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ਪ੍ਉੜੀ ੨੦ 

 

ਜਾਣ-ਪ੍ਛਾਣ 

ਵੀਿਵੀਂ ਪ੍ਉੜੀ ਨਾਲ ੨ ਸਲੋਕ ਦਰਜ ਿਨ। ਪ੍ਹਿਲੇ ਸਲੋਕ ਦੀਆ ਂ੪ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੀਆ ਂ੯ ਤੁਕਾਂ ਿਨ। ਪ੍ਹਿਲਾ ਸਲੋਕ ਮਨੁਖੀ 

ਹਕਰਦਾਰ ਦੇ ਰੁਖੇਪ੍ਨ ਨੰੂ ਹਵਸ਼ਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਿੋਇਆ ਇਸ ਰੁਖੇਪ੍ਨ ਦੇ ਸਰੀਰਕ, ਸਮਾਜਕ ਤੇ ਅਹਿਆਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾ ਂਨੰੂ ਪੇ੍ਸ਼ 

ਕਰਦਾ ਿ।ੈ ਦੂਜਾ ਸਲੋਕ ਮਨੁਖੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੇ ਬਾਿਰੀ ਪ੍ਖਾਂ ਦੇ ਿਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸੱਚ ੇਤੇ ਝੂਠੇ ਹਵਅਕਤੀਆ ਂਦੇ 

ਹਕਰਦਾਰਾ ਂਨੰੂ ਉਭਾਰਦਾ ਿ।ੈ ਪ੍ਉੜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਰਬ-ਉਚਤਾ ਤੇ ਸਰਬ-ਹਵਆਪ੍ਕਤਾ ਨੰੂ ਹਦਰੜਹ ਕਰਾਉਂਦੀ ਿੋਈ ਉਸ ਨੰੂ ਹਚਤ 

ਵਸਾ ਕੇ ਮਨੁਖਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾ ਂਨੰੂ ਸਵੈ ਜਤਨਾਂ ਰਾਿੀਂ ਪੂ੍ਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਤ ਕਰਦੀ ਿੈ। 

 

ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੧॥  

ਨਾਨਕ ਫਿਕੈ ਬੋਫਲਐ   ਤਨੁ ਮਨੁ ਫਿਕਾ ਹੋਇ ॥ 

ਫਿਕੋ ਫਿਕਾ ਸਦੀਐ   ਫਿਕੇ ਫਿਕੀ ਸੋਇ ॥ 

ਫਿਕਾ ਦਰਗਹ ਸਟੀਐ   ਮੁਫਹ ਥੁਕਾ ਫਿਕੇ ਪਾਇ ॥ 

ਫਿਕਾ ਮੂਰਖ ੁਆਖੀਐ   ਪਾਣਾ ਲਹੈ ਸਜਾਇ ॥੧॥ 

 

ਸ਼ਾਬਦਕ ਅਨੁਵਾਦ 

ਨਾਨਕ! ਰੁਖਾ ਬੋਲਣ ਨਾਲ, ਤਨ ਮਨ ਰੁਖਾ ਿੋ ਜਾਂਦਾ ਿੈ।  

ਰੁਖਾ (ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ) ਰੁਖਾ ਆਹਖਆ ਜਾਂਦਾ ਿ ੈ(ਤੇ) ਰੁਖ ੇਦੀ ਰੁਖੀ (ਿੁੰਦੀ ਿ)ੈ ਸੋਭਾ। 

ਰੁਖਾ (ਬਲੋਣ ਵਾਲਾ) ਦਰਗਾਿ ‘ਚੋਂ (ਬਾਿਰ) ਸੁੱਟ ਹਦਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ (ਤੇ) ਰੁਖੇ ਦੇ ਮੂੰਿ ’ਤੇ ਥੁਕਾਂ ਪ੍ਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆ ਂਿਨ। 

ਰੁਖਾ (ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ) ਬੇਸਮਝ ਆਹਖਆ ਜਾਂਦਾ ਿ ੈ(ਤੇ) ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੀ ਸਜਾ ਪ੍ਾਉਂਦਾ ਿੈ। 

 

ਭਾਵਾਰਥਕ-ਹਸਰਜਣਾਤਮਕ ਅਨੁਵਾਦ 

ਨਾਨਕ! ਖਰਹਵਾ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਮਨੁਖ ਦਾ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਮਨ ਬੇ-ਰਸਾ ਿੋ ਜਾਂਦਾ ਿ।ੈ ਖਰਹਵਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨੰੂ ਅਸੱਹਭਅ ਆਹਖਆ 

ਜਾਂਦਾ ਿ ੈਤੇ ਅਹਜਿ ੇਹਵਅਕਤੀ ਦੀ ਛਵੀ ਵੀ ਮਾੜੀ ਿੀ ਿੁੰਦੀ ਿੈ।1 

                                                

1 ਹਜਤੁ ਬੋਹਲਐ ਪ੍ਹਤ ਪ੍ਾਈਐ ਸੋ ਬੋਹਲਆ ਪ੍ਰਵਾਣੁ ॥ ਹਿਕਾ ਬੋਹਲ ਹਵਗੁਚਣਾ ਸੁਹਣ ਮੂਰਖ ਮਨ ਅਜਾਣ ॥ -ਗੁਰ ੂਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 

੧੫ 
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ਰੁਖਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨੰੂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਰਗਾਿ ਹਵਚੋਂ ਬਾਿਰ ਕਢ ਹਦਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿ;ੈ2 ਭਾਵ, ਉਿ ਉਥ ੇਕਬੂਲ ਨਿੀਂ ਪ੍ੈਂਦਾ ਅਤੇ ਅਹਜਿ ੇ

ਹਵਅਕਤੀ ਦੇ ਮੂੰਿ ’ਤੇ ਕੇਵਲ ਹਿਟਕਾਰਾ ਂਿੀ ਪ੍ੈਂਦੀਆ ਂਿਨ।   

ਰੁਖਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਬੇਸਮਝ ਹਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿ ੈਤੇ ਦੁਖ ਭੋਗਦਾ (ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੀ ਸਜਾ ਪ੍ਾਉਂਦਾ) ਿੈ। 

 

ਪ੍ਦ ਅਰਥ 

ਨਾਨਕ = ਨਾਨਕ!  

ਨਾਂਵ, ਸੰਬੋਿਨ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।  

 

ਹਿਕੈ = ਹਿਕਾ (ਬੋਲਣ) ਨਾਲ, ਰੁਖਾ/ਖਰਹਵਾ (ਬੋਲਣ) ਨਾਲ। 

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

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਹਿਕਾ/ਹਿਕੀ/ਹਿਕੇ/ਹਿਕੋ; ਲਹਿੰਦੀ - ਹਿੱਕਾ (ਸਵਾਦਿੀਨ); ਹਸੰਿੀ - ਹਿਕੋ (ਪ੍ੀਲਾ, ਹਿਕਾ); ਸੰਸਹਿਤ - ਹਿੱਕ 

(फिक्क - ਖਰਾਬ)। 

 

ਬੋਹਲਐ = ਬੋਲਣ ਨਾਲ। 

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

ਲਹਿੰਦੀ - ਬੋਲਣ (ਬੋਲਣਾ); ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਬੋਲਇ/ਵੋਲਇ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਬੋੋੱਲਇ/ਬੁੱਲਇ; ਸੰਸਹਿਤ - ਬੋਲ (बोल - ਬੋਲਣਾ)। 

 

ਤਨੁ = ਤਨ, ਸਰੀਰ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।  

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

 

ਮਨੁ = ਮਨ।  

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

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

                                                

2 ਖਰ ੇਖਜਾਨੈ ਪ੍ਾਈਅਹਿ ਖੋਟੇ ਸਟੀਅਹਿ ਬਾਿਰ ਵਾਹਰ ॥ -ਗੁਰ ੂਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ੧੪੩ 
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ਹਿਕਾ = ਰੁਖਾ, ਬੇ-ਰਸਾ। 

ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ  (ਤਨੁ ਮਨੁ ਦਾ), ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।  

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਹਿਕਾ/ਹਿਕੀ/ਹਿਕੇ/ਹਿਕੋ; ਲਹਿੰਦੀ - ਹਿੱਕਾ (ਸਵਾਦਿੀਨ); ਹਸੰਿੀ - ਹਿਕੋ (ਪ੍ੀਲਾ, ਹਿਕਾ); ਸੰਸਹਿਤ - ਹਿੱਕ 

(फिक्क - ਖਰਾਬ)। 

 

ਿੋਇ = ਿੋ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। 

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

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

 

ਹਿਕੋ3 = ਹਿਕਾ (ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਮਨੁਖ); ਰੁਖਾ/ਖਰਹਵਾ (ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਮਨੁਖ)। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਹਿਕਾ/ਹਿਕੀ/ਹਿਕੇ/ਹਿਕੋ; ਲਹਿੰਦੀ - ਹਿੱਕਾ (ਸਵਾਦਿੀਨ); ਹਸੰਿੀ - ਹਿਕੋ (ਪ੍ੀਲਾ, ਹਿਕਾ); ਸੰਸਹਿਤ - ਹਿੱਕ 

(फिक्क - ਖਰਾਬ)। 

 

ਹਿਕਾ = ਰੁਖਾ, ਅਸੱਹਭਅ। 

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

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਹਿਕਾ/ਹਿਕੀ/ਹਿਕੇ/ਹਿਕੋ; ਲਹਿੰਦੀ - ਹਿੱਕਾ (ਸਵਾਦਿੀਨ); ਹਸੰਿੀ - ਹਿਕੋ (ਸਵਾਦਿੀਨ); ਸੰਸਹਿਤ - ਹਿੱਕ 

(फिक्क - ਖਰਾਬ)। 

 

ਸਦੀਐ = ਸਦੀਦਾ ਿ,ੈ ਆਹਖਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। 

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

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਸਦਣਾ; ਲਹਿਦੰੀ - ਸੱਦਣ/ਸਡਣ; ਹਸੰਿੀ - ਸਡਣੁ (ਸੱਦਣਾ);  ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਸੱਦਇ (ਸੱਦਦਾ ਿ)ੈ; ਪ੍ਾਲੀ - 

ਸੱਹਦਤ (ਸੱਹਦਆ ਿੋਇਆ); ਸੰਸਹਿਤ - ਸ਼ਬ੍ਦਯਹਤ (शब्दयतत - ਸੱਦਦਾ ਿੈ)। 

                                                

3 ‘ਹਿਕਾ’ ਦਾ ਿੀ ਕਾਹਵਕ ਰੂਪ੍ਾਂਤਰ। 
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ਹਿਕੇ = ਹਿਕੇ ਦੀ, ਰੁਖਾ/ਖਰਹਵਾ (ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਮਨੁਖ) ਦੀ। 

ਨਾਂਵ, ਸੰਬੰਿ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਹਿਕਾ/ਹਿਕੀ/ਹਿਕੇ/ਹਿਕੋ; ਲਹਿੰਦੀ - ਹਿੱਕਾ (ਸਵਾਦਿੀਨ); ਹਸੰਿੀ - ਹਿਕੋ (ਪ੍ੀਲਾ, ਹਿਕਾ); ਸੰਸਹਿਤ - ਹਿੱਕ 

(फिक्क - ਖਰਾਬ)। 

 

ਹਿਕੀ = ਰੁਖੀ, ਮਾੜੀ। 

ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ (ਸੋਇ ਦਾ), ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਹਿਕਾ/ਹਿਕੀ/ਹਿਕੇ/ਹਿਕੋ; ਲਹਿੰਦੀ - ਹਿੱਕਾ (ਸਵਾਦਿੀਨ); ਹਸੰਿੀ - ਹਿਕੋ (ਸਵਾਦਿੀਨ); ਸੰਸਹਿਤ - ਹਿੱਕ 

(फिक्क - ਖਰਾਬ)। 

 

ਸੋਇ = ਸੋਭਾ, ਛਹਵ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਸੋਇ (ਖਬਰ, ਸੋਭਾ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਸੋਹਿ (ਹਵਚਾਰ); ਸੰਸਹਿਤ - ਸੁਹਧਿ/ਸ਼ੋਹਿ (सुति/शोति - ਖਬਰ)। 

 

ਹਿਕਾ = ਹਿਕਾ (ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਮਨੁਖ), ਰੁਖਾ/ਖਰਹਵਾ (ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਮਨੁਖ)। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਹਿਕਾ/ਹਿਕੀ/ਹਿਕੇ/ਹਿਕੋ; ਲਹਿੰਦੀ - ਹਿੱਕਾ (ਸਵਾਦਿੀਨ); ਹਸੰਿੀ - ਹਿਕੋ (ਪ੍ੀਲਾ, ਹਿਕਾ); ਸੰਸਹਿਤ - ਹਿੱਕ 

(फिक्क - ਖਰਾਬ)। 

 

ਦਰਗਿ = ਦਰਗਾਿ ਹਵਚੋਂ (ਬਾਿਰ)। 

ਨਾਂਵ, ਅਪ੍ਾਦਾਨ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਫ਼ਾਰਸੀ - ਦਰਗਾਿ/ਦਰਗਿ (ਕਚਹਿਰੀ)। 
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ਸਟੀਐ = (ਬਾਿਰ) ਸੁੱਟ/ਕਢ ਹਦਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। 

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

ਲਹਿੰਦੀ - ਸੱਟਣ; ਹਸੰਿੀ - ਸਟਣੁ (ਸੁੱਟਣਾ); ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਹਸਟ੍ਠ (ਰਹਚਆ, ਪ੍ਰਬੰਿ ਕੀਤਾ ਿੋਇਆ);  ਪ੍ਾਲੀ - ਸਟ੍ਠ 

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

 

ਮੁਹਿ = ਮੂੰਿ ਉਤੇ। 

ਨਾਂਵ, ਅਹਿਕਰਣ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਰਾਜਸਥਾਨੀ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਮੁਿ; ਸੰਸਹਿਤ - ਮੁਖ (मुख - ਮੁੰਿ)। 

 

ਥੁਕਾ = ਥੱੁਕਾਂ; ਹਿਟਕਾਰਾਂ, ਲਾਿਣਤਾਂ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ। 

