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ਪ੍ਉੜੀ ੨੩ 

 

ਜਾਣ-ਪ੍ਛਾਣ 

ਤੇਈਵੀਂ ਪ੍ਉੜੀ ਨਾਲ ੨ ਸਲੋਕ ਦਰਜ ਿਨ। ਦੋਵਾਾਂ ਿੀ ਸਲੋਕਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ੨-੨ ਤੁਕਾਾਂ ਿਨ। ਪ੍ਹਿਲੇ ਸਲੋਕ ਹਵਚ ਜੀਵ ਨੰੂ 

ਸਮਝਾਇਆ ਹਗਆ ਿੈ ਹਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਹਕਸੇ ਘਾਲਣਾ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਨਿੀਂ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਬਲਹਕ ਇਿ ਤਾਾਂ ਉਸ 

ਦੀ ਹਕਰਪ੍ਾਮਈ ਦਾਤ ਿੈ। ਦੂਜਾ ਸਲੋਕ ਸੱਚੇ ਸੇਵਕ ਦੀ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹਬਆਨ ਕਰਦਾ ਿੈ ਹਕ ਅਸਲ ਸੇਵਕ ਉਿ ਿੈ ਜੋ ਮਾਲਕ 

ਨਾਲ ਅੰਤਰ-ਆਤਮ ੇਲੀਨ ਿੋ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਿੀ ਰੂਪ੍ ਿੋ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਉੜੀ ਇਲਾਿੀ ਿੋਂਦ ਦੀਆਾਂ ਬੇਅੰਤ ਵਹਿਆਈਆਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪ੍ਤੀ 

ਕਰਦੀ ਿੋਈ, ਉਨ੍ਾਾਂ ਵਹਿਆਈਆਾਂ ਹਵਚੋਂ ਕੁਝ ਨੰੂ ਕਥਨ ਦੀ ਪੱ੍ਧਰ ‘ਤੇ ਹਲਆਉਂਦੀ ਿੈ।  

 

ਸਲੋਕੁ ਮਹਲਾ ੨ ॥ 

ਏਹ ਕਕਨੇਹੀ ਦਾਕਿ   ਆਪਸ ਿੇ ਜ ੋਪਾਈਐ ॥  

ਨਾਨਕ ਸਾ ਕਰਮਾਕਿ   ਸਾਕਹਬ ਿੁਠੈ ਜ ੋਕਮਲੈ ॥੧॥  

 

ਸ਼ਾਬਦਕ ਅਨੁਵਾਦ 

ਇਿ ਹਕਿ ੋਹਜਿੀ ਦਾਤ (ਿੋਈ), ਜੋ ਆਪ੍ਣੇ ਆਪ੍ ਤੋਂ ਪ੍ਾਈ ਜਾ ਸਕੇ? ਨਾਨਕ! ਦਾਤ ਉਿ (ਿੁੰਦੀ ਿੈ), ਜੋ ਮਾਲਕ ਦੇ ਤਰੁਠ ਪੈ੍ਣ 

‘ਤੇ ਹਮਲੇ। 

 

ਭਾਵਾਰਥਕ-ਹਸਰਜਣਾਤਮਕ ਅਨੁਵਾਦ 

ਭਲਾ! ਇਿ ਹਕਿ ੋਹਜਿੀ ਦਾਤ ਿੋਈ ਹਜਿੜੀ ਆਪ੍ਣੇ ਹਕਸੇ ਜਤਨ ਜਾਾਂ ਹਸਆਣਪ੍ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ? ਨਾਨਕ! ਦਾਤ 

ਜਾਾਂ ਬਖ਼ਹਸ਼ਸ਼ ਉਿੀ ਕਿੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਿੈ, ਜੋ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਿੋਣ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ।1 

 

ਪ੍ਦ ਅਰਥ 

ਏਿ = ਇਿ। 

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

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

                                                

1 ਚਤੁਰਾਈ ਹਸਆਣਪ੍ਾ ਹਕਤੈ ਕਾਹਮ ਨ ਆਈਐ ॥ ਤੁਠਾ ਸਾਹਿਬ ੁਜੋ ਦੇਵ ੈਸੋਈ ਸੁਖ ੁਪ੍ਾਈਐ ॥੩॥ -ਗੁਰ ੂਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ੩੯੬ 
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ਹਕਨੇਿੀ = ਹਕਿੋ ਹਜਿੀ। 

ਹਕਹਰਆ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਕੇਿਾ/ਕੇਿੀ/ਕੇਿ/ੇਹਕਨੇਿਾ/ਹਕਨੇਿੀ; ਲਹਿੰਦੀ - ਕੇਿਾ (ਹਕਿ ੋਹਜਿਾ, ਕੈਸਾ); ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਕਇਸ (ਹਕਸ ਤਰ੍ਾਾਂ 

ਦਾ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਕੀਇਸ/ਕੀਸ;  ਪ੍ਾਲੀ - ਕੀਹਦਸ/ਕੀਹਰਸ (ਹਕਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ/ਦੇ); ਸੰਸਹਿਤ - ਕੀਹਦਰਸ਼ (कीदशृ - ਹਕਸ ਤਰ੍ਾਾਂ 

ਦਾ, ਹਕਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ)। 

 

ਦਾਹਤ = ਦਾਤ। 

ਨਾਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ2; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਦਾਹਤ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਦਾਤਯ; ਸੰਸਹਿਤ - ਦਾਤਵਯ੍ (दातव्य् - ਦੇਣ ਜੋਗ; ਦਾਨ)। 

 

ਆਪ੍ਸ = ਆਪ੍ਣੇ ਆਪ੍ (ਤੋਂ)। 

ਪ੍ੜਨਾਾਂਵ, ਅਪ੍ਾਦਾਨ ਕਾਰਕ3; ਅਨ ਪੁ੍ਰਖ, ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।  

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ -  ਆਪ੍ਸ (ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੰੂ/ਆਪ੍ਸ ਹਵਚ); ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਆਪ੍/ਆਪੁ੍/ਆਹਪ੍; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਆਤਾ//ਆਯਾ/ਅੱਤਣ; 

