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ਪ੍ਉੜੀ ੧੭ 

 

ਜਾਣ-ਪ੍ਛਾਣ 

ਸਤਾਰਹਵੀਂ ਪ੍ਉੜੀ ਨਾਲ ੨ ਸਲੋਕ ਦਰਜ ਿਨ। ਦੋਵਾਾਂ ਿੀ ਸਲੋਕਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ੪-੪ ਤੁਕਾਾਂ ਿਨ। ਪ੍ਹਿਲੇ ਸਲੋਕ ਹਵਚ ਹਪ੍ਤਰਾਾਂ ਦੇ 

ਨਹਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਾਂਦੇ ਸਰਾਧਾਾਂ ਦੀ ਹਪ੍ਠਭੂਿੀ ਹਵਚ ਠੱਗੀ ਦੀ ਕਿਾਈ ਹਵਚੋਂ ਹਦਤੇ ਦਾਨ ‘ਤੇ ਹਵਅੰਗ ਕਰਹਦਆਾਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਹਦੱਤੀ ਗਈ 

ਿੈ ਹਕ ਦਰਗਾਿ ਹਵਚ ਕੇਵਲ ਿੱਕ-ਸੱਚ ਦੀ ਕਿਾਈ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਦਾਨ-ਪੰੁ੍ਨ ਿੀ ਿਨੁਖ ਦਾ ਸਿਾਈ ਿੁੰਦਾ ਿ।ੈ ਦੂਜੇ ਸਲੋਕ ਹਵਚ 

ਹਦਰਸ਼ਟਾਾਂਤ ਅਲੰਕਾਰ ਦੇ ਿਾਹਧਅਿ ਰਾਿੀਂ ਹਬੰਬ ਹਸਰਜ ਕੇ ਜੂਠੇ ਹਵਅਕਤੀ ਦੇ ਹਕਰਦਾਰ ਦਾ ਪ੍ਾਜ ਉਘਾਹੜਆ ਿੈ। ਪ੍ਉੜੀ ਹਵਚ 

ਸੰਸਾਰਕ ਨਾਸ਼ਿਾਨਤਾ ਨੰੂ ਕੇਂਦਰ ਹਵਚ ਰਖਹਦਆਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੰੂ ਹਵਸਾਰ ੇਜਾਣ ਦੀ ਸਹਥਤੀ ਹਵਚ ਸੰਸਾਰਕ ਵਸਤਾਾਂ ਦੀ ਹਨਰਿੂਲਤਾ ਨੰੂ 

ਅਹਭਹਵਅਕਤ ਕੀਤਾ ਿੈ। 

 

ਨੋਟ: ਸੰਪ੍ਰਦਾਈ ਹਵਦਵਾਨਾਾਂ ਦੇ ਕਥਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਿ ਸਲੋਕ ਲਾਿੌਰ ਵਾਸੀ ਿੰਗੂ ਅਤੇ ਭਾਗੂ ਖਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਇ ਉਚਾਰ ੇਗਏ 

ਿਨ। ਪ੍ਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਹਸੰਘ ਨੇ (ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ੍ ਸੂਰਜ ਗਰੰਥ ਹਵਚ) ਇਿ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਪ੍ਰਤੀ ਉਚਾਰੇ ਦੱਸੇ ਿਨ। 

 

ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੧॥ 

ਜ ੇਮੋਹਾਕਾ ਘਰੁ ਮੁਹ ੈ  ਘਰੁ ਮੁਹਹ ਹਿਤਰੀ ਦੇਇ॥ 

ਅਗੈ ਵਸਤ ੁਹਸਞਾਣੀਐ   ਹਿਤਰੀ ਚੋਰ ਕਰੇਇ॥ 

ਵਢੀਅਹਹ ਹਥ ਦਲਾਲ ਕੇ   ਮੁਸਫੀ ਏਹ ਕਰੇਇ॥ 

ਨਾਨਕ  ਅਗੈ ਸੋ ਹਮਲੈ   ਹਜ ਖਟੇ ਘਾਲੇ ਦੇਇ॥੧॥ 

 

ਸ਼ਾਬਦਕ ਅਨੁਵਾਦ 

ਜੇਕਰ (ਕੋਈ) ਚੋਰ (ਹਕਸੇ ਦਾ) ਘਰ ਲੁੱਟ,ੇ (ਤੇ) ਘਰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਹਪ੍ਤਰਾਾਂ ਨੰੂ (ਦਾਨ ਵਜੋਂ) ਦੇਵ;ੇ (ਤਾਾਂ) ਅੱਗ ੇ(ਪ੍ਰਲੋਕ ਹਵਚ ਹਪ੍ਤਰਾਾਂ 

ਨਹਿਤ ਹਦਤੀ ਿੋਈ ਉਿ) ਵਸਤੂ ਪ੍ਛਾਣ ਲਈ ਜਾਾਂਦੀ ਿੈ (ਤੇ ਉਿ ਹਵਅਕਤੀ ਆਪ੍ਣੇ) ਹਪ੍ਤਰਾਾਂ ਨੰੂ ਚੋਰ ਬਣਾ ਹਦੰਦਾ ਿੈ। 

(ਓਥੇ ਹਿਰ, ਧਰਿ-ਰਾਜ)1 ਹਨਆਾਂ ਦੀ ਇਿ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਿੈ ਹਕ ਹਵਚੋਲੇ (ਬਰਾਿਿਣ) ਦੇ ਿੱਥ ਵਢ ਹਦਤੇ ਜਾਾਂਦ ੇਿਨ। 

                                                

1 ‘ਧਰਿ’ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰ ੂਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹਵਚ (ਧਰਿ-ਕਰਿ, ਧਰਿ-ਹਨਆਾਂ ਆਹਦ ਸਿੇਤ) ਅਨੇਕ ਅਰਥਾਾਂ ਹਵਚ ਵਰਹਤਆ ਹਿਲਦਾ 

ਿੈ, ਹਜਨਹਾਾਂ ਨੰੂ ਦੋ ਿੁੱਖ ਸ਼ਰੇਣੀਆਾਂ ਹਵਚ ਵੰਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿ:ੈ 

੧. ਦੈਵੀ-ਹਸਧਾਾਂਤ ਜਾਾਂ ਦੈਵੀ ਨੇਿ/ਹਵਧਾਨ ਜੋ ਸਾਰ ੇਜਗਤ-ਪ੍ਸਾਰੇ ਨੰੂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਉਸ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ 

ਿੁਲੰਕਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਿੰਹਨਆ ਜਾਾਂਦਾ ਿ:ੈ ਧੌਲੁ ਧਰਿੁ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂ੍ਤੁ ॥ (ਗੁਰ ੂਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ੩) ਅਤੇ ਅਿੁਲੁ ਧਰਿੁ ਅਿੁਲੁ 
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(ਸੋ) ਨਾਨਕ! ਅਗੇ ਉਿ (ਕੁਝ ਿੀ) ਹਿਲਦਾ ਿੈ, ਜੋ (ਿਨੁਖ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਹਵਚ) ਘਾਲਦਾ, ਖੱਟਦਾ ਤੇ ਹਦੰਦਾ ਿੈ। 

 

ਭਾਵਾਰਥਕ-ਹਸਰਜਣਾਤਿਕ ਅਨੁਵਾਦ 

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਚੋਰ ਹਕਸੇ ਦਾ ਘਰ ਲੁਟੱ ਲਵੇ ਤੇ ਲੁੱਟ ਦੇ ਿਾਲ ਹਵਚੋਂ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਆਪ੍ਣੇ ਿਰ ਚੁਕੇ ਵੱਿੇ-ਵਿੇਹਰਆਾਂ ਨਹਿਤ ਕੀਤੇ 

ਜਾਾਂਦੇ ਸਰਾਧਾਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਾਨ ਵਜੋਂ ਦੇ ਦੇਵ,ੇ ਤਾਾਂ ਅੱਗ ੇਪ੍ਰਲੋਕ ਹਵਚ ਉਿ ਵਸਤੂ ਪ੍ਛਾਣ ਲਈ ਜਾਾਂਦੀ ਿੈ, ਹਕਉਂਜ ੁਹਜਨਹਾਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ 

ਉਿ ਵਸਤੂ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਨਹਾਾਂ ਦੇ ਹਪ੍ਤਰ ਵੀ ਪ੍ਰਲੋਕ ਹਵਚ ਿੌਜੂਦ ਿੋਣਗੇ। ਇਸ ਤਰਹਾਾਂ ਹਕਸੇ ਦਾ ਘਰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲਾ 

ਹਵਅਕਤੀ ਆਪ੍ਣੇ ਹਪ੍ਤਰਾਾਂ ਨੰੂ ਵੀ ਚੋਰ ਬਣਾ ਹਦੰਦਾ ਿੈ।2 

ਓਥ ੇਹਿਰ ਇਨਸਾਿ/ਹਨਆਾਂ ਵਜੋਂ ਇਿ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਿੈ ਹਕ ਸਰਾਧ ਆਹਦ ਦੇ ਬਿਾਨੇ ਹਪ੍ਤਰਾਾਂ ਨੰੂ ਵਸਤੂਆਾਂ ਪ੍ਿੁੰਚਾਉਣ 

ਵਾਲੇ ਬਰਾਿਿਣ-ਹਵਚੋਲੇ ਦੇ ਿੱਥ ਵਢ ਹਦਤੇ ਜਾਾਂਦੇ ਿਨ। 

                                                                                                                                                  

ਦੀਬਾਣੁ ॥ (ਗੁਰ ੂਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ੫)। ਦੈਵੀ-ਹਸਧਾਾਂਤ ਜਾਾਂ ਦੈਵੀ ਨੇਿ/ਹਵਧਾਨ ਦੇ ਰੂਪ੍ ਹਵਚ ‘ਧਰਿ’ ਵਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਜਾਾਂਦੇ ਧਰਿ-ਹਨਆਾਂ 

ਸੰਬੰਧੀ ਗੁਰਿਹਤ ਦੇ ਹਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੰੂ ਿੇਠ ਹਲਖੀ ਪ੍ਉੜੀ ਹਵਚ ਬਾਖੂਬੀ ਹਬਆਨ ਕੀਤਾ ਿ:ੈ ਅੰਦਹਰ ਰਾਜਾ ਤਖਤੁ ਿੈ ਆਪੇ੍ ਕਰ ੇ

ਹਨਆਉ ॥ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਦਰੁ ਜਾਣੀਐ ਅੰਦਹਰ ਿਿਲੁ ਅਸਰਾਉ ॥ ਖਰੇ ਪ੍ਰਹਖ ਖਜਾਨੈ ਪ੍ਾਈਅਹਨ ਖੋਹਟਆ ਨਾਿੀ ਥਾਉ ॥ ਸਭੁ 

ਸਚ ੋਸਚ ੁਵਰਤਦਾ ਸਦਾ ਸਚੁ ਹਨਆਉ ॥ ਅੰਹਿਰਤ ਕਾ ਰਸੁ ਆਇਆ ਿਹਨ ਵਹਸਆ ਨਾਉ ॥੧੮॥ -ਗੁਰ ੂਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ੧੦੯੨ 

੨. ਹਿੰਦੂ ਹਵਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹਵਚ ਧਰਿ-ਰਾਜ: ਧਰਿ-ਰਾਜ ਜਾਾਂ ਜਿ-ਰਾਜ, ਹਿੰਦੂ ਿਾਨਤਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਿਨੁਖ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕੰਿਾਾਂ ਦਾ 

