
ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ, ਸੰਸਕਰਣ ੧ 

© SikhRI 2020. All Rights Reserved. GuruGranthSahib.SikhRI.org 1 

ਪ੍ਉੜੀ ੯ 

 

ਜਾਣ-ਪ੍ਛਾਣ  

ਨਾਵੀਂ ਪ੍ਉੜੀ ਨਾਲ ੨ ਸਲੋਕ ਦਰਜ ਿਨ। ਪ੍ਹਿਲੇ ਸਲੋਕ ਦੀਆ ਂ੫ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸਲੋਕ ਦੀਆ ਂ੨੩ ਤੁਕਾਂ ਿਨ। ਪ੍ਹਿਲੇ ਸਲੋਕ 

ਹਵਚ ਆਤਮਕ ਲਾਭ ਤੋਂ ਿੀਣੀ ਤੇ ਿਉਮ ੈਪੈ੍ਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦੁਹਨਆਵੀ ਹਵਹਦਆ ਨੰੂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸਲੋਕ ਹਵਚ ਮਨੁਖ ਵਲੋਂ  ਕੀਤੇ 

ਜਾਂਦੇ ਕਰਮ-ਕਾਂਡੀ ਸਾਧਨਾ ਂਨੰੂ ਫਜੂਲ ਦਰਸਾਇਆ ਿੈ। ਪ੍ਉੜੀ ਹਵਚ ਪ੍ਰਭੂ ਨੰੂ ਸੰਬੋਹਧਤ ਿੁੰਦੇ ਿੋਏ, ਉਚ ਜਾਤੀਏ ਕਰਮ-ਕਾਂਡੀ 

ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਥਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੰੂ ਹਧਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨਰਮਾਣ ਸਹਤ-ਸੰਗੀਆ ਂਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਜਾਚਨਾ ਕੀਤੀ ਿੈ। 

 

ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੧ ॥  

ਪੜਿ ਪੜਿ ਗਡੀ ਲਦੀਅੜਿ   ਪੜਿ ਪੜਿ ਭਰੀਅੜਿ ਸਾਥ ॥ 

ਪੜਿ ਪੜਿ ਬੇਿੀ ਪਾਈਐ   ਪੜਿ ਪੜਿ ਗਡੀਅੜਿ ਖਾਤ ॥ 

ਪਿੀਅੜਿ ਜੇਤ ੇਬਰਸ ਬਰਸ   ਪਿੀਅੜਿ ਜਤੇੇ ਮਾਸ ॥ 

ਪਿੀਐ ਜੇਤੀ ਆਰਜਾ   ਪਿੀਅੜਿ ਜੇਤ ੇਸਾਸ॥ 

ਨਾਨਕ  ਲੇਖੈ ਇਕ ਗਲ   ਿੋਰੁ ਿਉਮ ੈਝਖਣਾ ਝਾਖ ॥੧॥  

 

ਸ਼ਾਬਦਕ ਅਨੁਵਾਦ 

(ਪੁ੍ਸਤਕਾਂ) ਪ੍ੜਹ -ਪ੍ੜਹ   ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਗੱਡੀਆ ਂਲੱਦ ਲਈਆਂ ਜਾਣ (ਤੇ) ਭਾਵੇਂ ਪ੍ੜਹ -ਪ੍ੜਹ  ਕੇ ਕਾਫਲੇ ਭਰ ਲਏ ਜਾਣ। 

ਪ੍ੜਹ-ਪ੍ੜਹ ਕੇ ਭਾਵੇਂ (ਉਨਹਾ ਂਨੰੂ) ਬੇੜੀ ਹਵਚ ਪ੍ਾ ਹਦਤਾ ਜਾਏ (ਤੇ) ਭਾਵੇਂ ਪ੍ੜਹ-ਪ੍ੜਹ ਕੇ (ਉਿ) ਤਹਿਖਾਹਨਆ ਂਹਵਚ ਹਚਣ ਹਦਤੀਆ ਂ

ਜਾਣ। 

ਭਾਵੇਂ ਪ੍ੜਹ  ਲਏ ਜਾਣ ਹਜੰਨੇ ਸਾਲਾ ਂਦੇ ਸਾਲ ਿਨ (ਤੇ) ਭਾਵੇਂ ਪ੍ੜਹ  ਲਏ ਜਾਣ ਹਜੰਨੇ ਮਿੀਨੇ ਿਨ।  

ਭਾਵੇਂ ਪ੍ੜਹ  ਲਈ ਜਾਏ, ਹਜੰਨੀ ਉਮਰ ਿ ੈ(ਤੇ) ਭਾਵੇਂ ਪ੍ੜਹ  ਲਏ ਜਾਣ, ਹਜੰਨੇ ਸੁਆਸ ਿਨ। 

ਨਾਨਕ! ਲੇਖ ੇਹਵਚ ਇਕ ਗੱਲ (ਿੀ) ਿੈ, ਿੋਰ (ਸਭ ਤਾਂ) ਿਉਮ ੈਕਾਰਣ ਝਖ ਮਾਰਨੀ (ਿੀ) ਿੈ। 

 

ਭਾਵਾਰਥਕ-ਹਸਰਜਣਾਤਮਕ ਅਨੁਵਾਦ 

ਪੁ੍ਸਤਕਾਂ ਪ੍ੜਹ-ਪ੍ੜਹ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲੱਦ ਲਈਆ ਂਜਾਣ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਨਹਾਂ ਗੱਡੀਆ ਂਦੇ ਕਾਫਲੇ ਭਰ ਲਏ ਜਾਣ; ਭਾਵ, ਏਨੀਆ ਂ

ਹਕਤਾਬਾ ਂਪ੍ੜਹ ਲਈਆਂ ਜਾਣ ਹਕ ਪ੍ੜਹੀਆਂ ਿੋਈਆਂ ਹਕਤਾਬਾ ਂਨਾਲ ਕਈ ਗੱਡੀਆ ਂਜਾਂ ਊਠਾਂ ਆਹਦ ਦੇ ਕਈ ਕਾਫਲੇ ਭਰ ਜਾਣ।  
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ਪ੍ੜਹ-ਪ੍ੜਹ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਉਨਹਾ ਂਪੁ੍ਸਤਕਾਂ ਨੰੂ ਬੇੜੀ ਹਵਚ ਪ੍ਾ ਕੇ ਬੇੜੀ ਨੰੂ ਭਰ ਹਦਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਿ ਤਹਿਖਾਹਨਆਂ ਹਵਚ ਹਚਣ 

ਹਦਤੀਆ ਂਜਾਣ; ਭਾਵ, ਏਨੀਆ ਂਹਕਤਾਬਾ ਂਪ੍ੜਹ  ਲਈਆ ਂਜਾਣ ਹਕ ਪ੍ੜਹੀਆ ਂਿੋਈਆਂ ਹਕਤਾਬਾ ਂਨਾਲ ਹਕਸ਼ਤੀ ਭਰ ਜਾਏ ਜਾਂ 

ਤਹਿਖਾਨੇ ਭਰ ਜਾਣ।  

ਭਾਵੇਂ ਜੀਵਨ ਹਵਚ ਹਜੰਨੇ ਹਕਸੇ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਲ ਿਨ ਉਿ ਸਾਰੇ ਪ੍ੜਹ ਲਏ ਜਾਣ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਹਜੰਨੇ ਮਿੀਨੇ ਿਨ ਉਿ ਸਾਰੇ ਪ੍ੜਹ  

ਲਏ ਜਾਣ; ਭਾਵ, ਏਨਾ ਂਪ੍ੜਹ ਹਲਆ ਜਾਏ ਹਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਲ, ਮਿੀਨਾ ਆਹਦ ਪ੍ੜਹਨ ਤੋਂ ਹਬਨਾਂ ਨਾ ਗੁਜ਼ਰ।ੇ  

ਭਾਵੇਂ ਓਨਾਂ ਹਚਰ ਪ੍ਹੜਹਆ ਜਾਏ ਹਜੰਨੀ ਹਕਸ ੇਦੀ ਉਮਰ ਿੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਓਨਾਂ ਹਚਰ ਪ੍ਹੜਹਆ ਜਾਏ ਹਜੰਨੇ ਹਕਸੇ ਦੇ ਸੁਆਸ ਿਨ; ਭਾਵ, 

ਬੇਸ਼ਕ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਆਸ-ਸੁਆਸ ਪ੍ੜਹਦੇ ਰਿੀਏ ਹਕ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਆਸ ਪ੍ੜਹਨ ਤੋਂ ਹਬਨਾ ਂਨਾ ਬਤੀਤ ਿੋਵੇ।  

ਪ੍ਰ ਨਾਨਕ! ਏਨਾ ਂਪ੍ੜਹ  ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਰਗਾਿ ਹਵਚ ਕਬੂਲ ਪੈ੍ਣ ਵਾਲੀ ਕੇਵਲ ਇਕ ਗੱਲ ਿੀ ਿ:ੈ ਿਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੰੂ ਮਨ 

ਹਵਚ ਵਸਾਉਣਾ; ਇਸ ਤੋਂ ਹਬਨਾ,ਂ ਿੋਰ ਸਭ ਪ੍ੜਹਨਾ-ਪ੍ੜਹਾਉਣਾ ਿਉਮੈ ਕਾਰਣ ਝਖ ਮਾਰਨ ਸਮਾਨ, ਬੇਅਰਥ ਿੈ।1 

 

ਪ੍ਦ ਅਰਥ 

ਪ੍ਹੜ ਪ੍ਹੜ = ਪ੍ੜਹ-ਪ੍ੜਹ ਕੇ। 

ਪੂ੍ਰਬ ਪੂ੍ਰਣ ਹਕਰਦੰਤ (ਹਕਹਰਆ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ )। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਪ੍ਹੜ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਪ੍ਹਿ (ਪ੍ੜਹ  ਕੇ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਪ੍ਿਅਇ; ਪ੍ਾਲੀ - ਪ੍ਠਹਤ (ਪ੍ੜਹਦਾ ਿ)ੈ; ਸੰਸਹਿਤ - ਪ੍ਠਹਤ 

(पठति - ਉਚੀ ਦੋਿਰਾਅ ਕੇ ਪ੍ੜਹਦਾ ਿੈ, ਪ੍ੜਹਦਾ ਿ)ੈ। 

 

ਗਡੀ = ਗੱਡੀਆ,ਂ ਗੱਡੀਆ ਂਨੰੂ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਗਡੀ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ -ਗੱਡੀ/ਗੱਹਡ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਗੱਡ; ਸੰਸਹਿਤ - ਗਾੱਡ (गाड्ड - ਗੱਡੀ)। 

  

                                                           

1 ਬੂਝ ੈਨਾਿੀ ਏਕੁ ਸੁਧਾਖਰੁ   ਓਿੁ ਸਗਲੀ ਝਾਖ ਝਖਾਈਐ ॥੩॥ -ਗੁਰ ੂਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ੨੧੬ 

ਇਥੇ ਮਨੁਖੀ ਿੰਕਾਰ ਹਵਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇ ਹਲਜਾਉਣ ਵਾਲੀ ਅਖੌਤੀ ਹਵੱਹਦਆ ਤੋਂ ਿੀ ਵਰਹਜਆ 

ਿੈ। ਇਥੇ ਇਿ ਭਾਵ ਿਰਹਗਜ਼ ਨਿੀਂ ਹਕ ਮਨੁਖ ਨੰੂ ਪ੍ੜਹਨਾ ਹਲਖਣਾ ਨਿੀਂ ਚਾਿੀਦਾ। ਇਹਤਿਾਸ ਗਵਾਿ ਿੈ ਹਕ ਗੁਰ ੂਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, 

ਗੁਰਮੁਖੀ ਹਲਪ੍ੀ ਨੰੂ ਹਸਖਣ ਸਮੇਤ, ਿਰ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਹਵੱਹਦਆ ਗਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਹਦੱਤਾ ਿ:ੈ ਗੁਰਮੁਖ ਅਖਰ ਜੋ ਿੈ ਭਾਈ ॥ 

ਹਸੰਘ ਹਸੰਘ ਤੇ ਸੀਖ ੇਜਾਈ ॥ ਔਰ ਜੋ ਹਵਹਦਯਾ ਜਿ ਤਿ ਿੋਈ ॥ ਅਵਰਨ ਤੇ ਭੀ ਲੇਵ ੇਸੋਈ ॥ -ਰਹਿਤਨਾਮਾ, ਭਾਈ ਦੇਸਾ 

ਹਸੰਘ। 
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ਲਦੀਅਹਿ = ਭਾਵੇਂ ਲੱਦ ਲਈਆ ਂਜਾਣ।  

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

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਲੱਦਣਾ; ਲਹਿਦੰੀ - ਲੱਡਣ (ਲੱਦਣਾ, ਿੋਣਾ); ਹਸੰਧੀ - ਲਡਣੁ (ਲੱਦਣਾ;  ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਲੱਦੇਇ; 

ਸੰਸਹਿਤ - ਲਰ੍ਦਯਹਤ (लर्दयति - ਲੱਦਦਾ ਿੈ)। 

 

ਭਰੀਅਹਿ = ਭਾਵੇਂ ਭਰ ਲਏ ਜਾਣ।  

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

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਭਰੀਅਹਿ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਭਰਹਿ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਭਰੰਹਤ; ਸੰਸਹਿਤ - ਭਰੰਹਤ (भरतति - ਭਰਦੇ ਿਨ)। 

 

ਸਾਥ = ਕਾਫਲੇ, ਗੱਡੀਆ ਂਦੇ ਕਾਫਲੇ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ। 

ਹਸੰਧੀ - ਸਾਥੁ (ਕਾਫਲਾ); ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਸਾਥ (ਕਾਫਲਾ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ/ਪ੍ਾਲੀ - ਸੱਥ (ਕਾਫਲਾ); ਸੰਸਹਿਤ - ਸਾਰ੍ਥ/ਸਾਰ੍ਥੀ 

(सार्द/सार्ी - ਕਾਫਲਾ, ਦਲ, ਜਥਾ)। 

 

ਬੇੜੀ = ਬੇੜੀ ਹਵਚ, ਹਕਸ਼ਤੀ ਹਵਚ। 

ਨਾਂਵ, ਅਹਧਕਰਣ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਰਾਜਸਥਾਨੀ - ਬੇੜੀ; ਲਹਿੰਦੀ - ਬੇੜੀ/ਬੇੜਾ (ਵੱਡੀ ਹਕਸ਼ਤੀ; ਬੇੜੀ); ਹਸੰਧੀ - ਬੇੜੀ/ਬੋੜ;ੋ ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼  - ਵੇਡੀ/ਬੇਡੀ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - 

ਵੇਡ/ਬੇਡੀ/ਬੇਡਾ/ਬੇਡ (ਛੋਟੀ ਹਕਸ਼ਤੀ); ਸੰਸਹਿਤ - ਬੇਡਾ/ਵੇਡਾ (बेडा/वेडा - ਹਕਸ਼ਤੀ, ਬੇੜੀ)। 

 

ਪ੍ਾਈਐ =  ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਾ ਹਦਤਾ ਜਾਏ। 

ਹਕਹਰਆ, ਸੰਭਾਵ ਭਹਵਖਤ ਕਾਲ;  ਅਨਪੁ੍ਰਖ, 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 ਿ)ੈ। 
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ਗਡੀਅਹਿ = ਭਾਵੇਂ ਗੱਡ ਹਦਤੀਆ ਂਜਾਣ, ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਾ/ਹਚਣ ਹਦਤੀਆ ਂਜਾਣ। 

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

ਲਹਿੰਦੀ - ਗੱਡਣ (ਰਲਾਉਣਾ); ਹਸੰਧੀ - ਗਡਣੁ (ਜੋੜਣਾ, ਹਮਲਾਉਣਾ, ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ); ਸੰਸਹਿਤ - ਗੱਡ (गड्ड - ਹਮਲਣਾ; 

ਹਮਲਾਉਣਾ, ਰਲਾਉਣਾ)। 

 

ਖਾਤ = ਖਾਹਤਆ/ਂਟੋਇਆਂ  ਹਵਚ, ਤਹਿਖਾਹਨਆ ਂਹਵਚ।  

ਨਾਂਵ, ਅਹਧਕਰਣ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ। 

ਉੜੀਆ/ਬੰਗਾਲੀ - ਖਾਤ;  ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਖਾੱਤ; ਸੰਸਹਿਤ - ਖਾਤਰ (खात्र - ਟੋਆ)। 

 

ਪ੍ੜੀਅਹਿ = ਭਾਵੇਂ ਪ੍ੜਹ  ਲਏ ਜਾਣ।  

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

ਲਹਿੰਦੀ - ਪ੍ੜਹਣ; ਹਸੰਧੀ - ਪ੍ੜਹਣੁ (ਪ੍ੜਹਣਾ); ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਪ੍ਿਇ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਪ੍ਿਅਇ; ਪ੍ਾਲੀ - ਪ੍ਠਹਤ (ਪ੍ੜਹਦਾ ਿੈ); ਸੰਸਹਿਤ 

- ਪ੍ਠਹਤ (पठति - ਉਚੀ ਦੋਿਰਾਅ ਕੇ ਪ੍ੜਹਦਾ ਿ,ੈ ਪ੍ੜਹਦਾ ਿ)ੈ। 

 

ਜੇਤ ੇ= ਹਜਤਨੇ, ਹਜੰਨੇ। 

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

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਜੇਤ/ੇਜੇਤਾ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਜੇੇੱਹਤਅ; ਸੰਸਹਿਤ - ਯਾਵਤ੍ (यावि् - ਹਜਤਨਾ, ਹਜਤਨੇ)। 

