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ਪ੍ਉੜੀ ੬ 

 

ਜਾਣ-ਪ੍ਛਾਣ 

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

ਮੁਸਲਮਾਨਾ,ਂ ਹਿੰਦੂਆ,ਂ ਜੋਗੀਆ,ਂ ਦਾਨੀਆ,ਂ ਹਵਕਾਰੀਆ ਂਆਹਦ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਅੰਤਲੀਆ ਂਦੋ ਤੁਕਾਂ ਹਵਚ ਗੁਰਮਹਤ 

ਹਸਧਾਂਤ ਹਦਰੜ ਕਰਾਇਆ ਹਗਆ ਿੈ। ਦੂਜੇ ਸਲੋਕ ਹਵਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾ ਂਦੀ ਉਸ ਮਨੌਤ ਉਪ੍ਰ ਹਵਅੰਗ ਿੈ, ਹਜਸਦ ੇਅੰਤਰਗਤ ਉਿ 

ਮੁਰਦੇ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਨੰੂ ਦਫਨਾਉਣਾ ਿੀ ਯੋਗ ਮੰਨਦੇ ਿਨ। ਪ੍ਉੜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੀ ਲਈ ਸੱਚ ੇਗੁਰ ੂਦੇ ਮਿੱਤਵ 

ਨੰੂ ਸੁਹਦਰੜ ਕਰਾਉਂਦੀ ਿ।ੈ 

 

ਸਲੋਕ ਮਃ ੧ ॥ 

ਮੁਸਲਮਾਨਾ ਸਸਫਸਿ ਸਰੀਅਸਿ   ਪਸਿ ਪਸਿ ਕਰਸਿ ਬੀਚਾਰੁ ॥  

ਬੰਦ ੇਸੇ ਸਿ ਪਵਸਿ ਸਵਸਚ ਬੰਦੀ   ਵੇਖਣ ਕਉ ਦੀਦਾਰ ੁ॥ 

ਸਿੰਦ ੂਸਾਲਾਿੀ ਸਾਲਾਿਸਨ   ਦਰਸਸਨ ਰੂਸਪ ਅਪਾਰ ੁ॥  

ਿੀਰਸਿ ਨਾਵਸਿ ਅਰਚਾ ਪੂਿਾ   ਅਗਰ ਵਾਸੁ ਬਿਕਾਰ ੁ॥ 

ਿੋਗੀ ਸੰੁਸਨ ਸਿਆਵਸਿ੍ ਿੇਿੇ   ਅਲਖ ਨਾਮੁ ਕਰਿਾਰ ੁ॥  

ਸੂਖਮ ਮੂਰਸਿ ਨਾਮੁ ਸਨਰੰਿਨ   ਕਾਇਆ ਕਾ ਆਕਾਰ ੁ॥ 

ਸਿੀਆ ਮਸਨ ਸੰਿੋਖ ੁਉਪਿ ੈ  ਦੇਣੈ ਕੈ ਵੀਚਾਸਰ ॥  

ਦੇ ਦੇ ਮੰਗਸਿ ਸਿਸਾ ਗੂਣਾ   ਸੋਭ ਕਰ ੇਸੰਸਾਰੁ ॥ 

ਚੋਰਾ ਿਾਰਾ ਿੈ ਕੂਸਿਆਰਾ   ਖਾਰਾਬਾ ਵੇਕਾਰ ॥  

ਇਸਕ ਿੋਦਾ ਖਾਇ ਚਲਸਿ ਐਿਾਊ   ਸਿਨਾ ਸਭ ਕਾਈ ਕਾਰ ॥ 

ਿਸਲ ਿਸਲ ਿੀਆ ਪੁਰੀਆ ਲੋਆ   ਆਕਾਰਾ ਆਕਾਰ ॥  

ਓਇ ਸਿ ਆਖਸਿ ਸੁ ਿੂੰ ਿ ੈਿਾਣਸਿ   ਸਿਨਾ ਸਭ ਿੇਰੀ ਸਾਰ ॥ 

ਨਾਨਕ  ਭਗਿਾ ਭੁਖ ਸਾਲਾਿਣੁ   ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਆਿਾਰ ੁ॥  

ਸਦਾ ਅਨੰਸਦ ਰਿਸਿ ਸਦਨੁ ਰਾਿੀ   ਗੁਣਵੰਸਿਆ ਪਾ ਛਾਰ ੁ॥੧॥ 
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ਸ਼ਾਬਦਕ ਅਨੁਵਾਦ 

ਮੁਸਲਮਾਨਾ ਂਨੰੂ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੀ ਵਹਿਆਈ (ਚੰਗੀ ਲਗਦੀ ਿੈ; ਉਿ ਸ਼ਰੀਅਤ ਨੰੂ) ਪ੍ੜਹ-ਪ੍ੜਹ ਕੇ (ਉਸ ਦਾ) ਵੀਚਾਰ ਕਰਦੇ ਿਨ।  

(ਉਨਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ) ਬੰਦੇ ਉਿੀ ਿਨ, ਜੋ (ਰੱਬ ਦਾ) ਦੀਦਾਰ ਵੇਖਣ ਲਈ (ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੀ) ਪ੍ਾਬੰਦੀ ਹਵਚ ਪ੍ੈਂਦੇ ਿਨ। 

ਹਿੰਦੂ ਸਲਾਿੁਣ-ਜੋਗ (ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ) ਨੰੂ ਸਲਾਿੁੰਦ ੇਿਨ, (ਜੋ) ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਰੂਪ੍ ਕਰਕੇ ਪ੍ਾਰ-ਰਹਿਤ 1ਿੈ।  

(ਉਿ) ਤੀਰਥ ਉਤੇ ਨਿਾਉਂਦ,ੇ ਅਰਚਾ-ਪੂ੍ਜਾ (ਕਰਦੇ ) ਅਤੇ ਅਗਰ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਤੇ ਮਹਿਕ ਦਾ ਹਵਸਥਾਰ (ਕਰਦ ੇਿਨ)। 

(ਹਜਤਨੇ) ਜੋਗੀ (ਿਨ, ਉਿ) ਸੁੰਨ (ਸਮਾਧੀ ਹਵਚ) ਹਧਆਉਂਦੇ, ਅਲਖ ਨਾਮ (ਵਾਲੇ) ਕਰਤਾਰ (ਨੰੂ)। 2 

(ਉਿ) ਸੂਖਮ ਿਸਤੀ ਤੇ ਹਨਰੰਜਨ ਨਾਮ (ਵਾਲੇ ਕਰਤਾ ਪੁ੍ਰਖ) ਨੰੂ, ਦੇਿੀ ਦਾ ਅਕਾਰ (ਕਰਕੇ ਹਕਆਸਦ ੇਿਨ)। 

ਦਾਨੀਆ ਂਦੇ ਮਨ ਹਵਚ ਸੰਤੋਖ ਆਉਂਦਾ ਿ,ੈ (ਦਾਨ ) ਦੇਣ ਦੇ ਵੀਚਾਰ ਨਾਲ।  

(ਉਿ ਦਾਨ) ਦੇ-ਦੇ ਕੇ ਿਜ਼ਾਰ ਗੁਣਾ (ਿੋਰ) ਮੰਗਦੇ ਿਨ (ਤੇ) ਸੰਸਾਰ (ਉਨਹਾਂ ਦੀ) ਸੋਭਾ ਕਰਦਾ ਿੈ। 

ਚੋਰਾਂ, ਹਵਭਚਾਰੀਆ,ਂ ਝੂਹਿਆ,ਂ ਭੈਹੜਆਂ ਤੇ ਹਵਕਾਰੀਆ;ਂ (ਵਰਗ)ੇ ਕਈ, (ਜੋ ਖਹਟਆ ਕਮਾਇਆ) ਿੁੰਦਾ ਿ ੈਇਥੇ ਿੀ ਖਾ ਕੇ ਚਲੇ 

ਜਾਂਦੇ ਿਨ; (ਭਲਾ) ਉਨਹਾ ਂਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰ ਿ?ੈ 

(ਿੇ ਪ੍ਰਭੂ!) ਜਲ ਹਵਚ, ਥਲ ਉਤੇ, ਪੁ੍ਰੀਆਂ ਤੇ ਭਵਨਾਂ ਹਵਚ, ਜੀਆਂ ਦੇ (ਹਜਿੜ)ੇ ਅਕਾਰ ਿੀ ਅਕਾਰ (ਿਨ)।3 

ਓਿ (ਸਾਰ)ੇ ਜੋ (ਕੁਝ) ਆਖਦ ੇਿਨ, ਉਿ ਤੰੂ ਿੀ ਜਾਣਦਾ ਿੈਂ; ਉਨਹਾ ਂਨੰੂ ਵੀ ਤੇਰੀ ਿੀ ਸਾਰ-ਸੰਭਾਲ ਿੈ।  

ਨਾਨਕ (ਮੁਿਰ-ਛਾਪ੍)4: ਭਗਤਾਂ ਲਈ (ਤੇਰਾ) ਹਸਫਹਤ-ਸਲਾਿਣ ਿੀ ਭੁਖ ਿੈ;5(ਤੇਰਾ) ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਿੀ (ਜੀਵਨ) ਅਧਾਰ ਿੈ। 

(ਉਿ) ਹਦਨ ਰਾਤ ਸਦਾ, ਗੁਣਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪੈ੍ਰਾਂ ਦੀ ਧੂੜ (ਿੋ ਕੇ), ਅਨੰਦ ਹਵਚ ਰਹਿੰਦੇ ਿਨ।6 

  

                                                

1 ਸਿਹਜ ਸੁਭਾਇ ਮੇਰਾ ਸਿ ੁਹਮਲੈ ‘ਦਰਸਹਨ ਰੂਹਪ੍ ਅਪ੍ਾਰੁ’ ॥੨॥ -ਗੁਰ ੂਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ੧੫੭ 

2 ਅਰਥ ਅਨਵੈ ਕਰਕੇ। 

3 ਅਰਥ ਅਨਵੈ ਕਰਕੇ। 

4 ਇਥੇ ‘ਨਾਨਕ’ ਪ੍ਦ ਦੇ ਚਲ ਰਿੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਅਨਕੂਲ ‘ਿੇ ਨਾਨਕ’ ਅਰਥ ਨਿੀਂ ਢੁਕ ਰਿੇ, ਇਸ ਨੰੂ ‘ਮੁਿਰ-ਛਾਪ੍’ (ਬਾਣੀਕਾਰ ਦਾ 

ਨਾਂ) ਹਲਖਣਾ ਿੀ ਪ੍ਰਸੰਗਕ ਜਾਪ੍ਦਾ ਿੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਿ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਿੁੰਦਾ ਿੈ ਹਕ ‘ਮੁਿਰ-ਛਾਪ੍’ ਵਜੋਂ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ‘ਨਾਨਕ’ ਪ੍ਦ 

ਦੇ ‘ਕ’ ਨੰੂ ਔਂਕੜ ਨਿੀਂ ਿ।ੈ 

5 ਫਰੀਦਾ ਰੋਟੀ ਮੇਰੀ ਕਾਿ ਕੀ ਲਾਵਣੁ ਮੇਰੀ ਭੁਖ ॥ -ਗੁਰ ੂਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ੧੩੭੯ 

6 ਅਰਥ ਅਨਵੈ ਕਰਕੇ। 
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ਭਾਵਾਰਥਕ-ਹਸਰਜਣਾਤਮਕ ਅਨੁਵਾਦ 

ਮੁਸਲਮਾਨਾ ਂਨੰੂ ਇਸਲਾਮੀ ਧਾਰਮਕ ਹਵਧੀ-ਹਵਧਾਨ/ਬਾਿਰਲੀ ਧਾਰਮਕ ਮਹਰਆਦਾ (ਸ਼ਰਾ/ਸ਼ਰੀਅਤ) ਦੀ ਵਹਿਆਈ ਚੰਗੀ 

ਲਗਦੀ ਿੈ।7 ਇਸ ੇਲਈ ਉਿ ਸ਼ਰਾ ਨੰੂ ਪ੍ੜਹ-ਪ੍ੜਹ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਵੀਚਾਰ ਕਰਦ ੇਿਨ।8 ਉਨਹਾ ਂਮੁਤਾਬਕ ਰੱਬ ਦੇ ਅਸਲ ਸੇਵਕ ਉਿੀ 

ਿਨ, ਜੋ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ-ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਕਰਦ ੇਿਨ। 

ਹਿੰਦੂ ਮੱਤ ਦੇ ਅਨੁਯਾਈ ਸਲਾਿੁਣ-ਜੋਗ-ਪ੍ਰਭੂ, ਜੋ ਫ਼ਲਸਫ਼ ੇਤੇ ਸਰੂਪ੍ ਕਰਕੇ ਪ੍ਾਰ-ਰਹਿਤ ਿੈ, ਉਸ ਨੰੂ ਆਪ੍ਣੇ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰਾ ਂਅਨੁਸਾਰ 

ਸਲਾਿੁੰਦ ੇਿਨ। ਉਿ ਤੀਰਥ-ਸਥਾਨਾਂ ਉਤ ੇਜਾ ਕੇ ਨਿਾਉਂਦ ੇਿਨ। ਆਪ੍ਣੇ ਇਸ਼ਟ-ਦੇਵ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਪੂ੍ਜਾ-ਅਰਚਾ ਕਰਦ ੇਅਤੇ 

ਅਗਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੋ ਤੇ ਮਹਿਕ ਹਖਲਾਰਦੇ ਿਨ; ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਪੂ੍ਜਾ ਹਵਧੀ ਇਿੀ ਿੈ। 

ਹਜਤਨੇ ਜੋਗੀ ਿਨ, ਉਿ ਜੋਗ ਮੱਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਕਲਪ੍ ਰਹਿਤ ਅਫੁਰ ਸਮਾਧੀ ਹਵਚ ਹਧਆਨ-ਮਗਨ ਿੋ ਕੇ ਹਜਸ ਨੰੂ ਵੇਹਖਆ ਜਾਂ 

ਸਮਹਝਆ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ (ਅਲਖ) ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਕਰਤਾਰ ਨੰੂ ਹਧਆਉਂਦੇ ਿਨ। ਉਿ ਸਖੂਮ ਿਸਤੀ ਅਤੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਕਾਲਖ ਤੋਂ 

ਰਹਿਤ (ਹਨਰੰਜਨ) ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਹਨਰਾਕਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੰੂ ਸਥੂਲ ਦੇਿੀ ਦਾ ਅਕਾਰ ਕਲਪ੍ ਕੇ ਵੇਖਣ ਦਾ ਜਤਨ ਕਰਦ ੇਿਨ। 

ਦਾਨੀ ਹਬਰਤੀ ਵਾਲੇ ਮਨੁਖਾਂ ਦੇ ਮਨ ਹਵਚ ਦਾਨ ਦੇਣ ਦੇ ਵੀਚਾਰ ਨਾਲ ਿੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਆਉਂਦੀ ਿੈ।  

ਉਿ ਦਾਨ ਦੇ-ਦੇ ਕੇ ਹਫਰ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਾਸੋਂ ਿਜਾਰ ਗੁਣਾ ਿੋਰ ਮੰਗਦੇ ਿਨ; ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਉਨਹਾ ਂਦੀ ਸੋਭਾ ਕਰਦਾ ਿੈ। 

ਚੋਰਾਂ, ਹਵਭਚਾਰੀਆ,ਂ ਝੂਹਿਆ,ਂ ਭੈਹੜਆਂ, ਹਵਕਾਰੀਆ ਂਆਹਦ ਵਰਗ ੇਕਈ ਹਵਅਕਤੀ9 ਜੀਵਨ ਹਵਚ ਜੋ ਖਹਟਆ ਕਮਾਇਆ 

ਿੁੰਦਾ ਿੈ, ਇਥੇ ਿੀ ਖਾ ਕੇ ਹਬਨਾ ਂਹਕਸੇ ਰੂਿਾਨੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਇਥੋਂ ਖਾਲੀ ਿੱਥ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਿਨ। ਦੱਸੋ ਭਲਾ ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਿੋਈ 

