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ਪ੍ਉੜੀ ੧੮ 

 

ਜਾਣ-ਪ੍ਛਾਣ 

ਅਠਾਰਹਵੀਂ ਪ੍ਉੜੀ ਨਾਲ ੩ ਸਲੋਕ ਦਰਜ ਿਨ। ਪ੍ਹਿਲੇ ਸਲੋਕ ਦੀਆਂ ੬ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਤੇ ਤੀਜੇ ਸਲੋਕ ਦੀਆ ਂ੪-੪ ਤੁਕਾਂ ਿਨ। 

ਇਨਹਾਂ ਹਤੰਨਹ ਾ ਂਿੀ ਸਲੋਕਾਂ ਹਵਚ ਸੂਤਕ ਦੀ ਅਖੌਤੀ ਪ੍ਰੰਪ੍ਰਕ ਧਾਰਨਾ ਉਪ੍ਰ ਤਾਰਹਕਕ ਹਵਅੰਗ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੰੂ ਨਵੇਂ ਅਰਥਾਂ ਹਵਚ 

ਪ੍ਹਰਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਿੈ। ਪ੍ਹਿਲਾ ਸਲੋਕ ਸੂਤਕ1 ਦੀ ਹਵਆਪ੍ਕਤਾ ਨੰੂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਿੋਇਆ ਇਸ ਦਾ ਤੋੜ ਗੁਰ-ੂਹਗਆਨ ਨੰੂ 

ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਿੈ। ਦੂਜੇ ਸਲੋਕ ਹਵਚ ਵਖ-ਵਖ ਮੰਦ ਕਰਮਾਂ ਨੰੂ ਸਰੀਰਕ ਇੰਦਰੀਆ ਂਦਾ ਸੂਤਕ ਦੱਸ ਕੇ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਫਲ ਵਜੋਂ ਿੰਸੁਲੇ 

ਮਨੁਖ ਨੰੂ ਨਰਕਾਂ ਦਾ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਦਾ ਦਰਸਾਇਆ ਿ।ੈ ਤੀਜਾ ਸਲੋਕ ਐਲਾਨੀਆ ਰੂਪ੍ ਹਵਚ ਸੂਤਕ ਨੰੂ ਨਕਾਰਦਾ ਿੋਇਆ 

ਪ੍ਰਭੂ-ਿੁਕਮ ਦੀ ਸਰਬ-ਹਵਆਪ੍ਕਤਾ ਤੇ ਸਰਬ-ਉਚਤਾ ਨੰੂ ਸਥਾਪ੍ਤ ਕਰਦਾ ਿ।ੈ ਪ੍ਉੜੀ ਵੱਡੀਆ ਂਵਹਡਆਈਆ ਂਵਾਲੇ ਸਹਤਗੁਰ ੂ

ਦਾ ਗੁਣਾਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਿੋਈ ਜੀਵ ਨੰੂ ਬੁਰਾਈਆ ਂਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਹਤਗੁਰ ੂਦੀ ਸ਼ਰਣ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਕਰਦੀ ਿੈ। 

 

ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੧॥ 

ਜ ੇਕਰਿ ਸੂਤਕ ੁਮੰਨੀਐ   ਸਭ ਤੈ ਸੂਤਕ ੁਹੋਇ ॥ 

ਗੋਹ ੇਅਤ ੈਲਕੜੀ   ਅੰਦਰਿ ਕੀੜਾ ਹੋਇ ॥ 

ਜੇਤ ੇਦਾਣੇ ਅੰਨ ਕੇ   ਜੀਆ ਬਾਝ ੁਨ ਕੋਇ ॥ 

ਪਰਹਲਾ ਪਾਣੀ ਜੀਉ ਹੈ   ਰਜਤ ੁਹਰਿਆ ਸਭ ੁਕੋਇ ॥ 

ਸੂਤਕ ੁਰਕਉ ਕਰਿ ਿਖੀਐ   ਸੂਤਕੁ ਪਵ ੈਿਸੋਇ ॥ 
                                                

1 ਸੰਸਹਿਤ ਸ਼ਬਦ ‘ਸੂਤ’ ਜਨਮ ਦਾ ਅਤੇ ‘ਸੂਤਕਮ੍’ ਜਨਮ ਪ੍ਰਹਕਹਰਆ ਤੋਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਅਪ੍ਹਵੱਤਰਤਾ ਦਾ ਲਖਾਇਕ ਿੈ। 

ਸਨਾਤਨੀ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰ ਾ ਂਅਨੁਸਾਰ ਇਿ ਅਪ੍ਹਵੱਤਰਤਾ ਬਰਾਿਮਣ ਦੇ ਘਰ ੧੧, ਖਤਰੀ ਦੇ ੧੩, ਵੈਸ ਦੇ ੧੭ ਅਤੇ ਸ਼ੂਦਰ ਦੇ ੩੦ 

ਹਦਨ ਤਕ ਰਹਿੰਦੀ ਿ।ੈ ਹਜਸ ਤਰਹਾ ਂਪ੍ਰਵਾਰ ਹਵਚ ਜਨਮ ਵੇਲੇ ਸੂਤਕ ਲਗ ਜਾਣ ਦਾ ਭਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ/ਿੈ, ਉਸੇ ਤਰਹਾਂ 

ਪ੍ਰਵਾਰ ਹਵਚੋਂ ਹਕਸ ੇਪ੍ਰਾਣੀ ਦੀ ਮੌਤ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅਹਜਿਾ ਿੀ ਭਰਮ ਮੰਹਨਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ/ਿੈ, ਹਜਸ  ਨੰੂ ‘ਪ੍ਾਤਕ’ (ਪ੍ਾਪ੍) ਹਕਿਾ ਜਾਂਦਾ 

ਿੈ। ਬੇਸ਼ਕ ਕਈ ਵਾਰ ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਦੋਿਾ ਂਨੰੂ ਿੀ ਸੂਤਕ ਕਹਿ ਹਦਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ/ਿੈ। ਪ੍ਰ ਗਰੁੜ ਪੁ੍ਰਾਣ ਹਵਚ ਮੌਤ ਲਈ 

‘ਸੂਤਕ’ ਦੀ ਬਜਾਇ ‘ਪ੍ਾਤਕ’ ਲਫਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਿੋਣ ਕਾਰਨ ਜਨਮ ਪ੍ਰਹਕਹਰਆ ਨੰੂ ਸੂਤਕ ਅਤੇ ਮੌਤ ਨੰੂ ਪ੍ਾਤਕ 

ਹਵਚ ਵੰਡ ਹਲਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਸਧਾਰਨ ਰੂਪ੍ ਹਵਚ ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਸੂਤਕ ਦਸ ਹਦਨ ਤਕ ਮੰਹਨਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ 

ਵੀ ਧਾਰਮਕ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੂਹਤਕਾ (ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇਸਤਰੀ) ਦਾ ਰਸੋਈ ਹਵਚ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ 

ਕਰਨਾ ਮਨਹਾ ਂਕਰ ਹਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਹਮਥ ੇਿੋਏ ਹਦਨਾ ਂਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਹਵਚ ਿਵਨ ਕਰਕੇ ਇਨਹਾਂ ਮਨਹਾਿੀਆਂ ਦੇ ਖੁਲਹਣ ਦਾ 

ਹਵਧਾਨ ਿੈ। ਸੂਤਕ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ/ਮਹਰਆਦਾ ਆਹਦ ਦਾ ਹਵਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਹਜਕਰ ‘ਮਨੂ-ਹਸਮਰਤੀ’ ਹਵਚ ਹਮਲਦਾ ਿੈ। 

‘ਸੂਤਕ’ ਨੰੂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਵਚ ‘ਸਾਵਂੜ’ ਅਤੇ ਮਿਾਰਾਸ਼ਟਰ ਹਵਚ ‘ਹਵਰਦੀ’ ਵੀ ਹਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਸੂਤਕ ਪ੍ਾਤਕ ਆਹਦ ਭਰਮਾ ਂਦਾ 

ਗੁਰਮਹਤ ਹਵਚ ਕੋਈ ਸਥਾਨ ਨਿੀਂ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਗੁਰਮਹਤ ਹਦਰਸਟੀਕਣੋ ਇਨਹਾਂ ਸਲੋਕਾ ਂਹਵਚ ਸਪ੍ਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਿੈ। 
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ਨਾਨਕ ਸੂਤਕ ੁਏਵ ਨ ਉਤਿ ੈ  ਰਗਆਨੁ ਉਤਾਿ ੇਧੋਇ ॥੧॥ 

 

ਸ਼ਾਬਦਕ ਅਨੁਵਾਦ 

ਜੇਕਰ ਸੂਤਕ (ਦਾ ਭਰਮ) ਮੰਨ ਹਲਆ ਜਾਵੇ, (ਤਾਂ ਹਫਰ) ਸਭ ਥਾਂ (ਿੀ) ਸੂਤਕ ਿੋਵੇਗਾ। (ਹਕਉਂਹਕ) ਗੋਿੇ ਅਤੇ ਲੱਕੜ ਹਵਚ (ਵੀ) 

ਹਕਰਮ ਿੁੰਦਾ ਿੈ, (ਇਸ ਲਈ ਓਥੇ ਵੀ ਸੂਤਕ ਿੋਵੇਗਾ)। 

ਅੰਨ ਦੇ ਹਜੰਨੇ (ਵੀ) ਦਾਣੇ ਿਨ, ਜੀਵਾ ਂਤੋਂ ਹਬਨਾ ਂਕੋਈ ਨਿੀਂ ਿ।ੈ (ਸਭ ਤੋਂ) ਪ੍ਹਿਲਾ ਂਪ੍ਾਣੀ ਜੀਵ-ਰੂਪ੍ ਿੈ, ਹਜਸ ਨਾਲ ਸਭ ਕੋਈ 

ਿਹਰਆ-ਭਹਰਆ ਿੁੰਦਾ ਿ।ੈ 

(ਤਾਂ ਹਫਰ) ਸੂਤਕ (ਦਾ ਪ੍ਰਿੇਜ਼) ਹਕਵੇਂ ਰਹਖਆ ਜਾਏ? ਸੂਤਕ (ਤਾ)ਂ ਰਸੋਈ ਹਵਚ (ਵੀ ਆ) ਪ੍ੈਂਦਾ ਿ।ੈ  

ਨਾਨਕ! ਸੂਤਕ ਇਉਂ ਨਿੀਂ ਉਤਰ ਸਕਦਾ, (ਕੇਵਲ) ਹਗਆਨ (ਿੀ ਇਸ ਨੰੂ) ਧੋ ਕੇ ਉਤਾਰ ਸਕਦਾ ਿੈ। 

 

ਭਾਵਾਰਥਕ-ਹਸਰਜਣਾਤਮਕ ਅਨੁਵਾਦ 

ਜੇਕਰ ਸੂਤਕ ਦਾ ਭਰਮ ਕਰਨ ਲਗ ਜਾਈਏ, ਤਾਂ ਹਫਰ ਸੂਤਕ ਿਰ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਿੀ ਿੋਵੇਗਾ।2 ਹਕਉਂਹਕ ਗੋਿੇ ਅਤੇ ਲੱਕੜ ਹਵਚ ਵੀ 

ਹਕਰਮ ਿੁੰਦਾ ਿੈ, ਸੋ ਓਥ ੇਵੀ ਸੂਤਕ ਿੋਵੇਗਾ। 

ਅਨਾਜ ਦੇ ਹਜੰਨੇ ਵੀ ਦਾਣੇ ਿਨ, ਜੀਵਤ ਸੈੈੱਲਾ ਂਅਥਵਾ ਜੀਵਨ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਹਬਨਾ ਂਕੋਈ ਨਿੀਂ ਿੈ; ਭਾਵ, ਅਨਾਜ ਦੇ ਿਰ ਇਕ ਦਾਣੇ 

ਹਵਚ ਜੀਵਨ-ਤੱਤ ਜਾਂ ਜੀਵਤ ਸੈੈੱਲ ਿੁੰਦੇ ਿਨ।3 ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਹਿਲਾਂ ਪ੍ਾਣੀ ਿੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਨੇਕ ਤੱਤਾਂ ਵਾਲਾ ਿੋਣ ਕਾਰਣ ਜੀਵ-

ਰੂਪ੍ ਿੈ,4 ਹਜਸ ਸਦਕਾ ਸਭ ਕੋਈ ਸਰ-ਸਬਜ਼ (ਿਹਰਆ-ਭਹਰਆ) ਿੁੰਦਾ ਿ।ੈ 

ਤਾਂ ਹਫਰ ਸੂਤਕ ਦਾ ਪ੍ਰਿੇਜ਼ ਹਕਸ ਤਰਹਾਂ ਰਹਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ? ਭਾਵ, ਸੂਤਕ ਤੋਂ ਬਹਚਆ ਿੀ ਨਿੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਹਕਉਂਹਕ ਗੋਿੇ, 

ਲੱਕੜ, ਅੰਨ, ਪ੍ਾਣੀ ਆਹਦ ਿਰ ਵਸਤੂ ਹਵਚ ਿੀ ਸੂਖਮ ਜੀਵ ਜਾਂ ਹਕਰਮ ਆਹਦ ਮੌਜੂਦ ਿੁੰਦ ੇਿਨ, ਹਜਨਹਾਂ ਦੀ ਜਨਣ-ਪ੍ਰਹਕਹਰਆ 