 

ਬਰਸ ਬਰਸ = ਬਰਸਾਂ ਦੇ ਬਰਸ, ਸਾਲਾ ਂਦੇ ਸਾਲ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ। 

ਰਾਜਸਥਾਨੀ - ਵਰਸ; ਬਰਜ - ਬਰਸ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਬਹਰਸ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਵਹਰਸ (ਸਾਲ); ਸੰਸਹਿਤ - ਵਰ੍ਸ਼ਿ (वर्द: - ਮੀਂਿ; 

ਸਾਲ)। 

 

ਪ੍ੜੀਅਹਿ = ਭਾਵੇਂ ਪ੍ੜਹ  ਲਏ ਜਾਣ।  

ਹਕਹਰਆ, ਸੰਭਾਵ ਭਹਵਖਤ ਕਾਲ;  ਅਨਪੁ੍ਰਖ, ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ। 
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ਲਹਿੰਦੀ - ਪ੍ੜਹਣ; ਹਸੰਧੀ - ਪ੍ੜਹਣੁ (ਪ੍ੜਹਣਾ); ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਪ੍ਿਇ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਪ੍ਿਅਇ; ਪ੍ਾਲੀ - ਪ੍ਠਹਤ (ਪ੍ੜਹਦਾ ਿੈ); ਸੰਸਹਿਤ 

- ਪ੍ਠਹਤ (पठति - ਉਚੀ ਦੋਿਰਾਅ ਕੇ ਪ੍ੜਹਦਾ ਿ,ੈ ਪ੍ੜਹਦਾ ਿ)ੈ। 

 

ਜੇਤ ੇ= ਹਜਤਨੇ, ਹਜੰਨੇ। 

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

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਜੇਤ/ੇਜੇਤਾ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਜੇੇੱਹਤਅ; ਸੰਸਹਿਤ - ਯਾਵਤ੍ (यावि् - ਹਜਤਨਾ, ਹਜਤਨੇ)। 

 

ਮਾਸ = ਮਿੀਨੇ । 

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ/ਬਰਜ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ/ਪ੍ਾਲੀ - ਮਾਸ (ਮਿੀਨਾ); ਸੰਸਹਿਤ - ਮਾਸਿ (मास: - ਚੰਦਰਮਾ, ਮਿੀਨਾ)। 

 

ਪ੍ੜੀਐ = ਭਾਵੇਂ ਪ੍ੜਹ ਲਈ ਜਾਏ।  

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

ਲਹਿੰਦੀ - ਪ੍ੜਹਣ; ਹਸੰਧੀ - ਪ੍ੜਹਣੁ (ਪ੍ੜਹਣਾ); ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਪ੍ਿਇ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਪ੍ਿਅਇ; ਪ੍ਾਲੀ - ਪ੍ਠਹਤ (ਪ੍ੜਹਦਾ ਿੈ); ਸੰਸਹਿਤ 

- ਪ੍ਠਹਤ (पठति - ਉਚੀ ਦੋਿਰਾਅ ਕੇ ਪ੍ੜਹਦਾ ਿ,ੈ ਪ੍ੜਹਦਾ ਿ)ੈ। 

 

ਜੇਤੀ = ਹਜੰਨੀ, ਹਜਤਨੀ। 

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

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ -ਜੇਤੀ/ਹਜੱਹਤਯਾ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ -ਜੇੇੱਹਤਯਾ; ਸੰਸਹਿਤ - ਯਾਵਤੀ (याविी - ਹਜਤਨੀ)। 

 

ਆਰਜਾ = ਉਮਰ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਆਰਜਾ; ਹਸੰਧੀ - ਆਹਰਜਾ (ਉਮਰ)। 
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ਪ੍ੜੀਅਹਿ = ਭਾਵੇਂ ਪ੍ੜਹ  ਲਏ ਜਾਣ। 

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

ਲਹਿੰਦੀ - ਪ੍ੜਹਣ; ਹਸੰਧੀ - ਪ੍ੜਹਣੁ (ਪ੍ੜਹਣਾ); ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਪ੍ਿਇ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਪ੍ਿਅਇ; ਪ੍ਾਲੀ - ਪ੍ਠਹਤ (ਪ੍ੜਹਦਾ ਿੈ); ਸੰਸਹਿਤ 

- ਪ੍ਠਹਤ (पठति - ਉਚੀ ਦੋਿਰਾਅ ਕੇ ਪ੍ੜਹਦਾ ਿ,ੈ ਪ੍ੜਹਦਾ ਿ)ੈ। 

 

ਜੇਤ ੇ= ਹਜਤਨੇ, ਹਜੰਨੇ। 

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

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਜੇਤ/ੇਜੇਤਾ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਜੇੇੱਹਤਅ; ਸੰਸਹਿਤ - ਯਾਵਤ੍ (यावि् - ਹਜਤਨਾ, ਹਜਤਨੇ)। 

 

ਸਾਸ = ਸੁਆਸ, ਸਾਿ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ। 

ਰਾਜਸਥਾਨੀ/ਬਰਜ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ/ਪ੍ਾਲੀ - ਸਾਸ; ਸੰਸਹਿਤ - ਸ਼ਵਾਸ (श्वास - ਸਾਿ)। 

 

ਨਾਨਕ = ਨਾਨਕ! 

ਨਾਂਵ, ਸੰਬੋਧਨ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

 

ਲੇਖ ੈ= ਲੇਖੇ ਹਵਚ, ਹਗਣਤੀ ਹਵਚ; ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਰਗਾਿ ਹਵਚ ਕਬੂਲ। 

ਨਾਂਵ, ਅਹਧਕਰਣ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਬਰਜ - ਲੇਖਾ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਲੇਖ (ਲੇਖਾ, ਹਿਸਾਬ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਲੇੇੱਖ; ਸੰਸਹਿਤ - ਲੇਖਯ (लेख्य - ਹਲਖਣ ਜੋਗ ਲੇਖ, ਹਲਖਣਾ)। 

 

ਇਕ = ਇਕ। 

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

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਇਕ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਇਕ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਇੱਕ; ਸੰਸਹਿਤ - ਇਕ (एक - ਇਕ)। 
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ਗਲ = ਗੱਲ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਗਲ; ਲਹਿੰਦੀ - ਗੱਲ (ਬਚਨ/ਬਾਤ); ਕਸ਼ਮੀਰੀ - ਗਲ (ਚੀਕ/ਕੂਕ); ਸੰਸਹਿਤ - ਗਰਿਾ/ਗਲਿਾ 

(गर्ाद/गल्र्ा - ਦੋਸ਼)।2 

 

ਿੋਰੁ =  ਿੋਰ (ਸਭ ਕੁਝ)। 

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

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

 

ਿਉਮ ੈ= ਿਉਮੈ ਕਾਰਣ, ਿਉ-ਿਉ ਮੈਂ-ਮੈਂ/ਿੰਗਤਾ/ਮੈਂ-ਮੇਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਕਾਰਣ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਣ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਮਾਰਵਾੜੀ/ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ/ਬਰਜ - ਿਉਮ;ੈ  ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਿਉਂ+ਮ/ੈਮਇ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ/ਪ੍ਾਲੀ - ਅਿੰ+ਮਇ/ਮਯ; ਸੰਸਹਿਤ - 

ਅਿਮ੍+ਮਯਾ (अर्म्+मया - ਮੈਂ ਮੈਂ)। 

 

ਝਖਣਾ = ਝਖ ਮਾਰਨੀ, ਫਜੂਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ।  

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

ਬਰਜ - ਝੀਖਣਾ (ਹਖਝਣਾ); ਹਸੰਧੀ - ਝਕਣੁ (ਪੰ੍ਛੀਆ ਂਦੀ ਚਹਿਚਿਾਟ, ਬਕਵਾਸ);  ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਝੱਹਖ (ਹਖਝਣਾ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - 

ਝਹਖਖ (ਹਧਰਕਾਰਣਾ, ਹਨੰਦਾ ਕਰਨੀ) ; ਸੰਸਹਿਤ - ਝਖਖ (झक्ख - ਬੁੜਬੜਾਉਣਾ, ਬਕਣਾ)। 

 

ਝਾਖ = ਝਖ, ਫਜੂਲ ਗੱਲ, ਊਲ ਜਲੂਲ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਝਾਖ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਝੱਹਖ (ਹਖਝਣਾ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਝਹਖਖ (ਹਧਰਕਾਰਣਾ, ਹਨੰਦਾ ਕਰਨੀ) ; ਸੰਸਹਿਤ - ਝਖਖ 

(झक्ख - ਬੁੜਬੜਾਉਣਾ, ਬਕਣਾ)। 

                                                           

2 ‘ਗੱਲ’ ਦੀ ਹਵਉਤਪ੍ਤੀ ਅਜੇ ਪੂ੍ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਸਪ੍ਸ਼ਟ ਨਿੀਂ ਿੋਈ ਿੈ। ਮਿਾਨ ਕੋਸ਼ ਸੰਸਹਿਤ ‘ਗੱਲ’ (ਕਪੋ੍ਲ) ਤੋਂ ਹਵਉਤਪ੍ਤ ਮੰਨਦਾ 

ਿੈ।  
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॥੧॥ = ਪ੍ਹਿਲਾ ਸਲੋਕ ਸੰਪ੍ੂਰਨ। 

 

ਕਾਹਵਕ ਪ੍ਖ 

ਇਸ ਸਲੋਕ ਹਵਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਕਸਮ ਦੀ ਸਮਾਨੰਤਰਤਾ ਦੀ ਸੁੰਦਰ ਵਰਤੋਂ ਿੋਈ ਿੈ। ਹਜਵੇਂ, ਪ੍ਹਿਲੀਆ ਂਦੋ ਤੁਕਾਂ ਹਵਚ ‘ਪ੍ਹੜ ਪ੍ਹੜ’ 

ਦੀ ਚਾਰ ਵਾਰ ਵਰਤੋਂ ਆਰੰਭ ਅਤੇ ਮੱਧ ਹਵਚ ਿੋਈ ਿੈ। ਤੀਜੀ ਅਤੇ ਚਉਥੀ ਤੁਕ ਹਵਚ ਇਿ ‘ਪ੍ੜੀਅਹਿ’ ਿੋ ਹਗਆ ਿ।ੈ ਚਉਥੀ 

ਤੁਕ ਦੀ ਅਰੰਭਤਾ ਵੀ  ‘ਪ੍ਹੜਐ’ ਤੋਂ ਿੀ ਿੋਈ ਿੈ। ਇਥੇ ‘ਪ੍ਹੜ ਪ੍ਹੜ’ ਅਤੇ ‘ਪ੍ੜੀਅਹਿ’ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੁਿਰਾਈ ਕਰਕੇ ਆਤਮਕ 

ਲਾਭ ਤੋਂ ਕੋਰੀ ਪ੍ੜਹਾਈ ਦੀ ਹਨਰਾਰਥਕਤਾ ਵਲ ਸੰਕੇਤ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਿੈ। ਇਸ ਦੇ ਸਮੇਤ ਇਨਹਾਂ ਚਾਰੇ ਤੁਕਾਂ ਹਵਚ ਸੰਰਚਨਾ ਪੱ੍ਧਰੀ 

ਸਮਾਨੰਤਰਤਾ ਵੀ ਿ:ੈ 

 

(ਪ੍ਹਿਲੀ-ਦੂਜੀ ਤੁਕ) 

ਪ੍ਹੜ ਪ੍ਹੜ ਗਡੀ ਲਦੀਅਹਿ ਪ੍ਹੜ ਪ੍ਹੜ ਭਰੀਅਹਿ ਸਾਥ 

ਪ੍ਹੜ ਪ੍ਹੜ ਬੇੜੀ ਪ੍ਾਈਐ ਪ੍ਹੜ ਪ੍ਹੜ ਗਡੀਅਹਿ ਖਾਤ 

 

(ਤੀਜੀ-ਚਉਥੀ ਤੁਕ) 

ਪ੍ੜੀਅਹਿ ਜੇਤ ੇ ਬਰਸ ਬਰਸ ਪ੍ੜੀਅਹਿ ਜੇਤ ੇ ਮਾਸ 

ਪ੍ੜੀਐ  ਜੇਤੀ  ਆਰਜਾ    ਪ੍ੜੀਅਹਿ  ਜੇਤ ੇ ਸਾਸ 

                          

ਇਨਹਾਂ ਸਮਾਨੰਤਰਤਾਵਾ ਂਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਇਕ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਦ ਸੁੰਦਰਤਾ ਉਤਪੰ੍ਨ ਿੋ ਰਿੀ ਿੈ। 

ਪ੍ਹਿਲੀਆ ਂਦੋ ਤੁਕਾਂ ਹਵਚ ‘ਗਡੀ ਲਦੀਅਹਿ’ (ਗਡੀਆ ਂਲਦ ਲਈਆਂ ਜਾਣ), ‘ਭਰੀਅਹਿ ਸਾਥ’ (ਕਾਹਫਲੇ ਭਰ ਲਏ ਜਾਣ),  

‘ਬੇੜੀ ਪ੍ਾਈਐ’ (ਬੇੜੀ ਹਵਚ ਪ੍ਾ ਹਦਤਾ ਜਾਏ) ਅਤੇ  ‘ਗਡੀਅਹਿ ਖਾਤ’ (ਤਹਿਖਾਹਨਆ ਂਹਵਚ ਹਚਣ ਹਦਤੀਆ ਂਜਾਣ) ਅਕਸਰ 

ਵਰਤ ੇਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕਥਨ ਿਨ। ਇਨਹਾਂ ਲੋਕ ਕਥਨਾਂ ਰਾਿੀ ਫੋਕਟ ਦੁਹਨਆਵੀ ਹਵਹਦਆ ਉਪ੍ਰ ਹਵਅੰਗ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਿੈ। 

ਲੋਕ ਕਥਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿੋਣ ਕਰਕੇ ਇਥੇ ਲੋਕੋਕਤੀ ਅਲੰਕਾਰ ਵੀ ਆਇਆ ਿ।ੈ 
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ਤੀਜੀ ਤੁਕ ਹਵਚ ‘ਬਰਸ ਬਰਸ-ਮਾਸ’ (ਸਾਲਾ ਂਦੇ ਸਾਲ-ਮਿੀਨੇ) ਅਤੇ ਚਉਥੀ ਤੁਕ ਹਵਚ ‘ਆਰਜਾ-ਸਾਸ’ (ਉਮਰ-ਸੁਆਸ) 

ਸ਼ਬਦਾ ਂਦੀ ਦੁਿਰਾਈ ਿ,ੈ ਜੋ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੂ੍ਰਕ ਸ਼ਬਦ ਿਨ। ਇਥੇ ਸਮਤਾ-ਮੂਲਕ ਅਰਥ ਪੱ੍ਧਰੀ ਸਮਾਨੰਤਰਤਾ ਿੈ, ਹਜਸ ਰਾਿੀਂ 

ਬਿੁਤ ਲੰਮ ੇਸਮੇਂ ਤਕ ਕੋਰੀ, ਫੋਕਟ ਪ੍ੜਹਾਈ ਕਰੀ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦ ੇਿੋਏ, ਇਸ ਉਪ੍ਰ ਹਵਅੰਗ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਿੈ। 

 

ਇਸ ਤਰਹਾਂ, ਪ੍ਹਿਲੀਆ ਂਦੋ ਤੁਕਾ ਂਹਵਚ ਵਡੀ ਮਾਤਰਾ ਹਵਚ ਅਤੇ ਤੀਜੀ-ਚਉਥੀ ਤੁਕ ਹਵਚ ਅਹਤਅੰਤ ਲੰਮ ੇਸਮੇਂ ਤਕ ਕੀਤੀ ਜਾਣ 

ਵਾਲੀ ਫੋਕਟ ਪ੍ੜਹਾਈ ਨੰੂ ਹਵਅਰਥ ਦੱਹਸਆ ਹਗਆ ਿੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਆਸ਼ਾ ਸਪ੍ਸ਼ਟ ਿੈ ਹਕ ਬਿੁਤ ਵਡੀ ਮਾਤਰਾ ਹਵਚ ਬਿੁਤ ਲੰਮੇ 

ਸਮੇਂ ਤਕ ਫੋਕਟ, ਕੋਰੀ ਪ੍ੜਹਾਈ ਕਰੀ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਜਾਂ ਲਾਭ ਨਿੀਂ ਿ।ੈ 

 

ਪੰ੍ਜਵੀਂ ਤੁਕ ਸੰਪ੍ੂਰਨ ਸਲੋਕ ਦਾ ਸਾਰ ਰੂਪ੍ੀ ਹਨਰਣੈ ਪੇ੍ਸ਼ ਕਰ ਰਿੀ ਿੈ ਹਕ ਲੇਖੇ ਹਵਚ ਤਾਂ ਇਕ ਗੱਲ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਮ ਨੰੂ ਹਿਰਦੇ ਹਵਚ 

ਵਸਾਉਣਾ ਿੀ ਿੈ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਿਉਮ ੈਹਵਚ ਪੈ੍ ਕੇ ਝਖ ਮਾਰਨ ਸਮਾਨ ਿੀ ਿ।ੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਥੇ ਉਕਤੀ ਪੱ੍ਧਰੀ ਹਵਰਲਤਾ 

ਆਈ ਿ।ੈ 

 

‘ਝਖਣਾ ਝਾਖ’ (ਝਖਾਂ ਮਾਰਨੀਆ)ਂ ਇਕ ਹਵਅੰਗਮਈ ਲੋਕ ਕਥਨ ਿ।ੈ ਸੋ ਇਥੇ ਲੋਕੋਕਤੀ ਅਲੰਕਾਰ ਰਾਿੀਂ ਫਜ਼ੂਲ ਤੇ ਹਵਅਰਥ 

