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ਪ੍ਉੜੀ ੧੯ 

 

ਜਾਣ-ਪ੍ਛਾਣ 

ਉਨੀਂਵੀਂ ਪ੍ਉੜੀ ਨਾਲ ੨ ਸਲੋਕ ਦਰਜ ਿਨ। ਪ੍ਹਿਲੇ ਸਲੋਕ ਦੀਆ ਂ੯ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੀਆ ਂ੮ ਤੁਕਾਂ ਿਨ। ਪ੍ਹਿਲੇ ਸਲੋਕ ਹਵਚ 

ਹਿੰਦੂ ਪੁ੍ਜਾਰੀ (ਬਰਾਿਮਣ) ਵਲੋਂ  ਰਖੀ ਜਾਂਦੀ ਭੋਜਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਬਾਿਰੀ ਸੁੁੱਚ-ਹਭੁੱਟ ਉਪ੍ਰ ਹਤਖਾ ਹਵਅੰਗ ਿੈ। ਦੂਜਾ ਸਲੋਕ 

ਇਸਤਰੀ ਨੰੂ ਨੀਵਾਂ ਸਮਝਣ ਵਾਹਲਆਂ ਨੰੂ ਤਾੜਨਾ ਕਰਦਾ ਿੋਇਆ ਮਨੁਖੀ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਹਵਚ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਮਿਾਨਤਾ ਨੰੂ 

ਹਬਆਨ ਕਰਦਾ ਿ।ੈ ਪ੍ਉੜੀ ਦਸਦੀ ਿ ੈਹਕ ਕੀ ਬਰਾਿਮਣ, ਕੀ ਸ਼ੂਦਰ, ਕੀ ਪੁ੍ਰਖ ਤੇ ਕੀ ਇਸਤਰੀ - ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਿਨ। ਹਕਸੇ ਨੰੂ 

ਮਾੜਾ ਨਿੀਂ ਆਖਣਾ ਚਾਿੀਦਾ। 

 

ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੧॥ 

ਪਹਿਲਾ ਸੁਚਾ ਆਹਪ ਿੋਇ   ਸੁਚੈ ਬੈਠਾ ਆਇ ॥ 

ਸੁਚੇ ਅਗੈ ਰਹਿਓਨੁ   ਕੋਇ ਨ ਹਿਹਿਓ ਜਾਇ ॥ 

ਸੁਚਾ ਿੋਇ ਕੈ ਜੇਹਿਆ   ਲਗਾ ਪੜਹਿ ਸਲੋਕੁ ॥ 

ਕੁਿਥੀ ਜਾਈ ਸਹਿਆ   ਹਕਸੁ ਏਿ ੁਲਗਾ ਦੋਿ ੁ॥ 

ਅੰਨੁ ਦੇਿਤਾ  ਪਾਿੀ ਦੇਿਤਾ  ਬੈਸੰਤਰ ੁਦੇਿਤਾ ਲੂਿੁ  ਪੰਜਿਾ ਪਾਇਆ ਹਿਰਤ ੁ॥ 

ਤਾ ਿੋਆ ਪਾਕੁ ਪਹਿਤੁ ॥ 

ਪਾਪੀ ਹਸਉ ਤਨੁ ਗਹਿਆ   ਥੁਕਾ ਪਈਆ ਹਤਤ ੁ॥ 

ਹਜਤ ੁਮੁਹਿ ਨਾਮੁ ਨ ਊਚਰਹਿ   ਹਬਨੁ ਨਾਿ ੈਰਸ ਿਾਹਿ ॥ 

ਨਾਨਕ ਏਿ ੈਜਾਿੀਐ   ਹਤਤ ੁਮੁਹਿ ਥੁਕਾ ਪਾਹਿ ॥੧॥ 

 

ਸ਼ਾਬਦਕ ਅਨੁਵਾਦ 

(ਬਰਾਿਮਣ ਭੋਜਨ ਛਕਣ ਲਈ)ਪ੍ਹਿਲਾ ਂਆਪ੍ ਸੁੁੱਚਾ ਿੋ ਕੇ, (ਜਜਮਾਨ ਦੇ ਸੁੁੱਚ ੇਕੀਤੇ ਚਉਕ)ੇ ਹਵਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਹਗਆ। 

(ਹਿਰ) ਉਸ (ਜਜਮਾਨ) ਨੇ ਸੁੁੱਚੇ (ਬਰਾਿਮਣ) ਅੁੱਗੇ (ਸੁੁੱਚਾ ਭੋਜਨ ਆ) ਰਹਖਆ, (ਹਜਸ ਨੰੂ) ਹਕਸੇ ਨੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਛੁਹਿਆ ਨਿੀਂ  

ਸੀ। 

(ਇਉਂ ਪੂ੍ਰੀ ਤਰ੍ਾਂ) ਸੁੁੱਚਾ ਿ ੋਕੇ (ਬਰਾਿਮਣ ਨੇ ਉਿ ਭੋਜਨ) ਖਾਧਾ, ਤੇ ਸਲੋਕ ਪ੍ੜ੍ਣ ਲਗ ਹਪ੍ਆ। 

(ਹਿਰ, ਉਸ ਪ੍ਹਵੁੱਤਰ ਭੋਜਨ ਨੰੂ ਆਪ੍ਣੇ ਹਿਡ ਹਵਚ ਪ੍ਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰਾਿਮਣ ਨੇ ਉਸ ਨੰੂ ਹਵਸ਼ਟਾ ਦੇ ਰੂਪ੍ ਹਵਚ ਬਾਿਰ) 

ਗੰਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਸੁੁੱਟ ਹਦਤਾ, ਇਿ ਦੋਸ਼ ਹਕਸ ਨੰੂ ਲੁੱਗਾ? 
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(ਜਜਮਾਨ ਵਲੋਂ  ਭੋਜਨ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਵਰਹਤਆ ਹਗਆ) ਅੰਨ ਪ੍ਹਵੁੱਤਰ ਸੀ, ਪ੍ਾਣੀ ਪ੍ਹਵੁੱਤਰ ਸੀ, ਅੁੱਗ ਤੇ ਨਮਕ ਪ੍ਹਵੁੱਤਰ ਸੀ; 

(ਤੇ ਜਦੋਂ) ਪੰ੍ਜਵਾਂ (ਪ੍ਹਵੁੱਤਰ ਪ੍ਦਾਰਥ) ਹਿਉ ਪ੍ਾਇਆ ਹਗਆ ਤਾਂ (ਸਾਰਾ ਭੋਜਨ) ਪ੍ਾਕ-ਪ੍ਹਵੁੱਤਰ ਿੋ ਹਗਆ। 

(ਪ੍ਰ, ਵੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਪ੍ਰਮ-ਪ੍ਹਵੁੱਤਰ ਭੋਜਨ ਨੰੂ ਮਨੁਖ ਦੇ) ਪ੍ਾਪ੍ੀ ਤਨ ਨਾਲ ਹਮਲਾਇਆ ਹਗਆ, (ਤਾ ਂਉਿ ਹਵਸ਼ਟਾ ਬਣ 

ਹਗਆ ਤੇ) ਉਸ ਉਤ ੇਥੁਕਾਂ ਪ੍ਈਆਂ। 

ਹਜਸ ਮੂੰਿ ਨਾਲ (ਮਨੁਖ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ) ਨਾਮ ਨਿੀਂ ਉਚਾਰਦੇ (ਤੇ) ਨਾਮ ਤੋਂ ਹਬਨਾ ਂ(ਿੀ) ਰਸੀਲੇ ਪ੍ਦਾਰਥ ਖਾਦਂੇ ਿਨ। ਨਾਨਕ! ਇਉਂ 

ਿੀ ਜਾਨਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ ਹਕ ਉਸ ਮੂੰਿ ਉਤੇ (ਵੀ) ਥੁਕਾਂ (ਿੀ) ਪ੍ੈਂਦੀਆਂ ਿਨ। 

 

ਭਾਵਾਰਥਕ-ਹਸਰਜਣਾਤਮਕ ਅਨੁਵਾਦ 

ਬਰਾਿਮਣ ਭੋਜਨ ਛਕਣ ਲਈ ਇਸ਼ਨਾਨ ਆਹਦ ਹਕਹਰਆ ਰਾਿੀਂ ਪ੍ਹਿਲਾ ਂਆਪ੍ ਸੁੁੱਚਾ ਿੋ ਕੇ, ਗੋਿੇ ਆਹਦ ਦਾ ਪੋ੍ਚਾ ਿੇਰ ਕੇ1 ਸੁੁੱਚੇ 

ਕੀਤੇ ਿੋਏ ਜਜਮਾਨ ਦੇ ਚਉਕੇ ਹਵਚ ਆ ਬੈਹਠਆ। 

ਹਿਰ ਜਜਮਾਨ ਨੇ ਉਸ ਸੁੁੱਚੇ ਬਰਾਿਮਣ ਅਗੇ ਉਿ ਸੁੁੱਚਾ ਭੋਜਨ ਆ ਰਹਖਆ, ਹਜਸ ਨੰੂ ਹਕਸੇ ਨੇ ਅਜੇ ਛੁਹਿਆ ਵੀ ਨਿੀਂ ਸੀ। 

ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪੂ੍ਰੀ ਤਰ੍ਾਂ ਸੁੁੱਚਾ ਿੋ ਕੇ ਬਰਾਿਮਣ ਨੇ ਉਿ ਸੁੁੱਚਾ ਭੋਜਨ ਛਹਕਆ ਤੇ ਭੋਜਨ ਛਕਣ ਉਪ੍ਰੰਤ ਹਨਰਧਾਰਤ ਪ੍ਹਵੁੱਤਰ 

ਮੰਤਰ2 ਪ੍ੜ੍ਨ ਲਗ ਹਪ੍ਆ।  

ਹਿਰ, ਉਸ ਭੋਜਨ ਨੰੂ ਆਪ੍ਣੇ ਹਿਡ ਹਵਚ ਪ੍ਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਰਾਿਮਣ ਨੇ ਉਸ ਨੰੂ ਹਵਸ਼ਟਾ ਦੇ ਰੂਪ੍ ਹਵਚ ਬਾਿਰ ਗੰਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ 

ਸੁੁੱਟ ਹਦਤਾ। ਦੁੱਸੋ, ਸੁੁੱਚੇ ਭੋਜਨ ਨੰੂ ਗੰਦਾ ਕਰਕੇ ਸੁੁੱਟਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕੋਣ ਿੋਇਆ? 

ਹਕਉਂਹਕ ਜਜਮਾਨ ਵਲੋਂ  ਭੋਜਨ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਵਰਹਤਆ ਹਗਆ ਅੰਨ ਪ੍ਹਵੁੱਤਰ ਸੀ, ਪ੍ਾਣੀ ਪ੍ਹਵੁੱਤਰ ਸੀ, ਅੁੱਗ ਤੇ ਨਮਕ ਵੀ 

ਪ੍ਹਵੁੱਤਰ ਸਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪੰ੍ਜਵਾਂ ਪ੍ਹਵੁੱਤਰ ਪ੍ਦਾਰਥ ਹਿਉ ਇਸ ਹਵਚ ਪ੍ਾਇਆ ਹਗਆ ਤਾ ਂਸਾਰਾ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਮ-ਪ੍ਹਵੁੱਤਰ ਿੋ 

ਹਗਆ। 

ਪ੍ਰ, ਵੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਪ੍ਰਮ-ਪ੍ਹਵੁੱਤਰ ਭੋਜਨ ਨੰੂ ਮਨੁਖ ਦੇ ਪ੍ਾਪ੍ੀ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਹਮਲਾਇਆ3 ਹਗਆ ਤਾਂ ਉਿ ਹਵਸ਼ਟਾ ਬਣ ਹਗਆ 

ਤੇ ਉਸ ਉਤੇ ਥੁਕਾਂ ਪੈ੍ਣ ਲਗ ਪ੍ਈਆਂ; ਭਾਵ, ਉਿ ਹਿਰਣਾਜੋਗ ਿੋ ਹਗਆ।4 

                                                

1 ਦੇ ਕੈ ਚਉਕਾ ਕਿੀ ਕਾਰ ॥ -ਗੁਰ ੂਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ੪੭੨ 

2 ਭੋਜਨ ਛਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਿ ਸਲੋਕ ਪ੍ਹੜ੍ਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ: अन्नाद्धवन्ति भूिान्ि पर्जतयादन्नसम्भव:। यज्ञाद्धवन्ि 

पर्जतयो यज्ञ: कर्जसरु्द्धव: -३-१४ (ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਅੰਨ ਤੋਂ ਉਤਪੰ੍ਨ ਿੁੰਦੇ ਿਨ। ਅੰਨ ਦੀ ਉਤਪ੍ਤੀ ਵਰਖਾ ਤੋਂ ਿੁੰਦੀ ਿੈ। 

ਵਰਖਾ ਯੁੱਗ ਨਾਲ ਿੁੰਦੀ ਿੈ ਅਤੇ ਯੁੱਗ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਉਤਪੰ੍ਨ ਿੋਣ ਵਾਲੇ ਿਨ।) -ਸ਼ਰੀ ਮਦ ਭਾਗਵਤ ਗੀਤਾ, ਗੀਤਾ ਪ੍ਰੈਸ, ਗੋਰਖਪ੍ੁਰ, 

ਪੰ੍ਨਾ ੫੨ 

3 ਪ੍ਰੋ. ਸਾਹਿਬ ਹਸੰਿ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦਾਰਥੀ ਹਵਦਵਾਨਾ ਂਨੇ ‘ਤਨੁ’ ਨੰੂ ਲਗੇ ਔਂਕੜ ਦੀ ਹਵਆਕਰਣਕ ਮਿੁੱਤਤਾ ਨੰੂ ਹਧਆਨ ਹਵਚ ਰਖਦ ੇ

ਿੋਏ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ‘ਸ਼ਰੀਰ ਨੰੂ/ਪ੍ਹਵੁੱਤਰ ਭੋਜਨ ਨੰੂ’ ਅਤੇ ‘ਭੋਜਨ ਦਾ ਪ੍ਹਵੁੱਤਰ ਸ਼ਰੀਰ’ ਆਹਦ ਕੀਤੇ ਿਨ ਜੋ ਹਕ ਅਿੁਕਵੇਂ 
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ਅਸਲ ਹਵਚ, ਨਾਨਕ! ਮਨੁਖ ਹਜਸ ਮੂੰਿ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਿੀਂ ਜਪ੍ਦੇ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪ੍ਣ ਤੋਂ ਹਬਨਾ ਂਿੀ ਸਵਾਦਲੇ ਭੋਜਨ ਆਹਦਕ 

ਖਾਂਦ ੇਿਨ, ਉਸ ਮੂੰਿ ਉਤ ੇਵੀ ਹਿਟਕਾਂ ਿੀ ਪ੍ੈਂਦੀਆਂ ਿਨ। ਭਾਵ, ਇਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਿੀ ਿ ੈਜੋ ਮਨੁਖ ਨੰੂ ਅੰਦਰੋਂ ਸੁੁੱਚਾ ਕਰ 

ਸਕਦਾ ਿ;ੈ ਨਾਮ ਨੰੂ ਮਨ ਹਵਚ ਵਸਾਉਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਬਾਿਰੀ ਸੁੁੱਚਮਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਿੀਂ।5 

 

