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ਪ੍ਉੜੀ ੪ 

 

ਜਾਣ-ਪ੍ਛਾਣ 

ਚਉਥੀ ਪ੍ਉੜੀ ਨਾਲ ੨ ਸਲੋਕ ਦਰਜ ਿਨ। ਪ੍ਹਿਲੇ ਸਲੋਕ ਦੀਆ ਂ੧੪ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੀਆ ਂ੧੦ ਤੁਕਾਂ ਿਨ। ਪ੍ਹਿਲੇ ਸਲੋਕ ਹਵਚ 

ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਸਮੂਿ ਵਰਤਾਹਰਆ ਂਅਤੇ ਿਸਤੀਆ ਂਨੰੂ ਇਲਾਿੀ-ਿੁਕਮ ਹਵਚ ਹਵਚਰਦੇ ਦਰਸਾਕ ੇਹਦਰੜਹ ਕਰਵਾਇਆ ਹਗਆ ਿੈ 

ਹਕ ਕੇਵਲ ਇਕ ਹਨਰੰਕਾਰ-ਪ੍ਰਭੂ ਿੀ ਭੈ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਿੈ। ਉਸ ‘ਹਨਰਭਉ’ ਦੀ ਸ਼ਰਣ ਹਵਚ ਆ ਕੇ ਿੀ ਦੁਹਨਆਵੀ ਜੀਵ ਉਸ ਦੀ 

ਬਖਹਸ਼ਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਾਤਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਿਰ ਹਕਸਮ ਦੇ ਡਰ-ਭਉ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਿੋ ਸਕਦੇ ਿਨ। ਦੂਜੇ ਸਲੋਕ ਹਵਚ ਪੌ੍ਰਾਣਕ ਪ੍ਾਤਰਾਂ ਦੇ 

ਨਾਟਕੀ ਰੂਪ੍ਾਂਤਰਣ (ਰਾਮਲੀਲਾ, ਰਾਸਲੀਲਾ ਆਹਦ) ਨੰੂ ਮੰਚ ਉਪ੍ਰ ਪੇ੍ਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਲਾਕਾਰਾ ਂ(ਰਾਸਧਾਰੀਆ)ਂ ਦਾ ਹਿਕਰ 

ਕੀਤਾ ਿ।ੈ ਪ੍ਉੜੀ ਹਵਚ ਹਨਰੰਕਾਰ-ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹਗਆਨ ਨੰੂ ਿਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਦੱਸੀ ਿੈ। 

 

ਸਲੋਕ ਮਃ ੧ ॥ 

ਭੈ ਵਿਵਿ  ਪਿਣੁ ਿਹੈ ਸਦਿਾਉ ॥ ਭੈ ਵਿਵਿ  ਿਲਵਹ ਲਖ ਦਰੀਆਉ ॥ 

ਭੈ ਵਿਵਿ  ਅਗਵਿ ਕਢੈ ਿੇਗਾਵਰ ॥ ਭੈ ਵਿਵਿ  ਧਰਤੀ ਦਬੀ ਭਾਵਰ ॥ 

ਭੈ ਵਿਵਿ  ਇੰਦੁ ਵਿਰ ੈਵਸਰ ਭਾਵਰ ॥ ਭੈ ਵਿਵਿ  ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰ ੁ॥ 

ਭੈ ਵਿਵਿ ਸੂਰਜੁ  ਭੈ ਵਿਵਿ ਿੰਦੁ ॥ ਕੋਹ ਕਰੋੜੀ ਿਲਤ  ਿ ਅੰਤੁ ॥ 

ਭੈ ਵਿਵਿ  ਵਸਧ ਬਧੁ ਸੁਰ ਿਾਥ ॥ ਭੈ ਵਿਵਿ  ਆਡਾਣੇ ਆਕਾਸ ॥ 

ਭੈ ਵਿਵਿ  ਜੋਧ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰ ॥ ਭੈ ਵਿਵਿ  ਆਿਵਹ ਜਾਿਵਹ ਪੂਰ ॥ 

ਸਗਵਲਆ  ਭਉ ਵਲਵਖਆ ਵਸਵਰ ਲੇਖ ੁ॥ ਿਾਿਕ  ਵਿਰਭਉ ਵਿਰੰਕਾਰ ੁਸਿੁ ਏਕ ੁ॥੧॥ 

 

ਸ਼ਾਬਦਕ ਅਨੁਵਾਦ 

ਭੈ ਹਵਚ ਵਹਿੰਦਾ ਿੈ ਪ੍ਉਣ, ਸਦਾ ਵਿਾਉ ਹਵਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ।  ਭੈ ਹਵਚ ਚਲਦੇ ਿਨ, ਲਖਾ ਂਦਹਰਆ। 

ਭੈ ਹਵਚ ਅਗਨੀ ਹਬਨਾ ਂਮਿਦੂਰੀ ਕਰਦੀ ਿ ੈਕਾਰ। ਭੈ ਹਵਚ ਧਰਤੀ ਦੱਬੀ ਿ ੈਿੇਠ ਭਾਰ।  

ਭੈ ਹਵਚ ਇੰਦਰ ਹਿਰਦਾ ਿ ੈਹਸਰ ਦੇ ਭਾਰ। ਭ ੈਹਵਚ ਿ ੈਧਰਮਰਾਜ ਦਾ ਦੁਆਰਾ।  

ਭੈ ਹਵਚ ਿੈ ਸੂਰਜ, ਭ ੈਹਵਚ ਿ ੈਚੰਦ; (ਜੋ) ਕਰੋੜਾਂ ਕੋਿ ਚਲਦੇ ਿਨ, (ਹਜਸ ਦਾ) ਅੰਤ ਨਿੀਂ ਿੈ।  

ਭੈ ਹਵਚ ਿਨ ਹਸਧ, ਬੁਧ, ਸੁਰ (ਤੇ) ਨਾਥ। ਭ ੈਹਵਚ ਿਨ ਤਣੇ ਿੋਏ ਅਕਾਸ਼। 

ਭੈ ਹਵਚ ਿਨ ਮਿਾਂਬਲੀ 1ਜੋਧੇ (ਤੇ) ਸੂਰਮੇ। ਭ ੈਹਵਚ ਆਉਂਦ ੇਜਾਂਦੇ ਿਨ (ਜੀਵਾਂ ਦੇ) ਪੂ੍ਰਾਂ ਦੇ ਪੂ੍ਰ।  

                                                

1 ‘ਮਿਾਬਲੀ’ (ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ) ਇਥੇ ‘ਜੋਧੇ’ ਤੇ ‘ਸੂਰਮ’ੇ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਿੈ। 
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ਸਾਹਰਆ ਂਦੇ ਹਸਰ ‘ਤੇ ਭ ੈਰੂਪ੍ੀ ਲੇਖ ਹਲਹਖਆ ਿੋਇਆ ਿੈ।2 ਨਾਨਕ! ਭੈ ਤੋਂ ਰਹਿਤ (ਕੇਵਲ) ਇਕ ਸੱਚਾ ਹਨਰੰਕਾਰ (ਿੀ) ਿੈ। 3 

 

ਭਾਵਾਰਥਕ-ਹਸਰਜਣਾਤਮਕ ਅਨੁਵਾਦ 

ਸਦਾ ਵਿਾਉ ਹਵਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਿਵਾ ਹਨਰੰਕਾਰ-ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਿੁਕਮ ਹਵਚ ਵਹਿੰਦੀ ਿ।ੈ ਲਖਾ ਂਦਹਰਆ ਵੀ ਹਨਰੰਕਾਰ-ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਿੁਕਮ 

ਹਵਚ ਿੀ ਵਗਦ ੇਿਨ।4 

ਅੱਗ ਵੀ ਹਨਰੰਕਾਰ-ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਿੁਕਮ ਹਵਚ ਿੀ ਹਬਨਾ ਂਹਕਸੇ ਮਿਦੂਰੀ ਜਾਂ ਹਮਿਨਤਾਨੇ ਤੋਂ ਕਾਰ ਕਰਦੀ (ਵੇਗਾਰ ਕੱਢਦੀ) ਿੈ। ਧਰਤੀ 

ਵੀ ਹਨਰੰਕਾਰ-ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਿੁਕਮ ਹਵਚ ਿੀ ਹਸਰਸ਼ਟੀ ਦੇ ਭਾਰ ਿੇਠ ਦੱਬੀ ਿਈੋ ਿੈ। 

ਇੰਦਰ, ਭਾਵ, ਬੱਦਲ ਵੀ ਹਨਰੰਕਾਰ-ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਿੁਕਮ ਹਵਚ ਿੀ ਹਸਰ ਪ੍ਰਨੇ5 ਹਿਰਦਾ ਿੈ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਹਵੱਚ ਹਨਆ ਂਦੇ ਰਾਜ ੇ

(ਧਰਮਰਾਜ) ਦਾ ਦਰ ਵੀ ਹਨਰੰਕਾਰ-ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਿੁਕਮ ਹਵਚ ਿੀ ਧਰਮ-ਹਨਆਉਂ ਕਰਦਾ ਿ।ੈ 

ਸੂਰਜ ਅਤੇ ਚੰਨ ਵੀ ਹਨਰੰਕਾਰ-ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਿੁਕਮ ਹਵਚ ਿੀ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕਰਦ ੇ(ਕਰੋੜਾਂ ਕੋਿ ਘੁੰਮਦ)ੇ ਿਨ, ਹਜਸਦਾ ਅੰਤ ਨਿੀਂ 

ਜਾਹਣਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।  

ਆਪ੍ਣੀ ਹਸਧੀ ਹਵਚ ਸਿਲਤਾ ਪ੍ਾ ਚੁੱਕੇ ਜੋਗੀ (ਹਸਧ), ਬੋਧੀ (ਬੁਧ), ਦੇਵਤ ੇਅਤੇ ਨਾਥ ਜੋਗੀ ਵੀ ਹਨਰੰਕਾਰ-ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਿੁਕਮ ਹਵਚ 

ਿੀ ਹਵਚਰਦੇ ਿਨ। ਪੁ੍ਲਾੜ (ਅਕਾਸ਼) ਵੀ ਹਨਰੰਕਾਰ-ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਿੁਕਮ ਹਵਚ ਿੀ ਹਬਨਾਂ ਹਕਸੇ ਭੌਤਕੀ ਸਿਾਰੇ6 ਦੇ ਹਟਕੇ ਿੋਏ ਿਨ। 

ਮਿਾਂਬਲੀ ਜੋਧੇ ਅਤੇ ਸੂਰਮ ੇਵੀ ਹਨਰੰਕਾਰ-ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਿੁਕਮ ਹਵਚ ਿੀ ਹਵਚਰਦ ੇਿਨ। ਅਣਹਗਣਤ ਜੀਵ ਵੀ ਹਨਰੰਕਾਰ-ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ 

ਿੁਕਮ ਹਵਚ ਿੀ ਸੰਸਾਰ ’ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਿਨ। 

ਨਾਨਕ! ਿਰੇਕ ਜੀਵ ਤੇ ਿਰੇਕ ਵਰਤਾਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਿੁਕਮ (ਭ)ੈ ਹਵਚ ਿੀ ਿੈ।7 ਕੇਵਲ ਇਕ ਸਦਾ-ਹਥਰ ਹਨਰੰਕਾਰ ਿੀ ਿੁਕਮ ਤੋਂ 

ਪ੍ਰ ੇ(ਭ ੈਰਹਿਤ) ਿੈ।  

 

 

                                                

2 ਅਰਥ ਅਨਵੈ ਕਰਕੇ।  

3 ਅਰਥ ਅਨਵੈ ਕਰਕੇ। 

4 ਪ੍ਉਣੁ ਪ੍ਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰੋ ਿੁਕਹਮ ਕਰਹਿ ਭਗਤੀ ॥  ਏਨਾ ਨੋ ਭਉ ਅਗਲਾ ਪੂ੍ਰੀ ਬਣਤ ਬਣਤੀ ॥ -ਗੁਰ ੂਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ੯੪੮ 

5 ਹਿੰਦੂ ਹਮਹਥਿਾਸ ਹਵਚ ਇੰਦਰ ਨੰੂ ‘ਦੇਵਹਤਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ’ ਅਤੇ ‘ਮੀਂਿ ਦਾ ਦੇਵਤਾ’ ਮੰਹਨਆ ਜਾਂਦਾ ਿ।ੈ ਉਸ ਨੰੂ ਇਥੇੇੇ ‘ਹਸਰ-

ਭਾਰ’ ਰੂਪ੍ ਹਵਚ ਪੇ੍ਸ਼ ਕੀਤਾ ਿੈ ਹਕਉਂਜੁ ਉਸਦਾ ਹਨਵਾਸ ਅਸਮਾਨ ਹਵਚ ਮੰਹਨਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਅਸਮਾਨ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹਸਰ-ਪ੍ਰਨੇ 

ਿੀ ਿੈ। 

6 ਹਵਣੁ ਥੰਮਾਾ੍ ਗਗਨੁ ਰਿਾਇ ਸਬਦੁ ਨੀਸਾਹਣਆ ॥ -ਗੁਰ ੂਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ੧੨੭੯ 

7 ਿੁਕਮੈ ਅੰਦਹਰ ਸਭੁ ਕੋ ਬਾਿਹਰ ਿੁਕਮ ਨ ਕੋਇ ॥ -ਗੁਰ ੂਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ੧ 
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ਪ੍ਦ ਅਰਥ 

ਭੈ = ਭੈ/ਡਰ (ਹਵਚ); ਅਦਬ (ਹਵਚ), ਿੁਕਮ (ਹਵਚ)। 

ਨਾਂਵ ,ਅਹਧਕਰਣ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।  

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

 

ਹਵਹਚ = ਹਵਚ। 

ਸੰਬੰਧਕ।  

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਹਵੱਹਚ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਹਵੱਚ; ਸੰਸਹਿਤ - ਵਰਤ੍ਮਹਨ (वर्त म्नि - ਅੰਦਰ, ਹਵਚ)। 

 

ਪ੍ਵਣੁ = ਪ੍ਉਣ, ਿਵਾ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।  

ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਪ੍ਵਣ/ਪ੍ਯਣ; ਸੰਸਹਿਤ - ਪ੍ਵਨਾ੍ (पवि् - ਿਵਾ)।8 

 

ਵਿੈ = ਵਹਿੰਦਾ ਿੈ, ਵਗਦਾ ਿੈ। 

ਹਕਹਰਆ, ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ; ਅਨਪੁ੍ਰਖ, ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਵਿੈ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਵਿਇ; ਪ੍ਾਲੀ/ਸੰਸਹਿਤ - ਵਿਹਤ (वहनि - ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਿ,ੈ ਵਹਿੰਦਾ ਿੈ)। 

 

ਸਦਵਾਉ = ਸਦਾ ਵਿਾਉ ਹਵਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ; ਸਦਾ ਵਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਸਦਾ ਗਤੀਮਾਨ। 

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

ਸਦਾ+ਵਿਾਉ: ਲਹਿੰਦੀ - ਸਦ+ਵਿਣ (ਵਹਿਣਾ, ਚਲਣਾ); ਹਸੰਧੀ - ਸਦ+ਵਿਣੁ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਸਦ+ਵਿ;ੈ ਪ੍ਰਾਹਿਤ - 

ਸਦਾ+ਵਿਇ; ਪ੍ਾਲੀ/ਸੰਸਹਿਤ - ਸਦਾ+ਵਿਹਤ (सदा+वहनि - ਸਦਾ+ਵਹਿੰਦਾ ਿੈ)।                                                                                                                                                                                                             

 

                                                

8 ਸੰਸਹਿਤ ਦਾ ‘ਵ’ ਅੱਖਰ ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ ਹਵਚ ‘ਉ’ ਹਵਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਿ।ੈ ਇਸ ੇਪ੍ਰਹਵਰਤੀ ਕਰਕੇ ਮਧਕਾਲੀ ਸਾਹਿਤ ਹਵਚ ‘ਪ੍ਵਨ’ 

ਦੀ ਥਾਵੇਂ ‘ਪ੍ਉਣ/ਪ੍ਉਨ’ ਵਧੇਰੇ ਵਰਹਤਆ ਹਗਆ ਿੈ। ਸੰਸਹਿਤ ਹਵਚ ‘ਪ੍ਵਨਾ੍ ’ ਪੁ੍ਹਲੰਗ ਿੈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਮੇਤ 

ਮਧਕਾਲੀ ਸਾਹਿਤ ਹਵਚ ਵੀ ਇਿ ਪੁ੍ਹਲੰਗ ਿੀ ਰਹਿੰਦਾ ਿੈ। ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ ਰੂਪ੍ ‘ਪ੍ਉਣ/ਪ੍ਉਨ’ ਅਤੇ ਸੰਸਹਿਤ ‘ਪ੍ਵਨ’ ਦੀ ਬਜਾਏ, 