ਪ੍ੜਹੀ ਜਾਣ ਉਤੇ ਹਤਖਾ ਹਵਅੰਗ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਿ।ੈ 

 

‘ਿੋਰੁ ਿਉਮ ੈਝਖਣਾ ਝਾਖ’ ਹਵਚ ‘ਿ’ ‘ਝ’, ਅਤੇ ‘ਖ’ ਦੀ ਦੁਿਰਾਈ ਿੋਣ ਕਰਕੇ ਅਨੁਪ੍ਰਾਸ ਅਲੰਕਾਰ ਵੀ ਆਇਆ ਿੈ। 

 

ਮਃ ੧ ॥ 

ੜਲੜਖ ੜਲੜਖ ਪੜਿਆ ॥  ਤੇਤਾ ਕੜਿਆ ॥ 

ਬਿੁ ਤੀਰਥ ਭੜਿਆ ॥  ਤੇਤੋ ਲੜਿਆ ॥ 

ਬਿੁ ਭੇਖ ਕੀਆ   ਦੇਿੀ ਦੁਖ ੁਦੀਆ ॥ 

ਸਿ ੁਿੇ ਜੀਆ   ਅਪਣਾ ਕੀਆ ॥ 

ਅੰਨੁ ਨ ਖਾਇਆ   ਸਾਦ ੁਗਿਾਇਆ ॥ 

ਬਿੁ ਦੁਖ ੁਪਾਇਆ   ਦੂਜਾ ਭਾਇਆ ॥ 

ਬਸਤਰ ਨ ਪੜਿਰੈ ॥  ਅੜਿੜਨੜਸ ਕਿਰੈ ॥ 

ਮੋੜਨ ੜਿਗੂਤਾ ॥ ੜਕਉ ਜਾਗੈ ਗੁਰ ੜਬਨੁ ਸੂਤਾ ॥ 

ਪਗ ਉਪੇਤਾਣਾ॥  ਅਪਣਾ ਕੀਆ ਕਮਾਣਾ ॥ 
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ਅਲ ੁਮਲੁ ਖਾਈ   ੜਸੜਰ ਛਾਈ ਪਾਈ ॥ ਮੂਰੜਖ ਅੰਧ ੈ  ਪੜਤ ਗਿਾਈ ॥ ੜਿਣੁ ਨਾਿੈ   ੜਕਛ ੁਥਾਇ ਨ ਪਾਈ ॥   

ਰਿੈ ਬੇਬਾਣੀ   ਮਿੀ ਮਸਾਣੀ ॥ ਅੰਧ ੁਨ ਜਾਣੈ   ੜਿੜਰ ਪਛੁਤਾਣੀ ॥ 

ਸੜਤਗੁਰ ੁਭੇਟ ੇਸੋ ਸੁਖੁ ਪਾਏ ॥ ਿੜਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਮੰੜਨ ਿਸਾਏ ॥ 

ਨਾਨਕ  ਨਦੜਰ ਕਰ ੇਸੋ ਪਾਏ ॥ ਆਸ ਅੰਦੇਸੇ ਤੇ ੜਨਿਕੇਿਲੁ   ਿਉਮ ੈਸਬੜਦ ਜਲਾਏ ॥੨॥ 

 

ਸ਼ਾਬਦਕ ਅਨੁਵਾਦ 

(ਹਜੰਨਾ ਕੋਈ) ਹਲਖ-ਹਲਖ ਕੇ ਪ੍ਹੜਹਆ ਿ,ੈ ਓਨਾ ਿੀ ਝੁਹਰਆ ਿੈ। 

(ਹਜੰਨਾ ਕੋਈ) ਬਿੁਤੇ ਤੀਰਥਾਂ ਉਤੇ ਹਫਹਰਆ ਿੈ, ਓਨਾ (ਿੀ) ਬਹਕਆ ਿੈ।  

(ਹਜਸ ਨੇ) ਬਿੁਤਾ ਭੇਖ (ਧਾਰਨ) ਕੀਤਾ, (ਉਸ ਨੇ ਵੀ) ਦੇਿ ਨੰੂ ਦੁਖ (ਿੀ) ਹਦਤਾ।  

ਿੇ ਜੀਵ! (ਇਸ ਹਵਚ ਹਕਸੇ ਦਾ ਕੀ ਦੋਸ਼?) ਆਪ੍ਣਾ ਕੀਤਾ ਿੋਇਆ (ਕਰਮ-ਕਾਂਡ ਿੁਣ ਆਪ੍ ਿੀ) ਸਹਿ। 

(ਹਜਸ ਨੇ) ਅੰਨ ਨਾ ਖਾਧਾ, (ਉਸ ਨੇ ਭੋਜਨ ਦਾ) ਸੁਆਦ (ਿੀ) ਗਵਾਇਆ। 

(ਉਸ ਨੇ) ਬਿਤੁ ਦੁਖ ਪ੍ਾਇਆ, (ਹਜਸ ਨੰੂ ਿਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ਕੁਝ) ਿੋਰ ਚੰਗਾ ਲਗਾ।  

(ਜੋ) ਬਸਤਰ ਨਿੀਂ ਪ੍ਹਿਨਦਾ, (ਉਿ) ਹਦਨ ਰਾਤ ਕਹਿਰ ਸਹਿੰਦਾ ਿੈ। 

(ਜੋ ਮੋਨੀ ਿੋ ਹਗਆ ਉਿ) ਮੋਨ ਧਾਰਨ ਕਾਰਣ ਖੁਆਰ ਿੋਇਆ ਿੈ; (ਉਿ) ਸੁੱਤਾ ਿੋਇਆ, ਗੁਰ ੂਤੋਂ ਹਬਨਾਂ ਹਕਵੇਂ ਜਾਗੇ ? 

(ਜੋ) ਪੈ੍ਰੋਂ ਜੁਤੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ (ਹਫਰਦਾ ਹਰਿਾ, ਉਸ ਨੇ ਵੀ) ਆਪ੍ਣਾ ਕੀਤਾ ਿੋਇਆ (ਿੀ) ਕਮਾਇਆ। 

(ਹਜਸ ਨੇ) ਗੰਦੀ-ਮੰਦੀ ਸ਼ੈ ਖਾਧੀ (ਤੇ) ਹਸਰ ਉਤੇ ਸੁਆਿ ਪ੍ਾ ਲਈ, (ਉਸ) ਮੂਰਖ ਅੰਨਹੇ  ਨੇ (ਵੀ ਆਪ੍ਣੀ) ਇਜ਼ਤ ਗਵਾ ਲਈ। 

(ਹਕਉਂਹਕ) ਨਾਮ ਹਬਨਾ ਂਕੋਈ ਵੀ (ਹਕਹਰਆ) ਕਬੂਲ ਨਿੀਂ ਪ੍ੈਂਦੀ। 

(ਜੋ) ਬੀਆਬਾਨਾ,ਂ ਮੜੀਆਂ ਤੇ ਮਸਾਣਾ ਂਹਵਚ ਰਹਿੰਦਾ ਿੈ, (ਉਿ) ਅੰਨਹਾ (ਵੀ ਮਨੁਖਾ ਂਜੀਵਨ ਦੀ ਕਦਰ) ਨਿੀਂ ਜਾਣਦਾ; (ਸਮਾ ਂ

ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ) ਹਫਰ ਪ੍ਛਤਾਉਂਦਾ ਿੈ। 

(ਹਜਸ ਨੰੂ) ਸਹਤਗੁਰ ਹਮਲ ਪ੍ਵੇ (ਤੇ) ਿਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਮਨ ਹਵਚ ਵਸਾ ਦੇਵ,ੇ ਉਿ ਸੁਖ ਪ੍ਾਉਂਦਾ ਿੈ।3 

(ਪ੍ਰ) ਨਾਨਕ! (ਹਜਸ ਉਪ੍ਰ ਿਰੀ) ਹਮਿਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰ,ੇ ਉਿ (ਿੀ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ) ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਦਾ ਿੈ। (ਉਿ ਹਫਰ) ਆਸਾ ਂਤੇ 

ਹਫਕਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ (ਿ ੋਜਾਂਦਾ ਿੈ ਤੇ) ਿਉਮੈ ਨੰੂ ਗੁਰ-ਸਬਦ ਦੁਆਰਾ ਸਾੜ ਦੇਂਦਾ ਿੈ।  

  

                                                           

3 ਅਰਥ ਅਨਵੈ ਕਰਕੇ। 
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ਭਾਵਾਰਥਕ-ਹਸਰਜਣਾਤਮਕ ਅਨੁਵਾਦ 

ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਹਜੰਨਾ ਹਜਆਦਾ ਪ੍ਹੜਹਆ ਹਲਹਖਆ ਿੈ, ਓਨਾ ਿੀ ਉਿ (ਿਉਮ ੈਦੀ ਅੱਗ ਹਵਚ) ਸਹੜਆ ਿਇੋਆ ਿੈ।4 

ਕੋਈ ਮਨੁਖ ਹਜੰਨੇ ਹਜਆਦਾ ਤੀਰਥ-ਸਥਾਨਾ ਂ‘ਤੇ ਨਿਾਉਂਦਾ ਹਫਹਰਆ ਿੈ, ਓਨਾ ਿੀ ਵੱਧ ਉਸਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਿੰਡੋਰਾ ਹਪੱ੍ਹਟਆ 

ਿੈ।  

ਹਜਸ ਮਨੁਖ ਨੇ ਬਸਤਰ ਪ੍ਹਿਨਣੇ ਛੱਡ ਕੇ ਹਪੰ੍ਡ ੇਨੰੂ ਭਸਮ ਲਾ ਲਈ ਤੇ ਅਨੇਕ ਤਰਹਾਂ ਦਾ ਭੇਖ ਬਣਾ ਹਲਆ, ਉਸ ਨੰੂ ਵੀ ਕੋਈ 

ਆਤਮਕ ਲਾਭ ਨਾ ਿੋਇਆ, ਸਗੋਂ ਉਸਨੇ ਆਪ੍ਣੇ ਸਰੀਰ ਨੰੂ ਐਵੇਂ ਵਾਧ ੂਦਾ ਕਸ਼ਟ ਿੀ ਹਦਤਾ। 

ਿੇ ਮਨੁਖ! ਇਸ ਹਵਚ ਹਕਸੇ ਦਾ ਕੀ ਦੋਸ਼? ਆਪ੍ਣੇ ਕੀਤੇ ਿੋਏ ਕਰਮ-ਕਾਂਡ ਦਾ ਫਲ ਿੁਣ ਆਪ੍ ਿੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ। 

ਹਜਸ ਨੇ ਵਰਤ ਆਹਦ ਰਖਣ ਕਰਕੇ ਅੰਨ ਨਾ ਖਾਧਾ, ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਭੋਜਨ ਦਾ ਸੁਆਦ ਿੀ ਗਵਾਇਆ; ਭਾਵ, ਅਹਧਆਤਮਕ ਲਾਭ 

ਤਾਂ ਉਸ ਨੰੂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਿੋਇਆ। 

ਹਜਸ ਨੰੂ ਵੀ ਿਰੀ ਅਥਵਾ ਿਹਰ-ਨਾਮ ਦੀ ਥਾਂ ਕੁਝ ਿੋਰ ਹਜਆਦਾ ਚੰਗਾ ਲਗਾ ਿ,ੈ ਉਸ ਨੇ ਜੀਵਨ ਹਵਚ ਬਿੁਤ ਦੁਖ ਪ੍ਾਇਆ ਿੈ।  

ਹਜਿੜਾ ਮਨੁਖ ਤਨ ‘ਤੇ ਕਪ੍ੜ ੇਨਿੀਂ ਪ੍ਹਿਨਦਾ, ਨੰਗਾ ਿੀ ਹਫਰਦਾ ਿੈ, ਉਿ ਨੰਗ ੇਹਪੰ੍ਡੇ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਹਦਨ-ਰਾਤ ਗਰਮੀ-ਸਰਦੀ 

ਆਹਦ ਦਾ ਕਸ਼ਟ ਿੀ ਸਹਿੰਦਾ ਿ;ੈ ਉਸ ਨੰੂ ਵੀ ਕੋਈ ਆਤਮਕ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੀ ਨਿੀਂ ਿੁੰਦੀ। 

ਹਜਸ ਮਨੁਖ ਨੇ ਮੋਨ ਧਾਰਨ ਕਰ ਹਲਆ, ਉਿ ਵੀ ਖੁਆਰ ਿੀ ਿੋਇਆ ਿੈ, ਹਕਉਂਹਕ ਅਹਜਿਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਸ ਨੰੂ ਵੀ ਕੋਈ 

ਆਤਮਕ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਨਾ ਿੋਇਆ। ਅਹਗਆਨ ਦੀ ਨੀਂਦਰ ਹਵਚ ਸੁੱਤਾ ਿੋਇਆ, ਉਿ ਗੁਰ ੂਦੇ ਹਗਆਨ ਤੋਂ ਹਬਨਾ ਂਹਕਵੇਂ ਜਾਗ 

ਸਕਦਾ ਿ?ੈ ਭਾਵ, ਗੁਰ-ੂਹਗਆਨ ਿੀ ਉਸ ਨੰੂ ਅਹਗਆਨ ਦੀ ਨੀਂਦਰ ਹਵਚੋਂ ਜਗਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰਥ ਿੈ।5 

ਜੋ ਮਨੁਖ ਪੈ੍ਰੋਂ ਨੰਗਾ ਹਫਰਦਾ ਹਰਿਾ, ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਜੀਵਨ ਹਵਚ ਆਪ੍ਣਾ ਕੀਤਾ ਿੋਇਆ ਕਰਮ-ਕਾਂਡ ਿੀ ਕਮਾਇਆ; ਉਸ ਨੰੂ ਵੀ 

ਕੋਈ ਸੁਖ ਨਾ ਹਮਹਲਆ। 

ਹਜਸ ਨੇ ਸਵੱਛ ਭੋਜਨ ਛਡ ਕੇ ਗੰਦੀ-ਮੰਦੀ ਸ਼ੈ ਖਾਧੀ6 ਤੇ ਹਸਰ ਉਤੇ ਸਆੁਿ ਮਲ ਲਈ, ਉਸ ਅਹਗਆਨੀ ਮੂਰਖ ਨੇ ਵੀ ਆਪ੍ਣੀ 

ਇਜ਼ਤ ਗਵਾ ਲਈ, ਹਕਉਂਹਕ ਿਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹਬਨਾ ਂਿੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਮ-ਕਾਂਡੀ ਹਕਹਰਆ ਿਰੀ ਦੇ ਦਰ ‘ਤੇ ਕਬੂਲ ਨਿੀਂ ਪ੍ੈਂਦੀ; 

ਭਾਵ ਆਤਮ ਸੁਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੀ ਹਵਚ ਸਿਾਈ ਨਿੀਂ ਿੁੰਦੀ। 

ਹਜਿੜਾ ਆਪ੍ਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਛਡਕੇ ਉਜਾੜਾ ਂਤੇ ਮੜੀਆ ਂਮਸਾਣਾ ਂਹਵਚ ਰਹਿੰਦਾ ਿੈ, ਉਿ ਅਹਗਆਨੀ ਮਨੁਖ ਵੀ ਇਸ ਅਮੋਲਕ 

ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਦਰ ਨਿੀਂ ਜਾਣਦਾ ਤੇ ਜੀਵਨ ਨੰੂ ਅਜਾਈਂ ਗਵਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਫਰ ਪ੍ਛਤਾਉਂਦਾ ਿੈ। 

                                                           

4 ਿਉਮ ੈਹਵਹਚ ਸਹਭ ਪ੍ਹੜ ਥਕੇ ਦੂਜੈ ਭਾਇ ਖੁਆਰੁ ॥  -ਗੁਰ ੂਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ੬੫੦ 

5 ਭੇਖ ਕਰਹਿ ਬਿੁ ਕਰਮ ਹਵਗੁਤੇ ਭਾਇ ਦੂਜੈ ਪ੍ਰਜ ਹਵਗੋਈ ॥  ਨਾਨਕ ਹਬਨੁ ਸਹਤਗੁਰ ਨਾਉ ਨ ਪ੍ਾਈਐ ਜੇ ਸਉ ਲੋਚ ੈਕੋਈ 

॥੩੨॥ -ਗੁਰ ੂਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ੧੪੧੬ 

6 ਹਸਰ ੁਖੋਿਾਇ ਪ੍ੀਅਹਿ ਮਲਵਾਣੀ ਜੂਠਾ ਮੰਹਗ ਮੰਹਗ ਖਾਿੀ ॥ -ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ -੧੪੯ 
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ਅਸਲ ਹਵਚ ਹਜਸ ਮਨੁਖ ਨੰੂ ਸਹਤਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪ੍ਦੇਸ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਿ ੋਜਾਵੇ ਤੇ ਿਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਹਵਚ ਵਸ ਜਾਵ,ੇ ਉਿ ਮਨੁਖ 

ਿੀ ਜੀਵਨ ਹਵਚ ਆਤਮਕ ਸੁਖ ਪ੍ਾ ਸਕਦਾ ਿ।ੈ7 

ਪ੍ਰ, ਨਾਨਕ! ਹਜਸ ਮਨੁਖ ਉਪ੍ਰ ਿਰੀ ਆਪ੍ਣੀ ਹਮਿਰ ਦੀ ਨਜਰ ਕਰ,ੇ ਉਿ ਿੀ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਦਾ ਿੈ। ਿਹਰ-ਨਾਮ 