ਪ੍ਦ ਅਰਥ 

ਪ੍ਹਿਲਾ = ਪ੍ਹਿਲਾ,ਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਹਿਲਾਂ। 

ਹਕਹਰਆ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ। 

ਉੜੀਆ/ਬੰਗਾਲੀ/ਲਹਿੰਦੀ - ਪ੍ਹਿਲਾ; ਬਰਜ - ਪ੍ਹਿਲ/ਪ੍ਹਿਲਾ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਪ੍ਹਿਲਯ/ਪ੍ਹਿਲ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਪ੍ਹਿੁੱਲ (ਪ੍ਹਿਲਾ, 

ਪ੍ਰਥਮ); ਸੰਸਹਿਤ - (प्रन्िल्ल - ਪ੍ਹਿਲਾ)। 

 

ਸੁਚਾ = ਸੁੁੱਚਾ, ਪ੍ਹਵੁੱਤਰ। 

ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ (ਬਰਾਿਮਣ/ਆਹਪ੍ ਦਾ), ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਲਹਿੰਦੀ - ਸੁੁੱਚਾ (ਸ਼ੁੁੱਧ, ਪ੍ਹਵੁੱਤਰ); ਸੰਸਹਿਤ - ਸ਼ੁਚਯ (शुचय - ਸ਼ੁੁੱਧ ਿੋਣ ਜੋਗ)।  

 

ਆਹਪ੍ = ਆਪ੍, ਖੁਦ। 

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

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਆਹਪ੍; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਅੁੱਪ੍ਣ; ਸੰਸਹਿਤ - ਆਤ੍ਮਹਨਿ੍ (आत्र्न्िि् - ਆਪ੍)। 

 

ਿੋਇ = (ਸੁੁੱਚਾ) ਿੋ ਕੇ। 

ਪੂ੍ਰਬ ਪੂ੍ਰਣ ਹਕਰਦੰਤ (ਹਕਹਰਆ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ)। 

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

 

                                                                                                                                                  

ਪ੍ਰਤੀਤ ਿੁੰਦੇ ਿਨ। ਪ੍ਰ ਵੇਖਣ ਹਵਚ ਆਇਆ ਿੈ ਹਕ ਕੁਝ ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਿੁੱਥ ਹਲਖਤ ਬੀੜਾ ਂਹਵਚ ‘ਤਨ’ ਹਬਨਾਂ ਔਂਕੜ-ਅੰਤ ਿੀ ਿੈ। 

ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਥੇ ਇਸ ਤੁਕ ਦਾ ਅਰਥ ਅਨਵੈ ਕਰਕੇ ਕਰਨਾ ਿੀ ਦਰੁਸਤ ਿੈ। 

4 ਰੂਪ੍ ਧੂਪ੍ ਸੋਗੰਧਤਾ ਕਾਪ੍ਰ ਭੋਗਾਹਦ ॥ ਹਮਲਤ ਸੰਹਗ ਪ੍ਾਹਪ੍ਸਟ ਤਨ ਿੋਏ ਦੁਰਗਾਹਦ ॥੨॥  -ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ੮੧੦ 

5 ਨਾਮ ਹਬਨਾ ਰਸ ਕਸ ਦੁਖ ੁਖਾਵੈ ਮੁਖੁ ਿੀਕਾ ਥੁਕ ਥੂਕ ਮੁਹਖ ਪ੍ਾਈ ॥੩॥ -ਗੁਰ ੂਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ੪੯੩ 



ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ  ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ, ਸੰਸਕਰਣ ੧ 

© SikhRI 2020. All Rights Reserved. GuruGranthSahib.SikhRI.org 4 

ਸੁਚ ੈ= ਸੁੁੱਚ ੇ(ਕੀਤੇ ਿੋਏ ਚਉਕੇ) ਹਵਚ/ਉਤੇ। 

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

ਲਹਿੰਦੀ - ਸੁੁੱਚਾ (ਸ਼ੁੁੱਧ, ਪ੍ਹਵੁੱਤਰ); ਸੰਸਹਿਤ - ਸ਼ੁਚਯ (शुचय - ਸ਼ੁੁੱਧ ਿੋਣ ਜੋਗ) 

 

ਬੈਠਾ = ਬੈਹਠਆ, ਬੈਠ ਹਗਆ, ਬਹਿ ਹਗਆ। 

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

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ/ਲਹਿੰਦੀ - ਬੈਠਾ; ਹਸੰਧੀ - ਵੇਠੋ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਬਇਟ੍ਠ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਉਵਹਵਟ੍ਠ/ਹਬਟ੍ਠ; ਸੰਸਹਿਤ - ਉਪ੍ਹਵਸ਼੍ਟ 

(उपन्वष्ट - ਬੈਠਾ ਿੋਇਆ)। 

 

ਆਇ = ਆ ਕੇ। 

ਪੂ੍ਰਬ ਪੂ੍ਰਣ ਹਕਰਦੰਤ (ਹਕਹਰਆ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ)। 

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

 

ਸੁਚ ੇ= ਸੁੁੱਚ ੇ(ਬਰਾਿਮਣ ਅਗੇ)। 

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

ਲਹਿੰਦੀ - ਸੁੁੱਚਾ (ਸ਼ੁਧ, ਪ੍ਹਵੁੱਤਰ); ਸੰਸਹਿਤ - ਸ਼ੁਚਯ (शुचय - ਸ਼ੁੁੱਧ ਿੋਣ ਜੋਗ)। 

 

ਅਗੈ = ਅਗੇ। 

ਸੰਬੰਧਕ।  

ਲਹਿੰਦੀ/ਹਸੰਧੀ - ਅਗੇ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਅੁੱਗ;ੈ ਪ੍ਰਾਹਿਤ/ਪ੍ਾਲੀ - ਅੁੱਗ/ਅੁੱਗ;ੇ ਸੰਸਹਿਤ - ਅਗਰ/ਅੁੱਗਰ ੇ(अग्र/अगे्र - ਅਗੇ)। 
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ਰਹਖਓਨੁ6 = ਰਹਖਆ+ਉਨੁ, ਰਹਖਆ ਉਸ ਨੇ, ਉਸ (ਜਜਮਾਨ) ਨੇ ਰਹਖਆ। 

ਹਕਹਰਆ, ਭੂਤਕਾਲ; ਅਨ ਪੁ੍ਰਖ, ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਲਹਿੰਦੀ - ਰਹਖਓਨੇ/ਰਹਖਆ+ਓਨ; + ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਓਅਣ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਅਮੁਣਾ (ਉਸ ਦੁਆਰਾ); ਸੰਸਹਿਤ - ਅਮੁਨਾ (अरु्िा - 

ਉਸ ਦੁਆਰਾ)। ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਰੁੱਖਇ+ਅਮੁਣਾ (ਰਖਦਾ ਿੈ+ਉਸ ਦੁਆਰਾ); ਪ੍ਾਲੀ - ਰੁੱਕ੍ਖਹਤ+?7; ਸੰਸਹਿਤ - ਰਕ੍ਸ਼ਹਤ+ਅਮੁਨਾ 

(रक्षन्ि+अरु्िा - ਰਹਖਆ ਕਰਦਾ ਿ+ੈਉਸ ਦੁਆਰਾ)। 

 

ਕੋਇ = ਕੋਈ ਵੀ ਨੇ, ਹਕਸੇ ਨੇ ਵੀ। 

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

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

 

ਨ = ਨਾ, ਨਿੀਂ। 

ਹਨਪ੍ਾਤ। 

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

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

 

ਹਭਹਟਓ = ਹਭੁੱਹਟਆ, ਛੁਹਿਆ, ਅਪ੍ਹਵੁੱਤਰ ਕੀਤਾ।8 

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

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਹਭੁੱਟਣਾ (ਛੋਿ ਨਾਲ ਅਪ੍ਹਵੁੱਤਰ ਕਰਨਾ); ਸੰਸਹਿਤ - ਹਭਰਸ਼ਟ (भ्रष्ट - ਹਡਹਗਆ ਿੋਇਆ , ਪ੍ਹਤਤ; 

ਭਟਹਕਆ)। 

 

                                                

6 ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਾਸ਼ਾਵਾ ਂਸੰਜੋਗਾਤਮਕ ਿੁੰਦੀਆ ਂਸਨ। ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਉਪ੍ਭਾਸ਼ਾ ‘ਲਹਿੰਦੀ’ ਅਜ ਵੀ ਹਸੰਧੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਿੋਰਨਾ ਂਭਾਸ਼ਾਵਾ ਂਨਾਲੋਂ  

ਵਧੇਰੇ ਸੰਜੋਗਾਤਮਕ ਿੈ। ਸੰਜੋਗਾਤਮਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾ ਂਹਵਚ ਨਾਂਵ ਅਤੇ ਹਕਹਰਆ ਦੇ ਸੰਜੋਗਾਤਮਕ ਰੂਪ੍ ਿੀ ਵਰਤ ੇਜਾਂਦੇ ਸਨ/ਿਨ। 

‘ਰਹਖਓਨੁ’ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ‘ਰਹਖਆ+ਉਨੁ’ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਿੈ। ਇਿ ਸ਼ੈਲੀ ਲਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਿੈ। ‘ਉਨੁ’ ਪੁ੍ਰਖਵਾਚੀ ਪ੍ੜਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ 

ਕਾਰਕ, ਅਨ ਪੁ੍ਰਖ, ਇਕਵਚਨ ਦਾ ਲਖਾਇਕ ਿ,ੈ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹਵਚ ‘ਉਸ ਨੇ’ ਦੇ ਅਰਥ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਿੈ। 

7ਪ੍ਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਰੂਪ੍ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਨਿੀਂ ਿੋਇਆ। 

8  ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਹਭੁੱਟ (ਮਲੀਨਤਾ); ਸੰਸਹਿਤ - ਹਵੁੱਟ (न्वट्ट - ਅਸ਼ੁਧਤਾ/ਅਪ੍ਹਵੁੱਤਰਤਾ)। 
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ਜਾਇ = ਜਾ ਕੇ। 

ਪੂ੍ਰਬ ਪੂ੍ਰਣ ਹਕਰਦੰਤ (ਹਕਹਰਆ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ)। 

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

 

ਿੋਇ ਕੈ = (ਸੁੁੱਚਾ) ਿੋ ਕੋ । 

ਪੂ੍ਰਬ ਪੂ੍ਰਣ ਹਕਰਦੰਤ (ਹਕਹਰਆ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ)। 

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

 

ਜੇਹਵਆ = ਖਾਧਾ। 

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

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਜੇਉਣਾ (ਭੋਜਨ ਛਕਣਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਹਕਸ ੇਬਰਾਿਮਣ ਨੰੂ ਹਕਸ ੇਧਾਰਮਕ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ); 

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਜੇਮਇ; ਸੰਸਹਿਤ - ਜੇਮਹਤ (र्ेर्न्ि - ਖਾਂਦਾ ਿੈ)। 

 

ਲਗਾ ਪ੍ੜਹਣ = ਪ੍ੜ੍ਣ ਲਗਾ, ਪ੍ੜ੍ਣ ਲਗ ਹਪ੍ਆ। 

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

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਲਗਾ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਲੁੱਗਾ/ਲੁੱਗ (ਨਾਲ ਲਗਾ ਿੋਇਆ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਲੁੱਗਇ (ਛੰੁਿਦਾ ਿੈ/ਨਾਲ ਲਗਦਾ ਿ)ੈ; 

ਪ੍ਾਲੀ - ਲੁੱਗਹਤ; ਸੰਸਹਿਤ - ਲਗਯਹਤ (लगयन्ि - ਲਗਦਾ ਿੈ/ਜੁੜਦਾ ਿ)ੈ + ਲਹਿੰਦੀ - ਪ੍ੜ੍ਣ; ਹਸੰਧੀ - ਪ੍ੜ੍ਣੁ (ਪ੍ੜ੍ਣਾ); 

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਪ੍ਿਇ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਪ੍ਿਅਇ; ਪ੍ਾਲੀ - ਪ੍ਠਹਤ (ਪ੍ੜ੍ਦਾ ਿ)ੈ; ਸੰਸਹਿਤ - ਪ੍ਠਹਤ (पठन्ि - ਉਚੀ ਦੋਿਰਾਅ ਕੇ 

ਪ੍ੜ੍ਦਾ ਿ,ੈ ਪ੍ੜ੍ਦਾ ਿੈ)। 

 

ਸਲੋਕੁ = ਸਲੋਕ, ਪ੍ਹਵੁੱਤਰ ਮੰਤਰ । 

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਹਸੰਧੀ - ਸਲੋਕੁ; ਬਰਜ - ਸਲੋਕ;  ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਹਸਲੋਗ; ਪ੍ਾਲੀ - ਹਸਲੋਕ; ਸੰਸਹਿਤ - ਸ਼ਲੋਕਿ (श्लोक: - ਸ਼ਬਦ, ਆਵਾਜ; ਕਹਵਤਾ 

ਦਾ ਬੰਦ, ਛੰਦ, ਪ੍ਦ; ਉਸਤਤ ਦਾ ਗੀਤ)। 
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ਕੁਿਥੀ9 = ਗੰਦੀ/ਭੈੜੀ (ਜਗਿ/ਥਾਂ)। 

ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ (ਜਾਈ ਦਾ), ਅਹਧਕਰਣ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਲਹਿੰਦੀ - ਕੋਥਰਾ (ਜੋ ਸਾਿ ਸੁਥਰਾ ਨਿੀਂ, ਗੰਦਾ-ਮੰਦਾ); ਸੰਸਹਿਤ - ਕੁਿਸ੍ਤ (कुहस्ि - ਿੁੱਥ ਲਈ ਬੁਰਾ10), ਕੁਹਤ੍ਸਤ 

(कुन्त्सि - ਹਿਰਣਤ, ਹਤਰਸਕਾਰ ਜੋਗ)। 

 

ਜਾਈ = ਜਾਇ, ਜਗਿ, ਥਾਂ। 

ਨਾਂਵ, ਅਹਧਕਰਣ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।  

ਫ਼ਾਰਸੀ - ਜਾ/ਜਾਯ/ਜਾਏ (ਥਾਂ, ਸਥਾਨ, ਜਗ੍ਾ, ਹਟਕਾਣਾ)। 

 

ਸਹਟਆ = ਸੁੁੱਹਟਆ, ਸੁੁੱਟ ਹਦਤਾ। 

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

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

(ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕੀਤਾ); ਸੰਸਹਿਤ - ਹਸਰਸ਼੍ਟ (सृष्ट - ਹਰਿਾਅ ਿੋਇਆ; ਹਰਗਵੇਦ - ਸੁੁੱਹਟਆ, ਬਾਿਰ ਹਨਕਹਲਆ; ਪੈ੍ਦਾ 

ਿੋਇਆ)।11 

 

ਹਕਸੁ = ਹਕਸ (ਨੰੂ)? 