ਅੱਪ੍ਾ/ਅੱਪ੍ਣ; ਪ੍ਾਲੀ - ਅੱਤਨ (ਸਵੈ); ਸੰਸਹਿਤ - ਆਤ੍ਮਨ੍ (आत्मन् - ਸਾਿ, ਆਤਮਾ; ਹਰਗਵੇਦ, ਸਵੈ)। 

 

ਤੇ = ਤੋਂ, ਨਾਲ, ਸਦਕਾ। 

ਸੰਬੰਧਕ। 

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

 

ਜੋ = ਜੋ, ਹਜਿੜੀ (ਦਾਹਤ)। 

ਪ੍ੜਨਾਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਅਨ ਪੁ੍ਰਖ, ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।  

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

 

                                                

2 ‘ਇਿ ਹਕਨੇਿੀ ਦਾਹਤ’ ਵਾਕੰਸ਼ ਹਵਚ ‘ਇਿ ਦਾਹਤ’ ਅਤੇ ‘ਨਾਨਕ ਸਾ ਕਰਮਾਹਤ’ ਵਾਕੰਸ਼ ਹਵਚ ‘ਸਾ ਕਰਮਾਹਤ’ ਲੁਪ੍ਤ ਹਕਹਰਆ 

‘ਿੈ’ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਤਾ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਰਤ ੇਿਨ। ਇਸ ਲਈ ‘ਦਾਹਤ’ ਅਤੇ ‘ਕਰਮਾਹਤ’ ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ ਿਨ। 

3 ਇਸ ਬਾਰ ੇਅਜੇ ਿੋਰ ਖੋਜ ਦੀ ਲੋੜ ਜਾਪ੍ਦੀ ਿੈ। 
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ਪ੍ਾਈਐ = ਪ੍ਾਈ ਜਾ ਸਕੇ, ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। 

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

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

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

ਕਰਦਾ ਿ)ੈ।  

 

ਨਾਨਕ = ਨਾਨਕ! 

ਨਾਾਂਵ, ਸੰਬੋਧਨ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

 

ਸਾ = ਉਿ। 

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

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ/ਪ੍ਾਲੀ/ਸੰਸਹਿਤ - ਸਾ (सा - ਉਿ)। 

 

ਕਰਮਾਹਤ = ਬਖ਼ਸ਼ੀਸ਼, ਦਾਤ। 

ਨਾਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।  

ਅਰਬੀ - ਕਰਾਮਤ (ਬਜ਼ੁਰਗੀ, ਉਦਾਰਤਾ; ਹਿਪ੍ਾ, ਹਸੱਧੀ, ਅਲੌਹਕਕ ਸ਼ਕਤੀ)।4 

 

ਸਾਹਿਬ = ਮਾਲਕ (ਦੇ), ਮਾਲਕ-ਪ੍ਰਭੂ (ਦੇ)।   

ਨਾਾਂਵ, ਸੰਬੰਧ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਅਰਬੀ - ਸਾਹਿਬ (ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਮਾਲਕ)। 

 

ਤੁਠੈ = ਤੱੁਠਣ ਨਾਲ, ਤਰੁੱਠ ਪੈ੍ਣ ਸਦਕਾ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਿੋਣ ‘ਤੇ। 

                                                

4 ‘ਕਰਾਮਤ’ ਦਾ ਬਿੁਵਚਨੀ ਰੂਪ੍ ‘ਕਰਾਮਾਤ’ ਿੈ। “ਗੁਰਬਾਣੀ ਹਵਚ ‘ਕਰਾਮਤ’ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਥਾਾਂ ‘ਕਰਮਾਹਤ’ ਆਇਆ ਿੈ। ‘ਰ’ 

ਵਾਲਾ ਕੰਨਾ ‘ਮ’ ਨੰੂ ਲਗਾਇਆ ਿ।ੈ ਆਮ ਲੋਕਾਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹਵਚ ਇਿ ਧੁਨੀਆਾਂ ਨੰੂ ਅੱਗੜ-ਹਪੱ੍ਛੜ ਕਰਨ ਦੀ ਰੁਚੀ ਵਧੇਰ ੇਿੁੰਦੀ 

ਿੈ। ਇਸ ਰੁਚੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਿੀ ਇਿ ਧੁਨੀ ‘ਕਰਾਮਤ’ ਦੀ ਥਾਾਂ ‘ਕਰਮਾਹਤ’ ਿ ੋਗਈ ।” -ਸਰੀ ਗੁਰ ੂਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅਰਬੀ-ਫ਼ਾਰਸੀ 

ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਕੋਸ਼, ਿਾ. ਬਲਵੰਤ ਹਸੰਘ ਹਿਲੋਂ , ਗੁਰ ੂਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਹਸਟੀ, ਅੰਹਮਰਤਸਰ, ੨੦੧੪, ਪੰ੍ਨਾ ੧੦੫ 
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ਹਕਹਰਆ ਫਲ ਹਕਰਦੰਤ (ਨਾਾਂਵ), ਕਰਣ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਤੁਠਾ; ਲਹਿੰਦੀ - ਤੁਠਾ (ਪ੍ਰਸੰਨ ਿੋਇਆ); ਹਸੰਧੀ - ਤੁਠੋ/ਟੁਠੋ (ਖੁਸ਼ ਿੋਣਾ); ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ/ਪ੍ਾਲੀ - 

ਤੱੁਟ੍ਠ; ਸੰਸਹਿਤ - ਤੁਸ਼੍ਟ (तुष्ट - ਪ੍ਰਸੰਨ, ਸੰਤੁਸ਼ਟ, ਖੁਸ਼)। 

 

ਜੋ = ਜੋ, ਹਜਿੜੀ (ਕਰਮਾਹਤ/ਬਖ਼ਸ਼ੀਸ਼)। 

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

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

 

ਹਮਲੈ = ਹਮਲੇ।   

ਹਕਹਰਆ, ਸੰਭਾਵ ਭਹਵਖਤ ਕਾਲ; ਅਨਪੁ੍ਰਖ, ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਹਮਲੈ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਹਮਲੈ/ਹਮਲਇ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਹਮਲਇ; ਸੰਸਹਿਤ - ਹਮਲਹਤ (तमलतत - ਹਮਲਦਾ ਿੈ)। 