ਹਨਰੰਤਰ ਚਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਿੈ। ਇਉਂ ਅੰਨ, ਜਲ ਆਹਦ ਰਾਿੀਂ ਸੂਤਕ ਤਾ ਂਰਸੋਈ ਹਵਚ ਵੀ ਆ ਪ੍ੈਂਦਾ ਿ।ੈ5  ਨਾਨਕ! ਇਸ ਤਰਹਾਂ 

                                                

2 ਸੂਤਕੁ ਜਹਲ ਥਹਲ ਸਭ ਿੀ ਥਾਇ ॥  -ਗੁਰ ੂਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ੪੧੩ 

3 ਅਨਾਜ ਦੇ ਦਾਣੇ (ਬੀਜ) ਜੀਵਤ ਿਨ, ਹਕਉਂਹਕ ਉਨਹਾ ਂਦੇ ਸੈੈੱਲ ਜੀਵਤ ਿਨ। ਜਦੋਂ ਹਕਸ ੇਬੀਜ ਨੰੂ ਬੀਹਜਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਤਾਂ ਉਿ 

ਪੰੁ੍ਗਰਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ੇਹਕਸਮ ਦੇ ਇਕ ਨਵੇਂ ਪੌ੍ਦੇ ਜਾਂ ਦਰਖਤ ਹਵਚ ਹਵਕਸਤ ਿੁੰਦਾ ਿੈ। 

4 ਭਾਵ ਇਿ ਿੈ ਹਕ ਪ੍ਾਣੀ ਹਵਚ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਨੇਕ ਤੱਤ ਿਨ। ਪ੍ਾਣੀ ਹਵਚ ਹਕਸੇ ਨ ਹਕਸੇ ਰੂਪ੍ ਹਵਚ ਜੀਵ (ਹਕਰਮ) ਵੀ ਿੁੰਦੇ 

ਿਨ। ਇਸਦ ੇਸਮੇਤ ਇਿ ਕਈ ਸਖੂਮ-ਜੀਵਾ ਂ(microorganisms) ਦਾ ਘਰ ਵੀ ਿੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਤਾਂ ਫੁਰਮਾਨ ਿ:ੈ 

ਬਇਆਲੀਸ ਲਖ ਜੀ ਜਲ ਮਹਿ ਿੋਤੇ ਬੀਠਲੁ ਭੈਲਾ ਕਾਇ ਕਰਉ ॥੧॥ -ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ੪੮੫ 

5 ਸੂਤਕੁ ਅਗਹਨ ਪ੍ਉਣੈ ਪ੍ਾਣੀ ਮਾਹਿ ॥ ਸੂਤਕੁ ਭੋਜਨੁ ਜੇਤਾ ਹਕਛੁ ਖਾਹਿ ॥੩॥ -ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ੨੨੯ 
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ਸੂਤਕ ਪ੍ਰਿੇਜ਼ ਰਖਣ ਜਾ ਂਭਰਮ ਆਹਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੂਰ ਨਿੀਂ ਿੋ ਸਕਦਾ। ਕੇਵਲ ਗੁਰ-ੂਹਗਆਨ ਿੀ ਇਸ ਤੋਂ ਹਨਜਾਤ ਹਦਵਾ 

ਸਕਦਾ ਿ।ੈ6 

 

ਪ੍ਦ ਅਰਥ 

ਜੇ ਕਹਰ = ਜੇਕਰ, ਜੇ। 

ਯੋਜਕ। 

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

 

ਸੂਤਕੁ = ਸੂਤਕ, ਜਨਮ ਵੇਲੇ ਦਾ ਭਰਮ (ਭਾਵ, ਬੱਚ ੇਦੇ ਜਨਮ ਲੈਣ ਉਪ੍ਰੰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕੁਝ ਹਦਨਾ ਂਦਾ ਭਰਮ)। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਸੂਤਕੁ; ਬਰਜ - ਸੂਤਕ;  ਸੰਸਹਿਤ - ਸੂਤਕਮ੍ (सतूकम् - ਜਨਮ, ਪੈ੍ਦਾਇਸ਼; ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਜਨਮ ਦੇਣ ਕਾਰਨ 

ਔਰਤ ਦਾ ਅਪ੍ਹਵੱਤਰ ਿ ੋਜਾਣਾ; ਅਪ੍ਹਵੱਤਰਤਾ)। 

 

ਮੰਨੀਐ = (ਜੇਕਰ) ਮੰਨ ਹਲਆ ਜਾਵੇ।7 

ਹਕਹਰਆ, ਸੰਭਾਵ ਭਹਵਖਤ ਕਾਲ; ਅਨ ਪੁ੍ਰਖ, 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 ਿ,ੈ ਸਮਝਦਾ 

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

 

ਸਭਤੈ = ਸਭ ਥਾਂ, ਿਰ ਥਾਂ, ਸਾਰੀ ਥਾਈਂ।8  

ਹਕਹਰਆ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ। 

                                                

6 ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਰਾਮ ੁਹਰਦੈ ਹਬਚਾਰੈ ਸੂਤਕੁ ਹਤਨੈ ਨ ਿੋਈ ॥੩॥੪੧॥ -ਗੁਰ ੂਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ੩੩੧ 

ਅੰਤਹਰ ਜੂਠਾ ਹਕਉ ਸੁਹਚ ਿੋਇ ॥ ਸਬਦੀ ਧੋਵੈ ਹਵਰਲਾ ਕੋਇ ॥ - ਗੁਰ ੂਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ - ਅੰਗ ੧੩੪੪ 

7 ਕਰਮਣੀ ਵਾਚ। 

8 ‘ਸਭਤੈ’ ਜੁੜਤ ਪ੍ਦ ਿੋਣ ਕਰਕੇ ਇਕਠਾ ਛਪ੍ਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ, ਹਜਵੇਂ ਹਕ: ਿਹਰ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਭਤ ੈਵਰਤ ੈਜੇਿਾ ਿਹਰ ਕਰਾਏ 

ਤੇਿਾ ਕੋ ਕਰਈਐ ॥ -ਗੁਰ ੂਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ੮੬੧। ਇਸਦਾ ਇਕ ਿੋਰ ਰੂਪ੍ ‘ਸਭਤੁ’ ਵੀ  ਗੁਰਬਾਣੀ ਹਵਚ ਹਮਲਦਾ ਿ:ੈ ਇਿ ੁਿਹਰ 

ਰਸੁ ਵਹਣ ਹਤਹਣ ਸਭਤੁ ਿ ੈਭਾਗਿੀਣ ਨਿੀ ਖਾਇ ॥ -ਗੁਰ ੂਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ੪੧ 
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ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਸਭ/ਸਭੇ; ਲਹਿੰਦੀ - ਸਭੋ; ਹਸੰਧੀ - ਸਭੁ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਸੱਭ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਸੱਵ/ਸੱਬ; ਸੰਸਹਿਤ - ਸਰਵ (सर्व - 

ਸਭ, ਿਰ ਕੋਈ)। 

 

ਿੋਇ = ਿੋਵੇਗਾ। 

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

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

 

ਗੋਿੇ = ਗੋਿ ੇ(ਹਵਚ)। 

ਨਾਂਵ, ਅਹਧਕਰਣ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਲਹਿੰਦੀ - ਗੋਿਾ; ਹਸੰਧ - ਗੋਿੋ;  ਸੰਸਹਿਤ - ਗੋਸ਼ਹਿਤ੍ (गोशकृत ्- ਗਾਂ ਦਾ ਗੋਿਾ, ਗੋਬਰ)। 

 

ਅਤੈ = ਅਤੇ। 

ਯੋਜਕ। 

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

 

ਲਕੜੀ = ਲੱਕੜ (ਹਵਚ)। 

ਨਾਂਵ, ਅਹਧਕਰਣ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਲਹਿੰਦੀ - ਲਕੁੜੀ; ਬਰਜ - ਲਕੜੀ (ਲੱਕੜ); ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਲੱਕੁਡ/ਲੱਕਡ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਲੱਕੁਡ (ਸੋਟੀ); ਸੰਸਹਿਤ - ਲੱਕੁਟਿ 

(लक्कुट: - ਸੋਟਾ, ਡੰਡਾ)। 

 

ਅੰਦਹਰ =  ਅੰਦਰ, ਹਵਚ। 

ਸੰਬੰਧਕ। 

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

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

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

ਲਾਗਲਾ)। 
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ਕੀੜਾ = ਹਕਰਮ, ਜੀਵ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਲਹਿੰਦੀ - ਕੀੜਾ; ਬਰਜ - ਕੀਢਾ/ਕੀੜਾ/ਕੀਰਾ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਕੀਡ/ਕੀਡਯ (ਕੀੜਾ, ਹਕਰਮ); ਪ੍ਾਲੀ - ਕੀਟ/ਕੀਟਕ (ਕੀੜਾ); 

ਸੰਸਹਿਤ - ਕੀਟਿ (कीट: - ਕੀੜਾ, ਹਕਰਮ)। 

 

ਿੋਇ = ਿੁੰਦਾ ਿੈ। 

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

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

 

ਜੇਤ ੇ= ਹਜਤਨੇ, ਹਜੰਨੇ। 

ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ9 (ਦਾਣੇ ਦਾ), ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ।  

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਜੇਤ/ੇਜੇਤਾ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਜੇੈੱਹਤਅ; ਸੰਸਹਿਤ - ਯਾਵਤ੍ (यार्त् - ਹਜਤਨਾ, ਹਜਤਨੇ)। 

 

ਦਾਣੇ = ਦਾਣੇ, ਬੀਜ।10 

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ। 

ਫ਼ਾਰਸੀ - ਦਾਨਾ (ਅਨਾਜ ਦਾ ਹਕਣਕਾ, ਦਾਣਾ); ਫ਼ਾਰਸੀ - ਦਾਨਿ (ਅਨਾਜ)। 

 

ਅੰਨ = ਅੰਨ (ਦੇ), ਅਨਾਜ (ਦੇ)। 

ਨਾਂਵ, ਸੰਬੰਧ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।  

ਹਸੰਧੀ - ਅਨੁ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਅੰਨ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਅਣ੍ਣ (ਭੋਜਨ, ਅਨਾਜ); ਪ੍ਾਲੀ - ਅੰਨ (ਭੋਜਨ, ਹਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕ ੇਉਬਾਲੇ ਿੋਏ ਚੌਲ); 

ਸੰਸਹਿਤ - ਅੰਨ (अन्न - ਭੋਜਨ, ਆਮ ਕਰਕੇ ‘ਹਰੱਝ ੇਿੋਏ ਚੌਲ ਅਤੇ ਮੱਕੀ’)। 

                                                

9 ਅਹਨਸ਼ਹਚਤ ਸੰਹਖਅਕ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ। 

10 ਫ਼ਾਰਸੀ ‘ਦਾਨਾ’ ਅਤੇ ਸੰਸਹਿਤ ‘ਧਾਨ’ (ਅਨਾਜ, ਭੁੱਝ ੇਿੋਏ ਦਾਣੇ) ਆਪ੍ਸ ਹਵਚ ਸਜਾਤੀ ਿਨ, ਵੇਖੋ: ਜੀ. ਐਸ. ਹਰਆਲ, 

ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਹਨਰੁਕਤ ਕੋਸ਼, ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਹਸਟੀ, ਪ੍ਹਟਆਲਾ, ੨੦੦੬, ਪੰ੍ਨਾ ੩੭੧ 
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ਕੇ = ਦ।ੇ  

ਸੰਬੰਧਕ। 

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

ਕਰਨਾ)।  

 

ਜੀਆ = ਜੀਆ/ਂਜੀਵਾਂ (ਤੋਂ ਹਬਨਾ)ਂ, ਜੀਵਤ ਸੈੈੱਲਾ ਂਅਥਵਾ ਜੀਵਨ ਤੱਤਾਂ (ਤੋਂ ਹਬਨਾ)ਂ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ।  

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

 

ਬਾਝੁ = ਹਬਨਾ,ਂ ਬਗੈਰ। 

ਸੰਬੰਧਕ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਬਾਝੁ; ਲਹਿੰਦੀ - ਬਾਝ/ਬਾਝੂ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਬਾਝ (ਹਬਨਾਂ, ਬਗੈਰ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਬਜ੍ਝਅ; ਸੰਸਹਿਤ - ਬਾਿਯ 

(बाह्य - ਬਾਿਰੀ)। 

 

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)। 

 

ਕੋਇ = ਕੋਈ। 

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

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

 

ਪ੍ਹਿਲਾ = ਪ੍ਹਿਲਾ,ਂ (ਸਭ ਤੋਂ) ਪ੍ਹਿਲਾਂ। 

ਹਕਹਰਆ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ। 
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ਉੜੀਆ/ਬੰਗਾਲੀ/ਲਹਿੰਦੀ - ਪ੍ਹਿਲਾ; ਬਰਜ - ਪ੍ਹਿਲ/ਪ੍ਹਿਲਾ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਪ੍ਹਿਲਯ/ਪ੍ਹਿਲ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਪ੍ਹਿੱਲ (ਪ੍ਹਿਲਾ, 

ਪ੍ਰਥਮ); ਸੰਸਹਿਤ - (प्रतथल्ल - ਪ੍ਹਿਲਾ)। 

 

ਪ੍ਾਣੀ = ਪ੍ਾਣੀ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ/ਲਹਿੰਦੀ/ਹਸੰਧੀ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਪ੍ਾਣੀ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਪ੍ਾਣੀਅ; ਸੰਸਹਿਤ - ਪ੍ਾਨੀਯ (िानीय - ਪ੍ਾਣੀ)। 

 

ਜੀਉ = ਜੀਵ-ਰੂਪ੍, ਜੀਵਨ ਦੇ ਤੱਤਾਂ ਵਾਲਾ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।  

