਕਮ੍ (मस्िम्/मस्िकम् - ਹਸਰ)। 

 

ਹਟਕਾ = ਹਟੱਕਾ, ਹਤਲ੍ਕ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲ੍ੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ/ਉੜੀਆ/ਲ੍ਹਿੰਦੀ - ਹਟਕਾ; ਲ੍ਹਿੰਦੀ - ਹਟਕਾ (ਹਨਸ਼ਾਨ/ਹਚੰਨਹ); ਹਸੰਿੀ - ਹਟਕੋ (ਹਨਸ਼ਾਨ/ਹਚੰਨਹ, ਦਾਗ/ਿੱਬਾ, 

ਜਾਤ ਦਾ ਹਨਸ਼ਾਨ/ਹਚੰਨਹ); ਦਰਦ ਭਾਸ਼ਾਵਾ ਂ- ਹਟਕ (ਹਨਸ਼ਾਨ); ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਹਟੱਕ (ਜਾਤ ਦਾ ਹਨਸ਼ਾਨ); ਸੰਸਹਿਤ - ਹਟੱਕ 

(टिक्क - ਹਨਸ਼ਾਨ/ਹਚੰਨਹ, ਹਨਸ਼ਾਨ)। 

 

ਤੇਹੜ = ਤੇੜ, ਲ੍ੱਕ ਨਾਲ੍, ਲ੍ੱਕ ਦੁਆਲੇ੍। 

ਨਾਂਵ, ਅਹਿਕਰਣ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲ੍ੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਤੇੜ (ਲ੍ੱਕ, ਕਮਰ); ਲ੍ਹਿੰਦੀ - ਹਤਹਰਕ (ਹਪੱ੍ਠ, ਚੂਲ੍ਾ); ਕਸ਼ਮੀਰੀ - ਤਰਖ (ਹਪੱ੍ਠ ਦਾ ਥਲ੍ੜਾ ਪ੍ਾਸਾ); 

ਸੰਸਹਿਤ - ਹਤਰ ੱਕ (तत्रक्क - ਹਤੰਨ ਗੁਣਾ; ਹਪੱ੍ਠ, ਚੂਲ੍ਾ)। 

 



ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ  ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ, ਸੰਸਕਰਣ ੧ 

© SikhRI 2020. All Rights Reserved. GuruGranthSahib.SikhRI.org 19 

ਿੋਤੀ = ਿੋਤੀ, ਤੇੜ ਪ੍ਹਿਨਣ ਵਾਲ੍ਾ ਕਪ੍ੜਾ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲ੍ੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਹਸੰਿੀ/ਬਰਜ/ਮੁੰਡਾਰੀ - ਿੋਤੀ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਿੋਵਹਤ (ਿੋਤੀ); ਸੰਸਹਿਤ - ਿੋੋੱਤ/ਿੌਤ (धोत्त/धौि - ਕਪ੍ੜਾ/ਿੋਤਾ ਿੋਇਆ)। 

 

ਕਖਾਈ = ਲ੍ੜ ਵਾਲ੍ੀ ਿੋਤੀ, ਉਿ ਿੋਤੀ ਹਜਸ ਦਾ ਲ੍ੜ ਬਰਾਿਮਣ ਹਪੱ੍ਠ ਹਪ੍ਛੇ ਟੰੁਗਦਾ ਿੈ।18 

ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ (ਿੋਤੀ ਦਾ), ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲ੍ੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਕਖਾਈ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਕਕ੍ਖਾ/ਕਚ੍ਛਾ (ਲ੍ੰਗੋਟੀ/ਲ੍ਕੱ ਵਾਲ੍ੀ ਿੋਤੀ); ਪ੍ਾਲ੍ੀ - ਕਚ੍ਛਾ (ਬੈਲ੍ਟ, ਲ੍ੰਗੋਟੀ/ਲ੍ੱਕ 

ਵਾਲ੍ੀ ਿੋਤੀ); ਸੰਸਹਿਤ - ਕਕ੍ਸ਼ਯਾ (कक्ष्या - ਬੈਲ੍ਟ/ਕਮਰਬੰਦ, ਘਰੇਾ)।19 

 

ਿਹਥ = ਿੱਥ ਹਵਚ। 

ਨਾਂਵ, ਅਹਿਕਰਣ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲ੍ੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਲ੍ਹਿੰਦੀ - ਿਥ; ਹਸੰਿੀ - ਿਥੁ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਿਤ੍ਥ (ਿੱਥ); ਪ੍ਾਲ੍ੀ - ਿਤ੍ਥ (ਿੱਥ, ਿੱਥਾ/ਿੈਂਡਲ੍); ਸੰਸਹਿਤ - ਿਸ੍ਤਿ 

(हस्ि: - ਿੱਥ)। 

 

ਛੁਰੀ = ਛੁਰੀ, ਕਰਦ, ਚਾਕੂ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲ੍ੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਲ੍ਹਿੰਦੀ/ਹਸੰਿੀ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਛੁਰੀ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਛੁਰੀ/ਛੁਹਰਆ (ਚਾਕੂ, ਕਰਦ); ਪ੍ਾਲ੍ੀ - ਛੁਹਰਕਾ; ਸੰਸਹਿਤ - ਕ੍ਸ਼ੁਰੀ (क्षुरी - 

ਚਾਕੂ, ਖੰਜਰ/ਛੁਰਾ)। 

 

                                                

18 ਪ੍ਰੋ. ਸਾਹਿਬ ਹਸੰਘ ਆਹਦ ਕੁਝ ਟੀਕਾਕਾਰਾ ਂਨੇ ‘ਕਖਾਈ’ ਦਾ ਅਰਥ ‘ਗੇਰੂਏ ਰੰਗ ਦੀ (ਿੋਤੀ)’ ਵੀ ਕੀਤਾ ਿੈ। “ਹਿੰਦੂਮਤ ਦੇ 

ਿਰਮ ਗਰੰਥਾਂ ਹਵਚ ਹਤਨ ਕਸ਼ਾ ਦੀ ਿੋਤੀ ਬੰਨਹਣ ਦੀ ਆਗਯਾ ਿੈ, ਅਰਥਾਤ ਹਤੰਨ ਭਾਗ ਿੋਤੀ ਦੇ ਕਮਰ ਹਵਚ ਟੰਗੇ ਿੋਣ: वामे िृष्ठ े

िथा नाभौ कक्ष त्रयमुदाह्यिम्। रातण्भ: कक्ष:ै िरीधत्ते् यो तवप्र: िुतच: स्मि:। (ਅਹਤਰ  ਹਸਹਮਰਹਤ)।”-ਭਾਈ ਕਾਨਹ 

ਹਸੰਘ ਨਾਭਾ, ਮਿਾਨ ਕੋਸ਼, ਭਾਸ਼ਾ ਹਵਭਾਗ ਪੰ੍ਜਾਬ, ਪ੍ਹਟਆਲ੍ਾ, ੧੯੭੪, ਪੰ੍ਨਾ ੨੮੯ 

19 ਜੀ. ਐਸ. ਹਰਆਲ੍ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਕਖਾਈ’ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਹਵਉਤਪ੍ਤੀ ਇਉਂ ਬਣਦੀ ਿੈ: ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਕਖਾਈ (ਭੂਸਲੇ੍ ਰੰਗ ਦਾ/ਦੀ); 

ਬੰਗਾਲ੍ੀ - ਕਸਾ; ਉੜੀਆ - ਕਸੈਬਾ (ਲ੍ਾਲ੍ ਰੰਗ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਕਸਾਯ (ਲ੍ਾਲ੍ੀ ਦੀ ਭਾ ਮਾਰਦਾ ਪ੍ੀਲ੍ਾ ਰੰਗ); ਸੰਸਹਿਤ - ਕਸ਼ਾ੍ਯ 

(कषाय - ਭੂਸਲ੍ਾ, ਗੇਰੂਆ)। 
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ਜਗਤ = ਜਗਤ (ਦਾ), ਸੰਸਾਰ (ਦਾ)। 

ਨਾਂਵ, ਸੰਬੰਿ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲ੍ੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਜਗਤੁ; ਸੰਸਹਿਤ - ਜਗਤ੍ (जगि ्- ਸੰਸਾਰ)। 

 

ਕਾਸਾਈ20 = ਕਸਾਈ, ਕਾਤਲ੍, ਘਾਤਕ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲ੍ੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਫ਼ਾਰਸੀ - ਕਸਾਈ; ਅਰਬੀ - ਕਜ਼ਾਈ (ਮਾਰਨ ਵਾਲ੍ਾ, ਘਾਤਕ; ਬੇਤਰਸ)।21 

 

ਨੀਲ੍ = ਨੀਲੇ੍ (ਰੰਗ ਦੇ), ਨੀਲੇ੍-ਿਰੇ (ਮੁਸਲ੍ਮਾਨੀ ਰੰਗ ਦੇ)। 

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

ਲ੍ਹਿੰਦੀ - ਨੀਲ੍ਾ (ਨੀਲ੍ਾ, ਿਰਾ); ਹਸੰਿੀ  - ਨੀਰੋ (ਨੀਲ੍ਾ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਣੀਲ੍ (ਨੀਲ੍ਾ, ਿਰਾ); ਪ੍ਾਲ੍ੀ - ਨੀਲ੍ (ਗੂੜਹ ਾ ਨੀਲ੍ਾ, 

ਗੂੜਹ ਾ ਿਰਾ); ਸੰਸਹਿਤ - ਨੀਲ੍ (नील - ਗੂੜਹ ਾ ਨੀਲ੍ਾ, ਗੂੜਹ ਾ  ਿਰਾ, ਕਾਲ੍ਾ)। 

 

ਵਸਤਰ = ਬਸਤਰ, ਕਪ੍ੜ।ੇ 

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲ੍ੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ। 

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

 

ਪ੍ਹਿਹਰ = ਪ੍ਹਿਨ ਕੇ, ਪ੍ਾ ਕੇ। 

ਪੂ੍ਰਬ ਪੂ੍ਰਣ ਹਕਰਦੰਤ (ਹਕਹਰਆ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ)। 

ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਪ੍ਹਿਰਨਾ (ਵਸਤਰ ਿਾਰਨ ਕਰਨਾ); ਹਸੰਿੀ - ਪ੍ਿਰਣੁ; ਮਰਾਠੀ - ਪ੍ਹਿਰਣੇ; ਸੰਸਹਿਤ - ਪ੍ਹਰਿਾ (िटरधा - ਆਲੇ੍-

ਦੁਆਲੇ੍ ਿਰਨਾ; ਵਸਤਰ ਿਾਰਨ ਕਰਨਾ)।22 

 

                                                

20 ‘ਜਗਤ ਕਾਸਾਈ’ ਨੰੂ ‘ਜਗਤ ਕਾ ਸਾਈ’ ਵਜੋਂ ਪ੍ਦ ਛੇਦ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ੜਹਣਾ ਦਰੁਸਤ ਨਿੀਂ ਿੈ: ਮਨਮੁਹਖ ਅੰਿੇ ਸੁਹਿ ਨ ਕਾਈ ॥ 