ਗੁਰ ੂਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹਵਚ ‘ਪ੍ਉਣੁ/ਪ੍ਉਣ’ ਹਿਆਦਾ ਵਰਹਤਆ ਹਗਆ ਿੈ। 
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ਚਲਹਿ = ਚਲਦੇ ਿਨ, ਵਗਦੇ ਿਨ। 

ਹਕਹਰਆ, ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ; ਅਨਪੁ੍ਰਖ, ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ। 

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਚਲਹਿ/ਚੱਲਹਿ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ/ਸੰਸਹਿਤ - ਚਲੰਹਤ (चलनति - ਚਲਦੇ ਿਨ)। 

 

ਲਖ = ਲਖਾ;ਂ ਅਣਹਗਣਤ। 

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

ਲਹਿੰਦੀ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਲਖ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਲੱਖ; ਸੰਸਹਿਤ - ਲਕਸ਼ (लक्ष - ਲਖ)।9 

 

ਦਰੀਆਉ = ਦਹਰਆ।  

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ। 

ਫ਼ਾਰਸੀ - ਦਰਯਾ/ਦਰਯਾਬ (ਸਮੁੰਦਰ)।  

 

ਅਗਹਨ = ਅਗਨੀ, ਅੱਗ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਬਰਜ - ਅਹਗਨ/ਅਗਹਨ; ਸੰਸਹਿਤ - ਅਹਨਨਿ (अन ्ि: - ਅੱਗ)। 

 

ਕਢ1ੈ0 = (ਵੇਗਾਰ) ਕਢਦੀ ਿੈ, (ਹਬਨਾਂ ਮਿਦੂਰੀ ਕਾਰ/ਸੇਵਾ) ਕਰਦੀ ਿੈ। 

ਹਕਹਰਆ, ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ; ਅਨਪੁ੍ਰਖ, ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਕਢ ੈ(ਬਾਿਰ ਕਢਦਾ ਿੈ); ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਕਢ/ੈਕਢਇ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਕਡ੍ਢਇ (ਹਖੱਚਦਾ ਿੈ, ਲਕੀਰ ਮਾਰਦਾ ਿ,ੈ 

ਿਲ ਵਾਿੁੰਦਾ ਿੈ); ਸੰਸਹਿਤ - ਕਡ੍ਢਹਤ (कड्ढनि - ਹਖੱਚਦਾ ਿੈ, ਬਾਿਰ ਕਢਦਾ ਿੈ)।  

 

ਵੇਗਾਹਰ = ਵੇਗਾਰ, ਹਬਨਾ ਂਹਕਸੇ ਮਿਦੂਰੀ ਜਾ ਂਹਮਿਨਤਾਨੇ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰ/ਸੇਵਾ। 

                                                

9 ਸੰਸਹਿਤ ‘ਕ੍ਸ਼’ (क्ष) ਸੰਜੁਕਤ ਹਵਅੰਜਨ ਿ,ੈ ਜੋ ‘ਕ+ਸ਼’ (क्+ष)् ਦੇ ਮੇਲ ਨਾਲ ਬਹਣਆ ਿੈ। ਪ੍ਰਾਹਿਤਾਂ ਹਵਚ ‘ਕ’ ਲੋਪ੍ ਿੋ 

ਜਾਂਦਾ ਿ ੈਅਤੇ ‘ਸ਼’ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ‘ਖ’ ਹਵਚ ਿ ੋਜਾਂਦੀ ਿੈ। 

10 ‘ਕਢ ੈਵੇਗਾਹਰ’ (ਵੇਗਾਰ ਕਢਦੀ ਿੈ, ਭਾਵ, ਹਬਨਾ ਹਕਸ ੇਮਿਦੂਰੀ ਜਾਂ ਹਮਿਨਤਾਨੇ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸਾਧਦੀ/ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਿੈ) 

ਵਾਕੰਸ਼ ਅਸਲ ਹਵਚ ਮੁਿਾਵਰਾ ਵਾਚਕ ਸ਼ਬਦ-ਜੁਟ ਿੈ। 
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ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।  

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਵੇਗਾਹਰ; ਫ਼ਾਰਸੀ - ਬੇਗਾਰ (ਹਬਨਾ ਹਕਸੇ ਮਿਦੂਰੀ ਜਾਂ ਹਮਿਨਤਾਨੇ ਦੇ ਕੀਤਾ ਕੰਮ)।  

 

ਧਰਤੀ = ਧਰਤੀ, ਹਪ੍ਰਥਵੀ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਮੈਹਥਲੀ/ਬਰਜ/ਹਸੰਧੀ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਧਰਤੀ; ਸੰਸਹਿਤ - ਧਹਰਤਰ ੀ (धरित्री - ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਧਰਤੀ)। 

 

ਦਬੀ = ਦੱਬੀ ਿੈ, ਦੱਬੀ ਿੋਈ ਿੈ।   

ਹਕਹਰਆ, ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ; ਅਨਪੁ੍ਰਖ, ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਲਹਿੰਦੀ - ਦੱਬਣ; ਹਸੰਧੀ - ਦਬਣੁ; ਕਸ਼ਮੀਰੀ - ਦਬੁਨ; ਸੰਸਹਿਤ - ਦੱਬ/ਦੱਪ੍ (दब्ब/दप्प - ਦੱਬਣਾ)।  

 

ਭਾਹਰ = ਭਾਰ/ਬੋਝ ਿੇਠ। 

ਨਾਂਵ; ਅਹਧਕਰਣ ਕਾਰਕ, ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।  

ਗੁਜਰਾਤੀ/ਭੋਜਪੁ੍ਰੀ/ਲਹਿੰਦੀ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ/ਪ੍ਾਲੀ/ਸੰਸਹਿਤ - ਭਾਰ (भाि - ਭਾਰ, ਬੋਝ)। 

 

ਇੰਦੁ = ਇੰਦਰ; ਬੱਦਲ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਇੰਦੁ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਇੰਦ ੋ(ਇਕ ਦੇਵਤ ੇਦਾ ਨਾਮ); ਪ੍ਾਲੀ - ਇੰਦ; ਸੰਸਹਿਤ - ਇੰਦਰ  (इतर - ਮੀਂਿ ਦਾ ਦੇਵਤਾ)। 

 

ਹਿਰ ੈ= ਹਿਰਦਾ ਿੈ। 

ਹਕਹਰਆ, ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ; ਅਨਪੁ੍ਰਖ, ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਹਿਰ;ੈ ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਹਿਰਇ; ਸੰਸਹਿਤ - ਹਿਰਹਤ (फििनि - ਹਿਰਦਾ ਿੈ)। 

 

ਹਸਰ ਭਾਹਰ = ਹਸਰ ਦੇ ਭਾਰ, ਹਸਰ ਪ੍ਰਨੇ।  

ਹਕਹਰਆ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ। 
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ਲਹਿੰਦੀ - ਹਸਰ; ਹਸੰਧੀ - ਹਸਰ;ੁ ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ/ਪ੍ਾਲੀ - ਹਸਰ; ਸੰਸਹਿਤ - ਹਸ਼ਰਸਾ੍ (नििस ्- ਹਸਰ) +  

ਗੁਜਰਾਤੀ/ਭੋਜਪੁ੍ਰੀ/ਲਹਿੰਦੀ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ/ਪ੍ਾਲੀ/ਸੰਸਹਿਤ - ਭਾਰ (भाि - ਭਾਰ, ਬੋਝ)। 

 

ਰਾਜਾ ਧਰਮ11 = ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦਾ (ਦੁਆਰ), ਧਰਮਰਾਜ ਦਾ (ਦੁਆਰ); ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਹਵੱਚ ਹਨਆ ਂਦੇ ਰਾਜ ੇਦਾ (ਦਰ)। 

ਨਾਂਵ, ਸੰਬੰਧ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਧਰਮ+ਰਾਜਾ; ਸੰਸਹਿਤ - ਧਰ੍ਮ+ਰਾਜਨਾ੍ (ध म्+िाजि ्- ਹਨਆ+ਂਰਾਜਾ, ਜਮਰਾਜ)। 

 

ਦੁਆਰੁ = ਦੁਆਰਾ, ਦਰਵਾਜਾ; ਦਰ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ,  ਇਕਵਚਨ। 

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਦੁਆਰ; ਪ੍ਾਲੀ - ਦਵਾਰ; ਸੰਸਹਿਤ - ਦਵ ਾਰ (द्वाि - ਦਰਵਾਜਾ)। 

 

ਸੂਰਜੁ = ਸੂਰਜ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਬਰਜ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਸੂਰਜ; ਸੰਸਹਿਤ - ਸੂਰਯ (सूयम - ਸੂਰਜ)। 

 

ਚੰਦੁ = ਚੰਨ, ਚੰਦਰਮਾ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਚੰਦੁ/ਚੰਦਾ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਚੰਦ; ਪ੍ਾਲੀ - ਚੰਦ (ਚੰਦ); ਸੰਸਹਿਤ - ਚੰਦਰਿ (चतर: - ਚਮਕਦਾਰ, ਚੰਦ)। 

 

ਕੋਿ = ਕੋਸ; ਦੂਰੀ ਦੀ ਇਕ ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਇਕਾਈ ਜੋ ਲਗਭਗ ੨.੪ ਹਕਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਿੁੰਦੀ ਿੈ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ।   

                                                

11 ‘ਰਾਜਾ ਧਰਮ’ ਸਮਾਸੀ ਪ੍ਦ ਿੋਣ ਕਾਰਨ ਇਕੱਠਾ (ਰਾਜਾਧਰਮ) ਛਪ੍ਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। ਦੂਜਾ, ਕੁਝ ਇਕ ਪੋ੍ਥੀਆਂ ਹਵਚ ਇਿ 

‘ਰਾਜਾ ਧਰਮੁ’ ਛਹਪ੍ਆ ਿੋਇਆ ਿੈ ਜੋ ਦਰੁਸਤ ਨਿੀਂ ਿੈ। ਸ਼ਬਦਾਰਥ, ਸਰੀ ਗੁਰ ੂਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਪੋ੍ਥੀ ਦੂਜੀ, ਪੰ੍ਨਾ ੪੬੪ 

(ਹਸ਼ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਅੰਹਮਰਤਸਰ, ੨੦੧੦) ਹਵਚ ਛਹਪ੍ਆ ਇਸ ਦਾ ਮੁਕਤਾ ਅੰਤਕ ਸਰੂਪ੍ ਿੀ ਠੀਕ ਿੈ। 
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ਲਹਿੰਦੀ - ਕੋਿ; ਹਸੰਧੀ - ਕੋਿ;ੁ ਕਸਮੀਰੀ - ਿੋਿ;  ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਕੋਿ/ਕੋਸ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਕੋਸ (ਦੋ ਮੀਲ); ਸੰਸਹਿਤ - ਿੋਸ਼ਿ (क्रोि: 

- ਚੀਕ-ਪੁ੍ਕਾਰ, ਦੂਰੀ ਦਾ ਮਾਪ੍ ਹਜਥੋਂ ਤਕ ਇਕ ਆਵਾਿ ਚਲਦੀ ਿੈ)।12 

 

ਕਰੋੜੀ = ਕਰੋੜਾਂ; ਅਣਹਗਣਤ। 

ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ (ਕੋਿ ਦਾ), ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ।  

ਹਸੰਧੀ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਕਰੋਹੜ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਕੋਹਡ; ਸੰਸਹਿਤ - ਕੋਹਟ (कोरि - ਇਕ ਕਰੋੜ)।13 

 

ਚਲਤ14 = ਚਲਦੇ ਿਨ; ਘੁੰਮਦੇ ਿਨ।15 

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

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ/ਬਰਜ - ਚਲਤ (ਚਲਦਾ ਿੋਇਆ); ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਚਲਤ/ਚਲਇ/ਚਲੰਤ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਚਲਇ; ਪ੍ਾਲੀ/ਸੰਸਹਿਤ - 

ਚਲਹਤ (चलनि - ਚੱਲਦਾ ਿ)ੈ। 

                                                

12 ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਹਿਲਾ ਂਕੋਿ/ਕੋਸ ਦੀ ਦੂਰੀ (ਲੰਬਾਈ) ਗਊ ਦੇ ਿੋਸ਼ (ਰੰਭਣ) ਤੋਂ ਥਾਪ੍ੀ ਗਈ। ਅਰਥਾਤ ਹਜਥੋਂ ਤੀਕ ਗਾਂ ਦੇ ਰੰਭਣ 

ਦੀ ਅਵਾਿ ਜਾ ਸਕੇ ਉਿ ਕੋਸ ਸਮਹਝਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਿੇਰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰ ੇਦੇਸ਼ਾ ਂਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਕੋਸ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਵੀ ਵੱਖ-ੋਵੱਖਰੀ ਹਮੱਥ 

ਲਈ। ਇਸ ੇਲਈ ਦਖਣੀਆ ਂਦੇ ਕੋਸ ਪੰ੍ਜਾਬੀਆ ਂਦੇ ਕੋਿਾ ਂਨਾਲੋਂ  ਬਿੁਤ ਲੰਮ ੇਿਨ। ਪੁ੍ਰਾਣੀ ਹਮਣਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ੪੦੦੦ ਗਿ ਜਾ ਂ

੮੦੦੦ ਿੱਥ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਦਾ ਕੋਸ ਿੁੰਦਾ ਿੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਾਪ੍ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲਦਾ ਹਰਿਾ ਿ।ੈ ਅਜਕਲ ਇਕ ਕੋਿ ਦੋ ਮੀਲ 

ਦਾ ਮੰਹਨਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਕੁਝ ਹਵਦਵਾਨ ‘ਸਵਾ ਕੁ ਮੀਲ’ ਨੰੂ ਵੀ ਇਕ ਕੋਿ ਕਹਿੰਦੇ ਿਨ। ਹਵਸਥਾਰ ਲਈ ਵੇਖੋ: ਭਾਈ ਕਾਨਹ ਹਸੰਘ 

ਨਾਭਾ, ਮਿਾਨ ਕੋਸ਼, ਭਾਸ਼ਾ ਹਵਭਾਗ ਪੰ੍ਜਾਬ, ਪ੍ਹਟਆਲਾ, ੧੯੭੪, ਪੰ੍ਨਾ ੩੪੯ 

13 ‘ਕਰੋੜੀ’ ਇਥੇ ‘ਕਰੋਹੜ’ ਦਾ ਿੀ ਗੁਰਮਹਤ ਕਾਹਵ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਧੀਨ ਿੋਇਆ ਰੂਪ੍ਾਂਤਰ ਿੈ। 

14 ਪ੍ਰੋ ਸਾਹਿਬ ਹਸੰਘ ਜੀ (ਗੁਰਬਾਣੀ ਹਵਆਕਰਣ, ਪੰ੍ਨਾ ੨੨੯-੩੦) ਦਸਦੇ ਿਨ ਹਕ ਵਰਤਮਾਨ ਹਕਰਦੰਤ, ਕਈ ਵਾਰੀ 

ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ ਦੀ ਹਕਹਰਆ ਕਰਕੇ ਵੀ ਵਰਤ ੇਜਾਂਦ ੇਿਨ, ਹਜਵੇਂ: ਸੇਜੈ 'ਰਮਤੁ' ਨੈਨ ਨਿੀ ਪੇ੍ਖਉ ਇਿ ੁਦੁਖ ੁਕਾ ਸਉ ਕਿਉ ਰੇ 

॥੧॥ ਰਿਾਉ ॥ -ਗੁਰ ੂਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ੪੮੨; ਪ੍ਰ 'ਚਲਤ' ਨੰੂ ਵਰਤਮਾਨ ਹਕਰਦੰਤ ਦੇ ਹਕਹਰਆ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ (ਕਰੋੜਾਂ ਕੋਿਾਂ 

‘ਚਲਹਦਆ’ਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਿੀਂ) ਵਜੋਂ ਵੀ ਹਲਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ, ਹਜਵੇਂ: ਨਦੀ 'ਤਰੰਦੜੀ' ਮੈਡਾ ਖੋਜੁ ਨ ਖੁੰਭ ੈਮੰਹਝ ਮੁਿਬਹਤ 

ਤੇਰੀ ॥ -ਗੁਰ ੂਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ੫੨੦; ਹਵਸਤਾਰ ਲਈ ਵੇਖ ੋਭਾਈ ਜੋਹਗੰਦਰ ਹਸੰਘ ਤਲਵਾੜਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਰਲ ਹਵਆਕਰਣ-

ਬੋਧ, ਹਜਲਦ ੨, ਹਸੰਘ ਬਰਦਰਿ, ਅੰਹਮਰਤਸਰ, ੨੦੦੪, ਪੰ੍ਨਾ ੬੩੯  

15 ਸੂਰਜ ਅਕਾਸ਼ਗੰਗਾ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦਾ ਿ।ੈ ਦਰਅਸਲ, ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਸੂਰਜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਕਾਸ਼ਗੰਗਾ ਗਲੈਕਸੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ 

ਦੁਆਲੇ ੮੨੮,੦੦੦ ਹਕਮੀ/ਘੰਟਾ ਦੀ ਔਸਤਨ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਰਮਾ ਕਰਦੀ ਿੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਾਸਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੂਰਜ 