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

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ/ਬਰਜ - ਹਕਸੁ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਕੁੱਸੁ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਕੁੱਸ (ਹਕਸ); ਸੰਸਹਿਤ - ਕਸਯ/ਕਸਯੈ (कस्य/कस्य ै- ਹਕਸ ਦਾ)। 

 

ਏਿੁ = ਇਿ। 

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

                                                

9 ‘ਕੁਿਥੀ’ ਹਵਚਲਾ ‘ਕੁ’ ਹਵਰੋਧ ਅਰਥਕ ਅਗੇਤਰ ਨਿੀਂ, ਇਸ ਦਾ ਮੂਲਕ ਭਾਗ ਿੈ। ਇਸ ਲਈ ‘ਕੁਿਥੀ’ ਦਾ ਉਚਾਰਣ 

‘ਕੁ+ਿਥੀ’ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਿੀਂ। 

10 ਹਿਸਟੋਿਰ ਸ਼ੈਕਲ, ਗੁਰ ੂਨਾਨਕ ਗਲੋਸਰੀ, ਿੈਰੀਟੇਜ ਪ੍ਬਲੀਸ਼ਰਜ਼, ਨਵੀਂ ਹਦੁੱਲੀ, ੨੦੧੧, ਪੰ੍ਨਾ ੮੩ 

11 ‘ਸਟਣ’ (ਸੁੁੱਟਣਾ) ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਰੂਪ੍ ਿ।ੈ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵੇਗ ਨਾਲ ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਦੀਆ ਂਅਜੋਕੀਆਂ ਉਪ੍ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਪ੍ਬੋਲੀਆ ਂ

ਹਵਚ ਇਸ ਦਾ ਰੂਪ੍ ‘ਸੁਟਣ/ਹਸਟਣ’ ਆਹਦ ਬਣ ਹਗਆ ਿੈ। 
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ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਏਿੁ/ਇਿ;ੁ ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਏਸ;ੋ ਸੰਸਹਿਤ - ਏਸ਼ਿ (एष: - ਯਿ, ਇਿ)। 

 

ਲਗਾ = ਲਗਾ, ਲਹਗਆ। 

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

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਲਗਾ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਲੁੱਗਾ/ਲੁੱਗ (ਨਾਲ ਲਗਾ ਿੋਇਆ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਲੁੱਗਇ (ਛੰੁਿਦਾ ਿੈ/ਨਾਲ ਲਗਦਾ ਿ)ੈ; 

ਪ੍ਾਲੀ - ਲੁੱਗਹਤ; ਸੰਸਹਿਤ - ਲਗਯਹਤ (लगयन्ि - ਲਗਦਾ ਿੈ/ਜੁੜਦਾ ਿ)ੈ। 

 

ਦੋਖੁ = ਦੋਸ਼। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਬਰਜ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਦੋਖ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ/ਪ੍ਾਲੀ - ਦੋਸ; ਸੰਸਹਿਤ - ਦੋਸ਼ਿ (दोष: - ਭੁੁੱਲ, ਕਮੀ, ਤਰੁਟੀ, ਧੁੱਬਾ)। 

 

ਅੰਨੁ = ਅੰਨ, ਅਨਾਜ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ 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 ‘ਹਰੁੱਝ ੇਿੋਏ ਚੌਲ ਅਤੇ ਮੁੱਕੀ’)। 

 

ਦੇਵਤਾ = ਦੇਵੁੱਤਵ ਅਥਵਾ ਦੈਵੀ ਤੁੱਤ ਵਾਲਾ, ਪ੍ਹਵੁੱਤਰ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ/ਪ੍ਾਲੀ - ਦੇਵਤਾ (ਦੇਵਤਾ);  ਸੰਸਹਿਤ - ਦੇਵਤਾ (दवेिा - ਦੈਵੀ ਗੁਣ ਭਰਪੂ੍ਰ ਿਸਤੀ, ਦੈਵੀ ਪ੍ਰਹਤਸ਼ਟਾ, ਦੇਵ 

ਮੂਰਤੀ, ਦੇਵੁੱਤਵ, ਇੰਦਰ ਆਹਦਕ)। 

 

ਪ੍ਾਣੀ = ਪ੍ਾਣੀ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ/ਲਹਿੰਦੀ/ਹਸੰਧੀ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਪ੍ਾਣੀ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਪ੍ਾਣੀਅ; ਸੰਸਹਿਤ - ਪ੍ਾਨੀਯ (पािीय - ਪ੍ਾਣੀ)। 
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ਬੈਸੰਤਰੁ = ਪ੍ਾਵਕ, ਅੁੱਗ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਮਾਰਵਾੜੀ/ਹਡੰਗਲ/ਬਰਜ - ਬੈਸੰਤਰ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਬੈਸੰਦਰ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਬੈਸਵਾਣਰੋ; ਸੰਸਹਿਤ - ਵੈਸ਼ਵਾਨਰਿ (वैशवािर: - 

ਅੁੱਗ)। 

 

ਲੂਣੁ = ਲੂਣ, ਨਮਕ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਹਸੰਧੀ - ਲੂਣੁ; ਕਸ਼ਮੀਰੀ - ਨੂਨ/ਲੁਨ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ/ਪ੍ਾਲੀ - ਲਵਣ/ਲੋਣ (ਨਮਕ); ਸੰਸਹਿਤ - ਲਵਣਿ/ਲਵਣ 

(लवण:/लवण - ਸਲੂਣਾ, ਨਮਕੀਨ/ਖਾਰ, ਨਮਕ )। 

 

ਪੰ੍ਜਵਾ = ਪੰ੍ਜਵਾਂ। 

ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ 12(ਹਿਰਤੁ ਦਾ), ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਲਹਿੰਦੀ - ਪੰ੍ਜਵਾਂ; ਹਸੰਧੀ - ਪੰ੍ਜੋ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਪੰ੍ਚਮ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਪੰ੍ਚਕਮ; ਪ੍ਾਲੀ - ਪ੍ਨਕਮ/ਪ੍ਨਕ (ਪੰ੍ਜਵਾਂ); ਸੰਸਹਿਤ - 

ਪਂ੍ਚਕਮਿ੍ (पंचकर्ि् - ਪੰ੍ਜ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਸੰਗਰਹਿ; ਪੰ੍ਜਵਾਂ)। 

 

ਪ੍ਾਇਆ = ਪ੍ਾਇਆ ਹਗਆ। 

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

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

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

ਕਰਦਾ ਿ)ੈ। 

 

ਹਿਰਤੁ = ਹਿਉ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਬਰਜ - ਹਿਰਤ (ਹਿਉ);  ਸੰਸਹਿਤ - ਹਿਰਤਮਿ੍ (घृिर्ि् - ਤਰਲ ਪ੍ਦਾਰਥ, ਸਾਿ ਕੀਤਾ ਿੋਇਆ ਮੁੱਖਣ ਜਾਂ ਹਿਉ)। 

                                                

12 ਹਗਣਤੀ ਵਾਚਕ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ।  
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ਤਾ = ਤਾ,ਂ ਤਦੋਂ, ਉਦੋਂ। 

ਯੋਜਕ। 

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

 

ਿੋਆ = ਿੋਇਆ, ਿ ੋਹਗਆ, ਬਣ ਹਗਆ। 

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

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਿੋਆ/ਿੋਇ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਿਵਇ/ਭਵਇ; ਸੰਸਹਿਤ - ਭਵਹਤ (भवन्ि - ਿੁੰਦਾ ਿੈ) 

 

ਪ੍ਾਕੁ ਪ੍ਹਵਤੁ = ਪ੍ਾਵਨ ਪ੍ਹਵੁੱਤਰ, ਪ੍ਰਮ ਪ੍ਹਵੁੱਤਰ।13 

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

ਫ਼ਾਰਸੀ - ਪ੍ਾਕ (ਪ੍ਹਵੁੱਤਰ) + ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਪ੍ਹਵੁੱਤ (ਪ੍ਹਵੁੱਤਰ); ਸੰਸਹਿਤ - ਪ੍ਹਵਤਰ (पन्वत्र - ਸ਼ੁੁੱਧ, ਪ੍ਾਵਨ, ਪ੍ਾਕ)। 

 

ਪ੍ਾਪ੍ੀ = ਪ੍ਾਪ੍ੀ। 

ਹਵਸ਼ੇਸਣ (ਤਨੁ ਦਾ), ਅਹਧਕਰਣ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਲਹਿੰਦੀ/ਹਸੰਧੀ - ਪ੍ਾਪ੍ੀ; ਬਰਜ - ਪ੍ਾਪ੍ਈ; ਪ੍ਾਲੀ - ਪ੍ਾਹਪ੍ਕ; ਸੰਸਹਿਤ - ਪ੍ਾਹਪ੍ਨਿ੍ (पान्पिि् - ਪ੍ਾਪ੍ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਦੁਸ਼ਟ, ਬੁਰਾ)। 

 

ਹਸਉ = ਨਾਲ। 

ਸੰਬੰਧਕ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਹਸਉ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਹਸਉਂ/ਸਿੂ;ੰ ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਹਸਆ/ਸਾਹਿ; ਪ੍ਾਲੀ/ਸੰਸਹਿਤ - ਸਹਿਤ (सन्हि - ਸਾਥ, ਨਾਲ)। 

 

ਤਨੁ (ਤਨ) = ਸਰੀਰ (ਨਾਲ)। 

ਨਾਂਵ, ਅਹਧਕਰਣ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਤਨ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਤਣ; ਸੰਸਹਿਤ - ਤਨੁ (िि ु- ਸਰੀਰ, ਹਵਅਕਤੀ, ਹਨਜ)। 

 

                                                

13 ਪ੍ਾਕੁ ਪ੍ਹਵਤੁ (ਪ੍ਾਕ-ਪ੍ਹਵੁੱਤਰ) ਸਮ-ਅਰਥੀ ਿਨ। 
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ਗਹਡਆ = ਰਲਾਇਆ। 

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

ਲਹਿੰਦੀ - ਗੁੱਡਣ (ਰਲਾਉਣਾ); ਹਸੰਧੀ - ਗਡਣੁ (ਜੋੜਣਾ, ਹਮਲਾਉਣਾ, ਸ਼ਾਹਮਲ ਕਰਣਾ); ਸੰਸਹਿਤ - ਗੁੱਡ (गड्ड - ਹਮਲਣਾ, 

ਹਮਲਾਉਣਾ, ਰਲਾਉਣਾ)। 

 

ਥੁਕਾ = ਥੁਕਾਂ; ਹਿਟਕਾਂ, ਲਾਿਣਤਾ।ਂ 

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ। 

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

ਸੰਸਹਿਤ - ਥੁੁੱਕ (िुक्क - ਥੁਕਣਾ)। 

 

ਪ੍ਈਆ = (ਥੁਕਾਂ) ਪ੍ਈਆਂ। 

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

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

ਿੈ, ਹਡਗਦਾ ਿੈ); ਸੰਸਹਿਤ - ਪ੍ਤਹਤ (पिन्ि- ਉਡਦਾ ਿ ੈ; ਹਰਗਵੇਦ - ਹਡਗਦਾ ਿ)ੈ। 

 

ਹਤਤੁ = ਹਤਸ ਉਤੇ, ਉਸ ਉਤੇ। 

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

ਬਰਜ - ਹਤਤ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਹਤਤ੍ਥੁ/ਹਤਥੁ/ਤੇਤ੍ਥੁ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਤਤ੍ਥ (ਉਥ,ੇ ਉਸ ਹਵਚ); ਪ੍ਾਲੀ - ਤਤੋ (ਉਥੋਂ ਤੋਂ, ਉਿਦੇ ਤੋਂ, ਉਸ 

ਲਈ); ਸੰਸਹਿਤ - ਤਤਰ (ित्र - ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ, ਉਥ,ੇ ਸਾਿਮਣੇ, ਉਸ ਵਲ)। 

 

ਹਜਤੁ = ਹਜਸ (ਮੂੰਿ) ਨਾਲ। 

ਪ੍ੜਨਾਂਵੀ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ (ਮੁਹਖ ਦਾ), ਕਰਣ ਕਾਰਕ, ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

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

'ਤੇ)। 
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ਮੁਹਖ = ਮੂੰਿ ਨਾਲ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਣ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

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

 

ਨਾਮੁ = ਨਾਮ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਕਸ਼ਮੀਰੀ - ਨਾਮ/ਨਾਵ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਣਾਮ; ਸੰਸਹਿਤ - ਨਾਮਨਿ੍ (िार्िि् - ਨਾਮ)। 

 

ਨ = ਨਾ, ਨਿੀਂ। 

ਹਨਪ੍ਾਤ। 

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

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

 

ਊਚਰਹਿ = ਉਚਾਰਦੇ ਿਨ, ਜਪ੍ਦੇ ਿਨ। 

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

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਉੱਚਰਹਿ;ਂ ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਉੱਚਰੰਹਤ; ਪ੍ਾਲੀ - ਉੱਚਾਰੰਹਤ (ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਿਨ);  ਸੰਸਹਿਤ - ਉੱਚਰਯੰਹਤ 

(उच्चरयन्ति - ਉਚਾਰਣ ਕਰਦੇ ਿਨ,  ਕਹਿੰਦੇ ਿਨ, ਬੋਲਦੇ ਿਨ)। 

 

ਹਬਨੁ = ਹਬਨਾ,ਂ ਬਗੈਰ। 

ਸੰਬੰਧਕ। 

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

 

ਨਾਵ ੈ= ਨਾਮ (ਹਬਨਾਂ)।  

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।  

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਮਾਰਵਾੜੀ/ਮਰਾਠੀ ਆਹਦ - ਨਾਵ; ਕਸ਼ਮੀਰੀ - ਨਾਮ/ਨਾਵ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਣਾਮ; ਸੰਸਹਿਤ - ਨਾਮਨਿ੍ (िार्िि् - ਨਾਮ)। 
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ਰਸ = ਰਸੀਲੇ ਪ੍ਦਾਰਥ, ਸਵਾਦਲੇ ਭੋਜਨ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ। 

ਗੁਜਰਾਤੀ/ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਅਵਧੀ - ਰਸ; ਹਸੰਧੀ - ਰਸੁ (ਰਸ); ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ/ਪ੍ਾਲੀ - ਰਸ (ਗੰਨੇ ਆਹਦ ਦਾ ਰਸ, ਤਰੀ; ਸੁਆਦ); 

ਸੰਸਹਿਤ - ਰਸਿ (रस: - ਸਾਰ, ਤੁੱਤ; ਬੂਹਟਆ ਂਦਾ ਰਸ; ਸੁਆਦ, ਜ਼ਾਇਕਾ)। 

 

ਖਾਹਿ = ਖਾਂਦ ੇਿਨ। 

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

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ -  ਖਾਹਿ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਖੰਹਤ;  ਪ੍ਾਲੀ - ਖਾਦੰਹਤ (ਖਾਂਦ ੇਿਨ); ਸੰਸਹਿਤ - ਖਾਦੰਹਤ (खादन्ति - ਚੁੱਬਦ ੇਿਨ, ਖਾਂਦ ੇ

ਿਨ)। 

 

ਨਾਨਕ = ਨਾਨਕ!  