ਭੋਜਪੁ੍ਰੀ/ਬੰਗਾਲੀ/ਹਸੰਧੀ/ਬਰਜ - ਜੀਉ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਜੀਅ; ਸੰਸਹਿਤ - ਜੀਵ (जीर् - ਜੀਵਤ, ਜੀਉਂਦਾ)। 

 

ਿੈ = ਿੈ। 

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

ਬਰਜ - ਿ;ੈ ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਿਇ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਅਸਇ/ਅਿਇ; ਸੰਸਹਿਤ - ਅਹਤਤ (अततत - ਿ,ੈ ਿੋਣਾ)। 

 

ਹਜਤੁ = ਹਜਸ ਨਾਲ, ਹਜਸ ਸਦਕਾ। 

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

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ/ਬਰਜ - ਹਜਤੁ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਹਜਤੁ/ਹਜਤ੍ਥੁ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਹਜਤ੍ਥੋ; ਸੰਸਹਿਤ - ਯਤਰ (यत्र - ਹਜਥੇ/ਹਕਥੇ, ਹਜਸ ਜਗਹਾ 

'ਤੇ )। 

 

ਿਹਰਆ = ਿਹਰਆ-ਭਹਰਆ, ਸਰ-ਸਬਜ਼। 

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

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਿਰਾ (ਿਰਾ); ਹਸੰਧੀ - ਿਰਯ ੋ(ਤਾਜ਼ਾ ਅਤੇ ਿਰਾ); ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਿਹਰਅ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਿਹਰਯ (ਿਰਾ); ਪ੍ਾਲੀ - 

ਿਹਰਤ (ਿਰਾ, ਤਾਜ਼ਾ); ਸੰਸਹਿਤ - ਿਹਰਤ੍ (हररत ्- ਪ੍ੀਲਾ; ਿਰਾ)। 
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ਸਭੁ ਕੋਇ = ਸਭ ਕੋਈ, ਿਰ ਕੋਈ। 

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

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਸਭ/ਸਭੇ; ਲਹਿੰਦੀ - ਸਭੋ; ਹਸੰਧੀ - ਸਭੁ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਸੱਭ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਸੱਵ/ਸੱਬ; ਸੰਸਹਿਤ - ਸਰਵ (सर्व - 

ਸਭ, ਿਰ ਕੋਈ) + ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਕੋਈ/ਕੋਇ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ/ਪ੍ਾਲੀ - ਕੋ; ਸੰਸਹਿਤ - ਕਿ (क: - ਕੋਈ, ਕੌਣ)। 

 

ਸੂਤਕੁ = ਸੂਤਕ, ਜਨਮ ਵੇਲੇ ਦਾ ਭਰਮ (ਭਾਵ, ਬੱਚ ੇਦੇ ਜਨਮ ਲੈਣ ਉਪ੍ਰੰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕੁਝ ਹਦਨਾ ਂਦਾ ਭਰਮ)। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਸੂਤਕੁ; ਬਰਜ - ਸੂਤਕ;  ਸੰਸਹਿਤ - ਸੂਤਕਮ੍ (सतूकम् - ਜਨਮ, ਪੈ੍ਦਾਇਸ਼; ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਜਨਮ ਦੇਣ ਕਾਰਨ 

ਔਰਤ ਦਾ ਅਪ੍ਹਵੱਤਰ ਿ ੋਜਾਣਾ; ਅਪ੍ਹਵੱਤਰਤਾ)। 

 

ਹਕਉ ਕਹਰ = ਹਕਵੇਂ, ਹਕਸ ਤਰਹਾਂ? 

ਹਕਹਰਆ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ।11 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਹਕਉ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਹਕ/ਂਹਕਉ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਕੇਵ/ਹਕਵ; ਸੰਸਹਿਤ - ਹਕਮ੍ (दकम् - ਕੀ, ਹਕਵੇਂ) + ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - 

ਕਹਰਅ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਕਹਰਇ; ਸੰਸਹਿਤ - ਕਰੋਹਤ (करोतत - ਕਰਦਾ ਿੈ)। 

 

ਰਖੀਐ = (ਪ੍ਰਿੇਜ਼) ਰਹਖਆ ਜਾਏ। 

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

ਲਹਿੰਦੀ - ਰਖਣ; ਹਸੰਧੀ - ਰਖਣੁ (ਰਖਣਾ); ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਰਕ੍ਖਇ; ਪ੍ਾਲੀ - ਰਕ੍ਖਹਤ (ਰਹਖਆ ਕਰਦਾ ਿੈ, ਰਖਦਾ ਿੈ); 

ਸੰਸਹਿਤ - ਰਕ੍ਸ਼ਹਤ (रक्षतत - ਹਿਫਾਜਤ ਕਰਦਾ ਿੈ, ਪ੍ਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਦਾ ਿੈ)। 

 

ਸੂਤਕੁ = ਸੂਤਕ, ਜਨਮ ਵੇਲੇ ਦਾ ਭਰਮ (ਭਾਵ, ਬੱਚ ੇਦੇ ਜਨਮ ਲੈਣ ਉਪ੍ਰੰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕੁਝ ਹਦਨਾ ਂਦਾ ਭਰਮ)। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਸੂਤਕੁ; ਬਰਜ - ਸੂਤਕ;  ਸੰਸਹਿਤ - ਸੂਤਕਮ੍ (सतूकम् - ਜਨਮ, ਪੈ੍ਦਾਇਸ਼; ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਜਨਮ ਦੇਣ ਕਾਰਨ 

ਔਰਤ ਦਾ ਅਪ੍ਹਵੱਤਰ ਿ ੋਜਾਣਾ; ਅਪ੍ਹਵੱਤਰਤਾ)। 

                                                

11 ਸਮਾਸੀ ਹਕਹਰਆ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ। 
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ਪ੍ਵੈ = ਪ੍ੈਂਦਾ ਿੈ, ਹਵਆਪ੍ਦਾ ਿੈ। 

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

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

(ਉਤਰਦਾ ਿ,ੈ ਹਡਗਦਾ ਿ)ੈ; ਸੰਸਹਿਤ - ਪ੍ਤਹਤ (िततत- ਉਡਦਾ ਿੈ ; ਹਰਗਵੇਦ - ਹਡਗਦਾ ਿ ੈ)। 

 

ਰਸੋਇ = ਰਸੋਈ ਹਵਚ। 

ਨਾਂਵ, ਅਹਧਕਰਣ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।  

ਉੜੀਆ/ਨੇਪ੍ਾਲੀ - ਰਸੋਇ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਰਸੋਇ (ਉਿ ਸਥਾਨ, ਹਜਥੇ ਭੋਜਨ ਬਣਦਾ ਿੋਵ)ੇ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਰਸਵਈ; ਪ੍ਾਲੀ - 

ਰਸਵਤੀ (ਰਸੋਈਘਰ); ਸੰਸਹਿਤ - ਰਸਵਹਤ (रसर्तत - ਰਸੋਈ)। 

 

ਨਾਨਕ = ਨਾਨਕ! 

ਨਾਂਵ, ਸੰਬੋਧਨ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

 

ਸੂਤਕੁ = ਸੂਤਕ, ਜਨਮ ਵੇਲੇ ਦਾ ਭਰਮ (ਭਾਵ, ਬੱਚ ੇਦੇ ਜਨਮ ਲੈਣ ਉਪ੍ਰੰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕੁਝ ਹਦਨਾ ਂਦਾ ਭਰਮ)। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਸੂਤਕੁ; ਬਰਜ - ਸੂਤਕ;  ਸੰਸਹਿਤ - ਸੂਤਕਮ੍ (सतूकम् - ਜਨਮ, ਪੈ੍ਦਾਇਸ਼; ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਜਨਮ ਦੇਣ ਕਾਰਨ 

ਔਰਤ ਦਾ ਅਪ੍ਹਵੱਤਰ ਿ ੋਜਾਣਾ; ਅਪ੍ਹਵੱਤਰਤਾ)। 

 

ਏਵ = ਇਉਂ, ਇਸ ਤਰਹਾਂ।12  

ਹਕਹਰਆ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ।  

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਏਵ; ਸੰਸਹਿਤ - ਏਵਮ ੍(एर्म् - ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ)।  

  

                                                

12 ਗੁਰ ੂਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹਵਚ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ  ਇਸ ਹਕਸਮ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬੋਧਕ ਹਕਹਰਆ-ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ ਆਪ੍ਣੇ ਮੂਲ-ਰੂਪ੍ ‘ਇਵ/ਏਵ, 

ਹਜਵ, ਹਤਵ, ਹਕਵ’ ਵਜੋਂ ਿੀ ਆਏ ਿਨ। ‘ਇਉ, ਹਜਉ, ਹਤਉ, ਹਕਉ’ ਇਨਹਾਂ ਦੇ ਿੀ ਖੇਤਰੀ ਰੂਪ੍ ਿਨ। ਇਸ ਲਈ, ਇਨਹਾਂ ਦਾ 

ਨਾਸਕੀ ਉਚਾਰਣ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਨਿੀਂ ਿੈ। 
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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)। 

 

ਉਤਰੈ = ਉਤਰਦਾ, ਉਤਰ ਸਕਦਾ, ਦੂਰ ਿੋ ਸਕਦਾ। 

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

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਉਤਰੈ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਉਤਰੈ/ਉਤਰਇ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਉੈੱਤਰਅਇ (ਬਾਿਰ ਜਾਂਦਾ ਿੈ, ਪ੍ਾਰ ਕਰਦਾ ਿੈ, ਉਤਰਦਾ 

ਿੈ); ਪ੍ਾਲੀ - ਉੈੱਤਰਹਤ (ਪ੍ਾਰ ਕਰਦਾ ਿ,ੈ ਪ੍ਾਣੀ ਹਵਚੋਂ ਬਾਿਰ ਆਉਂਦਾ ਿੈ); ਸੰਸਹਿਤ - ਉੈੱਤਰਹਤ (उत्तरतत -  ਉੈੱਚਾ ਿੁੰਦਾ 

ਿੈ; ਉਤਰਦਾ ਿੈ; ਹਰਗਵੇਦ - ਪ੍ਾਰ ਲੰਘਦਾ ਿ)ੈ। 

 

ਹਗਆਨੁ = ਹਗਆਨ, ਗੁਰ-ੂਹਗਆਨ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

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

 

ਉਤਾਰ ੇ= ਉਤਾਰਦਾ, ਉਤਾਰ ਸਕਦਾ ਿ,ੈ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਿੈ। 

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

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਉਤਾਰਣਾ (ਉਤਾਰਨਾ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਉੈੱਤਾਰੇਹਤ; ਪ੍ਾਲੀ - ਉਤਾਰੇਹਤ; ਸੰਸਹਿਤ - ਉੈੱਤਾਰਯਹਤ (उत्तारयतत 

- ਬਾਿਰ ਹਲਆਉਂਦਾ ਿੈ, ਉਤਾਰਦਾ ਿੈ)। 

 

ਧੋਇ = ਧੋ ਕੇ। 

ਪੂ੍ਰਬ ਪੂ੍ਰਣ ਹਕਰਦੰਤ (ਹਕਹਰਆ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ)। 

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

ਧੋਂਦਾ ਿੈ)। 

 

॥੧॥ = ਪ੍ਹਿਲਾ ਸਲੋਕ ਸੰਪ੍ੂਰਨ। 



ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ, ਸੰਸਕਰਣ ੧ 

© SikhRI 2020. All Rights Reserved.GuruGranthSahib.SikhRI.org11 

 

ਕਾਹਵਕ ਪ੍ਖ 

ਇਸ ਸਲੋਕ ਹਵਚ ਹਸੱਧ ੇਅਰਥਾਂ ਵਾਲੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਰਾਿੀਂ ਕਥਨ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਿ ੈਹਕ ਜੇਕਰ ਸੂਤਕ ਮੰਹਨਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਭ 

ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਿੀ ਸੂਤਕ ਿ।ੈ ਗੋਿੇ ਅਤੇ ਲੱਕੜੀ ਅੰਦਰ ਕੀੜਾ ਿੁੰਦਾ ਿੈ। ਅੰਨ ਦੇ ਹਜੰਨੇ ਵੀ ਦਾਣੇ ਿਨ ਜੀਵਾਂ ਤੋਂ ਹਬਨਾ ਂਕੋਈ ਨਿੀਂ। 

ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਹਿਲਾ ਜੀਵ ਤਾਂ ਪ੍ਾਣੀ ਿ ੈਹਜਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਿਰੇ-ਭਰੇ ਿਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੂਤਕ ਹਕਵੇਂ ਰਹਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ? ਸੂਤਕ 

ਤਾਂ ਰਸੋਈ ਹਵਚ ਵੀ ਹਪ੍ਆ ਰਹਿੰਦਾ ਿੈ। 

 

ਸਲੋਕ ਦੀ ਅੰਤਲੀ ਤੁਕ ਹਵਚ ਸਾਰ ਰੂਪ੍ ਫੁਰਮਾਨ ਿੈ ਹਕ ਸੂਤਕ ਬਾਿਰੀ ਬੰਹਦਸ਼ਾ ਂਹਵਚ ਪੈ੍ਣ ਨਾਲ ਨਿੀਂ ਉਤਰਦਾ। ਇਸ ਨੰੂ 