ਕਮਾਈ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰ ਿੈ? ਭਾਵ, ਉਨਹਾ ਂਦੀ ਜੀਵਨ-ਕਾਰ ਹਕਸੇ ਅਰਥ ਨਿੀਂ ਿੈ। 

                                                

7 ਇਸ ਤੁਕ ਦੇ ਇਿ ਅਰਥ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਿਨ: ਮੁਸਲਮਾਨਾ ਂਲਈ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਿੋਣਾ ਿੀ ਅਲਾਿ ਦੀ ਹਸਫਤ ਿੈ, 

(ਇਸ ਲਈ ਉਿ ਸ਼ਰਿ ਨੰੂ) ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪ੍ੜਹ  ਕੇ ਵੀਚਾਰ ਕਰਦ ੇਿਨ। 

8 ਸਰੈ ਸਰੀਅਹਤ ਕਰਹਿ ਬੀਚਾਰ ੁ॥ ਹਬਨੁ ਬੂਝ ੇਕੈਸੇ ਪ੍ਾਵਹਿ ਪ੍ਾਰੁ ॥ -ਗੁਰ ੂਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ੮੪ 

9 ਵਾਮਮਾਰਗੀਆ ਂਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਜਾਪ੍ਦਾ ਿੈ, ਜੋ ਕੇਵਲ ਖਾਣ, ਪ੍ੀਣ ਤੇ ਮੌਜ ਕਰਨ ਹਵਚ ਿੀ ਮੁਕਤੀ ਸਮਝਦ ੇਿਨ। ਵਾਮ 

(ਹਸ਼ਵ) ਦਾ ਮਾਰਗ (ਮਤ), ਤੰਤਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਰੀਹਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ੈਵ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਚਲਾਇਆ ਇਕ ਮਤ ਿੈ, ਹਜਸ ਹਵਚ ਮਾਸ, ਮਹਦਰਾ 

ਆਹਦ ਦਾ ਵਰਤਣਾ ਧਰਮ ਦਾ ਅੰਗ ਮੰਹਨਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਵੈਸ਼ਣਵ ਹਿਦੂੰਆਂ ਦੇ ਕਥਨ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਮ (ਟੇਢਾ) ਮਾਰਗ। ਅਸਲ 

ਹਵਚ ਸ਼ਾਸਤਰ ਾ ਂਹਵਚ ਹਸ਼ਵ ਦੀ ਅਜੇਿੀ ਇਕ ਮੂਰਹਤ ਮੰਨੀ ਿੈ ਹਜਸ ਦਾ ਸੱਜਾ ਪ੍ਾਸਾ ਨਰ ਅਤੇ ਖੱਬਾ (ਵਾਮ) ਨਾਰੀ ਦਾ ਿ।ੈ ਜੋ ਸੱਜੇ 

ਪ੍ਾਸੇ ਦੇ ਉਪ੍ਾਸ਼ਕ ਿਨ ਉਿ ਦਖਣ-ਮਾਰਗੀ ਅਤੇ ਜੋ ਖੱਬੇ (ਵਾਮ) ਪ੍ਾਸ ੇਦੇ ਉਪ੍ਾਸਕ ਿਨ ਉਿ ਵਾਮ-ਮਾਰਗੀ ਅਖਵਾਉਂਦ ੇਿਨ। 

ਵਾਮ ਮਾਰਗੀਆ ਂਦੇ ਕਈ ਇਕ ਸੰਕੇਤ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਿਨ: ਸ਼ੁੱਧ (ਮਾਸ), ਤੀਰਥ (ਮਹਦਰਾ), ਪ੍ਦਮ (ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਹਪ੍ਆਲਾ), ਵਯਾਸ 

(ਗਿਾ), ਸੁਕਦੇਵ (ਲਸਨ), ਦੀਖਤ (ਕਲਾਲ), ਪ੍ਰਯਾਗਸੇਵੀ (ਵੇਸ਼ਵਾਗਾਮੀ), ਕਾਸ਼ੀਸੇਵੀ (ਚੰਿਾਲੀ ਭੋਗਣ ਵਾਲਾ), ਯੋਗੀ 

(ਹਵਭਚਾਰੀ) ਆਹਦ।  -ਭਾਈ ਕਾਨਹ  ਹਸੰਘ ਨਾਭਾ, ਮਿਾਨ ਕੋਸ਼, ਭਾਸ਼ਾ ਹਵਭਾਗ ਪੰ੍ਜਾਬ, ਪ੍ਹਟਆਲਾ, ੧੯੭੪, ਪੰ੍ਨਾ ੧੦੯੦ 
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ਿੇ ਪ੍ਰਭੂ! ਪ੍ਾਣੀ ਹਵਚ, ਜਮੀਨ ਉਤੇ, ਬਰਿਮੰਿ ਦੀਆ ਂਵਖ-ਵਖ ਪੁ੍ਰੀਆਂ ਅਤੇ ਭਵਨਾਂ ਹਵਚ ਵੱਸਣ ਵਾਲੇ ਸਮੂਿ ਜੀਅ-ਜੰਤਾਂ ਦੇ 

ਹਜਿੜ ੇਅਨੇਕ ਅਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਿਨ, ਉਿ ਸਾਰ ੇਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਆਖਦੇ ਿਨ ਉਿ ਤੰੂ ਿੀ ਜਾਣਦਾ ਿੈਂ; ਉਨਹਾਂ ਨੰੂ ਵੀ ਤੇਰੋਂ ਵੱਲੋਂ  ਿੋ 

ਰਿੀ ਸਾਰ-ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਿੀ ਆਸਰਾ ਿ।ੈ 

ਨਾਨਕ ਮੁਿਰ-ਛਾਪ੍: ਿੇ ਪ੍ਰਭੂ! ਤੇਰੇ ਭਗਤਾਂ ਨੰੂ ਜਦੋਂ ਤੇਰ ੇਸੱਚ ੇਨਾਮ ਦੀ ਤਾਂਘ ਉਿਦੀ ਿੈ ਤਾਂ ਉਿ ਤੇਰਾ ਜਸ (ਸਾਲਾਿਣੁ) ਕਰਦ ੇ

ਿਨ। ਤੇਰਾ ਸਦਾ-ਹਥਰ ਨਾਮ ਿੀ ਉਨਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ-ਅਧਾਰ ਿੁੰਦਾ ਿ।ੈ ਉਿ ਹਦਨ-ਰਾਤ ਤੇਰਾ ਜਸ ਗਾਉਣ ਸਦਕਾ ਸਦਾ ਅਨੰਦ 

ਹਵਚ ਰਹਿੰਦ ੇਅਤੇ ਆਪ੍ਣੇ ਆਪ੍ ਨੰੂ ਰੱਬੀ-ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਅਤੇ ਧਾਰਣ ਕਰਨ ਵਾਹਲਆ ਂਦੇ ਪੈ੍ਰਾਂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਸਮਝਦ;ੇ ਭਾਵ, ਅਹਤ 

ਹਨਮਰਤਾ ਹਵਚ ਹਵਚਰਦੇ ਿਨ। 

 

ਪ੍ਦ ਅਰਥ 

ਮੁਸਲਮਾਨਾ = ਮੁਸਲਮਾਨਾ ਂਨੰੂ, ਇਸਲਾਮ ਮਤ ਦੇ ਧਾਰਨੀਆਂ ਨੰੂ। 

ਨਾਂਵ, ਸੰਪ੍ਰਦਾਨ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ।  

ਫ਼ਾਰਸੀ - ਮੁਸਲਮਾਨ; ਅਰਬੀ - ਮੁਸਹਲਮ (ਆਪ੍ਣੇ ਆਪ੍ ਨੰੂ ਅੱਲਾਿ ਦੀ ਸੁਰੱਹਖਆ ਹਵਚ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਅੱਲਾਿ ਦੇ ਸਪ੍ੁਰਦ ਕਰ 

ਦੇਣ ਵਾਲਾ)।10 

 

ਹਸਫਹਤ = ਹਸਫਤ, ਉਸਤਹਤ, ਮਹਿਮਾ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕ ਵਚਨ।  

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਹਸਫਹਤ; ਅਰਬੀ - ਹਸਫ਼ਤ (ਉਸਤਹਤ, ਵਹਿਆਈ)। 

 

                                                                                                                                                  

“ਵਾਮ-ਵਾਰਗੀ ਸ਼ੁੱਧ ਨਾਸਤਕ ਿੁੰਦੇ ਸਨ। ਸਰੀਰ ਸਾਧਨਾ ਅਤੇ ਅਰਥ-ਕਾਮ ਦਾ ਮੰਤਵ ਿੀ ਉਨਹਾ ਂਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਸਨ। ਸਰੀ ਗੁਰ ੂਗਰੰਥ 

ਸਾਹਿਬ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸਲ ਹਵਚ ਇਿ ਦੋਵੇਂ  (ਸ਼ਾਕਤ ਅਤੇ ਵਾਮ-ਮਾਰਗੀ) ਸੰਪ੍ਰਦਾਇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪੁ੍ਜਾਰੀ ਸਨ। ਇਨਹਾਂ ਹਵਚ ਿੱਦੋਂ 

ਵੱਧ ਕਰਮ ਕਾਂਿ ਹਮਲਦਾ ਿ।ੈ ਨਾਰੀ ਦਾ ਸੰਗ ਦੋਿਾਂ ਮਤਾ ਂਹਵਚ ਸਨਮਾਨਤ ਸੀ। ਸ਼ਾਕਤ ਤਾਂ ਆਪ੍ਣੇ ਇਸ਼ਟ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆ ਂਦੇ 

ਸਾਿਮਣੇ ਮੰਦਰਾਂ ਹਵਚ ਭੋਗ ਅਵਸਥਾ ਹਵਚ ਲੀਨ ਿ ੋਕੇ ਭੋਗ-ਆਸਨਾ ਂਦੀ ਿਾਲਤ ਹਵਚ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਸਨ।” -ਿਾ. ਮਨਮੋਿਨ 

ਸਹਿਗਲ, ਗੁਰ ੂਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਇਕ ਸਹਭਆਚਾਰਕ ਸਰਵੇਖਣ, ਭਾਸ਼ਾ ਹਵਭਾਗ, ਪ੍ਹਟਆਲਾ, ੧੯੮੭, ਪੰ੍ਨਾ ੫੪੦ 

10 ਅਰਬੀ ‘ਸਲਮ’ (ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਸੁਰਹਖਅਤ ਿੋਣਾ) ਤੋਂ ‘ਮੁਸਹਲਮ’ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਚਨਾ ਿੋਈ ਿੈ। ਫ਼ਾਰਸੀ ਹਵਚ ‘ਮੁਸਹਲਮ’ 

ਦਾ ਬਿੁਵਚਨ ‘ਮੁਸਹਲਮਾਨ’ ਿੈ। ਕੱੁਝ ਲੁਗਾਤਾ ਂ(ਕੋਸ਼ਾਂ) ਹਵਚ ‘ਮੁਸਹਲਮ’+’ਮਾਨ (ਵਰਗਾ)’, ਭਾਵ ‘ਮੁਸਹਲਮ ਵਰਗਾ’ ਵੀ 

ਹਲਹਖਆ ਹਮਲਦਾ ਿ।ੈ ਇਥੇ ‘ਮੁਸਲਮਾਨ’ ਪ੍ਦ ਨੰੂ ਕੰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਕਰਮ ਕਾਰਕ, ਬਿੁਵਚਨ, ‘ਮੁਸਲਮਾਨਾ’ (ਮੁਸਲਮਾਨਾ ਂਨੰੂ) 

ਬਣਾਇਆ ਹਗਆ ਿ।ੈ 



ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ, ਸੰਸਕਰਣ ੧ 

© SikhRI 2020. All Rights Reserved. GuruGranthSahib.SikhRI.org 5 

ਸਰੀਅਹਤ = ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੀ, ਇਸਲਾਮੀ ਸ਼ਰਅ/ਸ਼ਰਾ ਦੀ, ਇਸਲਾਮੀ ਧਾਰਮਕ ਹਵਧੀ-ਹਵਧਾਨ/ਬਾਿਰਲੀ ਧਾਰਮਕ ਮਹਰਆਦਾ 

ਦੀ। 

ਨਾਂਵ, ਸੰਬੰਧ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕ ਵਚਨ।  

ਅਰਬੀ - ਸ਼ਰੀਅਤ (ਇਸਲਾਮੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਹਸੱਧਾ ਅਤੇ ਸਪ੍ਸ਼ਟ ਰਸਤਾ)। 

 

ਪ੍ਹੜ ਪ੍ਹੜ = ਪ੍ੜਹ-ਪ੍ੜਹ ਕੇ। 

ਪੂ੍ਰਬ ਪੂ੍ਰਣ ਹਕਰਦੰਤ (ਹਕਹਰਆ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ)। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਪ੍ਹੜ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਪ੍ਹਢ (ਪ੍ੜਹ  ਕੇ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਪ੍ਢਅਇ; ਪ੍ਾਲੀ - ਪ੍ਿਹਤ (ਪ੍ੜਹਦਾ ਿ)ੈ; ਸੰਸਹਿਤ - ਪ੍ਿਹਤ 

(पठति - ਉਚੀ ਦੋਿਰਾਅ ਕੇ ਪ੍ੜਹਦਾ ਿੈ, ਪ੍ੜਹਦਾ ਿ)ੈ। 

 

ਕਰਹਿ = (ਵੀਚਾਰ) ਕਰਦ ੇਿਨ। 

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

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਕਰਹਿ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਕਰੰਹਤ; ਸੰਸਹਿਤ - ਕੁਰਵੰਹਤ (कुर्वतति - ਕਰਦੇ ਿਨ)। 

 

ਬੀਚਾਰ ੁ= ਵੀਚਾਰ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

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

 

ਬੰਦੇ = ਬੰਦੇ, ਸੇਵਕ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ। 

ਫ਼ਾਰਸੀ - ਬੰਦਿ (ਗੁਲਾਮ, ਦਾਸ, ਸੇਵਕ)।11 

 

ਸੇ = ਉਿ। 

ਪ੍ੜਨਾਂਵੀ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਅਨਪੁ੍ਰਖ, ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ। 

                                                

11 ਬੰਦਿ ਦਾ ਮੂਲ ‘ਬਸਤਨ’ (ਬੰਨਹਣਾ) ਿ।ੈ 
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ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਸੇ/ਸ/ੁਸੋ; ਸੰਸਹਿਤ - ਸਿ (स: - ਉਿ)। 

 

ਹਜ = ਹਜਿੜ,ੇ ਜੋ। 

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

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

 

ਪ੍ਵਹਿ = ਪ੍ੈਂਦੇ ਿਨ। 

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

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

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

ਕਰਦਾ ਿ)ੈ। 

 

ਹਵਹਚ = ਹਵਚ। 

ਸੰਬੰਧਕ। 

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਹਵੱਹਚ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਹਵੱਚ; ਸੰਸਹਿਤ - ਵਰਤ੍ਮਹਨ (र्र्त व्ति - ਅੰਦਰ, ਹਵਚ)। 

 

ਬੰਦੀ = ਪ੍ਾਬੰਦੀ (ਹਵਚ)। 

ਨਾਂਵ, ਅਹਧਕਰਣ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਫ਼ਾਰਸੀ - ਬੰਦੀ (ਬੰਦਸ਼ ਹਵਚ); ਫ਼ਾਰਸੀ - ਬੰਦ (ਬੰਦਸ਼, ਕੈਦ)। 

 

ਵੇਖਣ = ਵੇਖਣ (ਲਈ)। 

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

ਲਹਿੰਦੀ - ਵੇਖਣ (ਵੇਖਣਾ); ਸੰਸਹਿਤ - ਵੀਕਸ਼ਤੇ/ਵੀਕਸ਼ਹਤ (र्ीक्षिे/र्ीक्षयति - ਵੇਖਦਾ ਿੈ)। 

 

ਕਉ = ਕੌ, ਲਈ। 

ਸੰਬੰਧਕ। 
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ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ/ਬਰਜ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਕਉ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਕਓ; ਸੰਸਹਿਤ - ਕਕਸ਼ (कक्ष ्- ਹਕਸ)।  