ਨਾਂਵ, ਸੰਬੋਧਨ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

 

ਏਵੈ = ਇਉਂ ਿੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਾ ਂਿੀ। 

ਹਕਹਰਆ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ। 

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਏਵ; ਸੰਸਹਿਤ - ਏਵਮਿ੍ (एवर्ि् - ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ)।  

 

ਜਾਣੀਐ = ਜਾਨਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿ,ੈ ਸਮਝਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। 

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

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਜਾਣੀਐ; ਬਰਜ - ਜਾਣੀਏ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਜਾਣੀਅਇ/ਜਾਣੀਅਇ; ਸੰਸਹਿਤ - ਜ੍ਞਾਯਤੇ (ज्ञायिे - 

ਜਾਹਣਆ ਜਾਂਦਾ ਿ,ੈ ਜਾਣਦਾ ਿੈ)। 

 

ਹਤਤੁ = ਹਤਸ (ਮੂੰਿ) ਉਤੇ, ਉਸ (ਮੂੰਿ) ਉਤੇ। 

ਪ੍ੜਨਾਂਵੀ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ (ਮੁਹਖ ਦਾ), ਅਹਧਕਰਣ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 
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ਬਰਜ - ਹਤਤ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਹਤਤ੍ਥੁ/ਹਤਥੁ/ਤੇਤ੍ਥੁ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਤਤ੍ਥ (ਉਥ,ੇ ਉਸ ਹਵਚ); ਪ੍ਾਲੀ - ਤਤੋ (ਉਥੋਂ ਤੋਂ, ਉਿਦੇ ਤੋਂ, ਉਸ 

ਲਈ); ਸੰਸਹਿਤ - ਤਤਰ (ित्र - ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ, ਉਥ,ੇ ਸਾਿਮਣੇ, ਉਸ ਵਲ)। 

 

ਮੁਹਖ = ਮੂੰਿ ਉਤੇ। 

ਨਾਂਵ, ਅਹਧਕਰਣ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

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

 

ਥੁਕਾ = ਥੁਕਾਂ; ਹਿਟਕਾਂ, ਲਾਿਣਤਾ।ਂ 

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ। 

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

ਸੰਸਹਿਤ - ਥੁੁੱਕ (िुक्क - ਥੁਕਣਾ)। 

 

ਪ੍ਾਹਿ = ਪ੍ਾਈਆ ਂਜਾਂਦੀਆ ਂਿਨ, ਪ੍ੈਂਦੀਆਂ ਿਨ। 

ਹਕਹਰਆ, ਵਰਤਮਾਨ 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 (प्रापयन्ि - ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਾਉਂਦਾ ਿੈ, ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ 

ਕਰਦਾ ਿ)ੈ।  

 

॥੧॥ = ਪ੍ਹਿਲਾ ਸਲੋਕ ਸੰਪ੍ੂਰਨ। 

 

ਕਾਹਵਕ ਪ੍ਖ  

ਇਸ ਸਲੋਕ ਹਵਚ ਪੁ੍ਰੋਹਿਤਵਾਦੀ ਕਰਮਕਾਂਡਾ ਂਉਪ੍ਰ ਹਵਅੰਗਾਤਮਕ ਚੋਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿੈ। ਹਸੁੱਧ ੇਸਹਿਜ ਅਰਥਾਂ ਵਾਲੀ 

ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦ ੇਿੋਏ ਕਥਨ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਿੈ ਹਕ ਪੰ੍ਹਡਤ ਪ੍ਹਿਲਾ ਂਆਪ੍ ਸੁੁੱਚਾ ਿੋ ਕੇ ਸੁੁੱਚੇ ਕੀਤੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਆ 

ਬੈਠਦਾ ਿ।ੈ ਹਿਰ ਉਸ ਅੁੱਗ ੇਸੁੁੱਚੇ ਪ੍ਦਾਰਥ ਰੁੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਿਨ, ਜੋ ਅਜੇ ਹਕਸੇ ਤਰ੍ਾਂ ਵੀ ਹਭੁੱਟ ੇਨਿੀਂ ਿੁੰਦੇ। ਉਿ ਸੁੁੱਚਾ ਿੋ ਕੇ ਉਨ੍ਾ ਂ

ਪ੍ਦਾਰਥਾਂ ਨੰੂ ਖਾਂਦਾ ਿ,ੈ ਹਿਰ ਸਲੋਕ ਪ੍ੜ੍ਦਾ ਿੈ। ਇਿ ਭੋਜਨ ਸਰੀਰ ਹਵਚ ਜਾ ਕੇ ਮਲ ਬਣਦਾ ਿ,ੈ ਹਜਸ ਨੰੂ ਗੰਦੀ ਜਗ੍ਾ ’ਤੇ 

ਸੁੁੱਹਟਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਇਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹਕਸ ਨੰੂ ਹਗਆ?  
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ਅਗਲੀਆ ਂਹਤੰਨ ਤੁਕਾਂ ਹਵਚ ਵੀ ਇਸ ੇਹਵਅੰਗਾਤਮਕ ਜੁਗਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦ ੇਿੋਏ ਅੰਨ, ਪ੍ਾਣੀ, ਅੁੱਗ, ਲੂਣ, ਹਿਉ ਆਹਦ 

ਪ੍ਦਾਰਥਾਂ ਨੰੂ ‘ਦੇਵਤਾ’ ਭਾਵ ‘ਪ੍ਹਵੁੱਤਰ’ ਕਹਿ ਕੇ ਿੁਰਮਾਇਆ ਿੈ ਹਕ ਇਨ੍ਾਂ ਪ੍ਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਮੇਲ ਨਾਲ ਹਜਿੜਾ ‘ਪ੍ਾਕ-ਪ੍ਹਵੁੱਤਰ’ 

ਭੋਜਨ ਬਣਦਾ ਉਿ ਸਰੀਰ ਹਵਚ ਰਲ ਕੇ ਮਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਿੈ, ਹਜਸ ‘ਤੇ ਥੁੁੱਹਕਆ ਜਾਂਦਾ ਿ।ੈ 

 

ਅੰਤਲੀਆ ਂਦੋ ਤੁਕਾਂ ਹਵਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਹਡਆਈ ਕਰਦ ੇਿੋਏ ਕਥਨ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਿੈ ਹਕ ਹਜਸ ਮੁਖ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਿੀਂ 

ਉਚਾਹਰਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹਬਨਾਂ ਰਸੀਲੇ ਪ੍ਦਾਰਥ ਖਾਧੇ ਜਾਂਦੇ ਿਨ, ਐਸੇ ਮੁਖ ’ਤੇ ਥੁੁੱਕਾਂ ਿੀ ਪ੍ੈਂਦੀਆਂ ਿਨ। ਇਸ ਸਲੋਕ ਹਵਚ 

ਦੋ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ‘ਥੁੁੱਕਾਂ ਪੈ੍ਣੀਆ’ਂ ਲੋਕ-ਕਥਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗਈ ਿੈ।  

 

ਸਲੋਕ ਹਵਚ ਕੁੁੱਲ ਨੌ ਤੁਕਾਂ ਿਨ। ਪੰ੍ਜਵੀਂ ਅਤੇ ਛੇਵੀਂ ਤੁਕ ਤੋਂ ਹਬਨਾ ਂਸਾਰੀਆ ਂਤੁਕਾਂ ਦਾ ਮਾਤਰਾ ਹਵਧਾਨ ੧੩+੧੧=੨੪ ਿੀ ਿੈ, 

ਜੋ ਦੋਿਰੇ ਛੰਦ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਿ।ੈ ਪੰ੍ਜਵੀਂ ਤੁਕ ਹਵਚ ੮+੯+੧੪+੧੧ = ੪੨ ਮਾਤਰਾਵਾ ਂਿਨ ਅਤੇ ਛੇਵੀਂ ਤੁਕ ਹਵਚ ਹਸਰਿ 

੧੧ ਮਾਤਰਾਵਾ ਂਿਨ, ਜੋ ਸਲੋਕ ਦੇ ‘ਸਮ’ ਅਰਥਾਤ ਦੂਜੇ ਜਾ ਂਚਉਥੇ ਚਰਣ ਅਨੁਸਾਰ ਿੀ ਿ।ੈ  

 

ਮਃ ੧॥ 

ਿੰਹਿ ਜੰਮੀਐ ਿੰਹਿ ਹਨੰਮੀਐ   ਿੰਹਿ ਮੰਗਿੁ ਿੀਆਿੁ ॥ 

ਿੰਿਿ ੁਿੋਿੈ ਦੋਸਤੀ   ਿੰਿਿ ੁਚਲੈ ਰਾਿ ੁ॥ 

ਿੰਿ ੁਮੁਆ ਿੰਿ ੁਿਾਲੀਐ   ਿੰਹਿ ਿੋਿੈ ਬੰਧਾਨੁ ॥ 

ਸੋ ਹਕਉ ਮੰਦਾ ਆਿੀਐ   ਹਜਤ ੁਜੰਮਹਿ ਰਾਜਾਨ ॥ 

ਿੰਿਿ ੁਿੀ ਿੰਿੁ ਊਪਜ ੈ  ਿੰਿ ੈਬਾਝ ੁਨ ਕੋਇ ॥ 

ਨਾਨਕ ਿੰਿ ੈਬਾਿਰਾ   ਏਕ ੋਸਚਾ ਸੋਇ ॥ 

ਹਜਤ ੁਮੁਹਿ ਸਦਾ ਸਾਲਾਿੀਐ   ਿਾਗਾ ਰਤੀ ਚਾਹਰ ॥ 

ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਿ ਊਜਲੇ   ਹਤਤ ੁਸਚੈ ਦਰਬਾਹਰ ॥੨॥ 
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ਸ਼ਾਬਦਕ ਅਨੁਵਾਦ 

ਇਸਤਰੀ ਤੋਂ ਜੰਮੀਦਾ ਿ,ੈ ਇਸਤਰੀ ਤੋਂ ਬਣੀਦਾ ਿੈ;14 ਇਸਤਰੀ ਨਾਲ (ਿੀ) ਮੰਗਣਾ ਤੇ ਹਵਆਿ (ਿੁੰਦਾ ਿੈ)।  

ਇਸਤਰੀ ਤੋਂ  (ਿੀ ਿੋਰਨਾ ਨਾਲ) ਦੋਸਤੀ ਿੁੰਦੀ ਿੈ, (ਤੇ ਹਿਰ) ਇਸਤਰੀ ਤੋਂ (ਿੀ ਸੰਸਾਰ ਦਾ) ਰਾਿ ਚਲਦਾ ਿ।ੈ 

(ਜਦੋਂ ਪ੍ਹਿਲੀ) ਇਸਤਰੀ ਮਰ ਗਈ, (ਤਾਂ ਦੂਜੀ) ਇਸਤਰੀ ਭਾਲੀਦੀ ਿੈ; ਇਸਤਰੀ ਨਾਲ (ਿੀ) ਬੰਧੇਜ ਿੁੰਦਾ ਿੈ। (ਤਾਂ ਹਿਰ) 

ਉਸ ਨੰੂ ਹਕਉਂ ਮੰਦਾ ਆਹਖਆ ਜਾਏ, ਹਜਸ (ਦੇ ਮਾਹਧਅਮ) ਰਾਿੀਂ ਰਾਜ ੇ(ਵੀ) ਜੰਮਦੇ ਿਨ। 

(ਅਸਲ ਹਵਚ) ਇਸਤਰੀ ਤੋਂ ਿੀ ਇਸਤਰੀ ਪੈ੍ਦਾ ਿੁੰਦੀ ਿੈ; (ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਹਵਚ) ਇਸਤਰੀ ਤੋਂ ਹਬਨਾ ਂ(ਪੈ੍ਦਾ ਿੋਣ ਵਾਲਾ) ਕੋਈ 

ਵੀ ਨਿੀਂ ਿੈ। ਨਾਨਕ! ਇਸਤਰੀ ਤੋਂ ਹਬਨਾ ਂ(ਿੋਂਦ ਹਵਚ ਿੋਣ ਵਾਲਾ ਕੇਵਲ) ਇਕ ਉਿ ਸੁੱਚਾ (ਪ੍ਰਭੂ) ਿੀ ਿ।ੈ 

ਹਜਸ ਮੁਖ ਨਾਲ ਸਦਾ (ਸੁੱਚੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੰੂ) ਸਲਾਿੀਦਾ ਿੈ, (ਉਸ ਮੁਖ ਉਤੇ) ਭਾਗਾ ਂਦੀਆ ਂਚਾਰ ਰੁੱਤੀਆ1ਂ5 (ਸੋਭਦੀਆ ਂਿਨ)। 

ਨਾਨਕ! (ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ) ਉਸ ਸੁੱਚ ੇਦਰਬਾਰ ਹਵਚ  (ਉਸ ਨੰੂ ਸਲਾਿੁਣ ਵਾਲੇ ਮਨੁਖ ਿੀ) ਉਜਲ ਮੁਖ ਵਾਲੇ (ਿੁੰਦੇ) ਿਨ।  

 

ਭਾਵਾਰਥਕ-ਹਸਰਜਣਾਤਮਕ ਅਨੁਵਾਦ 

ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਲਿੂ ਤੋਂ ਿੀ ਬਣੀਦਾ ਿੈ ਤੇ ਇਸਤਰੀ ਤੋਂ ਿੀ ਜਨਮ ਲਈਦਾ ਿੈ। ਇਸਤਰੀ ਨਾਲ ਿੀ ਮੰਗਣਾ ਤੇ ਹਵਆਿ ਿੁੰਦਾ ਿੈ। 

ਇਸਤਰੀ ਤੋਂ ਿੀ ਿੋਰਨਾ ਂਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਹਜਵੇਂ ਹਕ ਹਵਆਿ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਹਰਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਆਹਦ ਬਣਦੀ ਿੈ, ਤੇ ਹਿਰ ਇਸਤਰੀ ਤੋਂ 

ਿੀ ਸੰਸਾਰਕ ਪ੍ਰਹਕਹਰਆ ਦਾ ਹਸਲਹਸਲਾ ਅਗੇ ਚਲਦਾ ਿੈ। 

ਜਦੋਂ ਪ੍ਹਿਲੀ ਇਸਤਰੀ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਿ ੈਤਾਂ ਦੂਜੀ ਇਸਤਰੀ ਿੰੂਿੀਦੀ ਿ।ੈ ਇਸਤਰੀ ਨਾਲ ਿੀ ਪ੍ਰਵਾਰਕ ਜ਼ਬਤ ਹਵਚ ਰਹਿਣ ਦੀ 

ਮਹਰਆਦਾ ਦਾ ਬਾਨਣੰੂ ਬੁੱਝਦਾ ਿ।ੈ ਤਾ ਂਹਿਰ ਉਸ ਨੰੂ ਮਾੜਾ ਹਕਉਂ ਆਹਖਆ ਜਾਏ, ਹਜਸ ਦੇ ਮਾਹਧਅਮ ਰਾਿੀਂ ਆਮ ਮਨੁਖ ਿੀ 

ਨਿੀਂ ਸਗੋਂ ਰਾਜ-ੇਮਿਾਰਾਜੇ ਵੀ ਜਨਮ ਲੈਂਦ ੇਿਨ। 

ਇਕ ਇਸਤਰੀ ਤੋਂ ਿੀ ਦੂਜੀ ਇਸਤਰੀ ਪੈ੍ਦਾ ਿੁੰਦੀ ਿੈ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਹਵਚ ਇਸਤਰੀ ਤੋਂ ਹਬਨਾ ਂਪੈ੍ਦਾ ਿੋਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿੀਂ 

ਿੈ। ਨਾਨਕ!  ਕੇਵਲ ਉਿ ਸਦਾ-ਹਥਰ ਕਰਤਾਪੁ੍ਰਖ ਿੀ ਇਸਤਰੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਿੋਂਦ ਹਵਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਿ।ੈ 

ਹਜਸ ਮੁਖ ਨਾਲ ਸਦਾ ਸੁੱਚੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੰੂ ਸਲਾਿੀਦਾ ਿੈ,16 ਉਿ ਮੁਖ ਭਾਗਾ ਂਭਹਰਆ ਿੈ (ਉਸ ਮੁਖ ਉਤ ੇਮਾਨੋ ਭਾਗਾ ਂਦੀਆ ਂਚਾਰ 

ਰੁੱਤੀਆ ਂਸੋਭਦੀਆ ਂਿਨ)। ਨਾਨਕ! ਪ੍ਰਭੂ ਨੰੂ ਸਲਾਿੁਣ ਵਾਲੇ ਇਿ ੋਹਜਿੇ ਉਿ ਮਨੁਖ ਿੀ ਉਸ ਦੇ ਸੁੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਹਵਚ ਸੁਰਖਰੂ ਿੁੰਦੇ 

ਿਨ। 

  

                                                

14 ਅਰਥ ਅਨਵੈ ਕਰਕੇ। 

15 ‘ਭਾਗਾ ਂਦੀਆ ਂਚਾਰ ਰੁੱਤੀਆ’ਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ‘ਭਾਗਾ ਂਭਹਰਆ’ ਜਾ ਂ‘ਭਾਗਸ਼ੀਲ’ ਿੋਣਾ ਿੈ। 