ਹਗਆਨ ਿੀ ਧੋ ਕੇ ਉਤਾਰ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਇਥੇ ਸੂਤਕ ਨੰੂ ‘ਅਪ੍ਹਵੱਤਰਤਾ ਰੂਪ੍ੀ ਮੈਲ’ ਮੰਨਦੇ ਿੋਏ ਉਸਨੰੂ ‘ਹਗਆਨ ਰੂਪ੍ੀ ਜਲ’ ਨਾਲ 

ਧੋਣ ਦਾ ਕਥਨ ਿੋਇਆ ਿੈ। ਇਥੇ ਜਲ ਦੀ ਹਕਹਰਆ ‘ਧੋਣਾ’ ਹਗਆਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਗਈ ਿ।ੈ ਇਿ ਭਾਸ਼ਾਈ ਜੁਗਤ ਅਰਥ 

ਪੱ੍ਧਰੀ ਹਵਚਲਨ ਅਖਵਾਉਂਦੀ ਿ।ੈ 

 

ਇਸ ਸਲੋਕ ਦੀਆਂ ਕੁਲ ੬ ਤੁਕਾਂ ਿਨ। ਿਰ ਤੁਕ ਦਾ ਮਾਤਰਾ ਹਵਧਾਨ ੧੩+੧੧ ਿੈ। ਕੇਵਲ ਦੂਜੀ ਤੁਕ ਹਵਚ ਿੀ ੧੨+੧੧ 

ਮਾਤਰਾਵਾ ਂਿਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੁਲ ਹਮਲਾ ਕੇ ਇਸ ਸਲੋਕ ਨੰੂ ਦੋਿਰਾ ਛੰਦ ਅਧੀਨ ਰਹਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਇਸ ਸਲੋਕ ਦੀ ਰਚਨਾ 

ਹਤੰਨ ਦੋਿਰੇ ਜੋੜ ਕੇ ਿੋਈ ਿੈ। 

 

ਮਃ ੧॥ 

ਮਨ ਕਾ ਸੂਤਕ ੁਲੋਭ ੁਹੈ   ਰਜਹਵਾ ਸੂਤਕ ੁਕੂੜੁ ॥ 

ਅਖੀ ਸੂਤਕ ੁਵੇਖਣਾ   ਪਿ ਰਤਿਅ ਪਿ ਧਨ ਿੂਪੁ ॥ 

ਕੰਨੀ ਸੂਤਕ ੁਕੰਰਨ ਪ ੈ  ਲਾਇਤਬਾਿੀ ਖਾਰਹ ॥ 

ਨਾਨਕ ਹੰਸਾ ਆਦਮੀ   ਬਧ ੇਜਮ ਪੁਰਿ ਜਾਰਹ ॥੨॥ 

 

ਸ਼ਾਬਦਕ ਅਨੁਵਾਦ 

(ਅਸਲ ਹਵਚ) ਮਨ ਦਾ ਸੂਤਕ ਲਾਲਚ (ਤੇ) ਜੀਭ ਦਾ ਸੂਤਕ ਝੂਠ ਿੈ। (ਇਸ ੇਤਰਹਾਂ) ਅੱਖਾ ਂਦਾ ਸੂਤਕ ਪ੍ਰਾਈ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ੍ 

ਤੇ ਪ੍ਰਾਏ ਧਨ ਨੰੂ ਵੇਖਣਾ ਿੈ। 

ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਸੂਤਕ ਕੰਨ ਹਵਚ (ਉਦੋਂ ) ਪ੍ੈਂਦਾ ਿੈ, (ਜਦੋਂ ਕੰਨ) ਚੁਗਲੀ ਖਾਂਦੇ ਿਨ। ਨਾਨਕ! (ਅਸਲ ਸੂਤਕ ਇਿੀ ਿਨ, ਹਜਨਹਾਂ 

ਕਰਕੇ) ਿੰਸਲੇ ਮਨੁਖ, ਬੱਧੇ ਿੋਏ ਜਮ ਦੀ ਪੁ੍ਰੀ ਹਵਚ ਜਾਂਦ ੇਿਨ।  
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ਭਾਵਾਰਥਕ-ਹਸਰਜਣਾਤਮਕ ਅਨੁਵਾਦ 

ਸਿੀ ਅਰਥਾਂ ਹਵਚ ਲਾਲਚ ਕਰਨਾ ਿੀ ਮਨ ਦਾ ਸੂਤਕ13 ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਿੀ ਜੀਭ ਦਾ ਸੂਤਕ ਿੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਈ 

ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ੍14 ਤੇ ਪ੍ਰਾਏ ਧਨ ਨੰੂ ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ ਅੱਖਾ ਂਦਾ ਸੂਤਕ ਿੈ।15 

ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਸੂਤਕ ਕੰਨਾਂ ਹਵਚ ਉਦੋਂ ਪ੍ੈਂਦਾ ਿ ੈਜਦੋਂ ਮਨੁਖ ਹਕਸ ੇਦੀ ਚੁਗਲੀ ਸੁਣਦੇ ਿਨ।16 ਨਾਨਕ! ਇਿੀ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ਹਵਚ 

ਸੂਤਕ ਿਨ, ਹਜਨਹਾਂ ਕਰਕੇ ਿੰਸਾ ਂਵਰਗ ੇਸੋਿਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਨੁਖ ਹਵਕਾਰਾਂ ਹਵਚ ਬੱਧੇ ਿੋਏ ਦੁਖ ਸਹਿੰਦੇ ਿਨ।17  

 

ਪ੍ਦ ਅਰਥ 

ਮਨ = ਮਨ (ਦਾ)। 

ਨਾਂਵ, ਸੰਬੰਧ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।  

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

 

ਕਾ  = ਦਾ।  

ਸੰਬੰਧਕ। 

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

ਕਰਨਾ)।  

 

ਲੋਭੁ = ਲੋਭ, ਲਾਲਚ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਹਸੰਧੀ - ਲੋਭੁ; ਬਰਜ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਲੋਭ (ਲਾਲਚ, ਹਤਰਸ਼ਨਾ); ਪ੍ਾਲੀ - ਲੋਭ (ਲਾਲਚ); ਸੰਸਹਿਤ - ਲੋਭਿ (लोभ: - ਅਹਭਲਾਸ਼ਾ, 

ਲਾਲਸਾ, ਇੱਛਾ)। 

 

                                                

13 ਮਨ ਕਾ ਸੂਤਕੁ ਦੂਜਾ ਭਾਉ ॥ ਭਰਮੇ ਭੂਲੇ ਆਵਉ ਜਾਉ ॥੧॥ -ਗੁਰ ੂਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ੨੨੯ 

14 ਅਰਥ ਅਨਵੈ ਕਰਕੇ (ਪ੍ਰ ਹਤਰਅ ਰੂਪੁ੍): ਪ੍ਰ ਹਤਰਅ ਰੂਪੁ੍ ਨ ਪੇ੍ਖੈ ਨੇਤਰ ॥ -ਗੁਰ ੂਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ੨੭੪। 

15 ਹਜਿਬਾ ਜੂਠੀ ਬੋਲਤ ਜੂਠਾ ਕਰਨ ਨੇਤਰ ਸਹਭ ਜੂਠੇ ॥ -ਗੁਰ ੂਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ੧੧੯੫ 

16 ਲਾਇਤਬਾਰੀ ਖਾਇ ਚੁਗਲੁ ਸਦਾਇਆ। -ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਵਾਰ ੧੪ ਪ੍ਉੜੀ ੫ 

17 ‘ਬਧੇ ਜਮ ਪੁ੍ਹਰ ਜਾਹਿ’ ਤੁਕ ਦਾ ਭਾਵ ਿੈ ਹਕ ਮਨੁਖ ਹਵਕਾਰਾ ਂਦੁਆਰਾ ਬੱਧੇ ਿੋਏ ਦੁਖਾ ਂਹਵਚ ਪ੍ੈਂਦੇ ਅਥਵਾ ਦੁਖ ਸਹਿੰਦ ੇਿਨ: 

ਨਾਨਕ ਸਾਕਤ ਨਰਕ ਮਹਿ ਜਹਮ ਬਧੇ ਦੁਖ ਸਿੰਹਨ੍ ॥ -ਗੁਰ ੂਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ੮੫੪ 
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ਿੈ = ਿੈ। 

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

ਬਰਜ - ਿ;ੈ ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਿਇ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਅਸਇ/ਅਿਇ; ਸੰਸਹਿਤ - ਅਹਤਤ (अततत - ਿ,ੈ ਿੋਣਾ)। 

 

ਹਜਿਵਾ = ਜੀਭਾ ਦਾ, ਜੀਭ ਦਾ। 

ਨਾਂਵ, ਸੰਬੰਧ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਬਰਜ - ਹਜਿਵਾ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਜੀਭ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਹਜਬ੍ਭਾ; ਸੰਸਹਿਤ - ਹਜਿਵਾ (तजह्र्ा - ਜੀਭ) 

 

ਕੂੜੁ = ਅਸੱਤ, ਝੂਠ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕ ਵਚਨ। 

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

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

 

ਅਖੀ = ਅੱਖਾਂ ਦਾ। 

ਨਾਂਵ, ਸੰਬੰਧ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ। 

ਲਹਿੰਦੀ - ਅੱਖ; ਹਸੰਧੀ - ਅਹਖ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਅਹਕ੍ਖ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ/ਪ੍ਾਲੀ - ਅਹਕ੍ਖ/ਅਹਛਛ; ਸੰਸਹਿਤ - ਅਹਕ੍ਸ਼ (अतक्ष - ਅੱਖ, 

ਨੇਤਰ)। 

 

ਵੇਖਣਾ = ਵੇਖਣਾ, ਤੱਕਣਾ। 

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

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਵੇਖਣਾ; ਲਹਿਦੰੀ - ਵੇਖਣ (ਵੇਖਣਾ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਵੇਿਇ; ਸੰਸਹਿਤ - ਹਵਕਸ਼ਤੇ (तर्क्षत े- ਵੇਖਦਾ ਿੈ)। 

 

ਪ੍ਰ = ਪ੍ਰਾਈ (ਦਾ), ਹਕਸੇ ਦੂਜੇ (ਦੀ)। 

ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ (ਤ੍ਰੁਹ ਅ ਦਾ), ਸੰਬੰਧ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 
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ਹਸੰਧੀ - ਪ੍ਰੁ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਪ੍ਰ (ਪ੍ਰਾਇਆ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ/ਪ੍ਾਲੀ -  ਪ੍ਰ (ਦੂਜਾ, ਅਲੱਗ) ; ਸੰਸਹਿਤ - ਪ੍ਰ (िर - ਦੁਰੇਡਾ, ਪ੍ਰੇ, 

ਿੋਰ)। 

 

ਹਤਰਅ = ਹਤਰਆ ਦਾ (ਰੂਪ੍), ਇਸਤਰੀ ਦਾ (ਰੂਪ੍)। 

ਨਾਂਵ, ਸੰਬੰਧ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਹਤਹਰਯਾ; ਕਸ਼ਮੀਰੀ - ਤਹਰਯ (ਇਸਤਰੀ, ਪ੍ਤਨੀ); ਬਰਜ - ਤਹਰਯਾ (ਇਸਤਰੀ); ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ - 

ਇਸਤਰੀ (ਪ੍ਤਨੀ); ਪ੍ਾਲੀ - ਸਹਤਰ /ਇਸਹਤਰ (ਇਸਤਰੀ); ਸੰਸਹਿਤ - ਤਤਰੀ (स्त्री - ਇਸਤਰੀ, ਪ੍ਤਨੀ)। 

 

ਧਨ = ਧਨ ਨੰੂ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਧਨੁ; ਸੰਸਹਿਤ - ਧਨਮ੍ (धनम् - ਸੰਪ੍ਤੀ, ਦੌਲਤ, ਧਨ)। 

 

ਰੂਪੁ੍ = ਸਰੂਪ੍ ਨੰੂ, ਸੁਿੱਪ੍ਣ ਨੰੂ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

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

 

ਕੰਨੀ = ਕੰਨਾਂ ਦਾ। 

ਨਾਂਵ, ਸੰਬੰਧ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ। 

ਲਹਿੰਦੀ - ਕੰਨ/ਕਨ; ਹਸੰਧੀ - ਕਨੁ; ਕਸ਼ਮੀਰੀ - ਕਨ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਕੰਦ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਕੰਣ (ਕੰਨ); ਪ੍ਾਲੀ - ਕੰਣ (ਕੰਨ; ਕੋਨਾ, 

ਹਸਰਾ);   ਸੰਸਹਿਤ - ਕਰ੍ਣਿ (कर्व: - ਕੰਨ; ਭਾਂਡ ੇਦੀ ਡੰਡੀ; ਕੋਨਾ, ਹਸਰਾ)। 

 

ਕੰਹਨ = ਕੰਨ ਹਵਚ, ਕੰਨ ‘ਤੇ। 

ਨਾਂਵ, ਅਹਧਕਰਣ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਲਹਿੰਦੀ - ਕੰਨ/ਕਨ; ਹਸੰਧੀ - ਕਨੁ; ਕਸ਼ਮੀਰੀ - ਕਨ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਕੰਦ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਕੰਣ (ਕੰਨ); ਪ੍ਾਲੀ - ਕੰਣ (ਕੰਨ; ਕੋਨਾ, 

ਹਸਰਾ);   ਸੰਸਹਿਤ - ਕਰ੍ਣਿ (कर्व: - ਕੰਨ; ਭਾਂਡ ੇਦੀ ਡੰਡੀ; ਕੋਨਾ, ਹਸਰਾ)। 
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ਪੈ੍ = ਪ੍ੈਂਦਾ ਿੈ, ਲਗਦਾ ਿੈ। 

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

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

(ਉਤਰਦਾ ਿ,ੈ ਹਡਗਦਾ ਿ)ੈ; ਸੰਸਹਿਤ - ਪ੍ਤਹਤ (िततत- ਉਡਦਾ ਿੈ; ਹਰਗਵੇਦ - ਹਡਗਦਾ ਿੈ)। 

 

ਲਾਇਤਬਾਰੀ = ਲਾ-ਇਤਬਾਰੀ, ਇਤਬਾਰ ਦਾ ਅਭਾਵ, ਚੁਗਲੀ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਲਾਇਤਬਾਰੀ; ਅਰਬੀ - ਲਾ (ਨਾ, ਹਬਨਾ, ਬਗੈਰ, ਇਿ ਅਰਬੀ ਹਵਰੋਧ-ਅਰਥਕ ਅਗੇਤਰ ਿੈ); ਇਅਹਤਬਾਰ 

(ਹਖਆਲ, ਯਕੀਨ)। 

 

ਖਾਹਿ = (ਚੁਗਲੀ) ਖਾਂਦ ੇਿਨ, (ਚੁਗਲੀ) ਸੁਣਦੇ ਿਨ। 

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

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਖਾਹਿ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਖੰਹਤ;  ਪ੍ਾਲੀ - ਖਾਦੰਹਤ (ਖਾਂਦ ੇਿਨ); ਸੰਸਹਿਤ - ਖਾਦੰਹਤ (खाितन्त - ਚੱਬਦ ੇਿਨ, ਵਢਦ ੇਿਨ; 

ਹਰਗਵੇਦ - ਖਾਂਦ ੇਿਨ)। 

 

ਨਾਨਕ = ਨਾਨਕ! 