ਨੇਪ੍ਾਲੀ/ਬੰਗਾਲੀ - ਥੁਕ; ਲਹਿੰਦੀ - ਥੱੁਕ; ਹਸੰਿੀ - ਥੁਕ (ਥੁਕ); ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਥੁਕ/ਥੱੁਕ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਥੱੁਕ (ਥੁਕ, ਬਲਗਮ); 

ਸੰਸਹਿਤ - ਥੱੁਕ (थुक्क - ਥੁਕਣਾ)। 

 

ਹਿਕੇ = ਹਿਕੇ ਦੇ, ਰੁਖੇ/ਖਰਹਵੇ (ਬੋਲ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਹਵਅਕਤੀ) ਦੇ। 

ਨਾਂਵ, ਸੰਬੰਿ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਹਿਕਾ/ਹਿਕੀ/ਹਿਕੇ/ਹਿਕੋ; ਲਹਿੰਦੀ - ਹਿੱਕਾ (ਸਵਾਦਿੀਨ); ਹਸੰਿੀ - ਹਿਕੋ (ਪ੍ੀਲਾ, ਹਿਕਾ); ਸੰਸਹਿਤ - ਹਿੱਕ 

(फिक्क - ਖਰਾਬ)। 

 

ਪ੍ਾਇ = ਪ੍ਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆ ਂਿਨ, ਪ੍ੈਂਦੀਆਂ ਿਨ। 

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

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

ਿੈ, ਹਡਗਦਾ ਿੈ); ਸੰਸਹਿਤ - ਪ੍ਤਹਤ (पततत - ਉਡਦਾ ਿੈ; ਹਰਗਵੇਦ - ਹਡਗਦਾ ਿ)ੈ। 
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ਹਿਕਾ = ਹਿਕਾ (ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਮਨੁਖ), ਰੁਖਾ/ਖਰਹਵਾ (ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਮਨੁਖ)। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਹਿਕਾ/ਹਿਕੀ/ਹਿਕੇ/ਹਿਕੋ; ਲਹਿੰਦੀ - ਹਿੱਕਾ (ਸਵਾਦਿੀਨ); ਹਸੰਿੀ - ਹਿਕੋ (ਪ੍ੀਲਾ, ਹਿਕਾ); ਸੰਸਹਿਤ - ਹਿੱਕ 

(फिक्क - ਖਰਾਬ)। 

 

ਮੂਰਖੁ = ਬੇਸਮਝ। 

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

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਮੂਰਖ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਮੂਰੁਕ੍ਖ; ਸੰਸਹਿਤ - ਮੂਰਖ (मूखख - ਮੂੜਹ, ਅਨਜਾਣ)। 

 

ਆਖੀਐ = ਆਖੀਦਾ ਿੈ, ਹਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। 

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

ਲਹਿੰਦੀ - ਆਖਣ (ਆਖਣਾ); ਹਸਿੰੀ - ਆਖਣੁ (ਦਸਣਾ); ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਆਖਇ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਆੱਕਿਇ; ਸੰਸਹਿਤ - ਆਖਯਾਹਤ 

(आख्यातत - ਆਖਦਾ ਿੈ)। 

 

ਪ੍ਾਣਾ = ਜੁਤੀਆ ਂਦੀ (ਮਾਰ ਰੂਪ੍ੀ ਸਜਾ)। 

ਨਾਂਵ, ਸੰਬੰਿ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਪ੍ਾਣਾ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਉਵਾਣਿਾ/ਉਵਾਣਯਾ/ਉਵਾਿਣਾ; ਵਾਣਿਾ/ਵਾਿਣਾ; ਪ੍ਾਣਿਾ/ਪ੍ਾਿਣਾ; ਪ੍ਾਲੀ - 

ਉਪ੍ਾਿਨਾ; ਸੰਸਹਿਤ - ਉਪ੍ਾਨਿ੍ (उपानह् - ਚੱਪ੍ਲ, ਜੁੱਤਾ)। 

 

ਲਿੈ = (ਸਜਾ) ਲੈਂਦਾ ਿ/ੈਪ੍ਾਉਂਦਾ ਿੈ। 

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

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਲਿ;ੈ ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਲਿਇ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਲਭਇ/ਲਿਇ (ਲੈਂਦਾ ਿ)ੈ; ਪ੍ਾਲੀ - ਲਭਹਤ (ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਦਾ ਿੈ); 

ਸੰਸਹਿਤ - ਲਭਤੇ/ਲਭਯਹਤ (लभते/लभयतत - ਿੜਹਦਾ ਿੈ, ਲੈਂਦਾ ਿ)ੈ। 
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ਸਜਾਇ = ਸਜਾ, ਦੰਡ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਫ਼ਾਰਸੀ - ਸਜ਼ਾ (ਦੰਡ)। 

 

॥੧॥ = ਪ੍ਹਿਲਾ ਸਲੋਕ ਸੰਪ੍ੂਰਨ। 

 

ਕਾਹਵਕ ਪ੍ਖ 

ਚਾਰ ਤੁਕਾ ਂਵਾਲੇ ਇਸ ਸਲੋਕ ਹਵਚ ਰੁਖੇ ਜਾਂ ਬੇ-ਰਸੇ ਹਵਅਕਤੀ ਲਈ ‘ਹਿਕਾ’ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਖ-ਵਖ ਹਵਆਕਰਣਕ ਰੂਪ੍ਾਂ ਅਿੀਨ 

ਨੌਂ  ਵਾਰ ਵਰਤੋਂ ਿੋਈ ਿ।ੈ ਸ਼ਬਦ ਪੱ੍ਿਰੀ ਇਿ ਸਮਾਨੰਤਰਤਾ ਅਨੁਪ੍ਰਾਸ ਅਲੰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਕਾਹਵਕ ਸੁਿਜ ਹਵਚ ਵਾਿਾ 

ਕਰਦੀ ਿ।ੈ ਇਸਦੇ ਸਮੇਤ ਕਾਰਜੀ ਸਹਥਤੀ (ਰੁਖਾ ਬੋਲਣਾ) ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਿੋਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸਲੋਕ ਹਵਚ ਇਸ ਕਾਰਜ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ 

(ਤਨ ਮਨ ਰੁਖਾ ਿੋਣਾ, ਅਹਜਿੇ ਹਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਸਮਾਜ ਹਵਚ ਰੁਖਾ ਕਹਿਕ ੇਬੁਲਾਇਆ ਜਾਣਾ, ਉਸਦੀ ਮਸ਼ਿੂਰੀ ਵੀ ਰੁਖ ੇ

ਹਵਅਕਤੀ ਵਜੋਂ ਿੋਣਾ) ਅਤੇ ਅੰਤਮ ਰੂਪ੍ ਹਵਚ ਹਮਲਣ ਵਾਲੀ ਸਜ਼ਾ (ਪ੍ਰਭੂ ਦਰਗਾਿ ਹਵਚੋਂ ਬਾਿਰ ਸੁਹਟਆ ਜਾਣਾ, ਮੂੰਿ ‘ਤੇ 

ਹਿਟਕਾਰਾਂ ਪੈ੍ਣੀਆਂ, ਮੂਰਖ ਆਹਖਆ ਜਾਣਾ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰ) ਨੰੂ ਅਹਭਹਵਅਕਤ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਿੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤਰਤੀਬਵਾਰ 

ਚਲਣ ਵਾਲਾ ਇਿ ਸਲੋਕ ਹਵਸ਼ ੇਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੰੂ ਤੀਬਰਤਾ ਤੇ ਤੀਖਣਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਿੋਇਆ ਇਸਦੀ ਸੰਚਾਰ-ਜੋਗਤਾ ਹਵਚ 

ਅਸੀਮ ਵਾਿਾ ਕਰਦਾ ਿੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਜਾਣੇ-ਪ੍ਛਾਣੇ ਰੂਪ੍ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ‘ਮੂੰਿ ‘ਤੇ ਥੁਕਾਂ ਪੈ੍ਣੀਆਂ’ ਅਤੇ ‘ਜੁੱਤੀਆ ਦੀ ਸਜ਼ਾ’ ਵਰਗੇ 

ਲੋਕ-ਕਥਨਾਂ ਦੀ ਸੰਕੇਤਕ ਵਰਤੋਂ ਇਸ ਸਲੋਕ ਦੇ ਕਾਹਵਕ ਪ੍ਖ ਦੇ ਿੋਰ ਵੱਡ ੇਗੁਣ ਿਨ।  

 

ਇਸ ਸਲੋਕ ਦੀਆਂ ਚਾਰੇ ਤੁਕਾਂ ਦਾ ਮਾਤਰਾ ਹਵਿਾਨ ੧੩+੧੧ ਿੈ। ਇਸ ਨੰੂ ਦੋਿਰਾ ਛੰਦ ਅਿੀਨ ਰੱਹਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ ਜੋ ਦੋ 

ਦੋਿਰੇ ਜੋੜ ਕੇ ਬਹਣਆ ਿੈ।  

 

ਮਃ ੧॥  

ਅੰਦਰਹ ੁਝੂਠੇ ਪੈਜ ਬਾਹਫਰ   ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਫਰ ਿੈਲ ੁ॥ 

ਅਠਸਫਠ ਤੀਰਥ ਜ ੇਨਾਵਫਹ   ਉਤਰ ੈਨਾਹੀ ਮੈਲੁ ॥ 

ਫਜਨ੍ ਪਟ ੁਅੰਦਫਰ ਬਾਹਫਰ   ਗੁਦੜ ੁਤੇ ਭਲੇ ਸੰਸਾਫਰ ॥ 

ਫਤਨ੍ ਨੇਹ ੁਲਗਾ ਰਬ ਸੇਤੀ   ਦੇਖਨੇੇ੍ ਵੀਚਾਫਰ ॥ 

ਰੰਫਗ ਹਸਫਹ ਰੰਫਗ ਰੋਵਫਹ   ਚੁਪ ਭੀ ਕਫਰ ਜਾਫਹ ॥ 

ਪਰਵਾਹ ਨਾਹੀ ਫਕਸੈ ਕੇਰੀ   ਬਾਝ ੁਸਚੇ ਨਾਹ ॥ 
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ਦਫਰ ਵਾਟ ਉਪਫਰ ਖਰਚੁ ਮੰਗਾ   ਜਬ ੈਦੇਇ ਤ ਖਾਫਹ ॥ 

ਦੀਬਾਨੁ ਏਕ ੋਕਲਮ ਏਕਾ   ਹਮਾ ਤੁਮਾੇ੍ ਮੇਲੁ ॥ 

ਦਫਰ ਲਏ ਲੇਖਾ ਪੀਫੜ ਛੁਟੈ   ਨਾਨਕਾ ਫਜਉ ਤੇਲੁ ॥੨॥ 

 

ਸ਼ਾਬਦਕ ਅਨੁਵਾਦ 

(ਜੋ ਲੋਕ) ਅੰਦਰੋਂ ਝੂਠੇ (ਿਨ, ਪ੍ਰ) ਬਾਿਰ, ਦੁਨੀਆ ਹਵਚ, (ਆਪ੍ਣੀ ਿੋਕੀ) ਇਜ਼ਤ (ਦਾ) ਪ੍ਸਾਰਾ (ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਿਨ; ਉਿ) 

ਬੇਸ਼ਕ ਅਠਾਿਠ ਤੀਰਥਾਂ ਉਪ੍ਰ ਨਿਾ ਲੈਣ, (ਉਨਹਾ ਂਅੰਦਰਲੀ) ਮੈਲ ਨਿੀਂ ਉਤਰਦੀ।  

ਹਜਨਹਾ ਂਦ ੇਅੰਦਰ ਰੇਸ਼ਮ, ਬਾਿਰ (ਭਾਵੇਂ) ਗੋਦੜਾ ਿੈ, ਉਿ ਸੰਸਾਰ ਹਵਚ ਚੰਗੇ ਿਨ।  

ਉਨਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਬ ਨਾਲ ਲਗਾ ਿੈ (ਤੇ ਉਿ ਰੱਬ ਨੰੂ) ਦੇਖਣ ਦੇ ਵੀਚਾਰ ਹਵਚ (ਮਗਨ) ਿਨ। 

(ਉਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ) ਰੰਗ ਹਵਚ (ਿੀ) ਿੱਸਦੇ ਿਨ, (ਉਸਦੇ) ਰੰਗ ਹਵਚ (ਿੀ) ਰੋਂਦੇ ਿਨ (ਤੇ ਕਦੇ ਪ੍ਰਭੂ-ਰੰਗ ਹਵਚ ਿੀ) ਚੁਪ੍ ਵੀ ਕਰ 

ਜਾਂਦੇ ਿਨ। 

(ਉਨਹਾਂ ਨੰੂ) ਸੱਚੇ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਹਬਨਾ,ਂ ਹਕਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਿ ਨਿੀਂ ਿੁੰਦੀ।4 

(ਉਨਹਾਂ ਨੇ) ਜੀਵਨ-ਖਰਚ (ਮਾਲਕ ਦੀ) ਦਿਲੀਜ ਉਪ੍ਰ (ਖਲੋ ਕੇ ਿੀ) ਮੰਹਗਆ ਿ;ੈ (ਮਾਲਕ) ਜਦੋਂ ਦੇਂਦਾ ਿ,ੈ ਉਦੋਂ (ਉਿ) ਖਾਂਦ ੇ

ਿਨ।  

(ਰੱਬੀ)ਦਰਬਾਰ ਇਕੋ ਿ,ੈ ਕਲਮ ਇਕੋ ਿ;ੈ (ਉਥ)ੇ ਅਸਾਡਾ-ਤੁਿਾਡਾ (ਸਾਹਰਆ ਂਦਾ) ਮੇਲ (ਿੋਣਾ) ਿੈ। 

(ਰੱਬ ਆਪ੍ਣੇ) ਦਰ ’ਤੇ ਲੇਖਾ ਲੈਂਦਾ ਿ,ੈ ਿੇ ਨਾਨਕ! ਹਜਵੇਂ ਪ੍ੀੜ ਕੇ ਛੱੁਟਦਾ ਿੈ ਤੇਲ। 

 

