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ਪ੍ਉੜੀ ੨੪ 

 

ਜਾਣ-ਪ੍ਛਾਣ 

ਚੌਵੀਵੀਂ ਪ੍ਉੜੀ ਨਾਲ ੨ ਸਲੋਕ ਦਰਜ ਿਨ। ਪ੍ਹਿਲੇ ਸਲੋਕ ਦੀਆ ਂ੪ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੀਆ ਂ੩ ਤੁਕਾਂ ਿਨ। ਦੋਵਾਂ ਸਲੋਕਾਂ ਦਾ 

ਹਿਲਵਾ ਂਭਾਵ ਿੈ ਹਕ ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ ਦਾ ਕਰਤਾ, ਭਰਤਾ ਅਤੇ ਿਰਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ੍ ਿੀ ਿ।ੈ ਿਨੁਖਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉਤਾਰ-ਚੜਹਾਅ ਉਸ 

ਦੇ ਭਾਣੇ ਹਵਚ ਿੀ ਿੁੰਦੇ ਿਨ। ਪ੍ਉੜੀ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਦੀ ਸਥਾਪ੍ਤੀ ਕਰਦੀ ਿੈ ਹਕ ਵੱਹਿਓਂ ਵੱਿ ੇਸਾਹਿਬ ਦੀਆ ਂਵਹਿਆਈਆ ਂਦਾ 

ਹਬਆਨ ਨਿੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਗਤ ਦੇ ਸਾਰ ੇਖੇਲ-ਤਿਾਹਿਆ ਂ ਦਾ ਹਨਰਦੇਿਕ ਉਿ ਆਪ੍ ਿੀ ਿ।ੈ ਿਨੁਖ ਨੰੂ ਉਸ ਦੀ ਰਜ਼ਾ 

ਅਨੁਸਾਰ ਿੀ ਜੀਵਨ ਹਵਚ ਹਵਚਰਨਾ ਫਬਦਾ ਿ।ੈ 

 

ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੧॥ 

ਆਪ ੇਭਾਂਡੇ ਸਾਜਿਅਨੁ   ਆਪ ੇਪਰੂਣੁ ਦੇਇ ॥ 

ਇਕਨ ੀ੍ ਦੁਧ ੁਸਮਾਈਐ   ਇਜਕ ਚੁਲ ੀ੍ ਰਹਜਿ੍ ਚੜੇ ॥ 

ਇਜਕ ਜਨਹਾਲ  ਪ  ਸਵਜਿ੍   ਇਜਕ ਉਪਜਰ ਰਹਜਨ ਖੜ ੇ॥ 

ਜਿਨਾੀ੍ ਸਵਾਰੇ ਨਾਨਕਾ   ਜਿਿ੍ ਕਉ ਨਦਜਰ ਕਰ ੇ॥੧॥ 

 

ਿਾਬਦਕ ਅਨੁਵਾਦ 

ਉਸ ਨੇ ਆਪ੍ ਿੀ ਜੀਵ ਰੂਪ੍ੀ ਭਾਂਿ ੇਸਾਜ ੇਿਨ, (ਤੇ ਉਿ) ਪ੍ਰੀਪੂ੍ਰਨ (ਪ੍ਰਿਾਤਿਾ) ਆਪ੍ ਿੀ (ਸਾਹਰਆ ਂਨੰੂ) ਹਦੰਦਾ ਿ।ੈ 

ਕਈਆਂ ਹਵਚ ਦੱੁਧ ਪ੍ਾਈਦਾ ਿ,ੈ ਕਈ ਚੁੱਲਹੇ  ਉਤੇ ਚੜਹ ੇ ਰਹਿੰਦ ੇਿਨ। 

ਕਈ ਤਲਾਈਆ ਂ‘ਤੇ ਪੈ੍ ਕੇ ਸੌਂਦ ੇਿਨ, ਕਈ (ਉਨਹਾਂ ਦੇ) ਉਤੇ ਖੜਹ ੇ ਰਹਿੰਦੇ ਿਨ।  

ਿੇ ਨਾਨਕ! (ਪ੍ਰ ਉਿ) ਸਵਾਰਦਾ ਉਨਹਾਂਂਂ ਨੰੂ (ਿੀ) ਿੈ, ਹਜਨਹਾ ਂਪ੍ਰਤੀ ਹਿਿਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਦਾ ਿੈ। 

 

ਭਾਵਾਰਥਕ-ਹਸਰਜਣਾਤਿਕ ਅਨੁਵਾਦ 

ਹਵਆਪ੍ਕ-ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪ੍ ਿੀ ਜੀਵ ਰੂਪ੍ੀ ਭਾਂਿ ੇਸਾਜ ੇਿਨ ਤੇ ਉਿ ਆਪ੍ ਿੀ ਸਭਨਾ ਂਨੰੂ ਦਾਤਾ ਂਹਦੰਦਾ ਿੈ।1 

ਕਈ ਭਾਂਹਿਆ ਂਹਵਚ ਦੱੁਧ ਪ੍ਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਿ ੈਤੇ ਕਈ ਹਨਤ ਚੁਲਹੇ  ਉਤੇ ਚੜਹ ੇ ਰਹਿੰਦ ੇਿਨ; ਭਾਵ, ਕਈ ਜੀਵਾ ਂਨੰੂ ਜੀਵਨ ਹਵਚ 

ਸੁਖ-ਅਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਿੁੰਦਾ ਿ ੈਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਹਵਚ ਤਪ੍ਣਾ ਜਾਂ ਦੁਖ ਸਹਿਣਾ ਿੀ ਆਉਂਦਾ ਿ।ੈ 

                                                

1 ਬੀਜਉ ਸੂਝੈ ਕੋ ਨਿੀ ਿਹਨ ਤਹਨ ਪੂ੍ਰਨੁ ਦੇਇ ॥  -ਗੁਰ ੂਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ੧੦੧੦ 
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ਇਸ ੇਤਰਹਾਂ, ਕਈ ਜੀਵ ਹਜਨਹਾ ਂਨੰੂ ਸੁਖ-ਅਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਿੋਇਆ ਿੈ ਉਿ ਤਲਾਈਆ ਂ‘ਤੇ ਪੈ੍ ਕੇ ਅਰਾਿ ਨਾਲ ਸੌਂਦੇ ਿਨ, ਜਦਹਕ 

ਕਈ ਉਨਹਾਂ ਦ ੇਉਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵਜੋਂ ਪ੍ਹਿਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਖੜਹ  ੇਰਹਿੰਦੇ ਿਨ। 

ਿੇ ਨਾਨਕ! ਪ੍ਰ ਉਿ ਪ੍ਰੀਪੂ੍ਰਨ-ਪ੍ਰਿਾਤਿਾ ਸਵਾਰਦਾ ਉਨਹਾ ਂਵਿਭਾਗੇ ਜੀਵਾ ਂਨੰੂ ਿੀ ਿੈ, ਹਜਨਹਾ ਂਉਤੇ ਆਪ੍ਣੀ ਹਕਰਪ੍ਾ-ਹਦਰਿਟੀ 

ਕਰਦਾ ਿ।ੈ 

 

ਪ੍ਦ ਅਰਥ 

ਆਪੇ੍ = ਆਪ੍ ਿੀ, ਖੁਦ ਿੀ। 

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

ਅਪ੍ਭਰ ੰਿ - ਆਹਪ੍; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਅੱਪ੍ਣ; ਸੰਸਹਿਤ - ਆਤ੍ਿਹਨਿ੍ (आत्मन ि् - ਆਪ੍)। 

 

ਭਾਂਿ ੇ= (ਜੀਵ ਰੂਪ੍ੀ) ਭਾਂਿ/ੇਬਰਤਨ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਿ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ। 

ਲਹਿੰਦੀ - ਭਾਂਿਾ; ਕਿਿੀਰੀ - ਭਾਿਂੋ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਿ - ਭਾਂਿ/ਭੰਿ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਭੰਿ; ਪ੍ਾਲੀ/ਸੰਸਹਿਤ - ਭਾਂਿ (भाण्ड -  ਪ੍ਾਤਰ, 

ਬਰਤਨ, ਬਾਸਨ)। 

 

ਸਾਹਜਅਨੁ = ਸਾਜੇ+ਆ+ਉਨੁ, ਸਾਜ ੇਿਨ ਉਸ ਨੇ, ਉਸ ਨੇ ਸਾਜੇ ਿਨ। 

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

ਰਾਜਸਥਾਨੀ - ਸਾਜਣੋ (ਹਤਆਰ ਕਰਨਾ, ਬਣਾਉਣਾ, ਸਜਾਉਣਾ); ਬਰਜ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਿ - ਸਾਜ (ਸਜਾਉਣਾ, ਸੁਿੋਹਭਤ ਕਰਨਾ); 

ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਸਾਜਇ; ਸੰਸਹਿਤ - ਸਜੱਯਹਤ (सज्जयनि - ਹਤਆਰ ਕਰਦਾ ਿੈ) + ਅਪ੍ਭਰ ੰਿ - ਓਅਣ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਅਿੁਣਾ (ਉਸ 

ਦੁਆਰਾ); ਸੰਸਹਿਤ - ਅਿੁਨਾ (अमु ा - ਉਸ ਦੁਆਰਾ)। 

 

ਪੂ੍ਰਣੁ = ਪ੍ਰੀਪੂ੍ਰਣ (ਪ੍ਰਿਾਤਿਾ), ਹਵਆਪ੍ਕ (ਪ੍ਰਭੂ)। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਪੂ੍ਰਨ/ਪੂ੍ਰਣ;  ਸੰਸਹਿਤ - ਪੂ੍ਰ੍ਣ (पूर्ण - ਭਹਰਆ, ਪੂ੍ਰਾ)। 
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ਦੇਇ = ਹਦੰਦਾ ਿ।ੈ 