ਨੰੂ ਹਿਰਦ ੇਹਵਚ ਵਸਾ ਕੇ, ਉਿ ਮਾਇਕੀ ਆਸਾ ਂਤੇ ਹਫਕਰਾ ਂਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਿ ੋਜਾਂਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਮੈਂ-ਮੇਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੰੂ ਗੁਰ-

ਸਬਦ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਸਾੜ ਸਟੁਦਾ ਿੈ।  

 

ਪ੍ਦ ਅਰਥ 

ਹਲਹਖ ਹਲਹਖ = ਹਲਖ-ਹਲਖ ਕੇ। 

ਪੂ੍ਰਬ ਪੂ੍ਰਣ ਹਕਰਦੰਤ (ਹਕਹਰਆ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ)। 

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਹਲਖ;ੇ ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਹਲਿਇ; ਸੰਸਹਿਤ - ਹਲਖਹਤ (तलखति - ਹਲਖਦਾ ਿੈ)। 

 

ਪ੍ਹੜਆ = ਪ੍ਹੜਹਆ, ਪ੍ਹੜਹਆ ਹਲਹਖਆ। 

ਹਕਹਰਆ, ਭੂਤ ਕਾਲ;  ਅਨਪੁ੍ਰਖ, ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।  

ਲਹਿੰਦੀ - ਪ੍ੜਹਣ; ਹਸੰਧੀ - ਪ੍ੜਹਣੁ (ਪ੍ੜਹਣਾ); ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਪ੍ਿਇ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਪ੍ਿਅਇ; ਪ੍ਾਲੀ - ਪ੍ਠਹਤ (ਪ੍ੜਹਦਾ ਿੈ); ਸੰਸਹਿਤ 

- ਪ੍ਠਹਤ (पठति - ਉਚੀ ਦੋਿਰਾਅ ਕੇ ਪ੍ੜਹਦਾ ਿ,ੈ ਪ੍ੜਹਦਾ ਿ)ੈ। 

 

ਤੇਤਾ = ਉਤਨਾ (ਿੀ), ਓਨਾ (ਿੀ)। 

ਹਕਹਰਆ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ। 

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਤੇੇੱਤੇ/ਤੇੇੱਤਾ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ -ਤੇੇੱਹਤਅ; ਸੰਸਹਿਤ - ਤਾਵਤ੍ (िावि् - ਉਤਨਾ, ਉਤਨੇ)। 

 

ਕਹੜਆ = ਝੁਹਰਆ, ਕ੍ਰੁਹਝਆ, ਸਹੜਆ ਿੋਇਆ। 

ਹਕਹਰਆ, ਭੂਤ ਕਾਲ; ਅਨਪੁ੍ਰਖ, ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਲਹਿੰਦੀ - ਕੜਣ; ਹਸੰਧੀ - ਕੜਣੁ (ਉਬਲਣਾ); ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਕਿ (ਉਬਾਲਣਾ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਕਿਇ/ਕਿਇ (ਪ੍ਕਦਾ ਿੈ); ਪ੍ਾਲੀ - 

ਕਥਾਹਤ (ਹਰਝਦਾ, ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਿੁੰਦਾ ਿੈ); ਸੰਸਹਿਤ - ਕਵਥਹਤ (कवर्ति  - ਉਬਲਦਾ ਿੈ, ਗੁੱਸੇ ਹਵਚ ਹਰਝਦਾ ਿ)ੈ। 

  

                                                           

7 ਅਰਥ ਅਨਵੈ ਕਰਕੇ। 
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ਬਿੁ = ਬਿੁਤ, ਕਈ। 

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

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ/ਪ੍ਾਲੀ/ਸੰਸਹਿਤ - ਬਿੁ (बहु - ਬਿੁਤ)। 

 

ਤੀਰਥ = ਤੀਰਥਾਂ ਉਤੇ, ਤੀਰਥ-ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ। 

ਨਾਂਵ, ਅਹਧਕਰਣ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ। 

ਬਰਜ - ਤੀਰਥ; ਸੰਸਹਿਤ - ਤੀਰ੍ਥਮ੍ (िीर्दम ्- ਮਾਰਗ, ਰਸਤਾ, ਪ੍ਹਵਤਰ ਸਥਾਨ)। 

 

ਭਹਵਆ = ਹਫਹਰਆ, ਘੁੰਹਮਆ, ਭਟਹਕਆ। 

ਹਕਹਰਆ, ਭੂਤ ਕਾਲ;  ਅਨਪੁ੍ਰਖ, ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਭਉਣਾ; ਲਹਿਦੰੀ - ਭਵਣ; ਹਸੰਧੀ - ਭਵਣੁ/ਭਉਣੁ (ਘੁੰਮਣਾ, ਭਉਣਾ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਭਮਇ; ਪ੍ਾਲੀ - ਭਮਹਤ; 

ਸੰਸਹਿਤ - ਭਰਮਹਤ (भ्रमति - ਇਧਰ ਉਧਰ ਭਉਂਦਾ ਿੈ, ਘੁੰਮਦਾ ਿੈ, ਭਟਕਦਾ ਿੈ)। 

 

ਤੇਤ ੋ= ਓਨਾ (ਿੀ), ਉਤਨਾ (ਿੀ)। 

ਹਕਹਰਆ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ। 

ਅਵਧੀ - ਤੇਤ;ੋ ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਤੇੇੱਤੇ/ਤੇੇੱਤਾ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ -ਤੇੇੱਹਤਅ; ਸੰਸਹਿਤ - ਤਾਵਤ੍ (िावि ्- ਉਤਨਾ, ਉਤਨੇ)। 

 

ਲਹਵਆ = ਬੋਹਲਆ, ਬਹਕਆ, ਿੰਡੋਰਾ ਹਪੱ੍ਹਟਆ। 

ਹਕਹਰਆ, ਭੂਤ ਕਾਲ; ਅਨਪੁ੍ਰਖ, ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਹਸੰਧੀ - ਲਵਣੁ (ਬੋਲਣਾ/ਬਕਣਾ); ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਲਵਇ; ਪ੍ਾਲੀ - ਲਪ੍ਹਤ (ਬੋਲਦਾ ਿ)ੈ; ਸੰਸਹਿਤ - ਲਪ੍ਹਤ (लपति - 

ਬੋਲਦਾ ਿੈ/ਬਕਦਾ ਿੈ)। 

 

ਬਿੁ = ਬਿੁਤਾ, ਅਨੇਕ ਤਰਹਾਂ ਦਾ। 

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

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ/ਪ੍ਾਲੀ/ਸੰਸਹਿਤ - ਬਿੁ (बहु - ਬਿੁਤ)। 
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ਭੇਖ8 = ਭੇਖ, ਪ੍ਰਪੰ੍ਚ, ਹਵਖਾਵਾ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ/ਬਰਜ - ਭੇਖ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਵੇਸ (ਪ੍ਹਿਰਾਵਾ ਅਤੇ ਗਹਿਣੇ); ਪ੍ਾਲੀ - ਵੇਸ (ਪ੍ਹਿਰਾਵਾ, ਭੇਖ); ਸੰਸਹਿਤ - 

ਵੇਸ਼/ਵੇਸ਼ (वेर्/वेश - ਪ੍ਹਿਰਾਵਾ, ਫਰਜੀ ਹਦਖ)। 

 

ਕੀਆ = (ਭੇਖ ਧਾਰਨ) ਕੀਤਾ, (ਭੇਖ) ਧਾਹਰਆ। 

ਹਕਹਰਆ, ਭੂਤ ਕਾਲ;  ਅਨਪੁ੍ਰਖ, ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

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

 

ਦੇਿੀ = ਦੇਿ ਨੰੂ, ਸਰੀਰ ਨੰੂ। 

ਨਾਂਵ, ਸੰਪ੍ਰਦਾਨ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।  

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਦੇਿੀ/ਦੇਿ; ਰਾਜਸਥਾਨੀ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ/ਪ੍ਾਲੀ/ਸੰਸਹਿਤ - ਦੇਿ (र्रे् - ਦੇਿੀ, ਸਰੀਰ, ਕਾਇਆਂ)। 

 

ਦੁਖੁ = ਦੁਖ, ਕਸ਼ਟ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਲਹਿੰਦੀ - ਦੁਖ; ਹਸੰਧੀ - ਦੁਖੁ (ਦੁਖ, ਪ੍ੀੜ); ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਦੁਖ/ਦੁਖੁ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ/ਪ੍ਾਲੀ - ਦੁਖਖ (ਦੁਖ/ਕਸ਼ਟ); ਸੰਸਹਿਤ - ਦੁਿਖ 

(र्:ुख - ਮੁਸ਼ਹਕਲ, ਪ੍ੀੜ)। 

 

ਦੀਆ = ਹਦਤਾ। 

ਹਕਹਰਆ, ਭੂਤ ਕਾਲ;  ਅਨਪੁ੍ਰਖ, ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਦੀਆ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਦੱਅ;  ਸੰਸਹਿਤ - ਦੱਤ (र्त्त - ਹਦਤਾ ਿੋਇਆ)। 

  

                                                           

8 ਕੁਝ ਿੱਥ ਹਲਖਤ ਬੀੜਾਂ ਹਵਚ ‘ਭੇਖੁ’ ਸਰੂਪ੍ ਵੀ ਹਮਲਦਾ ਿ,ੈ ਜੋ ਦਰੁਸਤ ਿ ੈ ਹਕਉਂਹਕ ਇਸ ਨਾਲ ਵਰਤੀ ਹਕਹਰਆ ‘ਕੀਆ’ 

ਇਕਵਚਨੀ ਿੈ। 
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ਸਿੁ = (ਤੰੂ) ਸਿੁ, (ਤੰੂ) ਸਿਾਰ। 

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

ਲਹਿੰਦੀ - ਸਿਣ (ਸਿਾਰਨਾ); ਹਸੰਧੀ - ਸਿਣੁ (ਸਹਿਣਾ); ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਸਿਇ (ਸਹਿੰਦਾ ਿੈ); ਪ੍ਾਲੀ - ਸਿਹਤ (ਹਜਤ 

ਲੈਂਦਾ ਿ,ੈ ਸਹਿੰਦਾ ਿੈ); ਸੰਸਹਿਤ - ਸਿਤੇ (सर्ि े- ਹਜਤ ਲੈਂਦਾ ਿ;ੈ ਹਰਗਵੇਦ - ਸਹਿੰਦਾ ਿ,ੈ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਿੈ)। 

 

ਵੇ ਜੀਆ = ਿੇ ਜੀਵ, ਿੇ ਮਨੁਖ। 

ਨਾਂਵ, ਸੰਬੋਧਨ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਵੇ (ਧੁਨੀ ਅਨੁਕਰਣਕ)9 + ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਜੀਆ/ਜੀਅ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਜੀਅ; ਸੰਸਹਿਤ - ਜੀਵ (जीव - ਜੀਵਤ, 

ਜੀਉਂਦਾ)। 

 

ਅਪ੍ਣਾ = ਆਪ੍ਣਾ। 

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

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

ਅੱਤਣਅ/ਅੱਪ੍ਣਯ (ਆਪ੍ਣਾ); ਸਸੰਹਿਤ - ਆਤ੍ਮਨਕ (आत्मनक -  ਆਪ੍ਣਾ, ਹਨਜੀ)। 

 

ਕੀਆ = ਕੀਤਾ ਿੋਇਆ, ਕਮਾਇਆ ਿੋਇਆ। 

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

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

 

ਅੰਨੁ = ਅੰਨ, ਭੋਜਨ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

                                                           

9 ਧੁਨੀ ਅਨੁਕਰਣਕ ਉਿ ਸ਼ਬਦ ਿੁੰਦੇ ਿਨ, ਹਜਨਹਾ ਂਦਾ ਉਚਾਰਣ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਦਾ ਸੰਕੇਤਕ ਿੁੰਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਉਨਹਾ ਂਨਾਲ 

ਸੰਬੰਧਤ ਵਸਤੂ ਨਾਲ ਹਮਲਦਾ ਿ।ੈ ਹਜਵੇਂ ਹਕ ਘੜੀ ਦੀ ‘ਹਟਕ ਹਟਕ’, ਪ੍ਾਣੀ ਪ੍ੀਣ ਲੱਹਗਆ ਂ‘ਗਟ-ਗਟ’ ਕਰਨਾ। ਜਾਨਵਰਾ ਂਅਤੇ 

ਪੰ੍ਛੀਆਂ ਦੀਆ ਂਧੁਨੀਆ,ਂ ਹਮਆਊਂ, ਗੁਟਰਗੂ ੰਆਹਦ ਵੀ ਇਸੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆ ਂਿਨ।  
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ਹਸੰਧੀ - ਅਨੁ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਅੰਨ;ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਅਣ੍ਣ (ਭੋਜਨ, ਅਨਾਜ); ਪ੍ਾਲੀ - ਅੰਨ (ਭੋਜਨ, ਹਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕ ੇਉਬਾਲੇ ਿੋਏ ਚੌਲ); 

ਸੰਸਹਿਤ - ਅੰਨ (अन्न - ਭੋਜਨ, ਆਮ ਕਰਕੇ ‘ਹਰੱਝ ੇਿੋਏ ਚੌਲ ਅਤੇ ਮੱਕੀ’)। 

 

ਨ =  ਨਾ, ਨਿੀਂ। 

ਹਨਪ੍ਾਤ। 

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

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

 

ਖਾਇਆ = ਖਾਧਾ।   

ਹਕਹਰਆ, ਭੂਤ ਕਾਲ; ਅਨਪੁ੍ਰਖ, ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਖਾਣਾ; ਲਹਿਦੰੀ - ਖਾਵਣ (ਖਾਣਾ); ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਖਾਅਇ/ਖਾਇ; ਪ੍ਾਲੀ - ਖਾਦਹਤ (ਖਾਂਦਾ ਿ)ੈ; 

ਸੰਸਹਿਤ - ਖਾਦਹਤ (खार्ति - ਚਬਦਾ ਿ,ੈ ਵਿਦਾ ਿ;ੈ ਹਰਗਵੇਦ - ਖਾਂਦਾ ਿ)ੈ। 

 

ਸਾਦੁ = ਸੁਆਦ, ਰਸ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਸਾਦ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਸਾਦ/ਸਾਉ; ਪ੍ਾਲੀ - ਸਾਦੁ; ਸੰਸਹਿਤ - ਸਵਾਦੁ (स्वार् ु- ਹਮਠਾ, ਸੁਆਹਦਸ਼ਟ, ਜਾਇਕੇਦਾਰ )। 

 

ਗਵਾਇਆ = ਗਵਾਇਆ, ਗਵਾ ਹਲਆ। 

ਹਕਹਰਆ, ਭੂਤ ਕਾਲ;  ਅਨਪੁ੍ਰਖ, ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਗਵਾਉਣਾ/ਗੁਮਾਉਣਾ (ਗੁਆਉਣਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ, ਹਵਅਰਥ ਸੁਟਣਾ ਆਹਦ); ਹਸੰਧੀ - ਗਵਾਇਣੁ (ਗੁੰਮ 

ਕਰਨਾ, ਗੁਆਉਣਾ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਗਮੇਇ/ਗਮਾਵਇ(ਜਾਂਦਾ ਿੈ, ਸਮਝਦਾ ਿੈ); ਪ੍ਾਲੀ - ਗਮੇਹਤ (ਜਾਂਦਾ ਿੈ; ਸਮਝਦਾ ਿ)ੈ; 

ਸੰਸਹਿਤ - ਗਮਯਹਤ (गमयति - ਜਾਂਦਾ ਿੈ)। 

 

ਬਿੁ = ਬਿੁਤ। 

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

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ/ਪ੍ਾਲੀ/ਸੰਸਹਿਤ - ਬਿੁ (बहु - ਬਿੁਤ)। 



ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ, ਸੰਸਕਰਣ ੧ 

© SikhRI 2020. All Rights Reserved. GuruGranthSahib.SikhRI.org 17 

ਦੁਖੁ = ਦੁਖ, ਕਸ਼ਟ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਲਹਿੰਦੀ - ਦੁਖ; ਹਸੰਧੀ - ਦੁਖੁ (ਦੁਖ, ਪ੍ੀੜ); ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਦੁਖ/ਦੁਖੁ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ/ਪ੍ਾਲੀ - ਦੁਖਖ (ਦੁਖ/ਕਸ਼ਟ); ਸੰਸਹਿਤ - ਦੁਿਖ 

(र्:ुख - ਮੁਸ਼ਹਕਲ, ਪ੍ੀੜ)। 

 

ਪ੍ਾਇਆ = (ਦੁਖ) ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕੀਤਾ, (ਦੁਖ) ਭੋਹਗਆ। 

ਹਕਹਰਆ, ਭੂਤ ਕਾਲ;  ਅਨਪੁ੍ਰਖ, 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 ਿ)ੈ। 

 

ਦੂਜਾ = ਿੋਰ। 

ਪ੍ੜਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।  

ਅਵਧੀ/ਲਹਿੰਦੀ - ਦੂਜਾ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਦੱੁਜਅ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਦੁਇੱਜ/ਦੁਈ; ਪ੍ਾਲੀ - ਦੁਹਤਯ;  ਸੰਸਹਿਤ - ਦੁਤੀਯ (र्िुीय - 

ਦੂਜਾ)। 

 