 

ਦੀਦਾਰ ੁ= ਦਰਸ਼ਨ-ਦੀਦਾਰ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਫ਼ਾਰਸੀ - ਦੀਦਾਰ (ਹਨਗਾਿ ਿੇਿ ਹਲਆਉਣਾ, ਵੇਖਣਾ); ਫ਼ਾਰਸੀ - ਦੀਦ+ਆਰ (ਹਨਗਾਿ+ਹਲਆਉਣਾ)। 

 

ਹਿੰਦੂ = ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਦੇ ਅਨੁਯਾਈ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ। 

ਫ਼ਾਰਸੀ - ਹਿੰਦੂ/ਹਿੰਦ (ਹਿੰਦ ਦੇਸ ਦੇ ਵਾਸੀ/ਹਿੰਦ ਦੇਸ); ਸੰਸਹਿਤ - ਹਸੰਧ (ससिंध - ਹਸੰਧ ਦੇਸ)।12 

 

ਸਾਲਾਿੀ = ਸਲਾਿੁਣ ਜੋਗ (ਪ੍ਰਭੂ) ਨੰੂ। 

ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਸਾਲਾਿਿ;੍ ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਸਲਾਿਾ; ਸੰਸਹਿਤ - ਸ਼ਲਾਘਾ (शलाघा - ਸ਼ੇਖੀ,  ਪ੍ਰਸੰਸਾ)। 

 

ਸਾਲਾਿਹਨ = ਸਲਾਿੁੰਦ ੇਿਨ। 

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

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਸਲਾਿਣਾ (ਸਲਾਿੁਣਾ/ਹਸਫਤ ਕਰਨੀ);  ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਸਲਾਿਇ; ਪ੍ਾਲੀ - ਹਸਲਾਘਹਤ (ਸਲਾਿੁੰਦਾ/ਪ੍ਰਸੰਸਾ 

ਕਰਦਾ ਿ)ੈ; ਸੰਸਹਿਤ - ਸ਼ਲਾਘਤ ੇ(शलाघिे - ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਿੈ, ਸ਼ੇਖੀ ਮਾਰਦਾ ਿ,ੈ ਸਲਾਿੁੰਦਾ/ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਕਰਦਾ ਿ)ੈ। 

 

ਦਰਸਹਨ = ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਫਲਸਫੇ ਕਰਕੇ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਣ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਦਰਸਨ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਦਰਸਨ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਦੱਸਣ; ਸੰਸਹਿਤ - ਦਰ੍ਸ਼ਨ (दशवि - ਦਰਸ਼ਨ)। 

                                                

12 ‘ਹਿੰਦੂ’ ਸ਼ਬਦ ਸੰਸਹਿਤ ਦੇ ‘ਹਸੰਧ/ਹਸੰਧ’ੂ (ससिंध/ससिंध ू- ਹਸੰਧ/ਹਸੰਧ ੂਦੇ ਵਾਸੀ) ਦਾ ਿੀ ਫ਼ਾਰਸੀ ਰੂਪ੍ਾਂਤਰ ਿੈ। ਸੰਸਹਿਤ ਦਾ ‘ਸ’ 

ਆਮੂਮਨ ਫ਼ਾਰਸੀ ਹਵਚ ‘ਿੇ’ (ਿ) ਅਖਰ ਹਵਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਹਵਸਤਾਰ ਲਈ ਵੇਖੋ: ਿਾ. ਰਾਜਬਲੀ ਪ੍ਾਂਿੇਯ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ 

ਕੋਸ਼, ਲਖਨਉ, ਪੰ੍ਨਾ ੭੦੨। 
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ਰੂਹਪ੍ = ਰੂਪ੍ ਕਰਕੇ, ਸਰੂਪ੍ ਕਰਕੇ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਣ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਸੰਸਹਿਤ - ਰੂਪ੍ (रूप - ਰੂਪ੍)। 

 

ਅਪ੍ਾਰੁ = ਅ-ਪ੍ਾਰ, ਪ੍ਾਰ ਰਹਿਤ, ਹਜਸ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਹਕਨਾਰਾ (ਪ੍ਾਰਲਾ ਬੰਨਾਂ) ਨਾ ਜਾਹਣਆ ਜਾ ਸਕੇ। 

ਹਵਸੇਸ਼ਣ (ਸਾਲਾਿੀ ਦਾ), ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ/ਸੰਸਹਿਤ - ਅਪ੍ਾਰ (अपार - ਹਜਸ ਦਾ ਪ੍ਾਰ ਨਾ ਪ੍ਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ)। 

 

ਤੀਰਹਥ = ਤੀਰਥ ਉਤੇ। 

ਨਾਂਵ, ਅਹਧਕਰਣ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਤੀਰਹਥ (ਤੀਰਥ ਉਤੇ); ਸੰਸਹਿਤ - ਤੀਰ੍ਥ (िीर्व - ਪ੍ਹਵੱਤਰ ਸਥਾਨ, ਤੀਰਥ)। 

 

ਨਾਵਹਿ = ਨਿਾਉਂਦੇ ਿਨ 

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

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਨਿਾਉਣਾ (ਨਿਾਉਣਾ, ਧੋਣਾ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਣਿਾਵਇ; ਪ੍ਾਲੀ - ਨਿਾਪੇ੍ਹਤ (ਨਿਾਉਂਦਾ ਿੈ, ਧੋਂਦਾ ਿੈ); 

ਸੰਸਹਿਤ - ਸ੍ਨਾਪ੍ਯਹਤ (स्नापयति - ਨਵਹਾਉਂਦਾ ਿੈ, ਧੋਂਦਾ ਿੈ)। 

 

ਅਰਚਾ = ਅਰਚਾ-ਪੂ੍ਜਾ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਅਰਚਾ; ਸੰਸਹਿਤ - ਅਰਚਾ (अचाव - ਪੂ੍ਜਾ ਕਰਨਾ)। 

 

ਪੂ੍ਜਾ = ਪੂ੍ਜਾ-ਅਰਚਾ।13 

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

                                                

13 ‘ਅਰਚਾ’ ਅਤੇ ‘ਪੂ੍ਜਾ’ ਸਮਅਰਥੀ ਿਨ, ਜੋ ਕਾਹਵਕ ਸੁਿਜ ਲਈ ਵਰਤ ੇਗਏ ਿਨ। 
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ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਸੰਸਹਿਤ - ਪੂ੍ਜਾ (पूजा - ਪੂ੍ਜਣਾ, ਪੂ੍ਜਾ ਕਰਨਾ)।  

 

ਅਗਰ = ਅਗਰ/ਊਦ (ਦੀ ਸੁਗੰਧਤ ਲੱਕੜ)।  

ਨਾਂਵ, ਸੰਬੰਧ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਅਗਰ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਅਗਰੁ; ਸੰਸਹਿਤ - ਅਗੁਰ ੁ(अगुरु - ਸੁਗੰਧੀ ਵਾਲਾ ਇਕ ਬੂਟਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਲੱਕੜ), ਅਗਰ ੁ

(अगरु - ਇਕ ਤਰਹਾਂ ਦਾ ਚੰਦਨ)। 

 

ਵਾਸੁ14 =  ਵਾਸ਼ਨਾ, ਖੁਸ਼ਬੋ।  

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ/ਹਸੰਧੀ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਵਾਸ;ੁ ਪ੍ਰਾਹਿਤ/ਪ੍ਾਲੀ/ਸੰਸਹਿਤ - ਵਾਸ (र्ास - ਖੁਸ਼ਬੋ)। 

 

ਬਿਕਾਰੁ = ਮਹਿਕ (ਦਾ ਹਵਸਥਾਰ)। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਰਾਜਸਥਾਨੀ - ਬਿਕਾਰਣੋ; ਬਰਜ - ਬਿਕਾਰ (ਮਿਕ); ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਬਿ+ਕਾਰ/ਮਿ+ਕਾਰ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਮਿੱਕ+ਕਾਰ; ਸੰਸਹਿਤ - 

ਮਘ+ਕਾਰ (्घ+कार - ਮਿਕ ਵਾਲਾ/ਵਾਲੇ)। 

 

ਜੋਗੀ = ਜੋਗ ਮੱਤ ਦੇ ਅਨੁਯਾਈ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ,  ਬਿੁਵਚਨ। 

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਜੋਗੀ; ਸੰਸਹਿਤ - ਯੋਹਗਨ੍ (योतगि् - ਜੋਗ ਮਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ, ਜੋਗੀ)। 

 

ਸੁੰਹਨ = ਸੁੰਨ ਹਵਚ, ਸੰਕਲਪ੍ ਰਹਿਤ ਅਫੁਰ ਸਮਾਧੀ ਹਵਚ। 

ਨਾਂਵ, ਅਹਧਕਰਣ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਸੁੰਨ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਸੁੰਣ; ਸੰਸਹਿਤ - ਸ਼ੂਨਯ (शूतय - ਖਾਲੀ, ਹਸਫਰ)। 

 

                                                

14 ‘ਅਗਰ-ਵਾਸ’ੁ ਸਮਾਸੀ ਪ੍ਦ ਿ।ੈ  
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ਹਧਆਵਹਨ੍15 = ਹਧਆਉਂਦੇ ਿਨ। 

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

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਹਧਆਵਨ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਹਧਆਅੰਤ; ਸੰਸਹਿਤ - ਹਧਯਾਯੰਹਤ (ध्यायतति - ਹਧਆਨ ਧਰਦੇ ਿਨ, ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਿਨ)। 

 

ਜੇਤ ੇ= ਹਜਤਨੇ, ਹਜੰਨੇ। 

ਪ੍ੜਨਾਂਵੀ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ (ਜੋਗੀ ਦਾ), ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ। 

ਬਰਜ - ਜੇਤਾ/ਜੇਤੇ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਜੇਤਾ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਜੇੇੱਤਅ; ਸੰਸਹਿਤ - ਯਾਵਤ੍ (यार्ि् - ਹਜੰਨਾ)। 

 

ਅਲਖ = ਅ-ਲਖ, ਹਜਸ ਨੰੂ ਲਹਖਆ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਹਜਸ ਨੰੂ ਵੇਹਖਆ ਜਾ ਂਸਮਹਝਆ ਨਾ ਜਾ ਸਕ।ੇ 

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

ਗੁਜਰਾਤੀ/ਬਰਜ - ਅਲਖ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਅਲੱਖ; ਸੰਸਹਿਤ - ਅਲਕ੍ਸ਼ਯ (अलक्ष्य - ਅਹਦੱਖ, ਅਹਗਆਤ)।16  

 

ਨਾਮੁ = ਨਾਮ ਨੰੂ, (ਅਲਖ) ਨਾਮ (ਵਾਲੇ) ਨੰੂ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

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

 

ਕਰਤਾਰੁ = ਕਰਤਾਰ ਨੰੂ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਕਰਤਾਰੁ; ਬਰਜ - ਕਰਤਾਰ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਕਰਤਾਰ/ੁਕੱਤਾਰੁ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਕੱਤਾਰੋ; ਸੰਸਹਿਤ - ਕਹਰਤ (कृिव - 

ਕਰਨ ਵਾਲਾ)। 

  

                                                

15 ‘ਨ੍’ ਦ ੇਿੇਿ ਲਗਾ ਭਾਰ-ਹਚੰਨਹ ਕਈ ਿੱਥ ਹਲਖਤ ਬੀੜਾ ਂਹਵਚ ‘ਨਹ ’ ਵਜੋਂ ਹਮਲਦਾ ਿ,ੈ ਜੋ ਹਕ ਿੀਕ ਿੈ। 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 ਿੈ। 

16 ਹਵਸਤਾਰ ਲਈ ਵੇਖ ੋਪ੍ਉੜੀ ੩ ਦੇ ਪ੍ਹਿਲੇ ਸਲੋਕ ਹਵਚ ਲਫ਼ਜ਼ ‘ਹਵਸਮਾਦੁ’। 
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ਸੂਖਮ = ਸੂਖਮ, ਬਰੀਕ। 

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

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਸੂਖਮ; ਸੰਸਹਿਤ - ਸੁਕਸ਼੍ਮ੍ (सुक्ष्् ्- ਸੁਖਮ)।  

 

ਮੂਰਹਤ = ਿਸਤੀ ਨੰੂ, ਿਸਤੀ ਵਾਲੇ ਨੰੂ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।  

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਮੂਰਹਤ; ਸੰਸਹਿਤ - ਮਰੂਹਤਿ (्ूर्िव: - ਮੂਰਤੀ, ਹਨਸ਼ਹਚਤ ਆਕਾਰ)। 

 

ਨਾਮੁ = ਨਾਮ ਨੰੂ, (ਹਨਰੰਜਨ) ਨਾਮ (ਵਾਲੇ) ਨੰੂ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।  

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

 

ਹਨਰੰਜਨ = ਹਨਰ-ਅੰਜਨ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਕਾਲਖ ਤੋਂ ਰਹਿਤ। 

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

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਹਨਰੰਜਨ; ਸੰਸਹਿਤ - ਹਨਰੰਜਨ (तिरिंजि - ਕਾਲਖ ਰਹਿਤ), ਹਨਰ+ਅੰਜਨ (तिर+अिंजि - ਹਬਨਾ ਂਸੁਰਮਾ, ਹਬਨਾ ਂ

ਕਾਲਖ)। 

 

ਕਾਇਆ = ਦੇਿੀ (ਦਾ)। 

ਨਾਂਵ, ਸੰਬੰਧ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਕਾਇਆ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਕਾਯਾ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ/ਪ੍ਾਲੀ/ਸੰਸਹਿਤ - ਕਾਯ (काय - ਦੇਿ)। 

 

ਕਾ = ਦਾ। 

ਸੰਬੰਧਕ। 

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

ਕਰਨਾ)।  
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ਆਕਾਰ ੁ= ਅਕਾਰ, ਸਰੂਪ੍, ਵਜੂਦ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਆਕਾਰਾ/ਆਕਾਰ/ਆਕਾਰੁ; ਸੰਸਹਿਤ - ਆਕਾਰ (आकार - ਵਜੂਦ, ਸਰੂਪ੍)। 

 

ਸਤੀਆ = ਦਾਨੀਆ ਂਦੇ (ਮਨ ਹਵਚ)। 

ਨਾਂਵ; ਸੰਬੰਧ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਸਤ/ਸਤੀ (ਦਾਨ/ਦਾਨੀ); ਸੰਸਹਿਤ - ਸਹਤਿ (सति: - ਤੋਿਫ਼ਾ, ਦਾਨ)।17 

 

ਮਹਨ = ਮਨ ਹਵਚ। 

ਨਾਂਵ, ਅਹਧਕਰਣ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

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

 

ਸੰਤੋਖੁ = ਸੰਤੋਖ, ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ, ਖੁਸ਼ੀ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਸੰਤੋਖ/ਸੰਤੋਸ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਸੰਤੋਸ; ਸੰਸਹਿਤ - ਸੰਤੋਸ਼ (सतिोष - ਸੰਤੋਖ)। 

 

ਉਪ੍ਜ ੈ= ਉੁਪ੍ਜਦਾ ਿ,ੈ ਪੈ੍ਦਾ ਿੁੰਦਾ ਿੈ, ਆਉਂਦਾ ਿ।ੈ 

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

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਉਪ੍ਜ;ੈ ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਉੇੱਪੱ੍ਜਇ; ਪ੍ਾਲੀ - ੳੱਪ੍ੱਜਹਤ (ਪੈ੍ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ); ਸੰਸਹਿਤ - ਉਤ੍ਪ੍ਦਯਤੇ (उर्तपदयिे - 

ਉਗਦਾ ਿੈ, ਪੈ੍ਦਾ ਿੁੰਦਾ ਿ)ੈ। 

 

ਦੇਣੈ = ਦੇਣ (ਦੇ)। 

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

                                                

17 ਇਸ ਦੀ ਹਵਉਤਪ੍ਤੀ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਵੀ ਿ ੋਸਕਦੀ ਿੈ: ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਸਤੀ (ਸਤਵਾਦੀ, ਭਲਾ, ਦਾਨੀ); ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - 