ਨਾਂਵ, ਸੰਬੋਧਨ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

 

ਿੰਸਾ = ਿੰਸਾਂ ਵਰਗੇ, ਿੰਸਲੇ। 

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

ਬਰਜ - ਿੰਸ/ਿੰਸਾ (ਇਕ ਪੰ੍ਖੀ; ਜੀਵਾਤਮਾ; ਬਰਿਮ); ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਿੰਸ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ/ਪ੍ਾਲੀ - ਿੰਸ; ਸੰਸਹਿਤ - ਿੰਸਿ (हसं: - ਬਤਖ 

ਦੀ ਹਕਸਮ ਦਾ ਹਚੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ ਇਕ ਪੰ੍ਖੀ)। 
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ਆਦਮੀ = ਮਨੁਖ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ। 

ਅਰਬੀ/ਫ਼ਾਰਸੀ - ਆਦਮੀ (ਆਦਮ ਦੀ ਔਲਾਦ; ਇਨਸਾਨ)। 

 

ਬਧੇ = ਬੱਧੇ ਿੋਏ। 

ਭੂਤ ਹਕਰਦੰਤ (ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ ਿੰਸਾ ਆਦਮੀ ਦਾ), ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ। 

ਲਹਿੰਦੀ - ਬਧਾ; ਹਸੰਧੀ - ਬਧੋ; ਬਰਜ - ਬਦ੍ਧਾ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ/ਪ੍ਾਲੀ - ਬਦ੍ਧ; ਸੰਸਹਿਤ - ਬਦ੍ਧ (बद्ध - ਬੱਧਾ ਿੋਇਆ, 

ਬੰਹਨਹਆ ਿੋਇਆ)। 

 

ਜਮ = ਜਮ (ਦੀ), ਜਮਰਾਜ (ਦੀ)। 

ਨਾਂਵ, ਸੰਬਧ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਬਰਜ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਜਮ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਜਮ (ਮੌਤ ਦਾ ਦੇਵਤਾ, ਮੌਤ); ਪ੍ਾਲੀ - ਯਮ (ਮੌਤ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਜਮਰਾਜ); ਸੰਸਹਿਤ - ਯਮ 

(यम - ਇਕ ਦੇਵਤਾ ਜੋ ਮੁਰਹਦਆਂ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਿ)ੈ। 

 

ਪੁ੍ਹਰ = (ਜਮਰਾਜ ਦੀ) ਪੁ੍ਰੀ ਹਵਚ, ਨਰਕ ਹਵਚ। 

ਨਾਂਵ, ਅਹਧਕਰਣ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ/ਸੰਸਹਿਤ - ਪੁ੍ਰੀ (िुरी - ਸ਼ਹਿਰ, ਨਗਰੀ; ਦੇਿ)। 

 

ਜਾਹਿ = ਜਾਂਦੇ ਿਨ, ਪ੍ੈਂਦੇ ਿਨ। 

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

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

 

॥੨॥ = ਦੂਜਾ ਸਲੋਕ ਸੰਪ੍ੂਰਨ। 
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ਕਾਹਵਕ ਪ੍ਖ 

ਇਸ ਸਲੋਕ ਹਵਚ ਗੁਰ ੂਸਾਹਿਬ ਨੇ ‘ਸੂਤਕ’ ਦੇ ਸੰਕਲਪ੍ ਨੰੂ ਅਰਥ-ਪ੍ਹਰਵਰਤਨ ਦੀ ਪ੍ਰਹਕਹਰਆ ਹਵਚੋਂ ਗੁਜਾਰ ਕੇ ਇਸ ਦੇ 

ਅਰਥਾਂ ਨੰੂ ਹਵਸਥਾਰ ਦੇ ਹਦਤਾ ਿੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਰਥ-ਪ੍ਹਰਵਰਤਨ ਇਸ ਸਲੋਕ ਦੀ ਕਾਹਵ-ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਾ ਮੂਲ ਸੋਮਾ ਬਣਦਾ 

ਿੈ। ਸਲੋਕ ਦੀਆ ਂਪ੍ਹਿਲੀਆ ਂਹਤੰਨ ਤੁਕਾਂ ਹਵਚ ਲੋਭ ਨੰੂ ਮਨ ਦਾ, ਝੂਠ ਨੰੂ ਜੀਭ ਦਾ, ਪ੍ਰਾਏ ਧਨ ਤੇ ਰੂਪ੍ ਨੰੂ ਮੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ 

ਵੇਖਣ ਨੰੂ ਅੱਖਾ ਂਦਾ ਅਤੇ ਚੁਗਲੀ-ਹਨੰਹਦਆ ਸੁਨਣ ਨੰੂ ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਸੂਤਕ ਦਹਸਆ ਿੈ। ਸੂਤਕ ਦੀ ਇਿ ਨਵੀਨ ਪ੍ਹਰਭਾਸ਼ਾ ਇਨਹਾਂ 

ਸਾਰ ੇਮੰਦ-ਅਮਲਾਂ ਨੰੂ ਅਜਨਬੀਹਿਤ ਕਰਕੇ ਪ੍ਾਠਕ/ਸਰੋਤੇ ਦਾ ਹਧਆਨ ਇਨਹਾਂ ਬੁਰਾਈਆ ਂ‘ਤੇ ਕੇਂਦਹਰਤ ਵੀ ਕਰਦੀ ਿੈ ਅਤੇ 

ਹਦਖਾਵ ੇਦੇ ਸੂਤਕ ਦੀ ਹਨਰਾਰਥਕਤਾ ਨੰੂ ਵੀ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਿੈ। 

 

ਚਉਥੀ ਤੁਕ ਹਵਚ ਰੂਪ੍ਕ ਅਲੰਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਹਦਆਂ ਜੀਵ ਨੰੂ ਿੰਸ ਰੂਪ੍ ਹਵਚ ਪੇ੍ਸ਼ ਕੀਤਾ ਿੈ, ਪ੍ਰ ਇਸ ਰੂਪ੍ਕਤਾ ਹਵਚ ਵੀ 

ਹਵਅੰਗਾਤਮਕਤਾ ਦੀ ਜੁਗਤ ਸਮਾਈ ਿੋਈ ਿੈ। ‘ਿੰਸ’ ਪ੍ਹਵੱਤਰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਿ,ੈ ਪ੍ਰ ਜੇਕਰ ਪ੍ਹਵੱਤਰਤਾ ਦਾ ਰੂਪ੍ਕ ‘ਆਦਮੀ’ 

ਨਰਕ ਹਵਚ ਜਾਂਦਾ ਿ ੈਤਾ ਂ‘ਿੰਸ’ ਦੀ ਪ੍ਹਵੱਤਰਤਾ ਵੀ ‘ਕਾਂਟ ੇਿੇਠ’ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ। ਇਿੀ ਇਸ ਤੁਕ ਦਾ ‘ਤਨਾਓ’ ਿ,ੈ ਹਜਿੜਾ 

ਇਸ ਨੰੂ ਕਾਹਵਕਤਾ ਦੇ ਉਚ ਦਰਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਿੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣਦਾ ਿੈ।  

 

ਇਸ ਸਲੋਕ ਦੀ ਿਰ ਤੁਕ ਦਾ ਮਾਤਰਾ ਹਵਧਾਨ ੧੩+੧੧ ਿੈ। ਬੇਸ਼ਕ ਦੂਜੀ ਤੁਕ ਹਵਚ ੧੨+੧੧ ਅਤੇ ਚਉਥੀ ਤੁਕ ਹਵਚ 

੧੩+੧੦ ਮਾਤਰਾਵਾ ਂਿਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਚਾਰਣ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਇਿ ਵੀ ੧੩+੧੧ ਿੀ ਿ ੋਜਾਂਦੀਆ ਂਿਨ। ਸੋ ਇਸਨੰੂ ਦੋਿਰਾ ਛੰਦ 

ਅਧੀਨ ਰਹਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਇਸ ਸਲੋਕ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦੋ ਦੋਿਰੇ ਜੋੜ ਕੇ ਿੋਈ ਿੈ। 

 

ਮਃ ੧॥ 

ਸਭ ੋਸੂਤਕ ੁਭਿਮ ੁਹੈ   ਦੂਜ ੈਲਗੈ ਜਾਇ ॥ 

ਜੰਮਣੁ ਮਿਣਾ ਹੁਕਮ ੁਹੈ   ਭਾਣੈ ਆਵੈ ਜਾਇ ॥ 

ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਰਵਤੁ ਹੈ   ਰਦਤੋਨੁ ਰਿਜਕ ੁਸੰਬਾਰਹ ॥ 

ਨਾਨਕ ਰਜਨਾਾ੍ ਗੁਿਮੁਰਖ ਬੁਰਝਆ   ਰਤਨਾਾ੍ ਸੂਤਕ ੁਨਾਰਹ ॥੩॥ 

 

ਸ਼ਾਬਦਕ ਅਨੁਵਾਦ 

(ਇਿ) ਸਾਰਾ ਸੂਤਕ (ਕੇਵਲ ) ਭਰਮ (ਿੀ) ਿੈ; (ਇਸ ਭਰਮ ਹਵਚ ਪੈ੍ ਕੇ ਮਨੁਖ ਇਕ ਕਰਤਾਪੁ੍ਰਖ ਨੰੂ ਛੱਡ ਕੇ ਹਕਸ)ੇ ਿੋਰ ਨਾਲ 

ਜਾ ਲਗਦਾ ਿੈ। 

ਜੰਮਣਾ ਤੇ ਮਰਨਾ (ਕਰਤਾਪੁ੍ਰਖ ਦਾ) ਿੁਕਮ ਿੈ; (ਉਸ ਦੇ) ਭਾਣੇ ਹਵਚ (ਿੀ ਜੀਵ ਸੰਸਾਰ ‘ਤੇ) ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। 
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(ਇਸ ਲਈ ਹਕਸੇ ਜੀਵ ਦੇ ਜਨਮ ਜਾਂ ਮਰਨ ਆਹਦ ਵੇਲੇ ਵੀ) ਖਾਣਾ ਪ੍ੀਣਾ ਪ੍ਹਵੱਤਰ (ਿੀ ਿੁੰਦਾ) ਿੈ, (ਹਕਉਂਹਕ ਇਿ) ਹਰਜਕ 

ਉਸ (ਦਾਤਾਰ-ਪ੍ਰਭੂ) ਨੇ (ਆਪ੍ ਿੀ) ਹਦਤਾ ਿੋਇਆ ਿੈ।  

ਨਾਨਕ! ਹਜਨਹਾ ਂਨੇ ਗੁਰ ੂਦੁਆਰਾ (ਇਿ ਰਿੱਸ) ਬੁੱਝ ਹਲਆ ਿ,ੈ ਉਨਹਾ ਂਨੰੂ ਸੂਤਕ (ਆਹਦ ਦਾ ਭਰਮ) ਨਿੀਂ ਿੈ। 

 

ਭਾਵਾਰਥਕ-ਹਸਰਜਣਾਤਮਕ ਅਨੁਵਾਦ 

ਇਿ ਸਭ ਸੂਤਕ-ਪ੍ਾਤਕ ਹਨਰਾ ਭੁਲੇਖਾ ਿੀ ਿੈ। ਇਸ ਭਰਮ ਹਵਚ ਪੈ੍ ਕੇ ਮਨੁਖ ਇਕ ਕਰਤਾਪੁ੍ਰਖ ਨੰੂ ਛੱਡਕੇ ਦੁਹਬਧਾ ਹਵਚ ਹਪ੍ਆ 

ਰਹਿੰਦਾ ਿੈ। 

ਜੰਮਣਾ ਤੇ ਮਰਨਾ ਕਰਤਾਪੁ੍ਰਖ ਦਾ ਿੁਕਮ ਿੀ ਿੈ, ਹਕਉਂਹਕ ਉਸ ਦੀ ਰਜ਼ਾਅ ਅਧੀਨ ਿੀ ਜੀਵ ਸੰਸਾਰ ਹਵਚ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਤੇ 