16 ਜੋ ਗੁਰਮੁਹਖ ਨਾਮ ੁਹਧਆਇਦੇ ਹਤਨੀ ਚੜੀ ਚਵਗਹਣ ਵੰਨੀ ॥੧੨॥ -ਗੁਰ ੂਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ੫੯੧ 
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ਪ੍ਦ ਅਰਥ 

ਭੰਹਡ17 = ਭੰਡ ਤੋਂ, ਇਸਤਰੀ ਤੋਂ।18 

ਨਾਂਵ, ਅਪ੍ਾਦਾਨ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।19 

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਭੰਡ/ਭੰਡੁਲ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ/ਪ੍ਾਲੀ - ਭੰਡ; ਸੰਸਹਿਤ - ਭਾਣਡਮਿ੍ (भाणडर्ि्  - ਮਟਕਾ, ਥਾਲੀ, ਬਰਤਨ, ਗਹਿਣਾ, 

ਸਮਗਰੀ)।20 

  

                                                

17 ਪ੍ਰੋ. ਸਾਹਿਬ ਹਸੰਿ ਆਹਦ ਕੁਝ ਹਵਦਵਾਨਾ ਂਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਹਵਉਤਪ੍ਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਾਂ ਵੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਿ:ੈ ਪੁ੍ਰਾਤਨ 

ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਭੰਡ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਭੁੱਜ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਭੁੱਜਾ; ਭਾਰਯਾ (भायाज - ਪ੍ਤਨੀ,  ਇਸਤਰੀ)। 

18 “ਇਕ ਹਵਦਵਾਨ ਦਾ ਵੀਚਾਰ ਿੈ ਹਕ ਸੰਸਹਿਤ ਧਾਤੂ ‘ਭਦਿ੍ ’ ਦੇ ਅਰਥ ਿਨ ਸੌਭਾਗ ਮਯ ਿੋਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਹਣਆ ਂਭਾਂਡ ਤੇ 

ਭੰਡ। ਸੌਭਾਗਯ ਦਾ ਹਖਆਲ ਿੋਣ ਕਰਕੇ ‘ਭੰਡ’ ਇਸਤਰੀ ਵਾਚਕ ਿੋਇਆ। ਪ੍ਰ ਕਈ ਵੇਰ ਚੰਗੇ ਪ੍ਦ ਨਿਰਤ ਲਈ ਵਰਤ ਲੈਂਦ ੇ

ਿਨ, ਜੈਸ ੇਪ੍ਦ ਭਦਰ  (ਨੇਕ) ਡਾਕੂਆਂ ਲਈ ਵਰਤਦ ੇਿਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਾਂ ਸ਼ੁਭ ਅਰਥਾਂ ਵਾਲਾ ਪ੍ਦ ਭੰਡ ਇਸਤਰੀ (ਸ਼ੂਦਰ) ਲਈ 

ਵਰਹਤਆ ਹਗਆ ਿੈ। ਭੰਡ ਦੇ ਸ਼ਬਦੀ ਅਰਥ ਬਰਤਨ ਿਨ {ਸੰਸ:, ਭਾਣ੍ਡਂ। ਪ੍ਰਾ:, ਭੰਡ}। ਏਥੇ ਇਿ ਸ਼ਬਦ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਵਾਚਕ 

ਿੈ। ਅੰਜੀਲ ਹਵਚ ਵੀ ਵੈਸਲ (vessel = ਭਾਂਡਾ) ਸ਼ਬਦ ਵਰਹਤਆ ਹਗਆ ਿ।ੈ ਦੇਖ ੋ1. Thes. 4.4. ਇਕ ਥਾਵੇਂ ਅੰਜੀਲ 

ਹਵਚ ਵੀ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਭਾਂਡੇ (weaker vessel) ਨਾਲ ਤਸ਼ਬੀਿ ਹਦਤੀ ਿੈ, ਦੇਖ ੋ1. Peter. 3.7. ਅਜ ਕਲ 

ਅੰਗਰੇਜੀ ਹਵਚ The weaker vessel (ਕਮਜ਼ੋਰ ਭਾਂਡਾ) ਇਸਤਰੀ ਲਈ ਮਖ਼ੌਲ ਨਾਲ ਵੀ ਵਰਹਤਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਭਾਂਡ ੇਦੇ 

ਅਰਥਾਂ ਵਾਲਾ ਦੂਜਾ ਸ਼ਬਦ-ਰੂਪ੍ ਏਸੇ ਨਾਲ ਹਮਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਪ੍ਦ ‘ਿਾਡਂਾ’ ਿ,ੈ ਇਿ ਸੰਸਹਿਤ ਨਾਟਕਾਂ ਹਵਚ ਸੇਵਕ ਸ਼ਰੇਣੀ ਦੀ 

ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਸੰਬੋਧਨ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਹਵਚ ਆਇਆ ਿ।ੈ ਪ੍ਰਾਹਿਤ ਹਵਚ ਇਸ ੇਸ਼ਬਦ ਨੰੂ ਸਿੇਲੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਸੰਬੋਧਨ ਰੂਪ੍ ਹਵਚ 

ਵਰਤਦ ੇਿਨ। ਇਸ ੇਵਾਰ ਦੇ ਸਲੋਕ ੨੪-੧ ਦੇ ‘ਆਪੇ੍ ਭਾਂਡ ੇਸਾਹਜਅਨੁ’ ਹਵਚ ਭਾਂਡਾ ਪ੍ਦ ਸਰੀਰ ਵਾਸਤੇ ਵਰਹਤਆ ਹਗਆ ਿੈ। 

ਇਸ ਸਲੋਕ ਹਵਚ ‘ਭੰਡ’ ਪ੍ਦ ਹਜਸ ਦੇ ਅਰਥ ਤਾਂ ਇਸਤਰੀ ਿਨ, ਪ੍ਰ ਪ੍ਦ ਪੁ੍ਹਲੰਗ ਕਰਕੇ ਬੀ ਵਰਹਤਆ ਹਗਆ ਿੈ।” - ਭਾਈ 

ਵੀਰ ਹਸੰਿ, ਸੰਥਯਾ ਸਰੀ ਗੁਰ ੂਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਵੀਰ ਹਸੰਿ ਸਾਹਿਤ ਸਦਨ, ਨਵੀਂ ਹਦੁੱਲੀ, ੨੦੦੨, ਪੰ੍ਨਾ ੨੯੨੦ 

19 ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਹਲਖਣ ਸ਼ੈਲੀ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਭੰਡੁ’ ਪੁ੍ਹਲੰਗ ਿ,ੈ ਇਸੇ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ‘ਮੁਆ’ ਅਤੇ ‘ਮੰਦਾ’ (ਪੁ੍ਹਲੰਗ ਰੂਪ੍) 

ਵਰਤ ੇਗਏ ਿਨ। ਪ੍ਰ ਇਥੇ ਅਰਥਾਂ ਦੀ ਸਪ੍ਸ਼ਟਤਾ ਲਈ ‘ਇਸਤਰੀ’ ਵਰਹਤਆ ਿ।ੈ 

20 “ਭੰਡ ਊਪ੍ਜੈ ਦੀ ਿਾਲਤ ਹਵਚ ‘ਭੰਡ’ ਦਾ ਅਰਥ ‘ਸਰੀਰ ਜਾਂ ਦੇਿ’ ਿੈ, ਹਜਸ ਨੰੂ ਹਮੁੱਟੀ ਦੇ ਬਣੇ ਭਾਂਡ ੇਦਾ ਰੂਪ੍ਕ ਦਰਸਾਇਆ 

ਹਗਆ ਿ।ੈ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਿੁਹਮਆਰ (ਪ੍ਰਜਾਪ੍ਤੀ) ਭਾਂਹਡਆ ਂ(ਬੰਹਦਆ)ਂ ਦੀ ਿਾੜਤ ਕਰਦਾ ਿੈ।...ਹਕਿਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿ ੈਹਕ 

ਇਸ ਦਾ ਿੁਕਵਾਂ ਅਰਥ ਉਿ ਭਾਂਡਾ ਿੈ, ਹਜਸ ਹਵਚ ਕੋਈ ਆਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਧਾਤ ਿਾਲ ਕੇ ਪ੍ਾਈ ਜਾਵੇ, ਅਰਥਾਤ ‘ਸੁੱਚਾ’ 

ਿੈ। ਇਥੇ ਅੰਗਰੇਜੀ ਸ਼ਬਦ Matrix (ਬੁੱਚੇਦਾਨੀ) ਨੰੂ ਵੀ ਪੇ੍ਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ, ਹਜਸ ਦਾ ਹਵਕਸਤ ਅਰਥ ਸੁੱਚਾ (mould) 

ਅਤੇ (ਮੂਲ ਅਰਥ) ‘ਮਾ’ਂ ਜਾਂ  ‘ਜਣਨੀ’ ਿੈ।” -ਜੀ. ਐਸ. ਹਰਆਲ, ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਹਨਰੁਕਤ ਕੋਸ਼, ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਹਸਟੀ, 

ਪ੍ਹਟਆਲਾ, ੨੦੦੬, ਪੰ੍ਨਾ ੪੮੦ 
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ਜੰਮੀਐ = ਜੰਮੀਦਾ ਿ,ੈ ਜਨਮ ਲਈਦਾ ਿੈ। 

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

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਜੰਮੀਐ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਜੁੱਮਇ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਜੁੱਮਇ (ਜੰਮਦਾ ਿ)ੈ; ਸੰਸਹਿਤ - ਜਾਯਤੇ (र्ायि े-  ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ 

ਿੈ)। 

 

ਹਨੰਮੀਐ = ਹਨੰਮੀਦਾ ਿੈ, ਪੰੁ੍ਗਰੀਦਾ ਿੈ, ਉਪ੍ਜੀਦਾ ਿੈ, ਬਣੀਦਾ ਿੈ।21 

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

ਲਹਿੰਦੀ - ਹਨੰਮਣ (ਗਰਭਧਾਰੀ ਿੋਣਾ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਹਣੰਮਇ (ਬਣਾਉਂਦਾ ਿੈ); ਪ੍ਾਲੀ  - ਹਨੰਮਾਯਹਤ (ਮਾਪ੍ਦਾ ਿੈ, ਬਣਾਉਂਦਾ ਿੈ); 

ਸੰਸਹਿਤ - ਹਨਰਮਾਹਤ (न्िरर्ान्ि - ਮਾਪ੍ਦਾ ਿੈ, ਬਣਾਉਂਦਾ ਿੈ, ਪੈ੍ਦਾ ਕਰਦਾ ਿੈ)। 

 

ਭੰਹਡ = ਭੰਡ ਨਾਲ, ਇਸਤਰੀ ਨਾਲ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਣ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਭੰਡ/ਭੰਡੁਲ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ/ਪ੍ਾਲੀ - ਭੰਡ; ਸੰਸਹਿਤ - ਭਾਣਡਮਿ੍ (भाणडर्ि्  - ਮਟਕਾ, ਥਾਲੀ, ਬਰਤਨ, ਗਹਿਣਾ, 

ਸਮਗਰੀ)। 

 

ਮੰਗਣੁ = ਮੰਗਣਾ, ਕੁੜਮਾਈ, ਸਗਾਈ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਲਹਿੰਦੀ - ਮੰਗਣਾ ਂ(ਕੁੜਮਾਈ); ਹਸੰਧੀ - ਮੰਇਣੋ (ਕੁੜਮਾਈ, ਸਗਾਈ); ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਮੁੱਗਣ (ਮੰਗਣਾ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - 

ਮੁੱਗਣ/ਮੁੱਗਣਾ; ਪ੍ਾਲੀ -  ਮੁੱਗਨ (ਖੋਜ, ਤਲਾਸ਼); ਸੰਸਹਿਤ - ਮਾਰ੍ਗਣਿ (र्ागजण: - ਖੋਜ, ਪੁ੍ੁੱਛ-ਹਗੁੱਛ; ਭੀਖ ਮੰਗਣੀ)। 

 

ਵੀਆਿ ੁ= ਹਵਆਿ, ਸ਼ਾਦੀ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

                                                

21 ਭਾਵ, ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਕੁੁੱਖ ਹਵਚ ਉਸਦੇ ਅੰਡੇ ਅਤੇ ਪੁ੍ਰਸ਼ ਦੇ ਵੀਰਜ ਦੇ ਮੇਲ ਨਾਲ ਜੀਵ ਦੀ ਰਚਨਾ ਅਤੇ ਸਥਾਪ੍ਤੀ ਿੁੰਦੀ ਿੈ: 

ਰਕਤੁ ਹਬੰਦੁ ਕਹਰ ਹਨੰਹਮਆ ਅਗਹਨ ਉਦਰ ਮਝਾਹਰ ॥ -ਗੁਰ ੂਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ੭੦੬ ਅਤੇ ਰਚੰਹਤ ਜੀਅ ਰਚਨਾ ਮਾਤ ਗਰਭ 

ਅਸਥਾਪ੍ਨੰ ॥ -ਗੁਰ ੂਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ੭੦੬ 
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ਲਹਿੰਦੀ - ਹਵਆਿ; ਹਸੰਧੀ - ਹਵਿਾਉ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਹਵਵਾਿ/ਹਵਵਾਿੁ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਹਵਵਾਿ/ਹਵਆਿ; ਪ੍ਾਲੀ - ਹਵਵਾਿ; ਸੰਸਹਿਤ - 

ਹਵਵਾਿਿ (न्ववाह: - ਹਵਆਿ, ਸ਼ਾਦੀ)। 

 

ਭੰਡਿ ੁ= ਭੰਡ ਤੋਂ, ਇਸਤਰੀ ਤੋਂ। 

ਨਾਂਵ, ਅਪ੍ਾਦਾਨ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਭੰਡ/ਭੰਡੁਲ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ/ਪ੍ਾਲੀ - ਭੰਡ; ਸੰਸਹਿਤ - ਭਾਣਡਮਿ੍ (भाणडर्ि्  - ਮਟਕਾ, ਥਾਲੀ, ਬਰਤਨ, ਗਹਿਣਾ, 

ਸਮਗਰੀ)। 

 

ਿੋਵੈ = ਿੁੰਦੀ ਿੈ। 

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

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

 

ਦੋਸਤੀ = ਹਮੁੱਤਰਤਾ, ਹਰਸ਼ਤੇਦਾਰੀ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।  

ਫ਼ਾਰਸੀ - ਦੋਸਤੀ (ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ, ਹਮੁੱਤਰਤਾ, ਮੁਿੁੱਬਤ)। 

 

ਚਲੈ = (ਸੰਸਾਰਕ ਪ੍ਰਹਕਹਰਆ ਦਾ ਹਸਲਹਸਲਾ) ਚਲਦਾ ਿੈ। 

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

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਚਲੈ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਚਲਇ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਚੁੱਲਇ; ਸੰਸਹਿਤ - ਚਲਯਹਤ (चलयन्ि - ਚਲਦਾ ਿੈ)।  

 

ਰਾਿੁ = ਰਾਿ, (ਸੰਸਾਰਕ ਪ੍ਰਹਕਹਰਆ ਦਾ) ਹਸਲਹਸਲਾ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਫ਼ਾਰਸੀ - ਰਿ (ਰਾਿ)। 

 

ਭੰਡੁ = ਭੰਡ, ਇਸਤਰੀ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 
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ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਭੰਡ/ਭੰਡੁਲ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ/ਪ੍ਾਲੀ - ਭੰਡ; ਸੰਸਹਿਤ - ਭਾਣਡਮਿ੍ (भाणडर्ि्  - ਮਟਕਾ, ਥਾਲੀ, ਬਰਤਨ, ਗਹਿਣਾ, 