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

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

 

ਇਕਨੀਿ੍ = ਕਈਆਂ (ਭਾਂਹਿਆ) ਹਵਚ। 

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

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

 

ਦੁਧੁ = ਦੱੁਧ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਿ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਦੁਧੁ; ਲਹਿੰਦੀ - ਦੱੁਧ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਿ - ਦੁਦ੍ਧੁ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ/ਪ੍ਾਲੀ - ਦੁਦਧਿ੍; ਸੰਸਹਿਤ - ਦੁਗ੍ਧ (दगु्ध -  ਦੱੁਧ)। 

 

ਸਿਾਈਐ = ਸਿਾਈਦਾ ਿ,ੈ ਪ੍ਾਈਦਾ ਿੈ, ਪ੍ਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਿ।ੈ 

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

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਸਿਾਉਣਾ; ਹਸਧੰੀ - ਸਿਾਇਜਣੁ (ਸੰਹਿਲਤ ਿੋਣਾ); ਅਪ੍ਭਰ ੰਿ - ਸਿਾਯ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਸੰਿਾਇ; ਪ੍ਾਲੀ - 

ਸੱਹਿਤ; ਸੰਸਹਿਤ - ਸੰਿਾਹਤ (संमानि - ਹਵਚ ਿਾਿਲ/ਸੰਹਿਲਤ ਿੈ) 

 

ਇਹਕ = ਕਈ। 

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

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

 

ਚੁਲੈਿ੍  = ਚੁੱਲਹੇ   ਉਤੇ। 

ਨਾਂਵ, ਅਹਧਕਰਣ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਚੁੱਲ/ਚੁੱਲਾ/ਚੁੱਲੀ; ਲਹਿੰਦੀ - ਚੁੱਲਾ/ਚੁੱਲੀ; ਹਸੰਧੀ - ਚੁਲਿੋ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ/ਪ੍ਾਲੀ - ਚੁੱਲੀ  (ਚੁਲਹ ਾ); ਸੰਸਹਿਤ - 

ਚੁੱਲੀ/ਚੁੱਹਲਿ (चुल्ली/चुनल्ल: - ਚੁੱਲਹ ਾ)। 



ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ  ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ, ਸੰਸਕਰਣ ੧ 

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

ਰਿਹਨਿ੍ = ਰਹਿੰਦ ੇਿਨ। 

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

ਲਹਿੰਦੀ - ਰਿਣ (ਰਹਿਣਾ); ਅਪ੍ਭਰ ੰਿ -ਰਿੈ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਰਿਇ; ਸੰਸਹਿਤ - ਰਿਹਤ (रहनि - ਰਹਿੰਦਾ ਿੈ)। 

 

ਚੜੇ = ਚੜਹ ੇ। 

ਹਕਹਰਆ ਹਵਿੇਿਣ। 

ਲਹਿੰਦੀ - ਚੜਹਣ; ਹਸੰਧੀ - ਚਢਣੁ (ਉਗਣਾ, ਚੜਹਣਾ); ਅਪ੍ਭਰ ੰਿ - ਚਿਇ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਚਿਇ; ਸੰਸਹਿਤ - ਚਢਹਤ (चढनि - 

ਉਗਦਾ ਿੈ, ਚੜਹਦਾ ਿੈ)। 

 

ਇਹਕ = ਕਈ। 

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

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

 

ਹਨਿਾਲੀ = ਤਲਾਈ ਉਤੇ। 

ਨਾਂਵ, ਅਹਧਕਰਣ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ। 

ਫ਼ਾਰਸੀ - ਹਨਿਾਲੀ (ਹਵਛੌਣਾ, ਤੁਲਾਈ)। 

 

ਪੈ੍ = ਪੈ੍ ਕੇ। 

ਪੂ੍ਰਬ ਪੂ੍ਰਣ ਹਕਰਦੰਤ (ਹਕਹਰਆ ਹਵਿੇਿਣ )। 

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

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

ਕਰਦਾ ਿ)ੈ। 

 

ਸਵਹਨਿ੍ = ਸੌਂਦ ੇਿਨ। 

ਹਕਹਰਆ, ਵਰਤਿਾਨ ਕਾਲ; ਅਨ ਪੁ੍ਰਖ, ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 
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ਲਹਿੰਦੀ - ਸਵਣ/ਸਉਣਾ (ਸੌਂਣਾ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਸੁਵਇ/ਸਵਇ/ਸਯਇ/ਸੋਇ; ਪ੍ਾਲੀ - ਸੁਪ੍ਹਤ; ਸੰਸਹਿਤ - ਸਵਪ੍ਹਤ (स्वपनि - 

ਸੌਂਦਾ ਿੈ)। 

    

ਉਪ੍ਹਰ = ਉੁਪ੍ਰ, ਉਤੇ। 

ਸੰਬੰਧਕ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ/ਗੁਜਰਾਤੀ/ਿਾਰਵਾੜੀ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਿ - ਉਪ੍ਹਰ; ਸੰਸਹਿਤ - ਉੱਪ੍ਹਰ (उप्परर - ਉਤੇ)। 

 

ਰਿਹਨ = ਰਹਿੰਦ ੇਿਨ। 

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

ਲਹਿੰਦੀ - ਰਿਣ (ਰਹਿਣਾ); ਅਪ੍ਭਰ ੰਿ -ਰਿੈ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਰਿਇ; ਸੰਸਹਿਤ - ਰਿਹਤ (रहनि - ਰਹਿੰਦਾ ਿੈ)। 

 

ਖੜ ੇ= ਖੜਹ ੇ। 

ਹਕਹਰਆ ਹਵਿੇਿਣ। 

ਨੇਪ੍ਾਲੀ/ਬਰਜ/ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਖੜਾ; ਹਸੰਧੀ - ਖੜੋ (ਹਸੱਧਾ ਖੜਾ); ਸੰਸਹਿਤ - ਖਿਕ (खडक - ਹਸਧੱਾ; ਹਕੱਲ/ਬੋਲਟ, ਥੰਿ)। 

 

ਹਤਨਾਿ੍ = ਹਤਨਹਾਂ ਨੰੂ, ਉਨਹਾਂ ਨੰੂ। 

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

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

 

ਸਵਾਰੇ = ਸਵਾਰਦਾ ਿ।ੈ 

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

ਲਹਿੰਦੀ - ਸੰਵਾਰਣ (ਸਜਾਉਣਾ, ਹਿੰਗਾਰਨਾ, ਹਤਆਰ ਕਰਨਾ); ਹਸੰਧੀ - ਸੰਵਾਰਣੁ; ਕਿਿੀਰੀ - ਸਵਾਰਨੁ (ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ, ਚੰਗੀ 

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

ਰਖਦਾ ਿ ੈ)। 
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ਨਾਨਕਾ = ਿੇ ਨਾਨਕ! 

ਨਾਂਵ, ਸੰਬੋਧਨ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

 

ਹਜਨਿ੍ = ਹਜਨਹਾ ਂ(ਨੰੂ/ਪ੍ਰਤੀ)। 

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

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

 

ਕਉ = ਕੌ, ਨੰੂ, ਪ੍ਰਤੀ। 

ਸੰਬੰਧਕ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ/ਬਰਜ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਿ - ਕਉ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਕਓ; ਸੰਸਹਿਤ - ਕਕਿ (कक्षि् - ਹਕਸ)।  

 

ਨਦਹਰ = ਹਿਿਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ, ਹਕਰਪ੍ਾ-ਹਦਰਿਟੀ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਿ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।  

ਅਰਬੀ - ਨਜ਼ਰ (ਦੇਖਣਾ, ਹਦਰਿਟੀ)। 

 

ਕਰ ੇ= ਕਰਦਾ ਿੈ। 

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

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

 

॥੧॥ = ਪ੍ਹਿਲਾ ਸਲੋਕ ਸੰਪ੍ੂਰਨ। 

 

ਕਾਹਵਕ ਪ੍ਖ 

ਇਸ ਸਲੋਕ ਹਵਚ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਿਕ ਿਬਦਾ ਂਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਿੀਂ ਸੰਕੇਤ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਿੈ ਹਕ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪ੍ ਿੀ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਸਾਜੇ ਿਨ 

ਅਤੇ ਆਪ੍ ਿੀ ਉਨਹਾਂ ਨੰੂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਹਿਿ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਿੈ। ‘ਭਾਂਿ’ੇ ਨੰੂ ਜੀਵ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹਵਚ ਹਲਆਉਂਦ ੇਿੋਏ ਗੁਰ ੂ

ਸਾਹਿਬ ਕਥਨ ਕਰਦ ੇਿਨ ਹਕ ਕੁਝ ਭਾਂਹਿਆ ਂਹਵਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੱੁਧ ਪ੍ਾ ਹਦਦੰਾ ਿ ੈਅਤੇ ਕੁਝ ਭਾਂਿ ੇਚੁੱਲਹੇ  ਉਤੇ ਚੜਹ ੇ ਰਹਿੰਦੇ ਿਨ।  
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ਇਸ ੇਤਰਹਾਂ ਤੀਜੀ ਅਤੇ ਚਉਥੀ ਤੁਕ ਹਵਚ ਕਥਨ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਿੈ ਹਕ ਕਈ ਜੀਵ ਤਲਾਈਆ ਂਉਤੇ ਸੌਂਦੇ ਿਨ ਅਤੇ ਕਈ ਉਨਹਾ ਂ

ਦੀ ਿਜ਼ੂਰੀ ਹਵਚ ਖੜਹ ੇ ਰਹਿੰਦੇ ਿਨ। ਭਾਵ, ਕੁਝ ਜੀਵਾ ਂਨੰੂ ਉਿ ਸੁਖ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਕਈ ਜੀਵ ਸਦਾ ਕਿਟ ਸਿਾਰਦੇ 