ਆਤਮ ਘਾਤੀ ਿ ੈਜਗਤ ਕਸਾਈ ॥ -ਗੁਰ ੂਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ੧੧੮ 

21 ਫ਼ਾਰਸੀ ਸ਼ਬਦ ‘ਕੱਸਾਬ’ (ਮਾਸ ਕੱਟਣ ਤੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲ੍ਾ) ਤੋਂ ਵੀ ‘ਕਸਾਈ’ ਸ਼ਬਦ ਹਵਉਤਪ੍ਤ ਿੋਇਆ ਿ ੋਸਕਦਾ ਿੈ। 

22 ਜੀ. ਐਸ. ਹਰਆਲ੍, ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਹਨਰੁਕਤ ਕੋਸ਼, ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਹਸਟੀ, ਪ੍ਹਟਆਲ੍ਾ, ੨੦੦੬, ਪੰ੍ਨਾ ੩੯੯ 
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ਿੋਵਹਿ = ਿੁੰਦੇ ਿਨ, ਿੋ ਜਾਂਦੇ ਿਨ। 

ਹਕਹਰਆ, ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ੍; ਅਨਪੁ੍ਰਖ, ਪੁ੍ਹਲ੍ੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ। 

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਿੋਵਹਿ/ਭਵਹਿ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਿੋਵੰਹਤ; ਪ੍ਾਲ੍ੀ - ਭਵੰਤ/ਿੋਵੰਤ; ਸੰਸਹਿਤ - ਭਵੰਹਤ (भवतन्ि - ਿੁੰਦੇ ਿਨ)। 

 

ਪ੍ਰਵਾਣੁ = ਪ੍ਰਵਾਣ, ਕਬੂਲ੍। 

ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ (ਬਰਾਿਮਣ ਦਾ), ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲ੍ੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

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

ਪ੍ਹਰਮਾਣ (ਮਾਪ੍/ਪੈ੍ਮਾਨਾ, ਿੱਦ, ਸੀਮਾ); ਸੰਸਹਿਤ - ਪ੍ਹਰਮਾਣਮ੍ (िटरमाण - ਮਾਪ੍/ਪੈ੍ਮਾਨਾ)। 

 

ਮਲੇ੍ਛ = ਮਲੇ੍ਛਾ ਂਦਾ, ਮੁਸਲ੍ਮਾਨਾ ਂਦਾ। 

ਨਾਂਵ, ਸੰਬੰਿ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲ੍ੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਮਲੇ੍ਛ; ਬਰਜ - ਮਲੇ੍ਚ੍ਛ (ਮੈਲੇ੍, ਵਰਨ-ਅਸ਼ਰਮ ਿਰਮ ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ੍; ਮੁਸਲ੍ਮਾਨ); ਸੰਸਹਿਤ - 

ਮਲੇ੍ਚ੍ਛਿ (म्लेच्छ: - ਅਸਹਭਅ, ਗ਼ੈਰ ਆਰੀਆ, ਅਸ਼ੁੱਿ)। 

 

ਿਾਨੁ = (ਦਾਨ ਵਜੋਂ ਹਦਤਾ ਿੋਇਆ) ਅਨਾਜ/ਅੰਨ, ਭੋਜਨ-ਪ੍ਦਾਰਥ । 

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲ੍ੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਿਾਨੁ; ਲ੍ਹਿੰਦੀ - ਿਾਨ (ਚੌਲ੍, ਝੋਨਾ); ਹਸੰਿੀ - ਿਾਨੁ (ਅਨਾਜ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਿਾੱਣ (ਮਕੱੀ, ਚੌਲ੍); ਪ੍ਾਲ੍ੀ - 

ਿਾੱਨ (ਅਨਾਜ, ਮੱਕੀ); ਸੰਸਹਿਤ - ਿਾਨਯਮ੍ (धान्यम् - ਅਨਾਜ ਸੰਬੰਿੀ, ਅਨਾਜ, ਭੁੱਜ ੇਿੋਏ ਦਾਣੇ, ਚੌਲ੍)। 

 

ਲੇ੍ = ਲੈ੍ ਕੇ। 

ਪੂ੍ਰਬ ਪੂ੍ਰਣ ਹਕਰਦੰਤ (ਹਕਹਰਆ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ)। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਲੈ੍ਣਾ (ਲੈ੍ਣਾ); ਲ੍ਹਿੰਦੀ - ਲੇ੍ਵਣ/ਲੈ੍ਿਣ (ਲੈ੍ਣਾ, ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨਾ); ਹਸੰਿੀ - ਲ੍ਭਣੁ (ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨਾ); 

ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਲ੍ਭਇ/ਲ੍ਿਇ (ਲ੍ੈਂਦਾ ਿ)ੈ; ਸੰਸਹਿਤ - ਲ੍ਭਤੇ (लभि े- ਫੜਦਾ ਿੈ, ਲ੍ੈਂਦਾ ਿੈ)। 
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ਪੂ੍ਜਹਿ = ਪੂ੍ਜਦੇ ਿਨ। 

ਹਕਹਰਆ, ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ੍; ਅਨ ਪੁ੍ਰਖ, ਪੁ੍ਹਲ੍ੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਪੂ੍ਜਹਿ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਪੱੁ੍ਜਹਿ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਪੱੁ੍ਜੰਹਤ; ਸੰਸਹਿਤ - ਪੂ੍ਜਯੰਹਤ (िूजयतन्ि - ਪੂ੍ਜਦੇ ਿਨ, ਆਰਾਿਨਾ 

ਕਰਦ ੇਿਨ)। 

 

ਪੁ੍ਰਾਣ = ਪੁ੍ਰਾਣ, ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਦੇ ਪੌ੍ਰਾਹਣਕ (ਹਮਹਥਿਾਸਕ) ਗਰੰਥ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲ੍ੰਗ, ਇਕਵਚਨ।  

ਲ੍ਹਿੰਦੀ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ/ਪ੍ਾਲ੍ੀ/ਸੰਸਹਿਤ - ਪੁ੍ਰਾਣ (िुराण - ਪ੍ਰਾਚੀਨ, ਪੁ੍ਰਾਣਾ)। 

 

ਅਭਾਹਖਆ23 = ਅ-ਭਾਹਖਆ, (ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ) ਮਲੇ੍ਛ ਭਾਹਖਆ24, ਮੁਸਲ੍ਮਾਨੀ ਬੋਲ੍ੀ (ਅਰਬੀ/ਫਾਰਸੀ), 

ਜਾਨਵਰ ਨੰੂ ਿਲ੍ਾਲ੍ ਕਰਨ ਵੇਲੇ੍ ਮੁਸਲ੍ਮਾਨਾ ਂਵਲ੍ੋਂ  ਪ੍ਹੜਹਆ ਜਾਂਦਾ ਕਲ੍ਮਾ/ਤਕਬੀਰ। 

ਨਾਂਵ, ਸੰਬੰਿ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲ੍ੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਅਭਾਹਖਆ (ਅ-ਭਾਸ਼ਾ, ਮੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ); ਬਰਜ - ਅ+ਭਾਖਾ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ/ਪ੍ਾਲ੍ੀ - ਅ+ਭਾਸਾ (ਬੋਲ੍ਣਾ, ਜ਼ੁਬਾਨ); 

ਸੰਸਹਿਤ - ਅ+ਭਾਸ਼ਾ (अ+भाषा - ਨਖੇਿ-ਬੋਿਕ+ਬੋਲ੍ਣਾ, ਬੋਲ੍ੀ, ਜ਼ੁਬਾਨ)। 

 

ਕਾ = ਦਾ।  

ਸੰਬੰਿਕ। 

                                                

23  ‘ਭਾਖਾ/ਭਾਹਖਆ’ ਨਾਲ੍ ਹਨਖੇਿ-ਬੋਿਕ ‘ਅ’ ਜੋੜਕੇ ‘ਅਭਾਹਖਆ’ ਬਣਾਇਆ ਹਗਆ ਿੈ। “ਨਾ ਬੋਲ੍ਣ ਯੋਗਯ ਭਾਸ਼ਾ (ਬੋਲ੍ੀ)। 

ਹਿੰਦੂਮਤ ਹਵਚ ਯੂਨਾਨੀ ਅਰਬੀ ਆਹਦ ਬੋਲ੍ੀਆ ਂ ਨੰੂ ਮਲੇ੍ਛ ਭਾਸ਼ਾ ਕਹਿਕੇ ਆਰਯਾ ਂ ਨੰੂ ਹਿਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਿੈ ਹਕ ਓਿ ਕਦ ੇ

ਯਾਵਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾ ਬੋਲ੍ਣ। ਦੇਖੋ, ਹਵਰਿਤ ਪ੍ਾਰਾਸ਼ਾਰ ਸੰਹਿਤਾ ਅ.੪. ਹਵਹਸ਼ਸ਼੍ਠ ਸੰਹਿਤਾ ਅ.੬...ਗੁਰ ੂਸਾਹਿਬ ਹਕਸ ੇਬੋਲ੍ੀ ਨੰੂ 

ਮਲੇ੍ਛ ਭਾਸ਼ਾ ਨਿੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਕੇਵਲ੍ ਇਕ ਪ੍ਾਖੰਡੀ ਬਰਾਿਮਣ ਨੰੂ “ਉਸ਼ਟਰਲ੍ਗੁਡ ਨਯਾ੍ਯ” (ਊਠ ਉਤ ੇਲ੍ੱਦੀਆ ਂਲ੍ੱਕੜਾ ਂ ਹਵਚੋਂ ਿੀ 

ਇਕ ਡੰਡਾ ਲੈ੍ ਕੇ ਊਠ ਨੰੂ ਹਸੱਹਿਆਂ ਕਰਨਾ) ਕਰਕੇ ਹਸਖਯਾ ਹਦੰਦੇ ਿਨ ਹਕ ਆਪ੍ਣੇ ਿਰਮ ਹਵਰੁਿ ਤੁਸੀਂ ‘ਹਬਸਹਮਲੱ੍ਾ’ ਆਹਦ ਮੰਤਰ 

ਕਹਿਕੇ ਹਜਬਹਿ ਕੀਤੇ ਜੀਵ ਦਾ ਕੱੁਠਾ ਮਾਸ ਖਾਂਦ ੇਿ,ੋ ਪ੍ਰ ਿੋਰਨਾਂ ਨੰੂ ਆਖਦ ੇਿ ੋਹਕ ਸਾਡ ੇ‘ਚਉਕ ੇਉਪ੍ਹਰ ਹਕਸ ੈਨ ਜਾਣਾ’। ਇਿ 

ਕੇਿਾ ਅਣੋਖਾ ਮੰਤਕ ਲੋ੍ਕਾ ਂਨੰੂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਿੋ। ਜੇ ਕਦ ੇਸਹਤਗੁਰ ੂਅਰਬੀ ਫ਼ਾਰਸੀ ਆਹਦ ਬੋਲ੍ੀਆ ਂਨੰੂ ਮਲੇ੍ਛ ਭਾਸ਼ਾ ਮੰਨਦ,ੇ ਤਦ 