ਭਾਵਾਰਥਕ-ਹਸਰਜਣਾਤਮਕ ਅਨੁਵਾਦ 

ਹਜਿੜ ੇਮਨੁਖ ਮਾਨਸਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਝੂਠ ਹਵਚ ਗਰਸਤ ਰਹਿੰਦੇ ਿਨ, ਪ੍ਰ ਆਪ੍ਣੇ ਪ੍ਖੰਡ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਹਵਚ ਆਪ੍ਣੀ 

ਪ੍ਹਤ-ਪ੍ਰਹਤਸ਼ਠਾ ਦਾ ਅਡੰਬਰ ਰਚ ਲੈਂਦੇ ਿਨ, ਉਿ ਬੇਸ਼ਕ ਅਠਾਿਠ ਤੀਰਥਾਂ ਉਪ੍ਰ ਨਿਾਉਂਦ ੇਹਿਰਨ, ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰਲੀ 

ਹਵਕਾਰਾ ਂਦੀ ਮੈਲ ਕਦ ੇਦੂਰ ਨਿੀਂ ਿ ੋਸਕਦੀ। 

ਅਹਜਿੇ ਅੰਦਰੋਂ ਝੂਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ  ਉਿ ਮਨੁਖ ਸੰਸਾਰ ਹਵਚ ਚੰਗੇ ਿਨ, ਹਜਨਹਾਂ ਦੇ ਤਨ ਉਪ੍ਰ ਬੇਸ਼ਕ ਪ੍ਾਟਾ-ਪੁ੍ਰਾਣਾ ਕਪ੍ੜਾ 

(ਗੋਦੜਾ) ਿੀ ਿੋਵੇ, ਪ੍ਰ ਮਨ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਰੂਪ੍ੀ ਰੇਸ਼ਮ5 (ਪ੍ਟ) ਿੈ। 

ਉਨਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਬ ਨਾਲ ਲਗਾ ਿੁੰਦਾ ਿ;ੈ ਉਿ ਅੰਤਰ-ਆਤਮ ੇਉਸ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਦੀ ਤਾਂਘ ਹਵਚ ਿੀ ਮਸਤ ਰਹਿੰਦ ੇਿਨ। 

                                                

4 ਅਰਥ ਅਨਵੈ ਕਰਕੇ। 

5 ਮਿੁਸੂਦਨੁ ਕਰ ਮੁੰਦਰੀ ਪ੍ਹਿਰੈ ਪ੍ਰਮੇਸਰੁ ਪ੍ਟੁ ਲੇਈ ॥ -ਗੁਰ ੂਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ੩੫੯ 
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ਉਿ ਰੱਬ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ-ਰੰਗ ਹਵਚ ਿੀ ਖੁਸ਼ ਿੁੰਦੇ ਿਨ, ਉਸਦ ੇਰੰਗ ਹਵਚ ਿੀ ਉਦਾਸ ਿੁੰਦੇ ਿਨ ਤੇ ਉਸਦੇ ਰੰਗ ਹਵਚ ਿੀ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਿੋ 

ਕੇ ਚੁਪ੍ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਿਨ। 

ਉਨਹਾਂ ਨੰੂ ਸੱਚੇ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹਕਸੇ ਿੋਰ ਦੀ ਕੋਈ ਮੁਥਾਜੀ ਨਿੀਂ ਿੁੰਦੀ। 

ਹਕਉਂਹਕ ਉਨਹਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਨਰਵਾਿ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਗੁਜ਼ਰ-ਬਸਰ (ਖਰਚ) ਕੇਵਲ ਰੱਬੀ ਦਰ ਤੋਂ ਿੀ ਮੰਹਗਆ ਿੈ। ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ 

ਹਦੰਦਾ ਿ,ੈ ਉਿ ਖਾਂਦ ੇਿਨ; ਭਾਵ, ਉਿ ਰੱਬ ਦੇ ਹਦਤੇ ਿੋਏ ਉਤੇ ਸ਼ਾਕਰ ਰਹਿੰਦ ੇਿਨ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਉਿ ਿੀ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ 

ਓਟ ਆਸਰਾ ਿੁੰਦਾ ਿੈ।6 

ਹਨਆ ਂਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰੱਬੀ-ਦਰਬਾਰ ਇਕੋ ਿ;ੈ ਜੀਵਾ ਂਦਾ ਕਰਮ-ਲੇਖਾ ਹਲਖਣ ਵਾਲੀ ਿੁਕਮ ਰੂਪ੍ੀ ਰੱਬੀ-ਕਲਮ ਵੀ ਇਕੋ ਿੈ। 

ਰੱਬੀ-ਦਰ ‘ਤੇ ਲੇਖਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ, ਚੰਗੇ ਮਾੜ ੇਿਰ ਇਕ ਦਾ ਮੇਲ ਿੋਣਾ ਿ।ੈ 

ਿੇ ਨਾਨਕ! ਰੱਬ ਆਪ੍ਣੇ ਦਰ ’ਤੇ ਚੰਗੇ ਮੰਦੇ ਿਰ ਇਕ ਹਵਅਕਤੀ ਦਾ ਲੇਖਾ ਲੈਂਦਾ ਿੈ।7 ਮੰਹਦਆ ਂਨੰੂ ਉਥ ੇਇਉਂ ਪ੍ੀੜੀਦਾ ਿੈ8 

ਹਜਵੇਂ ਹਤਲਾ ਂਨੰੂ ਪ੍ੀੜ ਕੇ ਤੇਲ ਕੱਹਢਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ।9 

 

ਪ੍ਦ ਅਰਥ 

ਅੰਦਰਿ ੁ= ਅੰਦਰੋਂ; ਮਨੋਂ , ਮਾਨਸਕ ਤੌਰ ’ਤੇ। 

ਨਾਂਵ, ਅਪ੍ਾਦਾਨ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

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

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

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

ਲਾਗਲਾ)।10 

 

ਝੂਠੇ = ਝੂਠੇ; ਝੂਠ ਹਵਚ ਗਰਸਤ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ। 

                                                

6 “ਵਾਹਿਗੁਰ ੂਦੇ ਦੁਆਹਰਉਂ ਮੰਗਦੇ ਿੈਨ। ਮਨੁਖ ਦੀ ਆਸ ਨਿੀਂ ਕਰਦ।ੇ” -ਹਗਆਨ ਰਤਨਾਵਲੀ 

7 ਸਭਨਾ ਕਾ ਦਹਰ ਲੇਖਾ ਿੋਇ ॥ ਕਰਣੀ ਬਾਝਿੁ ਤਰ ੈਨ ਕੋਇ ॥ -ਗੁਰ ੂਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ੯੫੨ 

8 ਚੋਰ ਜਾਰ ਜੂਆਰ ਪ੍ੀੜੇ ਘਾਣੀਐ ॥ ਹਨੰਦਕ ਲਾਇਤਬਾਰ ਹਮਲੇ ਿੜਹਵਾਣੀਐ ॥ -ਗੁਰ ੂਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ੧੨੮੮ 

9 ਅਰਥ ਅਨਵੈ ਕਰਕੇ: ...ਨਾਨਕਾ ਹਜਉ ਪ੍ੀਹੜ ਛੁਟ ੈਤੇਲੁ। (ਲੇਖਾ ਲੀਜੈ ਹਤਲ ਹਜਉ ਪ੍ੀੜੀ ॥ -ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ੧੦੨੮) 

10 ‘ਅੰਦਰ’ ਦੀ ਹਵਉਤਪ੍ਤੀ ਫ਼ਾਰਸੀ ‘ਅੰਦਰੂਨ’ (ਅੰਦਰ, ਹਵਚ) ਤੋਂ ਵੀ ਹਮਲਦੀ ਿੈ। 
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ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਝੂਠ/ਝੂਠਾ; ਬਰਜ - ਝੂਠ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਝੁਟ੍ਠ/ਝੂਠ ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਝੁਟ੍ਠ; ਸੰਸਹਿਤ - ਝੂਟ੍ਠ (झूट्ठ - ਨਕਲੀ, 

ਅਸ਼ੁੱਿ, ਗਲਤ)। 

 

ਪੈ੍ਜ = ਇਜ਼ਤ-ਆਬਰੂ (ਦਾ), ਪ੍ਹਤ-ਪ੍ਰਹਤਸ਼ਠਾ (ਦਾ)। 

ਨਾਂਵ, ਸੰਬੰਿ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਪੈ੍ਜ (ਪ੍ਰਣ, ਹਦਰੜ ਸੰਕਲਪ੍); ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਪ੍ਇਜ (ਭਹਵਖ ਹਵਚ ਹਕਸੇ ਕੰਮ ਨੰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹਦਰੜ ਸੰਕਲਪ੍); 

ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਪ੍ਇੱਜਾ (ਇਕਰਾਰ, ਪ੍ਰਣ); ਸੰਸਹਿਤ - ਪ੍ਰਹਤਜ੍ਞਾ (प्रततज्ञा - ਇਕਰਾਰ)। 

 

ਬਾਿਹਰ = ਬਾਿਰ। 

ਸੰਬੰਿਕੀ। 

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਬਾਿਰ/ਬਾਿਹਰ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਬਾਹਿਰ/ਬਾਿਰ;  ਪ੍ਾਲੀ - ਬਾਹਿਰ;  ਸੰਸਹਿਤ -  ਬਾਹਿਰ (बातिर - ਬਾਿਰੀ ਪ੍ਖ, 

ਬਿਰੂਨੀ)।11 

 

ਦੁਨੀਆ = ਦੁਨੀਆ (ਹਵਚ), ਸੰਸਾਰ (ਹਵਚ)। 

ਨਾਂਵ, ਅਹਿਕਰਣ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਅਰਬੀ - ਦੁਨਯਾ (ਸੰਸਾਰ)। 

 

ਅੰਦਹਰ =  ਅੰਦਰ, ਹਵਚ। 

ਸੰਬੰਿਕ। 

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

ਅੰਤਹਰ (ਹਵਚਕਾਰ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਅੰਤਰ/ਅੰਤਰਾ (ਅੰਦਰ), ਅੰਦਰੇ (ਹਵਚ, ਅੰਦਰ); ਪ੍ਾਲੀ - ਅਨ੍ਤਰ (ਅੰਦਰ, 

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

ਹਰਗਵੇਦ - ਲਾਗਲਾ)। 

 

                                                

11 ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ‘ਬਾਿਹਰ’ ਦੀ ਹਵਉਤਪ੍ਤੀ ਸੰਸਹਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ‘ਬਹਿਸ’੍ (ਹਵਚੋਂ, ਬਾਿਰ) ਤੋਂ ਵੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ 

ਿੈ। 
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ਿੈਲੁ = ਿੈਲਾਉ, ਪ੍ਸਾਰਾ; ਹਦਖਾਵਾ, ਅਡੰਬਰ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਿੈਲੁ; ਹਸੰਿੀ - ਹਿਲਾਉ (ਿੈਲਾਅ); ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਪ੍ਹਿਅ (ਹਵਸਹਤਰਤ; ਪ੍ਰਹਸੱਿ); ਸੰਸਹਿਤ - ਪ੍ਰਹਥਤ 

(प्रतथत - ਵਿਾਇਆ ਿੋਇਆ, ਹਵਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਿੋਇਆ)। 

 

ਅਠਸਹਠ = ਅਠ+ਸਠ, ਅਠਾਿਠ, ੬੮। 

ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ (ਤੀਰਥ ਦਾ), ਅਹਿਕਰਣ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਅਠਸਹਠ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਅਟ੍ਠਸਹਠ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਅਟ੍ਠਾਸਹਟ੍ਠ; ਸੰਸਹਿਤ - ਅਸ਼੍ਟਾਸ਼੍ਸ਼ਹਟ (अष्टाषतष्ट- ਸੱਠ 

ਤੇ ਅਠ, ਅਠਾਿਠ)। 

 

ਤੀਰਥ = ਤੀਰਥਾਂ ਉਤੇ। 

ਨਾਂਵ, ਅਹਿਕਰਣ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ। 

ਬਰਜ - ਤੀਰਥ; ਸੰਸਹਿਤ - ਤੀਰ੍ਥਮ੍ (तीथखम ्- ਪ੍ਹਵੱਤਰ ਸਥਾਨ)। 

 

ਜੇ = ਜੇ, ਜੇਕਰ; ਭਾਵੇਂ। 

ਯੋਜਕ। 

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

 

ਨਾਵਹਿ = (ਭਾਵੇਂ) ਨਿਾ ਲੈਣ, (ਭਾਵੇਂ) ਨਿਾਉਂਦ ੇਹਿਰਨ। 

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

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਨਿਾਉਣਾ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਣਿਾਵਇ; ਪ੍ਾਲੀ - ਨਿਾਪੇ੍ਹਤ (ਨਿਾਉਂਦਾ ਿੈ, ਿੋਂਦਾ ਿੈ); ਸੰਸਹਿਤ - ਸ੍ਨਾਪ੍ਯਹਤ 

(स्नापयतत - ਨਵਹਾਉਂਦਾ ਿ,ੈ ਿੋਂਦਾ ਿ ੈ)। 

 

ਉਤਰੈ = ਉਤਰਦੀ, ਦੂਰ ਿੁੰਦੀ। 

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



ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ  ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ, ਸੰਸਕਰਣ ੧ 

© SikhRI 2020. All Rights Reserved. GuruGranthSahib.SikhRI.org 12 

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

ਿੈ); ਪ੍ਾਲੀ - ਉੋੱਤਰਹਤ (ਪ੍ਾਰ ਕਰਦਾ ਿ,ੈ ਪ੍ਾਣੀ ਹਵਚੋਂ ਬਾਿਰ ਆਉਂਦਾ ਿੈ); ਸੰਸਹਿਤ - ਉੋੱਤਰਹਤ (उत्तरतत -  ਉਚਾ ਿੁੰਦਾ 

ਿੈ; ਉਤਰਦਾ ਿੈ; ਹਰਗਵੇਦ - ਪ੍ਾਰ ਲੰਘਦਾ ਿ)ੈ। 

 