ਸੱਤੀ/ਸੱਤ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਸੱਤ (ਤਾਕਤ; ਸਾਰ); ਸੰਸਹਿਤ - ਸੱਤਵ (सत्तर् - ਿੋਂਦ, ਅਸਲੀਅਤ; ਸੱਚਾ ਆਚਰਣ)। 
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ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਦੇਣਾ; ਲਹਿੰਦੀ - ਦੇਵਣ (ਦੇਣਾ) ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਦੇਇ/ਦਾਇ; ਪ੍ਾਲੀ/ਸੰਸਹਿਤ - ਦਦਾਹਤ (ददाति - 

ਹਦੰਦਾ ਿ)ੈ। 

 

ਕੈ = ਦ।ੇ 

ਸੰਬੰਧਕ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਕੈ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਕੇਰ (ਦਾ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਕਾਹਰਤ;ੋ ਸੰਸਹਿਤ - ਹਿਤਿ (कृि:- ਕਰਨਾ)।  

 

ਵੀਚਾਹਰ = ਵੀਚਾਰ ਨਾਲ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਣ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

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

 

ਦੇ ਦੇ = ਦੇ-ਦੇ ਕੇ। 

ਪੂ੍ਰਬ ਪੂ੍ਰਣ ਹਕਰਦੰਤ (ਹਕਹਰਆ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ)। 

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

 

ਮੰਗਹਿ = ਮੰਗਦੇ ਿਨ। 

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

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

ਚਾਿੁੰਦਾ ਿੈ)। 

 

ਸਿਸਾ ਗੂਣਾ18 = ਿਜ਼ਾਰ ਗੁਣਾ। 

ਹਕਹਰਆ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ। 

ਹਸੰਧੀ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ - ਸਿਸੁ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ/ਪ੍ਾਲੀ - ਸਿੱਸ; ਸੰਸਹਿਤ - ਸਿਸਰ (सहस्र - ਇਕ ਿਜ਼ਾਰ) + ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਗੁਣਾ; ਸੰਸਹਿਤ - 

ਗੁਣਿ (गुण: - ਗੁਣਾ)। 

 

                                                

18 ‘ਸਿਸਾ-ਗੂਣਾ’ (ਿਜ਼ਾਰ ਗੁਣਾ) ਸਮਾਸੀ ਪ੍ਦ ਿ।ੈ 
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ਸੋਭ = ਸੋਭਾ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਸੋਭ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਸੋਭਾ; ਸੰਸਹਿਤ - ਸ਼ੋਭਾ (शोभा - ਉਸਤਹਤ)।  

 

ਕਰ ੇ= ਕਰਦਾ ਿੈ। 

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

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

 

ਸੰਸਾਰ ੁ= ਸੰਸਾਰ, ਜਗਤ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ/ਪ੍ਾਲੀ/ਸੰਸਹਿਤ - ਸੰਸਾਰ (सिंसार - ਜੋ ਚਲਾਏਮਾਨ ਿੈ, ਸੰਸਾਰ)। 

 

ਚੋਰਾ = ਚੋਰਾਂ।  

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ।  

ਲਹਿੰਦੀ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ/ਪ੍ਾਲੀ - ਚੋਰ; ਸੰਸਹਿਤ - ਚੋਰਿ (चोर: - ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਚੋਰ)। 

 

ਜਾਰਾ = ਜਾਰਾਂ, ਹਵਭਚਾਰੀਆਂ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ। 

ਲਹਿੰਦੀ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ/ਪ੍ਾਲੀ - ਜਾਰ (ਇਕ ਹਵਆਿੀ ਔਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮੀ); ਸੰਸਹਿਤ - ਜਾਰਿ (जार: - ਪ੍ਰੇਮੀ, ਦੋਸਤ, ਇਕ 

ਹਵਆਿੀ ਔਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮੀ)।19  

 

ਤੈ = ਤੇ, ਅਤੇ। 

ਯੋਜਕ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਤੈ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਤੈ/ਅਤੇ; ਸੰਸਹਿਤ - ਤਥਾਹਪ੍/ਅਰ (िर्ातप/अर - ਸੋ, ਹਫਰ, ਅਤੇ)।20  

                                                

19 ਗੁਰ ੂਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹਵਚ ‘ਯਾਰ’ ਤੇ ‘ਜਾਰ’ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿੋਈ ਹਮਲਦੀ ਿੈ। ‘ਜਾਰ’ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ 

‘ਯਾਰ’ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਰਥਾਂ ਨੰੂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਿ।ੈ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਥੇ ‘ਜਾਰ’ ਫ਼ਾਰਸੀ ਦਾ ‘ਯਾਰ’ (ਦੋਸਤ/ਹਮੱਤਰ) ਨਿੀਂ ਿੈ।  
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ਕੂਹੜਆਰਾ = ਕੂਹੜਆਰਾ,ਂ ਝੂਹਿਆਂ।  

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਕੂਹੜਆਰ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਕੂੜਾਯਾਰ /ਕੂੜਆਰ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਕੂਿਆਰ; ਸੰਸਹਿਤ - ਕੂਟ+ਕਾਰ (कूट+कार - 

ਝੂਿ+ਵਾਲਾ/ਵਾਲੇ)। 

 

ਖਾਰਾਬਾ = ਖਾਰਾਬਾ,ਂ ਭੈਹੜਆਂ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ। 

ਫ਼ਾਰਸੀ - ਖ਼ਾਰਾਬਾਨ/ਖ਼ਰਾਬਾ; ਫ਼ਾਰਸੀ - ਖ਼ਰਾਬ; ਅਰਬੀ - ਖ਼ਰਾਬ (ਤਬਾਿ, ਉਜਹੜਆ)। 

 

ਵੇਕਾਰ = ਹਵਕਾਰੀਆਂ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਵੇਕਾਰ; ਸੰਸਹਿਤ - ਹਵਕਾਰ (तर्कार - ਭੈੜਾ ਸੁਭਾਉ)  

 

ਇਹਕ = ਕਈ ਇਕ, ਕਈ, ਅਨੇਕ। 

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

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

 

ਿੋਦਾ = ਿੋਂਦਾ, ਿੁੰਦਾ। 

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

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਿੋਦਾ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਿੋ+ਨ੍ਤੇ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਿੁਇ/ਭਵਇ; ਸੰਸਹਿਤ - ਭਵਹਤ (भर्ति - ਿੁੰਦਾ ਿ)ੈ। 

 

ਖਾਇ = ਖਾ ਕੇ। 

ਪੂ੍ਰਬ ਪੂ੍ਰਣ ਹਕਰਦੰਤ (ਹਕਹਰਆ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ)। 

                                                                                                                                                  

20 ‘ਤੈ’ ਇਥੇ ‘ਅਤੈ’ (ਅਤੇ) ਦਾ ਿੀ ਸੰਹਖਪ੍ਤ ਰੂਪ੍ ਿੈ। 



ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ, ਸੰਸਕਰਣ ੧ 

© SikhRI 2020. All Rights Reserved. GuruGranthSahib.SikhRI.org 16 

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਖਾਅਇ/ਖਾਇ ; ਪ੍ਾਲੀ - ਖਾਦਹਤ (ਖਾਂਦਾ ਿੈ) ਸੰਸਹਿਤ - ਖਾਦਹਤ (खादति - ਚੱਬਦਾ ਿੈ, ਵਢਦਾ ਿੈ; 

ਹਰਗਵੇਦ - ਖਾਂਦਾ ਿ)ੈ।  

 

ਚਲਹਿ = ਚੱਲਦੇ ਿਨ, ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਿਨ। 

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

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

 

ਐਥਾਊ = ਇਸ ਥਾਂ ਿੀ, ਇਥੇ ਿੀ।21 

ਹਕਹਰਆ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ। 

ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਐ+ਥਾਉ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਐ/ਏ+ਥਾਉ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ/ਪ੍ਾਲੀ - ਇੱਥਮ+ਥਾਮ; ਸੰਸਹਿਤ - ਇਤ੍ਥਮ੍+ਸ੍ਥਾਮਨ੍ 

(इर्तर्््+स्र्ाि्् - ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ/ਇਥੇ+ਥਾਂ/ਸਥਾਨ)। 

 

ਹਤਨਾ = ਹਤਨਹਾਂ ਦੀ, ਉਨਹਾ ਂਦੀ।  

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

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

 

ਹਭ = ਭੀ, ਵੀ। 

ਹਨਪ੍ਾਤ। 

ਹਸੰਧੀ - ਭੀ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਅਹਵ; ਸੰਸਹਿਤ - ਅਹਪ੍ (अतप - ਵੀ, ਅਤੇ, ਬਿੁਤ ਆਹਦ)। 

 

ਕਾਈ = ਕੋਈ।  

ਹਵਸੇਸ਼ਣ (ਕਾਰ ਦਾ); ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਮਾਰਵਾੜੀ - ਕਾਈ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਕਾਇ;ਂ ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਕੋਇ; ਪ੍ਾਲੀ - ਕੋਹਚ; ਸੰਸਹਿਤ - ਕਸ਼ਹਚਦ੍ (कतिद ्- ਹਕਸੇ ਨੰੂ ਵੀ, ਕੋਈ 

ਵੀ)। 

                                                

21 ‘ਐਥਾਊ’ ਅਸਲ ਹਵਚ ‘ਐ’ (ਇਸ) + ‘ਥਾਊ’ (ਥਾਂ ਤੋਂ) ਦਾ ਸਮਾਸ ਿ,ੈ ਹਜਸ ਦਾ ਅਜੋਕਾ ਰੂਪ੍ ‘ਐਥੋਂ/ਏਥੋਂ/ਇਥੋਂ’ ਿੈ। ਗੁਰ ੂਗਰੰਥ 

ਸਾਹਿਬ ਹਵਚ ਇਿ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੇਵਲ ਇਕ ਵਾਰ ਇਥੇ ਿੀ ਵਰਹਤਆ ਹਗਆ ਿੈ।  
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ਕਾਰ = ਕਾਰ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।22   

ਲਹਿੰਦੀ - ਕਾਰ (ਕੰਮ); ਹਸੰਧੀ - ਕਾਹਰ (ਕੰਮ, ਹਕੱਤਾ);  ਸੰਸਹਿਤ - ਕਾਰ  (कार - ਕਾਰ, ਕੰਮ) ।23 

 

ਜਹਲ = ਜਲ ਹਵਚ, ਪ੍ਾਣੀ ਹਵਚ। 

ਨਾਂਵ, ਅਹਧਕਰਣ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।  

ਗੁਜਰਾਤੀ/ਲਹਿੰਦੀ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ/ਪ੍ਾਲੀ - ਜਲ; ਸੰਸਹਿਤ - ਜਲਮ੍ (जल् ्- ਪ੍ਾਣੀ)। 

 

ਥਹਲ = ਥਲ ਉਤ,ੇ ਜਮੀਨ ਉਤੇ। 

ਨਾਂਵ, ਅਹਧਕਰਣ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।  

ਲਹਿੰਦੀ/ਕਸ਼ਮੀਰੀ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ/ਪ੍ਾਲੀ - ਥਲ; ਸੰਸਹਿਤ - ਸਥਲ੍ (स्र्ल् - ਖੁਸ਼ਕ ਜਮੀਨ)।  

 

ਜੀਆ = ਜੀਅ, ਜੀਅ-ਜੰਤ। 

ਨਾਂਵ, ਅਹਧਕਰਣ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ।  

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

 

ਪੁ੍ਰੀਆ = ਪੁ੍ਰੀਆ ਂਹਵਚ। 

ਨਾਂਵ, ਅਹਧਕਰਣ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ।  

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ/ਸੰਸਹਿਤ - ਪੁ੍ਰੀ (पुरी - ਸ਼ਹਿਰ, ਨਗਰੀ, ਦੇਿ)। 

  

                                                

22 ਫ਼ਾਰਸੀ ਹਵਚ ਹਲੰਗ-ਭੇਦ ਦੀ ਅਣਿੋਂਦ ਕਾਰਨ ਬੇਸ਼ਕ ‘ਕਾਰ’ ਪੁ੍ਹਲੰਗ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ ਦੋਵਾ ਂਰੂਪ੍ਾਂ ਹਵਚ ਿੀ ਪ੍ਰਯੋਗ ਿੁੰਦਾ 

ਿੈ, ਪ੍ਰ ਗੁਰ ੂਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਅਜੋਕੀ ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਹਵਚ ਇਿ ਕੇਵਲ ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ ਹਵਚ ਿੀ ਵਰਹਤਆ ਜਾਂਦਾ ਿ।ੈ  

23 ‘ਕਾਰ’ (ਕੰਮ) ਫ਼ਾਰਸੀ ਹਵਚ ਵੀ ਹਮਲਦਾ ਿੈ। 
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ਲੋਆ24 = ਲੋਕਾਂ ਹਵਚ, ਭਵਨਾਂ ਹਵਚ। 

ਨਾਂਵ, ਅਹਧਕਰਣ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ।  

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਲੋਅ; ਸੰਸਹਿਤ - ਲੋਕਿ  (लोक: - ਲੋਕ, ਸੰਸਾਰ)। 

 

ਆਕਾਰਾ ਆਕਾਰ = ਅਕਾਰ ਿੀ ਅਕਾਰ, ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਅਕਾਰ ਤੇ ਸਰੂਪ੍। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ।  

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਆਕਾਰਾ/ਆਕਾਰ/ਆਕਾਰੁ; ਸੰਸਹਿਤ - ਆਕਾਰ (आकार - ਵਜੂਦ, ਸਰੂਪ੍)। 

 

ਓਇ = ਓਿ। 

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

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਓਇ/ਓਿ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਅਿ;ੋ ਪ੍ਾਲੀ/ਸੰਸਹਿਤ - ਅਸੁ (असु - ਇਿ/ਉਿ)। 

 

ਹਜ = ਜੋ, ਜੋ ਕੁਝ। 

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

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਅਵਧੀ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਹਜ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਜੋ/ਜਾ; ਪ੍ਾਲੀ - ਯੋ/ਯਾ; ਸੰਸਹਿਤ - ਯਿ (य:- ਹਜਸ)। 

 

ਆਖਹਿ = ਆਖਦ ੇਿਨ। 

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

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਆਖਹਿ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਆਕ੍ਖੰਹਤ; ਸੰਸਹਿਤ - ਆਖਯਾਹਂਤ (आख्यातति - ਆਖਦ ੇਿਨ)। 

 

ਸੁ = ਉਿ (ਉਨਹਾ ਂਦਾ ਆਹਖਆ)। 

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

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

                                                

24 ‘ਲੋਅ’ ਦੇ ‘ਅ’ ਨੰੂ ਅਕਸਰ ਉਚਾਰਣ ਰਹਿਤ ਮੰਨ ਹਲਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ, ਪ੍ਰ ਹਕਉਂਹਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹਲਖਣ ਸ਼ੈਲੀ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਅ’ 

ਇਥੇ ਬਿੁਵਚਨ ਦਾ ਸੂਚਕ ਿ,ੈ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਉਚਾਰਣ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਿੈ।  
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ਤੰੂਿੈ = ਤੰੂਿੀ, ਤੰੂ ਿੀ।  

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

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਤੰੁਹਿ (ਤੰੂ ਿੀ); ਸੰਸਹਿਤ - ਤਵਮੇਵ (र्तर््ेर् - ਤੰੂ ਿੀ)। 

 

ਜਾਣਹਿ = ਜਾਣਦਾ ਿੈਂ। 

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

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਜਾਨਣਾ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਜਾਣਇ/ਜਾਣੇ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਜਾਣਇ; ਸੰਸਹਿਤ - ਜਾਨਾਹਤ (जािाति - ਜਾਣਦਾ ਿੈ)। 

 

ਹਤਨਾ = ਹਤਨਹਾਂ ਨੰੂ, ਉਨਹਾਂ ਨੰੂ। 

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

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

 

ਹਭ = ਭੀ, ਵੀ। 

ਹਨਪ੍ਾਤ। 

ਹਸੰਧੀ - ਭੀ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਅਹਵ; ਸੰਸਹਿਤ - ਅਹਪ੍ (अतप - ਵੀ, ਅਤੇ, ਬਿੁਤ ਆਹਦ)। 