ਗੁਰਬਾਣੀ ਹਵਚ ਇਨਹਾਂ ਬੋਲ੍ੀਆ ਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਵਰਤਦ।ੇ” -ਭਾਈ ਕਾਨਹ  ਹਸੰਘ ਨਾਭਾ, ਮਿਾਨ ਕੋਸ਼, ਭਾਸ਼ਾ ਹਵਭਾਗ ਪੰ੍ਜਾਬ, 

ਪ੍ਹਟਆਲ੍ਾ, ੧੯੭੪, ਪੰ੍ਨਾ ੭੨ 

24 ਖਤਰੀਆ ਤ ਿਰਮੁ ਛੋਹਡਆ ਮਲੇ੍ਛ ਭਾਹਖਆ ਗਿੀ ॥ -ਗੁਰ ੂਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ੬੬੩ 
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ਬਰਜ - ਕਾ/ਕੀ/ਕੇ; ਅਵਿੀ - ਕਰ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਕੇਹਰਓ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਕਾਹਰਤੋ; ਸੰਸਹਿਤ - ਹਿਤਿ (कृि:- ਕਰਨਾ)।  

 

ਕੁਠਾ = ਿਲ੍ਾਲ੍ ਕੀਤਾ। 

ਭੂਤ ਹਕਰਦੰਤ (ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ ਬਕਰਾ ਦਾ), ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲ੍ੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ/ਲ੍ਹਿੰਦੀ - ਕੁਠਾ (ਕੋਹਿਆ ਿੋਇਆ, ਮੁਸਲ੍ਮਾਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ੍ ਬਣਾਇਆ ਿੋਇਆ ਮਾਸ); ਹਸੰਿੀ - ਕੁਠੋ 

(ਵੱਹਢਆ, ਮਾਹਰਆ); ਸੰਸਹਿਤ - ਕੁਸ਼੍ਟ (कुष्ट - ਮਾਹਰਆ, ਪ੍ਾਹੜਆ)।25 

 

ਬਕਰਾ = ਬੱਕਰਾ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲ੍ੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਲ੍ਹਿੰਦੀ - ਬੱਕਰਾ/ਬਕਰਾ; ਹਸੰਿੀ - ਬਕਰ/ੁਬਹਕਰ;ੋ ਬਰਜ - ਬਕੁਰਾ/ਬਕਰਾ;  ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਵੱਕਰਅ (ਬੱਕਰਾ); ਸੰਸਹਿਤ - 

ਬਰ੍ਕਰ/ਵਰ੍ਕਰਿ (बकव र/वकव र: - ਬੱਚਾ, ਲੇ੍ਲ੍ਾ, ਬੱਕਰੀ)। 

 

ਖਾਣਾ = ਖਾਣਾ। 

ਭਾਵਾਰਥ ਹਕਰਦੰਤ (ਨਾਂਵ); ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ, ਪੁ੍ਹਲ੍ੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਭੋਜਪੁ੍ਰੀ - ਖਾਨਾ; ਗੁਜਰਾਤੀ - ਖਾਣੁ; ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਮਾਰਵਾੜੀ/ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਖਾਣ; ਪ੍ਾਲ੍ੀ/ਸੰਸਹਿਤ - ਖਾਦਨ (खादन - ਖਾਣਾ)। 

 

ਚਉਕ ੇ= ਚਉਕ ੇਉਤੇ/ਹਵਚ।26 

ਨਾਂਵ, ਅਹਿਕਰਣ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲ੍ੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਚਉਕਾ; ਲ੍ਹਿਦੰੀ - ਚੌਕ/ਚੌਕਾ (ਚੁਰਾਿਾ/ਚਉਂਕਾ); ਹਸੰਿੀ - ਚਉਕੁ (ਵਰਗਾਕਾਰ ਥਾਂ); ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ - 

ਚਉੋੱਕ/ਚਉਹਕਆ (ਚਾਰ ਦਾ ਸਮੂਿ, ਚੁਰਾਿਾ, ਹਵਿੜਾ/ਆਂਗਣ); ਪ੍ਾਲ੍ੀ - ਚਤੱੁਕ (ਚਾਰ ਦਾ ਸਮੂਿ, ਚੁਰਾਿਾ); ਸੰਸਹਿਤ - 

ਚਤੁਸ਼੍ਕ (चिुष्क - ਚਾਰ ਦਾ ਸਮਿੂ, ਚੁਰਾਿਾ, ਚਕੋਣਾ ਹਵਿੜਾ/ਆਂਗਣ)।  

  

                                                

25 ਫ਼ਾਰਸੀ ‘ਕੁਸ਼ਤਨ’ (ਕਤਲ੍ ਕਰਨਾ) ਤੋਂ ਵੀ ‘ਕੁਠਾ’ ਹਵਉਤਪ੍ਤ ਿੋਇਆ ਮੰਹਨਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ। 

26 ਅਜੋਕੇ ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਉਚਾਰਣ ਹਵਚ ਇਸ ਨੰੂ ਨਾਸਕਤਾ ਸਹਿਤ ‘ਚਉਂਕ/ੈਚਉਂਕਾ’ ਆਹਦ ਬੋਹਲ੍ਆ ਜਾਣ ਲ੍ਗ ਹਪ੍ਆ ਿੈ। ਇਸ 

ਨਾਸਕਤਾ ਨੰੂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹਵਚ ਵਰਤਣਾ ਦਰੁਸਤ ਨਿੀਂ ਿੈ। 
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ਉਪ੍ਹਰ = ਉੁਪ੍ਰ, ਉਤੇ। 

ਸਬੰਿਕ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ/ਗੁਜਰਾਤੀ/ਮਾਰਵਾੜੀ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਉਪ੍ਹਰ; ਸੰਸਹਿਤ - ਉੋੱਪ੍ਹਰ (उप्िटर - ਉਤੇ)। 

 

ਹਕਸੈ = ਹਕਸ ੇਦਾ। 

ਪ੍ੜਨਾਂਵ, ਸੰਬੰਿ ਕਾਰਕ; ਅਨ ਪੁ੍ਰਖ, ਪੁ੍ਹਲ੍ੰਗ, ਇਕਵਚਨ।  

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਕੱਸ; ਸੰਸਹਿਤ - ਕਸਯ (कस्य - ਹਕਸ)। 

 

ਨ  = ਨਾ, ਨਿੀਂ। 

ਹਨਪ੍ਾਤ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਨਾ/ਨ; ਮਾਰਵਾੜੀ/ਅਵਿੀ/ਲ੍ਹਿੰਦੀ/ਹਸੰਿੀ/ਕਸ਼ਮੀਰੀ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਨ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਣਅ/ਣਾ; ਪ੍ਾਲ੍ੀ - ਨਾ/ਨ; 

ਸੰਸਹਿਤ -  ਨਿ (न: - ਨਿੀਂ, ਹਨਖੇਿ - ਬੋਿਕ)। 

 

ਜਾਣਾ = (ਹਕਸ ੇਦਾ) ਜਾਣਾ, (ਹਕਸੇ ਦਾ) ਦਾਖਲ੍ਾ।  

ਹਕਹਰਆ, ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ੍; ਅਨ ਪੁ੍ਰਖ, ਪੁ੍ਹਲ੍ੰਗ, ਇਕਵਚਨ।  

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਜਾਣਾ (ਜਾਣਾ); ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਜਾਈ/ਜਾਇ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਜਾਇ; ਸੰਸਹਿਤ - ਯਾਹਤ (याति - ਜਾਂਦਾ ਿੈ)। 

 

ਦੇ ਕੈ = (ਪੋ੍ਚਾ) ਦੇ ਕੇ, (ਪੋ੍ਚਾ) ਫੇਰ ਕੇ।27 

ਪੂ੍ਰਬ ਪੂ੍ਰਣ ਹਕਰਦੰਤ (ਹਕਹਰਆ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ)। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਦੇਣਾ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਦੇ/ਦੇਇ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਦੇਏਇ/ਦਾਇ; ਪ੍ਾਲ੍ੀ/ਸੰਸਹਿਤ - ਦਦਾਹਤ (ददाति - ਹਦੰਦਾ ਿੈ) + 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਕੈ (ਕੇ); ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਕਇਅ (ਕਰ ਕੇ);  ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਕਰਇ;  ਸੰਸਹਿਤ - ਕਰੋਹਤ (करोति - ਕਰਦਾ ਿੈ) । 

  

                                                

27 ‘ਦੇ ਕੈ ਚਉਕਾ’ ਵਾਕੰਸ਼ ਦਾ ਭਾਵ ਚਉਕ ੇਵਾਲ੍ੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਗੋਿੇ-ਹਮੱਟੀ ਆਹਦ ਦਾ ਪੋ੍ਚਾ ਫੇਰ ਕੇ ਅਥਵਾ ਹਲ੍ਪ੍ਾਈ ਕਰਕੇ ਥਾਂ ਨੰੂ 

‘ਪ੍ਹਵੱਤਰ’ ਕਰਨ ਦੀ ਹਕਹਰਆ ਤੋਂ ਿੈ। ਪ੍ਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾਇ ਫੁਰਮਾਨ ਿ:ੈ ਸੋਈ ਕੁਚੀਲੁ੍ ਕੁਦਰਹਤ ਨਿੀ ਜਾਨੈ ॥ 

ਲ੍ੀਹਪ੍ਐ ਥਾਇ ਨ ਸੁਹਚ ਿਹਰ ਮਾਨੈ ॥ - ਗੁਰ ੂਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ੧੧੫੧ 
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ਚਉਕਾ = ਚਉਕਾ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲ੍ੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਚਉਕਾ; ਲ੍ਹਿਦੰੀ - ਚੌਕ/ਚੌਕਾ (ਚੁਰਾਿਾ/ਚਉਂਕਾ); ਹਸੰਿੀ - ਚਉਕੁ (ਵਰਗਾਕਾਰ ਥਾਂ); ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ - 

ਚਉੋੱਕ/ਚਉਹਕਆ (ਚਾਰ ਦਾ ਸਮੂਿ, ਚੁਰਾਿਾ, ਹਵਿੜਾ/ਆਂਗਣ); ਪ੍ਾਲ੍ੀ - ਚਤੱੁਕ (ਚਾਰ ਦਾ ਸਮੂਿ, ਚੁਰਾਿਾ); ਸੰਸਹਿਤ - 

ਚਤੁਸ਼੍ਕ (चिुष्क - ਚਾਰ ਦਾ ਸਮਿੂ, ਚੁਰਾਿਾ, ਚਕੋਣਾ ਹਵਿੜਾ/ਆਂਗਣ)।  

 