ਭਾਇਆ = ਚੰਗਾ ਲਗਾ। 

ਹਕਹਰਆ, ਭੂਤ ਕਾਲ;  ਅਨਪੁ੍ਰਖ, ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਭਾਉਣਾ (ਵਧੀਆ ਿੋਣਾ/ਚੰਗਾ ਲਗਣਾ);  ਹਸੰਧੀ - ਭਾਇਣੁ (ਪ੍ਸੰਦ ਕਰਨਾ); ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਭਾਯਅ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - 

ਭਾਵਇ (ਪ੍ਸੰਦ ਕਰਦਾ ਿ)ੈ; ਸੰਸਹਿਤ - ਭਾਪ੍ਯਤੇ (भापयिे -  ਚਮਕਦਾ ਿੈ)। 

 

ਬਸਤਰ = ਬਸਤਰ, ਕਪ੍ੜ।ੇ 

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਬਸਤਰ; ਸੰਸਹਿਤ - ਵਸ੍ਤਤਰਣਮ੍ (वस्त्रणम् - ਬਸਤਰ, ਕਪ੍ੜ)ੇ। 
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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 (न: - ਨਿੀਂ, ਹਨਖੇਧ-ਬੋਧਕ)। 

 

ਪ੍ਹਿਰੈ = ਪ੍ਹਿਨਦਾ ਿੈ।10 

ਹਕਹਰਆ, ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ; ਅਨਪੁ੍ਰਖ, ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਪ੍ਹਿਰੈ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਪ੍ਹਿਰਇ/ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਪ੍ਹਰਿਇ; ਪ੍ਾਲੀ - ਪ੍ਹਰਦਧਾਹਤ (ਕਪ੍ੜੇ ਪ੍ਾਉਂਦਾ ਿ,ੈ ਪ੍ਹਿਰਦਾ 

ਿੈ); ਸੰਸਹਿਤ - ਪ੍ਹਰਦਧਾਹਤ (पररर्धाति -  ਪ੍ਹਿਰਾਉਂਦਾ ਿੈ; ਹਰਗਵੇਦ - ਕਪ੍ੜੇ ਪ੍ਾਉਂਦਾ ਿੈ)। 

 

ਅਹਿਹਨਹਸ = ਹਦਨ-ਰਾਤ, ਿਰ ਸਮੇਂ। 

ਹਕਹਰਆ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ। 

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਅਹਿਹਨਹਸ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਅਿਹਨਹਸ; ਪ੍ਾਲੀ - ਅਿਹਨਸ; ਸੰਸਹਿਤ - ਅਿਹਰ੍ਨਸ਼ ੍(अर्र्नदश् - ਹਦਨ ਰਾਤ)। 

 

ਕਿਰ ੈ= ਕਹਿਰ ਸਹਿੰਦਾ ਿ,ੈ ਕਸ਼ਟ ਸਹਿੰਦਾ ਿੈ। 

ਹਕਹਰਆ, ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ; ਅਨਪੁ੍ਰਖ, ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਅਰਬੀ - ਕਿਰ (قهر  - ਜਬਰ, ਸਖਤੀ; ਮੁਸੀਬਤ)। 

 

ਮੋਹਨ = ਮੋਨ ਕਾਰਨ, ਮੋਨ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਣ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਮੋਨ; ਕਸ਼ਮੀਰੀ - ਮੋਨ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਮੁਣ; ਸੰਸਹਿਤ - ਮੌਨ/ਮੋਨ/ਮੁਨ (मौन/मोन/मुन - ਚੁਪ੍-ਚਾਪ੍, ਖਮੋਸ਼ੀ)। 

 

ਹਵਗੂਤਾ = ਖੁਆਰ ਿੋਇਆ। 

ਹਕਹਰਆ, ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ; ਅਨਪੁ੍ਰਖ, ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

                                                           

10  ਗੁਰ ੂਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹਵਚ ਹਕਉਂਹਕ  ‘ਪ੍ਿਰ’ ਅਤੇ ‘ਪ੍ਹਿਰ’ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਹਵਚ ਅੰਤਰ ਿੈ, ਇਸ ਲਈ ‘ਪ੍ਹਿਰ’ ਹਵਚ ਹਸਿਾਰੀ 

(ਹ ) ਦਾ ਉਚਾਰਣ ਲਾਜ਼ਮੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਿ।ੈ 
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ਬਰਜ - ਹਵਗੁਤਾ/ਹਬਗੁਤਾ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਹਵੱਗੁਤ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਹਵੱਗੁੱਤ (ਹਵਆਕੁਲ); ਸੰਸਹਿਤ - ਹਵਗਰੁਖਤ (तवगरुक्त - ਲੁਹਟਆ 

ਿੋਇਆ)। 

 

ਹਕਉ = ਹਕਵੇਂ, ਹਕਸ ਤਰਾਂ? 

ਹਕਹਰਆ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ। 

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

 

ਜਾਗੈ = ਜਾਗੇ, ਜਾਗ ਸਕਦਾ ਿੈ। 

ਹਕਹਰਆ, ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ; ਅਨਪੁ੍ਰਖ, ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਜਾਗ;ੈ ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਜਾਗੈ/ਜਾਗਇ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਜੱਗਇ/ਜੱਗਣ; ਪ੍ਾਲੀ - ਜੱਗਹਤ;  ਸੰਸਹਿਤ - ਜਾਗਹਰ੍ਤ 

(जागर्िद - ਜਾਗਦਾ ਿ,ੈ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿੰਦਾ ਿੈ)। 

 

ਗੁਰ = ਗੁਰ (ਹਬਨਾਂ), ਗੁਰੂ (ਬਗੈਰ); ਗੁਰ ੂਦੇ ਹਗਆਨ ਤੋਂ ਹਬਨਾਂ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਗੁਰ ੁ(ਵਡਾ, ਮਿਾਨ; ਅਹਧਆਪ੍ਕ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਗੁਰ/ੁਗੁਰੁਅ (ਭਾਰੀ; ਅਹਧਆਪ੍ਕ); ਪ੍ਾਲੀ - ਗੁਰ ੁ(ਅਹਧਆਪ੍ਕ);  

ਸੰਸਹਿਤ - ਗੁਰੁ (गुरु - ਭਾਰੀ, ਦੀਰਘ; ਅਹਧਆਪ੍ਕ, ਅਹਧਆਤਮਕ ਮੁਰਸ਼ਦ)। 

 

ਹਬਨੁ = ਹਬਨਾ,ਂ ਬਗੈਰ।  

ਸੰਬੰਧਕ।  

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

 

ਸੂਤਾ = ਸੁੱਤਾ ਿੋਇਆ। 

ਹਕਹਰਆ, ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ; ਅਨਪੁ੍ਰਖ, ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਲਹਿੰਦੀ - ਸੁਤਾ; ਹਸੰਧੀ - ਸੁਤੋ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ/ਪ੍ਾਲੀ - ਸੁੱਤ;  ਸੰਸਹਿਤ - ਸੁਪ੍ਤ (सुप्त - ਸੁੱਤਾ ਿੋਇਆ )। 

ਪ੍ਗ = ਪੈ੍ਰੋਂ, ਪੈ੍ਰਾਂ ਤੋਂ। 

ਨਾਂਵ, ਅਪ੍ਾਦਾਨ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ। 
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ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਮਾਰਵਾੜੀ/ਗੁਜਰਾਤੀ - ਪ੍ਗ/ਪ੍ਾਗ;  ਮਰਾਠੀ/ਬਰਜ - ਪ੍ਗ; ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਅਵਧੀ - ਪ੍ਗੁ (ਪੈ੍ਰ); ਸੰਸਹਿਤ - ਪ੍ਦਗਿ 

(पर्ग: - ਪੈ੍ਦਲ, ਪੈ੍ਦਲ ਚਲਣ ਵਾਲਾ)। 

 

ਉਪ੍ੇਤਾਣਾ11 = ਉਪ੍ਾਨਿ ਹਬਨਾ,ਂ ਜੁੱਤੀ ਹਬਨਾਂ, ਜੁੱਤੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ।  

ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ (ਪ੍ਗ ਦਾ), ਅਪ੍ਾਦਾਨ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ।  

ਸੰਸਹਿਤ - ਅਪ੍ਪ੍ਾਦਤਰ ਾਣ (अपपार्त्राण -  ਪੈ੍ਰਾਂ ਦੀ ਰਹਖਆ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜੁੱਤੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ। 

 

ਅਪ੍ਣਾ = ਆਪ੍ਣਾ। 

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

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

ਅੱਤਣਅ/ਅੱਪ੍ਣਯ (ਆਪ੍ਣਾ); ਸਸੰਹਿਤ - ਆਤ੍ਮਨਕ (आत्मनक -  ਆਪ੍ਣਾ, ਹਨਜੀ)। 

 

ਕੀਆ = ਕੀਤਾ ਿੋਇਆ। 

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

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

 

ਕਮਾਣਾ = ਕਮਾਇਆ, ਖੱਹਟਆ। 

ਹਕਹਰਆ, ਭੂਤ ਕਾਲ; ਅਨਪੁ੍ਰਖ, ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਭੋਜਪੁ੍ਰੀ - ਕਾਮਾਨ; ਲਹਿੰਦੀ - ਕਮਾਵਣ; ਕਸ਼ਮੀਰੀ - ਕਮਾਵੁਨ (ਕਮਾਉਣਾ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਕੱਮਾਵੇਇ; ਸੰਸਹਿਤ - ਕਰ੍ਮਾਪ੍ਯਹਤ 

(कमादपयति - ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਿ,ੈ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਿੈ)। 

  

                                                           

11 ‘ਪ੍ਗ ਉਪ੍ੇਤਾਣਾ’ (ਪੈ੍ਰੋਂ ਜੁੱਤੀ ਹਬਨਾਂ) ਸ਼ਬਦ ਜੋੜ ਿੀ ਦਰੁਸਤ ਿੈ। ਇਸ ਨੰੂ ‘ਪ੍ਗਉ ਪੇ੍ਤਾਣਾ’ ਪ੍ੜਹਣਾ ਠੀਕ ਨਿੀਂ, ਹਕਉਂਹਕ 

ਅਸਲ ਸ਼ਬਦ ‘ਉਪ੍ੇਤਾਣਾ’ ਿੈ, ‘ਪੇ੍ਤਾਣਾ’ ਨਿੀਂ। 
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ਅਲੁ ਮਲੁ = ਅੱਲ-ਪੱ੍ਲ12, ਗੰਦਗੀ, ਗੰਦੀ-ਮੰਦੀ ਸ਼ੈ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਸੰਸਹਿਤ - ਅਲ (अल - ਹਬੱਛੂ ਦਾ ਡੰਗ, ਜ਼ਹਿਰ) + ਭੋਜਪੁ੍ਰੀ/ਅਵਧੀ/ਲਹਿੰਦੀ - ਮਲ;  ਹਸੰਧੀ - ਮਲੁ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ/ਪ੍ਾਲੀ 

- ਮਲ;  ਸੰਸਹਿਤ - ਮਲਿ (मल: - ਮਲ, ਗੰਦਗੀ, ਮੈਲ, ਅਪ੍ਹਵਤਰਤਾ)।13 

 

ਖਾਈ = ਖਾਧੀ। 

ਹਕਹਰਆ, ਭੂਤ ਕਾਲ; ਅਨਪੁ੍ਰਖ, ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਖਾਣਾ; ਲਹਿਦੰੀ - ਖਾਵਣ (ਖਾਣਾ); ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਖਾਅਇ/ਖਾਇ; ਪ੍ਾਲੀ - ਖਾਦਹਤ (ਖਾਂਦਾ ਿ)ੈ 

ਸੰਸਹਿਤ - ਖਾਦਹਤ (खार्ति - ਚੱਬਦਾ ਿ,ੈ ਵਿਦਾ ਿ;ੈ ਹਰਗਵੇਦ - ਖਾਂਦਾ ਿ)ੈ। 

 

ਹਸਹਰ = ਹਸਰ ਉਤੇ। 

ਨਾਂਵ, ਅਹਧਕਰਣ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।  

ਲਹਿੰਦੀ - ਹਸਰ; ਹਸੰਧੀ - ਹਸਰ;ੁ ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ/ਪ੍ਾਲੀ - ਹਸਰ; ਸੰਸਹਿਤ - ਹਸ਼ਰਸ੍ (तशरस ्- ਹਸਰ)। 

 

ਛਾਈ = ਸੁਆਿ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਬਰਜ/ਲਹਿੰਦੀ/ਹਸੰਧੀ - ਛਾਈ (ਸੁਆਿ); ਪ੍ਾਲੀ - ਛਾਹਦ (ਛਾਂ, ਸਆੁਿ);  ਸੰਸਹਿਤ - ਛਾਹਦ (छाकर् - ਿੱਕਣਾ; ਮੁਠੀ ਭਰ 

ਸੁਆਿ)। 

 

                                                           

12 ਤੁਧ ਖਾਣੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨਆਮਤਾ ਂਨੇ ਐਥੇ ਖਾਵਣਾ ਅੱਲ ਤੇ ਪੱ੍ਲ ਮੀਆਂ॥ -ਿੀਰ ਮੁਕਬਲ, ਬੰਦ ੩੧੨ 

13 ਭਾਵੇਂ ਹਕ ‘ਅਲ’ ਦਾ ਸ਼ਾਬਦਕ ਅਰਥ ‘ਜ਼ਹਿਰ’ ਿ ੈ (ਸੂਰ ਸਾਗਰ ਹਵਚ ਵੀ ‘ਅਲ’ ਸ਼ਬਦ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅਰਥ ਹਵਚ ਪ੍ਰਯੋਗ 

ਿੋਇਆ ਹਮਲਦਾ ਿ:ੈ ‘ਲਪ੍ਹਟ ਗਯ ੋਸਬ ਅੰਗ ਅੰਗ ਪ੍ਰਹਤ ਹਨਰਹਵਸ ਹਕਯੋ ਸਕਲ ਅਲ ਭਾਨਯੋ), ਪ੍ਰ ਇਥੇ ‘ਅਲੁ ਮਲੁ’ ਸ਼ਬਦ-

ਜੁਟ ਗੰਦੀ-ਮੰਦੀ ਸ਼ੈ ਅਰਥਾਂ ਹਵਚ ਵਰਹਤਆ ਿੈ। ਇਥੇ ਵਾਮ ਮਾਰਗੀਆ ਂ ਵਲੋਂ  ਗੰਦ-ਮੰਦ ਖਾਧੇ ਜਾਣ ਵਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਿੈ। 

ਵਾਮਮਾਰਗ “ਕੀਨਾਂਰਾਮ ਵਾਮਮਾਰਗੀ ਦਾ ਚਲਾਇਆ ਿੋਇਆ ਇਕ ਪੰ੍ਥ ਿ ੈ ਜੋ ਮਹਦਰਾ ਮਾਸ ਤੋਂ ਛੁਟ ਮਲਮੂਤਰ ਦਾ ਖਾਣਾ 

ਪ੍ੀਣਾ ਭੀ ਧਰਮ ਦਾ ਅੰਗ ਮੰਨਦਾ ਿ।ੈ ਅਘੋਰੀ ਮੁਰਦੇ ਦੀ ਖੋਪ੍ਰੀ ਹਵਚ ਖਾਣਾ ਪ੍ੀਣਾ ਪ੍ਹਵੱਤਰ ਹਖਆਲ ਕਰਦ ੇਿਨ।” -ਭਾਈ 

ਕਾਨਹ ਹਸੰਘ ਨਾਭਾ, ਮਿਾਨ ਕੋਸ਼, ਭਾਸ਼ਾ ਹਵਭਾਗ ਪੰ੍ਜਾਬ, ਪ੍ਹਟਆਲਾ, ੧੯੭੪, ਪੰ੍ਨਾ ੪੪  
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ਪ੍ਾਈ = ਪ੍ਾ ਲਈ। 

ਹਕਹਰਆ, ਭੂਤ ਕਾਲ; ਅਨਪੁ੍ਰਖ, 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 ਿ)ੈ। 

 

ਮੂਰਹਖ = ਮੂਰਖ ਨੇ, ਬੇਸਮਝ ਨੇ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਮੂਰਖ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਮੂਰੁਖਖ; ਸੰਸਹਿਤ - ਮੂਰਖ (मूखद - ਮੂੜਹ, ਅਨਜਾਣ)। 

 

ਅੰਧੈ = ਅੰਧੇ ਨੇ; ਅਹਗਆਨੀ ਨੇ। 

ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ (ਮੂਰਹਖ ਦਾ), ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕ ਵਚਨ। 

ਹਸੰਧੀ - ਅੰਧੁ; ਲਹਿੰਦੀ - ਅੰਨਹਾ/ਅੰਧਾ; ਪ੍ਾਲੀ/ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਅੰਧ; ਸੰਸਹਿਤ - ਅੰਧ (अतध - ਅੰਧਾ)। 

 

ਪ੍ਹਤ = ਪੱ੍ਤ, ਇਜ਼ਤ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਪ੍ਹਤ (ਮਹਰਯਾਦਾ, ਪ੍ਰਹਤਸ਼ਠਾ); ਸੰਸਹਿਤ - ਪ੍ਹਤ (पति: - ਪ੍ਤੀ, ਮਾਲਕ)। 

 

ਗਵਾਈ = ਗਵਾ ਲਈ। 

ਹਕਹਰਆ, ਭੂਤ ਕਾਲ; ਅਨਪੁ੍ਰਖ, ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਹਸੰਧੀ - ਗਵਾਇਣੁ (ਗਵਾਉਣਾ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਗਮਾਵਇ (ਗਵਾਉਂਦਾ ਿੈ); ਪ੍ਾਲੀ - ਗਮੇਹਤ (ਨਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਿੈ); ਸੰਸਹਿਤ - 