 

॥੧॥  = ਪ੍ਹਿਲਾ ਸਲੋਕ ਸੰਪ੍ੂਰਨ। 

 

ਕਾਹਵਕ ਪ੍ਖ 

ਸਲੋਕ ਹਵਚ ਇਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਤਮਕ ਸੰਚਾਰ-ਜੁਗਤ ਰਾਿੀਂ ਹਕਿਾ ਹਗਆ ਿ ੈਹਕ ਉਿ ਕੈਸੀ ਦਾਤ ਿੋਈ ਜੋ ਹਨਰੋਲ 

ਆਪ੍ਣੇ ਹਕਸ ੇਉਦਮ ਨਾਲ ਹਮਲੀ ਿੋਵੇ? ਬਖ਼ਹਸ਼ਸ ਤਾਾਂ ਉਿੀ ਿੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਤੱੁਹਠਆਾਂ ਹਮਲਦੀ ਿੈ। ਭਾਵ ਇਿ ਹਕ ਆਪ੍ਣੇ ਉਦਮ 

ਦਾ ਿੰਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਮਿਰ ਉਪ੍ਰ ਟੇਕ ਰਖਣੀ ਿੀ ਸਿੀ ਮਾਰਗ ਿੈ। 

 

ਇਸ ਸਲੋਕ ਦਾ ਮਾਤਰਾ ਹਵਧਾਨ ੧੧+੧੩ ਿ।ੈ ਸੋ ਇਸ ਸਲੋਕ ਨੰੂ ਸੋਰਠਾ ਛੰਦ5 ਅਧੀਨ ਰਹਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿ।ੈ 

  

                                                

5 ਸੋਰਠਾ ਛੰਦ ਚਾਰ ਚਰਣਾਾਂ ਵਾਲਾ ਮਾਤਰਕ ਛੰਦ ਿ,ੈ ਹਜਸਦੇ ਪ੍ਹਿਲੇ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਚਰਣ ਹਵਚ ੧੧+੧੧ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਤੇ ਚਉਥੇ 

ਚਰਣ ਹਵਚ ੧੩+੧੩ ਮਾਤਰਾਵਾਾਂ ਿੁੰਦੀਆਾਂ ਿਨ। ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੇਕਰ ਦੋਿਰਾ ਛੰਦ ਦੇ ਚਰਣਾਾਂ ਦੀ ਥਾਾਂ ਬਦਲ ਹਦਤੀ ਜਾਵ ੇਤਾਾਂ 

ਉਿ ਸੋਰਠਾ ਛੰਦ ਬਣ ਜਾਾਂਦਾ ਿੈ। 
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ਮਹਲਾ ੨॥ 

ਏਹ ਕਕਨੇਹੀ ਚਾਕਰੀ   ਕਜਿ ੁਭਉ ਖਸਮ ਨ ਜਾਇ ॥  

ਨਾਨਕ ਸੇਵਕ ੁਕਾਢੀਐ   ਕਜ ਸੇਿੀ ਖਸਮ ਸਮਾਇ ॥੨॥ 

 

ਸ਼ਾਬਦਕ ਅਨੁਵਾਦ 

ਇਿ ਹਕਿ ੋਹਜਿੀ ਸੇਵਾਦਾਰੀ (ਿ)ੈ, ਹਜਸ ਨਾਲ ਮਾਲਕ ਦਾ ਿਰ (ਿੀ) ਨਾ ਦੂਰ ਿੋਵੇ? ਨਾਨਕ! ਸੇਵਕ (ਉਿ) ਹਕਿਾ ਜਾਾਂਦਾ ਿੈ, 

ਹਜਿੜਾ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਅਭੇਦ ਿ ੋਜਾਵੇ।  

 

ਭਾਵਾਰਥਕ-ਹਸਰਜਣਾਤਮਕ ਅਨੁਵਾਦ 

ਭਲਾ! ਇਿ ਹਕਿ ੋਹਜਿੀ ਸੇਵਾਦਾਰੀ ਿੋਈ, ਹਜਸ ਨਾਲ ਸੇਵਕ ਦੇ ਹਦਲ ਹਵਚੋਂ ਜੀਵਨ ਭਰ ਮਾਲਕ ਦਾ ਿਰ ਿੀ ਦੂਰ ਨਾ ਿੋਵੇ; 

ਭਾਵ, ਿਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਗੇੜ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹਵਚ ਤਬਦੀਲ ਨਾ ਿੋਵੇ? ਨਾਨਕ! ਅਸਲ ਸੇਵਕ ਉਸ ਨੰੂ ਿੀ ਹਕਿਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ, ਹਜਿੜਾ 

ਸੇਵਾ ਕਰਹਦਆਾਂ-ਕਰਹਦਆਾਂ ਆਪ੍ਣੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਇਕ-ਹਮਕ ਿ ੋਜਾਵੇ।6 

 

ਪ੍ਦ ਅਰਥ 

ਏਿ = ਇਿ। 

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

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

 

ਹਕਨੇਿੀ = ਹਕਿੋ ਹਜਿੀ? 

ਹਕਹਰਆ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਕੇਿਾ/ਕੇਿੀ/ਕੇਿ/ੇਹਕਨੇਿਾ/ਹਕਨੇਿੀ; ਲਹਿੰਦੀ - ਕੇਿਾ (ਹਕਿ ੋਹਜਿਾ, ਕੈਸਾ); ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਕਇਸ (ਹਕਸ ਤਰ੍ਾਾਂ 

ਦਾ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਕੀਇਸ/ਕੀਸ;  ਪ੍ਾਲੀ - ਕੀਹਦਸ/ਕੀਹਰਸ (ਹਕਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ/ਦੇ); ਸੰਸਹਿਤ - ਕੀਹਦਰਸ਼ (कीदशृ - ਹਕਸ ਤਰ੍ਾਾਂ 

ਦਾ, ਹਕਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ)। 

  

                                                

6 ਿਹਰ ਜਨ ਪ੍ਰਭੁ ਰਹਲ ਏਕ ੋਿੋਏ ਿਹਰ ਜਨ ਪ੍ਰਭੁ ਏਕ ਸਮਾਹਨ ਜੀਉ ॥ -ਗੁਰ ੂਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ੪੪੭ 
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ਚਾਕਰੀ = ਨੌਕਰੀ, ਸੇਵਾਦਾਰੀ। 

ਨਾਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਫ਼ਾਰਸੀ - ਚਾਕਰੀ (ਨੌਕਰੀ, ਸੇਵਾਦਾਰੀ)। 

 

ਹਜਤੁ = ਹਜਸ ਨਾਲ, ਹਜਸ ਕਰਕੇ।  

ਪ੍ੜਨਾਾਂਵ, ਕਰਣ ਕਾਰਕ; ਅਨ ਪੁ੍ਰਖ, ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

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

'ਤੇ)। 

 

ਭਉ = ਿਰ। 

ਨਾਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।  

ਲਹਿੰਦੀ/ਹਸੰਧੀ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਭਉ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ/ਪ੍ਾਲੀ - ਭਯ; ਸੰਸਹਿਤ - ਭਯ (भय - ਿਰ)। 

 

ਖਸਮ = ਮਾਲਕ ਦਾ। 

ਨਾਾਂਵ, ਸੰਬੰਧ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਫ਼ਾਰਸੀ/ਅਰਬੀ - ਖ਼ਸਮ (ਮਾਲਕ)। 

 

ਜਾਇ = ਜਾਵੇ, ਦੂਰ ਿੋਵੇ। 

ਹਕਹਰਆ, ਸੰਭਾਵ ਭਹਵਖਤ ਕਾਲ; ਅਨਪੁ੍ਰਖ, ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

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

 

ਨਾਨਕ = ਨਾਨਕ! 

ਨਾਾਂਵ, ਸੰਬੋਧਨ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 
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ਸੇਵਕੁ = ਸੇਵਕ, ਸੇਵਾਦਾਰ। 

ਨਾਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ/ਸੰਸਹਿਤ - ਸੇਵਕ (सेवक - ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਸੇਵਕ)। 

 

ਕਾਿੀਐ = ਹਕਿਾ ਜਾਾਂਦਾ ਿੈ, ਹਕਿਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ। 

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

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ -; ਪ੍ਰਾਹਿਤ -; ਸੰਸਹਿਤ - (-)।7 

 

ਹਜ = ਜੋ, ਹਜਿੜਾ (ਸੇਵਕ)। 

ਪ੍ੜਨਾਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

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

 

ਸੇਤੀ = ਨਾਲ। 

ਸੰਬੰਧਕ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਸੇਤ/ਸੇਤੀ;  ਸੰਸਹਿਤ - ਸਹਿਤ (सतित - ਨਾਲ, ਸਾਥ)। 

 

ਖਸਮ = ਮਾਲਕ (ਨਾਲ)। 

ਨਾਾਂਵ, ਅਹਧਕਰਣ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਫ਼ਾਰਸੀ/ਅਰਬੀ - ਖ਼ਸਮ (ਮਾਲਕ)। 

 

ਸਮਾਇ  = ਸਮਾ ਜਾਵੇ, ਅਭੇਦ ਿ ੋਜਾਵੇ, ਇਕ-ਹਮਕ ਿ ੋ ਜਾਵੇ। 

ਹਕਹਰਆ, ਸੰਭਾਵ ਭਹਵਖਤ ਕਾਲ; ਅਨਪੁ੍ਰਖ, ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਸਮਾਉਣਾ; ਹਸਧੰੀ - ਸਮਾਇਜਣੁ (ਸੰਹਮਲਤ ਿੋਣਾ); ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਸਮਾਯ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਸੰਮਾਇ; ਪ੍ਾਲੀ - 

ਸੱਹਮਤ; ਸੰਸਹਿਤ - ਸੰਮਾਹਤ (संमातत - ਹਵਚ ਸ਼ਾਮਲ/ਸੰਹਮਲਤ ਿੈ) 

                                                

7 ਹਵਉਤਪ੍ਤੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਿੀਂ ਹਮਲੀ। 



ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ  ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ, ਸੰਸਕਰਣ ੧ 

© SikhRI 2020. All Rights Reserved. GuruGranthSahib.SikhRI.org 8 

॥੨॥  = ਦੂਜਾ ਸਲੋਕ ਸੰਪ੍ੂਰਨ। 

 

ਕਾਹਵਕ ਪ੍ਖ 

ਇਸ ਸਲੋਕ ਹਵਚ ਵੀ ‘ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਤਮਕ ਜੁਗਤ’ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਿੀਂ ਇਿ ਸਪ੍ਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਿ ੈਹਕ ਇਿ ਕੈਸੀ ਸੇਵਾਦਾਰੀ ਿੈ, 

ਹਜਸ ਹਵਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਿਰ ਿੀ ਦੂਰ ਨਾ ਿੋਵੇ? ਸੱਚਾ ਸੇਵਕ ਉਿ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਿੈ, ਜੋ ਭਉ ਨੰੂ ਭਾਉ ਹਵਚ ਬਦਲ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ 

ਇਕ-ਰੂਪ੍ ਿੋ ਜਾਵੇ। 

 

ਇਸ ਸਲੋਕ ਦਾ ਮਾਤਰਾ ਹਵਧਾਨ ਹਕਉਂਹਕ ੧੩+੧੧ ਿੈ, ਸ ੋਇਸ ਨੰੂ ਦੋਿਰਾ ਛੰਦ ਅਧੀਨ ਰਹਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ। 

 

ਪਉੜੀ ॥ 

ਨਾਨਕ  ਅੰਿ ਨ ਜਾਪਨੀੀ੍   ਹਕਰ ਿਾ ਕੇ ਪਾਰਾਵਾਰ ॥ 

ਆਕਪ ਕਰਾਏ ਸਾਖਿੀ   ਕਿਕਰ ਆਕਪ ਕਰਾਏ ਮਾਰ॥ 

ਇਕਨਾੀ੍ ਗਲੀ ਜੰਜੀਰੀਆ   ਇਕਕ ਿੁਰੀ ਚੜਕਹ ਕਬਸੀਆਰ ॥ 

ਆਕਪ ਕਰਾਏ ਕਰ ੇਆਕਪ   ਹਉ ਕੈ ਕਸਉ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ ॥ 