ਕਢੀ = (ਕਾਰ) ਕਢੀ, (ਲ੍ਕੀਰ) ਵਾਿੀ, (ਲ੍ਕੀਰ) ਵਾਿ ਲ੍ਈ। 

ਹਕਹਰਆ, ਭੂਤ ਕਾਲ੍; ਅਨ ਪੁ੍ਰਖ, ਪੁ੍ਹਲ੍ੰਗ, ਇਕਵਚਨ।  

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਕਢਣਾ; ਲ੍ਹਿਦੰੀ - ਕੱਢਣ;  ਹਸੰਿੀ - ਕਢਣੁ; ਕਸ਼ਮੀਰੀ - ਕਢੁਨ (ਬਾਿਰ ਕਢਣਾ); ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - 

ਕਢ/ੈਕੱਢਇ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਕਡਢਇ (ਹਖੱਚਦਾ ਿੈ, ਲ੍ਕੀਰ ਹਖੱਚਦਾ ਿੈ, ਿਲ੍ ਵਾਿੁੰਦਾ ਿੈ); ਸੰਸਹਿਤ - ਕੱਡਹਤ (कड्ढति - ਹਖੱਚਦਾ 

ਿੈ, ਬਾਿਰ ਕਢਦਾ ਿੈ)।  

 

ਕਾਰ = ਲ੍ਕੀਰ, ਲ੍ੀਕ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲ੍ੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਲ੍ਹਿੰਦੀ - ਕਾਰ (ਕੰਮ); ਹਸੰਿੀ - ਕਾਹਰ (ਕੰਮ, ਹਕੱਤਾ);  ਸੰਸਹਿਤ - ਕਾਰ  (कार -  ਕਾਰ, ਕੰਮ) ।28 

 

ਉਪ੍ਹਰ = ਉੁਪ੍ਰ, ਉਤੇ। 

ਸੰਬੰਿਕ । 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ/ਗੁਜਰਾਤੀ/ਮਾਰਵਾੜੀ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਉਪ੍ਹਰ; ਸੰਸਹਿਤ - ਉੋੱਪ੍ਹਰ (उप्िटर - ਉਤੇ)। 

 

ਆਇ = ਆ ਕੇ। 

ਪੂ੍ਰਬ ਪੂ੍ਰਣ ਹਕਰਦੰਤ (ਹਕਹਰਆ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ)। 

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

 

                                                

28 ‘ਕਾਰ’ (ਕੰਮ) ਫ਼ਾਰਸੀ ਹਵਚ ਵੀ ਹਮਲ੍ਦਾ ਿੈ। 
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ਬੈਠੇ = ਬੈਠ ਗਏ, ਬਹਿ ਗਏ। 

ਹਕਹਰਆ, ਭੂਤ  ਕਾਲ੍; ਅਨ ਪੁ੍ਰਖ, ਪੁ੍ਹਲ੍ੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਬੈਠਾ; ਲ੍ਹਿੰਦੀ - ਬਇਠਾ; ਹਸੰਿੀ - ਵੇਠੋ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਬਇਟ੍ਠ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਉਵਹਵਟ੍ਠ/ਹਬਟ੍ਠ; ਸੰਸਹਿਤ - 

ਉਪ੍ਹਵਸ਼੍ਟ (उितवष्ट - ਬੈਠਾ ਿਇੋਆ)। 

 

ਕੂਹੜਆਰ = ਕੂੜ ਦੇ ਿਾਰਨੀ, ਝੂਠੇ। 

ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ (ਬਰਾਿਮਣ ਦਾ), ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲ੍ੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ/ਲ੍ਹਿੰਦੀ - ਕੂਹੜਆਰ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਕੂੜਾਯਾਰ /ਕੂੜਆਰ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਕੂਡਆਰ; ਸੰਸਹਿਤ - ਕੂਟ+ਕਾਰ 

(कूि+कार - ਝੂਠ+ਵਾਲ੍ਾ/ਵਾਲੇ੍)। 

 

ਮਤੁ = ਮਤਾ,ਂ ਇਿ ਨਾ ਿੋਵੇ ਹਕ। 

ਹਕਹਰਆ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਅਵਿੀ - ਮਤੁ/ਮਹਤ; ਲ੍ਹਿੰਦੀ - ਮਤ; ਹਸੰਿੀ - ਮਤਾਂ/ਮਤ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਮੰਤ;  ਪ੍ਾਲ੍ੀ - ਮਾ; ਸੰਸਹਿਤ - ਮਾ (मा - 

ਹਨਖੇਿ-ਅਰਥਕ; ਐਸਾ ਨਾ ਿੋਵੇ ਹਕ)।29 

 

ਹਭਟ ੈ= ਹਭੱਹਟਆ ਜਾਏ, ਅਪ੍ਹਵੱਤਰ ਿੋ ਜਾਏ। 

ਹਕਹਰਆ, ਿੁਕਮੀ ਭਹਵਖਤ  ਕਾਲ੍; ਅਨ ਪੁ੍ਰਖ, ਪੁ੍ਹਲ੍ੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਹਭੱਟ/ਹਭੱਟੜ (ਅਪ੍ਹਵਤਰਤਾ, ਹਭਰਸ਼ਟਤਾ); ਸੰਸਹਿਤ - ਹਵੱਟ (तवट्ट - ਅਪ੍ਹਵਤਰਤਾ, ਮੈਲ੍ਾਪ੍ਨ)।30 

 

ਵੇ = ਵੇ! ਿੇ!  

ਹਵਸਹਮਕ।31 

                                                

29  ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਇਹਤਿਾਸਕ ਹਵਕਾਸ ‘ਤੇ ਨਜਰ ਮਾਹਰਆ ਂਹਗਆਤ ਿੁੰਦਾ ਿੈ ਹਕ ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਅਵਿੀ ਹਵਚ ‘ਮਤੁ’ ਅਤੇ ‘ਮਹਤ’ 

ਦੋਵੇਂ ਰੂਪ੍ ‘ਹਨਖੇਿ-ਬੋਿਕ’ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਲ੍ਤ ਸਨ। ਇਸ ੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹਵਚ ‘ਮਤ’ ਦੇ ਬਦਲ੍ ਵਜੋਂ ਹਕਤੇ-ਹਕਤੇ ‘ਮਹਤ’ ਵੀ 

ਵਰਹਤਆ ਹਮਲ੍ਦਾ ਿ:ੈ ਏ ਦੁਇ ਨੈਨਾ ਮਹਤ ਛੁਿਉ ਹਪ੍ਰ ਦੇਖਨ ਕੀ ਆਸ ॥੯੧॥ -ਗੁਰ ੂਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ੧੩੮੨ 

30 “ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਹਭੱਟਣਾ (ਛੋਿ ਨਾਲ੍ ਅਪ੍ਹਵੱਤਰ ਕਰਨਾ); ਸੰਸਹਿਤ - ਹਭਰਸ਼ਟ (भ्रष्ट - ਹਡਹਗਆ ਿੋਇਆ ਪ੍ਹਤਤ)।” -ਜੀ. ਐਸ. 

ਹਰਆਲ੍. ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਹਨਰੁਕਤ ਕੋਸ਼, ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਹਸਟੀ, ਪ੍ਹਟਆਲ੍ਾ, ੨੦੦੬, ਪੰ੍ਨਾ ੪੮੮ 
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ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਵੇ (ਿੁਨੀ ਅਨੁਕਰਣਕ)।32 

 

ਇਿ ੁ= ਇਿ। 

ਪ੍ੜਨਾਂਵੀ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ (ਅੰਨੁ ਦਾ), ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲ੍ੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

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

 

ਅੰਨੁ = ਅੰਨ, ਭੋਜਨ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲ੍ੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਹਸੰਿੀ - ਅਨੁ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਅੰਨ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਅਣ੍ਣ (ਭੋਜਨ, ਅਨਾਜ); ਪ੍ਾਲ੍ੀ - ਅੰਨ (ਭੋਜਨ, ਹਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕ ੇਉਬਾਲੇ੍ ਿੋਏ ਚੌਲ੍); 

ਸੰਸਹਿਤ - ਅੰਨ (अन्न - ਭੋਜਨ, ਆਮ ਕਰਕੇ ਹਰੱਝੇ ਿੋਏ ਚੌਲ੍ ਅਤੇ ਮੱਕੀ)। 

 

ਅਸਾਡਾ = ਸਾਡਾ (ਅਸਾਂ ਦਾ)। 

ਪ੍ੜਨਾਂਵੀ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ (ਅੰਨੁ ਦਾ), ਸੰਬੰਿ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲ੍ੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਲ੍ਹਿੰਦੀ - ਅਹਸ/ਅਸ/ਅਸਾਡਾ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਅਮਿੇ/ਅਮਾਣੰ; ਪ੍ਾਲ੍ੀ - ਅਮਿ (ਅਸੀਂ);  ਸੰਸਹਿਤ - ਅਸ੍ਮਦ੍ (अस्मद ्- ਪ੍ੜਨਾਂਵ 

ਪ੍ਰਹਤਪ੍ਾਦਕ ਹਜਸ ਤੋਂ ਉਤਮ ਪੁ੍ਰਖ ਪ੍ੜਨਾਂਵ ਦੇ ਅਨੇਕ ਰੂਪ੍ ਬਣਦੇ ਿਨ)। 

 

ਹਫਟੈ = ਹਫੱਟ ਜਾਏ, ਖਰਾਬ ਿੋ ਜਾਏ। 

ਹਕਹਰਆ, ਸੰਭਾਵ ਭਹਵਖਤ ਕਾਲ੍; ਅਨ ਪੁ੍ਰਖ, ਪੁ੍ਹਲ੍ੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਲ੍ਹਿੰਦੀ - ਹਫੱਟਣ (ਖਰਾਬ ਿੋਣਾ); ਹਸੰਿੀ - ਹਫਟਣੁ (ਖਰਾਬ ਿ ੋਜਾਂਦਾ ਿੈ, ਦਿੀ ਹਵਚ ਬਦਲ੍ ਜਾਂਦਾ ਿੈ, ਝਗੜਦਾ ਿੈ); 

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਹਫੱਟਇ (ਹਡਗਦਾ ਿ,ੈ ਟੁਟਦਾ ਿੈ); ਸੰਸਹਿਤ - ਹਸ੍ਫਟਯਹਤ (तस्िियति - ਸੱਟ ਮਾਰਦਾ ਿੈ) 

  

                                                                                                                                                  

31 ਸੰਬੋਿਨੀ ਹਵਸਹਮਕ। 

32 ਿੁਨੀ ਅਨੁਕਰਣਕ ਉਿ ਸ਼ਬਦ ਿੁੰਦੇ ਿਨ, ਹਜਨਹਾ ਂਦਾ ਉਚਾਰਣ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਦਾ ਸੰਕੇਤਕ ਿੁਦੰਾ ਿ ੈਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਨਾਲ੍ 

ਸੰਬੰਿਤ ਵਸਤੂ ਨਾਲ੍ ਹਮਲ੍ਦਾ ਿ।ੈ ਹਜਵੇਂ ਹਕ ਘੜੀ ਦੀ ‘ਹਟਕ ਹਟਕ’, ਪ੍ਾਣੀ ਪ੍ੀਣ ਲ੍ਹਗਆ ਂ‘ਗਟ-ਗਟ’ ਕਰਨਾ। ਜਾਨਵਰਾ ਂਅਤੇ 