ਨਾਿੀ = ਨਿੀਂ। 

ਹਨਪ੍ਾਤ। 

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

 

ਮੈਲੁ = ਮੈਲ, ਗੰਦਗੀ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਮੈਲੁ; ਹਸੰਿੀ - ਮੈਲੁ (ਮੈਲ, ਗੰਦਗੀ); ਬਰਜ - ਮੈਲ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਮਹਲ/ਮੈਲ/ਮਇਲ; ਸੰਸਹਿਤ - ਮਹਲਨ੍ 

(मतलन् - ਗੰਦਾ)। 

 

ਹਜਨ੍ = ਹਜਨਹਾ ਂਦੇ। 

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

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

 

ਪ੍ਟੁ = ਰੇਸ਼ਮ; (ਨਾਮ ਰੂਪ੍ੀ) ਰੇਸ਼ਮ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਹਸੰਿੀ - ਪ੍ਟੁ (ਰੇਸ਼ਮ); ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਪੱ੍ਟ (ਕਪ੍ੜਾ; ਬਸਤਰ; ਪੱ੍ਗ); ਪ੍ਾਲੀ - ਪੱ੍ਟ (ਬੁਹਣਆ ਿੋਇਆ ਰੇਸ਼ਮ; ਵਿੀਆ 

ਕੱਪ੍ੜਾ; ਸੂਤੀ ਕਪ੍ੜਾ; ਪੱ੍ਗ ਆਹਦ); ਸੰਸਹਿਤ - ਪੱ੍ਟਿ (पट्ट: - ਕਪ੍ੜਾ; ਬੁਹਣਆ ਿੋਇਆ ਰੇਸ਼ਮ)। 

 

ਅੰਦਹਰ =  ਅੰਦਰ, ਹਵਚ। 

ਸੰਬੰਿਕ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਅੰਦਹਰ; ਫ਼ਾਰਸੀ - ਅੰਦਰੂਨ (ਅੰਦਰ)। 
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ਗੁਦੜੁ = ਗੁੱਦੜ/ਗੋਦੜਾ, ਲੀਰਾ ਂਲਾਕੇ ਸੀਤਾ ਪ੍ਾਟਾ ਪੁ੍ਰਾਣਾ ਕਪ੍ੜਾ।12 

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਗੁਦੜੁ; ਲਹਿੰਦੀ - ਗੁਦੜ (ਕੂੜਾ; ਪੁ੍ਰਾਣੇ ਕੱਪ੍ੜੇ); ਬਰਜ - ਖੂਦ/ਗੂਦਰ/ਗੂਦੜ (ਪ੍ਾਟਾ ਪੁ੍ਰਾਣਾ ਕੱਪ੍ੜਾ); 

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਖੁਧਿ (ਅਲਪ੍; ਨੀਚ); ਸੰਸਹਿਤ - ਕ੍ਸ਼ੁਦਰ  (क्षुद्र - ਸੂਖਮ, ਅਲਪ੍, ਤੁਛ)।13 

 

ਤੇ = ਉਿ। 

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

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਤੇ; ਸੰਸਹਿਤ - ਤਤਸ੍ (ततस ्- ਉਸ ਤੋਂ)। 

 

ਭਲੇ = ਚੰਗੇ। 

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

ਲਹਿੰਦੀ - ਭਲਾ (ਚੰਗਾ); ਹਸੰਿੀ - ਭਲੁ/ਭਲੋ (ਨੇਕੀ, ਚੰਗਾ; ਲਾਭ); ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਭਲ (ਨੇਕ, ਚੰਗਾ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਭੱਲ/ਭੱਲਯ 

(ਚੰਗਾ); ਸੰਸਹਿਤ - ਭੱਲ (भल्ल - ਸ਼ੁਭ)। 

  

                                                

12 ਜੋਗੀਆ ਂਦੁਆਰਾ ਓਢੀ ਜਾਂਦੀ ਲੀਰਾ ਂਆਹਦ ਗੰਢ ਕੇ ਬਣਾਈ ਿੋਈ ਪੁ੍ਰਾਣੀ ਰਜਾਈ। ਭਾਈ ਕਾਨਹ ਹਸਘੰ ਨਾਭਾ ‘ਗੁਦੜ’ 

ਸ਼ਬਦ ਨੰੂ ‘ਗੋਦੜਾ, ਜੁੱਲਾ’ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਸਮਾਨਾਰਥਕ ਰੂਪ੍ ਹਵਚ ਸਹਵਕਾਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੰੂ ਪ੍ਾਟੀਆਂ ਲੀਰਾ ਂਦਾ ਬਹਣਆ ਂਹਲਿਾਿ 

(ਲੇਿ) ਮੰਨਦੇ ਿਨ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਹਸੰਘ ਇਸ ਦੀ ਉਤਪ੍ਤੀ ‘ਗਥਨ’ (ਗੰਢਨ) ਤੋਂ ਮੰਨਦੇ ਿੋਏ ਉਲੇਖ ਕਰਦ ੇਿਨ ਹਕ “ਪ੍ਹਿਲੇ ਸਮੇਂ 

ਲੀਰਾ ਂਨਾਲ ਲੀਰਾ ਂਹਸਉਂ ਕੇ ਗੋਦੜੀ ਬਣਾਂਦੇ ਸਨ। ਿੇਰ ਲੀਰਾ ਂਦਾ ਖੇਿ ਤੇ ਰੂ ੰਵੀ ਲੀਰਾ ਂਦੀ ਰਜਾਈ ਹਵਚ ਪ੍ਾ ਕੇ ਉਸ ਨੰੂ ਗੋਦੜੀ 

ਕਹਿਣ ਲਗ ਪ੍ਏ, ਿੁਣ ਸੂਤਰ ਦੇ ਖੇਿ ਨੰੂ ਕਈ ਵੇਰ ਗੁਦੜ ਆਖ ਦੇਂਦੇ ਿਨ, ਜੋ ਰੂੰ ਦੀ ਥਾਂ ਗੋਦੜੀਆਂ ਹਵਚ ਭਰ ਲੈਂਦ ੇਿਨ।” 

ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਲੀਰਾ ਂਆਹਦ ਗੰਢ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਹਗਆ ਪ੍ਹਿਰਾਵਾ ਿੀ ਗੁਦੜ ਹਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿ,ੈ ਹਜਸ ਨੰੂ ਹਜਆਦਾਤਰ ਜੋਗੀ ਲੋਕ 

ਿਾਰਨ ਕਰਦ ੇਸਨ/ਿਨ। 

13 ‘ਗੁਦੜ’ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਹਵਉਤਪ੍ਤੀ ਿੋਰ ਖੋਜ ਦੀ ਮੁਥਾਜ ਿੈ। ਬਰਜ ਅਤੇ ਆਿੁਹਨਕ ਹਿੰਦੀ ਹਵਚ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਹਨਕਾਸ 

ਸੰਸਹਿਤ/ਪ੍ਰਾਹਿਤ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਹਵਕਾਸਿਮ ਹਵਚ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਰੂਪ੍ ਹਵਚ ਨਿੀਂ ਹਮਲਦਾ। ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਹਵਉਤਪ੍ਤੀ 

ਹਿੰਦੀ ਆਹਦ ਕੋਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਿ।ੈ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਹਵਉਤਪ੍ਤੀ ਆਚਾਰੀਆ ਬੱਚੂ ਲਾਲ ਅਵਸਥੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਿੈ: 

ਹਿੰਦੀ - ਗੂਦੜ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਗੁਧਿ/ਗੁਧਿਡ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਗੁਧਿ;  ਸੰਸਹਿਤ - ਗੁਰ੍ਦ/ਗੋਰ੍ਦ (गुदख/गोदख - ਮੱਥਾ, ਮਲ ਮੂਤਰ 

ਵਾਲਾ ਸਥਾਨ)। -ਆਚਾਹਰਆ ਬੱਚੂਲਾਲ ਅਵਸਥੀ, ਹਿੰਦੀ ਹਵਉਤਪ੍ਤੀ ਕੋਸ਼ ਭਾਗ ੩, ਹਦੱਲੀ, ੨੦੦੫, ਪੰ੍ਨਾ ੧੨੧੬ 
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ਸੰਸਾਹਰ = ਸੰਸਾਰ ਹਵਚ। 

ਨਾਂਵ, ਅਹਿਕਰਣ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ/ਪ੍ਾਲੀ/ਸੰਸਹਿਤ - ਸੰਸਾਰ (संसार - ਜੋ ਚਲਾਇਮਾਨ ਿੈ, ਜਗਤ)। 

 

ਹਤਨ੍ = ਹਤਨਹਾ ਂ(ਦਾ), ਉਨਹਾ ਂ(ਦਾ)। 

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

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

 

ਨੇਿੁ = ਸਨੇਿ, ਪ੍ਰੇਮ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।  

ਲਹਿੰਦੀ - ਨੇਿ; ਮੈਹਥਲੀ - ਨੇਿ/ਨੇਿੁ; ਹਸੰਿੀ - ਨੇਿੁ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਨੇਿ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ -  ਨੇਿ/ਹਸਣੇਿ (ਹਪ੍ਆਰ); ਪ੍ਾਲੀ - ਹਸਨੇਿ 

(ਮੁਲਾਇਮ, ਹਪ੍ਆਰ);  ਸੰਸਹਿਤ - ਸ੍ਨੇਿਿ (स्नेि: - ਪ੍ਰੇਮ, ਹਿਪ੍ਾਲਤਾ, ਸੁਸ਼ੀਲਤਾ)। 

 

ਲਗਾ = ਲਗਾ ਿ,ੈ ਲਗਾ ਿੁੰਦਾ ਿ।ੈ 

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

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਲਗਾ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਲੱਗਾ/ਲੱਗ (ਨਾਲ ਲਗਾ ਿੋਇਆ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਲੱਗਇ (ਛੰੁਿਦਾ ਿੈ/ਨਾਲ ਲਗਦਾ ਿ)ੈ; 

ਪ੍ਾਲੀ - ਲੱਗਹਤ; ਸੰਸਹਿਤ - ਲਗਯਹਤ (लगयतत - ਲਗਦਾ ਿੈ/ਜੁੜਦਾ ਿ)ੈ। 

 

ਰਬ = ਰੱਬ (ਨਾਲ); ਪ੍ਾਲਣਿਾਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ (ਨਾਲ)। 

ਨਾਂਵ, ਅਹਿਕਰਣ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਅਰਬੀ - ਰੱਬ (ਪ੍ਾਲਣ ਵਾਲਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਖੁਦਾ)। 

 

ਸੇਤੀ = ਨਾਲ। 

ਸੰਬੰਿਕ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਸੇਤ/ਸੇਤੀ;  ਸੰਸਹਿਤ - ਸਹਿਤ (सतित - ਨਾਲ, ਸਾਥ)। 
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ਦੇਖਨ੍ੇ = ਦੇਖਣ ਦੇ, ਵੇਖਣ ਦੇ। 

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

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਦੇਖਣ; ਲਹਿਦੰੀ - ਡੇਖਣੁ; ਹਸੰਿੀ - ਡੇਖਣੁ; ਦਰਦ ਭਾਸ਼ਾਵਾ ਂ- ਦੇਕ (ਦੇਖਣਾ);  ਸਸੰਹਿਤ - ਦੇਕ੍ਸ਼ਹਤ 

(दके्षतत - ਦੇਖਦਾ ਿੈ)। 

 

ਵੀਚਾਹਰ = ਹਵਚਾਰ ਹਵਚ, ਹਖਆਲ ਹਵਚ; ਤਾਂਘ ਹਵਚ। 

ਨਾਂਵ, ਅਹਿਕਰਣ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਬੀਚਾਰ; ਸੰਸਹਿਤ - ਹਵਚਾਰ (तवचार - ਹਵਚਾਰ, ਚਰਚਾ)। 

 

ਰੰਹਗ = ਰੰਗ ਹਵਚ, ਪ੍ਰੇਮ ਹਵਚ; (ਰੱਬ ਦੇ) ਪ੍ਰੇਮ-ਰੰਗ ਹਵਚ। 

ਨਾਂਵ, ਅਹਿਕਰਣ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਲਹਿੰਦੀ - ਰੰਗ (ਹਦਨ; ਰੰਗ); ਕਸ਼ਮੀਰੀ - ਰੰਗ (ਰੰਗ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਰੰਗ (ਲਾਲ ਰੰਗ); ਪ੍ਾਲੀ - ਰਙ੍ਗ; ਸੰਸਹਿਤ - ਰਙ੍ਗਿ 

(रङ्ग: - ਹਦਨ; ਰੰਗ)। 

 

ਿਸਹਿ = ਿੱਸਦੇ ਿਨ; ਖੁਸ਼ ਿੁੰਦ ੇਿਨ। 

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

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਿਸਹਿ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਿੱਸਹਿ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ/ਪ੍ਾਲੀ - ਿਸੰਹਤ; ਸੰਸਹਿਤ - ਿਸੰਹਤ (िसतन्त - ਿੱਸਦੇ ਿਨ)। 

 

ਰੋਵਹਿ = ਰੋਂਦ ੇਿਨ; ਵੈਰਾਗਵਾਨ ਿੁੰਦੇ ਿਨ। 

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

ਲਹਿੰਦੀ - ਰੋਵਣ (ਰੋਣਾ); ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਰੋਵ/ੈਰੋਵਇ;  ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਰੋਵਇ/ਰੋਇ/ਰੋਯਇ; ਪ੍ਾਲੀ - ਰੋਦਹਤ; ਸੰਸਹਿਤ - 

ਰੋਦਹਤ/ਰੋਹਦਹਤ (रोदतत/रोफदतत - ਰੋਂਦਾ ਿੈ)। 

 

ਚੁਪ੍ = ਚੁੱਪ੍, ਖਾਮੋਸ਼। 

ਹਕਹਰਆ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ/ਲਹਿੰਦੀ - ਚੁਪ੍; ਹਸੰਿੀ - ਚੁਪੁ੍/ਹਚਪੁ੍; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਚੁਪ੍; ਸੰਸਹਿਤ - ਚੁੱਪ੍ (चुप्प - ਚੁੱਪ੍, ਖਾਮੋਸ਼)। 
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ਭੀ = ਵੀ। 