 

ਤੇਰੀ = ਤੇਰੀ।  

ਪ੍ੜਨਾਂਵ, ਸੰਬੰਧ ਕਾਰਕ; ਮਧਮ ਪੁ੍ਰਖ, ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।  

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਤੇਰਾ/ਤੇਰੀ/ਤੇਰ;ੇ ਬਰਜ - ਤੇਰਾ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਤੇਰਯ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਤੱੁਬਮ; ਸੰਸਹਿਤ - ਤਵਮ ੍(र्तर््् - ਤੰੂ)। 

 

ਸਾਰ = ਸਾਰ-ਸੰਭਾਲ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।  

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਸਾਰ (ਸੰਭਾਲ); ਸੰਸਹਿਤ - ਸਮ੍ਭਾਰ (सम्भार - ਸੰਭਾਲ)।25 

 

                                                

25 ਇਸ ਦੀ ਹਵਉਤਪ੍ਤੀ ਸੰਸਹਿਤ ਸ਼ਬਦ ‘ਸਾਰ’ ਤੋਂ ਹਕਆਸਣਾ ਦਰੁਸਤ ਨਿੀਂ ਿੈ, ਹਕਉਂਹਕ ਸੰਸਹਿਤ ਦੇ ਸਾਰ ਦਾ ਅਰਥ 

‘ਸਰੇਸ਼ਟ’ ਿੁੰਦਾ ਿ,ੈ ਜਦਹਕ ਇਥੇ ਇਿ ਅਰਥ ਪ੍ਰਸੰਗ ਅਨੁਕੂਲ ਨਿੀਂ ਿੈ। 
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ਨਾਨਕ = ਨਾਨਕ (ਮੁਿਰ-ਛਾਪ੍)।  

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।  

 

ਭਗਤਾ = ਭਗਤਾ ਂਲਈ। 

ਨਾਂਵ, ਸੰਪ੍ਰਦਾਨ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਭਗਤਾ/ਭਗਤੁ; ਸੰਸਹਿਤ - ਭਕ੍ਤ (भक्त - ਹਨਸ਼ਿਾਵਾਨ, ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ)। 

 

ਭੁਖ = ਭੁਖ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ-ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਭੁਖ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਭੁੱਖ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਭੁਕਖ; ਸੰਸਹਿਤ - ਬੁਭੁਕ੍ਸ਼ਾ (बुभुक्षा - ਖਾਣ ਦੀ ਇੱਛਾ, ਭੁੱਖ)। 

 

ਸਾਲਾਿਣੁ =  ਹਸਫਹਤ-ਸਲਾਿਣ, ਿਹਰ-ਜਸ, ਹਸਫਹਤ-ਸਾਲਾਿ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।  

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਸਾਲਾਿਿ;੍ ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਸਲਾਿਾ (ਪ੍ਰਸੰਸਾ); ਸੰਸਹਿਤ - ਸ਼ਲਾਘਾ (शलाघा - ਸ਼ੇਖੀ, ਪ੍ਰਸੰਸਾ)। 

 

ਸਚ ੁ= ਸੱਚਾ, ਸਦਾ-ਹਥਰ। 

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

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

 

ਨਾਮੁ = ਨਾਮ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।  

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

 

ਆਧਾਰੁ = ਆਸਰਾ, ਜੀਵਨ-ਅਧਾਰ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।  
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ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਅਧਾਰ; ਸੰਸਹਿਤ - ਆਧਾਰ (आधार - ਆਸਰਾ)। 

 

ਸਦਾ = ਿਮੇਸ਼ਾ। 

ਹਕਹਰਆ ਹਵਸ਼ੇਸਣ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਸੰਸਹਿਤ - ਸਦਾ (सदा - ਿਮੇਸ਼ਾ)। 

 

ਅਨੰਹਦ = ਅਨੰਦ ਹਵਚ, ਆਤਮਕ ਅਨੰਦ ਹਵਚ। 

ਨਾਂਵ, ਅਹਧਕਾਰਕ; ਅਨ ਪੁ੍ਰਖ, ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।  

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਅਨੰਦ; ਸੰਸਹਿਤ - ਆਨੰਦ (आितद - ਖੁਸ਼ੀ, ਸੁਖ, ਅਨੰਦ)। 

 

ਰਿਹਿ = ਰਹਿੰਦੇ ਿਨ। 

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

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਰਿਣਾ; ਲਹਿਦੰੀ - ਰਿਣ; ਹਸੰਧੀ - ਰਿਣੁ (ਰਹਿਣਾ); ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਰਿਇ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਰਿਇ; ਸੰਸਹਿਤ - 

ਰਿਹਤ (रहति - ਰਹਿੰਦਾ ਿੈ)। 

 

ਹਦਨੁ = ਹਦਨ। 

ਹਕਹਰਆ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ। 

ਲਹਿੰਦੀ - ਹਦਨ; ਹਸੰਧੀ - ਹਦਣੁ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਹਦਨੁ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਹਦਣ; ਪ੍ਾਲੀ/ਸੰਸਹਿਤ - ਹਦਨ (ददि - ਹਦਨ)। 

 

ਰਾਤੀ = ਰਾਤ। 

ਹਕਹਰਆ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ। 

ਲਹਿੰਦੀ - ਰਾਤ; ਹਸੰਧੀ - ਰਾਹਤ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਰਾਤੀ/ਰਾਹਤ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਰੱਤੀ/ਰਾਇ; ਪ੍ਾਲੀ - ਰੱਹਤ; ਸੰਸਹਿਤ - ਰਾਹਤਰ/ਰਾਤਰ ੀ 

(राति/रािी - ਰਾਤ)। 

 

ਗੁਣਵੰਹਤਆ = ਗੁਣਵਾਨਾਂ ਦੇ, ਰੱਬੀ-ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਅਤੇ ਧਾਰਣ ਕਰਨ ਵਾਹਲਆ ਂਦੇ। 

ਨਾਂਵ, ਸੰਬੰਧ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ।  
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ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਗੁਣਵੰਤ; ਸੰਸਹਿਤ - ਗੁਣਵਤ੍ (गुणर्ि् - ਗੁਣਵਾਨ, ਚੰਹਗਆਈ ਵਾਲਾ)। 

 

ਪ੍ਾ ਛਾਰੁ26 = ਪੈ੍ਰਾਂ ਦੀ ਛਾਰ, ਪੈ੍ਰਾਂ ਦੀ ਧੂੜ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।  

ਫ਼ਾਰਸੀ - ਪ੍ਾ (ਪੈ੍ਰ) + ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਛਾਰ; ਸੰਸਹਿਤ - ਕ੍ਸ਼ਾਰ (क्षार - ਰਾਖ, ਸੁਆਿ)। 

 

॥੧॥ = ਪ੍ਹਿਲਾ ਸਲੋਕ ਸੰਪ੍ੂਰਨ। 

 

ਕਾਹਵਕ ਪ੍ਖ 

ਇਸ ਸਲੋਕ ਹਵਚ ਸਮਾਨ ਅਖਰਾਂ, ਸਵਰਾ ਂਅਤੇ ਹਵਅੰਜਨਾ, ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਰਤੋਂ ਰਾਿੀਂ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਹਕਸਮ ਦੀ ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ 

ਨਾਦ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੀ ਉਤਪ੍ਤੀ ਿੋਈ ਿ,ੈ ਜੋ ਤਕਨੀਕੀ ਪੱ੍ਧਰ ‘ਤੇ ‘ਧੁਨੀ ਪੱ੍ਧਰੀ ਸਮਾਨੰਤਰਤਾ’ ਅਖਵਾਉਂਦੀ ਿੈ। ਸਲੋਕ ਦੀਆ ਂ

ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆ ਂਤੁਕਾਂ ਹਵਚ ਿੀ ਇਿ ਜੁਗਤ ਹਦਰਸ਼ਟੀਗੋਚਰ ਿੁੰਦੀ ਿੈ। 

 

ਤੁਕ                  ਪ੍ਾਿ              ਦੁਿਰਾਈ ਵਾਲੇ ਅਖਰ                

ਪ੍ਹਿਲੀ      ਹਸਫਹਤ ਸਰੀਅਹਤ      ਸ              

ਦੂਜੀ         ਬੰਦੇ ਸੇ ਹਜ ਪ੍ਵਹਿ ਹਵਹਚ ਬੰਦੀ      ਬ          

ਤੀਜੀ        ਸਾਲਾਿੀ ਸਾਲਾਿਹਨ            ਸ  

ਪੰ੍ਜਵੀਂ       ਜੋਗੀ ਸੁੰਹਨ ਹਧਆਵਹਨ ਜੇਤ ੇ  ਜ 

ਛੇਵੀਂ         ਸੂਖਮ ਮੂਰਹਤ ਨਾਮੁ ਹਨਰੰਜਨ       ਨ 

 ਕਾਇਆ ਕਾ ਆਕਾਰ ੁ               ਕ 

ਸਤਵੀਂ       ਸਤੀਆ ਮਹਨ ਸੰਤੋਖੁ   ਸ 

ਅਿਵੀਂ       ਸੋਭ ਕਰੇ ਸੰਸਾਰੁ   ਸ 

ਨਾਵੀਂ        ਚੋਰਾ ਜਾਰਾ ਤੈ ਕੁਹੜਆਰਾ       ਰਾ  

ਦਸਵੀਂ       ਕਾਈ ਕਾਰ   ਕ 

ਹਗਆਰਵੀਂ   ਜੀਆ ਪੁ੍ਰੀਆ ਲੋਆ   ਆ 

              ਆਕਾਰ ਆਕਾਰ                    ਆ 

ਬਾਰਹਵੀਂ      ਹਤਨਾ ਹਭ ਤੇਰੀ ਸਾਰ  ਤ 

                                                

26 ‘ਪ੍ਾ ਛਾਰੁ’ ਹਨਮਰਤਾ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਸੀ ਰੂਪ੍ ਹਵਚ ਵਰਹਤਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇਕ ਭਾਸ਼ਾਈ ਮੁਿਾਵਰਾ ਿ,ੈ ਹਜਸਦਾ 

ਅਜੋਕਾ ਰੂਪ੍ ‘ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ’ ਿੈ। 
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ਤੇਰਹਵੀਂ       ਭਗਤਾ ਭੁਖ ਸਾਲਾਿਣੁ       ਭ 

 

ਅਖਰਾ ਂਜਾਂ ਅਖਰ ਸਮੂਿਾ ਂਦੀ ਦੁਿਰਾਈ ਕਰਕੇ ਇਥੇ ਅਨੁਪ੍ਰਾਸ ਅਲੰਕਾਰ ਵੀ ਿੈ।  ਇਸ ਸਲੋਕ ਹਵਚ ਿਮਵਾਰ ਇਸਲਾਮ 

(ਪ੍ਹਿਲੀ-ਦੂਜੀ ਤੁਕ), ਹਿੰਦੂ ਮਤ (ਤੀਜੀ-ਚਉਥੀ ਤੁਕ), ਜੋਗ ਮਤ (ਪੰ੍ਜਵੀਂ-ਛੇਵੀਂ ਤੁਕ), ਦਾਨੀ (ਸਤਵੀਂ-ਅਿਵੀਂ ਤੁਕ), 

ਹਵਕਾਰੀ (ਨਾਵੀਂ-ਦਸਵੀਂ), ਬਰਹਿਮੰਿ ਦੇ ਜੀਵ (ਹਗਆਰਹਵੀਂ-ਬਾਰਹਵੀਂ ਤੁਕ) ਆਹਦ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿੈ, ਪ੍ਰ ਅੰਤਲੀਆ ਂ

ਦੋ ਤੁਕਾਂ ਹਵਚ ਗੁਰਮਹਤ ਹਸਧਾਂਤ ਹਦਰੜ ਕਰਾਇਆ ਹਗਆ ਿ।ੈ ਪ੍ਹਿਲਾਂ ਿੋਰਨਾਂ ਮਤ-ਮਤਾਂਤਰਾ ਂਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਉਪ੍ਰੰਤ, ਅੰਤ 

ਹਵਚ ਗੁਰਮਹਤ ਹਸਧਾਂਤ ਹਦਰੜਾਉਣ ਕਾਰਨ ਇਥੇ ਪ੍ਰੋਕਤੀ (ਕਥਨ) ਪੱ੍ਧਰੀ ਹਵਪ੍ਥਨ27 ਆਇਆ ਿੈ। 

 

ਮਃ ੧ ॥ 

ਸਮਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ   ਪੇਿ ੈਪਈ ਕੁਸਿ੍ਆਰ ॥ 

ਘਸਿ ਭਾਂਡੇ ਇਟਾ ਕੀਆ   ਿਲਦੀ ਕਰ ੇਪੁਕਾਰ ॥ 

ਿਸਲ ਿਸਲ ਰੋਵੈ ਬਪੁਿੀ   ਝਸਿ ਝਸਿ ਪਵਸਿ ਅੰਸਗਆਰ ॥ 

ਨਾਨਕ  ਸਿਸਨ ਕਰਿ ੈਕਾਰਣੁ ਕੀਆ   ਸੋ ਿਾਣੈ ਕਰਿਾਰ ੁ॥੨॥ 

 

ਸ਼ਾਬਦਕ ਅਨੁਵਾਦ 

(ਕਬਰ ਹਵਚ ਦਫਨਾਏ ) ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ (ਸਰੀਰ) ਦੀ ਹਮੱਟੀ, ਕੁਹਮਹਆਰ ਦੇ ਪੇ੍ੜੇ ਹਵਚ ਪੈ੍ ਗਈ । 

(ਕੁਹਮਹਆਰ ਨੇ ਉਸ ਹਮੱਟੀ ਨੰੂ) ਘੜਹ ਕੇ ਭਾਂਿ ੇ(ਤੇ) ਇੱਟਾਂ ਬਣਾ ਹਦਤੀਆਂ; (ਿੁਣ ਅੱਗ ਹਵਚ ) ਸੜਦੀ (ਿੋਈ ਉਿ) ਪੁ੍ਕਾਰ ਕਰਦੀ 

ਿੈ। 

ਸੜ-ਸੜ ਕੇ ਹਵਚਾਰੀ ਰੋਂਦੀ ਿੈ; (ਉਸ ਨਾਲੋਂ ) ਅੰਹਗਆਰ ੇਝੜ-ਝੜ ਕੇ ਹਿਗਦ ੇਿਨ। 

ਨਾਨਕ! ਹਜਸ ਕਰਤੇ ਨੇ ਮੂਲ ਰਹਚਆ ਿ,ੈ ਉਿ ਕਰਨਿਾਰ (ਿੀ ਇਸ ਖੇਿ ਨੰੂ) ਜਾਣਦਾ ਿੈ। 

  

                                                

27 ਜਦੋਂ ਇਕੋ ਹਜਿੀਆ ਂਪ੍ਰੋਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਅੰਤ ਹਵਚ ਪ੍ਰੋਕਤੀ ਬਦਲ ਹਦਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਥੇ ਪ੍ਰੋਕਤੀ 

ਪੱ੍ਧਰੀ ਹਵਪ੍ਥਨ ਿੁੰਦਾ ਿੈ। ਪ੍ਰੋਕਤੀ ਨੰੂ ਕਥਨ ਵੀ ਹਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। 
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ਭਾਵਾਰਥਕ-ਹਸਰਜਣਾਤਮਕ ਅਨੁਵਾਦ 

ਕਬਰ ਹਵਚ ਦਫਨਾਏ ਿੋਏ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਹਮੱਟੀ ਚੀਕਣੀ ਿੋਣ ਕਰਕੇ ਸਮਾ ਂਪ੍ਾ ਕੇ ਕੁਹਮਹਆਰ ਦੁਆਰਾ ਭਾਂਿ ੇਆਹਦ 

ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਹਤਆਰ ਕੀਤੇ ਹਮਟੱੀ ਦੇ ਪੇ੍ੜ ੇਹਵਚ ਆ ਪ੍ਈ।28 

ਕੁਹਮਹਆਰ ਨੇ ਉਸ ਚੀਕਣੀ ਹਮੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਿ ੇਤੇ ਇੱਟਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨਹਾ ਂਨੰੂ ਪੱ੍ਕਣ ਲਈ ਆਵੇ ਹਵਚ ਪ੍ਾ ਹਦਤਾ। ਉਿ ਹਮੱਟੀ ਮਾਨੋ 

ਿੁਣ ਸੜਦੀ ਿੋਈ ਚੀਕ-ਪੁ੍ਕਾਰ ਕਰਦੀ ਿ ੈਹਕ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗ ਹਵਚ ਪ੍ਾ ਕੇ ਹਕਉਂ ਸਾਹੜਆ ਜਾ ਹਰਿਾ ਿੈ? 