ਰਹਿੰਦੇ ਿਨ। ਸਲੋਕ ਦੀ ਅਖੀਰਲੀ ਤੁਕ ਰਾਿੀਂ ਸਿੁਚ ੇਸਲੋਕ ਦਾ ਿੂਲ ਭਾਵ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਹਦਤਾ ਿੈ ਹਕ ਪ੍ਰਭੂ ਹਜਨਹਾਂ ਉਤੇ ਹਿਿਰ 

ਦੀ ਨਦਹਰ ਕਰਦਾ ਿ ੈਉਨਹਾਂ ਨੰੂ ਿੀ ਸਵਾਰਦਾ ਿੈ। 

 

ਇਸ ਸਲੋਕ ਦੀਆਂ ਚਾਰੇ ਤੁਕਾਂ ਦਾ ਿਾਤਰਾ ਹਵਧਾਨ ੧੩+੧੧ ਿੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੰੂ ਦੋਿਰਾ ਛੰਦ ਅਧੀਨ ਰਹਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ 

ਿੈ। ਇਿ ਸਲੋਕ ਦੋ ਦੋਿਰੇ ਜੋੜ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਹਗਆ ਿੈ। 

 

ਮਹਲਾ ੨ ॥ 

ਆਪ ੇਸਾਿੇ  ਕਰ ੇਆਜਪ   ਿਾਈ ਜਭ ਰਖ  ਆਜਪ ॥ 

ਜਿਸੁ ਜਵਜਚ ਿੰਿ ਉਪਾਇ ਕ    ਦੇਖ  ਥਾਜਪ ਉਥਾਜਪ ॥ 

ਜਕਸ ਨੋ ਕਹ ਐ ਨਾਨਕਾ   ਸਭ ੁਜਕਛ ੁਆਪ ੇਆਜਪ ॥੨॥ 

 

ਿਾਬਦਕ ਅਨੁਵਾਦ 

(ਕਰਤਾਪੁ੍ਰਖ) ਆਪ੍ ਿੀ (ਹਸਰਿਟੀ ਨੰੂ) ਹਸਰਜਦਾ ਿ ੈ(ਤੇ) ਆਪ੍ ਿੀ (ਸਭ ਕੁਝ) ਕਰਦਾ ਿ;ੈ ਪੈ੍ਦਾ ਕੀਤੀ ਿੋਈ (ਹਸਰਿਟੀ) ਨੰੂ ਵੀ 

ਆਪ੍ ਿੀ (ਬਚਾ ਕੇ) ਰਖਦਾ ਿੈ। 

ਉਸ (ਹਸਰਿਟੀ) ਹਵਚ ਜੀਅ-ਜੰਤ ਪੈ੍ਦਾ ਕਰ ਕੇ, (ਉਨਹਾ ਂਨੰੂ) ਥਾਪ੍ ਕੇ  (ਤੇ ਹਫਰ) ਿਟਾ-ਹਿਟਾ ਕੇ (ਉਿ ਆਪ੍ ਿੀ) ਦੇਖਦਾ ਿੈ। 

ਿੇ ਨਾਨਕ! (ਉਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਿੋਰ) ਹਕਸ ਨੰੂ ਆਖੀਏ? (ਉਿ) ਸਭ ਕੁਝ ਆਪ੍ ਿੀ ਆਪ੍ ਿ।ੈ 

 

ਭਾਵਾਰਥਕ-ਹਸਰਜਣਾਤਿਕ ਅਨੁਵਾਦ 

ਕਰਤਾਪੁ੍ਰਖ ਆਪ੍ ਿੀ ਹਸਰਿਟੀ ਨੰੂ ਹਸਰਜਦਾ ਿੈ, ਆਪ੍ ਿੀ ਇਸਦੇ ਜੀਵਾਂ ਹਵਚ ਵਰਤ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ ਿੈ ਤੇ ਆਪ੍ ਿੀ 

ਆਪ੍ਣੀ ਪੈ੍ਦਾ ਕੀਤੀ ਿੋਈ ਹਸਰਿਟੀ ਨੰੂ ਹਬਘਨਾ ਂਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਉਂਦਾ ਿ।ੈ 

ਉਿ ਆਪ੍ ਿੀ ਹਸਰਿਟੀ ਹਵਚ ਜੀਵ-ਜੰਤੂ ਪੈ੍ਦਾ ਕਰ ਕੇ, ਉਨਹਾ ਂਨੰੂ ਵਖ-ਵਖ ਥਾਵੇਂ ਸਥਾਪ੍ਤ ਕਰ ਕੇ ਤੇ ਹਫਰ ਉਥੋਂ ਿਟਾ-ਹਿਟਾ ਕੇ 

ਆਪ੍ਣਾ ਰਹਚਆ ਖੇਿ-ਤਿਾਿਾ ਦੇਖ ਹਰਿਾ ਿੈ। 

ਿੇ ਨਾਨਕ! ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਹਵਚ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ-ਕਰਾਵਨਿਾਰ ਉਿ ਆਪ੍ ਿੀ ਿ ੈਤਾਂ ਉਸ ਹਸਰਜਨਿਾਰ, ਪ੍ਾਲਨਿਾਰ ਤੇ 

ਸੰਘਾਰਨਿਾਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਿੋਰ ਹਕਸ ਦੇ ਅਗੇ ਫਹਰਆਦ ਕਰੀਏ? 
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ਪ੍ਦ ਅਰਥ 

ਆਪੇ੍ = ਆਪ੍ ਿੀ, ਖੁਦ ਿੀ। 

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

ਅਪ੍ਭਰ ੰਿ - ਆਹਪ੍; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਅੱਪ੍ਣ;  ਸੰਸਹਿਤ - ਆਤ੍ਿਹਨਿ੍  (आत्मन ि् -ਆਪ੍) 

 

ਸਾਜ ੇ= ਸਾਜਦਾ ਿ,ੈ ਹਸਰਜਦਾ ਿੈ। 

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

ਰਾਜਸਥਾਨੀ - ਸਾਜਣੋ (ਹਤਆਰ ਕਰਨਾ, ਬਣਾਉਣਾ, ਸਜਾਉਣਾ); ਬਰਜ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਿ - ਸਾਜ (ਸਜਾਉਣਾ, ਸੁਿੋਹਭਤ ਕਰਨਾ); 

ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਸਾਜਇ; ਸੰਸਹਿਤ - ਸਜੱਯਹਤ (सज्जयनि - ਹਤਆਰ ਕਰਦਾ ਿੈ)। 

 

ਕਰ ੇ= ਕਰਦਾ ਿੈ। 

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

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

 

ਆਹਪ੍ = ਆਪ੍ ਿੀ, ਖੁਦ ਿੀ। 

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

ਅਪ੍ਭਰ ੰਿ - ਆਹਪ੍; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਅੱਪ੍ਣ; ਸੰਸਹਿਤ - ਆਤ੍ਿਹਨਿ੍ (आत्मन ि् - ਆਪ੍)। 

 

ਜਾਈ = ਪੈ੍ਦਾ ਕੀਤੀ ਿੋਈ (ਹਸਰਿਟੀ)। 

ਭੂਤ ਹਕਰਦੰਤ (ਹਵਿੇਿਣ), ਕਰਿ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਜਾਈ/ਜਾਇ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਿ/ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਜਾਇ; ਸੰਸਹਿਤ - ਯਾਹਤ (यानि - ਜਾਂਦਾ ਿੈ, ਗਿਨ ਕਰਦਾ ਿ)ੈ  

 

ਭੀ = ਵੀ।  

ਹਨਪ੍ਾਤ।  

ਹਸੰਧੀ - ਭੀ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਅਹਵ; ਸੰਸਹਿਤ - ਅਹਪ੍ (अनप - ਵੀ, ਅਤੇ, ਬਿੁਤ ਆਹਦ)। 
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ਰਖੈ = ਰਖਦਾ ਿੈ/ਰਹਖਆ ਕਰਦਾ ਿ,ੈ ਬਚਾਉਂਦਾ ਿ।ੈ 

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

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

ਸੰਸਹਿਤ - ਰਕ੍ਿਹਤ (रक्षनि - ਹਿਫ਼ਾਜਤ ਕਰਦਾ ਿੈ, ਪ੍ਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਦਾ ਿੈ)। 

 

ਹਤਸੁ = ਹਤਸ ਹਵਚ, ਉਸ (ਹਸਰਿਟੀ) ਹਵਚ। 

ਪ੍ੜਨਾਂਵ, ਅਹਧਕਰਣ ਕਾਰਕ; ਅਨ ਪੁ੍ਰਖ, ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।  

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਹਤਸ;ੁ ਅਪ੍ਭਰ ੰਿ/ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਹਤੱਸ; ਸੰਸਹਿਤ - ਤਹਮਿਨਿ੍ (िनस्म ि् - ਉਸ ਹਵਚ)। 

 

ਹਵਹਚ = ਹਵਚ, ਅੰਦਰ। 

ਹਸੰਧੀ - ਹਵਹਚ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਿ - ਹਵੱਹਚ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਹਵੱਚ; ਸੰਸਹਿਤ - ਵਰ੍ਤ੍ਿਹਨਿ੍ (वत्मणन ि् - ਹਵਚ)। 

ਸੰਬੰਧਕ।  

 

ਜੰਤ = ਜੰਤੂ, ਜੀਵ-ਜੰਤੂ।  

ਨਾਂਵ, ਕਰਿ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਿ/ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਜੰਤ; ਸੰਸਹਿਤ - ਜੰਤੂ (जन्िु - ਜਾਨਵਰ)। 