ਹਨਆਾਂ ਕਰਦਾ ਿੈ। ਇਸ ਨੰੂ ਹਨਆਾਂ ਦਾ, ਿੌਤ ਦਾ ਅਤੇ ਪ੍ਤਾਲ ਜਾਾਂ ਨਰਕ ਲੋਕ ਦਾ ਰਾਜਾ/ਦੇਵਤਾ ਵੀ ਿੰਹਨਆ ਜਾਾਂਦਾ ਿੈ। ਗੁਰ ੂ

ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹਵਚ ਧਰਿ-ਰਾਜ ਲਈ ਧਰਿ, ਰਾਜਾ ਧਰਿ, ਧਰਿ ਰਾਇ, ਜਿ, ਜਿ-ਰਾਜ, ਜਿ-ਕਾਲ ਆਹਦ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਵਰਤ ੇ

ਗਏ ਿਨ। ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਿੇਠਲਾ ਿਵਾਲਾ ਇਸ ਹਵਚਾਰ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਿੈ:  ਧਰਿ ਰਾਇ ਨੋ ਿੁਕਿੁ ਿੈ ਬਹਿ ਸਚਾ 

ਧਰਿੁ ਬੀਚਾਹਰ॥ -ਗੁਰ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ੩੮ 

2 “ਿੋਏ ਿੋਏ ਬਜ਼ੁਰਗਾਾਂ ਜਾਾਂ ਹਪ੍ਤਰਾਾਂ ਹਨਹਿਤ ਸ਼ਰਧਾ-ਸਨੇਿ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਦਾਨ ਸ਼ਰਾਧ ਿੈ। ਹਿੰਦੂਆਾਂ ਹਵਚ ਰਵਾਇਤ ਿ ੈਹਕ ਅਹਜਿਾ 

ਦਾਨ ਬਰਾਿਿਣਾਾਂ ਨੰੂ ਦੇਣ ਨਾਲ ਅਗੇ ਹਪ੍ਤਰਾਾਂ ਪ੍ਾਸ ਆਪ੍ਣੇ ਆਪ੍ ਪ੍ਿੁੰਚ ਜਾਾਂਦਾ ਿੈ।” -ਹਪ੍ਆਰਾ ਹਸੰਘ ਪ੍ਦਿ , ਗੁਰ ੂਗਰੰਥ ਸੰਕੇਤ 

ਕੋਸ਼, ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਹਸਟੀ, ਪ੍ਹਟਆਲਾ, ੧੯੭੭, ਪੰ੍ਨਾਾਂ ੬੪ 

ਪ੍ਰ “ਗੁਰਬਾਣੀ ਹਵਚ ਹਵਚਾਰ ਹਦਤਾ ਿੈ ਹਕ ਹਕਸ ੇਹਿਰਤ ਹਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਪ੍ਰਲੋਕ ਹਵਚ ਖਾਣ, ਪ੍ੀਣ, ਪ੍ਹਿਨਣ ਦੀਆਾਂ ਵਸਤੂਆਾਂ 

ਪ੍ਿੁੰਚਾਣ ਦਾ ਹਵਚਾਰ ਕੋਰਾ ਅਹਗਆਨ ਿੈ, ਜੋ ਪੁ੍ਜਾਰੀਆਾਂ ਨੇ ਆਪ੍ਣੀ ਸਵਾਰਥ-ਹਸਧੀ ਵਾਸਤ ੇਪ੍ਰਚਾਹਰਆ ਿੈ। ਇਸ ਵਾਸਤ ੇ

ਆਦਰਸ਼ਕ ਗੱਲ ਇਿ ਿ ੈਹਕ ਆਪ੍ਣੇ ਜੀਹਵਤ ਬਜ਼ੁਰਗਾਾਂ ਦੀ ਤਨ-ਿਨ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।” -ਿਾ.ਰਤਨ ਹਸੰਘ ਜੱਗੀ, ਿੁੱਖ 

ਸੰਪ੍ਾਦਕ, ਹਨਰੁਕਤ ਸਰੀ ਗੁਰ ੂਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਹਸਟੀ, ਪ੍ਹਟਆਲਾ, ੨੦੦੪, ਪੰ੍ਨਾਾਂ ੩੯੭ 

ਜੀਵਤ ਹਪ੍ਤਰ ਨ ਿਾਨੈ ਕੋਊ ਿੂਏਂ ਹਸਰਾਧ ਕਰਾਿੀ ॥ ਹਪ੍ਤਰ ਭੀ ਬਪੁ੍ਰੇ ਕਿ ੁਹਕਉ ਪ੍ਾਵਹਿ ਕਊਆ ਕੂਕਰ ਖਾਿੀ ॥੧॥ -ਗੁਰ ੂ

ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ੩੩੨ 
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ਨਾਨਕ! ਇਸ ਤਰਹਾਾਂ ਅੱਗ ੇਪ੍ਰਲੋਕ ਹਵਚ ਉਿ ਕੁਝ ਿੀ ਹਿਲਦਾ ਿੈ, ਜੋ ਿਨੁਖ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਹਵਚ ਹਿਿਨਤ ਕਰਕੇ ਖੱਹਟਆ-

ਕਿਾਇਆ ਿੋਵੇ ਤੇ ਹਿਰ ਉਸ ਹਵਚੋਂ ਹਕਸੇ ਨੰੂ ਕੁਝ ਦਾਨ ਹਦਤਾ ਿੋਵੇ।3 

 

ਪ੍ਦ ਅਰਥ 

ਜੇ = ਜੇ, ਜੇਕਰ। 

ਯੋਜਕ। 

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

 

ਿੋਿਾਕਾ = ਚੋਰ, ਠੱਗ। 

ਨਾਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਿੋਿਾਕਾ/ਿੁਿਾਕਾ; ਸੰਸਹਿਤ - ਿੋਸ਼ਕਿ (मोषक: - ਲੁਟੇਰਾ, ਚੋਰ)। 

 

ਘਰੁ = ਘਰ। 

ਨਾਾਂਵ, ਕਰਿ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ/ਬਰਜ - ਘਰ; ਹਸਧੰੀ - ਘਰੁ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ/ਪ੍ਾਲੀ/ਸੰਸਹਿਤ - ਘਰ (घर - ਘਰ) 

 

ਿੁਿੈ = ਲੁੱਟ,ੇ ਲੁੱਟ ਲਵੇ। 

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

ਹਸੰਧੀ - ਿੁਿਣੁ/ਿੁਿ (ਲੁੱਟਣਾ, ਚੁਰਾਉਣਾ); ਕਸ਼ਿੀਰੀ - ਿੁਿੁਨ (ਛਲ ਕਰਨਾ, ਧੋਖਾ ਦੇਣਾ); ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਿੁਸਇ 

(ਚੁਰਾਉਂਦਾ ਿੈ); ਪ੍ਾਲੀ - ਿੁਸਹਤ (ਕਪ੍ਟ ਕਰਦਾ ਿ,ੈ ਧੋਖਾ ਹਦੰਦਾ ਿੈ); ਸੰਸਹਿਤ - ਿੁਸ਼ਹਤ (मुषति - ਚੁਰਾਉਂਦਾ ਿ)ੈ। 

 

ਿੁਹਿ = ਲੁੱਟ ਕੇ। 

ਪੂ੍ਰਬ ਪੂ੍ਰਣ ਹਕਰਦੰਤ (ਹਕਹਰਆ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ)। 

ਹਸੰਧੀ - ਿੁਿਣੁ/ਿੁਿ (ਲੁੱਟਣਾ, ਚੁਰਾਉਣਾ); ਕਸ਼ਿੀਰੀ - ਿੁਿੁਨ (ਛਲ ਕਰਨਾ, ਧੋਖਾ ਦੇਣਾ); ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਿੁਸਇ 

(ਚੁਰਾਉਂਦਾ ਿੈ); ਪ੍ਾਲੀ - ਿੁਸਹਤ (ਕਪ੍ਟ ਕਰਦਾ ਿ,ੈ ਧੋਖਾ ਹਦੰਦਾ ਿੈ); ਸੰਸਹਿਤ - ਿੁਸ਼ਹਤ (मुषति - ਚੁਰਾਉਂਦਾ ਿ)ੈ। 

                                                

3 ਨਾਨਕ ਏਥੈ ਕਿਾਵ ੈਸ ੋਹਿਲੈ ਅਗੈ ਪ੍ਾਏ ਜਾਇ ॥੧॥ -ਗੁਰ ੂਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ੫੫੬  
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ਹਪ੍ਤਰੀ = ਹਪੱ੍ਤਰਾਾਂ ਨੰੂ, ਆਪ੍ਣੇ ਿਰ ਚੁਕੇ ਵੱਿੇ-ਵੱਿੇਹਰਆਾਂ ਨਹਿਤ। 

ਨਾਾਂਵ, ਸੰਪ੍ਰਦਾਨ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ। 

ਬਰਜ - ਹਪ੍ਤਰ; ਸੰਸਹਿਤ - ਹਪ੍ਹਤਰ(तििृ - ਪੂ੍ਰਵਜ, ਹਪ੍ਤਾ, ਿਰ ਚੁਕੇ ਬਾਪ੍, ਦਾਦਾ, ਪ੍ੜਦਾਦਾ ਆਹਦ)। 

 

ਦੇਇ = ਦੇਵ,ੇ ਦੇ ਦੇਵ।ੇ  

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

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਦੇ/ਦੇਇ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਦੇਏਇ/ਦਾਇ; ਪ੍ਾਲੀ/ਸੰਸਹਿਤ - ਦਦਾਹਤ (ििाति - ਦੇਂਦਾ ਿੈ)। 

 

ਅਗੈ = ਅਗੇ, ਪ੍ਰਲੋਕ ਹਵਚ। 

ਹਕਹਰਆ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ। 

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

 

ਵਸਤੁ = ਵਸਤੂ, ਚੀਜ। 

ਨਾਾਂਵ, ਕਰਿ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਬਰਜ - ਵਸ੍ਤੁ; ਸੰਸਹਿਤ - ਵਸ੍ਤੁ (वस्िु - ਹਵਦਿਾਨ ਚੀਜ, ਚੀਜ, ਪ੍ਦਾਰਥ)। 

 

ਹਸਞਾਣੀਐ = ਹਸਞਾਣ ਲਈ ਜਾਾਂਦੀ ਿੈ, ਪ੍ਛਾਣ ਲਈ ਜਾਾਂਦੀ ਿੈ। 

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

ਲਹਿੰਦੀ - ਹਸਆਣਣ/ਹਸਆਣਨ (ਪ੍ਛਾਨਣਾ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਸਹਭਭਜਾਣਾਇ; ਪ੍ਾਲੀ - ਸਹਭਭਜਾਨਾਹਤ (ਜਾਣਦਾ ਿੈ, ਯਾਦ ਕਰਦਾ 

ਿੈ); ਸੰਸਹਿਤ - ਸਹਭਭਜਾਨਾਹਤ (सतभिजानाति - ਚੰਗੀ ਤਰਹਾਾਂ ਪ੍ਛਾਣਦਾ ਿੈ, ਦੇਖਦਾ/ਸਿਝਦਾ ਿੈ)। 

 

ਚੋਰ = ਚੋਰ। 

ਨਾਾਂਵ, ਕਰਿ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ। 

ਲਹਿੰਦੀ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ/ਪ੍ਾਲੀ - ਚੋਰ; ਸੰਸਹਿਤ - ਚੋਰਿ (चोर: - ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਚੋਰ)। 
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ਕਰੇਇ = (ਚੋਰ) ਕਰਦਾ ਿ,ੈ (ਚੋਰ) ਬਣਾ ਹਦੰਦਾ ਿ।ੈ 

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

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਕਰਇ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਕਹਰਇ; ਸੰਸਹਿਤ - ਕਰੋਹਤ (करोति - ਕਰਦਾ ਿ)ੈ। 