ਸਮਗਰੀ)। 

 

ਮੁਆ = ਮਰ ਹਗਆ, ਮਰ ਗਈ। 

ਹਕਹਰਆ, ਭੂਤਕਾਲ; ਅਨ ਪੁ੍ਰਖ, ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਲਹਿੰਦੀ - ਮੋਇਆ; ਬਰਜ - ਮੁਆ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਮੁਅ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਮੁਅ/ਮਯ/ਮਦ; ਪ੍ਾਲੀ - ਮਤ; ਸੰਸਹਿਤ - ਹਮਰਤ (रृ्ि - 

ਮਹਰਆ)। 

 

ਭੰਡੁ = ਭੰਡ, ਇਸਤਰੀ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਭੰਡ/ਭੰਡੁਲ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ/ਪ੍ਾਲੀ - ਭੰਡ; ਸੰਸਹਿਤ - ਭਾਣਡਮਿ੍ (भाणडर्ि्  - ਮਟਕਾ, ਥਾਲੀ, ਬਰਤਨ, ਗਹਿਣਾ, 

ਸਮਗਰੀ)। 

 

ਭਾਲੀਐ = ਭਾਲੀਦਾ ਿੈ, ਿੰੂਿੀਦਾ ਿੈ, ਲੁੱਭੀਦਾ ਿ।ੈ 

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

ਲਹਿੰਦੀ - ਭਾਲਣ (ਭਾਲਣਾ, ਖੋਜਣਾ, ਤੁੱਕਣਾ); ਕਸ਼ਮੀਰੀ - ਭਾਲਨੁ (ਵੇਖਣਾ); ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਭਾਲ (ਅਵਲੋਕਨ ਕਰਨਾ);  

ਸੰਸਹਿਤ - ਭਾਲਯਤੇ  (भालयि े- ਵਰਨਣ ਕਰਦਾ, ਹਬਆਨ ਕਰਦਾ ਿੈ; ਵੇਖਦਾ ਿੈ, ਤਕਦਾ ਿੈ)। 

 

ਭੰਹਡ = ਭੰਡ ਨਾਲ, ਭੰਡ ਰਾਿੀਂ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਣ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਭੰਡ/ਭੰਡੁਲ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ/ਪ੍ਾਲੀ - ਭੰਡ; ਸੰਸਹਿਤ - ਭਾਣਡਮਿ੍ (भाणडर्ि्  - ਮਟਕਾ, ਥਾਲੀ, ਬਰਤਨ, ਗਹਿਣਾ, 

ਸਮਗਰੀ)। 

 

ਿੋਵੈ = ਿੁੰਦਾ ਿੈ, (ਬਾਨਣੰੂ) ਬੁੱਝਦਾ ਿੈ। 

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

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

 



ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ  ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ, ਸੰਸਕਰਣ ੧ 

© SikhRI 2020. All Rights Reserved. GuruGranthSahib.SikhRI.org 21 

ਬੰਧਾਨੁ = ਬੰਧੇਜ, ਪ੍ਰਵਾਰਕ ਜ਼ਬਤ ਹਵਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਮਹਰਆਦਾ ਦਾ ਬਾਨਣੰੂ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਹਸੰਧੀ - ਬੰਧਾਣੁ (ਇਕਰਾਰ); ਸੰਸਹਿਤ - ਬੰਧਾਨ (बतधाि - ਬੰਧਨ, ਬੰਦਸ਼)।  

 

ਸੋ = ਉਸ ਨੰੂ। 

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

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

 

ਹਕਉ = ਹਕਉਂ, ਹਕਵੇਂ, ਹਕਸ ਤਰ੍ਾਂ। 

ਹਕਹਰਆ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਹਕਉ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਹਕ/ਂਹਕਉ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਕੇਵ/ਹਕਵ; ਸੰਸਹਿਤ - ਹਕਮਿ੍ (ककर्ि् - ਕੀ, ਹਕਵੇਂ)। 

 

ਮੰਦਾ = ਮਾੜਾ, ਬੁਰਾ। 

ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ (ਸੋ ‘ਭੰਡੁ’ ਦਾ), ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

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

ਅਹਗਆਨੀ)। 

 

ਆਖੀਐ = ਆਖੀਏ, ਆਹਖਆ ਜਾਏ। 

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

ਲਹਿੰਦੀ - ਆਖਣ (ਆਖਣਾ); ਹਸਧੰੀ - ਆਖਣੁ (ਦੁੱਸਣ ਲਈ); ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਆਖਇ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਆੁੱਕਿਇ; ਸੰਸਹਿਤ - 

ਆਖਯਾਹਤ (आख्यान्ि - ਆਖਦਾ ਿ)ੈ। 

 

ਹਜਤੁ = ਹਜਸ ਰਾਿੀਂ। 

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

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

'ਤੇ)। 
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ਜੰਮਹਿ = ਜੰਮਦੇ ਿਨ। 

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

ਲਹਿੰਦੀ - ਜੰਮਣ (ਜੰਮਣਾ, ਪੈ੍ਦਾ ਿੋਣਾ; ਪ੍ਾਣੀ ਜੰਮਣਾ); ਹਸੰਧੀ - ਜੌਮਣੁ (ਜੰਮਣਾ, ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਜੰਮਣ/ਜੰਮੁ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ/ਪ੍ਾਲੀ - 

ਜੰਮਨ; ਸੰਸਹਿਤ - ਜਨ੍ਮਨਿ੍ (र्तर्िि् - ਜਨਮ)।  

 

ਰਾਜਾਨ = ਰਾਜੇ-ਮਿਾਰਾਜ,ੇ ਬਾਦਸ਼ਾਿ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਰਾਜਾਨ; ਸੰਸਹਿਤ - ਰਾਜਨਿ੍ (रार्िि् - ਮੁਖੀਆ, ਰਾਜਾ)। 

 

ਭੰਡਿ ੁ= ਭੰਡ ਤੋਂ, ਇਸਤਰੀ ਤੋਂ। 

ਨਾਂਵ, ਅਪ੍ਾਦਾਨ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਭੰਡ/ਭੰਡੁਲ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ/ਪ੍ਾਲੀ - ਭੰਡ; ਸੰਸਹਿਤ - ਭਾਣਡਮਿ੍ (भाणडर्ि्  - ਮਟਕਾ, ਥਾਲੀ, ਬਰਤਨ, ਗਹਿਣਾ, 

ਸਮਗਰੀ)। 

 

ਿੀ = ਿੀ। 

ਹਨਪ੍ਾਤ। 

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਿੀ; ਸੰਸਹਿਤ - ਹਿ ਂ(हह-ं ਇਸ ਲਈ, ਹਕਉਂਜੁ, ਹਨਰਸੰਦੇਿ, ਹਨਸ਼ਚ ੇਿੀ, ਹਕਸੇ ਗੁੱਲ ‘ਤੇ ਬਲ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਇਸ ਦਾ 

ਪ੍ਰਯੋਗ ਿੁੰਦਾ ਿੈ)।  

 

ਭੰਡੁ = ਭੰਡ, ਇਸਤਰੀ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਭੰਡ/ਭੰਡੁਲ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ/ਪ੍ਾਲੀ - ਭੰਡ; ਸੰਸਹਿਤ - ਭਾਣਡਮਿ੍ (भाणडर्ि्  - ਮਟਕਾ, ਥਾਲੀ, ਬਰਤਨ, ਗਹਿਣਾ, 

ਸਮਗਰੀ)। 

 

ਊਪ੍ਜ ੈ= ਉਪ੍ਜਦਾ ਿ,ੈ ਪੈ੍ਦਾ ਿੁੰਦਾ ਿੈ। 

ਹਕਹਰਆ, ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ; ਅਨ ਪੁ੍ਰਖ, ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 
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ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ/ਬਰਜ - ਉਪ੍ਜੈ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਉਪ੍ਜ/ੈਉਪ੍ਜਇ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਉੱਪ੍ੁੱਜਇ; ਸੰਸਹਿਤ - ਉਤ੍ਪ੍ਦਯਤੇ (उत्पदयिे - 

ਉਤਪੰ੍ਨ/ਪੈ੍ਦਾ ਿੁੰਦਾ ਿ)ੈ। 

 

ਭੰਡ ੈ= ਭੰਡ (ਹਬਨਾ)ਂ, ਇਸਤਰੀ (ਬਗੈਰ)। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਭੰਡ/ਭੰਡੁਲ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ/ਪ੍ਾਲੀ - ਭੰਡ; ਸੰਸਹਿਤ - ਭਾਣਡਮਿ੍ (भाणडर्ि्  - ਮਟਕਾ, ਥਾਲੀ, ਬਰਤਨ, ਗਹਿਣਾ, 

ਸਮਗਰੀ)। 

 

ਬਾਝੁ = ਹਬਨਾ,ਂ ਬਗੈਰ। 

ਸੰਬੰਧਕ। 

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

(बाह्य - ਬਾਿਰੀ)। 

 

ਕੋਇ = ਕੋਈ। 

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

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

 

ਨਾਨਕ = ਨਾਨਕ! 

ਨਾਂਵ, ਸੰਬੋਧਨ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

 

ਭੰਡ ੈ= ਭੰਡ (ਹਬਨਾ)ਂ, ਇਸਤਰੀ (ਬਗੈਰ)। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਭੰਡ/ਭੰਡੁਲ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ/ਪ੍ਾਲੀ - ਭੰਡ; ਸੰਸਹਿਤ - ਭਾਣਡਮਿ੍ (भाणडर्ि्  - ਮਟਕਾ, ਥਾਲੀ, ਬਰਤਨ, ਗਹਿਣਾ, 

ਸਮਗਰੀ)। 
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ਬਾਿਰਾ = ਹਬਨਾ,ਂ ਬਗੈਰ। 

ਸੰਬੰਧਕ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਬਾਿਰਾ; ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਗੁਜਰਾਤੀ - ਬਾਿਹਰ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਬਾਹਿਹਰ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਬਾਹਿਰ/ੋਬਾਹਿਰ (ਬਾਿਰੀ, ਬਾਿਰ 

ਵਾਲਾ, ਪ੍ਰ)ੇ; ਪ੍ਾਲੀ/ਸੰਸਹਿਤ - ਬਾਹਿਰ (बान्हर - ਬਾਿਰੀ, ਬਿਰੂਨੀ)। 

 

ਏਕ ੋ= ਕੇਵਲ ਇਕ; ਅਦੁਤੀ। 

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

ਹਸੰਧੀ - ਏਕੁ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਏੱਕ; ਪ੍ਾਲੀ - ਏਕ; ਸੰਸਹਿਤ - ਏਕ (एक - ਇਕ, ਕੇਵਲ)। 

 

ਸਚਾ = ਸੁੱਚਾ, ਸਦਾ-ਹਥਰ (ਕਰਤਾ ਪੁ੍ਰਖ)।  

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

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਸਚ/ਸਚਾ/ਸਚੀ/ਸਚੇ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਸਚੁ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਸਚੋ; ਸੰਸਹਿਤ - ਸਤਯਿ੍ (सत्यि् - ਸੁੱਚ)। 

 

ਸੋਇ = ਉਿ ਿੀ। 

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

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

 

ਹਜਤੁ = ਹਜਸ (ਮੂੰਿ) ਨਾਲ। 

ਪ੍ੜਨਾਂਵੀ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ (ਮੁਹਖ ਦਾ), ਕਰਣ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

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

'ਤੇ)। 

 

ਮੁਹਖ = ਮੁਖ ਨਾਲ, ਮੂੰਿ ਨਾਲ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਣ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਬਰਜ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਸੰਸਹਿਤ - ਮੁਖ (रु्ख - ਮੂੰਿ)। 
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ਸਦਾ = ਿਮੇਸ਼ਾ। 

ਹਕਹਰਆ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ। 

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਸੰਸਹਿਤ - ਸਦਾ (सदा - ਿਮੇਸ਼ਾ)। 

 

ਸਾਲਾਿੀਐ = ਸਲਾਿੀਦਾ ਿੈ, ਸਲਾਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। 

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

ਲਹਿੰਦੀ - ਸਲਾਿਵਣ; ਹਸੰਧੀ - ਸਲਾਿਣੁ (ਸਲਾਿੁਣਾ); ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਸਾਲਾਿਿਿ੍; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਸਲਹਿੁੱਜ; ਸੰਸਹਿਤ - ਸ਼ੁੱਲਾਿਯਿ੍ 

(शल्लाघ्यि् - ਪ੍ਰਸੰਸਾ, ਉਸਤਹਤ) 

 

ਭਾਗਾ = ਭਾਗਾ ਂ(ਦੀਆ)ਂ, ਨਸੀਬਾ ਂ(ਦੀਆ)ਂ। 

ਨਾਂਵ, ਸੰਬੰਧ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਭਾਗ/ਭਾਗਾ; ਬਰਜ - ਭਾਗ; (ਤਕਸੀਮ; ਨਸੀਬ, ਤਕਦੀਰ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਭਾਗ/ਭਾਅ (ਹਿੁੱਸਾ, ਵੰਡ, ਅੰਸ਼); 

ਪ੍ਾਲੀ - ਭਾਗ (ਹਿੁੱਸਾ); ਸੰਸਹਿਤ - ਭਾਗਿ (भाग: - ਹਿੁੱਸਾ, ਅੰਸ਼, ਵੰਡ, ਟੁਕੜਾ)। 

 

ਰਤੀ = ਰੁੱਤੀਆਂ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ। 

ਲਹਿੰਦੀ - ਰੁੱਤੀ (ਮਾਸੇ ਦਾ ਅਠਵਾਂ ਹਿੁੱਸਾ); ਹਸੰਧੀ - ਰਤੀ (ਇਕ ਰੁੱਤੀ; ਬੀਜ); ਸੰਸਹਿਤ - ਰਹਕ੍ਤਕਾ (रन्िका - ਇਕ ਬੂਟਾ 

ਜਾਂ ਉਸਦਾ ਦਾ ਬੀਜ ਜੋ ਇਕ ਰੁੱਤੀ ਤੋਲਣ ਲਈ ਵਰਹਤਆ ਆਉਂਦਾ ਿੈ)। 

 

ਚਾਹਰ = ਚਾਰ।22 

ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ (ਰਤੀ ਦਾ), ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਅਵਧੀ/ਮੈਥਲੀ/ਉੜੀਆ/ਹਸੰਧੀ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਚਾਹਰ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ/ਪ੍ਾਲੀ - ਚੁੱਤਾਹਰ (ਚਾਰ); ਸੰਸਹਿਤ - ਚਤਵਾਹਰ (चत्वारर 

- ਚਾਰ)। 

 

                                                

22 ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਹਲਖਣ ਸ਼ੈਲੀ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਚਾਹਰ’ ਹਗਨਤੀ ਵਾਚਕ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ ਿੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਸੁੰਦਰ (ਚਾਰੁ/ਚਾਰ) ਕਰਨਾ 

ਠੀਕ ਨਿੀਂ, ਹਜਵੇਂ ਹਕ ਕੁਝ ਟੀਕਾਕਾਰਾ ਂਨੇ ਕੀਤਾ ਿੈ। 



ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ  ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ, ਸੰਸਕਰਣ ੧ 

© SikhRI 2020. All Rights Reserved. GuruGranthSahib.SikhRI.org 26 

ਤੇ = ਉਿ। 

ਪ੍ੜਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ। 

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਤੇ; ਸੰਸਹਿਤ - ਤਤਸਿ੍ (ििसि् - ਉਸ ਤੋਂ)। 