 

ਉਪ੍ਾਇ ਕੈ = ਉਤਪੰ੍ਨ ਕਰ ਕੇ, ਪੈ੍ਦਾ ਕਰ ਕੇ। 

ਪੂ੍ਰਬ ਪੂ੍ਰਣ ਹਕਰਦੰਤ (ਹਕਹਰਆ ਹਵਿੇਿਣ )। 

ਅਪ੍ਭਰ ੰਿ - ਉਪ੍ਾਇ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਉਪ੍ਾਯਯ; ਸੰਸਹਿਤ - ਉਤਪ੍ਾਦਯਹਤ (उत्पादयनि - ਪੈ੍ਦਾ ਕਰਦਾ ਿੈ) + ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - 

ਕੈ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਿ - ਕਇਅ;  ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਕਰਇ;  ਸੰਸਹਿਤ - ਕਰੋਹਤ (करोनि - ਕਰਦਾ ਿ)ੈ । 

 

ਦੇਖੈ = ਦੇਖਦਾ ਿ,ੈ ਦੇਖ ਹਰਿਾ ਿੈ। 

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

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਦੇਖ;ੈ ਅਪ੍ਭਰ ੰਿ - ਦੇਖਇ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਦੇਕਹਖਯ; ਸੰਸਹਿਤ - ਹਦਰਕਿਹਤ/ਦੇਕਿਹਤ (दकृ्षनि/दके्षनि - ਦੇਖਦਾ 

ਿੈ)। 
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ਥਾਹਪ੍ = ਥਾਪ੍ ਕੇ, ਸਥਾਪ੍ਤ ਕਰ ਕੇ 

ਪੂ੍ਰਬ ਪੂ੍ਰਣ ਹਕਰਦੰਤ (ਹਕਹਰਆ ਹਵਿੇਿਣ )। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਥਾਪ੍ਣਾ; ਹਸੰਧੀ - ਥਾਪ੍ਣੁ (ਸਥਾਪ੍ਤ ਕਰਨਾ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਥੱਹਪ੍ਅ (ਸਥਾਪ੍ਤ ਕੀਤਾ ਿੋਇਆ); ਸੰਸਹਿਤ - 

ਮਥਾਪ੍ਯਤੇ (स्थापयिे - ਸਥਾਪ੍ਤ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਿੈ, ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਿੈ)। 

 

ਉਥਾਹਪ੍ = ਹਵਸਥਾਪ੍ਤ ਕਰ ਕੇ, ਿਟਾ ਕੇ, ਹਿਟਾ ਕੇ। 

ਪੂ੍ਰਬ ਪੂ੍ਰਣ ਹਕਰਦੰਤ (ਹਕਹਰਆ ਹਵਿੇਿਣ)। 

ਗੁਜਰਾਤੀ - ਉਥਾਪ੍ਵੁ (ਿੇਠਾ ਂਉਤਾਰਨਾ, ਿਟਾਉਣਾ, ਉਲੰਘਣ ਕਰਨਾ); ਸੰਸਹਿਤ - ਉਤ-ਮਥਾਪ੍ਯਤੇ (उि-स्थापयिे - 

ਉਠਾਇਆ/ਉਭਾਹਰਆ ਿੋਇਆ ਿ)ੈ। 

 

ਹਕਸੁ = ਹਕਸ ਨੰੂ। 

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

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

 

ਨੋ = ਨੰੂ 

ਸੰਬੰਧਕ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਨੋ; ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਨੰੂ; ਬਰਜ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਿ - ਕਉ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਕਓ; ਸੰਸਹਿਤ - ਕਕਿਿ੍ (कक्षि् - ਹਕਸ) 

 

ਕਿੀਐ = ਆਖੀਏ, ਹਕਿਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ। 

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

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਕਹਿਣਾ; ਹਸੰਧੀ - ਕਿਣੁ (ਕਹਿਣਾ, ਬੋਲਣਾ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਕਿੇਇ/ਕਿਇ/ (ਕਹਿੰਦਾ ਿੈ); ਪ੍ਾਲੀ - ਕਥੇਹਤ 

(ਬੋਲਦਾ ਿੈ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਿੈ/ਉਪ੍ਦੇਿ ਹਦੰਦਾ ਿ)ੈ; ਸੰਸਹਿਤ - ਕਥਯਹਤ (कथयनि - ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਿੈ, ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ 

ਿੈ)। 

   

ਨਾਨਕਾ = ਿੇ ਨਾਨਕ! 

ਨਾਂਵ, ਸੰਬੋਧਨ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 
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ਸਭੁ ਹਕਛੁ = ਸਭ ਕੁਝ। 

ਹਵਿੇਿਣ (ਆਪੇ੍ ਆਹਪ੍ ਦਾ), ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕ ਵਚਨ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਸਭੁ; ਲਹਿੰਦੀ - ਸਭੋ; ਹਸੰਧੀ - ਸਭੁ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਿ - ਸੱਭ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਸੱਵ/ਸੱਬ; ਸੰਸਹਿਤ - ਸਰਵ (सवण - ਸਭ, 

ਿਰ ਕੋਈ) + ਿੈਹਥਲੀ/ਭੋਜਪੁ੍ਰੀ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਿ - ਹਕਛੁ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਹਕੰਹਚ; ਪ੍ਾਲੀ - ਹਕਹਚਚ; ਸੰਸਹਿਤ - ਹਕੰਹਚਤਿ੍/ਹਕੰਹਚਦਿ੍  

(ककंनचिि्/ककंनचदि् - ਕੁਝ)। 

 

ਆਪੇ੍ ਆਹਪ੍ = ਆਪ੍ ਿੀ ਆਪ੍, ਖੁਦ ਿੀ ਖੁਦ। 

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

ਅਪ੍ਭਰ ੰਿ - ਆਹਪ੍; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਅੱਪ੍ਣ;  ਸੰਸਹਿਤ - ਆਤ੍ਿਹਨਿ੍  (आत्मन ि् -ਆਪ੍)। 

 

॥੨॥ = ਦੂਜਾ ਸਲੋਕ ਸੰਪ੍ੂਰਨ। 

 

ਕਾਹਵਕ ਪ੍ਖ 

ਇਸ ਸਲੋਕ ਹਵਚ ਪ੍ਰਿਾਤਿਾ ਦੀਆਂ ਿਕਤੀਆਂ ਤੇ ਸਿਰਥਾਵਾਂ ਦੀ ਕਾਹਵਕ ਅਹਭਹਵਅਕਤੀ ਵੀ ਸਹਿਜ ਭਾਿਾਈ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ 

ਰਾਿੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿੈ। ਇਸ ਹਵਚ ਸਪ੍ਿਟ ਕਥਨ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਿੈ ਹਕ ਕੁਲ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਨੰੂ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ੍ ਿੀ ਸਾਜਦਾ, 

ਸੰਭਾਲਦਾ ਅਤੇ ਆਪ੍ ਿੀ ਉਨਹਾ ਂਦਾ ਸੰਘਾਰ ਕਰਦਾ ਿੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਹਬਨਾਂ ਹਕਸ ਅਗੇ ਅਰਜੋਈ ਕਰੀਏ ਜਦਹਕ ਉਿ 

ਸਭ ਕੁਝ ਆਪ੍ ਿੀ ਆਪ੍ ਿੈ। ਸਲੋਕ ਹਵਚ ‘ਥਾਹਪ੍-ਉਥਾਹਪ੍’ ਦੋ ਹਵਰੋਧੀ ਸਹਥਤੀਆ ਂਰਾਿੀਂ ਹਵਰੋਧ ਿੂਲਕ ਅਰਥ ਪੱ੍ਧਰੀ 

ਸਿਾਨੰਤਰਤਾ ਦੀ ਿੋਂਦ ਇਸ ਨੰੂ ਕਾਹਵਕ ਪੱ੍ਖੋਂ ਿੋਰ ਵਧੇਰੇ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਿ।ੈ 

 

ਇਸ ਸਲੋਕ ਦੀਆਂ ਹਤੰਨ ਤੁਕਾਂ ਿਨ ਹਜਨਹਾ ਂਦਾ ਿਾਤਰਾ ਹਵਧਾਨ ਿਿਵਾਰ ੧੪+੧੧, ੧੩+੧੧ ਅਤੇ ੧੪+੧੧ ਿੈ। ਇਸ ਨੰੂ 

ਦੋਿਰਾ ਛੰਦ ਅਧੀਨ ਰੱਹਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ। 
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ਪਉੜ  ॥ 

ਵਡ ੇਕ ਆ ਵਜਡਆਈਆ   ਜਕਛ ੁਕਹਣਾ ਕਹਣੁ ਨ ਿਾਇ ॥ 

ਸੋ ਕਰਿਾ ਕਾਦਰ ਕਰ ਮ ੁ  ਦੇ ਿ ਆ ਜਰਿਕ ੁਸੰਬਾਜਹ ॥ 

ਸਾਈ ਕਾਰ ਕਮਾਵਣ    ਧਜੁਰ ਛੋਡ  ਜਿੰਨੈ ਪਾਇ ॥ 

ਨਾਨਕ ਏਕ  ਬਾਹਰ    ਹੋਰ ਦੂਿ  ਨਾਹ  ਿਾਇ ॥ 

ਸੋ ਕਰ ੇਜਿ ਜਿਸ  ਰਿਾਇ ॥੨੪॥੧॥ ਸੁਧੁ॥ 

 

ਿਾਬਦਕ ਅਨੁਵਾਦ 

ਵੱਿੇ (ਪ੍ਰਭੂ) ਦੀਆ ਂ(ਬੇਅੰਤ) ਵਹਿਆਈਆ ਂ(ਿਨ); (ਉਨਹਾ ਂਦਾ) ਕੁਝ (ਵੀ) ਕਥਨ ਹਬਆਨ ਨਿੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। 