 

ਵਢੀਅਹਿ = ਵਢੀਦੇ ਿਨ, ਵਢੇ ਜਾਾਂਦੇ ਿਨ, ਵਢ ਹਦਤੇ ਜਾਾਂਦੇ ਿਨ। 

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

ਲਹਿੰਦੀ - ਵੱਢਣ (ਵਢਣਾ); ਹਸੰਧੀ - ਵਢਣੁ (ਵਢਣਾ); ਪ੍ਾਲੀ - ਵਡ੍ਢਾਪੇ੍ਹਤ;  ਸੰਸਹਿਤ - ਵਰ੍ਧਯਹਤ (वर्धयति - ਵਢਦਾ 

ਿੈ)। 

 

ਿਥ = ਿੱਥ। 

ਨਾਾਂਵ, ਕਰਿ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ। 

ਲਹਿੰਦੀ - ਿਥ; ਹਸੰਧੀ - ਿਥੁ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਿਤ੍ਥ (ਿੱਥ); ਪ੍ਾਲੀ - ਿਤ੍ਥ (ਿੱਥ, ਿੱਥਾ); ਸੰਸਹਿਤ - ਿਸ੍ਤਿ (हस्ि: - 

ਿੱਥ)। 

 

ਦਲਾਲ = ਹਵਚੋਲੇ (ਬਰਾਿਿਣ ਦੇ)। 

ਨਾਾਂਵ, ਸੰਬੰਧ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਅਰਬੀ - ਦੱਲਾਲ (ਸੌਦਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਹਵਚ ਪੈ੍ ਕੇ ਖਰੀਦ ੋਿਰੋਖਤ ਕਰਵਾਉਣ 

ਵਾਲਾ)। 

 

ਕੇ = ਦ।ੇ  

ਸੰਬੰਧਕ। 

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

ਕਰਨਾ)।  

 

ਿੁਸਿੀ = ਿੁਨਸਿੀ, ਇਨਸਾਿ/ਹਨਆਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਹਕਹਰਆ/ਕਾਰਵਾਈ। 

ਨਾਾਂਵ, ਕਰਿ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ ਇਕਵਚਨ। 
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ਅਰਬੀ/ਫ਼ਾਰਸੀ - ਿੁਨਹਸਫ਼ੀ (ਇਨਸਾਿ ਕਰਨ ਦੀ ਹਕਹਰਆ, ਹਨਆਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਹਕਹਰਆ)। 

 

ਏਿ = ਇਿ। 

ਪ੍ੜਨਾਾਂਵੀ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ (ਿੁਸਿੀ ਦਾ), ਕਰਿ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

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

 

ਕਰੇਇ = (ਹਨਆਾਂ) ਕਰਦਾ ਿੈ। 

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

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਕਰਇ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਕਹਰਇ; ਸੰਸਹਿਤ - ਕਰੋਹਤ (करोति - ਕਰਦਾ ਿ)ੈ। 

 

ਨਾਨਕ = ਨਾਨਕ! 

ਨਾਾਂਵ, ਸੰਬੋਧਨ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

 

ਅਗੈ = ਅਗੇ, ਪ੍ਰਲੋਕ ਹਵਚ। 

ਹਕਹਰਆ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ। 

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

 

ਸੋ = ਉਿ (ਕੁਝ ਿੀ)। 

ਪ੍ੜਨਾਾਂਵ, ਕਰਿ ਕਾਰਕ; ਅਨ ਪੁ੍ਰਖ, ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

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

 

ਹਿਲੈ = ਹਿਲਦਾ ਿੈ। 

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

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਹਿਲੈ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਹਿਲੈ/ਹਿਲਇ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਹਿਲਇ; ਸੰਸਹਿਤ - ਹਿਲਹਤ (तमलति - ਹਿਲਦਾ ਿੈ)। 
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ਹਜ = ਹਜਿੜਾ, ਜੋ। 

ਪ੍ੜਨਾਾਂਵ, ਕਰਿ ਕਾਰਕ; ਅਨ ਪੁ੍ਰਖ, ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।  

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਹਜ; ਲਹਿੰਦੀ/ਹਸੰਧੀ - ਜੇ (ਜੇਕਰ); ਬਰਜ - ਜੇ (ਇਿ); ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਜਇ; ਪ੍ਾਲੀ - ਜਹਦ; ਸੰਸਹਿਤ - 

ਯਹਦ (यदि - ਜੇ, ਜੇਕਰ)। 

 

ਖਟ ੇ= ਖੱਟਦਾ ਿੈ, ਕਿਾਉਂਦਾ ਿੈ। 

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

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਖਟਣਾ; ਲਹਿਦੰੀ - ਖੱਟਣ (ਕਿਾਉਣਾ); ਹਸੰਧੀ - ਖਟੁਨ (ਹਜੱਤਣਾ, ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨਾ); ਕਸ਼ਿੀਰੀ - ਖਟੁਨ 

(ਲੁਕਾਉਣਾ; ਿਾਵੀ ਿੋਣਾ); ਸੰਸਹਿਤ - ਖੱਟਯਹਤ (खट्टयति - ਲੁਕਾਉਂਦਾ ਿ;ੈ ਹਜੱਤਦਾ ਿੈ)। 

 

ਘਾਲੇ = ਘਾਲਦਾ ਿੈ, ਹਿਿਨਤ ਕਰਦਾ ਿੈ। 

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

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਘਾਲਣਾ (ਘੱਲਣਾ; ਤਬਾਿ ਕਰਨਾ; ਪ੍ਾਉਣਾ; ਹਪ੍ਘਲਾਉਣਾ, ਢਾਲਣਾ); ਿਰਾਠੀ - ਘਾਲਣੇ (ਪ੍ਾਉਣਾ, 

ਚੁਆਉਣਾ); ਸੰਸਹਿਤ - ਘਾਲਯਹਤ (घालयति - ਵਗਦਾ ਿ,ੈ ਚੋਂਦਾ ਿ,ੈ ਹਿਗਦਾ ਿ)ੈ। 

 

ਦੇਇ = ਹਦੰਦਾ ਿ।ੈ 

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

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਦੇ/ਦੇਇ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਦੇਏਇ/ਦਾਇ; ਪ੍ਾਲੀ/ਸੰਸਹਿਤ - ਦਦਾਹਤ (ििाति - ਦੇਂਦਾ ਿੈ)। 

 

॥੧॥  = ਪ੍ਹਿਲਾ ਸਲੋਕ ਸੰਪ੍ੂਰਨ। 

 

ਕਾਹਵਕ ਪ੍ਖ 

ਇਸ ਸਲੋਕ ਹਵਚ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸੰਕੇਤਾਤਿਕਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਰਤੋਂ ਦੁਆਰਾ ਸਰਾਧ ਆਹਦ ਿੋਕਟ ਕਰਿਕਾਾਂਿਾ 

ਰਾਿੀਂ ਧਨ ਉਗਰਾਿੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਖੰਿੀ ਪੁ੍ਜਾਰੀ ਵਰਗ ’ਤੇ ਹਵਅਗੰਾਤਿਕ ਚੋਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿੈ। ਪ੍ਰਚਲਤ ਹਚੰਤਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ 

ਹਵਚ ਇਥੇ ਇਿ ਵੀ ਹਚਤਾਵਨੀ ਹਦਤੀ ਗਈ ਿ ੈਹਕ ਪ੍ਰਭੂ ਹਨਆਾਂ ਦੇ ਸਨਿੁਖ ਇਿ ਠੱਗੀ ਲੁਕਾਈ ਨਿੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਬਲਹਕ 

ਪ੍ਛਾਣੀ ਜਾਾਂਦੀ ਿੈ। ਐਸੀ ਠੱਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਲਾਲ ਦੇ ਿੱਥ ਵੱਢ ਹਦਤ ੇਜਾਾਂਦੇ ਿਨ। 
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ਸਲੋਕ ਦੀ ਅੰਤਲੀ ਤੁਕ ਪ੍ਹਿਲੀਆਾਂ ਹਤੰਨ ਤੁਕਾਾਂ ਤੋਂ ਅਰਥ ਅਤੇ ਭਾਵ ਪੱ੍ਧਰ ’ਤੇ ਵਖਰੀ ਿੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਥੇ ਅਰਥ ਪੱ੍ਧਰੀ 

ਹਵਪ੍ਥਨ ਆਇਆ ਿੈ। ਪ੍ਹਿਲੀਆਾਂ ਹਤੰਨ ਤੁਕਾਾਂ ਹਵਚ ਸੰਸਾਰ ਹਵਚ ਧਰਿ ਦੇ ਨਾਿ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਾਂਦ ੇਪ੍ਖੰਿਾਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਿੈ। ਚਉਥੀ 

ਤੁਕ ਹਵਚ ਗੁਰਿਹਤ ਹਸਧਾਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇਿ ਸਪ੍ਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਿ ੈਹਕ ਘਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਜੋ ਖੱਹਟਆ ਜਾਾਂਦਾ ਿੈ, ਉਿ ਿੀ 

ਪ੍ਰਲੋਕ ਹਵਚ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਿੁੰਦਾ ਿੈ।4 

 

ਪ੍ਹਿਲੀਆਾਂ ਹਤੰਨ ਤੁਕਾਾਂ ਦਾ ਿਾਤਰਾ ਹਵਧਾਨ ੧੩+੧੧ ਿੈ। ਚਉਥੀ ਤੁਕ ਦਾ ੧੨+੧੧ ਿੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਚਾਰਣ ਅਨੁਸਾਰ ਇਿ ਵੀ 

੧੩+੧੧ ਬਣਦਾ ਿ।ੈ ਸੋ ਇਸ ਸਲੋਕ ਨੰੂ ਦੋਿਰਾ ਛੰਦ ਅਧੀਨ ਰਹਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਣਤਰ ਹਵਚ ਦੋ ਦੋਿਹਰਆਾਂ ਨੰੂ 

ਜੋਹੜਆ ਹਗਆ ਿੈ।  

 

ਮਃ੧॥ 

ਹਜਉ ਜੋਰ ੂਹਸਰਨਾਵਣੀ   ਆਵੈ ਵਾਰ ੋਵਾਰ॥ 

ਜੂਠੇ ਜੂਠਾ ਮੁਹਖ ਵਸੈ   ਹਨਤ ਹਨਤ ਹੋਇ ਖੁਆਰ॥ੁ 

ਸੂਚੇ ਏਹਹ ਨ ਆਖੀਅਹਹ   ਬਹਹਨ ਹਜ ਹਿਿੰ ਡਾ ਧੋਇ॥ 

ਸੂਚੇ ਸੇਈ ਨਾਨਕਾ   ਹਜਨ ਮਹਨ ਵਹਸਆ ਸੋਇ॥੨॥ 

 

ਸ਼ਾਬਦਕ ਅਨੁਵਾਦ 

ਹਜਵੇਂ ਔਰਤ ਨੰੂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਿਾਿਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਿੈ (ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਿਾਿਵਾਰੀ ਖੂਨ ਆਹਦ ਬਾਿਰ ਹਨਕਲਦਾ 

ਰਹਿੰਦਾ ਿੈ, ਉਸੇ ਤਰਹਾਾਂ ਅੰਦਰੋਂ) ਜੂਠੇ (ਿਨੁਖ) ਦੇ ਿੂੰਿ ਹਵਚ ਜੂਠਾ-ਪ੍ਣ (ਿੀ) ਵਸਦਾ (ਤੇ ਜੂਠ ਿੀ ਬਾਿਰ ਹਨਕਲਦਾ ਿੈ, ਹਜਸ 