ਮਰਦਾ ਿ।ੈ 

ਇਸ ਲਈ ਹਕਸ ੇਜੀਵ ਦੇ ਜਨਮ ਜਾਂ ਮਰਨ ਆਹਦ ਵੇਲੇ ਭੋਜਨ ਛਕਣਾ-ਛਕਾਉਣਾ ਰੱਬੀ-ਹਵਉਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਿੋਣ ਕਰਕੇ ਪ੍ਹਵੱਤਰ 

ਿੈ; ਭਾਵ, ਸੂਤਕ-ਪ੍ਾਤਕ ਵਾਲੇ ਘਰ ਦਾ ਭੋਜਨ ਨਾ ਖਾਣ ਦਾ ਭਰਮ ਪੂ੍ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਹਨਰਮੂਲ ਿੈ, ਹਕਉਂਹਕ ਇਿ ਹਰਜਕ ਉਸ 

ਦਾਤਾਰ-ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪ੍ ਿੀ ਜੀਵਾ ਂਦੇ ਹਨਰਵਾਿ ਲਈ ਹਦਤਾ ਿੋਇਆ ਿੈ।18 

ਨਾਨਕ! ਹਜਨਹਾ ਂਮਨੁਖਾ ਂਨੇ ਗੁਰ-ੂਹਗਆਨ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਇਸ ਰਿੱਸ ਨੰੂ ਜਾਣ ਹਲਆ ਿੈ, ਉਨਹਾਂ ਨੰੂ ਸੂਤਕ ਆਹਦ ਦਾ ਭਰਮ 

ਨਿੀਂ ਹਵਆਪ੍ਦਾ।   

 

ਪ੍ਦ ਅਰਥ 

ਸਭੋ = ਸਭ, ਸਾਰਾ। 

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

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਸਭ/ਸਭੇ; ਲਹਿੰਦੀ - ਸਭੋ; ਹਸੰਧੀ - ਸਭੁ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਸੱਭ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਸੱਵ/ਸੱਬ; ਸੰਸਹਿਤ - ਸਰਵ (सर्व - 

ਸਭ, ਿਰ ਕੋਈ)। 

 

ਭਰਮੁ = ਭਰਮ, ਭੁਲੇਖਾ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਬਰਜ - ਭਰਮ (ਭੁਲੇਖਾ);  ਸੰਸਹਿਤ - ਭਰਮ (भ्रम - ਚੱਕਰ ਆਉਣਾ; ਗਲਤੀ)। 

 

                                                

18 ਹਜਹਨ ਜੀਉ ਹਪੰ੍ਡੁ ਹਦਤਾ ਹਤਸ ੁਕਬਿੂ ੰਨ ਚੇਤੈ ਜੋ ਦੇਂਦਾ ਹਰਜਕੁ ਸੰਬਾਹਿ ॥ -ਗੁਰ ੂਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ੮੫ 
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ਦੂਜ ੈ= ਦੂਜੇ ਹਵਚ/ਨਾਲ, (ਹਕਸੇ) ਿੋਰ ਹਵਚ/ਨਾਲ। 

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

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

 

ਲਗ ੈਜਾਇ = ਲਗ ਜਾਂਦਾ ਿ,ੈ ਜਾ ਲਗਦਾ ਿੈ। 

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

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਲਗ;ੈ ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਲੱਗਉ/ਲੱਗਓ (ਲਗ ਗਏ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਲੱਗਇ (ਨਾਲ ਲਗਦਾ ਿੈ); ਪ੍ਾਲੀ - ਲੱਗਹਤ; 

ਸੰਸਹਿਤ - ਲਗਯਹਤ (लगयतत - ਜੁਹੜਆ ਿੈ, ਲਗਦਾ ਿ)ੈ + ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਜਾਇ; ਸੰਸਹਿਤ - ਯਾਹਤ (यातत - ਜਾਂਦਾ 

ਿੈ, ਗਮਨ ਕਰਦਾ ਿ)ੈ। 

 

ਜੰਮਣੁ = ਜੰਮਣਾ, ਜਨਮ। 

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

ਲਹਿੰਦੀ - ਜੰਮਣ (ਜੰਮਣਾ, ਪੈ੍ਦਾ ਿੋਣਾ); ਹਸੰਧੀ - ਜੰਮਣੁ (ਜੰਮਣਾ); ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਜੰਮਣ/ਜੰਮੁ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ/ਪ੍ਾਲੀ - ਜੰਮਨ; ਸੰਸਹਿਤ 

- ਜਨ੍ਮਨ੍ (जन्मन् - ਜਨਮ)।  

 

ਮਰਣਾ = ਮਰਨਾ, ਮਰਨ, ਮੌਤ। 

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

ਲਹਿੰਦੀ - ਮਰਣਾ; ਹਸੰਧੀ - ਮਰਣੁ (ਮੌਤ); ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ/ਪ੍ਾਲੀ - ਮਰਣ (ਮਰਣਾ, ਮੌਤ); ਸੰਸਹਿਤ - ਮਰਣਮ੍ (मरर्म् - 

ਮਰਨਾ)।19 

 

ਿੁਕਮੁ = ਿੁਕਮ, ਆਦੇਸ਼, ਫੁਰਮਾਨ।  

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਅਰਬੀ - ਿੁਕਮ (حُکم - ਆਦੇਸ਼)। 

 

                                                

19 ਫ਼ਾਰਸੀ ‘ਮੁਰਦਨ’ (ਮਰਣਾ) ਤੋਂ ਵੀ ਇਸਦਾ ਹਵਕਾਸ-ਿਮ ਉਲੀਹਕਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ। 
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ਿੈ = ਿੈ। 

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

ਬਰਜ - ਿ;ੈ ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਿਇ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਅਸਇ/ਅਿਇ; ਸੰਸਹਿਤ - ਅਹਤਤ (अततत - ਿ,ੈ ਿੋਣਾ)। 

 

ਭਾਣੈ = ਭਾਣੇ ਹਵਚ, ਰਜ਼ਾਅ ਅਧੀਨ। 

ਨਾਂਵ, ਅਹਧਕਰਣ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਭਾਣਾ (ਇੱਛਾ); ਹਸੰਧੀ - ਭਾਣੋ (ਰੱਬ ਦੀ ਇੱਛਾ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਭਾਣ; ਸੰਸਹਿਤ - ਭਾਨ (भान - ਿਾਜ਼ਰੀ, 

ਰੂਪ੍, ਪ੍ਰਤੀਤ)। 

 

ਆਵ ੈ= ਆਉਂਦਾ ਿੈ, ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਿੈ। 

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

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

(आियतत - ਆਉਂਦਾ ਿੈ, ਪ੍ਿੁੰਚਦਾ ਿੈ)। 

 

ਜਾਇ = ਜਾਂਦਾ ਿ,ੈ ਮਰਦਾ ਿ।ੈ 

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

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

 

ਖਾਣਾ = ਖਾਣਾ।  

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

ਭੋਜਪੁ੍ਰੀ - ਖਾਨਾ; ਗੁਜਰਾਤੀ - ਖਾਣੁ; ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਮਾਰਵਾੜੀ/ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਖਾਣ; ਪ੍ਾਲੀ/ਸੰਸਹਿਤ - ਖਾਦਨ (खािन - ਭੋਜਨ 

ਖਾਣਾ; ਭੋਜਨ)। 

 

ਪ੍ੀਣਾ = ਪ੍ੀਣਾ।  

ਭਾਵਾਰਥ ਹਕਰਦੰਤ (ਨਾਂਵ), ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 
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ਲਹਿੰਦੀ - ਪ੍ੀਣਾ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਹਪ੍ਅਣਾ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਹਪ੍ਅਣ; ਸੰਸਹਿਤ - ਪ੍ੀ/ਪ੍ਾਨ (िी/िान - ਪ੍ੀਣਾ)। 

 

ਪ੍ਹਵਤ੍ਰ ੁ= ਪ੍ਹਵੱਤਰ, ਸ਼ੁਧ, ਖਾਣ-ਜੋਗ। 

ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ (ਖਾਣਾ ਪ੍ੀਣਾ ਦਾ), ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਹਸੰਧੀ - ਪ੍ਹਵਤ੍ਰੁ/ਪ੍ਹਵਤਰੁ; ਬਰਜ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਸੰਸਹਿਤ - ਪ੍ਹਵਤਰ  (ितर्त्र - ਸ਼ੁਧ, ਪ੍ਾਵਨ, ਪ੍ਾਕ)। 

 

ਿੈ = ਿੈ।  

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

ਬਰਜ - ਿ;ੈ ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਿਇ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਅਸਇ/ਅਿਇ; ਸੰਸਹਿਤ - ਅਹਤਤ (अततत - ਿ,ੈ ਿੋਣਾ)। 

 

ਹਦਤੋਨੁ20 ਸੰਬਾਹਿ = ਹਦਤਾ ਿ ੈਉਸ ਨੇ ਅਪ੍ੜਾਅ, ਉਸ ਨੇ ਅਪ੍ੜਾਇਆ ਿੋਇਆ ਿੈ, ਉਸ ਨੇ ਹਦਤਾ ਿੋਇਆ ਿੈ। 

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

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਹਦਤੋਨੁ; ਲਹਿਦੰੀ - ਹਦਤਾ+ਓਨ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਹਦਤ/ਹਦਯ+ਓਅਣ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਅਮੁਣਾ+ਦੱਤ; 

ਪ੍ਾਲੀ/ਸੰਸਹਿਤ - ਦੱਤ+ਅਮੁਨਾ (ित्त+अमुना - ਹਦਤਾ ਿੋਇਆ+ਉਸ ਦੁਆਰਾ, ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਹਦਤਾ ਿੋਇਆ) + ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - 

ਸੰਵਾਿ (ਹਖਚ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਹਤਆਰੀ ਕਰਨਾ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਸੰਵਾਿਅਇ (ਚਲਾਉਂਦਾ ਿ,ੈ ਹਤਆਰ ਕਰਦਾ ਿ)ੈ; ਸੰਸਹਿਤ - 

ਸੰਵਾਿਯਹਤ (संर्ाहयतत - ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ  ਿ,ੈ ਚਲਾਉਂਦਾ ਿੈ)। 

 

ਹਰਜਕੁ = ਹਰਜਕ, ਰੋਜੀ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਅਰਬੀ - ਹਰਜ਼ਕ (ਰੋਜੀ, ਖ਼ੁਰਾਕ, ਜੀਹਵਕਾ)। 

 

ਨਾਨਕ = ਨਾਨਕ! 

ਨਾਂਵ, ਸੰਬੋਧਨ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

                                                

20 ‘ਹਦਤੋਨੁ’ ਸ਼ਬਦ ‘ਹਦਤਾ+ਓਨੁ’ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਿੈ। ਇਿ ਸ਼ੈਲੀ ਲਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਿੈ। ‘ਓਨੁ’ ਪੁ੍ਰਖਵਾਚੀ ਪ੍ੜਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ 

ਕਾਰਕ, ਅਨ ਪੁ੍ਰਖ, ਇਕਵਚਨ ਦਾ ਲਖਾਇਕ ਿ,ੈ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹਵਚ ‘ਉਸ ਨੇ’ ਦੇ ਅਰਥ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਿੈ। 
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ਹਜਨਾ ੍= ਹਜਨਹਾਂ (ਨੇ)। 

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

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

 

ਗੁਰਮੁਹਖ = ਗੁਰ ੂਦੇ ਮੁਖ ਰਾਿੀਂ, ਗੁਰ ੂਦੁਆਰਾ; ਗੁਰ-ੂਹਗਆਨ ਦੁਆਰਾ।  

ਨਾਂਵ, ਕਰਣ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।  

ਗੁਰਬਾਣੀ - ਗੁਰਮੁਹਖ; ਸੰਸਹਿਤ - ਗੁਰੁਮੁਖਯ (गुरु+मुख्य - ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ)। 

 

ਬੁਹਝਆ = ਬੁੱਝ ਹਲਆ ਿ,ੈ ਸਮਝ ਹਲਆ ਿੈ, ਜਾਣ ਹਲਆ ਿੈ। 

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

ਹਸੰਧੀ - ਬੁਝਣੁ (ਸਮਝਣਾ; ਸੁਹਣਆ ਜਾਂ ਜਾਹਣਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ); ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਬੁੱਝਇ;  ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਬੁਜ੍ਝਇ; ਪ੍ਾਲੀ - ਬੁਜ੍ਝਹਤ; 

ਸੰਸਹਿਤ - ਬੁਧਯਤੇ (बुध्यते - ਜਾਣਦਾ ਿੈ, ਸਮਝਦਾ ਿੈ)। 

 

ਹਤਨਾ ੍= ਹਤਨਹਾਂ ਨੰੂ, ਉਨਹਾਂ ਨੰੂ। 

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

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

 

ਸੂਤਕੁ = ਸੂਤਕ, ਸੂਤਕ ਆਹਦ ਦਾ ਭਰਮ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਸੂਤਕੁ; ਬਰਜ - ਸੂਤਕ;  ਸੰਸਹਿਤ - (सूतकम् - ਜਨਮ, ਪੈ੍ਦਾਇਸ਼; ਬੱਚ ੇਦੇ ਜਨਮ ਵੇਲੇ ਔਰਤ ਦਾ ਹਭਰਸ਼ਟ 

ਜਾਣਾ; ਅਪ੍ਹਵੱਤਰਤਾ )। 

 