ਔਸਤਨ ੨੭ ਹਦਨਾ ਂਹਵਚ ਇਕ ਵਾਰ ਆਪ੍ਣੇ ਧੁਰੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦਾ ਿੈ।  

https://starchild.gsfc.nasa.gov/docs/StarChild/questions/question18.html 

https://www.livescience.com/32894-does-the-sun-rotate.html 

https://starchild.gsfc.nasa.gov/docs/StarChild/questions/question18.html
https://www.livescience.com/32894-does-the-sun-rotate.html
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ਨ = ਨਾ, ਨਿੀਂ। 

ਹਨਪ੍ਾਤ।  

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

ਸੰਸਹਿਤ -  ਨਿ (ि: - ਨਿੀਂ, ਹਨਖੇਧ-ਬੋਧਕ)।16 

 

ਅੰਤੁ = ਅਖੀਰ, ਓੜਕ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕ ਵਚਨ। 

ਲਹਿੰਦੀ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਅੰਤ; ਸੰਸਹਿਤ - ਅੰਤ (अति -  ਨਿਦੀਕ, ਅਖੀਰ, ਅੰਤਮ)। 

 

ਹਸਧ = ਪੱੁ੍ਗ ੇਿੋਏ ਅਥਵਾ ਆਪ੍ਣੀ ਹਸਧੀ ਹਵਚ ਸਿਲਤਾ ਪ੍ਾ ਚੁੱਕੇ ਜੋਗੀ।17 

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ।  

ਲਹਿੰਦੀ - ਹਸਧ; ਹਸੰਧੀ - ਹਸਧੁ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ/ਪ੍ਾਲੀ/ਸੰਸਹਿਤ - ਹਸੱਧਾ੍ (नसद्ध ्- ਹਸੱਧਤਾ ਪੂ੍ਰਨ)। 

 

ਬੁਧ = ਬੋਧੀ, ਬੁੱਧ ਮੱਤ ਦੇ ਅਨੁਯਾਈ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ।  

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ/ਸੰਸਹਿਤ - ਬੁੱਧਾ੍ (बुद्ध् - ਬੁੱਧੀਮਾਨ, ਸਮਝਦਾਰ)। 

 

ਸੁਰ = ਦੇਵਤ।ੇ  

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ।  

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਸੁਰ; ਸੰਸਹਿਤ - ਸੁਰਿ (सुि: - ਦੇਵਤਾ)। 

                                                

16ਗੁਰ ੂਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹਵਚ ਬੇਸ਼ਕ ‘ਨ’ ਅਤੇ ‘ਨਾ’ ਦੋਵੋਂ ਿੀ ਰੂਪ੍ ਵਰਤ ੇਗਏ ਿਨ, ਪ੍ਰ ਇਨਹਾਂ ਹਵਚਲਾ ਅੰਤਰ ਕੇਵਲ ਕਾਹਵਕ ਿੀ 

ਿੈ, ਹਕਉਂਹਕ ‘ਨ’ ਇਕ ਮਾਤਰਕ ਅਤੇ ‘ਨਾ’ ਦੋ ਮਾਤਰਕ ਸ਼ਬਦ ਿੈ। 

17 ਭਾਰਤੀ ਧਾਰਮਕ ਪ੍ਰੰਪ੍ਰਾਵਾਂ ਹਵਚ ਹਸੱਧ ਸ਼ਬਦ ਹਵਆਪ੍ਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਹਤਆ ਜਾਂਦਾ ਿ,ੈ ਹਜਸ ਦਾ ਸ਼ਾਬਦਕ ਅਰਥ ਿੈ, ਇਕ 

ਹਗਆਨਵਾਨ ਜਾਂ ਪੱੁ੍ਹਗਆ ਿੋਇਆ ਜੋਗੀ। ਇਿ ਉਨਹਾਂ ਚੁਰਾਸੀ ਪੱੁ੍ਗੇ ਿੋਏ ਜੋਗੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸੰਕੇਤਕ ਿ,ੈ ਹਜਨਹਾ ਂਬਾਰੇ ਮੰਹਨਆ 

ਜਾਂਦਾ ਿ ੈਹਕ ਉਨਹਾਂ ਕੋਲ ਅੱਠ ਹਸੱਧੀਆ ਂ(ਅਸਾਧਾਰਣ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਅਹਧਆਤਮਕ ਜੋਗਤਾਵਾ)ਂ ਸਨ। 



ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ, ਸੰਸਕਰਣ ੧ 

© SikhRI 2020. All Rights Reserved. GuruGranthSahib.SikhRI.org 9 

 

ਨਾਥ = ਨਾਥ ਜੋਗੀ, ਜੋਗੀ-ਨਾਥ।18 

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ।  

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਨਾਥ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਨਾਤ੍ਥ; ਸੰਸਹਿਤ - ਨਾਥਿ (िाथ: - ਸੁਆਮੀ, ਹਵਭੂਤੀ ਵਾਲਾ ਜੋਗੀ)। 

 

ਆਡਾਣੇ = ਅੱਡ ੇਿੋਏ, ਤਣੇ ਿੋਏ।  

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

ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਅੱਡਣਾ (ਿੈਲਾਉਣਾ, ਖੋਲਣਾ, ਅੱਡ ਕਰਨਾ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਅਡਇ (ਧੜਕਨਾ); ਪ੍ਾਲੀ - ਆਹਦੱਤ (ਪ੍ੀੜਤ); ਸੰਸਹਿਤ 

- ਅਰ੍ਦਹਤ/ਅਰ੍ਦਯਹਤ; ਹਰਦਹਤ (अदमनि/अदमयनि; ऋदनि - ਘੁਲਦਾ ਿੈ/ਉਤੇਹਜਤ ਕਰਦਾ ਿੈ; ਹਖੰਡੀ ਿੋਈ ਧੂੜ)।19 

 

ਆਕਾਸ = ਅਕਾਸ਼।  

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ। 

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਆਕਾਸ; ਸੰਸਹਿਤ - ਆਕਾਸਿ (आकास: - ਅਕਾਸ਼)। 

 

ਜੋਧ = ਜੋਧੇ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ।  

ਗੁਜਰਾਤੀ - ਜੋਧ; ਬਰਜ - ਜੋਧਾ;  ਹਸੰਧੀ - ਜੋਧੋ; ਸੰਸਹਿਤ - ਯੋਧਿ (योध: - ਜੋਧਾ, ਹਸਪ੍ਾਿੀ)। 

                                                

18 ੧. ਬੁੱਧ ਮਤ ਮਿਾਯਾਨ, ਿੀਨਯਾਨ, ਬੱਜਰਯਾਨ ਅਤੇ ਮੰਤਰਯਾਨ ਦੇ ਪ੍ੜਾਵਾਂ ਹਵਚੋਂ ਗੁਜਰਦਾ ਿੋਇਆ ਸਿਜਯਾਨ ਦੀ 

ਅਵਸਥਾ ਤਕ ਪ੍ਿੁੰਚਦਾ ਿ।ੈ ਪ੍ਰ ਕੁਝ ਸਿਜਯਾਨੀ ਹਸੱਧਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਆਹਦ ਪ੍ੀਣ ਵਰਗੀਆ ਂਕਈ ਭੋਗ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਹਵਰਤੀਆ ਂ

ਕਾਰਣ ਬੁੱਧ ਮਤ ਦੇ ਰੂਪ੍ ਨੰੂ ਹਵਗਾੜ ਹਦੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਹਤਕਰਮ ਵਜੋਂ ਿਠ-ਸਾਧਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ‘ਨਾਥ ਮਤ’ ਦਾ ਜਨਮ ਿੋਇਆ। 

ਦੂਜ ੇਪ੍ਾਸੇ ‘ਨਾਥ’ ਜੋਗੀਆ ਂਦੇ ਪ੍ਰਮੁਖ ਮਿੰਤ ਨੰੂ ਵੀ ਆਹਖਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ, ਹਜਸ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਸਾਰ ੇਜੋਗੀ ਹਸਰ ਝੁਕਾਉਂਦ ੇਿਨ। -ਡਾ. 

ਦੇਹਵੰਦਰਦੀਪ੍, ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹਵਚ ਸੰਕਲਤ ਗੁਰ ੂਨਾਨਕ ਬਾਣੀ ਹਵਚ ਭਾਰਤੀ ਸਹਭਆਚਾਰ ਦਾ ਹਚਤੰਨ, ਭਾਸ਼ਾ ਹਵਭਾਗ 

ਪੰ੍ਜਾਬ, ਪ੍ਹਟਆਲਾ,੧੯੮੩, ਪੰ੍ਨਾ ੧੫੫।   

੨. ਨਾਥ ਪ੍ਰੰਪ੍ਰਾ ਹਵਚ ਨੌ ਮੂਲ ਨਾਥ (ਮੁਖ ਜੋਗੀ) ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਿਨ। ਗੁਰ ੂਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹਵਚ ਵੀ ਇਨਹਾਂ ਦਾ ਹਜਕਰ ਿੋਇਆ ਿੈ, 

ਹਜਵੇਂ ਹਕ: ਗੁਣ ਗਾਵਹਿ ਨਵ ਨਾਥ ਧੰਹਨ ਗੁਰ ੁਸਾਹਚ ਸਮਾਇਓ ॥ -ਗੁਰ ੂਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ੧੩੯੦ 

19 ਇਿ ਹਵਉਤਪ੍ਤੀ ਆਰ. ਐਲ. ਟਰਨਰ ਵਲੋਂ  ਹਦਤੇ ਇੰਦਰਾਜਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਿੈ, ਪ੍ਰ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਬਾਰੇ ਿੋਰ ਖੋਜ ਦੀ ਲੋੜ 

ਿੈ। 
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ਮਿਾਬਲ = ਮਿਾਂਬਲੀ, ਵੱਡੇ ਬਲ ਵਾਲੇ, ਤਾਕਤਵਰ।  

ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ (ਜੋਧ ਅਤੇ ਸੂਰ ਦਾ), ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ।  

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਮਿਾਬਲ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਮਿਾ+ਬਲੀ; ਸੰਸਹਿਤ - ਮਿਾ+ਬਹਲਨਾ੍ (्हा+बनलि् - ਮਿਾਨ+ਬਲ ਵਾਲਾ)। 

 

ਸੂਰ = ਸੂਰਮੇ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ।  

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਸੂਰ; ਸੰਸਹਿਤ - ਸ਼ੂਰ (िूि - ਬਿਾਦੁਰ)। 

 

ਆਵਹਿ = ਆਉਂਦੇ ਿਨ; ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਿਨ, ਜੰਮਦੇ ਿਨ। 

ਹਕਹਰਆ, ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ; ਅਨਪੁ੍ਰਖ, ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ। 

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਆਵਹਿ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਆਵੰਹਤ; ਪ੍ਾਲੀ - ਆਯਾਂਹਤ; ਸੰਸਹਿਤ - ਆਯਾਂਹਤ (आयानति - ਆਉਂਦੇ ਿਨ, ਪ੍ਿੁੰਚਦੇ ਿਨ)। 

 

ਜਾਵਹਿ = ਜਾਂਦੇ ਿਨ; ਮਰ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਿਨ, ਮਰਦੇ ਿਨ। 

ਹਕਹਰਆ, ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ; ਅਨਪੁ੍ਰਖ, ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ। 

ਲਹਿੰਦੀ - ਜਾਵਣ (ਜਨਮ ਲੈਣਾ);  ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਜਾਇ/ਜਾਅਇ; ਪ੍ਾਲੀ - ਜਾਯਤ ੇ(ਪੈ੍ਦਾ ਿੁੰਦਾ ਿ)ੈ; ਸੰਸਹਿਤ - ਜਾਯਤ ੇ(जायि े 

- ਪੈ੍ਦਾ ਿੁੰਦਾ ਿੈ, ਪੈ੍ਦਾ ਕਰਦਾ ਿ)ੈ। 

 

ਪੂ੍ਰ = ਪੂ੍ਰ, ਪੂ੍ਰਾਂ ਦੇ ਪੂ੍ਰ; ਬੇੜੀ ਹਵਚ ਬੈਠ ਕੇ ਨਦੀ ਆਹਦ ਪ੍ਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆ ਂਦੇ ਸਮੂਿ, ਅਣਹਗਣਤ ਲੋਕ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ।  

ਹਸੰਧੀ - ਪੂ੍ਰੁ (ਨਦੀ ਪ੍ਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਵ ਹਵਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾ ਂਦਾ ਸਮੂਿ); ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਪੂ੍ਰ; ਸਸੰਹਿਤ - ਪੂ੍ਰਾ੍ (पूि् - 

ਭਹਰਆ, ਪੂ੍ਰਾ)। 
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ਸਗਹਲਆ20 = ਸਾਹਰਆ ਂਦੇ, ਿਰ ਇਕ ਦੇ।  

ਪ੍ੜਨਾਂਵ; ਸੰਬੰਧ ਕਾਰਕ, ਅਨਪੁ੍ਰਖ, ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ।   

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਸਗਲ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਸਗਲ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਸਗਲ/ਸਯਲ; ਪ੍ਾਲੀ/ਸੰਸਹਿਤ - ਸਕਲ (सकल - ਸਾਰਾ)। 

 

ਭਉ = ਭੈ, ਡਰ; ਅਦਬ, ਿੁਕਮ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।  

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

 

ਹਲਹਖਆ = ਹਲਹਖਆ ਿੈ; ਉਕਹਰਆ ਿੋਇਆ ਿ।ੈ  

ਹਕਹਰਆ, ਭੂਤ ਕਾਲ; ਅਨਪੁ੍ਰਖ, ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਹਲਖਣੁ (ਹਲਖਣਾ);  ਸੰਸਹਿਤ - ਹਲਖਯਹਤ (नलखयनि  - ਹਲਹਖਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ)। 

 

ਹਸਹਰ = ਹਸਰ ‘ਤੇ; ਮੱਥ ੇ‘ਤੇ। 

ਨਾਂਵ, ਅਹਧਕਰਣ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਲਹਿੰਦੀ - ਹਸਰ; ਹਸੰਧੀ - ਹਸਰ;ੁ ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ/ਪ੍ਾਲੀ - ਹਸਰ; ਸੰਸਹਿਤ - ਹਸ਼ਰਸਾ੍ (नििस ्- ਹਸਰ)। 

 

ਲੇਖ ੁ= ਲੇਖ; ਰੱਬੀ ਿੁਕਮ।  

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ 

ਹਸੰਧੀ - ਲੇਖੁ (ਹਕਸਮਤ/ਭਾਗ); ਲਹਿੰਦੀ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਲੇਖ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਲੇੇੱਖ (ਲੇਖਾ); ਸੰਸਹਿਤ - ਲੇਖਯ (लेख्य - ਹਲਹਖਆ 

ਜਾਣਾ; ਲੇਖ, ਦਸਤਾਵੇਿ)। 

 

ਨਾਨਕ = ਨਾਨਕ! 