ਉਿ (ਕੁਦਰਤ ਦਾ) ਕਰਨਿਾਰ, ਿਾਲਕ ਤੇ ਰਹਿਿਤ ਕਰਨਾ ਵਾਲਾ ਿੈ; (ਉਿ ਿੀ) ਜੀਵਾ ਂਨੰੂ ਹਰਜ਼ਕ ਅਪ੍ੜਾਉਂਦਾ ਿੈ। 

(ਜੀਵਾਂ ਵਲੋਂ) ਉਿੀ ਕਾਰ ਕਿਾਉਣੀ (ਿੁੰਦੀ) ਿ,ੈ (ਹਜਿੜੀ) ਉਸ ਨੇ ਧੁਰ ਤੋਂ (ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਿੱਥ ੇਉਤ)ੇ ਪ੍ਾ ਛੱਿੀ ਿ।ੈ 

ਨਾਨਕ! ਕੇਵਲ ਇਕ (ਪ੍ਰਭੂ) ਤੋਂ ਹਬਨਾਂ, ਦੂਜੀ ਿੋਰ ਜਗਹਾ (ਬਚਾਅ ਲਈ) ਨਿੀਂ ਿੈ। 

(ਪ੍ਰਭੂ) ਉਿ (ਕੁਝ ਿੀ) ਕਰਦਾ ਿ,ੈ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਰਜ਼ਾ (ਿੁੰਦੀ) ਿੈ। 

 

ਭਾਵਾਰਥਕ-ਹਸਰਜਣਾਤਿਕ ਅਨੁਵਾਦ 

ਵੱਹਿਓਂ ਵੱਿੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀਆਂ ਬੇਅੰਤ ਵਹਿਆਈਆ ਂਿਨ; ਉਨਹਾ ਂਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਪੂ੍ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਹਬਆਨ ਨਿੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।2 

ਉਿ ਬੇਅੰਤ ਵਹਿਆਈਆ ਂਵਾਲਾ ਪ੍ਰਭੂ ਿੀ ਸਾਰੀ ਕੁਦਰਹਤ ਦਾ ਕਰਨਿਾਰ, ਿਾਲਕ ਤੇ ਸਾਹਰਆ ਂਉਪ੍ਰ ਹਿਿਰ ਕਰਨਾ ਵਾਲਾ 

ਿੈ। ਉਿ ਿੀ ਸਾਰ ੇਜੀਵਾ ਂਨੰੂ ਹਜਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਿੈ ਭੋਜਨ ਪ੍ਿੁੰਚਾਉਂਦਾ ਿੈ। 

ਜੀਵਾ ਂਨੇ ਜੀਵਨ ਹਵਚ ਉਿੀ ਕਾਰ ਕਿਾਉਣੀ ਿੁੰਦੀ ਿੈ, ਹਜਿੜੀ ਉਸ ਨੇ ਧੁਰ-ਦਰਗਾਿ ਤੋਂ ਉਨਹਾ ਂਦੇ ਿੱਥ ੇਉਤੇ ਪ੍ਾ ਹਦਤੀ ਿੈ। 

ਨਾਨਕ! ਇਕ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਿੋਰ ਦੂਜੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਿਰਣ ਲੈਣ ਲਈ ਨਿੀਂ ਿੈ। 

ਉਿ ਉਿੀ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਿੈ, ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਿੁੰਦੀ ਿੈ; ਇਸ ਲਈ ਿਨੁਖ ਨੰੂ ਉਸ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹਵਚ ਰਾਜੀ ਰਹਿਣਾ ਿੀ ਫਬਦਾ ਿੈ।3 

  

                                                

2 ਜੇ ਿਉ ਜਾਣਾ ਆਖਾ ਨਾਿੀ ਕਿਣਾ ਕਥਨੁ ਨ ਜਾਈ ॥ -ਗੁਰ ੂਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ੨ 

3 ਸੋ ਪ੍ਾਹਤਸਾਿ ੁਸਾਿਾ ਪ੍ਾਹਤਸਾਹਿਬ ੁਨਾਨਕ ਰਿਣੁ ਰਜਾਈ ॥੨੭॥  -ਗੁਰ ੂਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ੬ 
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ਪ੍ਦ ਅਰਥ 

ਵਿੇ = ਵੱਹਿਓਂ ਵੱਿ,ੇ ਿਿਾਨਤਿ (ਪ੍ਰਭੂ ਦੀਆ)ਂ। 

ਹਵਿੇਿਣ (ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ), ਸੰਬੰਧ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਵਿਾ/ਵਿੀ; ਲਹਿੰਦੀ - ਵੱਿਾ; ਹਸੰਧੀ - ਵਿੋ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ - ਵਿ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਵੱਿ; ਸੰਸਹਿਤ - ਵਿਰ/ਹਵਰਦ੍ਧ 

(वड्र/वृद्ध - ਵੱਿਾ, ਿਿਾਨ)। 

 

ਕੀਆ = ਦੀਆਂ। 

ਸੰਬੰਧਕ। 

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

 

ਵਹਿਆਈਆ = ਵਹਿਆਈਆ,ਂ ਹਸਫਤਾਂ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ। 

ਲਹਿੰਦੀ - ਵਹਿਆਈ/ਵਿਾਈ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ - ਵਿ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਵੱਿ; ਸੰਸਹਿਤ - ਵਿਰ (वड्र - ਵੱਿਾ, ਿਿਾਨ)। 

   

ਹਕਛੁ = ਕੁਝ। 

ਹਵਿੇਿਣ (ਕਿਣਾ ਦਾ), ਕਰਿ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕ ਵਚਨ। 

ਿੈਹਥਲੀ/ਭੋਜਪੁ੍ਰੀ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਿ - ਹਕਛੁ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਹਕੰਹਚ; ਪ੍ਾਲੀ - ਹਕਹਚਚ; ਸੰਸਹਿਤ - ਹਕੰਹਚਤਿ੍/ਹਕੰਹਚਦਿ੍  (ककंनचिि्/ककंनचदि् - 

ਕੁਝ)। 

 

ਕਿਣਾ = ਕਥਨ, ਹਬਓਰਾ, ਹਵਵਰਣ। 

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

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਕਹਿਣਾ; ਹਸੰਧੀ - ਕਿਣੁ (ਕਹਿਣਾ, ਬੋਲਣਾ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਕਿੇਇ/ਕਿਇ/ (ਕਹਿੰਦਾ ਿੈ); ਪ੍ਾਲੀ - ਕਥੇਹਤ 

(ਬੋਲਦਾ ਿੈ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਿੈ/ਉਪ੍ਦੇਿ ਹਦੰਦਾ ਿ)ੈ; ਸੰਸਹਿਤ - ਕਥਯਹਤ (कथयनि - ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਿੈ, ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ 

ਿੈ)। 
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ਕਿਣੁ (ਨ) ਜਾਇ4 = ਕਹਿਆ (ਨਿੀਂ) ਜਾ ਸਕਦਾ, ਹਬਆਨ/ਵਰਣਨ (ਨਿੀਂ) ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ)। 

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

ਹਸੰਧੀ - ਕਿਣੁ (ਕਹਿਣਾ, ਬੋਲਣਾ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਕਿੇਇ/ਕਿਇ/ (ਕਹਿੰਦਾ ਿੈ); ਪ੍ਾਲੀ - ਕਥੇਹਤ (ਬੋਲਦਾ ਿ,ੈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ 

ਿੈ/ਉਪ੍ਦੇਿ ਹਦੰਦਾ ਿ)ੈ; ਸੰਸਹਿਤ - ਕਥਯਹਤ (कथयनि - ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਿ,ੈ ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ ਿ)ੈ + ਅਪ੍ਭਰ ੰਿ/ਪ੍ਰਾਹਿਤ - 

ਜਾਇ; ਸੰਸਹਿਤ - ਯਾਹਤ (यानि - ਜਾਂਦਾ ਿੈ, ਗਿਨ ਕਰਦਾ ਿੈ)। 

 

ਸੋ = ਉਿ। 

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

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

 

ਕਰਤਾ = ਕਰਨਵਾਲਾ, ਕਰਨਿਾਰ/ਰਚਨਿਾਰ ਕਰਤਾਰ, ਕਰਤਾਪੁ੍ਰਖ। 

ਹਵਿੇਿਣ (ਸੋ ਦਾ); ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ, ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਅਪ੍ਭਰ ੰਿ - ਕਰਤਾ; ਸੰਸਹਿਤ - ਕਰ੍ਤਾ (किाण - ਕਰਨ ਵਾਲਾ)। 

 

ਕਾਹਦਰ ੁ= ਕਾਦਰ, ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਿਾਲਕ, ਸਰਬ-ਿਕਤੀਿਾਨ ਪ੍ਰਭੂ।  

ਹਵਿੇਿਣ (ਸੋ ਦਾ), ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।  

ਅਰਬੀ - ਕਾਹਦਰ (ਕੁਦਰਤ ਵਾਲਾ, ਕੁਦਰਤੀ ਤਾਕਤ ਰਖਣ ਵਾਲਾ)।  

 

ਕਰੀਿੁ = ਕਰਿ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਰਹਿਿਤ/ਬਖਹਿਿ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। 

ਹਵਿੇਿਣ (ਸੋ ਦਾ), ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਅਰਬੀ - ਕਰੀਿ (ਹਿਿਰਵਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਬਖਹਿਿ ਵਾਲਾ, ਹਿਪ੍ਾਲੂ); ਕਰਿ (ਹਿਿਰਵਾਨੀ, ਬਖਹਿਿ)। 