ਕਾਰਣ ਉਿ) ਹਨਤਾ-ਪ੍ਰਤੀ ਖੁਆਰ ਿੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਿੈ। 

ਸੁੱਚ ੇਇਿ (ਲੋਕ) ਨਿੀਂ ਆਖ ੇਜਾ ਸਕਦੇ, ਹਜਿੜ ੇ(ਕੇਵਲ) ਸਰੀਰ ਧੋ ਕੇ ਬਹਿੰਦ ੇਿਨ।  

ਿੇ ਨਾਨਕ! ਸੁੱਚੇ ਉਿੀ ਿਨ, ਹਜਨਹਾਾਂ ਦੇ ਿਨ ਹਵਚ ਉਿ (ਸੱਚਾ-ਪ੍ਰਭੂ) ਵੱਹਸਆ ਿੋਇਆ ਿੈ। 

  

                                                

4 ਜਗ ਭੋਗ ਨਈਵੇਦ ਲਖ ਗੁਰਿੁਹਖ ਿੁਹਖ ਇਕੁ ਦਾਣਾ ਪ੍ਾਇਆ। -ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਵਾਰ ੭ ਪ੍ਉੜੀ ੧੩  



ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ  ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ, ਸੰਸਕਰਣ ੧ 

© SikhRI 2020. All Rights Reserved. GuruGranthSahib.SikhRI.org 9 

ਭਾਵਾਰਥਕ-ਹਸਰਜਣਾਤਿਕ ਅਨੁਵਾਦ 

ਹਜਸ ਤਰਹਾਾਂ ਇਸਤਰੀ ਨੰੂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਿਾਿਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਿੈ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਿਾਿਵਾਰੀ ਖੂਨ ਆਹਦ ਲਗਾਤਾਰ 

ਬਾਿਰ ਹਨਕਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਿ;ੈ ਉਸੇ ਤਰਹਾਾਂ ਹਵਕਾਰਾਾਂ ਦੀ ਿੈਲ ਨਾਲ ਅੰਦਰੋਂ ਿਲੀਨ (ਜੂਠੇ) ਿਨੁਖ ਦੇ ਿੂੰਿ ਹਵਚ ਵੀ ਝੂਠ, ਹਨੰਦਾ 

ਆਹਦ ਦਾ ਜੂਠਾ-ਪ੍ਣ ਲਗਾਤਾਰ ਵਸਦਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬੋਲਾਾਂ ਰਾਿੀਂ ਬਾਿਰ ਹਨਕਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਿੈ, ਹਜਸ ਕਾਰਣ ਉਸਨੰੂ ਹਨਤ-ਹਦਨ 

ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਿੋਣਾ ਪ੍ੈਂਦਾ ਿੈ।5 

ਿੇ ਨਾਨਕ! ਅਹਜਿੇ ਲੋਕ ਪ੍ਹਵੱਤਰ ਨਿੀਂ ਆਖ ੇਜਾ ਸਕਦੇ, ਜੋ ਕੇਵਲ ਸਰੀਰ ਨੰੂ ਧੋ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਾਂਦੇ ਿਨ ਤੇ ਸਿਝਦ ੇਿਨ ਹਕ ਉਿ 

ਪ੍ਹਵੱਤਰ ਿੋ ਗਏ ਿਨ।6 ਸਿੀ ਅਰਥਾਾਂ ਹਵਚ ਪ੍ਹਵੱਤਰ ਉਿੀ ਕਿ ੇਜਾ ਸਕਦੇ ਿਨ, ਹਜਨਹਾਾਂ ਦੇ ਿਨ ਹਵਚ ਸੱਚਾ-ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਹਸਆ 

ਿੋਇਆ ਿੈ। 

 

ਪ੍ਦ ਅਰਥ 

ਹਜਉ = ਹਜਵੇਂ, ਹਜਸ ਤਰਹਾਾਂ। 

ਹਕਹਰਆ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ। 

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਜੇਉ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਜੇਵ; ਸੰਸਹਿਤ - ਯਥਾ (यथा - ਜੈਸੇ, ਹਜਵੇਂ)। 

 

ਜੋਰ ੂ= ਔਰਤ, ਇਸਤਰੀ। 

ਨਾਾਂਵ, ਕਰਿ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।  

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ/ਉੜੀਆ - ਜੋਰੂ; ਬਰਜ - ਜੋਰ/ੂਜੋੜੂ (ਇਸਤਰੀ, ਹਪ੍ਆਰੀ, ਪ੍ਤਨੀ); ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਜੋਇ/ਜੋਏ/ਜੁਉਇ/ਜੋਯ 

(ਇਸਤਰੀ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਜੁਅਈ (ਜਵਾਨ ਲੜਕੀ); ਸੰਸਹਿਤ - ਯੁਵਹਤਰੂਪ੍ (युवतिरूि - ਜਵਾਨ ਇਸਤਰੀ)। 

 

ਹਸਰਨਾਵਣੀ = ਹਸਰ-ਨਹਾਉਣੀ, ਿਾਿਵਾਰੀ।7 

ਨਾਾਂਵ, ਕਰਿ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

                                                

5 ਅੰਤਹਰ ਜੂਠਾ ਹਕਉ ਸੁਹਚ ਿੋਇ ॥ -ਗੁਰ ੂਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ੧੩੪੪ 

6 ਿਨੁ ਨਿੀ ਸੂਚਾ ਹਕਆ ਸੋਚ ਕਰੀਜੈ ॥ -ਗੁਰ ੂਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ੯੦੫ 

7 ਸਨਾਤਨੀ ਧਰਿ ਸ਼ਾਸਤਰ ਾਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਿਾਿਵਾਰੀ ਵਾਲੀ ਇਸਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਚਉਥੇ ਹਦਨ ਹਸਰ ਸਿੇਤ ਇਸਨਾਨ (ਹਰਤੁਸਨਾਨ) 

ਕਰਕੇ ਪ੍ਤੀ ਦਾ ਿੂੰਿ ਵੇਖਣ ਅਤੇ ਅੰਨ-ਪ੍ਾਣੀ ਗਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪ੍ਦੇਸ਼ ਸੀ/ਿ।ੈ ਿੱਧਕਾਲ ਹਵਚ ਿਾਿਵਾਰੀ ਨੰੂ ਇਕ 

ਅਪ੍ਹਵੱਤਰ ਹਕਹਰਆ ਿੰਹਨਆ ਜਾਾਂਦਾ ਸੀ। ਗੁਰ ੂਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਕੁਦਰਤੀ ਹਕਹਰਆ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨੰੂ ਹਦਰਸ਼ਟਾਾਂਤ ਵਜੋਂ 

ਵਰਤਹਦਆਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਜੂਠੇ (ਿਲੀਨ) ਿਨੁਖ ਨੰੂ ਅਪ੍ਹਵੱਤਰਤਾ ਹਵਚ ਗਲਤਾਨ ਹਸਧ ਕੀਤਾ ਿੈ। 
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ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਹਸਰ+ਨਾਵਣੀ (ਹਸਰ ਨਹਾਉਣ ਦੀ ਹਕਹਰਆ, ਹਸਰ ਸਿੇਤ ਇਸ਼ਨਾਨ): ਲਹਿੰਦੀ - ਹਸਰ; ਹਸੰਧੀ - ਹਸਰ;ੁ 

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ/ਪ੍ਾਲੀ - ਹਸਰ; ਸੰਸਹਿਤ - ਹਸ਼ਰਸ੍ (तिरस ्- ਹਸਰ)8 + ਲਹਿੰਦੀ - ਨਿਾਵਣ (ਨਿਾਉਣਾ); ਕਸ਼ਿੀਰੀ - 

ਨਾਵੁਨ (ਨਹਾਉਣਾ, ਿਾਾਂਜਣਾ, ਧੋਣਾ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਹਸਣਾਵੇਹਦ/ਨਿਾਵੇਇ; ਪ੍ਾਲੀ - ਨਿਾਪੇ੍ਹਤ (ਨਹਾਉਂਦਾ ਿ,ੈ ਧੋਂਦਾ ਿੈ); ਸੰਸਹਿਤ - 

ਸ੍ਨਾਪ੍ਯਹਤ (स्नाियति - ਨਵਹਾਉਂਦਾ ਿ)ੈ  

 

ਆਵ ੈ= (ਿਾਿਵਾਰੀ) ਆਉਂਦੀ ਿੈ। 

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

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਆਵ;ੈ ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਆਵਇ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਆਵੇਇ/ਆਵਇ; ਪ੍ਾਲੀ - ਆਪੇ੍ਹਤ; ਸੰਸਹਿਤ - ਆਪ੍ਯਹਤ 

(आियति - ਆਉਂਦਾ ਿੈ, ਪ੍ਿੁੰਚਦਾ ਿੈ)। 

 

ਵਾਰੋ ਵਾਰ = ਵਾਰ-ਵਾਰ, ਿੁੜ-ਿੁੜ, ਿਰ ਿਿੀਨੇ। 

ਹਕਹਰਆ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ। 

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਵਾਰ (ਵੇਲਾ, ਕੋਈ ਨੀਅਤ ਸਿਾਾਂ, ਅਵਸਰ, ਵਾਰੀ; ਹਚਰ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਵਾਰ; ਪ੍ਾਲੀ - ਵਾਰ (ਸਿਾਾਂ, ਵਾਰੀ);  

ਸੰਸਹਿਤ - ਵਾਰਿ (वार: - ਨੀਅਤ ਸਿਾਾਂ, ਆਪ੍ਣੀ ਵਾਰੀ, ਿਫ਼ਤੇ ਦਾ ਹਦਨ)। 

 

ਜੂਠੇ = ਜੂਠੇ ਦੇ, ਿਲੀਨ ਿਨੁਖ ਦੇ। 

ਨਾਾਂਵ, ਸੰਬੰਧ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ/ਲਹਿੰਦੀ - ਜੂਠਾ; ਹਸੰਧੀ - ਜੂਠੋ (ਭੋਜਨ ਦਾ ਬਹਚਆ ਹਿੱਸਾ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਜੁਟ੍ਠ (ਵਰਹਤਆ ਿੋਇਆ); ਸੰਸਹਿਤ 

- ਜੁਸ਼੍ਟ (जुष्ट- ਚਹਖਆ, ਿਾਹਣਆ; ਭੋਜਨ ਦਾ ਬਹਚਆ ਹਿੱਸਾ)। 

  

                                                

8 ਿਿਾਨ ਕੋਸ਼ ਹਵਚ ਇਸ ਨੰੂ ‘ऋिुस्नान’ ਤੋਂ ਹਵਉਤਪ੍ਤ ਿੰਹਨਆ ਹਗਆ ਿੈ, ਜੋ ਹਕ ਦਰੁਸਤ ਨਿੀਂ ਜਾਪ੍ਦਾ ਹਕਉਂਹਕ ਇਿ 

‘ਹਸਰ’ ਅਤੇ ‘ਨਾਵਣੀ/ਨਾਉਣੀ’ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਾਂ ਦਾ ਜੁਟ ਿੈ। 



ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ  ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ, ਸੰਸਕਰਣ ੧ 

© SikhRI 2020. All Rights Reserved. GuruGranthSahib.SikhRI.org 11 

ਜੂਠਾ = ਜੂਠਾ-ਪ੍ਣ, ਝੂਠ।9 

ਨਾਾਂਵ, ਕਰਿ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ/ਲਹਿੰਦੀ - ਜੂਠਾ; ਹਸੰਧੀ - ਜੂਠੋ (ਭੋਜਨ ਦਾ ਬਹਚਆ ਹਿੱਸਾ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਜੁਟ੍ਠ (ਵਰਹਤਆ ਿੋਇਆ); ਸੰਸਹਿਤ 