ਗਮਯਹਤ (गमयति - ਦੂਰ ਜਾਂਦਾ ਿੈ)। 

 

ਹਵਣੁ = ਹਬਨਾ,ਂ ਬਗੈਰ।  

ਸੰਬੰਧਕ।  

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਅਵਧੀ/ਮੈਹਥਲੀ/ਨੇਪ੍ਾਲੀ - ਹਬਨੁ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਹਵਣੁ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਹਵਣਾ; ਸੰਸਹਿਤ - ਹਵਨਾ (तवना - ਹਬਨਾ)ਂ। 
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ਨਾਵ ੈ= ਨਾਮ (ਹਬਨਾਂ), ਪ੍ਰਭੂ-ਨਾਮ (ਹਬਨਾਂ)।  

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।  

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਮਾਰਵਾੜੀ/ਮਰਾਠੀ ਆਹਦ - ਨਾਵ; ਕਸ਼ਮੀਰੀ - ਨਾਮ/ਨਾਵ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਣਾਮ; ਸੰਸਹਿਤ - ਨਾਮਨ੍ (नामन ्- ਨਾਮ)। 

 

ਹਕਛੁ = ਕੁਝ ਵੀ, ਕੋਈ ਵੀ (ਕਰਮ ਕਾਂਡੀ ਹਕਹਰਆ)। 

ਪ੍ੜਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਮੈਹਥਲੀ/ਭੋਜਪੁ੍ਰੀ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਹਕਛੁ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਹਕੰਹਚ; ਪ੍ਾਲੀ - ਹਕਹਚਚ; ਸੰਸਹਿਤ - ਹਕੰਹਚਤ੍/ਹਕੰਹਚਦ੍ (ककिं तिि/्ककिं तिर् ्- 

ਕੁਝ)। 

 

ਥਾਇ ਪ੍ਾਈ = ਥਾਇਂ ਪ੍ੈਂਦੀ, ਕਬੂਲ ਪ੍ੈਂਦੀ।14 

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

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਥਾਇ/ਥਾਉ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਥਾਨ; ਸੰਸਹਿਤ - ਸ੍ਤਥਾਨਮ੍ (स्र्ानम् - ਸਥਾਨ, ਥਾਂ) + 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)। 

 

ਨ = ਨਾ, ਨਿੀਂ। 

ਹਨਪ੍ਾਤ। 

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

ਸੰਸਹਿਤ -  ਨਿ (न: - ਨਿੀਂ, ਹਨਖੇਧ-ਬੋਧਕ)  

 

ਰਿੈ = ਰਹਿੰਦਾ ਿੈ। 

ਹਕਹਰਆ, ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ; ਅਨਪੁ੍ਰਖ, ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਰਿੈ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਰਿਇ; ਸੰਸਹਿਤ - ਰਿਹਤ (रर्ति - ਰਹਿੰਦਾ ਿੈ)। 

 

                                                           

14 ਮੁਿਾਵਰਾ ਵਾਚਕ ਵਾਕੰਸ਼। 
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ਬੇਬਾਣੀ = ਬੀਆਬਾਨਾ ਂਹਵਚ, ਉਜਾੜਾ ਂਹਵਚ। 

ਨਾਂਵ, ਅਹਧਕਰਣ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਬੇਬਾਣੀ/ਬੇਬਾਣ; ਫ਼ਾਰਸੀ - ਬੀਯਾਬਾਨ/ਬੇ-ਆਬਾਨ (بیابان - ਉਜਾੜ); ਫ਼ਾਰਸੀ - ਬੇ (ਹਬਨਾ)ਂ + ਆਬਾਨ 

(ਪ੍ਾਣੀ)।  

 

ਮੜੀ = ਮੜੀਆਂ ਹਵਚ। 

ਨਾਂਵ, ਅਹਧਕਰਣ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ। 

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਮਡੀ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਮਠ; ਸੰਸਹਿਤ - ਮਠ (मठ - ਮੜੀ)। 

 

ਮਸਾਣੀ = ਮਸਾਣਾ ਂਹਵਚ। 

ਨਾਂਵ, ਅਹਧਕਰਣ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ। 

ਗੁਜਰਾਤੀ - ਮਸਾਣ; ਹਸੰਧੀ - ਮਸਾਣੁ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਮਸਾਣੀ/ਮਸਾਣ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਮਸਾਣ/ਸੁਸਾਣ; ਪ੍ਾਲੀ - ਸੁਸਾਨ; ਸੰਸਹਿਤ - 

ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਮ ੍(श्मशानम् - ਸ਼ਵ ਦਾ ਸਥਾਨ, ਕਬਹਰਸਤਾਨ, ਮਰਘਟ, ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ)। 

 

ਅੰਧੁ = ਅੰਨਹਾ; ਅਹਗਆਨੀ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਹਸੰਧੀ - ਅੰਧੁ; ਲਹਿੰਦੀ - ਅੰਨਹਾ/ਅੰਧਾ; ਬਰਜ - ਅੰਧ/ਅੰਧਾ/ਅੰਧਉ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ/ਪ੍ਾਲੀ - ਅੰਧ; ਸੰਸਹਿਤ - ਅੰਧ (अतध - ਅੰਧਾ)। 

 

ਨ = ਨਾ, ਨਿੀਂ। 

ਹਨਪ੍ਾਤ। 

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

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

 

ਜਾਣੈ = ਜਾਣਦਾ ਿੈ। 

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

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਜਾਣੇ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਜਾਣਇ; ਸੰਸਹਿਤ - ਜਾਨਾਹਤ (जानाति - ਜਾਣਦਾ ਿ)ੈ। 
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ਹਫਹਰ = ਹਫਰ, ਮੁੜ ਕੇ। 

ਪੂ੍ਰਵ ਪੂ੍ਰਣ ਹਕਰਦੰਤ (ਹਕਹਰਆ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ )। 

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਹਫਹਰ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਹਫਹਰਅ; ਸੰਸਹਿਤ - ਹਸ੍ਤਫਹਰਤਵਾ (तस्िररत्वा - ਘੁੰਮ ਕੇ, ਮੁੜ ਕੇ )। 

 

ਪ੍ਛੁਤਾਣੀ = ਪ੍ਛਤਾਉਂਦਾ ਿ।ੈ 

ਹਕਹਰਆ, ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ; ਅਨਪੁ੍ਰਖ, ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਪ੍ਛੁਤਾਣੁ; ਬਰਜ - ਪ੍ਛੁਤਾਣ (ਪ੍ਛਤਾਉਣਾ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਪ੍ਚਛੱੁਤਾਹਵਅ (ਪ੍ਛਤਾਇਆ ਿੋਇਆ); ਸੰਸਹਿਤ - 

ਪ੍ਸ਼੍ਚੋੇੱਤਾਪ੍ (पश्चोत्ताप - ਪ੍ਛਤਾਵਾ)। 

 

ਸਹਤਗੁਰ ੁ= ਸਹਤਗੁਰ, ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ; ਸਹਤਗਰ ੂਦਾ ਉਪ੍ਦੇਸ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।  

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਸਹਤਗੁਹਰ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਸਹਤਗੁਰ;ੁ ਸੰਸਹਿਤ - ਸਤਯ੍+ਗੁਰ ੁ(सत्य+्गुरु - ਸੱਚਾ+ਅਹਧਆਤਮਕ ਮੁਰਸ਼ਦ) 

 

ਭੇਟੇ = ਹਮਲ ਪ੍ਵੇ; ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਿੋ ਜਾਵੇ। 

ਹਕਹਰਆ, ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ; ਅਨਪੁ੍ਰਖ, ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਭੇਹਟਅ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਹਭੱਹਟੱਜਇ (ਇਕੱਠ ਕਰਦਾ ਿ,ੈ ਹਮਲਦਾ ਿੈ); ਸੰਸਹਿਤ - ਭੇੇੱਟ (भेट्ट - ਇਕੱਤਰਤਾ, ਜੋੜ-ਮੇਲ, 

ਇਕੱਠ)। 

 

ਸੋ = ਉਿ। 

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

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

 

ਸੁਖੁ = ਸੁਖ, ਆਤਮਕ ਸੁਖ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ/ਪ੍ਾਲੀ - ਸੁਖ; ਸੰਸਹਿਤ - ਸੁਖਿ (सुख: - ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਚਲ ਹਰਿਾ, ਸੁਿਾਵਣਾ/ਸੁਖਦ, ਸੌਖਾ)। 
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ਪ੍ਾਏ = ਪ੍ਾਉਂਦਾ ਿ,ੈ ਪ੍ਾ ਸਕਦਾ ਿ।ੈ 

ਹਕਹਰਆ, ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ; ਅਨਪੁ੍ਰਖ, 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 ਿ)ੈ। 

 

ਿਹਰ = ਿਰੀ (ਦਾ)। 

ਨਾਂਵ, ਸੰਬੰਧ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ/ਸੰਸਹਿਤ - ਿਹਰ (र्रर - ਿਰਾ, ਹਵਸ਼ਨੂ, ਇੰਦਰ, ਹਿਸ਼ਨ, ਨਰਾਇਣ)। 

 

ਕਾ  = ਦਾ।  

ਸੰਬੰਧਕ।  

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

ਕਰਨਾ)।  

 

ਨਾਮੁ = ਨਾਮ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।  

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

 

ਮੰਹਨ = ਮਨ ਹਵਚ, ਹਿਰਦ ੇਹਵਚ। 

ਨਾਂਵ, ਅਹਧਕਰਣ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

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

 

ਵਸਾਏ = ਵਸਾ ਦੇਵ।ੇ 

ਹਕਹਰਆ, ਸੰਭਾਵ ਭਹਵਖਤ ਕਾਲ; ਅਨਪੁ੍ਰਖ, ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 
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ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਵਸਣਾ (ਰਹਿਣਾ, ਹਨਵਾਸ ਕਰਨਾ); ਬੰਗਾਲੀ - ਬਸਾ; ਬਰਜ - ਬਸਨਾ; ਮਰਾਠੀ - ਵਸਣੇ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ/ਸੰਸਹਿਤ - ਵਸ 

(वस - ਵਸਣਾ, ਰਹਿਣਾ) 

 

ਨਾਨਕ = ਿੇ ਨਾਨਕ। 

ਨਾਂਵ, ਸੰਬੋਧਨ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

 

ਨਦਹਰ = ਹਮਿਰ ਦੀ ਨਦਹਰ, ਹਕਰਪ੍ਾ-ਹਦਰਸ਼ਟੀ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।  

ਅਰਬੀ - ਨਜ਼ਰ (نظر  - ਦੇਖਣਾ, ਹਦਰਸ਼ਟੀ)। 

 

ਕਰ ੇ= ਕਰਦਾ ਿੈ, ਕਰ।ੇ 

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

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

 

ਸੋ = ਉਿ। 

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

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

 

ਪ੍ਾਏ = ਪ੍ਾਉਂਦਾ ਿ,ੈ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਦਾ ਿ।ੈ 

ਹਕਹਰਆ, ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ; ਅਨਪੁ੍ਰਖ, ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਪ੍ਾਈ/ਪ੍ਾਵੀ (ਪ੍ਾ ਲਈ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਪ੍ਾਹਵਯਾ; ਸੰਸਹਿਤ - ਪ੍ਰਾਪ੍ਤਾ (प्राप्ता - ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕੀਤਾ)। 

 

ਆਸ = ਆਸਾ ਂ(ਤੋਂ)। 

ਨਾਂਵ, ਅਪ੍ਾਦਾਨ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ। 
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ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਮਾਰਵਾੜੀ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਆਸ (ਆਸ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ/ਪ੍ਾਲੀ - ਆਸਾ (ਆਸ, ਉਮੀਦ); ਸੰਸਹਿਤ - ਆਸ਼ਸ ੍(आशस् - 

ਇਛਾ, ਉਮੀਦ)। 

 

ਅੰਦੇਸੇ = ਹਫਕਰਾਂ (ਤੋਂ), ਤੌਖਹਲਆਂ (ਤੋਂ)। 

ਨਾਂਵ, ਅਪ੍ਾਦਾਨ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ। 

ਫ਼ਾਰਸੀ - ਅੰਦੇਸ਼ਾ (اندیشه - ਤੌਖਲਾ, ਹਫਕਰ, ਡਰ, ਹਚੰਤਾ, ਹਖਆਲ)। 

 

ਤੇ = ਤੋਂ। 

ਸੰਬੰਧਕ। 

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

 

ਹਨਿਕੇਵਲੁ = ਸ਼ੁਧ, ਹਨਰਲੇਪ੍, ਬੰਧਨ ਮੁਕਤ। 

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

ਅਵਧੀ - ਹਨਿਕੇਵਲ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਹਨਸ੍ਤਕੇਵਲ; ਸੰਸਹਿਤ - ਹਨਸ਼੍ਕੈਵਲਯ (तनष्कैवल्य - ਕੇਵਲ, ਸ਼ੁਧ, ਹਨਰਪੇ੍ਖ)। 

 

ਿਉਮ ੈ= ਿਉਮੈ ਨੰੂ, ਿਉ-ਿਉ ਮੈਂ-ਮੈਂ/ਿੰਗਤਾ/ਮੈਂ-ਮੇਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੰੂ।  

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਮਾਰਵਾੜੀ/ਪੰ੍ਜਾਬੀ/ਬਰਜ - ਿਉਮੈ;  ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਿਉਂ+ਮੈ/ਮਇ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ/ਪ੍ਾਲੀ - ਅਿੰ+ਮਇ/ਮਯ; ਸੰਸਹਿਤ - 

ਅਿਮ੍+ਮਯਾ (अर्म्+मया - ਮੈਂ ਮੈਂ)। 

 

ਸਬਹਦ = ਸ਼ਬਦ ਰਾਿੀਂ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਣ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਸਬਦ; ਸੰਸਹਿਤ - ਸ਼ਬਦ (शब्र् - ਆਵਾਜ, ਧੁਨ)। 
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ਜਲਾਏ = ਜਲਾ ਦੇਂਦਾ ਿ,ੈ ਸਾੜ ਸੁਟਦਾ ਿੈ, ਖਤਮ ਕਰ ਹਦੰਦਾ ਿੈ। 

ਹਕਹਰਆ, ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ; ਅਨਪੁ੍ਰਖ, ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਜਲਾਉਣਾ; ਲਹਿੰਦੀ - ਜਲਾਵਣ (ਜਲਾਉਣਾ); ਕਸ਼ਮੀਰੀ - ਜ਼ਲਵੁਨ (ਸੜਦਾ ਿੋਇਆ, ਤੀਖਣ, ਤੱਤਾ);  

ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਜਲਾਹਵਅ/ਜਲਾਵਾਵਇ (ਸਹੜਆ ਿੋਇਆ); ਪ੍ਾਲੀ - ਜਲਾਪੇ੍ਹਤ (ਜਲਾਉਂਦਾ ਿੈ); ਸੰਸਹਿਤ - ਜਵਲਹਤ (ज्वलति 

- ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਬਲਦਾ ਿ)ੈ। 

 

॥੨॥= ਦੂਜਾ ਸਲੋਕ ਸੰਪ੍ੂਰਨ। 

 

ਕਾਹਵਕ ਪ੍ਖ 

੨੩ ਤੁਕਾਂ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸਲੋਕ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਤੁਕਾਂ ਅਕਾਰ ਪੱ੍ਖੋਂ ਛੋਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵੱਡੀਆ ਂਿਨ ਪ੍ਰ ਇਨਹਾਂ ਸਮੂਿ ਤੁਕਾਂ ਹਵਚ 

ਤੁਕਾਂਤ-ਮੇਲ ਿੈ। ਛੋਟੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਹਵਚ ਇਕ ਸ਼ਬਦੀ (ਇਕਹਿਰਾ) ਤੁਕਾਂਤ-ਮੇਲ ਿੈ, ਹਜਵੇਂ: ‘ਪ੍ਹੜਆ-ਕਹੜਆ’ (ਪ੍ਹਿਲੀ-ਦੂਜੀ), 

‘ਭਹਵਆ-ਲਹਵਆ’ (ਤੀਜੀ-ਚਉਥੀ), ‘ਪ੍ਹਿਰੈ-ਕਿਰ’ੈ (ਨਾਵੀਂ ਦਸਵੀਂ), ‘ਹਵਗੂਤਾ-ਸੂਤਾ’ (ਹਗਆਰਵੀਂ-ਬਾਰਹਵੀਂ), ‘ਉਪ੍ੇਤਾਣਾ-

ਕਮਾਣਾ’ (ਤੇਰਹਵੀਂ-ਚਉਦਵੀਂ)। 

 

ਵੱਡੀਆ ਂਤੁਕਾਂ ਹਵਚ ਇਿ ਤੁਕਾਂਤ-ਮੇਲ ਦੋ-ਸ਼ਬਦੀ (ਦੋਿਰਾ) ਿੋ ਜਾਂਦਾ ਿੈ, ਹਜਵੇਂ: 

‘ਕੀਆ-ਦੀਆ’, ‘ਜੀਆ-ਕੀਆ’                 (ਪੰ੍ਜਵੀਂ-ਛੇਵੀਂ) 

‘ਖਾਇਆ-ਗਵਾਇਆ’, ‘ਪ੍ਾਇਆ-ਭਾਇਆ’      (ਸਤਵੀਂ-ਅਠਵੀਂ) 

‘ਖਾਈ-ਛਾਈ’, ‘ਪ੍ਾਈ-ਗਵਾਈ’                       (ਪੰ੍ਦਰਵੀਂ-ਸੋਲਹਵੀਂ) 