 

ਦੇ ਸੰਬਾਹਿ = ਹਦੰਦਾ ਿੈ ਅਪ੍ੜਾ, ਅਪ੍ੜਾ ਹਦੰਦਾ ਿੈ, ਪ੍ਿੁੰਚਾਉਂਦਾ/ਅਪ੍ੜਾਉਂਦਾ ਿ।ੈ 

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

                                                

4 ਹਕਹਰਆ ਦਾ ਿੁਖ ਅੰਿ 'ਕਿਣੁ' ਅਤੇ ਕਾਲ ਬੋਧਕ ਅੰਿ 'ਜਾਇ'। 
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ਅਪ੍ਭਰ ੰਿ - ਦੇ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਦੇਇ/ਦਾਇ; ਪ੍ਾਲੀ/ਸੰਸਹਿਤ - ਦਦਾਹਤ (ददानि - ਹਦੰਦਾ ਿੈ) + ਅਪ੍ਭਰ ੰਿ - ਸੰਵਾਿ (ਹਖਚ ਕੇ ਲੈ 

ਜਾਣਾ, ਹਤਆਰੀ ਕਰਨਾ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਸੰਵਾਿਅਇ (ਚਲਾਉਂਦਾ ਿੈ, ਹਤਆਰ ਕਰਦਾ ਿੈ); ਸੰਸਹਿਤ - ਸੰਵਾਿਯਹਤ (संवाहयनि 

- ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ  ਿ,ੈ ਚਲਾਉਂਦਾ ਿੈ)। 

 

ਜੀਆ = ਜੀਵਾਂ (ਨੰੂ)। 

ਨਾਂਵ, ਸੰਪ੍ਰਦਾਨ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ।  

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

 

ਹਰਜਕੁ = ਹਰਜ਼ਕ, ਭੋਜਨ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਿ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਅਰਬੀ - ਹਰਜ਼ਕ (ਰੋਜ਼ੀ, ਜੀਹਵਕਾ, ਖ਼ੁਰਾਕ)। 

 

ਸਾਈ = ਉਿੀ, ਉਿ ਿੀ। 

ਪ੍ੜਨਾਂਵੀ ਹਵਿੇਿਣ (ਕਾਰ ਦਾ), ਕਰਿ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

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

 

ਕਾਰ = ਕਾਰ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਿ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।  

ਲਹਿੰਦੀ - ਕਾਰ (ਕੰਿ); ਹਸੰਧੀ - ਕਾਹਰ (ਕੰਿ, ਹਕੱਤਾ);  ਸੰਸਹਿਤ - ਕਾਰ  (कार -  ਕਾਰ, ਕੰਿ)। 

 

ਕਿਾਵਣੀ = ਕਿਾਉਣੀ ਿ,ੈ ਕਿਾਉਣੀ/ਕਰਨੀ ਿੁੰਦੀ ਿੈ। 

ਹਕਹਰਆ, ਸੰਭਾਵ ਭਹਵਖਤ ਕਾਲ; ਅਨ ਪੁ੍ਰਖ, ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਲਹਿੰਦੀ - ਕਿਾਵਣ;  ਹਸੰਧੀ - ਕਿਾਇਣੁ; ਕਿਿੀਰੀ - ਕਿਾਵੁਨ (ਕੰਿ ਕਰਨਾ, ਕਿਾਉਣਾ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਕੱਿਾਵੇਇ; ਦਰਦ - 

ਕਿਾਵਹਤ; ਸੰਸਹਿਤ ਕਰ੍ਿਾਪ੍ਯਹਤ (कमणमापयनि - ਕੰਿ ਕਰਦਾ ਿ,ੈ ਕਿਾਉਂਦਾ ਿੈ)। 
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ਧੁਹਰ = ਧੁਰ ਤੋਂ, ਧੁਰ-ਦਰਗਾਿ ਤੋਂ। 

ਨਾਂਵ, ਅਪ੍ਾਦਾਨ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਲਹਿੰਦੀ - ਧੁਰ (ਧੁਰ/ਅਰੰਭ); ਹਸੰਧੀ - ਧੁਰੁ (ਿੂਲ, ਸਰੋਤ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਧੁਰ (ਖੰਬਾ); ਪ੍ਾਲੀ - ਧੁਰ (ਜੂਲਾ/ਪੰ੍ਜਾਲੀ, ਖੰਬਾ, ਹਕਸੇ 

ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹਸਰਾ/ਿੁਖ ਭਾਗ); ਸੰਸਹਿਤ - ਧੁਰ (धुर - ਜੂਲਾ ਜਾਂ ਜੂਲੇ ਦੀ ਲੰਿੀ ਲੱਕੜ)। 

 

ਛੋਿੀ ਪ੍ਾਇ = (ਭਾਗਾ ਂਹਵਚ) ਪ੍ਾ ਛੱਿੀ ਿੈ, ਪ੍ਾ ਰਖੀ ਿੈ, ਪ੍ਾ ਹਦਤੀ ਿੈ। 

ਸੰਜੁਕਤ ਹਕਹਰਆ, ਭੁਤ ਕਾਲ; ਅਨ ਪੁ੍ਰਖ, ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਛੋਹਿ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਿ - ਛੋੱਹਿਅ (ਛੱਿ ਕੇ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਛੋਿੇਇ (ਗੁਆਉਂਦਾ ਿੈ); ਸੰਸਹਿਤ - ਕ੍ਿੋਟਯਹਤ 

(क्षोटयनि - ਸੁੱਟਦਾ ਿੈ)। + ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਪ੍ਾਉਣਾ; ਲਹਿੰਦੀ - ਪ੍ਾਵਣ; ਹਸੰਧੀ - ਪ੍ਾਇਣੁ (ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨਾ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - 

ਪ੍ਾਵਇ (ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਦਾ ਿ)ੈ; ਪ੍ਾਲੀ - ਪ੍ਾਪੇ੍ਹਤ (ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਦਾ ਿੈ, ਹਲਆਉਂਦਾ ਿ)ੈ; ਸੰਸਹਿਤ - ਪ੍ਰਾਪ੍ਯਹਤ (प्रापयनि - 

ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਾਉਂਦਾ ਿ,ੈ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਦਾ ਿ)ੈ 

 

ਹਤੰਨੈ = ਉਸ ਨੇ। 

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

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

 

ਨਾਨਕ = ਨਾਨਕ! 

ਨਾਂਵ, ਸੰਬੋਧਨ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

 

ਏਕੀ = ਇਕ ਿੀ, ਕੇਵਲ ਇਕ। 

ਹਵਿੇਿਣ (ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ), ਕਰਿ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

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

 

ਬਾਿਰੀ = ਹਬਨਾ,ਂ ਬਗੈਰ। 

ਸੰਬੰਧਕ। 
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ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਬਾਿਰਾ/ਬਾਿਰੀ; ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਗੁਜਰਾਤੀ - ਬਾਿਹਰ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਿ - ਬਾਹਿਹਰ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਬਾਹਿਰੋ/ਬਾਹਿਰ (ਬਾਿਰੀ, 

ਬਾਿਰ ਵਾਲਾ, ਪ੍ਰੇ); ਪ੍ਾਲੀ/ਸੰਸਹਿਤ - ਬਾਹਿਰ (बानहर - ਬਾਿਰੀ, ਬਿਰੂਨੀ)। 

   

ਿੋਰ = ਿੋਰ।  

ਹਵਿੇਿਣ (ਜਾਇ ਦਾ), ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਿੋਰ/ਿੋਰੁ/ਿੋਹਰ; ਲਹਿੰਦੀ - ਿੋਰ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਅਵਰ; ਪ੍ਾਲੀ/ਸੰਸਹਿਤ - ਅਪ੍ਰਿ੍ (अपरि् - ਿੋਰ)। 

 

ਦੂਜੀ = ਦੂਜੀ। 

ਹਵਿੇਿਣ (ਜਾਇ ਦਾ), ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।  

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ/ਲਹਿੰਦੀ - ਦੂਜੀ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਿ - ਦੱੁਜਅ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਦੁਈ (ਦੂਜੀ); ਪ੍ਾਲੀ - ਦੁਹਤੱਯਤਾ (ਹਿੱਤਰਤਾ);  ਸੰਸਹਿਤ - 

ਦੁਤੀਯ (दिुीय - ਦੂਜਾ/ਦੂਜੀ)। 

 

ਨਾਿੀ = ਨਿੀਂ। 

ਹਨਪ੍ਾਤ। 

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

 

ਜਾਇ = ਜਗਹਾ, ਥਾਂ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।  

ਫ਼ਾਰਸੀ - ਜਾ/ਜਾਯ (ਜਗਹਾ, ਸਥਾਨ, ਥਾਂ)  

 

ਸੋ = ਉਿ (ਕੁਝ)। 

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

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

 

ਕਰ ੇ= ਕਰਦਾ ਿੈ। 

ਹਕਹਰਆ, ਵਰਤਿਾਨ ਕਾਲ; ਅਨ ਪੁ੍ਰਖ, ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 
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ਬਰਜ - ਕਰ;ੇ ਅਪ੍ਭਰ ੰਿ - ਕਹਰਅ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਕਹਰਇ; ਸੰਸਹਿਤ - ਕਰੋਹਤ (करोनि - ਕਰਦਾ ਿ)ੈ। 

 

ਹਜ = ਹਜਿੜੀ। 

ਪ੍ੜਨਾਂਵ , ਕਰਿ ਕਾਰਕ; ਅਨ ਪੁ੍ਰਖ, ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

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

 