- ਜੁਸ਼੍ਟ (जुष्ट- ਚਹਖਆ, ਿਾਹਣਆ; ਭੋਜਨ ਦਾ ਬਹਚਆ ਹਿੱਸਾ)। 

 

ਿੁਹਖ = ਿੂੰਿ ਹਵਚ। 

ਨਾਾਂਵ, ਅਹਧਕਰਣ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਬਰਜ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਸੰਸਹਿਤ - ਿੁਖ (मुख - ਿੂੰਿ)। 

 

ਵਸੈ = ਵਸਦਾ ਿੈ। 

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

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਵਸੈ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਵਸਇ; ਪ੍ਾਲੀ - ਵਸਹਤ; ਸੰਸਹਿਤ - ਵਸਹਤ (वसति - ਰਹਿੰਦਾ ਿੈ, ਵਸਦਾ ਿੈ)। 

 

ਹਨਤ ਹਨਤ = ਹਨਤ ਹਦਨ, ਹਨਤਾ ਪ੍ਰਤੀ, ਿਰ ਰੋਜ਼। 

ਹਕਹਰਆ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ। 

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

 

ਿੋਇ = ਿੁੰਦਾ ਿੈ। 

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

ਿਰਾਠੀ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਿੋਇ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਿਵਇ/ਭਵਇ; ਸੰਸਹਿਤ - ਭਵਹਤ (िवति - ਿੁੰਦਾ ਿੈ)। 

  

                                                

9 ਹਸੰਧੀ ਹਵਚ ‘ਜੂਠ’ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਝੂਠ’ ਦੇ ਅਰਥਾਾਂ ਹਵਚ ਵੀ ਹਿਲਦੀ ਿ:ੈ “ਹਸੰਧੀ - ਜੂਠੁ (ਝੂਠ);  ਬਰਜ - ਝੂਠ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - 

ਝੁਟ੍ਠ/ਝੂਠ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਝੁਟ੍ਠ; ਸੰਸਹਿਤ - ਝੂਟ੍ਠ (झूट्ठ - ਨਕਲੀ, ਅਸ਼ੁੱਧ, ਗ਼ਲਤ)।” -ਆਰ. ਐਲ. ਟਰਨਰ, ਭਾਰਤ-

ਆਹਰਆਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਾਂ ਦਾ ਤੁਲਨਾਤਿਕ ਕੋਸ਼, ਿੋਤੀਲਾਲ ਬਨਾਰਸੀਦਾਸ ਪ੍ਬਲੀਸ਼ਰਜ਼, ਹਦੱਲੀ, ੨੦੦੮, ਪੰ੍ਨਾ ੨੯੯ 
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ਖੁਆਰ ੁ= ਖੁਆਰ, ਦੁਖੀ। 

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

ਫ਼ਾਰਸੀ - ਖ਼੍ਵਾਰ (ਜ਼ਲੀਲ, ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ)।10  

 

ਸੂਚ ੇ= ਸੁੱਚ,ੇ ਪ੍ਹਵੱਤਰ। 

ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ (ਏਹਿ ਦਾ), ਕਰਿ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਸੁਚਾ; ਲਹਿੰਦੀ - ਸੁੱਚਾ (ਸ਼ੁੱਧ); ਬਰਜ - ਸੁਹਚ (ਹਨਰਿਲ, ਪ੍ਹਵੱਤਰ, ਸ਼ੁੱਧ; ਸੱਚਾ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਸੁੱਚ; ਸੰਸਹਿਤ - 

ਸ਼ੁਚਯ ੍ (िुच्य् - ਸ਼ੁੱਧ ਿੋਣਾ)। 

 

ਏਹਿ = ਇਿ (ਲੋਕ)। 

ਪ੍ੜਨਾਾਂਵ, ਕਰਿ ਕਾਰਕ; ਅਨ ਪੁ੍ਰਖ, ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ। 

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

 

ਨ  = ਨਾ, ਨਿੀਂ। 

ਹਨਪ੍ਾਤ। 

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

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

 

ਆਖੀਅਹਿ = ਆਖੇ/ਕਿ ੇਜਾਾਂਦੇ, ਆਖ/ੇਕਿ ੇਜਾ ਸਕਦੇ। 

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

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਆਖਹਿ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਆਕ੍ਖੰਹਤ; ਸੰਸਹਿਤ - ਆਖਯਾਾਂਹਤ (आख्यातति - ਆਖਦ ੇਿਨ)। 

 

ਬਿਹਨ = ਬਹਿੰਦ ੇਿਨ, ਬੈਠ ਜਾਾਂਦੇ ਿਨ। 

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

                                                

10 ਪੈ੍ਰ ‘ਵ’ ਦੀ ਧੁਨੀ ਿਧਕਾਲ ਹਵਚ ‘ਉ+ਅ’ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਿੇਤ ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਦੀਆਾਂ ਿਧਕਾਲੀ ਹਲਖਤਾਾਂ ਹਵਚ 

ਵੀ ‘ਖਵਾਰ’ ਦੀ ਥਾਾਂ ‘ਖੁਆਰ’ ਦੀ ਵਧੇਰ ੇਵਰਤੋਂ ਿੋਈ ਿੈ।  



ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ  ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ, ਸੰਸਕਰਣ ੧ 

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

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

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

 

ਹਜ = ਹਜਿੜ।ੇ 

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

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

 

ਹਪੰ੍ਿਾ = ਸਰੀਰ, ਤਨ। 

ਨਾਾਂਵ, ਕਰਿ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਲਹਿੰਦੀ - ਹਪੰ੍ਿਾ (ਤਨ, ਸਰੀਰ); ਲਹਿੰਦੀ - ਹਪੰ੍ਿ (ਗਰਾਾਂ, ਥੇਿ-ਹਟੱਬਾ; ਹਪੰ੍ਿ ਭਰਾਉਣੇ); ਬਰਜ - ਹਪੰ੍ਿ; ਸੰਸਹਿਤ - ਹਪੰ੍ਿ (तिण्ड 

- ਗੋਲਾ, ਹਿੱਟੀ ਦਾ ਗੋਲਾ; ਸਰੀਰ)। 

 

ਧੋਇ = ਧੋ ਕੇ। 

ਪੂ੍ਰਬ ਪੂ੍ਰਣ ਹਕਰਦੰਤ (ਹਕਹਰਆ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ)। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਧੋਇ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਧੋਯਇ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਧੋਇਅ/ਧੋਵਅਇ; ਪ੍ਾਲੀ - ਧੋਵਹਤ; ਸੰਸਹਿਤ - ਧੌਵਹਤ (र्ौवति - 

ਧੋਂਦਾ ਿੈ)। 

 

ਸੇਈ = ਉਿੀ, ਉਿ ਿੀ। 

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

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

 

ਨਾਨਕਾ = ਿੇ ਨਾਨਕ! 

ਨਾਾਂਵ, ਸੰਬੋਧਨ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 
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ਹਜਨ = ਹਜਨਹਾਾਂ ਦੇ (ਿਨ ਹਵਚ)। 

ਪ੍ੜਨਾਾਂਵ, ਸੰਬੰਧ ਕਾਰਕ; ਅਨ ਪੁ੍ਰਖ, ਪੁ੍ਹਲਗ, ਬਿੁਵਚਨ। 

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

 

ਿਹਨ = ਿਨ ਹਵਚ। 

ਨਾਾਂਵ, ਅਹਧਕਰਣ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।  

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਿਨੇ/ਿਣੇ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਿਹਣ/ਿਣ; ਸੰਸਹਿਤ - ਿਨਸ੍ (मनस् - ਿਨ)। 

 

ਵਹਸਆ = ਵੱਹਸਆ ਿੋਇਆ ਿੈ। 

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

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਵਹਸਆ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਵਹਸਅ;  ਸੰਸਹਿਤ - ਉਹਸ਼ਤ (उतषि - ਵਹਸਆ ਿੋਇਆ)।11 

 

ਸੋਇ = ਉਿੀ, ਉਿ ਿੀ (ਸੱਚਾ-ਪ੍ਰਭੂ) 

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

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

 

॥੨॥  = ਦੂਜਾ ਸਲੋਕ ਸੰਪ੍ੂਰਨ। 

 

ਕਾਹਵਕ ਪ੍ਖ 

ਇਸ ਸਲੋਕ ਹਵਚ ਹਦਰਸ਼ਟਾਾਂਤ ਅਲੰਕਾਰ ਦੀ ਖੁਬਸੂਰਤ ਵਰਤੋਂ ਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜੂਠੇ ਹਵਅਕਤੀ ਦੇ ਹਕਰਦਾਰ ਦਾ 

ਪ੍ਾਜ ਉਘਾਹੜਆ ਿ।ੈ ਹਜਵੇਂ ਔਰਤ ਦੀ ਿਾਸਕ-ਧਰਿ ਪ੍ਰਹਕਹਰਆ ਲਗਾਤਾਰ ਚਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਿੈ, ਉਸ ੇਤਰਹਾਾਂ ਜੂਠੇ ਹਵਅਕਤੀ ਦੇ 

ਿੂੰਿ ਤੋਂ ਜੂਠ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਝੜਹਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਿੈ। 

 

                                                

11 ‘ਵਹਸਆ’ ਦਾ ਹਨਕਾਸ ਫ਼ਾਰਸੀ ‘ਬਾਸ਼ੀਦਨ’ (ਿੋਣਾ, ਵੱਸਣਾ) ਤੋਂ ਵੀ ਿ ੋਸਕਦਾ ਿੈ। 
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ਸਲੋਕ ਦੇ ਦੂਜ ੇਭਾਗ ਹਵਚ ਸਹਿਜ ਭਾਸ਼ਾਈ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਅਤੇ ਹਵਅੰਗਾਤਿਕਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿੋਈ ਿੈ। ਬਾਿਰੀ ਸੁੱਚ ‘ਤੇ ਹਵਅੰਗ 

ਕਰਦ ੇਿੋਏ ਕਥਨ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਿ ੈਹਕ ਹਪੰ੍ਿਾ ਧੋਣ ਵਾਲੇ ਸੁੱਚ ੇਨਿੀਂ ਆਖ ੇਜਾ ਸਕਦੇ, ਬਲਹਕ ਸੁੱਚ ੇਉਿ ਹਵਅਕਤੀ ਿਨ ਹਜਨਹਾਾਂ  

ਦੇ ਿਨ ਹਵਚ ਪ੍ਰਭੂ ਵਹਸਆ ਿੋਇਆ ਿ।ੈ 

 

ਇਸ ਸਲੋਕ ਹਵਚ ਕੁਲ ਚਾਰ ਤੁਕਾਾਂ ਿਨ, ਹਜਨਹਾਾਂ ਦਾ ਿਾਤਰਾ ਹਵਧਾਨ ੧੩+੧੧ ਿੈ। ਸੋ ਇਸ ਨੰੂ ਦੋਿਰਾ ਛੰਦ ਅਧੀਨ ਰਹਖਆ ਜਾ 

ਸਕਦਾ ਿ।ੈ ਇਿ ਸਲੋਕ ਦੋ ਦੋਿਰੇ ਜੋੜ ਕੇ ਬਹਣਆ ਿੈ। 

 