ਨਾਂਵ, ਸੰਬੋਧਨ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

 

                                                

20 ‘ਸਗਹਲਆ’ ਬੇਸ਼ਕ ਅਹਨਸਹਚਤ ਸੰਹਖਅਕ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ ਿੈ, ਪ੍ਰ ਇਥੇ ਇਿ ਅਹਨਸ਼ਹਚਤ ਪ੍ੜਨਾਂਵ ਵਜੋਂ ਵਰਹਤਆ ਹਗਆ ਿੈ।  
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ਹਨਰਭਉ = ਭੈ/ਡਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ; ਹਨਰਭੈ-ਪ੍ਰਭੂ।  

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

ਨਾਂਿਵਾਚੀ ਅਗੇਤਰ ‘ਹਨਰ’ + ਲਹਿੰਦੀ/ਹਸੰਧੀ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਭਉ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ/ਪ੍ਾਲੀ - ਭਯ; ਸੰਸਹਿਤ - ਭਯ (भय - ਡਰ)। 

 

ਹਨਰੰਕਾਰੁ = ਹਨਰ-ਅਕਾਰ, ਅਕਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ; ਹਨਰੰਕਾਰ-ਪ੍ਰਭੂ।  

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।  

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਹਨਰੰਕਾਰ; ਸੰਸਹਿਤ - ਹਨਰਾਕਾਰ (नििाकाि - ਅਕਾਰ ਰਹਿਤ)। 

 

ਸਚ ੁ= ਸੱਚਾ; ਸਦਾ-ਹਥਰ।  

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

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

 

ਏਕੁ = ਇਕ; ਕੇਵਲ ਇਕ।  

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

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

 

॥ ੧ ॥ = ਪ੍ਹਿਲਾ ਸਲੋਕ ਸੰਪ੍ੂਰਨ।  

 

ਸਾਰ: ਸਲੋਕ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਭਾਵ ਿ ੈਹਕ ਸਾਰੀ ਹਸਰਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਥਾਪ੍ਤ ਕੀਤੇ ਭੈ ਰੂਪ੍ੀ ਬਰਹਿਮੰਡੀ ਿੁਕਮ ਜਾਂ ਨੇਮ ਅਧੀਨ ਿੈ। ਕੱੁਝ 

ਵੀ ਇਸ ਿੁਕਮ ਜਾਂ ਨੇਮ ਤੋਂ ਬਾਿਰ ਨਿੀਂ ਿੈ। ਹਸਰਿ ਪ੍ਰਭੂ ਿੀ, ਜੋ ਹਨਰਾਕਾਰ ਅਤੇ ਸਦੀਵੀ ਿੈ, ਹਕਸ ੇਦੇ ਿੁਕਮ ਜਾਂ ਨੇਮ ਅਧੀਨ 

ਨਿੀਂ। ਉਸ ਹਨਰਭੈ-ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹਸਮਰਨ ਦੁਆਰਾ ਿੀ ਮਨੁਖ ਿਰ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਭਉ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ: ਹਨਰਭਉ ਜਪੈ੍ ਸਗਲ ਭਉ 

ਹਮਟ ੈ॥  ਪ੍ਰਭ ਹਕਰਪ੍ਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਛੁਟ ੈ॥ -ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ੨੯੩ 

 

ਭਾਈ ਗਰੁਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਸਲੋਕ ਦ ੇਭਾਵ-ਅਰਥਾ ਂਦਾ ਹਵਸਥਾਰ ਆਪ੍ਣੀ ਇਕ ਪ੍ਉੜੀ ਹਵਚ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀਤਾ ਿ:ੈ 

ਭੈ ਹਵਹਚ ਧਰਹਤ ਆਗਾਸ ੁਿੈ ਹਨਰਾਧਾਰ ਭੈ ਭਾਰ ਧਰਾਇਆ।    

ਪ੍ਉਣੁ ਪ੍ਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰ ੋਭ ੈਹਵਹਚ ਰਖੈ ਮੇਹਲ ਹਮਲਾਇਆ।   
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ਪ੍ਾਣੀ ਅੰਦਹਰ ਧਰਹਤ ਧਹਰ ਹਵਣੁ ਥੰਮਹਾ ਆਗਾਸ ੁਰਿਾਇਆ।    

ਕਾਠੈ ਅੰਦਹਰ ਅਗਹਨ ਧਹਰ ਕਰ ਪ੍ਰਿੁਲਤੁ ਸੁਿਲ ਿਲਾਇਆ।    

ਨਵੀ ਦੁਆਰੀ ਪ੍ਵਣੁ ਧਹਰ ਭ ੈਹਵਹਚ ਸੂਰਜੁ ਚੰਦ ਚਲਾਇਆ।    

ਹਨਰਭਉ ਆਹਪ੍ ਹਨਰੰਜਨੁ ਰਾਇਆ ॥੫॥ - ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਵਾਰ ੧੮, ਪ੍ਉੜੀ ੫ 

 

ਕਾਹਵਕ ਪ੍ਖ 

੧੪ ਤੁਕਾਂ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸਲੋਕ ਹਵਚ ਸਮਾਨੰਤਰਤਾ ਦੀ ਸਹਿਜ ਰੂਪ੍ ਹਵਚ ਿਈੋ ਵਰਤੋਂ ਕਾਹਵਕ ਸੁੰਦਰਤਾ ਹਵਚ ਅਸੀਮ ਵਾਧਾ 

ਕਰਦੀ ਿ।ੈ ਪ੍ਹਿਲੀਆ ਂ੧੨ ਤੁਕਾਂ ਦੀ ਅਰੰਭਤਾ ‘ਭੈ ਹਵਹਚ’ ਵਾਕੰਸ਼ ਨਾਲ ਿੋਣ ਕਾਰਣ ਇਥੇ ਆਹਦ ਵਾਕੰਸ਼ ਪੱ੍ਧਰੀ ਸਮਾਨੰਤਰਤਾ 

ਿੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ  ‘ਭ ੈਰੂਪ੍ ਿੁਕਮ’ ਨੰੂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੇੱਚਾ ਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਥਾਪ੍ਤ ਕਰਦੀ ਿੈ। ‘ਭੈ ਹਵਹਚ’ ਵਾਕੰਸ਼ ਦਾ ਦੁਿਰਾਅ ਹਜਥੇ ਪ੍ਾਠ ਦੀ 

ਲੈਅ ਅਤੇ ਰਵਾਨਗੀ ਨੰੂ ਰਸੀਲਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਿ,ੈ ਉਥ ੇਇਿ ਇਲਾਿੀ ਿੁਕਮ ਦੀ ਅਟੱਲਤਾ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਹਸਰਸ਼ਟੀ ਨੰੂ ਇਸ ਿੁਕਮ 

ਅਧੀਨ ਹਵਚਰਦਾ ਿੋਇਆ ਵੀ ਹਦਰੜ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਿੈ।  

 

ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਸਹਭਆਚਾਰ ਹਵਚ ‘ਵੇਗਾਰ/ਵਗਾਰ’ ਸ਼ਬਦ ਹਕਸੇ ਵੀ ਲਾਭ ਤੋਂ ਹਬਨਾ, ਹਕਸ ੇਦੂਜੇ ਹਵਅਕਤੀ ਲਈ, ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 

ਕਾਰਜ ਦ ੇਅਰਥ ਹਦੰਦਾ ਿੈ। ਇਸ ਸੰਧਰਭ ਹਵਚ, ’ਭੈ ਹਵਹਚ ਅਗਹਨ ਕਢ ੈਵੇਗਾਹਰ’ ਦੀ ਜੁਗਤ ਰਾਿੀਂ ਅੱਗ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 

ਵਾਲੇ ਕਾਰਜ ਨੰੂ ‘ਵੇਗਾਰ’ ਰੂਪ੍ ਹਵਚ ਦਰਸਾਉਣ ਨਾਲ ‘ਰੱਬੀ ਿੁਕਮ/ਭੈ’ ਦੀ ਸਰਵ-ਉੇੱਚਤਾ ਿੋਰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਚੰਡ ਿ ੋਜਾਂਦੀ ਿੈ।  

 

‘ਭੈ ਹਵਹਚ ਇੰਦੁ ਹਿਰੈ ਹਸਰ ਭਾਹਰ’ ਹਵਚ ਇੰਦਰ ਰੂਪ੍ੀ ਬੱਦਲ ਦੀ, ਪ੍ਰਚਲਤ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਉਲਟ, ਰੱਬੀ ਭੈ ਅਧੀਨ ‘ਹਸਰ ਭਾਰ’ ਿੋ 

ਕੇ ਤੁਰੇ ਹਿਰਨ ਦੀ ਕਾਹਵਕ ਅਹਭਹਵਅਕਤੀ ਅਦਭੁਤ ਰਸ ਰਾਿੀਂ ਹਵਸਮਾਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੰੂ ਪੈ੍ਦਾ ਕਰਦੀ ਿੈ। ਇਿ ਅਵਸਥਾ 

ਕਰਤੇ ਤੋਂ ਬਹਲਿਾਰ ਜਾ ਕੇ ਸੰਪ੍ੂਰਨ ਸਮਰਪ੍ਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੰੂ ਜਾਗਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਦੀ ਿੈ ਅਤੇ ਇਿ ਜੁਗਤ ਕਾਹਵਕ 

ਆਕਰਸ਼ਣ ਪੈ੍ਦਾ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਤਕ ਸੁਿਜ ਹਵਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੀ ਿੈ। 

 

ਇਸ ੇਤਰਹਾਂ, ਸੂਰਜ-ਚੰਦ ਲਈ ‘ਕੋਿ ਕਰੋੜੀ’ (ਕਰੋੜਾਂ ਕੋਿ) ਸ਼ਬਦ ਵਰਹਤਆ ਹਗਆ ਿੈ, ਜੋ ਸੂਰਜ-ਚੰਦ ਦੇ ਕਦ ੇਨਾ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲੇ 

ਪੰ੍ਧ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਹਰਿਾ ਿੈ। ‘ਭੈ ਹਵਹਚ ਆਡਾਣੇ ਆਕਾਸ’ ਤੁਕ ਹਵਚ ਆਡਾਣੇ ਸ਼ਬਦ ਰਾਿੀਂ ਉੇੱਪ੍ਰ ਤਣੇ ਿੋਏ ਆਕਾਸ਼ ਵੱਲ 

ਸੰਕੇਤ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਿ।ੈ ਇਨਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਹਸਰਜਨਾਤਮਕ ਵਰਤੋਂ ਰਾਿੀਂ ਸਪ੍ਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਿੈ ਹਕ ਸਮੁੱਚੀ ਕੁਦਰਤ ਆਪ੍ਣੇ 

ਸਾਰ ੇਅੰਗਾਂ/ਤੱਤਾਂ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਭੈ ਜਾ ਂਹਨਯੰਤਰਣ ਹਵਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹਬਨਾ ਂਹਕਸ ੇਮੋੜਵੀਂ ਮਿਦੂਰੀ ਦੀ ਤਾਂਘ ਦੇ ਆਪ੍ਣੇ ਕੰਮ ਪੂ੍ਰੇ 

ਕਰ ਰਿੀ ਿੈ। 
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ਤੇਰਹਵੀਂ ਤੁਕ ‘ਸਗਹਲਆ ਂਭਉ ਹਲਹਖਆ ਹਸਹਰ ਲੇਖ’ ਰੱਬੀ ਭੈ ਜਾਂ ਿੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਿਰ ਇਕ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੀ 

ਸਮਾਪ੍ਤੀ ਕਰ ਹਦੰਦੀ ਿੈ; ਜਦਹਕ ਆਖਰੀ ਤੁਕ ‘ਨਾਨਕ ਹਨਰਭਉ ਹਨਰੰਕਾਰੁ ਸਚ ੁਏਕੁ’ ਹਵਚ ਿੁਕਮ ਵਰਤਾਉਣ ਵਾਲੀ ਆਕਾਰ 

ਰਹਿਤ ਸਦਾ-ਹਥਰ ਿੋਂਦ ਨੰੂ ਇਸ ਿੁਕਮੀ ਵਰਤਾਰੇ ਤੋਂ ਹਨਰਲੇਪ੍ ਦਰਸਾਕ,ੇ ਉਸ ਦੀ ਸਰਵ ਉੇੱਚਤਾ ਨੰੂ ਮੁੜ ਪ੍ਰਮਾਣਤ ਕੀਤਾ 

ਹਗਆ ਿ।ੈ  

 

ਮ: ੧ ॥ 

ਿਾਿਕ  ਵਿਰਭਉ ਵਿਰੰਕਾਰ ੁ  ਹੋਵਰ ਕੇਤੇ ਰਾਮ ਰਿਾਲ ॥ 

ਕੇਤੀਆ ਕੰਨ੍ ਕਹਾਣੀਆ   ਕੇਤੇ ਬੇਦ ਬੀਿਾਰ ॥ 

ਕੇਤੇ ਿਿਵਹ ਮੰਗਤੇ   ਵਗਵੜ ਮੁਵੜ ਪੂਰਵਹ ਤਾਲ ॥ 

ਬਾਜਾਰੀ ਬਾਜਾਰ ਮਵਹ   ਆਇ ਕਢਵਹ ਬਾਜਾਰ ॥ 

ਗਾਿਵਹ ਰਾਜੇ ਰਾਣੀਆ   ਬੋਲਵਹ ਆਲ ਪਤਾਲ ॥ 

ਲਖ ਟਵਕਆ ਕੇ ਮੁੰ ਦੜ ੇ  ਲਖ ਟਵਕਆ ਕੇ ਹਾਰ ॥ 

ਵਜਤ ੁਤਵਿ ਪਾਈਅਵਹ ਿਾਿਕਾ   ਸੇ ਤਿ ਹੋਿਵਹ ਛਾਰ ॥ 

ਵਗਆਿੁ ਿ ਗਲੀਈ ਢੂਢੀਐ   ਕਥਿਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰੁ ॥ 

ਕਰਵਮ ਵਮਲੈ ਤਾ ਪਾਈਐ   ਹੋਰ ਵਹਕਮਵਤ ਹੁਕਮ ੁਖੁਆਰ ੁ॥੨॥ 

 

ਸ਼ਾਬਦਕ ਅਨੁਵਾਦ 

ਨਾਨਕ! ਭ ੈਤੋਂ ਰਹਿਤ (ਕੇਵਲ) ਹਨਰੰਕਾਰ (ਪ੍ਰਭੂ ਿੀ ) ਿੈ; ਿੋਰ ਹਕੰਨੇ ਰਾਮ ਧੂੜ (ਸਮਾਨ) ਿਨ।  

ਹਕੰਨੀਆ ਂਹਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਿਾਣੀਆਂ ਿਨ; ਹਕੰਨੇ ਵੇਦਾ ਂਦੇ ਵੀਚਾਰ ਿਨ।  

ਹਕੰਨੇ ਨੱਚਦ ੇਿਨ ਮੰਗਤੇ (ਜੋ) ਗੇੜਾ ਦੇ ਦੇਕ ੇ(ਤੇ) ਪ੍ਰਤ ਪ੍ਰਤ ਕੇ ਪੂ੍ਰਦੇ ਿਨ ਤਾਲ।  

ਮਸ਼ਖਰ ੇਬਿਾਰਾ ਂਹਵਚ ਆ ਕੇ, ਲਾਉਂਦੇ ਿਨ ਬਿਾਰ।21 

ਗਾਉਂਦੇ ਿਨ ਰਾਜੇ ਰਾਣੀਆ ਂਨੰੂ; ਬੋਲਦੇ ਿਨ ਅਕਾਸ ਪ੍ਤਾਲ (ਦੀਆ ਂਬਾਤਾ)ਂ।  

(ਉਿ) ਲੱਖਾ ਂਟਹਕਆਂ ਦੇ ਮੁੰਦਰੇ (ਤੇ) ਲੱਖਾ ਂਟਹਕਆਂ ਦੇ ਿਾਰ  (ਪ੍ਾਉਂਦੇ)ਿਨ। 

ਹਜਸ ਸਰੀਰ ‘ਤੇ (ਇਿ ਮੁੰਦਰੇ ਤੇ ਿਾਰ) ਪ੍ਾਏ ਜਾਂਦੇ ਿਨ, ਿੇ ਨਾਨਕਾ! ਉਿ ਤਨ (ਅਖੀਰ) ਸੁਆਿ ਿੋ ਜਾਂਦੇ ਿਨ। 

ਹਗਆਨ ਗੱਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿੀਂ ਲੱਹਭਆ ਜਾ ਸਕਦਾ; (ਹਗਆਨ ਦਾ) ਕਥਨ ਕਰਨਾ ਲੋਿੇ ਸਮਾਨ ਕਰੜਾ ਿੈ।  

                                                

21 ਆਵਾ ਗਉਣੁ ਬਜਾਰੀਆ ਬਾਜਾਰ ੁਹਜਨੀ ਰਚਾਇਆ ॥  -ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ੧੨੯੦ 
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(ਇਿ ਹਗਆਨ) ਪ੍ਰਸਾਦ/ਬਖਸ਼ਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਹਮਲੇ ਤਾਂ ਪ੍ਾਈਦਾ ਿ;ੈ ਿਰੋ ਚਲਾਕੀ ਅਤੇ ਿੁਕਮ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਿੈ।  

 

ਭਾਵਾਰਥਕ-ਹਸਰਜਣਾਤਮਕ ਅਨੁਵਾਦ 

ਨਾਨਕ! ਕੇਵਲ ਇਕ ਹਨਰੰਕਾਰ-ਪ੍ਰਭੂ ਿੀ ਿਰ ਤਰਹਾ ਂਦੇ ਡਰ-ਭੈ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਿੈ; ਉਸ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਾਮ ਆਹਦਕ ਅਨੇਕ ਅਵਤਾਰ 

ਧੂੜ ਸਮਾਨ (ਤੱੁਛ) ਿਨ। 

ਅਨੇਕ ਿੀ ਅਵਤਾਰਾ ਂਦੀਆ ਂਕਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਿਾਣੀਆ ਂਅਤੇ ਅਨੇਕ ਿੀ ਹਗਆਨ-ਿਲਸਿ ੇਦੇ ਵੀਚਾਰ ਿਨ। 

ਅਨੇਕ ਮੰਗਹਤਆ ਂਵਰਗ ੇਹਵਅਕਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰਕੇ ਉਨਹਾਂ ਤੋਂ ਪੈ੍ਸੇ ਉਗਰਾਿੁਣ ਲਈ ਭੇਖੀ ਬਣ ਕੇ ਨੱਚਦੇ ਟੱਪ੍ਦੇ 

ਿਨ। ਉਿ ਬਾਰ ਬਾਰ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਿੋਏ ਤਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨੱਚਦੇ ਿਨ।  