ਹਤਸੈ = ਹਤਸ ਦੀ, ਉਸ ਦੀ। 

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

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਹਤਸ;ੁ ਅਪ੍ਭਰ ੰਿ/ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਹਤੱਸ; ਸੰਸਹਿਤ - ਤਹਮਿਨਿ੍ (िनस्म ि् - ਉਸ ਹਵਚ)। 

 

ਰਜਾਇ = ਰਜ਼ਾ, ਿਰਜ਼ੀ। 

ਨਾਂਵ, ਅਹਧਕਰਣ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਅਰਬੀ - ਰਜ਼ਾ/ਹਰਜ਼ਾ (ਿਰਜ਼ੀ, ਖਿੁੀ)।  

 

॥੨੪॥ = ਚਉਵੀਵੀਂ ਪ੍ਉੜੀ ਸੰਪ੍ੂਰਨ।   

 

॥੧॥ ਸੁਧੁ5॥ = ਇਕ ਬਾਣੀ (ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ) ਸੰਪ੍ੂਰਨ।  

                                                

5 “ਕੁਝ ਿੱਥ ਹਲਖਤ ਬੀੜਾ ਂਹਵਚ ਇਿ ਸੰਪ੍ਾਦਕੀ ਸੂਚਨਾ ਦਰਜ ਨਿੀਂ ਿੈ। ਸਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁ੍ਰੀ ਬੀੜ ਹਵਚ ‘ਸੁਧ’ੁ ਿਾਿੀਏ ‘ਤੇ 

ਹਲਹਖਆ ਿੈ।” -ਭਾਈ ਜੋਧ ਹਸੰਘ, ਕਰਤਾਰਪੁ੍ਰੀ ਬੀੜ ਦੇ ਦਰਿਨ, ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਹਸਟੀ, ਪ੍ਹਟਆਲਾ, ੧੯੬੮, ਪੰ੍ਨਾ ੭੩  

“ਇਿ ਪ੍ਾਠ, ਹਕਸੇ ਹਲਖਤੀ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹਵਚ, ਹਕਸੇ ਭੀ ਵਾਰ ਨਾਲ ਨਿੀਂ ਲਭਦਾ। ਕਰਤਾਰਪੁ੍ਰੀ ਬੀੜ ‘ਚ ਹਲਖਾਰੀ ਦੇ ਿੀ 

ਿੱਥ-ਕਲਿ ਨਾਲ ਹਲਹਖਆ ਵੇਖਦੇ ਿਾਂ। ਹਜਥੋਂ ਛਾਪੇ੍ਖਾਨੇ ਵਾਹਲਆ ਂਿੱਖੀ ਤੇ ਿੱਖੀ ਿਾਰਨੀ ਅਰੰਭੀ ਿੈ। ਸੋ, ਇਿ ਗਲਤ ਤੇ ਗੈਰ 

ਜਰੂਰੀ ਰੀਸ ਛਿ ਦੇਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ।” -ਸ. ਰਣਧੀਰ ਹਸੰਘ (ਸੰਪ੍ਾਦਕ), ਪ੍ਾਠ ਭੇਦਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ, ਸਕੱਤਰ ਹਿਰੋਿਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ 

ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਿੇਟੀ, ਅੰਹਿਰਤਸਰ, ੧੯੭੭, ਪੰ੍ਨਾ ੩੫॥) 

 

ਹਸਖ-ਰੀ ਦੀ ਟੀਿ ਨੇ ਆਪ੍ ਵੀ ਦੇਹਖਆ ਿੈ ਹਕ ਬਿੁਤੀਆ ਂਿਥ ਹਲਖਤ ਬੀੜਾ ਂਹਵਚ ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਸੰਪ੍ਾਦਕੀ ਸੂਚਨਾ ਨਿੀਂ ਿੈ। 
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ਪ੍ਾਠਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਿੇਠਾ ਂਿਾ. ਰਤਨ ਹਸੰਘ ਜੱਗੀ ਵਲੋਂ  ਹਦਤਾ ਨੋਟ ਹਦਤਾ ਜਾ ਹਰਿਾ ਿੈ। ਉਿ ਹਲਖਦ ੇਿਨ: “ਗੁਰ ੂਗਰੰਥ 

ਸਾਹਿਬ ਦੀਆ ਂਿੇਠ ਹਲਹਖਆ ਂਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਹਵਚ ‘ਸੁਧ’ੁ ਿਬਦ ਦੀ ਹਵਿੇਿ ਰੂਪ੍ ਹਵਚ ਵਰਤੋਂ ਿੋਈ ਿੈ: ਹਸਰੀ ਰਾਗ ਕੀ ਵਾਰ 

ਿਿਲਾ ੪, ਿਾਝ ਕੀ ਵਾਰ ਿਿਲਾ ੧, ਗਉੜੀ ਕੀ ਵਾਰ ਿਿਲਾ ੪,  ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਿਿਲਾ ੧,  ਗੂਜਰੀ ਕੀ ਵਾਰ ਿਿਲਾ ੩, 

ਗੂਜਰੀ ਕੀ ਵਾਰ ਿਿਲਾ ੫, ਹਬਿਾਗੜੇ ਕੀ ਵਾਰ ਿਿਲਾ ੪, ਵਿਿੰਸ ਕੀ ਵਾਰ ਿਿਲਾ ੪, ਸੋਰਹਠ ਕੀ ਵਾਰ ਿਿਲਾ ੪, 

ਹਬਲਾਵਲ ਕੀ ਵਾਰ ਿਿਲਾ ੪, ਰਾਿਕਲੀ ਕੀ ਵਾਰ ਿਿਲਾ ੩, ਰਾਿਕਲੀ ਕੀ ਵਾਰ ਿਿਲਾ ੫, ਿਾਰ ੂਵਾਰ ਿਿਲਾ ੩,  ਸਾਰੰਗ 

ਕੀ ਵਾਰ ਿਿਲਾ ੪, ਿਲਾਰ ਕੀ ਵਾਰ ਿਿਲਾ ੧, ਕਾਨੜੇ ਕੀ ਵਾਰ ਿਿਲਾ ੪। 

ਪੰ੍ਜਵੇਂ ਿਿਲੇ ਦੁਆਰਾ ਰਹਚਤ ਗੂਜਰੀ ਰਾਗ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਅੰਤ ਹਵਚ ਿੋਰ ਵਾਰਾ ਂਤੋਂ ਹਵਲਖਣ ‘ਸੁਧ ੁਕੀਚੇ’ ਹਲਹਖਆ ਿੋਇਆ ਿੈ। 

ਿੇਠ ਹਲਖੀਆ ਂ੫ ਵਾਰਾ ਂਦੇ ਅੰਤ ਹਵਚ ‘ਸੁਧੁ’ ਜਾ ਂ‘ਸੁਧੁ ਕੀਚੇ’ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਅੰਕਤ ਨਿੀਂ ਕੀਤਾ ਹਗਆ: ਜੈਤਸਰੀ ਕੀ 

ਵਾਰ, ਸੂਿੀ ਕੀ ਵਾਰ ਿਿਲਾ ੩, ਰਾਿਕਲੀ ਰਾਗ ਹਵਚ ਸਤੇ ਬਲਵਿੰ ਕੀ ਵਾਰ,  ਿਾਰ ੂਵਾਰ ਿਿਲਾ ੫, ਬਸੰਤ ਕੀ ਵਾਰ ਿਿਲਾ 

੫ 

 

ਇਿ ਗੱਲ ਹਵਿੇਿ ਤੌਰ ਤੇ ਹਧਆਨ ਦੇਣ ਜੋਗ ਿ ੈਹਕ ਗੁਰ ੂਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਕਸੇ ਿੋਰ ਛੋਟੀ ਜਾਂ ਲੰਬੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਤ ਹਵਚ ‘ਸੁਧ’ੁ 

ਜਾਂ ‘ਸੁਧ ੁਕੀਚ’ੇ ਨਿੀਂ ਆਇਆ। ਹਵਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਨਹਾਂ ਦੋਿਾਂ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੀ ਆਪ੍ਣੇ-ਆਪ੍ਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਵਆਹਖਆ ਕੀਤੀ ਿੈ। 

 

1. ਫ਼ਰੀਦਕੋਟੀ ਟੀਕ ੇਦਾ ਿੱਤ ਿੈ ਹਕ ਵਾਰਾ ਂਦੀ ਸੰਪ੍ਾਦਨਾ ਸਿੇਂ ਸਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਉਹਚਤ ਿਿ ਹਵਚ ਰਖਣ ਵਾਸਤ ੇਗੁਰ ੂਜੀ ਨੇ ਭਾਈ 

ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੰੂ ਆਹਗਆ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਉੜੀਆ ਂਨਾਲ ਸਲੋਕਾ ਂਨੰੂ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰ ੂਜੀ ਤੋਂ ਿੁਧਤਾ 

ਪ੍ਰਿਾਹਣਤ ਕਰਵਾਈ। ਸੋ ‘ਸੁਧੁ’ ਦਾ ਭਾਵ ਿੈ: ਸਲੋਕਾ ਂਅਤੇ ਪ੍ਉੜੀਆ ਂਦਾ ਿਿ ਠੀਕ ਿੈ। ‘ਸੁਧ ੁਕੀਚੇ’ ਗੁਰ ੂਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ 

ਹਧਆਨ ਧਰ ਕੇ ਗੁਰ ੂਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਵਲੋਂ  ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਿੈ ਹਕ ਉਿ ਆਪ੍ ਪ੍ਾਠ ਿੁਧ ਕਰ ਲੈਣ। 

2. ਭਾਈ ਵੀਰ ਹਸੰਘ ਦਾ ਿੱਤ ਿੈ ਹਕ ਗੁਰ ੂਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹਲਖਣ ਸਿੇਂ ਪ੍ਹਿਲਾ ਂਹਲਖਾਰੀ ਨੇ ਸਲੋਕਾਂ ਨਾਲ 