ਿਉੜੀ॥ 

ਤੁਰ ੇਿਲਾਣੇ ਿਉਣ ਵੇਗ   ਹਰ ਰਿੰ ਗੀ ਹਰਮ ਸਵਾਹਰਆ॥ 

ਕੋਠੇ ਮਿੰ ਡਿ ਮਾੜੀਆ   ਲਾਇ ਬੈਠੇ ਕਹਰ ਿਾਸਾਹਰਆ॥ 

ਚੀਜ ਕਰਹਨ ਮਹਨ ਭਾਵਦੇ   ਹਹਰ ਬੁਝਹਨ ਨਾਹੀ  ਹਾਹਰਆ॥ 

ਕਹਰ ਫੁਰਮਾਇਹਸ ਖਾਇਆ   ਵੇਹਖ ਮਹਲਹਤ ਮਰਣੁ ਹਵਸਾਹਰਆ॥ 

ਜਰ ੁਆਈ ਜੋਬਹਨ ਹਾਹਰਆ॥੧੭॥ 

 

ਸ਼ਾਬਦਕ ਅਨੁਵਾਦ 
 (ਉਿ ਿਨੁਖ ਹਜਨਹਾਾਂ ਕੋਲ) ਕਾਠੀਆਾਂ ਨਾਲ ਹਸ਼ੰਗਾਰ ੇਿੋਏ, ਪ੍ਉਣ ਦੇ ਵੇਗ ਵਾਲੇ ਘੋੜੇ (ਤੇ) ਿਰ ਤਰਹਾਾਂ ਨਾਲ ਸਜਾਏ ਿੋਏ 

ਜਨਾਨਖਾਨੇ ਿਨ; 

ਜੋ (ਉੱਚੀਆਾਂ) ਅਟਾਰੀਆਾਂ ਵਾਲੇ ਕੋਹਠਆਾਂ ਦੇ ਪ੍ਸਾਰੇ ਪ੍ਸਾਰ ਕੇ (ਤੇ) ਸ਼ਾਹਿਆਨੇ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਿਨ;  

ਜੋ ਿਨ-ਭਾਉਂਦ ੇਚੋਜ ਕਰਦ ੇਿਨ, ਪ੍ਰ ਿਰੀ ਨੰੂ ਨਿੀਂ ਬੁੱਝਦ,ੇ ਉਿ (ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਾਜੀ) ਿਾਰ ਜਾਾਂਦ ੇਿਨ। 12 

(ਉਨਹਾਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨ-ਭਰ) ਿਰਿਾਇਸ਼ ਵਜੋਂ (ਿੁਕਿ ਕਰ-ਕਰ ਕੇ) ਖਾਧਾ ਿ,ੈ (ਤੇ ਆਪ੍ਣੇ) ਿਹਿਲਾਾਂ ਨੰੂ ਵੇਖ ਕੇ ਿਰਨਾ ਭੁਲਾ ਹਦਤਾ 

ਿੈ।  

(ਅਹਜਿੇ ਿਾਇਕੀ ਐਸ਼ੋ-ਆਰਾਿ ਹਵਚ ਗਲਤਾਨ ਹਵਅਕਤੀਆਾਂ ਦੀ ਵੀ) ਜੋਬਨ ਲੰਘ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਹਬਰਧ ਅਵਸਥਾ ਆ ਜਾਣੀ ਿੈ। 

 

ਭਾਵਾਰਥਕ-ਹਸਰਜਣਾਤਿਕ ਅਨੁਵਾਦ 

                                                

12 ਉਚਾਰਣ ਵੇਲੇ ‘ਨਾਿੀ’ ਤੋਂ ਬਾਦ ਹਵਸ਼ਰਾਿ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ੜਹਨਾ ਿ:ੈ ਿਹਰ ਬੁਝਹਨ ਨਾਿੀ, ਿਾਹਰਆ॥ 
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ਉਿ ਿਨੁਖ, ਹਜਨਹਾਾਂ ਕੋਲ ਿਵਾ ਦੇ ਵਿਾਅ ਸਿਾਨ ਤੇਜ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਕਾਠੀਆਾਂ ਨਾਲ ਹਸ਼ੰਗਾਰ ੇਿੋਏ ਘੋੜੇ ਤੇ ਿਰ ਤਰਹਾਾਂ ਨਾਲ 

ਸਜਾਏ ਿੋਏ ਜਨਾਨਖਾਨੇ ਿਨ;13  

ਜੋ ਉੱਚੀਆਾਂ ਅਟਾਰੀਆਾਂ ਵਾਲੇ ਕੋਠੇ ਉਸਾਰ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ਾਹਿਆਨੇ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਿਨ; 

ਤੇ ਜੋ ਿਨ-ਭਾਉਂਦ ੇਚੋਜ-ਤਿਾਸ਼ ੇਕਰਦ ੇਿਨ ਪ੍ਰ ਿਰੀ ਨੰੂ ਨਿੀਂ ਸਿਝਦੇ-ਬੁੱਝਦ,ੇ ਅਹਜਿੇ ਲੋਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਾਜੀ ਿਾਰ ਜਾਾਂਦ ੇਿਨ।  

ਅਸਲ ਹਵਚ ਉਨਹਾਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨ-ਭਰ ਿਰਿਾਇਸ਼ ਵਜੋਂ ਿੁਕਿ ਕਰ-ਕਰ ਕੇ ਿੀ ਖਾਧਾ ਿੁੰਦਾ ਿੈ ਤੇ ਆਪ੍ਣੇ ਉਚੇ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਿਹਿਲਾਾਂ 

ਨੰੂ ਵੇਖ ਕੇ ਿੌਤ ਨੰੂ ਿਨੋਂ  ਭੁਲਾ ਹਦਤਾ ਿੁੰਦਾ ਿੈ।  

ਅਖੀਰ, ਅਹਜਿੇ ਐਸ਼ੋ-ਆਰਾਿ ਹਵਚ ਗਲਤਾਨ ਹਵਅਕਤੀਆਾਂ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੇ ਵੀ ਹਬਰਧ ਅਵਸਥਾ ਆ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਖਤਿ ਿੋ ਜਾਣਾ 

ਿੈ ਤੇ ਉਨਹਾਾਂ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਿਥ ਿੀ ਜਾਣਾ ਿੈ। 

 

ਪ੍ਦ ਅਰਥ 

ਤੁਰੇ = ਤੁਰੰਗ, ਘੋੜੇ। 

ਨਾਾਂਵ, ਕਰਿ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਤੁਰਾ; ਬਰਜ - ਤੁਰਗ/ਤੁਰੰਗ/ਤੁਰਯ/ਤੁਰੀ/ਤੁਰਾ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਤੁਰਯ; ਪ੍ਾਲੀ - ਤੁਰਗ; ਸੰਸਹਿਤ - 

ਤੁਰਗਿ (िुरग: - ਘੋੜਾ)। 

 

ਪ੍ਲਾਣੇ = ਪ੍ਲਾਹਣਆਾਂ ਵਾਲੇ, ਕਾਠੀਆਾਂ ਨਾਲ ਹਸ਼ੰਗਾਰ ੇਿੋਏ (ਘੋੜੇ)। 

ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ (ਤੁਰੇ ਦਾ), ਕਰਿ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ/ਲਹਿੰਦੀ - ਪ੍ਲਾਣ/ਪ੍ਲਾਣਾ; ਹਸੰਧੀ - ਪ੍ਲਾਣੁ; ਕਸ਼ਿੀਰੀ - ਪ੍ਲਾਨ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਪੱ੍ਲਾਣ/ਪ੍ਿਾਯਾਣ; ਸੰਸਹਿਤ 

- ਪ੍ਲਯਾਣ/ਪ੍ਲਯਯਨਿ੍ (िल्याण/िल्ययनम् - ਪ੍ਲਾਣਾ/ਕਾਠੀ/ਜੀਨ)।14 

 

ਪ੍ਉਣ ਵੇਗ = ਪ੍ਉਣ ਦੇ ਵੇਗ ਵਾਲੇ, ਿਵਾ ਸਿਾਨ ਤੇਜ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ (ਘੋੜੇ)। 

ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ (ਤੁਰੇ ਦਾ), ਕਰਿ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ। 

                                                

13 ਿਸਹਤ ਰਥ ਅਸਵ ਪ੍ਵਨ ਤੇਜ  ਧਣੀ ਭੂਿਨ ਚਤੁਰਾਾਂਗਾ ॥ ਸੰਹਗ ਨ ਚਾਹਲਓ ਇਨ ਿਹਿ ਕਛੂਐ  ਊਹਠ ਹਸਧਾਇਓ ਨਾਾਂਗਾ ॥੩॥ 

-ਗੁਰ ੂਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ੭੦੦ 

14 ‘ਪ੍ਲਾਣੇ’ ਦਾ ਹਨਕਾਸ ਫ਼ਾਰਸੀ ‘ਪ੍ਾਲਾਨ’ (ਲਾਦੂ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਨਿਦਾ) ਤੋਂ ਵੀ ਿੋਇਆ ਿ ੋਸਕਦਾ ਿ।ੈ 
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ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਪ੍ਉਣੁ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਪ੍ਉਣ/ਪ੍ਉਨ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਪ੍ਵਣ/ਪ੍ਯਣ; ਸੰਸਹਿਤ - ਪ੍ਵਨ੍ (िवन् - ਿਵਾ) + ਬਰਜ - 

ਵੇਗ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਵੇਗ/ਵੇੱਗ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਵੇਅ/ਵੇਗ; ਪ੍ਾਲੀ - ਵੇੱਗ;  ਸੰਸਹਿਤ - ਵੇਗਿ  (वेग: - ਆਵਗੇ, ਸੰਵੇਗ, ਗਤੀ, 

ਤੇਜੀ)। 

 

ਿਰ = ਿਰ ਇਕ (ਰੰਗ ਨਾਲ)। 

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

ਫ਼ਾਰਸੀ - ਿਰ (ਿਰੇਕ, ਿਰ ਇਕ, ਿਰ ਕੋਈ)।15 

 

ਰੰਗੀ = (ਿਰ) ਰੰਹਗ,16 (ਿਰ) ਰੰਗ ਨਾਲ, (ਿਰ) ਤਰਹਾਾਂ ਨਾਲ। 

ਨਾਾਂਵ, ਕਰਣ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

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

 

ਿਰਿ = ਰਣਵਾਸ, (ਵੱਿੇ ਅਿੀਰ ਆਦਿੀਆਾਂ ਦੇ) ਜਨਾਨਖਾਨੇ।  

ਨਾਾਂਵ, ਕਰਿ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ। 

ਅਰਬੀ - ਿਰਿ (ਅਹਜਿਾ ਸਥਾਨ, ਹਜਥੇ ਹਕਸ ੇਗੈਰ ਿਰਦ ਦਾ ਜਾਣਾ ਵਰਹਜਤ ਿੋਵ,ੇ ਵੱਿੇ (ਅਿੀਰ) ਆਦਿੀਆਾਂ ਦਾ 

ਜਨਾਨਖਾਨਾ)।17 

 

ਸਵਾਹਰਆ = ਸਵਾਰ ੇਿੋਏ, ਸਜਾਏ ਿੋਏ। 

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

ਲਹਿੰਦੀ - ਸੰਵਾਰਣ (ਸਜਾਉਣਾ, ਹਸ਼ੰਗਾਰਨਾ, ਹਤਆਰ ਕਰਨਾ); ਹਸੰਧੀ - ਸੰਵਾਰਣੁ; ਕਸ਼ਿੀਰੀ - ਸਵਾਰਨੁ (ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ, ਚੰਗੀ 

ਤਰਹਾਾਂ ਰਖਣਾ/ਸਜਾਉਣਾ); ਸੰਸਹਿਤ - ਸੰਵਾਰਯਹਤ (संवारयति  - ਢਕ ਕੇ ਰਖਦਾ ਿੈ, ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਖਦਾ ਿ,ੈ ਸਜਾ ਕੇ 

ਰਖਦਾ ਿ)ੈ। 

                                                