ਹਨਪ੍ਾਤ।  

ਹਸੰਿੀ - ਭੀ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਅਹਵ; ਸੰਸਹਿਤ - ਅਹਪ੍ (अतप - ਵੀ, ਅਤੇ)। 

 

ਕਹਰ ਜਾਹਿ = (ਚੁਪ੍) ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਿਨ। 

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

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

ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਜਾਹਿ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਜਾਿੀ/ਜਾਹਿ/ਜਾਹਸ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਜਾਇ/ਜਾਂਹਤ; ਪ੍ਾਲੀ - ਜਾਇ/ਜਾਂਹਤ; ਸੰਸਹਿਤ - ਯਾੰਹਤ (यातन्त - 

ਜਾਂਦੇ ਿਨ)। 

 

ਪ੍ਰਵਾਿ = ਪ੍ਰਵਾਿ; ਮੁਥਾਜੀ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਫ਼ਾਰਸੀ - ਪ੍ਰਵਾ/ਪ੍ਰਵਾਿ (ਤਵੱਜੋਂ; ਜਰੂਰਤ; ਹਿਕਰ; ਡਰ)। 

 

ਨਾਿੀ = ਨਿੀਂ। 

ਹਨਪ੍ਾਤ। 

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

 

ਹਕਸੈ = ਹਕਸ ੇ(ਦੀ)। 

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

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

 

ਕੇਰੀ = ਦੀ। 

ਸੰਬੰਿਕ। 

ਅਵਿੀ - ਕੇਰਾ/ਕੇਹਰ (ਦਾ/ਦੀ); ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਕੇਰ (ਦਾ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਕਾਹਰਤੋ; ਸੰਸਹਿਤ - ਹਿਤਿ (कृत:- ਕਰਨਾ)।  
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ਬਾਝੁ = ਹਬਨਾ,ਂ ਬਗੈਰ। 

ਸੰਬੰਿਕ। 

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

(बाह्य - ਬਾਿਰੀ)। 

 

ਸਚ ੇ= ਸੱਚ;ੇ ਸਦਾ ਹਥਰ। 

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

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

 

ਨਾਿ = ਨਾਥ, ਖਸਮ, ਮਾਲਕ।  

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਨਾਿ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਣਾਿ; ਸੰਸਹਿਤ - ਨਾਥ (नाथ - ਸੁਆਮੀ, ਮਾਲਕ)। 

 

ਦਹਰਵਾਟ = ਹਡਉੜੀ (ਉਤੇ), ਦਿਲੀਜ (ਉਤੇ)।14 

ਨਾਂਵ, ਅਹਿਕਰਣ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਫ਼ਾਰਸੀ - ਦਰ (ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਬੂਿਾ) + ਪੁ੍ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਬਾਟ/ਵਾਟ; ਹਸੰਿੀ - ਵਾਟ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਬਾਟ/ਵੱਟ/ਬੱਟ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - 

ਵੱਟ/ਵੱਟਾ; ਪ੍ਾਲੀ - ਵਟੁਮਅ (ਰਾਿ); ਸੰਸਹਿਤ - ਵਰ੍੍ਮਹਨਿ (वत्मखतन: ਪ੍ਿੀਏ ਦੀ ਲੀਿ, ਰਾਿ)।15 

 

                                                

14 ਮੌਜੂਦਾ ਬੀੜਾ ਂਹਵਚ ‘ਦਹਰ ਵਾਟ’ ਸ਼ਬਦ-ਜੁਟ ਅਲਗ-ਅਲਗ ਛਹਪ੍ਆ ਹਮਲਦਾ ਿੈ। ਪ੍ਰ.ੋ ਸਾਹਿਬ ਹਸੰਘ ਨੇ ਇਨਹਾਂ ਨੰੂ ਦੋ ਵਖ-

ਵਖ ਸ਼ਬਦ ਮੰਨਕ ੇਿੀ ਇਸਦ ੇਅਰਥ ਕੀਤੇ ਿਨ, ਪ੍ਰ ਮਿਾਨ ਕੋਸ਼ ਦੇ ਕਰਤਾ ਨੇ ‘ਦਹਰਵਾਟ’ ਨੰੂ ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਮੰਨਕ ੇ(ਦਵ ਾਰ ’ਤੇ), 

ਸ਼ਬਦਾਰਥੀ ਹਵਦਵਾਨਾ ਂਨੇ (ਦਰਵਟਣੀ ਉਤੇ), ਡਾ. ਗੁਰਚਰਨ ਹਸੰਘ ਨੇ (ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਦਹਿਲੀਜ ’ਤੇ) ਅਤੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਹਸੰਘ 

ਨੇ ‘ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਸੜਕ’ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਿਨ। ਪ੍ਰੋ. ਹਿਸਟੋਫ਼ਰ ਸ਼ੈਕਲ ਨੇ ਵੀ ‘ਦਹਰਵਾਟ’ ਨੰੂ ਇਕ ਸੰਜੁਕਤ ਸ਼ਬਦ ਮੰਨ ਕੇ 

‘ਹਡਉੜੀ/ਦਹਿਲੀਜ਼’ (threshold) ਵਜੋਂ ਅਰਥਾਇਆ ਿੈ। ਪ੍ਰਸੰਗ ਅਨਸੁਾਰ ਹਡਉੜੀ/ਦਹਿਲੀਜ਼ ਜਾ ਂਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੰੂ ਜਾਣ ਵਾਲੀ 

ਸੜਕ ਿੀ ਢੁਕਵੇਂ ਅਤੇ ਦਰੁਸਤ ਅਰਥ ਿਨ।  

15 ‘ਵਾਟ’ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਹਨਕਾਸ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਵੀ ਮੰਹਨਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ: ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਅਵਿੀ - ਪ੍ਾਟ (ਲੱਕੜ ਦਾ ਤਖਤਾ plank); 

ਸੰਸਹਿਤ - ਪੱ੍ਟ (पट्ट - ਪੱ੍ਥਰ ਆਹਦ ਦਾ ਪੱ੍ਟਾ, ਤਖਤਾ)। 
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ਉਪ੍ਹਰ = ਉੁਪ੍ਰ, ਉਤੇ। 

ਸੰਬੰਿਕ। 

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

 

ਖਰਚ ੁ= ਖਰਚ, ਗੁਜ਼ਰ-ਬਸਰ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਫ਼ਾਰਸੀ - ਖ਼ਰਚ (ਬਾਿਰ ਹਨਕਲਣ ਦਾ ਭਾਵ, ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਉਲਟ; ਉਿ ਮਾਲ ਹਜਿੜਾ ਖਰਹਚਆ ਜਾ ਸਕੇ; ਖਰਚਾ, ਗੁਜ਼ਾਰਾ; 

ਭੋਜਨ); ਅਰਬੀ - ਖ਼ਰਜ (ਉਿ ਮਾਲ ਜੋ ਿੱਥੋਂ ਹਨਕਲ ਜਾਵੇ; ਲਾਗਤ)। 

 

ਮੰਗਾ16 = ਮੰਹਗਆ ਿੈ। 

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

ਲਹਿੰਦੀ - ਮੰਗਣ (ਮੰਗਣਾ); ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਮੱਗਇ; ਪ੍ਾਲੀ - ਮੱਗਹਤ; ਸੰਸਹਿਤ - ਮਾਰਗਹਤ (मारगतत - ਮੰਗਦਾ ਿ,ੈ 

ਚਾਿੁੰਦਾ ਿੈ)। 

 

ਜਬ ੈ= ਜਦੋਂ। 

ਹਕਹਰਆ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ। 

ਬਰਜ - ਜਬ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਜੱਬ (ਜਦੋਂ, ਜਦੋਂ ਿੀ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਜਾਵ/ਜੱਵ (ਜਦੋਂ ਤਕ, ਜੋ ਹਕ); ਪ੍ਾਲੀ - ਯਾਵ (ਜਦੋਂ ਤਕ);  ਸੰਸਹਿਤ 

- ਯਾਵਤ੍ (यावत् - ਹਜੰਨਾ, ਹਜਤਨਾ;  ਜਦੋਂ ਹਕ)। 

 

ਦੇਇ = ਹਦੰਦਾ ਿ।ੈ 

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

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

 

                                                

16 ਕੁਝ ਿੱਥ ਹਲਖਤ ਬੀੜਾ ਂਅਤੇ ਸ਼ਬਦਾਰਥ ਦੀਆ ਂਕੁਝ ਐਡੀਸ਼ਨਾ ਂਹਵਚ ‘ਮੰਗਹਿ’ ਪ੍ਾਠ ਵੀ ਹਮਲਦਾ ਿੈ। 



ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ  ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ, ਸੰਸਕਰਣ ੧ 

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

ਤ = ਤਾਂ, ਤਦੋਂ, ਉਦੋਂ। 

ਯੋਜਕ। 

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

 

ਖਾਹਿ = ਖਾਂਦ ੇਿਨ। 

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

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

ਿਨ; ਹਰਗਵੇਦ - ਖਾਂਦੇ ਿਨ)। 

 

ਦੀਬਾਣੁ = ਦਰਬਾਰ; ਹਨਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰੱਬੀ ਦਰਬਾਰ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਬਰਜ - ਦੀਵਾਣ; ਅਰਬੀ - ਦੀਬਾਨ (دیوان - ਸ਼ਾਿੀ ਦਰਬਾਰ)। 

 

ਏਕ ੋ= ਇਕੋ, ਕੇਵਲ ਇਕ। 

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

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਇਕ/ਇਕਾ; ਹਸੰਿੀ - ਏਕੁ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਏੋੱਕ; ਪ੍ਾਲੀ - ਏਕ; ਸੰਸਹਿਤ - ਏਕ (एक - ਇਕ, ਕੇਵਲ)। 

 

ਕਲਮ = ਕਲਮ, ਿੁਕਮ ਰੂਪ੍ੀ ਰੱਬੀ ਕਲਮ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਅਰਬੀ - ਕਲਮ (ਹਛੱਲੀ ਜਾਂ ਕੱਟੀ ਿੋਈ ਚੀਜ; ਹਲਖਣ ਦਾ ਸੰਦ; ਿਰੀ ਟਾਿਣੀ  ਜੋ ਕੱਟ ਕੇ ਜਮੀਨ ਹਵਚ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਿੈ; ਕਾਨੇ 

ਆਹਦ ਦੀ ਘੜੀ ਿੋਈ ਲੇਖਣੀ)। 

 

ਏਕਾ = ਇਕੋ, ਕੇਵਲ ਇਕ। 

ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ (ਕਲਮ ਦਾ), ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।। 

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ -  ਏੋੱਕਾ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਏੋੱਕ; ਪ੍ਾਲੀ - ਏਕ; ਸੰਸਹਿਤ - ਏਕ (एक - ਇਕ, ਕੇਵਲ)। 
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ਿਮਾ = ਅਸਾਂ ਦਾ, ਅਸਾਡਾ। 

ਪ੍ੜਨਾਂਵ, ਸੰਬੰਿ ਕਾਰਕ; ਉਤਮ ਪੁ੍ਰਖ,  ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ। 

ਫ਼ਾਰਸੀ - ਿਮਿ/ਿਮਾ (ਸਭ, ਕੁਲ, ਸਾਰ)ੇ 

 

ਤੁਮਾ੍ = ਤੁਸਾਂ ਦਾ, ਤੁਿਾਡਾ।17 

ਪ੍ੜਨਾਂਵ, ਸੰਬੰਿ ਕਾਰਕ; ਮੱਿਮ ਪੁ੍ਰਖ, ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ। 

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਤੁਮਾ/ਤੁਮਹਾ (ਤੁਸੀਂ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਤੱੁਬਮ/ਤੁਮੰ; ਸੰਸਹਿਤ - ਤਵਮ ੍(त्वम् - ਤੰੂ)। 

 

ਮੇਲੁ = ਮੇਲ, ਹਮਲਾਪ੍, ਇਕੱਠ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਮੇਲ (ਦੋਸਤੀ); ਲਹਿੰਦੀ - ਮੇਲਾ (ਸਭਾ); ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਮੇਲ; ਪ੍ਾਲੀ - ਮੇਲਾ; ਸੰਸਹਿਤ - ਮੇਲ (मेल 

- ਮੁਲਾਕਾਤ)। 

   

ਦਹਰ = ਦਰ ’ਤੇ। 

ਨਾਂਵ, ਅਹਿਕਰਣ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਫ਼ਾਰਸੀ - ਦਰ (ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਬੂਿਾ)।18 

 

ਲਏ = ਲੈਂਦਾ ਿੈ। 

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

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਲਏ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਲਇਅ; ਸੰਸਹਿਤ - ਲਾਹਤ (लातत - ਲੈਂਦਾ ਿੈ)। 

 

                                                

17 ਕੁਝ ਹਵਦਵਾਨਾ ਂਨੇ ਫ਼ਾਰਸੀ ‘ਿਮਾ ਓ ਸ਼ੁਮਾ’ (ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ, ਭਾਵ ਵੱਡਾ ਹਨੱਕਾ ਿਰ ਕੋਈ) ਤੋਂ ‘ਿਮਾ ਤੁਮਾ੍’ ਦੀ ਹਵਉਤਪ੍ਤੀ 

ਮੰਨੀ ਿੈ। -ਸ਼ਬਦਾਰਥ, ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਹਸ਼ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਿਕ ਕਮੇਟੀ, ਅੰਹਮਰਤਸਰ, ੨੦੧੭, ਪੰ੍ਨਾ ੪੭੩ 

18 ਸੰਸਹਿਤ ‘ਦਵ ਾਰ’, ਫ਼ਾਰਸੀ ‘ਦਰ’, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ‘ਡੋਰ’ (door) ਅਤੇ ਗਰੀਕ ‘ਥੁਰਾ’ (thura) ਬੇਸ਼ਕ ਇਕ ਿੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਪ੍ਰਵਾਰ 

ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਿਨ। ਪ੍ਰ ਫ਼ਾਰਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹਵਚ ‘ਦਰ’ ਦਾ ਇਕ ਅਰਥ ‘ਹਵਚ’ ਵੀ ਿੁੰਦਾ ਿੈ। ਗੁਰ ੂਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹਵਚ ‘ਦਰ’ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 

‘ਹਵਚ’ ਦ ੇਅਰਥਾਂ ਹਵਚ ਵੀ ਿੋਈ ਿ:ੈ ਯਕ ਅਰਜ ਗੁਿਤਮ ਪੇ੍ਹਸ ਤੋ ‘ਦਰ’ ਗੋਸ ਕੁਨ ਕਰਤਾਰ॥ -ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ੭੨੧ 
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ਲੇਖਾ = ਲੇਖਾ; ਕਰਮਾ ਂਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹਕਤਾਬ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

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

 

ਪ੍ੀਹੜ = ਪ੍ੀੜ ਕੇ। 

ਪੂ੍ਰਬ ਪੂ੍ਰਣ ਹਕਰਦੰਤ (ਹਕਹਰਆ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ )। 

ਲਹਿੰਦੀ - ਪ੍ੀੜਣਾ (ਹਤਲਾ,ਂ ਗੰਨਾ ਆਹਦ ਨੰੂ ਪ੍ੀੜਣਾ); ਹਸੰਿੀ - ਪ੍ੀੜਣੁ (ਦਬਾਉਣਾ; ਦੁਖ ਦੇਣਾ); ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਪ੍ੀਡਇ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ 

- ਪ੍ੀਡਇ; ਪ੍ਾਲੀ - ਪ੍ੀਲੇਹਤ; ਸੰਸਹਿਤ - ਪ੍ੀਡਯਹਤ (पीडयतत - ਦਬਾਉਂਦਾ ਿੈ, ਹਨਚੋੜਦਾ ਿੈ)। 

 

ਛੁਟੈ = (ਤੇਲ) ਛੁਟਦਾ ਿ,ੈ (ਤੇਲ) ਬਾਿਰ ਹਨਕਲਦਾ ਿੈ। 

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

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਛੁਟਾ/ਛੁਟ;ੇ ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਛੱੁਟਏ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਛੱੁਟਇ; ਸੰਸਹਿਤ - ਛੁਟਹਤ (छुटतत - ਛੁਟਦਾ ਿੈ)। 

 

ਨਾਨਕਾ = ਿੇ ਨਾਨਕ! 

ਨਾਂਵ, ਸੰਬੋਿਨ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

 

ਹਜਉ = ਹਜਵੇਂ। 

ਯੋਜਕ। 

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

 

ਤੇਲੁ = ਤੇਲ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਹਸੰਿੀ - ਤੇਲੁ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਤੇੋੱਲ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਤੇਲ/ਹਤੱਲ (ਤੇਲ); ਪ੍ਾਲੀ - ਤੇਲ; ਸੰਸਹਿਤ - ਤੈਲਮ ੍(तैलम् - ਹਤਲ ਦਾ ਤੇਲ, 

ਤੇਲ )। 

 

॥੨॥ = ਦੂਜਾ ਸਲੋਕ ਸੰਪ੍ੂਰਨ। 
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ਕਾਹਵਕ ਪ੍ਖ 

ਇਸ ਸਲੋਕ ਦੀਆਂ ਪ੍ਹਿਲੀਆ ਂਦੋ ਤੁਕਾਂ ਹਵਚ ਸਹਿਜ ਭਾਸ਼ਾਈ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਿੀਂ ਸਪ੍ਸ਼ਟ ਕਥਨ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਿੈ ਹਕ 

ਜੋ ਲੋਕ ਅੰਦਰੋਂ ਝੂਠੇ ਿਨ, ਪ੍ਰ ਬਾਿਰੋਂ ਹਵਖਾਵ ੇਦੀ ਇਜ਼ਤ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਿਨ, ਉਿ ਅਡੰਬਰ ਕਰਦੇ ਿਨ। ਅਹਜਿੇ ਲੋਕ ਜੇਕਰ 

ਅਠਾਿਠ ਤੀਰਥਾ ਂਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣ, ਹਿਰ ਵੀ ਉਨਹਾਂ ਅੰਦਰਲੀ ਮੈਲ ਨਿੀਂ ਉਤਰਦੀ।  

 

ਅਗਲੀਆ ਂਦ ੋਤੁਕਾਂ ਹਵਚ ਇਸ ਤੋਂ ਹਵਪ੍ਰੀਤ ਸਹਥਤੀ ਦਾ ਹਬਆਨ ਕਰਦ ੇਿੋਏ ਸਪ੍ਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਿੈ ਹਕ ਹਜਨਹਾ ਂਅੰਦਰ ਰੇਸ਼ਮ 

ਿੈ ਅਤੇ ਬਾਿਰ ਗੁੱਦੜ ਿੈ, ਉਿ ਭਲੇ ਿਨ। ਇਿ ਸੰਕੇਤਾਤਮਕ ਕਥਨ ਿੈ। ਅੰਦਰ ਰੇਸ਼ਮ ਬਾਿਰ ਗੁੱਦੜ ਤੋਂ ਭਾਵ ਿੈ, ਆਪ੍ਣੇ ਗੁਣਾ ਂ

ਦਾ ਹਵਖਾਵਾ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਹਨਮਰ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਐਸੇ ਲੋਕਾ ਂਦਾ ਸਨੇਿ ਰੱਬ ਨਾਲ ਿੁੰਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਉਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਦੀ ਤਾਂਘ 

ਹਵਚ ਿੀ ਹਨਮਗਨ ਰਹਿੰਦ ੇਿਨ।  

 

ਪੰ੍ਜਵੀਂ, ਛੇਵੀਂ ਅਤੇ ਸਤਵੀਂ ਤੁਕ ਹਵਚ ਭਾਵੇਂ ਸਹਿਜ ਭਾਸ਼ਾਈ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿੋਈ ਿੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਿ ਤੁਕਾਂ ਸੰਕੇਤਾਤਮਕ 

ਕਥਨ ਵੀ ਿਨ। ਇਨਹਾਂ ਰਾਿੀਂ ਸਪ੍ਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਿੈ ਹਕ ਪ੍ਰਭੂ ਹਪ੍ਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਰੰਗ ਹਵਚ ਿੀ ਿੱਸਦੇ-ਰੋਂਦੇ ਿਨ। ਭਾਵ ਉਿ ਪ੍ਰਭੂ 

ਪ੍ਾਸੋਂ ਬਖਸ਼ ੇਸੁਖ-ਦੁਖ ਨੰੂ ਸਹਿਜ ਰੂਪ੍ ਹਵਚ ਸਹਵਕਾਰ ਕਰਦ ੇਿਨ। ਉਨਹਾਂ ਨੰੂ ਸੱਚ ੇਨਾਮ ਤੋਂ ਹਬਨਾਂ ਹਕਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਿ ਨਿੀਂ ਿੁੰਦੀ। 

ਉਨਹਾਂ ਨੰੂ ਜੀਵਨ ਹਵਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹਮਲਦਾ ਿ,ੈ ਉਿ ਉਸ ਹਵਚ ਿੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਿਨ। ਭਾਵ ਿੈ ਹਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ 

ਭਾਣੇ ਹਵਚ ਿੀ ਰਾਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਿਨ। 

 

ਅਠਵੀਂ ਅਤੇ ਨਾਵੀਂ ਤੁਕ ਹਵਚ ਵੀ ਸਪ੍ਸ਼ਟ ਸਬਦਾ ਂਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿੋਈ ਿੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦੀਬਾਨ ਇਕ ਿ,ੈ ਕਲਮ ਇਕ ਿ ੈਅਤੇ ਉਸਦੇ 

ਦਰ ‘ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੇਖਾ ਿੁੰਦਾ ਿੈ ਤਾ ਂਮੰਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੰੂ ਇਉਂ ਪ੍ੀਹੜਆ ਜਾਂਦਾ ਿ,ੈ ਹਜਵੇਂ ਹਤਲਾ ਂਹਵਚੋਂ ਤੇਲ ਕੱਢੀਦਾ ਿੈ। ਪ੍ਰ ‘ਦੀਬਾਣੁ’, 

‘ਕਲਮ’ ਅਤੇ ‘ਦਹਰ’ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਸ਼ਬਦ ਿਨ, ਜੋ ਿਮਵਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦੀਵਾਨ, ਉਸਦ ੇਿੁਕਮ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ 

ਿਨ। ‘ਪ੍ੀਹੜ ਛੁਟ,ੈ ਨਾਨਕਾ ਹਜਉ ਤੇਲ’ ਹਵਚ ਉਪ੍ਮਾ ਅਲੰਕਾਰ ਆਇਆ ਿੈ। 

 

ਇਸ ਸਲੋਕ ਹਵਚ ਕੁਲ ਨੌ ਤੁਕਾਂ ਿਨ। ਸਾਰੀਆ ਂਤੁਕਾਂ ਦਾ ਮਾਤਰਾ ਹਵਿਾਨ ਥੋੜਹ ੇ-ਬਿੁਤ ਿਰਕ ਨਾਲ ੧੬+੧੧ = ੨੭ ਿੈ। ਸ ੋ

ਇਸ ਸਲੋਕ ਨੰੂ ‘ਸਰਸੀ’ ਛੰਦ ਅਿੀਨ ਰੱਹਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ। 

 

ਪਉੜੀ ॥  

ਆਪ ੇਹੀ ਕਰਣਾ ਕੀਓ   ਕਲ ਆਪ ੇਹੀ ਤੈ ਧਾਰੀਐ ॥ 

ਦੇਖਫਹ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ   ਧਫਰ ਕਚੀ ਪਕੀ ਸਾਰੀਐ ॥ 
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ਜ ੋਆਇਆ ਸੋ ਚਲਸੀ   ਸਭ ੁਕੋਈ ਆਈ ਵਾਰੀਐ ॥ 

ਫਜਸ ਕੇ ਜੀਅ ਪਰਾਣ ਹਫਹ   ਫਕਉ ਸਾਫਹਬੁ ਮਨਹੁ ਫਵਸਾਰੀਐ ॥ 

ਆਪਣ ਹਥੀ ਆਪਣਾ   ਆਪ ੇਹੀ ਕਾਜ ੁਸਵਾਰੀਐ ॥੨੦॥ 

 

ਸ਼ਾਬਦਕ ਅਨੁਵਾਦ 

 (ਿੇ ਕਰਤਾਪੁ੍ਰਖ! ਤੰੂ) ਆਪ੍ ਿੀ ਸੰਸਾਰ ਬਣਾਇਆ (ਅਤੇ) ਤੰੂ ਆਪ੍ ਿੀ (ਇਸ ਹਵਚ ਆਪ੍ਣੀ) ਚੇਤਨ-ਸੱਤਾ ਹਟਕਾਈ ਿੈ। 

(ਇਸ ਹਵਚ) ਕੱਚੀ ਪੱ੍ਕੀ ਨਰਦ ਿਰ ਕੇ, ਆਪ੍ਣਾ (ਪੈ੍ਦਾ) ਕੀਤਾ ਿੋਇਆ (ਖੇਲ) ਤੰੂ (ਆਪ੍ ਿੀ) ਦੇਖ ਹਰਿਾ ਿੈਂ। 19 

ਜੋ (ਇਸ ਸੰਸਾਰ ‘ਤੇ) ਆਇਆ ਿ,ੈ ਉਿ (ਇਕ ਨਾ ਇਕ ਹਦਨ) ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਿਰ ਕੋਈ ਆਈ ਵਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ।20 

(ਇਸ ਲਈ) ਹਜਸ ਦੇ (ਹਦਤ ੇਇਿ) ਜੀਵਨ (ਤੇ) ਪ੍ਰਾਣ21 ਿਨ, (ਉਸ) ਮਾਲਕ ਨੰੂ ਮਨ ਤੋਂ ਹਕਉਂ ਭੁਲਾਈਏ? 

(ਮਨੁਖ ਨੰੂ) ਆਪ੍ਣੇ ਿੱਥਾਂ ਨਾਲ ਆਪ੍ਣਾ ਕਾਜ, ਆਪ੍ ਿੀ ਸਵਾਰਨਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। 

 

ਭਾਵਾਰਥਕ-ਹਸਰਜਣਾਤਮਕ ਅਨੁਵਾਦ 

ਿੇ ਕਰਤਾਪੁ੍ਰਖ! ਤੰੂ ਆਪ੍ ਿੀ ਇਿ ਸੰਸਾਰ ਰਹਚਆ ਤੇ ਇਸ ਨੰੂ ਰਚਕੇ ਤੰੂ ਆਪ੍ ਿੀ ਇਸ ਹਵਚ ਆਪ੍ਣੀ ਚੇਤਨ-ਸੱਤਾ ਹਟਕਾਅ 

ਰਖੀ ਿੈ। 

ਤੰੂ ਆਪ੍ ਿੀ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪ੍ੀ ਇਸ ਚੌਪ੍ੜ ਖੇਡ22 ਹਵਚ ਿਰੇਕ ਚੰਗੇ ਮੰਦੇ ਜੀਵ ਨੰੂ ਪੈ੍ਦਾ ਕਰਕੇ (ਕੱਚੀ-ਪੱ੍ਕੀ ਨਰਦ ਿਰ ਕੇ)23 

ਆਪ੍ਣਾ ਰਹਚਆ ਖੇਲ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖ ਹਰਿਾ ਿੈਂ।24 

                                                

19 ਅਰਥ ਅਨਵੈ ਕਰਕੇ। 

20 ਹਜਵੇਂ ਉਸ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਵੇਗੀ। “ਪੱ੍ਛਮੀ ਅਵਿੀ ਦੇ ‘ਭਹਵਖਤ ਕਾਲ’ ਹਵਚ ‘ਅਨ-ਪੁ੍ਰਖ’, ‘ਇਕਵਚਨ’ ਦਾ ਰੂਪ੍ ਬਰਜਭਾਖਾ 