ਿਿਲੇ ਦਾ ਹਸਰਲੇਖ ਨਿੀਂ ਹਲਹਖਆ ਸੀ, ਗੁਰ ੂਜੀ ਦੀ ਆਹਗਆ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਇਿ ਸੋਧ ਕਰ ਲਈ ਗਈ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 

‘ਸੁਧ’ੁ ਅੰਹਕਤ ਕਰ ਹਦਤਾ। 

3. ਪ੍ਰੋ. ਸਾਹਿਬ ਹਸੰਘ ਨੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਹਸੰਘ ਦੇ ਿੱਤ ਦੀ ਪੁ੍ਿਟੀ ਕੀਤੀ ਿੈ। ਆਪ੍ਣੇ ਵੀਚਾਰ ਦੀ ਪੁ੍ਿਟੀ ਵਾਸਤ ੇਉਿ ਹਲਖਦ ੇਿਨ 

ਹਕ ਹਜਨਹਾ ਂਪੰ੍ਜ ਵਾਰਾ ਂਦੇ ਅੰਤ ਹਵਚ ਇਿ ਸੰਕੇਤ ਨਿੀਂ ਿਨ, ਉਨਹਾਂ ਹਵਚੋਂ ਸੱਤੇ ਬਲਵੰਿ ਅਤੇ ਬਸੰਤ ਕੀ ਵਾਰ ਹਵਚ ਕੋਈ ਸਲੋਕ 

ਦਰਜ ਨਿੀਂ ਿੈ। ਦੋ ਵਾਰਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀਆਂ ਆਪ੍ਣੀਆਂ ਿਨ, ਹਜਨਹਾਂ ਹਵਚ ਸਲੋਕ ਵੀ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਿੀ ਿਨ, ਹਜਸ 

ਕਾਰਨ ਸੋਧ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਿੀ ਨਿੀਂ ਸੀ। 

4. ਕੁਝ ਹਵਦਵਾਨਾ ਂਦੀ ਿਾਨਤਾ ਿੈ ਹਕ ‘ਸੁਧ’ੁ ਿਬਦ ਰਾਿੀ ਇਿ ਸੂਹਚਤ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਿੈ ਹਕ ਸੰਬੰਹਧਤ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਾਠ ਅਸਲ 

ਨਾਲ ਹਿਲਾ ਕੇ ਿੁਧ ਕਰ ਹਲਆ ਹਗਆ ਿ।ੈ 

ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਵਾਲੇ ਟੀਕ ੇਦੇ ਿੱਤ ਹਵਚ ਅਤੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਹਸੰਘ ਅਥਵਾ ਪ੍ਰੋ. ਸਾਹਿਬ ਹਸੰਘ ਦੇ ਿੱਤ ਹਵਚ ਇਤਨਾ ਿੀ ਅੰਤਰ ਿੈ, ਹਕ 

ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਵਾਲਾ ਟੀਕਾਕਾਰ ਇਸ ਨੰੂ ਸਲੋਕਾ ਂਦੇ ਿਿ ਨਾਲ ਸੰਬੰਹਧਤ ਕਰਦਾ ਿੈ, ਜਦੋਂ ਹਕ ਭਾਈ ਵੀਰ ਹਸੰਘ ਦੇ ਿੱਤ ਵਾਲੇ 

ਹਵਦਵਾਨ ਸਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਿਿਲਾ ਹਲਖਣ ਨੰੂ ਿੁਖ ਸਿੱਹਸਆ ਦੱਸਦੇ ਿਨ। ਕਰਤਾਰਪੁ੍ਰੀ ਬੀੜ ਹਵਚ ਗੁਰ ੂਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 

ਪ੍ਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜੋ ‘ਹਸਰੀ ਰਾਗ’ ਅੰਦਰ ਆਈ ਿੈ, ਉਸ ਹਵਚ ਸਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਿਿਲੇ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਿਗਰੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਿੈ। ਕੁਝ 
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ਕਾਹਵਕ ਪ੍ਖ 

ਇਸ ਪ੍ਉੜੀ ਹਵਚ ਵੀ ਸਹਿਜ ਭਾਿਾਈ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿੋਈ ਿੈ। ਸਪ੍ਿਟ ਫੁਰਿਾਨ ਿ ੈਹਕ ਵੱਿੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀਆ ਂਵਹਿਆਈਆ ਂ

ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਿੀਂ ਹਕਿਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਿ ‘ਕਰਤਾ’ (ਹਸਰਿਟੀ ਦਾ ਹਸਰਜਣਿਾਰ), ‘ਕਾਦਰੁ’ (ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਿਾਲਕ) ਅਤੇ ‘ਕਰੀਿੁ’ 

(ਬਖਹਿਿਾ ਂਕਰਨ ਵਾਲਾ) ਿੈ, ਜੋ ਆਪ੍ ਜੀਆ ਂਨੰੂ ਹਰਜਕ ਪ੍ਿੁੰਚਾਉਂਦਾ ਿ।ੈ ਜੀਵ ਉਿੀ ਕਾਰ ਕਰਦੇ ਿਨ, ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਿੁੰਦੀ 

ਿੈ। ਉਸ ਇਕ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਬਾਿਰ ਿੋਰ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਿੀਂ ਿੈ ਿਰਣ ਲੈਣ ਲਈ। ਿਨੁਖ ਨੰੂ ਉਸ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹਵਚ ਚੱਲਣਾ ਿੀ ਫਬਦਾ ਿੈ। 

 

‘ਵਿੇ ਕੀਆ ਵਹਿਆਈਆ’, ‘ਹਕਛੁ ਕਿਣਾ ਕਿਣੁ’, ‘ਕਰਤਾ ਕਾਦਰੁ ਕਰੀਿ’, ‘ਕਾਰ ਕਿਾਵਣੀ’ ਆਹਦ ਹਵਚ ਅਨੁਪ੍ਰਾਸ 

ਅਲੰਕਾਰ ਆਇਆ ਿੈ। 

 

ਇਸ ਪ੍ਉੜੀ ਦਾ ਿਾਤਰਾ ਹਵਧਾਨ ੧੫+੧੩ (ਪ੍ਹਿਲੀ), ੧੪+੧੩ (ਦੂਜੀ), ੧੩+੧੩ (ਤੀਜੀ) ਅਤੇ ੧੩+੧੧ (ਚਉਥੀ) ਿੈ। 

ਪੰ੍ਜਵੀਂ ਤੁਕ ਹਵਚ ੧੪ ਿਾਤਰਾਵਾ ਂਿਨ। 

                                                                                                                                                  

ਤੁਕਾਂ ਦ ੇਿਿ ਹਵਚ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿੈ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਵਾਰਾ ਂਦੀ ਹਧਆਨ ਨਾਲ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਦੋ ਿੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਸਨ: 

ਇਕ ਸਲੋਕਾਂ ਦਾ ਿਿ ਹਨਰਧਾਹਰਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਿਿਲੇ ਅੰਹਕਤ ਕਰਨਾ। ਹਕਉਂਹਕ ਗੁਰ ੂਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 

ਸੰਪ੍ਾਦਨਾ ਤੋਂ ਪ੍ਹਿਲਾਂ ਸਲੋਕ ਰੂਪ੍ ਸੰਪ੍ਦਾ, ਵਾਰਾਂ ਹਵਚ ਸੰਪ੍ਾਹਦਤ ਨਿੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਿੋਈ, ਜੋ ‘ਸਲੋਕ ਵਾਰਾਂ ਤੇ ਵਧੀਕ’ ਹਸਰਲੇਖ 

ਤੋਂ ਇਕ ਦਿ ਸਪ੍ਿਟ ਿ,ੈ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਉਨਹਾ ਂਦਾ ਉਹਚਤ ਿਿ ਹਨਿਹਚਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਿਿਲੇ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਅੰਹਕਤ 

ਕਰਨਾ, ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਹਜਥੋਂ ਤਕ ਿਿਲੇ ਅੰਹਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ‘ਹਸਰੀ ਰਾਗ ਕੀ ਵਾਰ’ 

ਹਵਚ ਹਵਧੀ ਹਨਰਧਾਹਰਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੰੂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਾਂਚਣ ਦੀ ਕੋਈ ਹਵਿੇਿ ਲੋੜ ਨਿੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਤਰਹਾ ਂਫ਼ਰੀਦਕੋਟ 

ਵਾਲੇ ਟੀਕ ੇਦਾ ਿੱਤ ਿੀ ਉਹਚਤ ਿੰਨਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿ।ੈ 

ਹਜਥੋਂ ਤਕ ਇਸ ਸੰਕੇਤ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਬਾਣੀ ਨੰੂ ਿੂਲ ਖਰੜ ੇਨਾਲ ਹਿਲਾ ਕੇ ਸੋਧ ਲੈਣ ਨਾਲ ਜੋਹੜਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ, ਜੇ ਇਸ ਕਰ ਕੇ 

‘ਸੁਧ’ੁ ਅੰਹਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾ ਂਹਫਰ ਇਿ ਸੰਕੇਤ ਿੋਰ ਬਾਣੀਆ ਂਨਾਲ ਵੀ ਿੋਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਸੀ।” -ਿਾ. ਰਤਨ ਹਸੰਘ ਜੱਗੀ 

(ਸੰਪ੍ਾਦਕ), ਹਨਰੁਕਤ ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ (ਹਜਲਦ ਪੰ੍ਜਵੀਂ), ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਹਸਟੀ, ਪ੍ਹਟਆਲਾ, ੨੦੦੭, ਪੰ੍ਨਾ ੧੩੧-

੧੩੨ 