ਪੰ੍ਛੀਆਂ ਦੀਆ ਂਿੁਨੀਆ,ਂ ਹਮਆਊਂ, ਗੁਟਰਗੂ ੰਆਹਦ ਵੀ ਇਸੇ ਅਿੀਨ ਆਉਂਦੀਆ ਂਿਨ।  
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ਤਹਨ = ਤਨ ਨਾਲ੍। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਣ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲ੍ੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

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

 

ਹਫਟੈ = ਹਫੱਟੇ (ਤਨ) ਨਾਲ੍, ਅਪ੍ਹਵੱਤਰ (ਸਰੀਰ) ਨਾਲ੍। 

ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ (ਤਹਨ ਦਾ), ਕਰਣ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲ੍ੰਗ, ਇਕਵਚਨ।  

ਲ੍ਹਿੰਦੀ - ਹਫੱਟਣ (ਖਰਾਬ ਿੋਣਾ); ਹਸੰਿੀ - ਹਫਟਣੁ (ਖਰਾਬ ਿ ੋਜਾਂਦਾ ਿੈ, ਦਿੀ ਹਵਚ ਬਦਲ੍ ਜਾਂਦਾ ਿੈ, ਝਗੜਦਾ ਿੈ); 

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਹਫੱਟਇ (ਹਡਗਦਾ ਿ,ੈ ਟੁਟਦਾ ਿੈ); ਸੰਸਹਿਤ - ਹਸ੍ਫਟਯਹਤ (तस्िियति - ਸੱਟ ਮਾਰਦਾ ਿੈ) 

 

ਫੇੜ = ਬਦੀਆ,ਂ ਬੁਰਾਈਆ,ਂ ਮੰਦੇ ਕਰਮ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲ੍ੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਫੇੜ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਹਫੱਟ (ਟੱੁਹਟਆ, ਉਖਹੜਆ); ਸੰਸਹਿਤ - ਸਹਫਟਯਹਤ (तस्िियति - ਹਢੱਲ੍ਾ ਿੋ ਜਾਂਦਾ ਿੈ)। 

 

ਕਰੇਹਨ = (ਬਦੀਆ)ਂ ਕਰਦੇ ਿਨ। 

ਹਕਹਰਆ, ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ੍; ਅਨ ਪੁ੍ਰਖ, ਪੁ੍ਹਲ੍ੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਕਰਣਾ; ਲ੍ਹਿਦੰੀ - ਕਰਣ; ਹਸੰਿੀ - ਕਰਣੁ (ਕਰਣਾ); ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਕਰਇ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਕਹਰਇ; ਸੰਸਹਿਤ - 

ਕਰੋਹਤ (करोति - ਕਰਦਾ ਿ)ੈ। 

 

ਮਹਨ = ਮਨ ਨਾਲ੍। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਣ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲ੍ੰਗ, ਇਕਵਚਨ।  

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

 

ਜੂਠੈ = ਜੂਠੇ (ਮਨ) ਨਾਲ੍। 

ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ (ਮਹਨ ਦਾ), ਕਰਣ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲ੍ੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 
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ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਜੂਠਾ; ਲ੍ਹਿੰਦੀ - ਜੂਠਾ; ਹਸੰਿੀ - ਜੂਠੋ (ਜੂਠਾ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਜੁਟ੍ਠ (ਵਰਹਤਆ ਿੋਇਆ); ਸੰਸਹਿਤ - ਜੁਸ਼੍ਟ 

(जुष्ट- ਸੁਆਦ ਚਹਖਆ, ਅਨੰਦ ਮਾਹਣਆ; ਭੋਜਨ ਦਾ ਬਹਚਆ ਹਿਸੱਾ)। 

 

ਚੁਲ੍ੀ33 = ਚੁਲ੍ੀਆ,ਂ ਪ੍ਾਣੀ ਦੀਆ ਂਚੁਲ੍ੀਆਂ।34 

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲ੍ੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਚੁਲ੍ੀ; ਬਰਜ - ਚੁਰ/ੁਚੁੱਲੁ੍/ਹਚੱਲੂ੍ (ਿਥੇਲ੍ੀ ਹਵਚ ਪ੍ਾਣੀ ਲੈ੍ ਕੇ ਦੰਦ, ਮੂੰਿ ਸਾਫ ਕਰਨ ਦਾ ਭਾਵ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - 

ਚੁਲੁ੍ਅ (ਮੁੱਠੀ ਭਰ, ਿਥੇਲ੍ੀ ਹਵਚ ਆਉਣ ਜੋਗਾ ਪ੍ਾਣੀ); ਸੰਸਹਿਤ - ਚੁਲੁ੍ (चुल ु- ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਪ੍ਾਣੀ, ਿਥੇਲ੍ੀ ਹਵਚ ਆਉਣ 

ਜੋਗਾ ਪ੍ਾਣੀ)। 

 

ਭਰੇਹਨ = (ਚੁਲ੍ੀਆ)ਂ ਭਰਦੇ ਿਨ। 

ਹਕਹਰਆ, ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ੍; ਅਨ ਪੁ੍ਰਖ, ਪੁ੍ਹਲ੍ੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਭਰਨਾ ( ਭਰਨਾ); ਲ੍ਹਿੰਦੀ - ਭਰਣ; ਹਸੰਿੀ - ਭਰਣੁ (ਭਰਨਾ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਭਰਇ (ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦਾ ਿੈ, 

ਭਰਦਾ ਿ)ੈ; ਪ੍ਾਲ੍ੀ - ਭਰਹਤ (ਭਰਦਾ ਿੈ, ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦਾ ਿੈ); ਸੰਸਹਿਤ - ਭਰਹਤ (भरति - ਭਰਦਾ ਿੈ, ਹਲ੍ਆਉਂਦਾ ਿ,ੈ 

ਰਖਦਾ ਿ)ੈ। 

 

ਕਿ ੁ= ਕਥਨ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲ੍ੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ - ਕਿ ੁ(ਕਥਨ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਕਿ; ਸੰਸਹਿਤ - ਕਥ੍ (कथ - ਬੋਲ੍ਣਾ, ਕਹਿਣਾ)। 

  

                                                

33 ਪ੍ਾਣੀ ਦੀ ਪ੍ਹਵੱਤਰਤਾ ਦੀ ਿਾਰਨਾ, ਬਿੁਤ ਸਾਰੀਆ ਂ ਿਾਰਮਕ ਪ੍ਰੰਪ੍ਰਾਵਾਂ ਹਵਚ ਪ੍ਰਚਲ੍ਤ ਿੈ। ਕੁਝ ਪ੍ਰੰਪ੍ਰਾਵਾਂ ਹਵਚ, 

ਪੈ੍ਰੋਕਾਰਾਂ ਨੰੂ ਿਥੇਲ੍ੀ ਹਵਚ ਪ੍ਾਣੀ ਹਦਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਉਿ ਪ੍ਹਿਲ੍ਾ ਂਉਸ ਪ੍ਾਣੀ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲ੍ ਕੁਰਲ੍ੀ ਕਰਦੇ ਿਨ, ਫੇਰ ਉਸ 

ਨੰੂ ਬਾਿਰ ਸੁੱਟਦ ੇਿਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਪ੍ਾਣੀ ਹਤੰਨ ਵਾਰੀਆ ਂ ਹਵਚ ਪ੍ੀ ਲ੍ੈਂਦੇ ਿਨ। ਉਿ ਮੰਨਦੇ ਿਨ ਹਕ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ੍ 

ਉਿਨਾ ਂਦੇ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਮਨ ਦੇ ਪ੍ਾਪ੍ ਦੂਰ ਿ ੋਜਾਂਦ ੇਿਨ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ, ਕੁਝ ਿੋਰ ਪ੍ਰੰਪ੍ਰਾਵਾਂ ਹਵਚ, ਅਨੁਯਾਈ ਿਥੇਲ੍ੀ ਹਵਚ 

ਪ੍ਾਣੀ ਲੈ੍ਕ,ੇ ਕੁਝ ਅਪ੍ਨਾਉਣ ਦਾ, ਜਾ ਂਹਤਆਗਣ ਦਾ, ਜਾ ਂਫੇਰ ਕੁਝ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਲ੍ੈਂਦੇ ਿਨ।  

34 ਕੋਈ ਪ੍ਰਣ ਲੈ੍ਣ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਨਮਾਜ਼ ਆਹਦ ਅਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪ੍ਹਿਲ੍ਾ ਂਿਥੇਲ੍ੀ ਹਵਚ ਪ੍ਾਣੀ ਲੈ੍ ਕੇ ਕੀਤੀਆ ਂਜਾਂਦੀਆ ਂਕੁਰਲ੍ੀਆ ਂ
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ਨਾਨਕ = ਨਾਨਕ (ਦਾ)। 

ਨਾਂਵ, ਸੰਬੰਿ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲ੍ੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

 

ਸਚ ੁ= ਸੱਚ ਨੰੂ, (ਸੱਚ-ਸਰੂਪ੍ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ) ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਨੰੂ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲ੍ੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

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

 

ਹਿਆਈਐ = ਹਿਆਈਏ, ਹਿਆਉਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿ।ੈ 

ਹਕਹਰਆ, ਸੰਭਾਵ ਭਹਵੱਖਤ/ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ੍ ; ਅਨ ਪੁ੍ਰਖ, ਪੁ੍ਹਲ੍ੰਗ, ਇਕਵਚਨ।  

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਹਿਆਇਣ; ਹਸੰਿੀ - ਿਯਾਇਣੁ (ਵੀਚਾਰਨਾ);  ਸੰਸਹਿਤ - ਿਯਾਯਹਤ (ध्यायति - ਹਿਆਨ ਹਦੰਦਾ ਿੈ)। 

 

ਸੁਹਚ = ਸੁੱਚ, ਪ੍ਹਵੱਤਰਤਾ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲ੍ੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਬਰਜ/ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਸੁਹਚ (ਪ੍ਹਵੱਤਰਤਾ); ਸੰਸਹਿਤ - ਸ਼ੁਹਚ (िुतच - ਹਨਰਮਲ੍, ਸਵੱਛ, ਉਜਲ੍)। 

 

ਿੋਵੈ = ਜੇਕਰ ਿੋਵ।ੇ 

ਹਕਹਰਆ, ਸੰਭਾਵ ਭਹਵਖਤ ਕਾਲ੍; ਅਨ ਪੁ੍ਰਖ, ਇਸਤਰੀ ਹਲ੍ੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

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

 

ਤਾ = ਤਾ,ਂ ਤਦੋਂ, ਉਦੋਂ। 

ਯੋਜਕ। 

ਲ੍ਹਿੰਦੀ/ਹਸੰਿੀ/ਨੇਪ੍ਾਲ੍ੀ/ਕਸ਼ਮੀਰੀ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਤਾ (ਤਦੋਂ, ਤਾਂ); ਸੰਸਹਿਤ - ਤਤਿ (िि: - ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ, ਤਦੋਂ)। 