‘ਬੇਬਾਣੀ-ਮਸਾਣੀ-ਪ੍ਛੁਤਾਣੀ’                               (ਅਠਾਰਹਵੀਂ-ਉਨਹੀਵੀਂ) 

 

ਇਸਦ ੇਸਮੇਤ ਛੋਟੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਹਵਚ ਇਿ ਤੁਕਾਂਤ-ਮੇਲ ਕੇਵਲ ਅੰਤਮ ਸਹਥਤੀ ਹਵਚ ਿੀ ਹਵਚਰਦਾ ਿੈ, ਜਦਹਕ ਵੱਡੀਆ ਂਤੁਕਾਂ 

ਹਵਚ ਅੰਤਮ ਸਹਥਤੀ ਸਮੇਤ ਤੁਕ ਦੇ ਮੱਧ ਹਵਚ ਵੀ ਇਿ ਮੇਲ ਨਜ਼ਰੀਂ ਪ੍ੈਂਦਾ ਿੈ: 

ਹਲਹਖ ਹਲਹਖ ਪ੍ਹੜਆ॥ ਤੇਤਾ ਕਹੜਆ॥      (ਪ੍ਹਿਲੀ-ਦੂਜੀ ਤੁਕ) 

ਬਿੁ ਤੀਰਥ ਭਹਵਆ॥ ਤੇਤ ੋਲਹਵਆ॥                    (ਤੀਜੀ-ਚਉਥੀ ਤੁਕ) 

ਬਸਤਰ ਨ ਪ੍ਹਿਰੈ॥ ਅਹਿਹਨਹਸ ਕਿਰ॥ੈ                 (ਨਾਵੀਂ-ਦਸਵੀਂ ਤੁਕ) 
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ਵੱਡੀਆ ਂਤੁਕਾਂ ਹਵਚ ਪੂ੍ਰਬਲੇ ਅੱਧ ਅਤੇ ਮਗਰਲੇ ਅੱਧ ਹਵਚ ਇਿੀ ਸਮਾਨੰਤਰਤਾ ਆਈ ਿੈ: 

ਬਿੁ ਭੇਖ ਕੀਆ   ਦੇਿੀ ਦੁਖੁ ਦੀਆ          (ਪੰ੍ਜਵੀਂ) 

ਸਿੁ ਵੇ ਜੀਆ   ਅਪ੍ਣਾ ਕੀਆ                        (ਛੇਵੀਂ) 

ਅੰਨੁ ਨ ਖਾਇਆ   ਸਾਦੁ ਗਵਾਇਆ          (ਸਤਵੀਂ) 

ਬਿੁ ਦੁਖ ਪ੍ਾਇਆ   ਦੂਜਾ ਭਾਇਆ          (ਅਠਵੀਂ) 

 

ਇਨਹਾਂ ਤੁਕਾਂਤ-ਮੇਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਤੁਕਾਂ ਹਵਚ ਸੰਰਚਨਾ ਪੱ੍ਧਰੀ ਸਮਾਨੰਤਰਤਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਲੋਕ ਹਵਚ ਹਵਲੱਖਣ ਨਾਦ 

ਸੁਦੰਰਤਾ ਉਤਪੰ੍ਨ ਿੋਈ ਿੈ। ਇਸਦੇ ਸਮੇਤ ਇਸ ਸਲੋਕ ਹਵਚ ‘ਅਹਭਧਾਮਈ ’ (ਹਸਧ ੇਸ਼ਾਬਦਕ ਅਰਥਾਂ ਵਾਲੇ) ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 

ਹਵਅੰਗਕ ਅਰਥਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਆਉਣ ਕਰਕ ੇਇਥੇ ਹਵਅੰਗਾਤਮਕਤਾ ਦੀ ਵੀ ਹਸਰਜਨਾ ਿੋਈ ਿੈ, ਹਜਵੇਂ: 

‘ਪ੍ਹੜਆ’ ਨਾਲ ‘ਕਹੜਆ’                             (ਪ੍ਹਿਲੀ-ਦੂਜੀ) 

‘ਭਹਵਆ’ ਨਾਲ ‘ਲਹਵਆ’      (ਤੀਜੀ-ਚਉਥੀ) 

‘ਪ੍ਹਿਰੈ’ ਨਾਲ ‘ਕਿਰ’ੈ                              (ਨਾਵੀਂ-ਦਸਵੀਂ) 

 

ਇਸ ੇਤਰਹਾਂ, ‘ਅਲੁ ਮਲੁ ਖਾਈ’ ਅਤੇ ‘ਹਸਰ ਛਾਈ ਪ੍ਾਈ’ ਵਰਗ ੇਲੋਕ ਕਥਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਿੀਂ ਵੀ ਹਵਅੰਗ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਿੈ। 

ਸਲੋਕ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਅਕਾਰ ਪੱ੍ਖੋਂ ਛੋਟੀਆਂ ਿੋਣ ਕਾਰਨ ਹਵਅੰਗਾਤਮਕਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੰੂ ਿੋਰ ਵਧੇਰ ੇਹਤੱਖਾ ਕਰਦੀਆਂ ਿਨ। 

 

ਵੀਿਵੀਂ, ਇਕੀਵੀਂ, ਬਾਈਵੀਂ ਅਤੇ ਤੇਈਵੀਂ ਤੁਕ ਹਵਚ ‘ਸਹਿਜ ਭਾਸ਼ਾਈ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ’ ਰਾਿੀਂ ਹਦਰੜ ਕਰਾਇਆ ਹਗਆ ਿੈ ਹਕ 

ਸਹਤਗੁਰ ੂਨੰੂ ਹਮਲ ਕੇ ਿੀ ਿਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਮਨ ਹਵਚ ਵਸਦਾ ਅਤੇ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਿੁੰਦਾ ਿ।ੈ ਹਜਸ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਨਦਹਰ ਿੁੰਦੀ ਿੈ, ਉਿ 

‘ਆਸ ਅੰਦੇਸੇ’ ਤੋਂ ਹਨਰਲੇਪ੍ ਿੋ ਜਾਦਂਾ ਅਤੇ ‘ਸ਼ਬਦ’ ਰਾਿੀਂ ਆਪ੍ਣੀ ਿਉਮ ੈਨੰੂ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਿੈ। 

 

ਇਸ ਸਲੋਕ ਦੀਆਂ ਪ੍ਹਿਲੀਆ ਂ੧੯ ਤੁਕਾਂ ਹਵਚ ਸਪ੍ਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਿੈ ਹਕ ਬਿੁਤ ੇਗਰੰਥ ਪ੍ੜਹਨੇ, ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾਵਾ ਂਕਰਨੀਆਂ, 

ਭੇਖ ਧਾਰਨੇ ਅੰਨ ਤੇ ਬਸਤਰਾਂ ਆਹਦ ਦਾ ਹਤਆਗ ਕਰਨਾ, ਮੋਨ ਧਾਰਨਾ, ਨੰਗੇ ਪੈ੍ਰੀਂ ਹਫਰਨਾ, ਗੰਦ-ਮੰਦ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ, 

ਜੰਗਲਾ-ਂਮੜਹੀਆ ਂਆਹਦ ਹਵਚ ਵਸਣਾ ਫੋਕਟ ਅਤੇ ਹਨਰਾਰਥਕ ਕਰਮ ਿਨ। ਅੰਤਲੀਆ ਂਚਾਰ ਤੁਕਾਂ ਹਵਚ ਹਦਰੜ ਕਰਾਇਆ 

ਹਗਆ ਿ ੈਹਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਹਸਮਰਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਨਦਹਰ ਿਾਸਲ ਕਰਨਾ ਿੀ ਸੱਚਾ ਮਾਰਗ ਿ।ੈ ਪ੍ਹਿਲੀਆ ਂ੧੯ ਤੁਕਾਂ ਹਵਚ 

ਫੋਕਟ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇ ਕੇ ਅੰਤਲੀਆ ਂ੪ ਤੁਕਾਂ ਹਵਚ ਗੁਰਮਹਤ ਹਸਧਾਂਤ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਇਥੇ ਪ੍ਰੋਕਤੀ ਪੱ੍ਧਰੀ ਅਰਥ-

ਪ੍ਰਕ ਹਵਪ੍ਥਨ ਆਇਆ ਿੈ। 
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ਪਉਿੀ ॥  

ਭਗਤ ਤੇਰ ੈਮੜਨ ਭਾਿਦੇ   ਦੜਰ ਸੋਿੜਨ ਕੀਰੜਤ ਗਾਿਦੇ ॥ 

ਨਾਨਕ  ਕਰਮਾ ਬਾਿਰ ੇ  ਦੜਰ ਢੋਅ ਨ ਲਿਨੀੀ੍ ਧਾਿਦੇ ॥ 

ਇੜਕ ਮੂਲੁ ਨ ਬੁਝੜਿ੍ ਆਪਣਾ   ਅਣਿੋਦਾ ਆਪ ੁਗਣਾਇਦ ੇ॥ 

ਿਉ ਢਾਢੀ ਕਾ15 ਨੀਚ ਜਾੜਤ   ਿੋੜਰ ਉਤਮ ਜਾੜਤ ਸਦਾਇਦ ੇ॥ 

ੜਤਿ੍ ਮੰਗਾ  ੜਜ ਤੁਝ ੈੜਧਆਇਦ ੇ॥ ੯॥ 

 

ਸ਼ਾਬਦਕ ਅਨੁਵਾਦ 

(ਿੇ ਪ੍ਰਭੂ! ਉਿ) ਭਗਤ ਤੇਰ ੇਮਨ ਹਵਚ ਭਾਉਂਦ ੇਿਨ, (ਜੋ ਗੁਰ)ੂ ਦਰ ’ਤੇ ਕੀਰਤੀ ਗਾਉਂਦੇ ਸੋਭਾ ਪ੍ਾਉਂਦ ੇਿਨ।  

ਨਾਨਕ (ਮੁਿਰ-ਛਾਪ੍): (ਤੇਰੀ ਹਸਫਹਤ-ਸਾਲਾਿ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ) ਭਾਗਿੀਣ, (ਤੇਰ)ੇ ਦਰ ’ਤੇ ਿੋਈ ਨਿੀਂ ਪ੍ਾਉਂਦੇ, ਭਟਕਦੇ ਰਹਿੰਦ ੇਿਨ। 

ਕਈ ਇਕ (ਮਨੁਖ) ਆਪ੍ਣਾ ਅਸਲਾ ਨਿੀਂ ਬੁੱਝਦ,ੇ ਅਣਿੋਂਦਾ ਆਪ੍ਾ ਜਣਾਉਂਦ ੇਿਨ।  

(ਿੇ ਪ੍ਰਭੂ!) ਮੈਂ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦਾ ਿਾਿੀ ਿਾਂ; ਿੋਰ ਉਤਮ ਜਾਤ ਵਾਲੇ ਅਖਵਾਉਂਦ ੇਿਨ। 

(ਮੈਂ) ਉਨਹਾਂ ਨੰੂ ਮੰਗਦਾ ਿਾ,ਂ ਹਜਿੜ ੇਤੈਨੰੂ ਹਧਆਉਂਦ ੇਿਨ।  

 

ਭਾਵਾਰਥਕ-ਹਸਰਜਣਾਤਮਕ ਅਨੁਵਾਦ 

ਿੇ ਪ੍ਰਭੂ! ਉਿ ਭਗਤ ਤੇਰ ੇਮਨ ਨੰੂ ਚੰਗੇ ਲਗਦੇ ਿਨ, ਜੋ ਸਹਤ-ਸੰਗਤ ਰੂਪ੍ੀ ਗੁਰ ੂਦਰ ‘ਤੇ ਹਸਫਹਤ-ਸਾਲਾਿ ਕਰਦ ੇਸੋਭਾ ਪ੍ਾਉਂਦੇ 

ਿਨ; ਉਨਹਾ ਂਨੰੂ ਿੀ ਤੇਰ ੇਦਰ ‘ਤੇ ਿੋਈ ਹਮਲਦੀ ਿੈ। 

ਨਾਨਕ (ਮੁਿਰ-ਛਾਪ੍): ਦੂਜੇ ਪ੍ਾਸੇ, ਹਸਫਹਤ-ਸਾਲਾਿ ਤੋਂ ਵਾਂਝ,ੇ ਭਾਗਿੀਣ ਮਨੁਖਾਂ ਨੰੂ ਤੇਰ ੇਦਰਬਾਰ ਹਵਚ ਿੋਈ ਨਿੀਂ ਹਮਲਦੀ; 

ਉਿ ਸਦਾ ਭਟਕਦੇ ਰਹਿੰਦ ੇਿਨ। 

ਕਈ ਮਨੁਖ ਆਪ੍ਣਾ ਅਸਲਾ ਨਿੀਂ ਬੁਝਦ,ੇ ਹਬਨਾਂ ਗੁਣ ਦੇ ਆਪ੍ਣੇ ਆਪ੍ ਨੰੂ ਗੁਣਵਾਨ ਜਣਾਉਂਦੇ ਹਫਰਦੇ ਿਨ।16 

                                                           

15 ਪ੍ਰੋ. ਸਾਹਿਬ ਹਸੰਘ ਨੇ ‘ਿਾਿੀ ਕਾ’ ਨੰੂ ‘ਿਾਿੀਕਾ’ (ਮਾੜਾ ਹਜਿਾ ਿਾਿੀ) ਸ਼ਬਦ ਜੋੜ ਬਣਾ ਕੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਿਨ, ਜੋ ਹਕ ਦਰੁਸਤ 

ਨਿੀਂ ਜਾਪ੍ਦ।ੇ ਹਕਉਂਹਕ ‘ਿਾਿੀਕਾ’ ਕੋਈ ਭਾਸ਼ਾਈ ਸ਼ਬਦ ਨਿੀਂ ਿੈ, ਅਤੇ ਨਾ ਿੀ ਇਿ ਗੁਰ ੂਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਇਸਦ ੇਨੇੜਲੇ ਹਕਸੇ 

ਸਾਹਿਤ ਹਵਚ ਵਰਹਤਆ ਹਮਲਦਾ ਿੈ। ਪ੍ਰੋ. ਸਾਹਿਬ ਹਸੰਘ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹਕਸ ੇਵੀ ਟੀਕਾਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੰੂ ‘ਿਾਿੀਕਾ’ ਨਿੀਂ ਬਣਾਇਆ। 

ਸੋ ਪ੍ਾਠ ‘ਿਾਿੀ’ ਿੀ ਦਰੁਸਤ ਿੈ। 

16 ਅਣਿੋਂਦਾ ਆਪੁ੍ ਗਣਾਇਦਾ ਉਿੁ ਵਡਾ ਗਵਾਰੁ ॥੧੯॥ - ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਵਾਰ ੩੬ ਪ੍ਉੜੀ ੧੯ 
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ਿੇ ਪ੍ਰਭੂ! ਮੈਂ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਵਾਲਾ ਆਪ੍ ਜੀ ਦਾ ਿਾਿੀ ਿਾਂ,17 ਆਪ੍ਣਾ ਮਲੂ ਨਾ ਬੁਝਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਅਣਿੋਂਦਾ ਆਪ੍ਾ ਜਣਾਉਣ 

ਵਾਲੇ ਆਪ੍ਣੇ ਆਪ੍ ਨੰੂ ਉਤਮ ਜਾਤੀ ਵਾਲੇ ਪ੍ਏ ਅਖਵਾਉਂਦ ੇਿਨ। 

ਮੈਂ ਉਨਹਾ ਂਭਗਤ-ਜਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਲੋਚਦਾ ਿਾਂ, ਹਜਿੜੇ ਸਦਾ ਤੈਨੰੂ ਹਧਆਉਂਦ ੇਿਨ। 

 

ਪ੍ਦ ਅਰਥ 

ਭਗਤ = ਭਗਤ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸੇਵਕ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ। 

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

 

ਤੇਰ ੈ= ਤੇਰ ੇ(ਮਨ ਹਵਚ)। 

ਪ੍ੜਨਾਂਵੀ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ (ਮਹਨ ਦਾ), ਅਹਧਕਰਣ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

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

 

ਮਹਨ = ਮਨ ਹਵਚ। 

ਨਾਂਵ, ਅਹਧਕਰਣ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

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

 

ਭਾਵਦੇ = ਭਾਉਂਦ ੇਿਨ, ਚੰਗੇ ਲਗਦੇ ਿਨ। 

ਹਕਹਰਆ, ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ; ਅਨਪੁ੍ਰਖ, ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਭਾਵਦ;ੇ ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਭਾਵਤ/ੇਭਾਵਤ;ੈ ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਭਾਵੰਤ; ਸੰਸਹਿਤ - ਭਾਵਯੰਹਤ (भावयतति - ਭਾਉਂਦ ੇਿਨ, 

ਚੰਗੇ ਲਗਦ ੇਿਨ)। 

 

ਦਹਰ = ਦਰ ’ਤੇ, (ਗੁਰ)ੂ ਦਰ ’ਤੇ। 

ਨਾਂਵ, ਅਹਧਕਰਣ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

                                                           

17 ਅਰਥ ਅਨਵੈ ਕਰ ਕੇ। 
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ਫ਼ਾਰਸੀ - ਦਰ; ਫ਼ਾਰਸੀ - ਦਰਵਾਜ਼ਿ (ਦਰਵਾਜਾ)। 

 

ਸੋਿਹਨ = ਸੋਭਦੇ ਿਨ, ਸੋਭਾ ਪ੍ਾਉਂਦੇ ਿਨ। 

ਹਕਹਰਆ, ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ; ਅਨਪੁ੍ਰਖ, ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ। 