ਅਨੇਕ ਮਸ਼ਖਰੇ ਤੇ ਬਿੁਰੂਪ੍ੀਏ ਬਿਾਰਾਂ ਹਵਚ ਆਕ ੇਆਪ੍ਣਾ ਸਾਜੋ-ਸਮਾਨ ਕੱਢਕੇ ਦੁਕਾਨ ਲਾ ਬਹਿੰਦ ੇਿਨ ਤੇ ਲੋਕਾ ਂਸਾਮਹਣੇ 

ਸਵਾਂਗ ਰਚਕੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਿਨ।22 

ਉਿ ਰਾਜ ੇਰਾਣੀਆ ਂਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ਨੰੂ ਗਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਇਧਰ ਉਧਰ ਦੀਆ ਂਉਲਟ ਪੁ੍ਲਟ ਗੱਲਾ ਂਕਰਦ ੇਿਨ। 

ਉਿ ਆਪ੍ਣੇ ਕੰਨਾਂ ਹਵਚ ਕੀਮਤੀ ਬੁੰਦੇ (ਵਾਲੇ) ਅਤੇ ਸ਼ਰੀਰਾ ਂ‘ਤੇ ਕੀਮਤੀ ਿਾਰ ਪ੍ਾਉਂਦ ੇਿਨ। 

ਪ੍ਰ, ਿੇ ਨਾਨਕ! ਹਜਸ ਪੰ੍ਜਭੂਤਕੀ ਸਰੀਰ ‘ਤੇ ਇਿ ਕੀਮਤੀ ਵਾਲੇ ਤੇ ਿਾਰ ਆਹਦ ਪ੍ਾਏ ਜਾਂਦੇ ਿਨ, ਉਿ ਸਰੀਰ ਅੰਤ ਨੰੂ ਹਮੱਟੀ 

ਿੋ ਜਾਂਦ ੇਿਨ। 

ਹਨਰੰਕਾਰ-ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਹਗਆਨ ਹਨਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਿੀਂ ਪ੍ਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ; ਹਨਰੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਹਬਆਨ ਕਰ 

ਸਕਣਾ ਅਹਤ ਕਠਨ ਿੈ। 

ਇਿ ਹਗਆਨ ਜੇ ਹਕਸੇ ਨੰੂ ਹਨਰੰਕਾਰ-ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਮਿਰ ਨਾਲ ਹਮਲੇ ਤਾਂ ਿੀ ਪ੍ਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ; ਿੋਰ ਸਭ ਕੁਝ, ਹਜਵੇਂ ਹਕ 

ਚਲਾਕੀ ਤੇ ਿਉਮ-ੈਿੰਕਾਰ ਆਹਦ ਮਨੁਖ ਨੰੂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਿੀ ਕਰਦੇ ਿਨ।23 

 

ਪ੍ਦ ਅਰਥ 

ਨਾਨਕ = ਨਾਨਕ! 

ਨਾਂਵ, ਸੰਬੋਧਨ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।  

 

ਹਨਰਭਉ = ਡਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ; ਹਨਰਭੈ-ਪ੍ਰਭੂ।  

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

                                                

22 ਇਸ ਤੁਕ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਬਾਰ ੇਅਜੇ ਿੋਰ ਖੋਜ ਦੀ ਲੋੜ ਜਾਪ੍ਦੀ ਿੈ। 

23 ਹਿਕਮਹਤ ਿੁਕਹਮ ਨ ਪ੍ਾਇਆ ਜਾਇ ॥ ਹਕਉ ਕਹਰ ਸਾਹਚ ਹਮਲਉ ਮੇਰੀ ਮਾਇ ॥੧॥ ਰਿਾਉ ॥ -ਗੁਰ ੂਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ੬੬੧ 
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ਨਾਂਿਵਾਚੀ ਅਗੇਤਰ ‘ਹਨਰ’ + ਲਹਿੰਦੀ/ਹਸੰਧੀ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਭਉ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ/ਪ੍ਾਲੀ - ਭਯ; ਸੰਸਹਿਤ - ਭਯ (भय - ਡਰ)। 

 

ਹਨਰੰਕਾਰੁ = ਅਕਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ; ਹਨਰੰਕਾਰ-ਪ੍ਰਭੂ।  

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।  

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਹਨਰੰਕਾਰ; ਸੰਸਹਿਤ - ਹਨਰਾਕਾਰ (नििाकाि - ਆਕਾਰ ਰਹਿਤ)। 

 

ਿੋਹਰ = ਿੋਰ। 

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

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਿੋਹਰ; ਲਹਿੰਦੀ - ਿੋਰ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਅਵਰ; ਪ੍ਾਲੀ/ਸੰਸਹਿਤ - ਅਪ੍ਰਾ੍ (अपि् - ਿੋਰ)। 

 

ਕੇਤੇ = ਹਕੰਨੇ; ਅਨੇਕ।  

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

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ/ਬਰਜ - ਕੇਤਾ/ਕੇਤੇ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਕੇੇੱਹਤਅ; ਸੰਸਹਿਤ - ਹਕਯਤਾ੍ (फकयि ्- ਹਕੰਨਾ)। 

 

ਰਾਮ = ਰਾਮ; ਰਾਮ ਸਮਾਨ/ਵਰਗੇ।  

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ।  

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਰਾਮ; ਸੰਸਹਿਤ - ਰਾਮਿ (िा्: - ਦਸ਼ਰਥ ਪੱੁ੍ਤਰ, ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਚੰਦਰ)। 

 

ਰਵਾਲ = ਧੂੜ; ਧੂੜ ਸਮਾਨ, ਤੱੁਛ।  

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕ ਵਚਨ।  

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਰਵਾਲ (ਧੂੜ); ਬਰਜ/ਹਸੰਧੀ - ਰਵਾ (ਧੂੜ); ਸੰਸਹਿਤ - ਰਵ (िव - ਟੁਕੜਾ, ਕਣ)। 

 

ਕੇਤੀਆ = ਹਕੰਨੀਆਂ; ਅਨੇਕ। 

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

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ/ਬਰਜ - ਕੇਤਾ/ਕੇਤੀ/ਕੇਤੇ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਕੇੇੱਹਤਅ; ਸੰਸਹਿਤ - ਹਕਯਤਾ੍ (फकयि् - ਹਕੰਨਾ)। 
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ਕੰਨਾ੍ = ਕਾਨਹ ਦੀਆ,ਂ ਹਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ; ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੀਆਂ।  

ਨਾਂਵ, ਸੰਬੰਧ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।  

ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਕੰਨਹ/ਹਕੰਨਹ/ਹਕਸਣ; ਪ੍ਾਲੀ - ਕਣਹ ; ਸੰਸਹਿਤ - ਹਿਸ਼੍ਣ (कृष्ण - ਕਾਲਾ, ਸਾਂਵਲਾ, ਗੂੜਹ ਾ ਨੀਲਾ; ਆਕਰਸ਼ਕ; ਸ਼ਰੀ 

ਹਿਸ਼ਣ ਜੀ)।24  

 

ਕਿਾਣੀਆ = ਕਿਾਣੀਆ,ਂ ਕਥਾਵਾਂ।  

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ।   

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ - ਕਿਾਣੀ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਕਿਾਣਯ; ਸੰਸਹਿਤ - ਕਥਾਨਕ (कथािक - ਕਿਾਣੀ)। 

 

ਕੇਤੇ = ਹਕੰਨੇ; ਅਨੇਕ।   

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

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ/ਬਰਜ - ਕੇਤਾ/ਕੇਤੇ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਕੇੇੱਹਤਅ; ਸੰਸਹਿਤ - ਹਕਯਤਾ੍ (फकयि ्- ਹਕੰਨਾ)। 

 

ਬੇਦ = ਵੇਦਾਂ ਦੇ; ਹਗਆਨ-ਿਲਸਿੇ ਦੇ।  

ਨਾਂਵ, ਸੰਬੰਧ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ। 

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਵੇਦ; ਸੰਸਹਿਤ - ਵੇਦਾ੍  (वेद ्- ਹਗਆਨ, ਅਹਧਆਤਮਕ ਹਗਆਨ)।25  

 

ਬੀਚਾਰ = ਵੀਚਾਰ।  

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ।  

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

 

ਨਚਹਿ = ਨੱਚਦੇ ਿਨ। 

                                                

24 ਮਧਕਾਲੀ ਹਲਖਤਾ ਂਹਵਚ ‘ਹਿਸ਼ਣ’ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਕੰਨਹ, ਕਾਨਹ ’ ਆਹਦ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਵਧੇਰੇ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਿੈ।  

25 ਗੁਰ ੂਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹਵਚ ਇਿ ‘ਹਗਆਨ’ ਅਤੇ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦੇ ‘ਚਾਰ ਵੇਦਾਂ’ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਹਵਚ ਵਰਹਤਆ ਹਮਲਦਾ ਿੈ।  
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ਹਕਹਰਆ, ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ; ਅਨਪੁ੍ਰਖ, ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਨਚਹਿ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਨੱਚਹਿ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਣੱਚੰਹਤ; ਪ੍ਾਲੀ - ਨੱਚਹਤ; ਸੰਸਹਿਤ - ਹਨਰਤਯੰਹਤ (िृर्तयनति - 

ਨੱਚਦੇ ਿਨ)।  

 

ਮੰਗਤ ੇ= ਮੰਗਤੇ, ਹਭਖਾਰੀ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ।  

ਬਰਜ - ਮੰਗਤਾ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਮੱਹਗੱਤਅ/ਮੰਹਗੱਤਅ; ਸੰਸਹਿਤ - ਮਾਰ੍ਗਣ (्ा मण - ਮੰਗਣਾ, ਮੰਗਤਾ)।  

 

ਹਗਹੜ ਮੁਹੜ = ਹਗੜ ਮੁੜ ਕੇ, ਹਗੜ ਹਗੜ ਕੇ ਤੇ ਮੁੜ ਮੁੜੇ ਕੇ, ਗੇੜਾ ਦੇ ਦੇਕ ੇਤੇ ਪ੍ਰਤ ਪ੍ਰਤ ਕੇ।26 

ਪੂ੍ਰਬ ਪੂ੍ਰਣ ਹਕਰਦੰਤ (ਹਕਹਰਆ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ)। 

ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਹਗੜਣਾ; ਸੰਸਹਿਤ - ਘੂਰਣਨਮਾ੍ (घूणमि्् - ਘੁੰਮਣਾ, ਹਿਲਣਾ-ਜੁਲਣਾ) + ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਮੁਹੜ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - 

ਮੁਹਡ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਮੋਡਇ;  ਸੰਸਹਿਤ - ਮੁਟਹਤ (्ुिनि - ਮੁੜਦਾ ਿ)ੈ। 

 

ਪੂ੍ਰਹਿ = (ਤਾਲ) ਪੂ੍ਰਦੇ ਿਨ; (ਤਾਲ ਦੇ ਨਾਲ) ਨੱਚਦੇ ਿਨ। 

ਹਕਹਰਆ, ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ; ਅਨਪੁ੍ਰਖ, ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ। 

ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਪੂ੍ਰਣਾ; ਲਹਿੰਦੀ - ਪੂ੍ਰਣ; ਹਸੰਧੀ - ਪੂ੍ਰਣੁ; ਕਸ਼ਮੀਰੀ - ਪੂ੍ਰੁਨ (ਪੂ੍ਰਨਾ/ਭਰਨਾ); ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਪੂ੍ਰਇ; ਪ੍ਾਲੀ 

- ਪੂ੍ਰੇਹਤ; ਸੰਸਹਿਤ - ਪੂ੍ਰਯਹਤ (पूयमनि - ਪੂ੍ਰਦਾ ਿੈ/ਭਰਦਾ ਿ)ੈ। 

 

ਤਾਲ = ਸੰਗੀਤਕ ਤਾਲ, ਸੰਗੀਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਲੈਅ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਲੀ ਦੀ ਧੁਨੀ।  

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ।  

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਤਾਲ; ਸੰਸਹਿਤ - ਤਾਲਾ੍  (िाल ्- ਿੱਥ ਦੀ ਇਕ ਤਲੀ ‘ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਤਲੀ ਮਾਰਨੀ, ਤਾੜੀ ਮਾਰਨਾ)। 

 

ਬਾਜਾਰੀ = (੧) ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਵਪ੍ਾਰੀ। 

(੨) ਬਿਾਰ ਹਵਚ ਇਧਰ ਉਧਰ ਹਿਰਨ ਵਾਲੇ, ਹਨਕੰਮੇ; ਮਸ਼ਖਰੇ, ਬਿੁਰੂਪ੍ੀਏ, ਰਾਸਧਾਰੀਏ। 

                                                

26 ਿੋਰ ਖੋਜ ਦੀ ਲੋੜ ਿ।ੈ 
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ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ।  

ਫ਼ਾਰਸੀ - ਬਾਿਾਰ (ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਅਸਥਾਨ, ਕਈ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮੂਿ)।27 

ਬਾਜਾਰ = ਬਿਾਰਾਂ (ਹਵਚ)। 

ਨਾਂਵ, ਅਹਧਕਰਣ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ।  

ਫ਼ਾਰਸੀ - ਬਾਿਾਰ (ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਅਸਥਾਨ, ਕਈ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮੂਿ)। 

 

ਮਹਿ = ਹਵਚ। 

ਸੰਬੰਧਕ। 

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਮਹਿ/ਮਹਿਇ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਮਹਜਅ; ਪ੍ਾਲੀ/ਸੰਸਹਿਤ - ਮਧਯ (्ध्य - ਹਵਚ)।28  

 

ਆਇ = ਆ ਕੇ। 

ਪੂ੍ਰਬ ਪੂ੍ਰਣ ਹਕਰਦੰਤ (ਹਕਹਰਆ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ)। 

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

 

ਕਢਹਿ = (੧) (ਸਾਜ-ਸਮਾਨ) ਕੱਢਦ ੇਿਨ; ਸਾਜ-ਸਮਾਨ ਕੱਢਕੇ ਦੁਕਾਨ ਲਾ ਬਹਿੰਦ ੇਿਨ।  

(੨) (ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ/ਹਵਖਾਵਾ/ਨਾਟਕ) ਕਰਦ ੇਿਨ। 

ਹਕਹਰਆ, ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ; ਅਨਪੁ੍ਰਖ, ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ। 

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

ਿਲ ਵਾਿੁੰਦਾ ਿੈ); ਸੰਸਹਿਤ - ਕੱਡਹਤ (कड्ढनि - ਹਖੱਚਦਾ ਿ,ੈ ਬਾਿਰ ਕਢਦਾ ਿੈ)।  

 

ਬਾਜਾਰ = (੧) ਬਿਾਰ; ਬਿਾਰ ਦਾ ਸਮਾਨ, ਮਸਖਰੀ/ਤਮਾਸ਼ ੇਦਾ ਸਮਾਨ।  

(੨) ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਹਵਖਾਵਾ। 

                                                

27 ਫ਼ਾਰਸੀ ‘ਬਾਿਾਰ’ ਅਸਲ ਹਵਚ ‘ਅਬਾ’ (ਖਾਣ ਲਾਇਕ ਭੋਜਨ ਜਾ ਂਕੋਈ ਿੋਰ ਚੀਿ) ਅਤੇ ‘ਿਾਰ’ (ਬਿੁਤ) ਦੇ ਮੇਲ ਨਾਲ 

ਬਹਣਆ ‘ਅਬਾਿਾਰ’ ( ਖਾਣ ਲਾਇਕ ਬਿੁਤ ਪ੍ਦਾਰਥ) ਲਫ਼ਿ ਿੈ, ਜੋ ‘ਮੁਖ-ਸੁੱਖ’ ਕਰਕੇ ‘ਬਾਿਾਰ’ ਬਣ ਹਗਆ। 

28 ਬਰਜ ਹਵਚ ਇਸ ਦਾ ਰੂਪ੍ ‘ਮੈ’ ਅਤੇ ਅਜੋਕੀ ਹਿੰਦੀ ਹਵਚ ‘ਮੇਂ’ ਿੈ। ਗੁਰ ੂਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹਵਚ ਆਮ ਕਰਕੇ ‘ਮੈ’ ਵਰਹਤਆ ਹਗਆ 

ਿੈ, ਕੁਝ ਇਕ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ‘ਮੇ/ਮੇਂ’ ਵੀ ਆਏ ਿਨ। 
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ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ।  

ਫ਼ਾਰਸੀ - ਬਾਿਾਰ (ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਅਸਥਾਨ, ਕਈ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮੂਿ)। 

 

ਗਾਵਹਿ = ਗਾਉਂਦੇ ਿਨ।  

ਹਕਹਰਆ, ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ; ਅਨਪੁ੍ਰਖ, ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ। 

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਗਾਵਹਿ/ਗਾਅਹਿ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਗਾਅਇ; ਪ੍ਾਲੀ - ਗਾਅੰਹਤ; ਸੰਸਹਿਤ - ਗਾਯੰਹਤ ( ायनति - ਗਾਉਂਦੇ ਿਨ)। 

 