 

ਸਚ ੁ= ਸੱਚ ਨੰੂ, ਸੱਚ-ਸਰੂਪ੍ ਪ੍ਰਭੂ ਨੰੂ।  

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲ੍ੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਸਚ/ਸਚਾ/ਸਚੀ/ਸਚੇ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਸਚੁ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਸਚੋ; ਸੰਸਹਿਤ - ਸਤਯ ੍(सत्य् - ਸੱਚ)। 
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ਪ੍ਾਈਐ = ਪ੍ਾਈਦਾ ਿ,ੈ ਪ੍ਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿ।ੈ 

ਹਕਹਰਆ, ਸੰਭਾਵ ਭਹਵਖਤ ਕਾਲ੍; ਅਨ ਪੁ੍ਰਖ, ਪੁ੍ਹਲ੍ੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਪ੍ਾਉਣਾ; ਲ੍ਹਿੰਦੀ - ਪ੍ਾਵਣ; ਹਸੰਿੀ - ਪ੍ਾਇਣੁ (ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨਾ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਪ੍ਾਵਇ (ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਦਾ ਿ)ੈ; 

ਪ੍ਾਲ੍ੀ - ਪ੍ਾਪੇ੍ਹਤ (ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਦਾ ਿ,ੈ ਹਲ੍ਆਉਂਦਾ ਿ)ੈ; ਸੰਸਹਿਤ - ਪ੍ਰਾਪ੍ਯਹਤ (प्राियति - ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਾਉਂਦਾ ਿੈ, ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ 

ਕਰਦਾ ਿ)ੈ। 

 

॥੨॥  = ਦੂਜਾ ਸਲੋ੍ਕ ਸੰਪ੍ੂਰਨ। 

 

ਕਾਹਵਕ ਪ੍ਖ 

ਇਸ ਸਲੋ੍ਕ ਹਵਚ ਜਾਣੀ-ਪ੍ਛਾਣੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲ੍ੀ ਦੁਆਰਾ ਹਵਅੰਗਾਤਮਕਤਾ ਦੀ ਬੇਿੱਦ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲ੍ੀ ਵਰਤੋਂ ਿੋਈ ਿੈ। ਇਸ 

ਭਾਸ਼ਾਈ ਜੁਗਤ ਰਾਿੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਤਕਾਲ੍ੀ ਬਰਾਿਮਣ ਅਤੇ ਖਤਰੀ ਵਰਗ ਦੀ ਪ੍ਖੰਡੀ ਅਤੇ ਹਭੱਟ ਚੁਕੀ ਰਹਿਣੀ-ਬਹਿਣੀ 

ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਉਪ੍ਰ ਹਤੱਖਾ ਹਵਅੰਗ ਕੀਤਾ ਿੈ। ਇਸ ਸਲੋ੍ਕ ਦੀਆ ਂਅੰਤਲ੍ੀਆ ਂਦੋ ਤੁਕਾਂ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਨ, ਹਕਉਂਹਕ ਇਨਹਾਂ 

ਹਵਚ ਪੂ੍ਰਬਲ੍ੀਆ ਂਸਾਰੀਆ ਂਤੁਕਾਂ ਹਵਚ ਹਵਅਕਤ ਕੀਤੀ ਹਭਰਸ਼ਟ ਅਤੇ ਅਰਾਜਕ ਸਹਥਤੀ ਦਾ ਿੱਲ੍ ਹਦੱਤਾ ਹਗਆ ਿ।ੈ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ 

ਇਿ ਸਲੋ੍ਕ ‘ਸਮੱਹਸਆ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਿੱਲ੍’ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਯੋਗ ਕਾਹਵਕ ਸੰਰਚਨਾ ਹਵਚ ਬੱਝ ਕੇ ਅਰਥ ਦੀ ਸੰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਯੋਗਤਾ 

ਹਵਚ ਅਸੀਮ ਵਾਿਾ ਕਰਦਾ ਿੈ। ਇਨਹਾਂ ਹਵਚ ਗੁਰਮਹਤ ਹਸਿਾਂਤ ਪੇ੍ਸ਼ ਿੋਇਆ ਿੈ ਹਕ ਸੱਚ ਨੰੂ ਹਿਆਈਏ, ਸੁੱਚੇ ਿੋਈਏ ਤਾਂ ਿੀ ਸੱਚ 

ਨੰੂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ। 

 

ਇਸ ਸਲੋ੍ਕ ਹਵਚ ਕੁਲ੍ ੨੨ ਤੁਕਾਂ ਿਨ। ਸ਼ਬਦਾਵਲ੍ੀ ਅਤੇ ਉਚਾਰਣ ਦੇ ਅਿਾਰ ’ਤੇ ਿਰ ਤੁਕ ਦੀਆ ਂ੧੫+੧੫ ਮਾਤਰਾਵਾ ਂ

ਬਣਦੀਆ ਂਿਨ। ਦੋ ਤੁਕਾਂ ਦਾ ਜੋੜਾ ਬਣਨ ’ਤੇ ਇਸ ਮਾਤਰਾ ਹਵਿਾਨ ਨੰੂ ਚੌਪ੍ਈ ਛੰਦ ਅਿੀਨ ਰਹਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਇਉਂ 

ਇਿ ਸਲੋ੍ਕ ੧੧ ਚੌਪ੍ਈਆਂ ਜੋੜ ਕੇ ਬਹਣਆ ਿੈ। 

 

ਪਉੜੀ ॥ 

ਬਚਤ ੈਅੰਦਬਰ ਸਭ ੁਕੋ   ਵੇਬਖ ਨਦਰੀ ਹੇਬਠ ਚਲਾਇਦਾ ॥ 

ਆਪ ੇਦੇ ਵਬਡਆਈਆ   ਆਪ ੇਹੀ ਕਰਮ ਕਰਾਇਦਾ ॥ 

ਵਡਹ ੁਵਡਾ  ਵਡ ਮੇਦਨੀ   ਬਸਰੇ ਬਸਬਰ ਧੰਧ ੈਲਾਇਦਾ ॥ 
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ਨਦਬਰ ਉਪਠੀ ਜ ੇਕਰ ੇ  ਸੁਲਤਾਨਾ ਘਾਹ ੁਕਰਾਇਦਾ ॥ ਦਬਰ ਮੰਗਬਨ ਬਭਖ ਨ ਪਾਇਦਾ ॥੧੬॥ 
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ਸ਼ਾਬਦਕ ਅਨੁਵਾਦ 

ਿਰ ਕੋਈ (ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ) ਹਚੱਤ ਹਵਚ ਿੈ; (ਪ੍ਰਭੂ ਿਰ ਇਕ ਜੀਵ ਨੰੂ) ਵੇਖਦਾ ਿੈ ਤੇ (ਆਪ੍ਣੀ) ਨਜ਼ਰ ਿੇਠ ਚਲ੍ਾਉਂਦਾ ਿ।ੈ  

(ਪ੍ਰਭੂ) ਆਪ੍ ਿੀ (ਜੀਵਾਂ ਪ੍ਾਸੋਂ) ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦਾ ਿੈ, ਆਪ੍ ਿੀ ਵਹਡਆਈਆ ਂਹਦੰਦਾ ਿ ੈ। 

(ਪ੍ਰਭੂ) ਵੱਹਡਓਂ ਵੱਡਾ ਿੈ, (ਉਸ ਦੀ ਸਾਜੀ ਿੋਈ) ਹਸਰਸ਼ਟੀ (ਵੀ) ਵੱਡੀ ਿ;ੈ (ਹਸਰਸ਼ਟੀ ਦੇ ਜੀਵਾ ਂਨੰੂ) ਹਸਰ ੇਹਸਰ ਿੰਦੇ ਹਵਚ ਲ੍ਾ ਹਦੰਦਾ 

ਿੈ।   

ਜੇਕਰ (ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ੍ਣੀ) ਨਜ਼ਰ ਉਲ੍ਟੀ ਕਰ ਦੇਵ,ੇ (ਤਾ)ਂ ਬਾਦਸ਼ਾਿਾ ਂਨੰੂ (ਵੀ) ਘਾਿ ਕਰਾ ਹਦੰਦਾ ਿੈ। (ਹਫਰ ਉਿ ਭਾਵੇਂ) ਦਰ-ਦਰ 

‘ਤੇ ਮੰਗਦੇ ਹਫਰਨ, (ਕੋਈ ਉਨਹਾ ਂਨੰੂ) ਹਭੱਹਖਆ ਵੀ ਨਿੀਂ ਪ੍ਾਉਂਦਾ। 

 

ਭਾਵਾਰਥਕ-ਹਸਰਜਣਾਤਮਕ ਅਨੁਵਾਦ 

ਿਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹਿਆਨ ਹਵਚ ਿ।ੈ ਪ੍ਰਭੂ ਿਰ ਇਕ ਜੀਵ ਨੰੂ ਵੇਖ ਹਰਿਾ ਅਤੇ ਆਪ੍ਣੀ ਰਜ਼ਾਅ ਅਿੀਨ ਚਲ੍ਾ ਹਰਿਾ ਿ।ੈ 

ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ੍ ਿੀ ਜੀਵਾਂ ਪ੍ਾਸੋਂ ਆਪ੍ਣੀ ਰਜ਼ਾਅ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦਾ ਿ।ੈ ਆਪ੍ ਿੀ ਉਨਹਾ ਂਨੰੂ ਵਹਡਆਈਆਂ ਹਦੰਦਾ ਿੈ।35 

ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਹਡਓਂ ਵੱਡਾ ਿੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਾਜੀ ਿੋਈ ਹਸਰਸ਼ਟੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਿੈ। ਹਸਰਸ਼ਟੀ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਨੰੂ ਸਾਜ ਕੇ ਉਨਹਾ ਂਨੰੂ ਹਸਰ-ਬ-ਹਸਰ 

ਮਾਇਆ ਦੇ ਝਮੇਲੇ੍ ਹਵਚ ਲ੍ਾ ਹਦੰਦਾ ਿੈ। 

ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਭੂ ਹਕਸੇ ਤੋਂ ਆਪ੍ਣੀ ਹਮਿਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਿਟਾ ਲ੍ਵੇ ਤਾਂ ਉਿ ਬਾਦਸ਼ਾਿਾ ਂਨੰੂ ਵੀ ਕੱਖ ਵਰਗਾ ਿੌਲ੍ਾ ਬਣਾ ਹਦੰਦਾ ਿੈ। ਹਫਰ 

ਉਿ ਭਾਵੇਂ ਦਰ-ਦਰ ‘ਤੇ ਮੰਗਦੇ ਹਫਰਨ, ਕੋਈ ਉਨਹਾ ਂਨੰੂ ਹਭੱਹਖਆ ਵੀ ਨਿੀਂ ਪ੍ਾਉਂਦਾ; ਭਾਵ, ਕੋਈ ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਵੀ ਨਿੀਂ 

ਪੱੁ੍ਛਦਾ। 

 