ਨਾਨਕ ਕਰਣਾ ਕਜਕਨ ਕੀਆ   ਕਿਕਰ ਕਿਸ ਹੀ ਕਰਣੀ ਸਾਰ ॥੨੩॥ 

  

ਸ਼ਾਬਦਕ ਅਨੁਵਾਦ 

ਨਾਨਕ! ਉਸ ਿਰੀ ਦੇ ਅੰਤ ਨਿੀਂ ਜਾਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, (ਤੇ ਨਾ ਿੀ ਉਸ ਦੇ) ਉਰਵਾਰ-ਪ੍ਾਰ (ਜਾਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਿਨ)।8 

(ਉਿ ਿਰੀ) ਆਪ੍ ਿੀ (ਜੀਵਾਾਂ ਦੀ) ਪੈ੍ਦਾਇਸ਼ ਕਰਾਉਂਦਾ ਿੈ, (ਤੇ) ਹਫਰ ਆਪ੍ ਿੀ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਕਰਾ ਹਦੰਦਾ ਿੈ। 

ਕਈਆਾਂ ਦੇ ਗਲਾਾਂ ਹਵਚ ਜੰਜੀਰਾਾਂ ਿਨ, ਕਈ ਬਿੁਤ ਸਾਰ ੇਘੋਹੜਆਾਂ ਉਤ ੇਚੜ੍ਦੇ ਿਨ। 

(ਿਰੀ) ਆਪ੍ ਿੀ (ਜੀਵਾਾਂ ਪ੍ਾਸੋਂ ਸਭ ਕੁਝ) ਕਰਾਉਂਦਾ ਿੈ, ਆਪ੍ ਿੀ ਕਰਦਾ ਿੈ; (ਤਾਾਂ ਹਫਰ ਉਸ ਕਰਨ-ਕਰਾਵਨਿਾਰ ਮਾਲਕ ਨੰੂ 

ਛੱਿ ਕੇ) ਮੈਂ ਹਕਸ ਅਗੇ ਫ਼ਹਰਆਦ ਕਰਾਾਂ? 

ਨਾਨਕ! ਹਜਸ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਰਹਚਆ ਿ,ੈ ਹਫਰ ਉਸ ਨੇ ਿੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਿੈ।  

  

                                                

8 ਅਰਥ ਅਨਵੈ ਕਰਕੇ। 
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ਭਾਵਾਰਥਕ-ਹਸਰਜਣਾਤਮਕ ਅਨੁਵਾਦ 

ਨਾਨਕ! ਿਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਹਸਰਜੀ ਿੋਈ ਰਚਨਾ ਦੇ ਅੰਤ ਨਿੀਂ ਜਾਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਿੀ ਉਸ ਦੇ ਉਰਲੇ-ਪ੍ਰਲੇ ਿੱਦ-ਬੰਨੇ ਿੀ 

ਜਾਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਿਨ। 

ਿਰੀ ਆਪ੍ ਿੀ ਆਪ੍ਣੇ ਿੁਕਮ ਅਧੀਨ ਹਸਰਸ਼ਟੀ ਦੇ ਜੀਵਾਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਾਉਂਦਾ ਿੈ ਤੇ ਮੁੜ ਆਪ੍ਣੇ ਿੁਕਮ ਅਧੀਨ ਿੀ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੀ 

ਮਾਰ ਕਰਾ ਹਦੰਦਾ ਿ;ੈ ਭਾਵ, ਜੀਵਾਾਂ ਨੰੂ ਪੈ੍ਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਉਿ ਆਪ੍ ਿੀ ਿੈ। 

ਿਰੀ ਦੇ ਿੁਕਮ ਅਧੀਨ ਿੀ ਕਈਆਾਂ ਜੀਵਾਾਂ ਦੇ ਗਲਾਾਂ ਹਵਚ ਜੰਜੀਰਾਾਂ ਪ੍ਈਆਾਂ ਿੋਈਆਾਂ ਿਨ; ਭਾਵ, ਉਿ ਬੰਦੀਖਾਹਨਆਾਂ ਹਵਚ ਕੈਦ 

ਿਨ;9 ਤੇ ਕਈ ਬਿੁਤ ਸਾਰੇ ਘੋਹੜਆਾਂ ਉਤੇ ਚੜ੍ਦੇ ਿਨ; ਭਾਵ, ਐਸ਼ੋ-ਆਰਾਮ ਵਾਲੀ ਹਜ਼ੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਿਨ। 

ਿਰੀ ਆਪ੍ ਿੀ ਜੀਵਾਾਂ ਹਵਚ ਵਰਤ ਕੇ ਸਾਰ ੇਕਾਰਜ ਕਰਦਾ ਤੇ ਆਪ੍ ਿੀ ਉਨ੍ਾਾਂ ਪ੍ਾਸੋਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਿੈ।10 ਤਾਾਂ ਹਫਰ ਉਸ ਕਰਨ-

ਕਰਾਵਨਿਾਰ ਮਾਲਕ ਨੰੂ ਛੱਿ ਕੇ ਿੋਰ ਹਕਸ ਅਗੇ ਅਰਜੋਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਿੈ? ਭਾਵ, ਹਕਸੇ ਅਗੇ ਨਿੀਂ। 

ਨਾਨਕ! ਹਜਸ ਿਰੀ ਨੇ ਇਿ ਸੰਸਾਰ ਪੈ੍ਦਾ ਕੀਤਾ ਿ,ੈ ਉਸ ਨੇ ਿੀ ਹਫਰ ਇਸ ਦੀ ਸਾਰ-ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਿੁੰਦੀ ਿੈ; ਭਾਵ, ਮਨੁਖ ਨੰੂ 

ਹਕਸੇ ਦੂਜੇ ਅਗੇ ਨਾ ਤਾਾਂ ਅਰਜੋਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਿੈ ਅਤੇ ਨਾ ਿੀ ਹਕਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹਚੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ। 

 

ਪ੍ਦ ਅਰਥ 

ਨਾਨਕ = ਨਾਨਕ! 