ਰਾਜ ੇ= ਰਾਹਜਆ ਂਨੰੂ।  

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ।  

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਰਾਜਾ; ਸੰਸਹਿਤ - ਰਾਜਨਾ੍ (िाजि ्- ਰਾਜਾ)। 

 

ਰਾਣੀਆ ਂ= ਰਾਣੀਆ ਂਨੰੂ।  

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ।  

ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਰਾਣੀ;  ਸੰਸਹਿਤ - ਰਾਜ੍ਙੀ (िाज्ञी - ਰਾਣੀ)।  

 

ਬੋਲਹਿ = ਬੋਲਦੇ ਿਨ। 

ਹਕਹਰਆ, ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ; ਅਨਪੁ੍ਰਖ, ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ। 

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਬੋਲਹਿ (ਬੋਲਦੇ ਿਨ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਬੋੇੱਲਇ/ਬੁੱਲਇ (ਬੋਲਦਾ ਿੈ); ਸੰਸਹਿਤ - ਬੋਲ (बोल - ਬੋਲਣਾ)। 

 

ਆਲ ਪ੍ਤਾਲ29 = ਘਰ ਪ੍ਤਾਲ (ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ), ਅਕਾਸ ਪ੍ਤਾਲ (ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ); ਇਧਰ ਉਧਰ ਦੀਆ ਂਉਲਟ ਪੁ੍ਲਟ 

(ਗੱਲਾਂ)।   

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ।  

                                                

29 ‘ਆਲ’ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਹਵਦਵਾਨਾ ਂਨੇ ਵਖ-ਵਖ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਿਨ, ਹਜਵੇਂ ਘਰ, ਸੰਸਾਰ, ਅਕਾਸ਼ ਆਹਦ। ਪ੍ਰ ਇਥੇ ‘ਆਲ ਪ੍ਤਾਲ’ 

ਗੁਰ ੂਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹਵਚ ਵਰਤ ੇ‘ਆਲ ਜਾਲ’ ਅਤੇ ‘ਆਲ ਜੰਜਾਲ’ ਵਾਂਗ ਵਰਹਤਆ ਮੁਿਾਵਰਾ ਵਾਚਕ ਸ਼ਬਦ ਜੁਟ ਜਾਪ੍ਦਾ ਿੈ, 

ਹਜਸ ਦਾ ਭਾਵ-ਅਰਥ ‘ਇਧਰ ਉਧਰ ਦੀਆ ਂਉਲਟ ਪੁ੍ਲਟ ਗੱਲਾ’ਂ (ਹਜਵੇਂ ਮਦ ਪ੍ੀ ਕੇ ਮਸਤ ਿੋਏ ਸ਼ਰਾਬੀ ਊਲ ਜਲੂਲ ਬੋਲਦ ੇ

ਿਨ) ਿੀ ਹਸੱਧ ਿੁੰਦਾ ਿੈ: ਓਿ ਆਲੁ ਪ੍ਤਾਲੁ ਮੁਿਿੁ ਬੋਲਦੇ ਹਜਉ ਪ੍ੀਤੈ ਮਹਦ ਮਤਵਾਲੇ ॥੧੯॥ -ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ੩੧੧ 
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ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਆਲ;  ਸੰਸਹਿਤ - ਆਲਯ (आलय - ਘਰ, ਹਨਵਾਸ) + ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਪ੍ਾਤਾਲ; ਸੰਸਹਿਤ - ਪ੍ਾਤਾਲਮਾ੍ (पािाल्् - 

ਧਰਤੀ ਦ ੇਿੇਠਲੇ ਲੋਕ)। 

 

ਲਖ = ਲੱਖਾ;ਂ ਅਣਹਗਣਤ।  

ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ (ਟਹਕਆ ਦਾ), ਸੰਬੰਧ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ।  

ਲਹਿੰਦੀ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਲਖ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਲੱਖ; ਸੰਸਹਿਤ - ਲਕਸ਼ (लक्ष - ਲਖ)।30 

 

ਟਹਕਆ = ਟਹਕਆ ਂ(ਦੇ)।31 

ਨਾਂਵ, ਸੰਬੰਧ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ।  

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ - ਟਕਾ;  ਸੰਸਹਿਤ -  ਟੱਕਾ੍  (िक्क् - ਮੁਿਰ ਵਾਲਾ ਹਸੱਕਾ)। 

 

ਕੇ = ਦ।ੇ  

ਸੰਬੰਧਕ। 

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

ਕਰਨਾ)।  

 

ਮੁੰਦੜੇ = ਮੁੰਦਰੇ, ਬੁੰਦੇ, ਵਾਲੇ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ, ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ।  

ਹਸੰਧੀ - ਮੁੰਦੜ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਮੁਦ੍ਦਾ; ਸੰਸਹਿਤ - ਮੁਦਰ ਾ (्ुरा - ਮੁਿਰ, ਮੁਿਰ ਵਾਲੀ ਅੰਗੂਠੀ ਦੇ)।32 

                                                

30 ਸੰਸਹਿਤ ‘ਕ੍ਸ਼’ (क्ष) ਸੰਜੁਕਤ ਹਵਅਜੰਨ ਿੈ, ਜੋ ‘ਕ+ਸ਼’ (क्+ष)् ਹਮਲ ਕੇ ਬਹਣਆ ਿੈ। ਪ੍ਰਾਹਿਤਾਂ ਹਵਚ ‘ਕ’ ਉੇੱਡ ਹਗਆ 

ਅਤੇ ‘ਸ਼’ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ‘ਖ’ ਹਵਚ ਤਬਦੀਲ ਿ ੋਗਈ। 

31 ਅਤੀਤ ਹਵੱਚ, ਟਕਾ ਭਾਰਤੀ ਉਪ੍ ਮਿਾਂਦੀਪ੍ ਹਵੱਚ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਇਕ ਇਕਾਈ ਹਰਿਾ ਿ।ੈ ੧ ਟਕਾ/ਅਠੱਨੀ (ਜੋ ਹਬਰਹਟਸ਼ ਸ਼ਾਸਨ 

ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਆਿਾਦੀ ਦੇ ਪ੍ਹਿਲੇ ਦਿਾਕ ੇਹਵਚ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪ੍ਏ ਦੀ ਇਕ ਉਪ੍-ਵੰਡ) ਦੀ ਕੀਮਤ ਸੀ: ਇਕ ਰੁਹਪ੍ਆ ਦੇ ੧/੩੨. 

ਵਰਤਮਾਨ ਹਵੱਚ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਟਕਾ ਿੈ। ਬੰਗਲਾ (ਬੋਲੀ) ਹਵਚ, ਇਿ ਸ਼ਬਦ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੈ੍ਸੇ, ਮੁਦਰਾ 

ਜਾਂ ਨੋਟਾਂ ਲਈ ਵਰਹਤਆ ਜਾਂਦਾ ਿ।ੈ 

32 ‘ਮੁੰਦੜੇ’ ਦੇ ਅੰਤ ‘ੜ’ ਹਵਆਕਰਣਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਲਪ੍ਾਰਥਕ ਨਾਂਵ ਵਜੋਂ ਵੀ ਿੈ ਅਤੇ ਖਾਸ ਭਾਸ਼ਾਈ ਰੂਪ੍ (ਹਸੰਧੀ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ) ਵੀ 

ਿੈ। 
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ਿਾਰ = ਿਾਰ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ।  

ਹਸੰਧੀ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਿਾਰੁ (ਿਾਰ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਿਾਰ (ਮਾਲਾ); ਸੰਸਹਿਤ - ਿਾਰ (हाि - ਿਾਰ)। 

 

ਹਜਤੁ = ਹਜਸ ‘ਤੇ, ਹਜਸ ਹਜਸ ‘ਤੇ।  

ਪ੍ੜਨਾਵੀਂ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ (ਤਹਨ ਦਾ), ਅਹਧਕਰਣ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।  

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

'ਤੇ)।।33  

 

ਤਹਨ = ਤਨ ‘ਤੇ, ਸਰੀਰ ‘ਤੇ।  

ਨਾਂਵ, ਅਹਧਕਰਣ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।  

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

 

ਪ੍ਾਈਅਹਿ = ਪ੍ਾਈਦ ੇਿਨ, ਪ੍ਾਏ ਜਾਂਦੇ ਿਨ। 

ਹਕਹਰਆ, ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ; ਅਨਪੁ੍ਰਖ, ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ। 

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਪ੍ਾਇਅਇ (ਪ੍ਾਏ ਜਾਂਦ ੇਿਨ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਪ੍ਾਇੰਹਤ; ਸੰਸਹਿਤ - ਪ੍ਰਾਪ੍ਯੰਤੇ (प्राप्यतिे - ਪ੍ਾਉਂਦੇ ਿਨ)।  

 

ਨਾਨਕਾ = ਿੇ ਨਾਨਕ! 

ਨਾਂਵ, ਸੰਬੋਧਨ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

 

ਸੇ = ਉਿ। 

ਪ੍ੜਨਾਵੀਂ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ (ਤਨ ਦਾ), ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ।  

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

                                                

33 ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਪੁ੍ਸਤਕ ‘ਜੰਬੂਸਹਮਚਹਰਉ’ ਹਵਚ ‘ਹਜਤੁ’ (नजिु) ਬਿੁਤ ਪ੍ਰਯੋਗ ਿੋਇਆ ਿੈ।  
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ਤਨ = ਸਰੀਰ।  

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ।  

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

 

ਿੋਵਹਿ = ਿੁੰਦੇ ਿਨ, ਿੋ ਜਾਂਦੇ ਿਨ। 

ਹਕਹਰਆ, ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ; ਅਨਪੁ੍ਰਖ, ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ। 

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਿੋਵਹਿ/ਭਵਹਿ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਿੋਵੰਹਤ; ਪ੍ਾਲੀ - ਭਵੰਤ/ਿੋਵੰਤ; ਸੰਸਹਿਤ - ਭਵੰਹਤ (भवनति - ਿੁੰਦੇ ਿਨ)। 

 

ਛਾਰ = ਸੁਆਿ; ਹਮੱਟੀ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।  

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਛਾਰ; ਸੰਸਹਿਤ - ਕ੍ਸ਼ਾਰ (क्षाि - ਰਾਖ, ਸੁਆਿ)। 

 

ਹਗਆਨੁ = ਹਗਆਨ; ਹਨਰੰਕਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਹਗਆਨ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।  

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਹਗਆਨ; ਸੰਸਹਿਤ - ਜ੍ਞਾਨਮਾ੍ (ज्ञाि्् - ਜਾਨਣਾ, ਸਮਝਣਾ)।  

 

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)। 

 

ਗਲੀਈ = ਗੱਲੀਂ, ਗੱਲਾ ਂਨਾਲ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਣ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ।  
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ਲਹਿੰਦੀ - ਗਲ/ਗਲੀ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਗੱਲ (ਗੱਲ-ਬਾਤ); ਸੰਸਹਿਤ - ਗੱਲਿ ( ल्ल: - ਗਲਹ ; ਗਲਹ /ਕਪੋ੍ਲ ਨਾਲ ਿੈ ਹਜਸ 

ਦਾ ਸੰਬੰਧ)।34  

 

ਢੂਢੀਐ = ਢੰੂਢੀਦਾ; ਢੰੂਹਢਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਲੱਹਭਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।  

ਹਕਹਰਆ, ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ; ਅਨਪੁ੍ਰਖ, ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਢੂਢਣਾ; ਲਹਿਦੰੀ - ਢੰੂਢਣ; ਹਸੰਧੀ - ਢੂਢਣੁ (ਢੰੂਡਣਾ);  ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਢੰੁਢੱੁਲਇ (ਘੁੰਮਦਾ ਹਿਰਦਾ  ਿੈ; 

ਢੰੂਡਦਾ  ਿੈ); ਸੰਸਹਿਤ - ਢੰੂਡ (ढूूंड - ਢੰੂਡਣਾ)। 

 

ਕਥਨਾ = ਕਹਿਣਾ; ਕਥਨ (ਹਬਆਨ) ਕਰ ਸਕਣਾ।  

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

ਬਰਜ - ਕਥਨਾ/ਕਥਨੀ; ਸੰਸਹਿਤ - ਕਥਨ (कथि - ਹਬਆਨ ਕਰਨਾ)। 

 

ਕਰੜਾ = ਸਖ਼ਤ; ਅਹਤ ਕਠਨ।  

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

ਬਰਜ - ਕਰੜਾ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਕਹਰਡਅ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਕਹਰਡ; ਸੰਸਹਿਤ - ਹਿਡਾ੍ (कृड् - ਸਖ਼ਤ)। 

 

ਸਾਰ ੁ= ਲੋਿਾ; ਲੋਿੇ ਸਮਾਨ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।  

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ/ਸੰਸਹਿਤ - ਸਾਰ (साि - ਲੋਿਾ)। 

 

ਕਰਹਮ = ਕਰਮ/ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੁਆਰਾ, ਬਖਸ਼ਸ਼/ਹਮਿਰ ਨਾਲ।  

ਨਾਂਵ, ਕਰਣ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।   

ਅਰਬੀ - ਕਰਮ (ਫ਼ਿਲ, ਹਕਰਪ੍ਾ)।35 

                                                

34 ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ ਹਵਚ ਬਿੁਵਚਨ ਨਾਂਵ ਦੇ ਹਪ੍ਛੇ ਕਰਣ ਕਾਰਕ ਦਾ ਹਚੰਨਹ ‘ਈ’ (ई) ਜੋਹੜਆ ਜਾਂਦਾ ਿ।ੈ ਇਥੇ ਵੀ ‘ਗਲੀਈ’ ਨਾਲ 

ਲਗੀ ‘ਈ’ ਕਰਣ ਕਾਰਕ ਦੀ ਸੂਚਕ ਿੈ। ਸਮਾ ਂਪ੍ਾ ਕੇ ਇਿ ਹਚੰਨਹ ‘ਗਲੀ’ ਹਵਚ ਿੀ ਸਮਾ ਹਗਆ। 
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ਹਮਲੈ = (ਜੇ) ਹਮਲੇ। 

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

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

 

ਤਾ = ਤਾਂ।  

ਯੋਜਕ। 

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

 

ਪ੍ਾਈਐ = ਪ੍ਾਈਦਾ ਿ,ੈ ਪ੍ਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿ।ੈ 

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

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 ਿ)ੈ। 

 

ਿੋਰ = ਿੋਰ, ਿੋਰ (ਸਭ ਕੁਝ)।   

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

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

 

ਹਿਕਮਹਤ = ਚਲਾਕੀ, ਚਤੁਰਾਈ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।  

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਹਿਕਮਹਤ; ਅਰਬੀ - ਹਿਕਮਤ (ਦਾਨਾਈ/ਹਸਆਣਪ੍, ਚਲਾਕੀ) । 

                                                                                                                                                  

35 ਅਰਬੀ ਹਵਚ ‘ਕਰਮ’ ਪੁ੍ਹਲੰਗ ਿੋਣ ਕਰਕੇ ਗੁਰ ੂਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹਵਚ ਵੀ ਪੁ੍ਹਲੰਗ ਵਜੋਂ ਵਰਹਤਆ ਹਗਆ ਿੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੁ੍ਹਲੰਗ 

ਰੂਪ੍ ਹਵਚ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ: ਪ੍ਰਸਾਦ, ਫ਼ਿਲ ਆਹਦ ਿੀ ਬਣਦਾ ਿੈ। ਹਕਰਪ੍ਾ, ਹਮਿਰ ਆਹਦ ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ ਰੂਪ੍ ਿਨ। ਅਰਬੀ 

ਹਵਚੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ‘ਕਰਮ’ ਦੀ ਗੁਰ ੂਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹਵਚ ਇਨਹਾਂ ਅਰਥਾਂ (ਪ੍ਰਸਾਦ/ਹਕਰਪ੍ਾ) ਹਵਚ ਿੀ ਵਰਤੋਂ ਿੋਈ ਿੈ। ਸੰਸਹਿਤ 

‘ਕਰ੍ਮਨਾ੍ ’ (क म्ि)् ਤੋਂ ਬਣੇ ‘ਕਰਮ’ ਦਾ ਅਰਥ ‘ਕਾਰਜ, ਕੰਮ’ ਆਹਦ ਿੁੰਦਾ ਿੈ। 
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ਿੁਕਮੁ = ਿੁਕਮ, ਅਦੇਸ਼, ਿੁਰਮਾਨ; ਿਉਮ-ੈਿੰਕਾਰ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਅਰਬੀ - ਿੁਕਮ (ਆਦੇਸ਼)।36 

 

ਖੁਆਰ ੁ= ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ (ਕਰਨ ਵਾਲਾ); ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ/ਦੁਖੀ (ਕਰਨ ਵਾਲਾ)। 

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

ਫ਼ਾਰਸੀ - ਖ਼ਵਾਰ (ਿਲੀਲ, ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ)।37  

 

॥ ੨ ॥ = ਦੂਜਾ ਸਲੋਕ ਸੰਪ੍ੂਰਨ। 

 