ਪ੍ਦ ਅਰਥ 

ਹਚਤੈ = ਹਚੱਤ (ਹਵਚ), ਹਿਆਨ (ਹਵਚ)। 

ਨਾਂਵ, ਅਹਿਕਰਣ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲ੍ੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਹਸੰਿੀ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਹਚਤੁ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ/ਪ੍ਾਲ੍ੀ/ਸੰਸਹਿਤ - ਹਚੱਤ (तचत्त - ਹਚੱਤ, ਮਨ)। 

 

ਅੰਦਹਰ =  ਅੰਦਰ, ਹਵਚ। 

ਸੰਬੰਿਕ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਅੰਦਹਰ; ਹਸੰਿੀ - ਅੰਦਰ ੁ(ਅੰਦਰਲ੍ਾ), ਅੰਦਹਰ (ਅੰਦਰ); ਅੰਤਹਰ (ਹਵਚਕਾਰ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਅੰਤਰ/ਅੰਤਰਾ 

                                                

35 ਅਰਥ ਅਨਵੈ ਕਰਕੇ। 
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(ਅੰਦਰ), ਅੰਦਰੇ (ਹਵਚ, ਅੰਦਰ); ਪ੍ਾਲ੍ੀ - ਅਨ੍ਤਰ (ਅੰਦਰ, ਅੰਤਰਾਲ੍/ਵਕਫਾ), ਅਨ੍ਤਰ ੇ(ਹਵਚਕਾਰ, ਅੰਦਰ); ਸੰਸਹਿਤ - 

ਅੰਤਰ (अन्िर - ਅੰਦਰਲ੍ਾ ਭਾਗ, ਨੇੜੇ; ਹਰਗਵੇਦ - ਲ੍ਾਗਲ੍ਾ)। 

 

ਸਭੁ ਕੋ = ਸਭ ਕੋਈ, ਿਰ ਕੋਈ। 

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

ਸਭੁ: ਹਸੰਿੀ - ਸਭੁ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਸੱਭ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਸੱਵ/ਸੱਬ; ਸੰਸਹਿਤ - ਸਰਵ (सवव - ਸਭ, ਿਰ ਕੋਈ) + ਕੋਇ: ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - 

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

 

ਵੇਹਖ = ਵੇਖਦਾ ਿ,ੈ ਵੇਖ ਹਰਿਾ ਿੈ। 

ਹਕਹਰਆ, ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ੍; ਅਨ ਪੁ੍ਰਖ, ਪੁ੍ਹਲ੍ੰਗ, ਇਕਵਚਨ।  

ਲ੍ਹਿੰਦੀ - ਵੇਖਣ (ਵੇਖਣਾ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਵੇਿਇ; ਸੰਸਹਿਤ - ਹਵਕਸ਼ਤੇ (तवक्षिे - ਵੇਖਦਾ ਿ)ੈ। 

 

ਨਦਰੀ = ਨਦਹਰ (ਿੇਠ), ਹਮਿਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ (ਿੇਠ); ਰਜ਼ਾਅ (ਅਿੀਨ)।    

ਨਾਂਵ, ਅਹਿਕਰਣ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀਹਲ੍ੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਅਰਬੀ - ਨਜ਼ਰ (ਦੇਖਣਾ, ਹਦਰਸ਼ਟੀ)। 

 

ਿੇਹਠ = ਿੇਠ, ਅਿੀਨ। 

ਸੰਬੰਿਕ। 

ਹਸੰਿੀ - ਿੇਹਠ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਿੇਟ੍ਠ/ਿੇਹਟ੍ਠ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਿੇਟ੍ਠਾ/ਹਿਟ੍ਠ; ਪ੍ਾਲ੍ੀ - ਿੇਟ੍ਠਾ (ਥੱਲੇ੍); ਸੰਸਹਿਤ - ਅਹਿਸ਼੍ਟਾਤ 

(अतधष्टाि - ਿੇਠਾਂ, ਿੇਠਲ੍ਾ ਪ੍ਾਸਾ)। 

 

ਚਲ੍ਾਇਦਾ = ਚਲ੍ਾਉਂਦਾ ਿੈ, ਕਾਰ-ਹਵਿਾਰ ਕਰਾਉਂਦਾ ਿੈ। 

ਹਕਹਰਆ, ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ੍; ਅਨ ਪੁ੍ਰਖ, ਪੁ੍ਹਲ੍ੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਲ੍ਹਿੰਦੀ - ਚੱਲ੍ਣ (ਅਰੰਭ ਕਰਨਾ, ਜਾਣਾ); ਹਸੰਿੀ - ਚਲ੍ਣੁ (ਜਾਣਾ, ਹਵਦਾ ਿੋਣਾ; ਮਰ ਜਾਣਾ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਚਲ੍ਇ (ਚਲ੍ਦਾ 

ਿੈ); ਸੰਸਹਿਤ - ਚਲ੍ਯਹਤ (चलयति - ਦੂਰ ਜਾਂਦਾ ਿੈ/ਚਲ੍ਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ)। 
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ਆਪੇ੍ = ਆਪ੍ ਿੀ। 

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

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਆਹਪ੍; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਅੱਪ੍ਣ; ਸੰਸਹਿਤ - ਆਤ੍ਮਹਨ੍ (आत्मतन ्- ਆਪ੍)। 

 

ਦੇ = ਹਦੰਦਾ ਿੈ। 

ਹਕਹਰਆ, ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ੍; ਅਨ ਪੁ੍ਰਖ, ਪੁ੍ਹਲ੍ੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਦੇ/ਦੇਇ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਦੇਏਇ/ਦਾਇ; ਪ੍ਾਲ੍ੀ/ਸੰਸਹਿਤ - ਦਦਾਹਤ (ददाति - ਹਦੰਦਾ ਿ)ੈ। 

 

ਵਹਡਆਈਆ = ਵਹਡਆਈਆ,ਂ ਹਸਫਤਾਂ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀਹਲ੍ਗੰ, ਬਿੁਵਚਨ। 

ਲ੍ਹਿੰਦੀ - ਵਡਾਈ/ਵਹਡਆਈ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ - ਵਡ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਵੱਡ; ਸੰਸਹਿਤ - ਵਡਰ (वड्र - ਵੱਡਾ, ਮਿਾਨ)। 

 

ਿੀ = ਿੀ। 

ਹਨਪ੍ਾਤ। 

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਿੀ; ਸੰਸਹਿਤ - ਹਿ ਂ(हहां- ਇਸ ਲ੍ਈ, ਹਕਉਂਜੁ, ਹਨਰਸੰਦੇਿ, ਹਨਸ਼ਚ ੇਿੀ, ਹਕਸੇ ਗੱਲ੍ ‘ਤੇ ਬਲ੍ ਦੇਣ ਲ੍ਈ ਵੀ ਇਸ ਦਾ 

ਪ੍ਰਯੋਗ ਿੁੰਦਾ ਿੈ)।  

 

ਕਰਮ = ਕੰਮ, ਕਾਰਜ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲ੍ੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ। 

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

 

ਕਰਾਇਦਾ = ਕਰਾਉਂਦਾ ਿੈ। 

ਹਕਹਰਆ, ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ੍; ਅਨ ਪੁ੍ਰਖ, ਪੁ੍ਹਲ੍ੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਲ੍ਹਿੰਦੀ - ਕਰਾਉਣਾ (ਹਕਸੇ ਦੂਜੇ ਕੋਲ੍ੋਂ  ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ); ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਕਰਾਵਏ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਕਾਰਾਵੇਇ; ਪ੍ਾਲ੍ੀ - ਕਾਰਾਪੇ੍ਹਤ 

(ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਿ)ੈ; ਸੰਸਹਿਤ - ਕਾਰਯਹਤ (कारयति - ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਿ)ੈ। 
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ਵਡਿੁ ਵਡਾ = ਵਹਡਓਂ ਵੱਡਾ, ਵੱਹਡਆ ਂਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ। 

ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ (ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ), ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲ੍ੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ - ਵਡ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਵੱਡ; ਸੰਸਹਿਤ - ਵਡਰ (वड्र - ਵੱਡਾ, ਮਿਾਨ)। 

 

ਵਡ = ਵੱਡੀ। 

ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ (ਮੇਦਨੀ ਦਾ), ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲ੍ੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ - ਵਡ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਵੱਡ; ਸੰਸਹਿਤ - ਵਡਰ (वड्र - ਵੱਡਾ, ਮਿਾਨ)। 

 

ਮੇਦਨੀ = ਿਰਤੀ, ਹਸਰਸ਼ਟੀ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲ੍ੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਸੰਸਹਿਤ - ਮੇਹਦਨੀ (मेददनी - ਮਦੇ, ਭਾਵ ਚਰਬੀ ਤੋਂ ਪੈ੍ਦਾ ਿੋਈ; ਹਪ੍ਰਥਵੀ)। 

 

ਹਸਰ ੇਹਸਹਰ = ਹਸਰ-ਹਸਰ, ਹਸਰ-ਬ-ਹਸਰ। 

ਹਕਹਰਆ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ।36 

ਲ੍ਹਿੰਦੀ - ਹਸਰ; ਹਸੰਿੀ - ਹਸਰ;ੁ ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ/ਪ੍ਾਲ੍ੀ - ਹਸਰ; ਸੰਸਹਿਤ - ਹਸ਼ਰਸ੍ (तिरस ्- ਹਸਰ) 

 

ਿੰਿੈ = ਿੰਿੇ ਹਵਚ, (ਮਾਇਆ ਦੇ) ਝਮੇਲੇ੍ ਹਵਚ। 

ਨਾਂਵ, ਅਹਿਕਰਣ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲ੍ੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਿੰਿਾ; ਹਸੰਿੀ - ਿੰਿੋ (ਕੰਮ, ਿੰਦਾ, ਹਕੱਤਾ); ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਿੰਿਾ (ਲ੍ੱਜਾ, ਸ਼ਰਮ); ਸੰਸਹਿਤ - 

ਿੰਿ/ਿਾਂਿਯ (धन्ध/धान्धय - ਅਨਾੜੀਪੁ੍ਣਾ, ਭੱਦਾਪ੍ਣ, ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ)। 

 

ਲ੍ਾਇਦਾ = ਲ੍ਾਉਂਦਾ ਿੈ, ਲ੍ਾ ਹਦੰਦਾ ਿ।ੈ 

ਹਕਹਰਆ, ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ੍; ਅਨ ਪੁ੍ਰਖ, ਪੁ੍ਹਲ੍ੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

                                                

36 ਸਮਾਸੀ ਹਕਹਰਆ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ। 
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ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਲ੍ਾਉਣਾ; ਲ੍ਹਿੰਦੀ - ਲ੍ਾਵਣ (ਲ੍ਾਗ ੂਕਰਨਾ, ਖਤੇ ਨੰੂ ਪ੍ਾਣੀ ਲ੍ਾਉਣਾ);  ਹਸੰਿੀ - ਲ੍ਾਇਣੁ (ਲ੍ਾਗ ੂਕਰਨਾ); 