 

ਮੁਖ ਊਜਲੇ23 = ਉਜਲ ਮੁਖ ਵਾਲੇ, ਸੁਰਖਰੂ। 

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

ਬਰਜ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਸੰਸਹਿਤ - ਮੁਖ (रु्ख - ਮੂੰਿ) + ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਗੁਜਰਾਤੀ - ਊਜਲੁ; ਭੋਜਪੁ੍ਰੀ - ਉਜਲ; ਬਰਜ - ਉਜਰ/ਊਜਰ; 

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ/ਪ੍ਾਲੀ - ਉੱਜਲ; ਸੰਸਹਿਤ - ਉੱਜਵਲ (उज्ज्वल - ਭਬਕਦਾ, ਚਮਕੀਲਾ, ਸਾਿ)। 

   

ਹਤਤੁ = ਉਸ (ਦਰਬਾਰ ਹਵਚ)। 

ਪ੍ੜਨਾਂਵੀ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ (ਦਰਬਾਹਰ ਦਾ), ਅਹਧਕਰਣ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਬਰਜ - ਹਤਤ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਹਤਤ੍ਥੁ/ਹਤਥੁ/ਤੇਤ੍ਥੁ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਤਤ੍ਥ (ਉਥ,ੇ ਉਸ ਹਵਚ); ਪ੍ਾਲੀ - ਤਤੋ (ਉਥੋਂ ਤੋਂ, ਉਿਦੇ ਤੋਂ, ਉਸ 

ਲਈ); ਸੰਸਹਿਤ - ਤਤਰ (ित्र - ਉਸ ਥਾਂ ‘ਤੇ, ਉਥ,ੇ ਸਾਿਮਣੇ, ਉਸ ਵਲ)। 

 

ਸਚ ੈ= ਸਦਾ-ਹਥਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸੁੱਚੇ (ਦਰਬਾਰ ਹਵਚ)। 

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

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਸਚ/ਸਚਾ/ਸਚੀ/ਸਚੇ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਸਚੁ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਸਚੋ; ਸੰਸਹਿਤ - ਸਤਯਿ੍ (सत्यि् - ਸੁੱਚ)। 

 

ਦਰਬਾਹਰ = ਦਰਬਾਰ ਹਵਚ। 

ਨਾਂਵ, ਅਹਧਕਰਣ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਫ਼ਾਰਸੀ - ਦਰਬਾਰ (ਬਾਦਸ਼ਾਿ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ, ਸ਼ਾਿੀ ਦਰਬਾਰ)। 

 

॥੨॥ = ਦੂਜਾ ਸਲੋਕ ਸੰਪ੍ੂਰਨ। 

 

                                                

23 ‘ਮੁਖ ਊਜਲੇ’ (ਉਜਲ-ਮੁਖੇ) ਸਮਾਸੀ ਸ਼ਬਦ ਿੈ, ਹਜਸ ਦਾ ਭਾਵ ਿੈ ਹਿਰਦੇ ਹਵਚ ਸੁੱਚ ਿੋਣ ਸਦਕਾ ਨੂਰ ਨਾਲ ਦਗ-ਦਗ 

ਕਰਦ ੇਹਚਿਰ ੇਵਾਲੇ, ਉਜਲ ਮੁਖ ਵਾਲੇ। 
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ਕਾਹਵਕ ਪ੍ਖ 

ਇਸ ਸਲੋਕ ਹਵਚ ‘ਭੰਡ’ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਖ-ਵਖ ਹਵਆਕਰਣਕ ਰੂਪ੍ਾਂ ਦੀ ੧੨ ਵਾਰੀ ਵਰਤੋਂ ਿੋਣ ਸਦਕਾ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ੁੱਧਰੀ 

ਸਮਾਨੰਤਰਤਾ ਪੈ੍ਦਾ ਿੋ ਰਿੀ ਿੈ। ਇਸ ਭਾਸ਼ਾਈ ਜੁਗਤ ਰਾਿੀਂ ਇਥੇ ‘ਭੰਡ’ ਅਰਥਾਤ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਹਵਆਪ੍ਕ ਮਿੁੱਤਵ ਨੰੂ ਸਥਾਪ੍ਤ 

ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਿੈ: ਇਸਤਰੀ ਤੋਂ ਿੀ ਜਨਮ ਲਈਦਾ ਿੈ, ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਗਰਭ ਹਵਚ ਿੀ ਸਰੀਰ ਬਣਦਾ-ਪ੍ਲਦਾ ਿੈ। ਇਸਤਰੀ ਨਾਲ 

ਿੀ ਮੰਗਣੀ ਅਤੇ ਹਵਆਿ ਿੁੰਦਾ ਿੈ। ਇਸਤਰੀ ਨਾਲ ਿੀ ਦੋਸਤੀ ਿੁੰਦੀ ਿ,ੈ ਇਸਤਰੀ ਨਾਲ ਿੀ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਰਾਿ ਚੁੱਲਦਾ ਿੈ। 

ਜੇਕਰ ਇਕ/ਪ੍ਹਿਲੀ ਇਸਤਰੀ ਮਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਨੁੁੱਖ ਦੂਜੀ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਦਾ ਿੈ। ਇਸਤਰੀ ਰਾਿੀਂ ਿੀ ਮਨੁਖ ਦਾ ਿਰ 

ਬੁੱਝਦਾ ਿ।ੈ ਜੋ ਇਸਤਰੀ ਰਾਹਜਆ ਂਨੰੂ ਜਨਮ ਹਦੰਦੀ ਿੈ, ਉਸਨੰੂ ਮੰਦਾ ਹਕਉਂ ਕਹਿਣਾ? ਇਸਤਰੀ ਤੋਂ ਿੀ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਜਨਮ ਿੁੰਦਾ 

ਿੈ। ਜਗਤ ਹਵਚ ਇਸਤਰੀ ਤੋਂ ਹਬਨਾਂ ਕੋਈ ਜਨਮ ਨਿੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਹਸਰਿ ਸੁੱਚਾ ਪ੍ਰਭੂ ਿੀ ਇਸਤਰੀ ਤੋਂ ਬਾਿਰ ਿੈ। ਜੋ ਮੁਖ ਪ੍ਰਭੂ 

ਨੰੂ ਸਲਾਿੁੰਦ ੇਿਨ, ਉਿ ਭਾਗਾ ਂਭਰੇ ਿਨ ਅਤੇ ਸੁੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਹਵਚ ਉਿ ਮੁਖ ਿੀ ਉਜਲੇ ਿੁੰਦ ੇਿਨ। 

 

ਇਸ ਸਲੋਕ ਹਵਚ ਕੁਲ ਅੁੱਠ ਤੁਕਾਂ ਿਨ। ਪ੍ਹਿਲੀ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਤੁਕ ਨੰੂ ਛੁੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆ ਂਤੁਕਾਂ ਦਾ ਮਾਤਰਾ-ਹਵਧਾਨ 

ਉਚਾਰਣ ਜਾਂ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਅਨੁਸਾਰ ੧੩+੧੧ ਿੀ ਬਣਦਾ ਿ।ੈ ਪ੍ਹਿਲੀ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਤੁਕ ਦੇ ਪ੍ਹਿਲੇ ਅੁੱਧ ਹਵਚ ਿਮਵਾਰ ੧੬ 

ਅਤੇ ੧੫ ਮਾਤਰਾਵਾ ਂਿਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਚਾਰਣ ਦੀ ਰਵਾਨਗੀ ਹਵਚ ਇਿ ਵੀ ਬਾਕੀਆ ਂਵਾਂਗ ੧੩+੧੩ ਿੀ ਮਹਿਸੂਸ ਿੁੰਦੀਆ ਂ

ਿਨ। ਸੋ ਇਸ ਸਲੋਕ ਨੰੂ ਵੀ ਦੋਿਰਾ ਛੰਦ ਅਧੀਨ ਰਹਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ, ਹਜਸ ਨੰੂ ਚਾਰ ਦੋਿਰੇ ਜੋੜ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਹਗਆ ਿੈ। 

 

ਪਉੜੀ ॥ 

ਸਿ ੁਕੋ ਆਿੈ ਆਪਿਾ   ਹਜਸੁ ਨਾਿੀ ਸੋ ਚੁਹਿ ਕਢੀਐ ॥ 

ਕੀਤਾ ਆਪ ੋਆਪਿਾ   ਆਪ ੇਿੀ ਲੇਿਾ ਸੰਢੀਐ ॥ 

ਜਾ ਰਿਿਾ ਨਾਿੀ ਐਤ ੁਜਹਗ   ਤਾ ਕਾਇਤ ੁਗਾਰਹਬ ਿੰਢੀਐ ॥ 

ਮੰਦਾ ਹਕਸੈ ਨ ਆਿੀਐ   ਪਹੜ ਅਿਰ ੁਏਿ ੋਬੁਝੀਐ ॥ 

ਮੂਰਿ ੈਨਾਹਲ ਨ ਲੁਝੀਐ ॥੧੯॥ 

 

ਸ਼ਾਬਦਕ ਅਨੁਵਾਦ 

(ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਨੰੂ) ਸਭ ਕੋਈ ਆਪ੍ਣਾ (ਆਖਦਾ ਿੈ, ਇਿ ੋਹਜਿਾ ਕੋਈ ਨਿੀਂ) ਹਜਸ ਦਾ (ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ) ਨਿੀਂ, (ਜੇ ਕੋਈ ਿੈ ਤਾਂ ਦੁੱਸ?ੋ) 

ਉਿ ਚੁਣ ਕੇ ਬਾਿਰ ਕਹਿਆ ਜਾਏ। 

ਆਪੋ੍ ਆਪ੍ਣਾ ਕੀਤਾ ਿੋਇਆ (ਜੋ ਚੰਗਾ ਜਾ ਂਮੰਦਾ ਕਰਮ ਿੈ, ਉਸ ਦਾ) ਆਪ੍ ਿੀ ਲੇਖਾ ਭਰੀਦਾ ਿੈ। 
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ਜਦੋਂ  (ਹਕਸੇ ਨੇ ਵੀ) ਇਸ ਜਗ ਹਵਚ (ਸਦਾ ਲਈ) ਨਿੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਤਾਂ (ਹਿਰ) ਹਕਉਂ ਗਰਬ ਹਵਚ ਹਿਹਰਆ ਜਾਏ? 

ਮਾੜਾ ਹਕਸੇ ਨੰੂ ਨਾ ਆਖੀਏ, ਅਖਰ-ਹਗਆਨ ਪ੍ੜ੍ ਕੇ ਏਿ ੋਸਮਝਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। 

(ਪ੍ਰ) ਮੂਰਖ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਨਾ ਕਰੀਏ।24 

 

ਭਾਵਾਰਥਕ-ਹਸਰਜਣਾਤਮਕ ਅਨੁਵਾਦ 

ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਨੰੂ ਿਰ ਕੋਈ ਆਪ੍ਣਾ ਆਖਦਾ ਿ;ੈ25 ਭਾਵ, ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਹਰਆਂ ਦਾ ਿੈ। ਇਿ ੋਹਜਿਾ ਕੋਈ ਨਿੀਂ, ਹਜਸਦਾ ਉਿ ਨਿੀਂ 

ਿੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਿੈ ਤਾ ਂਦੁੱਸੋ? 

ਆਪੋ੍ ਆਪ੍ਣੇ ਕੀਤੇ ਿੋਏ ਚੰਗੇ ਜਾ ਂਮੰਦੇ ਕਰਮਾ ਂਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਵੀ ਆਪ੍ ਿੀ ਚੁਕਾਉਣਾ ਪ੍ੈਂਦਾ ਿੈ; ਭਾਵ ਮਨੁਖ ਆਪ੍ਣੇ ਕਰਮਾਂ 

ਲਈ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਆਪ੍ ਿੀ ਹਜੰਮੇਵਾਰ ਿੁੰਦੇ ਿਨ, ਉਿ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਅਖਉਤੀ ਉਚੀ ਜਾਤ ਦਾ ਿਵੋ ੇਜਾਂ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦਾ; 

ਮਰਦ ਿੋਵ ੇਜਾਂ ਤੀਵੀਂ। 

ਜਦੋਂ ਹਕਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਜਗ ਹਵਚ ਸਦਾ ਲਈ ਨਿੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਤਾਂ ਹਿਰ ਜਾਤ ਜਾਂ ਹਲੰਗ ਦੇ ਉਚੇਪ੍ਨ ਦੇ ਿੰਕਾਰ ਹਵਚ ਹਕਉਂ 

ਹਿਹਰਆ ਜਾਏ? 

ਅਖਰ-ਹਗਆਨ ਪ੍ੜ੍ ਕੇ ਇਸ ਗੁੱਲ ਨੰੂ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ ਹਕ ਜਾਤ, ਹਲੰਗ ਆਹਦ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਦ ੇਵੀ ਹਕਸ ੇਨੰੂ ਮਾੜਾ 

ਨਿੀਂ ਆਖਣਾ ਚਾਿੀਦਾ। 

ਪ੍ਰ, ਜੇਕਰ ਅਖਰ-ਹਗਆਨ ਪ੍ੜ੍ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਗੁੱਲ ਨੰੂ ਨਾ ਸਮਝੇ ਤਾਂ ਅਹਜਿੇ ਮੂਰਖ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਨਾ ਕਰੀਏ। 

 

ਪ੍ਦ ਅਰਥ 

ਸਭੁ ਕੋ = ਿਰ ਕੋਈ। 

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

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

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

 

                                                

24 ਮੰਦਾ ਹਕਸੈ ਨ ਆਹਖ ਝਗੜਾ ਪ੍ਾਵਣਾ ॥ -ਗੁਰ ੂਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ੫੬੬ 

25 ਸਭੁ ਕੋ ਆਖੈ ਆਪ੍ਣਾ ਭਾਈ ਗੁਰ ਤੇ ਬੁਝ ੈਸੁਜਾਨੁ ॥ -ਗੁਰ ੂਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ੬੩੭ 
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ਆਖ ੈ= ਆਖਦਾ ਿ,ੈ ਕਹਿੰਦਾ ਿ।ੈ 

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

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਆਖ;ੈ ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਆਖਇ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਆੁੱਕਿਇ; ਸੰਸਹਿਤ - ਆਖਯਾਹਤ (आख्यान्ि - ਆਖਦਾ ਿੈ)। 

 

ਆਪ੍ਣਾ = ਆਪ੍ਣਾ, ਹਨਜ ਦਾ। 

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

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਅਪ੍ਣਾ/ਆਪ੍ਣਾ; ਲਹਿੰਦੀ - ਆਪ੍ਣਾ/ਅਪ੍ਣੋ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਅਪ੍ਨ/ਅੁੱਪ੍ਨ/ਅੁੱਪ੍ਅ (ਅਪ੍ਣਾ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - 

ਅੁੱਤਣਅ/ਅੁੱਪ੍ਣਯ (ਆਪ੍ਣਾ); ਸਸੰਹਿਤ - ਆਤ੍ਮਨਕ (आत्र्िक -  ਆਪ੍ਣਾ, ਹਨੁੱਜੀ)। 

 

ਹਜਸੁ = ਹਜਸ ਦਾ। 

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

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

(यादशृ - ਹਜਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ, ਜੈਸਾ)। 

 

ਨਾਿੀ = ਨਿੀਂ। 

ਹਨਪ੍ਾਤ। 

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

 

ਸੋ = ਉਸ ਨੰੂ। 

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

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

 