ਨਾਾਂਵ, ਸੰਬੋਧਨ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

 

ਅੰਤ = ਅੰਤ, ਿੱਦ-ਬੰਨੇ। 

ਨਾਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ।  

ਲਹਿੰਦੀ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਅੰਤ (ਅੰਤ); ਪ੍ਾਲੀ/ਸੰਸਹਿਤ - ਅੰਤ (अन्त - ਅੰਤ, ਸੀਮਾ, ਨੇੜਤਾ )। 

 

ਜਾਪ੍ਨੀ੍ = ਜਾਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। 

ਹਕਹਰਆ, ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ; ਅਨਪੁ੍ਰਖ, ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ। 

ਲਹਿੰਦੀ - ਜਾਪ੍ਣ (ਹਦਸਣਾ, ਪ੍ਤਾ ਲਗਣਾ, ਪ੍ਰਗਟ ਿੋਣਾ);  ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਣਾੱਪ੍ਇ; ਸੰਸਹਿਤ - ਜਨਾਯਤੇ (जनायत े- ਜਾਹਣਆ 

ਜਾਾਂਦਾ ਿ)ੈ। 

                                                

9 ਇਕਨਾ੍ ਗਲੀਂ ਜੰਜੀਰ ਬੰਹਦ ਰਬਾਣੀਐ ॥ -ਗੁਰ ੂਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ੧੨੮੭ 

10 ਆਹਪ੍ ਕਰਾਏ ਕਰੇ ਆਹਪ੍ ਿਉ ਕੈ ਹਸਉ ਕਰੀ ਪੁ੍ਕਾਰ ॥ -ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ੧੨੮੨ 
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ਿਹਰ = ਿਰੀ (ਦੇ)। 

ਨਾਾਂਵ, ਸੰਬੰਧ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ/ਸੰਸਹਿਤ - ਿਹਰ (िरि - ਿਰਾ; ਹਵਸ਼ਨੂ, ਇੰਦਰ, ਹਿਸ਼ਨ, ਨਾਰਾਇਣ)। 

 

ਤਾ = ਉਸ (ਿਰੀ ਦੇ)। 

ਪ੍ੜਨਾਾਂਵੀ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ (ਿਹਰ ਦਾ), ਸੰਬੰਧ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।  

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

 

ਕੇ = ਦ।ੇ  

ਸੰਬੰਧਕ। 

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

ਕਰਨਾ)। 

 

ਪ੍ਾਰਾਵਾਰ = ਪ੍ਾਰ ਅਤੇ ਉਰਾਰ, ਉਰਵਾਰ-ਪ੍ਾਰ, ਉਰਲੇ-ਪ੍ਰਲੇ ਬੰਨੇ। 

ਨਾਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ।  

ਸੰਸਹਿਤ - ਪ੍ਾਰਾਵਾਰ (पािावाि -  ਪ੍ਾਰ ਅਤੇ ਉਰਾਰ, ਉਰਲੇ-ਪ੍ਰਲੇ ਬੰਨੇ)। 

 

ਆਹਪ੍ = ਆਪ੍ ਿੀ। 

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

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

 

ਕਰਾਏ = ਕਰਾਉਂਦਾ ਿ,ੈ ਕਰਾ ਹਦਦੰਾ ਿੈ। 

ਹਕਹਰਆ, ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ; ਅਨਪੁ੍ਰਖ, ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਕਰਾਉਣਾ (ਕਰਾਉਣਾ); ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਕਾਰਾਵੇਇ; ਪ੍ਾਲੀ - ਕਾਰਾਪੇ੍ਹਤ (ਕਰਾਉਂਦਾ ਿ)ੈ; ਸੰਸਹਿਤ - 

ਕਾਰਯਹਤ (काियतत - ਕਰਾਉਂਦਾ ਿੈ ਜਾਾਂ ਕਰਦਾ ਿੈ)। 
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ਸਾਖਤੀ = ਬਨਾਵਟ, ਰਚਨਾ। 

ਨਾਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਫ਼ਾਰਸੀ - ਸਾਖ਼ਤਗੀ (ਬਨਾਵਟ); ਸਾਖ਼ਤਨ (ਬਣਾਉਣਾ, ਹਤਆਰ ਕਰਨਾ)। 

 

ਹਫਹਰ = ਹਫਰ, ਮੁੜ ਕੇ। 

ਯੋਜਕ । 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਹਫਹਰ/ਫੇਹਰ; ਲਹਿੰਦੀ - ਹਫਰ (ਮੁੜਣਾ, ਬਾਅਦ, ਹਫਰ); ਬਰਜ - ਹਫਹਰ (ਹਫਰ, ਬਾਅਦ); ਦਰਦ ਭਾਸ਼ਾਵਾਾਂ - 

ਹਫਹਰ (ਘੁੰਮਣਕੇਰੀ);  ਸੰਸਹਿਤ - ਫੇਰ (फेि - ਮੁੜਣਾ ਜਾਾਂ ਮੋੜਣਾ, ਘੁਮਾਉਣਾ)। 

 

ਮਾਰ = ਮਾਰ, ਮੌਤ। 

ਨਾਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ/ਲਹਿੰਦੀ/ਹਸੰਧੀ/ਪ੍ਰਾਹਿਤ/ਪ੍ਾਲੀ - ਮਾਰ; ਸੰਸਹਿਤ - ਮਾਰ (माि - ਮੌਤ, ਮਾਰਨਾ, ਮਿਾਾਂਮਾਰੀ)। 

 

ਇਕਨਾ੍ = ਕਈ ਇਕ ਦੇ, ਕਈਆਾਂ ਦੇ।  

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

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਇਕਨਾ; ਬਰਜ - ਇਕਹਨ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਇਕ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਇੱਕ; ਸੰਸਹਿਤ - ਇਕ (एक - ਇਕ)। 

 

ਗਲੀ = ਗਲਾਾਂ ਹਵਚ। 

ਨਾਾਂਵ, ਅਹਧਕਰਣ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ। 

ਅਵਧੀ/ਲਹਿੰਦੀ/ਪ੍ਰਾਹਿਤ/ਪ੍ਾਲੀ - ਗਲ; ਸੰਸਹਿਤ - ਗਲਿ (गल: - ਗਲਾ, ਗਲ)। 

 