ਨਾਹਿ = ਨਾ, ਨਿੀਂ। 

ਹਨਪ੍ਾਤ। 

ਬਰਜ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ - ਨਾਿੀ/ਨਾਹਿ/ਨਿੀ/ਨਹਿ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਣਹਿ; ਸੰਸਹਿਤ - ਨਹਿ (नतह - ਨਿੀਂ)। 
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॥੩॥ = ਤੀਜਾ ਸਲੋਕ ਸੰਪ੍ੂਰਨ। 

 

ਕਾਹਵਕ ਪ੍ਖ 

ਇਿ ਸਲੋਕ ਹਨਰਣੈ ਦਾ ਸਲੋਕ ਿ।ੈ ਪ੍ਹਿਲੇ ਦੋਵੇਂ ਸਲੋਕਾ ਂਹਵਚ ਹਵਚਾਰੇ ਗਏ ‘ਸੂਤਕ’ ਦੇ ਸੰਕਲਪ੍ ਨੰੂ ਇਸ ਸਲੋਕ ਹਵਚ ਪੂ੍ਰੀ 

ਤਰਹਾਂ ਨਕਾਰ ਕੇ ਜਨਮ ਤੇ ਮੌਤ ਨੰੂ ਕਰਤਾ ਪੁ੍ਰਖ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨਾਲ ਜੋਹੜਆ ਿੈ। ਗੁਰ ੂਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਮੁਚੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਾਂਗ ਇਸ 

ਸਲੋਕ ਹਵਚ ਵੀ ‘ਗੁਰ’ੂ ਨੰੂ ਭਰਮ ਨਹਵਰਤਕ ਦੇ ਰੂਪ੍ ਹਵਚ ਅਹਭਹਵਅਕਤ ਕੀਤਾ ਿੈ, ਹਕਉਂਹਕ ਗੁਰ ੂਿੀ ਦੁਹਨਆਵੀ ਜੀਵਾ ਂਨੰੂ 

ਇਸ ਰੱਬੀ ਰਜ਼ਾ ਦੀ ਸੋਝੀ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਿ।ੈ ਹਜਨਹਾ ਂਗੁਰਮੁਖਾ ਂਨੰੂ ਇਿ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਿੈ, ਉਨਹਾ ਂਨੰੂ ਕੋਈ ਸੂਤਕ ਨਿੀਂ 

ਲੱਗਦਾ। 

 

ਇਸ ਸਲੋਕ ਹਵਚ ਚਾਰ ਤੁਕਾਂ ਿਨ। ਪ੍ਹਿਲੀਆ ਂਹਤੰਨ ਤੁਕਾਂ ਦਾ ਮਾਤਰਾ ਹਵਧਾਨ ੧੩+੧੧ ਦਾ ਿੈ। ਚਉਥੀ ਤੁਕ ੪+੧੨+੧੦ 

ਮਾਤਰਾ ਹਵਧਾਨ ਵਾਲੀ ਿੈ। ਇਥੇ ‘ਨਾਨਕ’ (੪ ਮਾਤਰਾਵਾ)ਂ ਦੀ ਵਧੀਕ ਵਰਤੋਂ ਿ,ੈ ਜਦਹਕ ਬਾਕੀ ੧੨+੧੦ ਦੇ ਉਚਾਰਣ 

ਅਨੁਸਾਰ ੧੩+੧੧ ਿੀ ਬਣਦਾ ਿ।ੈ ਸੋ ਇਸ ਸਲੋਕ ਨੰੂ ਦੋਿਰਾ ਛੰਦ ਅਧੀਨ ਰਹਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਇਿ ਸਲੋਕ ਦੋ ਦੋਿਰੇ ਜੋੜ 

ਕੇ ਬਹਣਆ ਿੈ। 

 

ਪਉੜੀ ॥ 

ਸਰਤਗੁਿ ੁਵਡਾ ਕਰਿ ਸਾਲਾਹੀਐ   ਰਜਸੁ ਰਵਰਿ ਵਡੀਆ ਵਰਡਆਈਆ ॥ 

ਸਰਹ ਮੇਲੇ  ਤਾ ਨਦਿੀ ਆਈਆ ॥ 

ਜਾ ਰਤਸੁ ਭਾਣਾ  ਤਾ ਮਰਨ ਵਸਾਈਆ ॥ 

ਕਰਿ ਹੁਕਮ ੁਮਸਤਰਕ ਹਥ ੁਧਰਿ   ਰਵਿਹ ੁਮਾਰਿ ਕਢੀਆ ਬੁਰਿਆਈਆ ॥ 

ਸਰਹ ਤੁਠੈ  ਨਉ ਰਨਰਧ ਪਾਈਆ ॥੧੮॥ 

 

ਸ਼ਾਬਦਕ ਅਨੁਵਾਦ 

ਸਹਤਗੁਰ ੂਨੰੂ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਸਲਾਿੁਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ, ਹਜਸ ਹਵਚ ਵੱਡੀਆ ਂਵਹਡਆਈਆ ਂਿਨ। 

(ਜਦੋਂ) ਪ੍ਰਭੂ-ਪ੍ਤੀ ਨੇ (ਜੀਵ, ਸਹਤਗੁਰੂ ਨਾਲ) ਹਮਲਾ ਹਦਤ,ੇ ਉਦੋਂ (ਸਹਤਗੁਰ ੂਦੀਆ ਂਇਿ ਵਹਡਆਈਆ)ਂ ਨਜ਼ਰੀਂ ਆਈਆਂ। 

(ਹਫਰ) ਜਦੋਂ ਉਸ ਸਹਤਗੁਰ ੂ ਨੰੂ ਭਾਇਆ, ਉਦੋਂ (ਉਸ ਨੇ ਇਿ ਵਹਡਆਈਆ ਂਉਨਹਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦੇ) ਮਨ ਹਵਚ ਵਸਾ ਹਦਤੀਆਂ। 
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(ਸਹਤਗੁਰ ੂਨੇ ਉਨਹਾ ਂਦੇ) ਹਸਰ ਉਤੇ ਿੱਥ ਰਖ ਕੇ (ਤੇ ਆਪ੍ਣਾ ਇਲਾਿੀ) ਿੁਕਮ ਵਰਤਾ ਕੇ, (ਉਨਹਾਂ ਦੇ) ਅੰਦਰੋਂ ਬੁਹਰਆਈਆ ਂਮਾਰ 

ਕੇ ਬਾਿਰ ਕਢ ਹਦਤੀਆਂ। 

(ਇਸ ਤਰਹਾਂ) ਪ੍ਰਭੂ-ਪ੍ਤੀ ਦੇ ਤਰੁੱਠ ਪੈ੍ਣ (ਅਤੇ ਸਹਤਗੁਰ ੂਦਾ ਹਮਲਾਪ੍ ਿੋ ਜਾਣ) ਸਦਕਾ, (ਉਨਹਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨੇ) ਨੌਂ  ਹਨਧੀਆ ਂਪ੍ਾ 

ਲਈਆਂ। 

 

ਭਾਵਾਰਥਕ-ਹਸਰਜਣਾਤਮਕ ਅਨੁਵਾਦ 

ਸਹਤਗੁਰ ੂਨੰੂ ਵੱਹਡਓਂ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਸਲਾਿੁਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ, ਹਜਸ ਹਵਚ ਵੱਡੀਆ ਂਹਸਫਤਾਂ ਿਨ। 

ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ-ਪ੍ਤੀ ਨੇ ਆਪ੍ਣੀ ਹਕਰਪ੍ਾ ਸਦਕਾ ਜੀਵ, ਸਹਤਗੁਰ ੂਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਹਦਤੇ, ਉਦੋਂ ਇਿ ਵਹਡਆਈਆ ਂਉਨਹਾਂ 

ਜੀਵਾ ਂਨੰੂ ਹਦਰਸ਼ਟੀਗੋਚਰ ਿੋਈਆਂ। ਹਫਰ ਜਦੋਂ ਉਨਹਾਂ ਨੇ ਸਹਤਗੁਰ ੂਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਮਨ ਜੋਹੜਆ (ਸਹਤਗੁਰੂ ਨੰੂ ਭਾਇਆ), ਉਦੋਂ 

ਉਸ ਨੇ ਇਿ ਵਹਡਆਈਆ ਂਜੀਵਾ ਂਦੇ ਮਨ ਹਵਚ ਵਸਾ ਹਦਤੀਆਂ। 

ਸਹਤਗੁਰ ੂਨੇ ਆਪ੍ਣੇ ਸ਼ਬਦ-ਉਪ੍ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ (ਮੱਥ ੇਉਤ ੇਿੱਥ ਰਖ ਕੇ) ਤੇ ਆਪ੍ਣਾ ਇਲਾਿੀ ਿੁਕਮ ਵਰਤਾ ਕੇ, 

ਸਾਰੀਆ ਂਬੁਹਰਆਈਆ ਂਉਨਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਹਵਚੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਹਦਤੀਆਂ। 

ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ-ਪ੍ਤੀ ਦੀ ਹਕਰਪ੍ਾ ਨਾਲ ਗੁਰ-ੂਹਗਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੀ ਿੋ ਜਾਣ ਸਦਕਾ, ਉਨਹਾ ਂਜੀਵਾ ਂਨੇ ਅੰਤਰ-ਆਤਮੇ ਮਾਨੋ ਨੌਂ  

ਹਨਧੀਆ ਂਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰ ਲਈਆਂ। 

 

ਪ੍ਦ ਅਰਥ 

ਸਹਤਗੁਰ ੁ= ਸਹਤਗੁਰ, ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।  

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

 

ਵਡਾ ਕਹਰ = ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ, ਵਹਡਆ ਕੇ। 

ਹਕਹਰਆ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ।21  

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ - ਵਡ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਵੱਡ; ਸੰਸਹਿਤ - ਵਡਰ (र्ड्र - ਵੱਡਾ, ਮਿਾਨ) + ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਕਹਰ (ਕਰ ਕੇ); 

ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਕਹਰਇ; ਸੰਸਹਿਤ - ਕਰੋਹਤ (करोतत - ਕਰਦਾ ਿੈ)। 

 

                                                

21 ‘ਵਡਾ ਕਹਰ’ ਇਥੇ ‘ਸਾਲਾਿੀਐ’ ਹਕਹਰਆ ਦੀ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦਸਣ ਕਰਕੇ ਸਮਾਸੀ ਹਕਹਰਆ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ ਿੈ। ਇਸ ਨੰੂ ‘ਵਡਾ’ ਅਤੇ 

‘ਕਹਰ’ ਦ ੋਵਖ ਵਖ ਪ੍ਦਾਂ ਵਜੋਂ ਲੈਣਾ ਠੀਕ ਨਿੀਂ।  
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ਸਾਲਾਿੀਐ = ਸਲਾਿੁੰਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। 

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

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਸਲਾਿਣਾ (ਸਲਾਿੁਣਾ/ਹਸਫਤ ਕਰਨੀ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਸਲਾਿਇ; ਪ੍ਾਲੀ - ਹਸਲਾਘਹਤ (ਸਲਾਿੁੰਦਾ/ਪ੍ਰਸੰਸਾ 

ਕਰਦਾ ਿ)ੈ; ਸੰਸਹਿਤ - ਸ਼ਲਾਘਤ ੇ(शलाघते - ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਿੈ, ਸ਼ੇਖੀ ਮਾਰਦਾ ਿ,ੈ ਸਲਾਿੁੰਦਾ/ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਕਰਦਾ ਿ)ੈ। 

 

ਹਜਸੁ = ਹਜਸ (ਹਵਚ)। 

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

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

(यािशृ - ਹਜਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ, ਜੈਸਾ)। 

 

ਹਵਹਚ = ਹਵਚ, ਅੰਦਰ। 

ਸੰਬੰਧਕ। 

ਹਸੰਧੀ - ਹਵਹਚ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਹਵੱਹਚ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਹਵੱਚ; ਸੰਸਹਿਤ - ਵਰ੍ਤ੍ਮਹਨ੍ (र्त्मवतन् - ਹਵਚ)। 

 

ਵਡੀਆ = ਵੱਡੀਆ,ਂ ਮਿਾਨ। 

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

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

 

ਵਹਡਆਈਆ = ਵਹਡਆਈਆ,ਂ ਹਸਫਤਾਂ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀਹਲਗੰ, ਬਿੁਵਚਨ। 

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

 

ਸਹਿ = ਪ੍ਤੀ ਨੇ, ਪ੍ਰਭੂ-ਪ੍ਤੀ ਨੇ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਸਿ; ਫ਼ਾਰਸੀ - ਸ਼ੌਿਰ (ਖਸਮ, ਮਾਲਕ, ਪ੍ਤੀ, ਕੰਤ)। 
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ਮੇਲੇ = ਹਮਲਾਏ, ਹਮਲਾ ਹਦਤੇ। 

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

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਮੇਲਣਾ; ਲਹਿੰਦੀ - ਮੇਲਣ (ਹਮਲਾਉਣਾ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਮੇਲਅਇ/ਹਮਲਾਵਇ (ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਿੈ); ਸੰਸਹਿਤ 

- ਮੇਲਯਹਤ (मेलयतत/मेलाियतत - ਨਾਲ ਹਮਲਾਉਂਦਾ ਿ/ੈਜੋੜਦਾ ਿੈ)। 

 

ਤਾ = ਤਾ,ਂ ਤਦੋਂ, ਉਦੋਂ। 

ਯੋਜਕ। 

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

 