ਉਿ ਹਮੱਟੀ ਹਵਚਾਰੀ ਸੜ-ਸੜ ਕੇ ਮਾਨੋ ਰੋਂਦੀ ਿ;ੈ ਉਸ ਹਵਚੋਂ ਅੰਹਗਆਰੇ ਝੜ-ਝੜ ਕੇ ਿੇਿਾਂ ਹਿਗਦ ੇਿਨ। 

ਨਾਨਕ! ਹਜਸ ਕਰਤਾਪੁ੍ਰਖ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਬਾਨਹਣੂ ਬੱਧਾ (ਮੂਲ ਰਹਚਆ) ਿੈ, ਉਿ ਕਰਨਿਾਰ ਕਰਤਾਰ ਿੀ ਜਾਣਦਾ ਿ ੈਹਕ ਮਰਨ 

ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨੁਖ ਦਾ ਕੀ ਿੋਣਾ ਿੈ।29 

 

ਪ੍ਦ ਅਰਥ 

ਹਮਟੀ = ਹਮੱਟੀ, ਕਬਰ ਹਵਚ ਦਫਨਾਏ ਿੋਏ ਸਰੀਰ ਦੀ ਹਮੱਟੀ।30 

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕ ਵਚਨ।  

ਲਹਿੰਦੀ/ਹਸੰਧੀ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਹਮਟੀ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਮੱਟੀ; ਪ੍ਾਲੀ - ਮੱਹਟਕਾ; ਸੰਸਹਿਤ - ਹਮਰਹਤ੍ਕਾ (्ृतत्तका - ਹਮੱਟੀ, ਚੀਕਣੀ ਹਮੱਟੀ)। 

 

ਮੁਸਲਮਾਨ = ਮੁਸਲਮਾਨ (ਦੀ)। 

ਨਾਂਵ, ਸੰਬੰਧ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।  

ਫ਼ਾਰਸੀ - ਮੁਸਲਮਾਨ; ਅਰਬੀ - ਮੁਸਹਲਮ (ਆਪ੍ਣੇ ਆਪ੍ ਨੰੂ ਅੱਲਾਿ ਦੀ ਸੁਰੱਹਖਆ ਹਵਚ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਅੱਲਾਿ ਦੇ ਸਪ੍ੁਰਦ ਕਰ 

ਦੇਣ ਵਾਲਾ)। 

                                                

28 ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁਰਦੇ ਨੰੂ ਇਸ ਮਾਨਤਾ ਕਾਰਨ ਦਫਨਾਉਂਦੇ ਿਨ ਹਕ ਰੌਜ਼-ਏ-ਿਸ਼ਰ (ਹਕਆਮਤ ਦੇ ਹਦਨ) ਜਦੋਂ ਅੱਲਾਿ ਦੀ 

ਕਚਹਿਰੀ ਲੱਗੇਗੀ ਤਾ ਂਸਾਰੇ ਮੁਰਦੇ ਕਬਰਾਂ ਹਵਚੋਂ ਉਿ ਖੜਹ ੇ ਿੋਣਗੇ। ਉਸ ਰੋਜ਼ ਉਨਹਾਂ ਨੰੂ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਜਖ ਜਾਂ ਜੰਨਤ 

ਦੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੀ ਿੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰ ਜੇਕਰ ਸਰੀਰ ਨੰੂ ਸਾੜ ਹਦੱਤਾ ਜਾਵ ੇਤਾਂ ਉਿ ਅੱਲਾਿ ਸਨਮੁਖ ਪੇ੍ਸ਼ ਿੋਣ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਰਹਿ ਕੇ ਸਦਾ 

ਭਟਕਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਗੁਰ ੂਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਮਨੌਤ ਉਪ੍ਰ ਸਵਾਲ ਕਰਦ ੇਫੁਰਮਾਉਂਦ ੇਿਨ ਹਕ ਕਈ ਵਾਰ ਦਫਨਾਏ ਿੋਏ 

ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਕਬਰ ਦੀ ਹਮੱਟੀ ਕੁਹਮਹਆਰ ਦੇ ਵੱਸ ਪੈ੍ ਜਾਂਦੀ ਿੈ। ਕੁਹਮਹਆਰ ਉਸ ਹਮੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਿ,ੇ ਇੱਟਾਂ ਆਹਦ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨਹਾ ਂਨੰੂ 

ਆਵ ੇਹਵਚ ਤਪ੍ਾਉਂਦਾ ਿੈ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ, ਕਬਰ ਹਵਚ ਹਮੱਟੀ ਿੋਇਆ ਉਿ ਸਰੀਰ ਆਖਰ ਅੱਗ ਹਵਚ ਪੈ੍ ਕੇ ਸੜ ਸਕਦਾ ਿ।ੈ 

ਉਪ੍ਦੇਸ ਇਿ ਿੈ ਹਕ ਸਰੀਰ ਨੇ ਤਾਂ ਅੰਤ ਨੰੂ ਹਮੱਟੀ ਿੋ ਕੇ ਹਮੱਟੀ ਹਵਚ ਿੀ ਰਲ ਜਾਣਾ ਿੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਉਸ ਨੰੂ ਅੱਗ ਹਵਚ ਸਾੜ,ੇ 

ਭਾਵੇਂ ਕਬਰ ਹਵਚ ਦਫਨਾਵੇ।  

29 ਇਕ ਦਝਹਿ ਇਕ ਦਬੀਅਹਿ ਇਕਨਾ ਕੁਤੇ ਖਾਹਿ ॥ ਇਹਕ ਪ੍ਾਣੀ ਹਵਹਚ ਉਸਟੀਅਹਿ ਇਹਕ ਭੀ ਹਫਹਰ ਿਸਹਣ ਪ੍ਾਹਿ ॥ 

ਨਾਨਕ ਏਵ ਨ ਜਾਪ੍ਈ ਹਕਥੈ ਜਾਇ ਸਮਾਹਿ ॥੨॥ -ਗੁਰ ੂਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ੬੪੮ 

30 ਕਬਰ ਦੀ ਹਮੱਟੀ ਜੋ ਮੁਰਦੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਚਰਬੀ ਆਹਦ ਨਾਲ ਚੀਕਣੀ ਿ ੋਜਾਂਦੀ ਿੈ। 
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ਕੀ  = ਦੀ।  

ਸੰਬੰਧਕ। 

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

ਕਰਨਾ)।  

 

ਪੇ੍ੜੈ = ਪੇ੍ੜ ੇਹਵਚ; ਕੁਹਮਹਆਰ ਦੁਆਰਾ ਭਾਂਿ ੇਆਹਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਤਆਰ ਕੀਤੀ ਹਮੱਟੀ ਦੇ ਪੇ੍ੜੇ ਹਵਚ। 

ਨਾਂਵ, ਅਹਧਕਰਣ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।  

ਲਹਿੰਦੀ - ਪੇ੍ੜਾ; ਰਾਜਸਥਾਨੀ/ਹਸੰਧੀ - ਪੇ੍ੜ;ੋ ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ - ਹਪ੍ੜ (ਹਮੱਟੀ ਦਾ ਪੇ੍ੜਾ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਹਪ੍ਿ; ਪ੍ਾਲੀ - ਹਪ੍ਟਕ; ਸੰਸਹਿਤ - 

ਹਪ੍ਟਕਿ (तपटक: -  ਟੋਕਰੀ, ਿੱਬਾ)। 

 

ਪ੍ਈ = ਪੈ੍ ਗਈ। 

ਹਕਹਰਆ, ਭੂਤਕਾਲ; ਅਨ ਪੁ੍ਰਖ, ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

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

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

ਕਰਦਾ ਿ)ੈ। 

 

ਕੁਹਮ੍ਆਰ31 = ਕੁਹਮਹਆਰ ਦੇ। 

ਨਾਂਵ, ਸੰਬੰਧ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।  

ਲਹਿੰਦੀ - ਕੰੁਹਭਆਰ/ਕੰੁਹਮਆਰ; ਹਸੰਧੀ - ਕੁਭਾਰ;ੁ ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਕੰੁਮਆਰ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਕੰੁਭਭਾਰ; ਪ੍ਾਲੀ/ਸੰਸਹਿਤ - ਕੰੁਭਕਾਰ 

(कुम्भकार - ਘੁੰਹਮਆਰ)। 

  

                                                

31 ‘ਕੁਹਮ੍ਆਰ’ ਦੇ ‘ਮ੍’ ਨੰੂ ਲਗਾ ਸੰਸਹਿਤ ਦੇ ਿਲੰਤ (੍)੍ ਵਰਗਾ ਹਚੰਨਹ ਿੱਥ-ਹਲਖਤ ਬੀੜਾਂ ਹਵਚ ‘ਮਹ’ (‘ਮ’ ਦੇ ਪੈ੍ਰ ਹਵਚ ‘ਿ’) 

ਦੇ ਰੂਪ੍ ਹਵਚ ਹਮਲਦਾ ਿ,ੈ ਜੋ ਹਕ ਿੀਕ ਿ।ੈ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਸਮੇਤ ਹਕਸੇ 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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ਘਹੜ = ਘੜਹ ਕੇ, ਬਣਾ ਕੇ। 

ਪੂ੍ਰਬ ਪੂ੍ਰਣ ਹਕਰਦੰਤ (ਹਕਹਰਆ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ)। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਘੜਣਾ; ਲਹਿਦੰੀ - ਘੜਹਣ; ਹਸੰਧੀ - ਘੜਣੁ (ਬਣਾਉਣਾ, ਘੜਣਾ);  ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਘਿੇਇ (ਬਣਾਉਂਦਾ ਿੈ, 

ਜੋੜਦਾ ਿ)ੈ; ਪ੍ਾਲੀ - ਘਟੇਟਹਤ (ਹਮਲਾਉਂਦਾ ਿ,ੈ ਜੋੜਦਾ ਿ)ੈ; ਸੰਸਹਿਤ - ਘਟਟੇ (घाटयति - ਜੋੜਦਾ ਿੈ)।  

 

ਭਾਂਿ ੇ= ਭਾਂਿ,ੇ ਬਰਤਨ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ। 

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

ਬਰਤਨ, ਬਾਸਨ)। 

 

ਇਟਾ = ਇੱਟਾਂ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ। 

ਲਹਿੰਦੀ - ਇੱਟ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਇੱਟਾ/ਇੱਟ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਇੱਟਾ; ਪ੍ਾਲੀ - ਇੱਿਕਾ; ਸੰਸਹਿਤ - ਇਸ਼੍ਟਕਾ (इष्टका - ਇੱਟ)। 

 

ਕੀਆ = ਕੀਤੀਆ,ਂ ਬਣਾਈਆਂ। 

ਹਕਹਰਆ, ਭੂਤਕਾਲ; ਅਨ ਪੁ੍ਰਖ, ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ। 

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

 

ਜਲਦੀ = ਸੜਦੀ ਿੋਈ। 

ਵਰਤਮਾਨ ਹਕਰਦੰਤ (ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹਮਟੀ ਦਾ), ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਜਲੰਤ (ਸੜਦਾ ਿੋਇਆ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਜਲਇ; ਪ੍ਾਲੀ - ਜਲਹਤ (ਸੜਦਾ ਿੈ, ਚਮਕਦਾ ਿੈ); ਸੰਸਹਿਤ - ਜਵਲਹਤ 

(ज्र्लति - ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਸੜਦਾ ਿ)ੈ। 

 

ਕਰ ੇ= ਕਰਦੀ ਿੈ, ਕਰ।ੇ 

ਹਕਹਰਆ, ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ; ਅਨ ਪੁ੍ਰਖ, ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 
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ਬਰਜ - ਕਰ;ੇ ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਕਹਰਅ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਕਹਰਇ; ਸੰਸਹਿਤ - ਕਰੋਹਤ (करोति - ਕਰਦਾ ਿ)ੈ। 

 

ਪੁ੍ਕਾਰ = ਚੀਕ-ਪੁ੍ਕਾਰ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕ ਵਚਨ।  

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

(पुकार/पूर्तकार - ਚੀਕ/ਪੁ੍ਕਾਰ)। 

 

ਜਹਲ ਜਹਲ = ਜਲ-ਜਲ ਕੇ, ਸੜ-ਸੜ ਕੇ। 

ਪੂ੍ਰਬ ਪੂ੍ਰਣ ਹਕਰਦੰਤ (ਹਕਹਰਆ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ)। 

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਜਲੰਤ (ਸੜਦਾ ਿੋਇਆ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਜਲਇ; ਪ੍ਾਲੀ - ਜਲਹਤ (ਸੜਦਾ ਿੈ, ਚਮਕਦਾ ਿੈ); ਸੰਸਹਿਤ - ਜਵਲਹਤ 

(ज्र्लति - ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਸੜਦਾ ਿ)ੈ। 

 

ਰੋਵ ੈ= ਰੋਂਦੀ ਿੈ। 

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

ਲਹਿੰਦੀ - ਰੋਵਣ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਰੋਵੈ/ਰੋਵੈਇ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਰੋਵਇ/ਰੋਇ/ਰੋਯਇ; ਪ੍ਾਲੀ - ਰੋਦਹਤ; ਸੰਸਹਿਤ - ਰੋਦਹਤ/ਰੋਹਦਹਤ 

(रोदति/रोददति - ਰੋਂਦੀ ਿੈ)। 

 

ਬਪੁ੍ੜੀ = ਹਵਚਾਰੀ, ਤੱੁਛ। 

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

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਬੱਪ੍/ਬੱਪੁ੍ਿਾ (ਮੂਰਖ, ਹਵਚਾਰਾ); ਸੰਸਹਿਤ  - ਵਰਾਕ/ਬੱਪੁ੍ਿ (र्राक/बप्पुड - ਹਵਚਾਰਾ/ਬਦਨਸੀਬ)।  

 

ਝਹੜ ਝਹੜ = ਝੜ-ਝੜ ਕੇ। 

ਪੂ੍ਰਬ ਪੂ੍ਰਣ ਹਕਰਦੰਤ (ਹਕਹਰਆ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ)। 
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ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਝੜਣਾ32 (ਹਿਗਣਾ, ਹਿਲਣਾ/ਝੜਨਾ); ਲਹਿੰਦੀ - ਝੜਣ (ਤੁਪ੍ਕੇ ਹਿਗਣਾ, ਹਰਸਣਾ);  ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਝਿਇ; 

ਸੰਸਹਿਤ - ਝਟਹਤ (झटति - ਹਿਗਦਾ ਿ)ੈ। 

 

ਪ੍ਵਹਿ = ਪ੍ੈਂਦੇ ਿਨ, ਹਿਗਦ ੇਿਨ। 

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

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਪੈ੍ਣਾ/ਪ੍ਉਣਾ (ਹਿਗਣਾ); ਲਹਿੰਦੀ - ਪੇ੍ਵਣ; ਹਸਧੰੀ - ਪ੍ਵਣੁ (ਹਿਗਣਾ, ਵਾਪ੍ਰਨਾ); ਪ੍ਾਲੀ - ਪ੍ਤਹਤ 

(ਉਤਰਦਾ ਿ,ੈ ਹਿਗਦਾ ਿ)ੈ; ਸੰਸਹਿਤ - ਪ੍ਰਪ੍ਹਤ (प्रपति - ਿੇਿਾਂ ਹਿਗਦਾ ਿ)ੈ। 

 

ਅੰਹਗਆਰ = ਅੰਹਗਆਰੇ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਅੰਹਗਆਰ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਅੰਗਆਰ/ਅੰਗਾਰ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਅੰਗਾਰ; ਪ੍ਾਲੀ - ਅਣ੍ਗਾਰ; ਸੰਸਹਿਤ - ਅਙਗਾਰ 

(अङ्गार - ਜਲਦਾ ਿੋਇਆ ਕੋਲ਼ਾ, ਅੰਹਗਆਰਾ)। 

 

ਨਾਨਕ = ਨਾਨਕ! 