ਵਾਂਗ ‘ਿ’ੈ ਿੁੰਦਾ ਿ,ੈ ਹਜਵੇਂ ‘ਕਹਰ ਿ’ੈ, ‘ਸੁਹਨ ਿੈ’। ਪ੍ਰ ‘ਪੂ੍ਰਬੀ ਅਵਿੀ’ ਹਵਚ ‘ਹਿ’ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਿ,ੈ ਹਜਵੇਂ ‘ਿੋਇਹਿ, ਆਇਹਿ, 

ਜਾਇਹਿ’। ਸਹਿਜ ੇਸਹਿਜ ੇਇਸ ‘ਹਿ’ ਦੇ ‘ਿ’ ਦਾ ਲੋਪ੍ ਿੋ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਕੇਵਲ ‘ਇ’ ਰਹਿ ਹਗਆ, ਜੋ ਪ੍ਹਿਲੀ ‘ਇ’ ਨਾਲ ਹਮਲ ਕੇ 

‘ਈ’ ਬਣ ਹਗਆ, ਹਜਵੇਂ ‘ਆਈ, ਜਾਈ, ਕਰੀ, ਖਾਈ’।” -ਪ੍ਰੋ. ਸਾਹਿਬ ਹਸੰਘ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਹਵਆਕਰਣ, ਹਸਘੰ ਬਰਦਰਜ਼, 

ਅੰਹਮਰਤਸਰ, ੨੦੧੫, ਪੰ੍ਨਾ ੨੫੫-੫੬ 

ਇਸ ੇਤਰਹਾਂ, ਭਾਈ ਜੋਹਗੰਦਰ ਹਸੰਘ ਤਲਵਾੜਾ ਵੀ ਹਲਖਦ ੇਿਨ ਹਕ ਹਕਿਰੇ-ਹਕਿਰੇ ਸਵਰ-ਅੰਤਕ ਹਿਆ-ਮੂਲ ਦੇ ਅੰਤ ਹਵਚ ਲਗਾ 

ਕਾਲ-ਬੋਿਕ ਹਪ੍ਛੇਤਰ-ਹਚੰਨਹ ‘ਈ’ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਿੀ ਭਹਵਖਤ ਕਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਰ ਹਦੰਦਾ ਿੈ, ਹਜਵੇਂ: ਇਨ੍ ਮੈ ਕਛੁ ਨਾਹਿ ਤੇਰ ੋ

ਕਾਲ ਅਵਿ ਆਈ ॥੧॥ ‘ਕਾਲ ਅਵਿ ਆਈ - ਜਦੋਂ ਕਾਲ ਦਾ ਸਮਾ ਂਆਵੇਗਾ’ (ਗੁਰ ੂਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ੬੯੨)। -ਭਾਈ ਜੋਹਗੰਦਰ 

ਹਸੰਘ ਤਲਵਾੜਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਰਲ ਹਵਆਕਰਣ ਬੋਿ, ਹਜਲਦ ੨, ਹਸੰਘ ਬਰਦਰਜ਼, ਅੰਹਮਰਤਸਰ, ੨੦੦੪, ਪੰ੍ਨਾ ੭੦੯-੧੦ 

21 ‘ਜੀਅ ਪ੍ਰਾਣ’ ਇਥੇ ਬਿੁਵਚਨ ਹਵਚ ਆਏ ਿਨ, ਪ੍ਰ ਇਨਹਾਂ ਦੀ ‘ਜੀਉ ਪ੍ਰਾਣੁ’ ਦੇ ਰੂਪ੍ ਹਵਚ ਇਕ ਵਚਨੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਿੋਈ 

ਿੈ: ਹਜਸ ਦਾ ਜੀਉ ਪ੍ਰਾਣੁ ਿ ੈਅੰਤਹਰ ਜੋਹਤ ਅਪ੍ਾਰਾ ॥ -ਗੁਰ ੂਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ੧੪੦ 
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ਜੋ ਵੀ ਜੀਵ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ‘ਤੇ ਆਇਆ ਿੈ, ਉਿ ਆਪੋ੍ ਆਪ੍ਣੀ ਵਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਨਾ ਇਕ ਹਦਨ ਇਥੋਂ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਇਸ ਲਈ ਹਜਸ ਮਾਲਕ-ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਇਿ ਹਜੰਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਣ ਹਦਤ ੇਿੋਏ ਿਨ, ਉਸ ਨੰੂ ਕਦ ੇਵੀ ਮਨੋਂ  ਨਿੀਂ ਹਵਸਾਰਨਾ ਚਾਿੀਦਾ।25 

ਸਗੋਂ ਅਹਜਿ ੇਪ੍ਰਭੂ ਨੰੂ ਮਨ-ਤਨ ਹਵਚ ਵਸਾ ਕੇ ਮਨੁਖਾ ਜੀਵਨ ਸਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਆਪ੍ਣੇ ਿਥਾਂ ਨਾਲ ਆਪ੍ ਿੀ ਸਵਾਰਨਾ 

ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ; ਹਕਸੇ ਿੋਰ ‘ਤੇ ਟੇਕ ਨਿੀਂ ਰਖਣੀ ਚਾਿੀਦੀ। 

 

ਪ੍ਦ ਅਰਥ 

ਆਪੇ੍ = ਆਪ੍ ਿੀ। 

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

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

 

ਿੀ = ਿੀ। 

ਹਨਪ੍ਾਤ। 

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਿੀ; ਸੰਸਹਿਤ - ਹਿ ਂ(हि ं- ਇਸ ਲਈ, ਹਕਉਂਜੁ, ਹਨਰਸੰਦੇਿ, ਹਨਸ਼ਚੇ ਿੀ, ਹਕਸੇ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਬਲ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਇਸ 

ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਿੁੰਦਾ ਿੈ)।  

 

ਕਰਣਾ = ਸੰਸਾਰ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਬੰਗਾਲੀ - ਕਰਣਾ (ਕੰਮ, ਿਰਜ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਕਰਣ (ਸੰਦ/ਸਾਿਨ);  ਪ੍ਾਲੀ - ਕਰਣ (ਕਰਨਾ, ਬਣਾਉਣਾ); ਸੰਸਹਿਤ - ਕਰਣ 

(करण - ਕੰਮ/ਕਾਰਜ)। 

                                                                                                                                                  

22 ਚੌਪ੍ੜ ਦੀ ਨਰਦ ਹਵਚਕਾਰੋਂ ਚਲ ਕੇ ਜਦ ਬਤਾਲੀ ਘਰ ਲੰਘਦੀ ਿੈ, ਤਦ ਪੱ੍ਕੀ ਿੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਿੁੰਦੀ ਿੈ; ਜਦ ਬਾਿਰਲੇ ਨਾਕ ੇ‘ਤੇ 

ਆਉਂਦੀ ਿੈ, ਤਾਂ ਪੱ੍ਕੀ ਿ ੋਜਾਂਦੀ ਿ।ੈ ਕੱਚੀ ਨਰਦ ਤੋਂ ਭਾਵ ਉਿ ਜੀਵ ਿੈ ਜੋ ਅਜੇ ਜਨਮ-ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਹਵਚ ਹਪ੍ਆ ਿੋਇਆ ਿੈ। 

ਪੱ੍ਕੀ ਨਰਦ ਤੋਂ ਭਾਵ ਉਿ ਜੀਵ ਿੈ ਹਜਸ ਦਾ ਆਵਾਗਮਨ ਕੱਹਟਆ ਹਗਆ ਿੈ ਅਤੇ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਇਕਹਮਕ ਿੋ ਕੇ ਪੂ੍ਰਨਤਾ ਨੰੂ 

ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਿ ੋਹਗਆ ਿੈ। -ਸ਼ਬਦਾਰਥ, ਸਰੀ ਗੁਰ ੂਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਹਸ਼ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਿਕ ਕਮੇਟੀ, ਅੰਹਮਰਤਸਰ, ੨੦੧੭, ਪੰ੍ਨਾ 

੧੧੩ 

23 ਜੀਅ ਜੰਤ ਸਭ ਸਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪ੍ਾਸਾ ਢਾਲਹਣ ਆਹਪ੍ ਲਗਾ ॥੨੬॥ -ਗੁਰ ੂਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ੪੩੪ 

24 ਆਪੇ੍ ਿਹਰ ਦੇਖਹਿ ਕਚੀ ਪ੍ਕੀ ਸਾਰੀ ॥ -ਗੁਰ ੂਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ੧੧੩ 

25 ਸੋ ਹਕਉ ਮਨਿੁ ਹਵਸਾਰੀਐ ਜਾ ਕੇ ਜੀਅ ਪ੍ਰਾਣ ॥ -ਗੁਰ ੂਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ੧੬ 
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ਕੀਓ = ਕੀਤਾ; ਬਣਾਇਆ, ਰਹਚਆ। 

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

ਬਰਜ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨੀ - ਕੀਆ/ਕੀਏ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਕੀਅ/ਕੀਅਆ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਕਰੀਇ; ਸੰਸਹਿਤ - ਹਿਤਿ (कृत: - ਕੀਤਾ)। 

 

ਕਲ = ਸੱਤਾ, ਸ਼ਕਤੀ, ਚੇਤਨ-ਸੱਤਾ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ/ਕਸ਼ਮੀਰੀ - ਕਲ (ਿੁਨਰ, ਮਸ਼ੀਨ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ/ਪ੍ਾਲੀ - ਕਲਾ (ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨੀ ਜਾ ਂਸੁੰਦਰ ਕਲਾ; ਿੁਨਰ); 

ਸੰਸਹਿਤ - ਕਲਾ (कला - ਕੋਈ ਵੀ ਹਵਿਾਰਕ ਕਲਾ)। 

 

ਤੈ = ਤੈਂ, ਤੰੂ। 

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

ਬਰਜ - ਤੈ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਤਇੰ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਤਇ/ਤੰ (ਤੰੂ); ਸੰਸਹਿਤ - (तव - ਤੁਿਾਡਾ) 

 

ਿਾਰੀਐ = ਿਾਰੀ ਿੈ; ਹਟਕਾਈ ਿ,ੈ ਹਟਕਾਅ ਰਖੀ ਿ।ੈ 

ਹਕਹਰਆ, ਭੂਤ ਕਾਲ;26 ਮਿਮ ਪੁ੍ਰਖ, ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਿਾਰੀਐ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਿਾਰਇ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਿਾਰੇਇ;  ਪ੍ਾਲੀ - ਿਾਰੇਇ; ਸੰਸਹਿਤ - ਿਾਰਯਹਤ (िारयतत - 

ਿੜਕੇ ਰਖਦਾ ਿੈ, ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਿੈ, ਰਖਦਾ ਿੈ)। 

 

ਦੇਖਹਿ = (ਤੰੂ) ਦੇਖਦਾ ਿੈਂ, (ਤੰੂ) ਵੇਖ ਹਰਿਾ ਿੈਂ। 

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

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਦੇਖਣ/ਦੇਖਣੇ; ਲਹਿੰਦੀ - ਡੇਖਣੁ; ਹਸੰਿੀ - ਡੇਖਣੁ; ਦਰਦ ਭਾਸ਼ਾਵਾ ਂ- ਦੇਕ (ਦੇਖਣਾ);  ਸੰਸਹਿਤ - 

ਦੇਕ੍ਸ਼ਹਤ (दके्षतत - ਦੇਖਦਾ ਿੈ)। 

 

                                                

26 ਸਮੀਪ੍ੀ ਭੂਤਕਾਲ। 
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ਕੀਤਾ = ਕੀਤਾ ਿੋਇਆ; ਬਣਾਇਆ ਿੋਇਆ, ਰਹਚਆ ਿੋਇਆ। 

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

ਲਹਿੰਦੀ/ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਅਵਿੀ - ਕੀਤਾ; ਹਸੰਿੀ - ਕੀਤੋ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਹਕੱਤ; ਸੰਸਹਿਤ - ਹਿਤ (कृत - ਕੀਤਾ ਿੋਇਆ)। 

 

ਆਪ੍ਣਾ = ਆਪ੍ਣਾ। 

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

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਅਪ੍ਣਾ/ਆਪ੍ਣਾ; ਲਹਿੰਦੀ - ਆਪ੍ਣਾ/ਅਪ੍ਣੋ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਅਪ੍ਨ/ਅੱਪ੍ਨ/ਅੱਪ੍ਅ (ਅਪ੍ਣਾ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - 

ਅੱਤਣਅ/ਅੱਪ੍ਣਯ (ਆਪ੍ਣਾ); ਸਸੰਹਿਤ - ਆ੍ਮਨਕ (आत्मनक -  ਆਪ੍ਣਾ, ਹਨੱਜੀ)। 

 

ਿਹਰ = ਿਰ ਕੇ, ਰਖ ਕੇ। 

ਪੂ੍ਰਬ ਪੂ੍ਰਣ ਹਕਰਦੰਤ (ਹਕਹਰਆ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ )। 

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਿਹਰ (ਿਰ ਕੇ, ਰਖ ਕੇ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਿਰਇ/ਿਰਅਇ (ਿਾਰਨ ਕਰਦਾ ਿ,ੈ ਸੰਭਾਲਦਾ ਿੈ); ਪ੍ਾਲੀ - ਿਰਹਤ (ਸਿਾਰਾ 

ਹਦੰਦਾ ਿ)ੈ;  ਸੰਸਹਿਤ - ਿਰਹਤ (िरतत - ਿਾਰਨ ਕਰਦਾ ਿ,ੈ ਸੰਭਾਲਦਾ ਿ,ੈ ਸਥਾਪ੍ਤ ਕਰਦਾ ਿੈ)। 

 

ਕਚੀ ਪ੍ਕੀ = ਕੱਚੀ-ਪੱ੍ਕੀ (ਨਰਦ/ਗੋਟੀ) ਨੰੂ; ਚੰਗੇ-ਮੰਦੇ ਜੀਵ ਨੰੂ। 

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

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਕਚਾ/ਕਚੀ; ਲਹਿੰਦੀ - ਕੱਚਾ/ਕੱਚੀ (ਜੋ ਪੱ੍ਕਾ ਨਿੀਂ); ਹਸੰਿੀ - ਕਚੋ/ਕਚੀ (ਕੱਚਾ, ਕਮਜ਼ੋਰ/ਕੱਚੀ);  ਸੰਸਹਿਤ 