15 ਫ਼ਾਰਸੀ ‘ਿਰ’ ਸੰਸਹਿਤ ‘सवध’ ਦਾ ਸਜਾਤੀ ਿ,ੈ ਦੇਖੋ:  ਜੋਿਨ ਟੀ. ਪ੍ਲੈਟਸ, ਏ ਹਿਕਸ਼ਨਰੀ ਆਿ ਉਰਦੂ, ਕਲਾਸੀਕਲ ਹਿੰਦੀ 

ਐਂਿ ਇੰਗਹਲਸ਼, ਿਨੋਿਰ ਬੁਕਸ, ਨਵੀਂ ਹਦੱਲੀ, ੨੦੦੬, ਪੰ੍ਨਾ ੧੨੨੨  

16 ‘ਰੰਹਗ’ ਤੋਂ ਿੀ ਇਥੇ ‘ਰੰਗੀ’ ਬਹਣਆ ਿ।ੈ 

17 ਿਿਾਨ ਕੋਸ਼ ਹਵਚ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਹਵਉਤਪ੍ਤੀ ਸੰਸਹਿਤ ‘हभयध’ (ਿਨ ਨੰੂ ਿਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ, ਿਹਿਲ) ਤੋਂ ਿੰਨੀ ਗਈ ਿੈ। 
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ਕੋਠੇ = ਕੋਹਠਆਾਂ (ਦੇ)। 

ਨਾਾਂਵ, ਸੰਬੰਧ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ। 

ਲਹਿੰਦੀ - ਕੋਠਾ/ਕੋਠੜੀ; ਿਰਾਠੀ - ਕੋਠਾ/ਕੋਠੀ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਕੋਟਠ; ਸੰਸਹਿਤ - ਕੋਸ਼ਠ (कोष्ठ - ਭਾਾਂਿਾ, ਅੰਨ-ਭੰਿਾਰ, ਅੰਦਰਲਾ 

ਕਿਰਾ)। 

 

ਿੰਿਪ੍ = ਸ਼ਾਹਿਆਨੇ।18 

ਨਾਾਂਵ, ਕਰਿ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ।  

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਿੰਿਪ੍; ਸੰਸਹਿਤ - ਿਣ੍ਿਪ੍ਿ (मण्डि: - ਹਕਸ ੇਪੁ੍ਰਬ ਜਾਾਂ ਸ਼ੁਭ ਕਾਰਜ ਲਈ ਬਾਾਂਸ, ਿੂਸ, ਕਪ੍ੜੇ ਆਹਦ 

ਤਾਣ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਿੋਇਆ ਸਥਾਨ, ਦੇਵ ਿੰਦਰ, ਤੰਬ)ੂ। 

 

ਿਾੜੀਆ = ਿਾੜੀਆਾਂ, ਅਟਾਰੀਆਾਂ।19 

ਨਾਾਂਵ, ਸੰਬੰਧ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ।  

ਲਹਿੰਦੀ - ਿਾੜੀ; ਹਸੰਧੀ - ਿਾੜੀ (ਉਪ੍ਰਲੀ ਿੰਜਲ, ਿੰਿਪ੍); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਿਾਹਿਅ/ਿਾਲ (ਉਸਾਹਰਆ ਿੋਇਆ ਘਰ, ਸਭਾ); 

ਪ੍ਾਲੀ - ਿਾਲ (ਿੰਿਪ੍, ਤੰਬ,ੂ ਇਿਾਰਤ ਦਾ ਬਾਿਰਲਾ ਸਹਜਆ ਭਾਗ);  ਸੰਸਹਿਤ - ਿਾਿ (माड - ਘਰ ਦੀ ਉਪ੍ਰਲੀ ਿੰਜਲ)। 

 

ਲਾਇ = (ਸ਼ਾਹਿਆਨੇ) ਲਾ ਕੇ। 

ਪੂ੍ਰਬ ਪੂ੍ਰਣ ਹਕਰਦੰਤ (ਹਕਹਰਆ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ)। 

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਲਾਇ (ਲਾ ਕੇ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਲਾਏਇ (ਲਗਾਉਂਦਾ ਿੈ); ਸਸੰਹਿਤ - ਲਾਗਯਹਤ (लागयति - ਲਗਾਉਂਦਾ ਿੈ, ਜੋੜਦਾ 

ਿੈ)। 

 

ਬੈਠੇ = ਬੈਠੇ ਿਨ। 

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

                                                

18 ਪੁ੍ਰਾਣੇ ਸਹਿਆਾਂ ਹਵਚ ਹਵਆਿ ਆਹਦ ਹਕਸੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਿੌਕੇ ‘ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਖੁਲਹ ਾ ਚੌਂਤਰੇ ਨੁਿਾ ਸਜਾਵਟੀ ਿੰਦਰ 

‘ਿੰਿਪ੍’ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਅਜੋਕੇ ਸਿੇਂ ਹਵਚ ਇਸ ਦੀ ਥਾਾਂ ਸਜਾਵਟੀ ਤੰਬੂਆਾਂ, ਟੈਂਟਸ ਆਹਦ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਿੈ। 

19 ‘ਿਾੜੀਆ’ ਤੋਂ ਇਥੇ ਭਾਵ ਅਟਾਰੀਆਾਂ ਵਾਲੇ ਉੱਚ ੇਤੇ ਵੱਿੇ ਿਹਿਲ-ਨੁਿਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਘਰ ਜਾਪ੍ਦਾ ਿੈ।  
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ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਬਹਿਣਾ (ਬੈਠਣਾ); ਲਹਿੰਦੀ - ਬਿਣ (ਬੈਠਣਾ, ਗੱਦੀ/ਆਸਣ ਤੇ ਬੈਠਣਾ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਵਸਇ; ਪ੍ਾਲੀ - 

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

 

ਕਹਰ = (ਪ੍ਸਾਰੇ) ਕਰ ਕੇ,  (ਪ੍ਸਾਰੇ) ਪ੍ਸਾਰ ਕੇ। 

ਪੂ੍ਰਬ ਪੂ੍ਰਣ ਹਕਰਦੰਤ (ਹਕਹਰਆ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ)। 

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

 

ਪ੍ਾਸਾਹਰਆ = ਪ੍ਸਾਰੇ, ਹਖਲਾਰੇ। 

ਨਾਾਂਵ, ਕਰਿ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ।  

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਪ੍ਸਾਰਣਾ; ਹਸਧੰੀ - ਪ੍ਸਾਰਣੁ (ਪ੍ਸਾਰਾ ਕਰਨਾ);  ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਪ੍ਸਾਰੇਇ; ਪ੍ਾਲੀ - ਪ੍ਸਾਰੇਹਤ; ਸੰਸਹਿਤ - 

ਪ੍ਰਸਾਰਯਹਤ (प्रसारयति  - ਪ੍ਸਾਰਾ ਕਰਦਾ ਿ/ੈਿੈਲਾਉਂਦਾ ਿ)ੈ। 

 

ਚੀਜ = ਚੋਜ, ਤਿਾਸ਼ੇ। 

ਨਾਾਂਵ, ਕਰਿ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ। 

ਫ਼ਾਰਸੀ - ਚੀਜ਼ (ਸ਼ੈ, ਪ੍ਦਾਰਥ, ਵਸਤੂ)। 

 

ਕਰਹਨ = ਕਰਦ ੇਿਨ। 

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

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਕਰਨਾ; ਲਹਿਦੰੀ - ਕਰਣ; ਹਸੰਧੀ - ਕਰਣੁ (ਕਰਨਾ); ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਕਰਇ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਕਹਰਇ; ਸੰਸਹਿਤ - 

ਕਰੋਹਤ (करोति - ਕਰਦਾ ਿ)ੈ। 

 

ਿਹਨ = ਿਨ ਹਵਚ। 

ਨਾਾਂਵ, ਅਹਧਕਰਣ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਲਹਿੰਦੀ - ਿੰਨ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਿਨੇ/ਿਣੇ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਿਹਣ/ਿਣ; ਸੰਸਹਿਤ - ਿਨਸ੍ (मनस ्- ਿਨ)। 
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ਭਾਵਦੇ = (ਿਨ ਹਵਚ) ਭਾਉਂਦ,ੇ (ਿਨ ਹਵਚ) ਚੰਗੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ। 

ਭੂਤ ਹਕਰਦੰਤ (ਹਵਸ਼ੇਸਣ ਚੀਜ ਦਾ), ਕਰਿ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ। 

ਬਰਜ - ਭਾਵਤ;ੇ ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਭਾਅਹਿ/ਭਾਵਹਿ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਭਾਵੰਹਤ; ਸੰਸਹਿਤ - ਭਾਵਯੰਹਤ (िावयतति - ਭਉਂਦੇ ਿਨ, ਚੰਗੇ 

ਲਗਦ ੇਿਨ)। 

 

ਿਹਰ = ਿਰੀ ਨੰੂ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੰੂ। 

ਨਾਾਂਵ, ਕਰਿ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ/ਸੰਸਹਿਤ - ਿਹਰ (हरर - ਿਹਰਆ, ਿਹਰਆ-ਪ੍ੀਲਾ ਰੰਗ; ਹਵਸ਼ਨੂ, ਹਸ਼ਵ, ਬਰਿਿਾ, ਇੰਦਰ, ਹਿਸ਼ਨ ਆਹਦ)।20 

 

ਬੁਝਹਨ = ਬੁੱਝਦ ੇਿਨ, ਸਿਝਦੇ ਿਨ। 

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

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਬੁਝਣਾ; ਹਸੰਧੀ - ਬੁਝਣੁ (ਸਿਝਣਾ; ਸੁਹਣਆ ਜਾਾਂ ਜਾਹਣਆ ਜਾਾਂਦਾ ਿੈ); ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਬੁੱਝਇ;  ਪ੍ਰਾਹਿਤ - 

ਬੁਜ੍ਝਇ; ਪ੍ਾਲੀ - ਬੁਜ੍ਝਹਤ; ਸੰਸਹਿਤ - ਬੁਧਯਤੇ (बुध्यिे - ਜਾਣਦਾ ਿੈ, ਸਿਝਦਾ ਿੈ)। 

 

ਨਾਿੀ = ਨਿੀਂ। 

ਹਨਪ੍ਾਤ। 

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

 

ਿਾਹਰਆ = ਿਾਰ ਜਾਾਂਦੇ ਿਨ। 

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

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਿਾਹਰਯ (ਿਾਰ ਹਗਆ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਿਾਰੇਇ (ਬਰਬਾਦ ਕਰਦਾ ਿ,ੈ ਿਾਰ ਹਗਆ);  ਪ੍ਾਲੀ - ਿਾਰੇਹਤ (ਿਰਾਉਂਦਾ ਿੈ); 

ਸੰਸਹਿਤ - ਿਾਰਯਹਤ (हारयति - ਿਾਰਦਾ ਿ)ੈ। 

                                                

20 ‘ਿਹਰ’ ਬਿ ੁਅਰਥਕ ਸ਼ਬਦ ਿੈ। ਸੰਸਹਿਤ ਹਵਚ ਇਸ ਦੇ ਸ਼ਾਬਦਕ ਅਰਥ ‘ਿਰਾ, ਪ੍ੀਲਾ’ ਆਹਦ ਿਨ। ਿਰੇ ਰੰਗ ਕਾਰਨ 

ਪੁ੍ਰਾਣਾਾਂ ਹਵਚ ਹਵਸ਼ਨੰੂ ਅਤੇ ਹਿਸ਼ਨ ਜੀ ਲਈ ਵੀ ਇਿ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਚਲਤ ਿ ੋਹਗਆ। ਸਿੇਤ ਇਸਦ,ੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਹਵਉਤਪ੍ਤੀ 