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਸੋਿਹਨ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਸੋਿੰਤ; ਸੰਸਹਿਤ - ਸ਼ੋਭੰਤੇ (शोभतिे - ਸੋਿਣੇ ਲਗਦੇ ਿਨ, ਸੋਭਦੇ ਿਨ)। 

 

ਕੀਰਹਤ = ਕੀਰਤੀ ਨੰੂ, ਹਸਫਹਤ-ਸਲਾਿ ਨੰੂ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਬਰਜ - ਕੀਰਹਤ; ਸੰਸਹਿਤ - ਕੀਹਰ੍ਤ (कीर्िद - ਕੀਰਤੀ, ਜਸ, ਪ੍ਰਹਸੱਧੀ)। 

 

ਗਾਵਦ ੇ= ਗਾਉਂਦ ੇਿਨ। 

ਹਕਹਰਆ, ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ; ਅਨਪੁ੍ਰਖ, ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ। 

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

 

ਨਾਨਕ = ਨਾਨਕ (ਮੁਿਰ-ਛਾਪ੍)। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

   

ਕਰਮਾ = ਕਰਮਾ/ਂਭਾਗਾ ਂਤੋਂ (ਹਬਨਾਂ), ਭਾਗ (ਿੀਣ)। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਕਰਮ; ਸੰਸਹਿਤ - ਕਰ੍ਮਨ੍ (कमदन् - ਕਾਰਜ, ਕੰਮ)। 

 

ਬਾਿਰ ੇ= ਹਬਨਾਂ, ਿੀਣ। 

ਸਬੰਧਕ। 

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਬਾਹਿਹਰ/ਬਾਿਰ;ੇ ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਬਾਹਿਰ/ੋਬਾਹਿਰ (ਬਾਿਰੀ, ਬਾਿਰ ਵਾਲਾ, ਪ੍ਰੇ); ਪ੍ਾਲੀ/ਸੰਸਹਿਤ - ਬਾਹਿਰ (बातर्र - 

ਬਾਿਰੀ, ਬਿਰੂਨੀ)। 
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ਦਹਰ = ਦਰ ’ਤੇ, (ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ) ਦਰਬਾਰ ਹਵਚ। 

ਨਾਂਵ, ਅਹਧਕਰਣ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਫ਼ਾਰਸੀ - ਦਰ (در); ਫ਼ਾਰਸੀ - ਦਰਵਾਜ਼ਿ (دروازه - ਦਰਵਾਜਾ)। 

 

ਿੋਅ = ਿੋਈ, ਦਾਖਲਾ, ਪ੍ਿੁੰਚ; ਟੇਕ, ਆਸਰਾ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਿੋਣਾ; ਲਹਿੰਦੀ - ਿੋਵਣ; ਹਸੰਧੀ - ਿੋਇਣੁ (ਿੋਣਾ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਿੋਇਯ (ਹਮਹਲਆ), ਿੋਵਣ (ਹਮਲਾਪ੍, 

ਭੇਟਾ); ਸੰਸਹਿਤ - ਿੌਕਯਹਤ (ढौकयति - ਨੇੜੇ ਹਲਆਉਂਦਾ ਿ)ੈ। 

 

ਨ = ਨਾ, ਨਿੀਂ। 

ਹਨਪ੍ਾਤ। 

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

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

 

ਲਿਨੀ ੍= ਲੈਂਦੇ, ਪ੍ਾਉਂਦੇ। 

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

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਲਿਨ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਲਿੰਹਤ (ਲੈਂਦੇ ਿਨ); ਪ੍ਾਲੀ - ਲਭੰਹਤ (ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਦੇ ਿਨ); ਸੰਸਹਿਤ - ਲਭੰਤੇ (लभतिे - ਫੜਹਦੇ 

ਿੈ, ਲੈਂਦੇ ਿੈ)। 

 

ਧਾਵਦ ੇ= ਦੌੜਦ ੇਭਜਦੇ ਰਹਿੰਦ ੇਿਨ, ਭਟਕਦੇ ਰਹਿੰਦ ੇਿਨ। 

ਹਕਹਰਆ, ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ; ਅਨਪੁ੍ਰਖ, ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ। 

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਧਾਵਹਨ/ਧਾਵਹਿ/ਧਾਵੰਤੇ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਧਾਵੰਹਤ; ਸੰਸਹਿਤ - ਧਾਵੰਹਤ (धावतति - ਦੌੜਦ ੇਿਨ, ਵਹਿੰਦ ੇਿਨ)। 

 

ਇਹਕ = ਕਈ ਇਕ, ਕਈ। 

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

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

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ/ਲਹਿੰਦੀ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ/ਪ੍ਾਲੀ/ਸੰਸਹਿਤ - ਮੂਲ (मूल - ਜੜਹ) 

 

ਨ = ਨਾ, ਨਿੀਂ। 

ਹਨਪ੍ਾਤ। 

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

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

 

ਬੁਝਹਨ੍ = ਬੁਝਦ ੇਿਨ, ਸਮਝਦੇ ਿਨ। 

ਹਕਹਰਆ, ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ; ਅਨਪੁ੍ਰਖ, ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ। 

ਹਸੰਧੀ - ਬੁਝਣੁ (ਸਮਝਣਾ; ਸੁਹਣਆ ਜਾਂ ਜਾਹਣਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ); ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਬੁੱਝਇ;  ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਬੁਜ੍ਝਇ; ਪ੍ਾਲੀ - ਬੁਜ੍ਝਹਤ; 

ਸੰਸਹਿਤ - ਬੁਧਯਤੇ (बुध्यिे - ਜਾਣਦਾ ਿੈ, ਸਮਝਦਾ ਿੈ)। 

 

ਆਪ੍ਣਾ = ਆਪ੍ਣਾ, ਸਵੈ ਦਾ। 

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

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

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

 

ਅਣਿੋਦਾ = ਅਣਿੁੰਦਾ; ਹਬਨਾ ਗੁਣ ਦੇ। 

ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ (ਆਪੁ੍ ਦਾ), ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕ ਵਚਨ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਅਣਿੋਦਾ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਅਣ+ਿੋੰਤੇ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਅਣ+ਿੁਇ/ਭਵਇ; ਸੰਸਹਿਤ - ਅਨ੍+ਭਵਹਤ (अन्+भवति 

- ਨਾ/ ਹਨਖੇਧਾਰਥ+ਿੁੰਦਾ ਿੈ)। 
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ਆਪੁ੍ = ਆਪ੍ਾ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ। 

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

(आत्मन् - ਸਾਿ, ਆਤਮਾ; ਹਰਗਵੇਦ - ਸਵੈ)। 

ਗਣਾਇਦ ੇ= ਹਗਣਾਉਂਦ ੇਿਨ, ਜਣਾਉਂਦ ੇਿਨ। 

ਹਕਹਰਆ, ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ; ਅਨਪੁ੍ਰਖ, ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ। 

ਲਹਿੰਦੀ - ਗਣਣ; ਹਸੰਧੀ - ਗਣਣੁ (ਹਗਣਨਾ); ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਗਣੇਇ; ਪ੍ਾਲੀ - ਗਣੇਹਤ; ਸੰਸਹਿਤ - ਗਣਯਹਤ (गणयति 

- ਹਗਣਦਾ ਿੈ)। 

 

ਿਉ = ਮੈਂ। 

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

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਮਾਰਵਾੜੀ/ਬਰਜ - ਿਉ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਿਉਂ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ/ਪ੍ਾਲੀ - ਅਿ;ੰ ਸੰਸਹਿਤ - ਅਿਮ੍ (अर्म् - ਮੈਂ)। 

 

ਿਾਿੀ = ਿਾਿੀ, 18 ਿਿ ਵਜਾ ਕੇ ਜੋਹਧਆਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕ ਵਚਨ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਿਾਿੀ (ਿਾਿੀ); ਲਹਿੰਦੀ/ਬਰਜ - ਿਾਿੀ (ਿੱਿ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲਾ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਿਡ੍ਿ; ਸੰਸਹਿਤ - ਿਡ੍ਿ 

(ढड्ढ- ਿੋਲ)। 

 

                                                           

18 “‘ਿਾਿੀ’ ਪ੍ਰੰਪ੍ਰਾ ਕਦ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਿੋਈ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਹਕਿਾ ਨਿੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੁਝ ਇਹਤਿਾਸਕਾਰਾ ਂਦਾ ਹਵਚਾਰ ਿੈ ਹਕ 

ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਹਿਲਾ ਂਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਰਾਜਾ ਮਾਨ ਹਸੰਘ ਤੋਮਰ (੧੪੮੬-੧੫੧੬ ਈ.) ਨੇ ਬਖ਼ਸ਼ੂ (ਹਮਰਤੂ ੧੫੩੫ ਈ.) ਨਾ ਂਦੇ ਿਾਿੀ 

ਨੰੂ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹਦੱਤੀ, ਜੋ ਹਫਰ ਕਾਹਲੰਦਰ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਨਵਾਬਾ ਂਦੀ ਸ਼ਰਣ ਹਵਚ ਵੀ ਹਰਿਾ। ਸੋਿਨ ਹਸੰਘ ਸੀਤਲ ਨੇ 

ਆਪ੍ਣੀ ਸਵੈ-ਜੀਵਨੀ ਹਵਚ ਹਲਹਖਆ ਿੈ ਹਕ ਪੰ੍ਜਾਬ ਹਵਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਰਾਜਪੂ੍ਤਾ ਂਨਾਲ ਉਨਹਾ ਂਦੇ ਖ਼ਾਨਦਾਨੀ ਭੱਟ ਵੀ ਆ 

ਗਏ। ਰਾਜਪੂ੍ਤ, ਛੱਤਰੀ, ਜੱਟ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆ ਂਜਾਤੀਆ ਂਦਾ ਿੀ ਬਦਹਲਆ ਿੋਇਆ ਰੂਪ੍ ਿੈ। ਇੰਨਹਾਂ ਦਾ ਜਸ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ 

‘ਘੜਕਾਂ’ ਦਾ ਬਦਹਲਆ ਿੋਇਆ ਰੂਪ੍ ਿੀ ‘ਿਾਿੀ’ ਿੈ। ਇਨਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤ ੇਜਾਂਦੇ ਸਾਜ਼ਾ ਂਹਵਚੋਂ ‘ਸਰੰਦਾ’ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਸਾਰੰਗੀ’ ਨੇ ਲੈ 

ਲਈ ਅਤੇ ‘ਮਰਦੰਗ’ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਿਿ’ ਪ੍ਰਚਲਤ ਿੋ ਗਈ।” -ਡਾ ਰਤਨ ਹਸੰਘ ਜੱਗੀ, ਹਸੱਖ ਪੰ੍ਥ ਹਵਸ਼ਵਕੋਸ਼, ਭਾਗ ਤੀਜਾ, ਪੰ੍ਜਾਬੀ 

ਯੂਨੀਵਰਹਸਟੀ, ਪ੍ਹਟਆਲਾ, ੨੦੧੪, ਪੰ੍ਨੇ ੧੦੨੬-੨੭ 
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ਕਾ = ਦਾ। 

ਸੰਬੰਧਕ। 

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

ਕਰਨਾ)।  

 

ਨੀਚ  = ਨੀਵੀਂ। 

ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ (ਜਾਹਤ ਦਾ), ਸੰਬੰਧ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕ ਵਚਨ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਨੀਚ; ਲਹਿੰਦੀ - ਨੀਚ (ਦੁਸ਼ਟ/ਨੀਚ); ਹਸੰਧੀ - ਨੀਚ;ੁ ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਹਣਚ (ਨੀਵਾ)ਂ; ਪ੍ਾਲੀ - ਨੀਚ 

(ਨੀਵਾਂ, ਹਨਮਰ); ਸੰਸਹਿਤ - ਨੀਚ (नीि - ਨੀਵਾਂ)। 

 

ਜਾਹਤ = ਜਾਤੀ, ਜਾਤ (ਦਾ/ਵਾਲਾ)। 

ਨਾਂਵ, ਸੰਬੰਧ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਾਲੀ/ਸੰਸਹਿਤ - ਜਾਹਤ (जाति - ਜਨਮ, ਜਨਮ ਅਨੁਸਾਰ ਗੋਤ/ਪ੍ਰਵਾਰ/ਵੰਸ਼, ਜਾਤ)। 

 

ਿੋਹਰ = ਿੋਰ। 

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

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਿੋਹਰ; ਲਹਿੰਦੀ - ਿੋਰ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਅਵਰ; ਪ੍ਾਲੀ/ਸੰਸਹਿਤ - ਅਪ੍ਰ੍ (अपर् - ਿੋਰ)। 

 

ਉਤਮ = ਉਤਮ, ਉਚੀ। 

ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ (ਜਾਹਤ ਦਾ), ਸੰਬੰਧ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ/ਪ੍ਾਲੀ - ਉੇੱਤਮ; ਸੰਸਹਿਤ - ਉੇੱਤਮ (उत्तम -  ਸਰਵੋਤਮ, ਸਰੇਸ਼ਟ, ਪ੍ਰਮੁਖ, ਉਚਾ)। 

 

ਸਦਾਇਦ ੇ= ਸਦਾਉਂਦ ੇਿਨ, ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਿਨ। 

ਹਕਹਰਆ, ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ; ਅਨਪੁ੍ਰਖ, ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਸਦਾਉਣਾ/ਸਦਾਣਾ; ਲਹਿੰਦੀ - ਸਦਾਵੁਣ (ਬੁਲਾਉਣਾ); ਹਸੰਧੀ - ਸਦਾਇਣੁ (ਬੁਲਾਇਆ ਿ)ੈ; ਸੰਸਹਿਤ - 

ਸ਼ਬ੍ਦਾਪ੍ਯਹਤ (शब्र्ापयति - ਬੁਲਵਾਉਂਦਾ ਿ)ੈ। 
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ਹਤਨ੍ = ਹਤਨਹਾ ਂਨੰੂ, ਉਨਹਾ ਂਨੰੂ। 

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

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

 

ਮੰਗਾ = ਮੰਗਦਾ ਿਾ,ਂ ਲੋਚਦਾ ਿਾਂ, ਲੋੜਦਾ ਿਾਂ। 

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

ਲਹਿੰਦੀ - ਮੰਗਣ (ਮੰਗਣਾ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਮੱਗਇ (ਪੱੁ੍ਛਦਾ ਿ)ੈ; ਪ੍ਾਲੀ - ਮੱਗਹਤ; ਸੰਸਹਿਤ - ਮਾਰ੍ਗਹਤ (मागदति - ਚਾਿੁੰਦਾ ਿੈ, 

ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਿੈ)। 

 

ਹਜ = ਹਜਿੜ।ੇ 

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

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

 

ਤੁਝੈ = ਤੁਝ ਨੰੂ, ਤੈਨੰੂ। 

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

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਤੁਝੇ/ਤੁਝੁ/ਤੱੁਧਰ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਤੱੁਬਮ; ਸੰਸਹਿਤ - ਤਵਮ੍ (त्वम् - ਤੰੂ)। 

 

ਹਧਆਇਦ ੇ= ਹਧਆਉਂਦ ੇਿਨ। 

ਹਕਹਰਆ, ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ; ਅਨਪੁ੍ਰਖ, ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ। 

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

 

॥ ੯ ॥ = ਨਾਵੀਂ ਪ੍ਉੜੀ ਸੰਪੂ੍ਰਨ।  
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ਕਾਹਵਕ ਪ੍ਖ 

ਇਸ ਪ੍ਉੜੀ ਹਵਚ ਸਹਿਜ ਭਾਸ਼ਾਈ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਹਦਆ ਂਇਿ ਸਪ੍ਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਿੈ ਹਕ ਉਿ ਭਗਤ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਮਨ 

ਨੰੂ ਭਾਉਂਦ ੇਿਨ, ਜੋ ਸਹਤ ਸੰਗਤ ਹਵਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਗਾਉਂਦ ੇਿੋਏ ਸ਼ੋਭਦੇ ਿਨ। ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਇਸ ਬਖਹਸ਼ਸ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਿਨ, 

ਉਨਹਾਂ ਨੰੂ ਉਸ ਦੇ ਦਰ ’ਤੇ ਿੋਈ ਨਿੀਂ ਹਮਲਦੀ। ਐਸੇ ਜੀਵ ਿਮੇਸ਼ਾ ਭਟਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਿਨ।ਕਈ ਮਨੁਖ ਆਪ੍ਣੇ ਮੂਲ ਨੰੂ ਨਿੀਂ 

ਬੁਝਦ ੇਅਤੇ ਹਬਨਾ ਂਹਕਸੇ ਗੁਣ ਦੇ ਆਪ੍ਣੇ ਆਪ੍ ਨੰੂ ‘ਵੱਡਾ’ ਹਗਣਾਉਂਦੇ ਿਨ। ਪ੍ਰ ਗੁਰ ੂਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦ ੇਿਨ ਹਕ ਉਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਜਸ 

ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਕ ਹਨਮਰ ਿਾਿੀ ਿਨ। ਿੋਰ ਲੋਕ ਬੇਸ਼ਕ ਆਪ੍ਣੇ ਆਪ੍ ਨੰੂ ਉਚੀ ਜਾਤ ਦਾ ਅਖਵਾਉਂਣ ਹਵਚ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ 

ਕਰਦ ੇਹਫਰਨ। 

 

ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ, ਹਬਨਾ ਂਹਕਸ ੇਹਵਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕਤਾ ਦੇ, ਸਮੁੱਚੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਹਸੱਧ ੇਸ਼ਾਬਦਕ ਅਰਥ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਿੀ ਿੈ। 