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਲ੍ਾਇਈ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਲ੍ਾਏਇ; ਸੰਸਹਿਤ - ਲ੍ਾਗਯਹਤ (लागयति - ਲ੍ਗਾਉਂਦਾ ਿੈ) 

 

ਨਦਹਰ =  ਨਜ਼ਰ, ਹਨਗਾਿ, ਹਦਰਸ਼ਟੀ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲ੍ੰਗ, ਇਕਵਚਨ।  

ਅਰਬੀ - ਨਜ਼ਰ (ਦੇਖਣਾ, ਹਦਰਸ਼ਟੀ)। 

 

ਉਪ੍ਠੀ = ਪੱੁ੍ਠੀ, ਉਲ੍ਟੀ। 

ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ (ਨਦਹਰ), ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲ੍ੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਉਪ੍ਠਾ/ਉਪ੍ਠੀ; ਲ੍ਹਿੰਦੀ - ਉਪ੍ੱਠਾ/ਅਪੱੁ੍ਠਾ (ਪੱੁ੍ਠਾ, ਉਲ੍ਟਾ); ਸੰਸਹਿਤ - ਉਤਹਪ੍ਰਸ਼੍ਠ (उत्िृष्ठ - ਉਲ੍ਟਾ, 

ਪੱੁ੍ਠਾ)। 

 

ਜੇ = ਜੇ, ਜੇਕਰ। 

ਯੋਜਕ। 

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

 

ਕਰ ੇ= ਕਰਦਾ ਿੈ, ਕਰ ਦੇਵ।ੇ 

ਹਕਹਰਆ, ਸੰਭਾਵ ਭਹਵਖਤ ਕਾਲ੍; ਅਨ ਪੁ੍ਰਖ, ਪੁ੍ਹਲ੍ੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

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

 

ਸੁਲ੍ਤਾਨਾ = ਸੁਲ੍ਤਾਨਾ ਂਨੰੂ, ਬਾਦਸ਼ਾਿਾ ਂਨੰੂ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲ੍ੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ। 

ਅਰਬੀ - ਸੁਲ੍ਤਾਨ (ਬਾਦਸ਼ਾਿ, ਿਾਹਕਮ, ਿੁਕਮਰਾਨ)। 

 

ਘਾਿ ੁ= ਘਾਿ, ਘਾਿ/ਕੱਖ ਵਰਗਾ ਿੌਲ੍ਾ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ, ਪੁ੍ਹਲ੍ੰਗ, ਇਕ ਵਚਨ। 
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ਹਸੰਿੀ - ਘਾਿੁ (ਘਾਿ); ਬਰਜ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ/ਪ੍ਾਲ੍ੀ - ਘਾਸ (ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਆਿਾਰ, ਘਾਿ); ਸੰਸਹਿਤ - ਘਾਸਿ (घास: - 

ਆਿਾਰ, ਚਾਰਾਗਾਿ ਜਾਂ ਚਾਰਾਗਾਿ ਦਾ ਘਾਿ)। 

 

ਕਰਾਇਦਾ = ਕਰਾ ਹਦੰਦਾ ਿੈ, ਬਣਾ ਹਦੰਦਾ ਿ।ੈ 

ਹਕਹਰਆ, ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ੍; ਅਨ ਪੁ੍ਰਖ, ਪੁ੍ਹਲ੍ੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਲ੍ਹਿੰਦੀ - ਕਰਾਉਣਾ (ਹਕਸੇ ਦੂਜੇ ਕੋਲ੍ੋਂ  ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ); ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਕਰਾਵਏ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਕਾਰਾਵੇਇ; ਪ੍ਾਲ੍ੀ - ਕਾਰਾਪੇ੍ਹਤ 

(ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਿ)ੈ; ਸੰਸਹਿਤ - ਕਾਰਯਹਤ (कारयति - ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਿ)ੈ। 

 

ਦਹਰ = ਦਰ ਉਤੇ, ਦਰ-ਦਰ ‘ਤੇ। 

ਨਾਂਵ, ਅਹਿਕਰਣ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲ੍ੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਫ਼ਾਰਸੀ - ਦਰ; ਫ਼ਾਰਸੀ - ਦਰਵਾਜ਼ਾ (ਬਾਰ, ਬੂਿਾ)। 

 

ਮੰਗਹਨ = ਮੰਗਦੇ ਹਫਰਨ। 

ਹਕਹਰਆ, ਸੰਭਾਵ ਭਹਵਖਤ ਕਾਲ੍; ਅਨ ਪੁ੍ਰਖ, ਪੁ੍ਹਲ੍ੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ। 

ਲ੍ਹਿੰਦੀ - ਮੰਗਣ (ਮੰਗਣਾ); ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਮੱਗਇ; ਪ੍ਾਲ੍ੀ - ਮੱਗਹਤ; ਸੰਸਹਿਤ - ਮਾਰਗਹਤ (मारगति - ਮੰਗਦਾ ਿ,ੈ 

ਚਾਿੁੰਦਾ ਿੈ)। 

 

ਹਭਖ = ਹਭੱਹਖਆ, ਖ਼ੈਰ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲ੍ੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਹਭਖ/ਭੀਖ; ਹਸੰਿੀ - ਭੀਖ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ/ਪ੍ਾਲ੍ੀ - ਹਭਕ੍ਖਾ (ਭੀਖ, ਭੀਖ ਮੰਗਣੀ); ਸੰਸਹਿਤ - ਹਭਕ੍ਸ਼ਾ 

(तभक्षा - ਭੀਖ, ਹਭੱਹਖਆ, ਖੈਰ)। 

 

ਨ  = ਨਾ, ਨਿੀਂ। 

ਹਨਪ੍ਾਤ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਨਾ/ਨ; ਮਾਰਵਾੜੀ/ਅਵਿੀ/ਲ੍ਹਿੰਦੀ/ਹਸੰਿੀ/ਕਸ਼ਮੀਰੀ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਨ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਣਅ/ਣਾ; ਪ੍ਾਲ੍ੀ - ਨਾ/ਨ; 

ਸੰਸਹਿਤ -  ਨਿ (न: - ਨਿੀਂ, ਹਨਖੇਿ-ਬੋਿਕ)। 
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ਪ੍ਾਇਦਾ = (ਖੈਰ) ਪ੍ਾਉਂਦਾ ਿੈ, (ਖੈਰ) ਹਦੰਦਾ ਿੈ। 

ਹਕਹਰਆ, ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ੍; ਅਨ ਪੁ੍ਰਖ, ਪੁ੍ਹਲ੍ੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਪ੍ਾਉਣਾ; ਲ੍ਹਿੰਦੀ - ਪ੍ਾਵਣ; ਹਸੰਿੀ - ਪ੍ਾਇਣੁ (ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨਾ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਪ੍ਾਵਇ (ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਦਾ ਿ)ੈ; 

ਪ੍ਾਲ੍ੀ - ਪ੍ਾਪੇ੍ਹਤ (ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਦਾ ਿ,ੈ ਹਲ੍ਆਉਂਦਾ ਿ)ੈ; ਸੰਸਹਿਤ - ਪ੍ਰਾਪ੍ਯਹਤ (प्राियति - ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਾਉਂਦਾ ਿੈ, ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ 

ਕਰਦਾ ਿ)ੈ। 

 

॥੧੬॥  = ਸੋਲ੍ਹਵੀਂ ਪ੍ਉੜੀ ਸੰਪ੍ੂਰਨ। 

 

ਕਾਹਵਕ ਪ੍ਖ 

ਇਸ ਪ੍ਉੜੀ ਹਵਚ ਸਹਿਜ ਭਾਸ਼ਾਈ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਰਾਿੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀਆ ਂਅਸੀਮ ਸ਼ਕਤੀਆ ਂਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹਦਤਾ ਹਗਆ ਿੈ। ਸਹਿਜ 

ਸੁਭਾਵਕ ਸ਼ਬਦਾਵਲ੍ੀ ਰਾਿੀਂ ਸਪ੍ਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਿ ੈਹਕ ਪ੍ਰਭੂ ਿਰ ਇਕ ਜੀਵ ਦਾ ਹਿਆਨ ਰਖਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਆਪ੍ਣੀ ਨਜ਼ਰ ਿੇਠ 

ਚਲ੍ਾਉਂਦਾ ਿੈ। ਜੀਵ ਨੰੂ ਆਪ੍ ਿੀ ਵਹਡਆਈਆ ਂਹਦੰਦਾ ਿ ੈਅਤੇ ਕਰਮ ਕਰਾਉਂਦਾ ਿੈ। ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮੇਦਨੀ ਅਰਥਾਤ ਿਰਤੀ ਜਾ ਂ

ਹਸਰਸ਼ਟੀ ਵੀ ਬਿੁਤ ਵੱਡੀ ਿ ੈਅਤੇ ਉਿ ਿਰ ਜੀਵ ਨੰੂ ਥਾਉ-ਥਾਈਂ ਿੰਿੇ ਹਵਚ ਲ੍ਾਈ ਰਖਦਾ ਿੈ। ਜੇ ਉਿ ਨਜ਼ਰ ਫੇਰ ਲ੍ਵ ੇਤਾਂ ਵੱਡ-ੇ

ਵੱਡੇ ਸੁਲ੍ਤਾਨਾ ਂਨੰੂ ਵੀ ਕੱਖੋਂ ਿੌਲੇ੍ ਬਣਾ ਹਦੰਦਾ ਿੈ ਹਜਨਹਾਂ ਨੰੂ ਦਰ-ਦਰ ‘ਤੇ ਮੰਹਗਆ ਂਭੀਖ ਵੀ ਨਿੀਂ ਹਮਲ੍ਦੀ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਇਸ 

ਪ੍ਉੜੀ ਹਵਚੋਂ ਇਸ ਭਾਵ ਦੀ ਅਹਭਹਵਅਕਤੀ ਿ ੋਰਿੀ ਿ ੈਹਕ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ੍ ਿੀ ਸਮੁੱਚੀ ਹਸਰਸ਼ਟੀ ਦਾ ਕਰਤਾ-ਿਰਤਾ ਿੈ। 

 

ਸ਼ਬਦਾਵਲ੍ੀ ਅਤੇ ਉਚਾਰਣ ਪ੍ਖੋਂ ਇਸ ਪ੍ਉੜੀ ਦਾ ਮਾਤਰਾ ਹਵਿਾਨ ੧੨+੧੬ (ਪ੍ਹਿਲ੍ੀ ਤੁਕ), ੧੪+੧੫ (ਦੂਜੀ ਤੁਕ), 

੧੩+੧੪ (ਤੀਜੀ ਤੁਕ) ਅਤੇ ੧੨+੧੫ (ਚਉਥੀ ਤੁਕ) ਿੈ। ਪੰ੍ਜਵੀਂ ਤੁਕ ਹਵਚ ਉਚਾਰਣ ਦੇ ਅਿਾਰ ’ਤੇ ਕੁਲ੍ ੧੫ ਮਾਤਰਾਵਾ ਂ

ਬਣਦੀਆ ਂਿਨ। 