ਨਾਂਵ, ਸੰਬੋਧਨ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।  

 

ਹਜਹਨ =  ਹਜਸ ਨੇ।  

ਪ੍ੜਨਾਂਵੀ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ (ਕਰਤੈ ਦਾ); ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।  

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

 

ਕਰਤੈ = ਕਰਤੇ ਨੇ, ਕਰਨਿਾਰ ਨੇ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।  

                                                

32 ਝੜਨਾ (ਪੱ੍ਹਤਆ,ਂ ਫਲਾ ਂਆਹਦ ਦਾ ਹਿਗਣਾ), ਝਰਨਾ (ਵਗਣਾ, ਵਹਿਣਾ, ਟਪ੍ਕਣਾ) ਦਾ ਹਵਕਸਤ ਰੂਪ੍ ਿ।ੈ ‘ਫਲਾਂ ਆਹਦ ਦੇ 

ਹਿਗਣ’ ਅਤੇ ‘ਪ੍ਾਣੀ ਦੇ ਵਹਿਣ ਜਾਂ ਟਪ੍ਕਣ’ ਦੀ ਅਰਥਗਤ ਸਾਂਝ ਲਈ ਦੇਖੋ ਯੂਨਾਨੀ rheo (ਪ੍ਾਣੀ ਦਾ ਵਹਿਣਾ; ਫਲਾਂ 

ਆਹਦ ਦਾ ਝੜਨਾ)। -ਜੀ. ਐਸ. ਹਰਆਲ, ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਹਨਰੁਕੋਤ ਕੋਸ਼, ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਹਸਟੀ, ਪ੍ਹਟਆਲਾ, ੨੦੦੬, 

ਪੰ੍ਨਾ ੩੦੬ 
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ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਕਰਤਾ; ਸੰਸਹਿਤ - ਕਰ੍ਤਾ (किाव - ਕਰਨ ਵਾਲਾ)।  

 

ਕਾਰਣੁ = (ਰਚਨਾ ਦਾ) ਮੂਲ, ਬਾਨਹਣੂ, ਸਬੱਬ।  

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।  

ਹਸੰਧੀ - ਕਾਰਣੁ (ਕਾਰਣ, ਸਬੱਬ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਕਾਰਣ (ਸਾਧਨ, ਸਬੱਬ); ਪ੍ਾਲੀ - ਕਾਰਣ (ਕੰਮ); ਸੰਸਹਿਤ - ਕਾਰਣ (कारण - 

ਕਾਰਣ)। 

 

ਕੀਆ = ਕੀਤਾ, ਰਹਚਆ। 

ਹਕਹਰਆ, ਭੂਤਕਾਲ; ਅਨ ਪੁ੍ਰਖ, ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

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

 

ਸੋ = ਉਿ (ਕਰਤਾਰ)। 

ਪ੍ੜਨਾਂਵੀ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ  (ਕਰਤਾਰੁ ਦਾ), ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਅਨ ਪੁ੍ਰਖ, ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।  

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

 

ਜਾਣੈ = ਜਾਣਦਾ ਿੈ। 

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

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਜਾਣੇ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਜਾਣਇ; ਸੰਸਹਿਤ - ਜਾਨਾਹਤ (जािाति - ਜਾਣਦਾ ਿ)ੈ। 

 

ਕਰਤਾਰੁ = ਕਰਨਵਾਲਾ, ਕਰਨਿਾਰ/ਰਚਨਿਾਰ ਕਰਤਾਰ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।  

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਕਰਤਾਰੁ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ - ਕਰਤਾਰ; ਸੰਸਹਿਤ - ਕਰਹਤਰ/ਕਰ੍ਤਾ/ਕਰ੍ਤਾਰ (किृव/किाव/किावर - ਕਰਨ 

ਵਾਲਾ/ਹਸਰਸ਼ਟੀ ਬਨਾਉਣ ਵਾਲਾ)। 

 

॥੨॥ = ਦੂਜਾ ਸਲੋਕ ਸੰਪ੍ੂਰਨ। 
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ਕਾਹਵਕ ਪ੍ਖ 

ਚਾਰ ਤੁਕਾ ਂਵਾਲੇ ਇਸ ਸਲੋਕ ਦੀ ਪ੍ਹਿਲੀ ਤੁਕ (ਹਮਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ) ਹਵਚ ‘ਮ’ ਅਤੇ (ਪੇ੍ੜੈ ਪ੍ਈ) ਹਵਚ ‘ਪ੍’ ਅਖਰ ਦੀ ਦੁਿਰਾਈ 

ਿੈ, ਸੋ ਇਥੇ ਅਨੁਪ੍ਰਾਸ ਅਲੰਕਾਰ ਆਇਆ ਿੈ। ਦੂਜੀ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਤੁਕ ਹਵਚ ਹਨਰਜੀਵ ਵਸਤੂ ‘ਹਮੱਟੀ’ ਦੇ ਅੱਗ ਹਵਚ ਸੜਨ 

ਕਾਰਨ ਰੋਣ ਅਤੇ ਪੁ੍ਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹਦਰਸ਼ ਹਬੰਬ ਹਸਰਹਜਆ ਹਗਆ ਿ।ੈ ਰੋਣਾ ਅਤੇ ਪੁ੍ਕਾਰ ਕਰਨਾ ਜੀਵਤ ਪ੍ਰਾਣੀਆ ਂਦਾ 

ਵਰਤਾਰਾ ਿੈ। ਅਗਨੀ ਹਵਚ ਸੜਦੀ ਹਮੱਟੀ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨਿੀਂ ਿੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਪ੍ਰਾਣੀਆ ਂਵਰਗਾ ਹਵਵਿਾਰ ਕਰ ਰਿੀ ਿ।ੈ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਥੇ 

ਅਰਥ ਪੱ੍ਧਰੀ ਹਵਚਲਨ ਅਤੇ ਮਾਨਵੀਕਰਣ ਅਲੰਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿਈੋ ਿ।ੈ 

 

ਤੀਜੀ ਤੁਕ ਦੀ ਸੰਰਚਨਾਤਮਕ ਬਣਤਰ ‘ਜਹਲ ਜਹਲ ਰੋਵੈ ਬਪੁ੍ੜੀ’ ਅਤੇ ‘ਝਹੜ ਝਹੜ ਪ੍ਵਹਿ ਅੰਹਗਆਰ’ ਦੁਿਰਾਅ ਵਾਲੀ ਿੋਣ 

ਕਾਰਣ ਇਥੇ ਸੰਰਚਨਾ ਪੱ੍ਧਰੀ ਸਮਾਨੰਤਰਤਾ ਆਈ ਿੈ ਜੋ ਸੜਣ-ਬਲਣ ਦੇ ਹਦਰਸ਼-ਹਬੰਬ ਅਤੇ ਅਨੁਪ੍ਰਾਸ ਅਲੰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਹਧਅਮ 

ਰਾਿੀਂ ਨਾਦ ਅਤੇ ਕਾਹਵ ਸੁੰਦਰਤਾ ਉਤਪੰ੍ਨ ਕਰ ਰਿੀ ਿੈ। 

 

ਚਉਥੀ ਤੁਕ (ਨਾਨਕ  ਹਜਹਨ ਕਰਤੈ ਕਾਰਣੁ ਕੀਆ   ਸੋ ਜਾਣੈ ਕਰਤਾਰੁ) ਹਵਚ ‘ਕ’ ਅਖਰ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੁਿਰਾਈ ਿ,ੈ ਸੋ ਇਥੇ 

ਵੀ ਅਨੁਪ੍ਰਾਸ ਅਲੰਕਾਰ ਿੈ। 

 

ਪਉਿੀ ॥  

ਸਬਨੁ ਸਸਿਗੁਰ ਸਕਨੈ ਨ ਪਾਇਓ   ਸਬਨੁ ਸਸਿਗੁਰ ਸਕਨੈ ਨ ਪਾਇਆ ॥ 

ਸਸਿਗੁਰ ਸਵਸਚ ਆਪ ੁਰਸਖਓਨੁ   ਕਸਰ ਪਰਗਟ ੁਆਸਖ ਸੁਣਾਇਆ ॥ 

ਸਸਿਗੁਰ ਸਮਸਲਐ ਸਦਾ ਮੁਕਿੁ ਿੈ   ਸਿਸਨ ਸਵਚਿ ੁਮੋਿ ੁਚੁਕਾਇਆ ॥ 

ਉਿਮ ੁਏਿ ੁਬੀਚਾਰੁ ਿੈ   ਸਿਸਨ ਸਚੇ ਸਸਉ ਸਚਿੁ ਲਾਇਆ ॥  

ਿਗਿੀਵਨੁ ਦਾਿਾ ਪਾਇਆ ॥੬॥ 

 

ਸ਼ਾਬਦਕ ਅਨੁਵਾਦ 

ਸਹਤਗੁਰ ਹਬਨਾਂ ਹਕਸ ੇਨੇ ਵੀ (ਪ੍ਰਭੂ ਨੰੂ) ਨਿੀਂ ਪ੍ਾਇਆ; ਸਹਤਗੁਰ ਹਬਨਾਂ ਹਕਸ ੇਨੇ ਵੀ (ਪ੍ਰਭੂ ਨੰੂ) ਨਿੀਂ ਪ੍ਾਇਆ। 

(ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ) ਸਹਤਗੁਰ ਹਵਚ ਆਪ੍ਣਾ ਆਪ੍ ਰਹਖਆ (ਿੋਇਆ ਿ ੈਅਤੇ ਇਸ ਰਿੱਸ ਨੰੂ ਉਸ ਨੇ) ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਆਖ ਕੇ ਸੁਣਾ 

ਹਦਤਾ ਿ।ੈ 

ਸਹਤਗੁਰ ਹਮਹਲਆ ਂ (ਉਿ ਮਨੁਖ) ਸਦਾ ਮੁਕਤ ਿੈ, ਹਜਸ ਨੇ ਹਵਚੋਂ ਮੋਿ ਦੂਰ ਕਰ ਹਦਤਾ। 

ਸਰਬੋਤਮ ਵੀਚਾਰ ਇਿ ਿ ੈਹਕ ਹਜਸ ਨੇ ਵੀ ਸੱਚੇ (ਗੁਰ)ੂ ਨਾਲ ਹਚਤ ਲਾ ਹਲਆ, (ਉਸ ਨੇ) ਜਗਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਪ੍ਾ ਹਲਆ। 
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ਭਾਵਾਰਥਕ-ਹਸਰਜਣਾਤਮਕ ਅਨੁਵਾਦ 

ਸਹਤਗਰ ੂਦੇ ਉਪ੍ਦੇਸ ਨੰੂ ਕਮਾਉਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹਕਸ ੇਨੇ ਵੀ ਜਗਤ ਨੰੂ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ (ਜਗਜੀਵਨ) ਦਾਤੇ ਨੰੂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਨਿੀਂ 

ਕੀਤਾ; ਸੱਚ ਜਾਹਣਓ! ਸਹਤਗਰ ੂਦੇ ਉਪ੍ਦੇਸ ਨੰੂ ਕਮਾਉਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹਕਸੇ ਨੇ ਵੀ ਜਗਜੀਵਨ ਦਾਤ ੇਨੰੂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਨਿੀਂ ਕੀਤਾ।33 

ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਹਤਗੁਰ ੂਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹਵਚ ਆਪ੍ਣਾ ਜੋਹਤ-ਸਰੂਪ੍ੀ ਆਪ੍ਾ ਰਹਖਆ ਿੋਇਆ ਿ ੈਅਤੇ ਇਿ ਰਿੱਸ ਉਸ ਨੇ ਸਹਤਗੁਰ ੂਦੇ ਸ਼ਬਦ 

ਰਾਿੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਪ੍ਿਾਰੇ ਆਖ ਕੇ ਸੁਣਾ ਹਦਤਾ ਿੈ।34 

ਸਹਤਗੁਰ ੂਦਾ ਉਪ੍ਦੇਸ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਿੋ ਜਾਣ ਸਦਕਾ ਹਜਸ ਨੇ ਆਪ੍ਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਾਇਆ-ਮੋਿ ਹਤਆਗ ਹਦਤਾ, ਉਿ ਮਨੁਖ ਸਦਾ ਲਈ 

ਿਰ ਤਰਹਾ ਂਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਿੋ ਹਗਆ। 

ਿੋਰ ਸਾਰ ੇਵੀਚਾਰਾ ਂਨਾਲੋਂ  ਸਰੇਸ਼ਟ ਵੀਚਾਰ ਇਿ ਿ ੈਹਕ ਹਜਸ ਮਨੁਖ ਨੇ ਵੀ ਸਹਤਗੁਰ ੂਦੇ ਸੱਚੇ ਉਪ੍ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਆਪ੍ਣਾ ਮਨ ਜੋੜ 

ਹਲਆ, ਉਸ ਨੇ ਜਗਤ ਨੰੂ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਾਤਾਰ-ਪ੍ਰਭੂ ਨੰੂ ਪ੍ਾ ਹਲਆ। 

 

ਪ੍ਦ ਅਰਥ 

ਹਬਨੁ = ਹਬਨਾ,ਂ ਬਗੈਰ।  

ਸੰਬੰਧਕ। 

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

 

ਸਹਤਗੁਰ = ਸਹਤਗੁਰ ਤੋਂ (ਹਬਨਾਂ), ਸੱਚੇ ਗੁਰ ੂਤੋਂ (ਹਬਨਾ)ਂ; ਸਹਤਗਰ ੂਦੇ ਉਪ੍ਦੇਸ ਨੰੂ ਕਮਾਉਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।   

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਸਹਤਗੁਰ;ੁ  ਸਸੰਹਿਤ - ਸਤਯ+੍ਗੁਰ ੁ(सर्तय्+गुरु - ਸੱਚਾ+ਅਹਧਆਤਮਕ ਮੁਰਸ਼ਦ)।  

 

ਹਕਨੈ = ਹਕਸੇ ਨੇ ਵੀ। 

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

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਹਕਨ/ਹਕਣ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਹਕਣ/ਕੇਣ; ਸੰਸਹਿਤ - ਕੇਨ (केि - ਹਕਸ ਦੁਆਰਾ)। 

  

                                                

33 ਹਕਸ ੇਸ਼ਬਦ ਜਾ ਂਵਾਕੰਸ਼ ਦਾ ਦੁਿਰਾਉ ਗੁਰ ੂਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹਵਚ ਵਰਤੀ ਗਈ ਇਕ ਅਹਜਿੀ ਜੁਗਤ ਿੈ, ਜੋ ਕਾਹਵਕ ਸੁੰਦਰਤਾ 

ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਾਿ ਦੀ ਚਾਲ ਨੰੂ ਵੀ ਰਵਾਨਗੀ ਹਦੰਦੀ ਿ।ੈ ਇਥੇ “ਹਬਨੁ ਸਹਤਗੁਰ ਹਕਨੈ ਨ ਪ੍ਾਇਓ/ਪ੍ਾਇਆ” ਦੀ ਦੂਿਰੀ ਵਰਤੋਂ 

ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜੋਰ ਹਦੱਤਾ ਹਗਆ ਿੈ ਹਕ ਸਹਤਗਰ ੂਦੇ ਬਗੈਰ ਹਕਸੇ ਨੇ ਵੀ ਜਗਜੀਵਨ ਦਾਤੇ ਨੰੂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਨਿੀਂ ਕੀਤਾ। 

34 ਗੁਰ ਮਹਿ ਆਪੁ੍ ਸਮੋਇ ਸਬਦੁ ਵਰਤਾਇਆ ॥ -ਗੁਰ ੂਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ੧੨੭੯ 
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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)। 