ਨਦਰੀ = ਨਜ਼ਰੀਂ, ਨਜ਼ਰ ਹਵਚ, ਹਨਗਾਿ/ਹਦਰਸ਼ਟੀ ਹਵਚ।    

ਨਾਂਵ, ਅਹਧਕਰਣ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਅਰਬੀ - ਨਜ਼ਰ (ਦੇਖਣਾ, ਹਦਰਸ਼ਟੀ)। 

 

ਆਈਆ = ਆਈਆਂ। 

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

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਆਉਣਾ; ਲਹਿੰਦੀ - ਆਵੁਣ (ਆਉਣਾ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਆਵੇਇ/ਆਵਇ (ਆਉਂਦਾ ਿੈ); ਆਪੇ੍ਹਤ; ਸੰਸਹਿਤ - 

ਆਪ੍ਯਹਤ (आियतत - ਪ੍ਿੁੰਚਾਉਂਦਾ ਿੈ)। 

 

ਜਾ = ਜਾ,ਂ ਜਦੋਂ। 

ਯੋਜਕ। 

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਜਾ (ਜਦੋਂ, ਜੋ, ਹਜਸ ਆਹਦ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਜਾਵ; ਸੰਸਹਿਤ - ਯਾਵਤ੍ (यार्त् - ਜਦੋਂ, ਹਜੰਨਾ, ਹਜਤਨਾ)। 

 

ਹਤਸੁ = ਹਤਸ ਨੰੂ, ਉਸ (ਸਹਤਗੁਰੂ) ਨੰੂ। 

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

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਹਤਸ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਤੇਸ/ਤਸ/ਤੇਣ; ਪ੍ਾਲੀ - ਤੇਨ; ਸੰਸਹਿਤ - ਤਿ (त: - ਹਤਸ)। 
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ਭਾਣਾ = ਭਾਇਆ, ਚੰਗਾ ਲਗਾ। 

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

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਭਾਣਾ (ਇੱਛਾ); ਹਸੰਧੀ - ਭਾਣੋ (ਰੱਬ ਦੀ ਇੱਛਾ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਭਾਣ; ਸੰਸਹਿਤ - ਭਾਨ (भान - ਿਾਜਰੀ, 

ਰੂਪ੍, ਪ੍ਰਤੀਤ)। 

 

ਮਹਨ = ਮਨ ਹਵਚ। 

ਨਾਂਵ, ਅਹਧਕਰਣ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।  

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

 

ਵਸਾਈਆ = ਵਸਾਈਆਂ, ਵਸਾ ਹਦਤੀਆਂ। 

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

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਵਸਣਾ (ਵਸਣਾ/ਆਬਾਦ ਿੋਣਾ); ਲਹਿੰਦੀ - ਵੱਸਣ (ਵਸਣਾ); ਸੰਸਹਿਤ - ਵਸਹਤ (र्सतत - ਰਹਿੰਦਾ ਿੈ, 

ਵਸਦਾ ਿ)ੈ। 

 

ਕਹਰ = (ਿੁਕਮ) ਕਰ ਕੇ, (ਿੁਕਮ) ਵਰਤਾ ਕੇ। 

ਪੂ੍ਰਬ ਪੂ੍ਰਣ ਹਕਰਦੰਤ (ਹਕਹਰਆ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ)। 

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

 

ਿੁਕਮੁ = ਿੁਕਮ, ਅਦੇਸ਼, ਫੁਰਮਾਨ।  

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਅਰਬੀ - ਿੁਕਮ (حُکم - ਆਦੇਸ਼)। 

 

ਮਸਤਹਕ = ਮਸਤਕ/ਮੱਥ ੇਉਤੇ, ਹਸਰ ਉਤੇ। 

ਨਾਂਵ, ਅਹਧਕਰਣ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।  

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਮਸਤਕ; ਬਰਜ - ਮਸਤਕ; ਸੰਸਹਿਤ - ਮਤਤਕਿ (मततक: - ਹਸਰ, ਮੱਥਾ, ਖੋਪ੍ੜੀ)। 
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ਿਥੁ = ਿੱਥ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

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

ਿੱਥ)। 

 

ਧਹਰ = ਧਰ ਕੇ, ਰਖ ਕੇ। 

ਪੂ੍ਰਬ ਪੂ੍ਰਣ ਹਕਰਦੰਤ (ਹਕਹਰਆ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ)। 

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

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

 

ਹਵਚਿੁ = ਹਵਚੋਂ, ਅੰਦਰੋਂ, (ਮਨ) ਹਵਚੋਂ/ਅੰਦਰੋਂ। 

ਨਾਂਵ, ਅਪ੍ਾਦਾਨ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਹਵਚਿ;ੁ ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਹਵੱਹਚ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਹਵੱਚ; ਸੰਸਹਿਤ - ਵਰ੍ਤ੍ਮਹਨ੍ (र्त्मवतन् - ਹਵਚ)। 

 

ਮਾਹਰ = ਮਾਰ ਕੇ। 

ਪੂ੍ਰਬ ਪੂ੍ਰਣ ਹਕਰਦੰਤ (ਹਕਹਰਆ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ)। 

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਮਾਹਰ (ਮਾਰ ਕੇ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਮਾਰੇਇ/ਮਾਰਇ (ਮਾਰਦਾ ਿੈ, ਵਾਰ ਕਰਦਾ ਿੈ); ਪ੍ਾਲੀ - ਮਾਰੇਹਤ; ਸੰਸਹਿਤ - 

ਮਾਰਯਹਤ (मारयतत -  ਮਾਰਦਾ ਿ)ੈ। 

 

ਕਢੀਆ = ਕਢੀਆਂ, ਬਾਿਰ ਕਢ ਹਦਤੀਆਂ। 

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

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਕਢ ੈ(ਬਾਿਰ ਕਢਦਾ ਿੈ); ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਕਢ/ੈਕੱਢਇ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਕਡਢਇ (ਹਖਚਦਾ ਿੈ, ਲਕੀਰ ਮਾਰਦਾ ਿ,ੈ 

ਿਲ ਵਾਿੁੰਦਾ ਿੈ); ਸੰਸਹਿਤ - ਕਡ੍ਢਹਤ (कड्ढतत - ਹਖਚਦਾ ਿੈ, ਬਾਿਰ ਕਢਦਾ ਿੈ)।  
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ਬੁਹਰਆਈਆ = ਬੁਹਰਆਈਆਂ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ/ਲਹਿੰਦੀ  - ਬੁਰਾ/ਬੁਰੀ/ਬੁਰਾਈ/ਬੁਹਰਆਈ; ਹਸੰਧੀ - ਬੁਰ/ੋ (ਨੱਕਿੀਣ, ਬੁਰਾ); ਬਰਜ - ਬੁਰਾ/ਬੁਰੀ/ਬੁਰਾਈ; 

ਸੰਸਹਿਤ - ਬੁਰ (बुर - ਨੁਕਸਦਾਰ, ਦੋਸ਼ਪ੍ੂਰਨ)।22 

 

ਸਹਿ = ਪ੍ਤੀ (ਦੇ ਤੱੁਠਣ) ਨਾਲ, ਪ੍ਰਭੂ-ਪ੍ਤੀ (ਦੇ ਤਰੁੱਠ ਪੈ੍ਣ) ਸਦਕਾ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਣ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਸਿ; ਫ਼ਾਰਸੀ - ਸ਼ੌਿਰ (ਖਸਮ, ਮਾਹਲਕ, ਪ੍ਤੀ, ਕੰਤ)। 

 

ਤੁਠੈ = ਤੱੁਠਣ ਨਾਲ, ਤਰੁੱਠ ਪੈ੍ਣ ਸਦਕਾ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਿੋਣ ਨਾਲ; ਹਕਰਪ੍ਾ ਨਾਲ। 

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

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਤੁਠਾ; ਹਸੰਧੀ - ਤੁਠੋ/ਟੁਠੋ (ਖੁਸ਼ ਿੋਣਾ); ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ/ਪ੍ਾਲੀ - ਤੱੁਟ੍ਠ; ਸੰਸਹਿਤ - ਤੁਸ਼੍ਟ (तुष्ट - 

ਸੰਤੁਸ਼ਟ, ਖੁਸ਼)। 

 

ਨਉ = ਨੌਂ। 

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

ਅਵਧੀ/ਨੇਪ੍ਾਲੀ - ਨਉ; ਲਹਿੰਦੀ - ਨੌ; ਹਸੰਧੀ - ਨਵ; ਕਸ਼ਮੀਰੀ - ਨਵ/ਨਉ/ਨਮ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਨਵਮ/ਨਵ/ਨਉ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - 

ਣਵ; ਪ੍ਾਲੀ - ਨਵ; ਸੰਸਹਿਤ - ਨਵਨ੍ (नर्न् - ਨੌ)। 

 

ਹਨਹਧ = ਹਨਧੀਆਂ।23 

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ। 

                                                

22 ‘ਬੁਹਰਆਈ/ਬੁਰਾਈ’ ਦੀ ਹਵਉਤਪ੍ਤੀ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਵੀ ਹਮਲਦੀ ਿੈ: ਬਰਜ - ਬੁਰਾਈ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਹਵਰਆੂਈ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - 

ਹਵਰੂਆਯਾ; ਸੰਸਹਿਤ - ਹਵਰੂਪ੍ਤਾ (तर्रूिता - ਹਵਗਹੜਆ ਿੋਇਆ ਰੂਪ੍ ਿੋਣ ਦਾ ਭਾਵ, ਹਵਰੂਪ੍)। 

23 ਹਿੰਦੂ ਹਮਹਥਿਾਸ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਨਉ ਹਨਹਧ’ ਦਾ ਭਾਵ ਧਨ ਦੇ ਦੇਵਤ ੇਕੁਬੇਰ ਦੇ ਚਮਤਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ, ਹਜਸ ਹਵਚ ਨੌਂ  ਵੱਡ ੇਰਤਨ 

ਮੰਨੇ ਜਾਂਦ ੇਿਨ, ਤੋਂ ਿੈ। ਪ੍ਰ ਗੁਰਮਹਤ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਿੀ ਉਿ ਨਉ-ਹਨਹਧ ਿੈ, ਹਜਸ ਤੋਂ ਮਨੁਖੀ ਮਨ ਦੀਆ ਂਸਾਰੀਆ ਂ

ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂ੍ਰਤੀ ਿੁੰਦੀ ਿ:ੈ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਹਸਮਰਹਨ ਹਰਹਧ ਹਸਹਧ ਨਉ ਹਨਹਧ ॥ -ਗੁਰ ੂਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ੨੬੩ 
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ਬਰਜ - ਹਨਹਧ/ਹਨਹਦ੍ਧ/ਹਨਧੀ (ਨੌ ਹਨਧੀਆਂ); ਸੰਸਹਿਤ - ਹਨਹਧਿ (तनतध: - ਖਜ਼ਾਨਾ, ਭੰਡਾਰ; ਕੁਬੇਰ ਦੇ ਨੌ ਖਜ਼ਾਨੇ)। 

 

ਪ੍ਾਈਆ = ਪ੍ਾਈਆਂ, ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰ ਲਈਆਂ। 

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

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

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

ਕਰਦਾ ਿ)ੈ। 

 

॥੧੮॥ = ਅਠਾਰਹਵੀਂ ਪ੍ਉੜੀ ਸੰਪ੍ੂਰਨ। 

 

ਕਾਹਵਕ ਪ੍ਖ 

ਇਸ ਪ੍ਉੜੀ ਹਵਚ ਸਹਿਜ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਰਾਿੀਂ ਫੁਰਮਾਨ ਿੈ ਹਕ ਵੱਡੇ ਸਹਤਗੁਰ ੂਦੀ ਹਸਫਹਤ ਕਰਨੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ, ਹਜਸ ਹਵਚ 

ਵੱਡੀਆ ਂਵਹਡਆਈਆ ਂਿਨ। ਪ੍ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਹਜਨਹਾਂ ਮਨੁਖਾਂ ਨੰੂ ਗੁਰ ੂਨਾਲ ਹਮਲਾਉਂਦਾ ਿੈ, ਉਿੀ ਸਹਤਗੁਰ ੂਦੇ ਇਿ ਗੁਣ ਵੇਖ ਪ੍ਾਉਂਦੇ 

ਿਨ। ਹਫਰ, ਗੁਰ-ੂਹਗਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੀ ਸਦਕਾ ਇਿ ਗੁਣ ਜੀਵ ਦੇ ਮਨ ਹਵਚ ਵਸ ਜਾਂਦੇ ਿਨ। ਐਸ ੇਜੀਵਾ ਂਦੇ ਮਨ ਦੀਆ ਂ

ਊਣਤਾਈਆ ਂਦੂਰ ਿ ੋਜਾਂਦੀਆ ਂਿੈ। ਜੀਵਾ ਨੰੂ ਨੌਂ  ਹਨਧੀਆ ਂਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਿੋ ਜਾਂਦੀਆ ਂਿਨ। 

 

ਇਸ ਪ੍ਉੜੀ ਹਵਚ ੫ ਤੁਕਾਂ ਿਨ। ਪ੍ਹਿਲੀ ਅਤੇ ਚਉਥੀ ਤੁਕ ਹਵਚ ੧੭+੧੬ ਅਤੇ ੧੩+੨੦ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਧਾਨ ਿੈ। 

ਦੂਜੀ, ਤੀਜੀ ਅਤੇ ਪੰ੍ਜਵੀਂ ਤੁਕ ਹਵਚ ਿਮਵਾਰ ੧੮, ੧੮ ਅਤੇ ੧੬ ਮਾਤਰਾਵਾ ਂਿਨ। 