ਚੁਹਣ = ਚੁਣ ਕੇ। 

ਪੂ੍ਰਬ ਪੂ੍ਰਣ ਹਕਰਦੰਤ (ਹਕਹਰਆ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ)। 
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ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਚੁਣਨਾ; ਲਹਿਦੰੀ - ਚੁਣਣ (ਚੁਗਣਾ, ਚੁਣਨਾ, ਇਕੁੱਠਾ ਕਰਨਾ, ਛਾਂਟਣਾ); ਹਸੰਧੀ - ਚੁਣਣੁ (ਗੁੰਦਣਾ, ਤਹਿ 

ਲਾਊਣੀ, ਬਨਾਉਣਾ); ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਚੁਣ (ਚੁਗਣਾ, ਚੁਣਨਾ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਚੁਣਇ (ਚੁਗਦਾ ਿੈ); ਸੰਸਹਿਤ - ਹਚਨੋਹਤ (न्चिोन्ि - 

ਿੇਰ ਲਾਉਂਦਾ ਿ,ੈ ਇਕੁੱਠਾ ਕਰਦਾ ਿੈ)। 

 

ਕਿੀਐ = ਕਹਿਆ ਜਾਏ। 

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

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਕਿ ੈ(ਬਾਿਰ ਕਿਦਾ ਿੈ); ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਕਿ/ੈਕੁੱਿਇ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਕਡਿਇ (ਹਖਚਦਾ ਿੈ, ਲਕੀਰ ਮਾਰਦਾ ਿ,ੈ 

ਿਲ ਵਾਿੁੰਦਾ ਿੈ); ਸੰਸਹਿਤ - ਕੁੱਡਹਤ (कड्ढन्ि - ਹਖਚਦਾ ਿ,ੈ ਬਾਿਰ ਕਿਦਾ ਿੈ)।  

 

ਕੀਤਾ = ਕੀਤਾ ਿੋਇਆ। 

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

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

 

ਆਪੋ੍ ਆਪ੍ਣਾ = ਆਪੋ੍ ਆਪ੍ਣਾ, ਆਪ੍ਣਾ ਹਨਜ ਦਾ। 

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

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਆਪ੍/ਆਪੁ੍/ਆਹਪ੍; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਆਤਾ//ਆਯਾ/ਅੁੱਤਣ; ਅੁੱਪ੍ਾ/ਅੁੱਪ੍ਣ; ਪ੍ਾਲੀ - ਅੁੱਤਨ (ਸਵੈ); ਸੰਸਹਿਤ - ਆਤ੍ਮਨਿ੍ 

(आत्र्िि् - ਸਾਿ, ਆਤਮਾ; ਹਰਗਵੇਦ. ਸਵੈ) + ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਅਪ੍ਣਾ/ਆਪ੍ਣਾ; ਲਹਿੰਦੀ - ਆਪ੍ਣਾ/ਅਪ੍ਣੋ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - 

ਅਪ੍ਨ/ਅੁੱਪ੍ਨ/ਅੁੱਪ੍ਅ (ਅਪ੍ਣਾ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਅੁੱਤਣਅ/ਅੁੱਪ੍ਣਯ (ਆਪ੍ਣਾ); ਸੰਸਹਿਤ - ਆਤ੍ਮਨਕ (आत्र्िक -  ਆਪ੍ਣਾ, 

ਹਨੁੱਜੀ)।  

 

ਆਪੇ੍ = ਆਪ੍ ਿੀ। 

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

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਆਹਪ੍; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਅੁੱਪ੍ਣ; ਸੰਸਹਿਤ - ਆਤ੍ਮਹਨਿ੍ (आत्र्न्िि् - ਆਪ੍)। 

 

ਿੀ = ਿੀ। 

ਹਕਹਰਆ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ।। 
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ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਿੀ; ਸੰਸਹਿਤ - ਹਿ ਂ(हह-ं ਇਸ ਲਈ, ਹਕਉਂਜੁ, ਹਨਰਸੰਦੇਿ, ਹਨਸ਼ਚ ੇਿੀ, ਹਕਸੇ ਗੁੱਲ ‘ਤੇ ਬਲ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਇਸ ਦਾ 

ਪ੍ਰਯੋਗ ਿੁੰਦਾ ਿੈ)।  

 

ਲੇਖਾ = ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ, ਕਰਮਾ ਂਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹਕਤਾਬ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਭੋਜਪੁ੍ਰੀ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਲੇਖਾ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਲੇਖ; ਸੰਸਹਿਤ - ਲੇਕ੍ਖਯ (लेक्खਯ - ਹਲਖਣ ਜੋਗ ਲੇਖਾ; ਹਲਖਣਾ)। 

 

ਸੰਿੀਐ = (ਲੇਖਾ) ਸੰਿੀਦਾ ਿੈ, (ਲੇਖਾ) ਭਰੀਦਾ ਿੈ, (ਲੇਖਾ) ਚੁਕਾਈਦਾ ਿੈ।  

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

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਸੰਿਣੁ/ਸਾਂਿਣੁ (ਹਿਸਾਬ ਹਕਤਾਬ ਕਰਨਾ/ਲੇਖਾ ਚੁਕਾਉਣਾ); ਸੰਸਹਿਤ - ਸੰਸਠਾਹਤ (संसठान्ि -  ਇਕੁੱਠਾ 

ਖੜ੍ਦਾ ਿ)ੈ। 

 

ਜਾ = ਜਾ,ਂ ਜਦੋਂ। 

ਯੋਜਕ। 

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਜਾ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਜਾਵ; ਸੰਸਹਿਤ - ਯਾਵਤਿ੍ (याविि् - ਜਦੋਂ, ਹਜੰਨਾ, ਹਜਤਨਾ)। 

 

ਰਿਣਾ = ਰਹਿਣਾ। 

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

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਰਿਣਾ; ਲਹਿਦੰੀ - ਰਿਣ (ਰਹਿਣਾ); ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਰਿੈ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਰਿਇ; ਸੰਸਹਿਤ - ਰਿਹਤ (रहन्ि - 

ਰਹਿੰਦਾ ਿੈ)। 

 

ਨਾਿੀ = ਨਿੀਂ। 

ਹਨਪ੍ਾਤ। 

ਬਰਜ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ - ਨਾਿੀ/ਨਾਹਿ/ਨਿੀ/ਨਹਿ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਣਹਿ; ਸੰਸਹਿਤ - ਨਹਿ (िन्ह - ਨਿੀਂ)। 
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ਐਤੁ = ਇਸ (ਜਗ ਹਵਚ)। 

ਪ੍ੜਨਾਂਵੀ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ (ਜਹਗ ਦਾ), ਅਹਧਕਰਣ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਇਤੁ/ਐਤੁ; ਬਰਜ - ਐਤੋ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਇਤ (ਇਸ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ/ਪ੍ਾਲੀ - ਇਤ੍ਥੰ (ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਾ)ਂ; 

ਸੰਸਹਿਤ - ਇਤ੍ਥਮਿ੍ (इत्िर्ि् - ਇਸ ਲਈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ)। 

 

ਜਹਗ = ਜਗ ਹਵਚ, ਸੰਸਾਰ ਹਵਚ। 

ਨਾਂਵ, ਅਹਧਕਰਣ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।  

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ/ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਜਗ; ਸੰਸਹਿਤ - ਜਗਤਿ੍ (र्गिि् - ਸੰਸਾਰ)। 

 

ਤਾ = ਤਾ,ਂ ਤਦੋਂ, ਉਦੋਂ। 

ਯੋਜਕ 

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

 

ਕਾਇਤੁ = ਹਕਉਂ, ਕਾਿਦੇ ਲਈ? 

ਹਕਹਰਆ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਕਾਇਤੁ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਕਾਇ ੰ(ਕੀ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਹਕ/ੰਹਕ;  ਪ੍ਾਲੀ - ਹਕ ੰ(ਕੀ); ਸੰਸਹਿਤ - ਹਕਮਿ੍ (ककर्ि्  - ਕੀ, 

ਹਕਉਂ)। 

 

ਗਾਰਹਬ = ਗਰਬ ਹਵਚ, ਿੰਕਾਰ ਹਵਚ। 

ਨਾਂਵ, ਅਹਧਕਰਣ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਗਰਬ/ੁਗਾਰਬ;ੁ ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਗਰਬ;  ਸੰਸਹਿਤ - ਗਰਵਿ (गवज: - ਅਿੰਕਾਰ/ਿਮੰਡ)। 

 

ਿੰਿੀਐ = ਹਿਰੀਏ, ਹਿਹਰਆ ਜਾਏ। 

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

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਿੰਿਣਾ (ਤੁਰਨਾ); ਸੰਸਹਿਤ -  ਿੰਥ (हति - ਚੁੱਲਣਾ)। 
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ਮੰਦਾ = ਮਾੜਾ, ਬੁਰਾ। 

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

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

ਅਹਗਆਨੀ)। 

 

ਹਕਸੈ = ਹਕਸ ਨੰੂ ਵੀ। 

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

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ/ਬਰਜ - ਹਕਸੁ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਕੁੱਸੁ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਕੁੱਸ (ਹਕਸ); ਸੰਸਹਿਤ - ਕਸਯ/ਕਸਯੈ (कस्य/कस्य ै- ਹਕਸ ਦਾ)। 

 

ਨ = ਨਾ, ਨਿੀਂ। 

ਹਨਪ੍ਾਤ। 

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

ਸੰਸਹਿਤ -  ਨਿ (ि: - ਨਿੀਂ, ਹਨਖੇਧ-ਬੋਧਕ) P1-18 

 

ਆਖੀਐ = ਆਖੀਏ, ਆਖਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। 

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

ਲਹਿੰਦੀ - ਆਖਣ (ਆਖਣਾ); ਹਸਧੰੀ - ਆਖਣੁ (ਦੁੱਸਣ ਲਈ); ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਆਖਇ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਆੁੱਕਿਇ; ਸੰਸਹਿਤ - 

ਆਖਯਾਹਤ (आख्यान्ि - ਆਖਦਾ ਿ)ੈ। 

 

ਪ੍ਹੜ = ਪ੍ੜ੍ ਕੇ। 

ਪੂ੍ਰਬ ਪੂ੍ਰਣ ਹਕਰਦੰਤ (ਹਕਹਰਆ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ )। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਪ੍ਹੜ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਪ੍ਹਿ (ਪ੍ੜ੍ ਕੇ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਪ੍ਿਇ; ਪ੍ਾਲੀ/ਸੰਸਹਿਤ - ਪ੍ਠਹਤ (पठन्ि - ਪ੍ੜ੍ਦਾ ਿ)ੈ। 

 

ਅਖਰੁ = ਅਖਰ, ਅਖਰ-ਹਗਆਨ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 
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ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ/ਬਰਜ - ਅਖਰ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਅਕ੍ਖਰੁ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਅਕ੍ਖਰ; ਸੰਸਹਿਤ - ਅਕ੍ਸ਼ਰ (अक्षर - ਜੋ ਕਦੇ ਖਰੇ ਨਾ, 

ਅਹਵਨਾਸ਼ੀ; ਸ਼ਬਦ; ਬੋਲ ਬਾਣੀ ਲਈ ਥਾਪੇ੍ ਿੋਏ ਹਚੰਨ੍)। 

 

ਏਿੋ = ਇਿ ਿੀ। 

ਹਕਹਰਆ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ। 

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

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

 

ਬੁਝੀਐ = ਬੁੁੱਝੀਏ, ਸਮਝੀਏ, ਸਮਝਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। 

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

ਲਹਿੰਦੀ - ਬੁੁੱਝਣ (ਸਮਝਣਾ); ਹਸੰਧੀ - ਬੁਝਣੁ (ਸਮਝਣਾ, ਸੁਹਣਆ ਜਾਂ ਜਾਹਣਆ ਜਾਣਾ); ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਬੁਹਜ੍ਝਯ (ਜਾਹਣਆ); 

ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਬੁਜ੍ਝ; ਸੰਸਹਿਤ - ਬੁਧਿ੍ (बुधि् - ਜਾਨਣਾ, ਸਮਝਣਾ)। 

 

ਮੂਰਖੈ = ਮੂਰਖ (ਨਾਲ), ਬੇਸਮਝ (ਨਾਲ)। 

ਨਾਂਵ, ਅਹਧਕਰਣ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਮੂਰਖ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਮੂਰੁਕ੍ਖ; ਸੰਸਹਿਤ - ਮੂਰਖ (रू्खज - ਮੂੜ੍, ਅਨਜਾਣ)। 

 

ਨਾਹਲ = ਨਾਲ, ਸਾਥ 

ਸੰਬੰਧਕ। 

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

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

 

ਨ = ਨਾ, ਨਿੀਂ। 

ਹਨਪ੍ਾਤ। 

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

ਸੰਸਹਿਤ -  ਨਿ (ि: - ਨਿੀਂ, ਹਨਖੇਧ-ਬੋਧਕ)P1-18 
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ਲੁਝੀਐ = ਝਗੜੀਏ, ਝਗੜਾ ਕਰੀਏ। 

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

ਲਹਿੰਦੀ - ਲੁੁੱਝਣ (ਝਗੜਨਾ); ਹਸੰਧੀ - ਲੁਝਣੁ (ਗੁੁੱਸੇ ਜਾ ਂਦੁਖ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਿੋਣਾ); ਸੰਸਹਿਤ - ਲੁਬ੍ਧਿ੍ (लुब्धि् - ਉਲਹਝਆ 

ਿੋਇਆ, ਿਬਰਾਇਆ ਿੋਇਆ, ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ)। 

 

॥੧੯॥ = ਉਨੀਂਵੀਂ ਪ੍ਉੜੀ ਸੰਪ੍ੂਰਨ। 

 

ਕਾਹਵਕ ਪ੍ਖ 

ਇਸ ਪ੍ਉੜੀ ਹਵਚ ਸਪ੍ਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਰਾਿੀਂ ਕਥਨ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਿੈ ਹਕ ਿਰ ਇਕ ਨੰੂ ਆਪ੍ਣਾ ਕੀਤਾ ਿੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪ੍ੈਂਦਾ ਿੈ। 

ਜੇਕਰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ‘ਤੇ ਸਦਾ ਲਈ ਨਿੀਂ ਰਹਿਣਾ ਤਾ ਂਿੰਕਾਰ ਹਕਉਂ ਤੇ ਕਾਿਦਾ? ਉਚਾ ਨੀਵਾ,ਂ ਇਸਤਰੀ ਪੁ੍ਰਸ਼ ਸਭ ਬਰਾਬਰ 

ਿਨ। ਹਕਸੇ ਨੰੂ ਵੀ ਮੰਦਾ ਨਿੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਿੀਦਾ। ਇਿੀ ਪ੍ੜੇ੍ ਹਲਖ ੇਿੋਣ ਦੀ ਹਨਸ਼ਾਨੀ ਿੈ। ਬੇਸਮਝ ਨਾਲ ਝਗੜਨਾ ਹਵਅਰਥ ਿੈ। 

 

ਇਸ ਪ੍ਉੜੀ ਦੀਆ ਂਪ੍ਹਿਲੀਆ ਂਦੋ ਤੁਕਾਂ ਹਵਚ ੧੩+੧੫ ਮਾਤਰਾਵਾ ਂਿਨ, ਜਦਹਕ ਤੀਜੀ ਅਤੇ ਚਉਥੀ ਤੁਕ ਹਵਚ ਿਮਵਾਰ 

੧੫+੧੫ ਅਤੇ ੧੪+੧੫ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਿਨ। ਪੰ੍ਜਵੀਂ ਤੁਕ ਹਵਚ ਵੀ ੧੫ ਮਾਤਰਾਵਾ ਂਿਨ। 