ਜੰਜੀਰੀਆ = ਜੰਜੀਰਾਾਂ, ਸੰਗਲੀਆਾਂ। 

ਨਾਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ। 

ਬਰਜ - ਜੰਜੀਰ/ਜਜੀਰ (ਸੰਗਲੀ); ਫ਼ਾਰਸੀ - ਜ਼ੰਜੀਰ (ਲੋਿ ੇਦੀਆਾਂ ਕੜੀਆਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਸਪ੍ਰ ਗੰਿੀਆਾਂ ਿੋਣ, ਸੰਗਲੀ, ਕੜੀ; ਬੇੜੀ)। 
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ਇਹਕ = ਕਈ। 

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

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

 

ਤੁਰੀ = ਘੋਹੜਆਾਂ ਉਤੇ। 

ਨਾਾਂਵ, ਅਹਧਕਰਣ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ। 

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

- ਤੁਰਗਿ (तुिग: - ਘੋੜਾ)। 

 

ਚੜਹਿ = ਚੜ੍ਦੇ ਿਨ। 

ਹਕਹਰਆ, ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ; ਅਨਪੁ੍ਰਖ, ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਲਹਿੰਦੀ - ਚੜ੍ਣ; ਹਸੰਧੀ - ਚਿਣੁ (ਉਗਣਾ, ਚੜ੍ਣਾ); ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਚਿਇ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਚਿਇ; ਸੰਸਹਿਤ - ਚਿਹਤ (चढतत - 

ਉਗਦਾ ਿੈ, ਚੜ੍ਦਾ ਿੈ)। 

 

ਹਬਸੀਆਰ = ਬਿੁਤ ਸਾਰੇ। 

ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ (ਤੁਰੀ ਦਾ), ਅਹਧਕਰਣ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ।  

ਫ਼ਾਰਸੀ - ਹਬਸਯਾਰ (ਬਿੁਤ, ਅਹਧਕ)। 

 

ਆਹਪ੍ = ਆਪ੍ ਿੀ। 

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

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

 

ਕਰਾਏ = ਕਰਾਉਂਦਾ ਿ।ੈ 

ਹਕਹਰਆ, ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ; ਅਨਪੁ੍ਰਖ, ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 
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ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਕਰਾਉਣਾ (ਕਰਾਉਣਾ); ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਕਾਰਾਵੇਇ; ਪ੍ਾਲੀ - ਕਾਰਾਪੇ੍ਹਤ (ਕਰਾਉਂਦਾ ਿ)ੈ; ਸੰਸਹਿਤ - 

ਕਾਰਯਹਤ (काियतत - ਕਰਾਉਂਦਾ ਿੈ ਜਾਾਂ ਕਰਦਾ ਿੈ)। 

 

ਕਰ ੇ= ਕਰਦਾ ਿੈ। 

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

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

 

ਆਹਪ੍ = ਆਪ੍ ਿੀ। 

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

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

 

ਿਉ = ਮੈਂ। 

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

ਪੁ੍ਰਾਣੀ ਮਾਰਵਾੜੀ/ਬਰਜ - ਿਉ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਿਉਂ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ/ਪ੍ਾਲੀ - ਅਿੰ; ਸੰਸਹਿਤ - ਅਿਮ੍ (अिम् - ਮੈਂ)। 

 

ਕੈ = ਹਕਸ (ਅਗੇ)। 

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

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

 

ਹਸਉ = ਅਗੇ। 

ਸੰਬੰਧਕ। 

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

 

ਕਰੀ = ਕਰਾਾਂ, ਕਰ ਸਕਦਾ ਿਾਾਂ। 

ਹਕਹਰਆ, ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ; ਉਤਮ ਪੁ੍ਰਖ, ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 
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ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਕਰਣਾ; ਲਹਿਦੰੀ - ਕਰਣ; ਹਸੰਧੀ - ਕਰਣੁ (ਕਰਨਾ, ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਕਰੇਇ/ਕਰਇ; ਪ੍ਾਲੀ - 

ਕਰੋਹਤ; ਸੰਸਹਿਤ - ਕਰੋਹਤ (किोतत - ਕਰਦਾ ਿੈ)। 

 

ਪੁ੍ਕਾਰ = ਫ਼ਹਰਆਦ, ਅਰਜੋਈ। 

ਨਾਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕ ਵਚਨ।  

ਮਾਰਵਾੜੀ/ਅਵਧੀ - ਪੁ੍ਕਾਰ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਪੱੁ੍ਕਰ/ਪੱੁ੍ਕਾਰ/ਪੁ੍ਕਾਰ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਪੁ੍ਕਾਰ/ਪੱੁ੍ਕਰ; ਸੰਸਹਿਤ - ਪੁ੍ਕਾਰ/ਪੂ੍ਤਕਾਰ 

(पुकाि/पूत्काि - ਚੀਕ/ਪੁ੍ਕਾਰ)। 

 

ਨਾਨਕ = ਨਾਨਕ! 

ਨਾਾਂਵ, ਸੰਬੋਧਨ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

 

ਕਰਣਾ = ਸੰਸਾਰ, ਜਗਤ। 

ਨਾਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

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

(किण - ਕੰਮ/ਕਾਰਜ)। 

 

ਹਜਹਨ =  ਹਜਸ ਨੇ।  

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

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

 

ਕੀਆ = (ਪੈ੍ਦਾ) ਕੀਤਾ ਿ,ੈ ਰਹਚਆ ਿ।ੈ 

ਹਕਹਰਆ, ਭੂਤਕਾਲ; ਅਨ ਪੁ੍ਰਖ, ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

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

 

ਹਫਹਰ = ਹਫਰ, ਮੁੜ ਕੇ। 

ਹਕਹਰਆ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ। 
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ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਹਫਹਰ/ਫੇਹਰ; ਲਹਿੰਦੀ - ਹਫਰ (ਮੁੜਣਾ, ਬਾਅਦ, ਹਫਰ)); ਬਰਜ - ਹਫਹਰ (ਹਫਰ, ਬਾਅਦ); ਦਰਦ ਭਾਸ਼ਾਵਾਾਂ - 

ਹਫਹਰ (ਘੁੰਮਣਘੇਰੀ);  ਸੰਸਹਿਤ - ਫੇਰ (फेि - ਮੁੜਣਾ ਜਾਾਂ ਮੋੜਣਾ, ਘੁਮਾਉਣਾ)। 

 