 

ਪ੍ਾਇਓ = ਪ੍ਾਇਆ, ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕੀਤਾ। 

ਹਕਹਰਆ, ਭੂਤ 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 (प्रापयति - ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਾਉਂਦਾ ਿੈ, ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ 

ਕਰਦਾ ਿ)ੈ। 

 

ਪ੍ਾਇਆ = ਪ੍ਾਇਆ, ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕੀਤਾ।  

ਹਕਹਰਆ, ਭੂਤ 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 (प्रापयति - ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਾਉਂਦਾ ਿੈ, ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ 

ਕਰਦਾ ਿ)ੈ। 

 

ਸਹਤਗੁਰ = ਸਹਤਗੁਰ (ਹਵਚ), ਸੱਚੇ ਗੁਰ ੂ(ਹਵਚ); ਸਹਤਗੁਰ ੂਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹਵਚ। 

ਨਾਂਵ, ਅਹਧਕਰਣ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।   

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਸਹਤਗੁਰ;  ਸਸੰਹਿਤ - ਸਤਯ+੍ਗੁਰ ੁ(सर्तय्+गुरु - ਸੱਚਾ+ਅਹਧਆਤਮਕ ਮੁਰਸ਼ਦ)। 

 

ਹਵਹਚ = ਹਵਚ, ਅੰਦਰ। 

ਸੰਬੰਧਕ। 

ਹਸੰਧੀ - ਹਵਹਚ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਹਵੱਹਚ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਹਵੱਚ; ਸੰਸਹਿਤ - ਵਰ੍ਤ੍ਮਹਨ੍ (र्र्त व्ति् - ਹਵਚ)। 
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ਆਪੁ੍ = ਆਪ੍ਾ, ਆਪ੍ਣਾ (ਜੋਹਤ-ਸਰੂਪ੍ੀ) ਆਪ੍ਾ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਆਪੁ੍; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਅੱਪ੍ਣ; ਸੰਸਹਿਤ - ਆਤ੍ਮਹਨ੍ (आर्त्ति ्- ਆਪ੍)। 

 

ਰਹਖਓਨੁ35 = ਰਹਖਆ+ਉਨੁ, ਰਹਖਆ ਿੈ ਉਸ ਨੇ, ਉਸ ਨੇ ਰਹਖਆ ਿੋਇਆ ਿੈ। 

ਹਕਹਰਆ, ਭੂਤਕਾਲ; ਅਨ ਪੁ੍ਰਖ, ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਲਹਿੰਦੀ - ਰਹਖਓਨੇ/ਰਹਖਆ+ਓਨ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਰਹਖਅ+ਓਅਣ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਰੱਖਇ+ਅਮੁਣਾ (ਰਖਦਾ ਿ/ੈਉਸ ਦੁਆਰਾ); ਪ੍ਾਲੀ 

- ਰੱਕ੍ਖਹਤ+?36; ਸੰਸਹਿਤ - ਰਕ੍ਸ਼ਹਤ+ਅਮੁਨਾ (रक्षति+अ्ुिा - ਰਹਖਆ ਕਰਦਾ ਿੈ+ਉਸ ਦੁਆਰਾ)। 

 

ਕਹਰ = ਕਰ ਕੇ।  

ਪੂ੍ਰਬ ਪੂ੍ਰਣ ਹਕਰਦੰਤ (ਹਕਹਰਆ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ)। 

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

 

ਪ੍ਰਗਟੁ = ਪ੍ਰਤਖ, ਜ਼ਾਹਿਰ, ਪ੍ਰਗਟ ਪ੍ਿਾਰੇ। 

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

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ/ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਪ੍ਰਗਟ37; ਸੰਸਹਿਤ - ਪ੍ਰਕਟ (प्रकट - ਸਾਿਮਣੇ, ਪ੍ਰਤਖ, ਪ੍ਰਗਟ)। 

 

ਆਹਖ = ਆਖ ਕੇ। 

ਪੂ੍ਰਬ ਪੂ੍ਰਣ ਹਕਰਦੰਤ (ਹਕਹਰਆ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ)। 

                                                

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

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

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

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

36 ਪ੍ਾਲੀ ਰੂਪ੍ ਬਿਰਿਾਲ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਨਿੀਂ ਿੋਇਆ। 

37 ਸੰਸਹਿਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਹਵਚਲਾ ‘ਕ’ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਹਿਤਾਂ ਹਵਚ ‘ਗ’ ਹਵਚ ਪ੍ਹਰਵਰਹਤਤ ਿੋ ਜਾਂਦਾ ਿੈ, ਹਜਵੇਂ : ਆਕਾਸ - 

ਆਗਾਸ, ਪ੍ਰਕਟ - ਪ੍ਰਗਟ ਆਹਦ। 
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ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਆਹਖ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਆਖਇ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਆੱਕਿਇ; ਸੰਸਹਿਤ - ਆਖਯਾਹਤ (आख्याति - ਆਖਦਾ ਿੈ)। 

 

ਸੁਣਾਇਆ = ਸੁਣਾ ਹਦਤਾ ਿੈ। 

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

ਲਹਿੰਦੀ - ਸੁਣਾਵਣ (ਸੁਣਾਉਂਣਾ);  ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਸੁਣਾਵੇਹਦ; ਪ੍ਾਲੀ - ਸੁਣਾਪੇ੍ਹਤ (ਸਣਾਉਂਦਾ ਿੈ, ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਿੈ); ਸੰਸਹਿਤ - 

ਹਸ਼ਰਣੋਹਤ (शृ्रणोति - ਸੁਣਦਾ ਿੈ)। 

 

ਸਹਤਗੁਰ = ਸਹਤਗੁਰ ਸਦਕਾ, ਸੱਚੇ ਗੁਰ ੂਸਦਕਾ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਣ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।  

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਸਹਤਗੁਰ;ੁ ਸੰਸਹਿਤ - ਸਤਯ+੍ਗੁਰ ੁ(सर्तय्+गुरु - ਸੱਚਾ+ਅਹਧਆਤਮਕ ਮੁਰਸ਼ਦ)।  

 

ਹਮਹਲਐ = ਹਮਹਲਆ,ਂ ਹਮਲ ਪੈ੍ਣ ਸਦਕਾ, ਹਮਲ ਜਾਣ ਨਾਲ। 

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

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਹਮਹਲਆ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਹਮਹਲਯ; ਸੰਸਹਿਤ - ਹਮਹਲਤ (त्तलि - ਹਮਹਲਆ ਿੋਇਆ, ਹਮਲਣ 

ਨਾਲ)। 

 

ਸਦਾ = ਿਮੇਸ਼ਾ। 

ਹਕਹਰਆ ਹਵਸ਼ੇਸਣ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਸੰਸਹਿਤ - ਸਦਾ (सदा - ਿਮੇਸ਼ਾ)। 

 

ਮੁਕਤੁ = ਮੁਕਤ, ਬੰਧਨ-ਮੁਕਤ। 

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

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਮੁਕਤੁ; ਸੰਸਹਿਤ - ਮੁਕ੍ਤ (्ुक्त - ਅਜ਼ਾਦ)। 

 

ਿੈ = ਿੈ। 

ਹਕਹਰਆ, ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ; ਅਨ ਪੁ੍ਰਖ, ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 
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ਬਰਜ - ਿ;ੈ ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਿਇ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਅਸਇ/ਅਿਇ; ਸੰਸਹਿਤ - ਅਹਸ੍ਤ (अतस्ि - ਿ,ੈ ਿੋਣਾ)। 

 

ਹਜਹਨ = ਹਜਸ ਨੇ। 

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

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

 

ਹਵਚਿੁ = ਹਵਚੋਂ, ਅੰਦਰੋਂ; ਹਦਲੋਂ । 

ਨਾਂਵ , ਅਪ੍ਾਦਾਨ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।  

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਹਵਚਿ;ੁ ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਹਵੱਹਚ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਹਵੱਚ; ਸੰਸਹਿਤ - ਵਰ੍ਤ੍ਮਹਨ੍ (र्र्त व्ति् - ਹਵਚ)। 

 

ਮੋਿੁ = ਮੋਿ, ਮਾਇਆ-ਮੋਿ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕ ਵਚਨ।  

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਮੋਿ/ਮੋਿੁ (ਹਪ੍ਆਰ, ਸੰਮੋਿਨ); ਹਸੰਧੀ - ਮੋਿੁ (ਹਪ੍ਆਰ); ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ (ਪ੍ਰੇਮ, ਜਾਲ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ (ਹਪ੍ਆਰ); 

ਪ੍ਰਾਹਿਤ/ਪ੍ਾਲੀ - (ਭਰਮ, ਮੂਰਖਤਾ); ਸੰਸਹਿਤ - ਮੋਿ (्ोह - ਘਬਰਾਿਟ, ਬੇਿੋਸ਼ੀ)। 

 

ਚੁਕਾਇਆ = ਚੁਕਾ ਹਦਤਾ, ਦੂਰ ਕਰ ਹਦਤਾ, ਹਤਆਗ ਹਦਤਾ। 

ਹਕਹਰਆ, ਭੂਤਕਾਲ; ਅਨ ਪੁ੍ਰਖ, ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਚੁਕਾਉਣਾ; ਲਹਿੰਦੀ - ਚੁਕਾਵਣ (ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਿੱਲ ਕਰਨਾ); ਹਸੰਧੀ - ਚੁਕਾਇਣੁ (ਗਲਤੀ ਕਰਨਾ, 

ਖਤਮ ਕਰਨਾ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਚੁਕਾਵਇ (ਗਵਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਿੈ); ਸੰਸਹਿਤ - ਚੁੱਕ (चुक्क - ਘੱਟਣਾ, ਰੁਕਣਾ/ਬੰਦ 

ਿੋਣਾ)। 

 

ਉਤਮੁ = ਸਰੇਸ਼ਟ, ਸਰਬੋਤਮ। 

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

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਉਤਮ;ੁ ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਉਤਮ;ੁ ਪ੍ਰਾਹਿਤ/ਸੰਸਹਿਤ - ਉੇੱਤਮ (उत्त् - ਸਰਵਉਚ, ਸਰੇਸ਼ਟ)। 
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ਏਿੁ = ਏਿ। 

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

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

 

ਬੀਚਾਰ ੁ= ਵੀਚਾਰ, ਹਗਆਨ-ਵੀਚਾਰ।  

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

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

 

ਿੈ = ਿੈ। 

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

ਬਰਜ - ਿ;ੈ ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਿਇ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਅਸਇ/ਅਿਇ; ਸੰਸਹਿਤ - ਅਹਸ੍ਤ (अतस्ि - ਿ,ੈ ਿੋਣਾ)। 

 

ਹਜਹਨ = ਹਜਸ ਨੇ। 

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

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

 

ਸਚ ੇ= ਸੱਚ ੇ(ਨਾਲ), ਸੱਚੇ (ਗੁਰੂ ਨਾਲ); ਸਹਤਗੁਰ ੂਦੇ ਸੱਚ ੇਉਪ੍ਦੇਸ਼ ਨਾਲ। 

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

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

 

ਹਸਉ = ਨਾਲ। 

ਸੰਬੰਧਕ। 

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

 

ਹਚਤੁ = ਹਚਤ, ਮਨ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।  



ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ, ਸੰਸਕਰਣ ੧ 

© SikhRI 2020. All Rights Reserved. GuruGranthSahib.SikhRI.org 37 

ਹਸੰਧੀ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਹਚਤੁ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ/ਪ੍ਾਲੀ/ਸੰਸਹਿਤ - ਹਚੱਤ (तचत्त - ਹਚਤ, ਮਨ)। 

 

ਲਾਇਆ = ਲਾ ਹਲਆ, ਜੋੜ ਹਲਆ। 

ਹਕਹਰਆ, ਭੂਤਕਾਲ; ਅਨ ਪੁ੍ਰਖ, ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਲਾਇਆ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਲਾਯਇ (ਲਾਇਆ ਿੈ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਲਾਈਅਇ/ਲਾਏਇ; ਸੰਸਹਿਤ - ਲਾਗਯਹਤ 

(लागयति - ਲਗਾਉਂਦਾ ਿ)ੈ। 

 

ਜਗਜੀਵਨੁ = ਜਗਤ ਦਾ ਜੀਵਨ, ਜਗਤ ਨੰੂ ਜੀਵਨ (ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਭੂ)। 

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

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਜਗਜੀਵਨ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਜਗਜੀਵਨ; ਸੰਸਹਿਤ - ਜਗਤ੍+ਜੀਵਨ (जगि्+जीर्ि - ਜਗਤ ਦਾ ਜੀਵਨ)। 

 

ਦਾਤਾ = ਦੇਣਵਾਲਾ, ਦੇਣਿਾਰ; ਦਾਤਾਰ-ਪ੍ਰਭੂ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।  

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

 

ਪ੍ਾਇਆ = ਪ੍ਾ ਹਲਆ। 

ਹਕਹਰਆ, ਭੂਤ 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 (प्रापयति - ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਾਉਂਦਾ ਿੈ, ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ 

ਕਰਦਾ ਿ)ੈ। 

 

॥ ੬ ॥ = ਛੇਵੀਂ ਪ੍ਉੜੀ ਸੰਪੂ੍ਰਨ। 

  



ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ, ਸੰਸਕਰਣ ੧ 
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ਕਾਹਵਕ ਪ੍ਖ 

ਇਸ ਪ੍ਉੜੀ ਦੀ ਪ੍ਹਿਲੀ ਤੁਕ ਹਵਚ ‘ਪ੍ਾਇਓ’ ਤੇ ‘ਪ੍ਾਇਆ’ ਦੇ ਅੰਤਰ ਨਾਲ ‘ਹਬਨੁ ਸਹਤਗੁਰ ਹਕਨੈ ਨ ਪ੍ਾਇਓ/ਪ੍ਾਇਆ’ ਦੀ 

ਦੋ ਵਾਰ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿ।ੈ ਇਿ ਭਾਸ਼ਾਈ ਜੁਗਤ ‘ਵਾਕ ਪੱ੍ਧਰੀ ਸਮਾਨੰਤਰਤਾ’ ਅਖਵਾਉਂਦੀ ਿੈ। ਇਸ ਫੁਰਮਾਨ ਦੀ ਦੋਿਰੀ 

ਵਰਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੀ ਲਈ ਸੱਚ ੇਗੁਰ ੂਦੇ ਮਿੱਤਵ ਨੰੂ ਹਦਰੜ ਕਰਾਉਂਦੀ ਿੈ। 

 

ਪ੍ਉੜੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਤੁਕ ਹਵਚ ਵੀ ‘ਸਹਤਗੁਰ’ ਸ਼ਬਦ ਨੰੂ ਅਰੰਭ ਹਵਚ ਹਲਆ ਕੇ ਇਨਹਾਂ ਤੁਕਾਂ ਹਵਚ ਵੀ ਹਸਰਜਨਾਤਮਕ 

ਵਰਤੋਂ ਰਾਿੀਂ ਸਹਤਗੁਰ ੂਦੇ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ ਮਿੱਤਵ ਨੰੂ ਦਰਸਾਇਆ ਹਗਆ ਿੈ। 

 

ਇਸ ਪ੍ਉੜੀ ਦੀਆ ਂਸਾਰੀਆ ਂਤੁਕਾਂ ਹਵਚ ਸਰਲ, ਸਪ੍ੱਸ਼ਟ ਤੇ ਜਾਣੇ-ਪ੍ਛਾਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਹਵਚਾਰ ਦੀ 

ਸੰਚਾਰਯੋਗਤਾ ਹਵਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਿ।ੈ ਆਖਰੀ ਤੁਕ ਹਵਚ ਪ੍ਰਭੂ ਨੰੂ ‘ਜਗਜੀਵਨ ਦਾਤਾ’ ਹਕਿਾ ਹਗਆ ਿੈ। ਇਥੇ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ 

ਰਾਿੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਵਹਿਆਈ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿੈ। ਸੋ ਇਥੇ ਪ੍ਹਰਕਰ ਅਲੰਕਾਰ ਆਇਆ ਿੈ। 