‘हरति िािान् सांसाररकन ्क्लेिाञ्च’ (ਪ੍ਾਪ੍ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰਕ ਤਾਪ੍ ਿਰਨ ਵਾਲਾ) ਤੋਂ ਵੀ ਿੰਨੀ ਜਾਾਂਦੀ ਿੈ। ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰੰਪ੍ਰਾ 

ਹਵਚ ‘ਹਸ਼ਵ, ਹਵਸ਼ਨੂ, ਹਿਸ਼ਨ, ਇੰਦਰ’ ਆਹਦ ਲਈ ਵੀ ਇਸ ਲਿਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿੋਈ ਿ।ੈ 
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ਕਹਰ = ਕਰ ਕੇ, (ਿਰਿਾਇਸ਼) ਕਰ ਕੇ। 

ਪੂ੍ਰਬ ਪੂ੍ਰਣ ਹਕਰਦੰਤ (ਹਕਹਰਆ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ)। 

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

 

ਿੁਰਿਾਇਹਸ = ਿਰਿਾਇਸ਼ (ਕਰ ਕੇ), ਹਸਿਾਹਰਸ਼ (ਕਰ ਕੇ)। 

ਨਾਾਂਵ, ਕਰਿ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਫ਼ਾਰਸੀ - ਫ਼ਰਿਾਇਸ਼/ਫ਼ਰਿਯਸ਼ (ਕੰਿ ਕਰਨ ਦਾ ਿੁਕਿ, ਿੁਕਿ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਸਿਾਹਰਸ਼, ਿੰਗ)। 

 

ਖਾਇਆ = ਖਾਧਾ ਿ।ੈ 

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

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

ਸੰਸਹਿਤ - ਖਾਦਹਤ (खािति - ਚੱਬਦਾ ਿ,ੈ ਵਢਦਾ ਿ;ੈ ਹਰਗਵੇਦ - ਖਾਾਂਦਾ ਿ)ੈ। 

 

ਵੇਹਖ = ਵੇਖ ਕੇ। 

ਪੂ੍ਰਬ ਪੂ੍ਰਣ ਹਕਰਦੰਤ (ਹਕਹਰਆ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ)। 

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

 

ਿਿਲਹਤ = ਿਿੱਲਤ/ਿਿੱਲਾਤ (ਨੰੂ), ਿਹਿਲਾਾਂ (ਨੰੂ)। 

ਨਾਾਂਵ, ਕਰਿ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ। 

ਫ਼ਾਰਸੀ - ਿਿੱਲਤ/ਿਿੱਲਾਤ (ਿਹਿਲ); ਅਰਬੀ - ਿਿੱਲਤ (ਉਤਰਨ ਦੀ ਥਾਾਂ, ਹਨਵਾਸ ਅਸਥਾਨ)। 

 

ਿਰਣੁ = ਿਰਨ, ਿਰਨਾ। 

ਭਾਵਾਰਥ ਹਕਰਦੰਤ (ਨਾਾਂਵ), ਕਰਿ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਹਸੰਧੀ - ਿਰਣੁ (ਿਰਨਾ); ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ/ਪ੍ਾਲੀ - ਿਰਣ; ਸੰਸਹਿਤ - ਿਰਣਿ੍ (मरणम् - ਿਰਨਾ, ਿੌਤ)। 
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ਹਵਸਾਹਰਆ = ਹਵਸਾਰ ਹਦਤਾ ਿੈ, ਭੁਲਾ ਹਦਤਾ ਿ।ੈ 

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

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਹਵਸਾਰਣਾ; ਲਹਿੰਦੀ - ਹਵਸਾਰਣ; ਹਸੰਧੀ - ਹਵਸਾਰਣੁ (ਭੁਲਾਉਣਾ/ਹਵਸਾਰਨਾ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - 

ਵੀਸਾਰੇਇ/ਹਵਸਾਹਰਅ (ਭੁੱਹਲਆ ਿੋਇਆ); ਸੰਸਹਿਤ - ਹਵਸ੍ਿਾਰਯਹਤ (तवस्मारयति - ਭੁਲਾਉਂਦਾ ਿੈ)। 

 

ਜਰ ੁ= ਹਬਰਧ ਅਵਸਥਾ, ਬੁਢੇਪ੍ਾ।21  

ਨਾਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ,ਇਕਵਚਨ।  

ਬੰਗਾਲੀ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਜਰ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ/ਪ੍ਾਲੀ/ਸੰਸਹਿਤ - ਜਰਾ (जरा - ਬੁਢੇਪ੍ਾ)। 

 

ਆਈ = (ਹਬਰਧ ਅਵਸਥਾ) ਆ ਗਈ। 

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

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਆਉਣਾ; ਲਹਿੰਦੀ - ਆਵੁਣ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਆਵਣ (ਆਉਣਾ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਆਵੇਇ/ਆਵਇ; ਪ੍ਾਲੀ - 

ਆਪੇ੍ਹਤ; ਸੰਸਹਿਤ - ਆਪ੍ਯਹਤ (आियति - ਆਉਂਦਾ ਿ,ੈ ਪ੍ਿੁੰਚਦਾ ਿੈ)। 

 

ਜੋਬਹਨ = ਜੋਬਨ (ਿਾਰ ਜਾਣ) ਨਾਲ, ਜਵਾਨੀ (ਲੰਘ ਜਾਣ) ‘ਤੇ। 

ਨਾਾਂਵ, ਕਰਣ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਬਰਜ - ਜੋਬਨ/ਜੋਵਨ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਜੋਵਣ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਜੋਅਣ/ਜੋੱਵਣ;  ਪ੍ਾਲੀ - ਯੋੱਬਨ; ਸੰਸਹਿਤ - ਯੁਵਨ੍ (युवन् - ਜਵਾਨ, 

ਜਵਾਨੀ)। 

 

ਿਾਹਰਆ = (ਜੋਬਨ) ਿਾਰ ਜਾਣ ਨਾਲ, (ਜੋਬਨ) ਲੰਘ ਜਾਣ ‘ਤੇ।22 

ਹਕਹਰਆ ਿਲ ਹਕਰਦੰਤ (ਨਾਾਂਵ), ਕਰਣ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

                                                

21 ਗੁਰਬਾਣੀ ਹਵਚ ‘ਜਰ’ੁ ਦਾ ਅੰਤਕ ਔਂਕੜ, ਿੂਲਕ ਿੋਣ ਕਾਰਨ, ਸਦਾ ਕਾਇਿ ਰਹਿੰਦਾ ਿੈ। ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਿਤ ਹਵਚ ‘ਜਰ’ੁ 

ਕੇਵਲ ਪੁ੍ਹਲੰਗ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਯੋਗ ਿੋਇਆ ਿੈ, ਪ੍ਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹਵਚ ਪੁ੍ਹਲੰਗ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਿ ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ ਵਜੋਂ ਵੀ ਆਇਆ 

ਿੈ। ਇਥੇ ‘ਜਰ’ੁ ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ ਿੈ, ਇਸ ੇਕਰਕੇ ਹਕਹਰਆ ‘ਆਈ’ ਵੀ ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ ਿੈ। 

22 ‘ਜੋਬਹਨ ਿਾਹਰਆ’ ਅਸਲ ਹਵਚ ‘ਜੋਬਹਨ ਿਾਹਰਐ’ ਦਾ ਤੁਕਾਾਂਤ ਿੇਲ ਲਈ ਗੁਰਿਹਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਕਾਹਵਕ ਰੂਪ੍ਾਾਂਤਰ 

ਜਾਪ੍ਦਾ ਿੈ। 
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ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਿਾਹਰਯ (ਿਾਰ ਹਗਆ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਿਾਰੇਇ (ਬਰਬਾਦ ਕਰਦਾ ਿ,ੈ ਿਾਰ ਹਗਆ);  ਪ੍ਾਲੀ - ਿਾਰੇਹਤ (ਿਰਾਉਂਦਾ ਿੈ); 

ਸੰਸਹਿਤ - ਿਾਰਯਹਤ (हारयति - ਿਾਰਦਾ ਿ)ੈ। 

 

॥੧੭॥  = ਸਤਾਰਹਵੀਂ ਪ੍ਉੜੀ ਸੰਪ੍ੂਰਨ। 

 

ਕਾਹਵਕ ਪ੍ਖ 

ਇਸ ਪ੍ਉੜੀ ਹਵਚ ਸਪ੍ਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਰਾਿੀਂ ਕਥਨ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਿੈ ਹਕ ਹਜਨਹਾਾਂ ਲੋਕਾਾਂ ਕੋਲ ਿਵਾ ਦੀ ਚਾਲ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ 

ਸਜੀਆਾਂ ਕਾਠੀਆਾਂ ਵਾਲੇ ਘੋੜੇ ਿਨ। ਹਜਨਹਾਾਂ ਦੇ ਿਰਿ ਿਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਰੰਗਾਾਂ ਨਾਲ ਸਜਾਏ ਗਏ ਿਨ। ਜੋ ਕੋਠੇ-ਿੰਿਪ੍ ਿਾੜੀਆਾਂ ਦੇ 

ਪ੍ਸਾਰੇ ਪ੍ਸਾਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਿਨ ਤੇ ਿਨ ਭਾਉਂਦੀਆਾਂ ਖੇਿਾਾਂ ਕਰਦ ੇਿਨ। ਿਰਿਾਇਸ਼ਾਾਂ ਕਰਕੇ ਖਾਾਂਦ ੇਅਤੇ ਆਪ੍ਣੇ ਉਚੇ ਿਹਿਲ ਨੁਿਾਾਂ 

ਘਰਾਾਂ ਨੰੂ ਵੇਖ ਕੇ ਿੌਤ ਨੰੂ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਾਂਦੇ ਿਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਬੁਢਾਪੇ੍  ਅਗੇ ਉਨਹਾਾਂ ਦਾ ਜੋਬਨ ਿਾਰ ਜਾਾਂਦਾ ਿੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੰੂ ਹਵਸਾਰ ਕੇ ਉਿ 

ਜੀਵਨ-ਬਾਜੀ ਿਾਰ ਜਾਾਂਦ ੇਿਨ 

 

ਇਸ ਤਰਹਾਾਂ ਇਥੇ ਸਹਿਜ ਭਾਸ਼ਾਈ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਰਾਿੀ ਸੰਸਾਰਕ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਨਾਸ਼ਿਾਨਤਾ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹਦਤਾ ਹਗਆ ਿੈ 

ਅਤੇ ਜੀਵ ਨੰੂ ਚੇਤੰਨ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਿੈ ਹਕ ਪ੍ਰਭੂ ਨੰੂ ਭੁੱਲ ਕੇ ਉਿ ਸੰਸਾਰਕ ਭੋਗ ਆਹਦ ਹਵਚ ਹਲਪ੍ਤ ਨਾ ਰਿੇ। 

 

ਇਸ ਪ੍ਉੜੀ ਦੀਆਾਂ ਪ੍ਹਿਲੀਆਾਂ ਦੋ ਤੁਕਾਾਂ ਦਾ ਿਾਤਰਾ ਹਵਧਾਨ ੧੪+੧੫ ਿੈ, ਜਦਹਕ ਤੀਜੀ ਅਤੇ ਚਉਥੀ ਤੁਕ ਹਵਚ ੧੩+੧੫ 

ਿਾਤਰਾਵਾਾਂ ਿਨ। ‘ਜਰ ੁਆਈ ਜੋਬਹਨ ਿਾਹਰਆ’ ਹਵਚ ਵੀ ੧੫ ਿਾਤਰਾਵਾਾਂ ਿਨ। 