ਹਤਸ = ਹਤਸ ਨੇ, ਉਸ ਨੇ। 

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

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਹਤਸ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਤੇਸ/ਤਸ/ਤੇਣ; ਪ੍ਾਲੀ - ਤੇਨ; ਸੰਸਹਿਤ - ਤਿ (त: - ਹਤਸ)। 

 

ਿੀ = ਿੀ। 

ਹਕਹਰਆ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ। 

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਿੀ; ਸੰਸਹਿਤ - ਹਿਾਂ (हि-ं ਇਸ ਲਈ, ਹਕਉਂਜੁ, ਹਨਰਸੰਦੇਿ, ਹਨਸ਼ਚ ੇਿੀ, ਹਕਸੇ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਬਲ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਇਸ ਦਾ 

ਪ੍ਰਯੋਗ ਿੁੰਦਾ ਿੈ)।  

 

ਕਰਣੀ = ਕਰਨੀ ਿ,ੈ ਕਰਨੀ ਿੁੰਦੀ ਿੈ। 

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

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਕਰਣਾ; ਲਹਿਦੰੀ - ਕਰਣ; ਹਸੰਧੀ - ਕਰਣੁ (ਕਰਨਾ, ਕੰਮ ਕਰਨਾ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਕਰੇਇ/ਕਰਇ; ਪ੍ਾਲੀ - 

ਕਰੋਹਤ; ਸੰਸਹਿਤ - ਕਰੋਹਤ (किोतत - ਕਰਦਾ ਿੈ)। 

 

ਸਾਰ = ਸਾਰ-ਸੰਭਾਲ।   

ਨਾਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।  

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਸਾਰ (ਸੰਭਾਲ); ਸੰਸਹਿਤ - ਸਮ੍ਭਾਰ (सम्भाि - ਸੰਭਾਲ)। 

 

॥੨੩॥ = ਤੇਈਵੀਂ ਪ੍ਉੜੀ ਸੰਪ੍ੂਰਨ। 
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ਕਾਹਵਕ ਪ੍ਖ 

ਇਸ ਪ੍ਉੜੀ ਦੀ ਪ੍ਹਿਲੀ ਤੁਕ ਹਵਚ ਿੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀਆਾਂ ਵਹਿਆਈਆਾਂ ਨੰੂ ‘ਬੇਅੰਤ’ ਦਰਸਾਉਣ ਸਦਕਾ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਹਵਕ ਹਖਚ ਪੈ੍ਦਾ 

ਿੋ ਰਿੀ ਿੈ। ਮਗਰਲੀਆਾਂ ਤੁਕਾਾਂ ਹਵਚ ਇਨ੍ਾਾਂ ਵਹਿਆਈਆਾਂ ਹਵਚੋਂ ਕੁਝ ਦਾ ਵਰਨਣ ਿੋਣ ਕਰਕੇ ਇਿ ਕਾਹਵਕ ਹਖਚ ਅਦਭੁਤ ਰਸ 

ਹਵਚ ਪ੍ਹਰਵਰਹਤਤ ਿ ੋਕੇ ਪ੍ਾਠਕ/ਸਰੋਤੇ ਨੰੂ ਹਵਸਮਾਦੀ ਅਵਸਥਾ ਤਕ ਪ੍ਿੁੰਚਾ ਹਦੰਦੀ ਿੈ।  

 

ਸਮੁੱਚ ੇਪ੍ਰਹਕਰਤਕ/ਸਮਾਜਕ ਵਰਤਾਹਰਆਾਂ ਨੰੂ ਅਗੰਮੀ ਿੁਕਮ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀਆਾਂ ਪ੍ਉੜੀ ਦੀਆਾਂ ਅਗਲੀਆਾਂ ਤੁਕਾਾਂ ਹਜਥੇ ਜੀਵ 

ਦੀ ਲਾਚਾਰੀ ਨੰੂ ਪੇ੍ਸ਼ ਕਰਕੇ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਭੂ ਅਗੇ ਅਰਜੋਈ ਨੰੂ ਿੀ ਇਕਲੌਤਾ ਮਾਰਗ ਸੁਝਾਉਂਦੀਆਾਂ ਿਨ, ਉਥੇ ਅੰਤਮ ਤੁਕ ਪ੍ਰਭੂ 

ਹਸਰਜਣਾ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਹਜੰਮਾ ਵੀ ਹਸਰਜਕ ਪ੍ਰਭੂ ‘ਤੇ ਪ੍ਾ ਕੇ ਜੀਵ ਨੰੂ ਹਚੰਤਾ ਮੁਕਤ ਵੀ ਕਰਦੀਆਾਂ ਿਨ। ਇਿ ਹਚੰਤਾ ਮੁਕਤੀ ਿੀ 

ਜੀਵ ਹਵਚ ਸ਼ਾਾਂਤ ਰਸ ਪੈ੍ਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਿ।ੈ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਸ ਪ੍ਉੜੀ ਦੀ ਸੰਚਾਰਗਤ ਯਾਤਰਾ ਅਦਭੁਤ ਰਸ ਤੋਂ ਅਰੰਭ ਿੋ ਕੇ 

ਸ਼ਾਾਂਤ ਰਸ ਦੀ ਉਚੀ ਅਵਸਥਾ ਤਕ ਪ੍ਿੁੰਚਦੀ ਿੈ।  

 

ਇਸ ਪ੍ਉੜੀ ਦਾ ਮਾਤਰਾ ਹਵਧਾਨ, ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ ਅਨੁਸਾਰ ੧੩+(੨)+੧੧ ਿੈ। ਤੀਜੀ ਤੁਕ ਦੇ ਪ੍ਹਿਲੇ ਅੱਧ ਹਵਚ 

੧੫ ਅਤੇ ਚਉਥੀ ਅਤੇ ਪੰ੍ਜਵੀਂ ਤੁਕ ਦੇ ਪ੍ਹਿਲੇ ਅੱਧ ਹਵਚ ੧੪+੧੪ ਮਾਤਰਾਵਾਾਂ ਿਨ। 