ਕਾਹਵਕ ਪ੍ਖ 

ਇਸ ਸਲੋਕ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਹਵਚ ਅਨੁਪ੍ਰਾਸ ਅਲੰਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿੋਈ ਿੈ। 

ਪ੍ਹਿਲੀ ਤੁਕ           -    ‘ਨਾਨਕ ਹਨਰਭਉ ਹਨਰੰਕਾਰ’, ‘ਰਾਮ ਰਵਾਲ’ 

ਦੂਜੀ ਤੁਕ   -    ‘ਕੇਤੀਆ ਕੰਨਾ੍ ਕਿਾਣੀਆ’, ‘ਬੇਦ ਬੀਚਾਰ’ 

ਤੀਜੀ ਤੁਕ  -    ‘ਹਗਹੜ ਮੁਹੜ’ 

ਚਉਥੀ ਤੁਕ   -    ‘ਬਾਜਾਰੀ ਬਾਜਾਰ’ 

ਪੰ੍ਜਵੀਂ ਤੁਕ -    ‘ਰਾਜੇ ਰਾਣੀਆ’, ‘ਆਲ ‘ਪ੍ਤਾਲ’ 

ਛੇਵੀਂ ਤੁਕ   -    ‘ਲਖ ਟਹਕਆ ਕੇ ਮੂੰਦੜੇ’ ‘ਲਖ ਟਹਕਆ ਕੇ ਿਾਰ’ 

ਅਠਵੀਂ ਤੁਕ -    ‘ਹਗਆਨੁ ਨ ਗਲੀਈ ਢੂਢੀਐ’, ‘ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ’ 

ਨਾਵੀਂ ਤੁਕ   -    ‘ਿੋਰ ਹਿਕਮਹਤ ਿੁਕਮੁ’ 

ਇਨਹਾਂ ਤੁਕਾਂ ਹਵਚ ਛੇਕੜਲੇ ਅੱਖਰ ਦੀ ਦੁਿਰਾਈ ਿੈ। ਇਿ ਹਵਉਂਤ ਛੇਕਾਨੁਪ੍ਰਾਸ ਅਖਵਾਉਂਦੀ ਿੈ। 

 

                                                

36 ਅਰਬੀ ਹਵਚ ਿੁਕਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ‘ਿੁਕਮ’ ਅਤੇ ‘ਿੁਕਮ-ਅਦੂਲੀ’ ਕੇਵਲ ਦੋ ਿੀ ਰੂਪ੍ ਹਮਲਦ ੇਿਨ। ਗੁਰ ੂਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹਵੱਚ 

‘ਿੁਕਮੁ, ਿੁਕਹਮ, ਿੁਕਮ, ਿੁਕਮਿੁ, ਿੁਕਮੈ’ ਆਹਦ ਹਵਆਕਰਣਕ ਅਤੇ ਕਾਹਵਕ ਰੂਪ੍ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿੋਈ ਿੈ। 

37 ਪੈ੍ਰ ‘ਵ’ ਦੀ ਧੁਨੀ ਮਧਕਾਲ ਹਵਚ ‘ਉ+ਅ’ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਦੀਆ ਂਮਧਕਾਲੀ ਹਲਖਤਾ ਂਹਵਚ ‘ਖੁਆਰ’ ਦੀ ਬਿੁਤ 

ਵਰਤੋਂ ਿ।ੈ 
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ਇਸ ੇਤਰਾਂ ਪ੍ਹਿਲੀਆ ਂਹਤੰਨ ਤੁਕਾ ਂਹਵਚ ‘ਕੇਤੇ’ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਹਤੰਨ ਵਾਰ ਵਰਤੋਂ ਿੈ, ਜਦਹਕ ਤੀਜੀ, ਚਉਥੀ, ਪੰ੍ਜਵੀਂ ਅਤੇ ਸਤਵੀਂ 

ਤੁਕ ਹਵਚ ‘ਨਚਹਿ’, ‘ਪੂ੍ਰਹਿ’, ‘ਮਹਿ’, ‘ਕਢਹਿ’, ‘ਗਾਵਹਿ’, ‘ਬੋਲਹਿ’, ‘ਪ੍ਾਈਅਹਿ’, ਅਤੇ ‘ਿੋਵਹਿ’ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿੈ।  

 

ਇਥੇ ਅੰਤਲੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੁਿਰਾਈ ਿ।ੈ ਇਿ ਅੰਹਤਆਨੁਪ੍ਰਾਸ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਿ।ੈ ਇਨਹਾਂ ਸਾਰ ੇਪ੍ਰਯੋਗਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ 

ਸਲੋਕ ਹਵਚ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਲੈਅ ਅਤੇ ਰਵਾਨਗੀ ਆ ਗਈ ਿੈ ਜੋ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਦ ਸੁੰਦਰਤਾ ਪੈ੍ਦਾ ਕਰ ਰਿੀ ਿ।ੈ 

 

ਪਉੜੀ ॥ 

ਿਦਵਰ ਕਰਵਹ ਜ ੇਆਪਣੀ   ਤਾ ਿਦਰੀ ਸਵਤਗੁਰ ੁਪਾਇਆ ॥ 

ਏਹ ੁਜੀਉ ਬਹੁਤ ੇਜਿਮ ਭਰੰਵਮਆ   ਤਾ ਸਵਤਗੁਵਰ ਸਬਦੁ ਸੁਣਾਇਆ ॥ 

ਸਵਤਗੁਰ ਜੇਿਡ ੁਦਾਤਾ ਕੋ ਿਹੀ   ਸਵਭ ਸੁਵਣਅਹ ੁਲੋਕ ਸਬਾਇਆ ॥ 

ਸਵਤਗੁਵਰ ਵਮਵਲਐ ਸਿੁ ਪਾਇਆ   ਵਜਿੀੀ੍ ਵਿਿਹ ੁਆਪ ੁਗਿਾਇਆ ॥ 

ਵਜਵਿ ਸਿੋ ਸਿੁ ਬੁਝਾਇਆ ॥੪॥ 

 

ਸ਼ਾਬਦਕ ਅਨੁਵਾਦ 

(ਿੇ ਪ੍ਰਭੂ!) ਜੇ (ਤੰੂ) ਆਪ੍ਣੀ ਹਕਰਪ੍ਾ-ਹਦਰਸ਼ਟੀ ਕਰੇਂ, ਤਾਂ (ਤੇਰੀ) ਹਕਰਪ੍ਾ-ਹਦਰਸ਼ਟੀ ਦੁਆਰਾ (ਿੀ) ਸਹਤਗੁਰੂ ਪ੍ਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ 

ਿੈ।  

ਇਿ ਜੀਵ (ਜਦੋਂ) ਬਿੁਤ ਜਨਮ ਭਟਹਕਆ, ਤਾਂ ਸਹਤਗੁਰ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਆ।  

ਸਹਤਗੁਰ ੂਹਜੱਡਾ ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਕੋਈ ਨਿੀਂ ਿ,ੈ ਸਭ ਸੁਹਣਓ ਲੋਕ ੋਸਾਹਰਓ!  

ਸਹਤਗੁਰ ਦੇ ਹਮਲ ਪੈ੍ਣ ਸਦਕਾ ਸੱਚ ਪ੍ਾ ਹਲਆ, ਹਜਨਹਾਂ ਨੇ ਹਵਚੋਂ ਆਪ੍ਾ-ਭਾਵ ਗਵਾ ਹਦਤਾ।  

ਹਜਸ (ਸਹਤਗੁਰ) ਨੇ ਸਚੋ ਸੱਚ ਸਮਝਾ ਹਦਤਾ।  

 

ਭਾਵਾਰਥਕ-ਹਸਰਜਣਾਤਮਕ ਅਨੁਵਾਦ 

ਿੇ ਪ੍ਰਭੂ! ਜੇਕਰ ਤੰੂ ਆਪ੍ਣੀ ਹਮਿਰ ਕਰੇਂ, ਤਾ ਂਤੇਰੀ ਹਮਿਰ ਨਾਲ ਿੀ ਜੀਵ ਨੰੂ ਸੱਚ ੇਗੁਰ ੂ(ਗੁਰ-ਸ਼ਬਦ) ਦੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੀ ਿੋ ਸਕਦੀ ਿੈ। 

ਇਿ ਜੀਵ ਜਦੋਂ ਿਾਰ-ਿੰਭ ਕੇ (ਬਿੁਤ ਜਨਮਾ ਂਹਵਚ ਭਟਕ ਕੇ) ਸਹਤਗਰੁੂ ਦੀ ਸ਼ਰਣ ਹਵਚ ਆਉਂਦਾ ਿੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੰੂ ਸਹਤਗੁਰ ੂਦਾ 

ਉਪ੍ਦੇਸ਼ ਸੁਣਨ ਨੰੂ ਹਮਲਦਾ ਿ।ੈ 

ਿੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਰ ੇਲੋਕ,ੋ ਇਿ ਗੱਲ ਗਿੁ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਓ! ਸਹਤਗੁਰੂ ਹਜੱਡਾ ਵੱਡਾ ਦੇਣਿਾਰ ਦਾਤਾਰ ਿੋਰ ਕੋਈ ਨਿੀਂ ਿੈ।  

ਸਹਤਗੁਰ ੂਦੇ ਸ਼ਬਦ ਰਾਿੀਂ ਹਜਨਹਾਂ ਮਨੁਖਾ ਂਨੇ ਆਪ੍ਣਾ ਿੰਕਾਰ ਹਤਆਗ ਹਦਤਾ, ਉਨਹਾ ਂਨੰੂ ਸੱਚ-ਸਰੂਪ੍ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੀ ਿੋ ਗਈ।  
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ਸਹਤਗੁਰ ੂਨੇ ਉਨਹਾਂ ਨੰੂ ਹਨਰੋਲ ਸੱਚ ਸਮਝਾ ਹਦਤਾ। 

 

ਪ੍ਦ ਅਰਥ 

ਨਦਹਰ = (ਹਮਿਰ ਦੀ) ਨਿਰ, (ਹਕਰਪ੍ਾ) ਹਦਰਸ਼ਟੀ; ਹਮਿਰ/ਹਕਰਪ੍ਾ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।  

ਅਰਬੀ - ਨਿਰ (ਦੇਖਣਾ, ਹਦਰਸ਼ਟੀ)।38 

 

ਕਰਹਿ = (ਜੇ) ਕਰੇਂ। 

ਹਕਹਰਆ, ਸੰਭਾਵੀ ਭਹਵਖਤ ਕਾਲ; ਮਧਮ ਪੁ੍ਰਖ, ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਕਰਇ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਕਹਰਇ; ਸੰਸਹਿਤ - ਕਰੋਹਤ (किोनि - ਕਰਦਾ ਿ)ੈ। 

 

ਜੇ = ਜੇ, ਜੇਕਰ। 

ਯੋਜਕ।   

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

 

ਆਪ੍ਣੀ = ਆਪ੍ਣੀ। 

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

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

ਅੱਤਣਅ/ਅੱਪ੍ਣਯ (ਆਪ੍ਣਾ); ਸਸੰਹਿਤ - ਆਤ੍ਮਨਕ (आर्त्िक -  ਆਪ੍ਣਾ, ਹਨੱਜੀ)। 

                                                

38 ‘ਨਿਰ’ ਹਵਚ ਵਰਤ ੇ‘ਿ’ (ਅਰਬੀ ਹਵਚ ‘ਿੋਏ’ ਅੱਖਰ) ਦਾ ਉਚਾਰਣ ‘ਿ’ ਅਤੇ ‘ਦ’ ਹਵਚਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਇਸ ੇਤਰਹਾ ਂ

‘ਦ’ ਵੀ ਅਰਬੀ ਹਵਚ ‘ਿ’ ਅਤੇ ‘ਦ’ ਦੇ ਹਵਚਕਾਰ ਦਾ ਉਚਾਰਣ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਿ।ੈ ਕੁਝ ਸੱਜਣ ਕੇਵਲ ‘ਦ’ ਦਾ ਉਚਾਰਣ ਿੀ 

ਕਰਨ ਲੱਗ ਪ੍ਏ ਿਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਆਪ੍ਣੀ ਸੌਖ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦਾ ਉਚਾਰਣ ‘ਿ’ ਕਰਦ ੇਿਨ। ਅਸਲ ਹਵਚ ‘ਿ’ ਦਾ ਅਰਬੀ 

ਉਚਾਰਣ ‘ਦ’ ਦੇ ਨਿਦੀਕ ਿ।ੈ ਇਸ ੇਲਈ ‘ਕਾਗਿ, ਕਾਿੀ’ ਆਹਦ ਦਾ ਉਚਾਰਣ ‘ਕਾਗਦ, ਕਾਦੀ’ ਵਾਂਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਪ੍ਰ 

ਅਰਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੱੁਝ ਹਖੱਹਤਆ ਂਹਵਚ ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਲਫ਼ਿਾਂ ਨੰੂ ‘ਿ’ (ਿੁਆਦ ਅੱਖਰ) ਨਾਲ ਵੀ ਉਚਾਹਰਆ ਜਾਂਦਾ 

ਿੈ। ਭਾਰਤ ਹਵਚ ‘ਦ’ (ਦੁਆਦ ਅੱਖਰ) ਦੀ ਧੁਨੀ ਦਾ ਉਚਾਰਣ ‘ਦ’ ਅਤੇ ‘ਿ’ ਹਵਚਕਾਰ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਕੇਵਲ ‘ਿ’ ਿੀ ਿੋ ਹਗਆ। 

ਗੁਰ ੂਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹਵਚ ਲੋਕ-ਬੋਲੀ ਦੇ ਉਚਾਰਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਲਫ਼ਿਾ ਂਦੇ ਦੋਵੇਂ ਧੁਨੀ ਰੂਪ੍, ‘ਜ’ (ਨਜਹਰ) ਅਤੇ ‘ਦ’ 

(ਨਦਹਰ) ਵਰਤ ੇਗਏ ਿਨ। ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ, ਕਾਜੀ/ਕਾਦੀ, ਕਾਗਜ/ਕਾਗਦ ਆਹਦ ਰੂਪ੍ ਭਾਸ਼ਾਈ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨੰੂ ਦਰਸਾਉਂਦ ੇਿਨ। 
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ਤਾ = ਤਾਂ।  

ਯੋਜਕ। 

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

 

ਨਦਰੀ = (ਹਮਿਰ ਦੀ) ਨਿਰ ਦੁਆਰਾ, (ਹਕਰਪ੍ਾ) ਹਦਰਸ਼ਟੀ ਦੁਆਰਾ; ਹਮਿਰ/ਹਕਰਪ੍ਾ ਦੁਆਰਾ।  

ਨਾਂਵ, ਕਰਣ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਅਰਬੀ - ਨਿਰ (ਦੇਖਣਾ, ਹਦਰਸ਼ਟੀ)। 

 

ਸਹਤਗੁਰ ੁ= ਸਹਤਗੁਰ,ੂ ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ; ਗੁਰ-ਸ਼ਬਦ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।   

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਸਹਤਗੁਰ;ੁ ਸੰਸਹਿਤ - ਸਤਯਾ੍+ਗੁਰ ੁ(सर्तय्+ ुरु - ਸੱਚਾ+ਅਹਧਆਤਮਕ ਮੁਰਸ਼ਦ)। 

 

ਪ੍ਾਇਆ = ਪ੍ਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ। 

ਹਕਹਰਆ, ਸੰਭਾਵੀ ਭਹਵਖਤ 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 (प्रापयनि - ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਾਉਂਦਾ ਿੈ; ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ 

ਕਰਦਾ ਿ)ੈ। 

 

ਏਿੁ = ਏਿ। 

ਪ੍ੜਨਾਵੀਂ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ (ਜੀਉ ਦਾ), ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।   

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

 

ਜੀਉ = ਜੀਵ, ਮਨੁਖ।  

ਨਾਂਵ , ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਭੋਜਪੁ੍ਰੀ/ਬੰਗਾਲੀ/ਹਸੰਧੀ/ਬਰਜ - ਜੀਉ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਜੀਅ; ਸੰਸਹਿਤ - ਜੀਵ (जीव - ਜੀਵਤ/ਹਜਉਂਦਾ)। 
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ਬਿੁਤੇ = ਬਿੁਤ, ਬੜ।ੇ  

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

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਬਿੁਤੁ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਬਿੁਤੱੋ; ਪ੍ਾਲੀ - ਬਿੁੱਤ; ਸੰਸਹਿਤ - ਬਿੁਤਮਾ੍ (बहुि्् - ਬਿੁਤ)। 

 

ਜਨਮ = ਜਨਮਾਂ ਹਵਚ। 

ਨਾਂਵ, ਅਹਧਕਰਣ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ।  

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਜਨਮ; ਪ੍ਾਲੀ - ਜੰਮਨ; ਸੰਸਹਿਤ - ਜਨ੍ਮਨਾ੍ (जत्ि् - ਜਨਮ)। 

 