- ਕੱਚ (कच्च - ਕੱਚਾ ਜਖ਼ਮ, ਕੱਚਾ) + ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਪ੍ਕਾ/ਪ੍ਕੀ; ਲਹਿੰਦੀ - ਪੱ੍ਕ/ਪੱ੍ਕਾ (ਯਕੀਨਨ/ਜੋ ਕੱਚਾ ਨਿੀਂ); ਹਸੰਿੀ 

- ਪ੍ਕੋ (ਪੱ੍ਹਕਆ ਿੋਇਆ; ਹਦਰੜ; ਮਜ਼ਬੂਤ); ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ/ਪ੍ਾਲੀ - ਪੱ੍ਕ (ਪੱ੍ਕਾ; ਪ੍ਕਾਇਆ ਿੋਇਆ); ਸੰਸਹਿਤ - ਪੱ੍ਕਵ 

(पक्वव - ਪ੍ਕਾਇਆ ਿੋਇਆ, ਪ੍ਕਾਇਆ ਭੋਜਨ; ਹਰਗਵੇਦ. ਪੱ੍ਕਾ)। 

 

ਸਾਰੀਐ = ਸਾਰੀ ਨੰੂ, ਨਰਦ ਨੰੂ।  

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 
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ਹਸੰਿੀ - ਸਾਰੀ (ਗੋਟੀ ਆਹਦਕ ਜੋ ਸ਼ਤਰੰਜ, ਕੈਰਮ ਆਹਦ ਹਵਚ ਵਰਤੀਦੀ ਿੈ); ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਸਾਹਰ (ਬਾਜ਼ੀ, ਖੇਡ; ਚੌਪ੍ੜ ਦੇਣਾ, 

ਸਾਰੀ ਦੇਣਾ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਸਾਹਰ (ਸ਼ਤਰੰਜ ਦਾ ਹਖਲਾੜੀ; ਨਰਦ/ਮੋਿਰੇ/ਗੋਟ; ਪ੍ਾਸਾ); ਪ੍ਾਲੀ - ਸਾਹਰ (ਸ਼ਤਰੰਜ ਦਾ ਹਖਲਾੜੀ; 

ਨਰਦ/ਮੋਿਰੇ/ਗੋਟ); ਸੰਸਹਿਤ - ਸਾਹਰਿ (सारर: ਸ਼ਤਰੰਜ ਦਾ ਮੋਿਰਾ; ਛੋਟੀ ਗੇਂਦ; ਇਕ ਤਰਹਾ ਂਦਾ ਪ੍ਾਸਾ)। 

 

ਜੋ = ਜੋ, ਹਜਿੜਾ। 

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

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

 

ਆਇਆ = ਆਇਆ ਿ;ੈ ਜੰਹਮਆ ਿੈ। 

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

ਲਹਿੰਦੀ - ਆਇਆ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਆਇਯ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਆਗਯ/ਆਅ; ਪ੍ਾਲੀ/ਸੰਸਹਿਤ - ਆਗਤ (आगत - ਆਇਆ)। 

 

ਸੋ = ਉਿ । 

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

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

 

ਚਲਸੀ = ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ; ਪ੍ਲਾਇਣ ਕਰ ਜਾਵੇਗਾ। 

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

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਚਲਹਸ; ਸੰਸਹਿਤ - ਚਲਸ਼ਯਹਤ (चतलष्यतत - ਚਲੇਗਾ)। 

 

ਸਭੁ ਕੋਈ = ਿਰ ਕੋਈ, ਿਰੇਕ। 

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

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

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

ਭੂਤ ਹਕਰਦੰਤ (ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ ਵਾਰੀਐ ਦਾ), ਕਰਣ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।  

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

ਿੈ); ਸੰਸਹਿਤ - ਆਪ੍ਯਹਤ (आपयतत - ਆਉਂਦਾ ਿੈ, ਪ੍ਿੁੰਚਦਾ ਿ)ੈ।27 

 

ਵਾਰੀਐ = ਵਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਣ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।  

ਲਹਿੰਦੀ - ਵਾਰੀ (ਵਾਰੀ, ਸਮਾ)ਂ; ਹਸੰਿੀ - ਵਾਰੀ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਵਾਰ (ਵੇਲਾ, ਕੋਈ ਨੀਅਤ ਸਮਾ,ਂ ਅਵਸਰ, ਵਾਰੀ; ਹਚਰ); 

ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਵਾਰ; ਪ੍ਾਲੀ - ਵਾਰ (ਸਮਾ,ਂ ਵਾਰੀ); ਸੰਸਹਿਤ - ਵਾਰਿ (वार: - ਨੀਅਤ ਸਮਾਂ, ਆਪ੍ਣੀ ਵਾਰੀ, ਿਿਤ ੇਦਾ ਹਦਨ)। 

 

ਹਜਸ = ਹਜਸ (ਦੇ)। 

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

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

(यादशृ - ਹਜਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ, ਜੈਸਾ)। 

 

ਕੇ = ਦ ੇ

ਸੰਬੰਿਕ। 

ਬਰਜ - ਕਾ/ਕੀ/ਕੇ; ਅਵਿੀ - ਕਰ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਕੇਹਰਓ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਕਾਹਰਤੋ; ਸੰਸਹਿਤ - ਹਿਤਿ (कृत:- ਕਰਨਾ)।  

 

ਜੀਅ = ਜੀਵਨ, ਹਜੰਦ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ। 

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

  

                                                

27 ਕੁਝ ਹਵਦਵਾਨ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਹਵਉਤਪ੍ਤੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਿਨ: ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਆਈ (ਆਈ ਿੋਈ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - 

ਆਅਅ;  ਸੰਸਹਿਤ - ਆਗਤ (आगत - ਆਇਆ ਿੋਇਆ)। 
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ਪ੍ਰਾਣ = ਪ੍ਰਾਣ, ਸੁਆਸ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਪ੍ਰਾਣ;  ਸੰਸਹਿਤ - ਪ੍ਰਾਣਿ (प्राण: - ਸੁਆਸ)। 

 

ਿਹਿ = ਿੈਂ, ਿਨ। 

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

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਿਹਿ; ਬਰਜ - ਿ;ੈ ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਿਇ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਅਸਇ/ਅਿਇ; ਸੰਸਹਿਤ - ਅਹਸ੍ਤ (अतस्त - ਿੈ, ਿੋਣਾ)। 

 

ਹਕਉ = ਹਕਉਂ, ਹਕਵੇਂ, ਹਕਸ ਤਰਹਾ?ਂ 

ਹਕਹਰਆ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ। 

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

 

ਸਾਹਿਬ ੁ= ਮਾਲਕ, ਮਾਲਕ-ਪ੍ਰਭੂ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਅਰਬੀ - ਸਾਹਿਬ (ਮਾਲਕ)। 

 

ਮਨਿੁ = ਮਨੋਂ , ਮਨ ਤੋਂ। 

ਨਾਂਵ, ਅਪ੍ਾਦਾਨ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

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

 

ਹਵਸਾਰੀਐ = ਭੁਲਾਈਏ, ਭੁਲਾ ਦਈਏ; ਹਵਸਾਰਨਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। 

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

ਲਹਿੰਦੀ - ਹਵਸਾਰਣ; ਹਸੰਿੀ - ਹਵਸਾਰਣੁ (ਹਵਸਾਰ ਦੇਣਾ/ਭੁਲਾ ਦੇਣਾ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਵੀਸਾਰੇਇ/ਹਵਸਾਹਰਅ (ਭੁੱਹਲਆ ਿੋਇਆ); 

ਸੰਸਹਿਤ - ਹਵਸ੍ਮਾਰਯਹਤ (तवस्मारयतत - ਭੁਲਾਉਂਦਾ ਿ)ੈ। 
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ਆਪ੍ਣ = ਆਪ੍ਣੇ (ਿਥੱਾਂ ਨਾਲ)। 

ਪ੍ੜਨਾਂਵੀ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ (ਿਥੀ ਦਾ), ਕਰਣ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਅਪ੍ਣਾ/ਆਪ੍ਣਾ; ਲਹਿੰਦੀ - ਆਪ੍ਣਾ/ਅਪ੍ਣੋ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਅਪ੍ਨ/ਅੱਪ੍ਨ/ਅੱਪ੍ਅ (ਅਪ੍ਣਾ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - 

ਅੱਤਣਅ/ਅੱਪ੍ਣਯ (ਆਪ੍ਣਾ); ਸਸੰਹਿਤ - ਆ੍ਮਨਕ (आत्मनक -  ਆਪ੍ਣਾ, ਹਨੱਜੀ)।  

 

ਿਥੀ = ਿੱਥੀਂ, ਿੱਥਾਂ ਨਾਲ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਣ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ। 

ਲਹਿੰਦੀ - ਿਥ; ਹਸੰਿੀ - ਿਥੁ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਿ੍ਥ (ਿੱਥ); ਪ੍ਾਲੀ - ਿ੍ਥ (ਿੱਥ, ਿੱਥਾ); ਸੰਸਹਿਤ - ਿਸ੍ਤਿ (िस्त: - 

ਿੱਥ)। 

 

ਆਪ੍ਣਾ = ਆਪ੍ਣਾ (ਕਾਰਜ)। 

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

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਅਪ੍ਣਾ/ਆਪ੍ਣਾ; ਲਹਿੰਦੀ - ਆਪ੍ਣਾ/ਅਪ੍ਣੋ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਅਪ੍ਨ/ਅੱਪ੍ਨ/ਅੱਪ੍ਅ (ਅਪ੍ਣਾ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - 

ਅੱਤਣਅ/ਅੱਪ੍ਣਯ (ਆਪ੍ਣਾ); ਸਸੰਹਿਤ - ਆ੍ਮਨਕ (आत्मनक -  ਆਪ੍ਣਾ, ਹਨੱਜੀ)।  

 

ਆਪੇ੍ = ਆਪ੍ ਿੀ। 

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

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

 

ਿੀ = ਿੀ। 

ਹਕਹਰਆ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ। 

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਿੀ; ਸੰਸਹਿਤ - ਹਿ ਂ(हि ं- ਇਸ ਲਈ, ਹਕਉਂਜੁ, ਹਨਰਸੰਦੇਿ, ਹਨਸ਼ਚੇ ਿੀ, ਹਕਸੇ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਬਲ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਇਸ 

ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਿੁੰਦਾ ਿੈ)।  

 

ਕਾਜੁ = ਕਾਜ, ਕਾਰਜ, ਕੰਮ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 
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ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਕਾਜੁ; ਹਸੰਿੀ - ਕਾਜੁ (ਕੰਮ, ਰੌਣਕ); ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਕੱਜ/ਕੱਜੁ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਕੱਜ (ਕੰਮ, ਿਰਜ਼ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ); 

ਪ੍ਾਲੀ - ਕੱਯ/ਕਰਯ; ਸੰਸਹਿਤ - ਕਾਰਯ (कायख - ਜੋ ਕੀਤਾ ਹਗਆ; ਕੰਮ)। 

 

ਸਵਾਰੀਐ = ਸਵਾਰਨਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿ।ੈ 

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

ਲਹਿੰਦੀ - ਸੰਵਾਰਣ (ਸਜਾਉਣਾ, ਹਸ਼ੰਗਾਰਨਾ, ਹਤਆਰ ਕਰਨਾ); ਹਸੰਿੀ - ਸੰਵਾਰਣੁ; ਕਸ਼ਮੀਰੀ - ਸਵਾਰਨੁ (ਪ੍ਰਬੰਿ ਕਰਨਾ, ਚੰਗੀ 

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

ਰਖਦਾ ਿ ੈ)। 

 

॥੨੦॥ = ਵੀਿਵੀਂ ਪ੍ਉੜੀ ਸੰਪ੍ੂਰਨ। 

 

ਕਾਹਵਕ ਪ੍ਖ 

ਇਸ ਪ੍ਉੜੀ ਹਵਚ ਇਕਹਿਰੇ ਅਰਥਾਂ ਵਾਲੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਰਾਿੀਂ ਸਪ੍ਸ਼ਟ ਕਥਨ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਿੈ ਹਕ ਿ ੇਪ੍ਰਭੂ! ਤੰੂ ਆਪ੍ ਿੀ 

ਹਸਰਸ਼ਟੀ ਦਾ ਕਰਤਾ ਿੈਂ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੀ ਤੰੂ ਆਪ੍ ਿੀ ਿਾਰੀਆ ਂਿੋਈਆਂ ਿਨ। ਸੰਸਾਰ ਹਵਚ ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਕਾਰਜ ਿੀ 

ਿੁੰਦਾ ਿੈ। ਜੋ ਆਇਆ ਿ ੈਉਿ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਾਰੇ ਵਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਆ-ਜਾ ਰਿੇ ਿਨ। ਹਜਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੀਅ-ਪ੍ਰਾਣ ਹਦਤ ੇਿਨ, 

ਉਸ ਸਾਹਿਬ ਨੰੂ ਮਨ ਤੋਂ ਹਕਉਂ ਹਵਸਾਰੀਏ? ਮਨੁਖਾ ਜਨਮ ਨੰੂ ਸਿਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਮਨੁਖ ਨੰੂ ਆਪ੍ ਿੀ ਸਵਾਰਨਾ ਚਾਿੀਦਾ 

ਿੈ।  

 

ਇਸ ਪ੍ਉੜੀ ਹਵਚ ਕੁਲ ੬ ਤੁਕਾਂ ਿਨ। ਸਾਰੀਆ ਂਤੁਕਾਂ ਦਾ ਮਾਤਰਾ ਹਵਿਾਨ ਥੋੜਹ ੇ-ਬਿੁਤ ਿਰਕ ਨਾਲ ੧੩+੧੬ = ੨੯ ਿੈ। 

ਪ੍ਹਿਲੀ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਤੁਕ ਦੇ ਪ੍ਹਿਲੇ ਅੱਿ ਹਵਚ ੧੪+੧੪ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਆਈਆਂ ਿਨ। 