ਭਰੰਹਮਆ = ਭਹਵਆ, ਭਟਹਕਆ, ਭਉਂ ਿਾਹਰਆ। 

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

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਭਰਹਮਆ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਭਰ ੰਮਅ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਭਰ ੰਮਇ; ਸੰਸਹਿਤ - ਭਰਹਮਤਾ (भ्रन्िा - ਭਰਹਮਆ ਿੋਇਆ, 

ਭਰਮ ਹਵਚ ਹਪ੍ਆ ਿੋਇਆ)। 

 

ਤਾ = ਤਾਂ।  

ਯੋਜਕ। 

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

 

ਸਹਤਗੁਹਰ = ਸਹਤਗੁਰ ਨੇ, ਸੱਚੇ ਗੁਰ ੂਨੇ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।    

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਸਹਤਗੁਰ;ੁ ਸੰਸਹਿਤ - ਸਤਯਾ੍+ਗੁਰ ੁ(सर्तय्+ ुरु - ਸੱਚਾ+ਅਹਧਆਤਮਕ ਮੁਰਸ਼ਦ)। 

 

ਸਬਦੁ = ਸ਼ਬਦ, ਉਪ੍ਦੇਸ਼।  

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।  

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਸਬਦ; ਸੰਸਹਿਤ - ਸ਼ਬਦ (िब्द - ਧੁਨੀ/ਅਵਾਜ, ਸ਼ੋਰ)। 
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ਸੁਣਾਇਆ = ਸੁਣਾਇਆ। 

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

ਲਹਿੰਦੀ - ਸੁਣਾਵਣ (ਸੂਚਤ ਕਰਦਾ ਿੈ);  ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਸੁਣਾਵੇਹਦ;  ਪ੍ਾਲੀ - ਸੁਣਾਪੇ੍ਹਤ (ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਿ,ੈ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਿੈ); 

ਸੰਸਹਿਤ - ਹਸ਼ਰਣੋਹਤ (शृ्रणोनि - ਸੁਣਦਾ ਿ)ੈ। 

 

ਸਹਤਗੁਰ = ਸਹਤਗੁਰ,ੂ ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ; ਗੁਰ-ਸ਼ਬਦ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।  

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਸਹਤਗੁਰ; ਸੰਸਹਿਤ - ਸਤਯਾ੍+ਗੁਰ ੁ(सर्तय्+ ुरु - ਸੱਚਾ+ਅਹਧਆਤਮਕ ਮੁਰਸ਼ਦ)। 

 

ਜੇਵਡੁ = ਹਜੱਡਾ ਵੱਡਾ; ਵਰਗਾ, ਬਰਾਬਰ। 

ਸੰਬੰਧਕ।  

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਜੇਵਡੁ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਜੇਹਤ੍ਤਲ; ਸੰਸਹਿਤ - ਯਾਵਤਾ੍ (यावि् - ਹਜੱਡਾ)।39 

 

ਦਾਤਾ = ਦੇਣਿਾਰ ਦਾਤਾਰ। 

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

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਸੰਸਹਿਤ - ਦਾਤਾ (दािा - ਦੇਣ ਵਾਲਾ)। 

 

ਕੋ = ਕੋਈ।  

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

ਲਹਿੰਦੀ/ਹਸੰਧੀ/ਬਰਜ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਕੋ; ਪ੍ਾਲੀ/ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਕੋ/ਕਾ (ਕੋਈ); ਸੰਸਹਿਤ - ਕਿ (क: - ਹਕਥੇ, ਕੋਈ)। 

 

ਨਿੀ = ਨਾ,  ਨਿੀਂ। 

ਹਨਪ੍ਾਤ।  

                                                

39 ਪ੍ਰਾਹਿਤ ਦਾ ‘ਤ’ ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ ਹਵਚ ‘ਵ’ ਹਵਚ ਅਤੇ ‘ਲ’ ‘ਡ’ ਹਵਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਿੇਮਚੰਦਰ  (੧੧੦੦ ਈ.) ਨੇ ‘ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ 

ਹਵਆਕਰਣ’ ਹਵਚ ‘ਜੇਵਡੁ’ ਅਤੇ ‘ਜੇਵਡ’ ਰੂਪ੍ ਹਲਖ ੇਿਨ। ਅਜੋਕੀ ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਹਵਚ, ‘ਜੇਵਡੁ’ ਨੰੂ ‘ਹਜੱਡਾ ਵੱਡਾ’ ਦਾ ਸੰਖੇਪ੍ 

ਸਮਹਝਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿ।ੈ 
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ਬਰਜ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ - ਨਿੀ/ਨਹਿ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਣਹਿ; ਸੰਸਹਿਤ - ਨਹਿ (िनह - ਨਿੀਂ)। 

 

ਸਹਭ = ਸਭ, ਸਾਰੇ। 

ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ (ਲੋਕ ਦਾ), ਸੰਬੋਧਨ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ।  

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

ਸਭ, ਿਰ ਕੋਈ)।  

 

ਸੁਹਣਅਿ ੁ= ਸੁਹਣਓ! ਗਿੁ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲੈਣਾ! 

ਹਕਹਰਆ, ਿੁਕਮੀ ਭਹਵਖਤ ਕਾਲ; ਮਧਮ ਪੁ੍ਰਖ, ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ।   

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਸੁਣਿੁ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਸੁਣਿ; ਸੰਸਹਿਤ - ਹਸ਼ਰਣੁਤ (शृ्रणुि - ਸੁਹਣਓ)। 

 

ਲੋਕ = ਿੇ ਲੋਕ!ੋ 

ਨਾਂਵ, ਸੰਬੋਧਨ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ।  

ਬਰਜ - ਲੋਕ;ੋ ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਲੋੇੱਕੋ; ਸੰਸਹਿਤ - ਲੋਕਿ (लोक: - ਲੋਕ)। 

 

ਸਬਾਇਆ40 = ਸਭ, ਸਾਰੇ, ਸਾਹਰਓ। 

ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ (ਲੋਕ ਦਾ), ਸੰਬੋਧਨ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ।  

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਸਬਾਇਆ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਸਵਾ; ਸੰਸਹਿਤ - ਸਰਵ (सवम - ਸਾਰਾ)। 

 

ਸਹਤਗੁਹਰ = ਸਹਤਗੁਰ ਸਦਕਾ, ਸਹਤਗੁਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਰਾਿੀਂ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਣ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।  

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਸਹਤਗੁਰ;ੁ ਸੰਸਹਿਤ - ਸਤਯਾ੍+ਗੁਰ ੁ(सर्तय्+ ुरु - ਸੱਚਾ+ਅਹਧਆਤਮਕ ਮੁਰਸ਼ਦ)। 

 

ਹਮਹਲਐ = ਹਮਹਲਆ,ਂ ਹਮਲਣ ਨਾਲ, ਹਮਲ ਪੈ੍ਣ ਸਦਕਾ। 

                                                

40 ‘ਸਬਾਇਆ’ ਇਸ ੇਤੁਕ ਹਵਚ ਆਏ ‘ਸਹਭ’ ਦਾ ਸਮ-ਅਰਥੀ ਿੈ। 



ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ, ਸੰਸਕਰਣ ੧ 

© SikhRI 2020. All Rights Reserved. GuruGranthSahib.SikhRI.org 33 

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

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਹਮਲਣਾ;  ਲਹਿੰਦੀ - ਹਮਲਣ (ਹਮਲਣਾ, ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਿੋਣਾ); ਹਸੰਧੀ - ਹਮਲਣੁ (ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਿੋਣਾ, ਨਾਲ ਹਮਲਣਾ);  

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਹਮਲਇ; ਸੰਸਹਿਤ - ਹਮਲਹਤ (न्लनि - ਹਮਲਦਾ ਿੈ)। 

 

ਸਚ ੁ= ਸੱਚ; ਸੱਚ ਸਰੂਪ੍ ਪ੍ਰਭੂ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।  

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

 

ਪ੍ਾਇਆ = ਪ੍ਾ ਹਲਆ। 

ਹਕਹਰਆ, ਭੂਤ ਕਾਲ; ਅਨਪੁ੍ਰਖ, ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕ ਵਚਨ। 

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 ਿ)ੈ। 

 

ਹਜਨੀਾ੍41 = ਹਜਨਹਾਂ ਨੇ।  

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

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਹਜਨੀ/ਹਜਹਨ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਹਜਹਣ (ਹਜਸ ਨੇ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਜੇਣ; ਸੰਸਹਿਤ - ਯੇਨ (येि - ਹਜਸ ਦੁਆਰਾ)। 

 

ਹਵਚਿੁ = ਹਵਚੋਂ, ਅੰਦਰੋਂ; ਹਦਲੋਂ , ਮਨੋਂ। 

ਨਾਂਵ, ਅਪ੍ਾਦਾਨ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਹਵਚਿ;ੁ ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਹਵੱਹਚ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਹਵੱਚ; ਸੰਸਹਿਤ - ਵਰ੍ਤ੍ਮਹਨਾ੍ (वर्त म्नि् - ਹਵੱਚ)। 

 

                                                

41 ‘ਨਾ੍ ’ ਦ ੇਿੇਠ ਲਗਾ ਭਾਰ-ਹਚੰਨਹ ਕਈ ਿੱਥ ਹਲਖਤ ਬੀੜਾ ਂਹਵਚ ‘ਨਹ ’ ਵਜੋਂ ਹਮਲਦਾ ਿ,ੈ ਜੋ ਹਕ ਠੀਕ ਿੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ 

ਸਮੇਤ ਹਕਸ ੇਵੀ ਹਲਖਾਰੀ ਨੇ ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਗੁਰਮਹਤ ਸਾਹਿਤ ਹਵਚ ਇਿ ਹਚੰਨਹ ਨਿੀਂ ਵਰਹਤਆ। ਇਿ ਉਕਾਈ ਸੰਸਹਿਤ/ਹਿੰਦੀ ਪ੍ੜਹ ੇ 

ਹਲਖਾਰੀਆ ਂਵੱਲੋਂ  ਗੁਰਬਾਣੀ ਹਲਖਣ ਵੇਲੇ ਿੋਈ ਜਾਪ੍ਦੀ ਿੈ।  
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ਆਪੁ੍ = ਆਪ੍ਾ-ਭਾਵ, ਅਿੰ-ਭਾਵ, ਿੰਕਾਰ।  

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕ ਵਚਨ।  

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਆਪ੍/ਆਪੁ੍/ਆਹਪ੍; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਆਤਾ/ਆਯਾ/ਅੱਤਣ; ਅੱਪ੍ਾ/ਅੱਪ੍ਣ; ਪ੍ਾਲੀ - ਅੱਤਨ (ਸਵੈ); ਸੰਸਹਿਤ - ਆਤ੍ਮਨਾ੍ 

(आर्त्ि् - ਸਾਿ, ਆਤਮਾ; ਹਰਗਵੇਦ - ਸਵੈ)।42 

 

ਗਵਾਇਆ = ਗਵਾ ਹਦਤਾ। 

ਹਕਹਰਆ, ਭੂਤ ਕਾਲ; ਅਨਪੁ੍ਰਖ, ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਗਵਾਉਣਾ; ਹਸੰਧੀ - ਗਵਾਇਣੁ (ਗਵਾਉਣਾ, ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਗਮੇਇ/ਗਮਾਵਇ; ਪ੍ਾਲੀ - 

ਗਮੇਹਤ; ਸੰਸਹਿਤ - ਗਮਯਹਤ ( ्यनि - ਭੇਜਦਾ ਿੈ)। 

 

ਹਜਹਨ = ਹਜਸ ਨੇ, ਹਜਸ (ਸਹਤਗੁਰੂ) ਨੇ। 

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

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

 

ਸਚ ੋਸਚ4ੁ3 =  ਸੱਚੋ ਸੱਚ, ਹਨਰੋਲ ਸੱਚ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।  

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

 

ਬੁਝਾਇਆ = ਬੁਝਾ ਹਦਤਾ, ਸਮਝਾ ਹਦਤਾ। 

ਹਕਹਰਆ, ਭੂਤ ਕਾਲ; ਅਨਪੁ੍ਰਖ, ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਲਹਿੰਦੀ - ਬੁਝਾਵਣ (ਸਮਝਾਉਣਾ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਬੁਜ੍ਝਾਵਏਇ; ਪ੍ਾਲੀ - ਬੁਜ੍ਝਾਪ੍ੇਹਤ (ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਿੈ); ਸੰਸਹਿਤ - ਬੁਧਯਤੇ 

(बुध्यिे - ਜਾਣਦਾ ਿੈ, ਸਮਝਦਾ ਿ)ੈ। 

 

                                                

42 ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ ਕੋਸ਼ਾਂ ਹਵਚ ਵੀ ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਲਫ਼ਿ ‘ਆਪੁ੍’ ਨੰੂ ‘ਆਪ੍ਾ-ਭਾਵ’ ਦਾ ਅਰਥ ਦੇ ਕੇ ਨਾਂਵ ਵਜੋਂ ਵਰਹਤਆ ਹਗਆ ਿ।ੈ 

43 ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕਾਹਵ ਹਵੱਚ  ਭਾਵ ਨੰੂ ਿੋਰ ਉਘਾੜਨ ਲਈ ਅਤੇ ਦੋਿਰ ਲਾਉਨ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਤਹਿਤ, ਅਕਸਰ, ਦੋ ਲਫ਼ਿਾ ਂਦਾ ਜੁੱਟ 

ਵਰਹਤਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 



ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ, ਸੰਸਕਰਣ ੧ 
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॥ ੪ ॥ = ਚਉਥੀ ਪ੍ਉੜੀ ਸੰਪ੍ੂਰਨ। 

 

ਕਾਹਵਕ ਪ੍ਖ 

ਇਸ ਪ੍ਉੜੀ ਹਵਚ, ਸ਼ਬਦਾ ਂਦੇ ਹਸਧੇੱ ਕੋਸ਼ਗਤ ਅਰਥ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਕਾਰਨ, ‘ਸਹਿਜ ਭਾਸ਼ਾਈ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ’44 ਦੀ ਬਿੁਤ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤੀ 

ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਿੋਈ ਿੈ। ਇਸ ਸਹਿਜ ਹਬਆਨੀ ਰਾਿੀਂ ਹਜਥੇ ਸਹਤਗੁਰ ੂਦੀ ਅਦੱੁਤੀ ਵਹਡਆਈ ਨੰੂ ਦਰਸਾਇਆ ਹਗਆ ਿੈ, ਉਥ ੇ

ਇਿ ਵੀ ਕਥਨ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਿੈ ਹਕ ਸਹਤਗੁਰ ੂਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਨਦਰ ਸਦਕਾ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਿੁੰਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਰਗਾ ਿੋਰ ਕੋਈ ਦਾਤਾ ਨਿੀਂ, 

ਜੋ ਮਨੁਖ ਨੰੂ ਸੱਚੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਦਾ ਿੋਵ।ੇ 

 

ਪ੍ਉੜੀ ਦੀਆ ਂਪ੍ਹਿਲੀਆ ਂਚਾਰ ਤੁਕਾਂ ਹਵਚ ‘ਸਹਤਗੁਰ’ੂ ਸ਼ਬਦ ਵਖ-ਵਖ ਹਵਆਕਰਣਕ ਰੂਪ੍ਾਂ (ਸਹਤਗੁਰੁ, ਸਹਤਗੁਹਰ, ਸਹਤਗੁਰ) 

ਹਵਚ ਆਇਆ ਿੈ ਅਤੇ ਚਾਰ ੇਤੁਕਾਂ ਸਹਤਗੁਰ ੂਦੇ ਮਿੱਤਵ ਨੰੂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਿੀਆ ਂਿਨ। ਪ੍ਉੜੀ ਦੀ ਅੰਤਲੀ ਤੁਕ ‘ਹਜਹਨ ਸਚੋ 

ਸਚ ੁਬੁਝਾਇਆ’ ਵਾਕ ਪੱ੍ਧਰੀ ਹਵਰਲਤਾ ਰਾਿੀਂ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਉੜੀ ਦਾ ਸਾਰ ਪੇ੍ਸ਼ ਕਰ ਰਿੀ ਿ ੈਅਤੇ ਹਦਰੜਹ   ਕਰਵਾ ਰਿੀ ਿੈ ਹਕ 

ਸਹਤਗੁਰ ੂਿੀ ਹਨਰੋਲ ਸੱਚ ਦੀ ਸੋਝੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਿੈ।  

                                                

44 ਜਦੋਂ ਹਕਸ ੇਵੀ ਹਕਸਮ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਮੁਿਾਰਤ, ਸੰਕੇਤਾਤਮਕਤਾ ਆਹਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਕੇ ਐਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਐਸੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ 

ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਹਕ ਉਨਹਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਹਸੱਧਾ, ਸਪ੍ਸ਼ਟ ਤੇ ਇਕਹਿਰਾ ਿੋਵ ੇਤਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨੰੂ ‘ਸਹਿਜ ਭਾਸ਼ਾਈ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ’ 

ਹਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। 


